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   أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة بغدادب بقلم الدكتور بشار عواد معروفتقدمي الكتا
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  الذهيب وكتابه سري أعالم النبالء
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد النيب العريب االمي، وعلى آله وأصحابه 

ر نافع إن شاء اهللا يف سرية مؤرخ االسالم االمام الثقة فهذا خمتص: الطيبني جنوم اهلدى يف كل حني، وبعد
ومرتلته بني الكتب اليت " سري أعالم النبالء " التقن الناقد البارع مشس الدين الذهيب، ويف كتابه النفيس 

  ".السري " االول يف سرية الذهيب والثاين يف كتابه : من بابته، جعلته يف فصلني
مشقية اليت نشأ ا الذهيب بكل ما كان فيها من ضة علمية واسعة، وما تناول الفصل االول البيئة الد

  .اعتراها من صراعات عقائدية، وانتشار اجلهل، واالعتقاد باملغيبات بني العوام
وحاولت أن أقدم صورة لبيئته العائلية املتدينة املعنية بالعلم اليت ربته على حب العلم والعلماء منذ نعومة 

أه ملستقبل علمي مرسوم، فرأيناه عند اكتمال شخصيته يعىن بطلب العلم من قراءات أظفاره مما هي
وحديث، مث تتبعت رحالته يف طلب العلم، واستطعت أن أحددها بالبالد الشامية واملصرية واحلجازية، 
وبينت نتيجة تتبعي لنشاطه أن رحلته إىل البالد املصرية كانت بني شهر رجب، وذي القعدة من سنة 

   ه،٦٩٥
  .فصححت بذلك آراء بعض املؤرخني يف هذه املسألة

وأوضحت طبيعة دراساته، وذكرت أا كانت متنوعة مل تقتصر على جانب واحد، لكنها يف الوقت 
  .نفسه مل خترج عن دائرة العلوم الدينية عموما والعلوم املساعدة هلا من تاريخ وحنو ولغة وأدب

)١/٧(  

  



 الشخصية بابن تيمية واملزي والربزايل وأثرها يف تبلور فكره السلفي وتناول الفصل صالت الذهيب
املتمثل مبيله إىل آراء احلنابلة ودفاعه عن مذهبهم يف العقائد، وارتباطه الشديد باحلديث واحملدثني، 
، فظهر ونظرته إىل العلوم والعلماء وفلسفتهم جتاه العلوم العقلية، مما أثر يف منهجه التارخيي تأثريا واضحا
يف اهتمامه الكبري بالتراجم اليت صارت تكون أسس كتبه، وحمور تفكريه التارخيي، ويف نظرته إىل 

االحداث التارخيية وأسس انتقائها، مث فيما وجه إىل كتاباته من نقد أثار نقاشا بني علماء عصره، وعند 
  .العلماء الذين جاؤ وابعده

أوالمها كتاباته الكثرية، وثانيتهما تدريسه : هتني رئيستنيأما نشاطه العلمي، فقد بينت أنه اختذ وج
احلديث يف أمهات دور احلديث بدمشق حبيث استطعنا التعرف على مخس دور للحديث كان يتوىل 

  .مشيختها يف آن واحد قبيل وفاته
  .وأبنت مرتلة الذهيب العلمية استنادا إىل دراسة مسهبة آلثاره الكثرية اليت خلفها

 الدارسة أن مرتلته العلمية وبراعته ظهرتا يف أحسن الوجوه إشراقا وأكثرها تألقا عند وقد أظهرت
  .دراسيت له حمدثا ومؤرخا وناقدا

وعلى الرغم من أنه عاش يف بيئة غلب عليها اجلمود والنقل والتلخيص، فإنه قد ختلص من كثري من 
  .ذلك بفضل سعة دراساته وفطنته
يب يتصل اتصاال وثيقا باحلديث النبوي الشريف وعلومه، وقد ظهر ذلك وكان مفهوم التاريخ عند الذه

  .يف عنايته التامة بكتب التراجم اليت قامت عليها شهرته الواسعة باعتباره مؤرخا
وقد جعلت منه معرفته الرجالية الواسعة ناقدا ماهرا، ظهر ذلك يف مؤلفاته املعنية بالنقد ويف التفاتاته 

قد، ورده لكثري من الروايات، وختطئته لكبار النقاد، وقدرته الفائقة على البحث البارعة يف أصول الن
  .واالستدالل
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وختمت الفصل بتذكرة خمتصرة يف تآليفه واختصاراته وخترجياته مرتبة حسب موضوعاا، وأشرت إىل 
  .ما طبع منها وما هو خمطوط مع بيان مكان النسخة اخلطية على سبيل االختصار

  .د متكنت أن أعد له مئتني ومخسة عشر مؤلفا وخمتصرا وخترجياوق
وأمهيته، فقد بدأته بالكالم على عنوان الكتاب وتأليفه، " السري " أما الفصل الثاين الذي خصصته ملنهج 

  . ه خالفا ملا هو شائع عند الناس٧٣٢ومتكنت فيه أن أحدد تاريخ تأليف الكتاب بسنة 
وعدد جملداته وتوصلت إىل أن الذهيب مل يكتب الدين االول والثاين منه مث غرجت على نطاق الكتاب 

، وأن الدين مل يفقدا كما نصت وقفية "تاريخ االسالم " إمنا طالب النساخ باستالهلما من تارخيه الكبري 



ينا ليس الكتاب على املدرسة احملمودية، مث أثبت مبا ال يقبل الشك أن الد الثالث عشر الذي وصل إل
هو آخر الكتاب، كما ادعى الدكتور الفاضل صالح الدين املنجد، وتابعه الناس عليه، بل إن هناك 

جملدا آخر يتمم الكتاب هو الد الرابع عشر ومنه رجحت أن يكون الذهيب قد رتب كتابه على أربعني 
  .طبقة تقريبا وليس على مخس وثالثني كما هو شائع

  يضا ترتيب الكتاب على الطبقات فرأيت أنوتناولت يف هذا الفصل أ
مستلزمات البحث تقتضي استعراضا لظهور هذا الترتيب يف تاريخ احلركة التأليفية عند املسلمني، 

وحماولة لتحديد هذا املفهوم التنظيمي عند الذهيب عن طريق دراسة مؤلفاته الترامجية املرتبة على 
  ".السري " الطبقات، ومنها كتابه 

نت فيما أعتقد من تفسري التناقض الظاهري الناتج عن اختالف عدد الطبقات يف مؤلفاته ضمن وقد متك
  .وحدة زمنية حمددة معلومة، باختالف نوعية املترمجني بني كتاب وآخر

  وأوضحت بعد ذلك أن فائدة
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يف " الطبقة " وجود الترتيب على الطبقات إمنا تظهر يف العصور االسالمية االوىل، لذلك صرنا ال نشعر ب
السري كلما مضى الزمن بالكتاب، وضربت لكل ذلك أمثلة من الكتاب تعزز هذه اآلراء " كتاب 
  .وتقويها

وكان ال بديل، وأنا أحبث يف منهج الكتاب، أن أتناول طبيعة التراجم املذكورة فيه، واالسس اليت استند 
وأسقط املشهورين واملغمورين، " االعالم " ذكر عليها الذهيب يف ذكر ترمجة وإسقاط أخرى، فأبنت أنه 

وحاول أن يوجد موازنة بني االعالم يف النوعية واالزمان واالمكنة، واجتهد أن يقدم ترمجة كاملة، 
  .وخمتصرة يف الوقت نفسه ال تؤثر فيها كمية املعلومات اليت تتوافر عنده

الترمجة وأساليب عرضها، فقد حاولت وملا كان الذهيب فنانا ترامجيا متميز االسلوب يف صياغة 
  .يف هذا اال" السري " استشفاف منهجه الذي انتهجه يف 

مث تناولت بالدراسة منهجه النقدي، فوجدته معنيا بكل أنواعه، مل يقتصر فيه على جمال واحد من جماالته، 
نتقد املوارد اليت نقل منها، فقد عين بنقد املترمجني وتبيان أحواهلم، وأصدر أحكاما وتقوميات تارخيية، وا

  ونبه إىل
أوهام مؤلفيها، وبرع يف إصدار االحكام على االحاديث إسنادا ومتنا، وسحب ذلك على الروايات 

  .التارخيية
وحاولت بعد ذلك أن أستبني مدى تعصبه، أو إنصافه يف النقد، فتبني يل، بعد دراستة جلملة من كتاباته، 



 أن يكون منصفا، ونبهت إىل وجوب التفريق بني التعصب وبني االميان أن الرجل قد وفق إىل حد كبري
  .بالشئ، والدفاع عنه بكل ممكن

إذ " تاريخ االسالم " فقد اجتهدت أن أستشرفها من دراسة عالقته بكتاب " السري " أما أمهية كتاب 
  "السري " كان قد شاع بني أوساط الدارسني أن 
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، وقد أبانت دراسيت للكتابني بطالن هذه الدعوى، مث تكلمت على أمهية "الم تاريخ االس" خمتصر من 
  .الكتاب يف دراسة احلركة الفكرية العربية االسالمية، وأمهيته يف دراسة اتمع االسالمي

وحاولت بعد ذلك توضيح العوامل اليت يسرت ظهور هذا الكتاب حمققا ذه اهليئة العلمية الرائعة، 
  .رعة النافعة اليت تسر كل حمب للتراث، حريص عليهوالصفة البا
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  الفصل االول
  حياة الذهيب ومرتلته العلمية

  :أوال بيئة الذهيب ونشأته
قامت دولة املماليك البحرية على أنقاض الدولة االيوبية مبصر والشام ومتكن املماليك أن يكونوا دولة 

  ).١(، وتصفية االمارات الصليبية يف بالد الشام قوية كان هلا أثر يف إيقاف التقدم املغويل
  وكانت دمشق يف اية القرن السابع اهلجري ومطلع القرن الثامن قد

أصبحت مركزا كبريا من مراكز احلياة الفكرية، فيها من املدارس العامرة ودور احلديث والقرآن العدد 
  ).٢( سيما منذ عهد نور الدين زنكي الكثري، عمل على تعمريها حكامها وبعض املياسري من أهلها ال

وكانت العناية بالدراسات الدينية، من تفسري وحديث وفقه وعقائد، هي السمة البارزة هلذا العصر، ومل 
" و ) ٣" (الصنائع املظلمة " بعد هناك اهتمام كثري بدراسة العلوم الصرفة اليت كانت قد أصبحت من 

  ).٤" (اهلذيان 
__________  

، ط "دراسات يف تاريخ املماليك البحرية : " الدكتور علي إبراهيم حسن: عن عصر املماليكراجع ) ١(
  .، وغريمها"العصر املماليكي يف مصر والشام : " والدكتور سعيد عاشور) ١٩٤٨القاهرة  (٢

  .والكتاب االخري أحسن ما كتب يف املوضوع



  ".بيه الدارس تن" يتضح ذلك من العدد الذي ذكره النعيمي يف كتابه ) ٢(
  ).٣٠٠٨أيا صوفيا  (٢٦٣، الورقة "تاريخ االسالم : " الذهيب) ٣(
  .٤، الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٤(

)١/١٢(  

  

مث ال حظنا تباينا شديدا يف قيمة االنتاج الفكري هلذه الفترة وأصالته، فوجدنا الكثري من املؤلفات اهلزيلة 
و موجود يف بطون الكتب السابقة، ووجدنا القليل من املؤلفات اليت امتازت اليت مل تكن غري تكرار ملا ه

  .باالصالة واالبداع واملناهج العلمية املتميزة
وقد زاد من صعوبة االبداع أن الواحد من العلماء كان جيد أمامة تراثا ضخما يف املوضوع الذي يروم 

  .ولني الذين مل جياوا مثل هذا التراثالتأليف فيه، وهو يف وضعه هذا خيتلف عن املؤلفني اال
وشهدت دمشق يف هذا العصر نزاعا مذهبيا وعقائديا حادا، كان احلكام املماليك يتدخلون فيه يف كثري 

  ).١(من االحيان، فيناصرون فئة على أخرى 
اصة وكان االيوبيون قبل ذلك قد عنوا عناية كبرية بنشر مذهب االمام الشافعي، فأسسوا املدارس اخل

  ).٢(به، وأوقفوا عليها الوقوف 
  ).٣(وعنوا يف الوقت نفسه بنشر عقيدة االشعري، واعتربوها السنة اليت جيب اتباعها 

  .لذلك أصبحت لالشاعرة قوة عظيمة يف مصر والشام
وقد أثر ذلك على املذاهب االخرى، فأصاا الوهن والضعف عدا احلنابلة الذين ظلوا على جانب كبري 

  ).٤(، وكانت هلم يف دمشق جمموعة من دور احلديث واملدارس من القوة
وكان الرتاع العقائدي بني احلنابلة واالشاعرة مضطرما، زاده اعتماد احلنابلة على النصوص يف دراسة 

  العقائد، واعتماد االشاعرة على االستدالل
__________  

  . وغريمها٦١ / ١ " الدرر: " ، وابن حجر٤٩، ٣٨، ٢٨ / ١٤البداية، : ابن كثري) ١(
  . فما بعد٣٨، ص "التكملة " املنذري وكتابه : انظر التفاصيل يف كتابنا) ٢(
  .وكان صالح الدين أشعريا متعصبا كما هو معروف من سريته) ٣(
  .٢٩ ١٢٦ / ٢" تنبيه الدارس :: " انظر النعيمي) ٤(

)١/١٣(  

  



  ).١(العقلي والربهان املنطقي يف دراستها 
 هذا التعصب من متزق يف اتمع، فإنه ولد يف الوقت نفسه نشاطا علميا واضحا يف هذا وبقدر ما ولد

  .املضمار، متثل يف الكتب الكثرية اليت ألفت فيه
  .كما ظهر حتيز واضح يف كثري من كتابات العصر

  .وكان اجلهل واالعتقاد باخلرافات واملغيبات سائدا بني العوام يف اتمع الدمشقي
وف منتشرا يف أرجاء البالد انتشارا واسعا، وظهر بينهم كثري من املشعوذين الذين أثروا على وكان التص

  .العوام أميا تأثري
  بل عمل احلكام املماليك على االهتمام م، وكان هلم اعتقاد فيهم، فكان للملك

" ، كان شيخ امسه احلخضر بن أيب بكر بن موسى العدوي"  ه ٦٧٦ت " الظاهر بيربس البندقداري 
، وكان الظاهر يعظمه، ويزوره أكثر من مرة "صاحب حال، ونفس مؤثرة، ومهة إبليسية، وحال كاهين 

  ).٢(يف االسبوع، ويطلعه على أسراره، ويستصحبه يف أسفاره العتقاده التام به 
وانتشر تقديس االشياخ، واالعتقاد فيهم، وطلب النذور عند قبورهم، بل كانوا يسجدون لبعض تلك 

  ).٣(القبور، ويطلبون املغفرة من أصحاا 
يف هذه البيئة الفكرية والعقائدية املضطربة، ولد مؤرخ االسالم مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن 

  ).٤ (٦٧٣عثمان بن قامياز بن عبد اهللا الذهيب يف شهر ربيع اآلخر سنة 
  وكان من أسرة تركمانية االصل، تنتهي بالوالء

__________  
  .٢٥ابن تيمية، ص : أبو زهرة) ١(
  ).٣٠١٤أيا صوفيا  (٣٦الورقة " تاريخ االسالم : " الذهيب) ٢(
  ).٣٠٠٧أيا صوفيا  (٧٥املصدر نفسه، الورقة ) ٣(
نكت " ، و ١٦٤ / ٢، "الوايف : " ، الصفدي٥٤٩، ص "طبقات القراء : " الذهيب: انظر مثال) ٤(

  ).٤٢٦ / ٣الدرر، (مولده يف الثالث من الشهر املذكور ، وذكر ابن حجر أن ٢٤٢، ص "اهلميان 

)١/١٤(  

  

  ).٢(، سكنت مدينة ميافارقني من أشهر مدن ديار بكر )١(إىل بين متيم 
قامياز : "  ه وقد جاوز املئة، قال الذهيب٦٦١، وتويف سنة )٣(ويبدو أن جد أبيه قامياز قضى حياته فيها 

  .قي جد أيبابن الشيخ عبد اهللا التركماين الفار
  .تويف جدنا عن مئة وتسع سنني: قال يل ابن عم والدي علي بن فارس النجار



  ).٥(، وكان قد حج )٤" (قلت عمر، وأضر بأخرة، وتويف سنة إحدى وستني وست مئة 
وكان جده فخر الدين أبو أمحد عثمان أميا مل يكن له حظ من علم، قد اختذ من النجارة صنعة له، لكنه 

  ).٦" (ليقني باهللا حسن ا" كان 
 ه وهو يف عشر ٦٨٣ويبدو أنه هو الذي قدم إىل دمشق، واختذها سكنا له، وتويف بعد ذلك ا سنة 

  ).٧(السبعني 
 ه تقريبا، وعدل عن صنعة أبيه إىل صنعة الذهب ٦٤١أما والده شهاب الدين أمحد، فقد ولد سنة 

 ه، من ٦٦٦سنة " صحيح البخاري " ، فسمع املدقوق، فربع ا، ومتيز، وعرف بالذهيب، وطلب العلم
  املقداد القيسي،

__________  
) " ٣٠١٢نسخة أيا صوفيا " (تاريخ االسالم " كتب الذهيب خبطه على طرة الد التاسع عشر من ) ١(

  ".تأليف حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز موىل بين متيم 
  .، فما بعد٧٠٣ / ٤معجم البلدان، : ياقوت) ٢(
  .، مما يدل على أنه مل ينتقل إىل دمشق"الفارقي : " مل يذكر الذهيب يف نسبته أنه دمشقي، بل قال) ٣(

أن قامياز هو " سري أعالم النبالء " وذكر الدكتور صالح الدين املنجد يف مقدمة اجلزء الذي طبعة من 
 وانظر معجم ١٥  /١الذي قدم دمشق، وأشار إىل معجم الشيوخ، ومل جند لذلك دليال يف مصدره 

  ).٨٩ الورقة ١م (الشيوخ 
  .٨٩ ورقة ١، م "معجم الشيوخ " ، و ١٣٧أهل املئة فصاعدا، ص : الذهيب) ٤(
  .٨٩ ورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٥(
  .٨٩ ورقة ١م " معجم الشيوخ : " الذهيب) ٦(
  .املصدر نفسه) ٧(

)١/١٥(  

  

  ).١(ليل وحج يف أواخر عمره، وكان دينا يقوم من ال
، وتزوج من ابنة رجل موصلي )٢(وقد يسرت له صنعته رخاء وغىن، فأعتق من ماله مخس رقاب 

  خريا عاقال" االصل هو علم الدين أبو بكر سنجر بن عبد اهللا عرف بغناه، وكان 
من الدنانري، وأحله علمه وغناه ومروءته ) ٣" (وخلف مخسة عشر ألفا ..مديرا للمناشري بديوان اجليش

 ه،، يؤمهم قاضي ٦٩٧كانا جعلت خلقا من أهل دمشق يشيعونه يوم وفاته يف آخر مجادى االوىل سنة م
  ).٤(القضاة يومئذ عز الدين ابن مجاعة الكناين 



  ).٥" (ابن الذهيب " وعرف حممد بابن الذهيب، نسبة إىل صنعة أبيه، وكان هو يقيد امسه 
مثل " الذهيب " ره، لذلك عرف عند بعض معاصريه ب ويبدو أنه اختذ صنعة أبيه مهنة له يف أول أم

، )٩(، وعماد الدين ابن كثري )٨(، واحلسيين )٧(، وتاج الدين السبكي )٦(الصالح الصفدي 
  .وغريهم

__________  
 ١، م "معجم الشيوخ " ، و ٣٠١٤نسخة أيا صوفيا ) ٦٩٧وفيات " (تاريخ االسالم : " الذهيب) ١(

  .٨٦ ورقة ٧، م "ايف الو: " ، والصفدي١٣ورقة 
  ).انظر املصادر يف اهلامش السابق(كان من بينهم فك أسر امرأتني من أسر الفرجنة من عكا ) ٢(
  .٦٨٦ وتويف سنة ٥٥ ورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٣(
  .١٣ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٤(
تب والطباق اليت خبطه مثل طبقة مساع كتاب مقيدة خبطه يف معظم الك" ابن الذهيب " ونسبة ب ) ٥(

نسخة " (تاريخ االسالم " ، وطرر الدات اليت وصلت خبطه من ) بتحقيقنا١١١ص (أهل املئة فصاعدا 
معجم " وجاء يف أول ) ١٩٣٦نسخة التيمورية رقم (له " الكاشف " وطبقة مساع لكتاب ) أيا صوفيا
  ".ابن الذهيب ..سكني حممد بن أمحدأما بعد، فهذا معجم العبد امل": " شيوخه 

  .٢٤١، ص "نكت اهلميان "  و ١٦٣ / ٢، "الوايف ) " ٦(
  .١٠٠ / ٩" طبقات الشافعية الكربى ) " ٧(
  .٣٤، ص "ذيل تذكرة احلفاظ ) " ٨(
  .٢٢٥ / ١٤، "البداية والنهاية ) " ٩(

)١/١٦(  

  

عمته ست االهل بنت عثمان، احلاجة وعاش طفولته بني أكناف عائلة علمية متدينة، فكانت مرضعته و
أم حممد، قد حصلت على االجازة من ابن أيب اليسر، ومجال الدين بن مالك، وزهري بن عمر الزرعي، 

  ).١(ومجاعة آخرين، ومسعت من عمر بن القواس وغريه، وروى الذهيب عنها 
علي بن سنجر بن " : ، وقال"معجم شيوخه " وكان خاله علي قد طلب العلم، وروى عنه الذهيب يف 

  .عبد اهللا املوصلي، مث الدمشقي الذهيب احلاج املبارك أبو إمساعيل خايل
  .مولده يف سنة مثان ومخسني وست مئة

ومسع بإفادة مؤدبه ابن اخلباز من أيب بكر ابن االمناطي، واء الدين أيوب احلنفي، وست العرب 
  .الكندية



  .اعةومسع معي ببعلبك من التاج عبد اخلالق ومج
  .وكان ذا مروءة وكد على عياله وخوف من اهللا

  ).٢" (تويف يف الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثالثني وسبع مئة 
وكان زوج خالته فاطمة، أمحد بن عبد الغين بن عبد الكايف االنصاري الذهيب، املعرف بابن احلرستاين، 

  .ه) ٣ (٧٠٠ التالوة له، وتويف مبصر سنة قد مسع احلديث، ورواه، وكان حافظا للقرآن الكرمي، كثري
وطبيعي أن تعتين مثل هذه العائلة املتدينة اليت كان هلا حظ من العلم بأبنائها، لذلك وجدنا أخاه من 

) ٤" ( ه ٦٥٤ ٧٢٤: " الرضاعة عالء الدين أبا احلسن علي بن إبراهيم بن داود بن العطار الشافعي
  يسرع، ويستجيز

__________  
 ٧٢٩ ه وتوفيت سنة ٦٥٣، ولدت سنة االهل سنة ٥٧ ورقة ١، م "معجم الشيوخ : " هيبالذ) ١(
  .ه
  .٦ ورقة ٢م " معجم الشيوخ : " الذهيب) ٢(
  .١٢ ورقة ١املصدر السابق، م ) ٣(
  ٢ / ١سري : = ، ابن كثري١ ورقة ٢م " معجم الشيوخ " ، و ١٣٦، ص "ذيل العرب : " الذهيب) ٤(

)١/١٧(  

  

أمحد بن عبد القادر، أبو العباس : منهم من دمشق) ١( من مشايخ عصره يف سنة مولده للذهيب مجلة
" ، وأمني الدين ابن عساكر )٣" ( ه ٦٠٤ ٦٨٠" ، وابن الصابوين )٢" ( ه ٦٠٩ ٦٧٣" العامري 

  ).٥" ( ه ٥٨٣ ٦٧٨" ، ومجال الدين ابن الصرييف )٤" ( ه ٦١٤ ٦٨٦
االمام حمب الدين الطربي : ، ومن مكة)٦" ( ه ٦٠٩ ٦٩٢ "أمحد بن حممد ابن النصييب : ومن حلب

  ).٨(، وغريه )٧" ( ه ٦١٥ ٦٩٤" حمدث احلرم ومفتيه 
  ).٩(كافور بن عبد اهللا الطواشي : ومن املدينة

  .فحصل بعض االجازات من مكة واملدينة) ١٠(ويبدو أن عالء الدين ابن العطار قد حج يف تلك السنة 
  وقال يف ترمجة ابن) " ١١(مجع جم " جازوه يف هذه السنة وذكر ابن حجر أن الذين أ

__________  
 ٧٠ / ١، "تنبيه الدارس : " ، النعيمي٧٣ ٧٤ / ٣، "الدرر : " ، ابن حجر١١٧ / ١٤، "البداية = " 
١١٢، ٩٩، ٦٨.  

م ورأينا اليب احلسن ابن العطار هذا رسالة يف السماع يف خزانة كتب جستربيت بدبلن ضمن جمموع برق



٣٢٩٦.  
  .٤٢٦ / ٣، "الدرر : " ابن حجر) ١(
  .١٢ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٢(
  .٥٥ الورقة ٢املصدر السابق، م ) ٣(
  .٨٠ الورقة ١املصدر السابق، م ) ٤(
  .٨٧ الورقة ٢املصدر السابق، م ) ٥(
  .١٨ الورقة ١املصدر السابق، م ) ٦(
  .٨قة ، م الور"معجم الشيوخ : " الذهيب) ٧(
، وابن ٨٨، ٥٩ ٦٠، ٣١، ٦ الورقة ٢، م ٩٠ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " انظر مثال) ٨(

  .٤٣٦ / ٣، "الدرر : " حجر
  .٢٦ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٩(
  .٥٩ ٦٠ الورقة ٢املصدر السابق، م ) ١٠(
  .٤٢٦ / ٣، "الدرر : " ابن حجر) ١١(

)١/١٨(  

  

" استجاز للذهيب سنة مولده، فانتفع الذهيب بعد ذلك ذه االجازة انتفاعا شديدا وهو الذي : " العطار
)١.(  

وميضي الطفل إىل أحد املؤدبني هو عالء الدين علي بن حممد احلليب املعروف بالبصبص، وكان من 
ن جده ، ويف أثناء ذلك كا)٢(أحسن الناس خطا، وأخربهم بتعليم الصبيان، فيقيم يف مكتبه أربعة أعوام 

  ).٣(عثمان يدمنه على النطق بالراء يقوم بذلك لسانه 
 ه، مل يزل عنده حيث أنشده يف هذه السنة ٦٨٢وال نعرف يف أية سنة ترك املكتب، ولكنه كان يف سنة 

  ).٤(شعرا اليب حممد القاسم احلريري 
رآن، مث قرأ عليه حنوا وقد اجته الذهيب بعد ذلك إىل شيخة مسعود بن عبد اهللا الصاحلي، فلقنه مجيع الق

من أربعني ختمة، وكان الشيخ مسعود إمام مسجد الشاغور، وكان خريا متواضعا برا بصبيانه، لقن 
  .خلقا

  ).٥( ه ٧٢٠وتويف سنة 
  ).٦(وبدأ الصيب باحلضور إىل جمالس الشيوخ ليسمع كالم بعضهم 

هب الفىت وسلم عليه، وحدثه  ه، ذ٦٩٠وملا قدم عز الدين الفاروثي، عامل العراق، إىل دمشق سنة 



  .، مما يدلل على حبه للعلم والعلماء منذ الصغر)٧(
__________  

  .٧٣ / ٣املصدر السابق، ) ١(
  .١١ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٢(
  .٨٩ الورقة ١املصدر السابق، م ) ٣(
  . ه٦٩٠ ومات مؤدبه يف حدود سنة ١١ الورقة ٢املصدر السابق، م ) ٤(
  .٧٨ الورقة ٢معجم الشيوخ، م : "  الذهيب)٥(
  .٥٨ الورقة ٢املصدر السابق، م ) ٦(
  .٥٤٤، ص "معرفة القراء : " الذهيب) ٧(

  . ه٦٩٤وتويف الفاروثي سنة 

)١/١٩(  

  

  :ثانيا بدء عنايته بطلب العلم
تني رئيستني بدأ الذهيب يعتين بطلب العلم حينما بلغ الثامنة عشرة من عمره، وتوجهت عنايته إىل ناحي

  .القراءات، واحلديث الشريف: مها
 ه هو ٦٩١اهتم الذهيب بقراءة القرآن الكرمي، والعناية بدراسة علم القراءات، فتوجه سنة : أ القراءات

ورفقة له، إىل شيخ القراء مجال الدين أيب إسحاق إبراهيم بن داود العسقالين، مث الدمشقي، املعروف 
، وكان الفاضلي قد صحب الشيخ علم الدين السخاوي )١(ع الكبري بالفاضلي، فشرع عليه باجلم

، ومجع عليه القراءات السبع، )٢( ه، وهو الذي انتهت إليه رياسة االقراء يف زمانه ٦٤٣املتويف سنة 
وتصدر لالقراء بتربة أم الصاحل، ولكنه أصيب بطرف من الفاجل، فكان يقرئ يف بيته وينتهي الذهيب 

سورة القصص، ويزداد الفاجل على الشيخ، فيمنع الطلبة من الدخول عليه، مث ميوت سنة عليه إىل أواخر 
  ).٣( ه، وتظل قراءة الذهيب على الفاضلي ناقصة ٦٩٢

ولكنه كان يف أثناء شروعه باجلمع الكبري على الفاضلي، قد شرع يف الوقت نفسه يقرأ باجلمع الكبري 
   بن غايلعلى الشيخ مجال الدين أيب إسحاق إبراهيم

  ".ه ) ٤ (٧٠٨ت " املقرئ الدمشقي 
  وقرأ ختمة جامعة ملذاهب القراء

__________  
: "  ابن اجلزري٥٦٢ ٥٦٣، ص "ومعرفة القراء " ، ٢٧ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ١(



  ,٢، "غاية 
٧١.  

صلة التكملة : " ين، احلسي٣١١ / ٢، "إنباه : " ، القفطي٧٥٨ / ٨، "مرآة : " سبط ابن اجلوزي) ٢(
: " ، ابن اجلزري١٧ / ١٣، "البداية : " ، ابن كثري١٧٨ / ٥، "العرب : " ، الذهيب)٦٤٣وفيات (، "

  .٥٦٨ / ١" غاية 
، ٥٧٦، ٥٦٢ ٥٦٣، ص "معرفة القراء " ، و ٢٧ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٣(

٥٩٢.  
  .٥٧٦، ص " معرفة القراء "، و ٣٠ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٤(

)١/٢٠(  

  

للشاطيب على ابن جربيل " حرز االماين " للداين، وكتاب " التيسري " السبعة مبا اشتمل عليه كتاب 
  ).١(املصري نزيل دمشق 

وما لبث الذهيب أن أصبح على معرفة جيدة بالقراءات، وأصوهلا ومسائلها، وهو ملا يزل فىت مل يتعد 
ل يف ترمجة قاضي القضاة شهاب الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن خليل اخلويي العشرين من عمره، قا

جلست بني يديه، وسألين عن غري مسألة من القراءات، : "  ه٦٩٣مث الدمشقي الشافعي املتويف سنة 
  ) ".٢(فمن اهللا وأجبته وشهد يف إجازيت من احلاضرين، وأجاز يل مروياته 

عن مؤلفها املقرئ " املقدمة يف التجويد "  ه ٦٩١ا الفن، فكتب يف سنة على أنه استمر يف حتصيل هذ
ه، وتال ختمة للسبعة على جمد الدين ) ٣ (٦٩٦اود أيب عبد اهللا حممد بن جوهر التلعفري املتوىف سنة 

ه ومجع اخلتمة على شيخ القراء ببعلبك ) ٤ (٧١٨أيب بكر بن حممد املرسي نزيل دمشق املتوىف سنة 
  ه، وقرأ) ٥ (٦٩٥الدين املتوىف سنة موفق 

 ه، وكان ٧٠٠بالسبع أيضا على املقرئ مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن منصور احلليب املتوىف سنة 
  ).٦(احلليب هذا من املتصدرين بالعادلية وباجلامع االموي 

" السبعة " ادي، و لسبط الشيخ أيب منصور اخلياط البغد) " ٧(املبهج يف القراءات السبع " وقرأ كتاب 
  البن جماهد، وغريمها على

__________  
  .٣٦، ص "ذيل تذكرة احلفاظ : " احلسيين) ١) (١(
  .٣١ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٢(
  .٣٩ الورقة ٢املصدر السابق، م ) ٣(



  .٣٩ الورقة ٢املصدر السابق، م ) ٤(
  .٧٤ الورقة ٢املصدر السابق، م ) ٥(
  .٦٥ ٦٦ الورقة ٢لسابق، م املصدر ا) ٦(
وهو )  قراءات وجتويد٧٥رقم (عندي منه نسخة مصورة عن نسخة معهد إحياء املخطوطات ) ٧(

  .كتاب نفيس للغاية

)١/٢١(  

  

من غري واحد من القراء " الشاطبية "  ه، ومسع ٦٩٨شيخه أيب حفص عمر ابن القواس املتوىف سنة 
)١.(  

برع فيها براعة جعلت شيخه مشس الدين أبا عبد اهللا حممد بن عبد ومتيز الشاب يف دراسة القراءات، و
العزيز الدمياطي مث الدمشقي الشافعي، وهو من املقرئني اودين، يتنازل له عن حلقته باجلامع االموي يف 

 ه، حينما أصابه املرض الذي تويف فيه، وكان الذهيب قد أكمل ٦٩٣ ه، أو أوائل سنة ٦٩٢أواخر سنة 
، فكان هذا أول منصب علمي يتواله الذهيب فيما نعلم، وإن مل يدم فيه )٢(قراءات قبل ذلك عليه ال

  ).٣(أكثر من سنة واحدة 
  :ب احلديث

ويف الوقت نفسه كان الذهيب، وهو يف الثامنة عشرة من عمره، قد مال إىل مساع احلديث، واعتىن به 
  ).٤(عناية فائقة 

 كل تفكريه، واستغرق كل حياته بعد ذلك، فسمع ما ال حيصى وانطلق يف هذا العلم حىت ؟ طغى على
كثرة من الكتب واالجزاء، ولقي كثريا من الشيوخ والشيخات، وأصيب بالشره يف مساع احلديث 
وقراءته، ورافقه ذلك طيلة حياته، حىت كان يسمع من أناس قد ال يرضى عنهم، قال يف ترمجة عالء 

  الدين أيب احلسن علي بن مظفر
__________  

  .٦٩، ٣٥ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " انظر مثال الذهيب) ١(
) ٣ (٦٩٣، تويف شيخه بعد ذلك يف صفر من سنة ٤٨ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٢(

: " قال الذهيب يف ترمجة حممد بن أمحد بن علي مشس الدين أيب عبد اهللا الرضي احلنفي من معرفة القراء
إىل بعلبك، سنة ثالث وتسعني، وتعوقت بالقراءة على املوفق، وثب على حلقيت، فأخذها وملا سافرت 

  .٦٠٠ص " لكوين مل أستأذن احلاكم يف الغيبة، وهو اآلن يقرئ باجلامع 
  .٨٤، الورقة "طبقات احلفاظ : " ، والسيوطي١٠٢ / ٩، "طبقات الشافعية الكربى : " السبكي) ٤(



)١/٢٢(  

  

ومل يكن عليه ضوء يف : "  ه٧١٦لدمشقي، شيخ دار احلديث النفيسية، املتوىف سنة االسكندراين، مث ا
) ١(دينه، محلين الشره على السماع من مثله، واهللا يساحمه كان خيل بالصلوات، ويرمى بعظائم االمور 

وكان ذا : "  ه٧٠٩، وقال يف ترمجة شيخه شهاب الدين غازي بن عبد الرمحن الدمشقي املتوىف سنة "
، وقال يف ترمجة شيخه أيب عبد )٢" (سرية غري حممودة، فاهللا يعفو عنه، كتب عنه خلق من أبناء البلد 

  روى لنا عن..ورأيتهم يذمونه..فقري مسكني: "  ه٧٠٦اهللا حممد بن أمحد املقدسي املتويف سنة 
 ه ٧٣٣ويف سنة ، وذكر عن شيخه حممود بن حيىي التميمي الدمشقي املت) "٣(خطيب مردا جزء البطاقة 

ال ينبغي الرواية عنه، حكوا يل عنه : " ، وقال عن أحد شيوخه) "٤(سئ احلال، سفيها " أنه كان 
، وقال يف ترمجة شيخه حممد بن النصري )٦" (من عوام الطلبة " إنه كان : ، وقال عن آخر) "٥(مصائب 

، بل إنه ليذهب به حبه ) "٧(شويخ عامي مسعنا منه، ومل يكن بذاك : "  ه٧١٥املؤذن املتويف سنة 
للحديث إىل القراءة على الصم، فقد ذكر يف ترمجة شيخه حممود بن حممد اخلرائطي الصاحلي االصم 

  ) ".٨(قرأت عليه بأقوى صويت يف أذنه : "  ه٧١٦املتويف سنة 
__________  

  .١٢ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ١(
  .٢١ الورقة ٢املصدر نفسه، م ) ٣(
  .٣٠ الورقة ٢املصدر نفسه، م ) ٣(
  .٧٧ الورقة ٢املصدر نفسه، م ) ٤(
  .٧٢ الورقة ١املصدر نفسه، م ) ٥(
  .٥٥ الورقة ٢املصدر نفسه، م ) ٦(
  .٦٧ الورقة ٢املصدر نفسه، م ) ٧(
  .٧٦ الورقة ٢املصدر نفسه، م ) ٨(

)١/٢٣(  

  

  :ثالثا رحالته يف طلب العلم
لة إىل البلدان االخرى، ملا لذلك من أمهية بالغة يف حتصيل علو االسناد، كان الذهيب يتحسر على الرح

  ).١(وقدم السماع، ولقاء احلفاظ، واملذاكرة هلم، واالستفادة عنهم 
إال أن والده مل يشجعه على الرحلة، بل منعه يف بعض االحيان، قال يف ترمجة أيب الفرج عبد الرمحن بن 



  عبد
وقد مهمت ": " ه ) ٢ (٦٩٧ ٥٩٩" لبغدادي احلنبلي شيخ املستنصرية اللطيف بن حممد بن وريدة ا

وانفرد عن ": " معرفة القراء الكبار " ، وقال يف ترمجته من ) "٣(بالرحلة إليه، مث تركته ملكان الوالد 
، وقال يف ) "٤(أقرانه، وكنت أحتسر على الرحلة إليه، وما أجتسر خوفا من الوالد، فإنه كان مينعين 

وملا مات شيخنا الفاضلي، فازددت : "  ه٦٩٢ة املكني االمسر املقرئ االسكندراين املتوىف سنة ترمج
  ) ".٥(تلهفا وحتسرا على لقيه، ومل يكن الوالد ميكنين من السفر 

ومل يكن الذهيب ابنا عاقا خيالف إرادة والده، ال سيما أن آداب طلب العلم تقتضي استئذان االبوين يف 
  ).٧(وجوب طاعتهما وبرمها، وترك الرحلة مع كراهتهما ذلك وسخطهما ، و)٦(الرحلة 

  ويبدو لنا أن الذهيب
__________  

باب " ، "اجلامع الخالق الراوي وآداب السامع : " اخلطيب البغدادي: راجع عن أمهية الرحلة) ١(
نسخة  (١٦٩ ١٦٨الورقة " الرحلة يف احلديث إىل البالد النائية للقاء احلفاظ وحتصيل االسانيد العالية 

  ).١ ج ٣٧١١مكتبة البلدية باالسكندرية 
  .٣٤٢ ٣٤٥ / ١، "تاريخ علماء املستنصرية : " الدكتور ناجي معروف) ٢(
  .٧٤ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٣(
وكنت يف سنة أربع وتسعني ": " تاريخ االسالم "  وقال يف ٥٥٦، ص "معرفة القراء : " الذهيب) ٤(

أيا  (٢٦٨الورقة " وسنة مخس أتلهف على لقيه، وأحتسر، وما ميكنين الرحلة إليه ملكان الوالد مث الوالدة 
  ).٣٠١٤صوفيا 

  .٥ الورقة ١، م "معجم الشيوخ "  وانظر أمثلة أخرى يف ٥٥١املصدر نفسه، ص ) ٥(
  .اخلطيب البغدادي) ٦(
  .١٧٠، الورقة "اجلامع الخالق الراوي " 
  .١٧١ ١٧٥، الورقة "اجلامع : " لبغدادياخلطيب ا) ٧(

)١/٢٤(  

  

  ، حبيث كان خياف)١(كان وحيد أبيه، أو كان هو البارز بني أبنائه يف االقل 
  .عليه هذا اخلوف كله

  ).٢( ه ٦٩٣ويظهر أن والده قد مسع له بالرحلة حينما بلغ العشرين من عمره، وذلك سنة 
يف االغلب، ويرافقه فيها ) ٣(كل منها أكثر من أربعة أشهر على أنه مسح له برحالت قصرية ال يقيم يف 



  ).٤(بعض من يعتمد عليهم 
  .تشري املصادر إىل رحالت الذهيب عرضا، ولكنها ال تقدم لنا عنها الكثري: أ رحالته داخل البالد الشامية

قرأ فيها حيث ) ٥( ه ٦٩٣على أننا استطعنا أن نتبني أن أول رحلة له رمبا كانت إىل بعلبك سنة 
، وأكثر عن احملدث االديب االمام تاج الدين )٦( ه ٦٩٥القرآن مجعا على املوفق النصييب املتويف سنة 
  ).٧ (٦٩٦أيب حممد املغريب، مث البعلبكي، املتوىف سنة 
  ه، وقد مسع يف هاتني الرحلتني على كثري من شيوخ) ٨ (٧٠٧وسوف جنده مرة أخرى يف بعلبك سنة 

__________  
مل نقف على أخ حملمد بن أمحد الذهيب يف مجيع الكتب املطبوعة واملخطوطة اليت اطلعنا عليها، مع أن ) ١(

  .الذهيب كثري العناية بذكر أقربائه
  .٦٥ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٢(
 بلغ قال الذهيب يف ترمجة شرف الدين أيب احلسني حيىي بن أمحد اجلذامي االسكندراين وكان قد) ٣(

السابعة والثمانني من عمره، ووجد الذهيب بعض صعوبات وتأخري يف قراءة القراءات عليه، فخاف أن 
وكنت قد وعدت أيب، وحلفت له أين ال أقيم يف الرحلة أكثر من أربعة أشهر، : " يذهب وقته سدى

  .٥٥٨، ص "معرفة القراء " " فخفت أعقه 
 ه وقد مسع معه فيها، وكان رفيقه يف رحلته إىل ٦٩٣نة كان والده يرافقع يف رحلته إىل حلب س) ٤(

 ابن أمه يف الرضاع داود بن إبراهيم بن داود ابن العطار الفقيه الشافعي، وهو ٦٩٥البالد املصرية سنة 
  ).٤٧ الورقة ١، م "معجم الشيوخ " أكرب من الذهيب بثمانية أعوام 

  ٦٥الورقة  / ١، "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٥(
  .٧٤ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " ، الذهيب٧١ / ٢، "غاية : " ابن اجلزري) ٦(
  .١٠٢ / ٩، "طبقات : " ، السبكي٧١ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٧(
  .٥٢ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٨(

)١/٢٥(  

  

  ).١(البلد 
 سعيد سنقر بن عبد اهللا االرمين، مث احلليب، ورحل بعد ذلك إىل حلب، وأكثر فيها عن عالء الدين أيب

، ومسع من مجلة ) "٢(رحلت إليه، وأكثرت عنه، ونعم الشيخ كان دينا ومروءة وعقال وتعففا : " قال
  ).٣(من شيوخها 

، والكرك )٦(، وطرابلس )٥(، ومحاة )٤(محص : وتشري املصادر إىل أنه قد مسع ببلدان عديدة منها



  ).١٣(، وتبوك )١٢(، والقدس )١١(، والرملة )١٠(، ونابلس )٩(صرى ، وب)٨(، واملعرة )٧(
  على أن رحلة الذهيب إىل البالد املصرية كانت من أبرز رحالته: ب رحلته إىل البالد املصرية

__________  
، ٧٤، ٧٢، ٩ الورقة ٢، م ٨٨، ٨٣، ٢٤ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " انظر مثال الذهيب) ١(

٨١.  
 ٩" طبقات : " ، السبكي٣٦، ص "ذيل العرب " ، و ٥٥ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٢(
  .٥٤٠ / ٤، "أعالم النبالء : " ، الطباخ١٠٢/ 
 / ٩، "طبقات : " ، السبكي٣٩، ٣٤، ٢٧ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب: انظر مثال) ٣(

١٠٢.  
  .١٦٥ / ٢، "الوايف : " الصفدي، و٦٣ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٤(
  .٨٢، ٦٨ الورقة ٢، م ٨٢ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٥(
 وذكر أنه نزل يف ٩، ٦ الورقة ٢، م ٢٩: ٢٢، ٧ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٦(

  مدرسة القاضي مشس الدين أمحد بن أيب بكر بن منصور االسكنداراين الفقيه قاضي طرابلس
  .٢٢ الورقة ١، م " معجم الشيوخ "
 ٦٩٨ وقد مسع ا سنة ٤٢ ٤٣، ١٦ الورقة ٢، م ٦١ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٧(

  .من قاضي القضاة عز الدين حممد بن سلمان احلليب
  .٨٩ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٨(
  .٨٣ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٩(
  .٧ الورقة ٢، م ٧٦ الورقة ١معجم الشيوخ، م : " لذهيبا) ١٠(
  .١٦٥ / ٢، "الوايف : " ، والصفدي٤٧ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ١١(
  .١٦٥ / ٢" الوايف : " الصفدي) ١٢(
  .٦٥ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ١٣(

)١/٢٦(  

  

ولعل : " نه ال يعرف مىت سافر الذهيب إىل مصر، مث يقولإ: املبكرة، ويقول الدكتور صالح الدين املنجد
  ) ".١( ه ٦٩٩ ه، وقد عاد سنة ٦٩٧سفره إىل مصر كان بعيد وفاة أبيه سنة 

وأول ما ويل : " واستند يف ذلك على ما نقله ابن حجر عن مشيخة بدر الدين النابلسي الذي قال
 عن مشس الدين العراقي الضرير املقرئ يف تصدير حلقة إقراء جبامع دمشق يف أول رواق زكريا عوضا



  ) ".٢( ه بعد رجوعه من رحلته من مصر بقليل ٦٩٩احملرم سنة 
وقد استطعنا، نتيجة تتبعنا لنشاط الذهيب أن حندد رحلته إىل البالد املصرية، وأا كانت بني رجب وذي 

وجها إىل فلسطني، قال يف  ه مت٦٩٥ ه، فقد تبني أنه ابتدأ سفرته يف رجب سنة ٦٩٥العقدة من سنة 
وقد رحلت : "  ه٦٩٥ترمجة شيخته أم حممد سيدة بنت موسى بن عثمان املارانية املصرية املتوفاة سنة 

" وقال يف ترمجتها من ) " ٣(إىل لقيها، فماتت وأنا بفلسطني، يف رجب سنة مخس وتسعني وست مئة 
  كنت": " تاريخ االسالم 

ر، وعلمي أا باقية، فدخلت فوجدا قد ماتت من عشرة أتلهف على لقيها، ورحلت إىل مص
، وبذلك نستنتج أنه وصل إىل البالد ) "٤(توفيت يوم اجلمعة سادس رجب وأنا بوادي فحمة ..أيام

  . ه٦٩٥املصرية يف السادس عشر من رجب سنة 
هللا احلليب املعروف وأول ما افتتح مساعه مبصر على شيخه مجال الدين أيب العباس أمحد ابن حممد بن عبد ا

  ،" ه ٦٢٦ ٦٩٦) " ٥(بابن الظاهري 
__________  

  .١٨ / ١انظر مقدمته للجزء الذي طبعه من سري أعالم النبالء، ) ١(
  .٤٢٧ / ٣، "الدرر : " ابن حجر) ٢(
  .٥٩ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٣(
  .ة هذاومل يذكر ياقوت وادي فحم) ٣٠١٤أيا صوفيا  (٢٤٦الورقة ) ٤(
  .كان والده حممد موىل امللك الظاهر صاحب حلب، فنسب إليه) ٥(

)١/٢٧(  

  

وبه افتتحت السماع يف الديار املصرية، وبه اختتمت، وعنده نزلت، وعلى ": " تاريخ االسالم " قال يف 
  .أجزائه اتكلت

معجم شيوخه " ته من ، وقال يف ترمج) "١(أكثر من مئيت جزء ) يعين الربزايل(وقد مسع منه علم الدين 
  ) ".٢..(قل للجماعة جيعلوين يف حل: ودعته يف ذي القعدة سنة مخس وتسعني، فقال يل": " 

وطبيعي أن يرجع االمام الذهيب يف ذي القعدة من السنة النه كان قد وعد أباه، وحلف له أنه ال يقيم يف 
  ).٣(الرحلة أكثر من أربعة أشهر، فخاف أن يعقه إذا تأخر 

  .ه) ٤ (٦٩٦ويف ابن الظاهري بعد ذلك يف ربيع سنة وقد ت
فكيف يصح القول عندئذ أنه سافر بعيد ) ٥(وقد ذكر مترمجو الذهيب أنه مسع من احلافظ ابن الظاهري 

  مسند الوقت أبو املعايل أمحد بن: ؟ ومسع مبصر بعد ذلك من مجاعة كبرية، من أشهر هم!  ه ٦٩٧



، وشيخ االسالم اتهد قاضي القضاة تقي )٧( ه ٧٠١تويف سنة امل) ٦(إسحاق بن حممد االبرقوهي 
  الدين أبو الفتح حممد بن علي املعروف بابن

__________  
  ).٣٠١٤أيا صوفيا  (٢٥٧الورقة ) ١(
  .١٨ الورقة ١م ) ٢(
  .٥٥٨، ص "معرفة القراء : " الذهيب) ٣(
 الورقة ١م " معجم الشيوخ "  و ،)٣٠١٤أيا صوفيا  (٢٥٧الورقة " تاريخ االسالم : " الذهيب) ٤(

  ).٦٧٣٩باريس  (٦٠ الورقة ٢م " تاريخ : " ، ابن اجلزرى١٨
  .١٨٠، الورقة "رونق االلفاظ : " ، وسبط ابن حجر١٠٢ / ٩، "طبقات : " السبكي: أنظر مثال) ٥(
كان أبو  وقد ولد ا حينما ٨٥ / ١، "معجم البلدان : " بلد قرب يزد، ياقوت) أبرقوه(نسبة إىل ) ٦(

  .٥ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " قاضيا عليها، الذهيب
 / ٩، "طبقات : " ، السبكي١٨، ص "ذيل العرب "  و ٥ الورقة ١معجم الشيوخ، م : " الذهيب) ٧(

نسخة " (رونق االلفاظ : " ، سبط ابن حجر٤٢٦ / ٣، ١١٠ / ١" الدرر : " ، ابن حجر١٠٢
املنهل "  و ١٩٨ / ٨، "النجوم : " ، ابن تغري بردي١٥ / ٣، " العقد الثمني: " ، الفاسي)اخلالدية
  . وغريها٢١٨ / ١، "الصايف 

)١/٢٨(  

  

والعالمة شرف الدين عبد املؤمن بن خلف الدمياطي ) ١( ه ٧٠٢دقيق العيد القشريي املتوىف سنة 
  ).٣(، وغريهم )٢( ه ٧٠٥املتويف سنة 

االسكندرية، وكان ا يف شوال من السنة، قال يف ترمجة ويف أثناء وجوده بالبالد املصرية رحل إىل 
وكنت يف شوال هذه السنة يف : " شيخه أيب احلجاج يوسف بن احلسن التميمي القابسي مث االسكندراين

  ) ".٤(االسكندرية وهو حي، ومسعت منه التجريد 
  ويظهر أنه سافر إليها يف

حفص، وتويف شيخه يف الرابع من شوال سنة رمضان النه قرأ على صدر الدين سحنون ختمة لورش و
  ).٥( ه ٦٩٥

ويف ثغر االسكندرية مضى الذهيب إىل أسند أهلها يف القراءات، االمام شرف الدين أيب احلسني حيىي بن 
فأدخل " ه ) ٦ (٧٠٥ ٦٠٩" أمحد بن عبد العزيز ابن الصواف اجلذامي االسكندراين املقرئ املشهور 

 وهو يف سبع ومثانني سنة، فقرأ عليه جزءا، ورفع صوته، فسمع، مث كلمه عليه، فوجده قد أضر وأصم،



  يف أن جيمع عليه القراءات
__________  

 / ٤" تذكرة احلفاظ " ، و ٢١، ص "ذيل العرب " ، و ٥٥ ورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ١(
الطالع : " االدفوي، )١١٦٠االسكوريال  (٦٥، الورقة "أجوبة : " ، ابن سيد الناس١٤٨١ ١٤٨٤
، الورقة "رفع االصر : " ، ابن حجر١٩٣ص  / ٤، "الوايف : " ، الصفدي٣١٧ ٣٣٨، ص "السعيد 
  . وغريها١١٢

، ابن ١٤٧٧ ١٤٧٩ / ٤، "تذكرة احلفاظ " ، و ٨٧ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٢(
منتقى املعجم : " قاضي شهبة، ابن ٤٠ / ١٤، "البداية : " ، ابن كثري١٧ / ٢، "فوات : " شاكر

" معجم شيوخه " ، و ٢٣٦ ورقة ١٧، م "الوايف : " ، الصفدي)أوقاف " (١٦٢، الورقة "املختص 
  . م١٩٢٦خلصه وترمجه إىل الفرنسية االستاذ جورج فايدا وطبع بباريس سنة 

  .ويف خزانة كتيب اجلزء الثالث من إحدى نسخه اخلطية
  .٩٦، ٦٤، ٤٢، ٢١ الورقة ٢، م " الشيوخ معجم: " الذهيب: انظر مثال) ٣(
  .٢٥ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٤(
  ).٣٠١٤أيا صوفيا  (٢٤٧، الورقة "تاريخ االسالم : " الذهيب) ٥(
 / ٢، "غاية : " ، اجلزري١٨٥ ١٨٦ / ٥، "الدرر : " ، ابن حجر٣٢، ص "ذيل العرب : " الذهيب) ٦(

  .٢١ ص ١قسم  / ٢ ،"السلوك : " ، املقريزي٣٦٦

)١/٢٩(  

  

  السبع، فوافق، وبدأ الذهيب بالقراءة، فقرأ عليه الفاحتة وآيات من البقرة
والشيخ يرد اخلالف، ويرد رواية يعقوب وغريه، وملا ذكر له الذهيب أن قصده القراءة بالسبع حسب، 

وزهدين فيه أين : " يبختيل الشيخ منه نقص املعرفة، وطلب منه أن يذهب إىل أحد تالمذته، قال الذه
كنت ال أدخل عليه إال مبشقة وأمنع، ويؤذن يل مرة، وأيضا فكنت ال أقرأ ربع حزب مجعا، حىت ينقطع 

، وذهب إىل االمام املقرئ صدر )١(فخاف الذهيب ضياع الوقت القصري، فتركه " صويت ملكان صممه 
) ٢( ه ٦١٠ ٦٩٥"  املعروف بسحنون الدين أيب القاسم عبد الرمحن بن عبد احلليم بن عمران الدكايل

وكان قد ضعف وأضر، فختم عليه بقراءيت ورش وحفص، يف مدة أحد عشر يوما مع مجاعة من رفاقه " 
)٣.(  

تاج الدين أبو احلسن علي بن أمحد : من أبرزهم) ٤(ومسع باالسكندرية من مجلة من علمائها املتميزين 
شيخ دار احلديث "  ه ٦٢٨ ٧٠٤" لغرايف مث االسكندراين بن عبد احملسن اهلامشي احلسيين الواسطي ا



  ).٦(كما رحل إىل بلبيس، ومسع ا ) ٥(النبيهية باالسكندرية 
لقد كانت هذه الرحلة قصرية، وكان الذهيب جيهد نفسه يف قراءة أكرب كمية ممكنة على شيوخ تلك 

 املعايل االبرقوهي يف سنة أيام فقط البالد، فقد ذكر مثال أنه قرأ مجيع سرية ابن هشام على شيخه أيب
)٧.(  

__________  
  .٨٤ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ " ، و ٥٥٨، ص "طبقات القراء : " الذهيب) ١(
  .٧٣ الورقة ١، م "معجم الشيوخ " الذهيب، ) ٢(
  .٥٥٥ص " معرفة القراء " و ) ٣٠١٤أيا صوفيا  (٢٤٧، الورقة "تاريخ االسالم : " الذهيب) ٣(
، ٧٤، ٦٠، ١٧ الورقة ٢، م ٨٦، ٧٥، ٢٢، ٢١ الورقة ١، م "معجم الشيوخ " نظر مثال ا) ٤(

٨٥، ٨٣.  
ذيل : " ، احلسيين "٢٨ ٣، ص "ذيل العرب " ، و ٢ ٣ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٥(

  ،"السلوك : " ، املقريزي٨٥ ٨٦ ص ٣، ج "الدرر : " ، ابن حجر٩٤، ص "تذكرة احلفاظ 
  .١٣ص  / ٢

  .١٠٢ / ٩، "طبقات : " السبكي: وانظر أيضا
  .١٦٤ / ٢، "الوايف : " الصفدي) ٦(
  ).٣٠٠٧أيا صوفيا  (١٣٥، الورقة "تاريخ االسالم : " الذهيب) ٧(

)١/٣٠(  

  

 ه، أي بعيد وفاة والده رحل الذهيب للحج، قال يف ٦٩٨ويف سنة : ج رحلته للحج ومساعه هناك
، وكان يرافقه يف حجه ) "١(وحج بنا االمري مشس الدين العينتايب ": م تاريخ االسال" حوادث السنة من 

العامل املسند أبو عبد ) ٣(، منهم شيخ دار احلديث باملدرسة املستنصرية )٢(مجاعة من أصحابه وشيوخه 
، وكان ابن اخلراط قد قدم " ه ٦٣٨ ٧٢٨" اهللا حممد ابن عبد احملسن املعروف بابن اخلراط احلنبلي 

ورافقنا يف احلج، : " ، قال الذهيب)٤( يف تلك السنة، وجلس للوعظ بدمشق يف شهر رمضان دمشق
  ).٥" (الفرج بعد الشدة " فسمعت منه بالعلى ومعان كتاب 

  .من جمموعة من الشيوخ) ٩(، واملدينة )٨(، ومىن )٧(، وعرفة )٦(وقد مسع مبكة 
__________  

  ).٣٠١٤أيا صوفيا  (٣٣٣، الورقة "تاريخ االسالم : " الذهيب) ١(
  .١٦ الورقة ٢، م ٧٢ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " انظر مثال) ٢(



  .٣٥٤ ٣٦٠ / ١، "تاريخ علماء املستنصرية : " الدكتور ناجي معروف) ٣(
"  والذهيب يف ٣٨٥ / ٢، "الذيل : "  ه ابن رجب٦٣٩ذكر ذلك علم الدين الربزايل املتويف سنة ) ٤(

  .٥٠ الورقة ٢، م "معجم شيوخه 
  . والكتاب املذكور للتنوخي كما هو معروف٥٠ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٥(
  .١٠٢ / ٩، "طبقات : " السبكي) ٦(
  .٨٠ الورقة ١م " معجم الشيوخ : " الذهيب) ٧(
  .٨٤، ٨٣ الورقة ١م " معجم الشيوخ : " الذهيب) ٨(
  .٥٠ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ٩(

)١/٣١(  

  

  :رابعا طبيعة دراساته
مل ينقطع الذهيب طيلة حياته عن الدراسة والسماع ال يشغله عنهما شاغل، تدل على ذلك معجمات 

  ".املعجم الكبري " شيوخه ال سيما 
  .وكانت دراسته ومساعاته متنوعة مل تقتصر على القراءات واحلديث

لنحو على شيخه موفق الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب يف ا" احلاجبية " وقد عين بدراسة النحو، فسمع 
  ).١( ه ٦٩٥العالء النصييب البعلبكي املتوىف سنة 

ودرس على شيخ العربية، وإمام أهل االدب يف مصر آنذاك الشيخ اء الدين حممد بن إبراهيم املعروف 
  ).٢( ه ٦٩٨بابن النحاس املتوىف سنة 

  ).٣(ميع الشعر واللغة واآلداب إضافة إىل مساعه لعدد كبري من جما
، والتاريخ )٥(، والسرية )٤(واهتم بالكتب التارخيية، فسمع عددا كبريا منها على شيوخه، يف املغازي 

  ).٨(، وكتب التراجم االخرى )٧(، ومعجمات الشيوخ واملشيخاتن )٦(العام 
__________  

  .٧٤ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " الذهيب) ١(
  ).٣٠١٤أياصوفيا  (٢٨٧، الورقة "وتاريخ االسالم " ، ٣٠ الورقة ٢ نفسه، م املصدر) ٢(
) ٩ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١١٧والورقة ) مطبوعة (٦٥ / ٣، "تاريخ االسالم " انظر مثال ) ٣(

 ٢م " ومعجم الشيوخ ) " ١٠ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٤٩والورقة ) ٣٠٠٨أيا صوفيا  (١٥٧والورقة 
  .٥٠الورقة 

  ).مطبوعة (١٣٣ / ٦، "تاريخ االسالم " ظر مثال ان) ٤(



  ).٣٠٠٧أيا صوفيا  (١٣٥، الورقة "تاريخ االسالم " انظر مثال ) ٥(
  ).حلب (١٩٨املصدر نفسه، مثال الورقة ) ٦(
 ٢ م ٨٠، ٥٥، ٤٦، ٤٢، ٣٣، ٢٨، ٢٦، ٢٢، ١٥، الورقة ١م " معجم الشيوخ " انظر مثال ) ٧(

 ٢٢والورقة ) ٣٠٠٨أيا صوفيا  (٩٦، الورقة " وتاريخ االسالم "، ١٠٠، ٧١، ٥٠، ١٠، ٩الورقة 
 / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٨٥والورقة ) ١٠ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٤والورقة ) ٣٠٠٩أيا صوفيا (

١١.(  
  .وغريها) ٣٠٠٢أيا صوفيا  (٧٩، ٦٨الورقة " تاريخ االسالم " مثال ) ٨(

)١/٣٢(  

  

 منصبة على احلديث، فقد مسع الذهيب مئات الكتب واالجزاء إال أن عنايته الرئيسة يف السماع كانت
احلديثية طيلة حياته يف طلب العلم، يعرف ذلك من يقرأ معجمات شيوخه وكتبه بروية وإمعان، فضال 

عن أن هذه الكتب واالجزاء هي ليست كل ما قرأ الذهيب علي شيوخه، فهناك العدد اهلائل من 
  .رد يف معجمات شيوخه منها إال أمثلة حسباالحاديث النبوية الشريفة مل يو

يضاف إىل ذلك أنه كان رمبا مسع الكتاب أو اجلزء على أكثر من شيخ حىت يبلغ يف بعضها عشرات 
وهو من " جزء احلسن بن عرفة " املرات أو عددا كبريا منها، ولنضرب لذلك بعض االمثلة، فقد مسع 

نسخة أيب " ، ومسع )١(رة على أكثر من أربعني شيخا االجزاء احلديثية املشهورة أكثر من أربعني م
جزء ابن " ، ومسع )٣(أكثر من اثنيت عشرة مرة ) ٢ (٢١٨عبد االعلى بن مسهر املتوىف سنة " مسهر 

  ).٥(اليب طاهر احلسن بن أمحد بن فيل البالسي على أكثر من عشرة من الشيوخ ) " ٤(فيل 
 يعن بذكر مسموعاته بصورة مفصلة يف معجم شيوخه كما وأرى من الواجب أن أشري إىل أن الذهيب مل

  الذي رتبه" املعجم املفهرس " فعل ابن حجر مثال يف 
__________  

، ٦٤، ٥٣، ٤٩، ٣٨، ٣٦، ٣٣، ١٧، ١٦، ٩ الورقة ١، م "معجم الشيوخ : " انظر الذهيب) ١(
  ،٤٥، ٤٤، ٣٩، ٣٧، ٣٢، ٣١، ٢٤، ١٣، ١١، ٨ ورقة ٢، م ٨٦، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٢
١٠٠، ٩٨، ٨٨، ٨٦، ٨٥، ٨٢، ٧٩، ٧٧، ٥٩، ٤٦.  

  . ب٢٥٥٥١منه نسخة بدار الكتب املصرية، رقم ) ٢(
، ٣٢، ٢٠ ورقة ٢، م ٧٥، ٧٢، ٦٦، ٥٠، ٣٨ الورقة ١م " معجم الشيوخ : " انظر الذهيب) ٣(

٦٥، ٥١، ٣٧، ٣٥.  
  . ب٢٥٥٦٨منه نسخة بدار الكتاب املصرية برقم ) ٤(



، ٥٣، ٣٧، ٣١ الورقة ٢، م ٧٤، ٧٢، ٢٠، ٦ الورقة ١، م " الشيوخ معجم: " انظر الذهيب) ٥(
٨٨، ٧٧.  
  ٣ / ١سري 

)١/٣٣(  

  

الذي رتبه على الشيوخ ولكن ذكر فيه املرويات أيضا " امع املؤسس " ، ويف )١(أساسا على الكتب 
)٢.(  

وية حمدودة عموما، ومع ذلك فإن املرويات ال متثل أصال دراسات الطالب أو العامل، الن الكتب املر
بينما يستطيع الطالب أن يقرأ ما يشاء من الكتب الفقهية والتارخيية واالدبية ودواوين الشعراء وحنوها 

  .وطائفة كبرية منها ال تروى
على أننا نستطيع القول من دراستنا لكتب الذهيب واهتماماته، أنه عين بالعلوم الدينية عموما، والعلوم 

  . واللغة واالدب والشعراملساعدة هلا كالنحو
  .كما أنه اطلع على بعض الكتب الفلسفية

  .ونشك أنه درس كتبا يف العلوم الصرفة لعدم اعتقاده جبدواها
__________  

  ). مصطلح احلديث٨٢دار الكتب " (املعجم املفهرس : " ابن حجر) ١(
  ). مصطلح احلديث٧٥عن دار الكتب (نسخيت املصورة ) ٢(

)١/٣٤(  

  

  ته الشخصية وأثرها يف تكوينه الفكريخامسا صال
بن ) ١(اتصل الذهيب اتصاال وثيقا بثالثة من شيوخ ذلك العصر وهم مجال الدين أبو احلجاج يوسف 

بن عبد احلليم ) ٢( وتقي الدين أبو العباس أمحد ٠"  ه ٦٥٤ ٧٤٢" عبد الرمحن املزي الشافعي 
" بن حممد الربزايل ) ٣( الدين أبو حممد القاسم وعلم"  ه ٧٢٨ ٦٦١" املعروف بابن تيمية احلراين، 

  .، وترافق معهم طيلة حيام" ه ٦٦٥ ٧٣٩
  .وكان الذهيب أصغر رفاقه سنا، وكان أبو احلجاج املزي أكربهم

  .وكان بعضهم يقرأ على بعض، فهم شيوخ وأقران يف الوقت نفسه
 فترة مبكرة، وميلهم إىل آراء وقد ساعد من شد أواصر هذه الرفقة اجتاههم حنو طلب احلديث منذ



  احلنابلة ودفاعهم عن مذهبهم، مع أن املزي والربزايل
__________  

: ، احلسيين١٤٩٨ / ٢، "تذكرة احلفاظ " ، و ٩٠ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " راجع الذهيب) ١(
: "  كثري، ابن)١٣٢٤القاهرة  (٢٥١ / ٦، "طبقات : " ، السبكي٢٢٩، ص "الذيل على ذيل العرب " 

، ١٦٦الورقة " التبيان " ، و ١٢٨، ص "الرد الوافر : " ، ابن ناصر الدين١٩١ ١٩٢ / ١٤" البداية 
املعزة : " ، ابن طولون٧٦ / ١٠" النجوم : " ، ابن تغري بردي٢٣٣ ٢٣٧ / ٥، "الدرر : " ابن حجر

  .١٠٧ / ١" فهرس : " ، الكتاين١٣٦ / ٦، "شذرات : " ، ابن العماد١٠، ص "
  .راجع ما كتبناه يف سريته يف مقدمة الد االول من ذيب الكمالو
  .ترمجة شيخ االسالم ابن تيمية معروفة تناوهلا معظم املؤرخني الذين تناولوا عصره ومنهم الذهيب) ٢(

: " وابن قدامة)  ه١٣٩٣بريوت " (الرد الوافر " ومن الذين كتبوا عنه مفردا ابن ناصر الدين يف 
  ".رية يف مناقب شيخ االسالم ابن تيمية العقود الد

) مل يذكر مكان الطبع وال تارخيه" (ترمجة شيخ االسالم ابن تيمية " حممد كرد علي يف : ومن احملدثني
ابن : " وحممد أبو زهرة) ١٩٦١دمشق " (حياة شيخ االسالم ابن تيمية " وحممد بن جة البيطار يف 

  ).١٩٥٢القاهرة (" تيمية، حياته وعصره، آراؤه وفقهه 
  ذيل: " ، احلسيين٢٠٩ص " ذيل العرب " ، ٢٥ الورقة ٢، م "معجم الشيوخ : " انظر الذهيب) ٣(

: " ، ابن كثري)١٣٢٤القاهرة  (٢٤٦ / ٦" طبقات : " ، السبكي !١٨ ٢، ص "تذكرة احلفاظ 
، ابن ٣٢١ ٣٢٣ / ٣" الدرر : " ، ابن حجر١١٩، ص "فوات : " ، ابن شاكر١٨٥ / ١٤، "البداية 

  .١٢٤ / ٦، "شذرات : " ، ابن العماد٣١٩ / ٩" النجوم : " تغري بردي

)١/٣٥(  

  

  .والذهيب كانوا من الشافعية
  .وكان كل واحد منهم حمبا لآلخر ذاكرا فضله

ويذكر الذهيب جيدا أن علم الدين الربزايل هو الذي حبب إليه العناية باحلديث النبوي الشريف، فقال 
االمام احلافظ املتقن الصادق احلجة مفيدنا ومعلمنا ورفيقنا حمدث الشام ": " ه الكبري معجم شيوخ" يف 

وهو الذي حبب إيل طلب احلديث، فإنه رأى خطي، : " ، وقال يف موضع آخر) "١(مؤرخ العصر 
، وكان على ) "٢(فأثر قوله يف، ومسعت منه، وخترجت به يف أشياء ! خطك يشبه خط احملدثني : فقال
الذي خرجه لنفسه، وفيه ثالثة آالف شيخ، ) ٣" (معجم شيوخه "  من االعجاب بعلمه، وال سيما غاية

  ).٤(منهم ألفان بالسماع وألف باالجازة 



) ٥(حمدث االسالم ..العالمة احلافظ البارع أستاذ اجلماعة: " وكتب الذهيب عن شيخه ورفيقه املزي بأنه
  ) ".٦( وااللفاظ وهو صاحب معضالتنا وموضح مشكالتنا خامتة احلفاظ وناقد االسانيد" وأنه كان 

أما ابن تيمية، فكانت شخصيته قد اكتملت منذ أن كان الذهيب شابا يف أول طلبه العلم، وكان قد 
  أصبح جمتهدا، له ؟ ؟ اخلاصة اليت تقوم يف أصلها

__________  
  .٢٥ الورقة ٢م " معجم الشيوخ : " الذهيب) ١(
  .٣٢٣ / ٣" رر الد: " ابن حجر) ٢(
وظهور أجزاء * إن رمث تفتيش اخلزائن كلها : نظم الذهيب يف هذا املعجم بيتني من الشعر، قال) ٣(

  طالع أو امسع معجم الربزايل* حوت وعوايل ونعوت أشياخ الوجود وما رووا 
  .١٢٠، ص "الرد الوافر : " ، ابن ناصر الدين٣٢٢ / ٣، "الدرر : " ابن حجر

، "الدرر : " ، ابن حجر٢٠٨، ص "ذيل العرب " ، و ٢٥ الورقة ٢، م "عجم الشيوخ م: " الذهيب) ٤(
  .١٢٠، ص "الرد الوافر : " ، ابن ناصر الدين٣٢٢ / ٣
  .١٤٩٨ ١٤٩٩ / ٤" تذكرة احلفاظ " ، وانظر ٧٠ الورقة ٢م " معجم الشيوخ ) " ٥(
  .٢٣٥ ٢٣٦ / ٥" الدرر : " ابن حجر) ٦(

)١/٣٦(  

  

 ه يدخل يف خصومات عقائدية حادة مع علماء عصره ٦٩٨لسلف، وابتدأ منذ سنة على اتباع آثار ا
، وحيارب املشعوذين من أدعياء )٢(، ويقيم احلدود بنفسه، وحيلق رؤوس الصبيان )١(من املخالفني له 

، ويدور هو وأصحابه على اخلمارات واحلانات، ويريق )٤(، ومينع من تقدمي النذور )٣(التصوف 
، بل بلغ االمر به يف )٧(، ويشتط على القضاة )٦(، ويقاتل بعض من يعتقد فساد عقيدته )٥(اخلمور 

  ).٨(إحدى املرات أن دخل السجن، وأخرج رفيقه املزي منه بنفسه 
 ه فقد كان ٧٠٢ ه وما بعدها، ال سيما سنة ٦٩٩وظهرت شخصيته السياسية يف احلرب الغازانية سنة 

  ).٩(ماليك على املغول يف وقعة شقحب له الدور البارز يف انتصار امل
وهو أكرب من أن ينبه : " وقد أحب الذهيب شيخه ورفيقه، وأعجب به، فقال بعد أن مدحه مدحا عظيما

مثلي على نعوته، فلو حلفت بني الركن واملقام حللفت، أين ما رأيت بعيين مثله، وال واهللا ما رأى هو 
  ) ".١٠(مثل نفسه يف العلم 

  وملا مات،
__________  



، ابن ٢٢ / ٥" الوايف : " ، الصفدي)٣٠١٤أيا صوفيا  (٣٣٢، الورقة "تاريخ االسالم : " الذهيب) ١(
  .١٥٥ / ١" الدرر : " ، ابن حجر٤ / ١٤البداية " كثري 

  .١٩ / ١٤، "البداية : " ابن كثري) ٢(
  الصوفية" تواه يف ، وانظر ف٣٣ / ١٤" البداية : " ، ابن كثري١٨ / ٥" الوايف : " الصفدي) ٣(

  ).٢ ط ١٣٤٨نشرها رشيد رضا بالقاهرة " (والفقراء 
  .٣٤ / ١٤" البداية : " ابن كثري) ٤(
  .١١ / ١٤املصدر نفسه، ) ٥(
  .١٢ / ١٤املصدر نفسه، ) ٦(
  .١٥٦ / ١" الدرر : " ابن حجر) ٧(
: ، ابن حجر٣٧  /١٤" البداية : " ، ابن كثري)١٣٢٤القاهرة  (٢٥٤ / ٦" طبقات : " السبكي) ٨(
  .٢٣٤ / ٥" الدرر " 
أعيان العصر : " ، الصفدي)٣٠١٤أيا صوفيا ( فما بعد ٣٣٤، الورقة "تاريخ االسالم : " الذهيب) ٩(
  . فما بعد٩ / ١٤" البداية : " ، ابن كثري)٢٩٦٨أيا صوفيا  (١ ٧الورقة  / ٨" 
  .١٦٨ ١٦٩ / ١"  الدرر : "، وقارن ابن حجر٣٥، ص "الرد الوافر : " ابن ناصر الدين) ١٠(

)١/٣٧(  

  

، وبالغ يف ذكر مساوئ من حط عليه مثل )٢(، وذكر أن مصنفاته قد جاوزت االلف )١(رثاه بقصيدة 
  .نائب الشام) ٣(االمري سيف الدين تنكز 

ومل تكن حمبة رفيقيه وإعجاما بابن تيمية بأقل من حمبة الذهيب له، بل رمبا كان املزي أكثرهم إعجابا 
  ).٤(بة له مع أنه أكرب منه سنا وحم

وأرسل إليه نصيحته الذهبية ) " ٥(يف مسائل أصلية وفرعية " ومع أن الذهيب قد خالف رفيقه وشيخه 
اليت يلومه، وينتقد بعض آرائه وآراء أصحابه ا، إال أنه بال ريب قد تأثر به تأثرا عظيما، حبيث ) ٦(

إن هذه الرفقة املزي والذهيب والربزايل أضر ا أبو  " : ه٧٧١قال تاج الدين السبكي املتوىف سنة 
العباس ابن تيمية إضرارا بينا ومحلها من عظائم االمو أمرا ليس هينا، وجرهم إىل ما كان التباعد عنه 

  ) ".٧(أوىل م 
  إن هذه الصلة بني الرفقة، وما اختطوه النفسهم فيما ارتضوه، ومالوا إليه

  ت يف كثري من االحيان إىل إيذائهم والتحامل عليهم مبامن آراء احلنابلة، قد أد
__________  



  .٣٥ ٣٦ص " الرد الوافر " ، و ١٦٥، الورقة "بديعة الزمان : " ابن ناصر الدين) ١(
  .١٦٠ص  / ١" الدرر : " ، وقارن ابن حجر٣٥، ص "الرد الوافر : " ابن ناصر الدين) ٢(

  .٢٣ ٣٠ / ٥" الوايف " وذكر منها مجلة كبرية ! " عها ومن الذي يأيت على جممو: " وقال الصفدي
  .٦١ / ١، "الدرر : " ابن حجر) ٣(

وعاتب الذهيب تلميذه تاج الدين السبكي بسبب كالم وقع منه يف ابن تيمية، فاعتذر منه السبكي 
  .برسالة أرسلها إليه

  ,١، "لدرر : " ابن حجر
١٦٩.  

 وأقوال الربزايل يف ١٢٨ ١٣٠ص " الرد الوافر " اب انظر أقوال املزي يف ابن تيمية يف كت) ٤(
  .١١٩ ١٢٣الكتاب نفسه ص 

: وكان ابن تيمية شديد االعجاب باملزي، فلما باشر دار احلديث االشرفية بعد الشريشي، قال ابن تيمية
ابن ، ٨٩ / ١٤، "البداية : " ابن كثري: انظر" مل يلها من حني بنيت إىل اآلن أحق بشرط الواقف منه " 

  .٣٥ / ١، "تنبيه : " ، النعيمي٢٣٤ / ٥" الدرر : " حجر
  .١٦٦ / ١" الدرر : " ابن حجر) ٥(
  ). ه١٣٤٧دمشق " (النصيحة الذهبية البن تيمية : " الذهيب) ٦(
  ). ه١٣٢٤القاهرة  (٢٥٤ / ٦" طبقات : " السبكي) ٧(

)١/٣٨(  

  

  .ليس فيهم
بب آرائه من تويل أكرب دار للحديث بدمشق، هي ، وحرم الذهيب بس)١(وقد أوذي املزي بسبب ذلك 

 ه، فأشار قاضي ٧٤٢اليت شغرت مشيختها بعد وفاة رفيقه املزي سنة ) ٢(دار احلديث االشرفية 
القضاة علي بن عبد الكايف السبكي أن يعني الذهيب هلا، فتكلم الشافعية بأن الذهيب ليس بأشعري، وأن 

، وأشهد على نفسه بأنه أشعري، واتسع النقاش بينهم، ورفض املزي ما وليها إال بعد أن كتب خبطه
الشافعية أن يتوالها الذهيب بعد أن مجعهم نائب الشام ألطنبغا بالرغم من إحلاح السبكي، ومل حيسم االمر 

  ).٣(إال بتولية السبكي نفسه 
  )٥(أو ألف ) ٤(مث أثرت صلة الذهيب بابن تيمية فيما اختصر 

وال سيما طائفة ) ٧(، وموقفه من بعض املتصوفة )٦(ض آرائه، وحبه للحنابلة من كتب، ويف بلورة بع
  ).٨(االمحدية، أتباع الشيخ أمحد الرفاعي 



  وهو يذكر
__________  

 ه حينما وقعت املناظرة بني ابن تيمية والشافعية فقرأ الشيخ مجال ٧٠٥من ذلك ما حدث سنة ) ١(
كتاب خلق أفعال العباد للبخاري حتت قبة النسر بعد قراءة الدين املزي فصال بالرد على اجلهمية من 

ميعاد البخاري، فغضب بعض الفقهاء احلاضرين، وشكاة إىل القاضي الشافعي ابن صصرى، وكان من 
أعداء ابن تيمية، فأمر بسجن املزي، وملا بلغ ابن تيمية ذلك، تأمل كثريا، وذهب إىل السجن، فأخرجه منه 

  .ق فأعيد املزي، مث أفرج عنهبنفسه، فغضب نائب دمش
  ).٢٣٤ / ٥" الدرر : " ، ابن حجر٣٧ / ١٤" البداية : " ابن كثري

 ه، ٦٢٨منسوبة إىل امللك االشرف ومظفر الدين موسى ابن العادل االيويب، ابتدأ عمارا سنة ) ٢(
 ٦٤٣سنة  ه، وأول من وليها حمدث عصره الشيخ تقي الدين ابن الصالح املتوىف ٦٣٠وافتتحت سنة 
 / ١" تنبيه الدارس : " ، والنعيمي)٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٤٣، الورقة "تاريخ االسالم : " ه انظر الذهيب

  . فما بعد١٩
طبقات : " ، ابن قاضي شهبة)١٣٢٤القاهرة  (١٧٠ ١٧١ / ٦، "طبقات الشافعية : " السبكي) ٣(

  ).٢٨٣٦أمحد الثالث  (١٠٥، الورقة "الشافعية 
  ).وانظر القسم اخلاص بكتبه(املنتقى من منهاج االعتدال لشيخه ابن تيمية " من ذلك مثال ) ٤(
  ).وانظر القسم اخلاص بكتبه" (العلو " من ذلك مثال كتاب ) ٥(
  .٤ ورقة ١م " معجم الشيوخ : " الذهيب) ٦(
توىف سنة قال يف ترمجة شيخه اء الدين أيب احملاسن عبد احملسن بن حممد املعروف بابن العدمي امل) ٧(

  .٨٥ الورقة ١، م "معجم الشيوخ " " وكان يدخل يف ترهات الصوفية : "  ه٧٠٤
كان من كبار : "  ه٧٢٥قال يف ترمجة ثعلب بن جامع الصعيدي االمحدي الباز دار املتوىف سنة ) ٨(

  .٤٠ الورقة ١م " معجم الشيوخ " " االمحدية، وله أتباع، مث أنه تاب وترك تلك الرعونات 

)١/٣٩(  

  

: " ويقول عن الفلسفة) " ١(نفعه قليل وضرره وبيل وما هو من علوم االسالم " أن علم املنطق 
الفلسفة االهلية ما ينظر فيها من يرجى فالحه، وال يركن إىل اعتقادها من يلوخ جناحه، فإن هذا العلم يف 

ا ينبغي باحلكمة أشر شق، وما جاءت به الرسل يف شق، ولكن ضالل من مل يدر ما جاءت به الرسل كم
ممن يدري، واغوثاه باهللا إذا كان الذين قد انتدبو اللرد على الفالسفة قد حاروا، وحلقتهم كسفة، فما 

  ! ".؟ ) ٢(الظن باملردود عليهم 



مث كان هلذه الرفقة، أعين رفقة ابن تيمية، أن جعلت بعض الناس جيدون فيها سببا لطعنهم يف كتاباته 
  ).٣(يزها بسبب اعتقادهم بتح

وهو ما سوف ) ٤(وقد أثارت هذه املطاعن نقاشا بني علماء عصره، وعند العلماء الذين جاؤوا بعده 
  ).٥" (سري أعالم النبالء " نبحثه عند كالمنا على منهجه يف 

ومع أن كثريا من االنتقادات اليت وجهت إىل الذهيب بسبب العقائد كان يغلب عليها طابع التحامل 
 أننا يف الوقت نفسه جيب أن نعترف بأن تكوينه الفكري العام قد ارتبط ارتباطا شديدا والتعصب، إال

باحلديث واحملدثني ونظرم إىل العلوم والعلماء وفسلفتهم جتاه العلوم العقلية، وقد أثر ذلك، كما 
م اهتماما سنرى، يف منهجه التارخيي تأثريا واضحا حينما ربطه باحلديث النبوي الشريف وعلومه، فاهت

  .كبريا بالتراجم حىت صارت أساس كثري من كتبه، وحمور تفكريه
__________  

مث دخل يف ؟ ؟، فاهللا يسلم، مث : "  وقال يف ترمجة أحد شيوخه٢٤، ص "بيان زغل العلم : " الذهيب) ١(
  .٦٦ ٦٧ ورقة ١م " معجم الشيوخ " " أقبل على شأنه 

  .٤٩ الورقة ٢م " معجم الشيوخ "  وانظر ٢٥ ٢٦ص " بيان زغل العلم : " الذهيب) ٢(
  .١٠٣ / ٩، ٢٢ ٢٥، ١٣ ١٥ / ٢، "الطبقات " ، و ٧٤، ص "معيد النعم : " السبكي) ٣(
 ٤٧الورقة " معجم الشافعية : "  فما بعد، وابن عبد اهلادي٤٩٩، ص "االعالن : " السخاوي) ٤(

٤٨.  
  .انظر الفصل الثاين) ٥(

)١/٤٠(  

  

  : ومناصبه التدريسيةسادسا نشاطه العلمي
بدأت حياة الذهيب العلمية يف االنتاج يف مطلع القرن الثامن اهلجري كما يبدو، فبدأ باختصار عدد كبري 

  .من أمهات الكتب يف شىت العلوم اليت مارسها، ومن أمهها التاريخ واحلديث
إخراجه الول مرة سنة الذي انتهى من " تاريخ االسالم " مث توجه بعد ذلك إىل تأليف كتابه العظيم 

  .ه) ١ (٧١٤
، وظل )٣(، وهي قرية بغوطة دمشق )٢( ه اخلطابة مبسجد كفر بطنا ٧٠٣وقد توىل الذهيب يف سنة 

  . ه٧١٨مقيما ا إىل سنة 
  .ويف هذه القرية اهلادئة ألف الذهيب خرية كتبه، وقد ساعده على ذلك كما يبدو تفرغه التام للتأليف

يف الشيخ كمال الدين أمحد بن حممد بن أمحد ابن الشريشي الوائلي، وكيل  ه تو٧١٨ويف شوال سنة 



، وكانت هذه الدار من كربيات دور )٤(بيت املال، وشيخ دار احلديث بتربة أم الصاحل وغريها 
، توالها كمال الدين ابن الشريشي مدة ثالث وثالثني سنة ابتداءا من سنة )٥(احلديث بدمشق آنذاك 

  ).٦( وفاته وكان والده قد توالها قبله  ه وإىل حني٦٨٥
  ويف يوم االثنني العشرين من: "  ه٧١٨قال ابن كثري يف حوادث سنة 

__________  
  .٣٠١٤انظر الورقة االخرية من نسخة أيا صوفيا ) ١(
  .٢٨ / ١٤" البداية : " ، ابن كثري٢٦٩ص " ذيل العرب : " احلسيين) ٢(
  .٢٤ص " غوطة دمشق : " حممد كرد علي) ٣(
 / ١" تنبيه الدارس : " ، النعيمي٩١ / ١٤، "البداية : " ، ابن كثري٩٩ص " ذيل العرب : " الذهيب) ٤(

٣٣ ٣٤.  
  .، وواقفها هو الصاحل إمساعيل ابن امللك العادل سيف الدين أيب بكر٣١٦ / ١" تنبيه : " النعيمي) ٥(
  .٣٤ / ١ " تنبيه: " ، النعيمي٩١، ٨٨ / ١٤" البداية : " ابن كثري) ٦(

)١/٤١(  

  

ذي احلجة باشر الشيخ مشس الدين حممد بن عثمان الذهيب احملدث احلافظ بتربة أم الصاحل عوضا عن 
  ) ".١(وحضر عند الذهيب مجاعة من القضاة ..كمال الدين ابن الشريشي

  .وقد اختذها الذهيب سكنا له وبقي فيها إىل حني وفاته
 ه ويل مشس الدين الذهيب دار احلديث ٧٢٩ادى اآلخرة سنة ويف يوم االربعاء السابع عشر من مج

  ).٣(بعد الشيخ شهاب الدين أمحد بن جهيل ونزل عن خطابة كفر بطنا ) ٢(الظاهرية 
 ه، توىل الذهيب تدريس احلديث ٧٣٩وملا تويف الشيخ علم الدين الربزايل، شيخ الذهيب ورفيقه، سنة 

  ).٤(وكتب له تلميذه صالح الدين الصفدي توقيعا بذلك باملدرسة النفيسية وإمامتها عوضا عنه، 
، وباشر الذهيب )٥( ه، كمل تعمري دار احلديث والقرآن التنكزية ٧٣٩ويف هذه السنة أيضا، أعين سنة 

  ).٦(مشيخة احلديث ا 
  وقد أخطأ حميي

__________  
  .٨٨ / ١٤" البداية : " ابن كثري) ١(
 ه، هي واملدرسة الظاهرية وهي اليوم مقر دار ٦٧٦ندقداري سنة أسسها امللك الظاهر بيربس الب) ٢(

 / ١" الدارس : " النعيمي: الكتب الظاهرية الواقعة قبالة امع العلمي العريب بدمشق، انظر عنها



٣٤٨.  
  .١٤٣ / ١٤" البداية : " ابن كثري) ٣(
  . وجتد نص التوقيع يف كتابه١٦٦ / ٢" الوايف : " الصفدي) ٤(
 ه ومات معتقال باالسكندرية يف أوائل سنة ٧١٢بة إىل االمري تنكز نائب الشام، وليها سنة منسو) ٥(

قال ابن كثري ) ٦٢ / ٥٥ / ٢" الدرر : " ، ابن حجر٢١٩ ٢٢٠ص " ذيل العرب : " احلسيين( ه ٧٤١
: كذا والصحيح(ومما حدث يف هذه السنة إكمال دار احلديث السكرية : "  ه٧٣٩يف حوادث سنة 

وباشر مشيخة احلديث ا الشيخ االمام احلافظ مؤرخ االسالم مشس الدين حممد بن أمحد ) نكزيةالت
الذهيب، وقرر فيها ثالثون حمدثا لكل منهم جراية وجامكية كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبز، 

حد وقرر للشيخ ثالثون رطل خبز، وقرر فيها ثالثون نفرا يقرؤون القرآن لكل عشرة شيخ، ولكل وا
من القراء نظري ما للمحدثني، ورتب هلا إمام، وقارئ حديث، ونواب، ولقارئ احلديث عشرون درمها 

  .١٨٤ / ١٤اخل، ..ومثاين أواق خبز وجاءت يف غاية احلسن
  .١٢٣ / ١" تنبيه : " ، النعيمي١٨٤ / ١٤" البداية : " ابن كثري) ٦(

)١/٤٢(  

  

 ه حينما جعل الذهيب خيلف تقي الدين ابن تيمية يف دار ٩٢٧الدين عبد القادر النعيمي املتويف سنة 
  .وكرر ذلك، مع أن الذهيب مل يتول هذه الدار كما يبدو) ٢(، فترمجه فيها )١(احلديث السكرية 

فظن الرجل أنه توالها، مع أنه ذكر أن الذهيب توىل ) ٣(السكرية " حترفت إىل " التنكزية " ويظهر أن 
ل النصوص الدالة نفسها، قال يف دار احلديث السكرية بعد أن ترجم لشيخها دار احلديث التنكزية ونق

مث ويل مشيخة ..مث وليها بعده احلافظ الذهيب وهو حممد: "  ه٧٢٨تقي الدين ابن تيمية املتويف سنة 
  ".السكرية هذه بعده الصدر املالكي 
واالمام صدر : " ربعني وسبع مئةسنة تسع وأ) ٤) (يف" (ذيل العرب " قال الشيخ مشس الدين السيد يف 

  ".املالكي مدرس الشرابيشية وشيخ السكرية بعد الذهيب ) ٥(الدين سليمان بن عبد احلكم 
  .انتهى

" مث قال يف ) " ٦(إخل ..سليمان بن عبد احلكم: " يف حرف السني" تارخيه " وقال الصالح الصفدي يف 
ذيل " قال السيد احلسيين يف : "  عمارا ووقوفهامن كتابه بعد ذكر" دار القرآن واحلديث التنكزية 

  واالمام صدر الدين سليمان بن عبد احلكم املالكي): ٧) (وسبع مئة(يف سنة تسع وأربعني " العرب 
__________  

  .٧٧ ٧٨ / ١" تنبيه الدارس ) " ١(



  .٧٨ ٧٩ / ١املصدر نفسه ) ٢(
وهذه النسخة كثرية ) ١٨٤ / ١٤" (ية والنهاية البدا" علما بأا حمرفة يف النسخة املطبوعة من ) ٣(

  .االغالط كما هو معروف
  .زيادة مين يقتضيها السياق) ٤(
  .هكذا يف االصل) ٥(

  .عبد احلكيم): ١١٩ص " (ذيل تذكرة احلفاظ " و ) ٢٧٦ص " (ذيل العرب " ويف 
  .وهو الصحيح

  .٧٧ ٨٠ / ١" تنبيه : " النعيمي) ٦(
  .السياقزيادة من عندي يقتضيها ) ٧(

)١/٤٣(  

  

  .شيخهم ومدرس الشرابيشية وشيخ التنكزية بعد الذهيب
  .انتهى

  .وقد تقدمت ترمجة الذهيب يف دار احلديث السكرية
  ) ".١(إخل ..سليمان ابن عبد احلكم: " يف حرف السني" تارخيه " وقال الصالح الصفدي يف 

  ).٢" (ذيل العرب " وهذا النص االخري هو الصحيح وهو الذي أورده احلسيين يف 
إن هذا االختالط والتحريف بالنصوص جعل الدكتور صالح الدين املنجد يذهب إىل القول بأن الذهيب 

  ).٣( ه يف دار احلديث السكرية وهو وهم ال أساس له ٧٢٨خلف ابن تيمية سنة 
اضل وزير ، اليت أسسها القاضي الف)٤(ومن دور احلديث اليت توالها الذهيب دار احلديث الفاضلية 

  . ه٥٩٦صالح الدين املتوىف سنة 
وهكذا توىل الذهيب كربيات دور احلديث بدمشق يف أيامه، ملا وصل إليه من املعرفة الواسعة يف هذا 

  .الفن
 مشهد عروة، أو دار ١:  ه كان يتوىل مشيخة احلديث يف مخسة أماكن هي٧٤٨وحينما تويف سنة 

دين ابن الواين احلنفي، نزل الذهيب له عنها يف مرض موته احلديث العروية، ودرس فيها بعده شرف ال
)٥.(  

__________  
  .١٢٧ / ١" تنبيه الدارس : " النعيمي) ١(
  .٢٧٦ص " ذيل ذيل العرب : " احلسيين) ٢(



 والطريف أن ابن تيمية مل يكن متوليا ٢٢ / ١" سري أعالم النبالء " مقدمة اجلزء الذي طبعه من ) ٣(
 وظل معتقال بالقلعة إىل حني وفاته يف ليلة ٧٢٦ شعبان سنة ١٦ فقد اعتقل يف ٧٢٨ هلذه املدرسة سنة

  ).١٣٥، ١٢٣ / ١٤" البداية : " ابن كثري (٧٢٨العشرين من ذي القعدة سنة 
  .٩٤ / ١" تنبيه الدارس : " النعيمي) ٤(
عروة املوصلي  وهي منسوبة إىل شرف الدين حممد بن ٨٦الورقة " االعالم : " ابن قاضي شهبة) ٥(

  ).٨٢ / ١" تنبيه الدارس : " النعيمي( ه ٦٢٠املتوىف سنة 

)١/٤٤(  

  

 دار احلديث النفيسية، وقد نزل الذهيب عنها إىل الشيخ شرف الدين ابن الواين احلنفي يف مرض موته ٢
  ).١(أيضا فدرس فيها يف ذي القعدة 

 سليمان ابن عبد احلكيم املالكي كما مر  دار احلديث التنكرية، ودرس فيها بعده االمام صدر الدين٣
  ).٢(بنا قبل قليل 

 دار احلديث الفاضلية بالكالسة، ودرس فيها بعده تلميذه تقي الدين أبو املعايل حممد بن رافع بن ٤
  ).٣( ه ٧٧٤هجرس السالمي املتوىف سنة 

كثري الدمشقي املتوىف سنة  تربة أم الصاحل، درس فيها بعده تلميذه احلافظ أبو الفداء عماد الدين ابن ٥
  ).٤( ه ٧٧٤

__________  
  .٨٦الورقة " االعالم : " ابن قاضي شهبة) ١(
  .٨٦الورقة " االعالم : " وانظر أيضا ابن قاضي شهبة) ٢(
  .٩٤ / ١" تنبيه : " ، والنعيمي٨٦الورقة " االعالم : " ابن قاضي شهبة) ٣(
ويف يوم االحد سادس عشر ذي : "  ه٧٤٨دث سنة يف حوا" البداية والنهاية " قال يف كتابه ) ٤(

القعدة حضرت تربة أم الصاحل رحم اهللا واقفها عوضا عن الشيخ مشس الدين الذهيب، وحضر مجاعة من 
  .٢٢٥ / ١٤" إخل ..أعيان الفقهاء وبعض القضاة، وكان درسا مشهودا وهللا احلمد واملنة

)١/٤٥(  

  

  :سابعا مرتلة الذهيب العلمية
ا يصور مرتلة الذهيب العلمية واجتاهاته الفكرية هو دراسة آثاره الكثرية اليت خلفها، وتبيان لعل خري م



قيمتها مقارنة مبثيالا، ومدى اهتمام العلماء والدارسني ا يف العصور التالية، واملسامهة الفعلية اليت 
  .قدمتها للحضارة االسالمية

ذات وجوه متعددة يستبينها الباحث الفاحص من نوعية تلك وسرية الذهيب العلمية، استنادا إىل آثاره، 
  .اآلثار

وأول ما يالحظ الدارس هذا العدد الضخم من الكتب اليت اختصرها واليت تريب على مخسني كتابا، 
معظمها من الكتب الكبرية اليت اكتسبت أمهية عظيمة عند الدارسني، واليت تعد من بني أحسن الكتب 

وأكثرها أصالة، مما يدل على استيعاب الذهيب ملؤلفات السابقني، ومعرفته باجليد اليت وضعت يف عصرها 
  .االصيل منها، ومتتعه بقدرة ممتازة على االنتفاء

ومما يثري االنتباه أن خمتصرات الذهيب مل تكن اختصارات عادية يغلب عليها اجلمود والنقل، بل إن املطلع 
ها إضافات كثرية، وتعليقات نفيسة، واستدراكات بارعة، عليها الدارس هلا بروية وإمعان جيد في

وتصحيحات وتصويبات ملؤلف االصل إذا شعر بومهه أو غلطه، ومقارنات تدل على معرفته وتبحره يف 
فن الكتاب املختصر، فهو اختصار مع سد نقص وحتقيق ونقد وتعليق وتدقيق، وهو أمر ال يتأتى إال 

  .بسطة يف العلم ومعرفة بفنونهللباحثني البارعني الذين أوتوا 
  .والذهيب حني يضيف إىل الكتاب املختصر يشعر بضرورة ذلك لسد نقص يعتري ذلك الكتاب

  أسد الغابة يف" فحينما اختصر مثال كتاب 

)١/٤٦(  

  

تاريخ الصحابة : "  ه زاده من عدة تواريخ منها٦٣٠لعز الدين ابن االثري املتوىف سنة " معرفة الصحابة 
االمام " مسند "  ه، و ٣٢٤اليب القاسم عبد الصمد ابن سعيد احلمصي املتوىف سنة "  نزلوا محص الذين

ابن " طبقات "  ه، و ٢٧٦بقي بن خملد املتوىف سنة " مسند "  ه، و ٢٤١أمحد بن حنبل املتوىف سنة 
ات ابن سيد  ه، ومن كتاب٥٧١البن عساكر املتوىف سنة " تاريخ دمشق "  ه، و ٢٣٠سعد املتوىف سنة 
  .ه) ١ (٧٣٤الناس املتوىف سنة 

للمعجم املشتمل على ذكر شيوخ االئمة النبل " وقال سبط ابن حجر عند كالمه على اختصار الذهيب 
  ).٢" (زاده فوائد وحماسن : "  ه٥٧١البن عساكر املتوىف سنة " 

الذي " الكاشف " كتاب وجيد الباحث يف خمتصرات الذهيب تعليقات نفيسه، ومن ذلك مثال ما عمله يف 
 ه، فعلى الرغم من حمافظة الذهيب ٧٤٢اليب احلجاج املزي املتوىف سنة " ذيب الكمال " اختصره من 

  على
روح النص االصلي، فقد بث فيه من روحه ونشر فيه من علمه ما جعله يكاد يكون مؤلفا من تآليفه 



  .خمالفا لالصل املختصر منه يف كثري من االمور
 أنه علق على آراء بعض أئمة اجلرح والتعديل فيه تعديال أو إبطاال، كما حقق كثريا من وآية ذلك

  .التراجم وزاد تدقيقا ال جنده يف االصل
فضال عن بيان رأيه يف كثري من الرواة على أسس من دراساته الواسعة، وخربته العميقة بعلم احلديث 

  ).٣" (كتاب نفيس "  هذا املختصر بأنه النبوي الشريف مما حدا بتاج الدين السبكي أن يصف
__________  

": الذهيب ومنهجه : " أنظر أدناه قائمة املختصرات يف مؤلفات الذهيب وما كتبناه عنه يف كتابنا) ١(
٢١٧ ٢١٨.  

  .١٨٠الورقة " رونق االلفاظ ) " ٢(
  .١٠٤ / ٩" طبقات الشافعية ) " ٣(

)١/٤٧(  

  

حقيق يف كثري من هذه املختصرات، فمن ذلك مثال ما ظهر يف خمتصره وتظهر براعة الذهيب يف النقد والت
 ه الذي قصد ٤٠٥اليب عبد اهللا احلاكم النيسابوري املتوىف سنة " املستدرك على الصحيحني " لكتاب 

فيه مؤلفه أن يورد أحاديث على شرط البخاري ومسلم مما مل يذكراه يف صحيحيهما، حيث يتبني لنا من 
ر وتعليقات الذهيب عليه وخترجياته ونقده أنه مل يصحح من أحاديث الكتاب سوى مطالعة املختص

النصف، وبني أن نصف النصف اآلخر يصح سنده وإن كان فيه علة، أما الربع االخري فهو أحاديث 
  ).١(مناكري وواهيات ال تصح، بل إن يف بعضها أحاديث موضوعة 

  .ديث املستدرك جمددا ونقدها، فخرج ذه النتيجةوهذا يعين أن الذهيب قد أعاد دراسة مجيع أحا
وغالبا ما يقوم الذهيب بتخريج االحاديث الواردة يف الكتب اليت يقوم باختصارها، فغالب التخريج يف 

البن اجلوزي " العلل " الذي خلصه من كتاب " تلخيص العلل املتناهية يف االحاديث الواهية " كتاب 
  ).٢(م الذهيب  ه هو من كال٥٩٧املتوىف سنة 

  . ه٤٥٨للبيهقي املتوىف سنة " السنن الكربى " وملا اختصر الذهيب كتاب 
تكلم على أسانيد الكتاب بنفائس تدل على تبحره ذا الفن، ووضع رموزا على احلديث ملن خرجه من 

  .أصحاب الصحيحني والسنن االربع، وخرج االحاديث اليت مل ترد يف هذه الكتب الستة
  . كان الذهيب خيرج تراجم الكتب اليت خيتصرها يف علم الرجالوكثريا ما

__________  



  .٢٤٩ ٢٤٨: يف كالمنا على مؤلفات الذهيب من كتابنا" خمتصر املستدرك " انظر ما كتبناه عن ) ١(
  ). حديث٢٩٠نسخة االزهر رقم  (٨٥ورقة " تلخيص العلل : " الذهيب) ٢(

)١/٤٨(  

  

 ه حيث زاد يف كثري من ترامجه ٦٣٧صاره لتاريخ ابن الدبيثي املتوىف سنة من ذلك مثال ما عمله يف اخت
  ).١" (تارخيه " وال سيما الرجال الذين أخذوا عن صاحب الترمجة، وهو ما أغفله ابن الدبيثي يف 

املتوىف سنة " كتاريخ حمب الدين ابن النجار " كما تظهر مقارنات دقيقة بالكتب والتواريخ اليت من بابته 
، البن خلكان "وفيات االعيان " ، و )٢( ه ٤٦٣ ه الذي ذيل به على تاريخ اخلطيب املتوىف سنة ٦٤٣

) ٤ (٦٥٦لزكي الدين املنذري املتوىف سنة " التكملة لوفيات النقلة " ه، و ) ٣ (٦٨١املتوىف سنة 
  .وغريها

  .ه) ٥ (٥٩٦ للعماد االصبهاين القرشي املتوىف سنة" اخلريدة " أو من كتب الشعر ككتاب 
) ٦ (٦٣٦أو من كتابات كبار العلماء الذين أخذوا عن املترجم له، مثل زكي الدين الربزايل املتوىف سنة 

، وشهاب الدين )٧(املشهورة " املشيخة "  ه صاحب ٦٩٠ه، وفخر الدين ابن البخاري املتوىف سنة 
  قدسي املتوىف سنة، وضياء الدين امل)٨( ه ٧٠١أمحد بن إسحاق االبرقوهي املتوىف سنة 

__________  
، ٤٤، ٤٢، ٤٠، ٣٥، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢١، ٢٠، ١٨ / ١مثال " املختصر احملتاج " انظر ) ١(

١٩٩، ١٧٩، ١٤٨، ١١٩، ١١٧، ١١٦، ١٠١، ٤٧.  
  .إخل
، ١٤٩، ١٣٦، ١٠١، ٨٠، ٧٧، ٧٢، ٦٩، ٥١، ٤٩، ٢١ / ١مثال " املختصر احملتاج " انظر ) ٢(

٢٠١، ٢٠٠، ١٨٨، ١٨٤، ١٨٣، ١٨١، ١٧٨، ١٧٥، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٩، ١٥٨، ١٥٠ ،
  .اخل..٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٢، ٢١١

  .١٧٥ / ١املصدر السابق، مثال ) ٣(
  .١٥٨ / ١املصدر نفسه ) ٤(
  .٢٢٥ / ١" املختصر ) " ٥(
  .٦٢ / ٢مثال " املختصر ) " ٦(
  .٦٣ / ٢املصدر نفسه، مثال ) ٧(
  .٣٦  /٢مثال " املختصر ) " ٨(

  ٤ / ١سري 



)١/٤٩(  

  

  .وغريهم كثري) ١( ه ٦٤٣
  ).٢" (قرأت خبط ابن قدامة : " أو من خطوط العلماء حنو قوله

  فضال عما أضاف هو من االسانيد قرأها على شيوخه مما يتصل بتلك التراجم، وهي
" أو ) " ٣(وهي وروى لنا عنه مبصر أبو املعايل االبرق: " إضافة أصيلة للترمجة، فهو حينما يقول مثال

روى لنا عنه أبو العباس ابن الظاهري وأبو احلسني اليونيين وعلي بن عبد الدائم وحممد بن يوسف 
  ).٥(فمعىن ذلك أن هؤالء الشيوخ قد أخذوا عن صاحب الترمجة ) " ٤(إخل ..االربلي

الكتاب االصلي ومن إضافاته إىل تلك املختصرات أيضا تواريخ وفيات املترمجني الذين مل يذكر صاحب 
  .وفيام

فنحن نعلم مثال أن ابن الدبيثي مل يذكر وفاة أحد ممن ذكر هم يف تارخيه ممن تأخرت وفاته عن سنة 
، يف حني أن )٦( ه وهي السنة اليت حدث ابن الدبيثي فيها بتارخيه واليت متثل آخر إخراج له ٦٢١

 اهلجري، فاستخرج الذهيب وفيام وفيات بعضهم قد تأخرت إىل النصف الثاين من القرن السابع
  ).٧(وذكرها ليكون اختصاره أكمل ولتكون معلومات الكتاب أمت 

  يضاف إىل ذلك أنه يروي بعض االحاديث الواردة يف هذه املختصرات
__________  

  .٦٢، ٣٦ / ٢املصدر نفسه، مثال ) ١(
  .٦٥ / ١املصدر نفسه، مثال ) ٢(
  .٢١ / ١املصدر نفسه، ) ٣(
  .٢٣ / ١صدر نفسه امل) ٤(
  .٢٣١، ٢٢٦، ١٥٢، ١٤٠، ١٣٦، ١٣٠، ٧٦ / ١مثال " املختصر " انظر مزيدا من االمثله، ) ٥(
  ).١٩٧٤بغداد  (٤ص " تاريخ بغداد ال بن الدبيثي، منهجه، موارده، أمهيته : " انطر كتابنا) ٦(
  .إخل..١٥٢، ١٥١، ١٣٣، ١٠٦، ٨٦، ٧٦ / ١مثال " املختصر احملتاج إليه " انظر ) ٧(

  .١٠٣ / ١وجندا أيضا ذكرا لوفيات من يرد امسه عرضا يف بعض االحيان 

)١/٥٠(  

  

  ).١(بسنده إذا وجد جماال لذلك 
اليب أمحد احلاكم " الكىن " وأعاد الذهيب تنظيم بعض الكتب اليت اختصرها، فحينما اختصر كتاب 



  ).٢(إليه أشياء أخرى مما ليس فيه  ه أعاد ترتيبه على حروف املعجم بعد أن أضاف ٣٧٨املتوىف سنة 
على عشر طبقات ورتب كل طبقة على حروف املعجم، يف حني " ارد من ذيب الكمال " كما رتب 

  ).٣(للمزي مرتبا على حروف املعجم " ذيب الكمال " كان كتاب 
ني املشهورين وقد حفظنا من سرية الذهيب أنه عين بالقراءات ودرسها على كبار شيوخ عصره من املقرئ

  .فيها) " ٤(االستاذ الثقة الكبري " حىت أصبح 
  ) ".٥(إماما يف القراءات "  ه أنه كان ٨٤٢وذكر ابن ناصر الدين املتوىف سنة 

ولعل السبب يف ) ٦(لكننا نالحظ يف الوقت نفسه أنه مل يتخرج عليه يف القراءات سوى عدد قليل جدا 
 مطلع حياته العلمية، مث اجته بعد ذلك إىل احلديث والتاريخ ذلك يعود إىل أنه عين ذه الناحية يف

  .وغريمها
  معرفة" وكتاب ) " ٧(التلوحيات يف علم القراءات " ومل نعرف من آثاره يف هذا الفن غري كتاب 

__________  
  .٦٥، ٤٩ / ١" املختصر احملتاج إليه ) " ١(
  . من الكتاب١٥٣١انظر مقدمة نسخة فيض اهللا رقم ) ٢(
  .٢٣٠": الذهيب ومنهجه : " يف كتابنا" ارد من ذيب الكمال " انظر كالمنا على كتاب ) ٣(
  .٧١ / ٢" غاية : " ابن اجلزري) ٤(
  .٣١ص " الرد الوافر ) " ٥(
ومل أعلم أحدا قرأ عليه القراءات كامال، بل شيخنا : " ، قال٧١ / ٢" غاية : " ابن اجلزري) ٦(

  املنبجي الطحان قرأ عليه القرآن مجيعه بقراءة أيب عمرو والبقرةالشهاب أمحد بن إبراهيم 
  .مجعا

  .وروى عنه احلروف إبراهيم بن أمحد الشامي وحممد بن أمحد ابن اللبان ومجاعة
  ".ومسع منه الشاطبية حيىي بن أيب بكر البوين وحدث ا عنه يف اليمن 

  ).القراءات(انظر أدناه كالمنا على آثار الذهيب ) ٧(

)١/٥١(  

  

الذي هو إىل كتاب التراجم أقرب منه إىل القراءات وإن كانت " القراء الكبار على الطبقات واالعصار 
  .حمتوياته غالبا ما تتعلق مبوضوع القراءات
كما نص على " غاية النهاية " ، لذلك سلخه بأمجعه يف كتابه )١(وقد شهد له ابن اجلزري باالحسان فيه 

  ).٣" (كتاب حافل " ووصفه مشس الدين السخاوي بأنه ، )٢(ذلك يف املقدمة 



  .ومع كل ذلك فإن هذا الوجه من حياة الذهيب العلمية هو أضعف الوجوه وأقلها آثارا
على أن مكانة الذهيب العلمية وبراعته تظهر ان يف أحسن الوجوه إشراقا وأكثرها تألقا عند دراستنا له 

حىت كان أكثر أهل "  يف علم احلديث ومجع فيه الكتب الكثرية حمدثا يعىن ذا الفن، فقد مهر الذهيب
  ) ".٤(عصره تصنيفا 

وقد رأينا إقباله العظيم عليه وشرهه لسماعه، وذلك العدد الضخم من الشيوخ الذين حوم معجمات 
  .شيوخه الثالثة، والكتب، واالجزاء، وااميع الكثرية اليت قرأها على الشيوخ أكثر من مرة

تحت له هذه املعرفة الواسعة آفاقا عظيمة يف هذا الفن فاختصر عددا كبريا من الكتب، وألف وقد ف
  .عددا أكرب يستبينه الباحث عند إلقائه نظرة على قائمة مؤلفاته يف هذا اال

كما ألف يف مصطلح احلديث كتبا، وخرج التخاريج الكثرية من االربعينات، والثالثينات، والعوايل، 
  ).٥(، ومعجمات الشيوخ، واملشيخات، وغريها مما فصلنا القول فيه عند كالمنا على آثاره واالجزاء

  ومع أن الذهيب قد عاش يف عصر غلب عليه اجلمود والنقل والتخليص،
__________  

  .٧١ / ٢" غاية ) " ١(
  .٣ / ١املصدر نفسه ) ٢(
  .٥٦٤ص " االعالن ) " ٣(
  .٤٢٦ / ٣الدرر : ابن حجر) ٤(
  . فما بعد١٣٩": الذهيب ومنهجه : " بناكتا) ٥(

)١/٥٢(  

  

  .فإنه قد ختلص من كثري من ذلك بفضل سعة دراساته وفطنته
) ١(مل أجد عنده مجود احملدثني وال كودنة : "  ه٧٦٤قال تلميذه صالح الدين الصفدي املتوىف سنة 

  .ف وأرباب املقاالتالنقلة بل هو فقيه النظر، له دربة بأقوال الناس ومذاهب االئمة من السل
وأعجبين منه ما يعانيه يف تصانيفه من أنه ال يتعدى حديثا يورده حىت يبني ما فيه من ضعف منت، أو ظالم 

  ).٢(إسناد، أو طعن يف رواته، وهذا مل أر غريه يراعي هذه الفائدة فيما يورده 
ينطلق بعد ذلك جيرح، إن هذه الرباعة يف علم احلديث، والتمكن منه ذاك التمكن، جعلت الذهيب 

" فدخل يف كل باب من أبوابه " ، )٣(ويعدل، ويفرع، ويصحح، ويعلل، ويستدرك على كبار العلماء 
  ) ".٥(حمدث العصر " ، حىت أطلق عليه معاصروه )٤(على حد تعبري تلميذه تاج الدين السبكي 

بفضل الذهيب وبراعته إىل  ه ٨٥٢وبلغ اعتراف حافظ عصره االمام ابن حجر العسقالين املتوىف سنة 



  ).٦(درجة أنه شرب ماء زمزم سائال اهللا أن يصل إىل مرتبة الذهيب يف احلفظ وفطنته 
__________  

  .البالدة: الكودنة) ١(
  .١٦٣ / ٢" الوايف ) " ٢(
  .٣٥ص " ذيل تذكرة احلفاظ : " احلسيين) ٣(
  ).٥٥٤صرية رقم ترمجة الذهيب من نسخة دار الكتب امل" (الطبقات الوسطى ) " ٤(
  ).٢٩١١أمحد الثالث رقم  (٣٧ورقة " عقد اجلمان : " ، العيين١٠٠ / ٩" الطبقات : " السبكي) ٥(
وقد ذكر ذلك تلميذه " ماء زمزم ملا شرب له " استنادا إىل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٦(

  ).٤٧٢ص " (االعالن " السخاوي يف 
  ).٧٢١ / ٢تذكرة، : الذهيب( ه ماء زمزم وطلب علما نافعا ٣١١ سنة وقدميا شرب ابن خزمية املتوىف

" شربت ماء زمزم وسألت اهللا أن يرزقين حسن التصنيف : " ٤٠٥وقال احلاكم النيسابوري املتوىف سنة 
  ).١٠٤٤ / ٣/ تذكرة، : الذهيب(

ما ال يلزم فيما ورد التزام "  ه رسالة يف ٩٥٣وألف مشس الدين حممد بن طولون الدمشقي املتوىف سنة 
  .٣٣١٧منها نسخة يف خزانة كتب جستربيت يف دبلن ضمن جمموع برقم " يف ماء زمزم 

)١/٥٣(  

  

ومفهوم التاريخ عند الذهيب يتصل اتصاال وثيقا باحلديث النبوي وعلومه، ويظهر ذلك من كتب الرجال 
  ".اليت يطلق الذهيب عليها اسم التاريخ 

، وهو ما يظهر يف )١( الرئيسة من العناية بالرجال ايت لضبط الرواة أوال وقد أصبح واضحا أن الغاية
  ).٢(معظم مقدمات كتبه يف هذا الفن، وهو مفهوم ساد عند احملدثني املؤرخني ال سيما يف ذلك العصر 

  .وعلى علم الرجال، وعلى آثار الذهيب فيه، قامت شهرته الواسعة باعتباره مؤرخا، كما نرى
يب يف هذا الفن عددا ضخما من اآلثار ابتدأها باختصار أمهات الكتب املؤلفة فيه، وقد خلف الذه

البن :  ه، والذيول عليه٤٦٣للخطيب البغدادي املتوىف سنة " تاريخ بغداد " كالتواريخ احمللية مثل 
  السمعاين املتوىف سنة

  . ه٦٤٣ ه وابن النجار املتوىف سنة ٦٣٧ ه، وابن الدبيثي املتوىف سنة ٥٦٢
البن يونس املتوىف " تاريخ مصر "  ه، و ٥٧١البن عساكر املتوىف سنة " تاريخ دمشق " ومنها أيضا 

تاريخ "  ه، و ٤٠٥اليب عبد اهللا احلاكم النيسابوري املتوىف سنة " تاريخ نيسابور "  ه، و ٣٤٧سنة 
  . ه٥٦٨البن أرسالن اخلوارزمي املتوىف سنة " خوارزم 



  كملة لوفياتالت: " ومن كتب الوفيات
__________  

  ".أثر احلديث يف نشأة التاريخ عند املسلمني : " انظر كتابنا) ١(
" مظاهر تأثري علم احلديث يف علم التاريخ عند املسلمني : "  م، وحبثنا١٩٦٦بغداد، مطبعة احلكومة 

  . م١٩٦٥املنشور يف جملة االقالم البغدادية، السنة االوىل، العدد الثالث 
 ه أن من بني مستدركاته على الذهيب يف ٨٥٢ شعر احلافظ ابن حجر العسقالين املتوىف سنة حينما) ٢(

أمساء لشعراء وفرسان يف اجلاهلية وما أشبه ممن ليست هلم رواية حديثية، اعتذر عن " املشتبه " كتابه 
والتواريخ إن غالب من ذكرت يأيت ذكره يف كتب املغازي والسري واملبتدأ واالنساب : " ذلك بقوله

" " واالخبار وال يستغين طالب احلديث عن ضبط ما يرد يف ذلك من االمساء ولو مل يكن هلم رواية 
  .١٥١٣ / ٤" تبصري املنتبه 

)١/٥٤(  

  

  . ه٦٩٥ ه وصلته للحسيين املتوىف سنة ٦٥٦لزكي الدين املنذري املتوىف سنة " النقلة 
  . ه٥٦٢السمعاين املتوىف سنة اليب سعد " االنساب " كتاب : ومن كتب االنساب

  . ه٦٣٠البن االثري املتوىف سنة " أسد الغابة " ومن كتب الصحابة كتاب 
اليب احلجاج املزي " ذيب الكمال يف معرفة الرجال " ومن كتب رجال الصحاح والسنن مثل كتاب 

 ٥٧١ساكر املتوىف سنة البن ع" املعجم املشتمل على أمساء شيوخ االئمة النبل "  ه، و ٧٤٢املتوىف سنة 
  ).١(ه وغريها 

  .فكانت هذه املختصرات املادة الرئيسة اليت كونت شخصيته العلمية ومعرفته بالعصور السابقة
أما تراجم املعاصرين فيعد الذهيب من بني أحسن الذين كتبوا فيهم، وقد أدرك أمهية هذا االمر فكان 

  .ل على ذلكخري دلي" املعجم املختص مبحدثي العصر " كتابه 
، الن هذا هو التاريخ االكثر )٢(وال عربة بعد ذلك مبن انتقده لتناوله التاريخ املعاصر كابن الوردي 

أمهية وخطرا، وهو الذي يعطي املؤرخ أمهيته البالغة بني املؤرخني ومييزه عن غريه، وهو مما مل يدركه كثري 
  .من املعنيني بالتاريخ ومنهم ابن الوردي

تاريخ االسالم " ذه املعرفة الرجالية الواسعة مؤلفات كثرية لعل من أمهها كتابه العظيم لقد أنتجت ه
الذي هو إىل كتب التراجم أقرب منه إىل التاريخ مبفهومه احلديث، وكتابه " ووفيات املشاهري واالعالم 

املؤلفات اليت الذي مل يتضمن غري التراجم، مث ذلك العدد الضخم من " سري أعالم النبالء " النفيس 
  .عرفناها له



__________  
  .٢١٥ ٢٦٤: الذهيب ومنهجه: من كتابنا" املختصرات " انظر كالمنا على ) ١(
  .٣٤٩ / ٢تتمة املختصر، : ابن الوردي) ٢(

)١/٥٥(  

  

ولعل مما مييز الذهيب عن غريه من بعض مؤلفي كتب الرجال والتراجم أنه مل يقتصر يف تأليفه على عصر 
فئة معينة، أو تنظيم معني، بل تناولت مؤلفاته رجال االسالم من أول ظهوره حىت عصره، بله معني، أو 

  .املعاصرين له
وهو يف كتابته للترمجة فنان ترامجي ملئ بفن التراجم جيد الباحث فيها دقة متناهية يف التعبري، وحبكا 

  ).١(ء آلرائه الشخصية فيها للترمجة تشد القارئ إليها مع تعدد املوارد وانتقاء الفضلها وإبدا
" الترمجة " وهو فن خاص له مميزاته اليت جتعله خيتلف عن كتابة " السرية " وقد عاىن الذهيب كتابة 

  ).٢(اردة، فكتب يف سري اخللفاء الراشدين، وأئمة الفقه، واحلديث، وغريهم 
: " ده يف بعض املواضع إىل القولومعرفة الذهيب الواسعة يف الرجال دفعت تاج الدين السبكي الذي انتق

إنه كان شيخ اجلرح والتعديل ورجل الرجال، وكأمنا مجعت االمة يف صعيد واحد فنظرها مث أخذ يعرب 
  ) ".٣(عنها إخباز من حضرها 

، )٤(وقد ازداد شأنه بعد عصره حبيث اعترب هو واملزي مؤرخي القرن الثامن اللذين ال ينافسهما أحد 
 ه وابن ٧٣٥ ه رأس طبقة ذكر فيها القطب احلليب املتوىف سنة ٩١١وطي املتوىف سنة وعده االمام السي

   ه٧٤٤ ه ومشس الدين املقدسي املتوىف سنة ٧٣٤سيد الناس املتوىف سنة 
__________  

وما كتبناه عن " السري " انظر الفصل الثاين من هذا البحث عند كالمنا على منهج الذهيب يف ) ١(
  .يف كتابنا املذكور عنه" تاريخ االسالم " منهجه يف كتابه 

  .من آثار الذهيب" السري " انظر أدناه ) ٢(
  .١٠١ / ٩" طبقات : " السبكي) ٣(
  .٦٠٤ص " االعالن : " السخاوي) ٤(

)١/٥٦(  

  



 ه وشهاب الدين ٧٣٩ ه وعلم الدين الربزايل املتوىف سنة ٧٥٦وتقي الدين السبكي املتوىف سنة 
ه وهم من أعالم احلفاظ احملدثني املؤرخني، وذكر أن احملدثني يف عصره ) ١ (٧٥٨ سنة النابلسي املتوىف

  ).٢(عيال يف الرجال وغريها من فنون احلديث على أربعة أحدهم الذهيب 
ومع أن براعة الذهيب التارخيية أكثر ما ظهرت يف الرجال فإنه قد درس التاريخ السياسي، واختصر عددا 

  ية فيه مثل تاريخ أيب شامةمن املؤلفات الرئيس
 ه وغريمها، وأفاد من معظم التواريخ املعروفة يف ٧٣٢ ه وتاريخ أيب الفداء املتوىف سنة ٦٦٥املتوىف سنة 

 ه وابن ٣١٠الطربي املتوىف سنة :  ه وتواريخ١٥١عصره ودرسها كسرية ابن إسحاق املتوىف سنة 
  ).٣( ه وغريمها مما يطول تعداده ٥٩٧ة  ه وابن اجلوزي املتوىف سن٦٣٠االثري املتوىف سنة 

" العرب " و " تاريخ االسالم " وقد ظهرت هذه الكتابات يف توارخيه املرتبة على احلوادث والوفيات مثل 
  .وغريها" دول االسالم " و 

ونستبني من نطاق كتاباته هذه أنه كان مؤرخا جوال الذهنية استطاع استيعاب عصور التاريخ االسالمي 
ل ظهوره حىت زمانه الذي كتب فيه مؤلفاته، وهي فترة تزيد على السبعة قرون، فألف يف كل من أو

الرواية الشفوية والكتب : هذه العصور بعد أن درسها دراسة عميقة قامت على دعامتني رئيستني مها
  .وهذا أمر مل يتأت لكثري من العلماء الذين سبقوه أو عاصروه

  ورتبه على الطبقات تكلم يف" كرة احلفاظ تذ" وحينما كتب الذهيب كتابه 
__________  

  ).نسخة االسكندرية( فما بعد ٨٥ورقة " طبقات احلفاظ :: " السبوطي) ١(
  .٨٦املصدر نفسه، ورقة ) ٢(
  . فما بعد٢٨٤": الذهيب ومنهجه : " انظر كالمنا على ج الذهيب يف املوارد من كتابنا) ٣(

)١/٥٧(  

  

وضاع السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية يف الوقت الذي تناولته فأمجل اية أكثرها على اال
االوضاع العامة بفقرات قليلة دللت على سعة أفقه التارخيي وقدرته الفائقة على تصوير حقبة كاملة من 

  .الزمن وعلى امتداد العامل االسالمي املترامي االطراف بعبارة وجيزة
   ملن استوعب العصر ودرسه دراسة عميقة حبيث حصل له مثل هذا التصور والفهموهذا أمر ال يتأتى إال

  ).١(العام 
مث إن هذه املعرفة الرجالية الواسعة مع ما أويت من ذكاء وإدراك واسعني جعلت منه ناقدا رجاليا ماهرا، 

دال يف نقد الرجال ميزان االعت" تدل على ذلك مؤلفاته يف النقد وأصوله واليت من أبرزها كتابه العظيم 



  .من أحسن كتبه وأجلها) ٣(ومن جاء بعدهم ) ٢(الذي اعتربه معاصروه " 
وقد تناوله عدد كبري من احلفاظ والعلماء واملعنيني بالنقد استدراكا وتعقيبا وتلخيصا حبيث قال مشس 

  ) ".٤(وعول عليه من جاء بعده : " الدين السخاوي
" ذكر من يؤمتن قوله يف اجلرح والتعديل " نقد، فقد ألف رسالة يف وللذهيب التفاتات بارعة يف أصول ال

  ).٥(تكلم فيها على أصول النقد وطبقات النقاد وكيفية أخذ أقواهلم 
عبارات اجلرح والتعديل من أعلى مراتبها إىل أدناها وبني مدلوالا يف النقد " امليزان " وأورد يف مقدمة 

)٦.(  
  الصول،وهو يف كتبه يشرح بعض هذه ا

__________  
 ٦٢٧، ٥٣٠ / ٢، ٣٢٨، ٢٤٤، ١٥٨ ١٦٠، ٧٠ / ١" تذكرة احلفاظ : " انظر مثال الذهيب) ١(
ذيل تذكرة احلفاظ : " ، احلسيين١٠٤ / ٩" طبقات : " السبكي) ٢ (١٤٨٥، ١٢٦٦ / ٤، ٦٢٨ -
على  وانظر كالمنا ٥٨٧ص " االعالن ) " ٤ (٤ / ١" لسان امليزان : " ابن حجر) ٣ (٣٥ص " 

ميزان ) " ٦ (٢٩٥٣نسخة أيا صوفيا رقم ) ٥ (١٩٣ ٢٠١": الذهيب ومنهجه : " امليزان يف كتابنا
  ٣ ٤ / ١" االعتدال 

)١/٥٨(  

  

شيعي جلد، ولكنه صدوق فلنا صدقه، : " من ذلك مثال ما ذكره يف ترمجة أبان بن تغلب الكويف، قال
  .وعليه بدعته

  وقد وثقة أمحد بن حنبل، وابن معني
  .كان غاليا يف التشيع: أبو حامت، وأورده ابن عدي، وقال، و

  .زائغ جماهر: وقال السعدي
كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة واالتقان ؟ فكيف يكون عدال من هو : فلقائل أن يقول

فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بال غلو وال : صاحب بدعة ؟ وجوابه أن البدعة على ضربني
، فهذا كثري يف التابعني وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤالء لذهب مجلة حترف

  .من اآلثار النبوية، وهذه مفسدة بينة
مث يدعة كربى كالرفض الكامل والغلو فيه، واحلط على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، والدعاء إىل 

ن أبان بن تغلب يعرض للشيخني أصال، بل قد يعتقد ومل يك..ذلك، فهذا النوع ال حيتج م وال كرامة
  ) ".١(عليا أفضل منهما 



أحد االعالم صدوق، تكلم فيه بال حجة، ولكن : " وقال يف ترمجة أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا االصبهاين
ها رأيت اليب نعيم أشياء يتساهل فيها، من: " هذه عقوبة من اهللا لكالمه يف ابن منده وى، قال اخلطيب

  .أنه يطلق يف االجازة أخربنا وال يبني
  .هذا مذهب رآه أبو نعيم وغريه، وهو ضرب من التدليس): يعين الذهيب(وقلت 

وكالم ابن منده يف أيب نعيم فظيع، ال أحب حكايته، وال أقبل قول كل منهما يف اآلخر، ال أعلم هلما 
 االقران بعضهم يف بعض ال يعبأ به، ال كالم: قلت..ذنبا أكثر من روايتهما املوضوعات ساكتني عنها

سيما إذا الح لك أنه لعداوة أو ملذهب أو حلسد، ما ينجو منه إال من عصم اهللا، وما علمت أن عصرا 
  من االعصار سلم أهله من ذلك، سوى االنبياء

__________  
 ٢، م ٢٥٦ة  الورق١م " معجم الشيوخ "  وانظر أمثلة أخرى يف ٥ ٦ / ١" ميزان االعتدال ) " ١(

  ).٩ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٩٣الورقة " وتاريخ االسالم " ، ٧٢الورقة 

)١/٥٩(  

  

  والصديقني، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس، اللهم فال جتعل يف قلوبنا
  ) ".١(غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 

 بعض االحيان حني ال جيد آلرائهم ومل يكن الذهيب ليصدر اتباعا آلراء اآلخرين يف النقد فهو خيالفهم يف
 مثال ما جاء يف ترمجة زيد بن وهب اجلهين، أحد التابعني، وهو الذي -من سند قوي يؤيدها، فمن ذلك 
وال عربة بكالم : " وذكر أن يف حديثه خلال كبريا، فقال" تارخيه " تكلم فيه أبو يعقوب الفسوي يف 

فهذا الذي : "  مآخذ الفسوي عليه ورد عليها مث قال"ميزان االعتدال " وأورد يف ) " ٢(الفسوي 
استنكره الفسوي من حديثه ما سبق إليه، ولو فتحنا هذه الوساوس علينا لرددنا كثريا من السنن الثابتة 

  .وامليزان ملئ مبثل هذه النقدات ال جمال لتكثري االمثلة منها) " ٣(بالوهم الفاسد 
رسالة يف الرواة الثقات : " لى مجلة من علماء اجلرح والتعديل مهابل وجدناه يؤلف كتابني، يرد فيهما ع

  ".من تكلم فيه وهو موثق " ، وكتاب "املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم 
ومل يقتصر نقد الذهيب على الرجال حسب، بل تعدى ذلك إىل نقد املوارد اليت يطالعها أو خيتصرها أو 

البن اجلوزي " الضعفاء " صادر، من ذكل مثال نقده لكتاب يأخذ منها، وهو ما يعرف اليوم بنقد امل
قد أورده أيضا :  ه الذي اختصره وذيل عليه، فقال يف ترمجة أبان بن يزيد العطار٥٩٧املتوىف سنة 

  .ومل يذكر فيه أقوال من وثقه" الضعفاء " العالمة ابن اجلوزي يف 
  ).٤" (وهذا من عيوب كتابه يسرد اجلرح ويسكت عن التوثيق 



  وقال يف ترمجة حفص
__________  

  ).٣٠٠٨أيا صوفيا  (٣٣٤الورقة " تاريخ االسالم "  وانظر ١١١ ص ١نفسه، ج ) ١(
تاريخ االسالم : "  وانظر١٠٧ / ٢" ميزان االعتدال : " الذهيب) ٣ (٦٧ / ١" تذكرة : " الذهيب) ٢(
  ).٣٠٠٩أيا صوفيا  (٤٨٥الورقة " 
  .١٦ / ١املصدر نفسه، ) ٤(

  فراجعه هناك" اللسان " تكلم يف هذه املسألة ابن حجر يف وقد 
  .جتد فائدة

)١/٦٠(  

  

مل أذكر هذا النوع يف كتايب : ال يعرف له حال وال يعرف قلت: قال ابن القطان: " ابن ؟ ؟ من امليزان
دل هذا، فإن ابن القطان يتكلم يف كل من مل يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره مما ي

  .على عدالته
وهذا شئ كثري، ففي الصحيحني من هذا النمط خلق كثري مستورون، ما ضعفهم أحد وال هم مبجاهيل 

)١." (  
 ه اليراده بعض ٣٢٢اليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي املتوىف سنة " الضعفاء " وانتقد الذهيب كتاب 

: " ال يف ترمجة ابن املديين من امليزان فق٢٣٤الثقات ومنهم حافظ عصره علي بن املديين املتوىف سنة 
: " ورد عليه حينما نقل قول عبد اهللا بن أمحد بن حنبل" ذكره العقيلي يف كتاب الضعفا، فبئس ما صنع 

وهذا رد " بل حديثه عنه يف مسنده : " ، بقوله"مث ترك حديثه ..كان أيب حدثنا عنه، مث أمسك عن امسه
وهذا أبو عبد اهللا البخاري وناهيك به قد شحن صحيحه حبديث " : مفحم من الذهيب بل قال بعد ذلك

  ) ".٢(ابن املديين 
وال يقتصر الذهيب عند نقد الكتب على إيراد مساوئها، بل كثريا ما يذكر حماسنها ومميزاا، فقد سبق 

" ه  ه إن٣٦٥البن عدي املتوىف سنة " الكامل " ، وقال عن كتاب )٣(أن قال إن كتاب العقيلي مفيد 
وإذا شئت أن : "  ه٣٨٥، وقال يف ترمجة الدار قطين املتوىف سنة ) "٤(أكمل الكتب وأجلها يف ذلك 

  ) ".٥(تتبني براعة هذا االمام الفرد فطالع العلل له فإنك تندهش ويطول تعجبك 
__________  

  .١٣٨ ١٤٠ / ٣" ميزان االعتدال ) " ٢ (٥٥٦ / ١" ميزان االعتدال ) " ١(
  .٢ / ١ نفسه املصدر) ٣(



  .٢ / ١املصدر نفسه، ) ٤(
  .٩٩٣ ٩٩٤ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٥(

)١/٦١(  

  

وحنن نعلم أيضا أن الذهيب قد عاىن النقد يف تآليف خاصة رد ا على كتب معينة، فقد ألف كتابا يف 
ه على رد ب" من تكلم فيه وهو موثق " كما ألف كتاب ) ١( ه ٦٢٨الرد على ابن القطان املتوىف سنة 
  .مجلة من كتب الضعفاء كما ببنا

شيخ اجلرح " وبسبب هذا الذي قدمنا ذكره من براعة الذهيب يف النقد والتمكن منه، فقد أصبح 
  ).٢(كما ذكر تاج الدين السبكي " والتعديل 

قد وكان آية يف ن..ناقد احملدثني وإمام املعدلني وارحني: "  ه٨٤٢وقال ابن ناصر الدين املتوىف سنة 
وهو من : " ٩٠٢، وقال مشس الدين السخاوي املتوىف سنة ) "٣(الرجال، عمدة يف اجلرح والتعديل 
، فأصبحت أقوال الذهيب فيمن يترجم هلم تعترب عند النقاد ) "٤(أهل االستقراء التام يف نقد الرجال 

ات اليت كتبت بعد واملؤرخني الذين جاءوا بعده أقصى حدود االعتبار، وظهرت بصورة جلية يف املؤلف
 ه ٨٥٢عصره، وال سيما يف مؤلفات مؤرخ القرن التاسع وحافظه ابن حجر العسقالين املتوىف سنة 

)٥.(  
وتطالعنا عند قراءة كتب الذهيب العديد من االمثلة اليت تدل على قوته يف البحث واالستدالل، ومناقشة 

ال مناقشة ملن ام احلافظ أبا حامت حممد بن آراء الغري بروح علمي يعتمد الدليل واالقناع، من ذلك مث
وما تبع ذلك " إن النبوة هي العلم والعمل : "  ه بالزندقة لقوله٣٥٤حيان البسيت التميمي املتوىف سنة 

  وهذا: " من كتابة اخلليفة أمرا بقتله هلذا السبب، قال الذهيب
__________  

  ).٧٠رية، جمموع رقم نسخة الظاه" (الرد على ابن القطان : " الذهيب) ١(
  .١٠١ / ٩" ؟ ؟ ) ٢(
  .٣١ص " الرد الوافر ) " ٣(
  .٧٢٢ص " االعالن ) " ٤(
  ".لسان امليزان : " انظر مثال كتابه) ٥(

)١/٦٢(  

  



  .احلج عرفة: أيضا له حممل حسن ومل يرد حصر املبتدأ باخلرب، ومثله
ر مهم احلج، ومهم النبوة، إذ أكمل فمعلوم أن الرجل ال يصري حاجا مبجرد الوقوف بعرفة، وإمنا ذك

  .صفات النيب العلم والعمل، وال يكون أحد نبيا إال أن يكون عاملا عامال
نعم، النبوة موهبة من اهللا تعاىل ملن اصطفاه من أويل العلم والعمل ال حيلة للبشر يف اكتساا أبدا، وا 

) ١(أيب حامت ال يسوغ، وذلك نفس فلسفي يتولد العلم النافع الصاحل، وال ريب أن إطالق ما نقل عن 
."  

 الكتابة، فقال يف ترمجخة -ومن االمثلة الطريفة أيضا مناقشة ملسألة معرفة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وملا تكلم أبو الوليد يف حديث : "  ه٤٧٤احلافظ العالمة أيب الوليد سليمان بن خلف الباجي املتوىف سنة 

ذي يف البخاري قال بظاهر لفظه، فأنكر عليه الفقيه أبو بكر ابن الصائغ وكفره الكتابة يوم احلديبية ال
بإجازة الكتب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النيب االمي وأنه تكذيب بالقرآن، فتكلم يف ذلك 

من مل يفهم الكالم حىت أطلقوا عليه الفتنة وقبحوا عند العامة ما أتى به خطباؤهم يف اجلمع وقال 
إن رسول اهللا قد كتبا وصنف أبو الوليد رسالة بني فيها : وقال* برئت ممن شرى دنيا بآخرة : اعرهمش

  .أن ذلك غري قادح يف املعجزة فرجع ا مجاعة
  .ما كل من عرف أن يكتب امسه فقط خبارج عن كونه أميا النه ال يسمى كاتبا: قلت

أميون، واحلكم للغلبة ال للصورة النادرة، فقد قال ومجاعة من امللوك قد أدمنوا يف كتابة العالمة وهم 
هو الذي : [ أي أكثر هم كذلك لندور الكتابة يف الصحابة، وقال تعاىل" إنا أمة أمية : " عليه السالم

  بعث يف
__________  

أمحد الثالث  (١٦ ١٧ورقة " تاريخ االسالم "  وراجع ٩٢١ ٩٢٢ / ٣" تذكرة : " الذهيب) ١(
  . ففيه تفصيل أكثر يف هذه املسألة٥٠٧ ٥٠٨ / ٣ج " ميزان االعتدال " ظر أيضا وان) ١٠ / ٢٩١٧

)١/٦٣(  

  

  ).١] (االميني رسوال منهم 
وما املانع من جواز تعلم النيب صلى اهللا عليه : قلت: " وقال يف موضع آخر معقبا على هذه املسألة أيضا

بة، فلعله لكثرة ما أملى على كتاب الوحي  يسري الكتابة بعد أن كان أميا ال يدري ما الكتا-وسلم 
وكتاب السنن والكتب إىل امللوك عرف من اخلط وفهمه وكتب الكلمة والكلمتني كما كتب امسه 

الشريف يوم احلديبية حممد بن عبد اهللا، وليست كتابته هلذا القدر اليسري ما خيرجه من كونه أميا ككثري 
  .)٢" (من امللوك أميني ويكتبون العالمة 



  .ومثل هذا كثري يف كتب الذهيب
وقد حفظنا من سرية الذهيب أنه كان سلفي العقيدة قد أثرت فيه البيئة الدمشقية وصحبته لشيخ االسالم 

  .ابن تيمية
، لكنه )٣(ومع أن الذهيب مل يكن متحمسا للخوض يف مضايق العقائد ويعتر السكوت فيها أوىل وأسلم 

  .ري من املواضع، وألف فيهايف الوقت نفسه أبدى آراءه يف كث
  ).٥(وهاجم الفالسفة اليونانيني هجوما عنيفيا ) ٤" (االعتزال بدعة " وقد اعترب 

، واهتم اهتماما كبريا بذكر أخبار العلماء )٦(وكان على غاية من االعجاب بأعمال السلف وإجنازام 
  يف احملنة اليت أصيبوا ا حينما أعلن املأمون رأيه والزم

  ).٧( القول خبلق القرآن، وبني موافقهم اجلريئة من هذا االمر الناس
__________  

  .١١٨١ ١١٨٢ / ٣" تذكرة : " الذهيب) ١(
  ,٢املصدر نفسه، ) ٢) (٢(واآلية الكرمية من سورة اجلمعة 

) " ٥ (١١٢٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر مثال ) ٤ (١٤٩٩ / ٤، ٦٠٠ / ٢" تذكرة ) " ٣ (٧٤٢
 ١" تذكرة " انظر مثال ) ٧ (٦٢٧ ٦٢٨ / ٢ج " تذكرة احلفاظ ) " ٦ (١١٥ص " عدا أهل املئة فصا

 /٧٤٧، ٧٣٣، ٧٣٠ / ٢، ٥٨٩، ٥٦١، ٤٧٧، ٤٧٦..  

)١/٦٤(  

  

" وكتاب " البعث والنشور " لقد اختصر الذهيب عددا من الكتب املهمة يف العقائد منها مثال كتاب 
لشيخ االسالم االنصاري " الفاروق يف الصفات " وكتاب  ه، ٤٥٨اللذان للبيهقي املتوىف سنة " القدر 

لرفيقه وشيخه " منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال "  ه وكتاب ٤٨١املتوىف سنة 
  . ه٧٢٨تقي الدين ابن تيمية املتوىف سنة 

االربعني يف " اب وكت" الكبائر وبيان احملارم " وخلف الذهيب عددا من اآلثار يف هذا العلم منها كتاب 
  .وغريها" كتاب مسألة الوعيد " و " العرش " وكتاب " صفات رب العاملني 

الذي يعد أوسع هذه الكتب وأكثرها شهرة " العلو للعلي الغفار " ولعل من أشهرها كتابه املعروف 
)١.(  

كون هذه الكتب حبث الذهيب العقائد على طريقة السلف من أهل احلديث، فكانت املادة الرئيسية اليت ت
  .واالدلة املستعملة فيها من االحاديث النبوية الشريفة

  وقد انتقد الذهيب من قبل خمالفيه على تأليفه لبعض هذه الكتب واعتقاده



ولو مل يؤلفه لكان أحسن له ": " العلو " مثل هذه العقائد، قال الشيخ حممد زاهد الكوثري عن كتاب 
  ) ".٢(ة، وقد شهر عن الذهيب أنه كان شافعي الفروع حنبلي املعتقد يف دينه ومسعته الن فيه مآخذ كثري

ومل يشتهر الذهيب بوصفه فقيها أو عاملا بالفقه مع أنه درسه على أعالم العصر آنذاك مثل الشيخ كمال 
  ).٣(الدين ابن الزملكاين، وبرهان الدين الفزاري، وكمال الدين ابن قاضي شهبة، وغريهم 

  وقد ألف يف
__________  

  .انظر أدناه كالمنا على آثار الذهيب) ١(
" رونق االلفاظ " انظر أعاله كالمنا على سريته و ) ٣ (٢ هامش ٣٤٨" ذيل تذكر احلفاظ ) " ٢(

  ٥ / ١ سري ١٨٠لسبط ابن حجر، ورقة 

)١/٦٥(  

  

ددا من ، وهو من كبار الكتب الفقهية، وألف ع)١(البن حزم " احمللى " أصوله، وعين باختصار كتاب 
الكتب واالجزاء اليت تناولت موضوعات فقهية، وكانت له خواطر وآراء ونقدات جاءت يف ثنايا كتبه، 

  ).٢(من ذلك مثال كالمه يف مسألة الطالق ومناقشته البن تيمية 
وهو كغريه من علماء احلنابلة يعترب القرآن واحلديث مها أساس الفقه، ويظهر مفهوم الفقه عند الذهيب 

إن صح * الفقه قال اهللا قال رسوله : يف بيتني من الشعر له ذكرمها غري واحد ممن ترجم له ومهاواضحا 
وهذا الذي قدمناه ) ٣(بني النيب وبني رأي فقيه * واالمجاع فاجهد فيه وحذار من نصب اخلالف جهالة 

وروايته الذي هو ال يعين أن الذهيب مل يكن عارفا بالفقه، لكنه كان عزوفا عنه ال نشغاله باحلديث 
له دربة مبذاهب : "  ه٨٤٢االصل الثاين للفقه بعد الكتاب العزيز، قال ابن ناصر الدين املتويف سنة 

  االئمة
  ) ".٤(وأرباب املقاالت قائما بني اخللف بنشر السنة ومذهب السلف 

  . له حلنا يف كتبهولغة الذهيب يف كتبه لغة جيدة قياسيا بالعصر الذي عاش فيه، ويكفي أننا قلما وجدنا
وهو باعتباره حمدثا كبريا وناقدا ماهرا دقيق يف تعابريه، ملا لذلك من أمهية يف وضع الكلمة املناسبة أو 

العبارة يف موضعها املالئم ال سيما يف حتبري التراجم، فضال عن أسلوبه السلس املمتع ملن أدمن قراءة مثل 
  .هذه الكتب

__________  
: " الذهيب) ٢(وانظر أدناه كالمنا على آثار الذهيب " ستحلى يف اختصار احمللى امل" وهو كتاب ) ١(



  .٣١ص " الرد الوافر : " ابن ناصر الدين) ٣ (٧١٣ ٧١٥ / ٢" تذكرة احلفاظ 
  .املصدر نفسه) ٤ (١٦٦ / ٢" الوايف : " الصفدي

)١/٦٦(  

  

  ).١(ة من االشعار عن شيوخه وقد عين الذهيب يف مطلع حياته العلمية برواية الشعر وأورد طائف
  ).٣(، والرثاء )٢(وذكرت لنا مصادر ترمجته بعضا من نظمه يف املدح 

، كما نظم )٤(وله شعر تعليمي، فقد علمنا أنه نظم أمساء املدلسني بقصيدة أوردها السبكي يف طبقاته 
  ).٥(أمساء اخللفاء بقصيدة أخرى 

وسري أعالم " " تاريخ االسالم " امجهم الواسعة يف كتابيه وكان كثري االعتناء بالشعراء تدل على ذلك تر
والنماذج الشعرية الكثرية اليت أوردها وعنايته الفائقة بتتبع دواوين الشعراء حبيث قال يف ترمجة " النبالء 

  ) ".٦(وال يكاد يوجد ديوانه "  ه ٤٥٥أيب احلسن حممد بن املظفر البغدادي اخلرقي يف وفيات سنة 
  ).٧(يب خط متقن قد أعجب به علم الدين الربزايل منذ أن بدأ الذهيب يطلب العلم وكان للذه

  وقد وصل إلينا الكثري من كتبه وكتب غريه مكتوبا
خبطه، وهو وإن مل يكن مجيال مراعيا الصول اخلطاطني والكتاب، لكنه ميتاز بالدقة واالتقان ال سيما 

  .للذي يدمن عليه
__________  

، ٤٨، ٤٥، ٣٥، ٣٤، ٢٩، ٢٤، ٢٠، ١٥، ٧، ٣ ورقة ١م "  معجم الشيوخ "انظر مثال ) ١(
٨٩، ٨٣، ٨١، ٧٧، ٧٥، ٦٩، ٦٦، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٥، ٥٢.  
، ٨٦، ٨٥، ٧٤، ٦٦، ٦٠، ٥٩، ٥٦، ٥٢، ٤٠، ٣٦، ٣٣، ٣٠، ١٢، ١١، ١ ٦ ورقة ٢م 

٩٦ ٩٩، ٨٨.  
أيب بكر بن ابراهيم االسدي إسحاق بن : من بني الذين مدحهم الذهيب ووصل إلينا شعره فيهم) ٢(

وتقي الدين السبكي املتوىف ) ٣٤ ورقة ١معجم الشيوخ، م ( ه ٧١٠احلليب احلنفي النحاس املتوىف سنة 
طبقات : ، والسيوطي١٠٦ ص ٩طبقات السبكي، ج ( ه ٧٧١ ه وولده التاج املتوىف سنة ٧٥٦سنة 

  ).١٢٠ ص الرد الوافر،: ابن ناصر الدين(والربزايل ) ٨٦احلفاظ، ورقة 
الرد : " ابن ناصر الدين( ه ٧٢٨من ذلك قصيدته يف رثاء رفيقه وشيخه ابن تيمية املتوىف سنة ) ٣(

  ).١٦٥ورقة " التبيان "  و ٣٥ ٣٦ص " الوافر 
)١٠٧ ١٠٩ / ٩) ٤.  
  ).١١ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٧٩ورقة " تاريخ االسالم ) " ٥(



  .٥٤٧ص " االعالن : " السخاوي) ٦(
  .٣٢٣ / ٣" الدرر : " ، ابن حجر٢٥ الورقة ٢م " معجم الشيوخ : " الذهيب) ٧(

)١/٦٧(  

  

وعرف الذهيب بزهده وورعه وديانته املتينة، وقد رأينا عند دراستنا مل سريته أنه كان يأنس إىل 
  .االجتماع مبشاهري الفقراء والصوفية من ذوي الديانة والتمسك باآلثار

كان خريا صاحلا متواضعا حسن اخللق : "  ه٧٧٤ع السالمي املتوىف سنة قال تلميذه تقي الدين ابن راف
  حلو احملاضرة، غالب أوقاته يف اجلمع واالختصار

وقال الزركشي املتوىف سنة ) " ١(واالشتغال بالعبادة، له ورد بالليل، وعنده مروءة وعصبية وكرم 
) " ٢(سبق إىل اخلريات والرغبة مبا هو آت مع ما كان عليه من الزهد التام وااليثار العام وال: "  ه٧٩٤

  . وتدريسه-ويكفي الذهيب أنه أفىن حياته يف دراسة حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لقد أصبحت كتب الذهيب متداولة يف عصره والعصور التالية له، واعتربت من أعظم املوارد اليت استقى 

  .منها الكتاب الذين جاءوا بعده
  ) ".٣(ورغب الناس يف تواليفه ورحلوا إليه بسببها وتداولوها قراءة، ونسخا، ومساعا  " :قال ابن حجر

  ) ".٤(وقد سار جبملة منها الركبان يف أقطار البلدان : " وقال تلميذه احلسيين
وحسبنا أن نلقي نظرة عجلى على املستدركات والتلخيصات والذيول اليت عملت على كتبه لندرك 

  .أمهيتها البالغة
  .وكان الذهيب مدرسة قائمة بذاا خرجت العديد من احلفاظ والعلماء

  وقد أتاحت له معرفته العظيمة الواسعة باحلديث وعلومه والتاريخ وفنونه مكانة
__________  

  .١٨٠الورقة " رونق االلفاظ : " سبط ابن حجر) ١(
  ).٤٤٣٥نسخة مكتبة فاتح رقم " (عقود اجلمان ) " ٢(
  .٤٢٧ / ٣"  الدرر : "ابن حجر) ٣(
  .٣٦ص " ذيل تذكرة احلفاظ ) " ٤(

)١/٦٨(  

  



  .مرموقة بني أساتيذ العصر، فأمه طلبة العلم من كل حدب وصوب
وحنن نعلم أن الذهيب توىل مناصب تدريسية كثرية، نعرف منها مشيخة احلديث يف تربة أم الصاحل، ودار 

التنكزية، ودار احلديث الفاضلية، ودار احلديث احلديث الظاهرية، واملدرسة النفيسية، ودار احلديث 
  .العروية

  وقد
ومحل : " أتاحت له هذه املناصب أن يدرس عليه عدد كبري من الطلبة يفوق احلصر، قال تلميذه احلسيين

مسع منه السبكي والربزايل والعالئي : " وقال ابن قاضي شهبة االسدي) " ١(عنه الكتاب والسنة خالئق 
  ) ".٢(وخترج به حفاظ .. رافع وابن رجب وخالئق من مشاخيه ونظرائهوابن كثري وابن

وإن كتب القرن الثامن لتزخر مبئات من تالميذ الذهيب النجب مل جند يف إيرادهم كثري فائدة يف مثل هذا 
  .البحث

نا نقلنا ونرى من املفيد أن نقتطف يف اية هذا الفصل آراء العلماء فيه ملا لذلك من أمهية يف تقوميه، وك
"  ه يف ٧٣٩يف أثناء هذا البحث بعضا منها، فقد وصفه رفيقه وشيخه علم الدين الربزايل املتوىف سنة 

  .رجل فاضل، صحيح الذهن: " والذهيب ما زال يف مطلع حياته العلمية بقوله" معجم شيوخه 
  .اشتغل ورحل، وكتب الكثري

  .وله تصانيف واختصارات مفيدة
  ) ".٣(اءات وله معرفة بشيوخ القر

الشيخ االمام العالمة احلافظ مشس الدين أبو : "  ه٧٦٤وقال تلميذه صالح الدين الصفدي املتوىف سنة 
  .عبد اهللا الذهيب

حافظ الجيارى وال فظ ال يبارى، أتقن احلديث ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، 
  .وأزال االام يف توارخيهم وااللباس

  ذهن يتوقد
__________  
  .٣٦ص " ذيل تذكرة احلفاظ ) " ١(
  ).١٣٩٨نسخة باريس  (٩٠ ورقة ١م " االعالم ) " ٢(
  .١٨٠ورقة " رونق االلفاظ : " سبط ابن حجر) ٣(

)١/٦٩(  

  



  .ذكاؤه، ويصح إىل الذهب نسبته وانتماؤه
يف مجع الكثري، ونفع اجلم الغفري، وأكثر من التصنيف، ووفر باالختصار مؤونة التطويل 

  اجتمعت به وأخذت عنه وقرأت عليه كثريا من تصانيفه ومل أجد عنده مجود..التأليف
  ).١" (احملدثني وال كودنة النقلة 

: وعلى الرغم من خمالفة تاج الدين السبكي لشيخه الذهيب يف بعض املسائل ورده عليه، فإنه قال يف حقه
  .حمدث العصر..شيخنا وأستاذنا، االمام احلافظ" 

املزي والربزايل والذهيب والشيخ االمام : عصرنا على أربعة من احلفاظ، بينهم عموم وخصوصاشتمل 
وأما أستاذنا أبو عبد اهللا فبصر ال نظري له، وكرت هو امللجأ إذا ..الوالد، ال خامس هلؤالء يف عصر هم

رجل الرجال نزلت املعضلة، إمام الوجود حفظا، وذهب العصر معىن ولفظا، وشيخ اجلرح والتعديل، و
ومسع : " ، وقال أيضا) "٢(وهو الذي خرجنا يف هذه الصناعة، وأدخلنا يف عداد اجلماعه ..يف كل سبيل

  .منه اجلمع الكثري
وما زال خيدم هذا الفن إىل أن رسخت فيه قدمه، وتعب الليل والنهار، وما تعب لسانه وقلمه، وضربت 

  . أنه ال يتقلص إذا نزل املطر، وال يدبر إذا أقبلت الليايلبامسه االمثال، وسار امسه مسري لقبه الشمس إال
  ).٣" (وأقام بدمشق يرحل إليه من سائر البالد، وتناديه السؤاالت من كل ناد 

الشيخ االمام العالمة شيخ احملدثني قدوة احلفاظ "  ه بأنه ٧٦٥ووصفه تلميذه احلسيين املتوىف سنة 
  وكان أحد: " وقال يف موضع آخر) " ٤(والقراء حمدث الشام ومؤرخه ومفيده 

__________  
  .١٦٣ / ٢" الوايف ) " ١(
  ٣٤ص " ذيل تذكرة احلفاظ ) " ٤ (١٠٣ / ٩املصدر نفسه، ) ٣ (١٠٠ ١٠١ / ٩" الطبقات ) " ٢(

)١/٧٠(  

  

  ) ".١(االذكياء املعدودين واحلفاظ املربزين 
  لشيخ احلافظ الكبري مؤرخ االسالم وشيخا: "  ه٧٧٤وقال تلميذه عماد الدين بن كثري املتوىف سنة 

  ) ".٢(وقد ختم به شيوخ احلديث وحفاظه ..احملدثني
إىل ) ٣(وحينما قدم العالمة أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الكرمي املوصلي االصل االطرابلسي 

* رت ما زلت بالسمع أهواكم وما ذك:  ه ودرس على الذهيب يف تلك السنة قال فيه٧٣٤دمشق سنة 
فالناس بالطبع قد مالوا إىل الذهب * أخباركم قط إال ملت من طرب وليس من عجب أن ملت حنوكم 

احلافظ اهلمام مفيد الشام، ومؤرخ "  ه بأنه ٨٤٢ووصفه احلافظ ابن ناصر الدين املتوىف سنة ) ٤(



  ) ".٥(االسالم 
كان عالمة : ابلسي يف مشيختهقرأت خبط البدر الن"  ه ٨٥٢وقال ابن حجر العسقالين املتوىف سنة 

  ) ".٦(زمانه يف الرجال وأحواهلم حديد الفهم ثاقب الذهب وشهرته تغين عن االطناب فيه 
الشيخ االمام العامل العالمة احلافظ املؤرخ شيخ احملدثني : "  ه٨٥٥وقال بدر الدين العيين املتوىف سنة 

)٧." (  
الشيخ : " وبالغ يف االطناب فيه، وقال" نق االلفاظ رو"  ه يف ٨٩٩وذكره سبط ابن حجر املتوىف سنة 

فكم دخل ..فلله دره من إمام حمدث..االمام العامل العالمة حافظ الوقت الذي صار هذا اللقب علما عليه
فهو االمام سيد احلفاظ إمام ..يف مجيع الفنون وخرج وصحح، وعدل وجرح، وأتقن هذه الصناعة

  ".احملدثني قدوة الناقدين 
  : يف موضع آخروقال

__________  
 ه وقد ترمجه ابن ٧٧٤تويف سنة ) ٣ (٢٢٥ / ١٤" البداية والنهاية ) " ٢ (٣٦املصدر نفسه ص ) ١(

املصدر ) ٥ (٣١ ٣٢ص " الرد الوافر : " ابن ناصر الدين) ٤ (٣٠٦ ٣٠٧ / ٤" الدرر " حجر يف 
  )٢٩١١سخة أمحد الثالث ن (٣٧ورقة " عقد اجلمان ) " ٧ (٤٢٧ / ٣الدرر، ) ٦ (٣١نفسه، ص 

)١/٧١(  

  

وعين ذا ..وكتب خبطه كثريا من االجزاء والكتب وحصل االصول وانتقى على مجاعة من شيوخه" 
  ) ".١(الفن أعظم عناية، وبرع فيه وخدمه الليل والنهار 

__________  
  ١٨٠الورقة ) ١(

)١/٧٢(  

  

  :ثامنا وفاته وأوالده
 قبل موته بأربع سنني أو أكثر، مباء نزل يف عينيه، فكان يتأذى أضر الذهيب يف أخريات سين حياته،

ليس هذا مباء، وأنا أعرف بنفسي، : لو قدحت هذا لرجع إليك بصرك، ويقول: ويغضب إذا قيل له
  ).١(النين ما زال بصري ينقص قليال قليال إىل أن تكامل عدمه 

 ه ودفن مبقابر باب ٧٤٨نصف الليل سنة وتويف بتربة أم الصاحل ليلة االثنني ثالث ذي القعدة قبل 



وقد رثاه غري ) ٢(الصغري، وحضر الصالة عليه مجلة من العلماء كان من بينهم تاج الدين السبكي 
  ).٤(والتاج السبكي ) ٣(واحد من تالمذته منهم الصالح الصفدي 

هلا غري واحد باستدعاء  ابنته أمة العزيز، وقد أجاز ١: وترك الذهيب ثالثة من أوالده عرفوا بالعلم هم
 ٧٠٧شيخ املستنصرية رشيد الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا البغدادي املتوىف سنة : والدها منهم

)٥.(  
  ويظهر أا تزوجت يف حياة والدها وخلفت ولدا امسه عبد القادر

__________  
  .٩٩لورقة ا" ترمجان الزمان : " ، ابن دقماق٢٤٢ص " نكت اهلميان : " الصفدي) ١(
 وقد زاره والده تقي الدين السبكي قبل املغرب وسأله عن ١٠٥ ١٠٦ / ٩" طبقات : " السبكي) ٢(

  .حاله
  "الدرر : " ، ابن حجر٢٤٢ص " ونكت اهلميان " ، ١٥٦ / ٢" الوايف : " الصفدي

  . وغريهم، ممن ترجم له٤٢٧ / ٣
ويلة أورد بعضها، وابن قاضي  وهي ط١٠٩ ١١١ / ٩" طبقات ) " ٤ (١٦٥ / ٢" الوايف ) " ٣(

) ٢٠٧٦باريس  (٣٩الورقة " منتقى املعجم املختص : " الذهيب) ٥ (٩٠ ورقة ١م " االعالم : " شهبة
  ٧٨ ورقة ١، وانظر أيضا م ٤٦ ورقة ٢م " معجم الشيوخ " و 

)١/٧٣(  

  

تاريخ " كتابه ه، وأجاز له جده رواية ) ١ (٧٣٧مسع مع جده من أمحد بن حممد املقدسي املتوىف سنة 
  ).٢" (االسالم 

 ه وأمسعه أبوه من خلق كثري، وحدث ومات يف ذي احلجة ٧٠٨ ابنه أبو الدرداء عبد اهللا، ولد سنة ٢
  ).٣ (٧٥٤سنة 

، )٤( ه ومسع مع والده أجزاء حديثية كثرية ٧١٥ ابنه شهاب الدين أبو هريرة عبد الرمحن، ولد سنة ٣
 ه، وخرج له أبوه أربعني حديثا عن حنو املئة نفس، ٧١٩ىف سنة ومسع من عيسى املطعم الدالل املتو

ه وخلف ولدا امسه حممد، مسع ) ٥ (٧٩٩ ه وتأخرت وفاته إىل ربيع اآلخر سنة ٧٤٠وحدث منذ سنة 
  ).٧" (تاريخ االسالم " ، وأجاز له جده رواية كتابه )٦(مع جده 

__________  
  .١٧ الورقة ١م " معجم الشيوخ : " الذهيب) ١(
  ).٣٠١٤أيا صوفيا (الذي خبط الذهيب " تاريخ االسالم " راجع طرة الد احلادي والعشرين من ) ٢(



  .٣٩٢ / ٢" الدرر : " ابن حجر) ٣(
، ٤٤ الورقة ٢، م ٨٥، ٧٨، ٧٤ ٧٥، ٦٩ ٧٠، ٣٨ ورقة ١م " معجم الشيوخ : " انظر مثال) ٤(

٥٣، ٤٥.  
 ١١٦الورقة " دستور االعالم مبعارف االعالم " : ، والتونسي٤٤٩ / ٢" الدرر : " ابن حجر) ٥(
  ).١٦٠٥ ٦٩٧نسخة ويل الدين جار اهللا (
  .٤٤ ورقة ١م " معجم الشيوخ ) " ٦(
  ).٣٠١٤أيا صوفيا (انظر طرة الد احلادي والعشرين ) ٧(

)١/٧٤(  

  

  :آثار الذهيب: تاسعا
 واختصر، وخرج على أخصر ما وهذه تذكرة يف آثار مؤرخ االسالم الذهيب عنيت فيها بذكر ما ألف

، واقتفيت فيها )١" (الذهيب ومنهجه يف كتابه تاريخ االسالم " ميكن، إذ تفاصيلها مبسوطة يف كتايب 
  :املنهج اآليت

  . قسمت املؤلفات حسب موضوعاا، ورتبت الكتب الواردة يف كل موضوع على حروف املعجم- ١
  .تفيت بسردها وفق ذلك الترتيب من غري تقسيم هلاأما املختصرات، واملنتقيات، والتخاريج، فاك

خمطوطا أو مطبوعا، وأشرت إىل إحدى طبعاته أو نسخه بني :  نبهت فيما إذا كان الكتاب موجودا- ٢
  .قوسني، وتركت الذي مل أعثر له على نسخة غفال من ذلك

  ).٤٧ / ٢امللحق : بروكلمان( التلوحيات يف علم القراءآت ١: القراءآت: أوال
  . االربعون البلدانية٢: احلديث: ثانيا
  . الثالثون البلدانية- ٣
  ".من كنت مواله فعلي مواله "  طرق حديث - ٤
  . الكالم على حديث الطري- ٥
  ). جماميع٦٢: الظاهرية.( املستدرك على مستدرك احلاكم- ٦

__________  
  ١٣٩ ٢٧٦:  ص١٩٧٦: القاهرة) ١(

)١/٧٥(  

  



  :دابهمصطلح احلديث وآ: ثالثا
  .كتاب الزيادة املضطربة- ٧
  . طريق أحاديث الرتول- ٨
  . العذب السلسل يف احلديث املسلسل- ٩

  . منية الطالب ال عز املطالب- ١٠
  ).٤٥٧٧: باريس( املوقظة يف علم مصطلح احلديث - ١١
  

  :العقائد: رابعا
  . أحاديث الصفات- ١٢
  ).٢٨٠: لظاهرية، وانظر االلباينمنها جزء يف ا(االربعني يف صفات رب العاملني - ١٣
  .جزء يف الشفاعة- ١٤
  .جزآن يف صفة النار- ١٥
  ). ه١٣٤٧: طبعت بدمشق(الرسالة الذهبية إىل ابن تيمية - ١٦
  .الروع واالوجال يف نبأ املسيح الدجال- ١٧
  .رؤية الباري- ١٨
  ).٤٧ / ١: امللحق: انظر بروكلمان(العرش - ١٩
  ). ه١٣٣٢: بع غري مرة منها مبصرط.(العلو للعلي الغفار- ٢٠
  ). ه١٣٥٦: مطبوع، القاهرة.(الكبائر- ٢١
  . ما بعد املوت- ٢٢
  . مسألة دوام النار- ٢٣

)١/٧٦(  

  

  . مسألة الغيبة- ٢٤
  . مسألة الوعيد- ٢٥
  

  :أصول الفقه: خامسا
  . مسألة االجتهاد- ٢٦
  . مسألة خرب الواحد- ٢٧



  
  :الفقه: سادسا

  .نساء حترمي أدبار ال- ٢٨
  ).دار الكتب املصرية( تشبيه اخلسيس بأهل اخلميس - ٢٩
  . جزء يف اخلضاب- ٣٠
  . جزء من صالة التسبيح- ٣١
  . جزء يف القهقهة- ٣٢
  ).٣ / ١٥٨٤.كوبريل.( حقوق اجلار- ٣٣
  . فضائل احلج وأفعاله- ٣٤
  . اللباس- ٣٥
  . مسألة السماع- ٣٦
  . الوتر- ٣٧
  

  :الرقائق: سابعا
  . حمبة الصاحلني جزء يف- ٣٨
  . دعاء املكروب- ٣٩
  . ذكر الولدان- ٤٠

)١/٧٧(  

  

  . التعزية احلسنة باالعزة- ٤١
  . كشف الكربة عند فقد االحبة- ٤٢
  

  :التاريخ والتراجم: ثامنا
  . أخبار السد- ٤٣
  . أخبار قضاة دمشق- ٤٤
  ).٢٩٥٣: أيا صوفيا.( أمساء من عاش مثانني سنة بعد شيخ أو بعد تاريخ مساع- ٤٥
  ).٣٢٨: االمحدية حبلب. ( االشارة إىل وفيات االعيان واملنتقى من تاريخ االسالم- ٤٦
  ).١١٧جمموع : نسخه كثرية منها بالظاهرية( االعالم بوفيات االعالم - ٤٧



  ).منه نسخة يف استانبول وأخرى باملدينة.( االمصار ذوات اآلثار- ٤٨
  ).١٩٧٣: مطبوع، بغداد( أهل املئة فصاعدا - ٤٩
  . البيان عن اسم ابن فالن- ٥٠
طبع اليسري منه، ونسخه مشتتة يف خزائن الكتب، ( تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم - ٥١

  ).وعندي نسخة كاملة مصورة
  . التاريخ املمتع- ٥٢
  ). وهي أحسن الطبعات١٩٥٥ ١٩٥٨مطبوع، حيدر آباد .( تذكرة احلفاظ- ٥٣
  ).١٨٩٠: مطبوع، ليدن.(نهم حممد بن إسحاق تراجم رجال روى ع- ٥٤

)١/٧٨(  

  

  ).٢٠٨٩: ال له يل باستانبول( تسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد م عن البخاري - ٥٥
  . تقييد املهمل- ٥٦
  . التلويح مبن سبق وحلق- ٥٧
  . جزء أربعة تعاصروا- ٥٨
  ). ه١٣٣٧: مطبوع، حيدر آباد.( دول االسالم- ٥٩
  ).مطبوع(لضعفاء واملتروكني  ديوان ا- ٦٠
  ).٣٤٥٨جمموع : جستربيت بدبلن( ذكر من اشتهر بكنيته من االعيان - ٦١
  ).٢٩٥٣: أيا صوفيا( ذكر من يؤمتن قوله يف اجلرح والتعديل - ٦٢
  . ذيل االشارة إىل وفيات االعيان- ٦٣
  ).١٣٣٧: مطبوع، حيدر آباد( ذيل دول االسالم - ٦٤
  .نبالء ذيل سري أعالم ال- ٦٥
  ). حديث٣٦٩جمموع : الظاهرية.( ذيل ديوان الضعفاء واملتروكني- ٦٦
  . ذيل كتاب الضعفاء البن اجلوزي- ٦٧
  . الذيل على ذيل كتاب الضعفاء البن اجلوزي- ٦٨
  ). بدون تاريخ-مطبوع، الكويت ( ذيل العرب يف خرب من عرب - ٦٩
  ).٧٠: جمموع: ريةمنه يف الظاه) ١(خمتصر ( الرد على ابن القطان - ٧٠

__________  
  .وهو وهم) ٢٨٢: انظر الفهرس(ظنه االلباين أصل الكتاب ) ١(



)١/٧٩(  

  

  . الزالزل- ٧١
  ).وهو هذا الكتاب( سري أعالم النبالء - ٧٢
  . طبقات الشيوخ- ٧٣
  . العباب يف التاريخ- ٧٤
  ).مطبوع بالكويت وفيه نقص( العرب يف خرب من عرب - ٧٥
  .ري يف ذكر الصحابة عنوان الس- ٧٦
  ).يف أصحاب التقي ابن تيمية( القبان - ٧٧
 ارد يف أمساء رجال كتب سنن االمام أيب عبد اهللا بن ماجة سوى من أخرج له منهم يف أحد - ٧٨

  ). حديث٥٣١: الظاهرية(الصحيحني 
  ).٥٩ / ٢: بروكلمان( املرجتل يف الكىن - ٦٩
  ).١٩٦٢مطبوع، وأعيد طبعه بالقاهرة (سام أمسائهم وأن:  املشتبه يف الرجال- ٨٠
  . معجم الشيوخ االوسط٨٢)  حديث٦٥: دار الكتب املصرية.( معجم الشيوخ الكبري- ٨١
  ).١٢: جمموع: الظاهرية).(اللطيف( املعجم الصغري - ٨٣
 عربيات، ٢٠٧٦: منه انتقاء البن قاضي شهبة بباريس( املعجم املختص مبحدثي العصر - ٨٤

  ).٢٨٤١: جمموع رقم:  العراقيةواالوقاف
  . معرفة آل مندة- ٨٥
  ).١٩٦٩: مطبوع، القاهرة( معرفة القراء الكبار على الطبقات واالعصار - ٨٦
  ).١٥٢٨: فيض اهللا باستانبول.( املعني يف طبقات احملدثني- ٨٧

)١/٨٠(  

  

  ).١٩٧١: مطبوع حبلب.( املغين يف الضعفاء- ٨٨
  ). ج٤٤٢٣: دار الكتب املصرية.(االلقاب املقدمة ذات النقاط يف - ٨٩
  :وهو غري) عندي منه نسخة. ( من تكلم فيه وهو موثق- ٩٠
  ).١٩٠٦: املطبوع بالقاهرة( الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم - ٩١
  ).١٩٦٣مطبوع مشهور، منها طبعة القاهرة ( ميزان االعتدال يف نقد الرجال - ٩٢
  ).٤٧: لعله هو الذي يف الظاهرية ضمن جمموع(عدد أهل بدر  هالة البدر يف - ٩٣



  
  :السري والتراجم املفردة: تاسعا
  . أخبار أيب مسلم اخلراساين- ٩٤
  ).١( أخبار أم املؤمنني عائشة - ٩٥
  . التبيان يف مناقب عثمان- ٩٦
  . ترمجة ابن عقدة الكويف- ٩٧
  ).مطبوع بالقاهرة بدون تاريخ. ( ترمجة أيب حنيفة- ٩٨
  ).مطبوع بالقاهرة بدون تاريخ( ترمجة أيب يوسف القاضي - ٩٩

  ).٢( ترمجة أمحد بن حنبل - ١٠٠
__________  

  ).١٩٤٥: دمشق(نشر االستاذ االفغاين ترمجتها من سري أعالم النبالء ) ١(
  .نشر املرحوم الشيخ أمحد شاكر ترمجة االمام أمحد من تاريخ االسالم) ٢(

  ٦ / ١سري 

)١/٨١(  

  

  . ترمجة اخلضر- ١٠١
  ).١( ترمجة السلفي - ١٠٢
  . ترمجة الشافعي- ١٠٣
  ).٢( ترمجة الشيخ املوفق - ١٠٤
  . ترمجة مالك بن أنس- ١٠٥
  ).مطبوع بالقاهرة بدون تاريخ( ترمجة حممد بن احلسن الشيباين - ١٠٦
  . توقيف أهل التوفيق على مناقب الصديق- ١٠٧
  .يمية الدرة اليتيمية يف سرية الت- ١٠٨
  ).يف ترمجة احلسن البصري( الزخرف القصري - ١٠٩
  . سرية احلالج- ١١٠
  . سرية أيب القاسم الطرباين- ١١١
  . سرية سعيد بن املسيب- ١١٢
  . سرية عمر بن عبد العزيز- ١١٣



  ).وهي يف تاريخ االسالم( السرية النبوية - ١١٤
  . فتح املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب- ١١٥

__________  
  . ه٥٧٦أبو طاهر أمحد بن حممد االصبهاين احملدث املشهور املتوىف سنة ) ١(
  . ه٦٢٠أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي صاحب التصانيف املشهورة املتوىف سنة ) ٢(

)١/٨٢(  

  

  . قض ارك بأخبار ابن املبارك- ١١٦
  ).٩٦٥: دار الكتب املصرية طلعت، جمموع( مناقب البخاري - ١١٧
  . نعم السمر يف سرية عمر- ١١٨
  . نفض اجلعبة يف أخبار شعبة- ١١٩
  . سرية لنفسه- ١٢٠

  
  :املنوعات: عاشرا
  ).١٣٤٧: مطبوع، دمشق). (١( بيان زغل العلم والطلب - ١٢١
  . التمسك بالسنن- ١٢٢
  . جزء يف فضل آية الكرسي- ١٢٣
  ).اطبع غري مرة، وينسب لغريه أيض( الطب النبوي - ١٢٤
  ).٢( كسر وثن رتن - ١٢٥

  
  :املختصرات واملنتقيات: أحد عشر

  ).٣(للجورقاين " االباطيل "  أحاديث خمتارة من املوضاعات من - ١٢٦
  ). حديث٢٩٠: املكتبة االزهرية، جمموع(

  . بلبل الروض- ١٢٧
__________  

  ".طائفة رسالة فيما يذم ويعاب يف كل ): " ٥٥٧٠(وجاء عنوانه يف نسخة برلني ) ١(
  .رتن هذا هندي دجال ظهر بعد سنة ست مئة وادعى التعمري وصحبة النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٢(
 ه، وقد ٥٤٣كتاب االباطيل اليب عبد اهللا احلسني بن إبراهيم بن احلسني اجلورقاين املتوىف سنة ) ٣(



 ه، وتابعه سزكني، ٢٥٩نة نسبه الشيخ االلباين اليب إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين املتوىف س
  .وهو وهم

)١/٨٣(  

  

  . ه٥٨١للسهيلي املتوىف سنة " الروض االنف " اختصره من 
البن " أسد الغابة " اختصره من ).  ه١٣١٥: مطبوع، حيدر آباد. ( جتريد أمساء الصحابة- ١٢٨

  . ه٦٣٠االثري املتوىف سنة 
  ).١ ٤ / ٢٩٤٩: الثأمحد الث( تذهيب ذيب الكمال يف أمساء الرجال - ١٢٩
  ). حديث٢٩٠: املكتبة االزهرية، جمموع.(البن اجلوزي" املوضوعات "  ترتيب - ١٣٠
 ٢٩٠: املكتبة االزهرية، جمموع(البن اجلوزي " العلل املتناهية يف االحاديث الواهية "  تلخيص - ١٣١
  ).حديث
  ).٢٩٦: ض اهللافي.(البن اجلوزي" التحقيق يف أحاديث التعليق "  تنقيح كتاب - ١٣٢
  .علم الدين الربزايل) ١( ذيب تاريخ - ١٣٣
اختصره من تصنيف يف هذا املوضوع ). ٥٥: الظاهرية، جمموع.( ذكر اجلهر بالبسملة خمتصرا- ١٣٤

  . ه٤٦٣للخطيب البغدادي املتوىف سنة 
 "السماع " اختصره من كتاب ). ٧١٥٩: الظاهرية.( الرخصة يف الغناء والطرب بشرطه- ١٣٥

   ه٧٤٨لالدفوي املتوىف سنة 
  ).١٩٧٢: مطبوع، القاهرة.( الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة- ١٣٦

______________  
  .عندي منه نسخة" املقتفي لتاريخ أيب شامة " تاريخ الربزايل هو ) ١(

)١/٨٤(  

  

  . ه٧٤٢لشيخه ورفيقه املزي املتوىف سنة " ذيب الكمال " اختصره من 
  ).١٠٣٢: الفاتيكان" (ذيب الكمال "  ارد من - ١٣٧
  .البن القفطي" إنباه الرواة على أنباه النحاة "  خمتصر ١٣٨

  .اليب سعد السمعاين" االنساب "  خمتصر ١٣٩) لبدن(
  .للبيهقي" البعث والنشور "  خمتصر - ١٤٠



  .للخطيب البغدادي" تاريخ بغداد "  خمتصر ١٤١
  .البن عساكر"  دمشق تاريخ"  خمتصر - ١٤٢
  .البن يونس" تاريخ مصر "  خمتصر ١٤٣
  .اليب عبد اهللا احلاكم" تاريخ نيسابور "  خمتصر ١٤٤
  .للمزي" حتفة االشراف مبعرفة االطراف "  خمتصر ١٤٥
  .اليب الفدا" تقومي البلدان "  خمتصر ١٤٦
  .البن االبار" التكملة لكتاب الصلة "  خمتصر ١٤٧
  .للمنذري" كملة لوفيات النقلة الت"  خمتصر ١٤٨
  .البن عبد الرب" جامع بيان العلم وفضله "  خمتصر ١٤٩
  .لبهاء الدين ابن عساكر" اجلهاد "  خمتصر ١٥٠
  .اليب سعد السمعاين" ذيل تاريخ بغداد "  خمتصر - ١٥١
  ).٢(البن اد ) " ١(الرد على ابن طاهر "  خمتصر ١٥٢
  .وذيله اليب شامة" ر الدولتني الروضتني يف أخبا"  خمتصر ١٥٣

__________  
 ه وكتابه الذي رد عليه ابن ٥٠٧أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسي، ابن القيسراين املتوىف سنة ) ١(

  ".السماع " اد يف 
  . ه٦٤٣سيف الدين أبو العباس أمحد ابن اد عيسى املقدسي املتوىف سنة ) ٢(

)١/٨٥(  

  

  .لبيهقيل" الزهد "  خمتصر ١٥٤
  ).عارف حكمت باملدينة املنورة(

  ).١(البن االمام " سالح املؤمن يف االدعية املأثورة "  خمتصر ١٥٥
  .لعز الدين احلسيين" صلة التكملة لوفيات النقلة "  خمتصر ١٥٦
  .البن اجلوزي" الضعفاء "  خمتصر ١٥٧
  .لشيخ االسالم االنصاري" الفاروق يف الصفات "  خمتصر ١٥٨
  .للبيهقي" القدر " تصر  خم١٥٩
  . املختصر احملتاج إليه من تاريخ احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن سعيد بن حممد ابن الدبيثي١٦٠

  ).١٩٥١ ١٩٧٦: طبع ببغداد(



  .للبيهقي" املدخل إىل كتاب السنن "  خمتصر - ١٦١
  ).دركطبع امش املست(اليب عبد اهللا احلاكم " املستدرك على الصحيحني "  خمتصر ١٦٢
  .للمراكشي" املعجب يف تلخيص أخبار املغرب "  خمتصر - ١٦٣
  .البن اجلوزي" مناقب سفيان الثوري "  خمتصر ١٦٤
  .البن خلكان" وفيات االعيان "  خمتصر - ١٦٥
  .البن القطان" الوهم وااليهم الواقعني يف كتاب االحكام "  خمتصر ١٦٦

  ).٧٠: الظاهرية، جمموع(
  .البن حزم" احمللى " تصار  املستحلى يف اخ١٦٧
  ).١٦٨٩: االسكوريال(البن حبان " الثقات "  معرفة التابعني من ١٦٨

__________  
  . ه٧٤٥أبو الفتح حممد بن حممد بن علي املصري املتوىف سنة ) ١(

)١/٨٦(  

  

  .للمزي" ذيب الكمال "  املقتضب من ١٦٩
  . املقتىن يف سرد الكىن١٧٠

  ).٣٢٨: االمحدية حبلب(
  ).٣٧٨اليب أمحد احلاكم املتوىف سنة " الكىن " اختصره من كتاب 
  ,٣٧٨اليب أمحد احلاكم املتوىف سنة " الكىن " اختصره من كتاب 

  .البن النجار البغدادي" التاريخ ادد ملدينة السالم "  املنتخب من ١٧١
  .، البن عبد الرب"االستيعاب يف معرفة االصحاب "  منتقى ١٧٢
  .ى من تاريخ أيب الفدا املنتق١٧٣
  .البن أرسالن اخلوارزمي" تاريخ خوارزم "  املنتقى من ١٧٤
  .أيب عوانة" مسند "  املنتقى من ١٧٥
  .عبد بن محيد" مسند "  املنتقى من ١٧٦
  .يوسف بن خليل الدمشقي" معجم شيوخ "  املنتقى من ١٧٧
  .قلني لدعلج املنتقى من معجمي الطرباين االوسط والكبري ومن مسند امل١٧٨

  ).٧١: منه قطعة يف الظاهرية، جمموع(
  .البن مندة" معرفة الصحابة "  املنتقى من ١٧٩



  .للبيهقي" السنن الكربى "  مهذب - ١٨٠
" املهذب يف اختصار السنن الكبري "  وطبع بالقاهرة باسم ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨مكتبة مدنية باستانبول (

  ).وهو عنوان غري صحيح

)١/٨٧(  

  

  ).١١٤٧: كوبريل) ١(بذة من فوائد تاريخ ابن اجلزري  ن- ١٨٢
  . النبالء يف شيوخ السنة- ١٨٣

  .البن عساكر" املعجم املشتمل على أمساء شيوخ االئمة النبل " اختصره من كتاب 
قام الذهيب بتخريج عدد كبري من معجمات الشيوخ واملشيخات واالربعينات : التخاريج: اثنا عشر

  : معجمات الشيوخ-أ : الكبرية والصغرية، منهاواالجزاء احلديثية 
  . ه٧١١ معجم شيوخ ابن البالسي املتوىف سنة ١٨٤
  . ه٧٧٩ معجم شيوخ ابن حبيب الدمشقي املتوىف سنة - ١٨٥
  . ه٧٢٤ معجم شيوخ عالء الدين ابن العطار الدمشقي املتوىف سنة - ١٨٦
  . ه٧١٥ن محزة املقدسي املتوىف سنة أيب الفضل سليمان ب( املعجم العلي للقاضي احلنبلي ١٨٧

.(  
  ). ه٧٤١حممد بن أمحد الصاحلي اخلياط املتوىف سنة ( مشيخة التلي - ١٨٨:  املشيخات-ب 

  . ه٧٠٦ مشيخة اجلعربي املتوىف سنة - ١٨٩
__________  

" غاية النهاية يف طبقات القراء "  وهو غري ابن اجلزري صاحب ٩- ٧٣تويف ابن اجلزري سنة ) ١(
عندي قطع منه، " حوادث الزمان وأنبائه ووفيات االكابر واالعيان من أبنائه " تارخيه هذا يعرف باسم و

  .وهو من التواريخ املستوعبة

)١/٨٨(  

  

  . ه٧٢٦ مشيخة ابن الزراد احلريري املتوىف سنة - ١٩٠
  . ه٧٠٠ مشيخة عز الدين املقدسي املتوىف سنة ١٩١
  . ه٦٩٨ سنة  مشيخة ابن القواس املتوىف- ١٩٢
  . ه٧٣٠ مشيخة زين الدين الكحال املتوىف سنة ١٩٣



  .للطرباين" املعجم الصغري "  أربعون حديثا بلدانية من ١٩٤: ج االربعينات
  ). حديث٤٣٨: التيمورية مبصر(

  .ابن مجيع الصيداوي" معجم "  أربعون حديثا بلدانية من ١٩٥
   بكر املقدسيأيب" معجم شيوخ "  أربعون حديثا بلدانية من ١٩٦

  . ه٧١٨املتوىف سنة 
  . ه٤٨١ابن زاذان املتوىف سنة " معجم شيوخ "  أربعون حديثا بلدانية من ١٩٧
  . ه٧٠١ أربعون حديثا اليب املعايل االبرقوهي املتوىف سنة ١٩٨
  ثالثون حديثا٢٠٠:  ه د الثالثينات٧٩٩ أربعون حديثا البنه أيب هريرة عبد الرمحان املتوىف سنة ١٩٩
  .للطرباين" املعجم الصغري " من 

  . ه٦٩٩ عوايل الشمس ابن الواسطي املتوىف سنة ٢٠١: ه العوايل
  . ه٧٠٤ عوايل الطاووسي املتوىف سنة ٢٠٢

)١/٨٩(  

  

  . ه٧٤٧ عوايل أيب عبد اهللا ابن اليونيين املتوىف سنة ٢٠٣
  . العوايل من حديث مالك بن أنس٢٠٤
  ). عام٤٥١٢: الظاهرية، جمموع(الذهيب  العوايل املنتقاة من حديث - ٢٠٥

 ١٥٠٨: دار الكتب املصرية( اجلزء امللقب بالدينار من حديث املشايخ الكبار ٢٠٦: واالجزاء
  ).حديث
  . ه٧٠٤ جزء من حديث القزويين املتوىف سنة ٢٠٧
  . ه٧١٨ جزء من حديث أيب بكر املرسي املتوىف سنة ٢٠٨
  . ه٧٣٠ملتوىف سنة  جزء من حديث ابن احملب املقدسي ا٢٠٩
  . ه٧٣٤ جزء من حديث ابن الكويك املتوىف سنة ٢١٠
  . ه٧٣٥ جزء من حديث أمني الدين الواين املتوىف سنة ٢١١
  . ه٧٦٧ جزء من حديث ابن مجاعة الكناين املتوىف سنة ٢١٢
  . ه٦٤٦ابن احلاجب املتوىف سنة " خمتصر "  أحاديث ٢١٣

منتهى السؤال واالمل يف علمي االصول " ه املشهورة وهو وخمتصر ابن احلاجب من كتب أصول الفق(
  ).وقد طبع" واجلدل 

  . ثالثيات ابن ماجة٢١٤



  ).٥٩: الظاهرية، جمموع(
  . املنتقى من حديث تقي الدين ابن الشيخ مشس الدين ابن اد البعلي٢١٥

  ).٢٥: الظاهرية، جمموع(

)١/٩٠(  

  

  الفصل الثاين
  يتهسري اعالم النبالء منهجه وأمه

  : عنوان الكتاب وتأليفه-أوال 
تاريخ ): " ٣(، وابن شاكر الكتيب "تاريخ النبالء ): " ٢(وابن دقماق ) ١(مساه صالح الدين الصفدي 

أعيان النبالء ): " ٥(، وسبط ابن حجر "كتاب النبالء ): " ٤(، وتاج الدين السبكي "العلماء النبالء 
."  

  ".سري النبالء ): " ٩(، والسخاوي )٨(، وابن حجر )٧(ر الدين ، وابن ناص)٦(ومساه كل من احلسيين 
فقد جاء خمطوطا على طرر الدات املوجودة يف مكتبة السلطان أمحد الثالث " سري أعالم النبالء " أما 

  ، وهي النسخة االوىل اليتA / ٢٩١٠ذوات الرقم 
__________  

  .١٦٣ / ٢: الوايف) ١(
  .٩٨ :ترمجان الزمان، الورقة) ٢(
  ).٢٩٢٣كيمربج  (٨٦، وعيون التواريخ، الورقة ١٨٣ / ٢: فوات الوفيات) ٣(
  .١٠٤ / ٩: طبقات الشافعية) ٤(
  .١٨٠: رونق االلفاظ، الورقة) ٥(
  .٢٦٨: الذيل على ذيل العرب) ٦(
  .٣١: الرد الوافر) ٧(
  .٤٢٦ / ٣: الدرر الكامنة) ٨(
  .٦٧٤: االعالن بالتوبيخ) ٩(

)١/٩١(  

  



 ه، وهو العنوان االكثر ٧٤٣ ٧٣٩نسخة املؤلف اليت خبطه وكتبت يف حياته يف السنوات نسخت عن 
  .دقة وكماال، لذلك اعتمده حمققو الكتاب

الذي انتهى " تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم " وقد ألف الذهيب كتابه هذا بعد كتابه العظيم 
  ).١( ه ٧٢٦ه، وبيض قسما منه سنة  ه مث أعاد النظر في٧١٤من تأليفه أول مرة سنة 

  ".السري " وقد أشار املؤلف إىل بعض كتبه االخرى، وأحال عليها يف كتابه 
نفض اجلعبة يف " وحينما ذكر تلميذه الصالح الصفدي بعض كتب الذهيب اخلاصة بتراجم االعيان مثل 

يف تراجم االعيان لكل واحد وله : " وغريمها قال" قض ارك بأخبار ابن املبارك " و " أخبار شعبة 
  ).٢" (تاريخ النبالء " مصنف قائم الذات مثل االئمة االربع ومن جرى جمراهم، لكنه أدخل اجلميع يف 

بعد تأليفه لكل تلك التراجم املفردة الكثرية، ويالحظ أن ناسخ " السري " وهذا النص يوضح أنه ألف 
 وانتهى من الد الثالث عشر يف أوائل سنة  ه٧٣٩أول نسخة من الكتاب قد بدأ بنسخها يف سنة 

  . ه، أو قبلها٧٣٩ ه، وهذا يعين أن املؤلف كان قد انتهى من تأليف كتابه سنة ٧٤٣
سوى ) ٣( ه، من غري دليل ٧٣٩وقد جزم الدكتور الفاضل صالح الدين املنجد بتأليف الكتاب سنة 

  أن الناسخ ابن طوغان قد
  .بدأ بنسخ نسخته يف هذه السنة

 ه أو قبيلها بقليل، ودليلنا على ذلك قول املؤلف ٧٣٢أما حنن فنعتقد أنه بدأ يف تأليف الكتاب سنة 
وقد صار امللك يف ذرية العباس، واستمر : " الذهيب يف ترمجة العباس عم النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .سفاحذلك، وتداوله تسعة وثالثون خليفة إىل وقتنا هذا، وذلك ست مئة عام، أوهلم ال
  وخليفة زماننا املستكفي له االسم املنربي، والعقد واحلل بيد

__________  
  . فما بعد٢٥: الذهيب: انظر التفاصيل يف كتايب) ١(
  ,٢الوايف بالوفيات، ) ٢(

١٦٤.  
  .٣٨انظر مقدمته للجزء االول الذي نشره من السري ص ) ٣(

)١/٩٢(  

  

  ).١" (السلطان امللك الناصر، أيدمها اهللا 
 ه كما هو مشهور فيكون زمانه الذي أشار إليه هو سنة ١٣٢ملا كان العباسيون قد تقلدوا احلكم سنة و

 ه، وخطب له مبصر بعد ٦٨٣ ه، واملستكفي باهللا هذا هو أبو الربيع سليمان بن أمحد، ولد سنة ٧٣٢



سلطان إىل قوص  ه، وقد ساءت حاله مع السلطان الناصر يف آخر أيامه، فأخرجه ال٧٠١وفاة أبيه سنة 
  ).٢( ه ٧٤٠ ه فأقام ا إىل حني وفاته سنة ٧٣٨من صعيد مصر سنة 

وليس من املعقول أن يستغرق تأليف الكتاب سبع سنوات ومعظم مادته كانت جاهزة عند مؤلفه بسبب 
  ".تاريخ االسالم " أنه ألفه بعد تاريخ الكبري 

  
  : نطاق الكتاب وعدد جملداته-ثانيا 

يف أربعة عشر جملدا راعى فيها التناسق من حيث عدد " سري أعالم النبالء " به جعل الذهيب كتا
االوراق، ومل يراع يف االغلب ناحية تنظيمية أخرى، لذلك وجدنا النساخ فيما بعد مل يلزموا أنفسهم 

  ).٣(بتقسيم املؤلف 
  وقد أفرد الذهيب الدين االول والثاين للسرية النبوية الشريفة وسري

ليؤخذا منه " تاريخ االسالم " اء الراشدين، لكنه مل يعد صياغتهما، وإمنا أحال على كتابه العظيم اخللف
فقد جاء يف طرة الد الثالث من نسخة أمحد الثالث االوىل تعليق خبط الذهيب " السري " ويضما إىل 

  كتب على اجلهة
__________  

  ).ؤسسة الرسالة احملققةطبعة م (١١: الترمجة / ٢: سري أعالم النبالء) ١(
 ٣٣٦ / ٢: ، والدرر البن حجر٥٠٤ / ٢: ، والسلوك للمقريزي١٨٧ / ١٤: البداية البن كثري) ٢(

  .وغريها
  .انظر وصف النسخ يف مقدمة هذا اجلزء االول من السري) ٣(

 نسخته وقد أشار ناسخ الد السابع عشر من النسخة املصورة يف امع العلمي العريب بدمشق إىل أن
  .تتكون من عشرين جملدا

)١/٩٣(  

  

يف الد االول والثاين سري النيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء االربعة تكتب من : " اليسرى منها نصه
  ".تاريخ االسالم 

من الد الثاين من تاريخ االسالم وهو الد الذي ) ٩٨(ويالحظ أن الذهيب قد أشار يف حاشية الورقة 
" السرية النبوية " سرية النبوية وعند الفصل اخلاص مبعجزاته صلى اهللا عليه وسلم إىل مكونات يبدأ بال
من شاء من االخوان أن يفرد الترمجة النبوية، فليكتب إذا وصل إىل هنا مجيع ما تقدم من كتابنا : " بقوله

إىل آخر " عجزاته فصل يف م" يف السفر االول بال بد، فليفعل، فإن ذلك حسن، مث يكتب بعد ذلك 



اليت أرادها الذهيب تشمل مجيع الد االول وهو الد " السرية النبوية " الترمجة النبوية وهذا يعين أن 
  .وهي املئة والثالثون ورقة من الد الثاين الذي خبطه" الترمجة النبوية " اخلاص باملغازي مث مجيع 

  ".م النبالء سري أعال" وهذا يف رأينا هو الد االول من 
أما سري اخللفاء االربعة فهي اليت تستغرق بقية الد الثاين من نسخة املؤلف اليت خبطه وتتصمن 

  :االوراق
  .يف رأينا" السري " ، وقسما من الد الثالث من نسخة املؤلف وهذا هو الد الثاين من ٢٤١ - ١٣١

" تاريخ االسالم " االول والثاين، من :  الدينوالظاهر أن ابن طوغان صاحب النسخة مل يقم باستنساخ
كما طلب املؤلف، فظن كاتب الوقفية على املدرسة احملمودية أن هذين الدين مفقودان، فتابعه الناس 

  .على هذا الوهم
  من نسخة ابن طوغان وهو) ١(وكان من املظنون أن الد الثالث عشر 

__________  
 من حتقيق الكتاب، وقد حققته مبشاركة زميلي السيد حميي هالل كان هذا الد هو حصيت) ١(

  .السرحان

)١/٩٤(  

  

 ه، وينتهي بترمجة السلطان ٥٧٦الد الذي يبتدئ بترمجة احملدث الكبري أيب طاهر السلفي املتوىف سنة 
ن السلطنة امللك املنصور نور الدين علي ابن السلطان امللك املعز أيبك التركماين الصاحلي املعزول م

كان من املظنون أن : سنة سبع ومخسني وست مئة، والذي تأخرت وفاته إىل حدود سنة سبع مئة أقول
هذا هو الد االخري من الكتاب، لكنين أعتقد بل أكاد أجزم أن هناك جملدا آخر يتمم الكتاب هو 

جد ذيال لسري أعالم النبالء الد الرابع عشر، وهو الد الذي ظنه الدكتور الفاضل صالح الدين املن
عبد " سري أعالم النبالء "  من املعلوم أن الذهيب ألف ١: وتابعه الناس عليه، وإليك آيات ذلك ودالالته

" تاريخ االسالم " وتابع فيه النطاق الزمين للكتاب املذكور، والذي نعرفه أن " تاريخ االسالم " تأليف 
، بينما تبني دراستنا لتراجم الطبقة اخلامسة والثالثني ) ه٧٠٠(سنة ميتد من أول اهلجرة النبوية إىل آخر 

  وهي آخر الد الثالث عشر أن
 ٦٦١ ٧٠٠ ه، فإين هي تراجم من تويف بني ٦٥١ ٦٦٠أصحاا توفوا يف املدة احملصورة بني السنوات 

فيها، وكان الكثري ه ؟ وهي مدة طويلة عاصر املؤلف كثريا من أحداثها واتصل بالعديد من املترمجني 
منهم شيوخه، والباقون من شيوخ شيوخه، وفيهم أعالم الدنيا من مثل أيب شامة، وابن الساعي، 

والنووي، وفخر الدين ابن البخاري، وابن الظاهري ومئات غريهم حبيث ال يعقل أن يتركهم الذهيب وال 



 املدة املذكورة البالغة قرابة االربعني يترجم هلم، وقد ترجم يف كتابه هذا ملن هم أدىن منهم بكثري، فهذه
  ".السري " سنة حتتمل من غري شك أن تكون الد الرابع عشر من 

وكيف ذكروا أن ترامجه تصل إىل " السري "  ولكن كيف ظن الفضالء أن هذا هو الد االخري من - ٢
   ه ؟٧٠٠سنة 

)١/٩٥(  

  

أوهلما عدم دراسة الد الثالث عشر : قة أمرانيف هذه املزل) ١(والذي عندي أن الذي أوقع الناس 
  .دراسة جيدة والنظر إىل املترمجني فيه نظرة فاحصة منقبة

هو ترمجة السلطان امللك املنصور نور الدين علي ابن السلطان امللك املعز أيبك التركماين : وثانيهما
سني مل ينتبهوا إىل أن الذهيب، إمنا ه، لكن الدرا) ٧٠٠(الذي ذكر املؤلف الذهيب أنه تأخر إىل قريب سنة 

 ه، وأنه مل يبق يف السلطنة غري سنتني ٦٥٥ذكره بسبب توليه احلكم بعد مقتل والده املعز أيبك سنة 
 ه حينما توىل سيف الدين قطز السلطنة، فالذي ذكره الذهيب عن ٦٥٧ونصف إذ عزل يف أواخر سنة 

غري، وقد كان من منهج الذهيب يف هذا الكتاب أن جيمع بقائه فيما بعد إمنا هو من باب االستطراد ال 
  .االقرباء يف مكان واحد كما سيأيت بيانه الحقا

 قلنا إن الذهيب ألف كتابه هذا يف أربعة عشر جملدا، وطلب من النساخ أن يستخرجوا الدين - ٣
سري اخللفاء االربعة، كما هو ومها اللذان يتضمنان السرية النبوية، و" تاريخ االسالم " االول والثاين من 

  .مثبت خبطه يف طرة الد الثالث من الكتاب
وقد نصت وقفية الكتاب على املدرسة احملمودية بالقاهرة وهي الوقفية املثبت نصها على مجيع الدات 

لد الثالث، وهو أول الدات أن املوقوف منه اثنا عشر جملدا، وقد جاء يف نص الوقفية املدونة على ا
  وقف وحبس وسبل املقر االشرف العايل اجلمايل حممود أستادار: "  ما نصه-اليت وصلت إلينا 

__________  
الذهيب " أول من قال بذلك هو الدكتور الفاضل صالح الدين املنجد، وتابعته يف ومهه انا يف كتايب ) ١(

بتاريخ " ين كنت آنذاك معنيا وعذري أن"  من طبعة القاهرة ١٧٠: ومنهجه يف كتابه تاريخ االسالم
  .، وكان كالمي على السري عارضا، أما هو فقد كان من املفروض أنه خرب الكتاب وسرب عوره"االسالم 

)١/٩٦(  

  



مجيع هذا الد وما بعده من الدات إىل آخر الكتاب، وعدة ذلك اثنا عشر ..العالية امللكي الظاهري
  ..".خر الرابع عشرجملدا متوالية من هذا الد إىل آ

  ".إىل آخر الرابع عشر " وقوله " إىل آخر الكتاب " فانظر إىل قوله 
والواضح البني أن الوقفية مل تشر إىل أن الد الرابع عشر هو ذيل سري أعالم النبالء كما ظن الفاضل 

  .الدكتور صالح الدين املنجد
االشارة والنص على انتهاء الكتاب، إال أننا  وقد جرت عادة النساخ، أو املؤلفني، أوكليهما على - ٤

حينما نقرأ آخر الد الثالث عشر ال جند أية إشارة من املؤلف، أو الناسح إىل انتهاء الكتاب، وقد 
  وجدت الذهيب

؟ أما الناسخ فإن عباراته اليت ! رمحه اهللا ينص دائما عند انتهاء كتبه، فلما ذا يشذ يف هذا الكتاب 
 لد الثالث عشر ال تنبئ بأي حال على أن هذا هو آخر الكتاب، وهي ال ختتلف عن استعملها يفاية ا

  ).١(ما جاء يف بقية الدات 
  

  :ثالثا ترتيب الكتاب
على الطبقات، فجعله يف أربعني طبقة تقريبا، وآخر ما يف الد الثالث " السري " نظم الذهيب كتاب 

  بقةعشر من نسخة ابن طوغان هي آخر الط
__________  

ويف خزانة كتب خليل اهللا املدراسي حبيدر آباد جملد صورته بعثة معهد املخطوطات جبامعة الدول ) ١(
: " ، قالوا)١٨٣ ص ٣، قسم ٢ - ج ١١٠٠رقم (من فهارسها ) التاريخ(العربية ووضعته يف فهرس 

ن ملكا البغدادي، وينتهي بآخر  ويبدأ بترمجة أيب الربكات هبة اهللا ب٧٤٠ سنة - ٥٥٠جملد فيه من سنة 
الكتاب وبآخر الد فهرست تفصيلي جلميع تراجم الكتاب من أوله االخرة حسب ترتيب الطبقات من 

  ".وضع الذهيب نفسه ينقص قليال 
وهذا الوصف يثري كثريا من االرباك إذ كيف يتصور أن جملدا واحدا حيوي كل هذه الفترة الزمنية، مث 

  .ب على السنني حىت يقال من سنة كذا إىل سنة كذاان الكتاب غري مرت
  .ومل استطع الوقوف عليه يف الوقت احلاضر فال أمتكن من احلكم عليه

  ٧ / ١سري 

)١/٩٧(  

  



  .اخلامسة والثالثني وال أستبعد أن يتضمن الد الرابع عشر مخس طبقات إذا قايسنا ذلك ببقية الدات
ا االسلوب يف عرض التراجم منذ فترة مبكرة من تاريخ احلركة وقد استعمل املؤلفون املسلمون هذ

التأليفية، وهو فيما يرى روزنتال تقسيم إسالمي أصيل قد يبدو أقدم تقسيم زمين وجد يف التفكري 
  التارخيي

صحابة الرسول صلى اهللا عليه : االسالمي، ومل يكن نتيجة مؤثرات خارجية، بل هو نتيجة طبيعية لفكرة
خري أميت قرين مث الذين : " ، ومما يؤيد هذا حديث أورده البخاري ونصه)١(اخل ..ابعونوسلم، فالت

وقد أشار العيين يف شرحه إىل أن خري القرون الصحابة مث التابعون مث أتباع ) ٢" (يلوم مث الذين يلوم 
  ).٣(التابعني 

 ه حيث قسم الرواة يف ٣٥٤سنة وهذا املفهوم يظهر واضحا يف كتب االمام ابن حبان البسيت املتوىف 
الصحابة، والتابعون، وأتباع : إىل ثالث طبقات هم" مشاهري علماء االمصار " و " الثقات " كتابيه 

  .التابعني، فصارت الطبقة هنا تعين اجليل
، )٤(وقد حاول بعض العلماء أن جيعل للطبقة حتديدا زمنيا واضحا، فجعلها بعضهم عشرين سنة 

  .، وهلم جرا)٥(ربعني سنة وجعلها آخرون أ
__________  

  .١٣٣ ١٣٤: علم التاريخ عند املسلمني) ١(
  .ط (٢ ٣ / ٥الصحيح ) ٢(

  .باب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو من حديث عمران ابن حصني) الشعب
  .١٧٠ / ١٦: عمدة القاري) ٣(
  .من لسان العرب" طبق " انظر ) ٤(
  ". أميت على مخس طبقات كل طبقة أربعون عاما "استنادا إىل حديث ) ٥(
  ".املوضوعات " وال يصح، بل أورده ابن اجلوزي يف ) ١٣٤٩ / ٢: سنن ابن ماجة(

)١/٩٨(  

  

أظهرت أن كثريا من املؤلفني املتقدمني كابن سعد، وخليفة بن خياط، ) ١(لكن الدراسات احلديثة 
باعتبارها وحدة زمنية ثابتة، كما مل يستعملوها مبعىن " الطبقة " ومسلم بن احلجاج وغريهم مل يستعملوا 

  أيضا ففي الوقت الذي عد فيه خليفة بن خياط الصحابة طبقة واحدة عدهم" اجليل " 
  .ابن سعد عدة طبقات استنادا إىل سابقتهم يف االسالم

لصحابة والتابعني، أما طبقات التابعني ومن بعدهم، فقائم عند خليفة وابن سعد على اعتبار اللقيا بني ا



فكبار التابعني هم الذين رووا عن كبار الصحابة ذوي السابقة والفضل، وهم الطبقة االوىل من التابعني، 
أما التابعون الذين رووا عن صغار الصحابة ومل يلتقوا بكبارهم لعدم حلاقهم م، فيكونون طبقة ثالثة أو 

ثال وغريهم من كبار التابعني فإم يكونون الطبقة رابعة، وكذلك افإن من روى عن سعيد بن املسيب م
  .االوىل من أتباع التابعني

  
  وغريه من مؤلفات الذهيب" السري " رابعا مفهوم الطبقة يف 

، و )٢" (تذكرة احلفاظ : " منها" السري " نظم االمام الذهيب جمموعة من كتابه على الطبقات إضافة إىل 
ارد " و ) " ٤" (املعني يف طبقات احملدثني " ، و ) "٣(قات واالعصار معرفة القراء الكبار على الطب" 

  يف أمساء رجال كتاب سنن االمام أيب عبد اهللا بن ماجة سوى من أخرج له منهم يف أحد
__________  

أنظر دراسة صديقنا العزيز العامل الفاضل الدكتور أكرم العمري السس تنظيم طبقات خليفة وابن ) ١(
  ).الطبعة الثانية( فما بعد ١٨٤: ص" حبوث يف تاريخ السنة املشرفة " تابه املاتع سعد يف ك

  .مطبوع منتشر مشهور) ٢(
 باعتناء رجل جاهل يدعى سيد جاد احلق، وهي ١٩٦٩نشرته دار الكتب احلديثة بالقاهرة سنة ) ٣(

  .فيسةنشرة رديئة جدا يكثر فيها التصحيف والتحريف السقط وعندي منه نسخة مصورة ن
  .عندي من الكتاب نسخة مصورة عن فيض اهللا) ٤(

)١/٩٩(  

  

  .، وقد وصلت إلينا مجيع هذه الكتب خال الكتاب االخري)٢" (طبقات الشيوخ " ، و )١(الصحيحني 
  وتشري دراستنا هلذه الكتب أن الذهيب مل يراع اجياد تقسيم

دد املترمجني بني طبقة وأخرى يف واحد يف عدد الطبقات بني هذه الكتب، وال راعى التناسق يف ع
الذي " تاريخ االسالم " الكتاب الواحد، كما مل يلتزم بوحدة زمنية ثابتة للطبقة يف مجيع كتبه فيما عدا 

  .ال يدخل يف هذا التنظيم كما سيأيت بيانه
" ، وقسم )٣(على إحدى وعشرين طبقة " تذكرة احلفاظ " فقد قسم الذهيب كتابه :  عدد الطبقات١
يف أربعني طبقة تقريبا مع أن " سري أعالم النبالء " على سبع عشرة طبقة، بينما جعل " عرفة القراء م

  .الكتب الثالثة املذكورة تناولت نطاقا زمنيا واحدا ميتد من الصحابة إىل عصره الذي عاش فيه
" تاب الواحد، ففي وجند اختالفا كبريا جدا يف أعداد املذكورين يف الطبقات يف الك:  عدد املترمجني٢

مثال جند أن أعداد املترمجني يف االحدى والعشرين طبقة تتضمن االعداد اآلتية حسب " تذكرة احلفاظ 



، ٧٤، ٧٩، ٧٧، ١١٧، ١٠٦، ١٣٠، ١٠٦، ٨١، ٧٨، ٥٨، ٣٠، ٤٢، ٢٣: تسلل الطبقات
ة عشر ، وهكذا جندها تتراوح بني مثانية أشخاص ومئة وسبع٨، ١٠، ١٢، ٢٦، ٢٥، ١٨، ٤٦، ٣١

  .شخصا
أيضا فإن عدد تراجم الطبقة الثالثني مثال بلغ " السري " ينطبق على " التذكرة " وهذا الذي ذكرته عن 

  .ترمجة، وهلم جرا) ١٣٠(ترمجة بينما بلغ عدد تراجم الطبقة اليت تليها ) ٧٧(
__________  

  .عندي منه نسخة مصورة عن الظاهرية) ١(
  . وال أعرف له نسخة٨٧٦ / ٣: اظذكره الذهيب يف تذكرة احلف) ٢(
وقد مسيت منهم بضعة وسبعني إماما وقسمت الطبقة طبقتني أوال : " وقال يف الطبقة الثالثة عشرة) ٣(

  )٩٩٧ / ٣" (مها مثانية وأربعون والثانية مخسة وعشرون نفسا 

)١/١٠٠(  

  

  ومل يراع الذهيب وحدة زمنية ثابتة يف كتبه اليت:  الوحدة الزمنية٣
ها على الطبقات، وهو بذلك مل يدخل سين وفيات املترمجني باعتباره بشكل دقيق حيث جندها تظم

متداخلة بني طبقة وأخرى من جهة، كما نالحظ يف الوقت نفسه تباينا كبريا جدا يف املدة الزمنية اليت 
  .تستغرقها كل طبقة من الطبقات

 ه وهي سنة وفاة ١٣ الطبقة االوىل متتد من سنة مثال جند أن وفيات املترمجني يف" تذكرة احلفاظ " ففي 
  . ه وهي السنة اليت تويف فيها أنس بن مالك، وهذا يعين أن مدا مثانون سنة٩٣ إىل سنة -الصديق 

 ٦٢كبار التابعني ومتتد وفيات أصحاا من سنة : ثالث طبقات" التذكرة " أما التابعون فقد جعلهم يف 
 ه وهي سنة وفاة رجاء العطاردي يف ترجيح ١٠٧النخعي إىل سنة وهي سنة وفاة علقمة بن قيس 

  .سنة) ٤٥(الذهيب، فتكون مدا 
) ٢٤( ه، فتكو مدا ١١٧ ه إىل سنة ٩٣مث الطبقة الوسطى منهم ومتتد وفيات املترمجني فيها من سنة 

  .سنة
  .سنة) ٣٨(مدا ، ف١٥١ ه إىل سنة ١١٣مث طبقة ثالثة من التابعني متتد وفيات أصحاا من سنة 

  .سنة وهلم جرا) ٣٦( ه، فهي ١٨٠ ه إىل سنة ١٤٤أما الطبقة اخلامسة فتمتد من 
ينطبق على الطبقات املتأخرة " التذكرة " وهذا الذي ذكرته عن التباين يف مدد الطبقات االوىل من 

حلادية سنة أما ا) ٤١(، فتكون مدا ٧٠٨ إىل سنة ٦٦٧أيضا، فالطبقة العشرون متتد من سنة 
 ه سنة وفاة احلافظ املزي فتكون ٧٤٢ ه إىل سنة ٦٧٢والعشرون وهي آخر الطبقات فتمتد من سنة 



  .سنة) ٧٠(مدا 
سري أعالم " والتباين الشديد جنده أيضا يف " التذكرة " وهذا الذي أبنته من اخللف يف مدة الطبقات يف 

  ، فقد بلغت مدة الطبقة الثالثني"النبالء 

)١/١٠١(  

  

 ه سنة وفاة ابن مغاور ٥٨٧ ه سنة وفاة خوارزمشاه إىل سنة ٥٦٨سنة متتد من سنة ) ١٩(ن السري م
 ه سنة وفاة ابن عياد ٥٧٥الشاطيب وامتدت وفيات املترمجني يف الطبقة احلادية والثالثني من سنة 

  .سنة) ٢٦( ه وهي سنة وفاة االرتاحي، فتكون مدا ٦٠١االندلسي إىل سنة 
اخلامسة والثالثون فلم تتجاوز تسع سنوات حيث أن مجيع وفيات املذكورين فيها متتد من أما الطبقة 

  ).١ (٦٦٠ إىل سنة ٦٥١سنة 
فقد جعل الذهيب الطبقات االوىل فيه تتخذ أمساء املشهورين فيها " املعني يف طبقات احملدثني " أما كتابه 

طبقة ابن املديين " و ) " ٣(العمش وأيب حنيفة طبقة ا" ، و )٢" (طبقة الزهري وقتادة " حنو قوله مثال 
  .وحنو ذلك) " ٤(وأمحد 

مث غري هذه الطريقة حينما وصل إىل مطلع القرن الثالث اهلجري، فصار يستعمل السنوات التقريبية يف 
طبقة " و ) " ٥(الطبقة الذين بقوا بعد الثالث مئة وإىل حدود العشرين والثالث مئة : " الطبقة حنو قوله

  .، وهلم جرا) "٦(ن الثالثني وإىل ما بعد اخلمسني ومخس مئة م
وقد تبني لنا من دراسة هذه الوحدات الزمنية اليت ذكرها أن الطبقة قد تكون يف هذا الكتاب يف حدود 

  ، أو)٨(، أو مخس وعشرين )٧(عشرين سنة 
__________  

تقريبا وقد ) ٧٠٠(ن املعز أيبك إىل سنة استثنينا من ذلك ما ذكره الذهيب من تأخر وفاة املنصور اب) ١(
  ).نسخيت املصورة( حسب ٦٥٥ ٦٥٧بينا أنه إمنا ذكره بسبب توليه السلطنة بني 

) ٦ (١٩: نفسه، الورقة) ٥ (١٤: نفسه، الورقة) ٤ (٨: نفسه، الورقة) ٣ (٧: املعني، الورقة) ٢(
  ٣٢: نفسه، الورقة

  ٢٤، ٢٢نفسه، الورقة ) ٨ (٣٢، ٢١: نفسه، الورقة) ٧(

)١/١٠٢(  

  



  )).١(ثالثني سنة 
فقد جعله يف مثاين اختذت كل " ارد يف أمساء رجال كتاب سنن االمام أيب عبد اهللا بن ماجة " أما كتابه 

طبقة زمن االعمش وابن : ، فالطبقات السبع الباقية هي)٢(طبقة أمساء أعالم فيما عدا طبقة الصحابة 
، )٦(، وطبقة احلسن وعطاء )٥(،، وطبقة ابن املسيب ومسروق )٤(، وطبقة الزهري وأيوب )٣(عون 

، وطبقة البخاري ومن تبقى )٨(، وطبقة علي ابن املديين وأمحد بن حنبل )٧(وطبقة عفان و عبد الرزاق 
  .، ويالحظ أن هذه الطبقات مل تراع التناسق الزمين أيضا)٩(

فتألف كتابه من سبعني " اريخ االسالم ت" ولكن الذهيب جعل الطبقة عشر سنوات يف كتابه العظيم 
طبقة، فهل يعين هذا أنه وضع حتديدا زمنيا واضحا للطبقة خمالفا طريقته يف كتبه االخرى ؟ علما أن 

  .عمله هذا مل يسبقه فيه أحد فيما نعلم
دمني، بأنه خالف االق: وقد أدى عمل الذهيب هذا إىل دفع بعض الباحثني املعنيني بعلم التاريخ إىل القول

  ).١٠(بل خالف جه هو يف كتبه االخرى 
، وهو "العقد " قد أبانت أنه مل يقصد بالطبقة هنا غري " تاريخ االسالم " على أن دراستنا املوسعة لكتاب 

  مفهوم يدل على وحدة
__________  

رد، ا) ٤ (١٢ - ٨: ارد، الورقة) ٣ (١ ٦: ارد، الورقة) ٢ (٢١، ٢٠: نفسه، الورقة) ١(
  ٨ ١٢: الورقة

نفسه، ) ٨ (١٥ - ١٤: نفسه، الورقة) ٧ (١٣ ١٤: نفسه، الورقة) ٦ (١٢ ١٣: نفسه، الورقة) ٥(
: ، والعمري١٢١: علم التاريخ: روزنثال: نظر) ١٠ (١٦ ٢٠نفسه، الورقة ) ٩ (١٥ ١٦: الورقة
  ١٩١: حبوث

)١/١٠٣(  

  

فهوم حلاجات تنظيمية صرفة جاءت يف زمنية حمددة قدرها عشر سنوات، وأنه إمنا استخدم هذا امل
االغلب من عدم توافر تواريخ وفيات املترمجني بصورة كاملة، كثرة االختالف فيها ال سيما يف املئات 

  .الثالث االوىل
وقد أبانت دراسيت أن هذا التنظيم ال عالقة له بأدب الطبقات بل من االفضل أن يربط بأدب التنظيم 

  ).١(على السنني 
يف : لذي مر يتضح أن الذهيب استعمل الطبقة للداللة على القوم املتشاني من حيث اللقاء أيمن كل ا

الشيوخ الذين أخذوا عنهم، مث تقارم يف السن من حيث املولد والوفاة تقاربا ال يتناقض مع اللقيا، وهو 



  .أمر يتيح تفاوتا يف وفيات املترمجني من جهة، وتفاوتا يف عدد الطبقات أيضا
  .ولكن كيف نفسر هذا االختالف الكبري يف تقسيم الطبقات عند مؤلف واحد مثل الذهيب

  .يف سبع عشرة طبقة" معرفة القراء " حبيث جعل 
إىل أربعني طبقة تقريبا ؟ وجواب ذلك فيما نرى يعتمد بالدرجة االوىل على نوعية " السري " بينما قسم 

ليس فيه غري كبار احلفاظ من املمكن أن ينظم " التذكرة " ل املذكورين يف الكتاب الواحد، فإن كتابا مث
  بطبقات أقل من غريه نظرا لنوعية املذكورين فيه، وكلهم أو

معظمهم من ذوي االسناد العايل، حبيث تتباعد املدة الزمنية بني طبقة وأخرى، فيقل عدد الطبقات، وهو 
  .أمر ال يناقض مبدأ اللقيا

تقريبا مضافا إليهم من هم أقل منهم " التذكرة " رمجني فيه تشمل كل رجال فنوعية املت" السري " أما 
  .مرتبة حبيث يضطر إىل زيادة عدد الطبقات

  وطبيعي أنه ليس من املفروض أن يكون كل أحد من طبقة ما قد التقى
__________  

  .٢٨٢ ٣٠٢: الذهيب ومنهجه: انظر تفاصيل موسعة يف كتايب) ١(

)١/١٠٤(  

  

  . الطبقة السابقة مع إمكان التقائهمجبميع رجال
ومن أجل توضيح هذا الذي ذكرته عن نوعية املترمجني أشري إىل أنه من املمكن نظم مجيع الرواة من 

الصحابة يف طبقة واحدة، ولكن من املمكن تقسيم الصحابة إىل أكثر من طبقة حسب الرواية أيضا، الن 
  .سلم، وقد يروي عن الصحايب أيضاالصحايب قد يروي عن النيب صلى اهللا عليه و

ومن املمكن إذا ذكرنا كبار التابعني أن جنعلهم طبقة واحدة، ولكن التوسع يف ذكر التابعني يقضي من 
أجل الدقة تقسيمهم إىل أكثر من طبقة، فكبار التابعني إمنا هم الذين رووا عن كبار الصحابة، وصغار 

 لعدم حلاقهم بكبار الصحابة، فضال عن أن بعض التابعني مل التابعني هم الذين رووا عن صغار الصحابة،
  .يرو عن غري التابعني، وهو أمر يعرفه أهل العناية ذا الفن اجلليل

منهم الضطره االمر " الكبار " وعليه فإن الذهيب لو أراد مثال أن يؤلف كتابا يف مجيع القراء وليس يف 
  .إىل زيادة عدد الطبقات، وهم جرا

ضح أن كل مترجم إمنا تتحدد طبقته حسب الكتاب املذكور فيه وأننا ال ميكن أن جند توزيعا وذا يت
إن فالنا من أهل الطبقة : موحدا للمترمجني يف مجيع كتب الذهيب املرتبة على الطبقات فال نستطيع القول

  الفالنية عند الذهيب، بل يصح



  .ينإنه من أهل الطبقة الفالنية يف الكتاب الفال: القول
فإذا كان االمر كذلك، فمن البداهة أن ال جند تقسيما موحدا للطبقات عند املؤلفني املسلمني، فمكحول 

، )٢(، بينما هو يف الطبقة الثانية عند خليفة )١( يف الطبقة الثالثة من أهل الشام عند ابن سعد - مثال -
  ل الطبقة اخلامسة عند ابن حجر يف، وهو من أه)٣" (التذكرة " ويف الطبقة الرابعة عند الذهيب يف 

__________  
  .ط (٣١٠: طبقات خليفة) ٢ (٤٥٣ / ٧: الطبقات) ١(

  ١٠٧ / ١: التذكرة) ٣) (العمري

)١/١٠٥(  

  

  ).١" (التقريب " 
لقد اخترع احملدثون التنظيم على الطبقات خلدمة دراسة احلديث النبوي الشريف ومعرفة إسناد احلديث 

أو ) ٢(ي إىل معرفة فيما إذا كان االسناد متصال، أو ما يف السند من إرسال ونقده، فهو الذي يؤد
  ).٦(، أو اتفاق يف االمساء مع اختالف يف الطبقة )٥(أو تدليس ) ٤(أو عضل ) ٣(انقطاع 

وكان نظام الطبقات على غاية من االمهية يف العصور االوىل اليت مل يعنت املؤلفون فيها بضبط مواليد 
  .يام إمنا كانت حتدد طبقام مبعرفة شيوخهم والرواة عنهمالرواة ووف

على أن من أكرب عيوب التنظيم على الطبقات صعوبة العثور على الترمجة لغري املتمرسني ذا الفن مترسا 
  .جيدا، فضال عن عدم وجود تقسيم موحد للطبقة عند املؤلفني

اليد والوفيات ازداد عدد املؤلفني الذين ينظمون وحينما توفرت للمؤلفني مادة كافية لضبط تاريخ املو
  .كتبهم الرجالية على الوفيات، أو على حروف املعجم

  وقد كان من مجلة انتقادات أيب احلجاج
أنه أفرد تراجم الصحابة " الكمال يف أمساء الرجال " املزي للحافظ عبد الغين املقدسي يف تنظيمه لكتابه 

وقد كان صاحب الكتاب رمحه اهللا ابتدأ بذكر الصحابة، : " كتابه، قالعن بقية التراجم املذكورة يف 
  أوال الرجال منهم والنساء على حدة، مث ذكر من بعدهم على حدة، فرأينا ذكر اجلميع

__________  
  .٢٧٣ / ٢: التقريب) ١(
  .ما رواه التابعي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املرسل) ٢(
  .من السند رجل ليس بصحايبأن يسقط : املنقطع) ٣(
  .ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوايل: املعضل) ٤(



هو الذي يروي عمن لقيه أحاديث مل يسمعها منه، أو عمن عاصره ومل يلقه مومها أنه مسعه : املدلس) ٥(
  .منه
  .وذلك كثري فيعرف الشخص من طبقته وشيوخه) ٦(

)١/١٠٦(  

  

لصحايب رمبا روى عن صحايب آخر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيظنه من على نسق واحد أوىل، الن ا
ال خربة له تابعيا فيطلبه يف أمساء التابعني فال جيده، ورمبا روى التابعي حديثا مرسال عن النيب صلى اهللا 

حايب عليه وسلم، فيظنه من الخربة له صحابيا فيطلبه يف أمساء الصحابة فال جيده، ورمبا تكرر ذكر الص
يف أمساء الصحابة وفيمن بعدهم، ورمبا ذكر الصحايب الراوي عن غري النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري 
الصحابة، ورمبا ذكر التابعي املرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصحابة، فإذا ذكر اجلميع عى 

ن حاله إن كان صحابيا أو نسق واحد، زال ذلك احملذور، وذكر يف ترمجة كل إنسان منهم ما يكشف ع
، لذلك رتب املزي الرجال يف كتابه على حروف املعجم وصعد يف الترتيب إىل آبائهم ) "١(غري صحايب 

  .وأجدادهم، مث رتب النساء على ذلك النسق أيضا
)٢(  

وفائدة التنظيم على الطبقات إمنا تظهر يف العصور االسالمية االوىل كما ذكرت، وكلما مضى الزمن 
نوعا من " سري أعالم النبالء " كتاب صرنا ال نشعر بوجود الطبقة شعورا واضحا، لذلك وجدنا يف بال

التسلسل الزمين يف االقسام اليت تلت تلك االعصر االوىل، فضال عن وجود عدد ليس بالقليل من 
اء واخللفاء التراجم اليت ال عالقة الصحاا بالرواية أو العلم فضال عن اللقيا، مثل امللوك والوزر

والسالطني واالطباء والشعراء وحنوهم، ولكن مفهوم الذهيب للتاريخ، وتكوينه الفكري املتصل باحلديث 
واحملدثني جعله يتمسك ذا التنظيم إىل آخر الكتاب بالرغم من عدم جدواه يف القرون املتأخرة ودخول 

  .غري أهل الرواية يف الكتاب
__________  

  ).منشورات مؤسسة الرسالة(ول من ذيب الكمال بتحقيقنا انظر الد اال) ١(
وقد وجدنا العلماء املتأخرين يعنون بإعادة تنظيم كتب الطبقات على حروف املعجم كما فعل نور ) ٢(

  .ابن حبان، وغريه" ثقات " الدين اهليثمي يف إعادة ترتيب 

)١/١٠٧(  

  



 عشر مثال تشري إىل نوع من التسلسل يف ذكر إن نظرة واحدة للتراجم املذكورة يف الد الثالث
  .املترمجني حسب وفيام، وإن مل يكن ذلك بالدقة اليت رتبت فيها الكتب املؤلفة على السنني

كثريا ما جيمع تراجم االقرباء يف مكان واحد، وال سيما االخوة واآلباء " السري " وقد وجدنا الذهيب يف 
" الطبقة " ى الوحدة التارخيية، لكنه يف الوقت نفسه كان على حساب واالبناء، وهو بعمله هذا إمنا راع

  .والزمان
خالد بن البكري الذي : فحينما ترجم الذهيب لعاقل بن البكري أحد شهداء بدر أتبعه بتراجم إخوته الثالثة

  .مامة ه، وعامر الذي استشهد يوم الي٣٤استشهد يوم الرجيع سنة أربع، وإياس بن البكري املتوىف سنة 
  وحينما ترجم

اليب جندل بن سهيل ترجم بعد ذلك الخيه عبد اهللا بن سهيل، مث البيهما سهيل بن عمرو، وحينما 
ترجم اليب احلارث نوفل بن احلارث، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ترجم أيضا البنه احلارث 

عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث : ن ابن ابنهعبد اهللا ابن احلارث بن نوفل، مث الب: بن نوفل، مث البن ابنه
سعيد بن احلارث وأيب سفيان بن احلارث، مث ولد االخري جعفر بن : بن نوفل، وأتبعهم بعد ذلك بأخويه

  .أيب سفيان بن احلارث
وهذا الذي ذكرته عن اجلمع بني االقرباء وجتاوز الطبقة منهج سار عليه الذهيب يف مجيع الكتاب، وإن مل 

م به دائما، وقد وجدناه يف االقسام االخرية من كتابه يتبع هذا النهج، ففي الطبقة الثالثني ترجم اليب يلتز
 وهو من أهل الطبقة ٦٠٥ ه، مث أتبعه بابنه حممد بن احلسن املتوىف سنة ٥٦٩العالء اهلمذاين املتوىف سنة 

  .اليت بعدها
 ٥١١ ذكر والده امللقب باملرتضى املتوىف سنة  ه٥٧٢وترجم لكمال الدين ابن الشهرزوري املتوىف سنة 

  .ه وهو من أهل طبقة سابقة
  وترجم يف الطبقة الثالثني لقوام الدين أيب احملامد محاد

)١/١٠٨(  

  

 ه، كما ٥٣٢ ه، مث ذكر والده ركن الدين الذي بقي إىل سنة ٥٧٦ابن إبراهيم الصفاري املتوىف سنة 
  . ه٥٠٠إىل حدود سنة ذكر جده إمساعيل بن إسحاق الذي بقي 

 ه، وأتبعه بترمجة أبيه أيب الربكات ابن صصرى ٥٨٦وترجم اليب املواهب ابن صصرى املتوىف سنة 
  . ه٥٤٥ ه مث ترمجة جده حمفوظ املتوىف سنة ٥٧٣املتوىف سنة 

 العزيز املتوىف:  ه ترجم معه البنائه٥٨٩وحينما ترجم للسلطان اهلمام صالح الدين يوسف املتوىف سنة 
   ه وهلم جرا٦٢٢ ه، واالفضل املتوىف سنة ٦١٣ ه، والظاهر املتوىف سنة ٥٩٥سنة 



  :وأسس انتقائها" السري " خامسا طبيعة تراجم 
عرفنا من دراستنا لسرية الذهيب أنه كان عاملا، واسع االطالع، غزير املعارف وال سيما يف التراجم، وهو 

مؤرخ " ه الرباعة اليت جعلت العلماء جيمعون على أنه احلقل الذي ألف فيه جمموعة من الكتب وبرع في
الذي احتوى على قرابة أربعني ألف ترمجة، وبذلك " تاريخ االسالم " ، وألف كتابه العظيم "االسالم 

، فهل "السري " كانت لديه حصيلة ضخمة من التراجم كان عليه أن ينتقي منها ما يراه مناسبا لكتابه 
ان دراستنا للكتاب تبني أنه سار وفق خطة : ر عليها يف ذلك ؟ واجلوابكانت لديه خطة معينة سا

مرسومة يف االنتقاء، سواء أكان ذلك يف انتقاء التراجم أم يف انتقاء املادة املذكورة يف كل ترمجة، وقد 
انطلق يف كل ذلك من ميزانه الذي وزن به املترجم من جهة، واالخبار اليت جتمعت لديه عنه من جهة 

  ".السري " ى، وهو يف كل ذلك إمنا يصدر عن مفهومه املعني لفائدة كتاب من مثل أخر
تاريخ " كان الذهيب قد أورد يف :  العلمية١: ولعلنا نستطيع فيما يأيت أن نتبني أسس انتقاء التراجم

  مجيع املشاهري واالعالم، ومل" االسالم 

)١/١٠٩(  

  

 يف كل عصر ال بعرفنا حنن، إذ ال ريب يف أن هناك آالفا من يورد املغمورين واهولني، بعرف أهل الفن
  .التراجم اليت ذكرها مل يسمع ا كثري من املتخصصني يف عصرنا

  .، وأسقط املشهورين"االعالم " فإنه اقتصر فيه على ذكر " السري " أما يف 
بعرف غريه، ذلك أن ليدل على املشهورين جدا بعرفه هو ال ) ١(االعالم " وقد استعمل الذهيب لفظ 

خيتلف عند مؤلف وآخر استنادا إىل عمق ثقافته ونظرته إىل الرباعة يف علم من العلوم، " العلم " مفهوم 
  أو فن من الفنون، أو عمل من االعمال، أو أي شئ آخر، لذلك وجدنا أن

ع هذا املفهوم حبيث سعة ثقافة الذهيب، وعظيم اطالعه، وكثرة معاناته ودربته ذا الفن قد أدت إىل توسي
" البن اجلوزي، و " املنتظم " مما ال جنده يف كتب تناولت املشهورين، مثل " السري " صرنا جند تراجم يف 

  .لبدر الدين العيين، وغريها" عقد اجلمان " البن كثري، و " البداية " البن االثري، و " الكامل 
بل تنوعت ترامجه " االعالم " لى نوع معني من ع" السري " ومل يقتصر الذهيب يف :  الشمول النوعي٢

فشملت كثريا من فئات الناس، من اخللفاء، وامللوك، واالمراء والسالطني، والوزراء، والنقباء، 
والقضاة، والقراء، واحملدثني، والفقهاء، واالدباء، واللغويني، والنحاة، والشعراء، وأرباب امللل والنحل 

  .وعة من املعنيني بالعلوم الصرفةواملتكلمني والفالسفة، وجمم
الناس، إال أننا وجدناه يؤثر احملدثني " أعالم " شامال جلميع " السري " ومع أن املؤلف قصد أن يكون 

  على غريهم، لذلك جاءت الغالبية العظمى من



__________  
يب يف ترامجهم كانت تراجم االعالم يف تاريخ االسالم أوسع من تراجم املشهورين، وقد أشار الذه) ١(

انظر على سبيل املثال االعالم يف اجلزء اخلامس من تاريخ " أحد االعالم " من هذا التاريخ بلفظة 
، ١٧٩، ١٥٥، ١٥٢، ١٣٦، ١٢٨، ١٢١، ١١٦، ٩٨، ٨٩، ٦٩، ٦٨، ٤٤: االسالم، ص

  .اخل..٢٥٧، ٢٣٣، ٢٢٨، ١٨٤

)١/١١٠(  

  

اية ودراية، وهي فيما نرى ظاهرة طبيعية ملا عرفنا املترمجني من أهل العناية باحلديث النبوي الشريف رو
من تربية الذهيب ونشأته احلديثية، وحبه لرواية احلديث وشغفه به، ذلك الشغف العظيم الذي ملك عليه 
قلبه، فهو من صنفهم واسع املعرفة م، عظيم االكبار هلم، شديد الكلف م، فضال عن أن احملدثني هم 

  نيت بالرواية نظرا لالمهية البالغة اليتمن أكثر الفئات اليت ع
حيتلها احلديث الشريف يف احلياة االسالمية، ولذلك فإن دراسة أحوال نقلة احلديث وبيان مواليد هم 
ووفيام وآراء العلماء فيهم وشيوخهم والرواة عنهم وحنو ذلك، من االمور اليت تقوم عليها دراسة 

  .سقيمهاالسانيد، مث معرفة صحيح احلديث من 
وقد عمل املؤلف أن يكون كتابه شامال لتراجم االعالم من كافة أحناء العامل :  الشمول املكاين٣

االسالمي من االندلس غربا إىل أقصى املشرق، وهو مشول قل وجوده يف كثري من الكتب العامة اليت 
 أعالم بلدها أو منطقتها، تناولت تراجم املسلمني، إذ كثريا ما كانت مثل تلك الكتب تعىن بايراد تراجم

مثال عين بتراجم البغداديني عناية فاقت غريهم من علماء وأعالم البلدان " املنتظم " فابن اجلوزي يف 
االخرى مع أنه أراد لكتابه أن يكون عاما شامال، ومل يعن كثري من املؤلفني املشارقة الذين ألفوا يف 

، كما مل يعن كثري من املؤلفني املغاربة واالندلسيني )١( التراجم العامة بتراجم املغاربة واالندلسيني
  بتراجم املشارقة عنايتهم بتراجم أهل بلدهم، بينما جند نوعا جيدا من التوازن

__________  
لكل العامل " النقلة " ليكون كتابا عاما يف " التكملة لوفيات النقلة " ألف زكي الدين املنذري ) ١(

املنذري وكتابه : انظر كتابنا( يقصر تقصريا كبريا يف تراجم االندلسيني واملغاربة االسالمي، لكننا وجدناه
  ).١٩٦٨ فما بعد النجف ٢٣٨: التكملة

)١/١١١(  

  



يقل نظريه يف الكتب اليت من بابته، وهو منهج سار عليه الذهيب يف كثري من كتبه " السري " يف كتاب 
، مما يشري إىل مشول نظرته، واتساع اطالعه على املؤلفات يف "تاريخ االسالم " وال سيما يف كتابه الكبري 

  .هذا الفن يف كل منطقة، من مناطق العامل االسالمي وصلته ا
حاول الذهيب يف هذا الكتاب أن يوازن يف عدد االعالم الذين يذكرهم على :  التوازن الزماين- ٤

لبالغة سبعة قرون، فلم جند عنده تفضيال لعصر على امتداد املدة الزمنية الطويلة اليت استغرقها الكتاب وا
  .آخر يف هذا اال

ومع أننا جند تفاوتا يف عدد املترمجني بني طبقة وأخرى، لكننا لو نظمنا الكتاب على وفيات املترمجني 
  .ونظرنا إىل عدد املذكورين يف كل سنة لوجدنا نوعا من التناسق يف عدد املذكورين يف كل سنة

د كثريا من السنوات مما خيرج عن هذا القول لكن هذا ال يناقض املسار العام الذي أشرنا نعم، قد جن
  .إليه، بسبب وفاة عدد من االعالم يف بعض هذه السنوات لعوامل كثرية منها االوبئة واحلروب وغريها

فرية وجد الذهيب، بسبب سعة اطالعة ومتكنه العظيم يف الرجال، مادة و:  طول التراجم وقصرها٥
احتوا مئات املوارد الترامجية، يساعده على ذلك سعة النطاق الزماين لكتابه الذي ميتد من أول تاريخ 

  .االسالم حىت اية املئة السابعة، والنطاق املكاين الذي يشمل العامل االسالمي كله
 إال أن ما يبدو أكثر وقد رأينا قبل قليل كيف استطاع أن حيدد نوعية املترمجني باختيار االعالم منهم،

  أمهية هو أن هؤالء االعالم تتوفر عنهم عند مثل هذا املؤلف الواسع االطالع كمية

)١/١١٢(  

  

عظيمة من املادة التارخيية اليت ال بد أن ينتقي منها ما يتفق وخطته يف صياغة الترمجة من أجل أن ال 
  .يتضخم الكتاب أزيد من هذا التضخم الكبري الذي قدره له

  ن هذا الذي ذكرت اجتهد الذهيب أن يقدم ترمجة كاملة وخمتصرة يفم
  .الوقت نفسه ال تؤثر فيها كمية املعلومات اليت تتوافر لديه، فتخرجه عن خطته العامة

وقد متكن الذهيب أن يتخلص من مثل تلك املادة الضخمة اليت حتصلت لديه عن بعض كبار االعالم 
ناولت ذلك العلم بتفصيل أكثر مما ذكره هو يف بعض جوانب الترمجة، بإحالة القارئ إىل مصادر أوسع ت

، وقوله يف ترمجة يزيد "استوعب أخباره أبو القاسم بن عساكر : " حنو قوله يف ترمجة عكرمة بن أيب جهل
 ومناقبه: " ، وقوله يف ترمجة بالل بن رباح"له ترمجة طويلة يف تاريخ احلافظ أيب القاسم : " بن أيب سفيان

: ، وقوله يف ترمجة الكمال ابن االنباري بعد أن ذكر عددا من تصانيفه"مجة استوفاها احلافظ ابن عساكر 
  .، واالمثلة كثرية"وسرد له ابن النجار تصانيف مجة " 

من االمور الواضحة ملطالع الكتاب، " السري " ومع هذا الذي ذكرت فإن طول التراجم وقصرها يف 



  . على بضعة أسطر، بينما جند ترمجة أخرى قد تبلغ صفحات عديدةفقد جند ترمجة ال تزيد
 ه على خطته يف تطويل التراجم وتقصريها يف كتبه ٧٧١وقد انتقده تلميذه التاج السبكي املتوىف سنة 

  ).١(التارخيية وعد ذلك من باب التعصب واهلوى العقائدي 
 نقده بسبب من تعصبه الشديد لالشاعرة، إال أن دراساتنا هلذه املسألة توضح أن السبكي قد بالغ يف

وتبني لنا أن الذهيب راعى يف أكثر االحايني قيمة االنسان وشهرته بني أهل علمه، أو مكانته بني الذين 
  هم من بابته سواء أكان متفقا معه يف

__________  
  .٢٣ ٢٤ / ٢: انظر الطبقات الكربى) ١(

  ٨ / ١سري 

)١/١١٣(  

  

نراه مثال يطول يف تراجم الشعراء البارزين، أو كبار النحويني، أو أعالم الصوفية، أو العقيدة أم خمالفا، ف
  كبار اخللفاء وامللوك والسالطني، وقد ترجم

العالمة الفيلسوف السماوي "  ه ترمجة طويلة باعتباره ٥٨٧للشهاب السهروردي املقتول سنة 
سائرها ليست من علوم " وأن مصنفاته " ن إنه قليل الدي" من كان يتوقد ذكاء، مع قوله ..املنطقي

، وترجم ترمجة حافلة لراشد الدين سنان )١" (أحسنوا وأصابوا " وأن الذين أفتوا بقتله " االسالم 
كثرية ال " السري " ، وأمثلة ذلك يف )٢" (سخط وبالء : " صاحب الدعوة الرتارية الذي كان يف رأيه

  .نرى كبري فائدة يف إيراد املزيد منها
ومع أن الذهيب كان عظيم االهتمام باحملدثني، مكربا هلم، شديد الكلف م، إال أننا وجدناه يترجم هلم 
تراجم قصرية عموما إذا استثنينا بعض كبار أعالمهم مقارنة بكثري من التراجم الطويلة اليت خص ا 

  .بعض الشعراء والصوفية واملتكلمني والفالسفة
يعين أنه مل يتأثر إطالقا بعقيدته وآرائه ونظرته إىل العلوم يف فهم املترمجني على أن هذا الذي قلته ال 

وتطويل ترامجهم أو تقصريها، فهذا أمر جيانب الطبيعة البشرية، وهو موجود عند مجيع املؤرخني، لكننا 
تكوينه نشري إىل حماوالته اجلدية يف املوازنة، وإىل أنه مل يفعل ذلك عن هوى وتقصد، إمنا انطلق من 

يف خدمة االسالم، أو االضرار به، فكان ينطلق ليبني هذا أو " العلم " الفكري الذي كان حيدد أمهية 
  .ذاك فتطول التراجم

إن تقدير االمام الذهيب للعلم الذي يترجم له ويطول يف ترمجته بسبب املكانة اليت حيتلها هي اليت دفعت 
شريفة، فسرية سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم هي املثل به إىل ختصيص جملد كامل للسرية النبوية ال



  االعلى الذي حيتذيه
__________  

  ).بتحقيقنا (٩٩الترمجة  / ٢١: سري أعالم النبالء) ١(
  .٩٠: الترمجة / ٢١: السري) ٢(

)١/١١٤(  

  

  .املسلمون يف مشارق االرض ومغارا فضال عن االحكام املستفادة منها
أيب بكر وعمر وعثمان : أدى به إىل ختصيص جملد كامل عن سري اخللفاء االرعبةوهذا االمر هو الذي 

وعلي رضي اهللا تعاىل عنهم ملا متثله من قدوة للمسلمني، وملا يستفاد من دراستها يف شىت مناحي احلياة 
  .السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية وملا حتتله من املكانة يف بناء االنسان املسلم

  
  :وعناصرها" السري " سادسا صياغة تراجم 

عن االخرى حسب طبيعة املترجم له وقيمته " السري " ختتلف املادة املوجودة يف ترمجة ما من تراجم 
العلمية أو االدبية أو مكانته السياسية من جهة، وتتوحد يف االسس العامة ملكونات الترمجة من جهة 

  .أخرى
 يعىن يف معظم التراجم بذكر اسم املترجم ونسبه، ولقبه وكنيته وال جند تناقضا يف ذلك، فالذهيب

، ونشأته ودراسته وأخذه عن الشيوخ الذين التقى م )١(ونسبته، مث مولده أو ما يدل على عمره 
وروى عنهم، وأفاد منهم، مث تالمذته الذين أخذوا عنه وانتفعوا يعلمه، وخترجوا به، وما خلف من آثار 

 أو اجتماعية، ويبني بعد ذلك مرتلته العلمية وعقيدته من خالل أقاويل العلماء الثقات فيه علمية أو أدبية
جرحا وتعديال ممن كان وثيق الصلة به، مث غالبا ما ينهي الترمجة بتحديد تاريخ وفاة املترجم ويدقق يف 

  .ذلك تدقيقا بارعا
  بطبيعتها، فهو يعىن مثال بايراد أعمالواملؤلف يف الوقت نفسه يذكر يف كل ترمجة أمورا متفرقة تتصل 

__________  
لقد اعتىن الذهيب بذكر الوالدات جهد طاقته فذكرها دائما حينما توفرت له ملا لذلك من أمهيته ) ١(

  .كبرية يف االطمئنان على لقاء املترجم ملشاخيه ومساعاته عليهم أو إجازاته منهم
ون الشيخ عن مولده قبل السماع منه أو االخذ عنه، فإذا ما وكان احملدثون يعنون بتتبع املواليد ويسأل

  .وجدوا له رواية قبل هذا الثاريخ أو يف سن ال حتتمل السماع حكموا بكذبه يف هذه الرواية

)١/١١٥(  



  

اخللفاء وامللوك واالمراء واملتولني يف ترامجهم، ويركز عنايته على ما قاموا به من نشر عدل أو بث ظلم 
  .ءأو سفك دما

وهو يعىن بايراد مناذج من شعر الشعراء وخمتارات من نثر االدباء، وأقوال للمتفلسفني وأرباب املقاالت 
  .مبا ينبئ عن حسن عقيدم أو سوئها وحنو ذلك

والذهيب له أسلوبه املتميز يف صياغة التراجم، وأساليب عرضها خيتلف من املوارد اليت ينقل منها، وقد 
غلب االحيان إىل إعادة صياغة املادة التارخيية املنقولة عن املؤلفات السابقة بأسلوبه دفعه هذا االمر يف أ

اخلاص، ومل ير يف ذلك ضريا طاملا قد توخى الدقة واالمانة يف نقل معاين االقوال، ال سيما تلك اليت ال 
تصار يف أمساء الشيوخ تؤثر يف قيمتها إعادة الصياغة مثل تاريخ وفاة، أو ميالد، أو قيام بعمل ما، أو اخ

وحنو ذلك، وقد بلغ االمر به حدا أنه أعاد تركيب الترمجة يف كثري من املواضع اليت اعتمد فيها مصدرا 
  .واحدا

  .ولكنه ألزم نفسه يف الوقت نفسه بنقل النصوص بألفاظها يف احلاالت اليت تستحق ذلك
السري " كتب والتوقيعات اليت أوردها يف وتتطلبها، مثل أقوال العلماء يف اجلرح والتعديل، ونصوص ال

، والقطع النثرية، والقصائد الشعرية، واملناقشات بني العلماء، فضال عن الروايات املسندة، ونصوص "
  .االحاديث النبوية الشريفة

أما إذا انتقى من النص أو خلصه، فإنه يشري إىل ذلك لالمانة العلمية من جهة ومبا يدفع عنه مة 
  .به من جهة أخرىالتالعب 

  .أما أسلوبه االديب يف عرض الترمجة، فقد متيز بالطراوة واحلبك
ومل يعن بالصنعة البيانية وتزويق االلفاظ مثل غريه من معاصريه وتالمذته، كابن سيد الناس اليعمري 

  .وتاج الدين السبكي وصالح الدين الصفدي وغريهم
  ا عند الذهيب، وهو الناقد الذي خيتاروهذا أمر طبيعي فيما نرى، الن للكلمة مكانته

)١/١١٦(  

  

العبارة الناسبة للتعبري عما يريد بدقة وأمانة، ويصف املترجم بالعبارة اليت تزنه جرحا أو تعديال، فهو 
  .أسلوب علمي قبل كل شئ

ومن الواضح لكل ذي بصرية أنه ال ميكن وصف املترمجني بشكل متقن عند اتباع أسلوب الصنعة 
  .ة الذي يتجلى فيه العناية باالسلوب على حساب دقة املعاين ودالالت االلفاظالبالغي

وقد عرفنا من سرية الذهيب ومكانته العلمية أنه قد حصل طرفا صاحلا من العربية يف حنوها وصرفها 



بية، وآداا، كما أنه عين عناية كبرية يف مطلع حياته بالقراءآت اليت تقوم يف أساسها على علم تام بالعر
  .وقد تعاطى الشعر، فنظم اليسري منه، وأورد من شعر غريه مجلة كبرية يف هذا الكتاب وغريه من كتبه

لكل ذلك أصبحت لغته قوية جدا حبيث يصعب أن جند يف كتابه حلنا أو غلطا لغويا، أو استعماال عاميا، 
لط فيه اخلواص، وليس ذاك فإذا كان النادر من ذلك، فإنه من سهو القلم، أو الذهول، أو بعض ما يغ

  .بشئ
وقد أدت دراساته لعدد ضخم من املؤلفات التارخيية واالدبية واحلديثية واشتهاره بقوة احلافظة إىل وقوفه 

على أساليب عدد كبري من الكتاب واملؤلفني على مدى عصور طويلة تنوعت أساليب الكتابة فيها، 
  .لى التعبريفأكسبه كل ذلك خربة أدبية قوية، وملكة جيدة ع

إن معرفة اللغة العربية معرفة جيدة والتمتع باالسلوب الرصني من العوامل املهمة اليت خترج ترمجة جيدة 
ينتفع ا، والقول بأن املعين بعلم التراجم ال حيتاج كل هذه املعرفة قول فاسد، وقد أشار شيخ الذهيب 

إىل هذه الضرورة " ذيب الكمال " به العظيم ورفيقه احلافظ أبو احلجاج املزي يف اية تقدميه لكتا
  وينبغي للناظر يف كتابنا هذا أن يكون قد حصل طرفا صاحلا: " فقال

)١/١١٧(  

  

من علم العربية حنوها ولغتها وتصريفها، ومن علم االصول والفروع، ومن علم احلديث والتواريخ وأيام 
ن معرفة صحيح احلديث وضعيفه وذلك خصوصية الناس، فإنه إذا كان كذلك، كثر انتفاعه به ومتكن م

احملدث اليت من ناهلا وقام بشرائطها ساد أهل زمانه يف هذا العلم، وحشر يوم القيامة حتت اللواء احملمدي 
  ).١(إن شاء اهللا تعاىل 

  
  :املنهج النقدي: سابعا

ا يف كتبه، وألف الكتب كان االمام الذهيب من املعنيني بالنقد كل العناية حبيث صار حيتل مكانا بارز
" سري أعالم النبالء " النافعة اخلاصة به، ولذلك وجدناه عظيم االهتمام به يف كتبه، ومنها كتابه النفيس 

  .مارسه يف كل مادته، واعتربه جزءا أساسيا من منهجه يف تأليف الكتاب
ل بدراسة احلديث النبوي والذهيب إمنا ينطلق يف هذه العناية وذاك االهتمام من تكوينه الفكري املتص

الشريف وروايته وداريته، والذي يؤكد ضرورة تبيني أحوال الرواة، ودرجة الوثوق م بتمييز الصادقني 
منهم عن الكاذبني، فسحبه بعد ذلك على مجيع كتابه، سواء أكان ذلك يف تراجم احملدثني، أم يف تراجم 

  .ينغريهم وسواء أكانوا من املتقدمني، أم من املتأخر
واحلق أن احملدثني اخترعوا مناهج للبحث العلمي تعد من أرقي املناهج العلمية اليت مل يعرفها االوربيون 



  .إال يف عصور متأخرة جدا
املؤرخون واللغويون واالدباء والفقهاء وغريهم : وقد انتفع ا املؤلفون يف الفنون والعلوم االخرى، منهم

)٢.(  
__________  

  .ذيب الكمال، بتحقيقناانظر مقدمة ) ١(
  رحلة يف الفكر" يف كتاب " أثر دراسة احلديث يف تطور الفكر العريب " انظر ما كتبناه عن ) ٢(

  .١٩٨٠: بغداد" والتراث 

)١/١١٨(  

  

بكل أنواع النقد، فلم يقتصر على جمال واحد من جماالته، فقد عين بنقد " السري " وقد اعتىن الذهيب يف 
ان أحواهلم، وأصدر أحكاما وتقوميات تارخيية، وانتقد املوارد اليت نقل منها، ونبه إىل أوهام املترمجني، وتبي

  .مؤلفيها، وبرع يف إصدار االحكام على االحاديث إسنادا ومتنا، وسحب ذلك على الروايات التارخيية
بيان حاله جرحا يقوم نقد املترجم عند الذهيب عادة على إصدار حكم يف الرجل وت:  نقد املترمجني- ١

أو تعديال، ويكون ذلك يف االغلب بإيراد آراء الثقات املعاصرين فيه وأحكامهم على وانطباعام 
  .الشخصية عنه مما حتصل لديهم نتيجة لصلتهم به، ومعرفتهم بعلمه وسريته

ديل أو ويف مثل هذه احلال قد يكتفي بآرائهم، أو يرد عليها، أو يرجح رأيا منها، وتكون نتيجة التع
، "وصويلح " ، و "صدق " و " ثقة " التجريح إصدار أحكام بعبارات فنية هلا دالالا الدقيقة جدا حنو 

، وما إىل ذلك مما فصله يف مقدمة كتابه النفيس "جمهول " ، و "كذاب " ، و "متروك " ، و "دجال " و 
  ".ميزان االعتدال " 

و تبيان أحوال رجال احلديث ملعرفة صحيح احلديث من وكانت الغاية االساسية من نشوء هذا النقد ه
سقيمه، لكننا وجدنا الذهيب يف الوقت نفسه يسحبه على معظم املترمجني يف كتابه هذا وغريه من الكتب 

  .وإن مل يكونوا من احملدثني، بل سحبه إىل مترمجني ال عالقة هلم بالرواية أيا كانت
صريه عليه يف عنايته الكبرية باعتبار أن الدواعي اليت دعت إىل وقد أدى هذا االمر إىل اعتراض بعض معا
  قيام النقد عند املتقدمني هي الوصول إىل

  تصحيح احلديث النبوي الشريف، وأن احلديث قد استقر يف الكتب الرئيسة

)١/١١٩(  

  



 كما أخذ ،)١(فما عادت هناك من حاجة إليه، وأن فائدته قد انقطعت منذ مطلع القرن الرابع اهلجري 
  ).٢(عليه بعضهم نقده لغري الرواة واعتربوا أن ذلك ال فائدة فيه وأنه حمض غيبة 

وقد أثارت هذه القضية نقاشا بني العلماء فيما بعد، وال حظنا أن العلماء املسلمني، ومنهم السخاوي، 
  ).٣(الضرر قد سوغوا استعمال النقد يف غري جمال الرواة بالفائدة املتوخاة منه للنصيحة ودفع 

لكننا الحظنا يف هذا التفسري سذاجة، وآية ذلك أنه قد يصح يف حالة نقد املعاصرين من غري الرواة، 
فكيف نفسر نقد الرواة املتأخرين، وكيف نفسر استمرار الذهيب وغريه يف نقد السابقني وتأليف الكتب 

ق أن مثل هذا االمر ال يفسر بالسذاجة اخلاصة باجلرح والتعديل إن كانوا يعتقدون بانقطاع الفائدة ؟ احل
أ : اليت ناقشوها، فإن هناك عوامل أكثر عمقا دفعت االمام الذهيب إىل مثل هذه العناية لعل من أبرزها

استمرار العناية بالرواية يف العصور التالية لظهور دواوين االسالم يف احلديث، وبعض ااميع احلديثية 
 ا االخرى، بل ازدادوا عنايةا تقليدا للسابقني من جهة، وتدينا وحبا باحلديث من جهة أخرى، وال

  .صارت جزءا من احلركة التعليمية والفكرية عند املسلمني من جهة ثالثة
  .وهذا يعين استمرار االسناد ومن مث ضرورة استمرار النقد يف كل عصر لتبيان أحوال الرواة

  على الرواة القدماء،" زان املي" ومع أن االمام الذهيب ركز يف كتابه 
__________  

انظر ( ه ٧٥٢ممن صرح ذا أبو عمر وحممد بن عثمان الغرناطي املعروف بابن املرابط املتوىف سنة ) ١(
  ).٤٧٤، ٤٧٠، ٤٦٠: االعالن للسخاوي

  .١٤ / ٢: طبقات الشافعية: السبكي) ٢(
  .٤٦١ ٤٦٢: االعالن) ٣(

)١/١٢٠(  

  

 اهلجري هو احلد الفاصل بني املتقدم واملتأخر، وأنه لو فتح على نفسه تناول واعترب مطلع القرن الرابع
" معجم الشيوخ " ، إال أنه فتح هذا الباب يف كتبه االخرى ومنها )١(املتأخرين ملا سلم معه إال القليل 

  .وغريها" سري أعالم النبالء " ، و "تاريخ االسالم " و 
تقبل آراء النقاد السابقني باعتبارها مسلمات ال ميكن ردها أو الطعن ب إن الذهيب هو الناقد العظيم امل ي

فيها دائما بالرغم من احترامه الشديد للثقات منهم، ومدحه الكثري هلم، وهو ذا اعترب باب االجتهاد 
يف النقد ما زال مفتوحا، فعين به كل هذه العناية، يدل على ذلك رده آلراء كثري من كبار النقاد وعدم 

 ه، ٢٦١ ه، وأمحد بن عبد اهللا العجلي املتوىف سنة ٢٤٨بوهلا مثل أمحد بن صاحل املصري املتوىف سنة ق
، والنسائي ٢٩٢ ه، والربذعي املتوىف سنة ٢٥٩وإبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين السعدي املتوىف سنة 



 ه، وابن حبان ٣٢٣نة  ه، وابن عدي اجلرجاين املتوىف س٣٢٢ ه، والعقيلي املتوىف سنة ٣٠٣املتوىف سنة 
 ه، ٣٩٥، وابن مندة املتوىف سنة ٣٦٧ ه، وأيب الفتح االزدي املتوىف سنة ٣٥٤البسيت املتوىف سنة 

 ه، وابن الصالح املتوىف سنة ٥٧١ ه، وابن عساكر املتوىف سنة ٤٦٣واخلطيب البغدادي املتوىف سنة 
  . ه، وغريهم مما يطول ذكرهم وتعدادهم٦٤٣

  .زءا من مفهومه التارخيي لذلك حاول تطبيقه يف كل كتبهج إن النقد أصبح ج
  وقد أخطأ كثري ممن فسر نقده لكبار العلماء من غري الرواة، أو

، بل هو حكم تارخيي كانت الغاية "نقد الرجال " امللوك، أو أرباب الواليات أو حنوهم بأنه من صنف 
  .منه تقومي املترجم

__________  
  .٤ / ١: امليزان) ١(

)١/١٢١(  

  

واحلق أن الذهيب مل ينظر إىل أمثال هؤالء باملنظار الذي نظر به إىل الرواة وأشباههم يف االغلب، بل نظر 
إىل كل طائفة منهم مبنظار خيتلف عن اآلخر، وهي مسألة قلما انتبه إليها الباحثون، فوقعوا بآفة التعميم، 

مني املتأثرين باحلديث الشريف وعلومه نظروا إىل وخرجوا مبا ظنوا أنه حقيقة، فذكروا أن املؤرخني املسل
  .مجيع الناس مبنظار واحد هو منظار احلديث واحملدثني

وغريه أن ينظر إىل كل طائفة منهم مبنظار آخر كون يف االغلب صورة " السري " وقد استطاع الذهيب يف 
  .جلماع رأيه يف املترجم

رمجني تبدو الول وهلة متناقضة مضطربة، حنو قوله يف ترمجة إن تعدد املناظري هذا جعل آراء الذهيب يف املت
، فهو هنا )١" (الفرضي املتكلم املتهم يف دينه ..العالمة"  ه ٥٧٣صدقة بن احلسني احلداد املتوىف سنة 

  .قد فرق بني علم الرجل ودينه، وأعطى لكل ناحية تقوميا خاصا
  .العالمة الفيلسوف: "  ه٥٨٧نة ومن ذلك قوله يف ترمجة الشهاب السهروردي املقتول س

أحسنوا : " مث علق الذهيب على افتاء علماء حلب بقتله، بقوله" من كان يتوقد ذكاء، إال أنه قليل الدين 
  .، ومثل هذا كثري) "٢(كان أمحق طياشا منحال " ، وأنه "وأصابوا 

صفات معينة بصرف النظر وهذا االختالف يف املناظري وتعددها عند الذهيب جعله يراعي يف كل طائفة 
عن اتفاقه أو اختالفه معهم، فكان ينظر إىل اخللفاء وامللوك والوزراء وأرباب الواليات مثال من زاوية 

  احلزم والدهاء،
  والقوة والضعف، والسياسة، والظلم والعدل، وحب العلم والعلماء وحنوها،



__________  
  .٢١: الترمجة / ٢١: السري) ١(
  .٩٩: الترمجة / ٢١: السري) ٢(

)١/١٢٢(  

  

  .كان مسحا كرميا" مثل قوله يف ترمجة قامياز موىل املستنجد 
: " ، وقوله يف جمد الدين ابن الصاحب)٢" (االمري ااهد : " ، وقوله يف ابن غانية)١" (قليل الظلم 

يف امللك ، وقوله )٣" (وكان قد مترد وسفك الدماء وسب الصحابة وعزم على قلب الدولة فقصمه اهللا 
كان بطال شجاعا مقداما جوادا ممدحا له مواقف مشهودة مع : " املظفر تقي الدين عمر صاحب محاة

  ).٥(، وغري ذلك كثري )٤" (عمه السلطان صالح الدين 
أما العلماء فكان يراعي فيهم الرباعة واملعرفة يف العلم الذي ختصصوا فيه، ومن ذلك مثال الشعراء، فإنه 

  ).٦(هم وجودة شعرهم فقومهم استنادا إىل ذلك نظر إىل إبداع
مث كثريا ما جنده يقوم بعض املترمجني بعد دراسة بعض كتبهم، ويبني قيمتها العلمية بني الكتب اليت من 

  .بابتها
أكثر االمام الذهيب من إيراد االحاديث النبوية الشريفة يف كتبه التارخيية :  نقد االحاديث والروايات٢

  ".سري أعالم النبالء " ا كتابه وغريها، ومنه
وقد عين دائما بالتعليق على هذه االحاديث من حيث االسناد واملنت ما استطاع إىل ذلك سبيال، قال 

  تلميذه
__________  

  .٢٠: الترمجة / ٢١: السري) ١(
  .٢٣: الترمجة / ٢١: السري) ٢(
  .٧٩: الترمجة / ٢١: السري) ٣(
  .٩٧: الترمجة / ٢١: السري) ٤(
، ١٠٠، ٨٠، ٢٥، ١٨، ١١: انظر مثال ال حصرا بعض تراجم الد احلادي والعشرين من السري) ٥(

  .اخل..١١٩
  .اخل..١٠٢، ١٠١، ٨٥، ٨٤، ٦٣، ٢٤، ١٤: التراجم / ٢١: انظر مثال) ٦(

)١/١٢٣(  

  



 ما فيه من وأعجبين منه ما يعانيه يف تصانيفه من أنه ال يتعدى حديثا يورده حىت يبني: " الصالح الصفدي
  ).١" (ضعف منت أو ظالم إسناد، أو طعن يف رواته، وهذا مل أر غريه يراعي هذه الفائدة فيما يورده 

أبا نعيم االصبهاين واخلطيب البغدادي، وذنبهما بروايتهما : وقد انتقد االمام الذهيب احلافظني
  ).٢(املوضوعات يف كتبهما وسكوما عنها 

سحب هذا النقد احلديثي ويطبقه على الروايات التارخيية واالدبية وحنوها، مث وجدنا الذهيب بعد ذلك ي
وبذلك حتصلت يف هذا الكتاب ثروة نقدية على غاية من الضخامة، ويلمسها كل من يطالع الكتاب، أو 

  .يتصفحه ال سيما يف جملداته االوىل
وسل بكل ممكن يوصله إىل وقد وجدنا الذهيب بعد ذلك ال يقتصر على أسلوب واحد يف النقد، بل يت

  .احلقيقة، فنقد السند واملنت، واستعمل عقله يف رد كثري من الروايات
ويكون هذا النقد عادة بتضعيف السند بسبب الكالم يف أحد من رواته أو أكثر، أو تقويته : أ نقد السند

 الدالة على قولة االسناد استنادا إىل مقاييس احملدثني، وحيكم عليه وفقا لذلك ويستعمل التعبريات الفنية
  ).٣(أو تقويته حنو قوله 

، أو العبارات الدالة "له علة غري مؤثرة " ، و "رواته ثقات " ، و "إسناده جيد " ، و "إسناده صاحل " 
فيه انقطاع " ، و "يف إسناده لني " ، و "إسناده ليس بقوي : " على ضعف االسناد أو تضعيفه حنو قوله

  إسناده" ، و  "إسناده ضعيف" ، و "
__________  

  .١٦٣ / ٢: الوايف) ١(
  .١١١ / ١: امليزان) ٢(
أمثلة ذلك مبثوثة يف مجيع الكتاب ومل نر كثري فائدة يف إيراد أماكن وجودها حيث يستطيع القارئ ) ٣(

  .الوقوف على مئات من ذلك مبجرد تصفحه للكتاب

)١/١٢٤(  

  

  .، وهلم جرا"إسناده مظلم " ، و "واه 
" بني سبب ضعف السند بتعيني أحد رواته أو ما يشبه ذلك حنو قوله يف إسناد فيه داود بن عطاء أو ي

: " ، وقوله)٢" (وصهيب ال أعرفه : " ، وقوله عن سند فيه صهيب موىل العباس)١" (وداود ضعيف 
  ).٣" (احلسن مدلس مل يسمع من املغرية 

صحيح : " بة احلديث يشري إليها الذهيب من مثل قولهويؤدي هذا النقد إىل إصدار أحكام دقيقة تبني مرت
" أو " غريب " ، أو "حسن " ، أو "صحيح غريب " ، أو "هو يف الصحيحني " ، أو "متفق عليه " ، أو "



  .وحنو ذلك مما يعرفه أهل العناية ذا الفن اجلليل" موضوع " ، أو "منكر " ، أو "غريب جدا 
ات عين الذهيب بنقل االسانيد اليت وردت يف املصادر اليت نقل عنها، ومن أجل توثيق االحاديث والرواي

ومل يكتف بايراد املصدر حسب، وهي طريقة تعينه على تقدمي املصادر االصلية اليت اعتمدها املصدر 
الذي ينقل منه وتتيح له، وللقارئ، الفرصة لتقومي احلديث أو اخلرب استنادا إىل ذلك االسناد، ولعل 

حدثين أبو : وقال الزبري بن بكار): " ٤(يت يوضح هذه املسألة، قال يف ترمجة الزبري بن العوام املثال اآل
غزية حممد بن موسى، حدثنا عبد اهللا بن مصعب، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت املنذر، عن جدا 

لدقيقي، حدثنا يزيد، حدثنا ا": الذرية الطاهرة " الدواليب يف : " ، وقوله:.."أمساء بنت أيب بكر، قال
  ، فهو.."مسعت شريكا، عن االسود بن قيس

  الدواليب يف الذرية" أو " وقال الزبري بن بكار " كان يستطيع أن يكتفي بالقول 
__________  

  .١١: الترمجة / ٢: السري) ١(
  .نفسه) ٢(
  ).بتحقيق العامل شعيب االرناؤ وط (٤: الترمجة / ١: السري) ٣(
  .٣: لترمجةا / ١: السري) ٤(

)١/١٢٥(  

  

  ".الطاهرة 
  .وهذا منهج انتهجه يف معظم أقسام كتابه وهو يدل على دقة ومنهج متميز وعقلية نقدية يف غاية الرقي

مث وجدنا الذهيب بعد ذلك ال يكتفي بنقد السند يف كثري من االحاديث والروايات اليت يوردها ويضعفها 
هدا إيراد ما يقوي هذا التضعيف من االدلة التارخيية اليت استنادا إىل ضعف يف سندها، بل حياول جا

أبو احلسن املدائين، ): " ١(تتوافر له، من ذلك مثال ما جاء يف ترمجة أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها 
دخل عيينة بن حصن على رسول اهللا صلى اهللا : عن يزيد بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال

من هذه احلمرياء يا رسول : ه عائشة وذلك قبل أن يضرب احلجاب فقالعليه وسلم، وعند
هذا حديث مرسل، ويزيد متروك، وما أسلم عيينة إال بعد : " حيث علق الذهيب بقوله" احلديث ..اهللا

  .، مث أفاض يف نقد احلديث وكان يكفيه بعض من هذا لرد احلديث"نزول احلجاب 
د منت الرواية وحتليلها وعرضها على الوقائع اليت هي أقوى منها، وهو الذي يقوم على نق: ب نقد املنت

  .ومعارضتها ا، ودراسة لغة اخلرب وغريها، واستخدام مجيع الوسائل املتاحة للناقد اليت تثبت دعواه
  وقد عين االمام الذهيب يف هذا



ه املتني وأسلوبه العلمي النوع من النقد عناية بالغة يف هذا الكتاب، فرد مئات الروايات وأبطلها بنقد
  .املتزن الذي ينبئ عن غزارة علم ونبالة قصد، وقدرة فائقة، وسعة اطالع

فمن ذلك مثال تعليقه على اخلرب الذي يشري إىل أن العباس بن عبد املطلب أسلم قبل بدر وأنه طلب 
  القدوم إىل املدينة وأن

__________  
  .١٩: الترمجة / ٢: السري) ١(

)١/١٢٦(  

  

ولو جرى هذا ملا طلب من العباس : " سول صلى اهللا عليه وسلم طلب منه البقاء فأقام بأمره، بقولهالر
  ).١" (فداء يوم بدر 

: ، قال"احلكاية ..فخرت مبال أيب يف اجلاهلية وكان ألف ألف أوقية: " ومن ذلك حكاية عن عائشة
  .وإسنادها فيه لني

 أربعني ألف درهم، ويف ذلك مفخر لرجل تاجر، وقد أنفق واعتقد لفظة ألف الواحدة باطلة، فإنه يكون
  .ماله يف ذات اهللا

وملا هاجر كان قد بقي معه ستة آالف درهم فأخذها صحبته، أما ألف ألف أوقية فال جتتمع إال لسلطان 
  ).٢" (كبري 

حلديث إن احملدثني قصروا نقدهم على إسناد ا: ومثل هذا كثري يف كتابه وهو أمر يدحض رأي من قال
  .ومل ينظروا إىل متنه

كان من منهج الذهيب نقل آراء املوافقني واملخالفني يف املترجم ليقدم :  التعصب واالنصاف يف النقد- ٣
صورة كاملة عنه، وهو طابع عام يف كتابه جتده يف كل ترمجة من ترامجه، بينما اقتصر آخرون على إيراد 

  . وغريه" ه ٧٧١ت " املدائح يف كتبهم مثل السبكي 
كما أن الذهيب عين بترمجة عدد كبري من املعاصرين له وال سيما يف معجمه الكبري، ومعجمه املختص 

باحملدثني، وال ريب أنه نقد بعضهم، فلم يعجبهم ذلك، وتأذى البعض منهم، وغضب غضبا شديدا مثل 
   ه الذي ترجم٧٤٣مشس الدين حممد بن أمحد بن بصخان املقرئ املتوىف سنة 

  .الذهيب، وأورد بعض ما فيه من القدحله 
فكتب ابن بصخان هذا خبط غليظ على الصفحة اليت خبط الذهيب كالما أقذع فيه حبق الذهيب حبيث 

  ).٣(صار خط الذهيب ال يقرأ غالبه 
__________  



  .١١: الترمجة / ٢: السري) ١(
  .١٩: الترمجة / ٢: السري) ٢(
  .٣٠ ٣١ الورقة ٢م " معجم الشيوخ : " ظر الذهيب، وان٤٧٠ص " االعالن : " السخاوي) ٣(

)١/١٢٧(  

  

وقد عرفنا من حياة الذهيب أنه رافق احلنابلة، وتأثر بشيخه ابن تيمية ال سيما يف العقائد، فكان شافعي 
الفروع، حنبلي االصول، ولذلك عين عند النقد بإيراد العقائد على طريقة أهل احلديث، وعدها جزءا 

  .بل قليلمنه كما بينا ق
  .ووجدنا يف البيئة الدمشقية يف الوقت نفسه من يتعصب لالشاعرة غاية التعصب

" وبسبب العقائد انتقد الذهيب من بعض معاصريه ال سيما تلميذه تاج الدين عبد الوهاب السبكي 
" ويف كتابه اآلخر ) ٢" (طبقات الشافعية الكربى " يف غري موضع من كتابه ) ١" ( ه ٧٧١ - ٧٢٨

 واحلق أحق ما قيل، والصدق أوىل ما -وكان شيخنا : " ، فقال يف ترمجته من الطبقات)٣" (يد النعم مع
آثره ذو السبيل شديد امليل إىل آراء احلنابلة، كثري االزدراء بأهل السنة، الذين إذا حضروا كان أبو 

 خبري إال وقد رغم منه احلسن االشعري فيهم مقدم القافلة، فلذلك ال ينصفهم يف التراجم، وال يصفهم
  .أنف الراغم

وقال ) ٤" (صنف التاريخ الكبري، وما أحسنه لوال تعصب فيه، وأكمله لوال نقص فيه وأي نقص يعتريه 
  وأما: " يف ترمجة أمحد بن صاحل املصري من الطبقات أيضا

خذه اهللا، فلقد تاريخ شيخنا الذهيب غفر اهللا له، فإنه على حسنه ومجعه مشحون بالتعصب املفرط ال وا
  أكثر الوقيعة يف أهل الدين أعين الفقراء الذين هم

__________  
 ه ومل يبلغ آنذاك اثين عشر عاما، والزمه، فكان يذهب إليه يف ٧٣٩اتصل السبكي بالذهيب سنة ) ١(

  ".طبقات الشاقعية " انظر مقدمة " معجمه املختص " كل يوم مرتني، وقد ترجم له الذهيب يف 
 / ٩، ١٤٧، ١٣٣، ٣٣ / ٤، ٣٥٦، ٣٥٢ ٣٥٣، ٢٩٩ / ٣ فما بعد، ١٣ / ٢ مثال انظر) ٢(

  . وغريها١٠٣ ١٠٤
  .٧٧، ٧٤، ص "معيد النعم ) " ٣(
)٢٢ / ٢) ٤.  

)١/١٢٨(  

  



صفوة اخللق، واستطال بلسانه على أئمة الشافعيني واحلنفيني، ومال فأفرط على االشاعرة، ومدح فزاد 
  ).١" (دره، واالمام املبجل، فما ظنك بعوام املؤرخني يف اسمة، هذا وهو احلافظ امل

، " ه ٦٩٤ ٧٦١" وذكر يف موضع آخر أنه نقل من خط صالح الدين خليل بن كيلكلدي العالئي 
الشيخ احلافظ مشس الدين الذهيب ال أشك : " ، أنه قال ما نصه)٢(وهو من تالميذ الذهيب واملتصلني به 

له الناس، ولكنه غلب عليه مذهب االثبات، ومنافرة التأويل، والغفلة عن يف دينه وورعه وحتريه فيما يقو
الترتيه، حىت أثر ذلك يف طبعه احنرافا شديدا عن أهل الترتيه، وميال قويا إىل أهل االثبات، فإذا ترجم 
ل لواحد منهم يطنب يف وصفه جبميع ما قيل فيه من احملاسن، ويبالغ يف وصفه، ويتغافل عن غلطاته ويتأو

له ما أمكن، وإذا ذكر أحدا من الطرف اآلخر كإمام احلرمني والغزايل وحنو مها ال يبالغ يف وصفه، 
  ويكثر من قول من طعن فيه، ويعيد ذلك ويبديه، يعتقده دينا، وهو ال يشعر، ويعرض عن

  .حماسنهم الطافحة، فال يستوعبها، وإذا ظفر الحد منهم بغلطة، ذكرها
واهللا يصلحه، وحنو : نا، إذا مل يقدر على أحد منهم بتصريح يقول يف ترمجتهوكذلك فعله يف أهل عصر

  ).٣" (ذلك وسببه املخالفة يف العقائد 
والذي أدركنا عليه املشايخ النهي عن النظر : " مث ذكر السبكى أن احلال أزيد مما وصف العالئي، مث قال

به التارخيية إال ملن يغلب على ظنه أنه ال يف كالمه، وعدم اعتبار قوله، ومل يكن يستجرئ أن يظهر كت
  )٤" (ينقل عنه ما يعاب عليه 

__________  
)١٠٣ ١٠٤ / ٩) ١.  
  .١٨٢ - ١٧٩ / ٢" الدرر : " ابن حجر) ٢(
  .١٣ / ٢" الطبقات ) " ٣(
  .١٣ ١٤ / ٢نفسه ) ٤(

  ٩ / ١سري 

)١/١٢٩(  

  

ه كان يغضب عند ترمجته لواحد من إن الذهيب متقصد يف ذلك، وأن: " وبالغ السبكي بعد ذلك، فقال
علماء احلنيفية واملالكية والشافعية غضبا شديدا، مث يقرطم الكالم وميزقه، مث هو مع ذلك غري خبري 

  ).١" (مبدلوالت االلفاظ كما ينبغي، فرمبا ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها، ملا نطق ا 
حيث "  ه - ٩٠٢ت " ، فرد عليه السخاوي وقد أثارت انتقادات السبكي هذه نقاشا بني املؤرخني

هو : " يف السبكي"  ه ٨١٩ت " ام السبكي بالتعصب الزائد لالشاعرة، ونقل قول عز الدين الكناين 



  ).٢(رجل قليل االدب، عدمي االنصاف، جاهل بأهل السنة ورتبهم 
 حق الذهيب غري وكالمه هذا يف: " يف معجم الشافعية"  ه ٩٠٩ت " وقال يوسف بن عبد اهلادي 

  .مقبول فإن الذهيب
  كان أجل من أن يقول ما ال

واالنكار عليه أشد من االنكار على الذهيب ال سيما وهو شيخه وأستاذه فما كان ينبغي له أن ..حقيقة له
  ) ".٣(يفرط فيه هذا االفراط 

ذعة يف حق واحلق أن السبكي أشعري جلد متعصب غاية التعصب، وال أدل على ذلك من شتيمته املق
الذهيب يف ترمجة أيب احلسن االشعري من الطبقات، فقد سف ا إسفافا كثريا بسبب عدم قيام الذهيب 

" تبيني كذب املفتري " والنه اكتفى بإحالة القارئ إىل كتاب " تاريخ االسالم " بترمجته ترمجة طويلة يف 
  ).٤(البن عساكر، فعد ذلك نقيصة كبرية يف حق االشعري 

  أوقد قر
__________  

  .١٤ / ٢نفسه ) ١(
  . فما بعد٤٦٩ص " االعالن ) " ٢(
  ).ظاهرية (٤٧ ٤٨، الورقة "معجم الشافعية ) " ٣(
  ).٩ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٣٢ ١٣٣، الورقة "تاريخ االسالم : " الذهيب) ٤(

عرف من نظر يف هذه الكتب " وقال : وقد وصف الذهيب االشعري بأحسن االوصاف، وذكر تصانيفه
  ..".حمله، ومن أراد أن يتبحر يف معرفة االشعري، فليطالع كتاب تبيني كذب املفتري

)١/١٣٠(  

  

يا مسلم استحي من اهللا، كم جتازف، : " السخاوي خبطه جتاه ترمجة سالمة الصياد املنبجي الزاهد ما نصه
" للحنابلة قط رأس وكم تضع من أهل السنة الذين هم االشعرية، ومىت كانت احلنابلة، وهل ارتفع 

)١.(  
ومع ذلك فإن هذه القضية جديرة بالدرس الا توضح أمهية كتاب الذهيب من جهة، ومنهجه ومدى 

  .عدالته يف النقد والتحري من جهة أخرى
ولقد أبانت دراستنا لتاريخ االسالم أن الذهيب قد وفق إىل أن يكون منصفا إىل درجة غري قليلة يف نقده 

 وما رأينا عنده تفريقا كبريا بني علماء املذاهب االربعة، وما كان يرضى الكالم بغري لكثري من الناس،
  حق وال حىت نقله يف



قد ساق يف ترمجة هذا أبو بكر " بعض االحيان، قال يف ترمجة احلسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه احلنفي 
 ": " ٧٢٨ت " لدمشقي احلنفي وقال يف ترمجة ابن احلريري ا) " ٢(اخلطيب أشياء ال ينبغي يل ذكرها 

ت " وقوله يف قاضي احلنفية مشس الدين االذرعي ) ٣(قاضي القضاة عالمة املذهب ذو العلم والعمل 
وترجم اليب جعفر الطحاوي ترمجة رائقة، ودلل على سعة معرفته ) ٤" (مل خيلف بعده مثله  ": " ٦٧٣

": " السري "  ه من ٥٨٤بري احلنفي املتوىف سنة وقال يف ترمجة عماد الدين اجلا) ٥(وفضله وعلمه اجلم 
  )٧" (كان من أوعية العلم : " ، وقال يف ترمجة املرغيناين احلنفي)٦" (شيخ احلنفية نعمان الزمان 

__________  
  .٣٥٣ - ٣٥٢ / ٣، "طبقات ) " ١(
  ).٣٠٠٧أيا صوفيا  (١٨الورقة ) ٢(
  ).٣٠١٤أيا صوفيا  (١٨الورقة ) ٤ (٥١ الورقة ٢م " معجم الشيوخ ) " ٣(
  ).٩ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١١٤الورقة ) ٥(
  .٨٢: الترمجة / ٢١سري أعالم النبالء ) ٦(
  . من الد املذكور١١٤، ٣٦، ٣:  وانظر أمثلة أخرى يف التراجم١١٥الترمجة  / ٢١نفسه ) (٧(

)١/١٣١(  

  

ب، ال من الشافعية وال املالكية، وهذا هو منهجه يف معظم احلنفية مل نره تكلم يف أحدهم بسبب املذه
  .وال احلنفية

إنه كان يتعصب على االشاعرة حسب، لوجد بعض اآلذان الصاغية، ولبحث له : ولو قال السبكي
" وسري أعالم النبالء " " تاريخ االسالم " املؤيدون عن بضعة نصوص قد تؤيد رأيه، علما أين حبثت يف 

  وغريمها فلم أسنتطع أن
  .يصلح أن يسمى انتقادا الشعريأحصل على مثل 

  .نعم قد جند بعض تقصري يف تراجم قسم من االشاعرة
ويف هذا اال صرت أشعر أن سبب قصر بعض تراجم االشاعرة، قد جاء من عدم قيام الذهيب بنقل 
نقد آراء املخالفني بتوسع حبا منه للعافية، كما يف ترمجة أيب احلسن االشعري الذي مل يأت الذهيب بكلمة 

  .فيه مع أن االشعري قضى القسم االكرب من حياته معتزليا، وحنن نعرف موقف الذهيب من املعتزلة
والواقع أن الذهيب ما خبس فضل هذا الرجل إىل درجة أنه عده جمددا يف أصول الدين على رأس املئة 

در منهم، وهذا رأي أما كالم الذهيب يف الصوفية، فصحيح ما قاله السبكي، ولكن يف النا) ١(الرابعة 
  .ارتآه الذهيب، واعتقد فيه وآمن به، فقد ميز بني طائفتني منهم



كانت متمسكة بالدين القومي، متبعة للسنة، احترمهم الذهيب االحترام كله، بل لبس هو خرقة : أوال مها
، وكان )٢(التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن حيىي االنصاري السبيت عند رحلته إىل مصر 

  ، ويورد بعض)٣(يعتقد ببعض كرامات كبار الزهاد، ويعىن بإيرادها يف كتابه، بل يكثر منها عادة 
__________  

  .لصيغة اجلمع" من " وقد فسر الذهيب " احلديث ..يبعث اهللا من جيدد" تفسري للحديث الشريف ) ١(
  .٢٦ / ٣" طبقات " انظر السبكي 

  ).٣٠١٢فيا أيا صو (١٢٦تاريخ االسالم، الورقة ) ٢(
  ).٩ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٧٥، ١٠٠، ٢٠، ١٨، ٦انظر تاريخ االسالم مثال الورقة ) ٣(

)١/١٣٢(  

  

  ).١(أقواهلم وحكايام يف الزهد واحملبة فيه 
) ٢(فقد عدهم الذهيب مارقني عن الدين، مشعوذين، م مس من اجلنون، ومنهم االمحدية : أما الثانية

  )٣(فاعي، والقلندرية أتباع الشيخ أمحد الر
، ووصف )٤(وشيخها مجال الدين حممد الساوجي فقد ذكر ترهاته وانغشاش الناس به، وحباله الشيطاين 

وكان يأوي إىل قمني محام نور الدين، : " فقال"  ه ٦٥٧ت " بعض أحواهلم يف ترمجة يوسف القميين 
فقد ..عاىل وله احلمد وعرفنا هذا النموذجوملا تويف، شيعه خلق ال حيصون من العامة، وقد بصرنا اهللا ت

أكل احليات ودخول : ومن هذا االحوال الشيطانية اليت تضل العامة..عم البالء يف اخللق ذا الضرب
  .النار، واملشي يف اهلواء ممن يتعاىن املعاصي، وخيل بالواجبات

 هو الذي تكلم يف أولياء اهللا، اسكت، ال تتكلم يف أولياء اهللا، ومل يشعر أنه: وقد جيئ اجلاهل، فيقول
  ) ".٥(وأهام إذ أدخل فيهم هؤالء االوباش اانني أولياء الشيطان 

ومل يكن الذهيب متعصبا للحنابلة باملعىن الذي صوره السبكي، فالرجل كان حمدثا حيب أهل احلديث، 
ابن خزمية يف ترمجة الطربي وحيترمهم، إال أن هذا مل مينعه من تناول مساوئ بعضهم، فقد نقل عن االمام 

  ما أعلم على أدمي االرض أعلم من حممد بن جرير، ولقد ظلمته: " املؤرخ قوله
__________  

، ٢١٥، ٢٠٢، ١٨٧، ١٥٤، ١٦٦، ١٥٥، ١٢٣، ٢٦، ٢٠، ١٥تاريخ االسالم، ؟ ؟ الورقة ) ١(
، ١٠٦، ٩٣ ،٨٩: التراجم / ٢١: ، وسري أعالم النبالء، مثال)٩ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٣٧
  .اخل..١٣٢

للرفاعي ترمجة رائعة ووصفه بأنه " السري "  علما بأنه ترجم يف ٤٠ الورقة ١م " معجم الشيوخ ) " ٢(



  .٢٦الترمجة  / ٢١" االمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفني " 
  .احمللقون أي الذي حيلقون رؤوسهم وحلاهم: القلندرية) ٣(
  ).٣٠١٢أيا صوفيا  (١٠٤الورقة ) ٤(
  ).٣٠١٣أيا صوفيا  (١٧٤الورقة ) ٥(

  .أتونه: وقمني احلمام

)١/١٣٣(  

  

كان حممد بن جرير ممن ال تأخذه يف اهللا لومة الئم مع عظيم ما يلحقه : " ، مث قال الذهيب معقبا"احلنابلة 
  ) ".١(من االذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد 

  .ومهر يف املذهب: "  ه٦٧٩قي الدين احلنبلي املتوىف سنة وقال يف ترمجة عبدالساتر ابن عبد احلميد ت
وقال من مسع منه النه كان فيه زعارة، وكان فيه غلو يف السنة، ومنابذة للمتكلمني ومبالغة يف اتباع 

  ) ".٢(كثري الدعاوى قليل العلم ..وهو فكان حنبليا خشنا متحرقا على االشعري..النصوص
تغليظه وفظاظته وفجاجة عبارته " شيخه ابن تيمية فإنه أخذ عليه ومع ما كان للذهيب من إعجاب ب

الكرب والعجب وفرط الغرام يف رياسة " كما أخذ عليه ) " ٣(وتوبيخه االليم املبكي املنكي املثري النفوس 
  ) ".٤(املشيخة واالزدراء بالكبار 

يل من عرضه الجلها، وهي وقد انفرد بفتاوى ن: " وقد رأى يف بعض فتاويه انفرادا عن االمة، قال
مغمورة يف حبر علمه فاهللا تعاىل يساحمه ويرضى عنه فما رأيت مثله، وكل أحد من االمة فيؤخذ من قوله 

  ".؟ ) ٥(ويترك فكان ماذا 
إنه حفظ : وقد بلغ حرص الذهيب يف النقد وشدة حتريه أنه تكلم يف ابنه أيب هريرة عبد الرمحن فقال

  ).٦( نسيه القرآن، مث تشاغل عنه حىت
  ولست هنا يف حال دفاع عن الرجل فكتاباته خري مدافع عنه، وهي

__________  
  ).٩ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٤٥الورقة ) ١(
  ).٣٠١٤أيا صوفيا  (٦٦الورقة ) ٢(
  . من النسخة السابقة٣٣٢الورقة ) ٣(
  .١٧ ١٨ص " بيان زغل العلم ) " ٤(
  .١٤٩٧ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٥(
  .٤٨٨ص " االعالن : " اويالسخ) ٦(



)١/١٣٤(  

  

إن حتقيق كثري من االنصا، وإن مل يكن كله، أمر له قيمته العظمى يف كل : احلكم يف تقوميه، ولكنين أقول
  .عصر

  
  :ثامنا أمهية كتاب السري

" أن الذهيب عين بذكر " السري " ذكرنا عند الكالم على منهج : السري ليس خمتصرا لتاريخ االسالم
تاريخ " وأسقط املشهورين، ولكن هذا ال يعين أن املؤلف استل مجيع تراجم االعالم من " م االعال

" فذكرهم يف هذا الكتاب وإن كان كل علم مذكور يف هذا الكتاب قد تناوله املؤلف يف " االسالم 
ة ملا ذكرنا، من تقريبا، فقد وجدنا بعد دراستنا للكتابني مجلة فروق أساسية بينهما، إضاف" تاريخ االسالم 

  :أبرزها
" بشكل خيتلف اختالفا تاما عما كتبه يف " السري "  أن املؤلف كتب تراجم الصدر االول من - ١

، فمعظم تراجم الصدر االول هذه تراجم حافلة ال ميكن مقارنتها من حيث غزارة "تاريخ االسالم 
مثلة على ذلك كثرية جدا يلمسها الباحث ، واال"تاريخ االسالم " االخبار، وجودة التنظيم مبثيالا يف 

فقد ترجم الذهيب : عند دراسته للكتابني املذكورين، واكتفي هنا مبثل واحد يدعم هذا الذي أذهب إليه
) ١(الزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم وبناته تراجم حافلة استغرقت عشرات الصفحات " السري " يف 

  .ادة والسعة يف تارخيه حيث مل يذكر عنهن هناك إال الرتر اليسريمما ال جند له مثيال من حيث غزارة امل
 ألف الذهني جمموعة كبرية من السري اخلاصة بالرجال البارزين يف تاريخ االسالم وأفردها مبؤلفات - ٢

  "سري أعالم النبالء " ، فلما ألف )٢(مستقلة 
__________  

  .ط (٤١٤ ٤١٩ / ٢: خ االسالموقارن تاري" السري " أنظر الد الثاين من ) ١(
  القدسي
  ).الثانية

  .٢٠٢ ٢١١: الذهيب ومنهجه: أنظر كتايب) ٢(

)١/١٣٥(  

  

أدخل معظم هذه املادة الواسعة يف الكتاب اجلديد، وقد أشار تلميذه الصالح الصفدي إىل هذا االمر 
الكل يف تاريخ النبالء ولكنه أدخل ..وله يف تراجم االعيان لكل واحد مصنف قائم الذات: " حينما قال



" ، وهذه املادة ال جند هلا مثيال من حيث السعة والدقة يف تارخيه الكبري، والتراجم املوجودة يف )١" (
أيب حنيفة، وأيب يوسف، وحممد بن احلسن، وعائشة، وسعيد بن : تشهد بذلك مثل تراجم" السري 

  .املسيب، وابن حزم، وغريها
يف االقسام الوسطى " االعالم " ه أن إضافات الذهيب إىل تراجم  وقد الحظنا يف الوقت نفس- ٣

لكننا وجدنا أيضا استدراكات وتصحيحات " تاريخ االسالم " واالخرية من الكتاب قليلة عما ذكره يف 
  .وتصويبات ونقدات، فضال عن إعادة صياغة الترمجة واالنتقاء

، من "تاريخ االسالم " مما مل يذكره يف " سري ال"  ووجدنا الذهيب يضيف عناصر جديدة للترمجة يف - ٤
ذلك مثال عناية بذكر عدد االحاديث اليت رواها أصحاب الكتب املشهورة يف احلديث للترجم، 
له : " كالصحيحني والسنن االربع ومسند بقي بن خملد وغريها حنو قوله يف ترمجة أيب عبيدة ابن اجلراح

، " أيب عيسى حديث، ويف مسند بقي له مخسة عشر حديثا يف صحيح مسلم حديث واحد، وله يف جامع
وله يف الصحيحني مخسة عشر حديثا، وانفرد له البخاري خبمسة : " وقوله يف ترمجة سعد بن أيب وقاص

، وقوله يف "وقع له يف مسند بقي بن خملد مئتان وسبعون حديثا ..أحاديث، ومسلم بثمانية عشر حديثا
  اتفقا له يف" : ترمجة عبد اهللا بن مسعود

  الصحيحني على أربعة وستني، وانفرد له البخاري بإخراج أحد وعشرين
__________  

  .١٦٣ / ٢: الوايف) ١(

)١/١٣٦(  

  

، وهلم "حديثا، ومسلم بإخراج مخسة وثالثني حديثا، وله عند بقي باملكرر مثان مئة وأربعون حديثا 
رة إىل ذلك، وهذه االضافات، فضال عن عدم جرا، وقلما ترك أحدا من رواة احلديث من غري االشا

، فإا ثروة كبرية مضافة يعرف حق قدرها الفضالء املتخصصون، وهي "تاريخ االسالم " ورودها يف 
  ).١(تدل على اطالع عظيم وتدقيق كبري 

بل بعد تأليف " تاريخ االسالم " بعد " السري "  يضاف إىل كل الذي ذكرت أن الذهيب قد ألف - ٥
أوالمها االضافات اجلديدة وإعادة التنظيم، : من كتبه االخرى، وهو أمر يؤدي إىل ميزتني رئيستنيعدد 

وثانيتهما تشري إىل أنه أعاد النظر يف املادة املقدمة طيلة تلك املدة فذكرها بعد أن زادها حتقيقا ومتحيصا 
  .ئل املؤلفاتوأا متثل الشكل الذي ارتضاه يف أواخر حياته العلمية احلافلة جبال

  
  :أمهيته يف تاريخ احلركة الفكرية



، وقد حصر "تاريخ االسالم " من أضخم مؤلفات، االمام الذهيب بعد كتابه العظيم " السري " وكتاب 
مادة ضخمة يف تراجم االعالم ملدة امتدت قرابة السبع مئة سنة فضال عن التوازن يف نطاقه املكاين الذي 

اليت امتد إليها االسالم من االندلس غربا إىل أقصى املشرق، ويف الشمول مشل مجيع الرقعة الواسعة 
النوعي للمترمجني يف كل ناحية من نواحي احلياة وعدم اقتصاره على فئة أو فئات معينة منهم، حبيث 
صار واحدا من الكتب اليت يقل نظريها ويعز وجودها يف تاريخ احلركة الفكرية العربية االسالمية، 

  لذلكونتيجة 
__________  

، ٢٤، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ١١، ٤، ٢، ١: التراجم / ٢": السري " أنظر أمثلة من ذلك يف ) ١(
  .إخل..٢٧، ٢٦، ٢٥

)١/١٣٧(  

  

أصبح الكتاب مصورا جلوانب كثرية من احلركة الفكرية وتطورها عرب سبع مئة سنة، الن االنسان هو 
زاا ومساا، ويؤثر تكوينه الفكري على تطورها سلبا أو العنصر احلاسم يف هذه احلركة، وبه تتحدد ممي

  .إجيابا
  

  :أمهيته يف دارسة اتمع
وملا كان الكتاب قد اقتصر على التراجم، فإنه أشار إىل اجتاه الذهيب ومجلة كبرية من املؤرخني املسلمني 

تمع االسالمي، ومنها االصول حنو ختليد املربزين يف اتمع، ولذا فهو يف غاية االمهية لدارسة أحوال ا
  ".العلماء " االجتماعية واالقتصادية ملن عرفوا يف التاريخ االسالمي باسم 

ودراسة مثل هذه الكتب تشري إىل إنعدام الطبقية بني املتعلمني، وأن تقدير االنسان إمنا يكون وفق 
رزة بني الناس، وهي موازين على غاية مقاييس راقية أبرزها علمه ومعرفته ودرايته اليت جتعله يف مكانة با

  .من الرقي االنساين
  .وقد جربنا املؤلف وهو ميدح فقريا ويذم غنيا، ويثين على عبد أسود، ويتكلم يف سيد كبري

قد ظهرت من بني عوائل " العلماء " وقد أبانت دراستنا هلذا الكتاب أن الغالبية العظمى من هؤالء 
، تدل على ذلك انتسابام اليت ذكرها املؤلف، وهو أمر أتاحه االسالم احلرفيني واملغمورين واملعدمني

لكل متعلم حينما جعل طلب العلم من الضرورات، وحض عليه يف غري ما مناسبة، كما متيزت 
الدراسات حبرية التفكري واالبداع، وكانت متوفرة لكل واحد يطلبها مىت أراد ومن غري كلفة، الا 

بيوت اهللا، من مساجد وجوامع مما يستطيع كل مسلم دخوهلا، واالفادة من كانت يف االغلب يف 



  .الدروس اليت تلقى فيها
نقول هذا يف الوقت الذي اقتصرت فيه النواحي العلمية وحمتويات كتب التراجم عند كثري من االمم 

  .ومنهم االوربيون يف هذه االعصر على فئات معينة من الناس

)١/١٣٨(  

  

  :هذا التحقيق
ومما يزيد يف قيمة هذا الكتاب النفيس، ويعلي مكانته بني الكتب أن اهللا سبحانه قد يسر ظهوره يئة 

  .علمية رائعة، وصفة بارعة نافعة تسر كل حمب للتراث، حريص عليه
وهذا اهود العلمي اجلليل يف أعسر فن من فنون التاريخ وهو فن التراجم مل يتحقق عبثا، فقد هيأ اهللا 

له لتحقيق هذا الكتاب ونشره عوامل النجح كلها، إذ يسر له ناشرا فاضال هو االستاذ رضوان جل جال
  .دعبول الذي وجد نفسه حبق صاحب رسالة يف نشر العلم النافع من عيون التراث العريب االسالمي

دم وقد وجدت الرجل يبذل ماله ويسخر كل قدراته هلذا الغرض النبيل، ويركب الصعب والذلول، فيق
إنه أعجز جامعة الدول العربية اليت أرادت نشر هذا الكتاب منذ ثالثني : على مشروع أقل ما يقال فيه

عاما ومل خترج منه غري نزر يسري شوهه التصحيف والتحريف وأقل قيمته ونفعه كثرة السقط حىت 
  .انعدمت فائدته أو كادت، فضال عن توقفها عن إمتامه، وعجزها فيه

وفر له سبل التوفيق والنجاح على أحسن موفر بأن نذب " السري " الفاضل على حتقيق وحني أزمع هذا 
إىل االشتغال فيه عددا من احملققني البارعني الكفاة، أجزل هلم العطاة، وحفظ حقوقهم كافة، وهيأ هلم 

  من نسخ موثقة، ومصادر مكدسة يف متناول أيديهم، فضال: مستلزمات التحقيق الدقيق
  .ال الوافر يف الطباعة االنيقة الدقيقة والورق الفاخر، والصناعة املتقنةعن بذل امل

مث توج عمله، وركب جدة من االمر بأن ندب ملراجعة الكتاب واالشراف على حتقيقه، وإصالح ما قد 
  يطرأ عليه من الغلط عاملا برع

)١/١٣٩(  

  

ينا اليضاح املبهم، كفيا بتيسري أصحابه يف علمه، متأا عن الشهرة، قديرا على تذليل الصعب، فط
  .العسري، هو االستاذ احملدث الشيخ شعيب االرنؤوط

وقد عرفت هلذا العامل القدير فضله الكبري على هذا السفر النفيس آثر ذي أثري حني اشترط أن يقام 
  .التحقيق على أفضل قواعده، النه وصاحبه، ليسا ممن يؤثرون العاجل ويذرون اآلجل



ميسك أصل النسخة اخلطية واحملقق يقرأ عليه عمله وهو ال يسهو وال يغفل حلظة يبني وشاهدته وهو 
املبهم، ويوضح اخلفي، ويصرف الوقت الطويل الثمني يف تدقيق لفظ، أو ضبط حركة، ويعيد ذلك 
اردة ويبديه، ويعده أمانة وديانة، يشد به أزر احملققني، فضال عن قيامه بتخريج مجيع االحاديث واآلثار الو
يف الكتاب وهي بليغة الكثرة وفق االصول والقواعد املتبعة يف علم املصطلح، وهو اليوم فارس هذا 

  .امليدان اخلطري الذي ضرب آباطه ومغابنه، واستشف بواطنه
ولست هنا يف حال ذكر ما عليه حتقيق الكتاب من جتود يف الصنعة، وبراعة واتقان متثلت يف العناية 

قابلة، وتنظيم النص، ووضع النقط، والفواصل، واالقواس املتنوعة، وضبط كثري من الفائقة بتديق امل
االلفاظ اليت يتعني ضبطها، واالشارة إىل مناجم الكتاب مبقابلة نصوصه وأخباره على املوارد اليت استقى 

  منها املؤلف، وختريج التراجم على أمهات الكتب
ان درجتها من الصحة والسقم، وغريه مما يطول ذكره وتعداده، املعنية ا، وختريج االحاديث واآلثار وبي

وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله [ فإن العمل الذي بني يدي القارئ هو املنبئ بكل ذلك 
كتبه الدكتور ) ١٠٥: التوبة] (واملؤمنون وستردون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون 

  بشار عواد معروف

)١/١٤٠(  

  

  مقدمة التحقيق بقلم الشيخ شعيب االرنؤوط

)١/١٤١(  

  

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وعلى آله وصحبه 
  .أمجعني

وبعد فإن هذا السفر العظيم الذي نقدمه للقراء يعد من أعظم كتب التراجم اليت انتهت إلينا من تراث 
مني ترتيبا وتنقيحا، وتؤثقا وإحكاما، وإحاطة ومشوال، فهو يبني عن سعة اطالع املؤلف رمحه اهللا االقد

على كل ما سبقه من تواليف يف موضوعه، ودراية تامة بأحوال املترمجني، وبكل ما قيل يف حقهم، وقدرة 
  .بارعة على غربلة االخبار ومتحيصها وتنقيدها، وبيان حاهلا

 الكتب اليت ألفت يف بابه أنه أول كتاب عام للتراجم يف تراثنا، تناول مجيع العصور ويتميز عن غريه من
  اليت سبقت عصر املؤلف، واشتملت

ترامجه على االعالم املختارة من مجيع العامل االسالمي من شرقه إىل غربه، ومل يقتصر على نوع معني من 



لفاء وامللوك، واالمراء والوزراء، والقضاة االعالم، بل تنوعت ترامجه، فشملت كل فئات الناس من اخل
والقراء، واحملدثني والفقهاء، واالدباء واللغويني، والنحاة والشعراء، والزهاد والفالسفة واملتكلمني، إال 

  .أنه آثر احملدثني على غريهم، فإنه كان عظيم االكبار هلم، شديد الكلف م

)١/١٤٣(  

  

تقريبا، وكسره على مخس وثالثني )  ه٧٠٠(بداية االسالم إىل سنة وقد ترجم فيه لالعالم النبالء من 
، كل طبقة تستوعب عشرين سنة، تقريبا وأفراد الدين االول والثاين للسرية النبوية )١(طبقة 

تاريخ " الشريفة، وسري اخللفاء الراشدين، ولكنه مل يعد صياغتهما، وإمنا أحال على كتابه العظيم 
  .نه، وتضم إىل السري، كما سنوضحه فيما بعدلتؤخذ م" االسالم 

واملنهج العام الذي اتبعه الذهيب يف الترمجة هو أنه يذكر اسم املترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته، مث 
، وأحوال نشأته ودراسته، وأوجه نشاطه، واال الذي اختص به، وأبدع فيه، )٢(يذكر تاريخ مولده 

ى عنهم، وأفاد منهم، والتالميذ الذين أخذوا عنه، وانتفعوا، بعلمه، والشيوخ الذين التقى م، ورو
وخترجوا به، وآثاره العلمية، أو االدبية، أو االجتماعية، مث يبني مرتلته من خالل أقاويل العلماء الثقات 

 فيه معتمدا يف ذلك على أوثق املصادر ذات الصلة الوثيقة باملترجم، مث يذكر تاريخ وفاته، ويدقق يف
  ).٣(ذلك تدقيقا بارعا، ورمبا رحح قوال على آخر عند اختالف املؤرخني 

  .وقد نثر غري ما حديث يف تراجم احملدثني مما وقع له من طريقهم بإسناد عال موافقة أو بدال أو مساواة
  وهو على االغلب يراعي يف طول الترمجة أو قصرها قيمة املترجم

__________  
  .لرابع عشر ذيال للكتابهذا إذا كان الد ا) ١(

وأما إذا كان من أصل الكتاب، وهو الذي رجحه الدكتور بشار عواد يف تقدميه هلذا الكتاب فتكون 
  .أربعني طبقة

عين املؤلف بذكر تاريخ الوالدة ملا لذلك من أمهية يف االطمئنان على لقاء املترجم ملشاخيه، ومساعاته ) ٢(
  .إذا مل يذكر تاريخ مولده وذلك يف اية الترمجةعليهم، ويذكر أحيانا عمر املترجم 

وقد جيد القارئ يف بعض التراجم اختالفا طفيفا عما ذكرناه من احملتويات والتنظيم، وغري خاف أن ) ٣(
طبيعة املترجم هي اليت حتدد نوعية االخبار، فقد عين الذهيب مثال بإيراد أعمال اخللفاء وامللوك واالمراء 

  .هم، وأورد مناذج من شعر الشعراء، وخمتارات من نثر االدباءوالوالة يف ترامج

)١/١٤٤(  

  



وشهرته بني أهل علمه، أو مرتلته بني الذين هم من بابته، سواء أكان موافقا له يف املعتقد أو خمالفا، ورمبا 
وسع ختلص من املادة الضخمة اليت حتصلت له عن بعض املترمجني االعالم بإحالة القارئ إىل مصادر أ

  .تناولته بتفصيل أكثر
وقد اتسم الذهيب رمحه اهللا باجلرأة النادرة اليت جعلته ينتقد كبار العلماء واملؤرخني، وينبه على أوهامهم 
اليت وقعت هلم فيما أثر عنهم بأسلوب علمي متزن ينبئ عن غزارة علم، ونبالة قصد، وقدرة فائقة يف 

  .وثة يف تضاعيف هذا الكتابالنقد، واالمثلة على ذلك كثرية جتدها مبث
املشهورين، واالعالم، فقد اقتصر : فئتني من املترمجني" تاريخ االسالم " وملا كان الذهيب قد استوعت يف 

يف كتابه هذا على تراجم االعالم النبالء، إال أنه قد يذكر يف اية بعض التراجم غري واحد من 
  املشهورين للتعريف م

  .ديد وفيامعلى سبيل االختصار، وحت
  .وقد يضطره اتفاق اسم أحد املشهورين باسم أحد االعالم الذي يترمجه إىل ترمجة املشهور عقبه للتمييز

وكثريا ما مجع بعض االسر املتقاربني يف الطبقة يف مكان واحد وإن مل يكونوا من تلك الطبقة، فهو يترجم 
  .الخوة املترجم وأوالده ومن يلوذ به

فقد ألفه بعده، وأضاف إليه " تاريخ االسالم " وإن كان قد استل من " م النبالء سري أعال" وكتاب 
، "تارخيه " ، وتناول أشياء بالنقد والتحقيق مل يتعرض هلا يف "التاريخ " أخبارا كثرية ال وجود هلا يف 

  ".تاريخ االسالم " وصياغة الترمجة فيه ختتلف يف كثري من االحيان عما عرضه يف 
  ١٠ / ١ الكتاب القيم مبا تضمنه من مزايا يندر أن توجد يف غريه من بابته سري وإن هذا

)١/١٤٥(  

  

  .أن يسمى إمام املؤرخني" تاريخ االسالم " قد استحق به مؤلفه مع كتابه اآلخر العظيم 

)١/١٤٦(  

  

  وصف النسخ
  :كان لدينا عند البدء بالعمل النسخ التالية

، وتقع يف أربعة )٢٩١٠( مكتبة أمحد الثالث يف استنبول برقم  نسخة مصورة عن أصل حمفوظ يف- ١
  .عشر جملدا، املفقود منها الد االخري

  . نسخة مصورة عن نسخة أمحد الثالث الثانية، واملوجود منها سبع جملدات- ٢



  . جملدان صورا من مكتبة االمام اللكنوي باهلند٣
  .ريب بدمشق جملدان مصوران ميلكهما امع العلمي الع- ٤

وقد اعتمدنا من بني تلك النسخ النسخة املصورة عن االصل احملفوظ يف مكتبة أمحد الثالث يف استنبول 
، وهي نسخة نفيسة، كتبت خبط نسخي مجيل يف حياة املؤلف عن نسخته اليت خبطه، مث )٢٩١٠(برقم 

ر له بترمجة تبني مرتلته قوبلت عليها، وقد قام بنسخها لنفسه فرج بن أمحد بن طوغان الذي مل نظف
العلمية، إال أن هذه النسخة وهي غاية يف الدقة واالتقان وندرة اخلطأ، وكوا مقابلة على أصل املؤلف 

  .تشهد له أنه من أهل املعرفة والضبط واالتقان
وقد فرغ من نسخ الد الثالث وهو أول الكتاب ليلة اجلمعة، مستهل شهر شعبان املبارك سنة تسع 

ثني وسبع مئة، وفرغ من الد الثالث عشر سنة ثالث وأربعني وسبع مئة كما جاء يف آخر ورقة وثال
  .منه

)١/١٤٧(  

  

الد الثالث من سري أعالم النبالء تصنيف الشيخ االمام العامل االوحد : وقد جاء على الورقة االوىل
اهللا حممد ابن أمحد بن عثمان الذهيب، الناقد البارع، إمام احلفاظ، مؤرخ االسالم مشس الدين أيب عبد 
  .أمتع اله ببقائه، ونفع املسلمني بربكة دعائه آمني يا رب العاملني

وإىل جانبه من اجلهة اليسرى كتب خبط دقيق هو خط املصنف رمحه اهللا كما تبني لنا وللدكتور بشار 
صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء يف الد االول والثاين سرية النيب : " عواد املتخصص بدراسته ما يلي

  ".االربعة تكتب من تاريخ االسالم 
  :وإىل االسفل من ذلك جاء نص الوقفية التايل

استادار العالية امللكي الظاهري أعز اهللا ) ١(وقف وحبس وسبل املقر االشرف العايل اجلمايل حممود 
لد وما بعده من الدات إىل آخر الكتاب، وعدة ذلك أنصاره، وختم بالصاحلات أعماله مجيع هذا ا

اثنا عشر جملدا متوالية من هذا الد إىل آخر الرابع عشر، وما قبل ذلك ومها االول والثاين مفقودان، 
وقفا شرعيا على طلبة العلم الشريف ينتفعون به على الوجه الشرعي، وجعل مقر ذلك باخلزانة السعيدة 

  املرصدة لذلك مبدرسته اليت
__________  

هو حممود بن علي بن أصفر عينه مجال الدين : ، فقال٨٧ / ٦" الدرر الكامنة " ترمجه ابن حجر يف ) ١(
االستادار يف أيام امللك الظاهر برقوق، جاء إىل حلب قبل أن يلي االستادارية، مث سافر إىل مصر، وبىن 

ها بعد موته وهي كثرية بالقاهرة مدرسة خارج باب زويلة، ووقف عليها كتب ابن مجاعة اليت اشترا



جدا، وتنقلت به االحوال، وحصل أمواال جزيلة تفوق احلصر، وصودر مرارا بعد احلرمة العظيمة 
  .والوجاهة بالدولة الظاهرية

  . ه١ ه ٧٩٧مات سنة 
وقد ذكر املقريزي أنه كان يف هذه املدرسة خزانة اليعرف يومئذ بديار مصر وال الشام مثلها، فقد كان 

  .االسالم من كل فنفيها كتب 

)١/١٤٨(  

  

  .أنشأها خبط املوازين بالشارع االعظم بالقاهرة احملروسة
وشرط الواقف املشار إليه أن ال خيرج ذلك وال شئ منه من املدرسة املذكورة برهن وال بغريه، وجعل 

على ما شرح يف النظر يف ذلك لنفسه أيام حياته، مث من بعده ملن يؤول إليه النظر على املدرسة املذكورة 
وقفها، وجعل لنفسه أن يزيد يف شرط ذلك وينقص ما يراه دون غريه من النظار، كما جعل ذلك لنفسه 

] [ فمن بدله بعد ما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن اهللا مسيع عليم [ يف وقف املدرسة املذكورة 
   ].١٨١: البقرة

  نة سبع وتسعني وسبعبتاريخ اخلامس والعشرين من شعبان املكرم س
  .مئة

  .حسبنا اهللا ونعم الوكيل
شهد بذلك عمر بن عبد الرمحن الرب ماوي وهذه النقول تدل على مجلة ..شهد بذلك عبد اهللا بن علي

  :أمور
 أن الد االول والثاين من هذا الكتاب الضخم مل يعد الذهيب صياغتهما، وإمنا اكتفى مبا كتبه يف - ١

  ).١(أحال عليه تاريخ االسالم وقد 
  .الد االول والثاين مفقودان هو واهم:  أن من قال- ٢
  . أن النسخة املوجودة يف مكتبة أمحد الثالث اآلن كانت وقفا على املكتبة احملمودية يف القاهرة- ٣
   أن الد الرابع عشر كان موجودا يف املكتبة احملمودية قبل أن- ٤

__________  
 صلى اهللا عليه وسلم وتراجم اخللفاء الراشدين، وكان علينا أن أن نبدأ بنشرها وفيهما سرية النيب) ١(

أوال، ولكن عاقنا عن ذلك عدم توفر أصل جيد حينذاك، وأما اآلن، فقد تيسر لنا بفضل اهللا وتوفيقه 
  .جملد السرية النبوية خبط املؤلف رمحه اهللا، وسنشرع يف حتقيقه إن شاء اهللا

)١/١٤٩(  



  

  .نسخة إىل مكتبة أمحد الثالث باستنبولتنتقل ال
وهل هذا الد هو من متام الكتاب كما هو ظاهر من نص الوقفية املثبت على كل الدات، أم أن 

الكتاب انتهى باجلزء الثالث عشر، وأن هذا اجلزء هو الذيل على الكتاب للمؤلف، الذي استمد منه 
  .٣ / ١احلافظ ابن حجر يف الدرر الكامنة 

  . ذلك حمتمل، ولكن اجلزم بواحد منهما ينتظر الدليل القاطعكل
  

  :وصف جملدات هذه النسخة
يبدأ بترمجة أيب عبيدة عامر بن اجلراح، وينتهي بترمجة أيب هريرة، ويبلغ عدد أوراقه :  الد الثالث- ١
  .ورقة) ٢٥٢(

 املبارك سنة تسع وثالثني وكان الفراغ من نسخه ليلة اجلمعة ملستهل شهر شعبان: وقد جاء يف آخره
  .وسبع مئة

يبدأ بترمجة أيب بكرة نفيع بن احلارث موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وينتهي ببداية :  الد الرابع- ٢
ورقة عدا الورقة االخرية اليت جاء فيها ) ٢٨٦(ترمجة سعيد بن أيب احلسن البصري، ويبلغ عدد أوراقه 

ري أعالم النبالء للشيخ االمام احلجة مشس الدين بن الذهيب فسح اهللا يف مت اجلزء الرابع من س: ما نصه
: مدته، وهو أول نسخة نسخت من خط املصنف وقوبلت عليه، ويتلوه يف اجلزء الذي يليه وهو اخلامس
أبو بردة بن أيب موسى عبد اهللا بن قيس بن حضار االشعري رضي اهللا عنه، وكان الفراغ من نسخه يف 

  .الثني وسبع مئة واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد نبيه وخريته من خلقه وسلمسنة تسع وث
وهذه الورقة نقص يقدر بثماين ورقات، وفيه من التراجم على التوايل تتمة ترمجة ) ٢٨٦(وما بني الورقة 

  سعيد بن أيب احلسن البصري واالخطل،

)١/١٥٠(  

  

سر بن عبيد، واالحوص الشاعر، ويزيد بن أيب مسلم، وأبو والفرزدق، وجرير، وبشري بن يسار، وب
حبرية بسر بن سعيد، وسبالن، وسليمان، وزياد االعجم، والراعي، والضحاك، وطلق بن حبيب، 

  .والضحاك عبد اهللا، وابنه عبيد وزياد بن جبري، وحممد بن سريين، وأنس بن سريين
مكتبة أمحد الثالث أم أنه سقط عند التصوير، ومل هل هذا النقص من االصل االم املودع يف : وما ندري

  يتسري لنا التأكد من ذلك إىل اآلن،
ونرجو أن نوفق إليه يف املستقبل إن شاء اهللا، وقد استدركنا هذا النقص من النسخة االخرى كما هو 



  .مبني يف مكانه
 حضار االشعري، وينتهي يبدأ بترمجة أيب بردة بن أيب موسى عبد اهللا بن قيس بن:  الد اخلامس- ٣

  .ورقة) ٢٩٣(بترمجة سعيد بن أيب عروبة، وعدد أوراقه 
  .وكان الفراغ من نسخة سنة أربعني وسبع مئة: وجاء يف آخره

يبدأ بترمجة معمر بن راشد اليماين، وينتهي بترمجة أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن :  الد السادس- ٤
وكان الفراغ من نسخة سنة أربعني :  ورقة، وقد جاء يف آخره)٢٩٣(احلارث الفزاري، وعدد أوراقه 

  .وسبع مئة
يبدأ بترمجة احلافظ احملدث زياد بن عبد اهللا البكائي، وينتهي بترمجة ابن أيب مسينة :  الد السابع- ٥

وكان : ورقة، وقد جاء يف آخره) ٢٩١(احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل اهلامشي، وعدد أوراقه 
  .لفراغ من كتابته ليلة االثنني لسبع بقني من مجادى اآلخرة سنة أربعني وسبع مئةا

يبدأ بترمجة احلكم بن موسى البغدادي، وينتهي بترمجة اليسع بن زيد بن سهل :  الد الثامن- ٦
 وكان الفراغ من كتابته ليلة االثنني خلمس مضني: ورقة، وجاء يف آخره) ٢٩١(الزينيب، وعدد أوراقه 

  .من شهر رمضان املعظم سنة أربعني وسبع مئة

)١/١٥١(  

  

يبدأ بترمجة عبد اهللا بن روح املدائين، وينتهي بترمجة أيب جعفر أمحد بن عمرو بن :  الد التاسع- ٧
وقد استدركناها من نسخة أمحد ) ٥٠(ورقة، وينقص الورقة ) ٢٨٢(منصور االلبريي، وعدد أوراقه 

  وكان الفراغ منه لليلتني خلتا من شهر ذي احلجة سنة أربعني:  آخرهالثالث الثانية، وجاء يف
  .وسبع مئة

يبدأ بترمجة محاد بن شاكر، وينتهي بترمجة ابن أخي ميمي أيب احلسن حممد بن عبد اهللا :  لد العاشر- ٨
شر وكان الفراغ منه ليلة االحد لع: ورقة، وجاء يف آخره) ٢٩٠(البغدادي الدقاق، وعدد أوراقه 

  .خلون من شهر رجب سنة إحدى وأربعني وسبع مئة
  ).٢٨١(وقد نقص من هذا الد الورقة 

يبدأ بترمجة صاحب املوصل حسام الدولة مقلد بن املسيب، وينتهي بترمجة أيب :  الد احلادي عشر- ٩
  .ورقة) ٢٨٨(يوسف القزويين املعتزيل، وعدد أوراقه 

ة أيب سعيد الدباس، وينتهي بترمجة ابن بنيمان اهلمذاين املؤذن يبدأ بترمج:  الد الثاين عشر- ١٠
وكان الفراغ من كتابته ليلة اجلمعة لثالث بقني : ورقة، وجاء يف آخره) ٢٧٨(املؤدب، وعدد أوراقه 

  .من مجادى االوىل سنة اثنتني وأربعني وسبع مئة



  ).٤٥(وينقص هذا الد الورقة 
 بترمجة احلافظ أيب طاهر السلفي، وينتهي بترمجة علي بن املعز امللقب ويبدأ:  الد الثالث عشر- ١١

وكان الفراغ منه لليلتني خلتا من شهر صفر : ورقة، وجاء يف آخره) ٣١٨(باملنصور، وعدد أوراقه 
  .سنة ثالث وأربعني وسبع مئة

)١/١٥٢(  

  

  :وصف نسخة أمحد الثالث الثانية
بردة االشعري، وينتهي بترمجة ابن أيب عروبة، ويبلغ عدد أوراقه يبدأ بترمجة أيب :  الد الثالث- ١
  .ه) ١٠٠٢(ورقات، وتاريخ نسخه ) ٢٠٤(
يبدأ بترمجة هشام بن عبد امللك، وينتهي بترمجة صاحل بن موسى، وعدد أوراقه :  الد اخلامس- ٢
  .ه) ١٠٠٢(ورقة، وتاريخ نسخه ) ٢٠٠(
) ٢٥٩(ن معاوية، وينتهي بترمجة ابن أيب مسينة، وعدد أوراقه يبدأ بترمجة زهري ب:  الد السادس- ٣

  .ه) ١٠٠٤(ورقة، وتاريخ نسخة 
ويبدأ بترمجة احلكم بن موسى، وينتهي بترمجة أيب زرعة الرازي، وعدد أوراقه :  الد السابع- ٤
  .ه) ١٠٠٢(ورقة، وتاريخ نسخه ) ٢٣٤(
ورقة، ) ٢٥١( بترمجة االمام الداوودي، وعدد أوراقه يبدأ بترمجة ابن مروان، وينتهي: الد التاسع- ٥

  .ه) ١٠٠٣(وتاريخ نسخه 
يبدأ بترمجة القشريي، وينتهي بترمجة الشيخ أرسالن اجلعربي الدمشقي، وعدد :  الد العاشر- ٦

  .ه) ١٠٠٣(ورقة، وتاريخ نسخه ) ٢٥٢(أوراقه 
ينتهي بترمجة ابن البيطار، وعدد أوراقه يبدأ بترمجة أيب احلسني الزاهد، و:  الد احلادي عشر- ٧
  .ه) ١٢١١(ورقة، وتاريخ نسخه ) ٢١٤(

  
  : حممد عبد احلي اللكنوي يف اهلندوصف الدين املصورين عن مكتبة االمام أيب احلسنات

  .يبدأ بترمجة احلكم بن موسى، وينتهي بترمجة:  الد السابع- ١
  ١١ / ١سري 

)١/١٥٣(  

  



  .صفحة، ويعود تاريخ نسخه إىل القرن التاسع) ٦٨٠(د صفحاته إبراهيم احلريب، وعد
يبدأ بترمجة زهري بن حسن السرخسي، وينتهي بترمجة رضوان بن السلطان تتش، :  اخلامس عشر- ٢

  .ورقة وتاريخ نسخه القرن التاسع) ٢٥٥(وعدد أوراقه 
  

  :ن جزءا، مها من نسخة مؤلفة من عشريومن مصورة امع العلمي العريب بدمشق جملدان
ويبدأ بترمجة أيب بردة االشعري، وينتهي بترمجة محاد بن سلمة، ومل جند فيه ما يشري إىل :  اخلامس- ١

  .املصدر الذي أخذ عنه، وليس فيه تاريخ النسخ
مت الد : ويبدأ بترمجة أيب الربكات الفيلسوف، وينتهي بترمجة ابن محويه، ويف آخره:  السابع عشر- ٢

ر من سري أعالم النبالء، يتلوه الد الثامن عشر من جترئة عشرين، واحلمد هللا أوال وآخرا السابع عش
  .وظاهرا وباطنا

)١/١٥٤(  

  

  :منهج التحقيق لقد اتبع يف حتقيق الكتاب املنهج التايل
  جتزئة الدات االحدى عشر إىل اثنني وعشرين جزءا، النه يتعذر إخراج الد يف جزء واحد لكرب- ١

حجمه، مث دفع كل جزء إىل االستاذ الذي سيقوم بتحقيقه ليتوىل نسخه، وقد اتبع يف النسخ الرسم 
  .االمالئي احلديث

 قابلنا املنسوخ على االصل مقابلة دقيقة متأنية، وكان االستاذ شعيب االرنؤوط وهو املشرف على - ٢
إليه حتقيق جزء يضبط املنسوخ، ويدون حتقيق الكتاب ميسك االصل بيده، ويقرأ منه، واالستاذ املوكل 

املالحظات اليت يبديها االستاذ املشرف، وقد كان هلذه املقابلة فائدة عظمي يف تدارك السقط والتحريف 
اللذين وقعا يف املنسوخ، واالهتداء إىل معرفة أمساء االعالم على الوجه الصحيح، فإن كثريا منها جاء يف 

  ).١(االصل مهمال غري منقوط 
  ذكرنا املصادر اليت عنيت بأخبار املترجم، سواء منها اليت تقدمت- ٣

__________  
وقد أدى التهاون مبقابلة املنسوخ على االصل إىل وقوع ما يزيد على مئة سقط يتراوح ما بني ) ١(

، وقد بيناه ١٩٥٣كلمة ومجلة وسطر يف اجلزء االول من هذا الكتاب املطبوع بدار املعارف مبصر سنة 
 مواضعه من طبعتنا هذه، ودللنا عليه، كما بينا أيضا السقط والتحريف اللذين وقعا يف اجلز أين الثاين يف

  .والثالث من الطبعة املذكورة



ال جيوز أن ينخدع يف االعتماد على نسخ الثقة العارف دون مقابلة، وال على نسخ : وقد قال أئمة النقد
  . يذهب، والقلب يسهو، والنظر يزيغ، والقلم يطغىنفسه بيده ما مل يقابل ويصحح، فإن الفكر

)١/١٥٥(  

  

  .عصر املؤلف، أو جاءت بعده، متوخني يف ذلك االستيعاب يف حدود ما يتيسر لنا من مراجع
 راجعنا نصوص الكتاب وأخباره على املوارد اليت نقل عنها املؤلف واستمد منها مما أمكننا الوقوف - ٤

بع، وهو عمل شاق وجمهد، لكنه أعان على تدارك ما وقع للمؤلف يف بعض عليه ما طبع منه وما مل يط
االخبار اليت يرويها باملعىن من سقط، أو وهم، أو اضطراب، وقد بني كل ذلك يف التعليقات املنثورة يف 

  .االجزاء، وما أضفناه من الزيادة على االصل، فقد ميزناه بوضعه بني حاصرتني
يقا يعني على فهم النص فهما صحيحا، ففصلنا كل خرب عن غريه، وميزنا  نسقنا مادة الكتاب تنس- ٥

  .النقول عن التعقبات، وجعلنا ابتداء النقول واالخبار من أول السطر
 وقد حترينا التحري البالغ يف ضبط النص، وخباصة االمساء والكىن وااللقاب واالنساب واملواضع - ٦

شئ ال يدخله القياس، وال قبله : ط الا كما قال بعض القدماءوالبلدان، وهي أكثر االلفاظ تعرضا للغل
  شئ وال بعده

شئ يدل عليه فقد قمنا بضبطها، وإزالة االشتباه عنها، بالشكل تارة وهو االغلب وبالكتابة باحلرف تارة 
: البن ماكوال، واملشتبه: االكمال: أخرى، معتمدين على أوثق املصادر اليت تكفلت ببيان ذلك، مثل

للسمعاين، : البن حجر، واالنساب: البن ناصر الدين الدمشقي، وتبصري املنتبه: للذهيب، وتوضيحه
  .للحمريي: لياقوت احلموي، والروض املعطار: البن االثري، ومعجم البلدان: واللباب

  .وما كان من االلفاظ يضبط بوجهني أو أكثر، فقد أغفلنا ضبطه إشارة إىل ذلك

)١/١٥٦(  

  

ىل االستاذ شعيب االرنؤوط ختريج االحاديث واآلثار الواردة يف الكتاب وهي كثرية جدا ال  وقد تو- ٧
سيما يف االجزاء االوىل من دواوين السنة ومصادرها املطبوع منها وما مل يطبع مما أمكن الوقوف عليه، 

كتاب والباب فيذكر اجلزء والصفحة اليت فيها اخلرب، وحني يكون للمصدر أكثر من طبعة يضيف ذكر ال
  .تيسريا للقارئ الذي ال تتيسر له الطبعة اليت رجع إليها

مث أبان عن درجة كل حديث من الصحة وغريها حسب االصول والقواعد املتبعة يف علم مصطلح 
  .احلديث



وحنب أن نؤكد هنا أن تنقيد الروايات، والتمييز بني صحيحها وسقيمها أمر جتدر العناية به أكثر من 
قيق التراث، ال سيما يف عصرنا هذا الذي كاد أن ينقرض فيه هذا العلم، وندر أن جتد من غريه يف حت

حيسن أن يتواله، ويصرب على معاناته، فإن كثريا من االحاديث واالخبار الضعيفة واملوضوعة املبثوثة يف 
فتدور على كتب التاريخ والتراجم، يتلقفها االدباء والكتاب واخلطباء واملدرسون على عواهنها، 

  ألسنتهم، أو يستشهدون ا يف
مؤلفام وخطبهم، فيتلقاها عنهم عامة الناس، ويعتدون ا، ويعملون مبا يستفاد منها، وحدث وال حرج 

عما تلحقه تلك االحاديث واالخبار من الضرر جبوانب كثرية يف االمور االعتقادية والعبادية، 
جم عنها من آثار سيئة، واحنرافات خطرية، وتشويه حلقائق والسلوكية والفكرية واالجتماعية، وما ين

االسالم، وهذا ما دعانا إىل دراسة أسانيد االخبار يف هذا الكتاب، وتنقيد رواا، ومعرفة ما يصح منها 
وما ال يصح، وبيان ذلك كله ليتسىن للقارئ أن يكون على بينة من أمرها، فيطرح كل ما هو ضعيف 

  .ر من الوقوع فيهمنها، ويتجنبه، وحيذ
  ونرى أنه ينبغي لكل من يتصدى لتحقيق كتاب يف التاريخ، أو التراجم،

)١/١٥٧(  

  

أو احلديث، أو التفسري أن تتحقق فيه مهارة احملدث البارع اخلبري بعلل الروايات ومواطن الضعف فيها، 
  .وإذا مل يتيسر له ذلك، فليستعن بذوي اخلربة واالختصاص ذا الفن الشريف

 وقد اشتملت التعليقات على شرح غريب االلفاظ والتعريف باملواضح واالماكن، وبيان - ٨
املصطلحات احلديثية اليت استخدمها املؤلف كالوجادة والبدل واملوافقة وغريها، والتعريف ببعض أرباب 

  .لصواب فيهااملقاالت من االسالميني، وتنقيد املؤلف يف بعض املواطن اليت ترجح لدينا أنه قد جانب ا
 وضعنا أرقاما متسلسلة للتراجم االصلية لكل جزء يف بداية الترمجة، وتنتهي االرقام عند اية كل - ٩

  .جزء، مث يبدأ اجلزء الثاين بأرقام جديدة تبدأ من الواحد وهكذا
   استعمل املؤلف رموزا جرى احملدثون على استعماهلا، فكتب- ١٠
، "أبنا " أو " أنا ": " أخربنا " ، وكتب من "نا " ذف الثاء، واقتصر على ، ورمبا ح"ثنا ": " حدثنا " من 

  .وقد استعضنا عن الرمز بإثبات اللفظ بتمامه
أما الرموز اليت استعملها إشارة إىل من روى للمترجم من أصحاب الكتب الستة فأثبتناها كما هي يف 

الصحاب السنن ) ٤(كتب الستة، و الصحاب ال) ع(اجلانب االيسر من عنوان الترمجة، فاستعمل 
ملا أخرجه يف ) بخ(ملا استشهد به يف الصحيح تعليقا، و ) خت(للبخاري يف الصحيح، و ) خ(االربعة، و 

البن ماجه ) ق(للنسائي، و ) س(للترمذي، و ) ت(اليب داود، و ) د(ملسلم، و ) م(االدب املفرد، و 



  .القزويين
  ق اخلرب، فقد حذفناه، وأثبتناوما كان من هذه الرموز يف معرض سيا

)١/١٥٨(  

  

  .مكانه االسم بتمامه
 وقد صنعنا لكل جزء فهرسا للمترمجني كما أوردهم املؤلف، وآخر على ترتيب حروف املعجم، - ١١

وسنقوم بعون اهللا وتوفيقه عند اية طبع الكتاب بصنع فهارس مفصلة تشمل اآليات، واالحاديث، 
  .عرواالعالم، واالماكن، والش

وقد بذلنا اجلهد يف حتقيق هذا السفر العظيم، وإخراجه على الوجه الذي يروق ويعجب، يف حدود ما 
حبانا اهللا من علم، ومعرفة، وقدرة، فاملأمول من أهل العلم والفضل أن ال يبخلوا علينا مبا يبدو هلم أثناء 

  .مال النفع، وتوثيق التحقيقمطالعة الكتاب من استدراكات ومالحظات سيكون هلا أثر محيد يف استك
نسأل اهللا العظيم التوفيق واالعانة على إمتام حتقيق االجزاء املتبقية من الكتاب، وإخراجها على غرار ما 

  سبق، وعلى اهللا نتوكل وبه نستعني، وآخر
  .دعوانا أن احلمد اهللا رب العاملني

   م١٩٨١كانون الثاين  / ١٧ ه ١٤٠١ربيع االول  / ١٢دمشق 

)١/١٥٩(  

  

تاريخ االسالم " الورقة االوىل من الد الثالث نسخة أمحد الثالث االوىل وفيها إحالة املؤلف على كتابه 
  .ليؤخذ منه االول والثاين املتضمنان سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم وسري اخللفاء االربعة" 

)١/١٦٠(  

  

  .وىلالورقة االخرية من الد الثالث نسخة أمحد الثالث اال 

)١/١٦١(  

  



  الورقة االوىل من الد السابع نسخة أمحد الثالث االوىل

)١/١٦٢(  

  

  الورقة االخرية من الد السابع نسخة أمحد الثالث االوىل

)١/١٦٣(  

  

  الورقة االخرية من الد التاسع نسخة أمحد الثالث االوىل

)١/١٦٤(  

  

  د الثالث االوىلالورقة االخرية من الد الثاين عشر نسخة أمح

)١/١٦٥(  

  

  الورقة االوىل من الد الثالث عشر نسخة أمحد الثالث االوىل

)١/١٦٦(  

  

  الورقة االخرية من الد الثالث عشر نسخة أمحد الثالث االوىل

)١/١٦٧(  

  

  .الورقة االخرية من الد الرابع نسخة أمحد الثالث الثانية
  

  قالوا يف االمام الذهيب



د عنده مجود احملدثني، وال كودنة النقلة، بل هو فقيه النظر، له دربة بأقوال الناس، ومذاهب  مل أج- ١
  .االئمة من السلف، وأرباب املقاالت

 وأعجبين منه ما يعانيه يف تصانيفه من أنه ال يتعدى حديثا يورده حىت يبني ما فيه من ضعف منت، أو - ٢
  .ه يراعي هذه الفائدة فيما يوردهظالم إسناد، أو طعن يف رواته، ومل أر غري

  )٧٦٤ت (الصالح الصفدي 
 أما أستاذنا أبو عبد اهللا، فبصر ال نظري له، وكرت هو امللجأ إذا نزلت املعضلة، إمام الوجود حفظا، - ٣

وذهب العصر معىن ولفظا، وشيخ اجلرح والتعديل، ورجل الرجال يف كل سبيل، كأمنا مجعت االمة يف 
  .ا، مث أخذ خيرب عنها إخبار من حضرهاصعيد واحد، فنظره

  )٧٧١ت (التاج السبكي 
  . احلافظ الكبري، مؤرخ االسالم، وشيخ احملدثني، وخامتة احلفاظ - ٤

  )٧٧٤ت (ابن كثري الدمشقي 
املزي، والذهيب، والعراقي، وأبن :  إن احملدثني عيال يف الرجال وغريها من فنون احلديث على أربعة- ٥

  .حجر
  ١٢ / ١سري ) ٩١١ت ( السيوطي جالل الدين

)١/١٦٨(  

  

  سري اعالم النبالء
   م١٣٧٤ ه ٧٤٨تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 

)١/٤(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني
 احلارث عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن هالل بن أهيب بن ضبة بن) م، ق * ( أبو عبيدة بن اجلراح- ١

بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، 
  .القرشي الفهري املكي

  أحد السابقني االولني، ومن عزم الصديق على توليته اخلالفة، وأشار به يوم
__________  

 - ٢٩٧ / ١ / ٣: قات ابن سعد، طب١٨٤: ، الزهد البن حنبل١٩٦ - ١٩٥ / ١: مسند أمحد(*) 



 / ٦: ، التاريخ الكبري١٣٨: ، تاريخ خليفة٣٠٠، ٢٧: ، طبقات خليفة٤٤٥: ، نسب قريش٣٠٤
، ٢٠٢ / ٣، تاريخ الطربي ٢٤٨ - ٢٤٧: ، املعارف٤٨ / ١: ، التاريخ الصغري٤٤٥ - ٤٤٤

، معجم ٨٧  /٥: ، البدء والتاريخ١٣ت : ، مشاهري علماء االمصار٣٢٥ / ٦: اجلرح والتعديل
 - ١٠٠ / ١: ، حلية االولياء٢٦٨ - ٢٦٢ / ٣: ، املستدرك للحاكم١٢٠ - ١١٧ / ١: الطرباين
، ١٤٢ / ١: ، صفوة الصفوة١٥٧ / ٧: ، تاريخ ابن عساكر٢٩٧ - ٢٩٣ / ٥: ، االستيعاب١٠٢

 ٣٣٢ / ٢: ، الكامل يف التاريخ١٣٠ - ١٢٨ / ٣: ، أسد الغابة١٨ - ٥ / ٩: جامع االصول
٣٢٥ ،ذيب الكمال٣٠٧ / ٢: ، الرياض النضرة٢٥٩ / ٢: ذيب االمساء واللغات ، :دول ٦٤٥ ،

، ذيب ٨٤ / ٥: ، العقد الثمني٢٤، ١٥ / ١: ، العرب٢٣ / ٢: ، تاريخ االسالم١٥ / ١االسالم 
 / ١٣، كرت العمال ٢٤٤ / ٢: ، تاريخ اخلميس٢٨٩ - ٢٨٥ / ٥: ، االصابة٧٣ / ٥: التهذيب

، أشهر مشاهري ١٦٨ - ١٦٠ / ٧: ، ذيب تاريخ دمشق٢٩ / ١: ذرات الذهب، ش٢١٩ - ٢١٤
  .٥٠٤: االسالم

(*)  

)١/٥(  

  

  ).١(السقيفة، لكمال أهليته عند أيب بكر 
  .جيتمع يف النسب هو والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف فهر

  .ةشهد له النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلنة، ومساه أمني االمة، ومناقبه شهرية مج
  .، وغزا غزوات مشهودة)٢(روى أحاديث معدودة 

حدث عنه العرباض بن سارية، وجابر بن عبد اهللا، وأبو أمامة الباهلي، ومسرة بن جندب، وأسلم موىل 
  .عمر، و عبد الرمحن بن غنم، وآخرون

 له مخسة" مسند بقي " حديث، ويف " جامع أيب عيسى " حديث واحد، وله يف " صحيح مسلم " له يف 
  .عشر حديثا
أخربنا أبو املعايل حممد بن عبد السالم التميمي، قراءة عليه يف سنة أربع وتسعني وست مئة، : الرواية عنه

  .أنبأنا أبو روح عبداملعز بن حممد البزاز
أنبأنا متيم بن أيب سعيد أبو القاسم املعري، يف رجب سنة تسع وعشرين ومخس مئة، راة، أنبانا أبو سعد 

عبد الرمحن، أنبأنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي، حدثنا عبد اهللا بن معاوية حممد بن 
عبد اهللا بن سراقة، ) ٣(القرشي، حدثنا محاد ابن سلمة، عن خالد احلذاء، عن عبد اهللا بن شقيق، عن 

  ه ملإن: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول: عن أيب عبيدة بن اجلراح



__________  
  .٣٣٢ - ٣٢٥ / ٢، والكامل يف التاريخ ٢٥٢ / ٣انظر خرب السقيفة يف الطربي ) ١(
  .، وعددها اثنا عشر حديثا١٩٦ - ١٩٥ / ١أحاديثه يف مسند أمحد ) ٢(
  .سقطت من مطبوع دار املعارف" عبد اهللا بن شقيق عن " عبارة ) ٣(

(*)  

)١/٦(  

  

فوصفه لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه " ومه الدجال، وإين أنذركموه يكن نيب بعد نوح إال وقد أنذر ق
  يا: قالوا" لعله سيدركه بعض من رآين أو مسع كالمي : " وسلم وقال

  ).١" (أو خري : " كيف قلوبنا يومئذ ؟ أمثلها اليوم ؟ قال! رسول اهللا صلى اهللا عليك وسلم 
  .أخرجه الترمذي عن عبد اهللا اجلمحي فوافقناه بعلو

  .ويف الباب عن عبد اهللا بن بسر وغريه: وقال
  .وهذا حديث حسن غريب من حديث أيب عبيدة رضي اهللا عنه

أخربنا حممد بن عمر، حدثين ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن مالك بن : قال ابن سعد يف الطبقات
، )٢(ة، طواال، أحىن كان رجال حنيفا، معروق الوجه، خفيف اللحي: خيامر أنه وصف أبا عبيدة فقال

انطلق ابن : وأخربنا حممد بن عمر، حدثنا حممد بن صاحل، عن يزيد بن رومان قال) ٤(الثنيتني ) ٣(أثرم 
  مظعون، وعبيدة بن احلارث، و عبد الرمحن بن عوف، وأبو سلمة

__________  
الترمذي باب يف الدجال، و: يف السنة) ٤٧٥٦( خمتصرا، وأبو داود ١٩٥ / ١أخرجه أمحد ) ١(
  .باب ما جاء يف الدجال: يف الفنت) ٢٢٣٥(

  .ورجاله ثقات، إال أن عبد اهللا بن سراقة مل يسمع من أيب عبيدة
ويف الباب عن عبد اهللا بن بسر، و عبد اهللا بن احلارث بن جزء، وعبد اهللا بن مغفل، : وقال أبو عيسى

اح ال نعرفه إال من حديث خالد وأيب هريرة، وهذا حديث حسن غريب من حديث أيب عبيدة بن اجلر
  .احلذاء

  .عبد اهللا بن سراقة مل يسمع من أيب عبيدة بن اجلراح: وقال البخاري
أجنأ " فيه انعطاف الكاهل حنو الصدر مع احنناء من الكرب وغريها حمقق املطبوع إىل : الرجل االحىن) ٢(
  .الكلمتان مبعىن: نقال عن ابن سعد، وقال" 
  .االسنانمكسور : االثرم) ٣(



  .٢٦٤ / ٣، واحلاكم ٣٠٣ / ١ / ٣" الطبقات " اخلرب يف ) ٤(
(*)  

)١/٧(  

  

  ابن عبد االسد، وأبو عبيدة بن اجلراح حىت أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فعرض
عليهم االسالم، وأنبأهم بشرائعه، فأسلموا يف ساعة واحدة، وذلك قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .ر االرقموسلم دا
وقد شهد أبو عبيدة بدرا، فقتل يومئذ أباه، وأبلى يوم أحد بالء حسنا، ونزع يومئذ احللقتني اللتني 

دخلتا من املغفر يف وجنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ضربة أصابته، فانقلعت ثنيتاه، فحسن ثغره 
  .)١(ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أيب عبيدة : بذهاما، حىت قيل

قد رضيت لكم : وقال أبو بكر الصديق وقت وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسقيفة بين ساعدة
  .عمر، وأبا عبيدة: أحد هذين الرجلني
  .قد انقرض نسل أيب عبيدة، وولد إخوته مجيعا، وكان ممن هاجر إىل أرض احلبشة: قال الزبري بن بكار

  ).٢(قاله ابن إسحاق، والواقدي 
  .اللبث) ٣(ان هاجر إليها، فإنه مل يطل ا إن ك: قلت

  .وكان أبو عبيدة معدودا فيمن مجع القرآن العظيم
  .غزوة عمرو بن العاص هي غزوة ذات": مغازيه " قال موسى بن عقبة يف 

  من مشارف الشام، فخاف عمرو من جانبه ذلك، فاستمد رسول) ٤(السالسل 
__________  

 / ٣للحاكم " املستدرك " ، و ٢٩٢ / ٥" االستيعاب " ، و ٢٩٨ / ١ / ٣" الطبقات " انظر ) ١(
 - ٥٨ / ٣" سرية ابن كثري " ، وانظر ٢٥٢ / ١" ابن هشام " ، و ٢٨٥ / ٥" االصابة " ، و ٢٦٦
٥٩.  

  .كسر يف الثنايا من أصوهلا: واهلتم
  .٢٦٦ / ٣، واحلاكم ٢٩٨ / ١ / ٣ال بن سعد " الطبقات " ، و ٣٢٩ / ١انظر ابن هشام ) ٢(
  .سقطت من مطبوع دار املعارف) ٣(
 ٢يف التاريخ " الكامل " ، و ٣٢ - ٢١ / ٣، والطربي ٦٢٣ / ٢خرب هذه الغزوة عند ابن هشام ) ٤(
  .٢٨٦ / ٥" االصابة " ، ويف ٢٣٢/ 

(*)  



)١/٨(  

  

ا عبيدة، اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فانتدب أبا بكر وعمر يف سراة من املهاجرين، فأمر نيب اهللا عليهم أب
بل أنت أمري أصحابك، وأمرينا : أنا أمري كم، فقال املهاجرون: فلما قدموا على عمرو بن العاص قال

  .أبو عبيدة
  .إمنا أنتم مدد أمددت بكم: فقال عمرو

فلما رأى ذلك أبو عبيدة بن اجلراح، وكان رجال حسن اخللق، لني الشيمة، متبعا المر رسول اهللا صلى 
  .هده، فسلم االمارة لعمرواهللا عليه وسلم وع

إن لكل أمة أمينا، وأمني هذه االمة : " وثبت من وجوه عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" (أبو عبيدة بن اجلراح 

أخربنا حنبل بن عبد اهللا، أنبأنا هبة اهللا بن حممد، : أخربنا عبد الرمحن بن حممد الفقيه وغريه، إجازة، قالوا
أبو علي بن املذهب، أخربنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا أبو أنبأنا 

ملا بلغ عمر ابن اخلطاب : املغرية، حدثنا صفوان، عن شريح بن عبيد، وراشد بن سعد، وغريمها قالوا
  إن أدركين: ، حدث أن بالشام وباء شديدا، فقال)٢(سرغ 

__________  
يف فضائل القرآن، و ) ٣٧٤٤(، والبخاري ٢٨١، ٢٤٥، ١٨٩، ١٣٣ / ٣أخرجه أمحد ) ١(
 / ٣يف الفضائل، واحلاكم ) ٢٤١٩(يف أخبار اآلحاد، ومسلم ) ٧٢٥٥(يف املغازي، و ) ٤٣٨٢(

 ٢٩٣ / ٥" االستيعاب " ، وابن عبدالربيف ٢٩٩ / ١ / ٣ وصححه، ووافقه الذهيب، وابن سعد ٢٦٧
وأخرجه ...خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أنس: ، كلهم من طريق٢٨٥ / ٥" االصابة " واحلافظ يف 

 من طريق محاد بن سلمة، عن ثابت البناين، عن ٢٨٦، ٢١٢، ١٨٤، ١٧٥، ١٤٦ / ٣أمحد 
أيب اسحاق، : يف املقدمة من طريق) ١٣٥(يف املناقب، وابن ماجه ) ٣٧٥٩(وأخرجه الترمذي ...أنس

  .عن صلة بن زفر، عن حذيفة
يف املقدمة عن ابن عمر، ويف الباب عن أيب بكر، وابن مسعود، وخالد بن ) ١٣٦( ماجه وأخرجه ابن

  .الوليد، وعائشة،
  . وما بعدها١٠١ / ١" حلية االولياء " وانظر 

  .وهو أول احلجاز وآخر الشام بني املغيثة وتبوك:  والعني املهملة لغة فيه-بالغني املعجمة : سرغ) ٢(
  .ية بوادي تبوكهي قر: وقال مالك بن أنس

  .وهناك لقي عمر بن اخلطاب من أخربه بطاعون عمواس



  .٢١١ / ٣" معجم البلدان " وانظر 
(*)  

)١/٩(  

  

إين : مل استخلفته على امة حممد ؟ قلت: أجلي، وأبو عبيدة حي، استخلفته، فإن سألين اهللا عزوجل
أمني هذه االمة أبو عبيدة بن اجلراح إن لكل أمة أمينا، و: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

."  
  .ما بال علياء قريش ؟ يعنون بين فهر: فأنكر القوم ذلك وقالوا: قال

إين : وإن أدركين أجلي، وقد تويف أبو عبيدة، أستخلف معاذ بن جبل، فإن سألين ريب قلت: مث قال
  .)١" (إنه حيشر يوم القيامة بني يدي العلماء برتوة : " مسعت نبيك يقول

قيل يا رسول : وروى محاد بن سلمة، عن اجلريري، عن عبد اهللا بن شقيق، عن عمرو ابن العاص قال
  .عائشة: أي الناس أحب إليك ؟ قال! اهللا 

  .مث أبو عبيدة بن اجلراح: مث من ؟ قال: أبو بكر، قيل: قيل من الرجال ؟ قال
  .كذا يرويه محاد، وخالفه مجاعة
أي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان : سألت عائشة: هللا قالفرووه عن اجلريري، عن عبد ا

  ).٢(أبو بكر، مث عمر، مث أبو عبيدة بن اجلراح : أحب إليه ؟ قالت
__________  

، ورجاله ثقات إال أن شريح بن عبيد، وراشد "رتوة " بدل " نبذة " ، وفيه ١٨ / ١أخرجه أمحد ) ١(
  .ابن سعد، مل يدركا عمر

كثري بن هشام، عن :  بنحوه خمتصرا من طريق٢٦٨ / ٣، واحلاكم ٣٠٠ / ١ / ٣ابن سعد وأخرجه 
لو أدركت أبا عبيدة بن اجلراح : قال عمر بن اخلطاب: جعفر بن برقان، عن ثابت بن حجاج، قال

  .استخلفت أمني اهللا وأمني رسوله: الستخلفته وما شاورت، فإن سئلت عنه قلت
  .مد البصر: ن التاء، وفتح الواو، رمية سهم، وقيلبفتح الراء، وسكو: والرتوة

  .باب فضل عمر: يف املقدمة) ١٠٢(يف املناقب، وابن ماجه ) ٣٦٥٧(اخرجه الترمذي ) ٢(
  .ورجاله ثقات

: ، من طريق٢٨٧ / ٥" االصابة " ، وأبو يعلي املوصلي يف مسنده، كما يف ٧٣ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب...قلت لعائشة: كهمس، عن عبد اهللا بن شقيق قال

لو كنت متخذا : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: يف فضائل الصحابة) ٣٦٦٢(وأخرجه البخاري 



باب غزوة ذات السالسل، من حديث عمرو بن العاص، أن النيب، : يف املغازي) ٤٣٥٨(خليال، و 
: أي الناس أحب اليك ؟ قال: فأتيته، فقلت: ، قالصلى اهللا عليه وسلم، بعثه على جيش ذات السالسل

  .عائشة
  .أبوها: من الرجال ؟ قال: قلت
  .مث عمر بن اخلطاب، فعد رجاال: مث من ؟ قال: قلت
(*)  

)١/١٠(  

  

أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن املعدل، أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أنبأنا حممد بن عبد الباقي، أنبأنا أبو 
على أيب العباس بن محدان، حدثكم حممد ) ١(ن خريون، أنبأنا أمحد بن حممد ابن غالب، بقراءته الفضل ب

  ).٢(بن أيوب، أنبأنا أبو الوليد، أنبأنا شعبة، عن أيب إسحاق، مسعت صلة بن زفر 
  ".إين أبعث إليكم رجال أمينا : " عن حذيفة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .اب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفاستشرف هلا أصح
  ).٣(فبعث أبا عبيدة بن اجلراح 
  .اتفقا عليه من حديث شعبة

لكل أمة : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: واتفقا من حديث خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أنس
  ).٤" (أمني، وأمني هذه االمة أبو عبيدة بن اجلراح 

، أنبأنا أبو القاسم بن رواحة، أنبأنا أبو طاهر احلافظ، أنبأنا أمحد بن علي أخربنا أمحد بن حممد املعلم
أنبأنا أبو القاسم بن بشران، أنبأنا أبو حممد الفاكهي مبكة، : الصويف، وأبو غالب الباقالين، ومجاعة، قالوا

  حدثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة، حدثنا عبد الوهاب بن عيسى الواسطي، أنبأنا حيىي بن أيب
  كنت: زكريا، حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن أيب الزبري، عن جابر قال

__________  
  ".قراءته " يف االصل ) ١(
  .وهو خطأ" رقة " يف االصل ) ٢(
: يف فضائل الصحابة) ٣٧٤٥( والبخاري ٤٠٠، ٣٩٨ / ٥، وأمحد ١٥٩ / ٢أخرجه الطيالسي ) ٣(

فيها و ) ٤٣٨١(باب قصة أهل جنران و : يف املغازي) ٤٣٨٠(باب مناقب أيب عبيدة بن اجلراح، و 
باب فضل أيب : يف الفضائل) ٢٤٢٠(باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد، ومسلم : يف اآلحاد) ٧٢٥٤(

  .يف املقدمة) ١٣٥(يف املناقب، وابن ماجه ) ٣٧٥٩(عبيدة، والترمذي 



  ).١(التعليق رقم ) ٩(تقدم خترجيه يف الصفحة رقم ) ٤(
(*)  

)١/١١(  

  

: يف اجليش الذين مع خالد، الذين أمد م أبا عبيدة وهو حماصر دمشق، فلما قدمنا عليهم، قال خلالد
  .تقدم فصل، فأنت أحق باالمامة، النك جئت متدين

لكل أمة أمني، وأمني : " ما كنت التقدم رجال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال خالد
  ).١" (ة بن اجلراح هذه االمة أبو عبيد
أيب زائدة، عن أيب إسحاق، عن ) ٢(أنبأنا عبد الرحيم بن سليمان، عن زكريا بن : أبو بكر بن أيب شيبة

ابعث معنا : العاقب والسيد، فقاال: أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم أسقفا جنران: صلة، عن حذيفة قال
قم يا أبا عبيدة، : ني، فاستشرف هلا الناس، فقالالبعثن معكم رجال أمينا حق أم: " أمينا حق أمني فقال

  ".فأرسله معهم 
  ).٣(وحدثنا وكيع، عن سفيان، عن أيب إسحاق حنوه : قال

مسلم بن ) ٥(حدثنا أبو املغرية، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثنا أبو حسبة " جزئه " يف ) ٤(الترقفي 
  ذكر يل من: أكيس موىل ابن كريز، عن أيب عبيدة قال

__________  
  ٢٨١ / ٧إسناده ضعيف لضعف حييي بن أيب زكريا، وأخرجه اخلطيب البغدادي يف تارخيه ) ١(

  .من طريق، سعيد بن سليمان، عن أيب أسامة، عن عمر بن محزة، عن سامل بن عبد اهللا، عن ابن عمر
 "  من طريق شعبة، عن أيوب وخالد، عن احلسن، عن أمه، عن أم سلمة، والبخاري يف١٦٥ / ١٤و 

يف ) ٢(به ...مقدم بن حممد، عن القاسم بن حيىي، عن ابن خثيم:  من طريق٤٠ / ١" التاريخ الصغري 
  .وهو حتريف" عن " االصل 

  .ورجاله ثقات) ١(تقدم خترجيه يف هذه الصفحة تعليق رقم ) ٣(
  .نسبة إىل ترقف من أعمال واسط: الترقفي) ٤(

  .وامسه عباس بن عبد اهللا الترقفي
  .راج والدارقطينوثقه الس

  .وذكره ابن حبان يف الثقات
  .وهو من رجال التهذيب

  ".حسنه " باحلاء املكسورة، والباء املفتوحة وقد تصحفت يف املطبوع إىل : حسبة) ٥(



، ١٨٠ / ٨وهو مسلم بن أكيس موىل عبد اهللا بن عامر بن كريز القرشي مترجم يف اجلرح والتعديل 
  .١٠١ / ٤وامليزان للذهيب 

(*)  

)١/١٢(  

  

يبكيين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما يبكيك يا أبا عبيدة ؟ قال: دخل عليه فوجده يبكي، فقال
إن نسأ اهللا يف أجلك فحسبك من اخلدم : " ذكر يوما ما، يفتح اهللا على املسلمني، حىت ذكر الشام فقال

  .خادم خيدمك، وخادم يسافر معك، وخادم خيدم أهلك: ثالثة
  ].دابة لرحلك، ودابة لثقلك، ودابة لغالمك : [ ك من الدواب ثالثةوحسب

مث ها أنذا أنظر إىل بييت قد امتال رقيقا، وإىل مربطي قد امتال خيال، فكيف ألقى رسول اهللا صلى اهللا " 
مثل احلال اليت ] على [ إن أحبكم إيل، وأقربكم مين، من لقيين : " عليه وسلم بعدها ؟ وقد أوصانا

  ).١" (كم عليها فارقت
  .عن أيب املغرية" مسنده " حديث غريب رواه أيضا أمحد يف 

  :وكيع بن اجلراح، حدثنا مبارك بن فضالة عن احلسن، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢(هذا مرسل " ما منكم من أحد إال لو شئت الخذت عليه بعض خلقه، إال أبا عبيدة " 

  . اخللق، وباحللم الزائد والتواضعوكان أبو عبيدة موصوفا حبسن
  حدثنا أمحد بن عبد اهللا، حدثنا ابن عيينة، عن ابن: قال حممد بن سعد
__________  

  .إسناده ضعيف جلهالة أيب حسبة، كما أن روايته عن أيب عبيدة مرسلة) ١(
 - ١٩٥/  ١والزيادة بني احلاصرتني ليست يف االصل، وإمنا استدركت من املسند، وقد أخرجه أمحد 

  .رواه أمحد وفيه راو مل يسم:  وقال٢٥٣ / ١٠" امع " ، وذكره اهليثمي يف ١٩٦
  .وبقية رجاله ثقات

أيب حبيبة " إىل " تعجيل املنفعة " كما حترفت يف " أيب حسنة " أبو حسبة إىل " امع " وقد حترفت يف 
."  

  .٣٠٨ - ٣٠٧ / ١وهو يف تاريخ ابن عساكر 
  .مرسل غريب، ورواته ثقات:  وقال٢٦٦ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(

  .هو من مراسيل احلسن: ، وقال ابن عبد الرب٢٩٣ / ٢" االستيعاب " وهو يف 
  . من طريق أخرى٢٨٨ / ٥" االصابة " ويف 



  .مرسل، ورجاله ثقات: وقال احلافظ
  .٤٤٨ / ١وانظر تاريخ الفسوي 

(*)  

)١/١٣(  

  

لكين أمتىن بيتا ممتلئا رجاال مثل أيب عبيدة بن : وا، فقال عمرمتنوا، فتمن: أيب جنيح، قال عمر جللسائه
  ).١(اجلراح 

علية، عن يونس، عن احلسن، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٢] (ابن [ قال : وقال ابن أيب شيبة
  ).٣" (ما من أصحايب أحد إال لو شئت أخذت عليه، إال أبا عبيدة : " وسلم

أخالئي من أصحاب رسول اهللا : قال ابن مسعود:  عن أيب عبيدة قالعن أيب إسحاق،: وسفيان الثوري
  ).٤(أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة : صلى اهللا عليه وسلم ثالثة

  أنبأنا زهري، عن أيب إسحاق، عن أيب": اجلعديات " خالفه غريه ففي 
__________  

  .رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع بني ابن أيب جنيح وعمر) ١(
  ٣٠٠ / ١ / ٣"  الطبقات "واخلرب يف 

  .ما آلوت االسالم خريا: فقالوا له: "  وفيه زيادة٢٦٢ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .١٠٢ / ١" احللية " ، ويف "ذلك أردت : قال

 من طريق عبد اهللا بن يزيد املقري، عن حيوة، ٥٤ / ١" تارخيه الصغري " وأخرجه البخاري مطوال يف 
  .متنوا: بيه، أن عمر بن اخلطاب، قال الصحابهعن أيب صخر، عن زيد بن أسلم، عن أ

  .أمتىن أن يكون مل ء هذا البيت دراهم فأنفقها يف سبيل اهللا: فقال أحدهم
  .أمتىن أن يكون مل ء هذا البيت ذهبا فأنفقه يف سبيل اهللا: متنوا، فقال آخر: فقال
  .متنوا: قال

  .أنفقه يف سبيل اهللاأمتىن أن يكون مل ء هذا البيت جوهرا أو حنوه، ف: قال آخر
  .متنوا: فقال عمر

  .ما متنينا بعد هذا: فقالوا
لكين أمتىن أن يكون مل ء هذا البيت رجاال مثل أيب عبيدة بن اجلراح، ومعاذ بن جبل، : قال عمر

  .وحذيفة بن اليمان، فأستعملهم يف طاعة اهللا
  .قسمهفلما أتاه : انظر ما يصنع، قال: مث بعث مبال إىل حذيفة، قال: قال



  .مث بعث مبال إىل معاذ بن جبل فقسمه، مث بعث مبال
  .انظر ما يصنع:  قال-يعىن إىل أيب عبيدة 

  .قد قلت لكم: فقال عمر
  .أو كما قال

  .ورجاله ثقات
  .غري أيب صخر، وهو محيد بن زياد اخلراط فإنه مقبول احلديث حيث يتابع

  .٢٩٣ / ٥" االستيعاب " سقطت من االصل واستدركت من ) ٢(
  .هو مرسل) ٣(

  ).١٣(يف الصفحة ) ٢(وانظر التعليق املتقدم برقم 
  .أبو عبيدة مل يسمع من أبيه: فيه انقطاع) ٤(

(*)  

)١/١٤(  

  

  ).١(االحوص، عن عبد اهللا فذكره 
  ).٢(وقد كان أبو بكر وىل أبا عبيدة بيت املال : قال خليفة بن خياط

  . بيت مال، فأول من اختذه عمريعين أموال املسلمني، فلم يكن بعد عمل: قلت
مث وجهه أبو بكر إىل الشام سنة ثالث عشرة أمريا، وفيها استخلف عمر، فعزل خالد بن : قال خليفة

  ).٣(الوليد، ووىل أبا عبيدة 
حدثنا سفيان، عن زياد بن فياض، عن متيم بن سلمة، أن عمر لقي أبا عبيدة، : قال القاسم بن يزيد

  ).٤(حيا يبكيان فصافحه، وقبل يده، وتن
بلغ عمر أن أبا : عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: له" اجلهاد " وقال ابن املبارك يف 

أما بعد، فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة، إال جعل : عبيدة حصر بالشام، ونال منه العدو، فكتب إليه عمر
[ ، اآلية ]ذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا يا أيها ال[ اهللا بعدها فرجا، وإنه ال يغلب عسر يسرين 

   ].٢٠٠: آل عمران
متاع : (، إىل قوله)أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو: (أما بعد، فإن اهللا يقول: فكتب إليه أبو عبيدة: قال

  فخرج عمر: ، قال ]٢٠: احلديد) [ الغرور
__________  

اخلرب يف ) ٢...(كان: سحاق عن عبيدة، قالسفيان، عن أيب إ:  من طريق٢٦٢ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(



  .١٢٣ص " تاريخ خليفة " 
  .هذا ليس نص خليفة) ٣(

  .وإمنا نقله الذهيب باملعىن
  .١١٩: ص" تاريخ خليفة " وانظر 

  .وهو خطأ" القاسم " و " قال " بني " أبو " رجاله ثقات لكنه منقطع، ويف املطبوع زيادة كلمة ) ٤(
(*)  

)١/١٥(  

  

  ).١(إمنا يعرض بكم أبو عبيدة أو يب، ارغبوا يف اجلهاد ! يا أهل املدينة : رأه على املنرب فقالبكتابه، فق
لو كان : بلغين أن معاذا مسع رجال يقول: ابن أيب فديك، عن هشام بن سعد، عن زيد، عن أبيه قال

 أيب عبيدة تضطر فإيل: ، وذلك يف حصر أيب عبيدة، فقال معاذ)٢(خالد بن الوليد، ما كان بالناس دوك 
  .واهللا إنه خلري من بقي على االرض! املعجزة ال أبا لك 
  ).٣(وابن سعد " تارخيه " رواه البخاري يف 

  حدثنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه: البن املبارك" الزهد " ويف 
: يك اآلن، قاليأت: أين أخي أبو عبيدة ؟ قالوا: قدم عمر الشام، فتلقاه االمراء والعظماء، فقال: قال

  .انصرفوا عنا: فجاء على ناقة خمطومة حببل، فسلم عليه، مث قال للناس
لو اختذت : فسار معه حىت أتى مرتله، فرتل عليه، فلم ير يف بيته إال سيفه وترسه ورحله، فقال له عمر

  يا: متاعا، أو قال شيئا، فقال
__________  

  .إسناده قوي، ورجاله ثقات) ١(
  .ختالطاال: الدوك) ٢(

  .وقعوا يف اختالط من أمرهم وخصومة وشر: وقع الناس يف دوكة أو دوكة، أي: يقال
التاريخ الصغري " وال معىن هلا يف كتب اللغة، ورواية البخاري يف " دركون " ويف االصل الذي اعتمدناه 

الناس بات : يقال" يدوكون " ويغلب على الظن أن الصواب " ما كان الناس يدركون  " ٥٨ / ١" 
  .يدوكون إذا باتوا يف اختالط ودوران

  .إذا تضايقوا يف حرب أو شر: وتداوك القوم
  .وهو حتريف" ما كان بالبأس ذوكون  " ٣٠١ / ١ / ٣ويف ابن سعد 

  .ومع ذلك فقد أثبته حمقق املطبوع متجاوزا االصل



  . ذلك حتريف أيضاوغالب الظن أن" ما كان بالناس ذوكون "  فهي ٣٠٧ / ١وأما رواية ابن عساكر 
  .واهللا اعلم

  .٣٠١ / ١ / ٣، وابن سعد ٥٨ / ١" التاريخ الصغري " البخاري يف ) ٣(

)١/١٦(  

  

  ).١(إن هذا سيبلغنا املقيل ! أمري املؤمنني 
: أن عمر حني قدم الشام، قال اليب عبيدة: حدثين عبد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: ابن وهب

  .وما تصنع عندي ؟ ما تريد إال أن تعصر عينيك علي: قالاذهب بنا إىل مرتلك، 
وشنا، وأنت أمري، أعندك ) ٢(أين متاعك ؟ ال أرى إال لبد أو صحفة : فدخل، فلم ير شيئا، قال: قال

: قد قلت لك: طعام ؟ فقام أبو عبيدة إىل جونة، فأخذ منها كسريات، فبكى عمر، فقال له أبو عبيدة
  .أمري املؤمنني، يكفيك ما يبلغك املقيلإنك ستعصر عينيك علي يا 

  :قال عمر
  ).٣(غريتنا الدنيا كلنا غريك يا أبا عبيدة 

  .من طريق ابن االعرايب" سننه " أخرجه أبو داود يف 
  .وهذا واهللا هو الزهد اخلالص، ال زهد من كان فقريا معدما

 بأربع مئة دينار، وقال أن عمر أرسل إىل أيب عبيدة بأربعة آالف، أو: معن بن عيسى، عن مالك
فقسمها، إال شيئا : فقسمها أبو عبيدة، مث أرسل إىل معاذ مبثلها، قال: انظر ما يصنع ا، قال: للرسول

  احلمد هللا الذي جعل يف االسالم من يصنع: قالت له امرأته حنتاج إليه، فلما أخرب الرسول عمر، قال
__________  

  .رجاله ثقات، لكنه منقطع) ١(
  ).٢٠٦٢٨( عبد الرزاق وأخرجه

  .١٠٢ - ١٠١ / ١" احللية " وأبو نعيم يف 
باب أخبار أيب عبيدة بن : ١٨٤: المحد بن حنبل ص" الزهد " ، ويف ٢٨٨ / ٥" االصابة " وهو يف 
  .اجلراح

  ".صفحة " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
ن عاصم بن عمر ابن إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن عمر، وهو عبد اهللا بن عمر بن حفص ب) ٣(

  .أبو عبد الرمحن العمري املدين: اخلطاب
  .ضعيف عابد": التقريب " قال احلافظ يف 



  .ورواية السنن من طريق ابن االعرايب غري موجودة لدينا حىت حنيل إليها
(*)  

)١/١٧(  

  

  ).١(هذا 
ان، أن أبا عبيدة حدثنا أبو اليمان، عن جرير بن عثمان، عن أيب احلسن عمران بن منر): ٢(الفسوي 

! أال رب مكرم لنفسه وهو هلا مهني ! أال رب مبيض لثيابه، مدنس لدينه : كان يسري يف العسكر فيقول
  ).٣(بادروا السيئات القدميات باحلسنات احلديثات 

إين امرؤ من قريش، وما منكم من أمحر وال أسود ! يا أيها الناس : قال أبو عبيدة: وقال ثابت البناين
  ).٤( بتقوى، إال وددت أين يف مسالخه يفضلين
وددت أين كنت كبشا، فيذحبين أهلي، فيأكلون حلمي، : عن قتادة، قال أبو عبيدة بن اجلراح: معمر

  ).٥(وحيسون مرقي 
  ).٦(وددت أين رماد تسفيين الريح : وقال عمران بن حصني

إنه قد عرضت يل : ونعن قيس بن مسلم عن طارق، أن عمر كتب إىل أيب عبيدة يف الطاع: شعبة
  .حاجة، وال غىن يب عنك فيها، فعجل إيل

إين قد : عرفت حاجة أمري املؤمنني، إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق، فكتب: فلما قرأ الكتاب، قال
  عرفت حاجتك، فحللين من عزميتك، فإين يف جند

__________  
  ".وي النس" تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢ (٣٠١ / ١ / ٣ابن سعد ) ١(
" االصابة "  و ١٠٢ / ١" احللية " ، و "املعرفة والتاريخ "  يف ٤٢٨ - ٤٢٧ / ٢انظر الفسوي ) ٣(
  .سنده مرسل:  وقال احلافظ٢٨٨ / ٥
"  وفيها ٢٨٩ - ٢٨٨ / ٥" االصابة "  و ١٠١ / ١" احللية " ، و ٣٠٠ / ١ / ٣ابن سعد ) ٤(

  .وهو حتريف" مسالخه " بدل " سالمة 
  .٣٠٠ / ١ / ٣" طبقات ابن سعد ) " ٦(و ) ٥(

(*)  

)١/١٨(  

  



مات أبو عبيدة ؟ : من أجناد املسلمني، ال أرغب بنفسي عنهم، فلما قرأ عمر الكتاب، بكى، فقيل له
  .ال: قال

  ).١(وكأن قد 
  .فتويف أبو عبيدة، وانكشف الطاعون: قال

تة وثالثني ألفا من اجلند، فلم يبق زعموا أن أبا عبيدة كان يف س: قال أبو املوجه حممد بن عمرو املروزي
  .منهم إال ستة آالف رجل

محدان، أنبأنا أبو يعلى، حدثنا ) ٢(أخربنا حممد بن عبد السالم، عن أيب روح، أنبأنا أبو سعد، أنبأنا ابن 
  عبد اهللا بن حممد بن أمساء، حدثنا مهدي بن

ملخزومي، عن الوليد بن عبد الرمحن، أيب سيف ا) ٤(عيينة، عن ابن ) ٣(ميمون، حدثنا واصل موىل أيب 
دخلت على أيب عبيدة بن اجلراح يف مرضه، وامرأته حتيفة : شامي فقيه، عن عياض بن غطيف، قال

بات بأجر، : كيف بات أبو عبيدة ؟ قالت: جالسة عند رأسه، وهو مقبل بوجهه على اجلدار، فقلت
إنا مل يعجبنا ما :  أال تسألوين عما قلت ؟ قالوا:فكأن القوم ساءهم، فقال! إين واهللا ما بت بأجر : فقال

من أنفق نفقة فاضلة يف : " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قلت، فكيف نسألك ؟ قال
  سبيل اهللا، فبسبع مئة، ومن أنفق على عياله، أو عاد مريضا، أو ماز أدى فاحلسنة بعشر أمثاهلا، والصوم

__________  
  . من طريق٢٦٣ / ٣احلاكم وأخرجه ) ١(

احلميدي، عن سفيان، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، بأطول مما 
  .هنا

  .رواته كلهم ثقات، وهو عجيب مبرة: وقال
  .هو على شرط البخاري ومسلم": املختصر " وقال الذهيب يف 

  .سقطت من املطبوع) ٢(
  ".بن ا" حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  .سقطت من االصل، ومل يفطن هلا حمقق املطبوع وهو بشار بن أيب سيف كما سيأيت قريبا) ٤(

(*)  

)١/١٩(  

  

  ).٢" (، ومن ابتاله اهللا ببالء يف جسده، فهو له حطة )١(جنة ما مل خيرقها 
و بكر الشافعي، أنبأنا أنبأنا ابن طربزد، أنبأنا ابن احلصني، أنبأنا ابن غيالن، أنبأنا أب: أنبأنا مجاعة قالوا



عبد اهللا بن أمحد، حدثنا حممد بن أبان الواسطي، حدثين جرير بن حازم، حدثين بشار بن أيب سيف، 
: مرض أبو عبيدة، فدخلنا عليه نعوده، فقال: حدثين الوليد ابن عبد الرمحن، عن عياض بن غطيف، قال

  ).٣" (ا مل خيرقها الصيام جنة م: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  وقد استعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا عبيدة غري مرة، منها املرة اليت جاع فيها

: ميتة، مث قال: عسكره، وكانوا ثالث مئة، فألقى هلم البحر احلوت الذي يقال له العنرب، فقال أبو عبيدة
  ).٤" (الصحيحني " و يف ال، حنن رسل رسول اهللا، ويف سبيل اهللا، فكلوا، وذكر احلديث، وه

__________  
  ".امع " و " املستدرك " و " املسند " ما مل جيرحها وما أثبتناه من : يف االصل) ١(
  .بشار بن أيب سيف مل يوثقه غري ابن حبان) ٢(

  .وباقي رجاله ثقات
فيه  من طريق بشار بن أيب سيف عن عياض بن غطيف وقد سقط من االسناد ١٩٥ / ١وأخرجه أمحد 

  .راويه عن عياض" الوليد بن عبد الرمحن " 
  . على الصواب١٩٦ / ١ورواه أمحد مرة أخرى 

بشار بن أيب سيف، عن الوليد بن عبد الرمحن، عن عياض بن :  من طريق٢٦٥ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .غطيف به

  .وسكت عنه هو والذهيب
وقد حترف " (بشار "  يعلى والبزار وفيه رواه أمحد، وأبو:  وقال٣٠٠ / ٢" امع " وأورده اهليثمي يف 

  .بن أيب سيف، ومل أر من وثقه وال جرحه، وبقية رجاله ثقات") يسار " فيه إىل 
جرير، عن بشار بن أيب سيف، عن الوليد، عن عياض ابن :  من طريق١٩٦ / ١أخرجه أمحد ) ٣(

  .غطيف به
  .وانظر ما قبله

باب جامع ما جاء يف الطعام :  صلى اهللا عليه وسلميف صفة النيب: املوطأ" أخرجه مالك، يف ) ٤(
باب : يف الشركة) ٢٤٨٣(، والبخاري ٣١١، ٣٠٦، ٣٠٣ / ٣، وأمحد )٢٤(والشراب برقم 

بعث رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بعثا قبل الساحل، " الشركة يف الطعام والنهد والعروض، بلفظ 
  .مئة وأنا فيهمفأمر عليهم أبا عبيدة بن اجلراح، وهم ثالث 
  .فخرجنا حىت إذا كنا ببعض الطريق فين الزاد

فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك اجليش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي متر، فكان يقوتنا كل يوم قليال 
  .لقد وجدنا فقدها حني فنيت: وما يغين مترة ؟ فقال: قليال حىت فين، فلم يكن يصيبنا إال مترة مترة، فقلنا

  *)= (مث : قال



)١/٢٠(  

  

  .االجناد لفتح الشام) ١(وملا تفرغ الصديق من حرب أهل الردة، وحرب مسيلمة الكذاب، جهز أمراء 
فبعث أبا عبيدة، ويزيد بن أيب سفيان، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة، فتمت وقعة أجنادين 

  بقرب الرملة، ونصر اهللا) ٢(
، ووقعة مرج الصفر )٣(وت، مث كانت وقعة فحل املؤمنني، فجاءت البشرى، والصديق يف مرض امل

، وكان قد سري أبو بكر خالدا لغز والعراق، مث بعث إليه لينجد من بالشام، فقطع املفاوز على برية )٤(
  .السماوة، فأمره الصديق على االمراء كلهم، وحاصروا دمشق، وتويف أبو بكر

فجاءه التقليد، فكتمه مدة، وكل هذا من دينه فبادر عمر بعزل خالد، واستعمل على الكل أبا عبيدة، 
  على يده، فعند ذلك أظهر التقليد، ليعقد) ٥(ولينه وحلمه، فكان فتح دمشق 

__________  
انتهينا إىل البحر، فإذا حوت مثل الظرب، فأكل منه ذلك اجليش مثاين عشرة ليلة مث أمر أبو عبيدة = 

وأخرجه البخاري " لت مث مرت حتتهما فلم تصبهما بضلعني من أضالعه فنصبا، مث أمر براحلة فرح
  .باب محل الزاد على الرقاب خمتصرا: يف اجلهاد) ٢٩٨٣(

  .باب غزوة سيف البحر: يف املغازي) ٤٣٦٢(و ) ٤٣٦١(و ) ٤٣٦٠(و 
  .يف الذبائح والصيد) ٥٤٩٤(و ) ٥٤٩٣(ويف االخرية تسمية احلوت بالعنرب و 

  .ة ميتات البحرباب، إباح: يف الصيد) ١٩٣٥(ومسلم 
 ٢٠٧ / ٧باب ما القاه صلى اهللا عليه وسلم يف أول أمره، والنسائي : يف القيامة) ٢٤٧٧(والترمذي 

باب معيشة أصحاب النيب، صلى : يف الزهد) ٤١٥٩(باب ميتة البحر، وابن ماجه :  يف الصيد٢٠٩ -
  .اهللا عليه وسلم

  .٦٣٣ - ٦٣٢ / ٢وانظر ابن هشام 
 ٢يف التاريخ " الكامل " ، و ٤١٩ - ٤١٧ / ٧انظر الطربي ) ٢" (أمر " ع إىل حترفت يف املطبو) ١(
  .٤٧٨ / ١البن عساكر " تاريخ دمشق " ، و ٥٠٠ - ٤٩٨/ 
، ٤٧٨ / ١ وابن عساكر ٤٢٩ / ٢يف التاريخ " الكامل " ، و ٤٤٣ - ٤٣٣ / ٣انظر الطربي ) ٣(

  .بكسر الفاء وسكون احلاء، وانظر معجم البلدان: وفحل
  .٤٧٨ / ١، وابن عساكر ٤٢٧ / ٢يف التاريخ " الكامل " ، و ٤١٠ - ٣٩١ / ٣انظر الطربي ) ٤(

  .مرج جنويب دمشق بني الكسوة وغباغب: ومرج الصفر
 / ١ وابن عساكر ٤٧٧ / ٢يف التاريخ " الكامل " ، "فتح دمشق  / " ٣انظر الطربي اجلزء ) ٥(



٤٩٣.  
(*)  

)١/٢١(  

  

ب اجلابية صلحا، وإذا خبالد قد افتتح البلد عنوة من الباب الشرقي، فأمضى الصلح للروم، ففتحوا له با
  .هلم أبو عبيدة الصلح

أن أبا عبيدة صاحلهم على أنصاف كنائسهم ومنازهلم، مث كان أبو عبيدة رأس االسالم يوم : فعن املغرية
  .وقعة الريموك، اليت استأصل اهللا فيها جيوش الروم، وقتل منهم خلق عظيم

حدثين : له، قال أنبأنا عبد احلميد بن رام، عن شهر بن حوشب، قال" الزهد "  ابن املبارك يف روى
أخذ بيدي معاذ بن جبل، فأرسله إىل أيب عبيدة، : عبد الرمحن بن غنم، عن حديث احلارث بن عمرية قال

 نفس احلارث، وقد طعنا، فأراه أبو عبيدة طعنة، خرجت يف كفه، فتكاثر شأا يف! فسأله كيف هو 
  ).١(ما حيب أن له مكاا محر النعم : وفرق منها حني رآها، فأقسم أبو عبيدة باهللا

اللهم نصيبك يف آل : أن وجع عمواس كان معاىف منه أبو عبيدة وأهله، فقال: عن عروة: وعن االسود
  .ا ليست بشئإ: فخرجت بأيب عبيدة يف خنصره بثرة، فجعل ينظر إليها، فقيل له: قال! أيب عبيدة 

  ).٢(أرجو أن يبارك اهللا فيها، فإنه إذا بارك يف القليل كان كثريا : فقال
انطلق أبو عبيدة من اجلابية : حدثين أبو بكر بن أيب مرمي، عن صاحل بن أيب املخارق قال: الوليد بن مسلم

  إىل بيت املقدس للصالة،
__________  

 ورجاله ثقات، سوى شهر فإنه ٢٦٣ / ٣، واحلاكم )٣٦٤(وأخرجه الطرباين يف الكبري برقم ) ١(
  .خمتلف فيه

  ).٤٥٨(وانظر الصفحة 
  .سنده منقطع) ٢(

(*)  

)١/٢٢(  

  

  ).١(فاستخلف على الناس معاذ بن جبل 
  ).٢(فأدركه أجله بفحل، فتويف ا بقرب بيسان : فحدثين من مسع عروة بن رومي قال: قال الوليد



): ٣(واس، وهي بني الرملة وبني بيت املقدس، وأما االصمعي فقال طاعون عمواس منسوب إىل قرية عم
  .غم وآسى: هو من قوهلم زمن الطاعون

تويف أبو عبيدة يف سنة مثان عشرة، وله مثان ومخسون سنة، وكان خيضب : قال أبو حفص الفالس
  .، وكان له عقيصتان)٤(باحلناء، والكتم 

ذ، عن أيب مسهر أنه قرأ يف كتاب يزيد ابن عبيدة، أن أبا وقال كذلك يف وفاته مجاعة، وانفرد ابن عائ
  .عبيدة تويف سنة سبع عشرة

  
ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي ) ع * ( طلحة بن عبيداهللا- ٢

  .بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، القرشي التيمي املكي، أبو حممد
__________  

  .٢٨٩ / ٥" االصابة " مها يف ) ٢ (و) ١(
معجم " وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، ومل يفطن له حمقق املطبوع وانظر " االصغر : " يف االصل) ٣(

  .٩٧١: ص" ما استعجم 
  .نبت فيه محرة خيلط بالومسة، وخيتضب به للسواد: الكتم) ٤(

، طبقات ابن ٨٠ / ٢:  ابن هشام،١٤٥: ، الزهد المحد بن حنبل١٦٤ - ١٦٠ / ١: مسند أمحد(*) 
، ٣٥٥: ، احملرب١٨١: ، تاريخ خليفة١٨٩، ١٨: ، طبقات خليفة١٦١ - ١٥٢ / ١ / ٣: سعد

، ٤٧١ / ٤: ، اجلرح والتعديل١١: ، ذيل املذيل٢٣٤ - ٢٢٨: ، املعارف٧٥ / ١: التاريخ الصغري
، ٧٧ - ٦٨ / ١:  للطرباين، املعجم الكبري٨٢ / ٥: ، البدء والتاريخ٨: ت: مشاهري علماء االمصار

(*) =  

)١/٢٣(  

  

  .أحد العشرة املشهود هلم باجلنة
  له عدة أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وله يف

  .باملكرر مثانية وثالثون حديثا" مسند بقي بن خملد " 
  ).١(له حديثان متفق عليهما، وانفرد له البخاري حبديثني، ومسلم بثالثة أحاديث 

حيىي، وموسى، وعيسى، والسائب بن يزيد، ومالك بن أوس بن احلدثان، وأبو عثمان : وهحدث عنه بن
النهدي، وقيس بن أيب حازم، ومالك بن أيب عامر االصبحي، واالحنف بن قيس التميمي، وأبو سلمة بن 

  .عبد الرمحن، وآخرون



وال بالسبط، حسن الوجه، كان رجال آدم، كثري الشعر، ليس باجلعد القطط : قال أبو عبد اهللا بن مندة
  ).٢(إذا مشى أسرع، وال يغري شعره 

  وقال إبراهيم بن املنذر احلزامي، عن عبد العزيز بن عمران، حدثين
__________  

، ٢٤٩ - ٢٣٥ / ٥: ، االستيعاب٨٧ / ١: ، حلية االولياء٣٧٤ - ٣٦٨ / ٣: مستدرك احلاكم= 
، جامع ١٣٠ / ١: ، صفوة الصفوة٢٧٠ / ٨ :، تاريخ ابن عساكر٢٣٠: اجلمع بني رجال الصحيحني

 / ١: ، ذيب االمساء واللغات٨٨ / ٢: ، اللباب٨٩ - ٨٥ / ٣: ، أسد الغابة٥ - ٣ / ٩: االصول
، تاريخ ٣١ - ٣٠ / ١: ، دول االسالم٦٢٨: ، ذيب الكمال٢٤٩ / ٢: ، الرياض النضرة٢٥١

 - ٦٨ / ٥: ، العقد الثمني١٥٠ - ١٤٧ / ٩: ، جممع الزوائد٣٧ / ١: ، العرب١٦٣ / ٢: االسالم
، خالصة ٢٣٥ - ٢٣٢ / ٥: ، االصابة٢٠ / ٥: ، ذيب التهذيب٣٤٢ / ١: ، طبقات القراء٦٩

، ٤٣ - ٤٢ / ١: ، شذرات الذهب٢٠٤ - ١٩٨ / ١٣: ، كرت العمال١٨٠: تذهيب الكمال
  .١٦ / ٣: ، رغبة اآلمل٩٠ - ٧٤ / ٧: ذيب تاريخ ابن عساكر

  . الترمجةستأيت خالل) ١(
  ).١٩١" (الكبري " ، وعند الطرباين يف ١٥٦ / ١ / ٣الطبقات البن سعد " هو يف ) ٢(

(*)  

)١/٢٤(  

  

  كان أيب أبيض يضرب إىل: إسحاق بن حيىي، حدثين موسى بن طلحة قال
احلمرة، مربوعا، إىل القصر هو أقرب، رحب الصدر، بعيد ما بني املنكبني، ضخم القدمني، إذا التفت 

  ).١(ت مجيعا التف
، وأوذي يف اهللا، مث هاجر، فاتفق أنه غاب عن وقعة بدر يف جتارة له )٢(كان ممن سبق إىل االسالم : قلت

  ).٤(وتأمل لغيبة، فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره ) ٣(بالشام 
  . وجعله على املهاجرينكان مع عمر ملا قدم اجلابية،: قال أبو القاسم بن عساكر احلافظ يف ترمجته

  .كانت يده شالء مما وقى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد: وقال غريه
  من: " عن أيب نضرة، عن جابر قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الصلت بن دينار

__________  
  .٢٣٢ / ٥" االصابة " ، وهو يف )١٩١(، والطرباين ٣٧٠ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
  .٣١٧ / ٢" تاريخ الطربي " انظر ) ٢(



ملا حتني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وصول : ١٥٤ / ١ / ٣" الطبقات " قال ابن سعد يف ) ٣(
عري قريش من الشام، بعث طلحة بن عبيداهللا، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قبل خروجه من املدينة 

  .ىت بلغا احلوراءبعشر ليال، يتحسسان خرب العري، فخرجا ح
فلم يزاال مقيمني هناك حىت مرت ما العري، وبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اخلرب، قبل رجوع 

" ، و ٤٧٨ / ٢ فانظره وانظر الطربي ١٣٦واملؤلف سيذكر ذلك ص ..." طلحة وسعيد إليه
  .٣٦٩ / ٣للحاكم " املستدرك " ، و ٦٨٣ / ١، وابن هشام ٢٣٧ / ٥" االستيعاب 

من طريق، ابن هليعة، ) ١٨٩" (الكبري " ، والطرباين يف ٣٦٨ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٤(
طلحة بن عبيداهللا بن عثمان، بن عمرو، بن كعب، بن سعد، : عن أيب االسود، عن عروة بن الزبري، قال

  .همه فضرب له سهمهبن تيم، بن مرة، كان بالشام فقدم، وكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف س
  .وأجرك: وأجري يا رسول اهللا ؟ قال: قال

  .وهو على إرساله ضعيف لضعف ابن هليعة
  .وانظر ما سبقه...وأخرجه احلاكم أيضا من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب الزهري

(*)  

)١/٢٥(  

  

  ).١" (أراد أن ينظر إىل شهيد ميشي على رجليه، فلينظر إىل طلحة بن عبيداهللا 
خربنيه االبرقوهي، أنبأنا ابن أيب اجلود، أنبأنا ابن الطالبة، أنبأنا عبد العزيز االمناطي، أنبأنا أبو طاهر أ

  .، حدثنا مكي، حدثنا الصلت)٢(املخلص، حدثنا البغوي، حدثنا داود بن رشيد 
" طلحة أوجب : " ويف جامع أيب عيسى بإسناد حسن، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم أحد

)٣.(  
  .رأيت يد طلحة اليت وقى ا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد شالء: قال ابن أيب خالد عن قيس قال

  ).٤(أخرجه البخاري 
__________  

" مسند الطيالسي " وهو يف " التقريب " إسناده ضعيف جدا الن الصلت بن دينار متروك كما يف ) ١(
)١٧٩٣.(  

وأخرجه ...وكيع، عن الصلت بن دينار، عن أيب نضرة، عن جابر: ن طريقم) ١٢٥(وأخرجه ابن ماجه 
صاحل بن موسى الطلحي، عن الصلت بن دينار، عن أيب نضرة، عن : من طريق) ٣٧٤٠(الترمذي 

  .جابر



  .وصاحل بن موسى متروك كالصلت
 ١ املختارة "، والضياء املقدسي يف ١ / ٤٥ورقة " مسنده " ، وأبو يعلى يف )٣٧٤٢(وأخرجه الترمذي 

أن أصحاب رسول :  من طريق طلحة بن حيىي، عن موسى وعيسى ابين طلحة عن أبيهما طلحة٢٧٨/ 
سله عمن قضى حنبه من هو ؟ وكانوا ال جيترئون على : اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قالوا العرايب جاهل

  .مسألته، يوقرونه ويهابونه
  .فسأل االعرايب، فأعرض عنه مث سأله، فأعرض عنه

أين : مث إين طلعت من باب املسجد، وعلي ثياب خضر، فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .وحسنه الترمذي" هذا ممن قضى حنبه : أنا يا رسول اهللا، قال: السائل عمن قضى حنبه ؟ قال

  .وهو كما قال
  .١٥٦ / ١ / ٣وله شاهد مرسل عند ابن سعد 

  .رشد وهو خطأ: يف االصل) ٢(
  يف اجلهاد، وأمحد) ١٦٩٢(باب مناقب طلحة و : يف املناقب) ٣٧٣٩(أخرجه الترمذي ) ٣(
  . وصححه ووافقه الذهيب٣٧٤ / ٣ واحلاكم ١٥٥ / ١ / ٣، وابن سعد ١٦٥ / ١

  .وسنده حسن
" ، وانظر ٥٢٢ / ٢" تاريخ الطربي " ، و ٢٣٨ / ٥" االستيعاب "  و ٢٣٣ / ٥" االصابة " وهو يف 
  .١٥٨ / ٢التاريخ البن االثري يف " الكامل 

  .غزوة أحد: يف املغازي، باب) ٤٠٦٣(يف فضائل الصحابة و ) ٣٧٢٤(أخرجه البخاري ) ٤(
 / ١ / ٣، وابن سعد )١٩٢" (الكبري " يف املقدمة، والطرباين يف ) ١٢٨(، وابن ماجه ١٦١ / ١وأمحد 
  .٢٣٨ / ٥" االستيعاب " ، وهو يف ١٥٥

(*)  

)١/٢٦(  

  

ملا : ائي من حديث حيىي بن أيوب وآخر، عن عمارة بن غزية، عن أيب الزبري، عن جابر قالوأخرج النس
كان يوم أحد، ووىل الناس، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ناحية يف اثين عشر رجال، منهم 

 كمان :أنا، قال: من للقوم ؟ قال طلحة: طلحة، فأدركهم املشركون، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أنت

  .أنا: فقال رجل
  .أنا: من هلم ؟ قال طلحة: املشركون، فقال) ١(فإذا ] التفت [ أنت، فقاتل حىت قاتل، مث : قال



  .أنت: أنا، قال: كما أنت، فقال، رجل من االنصار: قال
 أنا، فقاتل: من للقوم ؟ قال طلحة: فقاتل حىت قتل، فلم يزل كذلك حىت بقي مع نيب اهللا طلحة، فقال

: " حسن، فقال، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: طلحة، قتال االحد عشر، حىت قطعت أصابعه، فقال
  ).٢(مث رد اهللا املشركني " باسم اهللا لرفعتك املالئكة، والناس ينظرون : لو قلت

  .رواته ثقات
نا متيم بن أيب سعيد، أخربنا أبو املعايل بن أيب عصرون الشافعي، أنبأنا عبداملعزبن حممد، يف كتابه، أنبأ

بن علي التميمي، حدثنا حممد بن أيب ) ٣(أنبأنا حممد بن عبد الرمحن، أنبأنا حممد ابن أمحد، أنبأنا أمحد 
  حدثنا املعتمر، مسعت أيب، حدثنا أبو عثمان: بكر املقدمي، وعبد االعلى، قاال

__________  
  ".ى املشركون مث آذ" ما بني احلاصرتني من النسائي، ويف املطبوع ) ١(
  .باب ما يقول من يطعنه العدو:  يف اجلهاد٣٠ - ٢٩ / ٦أخرجه النسائي ) ٢(

  .ورجاله ثقات
  .إال أن أبا الزبري مدلس وقد عنعن

شعب "  يف خرب مطول من طريق آخر، والبيهقي يف ٣٦٩ / ٣" املستدرك " وأخرج احلاكم معناه يف 
 ٥" االصابة " ، ويف ١٥٤ / ١ / ٣ واخلرب عند ابن سعد ٥١ / ٣" سرية ابن كثري " ، وانظر "االميان 

 /٢٣٤.  
  ".حممد " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(

(*)  

)١/٢٧(  

  

مل يبق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تلك االيام اليت كان يقاتل ا رسول اهللا غري طلحة : قال
  ).١(وسعد عن حديثهما 

  .أخرجه الشيخان عن املقدمي
حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكري، عن طلحة بن حيىي، عن موسى وعيسى ابين : التميميوبه إىل 

: طلحة، عن أبيهما أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا العرايب جاء يسأله عمن قضى حنبه
عرايب، من هو، وكانوا ال جيترؤون على مسألته صلى اهللا عليه وسلم، يوقرونه ويهابونه، فسأله اال

 فلما رآين - وعلي ثياب خضر -فأعرض عنه، مث سأله، فأعرض عنه، مث إين اطلعت من باب املسجد 
  .أنا: قال االعرايب" أين السائل عمن قضى حنبه ؟ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



  ) ".٢(هذا ممن قضى حنبه : " قال
  .وأخرجه الطيالسي يف مسنده من حديث معاوية

  ).٣" (طلحة ممن قضى حنبه : " ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسع: قال
__________  

  .غزوة أحد: يف املغازي، باب) ٤٠٦١(و ) ٤٠٦٠(يف الفضائل، و ) ٣٧٢٣(أخرجه البخاري ) ١(
  .يف الفضائل) ٢٤١٤(ومسلم 
  .يريد أما حدثان" عن حديثهما " وقوله 
  .٥٢ / ٣" سرية ابن كثري " وانظر 

  .حسن غريب: يف املناقب وقال) ٣٧٤٢( أخرجه الترمذي )٢(
 التعليق ٢٦ وسنده حسن، وانظر الصفحة ١٥٦ / ١ / ٣، وابن سعد )٢١٧" (الكبري " والطرباين يف 

)١.(  
وإمنا هو عنده من " املصنف " من حديث معاوية كما قال " مسنده " احلديث مل يروه الطيالسي يف ) ٣(

  .١٤٦ / ٢حديث جابر 
يف املقدمة، ) ١٢٧(و ) ١٢٦(يف املناقب، وابن ماجه ) ٣٧٤٠(جه من حديث معاوية، الترمذي وأخر

  .وسنده ضعيف لضعف إسحاق بن حيىي بن طلحة التيمي
(*)  

)١/٢٨(  

  

من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان على حراء هو، " صحيح مسلم " ويف 
فما ! اهدا : "  وطلحة والزبري، فتحركت الصخرة، فقال رسول اهللاوأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي،
  ).١" (عليك إال نيب أو صديق أو شهيد 

حدثنا صاحل بن موسى، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، : سويد بن سعيد
قضى حنبه، من سره أن ينظر إىل رجل ميشي على االرض قد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢(فلينظر إىل طلحة 
حدثنا أبو سعيد االشجع، حدثنا أبو عبد الرمحن نضر بن منصور، حدثنا عقبة بن علقمة : قال الترمذي

: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول) ٣(مسعت من يف : اليشكري، مسعت عليا يوم اجلمل يقول
  ).٤(طلحة والزبري جاراي يف اجلنة 

 زيدان البجلي، وأبو بكر اجلارودي، عن االشجع، وشذ أبو يعلى املوصلي، فقال عن وهكذا رواه ابن



  .نضر، عن أبيه، عن عقبة
__________  

  .باب مناقب عثمان: يف املناقب) ٣٦٩٨(يف الفضائل، والترمذي ) ٢٤١٧(أخرجه مسلم ) ١(
  .إسناده ضعيف لعضف صاحل بن موسى) ٢(

  .يثهليس بشئ وال يكتب حد: قال ابن معني
  .منكر احلديث: وقال البخاري

  .متروك: وضعفه النسائي، وأبو حامت واجلوزجاين، وابن عدي، وابن حبان، وقال النسائي يف رواية
  .١٥٥ / ١ / ٣وأخرجه ابن سعد 
وفيه :  ونسبه إىل أيب يعلى، وإىل الطرباين يف االوسط، وقال١٤٨ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

  . متروكصاحل بن موسى وهو
  .ونسبه احلافظ إىل أيب يعلى) ٤٠١٤" (املطالب العالية " وهو يف 

  .من املطبوع" يف " سقطت لفظة ) ٣(
  .إسناده ضعيف لضعف أيب عبد الرمحن نضر بن منصور، وشيخه عقبة بن علقمة) ٤(

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من : مناقب طلحة، وقال: يف املناقب، باب) ٣٧٤١(وأخرجه الترمذي 
  .الوجه

  .ال:  وصححه، وتعقبه الذهيب بقوله٣٦٤ / ٣واحلاكم 
  ".نصر "  وقد تصحف اسم النضر يف املوضعني يف املطبوع إىل ٨٧ / ٣" أسد الغابة " وهو يف 

(*)  

)١/٢٩(  

  

ابتاع طلحة : حدثنا حممد بن طلحة، عن موسى بن حممد، عن أبيه، عن سلمة ابن االكوع قال: دحيم
أنت طلحة : " جلبل، وحنر جزورا، فأطعم الناس، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبئرا بناحية ا

  ).١" (الفياض 
، عن جدي، عن موسى بن طلحة، عن )٢(حدثين أيب : سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة

  .ملا كان يوم أحد، مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم طلحة اخلري: أبيه قال
  .، طلحة الفياض)٣(العشرية  ] ذي[ ويف غزوة 

  .إسناده لني) ٤(ويوم خيرب، طلحة اجلود 
صحبت طلحة، فما رأيت أعطى جلزيل مال من غري : قال جمالد، عن الشعيب، عن قبيصة بن جابر قال



حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى، حدثين : أبو إمساعيل الترمذي) ٥(مسألة منه 
  ن موسى، عن أبيه، أنه أتاه مال منأيب، عن جدي، ع
__________  

  .إسناده ضعيف لضعف موسى بن حممد) ١(
رواه الطرباين وفيه موسى بن حممد بن إبراهيم وهو :  وقال١٤٨ / ٩" امع " وقد ذكره اهليثمي يف 

  .جممع على ضعفه
  .سقطت من املطبوع" حدثين أيب ) " ٢ (٢٣٢ / ٥" ، ويف االصابة ٢٣٥ / ٥" االستيعاب " وهو يف 

وما أثبتناه من الطرباين، " العمرة " غزوة العسرة وهو خطأ، وقد حترفت يف املطبوع إىل : يف االصل) ٣(
  .بالسني والشني مجيعا، فبالسني من العسرة، وبالشني موضع: وقد قال بعد رواية احلديث

  .، بني مكة واملدينةوقد غزا النيب، صلى اهللا عليه وسلم ذا العشرية، وهي من ناحية ينبع
، وذكره اهليثمي يف امع ٣٧٤ / ٣، واحلاكم )٢١٨(و ) ١٩٧" (الكبري " أخرجه الطرباين يف ) ٤(
  .وفيه من مل أعرفهم:  ونسبه إىل الطرباين وقال١٤٧ / ٩

  .وسليمان بن أيوب الطلحي وثق وضعف
  ".ويوم خيرب " بدل " ويوم حنني " وعند احلاكم والطرباين 

 / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف )١٩٤" (الكبري " ، والطرباين يف ١٥٧ / ١ / ٣جه ابن سعد أخر) ٥(
٨٨.  

  .٢٣٥ / ٥" االصابة " وهو يف 
(*)  

)١/٣٠(  

  

  .حضر موت سبع مئة ألف، فبات ليلته يتململ
ته ؟ ما ظن رجل بربه يبيت وهذا املال يف بي: تفكرت منذ الليلة، فقلت: مالك ؟ قال: فقالت له زوجته

  .فأين أنت عن بعض أخالئك فإذا أصبحت، فادع جبفان وقصاع فقسمه: قالت
رمحك اهللا، إنك موفقة بنت موفق، وهي أم كلثوم بنت الصديق، فلما أصبح، دعا جبفان، : فقال هلا

أما كان لنا يف ! أبا حممد : فقسمها بني املهاجرين واالنصار، فبعث إىل علي منها جبفنة، فقالت له زوجته
  .فأين كنت منذ اليوم ؟ فشأنك مبا بقي: هذا املال من نصيب ؟ قال

  .فكانت صرة فيها حنو ألف درهم: قالت
  أنبأنا عمر بن حممد،: أخربنا املسلم بن عالن، ومجاعة، كتابة، قالوا



ا عبد اهللا أنبأنا هبة اهللا بن احلصني، أنبأنا ابن غيالن، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا إبراهيم احلريب، حدثن
جاء أعرايب إىل طلحة : بن عمر، حدثنا حممد بن يعلى، حدثنا احلسن بن دينار، عن علي بن زيد قال

إن هذه لرحم ما سألين ا أحد قبلك، إن يل أرضا قد أعطاين ا عثمان : يسأله، فتقرب إليه برجم فقال
  .الثمن: من، فقالثالث مئة ألف، فاقبضها، وإن شئت بعتها من عثمان، ودفعت إليك الث

  .فأعطاه
، حدثنا االصمعي، حدثنا ابن عمران قاضي املدينة، أن طلحة فدى عشرة من أسارى بدر )١(الكدميي 

  .قد بعت يل حائطا بسبع مئة ألف، وأنا فيه باخليار: مباله، وسئل مرة برحم، فقال
  .فإن شئت، خذه، وإن شئت، مثنه
  .إسناده منقطع مع ضعف الكدميي

__________  
 / ٤" امليزان " هو حممد بن يونس بن موسى الكدميي البصري، أحد املتروكني مترجم يف : الكدميي) ١(

  .بالراء" الكرميي " ، وقد حترف يف املطبوع إىل ٧٤
(*)  

)١/٣١(  

  

أنبأنا سعيد بن منصور، حدثنا صاحل بن موسى، عن معاوية ابن إسحاق، عن عائشة وأم : قال ابن سعد
جرح أبونا يوم أحد أربعا وعشرين جراحة، وقع منها يف رأسه شجة مربعة، : لحة قالتاإسحاق بنيت ط

، وشلت أصبعه، وكان سائر اجلراح يف جسده، وغلبه الغشي، ورسول اهللا - يعين العرق -وقطع نساه 
صلى اهللا عليه وسلم مكسورة رباعيته، مشجوج يف وجهه، قد عاله الغشي، وطلحة حمتمله، يرجع به 

  ).١(قرى، كلما أدركه أحد من املشركني، قاتل دونه، حىت أسنده إىل الشعب القه
دخلت على طلحة يوما : ابن عيينة، عن طلحة بن حيىي، حدثتين جديت سعدى بنت عوف املرية قالت

  ما لك ؟ لعل رابك من: ، فقلت)٢(وهو خاثر 
  .قد غمينال واهللا، ونعم حليلة املسلم أنت، ولكن مال عندي : أهلك شئ ؟ قال

كم : ادع يل قومي فقسمه فيهم، فسألت اخلازن! يا غالم : ما يغمك ؟ عليك بقومك، قال: فقلت
  ).٣(أربع مئة ألف : أعطى ؟ قال

  .هشام وعوف، عن احلسن البصري أن طلحة بن عبيداهللا باع أرضا له بسبع مئة ألف
  .فبات أرقا من خمافة ذلك املال، حىت أصبح ففرقه

كان طلحة : دثنا حممد بن عمر، حدثنا موسى بن حممد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه قالح: حممد بن سعد



  )٤(يغل بالعراق أربع مئة ألف، ويغل بالسراة 
__________  

  .١٥٥ / ١ / ٣" الطبقات " هو يف ) ١(
  .ثقيلها، غري نشيط: أي: هو خاثر النفس: يقال) ٢(
وأبو ) ١٩٥" (الكبري " ، والطرباين يف ٤٥٨ / ١" يخ املعرفة والتار" أخرجه الفسوي مطوال يف ) ٣(

  .١٥٧ / ١ / ٣، وهو عند ابن سعد ٨٨ / ١" احللية " نعيم يف 
  .رواه الطرباين، ورجاله ثقات:  وقال١٤٨ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

  .متنه ومعظمه: سراة الطريق: يقال) ٤(
  = (*)جبل مشرف على عرفة ينقاد : الطود: وقال االصمعي

)١/٣٢(  

  

وكان ال يدع أحدا من بين تيم ] له غالت ) ١(وباالعراض [ أكثر، ] أقل أو [ عشرة آالف دينار أو 
كل سنة بعشرة آالف، ] إذا جاءت غلته [ عائال إال كفاه، وقضى دينه، ولقد كان يرسل إىل عائشة 

  ).٣(التيمي ثالثني ألفا ) ٢(ولقد قضى عن فالن 
حدثين عثمان بن عبد الرمحن أن طلحة بن عبيداهللا قضى عن عبيداهللا بن معمر، و : قال الزبري بن بكار

  .عبد اهللا بن عامر بن كريز مثانني ألف درهم
كانت غلة طلحة كل : حدثنا ابن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، أخربين موىل لطلحة قال: قال احلميدي

  ).٤(يوم ألف واف 
  ، عن موسى بن طلحة أن معاويةحدثنا إسحاق بن حيىي: قال الواقدي

ترك ألفي ألف درهم ومئيت ألف درهم، ومن الذهب مئيت ألف : كم ترك أبو حممد من العني، قال: سأله
  عاش محيدا سخيا: دينار، فقال معاوية
__________  

  .وإمنا مسي بذلك لعلوه: السراة: إىل صنعاء يقال له= 
  . وجند يقال العالها السراةاحلجاز هو وجبال حتجز بني امة: وقال قوم

  .اجلبال واالرض احلاجزة بني امة واليمن وهلا سعة: السراة: وقال احلازمي
  .٢٠٤ / ٣" معجم البلدان " انظر 

  .قراها اليت يف أوديتها: أعراض املدينة) ١(
  .أعراض املدينة بطون سوادها حيث الزروع والنخل: وقال مشر



  .عرض بكسر أوله وسكون ثانيه، وآخره ضاد معجمةكل واد فيه شجر فهو : وقال غريه
  .١٠٢ / ٤" معجم البلدان " انظر 

  ".صبيحة التيمي " عند ابن سعد ) ٢(
  .، وحممد بن عمر هو الواقدي متروك١٥٨ - ١٥٧ / ١ / ٣اخرجه ابن سعد ) ٣(
" احللية  " وأبو نعيم يف) ١٩٦" (الكبري " ، وأخرجه الطرباين يف ١٥٨ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤(
  . مرسال عن عمرو بن دينار٨٨ / ١

  .رواه الطرباين ورجاله ثقات إال أنه مرسل:  وقال١٤٨ / ٩" امع " وقد ذكره اهليثمي يف 
  .درهم وأربعة دوانق: والوايف

(*)  

)١/٣٣(  

  

  ).٢(رمحه اهللا ) ١(شريفا، وقتل فقيد 
صادفت ذا العلم واخلربه خيار العباد * د أيا سائلي عن خيار العبا: وأنشد الرياشي لرجل من قريش

مثانية وحدهم نصره علي وعثمان * وخري قريش ذوو اهلجره وخري ذوي اهلجرة السابقون * مجيعا قريش 
وجاور قربمها قربه فمن كان بعدهم فاخرا * وطلحة واثنان من زهره وبران قد جاورا أمحدا * مث الزبري 

  فال يذكرن بعدهم فخره* 
حدثنا هشام بن يوسف، عن عبد اهللا بن مصعب، أخربين موسى بن عقبة، مسعت علقمة : نيحيىي بن مع

ملا خرج طلحة والزبري وعائشة للطلب بدم عثمان، عرجوا عن منصرفهم بذات : بن وقاص الليثي قال
ورأيت طلحة، وأحب : عرق، فاستصغروا عروة بن الزبري، وأبا بكر بن عبد الرمحن فردومها، قال

إين أراك وأحب االس إليك ! يا أبا حممد :  إليه أخالها، وهو ضارب بلحيته على زوره، فقلتاالس
ال تلمين، كنا أمس يدا واحدة على من ! يا علقمة : أخالها، إن كنت تكره هذا االمر، فدعه، فقال

ر عثمان، مما سوانا، فأصبحنا اليوم جبلني من حديد، يزحف أحدنا إىل صاحبه، ولكنه كان مين شئ يف أم
  ).٣(ال أرى كفارته إال سفك دمي، وطلب دمه 

__________  
مع أن يف اخلرب " فقريا " كذا االصل، فقيدا، وهو الصواب لكن حمقق املطبوع حذفها، وأثبت ) ١(

 والواقدي ١٥٨ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد مطوال ) ٢(نفسه ما يدل على أنه كان من االغنياء جدا 
  .متروك

  .وسكت احلاكم عنه" وطلب دمه " بدل " يف طلب دمه " ، وفيه ٣٧٢ / ٣حلاكم أخرجه ا) ٣(



  .سنده جيد: ولكن الذهيب قال يف خمتصره
  .وهو كما قال

  .هو بابة عبد الرمحن بن أيب الزناد: فإن عبد اهللا بن مصعب ترمجة بن أيب حامت وقال
  .وباقي رجاله ثقات

  ".عرضوا من معهم  ": " املستدرك" عرجوا عن منصرفهم، يف : " وقوله
(*)  

)١/٣٤(  

  

الذي كان منه يف حق عثمان متغفل وتأليب، فعله باجتهاد، مث تغري عند ما شاهد مصرع عثمان، : قلت
فندم على ترك نصرته رضي اهللا عنهما، وكان طلحة أول من بايع عليا، أرهقه قتلة عثمان، وأحضروه 

  .حىت بايع
: ، حدثنا أبو عوانة، عن حصني يف حديث عمرو بن جاوان، قالحدثنا موسى بن أعني: قال البخاري

  التقى القوم يوم اجلمل، فقام كعب بن سور
  .معه املصحف، فنشره بني الفريقني، وناشدهم اهللا واالسالم يف دمائهم، فما زال حىت قتل

  ).١(وكان طلحة من أول قتيل 
  ).٢(وذهب الزبري ليلحق ببنيه، فقتل 

أيها الناس أنصتوا، : رأيت طلحة على دابته وهو يقول: ف، حدثين أبو رجاء قالعن عو: حيىي القطان
  ).٣(فراش النار، وذباب طمع ! أف : فجعلوا يركبونه وال ينصتون، فقال

إنا داهنا يف : قال طلحة: أخربين من مسع إمساعيل بن أيب خالد، عن حكيم بن جابر قال: قال ابن سعد
  ).٤(ثل من أن نبذل دماءنا فيه، اللهم خذ لعثمان مين اليوم حىت ترضى أمر عثمان، فال جند اليوم أم

رأيت مروان بن احلكم حني رمى طلحة يومئذ : حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس قال: وكيع
  بسهم، فوقع يف ركبته، فما زال ينسح حىت

__________  
وزيد يف املطبوع " لتاريخ الصغري ا" وهو مستقيم، وهو كذلك يف " من أول قتيل " كذا االصل ) ١(

  ".قتل " إىل " قتيل " ومل ترد يف االصل، وغريت لفظة " من " لفظة 
 وفيه موسى بن أعني، وعمرو بن جاوان مل يوثقه ٧٥ / ١" التاريخ الصغري " أورده البخاري يف ) ٢(

  .غري ابن حبان
  .رجاله ثقات) ٣(



  ".ذئاب " ذباب إىل " وقد حترفت يف املطوع 
  .١٥٨ / ١ / ٣" الطبقات " أورده ابن سعد يف ) ٤(

  .ويف سنده جهالة الواسطة بني ابن سعد، وإمساعيل بن أيب خالد
(*)  

)١/٣٥(  

  

  ).١(مات 
هذا أعان على عثمان وال أطلب بثأري بعد اليوم : رواه مجاعة عنه، ولفظ عبد احلميد بن صاحل عنه

)٢.(  
  . عليقاتل طلحة يف الوزر، مبرتلة قاتل: قلت

حدثنا من مسع جويرية بن أمساء، عن حيىي بن سعيد، عن عمه، أن مروان رمى : قال خليفة بن خياط
  ).٣(قد كفيناك بعض قتلة أبيك : طلحة بسهم، فقتله، مث التفت إىل أبان، فقال

رأى علي طلحة يف واد ملقى، فرتل، فمسح التراب عن وجهه، : عن جمالد، عن الشعيب قال: هشيم
  .زيز علي أبا حممد بأن أراك جمدال يف االودية حتت جنوم السماء، إىل اهللا أشكو عجري وجبريع: وقال

  .سرائري وأحزاين اليت متوج يف جويف: معناه: قال االصمعي
عن ليث، عن طلحة بن مصرف أن عليا إنتهى إىل طلحة وقد مات، فرتل عن دابته : عبد اهللا بن إدريس

   وحليته،وأجلسه، ومسح الغبار عن وجهه
__________  

  .إسناده صحيح) ١(
  .٣٧٠ / ٣ مطوال، واحلاكم ١٥٩ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد 

ورجاله رجال :  وقال١٥٠ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف ) ٢٠١(برقم " الكبري " والطرباين يف 
سنده : قال و٢٣٥ / ٥" االصابة " ، وأورده احلافظ يف "ينسح " بدل " يسيح " الصحيح وفيه عندمها 

  .صحيح
معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن :  من طريق١٨١: أخرجه خليفة بن خياط يف تارخيه ص) ٢(

ال أطلب : نظر مروان بن احلكم إىل طلحة بن عبيداهللا يوم اجلمل، فقال: اجلارود، عن أيب سرية، قال
  .٢٣٥ / ٥" االصابة " ظ يف وإسناده صحيح كما قال احلاف" بثأري بعد اليوم، فرماه بسهم فقتله 

  .٢٤٣ / ٥" االستيعاب " بالبصرة، واخلرب يف ) ٣٦(ووقعة اجلمل كانت سنة 
احلسني بن حيىي املروزي، عن :  من طريق٣٧١ / ٣، واحلاكم ١٨١: أخرجه خليفة بن خياط ص) ٣(



" وانظر ...غالب بن حليس الكليب أيب اهليثم، عن جويرية بن أمساء، عن حيىي بن سعيد، حدثنا عمي
  .٢٤٤ / ٥" الستيعاب 

(*)  

)١/٣٦(  

  

  ).١(ليتين مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة : وهو يترحم عليه، وقال
  .مرسل

بشروا قاتل طلحة : وروى زيد بن أيب أنيسة، عن حممد بن عبد اهللا من االنصار، عن أبيه أن عليا قال
  .بالنار

، حدثنا أبو سعد، أبنأنا ابن محدان، أنبأنا أبو يعلى، أخربنا ابن أيب عصرون، عن أيب روح، أنبأنا متيم
حدثنا عمرو الناقد، حدثنا اخلضر بن حممد احلراين، حدثنا حممد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن حممد بن 

  .إبراهيم التيمي
أعلم حبديث رسول ) ٢(أرأيتك هذا اليماين هو : جاء رجل إىل طلحة فقال: عن مالك بن أيب عامر، قال

أما أن قد مسع من رسول اهللا :  نسمع منه أشياء ال نسمعها منكم، قال- يعين أبا هريرة - منكم اهللا
إنا كنا أهل بيوت، وكنا إمنا نأيت رسول اهللا : صلى اهللا عليه وسلم ما مل نسمع، فال أشك، وسأخربك

 مسع ما مل نسمع، غدوة وعشية، وكان مسكينا ال مال له، إمنا هو على باب رسول اهللا، فال أشك أنه قد
  ).٣(وهل جتد أحدا فيه خري يقول على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يقل ؟ 

  ما يل: وروى جمالد، عن الشعيب، عن جابر أنه مسع عمر يقول لطلحة
__________  

 / ٩" امع " هو على إرساله ضعيف لضعف ليث، ومع ذلك فقد حسن اهليثمي إسناده يف ) ١(
١٥٠.  
  ).٢٠٢(، والطرباين ٣٧٢ / ٣" املستدرك " يف وهو 

مسعت عليا، رضي اهللا عنه، يوم اجلمل يقول البنه : عن قيس بن عبادة قال) ٢٠٣(وأخرجه الطرباين 
  .وددت أين كنت مت مذ عشرين سنة! يا حسن : احلسن

  .ورجاله ثقات
  .وإسناده جيد: ١٥٠ / ٩" امع " وقال اهليثمي يف 

  .وعسقطت من املطب) ٢(
" وحسنه هو واحلافظ يف ...ابن إسحاق، به: من طريق) ٣٨٣٧(رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي ) ٣(



  ".الفتح 
علي بن املديين، عن وهب بن جرير، عن أبيه، :  من طريق١٠٩ / ٨" البداية " وأخرجه ابن كثري يف 
  .٤٣٦: ين صيف الد الثا" أيب هريرة " وسيأيت اخلرب يف ترمجة ...عن حممد بن إسحاق

(*)  

)١/٣٧(  

  

أراك شعثت واغربرت مذ تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ لعله أن ما بك إمارة ابن عمك، يعين 
إين العلم كلمة ال يقوهلا رجل حيضره املوت، إال وجد روحه : " معاذ اهللا، إين مسعته بقول: أبا بكر، قال

فلم أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " م القيامة هلا روحا حني خترج من جسده، وكانت له نورا يو
  .عنها، ومل خيربين ا فذاك الذي دخلين

  .فأنا أعلمها: قال عمر
  ).١(صدقت : الكملة اليت قاهلا لعمه: فلله احلمد ؟، فما هي ؟ قال: قال

لت على علي دخ: ، موىل لطلحة، قال)٢(حدثنا أبو مالك االشجعي، عن أيب حبيبة : أبو معاوية وغريه
  إين الرجو أن جيعلين اهللا: مع عمران بن طلحة بعد وقعة اجلمل، فرحب به وأدناه، مث قال

__________  
  .جمالد فيه ضعف) ١(

  .لكن احلديث صحيح
مسعر، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، عن حيىي بن : من طريق) ٢(فقد أخرجه ابن حبان رقم 

مر عمر بن اخلطاب بطلحة بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه : تطلحة، عن أمه سعدى املرية قال
  .ال: أساءتك إمرة ابن عمك ؟ قال: وسلم، وهو مكتئب، فقال

إين العلم كلمة ال يقوهلا عبد عند موته إال : " ولكين مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول
  .فقبض ومل أسأله" ا عند املوت كانت له نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان هلا روح

  .ما أعلمها إال الكملة اليت أراد عليها عمه: " فقال
  ".ولو علم أن شيئا أجنى له منها المره به 

  .ورجاله ثقات
 من طريق أسباط، عن مطرف، عن عامر، عن حيىي بن طلحة، عن أبيه طلحة ١٦١ / ١وأخرجه أمحد 

مالك يا أبا فالن، لعلك ساءتك إمرة ابن عمك يا أبا فالن : لرأى عمر طلحة بن عبيداهللا ثقيال فقا: قال
  .ال: ؟ قال



إال أين مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حديثا ما منعين أن أسأله عنه إال القدرة عليه حىت 
  .مات

: قال" ه إين العلم كلمة ال يقوهلا عبد عند موته إال أشرق هلا لونه، ونفس اهللا عنه كربت: " مسعته يقول
  .إين العلم ما هي: فقال عمر رضي اهللا عنه

  تعلم كلمة: وما هي ؟ قال: قال
  .أعظم من كلمة أمر ا عمه عند املوت ؟ ال إله إال اهللا

  .صدقت هي واهللا هي وإسناده صحيح: قال طلحة
  . وواقعه الذهيب٣٥١ - ٣٥٠ / ١وصححه احلاكم 

  ".حبيشة " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(
(*)  

)١/٣٨(  

  

 ] ١٥: احلجر) [ ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلني: (ممن قال فيهم) ١(وأباك 
ويكونوا إخواننا يف ) ٢(اهللا أعدل من ذلك أن يقبلهم : فقال رجالن جالسان، أحدمها احلارث االعور

  .قوما أبعد أرض وأسحقها: اجلنة، قال
  ).٤(إذا كانت لك حاجة، فائتنا : يا ابن أخي! أكن أنا وطلحة ) ٣(فمن هو إذا مل 

لقد رأيتين يوم أحد، وما قريب أحد غري جربيل : " وعن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لدى ساعة * وطلحة يوم الشعب آسى حممدا : ، فقيل يف ذلك) "٥(عن مييين، وطلحة عن يساري 

أصابعه حتت الرماح فشلت وكان إمام الناس بعد * ت ضاقت عليه وسدت وقاه بكفيه الرماح فقطع
عقرت يوم أحد يف مجيع جسدي حىت يف : أقر رحا إالسالم حىت استقرت وعن طلحة قال* حممد 
  .ذكري

: ، حدثنا حممد بن عمر، حدثين إسحاق بن حيىي، عن جدته سعدى، بنت عوف، قالت)٦(قال ابن سعد 
  ومئتا) ٧(قتل طلحة ويف يد خازنه ألف ألف درهم 

__________  
  ".وإياك " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".تقتلهم باالمس وتكونون إخوانا " طبقات ابن سعد " يف الطربي، و ) ٢(
  ".فمن هو إذا إن أكن أنا وطلحة " حترفت عند حمقق املطبوع إىل ) ٣(
 ٤" تفسري ابن كثري "  وانظر ٣٦ / ١٤" تفسريه " ، والطربي يف ١٦٠ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤(



 /١٦٤.  
كرت " وهو ضعيف جدا وانظر االبيات يف ) ٣(تعليق رقم ) ٢٤٤(سيأيت احلديث يف الصفحة ) ٥(

  .٢٠٣ / ١٣" العمال 
  .١٥٨ / ١ / ٣" الطبقات " يف ) ٦(
  ".ألفا ألف درهم " الذي يف الطبقات ) ٧(

(*)  

)١/٣٩(  

  

  ).١(درهم ألف درهم، وقومت أصوله وعقاره ثالثني ألف ألف 
وقد خلف طلحة ثالث مئة محل من : أعجب ما مريب قول ابن اجلوزي يف كالم له على حديث قال

  .الذهب
رأيت طلحة : أتى رجل عائشة بنت طلحة فقال: وروى سعيد بن عامر الضبعي، عن املثىن بن سعيد قال

  .فإن الرت قد آذاين! قل لعائشة حتولين من هذا املكان : يف املنام، فقال
  .فركبت يف حشمها، فضربوا عليه بناء واستثاروه

  .فلم يتغري منه إال شعريات يف إحدى شقي حليته، أو قال رأسه، وكان بينهما بضع وثالثون سنة: قال
  .وحكى املسعودي أن عائشة بنته هي اليت رأت املنام

وستني سنة أو حنوها، وكان قتله يف سنة ست وثالثني يف مجادى اآلخرة، وقيل يف رجب، وهو ابن ثنتني، 
  ).٢(وقربه بظاهر البصرة 

  .إن الذي قتل طلحة، مروان بن احلكم: قال حيىي بن بكري، وخليفة بن خياط، وأبو نصر الكالباذي
  .ولطلحة أوالد جنباء، أفضلهم حممد السجاد

  .كان شابا، خريا، عابدا، قانتا هللا
صرعه بره : مل أيضا، فحزن عليه علي، وقالولد يف حياة النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قتل يوم اجل

  .بأبيه
__________  

  .الثانية" ألف " سقط من املطبوع لفظ ) ١(
أن طلحة قتل وسنه أربع وستون ودفن بالبصرة يف ناحية ) ١٩٩" (الكبري " روى الطرباين يف ) ٢(

  .ثقيف



  .١٢٠ / ٩" امع " ولكن يف سنده الواقدي، وهو متروك وانظر 
(*)  

)١/٤٠(  

  

ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن ) ع * ( الزبري بن العوام- ٣
  .لؤي بن غالب

حواري رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبد املطلب، وأحد العشرة املشهود 
ل اهللا، أبو عبد اهللا رضي اهللا عنه، الستة أهل الشورى، وأول من سل سيفه يف سبي) ١(هلم باجلنة، وأحد 

  .عشرة سنة) ٢(أسلم وهو حدث، له ست 
أسلم الزبري، ابن مثان سنني، ونفحت نفحة من الشيطان : وروى الليث، عن أيب االسود، عن عروة قال

أن رسول اهللا أخذ بأعلى مكة، فخرج الزبري وهو غالم، ابن اثنيت عشرة سنة، بيده السيف، فمن رآه 
  :العجب، وق

__________  
، ٨٠ - ٧٠ / ١ / ٣: ، طبقات ابن سعد١٤٤: ، الزهد المحد١٦٧ - ١٦٤ / ١: مسند أمحد(*) 

، ٦٨: ، تاريخ خليفة٢٩١، ١٨٩، ١٣: ، طبقات خليفة١٠٦، ١٠٣، ٢٢، ٢٠: نسب قريش
، ١١: ، ذيل املذيل٢٢٧ - ٢١٩: ، املعارف٧٥ / ١: ، التاريخ الصغري٤٠٩ / ٣: التاريخ الكبري

 - ٧٧ / ١: ، معجم الطرباين الكبري٩: ت: ، مشاهري علماء االمصار٥٧٨ / ٣: ح والتعديلاجلر
 - ٣٠٨ / ٤: ، االستيعاب٨٩ / ١: ، حلية االولياء٣٦٨ - ٣٥٩ / ٣: ، مستدرك احلاكم٨٦

 - ٥ / ٩: ، جامع االصول١٣٢ / ١: ، صفوة الصفوة١٥٠: ، اجلمع بني رجال الصحيحني٣٢٠
 / ١: ، ذيب االمساء واللغات٢٥٢ - ٢٤٩ / ٢: ، أسد الغابة١ / ١٧٢ / ٦: ، ابن عساكر١٠

 / ١:  العرب٣٠ / ١، دول االسالم، ٤٢٩: ، ذيب الكمال٢٦٢: ، الرياض النضرة١٩٦ - ١٩٤
، ٣١٨ / ٣، ذيب التهذيب، ٤٢٩ / ٤: ، العقد الثمني١٥٣ - ١٥٠ / ٩: ، جممع الزوائد٣٧

  ، خالصة٩ - ٧ / ٥: االصابة
، شذرات ٢١٢ - ٢٠٤ / ١٣: ، كرت العمال١٧٢ / ١: ، تاريخ اخلميس١٢١: لكمالتذهيب ا
، ذيب تاريخ ابن ٣٥٠ / ٤ و ٤٦٨ / ٢: ، خزانة االدب للبغدادي٤٤ - ٤٢ / ١: الذهب
  .٣٧١ - ٣٥٨ / ٥: عساكر

  .١٥٨ - ١٥٣ / ٢تاريخ االسالم 
  ".أهل " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(



  ".ستة " يف االصل ) ٢(
(*)  

)١/٤١(  

  

أتيت : ما لك يا زبري ؟ فأخربه وقال: الغالم معه السيف، حىت أتى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  ).١(أضرب بسيفي من أخذك 

، إذا ركب خطت رجاله االرض، وكان خفيف اللحية )٢(وقد ورد أن الزبري كان رجال طويال 
  .والعارضني

  .روى أحاديث يسرية
، ومصعب، وعروة، وجعفر، ومالك بن أوس بن احلدثان، واالحنف بن قيس، عبد اهللا: حدث عنه بنوه

  .و عبد اهللا بن عامر بن كريز، ومسلم بن جندب، وأبو حكيم مواله، وآخرون
  ).٣(اتفقا له على حديثني، وانفرد له البخاري بأربعة أحاديث، ومسلم حبديث 

  .نبل، أنبأنا ابن احلصني، حدثنا ابن املذهبأنبأنا ح: أخربنا املسلم بن حممد ومجاعة، إذنا، قالوا
وأنبأنا حممد بن عبد السالم، أنبأنا ) ح(أنبأنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب 

  عبداملعز بن حممد، أنبأنا متيم، أنبأنا أبو سعد الطبيب، أنبأنا أبو عمرو احلريي، أنبأنا أبو
__________  

  .ابن هليعة، عن أيب االسود، عن عروة:  من طريق٣٦١ - ٣٦٠ / ٣" درك املست" هو يف ) ١(
  االمام أمحد، عن محاد بن أسامة، عن هشام بن:  من طريق٨٩ / ١" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 
  .ورجاله ثقات...عروة بن أبيه عروة

  .٨  /٤" االصابة " ، و ٢٥٠ / ٢" أسد الغابة "  و ٣١١ / ٣" االستيعاب " وانظر 
 / ٣، واحلاكم )٢٢٤(و ) ٢٢٣(برقم " الكبري " ، والطرباين يف ٧٥ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

  . وانظر اخلالف يف بعض االلفاظ٧ / ٤" االصابة "  و ١٥٠ / ٩" جممع الزوائد "  وانظر ٣٦٠
  .سترد هذه االحاديث خالل الترمجة، وخنرجها يف مواضعها) ٣(

(*)  

)١/٤٢(  

  



 ولفظ أيب -حدثنا عبد الرمحن، حدثنا شعبة، عن جامع بن شداد عن عامر : هري، قااليعلى، حدثنا ز
ما لك ال حتدث عن رسول اهللا : قلت اليب:  قال-مسعت عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه : يعلى

ما فارقته منذ أسلمت، ولكن مسعت منه : صلى اهللا عليه وسلم، كما حيدث عنه فالن وفالن ؟ قال
  .، مل يقل أبو يعلى متعمدا)١" (من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار : " ة، مسعته يقولكلم

__________  
  .إسناده صحيح) ١(

  . عن حممد بن جعفر، كالمها عن شعبة١٦٥ / ١ عن عبد الرمحن بن مهدي و ١٦٧ / ١وأخرجه أمحد 
، وأخرجه أبو داود ... عن شعبة، بهيف املقدمة، من طريق حممد بن جعفر،) ٣٦(وأخرجه ابن ماجه 

باب التشديد يف الكذب على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، من طريق بيان بن : يف العلم) ٣٦٥١(
 من طريق أيب ١٧٨ / ١وأخرجه البخاري ...بشر، عن وبرة بن عبد الرمحن، عن عامر بن عبد اهللا به

  ".الكربى " بوع من سنن النسائي، ولعله يف ومل جنده يف املط..الوليد الطيالسي، عن شعبة، به
  .له أيضا" خمتصر أيب داود " فقد نسبه املنذري يف 

  .واحلديث متواتر
باب تغليظ الكذب على : يف املقدمة) ٤(يف اجلنائز، ومسلم برقم ) ١٢٩١(فقد أخرجه البخاري 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املغرية
  ،٢٠٢، ٢٧١ / ٢يف العلم، وأمحد ) ٢٦٧١(النبياء، والترمذي يف ا) ٣٤٦١(وأخرجه البخاري 

  .، عن عبد اهللا بن عمر٢١٤
 ٢يف املقدمة، وأمحد ) ٣٤(يف املقدمة، وابن ماجه ) ٣(يف االدب، ومسلم ) ٦١٩٧(وأخرجه البخاري 

  .، عن أيب هريرة٥١٩، ٤٦٩، ٤١٣، ٤١٠/ 
  .ملقدمة، عن عبد اهللا بن مسعوديف ا) ٣٠(يف العلم، وابن ماجه ) ٢٦٦١(وأخرجه الترمذي 

، ٩٨ / ٣، وأمحد ٧٦ / ١يف املقدمة، والدارمي ) ٣٢(يف املقدمة، وابن ماجه ) ٢(وأخرجه مسلم 
  .، عن أنس بن مالك٢٨٠، ٢٧٨، ٢٢٣، ٢٠٩، ٢٠٣، ١٧٦، ١٦٦، ١١٦، ١١٣

 عن ٥٦، ٤٦، ٤٤، ٣٦ / ٣يف املقدمة وأمحد ) ٣٧(يف الزهد، وابن ماجه ) ٣٠٠٤(وأخرجه مسلم 
  .أيب سعيد اخلدري

  . عن جابر٣٠٣ / ٣، وأمحد ٧٦ / ١يف املقدمة، والدارمي ) ٣٣(وأخرجه ابن ماجه 
  . عن أيب قتادة١١٢ / ١يف املقدمة، واحلاكم ) ٣٥(وأخرجه ابن ماجه 
  .يف املقدمة، عن علي) ٣١(وأخرجه ابن ماجه 
  . عن ابن عباس٧٦ / ١وأخرجه الدارمي 

، ١٥٦ / ٤ عن سلمة بن االكوع، و ٤٧ / ٤قيس ابن سعد بن عبادة و  عن ٤٢٢ / ٣وأخرجه أمحد 
  . عن عقبة بن عامر٢٠٢



، عن رجل من ٤١٢ / ٤ عن خالد بن عرفطة، و ٢٩٤ / ٤ عن زيد بن أرقم، و ٣٦٧ / ٤و 
  .الصحابة

(*)  

)١/٤٣(  

  

 احلق اليوسفي، أنبأنا أخربنا أبو سعيد سنقر بن عبد اهللا احلليب، أنبأنا عبد اللطيف بن يوسف، أنبأنا عبد
علي بن حممد، أنبأنا علي بن أمحد املقرى، حدثنا عبد الباقي بن قانع، حدثنا أمحد بن علي بن مسلم، 

حدثنا شعبة، عن جامع بن شداد، عن : وحدثنا بشر، حدثنا عمرو بن حكام، قاال) ح(حدثنا أبو الوليد 
 حتدث عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، كما ما لك ال: قلت اليب: عامر بن عبد اهللا، عن أبيه، قال

من كذب علي متعمدا، : " أما إين مل مل أفارقه منذ أسلمت، ولكن مسعته يقول: حيدث ابن مسعود ؟ قال
  ".فليتبوأ مقعده من النار 

  .، عن وبرة، عن عامر ابن عبد اهللا حنوه)١(رواه خالد بن عبد اهللا الطحان، عن بيان بن بشر 
  .ق شعبة البخاري، وأبو داود، والنسائي، والقزويينأخرج طري

كان علي، والزبري، وطلحة، وسعد، عذار عام واحد، : عن موسى بن طلحة قال: قال إسحاق بن حيىي
  .يعين ولدوا يف سنة

  .كان طلحة، والزبري، وعلي، أترابا: وقال املدائين
: وكان عمه يعلقه ويدخن عليه وهو يقولهاجر الزبري وهو ابن مثان عشرة سنة، : عروة) ٢(وقال يتيم 

  ).٣(ال أرجع إىل الكفر أبدا 
__________  

  ".يسار بن بشار " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
  .حممد بن عبد الرمحن النوفلي املدين: أبو األسود وامسه: سقطت من املطبوع وكنيته) ٢(

  .الن أباه كان أوصى إليه" يتيم عروة " ولقب 
 / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف )٢٣٩" (الكبري " ، وعند الطرباين يف ٨٩ / ١" لية احل" هو يف ) ٣(

  .ورجاله ثقات إال أنه مرسل: ، وقال١٥١
  .٣٦٠ / ٣وأخرجه احلاكم 

(*)  

)١/٤٤(  

  



: أخربت أنك أخذت، قال: جاء الزبري بسيفه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ما لك ؟ قال: قال عروة
  .كنت أضرب به من أخذك:  ماذا ؟ قالفكنت صانعا

  ).١(فدعا له ولسيفه 
وروى هشام عن أبيه عروة، أن الزبري كان طويال ختط رجاله االرض إذا ركب الدابة، أشعر، وكانت 

وجير * إمنا أضربه لكي يدب : قتلته، أهلكته، قالت: أمه صفية تضربه ضربا شديدا وهو يتيم، فقيل هلا
  وكسر يد غالم ذات يوم، فجئ بالغالم إىل صفية، فقيل هلا ذلك،: لقا) ٢(اجليش ذا اجللب 

وأسلم على ما بلغين : قال ابن إسحاق) ٣(أأقطا أم مترا أم مشمعال صقرا * كيف وجدت وبرا : فقالت
  .الزبري، وعثمان، وطلحة، و عبد الرمحن، وسعد: على يد أيب بكر

  نيب اهللا، وله سبعقاتل الزبري مع : وعن عمر بن مصعب بن الزبري قال
__________  

  ).١(التعليق رقم ) ٤٢(سبق خترجيه ص ) ١(
" ، وابن سعد خمتلف عما هو هنا يف بعض ألفاظه فرواية البيت الثاين يف "االصابة " الرجز يف ) ٢(

 / ٣البن سعد " الطبقات " والذي هنا هو يف " ويهزم اجليش ويأيت بالسلب  " ٨ - ٧ / ٤" االصابة 
٧١ / ١.  
بالزاي، وليست بالواو كما هي هنا، ومثلهما رواية " زبرا " هي " االصابة " رواية ابن سعد، و ) ٣(

  .اللسان
ما يتخذ من اللنب املخيض يطبخ مث : قال االزهري: بفتح اهلمزة وكسر القاف، وقد تسكن: واالقط

  .يترك حىت ميصل
  .السريع، يكون يف الناس واالبل: واملشمعل

  ".أم " بني أأقطا، وبني " حسبته " االصل لفظة وقد أقحمت يف 
(*)  

)١/٤٥(  

  

  .عشرة
كان يوم بدر مع : قال) ١(أسد بن موسى، حدثنا جامع أبو سلمة، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن البهي 

الزبري على فرس على امليمنة، واملقداد بن االسود على فرس : رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فارسان
  ).٢(يسرة على امل

كانت على الزبري يوم بدر عمامة صفراء، فرتل جربيل على سيماء : وقال هشام بن عروة، عن أبيه، قال



  ).٣(الزبري 
  عن عقبة بن مكرم، حدثنا مصعب بن سالم، عن سعد: الزبري بن بكار

ئكة كذلك كانت على الزبري يوم بدر عمامة صفراء، فرتلت املال: ابن طريف، عن أيب جعفر الباقر، قال
)٤.(  

__________  
والبهي هذا هو عبد اهللا ابن يسار " لعلها امليمي " مل تتبني حملقق املطبوع قراءا، وقال يف اهلامش ) ١(

  .موىل مصعب بن الزبري، تابعي
  .، كالمها البن حجر"ذيب التهذيب " ، و )٧(، الورقة "نزهة االلباب يف معرفة االلقاب " انظر 

هو :  ونسبه إىل الطرباين، وقال٨٣ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف )٢٣١(رباين أخرجه الط) ٢(
  .مرسل

هو :  ونسبه إىل الطرباين، وقال٨٤ / ٦" امع " ، وذكره اهليثمي يف )٢٣٠(أخرجه الطرباين ) ٣(
  .مرسل صحيح االسناد

حممد بن :  من طريق٧٢  /١ / ٣، وأخرجه ابن سعد "التقريب " سعد بن طريف متروك كما يف ) ٤(
وكيع، عن هشام بن عروة، : ومن طريق...عمر، عن موسى بن حممد بن إبراهيم، عن أبيه، عن الزبري

عن محزة بن : عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، ومرة ثانية:  وقال مرة-عن رجل من ولد الزبري 
صم الكاليب، عن مهام، عن هشام بن عروة، عمرو بن عا: ، ومن طريق...كان على الزبري: عبد اهللا قال
محاد بن سلمة، عن هشام بن : من طريق) ٢٣٠(، وأخرجه الطرباين ...كانت على الزبري: عن أبيه، قال

  .عروة، عن عروة
  .وهو مرسل صحيح االسناد: ٨٤ / ٦" امع " وقال اهليثمي يف 
م بن عروة، عن عباد بن عبد اهللا  من طريق أيب إسحاق الفزاري، عن هشا٣٦١ / ٣وأخرجه احلاكم 

  .بن الزبري
(*)  

)١/٤٦(  

  

عند البالء وفارس * جدي ابن عمة أمحد ووزيره : وفيه يقول عامر بن صاحل بن عبد اهللا بن الزبري
* شهد الوغى يف الالمة الصفراء نزلت بسيماه املالئك نصرة * الشقراء وغداة بدر كان أول فارس 

  باحلوض يوم تألب االعداء
  .ومل يطول االقامة ا) ١(وهو ممن هاجر إىل احلبشة فيما نقله موسى بن عقبة، وابن إسحاق 



 - يعين الزبري وأبا بكر -كان أبواك ) ! ٢(يا ابن أخيت : أبو معاوية، عن هشام عن أبيه، قالت عائشة
   ].١٧٢: آل عمران) [ الذين استجابوا اهللا والرسول من بعد ما أصام القرح(من 

ا انصرف املشركون من أحد، وأصاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه ما أصام، خاف أن مل
من ينتدب هلؤالء يف آثارهم، حىت يعلموا أن بنا قوة، فانتدب أبو بكر والزبري يف سبعني، : يرجعوا، فقال

ن اهللا وفضل مل ميسسهم فانقلبوا بنعمة م: (فخرجوا يف آثار املشركني، فسمعوا م، فانصرفوا، قال تعاىل
  ).٣(مل يلقوا عدوا  ] ١٧٤: آل عمران[ اآلية ) سوء

من يأتينا خبرب بين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق: جابر: وقال البخاري، ومسلم
  .أنا، فذهب على فرس، فجاء خبربهم: قريظة ؟ فقال الزبري

  مث
__________  

  .٣٢٢ / ١" سرية ابن هشام " انظر ) ١(
  ".أخي " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
) ٩٦: (باب الذين استجابوا هللا والرسول، والواحدي ص: يف املغازي) ٤٠٧٧(أخرجه البخاري ) ٣(

  .سبعني: إىل قوله...كالمها من طريق أيب معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة
ضائل طلحة والزبري، وابن ماجه باب من ف: يف الفضائل) ٢٤١٨(وأخرج اجلزء االول منه، مسلم 

  .٣٦٣ / ٣، واحلاكم )٢٦٣(، واحلميدي ٧٣ / ١ / ٣يف املقدمة، وابن سعد ) ١٢٤(
(*)  

)١/٤٧(  

  

لكل نيب حواري، : " أنا، فذهب، مث الثالثة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال الثانية، فقال الزبري
  ).١" (وحواري الزبري 

  .ر عنهرواه مجاعة عن ابن املنكد
  قال رسول اهللا: وروى مجاعة، عن هشام عن أبيه، عن ابن الزبري قال

  ).٢" (إن لكل نيب حواريا، وإن حواري الزبري : " صلى اهللا عليه وسلم
: " عن هشام بن عروة، عن ابن املنكدر، عن جابر، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو معاوية

  ).٣" (الزبري ابن عميت، وحواري من أميت 
: " أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي فقال: عن هشام، عن أبيه عن الزبري قال: يونس بن بكري

  ).٤" (لكل نيب حواري وحواري الزبري وابن عميت 



  وبإسنادي يف املسند إىل أمحد بن حنبل، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا
__________  

باب : يف فضائل الصحابة) ٣٧١٩(، والبخاري ٣٦٥، ٣٣٨، ٣١٤، ٣٠٧ / ٣أخرجه أمحد ) ١(
يف ) ٣٧٤٥(باب فضائل طلحة والزبري، والترمذي : يف الفضائل) ٢٤١٥(مناقب الزبري، ومسلم 

" الكبري " باب فضائل الزبري، والطرباين يف : يف املقدمة) ١٢٢(باب مناقب الزبري، وابن ماجه : املناقب
  ).١٢٣١( وأخرجه احلميدي ٧٤ / ١ / ٣البن سعد " الطبقات " ، وهو يف )٢٢٧(

  .خالصة االنسان وصفيه املختص به كأنه أخلص ونقي من كل عيب: واحلواري
  .تبييضها وغسلها: وحتوير الثياب

الناصر، : احلواري: وقيل: حواريني، الم كانوا قصارين يبيضون الثياب: ومنه مسي أصحاب عيسى
  . مسعوا حوارينيفلما انضم هؤالء إىل عيسى وتابعوه ونصروه

  .ونسبه إىل أمحد، والطرباين" امع " ، وذكره اهليثمي يف ٤ / ٤إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٢(
  .إسناد أمحد املتصل رجاله رجال الصحيح: وقال

لكنه يف جدول اخلطأ والصواب " عن ابن الزبري : " وقد ذكر السند يف املطبوع على الصواب، فقال
، فأخطأ، الن احلديث من مسند عبد اهللا بن "ابن " حبذف " عن الزبري : "  يقرأأشار على القارئ أن

  .الزبري، ال من مسند أبيه الزبري
  .٣١٤ / ٣إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٣(
  . ووافقه الذهيب، وهو كما قاال٣٦٢ / ٣، وصححه احلاكم ٧٣ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤(

(*)  

)١/٤٨(  

  

  استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده، فقال: رقالزائدة، عن عاصم، عن ز
لكل نيب حواري : " بشر قاتل ابن صفية بالنار، مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: علي

  .تابعه شيبان، ومحاد بن سلمة) ١" (وحواري الزبري 
  .استأذن قاتل الزبري، فذكره: وروى جرير الضيب، عن مغرية، عن أم موسى قالت

وحواري من : " روى يزيد بن أيب حبيب، عن مرثد اليزين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالو
  ).٢" (الرجال الزبري، ومن النساء عائشة 

فقال ! يا ابن حواري رسول اهللا : عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه مسع رجال يقول: ابن أيب عروبة
  ).٣ (إن كنت من آل الزبري، وإال فال: ابن عمر



  .الناصر: رواه ثقتان عنه، واحلواري
  .اخلالص من كل شئ: احلواري: وقال مصعب الزبريي

  .اخلليل: احلواري: وقال الكليب
__________  

  .مطوال) ٢٤٣(، والطرباين ١٠٣، ١٠٢، ٨٩ / ١إسناده حسن، وأخرجه أمحد ) ١(
را بدون املقدمة، وهو عند ابن كالمها خمتص) ٢٢٨(يف املناقب، والطرباين ) ٣٧٤٥(وأخرجه الترمذي 

  .، ووافقه الذهيب٣٦٧ / ٣ مطوال أيضا، وصححه احلاكم ٧٣ / ١ / ٣سعد 
  .مرسال ونسبه إىل الزبري بن بكار، وابن عساكر) ٣٣٢٩١(ذكره صاحب الكرت برقم ) ٢(

  .ورجاله موثوقون، ولكنه مرسل: ٨٠ / ٧" الفتح " وقال احلافظ يف 
  .رجاله ثقات) ٣(

، ونسبه ١٥١ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف )٢٢٥(، والطرباين ٧٤ / ١ / ٣ن سعد وأخرجه اب
  .ورجاله ثقات: إىل البزار، وقال

" ، و ٣١٢ / ٣" االستيعاب " ، ونسبه إىل أمحد بن منيع، وانظر )٤٠١١" (املطالب العالية " وهو يف 
  .٨ / ٤" االصابة 

(*)  

)١/٤٩(  

  

مجع يل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : ، عن أبيه قال)١( ابن الزبري عن أبيه، عن: هشام بن عروة
  ).٢(أبويه 

املقرى، أنبأنا أبو سعد االديب، أنبأنا أبو عمرو ) ٣(أخربنا ابن أيب عصرون، أنبأنا أبو روح، أنبأنا متيم 
ن هشام بن عروة، احلريي، أنبأنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا حوثرة ابن أشرس، حدثنا محاد بن سلمة، ع

يا بين، : قد رأيتك حتمل على فرسك االشقر يوم اخلندق، قال! يا أبة : عن أبيه، أن ابن الزبري قال له
ارم : " فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يومئذ ليجمع البيك أبويه، يقول: نعم، قال: رأيتين ؟ قال

  ).٤" (فداك أيب وأمي 
ملا كان يوم : أسامة، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عبد اهللا ابن الزبري قالحدثنا أبو ": مسنده " أمحد يف 

اخلندق، كنت أنا وعمر بن أيب سلمة يف االطم الذي فيه نساء النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أطم حسان، 
  ).٥(فكان عمر يرفعين وأرفعه، فإذا رفعين، عرفت أيب حني مير إىل بين قريظة، فيقاتلهم 

__________  



ابن الزبري هو عبد اهللا كما جاء مصرحا به يف رواية أمحد، وابن ماجه، والراوي عنه هنا أخوه ) ١(
  .عروة، و عبد اهللا روى عنه أبيه الزبري

  ".عن ابن الزبري " وقد التبس امره يف املطبوع، فأشار على القارئ يف جدول اخلطأ والصواب أن حيذف 
" االستيعاب " باب فضل الزبري، وهو يف : يف املقدمة) ١٢٣(، وابن ماجه ١٦٤ / ١أخرجه أمحد ) ٢(
  .٨ / ٤" االصابة " ، ويف ٣١٤ / ٣
  .سقطت من املطبوع) ٣(
  .رجاله ثقات، وانظر ختريج احلديث الذي يليه) ٤(
وكان يقاتل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : " ، ومتامه١٦٤ / ١" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ٥(

تاهللا إن كنت : يا أبت: من يأيت بين قريظة فيقاتلهم ؟ فقلت له حني رجع: ندق، فقالوسلم يوم اخل
أما واهللا إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! يا بين : العرفك حني متر ذاهبا إىل بين قريظة، فقال

  .فداك أيب وأمي: ليجمع يل أبويه مجيعا يفديين ما، يقول
  .باب مناقب الزبري مبعناه: يف فضائل الصحابة) ٣٧٢٠(اري ، والبخ١٦٦ / ١وأخرجه أمحد 

(*) =  

)١/٥٠(  

  

ضرب الزبري يوم اخلندق عثمان بن عبد اهللا بن : الرياشي، حدثنا االصمعي، حدثنا ابن أيب الزناد قال
فغضب الزبري، يريد أن ! ما أجود سيفك : ، فقالوا)١(املغرية بالسيف على مغفره، فقطعه إىل القربوس 

  .لعمل ليده ال للسيفا
حدثنا حممد بن احلسن املديين، حدثتين أم عروة بنت جعفر، عن أختها عائشة، عن أبيها عن : أبو خيثمة

جدها الزبري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاه يوم فتح مكة لواء سعد بن عبادة، فدخل الزبري 
  ).٢(مكة بلواءين 

ن من ديباج، كان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أعطامها إياه، عندي للزبري ساعدا: وعن أمساء قالت
  .فقاتل فيهما

  .من طريق ابن هليعة) ٣" (مسنده " رواه أمحد يف 
__________  

  .من يأيت بين قريظة فيأتيين خبربهم ؟ فانطلقت: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: " وفيه= 
  ".فداك أيب وأمي : ليه وسلم، أبويه فقالفلما رجعت مجع يل رسول اهللا، صلى اهللا ع

  .باب فضائل طلحة والزبري: يف فضائل الصحابة) ٢٤١٦(وأخرجه مسلم 



  .احلصن: واالطم
  .مجعه آطام

  .مثل عنق وأعناق
  .مقدم السرج ومؤخره: القربوس) ١(
  .إسناده ضعيف جدا) ٢(

  .بكذا: حممد بن احلسن املديين هو ابن زبالة املخزومي قال أبو داود
  .ليس بثقة: وقال حيىي

  .متروك: وقال النسائي، واالسدي
  .واهي احلديث: وقال أبو حامت

  .منكر احلديث: وقال الدارقطين وغريه
ونسباه اليب ) ٤٣٥٧(برقم " املطالب العالية " ، وابن حجر يف ١٦٩ / ٦" امع " وذكره اهليثمي يف 

  .يعلى
  .وأعاله مبحمد بن احلسن بن زبالة

  معمر، عن عبد اهللا بن املبارك، عن ابن هليعة، عن خالد بن يزيد:  من طريق٣٥٢ / ٦) ٣(
  .املصري، عن عبد اهللا بن كيسان موىل أمساء عن أمساء، وهذا سند صحيح

  .الن الراوي عن ابن هليعة، وهو أحد العبادلة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه
  .املقرئعبد اهللا بن املبارك و عبد اهللا بن يزيد : وهم
(*)  

)١/٥١(  

  

أعطى رسول اهللا : حدثنا ابن وهب، عن ابن أيب الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه: علي بن حرب
  ).٢(بالقز، يقاتل فيه ) ١(صلى اهللا عليه وسلم الزبري يلمق حرير حمشو 

غزوة غزاها ما ختلفت عن : قال الزبري: وروى حيىي بن حيىي الغساين، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال
  .املسلمون إال أن أقبل فألقى ناسا يعقبون

  .محزة، وعلي، والزبري: هؤالء الثالثة جندة الصحابة: وعن الثوري قال
  .محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، أخربين من رأى الزبري ويف صدره أمثال العيون من الطعن والرمي

إحداهن يف عاتقه، إن : ربات بالسيفكان يف الزبري ثالث ض: عروة قال) ٣(معمر، عن هشام عن 
  .كنت الدخل أصابعي فيها، ضرب ثنتني يوم بدر، وواحدة يوم الريموك



: هل تعرف سيف الزبري ؟ قلت! يا عروة : قال عبد امللك بن مروان، حني قتل ابن الزبري: قال عروة
  .نعم
  :فلة فلها يوم بدر، فاستله فرآها فيه، فقال: فما فيه ؟ قلت: قال

__________  
  .كذا االصل) ١(

  .هذا جحر ضب خرب: وميكن خترجيه على ااورة كما يف قوهلم
  .حمشوا: ٣٦٦٢٩" (كرت العمال " ويف 

  .وهو الوجه
  ).٣٦٦٢٩(ذكره صاحب الكرت ) ٢(

  .يلمه: هو القباء، وأصله بالفارسية: قال اجلواليقي: واليلمق
  .القباء احملشو: ويف اللسان

  .وأشار احملقق إىل االصل يف هامش مطبوعه" ابن " إىل " عن " ع لفظة حترفت يف املطبو) ٣(
(*)  

)١/٥٢(  

  

مث أغمده ورده علي، فأقمناه بيننا بثالثة آالف، فأخذه بعضنا، ) ١" (ن فلول من قراع الكتائب " 
  ).٢(ولوددت أين كنت أخذته 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة، أن رس: حيىي بن سعيد االنصاري

  .على حراء، فتحرك
  .فما عليك إال نيب، أو صديق، أو شهيد! اسكن حراء : فقال

  ).٣(وكان عليه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبري 
  .احلديث رواه معاوية بن عبد الرمحن بن جبري، عن أبيه، عن أيب هريرة مرفوعا، وذكر منهم عليا

  أن العشرة يف اجلنة، ومر يف ترمجة طلحة) ٤(جم الراشدين وقد مر يف ترا
__________  

: وهو للنابغة من بائيته املشهورة اليت مطلعها" وال عيب فيهم غري أن سيوفهم " عجز بيت صدره ) ١(
: يف املغازي) ٣٩٧٣(أخرجه البخاري ) ٢(وليل أقاسيه بطئ الكواكب * كليين هلم يا أميمة ناصب 

  .جهلباب قتل أيب 
  .باب قتل أيب جهل: يف املغازي) ٣٩٧٥(باب مناقب الزبري، و : يف فضائل الصحابة) ٣٧٢١(و 



باب فضائل طلحة والزبري، من طريق سليمان ابن : يف فضائل الصحابة) ٢٤١٧(أخرجه مسلم ) ٣(
بن أيب علي، وسعد " وفيه ...بالل، عن حيىي بن سعيد، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة

  ".وقاص 
من طريق قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن حممد، عن سهيل بن ) ٣٦٩٧(وأخرجه مسلم، والترمذي 

  .أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة
 وما بعدها فإن االصل الذي طبعنا عنه الكتاب يبدأ بالد ١٥٣ / ١" تاريخ االسالم " انظر ) ٤(

  .الثالث
  .ة املصنفوهو أول نسخة تؤخذ عن نسخ

يف الد االول والثاين سري النيب، صلى اهللا عليه : وقد جاء يف لوحة العنوان على اجلانب االيسر ما نصه
وسلم، واخللفاء االربعة، تكتب من تاريخ االسالم، وقد تأكد لنا أا خبط الذهيب نفسه رمحه اهللا تعاىل 

  .ووافقنا على ذلك غري واحد من احملققني
ن يؤخذ ما يف تاريخ االسالم من سرية النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وسرية خلفائه االربعة لذلك ينبغي أ

  .ويضم إىل كتابنا هذا، فإنه متمم له
  .وهو الذي سنفعله إن شاء اهللا

(*)  

)١/٥٣(  

  

  ).١" (طلحة والزبري جاراي يف اجلنة : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
استخلف علينا، فإن : إم يقولون: قال عمر: عن عمرو بن ميمون قالعن حصني، : أبو جعفر الرازي

حدث يب حدث، فاالمر يف هؤالء الستة الذين فارقهم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وهو عنهم 
  .راض، مث مساهم

حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، وال " مسنده " أمحد يف 
أصاب عثمان رعاف سنة الرعاف، حىت ختلف عن احلج وأوصى، فدخل عليه : له متهما علينا، قالإخا

  .نعم: وقالوه ؟ قال: استخلف، قال: رجل من قريش، فقال
  .مث دخل عليه رجل آخر، فقال له مثل ذلك، ورد عليه حنو ذلك: من هو ؟ فسكت، قال: قال
  .نعم: قالوا الزبري ؟ قالوا: فقال عثمان: قال
ما علمت، وأحبهم إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه ) ٢(أما والذي نفسي بيده، إن كان الخريهم : قال

  ).٣(وسلم، 



  .، عن هشام حنوه)٤(رواه أبو مروان الغساين 
  لو عهدت أو تركت تركة، كان أحبهم إيل: وقال هشام، عن أبيه، قال عمر

__________  
  ).٤(ليق رقم التع) ٢٩(تقدم خترجيه يف الصفحة ) ١(
  ".أحدهم " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .إسناده صحيح) ٣(

  .باب مناقب الزبري: يف الفضائل) ٣٧١٧(، والبخاري ٦٤ / ١وأخرجه أمحد 
  .هو حيىي بن أيب زكريا الغساين الواسطي) ٤(

  .ضعفه أبو داود
  .ال أعرف حاله: وقال ابن معني
  .ليس باملشهور: وقال أبو حامت

  .ال جتوز الرواية عنه:  حيان فقالوبالغ ابن
  .أخرج له البخاري حديثا واحدا يف اهلداية متابعة

(*)  

)١/٥٤(  

  

  ).١(الزبري، إنه ركن من أركان الدين 
أوصى إىل الزبري سبعة من الصحابة، منهم عثمان، وابن : حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: ابن عيينة

  .ى الورثة من ماله، وحيفظ أمواهلممسعود، و عبد الرمحن، فكان ينفق عل
حدثنا عمرو بن احلارث، حدثين هشام بن عروة، عن أبيه، أن الزبري خرج غازيا حنو مصر، : ابن وهب

إمنا خرجت للطعن : إن االرض قد وقع ا الطاعون، فال تدخلها، فقال: فكتب إليه أمري مصر
  ).٢(والطاعون، فدخلها، فلقي طعنة يف جبهته فأفرق 

ما شأنكم أصحاب رسول : شهدت الزبري يوما، وأتاه رجل، فقال: عن أيب رجاء العطاردي، قال: عوف
  ).٣(نبادر الوسواس : قال! اهللا ؟ أراكم أخف الناس صالة 

  كان: حدثين يك بن مرمي، حدثنا مغيث بن مسي، قال: االوزاعي
__________  

  .عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن الزبري املدين: ندهويف س) ٢٣٢(برقم " الكبري " أخرجه الطرباين يف ) ١(
  .يروي املوضوعات عن الثقات: قال ابن حبان



  .متروك احلديث: وقال أبو حامت الرازي
  .برأ: أفرق) ٢(

  .أي من برأ من الطاعون" عدوا من أفرق من احلي " ويف احلديث 
عن سعيد املقربي، عن عمر بن  من طريق ابن عجالن، ٣٢١ / ٤ومن هذا الباب ما أخرجه أمحد ) ٣(

  .رأيت عمار بن ياسر دخل املسجد فصلى فأخف الصالة: احلكم، عن عبد اهللا بن غنمة، قال
  .لقد خففت! يا أبا اليقظان : فلما خرج قمت إليه فقلت: قال
  .ال: فهل رأيتين انتقصت من حدودها شيئا ؟ قلت: قال
  .فإين بادرت ا سهوة الشيطان: قال

إن العبد ليصلي الصالة ما يكتب له منها إال عشرها، : اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقولمسعت رسول 
  .تسعها، مثنها، سدسها، مخسها، ربعها، ثلثها، نصفها

  .باب ما جاء يف نقصان الصالة، دون ذكر السبب: يف الصالة) ٧٩٦(وأخرجه أبو داود 
  .وسنده حسن

(*)  

)١/٥٥(  

  

  . يؤدون إليه اخلراج، فال يدخل بيته من خراجهم شيئاللزبري بن العوام ألف مملوك
  .بل يتصدق ا كلها: رواه سعيد بن عبد العزيز حنوه، وزاد

حدثين أبو غزية حممد بن موسى، حدثنا عبد اهللا بن مصعب، عن هشام بن عروة، : وقال الزبري بن بكار
بري مبجلس من أصحاب رسول اهللا، مر الز: عن فاطمة بنت املنذر، عن جدا أمساء بنت أيب بكر قالت

صلى اهللا عليه وسلم، وحسان ينشدهم من شعره، وهم غري نشاط ملا يسمعون منه، فجلس معهم الزبري، 
فلقد كان يعرض به رسول اهللا، صلى ! مايل أراكم غري أذنني ملا تسمعون من شعر ابن الفريعة : مث قال

أقام : ابه، وال يشتغل عنه، فقال حسان ميدح الزبرياهللا عليه وسلم، فيحسن استماعه، وجيزل عليه ثو
يوايل ويل احلق واحلق * حواريه والقول بالفعل يعدل أقام على منهاجه وطريقه * على عهد النيب وهديه 

يصول إذا ما كان يوم حمجل إذا كشفت عن ساقها احلرب * أعدل هو الفارس املشهور والبطل الذي 
  )١(يرقل بأبيض سباق إىل املوت * حشها 

ومن نصرة * له من رسول اهللا قرىب قريبة ) ٢(ومن أسد يف بيتها ملؤثل * وإن امرءا كانت صفية أمه 
  عن املصطفى واهللا يعطي فيجزل* االسالم جمد مؤثل فكم كربة ذب الزبري بسيفه 

__________  



  .ي سرعة سري االبلوه: ضرب من اخلبب: أسرعوا، واالرقال: أرقل القوم إىل احلرب إرقاال: يقال) ١(
  .هو العظيم املبجل: واملرفل" ملرفل " يف الديوان، وعند احلاكم ) ٢(

(*)  

)١/٥٦(  

  

باع الزبري دارا له : قال جويرية بن أمساء) ١(وفعلك يا ابن اهلامشية أفضل * ثناؤك خري من فعال معاشر 
  .سبيل اهللاكال، هي يف : قال! غبنت ! يا أبا عبد اهللا : بست مئة ألف، فقيل له

عن هشام بن عروة، أن الزبري ملا قتل عمر، حما نفسه من الديوان، وأن ابنه عبد اهللا ملا قتل : الليث
  ).٢(عثمان، حما نفسه من الديوان 

عن : حدثنا شداد بن سعيد، حدثنا غيالن بن جرير: حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم": املسند " أمحد يف 
إنا قرأنا على : بكم ؟ ضيعتم اخلليفة حىت قتل، مث جئتم تطلبون بدمه ؟ قالما جاء : قلت للزبري: مطرف

واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا : (عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأيب بكر، وعمر، وعثمان
  ).٣(، مل نكن حنسب أنا أهلها، حىت وقعت منا حيث وقعت  ]٢٥: االنفال) [ منكم خاصة

كيف تقتله : أال أقتل عليا ؟ قال:  عن احلسن، أن رجال أتى الزبري وهو بالبصرة فقالمبارك بن فضالة،
: إن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال: أحلق به، فأكون معك، مث أفتك به، قال: ومعه اجلنود ؟ قال

  االميان قيد الفتك، ال يفتك" 
__________  

 / ٣" أسد الغابة " ، و ٣١٥ / ٣" الستيعاب ا" ، وهو يف ٣٦٣ - ٣٦٢ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
٢٥١،  
وفيه :  ونسبه إىل الطرباين، وقال١٢٥ / ٨" امع "  وقد ذكره اهليثمي يف ٩٠ / ١" احللية " ويف 

  .عبد اهللا بن مصعب، وهو ضعيف
  . طبعة دار صادر البريوتية٢٠٠ - ١٩٩": ديوان حسان " واالبيات يف 

  .٧٥ / ١ / ٣البن سعد " الطبقات " ، وهو يف )٢٤٠(برقم " بري الك" أخرجه الطرباين يف ) ٢(
 ونسبه إىل ١٧٧ / ٣" الدر املنثور "  وذكره السيوطي يف ١٦٥ / ١سنده حسن، وأخرجه أمحد ) ٣(

  .أمحد، والبزار، وابن املنذر، وابن مردويه، وابن عساكر
  . رجال أحدمها رجال الصحيحرواه أمحد بإسنادين:  وقال٢٧ / ٧" امع " وذكره اهليثمي يف 

(*)  

)١/٥٧(  



  

  ).١" (مؤمن 
  ".اجلعديات " ، ويف "املسند " هذا يف 

حدثنا الدقيقي، حدثنا الدقيقي، حدثنا يزيد، مسعت شريكا، عن االسود ": الذرية الطاهرة " الدواليب يف 
فأقبل عليه، !  أبا عبد اهللا يا: بن قيس، حدثين من رأى الزبري يقتفي آثار اخليل قعصا بالرمح، فناداه علي

أنشدك باهللا، أتذكر يوم كنت أناجيك، فأتانا رسول اهللا، صلى اهللا : حىت التقت أعناق دواما، فقال
فلم يعد أن مسع احلديث، فضرب وجه : فواهللا ليقاتلنك وهو لك ظامل ؟ قال! تناجيه : عليه وسلم، فقال

  ).٢(دابته، وذهب 
عن هالل بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال للزبري يوم : قال أبو شهاب احلناط وغريه

  هذه عائشة متلك امللك! يا ابن صفية : اجلمل
__________  

  ).٩٦٧٦(لعبد الرزاق " املصنف " ، ويف ١٦٧ و ١٦٦ / ١" املسند " رجاله ثقات، وهو يف ) ١(
اب يف العدو يؤتى على غرة، من ب: يف اجلهاد) ٢٧٦٩(وله شاهد من حديث أيب هريرة عند أيب داود 

طريق حممد بن حزابة، عن إسحاق بن منصور، عن أسباط اهلمداين، عن السدي، عن أبيه، عن أيب 
  .هريرة

  .وأسباط كثري اخلطأ، ووالد السدي جمهول
  . ويف سنده علي بن زيد وهو ضعيف٩٢ / ٤وله شاهد آخر من حديث معاوية عن أمحد 

  لكن
  .باقي رجاله ثقات، فاحلديث صحيححديثه حسن بالشواهد، و

  .الفتك أن يأيت الرجل الرجل وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله: قال املنذري
أي أن االميان مينع القتل، كما مينع القيد عن التصرف، فكأنه جعل الفتك " االميان قيد الفتك : " وقوله
  .مقيدا

  .عة، فكأا مقيدة به ال تعدوهقيد االوابد، يريد أنه يلحقها بسر: ومنه يف صفة الفرس
  .الرجل الذي أخرب بالقصة جمهول) ٢(

  .هو حممد بن عبد امللك بن مروان الواسطي أبو جعفر صدوق: والدقيقي
  .ويزيد هو ابن هارون، وشريك هو ابن عبد اهللا القاضي، كثري اخلطأ

ت الزبري خرج يريد شهد:  من طريق أيب حرب بن أيب االسود الديلي قال٣٦٦ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .عليا

تقاتله وأنت له ظامل ؟ : أنشدك اهللا، هل مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: فقال له علي
  .مل أذكر، مث مضى الزبري منصرفا: فقال



  .وصححه احلاكم ووافقه الذهيب كذا قاال
يف حديثه نظر، ونقل ابن : و حامتمع أن يف سنده عبد اهللا بن حممد بن عبد امللك الرقاشي وقد قال فيه أب

  .فيه نظر: عدي عن البخاري أنه قال
  .عبد امللك بن مسلم لني احلديث: وشيخه فيه

  ).٤٤٧٦(و ) ٤٤٧٠(و ) ٤٤٦٩(و ) ٤٤٦٨" (املطالب العالية " وانظر 
(*)  

)١/٥٨(  

  

بن جرموز فقتله فرجع الزبري، فلقيه ا: طلحة، فأنت عالم تقاتل قريبك عليا ؟ زاد فيه غري أيب شهاب
)١.(  

أطوع الناس يف : حاربين مخسة: قال علي: حدثنا الليث عن ابن أيب فروة أخي إسحاق، قال: قتيبة
يعلى بن : طلحة مل يدركه مكر قط، وأعطى الناس: الزبري، وأمكر الناس: عائشة، وأشجع الناس: الناس
 أبوه، وكان يعلى يعطي الرجل حممد بن طلحة، كان حممودا حىت استزله: ، وأعبد الناس)٢(منية 

  ).٣(الواحد ثالثني دينارا والسالح والفرس على أن حياربين 
  عن جده، عن أيب جرو: قال عبد اهللا بن حممد بن عبد امللك الرقاشي

أنشدك اهللا، أمسعت رسول اهللا صلى ! يا زبري : شهدت عليا والزبري حني تواقفا، فقال علي: املازين، قال
نعم، ومل أذكره إال يف موقفي هذا، مث انصرف : إنك تقاتلين وأنت يل ظامل ؟ قال:  يقولاهللا عليه وسلم

)٤.(  
__________  

وسنده : ٩ / ٤" االصابة "  بنحوه، وقال احلافظ يف ٧٧ / ١ / ٣رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد ) ١(
  .صحيح

  .بضم امليم) ٢(
  .وسكون النون، بعدها ياء مفتوحة، وهي أمه

  .بن أمية بن أيب عبيدة ابن مهام التيمي، حليف قريشوهو يعلى 
  .صحايب مشهور

  .مات سنة بضع وأربعني
  .وأخرج حديثه اجلماعة

  .خرب ال يصح) ٣(



مقحمة يف النص، وإسحاق يروي " أخي " ابن أيب فروة أخو إسحاق ال يعرف، وخيشى أن تكون لفظة 
  .عنه الليث، وهو متروك، متفق على ضعفه

  . وجده ضعيفانعبد اهللا،) ٤(
  .ونسبه إىل أيب يعلى) ٤٤٧٦" (املطالب العالية " وذكره احلافظ يف 

(*)  

)١/٥٩(  

  

  ).١" (فتح املطالب " وقد روى حنوه من وجوه سقنا كثريا منها يف كتاب " مسنده " رواه أبو يعلى يف 
مل عن علي، فلقيه ابنه انصرف الزبري يوم اجل: عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال: قال يزيد بن أيب زياد

قد علم الناس أين لست جببان، ولكن ذكرين علي شيئا مسعته من : قال! جبنا، جبنا : عبد اهللا، فقال
يف اهللا * ترك االمور اليت أخشى عواقبها : رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فحلفت أن ال أقاتله، مث قال

  ).٢(أحسن يف الدنيا ويف الدين 
  أن احلياة من املمات قريب*  ولقد علمت لوان علمي نافعي :إنه أنشد: وقيل

  .فلم ينشب أن قتله ابن جرموز
قتل طلحة وازموا، فأتى الزبري سفوان فلقيه : وروى حصني بن عبد الرمحن، عن عمرو بن جاوان قال

وجاء رجل أين تذهب ؟ تعال، فأنت يف ذميت، فسار معه، ! يا حواري رسول اهللا : النعر ااشعي، فقال
إن الزبري بسفوان، فما تأمر إن كان جاء، فحمل بني املسلمني، حىت إذا ضرب : إىل االحنف فقال

  فسمعها: بعضهم حواجب بعض بالسيف، أراد أن يلحق ببنيه ؟ قال
__________  

ومناقب هذا االمام مجة، :  فقال١٠ / ١" تذكرة احلفاظ " ذكر املؤلف رمحه اهللا هذا الكتاب يف ) ١(
  ".بفتح املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب " أفردا يف جملدة ومسيته 

  .قرأته عليه من أوله إىل آخره:  وقال١٦٤ / ٢" الوايف " وذكره الصفدي يف 
  .٨٦الورقة " عيون التواريخ " وذكره ابن شاكر يف 

 عبد الرمحن بن أيب  من طريقه، عن يزيد بن أيب زياد عن٩١ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٢(
  .ليلى
(*)  

)١/٦٠(  

  



، وهم )١(عمري بن جرموز، وفضالة بن حابس، ورجل يقال له نفيع، فانطلقوا حىت لقوه مقبال مع النعر 
يف طلبه، فأتاه عمري من خلفه، وطعنه طعنة ضعيفة، فحمل عليه الزبري، فلما استلحمه وظن أنه قاتله، 

  ).٢(ملوا على الزبري حىت قتلوه فح: قال! يا نفيع ! يا فضالة : قال
بن عقبة عن قرة بن احلارث، عن ) ٤(بن مرزوق، حدثين شقيق ) ٣(حدثنا فضيل : عبيداهللا بن موسى
فطعنه ابن : كنت مع الزبري يوم اجلمل، وكانوا يسلمون عليه باالمرة، إىل أن قال: جون بن قتادة قال

 وجلس علي، رضي اهللا عنه، يبكي عليه هو وأصحابه جرموز ثانيا، فأثبته، فوقع، ودفن بوادي السباع،
)٥.(  

: جئ برأس الزبري إىل علي، فقال علي: حدثنا الفضل بن أيب احلكم، عن أيب نضرة قال: قرة بن حبيب
  ).٦(تبوأ يا أعرايب مقعدك من النار، حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن قاتل الزبري يف النار 

__________  
  ".النهر "  يف املطبوع إىل حترفت) ١(
" املطالب العالية " ، وذكره احلافظ يف ٣١٢ - ٣١١ / ٣" املعرفة والتاريخ " أخرجه الفسوي يف ) ٢(
)٤٤٦٦.(  

  .٤٩٩ - ٤٩٨ / ٤وانظر الطربي 
  ".فضل " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
"  مسلم، وقد حترف يف وفروعه، وهو من رجال" التهذيب " هو شقيق بن عقبة الضيب، مترجم يف ) ٤(

  ".سفيان " ويف املطبوع إىل " طبقات ابن سعد 
  .رجاله ثقات) ٥(

  .الفضل بن أيب احلكم روى عنه غري واحد) ٦ (١١١ / ٣" الطبقات " وهو يف 
  .شيخ بصري: وقال أبو حامت

  .وذكره ابن حبان يف الثقات
  .وباقي رجال االسناد ثقات

  .٢٥٠ / ٧البن كثري " البداية " وانظر 
استأذن قاتل : عن عاصم، عن زر قال:  كالمها٧٣ / ١ / ٣ وابن سعد ١٤٥ / ٢وروى الطيالسي 
  .الزبري على علي

  .واهللا ليدخلن قاتل ابن صفية النار: قال علي
وسنده " إن لكل نيب حواريا وحواري الزبري : " إين مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول

  .حسن
  . ووافقه الذهيب٣٦٧ / ٣وصححه احلاكم 



)١/٦١(  

  

أدركت مخس مئة أو أكثر من الصحابة : شعبة، عن منصور بن عبد الرمحن، مسعت الشعيب يقول(*) 
  .علي، وعثمان، وطلحة، والزبري يف اجلنة: يقولون

الم من العشرة املشهود هلم باجلنة، ومن البدريني، ومن أهل بيعة الرضوان، ومن السابقني : قلت
   الذين أخرب تعاىل أنه رضي عنهم ورضوااالولني

  .عنه، والن االربعة قتلوا، ورزقوا الشهادة، فنحن حمبون هلم، باغضون لالربعة الذين قتلوا االربعة
لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص، : أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبري قال

، فطعنته يف عينه، )١(ىن أبا ذات الكرش، فحملت عليه بالعرتة وهو مدجج ال يرى إال عيناه، وكان يك
لقد وضعت رجلي عليه، مث متطيت، فكان اجلهد أن نزعتها، يعين : فمات، فأخربت أن الزبري قال

  .احلربة، فلقد انثىن طرفها
لبها أبو فسأله إياها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأعطاه إياها، فلما قبض، أخذها، مث ط: قال عروة

أخذها، مث ] عمر [ ، فلما قبض أبو بكر، سأهلا عمر، فأعطاه إياها، فلما قبض ]إياها [ بكر، فأعطاه 
، وقعت عند آل علي، فطلبها عبد اهللا بن الزبري، )٢(، فأعطاه إياها، فلما قبض ]منه [ طلبها عثمان 

  ).٣(فكانت عنده حىت قتل 
  .غريب، تفرد به البخاري

  نبأنا هشام، عن أبيه أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأ: ابن املبارك
__________  

  ".عرتة " سقطت من املطبوع لفظة ) ١(
  ".فلما قتل عثمان " يف البخاري ) ٢(
  .والزيادات منه) ١٢(باب : يف املغازي) ٣٩٩٨(أخرجه البخاري ) ٣(

(*)  

)١/٦٢(  

  

  .ن شددت، كذبتم، فقالوا ال نفعلإين إ: أال تشد فنشد معك ؟ قال: قالوا للزبري
فحمل عليهم حىت شق صفوفهم، فجاوزهم وما معه أحد، مث رجع مقبال، فأخذوا بلجامه فضربوه 

  .ضربتني، ضربة على عاتقه بينهما ضربة ضرا يوم بدر
  فكنت أدخل أصابعي يف تلك الضربات ألعب وأنا: قال عروة



  ).١(و ابن عشر سنني، فحمله على فرس، ووكل به رجال وكان معه عبد اهللا بن الزبري وه: صغري، قال
  .هذه الوقعة هي يوم اليمامة إن شاء اهللا، فإن عبد اهللا كان إذ ذاك ابن عشر سنني: قلت

ملا ظفر علي باجلمل، دخل الدار والناس معه، فقال : حدثنا سليمان، عن احلسن قال: أبو بكر بن عياش
  .الزبري: من هو ؟ قال: فقال االحنف! ة، وأتباعه إىل النار إين العلم قائد فتنة دخل اجلن: علي

يف إسناده إرسال، ويف لفظه نكارة، فمعاذ اهللا أن نشهد على أتباع الزبري، أو جند معاوية أو علي بأم 
  .يف النار، بل نفوض أمرهم إىل اهللا، ونستغفر هلم

م مرقوا من االسالم، مث ال ندري مصري هم اخلوارج كالب النار، وشر قتلى حتت أدمي السماء، ال: بلى
  .إىل ماذا، وال حنكم عليهم خبلود النار، بل نقف

  وادي السباع لكل جنب مصرع* إن الرزية من تضمن قربه : ولبعضهم
__________  

  .باب قتل أيب جهل: يف املغازي) ٣٩٧٥(أخرجه البخاري ) ١(
(*)  

)١/٦٣(  

  

قتل يف رجب سنة : قال البخاري وغريه) ١(دينة واجلبال اخلشع سور امل* ملا أتى خرب الزبري تواضعت 
  .ست وثالثني
  .على سبعة فراسخ من البصرة: وادي السباع

  .قتل وله أربع وستون سنة: قال الواقدي وابن منري
  .قيل وله بضع ومخسون سنة، وهو أشبه: وقال غريمها

  سعيد بنكانت حتته أمساء بنت أيب بكر، وعاتكة أخت : قال القحذمي
  .زيد، وأم خالد بنت خالد بن سعيد، وأم مصعب الكلبية

 يعين ملا ويل إمرة العراق -جاء ابن جرموز إىل مصعب بن الزبري : مسعت سفيان يقول: قال ابن املديين
: أقدين بالزبري، فكتب يف ذلك يشاور ابن الزبري، فجاءه اخلرب:  فقال-الخيه اخلليفة عبد اهللا بن الزبري 

  .قتل ابن جرموز بالزبري ؟ وال بشسع نعلهأنا أ
  .أكل املعثر يديه ندما على قتله، واستغفر، ال كقاتل طلحة، وقاتل عثمان، وقاتل علي: قلت
حدثين علي بن صاحل، عن عامر بن صاحل، عن مسامل بن عبد اهللا بن عروة، عن أبيه أن عمري بن : الزبري

، وكتب إىل أخيه يف أمره، فكتب إليه أن بئس ما جرموز أتى، حىت وضع يده يف يد مصعب، فسجنه
  صنعت، أظننت أين قاتل أعرابيا بالزبري ؟ خل سبيله، فخاله فلحق بقصر بالسواد عليه



__________  
  . ثالثة٧٩ / ١ / ٣االبيات عند ابن سعد ) ١(

  .وقد نسبها إىل جرير بن اخلطفى
  .وهي يف ديوان جرير من قصيدة طويلة يهجو فيها الفرزدق

  .٣٥١ - ٣٤٠أوكلما رفعوا لبني جتزع انظر الديون * بان اخلليط برامتني فودعوا : ومطلعها
(*)  

)١/٦٤(  

  

، مث أمر إنسانا أن يطرحه عليه، فطرحه عليه، فقتله، وكان قد كره احلياة ملا كان يهول عليه )١(أزج 
  .ويرى يف منامه
ة، عن هشام، عن أبيه أن الزبري ترك من العروض حدثنا حممد بن عتبة، حدثنا أبو أسام: قال ابن قتيبة

  ).٢(خبمسني ألف ألف درهم، ومن العني مخسني ألف ألف درهم 
  .كذا هذه الرواية
  ).٣(اقتسم مال الزبري على أربعني ألف ألف : عن هشام، عن أبيه قال: وقال ابن عيينة

ا وقف الزبري يوم اجلمل، دعاين، فقمت مل: أخربيت هشام بن عروة، عن أبيه عن ابن الزبري قال: أبو أسامة
إنه ال يقتل اليوم إال ظامل أو مظلوم، وإين ال أراين إال سأقتل اليوم مظلوما، وإن ! يا بين : إىل جنبه، فقال

بع ما لنا، فاقض ديين، فأوصي بالثلث ! من أكرب مهي لديين، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا ؟ يا بين 
  ).٤(هللا، فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شئ، فثلث لولدك وثلث الثلث إىل عبد ا

وكان بعض ولد عبد اهللا قد وازى بعض بين الزبري خبيب وعباد، وله يومئذ تسع بنات، قال : قال هشام
فواهللا ما : إن عجزت عن شئ منه، فاستعن مبوالي، قال! يا بين : فجعل يوصيين بدينه، ويقول: عبد اهللا

  دريت ما عىن
__________  

  .بيت يبىن طوال: االزج) ١(
  .إذا بنيته: وأزجته تأزجيا

  .آزاج: السقف واجلمع: االزج: ويقال
  .مثل سبب وأسباب

  .رجاله ثقات) ٢(
  .رجاله ثقات) ٣(



عبد اهللا بن مسلمة ابن قعنب، عن :  من طريق٧٧ / ١ / ٣، وابن سعد ٣٦١ / ٣وأخرجه احلاكم 
حممد بن إسحاق، حدثنا قتيبة بن :  من طريق٣٦١ / ٣أخرجه احلاكم و...اقتسم: سفيان بن عيينة، قال

يا ": الطبقات " كذا االصل، ولفظه يف ) ٤...(اقتسم: سعيد، عن سفيان، عن جمالد، عن الشعيب، قال
  .بين بع ما لنا، واقض ديين، وأوص بالثلث فإن فضل من ما لنا من بعد قضاء الدين شئ فثلثه لولدك

  .ورجاله ثقات
(*)  

)١/٦٥(  

  

ما وقعت يف كربة من دينه إال ) ١(فواهللا : قال! اهللا عزوجل : من موالك ؟ قال! يا أبة : حىت قلت
  .يا موىل الزبري اقض عنه، فيقضيه: قلت
وقتل الزبري ومل يدع دينارا وال درمها، إال أرضني بالغابة، ودارا باملدينة، ودارا بالبصرة ودارا : قال

  .بالكوفة، ودارا مبصر
  وإمنا كان الذي: قال

  .ال ولكن هو سلف، إين أخشى عليه الضيعة: عليه أن الرجل جيئ باملال، فيستودعه، فيقول الزبري
وما ويل إمارة قط، وال جباية، وال خراجا، وال شيئا، إال أن يكون يف غزو مع النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم، أو مع أيب بكر، وعمر، وعثمان
يا ابن أخي : لفي ألف ومئيت ألف، فلقي حكيم بن حزام االسدي عبد اهللا فقالفحسبت دينه، فوجدته أ

فقال ! ما أرى أموالكم تتسع هلذه : مئة ألف، فقال حكيم: ؟ كم على أخي من الدين ؟ فكتمه، وقال
ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزمت عن شئ، : قال! أفر أيت إن كانت ألفي ألف ومئيت ألف : عبد اهللا
وا يب، وكان الزبري قد اشترى الغابة بسبعني ومئة ألف، فباعها عبد اهللا بألف ألف وست مئة فاستعين

  .من كان له على الزبري دين، فليأتنا بالغابة: ألف، وقال
إن شئت، تركتها لكم، : فأتاه عبد اهللا بن جعفر، وكان له على الزبري أربع مئة ألف، فقال البن الزبري

وبقي منها : فباعه بقضاء دينه، قال: لك من هاهنا إىل هاهنا، قال: يل قطعة، قالفاقطعوا : ال، قال: قال
قد : قد أخذت سهما مبئة ألف، وقال عمرو بن عثمان: أربعة أسهم ونصف، فقال املنذر بن الزبري

كم بقي ؟ قال سهم : قد أخذت سهما مبئة ألف، فقال معاوية: أخذت سهما مبئة ألف، وقال ابن بيعة
وباع ابن جعفر نصيبه من معاوية بست مئة ألف، فلما : قد أخذته مبئة ومخسني ألفا، قال: الونصف، ق

  !ال واهللا : اقسم بيننا مرياثنا، قال: فرغ ابن الزبري من قضاء دينه، قال بنو الزبري
__________  



  .سقطت من املطبوع" فواهللا : قال) " ١(
(*)  

)١/٦٦(  

  

ال من كان له على الزبري دين فليأتنا فلنقضه، فجعل كل سنة ينادي أ: حىت أنادي باملوسم أربع سنني
  .باملوسم، فلما مضت أربع سنني قسم بينهم

  .فكان للزبري أربع نسوة
  فرفع الثلث، فأصاب كل امرأة ألف: قال

  ).٢(ومائتا ألف ) ١(ألف ومئة ألف، فجميع ماله مخسون ألف ألف 
حديثان، وانفرد البخاري " الصحيحني "  وثالثون حديثا، منها يف مثانية" مسند بقي بن خملد " للزبري يف 

  .بسبعة أحاديث
بلغ حصة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل زوجة الزبري من مرياثه مثانني : عن أبيه، قال: قال هشام
  .ألف درهم

ال *  لوجدته يوم اللقاء وكان غري معرد يا عمرو لو نبهته* غدر ابن جرموز بفارس مة : وقالت ترثيه
فيما مضى مما تروح وتغتدي كم غمرة قد * طائشا رعش البنان وال اليد ثكلتك أمك إن ظفرت مبثله 

حلت عليك عقوبة املتعمد * عنها طرادك يا ابن فقع الفدفد واهللا ربك إن قتلت ملسلما * خاضها مل يثنه 
)٣(  

__________  
  .الثانية" ألف " سقط من املطبوع لفظ ) ١(
بركة الغازي مباله حيا وميتا، مع خالف : يف فرض اخلمس، باب) ٣١٢٩(خرجه البخاري بطوله أ) ٢(

  .يسري يف بعض ألفاظه
  .٩١ / ١" احللية " ، و ٧٦ - ٧٥ / ١ / ٣وانظر ابن سعد 

  .٧٩ / ١ / ٣البن سعد " الطبقات " االبيات يف ) ٣(
" شرح االمشوين " ، و ٧٢ - ٧١ / ٨، وابن يعيش ٢٧٨ / ٢، والعيين ٢٣١ / ١" التصريح " وانظر 

" ، و ٣٤٨ / ٤" اخلزانة "  و ٣٨٢ / ١، وابن عقيل ٢٦٤ / ٢" أوضح املسالك " ، و ١٤٥ / ١
ثكلتك "  ورواية البيت االخري فيه ٧١ / ٣" احلماسة " ، و ١١٩ / ١" الدرر " ، و ١٤٢ / ١" اهلمع 

  .٤٢١ / ٢، القرطيب "أمك إن قتلت 
هو الفارس الذي ال يدرى من أين يؤيت له من : الشجاع، وقيل: ة وسكون اهلاءبضم املوحد: والبهمة



  .شدة بأسه
  .احلرب النه تتالقى فيها االبطال: واللقاء
  .إذا فر وهرب: اسم فاعل من عرد تعريدا مبهمالت: واملعرد

  .إذا خف عقله من دهشة وخوف: وطاش يطيش
  .أخذته الرعدة:  رعشا ورعشانا-نع  كفرح وم-بكسر العني املهملة وصف من رعش : رعش
  .الشدة: بالفتح: الغمرة
  = (*)بفتح الفاء وكسرها وسكون : الفقع

)١/٦٧(  

  

ابن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن ) ع * ( عبد الرمحن بن عوف- ٤
  .كعب بن لؤي، أبو حممد

  .البدريني، القرشي الزهريأحد العشرة، وأحد الستة أهل الشورى، وأحد السابقني 
  .وهو أحد الثمانية الذين بادروا إىل االسالم

  .له عدة أحاديث
إبراهيم، ومحيد، وأبو سلمة، وعمرو، : روى عنه ابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، وبنوه

  .ومصعب بنو عبد الرمحن، ومالك بن أوس، وطائفة سواهم
  .حديثان" الصحيحني " له يف 

  خاري خبمسةوانفرد له الب
__________  

  .القاف نوع أبيض من ردئ الكمأة) ١= (
  .االرض املستوية: الفدفد

  .وفقع الفدفد مثل للذليل
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم (إىل قوله تعاىل " عقوبة املتعمد : " أشارت بقوهلا: وقال الكرماين

: عقوبة املتعمد: وقال غريه ] ٩٣: النساء [ )خالدا فيها، وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
  .أن يقتل قصاصا

، ٢٦٥: ، نسب قريش٩٧ - ٨٧ / ١ / ٣: ، طبقات ابن سعد١٩٥ - ١٩٠ / ١: مسند أمحد(*) 
 / ١: ، التاريخ الصغري٢٤٠ / ٥: ، التاريخ الكبري١٦٦: ، تاريخ خليفة١٥: ، طبقات خليفة٤٤٨
، مشاهري علماء ٢٤٧ / ٥: جلرح والتعديل، ا٢٤٠ - ٢٣٥: ، املعارف٦١، ٦٠، ٥١، ٥٠



، املستدرك ٩٩ - ٨٨ / ١: ، ومعجم الطرباين الكبري٨٦ / ٥: ، البدء والتاريخ١٢: ت: االمصار
، اجلمع ٨٤ - ٦٨ / ٦: ، االستيعاب١٠٠ - ٩٨ / ١: ، حلية االولياء٣١٢، ٣٠٦ / ٣: للحاكم

، ابن ٢٠ - ١٩ / ٩: صول، جامع اال١٣٥ / ١: ، صفوة الصفوة٢٨١: بني رجال الصحيحني
 - ٣٠٠ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٤٨٥ - ٤٨٠ / ٣: ، أسد الغابة٢ / ٥٤ / ١٢: عساكر
: ، تاريخ االسالم٢٦ / ١: ، دول االسالم٨١٠: ، ذيب الكمال٢٨١ / ٢: ، الرياض النضرة٣٠٢

١٠٥ / ٢،  
 ٣١١ / ٦: ، االصابة٢٤٤ / ٦: ، ذيب التهذيب٣٩٨ - ٣٩٦ / ٥: ، العقد الثمني٣٣ / ١: العرب

 - ٢٢٠ / ١٣: ، كرت العمال٢٥٧ / ٢: ، تاريخ اخلميس٢٣٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣١٣ -
  .٣٨ / ١: ، شذرات الذهب٢٣٠

(*)  

)١/٦٨(  

  

  .أحاديث
  .مخسة وستون حديثا" مسند بقي " وجمموع ما له يف 

 صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن وكان امسه يف اجلاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة، فسماه النيب
)١.(  

جبري بن مطعم، وجابر بن عبد اهللا، واملسور بن خمرمة، و عبد اهللا بن : وحدث عنه أيضا من الصحابة
  .عامر بن ربيعة

  .، فكان على امليمنة، وكان يف نوبة سرغ على امليسرة)٢(وقد اجلابية مع عمر 
أنبأنا أبو القاسم بن صصرى، أنبأنا أبو :  بن فضل، قاالأخربنا حممد بن حازم بن حامد، وحممد بن علي

أنبأنا : وأنبأنا حممد بن علي السلمي، وأمحد بن عبد الرمحن الصوري، قاال) ح(القاسم بن النب االسدي 
أنبأنا : أبو القاسم احلسني بن هبة اهللا التغليب، أنبأنا أبو القاسم بن النب، ونصر بن أمحد السوسي، قاال

مد بن علي الفقيه، أنبأنا أبو منصور حممد، وأبو عبد اهللا أمحد، أنبأنا احلسني بن سهل بن علي بن حم
حدثنا أبو العباس أمحد بن : ، يف ربيع اآلخر سنة سبع وعشرين وأربع مئة، قاال)٣(الصباح، ببلد 

ن دينار، مسع إبراهيم ابن أمحد االمام، حدثنا علي بن حرب الطائي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو ب
كنت كاتبا جلزء بن معاوية، عم االحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، أن : جبالة يقول

  اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا
__________  



  .٨٨ / ١ / ٣، وابن سعد ٣٠٦ / ٣واحلاكم ) ٢٥٣(انظر الطرباين ) ١(
  ".عمرو " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .نة قدمية على دجلة فوق املوصل، بينهما سبعة فراسخمدي" بلد ) " ٣(

  .بلط: ويقال
  .وإليها ينسب عدد كبري من العلماء

  .٤٨١ / ١" معجم البلدان " 
(*)  

)١/٦٩(  

  

  .بني كل ذي حمرم من اوس، واوهم عن الزمزمة
  .فقتلنا ثالث سواحر، وجعلنا نفرق بني الرجل وحرميته يف كتاب اهللا

 كثريا، ودعا اوس، وعرض السيف على فخذه، وألقى وقربغل أو بغلني من ورق، وصنع هلم طعاما
  .وأكلوا بغري زمزمة

ومل يكن عمر أخذ اجلزية من اوس، حىت شهد عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ).١(وسلم أخذها من جموس هجر 

 والنسائي، والترمذي من طريق سفيان، هذا حديث غريب خمرج يف صحيح البخاري، وسنن أيب داود،
  ).٢(فوقع لنا بدال 

، عن الثقة، )٣(ورواه حجاج بن أرطاة عن عمرو خمتصرا، وروى منه أخذ اجلزية من اوس أبو داود 
عن حيىي بن حسان، عن هشيم، عن داود بن أيب هند، عن قشري ابن عمرو، عن جبالة بن عبدة، عن ابن 

  .عباس، عن ابن عوف
) ح(ا أبو احلسن علي بن أمحد العلوي، أنبأنا حممد بن أمحد القطيعي، أنبأنا حممد بن عبيداهللا الد أخربن

: وأنبأنا أمحد بن إسحاق الزاهد، أنبأنا أبو نصر عمر بن حممد التيمي، أنبأنا هبة اهللا بن أمحد الشبلي، قاال
حدثنا عبد اهللا البغوي، حدثنا أبو نصر التمار، ، أنبأنا أبو طاهر املخلص، )٤(أنبأنا حممد بن حممد اهلامشي 

حدثين بشئ مسعته من أبيك : قلت اليب سلمة: حدثنا القاسم بن فضل احلداين عن النضر بن شيبان قال
  حيدث به عن

__________  
) ٣٢: (ص" االموال "  وأبو عبيد يف ١٢٦ / ٢، والشافعي ١٩١ - ١٩٠ / ١أخرجه أمحد ) ١(

  .فيه خمتصرا) ٣١٥٧(اجلزية و يف ) ٣١٥٦(والبخاري 



  يف اخلراج واالمارة) ٣٠٤٣(وأبو داود 
  .باب يف أخذ اجلزية من اوس: والفئ

  .باب ما جاء يف أخذ اجلزية من اوس: يف السري) ١٥٨٦(والترمذي 
  .هو الوصول إىل شيخ شيخ أحد املصنفني من غري طريقه: البدل) ٢(
  .باب اجلزية: يف اخلراج) ٣٠٤٤) (٣(
  ".اهلامشي : أنبأنا أبو نصر إىل قوله: " سقط من املطبوع، من قوله) ٤(

(*)  

)١/٧٠(  

  

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين أيب يف شهر رمضان قال: رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال
با، عليكم شهر رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إميانا واحتسا) ١(فرض اهللا : " وسلم

  ).٢" (خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه 
  .هذا حديث حسن غريب

  .أخرجه النسائي، عن ابن راهويه، عن النضر بن مشيل
  .وابن ماجه، عن حيىي بن حكيم، عن أيب داود الطيالسي

  .مجيعا عن احلداين
  .الصواب حديث الزهري عن أيب سلمة، عن أيب هريرة: قال النسائي

، أنبأنا عبداملعز بن حممد اهلروي، أنبأنا متيم اجلرجاين، أنبأنا )٣(الم العصروين أخربنا حممد بن عبد الس
حممد بن عبد الرمحن النيسابوري، أنبأنا حممد بن أمحد احلريي، أنبأنا أمحد بن علي املوصلي، حدثنا أبو 

 ابن خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أيب، عن ابن إسحاق، حدثين مكحول، عن كريب، عن
  هل: جلسنا مع عمر، فقال: عباس قال

__________  
  .سقط لفظ اجلاللة من االصل) ١(
: يف االقامة) ١٣٢٨( يف الصيام، وابن ماجه ١٥٨ / ٤، والنسائي ١٩٥، ١٩١ / ١أخرجه أمحد ) ٢(

  .باب ما جاء يف قيام رمضان
  .١٨١ / ١والطيالسي 

  ".العصروي : " يف االصل) ٣(
حممد بن عبد السالم بن املطهر، ابن العالمة قاضي القضاة أيب سعيد : " خته فقالترمجة املؤلف يف مشي



عبد اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن أيب عصرون االمام، املدرس، اجلليل، املعمر، املسند، تاج الدين أبو عبد 
  .اهللا بن أيب الفضل التميمي، احلليب، مث الدمشقي، الشافعي

  .مدرس الشافعية الصغرى
  . خريا، متواضعا، لطيفا، فيه عامية إال أنه يورد درسه حبروفه إيرادا حسناكان

  .مسعت منه عدة أجزاء
  .مولده حبلب يف احملرم، سنة عشر وست مئة

  ".ومات يف ربيع االول سنة مخس وتسعني 
(*)  

)١/٧١(  

  

ته، كيف يصنع ؟ مسعت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا أمر به املرء املسلم إذا سها يف صال
  .ال واهللا: ال واهللا، أو ما مسعت أنت يا أمري املؤمنني من رسول اهللا يف ذلك شيئا ؟ فقال: فقلت

  .سألته، فأخربه: فيم أنتما ؟ فقال عمر: فبينا حنن يف ذلك أتى عبد الرمحن بن عوف فقال
  . ذلكلكين قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر يف: فقال له عبد الرمحن

: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فأنت عندنا عدل، فماذا مسعت ؟ قال: فقال له عمر
إذا سها أحدكم يف صالته حىت ال يدري أزاد أم نقص، فإن كان شك يف الواحدة والثنتني، فليجعلها 

واالربع، فليجعلها ثالثا واحدة، وإذا شك يف الثنتني أو الثالث، فليجعلها ثنتني، وإذا شك يف الثالث 
  ) ".١(حىت يكون الوهم يف الزيادة، مث يسجد سجدتني، وهو جالس، قبل أن يسلم، مث يسلم 

، عن حممد بن خالد بن عثمة، عن إبراهيم )٢(هذا حديث حسن، صححه الترمذي، ورواه عن بندار 
  .بن سعد، فطريقنا أعلى بدرجة

  .فحدثنا، فأنت عندنا العدل الرضا: فقال:  عوف وفيهورواه احلافظ ابن عساكر يف صدر ترمجة ابن
__________  

باب ما جاء يف الرجل يصلي فيشك يف : يف الصالة) ٣٩٨(، والترمذي ١٩٠ / ١أخرجه أمحد ) ١(
  باب ما جاء فيمن شك يف صالته، واحلاكم: يف االقامة) ١٠٢٩(الزيادة والنقصان، وابن ماجه 

  .لذهيب، وصححه ووافقه ا٣٢٥ - ٣٢٤ / ١
من صلى صالة يشك يف النقصان، فليصل حىت يشك : "  من طريق أخرى بلفظ١٩٥ / ١ورواه أمحد 
  .وفيه إمساعيل بن مسلم املكي وهو ضعيف، لكنه يتقوى بالطريق اليت قبلها فيحسن" يف الزيادة 

عزيز بن من طريق عبد اهللا بن حممد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد ال) ٥٣٣(وأخرج ابن حبان 



: حممد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .إذا صلى أحدكم فلم يدر ثالثا صلى أم أربعا، فليصل ركعة، وليسجد سجدتني قبل السالم" 

  .فإن كانت خامسة شفعتها سجدتان، وإن كانت رابعة
  ".فالسجدتان ترغيم للشيطان 

  . هو حممد بن بشار، وقد حتريف يف املطبوع)٢(
  ".مقداد " إىل 
(*)  

)١/٧٢(  

  

  ).١(فأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن كانوا عدوال فبعضهم أعدل من بعض وأثبت 
ائت مبن يشهد معك، وعلي بن أيب : يقول) ٢(فهنا عمر قنع خبرب عبد الرمحن، ويف قصة االستئذان 

 حدثين رجل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، استحلفته، وحدثين أبو بكر، كان إذا: طالب يقول
  ).٣(وصدق أبو بكر 

  .فلم حيتج علي أن يستحلف الصديق، واهللا أعلم
__________  

  .سقطت من املطبوع) ١(
: يف االستئذان) ٦٢٤٥(، والبخاري ٤١٧، ٤١٠، ٤٠٣، ٤٠٠، ٣٩٨، ٣٩٣ / ٤أخرج أمحد ) ٢(

و ) ٥١٨٠(باب االستئذان، وأبو داود : يف اآلداب) ٢١٥٣(ستئذان ثالثا، ومسلم باب التسليم واال
باب كم مرة يسلم الرجل، والترمذي : يف االدب) ٥١٨٤(و ) ٥١٨٣(و ) ٥١٨٢(و ) ٥١٨١(
  .باب ما جاء يف االستئذان ثالثا: يف االستئذان) ٢٦٩١(

باب االستئذان :  يف االستئذان٢٧٤ / ٢باب االستئذان، والدارمي : يف االدب) ٣٧٠٦(وابن ماجه 
كنت جالسا باملدينة يف : مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: ثالثا، واللفظ ملسلم، عن بسر بن سعيد، قال

إن عمر أرسل إيل أن آتيه، : ما شأنك ؟ قال:  قلنا- أو مذعورا -جملس االنصار، فأتانا أبو موسى فزعا 
  فأتيت

  .رجعتبابه، فسلمت ثالثا فلم يرد علي، ف
  .إين أتيتك، فسلمت على بابك ثالثا فلم يردوا علي، فرجعت: ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت: فقال

  ".إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع : " وقد قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،
  .أقم عليه البينة وإال أو جعتك: فقال عمر



  . القومال يقوم معه إال أصغر: فقال أيب بن كعب
  .أنا أصغر القوم: قلت: قال أبو سعيد

  .فاذهب به: قال
أما إين مل أمك ولكن خشيت أن يتقول الناس : فقال عمر اليب موسى): ٥١٨٤(ويف رواية أيب داود 

  .على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
 االستغفار، باب يف: يف الصالة) ١٥٢١(، وأبو داود ١٠ / ٢ / ١إسناده صحيح، أخرجه أمحد ) ٣(

من طريق أيب عوانة، عن عثمان بن املغرية الثقفي، عن علي بن ربيعة االسدي، عن أمساء بن احلكم 
كنت رجال إذا مسعت من رسول اهللا، صلى اهللا عليه : مسعت عليا، رضي اهللا عنه، يقول: الفزاري، قال

  .وسلم، حديثا نفعين اهللا منه مبا شاء أن ينفعين
  .أصحابه استحلفته فإذا حلف يل صدقتهوإذا حدثين أحد من 

مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه : وحدثين أبو بكر، وصدق أبو بكر، رضي اهللا عنه، أنه قال: قال
ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، مث يقوم فيصلي ركعتني، مث يستغفر اهللا إال غفر : " وسلم، يقول

فاستغفروا : (ومتامها) فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللاوالذين إذا فعلوا : (له، مث قرأ هذه اآلية
،  ]١٣٥: آل عمران) [ لذنوم، ومن يغفر الذنوب إال اهللا، ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

  = (*)وأخرجه 

)١/٧٣(  

  

  .ولد عبد الرمحن بعد عام الفيل بعشر سنني: قال املدائين
  . و عبد اهللا، وأمهما قيلةولد احلارث بن زهرة عبدا،: وقال الزبري

  .ومن ولد عبد عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد
عبدا من نسبه، وقاله قبلهما ) ١(وكذا نسبه ابن إسحاق، وابن سعد، وأسقط البخاري والفسوي 

  .عروة، والزهري
  عبد عوف بن عبد: وقال اهليثم الشاشي وأبو نصر الكالباذي وغريمها

  .احلارث بن زهرة
  .عبد الرمحن هي الشفاء بنت عوف بن عبد بن احلارث بن زهرةوأم 

  .قاله مجاعة
  .أمه صفية بنت عبد مناف بن زهرة بن كالب: وقال أبو أمحد احلاكم

  .الشفاء بنت عوف: ويقال



كان امسي عبد عمرو، فلما : حدثين أيب، عن أبيه، عن عبد الرمحن بن عوف قال: إبراهيم بن سعد
  ).٢(هللا، صلى اهللا عليه وسلم، عبد الرمحن أسلمت، مساين رسول ا

  حدثنا عبد العزيز بن أيب ثابت، عن سعيد بن زياد،: إبراهيم بن املنذر
__________  

  .باب ومن سورة آل عمران: يف التفسري) ٣٠٠٩(يف الصالة، و ) ٤٠٦(الترمذي = 
، والطربي )٢: (صباب ما جاء أن الصالة كفارة، والطيالسي : يف االقامة) ١٣٩٥(وابن ماجه 

، وأبو بكر املروزي )٢٤٥٤(، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وأخرجه )٧٨٥٤(، و )٧٨٥٣(
  .١١، ١٠، ٩رقم 

  .٧٧ / ٢" الدر املنثور " وانظر 
  ".النسوي " تصحفت يف املطبوع إىل ) ١(
  . وصححه، ووافقه الذهيب املؤلف٣٠٦ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(

(*)  

)١/٧٤(  

  

كان عبد الرمحن بن عوف أبيض، أعني، أهدب : عمر، عن سهلة بنت عاصم قالتعن حسن بن 
االشفار، أقىن، طويل النابني االعليني، رمبا أدمى نابه شفته، له مجة أسفل من أذنيه، أعنق، ضخم 

  .الكتفني
  .كان ساقط الثنيتني، أهتم، أعسر، أعرج: وروى زياد البكائي عن ابن إسحاق قال

  ).١( فهتم، وجرح عشرين جراحة، بعضها يف رجله، فعرج كان أصيب يوم أحد
  وكان عبد: حدثنا عبد اهللا بن جعفر، عن يعقوب بن عتبة قال: الواقدي

  ).٢(الرمحن رجال طواال، حسن الوجه، رقيق البشرة، فيه جنأ، أبيض، مشربا محرة، ال يغري شيبه 
كنا نسري مع عثمان :  عوف، عن أبيه قالحدثنا صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن: وقال ابن إسحاق

ما يستطيع أحد أن يعتد على هذا الشيخ : يف طريق مكة، إذ رأى عبد الرمحن بن عوف، فقال عثمان
  .فضال يف اهلجرتني مجيعا

روى حنوه العقدي عن عبد اهللا بن جعفر، عن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن املسور 
أنبأنا عبد اهللا بن عمر، أنبأنا أبو الوقت، : ا أبو احلسني علي بن حممد، ومجاعة، قالوابن خمرمة، أخربن

  أنبأنا أبو احلسن الداوودي، أنبأنا أبو حممد بن محوية، أنبأنا إبراهيم بن خزمي، حدثنا
__________  



الصابة ا" ، وانظر )٢٦١(والطرباين " إحدى وعشرون جراحة " ، وفيه ٣٠٨ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
  .٨٣ / ٢، وابن هشام ٣١٣ / ٦" 
 / ٦" االستيعاب "  و ٣١٣ / ٦" االصابة " ، و ٣٠٨ / ٣، واحلاكم ٩٤ / ١ / ٣ابن سعد ) ٢(

٧٥.  
  .احلدب: واجلنأ
(*)  

)١/٧٥(  

  

، أنبأنا حيىي بن إسحاق، حدثنا عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس أن عبد الرمحن )١(عبد بن محيد 
إن يل : ر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، آخى بينه وبني عثمان، كذا هذا، فقالبن عوف ملا هاج

  .حائطني، فاختر أيهما شئت
فكثر ماله، حىت قدمت له سبع مئة راحلة حتمل الرب والدقيق : بل دلين على السوق، إىل أن قال: قال

سول اهللا، صلى اهللا عليه مسعت ر: والطعام، فلما دخلت مسع الهل املدينة رجة، فبلغ عائشة فقالت
إين أشهدك أا بأمحاهلا ! يا أمه : ، فلما بلغه قال"عبد الرمحن ال يدخل اجلنة إال حبوا : " وسلم، يقول

  وأحالسها يف سبيل
  ).٢(اهللا 

  .عن عبد الصمد بن حسان، عن عمارة وقال حديث منكر" مسنده " أخرجه أمحد يف 
قد رأيت عبد الرمحن : " اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقولفقالت مسعت رسول : ويف لفظ أمحد: قلت

  .إن استطعت الدخلنها قائما: ، فقال"يدخل اجلنة حبوا 
  .وأمحاهلا يف سبيل اهللا) ٣(فجعلها بأقتاا 

أنبأنا : أخربنا مجاعة، كتابة، عن أيب الفرج بن اجلوزي، وأجاز لنا ابن عالن وغريه، أنبأنا الكندي، قاال
القزاز، أنبأنا أبو بكر اخلطيب أنبأنا ابن املذهب، أنبأنا القطيعي حدثنا عبد اهللا بن أمحد، أبو منصور 

  حدثين أيب، حدثنا هذيل بن ميمون، عن مطرح بن يزيد، عن عبيداهللا بن زحر، عن علي
__________  

  ".عبد بن محيد " إىل قوله " أنبأنا أبو الوقت " سقط من املطبوع من قوله ) ١(
  .اده ضعيف لضعف عمارة بن زاذانإسن) ٢(

  .٩٨ / ١، وصاحب احللية ٩٣ / ١ / ٣، وابن سعد )٢٦٤( والطرباين ١١٥ / ٦وأخرجه أمحد 
  .مجع حلس: واالحالس



  .وهو الكساء الذي يلي ظهر البعري حتت القتب
  .رحل صغري على قدر السنام: القتب) ٣(

(*)  

)١/٧٦(  

  

دخلت اجلنة : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،: ابن يزيد، عن القاسم، عن أيب أمامة قال
  .بالل: ما هذا ؟ قيل: فسمعت خشفة، فقلت

  .فاستبطأت عبد الرمحن بن عوف، مث جاء بعد االياس: إىل أن قال
ما خلصت إليك حىت ظننت أين ال أنظر إليك ! بأيب وأمي يا رسول اهللا : عبد الرمحن ؟ فقال: فقلت
  .أبدا
  .إسناده واه) ١" (من كثرة مايل أحاسب، وأحمص : ؟ قالوما ذاك : قال

  يكتب: وأما الذي قبله فتفرد به عمارة، وفيه لني، قال أبو حامت
  .صاحل: ، وقال ابن معني)٢(حديثه 

  .عندي ال بأس به: وقال ابن عدي
  .مل حيتج به النسائي: قلت

بوا على سبيل االستعارة، وضرب وبكل حال فلو تأخر عبد الرمحن عن رفاقه للحساب، ودخل اجلنة ح
  املثل، فإن مرتلته يف اجلنة ليست بدون مرتلة

__________  
دخلت : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم:  والنص٢٥٩ / ٥احلديث بتمامه أخرجه أمحد ) ١(

  .اجلنة فسمعت فيها خشفة بني يدي
  .بالل: ما هذا ؟ قال: فقلت

  .اء املهاجرين، وذراري املسلمني ومل أر أحدا أقل من االغنياء والنساءفمضيت، فإذا أكثر أهل اجلنة فقر
الذهب : أما االغنياء فهم ها هنا بالباب حياسبون وميحصون، وأما النساء فأهلاهن االمحران: قيل يل
  .واحلرير

  .مث خرجنا من أحد أبواب اجلنة الثمانية: قال
  . أميت يف كفة فرجحت افلما كنت عند الباب أتيت بكفة فوضعت فيها ووضعت

  .مث أيت بأيب بكر، رضي اهللا عنه، فوضع يف كفة وجئ جبميع أميت يف كفة فوضعوا، فرجح أبو بكر
وجئ بعمر فوضع يف كفة، وجئ جبميع أميت فوضعوا فرجح عمر، رضي اهللا عنه، وعرضت أميت رجال 



  .رجال فجعلوا ميرون، فاستبطأت عبد الرمحن بن عوف
  .ياسمث جاء بعد اال

بأيب وأمي يا رسول اهللا، والذي بعثك باحلق ما خلصت إليك حىت ظننت أين : فقال! عبد الرمحن : فقلت
  .ال أنظر إليك أبدا إال بعد املشيبات

  ".من كثرة مايل أحاسب وأحمص : وما ذاك ؟ قال: قال
  .وإسناده ضعيف لضعف علي بن يزيد االهلاين

  .رمبا يضطرب يف حديثه: وقال البخاري"  حيتج به وال": " امليزان " ومتامه كما يف ) ٢(
  .له مناكري: وقال أمحد

  .ضعيف: وقال الدار قطين
  .ليس بذاك: وقال أبو داود

  .أنه يصلح للمتابعة ال أن حديثه مقبول إذا تفرد به" ال بأس به : " وقول ابن عدي
(*)  

)١/٧٧(  

  

  .علي والزبري، رضي اهللا عن الكل
  ، صلى اهللا عليه وسلم، شهد له باجلنة، وأنه من أهل بدر الذين قيلومن مناقبه أن النيب

لقد رضي اهللا عن املؤمنني، إذ يبا يعونك حتت : (ومن أهل هذه اآلية) ١" (اعملوا ما شئتم " هلم 
  .وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وراءه ] ١٨: الفتح) [ الشجرة

__________  
  .يف اجلهاد، باب اجلاسوس) ٣٠٠٧(، والبخاري ٨٠ / ١د قطعة من حديث أخرجه أمح) ١(

باب : يف املغازي) ٣٩٨٣(باب إذا اضطر الرجل إىل النظر يف شعور أهل الذمة و : فيه) ٣٠٨١(و 
باب ال تتخذوا : يف التفسري) ٤٨٩٠(غزوة الفتح و : باب: فيه) ٤٢٧٤(فضل من شهد بدرا، و 

من نظر يف كتاب من حيذر على املسلمني : ئذان، بابيف االست) ٦٢٥٩(عدوي وعدوكم أولياء، و 
  .ما جاء يف املتأولني: يف استتابة املرتدين، باب) ٦٩٣٩(ليستبني أمره و 

باب حكم : يف اجلهاد) ٢٦٥٠(باب من فضائل أهل بدر، وأبو داود : يف الفضائل) ٢٤٩٤(ومسلم 
  .ن سورة املمتحنةباب وم: يف التفسري) ٣٣٠٢(اجلاسوس إذا كان مسلما، والترمذي 

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبا مرثد والزبري، وكلنا ": عن علي " ونص احلديث للبخاري 
انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ، فإن ا امرأة من املشركني معها كتاب من حاطب بن أيب : فارس، قال



: سول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقلنابلتعة إىل املشركني فأدركناها تسري على بعري هلا، حيث قال ر
  .الكتاب
  .ما معنا كتاب: فقالت
  .فأخنناها

  .فالتمسنا فلم نر كتابا
  .فقلنا ما كذب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك

  .فلما رأت اجلد أهوت إىل حجزا وهي حمتجزة بكساء فأخرجته
يا رسول اهللا، قد خان اهللا ورسوله :  اهللا عليه وسلم، فقال عمرفانطلقنا ا إىل رسول اهللا، صلى
  .واملؤمنني، فدعين فالضرب عنقه

واهللا ما يب أال أكون مؤمنا : فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ما محلك على ما صنعت ؟ قال حاطب
 عن أهلي ومايل، وليس باهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، أردت أن تكون يل عند القوم يد يدفع اهللا ا

أحد من أصحابك إال له هناك من عشريته من يدفع اهللا به عن أهله وماله، فقال النيب، صلى اهللا عليه 
  .وسلم، صدق

  .وال تقولوا له إال خريا
  .إنه قد خان اهللا واملؤمنني فدعين فالضرب عنقه: فقال عمر

اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم : بدر فقاللعل اهللا اطلع على أهل : أليس من أهل بدر ؟ فقال: فقال
  .اجلنة

  .أو فقد غفرت لكم
  ".اهللا ورسوله أعلم : فدمعت عينا عمر وقال

(*)  

)١/٧٨(  

  

كنا مع : حدثنا إمساعيل، حدثنا أيوب، عن حممد، عن عمرو بن وهب الثقفي قال": املسند " أمحد يف 
  .نعم: سلم أحد من هذه االمة غري أيب بكر ؟ فقالهل أم النيب صلى اهللا عليه و: املغرية بن شعبة، فسئل

فذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، توضأ، ومسح على خفيه وعمامته، وأنه صلى خلف عبد الرمحن 
  ).١(بن عوف، وأنا معه، ركعة من الصبح، وقضينا الركعة اليت سبقنا 
  ).٢(ن أبيه وحلميد الطويل حنوه عن بكر بن عبد اهللا، عن محزة بن املغرية، ع

إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، انتهى إىل عبد الرمحن بن 



أن مكانك، فصلى وصلى رسول اهللا : عوف وهو يصلي بالناس، فأراد عبد الرمحن أن يتأخر، فأومأ إليه
  ).٣(بصالة عبد الرمحن 
__________  

 يف الطهارة، باب كيف املسح على ٧٧ / ١، والنسائي ٢٥١، ٢٥٠ - ٢٤٩ / ٤أخرجه أمحد ) ١(
  .العمامة

بكر بن عبد اهللا املزين، عن عروة بن املغرية، عن املغرية بن : ، يف الطهارة، من طريق)٨١(أخرجه مسلم 
من طريق عيسى بن يونس، عن أبيه عن الشعيب، عن عروة بن املغرية ) ١٥١(شعبة، وأخرجه أبو داود 

يف الوضوء من طريق سعد بن إبراهيم، عن ) ١٨٢(وأخرجه البخاري خمتصرا ...غريةبن شعبة عن امل
) ٣٨٨(و ) ٣٦٣(و ) ٢٠٦(و ) ٢٠٣(نافع بن جبري، عن عروة بن املغرية، عن املغرية بن شعبة، ويف 

) ٥٤٥(خمتصرا يف هذه املواضع كلها، وابن ماجه ) ٥٧٩٩(و ) ٥٧٩٨(و ) ٤٤٢١(و ) ٢٩١٨(و 
  .را كالبخاري أيضايف الطهارة خمتص

و ) ٢٢٣( والطيالسي رقم ٣١٢ / ٦" االصابة "  مطوال، واحلافظ يف ٩١ / ١ / ٣وابن سعد 
)٦٩١.(  
ما جاء يف صالة رسول اهللا، : يف االقامة، باب) ١٢٣٦(، وانب ماجه ٢٤٨ / ٤أخرجه أمحد ) ٢(

  .صلى اهللا عليه وسلم، خلف رجل من أمته
  .وإسناده صحيح... عبد اهللا، عن محزة بن املغرية بن شعبة عن أبيهكالمها من طريق محيد، عن بكر بن

  .٣٩٩ - ٣٩٨ / ١والفسوي 
  باب املسح على الناصية والعمامة، من طريق: يف الطهارة) ٨١) (٢٧٤(وأخرجه مسلم 

  .محيد، عن بكر بن عبد اهللا املزين، عن عروة بن املغرية، عن أبيه
  .ونسبه إىل أيب يعلى) ٤١٥" (ية املطالب العال" ذكره احلافظ يف ) ٣(

(*)  

)١/٧٩(  

  

عن اهليثم بن خارجة، عن رشدين، عن عبد اهللا بن الوليد، مسع أبا " املسند " وروى االمام أمحد يف 
  .عن قتادة، عن احلسن، عن املغرية بن شعبة، مبثل هذا: هشام) ١(سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه بنحوه 

غرية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، صلى خلف عبد الرمحن بن عوف، ورواه زرارة بن أوىف، عن امل
  .وجاء عن خليد بن دعلج، عن احلسن، عن املغرية

  .واحلسن مدلس مل يسمع من املغرية



، عن ابن عمر أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، )٢(عن عثمان بن عطاء، عن أبيه : عيسى بن يونس
عثمان ضعيف، لكن روى حنوه أبو ) ٣(سرية وعقد له اللواء بيده بعث عبد الرمحن بن عوف يف 

  .ضمرة، عن نافع بن عبد اهللا، عن فروة ابن قيس، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن عمر
تصدق عبد الرمحن بن عوف بشطر : قال ] ٧٩: التوبة) [ الذين يلمزون املطوعني: (عن قتادة: معمر

  .ماله أربعة آالف دينار
  ).٤(إن عبد الرمحن لعظيم الرياء : من املنافقنيفقال أناس 

عن عبد الرمحن بن عوف، أنه كان مع : "  ونصه١٩٢ - ١٩١ / ١أخرجه أمحد ) ١) * (هاش* (
رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فذهب النيب حلاجته، فأدركهم وقت الصالة، فتقدمهم عبد الرمحن بن 

  .صلى مع الناس خلفه ركعةعوف، فجاء النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ف
  ".أصبتم أو أحسنتم : فلما سلم قال

  .ورشدين ضعيف
  .لكنه يصلح للمتابعة

  .وأبو سلمة مل يسمع من أبيه
  .١١٩ / ٢" املعرفة والتاريخ " وانظر الفسوي يف 

والقصة نفسها ثابتة من حديث املغرية بن شعبة رواها أمحد والبخاري : وقال أمحد شاكر رمحه اهللا
  .مومسل

  .سقطت من املطبوع" عن أبيه ) " ٢(
ونسبه إىل ابن ) ٣٠٢٩٠( واخلرب هناك طويل جدا، وذكره صاحب الكرت ٦٣٢ / ٢ابن هشام ) ٣(

  .عساكر
  . حدثنا حممد بن عبد االعلى، عن حممد بن ثور عن معمر، عن قتادة١٩٥ / ١٠أخرجه الطربي ) ٤(

  .٢٦٢ / ٣" الدر املنثور " وانظر 
(*)  

)١/٨٠(  

  

تصدق ابن عوف على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنبأنا معمر، عن الزهري قال: وقال ابن املبارك
وسلم بشطر ماله أربعة آالف، مث تصدق بأربعني ألف دينار، ومحل على مخس مئة فرس يف سبيل اهللا، مث 

  .محل على مخس مئة راحلة يف سبيل اهللا
  ).١(وكان عامة ماله من التجارة 



  .له" الزهد " يف أخرجه 
أنبأنا خالد بن يزيد بن أيب مالك، عن أبيه، عن عطاء بن أيب رياح، عن : سليمان بن بنت شرحبيل

! يا ابن عوف : " إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .طلق لك قدميكإنك من االغنياء، ولن تدخل اجلنة إال زحفا، فأقرض اهللا تعاىل، ي

مره فليضف الضيف، وليعط يف النائبة، : أتاين جربيل فقال: فما أقرض يا رسول اهللا ؟ فأرسل إليه: قال
  ).٢" (وليطعم املسكني 

رأيت اجلنة، وأين : حدثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أبيه قال: قاال: خالد بن احلارث وغريه
  . الفقراءدخلتها حبوا، ورأيت أنه ال يدخلها إال

  .، فهو وغريه منام، واملنام له تأويل)٣(إسناده حسن : قلت
  وقد انتفع ابن عوف رضي اهللا عنه مبا رأى، ومبا بلغه، حىت تصدق بأموال عظيمة، أطلقت

__________  
   ونسبه٣١١ / ٦" االصابة "  وهو يف ٩٩ / ١" احللية " وأبو نعيم يف ) ٢٦٥(أخرجه الطرباين ) ١(

  .إىل ابن عساكر) ٣٦٦٧٩ (صاحب الكرت
  .ورجاله ثقات

خالد :  وصححه، ولكن الذهيب قال٣١١ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(لكنه منقطع بني الزهري وابن عوف 
 / ١ / ٣ وابن سعد ٩٩ / ١" احللية " ضعفه مجاعة، وقال النسائي ليس بثقة، وأخرجه أبو نعيم يف 

٩٣.  
  . عساكرإىل ابن عدي وابن) ٣٦٦٩٢(ونسبه صاحب الكرت 

  .أن أبا سلمة مل يسمع من أبيه فهو مرسل) ١(التعليق ) ٨٠(تقدم يف الصفحة ) ٣(
(*)  

)١/٨١(  

  

  . قدميه، وصار من ورثة الفردوس، فال ضري- وهللا احلمد -له 
أنبأنا ابن أيب عمر، أنبأنا حنبل، أنبأنا ابن احلصني، حدثنا ابن املذهب حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد اهللا، 

دخل عبد الرمحن على أم سلمة، :  أيب، حدثنا حممد بن عبيد، حدثنا االعمش، عن شقيق قالحدثين
إين أخشى أن أكون قد هلكت، إين من أكثر قريش ماال، بعت أرضا يل بأربعني ! يا أم املؤمنني : فقال

  .ألف دينار
ن أصحايب من لن يراين إن م: " أنفق، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول! يا بين : قالت



  .، فأتيت عمر فأخربته"بعد أن أفارقه 
  .اللهم ال، ولن أبرئ أحدا بعدك: أنا منهم ؟ قالت! باهللا : فأتاها، فقال

  ).١(عن شقيق، عن أم سلمة : رواه أيضا أمحد، عن أيب معاوية، عن االعمش فقال
د و عبد الرمحن بن عوف شئ، فقال كان بني خال: عن عاصم، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال: زائدة

دعوا إىل أصحايب أو أصيحايب، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا : " رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،
  ).٢" (مل يدرك مد أحدهم وال نصيفه 

__________  
  .، ورجاله ثقات٣١٢، ٢٩٨، و ٣١٧ / ٦أخرجه أمحد ) ١(

  .٨٠، ٧٩ / ٦" االستيعاب " وهو يف 
  .نده حسنس) ٢(

رجاله رجال الصحيح، غري عاصم بن :  ونسبه إىل البزار وقال١٥ / ١٠" امع " وذكره اهليثمي يف 
  .أيب النجود وقد وثق

كالمها من طريق أيب معاوية، عن االعمش، عن أيب صاحل، ) ١٦١(وابن ماجه ) ٢٥٤٠(وأخرجه مسلم 
  .هذا وهم: قوله، ونقل النووي عن أيب مسعود الدمشقي، ...عن أيب هريرة

  .من حديث أيب معاوية: والصواب
عن االعمش، عن أيب صاحل، عن اخلدري، ال عن أيب هريرة، وكذا رواه حيىي بن حيىي وأبو كريب 

  .والناس
(*)  

)١/٨٢(  

  

، ويف الباب حديث زهري بن معاوية عن )١(وأما االعمش فرواه عن أيب صاحل، عن أيب سعيد اخلدري 
  ).٢(محيد، عن أنس 

شكا عبد الرمحن : عن ابن أيب أوىف قال] عن الشعيب [ أبو إمساعيل املؤدب، عن إمساعيل بن أيب خالد، 
ال تؤذ رجال من أهل بدر، فلو ! يا خالد : " بن عوف خالدا إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .أنفقت مثل أحد ذهبا، مل تدرك عمله
  .يقعون يف فأرد عليهم: قال

" ال تؤذوا خالدا، فإنه سيف من سيوف اهللا، صبه اهللا على الكفار : يب، صلى اهللا عليه وسلم،فقال الن
)٣.(  



  ).٤(مل يروه عن املؤدب سوى الربيع بن ثعلب 
  .وقد روى حنوه جرير بن حازم، عن احلسن مرسال

ن زيد أن أنبأنا حصني، مسعت هالل بن يساف حيدث عن عبد اهللا بن ظامل املازين، عن سعيد ب: شعبة
رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، كان على حراء ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، 

  والزبري، وسعد، و عبد الرمحن بن عوف
__________  

 يف فضائل أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ومسلم ٢٨، ٢٧ / ٧أخرجه البخاري ) ١(
  .١١ / ٣، وأمحد )٣٨٦٠(، والترمذي )٤٦٥٨(، وأبو داود )٢٥٤١(
رجاله رجال :  عن أمحد وقال١٥ / ١٠" امع " ، وذكره اهليثمي يف ٢٦٦ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(

  .الصحيح
باختصار والبزار " الكبري " و " ، ونسبه إىل الطرباين يف الصغري ٣٤٩ / ٩ذكره اهليثمي يف امع ) ٣(

  .رجال الطرباين ثقات: بنحوه، وقال
رواه : ، وصححه، وتعقبه الذهيب بقوله٢٩٨ / ٣، واحلاكم ١٥٠ / ١٢بغدادي وأخرجه اخلطيب ال

  .ابن إدريس، عن ابن أيب خالد، عن الشعيب مرسال
  .وهو أشبه

  . وباقي رجال االسناد ثقات٤٥٦ / ٣" اجلرح والتعديل " وهو ثقة مترجم يف ) ٤(
(*)  

)١/٨٣(  

  

  ).١" (يد فإمنا عليك نيب أو صديق أو شه! أثبت حراء : " فقال
  .وذكر سعيد أنه كان معهم

  .وكذا رواه جرير، وهشيم، وأبو االحوص، واالبار، عن حصني
وأخرجه أرباب السنن االربعة من طريق شعبة ومجاعة كذلك، ورواه ابن إدريس ووكيع، عن سفيان، 

  .عن منصور عن هالل بن يساف
، عن ابن حيان، عن عبد )٢( هالل عن: ورواه االشجعي عن سفيان، عن منصور، فقال: قال أبو داود

  .اهللا بن ظامل، عن سعيد، تابعه قاسم اجلرمي عن سفيان، وصححه الترمذي
  .وجاه عن سفيان، عن منصور وحصني، عن هالل عن سعيد نفسه

حدثنا عمر بن أيوب، حدثنا حممد بن معن الغفاري، حدثنا جممع بن يعقوب، عن : أبو قالبة الرقاشي



ن بن عبد اهللا بن جممع أن عمر قال الم كلثوم بنت عقبة، امرأة عبد الرمحن بن أبيه، عن عبد الرمح
: أقال لك رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، انكحي سيد املسلمني عبد الرمحن بن عوف ؟ قالت: عوف
  )٣(نعم 

__________  
لترمذي باب يف اخللفاء، وا: يف السنة) ٤٦٤٨(، وأبو داود ١٨٩، ١٨٨ / ١أخرجه أمحد ) ١(
  .هذا حديث حسن صحيح: مناقب سعيد بن زيد وقال: يف املناقب، باب) ٣٧٥٨(

  .باب فضائل العشرة: يف املقدمة) ١٣٤(وابن ماجه 
  ".عن هالل " إىل قوله " بن يساف : " سقط من املطبوع من قوله) ٢(
  .عبد الرمحن بن محيد: أخرجه ابن عساكر من طريق) ٣(

بنت عقبة ابن أيب معيط، عن بسرة بنت صفوان، عن النيب، صلى اهللا عليه عن أبيه، عن أمه أم كلثوم 
  ".أنكحوا عبد الرمحن بن عوف، فإنه من خيار املسلمني، ومن خيارهم من كان مثله : " وسلم، أنه قال

إبراهيم بن محزة، عن سليمان بن سامل، :  من طريق٩٠ / ١" التاريخ الصغري " وأخرجه البخاري يف 
الرمحن بن محيد، عن عبد الرمحن بن محيد، عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، دعا بسرة موىل عبد 

أنكحوا : فالن، فالن، و عبد الرمحن بن عوف قال: من خيطب أم كلثوم ؟ قالت: بنت صفوان وقال
  .عبد الرمحن من خيار املسلمني

  ".فأرسلت إىل أخيها الوليد أنكحين عبد الرمحن الساعة 
(*)  

)١/٨٤(  

  

  .حدثين سفيان، عن ابن أيب جنيح أن عمر سأل أم كلثوم بنحوه: علي بن املديين
) ٢(، عن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أمه أم كلثوم حنوه )١(ويروى من وجهني 

طا فيهم حدثين عبيداهللا بن عبد اهللا أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أعطى ره: عن الزهري: معمر
  .عبد الرمحن بن عوف، فلم يعطه

  .فخرج يبكي
  .أخشى أن يكون منعه موجدة وجدها علي: ما يبكيك ؟ فذكر له، وقال: فلقيه عمر فقال

عن : قريش بن أنس) ٣" (لكين وكلته إىل إميانه : " فأبلغ عمر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال
خياركم : " ة أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قالحممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هرير

  ".خياركم لنسائي 



  ).٤(فأوصى هلن عبد الرمحن حبديقة، قومت بأربع مئة ألف 
حدثتنا أم بكر بنت املسور، أن عبد الرمحن باع أرضا له من عثمان : قال عبد اهللا بن جعفر الزهري

  بأربعني ألف دينار، فقسمه يف فقراء بين
__________  

  ".حصني " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
يف إسناده يعقوب بن حممد الزهري، :  وصححه، وتعقبه الذهيب بقوله٣٠٩ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(

  .وهو ضعيف
  .وهو مرسل) ٢٠٤١٠(أخرجه عبد الرزاق ) ٣(

، أو عبيداهللا بن وعبيداهللا بن عبد اهللا إن كان ابن ثعلبة فهو جمهول، وإن كان عبيداهللا بن عبد اهللا بن أيب
  .عبد اهللا بن عتبة، أو عبيداهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب

  .فكل واحد من هؤالء ثقة وروى عنهم الزهري
عبيداهللا بن عبد اهللا بن عبيد، ومل نتبينه وذكره صاحب الكرت " مصنف عبد الرزاق " على أنه جاء يف 

  .، ونسبه إىل ابن منده، وابن عساكر)٣٦٦٧٧(
  .صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب: ، وقال٣١٢ - ٣١١ / ٣أخرجه احلاكم ) ٤(

  .حديث حسن غريب: وقال) ٣٧٥٠(وأخرجه الترمذي 
" بدل " قيس " وقد وقع يف مطبوع الترمذي بتحقيق إبراهيم عطوة حتريفات ثالثة قبيحة فقد جاء فيه 

  ".بيعت "  بدل "يبعث " و " حبديقة " بدل " وحبذيقة " قريش 
(*)  

)١/٨٥(  

  

  .زهرة، ويف املهاجرين، وأمهات املؤمنني
أما إين مسعت : عبد الرمحن، قالت: من أرسل ذا ؟ قلت: فأتيت عائشة بنصيبها، فقالت: قال املسور

، سقى اهللا ابن عوف "ال حينو عليكن بعدي إال الصابرون : " رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول
  .ل اجلنةمن سلسبي

  ).١" (مسنده " أخرجه أمحد يف 
مجع رسول اهللا، صلى اهللا عليه : عن الوازع، عن أيب سلمة، عن عائشة، قالت: علي بن ثابت اجلزري

  ).٢" (سيحفظين فيكن الصابرون الصادقون : " وسلم، نساءه يف مرضه فقال
ره لالمة من أشار به أهل ومن أفضل أعمال عبد الرمحن عزله نفسه من االمر وقت الشورى، واختيا



  احلل والعقد، فنهض يف ذلك أمت وض
على مجع االمة على عثمان، ولو كان حمابيا فيها، الخذها لنفسه، أو لوالها ابن عمه وأقرب اجلماعة إليه 

  .سعد بن أيب وقاص
يف عهد كان عبد الرمحن ابن عوف ممن يفيت : ، عن أبيه قال)٣(ويروى عن عبد اهللا بن نيار االسلمي 

  .رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأيب بكر، وعمر مبا مسع من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
__________  

 - ٣١٠ / ٣، وأم بكر بنت املسور جمهولة، وأخرجه احلاكم ١٣٥، ١٠٤ / ٦أخرجه أمحد ) ١(
  .ليس مبتصل: ، وصححه، وتعقبه الذهيب بقوله٣١١

  .ع وهو ابن نافع العقيلي اجلزريإسناده ضعيف لضعف الواز) ٢(
  .ليس بثقة: قال ابن معني وأمحد

  .منكر احلديث: وقال البخاري
  .متروك: وقال النسائي

  .عامة ما يرويه الوازع غري حمفوظ: وقال ابن عدي
  ".االسلمي : " وسقط منه لفط" عبد اهللا بن دينار " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(

(*)  

)١/٨٦(  

  

حدثنا أبو املعلى اجلزري، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، أن عبد الرمحن قال : ونقال يزيد بن هار
  .نعم: هل لكم أن أختار لكم وأنفصل منها ؟ قال علي: الهل الشورى

إنك أمني يف أهل السماء، أمني : " أنا أول من رضي، فإين مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول
  ).١" (يف أهل االرض 

  .ضعيف) ٣(وأبو املعلى " مسنده " ، يف )٢(جه الشاشي أخر
  .ذكر جمالد، عن الشعيب أن عبد الرمحن بن عوف حج باملسلمني يف سنة ثالث عشرة

عن مالك، عن الزهري، عن سعيد أن سعد بن أيب وقاص أرسل إىل عبد الرمحن رجال : جويرية بن أمساء
  .أن ارفع رأسك إىل أمر الناس: وهو قائم خيطب

  .ي ادع إىل نفسكأ
  إنه لن يلي هذا! ثكلتك أمك : فقال عبد الرمحن

  ).٤(االمر أحد بعد عمر إال المه الناس 



أنبأنا عبد العزيز االويسي، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، : ابن سعد" تابعه أبو أويس عبد اهللا، عن الزهري 
  ]لشورى ا[ ملا ويل عبد الرمحن بن عوف : عن أم بكر، عن أبيها املسور قال

__________  
" االستيعاب " ، وابن عبد الرب يف ٩٨ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ٩٥ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
أبو املعلى : ، وصححه، وقال الذهيب٣١٠ / ٣، واحلاكم ٣١٢ / ٦" االصابة " ، واحلافظ يف ٧٤ / ٦

  .هو فرات بن السائب تركوه
ليس بشئ، وقول الدار قطين : منكر احلديث، وقول ابن معني: فيهقول البخاري " ميزانه " ونقل يف 

  .متروك: وغريه
  .إىل أمحد بن منيع، وقد ضعفه البوصريي) ٤٠٠٨(ونسبه احلافظ يف املطالب العالية 

  .هو اهليثم بن كليب، بن شريح، بن معقل الشاشي: الشاشي) ٢(
  ".املسند الكبري " حمدث ما وراء النهر، ومؤلف 

  .ومسنده منه نسخة يف ظاهرية دمشق) ٣٣٥(ة تويف سن
  ".املشاشي " يف املطبوع إىل " الشاشي " وقد حترف 

  ".يعلى " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  .رجاله ثقات) ٤(

  .وسعيد هو ابن املسيب
(*)  

)١/٨٧(  

  

  .كان أحب الناس إيل أن يليه، فإن ترك، فسعد
الرمحن باهللا، إن وىل هذا االمر أحدا، وهو يعلم أنه ما ظن خالك عبد : فلحقين عمرو بن لعاص فقال

  .خري منه ؟ فأتيت عبد الرمحن فذكرت ذلك له
أحب إيل من ذلك ] إىل اجلانب اآلخر [ واهللا الن تؤخذ مدية، فتوضع يف حلقي، مث ينفذ ا : فقال

)١.(  
عبد الرمحن بن أزهر، عن حدثنا ابن هليعة، عن حيىي بن سعيد، عن أيب عبيد بن عبد اهللا بن : ابن وهب

  أبيه، عن جده أن عثمان اشتكى رعافا،
: اكتب لعبد الرمحن العهد من بعدي، فكتب له، وانطلق محران إىل عبد الرمحن، فقال: فدعا محران، فقال

  .من بعده) ٢(إن عثمان قد كتب لك العهد : وما ذاك ؟ قال: قال! البشرى 



  .للهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا االمر، فأمتين قبلها: فقام بني القرب واملنرب، فدعا، فقال
  ).٣(فلم ميكث إال ستة أشهر حىت قبضه اهللا 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن عبد العزيز، عن رجل، عن طلحة بن عبد اهللا بن : يعقوب بن حممد الزهري
، وثلث يقضي دينهم، ثلث يقرضهم ماله: كان أهل املدينة عياال على عبد الرمحن بن عوف: عوف قال
  .ويصل ثلثا

  .كان بني طلحة وابن عوف تباعد: عن علي بن زيد، عن ابن املسيب قال: مبارك بن فضالة
  :فمرض طلحة، فجاء عبد الرمحن يعوده، فقال طلحة

__________  
  .٩٥ - ٩٤ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(

  .ورجاله ثقات
  .غري أم بكر بنت املسور، فإا ال تعرف

  .قطت من املطبوعس) ٢(
  .أبو عبيد بن عبد اهللا، بن عبد الرمحن، بن أزهر مل جند له ترمجة) ٣(

  .وأبوه مل يوثقه غري ابن حبان
  .٨٠ / ٧وانظر الفتح 

(*)  

)١/٨٨(  

  

  .أنت واهللا يا أخي خري مين
  .بلى واهللا، النك لو مرضت ما عدتك: يا أخي، قال) ١(ال تفعل : قال

  .كان عبد الرمحن بن عوف اليعرف من بني عبيده: قال) ٢(ن احلسن عن سعد ب: ضمرة بن ربيعة
غشي على عبد الرمحن بن : عن الزهري، حدثين إبراهيم بن عبد الرمحن، قال: محزة) ٣(شعيب بن أيب 

  .حىت ظنوا أنه قد فاضت نفسه، حىت قاموا من عنده، وجللوه) ٤(عوف يف وجعه 
  فأقاق يكرب، فكرب أهل البيت، مث قال

  .نعم: م، غشي علي آنفا ؟ قالواهل
انطلق حناكمك إىل العزيز : انطلق يب يف غشييت رجالن أجد فيهما شدة وفظاظة، فقاال! صدقتم : قال

  .حناكمه إىل العزيز االمني: أين تذهبان ذا ؟ قاال: االمني، فانطلقا يب حىت لقيا رجال، قال
 واملغفرة وهم يف بطون أمهام، وإنه سيمتع به بنوه ارجعا، فإنه من الذين كتب اهللا هلم السعادة: فقال



  ).٥(إىل ما شاء اهللا، فعاش بعد ذلك شهرا 
__________  

  ".ال تقل " أشار إليها هكذا الدكتور املنجد يف هامش مطبوعه، غري أنه أثبت مكاا ) ١(
  .وقد أثبت فوقه إشارة اخلطأ" سعيد بن احلسني " يف االصل ) ٢(

  .و الصوابوما أثبتناه ه
سعد بن احلسن، أبو مهام روى احلديث :  فقال٨٢ / ٤" اجلرح والتعديل " فقد ترمجه ابن أيب حامت يف 

  .ضمرة وحممد بن يوسف الفريايب: عن ليث، وزائدة، وروى عنه
  ".سعيد بن جبري " وقد التبس على املنجد فحرفه إىل 

  ".أيب " سقطت من املطبوع لفظة ) ٣(
  ".مرضه " طبوع إىل حترفت يف امل) ٤(
  .٣٦٧ / ١" املعرفة والتاريخ " إسناده صحيح، وأخرجه الفسوي يف ) ٥(

  .أيب اليمان، عن شعيب، عن الزهري، بأطول مما هنا:  من طريق٣٠٧ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .حممد بن كثري العبدي، عن سليمان بن كثري، عن الزهري:  من طريق٩٥ / ١ / ٣وأخرجه ابن سعد 

  .ونسبه إىل أيب إسحاق) ٤٠٠٧" (املطالب العالية " افظ يف وذكره احل
  .إسناده صحيح: وقال البوصريي

  .ونسبه إىل أيب نعيم، وابن عساكر) ٣٦٦٨٩(وذكره صاحب الكرت 
(*)  

)١/٨٩(  

  

  .ومجاعة عن الزهري، ورواه سعد بن إبراهيم عن أبيه) ١(رواه الزبيدي 
بد الرمحن بن عوف أوصى خبمسني ألف دينار يف سبيل اهللا، عن أيب االسود، عن عروة أن ع: ابن هليعة

  .فكان الرجل يعطى منها ألف دينار
  وعن الزهري أن عبد الرمحن أوصى للبدريني، فوجدوا مئة، فأعطى كل

  .واحد منهم أربع مئة دينار، فكان منهم عثمان، فأخذها
  . اهللاأن عبد الرمحن أوصى بألف فرس يف سبيل: وبإسناد آخر، عن الزهري

اذهب يا : مسع عليا يقول يوم مات عبد الرمحن بن عوف: عن أبيه، عن جده): ٢(قال إبراهيم بن سعد 
  ).٣(فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها ! ابن عوف 

  .الكدر: الرنق



رأيت سعدا يف جنازة عبد الرمحن ابن عوف، وهو بني يدي السرير، : قال سعد بن إبراهيم، عن أبيه قال
  ).٤! (واجباله : وهو يقول

  .رواه مجاعة عن سعد
رأيت عبد الرمحن بن عوف، قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مئة : عن ثابت، عن أنس قال: معمر
  .ألف

__________  
هو حممد بن الوليد بن عامر الزبيدي، احلمصي، : والزبيدي" الترمذي " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(

  .القاضي
  .ب الزهريثقة، ثبت من كبار أصحا

  ".سعد بن إبراهيم " حترف يف املطبوع إىل " إبراهيم بن سعد ) " ٢(
  .وأبوه هو سعد بن إبراهيم، وجده هو إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف

  .إسناده صحيح) ٣(
  ".الكبري " يف ) ٢٦٣(وأخرجه الطرباين 

  .٩٦ / ١ / ٣، وابن سعد ١٠٠ / ١" احللية " وأبو نعيم يف 
  .٣٠٨ / ٣ واحلاكم ٩٦ / ١ / ٣ن سعد أخرجه اب) ٤(

 / ١" املعرفة والتاريخ " عن جده وكذلك عند الفسوي يف " خطأ لفظة " املستدرك " وقد زيدت يف 
  .٢٢٢ / ١" عن جده "  وبدون زيادة هذه اللفظة ٢١٣

(*)  

)١/٩٠(  

  

  .ثالث مئة ألف وعشرين ألفا) ١(اقتسمن مثنهن : وروى هشام عن ابن سريين قال
ى حنوه ليث بن أيب مسلم، عن جماهد، وقد استوىف صاحب تاريخ دمشق أخبار عبد الرمحن يف أربعة ورو

  .كراريس
وملا هاجر إىل املدينة كان فقريا ال شئ له، فآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن 

بارك اهللا لك : يه، فقال لهالربيع أحد النقباء، فعرض عليه أن يشاطره نعمته، وأن يطلق له أحسن زوجت
  .يف أهلك ومالك، ولكن دلين على السوق

فذهب، فباع واشترى، وربح، مث مل ينشب أن صار معه دراهم، فتزوج امرأة على زنة نواة من ذهب، 
مث آل أمره يف " أو مل ولو بشاة : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد رأى عليه أثرا من صفرة



  ).٢(ا آل التجارة إىل م
__________  

  ".منهن " وقد حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .وهو مثن الزوجات من املرياث

يف ) ٣٧٨٠(، و )فإذا قضيت الصالة(باب قوله تعاىل : يف البيوع) ٢٠٤٨(أخرج البخاري ) ٢(
عن إبراهيم باب إخاء النيب بني املهاجرين واالنصار، من طريق عبد العزيز بن عبد اهللا، : مناقب االنصار

ملا قدمنا املدينة آخى : " قال عبد الرمحن بن عوف، رضي اهللا عنه: بن سعد، عن أبيه عن جده قال
  .رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بيين وبني سعد بن الربيع

  .إين أكثر االنصار ماال، فأقسم لك نصف مايل: فقال سعد بن الربيع
  .حلت تزوجتهاوانظر أي زوجيت هويت نزلت لك عنها فإذا 

  .ال حاجة يل يف ذلك: فقال له عبد الرمحن: قال
  .سوق قينقاع: هل من سوق فيه جتارة ؟ قال

  .فغدا إليه عبد الرمحن فأتى بأقط ومسن: قال
  .مث تابع الغدو: قال

  .فما لبث أن جاء عبد الرمحن عليه أثر صفرة
  .نعم: فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، تزوجت ؟ قال

  .امرأة من االنصار: ومن ؟ قال: قال
:  فقال له النيب، صلى اهللا عليه وسلم- أو نواة من ذهب -زنة نواة من ذهب : كم سقت ؟ قال: قال

  ".أومل ولو بشاة 
و ) ٥١٤٨(و ) ٥٠٧٢(و ) ٣٩٣٧(و ) ٢٢٩٢(و ) ٢٠٤٩(و ) ٣٧٨١(وانظر البخاري أيضا 

  ).٦٣٨٦(و ) ٦٠٧٢(و ) ٥١٦٧(و ) ٥١٥٥(و ) ٥١٥٣(
  يف النكاح خمتصرا،) ١٩٠٧(خرجه ابن ماجه وأ

  .٨٩، ٨٨ / ١ / ٣ يف النكاح، وابن سعد ١٤٣ / ٢ يف االطعمة، و ١٠٤ / ٢والدارمي 
(*)  

)١/٩١(  

  

ودفن بالبقيع، : ، ومجاعة وفاته يف سنة اثنتني وثالثني، وقال املدائين)١(أرخ املدائين، واهليثم بن عدي 
  ).٢(ا وسبعني سنة عاش مخس: وقال يعقوب بن املغرية



  .كان جمدودا يف التجارة: قال أبو عمر بن عبد الرب
  .خلف ألف بعري، وثالثة آالف شاة، ومئة فرس

  .على عشرين ناضحا) ٣(وكان يزرع باجلرف 
  .هذا هو الغين الشاكر، وأويس فقري صابر، وأبو ذر أو أبو عبيدة زاهد عفيف: قلت

  ).٤(لغين أن عبد الرمحن بن عوف أعتق ثالثني ألف بيت ب: عن جعفر بن برقان قال: حسني اجلعفي
  
واسم أيب وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن ) ع * ( سعد بن أيب وقاص- ٥

  .مرة ابن كعب بن لؤي
__________  

  .وهو خطأ" علي " يف االصل ) ١(
  .واهليثم بن عدي هذا أخباري، راوية، له تآليف كثرية

  .٣١٠ - ٣٠٤ / ١٩" معجم االدباء " وت يف ترمجه ياق
  .٣٠٨ / ٣احلاكم ) ٢(
  .موضع على ثالثة أميال من املدينة حنو الشام) ٣(
  .وهو حتريف" بيت " بدل " نبت "  وفيه ٩٩ / ١" حلية االولياء " هو يف ) ٤(

 - ٩٧ / ١ / ٣: ، طبقات ابن سعد٣١٥: ، فتوح البلدان١٨٧ - ١٦٨ / ١: مسند أمحد(*) 
، تاريخ ١٢٦، ١٥: ، طبقات خليفة٤٢١، ٣٩٣، ٢٦٩، ٢٦٣، ٢٥١، ٩٤: ، نسب قريش١٠٥
 - ٢٤١: ، املعارف١٠١ - ٩٩ / ١: ، التاريخ الصغري٤٣ / ٤: ، التاريخ الكبري٢٢٣: خليفة
٢٤٤،  

، ١٧٧ - ١٧٠ / ٤: ، االستيعاب٩٥ - ٩٢ / ١: ، حلية االولياء١٠: ت: مشاهري علماء االمصار
 - ١٠ / ٩: ، جامع االصول٢ / ٦٦ / ٧: ، تاريخ ابن عساكر١٤٦ - ١٤٤ / ١: تاريخ بغداد

  : = (*)، أسد الغابة١٨

)١/٩٢(  

  

  .االمري أبو إسحاق القرشي الزهري املكي
  .أحد العشرة، وأحد السابقني االولني، وأحد من شهد بدرا واحلديبية، وأحد الستة أهل الشورى

مخسة عشر حديثا، وانفرد له البخاري خبمسة " يحني الصح" روى مجلة صاحلة من احلديث، وله يف 
  .أحاديث، ومسلم بثمانية عشر حديثا



، )١(عامر، وعمر، وحممد : حدث عنه ابن عمر، وعائشة، وابن عباس، والسائب بن يزيد، وبنوه
ومصعب، وإبراهيم، وعائشة، وقيس بن أيب حازم، وسعيد بن املسيب، وأبو عثمان النهدي، وعمرو بن 

، واالحنف بن قيس، وعلقمة بن قيس، وإبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، وجماهد، وشريح بن ميمون
عبيد احلمصي، وأمين املكي، وبشر بن سعيد، وأبو عبد الرمحن السلمي، وأبو صاحل ذكوان، وعروة بن 

  .الزبري، وخلق سواهم
بن حممد، يف كتابه، أنبأنا متيم بن أيب ) ٢(أخربنا حممد بن عبد السالم بن املطهر التميمي، أنبأنا عبداملعز 

سعيد، أنبأنا حممد بن عبد الرمحن، أنبأنا أبو عمرو بن محدان، أنبأنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا علي بن 
  قد: قال عمر لسعد: مسعت جابر بن مسرة قال: اجلعد، أنبأنا شعبة، عن أيب عون

__________  
، دول ٤٧٨: ، ذيب الكمال٢١٤ - ٢١٣ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٣٧٠ - ٣٦٦ / ٢= 

: ، جممع الزوائد١٥٥: ، نكت اهلميان٦٠ / ١: ، العرب٢٨١ / ٢: ، تاريخ االسالم٤٠ / ١: االسالم
: ، ذيب التهذيب٣٠٤ / ١: ، طبقات القراء٥٤٧ - ٥٣٧ / ٤: ، العقد الثمني١٦٠ - ١٥٣ / ٩
، خالصة ٢٥٠: ، تاريخ اخللفاء١٤٧ / ١: ة، النجوم الزاهر١٦٤ - ١٦٠ / ٤: ، االصابة٤٨٣ / ٣

، ذيب تاريخ ٦١ / ١: ، شذرات الذهب٢١٣ - ٢١٢ / ١٣: ، كرت العمال١٣٥: تذهيب الكمال
  ابن

  .١١٠ - ٩٥ / ٦: عساكر
  ".وحممد " سقط من املطبوع ) ١(
  ".العزيز " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(

(*)  

)١/٩٣(  

  

  .شكوك يف كل شئ حىت يف الصالة
يف االوليني وأحذف يف االخريني، وما آلو ما اقتديت به من صالة رسول اهللا، ) ١( أما أنا، فإين أمد :قال

  ).٢(ذاك الظن بك، أو كذاك الظن بك : صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .أبو عون الثقفي

  .هو حممد بن عبيداهللا، متفق عليه
نا يونس ابن أيب إسحاق، حدثنا إبراهيم بن وبه إىل أيب يعلى، حدثنا زهري، حدثنا إمساعيل بن عمر، حدث

مين [ مررت بعثمان يف املسجد، فسلمت عليه، فمال عينيه : حممد بن سعد، حدثين والدي، عن أبيه قال



  .مث مل يرد علي السالم) ٣] (
إين مررت : وما ذاك ؟ قلت: هل حدث يف االسالم شئ ؟ قال! يا أمري املؤمنني : فأتيت عمر، فقلت

  .فا، فسلمت، فلم يرد عليبعثمان آن
  .ما فعلت: ما مينعك أن تكون رددت على أخيك السالم ؟ قال: فأرسل عمر إىل عثمان، فأتاه، فقال

بلى، فأستغفر اهللا وأتوب إليه، إنك مررت يب آنفا، : بلى، حىت حلف وحلفت، مث إنه ذكر فقال: قلت
 وسلم، ال واهللا ما ذكرا قط إال يغشى وأنا أحدث نفسي بكلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .بصري وقليب غشاوة
  .فأنا أنبئك ا: فقال سعد

  دعوة، مث جاءه أعرايب فشغله، مث قام رسول اهللا، فاتبعته، فلما) ٤(إن رسول اهللا، ذكر لنا أول 
__________  

  .وهو خطأ" أمر " يف االصل ) ١(
باب يطول يف االوليني، وحيذف يف : الذانيف ا) ٧٧٠(، والبخاري ١٧٥ / ١أخرجه أمحد ) ٢(

  .ختفيف االخريني: يف الصالة، باب) ٤٥٣(االخريني، ومسلم 
  : يف االفتتاح١٧٤ / ٢والنسائي 

  .باب الركود يف الركعتني االوليني
  .شعبة، عن أيب عون، عن جابر: كلهم من طريق

، والطرباين ١٨٠ ،١٧٩، ١٧٦ / ١، وأمحد )١٥٩) (٤٥٣(، ومسلم )٧٥٨(وأخرجه البخاري 
  .من طرق عن جابر) ٢٩٠(برقم 

  .سقطت من االصل) ٣(
  ".املسند " واستدركت من 

  ".املسند " والتصويب من " هلا أهل " يف االصل ) ٤(
(*)  

)١/٩٤(  

  

: أبو إسحاق ؟ قلت: أشفقت أن يسبقين إىل مرتله، ضربت بقدمي االرض، فالتفت إيل، فالتفت، فقال
  .نعم يا رسول اهللا

  .فمه ؟ قلت ال واهللا، إال أنك ذكرت لنا أول دعوة مث جاء هذا االعرايب: لقا
فإا مل  ] ٨٧: االنبياء) [ ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني: (نعم، دعوة ذي النون: فقال



  ).١(يدع ا مسلم ربه يف شئ قط إال استجاب له 
  .أخرجه الترمذي من طريق الفريايب، عن يونس

خرجت مع : حدثين أسامة بن زيد الليثي، حدثين ابن شهاب أن عبد الرمحن بن املسور قال: وهبابن 
  .أيب، وسعد، و عبد الرمحن بن االسود ابن عبد يغوث عام أذرح

فوقع الوجع بالشام، فأقمنا بسرغ مخسني ليلة، ودخل علينا رمضان، فصام املسور و عبد الرمحن، وأفطر 
أنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهدت ! يا أبا إسحاق :  لهسعد وأىب أن يصوم، فقلت

  ).٢(أنا أفقه منهما : بدرا، وأنت تفطر ومها صائمان ؟ قال
  أن سعد بن أيب وقاص وفد على) ٣(حدثين زكريا بن عمرو : ابن جريج

__________  
  .النون يف بطن احلوتباب دعوة ذي : يف الدعوات) ٣٥٠٠(، والترمذي ١٧٠ / ١أخرجه أمحد ) ١(

ورجاله رجال الصحيح، غري إبراهيم بن : ، ونسبه إىل أمحد، وقال٦٨ / ٧" امع " وذكره اهليثمي يف 
  .حممد بن سعد بن أيب وقاص وهو ثقة

  . ووافقه الذهيب٣٨٢ / ٢وصححه احلاكم 
 واحلكيم الترمذي  وزاد نسبته للنسائي٣٣٤ / ٤" الدر املنثور " وهو كما قاال، وذكره السيوطي يف 

  ".الشعب " ، وابن جرير، وابن أيب حامت، والبزار، وابن مردويه، والبيهقي يف "نوادر االصول " يف 
  .٥٨٩ - ٥٨٠ / ٤وانظر ابن كثري 

  .٣٧٠ - ٣٦٩ / ١" املعرفة والتاريخ " إسناده حسن، وأخرجه الفسوي يف ) ٢(
  .٢٤٨ / ٦" احمللى " وذكره ابن حزم يف 

  .بواو" عمرو " صل كذا اال) ٣(
عمر ": " مصنف عبد الرزاق " ، و ٥٩٨ / ٣" اجلرح والتعديل "  و ٤٥٠ / ٣" التاريخ الكبري " ويف 
  .بدوا" 

(*)  

)١/٩٥(  

  

  .منقطع) ١(معاوية، فأقام عنده شهرا يقصر الصالة، وجاء شهر رمضان، فأفطره 
كنا يف قرية من قرى الشام يقال : سور قالعن حبيب بن أيب ثابت مسعت عبد الرمحن بن امل: شعبة وغريه

  ).٢(إنا حنن أعلم : هلا عمان، ويصلي سعد ركعتني، فسألناه، فقال
  .شهد سعد وابن عمر احلكمني: ابن عيينة، عن عمرو قال



سعد بن : يا رسول اهللا من أنا ؟ قال: قلت: ابن عيينة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب، عن سعد
  ).٣(ن عبد مناف بن زهرة، من قال غري هذا، فعليه لعنة اهللا مالك بن وهيب ب

  ).٤(وأمه محنة بنت سفيان بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف : قال ابن سعد
  .أسلم سعد ابن سبع عشرة سنة: قال ابن مندة

  وكان قصريا، دحداحا،
__________  

  . حبان، وهو مل يدرك سعداوزكريا بن عمر له يوثقه غري ابن) ٤٣٥١(أخرجه عبد الرزاق ) ١(
  .فاخلرب منقطع كما قال املؤلف

 / ١" شرح معاين اآلثار " ، والطحاوي يف ...عن الثوري عن حبيب) ٤٣٥٠(أخرجه عبد الرزاق ) ٢(
  .شعبة، عن حبيب، ورجاله ثقات:  من طريق٢٤٤

  .إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان) ٣(
  .٤٩٥ / ٣، واحلاكم )٢٨٩ " (الكبري" وأخرجه الطرباين يف 

  . من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب٩٧ / ١ / ٣، وابن سعد ١٦٦ / ٣والفسوي 
  .رواه الطرباين، والبزار مسندا ومرسال:  وقال١٥٣ / ٩" امع " وقد ذكره اهليثمي يف 
  .ورجال املسند وثقوا

أمه "  وفيه ١٦٠ / ٤" االصابة " ، ويف ٤٩٥ / ٣، واحلاكم ٩٧ / ١ / ٣" الطبقات البن سعد ) " ٤(
  .وهو خطأ" محزة 
(*)  

)١/٩٦(  

  

  .شثن االصابع، غليظا، ذا هامة
  .تويف بالعقيق يف قصره، على سبعة أميال من املدينة

  .ومحل إليها سنة مخس ومخسني
ظا، كان أيب رجال قصريا، دحداحا، غلي: عن عائشة بنت سعد قالت) ١(عن بكري بن مسمار : الواقدي

  ).٢(ذا هامة، شثن االصابع، أشعر، خيضب بالسواد 
  ).٣(كان سعد جعد الشعر، أشعر اجلسد، آدم، أفطس، طويال : وعن إمساعيل بن حممد بن سعد قال

أنبأنا إسحاق بن جعفر، و عبد العزيز بن عمران، عن عبد اهللا بن جعفر بن : يعقوب بن حممد الزهري
رد رسول اهللا صلى اهللا عليه : عد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قالاملسور، عن إمساعيل بن حممد بن س



وسلم عمري بن أيب وقاص عن بدر، استصغره، فبكى عمري، فأجازه، فعقدت عليه محالة سيفه، ولقد 
  ).٤(شهدت بدرا وما يف وجهي شعرة واحدة أمسحها بيدي 

  عن هاشم بن هاشم، عن سعيد بن املسيب، مسعت سعدا: مجاعة
__________  

  ".عن بكري بن مسمار " سقط من املطبوع ) ١(
  ).٢٩٤(برقم " الكبري " ، والطرباين يف ٤٩٦ / ٣ واحلاكم ١٠١ / ١ / ٣ابن سعد ) ٢(
: وفيه:  وقال١٥٣ / ٩" امع " وقد ذكره اهليثمي يف ) ٢٩٣" (الكبري " أخرجه الطرباين يف ) ٣(

  .عبد العزيز بن عمران وهو متروك
  .تمل للتحسنيإسناده حم) ٤(

  .يعقوب بن حممد الزهري صدوق، وما رواه عن الثقات مقبول كما قال ابن معني
  .وهذا رواه عن ثقة وعن ضعيف

  .فإسحاق بن جعفر صدوق، و عبد العزيز بن، عمران متروك كما تقدم، وباقي رجال السند ثقات
(*)  

)١/٩٧(  

  

  ).١(بع ليال وإين لثلث االسالم ما أسلم أحد يف اليوم الذي أسلمت، ولقد مكثت س: يقول
  .مكث أيب يوما إىل الليل وإنه لثلث االسالم: مسعت عائشة بنت سعد تقول: وقال يوسف بن املاجشون

ما مجع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : قال سعد بن مالك: عن قيس قال: خالد) ٢(إمساعيل بن أيب 
  .أبويه المحد قبلي

  .وإين الول املسلمني رمى املشركني بسهم! عد ارم فداك أيب وأمي يا س: ولقد رأيته ليقول يل
ولقد رأيتين مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، سابع سبعة ما لنا طعام إال ورق السمر، حىت إن أحدنا 

  ).٣(ليضع كما تضع الشاة، مث أصبحت بنو أسد تعزرين على االسالم، لقد خبت إذن وضل سعيي 
  .مجاعة عن إمساعيلمتفق عليه، رواه 

  أول من رمى بسهم يف: وروى املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن
__________  

يف مناقب ) ٣٨٥٨(باب مناقب سعد، و : يف الفضائل) ٣٧٢٧(و ) ٣٧٢٦(أخرجه البخاري ) ١(
  .باب فضل سعد: يف املقدمة) ١٣٢(باب إسالم سعد، وابن ماجه : االنصار

  واستدركه



و ) ٢٩٨" (الكبري "  والطرباين يف ٩٢ / ١" حلية االولياء " أخطأ، وأبو نعيم يف  ف٤٩٨ / ٣احلاكم 
  .٩٨ / ١ / ٣" الطبقات " وابن سعد يف ) ٣١٣(
  ".أيب " سقطت من املطبوع لفظة ) ٢(
  .باب مناقب سعد: يف الفضائل) ٣٧٢٨(، والبخاري ١٨٦، ١٨١، ١٧٤ / ١أخرجه أمحد ) ٣(

  . باب ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يأكلون:يف االطعمة خمتصرا) ٥٤١٢(و 
  .باب كيف كان عيش النيب وأصحابه: يف الرقاق) ٦٤٥٣(و 

باب ما جاء يف معيشة النيب، و : يف الزهد) ٢٣٦٧(يف الزهد، يف صدره، والترمذي ) ٢٩٦٦(ومسلم 
  .٩٢ / ١" لية احل" ، وأبو نعيم يف ٣٩ / ١ / ٣فيهما من طريق اخرى، وابن سعد ) ٢٣٦٦(

(*)  

)١/٩٨(  

  

  ).١(سبيل اهللا، سعد، وإنه من أخوال النيب، صلى اهللا عليه وسلم، 
أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه : عن بكري بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه: حامت بن إمساعيل

  .وسلم، مجع له أبويه
  .كان رجل من املشركني قد أحرق املسلمني: قال

فرتعت بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جبهته، فوقع وانكشفت " ارم فداك أيب وأمي  " :فقال رسول اهللا
  ).٢(عورته، فضحك رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حىت بدت نواجذه 

قتل سعد يوم أحد بسهم رمي به، : حدثنا موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: عبد اهللا بن مصعب
 فرمى به الثانية، فقتل، فرد عليهم، فرمى به الثالثة، فقتل، فقتل، فرد عليهم فرموا به، فأخذه سعد،

  .فعجب الناس مما فعل، إسناده منقطع
فلقد رأيت : حدثين صاحل بن كيسان، عن بعض آل سعد، عن سعد أنه رمى يوم أحد، قال: ابن إسحاق

ه ليناولين السهم ما حىت إن" ارم فداك أيب وأمي : رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يناولين النبل ويقول
  ).٣(له من نصل، فأرمي به 

__________  
  .املسعودي هو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود الكويف، اختلط قبل موته) ١(

  .والقاسم هو ابن عبد الرمحن بن مسعود ثقة
  .ومعىن الشطر االول ثابت يف احلديث املتقدم

 من ٤٩٨ / ٣" املستدرك " ه وسلم، فقد أخرج احلاكم يف إنه خال النيب، صلى اهللا علي: وأما قوله



كنا جلوسا عند النيب، صلى اهللا عليه وسلم، : طريق إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، عن جابر قال
وصححه، " هذا خايل فلريين امرؤ خاله : " فأقبل سعد بن أيب وقاص، فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم،

  .ووافقه الذهيب
كان سعد من بين زهرة، وكانت أم النيب، صلى : وحسنه، وقال) ٣٧٥٣( الترمذي يف جامعه وأخرجه

  ".هذا خايل : " اهللا عليه وسلم، من بين زهرة، فلذلك قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم،
يف ) ٣١٥(باب مناقب سعد، وانظر ما بعده أيضا، والطرباين : يف الفضائل) ٢٤١٢(أخرجه مسلم ) ٢(
   ".الكبري" 
  .بعض آل سعد جمهول، وباقي رجاله ثقات) ٣(

  .٨٢ / ٢وانظر ابن هشام 
(*)  

)١/٩٩(  

  

مجع يل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أبويه يوم أحد : كان جيد الرمي، مسعته يقول: قال ابن املسيب
)١.(  

  .أخرجه البخاري
  .بضعة عشر وجها) ٢(وقد ساقه احلافظ ابن عساكر من 

  . أيب خالد عن قيس من سبعة عشر طريقا بألفاظها، ومبثل هذا كرب تارخيهوساق حديث ابن
ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع أبويه الحد غري : وساق حديث عبد اهللا بن شداد عن علي

  .سعد، من ستة عشر وجها
  .رواه مسعر وشعبة وسفيان، عن سعد بن إبراهيم، عنه

ما مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم جيمع : قال علي: عن ابن املسيب قالعن حيىي بن سعيد، : ابن عيينة
  ).٣(أبويه الحد غري سعد 

  .تفرد به ابن عيينة، وقد رواه شعبة وزائدة، وغريمها عن حيىي بن سعيد، عن سعد، وهو أصح
__________  

  .١٨٠، ١٧٤ / ١أخرجه أمحد ) ١(
باب إذ مهت : يف املغازي) ٤٠٥٧(و ) ٤٠٥٦(و ) ٤٠٥٥(يف الفضائل، و ) ٣٧٢٥(والبخاري 

  .طائفتان منكم ان تفشال واهللا وليهما وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون
  .فضل سعد: باب: يف املقدمة) ١٣٠(وابن ماجه 



  ".عن " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(
 احلسن بن الصباح، عن ابن عيينة عن حيىي بن سعيد، عن: من طريق) ٣٧٥٣(أخرجه الترمذي ) ٣(

  .سعيد بن املسيب، عن علي
  .هذا حديث حسن: وقال

باب إذ مهت طائفتان منكم أن : يف املغازي) ٤٠٥٧(و ) ٤٠٥٦( والبخاري ١٨٠ / ١وأخرجه أمحد 
يف املقدمة، كلهم من ) ١٣٠(، وابن ماجه )٣٧٥٤(يف الفضائل، والترمذي ) ٢٤١٢(تفشال، ومسلم 

  .عد بن أيب وقاصحيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب، عن س: طريق
و ) ٤٠٥٩(و ) ٤٠٥٨(و ) ٢٩٠٥(، والبخاري ١٣٧، ١٣٦، ١٢٤، ٩٢ / ١وأخرجه أمحد 

ابن : من طريق) ١٢٩(، وابن ماجه )٣٧٥٥(يف الفضائل، والترمذي ) ٢٤١١(، ومسلم )٦١٨٤(
  .شداد، عن علي، رضي اهللا عنه

(*)  

)١/١٠٠(  

  

: تقول) ٢(ن أيوب، عن عائشة بنت سعد، مسعتها ، ع)١(حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر : ابن زجنويه
  .أنا ابنة املهاجر الذي فداه رسول اهللا يوم أحد باالبوين

لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس يف الرجال : عن إبراهيم، قال عبد اهللا بن مسعود: االعمش
)٣.(  

  .عن إبراهيم، عن علقمة: رواه بعضهم عن االعمش فقال
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عثمان بن عبد الرمحن الوقاصي، عن الزهري قال: يونس بن بكري

  .وسلم سرية فيها سعد بن أيب وقاص إىل جانب من احلجاز يدعى رابغ، وهو من جانب اجلحفة
  فانكفأ املشركون على املسلمني،

*  هل اتى رسول اهللا أين أال: فحماهم سعد يومئذ بسهامه، فكان هذا أول قتال يف االسالم، فقال سعد
  ).٤(بسهم يا رسول اهللا قبلي * محيت صحابيت بصدور نبلي فما يعتد رام يف عدو 

: أخربين هاشم بن هاشم، مسعت سعيد ابن املسيب، مسعت سعدا يقول: ويف البخاري ملروان بن معاوية
  ).٥" (اك أيب وأمي فد! ارم : " نثل يل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، كنانته يوم أحد وقال

__________  
  ".عمر " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".مسعت " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(



  .ورجال السند ثقات
  .١٠٠ / ١ / ٣" طبقات ابن سعد " اخلرب يف ) ٣(
  . واالبيات عنده ستة٥٩٥ - ٥٩٤ / ١عند ابن هشام ) ٤(

  . عن عائشة بنت سعد٤٩٨ / ٣وأخرج احلاكم االبيات 
  .١٠٠ / ١ / ٣" الطبقات "  وابن سعد يف ١٦٤ / ٤" االصابة " ويف 

  .إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال: يف املغازي، باب) ٤٠٥٥(أخرجه البخاري ) ٥(
  .نفضها واستخرج ما فيها من النبل:  ونثل الكنانة١٠٠ / ١ / ٣وابن سعد 

  .جعبة السهام: والكنانة
(*)  

)١/١٠١(  

  

 سالمة، عن ابن كليب، أنبأنا ابن بيان، أنبأنا ابن خملد، أخربنا إمساعيل الصفار، حدثنا أنبأنا به أمحد بن
  .احلسن بن عرفة، حدثنا مروان فذكره

حدثنا سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، : القعنيب وخالد بن خملد قاال
ليت رجال صاحلا من : يه وسلم، ذات ليلة، فقالأرق رسول اهللا، صلى اهللا عل: عن عائشة قالت

  .أصحايب حيرسين الليلة
أنا يا رسول اهللا : من هذا ؟ قال سعد بن أيب وقاص: فسمعنا صوت السالح، فقال رسول اهللا: قالت

  ).١(جئت أحرسك، فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت مسعت غطيطه 
 بن مسمار، عن عامر بن سعد أن أباه سعدا، كان يف غنم له، حدثنا بكري: أبو بكر احلنفي عبد الكبري

يا أبة أرضيت أن : أعوذ باهللا من شر هذا الركب، فلما انتهى إليه، قال: فجاء ابنه عمر، فلما رآه قال
اسكت، فإين : تكون أعرابيا يف غنمك، والناس يتنازعون يف امللك باملدينة، فضرب صدر عمر، وقال

" إن اهللا عزوجل حيب العبد التقي الغين اخلفي ): " ٢(ى اهللا عليه وسلم، يقول مسعت رسول اهللا، صل
)٣.(  

: أنبأنا ابن عون، عن حممد بن حممد بن االسود، عن عامر بن سعد قال: روح واالنصاري، واللفظ له
  لقد رأيت رسول اهللا،: قال سعد

__________  
قوله : باب: يف التمين) ٧٢٣١( يف الغزو، احلراسة: يف اجلهاد، باب) ٢٨٨٥(أخرجه البخاري ) ١(

  .ليت كذا وكذا: صلى اهللا عليه وسلم



  .باب فضائل سعد: يف الفضائل) ٢٤١٠(ومسلم 
  .٥٠١ / ٣باب مناقب سعد، واحلاكم : يف املناقب) ٣٧٥٧(والترمذي 

  .من املطبوع" يقول " سقطت لفظة ) ٢(
 / ١ أوله، وأبو نعيم يف حلية االولياء يف الزهد، يف) ٢٩٦٥(، ومسلم ١٦٨ / ١أخرجه أمحد ) ٣(

٩٤.  
(*)  

)١/١٠٢(  

  

  .صلى اهللا عليه وسلم، ضحك يوم اخلندق، حىت بدت نواجذه
  .كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، فجعل يقول كذا حيوي بالترس، ويغطي جبهته

، وأشال برجله، فرتع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه، رماه فلم، خيط هذه منه، يعين جبهته، فانقلب
  ).١(فضحك رسول اهللا من فعله، حىت بدت نواجذه 

عن صدقة بن املثىن، حدثين جدي رياح بن احلارث، أن املغرية كان يف املسجد : حيىي القطان ومجاعة
فاستقبل املغرية، فسب، وسب، فقال سعيد ] فجاء رجل من أهل الكوفة [ االكرب، وعنده أهل الكوفة، 

  :بن زيد
! يا مغري بن شعيب، يا مغري بن شعيب : يسب علي بن أيب طالب، قال: ا يا مغرية ؟ قالمن يسب هذ

أال تسمع أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يسبون عندك، وال تنكر وال تغري ؟ فأنا أشهد على 
وسلم، فإين رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، مبا مسعت أذناي، ووعاه قليب من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، : " مل أكن أروي عنه كذبا، إنه قال
، وتاسع املؤمنني يف "وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، و عبد الرمحن يف اجلنة، وسعد بن مالك يف اجلنة 

من التاسع ؟ ! يا صاحب رسول اهللا : يناشدونهاجلنة، ولو شئت أن أمسيه لسميته، فضج أهل املسجد 
ناشد متوين باهللا واهللا عظيم، أنا هو، والعاشر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، واهللا ملشهد شهده : قال

  ).٢(رجل مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أفضل من عمل أحدكم، ولو عمر ما عمر نوح 
__________  

  .سنده حسن ويف الشواهد و١٨٦ / ١أخرجه أمحد ) ١(
  ).٢(تعليق رقم ) ٩٩(وانظر الصفحة 

  .إسناده صحيح) ٢(
يف ) ١٣٣(باب يف اخللفاء، وابن ماجه : يف السنة) ٤٦٥٠(، وأبو داود ١٨٧ / ١وأخرجه أمحد 



  .املقدمة خمتصرا
  .٩٦ - ٩٥ / ١" احللية " وأبو نعيم يف 
  . مغرية بن شعبةيا" احللية " ويف " يا مغري ابن شعب " ويف املسند 

(*)  

)١/١٠٣(  

  

  .أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من طريق صدقة
خطب املغرية بن شعبة فنال من : عبد الرمحن بن االخنس قال] له [ مسعت رجال يقال : عن احلر: شعبة

  .ما تريد إىل هذا: علي، فقام سعيد بن زيد فقال
رسول اهللا يف اجلنة، وأبو بكر يف : عشرة يف اجلنة: "  لقالأشهد على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،

  ).١(احلديث " اجلنة 
  .احلر هو ابن الصياح
  .عن احلسن بن عبيداهللا، حدثنا احلر، بنحوه: عبد الواحد بن زياد

  .حدثنا موسى بن يعقوب: ابن أيب فديك
محيد بن عبد الرمحن، حدثين ، أن عبد الرمحن بن محيد حدثه، عن أبيه )٢(عن عمر بن سعيد بن سريج 

أبو بكر يف اجلنة، : عشرة يف اجلنة: " سعيد بن زيد يف نفر، أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ).٣(ومسى فيهم أبا عبيدة 

__________  
  .رجاله ثقات، إال عبد الرمحن بن االخنس مل يوثقه غري ابن حبان) ١(

  .١٨٨ / ١" املسند " وهو يف 
  .باب يف اخللفاء: يف السنة) ٤٦٤٩(و داود وأخرجه أب

  .يف الصفحة التالية) ٤(وانظر احلديث 
  .وانظر ما قبله أيضا

  . ولينه٢٠٠ / ٣" امليزان " ترمجه املؤلف يف ) ٢(
وعند " جريج " وسريج بالسني واجليم كما ضبطه ابن ماكوال، وابن حجر، وقد حترف يف االصل إىل 

 / ١وعند ابن حبان يف الضعفاء " شريح " إىل " اجلرح والتعديل " مت يف  وابن أيب حا٤٤٠ / ٣احلاكم 
  ".سريح "  إىل ١١٠ - ١٠٩

ابن أيب فديك، عن موسى بن يعقوب عن عمر بن سعيد بن :  من طريق٤٤٠ / ٣أخرجه احلاكم ) ٣(



  .سريج وكالمها ضعيف، عن عبد الرمحن بن محيد، عن أبيه محيد، عن سعيد بن زيد
  .موسى بن يعقوب، عن عمر بن سعيد، ومل ينسبه إىل جده: من طريق) ٣٧٤٨(رمذي وأخرجه الت

وهو عمر بن سعيد بن أيب حسني الكويف، النوفلي وهو ثقة، من رجال الشيخني والترمذي والنسائي، 
  .وابن ماجه

قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن حممد : من طريق) ٣٧٤٧(، والترمذي ١٩٣ / ١وأخرجه أمحد 
  .راوردي، عن عبد الرمحن بن محيد، عن أبيه، عن عبد الرمحن بن عوفالد

  .وهذا سند رجاله ثقات
(*)  

)١/١٠٤(  

  

عشرة : " قال رسول اهللا: ، عن حبيب بن أيب ثابت، عن ابن عمر)١(عن سعري بن اخلمس : ابن عيينة
  ).٢(من قريش يف اجلنة، أبو بكر، مث مسى العشرة 

أنبأنا حنبل، أنبأنا هبة اهللا، أنبأنا ابن املذهب، حدثنا أمحد بن : ، إذنا، قالواأخربنا ابن أيب عمر ومجاعة
بن جعفر حدثنا شعبة، عن حصني، عن ) ٣(جعفر، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا حممد 

  .خطب املغرية فنال من علي: هالل ابن يساف، عن عبد اهللا بن ظامل قال
 تعجب من هذا يسب عليا، أشهد على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أال: فخرج سعيد بن زيد فقال

فإمنا عليك ! اثبت حراء أو أحد : " أنا كنا على حراء أو أحد، فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،
فسمى النيب، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وطلحة، والزبري، وسعدا، و " نيب أو صديق أو شهيد 

  .ن،عبد الرمح
  ).٤(ومسى سعيد نفسه، رضوان اهللا عليهم 

  .وله طرق
  حدثنا حممد بن طلحة، عن أبيه، عن هالل بن: عاصم بن علي: ومنها

__________  
  ".سعد بن احلسن " تصحف يف املطبوع إىل ) ١(
  .ونسبه إىل الطرباين، وابن عساكر) ٣٣١٣٧(ذكره صاحب الكرت برقم ) ٢(
  ".محد " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
  .إسناده حسن) ٤(

  .و عبد اهللا بن ظامل املزين وثقة ابن حبان وروى عنه غري واحد، وباقي رجاله ثقات



باب يف : يف السنة) ٤٦٤٨(، وأبو داود ١٨٩، ١٨٨ / ١واحلديث صحيح بطرقه، فقد أخرجه أمحد 
  .باب مناقب سعيد بن زيد: يف املناقب) ٣٧٢٨(اخللفاء، والترمذي 

  .باب فضائل العشرة: يف املقدمة) ١٣٤(وابن ماجه 
من طريق ) ٣٥٦(، وأخرجه الطرباين ٤٥٠ / ٣هذا حديث حسن صحيح، واحلاكم : وقال الترمذي

حممد بن بكري احلضرمي، عن ثابت بن الوليد بن عبد اهللا بن مجيع القرشي عن أيب الطفيل، عن سعيد بن 
  .فارجع إليه) ٣(تعليق رقم ) ٥٣(زيد، وقد تقدم ختريج حديث أيب هريرة يف الصفحة 

(*)  

)١/١٠٥(  

  

  ".اسكن حراء : " يساف، عن سعيد نفسه، وقال
أخربنا ابن أيب اخلري، أنبأنا عبد الغين احلافظ، يف كتابه إلينا، أنبأنا املبارك بن املبارك السمسار، أنبأنا 

قيقي، حدثنا يونس بن حممد، حدثنا النعايل، أنبأنا أبو القاسم بن املنذر، أنبأنا إمساعيل الصفار، حدثنا الد
جاءت أروى بنت أويس إىل حممد بن عمرو بن : الليث، عن يزيد بن اهلاد، عن أيب بكر بن حزم قال

يف حقي، فائته، فكلمه، فواهللا لئن مل ) ١(إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد بىن ضفرية : حزم فقالت
! ال تؤذي صاحب رسول اهللا :  عليه وسلم، فقال هلايفعل، الصيحن به يف مسجد رسول اهللا، صلى اهللا

  .ما كان ليظلمك، ما كان ليأخذ لك حقا
ائتيا سعيد بن زيد، فإنه قد : فخرجت، فجاءت عمارة بن عمرو و عبد اهللا ابن سلمة، فقالت هلما

ليه ظلمين، وبىن ضفرية يف حقي، فواهللا لئن مل يرتع، الصيحن به يف مسجد رسول اهللا، صلى اهللا ع
جاء بنا أروى، زعمت أنك : ما أتى بكما ؟ قاال: وسلم، فخرجا حىت أتياه يف أرضه بالعقيق، فقال هلما

بنيت ضفرية يف حقها، وحلفت باهللا لئن مل ترتع لتصيحن بك يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم، فأحببنا أن نأتيك، ونذكرك بذلك

من أخذ شربا من االرض بغري حق، طوقه يوم " وسلم، يقول مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه : فقال
لتأتني، فلتأخذ ما كان هلا من حق، اللهم إن كانت كذبت علي، فال متتها حىت " القيامة من سبع أرضني 

  .تعمي بصرها، وجتعل منيتها فيها
  ارجعوا فأخربوها بذلك، فجاءت، فهدمت الضفرية، وبنت بيتا، فلم متكث إال قليال حىت

__________  
  .يف املواطن االربعة" صغرية " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(



  .هي احلائط يبىن يف وجه املاء: والضفرية
(*)  

)١/١٠٦(  

  

عميت، وكانت تقوم من الليل، ومعها جارية تقودها، فقامت ليلة، ومل توقظ اجلارية، فسقطت يف البئر، 
  ).١(فماتت 

  .)٢(هذا يؤخر إىل ترمجة سعيد بن زيد 
حدثنا سليمان بن داود اهلامشي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن " مسنده " أمحد يف 
رأيت رجلني عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويساره يوم أحد، عليهما ثياب بيض، : سعد قال

  ).٤(القتال، ما رأيتهما قبل وال بعد ) ٣(يقاتالن عنه كأشد 
اشتركت أنا، وسعد، وعمار، يوم بدر : حاق، عن أيب عبيدة، عن ابن مسعود قالعن أيب إس: الثوري

  فيما أصبنا من الغنيمة، فجاء
__________  

  .هو يف تاريخ ابن عساكر) ١(
أيب الربيع العتكي، عن محاد بن زيد، عن هشام ابن : من طريق) ١٣٩) (١٦١٠(وأخرجه مسلم 

ى سعيد بن زيد، أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إىل عروة، عن أبيه، أن أروى بنت أويس ادعت عل
  .مروان بن احلكم

أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي مسعت من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ؟ : فقال سعيد
مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : وما مسعت من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: قال

  .شربا من االرض ظلما طوقه إىل سبع أرضنيمن أخذ : يقول
  .ال أسألك بينة بعد هذا: فقال له مروان

  .فما ماتت حىت ذهب بصرها: اللهم إن كانت كاذبة، فعم بصرها، واقتلها يف أرضها قال: فقال
  ".مث بينا هي متشي يف أرضها إذ وقعت يف حفرة فماتت 

مث جاء السيل بعد ذلك فكسح : ، وفيه...اممعمر عن هش: من طريق) ١٩٧٥٥(وأخرجه عبد الرزاق 
  .االرض فخرجت االعالم كما قال سعيد

  .مبعناه) ٣٤٢(وهو يف الطرباين 
باب ما جاء يف : يف بدء اخللق) ٣١٩٨( والبخاري ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨ / ١وأخرج املرفوع منه أمحد 

  .سبع أرضني



  ).١٦١٠(، ومسلم )٢٤٥٢(و 
  .النه ال عالقة له بترمجة سعد) ٢(
  ".كلما شد " حترفت يف املطبوع إىل " كأشد " هي يف االصل ) ٣(
إذ : (قوله تعاىل:  يف املغازي، باب٢٧٦ / ٧، وأخرجه البخاري ١٧٧، ١٧١ / ١أخرجه أمحد ) ٤(

  باب قتال: يف الفضائل) ٢٣٠٦(باب الثياب البيض، ومسلم : ويف اللباس) مهت طائفتان
  .يه وسلم يوم أحدجربيل وميكائيل عن النيب صلى اهللا عل

(*)  

)١/١٠٧(  

  

  ).٢(بأسريين، ومل أجئ أنا وعمار بشئ ) ١(سعد 
  ).٣(عمر، وعلي، والزبري، وسعد : أشد الصحابة أربعة: عن أيب إسحاق قال: شريك

حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا عبد اهللا بن قيس الرقاشي، حدثنا أيوب، عن نافع، " مسنده " أبو يعلى يف 
يدخل عليكم من هذا الباب : " كنا جلوسا عند النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال: العن ابن عمر ق

  ).٤(فطلع سعد بن أيب وقاص " رجل من أهل اجلنة 
عن احلجاج بن شداد، عن أيب صاحل الغفاري، عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب، ): ٥(رشدين بن سعد 

فدخل سعد بن أيب " لباب رجل من أهل اجلنة أول من يدخل من هذا ا: " صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ).٦(وقاص 

__________  
  .من املطبوع" سعد " سقط ) ١(
  .رجاله ثقات إال أن أبا عبيدة مل يسمع من أبيه فهو منقطع) ٢(

باب : ٥٧ / ٧باب يف الشركة على غري رأمسال، والنسائي : يف البيوع) ٣٣٨٨(وأخرجه أبو داود 
  .باب الشركة بغري مال): ٣١٩(شركة االبدان، و 

باب الشركة واملضاربة، من طرق عن سفيان، عن أيب إسحاق عن : يف التجارات) ٢٢٨٨(وابن ماجه 
  .من طريق زكريا بن أيب زائدة، عن أيب إسحاق به) ٢٩٧(أيب عبيدة، عن عبد اهللا، والطرباين 

  .١٦٣ / ٤": االصابة ) " ٣(
عبد اهللا بن قيس الرقاشي، عن أيوب ": الضعفاء " ي يف عبد اهللا بن قيس الرقاشي، قال العقيل) ٤(

 ٤٩٩ / ٣، وأخرجه احلاكم ...حديثه غري حمفوظ، وال يتابع عليه، وال يعرف إال به مث أورد حديثه هذا
  من طريق اخلصيب بن ناصح، عن عبدة بن نائل، عن عائشة، عن أبيها سعد،



  .وصححه، ووافقه الذهيب
  .ن املطبوعم" رشدين " سقطت لفظة ) ٥(
  .إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد) ٦(

  .كان صاحلا يف دينه، فأدركته غفلة الصاحلني، فخلط يف احلديث: قال ابن يونس
  .ونسبه إىل ابن عدي، وابن عساكر) ٣٧١١٢(وذكره صاحب الكرت 

(*)  

)١/١٠٨(  

  

بينا حنن :  أنس قالأخربين حيوة، أخربنا عقيل، عن ابن شهاب، حدثين من ال أم، عن: ابن وهب
) ١(فاطلع " يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة : " جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  ).٢(سعد 
: قال ] ٥٢: االنعام) [ وال تطرد الذين يدعون رم(الثوري، عن املقدام بن شريح، عن أبيه، عن سعد 

  ).٣(نزلت يف ستة أنا وابن مسعود منهم 
وإن (نزلت هذه االية يف : حدثنا داود بن أيب هند، عن أيب عثمان أن سعدا قال: ن علقمةمسلمة ب

كنت برا بأمي، : قال ] ٨: العنكبوت) [ جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما
ما هذا الدين الذي قد أحدثت ؟ لتدعن دينك هذا، أو ال آكل، وال ! يا سعد : فلما أسلمت، قالت

ال تفعلي يا أمه، إين ال أدع ديين هذا لشئ، : يا قاتل أمه، قلت: رب، حىت أموت، فتعري يب، فيقالأش
! يا أمه : فمكثت يوما ال تأكل وال تشرب وليلة، وأصبحت وقد جهدت، فلما رأيت ذلك، قلت

  .تعلمني واهللا لو كان لك مئة نفس، فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديين
  .ليإن شئت فكلي أو ال تأك

__________  
  .أطلع رأسه إذا أشرف على شئ: يقال) ١(

  .وكذلك اطلع
ورجاله رجال الصحيح، إال أن : ونسبه إىل ابن عساكر، وقال) ٣٧١١٦(ذكره صاحب الكرت ) ٢(

فضائل : يف الفضائل، باب) ٢٤١٣(أخرجه مسلم ) ٣...(حدثين من ال أم، عن أنس: ابن شهاب قال
  .سعد

  .جمالسة الفقراء:  الزهد، بابيف) ٤١٢٨(وابن ماجه 
  .١٦٢: والواحدي ص



 إىل الفريايب، وأمحد، وعبد بن محيد، ومسلم، والنسائي، ١٣ / ٣" الدر املنثور " ونسبه السيوطي يف 
وابن ماجه، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حامت، وابن حبان، وأيب الشيخ، وابن مردويه، واحلاكم، 

  .٢٧ / ٣، وانظر ابن كثري يف تفسريه "الدالئل  " وأيب نعيم، والبيهقي يف

)١/١٠٩(  

  

  ).١(فلما رأت ذلك، أكلت 
  ".مسنده " رواه أبو يعلى يف 

كنا مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، إذ أقبل سعد ابن مالك : عن الشعيب، عن جابر قال: جمالد
  ).٢" (هذا خايل، فلريين امرؤ خاله : " فقال رسول اهللا

الن أم النيب صلى اهللا عليه وسلم زهرية، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف، ابنة عم أيب : قلت
  .وقاص

اشتكيت مبكة، فدخل : قال سعد: عن اجلعد بن أوس، حدثتين عائشة بنت سعد قالت): ٣(حيىي القطان 
شف اللهم ا: " علي رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يعودين، فمسح وجهي وصدري وبطين، وقال

  ).٤(فما زلت خييل إيل أين أجد برد يده، صلى اهللا عليه وسلم، على كبدي حىت الساعة " سعدا 
__________  

  .االنفال خمتصرا ومطوال: يف اجلهاد، باب) ١٧٤٨(، ومسلم ١٨٢ - ١٨١ / ١أخرجه أمحد ) ١(
ك بن حرب، مسا: كلهم من طريق) ٣١٨٨(فضائل سعد بن أيب وقاص، والترمذي : ويف الفضائل، باب

يف اجلهاد، باب يف النفل، ) ٣٧٤٠(وأخرجه، خمتصرا، أبو داود ...عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد
 / ٥" الدر املنثور " باب ومن سورة االنفال، وذكره السيوطي يف : يف التفسري) ٣٠٨٠(والترمذي 

  . وزاد نسبته إىل ابن املنذر، وابن أيب حامت، وابن مردويه١٤١
  برقم" الكبري " باب مناقب سعد، والطرباين يف : يف املناقب) ٣٧٥٣(ترمذي أخرجه ال) ٢(
  . من طريق جمالد، عن الشعيب عن جابر٩٧ / ١ / ٣، وابن سعد )٣٢٣(

  . من طريق إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، عن جابر، ووافقه الذهيب٤٩٨ / ٣وصححه احلاكم 
  .وقد تقدم خترجيه

  ".البطان  " حترفت يف املطبوع إىل) ٣(
  .اجلعد بن أوس هو اجلعد بن عبد الرمحن بن أوس، وينسب إىل جده وقد يصغر) ٤(

 من طريق حيىي بن سعيد، عن اجلعد بن أوس بن عائشة بنت سعد، عن ١٧١ / ١" املسند " وهو يف 



  .أبيها سعد
  *)= (بكري : باب وضع اليد على املريض، من طريق: يف املرضى) ٥٦٥٩(وأخرجه البخاري 

)١/١١٠(  

  

  .أخرجه البخاري والنسائي
حدثنا أبو املغرية، حدثنا معان بن رفاعة، حدثين على بن يزيد، عن القاسم، عن أيب ": مسنده " أمحد يف 
  .جلسنا إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فذكرنا، ورققنا: أمامة قال

  .فبكى سعد بن أيب وقاص، فأكثر البكاء
يا سعد أتتمىن املوت عندي ؟ فردد ذلك "  فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، !يا ليتين مت : فقال

إن كنت خلقت للجنة، فما طال عمرك أو حسن من عملك، فهو ! يا سعد : " ثالث مرات، مث قال
  ).١" (خري لك 

، صلى حممد بن الوليد البسري، حدثنا حيىي بن سعيد، عن إمساعيل، عن قيس أخربين سعد أن رسول اهللا
  ).٢" (اللهم استجب لسعد إذا دعاك : " اهللا عليه وسلم، قال

  .رواه جعفر بن عون، عن إمساعيل، عن قيس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله
__________  

تشكيت مبكة شكوى شديدة، : ابن إبراهيم، أخربنا اجلعيد، عن عائشة بنت سعد، أن أباها قال= 
  . وسلم، يعودينفجاءين النيب، صلى اهللا عليه

: إين أترك ماال، وإين مل أترك إال بنتا واحدة، فأوصي بثلثي مايل وأترك الثلث ؟ قال! يا نيب اهللا : فقلت
  .ال

  .ال: فأوصي بالنصف وأترك النصف ؟ قال: قلت
  .الثلث والثلث كثري: فأوصي بالثلث وأترك الثلثني ؟ قال: قلت

  .اللهم اشف سعدا، وأمتم له هجرته: جهي وبطين، مث قالمث وضع يده على جبهته، مث مسح يده على و
  فما زلت أجد برده على

  ".كبدي فيما خيال إىل حىت الساعة 
  .باب دعاء العائد للمريض": املرضى " وأخرجه أيضا يف كتاب 

من طرق وبروايات ) ١٦٢٨(باب الوصية بالثلث، وأخرجه مسلم :  يف الوصايا٢٤١ / ٦والنسائي 
  .را وتفصيالخمتلفة اختصا
أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي، عن :  من طريق١٦٨ / ١وأخرجه أمحد 



 وإسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد وهو ٢٦٧ / ٥أخرجه أمحد ) ١...(ثالثة من ولد سعد، عن سعد
  .االهلاين

  .إسناده صحيح) ٢(
  . بن أيب وقاصباب مناقب سعد: يف املناقب) ٣٧٢٥(وأخرجه الترمذي 

  .، وصححه ووافقه الذهيب٤٩٩ / ٣، واحلاكم )٢٢١٥(وابن حبان 
  .رجاله رجال الصحيح:  ونسبه إىل البزار وقال١٥٣ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

(*)  

)١/١١١(  

  

عن سعيد بن املرزبان، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه : عبد الرمحن بن مغراء
  ).١(ثالث مرات " اللهم استجب لسعد : لم، قال يوم أحدوس

أن : حدثين أبو صخر، عن يزيد بن قسيط، عن إسحاق بن سعد ابن أيب وقاص، حدثين أيب: ابن وهب
! يا رب : أال تأيت ندعو اهللا تعاىل، فخلوا يف ناحية، فدعا سعد، فقال: عبد اهللا بن جحش قال يوم أحد

 رجال شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله، ويقاتلين، مث ارزقين الظفر عليه، إذا لقينا العدو غدا، فلقين
  .حىت أقتله وآخذ سلبه
اللهم ارزقين غدا رجال شديدا بأسه، شديدا حرده، فأقاتله، ويقاتلين، مث يأخذين، : فأمن عبد اهللا، مث قال

فيك ويف : فك وأذناك ؟ فأقولفيم جدع أن! يا عبد اهللا : فيجدع أنفي وأذين، فإذا لقيتك غدا قلت يل
  .صدقت: رسولك، فتقول

  ).٢(كانت دعوته خريا من دعويت، فلقد رأيته آخر النهار، وإن أنفه وأذنه ملعلق يف خيط : قال سعد
  :أبو عوانة ومجاعة، حدثنا عبد امللك بن عمري، عن جابر بن مسرة قال

__________  
  .يخهإسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن مغراء وش) ١(

  .ونسبه إىل ابن أيب شيبة) ٣٧١١٠(وذكره صاحب الكرت برقم 
  ".ثالث مرات " وليس فيه 

  .يف إسناده من ال يعرف) ٢(
 من طريق محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب، عن ٦٣ / ١ / ٣وأخرجه ابن سعد 

جيد احلنفي، عن كثري بن زيد، عبد اهللا بن عبداحلم: بنحوه، ومن طريق...رجل مسع عبد اهللا بن جحش
  .عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب بنحوه مع زيادة



 من طريق سفيان بن عيينة، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن ٢٠٠ - ١٩٩ / ٣وأخرجه احلاكم 
حديث صحيح على شرطهما لوال : بنحوه، وقال احلاكم...قال عبد اهللا بن جحش: املسيب، قال

  .إرساله
  .صحيح مرسل: وقال الذهيب

(*)  

)١/١١٢(  

  

  .إنه ال حيسن أن يصلي: شكا أهل الكوفة سعدا إىل عمر، فقالوا
أما أنا، فإين كنت أصلي م صالة رسول اهللا، صاليت العشي ال أخرم منها، أركد يف : فقال سعد

  .االوليني وأحذف يف االخريني
  .ذاك الظن بك يا أبا إسحاق: فقال عمر

بالكوفة، فكانوا ال يأتون مسجدا من مساجد الكوفة، إال قالوا خريا، حىت أتوا فبعث رجاال يسألون عنه 
أما إذ نشدمتونا باهللا، فإنه كان ال يعدل يف القضية، : مسجدا لبين عبس، فقال رجال يقال له أبو سعدة
اللهم إن كان كاذبا، فأعم بصره، وأطل عمره، : وال يقسم بالسوية، وال يسري بالسرية، فقال سعد

  .وعرضه للفنت
  .فأنا رأيته بعد يتعرض لالماء يف السكك: قال عبد امللك

  .كبري مفتون، أصابتين دعوة سعد: فإذا سئل كيف أنت ؟ يقول
  ).١(متفق عليه 

  حدثنا الزبري بن عدي، عن مصعب بن سعد أن سعدا: حممد بن جحادة
اللهم إن كنت ما : ل فقالأي أمري كنت لكم ؟ فقال رج! يا أهل الكوفة : خطبهم بالكوفة فقال

اللهم إن كان كاذبا، : علمتك ال تعدل يف الرعية، وال تقسم بالسوية، وال تغزو يف السرية، فقال سعد
  .فأعم بصره، وعجل فقره، وأطل عمره، وعرضه للفنت

__________  
، والبخاري )٢١٧(، والطيالسي برقم ١٨٠، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥ / ١أخرجه أمحد ) ١(
  .باب وجوب القراءة لالمام واملأموم يف الصلوات كلها:  االذانيف) ٧٥٥(

  .فيهما) ٧٥٨(و 
  .باب يطول يف االوليني، وحيذف يف االخريني: فيه) ٧٧٠(و 

باب الركود يف : ٢١٧ / ٢باب القراءة يف الظهر والعصر، والنسائي : يف الصالة) ٤٥٣(ومسلم 



 يف ١٧٤ / ٢ختفيف االخريني، والنسائي : بابيف الصالة، ) ٨٠٣(االوليني، وأخرجه أبو داود 
  .باب الركود يف الركعتني االوليني، كالمها من طريق شعبة، عن أيب عون، عن جابر بن مسرة: الصالة

  ).٣٠٨(ومطوال برقم ) ٢٩٠(وأخرجه الطرباين خمتصرا، برقم 
(*)  

)١/١١٣(  

  

  ).١(، وأدرك فتنة املختار فقتل فيها فما مات حىت عمي، فكان يلتمس اجلدرات، وافتقر حىت سأل: قال
خرجت جارية لسعد : حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن سعيد بن املسيب قال: عمرو بن مرزوق

عليها قميص جديد، فكشفتها الريح، فشد عمر عليها بالدرة، وجاء سعد ليمنعه، فتناوله بالدرة، فذهب 
  ).٢(فعفا عن عمر اقتص، : سعد يدعو على عمر، فناوله الدرة وقال

: كان البن مسعود على سعد مال: حدثنا حيىي بن زكريا، حدثنا إمساعيل، عن قيس قال: أسد بن موسى
  .أد املال الذي قبلك: وحيك مايل، ولك ؟ قال: قال! أد املال : فقال له ابن مسعود

  .واهللا إين الراك الق مين شرا، هل أنت إال ابن مسعود وعبد بين هذيل: فقال سعد
  وإنك البن! أجل واهللا : قال

  .إنكما صاحبا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ينظر إليكما الناس: محنة، فقال هلما هاشم بن عتبة
قل قوال وال : فقال له عبد اهللا! اللهم رب السماوات : فطرح سعد عودا كان يف يده، مث رفع يده، فقال

  ).٣(قاء اهللا، لدعوت عليك دعوة ال ختطئك أما واهللا لوال ات: تلعن، فسكت، مث قال سعد
__________  

 ٣٧٧ - ٣٦٩ / ٢" تاريخ االسالم "  ه وانظر ٦٧ - ٦٥كانت فتنة املختار الثقفي سنة ) ١(
  .للذهيب

  ".الكبري " يف ) ٣٠٩(أخرجه الطرباين برقم ) ٢(
  .اله ثقاتورج:  ونسبه إىل الطرباين، وقال١٥٤ - ١٥٣ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

  .رجاله ثقات) ٣(
  .وإمساعيل هو ابن أيب خالد االمحسي، ثقة ثبت

  ).٣٠٦(وقيس هو ابن أيب حازم وأخرجه الطرباين 
رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح، غري أسد بن :  وقال١٥٤ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

  .موسى وهو ثقة مأمون
  ".إمساعيل بن قيس " إىل " مساعيل عن قيس إ" وقد حترف يف املطبوع من الطرباين 



  .فيصحح من هنا
(*)  

)١/١١٤(  

  

  .املديين، عن سفيان، عن إمساعيل وكان قد أقرضه شيئا من بيت املال) ١(رواه ابن 
ومن مناقب سعد أن فتح العراق كان على يدي سعد، وهو وكان مقدم اجليوش يوم وقعة القادسية 

  .، ونصر اهللا دينه)٢(
  .فكان النصر على يده، واستأصل اهللا االكاسرة) ٣(د باملدائن، مث كان أمري الناس يوم جلوالء ونزل سع

أمل : قال ابن عم لنا يوم القادسية: فروى زياد البكائي، عن عبد امللك بن عمري، عن قبيصة بن جابر قال
ونسوة سعد ليس * وسعد بباب القادسية معصم فأينا وقد آمت نساء كثرية * تر أن اهللا أنزل نصره 

  .اللهم اقطع عين لسانه ويده: فيهن أمي فلما بلغ سعدا قال
  فجاءت نشابة أصابت

  .فاه، فخرس، مث قطعت يده يف القتال
  ).٤(وكان يف جسد سعد قروح، فأخرب الناس بعذره عن شهود القتال 

  .وروى حنوه سيف بن عمر، عن عبد امللك
   رجال نال من علي،عن أيب مسلم، عن مصعب بن سعد، أن: هشيم

__________  
  .من املطبوع" ابن " سقطت لفظة ) ١(
  .٢٩٣ - ٢٩١ / ٤" معجم البلدان " انظر ) ٢(

  ".تاريخ الطربي " وانظر خرب هذه املعركة يف 
  .للهجرة) ١٦(البن كثري يف أحداث سنة " البداية " البن االثري، و " الكامل " و 
 وانظر خرب هذه املعركة عند الطربي، وابن االثري وابن كثري يف ١٥٦ / ٢" معجم البلدان " انظر ) ٣(
  .للهجرة) ١٦(لعام " التاريخ " 
رواه الطرباين باسنادين، : ، وقال١٥٤ / ٩وقد ذكره اهليثمي ) ٣١١(و ) ٣١٠(رواه الطرباين ) ٤(

  .رجال أحدمها رجال الصحيح
  ".امع " اين و وهو حتريف، والتصويب من الطرب" ابن عمر لنا " ويف االصل 

(*)  

)١/١١٥(  



  

  .فنهاه سعد، فلم ينته، فدعا عليه
  .فخبطه حىت مات) ١(فما برح حىت جاء بعري ناد 

وروى حنوها الزبري بن بكار، عن ) ٢(جمايب الدعوة " وهلذه الواقعة طرق مجة رواها ابن أيب الدنيا يف 
  .ن حممد الزهري، عن عامر بن سعدإبراهيم بن محزة، عن أيب أسامة، عن ابن عون، عن حممد ب

  .، عن أيب أسامة)٣(وحدث ا أبو كريب 
  .ورواها ابن محيد، عن ابن املبارك، عن ابن عون، عن حممد بن حممد بن االسود

وقرأا على عمر بن القواس، عن الكندي، أنبأنا أبو بكر القاضي، أنبأنا أبو إسحاق الربمكي، حضورا، 
  نبأنا أبو مسلم، حدثنا، أ)٤(أنبأنا ابن ماسي 

  .االنصاري، حدثنا ابن عون، وحدث ا ابن علية، عن حممد بن حممد
عن ابن املسيب أن رجال كان يقع يف علي وطلحة والزبري، فجعل سعد ينهاه : ورواها ابن جدعان

ال تقع يف إخواين، فأيب، فقام سعد، وصلى ركعتني ودعا، فجاء خبيت يشق الناس، فأخذه : ويقول
هنيئا لك يا : لبالط، فوضعه بني كركرته والبالط حىت سحقه، فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا يقولونبا

  ).٥(استجيبت دعوتك ! أبا إسحاق 
__________  

  .إذا شرد ونفر وذهب على وجهه: ند البعري فهو ناد: يقال) ١(
  ".جماين الدعوة " تصحف يف املطبوع إىل ) ٢(

  .دنياوهو اسم كتاب ال بن أيب ال
  ".كرب " تصحف يف املطبوع إىل ) ٣(
  .هو أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي، مسع أبا مسلم الكجي وغريه) ٤(

  .١٩٧ / ٧انظر ابن ماكوال 
ابن عون، عن حممد بن حممد بن االسود عن عامر بن سعد : من طريق) ٣٠٧(رواه الطرباين ) ٥(

  .رجاله رجال الصحيح:  ونسبه للطرباين وقال١٥٤ / ٩" ع ام" وذكره اهليثمي يف ...قال
  .نسبة إىل البخت: والبخيت

  .وهي االبل اخلراسانية تنتج من بني عريب ودخيل
  .رحى زور البعري: والكركرة

(*)  

)١/١١٦(  

  



  .يف هذا كرامة مشتركة بني الداعي والذين نيل منهم: قلت
  .ل سعد، فرأينا جارية كأن طوهلا شربزرنا آ: عن مغرية، عن أمه قالت: جرير الضيب

قطع اهللا قرنك، : ما تعرفينها ؟ هذه بنت سعد، غمست يدها يف طهوره، فقال: من هذه ؟ قالوا: قلت
  ).١(فما شبت بعد 

عن أبيه، عن مينا موىل عبد الرمحن بن عوف، أن امرأة كانت تطلع على سعد، : وروى عبد الرزاق
  ا وهو يتوضأ،فينهاها، فلم تنته، فاطلعت يوم

  .شاه وجهك، فعاد وجهها يف قفاها: فقال
  ).٢(متروك : مينا

دعا سعد بن أيب : ، عن جده قال)٣(لبيبة ] أيب [ حدثنا حيىي بن عبد الرمحن بن : حامت بن إمساعيل
  .بين صغار فأخر عين املوت حىت يبلغوا، فأخر عنه املوت عشرين سنة! يا رب : وقاص فقال

ويف سنة مخس عشرة وقعة القادسية، وعلى املسلمني سعد، ويف سنة إحدى : قال خليفة بن خياط
  .وعشرين شكا أهل الكوفة سعدا أمريهم إىل عمر، فعزله

__________  
  ".جمايب الدعوة : " ، ونسبه إىل ابن أيب الدنيا يف كتاب١٦٢ / ٤" االصابة " ذكره احلافظ يف ) ١(
  .بد الرمحن بن عوفهو مينا بن أيب مينا الزهري موىل ع) ٢(

  .ليس بثقة: قال ابن معني والنسائي
  .ليس بقوي: وقال أبو زرعة
  .منكر احلديث: وقال أبو حامت

  .روى أحاديث مناكري يف الصحابة، ال يعبأ حبديثه، كان يكذب
" امليزان "  ويف ١٦٦ / ٩" اجلرح والتعديل " سقط من املطبوع وهو مترجم يف " ابن أيب لبيبة ) " ٣(

  .هيب، وهو ضعيفللذ
(*)  

)١/١١٧(  

  

  .كان فتح جلوالء سنة تسع عشرة، افتتحها سعد بن أيب وقاص: وقال الليث بن سعد
  .بلغت الغنيمة ثالثني ألف ألف درهم: قتل اوس يوم جلوالء قتال ذريعا، فيقال: قلت

  ).١(مسيت جلوالء فتح الفتوح : وعن أيب وائل قال
  ، عزل عن الكوفة املغرية، وأمر عليهاملا استخلف عثمان: قال الزهري



  .سعدا
وروى حصني، عن عمرو بن ميمون، عن عمر أنه ملا أصيب، جعل االمر شورى يف الستة وقال، من 
استخلفوه فهو اخلليفة بعدي، وإن أصابت سعدا، وإال فليستعن به اخلليفة بعدي، فإنين مل أنزعه، يعين 

  ).٢(عن الكوفة، من ضعف وال خيانة 
ما أزعم أين بقميصي هذا أحق مين باخلالفة، : نبئت أن سعدا قال: حدثنا أيوب، عن حممد قال: عليةابن 

جاهدت وأنا أعرف باجلهاد، وال أخبع نفسي إن كان رجال خريا مين، ال أقاتل حىت يأتوين بسيف له 
  ).٣(هذا مؤمن وهذا كافر : عينان ولسان، فيقول
__________  

يف " البداية " ، و "الكامل " ، والطربي، و ١٥٦ / ٢" معجم البلدان " كة يف انظر خرب هذا املعر) ١(
  .للهجرة) ١٦(حوادث سنة 

  .١٦٣ / ٤" االصابة " ، و )٣٢٠(هو يف الطرباين ) ٢(
  .رجاله ثقات) ٣(

  .١٠١ / ١ / ٣وأخرجه ابن سعد 
  .٩٤ / ١" حلية االولياء " وأبو نعيم يف 
  .)٣٢٢" (الكبري " والطرباين يف 

  .رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح:  وقال٢٩٩ / ٧" امع " وذكره اهليثمي يف 
(*)  

)١/١١٨(  

  

  .وتابعه معمر، عن أيوب
أنبأنا حنبل، أنبأنا هبة اهللا، أنبأنا ابن املذهب، أنبأنا : أخربنا أبو الغنائم القيسي، ومجاعة، كتابة، قالوا

حدثنا عبد امللك بن عمرو، حدثنا كثري بن زيد، عن املطلب، عن القطيعي، حدثنا عبد اهللا، حدثين أيب، 
أيف الفتنة تأمرين أن أكون رأسا ؟ ال واهللا، ! أي بين : عمر بن سعد، عن أبيه أنه جاءه ابنه عامر فقال

  حىت أعطى سيفا، إن ضربت به مسلما، نبا عنه، وإن ضربت كافرا،
  ).١" (إن اهللا حيب الغين اخلفي التقي : " قولقتله، مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ي

قام علي على منرب الكوفة، فقال حني اختلف : حدثنا حممد بن الضحاك احلزامي، عن أبيه قال: الزبري
  .لقد كنت يتكم عن هذه احلكومة، فعصيتموين: احلكمان

لما كان منها ما تكره، برأت ، ف)٢(إنك واهللا ما يتنا، بل أمرتنا وذمرتنا : فقام إليه فىت آدم، فقال



  .نفسك، وحنلتنا ذنبك
واهللا لقد كانت اجلماعة، فكنت فيها ! ما أنت وهذا الكالم قبحك اهللا : فقال علي، رضي اهللا عنه

  خامال، فلما ظهرت الفتنة، جنمت فيها جنوم
__________  

  .٩٤ / ١" احللية " ، و ١٧٧ / ١" املسند " سنده حسن وهو يف ) ١(
يف أول الزهد، من طريق أيب بكر احلنفي، عن بكري بن ) ٢٩٦٥(، ومسلم ١٦٨ / ١محد وأخرجه أ

: كان سعد بن أيب وقاص يف إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: مسمار، عن عامر بن سعد، قال
  .أعوذ باهللا من شر هذا الراكب

  .فرتل
:  بينهم ؟ فضرب سعد يف صدره فقالأنزلت يف إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك: فقال له
  .اسكت

  ".إن اهللا حيب العبد التقي، الغين، اخلفي : " مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول
  .غىن النفس: املراد بالغىن هنا

ومعناه اخلامل املنقطع إىل العبادة، أي الذي ال يبغي الشهرة وال يتعرض للناس : باخلاء املعجمة: واخلفي
  .لهامن أج

  .أي حضضتنا، وحثثتنا: ذمرتنا) ٢(
  .احلث مع لوم واستبطاء: والذمر

  ".ودعوتنا " وقد التبست على حمقق املطبوع، فأثبت مكاا 
(*)  

)١/١١٩(  

  

  .قرن املاعز
هللا مرتل نزله سعد بن مالك، وعبد اهللا بن عمر، واهللا لئن كان ذنبا، إنه لصغري : مث التفت إىل الناس فقال

  ).١(لئن كان حسنا، إنه لعظيم مشكور مغفور، و
  حدثنا أبو أمحد احلاكم، حدثنا ابن خزمية، حدثنا عمران بن: أبو نعيم

موسى، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حممد بن جحادة، عن نعيم بن أيب هند، عن أيب حازم، عن حسني بن 
 من احلق أمرا أمتسك به، اللهم أرين: ملا قتل عثمان، أشكلت علي الفتنة، فقلت: خارجة االشجعي قال

فأين : حنن املالئكة، قلت: فرأيت يف النوم الدنيا واآلخرة بينهما حائط، فهبطت احلائط، فإذا بنفر، فقالوا



اصعد الدرجات، فصعدت درجة مث أخرى، فإذا حممد وإبراهيم، صلى اهللا عليهما، : الشهداء ؟ قالوا
 إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، إم اهراقوا دماءهم، :استغفر الميت، قال: وإذا حممد يقول البراهيم

لقد رأيت رؤيا، فأتيت سعدا، فقصصتها : قلت: وقتلوا إمامهم، أال فعلوا كما فعل خليلي سعد ؟ قال
مع أي الطائفتني : قد خاب من مل يكن إبراهيم عليه السالم خليله، قلت: عليه، فما أكثر فرحا، وقال

فاشتر : ال، قال: هل لك من غنم ؟ قلت: فما تأمرين ؟ قال: د منهما، قلتما أنا مع واح: أنت ؟ قال
  ).٢(غنما، فكن فيها حىت تنجلي 

  أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن، أنبأنا أبو حممد بن قدامة، أنبأنا هبة اهللا
__________  

  .رواه الطرباين:  وقال٢٤٦ / ٧" امع " ذكره اهليثمي يف ) ١(
  .وولده حيىي مل أعرفهماوحممد بن الضحاك 

  .رجاله ثقات) ٢(
عمران بن موسى، عن عبد الوارث بن سعيد، :  من طريق٥٠٢ - ٥٠١ / ٣وأخرجه احلاكم 

  .٨ / ٣" االصابة " وانظر ...به
(*)  

)١/١٢٠(  

  

بن عمرو، حدثنا ) ١(ابن احلسن، أنبأنا عبد اهللا بن علي الدقاق، أخربنا علي بن حممد، أنبأنا حممد 
مرضت عام الفتح "  بن نصر، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال سعدان

إن يل ماال ! يا رسول اهللا : مرضا أشفيت منه، فأتاين رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يعودين، فقلت
  كثريا، وليس

والثلث : فالثلث، قال: ال، قلت: فالشطر، قال: ال، قلت: يرثين إال ابنة، أفأوصي مبا يل كله ؟ قال
كثري، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خري من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، لعلك تؤخر على مجيع 

أصحابك، وإنك لن تنفق نفقة تريد ا وجه اهللا، إال أجرت فيها، حىت اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك، 
 لعلك أن تبقى حىت ينتفع بك أقوام :يا رسول اهللا إين أرهب أن أموت بأرض هاجرت منها، قال: قلت

ويضربك آخرون، اللهم أمض الصحايب هجرم، وال تردهم على أعقام، لكن البائس سعد بن خولة 
  ).٢(يرثي له أنه مات مبكة " 

  .متفق عليه من طرق عن الزهري
__________  



  ".أنبأنا حممد " سقطت من املطبوع ) ١(
  .باب الوصية يف الثلث ال تتعدى): ٤(الوصية برقم ، ومالك يف ١٧٩ / ١أخرجه أمحد ) ٢(

يف ) ٣٩٣٦(باب رثاء النيب صلى اهللا عليه وسلم سعد بن خولة، و : يف اجلنائز) ١٢٩٥(والبخاري 
يف الفرائض، ) ٦٧٣٣(باب الدعاء برفع الوباء والوجع، و : يف الدعوات) ٦٣٧٣(مناقب االنصار و 

  .مرياث البنات: باب
  .باب الوصية بالثلث: الوصيةيف ) ١٦٢٨(ومسلم 

يف ) ٢١١٧(باب ما جاء فيما ال جيوز للموصي يف ماله، والترمذي : يف الوصايا) ٢٨٦٤(وأبو داود 
  .باب الوصية بالثلث: يف الوصايا) ٢٧٠٨(باب ما جاء يف الوصية بالثلث، وابن ماجه : الوصايا

ياء خري من أن يتكففوا الناس، و باب أن يترك ورثته أغن: يف الوصايا) ٢٧٤٢(وأخرجه البخاري 
  .باب فضل النفقة، من طريق سفيان، عن سعد بن إبراهيم، به: يف النفقات) ٥٣٥٤(

  .هو من كالم الزهري" يرثي له أنه مات مبكة : " وقوله
  . سلفية١٦٥ / ٣" الفتح " انظر 
(*)  

)١/١٢١(  

  

 رجل يسأل عن أفاضل الصحابة، ملا كان اهليج يف الناس، جعل: عن احلسن قال: وعن علي بن زيد
  .فكان ال يسأل أحدا إال دله على سعد بن مالك

لو : دخل سعد على معاوية، فلم يسلم عليه باالمرة، فقال معاوية: عن عوانة قال: وروى عمر بن احلكم
فنحن املؤمنون ومل نؤمرك، فإنك معجب مبا أنت فيه، واهللا ما يسرين : شئت أن تقول غريها لقلت، قال

  .ين على الذي أنت عليه وأين هرقت حمجمة دمأ
اعتزل سعد الفتنة، فال حضر اجلمل وال صفني وال التحكيم، ولقد كان أهال لالمامة، كبري : قلت

  .الشأن، رضي اهللا عنه
روى نعيم بن محاد، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن ابن سريين أن سعد بن أيب وقاص طاف على 

  .تيقظت العاشرة ملا أيقظها، فنام هو، فاستحيت أن توقظهتسع جوار يف ليلة، مث اس
  .كان رأس أيب يف حجري، وهو يقضي: عن مساك، عن مصعب بن سعد أنه قال: محاد بن سلمة

  .ملكانك وما أرى بك: ما يبكيك ؟ قلت) ١(أي بين : فبكيت، فرفع رأسه إيل، فقال
  .ال تبك فإن اهللا ال يعذبين أبدا: قال

  ).٢(نة وإين من أهل اجل



  .صدق واهللا، فهنيئا له: قلت
كفنوين : الليث، عن عقيل، عن الزهري أن سعد بن أيب وقاص ملا احتضر، دعا خبلق جبة صوف، فقال

  فيها، فإين لقيت املشركني فيها يوم بدر،
__________  

  ".شئ " تصحفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .١٠٤ / ١ / ٣ابن سعد ) ٢(

(*)  

)١/١٢٢(  

  

١(ا هلذا اليوم وإمنا خبأ.(  
أرسل أيب إىل : عن عائشة بنت سعد قالت) ٢(أنبأنا حممد بن عمر، حدثنا فروة بن زييد : ابن سعد

  مروان بزكاته مخسة آالف، وترك يوم مات مئيت
  ).٣(ألف ومخسني ألفا 
  ).٤(كان سعد قد اعتزل يف آخر عمره، يف قصر بناه بطرف محراء االسد : قال الزبري بن بكار

بقية :  أم سلمة أا قالت، ملا مات سعد، وجئ بسريره، فأدخل عليها، جعلت تبكي وتقولوعن
  .أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

  ).٥(كان سعد آخر املهاجرين وفاة : عن الزهري، عن عامر بن سعد قال: النعمان بن راشد
  .تويف سنة مخس ومخسني: قال املدائين، وأبو عبيدة، ومجاعة

__________  
  ).٣١٦" (الكبري " ، والطرباين يف ٤٩٦ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(

  .ورجاله ثقات إال أن الزهري مل يدرك سعدا:  وقال٢٥ / ٣" امع " وذكره اهليثمي يف 
  .هو فروة بن زييد، روى عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر، وروى عن عائشة بنت سعد) ٢(

البن " االكمال " ، و ٨٣ / ٧" اجلرح والتعديل " مر انظر روى عنه أبو بكر احلنفي، وحممد بن ع
  .١٧١ / ٤ماكوال 

  ".زبري "  إىل ١٠٥ / ١ / ٣، ويف الطبقات البن سعد "رسد " وقد تصحف يف املطبوع إىل 
  .واخلرب يف الطبقات كما أشرنا

  ".درهم " زاد يف املطبوع لفظ ) ٣(
  .وال ندري ما الذي سوغ له ذلك



  .انية أميال من املدينة، عن يسار الطريق إذا أردت ذا احلليفةموضع على مث) ٤(
  .وإليها انتهى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف مطاردة املشركني يوم أحد

  . نشر مؤسسة الرسالة٢٤٢ / ٣البن القيم " زاد املعاد " انظر 
  .٤٩٦ / ٣أخرجه احلاكم ) ٥(

(*)  

)١/١٢٣(  

  

اهيم بن سعد أن سعدا مات وهو ابن اثنينت ومثانني سنة، يف سنة ست عن إبر) ١(وروى نوح بن يزيد 
  .سنة سبع: ومخسني، وقيل

  .سنة مثان ومخسني: وقال أبو نعيم املالئي
  .وتبعه قعنب بن احملرز
  .واالول هو الصحيح

  .مئتان وسبعون حديثا" مسند بقي بن خملد " وقع له يف 
  .فمن ذاك يف الصحيح مثانية وثالثون حديثا

  
ابن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن ) ع * ( سعيد بن زيد- ٦

  .كعب بن لؤي بن غالب، أبو األعور القرشي العدوي
أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، ومن السابقني االولني البدريني، ومن الذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنه 

)٢.(  
  ، صلى اهللا عليه وسلم، وشهد حصار دمشق وفتحها، فوالهشهد املشاهد مع رسول اهللا

__________  
  ".زيد " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(

، طبقات ٤٣٣: ، نسب قريش٢٨١ - ٢٧٥ / ١ / ٣: ، طبقات ابن سعد١٨٧ / ١: مسند أمحد(*) 
، ٢٤٦ - ٢٤٥: ، املعارف١٠١ / ١: ، التاريخ الصغري٢١٨: ، تاريخ خليفة١٢٧ / ٢٢: خليفة
 - ١٨٦ / ٤: ، االستيعاب١١: ت: ، مشاهري علماء االمصار٢١ / ٤: ، اجلرح والتعديل٢٩٢
 - ٣٨٧ / ٢: ، أسد الغابة٢ / ١١٥ / ٧:  ابن عساكر٩٧ - ٩٥ / ١: ، حلية االولياء١٩٤
، ٣٨ / ١: ، دول االسالم٤٩١: ، ذيب الكمال٢١٨ - ٢١٧ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٣٨٩

: ، االصابة٣٤ / ٤: ، ذيب التهذيب٥٦٤ - ٥٥٩ / ٤: ، العقد الثمني٢٨٥ / ١: تاريخ االسالم



، ذيب تاريخ ابن ٥٧ / ١: ، شذرات الذهب١٣٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٩ - ١٨٨ / ٤
  .١٣١ - ١٢٩ / ٦: عساكر

  .١٨٨ / ٤" االصابة " ، و ١٨٨ / ٤البن عبد الرب " االستيعاب " يف ) ٢(
(*)  

)١/١٢٤(  

  

  ).١(بو عبيدة بن اجلراح، فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه االمة عليها أ
  .وله أحاديث يسرية

  .فله حديثان يف الصحيحني
  ).٢(وانفرد البخاري له حبديث 

روى عنه ابن عمر، وأبو الطفيل، وعمرو بن حريث، وزر بن حبيش، وأبو عثمان النهدي، وعروة بن 
  .مة بن عبد الرمحن، وطائفةالزبري، و عبد اهللا بن ظامل، وأبو سل

قرأت على أمحد بن عبد احلميد، أخربكم االمام أبو حممد بن قدامة سنة مثان عشرة وست مئة، أخربتنا 
شهدة بنت أمحد الكاتبة، بقراءيت، أنبأنا طراد ابن حممد الزينيب، أنبأنا ابن رزقويه، أنبأنا أبو جعفر حممد 

ث مئة، حدثنا علي بن حرب، حدثنا سفيان، عن عبد امللك بن بن حيىي الطائي، سنة تسع وثالثني وثال
الكمأة : " عمري، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".من املن الذي أنزل اهللا على بين إسرائيل، وماؤها شفاء للعني 
  .ليامن طريق ابن عيينة فوقع لنا بدال عا) ٣(أخرجه البخاري 

__________  
  .١٨٨ / ٤" االصابة " ، و ١٨٨ / ٤البن عبد الرب " االستيعاب " يف ) ١(
  .سترد هذه االحاديث خالل الترمجة) ٢(
باب وظللنا عليكم الغمام، و : يف التفسري) ٤٤٧٨(، والبخاري ١٨٨، ١٨٧ / ١أخرجه أمحد ) ٣(
باب املن شفاء : يف الطب) ٥٧٠٨(، و ...)وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه(باب : فيه) ٤٦٣٩(

يف ) ٢٠٦٧(باب فضل الكمأة ومداواة العني ا، والترمذي : يف االشربة) ٢٠٤٩(للعني، ومسلم 
  .باب ما جاء يف الكمأة والعجوة: الطب

(*)  

)١/١٢٥(  

  



بو قرأت على علي بن عيسى التغليب، أخربكم حممد بن إبراهيم الصويف سنة عشرين وست مئة، أنبأنا أ
  طاهر السلفي، أنبأنا عبد اهللا الثقفي، أنبأنا

أمحد بن احلسن، أنبأنا حاجب بن أمحد، حدثنا عبد الرحيم، هو ابن منيب، حدثنا سفيان، عن الزهري، 
من ظلم من االرض شربا طوقه : " عن طلحة عن سعيد بن زيد يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .من سبع أرضني
  ).١" (ه فهو شهيد ومن قتل دون مال

  .هذا حديث صاحل االسناد، لكنه فيه انقطاع، الن طلحة بن عبد اهللا بن عوف مل يسمعه من سعيد
عبد الرمحن بن عمرو بن سهل : رواه مالك، ويونس، ومجاعة، عن الزهري فأدخلوا بني طلحة وسعيد

  .االنصاري) ٢(
  .أخرجه البخاري عن أيب اليمان، عن شعيب، عن الزهري

بن عمرو ممن فر إىل اهللا من عبادة االصنام، وساح يف أرض الشام يتطلب الدين ) ٣( والده زيد كان
  القيم، فرأى النصارى واليهود، فكره دينهم،

__________  
باب من قتل دون ماله، وأبو داود : ، يف حترمي الدم١١٥ / ٧، والنسائي ١٨٧ / ١أخرجه أمحد ) ١(
باب من قتل دون ماله : يف احلدود) ٢٥٨٠(اللصوص، وابن ماجه باب يف قتال : يف السنة) ٤٧٧٢(

  .فهو شهيد، من طريق طلحة بن عبد اهللا بن عوف، عن سعيد بن زيد، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم
باب فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، من : يف الديات) ١٤٢١( والترمذي ١٨٨ / ١وأخرجه أمحد 

 بن عبد اهللا بن عوف، عن عبد الرمحن بن عمر بن سهل، عن طريق معمر، عن الزهري، عن طلحة
باب إمث من ظلم شيئا من االرض من : يف املظامل) ٢٤٥٢(وأخرجه البخاري ...سعيد بن زيد، عن النيب

طريق أيب اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن طلحة بن عبد اهللا، عن عبد الرمحن بن سهل، عن 
باب ما جاء يف سبع أرضني، من طريق : يف بدء اخللق) ٣١٩٨(برقم سعيد، عن النيب، وهو عنده أيضا 

  .أيب أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد
  ".سهيل " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  . وما بعدها٥٢ / ١للمؤلف " تاريخ االسالم " انظر ) ٣(

(*)  

)١/١٢٦(  

  



ريعة إبراهيم عليه السالم كما ينبغي، وال رأى ولكن مل يظفر بش) ١(اللهم إين على دين إبراهيم : وقال
" يبعث أمة وحده " من يوقفه عليها، وهو من أهل النجاة، فقد شهد له النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه 

  .وهو ابن عم االمام عمر بن اخلطاب، رأى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ومل يعش حىت بعث) ٢(
: قد كان نفر من قريش: لعلم بالسري، عن حممد بن إسحاق قالفنقل يونس بن بكري، وهو من أوعية ا

بن جحش، ] اهللا [ زيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، وعثمان ابن احلارث بن أسد، وعبيد 
وأميمة ابنة عبد املطلب حضروا قريشا عند وثن هلم، كانوا يذحبون عنده لعيد من أعيادهم، فلما 

تعلمن واهللا ما : تصادقوا وتكامتوا، فقال قائلهم: هم إىل بعض، وقالوااجتمعوا، خال أولئك النفر بعض
قومكم على شئ، لقد أخطؤ وا دين إبراهيم وخالفوه، فما وثن يعبد ال يضر وال ينفع، فابتغوا 

فخرجوا يطلبون ويسريون يف االرض، يلتمسون أهل كتاب من اليهود والنصارى : النفسكم، قال
نيفية، فأما ورقة فتنصر، واستحكم يف النصرانية، وحصل الكتب، وعلم علما وامللل كلها يتطلبون احل

اعتزل االوثان وامللل إال دين إبراهيم يوحد اهللا تعاىل، وال : كثريا، ومل يكن فيهم أعدل شأنا من زيد
يأكل من ذبائح قومه، وكان اخلطاب عمه قد آذاه، فرتح عنه إىل أعلى مكة، فرتل حراء، فوكل به 

  .ب شبابا سفهاء ال يدعونه يدخل مكة، فكان ال يدخلها إال سرااخلطا
  .وكان اخلطاب أخاه أيضا من أمه، فكان يلومه على فراق دينه

  ).٣(فسار زيد إىل الشام واجلزيرة واملوصل يسأل عن الدين 
__________  

  .يمعلى دين إبراه: إىل قوله...فرأى النصارى: سقط من مطبوع دار املعارف من قوله) ١(
  .وسيخرج هناك) ١٣٠(سريد احلديث يف الصفحة ) ٢(
 ٢" الكامل " ، وعند ابن االثري يف ١٨٩ / ٤" االستيعاب " ، ويف ٢٢٢ / ١اخلرب عند ابن هشام ) ٣(
 /٤٨ - ٤٧.  

(*)  

)١/١٢٧(  

  

) ١(أخربنا يوسف بن أمحد بن أيب بكر احلجار، أنبأنا موسى بن عبد القادر، أنبأنا سعيد بن أمحد بن 
  .وأنبأنا أمحد بن املؤيد، أنبأنا احلسن ابن إسحاق، أخربنا حممد بن عبيداهللا بن الزاغوين) ح(البنا، 

وقرأت على عمر بن عبد املنعم، يف سنة ثالث وتسعني، عن أيب اليمن الكندي، إجازة يف سنة مثان 
بأنا حممد بن حممد الزينيب، أنبأنا أن: وست مئة، أنبأنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن املهتدي باهللا، قالوا

حممد بن عمر الوراق، حدثنا عبد اهللا بن سليمان، حدثنا عيسى بن محاد، أنبأنا الليث بن سعد، عن 



لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا : هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمساء بنت أيب بكر قالت
  . ما فيكم أحد على دين إبراهيم غرييواهللا! يا معشر قريش : ظهره إىل الكعبة يقول

  .ال تقتلها! مه : وكان حييي املوؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته
إن شئت، دفعتها إليك، وإن شئت، كفيتك : أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت، قال البيها

  ).٢(مؤنتها 
  . هشام كتابةهذا حديث صحيح غريب، تفرد به الليث، وإمنا يرويه عن

  .كتب إيل هشام، فذكره: وقال الليث: فقال) ٣" (صحيحه " وقد علقه البخاري يف 
  .وقد مسعه ابن إسحاق من هشام

__________  
  .من املطبوع" بن " سقطت ) ١(
  .سقط من املطبوع من قوله فيأخذها إىل هنا) ٢(
  .باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل: يف املناقب) ٣٨٢٨) (٣(

  .٢٧٧ / ١ / ٣ وصححه ووافقه الذهيب، وابن سعد ٤٤٠ / ٣احلاكم ووصله 
  ، ونسبه إىل٤١٨ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

  .حيسن إسناده: الطرباين وقال
إبن إسحاق، :  من طريق٢٢٥ / ١وعنده زيادة ليست عند البخاري واحلاكم، وأخرجه ابن هشام 

  .ا سند قويحدثين هشام بن عروة، عن أبيه عن أمساء، وهذ
(*)  

)١/١٢٨(  

  

: عن أبيه عروة أنه قال: نسخة، فمن أنكر ما فيها) ١(وعندي باالسناد املذكور إىل الليث، عن هشام 
أحد : أحد أحد، فقال ورقة: مر ورقة بن نوفل على بالل وهو يعذب، يلصق ظهره بالرمضاء وهو يقول

  .أحد يا بالل، صربا يا بالل
  .ي بيده، لئن قتلتموه، الختذنه حنانامل تعذبونه ؟ فو الذي نفس

  .ال متسحن به: يقول
  .هذا مرسل

وورقة لو أدرك هذا، لعد من الصحابة، وإمنا مات الرجل يف فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما يف 
  ).٢(الصحيح 



ين لو اللهم إ: عن ابن إسحاق، حدثين هشام، عن أبيه، عن أمساء أن ورقة كان يقول: يونس بن بكري
  ).٣(أعلم أحب الوجوه إليك، عبدتك به، ولكين ال أعلم، مث يسجد على راحته 

مر : عن املسعودي، عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد، عن أبيه، عن جده قال: يونس بن بكري، وعدة
يا : زيد بن عمرو على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وزيد ابن حارثة، فدعواه إىل سفرة هلما، فقال

ابن أخي، إين ال آكل مما ذبح على النصب، فما رؤي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك اليوم 
  .يأكل مما ذبح على النصب

  .املسعودي ليس حبجة
يا : فقلت): ٤(قال سعيد : ، عن يزيد، عن املسعودي، مث زاد يف آخره"مسنده " أخرجه االمام أمحد يف 

  .فاستغفر له] ولو أدركك آلمن بك واتبعك [ قد رأيت وبلغك إن أيب كان كما ! رسول اهللا 
  نعم، فأستغفر له، فإنه: " قال

__________  
أن ورقة : وفيه) ٣(شرح احلديث رقم " فتح الباري " انظر ) ٢(من املطبوع " هشام " سقط لفظ ) ١(

  .مل ينشب أن تويف
  .رجاله ثقات) ٣(

  .١٥٤ / ١البن كثري  " السرية"  وانظر ٢٢٥ / ١وهو عند ابن هشام 
  " (*)قال سعيد : " سقط من املطبوع عبارة) ٤(

)١/١٢٩(  

  

  ).١" (يبعث أمة وحده 
حدثنا إبراهيم بن حممد، حدثنا أبو قطن، عن املسعودي، عن نفيل، عن : وقد رواه إبراهيم احلريب قال

مها يأكالن يف سفرة فدعواه، مر زيد برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبابن حارثة و: أبيه، عن جده قال
  .إين ال آكل مما ذبح على النصب: فقال
  ).٢(وما رؤي رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، آكال مما ذبح على النصب : قال

  .فهذا اللفظ مليح يفسر ما قبله
ومازال املصطفى حمفوظا حمروسا قبل الوحي وبعده ولو احتمل جواز ذلك، فبالضرورة ندري أنه كان 

  ل من ذبائحيأك
__________  

، وذكره )٣٥٠(، والطرباين ٤٤٠ - ٤٣٩ / ٣، واحلاكم ١٩٠ - ١٨٩ / ١أخرجه أمحد ) ١(



 ونسبه إىل الطرباين والبزار باختصار، وفيه املسعودي وقد اختلط، وبقية ٤١٧ / ٩" امع " اهليثمي يف 
  .رجاله ثقات

ابن حبان على عادته يف توثيق ااهيل، وقد سقط كذا قال، مع أن نفيل بن هشام وأباه مل يوثقهما غري 
  .واستدركت من املسند" عن جده " من االصل 

  ).١(التعليق رقم ) ٢٢٢(وانظر الصفحة 
كان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ال يأكل مما يذحبون عليها لالصنام ويأكل ما عدا ذلك، : " قال اخلطايب

  .وإن كانوا ال يذكرون اسم اهللا عليه
ن الشرع مل يكن نزل بعد، بل مل يرتل الشرع مبنع أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه إال بعد املبعث مبدة ال

  ".طويلة 
وهذا اجلواب أوىل مما ارتكبه ابن بطال، وعلى تقدير أن يكون : وقال ابن حجر معلقا على هذا الكالم

  .ليه لغري االصنامزيد بن حارثة ذبح على احلجر املذكور فإمنا حيمل أنه إمنا ذبح ع
كان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قبل املبعث جيانب املشركني يف عادام، لكن مل يكن : وقال الداوودي

  .يعلم ما يتعلق بأمر الذبح، وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم
ه الفضيلة، فاجلواب أنه فالنيب، صلى اهللا عليه وسلم، كان أوىل من زيد ذ: فإن قيل: وقال السهيلي

  .ليس يف احلديث، أنه صلى اهللا عليه وسلم، أكل منها
وعلى تقدير أن يكون أكل، فزيد إمنا كان يفعل ذلك برأي يراه ال بشرع بلغه، وإمنا كان عند أهل 

يه، وإمنا اجلاهلية بقايا من دين إبراهيم، وكان يف شرع إبراهيم حترمي امليتة ال حترمي ما مل يذكر اسم اهللا عل
  .نزل حترمي ذلك يف االسالم، واالصح أن االشياء قبل الشرع ال توصف حبل وال حبرمة

إنه : إن زيدا فعل ذلك برأيه أوىل من قول الداوودي: وقوله: وقال ابن حجر معلقا على هذا القول
  .ابنيتلقاه عن أهل الكتاب، ال سيما وأن زيدا يصرح عن نفسه بأنه مل يتبع أحدا من أهل الكت

إا كاملمتنع، الن النواهي إمنا تكون بعد تقرير الشرع، والنيب، صلى اهللا عليه : وقال القاضي عياض
  .وسلم، مل يكن متعبدا قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح

  .١٤٤ - ١٤٣ / ٧" فتح الباري " وانظر 
  .سنده ضعيف كسابقه) ٢(

(*)  

)١/١٣٠(  

  



لك على االباحة، وإمنا توصف ذبائحهم بالتحرمي بعد نزول اآلية، كما أن قريش قبل الوحي، وكان ذ
اخلمرة كانت على االباحة، إىل أن نزل حترميها باملدينة بعد يوم أحد، والذي ال ريب فيه، أنه كان 

معصوما قبل الوحي، وبعده وقبل التشريع من الزىن قطعا، ومن اخليانة، والغدر، والكذب، والسكر، 
لوثن، واالستقسام باالزالم، ومن الرذائل، والسفه، وبذاء اللسان، وكشف العورة، فلم يكن والسجود 

  .يطوف عريانا، وال كان يقف يوم عرفة مع قومه مبردلفة، بل كان يقف بعرفة
وبكل حال لو بدامنه شئ من ذلك، ملا كان عليه تبعة النه كان ال يعرف، ولكن رتبة الكمال تأىب وقوع 

  .ى اهللا عليه وسلم تسليماذلك منه، صل
  .عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: أبو معاوية

  ".دخلت اجلنة، فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتني : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .غريب

  .عن االشج، عنه) ١(رواه الباغندي 
رأيت زيد بن عمرو شيخا : عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمساء قالت

  :كبريا مسندا ظهره إىل الكعبة وهو يقول
__________  

هو حمدث العراق أبو بكر حممد بن سليمان بن احلارث مترجم يف تذكرة املؤلف : الباغندي) ١(
)٧٣٦.(  

 عن الباغندي، عن أيب سعيد االشجع، عن أيب معاوية، عن هشام، ٢٤١ / ٢وذكره ابن كثري يف البداية 
" تارخيه " هذا إسناد جيد وليس هو يف شئ من الكتب، وأخرج الطربي يف : وقال...أبيه عن عائشةعن 
حدثين علي بن عيسى احلكمي، عن :  من طريق حممد بن سعد، أخربنا حممد بن عمر قال٢٩٦ / ٢

فلما أسلمت، أخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قول زيد بن : أبيه، عن عامر بن ربيعة قال
قد رأيته : " عمرو، وأقرأته منه السالم، فرد عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وترحم عليه، وقال

، ونسبه إىل حممد ١٤٣ / ٧" الفتح " وهذا سند ضعيف، وذكره ابن حجر يف " يف اجلنة يسحب ذيوال 
  .بن سعد، والفاكهي

(*)  

)١/١٣١(  

  

  ).١(رث الفقر إياكم والزىن، فإنه يو! وحيكم يا معشر قريش 
عن إمساعيل بن جمالد، عن أبيه، عن الشعيب، عن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب : أبو احلسن املدائين



شاممت النصرانية واليهودية، فكرهتهما، فكنت بالشام، فأتيت راهبا، : قال زيد بن عمرو: قال
إنك لتطلب ! مكة ) ٢(أهل أراك تريد دين إبراهيم عليه السالم، يا أخا : فقصصت عليه أمري، فقال

دينا ما يوجد اليوم، فاحلق ببلدك، فإن اهللا يبعث من قومك من يأيت بدين إبراهيم، باحلنيفية، وهو أكرم 
  ).٣(اخللق على اهللا 
رأيت زيد بن عمرو يراقب الشمس، فإذا زالت، استقبل : عن حجري بن أيب إهاب قال: وبإسناد ضعيف

  .نيالكعبة، فصلى ركعة، وسجد سجدت
  أسلمت وجهي ملن أسلمت له املزن حتمل عذبا زالال] و : [ وأنشد الضحاك بن عثمان احلزامي لزيد

وأسلمت نفسي ملن أسلمت له االرض حتمل ) ٤(إذا سقيت بلدة من بالد سيقت إليها فسحت سجاال 
  صخرا ثقاال

__________  
  .٢٤١ / ٢" البداية " ذكره ابن كثري يف ) ١(
  ".أهل " بوع لفظة سقطت من املط) ٢(
  .إسناده ضعيف لضعف جمالد) ٣(

ليس : ونقل عن ابن عدي قوله فيه" ميزانه " وأبو احلسن املدائين هو علي بن حممد، ترمجه املؤلف يف 
  ".السري " بالقوي يف احلديث وسترد ترمجته يف 

ت فصبت عليه أطاع* إذا هي سيقت إىل بلدة : ٢٣١ / ١" سرية ابن هشام " رواية البيت يف ) ٤(
  (*)سجاال 

)١/١٣٢(  

  

  ).١(سواء وأرسى عليها اجلباال * دحاها فلما استوت شدها 
  .وروى هشام بن عروة فيما نقله عنه ابن أيب الزناد، أنه بلغه أن زيد بن عمرو كان بالشام

  ).٢(فلما بلغه خرب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أقبل يريده، فقتله أهل ميفعة بالشام 
  .قتل ببالد خلم: روى الواقدي أنه مات فدفن بأصل حراء، وقال ابن إسحاقو

أنبأنا موسى بن عقبة، أخربين سامل، مسع ابن عمر حيدث عن رسول اهللا صلى : بن املختار) ٣(عبد العزيز 
  .اهللا عليه وسلم، أنه لقي زيد بن عمرو أسفل بلدح قبل الوحي

ال آكل مما تذحبون على أنصابكم، أنا ال آكل إال مما : أكل، وقالفقدم إىل زيد سفرة فيها حلم، فأىب أن ي
  .ذكر اسم اهللا عليه

الشاة خلقها اهللا، وأنزل هلا من : وكان يعيب على قريش ويقول: أخرجه البخاري وزاد يف آخره



  ).٤(السماء، وأنبت هلا من االرض، مث تذحبوا على غري اسم اهللا ؟ 
   حممد بن عمرو، عن أيب سلمة وحيىي بنحدثنا: أبو أسامة وغريه قاال
__________  

على املاء أرسى عليها * دحاها فلما رآها استوت : ٢٣١ / ١رواية البيت يف السرية البن هشام ) ١(
  .من أرض البلقاء: ، وميفعة٢٣١ / ١ابن هشام ) ٢(اجلباال 

  ".الكرمي " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
يف ) ٥٤٩٩(باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، و : املناقبيف ) ٣٨٢٦(أخرجه البخاري ) ٤(

  .باب ما ذبح على النصب واالصنام: الذبائح
  .١٩١ / ٤" االستيعاب " ، وابن عبد الرب يف ٢٧٧ / ١ / ٣وابن سعد 

  .واد قبل مكة من جهة الغرب: وبلد ح
(*)  

)١/١٣٣(  

  

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرجت : عبد الرمحن، عن أسامة بن زيد، عن زيد بن حارثة قال
 - ضمري له راجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -وهو مرديف إىل نصب من االنصاب، فذحبنا له 

شاة، ووضعناها يف التنور، حىت إذا نضجت، جعلناها يف سفرتنا، مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .يسري، وهو مرديف، يف أيام احلر

كنا بأعلى الوادي، لقي زيد بن عمرو، فحىي أحدمها اآلخر، فقال له النيب صلى اهللا عليه حىت إذا 
أما واهللا إن ذلك مين لغري نائرة كانت مين : أبغضوك ؟ قال: مايل أرى قومك قد شنفوا لك، أي: وسلم

يعبدون إليهم، ولكين أراهم على ضاللة، فخرجت أبتغي الدين، حىت قدمت على أحبار أيلة، فوجدم 
إن كل من رأيت يف : اهللا ويشركون به، فدللت على شيخ باجلزيرة، فقدمت عليه، فأخربته، فقال

ضاللة، إنك لتسأل عن دين هو دين اهللا ومالئكته، وقد خرج يف أرضك نيب، أو هو خارج، ارجع إليه، 
  .واتبعه

ما :  قدمنا إليه السفرة، فقالفرجعت، فلم أحس شيئا، فأناخ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البعري، مث
  .شاة ذحبناها للنصب كذا: هذه ؟ قلنا

  فقال إين ال آكل مما ذبح لغري اهللا، مث تفرقا، ومات زيد: قال
  ).١" (يأيت أمة وحده : " قبل املبعث، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يف ذحبها على النصب :  قالعن شيخني له، عن أيب أسامة، مث" الغريب " رواه إبراهيم احلريب يف 



إما أن زيدا فعله عن غري أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، إال أنه كان معه، فنسب ذلك إليه، : وجهان
  الن زيدا مل يكن معه من العصمة والتوفيق

__________  
  .إسناده حسن) ١(

  .ونسبه إىل أيب يعلى) ٤٠٥٧" (املطالب العالية " وذكره احلافظ يف 
وأحد :  ونسبه إىل أيب يعلى والبزار، والطرباين، وقال٤١٨، ٤١٧ / ٩" امع " يثمي يف وذكره اهل

  .أسانيد الطرباين رجال الصحيح، غري حممد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن احلديث
  .العدواة:  والنائرة٢٧٧ / ١ / ٣وابن سعد، خمتصرا 

  .مدينة على ساحل البحر االمحر، وهي العقبة: وأيله
(*)  

)١/١٣٤(  

  

ما أعطاه اهللا لنبيه، وكيف جيوز ذلك وهو عليه السالم قد منع زيدا أن ميس صنما، وما مسه هو قبل 
  .نبوته، فكيف يرضى أن يذبح للصنم، هذا حمال

  .ان يكون ذبح هللا واتفق ذلك عند صنم كانوا يذحبون عنده: الثاين
بالظاهر، وكان الباطن هللا، ورمبا سكت النيب، زيد، فأخذ ] أما [ هذا حسن، فإمنا االعمال بالنية، : قلت

صلى اهللا عليه وسلم، عن االفصاح خوف الشر، فإنا مع علمنا بكراهيته لالوثان، نعلم أيضا أنه ما كان 
قبل النبوة جماهرا بذمها بني قريش، وال معلنا مبقتها قبل املبعث، والظاهر أن زيدا رمحه اهللا تويف قبل 

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإمنا : أن ورقة بن نوفل رثاه بأبيات، وهي) ١(سحاق املبعث، فقد نقل ابن إ
) ٢(وتركك أوثان الطواغي كما هيا * جتنبت تنورا من النار حاميا بدينك ربا ليس رب كمثله * 

تعلل * ومل تك عن توحيد ربك ساهيا فأصبحت يف دار كرمي مقامها * وإدراكك الدين الذي قد طلبته 
  ولو كان حتت االرض سبعني واديا* وقد تدرك االنسان رمحة ربه ) ٣(مة الهيا فيها بالكرا

قدم من الشام بعد بدر، فكلم رسول اهللا، صلى اهللا : نعم، وعد عروة سعيد بن زيد يف البدريني فقال
  ، وكذلك قال موسى بن)٤(عليه وسلم، فضرب له بسهمه وأجره 

__________  
  . للزبري بن بكار٤١٨هرة نسب قريش ص ، ومج٢٣٢ / ١انظر ابن هشام ) ١(
  ".سرية ابن هشام " والتصويب من " رب " يف االصل ) ٢(
من الناس جبارا إىل * تالقي خليل اهللا فيها ومل تكن : بعد هذا البيت بيت خامس عند ابن هشام هو) ٣(



  .٢٣٨ / ٢البن كثري " البداية " ، و ٣٢ / ٦" ذيب ابن عساكر " النار هاويا وانظر 
 / ٤" االستيعاب " ، وابن عبد الرب يف )٣٣٩(و ) ٣٣٨(، والطرباين ٤٣٨ / ٣أخرجه احلاكم ) ٤(

  .١٨٨ / ٤" االصابة " ، واحلافظ يف ٢٧٩ / ١ / ٣، وابن سعد ١٨٧
(*)  

)١/١٣٥(  

  

  .عقبة وابن إسحاق
  .وامرأته هي ابنة عمه فاطمة، أخت عمر بن اخلطاب

  ).١(اهللا عليه وسلم، دار االرقم أسلم سعيد قبل دخول النيب، صلى 
لقد : قال سعيد بن زيد: وأخرج البخاري من ثالثة أوجه، عن إمساعيل، عن قيس بن أيب حازم قال

  ).٢(رأيتين، وإن عمر ملوثقي على االسالم وأخته، ولو أن أحدا انقض مبا صنعتم بعثمان لكان حقيقا 
  .وقد ذكرنا يف إسالم عمر فصال يف املعىن

ملا حتني رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : عن الواقدي، عن رجاله قالوا" طبقاته " ن سعد يف وذكر اب
وصول عري قريش من الشام، بعث طلحة وسعيد بن زيد قبل خروجه من املدينة بعشر، يتحسسان خرب 

  هللا اخلرب قبلالعري، فبلغا احلوراء، فلم يزاال مقيمني هناك، حىت مرت م العري، فتساحلت، فبلغ نيب ا
__________  

  .١٨٨ / ٤" االصابة " ، واحلافظ يف ٢٧٨ / ١ / ٣، وابن سعد ٤٣٨ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
فيهما، و ) ٣٨٦٧(باب إسالم سعيد بن زيد و : يف مناقب االنصار) ٣٨٦٢(أخرجه البخاري ) ٢(
  .باب من اختار الضرب، والقتل، واهلوان على الكفر: يف االكراه) ٦٩٤٢(
قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، :  وصححه ووافقه الذهيب، ورواية البخاري االوىل٤٤٠ / ٣حلاكم وا

واهللا لقد : مسعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يف مسجد الكوفة، يقول: عن إمساعيل، عن قيس، قال
  .رأيتين، وإن عمر ملوثقي على االسالم، قبل أن يسلم عمر

بالنون " انقض " ويف الرواية الثانية "  بعثمان لكان حمقوقا أن يرفض ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم
  .والقاف

أي ربطه بسبب إسالمه إهانة له، وإلزاما : ملوثقي عليه االسالم: ١٧٦ / ٧" الفتح " وقال احلافظ يف 
  .بالرجوع عن االسالم

  .أي زال من مكانه": ولو أن أحدا ارفض " 
  .سقط: أي" انقض " ورواية 



  .واجبا: أي" ن ذلك حمقوقا لكا" 
  ".لكان حقيقا : " ويف رواية االمساعيلي

  .وإمنا قال سعيد ذلك لعظم قتل عثمان، رضي اهللا عنه
(*)  

)١/١٣٦(  

  

جميئهما، فندب أصحابه، وخرج يطلب العري، فتساحلت وساروا الليل والنهار، ورجع طلحة وسعيد 
نه، وضرب هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمهما ليخربا، فوصال املدينة يوم الوقعة، فخرجا يؤما

  .وأجور مها
  ).١(وشهد سعيد أحدا واخلندق واحلديبية، واملشاهد 

  .وقد تقدمت عدة أحاديث يف أنه من أهل اجلنة، وأنه من الشهداء
 إىل نعم، أذهب: سألت أيب عن الشهادة اليب بكر وعمر أما يف اجلنة، فقال: قال عبد اهللا بن أمحد
  .حديث سعيد بن زيد

هشام بن عروة، عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت أن سعيد بن زيد أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته 
: " أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي مسعت من رسول اهللا، مسعته يقول: إىل مروان، فقال سعيد

  من أخذ شيئا من
اللهم إن كانت : سألك بينة بعد هذا، فقال سعيدال أ: قال مروان" االرض طوقه إىل سبع أرضني 

، فما ماتت حىت عميت، وبينا هي متشي يف أرضها، إذ )٢(كاذبة، فأعم بصرها، واقتلها يف أرضها 
  .وقعت يف حفرة فماتت

  ).٣(أخرجه مسلم 
  وروى عبد العزيز بن أيب حازم، عن العالء بن عبد

__________  
، ٦٨٣ / ١، وابن هشام ٤٣٨، ٣٦٩ / ٣" مستدرك احلاكم "  وانظر ٢٧٩ / ١ / ٣ابن سعد ) ١(

  .١٨٨ / ٤" االستيعاب " و 
، وانظر الصفحة ١٣٧ - ١١٦ / ٢يف التاريخ " الكامل " ، و ٤٧٨ / ٢وانظر اخلرب يف الطربي 

  ).٣(التعليق رقم ) ٢٥(
  ".االرض " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .باب حترمي الظلم وغصب االرض: يف املساقاة) ١٣٩) (١٦١٠(أخرجه مسلم ) ٣(



و " شيئا " بدل " شربا " باب ما جاء يف سبع أرضني والرواية فيه : يف بدء اخللق) ٣١٩٨(والبخاري 
  .باب إمث من ظلم شيئا من االرض: من طريق أخرى خمتصرا يف املظامل) ٢٤٥٢(

  .، خمتصرا ومن طرق عن سعيد بن زيد١٩٠، ١٨٩، ١٨٨ / ١وأمحد 
  .، بروايات متعددة٩٧، ٩٦ / ١" احللية  " وأبو نعيم يف

  .١٨٩ / ٤" االصابة " ، و ١٩١ / ٤" االستيعاب " وهو كذلك يف 
(*)  

)١/١٣٧(  

  

) ٢(حنوه، عن أبيه وروى املغرية بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن ) ١(الرمحن 
  .عمر، حنوه

  .قد ظلمتك: ى سعيدا أن يدعو هلا، وقالتسألت أرو: يف حديثه) ٣(وقال ابن أيب حازم 
  .ال أرد على اهللا شيئا أعطانيه: فقال
مل يكن سعيد متأخرا عن رتبة أهل الشورى يف السابقة واجلاللة، وإمنا تركه عمر، رضي اهللا عنه، : قلت

) ٤ (حاىب: لئال يبقى له فيه شائبة حظ، النه ختنه وابن عمه، ولو ذكره يف أهل الشورى لقال الرافضي
  .ابن عمه

  .فأخرج منها ولده وعصبته
  .هللا) ٥(فكذلك فليكن العمل 

  .عن عطاء بن السائب: خالد الطحان
  كتب: عن حمارب بن دثار قال

__________  
العالء بن عبد الرمحن هو ابن يعقوب احلرقي أبو شبل املدين، موىل احلرقة، وأبو عبد الرمحن بن ) ١(

  .يعقوب يروي عن الصحابة
 عن الزبري بن بكار، حدثين إبراهيم بن محزة، عن عبد ١٩٢ / ٤" االستيعاب " ابن عبد الرب يف وذكره 

  .وذكره...أن أروى: العزيز بن أيب حازم، عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه
  .واحلديث ذا السند عند ابن عساكر يف تارخيه

 من طريق سهيل بن أيب ٢٧٧ / ١، وأبو داود الطيالسي )١٦١١(، ومسلم ٣٨٨ / ٢وأخرجه أمحد 
  .صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة

  .من املطبوع" ابن " سقطت ) ٢(



  . ونسبه إىل الزبري ابن بكار١٩١ / ٤" االستيعاب " وذكره ابن عبد الرب يف 
  .العمري، عن نافع، عن ابن عمر:  من طريق٩٦ / ١" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 

مسلم بن إبراهيم، عن ابن املبارك، عن موسى ابن :  املظامل، من طريق يف٧٦ / ٥وأخرجه البخاري 
  .عقبة، عن سامل، عن أبيه

قال ابن أيب حازم : صوابه: والصواب ما أثبتناه كما جاء يف هامش االصل" حامت " يف االصل ) ٣(
  .وهو عبد العزيز املتقدم ذكره" بالزاي 

  .وكنيته أبو حممود
  ".خلف  " حترفت يف املطبوع إىل) ٤(
  ".العهد " حترفت يف املطبوع إىل ) ٥(

(*)  

)١/١٣٨(  

  

حىت جيئ : ما حيبسك ؟ قال: معاوية إىل مروان، وإىل املدينة، ليبايع البنه يزيد، فقال رجل من جند الشام
أفال أذهب فأتيك به ؟ وذكر : سعيد بن زيد فيبايع، فإنه سيد أهل البلد، وإذا بايع، بايع الناس، قال

  ).١(يث احلد
أنبئنا وأخربنا عن حنبل مساعا، أنبأنا ابن احلصني، أنبأنا ابن املذهب، أنبأنا القطيعي، حدثنا عبد اهللا، 

 -حدثين أيب، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن حصني ومنصور، عن هالل بن يساف، عن سعيد بن زيد 
  عن: وقال حصني

اسكن حراء فما عليك إال نيب أو : " ه وسلم، قال أن النيب صلى اهللا علي-ابن ظامل، عن سعيد بن زيد 
، وعليه النيب، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبري، وسعد، و عبد "صديق أو شهيد 

  ).٢(الرمحن، وسعيد بن زيد 
أنبأنا أبو ضمرة، عن حيىي بن سعيد، أخربين نافع، عن ابن عمر أنه استصرخ على سعيد بن : ابن سعد
  ).٣(اجلمعة بعد ما ارتفع النهار، فأتاه ابن عمر بالعقيق، وترك اجلمعة زيد يوم 

  ).٤(أخرجه البخاري 
  .مات سعيد بن زيد وكان يذرب: عن نافع قال: وقال إمساعيل بن أمية

__________  
" ، وأخرجه البخاري يف "الكبري " يف ) ٣٤٥( وسكتا عنه، والطرباين ٤٣٩ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(

حسن بن مدرك، عن حيىي بن محاد، عن أيب عوانة، عن عطاء بن :  من طريق١١٢ / ١" لصغري التاريخ ا



  .السائب، به
  .باب يف اخللفاء: يف السنة) ٤٦٤٨(، وأبو داود ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧ / ١أخرجه أمحد ) ٢(

ل باب فضائ: يف املقدمة) ١٣٤(باب مناقب سعيد بن زيد، وابن ماجه : يف املناقب) ٣٧٥٨(والترمذي 
  .العشرة

  .وهو حديث صحيح
  .٢٨٠ - ٢٧٩ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(

ورجاله ... من طريق حممد بن الصباح، عن هشيم، عن حيىي بن سعيد، به٤٣٨ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .ثقات

  .١٨٥ / ٣" سنن البيهقي " ، و )٥٤٩٧" (املصنف " يف املغازي، وهو يف ) ٣٩٩٠(برقم ) ٤(
(*)  

)١/١٣٩(  

  

فناولته مسكا ! وأي طيب أطيب من املسك : أحتنطه باملسك ؟ فقال: سعيد لعبد اهللا بن عمرفقالت أم 
)١.(  

مات سعيد بن زيد بالعقيق، : سليمان بن بالل حدثنا اجلعيد بن عبد الرمحن، عن عائشة بنت سعد قالت
  ).٢(فغسله سعد بن أيب وقاص، وكفنه، وخرج معه 

  .ت سعيد بن زيد، وسعد بن أيب وقاص بالعقيقما: غري واحد، عن مالك قال) ٣(وروى 
  .تويف سعيد بن زيد سنة إحدى ومخسني، وهو ابن بضع وسبعني سنة، وقرب باملدينة: قال الواقدي

  .نزل يف قربه سعد، وابن عمر، وكذا قال أبو عبيد، وحيىي بن بكري، وشهاب
  .كان سعيد رجال، آدم، طويال، أشعر: قال الواقدي

  .مات بالكوفة: ن عدي فقالوقد شذ اهليثم ب
  .مات سنة اثنتني ومخسني رضي اهللا عنه: وقال عبيداهللا بن سعد الزهري
  .فهذا ما تيسر من سرية العشرة

وهم أفضل قريش، وأفضل السابقني املهاجرين، وأفضل البدريني، وأفضل أصحاب الشجرة، وسادة 
  .هذه االمة يف الدنيا واآلخرة

واهم وأشد هواهم، كيف اعترفوا بفضل واحد منهم وخبسوا التسعة حقهم، فأبعد اهللا الرافضة، ما أغ
  .بأم كتموا النص يف علي أنه اخلليفة) ٤(وافتروا عليهم 

فواهللا ما جرى من ذلك شئ، وأم زوروا االمر عنه بزعمهم، وخالفوا نبيهم، وبادروا إىل بيعة رجل من 



  بين تيم يتجر ويتكسب،
__________  

  .٢٨٠ / ١ / ٣بن سعد أخرجه ا) ١(
  .داء يعرض للمعدة فال ضم الطعام ويفسد فيها وال متسكه: والذرب

  .٢٧٩ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
  ".قال " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".عليه " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(

(*)  

)١/١٤٠(  

  

فعل هذا من له مسكة عقل ؟ ولو جاز أي! عشريته ورجاله، وحيك ) ١(ال لرغبة يف أمواله وال لرهبة من 
هذا على واحد ملا جاز على مجاعة، ولو جاز وقوعه من مجاعة، ال ستحال وقوعه، واحلالة هذه، من 

  ألوف من سادة املهاجرين واالنصار، وفرسان االمة، وأبطال االسالم، لكن ال حيلة يف برء الرفض فإنه
  .يشاء، فال قوة إال باهللاداء مزمن، واهلدى نور يقذفه اهللا يف قلب من 

  .حديث مشترك، وهو منكر جدا
حدثنا : حدثنا احلسني بن إسحاق التستري، وقال أبو عمرو بن محدان" املعجم الكبري " رواه الطرباين يف 

حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد املؤمن بن عباد العبدي، حدثنا يزيد : احلسن بن سفيان، يف مسنده، قاال
: بد اهللا بن شرحبيل، عن رجل من قريش، عن زيد بن أيب أوىف، رضي اهللا عنه، قالبن معن، حدثين ع

أين فالن، أين فالن ؟ فلم : دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسجد املدينة، فجعل يقول
إن اهللا اصطفى : إين حمدثكم حبديث فاحفظوه، وعوه: يزل يتفقدهم ويبعث إليهم حىت اجتمعوا، فقال

  .قه خلقا يدخلهم اجلنة، وإين مصطف منكم ومؤاخ بينكم كما آخى اهللا بني املالئكةمن خل
إن لك عندي يدا، إن اهللا جيزيك ا، فلو كنت متخذا خليال ال ختذتك، : فقام، فقال! قم يا أبا بكر 

قد كنت شديد الشغب علينا، فدعوت : فدنا، فقال! فأنت مين مبرتلة قميصي من جسدي، ادن يا عمر 
وأنت معي يف اجلنة ثالث ثالثة، مث آخى بينه " اهللا أن يعزبك الدين أو بأيب جهل، ففعل اهللا بك ذلك 

وبني أيب بكر، مث دعا عثمان، فلم يزل يدنيه حىت ألصق ركبته بركبته، مث نظر إىل السماء، فسبح ثالثا، 
  :شخب، فأقولإن لك شأنا يف أهل السماء، أنت ممن يرد علي احلوض، وأوداجه ت: مث قال

__________  



  ".يف " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
(*)  

)١/١٤١(  

  

ادن يا أمني اهللا، واالمني يف : فالن، مث دعا عبد الرمحن بن عوف فقال: من فعل بك هذا ؟ فتقول
! خر يل يا رسول اهللا : السماء، يسلطك اهللا على مالك باحلق، أما إن لك عندي دعوة قد أخرا، قال

  أنتما: محلتين أمانة أكثر اهللا مالك، وآخى بينه وبني عثمان، مث دعا طلحة والزبري، فدنوا منه، فقال: قال
  .حواري كحواري عيسى، وآخى بينهما، مث دعا سعدا وعمارا

! يا سلمان : تقتلك الفئة الباغية، مث آخى بينهما، مث دعا أبا الدرداء وسلمان، فقال! يا عمار : فقال
إن تنقدهم ينقدوك، وإن ! لبيت، وقد آتاك اهللا العلم االول والعلم اآلخر، يا أبا الدرداء أنت منا أهل ا

تتركهم يتركوك، وإن رب منهم يدركوك، فأقرضهم عرضك ليوم فقرك، مث آخى بينهما، مث نظر إىل 
نقطع ذهب روحي، وا! يا رسول اهللا : احلمد هللا الذي يهدي من الضاللة، فقال علي: ابن عمر، فقال

ما : ما أخرتك إال لنفسي، وأنت عندي مبرتلة هارون من موسى، ووارثي، قال: ظهري حني تركتين، قال
  .كتاب اهللا وسنة نبيه، وأنت معي يف قصري يف اجلنة مع فاطمة: أرث منك ؟ قال

   ].٤٧: احلجر) [ إخوانا على سرر متقابلني(وتال 
  .ال يعرف إال يف هذا احلديث املوضوع) ١(زيد 

  وقد رواه حممد بن جرير
__________  

ال يتابع :  وأشار إىل حديثه هذا وقال٣٨٦ / ٣" التاريخ الكبري " زيد هذا ذكره البخاري يف ) ١(
  .عليه

هذا إسناد جمهول ال يتابع عليه، وال : ٢١٧ / ١" التاريخ الصغري " وقال، بعد أن ذكر إسناده يف 
روى حديثه ابن :  وقال٤٠ / ٤" االصابة " ابن حجر يف يعرف مساع بعضهم من بعض وترمجه احلافظ 

ابن شرحبيل عن رجل من : من طريق" التاريخ الصغري " أيب حامت واحلسن بن سفيان، والبخاري يف 
  .قريش، عن ابن أيب أوىف

روي حديثه من ثالث طرق وليس فيها ما يصح، وذكر قول البخاري : ونقل عن ابن السكن قوله
  .املتقدم أيضا

 ونسبه إىل ابن أيب حامت، والطرباين، وأيب ١٠٢ / ٤خمتصرا " الدر املنثور " قد ذكره السيوطي يف و



  .القاسم البغوي، وابن مردويه، وابن عساكر
  .من سورة احلجر) ٤٧(يف تفسري اآلية " تفسري ابن كثري " وانظر 

)١/١٤٢(  

  

  .الطربي، عن حسني الدارع، عن عبد املؤمن
  .فأسقط منه عن رجل

  حدثنا عبد الرحيم بن واقد، حدثنا): ١(وقال حممد بن اجلهم السمري 
  .شعيب بن يونس، حدثنا موسى بن صهيب، عن حيىي بن زكريا، عن عبد اهللا بن شرحبيل

  ).٢(عن رجل، عن زيد 
ورواه مطني خمتصرا، حدثنا ثابت بن يعقوب، حدثنا ثابت بن محاد النصري، عن موسى بن صهيب، عن 

  ).٣(نسي، عن عبد اهللا بن أيب أوىف عبادة بن 
 يقال امسه جعفر بن -حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا أبو عبد اهللا الباهلي : وقال احلسن بن علي احللواين

 عن غياث بن شقري، عن عبد الرمحن ابن سابط، عن سعيد بن عامر اجلمحي، قال رسول اهللا، -مرزوق 
  .تعال! تعال، ويا عمر ! ر يا أبا بك: صلى اهللا عليه وسلم، ذات يوم

  .وذكر حديث املؤاخاة، إال أنه خالف يف أمساء االخوان، وزاد ونقص منهم
  .تفرد به شبابة وال يصح

  .واحملفوظ أنه آخى بني املهاجرين واالنصار، ليحصل بذلك مؤازرة ومعاونة هلؤالء ؤالء
  .لسعيد بن زيد مثانية وأربعون حديثا، اتفقا له على حديثني

  .نفرد البخاري بثالثوا
__________  

مسر بلد من أعمال كسكر، وهو : بكسر السني املهملة، وتشديد امليم املفتوحة، نسبة إىل: السمري) ١(
  .بني واسط والبصرة
واملشهور ذه النسبة أبو عبد اهللا حممد بن اجلهم بن هارون : ١٣٧ / ٧" االنساب " قال السمعاين يف 

  .السمري
  . وإسناده مسلسل بالضعفاء وااهيل٢٧٨ / ٢" أسد الغابة " االثري يف ذكره ابن ) ٢(
ورواه بعضهم عن إمساعيل بن أيب خالد عن عبد اهللا بن أيب : ٢١٧ / ١" التاريخ الصغري " يف ) ٣(

  .أوىف، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وال أصل له
(*)  



)١/١٤٣(  

  

  السابقون االولون
وعلي بن أيب طالب، وأبو بكر الصديق، وزيد ابن حارثة النبوي، مث عثمان، خدجية بنت خويلد، : هم

والزبري، وسعد بن أيب وقاص، وطلحة بن عبيد اهللا، و عبد الرمحن بن عوف، مث أبو عبيدة بن اجلراح، 
وأبو سلمة بن عبد االسد، واالرقم بن أيب االرقم بن أسد بن عبد اهللا بن عمر، املخزوميان، وعثمان بن 

ظعون اجلمحي، وعبيدة بن احلارث بن املطلب املطليب، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، م
وأمساء بنت الصديق، وخباب بن االرت اخلزاعي، حليف بين زهرة، وعمري بن أيب وقاص، أخو سعد، 

ليط بن وعبد اهللا بن مسعود اهلذيل، من حلفاء بين زهرة، ومسعود بن ربيعة القارئ من البدريني، وس
عمرو بن عبد مشس العامري، وعياش بن أيب ربيعة بن املغرية املخزومي، وامرأته أمساء بنت سالمة 
التميمية، وخنيس بن حذافة السهمي، وعامر بن ربيعة العرتي، حليف آل اخلطاب، و عبد اهللا بن 

اء بنت عميس، جحش ابن رئاب االسدي، حليف بين أمية، وجعفر بن أيب طالب اهلامشي، وامرأته أمس
وحاطب بن احلارث اجلمحي، وامرأته فاطمة بنت الل العامرية، وأخوه خطاب، وامرأته فكيهة بنت 
يسار، وأخومها معمر ابن احلارث، والسائب ولد عثمان بن مظعون، واملطلب بن أزهر بن عبد عوف 

لعدوي، وعامر بن فهرية، الزهري، وامرأته رملة بنت أيب عوف السهمية، والنحام نعيم بن عبد اهللا ا
بنت خلف اخلزاعية، وحاطب بن ) ١(موىل الصديق، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وامرأته أميمة 

عمرو العامري، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة العبشمي، وواقد بن عبد اهللا بن عبد مناف التميمي 
  و البكري بنالريبوعي، حليف بين عدي، وخالد، وعامر، وعاقل، وإياس، بن

__________  
  .وهو خطأ" أمينة : " يف االصل) ١(

(*)  

)١/١٤٤(  

  

، حليف بين خمزوم، )١(عبد يا ليل الليثي، حلفاء بين عدي، وعمار بن ياسر بن عامر العنسي بنون 
وصهيب بن سنان بن مالك النمري، الرومي املنشأ، ووالؤه لعبد اهللا بن جدعان، وأبو ذر جندب بن 

  .فاري، وأبو جنيح عمرو بن عبسة السلمي البجلي، لكنهما رجعا إىل بالدمهاجنادة الغ
  .من السابقني االولني) ٢(فهؤالء اخلمسون 

أسد اهللا محزة ابن عبد املطلب، والفاروق عمر بن اخلطاب، عز الدين، رضي اهللا عنهم : وبعدهم أسلم



  .أمجعني
  
  .الدار بن قصي بن كالبابن هاشم بن عبد مناف بن عبد  *  مصعب بن عمري- ٧

  .البدري القرشي العبدري) ٣(السيد الشهيد السابق 
ما فعل رسول اهللا : أول من قدم علينا من املهاجرين مصعب بن عمري، فقلنا له: قال الرباء بن عازب

  .هو مكانه، وأصحابه على أثري: صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال
  مث

__________  
وقال الواقدي وغريه من "  مالك بن أدد بن زيد بن يشجب املذحجي عنس بن" هذه النسبة إىل ) ١(

  .إن ياسرا والد عمار عرين تزوج أمة لبعض بين خمزوم فولدت له عمارا: أهل العلم بالنسب واخلرب
  .فيه نظر، الن عدم واحد ومخسون ال مخسون) ٢(

: ، التاريخ الصغري٦٩: ، تاريخ خليفة٢٤٥: ، نسب قريش٨٦ - ٨١ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
 / ١٠: ، االستيعاب١٠٨ - ١٠٦ / ١: ، حلية االولياء٣٠٣ / ٨: ، اجلرح والتعديل٢٥، ٢١ / ١

 ١: ، العرب٩٧ - ٩٦ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات١٨٤ - ١٨١ / ٥: ، أسد الغابة٢٥٣ - ٢٥١
، ٢٠٩ - ٢٠٨/  ٩: ، االصابة٢١٦ - ٢١٤ / ٧: ، العقد الثمني٢٩٩ / ٢: ، طبقات القراء٥/ 

  .٤٨٢ / ١٣: كرت العمال
  .سقطت من مطبوعة دار املعارف) ٣(

(*)  

)١/١٤٥(  

  

  .أتانا بعده عمرو بن أم مكتوم أخو بين فهر االعمى
  ).١(وذكر احلديث 

هاجرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحنن نبتغي وجه : عن أيب وائل، عن خباب قال: االعمش
مصعب بن عمري قتل يوم : اهللا، فمنا من مضى لسبيله مل يأكل من أجره شيئا، منهماهللا، فوقع أجرنا على 

أحد، ومل يترك إال منرة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجاله، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فقال رسول اهللا 
 فهو ، ومنا من أينعت له مثرته"غطوا رأسه، واجعلوا على رجليه من االذخر : " صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢(يهدا 
قتل : أيت عبد الرمحن بن عوف بطعام، فجعل يبكي، فقال: عن سعد بن إبراهيم، مسع أباه يقول: شعبة



  محزة، فلم يوجد ما يكفن فيه إال ثوبا
__________  

باب مقدم النيب، صلى اهللا عليه : يف مناقب االنصار) ٣٩٢٥(و ) ٣٩٢٤(أخرجه البخاري ) ١(
أول : مسعت الرباء بن عازب، رضي اهللا عنه، قال: ق شعبة، عن أيب إسحاق قالوسلم، املدينة من طري

  .من قدم علينا مصعب بن عمري، وابن أم مكتوم، وكانوا يقرئون الناس
فقدم بالل وسعد، وعمار بن ياسر، مث قدم عمر بن اخلطاب يف عشرين من أصحاب النيب، صلى اهللا 

 بشئ فرحهم برسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حىت جعل عليه وسلم، فما رأيت أهل املدينة فرحوا
يف " سبح اسم ربك االعلى " قدم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فما قدم حىت قرأت : االماء يقلن

  .سور من املفصل
فهي من رواية " هم على أثري : ما فعل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه ؟ قال: قوله" وأما 

  . شيبةابن أيب
  .٢٦٠ / ٧" فتح الباري " انظر 

باب إذا مل جيد كفنا إال ما : يف اجلنائز) ١٢٨٦(، والبخاري ٣٩٠ / ٦ و ١١٢ / ٥أخرجه أمحد ) ٢(
باب هجرة النيب، صلى اهللا عليه وسلم، : يف مناقب االنصار) ٣٨٩٧(يواري رأسه أو قدميه، و 

باب غزوة أحد، : يف املغازي) ٤٠٤٧(يب، و باب هجرة الن: يف مناقب االنصار) ٣٩١٤(و ) ٣٩١٣(
باب ما حيذر من : يف الرقاق) ٦٤٣٢(باب من قتل من املسلمني يوم أحد، و : يف املغازي) ٤٠٨٢(و 

  .باب فضل الفقر: يف الرقاق) ٦٤٤٨(زهرة الدنيا، و 
  باب كفن: يف اجلنائز) ٩٤٠(ومسلم 

  .امليت
  .يف املناقب) ٣٨٥٢(يف اجلنائز، والترمذي ) ٣١٥٥(وأبو داود 
  .باب القميص يف الكفن:  يف اجلنائز٢٨ / ٤والنسائي 
  .٨٦ - ٨٥ / ١ / ٣وابن سعد 

  .بردة من صوف تلبسها االعراب: والنمرة
  .نبت معروف طيب الريح يبيض إذا يبس: واالذخر

  ".يهديها " جيتنيها، وقد تصحفت يف املطبوع إىل : يهدا
(*)  

)١/١٤٦(  

  



ن عمري، فلم يوجد ما يكفن فيه إال ثوبا واحدا، لقد خشيت أن يكون عجلت واحدا، وقتل مصعب ب
  ).١(لنا طيباتنا يف حياتنا الدنيا، وجعل يبكي 

إنه استقى : ، عمن مسع علي بن أيب طالب يقول)٢(حدثين يزيد بن زياد، عن القرظي : ابن إسحاق
عب بن عمري يف بردة له مرقوعة فجئت املسجد فطلع علينا مص: حلائط يهودي مبل ء كفه مترا، قال

بفروة، وكان أنعم غالم مبكة وأرفة، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذكر ما كان فيه من 
أنتم اليوم خري أم إذا غدي على أحدكم : النعيم، ورأى حاله اليت هو عليها، فذرفت عيناه عليه، مث قال

  . نكفى املؤنة، ونتفرغ للعبادةحنن يومئذ خري،: جبفنة من خبز وحلم ؟ فقلنا
  ).٣(بل أنتم اليوم خري منكم يومئذ : فقال

__________  
الكفن من مجيع املال، من طريق شعبة، : باب: يف اجلنائز) ١٢٧٥(و ) ١٢٧٤(أخرجه البخاري ) ١(

عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، أن عبد الرمحن بن عوف، رضي اهللا عنه، أيت بطعام، وكان 
  .ائماص

قتل مصعب بن عمري، وهو خري مين، كفن يف بردة، إن غطي رأسه بدت رجاله وإن غطي : " فقال
  .رجاله بدا رأسه

أعطينا من الدنيا ما :  أو قال-وقتل محزة، وهو خري مين، مث بسط لنا من الدنيا ما بسط : أراه قال
  . وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا-أعطينا 

  .باب غزوة أحد: يف املغازي) ٤٠٤٥(وأخرجه أيضا "  ترك الطعام مث جعل يبكي، حىت
  .نسبة إىل بين قريظة: القرظي) ٢(

  .وهو حممد بن كعب
  وقد حترفت يف املطبوع إىل

  ".القرطيب " 
  .باب حال مصعب بن عمري بعد االسالم: يف صفة القيامة) ٢٤٧٨(أخرجه الترمذي ) ٣(

  .حديث حسن غريب: وقال
  . هو موىل بين خمزوم، ثقةويزيد بن زياد

  .وباقي السند رجاله ثقات
  .سوى الواسطة بني حممد بن كعب وعلي، فإنه ال يعرف

 ٦٢٨ / ٣ وأخرجه احلاكم ١٨٢ / ٥" أسد الغابة " ، وابن االثري يف ٨٢ / ١ / ٣وأورده ابن سعد 
وة بن الزبري، عن من طريق موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، عن أخيه عبد اهللا بن عبيدة، عن عر

  .أبيه بنحوه
(*)  



)١/١٤٧(  

  

كنا قبل اهلجرة يصيبنا ظلف العيش : حدثين صاحل بن كيسان عن سعد بن مالك قال: ابن إسحاق
  .وشدته، فال نصرب عليه، فما هو إال أن هاجرنا، فأصابنا اجلوع والشدة، فاستضلعنا ما، وقوينا عليهما

غالم مبكة بني أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابنا، مل يقو على فأما مصعب بن عمري، فإنه كان أترف 
ذلك، فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير عنه تطاير جلد احلية، ولقد رأيته ينقطع به، فما يستطيع أن ميشي، 

فنعرض له القسي مث حنمله على عواتقنا، ولقد رأيتين مرة، قمت أبول من الليل، فسمعت حتت بويل 
فيه، فلمست بيدي فإذا قطعة من جلد بعري، فأخذا، فغسلتها حىت أنعمتها، مث أحرقتها بالنار، مث شيئا جيا

  ).١(رضضتها فشققت منها ثالث شقات، فاقتويت ا ثالثا 
وقاتل مصعب بن عمري دون رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم حىت قتل، قتله ابن قمئة : قال ابن إسحاق

  .اهللالليثي، وهو يظنه رسول 
قتلت حممدا فلما قتل مصعب، أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللواء : فرجع إىل قريش، فقال

  ).٢(علي بن أيب طالب، ورجاال من املسلمني 
__________  

  .رجاله ثقات) ١(
  إال أن صاحل بن كيسان، مؤدب عمر بن عبد العزيز، مل يدرك سعد بن مالك

  .فهو منقطع
 من طريق ابن ٢٠٩ / ٩" االصابة " ، واحلافظ يف ١٨٢ / ٥" أسد الغابة " يف وذكره ابن االثري 

  .إسحاق، عن صاحل بن كيسان، عن بعض آل سعد عن سعد
  .أي تقويت: فاقتويت ا ثالثا: وقوله
  .وتقوى واقتوى: قوي فهو قوي: يقال

  .وقوة اهللا ا اقتوينا: وقال رؤبة
  .٢٥١ / ١٠" االستيعاب "  و ٨٥ / ١ / ٣، وابن سعد ٧٣ / ٢انظر ابن هشام ) ٢(

(*)  

)١/١٤٨(  

  

ومن شهداء يوم أحد محزة، و عبد اهللا بن جحش االسدي، ابن أخت محزة، فدفنا يف قرب، وعثمان بن 
  .عثمان املخزومي



  .لقبه مشاس ملالحته
 ، وابن أخيه احلارث ابن أوس، واحلارث بن)١(عمرو بن معاذ االوسي، أخو سعد : ومن االنصار

عمرو وسلمة ابنا ثابت بن وقش، : أنيس، وعمارة بن زياد بن السكن، ورفاعة بن وقش، وابنا أخيه
بن سهل، وعبيد بن التيهان، وحبيب بن زيد، وإياس بن ) ٢(وصيفي بن قيظي، وأخوه جناب، وعباد 

س، أوس، االشهليون، واليمان والد حذيفة، وزيد بن حاطب الظفري، وأبو سفيان ابن حارث بن قي
وغسيل املالئكة حنظلة بن أيب عامر، ومالك بن أمية، وعوف بن عمرو، وأبو حية بن عمرو، و عبد اهللا 
بن جبري بن النعمان، وخيثمة والد سعد، وحليفه عبد اهللا، وسبيع بن حاطب، وحليفه مالك، وعمري بن 

  .عدي، فهؤالء من االوس
و، وعامر بن خملد، وأبو هبرية بن احلارث، عمرو بن قيس، وولده قيس، وثابت بن عمر: ومن اخلزرج

وعمرو بن مطرف، وإياس بن عدي، وأوس ابن ثابت والد شداد، وأنس بن النضر، وقيس بن خملد، 
  .النجاريون، وكيسان موىل بين النجار، وسليم بن احلارث، ونعمان بن عبد عمرو

  خارجة بن زيد بن أيب زهري، وأوس بن: ومن بين احلارث بن اخلزرج
  رقم، ومالك والد أيب سعيد اخلدري، وسعيد بن سويد، وعتبة بن ربيع،أ

__________  
  ".سعيد " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .وهو خطأ" عبادة " يف االصل ) ٢(

" االصابة " ، و ١٣٥٩: ت" االستيعاب " ، وابن هشام، و ١٥٣ / ٣" أسد الغابة " والتصحيح من 
٣١٤ / ٥.  

(*)  

)١/١٤٩(  

  

 بن سعد، وثقف بن فروة، و عبد اهللا بن عمرو، وضمرة اجلهين، وعمرو بن إياس، ونوفل بن عبد وثعلبة
اهللا، وعبادة بن احلسحاس، وعباس بن عبادة، ونعمان بن مالك، واذر بن زياد البلوي، ورفاعة بن 

أسري، وسليم عمرو، ومالك ابن إياس، و عبد اهللا والد جابر، وعمرو بن اجلموح، وابنه خالد، ومواله 
  .بن عمرو بن حديدة، ومواله عنترة، وسهيل بن قيس، وذكوان، وعبيد بن املعلى بن لوذان

  
ابن عبد االسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن ) ت، ق * ( أبو سلمة- ٨

  .كعب



برة بنت عبد املطلب، وأحد السيد الكبري أخو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمته 
السابقني االولني، هاجر إىل احلبشة، مث هاجر إىل املدينة، وشهد بدرا، ومات بعدها بأشهر، وله أوالد 

كعمر وزينب وغريمها، وملا انقضت عدة زوجته أم سلمة تزوج ا النيب صلى اهللا عليه : صحابة) ١(
من خري من أيب سلمة، وما ظنت :  وكانت تقولوسلم، وروت عن زوجها أيب سلمة القول عند املصيبة،

  .أن اهللا خيلفها يف مصاا به بنظريه، فلما فتح عليها بسيد البشر، اغتبطت أميا اغتباط
__________  

  ، اجلرح٣٣٧: ، نسب قريش١٧٢ - ١٧٠ / ١ / ٢: ، وابن سعد٢٧ / ٤: مسند أمحد(*) 
 / ٣: ، أسد الغابة٢٧٣ - ٢٧١ / ٦: اب، االستيع٣ / ٢: ، حلية االولياء١٠٧ / ٥: والتعديل

، ٨٠ / ١: ، تاريخ االسالم١٦٠٩: ، ذيب الكمال٢٤٠ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات٢٩٦ ٢٩٤
  .١٤٢ - ١٤٠ / ٦: ، االصابة٢٨٧ / ٥: ، ذيب التهذيب٥٢ / ٨ و ١٩٣ / ٥: العقد الثمني

  ".من االوالد " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
(*)  

)١/١٥٠(  

  

  .ت كهال يف سنة ثالث من اهلجرة رضي اهللا عنهما
هو أول من هاجر إىل احلبشة، مث قدم مع عثمان بن مظعون حني قدم من احلبشة، : قال ابن إسحاق

  .فأجاره أبو طالب
  .رجعوا حني مسعوا بإسالم أهل مكة عند نزول سورة والنجم: قلت

  .وعمر، ودرة، وزينبولدت له أم سلمة باحلبشة سلمة، : قال مصعب بن عبد اهللا
  .هؤالء ما ولدوا باحلبشة إال قبل عام اهلجرة: قلت

إذا حضرمت امليت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن شقيق، عن أم سلمة قالت: االعمش
  ".فقولوا خريا، فإن املالئكة تؤمن على ما تقولون 

قويل اللهم اغفر له، وأعقبنا منه : " قالكيف أقول ؟ ! يا رسول اهللا : فلما مات أبو سلمة قلت: قالت
  ).١(، فأعقبين اهللا خريا منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "عقىب صاحلة 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنبأنا ثابت، عن عمر بن أيب سلمة، عن أم سلمة قالت: محاد بن سلمة

  إنا هللا وإنا إليه: إذا أصابت أحدكم مصيبة، فليقل: " وسلم
__________  

يف ) ٣١١٥(باب ما يقال عند املريض وامليت، وأبو داود : يف اجلنائز) ٩١٩(أخرجه مسلم ) ١(



باب ما جاء يف : يف اجلنائز) ٩٧٧(باب ما يستحب أن يقال عند امليت من الكالم، والترمذي : اجلنائز
   باب كثرة ذكر: يف اجلنائز٥، ٤ / ٢تلقني امليت عند املوت والدعاء له عنده، والنسائي 

  .ما جاء فيما يقال عند املريض إذا حضر: باب: يف اجلنائز) ١٤٤٧(املوت، وابن ماجه 
(*)  

)١/١٥١(  

  

  ".راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبيت فأجرين فيها، وأبدلين خريا منها 
 سلمة ومن خري من أيب: وأبدلين خريا منها، فقلت: فلما احتضر أبو سلمة، قلت ذلك، وأردت أن أقول

؟ فلم أزل حىت قلتها، فلما انقضت عدا، خطبها أبو بكر، فردته، وخطبها عمر، فردته، فبعث إليها 
، وذكر )١(وبرسوله ! مرحبا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالت

  ).٢(احلديث 
__________  

  .سقطت من املطبوع) ١(
  .باب ما يقال عند املصيبة: نائزيف اجل) ٩١٨(أخرجه مسلم ) ٢(

  . عن أم سلمة- موىل أم سلمة -من طرق عن عمر بن كثري بن أفلح، عن ابن سفينة 
 يف ٨١ / ٦باب يف االسترجاع، والنسائي : يف اجلنائز) ٣١١٩(، وأبو داود ٣١٣ / ٦وأخرجه أمحد 

ت البناين، عن ابن عمر بن أيب محاد بن سلمة، عن ثاب: باب إنكاح اال بن أمه، كلهم من طريق: النكاح
  .قال أبو سلمة: سلمة عن أبيه، عن أم سلمة، قالت

: يف اجلنائز) ١٥٩٨(باب الدعاء عند املصيبة وابن ماجه : يف الدعوات) ٣٥٠٦(وأخرجه الترمذي 
عمر بن أيب سلمة، عن أمه أم :  كلهم من طريق٦٢٩ / ٣باب ما جاء يف الصرب على املصيبة، واحلاكم 

  .عن أيب سلمةسلمة 
  .باب جامع احلسبة يف املصيبة:  يف اجلنائز١٦٣وأخرجه مالك ص 

  .من طريق ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن أم سلمة أن رسول اهللا
أخرب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أين امرأة غريى، واين مصبية، وأنه ليس أحد : " ومتامه من املسند
  .من أوليائي شاهد

  .إين مصيبة فإن اهللا سيكفيك صبيانك: أما قولك: ول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،فبعث إليها رس
  .أيب غريى، فسأدعو اهللا أن يذهب غريتك: وأما قولك

  .وأما االولياء فليس أحد منهم شاهد وال غائب إال سري ضاين



أما : عليه وسلمقم فزوج رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا، صلى اهللا ! يا عمر : قلت
  .إين ال أنقصك شيئا مما أعطيت أختك فالنة رحيني وجرتني ووسادة من أدم حشوها ليف

  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يأتيها: قال
  .فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها يف حجرها لترضعها

  .وكان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حييا كرميا يستحيي فرجع
را، ففطن عمار بن ياسر ملا تصنع، فأقبل ذات يوم وجاء عمار، وكان أخاها المها، ففعل ذلك مرا

دعي هذه املقبوحة املشقوحة اليت آذيت ا رسول اهللا، صلى : فدخل عليها فانتشطها من حجرها، وقال
  .اهللا عليه وسلم

أين زناب ؟ : ولوجاء رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فدخل فجعل يقلب بصره يف البيت، ويق: قال
  .جاء عمار فذهب ا: ما فعلت زناب ؟ قالت

  ".إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء : فبىن بأهله مث قال: قال
(*)  

)١/١٥٢(  

  

عمر بن أيب سلمة ) ٢(الريبوعي، عن سلمة بن عبد اهللا ابن ) ١(حدثنا عمر بن عثمان : قال الواقدي
ال بالعالية يف بين أمية بن زيد، فجرح بأحد، وأقام شهرا شهد أبو سلمة أحدا، وكان ناز: وغريه قالوا

اخرج يف هذه السرية، وعقد له : يداوي جرحه، فلما هل احملرم دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال
  .عليهم) ٣(سر حىت تأيت أرض بين أسد، فأغر : لواء، وقال

ن مياههم، فأخذوا سرحا هلم، مث رجع قطن م) ٤(وكان معه مخسون ومئة، فساروا حىت انتهوا إىل أدىن 
  ).٥(إىل املدينة بعد بضع عشرة ليلة 

ملا دخل أبو سلمة املدينة انتقض جرحه، فمات : فحدثين عبد امللك بن عبيد قال: قال عمر بن عثمان
  .مجادى اآلخرة) ٦(الثالث بقني من 

  .مات أبو سلمة سنة ثالث: يعين سنة أربع، وقيل
  
ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب *   عثمان بن مظعون- ٩

  .اجلمحي، أبو السائب
__________  

  ".عثمان " سقط من املطبوع لفظ ) ١(



  ".عن " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".فاعرب " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".ذي " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
 / ١ / ٣ نقال عن الواقدي، وعند ابن سعد ٦١ / ٤البن كثري " البداية " انظر هذا اخلرب يف ) ٥(

  . من غري هذا الطريق١٧١
  ".يف " حترفت يف املطبوع إىل ) ٦(

، تاريخ ٢٥: ، طبقات خليفة٣٩٣: ، نسب قريش٢٩١ - ٢٨٦ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
 - ١٠٢ / ١: ة االولياء، حلي٢١، ٢٠ / ١: ، التاريخ الصغري٢١٠ / ٦: ، التاريخ الكبري٦٥: خليفة
 / ١: ، ذيب االمساء واللغات٦٠١ - ٥٩٨ / ٣: ، أسد الغابة٦٨ - ٦٠ / ٨: ، االستيعاب١٠٦
 ٦: ، االصابة٥٠ - ٤٩ / ٦: ، العقد الثمني٣٠٢ / ٩: ، جممع الزوائد٤ / ١: ، العرب٣٢٦ - ٣٢٥

  .٩ / ١: ، شذرات الذهب٥٢٥ / ١٣: ، كرت العمال٣٩٥/ 
(*)  

)١/١٥٣(  

  

 سادة املهاجرين، ومن أولياء اهللا املتقني الذين فازوا بوفام يف حياة نبيهم فصلى عليهم، وكان أبو من
  ).١(السائب رضي اهللا عنه أول من دفن بالبقيع 

ملا دفن النيب صلى اهللا عليه وسلم عثمان بن : عن املطلب بن عبد اهللا قال: روى كثري بن زيد املدين
ك الصخرة، فاجعلها عند قرب أخي، أعرفه ا، أدفن إليه من دفنت من هلم تل: مظعون، قال لرجل

فلكأين أنظر إىل بياض ساعدي رسول اهللا : - يعين الذي حدثه -أهلي، فقام الرجل فلم يطقها، فقال 
  ).٢(صلى اهللا عليه وسلم حني احتملها، حىت وضعها عند قربه 

  .هذا مرسل
د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عثمان ابن مظعون ر: مسعت سعدا يقول: قال سعيد بن املسيب

  ).٥(له ال ختصينا ) ٤(التبتل، ولو أذن ) ٣(
__________  

  .٣٩٥ / ٦" االصابة "  و ٦٣ / ٨" االستيعاب ) " ١(
  باب يف مجع املوتى يف قرب واحد وعنه: يف اجلنائز) ٣٢٠٦(أخرجه أبو داود ) ٢(

مرسل كما قال املؤلف، فإن املطلب هو ابن عبد اهللا، ابن  وسنده حسن لكنه ٤١٢ / ٣البيهقي 
  .املطلب، بن حنطب بن احلارث املخزومي، تابعي



  .وقد أخطأ من ظنه املطلب بن أيب وداعة الصحايب
  .فإن كثري بن زيد إمنا روى عن االول ومل يرو عن الثاين

ب الواسطي، عن عبد العزيز العباس بن جعفر، عن حممد بن أيو: من طريق) ١٥٦١(وأخرجه ابن ماجه 
  .بن حممد، عن كثري بن زيد، عن زينب بنت نبيط، عن أنس بن مالك

  ).١٠١(وهذا سند حسن كما قال البوصريي يف الزوائد، ورقة 
  .سقطت من املطبوع" ابن مظعون ) " ٣(
  ".الن " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
باب ما : يف النكاح) ٥٠٧٤( و )٥٠٧٣(، والبخاري ١٨٣، ١٧٦، ١٧٥ / ١أخرجه أمحد ) ٥(

باب استحباب النكاح ملن تاقت إليه : وما بعده، يف النكاح) ١٤٠٢(يكره من التبتل واخلصاء، ومسلم 
هذا حديث حسن : باب ما جاء يف النهي عن التبتل، وقال: يف النكاح) ١٠٨٣(نفسه، والترمذي 

  = (*)باب النهي عن :  يف النكاح٥٨ / ٦صحيح، والنسائي 

)١/١٥٤(  

  

  .أسلم أبو السائب بعد ثالثة عشر رجال، وهاجر اهلجرتني، وتويف بعد بدر: قال أبو عمر النمري
  ).٢(جمتهدا، وكان هو، وعلي، وأبو ذر مهوا أن خيتصوا ) ١(وكان عابدا 

أول من دفن ببقيع الغرقد عثمان بن مظعون، فوضع : وروي من مراسيل عبيداهللا بن أيب رافع قال
  ).٣(هذا قرب فرطنا :  صلى اهللا عليه وسلم عند رأسه حجرا، وقالرسول اهللا

  .وكان ممن حرم اخلمر يف اجلاهلية
قال عثمان بن مظعون ال أشرب شرابا يذهب عقلي، : عن عمر بن سعيد، عن ابن سابط: ابن املبارك

  ويضحك يب من هو أدىن مين، وحيملين على أن
  .أنكح كرمييت

  ).٤(هلا، قد كان بصري فيها ثاقبا تبا : فلما حرمت اخلمر قال
  ).٥(هذا خرب منقطع ال يثبت، وإمنا حرمت اخلمر بعد موته 

__________  
:  يف النكاح١٣٣ / ٢باب النهي عن التبتل، والدارمي : يف النكاح) ١٨٤٨(التبتل، وابن ماجه = 

  .باب النهي عن التبتل
  ".عبدا " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .من سورة املائدة عند كل من الطربي، وابن كثري) ٨٧(اآلية راجع تفسري ) ٢(



  .٦٢ / ٨" االستيعاب " وانظر 
  . وصححه فأخطأ١٩٠ / ٣ وصححه ١٩٠ / ٣، واحلاكم ٢٨٩ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(

  .فإن يف سنده الواقدي وهو متروك
  .سنده واه كما ترى: أما الذهيب فقد تعقبه بقوله

  ".على أن أنكح كرمييت من ال أريد "  وفيه ٢٨٦ / ١  /٣أخرجه ابن سعد ) ٤(
  .وابن سابط هو عبد الرمحن تابعي أرسل عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم

 إمنا كان - عند أكثر هم - أيضا، بأن حترمي اخلمر ٦٤ - ٦٣ / ٨" االستيعاب " وأعله صاحب ) ٥(
  .بعد أحد

(*)  

)١/١٥٥(  

  

ن عمرو بن احلارث، حدثين أبو النضر، عن زياد، عن ابن عباس سفيان بن وكيع، حدثنا ابن وهب، ع
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، دخل على عثمان بن مظعون حني مات، فأكب عليه، فرفع رأسه، فكأم 
رأوا أثر البكاء، مث جثا الثانية، مث رفع رأسه، فرأوه يبكي، مث جثا الثالثة، فرفع رأسه وله شهيق، فعرفوا 

  .مه، هذا من الشيطان:  فبكى القوم، فقالأنه يبكي،
  .أستغفر اهللا: مث قال

  ).١(لقد خرجت منها ومل تلبس منها بشئ ! أبا السائب 
ملا مات ابن مظعون قالت : عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: محاد بن سلمة

  .هنيئا لك اجلنة: امرأته
  فنظر إليها رسول اهللا

  .فارسك وصاحبك: ما يدريك ؟ قالت: وسلم نظر غضب، وقالصلى اهللا عليه 
  .إين رسول اهللا، وما أدري ما يفعل يب وال به: قال

  :مث قال! مهال يا عمر : فأشفق الناس على عثمان بن مظعون، فبكى النساء، فجعل عمر يسكتهن، فقال
__________  

  .سفيان بن وكيع ضعيف) ١(
  .١٠٥ / ١" حلية االولياء " وهو يف 

 ونسبه إىل الطرباين، عن عمر بن عبد العزيز بن مقالص ٣٠٣ - ٣٠٢ / ٩وذكره اهليثمي يف امع 
  .مل أعرفهما، وبقية رجاله ثقات: عن أبيه، وقال



  .ومما يدل على وهاء احلديث كون متنه منكرا فإنه جعل البكاء من الشيطان
فاضت عيناه على بنت بنته، فاستغرب ذلك مع أنه ثبت يف الصحيحني أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، 

رمحة جعلها اهللا يف قلوب : ما هذا يا رسول اهللا ؟ فقال ؟ صلى اهللا عليه وسلم،: منه سعد بن عبادة وقال
  ".عباده، وإمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء 

 نقول إال ما إن العني تدمع، والقلب حيزن، وال: ويف الصحيحني أيضا أنه بكى على ابنه إبراهيم وقال
يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزونون وثبت عنه، صلى اهللا عليه وسلم، أيضا يف الصحيحني، أنه 

  . أو يرحم- وأشار إىل لسانه -إن اهللا ال يعذب بدمع العني، وال حيزن القلب، ولكن يعذب ذا : قال
خلدود، وشق اجليوب، والدعاء بدعوى وأما املنهي عنه يف االسالم فهو النياحة، والندب، وضرب ا

  .اجلاهلية
وقد ثبت عنه، صلى اهللا عليه وسلم، من حديث عائشة، أا رأته يقبل عثمان بن مظعون، وهو ميت، 

  .وعيناه تذرفان
  ).١٤٥٦(، وابن ماجه )٩٨٩(والترمذي ) ٣١٣٣(أخرجه أبو داود 

  .حسن صحيح: وقال الترمذي
  ).٨٠٩( عند البزار وله شاهد من حديث معاذ بن ربيعة

(*)  

)١/١٥٦(  

  

إياكن ونعيق الشيطان، مهما كان من العني فمن اهللا ومن الرمحة، وما كان من اليد واللسان فمن 
  ).١(الشيطان 

ال أحب ! يا رسول اهللا : حدثنا االفريقي، عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مظعون قال: يعلى بن عبيد
  .أن ترى امرأيت عوريت

  أستحيي:  قالومل ؟: قال
  .من ذلك

  .إن اهللا قد جعلها لك لباسا وجعلك لباسا هلا: قال
  ).٢(هذا منقطع 

ابن أيب ذئب، عن الزهري أن عثمان بن مظعون أراد أن خيتصي، ويسيح يف االرض، فقال له النيب صلى 
  ).٣" (أليس لك يف أسوة حسنة، وليس من أميت من اختصى أو خصى : " اهللا عليه وسلم

دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النيب صلى اهللا عليه : عن أيب بردة: حاق السبيعيأبو إس



أما ليله فقائم، وأما : قالت! مالك ؟ فما يف قريش أغىن من بعلك : وسلم، فرأينها سيئة اهليئة، فقلن هلا
  أما: " اره فصائم، فلقيه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

__________  
  .ه ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعانإسناد) ١(

  .٢٩٠ / ١ / ٣" طبقات ابن سعد " وهو يف 
  .سنده صاحل: علي بن زيد، مع ضعف علي هذا، قال الذهيب:  من طريق١٩٠ / ٣وأخرجه احلاكم 

  .٣٠٢ / ٩" امع " وقد ذكره اهليثمي يف 
  .ت هناوالقسم االخري من هذا احلديث ليس فيه، وإمنا عنده زيادة ليس

  .ورجاله ثقات، ويف بعضهم خالف: ونسبه إىل الطرباين، وقال
  .١٠٥ / ١" احللية " ، و ٦٦ / ٨" انظر االستيعاب " و 
  .وضعيف أيضا لضعف االفريقي، وامسه عبد الرمحن بن زياد بن أنعم) ٢(

  .٢٨٧ - ٢٨٦ / ١ / ٣وأخرجه ابن سعد 
  .نه منقطع، ورجاله ثقات لك٢٨٧ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(

  . إىل عبد الرزاق والطرباين٣٠٩ / ٢" الدر املنثور " ونسبه السيوطي يف 
رد رسول اهللا، صلى : من حديث سعد بن أيب وقاص قال) ١٤٠٢(، ومسلم ١٠١ / ٩ويف البخاري 

  .وقد تقدم" اهللا عليه وسلم، على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له الختصينا 
  .لنساءاالنقطاع عن ا: والتبتل

(*)  

)١/١٥٧(  

  

  ).١(احلديث ..." لك يب أسوة
  .فأتتهن بعد ذلك عطرة كأا عروس: قال

  حدثنا معاوية بن عياش، عن أيب قالبة أن عثمان بن مظعون: محاد بن زيد
إن اهللا مل يبعثين بالرهبانية وإن خري ! يا عثمان : " قعد يتعبد، فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  ).٢" (عند اهللا احلنيفية السمحة الدين 
نزل عثمان، وقدامة، و عبد اهللا، بنو مظعون، ومعمر بن احلارث، حني : عن عائشة بنت قدامة قالت

  .هاجروا، على عبد اهللا بن سلمة العجالين
  ).٣(آل مظعون ممن أوعب يف اخلروج إىل اهلجرة، وغلقت بيوم مبكة : قال الواقدي



خط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آلل مظعون موضع دارهم اليوم باملدينة : قالوعن عبيداهللا بن عتبة 
)٤.(  

__________  
  .وأبو بردة هو ابن أيب موسى االشعري: رجاله ثقات) ١(

عن معمر، عن الزهري، عن عروة ) ١٠٣٧٥(، وعبد الرزاق ٢٨٧ / ١ / ٣وأخرجه ابن سعد 
 على عائشة، - وامسها خولة بنت حكيم -ن مظعون دخلت امرأة عثمان ب: وعمرة، عن عائشة قالت

  .وهي باذة اهليئة
زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، فدخل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، : فسألتها ما شأنك ؟ فقالت

إن الرهبانية مل تكتب ! يا عثمان : فذكرت ذلك له عائشة، فلقي النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .ورجاله ثقات" سوة ؟ فواهللا إن أخشاكم هللا، وأحفظكم حلدوده النا علينا، أما لك يف أ

  . ومعاوية بن عياش مل نقف له على ترمجة وباقي رجاله ثقات٢٨٧ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
  ".من يتبتل فليس منا " وأخرجه عبد الرزاق، عن أيب قالبة، بلفظ 

  .ة، عن عثمان واللفظ خمتلفابن جريج، عن املغري: وأخرجه ابن أيب الشيخ من طريق
  .٣٠٩ / ٢" الدر املنثور " وانظر 

  .٢٨٨ / ١ / ٣ابن سعد ) ٣(
  .٢٨٨ / ١ / ٣ابن سعد ) ٤(

(*)  

)١/١٥٨(  

  

  .ومات يف شعبان سنة ثالث
  ، عن القاسم بن حممد، عن عائشة أن)١(عن عاصم بن عبيداهللا : الثوري

ون وهو ميت، ودموعة تسيل على خد عثمان ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل عثمان بن مظع
  ).٢(مظعون 

  .صححه الترمذي
ذهبت ومل تلبس منها بشئ : " ملا مر جبنازة عثمان بن مظعون قال رسول اهللا: عن أيب النضر قال: مالك
) "٣.(  

عن ابن شهاب، عن خارجة بن زيد، عن أم العالء من املبايعات، فذكرت أن عثمان : إبراهيم بن سعد
شهاديت :  مظعون اشتكى عندهم، فمرضناه حىت تويف، فأتى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقلتبن



  .عليك أبا السائب
ال أدري بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا فمن ؟ : وما يدريك ؟ قلت: فقال رسول اهللا! لقد أكرمك اهللا 

  .رسول اهللا، وما أدري ما يفعل يبأما هو فقد جاءه اليقني، واهللا إين الرجو له اخلري، وإين ل: قال
  .فواهللا ال أزكي بعده أحدا: قالت
  فأحزنين: قالت

__________  
  ".عبد " تصحف يف املطبوع إىل ) ١(
، وأبو ٢٠٦، ٤٣ / ٦باب ما جاء يف تقبيل امليت، وأمحد : يف اجلنائز) ٩٨٩(أخرجه الترمذي ) ٢(

باب ما جاء يف تقبيل : يف اجلنائز) ١٤٥٦(ن ماجه باب يف تقبيل امليت، واب: يف اجلنائز) ٣١٦٣(داود 
 وسكت عنه الذهيب، مع أن فيه ١٩٠ / ٣حديث صحيح، وصححه احلاكم : امليت، وقال الترمذي

من حديث ) ٨٠٦(وهو ضعيف، لكن احلديث حسن بشاهده عند البزار " عاصم بن عبيداهللا " عندهم 
  .معاذ بن ربيعة

 ٣، ومن طريقه ابن سعد )٥٦(باب جامع اجلنائز، برقم :  مرسال يف اجلنائز١٦٦أخرجه مالك ص ) ٣(
 /٢٨٩ / ١.  

  .حيىي بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة: وصله ابن عبد الرب من طريق: وقال الزرقاين
(*)  

)١/١٥٩(  

  

ذاك عمله : ذلك، فنمت، فرأيت لعثمان عينا جتري، فأخربت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال
)١.(  

فلما ماتت بنت : حدثنا علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس بنحوه، وزاد:  بن سلمةمحاد
  ).٣(بسلفنا اخلري عثمان بن مظعون ) ٢(احلقي : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

 ملا تويف عثمان بن مظعون ومل يقتل، هبط: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيداهللا أن عمر قال: الواقدي
ويك إن خيارنا ميوتون، مث تويف أبو بكر، : من نفسي، حىت تويف رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقلت

  ).٤(فرجع عثمان يف نفسي إىل املرتلة : قال
  .كان بنو مظعون متقاربني يف الشبه: وعن عائشة بنت قدامة قالت

  .كان عثمان شديد االدمة، كبري اللحية
  ).٥(رضي اهللا عنه 



__________  
باب الدخول على امليت، و : يف اجلنائز) ١٢٤٣(يف مناقب االنصار، و ) ٣٩٢٩(أخرجه البخاري ) ١(
باب : فيه) ٧٠١٨(باب رؤيا النساء، و : يف التعبري) ٧٠٠٤(و ) ٧٠٠٣(يف الشهادات، و ) ٢٦٨٧(

  .العني اجلارية يف املنام
  ).٢٠٤٢٢(و عبد الرزاق يف املصنف برقم 

  .إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، وقد تقدم) ٣" (أحلقين " بوع إىل تصحفت يف املط) ٢(
 وسكت ١٩٠ / ٣، واحلاكم ٢٩٠ / ١ / ٣، وابن سعد ٣٣٥، ٢٣٨ - ٢٣٧ / ١وأخرجه أمحد 

  .سنده صاحل: عنه، وقال الذهيب
  .٦٢ / ٨" االستيعاب " ، و ٣٩٥ / ٦" االصابة " ، و ١٢٥ / ١" احللية " وهو يف 

  .، والواقدي متروك٢٩٠ / ١ / ٣د أخرجه ابن سع) ٤(
  .٢٩١ / ١ / ٣ابن سعد ) ٥(

(*)  

)١/١٦٠(  

  

  .أبو عمرو اجلمحي*  قدامة بن مظعون - ١٠
  من السابقني البدريني، ويل إمرة البحرين لعمر، وهو من أخوال أم

  .املؤمنني حفصة، وابن عمر، وزوج عمتهما صفية بنت اخلطاب، إحدى املهاجرات
  . احلبشةولقدامة هجرة إىل

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما (وقد شرب مرة اخلمرة متأوال، مستدال بقوله تعاىل 
  ).١(فحده عمر، وعزله من البحرين  ] ٩٣: املائدة[ ، اآلية )طعموا

__________  
، تاريخ ٢٥: ، طبقات خليفة٣٩٤: ، نسب قريش٢٩٢ - ٢٩١ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 

، ١٢٧ / ٧: ، اجلرح والتعديل٤٣ / ١: ، التاريخ الصغري١٧٨ / ٧: ، التاريخ الكبري١٩١: خليفة
، ٣٩٦ - ٣٩٤ / ٤: ، أسد الغابة١٥٠ - ١٤٦ / ٩: ، االستيعاب٩٢: ت: مشاهري علماء االمصار

  .١٤٧ - ١٤٤ / ٨: ، االصابة٦٠ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٧٤ - ٧٢ / ٧: العقد الثمني
أخربين عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، : عن معمر، عن الزهري قال) ١٧٠٧٦(بد الرزاق أخرجه ع) ١(

وكان أبوه شهد بدرا، أن عمر بن اخلطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، وهو خال حفصة و 
  .عبد اهللا بن عمر



دامة شرب فسكر، إن ق! يا أمري املؤمنني : فقدم اجلارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين، فقال
  .ولقد رأيت حدا من حدود اهللا، حقا علي أن أرفعه إليك

  .أبو هريرة: من يشهد معك ؟ قال: فقال عمر
  .مل أره يشرب، ولكين رأيته سكران: مب تشهد ؟ قال: فدعا أبا هريرة، فقال

  .لقد تنطعت يف الشهادة: فقال عمر
  .مث كتب إىل قدامة أن يقدم إليه من البحرين: قال
  .أقم على هذا كتاب اهللا عزوجل: ال اجلارود لعمرفق

  .بل شهيد: أخصم أنت أم شهيد ؟ قال: فقال عمر
  .فقد أديت شهادتك: قال
  .أقم على هذا حد اهللا: فقد صمت اجلارود حىت غدا على عمر، فقال: قال

  .ما أراك إال خصما، وما شهد معك إال رجل: فقال عمر
  .أنشدك اهللا: فقال اجلارود

  .لتمسكن لسانك أو السوأنك: عمرفقال 
إن كنت تشك : أما واهللا ما ذاك باحلق، أن شرب ابن عمك وتسوؤين ؟ فقال أبو هريرة: فقال اجلارود

  .يف شهادتنا فأرسل إىل ابنة الوليد فسلها وهي امرأة قدامة
  .فأرسل عمر إىل هند ابنة الوليد ينشدها

  .فأقامت الشهادة على زوجها
  . إين حادك:فقال عمر لقدامة

  .لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن جتلدوين: فقال
  (*)مل ؟ قال : فقال عمر

)١/١٦١(  

  

  ).١(مل حيد بدري يف اخلمر سواه : قال أيوب السختياين
  .بلى: قلت

  ).٢(ونعيمان بن عمرو االنصاري النجاري صاحب املزاح 
اجر اهلجرة الثانية إىل احلبشة، وشهد بدرا عمر، وفاطمة، وعائشة، وه: لقدامة من الولد: قال ابن سعد

  ).٣(وأحدا 
  .وعن عائشة بنت قدامة أن أباها تويف سنة ست وثالثني، وله مثان وستون سنة



  ).٤(وكان ال يغري شيبه، وكان طويال أمسر، رضي اهللا عنه 
__________  

 طعموا إذا ما اتقوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما: (قال اهللا تعاىل: قدامة
  .أخطأت التأويل: فقال عمر...) وآمنوا

  .إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم اهللا عليك
  .ال نرى أن جتلده ما كان مريضا: ما ذا ترون يف جلد قدامة ؟ قالوا: مث أقبل عمر على الناس فقال: قال

  .فسكت عن ذلك أياما
ال نرى أن جتلده ما : ا ترون يف جلد قدامة ؟ قالواماذ: وأصبح يوما وقد عزم على جلده، فقال الصحابه

  .كان ضعيفا
  .الن يلقى اهللا حتت السياط أحب إيل من أن يلقاه وهو يف عنقي ائتوين بسوط تام: فقال عمر

  .فأمر بقدامة فجلد
فغاضب عمر قدامة وهجره فحج وقدامة معه مغاضبا له، فلما قفال من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام 

  .قظ من نومهمث استي
  .سامل قدامة فإنه أخوك: قال عجلوا علي بقدامة فائتوين به فواهللا إين الرى أن آتيا أتاين فقال

  .فعجلوا إيل به
  .فلما أتوه أىب أن يأيت فأمر به عمر إن أىب أن جيروه إليه
  ".فكلمه عمر واستغفر له، فكان ذلك أول صلحهما 

  .٣١٦ / ٨وأخرجه البيهقي من طريقه أيضا يف سننه 
  .ورجاله ثقات

  ).١٧٠٧٥(أخرجه عبد الرزاق ) ١(
  .١٥٠ / ٩وانظر االستيعاب 

أسد " باب الضرب باجلريد والنعال وانظر :  يف الديات٥٦ / ١٢انظر خرب حده يف البخاري ) ٢(
  .١٧٩ / ١٠" االصابة "  و ٣٥٢ / ٥" الغابة 

  .٢٩٢ - ٢٩١ / ١ / ٣ابن سعد ) ٣(
  .٢٩٢ / ١ / ٣، وابن سعد ٣٧٩ / ٣أخرجه احلاكم ) ٤(

(*)  

)١/١٦٢(  

  



عثمان، وقدامة، : أبو حممد، من السابقني، شهد بدرا، هو وإخوته *  عبد اهللا بن مظعون اجلمحي- ١١
  ).١(والسائب ولد أخيه، وهاجر عبد اهللا إىل احلبشة اهلجرة الثانية 

ليه وسلم بينه وبني سهل بن شهد بدرا وأحدا واخلندق، وآخى رسول اهللا صلى اهللا ع: قال ابن سعد
  ).٢(ومات يف خالفة عثمان سنة ثالثني، وهو ابن ستني سنة : عبيد بن املعلى االنصاري، قال

  
  .ابن مظعون اجلمحي* *  السائب بن عثمان - ١٢

  .وأمه خولة بنت حكيم السلمية، وأمها ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد مشس
املذكورين، وآخى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بينه وبني حارثة هاجر إىل احلبشة، وكان من الرماة 

  ).٣(بن سراقة االنصاري، املقتول ببدر الذي أصاب الفردوس 
__________  

 / ٧: ، االستيعاب٢٥: ، طبقات خليفة٣٩٣: ، نسب قريش٢٩١ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
  .٢٢٠ / ٦: ، االصابة٢٨٩  /٥: ، العقد الثمني٣٩٥ - ٣٩٤ / ٣: ، أسد الغابة٣٧

  .٢٩١ / ١ / ٣ابن سعد ) ١(
  .٢٩١ / ١ / ٣ابن سعد ) ٢(

: ، اجلرح والتعديل٢٥: ، طبقات خليفة٣٩٣: ، نسب قريش٢٩٢ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(* *) 
 / ٢: ، أسد الغابة١١٤ / ٤: ، االستيعاب١٨٨: ت: ، مشاهري علماء االمصار٢٤٢ - ٢٤١ / ٤

  .١١٤ / ٤: ، االصابة٥٠٦ - ٥٠٥ / ٤: ، العقد الثمني٣٦٨ / ١ :، تاريخ االسالم٣١٨
باب من أتاه سهم غرب، : يف اجلهاد) ٢٨٠٩(، والبخاري ٢٧٢، ٢٦٤، ٢٦٠ / ١أخرجه أمحد ) ٣(

  باب صفة اجلنة: يف الرقاق) ٦٥٦٠(باب فضل من شهد بدرا، و : يف املغازي) ٣٩٨٢(و 
  .فيهما) ٦٥٦٧(والنار، 

  (*)قتادة، حدثنا أنس بن مالك، أن أم الربيع بنت ...ونص الرواية االوىل

)١/١٦٣(  

  

  .وشهد السائب بن عثمان بدرا يف رواية ابن إسحاق، وأيب معشر، والواقدي): ١(قال ابن سعد 
الذي شهدها هو السائب بن مظعون أخو عثمان : ومل يذكره ابن عقبة، وكان هشام بن الكليب يقول

  .البويه
  .ا وهمهذ): ٢(قال ابن سعد 

  .ومات منه: وأصابه سهم يوم اليمامة سنة اثنيت عشرة، قال: إىل أن قال



  
السيد الكبري الشهيد أبو حذيفة ابن شيخ اجلاهلية عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن  *  أبو حذيفة- ١٣

  .عبد مناف بن قصي بن كالب القرشي العبشمي البدري
__________  

أال حتدثين عن : يا نيب اهللا: تت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقالتالرباء، وهي أم حارثة بن سراقة، أ
 فإن كان يف اجلنة صربت، وإن كان غري ذلك - وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب -حارثة ؟ 

  ".إا جنان يف اجلنة، وإن ابنك أصاب الفردوس االعلى ! يا أم حارثة : " اجتهدت يف البكاء ؟ قال
 راميه، أو ال يعرف من أين أتى، أو جاء على غري قصد من راميه، والثابت يف ال يعرف: وسهم غرب

  .الرواية بالتنوين وسكون الراء
  .االجود فتح الراء واالضافة: وقال ابن قتيبة
إن جاء من حيث ال يعرف فهو بالتنوين واالسكان، وإن عرف راميه لكن أصاب من مل : وقال ابن زيد

  .لراءيقصد فهو باالضافة وفتح ا
  .بفتح الراء ال غري: وقال االزهري

  .وحكى ابن دريد، وابن فارس، والقزاز، وصاحب املنتهى، وغريهم الوجهني مطلقا
باب ومن سورة املؤمنني، وفيه الربيع، وليس أم الربيع، كما : يف التفسري) ٣١٧٣(وأخرجه الترمذي 

  .ل ابن حجرهو عند البخاري، ووهم البخاري هذا ال يضر باحلديث، كما قا
  ).٢٢٧٢(وصححه ابن حبان 

  .٢٩٢ / ١ / ٣ابن سعد ) ١(
  .٢٩٢ / ١ / ٣ابن سعد ) ٢(

 / ١١: ، االستيعاب٢٧٢: ، املعارف١١١: ، تاريخ خليفة٦٠ - ٥٩ / ١ / ٣طبقات ابن سعد (*) 
، العقد ١٤ / ١: ، العرب٢١٢ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات٧٢ - ٧٠ / ٦: ، أسد الغابة١٩٤
  .٨١ / ١١: ، االصابة٢٩٥ / ٣: الثمني

(*)  

)١/١٦٤(  

  

  .أحد السابقني
  .فيما قيل) ١(وامسه مهشم 

  .أسلم قبل دخوهلم دار االرقم، وهاجر إىل احلبشة مرتني



على عثمان بن عفان، ولدته له سهلة بنت سهيل بن ) ٢(وولد له ا حممد بن أيب حذيفة، ذاك الثاثر 
  ).٣(عمرو، وهي املستحاضة 

  .وج ا عبد الرمحن بن عوف، وهي اليت أرضعت ساملا، وهو كبري، لتظهر عليهوقد تز
  ).٤(وخصا بذاك احلكم عند مجهور العلماء 

  :وعن أيب الزناد أن أبا حذيفة بن عتبة دعا يوم بدر أباه إىل الرباز، فقالت أخته أم معاوية هند بنت عتبة
__________  

: ، يف رده على ابن هشام يف تسميته أبا حذيفة مهشما"نف الروض اال" قال السهيلي، يف : مهشم) ١(
وهو وهم عند أهل النسب، فإن مهشما إمنا هو أبو حذيفة بن أخي هاشم وهشام ابين املغرية بن عبد اهللا 

  .بن عمر بن خمزوم
  .وأما أبو حذيفة بن عتبة فامسه قيس فيما ذكروا

  .حممد بن أيب حذيفة) ٢(
  .مان إليه بعد أن استشهد أبوه باليمامةولد بأرض احلبشة، ضمه عث

  .توجه إىل مصر يف خالفة عثمان، وكان من اشد الناس تأليبا عليه
  .خدعه معاوية وسجنه

  .قتله رشدين موىل معاوية: وقال ابن قتيبة
  .قتله مالك بن هبرية السكوين: وقال ابن الكليب

أسد "  و ١١٠ / ٩" االصابة " ، و ٢٦ / ١٠" االستيعاب : " وانظر ترمجته وما قام به من أحداث
  .٨٧ / ٥" الغابة 

جتمع بني الصالتني وتغتسل هلما غسال، حدثين : باب من قال: يف الطهارة) ٢٩٥(أخرج أبو داود ) ٣(
  عبد العزيز بن حيىي، حدثين حممد بن سلمة، عن حممد بن إسحاق، عن عبد

 استحيضت، فأتت النيب، صلى اهللا عليه الرمحن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أن سهلة بنت سهيل
  .وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صالة

  ".فلما جهدها ذلك أمرها أن جتمع بني الظهر والعصر بغسل، واملغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح 
 - ٣١٩ / ١٢" االصابة " ، و ١٥٤ / ٧" أسد الغابة "  و ٥٠ / ١٣" االستيعاب " وانظر ترمجتها يف 

٣٢٠.  
  .انظره هناك) ١٦٦(سريد هذا اخلرب يف ترمجة سامل موىل أيب حذيفة ص ) ٤(

(*)  

)١/١٦٥(  

  



حىت * أبو حذيفة شر الناس يف الدين أما شكرت أبا رباك من صغر * االحول االثعل املذموم طائره 
وكان أبو حذيفة طويال، حسن الوجه، مرادف االسنان، وهو : قال) ١(شببت شبابا غري حمجون 

  .ثعلاال
  .استشهد أبو حذيفة، رضي اهللا عنه، يوم اليمامة سنة اثنيت عشرة هو ومواله سامل

  .وتأخر إسالم أخيه أيب هاشم بن عتبة، فأسلم يوم الفتح وحسن إسالمه، وجاهد، وسكن الشام
  ).الترمذي، والنسائي، وابن ماجة(وكان صاحلا، دينا، له رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

  . يف خالفة عثمان، وهو أخو الشهيد مصعب بن عمري المه، وخال اخلليفة معاويةمات
قدمت على أيب هاشم بن عتبة، وهو : روى منصور بن املعتمر، عن أيب وائل، حدثنا مسرة بن سهم قال

: ما يبكيك يا خال ؟ أوجع أو حرص على الدنيا ؟ قال: طعني، فدخل عليه معاوية يعوده، فبكى، فقال
  .، ولكن عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهدا مل آخذ بهكال ال
لعلك أن تدرك أمواال تقسم بني أقوام، وإمنا يكفيك من مجع الدنيا خادم، ! يا أبا هاشم : قال يل

  .ومركب يف سبيل اهللا
  ).٢(وقد وجدت ومجعت 
__________  

  .عطفه: احجن العود حيجنه حجن:  يقال٥٩ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
  العصا: واحملجن
  .املعوجة

  .مسرة بن سهم جمهول) ٢(
  .وباقي رجاله ثقات

باب اختاذ اخلادم واملركب، وابن :  يف الزينة٢١٢ / ٨، وسنن النسائي ٢٩٠ / ٥" املسند " وهو يف 
  .باب الزهد يف الدنيا: يف الزهد) ٤١٠٣(ماجه 

  .دنيا من املال، بإسقاط مسرة بن سهمباب ما يكفي يف ال: يف الزهد) ٢٣٢٨(وأخرجه الترمذي 
(*)  

)١/١٦٦(  

  

  .فيا ليتها بعرا حميال: ويف رواية مرسلة
  .عاش أبو حذيفة ثالثا ومخسني سنة: قيل
  



  .من السابقني االولني البدريني املقربني العاملني *  سامل موىل أيب حذيفة- ١٤
  .هو سامل بن معقل: قال موسى بن عقبة

  .إصطخر) ١(أصله من 
اىل أبا حديفة، وإمنا الذي أعتقه هي ثبيتة بنت يعار االنصارية، زوجة أيب حذيفة بن عتبة وتبناه أبو و

  .حذيفة، كذا قال
ابن أيب مليكة، عن القاسم بن حممد أن سهلة بنت سهيل أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي 

أرضعيه، فإذا : رك ما يدرك الرجال، فقالإن ساملا معي، وقد أد! يا رسول اهللا : امرأة أيب حذيفة فقالت
  .أرضعته فقد حرم عليك ما حيرم من ذي احملرم

: أىب أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدخل أحد عليهن ذا الرضاع، وقلن: قالت أم سلمة
  ).٢(إمنا هي رخصة لسامل خاصة 

__________  
، ٣٨ / ١: ، التاريخ الصغري١٠٧ / ٤: كبري، التاريخ ال٦٢ - ٦٠ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
 ١: ، حلية االولياء٢٩٦ - ٢٩٤: ، االستبصار١٠١: ، مشاهري علماء االمصار٢٧٣: ، املعارف٤٠
، ذيب االمساء ٣٠٩ - ٣٠٧ / ٢: ، أسد الغابة١٠٤ - ١٠١ / ٤: ، االستيعاب١٧٨ - ١٧٦/ 

  .٢٠٧ - ٢٠٦ / ١: واللغات
   ".يف" تصحفت يف املطبوع إىل ) ١(
  . ورجاله ثقات، لكنه مرسل٦١ - ٦٠ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

 / ٦باب رضاعة الكبري، والنسائي : يف الرضاع) ٢٨) (١٤٥٣(، ومسلم ٢٠١ / ٦أمحد : ووصله
باب رضاع الكبري، من طريق ابن جريج، أخربنا ابن أيب مليكة، عن القاسم بن حممد، :  يف النكاح١٠٥

  .عن عائشة
من طريق سفيان بن عيينة، عن ) ١٩٤٣(، وابن ماجه ١٠٤ / ٦، والنسائي )١٤٥٣(وأخرجه مسلم 

: يف النكاح) ٢٠٦١(، وأبو داود ٢٢٨ / ٦عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة وأخرجه أمحد 
  = (*)من طريق ابن شهاب ) ١٣٨٨٧(و ) ١٣٨٨٦" (املصنف " باب من حرم به، و عبد الرزاق يف 

)١/١٦٧(  

  

كان سامل موىل أيب حذيفة يؤم املهاجرين الذين قدموا من مكة، حني قدم املدينة، : ابن عمر، قالوعن 
  ).١(النه كان أقرأهم 

كان سامل يؤم املهاجرين بقباء، فيهم : حدثنا أفلح بن سعيد، عن حممد بن كعب القرظي قال: الواقدي



  ).٢(عمر قبل أن يقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
استبطأين رسول اهللا ذات ليلة، : عن عبد الرمحن بن سابط، عن عائشة قالت:  بن أيب سفيانحنظلة
إن يف املسجد الحسن من مسعت صوتا بالقرآن، فأخذ رداءه، وخرج يسمعه، : ما حبسك ؟ قلت: فقال

  .، إسناده جيد)٣" (احلمد هللا الذي جعل يف أميت مثلك : " فإذا هو سامل موىل أيب حذيفة، فقال
عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر أن املهاجرين نزلوا بالعصبة إىل جنب قباء، فأمهم : عبد اهللا بن منري

  سامل موىل أيب حذيفة، النه كان
__________  

  .الزهري، عن عروة، عن عائشة= 
  .يف الرضاع من طريق الزهري، عن عروة، عن أيب حذيفة) ٣٧٥: (وأخرجه مالك ص
  . نشر مؤسسة الرسالة٥٩٣ - ٥٧٨ / ٥" زاد املعاد " اء يف هذه املسألة يف وانظر أقاويل العلم

  ".حني " بدل " حىت " ويف االصل ) ١(سريد خترجيه يف الصفحة التالية تعليق رقم ) ١(
 من طريق عن أفلح بن سعيد، عن ابن كعب ٦١ / ١ / ٣الواقدي متروك وأخرجه ابن سعد ) ٢(

  .ناده صحيحرجاله ثقات، وإس) ٣...(القرظي
 وصححه، ووافقه ٢٢٦ / ٣ واحلاكم ٣٧١ / ١" احللية "  وأبو نعيم يف ١٦٥ / ٦وأخرجه أمحد 

  .الدهيب
ابن :  من طريق١٠٥ / ٤" االصابة " ، واحلافظ يف ٣٠٨ / ٢" أسد الغابة " ورواه ابن االثري يف 

  .املبارك
(*)  

)١/١٦٨(  

  

  ).١(سد أكثرهم قرآنا، فيهم عمر، وأبو سلمة بن عبد اال
  .ورواه أسامة بن حفص، عن عبيد اهللا

  .ملا قدم املهاجرون االولون العصبة قبل مقدم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، كان سامل يؤمهم: ولفظه
وآخى النيب صلى اهللا عليه وسلم، بني سامل موىل أيب حذيفة، : وروي عن حممد بن إبراهيم التيمي قال

  .وبني أيب عبيدة بن اجلراح
  .هذا منقطع

ملا انكشف املسلمون يوم اليمامة، قال سامل : وجاء من رواية الواقدي أن حممد بن ثابت بن قيس قال
ما هكذا كنا نفعل مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فحفر لنفسه حفرة، فقام فيها، : موىل أيب حذيفة



  ).٢(ومعه راية املهاجرين يومئذ، مث قاتل حىت قتل 
ن أيب اجلعد، عن عبد اهللا بن اهلاد أن ساملا باع مرياثه عمر ابن اخلطاب فبلغ مئيت درهم، وروى عبيد ب

  .كليها: فأعطاها أمه، فقال
إن ساملا وجد هو ومواله أبو حذيفة، رأس أحدمها عند رجلي اآلخر صريعني، رضي اهللا عنهما : وقيل

)٣.(  
  :ومن مناقب سامل

__________  
  :يف االحكام) ٧١٧٥(باب إمامة العبد واملوىل، و : يف االذان) ٦٩٢(أخرجه البخاري ) ١(

  .باب استقضاء املوايل واستعماهلم
  .٦١ / ١ / ٣، وابن سعد ١٧٧ / ١" احللية " وأبو نعيم يف 

وأبو سلمة بن عبد االسد هو زوج أم سلمة، أم املؤمنني، قبل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ووقع يف 
  .وفيهم أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة: يالرواية الثانية للبخار

  .واستشكل ذكر أيب بكر فيهم
  .إذ يف احلديث أن ذلك كان قبل مقدم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر كان رفيقه

  . والواقدي متروك٦١ / ١ / ٣انظر ابن سعد ) ٢(
  .٢٢٥ / ٣" مستدرك احلاكم " انظر ) ٣(

(*)  

)١/١٦٩(  

  

أخربنا حنبل بن عبد اهللا، أنبأنا هبة : د عبد الرمحن بن حممد يف كتابه، ومجاعة، قالواأخربنا االمام أبو حمم
اهللا بن حممد، أنبأنا أبو علي بن املذهب، أنبأنا أمحد بن جعفر، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا 

رك وفايت من سيب من أد: عفان، حدثنا محاد، عن علي بن زيد، عن أيب رافع أن عمر بن اخلطاب قال
  .العرب فهو من مال اهللا

أما إنك لو أشرت برجال من املسلمني، ال ئتمنك الناس، وقد فعل ذلك أبو بكر : فقال سعيد بن زيد
قد رأيت من أصحايب حرصا سيئا، وإين جاعل هذا االمر إىل هؤالء النفر : الصديق، وائتمنه الناس، فقال

  .الستة
سامل موىل أيب حذيفة، وأبو عبيدة بن : ، مث جعلت إليه االمر لوثقت بهلو أدركين أحد رجلني: مث قال

  ).١(اجلراح 



فإن صح هذا، فهو دال على جاللة هذين يف نفس عمر، وذلك على أنه جيوز ) ٢(علي بن زيد لني 
  .االمامة يف غري القرشي، واهللا أعلم

، أخو سعد، وصفوان بن بيضاء، شهداء بدر عبيدة بن احلارث املطليب، وعمري بن أيب وقاص الزهري
  وهب بن ربيعة الفهري، وذو الشمالني عمري: واسم أبيه

ابن عبد عمرو اخلزاعي، وعمري بن احلمام بن اجلموع االنصاري، الذي رمى التمرات، وقاتل حىت قتل، 
ومعاذ بن عمرو بن اجلموح السلمي، ومعاذ بن عفراء، وأخوه عوف، واسم أبيهما احلارث بن رفاعة 
  من بين غنم بن عوف، وحارثة بن سراقة بن احلارث بن عدي االنصاري، جاءه سهم غرب وهو غالم

__________  
 وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وبه أعله املؤلف الذهيب ٢٠ / ١أخرجه أمحد ) ١(

  .رمحه اهللا
  ".لني " سقط من املطبوع لفظ ) ٢(

(*)  

)١/١٧٠(  

  

إن ابنك أصاب الفردوس ! يا أم حارثة : " ه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحدث، وهو الذي قال في
، ويزيد بن احلارث بن قيس اخلررجي، وأمه هي فسحم، ويقال له هو فسحم، ورافع بن )١" (االعلى 

املعلى الزرقي، وسعد بن خيثمة االوسي، ومبشر بن عبد املنذر أخو أيب لبابة، وعاقل بن البكري بن عبد 
  . الكناين الليثي، أحد االخوة االربعة البدريني، فعدم أربعة عشر شهيداياليل

عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف، وأخوه شيبة، وهلما مئة وأربعون سنة، : وقتل من املشركني
وأبو جهل عمرو بن هشام بن املغرية املخزومي، وأمية بن خلف اجلمحي، وابنه علي، وعقبة بن أيب 

بن هشام االسدي، والعاص أخو أيب جهل، وحنظلة بن ] العاص [ بح صربا، وأبو البختري معيط، ذ
أيب سفيان، أخو معاوية، وعبيد، والعاص، ابنا أيب أحيحة، واحلارث بن عامر النوفلي، وطعيمة عم جبري 

، بن مطعم، وحارث بن زمعة بن االسود، وأبوه، وعمه عقيل، ونوفل بن خويلد االسدي، أخو خدجية
والنضر بن احلارث، قتل صربا، وعمري بن عثمان، عم طلحة بن عبيداهللا، ومسعود املخزومي أخو أم 

  سلمة، وأبو قيس أخو خالد بن الوليد، وقيس بن
  .حارثة والعاص: العاد بن املغرية املخزومي، ونبيه، ومنبه ابنا احلجاج بن عامر السهمي، وولدا منبه

  
  ...ن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالباب *  محزة بن عبد املطلب- ١٥



__________  
  ).٣(التعليق رقم ) ١٦٣(سبق خترجيه يف الصفحة ) ١(

  .ال يدرى راميه: أي": سهم غرب " و " سهم غرب : " ويقال
= ، ٦٨: ، تاريخ خليفة٢٠٠، ١٥٢، ١٧: ، نسب قريش١١ - ٣ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
(*)  

)١/١٧١(  

  

ضرغام أسد اهللا أبو عمارة، وأبو يعلى القرشي اهلامشي املكي مث املدين البدري الشهيد، عم االمام البطل ال
  .الرضاعة) ١(رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأخوه من 

ملا أسلم محزة، علمت قريش أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قد امتنع، وأن ): ٢(قال ابن إسحاق 
  .ما كانوا ينالون منهمحزة سيمنعه، فكفوا عن بعض 

ناد محزة، : قال يل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،: عن حارثة بن مضرب، عن علي: قال أبو إسحاق
  .هو عتبة بن ربيعة: من هو صاحب اجلمل االمحر ؟ فقال محزة: فقلت

  ).٣(فبارز يومئذ محزة عتبة فقتله 
ل اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، نساء االنصار مسع رسو: وروى أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر قال

  .فجئن، فبكني على محزة عنده" لكن محزة ال بواكي له : " يبكني على هلكاهن فقال
  مروهن ال يبكني على هالك بعد: " إىل أن قال

__________  
، ذيب ٥٥ - ٥١ / ٢: ، أسد الغابة٨٢ - ٧٠ / ٣: ، االستيعاب٢١٢ / ٣اجلرح والتعديل = 

، العقد ٢٦٨ - ٢٦٦ / ٩: ، جممع الزوائد٥ / ١: ، العرب١٦٩ - ١٦٨ / ١: ء واللغاتاالمسا
  .١٠ / ١: ، شذرات الذهب٢٨٧ - ٢٨٥ / ٢: ، االصابة٢٢٧ / ٤: الثمني

  ".يف " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
 وذكره ٥٢ / ٢" أسد الغابة " ، وابن االثري يف ٢٩٢ / ١جزء من حديث طويل عند ابن هشام ) ٢(

  .مرسل ورواته ثقات:  ونسبه للطرباين وقال٢٦٧ / ٩اهليثمي 
  .١٩٣ / ٣وأخرجه احلاكم 

  . وصححه وهو كما قال١٩٤ / ٣، وأخرجه احلاكم مطوال ٦ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .مل خيرجا حلارثة وقد وهاه ابن املديين: ولكن الذهيب قال

عن ابن املديين فإنه مل يثبت عنه، وحارثة وثقة أمحد، وقد أخطأ رمحه اهللا يف نقله توهية حارثة بن مضرب 



  .وابن معني، وابن حبان، وروى حديثه أصحاب السنن والبخاري يف االدب املفرد
(*)  

)١/١٧٢(  

  

  ).١" (اليوم 
سيد الشهداء محزة، ورجل قام إىل إمام جائر، : " عن جابر مرفوعا: للحاكم" املستدرك " ويف كتاب 

  ).٢(ه فأمره واه، فقتل
  .سنده ضعيف: قلت

حدثنا أمحد بن سيار، حدثنا رافع بن أشرس، حدثنا خليد الصفار، عن إبراهيم الصائغ، ): ٣(الدغويل 
" سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب : " عن عطاء، عن جابر، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال

)٤.(  
  .هذا غريب

__________  
  .سنده قوي) ١(

  . والرواية االخرية خمتصرة٤٠، ٩٢، ٨٤/  ٢وأخرجه أمحد 
، وصححه ١٠ / ١ / ٣باب ما جاء يف البكاء على امليت، وابن سعد : يف اجلنائز) ١٥٩١(وابن ماجه 

هو على شرط : ٤٨ / ٤" البداية "  ووافقه الذهيب، وقال احلافظ ابن كثري يف ١٩٥ / ٣احلاكم 
  .مسلم

بن أشرس املروزي، عن خليد الصفار، عن إبراهيم رافع :  من طريق١٩٥ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(
  .وصححه..الصائغ، عن عطاء، عن جابر

  .الصفار ال يدرى من هو: وتعقبه الذهيب بقوله
  .وفاته أن رافع بن أشرس جمهول احلال

 من طريق إسحاق بن يعقوب ٣٧٧ / ٦ولكن للحديث طريق آخر يتقوى به ويصح، أخرجه البغدادي 
  نصر، عن حكيم بن زيد، عنالعطار، عن عمار بن 

:  وفيه٢٠٤ / ٣" اجلرح والتعديل " وهذا إسناد حسن وحكيم بن زيد مترجم يف ..إبراهيم الصائغ، به
  .صاحل شيخ

  .بفتح الدال، وضم الغني) ٣(
  .هو أبو العباس حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن الدغويل



  .كان زعيم سرخس
  .نه احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ، وذكره يف تارخيهمسع جده أبا العباس، ومسع م

  . ه٣٦٥كان له بسرخس جملس االمالء، تويف ا سنة : فقال
  . للسمعاين٣٥٩ / ٥" االنساب " انظر 

  .إسناده تالف) ٤(
  .رافع بن أشرس، وشيخه الصفار: فيه جمهوالن

فيه حكيم بن زيد، : ، وقال"وسط اال"  ونسبه إىل الطرباين يف ٢٦٨ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 
  .فيه نظر، وبقية رجاله وثقوا: قال االزدي

  .كما سبق" صاحل شيخ " كذا قال يف حكيم هذا مع أن ابن أيب حامت نقل عن أبيه قوله فيه 
(*)  

)١/١٧٣(  

  

رجع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يوم أحد، فسمع : عن نافع، عن ابن عمر قال: أسامة بن زيد
  .ساء بين عبد االشهل يبكني على هلكاهنن

فجئن نساء االنصار، فبكني على محزة عنده، فرقد، فاستيقظ وهن " لكن محزة ال بواكي له : " فقال
  .يبكني
  ).١" (أهن ها هنا حىت اآلن، مروهن، فلري جعن، وال يبكني على هالك بعد اليوم ! يا وحيهن : " فقال

لفضل بن العباس بن ربيعة، عن سليمان ابن يسار، عن جعفر بن عمرو حدثين عبد اهللا بن ا: ابن إسحاق
  .خرجت أنا وعبيداهللا بن عدي بن اخليار يف زمن معاوية غازيني: بن أمية الضمري قال

  .فمررنا حبمص، وكان وحشي ا
  .هل لك أن نسأل وحشيا كيف قتل محزة: فقال ابن عدي
  .فخرجنا نريده

  . ستجدانه بفناء داره على طنفسة لهإنكما: فسألنا عنه، فقيل لنا
  وهو رجل قد غلب عليه اخلمر، فإن جتداه صاحيا، جتدا رجال عربيا، فأتيناه، فإذا حنن

، على طنفسة له، وهو صاح، فسلمنا عليه، فرفع رأسه إىل عبيداهللا )٢(بشيخ كبري أسود مثل البغاث 
  .بن عدي

واهللا ما رأيتك مند ناولتك أمك السعدية اليت : فقال...منع: ابن لعدي واهللا ابن اخليار أنت ؟ قال: فقال
  .أرضعتك بذي طوى، وهي على بعريها، فلمعت يل قدماك



  .إنا أتينا لتحدثنا كيف قتلت محزة: قلنا
  .سأحدثكما مبا حدثت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .كنت عبد جبري بن مطعم
  .وكان عمه طعيمة بن عدي قتل يوم بدر

  إن قتلت محزة،: ل يلفقا
__________  

  .سنده قوي) ١(
  ).١(تعليق رقم ) ١٧٣(وقد تقدم يف الصفحة 

هو ضرب من الطري إىل السواد، وهو ضعيف اجلثة كالرمخة وغريها ": السرية " قال ابن هشام يف ) ٢(
  .مما ال يصيد وال يصاد

  .الزق الكبري": كأنه محيت : " ويف البخاري
(*)  

)١/١٧٤(  

  

  . حرفأنت
  .وكنت صاحب حربة أرمي قلما أخطئ ا

فخرجت مع الناس، فلما التقوا، أخذت حربيت، وخرجت أنظر محزة، حىت رأيته يف عرض الناس مثل 
  .شيئا) ٢(، يهد الناس بسيفه هدا ما يليق )١(اجلمل االورق 

هلم إىل با ابن : زة، قالفواهللا إين ال يأ له إذ تقدمين إليه سباع بن عبد العزى اخلزاعي، فلما رآه مح
ما أخطأ رأسه، ما رأيت شيئا قط كان أسرع من ) ٤(مث ضربه محزة، فواهللا لكأن ) ! ٣(مقطعة البظور 
  .سقوط رأسه

  .حىت خرجت بني رجليه) ٥(فهززت حربيت، حىت إذا رضيت عنها، دفعتها عليه، فوقعت يف ثنته 
  .إذا مات، قمت إليه، فأخذت حربيت، فغلب، فتركته وإياها، حىت )٦(فوقع، فذهب لينوء 

  .مث رجعت إىل العسكر، فقعدت فيه، ومل يكن يل حاجة بغريه
  .فلما افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة، هربت إىل الطائف

  أحلق: فلما خرج وفد الطائف ليسلموا، ضاقت علي االرض مبا رحبت، وقلت
  .بالشام، أو اليمن، أو بعض البالد

  .يقتل حممد أحدا دخل يف دينه) ٧(واهللا إن :  لفي ذلك من مهي، إذ قال رجلفواهللا إين



  فخرجت حىت
__________  

  .الذي لونه بني الغربة والسواد) ١(
  .ومسي كذلك ملا عليه من الغبار

  .ال مير بشئ إال قطعه: هذا سيف ال يليق شيئا، أي": أساس البالغة " جاء يف ) ٢(
  .ما يقوم له شئ: يف متنه دخن وأثر أحلس ويف السرية البن هشام* يبة بأفل عضب ال يليق ضر: وقال

  .وهي اللحمة اليت تقطع من فرج املرأة عند اخلتان: مجع بظر: البظور) ٣(
  .كانت أمه ختانة مبكة ختنت النساء: قال ابن إسحاق

  .والعرب تطلق هذا اللفظ يف معرض الذم
  .خاتنة: وإال قالوا

  . سلفية٣٦٩ / ٧" فتح الباري " انظر 
  .من املطبوع" لكأن " سقط لفظ ) ٤(
  .أسفل البطن إىل العانة: الثنة) ٥(
  .لينهض متثاقال: أي) ٦(
  ".لن " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٧(

  .النافية" ما " هنا مبعىن " إن " و 
(*)  

)١/١٧٥(  

  

  .قدمت املدينة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .نعم: وحشي ؟ قلت: فقال
  .اجلس، فحدثين كيف قتلت محزة: قال

رسول اهللا ) ١(فكنت أتنكب " غيب عين وجهك، فال أرينك ! وحيك : " فحدثته كما أحدثكما، فقال
  .صلى اهللا عليه وسلم حيث كان، حىت قبض

  .خرجت معهم حبربيت اليت قتلت ا محزة! فلما خرج املسلمون إىل مسيلمة 
مة ويف يده السيف، فواهللا ما أعرفه، وإذا رجل من االنصار يريده من فلما التقى الناس، نظرت إىل مسيل

  .ناحية أخرى، فكالنا يتهيأ له
  .حىت إذا أمكنين، دفعت عليه حربيت، فوقعت فيه



  وشد االنصاري عليه، فضربه
م، بالسيف، فربك أعلم أينا قتله، فإن أنا قتلته، فقد قتلت خري الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  ).٢(وقتلت شر الناس 
  .قتله العبد االسود: مسعت رجال يقول: عن عبد اهللا بن عمر قال: وبه عن سليمان بن يسار

  ).٣(يعين مسيلمة 
__________  

  .مال عنا وجتنبنا: تنكب فالن عنا، أي) ١(
  .إسناده قوي إيل وحشي) ٢(

، وابن عبد الرب ٤٤٠ - ٤٣٨ / ٥" أسد الغابة "  وابن االثري يف ٧٣ - ٧٠ / ٢وأخرجه ابن هشام 
  . وكلهم من هذا الطريق٥١ / ١١" االستيعاب " يف 

باب قتل محزة، رضي اهللا عنه، من طريق أيب جعفر حممد بن : يف املغازي) ٤٠٧٢(وأخرجه البخاري 
 عبد اهللا، عن حجني بن املثىن، عن عبد العزيز بن أيب سلمة، عن عبد اهللا بن الفضل، عن جعفر بن يسار،

" ، و ٤٤٠ / ٥" أسد الغابة " ، و ٧٣ / ٢انظر ابن هشام ) ٣...(عن جعفر بن عمرو الضمري
  .ابن إسحاق:  وكلهم من طريق٤٩ / ١١" االستيعاب 

 وكان قد شهد -عن عبد اهللا بن الفضل، عن سليمان بن يسار، عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 
  .لعبد االسودقتله ا: مسعت يومئذ صارخا يقول:  قال-اليمامة 

فأخربين سليمان ابن يسار : قال عبد اهللا بن الفضل: قال) ٤٠٧٢(وأخرجه البخاري يف اية احلديث 
  .وا أمري املؤمنني قتله العبد االسود: فقالت جارية، على ظهر البيت: أنه مسع عبد اهللا بن عمر يقول

(*)  

)١/١٧٦(  

  

يوم أحد وقف رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ملا كان : أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس قال
لوال أن جتد صفية يف نفسها، لتركته حىت حيشره اهللا من بطون : " على محزة وقد جدع ومثل به، فقال

  ".السباع والطري 
  .وكفن يف منرة إذا مخر رأسه، بدت رجاله، وإذا مخرت رجاله بدا رأسه

  .ومل يصل على أحد من الشهداء
  وكان جيمع الثالثة يف قرب، واالثنني" هيد عليكم أنا ش: " وقال

  ).١(أيهما أكثر قرآنا فيقدمه يف اللحد، وكفن الرجلني والثالثة يف ثوب : فيسأل



كان محزة يقاتل يوم أحد بني يدي رسول : عن عمري بن إسحاق، عن سعد بن أيب وقاص قال: ابن عون
  ).٢(هللا أنا أسد ا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسيفني ويقول

فصرع مستلقيا، وانكشفت ) ٣(فعثر : رواه يونس بن بكري، عن ابن عون، عن عمري، مرسال، وزاد
  ).٥(العبد احلبشي، فبقره ) ٤(الدرع عن بطنه، فزرقه 
  عن عبد اهللا بن الفضل، عن سليمان بن يسار: عبد العزيز بن املاجشون

__________  
  .إسناده حسن) ١(

باب يف الشهيد : يف اجلنائز) ٣١٣٦(، وأبو داود ٨ / ١ / ٣ابن سعد ، و١٢٨ / ٣وأخرجه أمحد 
  .باب ما جاء يف قتلى أحد وذكر محزة: يف اجلنائز) ١٠١٦(يغسل، والترمذي 

، ١١ - ١٠ / ٤حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث أنس إال من هذا الوجه، والبيهقي : وقال
  .ه الذهيب، ووافق١٩٦ / ٣، وصححه احلاكم ٥٠٢ / ١والطحاوي 

  . وصححه ووافقه الذهيب١٩٤ / ٣، واحلاكم ٦ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .سقط هذا اللفظ من املطبوع) ٣(
  .رماه: زرقه) ٤(
 ونسبه ٢٦٨ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف ٧٨ / ٣" االستيعاب " أخرجه ابن عبد الرب يف ) ٥(

  .حيحرجاله إىل قائله رجال الص: إىل الطرباين، وقال
(*)  

)١/١٧٧(  

  

هو : خرجت مع ابن اخليار إىل الشام، فسألنا عن وحشي، فقيل: عن جعفر بن عمرو الضمري، قال
  ).١(ذاك يف ظل قصره كأنه محيت 

  .يسريا) ٢(فجئنا، فسلمنا ووقفنا 
ال : تعرفين ؟ قال! يا وحشي : وكان ابن اخليار معتجرا بعمامته ما يرى وحشي إال عينيه ورجليه، فقال

  واهللا، إال أين أعلم أن عدي بن
اخليار تزوج امرأة يقال هلا أم قتال بنت أيب العيص، فولدت غالما مبكة، فاسترضعته، فحملته مع أمه، 

  .فناولتها إياه لكأين أنظر إىل قدميك
  .نعم: أال ختربنا عن قتل محزة، قال: فكشف عبيداهللا عن وجهه، مث قال: قال

  . اخليار ببدرإنه قتل طعيمة بن عدي بن



  .إن قتلت محزة بعمي فأنت حر: فقال يل موالي جبري
هل من :  قال سباع- وعينون جبل حتت أحد، بينه وبني أحد واد -عينني ) ٣(فلما خرج الناس عن 

  .حتاد اهللا ورسوله ؟ مث شد عليه، فكان كأمس الذاهب! يا ابن مقطعة البظور : مبارز ؟ فقال محزة
  .فرميته يف ثنته حىت خرجت احلربة من وركه) ٤(ة حىت مر علي فكمنت حلمزة حتت صخر

) ٥(إنه ال يهيج : فكنت بالطائف، فبعثوا رسال إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وقيل: إىل أن قال
  .الرسل

  .نعم: أنت وحشي ؟ قلت: فخرجت معهم، فلما رآين، قال
  .نعم: الذي قتل محزة ؟ قلت: قال

  .كقد كان االمر الذي بلغ
  ما: قال

__________  
  .الزق: احلميت) ١(
  ".ووقفنا " سقطت من املطبوع لفظة ) ٢(
  ".عام عينني " ويف البخاري : كذا يف االصل) ٣(

والسبب يف نسبة وحشي هذا العام إليه دون أحد، أن قريشا نزلوا : ٣٦٩ / ٧" الفتح " قال احلافظ يف 
  .عنده

  .ن السبخة على شفري الوادي مقابل املدينةفرتلوا بعينني جبل ببط: قال ابن إسحاق
  ".يب " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
  ".يقتل " حترفت يف املطبوع إىل ) ٥(

(*)  

)١/١٧٨(  

  

  .فرجعت: تستطيع أن تغيب عين وجهك ؟ قال
  الخرجن إليه لعلي أقتله، فأكايف به: فلما تويف وخرج مسيلمة قلت

  .محزة
أورق، ثائر ) ١( ما كان، فإذا رجل قائم يف ثلمة جدار كأنه مجل فخرجت مع الناس، وكان من أمرهم

رأسه، فأرميه حبربيت، فأضعها بني ثدييه حىت خرجت من بني كتفيه، ووثب إليه رجل من االنصار، 
  .فضربه بالسيف على هامته



عبد أمري املؤمنني قتله ال: قالت جارية على ظهر بيت: فسمعت ابن عمر يقول: قال سليمان بن يسار
  ).٢(االسود 

مث انتشر املسلمون يبتغون قتالهم فلم جيدوا قتيال إال وقد مثلوا به، إال حنظلة بن : قال موسى بن عقبة
  .أيب عامر، وكان أبوه أبو عامر مع املشركني، فترك الجله

 دينان قد أصبتهما، قد تقدمت إليك يف: وزعموا أن أباه وقف عليه قتيال، فدفع صدره برجله مث قال
  .مصرعك هذا يا دنيس، ولعمر اهللا إن كنت لو اصال للرحم برا بالوالد

  .ووجدوا محزة قد بقر بطنه، واحتمل وحشي كبده إىل هند يف نذر نذرته حني قتل أباها يوم بدر
  .فدفن يف منرة كانت عليه، إذا رفعت إىل رأسه، بدت قدماه، فغطوا قدميه بشئ من الشجر

لئن ): ٣(ن حممد بن كعب القرظي قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حدثين بريدة، ع: ابن إسحاق
  .ظفرت بقريش المثلن بثالثني منهم

  فلما رأى أصحاب رسول
__________  

  .سقطت من املطبوع) ١(
  .باب قتل محزة: يف املغازي) ٤٠٧٢(أخرجه البخاري ) ٢(

  ).٢٣٤٨( برقم ١٠٠ / ٢والطيالسي 
  .٧٣ - ٧٠ / ٢وانظر ابن هشام 

  ).١٧٦(يف الصفحة ) ٢(وانظر التعليق 
  ".قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم " سقطت من املطبوع عبارة ) ٣(

(*)  

)١/١٧٩(  

  

لئن ظفرنا م، لنمثلن م مثلة مل ميثلها أحد من : اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ما به من اجلزع قالوا
  )مبثل ما عوقبتم بهوإن عاقبتم فعاقبوا (العرب بأحد، فأنزل اهللا 

  .إىل آخر السورة ] ١٢٦: النحل[ 
  ).١(فعفا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، 

ملا قتل محزة أقبلت صفية : عن يزيد بن أيب زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: أبو بكر بن عياش
فإين :  وسلم، فقالأخته، فلقيت عليا والزبري، فأرياها أما ال يدريان، فجاءت النيب، صلى اهللا عليه

  .أخاف على عقلها، فوضع يده على صدرها ودعا هلا، فاسترجعت وبكت



لوال جزع النساء لتركته حىت حيشر من حواصل الطري وبطون : " مث جاء فقام عليه، وقد مثل به، فقال
ة، مث أمر بالقتلى، فجعل يصلي عليهم بسبع تكبريات ويرفعون، ويترك محزة، مث جياء بسبع" السباع 

  ).٢(فيكرب عليهم سبعا حىت فرغ منهم 
__________  

  .هو على إرساله ال يصح فإن بريدة هو ابن سفيان بن فروة االسلمي ضعفه غري واحد) ١(
  .متروك: وقال الدار قطين
  .فيه نظر: وقال البخاري
  .٩٦ / ٢بلية وانظر ابن هشام : سئل أمحد عن حديثه فقال: وقال العقيلي

  .ما جاء يف الصالة على الشهداء ودفنهم: خمتصرا يف اجلنائز، باب) ١٥١٣(اجه أخرجه ابن م) ٢(
  . وسكت عنه١٩٧ / ٣، واحلاكم ٧ / ١ / ٣وابن سعد 

  .مسعه أبو بكر بن عياش من يزيد وليسا مبعتمدين: ولكن الذهيب قال
ال من ال أحفظه إ:  وقال١٢ / ٤، والبيهقي ٤٧٤ / ٢، والدار قطين ٥٠٣ / ١وخرجه الطحاوي 

  .حديث أيب بكر بن عياش، عن يزيد بن أيب زياد، وكانا غري حافظني
  .لكن للحديث شواهد يصح ا

 حدثنا عفان ابن مسلم، عن محاد بن سلمة، عن ٤٦٣ / ١ففي الباب، عن ابن مسعود أخرجه أمحد 
 على عطاء بن السائب، عن الشعيب، عن ابن مسعود أن النساء كن يوم أحد خلف املسلمني جيهزن

  .جرحى املشركني
منكم من يريد : (فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس أحد منا يريد الدنيا، حىت أنزل اهللا عزوجل

، فلما خالف أصحاب النيب، صلى اهللا عليه )الدنيا، ومنكم من يريد اآلخرة مث صرفكم عنهم ليبتليكم
وسلم، يف تسعة، سبعة من االنصار ورجلني وسلم، وعصوا ما أمروا به أفرد رسول اهللا، صلى اهللا عليه 

  .من قريش
  .رحم اهللا رجال ردهم عنا: وهو عاشرهم، فلما رهقوه قال

  .فقام رجل من االنصار، فقاتل ساعة حىت قتل: قال
  رحم: فلما رهقوه أيضا قال

  .اهللا رجال ردهم عنا، فلم يزل يقول ذا، حىت قتل السبعة
  .ما أنصفنا أصحابنا: صاحبهفقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ل

  .اعل هبل: فجاء أبو سفيان فقال
  .اهللا أعلى وأجل: قولوا: فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

  .اهللا أعلى وأجل: فقالوا



  .لنا عزى وال عزى لكم: فقال أبو سفيان
  : = (*)قولوا: فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

)١/١٨٠(  

  

من حديث عقبة أن النيب، " الصحيحني " ويف ) ١(مل يصل عليهم أصح : ابريزيد ليس حبجة، وقول ج
  ).٢(صلى اهللا عليه وسلم، صلى على قتلى أحد صالته على امليت، فهذا كان قبل موته بأيام 

__________  
  .اهللا موالنا، والكافرون ال موىل هلم= 

ساء ويوم نسر، حنظلة حبنظلة، وفالن يوم بيوم بدر، ويوم لنا ويوم علينا ويوم ن: مث قال أبو سفيان
  .بفالن، وفالن بفالن

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال سواء، أما قتالنا فأحياء يرزقون، وقتالكم يف النار يعذبون، 
قد كانت يف القوم مثلة وإن كانت لعن غري مالمنا، ما أمرت وال يت، وال أحببت وال : قال أبو سفيان

  .ين وال سرينكرهت، وال ساء
  .فنظروا فإذا محزة قد بقر بطنه، وأخذت هند كبده فالكتها فلم تستطع أن تأكلها: قال

  .ال: أأكلت منه شيئا ؟ قالوا: فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
ما كان اهللا ليدخل شيئا من محزة النار، فوضع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، محزة فصلى عليه، : قال

  .رجل من االنصار، فوضع إىل جنبه فصلى عليهوجئ ب
  .فرفع االنصاري وترك محزة

مث جئ بآخر فوضعه إىل جنب محزة فصلى عليه، مث رفع وترك محزة حىت صلى عليه يومئذ سبعني صالة 
."  

  . وسنده جيد٢٩٠ / ١" شرح معاين اآلثار " وعن عبد اهللا بن الزبري، أحرجه الطحاوي يف 
 يف ٦١ - ٦٠ / ٤، وعن شداد بن اهلاد أخرجه النسائي ١٢٠ - ١١٩ / ٢م وعن جابر عند احلاك

  . وإسناده صحيح٢٩١ / ١" شرح معاين اآلثار " باب الصالة على الشهداء، والطحاوي يف : اجلنائز
  .٥٩٦ - ٥٩٥ / ٣صححه احلاكم 

خمري بني الصالة والصواب يف املسألة أنه : ٢٩٥ / ٤قال ابن القيم، رمحه اهللا، يف ذيب السنن ) ١(
  .عليهم وتركها ئ اآلثار لكل واحد من االمرين

  وهذه إحدى الروايات عن االمام
  .أمحد، وهي االليق بأصوله ومذهبه



باب الصالة على الشهيد، و : يف اجلنائز) ١٣٤٤(، والبخاري ١٥٣، ١٤٩ / ٤أخرجه أمحد ) ٢(
باب غزوة أحد، و : يف املغازي) ٤٠٤٢(باب عالمات النبوة يف االسالم، و : يف املناقب) ٣٥٩٦(
باب ما حيذر من زهرة الدنيا : يف الرقاق) ٦٤٢٦(باب أحد جبل حيبنا وحنبه، و : فيه) ٤٠٨٥(

باب إثبات : يف الفضائل) ٢٢٩٦(باب يف احلوض، ومسلم : يف الرقاق) ٦٥٩٠(والتنافس فيها، و 
وأنا شهيد "  إىل قوله ٦٢ - ٦١ / ٤حوض نبينا حممد، صلى اهللا عليه وسلم، وصفاته، والنسائي 

  ".عليكم 
مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب، عن : ونص مسلم من طريق وهب بن جرير، قال

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على قتلى أحد، مث صعد املنرب : مرثد، عن عقبة بن عامر قال
على احلوض، وإن عرضه كما بني أيلة إىل اجلحفة، إين إين فرطكم : " كاملودع لالحياء واالموات فقال

لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكين أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا، فتهلكوا 
  ".كما هلك من كان قبلكم 

  .فكانت آخر ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب: قال عقبة
(*)  

)١/١٨١(  

  

لئن ظفرت بقريش، المثلن بسبعني منهم : " يث ابن عباس وأيب هريرة قوله عليه السالمويروى من حد
  ).١(اآلية ): وإن عاقبتم(فرتلت " 

أخربنا عيسى بن عبيد الكندي، حدثين ربيع بن أنس، حدثين أبو العالية، عن أيب بن كعب أنه : عبدان
  .أصيب من االنصار يوم أحد سبعون

  .لئن أصبنا منهم يوما من الدهر، لنربني عليهم: الت االنصارفمثلوا بقتالهم، فق: قال
  .مرتني! ال قريش بعد اليوم : فلما كان يوم فتح مكة، نادى رجل ال يعرف

  .، اآلية)وإن عاقبتم(فأنزل اهللا على نبيه 
  ).٢" (كفوا عن القوم : " فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم،

__________  
  خالد بن خداش، عن صاحل املري، عن سليمان:  من طريق١٩٧ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(

التيمي، عن أيب عثمان النهدي، عن أيب هريرة، أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، نظر يوم أحد إىل محزة، 
  .وقد قتل ومثل به، فرأى منظرا مل ير منظرا قط أوجع لقلبه منه، وال أوجل

  .عوال للخرياترمحة اهللا عليك، قد كنت وصوال للرحم، ف: فقال



ولوال حزن من بعدك عليك لسرين أن أدعك حىت جتئ من أفواه شىت، مث حلف، وهو واقف مكانه، 
  .واهللا المثلن بسبعني منهم مكانك

وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به، ولئن صربمت هلو خري : (فرتل القرآن وهو واقف يف مكانه، مل يربح
  .للصابرين

  .حىت ختم السورة) 
  .كفر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عن ميينه، وأمسك عماد أرادو

  .وإسناده ضعيف لضعف صاحل املري، وبه أعله الذهيب
  . من طريق البزار وضعفه بصاحل أيضا٥٩٢ / ٢": تفسريه " وذكره ابن كثري يف 
ابن مردويه، والبيهقي  ونسبه إىل ابن املنذر، والطرباين، و١٣٥ / ٤" الدر املنثور " وذكره السيوطي يف 

  ".الدالئل " يف 
 من أن هذه اآلية مكية، وقصة أحد بعد ٧٩ / ٢" سريته " مث إن منت احلديث معل مبا قاله ابن كثري يف 

  .اهلجرة بثالث سنني، فكيف يلتئم هذا ؟
اين،  ونسبه إىل ابن املنذر والطرب١٣٥ / ٤" الدر املنثور " أما خرب ابن عباس فقد ذكره السيوطي يف 

  ".الدالئل " وابن مردويه، والبيهقي يف 
  .إسناده حسن) ٢(

  .باب ومن سورة النمل": التفسري " يف ) ٣١٢٨(، والترمذي ١٣٥ / ٥وأخرجه أمحد 
  .حديث حسن غريب من حديث أيب بن كعب: وقال

  ).١٦٩٥( وابن حبان ٣٥٩ / ٢واحلاكم 
بته إىل النسائي، وابن املنذر، وابن أيب حامت،  وزاد نس١٣٥ / ٤" الدر املنثور " وذكره السيوطي يف 

  ".الدالئل " وابن مردويه، والبيهقي يف 
(*)  

)١/١٨٢(  

  

جاءت صفية يوم أحد معها ثوبان حلمزة، فلما رآها : عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: يونس بن بكري
  .رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، كره أن ترى محزة على حاله

  .لزبري حيبسها، وأخذ الثوبنيفبعث إليها ا
أسهموا بينهما فأيهما طار له : وكان إىل جنب محزة قتيل من االنصار، فكرهوا أن يتخريوا حلمزة فقال

  أجود



  .الثوبني فهو له
  ).١(فأسهموا بينهما، فكفن محزة يف ثوب، واالنصاري يف ثوب 

قال النيب، : بري، عن ابن عباس قالعن إمساعيل بن أمية، عن أيب الزبري، عن سعيد بن ج: ابن إسحاق
ملا أصيب إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أار : صلى اهللا عليه وسلم،

اجلنة، وتأكل من مثارها، وتأوي إىل قناديل من ذهب معلقة يف ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم 
 أحياء يف اجلنة نرزق لئال ينكلوا عند احلرب وال من يبلغ إخواننا عنا أننا: ومشرم ومقيلهم قالوا

  .أنا أبلغهم عنكم: يزهدوا يف اجلهاد، قال اهللا
__________  

  .سنده جيد) ١(
 من طريق سليمان بن داود اهلامشي، عن ٤٠٢ - ٤٠١ / ٤ والبيهقي يف سننه ١٦٥ / ١وأخرجه أمحد 

 أيب الزبري، رضي اهللا عنه، أنه ملا كان يوم أخربين: عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن هشام، عن عروة قال
فكره النيب، صلى اهللا عليه : أحد، أقبلت امرأة تسعى، حىت إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال

  .وسلم، أن تراهم
  .املرأة املرأة: فقال

  .فتو مست أا أمي صفية: قال الزبري، رضي اهللا عنه
فلدمت يف صدري وكانت امرأة : تنتهي إىل القتلى، قالفخرجت أسعى إليها، فأدركتها قبل أن : قال

  .إليك ال أرض لك: جلدة، قالت
فوقفت وأخرجت ثوبني معها، : إن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عزم عليك قال: فقلت: قال

  .هذان ثوبان جئت ما الخي محزة، فقد بلغين مقتله، فكفنوه فيهما: فقالت
  .فيهما محزة فإذا إىل جنبه رجل من االنصار قتيل، قد فعل به كما فعل حبمزةفجئنا بالثوبني لنكفن : قال
  .فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن محزة يف ثوبني واالنصاري ال كفن له: قال
  .حلمزة ثوب ولالنصاري ثوب: فقلنا

صار له فقدرنامها فكان أحدمها أكرب من اآلخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما يف الثوب الذي 
."  

(*)  

)١/١٨٣(  

  



  ).١ ] (١٦٩: آل عمران) [ وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا(فأنزلت 
حدثين عاصم بن عمر، عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا، عن أبيه، مسعت رسول اهللا، : ابن إسحاق

درت مع أصحاب فحص أما واهللا لوددت أين غو: " صلى اهللا عليه وسلم، يقول إذا ذكر أصحاب أحد
  ).٢" (اجلبل 
  .قتلت معهم: يقول

وجاء بإسناد فيه ضعف عن جابر أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ملا رأى محزة قتيال، بكى، فلما رأى ما 
  )٣(مثل به شهق 

__________  
  .رجاله ثقات) ١(

عبد :  من طريق٢٩٧، ٨٨ / ٢باب يف فضل الشهادة، واحلاكم : يف اجلهاد) ٢٥٢٠(ورواه أبو داود 
اهللا بن إدريس، عن حممد بن إسحاق، عن إمساعيل بن أمية، عن أيب الزبري، عن سعيد بن جبري، عن ابن 

 من طريق ابن إسحاق، عن إمساعيل بن أمية، ٢٦٦ / ١، وأمحد ١١٩ / ٢عباس وأخرجه ابن هشام 
  .عن أيب الزبري، عن ابن عباس، ومل يذكرا فيه سعيد بن جبري

  .واالول أثبت: قال ابن كثري
: من طريق االعمش، عن عبد اهللا بن مرة، عن مسروق، قال) ١٨٨٧(وأخرجه مسلم يف صحيحه 

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا، بل أحياء عند رم (سألنا عبد اهللا بن مسعود عن هذه اآلية 
خضر، هلا قناديل معلقة بالعرش أرواحهم يف جوف طري : أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: قال) يرزقون

  .تسرح من اجلنة حيث شاءت مث تأوي إىل تلك القناديل
أي شئ نشتهي وحنن نسرح من اجلنة حيث : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا: فاطلع إليهم رم اطالعة فقال

  .شئنا ؟ ففعل ذلك م ثالث مرات
 ترد أرواحنا يف أجسادنا حىت نقتل يف يا رب نريد أن: فلما رأوا أم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا

  .سبيلك مرة أخرى
  ".فلما رأى أن ليس هلم حاجة تركوا 

  .إسناده قوي) ٢(
  ".حنض "  وفيه ٣٧٥ / ٣" املسند " وهو يف 

  .وهو حتريف" حبضن  " ٨٩ / ٣" سرية ابن كثري " ويف 
  .سفحه وما بسط منه: وفحص اجلبل

  . مطوال وسكت عنه وكذلك الذهيب١٩٩ خمتصرا و ١٩٧ / ٣أخرجه احلاكم ) ٣(
  .يف االوىل وصححاه يف الثانية املطولة

  .ويف سنده أبو محاد احلنفي املفضل بن صدقة وهو ضعيف، و عبد اهللا بن حممد بن عقيل وفيه لني



  .وقد عد الذهيب هذا احلديث يف ميزانه من منكرات أيب محاد احلنفي
(*)  

)١/١٨٤(  

  

 بن عبد يا ليل بن ناشب بن غرية بن سعد بن ليث عاقل بن أيب البكري: يلوق*  عاقل بن البكري - ١٦
  .بن بكري بن عبد مناة بن كنانة الليثي

  .كان امسه غافال، فسماه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عاقال: نسبه حممد بن سعد وقال
ابن أيب : ي يقوالنوكان أبو البكري حالف نفيل بن عبد العزى جد عمر، وكان أبو معشر، والواقد

  .البكري
  ).١(ابن البكري : وكان موسى بن عقبة، وابن إسحاق، وابن الكليب يقولون: قال

أسلم غافل، وعامر، وإياس، : أنبأنا حممد بن عمر، حدثنا حممد بن صاحل، عن يزيد بن رومان قال
  ).٢(وخالد، بنو أيب البكري مجيعا، وهم أول من بايع يف دار االرقم 

خرج بنو أيب البكري :  حممد بن عمر، حدثنا عبد اجلبار بن عمارة، عن عبد اهللا بن أيب بكر قالوأنبأنا
  .مهاجرين فأوعبوا، رجاهلم ونساؤهم، حىت غلقت أبوام

  .فرتلوا على رفاعة بن عبد املنذر باملدينة
املنذر، فقتال معا وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني عاقل وبني مبشر بن عبد : وقالوا: مث قال
  ببدر

__________  
: ، االستيعاب٦٠، تاريخ خليفة، ٢٣: ، طبقات خليفة٢٨٣ - ٢٨٢ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
 / ١: ، شذرات الذهب٢٧٣ / ٥: ، االصابة٨١ / ٥: ، العقد الثمني١١٦ / ٣: ، أسد الغابة٧١ / ٩
٩.  
  .٢٧٣ / ٥" االصابة "  وهو يف ٢٨٢ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
  .٢٧٣ / ٥" االصابة "  ويف ١١٦ / ٣" أسد الغابة "  وهو يف ٢٨٢ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

(*)  

)١/١٨٥(  

  



  .آخى بني عاقل وبني جمذر بن زياد: وقيل
  .استشهد عاقل يوم بدر شهيدا، وهو ابن أربع وثالثني سنة

  ).١(قتله مالك ابن زهري اجلشمي 
  

  . أو ابن أيب البكري* أخوه خالد بن البكري - ١٧
  .آخى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بينه وبني زيد بن الدثنة: قال ابن سعد

  .يف صفر سنة أربع، وله أربع وثالثون سنة) ٢(شهد خالد بدرا، وأحدا، وقتل يوم الرجيع 
  

   * * أخومها إياس بن أيب البكري- ١٨
وسلم، بينه وبني احلارث بن خزمة، وشهد بدرا آخى رسول اهللا، صلى اهللا عليه ): ٣(قال ابن سعد 
  .واملشاهد كلها

  .وشهد فتح مصر
  .تويف سنة أربع وثالثني

__________  
  .٤٧٧ / ١ وعند ابن هشام ١١٦ / ٣" أسد الغابة "  وهو يف ٢٨٣ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(

 / ٣: ، االستيعاب٧٥، ٧٤: ، تاريخ خليفة١٣: ، طبقات خليفة٢٨٣ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
  .٥١ / ٣: ، االصابة٢٦١ / ٤: ، العقد الثمني٩١ / ٢: ، أسد الغابة١٦٣ - ١٦٢

املراد هنا اسم موضع من بالد هذيل، على مثانية أميال من عسفان وفيه كانت املوقعة، من جهة ) ٢(
  .الغرب، وبه مسيت

  .عباب غزوة الرجي: يف املغازي) ٤٠٨٦(وخرب غزوة الرجيع يف البخاري 
  .١٢٣ / ٣" السرية " ، وعند ابن كثري يف ١٦٩ / ٢وعند ابن هشام 

 ١: ، أسد الغابة٢٣٠ / ١: ، االستيعاب٢٣: ، طبقات خليفة٢٨٣ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(* *) 
  .١٤٣ / ١: ، االصابة٣٣٩ / ٣: ، العقد الثمني١٨١/ 
  .٢٨٣ / ١ / ٣ابن سعد ) ٣(

(*)  

)١/١٨٦(  

  



  أخوهم الرابع
   *ر بن أيب البكري عام- ١٩

  .آخى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بينه وبني ثابت بن قيس بن مشاس: قال ابن سعد
  .شهد بدرا واملشاهد كلها مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

  .ما شهد بدرا إخوة أربعة سواهم: قلت
  ).١(واستشهد عامر يوم اليمامة 

  
ملطلب بن عبد مناف بن قصي، املطليب املهاجري البدري، ابن عباد بن ا * *  مسطح بن أثاثة- ٢٠

  .املذكور يف قصة االفك
__________  

 / ٥: ، االستيعاب١١٣: ، تاريخ خليفة٢٣: ، طبقات خليفة٢٨٣ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
  .٢٧٥ / ٥: ، االصابة٨٢ / ٥: ، العقد الثمني١١٨ / ٣: ، أسد الغابة٢٨٤

  .أصل معناها احلمامة) ١(
  .وأطلقت على هذا الصقع املعروف شرقي احلجاز الذي كانت تقيم به بنو حنيفة

  .وهناك آراء متعددة يف سبب هذه التسمية
  ".املصباح املنري " و " معجم البلدان " ، و "اللسان " انظر 

ي وملعرفة ما حدث يوم اليمامة من احلروب الطاحنة بني خالد بن الوليد ومسيلمة الكذاب، انظر الطرب
  .٣٦٧ - ٣٦١ / ٢يف التاريخ البن االثري " الكامل " ، و ٣٠١ - ٢٨١ / ٣" تارخيه " يف 

  .٩: ، طبقات خليفة٩٥: ، نسب قريش٣٦ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(* *) 
، ٢٠ / ٢: ، حلية االولياء٣٣: ، مشاهري علماء االمصار٤٢٥ / ٨: ، اجلرح والتعديل٣٢٨املعارف 

: ، العرب٨٩ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات١٥٦ / ٥: ، أسد الغابة٢٤٩ - ٢٤٨ / ١٠: االستيعاب
  .١٨٣ - ١٨٢ / ٩: ، االصابة١٧٩ / ٧ و ٤٤٥ - ٤٤٣ / ٦: ، العقد الثمني٣٥ / ١

(*)  

)١/١٨٧(  

  

  ).١(كان فقريا ينفق عليه أبو بكر 
  .كان قصريا، غائر العينني، شثن االصابع، عاش ستا ومخسني سنة: ذكره ابن سعد فقال

  .وتويف سنة أربع وثالثني، رضي اهللا عنه: قال



  .أن تنظر إىل هذا البدري شزرا هلفوة بدت منه، فإا قد غفرت، وهو من أهل اجلنة) ٢(إياك يا جري 
  .أن تلوح بقذف أم املؤمنني بعد نزول النص يف براءا فتجب لك النار) ٣(وإياك يا رافضي 

  
  . عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث االوسيابن جرب بن) خ، ت، س * ( أبو عبس- ٢١

  وامسه
__________  

فلما ..." ، يف اية احلديث هذا...لوال إذ مسعتموه: يف التفسري، باب) ٤٧٥٠(أخرج البخاري ) ١(
أنزل اهللا يف براءيت، قال أبو بكر الصديق، رضي اهللا عنه، وكان ينفق على مسطح ابن أثاثة لقرابته منه 

  . واهللا ال أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال:وفقره
وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل : (فأنزل اهللا

 بلى واهللا إين أحب: قال أبو بكر) اهللا، وليعفوا وليصفحوا، أال حتبون أن يغفر اهللا لكم واهللا غفور رحيم
  .أن يغفر اهللا يل

  ".واهللا ال أنزعها منه أبدا : فرجع إىل النفقة اليت كان ينفق عليه، وقال
  .سهل مهزة جرئ لتتسق السجعة مع البدري) ٢(

  .إذا هجم على االمر بدون توقف: وهو على فعيل من جرؤ
  ".جربي " وقد حترفت يف املطبوع إىل 

  . اليب احلسن االشعري٨٩ / ١" الميني مقاالت االس" انظر يف سبب تسميتهم بذلك ) ٣(
 / ٥: ، اجلرح والتعديل٣٢٦: ، املعارف٧٩: ، طبقات خليفة٢٣ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 

 / ٢: ، تاريخ االسالم١٦٢١: ، ذيب الكمال٤٣١ / ٣: ، أسد الغابة٣٥ / ٦: ، االستيعاب٢٢٠
  .٤٥٤: تذهيب الكمال، خالصة ٢٧٠ / ٦: ، االصابة١٥٦ / ١٢: ، ذيب التهذيب١٢٠

(*)  

)١/١٨٨(  

  

  .عبد الرمحن
  .بدري كبري له ذرية باملدينة وببغداد

  .وكان يكتب بالعربية، وكان هو وأبو بردة ابن نيار يكسران أصنام بين حارثة
  .آخى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بينه وبني خنيس بن حذافة السهمي

  ).٢(وكان عمر وعثمان يبعثانه مصدقا ) ١(بن االشرف شهد بدرا واملشاهد، وكان فيمن قتل كعب 



  .حدث عنه ابنه زيد، وحفيده أبو عبس بن حممد بن أيب عبس، وعباية بن رفاعة
  .مات باملدينة سنة أربع وثالثني، وصلى عليه عثمان، وعاش سبعني سنة، وقربه بالبقيع

  
عمرو بن احلاف بن قضاعة االنصاري ، مالك بن التيهان بن بلي بن أبو اهليثم*  ابن التيهان - ٢٢

  .حليف بين عبد االشهل
  .قاله مجاعة

__________  
  .باب قتل كعب بن االشرف: يف املغازي) ٤٠٣٧(خرب قتله أخرجه البخاري ) ١(

  .هو الذي يأخذ صدقات النعم: بتخفيف الصاد: املصدق) ٢(واحلديث طويل فلرياجع هناك 
، ١٤٩: ، تاريخ خليفة٣٣٢، ٧٨: ، طبقات خليفة٢٣ - ٢١ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 

، ٢٢٨: ، االستبصار٣٢: ت: ، مشاهري علماء االمصار٢٠٧ / ٨: ، اجلرح والتعديل٢٧٠: املعارف
 / ١: ، العرب٨٠ - ٧٩ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات١٤ / ٥: ، أسد الغابة٣٠٥ / ٩: االستيعاب

  .٣١ / ١: ، شذرات الذهب٤٠ / ٩: ، االصابة٣٤٤ / ٩: ، جممع الزوائد٢٤
(*)  

)١/١٨٩(  
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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .ن الشامي ، ويسألكم الدعاء قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمح

  .هو من االوس، من أنفسهم: وقال عبد اهللا بن حممد بن عمارة االنصاري
هو ابن التيهان بن مالك بن عمرو بن زيد بن عمرو بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو : مث قال

  .بن مالك بن االوس
  وأمه من بين جشم

  .املذكور
ره االصنام يف اجلاهلية ويؤفف ا، ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن كان أبو اهليثم يك: قال الواقدي

  .زرارة
  .وكانا من أول من أسلم من االنصار مبكة

وجيعل يف الثمانية الذين لقوا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، مبكة، وجيعل يف الستة، ويف أهل العقبة 
  ).١(االوىل االثين عشر، ويف السبعني 

  .ى اهللا عليه وسلم، بينه وبني عثمان بن مظعونآخى رسول اهللا، صل
  .بعد ابن رواحة) ٣(خارصا ) ٢(شهد بدرا واملشاهد، وبعثه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، إىل خيرب 

وعن حممد بن حيىي بن حبان أن أبا اهليثم بعثه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، خارصا، مث بعثه أبو 
  . إذا خرصت لرسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فرجعت، دعا يلإين كنت: بكر، فأىب، وقال

  .تويف أبو اهليثم يف خالفة عمر: وعن صاحل بن كيسان قال
__________  

  . بأطول مما هنا فراجعه٤٤٨ / ٣" الطبقات " اخلرب يف ) ١(
  .من املطبوع" إىل خيرب " سقطت ) ٢(
حزر ما على النخل من الرطب مثرا، : اء، وهوبفتح اخلاء، وحكي بكسرها، وبسكون الر: اخلرص) ٣(



  .وهو تقدير بظن ال إحاطة
  = (*)وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم، يف تفسريه، أن الثمار إذا أدركت من الرطب 

)١/١٩٠(  

  

  .تويف سنة عشرين: وقال غريه
  .هذا أثبت عندنا ممن روى أنه قتل بصفني مع علي: قال الواقدي

 عبد اللطيف، أنبأنا عبد احلق، أنبأنا أبو احلسن احلاجب، أنبأنا أبو احلسن احلمامي، أخربنا سنقر، أخربنا
أنبأنا ابن قانع، حدثنا حممد بن بشر، حدثنا حممد بن جامع العطار، حدثنا عبد احلكيم بن منصور، حدثنا 

  عبد
: " ليه وسلم قالامللك بن عمري، عن أيب سلمة عن أيب اهليثم بن التيهان أن رسول اهللا صلى اهللا ع

  ).١" (املستشار مؤمتن 
__________  

خيرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا : والعنب، مما جتب فيه الزكاة، بعث السلطان خارصا ينظر فيقول
  .مترا، فيحصيه

  .وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم، وخيلي بينهم وبني الثمار
  .فإذا جاء وقت اجلذاذ أخذ منهم العشر

  .ضعيف جداإسناده ) ١(
ال يتابع على أحاديثه، وشيخه عبد : حممد بن جامع العطار ضعفه أبو يعلى، وأبو حامت، وقال ابن عدي

  .متروك: احلكيم بن منصور قال حيىي بن معني والدار قطين
ليس بثقة، وقال أبو أمحد : ضعيف، وقال النسائي: ال يكتب حديثه، وقال أبو داود: وقال أبو حامت

  . احلديث، لكن منت احلديث صحيحذاهب: احلاكم
ما جاء : يف الزهد، باب) ٢٣٧٠(باب يف املشورة، والترمذي : يف االدب) ٥١٤٨(فقد رواه أبو داود 

باب املستشار مؤمتن، وابن : يف االدب) ٢٨٢٣(يف معيشة أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، و 
ريق شيبان، عن عبد امللك بن عمري، عن باب املستشار مؤمتن، كلهم من ط: يف االدب) ٣٧٤٥(ماجه 

  ".املستشار مؤمتن : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: أيب سلمة، عن أيب هريرة قال
 كلهم من طريق االعمش، عن ٢١٩ / ٢، والدارمي )٣٧٤٦(، وابن ماجه ٢٧٤ / ٥وأخرجه أمحد 

املستشار مؤمتن : " هللا عليه وسلم، قالأيب عمرو الشيباين، عن أيب مسعود االنصاري، عن النيب، صلى ا



."  
(*)  

)١/١٩١(  

  

 بن عمرو بن عبد مشس بن عبدود بن نصر بن حسل بن عامر بن لؤي بن ابن سهيل*  أبو جندل - ٢٣
  .غالب بن فهر العامري القرشي، وامسه العاص

رب حيجل يف كان من خيار الصحابة، وقد أسلم وحبسه أبوه وقيده، فلما كان يوم صلح احلديبية، ه
  قيوده، وأبوه حاضر بني يدي النيب، صلى اهللا عليه وسلم، لكتاب

  .الصلح
  .هذا أول من أقاضيك عليه يا حممد: فقال
  .هبه يل: فقال
  .فأىب

  .أرد إىل الكفر ؟ مث إنه هرب! يا مسلمون : فرده وهو يصيح ويقول
  .، ويف املغازي)١(وله قصة مشهورة مذكورة يف الصحيح 

  جر، وجاهد،مث خلص وها
__________  

، التاريخ ١١٣: ، تاريخ خليفة٣٠٠، ٢٦: ، طبقات خليفة١٢٧ / ٢ / ٧: طبقات ابن سعد(*) 
 ٢: ، ذيب االمساء واللغات٥٦ - ٥٤ / ٦: ، أسد الغابة١٧٣ / ١١: ، االستيعاب٥٠ / ١: الصغري

: ، االصابة٣٤ - ٣٣/  ٨: ، العقد الثمني٢٢ / ١: ، العرب٢٦ / ٢: ، تاريخ االسالم٢٠٦ - ٢٠٥/ 
  .١٣٧ - ١٣٤ / ٧: ، ذيب تاريخ ابن عساكر٣٠ / ١: ، شذرات الذهب٢٦٧، ١٣ / ٥
صاحل النيب، صلى اهللا عليه " باب الصلح مع املشركني وفيه : يف الصلح) ٢٧٠٠(أخرجه البخاري ) ١(

ه إليهم، ومن أتاهم من على أن من أتاه من املشركني رد: وسلم، املشركني يوم احلديبية على ثالثة أشياء
: املسلمني مل يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم ا ثالثة أيام، وال يدخلها إال جبلبان السالح

  .السيف والقوس وحنوه
  ".فجاء أبو جندل حيجل يف قيوده فرده إليهم 

نا وعلى أال يأتينك م: فقال سهيل: وفيه) ٢٧٣٢، ٢٧٣١(وأخرج حديث الصلح والشروط مطوال 
  . إال رددته إلينا- وإن كان على دينك -رجل 

كيف يرد إىل املشركني وقد جاء مسلما ؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو ! سبحان اهللا : قال املسلمون



جندل بن سهيل بن عمرو يرسف يف قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حىت رمى بنفسه بني أظهر 
  .املسلمني

  .ن أقاضيك عليه أن ترده إيل أول م- يا حممد -هذا : فقال سهيل
  .فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إنا مل نقض الكتاب بعد

  .فواهللا إذا مل أصاحلك علي شئ أبدا: قال
  .قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فأجزه يل

  .ما أنا مبجيزه لك: قال
  .ما أنا بفاعل: بلى، فافعل قال: قال

  .بل قد أجزناه لك: قال مكرز
أرد إىل املشركني وقد جئت مسلما ؟ أال ترون ما قد لقيت ؟ ! أي معشر املسلمني : ندلقال أبو ج

 - ٣١٢ / ٣" السرية " واحلديث بطوله يف ابن كثري يف ..." وكان قد عذب عذابا شديدا يف اهللا
  .٣١٨ / ٢، وابن هشام ٣٣٧

(*)  

)١/١٩٢(  

  

  االردن سنةمث انتقل إىل جهاد الشام، فتويف شهيدا يف طاعون عمواس ب
  .مثاين عشرة

  
  .خرج مع أبيه إىل بدر يكتم إميانه *  وأخوه عبد اهللا بن سهيل- ٢٤

  .فلما التقى اجلمعان، حتول إىل املسلمني، وقاتل، وعد بدريا، رضي اهللا عنه
  .وله غزوات ومواقف، واستشهد يوم اليمامة، وله مثان وثالثون سنة

  .جر إىل احلبشة اهلجرة االوىل رضي اهللا عنهبل هو السابقني االولني، وإنه ها: وقيل
ملا حج أبو بكر بالناس، قبل حجة الوداع، لقيه سهيل ابن عمرو رضي اهللا عنه : وذكر الواقدي قال

" يشفع الشهيد لسبعني من أهله : " بلغين يا أبا بكر أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال: فقال
  .فأرجو أن يبدأ عبد اهللا يب) ١(
__________  

، أسد ٢٣٦ / ٦: ، االستيعاب٦٧ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٥٩ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
  .٣٠٤ / ٧: ، االصابة٢٦ / ٢: ، تاريخ االسالم٢٧١ / ٣: الغابة



باب الشهيد يشفع، من طريق حيىي بن حسان، عن الوليد : يف اجلهاد) ٢٥٢٢(أخرجه أبو داود ) ١(
أبشروا : دخلنا على أم الدرداء وحنن أيتام فقالت: ران بن عتبة الذماري قالبن رباح الذماري، عن من

وهذا سند ..." يشفع الشهيد: قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،: فإين مسعت أبا الدرداء يقول
  .حسن

  .رجاله ثقات غري منران بن عتبة الذماري، فإنه مل يوثقه غري ابن حبان
  .حسن احلديثوقد روى عنه اثنان، ومثله 

  ).١٦١٢(وقد صحح حديثه هذا ابن حبان 
(*)  

)١/١٩٣(  

  

  . ملا استشهد سنة اثنيت عشرة باليمامة- إن كان قاله -فهذا ال يستقيم، لكن قاله 
  

   *أبومها] بن عمرو [  وسهيل - ٢٥
  ).١(يكىن أبا يزيد 

  .وكان خطيب قريش، وفصيحهم، ومن أشرافهم
  ).٢" (وسهل أمركم : " لنيب، صلى اهللا عليه وسلم،ملا أقبل يف شأن الصلح، قال ا

  .تأخر إسالمه إىل يوم الفتح، مث حسن إسالمه
  .وكان قد أسر يوم بدر وختلص

يأخذون عريكم ؟ من ) ٣(أتاركون أنتم حممدا والصباة ! يال غالب : قام مبكة وحض على النفري، وقال
  .أراد ماال، فهذا مال، ومن أراد قوة، فهذه قوة

  . مسحا جوادا مفوهاوكان
وقد قام مبكة خطيبا عند وفاة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بنحو من خطبة الصديق باملدينة، 

  .فسكنهم وعظم االسالم
__________  

، ٣٠٠، ٢٦: ، طبقات خليفة٤١٩ - ٤١٧: ، نسب قريش١٢٦ / ٢ / ٧: طبقات ابن سعد(*) 
 / ٤: ، اجلرح والتعديل٢٨٤: ، املعارف١٠٤ - ١٠٣ / ٤: ، التاريخ الكبري٩٠، ٨٢: تاريخ خليفة

، ذيب ٤٨٠ / ٢: ، أسد الغابة٢٨٧ / ٤: ، االستيعاب١٨٠: ت: ، مشاهري علماء االمصار٢٤٥
: ، االصابة٦٣٠ - ٦٢٤ / ٤: ، العقد الثمني٢٦ / ٢: ، تاريخ االسالم٢٣٩ / ١: االمساء واللغات



  .٣٠ / ١: ، شذرات الذهب٤٣٠ / ١٣: ، كرت العمال٢٨٧ / ٤
  ".زيد " تصحفت يف املطبوع إىل ) ١(
باب الشروط : يف الشروط) ٢٧٣٢) (٢٧٣١(قطعة من احلديث الطويل الذي أخرجه البخاري ) ٢(

  .يف اجلهاد
قد " فأخربين أيوب عن عكرمة أنه ملا جاء سهيل بن عمرو، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال معمر

  ".سهل لكم من أمركم 
  .مجع صابئ: اةالصب) ٣(

  .وهو من يترك دينه لدين آخر
وكان املشركون يسمون املسلمني الصباة، الم خرجوا من دين الشرك إىل دين االسالم وقد أمت 

كلمة غري ظاهرة : " هذه الكلمة على املنجد فلم يتبينها وأثبت مكاا ثالث نقط وعلق يف اهلامش
  ".ولعلها وأصحابه 

(*)  

)١/١٩٤(  

  

كان سهيل بعد كثري الصالة والصوم والصدقة، خرج جبماعته إىل الشام جماهدا، : زبري بن بكارقال ال
  إنه صام وجد حىت شحب لونه وتغري،: ويقال

  .وكان كثري البكاء إذا مسع القرآن
  .يوم الريموك) ١(وكان أمريا على كردوس 

  ).٢(استشهد يوم الريموك : قال املدائين وغريه
  .مات يف طاعون عمواس: الواقديوقال الشافعي، و

  .حدث عنه يزيد بن عمرية الزبيدي وغريه
  

ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي  *  الرباء بن مالك- ٢٦
  .بن النجار، االنصاري النجاري املدين

ى اهللا عليه وسلم، أنس البطل الكرار صاحب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأخو خادم النيب، صل
  .بن مالك

  .شهد أحدا، وبايع حتت الشجرة
__________  



  .الطائفة العظيمة من اخليل واجليش: الكردوس) ١(
  .واجلمع كراديس

واد بناحية الشام يف طرف الغور يصب فيه ر االردن، وفيه حدثت املعركة العظيمة بني : الريموك) ٢(
  .ظهر قيصر الروم النه مل تقم له قائمة بعدهااملسلمني والروم، فكانت القاصمة ل

  .وكان االمري للجيش يف هذه املعركة خالد بن الوليد رضي اهللا عنه
  .٤٣٤ / ٥" معجم البلدان " انظر 

  . وما بعدها١٢٠": تاريخ خليفة " و 
  .للهجرة) ١٣(يف التاريخ أحداث عام " الكامل " وانظر الطربي و 

، التاريخ ١١٧ / ٢ / ٢: ، التاريخ الكبري١٤٦: ، تاريخ خليفة٩  /١ / ٧: طبقات ابن سعد(*) 
: ، مشاهري علماء االمصار٣٩٩ / ٢: ، اجلرح والتعديل٢٠٩ / ٣: ، تاريخ الطربي٥٥ / ١: الصغري

 ١: ، أسد الغابة٢٨٤ / ١: ، االستيعاب٣٥٠ / ١: ، حلية االولياء٣٦ - ٣٤: ، االستبصار٣٧: ت
 ١٣: ، كرت العمال٢٣٥ / ١: ، االصابة٣٢٤ / ٩: ، جممع الزوائد٣٤ / ٢: ، تاريخ االسالم٢٠٦/ 
 /٢٩٤.  

(*)  

)١/١٩٥(  

  

  ال تستعملوا الرباء على: كتب عمر بن اخلطاب إىل أمراء اجليش: قيل
  ).١(جيش، فإنه مهلكة من املهالك يقدم م 

لى أسنة رماحهم، وبلغنا أن الرباء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن حيتملوه على ترس، ع
  .ويلقوه يف احلديقة

  .فاقتحم إليهم، وشد عليهم، وقاتل حىت افتتح باب احلديقة
  ).٢(فجرح يومئذ بضعة ومثانني جرحا، ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه 

  .وقد اشتهر أن الرباء قتل يف حروبه مئة نفس من الشجعان مبارزة
:  للرباء بن مالك-) ٣( يعين يف حصار تستر -قال االشعري : ين، قالمعمر عن أيوب، عن ابن سري

  .إن قد دللنا على سرب خيرج إىل وسط املدينة، فانظر نفرا يدخلون معك فيه
  .انظر رجال من قومك طريفا جلدا: فقال الرباء زأة بن ثور

  .فسمه يل
  .حلاجة: ومل ؟ قال: قال



  .فإين أنا ذلك الرجل: قال
__________  

، ٢٠٦ / ١" أسد الغابة " ، و ١٠ / ١ / ٧، وابن سعد ٢٩١ / ٣للحاكم " املستدرك " هو يف ) ١(
  .٢٨٥ / ١" االستيعاب " و 
  . عن بكر بن سليمان، عن ابن إسحاق١٠٩" تارخيه " أخرجه خليفة بن خياط يف ) ٢(

 من طريق بقي ٢٨٧/  ١" االستيعاب " ، وابن عبد الرب يف ٢٣٦ / ١" االصابة " وذكره احلافظ يف 
  ".أيب اسحاق " إىل " ابن اسحاق " بن خملد، عن خليفة، وقد حترف فيهما 

  ".أيب بكر " إىل " االصابة " يف " بكر " و 
  .هي أعظم مدينة خبوزستان) ٣(

  .فيها قرب الرباء بن مالك
  .كانت مشهورة بصناعة الثياب والعمائم

  .البصرة لقرا منهاوعند ما فتحت جعلها عمر بن اخلطاب من أرض 
 وما بعدها، وابن ٥٤٦ / ٢يف التاريخ " الكامل " ، و ٨٩ - ٧٧ / ٤وانظر خرب فتحها يف الطربي 

  . وما بعدها٨٥ / ٧" البداية " كثري يف 
: ص" تاريخ خليفة " ، و ٣١ - ٢٩ / ١" معجم البلدان " ، و ٢٩ / ٢للذهيب " تاريخ االسالم " و 
)١٤٤.(  

(*)  

)١/١٩٦(  

  

  .دللنا على سرب، وأردنا أن ندخله: لقا
  .فأنا معك: قال

فدخل جمزأة أول من دخل، فلما خرج من السرب، شدخوه بصخرة، مث خرج الناس من السرب، 
  ).١(فخرج الرباء، فقاتلهم يف جوف املدينة، وقتل، رضي اهللا عنه، وفتح اهللا عليهم 

كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو " : سالمة، عن عمه عقيل، عن الزهري، عن أنس مرفوعا قال
وإن الرباء لقي املشركني وقد أوجع املشركون يف " أقسم على اهللا البره، منهم الرباء بن مالك 

إنك لو أقسمت على اهللا : إن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال! يا براء : املسلمني، فقالوا له
  .البرك، فأقسم على ربك

  .ا منحتنا أكتافهمأقسم عليك يا رب مل: قال



  ).٢(وذكر احلديث 
  ، عن حممد بن سريين،)٣(حدثنا أبو سهل البصري : عبد السالم بن مطهر
__________  

  .رجاله ثقات، لكنه منقطع) ١(
  .ابن سريين مل يسمع من الرباء

  . وصححه، ووافقه الذهيب٢٩٢ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(
  .٢٨٦ / ١" االستيعاب " وابن عبد الرب يف 

  .باب مناقب الرباء بن مالك: يف املناقب) ٣٨٥٣(خرجه الترمذي وأ
قال رسول اهللا، صلى : من طريق جعفر بن سليمان، أخربنا ثابت وعلي بن زيد، عن أنس بن مالك قال

  .كم من أشعث أغرب ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهللا البره: " اهللا عليه وسلم
  .حديث حسن صحيح من هذا الوجههذا : وقال" منهم الرباء بن مالك 

  .وهو كما قال
  .البعيد العهد بالدهن والتسريح والغسل: واالشعث
  .الثوب اخللق: والطمر

  .ال يعرف وال يعلم به لقلة شأنه: ال يؤبه له
  .لصدقه وجعله بارا غري حانث: البره

  .هو حممد بن عمرو االنصاري، الواقفي، وهو ضعيف: أبو سهل البصري) ٣(
  ".النضري " رف يف املطبوع إىل وقد حت

(*)  

)١/١٩٧(  

  

أختشى علي أن أموت على فراشي : تتغىن ؟ قال: عن أنس أنه دخل على أخيه الرباء وهو يتغىن فقال
  ).١(وقد قتلت تسعة وتسعني نفسا من املشركني مبارزة، سوى ما شاركت فيه املسلمني ؟ 

زعم ثابت، عن أنس :  به القرآن ؟ وقال محاد بن سلمةتتغىن بالشعر وقد أبدلك اهللا! يا أخي : ويف رواية
أتراين أموت على فراشي : إىل مىت هذا ؟ قال: دخلت على الرباء وهو يتغىن، ويرمن قوسه، فقلت! قال 

  ).٢(؟ واهللا لقد قتلت بضعا وتسعني 
  .)٤(فطعنه، فصرعه، وأخذ سلبه ) ٣(بارز الرباء مرزبان الزارة : عن حممد قال: ابن عون

  .استشهد يوم فتح تستر سنة عشرين



__________  
  .إسناده ضعيف لضعف أيب سهل) ١(

عبد اهللا بن عوف، عن مثامة بن أنس، عن أنس، وصححه، :  من طريق٢٩١ / ٣لكن احلاكم أخرجه 
  .ووافقه الذهيب

  .بإسناد صحيح:  عن البغوي وقال٢٣٦ / ١" االصابة " وذكره احلافظ يف 
عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن :  من طريق٣٥٠ / ١" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 

  .سريين، عن أنس بن مالك
  .٢٨٥ / ١" االستيعاب " وانظر 

  . وإسناده صحيح١٠ / ١ / ٧البن سعد " الطبقات " هو يف ) ٢(
  .لفظ املرة من الزار) ٣(

  .وعني الزارة بالبحرين معروفة
  .والزارة قرية كبرية ا

  .مرزبان الزارة وله ذكر يف الفتوحومنها 
  .للهجرة يف أيام أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وصوحلوا) ١٢(وقد فتحت الزارة سنة 

يف أحداث سنة اثنيت عشرة " البداية " ، و "الكامل " ، والطربي، و ١٢٦ / ٣" معجم البلدان " انظر 
  .للهجرة

  .٢٠٦ / ١" أسد الغابة " انظر ) ٤(
(*)  

)١/١٩٨(  

  

، احلارث بن عبد املطلب اهلامشي، أبو احلارث ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم*  نوفل - ٢٧
  .سفيان بن احلارث كان نوفل أسن من عمه العباس) ١(أخو أيب 

  .حضر بدرا مع املشركني، فأسر، ففداه عمه العباس، مث أسلم، وهاجر عام اخلندق
  .، بينه وبني العباس، وقد كانا شريكني يف اجلاهلية متصافينيآخى النيب، صلى اهللا عليه وسلم: وقيل

شهد نوفل بيعة الرضوان، وأعان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يوم حنني بثالثة آالف رمح، وثبت 
  .معه يومئذ، وما علمت له رواية وال ذكرا بأكثر مما أوردت

  .مات سنة عشرين، وقيل مات سنة مخس عشرة: قيل
  .بين هاشم يف زمانهوكان أسن 



  
   * * وابنه احلارث بن نوفل- ٢٨

  .أسلم مع أبيه
  .وويل مكة لعمر وعثمان

  .إنه نزل البصرة، وبىن ا دارا: وقد استعمله النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على بعض العمل، وقيل
  .مات يف خالفة عثمان عن حنو من سبعني سنة

__________  
: ، مشاهري علماء االمصار٤٨٧ / ٨: ، اجلرح والتعديل١٣٤: يفة، تاريخ خل٦: طبقات خليفة(*) 
 / ٢: ، ذيب االمساء واللغات٣٧٠ - ٣٦٩ / ٥: ، أسد الغابة٣٣٥ / ١٠: ، االستيعاب١٦٦: ت

  .١٩٤ / ١٠: ، االصابة٣٥٣ - ٣٥١ / ٧: ، العقد الثمني١٣٤
  .من املطبوع" أيب " سقطت لفظة ) ١(

، أسد ٢٣٦ / ٦: ، االستيعاب٦٧ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٩٥ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(* *) 
  .٣٠٤ / ٧: ، االصابة٢٦ / ٢: ، تاريخ االسالم٢٧١ / ٣: الغابة
(*)  

)١/١٩٩(  

  

  )ع * ( وابنه عبد اهللا بن احلارث- ٢٩
  .ابن نوفل اهلامشي

  .ولقبه ببة
  .ولد يف حياة النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  .يد على تأمريه عليهماجتمع أهل البصرة عند موت يز
  .هو ابن أخت معاوية بن أيب سفيان، وامسها هند: قال الزبري بن بكار

اصطلح أهل ) ١(تسود أهل الكعبه * النكحن ببه جارية خدبه * يا ببة يا ببه : هي كانت تنقزه وتقول
  . فأقره عليهم:البصرة، فأمروه عند هروب عبيداهللا بن زياد، وكتبوا إىل ابن الزبري بالبيعة له، قال

  .حدث عن عمر، وعثمان، وأيب بن كعب، وعلي، والعباس، وكعب االحبار، وطائفة، وأرسل حديثا
  .شهد اجلابية مع عمر

  حدث عنه ابناه إسحاق، و عبد اهللا، وأبو التياح يزيد بن محيد، وابن
__________  



، ٢٠٢، ١٩١: ة، طبقات خليف٨٦، ٣١ - ٣٠: ، نسب قريش٣٣ / ١ / ٤: طبقات ابن سعد(*) 
 - ٣٠ / ٥: ، اجلرح والتعديل٦٣ / ٥: ، التاريخ الكبري٢٥٩، ٢٥٨: ، تاريخ خليفة٢٣٩، ٢٣١
، ذيب ٢٠٦ / ٣: ، أسد الغابة١٤٣ / ٦: ، االستيعاب٤٨٠: ت: ، مشاهري علماء االمصار٣١

 ،١٢٩ - ١٢٨ / ٥: ، العقد الثمني٩٨ / ١: ، العرب٢٦٣ / ٣: ، تاريخ االسالم٦٧٣: الكمال
: ، شذرات الذهب١٩٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠١ / ٧: ، االصابة١٨٠ / ٥: ذيب التهذيب

٩٥ - ٩٤ / ١.  
ويف " تسود " بدل " جتب "  وفيهما ٢٠٧ / ٣" االستيعاب " ، و ٢٢١ / ١" اللسان " الرجز يف ) ١(

" جتب " ية عنده والروا) ٧٠: (البن دريد ص" االشتقاق " ، ويف )١٠٤٢(للمربد " الكامل " حاشية 
  .وفسرها بأا تغلب نساء قريش جبماهلا

مكرمة حمبة حتب أهل الكعبة ورواية * النكحن ببة جارية خدبة : ٢١٢ / ١" تاريخ بغداد " وأما رواية 
  .جارية يف قبة متشط رأس لعبة* النكحن ببة : ١٣٧ / ٤الكامل 

(*)  

)١/٢٠٠(  

  

بن أيب زياد، وأبو إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز، شهاب، و عبد امللك بن عمري، ومواله يزيد 
  .وآخرون

هو ثقة تابعي، أتت به أمه إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إذ دخل عليها فتفل يف فيه، : قال ابن سعد
  ).١(ودعا له 

 وخرج هاربا من البصرة إىل عمان خوفا من احلجاج عند فتنة عبد الرمحن بن حممد بن االشعث: قال
  .، فمات بعمان يف سنة أربع ومثانني)٢(

  .مات سنة ثالث ومثانني: وقال أبو عبيد
كان من أبناء الثمانني، وحديثه يف الكتب الستة، وكان كثري احلديث، حيدث أيضا عن صفوان بن : قلت

  .أمية، وأم هانئ بنت أيب طالب، وحكيم بن حزام
  

اهلامشي، أخو إسحاق ) ٣(ابن نوفل، أبوحيىي ) خ، م * ( وابنه عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث- ٣٠
  .وحممد

  .حدث عن أبيه، وابن عباس، و عبد اهللا بن خباب بن االرت، و عبد اهللا ابن شداد
__________  



  . بغري سند، يف ترمجة احلارث بن نوفل٣٩ / ١ / ٤ابن سعد ) ١(
  . بدون سند أيضا٢١١ / ١وهو يف تاريخ بغداد 

لع ابن االشعث احلجاج واجتمع له الناس والقراء يف البصرة والكوفة، وكان وذلك عند ما خ) ٢(
  .اللقاء االليم، وموقعة دير اجلماجم، وقتل القراء وبقية الصحابة

البن كثري يف أحداث عام " البداية " ، والطربي، و ٤٩٣ - ٤٦١ / ٤يف التاريخ " الكامل " انظر 
، ٨٦: ، نسب قريش٢٣٣ / ١ / ٥: ات ابن سعدطبق(*) ، ففيها تفصيل وأي تفصيل ٨٣، ٨٢

  ، تاريخ١٢٦ / ٥: التاريخ الكبري
  .٢٨٤ / ٥: ، ذيب التهذيب١٨ / ٤: االسالم

  ".إسحاق " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
(*)  

)١/٢٠١(  

  

  .حدث عنه أخوه عون، والزهري، وعاصم بن عبيداهللا، و عبد احلميد اخلطايب
  .ةوكان من صحابة سليمان اخلليف

يف سنة سبع وتسعني، وهو مع اخلليفة ) ١(ثقة، قليل احلديث، قتلته السموم باالبواء : قال ابن سعد
  .سليمان، فصلى عليه

  
  .ابن عبد املطلب*  سعيد بن احلارث - ٣١

  .ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢(له حديث واحد فيمن لقي اهللا مؤمنا دخل اجلنة 

  .ر، لكن يف إسناده ابن هليعةرواه عنه سلمان االغ
  .وما رأيت من ذكره غريه" صحيحه " ذكره احلاكم يف الصحابة من 

  
لى اهللا عليه وسلم املغرية بن احلارث بن عبد هو ابن عم النيب ص* *  أبو سفيان بن احلارث - ٣٢

  .املطلب بن هاشم اهلامشي
  .أخو نوفل وربيعة

__________  
الفرع من املدينة، بينها وبني اجلحفة مما يلي املدينة ثالثة وعشرون ميال، قرية من أعمال : االبواء) ١(



  .وا قرب آمنة بنت وهب أم النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .الريح احلارة: والسموم

  .هي الباردة ليال كان أو ارا: وقيل
  .وتكون امسا وصفة

  .مسائم: واجلمع
  .١٨٤ / ٤: ، االصابة١٣١: تاريخ خليفة(*) 

:  وقال١٨٥ - ١٨٤ / ٤" االصابة " ، وذكره احلافظ ابن حجر يف ٢٤٧ / ٣ أخرجه احلاكم )٢(
يف االسناد ابن هليعة وهو ضعيف، ومل أر لسعيد هذا ذكرا يف كتب االنساب، وذكره الدار قطين : قلت

  .وذكر له هذا احلديث" االخوة " يف كتاب 
، ابن عساكر، ٢٨٧ / ١١: ، االستيعاب٦: ، طبقات خليفة٣٤ / ١ / ٤: طبقات ابن سعد(* *) 
: ، العقد الثمني٢٧٤ / ٩، جممع الزوائد، ٢٤ / ١، العرب ١٤٤ / ٦: ب، أسد الغابة / ١٦٢: باريس

  .١٦٩ / ١١: ، االصابة٢٥٣ / ٧
(*)  

)١/٢٠٢(  

  

 تلقى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف الطريق قبل أن يدخل مكة مسلما، فانزعج النيب، صلى اهللا عليه
وسلم، وأعرض عنه، النه بدت منه أمور يف أذية النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فتذلل للنيب، صلى اهللا 

  .عليه وسلم، حىت رق له
  .مث حسن إسالمه، ولزم، هو، والعباس رسول اهللا يوم حنني إذ فر الناس، وأخذ بلجام البغلة، وثبت معه

" إياكم والصدقة ! يا بين هاشم : " ليه وسلم، قالوقد روى عنه ولده عبد امللك أن النيب، صلى اهللا ع
)١.(  

  .وكان أخا النيب، صلى اهللا عليه وسلم، من الرضاعة، أرضعتهما حليمة
  .مغرية: مساه هشام بن الكليب، والزبري

  .امسه كنيته، وإمنا املغرية أخوهم: وقال طائفة
احلسن بن علي، وقثم ابن العباس، كان الذين يشبهون بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم، جعفر، و: وقيل

  .وأبو سفيان بن احلارث
مغلغلة، فقد برح اخلفاء * أال أبلغ أبا سفيان عين : وكان أبو سفيان من الشعراء، وفيه يقول حسان

عن عاصم بن عمر، عمن حدثه : ابن إسحاق) ٢(وعند اهللا يف ذاك اجلزاء * هجوت حممدا فأجبت عنه 



  تراجع الناس يوم: قال
__________  

  .مل نقف عليه) ١(
عفت ذات االصابع فاجلواء : البيتان من قصيدة طويلة حلسان بن ثابت، قاهلا يوم فتح مكة، مطلعها) ٢(
  إىل عذراء مرتهلا خالء* 

  . دار إحياء التراث العريب١٤ - ١١وهي يف ديوانه 
  .٤٢٤ - ٤٢١ / ٢" السرية " وذكرها ابن هشام يف 

(*)  

)١/٢٠٣(  

  

  .حنني
أرجو أن يكون خلفا من : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحب أبا سفيان هذا، وشهد له باجلنة، وقالمث 

  ).١(محزة 
إن أبا سفيان حج، فحلقه احلالق، فقطع ثؤلوال يف رأسه، فمرض منه ومات بعد قدومه باملدينة، : قيل

  .وصلى عليه عمر
  ).٢(مات بعد أخيه نوفل ابن احلارث بأربعة أشهر : ويقال

ال تبكوا علي، فإين مل : ملا احتضر أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب قال: قال أبو إسحاق السبيعي
  ).٤(خبطيئة منذ أسلمت ) ٣(أتنطف 

وليل أخي * أرقت فبات ليلي ال يزول : واليب سفيان يرثي النيب، صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن إسحاق
* أصيب املسلمون به قليل فقد عظمت مصيبتنا وجلت * ك فيما املصيبة فيه طول وأسعدين البكاء وذا

يروح به ويغدو جربئيل وذاك أحق ما سالت * عشية قيل قد قبض الرسول فقدنا الوحي والترتيل فينا 
مبا يوحى إليه وما يقول ويهدينا فال * نفوس اخللق أو كادت تسيل نيب كان جيلو الشك عنا * عليه 

  وليس له من املوتى عديل* لرسول لنا دليل فلم نر مثله يف الناس حيا علينا، وا* خنشى ضالال 
__________  

  .٢٩١ / ١١" االستيعاب " ، وابن عبد الرب يف ٣٦ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(
  .سيأيت خترجيه يف آخر الترمجة) ٢(
  .أي مل أتلطخ ا) ٣(

  ".أشطف " وقد حترفت يف املطبوع إىل 



  .٢٩٢ - ٢٩١ / ١١" االستيعاب " ، و ٣٧ / ١/  ٤أخرجه ابن سعد ) ٤(
(*)  

)١/٢٠٤(  

  

ثواب اهللا والفضل * وإن مل جتزعي فهو السبيل فعودي بالعزاء فإن فيه * أفاطم إن جزعت فذاك عذر 
وفيه سيد الناس * وهل جيزي بفضل أبيك قيل فقرب أبيك سيد كل قرب * اجلزيل وقويل يف أبيك وال متلي 

  .قرض نسل أيب سفيانوقد ان) ١(الرسول 
  .قاله ابن سعد
عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب أن أبا سفيان بن احلارث كان يصلي يف الصيف : محاد بن سلمة

  ).٢(نصف النهار حىت تكره الصالة، مث يصلي من الظهر إىل العصر 
 أبو سفيان بن : "عن هشام بن عروة، عن أبيه قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: محاد بن سلمة

  .فحج، فحلقه احلالق، ويف رأسه ثولول فقطعه فمات" احلارث سيد فتيان أهل اجلنة 
  ).٣(فريونه شهيدا 

  .ويقال مات سنة عشرين باملدينة
  

  .، وثبت معه هو وأبوه يوم حننيصحبة*  وجلعفر بن أيب سفيان - ٣٣
  .وعاش إىل وسط خالفة معاوية

  .قاله ابن سعد
__________  

  . وعددها هناك عشرة٢٩٣ - ٢٩٢ / ١١" االستيعاب " البيات يف ا) ١(
  .٣٦ / ١ / ٤ابن سعد ) ٢(
 / ٣، وأخرجه احلاكم ١٩٦ / ١١" االصابة " رجاله ثقات، لكنه مرسل كما قال احلافظ يف ) ٣(

  . وسكت عنه وكذلك الذهيب٢٥٥
  .٣٧ - ٣٦ / ١ / ٤" طبقاته " وابن سعد يف " فريون أنه شهيد " وفيه 
، أسد ١٥٦ / ٢: ، االستيعاب٤٨٠ / ٢: ، اجلرح والتعديل٣٨ / ١ / ٤: طبقات ابن سعد(*) 
  .٨٥ / ٢: ، االصابة٤٢٣ / ٣: ، العقد الثمني٣٤١ / ١: الغابة
(*)  

)١/٢٠٥(  



  

السيد الشهيد، الكبري الشأن، علم ااهدين، أبو عبد اهللا، ابن عم رسول  *  جعفر بن أيب طالب- ٣٤
قصي اهلامشي، ) ١( عليه وسلم، عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن اهللا، صلى اهللا

  .أخو علي بن أيب طالب، وهو أسن من علي بعشر سنني
هاجر اهلجرتني، وهاجر من احلبشة إىل املدينة، فواىف املسلمني وهم على خيرب إثر أخذها، فأقام باملدينة 

 عليه وسلم، على جيش غزوة مؤتة بناحية الكرك، فاستشهد وقد أشهرا، مث أمره رسول اهللا، صلى اهللا
  .سر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، كثريا بقدومه، وحزن واهللا لوفاته

  .روى شيئا يسريا
  .وروى عنه ابن مسعود، وعمرو بن العاص، وأم سلمة، وابنه عبد اهللا

بعثنا رسول اهللا، صلى : بن مسعود قالعن أيب إسحاق، عن عبد اهللا بن عتبة، عن ا: حديج بن معاوية
أنا، وجعفر، وأبو موسى، و عبد اهللا بن عرفطة، وعثمان بن : اهللا عليه وسلم، إىل النجاشي مثانني رجال

  .مظعون
  .وبعثت قريش عمرو بن العاص، وعمارة بن الوليد دية

  فقدما على النجاشي، فلما دخال، سجدا
__________  

  . املطبوعيف" بن " سقطت لفظة ) ١(
، ٨٢ - ٨٠: ، نسب قريش٢٢ / ١ / ٤: ، طبقات ابن سعد٢٩٠ / ٥ و ٢٠١ / ١: مسند أمحد(*) 

، ٢٢ / ١: ، التاريخ الصغري١٨٥ / ٢: ، التاريخ الكبري٨٧، ٨٦: ، تاريخ خليفة٤: طبقات خليفة
: لغابة، أسد ا١٤٩ / ٢: ، االستيعاب١١٨ - ١١٤ / ١: ، حلية االولياء٤٨٢ / ٢: اجلرح والتعديل

  ، جممع٩ / ١: ، العرب١٩٩: ، ذيب الكمال١٤٩ - ١٤٨ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٣٤١ / ١
، ٩٨ / ٢: ، ذيب التهذيب٤٢٥ - ٤٢٤ / ٣: ، العقد الثمني٢٧٣ - ٢٧١ / ٩: الزوائد
  .٤٨، ١٢ / ١: ، شذرات الذهب٦٣: ، خالصة تذهيب الكمال٨٥ / ٢: االصابة

(*)  

)١/٢٠٦(  

  

إن نفرا من قومنا نزلوا بأرضك، فرغبوا : دراه، فقعد واحد عن ميينه، واآلخر عن مشاله، فقاالله، وابت
  .عن ملتنا

  .أنا خطيبكم، فاتبعوه: بأرضك فأرسل يف طلبهم، فقال جعفر: وأين هم، قالوا: قال



  .إنا ال نسجد إال هللا: ما لك ال تسجد للملك ؟ قال: فدخل فسلم، فقالوا
  .إن اهللا أرسل فينا رسوال، وأمرنا أن ال نسجد إال هللا، وأمرنا بالصالة والزكاة: قالومل ذاك ؟ : قالوا

  .يف ابن مرمي وأمه) ١(إم خيالفونك : فقال عمرو
روح اهللا، وكلمته ألقاها إىل العذراء : نقول كما قال اهللا: ما تقولون يف ابن مرمي وأمه ؟ قال جعفر: قال

  .البتول اليت مل ميسها بشر
ما تريدون، ما ! يا معشر احلبشة والقسيسني والرهبان : فرفع النجاشي عودا من االرض وقال: قال

أشهد أنه رسول اهللا، وأنه الذي بشر به عيسى يف االجنيل، واهللا لوال ما أنا فيه من امللك، ! يسوؤين هذا 
  .التيته، فأكون أنا الذي أمحل نعليه وأوضئه

  .دية اآلخرين فردت عليهماانزلوا حيث شئتم، وأمر : وقال
  ).٢(وتعجل ابن مسعود، فشهد بدرا : قال

  ).٣(وروى حنوا منه جمالد، عن الشعيب، عن عبد اهللا بن جعفر، عن أبيه 
  .وروى حنوه ابن عون، عن عمري بن إسحاق، عن عمرو بن العاص

  عن الزهري، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن أم: حممد بن إسحاق
__________  

  ".خيالفونكم " يف املطبوع ) ١(
  .٤٦١ / ١إسناده قوي وأخرجه أمحد ) ٢(
  هذه الرواية أخرجها ابن عساكر، عن أيب القاسم السمرقندي، عن أيب احلسني بن النقور،) ٣(

حدثنا أبو عبد الرمحن اجلعفي، عن عبد اهللا بن : عن أيب طاهر املخلص، عن أيب القاسم بن البغوي قال
ا أسد بن عمرو البجلي، عن جمالد بن سعيد، عن الشعيب، عن عبد اهللا بن جعفر، عن عمر بن أبان، حدثن

  .حسن غريب: ، مث قال:..أبيه، قال
(*)  

)١/٢٠٧(  

  

ملا ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفتنوا، ورأوا ما : سلمة قالت
ذلك عنهم، وكان هو يف منعة من قومه وعمه، ال يصيبهم من البالء، وأن رسول اهللا ال يستطيع دفع 

  .يصل إليه شئ مما يكره مما ينال أصحابه
إن بأرض احلبشة ملكا ال يظلم أحد عنده، فاحلقوا ببالده : " فقال هلم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،

 إىل خري جار أمنا فخرجنا إليه أرساال، حىت اجتمعنا فرتلنا خبري دار" حىت جيعل اهللا لكم فرجا وخمرجا 



  ).١(على ديننا 
  .تزوج علي أمساء بنت عميس، فتفاخر ابناها حممد بن جعفر وحممد بن أيب بكر: قال الشعيب

  .أيب خري من أبيك: فقال كل منهما
  .اقضي بينهما! يا أمساء : فقال علي

  .ما رأيت شابا كان خريا من جعفر، وال كهال خريا من أيب بكر: فقالت
  .ا تركت لنا شيئا، ولو قلت غري هذا ملقتكم: فقال علي

  .واهللا إن ثالثة أنت أخسهم خليار: فقالت
  .ما سألت عليا شيئا حبق جعفر إال أعطانيه: عن الشعيب، عن عبد اهللا بن جعفر قال: جمالد

قدم علينا عبد اهللا بن رباح، فاجتمع إليه : ابن مهدي، حدثنا االسود بن شيبان، عن خالد بن مشري قال
عليكم : " بعث رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، جيش االمراء، وقال: حدثنا أبو قتادة قال: ناس، فقال

ما ! بأيب أنت وأمي : فوثب جعفر، وقال" زيد، فإن أصيب، فجعفر، فإن أصيب جعفر، فابن رواحة 
  كنت أرهب أن

__________  
  ، وسنده صحيح، الن ابن١١٥ / ١" ية احلل"  مطوال، وأبو نعيم يف ٣٣٤ / ١أخرجه ابن هشام ) ١(

 فانتفت شبهة تدليسه، وذكره ٢٩٢ - ٢٩٠ / ٥، و ٢٠١ / ١إسحاق صرح بالتحديث عند أمحد 
رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح، غري ابن إسحاق وقد :  وقال٢٧ - ٢٤ / ٦" امع " اهليثمي يف 

  .صرح بالسماع
(*)  

)١/٢٠٨(  

  

  .تستعمل زيدا علي
  . فإنك ال تدري أي ذلك خري، فانطلق اجليش، فلبثوا ما شاء اهللامضوا،: قال

  .الصالة جامعة: مث إن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، صعد املنرب، وأمر أن ينادى
أال أخربكم عن جيشكم، إم لقوا العدو، فأصيب زيدا شهيدا، فاستغفروا : " قال، صلى اهللا عليه وسلم
شد على الناس حىت قتل، مث أخذه ابن رواحة، فأثبت قدميه حىت أصيب له، مث أخذ اللواء جعفر، ف

شهيدا، مث أخذ اللواء خالد، ومل يكن من االمراء، هو أمر نفسه، فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .- فيومئذ مسي سيف اهللا -" هو سيف من سيوفك فانصره ) ١(اللهم : " أصبعيه وقال

  ".إخوانكم، وال يتخلفن أحد انفروا فامددوا : " مث قال



  ).٢(فنفر الناس يف حر شديد 
بن عوف [ حدثين أيب الذي أرضعين، وكان من بين مرة : حدثنا حيىي بن عباد، عن أبيه قال: ابن إسحاق

، حىت قتل )٣(لكأين أنظر إىل جعفر يوم مؤتة حني اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها مث قاتل : قال] 
)٤.(  

  :وهو أول من عقر يف االسالم وقال: قال ابن إسحاق
__________  

  ".اللهم " سقط من املطبوع لفظ ) ١(
  .٣٠١ - ٣٠٠، ٢٩٩ / ٥إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٢(
  ".مث قاتل " سقط من املطبوع ) ٣(
باب يف الدابة تعرقب يف : يف اجلهاد) ٢٥٧٣(رجاله ثقات، وإسناده قوي، وأخرجه أبو داود ) ٤(

  .احلرب
وعزاه إىل أمحد والنسائي، وصححه ابن حبان، ونسبه ابن كثري : ٥١١ / ٧" الفتح "  احلافظ يف وذكره

  . إىل البيهقي والنسائي٤٦٦ - ٤٦٥ / ٣" سريته " يف 
  .٢٥ / ١ / ٤وأخرجه ابن سعد 

 ٢" شرح املواهب اللدنية " ، و ١١٨ / ١اليب نعيم " احللية "  و ٣٧٨ / ٢" سرية ابن هشام " وانظر 
  .٨٦ / ٢" االصابة " ، و ٣٤٣ / ٣" أسد الغابة "  و ٢٧٢ - ٢٧١/ 

(*)  

)١/٢٠٩(  

  

علي إن ال قيتها ضراا * طيبة وبارد شراا والروم روم قد دنا عذاا * يا حبذا اجلنة واقتراا 
  .ضربه رومي فقطعه بنصفني: حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي، عن أبيه قال: الواقدي
  . نصفه بضعة وثالثون جرحافوجد يف

فقدنا جعفرا يوم مؤتة، فوجدنا بني طعنة : عن عبد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر قال): ١(أبو أويس 
  ).٢(ورمية بضعا وتسعني، وجدنا ذلك فيما أقبل من جسده 

مجعت جعفرا على صدري يوم مؤتة، فوجدت يف : أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، أن ابن عمر قال
  ).٣(م جسده بضعا وأربعني من بني ضربة وطعنة مقد

__________  
هو عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أيب عامر االصبحي املدين، ابن عم االمام مالك، ) ١(



  .وصهره على أخته
  .أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

  .صدوق يهم: قال احلافظ يف التقريب
باب : يف املغازي) ٤٢٦١(، وأخرجه البخاري ١١٨ - ١١٧ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٢(

غزوة مؤتة من أرض الشام، من طريق مغرية بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن سعيد، عن نافع، عن ابن 
أمر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال : عمر، رضي اهللا عنهما، قال

  .إن قتل زيد فجعفر، وان قتل جعفر فعبد اهللا بن رواحة: "  عليه وسلمرسول اهللا، صلى اهللا
كنت فيهم يف تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أيب طالب فوجدناه يف القتلى، ووجدنا ما يف : قال عبد اهللا
  جسده بضعا

 / ٣، واحلاكم ١١٧ / ١" احللية " ومن هذا الطريق أخرجه أبو نعيم يف " وتسعني من طعنة ورمية 
  .٢٦ / ١ / ٤ وسكت عنه وكذلك الذهيب، وابن سعد ٢١٢

  .إسناده حسن) ٣(
باب غزوة مؤتة من طريق ابن وهب، عن عمرو، عن ابن أيب : يف املغازي) ٤٢٦٠(وأخرجه البخاري 

  .وأخربين نافع أن ابن عمر أخربه أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل: هالل قال
  ". يعين ظهره -ليس منها شئ يف دبره فعددت به مخسني بني طعنة وضربة 

(*)  

)١/٢١٠(  

  

سأل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عن جعفر، فقال : أبو أمحد الزبريي، عن عمرو بن ثابت، عن أبيه
  ).١(رأيته حني طعنه رجل، فمشى إليه يف الرمح، فضربه، فماتا مجيعا : رجل

رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، جالس وأمساء بنت بينما : عن عطاء، عن ابن عباس: سعدان بن الوليد
هذا جعفر مع جربيل وميكائيل مر، فأخربين أنه لقي املشركني يوم كذا ! يا أمساء : " عميس قريبة إذ قال

إنه لقي املشركني، فأصابه يف مقادميه ثالث وسبعون، فأخذ : وكذا فسلم، فردي عليه السالم، وقال
  .، مث أخذ باليسرى فقطعتاللواء بيده اليمىن فقطعت

  ).٢(فعوضين اهللا من يدي جناحني أطري ما مع جربيل وميكائيل يف اجلنة آكل من مثارها : قال
دخل علي رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فدعا بين جعفر، فرأيته مشهم، وذرفت : وعن أمساء قالت

  .عيناه
: " فقمنا نبكي، ورجع، فقال" م، قتل اليوم نع: " أبلغك عن جعفر شئ ؟ قال! يا رسول اهللا : فقلت



  ).٣" (اصنعوا آلل جعفر طعاما، فقد شغلوا عن أنفسهم 
__________  

  .رجاله ثقات لكنه منقطع) ١(
  .والد عمرو بن ثابت من الطبقة السادسة

  .، وسكت عنه وكذلك الذهيب٢١١ - ٢١٠ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(
  .وفيه زيادة ليست هنا

وفيه سعدان بن الوليد مل :  ونسبه إىل الطرباين وقال٢٧٣ - ٢٧٢ / ٩" امع " يف وذكره اهليثمي 
  أعرفه،

  .وبقية رجاله ثقات
باب ما جاء يف الطعام يبعث الهل : يف اجلنائز) ١٦١١(، وابن ماجه ٢٧٠ / ٦أخرجه أمحد ) ٣(

  .امليت
، ١٩٠: (ار قطين ص، والد٢٧٤ / ١" االم " ، ويف ٢٠٨ / ١" مسنده " وأخرجه الشافعي يف 

باب صنع الطعام الهل امليت، والترمذي : يف اجلنائز) ٣١٣٢(، وأبو داود ٦١ / ٤، والبيهقي )١٩٧
باب ما جاء يف : يف اجلنائز) ١٦١٠(باب يف الطعام يصنع الهل امليت، وابن ماجه : يف اجلنائز) ٩٩٨(

  .الطعام يبعث إىل أهل امليت
، وصححه ...ن جعفر بن خالد، عن أبيه، عن عبد اهللا بن جعفرسفيان بن عيينة، ع: وكلهم من طريق

  . ووافقه الذهيب، وهو كما قاال٣٧٢ / ١احلاكم 
(*)  

)١/٢١١(  

  

  ).١(ملا جاءت وفاة جعفر، عرفنا يف وجه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، احلزن : وعن عائشة قالت
: " رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلمحدثنا احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال : أبو شيبة العبسي

  ).٢" (رأيت جعفر بن أيب طالب ملكا يف اجلنة، مضرجه قوادمه بالدماء، يطري يف اجلنة 
رأيت جعفرا له جناحان يف : " عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة مرفوعا: عبد اهللا بن جعفر املديين

  ).٣" (اجلنة 
  . صلى اهللا عليه وسلموجإء حنوه عن ابن عباس والرباء عن النيب

  .ويقال عاش بضعا وثالثني سنة
  .رضي اهللا عنه



__________  
  .٣٩٣ / ١، "أسد الغابة " ، وصححه، ووافقه الذهيب، وانظر ٢٠٩ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
 من طريق زمعة بن صاحل، عن سلمة بن وهرام عن عكرمة، عن ابن ٢٠٩ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(

  وأخرج: ٧٦ / ٧" الفتح "  وقال احلافظ يف ١٥٤ / ٢" االستيعاب " يف عباس وصححه، وكذلك هو 
  .ومن طريق أخرى عنه وإسناده جيد: احلاكم أيضا والطرباين عن ابن عباس وذكر احلديث، وقال

  .وانظر ما بعده مباشرة
  .إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن جعفر املديين) ٣(

 وبعبد اهللا هذا أعله كل ٢٠٩ / ٣ناقب جعفر، واحلاكم باب م: يف املناقب) ٣٧٦٧(وأخرجه الترمذي 
  .من الترمذي والذهيب

 بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال احلافظ ٢١٣ / ٣لكنه يتقوى مبا قبله، ومبا أخرجه احلاكم 
قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، مريب جعفر الليلة يف :  عن أيب هريرة قال٧٦ / ٧" الفتح " يف 

  . املالئكة، وهو خمضب اجلناحني بالدم أبيض الفؤادمال من
من طريق الشعيب أن ابن عمر، رضي اهللا عنه، كان إذا سلم على ابن جعفر، ) ٣٧٠٩(ويف البخاري 

  .السالم عليك يا ابن ذي اجلناحني: قال
(*)  

)١/٢١٢(  

  

 عليه وسلم، من خيرب، ملا رجع رسول اهللا، صلى اهللا: عن االجلح، عن الشعيب قال: عبد اهللا بن منري
ما أدري بأيهما أنا : " تلقاه جعفر، فالتزمه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقبل بني عينيه، وقال

  ).١" (بقدوم جعفر، أم بفتح خيرب : أفرح
  .فقبل ما بني عينيه، وضمه واعتنقه: ويف رواية حممد بن ربيعة، عن أجلح

  . عليه وسلم، بني جعفر بن أيب طالب، ومعاذ ابن جبلآخى رسول اهللا، صلى اهللا: قال ابن إسحاق
إمنا كانت املؤاخاة قبل بدر، فرتلت آية املرياث، وانقطعت املؤاخاة، وجعفر : فأنكر هذا الواقدي وقال

  .يومئذ باحلبشة
عن جعفر بن حممد، عن أبيه أن ابنة محزة لتطوف بني الرجال إذ أخذ علي بيدها : حفص بن غياث

  .ابنة عمي وأنا أخرجتها:  فاطمة يف هودجها، فاختصم فيها هو وجعفر، وزيد، فقال عليفألقاها إىل
  .ابنة عمي وخالتها حتيت: وقال جعفر

  .اخلالة والدة: فقضى ا جلعفر، وقال



  شئ رأيت احلبشة: ما هذا ؟ قال: فقام جعفر، فحجل حول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، دار عليه، فقال
  ).٢(م يصنعونه مبلوكه

__________  
  .٨٦ / ٢" االصابة " ، و ٣٤٢ / ١" أسد الغابة " ، وانظر ٢٣ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(

  .إمنا ظهر مبثل هذا االسناد الصحيح مرسال:  وقال٢١١ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .وهو الصواب: وقال الذهيب

:  من طريق١٠٨ / ١د ، وإسناده ضعيف النقطاعه، وأخرجه أمح٢٤ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(
أسود بن عامر، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي، وهانئ بن هانئ مستور مل 

  .يرو عنه إال أبو إسحاق
  .وأما خرب اختصام علي وزيد وجعفر يف ابنة محزة

باب عمرة : يف املغازي) ٤٢٥١(باب كيف يكتب، و : يف الصلح) ٢٦٩٩(فقد أخرجه البخاري 
  .قضاءال

  .اخلالة مبرتلة االم: وفيه أنه قضي ا النبئ صلى اهللا عليه وسلم، خلالتها وهي زوجة جعفر، وقال
أن يرفع رجال ويقفز على رجل واحدة من شدة الفرح ويكون باالثنتني قفزا ال مشيا، كما : واحلجل

  ).١٩٠٥(، والترمذي )٢٢٧٩، ٢٢٧٨(، وأبو داود ٢٣٠، ١١٥، ٩٩ / ١وأخرجه أمحد 
(*)  

)١/٢١٣(  

  

  .أمها سلمى بنت عميس، وخالتها أمساء
أشبه : " مسع النيب، يقول جلعفر: ، عن حممد بن أسامة بن زيد، عن أبيه)١(عن ابن قسيط : ابن إسحاق

  ).٢" (خلقك خلقي وأشبه خلقك خلقي، فأنت مين ومن شجريت 
إن رسول ): ٣(هانئ، عن علي قاال عن أيب إسحاق، عن الرباء، وعن هبرية بن مرمي وهانئ بن : إسرائيل

  ).٤" (أشبهت خلقي وخلقي : " اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال جلعفر
__________  

  .هو يزيد بن عبد اهللا بن قسيط املدين) ١(
  ".بسيط " يف املطبوع إىل " قسيط " ثقة، أخرج له اجلماعة، وقد حترفت لفظة 

  .رجاله ثقات) ٢(
  ريق حممد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد اهللا بن من ط٢٠٤ / ٥وأخرجه أمحد 



  .اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة: قسيط، عن حممد بن أسامة، عن أبيه قال
أنا أحبكم إىل رسول اهللا، : أنا أحبكم إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقال علي: فقال جعفر

انطلقوا بنا إىل : صلى اهللا عليه وسلم، فقالواأنا أحبكم إىل رسول اهللا، : صلى اهللا عليه وسلم، وقال زيد
اخرج : فجاؤوا يستأذنونه، فقال: رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حىت نسأله، فقال أسامة بن زيد

  .فانظر من هؤالء
  .هذا جعفر وعلي وزيد: فقلت

  .ما أقول أيب
  .ائذن هلم: قال

  .فاطمة: من أحب إليك ؟ قال: ودخلوا فقالوا
  .ك عن الرجالنسأل: قالوا
  .أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك وأنت مين وشجريت: قال

  .وأما أنت يا علي فختين وأبو ولدي وأنا منك وأنت مين
تصحفت يف ) ٣: (٢٤ / ١ / ٤، وابن سعد "وأما أنت يا زيد فموالي ومين وإيل وأحب القوم إيل 

  ".قال " املطبوع إىل 
: يف املغازي) ٤٢٥١(و ...باب كيف يكون: يف الصلح) ٢٦٩٨(أخرجه البخاري حديث الرباء ) ٤(

  .باب مناقب جعفر: يف املناقب) ٣٧٦٩(باب عمرة القضاء، والترمذي 
باب من أحق بالولد، : يف الطالق) ٢٢٨٠(، وأبو داود ١١٥، ٩٨ / ١وحديث علي أخرجه أمحد 

  .اق، عن هانئ بن هانئ، عن علي من طريق إسرائيل، عن أيب إسح١٠٨ / ١وأخرجه أمحد 
(*)  

)١/٢١٤(  

  

  ).١(وعوف عن حممد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك جلعفر ) ح(محاد بن سلمة عن ثابت 
  ).٢(السالم عليك يا ابن ذي اجلناحني : كان ابن عمر إذا سلم على عبد اهللا بن جعفر قال: قال الشعيب
ن عبد الرمحن، عن أم سلمة يف شأن هجرم إىل بالد النجاشي عن الزهري، عن أيب بكر ب: ابن إسحاق

فلما رأت قريش ذلك، اجتمعوا على أن يرسلوا إليه، فبعثوا عمرو بن : وقد مر بعض ذلك قالت
  العاص، و عبد اهللا بن

 ومل إن فتية منا سفهاء، فارقوا ديننا،: أيب ربيعة، فجمعوا هدايا له ولبطارقته، فقدموا على امللك، وقالوا
  .يدخلوا يف دينك، وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه، وجلؤوا إىل بالدك، فبعثنا إليك لتردهم



  .صدقوا أيها امللك: فقالت بطارقته
  .فغضب
  .ال لعمر اهللا ال أردهم إليهم حىت أكلمهم: مث قال

  .قوم جلؤوا إىل بالدي، واختاروا جواري
  .ن يسمع امللك كالمهمفلم يكن شئ أبغض إىل عمرو، وابن أيب ربيعة من أ

ما : فلما جاءهم رسول النجاشي، اجتمع القوم، وكان الذي يكلمه جعفر بن أيب طالب، فقال النجاشي
كنا قوما على الشرك نعبد االوثان، ونأكل امليتة، ونسئ اجلوار، ! أيها امللك : هذا الدين ؟ قالوا

 نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إىل أن نعبد ونستحل احملارم والدماء، فبعث اهللا إلينا نبيا من أنفسنا
  .اهللا وحده، ونصل الرحم، وحنسن اجلوار ونصلي، ونصوم

  فهل معكم شئ مما جاء به ؟ وقد دعا أساقفته،: قال
__________  

  . وحممد هو ابن سريين٢٤ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(
  .فالسند منقطع

باب : يف املغازي) ٤٢٦٤(باب مناقب جعفر، و : بةيف فضائل الصحا) ٣٧٠٩(أخرجه البخاري ) ٢(
  .غزوة مؤتة

(*)  

)١/٢١٥(  

  

  ].كهيعص [ نعم، فقرأ عليهم صدرا من سورة :  فقال هلم جعفر-فأمرهم فنشروا املصاحف حوله 
إن هذا الكالم : فبكى واهللا النجاشي حىت أخضل حليته، وبكت أساقفته حىت أخضلوا مصاحفهم، مث قال

  .شكاة اليت جاء ا موسى، انطلقوا راشدين، ال واهللا، ال أردهم عليكم، وال أنعمكم عيناليخرج من امل
  ).١(آلتينه غدا مبا أستأصل به خضراءهم، فذكر له ما يقولون يف عيسى : فخرجا من عنده، فقال عمرو

  علي، وجعفر، وعقيل، أمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن: قال شباب
  .عبد مناف

هاجر جعفر إىل احلبشة بزوجته أمساء بنت عميس، فولدت هناك عبد اهللا، وعونا، وحممدا : قال الواقدي
)٢.(  

  ).٣(أسلم جعفر بعد أحد وثالثني نفسا : وقال ابن إسحاق
  .حدثنا أيب، عن احلسن بن زيد أن عليا أول ذكر أسلم، مث أسلم زيد، مث جعفر: إمساعيل بن أويس



  .وكان أبو بكر الرابع، أو اخلامس
ضرب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يوم بدر جلعفر بن أيب طالب بسهمه : قال أبو جعفر الباقر

  .وأجره
النا بقدوم جعفر أسر مين بفتح : " وروي من وجوه أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ملا قدم جعفر قال

  ).٤" (خيرب 
__________  

  ).١( تعليق )٢٠٨(حديث صحيح وقدم تقدم خترجيه يف الصفحة ) ١(
  .٢٣ / ١ / ٤ابن سعد ) ٢(
  .٨٥ / ٢" االصابة ) " ٣(
  ).١(تعليق رقم ) ٢١٣(سبق خترجيه يف الصفحة ) ٤(

(*)  

)١/٢١٦(  

  

  .تلقاه واعتنقه وقبله: يف رواية
أشبهت خلقي : " أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال جلعفر: من حديث الرباء وغريه" الصحيح " ويف 

  ).١" (وخلقي 
ما احتذى النعال وال : " حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن أيب هريرة قال: محدأ

يعين يف اجلود ) ٢" (ركب املطايا بعد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أفضل من جعفر بن أيب طالب 
  .والكرم

  رواه مجاعة عن خالد، وله علة، يرويه عبيداهللا بن عمرو، عن خالد، عن
  .أيب قالبة، عن أيب هريرة

  .كنا نسمي جعفرا أبا املساكني: عن املقربي، عن أيب هريرة قال: ابن عجالن
  ).٣(كان يذهب بنا إىل بيته، فإذا مل جيد لنا شيئا، أخرج إلينا عكة أثرها عسل، فنشقها ونلعقها 

__________  
  ).٤(تعليق رقم ) ٢١٤(تقدم خترجيه يف الصفحة ) ١(
حديث حسن صحيح غريب، : وقال) ٣٧٦٨(، والترمذي ٤١٣ / ٢يد وأخرجه أمحد إسناده ج) ٢(

رواه الترمذي، : ، وقال٨٦ / ٢" االصابة "  وذكره احلافظ يف ٢٨ / ١ / ٤" الطبقات " وابن سعد يف 
  .والنسائي، وإسناده صحيح



  . وصححه، ووافقه الذهيب٢٠٩ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .إسناده حسن) ٣(

باب : يف االطعمة) ٥٤٣٢(باب مناقب جعفر، و : يف فضائل الصحابة) ٣٧٠٨(وأخرجه البخاري 
إن : " احللوى والعسل، من طريق ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة، رضي اهللا عنه، قال

الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإين كنت ألزم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بشبع بطين حىت 
  .ل اخلمري، وال ألبس احلبري، وال خيدمين فالن وال فالنةال آك

وكنت ألصق بطين باحلصباء من اجلوع، وإن كنت الستقرئ الرجل اآلية هي معي كي ينقلب يب 
  .فيطعمين

وكان أخري الناس للمساكني جعفر بن أيب طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيته، حىت إن كان 
  .ما كان موشى خمططا: واحلبري من الربد" يت ليس فيها شئ فيشقها فنلعق ما فيها ليخرج إلينا العكة ال

  .ظرف السمن: والعكة بضم املهملة وتشديد الكاف
(*)  

)١/٢١٧(  

  

هو أكرب إخوته وآخرهم موتا، وهو جد عبد اهللا بن حممد بن عقيل  *  عقيل بن أيب طالب اهلامشي- ٣٥
به كان يكىن، وسعيد، وجعفر، وأبو سعيد االحول، وحممد، و عبد مسلم ويزيد، و: احملدث، وله أوالد
  .الرمحن، و عبد اهللا

  شهد بدرا مشركا، وأخرج إليها مكرها، فأسر، ومل يكن له مال، ففداه
  ).١(عمه العباس 

قتل أبو : من قتلت من أشرافهم ؟ قال: وروي أن عقيال قال للنيب، صلى اهللا عليه وسلم، يوم أسر
  .جهل
  ).٢(آلن صفا لك الرادي ا: قال

خرج عقيل مهاجرا يف أول سنة مثان، وشهد مؤتة، مث رجع فتمرض مدة، فلم يسمع له : قال ابن سعد
  .بذكر يف فتح مكة وال حنني وال الطائف

  ).٣(وقد أطعمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب مئة وأربعني وسقا كل سنة 
__________  

، ١٢٦: ، طبقات خليفة٢٨ / ١ / ٤: ، طبقات ابن سعد٤٥١ / ٣و  ٢٠١ / ١: امسند أمحد(*) 
، ٢١٨ / ٦: ، اجلرح والتعديل١٤٥ / ١: ، التاريخ الصغري٥١ - ٥٠ / ٧: ، التاريخ الكبري١٨٩



:  أسد الغابة١ / ٣٦٣ / ١١: ، ابن عساكر١٠٨ / ٨: ، االستيعاب١٤: ت: مشاهري علماء االمصار
، ٢٧٣ / ٩: ، جممع الزوائد٩٤٩: ، ذيب الكمال٣٣٧ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٦٣ / ٤

، خالصة تذهيب ٣١ / ٧: ، االصابة٢٥٤ / ٧: ، ذيب التهذيب١١٥ - ١١٣ / ٦: العقد الثمني
  .٥٦٢ / ١٣: ، كنر العمال٢٧٠ - ٢٦٩الكمال 

  .٢٩ / ١ / ٤ابن سعد ) ١(
 بن الفضل، عن أشياخه، علي بن عيسى، عن إسحاق:  من طريق٢٩ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .٦٤ / ٤" االستيعاب "  و ٣٠ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٣...(عن عقيل
(*)  

)١/٢١٨(  

  

  ).١(وعن عبد اهللا بن حممد بن عقيل أن جده أصاب يوم مؤتة خامتا فيه متاثيل فنفله أباه 
  .خيطي ذا ثيابك: جاء عقيل مبخيط، فقال ال مرأته: عن زيد بن أسلم قال: معمر

  ).٣(ما أرى إبرتك إال قد فاتتك : رجل إبرة فما فوقها، فقال عقيل هلا) ٢(أال ال يغلن : فسمع املنادي
إين ! يا أبا يزيد : " عن أيب إسحاق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعقيل: عيسى بن عبد الرمحن

  ).٤" (لقرابتك، وحلب عمي لك : أحبك حبني
  ).٥(قيل بن أيب طالب شيخا كبريا يقل الغرب عن عطاء، رأيت ع: ابن جريج

  .تويف زمن معاوية: قالوا
  ).٦(وسيأيت من أخباره بعد 

__________  
  . من طريق قيس بن الربيع، عن جابر، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل٣٠ / ١ / ٤ابن سعد ) ١(
  .ةوهو اخليانة يف املغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسم: هي من الغلول) ٢(

  .وقد التبست على حمقق املطبوع فترك مكاا فارغا
  .٣٠ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٣(
 ٣٧٣ / ٩" امع " ، وقد ذكره اهليثمي يف ٣٠ / ١ / ٤، وابن سعد ٥٧٦ / ٣أخرجه احلاكم ) ٤(

  .ورجاله ثقات: ونسبه إىل الطرباين مرسال، وقال
  .٦٤ / ٤ "أسد الغابة " ، و ١٠٨ / ٨" االستيعاب " وانظر 

إىل ابن سعد، والبغوي، والطرباين، وابن عساكر عن أيب إسحاق ) ٣٣٦١٧" (الكرت " ونسبه صاحب 
  .مرسال



  . أيضا من طريق أيب محزة، عن يزيد بن عبد الرمحن ابن سابط، عن حذيفة٥٧٦ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .حيمل" يقل الغرب ) " ٥(

  .الدلو العظيم: والغرب
  .وهو خطأ" بعل العرب  " ٣٠ / ١ / ١٤بن سعد ال" الطبقات " وجإء يف 

  .وقد التبست اجلملة على حمقق املطبوع فترك مكاا فارغا
  .٣٠ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٦(

بسند صحيح، أنه مات يف أول " تاريخ البخاري " روي يف : ٣١ / ٧" االصابة " وقال احلافظ يف 
  .خالفة يزيد قبل احلرة

(*)  

)١/٢١٩(  

  

ابن شراحيل أو شرحبيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القيس ابن  * د بن حارثة زي- ٣٦
  .عامر بن النعمان

االمري الشهيد النبوي، املسمى يف سورة االحزاب، أبو أسامة الكليب، مث احملمدي، سيد املوايل، وأسبقهم 
أحب، صلى اهللا عليه وسلم، إال إىل االسالم، وحب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأبو حبة، وما 

طيبا، ومل يسم اهللا تعاىل يف كتابه صحابيا بامسه إال زيد بن حارثة وعيسى بن مرمي عليه السالم الذي يرتل 
حكما مقسطا ويلتحق ذه االمة املرحومة يف صالته وصيامه وحجه ونكاحه وأحكام الدين احلنيف 

أفضلهم وخامتهم، فكذلك عيسى بعد نزوله افضل هذه االمة مجيعها، فكما أن أبا القاسم سيد االنبياء و
مطلقا، ويكون ختامهم، وال جيئ بعده من فيه خري، بل تطلع الشمس من مغرا، ويأذن اهللا بدنو الساعة 

)١.(  
 أخربنا أبو الفضل بن عساكر، أنبأنا عبداملعز بن حممد، أنبأنا متيم، أنبأنا أبو سعد، أنبأنا ابن محدان، أنبأنا

  أبو يعلى املوصلي، حدثنا بندار، حدثنا
__________  

، ٨٦: ، تاريخ خليفة٦: ، طبقات خليفة٢٧ / ١ / ٣: ، طبقات ابن سعد١٦١ / ٤: املسند المحد(*) 
: ، االستيعاب٥٥٩ / ٣: ، اجلرح والتعديل٢٣ / ١: ، التاريخ الصغري٣٩٠ / ٣: ، التاريخ الكبري٨٧
 ٢٠٢ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٢٨١ / ٢:  أسد الغابة،١ / ٢٩١ / ٦: ، ابن عساكر٤٧ / ٤
 ٤: ، العقد الثمني٢٧٥ - ٢٧٤ / ٩: ، جممع الزوائد٩ / ١: ، العرب٤٥٣: ، ذيب الكمال٢٠٣ -
، ١٢٧: ، خالصة تذهيب الكمال٤٧ / ٤: ، االصابة٤٠١ / ٣: ، ذيب التهذيب٤٧٣ - ٤٥٩/ 



  .٤٥٤ / ٥ذيب تاريخ ابن عساكر 
  .حذفت يف املطبوع من االصل، وأثبتت يف اهلامش" إىل بدنو الساعة ...عيسى بن مرمي" وله من ق) ١(

(*)  

)١/٢٢٠(  

  

وحيىي بن عبد الرمحن، عن أسامة بن ) ١(عبد الوهاب الثقفي، حدثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة 
يام مكة وهو مرديف إىل خرجت مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يوما حارا من أ: زيد، عن أبيه قال

  نصب من االنصاب وقد ذحبنا له شاة،
  .فأنضجناها

ما يل أرى قومك قد شنفوا ! يا زيد : فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل، فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
ولكين خرجت أبتغي هذا الدين حىت قدمت ) ٢(واهللا يا حممد إن ذلك لغري نائلة يل فيهم : لك ؟ قال
  ].به [ ويشركون ] اهللا [ ار فدك، فوجدم يعبدون على أحب

ما هذا : فقدمت على أحبار خيرب، فوجدم كذلك، فقدمت على أحبار الشام، فوجدت كذلك فقلت
  .بالدين الذي أبتغي

  .إال شيخ باحلرية] به [ إنك لتسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد اهللا : فقال شيخ منهم
  .ممن أنت ؟ قلت من أهل بيت اهللا: آين، قالفخرجت حىت أقدم عليه، فلما ر

  .إن الذي تطلب قد ظهر ببالدك، قد بعث نيب طلع جنمه، ومجيع من رأيتهم يف ضالل: قال
  .فلم أحس بشئ: قال
  .شاة ذحبناها لنصب: ما هذا يا حممد ؟ قال: فقرب إليه السفرة فقال: قال
  .فإين ال آكل مما مل يذكر اسم اهللا عليه: قال

: ا، فأتى رسول اهللا البيت، فطاف به، وأنا معه، وبالصفا واملروة، وكان عندمها صنمان من حناسوتفرقن
  .إساف ونائلة

  .وكان املشركون إذا طافوا متسحوا ما
  ".ال متسحهما فإما رجس : " فقال النيب

  .المسنهما حىت أنظر ما يقول: فقلت يف نفسي
  ".أمل تنه ! يا زيد : " فمسستهما، فقال

ومات زيد بن عمرو وأنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم، : قال
  :لزيد



__________  
  ".سلمة و " سقط من املطبوع ) ١(
  ".منهم " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(

(*)  

)١/٢٢١(  

  

  ).١" (إنه يبعث أمة وحده 
  .ة بينةال حيتج به، ويف بعضه نكار) ٢(يف إسناده حممد 

  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أكرب من زيد بعشر سنني: عن احلسن بن أسامة بن زيد قال
  ).٣(وكان قصريا، شديد االدمة، أفطس : قال

كذا صفته يف : رواه ابن سعد، عن الواقدي، حدثنا حممد بن احلسن بن أسامة، عن أبيه، مث قال ابن سعد
  .هذه الرواية

  . كان شديد البياضوجاءت من وجه آخر أنه
: وكان ابنه أسامة أسود، ولذلك أعجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقول جمزز القائف حيث يقول

  ).٤" (إن هذه االقدام بعضها من بعض " 
__________  

برقم " املطالب العالية "  وصححه، ووافقه الذهيب، وهو يف ٢١٧ - ٢١٦ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
بسند رجاله " الكربى " رواه النسائي أيضا يف :  الكتاب عن البوصريي قولهونقل حمقق) ٤٠٥٧(

  .ثقات
 ونسبه إىل أيب يعلى، والبزار، والطرباين، وعند الطرباين ٤١٨ - ٤١٧ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

 حممد بن رجال أيب يعلى والبزار، وأحد أسانيد الطرباين رجال الصحيح، غري: زيادة أشار إليها مث قال
  .عمرو بن علقمة وهو حسن احلديث

  ).١(تعليق رقم ) ١٣٠(وانظر الصفحة 
  .أي أبغضته: شنفت له شنفا: ويقال

  .هو حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي) ٢(
  .أخرج له البخاري مقرونا بغريه ووثقه غري واحد

": التقريب "  احلافظ يف وضعفه بعضهم تضعيفا خفيفا ال خيرجه عن كونه حسن احلديث ولذا قال
  .صدوق له أوهام



  ".املستدرك " والذهيب ضعفه هنا مع أنه قد وافق احلاكم على تصحيحه يف 
  . يف دفع هذه النكارة اليت ادعاها املؤلف١٤٥ - ١٤٢ / ٧" الفتح " وانظر ما قاله احلافظ يف 

  . وسنده ضعيف لضعف الواقدي٣٠ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .ة للرواية الصحيحة اليت ستأيتوهي خمالف

باب صفة النيب، صلى اهللا عليه : يف املناقب) ٢٥٥٥( والبخاري ٢٢٦، ٨٢ / ٦أخرجه أمحد ) ٤(
يف ) ٦٧٧١(و ) ٦٧٧٠(باب مناقب زيد بن حارثة و : يف فضائل الصحابة) ٣٧٣١(وسلم، و 
رسول اهللا، صلى اهللا إن : باب القائف من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: الفرائض

  = (*)عليه وسلم، دخل علي 

)١/٢٢٢(  

  

  .كان جبلة بن حارثة يف احلي: حدثنا حديج، عن أيب إسحاق قال: لوين
إن أمنا كانت من طيئ، : زيد أكرب مين، وأنا ولدت قبله، وسأخربكم: أنت أكرب أم زيد ؟ قال: فقالوا له

  . حنن أحق بابين أخينا:فماتت، فبقينا يف حجر جدنا، فقال عماي جلدنا
خذا جبلة، ودعا زيدا، فأخذاين، فانطلقا يب، فجاءت خيل من امة، فأخذت زيدا، فوقع إىل : فقال

  .خدجية، فوهبته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، زيد بن : حدثنا أبو فزارة قال): ١(عبد امللك بن أيب سليمان 

: سبع مئة: كم مثنه ؟ قال: ما ذا ذؤابة قد أوقفه قومه بالبطحاء للبيع، فأتى خدجية، فقالتحارثة غال
  .خذ سبع مئة: قالت

  .أما إنه لو كان يل العتقته: فاشتراه وجاء به إليها فقال
  .فهو لك: قالت

  ).٢(فأعتقه 
__________  

  .مسرورا تربق أسارير وجهه) ١(
إن هذه االقدام بعضها من : ا إىل زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد فقالأمل تري أن جمززا نظر آنف" فقال 
  .هو الذي يقفو االثر: والقائف" بعض 
  .االستدالل باخللقة على النسب: والقافة

يف ) ٢٢٦٧(باب العمل بإحلاق القائف الولد، وأبو داود : يف الرضاع) ١٤٥٩(وأخرجه مسلم 
  .باب يف القافة: الطالق



هذا حديث حسن صحيح، : باب ما جاء يف القافة، وقال:  يف الوالء واهلبة)٢١٣٠(والترمذي 
  .باب القافة: يف االحكام) ٢٣٤٩(باب القافة، وابن ماجه :  يف الطالق١٨٥، ١٨٤ / ٦والنسائي 

فيه دليل على ثبوت أمر القافة، وصحة لقوهلم يف إحلاق الولد، وذلك أن رسول اهللا، : وقال اخلطايب
  . وسلم، ال يظهر السرور إال مبا هو حق عندهصلى اهللا عليه

  .وكان الناس قد ارتابوا بأمر زيد بن حارثة وابنه أسامة
  .وكان زيد أبيض وجاء أسامة أسود

  .فلما رأى الناس يف ذلك وتكلموا بقول كان يسوء رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، مساعه
  .فلما مسع هذا القول من جمزز فرح به وسري عنه

  ".سلمان " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .إسناده منقطع) ٢(

 / ٢" أسد الغابة " ، و ٤٩ / ٤" االستيعاب " وأبو فزارة هو راشد بن كيسان العبسي الكويف وانظر 
  .٧٤ / ٤" االصابة " ، و ٢٨١

(*)  

)١/٢٢٣(  

  

  .أول من أسلم زيد بن حارثة: وعن سليمان بن يسار وغريه قالوا
  .ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد ابن حممد:  سامل، عن أبيه قالعن: موسى بن عقبة

  ).١ ] (٥: االحزاب) [ ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا(فرتلت 
قدمت على رسول اهللا : أخربين جبلة بن حارثة قال: عن أيب عمرو الشيباين قال: إمساعيل بن أيب خالد

  بعث معي أخيا" يا رسول اهللا : صلى اهللا عليه وسلم فقلت
__________  

يف فضائل ) ٢٤٢٥(باب ادعوهم آلبائهم، ومسلم : يف التفسري) ٤٧٨٢(أخرجه البخاري ) ١(
حسن : باب ومن سورة االحزاب، وقال: يف التفسري) ٣٢٠٧(باب فضائل زيد، والترمذي : الصحابة
  .صحيح

  .ب نسخ التبينبا: ١٦١ / ٧باب مناقب زيد، والبيهقي يف سننه : يف املناقب) ٣٨١٦(و 
وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه : (وزيد هذا هو الذي قال اهللا تعاىل فيه خماطبا نبيه الكرمي

أمسك عليك زوجك واتق اهللا وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه فلما 
 يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون على املؤمنني حرج



  ).وطرا وكان أمر اهللا مفعوال
أقاويل معتمدين على ما ) وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه: (وقد نقل كثري من املفسرين يف قوله تعاىل

: ومن طريق...بشر، عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة:  من طريق٦٣ / ٢٢أورده الطربي يف تفسريه 
 ٢٤ - ٢٣ / ٤" املستدرك "  واحلاكم يف ١٠١ / ٨وابن سعد ... ابن زيديونس عن ابن وهب، عن

إن ما أخفاه : فقالوا...كالمها من طريق الواقدي، عن عبد اهللا بن عامر، عن حممد بن حيىي بن حبان
النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأبداه اهللا تعاىل هو وقوع زينب يف قلبه وحمبته هلا وهي حتت زيد وأا مسعته 

  وهي أسانيد منقطعة والثالث منها ضعيف جدا،" سبحان مقلب القلوب : " يقول
فالواقدي متروك، و عبد اهللا بن عامر االسلمي ضعيف، وقد نص على ضعفها جهابذة النقاد من أئمة 

 ٣" أحكام القرآن " ، وابن العريب يف ٤٠٣ / ٨" فتح الباري " احلديث والفقه، كاحلافظ ابن حجر يف 
  .٢٥، ٢٤ / ٢٢، واآللوسي ٤٦٦ / ٥، وابن كثري يف تفسريه ١٥٣٢ ،١٥٣٠/ 

لو كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كامتا شيئا من الوحي، : وقد قالت السيدة عائشة رضي اهللا عنها
  (*)لكتم هذه 

)١/٢٢٤(  

  

  .زيدا
  .أبداال أختار عليك أحدا ! ال واهللا : فقال زيد" هوذا، فإن انطلق، مل أمنعه : " قال
  ).١(فرأيت رأي أخي أفضل من رأىي : قال

  .مسعه علي بن مسهر منه
  .ذكره ابن إسحاق وغريه فيمن شهد بدرا

 كان -غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وغزوت مع زيد بن حارثة : وقال سلمة بن االكوع
  ).٢(يؤمره علينا 

__________  
عمت عليه أمسك عليك زوجك واتق اهللا وختفي يف نفسك ما وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأن: (اآلية

إنه تزوج حليلة ابنه، : فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا تزوجها، يعين زينب، قالوا) اهللا مبديه
  ).ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني: (فأنزل اهللا تعاىل

 وسلم هو إخبار اهللا إياه أا ستصري زوجته، والذي كان حيمله على فالذي كان خيفيه صلى اهللا عليه
تزوج امرأة ابنه، وأراد اهللا إبطال ما كان أهل اجلاهلية عليه من أحكام : إخفاء ذلك، خشية قول الناس

التبين بأمر ال أبلغ يف االبطال منه، وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا، ووقوع ذلك من النيب صلى اهللا 



  .ه وسلم ليكون أدعى لقبوهلمعلي
يف املناقب من طريق حممد بن عمر بن الرومي، عن علي بن مسهر، عن ) ٣٨١٧(أخرجه الترمذي ) ١(

  .إمساعيل بن أيب خالده عن أيب عمرو الشيباين، عن جبلة بن حارثة، وحسنه
  .وحممد بن عمر بن الرومي لني

  . من طريق علي بن مسهر٢١٤ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .ه، ووافقه الذهيبوصحح

) ٤٢٧٢(أخرجه البخاري ) ٢(، يف ترمجة جبلة وزاد نسبته إىل أيب يعلى "االصابة " وذكره احلافظ يف 
باب بعث النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أسامة بن زيد إىل احلرقات من جهينة من طريق أيب : يف املغازي

  عاصم الضحاك بن خملد، عن يزيد بن أيب عبيدة، عن سلمة بن
غزوت مع النيب، صلى اهللا عليه وسلم، تسع غزوات، وغزوت مع ابن حارثة، : " االكوع بلفظ
  ".استعمله علينا 

  .هكذا ذكره مبهما): ٤٢٥٠(قال احلافظ يف شرح احلديث 
  ".وغزوت مع زيد بن حارثة سبع غزوات يومره علينا " ورواه أبو مسلم الكجي، عن أيب عامر، بلفظ 

  .ين، عن أيب مسلم ذا اللفظوكذلك أخرجه الطربا
  .عن أيب شعيب احلراين، عن أيب عاصم كذلك" املستخرج " وأخرجه أبو نعيم يف 

  .وكذا أخرجه االمساعيلي من طرق عن أيب عاصم
أيب عاصم النبيل عن يزيد بن أيب عبيدة، عن سلمة بن :  من طريق٣١ / ١ / ٣وأخرجه ابن سعد 

 صلى اهللا عليه وسلم، سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوت مع رسول اهللا،: االكوع، قال
  .غزوات يؤمره رسول اهللا علينا

  .وإسناده صحيح
  . ووافقه الذهيب٢١٨ / ٣وصححه احلاكم 

(*)  

)١/٢٢٥(  

  

خرج زيد بن حارثة أمريا سبع سرايا : حدثنا حممد بن احلسن بن أسامة، عن أيب احلويرث قال: الواقدي
)١.(  

وقدم زيد بن حارثة من :  ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالتحدثنا: الواقدي
  . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت- تعين من سرية أم قرفة -وجهه ذلك 



الباب، فقام رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، جير ثوبه عريانا، ما رأيته عريانا قبلها، ) ٢(فقرع زيد 
  ).٣(وسلم، حىت اعتنقه وقبله مث ساء له، فأخربه مبا ظفره اهللا صلى اهللا عليه 

قال رسول اهللا، صلى : عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط، عن حممد بن أسامة، عن أبيه قال: ابن إسحاق
  ".أنت موالي، ومين وإيل، وأحب القوم إيل ! يا زيد : " اهللا عليه وسلم، لزيد بن حارثة

  ).٤(" املسند " رواه أمحد يف 
__________  

  .٣١ / ١ / ٣ابن سعد ) ١(
  ".من املطبوع " زيد " سقط لفظ ) ٢(
  .إسناده ضعيف لضعف الواقدي) ٣(

  .وابن أخي الزهري هو حممد بن عبد اهللا بن مسلم
حممد بن إمساعيل، : باب ما جاء يف املعانقة والقبلة، من طريق: يف االستئذان) ٢٧٣٣(وأخرجه الترمذي 

 حيىي، عن حممد بن عباد املدين، عن أبيه، عن حممد بن إسحاق، عن ابن شهاب الزهري، عن إبراهيم بن
  .عن عروة، عن عائشة

  .وحسنه مع أن إبراهيم بن حيىي وأباه ضعيفان
  .وإبن إسحاق مدلس وقد عنعن

 ويف الباب عن الشعيب أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، تلقى جعفر بن أيب طالب فالتزمه وقبل ما بني
  .عينيه

  .، وفيه انقطاع)٥٢٢٠(وأخرجه أبو داود 
، من حديث "معجم الصحابة "  أن البغوي أخرجه موصوال يف ٥١ / ١١" الفتح " وذكر احلافظ يف 

  .عائشة لكن يف سنده حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري وهو ضعيف
  .ت ورجاله ثقا٣٠ - ٢٩ / ١ / ٣ مطوال، وابن سعد ٢٠٤ / ٥أخرجه أمحد ) ٤(

  .٥٠ / ٤" االصابة " ، ووافقه الذهيب، وحسنه احلافظ يف ٢١٧ / ٣وصححه احلاكم 
(*)  

)١/٢٢٦(  

  

إمساعيل بن جعفر وابن عيينة، عن عبد اهللا بن دينار، مسع ابن عمر أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، 
فقد طعنتم يف إمارة أبيه، وامي إن تطعنوا يف إمارته، : " أمر أسامة على قوم، فطعن الناس يف إمارته، فقال

  ).١" (اهللا إن كان خلليقا لالمارة، وإن كان ملن أحب الناس إيل، وإن ابنه هذا الحب الناس إيل بعده 



  ".وإن ابنه ملن أحب : " لفظ إمساعيل
  .فذكر حنوه: إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن سامل، عن أبيه

  .ارة، وإن كان الحب الناس كلهم إيلوإن كان أبوه خلليقا لالم: " وفيه
."  

  واهللا ما حاشا: ما مسعت أيب حيدث ذا احلديث قط إال قال: قال سامل
  ).٢(فاطمة 

حدثين أيب، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن ): ٣(إبراهيم بن حيىي بن هانئ الشجري 
  أتانا زيد بن حارثة، فقام إليه: عائشة قالت

__________  
: يف االميان والنذور) ٦٦٢٧( من طرق، والبخاري ١١٠، ١٠٦، ٩٨، ٢٠ / ٢رجه أمحد أخ) ١(

  .وامي اهللا: باب قول النيب، صلى اهللا عليه وسلم
باب غزوة زيد : يف املغازي) ٤٢٥٠(باب مناقب زيد بن حارثة، و : يف فضائل الصحابة) ٣٧٣٠(و 

 من ال يعلم يف االمراء حديثا، ومسلم باب من مل يكترث بطعن: يف االحكام) ٧١٧٨(بن حارثة، و 
  .يف فضائل الصحابة) ٢٤٢٦(

  .باب مناقب زيد بن حارثة: يف املناقب) ٣٨١٨(باب فضائل زيد بن حارثة، والترمذي 
  .رجاله ثقات) ٢(
وهو خطأ، والتصحيح من كتب " إبراهيم بن حممد بن حيىي بن هانئ املخزومي " يف االصل ) ٣(

فإنه قد رواه عن حممد بن إمساعيل البخاري، عن ) ٢٧٣٢( احلديث -مذي الرجال، ومن سنن التر
  .إبراهيم بن حيىي هذا كما سيذكر املؤلف بعد قليل

(*)  

)١/٢٢٧(  

  

  .رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، جير ثوبه، فقبل وجهه
 وسلم وكانت أم قرفة جهزت أربعني راكبا من ولدها وولد ولدها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه

ليقاتلوه، فأرسل إليهم زيدا فقتلهم وقتلها، وأرسل بدرعها إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فنصبه 
  ).١(باملدينة بني رحمني 

  .، عنه)٢(رواه احملاملي عن عبد اهللا بن شبيب 
  .، عن البخاري، عن إبراهيم هذا وحسنه)٣(وروى منه الترمذي 



و أن زيدا كان حيا، ال ستخلفه رسول اهللا، صلى اهللا عليه ل: عن الشعيب، عن عائشة قالت: جمالد
  .وسلم

  ما بعث رسول اهللا زيدا يف جيش: وائل بن داود، عن البهي، عن عائشة
  ).٤(قط إال أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه 

  .أخرجه النسائي
  فرض عمر السامة بن زيد أكثر مما فرض يل، فكلمته يف: قال ابن عمر

__________  
إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن حيىي، وأبيه، ولعنعنة ابن إسحاق، وقد ذكره صاحب الكرت برقم ) ١(
)٣٠٢٦٠.(  
  .هو احلافظ أبو سعيد عبد اهللا بن شبيب الربعي املدين، االخباري أحد أوعية العلم على ضعفه) ٢(

" شبيب " بدل " شقيق " وقد استظهر يف املطبوع لفظة ) ٦١٣(ص " تذكرة احلفاظ " ترمجه املؤلف يف 
  .فأخطأ

  ).٢٧٣٢(انظر الترمذي رقم احلديث ) ٣(
، وأبو ٣١ / ١ / ٣" الطبقات " ، وابن سعد يف ٢١٨، ٢٥٤، ٢٢٧، ٢٢٦ / ٦أخرجه أمحد ) ٤(

حممد بن عبيد الطنافسي، عن :  ثالثتهم من طريق٢٨٣ / ٢" أسد الغابة " بكر ابن أيب شيبة كما يف 
  .هي، عن عائشة، وهذا سند حسنوائل ابن داود، عن الب

  .هو عبد اهللا موىل مصعب بن الزبري: والبهي
 من طريق سهل بن عمار العتكي، عن حممد بن عبيد، به، وصححه وتعقبه ٢١٥ / ٣وأخرجه احلاكم 

ومل حيسن ! كذاب، وهنا يصحح له، فأين الدين ؟ ": تارخيه " قال احلاكم يف : سهل: الذهيب بقوله
ديث من غري هذه الطريق مع أنه قد رواه ثالثة من احلفاظ عن حممد بن عبيد، ولعله مل الذهيب هذا احل
  .يستحضر ذلك

(*)  

)١/٢٢٨(  

  

إنه كان أحب إىل رسول اهللا منك، وإن أباه كان أحب إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه : ذلك، فقال
  ).١(وسلم، من أبيك 

لم، لزيد على الناس يف غزوة مؤتة، وقدمه على عقد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وس: قال الواقدي
  .االمراء



  .فلما التقى اجلمعان كان االمراء يقاتلون على أرجلهم
  .فأخذ زيد اللواء فقاتل وقاتل معه الناس حىت قتل طعنا بالرماح رضي اهللا عنه

  استغفروا الخيكم قد: " فصلى عليه رسول اهللا، أي دعا له، وقال: قال
  ".عى دخل اجلنة وهو يس

  ).٢(وكانت مؤتة يف مجادى االوىل سنة مثان هو ابن مخس ومخسني سنة 
ملا بلغ رسول اهللا، صلى اهللا عليه : عن إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب إسحاق، عن أيب ميسرة قال: مجاعة

: " وسلم، قتل زيد، وجعفر، وابن رواحة، قام، صلى اهللا عليه وسلم، فذكر شأم، فبدأ بزيد، فقال
  ).٣" (للهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، ثالثا، اللهم اغفر جلعفر و عبد اهللا بن رواحة ا

ملا جاء مصاب زيد وأصحابه أتى رسول اهللا، صلى اهللا : عن خالد بن سلمة املخزومي قال: محاد بن زيد
  .عليه وسلم، مرتله بعد ذلك، فلقيته بنت زيد، فأجهشت بالبكاء يف وجهه

  ما:  اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بكى حىت انتحب، فقيلفلما رآها رسول
__________  

  .صحيح:  وقال٥٠ / ٤" االصابة " ذكره احلافظ يف ) ١(
"  وسقط من املطبوع لفظ ٣١ / ١ / ٣ابن سعد ) ٢) (٤٦: (اليب يوسف ص" اخلراج " وانظر كتاب 

  ".مخس و 
  .رسل ورجاله ثقات إال أنه م٣١ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(

  .وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل اهلمداين، تابعي
(*)  

)١/٢٢٩(  

  

  ).١" (شوق احلبيب إىل احلبيب : " هذا يا رسول اهللا ؟ قال
  .رواه مسدد وسليمان ابن حرب عنه

دخلت اجلنة، : " عن ابن بريدة، عن أبيه أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال: حسني بن واقد
  . شابةفاستقبلتين جارية

  ).٣(إسناده حسن ) ٢(أنا لزيد بن حارثة : ملن أنت ؟ قالت: فقلت
  

   * عبد اهللا بن رواحة- ٣٧
  .ابن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة



  .االمري السعيد الشهيد أبو عمرو االنصاري اخلزرجي البدري النقيب الشاعر
  .له عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وعن بالل

  لك، والنعمان بن بشري، وأرسل عنه قيس بن أيبحدث عنه أنس بن ما
__________  

  .رجاله ثقات) ١(
  .لكنه منقطع

  .خالد بن مسلة هو ابن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي من الطبقة اخلامسة
  .بواسط ملا زالت دولة بين أمية) ١٣٢(قتل سنة 

  ".خالد بن مشري " إىل " خالد بن سلمة "  وقد حترفت فيه ٣٢ / ١ / ٣وأخرجه ابن سعد 
  .إسناده حسن) ٢(

ونسبه إىل الروياين، والضياء يف املختارة، وابن ) ٣٣٣٠٢(و ) ٣٣٢٩٩(وقد ذكره صاحب الكرت 
  .عساكر

  ".إسناده حسن " سقط من املطبوع عبارة ) ٣(
 ٨٦: ، تاريخ خليفة٩٣: ، طبقات خليفة٧٩ / ٢ / ٦: ، طبقات ابن سعد٤٥١ / ٣: مسند أمحد(*) 
، حلية ١١٢ - ١٠٨: ، االستبصار٥٠ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٣ / ١: ، التاريخ الصغري٨٧ -

 / ٣: ، أسد الغابة٢ / ٩٩ / ٩: ، ابن عساكر١٧١ / ٦: ، االستيعاب١٢١ - ١١٨ / ١: االولياء
 / ٩: ، جممع الزوائد٩ / ١: ، العرب٦٨١: ، ذيب الكمال٢٦٥ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٢٣٤
: ، كرت العمال١٩٧: ، خالصة تذهيب الكمال٧٧ / ٦: ، االصابة٢١٢ / ٥: ذيب التهذيب، ٣١٦
  .٣٩٧ ٣٩٠ - / ٧: ، ذيب تاريخ ابن عساكر١٢ / ١: ، شذرات الذهب٤٢٥ - ٤٤٩ / ١٣
(*)  

)١/٢٣٠(  

  

  .حازم، وأبو سلمة بن عبد الرمحن، وعطاء بن يسار، وعكرمة، وغريهم
  .شهد بدرا والعقبة

  .حممد، وأبا رواحة، وليس له عقبيكىن أبا 
  وهو

  .خال النعمان بن بشري
  .وكان من كتاب االنصار



، وبعثه النيب عليه السالم )١(استخلفه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على املدينة يف غزوة بدر املوعد 
  .بن رزام اليهودي خبيرب فقتله) ٢(سرية يف ثالثني راكبا إىل أسري 

  ).٣(لنيب، صلى اهللا عليه وسلم، خارصا على خيرب وبعثه ا: قال الواقدي
  .جرى ذلك مرة واحدة، وحيتمل على بعد مرتني: قلت

  .ابن رواحة وأبو الدرداء أخوان الم: قال قتيبة
كان ابن رواحة : حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمارة، عن زياد النمريي، عن أنس قال": مسنده " أمحد يف 

  .تعال نؤمن ساعة: لإذا لقي الرجل من أصحابه يقو
أال ترى ابن ! يا رسول اهللا : فقاله يوما لرجل، فغضب، فجاء إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .رواحة يرغب عن إميانك إىل إميان ساعة
  ).٤" (رحم اهللا ابن رواحة، إنه حيب االس اليت تتباهى ا املالئكة : " فقال

__________  
  .يت تواعدوا عليها من أحدهي ال: بدر املوعد) ١(

  .إن موعدكم بدر، العام املقبل: وذلك أن أبا سفيان ملا انصرف منها نادى
وملا رجع النيب، صلى اهللا عليه وسلم، من غزوة ذات الرقاع أقام يف املدينة إىل شعبان حيث خرج مليعاد 

  .أيب سفيان
جيش :  الناس، فسماهم أهل مكةوخرج أبو سفيان حىت نزل جمنة من ناحية الظهران مث رجع ورجع

  .خرجتم تشربون السويق: السويق، إذ يقولون
" ، ٤١٨ / ٣" سرية ابن كثري " ، ويف ١٥٥ / ٣، ويف الطربي ٦١٨ / ٢" سرية ابن هشام " يف ) ٢(

  ".أسري "  فهو ٧٩ / ٢ / ٣" الطبقات " وأما يف " يسري 
  .٧٩ / ١ / ٣ابن سعد ) ٣(
سناده ضعيف لسوء حفظ عمارة وهو ابن زاذان، ولضعف زياد بن عبد  وإ٢٦٥ / ٣أخرجه أمحد ) ٤(

  .اهللا النمريي
(*)  

)١/٢٣١(  

  

  حدثنا ثابت، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن عبد اهللا بن: محاد بن زيد
فجلس مكانه خارج " اجلسوا : " رواحة أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب، فسمعه وهو يقول

  .من خطبتهاملسجد حىت فرغ 



  ).١" (زادك اهللا حرصا على طوعية اهللا ورسوله : " فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  ).٢(وروى بعضه عن عروة، عن عائشة 

اللهم إن : أنبأنا أبوعمران اجلوين، أن عبد اهللا بن رواحة أغمي عليه، فأتاه النيب، فقال: محاد بن سلمة
  . فاشفهكان حضر أجله، فيسر عليه، وإال

  .فوجد خفة
أنت كذا، فلو : وملك رفع مرزبة من حديد يقول! واجباله، واظهراه : أمي قالت! يا رسول اهللا : فقال
  ).٣(نعم لقمعين ا : قلت

  إن كنا لنكون مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف السفر يف اليوم: قال أبو الدرداء
__________  

  .إسناده صحيح، لكنه مرسل) ١(
ثابت، عن ابن : أخرجه البيهقي بسند صحيح من طريق: ، قال٧٨ / ٦" االصابة " وذكره احلافظ يف 

  .وأخرجه من وجه آخر إىل هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، واملرسل أصح سندا...أيب ليلى
  .إىل ابن عساكر) ٣٧١٧٣" (الكرت " ونسبه صاحب 

رواه : ٣١٦ / ٩" امع "  وقال اهليثمي يف ٧٨ / ٦" االصابة " ذكره احلافظ ابن حجر يف ) ٢(
  .الطرباين يف االوسط وفيه إبراهيم بن إمساعيل، بن جممع

  .وهو ضعيف
  . من مرسل أيب عمران اجلوين٨٢ / ٢ / ٣أخرجه بتمامه ابن سعد ) ٣(

  .خطأ" أمي " وقوله 
 من أرض الشام، من باب غزوة مؤتة: يف املغازي) ٤٢٦٧( ما ثبت يف صحيح البخاري -والصواب 

طريق عمران بن ميسرة، عن حممد بن فضيل، عن حصني، عن عامر، عن النعمان بن بشري رضي اهللا 
واجباله، واكذا، واكذا تعدد : أغمي على عبد اهللا بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي: عنه، قال

  .عليه
  .كية أخته عمرة وليست أمه أن البا-" أنت كذلك ؟ : ما قلت شيئا إال قيل يل: فقال حني أفاق

  .وهي والدة النعمان بن بشري راوي احلديث
  .٦٤ / ٤" سنن البيهقي " وانظر 

(*)  

)١/٢٣٢(  

  



  ).١(احلار ما يف القوم أحد صائم إال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، و عبد اهللا بن رواحة 
  .رواه غري واحد عن أم الدرداء عنه

تدرين مل تزوجتك ؟ : تزوج رجل امرأة ابن رواحة، فقال هلا: لى قالعن ثابت، عن ابن أيب لي: معمر
  .لتخربيين عن صنيع عبد اهللا يف بيته

كان إذا أراد أن خيرج من بيته، صلى ركعتني، وإذا دخل، : فذكرت له شيئا ال أحفظه، غري أا قالت
  .صلى ركعتني

  ).٢(ال يدع ذلك أبدا 
  .أنا منهم: قال ابن رواحة] م الغاوون والشعراء يتبعه[ ملا نزلت : قال عروة
  ).٣] (إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات [ فأنزل اهللا 

كان شعراء رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عبد اهللا بن رواحة، وحسان ابن ثابت، : قال ابن سريين
  .وكعب بن مالك

  االمري زيد،: ثة، فقالملا جهز النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إىل مؤتة االمراء الثال: قيل
__________  

خرجنا مع : " عن أيب الدرداء قال:  ولفظه٣٥: يف الصوم، رقم الباب) ١٩٤٥(أخرجه البخاري ) ١(
  .النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف بعض أسفاره، يف يوم حار

 عليه حىت يضع الرجل يده على رأسه من شدة احلر، وما فينا صائم إال ما كان من النيب، صلى اهللا
  ".وسلم، وابن رواحة 

  .باب التخيري يف الصوم والفطر يف السفر، وما بعده: يف الصيام) ١١٢٢(ومسلم 
  .باب من اختار الصيام: يف الصوم) ٢٤٠٩(وأبو داود 
  .باب ما جاء يف الصوم يف السفر: يف الصيام) ١٦٦٣(وابن ماجه 

  .رجاله ثقات) ٢(
  . إىل ابن املبارك يف الزهد وصحح سنده٧٩ - ٧٨ / ٦" االصابة " ونسبه احلافظ يف 

 من طريق محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، ونقله ٨١ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .٧٩ / ٦" االصابة " احلافظ يف 

 إىل عبد بن محيد، وابن أيب حامت، وابن عساكر وانظر ٩٩ / ٥" الدر املنثور " وزاد السيوطي نسبته يف 
  .٣٧٣ / ٢م ابن هشا

(*)  

)١/٢٣٣(  

  



  .فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب، فابن رواحة
طائعة أو ال لتكر هنه فطاملا قد كنت * أقسمت يا نفس لترتلنه : فلما قتال، كره ابن رواحة االقدام فقال

  .فقاتل حىت قتل) ١(ما يل أراك تكرهني اجلنه * مطمئنه 
 النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فجلست بني يديه، مررت مبسجد: قال ابن رواحة: قال مدرك بن عمارة

  .كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقول: فقال
  .أنظر يف ذاك، مث أقول: قلت
  .فعليك باملشركني، ومل أكن هيأت شيئا: قال

كنتم بطارق أو دانت لكم مضر فرأيته قد كره هذا أن جعلت قومه * فخربوين أمثان العباء مىت : مث قلت
على الربية فضال ما له غري إين تفرست فيك اخلري * يا هاشم اخلري إن اهللا فضلكم :  فقلتأمثان العباء

يف حل أمرك ما آووا وال * فراسة خالفتهم يف الذي نظروا ولو سألت إن استنصرت بعضهم * أعرفه 
م، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا فأقبل، صلى اهللا عليه وسل* نصروا فثبت اهللا ما آتاك من حسن 

  ).٢" (وإياك فثبت اهللا : " بوجهه مستبشرا وقال
__________  

  .، واالبيات هناك ثالثة، والنص خمتلف٣٧٩ / ٢اخلرب عند ابن هشام ) ١(
  .١٧٤ / ٦" االستيعاب " وكذلك يف 

، واالبيات هناك ثالثة وبغري هذا ٣٧٤ / ٢، وابن هشام ٨١ - ٨٠ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .الترتيب

  . وفيها بيت واحد٨٠ - ٧٩ / ٦" االصابة "  ويف ٢٣٥ / ٣" أسد الغابة " ويف 
  .٣٩٣ / ٧" ذيب ابن عساكر " وانظر 

(*)  

)١/٢٣٤(  

  

  .كان حسان وكعب يعارضان املشركني مبثل قوهلم بالوقائع وااليام واملاثر: وقال ابن سريين
  .قهوا، كان أشد عليهموكان ابن رواحة يعريهم بالكفر، وينسبهم إليه، فلما أسلموا وف

دخل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، مكة يف عمرة القضاء، وابن رواحة بني يديه : عن أنس قال: ثابت
ويذهل * اليوم نضربكم على ترتيله ضربا يزيل اهلام عن مقيله * خلوا بين الكفار عن سبيله : يقول

 يدي رسول اهللا تقول الشعر ؟ فقال النيب، يف حرم اهللا وبني! يا ابن رواحة : اخلليل عن خليله فقال عمر
  ".خل يا عمر، فهو أسرع فيهم من نضح النبل : " صلى اهللا عليه وسلم



  ).١" (فو الذي نفسي بيده، لكالمه عليهم أشد من وقع النبل : " ويف لفظ
  .ورواه معمر، عن الزهري، عن أنس

اهللا عليه وسلم، دخل مكة يف عمرة وجاء يف غري هذا احلديث أن النيب، صلى ): ٢(قال الترمذي 
  .القضاء وكعب يقول ذلك

  وهذا أصح عند بعض أهل العلم، الن ابن رواحة قتل يوم مؤتة،: قال
__________  

  .إسناده قوي) ١(
  .باب ما جاء يف إنشاد الشعر: يف االدب) ٢٨٥١(وأخرجه الترمذي 

  .هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه: وقال
باب إنشاد الشعر يف احلرم واملشي بني يدي االمام، وصححه ابن حبان :  يف احلج٢٠٢  /٥والنسائي 

" وأخرجه أبو يعلى بسند حسن، وانظر : ٨٠ / ٦" االصابة " ، وقال احلافظ يف )٢٠٢١(و ) ٢٠٢٠(
  .٤٣٣ - ٤٢٨ / ٣" سرية ابن كثري 

  .من املطبوع" الترمذي " سقطت لفظة ) ٢(
(*)  

)١/٢٣٥(  

  

  ).١( عمرة القضاء بعد ذلك وإمنا كانت
  .كال، بل مؤتة بعدها بستة أشهر جزما: قلت

دخل النيب، عليه السالم، مكة وابن : فحديث أنس: قلت المحد بن حنبل: قال أبو زرعة الدمشقي
  ).٢(رواحة آخذ بغرزه 

  .ليس له أصل: فقال
انزل فحرك الركاب : " حةوعن قيس بن أيب حازم أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال البن روا

."  
تاهللا لوال اهللا ما اهتدينا : فرتل وقال" امسع وأطع : " لقد تركت قويل، فقال له عمر! يا رسول اهللا : قال

  ).٣(وال تصدقنا وال صلينا وساق باقيها 
بكيت : ما لك ؟ قالت: بكى ابن رواحة، وبكت امرأته، فقال: عن قيس قال: إمساعيل بن أيب خالد

  إين قد علمت أين وارد النار،: ، فقاللبكائك
__________  



  .مباشرة) ٣٨٥١(قال الترمذي هذا الكالم، بعد احلديث ) ١(
 -باب عمرة القضاء، بعد أن نقل كالم الترمذي :  يف املغازي٣٨٤ / ٧" الفتح " وتعقبه احلافظ يف 

  .وهو ذهول شديد وغلط مردود: قائال
مع وفور معرفته، ومع أن يف قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وما أدري كيف وقع الترمذي يف ذلك 
  .وأخيه علي وزيد بن حارثة يف بنت محزة

  .وجعفر قتل وزيد وابن رواحة يف موطن واحد
  ".ببعريه : " الغرز هو الركاب، وقد حترفت يف املطبوع إىل) ٢! (فكيف خيفى على الترمذي مثل هذا ؟ 

  .رجاله ثقات، لكنه مرسل) ٣(
  .إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم:  من طريق٨٠ / ٢ / ٣ه ابن سعد وأخرج

  .والنص أطول
  ".يا رب لوال أنت ما اهتدينا : " وفيه
(*)  

)١/٢٣٦(  

  

  ).١(وما أدري أناج منها أم ال 
  عن سليمان بن يسار أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، كان يبعث ابن رواحة إىل: الزهري

  .نه وبني يهودخيرب فيخرص بي
  .هذا لك وخفف عنا: فجمعوا حليا من نسائهم فقالوا

واهللا إنكم ملن أبغض خلق اهللا إيل، وما ذاك حباملي على أن أحيف عليكم، ! يا معشر يهود : قال
  .والرشوة سحت

  ).٢(ذا قامت السماء واالرض : فقالوا
  .، حنوهومحاد بن سلمة، عن عبد اهللا فيما حنسب، عن نافع، عن ابن عمر
  أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن، أنبأنا حممد بن املسند، باملزة، أنبأنا

__________  
  .رجاله ثقات لكنه مرسل) ١(

أخرج ابن املبارك، وأمحد يف الزهد، وابن عساكر، عن : ٢٨٢ / ٤" الدر املنثور " قال السيوطي يف 
ذهب عبد اهللا بن رواحة إىل ] منكم إال واردها وإن [ ملا نزلت هذه اآلية : بكر بن عبد اهللا املزين قال

  .بيته فبكى، فجاءت املرأة فبكت، وجاءت اخلادم فبكت



  .وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون
  .ال ندري: يا أهاله ما الذي أبكاكم ؟ قالوا: فلما انقطعت عربم قال

  .ولكن رأيناك بكيت فبكينا
 وسلم، آية ينبئين فيها ريب تبارك وتعاىل أين وارد النار، إنه أنزلت على رسول اهللا، صلى اهللا عليه: قال

  .ومل ينبئين أين صادر عنها، فذاك الذي أبكاين
فاروق بن عبد الكبري، حدثنا زياد بن اخلليل، :  من طريق١١٨ / ١" احللية " وأخرج أبو نعيم يف 

زعموا أن ابن : ري قالحدثنا إبراهيم بن حممد بن فليح، حدثنا موسى بن عقبة، عن ابن شهاب الزه
  .رواحة بكى حني أراد اخلروج إىل مؤتة

  .واهللا ما بكيت جزعا من املوت، وال صبابة لكم: فبكى أهله حني رأوه يبكي فقال
فأيقنت أين ) وإن منكم إال واردها كان على ربك حتما مقضيا(ولكين بكيت من قول اهللا عزوجل 

  .واردها
  .ومل أدر أجنو منها أم ال

 ٣٩٥ / ٧ذيب ابن عساكر وانظر.  
فكان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، كما حدثين عبد : ٣٤٥ / ٢" السرية " قال ابن هشام يف ) ٢(

  .اهللا بن أيب بكر، يبعث عبد اهللا بن رواحة خارصا بني املسلمني ويهود
  .إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلنا: تعديت علينا، قال: فإذا قالوا

  .قامت السماوات واالرضذا : فتقول يهود
(*)  

)١/٢٣٧(  

  

عبدان بن رزين، حدثنا نصر بن إبراهيم الفقيه، أنبأنا عبد الوهاب بن احلسني، حدثنا احلسني بن حممد 
بن عبيد، حدثنا حممد بن العباس الزيدي، حدثنا حممد بن حرب، حدثنا حممد بن عياذ، حدثنا عبد العزيز 

 لعبد اهللا بن رواحة جارية يستسرها عن أهله، فبصرت به امرأته بلغنا أنه كانت: ابن أخي املاجشون
فإن كنت صادقا، : لقد اخترت أمتك على حرتك ؟ فجاحدها ذلك، قالت: يوما قد خال ا، فقالت

  .فاقرأ آية من القرآن
وأن العرش فوق : فزدين آية، فقال: وأن النار مثوى الكافرينا قالت* شهدت بأن وعد اهللا حق : قال
آمنت باهللا، : مالئكة االله مقربينا فقالت* وفوق العرش رب العاملينا وحتمله مالئكة كرام * اء طاف امل

ابن ) ٢(عليه ) ١(وكذبت البصر، فأتى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فحدثه، فضحك ومل يغري 



يها، وكانت له كانت البن رواحة امرأة، وكان يتق: حدثين أسامة بن زيد أن نافعا حدثه قال: وهب
  .جارية، فوقع عليها

  .فقالت له
رسول الذي * شهدت بإذن اهللا ان حممدا : اقرأ علي إذا، فإنك جنب فقال: قالت! سبحان اهللا : فقال

  فوق املسوات من عل
__________  

  ".ينكر " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .هو عند ابن عساكر) ٢(

  .٣٩٥ / ٧" ذيب ابن عساكر " وانظر 
*)(  

)١/٢٣٨(  

  

  .وقد رويا حلسان) ١(له عمل من ربه متقبل * وأن أبا حيىي وحيىي كالمها 
كان يتمثل النيب صلى اهللا عليه وسلم بشعر عبد اهللا : عن املقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة: شريك

عفر بن حدثنا حممد بن ج: ابن إسحاق) ٢" (ويأتيك باالخبار من مل تزود : " بن رواحة، ورمبا قال
فالتوى بعض االلتواء، مث تقدم ا على : مث أخذ الراية، يعين بعد قتل صاحبه، قال: الزبري، عن عروة قال

  .فرسه، فجعل يسترتل نفسه، ويتردد ا بعض التردد
طائعة أو ال لتكرهنه * أقسمت باهللا لترتلنه : وحدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم أنه قال عند ذلك: قال

هل أنت إال نطفة * ماىل أراك تكرهني اجلنه قد طال ما قد كنت مطمئنه * ب الناس وشدوا الرنه إن أجل
  .يف شنه مث نزل فقاتل حىت قتل

__________  
  .رجاله ثقات، لكنه مرسل) ١(

  .للمؤلف رمحه اهللا" العلو " ، وكتاب ١٧٩ - ١٨٧ / ٦" االستيعاب " وانظر 
  .باب ما جاء يف إنشاد الشعر: يف االدب) ٢٨٥٢( والترمذي ٢٢٢ / ٦أخرجه أمحد ) ٢(

  ).٨٦٧(والبخاري يف االدب املفرد 
  .٤٤٧ / ١٠" الفتح " وأخرج ابن أيب شيبة حنوه من حديث ابن عباس فيما قاله ابن حجر يف 

  .وهو من معلقة طرفة بن العبد البكري" ستبدي لك االيام ما كنت جاهال : " وصدر البيت
(*)  



)١/٢٣٩(  

  

إن تفعلي * هذا محام املوت قد لقيت وما متنيت فقد أعطيت * يا نفس إن ال تقتلي متويت : أيضاوقال 
  )١(فعلهما هديت وإن تأخرت فقد شقيت 

فسمعت أم ساروا بناحية معان، فأخربوا أن الروم قد مجعوا هلم مجوعا كثرية، : قال الوليد بن مسلم
  .أهلها) ٢( وأخفت قد وطئت البالد: فاستشار زيد أصحابه فقالوا

  .فانصرف، وابن رواحة ساكت
  .إنا مل نسر لغنائم، ولكنا خرجنا للقاء، ولسنا نقاتلهم بعدد وال عدة، والرأي املسري إليهم: فسأله فقال

فإن أصيب ابن رواحة، فلريتض املسلمون رجال : " قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم: قال عروة بن الزبري
 مبعان، فبلغهم أن هرقل قد نزل مبآب يف مئة ألف من الروم، ومئة ألف من مث ساروا حىت نزلوا" 

  .الشهادة: واهللا إن الذي تكرهون لليت خرجتم هلا! يا قوم : املستعربة، فشجع الناس ابن رواحة، وقال
  .وكانوا ثالثة آالف) ٣(

ة رهط عينا، عليهم يف سنة أربع بعث النيب، صلى اهللا عليه وسلم، عشر) ٤(فصل شهداء يوم الرجيع 
  عاصم بن ثابت

__________  
" ، و ١٢٠ / ١" احللية " ، و ١٧٥ / ٦" االستيعاب "  و ٣٧٩ / ٢" سرية ابن هشام " اخلرب يف ) ١(

  .٢٣٧ / ٣" أسد الغابة 
  ".أخذت " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .٢٣٦ / ٣" أسد الغابة " ، و ١١٩ / ١ واحللية ٣٧٥ / ٢" سرية ابن هشام " انظر ) ٣(
  .باب غزوة الرجيع: يف املغازي) ٤٠٨٦(أخرج خربها البخاري ) ٤(

  ).٢٤٦(وسيأيت احلديث بتمامه يف ترمجة خبيب بعد قليل ص 
  = (*)اسم موضع من بالد هذيل كانت الوقعة فيه فسميت : والرجيع

)١/٢٤٠(  

  

  .االنصاري) ١(ابن أيب االقلح 
  .م حنو املئةفأحاط م بقرب عسفان، حي من هذيل، ه

  .فقتلوا مثانية، وأسروا خبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، فباعومها مبكة
  عبد اهللا بن طارق، حليف بين ظفر، وخالد بن البكري: ومن الثمانية



  .الليثي، ومرثد بن أيب مرثد الغنوي
  ).٢(وحترير ذلك ذكرته يف مغازي النيب، صلى اهللا عليه وسلم 

النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أربعني رجال سنة أربع، أمر عليهم املنذر بن بعث ) ٣(شهداء بئر معونة 
عمرو الساعدي أحد البدريني، ومنهم حرام بن ملحان النجاري، واحلارث بن الصمة، وعروة بن أمساء، 

  .، وعامر بن فهرية موىل الصديق)٤(ونافع بن بديل بن ورقاء اخلزاعي 
  .فساروا حىت نزلوا بئر معونة

  ا حراما بكتاب النيب،فبعثو
__________  

  .به= 
  . وما بعدها١٦٩ / ٢وانظر ابن هشام 

، ٦٢ / ٤البن كثري " البداية "  وما بعدها، و ٢٩ / ٣، والطربي يف تارخيه ٣٩ / ١ / ٢وابن سعد 
  . وما بعدها١٣٠ / ١" شرح املواهب اللدنية " ، و ٤٠ / ٢وابن سيد الناس 

  ".االفلح " تصحفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".تاريخ االسالم " أي يف كتابه ) ٢(

 بتحقيق حممد عبد اهلادي شعرية، ٢٢٣ / ١وقد ورد القسم االخري من غزوة الرجيع يف املطبوع 
  .وسقط القسم االكرب منها

  .ويف املطبوع حتريف وتصحيف وسقط
  .بئر معونةباب غزوة الرجيع ورعل وذكوان و: يف املغازي) ٤٠٩٠(أخرج خربها البخاري ) ٣(

  .وبئر معونة موضع من بالد هذيل بني مكة وعسفان
  .وهذه املوقعة تعرف بسرية القراء

 يف تارخيه، ٣٣ / ٣ والطربي ٣٦ / ١ / ٢، وابن سعد ١٨٩ - ١٨٣ / ٢وانظر خربها يف ابن هشام 
" ، و ١٣٣ / ١" شرح املواهب اللدنية " ، و ٧١ / ٤" البداية " ، و ٢٢٤ / ١" تاريخ االسالم " و 

  .٤٦ / ٢، وابن سيد الناس ١٨٠ - ١٧٨" جوامع السرية 
  .وهو خطأ" رافع بن ورقاء اخلزاعي " يف االصل ) ٤(

  .والتصحيح مما مر من املراجع
(*)  

)١/٢٤١(  

  



  .صلى اهللا عليه وسلم، إىل عامر بن الطفيل
  .فلم ينظر يف الكتاب حىت قتل

  .الرجل
  قاتلوا حىت استشهدوا كلهم، ما جنامث استصرخ بين سليم، وأحاط بالقوم، ف

) ١] (عامر بن [ سوى كعب بن زيد النجاري، ترك وبه رمق فعاش، مث استشهد يوم اخلندق، وأعتق 
  .الطفيل عمرو بن أمية الضمري النه أخربه أنه من مضر

  
  بن احلارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بنابن امرئ القيس*  كلثوم بن اهلدم - ٣٨

عمرو بن عوف بن مالك بن االوس االنصاري العويف، شيخ االنصار، ومن نزل عليه النيب، صلى اهللا 
  .عليه وسلم، أول ما قدم املدينة بقباء

  .وكان قد شاخ
أنبأنا حممد بن عمر، حدثنا جممع بن يعقوب، عن سعيد بن عبد الرمحن بن ": الطبقات " قال صاحب 

وأنبأنا حممد بن عمر، حدثنا ابن أيب ) ح(ن جارية، عن عمه جممع رقيش، عن عبد الرمحن بن يزيد ب
  .كان كلثوم بن اهلدم رجال شريفا: سربة، عن عثمان بن وثاب، عن أيب غطفان، عن ابن عباس قاال
  .وكان مسنا أسلم قبل مقدم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، املدينة

  .فلما هاجر، نزل عليه
  ).٢(ثمة، وكان يسمى مرتل العزاب وكان يتحدث يف مرتل سعد بن خي

__________  
  .سقطت من االصل) ١(

، ٢٦٠ / ٩: ، االستيعاب٢٩٣: ، االستبصار٥٥: ، تاريخ خليفة١٤٩ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
  .٣١٠ / ٨: ، االصابة٤٩٥ / ٤: أسد الغابة

طبقات ابن " اءت يف مجع عازب وهم الذين ال أزواج هلم من الرجال والنساء، وهكذا ج: العزاب) ٢(
  .٢٧٠ / ٢" سرية ابن كثري " ، و ٤٩٥ / ٤" أسد الغابة " ، و ١٤٩ / ٢ / ٣" سعد 

  .وقد أخطأ حمققو سرية ابن هشام، فوضعوا مكاا االعراب
اللسان " و " الصحاح " كما يف " العزاب "  إىل أن االصول كلها ٤٩٣ / ١مع أم أشاروا يف اهلامش 

."  
  .وهو حتريف" مرتل القرآن  " ٢٦١ / ٦" االستيعاب "  و ٣١٠ / ٨ "االصابة " ويف 
(*)  

)١/٢٤٢(  



  

  نزل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على سعد بن خيثمة، ونزل: قيل: فلذلك قال الواقدي
  .على كلثوم بن اهلدم مجاعة من املهاجرين

  .مث مل يلبث أن تويف، رضي اهللا عنه، وذلك قبل بدر
  ).١(وكان رجال صاحلا 

  
  .مساك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد الساعدي *  أبو دجانة االنصاري- ٣٩

  .آخى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بينه وبني عتبة بن غزوان: كان يوم أحد عليه عصابة محراء، يقال
  .ثبت أبو دجانة يوم أحد مع النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وبايعه على املوت: قال الواقدي

  ).٢(و ممن شارك يف قتل مسيلمة الكذاب، مث استشهد يومئذ وه
  .اليب دجانة عقب باملدينة وببغداد إىل اليوم: قال حممد بن سعد
  .دخل على أيب دجانة وهو مريض، وكان وجهه يتهلل: وقال زيد بن أسلم

 فيما ال كنت ال أتكلم: ما من عمل شئ أوثق عندي من اثنتني: ما لو جهك يتهلل ؟ فقال: فقيل له
  ).٣(يعنيين، واالخرى فكان قليب للمسلمني سليما 

__________  
  .١٤٩ / ٢ / ٣ابن سعد ) ١(

، اجلرح ٢٧١: ، املعارف١١٤، ١١١: ، تاريخ خليفة١٠٢ - ١٠١ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
 ٤: ، االستيعاب١٠٣ - ١٠١: ، االستبصار٨٥: ت: ، مشاهري علماء االمصار٢٧٩ / ٤: والتعديل

 / ١: ، تاريخ االسالم٢٢٨ - ٢٢٧ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات٤٥١ / ٢: ، أسد الغابة٢٥٣ /
  .٢٦٠ / ١٣: ، كرت العمال١١٢ / ١١ و ٢٥٢ / ٤: ، االصابة١٤ / ١: ، العرب٣١٧

  .٢٢٩ / ٣، واحلاكم ١٠٢ / ٢ / ٣ابن سعد ) ٢(
 بن سعد، عن زيد بن أسلم، معن بن عيسى، عن هشام:  من طريق١٠٢ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(

  :...(*)قال

)١/٢٤٣(  

  

  رمى أبو دجانة بنفسه يوم اليمامة إىل داخل: وعن أنس بن مالك قال
  ).١(احلديقة، فانكسرت رجله، فقاتل وهو مكسور الرجل حىت قتل رضي اهللا عنه 

  .هو مساك بن أوس بن خرشة: وقيل



ملا وضعت احلرب أوزارها، : أيب هريرة قالصاحل بن موسى، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن 
افتحر أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بأيامهم، وطلحة ساكت ال ينطق، ومساك بن خرشة 

لقد : " ، فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حني رأى سكوما)٢(أبو دجانة ساكت ال ينطق 
وكان سيف ) ٣" (ربيل عىن مييين، وطلحة عن يساري رأيتين يوم أحد وما يف االرض قريب خملوق غري ج

  .أيب دجانة غري ذميم
من يأخذ هذا السيف حبقه ؟ : وذلك أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، عرض ذلك السيف حىت قال

  .فأحجم الناس عنه
  .تلتقاتل به يف سبيل اهللا حىت يفتح اهللا عليك أو تق: وما حقه يا رسول اهللا ؟ قال: فقال أبو دجانة

  .فأخذه بذلك الشرط
فلما كان قبل اهلزمية يوم أحد خرج بسيفه مصلتا وهو يتبختر، ما عليه إال قميص وعمامة محراء قد 

  :عصب ا رأسه، وإنه لريجتز ويقول
__________  

  .٤٥٢ / ٢" أسد الغابة ) " ١(
  ".ال ينطق : إىل قوله...ومساك: " سقط من املطبوع من قوله) ٢(
  .يف جداإسناده ضع) ٣(

  .لضعف صاحل بن موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبيداهللا الطلحي الكويف
  .ضعفه ابن معني، وأبو حامت، والبخاري، والنسائي

  .عامة ما يرويه ال يتابعه عليه أحد: وقال ابن عدي
(*)  

)١/٢٤٤(  

  

أضرب بسيف اهللا * إذ حنن بالسفح لدى النخيل أن ال أقيم الدهر يف الكبول * إين امرؤ عاهدين خليلي 
  والرسول

هذا ) ٢(يبغضها اهللا ورسوله إال يف مثل ) ١(إا ملشية : " يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ).٣" (املوطن 

  ).٤(وحرز أيب دجانة شئ مل يصح ما أدري من وضعه 
__________  

  ".امليتة " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(



   ".مثل" سقطت من املطبوع لفظة ) ٢(
  . عن أنس إىل آخر الشعر١٠١ / ٢ / ٣ بتمامه، وابن سعد ٦٧ - ٦٦ / ٢أخرجه ابن هشام ) ٣(

باب من فضائل أيب دجانة، من طريق : يف فضائل الصحابة) ٢٤٧٠(، ومسلم ١٢٣ / ٣وأخرجه أمحد 
: لأن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أخذ سيفا يوم أحد فقا: " محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس

  .أنا، أنا: من يأخذ مين هذا ؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول
  .فأحجم القوم: فمن يأخذه حبقه ؟ قال: قال

  .أنا آخذه حبقه: فقال مساك بن خرشة، أبو دجانة
  ".فأخذه ففلق به هام املشركني : قال

  .تأخر وكف: وأحجم
  .شق رؤوسهم: وفلق هام املشركني

وفيه من مل :  ونسبه إىل الطرباين، وقال١٠٩ / ٦" امع " كره اهليثمي يف ذ..." إا ملشية: وحديث
  .أعرفه

شكى : " عن موسى االنصاري): ٢١٢، ٢١١(ص " تذكرة املوضوعات " كما يف : جاء يف الآللئ) ٤(
ان بينما أنا البارحة نائم إذ فتحت عيين، فإذا عند رأسي شيط! يا رسول اهللا : أبو دجانة االنصاري فقال

: فجعل يعلو ويطول، فضربت بيدي إليه فإذا جلده كجلد القنفذ فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
  .عامرك عامر سوء ورب الكعبة! ومثلك يؤذى يا أبا دجانة 

  .يا أبا احلسن اكتب اليب دجانة كتابا ال شئ يؤذيه من بعده: ادع يل علي بن أيب طالب، فدعاه، فقال
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد النيب العريب االمي، : اكتب:  قالوما أكتب ؟: فقال

التهامي االبطحي املكي، املدين، القرشي، اهلامشي، صاحب التاج واهلراوة والقضيب والناقة، والقرآن، 
، اما ال إله إال اهللا، إىل من طرق الدار من الزوار والعمار إال طارقا يطرق خبري: والقبلة، صاحب قول

  .بعد فإن لنا ولكم يف احلق سعة
  فإن يكن عاشقا مولعا، أو مؤذيا مقتحما، أو فاجرا جيهر، أو

  .مدعيا حمقا أو مبطال فهذا كتاب اهللا ينطق علينا وعليكم باحلق ورسلنا لدينا يكتبون ما متكرون
ر، ال إله إال هو رب العرش اتركوا محلة القرآن، وانطلقوا إىل عبدة االوثان إىل من اختذ مع اهللا إهلا آخ

العظيم، يرسل عليكما شواظ من نار وحناس فال تنتصران، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان 
  .فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان

  = (*)ضعه عند رأسك فوضعه، : مث طوى الكتاب وقال

)١/٢٤٥(  

  



  .صاري الشهيدابن عامر بن جمدعة بن جحجبا االن *  خبيب بن عدي- ٤٠
شهد أحدا، وكان فيمن بعثه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، مع بين حليان، فلما : ذكره ابن سعد فقال

صاروا بالرجيع، غدروا م، واستصرخوا عليهم، وقتلوا فيهم، وأسروا خبيبا، وزيد بن الدثنة، فباعومها 
  ).١( وصلبومها بالتنعيم مبكة، فقتلومها مبن قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم، من قومهم،

أيت خببيب، فبيع مبكة، فخرجوا به إىل احلل : عن احلارث بن الربصاء قال: قال مسلمة بن جندب
  .دعوين أصلي ركعتني: ليقتلوه، فقال

  مث
__________  

رق النار، النار أحرقتنا بالنار، واهللا ما أردناك، وال طلبنا أذاك، ولكن زائر زارنا وط: فإذا هم ينادون= 
  .فارفع عنا الكتاب

والذي نفس حممد بيده ال أرفعه عنكم حىت أستأذنه، صلى اهللا عليه وسلم، فلما أصبح أخربه : فقال
ارفع عنهم فإن عادوا بالسيئة فعد إليهم بالعذاب، فوالذي نفس حممد بيده ما دخلت هذه االمساء : فقال

  ".ته، والغاوون دارا وال موضعا، وال مرتال، إال هرب إبليس وجنوده وذري
  .موضوع، وإسناده مقطوع وأكثر رجاله جمهولون

  .وليس يف الصحابة من يسمى مبوسى أصال
: ، حلية االولياء٣٠٧ - ٣٠٥: ، االستبصار٧٦، ٧٤: ، تاريخ خليفة٢٠٥، ٢٠٤: نسب قريش(*) 
، ٣٠٥ / ٤: ، العقد الثمني١٢٠ / ٢: ، أسد الغابة١٨٣ / ٣: ، االستيعاب١١٤ - ١١٢ / ١
  .٣٨٦ / ١٣: ، كرت العمال٨٠ / ٣: الصابةا
  باب هل يستأسر الرجل،: يف اجلهاد) ٣٠٤٥(، والبخاري ٣١٠، ٢٩٤ / ٢أخرج أمحد ) ١(

باب غزوة : فيه) ٤٠٨٦(يف املغازي، و ) ٣٩٨٩(ومن مل يستأسر، ومن ركع ركعتني عند القتل، و 
لذات والنعوت، وأسامي اهللا عز باب ما يذكر يف ا: يف التوحيد) ٧٤٠٢(الرجيع ورعل وذكوان، و 

أخربين عمرو بن جارية الثقفي، حليف بين زهرة، وكان من أصحاب : وجل، من طريق ابن شهاب قال
بعث رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عشرة عينا، : أيب هريرة، عن أيب هريرة، رضي اهللا عنه، قال

خلطاب، حىت إذا كانوا باهلدة، بني وأمر عليهم عاصم بن ثابت االنصاري جد عاصم بن عمر بن ا
  .بنو حليان: عسفان ومكة، ذكروا حلي من هذيل يقال هلم

: فنفروا هلم بقريب من مئة رجل رام، فاقتصوا آثارهم حىت وجدوا مأكلهم التمر يف مرتل نزلوه، فقالوا
  .متر يثرب

  .فاتبعوا آثارهم
  = (*)فلما 



)١/٢٤٦(  

  

  .لزدت، اللهم أحصهم عددالو ال أن تظنوا أن ذلك جزع : قال
  .وأنا حاضر، فواهللا ما كنت أظن أن سيبقى منا أحد: قال احلارث
ملا كان من غدر عضل والقارة خببيب وأصحابه بالرجيع، قدموا : عن عاصم بن عمر قال: ابن إسحاق

  .به ويزيد بن الدثنة
  فأما خبيب، فابتاعه
__________  

  .، فأحاط م القومحس م عاصم وأصحابه جلؤوا إىل موضع= 
  .انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد وامليثاق أال نقتل منكم أحدا: فقالوا هلم

  .أما أنا، فال أنزل يف ذمة كافر! أيها القوم : فقال عاصم بن ثابت
  .اللهم أخرب عنا نبيك، صلى اهللا عليه وسلم، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما: مث قال

  .ى العهد وامليثاقونزل إليهم ثالثة نفر عل
  .منهم خبيب، وزيد بن الدثنة ورجل آخر

  .فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم ا
  .قال الرجل الثالث

 فجر روه وعاجلوه فأىب أن - يريد القتلى -هذا أول الغدر واهللا ال أصحبكم، إن يل ؤالء أسوة 
  .يصحبهم

  .مها بعد وقعة بدرفانطلق خببيب وزيد بن الدثنة حىت باعو
 فلبث - وكان خبيب هو قتل احلارث بن عامر يوم بدر -فابتاع بنو احلارث بن عامر بن نوفل خبيبا 

خبيب عندهم أسريا حىت أمجعوا قتله، فاستعار من بعض بنات احلارث موسى يستحد ا فأعارته، فدرج 
  .يدهبين هلا وهي غافلة حىت أتاه، فوجدته جملسه على فخذه واملوسى ب

واهللا ما رأيت : أختشني أن أقتله ؟ ما كنت الفعل ذلك قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: قالت
  أسريا

  .قط خريا من خبيب
  .واهللا لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب يف يده، وإنه ملوثق باحلديد، وما مبكة من مثرة

  .إنه لرزق رزقه اهللا خبيبا: وكانت تقول
دعوين أصلي ركعتني، فتركوه فركع ركعتني :  احلرم ليقتلوه يف احلل، قال هلم خبيبفلما خرجوا به من

  .واهللا لوال أن حتسبوا أن ما يب جزع لزدت: فقال



فلست أبايل حني أقتل : اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، وال تبق منهم أحدا، مث أنشأ يقول: مث قال
يبارك على أوصال شلو *  يف ذات االله وإن يشأ على أي جنب كان يف اهللا مصرعي وذلك* مسلما 

ممزع مث قام إليه أبو سروعة عقبة بن احلارث، فقتله، وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صربا الصالة، 
 أصحابه يوم أصيبوا خربهم، وبعث ناس من قريش إىل عاصم بن ثابت حني - يعين النيب -وأخرب 

 فبعث اهللا لعاصم - وكان قتل رجال عظيما من عظمائهم -حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشئ منه يعرف 
  ".مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا 

  .١٤٤، ١٣٩ / ٣" سرية ابن كثري "  و ١٨٣ / ١٦٩ / ٢وانظر ابن هشام 
  .موضع مبكة يف احلل، وهو بني مكة وسرف على فرسخني من مكة: والتنعيم

(*)  

)١/٢٤٧(  

  

  .حجري بن أيب إهاب لعقبة بن احلارث بن عامر، وكان أخا حجري المه، ليقتله بأبيه
إن رأيتم أن تدعوين : فلما خرجوا به ليقتلوه، وقد نصبوا خشبته ليصلبوه، فانتهى إىل التنعيم، فقال

  .أركع ركعتني
  .دونك: فقالوا
  .فصلى
  .ل، ال ستكثرت من الصالةواهللا لوال أن تظنوا إمنا طولت جزعا من القت: مث قال

  .فكان أول من سن الصالة عند القتل
اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، وال تغادر منهم أحدا، اللهم إنا قد : مث رفعوه على خشبته، فقال

  .بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما أتى إلينا
  .ىل االرض، فرقا من دعوة خبيبكنت فيمن حضره، فلقد رأيت أبا سفيان يلقيين إ: وقال معاوية: قال

  إن الرجل إذا دعي عليه): ١(وكانوا يقولون 
  .فاضطجع، زلت عنه الدعوة

واهللا ما أنا قتلته، النا كنت : فحدثين حيىي بن عباد، عن أبيه، عن عقبة بن احلارث قال: قال ابن إسحاق
، مث وضع يده على يدي أصغر من ذلك، ولكن أخذ بيدي أبو ميسرة العبدري، فوضع احلربة على يدي

  ).٢(فأخذها ا، مث قتله 
قال يل : قال موهب: حدثين عمرو بن عثمان بن موهب، موىل احلارث بن عامر قال: عبد اهللا بن إدريس

  أطلب إليك: خبيب، وكانوا جعلوه عندي



__________  
  .أهل اجلاهلية، وهومن خرافام: أي) ١(
  .١٧٣ / ٢ابن هشام ) ٢(

  ".االصابة " ، و "أسد الغابة " و " االستيعاب " ث مترجم يف وعقبة بن احلار
  .٣٨٥ / ٧" الفتح " وإسناده صحيح كما احلافظ يف 

(*)  

)١/٢٤٨(  

  

  ).١(أن تسقيين العذب، وأن جتنبين ما ذبح على النصب، وأن تؤذين إذا أرادوا قتلي : ثالثا
ان خبيب حبس يف بيتها، فكانت حتدث حدثنا ابن أيب جنيح، عن ماوية موالة حجري، وك: ابن إسحاق

واهللا إنه حملبوس إذ اطلعت من صري الباب إليه، ويف يده قطف عنب مثل رأس : بعد ما أسلمت، قالت
  ).٢(الرجل يأكل منه، وما أعلم يف االرض حبة عنب، مث طلب مين موسى يستحدها 

  
ي املدين البدري العقيب، قاتل ابن كعب، االنصاري اخلزرجي السلم *  معاذ بن عمرو بن اجلموح- ٤١

  .أيب جهل
  معاذ بن عمرو بن اجلموح بن زيد: عن ابن إسحاق: قال جرير بن حازم

  .ابن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة
  .شهد بدرا

__________  
  .٣٠٢ / ٩" االصابة " انظر ) ١(
  ".يشحذها " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(

  .شقه: وصري الباب
  .ح هو عبد اهللاوابن أيب جني

وهذا ذكره :  يف ترمجة ماوية، عن ابن إسحاق وقال١٢٨ / ١٣" االصابة " واخلرب ذكره احلافظ يف 
  .البخاري يف الصحيح، يف قصة قتل خبيب

  ).٧٤٠٢(و ) ٤٠٨٦(و ) ٣٩٨٩(و ) ٣٠٤٥(يعين رواية البخاري 
أرض مكة، كما : أي": رض وما أعلم يف اال" وقوله " أعظم من رأسه " وليس يف روايات البخاري 

  .جاء مصرحا به يف رواية البخاري السابقة



، ١٠٤: ، طبقات خليفة١٠٨ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد) (*) ٢٤٦(يف الصفحة ) ١(وانظر التعليق 
: ، االستبصار٢٤٥ / ٨: ، اجلرح والتعديل٢٤٥ / ٨: ، التاريخ الصغري٦٦ / ١: التاريخ الكبري

  .٢٢٤ / ٩: ، االصابة٢٠٢ / ٥:  أسد الغابة،١٢٠ / ١٠: ، االستيعاب١٥٤
(*)  

)١/٢٤٩(  

  

  .روى عنه ابن عباس
  .وعاش إىل أواخر خالفة عمر

من طريق يوسف بن املاجشون، أنبأنا صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، " الصحيحني " ويف 
مني من االنصار حديثة إين لواقف يوم بدر يف الصف، فنظرت، فإذا أنا بني غال: عن أبيه، عن جده قال

  .أسناما، فتمنيت أن أكون بني أضلع منهما
  .نعم: أتعرف أبا جهل ؟ قلت! يا عم : فغمزين أحدمها، فقال

أخربت أنه يسب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، والذي نفسي بيده إن رأيته ال : وما حاجتك ؟ قال
  .يفارق سوادي سواده حىت ميوت االعجل منا

أن نظرت إىل أيب جهل وهو جيول يف ) ١(لك، فغمزين اآلخر، فقال مثلها، فلم أنشب فتعجبت لذ
  .الناس
  .أال تريان ؟ هذا صاحبكما: فقلت
  .فابتدراه بسيفيهما حىت قتاله، مث انصرفا إىل النيب، فأخرباه: قال
  .أنا قتلته: أيكما قتله ؟ فقال كل منهما: فقال
  .ال: هل مسحتما سيفيكما ؟ قاال: فقال

  فنظر يف
  .كالكما قتله: السيفني، فقال

  .وقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو
  ).٢(واآلخر هو معاذ ابن عفراء 

  .جعلت أبا جهل يوم بدر من شأين: وعن معاذ بن عمرو قال
  .فلما أمكنين، محلت عليه، فضربته، فقطعت قدمه بنصف ساقه

  علقة جبلدة جبنيب، وأجهضينوضربين ابنه عكرمة بن أيب جهل على عاتقي، فطرح يدي وبقيت م
__________  



  ".ألبث " ترك مكاا فارغا يف املطبوع، وقال يف اهلامش لعلها ) ١(
  .باب من مل خيمس االسالب: يف فرض اخلمس) ٣١٤١(، والبخاري ١٩٣ / ١أخرجه أمحد ) ٢(

  .باب استحقاق القاتل سلب القتيل: يف اجلهاد) ١٧٥٢(ومسلم 
  .شخصي شخصه:  أي":سوادي سواده " وقوله 

  ...(*)مل ميض زمن طويل على سؤاهلما إال ورأيته: مل ألبث، أي: أي: ومل أنشب

)١/٢٥٠(  

  

  .عنها القتال، فقاتلت عامة يومي وإين السحبها خلفي
  ).١(فلما آذتين، وضعت قدمي عليها مث متطأت عليها حىت طرحتها 

  . وختور قواههذه واهللا الشجاعة، ال كآخر من خدش بسهم ينقطع قلبه،
  .مث عاش بعد ذلك إىل زمن عثمان: نقل هذه القصة ابن إسحاق وقال

  .ومر بأيب جهل معوذ بن عفراء، فضربه حىت أثبته، وتركه وبه رمق: قال
  .مث قاتل معوذ حىت قتل، وقتل أخوه عوف قبله، ومها ابنا احلارث بن رفاعة الزرقي

  . احتز رأسهمث مر ابن مسعود بأيب جهل، فوخبه وبه رمق، مث
  أخربنا أمحد بن سالمة، عن ابن مسعود اجلمال، أنبأنا أبو علي، أنا أبو

نعيم، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا أمحد االبار حدثنا اهليثم بن خارجة حدثنا رشدين بن سعد، عن عبد 
ه مسع رسول إن: اهللا بن الوليد التجييب، عن أيب منصور موىل االنصار أنه مسع عمرو بن اجلموح يقول

إن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين : قال اهللا عزوجل: " اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول
  ).٢" (يذكرون بذكري، وأذكر بذكرهم 

__________  
ابن إسحاق حدثين ثور بن يزيد، عن عكرمة، :  من طريق٦٣٥ - ٦٣٤ / ١أخرجه ابن هشام ) ١(

  .ورجاله ثقات...قال معاذ: يب بكر قاالعن ابن عباس و عبد اهللا بن أ
  . وإسناده ضعيف لضعف رشدين٤٣٠ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(

  .وشيخه عبد اهللا بن الوليد لني احلديث
وأبو منصور موىل االنصار جمهول، مث إنه مل يلق عمرو بن اجلموح فيما قاله املؤلف وسبقه إىل ذلك 

  ".التاريخ " البخاري يف 
(*)  

)١/٢٥١(  



  

  .به رشدينتفرد 
  .وهو ضعيف

  .وليس هذا احلديث لصاحب الترمجة، بل البيه
  .وقد قالوا إن عمرا قتل يوم أحد، فكيف يسمع منه أبو منصور ؟

  
  . االنصاري السلميابن اجلموح*  معوذ بن عمرو - ٤٢

  .شهد مع أخويه معاذ وخالد بدرا، لكن مل يذكره ابن إسحاق، فاهللا أعلم
  

  .شهدا بدرا، واستشهد يوم أحد * * مرو أخومها خالد بن ع- ٤٣
  

بن سلمة بن ) ١(ابن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب  * * *  وأبوهم عمرو بن اجلموح- ٤٤
  .سعد بن علي ابن أسد بن ساردة بن تزيد، بن جشم بن اخلزرج االنصاري السلمي الغنمي

  .والد معاذ، ومعوذ، وخالد املذكورين، و عبد الرمحن، وهند
__________  

 / ١٠: ، االستيعاب١٥٤: ، االستبصار١٠٤: ، طبقات خليفة١٠٨ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
  .٢٦٦ / ٩: ، االصابة٢٤٠ / ٥: ، أسد الغابة١٨١
،، ٣٦٤ / ٣: ، اجلرح والتعديل١٠٤: ، طبقات خليفة١٠٩ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(* *) 

  .١٥٢ / ٣: ، االصابة١٤٣ / ٢: غابة، أسد ال٢٠٣ / ٣: ، االستيعاب١٥٤: االستبصار
 / ٨: ، االستيعاب١٥٤ - ١٥٣: ، االستبصار٧٣: ، تاريخ خليفة٤٣٠ / ٣: املسند المحد(* * *) 

 / ٩: ، جممع الزوائد٢٦ - ٢٥ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات٢٠٨ - ٢٠٦ / ٤: ، أسد الغابة٢٩١
  .٩٦ - ٩٤ / ٧: ، االصابة٣١٤

  .ت من املطبوعسقط" بن غنم بن كعب ) " ١(
(*)  

)١/٢٥٢(  

  

  .قدم مصعب بن عمري املدينة يعلم الناس: عن عكرمة قال: روى ثابت البناين
  .إن شئت جئناك، فأمسعناك القرآن: ما هذا الذي جئتمونا ؟ قالوا: فبعث إليه عمرو بن اجلموح



  .نعم: قال
  .فقرأ صدرا من سورة يوسف

  .إن لنا مؤامرة يف قومنا: فقال عمرو
  . سيد بين سلمةوكان

تعلم واهللا ما يريد القوم غريك، فهل عندك من نكري ؟ ! يا مناف : فقال) ١(فخرجوا، ودخل على مناف 
! أين السيف يا مناف ؟ وحيك : فقلده السيف وخرج، فقام أهله فأخذوا السيف، فلما رجع قال: قال

  .إن العرت لتمنع استها
  .واهللا ما أرى يف أيب جعار غدا من خري

  .إين ذاهب إىل مايل فاستوصوا مبناف خريا:  قال هلممث
خبري : كيف أنتم ؟ قالوا: فذهب، فأخذوه فكسروه وربطوه مع كلب ميت وألقوه يف بئر، فلما جاء قال

  .يا سيدنا
  .واهللا إين أراكم قد أسأمت خالفيت يف مناف: طهر اهللا بيوتنا من الرجس، قال

  .ئرهو ذاك، انظر إليه يف ذلك الب: قالوا
  .بلى: ألستم على ما أنا عليه ؟ قالوا: فأشرف فرآه، فبعث إىل قومه فجاؤوا فقال

  .أنت سيدنا
  .فأشهدكم أين قد آمنت مبا أنزل على حممد: قال
قوموا إىل جنة عرضها السماوات : " فلما كان يوم أحد قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،: قال

  .عليها يف اجلنة) ٢(واهللا القحزن : رج فقالفقام وهو أع" واالرض أعدت للمتقني 
  .فقاتل حىت قتل

  .وعن عاصم بن عمر أن إسالم عمرو بن اجلموح تأخر
  وكان له صنم يقال له مناف، وكان فتيان بين سلمة قد آمنوا، فكانوا ميهلون، حىت إذا ذهب الليل

__________  
  .٤٥٢ / ١" السرية " انظر " مناة " عند ابن هشام ) ١(
  .الثنب كما يف هامش املخطوط: أي) ٢(

  .الوثب والقلق: والقحز
  .قحز يقحز قحزا

  .قلق ووثب واضطرب
  ".ال حنزن " وقد حترفت يف املطبوع إىل 

(*)  



)١/٢٥٣(  

  

  .دخلوا بيت صنمه فيطرحونه يف أننت حفرة منكسا
  .فإذا أصبح عمرو غمه ذلك، فيأخذه فيغسله ويطيبه

  .مث يعودون ملثل فعلهم
أنت وكلب وسط بئر يف قرن * واهللا لو كنت إهلا مل تكن :  عمرو شأنه وأسلم، وقال أبياتا منهافأبصر

) ح(روى حممد بن مسلم، عن عمرو بن دينار ) ١(فاآلن فتشناك عن شر الغنب * أف ملثواك إهلا مستدن 
، صلى اهللا ، وابن عيينة، عن ابن املنكدر أن رسول اهللا)ح(وفطر بن خليفة، عن حبيب ابن أيب ثابت 

  .اجلد بن قيس، وإنا لنبخله: من سيدكم ؟ قالوا! يا بين سلمة : " عليه وسلم، قال
  ).٣(سيدكم اجلعد االبيض عمرو بن اجلموح ) ٢(وأي داء أدوى من البخل ؟ بل : قال

  .مل يشهد بدرا: قال الواقدي
  .كان أعرج

  .عذرك اهللا: وملا خرجوا يوم أحد منعه بنوه وقالوا
  .ول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يشكوهمفأتى رس

  ).٤(ال عليكم أن ال متنعوه، لعل اهللا يرزقه الشهادة : فقال
__________  

 - ٢٠٧ / ٤" أسد الغابة "  والرجز عنده أطول، ويف ٤٥٣ - ٤٥٢ / ١اخلرب عند ابن هشام ) ١(
٢٠٨،  

  .٢٠٨ - ٢٠٧ / ٢" سرية ابن كثري " و 
  . مستعبدذليل: احلبل، ومستدن: والقرن

  .مستدن من السدانة، وهي خدمة البيت وتعظيمه: وقال السهيلي
  .وكان لكل صنم سدنة يقومون خبدمة البيت الذي فيه الصنم

  ".هل " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .رجاله ثقات لكنه مرسل) ٣(

  .رابن عيينة، عن ابن املنكدر، عن جاب:  من طريق٣١٧ / ٧" احللية " ورواه أبو نعيم يف 
من طريق عبد اهللا بن أيب االسود، حدثنا محيد بن ) ٢٩٦" (االدب املفرد " وأخرجه البخاري يف 

قال رسول اهللا، صلى اهللا : حدثنا جابر قال: حدثين أبو الزبري قال: االسود، عن احلجاج الصواف قال
  .عليه وسلم، وذكره

  .وهذا سند قوي



  .اق عن أبيه، عن أشياخ من بين سلمةابن إسح:  من طريق٩٠ / ٢أخرجه ابن هشام ) ٤(
  .ورجاله ثقات

  .فإن كان االشياخ من الصحابة فهو مسند وإال فهو مرسل
  = (*) من حديث ٢٩٩ / ٥وأخرجه أمحد 

)١/٢٥٤(  

  

اللهم ال : كأين أنظر إليه قد أخذ درقته وهو يقول: قالت امرأته هند أخت عبد اهللا بن عمرو بن حرام
  .تردين

  .خالدفقتل هو وابنه 
أنتم منعتموين اجلنة : أن عمرو بن اجلموح قال لبنيه: عن سعيد بن مسروق، عن أيب الضحى: إسرائيل
  .يوم بدر

  .واهللا لئن بقيت، الدخلن اجلنة
  ).١(مل يكن يل هم غريه، فطلبته، فإذا هو يف الرعيل االول : فلما كان يوم أحد، قال عمر

  . حرام يف كفن واحدكفن هو و عبد اهللا بن عمرو بن: قال مالك
عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن اجلموح، وابن حرام كان : مالك

  .السيل قد خرب قربمها فحفر عنهما ليغريا من مكاما، فوجدا مل يتغريا، كأمنا ماتا باالمس
  .وكان أحدمها قد جرح، فوضع يده على جرحه، فدفن كذلك

  جرحه، مث أرسلت،فأميطت يده عن 
  .فرجعت كما كانت

  ).٢(وكان بني يوم أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة 
__________  

يا : أتى عمرو بن اجلموح إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال: أيب قتادة أنه حضر ذلك قال= 
 ؟ وكانت -حة يف اجلنة أرأيت إن قاتلت يف سبيل اهللا حىت أقتل، أأمشي برجلي هذه صحي! رسول اهللا 

  .نعم:  فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،-رجله عرجاء 
  .فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه وموىل له

  .كأيت أنظر إليك متشي برجلك هذه صحيحة يف اجلنة: فمر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .لوا يف قرب واحدفأمر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ما ومبوالمها فجع

  .١٧٣ / ٣" الفتح " وسنده حسن كما قال احلافظ يف 



  .رجاله ثقات، لكنه منقطع) ١(
ورجاله ) ٥٠(باب الدفن يف قرب واحد من ضرورة برقم : يف اجلهاد) ٢٩١(أخرجه مالك ص ) ٢(

  .ثقات، لكنه مرسل
اعي، عن الزهري، عن ، من طريق الوليد يف مسلم، حدثين االوز٥٦٣ - ٥٦٢ / ٣وأخرجه ابن سعد 

  .جابر فذكره بأطول مما هنا
  .١٧٣ / ٣" الفتح " وهذا سند صحيح كما قال احلافظ يف 

  .٨٧ - ٨٦ / ٣" سرية ابن كثري " ، و ٩٨ / ٢" سرية ابن هشام " وانظر 
(*)  

)١/٢٥٥(  

  

  . بن عبد مناف بن قصي القرشي املطليبابن املطلب*  عبيدة بن احلارث - ٤٥
  .وأمه من ثقيف

  .وكان أحد السابقني االولني
  .وهو أسن من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بعشر سنني

  .هاجر هو وأخواه الطفيل وحصني
وكان ربعة من الرجال، مليحا، كبري املرتلة عند رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي بارز رأس 

  .خراملشركني يوم بدر فاختلفا ضربتني، فأثبت كل منهما اآل
  .وشد علي ومحزة على عتبة، فقتاله، واحتمال عبيدة وبه رمق

  .، يف العشر االخري من رمضان، سنة اثنتني رضي اهللا عنه)١(مث تويف بالصفراء 
  .وقد كان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أمره على ستني راكبا من املهاجرين، وعقد له لواء

  .فكان أول لواء عقد يف االسالم
  .ا وعليهم أبو سفيان عند ثنية املرة، وكان ذاك أول قتال جرى يف االسالمفالتقى قريش

  ).٢(قاله ابن إسحاق 
__________  

، ٦٢، ٦١، ٥٩: ، تاريخ خليفة٩٣ ٩٤: ، نسب قريش٣٤ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
د ، العق٣١٨ - ٣١٧ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٥٥٣ / ٣: ، أسد الغابة١١٤ / ٧: االستيعاب

  .٩ / ١: ، شذرات الذهب٣٦٩ / ٦: ، االصابة٤٤٦ - ٤٤٤ / ٥: الثمني
  .قرية كثرية النخل واملزارع، وماؤها عيون: الصفراء) ١(



  .وهي فوق ينبع مما يلي املدينة
  .وماؤها جيرى إىل ينبع

عقل وحلما أصيال وافر اللب وال* لقد ضمن الصفراء جمدا وسؤددا : وقد قيل يف رثاء عبيدة بن احلارث
البن " السرية " وأرملة وي الشعث كاجلذل وانظر بقية االبيات يف * عبيدة فابكيه الضياف غربة 

  .٤٢ - ٤١ / ٢هشام 
  .٦٢٥ / ١ من حديث علي، وانظر ابن هشام ١٩٤ / ٣وحديث املبارزة أخرجه احلاكم 

، وابن كثري ٢٢٤ / ١، وابن سيد الناس ٥٩٥ - ٥٩١ / ١، وابن هشام ٣٥ / ١ / ٣ابن سعد ) ٢(
  .٢٣٤ / ٣" سريته " يف 
(*)  

)١/٢٥٦(  

  

أعيان البدريني أبو بكر، وعمر، وعلي، وسعد، والزبري، وأبو عبيدة، و عبد الرمحن بن عوف، وزيد بن 
حارثة، ومسطح بن أثاثة، ومصعب بن عمري، وابن مسعود، واملقداد، وصهيب، وعمار، وأبو سلمة، 

عباد بن بشر، وأبو اهليثم بن التيهان، وقتادة بن النعمان، ورفاعة وزيد بن اخلطاب، وسعد بن معاذ، و
  .ومبشر ابنا عبد املنذر، ومل حيضرها أخومها أبو لبابة، النه استخلف على املدينة

  وأبو أيوب، وأيب بن كعب، وبنو عفراء، وأبو طلحة، وبالل،
  .وأبو اليسر، رضي اهللا عنهموعبادة، ومعاذ، وعتبان بن مالك، وعكاشة بن حمصن، وعاصم بن ثابت، 

  
  . بن هاشم اهلامشيابن عبد املطلب*  ربيعة بن احلارث - ٤٦

  .أبوأروى
حممد، و عبد اهللا، واحلارث، والعباس، وأمية، وعبد مشس، و عبد املطلب، وأروى : وله من الولد

  .الكربى، وهند، وأروى، وآدم
  . يف حرب كانت بينهمهو املسترضع له يف هذيل، فقتله بنو ليث بن بكر: وآدم

  .وكان صغريا حيبو أمام البيوت، فأصابه حجر قتله
  ).٢" (دم ابن ربيعة بن احلارث ) ١(وأول دم أضعه : " فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  آدم رأى يف: " ويروى أن قال فيه
__________  

، التاريخ ٣٤٨ ،١٥٣: ، تاريخ خليفة٦، ٥: ، طبقات خليفة٣٢ / ١ / ٤: طبقات ابن سعد(*) 



 / ٢: ، أسد الغابة٢٥٨ / ٣: ، االستيعاب١٦٣: ت: ، مشاهري علماء االمصار٢٨٣ / ٣: الكبري
، خالصة تذهيب ٢٥٣ / ٣: ، ذيب التهذيب٢٥٩ / ٣: ، االصابة٤٠٩: ، ذيب الكمال٢٠٩

  .١١٧: الكمال
  ".أضيع " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
يف ) ١٩٠٥(ب حجة النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأبو داود با: يف احلج) ١٢١٨(أخرجه مسلم ) ٢(

باب حجة : يف املناسك) ٣٠٧٤(باب صفة حجة النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وابن ماجه : املناسك
  = (*)رسول اهللا، 

)١/٢٥٧(  

  

  .الكتاب دم ابن ربيعة، فزاد ألفا، والظاهر أنه لصغره مان حفظ امسه
  ).١" (ة كان امسه متام بن ربيع: وقيل
  .وكان ربيعة أسن من عمه العباس بسنتني: قالوا

  .ونوبة بدر كان ربيعة غائبا بالشام
  فلما خرج العباس ونوفل إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، مهاجرين: قال ابن سعد

قاتلون أين ترجع ؟ إىل دار الشرك ت: أيام اخلندق، شيعهما ربيعة إىل االبواء، مث أراد الرجوع، فقاال له
  .رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وتكذبونه، وقد عزوكثف أصحابه، ارجع

  .فسار معهما حىت قدموا مجيعا مسلمني
وأطعم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ربيعة خبيرب مئة وسق كل سنة، وشهد معه الفتح وحنينا، وابتىن 

  ).٢(دارا باملدينة، وتويف يف خالفة عمر 
نعم العبد ربيعة بن احلارث لو قصر من شعره، ومشر من : "  صلى اهللا عليه وسلم، قالويروى أن النيب،

  ).٣" (ثوبه 
  .وكان ربيعة شريكا لعثمان يف التجارة

  وقد جاء يف حديث جابر الذي يف
__________  

 صلى اهللا عليه وسلم، كلهم من طريق حامت بن إمساعيل، حدثنا جعفر بن حممد، عن أبيه، قال دخلنا= 
  . واحلديث طويل جدا-على جابر 

  .باب الكراهية يف الثياب املصبغة للمحرم:  يف مناسك احلج١٤٣ / ٥وأخرجه النسائي 
  .٣٣ / ١ / ٤ابن سعد ) ١(



  .٣٣ / ١ / ٤ابن سعد ) ٢(
  . وهو ال يصح٢١٠ / ٢" أسد الغابة ) " ٣(

 عن بسر بن عبيداهللا، عن مسرة بن : والبخاري يف تارخيه، والبغوي، وابن مندة٢٠٠ / ٤وإمنا روى أمحد 
نعم العبد مسرة لو أخذ من ملته، : " فاتك االسدي، رضي اهللا عنه، أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال

  .ومشر من مئزره
  .ورجاله ثقات إال أن فيه تدليس هشيم" فبلغه ذلك ففعل 

(*)  

)١/٢٥٨(  

  

أراد الذي يستحق ربيعة به الدية من " حلارث ربيعة بن ا] ابن ) [ ١(وإن أول دم أضع " املناسك، 
  .أجل ولده

  .إنه تويف سنة ثالث عشرة، وأمه هي غزية بنت قيس بن طريف: وقيل
  

  .ابن عبد املطلب اهلامشي* عبد اهللا بن احلارث - ٤٧
  .أخو ربيعة ونوفل

  .وكان امسه عبد مشس فغري
  . وسلم، عبد اهللافرووا أنه هاجر قبيل الفتح، فسماه النيب، صلى اهللا عليه

 يعين -وخرج مع النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف بعض مغازيه، فمات بالصفراء فكفنه يف قميصه 
  .قيمص النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢(هو سعيدا أدركته السعادة : وقد قيل إنه قال فيه
  .كذا أورد ابن سعد هذا بال إسناد

  .وال نسل هلذا
  

  . بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصين العاصاب* *  خالد بن سعيد - ٤٨
__________  

  ".ضاع " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
، ٢٠٧ / ٣: ، اسد الغابة١٤١ / ٦: ، االستيعاب١٨٤: ، تاريخ خليفة٤٨ / ٤: طبقات ابن سعد(*) 

  .٤٥ / ٦: ، االصابة١٢٦ / ٥: العقد الثمني



  .٤١ / ٦" االستيعاب " ، و ٢٠٦ / ٣ " أسد الغابة" ، و ٣٣ / ١ / ٤ابن سعد ) ٢(
، ٢٩٨، ١١: ، طبقات خليفة١٧٥ - ١٧٤: ، نسب قريش٦٩ / ١ / ٤: طبقات ابن سعد(* *) 

 ، ٣٤ ، ٤ ، ٢ / ١: ، التاريخ الصغري١٥٢ / ٣: ، التاريخ الكبري٢٠١، ١٢٠، ٩٧: تاريخ خليفة
 ٣: ، االستيعاب١٧٢: ت: صار، مشاهري علماء االم٣٣٤ / ٣: ، اجلرح والتعديل٢٩٦:  املعارف٣٥
، البداية ٣٧٨ / ١: ، تاريخ االسالم٩٧ / ٢: ، أسد الغابة٢ / ٢٢٣ / ٥: ، ابن عساكر١٥٣/ 

، ٣٧٧ / ١٣: ، كرت العمال٥٨ / ٣: ، االصابة٢٦٥ / ٤: ، العقد الثمني٣٧٧ / ٧: والنهاية
  .٤٨ ٥٥ / ٥: ، ذيب تاريخ ابن عساكر٣٠ / ١: شذرات الذهب

(*)  

)١/٢٥٩(  

  

  .السيد الكبري أبو سعيد القرشي االموي، أحد السابقني االولني
  كان أيب خامسا يف االسالم، وهاجر: روي عن أم خالد بنت خالد، قالت

  ).١(إىل أرض احلبشة، وأقام ا بضع عشرة سنة، وولدت أنا ا 
  .وروى إبراهيم بن عقبة

  .لرحيمبسم اهللا الرمحن ا: أيب أول من كتب: عن أم خالد قالت
وروي أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، استعمله على صنعاء، وأن أبا بكر أمره على بعض اجليش 

  .يف غزو الشام
قال موسى بن عقبة، أخربنا أشياخنا أن خالدا قتل مشركا، مث لبس سلبه ديباجا أو حريرا، فنظر الناس 

  .إليه وهو مع عمرو
  .ل مثل عمل خالد، مث يلبس لباسهما لكم تنظرون ؟ من شاء، فليفع: فقال

من هذا الرجل ؟ فإين رأيت : ويروى أن خالدا رضي اهللا عن استشهد، فقال الذي قتله بعد أن أسلم
  .نورا له ساطعا إىل السماء

كان خالد بن سعيد وسيما مجيال، قتل يوم أجنادين، وهاجر مع جعفر بن أيب طالب إىل املدينة : وقيل
  .زمن خيرب
  .وتأخرت إىل قريب عام تسعني! كورة عمرت وبنته املذ

  .وكان أبوه أبو أحيحة من كرباء اجلاهلية، مات قبل غزوة بدر مشركا
  :وله عدة أوالد منهم
__________  



، فارجع إليها ٧١، ٧٠، ٦٩ / ١ / ٤هذا اخلرب وما يليه إىل اية الصفحة كلها عند ابن سعد ) ١(
  .هناك
(*)  

)١/٢٦٠(  

  

  .أبو الوليد االموي* عيد  أبان بن س- ٤٩
  .تأخر إسالمه، وكان تاجرا موسرا سافر إىل الشام

  وهو الذي أجار ابن عمه عثمان بن عفان يوم احلديبية حني بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم رسوال
  ).١(بنو سعيد أعزة البلد * أقبل وأنسل وال ختف أحدا : إىل مكة، فتلقاه أبان وهو يقول

  .فتح، ال بل قبل الفتح، وهاجرمث أسلم يوم ال
وذلك أن أخويه خالدا املذكور وعمرا ملا قدما من هجرة احلبشة إىل املدينة بعثا إليه يدعوانه إىل اهللا 

  .تعاىل، فبادر وقدم املدينة مسلما
  .وقد استعمله رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، سنة تسع على البحرين

  .جنادين على الصحيحمث إنه استشهد هو وأخوه خالد يوم أ
  .هو ابن عمة أيب جهل: وأبان

  
  .إىل احلبشة، مث إىل املدينة: له هجرتان * *  وأخومها عمرو بن سعيد االموي- ٥٠

  مسند االمام" وله حديث، يف 
__________  

: ، التاريخ الكبري١٣١، ١٢٠: ، تاريخ خليفة٢٩٨: ، طبقات خليفة١٧٥، ١٧٤: نسب قريش(*) 
: ، مشاهري علماء االمصار٢٩٥ / ٢: ، اجلرح والتعديل٥٢، ٣٥ / ١: يخ الصغري، التار٤٥٠ / ١
، ٣٧٨ - ٣٧٦ / ١: ، تاريخ االسالم٤٨ - ٤٦ / ١: ، أسد الغابة١١٩ / ١: ، االستيعاب٧٠: ت

  .١٣٣ - ١٢٧ / ٢: ، ذيب تاريخ ابن عساكر١٦ / ١: االصابة
" أقبل وأدبر  " ١٢٠ / ١" االستيعاب " يف و" أسبل وأقبل  " ١٦ / ١" االصابة " روايته يف ) ١(

  ".البلد " بدل " احلرم " وفيهما 
": اللسان " ويف " أقبل وأبشر " " تاريخ االسالم " ويف " أقبل وأسبل ": " ذيب ابن عساكر " ورواية 

  .إذا تقدمتهم: أنسلت القوم



، ٢٩٦: ، املعارف٢٧٣: ، تاريخ خليفة١٧٨: ، نسب قريش٧٢ / ١ / ٤: طبقات ابن سعد(* *) 
  = (*)، أسد ٣٠٧ / ٨: ، االستيعاب٨١: ، مشاهري علماء االمصار٢٣٦ / ٦: اجلرح والتعديل

)١/٢٦١(  

  

  .يوم أجنادين، مع أخويه رضي اهللا عنهم: استشهد يوم الريموك، ويقال" أمحد 
  وروى عمرو بن سعيد االشدق أن أعمامه خالد وأبانا وعمرا رجعوا عن

ما أحد أحق بالعمل من : غهم موت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال أبو بكرأعماهلم حني بل
  .عمال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

  .ارجعوا إىل أعمالكم
  .فأبوا، وخرجوا إىل الشام فقتلوا

  .رضي اهللا عنهم
  

بيعة بن مقنع بن بن أكرب بن ر) ١(وامسه العالء بن عبد اهللا بن عماد ) ع * ( العالء بن احلضرمي- ٥١
  .حضر موت

  .كان من حلفاء بين أمية، ومن سادة املهاجرين
  .وأخوه ميمون بن احلضرمي هو املنسوب إليه بئر ميمون اليت بأعلى مكة، احتفرها قبل املبعث

  .عمرو وعامر: وأخوامها
__________  

، ٧٧ / ١: ، العرب٥٣ - ٥٢ / ١: ، دول االسالم١٠٣٥: ، ذيب الكمال٢٣٠ / ٤: الغابة= 
، خالصة ١١١ / ٧: ، االصابة٣٧ / ٨: ، ذيب التهذيب٣٩٤ - ٣٨٩ / ٦: ، العقد الثمني٧٨

  .٢٨٩: تذهيب الكمال
، ٧٢، ١٢: ، طبقات خليفة٧٦ / ٢ / ٤: ، طبقات ابن سعد٥٢ / ٥ و ٣٣٩ / ٤: مسند أمحد(*) 

: ، اجلرح والتعديل٢٨٤ - ٢٨٣: ، املعارف٢٠٥ / ٦: ، التاريخ الكبري١٢٧، ١١٦: تاريخ خليفة
، ذيب ٧٤ / ٤: ، أسد الغابة١٢٣ / ٨: ، االستيعاب٣٥٧: ت: ، مشاهري علماء االمصار٣٥٧ / ٦

 / ١: ، العرب١٧ / ١: ، دول االسالم١٠٧٠: ، ذيب الكمال٣٤٢ - ٣٤١ / ١: االمساء واللغات
، ١٧٨ / ٨: ، ذيب التهذيب٤٤٩ - ٤٤٧ / ٦: ، العقد الثمني٣٧٦ / ٩: ، جممع الزوائد٢٥

  .٣٢ / ١: ، شذرات الذهب٢٩٩: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨ / ٧: االصابة
  .عماد بامليم) ١(



  .كذا االصل
، وقد ٢٦٧ / ٧" فتح الباري " ، و "االستيعاب " و " االصابة " وهو كذلك يف التهذيب وفروعه، ويف 

وسريد قريبا " أسد الغابة " ، و "سرية ابن هشام " بالباء، وكذلك هي يف " عباد " أثبت الناسخ فوقها 
  ".عباد " يف الترمجة، عن ابن اسحاق 

(*)  

)١/٢٦٢(  

  

  .واله رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، البحرين، مث وليها اليب بكر وعمر
  .إن عمر بعثه على إمرة البصرة، فمات قبل أن يصل إليها: وقيل

  .وويل بعده البحرين لعمر أبو هريرة
  ).١(ملهاجر بعد قضاء نسكه مبكة ثالثا مكث ا: له حديث

  .رواه عنه السائب بن يزيد
  .وروى عنه أيضا حيان االعرج، وزياد بن حدير

، أن العالء ابن احلضرمي كتب إىل ]عن ابن العالء [ روى منصور بن زاذان، عن حممد بن سريين 
  ).٢(النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فبدأ بنفسه 

هم احلضرمي حلف حرب بن أمية، وهو من بالد حضر موت، وامسه عبد اهللا كان والد: قال ابن إسحاق
  .بن عباد بن الصدف
__________  

باب إقامة املهاجر مبكة بعد قضاء : يف مناقب االنصار) ٣٩٣٣(، والبخاري ٥٢ / ٥أخرجه أمحد ) ١(
لعمرة، وأبو داود باب االقامة مبكة للمهاجر منها بعد فراغ احلج وا: يف احلج) ١٣٥٢(نسكه، ومسلم 

باب ما جاء يف أن ميكث املهاجر : يف احلج) ٩٤٩(باب االقامة مبكة، والترمذي : يف املناسك) ٢٠٢٢(
باب املقام الذي يقصر مبثله :  يف تقصري الصالة يف السفر١٢٢ / ٣مبكة بعد الصدر ثالثا، والنسائي 

 يف ٣٥٥ / ١املسافر، والدارمي باب كم يقصر الصالة : يف االقامة) ١٠٧٣(الصالة، وابن ماجه 
الصالة، باب فيمن أراد أن يقيم ببلده كم يقيم حىت يقصر الصالة، حدثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب، 

حدثنا سليمان بن بالل، عن عبد الرمحن بن محيد، أنه مسع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد 
مسعت رسول : مسعت العالء بن احلضرمي يقول: السائبهل مسعت يف االقامة مبكة شيئا ؟ فقال : يقول

  .ال يزيد عليها: كأنه يقول" للمهاجر إقامة ثالث بعد الصدر مبكة : " اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول
  .والنص ملسلم



أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حرم عليهم استيطان : واملعىن
  .االقامة امكة و

مث أبيح هلم، إذا وصلوها حبج أو عمرة أو غريمها أن يقيموا بعد فراغهم، ثالثة أيام وال يزيدوا على 
  .الثالثة

 وابن ٦٣٦ / ٣باب فيمن يبدأ بنفسه يف الكتابة، واحلاكم : يف االدب) ٥١٣٥(أخرجه أبو داود ) ٢(
  .العالء جمهول

  .وباقي رجاله ثقات
  ".فبدأ بنفسه : " عبارةوقد سقط من املطبوع 

(*)  

)١/٢٦٣(  

  

 أبو بكر الصديق يف جيش قبل - يعين العالء -بعثه : عن أيب االسود، عن عروة قال): ١(ابن هليعة 
  .البحرين

  .وكانوا قد ارتدوا
 حىت مشوا فيه بأرجلهم، فقطعوا كذلك مكانا كانت - يعين الرقراق -فسار إليهم وبينه وبينهم البحر 

  .لسفن، وهي اليوم جتري فيه أيضا، فقاتلهم، وأظهره اهللا عليهم، وبذلوا الزكاةجتري فيه ا
  .تويف سنة إحدى وعشرين

بعثين رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، مع العالء بن احلضرمي ووصاه يب، : وروي عن أيب هريرة
  ).٢(فكنت أؤذن له 

  .عالء إىل البحرين، مث عزله بأبان بن سعيدبعث النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ال: وقال املسور بن خمرمة
  .بعث أبو بكر العالء بن احلضرمي: قال حممد بن سعد

فخرج من املدينة يف ستة عشر راكبا، وكتب له كتابا أن ينفر معه كل من مربه من املسلمني إىل 
  .عدوهم

  .فقاتلهم، فلم يفلت منهم أمحد) ٣(فسار العالء فيمن تبعه حىت حلق حبصن جواثى 
  مث أتى القطيف وا مجع، فقاتلهم، فازموا، فانضمت

__________  
  .وهو خطأ" هليف " يف االصل ) ١(
حدثين عبد اهللا بن يزيد، عن سامل موىل بين :  من طريق الواقدي قال٧٧ / ٢ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(



عالء بن احلضرمي، بعثين رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، مع ال: مسعت أبا هريرة يقول: نصر قال
إن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قد أوصاين بك خريا فانظر : وأوصاء يب خريا، فلما فصلنا قال يل

  .جتعلين أؤذن لك، وال تسبقين بآمني: قلت: ماذا حتب ؟ قال
  وإسناده ضعيف جدا الن الواقدي" فأعطاه ذلك 

  .متروك
  .مدينة بالبحرين لعبد القيس: جواثى) ٣(

إن أول مجعة مجعت بعد مجعة يف مسجد رسول اهللا، صلى : " عن ابن عباس قال) ٨٩٢(البخاري ويف 
  ".اهللا عليه وسلم، يف مسجد عبد القيس جبوائى يف البحرين 

(*)  

)١/٢٦٤(  

  

االعاجم إىل الزارة، فأتاهم العالء، فرتل اخلط على ساحل البحر، فقاتلهم، وحاصرهم إىل أن تويف 
  .الصديق

  .ل الزارة الصلح فصاحلهم، مث قاتل أهل دارين، فقتل املقاتلة، وحوى الذراريفطلب أه
  ).١(وبعث عرفجة إىل ساحل فارس، فقطع السفن، وافتتح جزيرة بأرض فارس واختذ ا مسجدا 

عن الشعيب أن عمر كتب إىل العالء بن احلضرمي وهو بالبحرين أن سر إىل عتبة بن غزوان، فقد : جمالد
  .، وظننت أنك أغىن منه، فاعرف له حقهوليتك عمله

  .مات العالء) ٢(فخرج العالء يف رهط، منهم أبو هريرة، وأبو بكرة، فلما كانوا بنياس 
قطع البحر على فرسه يوم دارين : رأيت من العالء ثالثة أشياء ال أزال أحبه أبدا: وكان أبو هريرة يقول

)٣.(  
  .فنبع هلم ماء فارتوواوقدم يريد البحرين، فدعا اهللا بالدهناء، 

  .ونسي رجل منهم بعض متاعه، فرد، فلقيه، ومل جيد املاء
__________  

  .قبل الزارة" أهل "  وقد سقط من املطبوع لفظة ٧٨ - ٧٧ / ٢ / ٤ابن سعد ) ١(
  ).١١٦: (ص" تاريخ خليفة " وانظر 

  .كذا االصل) ٢(
  .صعابفلما كانوا بلياس من ال " ٧٩ - ٧٨ / ٢ / ٤ويف ابن سعد 

  ...".والصعاب من أرض بين متيم، مات العالء بن احلضرمي، فرجع أبو هريرة إىل البحرين



  .دارين هي فرضة بالبحرين جيلب إليها املسك من اهلند) ٣(
  .والنسبة إليها داري

  وقال ياقوت
حلضرمي، أن املسلمني اقتحموا إىل دارين البحر مع العالء بن ا: ويف كتاب سيف": معجم البلدان " يف 

فأجازوا ذلك اخلليج بإذن اهللا مجيعا ميشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف االبل، وإن ما 
بني دارين والساحل مسرية يوم وليلة لسفر البحر يف بعض احلاالت، فالتقوا وقتلوا، وسبوا فبلغ منهم 

  .الفارس ستة آالف، والراجل ألفني
أمل تر أن اهللا ذلل حبره وأنزل بالكفار إحدى اجلالئل ؟ دعونا الذي شق : فقال يف ذلك عفيف بن املنذر

  .٤٣٢ / ٢البحار، فجاءنا بأعجب من فلق البحار االوائل انظر معجم البلدان 
(*)  

)١/٢٦٥(  

  

ومات وحنن على غري ماء، فأبدى اهللا لنا سحابة، فمطرنا، فغسلناه، وحفر ناله بسيوفنا، ودفناه، ومل 
  .نلحد له

  
ابن احلارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن  *  سعد بن خيثمة- ٥٢

  .النعمان بن ثابت المه) ١(السلم أبو عبد اهللا االنصاري االوسي البدري النقيب، أخو أيب ضياح 
  .انقرض عقبه سنة مئتني

  .وكان ابن الكليب خيالف يف النحاط، وجيعله احلناط بن كعب
  . صلى اهللا عليه وسلم، بينه وبني أيب سلمة بن عبد االسدآخى النيب،

  .وكان أحد النقباء االثين عشر: قالوا
آثرين : صلى اهللا عليه وسلم، املسلمني يوم بدر، فأسرعوا قال خيثمة البنه سعد) ٢(وملا ندب النيب 

  .لو كان غري اجلنة، آثرتك به: باخلروج، وأقم مع نسائك، فأىب، وقال
  .خرج سهم سعد، فخرج، واستشهد ببدر، واستشهد أبوه خيثمة يوم أحدفاقترعا، ف

__________  
 / ٤: ، التاريخ الكبري٦٠: ، تاريخ خليفة٨٣: ، طبقات خليفة٤٧ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
، ٣٤٦ / ٢: ، أسد الغابة١٤٣ / ٤: ، االستيعاب٢٦٥: ، االستبصار٨٢ / ٤: ، اجلرح والتعديل٤٩

  .٩ / ١: ، شذرات الذهب١٤٠ / ٤: االصابة



  .هو بالضاد املعجمة، وتشديد الياء) ١(
  .عمري: هو بتخفيفها، وامسه النعمان، وقيل: وقال املستغفري

  .شهد بدرا، وأحدا، واخلندق، واحلديبية
  .وقتل يوم خيرب شهيدا

  .١٧٨ / ٦" أسد الغابة " انظر 
"  بن عقبة، عن ابن شهاب وهو يف موسى:  من طريق١٤١ / ٤" االصابة " ذكره احلافظ يف ) ٢(

  . كالمها بغري سند٤٧ / ٢ / ٣، وعند ابن سعد ١٤٣ / ٤" االستيعاب 
(*)  

)١/٢٦٦(  

  

  .ابن صخر بن خنساء بن سنان *  الرباء بن معرور- ٥٣
  .السيد النقيب أبو بشر االنصاري اخلزرجي أحد النقباء ليلة العقبة

  .وهو ابن عمة سعد بن معاذ
  .مه بين سلمةوكان نقيب قو

  .وكان أول من بايع ليلة العقبة االوىل
  .وكان فاضال، تقيا، فقيه النفس

  .مات يف صفر قبل قدوم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، املدينة بشهر
خرجنا من املدينة نريد النيب : حدثين معبد بن كعب، عن أخيه عبد اهللا، عن أبيه قال: حممد بن إسحاق

  .، مبكة وخرج معنا حجاج قومنا من أهل الشركصلى اهللا عليه وسلم
 تعلمن واهللا لقد رأيت -) ١( وكان سيدنا وذا سننا -حىت إذا كنا بذي احلليفة قال لنا الرباء بن معرور 

  .مين بظهر، وأن أصلي إليها) ٢(أن ال أجعل هذه البنية 
  .نا لنخالف قبلتهواهللا ال نفعل، ما بلغنا أن نبينا يصلي إال إىل الشام، فما ك: فقلنا

  .فلقد رأيته إذا حضرت الصالة يصلي إىل الكعبة
  .فعبنا عليه وأىب إال إالقامة عليه: قال

  .حىت قدمنا مكة
  يا ابن أخي لقد صنعت: فقال يل

__________  
، ٣٩٩ / ٢: ، اجلرح والتعديل٢٠ / ١: ، التاريخ الصغري١٤٦ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 



 / ١: ، االصابة٣ / ١: ، العرب٢٠٧ / ١: ، أسد الغابة٢٨١ / ١: تيعاب، االس١٤٢: االستبصار
  .٩ / ١: ، شذرات الذهب٢٩٤ / ١٣: ، كرت العمال٢٣٨

  ".وكبرينا " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .الكعبة: وزان فعلية: البنية) ٢(

الم النه بناها، مسيت بذلك لشرفها، إذ هي أشرف مبين، وكانت تدعى بنية إبراهيم عليه الصالة والس
  .وقد كثر قسمهم برب هذه البنية

(*)  

)١/٢٦٧(  

  

  .يف سفري شيئا ما أدري ما هو، فانطلق إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فلنسأله عما صنعت
  .وكنا ال نعرف رسول اهللا، فخرجنا نسأل عنه، فلقينا باالبطح رجال، فسألناه عنه

  .ال: هل تعرفانه ؟ قلنا: فقال
  .نعم:  فهل تعرفان العباس ؟ قلنا:قال

  .فكان العباس خيتلف إلينا بالتجارة، فعرفناه
فقال رسول : هو الرجل اجلالس معه اآلن يف املسجد، فأتينا مها فسلمنا وجلسنا، فسألنا العباس: فقال

بن هذ الرباء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب : من هذان يا عم ؟ قال): ١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .مالك

واهللا لقد صنعت كذا ! يا رسول اهللا : ؟ فقال الرباء" الشاعر : " فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
  .وكذا
  .قد كنت على قبلة لو صربت عليها: فقال

  .فرجع إىل قبلته
  .مث واعدنا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ليلة العقبة االوسط

  ).٢(وذكر القصة بطوهلا 
 بن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أمه، عن أبيه أن الرباء بن معرور أوصى بثلثه للنيب، صلى اهللا وروى حيىي

  .عليه وسلم، وكان أوصى بثلث يف سبيل اهللا، وأوصى بثلث لولده
  .فقيل للنيب، صلى اهللا عليه وسلم، فرده على الورثة

  .فقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد مات
" اللهم اغفر له، وارمحه، وأدخله اجلنة، وقد فعلت : "  فصف عليه، وكرب، وقالفسأل عن قربه، فأتاه،



)٣.(  
  السبعني، وهو أوهلم مبايعة لرسول اهللا) ٤(وكان الرباء ليلة العقبة هو أجل 

__________  
  ".فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم " سقط من املطبوع ) ١(
  .إسناده صحيح) ٢(

 من طريق ابن ٩٣ / ٢، والطيالسي ٤٦٢، ٤٦٠ / ٣، وأمحد ٤٤٠ - ٤٣٩  /١وأخرجه ابن هشام 
ليلة العقبة : " ، وقوله...إسحاق، حدثين معبد بن كعب، عن أخيه عبد اهللا بن كعب، أن كعب بن مالك

وواعدنا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بالعقبة من أوسط أيام : " يف السرية واملسند" االوسط 
  ".التشريق 

  . وفيه الواقدي وهو متروك١٤٧ / ٢ / ٣ ابن سعد )٣(
  ".أحد " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(

(*)  

)١/٢٦٨(  

  

  :صلى اهللا عليه وسلم، وكان ابنه
  .من أشراف قومه *  بشر بن الرباء- ٥٤

من سيدكم يا بين : " وقد روي من حديث أيب هريرة وجابر أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ".سلمة 
  .اجلد بن قيس، على أن فيه خبال: قالوا
  ).١" (وأي داء أدوى من البخل ؟ بل سيدكم االبيض اجلعد بشر بن الرباء : " فقال
  ).٢(هو الذي أكل مع النيب، صلى اهللا عليه وسلم، من الشاة املسمومة يوم خيرب فأصيب : قلت

  .وهومن كبار البدريني
__________  

، ٣١٠ / ١: ، االستيعاب١٤٣: ، االستبصار٨٤: ، تاريخ خليفة١١١  /٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
، ٣١٥ / ٩: ، جممع الزوائد١٣٤ - ١٣٣ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٢١٨ / ١: أسد الغابة

  .٢٩٦ / ١٣: ، كرت العمال٢٤٧ / ١: االصابة
باه إىل ابن ، بدون سند، ونس٢١٨ / ١" أسد الغابة " ، و ٣١١ / ١" االستيعاب " اخلرب يف ) ١(

  .إسحاق



  سهل بن عمار العتكي، عن حممد بن يعلى، عن: ، من طريق٢١٩ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .حممد بن عمرو بن علقمة، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة

  .وصححه، ووافقه الذهيب
  .وليس كما قاال فإن حممد بن يعلى السلمي مل خيرج له مسلم، وهو ضعيف

  .ذاهب احلديث: قال البخاري فيه
  .متروك احلديث: وقال أبو حامت
  .ليس بثقة: وقال النسائي

  .وضعفه العقيلي، والساجي
  .ال يتابع على حديثه: وقال ابن عدي

 يف ترمجة بشر ابن ٢٤٨ / ١" االصابة " وقد استوىف احلافظ ابن حجر الكالم على هذا احلديث يف 
  .الرباء فارجع إليه

باب إذا غدر املشركون باملسلمني، هل : يف اجلزية) ٣١٦٩(، والبخاري ٤٥١ / ٢أخرجه أمحد ) ٢(
  .يعفى عنهم

باب ما يذكر يف سم : يف الطب) ٥٧٧٧(باب الشاة اليت مست النيب خبيرب، و : يف املغازي) ٤٢٤٩(و 
: الليث، عن سعيد بن أيب سعيد، عن أيب هريرة، أنه قال: النيب، صلى اهللا عليه وسلم، كالمها من طريق

: ل اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، شاة فيها سم فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،أهديت لرسو" 
  .امجعوا يل من كان ها هنا من اليهود، فجمعوا له

نعم يا : إين سائلكم عن شئ، فهل أنتم صادقوين عنه ؟ فقالوا: فقال هلم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
أبونا فالن، فقال رسول اهللا، : من أبوكم ؟ قالوا: هللا عليه وسلمأبا القاسم، فقال هلم رسول اهللا، صلى ا

هل أنتم صادقوين عن : صدقت وبررت، فقال: كذبتم، بل أبوكم فالن، فقالوا: صلى اهللا عليه وسلم
  .شئ إن سألتكم عنه ؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا، كما عرفته يف أبينا

  .نكون فيها يسريا مث ختلفوننا فيها: من أهل النار ؟ فقالوا: لى اهللا عليه وسلمقال هلم رسول اهللا، ص
  = (*)اخسؤوا فيها، واهللا ال خنلفكم فيها أبدا، مث قال : فقال هلم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

)١/٢٦٩(  

  

زرج بن ساعدة بن ثعلبة بن طريف بن اخل) ١(ابن دليم بن حارثة بن أيب حزمية  *  سعد بن عبادة- ٥٥
  .بن كعب بن اخلزرج

  .السيد الكبري الشريف، أبو قيس االنصاري اخلزرجي الساعدي املدين، النقيب سيد اخلزرج



  .له أحاديث يسرية وهي عشرون باملكرر
  .مات قبل أوان الرواية، روى عنه سعيد بن املسيب، واحلسن البصري، مرسل

  ).٢(له عند أيب داود، والنسائي حديثان 
  .ما شهدها: عن عروة إنه شهد بدرا، وقال مجاعة:  أبو األسودقال

__________  
هل جعلتم يف هذه الشاة مسا ؟ : نعم، فقال: هل أنتم صادقوين عن شئ إن سألتكم عنه ؟ قالوا: هلم= 

  .نعم: فقالوا
" يضرك  نستريح منك، وإن كنت نبيا مل - إن كنت كاذبا -أردنا : ما محلكم على ذلك ؟ فقالوا: فقال

 / ١باب فيمن سقى رجال مسا وأطعمه فمات أيقاد به ؟ والدارمي : يف الديات) ٤٥٠٩(وأبو داود 
٣٤، ٣٣.  

  . ففيها فائدة٤٠١ - ٣٩٤ / ٣" سرية ابن كثري " وانظر روايات هذا اخلرب يف 
، تاريخ ٩٧: ، طبقات خليفة١٤٢ / ٢ / ٣: ، طبقات ابن سعد٧ / ٦، و ٢٨٤ / ٥: مسند أمحد(*) 

، اجلرح ٢٥٩: ، املعارف٣٩ / ١: ، التاريخ الصغري٤٤ / ٤: ، التاريخ الكبري١٣٥، ١١٧: خليفة
 / ٤: ، االستيعاب٩٧ - ٩٣: ، االستبصار٢٠: ت: ، مشاهري علماء االمصار٨٨ / ٤: والتعديل

 - ٢١٢ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٣٥٦ / ٢: ، أسد الغابة١ / ٥٦ / ٧: ، ابن عساكر١٥٢
٢١٣ ،١٩ / ١: ، العرب٣٧٩ / ١: ، تاريخ االسالم١٥ / ١: ، دول االسالم٤٧٤: ذيب الكمال ،

 ١٣: ، كرت العمال١٣٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٢ / ٤: ، االصابة٤٧٥ / ٣: ذيب التهذيب
  .٩٣ - ٨٦ / ٦: ، ذيب تاريخ ابن عساكر٢٨ / ١: ، شذرات الذهب٤٠٤/ 
  ".القاموس " ، وابن سعد، و "أسد الغابة "  ابن هشام، و والتصحيح من" حرام " يف االصل ) ١(

  .١٤٣ / ٢ / ٣ وهو عند ابن سعد ٢٥٢ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .يف الوصايا" السنن الكربى " وله يف ) ١٦٨١(و ) ١٦٧٩(و ) ١٤٧٤" (سنن أيب داود " انظر ) ٢(

(*)  

)١/٢٧٠(  

  

النصار حيضهم على اخلروج، فنهش، فأقام، فقال كان يتهيأ للخروج إىل بدر، ويأيت دور ا: قال ابن سعد
  لئن كان سعد ما شهد بدرا،: النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).١(لقد كان حريصا عليها 

  .وكان عقبيا نقيبا سيدا جوادا: قال



وملا قدم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، املدينة كان يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد اللحم أو ثريد بلنب 
  .هأو غري

  .فكانت جفنة سعد تدور مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف بيوت أزواجه
  .إنه شهد بدرا": تارخيه " وقال البخاري يف 

  .وتبعه ابن مندة
  .قيس وسعيد، وإسحاق، وابن عباس: وممن روى عنه أوالدة

  ).٣(قربه باملنيحة : ومات حبوران، وقيل: ، قال)٢(وسكن دمشق، فيما نقل ابن عساكر 
  .عن عبيداهللا، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت وعليها نذر: روى ابن شهاب

  ).٤(فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمرين أن أقضيه عنها 
__________  

 كالمها من طريق ٢٥٢ / ٣للحاكم " املستدرك " ، و ١٤٣ / ٢ / ٣اخلرب عند ابن سعد ) ١(
  .الواقدي

  .وهو متروك
  ).١٩٨: (آ وهو يف الدة االوىل ص / ١٥٦ / ٧ )٢(
  .٣٥٨ / ٢" أسد الغابة " ، و ١٥٣ / ٤" االصابة " ورد هكذا بغري سند يف ) ٣(

 / ٣وقد نقل خرب موته حبوران ابن سعد، وابن عبد الرب وابن هشام، وابن حجر، وأخرجه احلاكم 
براهيم العبدي، مسعت حيىي بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن حممد احلموي، حدثنا حممد بن إ:  من طريق٢٥٢

أيب بكر بن إسحاق، عن إمساعيل : تويف سعد بن عبادة حبوران سنة ست عشرة، ومن طريق: بكري يقول
  .بن قتيبة، عن حممد بن عبد اهللا بن منري أيضا

هللا بن عفان، عن سليمان بن كثري أيب داود، عن الزهري، عن عبيد ا:  من طريق٧ / ٦أخرجه أمحد ) ٤(
إن أمي ماتت : عبد اهللا، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة أنه أتى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  = (*)وعليها 

)١/٢٧١(  

  

  .واالكثر جعلوه من مسند ابن عباس
حدثنا يونس، حدثنا محاد، حدثنا عبد الرمحن بن أيب مشيلة، عن رجل رده إىل سعيد ": مسنده " أمحد يف 

إن هذا : " عن إسحاق بن سعد بن عبادة، عن أبيه، قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلمالصراف، 
  ).١" (احلي من االنصار جمنة، حبهم إميان، وبغضهم نفاق 



  .إنه أحد النقباء ليلة العقبة: قال موسى بن عقبة واجلماعة
 بن عمرو، ميتاران الهل جاء سعد بن عبادة، واملنذر: ، عن أيب الطفيل قال)٢(وعن معروف بن خربوذ 

  .أهل مكة) ٣(العقبة وقد خرج القوم، فنذر ما 
  .فأخذ سعد، وأفلت املنذر

  فضربوين حىت تركوين كأين: قال سعد
__________  

  .أعتق عن أمك: نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟ قال= 
قوا عنه، وقضاء باب ما يستحب ملن تويف فجاءة أن يتصد: يف الوصايا) ٢٧٦١(وأخرجه البخاري 

: يف احليل) ٦٩٥٩(باب من مات وعليه نذر، و : يف االميان والنذور) ٦٦٩٨(النذور عن امليت، و 
: يف النذر) ١٦٣٨(باب يف الزكاة وأال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني متفرق خشية الصدقة، ومسلم 

 قضاء النذر عن امليت، باب يف: يف االميان والنذور) ٣٣٠٧(باب االمر بقضاء النذر، وأبو داود 
  .باب ما جاء يف قضاء النذر عن امليت: يف النذور واالميان) ١٥٤٦(والترمذي 
يف ) ٢١٣٢(باب من مات وعليه نذر، وابن ماجه :  يف االميان والنذور٢١ - ٢٠ / ٧والنسائي 
  .باب من مات وعليه نذر: الكفارات

 ٣لنذور يف املشي ومع هذا فقد أخرجه احلاكم باب ما جيب من ا:  يف النذور واالميان٢٩٢ومالك ص 
 /٢٥٤.  
  . وسنده ضعيف٢٨٥ / ٥أخرجه أمحد ) ١(

و عبد الرمحن بن أيب مشيلة، وسعيد الصراف، وإسحاق بن سعد بن عبادة ثالثتهم مل يوثقهم غري ابن 
  .حبان

: " ول يف االنصارمسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يق: ولكن يف الباب، عن الرباء بن عازب قال
، وعن أنس بن )٧٥(، ومسلم ٧٨ / ٧أخرجه البخاري " ال حيبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق 

  آية االميان حب االنصار،: " مالك مرفوعا
  ).٧٤(، ومسلم ٧٨ / ٧أخرجه البخاري " وآية النفاق بغض االنصار 

  ).٧٦(ريرة عنده أيضا ، وعن أيب ه)٧٧(ويف الباب عن أيب سعيد اخلدري عند مسلم 
  ".جرموذ " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".فتدر ما " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(

(*)  

)١/٢٧٢(  

  



أما ! وحيك : رجل كأنه رمحين فقال) ١(فخال :  قال- حيمر النصب من دم الذبائح عليه -نصب أمحر 
  . كان يقدم علينا املدينة، فنكرمهال، إال أن العاص ابن وائل قد: لك مبكة من تستجري به ؟ قلت

  .ذكر ابن عمي، واهللا ال يصل إليه أحد منكم: فقال رجل من القوم
  ).٢(فكفوا عين، وإذا هو عدي بن قيس السهمي 

كان لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: حجاج بن أرطاة
  ).٣( عبادة وسلم، مع علي، ولواء االنصار مع سعد بن

  .رواه أبو غسان النهدي، عن إبراهيم بن الزبرقان، عنه
إن راية رسول اهللا، صلى اهللا : - ال أعلمه إال عن ابن عباس -عن عثمان اجلزري، عن مقسم : معمر

  ).٤(عليه وسلم، كانت تكون مع علي، وراية االنصار مع سعد بن عبادة 
أيب سفيان ) ٥(لغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إقفال ملا ب: عن ثابت، عن أنس قال: محاد بن سلمة

  .أشريوا علي: قال
  .اجلس: فقام أبو بكر، فقال

  فقام سعد بن
__________  

  ".فجاء " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  . عن ابن إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب بكر بأطول مما هنا٤٥٠ - ٤٤٩ / ١اخلرب عند ابن هشام ) ٢(
أخالق النيب صلى اهللا عليه "  عن مقسم، وانظر كتاب ١٥٢ / ٤" االصابة " ظ يف ذكره احلاف) ٣(

  ، اليب"وسلم 
  ).١٤٥(الشيخ ص 

 من طريقه موصوال بذكر ابن ٣٦٨ / ١مرسال، وأخرجه أمحد ) ٩٦٤٠(أخرجه عبد الرزاق ) ٤(
مر والنعمان بن  مع أن عثمان اجلزري مل يرو عنه إال مع٨٩ / ٦عباس، وقوى سنده احلافظ يف الفتح 

  .راشد ومل يوثقه أحد
  .روى أحاديث مناكري: بل نقل االثرم عن االمام أمحد قوله

  .زعموا أنه ذهب كتابه
  .١٧٤ / ٦" اجلرح والتعديل " 
  .كذا االصل) ٥(

  ".إقبال " ويف أمحد، ومسلم، واملستدرك 
(*)  

)١/٢٧٣(  



  

  .عبادة
، الخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إىل برك الغماد لو أمرتنا يا رسول اهللا أن خنيضها البحر: فقال

  ).١(لفعلنا 
حدثنا سفيان، عن الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبو حذيفة
  .فجاء أبو السري بأسريين" من جاء بأسري فله سلبه : " يوم بدر

  .اك خمافة عليكحرسن! يا رسول اهللا : فقال سعد بن عبادة
  ).٢) (يسألونك عن االنفال(فرتلت 

  .ورواه عبد الرزاق، عن سفيان
حدثنا عبداملهيمن بن عباس بن سهل، حدثنا أيب عن جدي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : علي بن حبر

  ".صحفة سعد تدور معي إذا درت إليك " كان خيطب املرأة ويصدقها، ويشرط هلا 
  ).٣(هللا، صلى اهللا عليه وسلم بصحفة كل ليلة فكان يرسل إىل رسول ا

  .حممد بن إسحاق بن يسار، عن أبيه مرسال حنوه
__________  

 ٢٥٣ / ٣باب غزوة بدر، وصححه احلاكم : يف اجلهاد) ١٧٧٩( ومسلم ٢٢٠ / ٣أخرجه أمحد ) ١(
  .وسكت عنه الذهيب

اد ركض مركوبه حيرك رجليه كناية عن ركضها، فإن الفارس إذا أر": أن نضرب أكبادها " وقوله 
  .ضاربا ما على موضع كبد املركوب

  بفتح الباء وإسكان: وبرك
  .الراء

  .هو موضع من وراء مكة خبمس ليال، بناحية الساحل: بالغني املعجمة مكسورة ومضمومة: والغماد
  .بلدتان: وقيل

  .هو موضع بأقاصي هجر: وقال القاضي وغريه
  .حممد بن السائب أبو النضر الكويف، املفسر االخباريهو : الكليب: إسناده ضعيف) ٢(

كل ما حدثتك عن أيب : حدثنا حيىي، عن سفيان قال يل الكليب: تركه حيىي، وابن مهدي، وقال علي
  .صاحل فهو كذب
  .ليس بثقة: وقال ابن معني

  .متروك: وقال الدارقطين ومجاعة
ن السائب الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن من طريق الثوري، عن حممد ب) ٩٤٨٣(وأخرجه عبد الرزاق 

  .من قتل قتيال فله كذا وكذا: ملا كان يوم بدر، قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،: عباس قال



  ".فقتلوا سبعني وأسروا سبعني 
عبد بن محيد، وابن مردويه، وانظر ابن كثري يف :  إىل١٦٠ / ٣" الدر املنثور " وزاد السيوطي نسبه يف 

  . نزول هذه اآليةأسباب
  .إسناده ضعيف لضعف عبداملهيمن بن عباس) ٣(

  .وهو يف كتب التراجم بغري سند، وسند ابن إسحاق مرسل، كما قال املصنف
(*)  

)١/٢٧٤(  

  

كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم من سعد كل يوم جفنة تدور معه حيث : عن حيىي بن أيب كثري: االوزاعي
  ).١(ارزقين ماال، فال تصلح الفعال إال باملال اللهم : دار، وكان سعد يقول

والذين يرمون [ ملا نزلت : حدثنا يزيد، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أمحد
   ].١٤: النور] [ احملصنات 

يا معشر : هكذا أنزلت يا رسول اهللا ؟ فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم: قال سعد سيد االنصار
فإنه غيور، واهللا ما تزوج امرأة قط إال ! ال تلمه :  أال تسمعون إىل ما يقول سيدكم ؟ قالوااالنصار،

  .بكرا، وال طلق امرأة قط، فاجترأ أحد يتزوجها
واهللا العلم أا حق، وأا من اهللا، ولكين قد تعجبت أن لو وجدت لكاع قد ! يا رسول اهللا : فقال سعد

  وال أحركه حىت آيت بأربعة شهداء، فالتفخذها رجل مل يكن يل أن أهيجه 
  .آيت م حىت يقضي حاجته

  ).٢(احلديث 
فقام سعد بن عبادة، وهو سيد اخلزرج، وكان قبل ذلك رجال صاحلا، : قالت عائشة: ويف حديث االفك

  ).٤(كال واهللا ال تقتله وال تقدر على ذلك : ، فقال)٣(ولكن احتملته احلمية 
__________  

  .الهضعيف الرس) ١(
  .حيىي بن أيب كثري، على ثقته يدلس، ويرسل

  .وسيأيت يف الصفحة التالية عن عروة فانظره هناك
، وعباد بن منصور ٨٢ / ١٨، والطربي ٣٢٠ - ٣١٩ / ١، والطيالسي ٢٣٨ / ١أخرجه أمحد ) ٢(

  .ضعيف
 يف اللعان، من طريق) ١٦) (١٤٩٨(وأخرجه بنحوه، من طريق آخر، دون سبب الرتول، مسلم 



يا رسول اهللا لو وجدت : قال سعد بن عبادة: سليمان بن بالل، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة قال
  .نعم: مع أهلي رجال مل أمسه حىت آيت بأربعة شهداء ؟ قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

  .إن كنت العاجله بالسيف قبل ذلك: كال، والذي بعثك باحلق: قال
  .امسعوا إىل ما يقول صاحبكم: "  عليه وسلمقال رسول اهللا، صلى اهللا

  ".إنه لغيور، وأنا غري منه، واهللا أغري مين 
  ".نقبله " إىل " تقتله " و " احلملة " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
يف ) ٤٧٥٠(باب حديث االفك، و : يف املغازي) ٤١٤١(جزء من حديث أخرجه البخاري ) ٤(

  .لتم ما يكون لنا أن نتكلم ذاباب لوال إذ مسعتموه ق: التفسري
(*)  

)١/٢٧٥(  

  

  .يعين يرد على سعد بن معاذ سيد االوس
  .وهذا مشكل

  ).١(فإن ابن معاذ كان قد مات 
كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إىل أهله بثمانني من أهل الصفة : عن ابن سريين: جرير بن حازم

  .يعشيهم
  هب يل محدا وجمدا، اللهماللهم : كان سعد بن عبادة يقول: قال عروة

  ).٢(ال يصلحين القليل، وال أصلح عليه 
  .كان ملكا شريفا مطاعا: قلت

يوم وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليبايعوه، وكان موعوكا، حىت ) ٣(وقد التفت عليه االنصار 
  .أقبل أبو بكر واجلماعة، فردوهم عن رأيهم، فما طاب لسعد

، عن الزبري بن املنذر بن أيب أسيد الساعدي أن الصديق بعث إىل )٤( صاحل حدثنا حممد بن: الواقدي
  .أقبل فبايع، فقد بايع الناس: سعد بن عبادة

  .ال أبايعكم حىت أقاتلكم مبن معي! ال واهللا : فقال
  إنه قد أىب وجل، فليس يبايعكم حىت يقتل، ولن! يا خليفة رسول اهللا : فقال بشري بن سعد
__________  

 هذا االشكال مبين على ان اخلندق كانت قبل املريسيع، الن سعد بن معاذ مات من الرمية اليت )١(
  .رميها باخلندق، فدعا اهللا فأبقاء حىت حكم يف بين قريظة مث انفجر جرحه فمات منها



 أن املريسيع كانت قبل اخلندق يف شعبان سنة مخس، وأن - وهو الصحيح -وأما على قول من يقول 
  . كانت يف شوال من السنة ذاا، فال ميتنع أن يشهدها سعد بن معاذاخلندق

  .فال يبقى إشكال
  .٤٧٢ - ٤٧١ / ٨" الفتح " انظر تفصيل ذلك يف 

أيب أسامة عن هشام بن عروة، :  من طريق٢٥٣ / ٣، واحلاكم ١٤٣ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .، وهب يل جمدااللهم هب يل محدا: عن أبيه، أن سعد بن عبادة كان يدعو

  .ال جمد إال بفعال، وال فعال إال مبال
  .اللهم ال يصلحين القليل وال أصلح عليه

  .فارغ يف املطبوع" االنصار " مكان كلمة ) ٣(
  .كلمة خمرومة: ترك مكاا فارغا يف املطبوع وقال يف احلاشية) ٤(

(*)  

)١/٢٧٦(  

  

  .ستقام لكم االمر، وإمنا هو رجل وحده ما تركيقتل حىت يقتل معه ولده وعشريته، فال حتركوه ما ا
  .فتركه أبو بكر

أنت صاحب ما أنت صاحبه ؟ : فقال عمر! إيه يا عمر : فقال! إيه يا سعد : فلما ويل عمر، لقيه فقال
  .نعم: قال
  وقد

  .أفضى إليك هذا االمر، وكان صاحبك واهللا أحب إلينا منك، وقد أصبحت كارها جلوارك
  . حتول عنهمن كره ذلك،: قال

  .فلم يلبث إال قليال حىت انتقل إىل الشام
  ).١(فمات حبوران 

  ).٢(إسنادها كما ترى 
  .ابن عون، عن ابن سريين أن سعدا بال قائما، فمات

ن فلم خنط * رميناه بسهمي ] و [ رج سعد بن عباده * قتلنا سيد اخلز ] قد : [ فسمع قائل يقول
  ).٣(فؤاده 

  .أول ما فتحت بصرى، وفيها مات سعد بن عبادة: وقال سعد بن عبد العزيز
  ).٤(مات سنة أربع عشرة حبوران : وقال أبو عبيد



  .إين أجد دبيبا: عن ابن سريين أن سعد بن عبادة بال قائما، فمات، وقال: وروى ابن أيب عروبة
__________  

  .١٤٥ - ١٤٤ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
  .كورة واسعة جنوب دمشق: وحوران

  .ي ذات قرى كثرية ومزارع وحراروه
  .يف غاية الضعف: أي) ٢(

  .الن الواقدي متروك
  .وحممد بن صاحل بن دينار التمار صدوق خبطئ

  .والزبري بن املنذر مستور
  .١٥٩ / ٤" االستيعاب " ، و ٣٥٨ / ٢" أسد الغابة " ، ويف ١٤٥ / ٢ / ٣مها عند ابن سعد ) ٣(
  ".سعد " بدل " سعيد بن عبد العزيز "  وفيه ١٥٣ / ٤" صابة اال"  يف - كما هو هنا -اخلرب ) ٤(

(*)  

)١/٢٧٧(  

  

  .قتل سعد بن عبادة بالشام، رمته اجلن حبوران: ، عن أيب رجاء قال)١(حدثنا سلمة بن بالل : االصمعي
تويف سعد حبوران لسنتني ونصف من : حدثنا حيىي بن عبد العزيز، من ولد سعد، عن أبيه قال: الواقدي

  .الفة عمرخ
  فما علم مبوته باملدينة حىت

ن * رميناه بسهمي ] و [ رج سعد بن عباده * قتلنا سيد اخلز ] قد : [ مسع غلمان قائال من بئر يقول
  ).٢(فلم خنط فؤاده فذعر الغلمان، فحفظ ذلك اليوم، فوجدوه اليوم الذي مات فيه 

  .وإمنا جلس يبول يف نفق، فمات من ساعته
  . جلدهووجدوه قد اخضر

  .مات حبوران سنة ست عشرة: وقال حيىي بن بكري وابن عائشة وغريمها
  .مات يف خالفة أيب بكر: عن حيىي بن عبد العزيز، عن أبيه قال: وروى املدائين
  .كان سعد يكتب يف اجلاهلية، وحيسن العوم والرمي: قال ابن سعد

__________  
  .ترك مكاا فارغا يف املطبوع) ١(



  .١٤٥ / ٢ / ٣ ابن سعد) ٢(
(*)  

)١/٢٧٨(  

  

  .وكان من أحسن ذلك، مسي الكامل
من أحب الشحم واللحم، فليأت أطم دليم بن : وكان سعد، وعده آباء له قبله، ينادى على أطمهم

  ).١(حارثة 
  

  .ابن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد االشهل *  سعد بن معاذ- ٥٦
  .صاري االوسي االشهلي، البدري الذي اهتز العرش ملوتهالسيد الكبري الشهيد، أبو عمرو االن

  .ومناقبه مشهورة يف الصحاح، ويف السرية، وغري ذلك
  .وقد أوردت مجلة من ذلك يف تاريخ االسالم يف سنة وفاته

نقل ابن الكليب، عن عبد احلميد بن أيب عيسى بن جرب، عن أبيه أن قريشا مسعت هاتفا على أيب قبيس 
من : مبكة ال خيشى خالف املخالف فقال أبو سفيان* السعدان يصبح حممد ) ٢(م فإن يسل: يقول

أيا سعد سعد االوس كن أنت ناصرا : السعدان ؟ سعد بكر، سعد متيم ؟ فسمعوا يف الليل اهلاتف يقول
  ويا سعد سعد اخلزرجني الغطارف* 

__________  
  .١٤٢ / ٢ / ٣ابن سعد ) ١(

، التاريخ ٦٥ / ٤: ، التاريخ الكبري٧٧: ، طبقات خليفة١٣ - ٢ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
 - ١٦٣ / ٤: ، االستيعاب٢١١ - ٢٠٥: ، االستبصار٩٣ / ٤: ، اجلرح والتعديل٢٢ / ١: الصغري
، ذيب ٢١٥ - ٢١٤ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٣٧٧ - ٣٧٣ / ٢: ، أسد الغابة١٦٧

، ٤٨١ / ٣: ، ذيب التهذيب٣١٠ - ٣٠٨ / ٩: ، جممع الزوائد٧ / ١: ، العرب٤٧٧: الكمال
، شذرات ٤٠٦ / ١٣: ، كرت العمال١٣٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٢ - ١٧١ / ٤: االصابة
  .١١ / ١: الذهب

  ".يصبح " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
(*)  

)١/٢٧٩(  

  



جنان من * طالب اهلدى على اهللا يف الفردوس منية عارف فإن ثواب اهللا لل* أجيبا إىل داعي اهلدى ومتنيا 
  ).١(هو واهللا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة : الفردوس ذات رفارف فقال أبو سفيان

  .أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمري
كيف تعلمون أمري فيكم ؟ ! يا بين عبد االشهل : ملا أسلم وقف على قومه، فقال: فقال ابن إسحاق

  .سيدنا فضال، وأميننا نقيبة: قالوا
  فإن كالمكم علي حرام، رجالكم: الق

  .ونساؤكم، حىت تؤمنوا باهللا ورسوله
  ).٢(فواهللا ما بقي يف دار بين عبد االشهل رجل وال امرأة إال وأسلموا : قال

انطلق سعد بن معاذ معتمرا، فرتل على أمية بن : عن عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود قال: أبو إسحاق
  .الشام مير باملدينة، فيرتل عليهخلف وكان أمية إذا انطلق إىل 

  .انتظر حىت إذا انتصف النهار وغفل الناس طفت: فقال أمية له
  .أنا سعد: من الذي يطوف آمنا ؟ قال: فبينا سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل، فقال

  .نعم: أتطوف آمنا وقد آويتم حممدا وأصحابه ؟ قال: فقال
  .فتالحيا

  .حلكم، فإنه سيد أهل الواديال ترفع صوتك على أيب ا: فقال أمية
  .واهللا لو منعتين، لقطعت عليك متجرك بالشام: فقال سعد

  .ال ترفع صوتك: فجعل أمية يقول: قال
  .يزعم أنه قاتلك: دعنا منك، فإين مسعت حممدا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فغضب وقال

  .نعم: إياي ؟ قال: قال
  .واهللا ما يكذب حممد: قال

__________  
  .وعدد االبيات اثنان" مسلم "  وعند ٢٦ - ٢٥ / ١" التاريخ الصغري " ره البخاري يف ذك) ١(

  .١٥٥ / ٤" االستيعاب " وانظر 
  .٤٣٧ / ١ابن هشام ) ٢...(فإن يسلم السعدان: ، والرواية فيه١٢٣ / ٧" الفتح " والبيت االول يف 

(*)  

)١/٢٨٠(  

  



مني ما قال يل أخي اليثريب ؟ زعم أنه مسع حممدا يزعم أما تعل: ، فرجع إىل امرأته فقال)١(فكاد حيدث 
  .أنه قاتلي

  .واهللا ما يكذب حممد: قالت
  .ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثريب ؟ فأراد أن ال خيرج: فلما خرجوا لبدر قالت امرأته

  .إنك من أشراف أهل الوادي، فسر معنا يوما أو يومني: فقال له أبو جهل
  ).٢(فسار معهم، فقتله اهللا 

  .وشهد بدرا سعد بن معاذ: قال ابن شهاب
  .ورمي يوم اخلندق

  .فعاش شهرا، مث انتقض جرحه فمات
حدثين أبو ليلى عبد اهللا بن سهل أن عائشة كانت يف حصن بين حارثة يوم اخلندق وأم : ابن إسحاق

لبث :  ويقولسعد معها، فعرب سعد عليه درع مقلصة قد خرجت منه ذراعه كلها ويف يده حربة يرفل ا
  .محل بن بدر: إذا حان االجل يعين* اهليجا محل ال بأس باملوت * قليال يشهد 
  .قد أخرت! أي بين : فقالت له أمه

  .يا أم سعد، لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي: فقلت هلا
: رقة فقالخذها مين وأنا ابن الع: فرمي سعد بسهم قطع منه االكحل، رماه ابن العرقة، فلما أصابه قال

  .عرق اهللا وجهك يف النار
  اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا، فأبقين

__________  
  .بضم الياء وسكون احلار وكسر الدال من احلدث) ١(

  .وهو خروج خارج من أحد السبيلني، والضمري المية
  .أي أنه كاد أن خيرج منه شئ لشدة فزعه وهذه رواية البيهقي

  .من التحديث" واهللا ما يكذب حممد إذا حدث  " :أما رواية البخاري
  .وعد احلافظ رواية البيهقي تصحيفا

باب عالمات النبوة يف االسالم، كالمها : يف املناقب) ٣٦٣٢(، والبخاري ٤٠٠ / ١أخرجه أمحد ) ٢(
  .إسرائيل، عن أيب إسحاق، به: من طريق

  . يقتل ببدرباب ذكر النيب من: يف املغازي) ٣٩٥٠(وهو يف الصحيح برقم 
(*)  

)١/٢٨١(  

  



  .هلا، فإنه ال قوم أحب إىل من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك وكذبوه وأخرجوه
اللهم إن كنت وضعت احلرب بيننا وبينهم، فاجعلها يل شهادة، وال متتين حىت تقر عيين من بين قريظة 

)١.(  
  .حبان بن العرقة: هرمى سعدا رجل من قريش يقال ل: عن أبيه، عن عائشة قالت: هشام

  .فرماه يف االكحل، فضرب عليه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، خيمة يف املسجد ليعوده من قريب
  .مث إن كلمه حتجر للربء: قالت
  فدعا: قالت

  .وإن كنت قد وضعت احلرب بيننا وبينهم، فافجرها، واجعل موتيت فيها: سعد، فقال يف ذلك
  .ال والدم يسيلفانفجر من لبته، فلم يرعهم إ

  .ما هذا ؟ فإذا جرحه يغذو! يا أهل اخليمة : فقالوا
  .فمات منها
  .بأطول من هذا) ٢(متفق عليه 

رمي سعد يوم االحزاب، فقطعوا أكحله، فحسمه النيب صلى اهللا : عن أيب الزبري، عن جابر قال: الليث
  عليه وسلم بالنار، فانتفخت يده، فتركه، فرتفه الدم، فحسمه

__________  
  .رجاله ثقات) ١(

يزيد، عن حممد بن عمرو، :  من طريق١٤١ / ٦، وأخرجه أمحد ٢٢٦ / ٢" سرية ابن هشام " وهو يف 
  . وهذا سند حسن يف الشواهد-بنحوه أطول مما هنا ...عن أبيه، عن جده علقمة بن وقاص

 " ٣٧٣ / ٣" ابة أسد الغ" ، ويف "يشهد " بدل " يدرك  " ٣ / ٢ / ٣البن سعد " الطبقات " ويف 
  .، وهو تصحيف"مجل : " ، وفيها"يشهد " بدل " يلحق 
  ".يشهد " بدل " يلحق  " ١٧١ / ٤" االصابة " ويف 

و ) ٤٦٣(باب جواز قتال من نقض العهد، والبخاري : يف اجلهاد) ٦٧) (١٧٦٩(أخرجه مسلم ) ٢(
عليه وسلم، من غزوة باب مرجع النيب، صلى اهللا : يف املغازي) ٤١٢٢(و ) ٤١١٧(و ) ٣٩٠١(

  .االحزاب
  .باب ما جاء يف الرتول على احلكم: يف السري) ١٥٨٢(والترمذي 
  .٧ - ٦ / ٢ / ٣وابن سعد 

 / ٢باب يف العيادة مرارا، والنسائي : يف اجلنائز) ٣١٠١(، وأبو داود ٥٦ / ٦وأخرجه خمتصرا، أمحد 
  .باب ضرب اخلباء يف املساجد:  يف املساجد٤٥

  .يسل: ذال معجمتنيويغذو بغني و
  .عرق يف وسط الذراع: واالكحل



  .النحر: واللبة
(*)  

)١/٢٨٢(  

  

  .أخرى، فانتفخت يده
  .اللهم ال خترج نفسي حىت تقر عيين من بين قريظة: فلما رأى ذلك، قال

  .فاستمسك عرقه، فما قطرت منه قطرة
  .حىت نزلوا على حكم سعد

   فحكم أن يقتل رجاهلم، وتسىبفأرسل إليه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،
  ).١(وكانوا أربع مئة، فلما فرغ من قتلهم، انفتق عرقه : نساؤهم وذراريهم، قال
جلس النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على : عن معاذ بن رفاعة، عن جابر قال: يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد
  .سبحان اهللا، مرتني: قرب سعد وهو يدفن فقال

  .فسبح القوم
  . اهللا أكرب، اهللا أكرب:مث قال

  ).٢(عجبت هلذا العبد الصاحل، شدد عليه يف قربه، حىت كان هذا حني فرج له : فكربوا فقال
  .كان سعد بادنا، فلما محلوه، وجدوا له خفة: حدثين من ال أم، عن احلسن البصري قال: ابن إسحاق

  واهللا إن كان: فقال رجال من املنافقني
__________  

باب نزول أهل قريظة على حكم سعد :  يف السري٢٣٨ / ٢، والدارمي ٣٥٠ / ٣محد أخرجه أ) ١(
  .٨ / ٢ / ٣ابن معاذ، وابن سعد 

  . من طريق زهري، عن أيب الزبري، عن جابر خمتصرا٣٨٦، ٣١٢ / ٣وأخرجه أمحد 
عند باب لكل داء دواء من طريق أيب خيثمة، عن أيب الزبري، عن جابر، و: يف السالم) ٢٢٠٨(ومسلم 

أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، كوى سعد بن " باب يف الكي، : يف الطب) ٣٨٦٦(أيب داود 
  ".معاذ من رميته 
  .يف الطب، عن أنس) ٢٠٥١(وعند الترمذي 
  .وإسناده حسن

  .ال حيتج حبديثه:  ضعفه ابن معني، وقال االسدي- وإن خرج له البخاري -معاذ بن رفاعة ) ٢(
حممد بن بشر، حدثنا حممد بن عمرو، حدثين يزيد بن عبد اهللا ابن :  من طريق٣٢٧  /٣وأخرجه أمحد 



قال رسول : أسامة بن زيد الليثي وحيىي بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة الزرقي، عن جابر بن عبد اهللا قال
 شدد هلذا العبد الصاحل، الذي حترك له العرش، وفتحت له أبواب السماء،: اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،

  .عليه، ففرج اهللا عنه
  .فتحت: وقال مرة
  .مث فرج اهللا عنه: وقال مرة
  .لسعد يوم مات وهو يدفن: قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: وقال مرة

 من طريق أيب إسحاق، حدثين معاذ بن رفاعة االنصاري الزرقي، ٣٧٧، ٣٦٠ / ٣وأخرج أمحد أيضا 
  = (*)خرجنا مع رسول اهللا، : جلموح، عن جابر قالعن حممد بن عبد الرمحن بن عمرو بن ا

)١/٢٨٣(  

  

  .لبادنا، وما محلنا أخف منه
  .فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .إن له محلة غريكم: " فقال
  ).١" (والذي نفسي بيده لقد استبشرت املالئكة بروح سعد، واهتز له العرش 

خرجت يوم : لقمة، عن أبيه، عن جده، عن عائشة قالتأنبأنا حممد بن عمرو بن ع: يزيد بن هارون
اخلندق أقفو آثار الناس، فسمعت وئيد االرض ورائي، فإذا سعد ومعه ابن أخيه احلارث بن أوس حيمل 

  .جمنه
  .فجلست، فمر سعد وعليه درع قد خرجت منه أطرافه

ما جاء بك ؟ واهللا : قالوكان من أطول الناس وأعظمهم، فاقتحمت حديقة، فإذا فيها نفر فيهم عمر، ف
ما يؤمنك أن يكون بالء ؟ فما زال يلومين حىت متنيت أن االرض اشتقت ساعتئذ، فدخلت ! إنك جلريئة 

  .فيها وإذا رجل عليه مغفر، فريفعه عن وجهه، فإذا هو طلحة
  ).٢(قد أكثرت، وأين التحوز والفرار إال إىل اهللا ! وحيك : فقال

أقبلنا مع رسول اهللا، : براهيم، حدثين علقمة بن وقاص، عن عائشة قالتعن حممد بن إ: حممد بن عمرو
صلى اهللا عليه وسلم، قافلني من مكة حىت إذا كنا بذي احلليفة وأسيد بن حضري بيين وبني رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم
  .فيلقى غلمان بين عبد االشهل من االنصار

  .فسأهلم أسيد، فنعوا له امرأته
غفر اهللا لك، أتبكي على امرأة وأنت صاحب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : ، قلت لهفتقنع يبكي



  وقد قدم اهللا
__________  

  .صلى اهللا عليه وسلم، يوما إىل سعد بن معاذ حني تويف= 
فلما صلى عليه رسول اهللا، ووضع يف قربه، وسوي عليه سبح رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : قال

  .التسبيحا طوي
  .مث كرب فكربنا

لقد تضايق على هذا العبد الصاحل قربه حىت فرجه اهللا : يا رسول اهللا، مل سبحت مث كربت ؟ قال: فقيل
  .عزوجل عنه

  . خمتصرا ووافقه الذهيب٢٠٦ / ٣وصححه احلاكم 
  .فيه انقطاع وجهالة) ١(
  . بنحوه٣ / ٢ / ٣إسناده حمتمل للتحسني، وأخرجه ابن سعد ) ٢(

(*)  

)١/٢٨٤(  

  

  .ليحق يل أن ال أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ: لك من السابقة ما قدم ؟ فقال
لقد : " قال: وما مسعت ؟ قال: قلت: وقد مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول ما يقول، قال

  ).١" (اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ 
من : " صلى اهللا عليه وسلم ذكر احلمى فقالحدثنا أبو املتوكل أن النيب : إمساعيل بن مسلم العبدي

  ).٢(فسأهلا سعد بن معاذ ربه، فلزمته، فلم تفارقه حىت مات " كانت به، فهو حظه من النار 
رمي سعد بن معاذ يوم االحزاب، فقطعوا أكحله، فحسمه رسول اهللا، صلى : عن جابر قال: أبو الزبري

  .اهللا عليه وسلم، بالنار
  ).٣(فحسمه أخرى فانتفخت يده فرتفه، 

ملا انفجر جرح سعد، عجل إليه رسول اهللا، صلى اهللا عليه : عن عمرو بن شرحبيل قال: أبو إسحاق
  .وسلم، فأسنده إىل صدره والدماء تسيل عليه

مهال أبا : " فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،! وانكسار ظهراه على سعد : فجاء أبو بكر فقال
  ).٤(إنا هللا وإنا إليه راجعون : فجاء عمر فقال" بكر 

  .رواه شعبة عنه
حضر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأبو : عن أبيه، عن جده، عن عائشة قالت: حممد بن عمرو



  بكر وعمر، سعد بن معاذ، وهو ميوت يف القبة اليت ضرا عليه
__________  

 ٢٠٧ / ٣ واحلاكم وصححه ،١٢ / ٢ / ٣، وابن سعد ٣٥٢ / ٤إسناده حسن، وأخرجه أمحد ) ١(
  .من طريق حممد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عائشة، بأوضح مما هنا

  .إسناده منقطع وال يصح) ٢(
باب لكل داء دواء واستحباب : يف السالم) ٢٢٠٨(، ومسلم ٣٨٦، ٣١٢ / ٣أخرجه أمحد ) ٣(

  .التداوي
  )١( التعليق رقم ٢٨٣وانظر ص 

  .رجاله ثقات، لكنه مرسل) ٤(
(*)  

)١/٢٨٥(  

  

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد
والذي نفس حممد بيده إين العرف بكاء أيب بكر من بكاء عمر، وإين لفي حجريت، فكانا كما : قالت

  ).رمحاء بينهم(قال اهللا 
كان ال تدمع : كيف كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يصنع ؟ قالت! أي أمه : قال علقمة فقلت

  ).١(ينه على أحد، ولكنه كان إذا وجد، فإمنا هو آخذ بلحيته ع
ملا قضى سعد يف بين قريظة، مث : أنبأنا إمساعيل بن أيب خالد، عن رجل من االنصار قال: يزيد بن هارون

رجع، انفجر جرحه، فبلغ ذلك رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فأتاه فوضع رأسه يف حجره، وسجي 
  .جال أبيض جسيمابثوب أبيض، وكان ر

يف سبيلك، وصدق رسولك، ) ٢(اللهم إن سعدا قد جاهد : " فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
فلما مسع سعد كالم رسول اهللا، صلى اهللا عليه " وقضى الذي عليه، فتقبل روحه خبري ما تقبلت به روحا 

  .أنك رسول اهللالسالم عليك يا رسول اهللا، إين أشهد : وسلم، فتح عينيه، مث قال
استأذن اهللا من مالئكته عددكم يف البيت ليشهدوا وفاة : وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم، الهل البيت

  .سعد
أتقولني الشعر على سعد ؟ فقال : حزامة وجدا فقيل هلا* ويل امك سعدا : وأمه تبكي وتقول: قال

  ".اء أكذب دعوها فغريها من الشعر: " رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
  ).٣(هذا مرسل 



  أنبأنا معاد بن حممد، عن عطاء بن أيب مسلم، عن عكرمة، عن: الواقدي
__________  

  .إسناده حسن) ١(
  .١٤٢ - ١٤١ / ٦وأخرجه أمحد 

  ".جاء " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .بل معضل النه مرسل، وفيه من مل يسم على التوايل) ٣(

   / (*)٢ / ٣وأخرجه ابن سعد 

)١/٢٨٦(  

  

ملا انفجرت يد سعد بالدم، قام إليه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فاعتنقه، والدم : ابن عباس قال
  ).١(ينفح من وجه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وحليته، حىت قضى 

ة ملا أصيب أكحل سعد، فثقل، حولوه عند امرأة يقال هلا رفيد: عن حممود بن لبيد قال: عاصم بن عمر
  .تداوي اجلرحى

كيف أمسيت، وكيف أصبحت ؟ فيخربه حىت : فكان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إذا مر به يقول
كانت الليلة اليت نقله قومه فيها وثقل، فاحتملوه إىل بين عبد االشهل إىل منازهلم، وجاء رسول اهللا، 

  .انطلقوا به: فقيل
، وسقطت أرديتنا، فشكا ذلك إليه أصحابه، فخرج وخرجنا معه، وأسرع حىت تقطعت شسوع نعالنا

فانتهى إىل البيت، وهو يغسل، " إين أخاف أن تسبقنا إليه املالئكة فتغسله كما غسلت حنظلة : " فقال
مث خرج " كل باكية تكذب إال أم سعد : " حزامة وجدا فقال* ويل ام سعد سعدا : وأمه تبكيه وتقول

  .به
  . رسول اهللا ميتا أخف علينا منهما محلنا يا: يقول له القوم: قال
" ما مينعه أن خيف وقد هبط من املالئكة كذا وكذا مل يهبطوا قط قبل يومهم، قد محلوه معكم : " قال

)٢.(  
  دخل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،: عن مساك، مسع عبد اهللا بن شداد يقول: شعبة

__________  
  .إسناده تالف لضعف الواقدي) ١(

  .٧ / ٢ / ٣البن سعد " لطبقات ا" وهو يف 
حدثنا عبد الرمحن بن سليمان :  من طريق الفضل بن دكني قال٧ - ٧ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(



  .، وإسناده حسن...الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن حممود بن لبيد
(*)  

)١/٢٨٧(  

  

  . أجنزت ما وعدتهجزاك اهللا خريا من سيد قوم، فقد: " على سعد وهو يكيد نفسه فقال
  ).١" (ولينجزنك اهللا ما وعدك 

عن حممد بن زياد، عن عبد الرمحن بن سعد بن معاذ أن بين قريظة نزلوا على حكم : محاد بن سلمة
رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فأرسل إىل سعد، فجئ به حمموال على محار، وهو مضىن من جرحه، 

  .إين أعلم أن اهللا قد أمرك فيهم بأمر أنت فاعله: قال" أشر علي يف هؤالء : " فقال له
  ".أجل، ولكن أشر : " قال
  .لو وليت أمرهم، لقتلت مقاتلتهم، وسبيت ذراريهم: قال
  ).٢" (والذي نفسي بيده لقد أشرت علي فيهم بالذي أمرين اهللا به : " فقال

ملا حكم سعد يف بين : لعن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه قا: حممد بن صاحل التمار
لقد حكم فيهم : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم) ٣(قريظة أن يقتل من جرت عليه املواسي 
  حبكم اهللا الذي حكم به من فوق سبع

__________  
  .٩ / ٢ / ٣" الطبقات " رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد يف ) ١(
لمة، عن حممد بن زياد، عن عبد الرمحن بن  من طريق محاد بن س٥ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .عمرو بن سعد بن معاذ
، )٦٢٦٢(و ) ٤١٢١(و ) ٣٨٠٤(يف اجلهاد، و ) ٣٠٤٣(، والبخاري ٢٢ / ٣وأخرجه أمحد 

يف اجلهاد، كلهم من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أيب أمامة سهل بن ) ١٧٦٨(ومسلم 
  .حنيف، عن أيب سعيد اخلدري بنحوه

  .مجع موسى وهي اآللة اليت حيلق ا: واسيامل) ٣(
  .واملراد هنا من بلغ احللم وطالت شعرته، وصار حيلقها

عرضنا على النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يوم قريظة، فكان من : " يفسر ذلك حديث عطية القرظي قال
  ".أنبت قتل، ومن مل ينبت خلي سبيله، فكنت ممن مل ينبت فخلي سبيلي 

  .، وسنده حسن)١٥٨٤(، والترمذي )٤٤٠٤(ود أخرجه أبو دا
  وقد



  ".املواثيق " إىل " املواسي " حترفت يف املطبوع لفظة 
(*)  

)١/٢٨٨(  

  

  ).١" (مسوات 
مل يرق دم سعد حىت أخذ النيب، صلى اهللا عليه وسلم، : عن أيب إسحاق، عن أيب ميسرة قال: إسرائيل

  .بساعده، فارتفع الدم إىل عضده
  ).٢( اللهم ال متتين حىت تشفيين من بين قريظة :فكان سعد يقول

كنت : حدثين سعيد بن حممد، عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد، عن أبيه، عن جده قال: الواقدي
  .ممن حفر لسعد قربه بالبقيع، فكان يفوح علينا املسك كلما حفرنا، حىت انتهينا إىل اللحد

أخذ إنسان قبضة من : عن حممد بن شرحبيل بن حسنة قالوأخربين حممد بن املنكدر، : مث قال ربيح
  ).٣(تراب قرب سعد، فذهب ا، مث نظر فإذا هي مسك 
  ).٤(ورواها حممد بن عمرو بن علقمة، عن ابن املنكدر 

كان : بن سعد، بن معاذ قال[ أنبأنا عبيد بن جبرية، عن احلصني بن عبد الرمحن بن عمرو : الواقدي
يض، طواال، مجيال، حسن الوجه، أعني حسن اللحية، فرمي يوم اخلندق، سنة سعد بن معاذ رجال أب

  مخس من
__________  

، وهذا سند .. من حديث خالد بن خملد، عن حممد بن صاحل التمار، به٦ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
  .حسن

  .ورواية شعبة أصح:  ونسبه إىل النسائي، وقال٤١٢ / ٧" الفتح " وذكره احلافظ يف 
  .قضيت حبكم اهللا: يف املغازي، وفيها قال) ٤١٢١(ريد رواية البخاري رقم ي

  .حبكم امللك: ورمبا قال
  .، ورجاله ثقات٥ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .إال أنه منقطع الن أبا ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل اهلمداين السبيعي مل يدرك سعدا
  .إسناده تالف لضعف الواقدي) ٣(

  .١٠ / ٢ / ٣وأخرجه ابن سعد 
  .هذا إسناد حسن) ٤(



  .١٠ / ٢ / ٣وأخرجه ابن سعد 
(*)  

)١/٢٨٩(  

  

  .اهلجرة، فمات من رميته تلك وهو يومئذ ابن سبع وثالثني سنة
  ).١] (فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ودفن بالبقيع 

صني، عن عبد الرمحن بن أنبأنا حممد بن عمر، حدثين إبراهيم بن احلصني، عن داود بن احل: ابن سعد
احلارث بن أوس، وأسيد بن احلضري، وأبو : ملا انتهوا إىل قرب سعد، نزل فيه أربعة: جابر، عن أبيه قال

  .نائلة سلكان، وسلمة بن سالمة بن وقش، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقف
ا، فسبح املسلمون حىت ارتج فلما وضع يف قربه، تغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسبح ثالث

تضايق على صاحبكم القرب، وضم ضمة : " البقيع، مث كرب ثالثا، وكرب املسلمون، فسئل عن ذلك، فقال
  ).٢" (لو جنا منها أحد لنجا هو، مث فرج اهللا عنه 

هذه الضمة ليست من عذاب القرب يف شئ، بل هو أمر جيده املؤمن كما جيد أمل فقد ولده ومحيمه : قلت
يف الدنيا، وكما جيد من أمل مرضه، وأمل خروج نفسه، وأمل سؤاله يف قربه وامتحانه، وأمل تأثره ببكاء ) ٣(

  .أهله عليه، وأمل قيامه من قربه، وأمل املوقف وهوله، وأمل الورود على النار، وحنو ذلك
 ولكن العبد فهذه االراجيف كلها قد تنال العبد وما هي من عذاب القرب، وال من عذاب جهنم قط،

  .التقي يرفق اهللا به يف بعض ذلك أو كله، وال راحة للمؤمن دون لقاء ربه
فنسأل اهللا ) وأنذرهم يوم اآلزفة إذ القلوب لدى احلناجر: (وقال) وأنذرهم يوم احلسرة: (قال اهللا تعاىل

  .تعاىل العفو واللطف اخلفي
  ومع هذه اهلزات، فسعد ممن نعلم أنه من أهل اجلنة، وأنه

__________  
  .ما بني حاصرتني سقط من االصل) ١(

  .١١ / ٢ / ٣" طبقات ابن سعد " واستدرك من 
  .إسناده تالف الن حممد بن عمر الواقدي متروك) ٢(

  "طبقات ابن سعد " وهو يف 
١٠ / ٢ / ٣.  
  ".صميمه " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(

(*)  



)١/٢٩٠(  

  

  .من أرفع الشهداء، رضي اهللا عنه
  .ا هذا تظن أن الفائز ال يناله هول يف الدارين، وال روع وال أمل، وال خوفكأنك ي

  .سل ربك العافية، وأن حيشرنا يف زمرة سعد
إن للقرب : " حدثنا سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: شعبة

  ).١" (ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها، جنا منها سعد بن معاذ 
  .إسناده قوي

حدثنا ابن أيب عدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن صفية بنت أيب : عقبة بن مكرم
  ).٢" (لو جنا أحد من ضمة القرب، لنجا منها سعد : " عبيد، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 -دخلت على أنس بن مالك : لأنبأنا حممد بن عمرو، عن واقد بن عمرو بن سعد قا: يزيد بن هارون
  .أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ: من أنت ؟ قلت:  فقال يل-وكان واقد من أعظم الناس وأطوهلم 

  .يرحم اهللا سعدا، كان من أعظم الناس وأطوهلم: إنك بسعد لشبيه، مث بكي، فأكثر البكاء، مث قال: قال
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، جببة من ديباج دومة، فبعث إىل) ٣(بعث رسول اهللا جيشا إىل أكيدر 

  .منسوج فيها الذهب
  .فلبسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعلوا ميسحوا وينظرون إليها

  ما رأينا! يا رسول اهللا : ؟ قالوا" أتعجبون من هذه اجلبة : " فقال
__________  

بن جعفر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم،  من طريق حممد ٩٨، ٥٥ / ٦" مسند أمحد " وهو يف ) ١(
  .عن إنسان، عن عائشة وانظر الرواية التالية: عن نافع، قال حممد بن جعفر

  .إسناده صحيح) ٢(
 وهي دومة اجلندل على عشر -هو أكيدر بن عبد امللك من كندة، وكان ملكا نصرانيا على دومة ) ٣(

  . سنة تسع من اهلجرة على يد خالد بن الوليد وقد افتتحت يف-مراحل من املدينة من جهة الشام 
  .٥٣٨ / ٣" زاد املعاد " انظر 
(*)  

)١/٢٩١(  

  



  .ثوبا قط أحسن منه
  ).١" (فواهللا ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن مما ترون : " قال
  .كان سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة ابين خالة: قيل

ه وسلم بني سعد بن معاذ وأيب عبيدة بن اجلراح، آخى رسول اهللا صلى اهللا علي: وقال ابن إسحاق
  .آخى بينه وبني سعد بن أيب وقاص: وقيل

  ".إن العرش اهتز ملوت سعد فرحا به : " قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٢(وقد تواتر 
 ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري: " وثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف حلة تعجبوا من حسنها

  ).٣" (من هذه 
: حدثنا عوف، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال النضر بن مشيل

  ).٤" (اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ " 
__________  

 / ٨يف اللباس، والنسائي ) ١٧٢٣(، والترمذي ١٣ / ٢ / ٣إسناده حسن وأخرجه ابن سعد ) ١(
  . يف الزينة١٩٩

  .به..تهم من طريق حممد بن عمرو عن واقد بن عمروثالث
  .وما أثبتناه عند الترمذي، وابن سعد" إنك كسعد الشبيه " وصححه الترمذي، وكان يف االصل 

  .من حديث أنس) ٢٤٦٩( ومسلم ٢٣٤ / ٣وأخرجه أمحد 
  .ةفقد ورد هذا احلديث عن جابر، وأنس، وحذيفة، وعاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميئ) ٢(

  .وذكر ابن عبد الرب أنه روي من وجوه كثرية متواترة
  .ثبت عن عشرة من الصحابة" شرح املواهب " ويف 

  ).١٢٦: (ص" نظم املتناثر يف احلديث املتواتر " وانظر 
  .وسيذكر املصنف رواية بعض هؤالء فيما يلي

، من ١١٠  /٧، وأبو نعيم )٣٢٤٨(، والبخاري )٢٤٦٩(، ومسلم ٢٣٤ / ٣أخرجه أمحد ) ٣(
أهدي لرسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، جبة من سندس، وكان ينهى عن احلرير، : حديث أنس قال

  ".والذي نفسي بيده إن مناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن من هذا : " فعجب الناس منها، فقال
  .لذهيب، وصححه ووافقه ا٢٠٦ / ٣، واحلاكم ١٢ / ٢ / ٣، وابن سعد ٢٤ / ٣أخرجه أمحد ) ٤(

(*)  

)١/٢٩٢(  

  



  .فرح: اهتز: مث قال النضر، وهو إمام أهل اللغة
  ).١" (اهتز عرش الرمحن ملوت سعد : " عن أيب سفيان، عن جابر مرفوعا: االعمش

مسعت النيب صلى : يوسف بن املاجشون، عن أبيه، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن جدته رميثة قالت
 وهو -لفعلت ] منه [ من قريب ] الذي بني كتفيه [ أن اقبل اخلامت  ولو أشاء -اهللا عليه وسلم يقول 

  ).٢(لسعد بن معاذ :  أي-" اهتز عرش الرمحن له : " يقول
  .إسناد صاحل

جاء جربيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : وخرج النسائي من طريق معاذ بن رفاعة، عن جابر قال
 فتحت له أبواب السماء، وحترك له العرش، فخرج من هذا العبد الصاحل الذي مات ؟: وسلم، فقال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا سعد
  .فجلس على قربه: قال

  ).٣(احلديث 
ملا تويف سعد بن معاذ، صاحت : عن إسحاق بن راشد، عن أمساء بنت يزيد قالت: إمساعيل بن أيب خالد

ك ويذهب حزنك ؟ فإن ابنك أول من ضحك اهللا أال يرقأ دمع: " أمه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".إليه، واهتز له العرش 

__________  
باب مناقب سعد، ومسلم : يف مناقب االنصار) ٣٨٠٣(، والبخاري ٣١٦ / ٣أخرجه أمحد ) ١(
: يف املناقب) ٣٧٤٨(باب فضائل سعد بن معاذ، والترمذي : يف فضائل الصحابة) ١٢٣) (٢٤٦٦(

  .٣٧٦ / ٢باب فضل سعد، وابن عبد الرب ): ١٥٨(ماجه يف املقدمة باب مناقب سعد، وابن 
  . والزيادات منه١٣ / ٢ / ٣، وابن سعد ٣٢٩ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(
  .، وصححه ووافقه الذهيب٢٠٦ / ١، واحلاكم ٣٢٧ / ٣أخرجه أمحد ) ٣(

(*)  

)١/٢٩٣(  

  

  .هذا مرسل
لى اهللا عليه وسلم يقول، وجنازة سعد بني عن أيب الزبري، عن جابر أنه مسع رسول اهللا ص: ابن جريج

  ).١" (اهتز هلا عرش الرمحن : " أيديهم
: " عن قتادة، عن أنس قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وجنازة سعد موضوعة: ابن أيب عروبة

  ).٢" (اهتز هلا عرش الرمحن 



  ).٣" (ش حلب لقاء اهللا سعدا اهتز العر: " عن عطاء بن السائب، عن جماهد، عن ابن عمر يرفعه: مجاعة
حدثين من شئت من رجال قومي أن جربيل أتى رسول : عن ابن إسحاق، عن معاذ بن رفاعة قال: يونس

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قبض سعد معتجرا بعمامة من إستربق
عا جير ثوبه من هذا امليت الذي فتحت له أبواب السماء، واهتز له العرش ؟ فقام سري! يا حممد : فقال

  ).٤(إىل سعد، فوجده قد مات 
وما اهتز عرش اهللا من موت : عن أمية بن عبد اهللا، عن بعض آل سعد، أن رجال قال: قال ابن إسحاق

 -حدثنا عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر : مسعنا به إال لسعد أيب عمرو عبد اهللا بن إدريس* هالك 
  ومنهم من

__________  
  باب فضائل سعد،: يف الفضائل) ٢٤٦٦(، ومسلم ٣٤٩، ٢٩٦/  ٣أخرجه أمحد ) ١(

  .باب مناقب سعد: يف املناقب) ٣٨٤٧(والترمذي 
  .باب فضائل سعد: يف الفضائل) ٢٤٦٧(، ومسلم ٢٣٤ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(
  .، وصححه ووافقه الذهيب٢٠٦ / ٣، واحلاكم ١٢ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .يف سنده إرسال) ٤(

  .يف الصفحة السابقة) ٣(ليق رقم وانظر التع
  .٢٨٤يف الصفحة ) ١(والتعليق 

(*)  

)١/٢٩٤(  

  

هذا العبد الصاحل الذي حترك له العرش، وفتحت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قال-أرسله 
أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا من املالئكة مل يرتلوا إىل االرض قبل ذلك، لقد ضم ضمة مث أفرج 

  ).١(يعين سعدا " عنه 
  .رواه حممد بن سعد، عن إمساعيل بن مسعود، عنه

لو جنا أحد من ضغطة القرب، : " عن سعيد املقربي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أبو معشر
  ).٢" (لنجا سعد، ولقد ضم ضمة اختلف منها أضالعه من أثر البول 

  .هذا منقطع
  .وسلم محل جنازة سعد خطواتويروى أن النيب صلى اهللا عليه 

  .ومل يصح



كنت ممن : حدثين سعيد بن حممد، عن ربيح بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن جده أيب سعيد قال: الواقدي
  .خفر لسعد قربه بالبقيع

  .وكان يفوح علينا املسك كلما حفرنا
رب سعد فذهب ا، من تراب ق] قبضة [ أخذ إنسان : فأخربين حممد بن املنكدر عن رجل قال: قال ربيح

  ).٣(مث نظر إليها بعد فإذا هي مسك 
  .وروى حنوه حممد بن عمرو بن علقمة، عن ابن املنكدر، عن حممد بن شرحبيل بن حسنة

  ما كان: عن أبيه، عن جده، عن عائشة قالت: حممد بن عمرو بن علقمة
__________  

 / ٣ضمة القرب وضغطه، وابن سعد باب :  يف اجلنائز١٠٠ / ٤إسناده صحيح، وأخرجه النسائي ) ١(
  . وهو على انقطاعه ضعيف لضعف أيب معشر٩ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢ (٩ / ٢
  .١٠ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(

(*)  

)١/٢٩٥(  

  

  ).١(أحد أشد فقدا على املسلمني بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه أو أحدمها من سعد بن معاذ 
كان سعد : د بن جبرية عن احلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ قالأنبأنا عبي: الواقدي

  ).٢(أبيض، طواال، مجيال، حسن الوجه، أعني، حسن اللحية، عاش سبعا وثالثني سنة 
اهتز العرش لروح : " عن رجل، عن حذيفة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو إسحاق السبيعي

اهتز : "  سليمان التيمي، عن احلسن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموروى) ٣" (سعد بن معاذ 
أنبأنا حممد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن جماهد، عن : ابن سعد) ٤" (عرش الرمحن لوفاة سعد 

  .اهتز العرش حلب لقاء اهللا سعدا: ابن عمر قال
  .إمنا يعين السرير: قال

  .إمنا تفسحت أعواده: قال ] ١٠٠: يوسف[ ] العرش ) ٥(ورفع أبويه على [ وقرأ 
ما حبسك ! ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قربه، فاحتبس، فلما خرج، قيل يا رسول اهللا : قال

  ).٦(ضم سعد يف القرب ضمة، فدعوت اهللا أن يكشف عنه : ؟ قال
__________  

، وهو عندمها حديث طويل يشمل ، وابن أيب شيبة"املعرفة " إسناده حسن، وأخرجه أبو نعيم يف ) ١(
  .معظم ما خرجنا من آثار وأخبار



  .، ففيه معظم ما مر ومير معنا عن سعد بن معاذ٤١٢ - ٤٠٦ / ١٣" الكرت " وانظر 
  .٢٩٠انظر التعليق االول يف الصفحة ) ٢(
  .١٢ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .١٢ / ٢ / ٣مرسل، وأخرجه ابن سعد ) ٤(
  ".إىل " فصارت " على " ع تصحفت يف املطبو) ٥(
  .، وابن أيب شيبة١٢ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٦(

(*)  

)١/٢٩٦(  

  

  .تفسريه بالسرير ما أدري أهو من قول ابن عمر، أو من قول جماهد: قلت
  .وهذا تأويل ال يفيد

، وجعل فقد جاء ثابتا عرش الرمحن وعرش اهللا، والعرش خلق هللا مسخر إذا شاء أن يهتز اهتز مبشيئة اهللا
  .فيه شعورا حلب سعد، كما جعل تعاىل شعورا يف جبل أحد حببه النيب صلى اهللا عليه وسلم

: االسراء) [ تسبح له السموات السبع واالرض(وقال  ] ١٠: سبأ) [ يا جبال أويب معه: (وقال تعاىل
٤٤.[   

  ).وإن من شئ إال يسبح حبمده: (مث عمم فقال
  .وهذا حق

  ).١(كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل : ابن مسعودويف صحيح البخاري قول 
  .وهذا باب واسع سبيله االميان

حدثنا إمساعيل بن مسلم العبدي، عن أيب املتوكل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر احلمي، : أبو نعيم
  ".من كانت به، فهي حظه من النار : " فقال

  ).٢ (فسأهلا سعد بن معاذ ربه، فلزمته حىت فارق الدنيا
  .عبد اهللا، وعمرو، فكان لعمرو تسعة أوالد: كان لسعد من الولد

  
  .ابن نفيل بن عبد، العزى بن رياح *  زيد بن اخلطاب- ٥٧

__________  
  .١٥ - ١٤ / ٢، والدارمي ٤٦٠ / ١، وأمحد )٣٥٧٩(أخرجه البخاري ) ١(
  .٢٨٥يف الصفحة ) ٢(انظر التعليق ) ٢(



، تاريخ ٢٢: ، طبقات خليفة٣٤٨ - ٣٤٧: ، نسب قريش٢٧٤ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
  .١١٢، ١٠٨: خليفة

، مشاهري علماء ٥٦٢ / ٣: ، اجلرح والتعديل٢٩٠ / ٣: ، تاريخ الطربي٣٤ / ١: التاريخ الصغري
 ٢٨٥ / ٢: ، أسد الغابة٦٣ - ٥٨ / ٤: ، االستيعاب٣٦٧ / ١: ، حلية االولياء٢٧: ت: االمصار

 / ١: ، تاريخ االسالم٤٥٦: ، ذيب الكمال٢٠٤ - ٢٠٣ / ١: واللغات، ذيب االمساء ٢٨٦ -
 ٤: ، االصابة٤١١ / ٣: ، ذيب التهذيب٤٧٦ - ٤٧٣ / ٤: ، العقد الثمني١٤ / ١: ، العرب٢٦٧

  .١٢٨: ، خالصة تذهيب الكمال٥٢/ 
(*)  

)١/٢٩٧(  

  

  . املؤمنني عمرالسيد الشهيد ااهد التقي، أبو عبد الرمحن القرشي العدوي، أخو أمري
  .وكان أسن من عمر، وأسلم قبله

  .وكان أمسر طويال جدا
  .شهد بدرا واملشاهد

  .وكان قد آخى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بينه، وبني معن بن عدي العجالين
  .البس درعي: ولقد قال له عمر يوم بدر

  .إين أريد من الشهادة ما تريد: قال
  .فتركاها مجيعا: قال

 املسلمني معه يوم اليمامة، فلم يزل يقدم ا يف حنر العدو، مث قاتل حىت قتل، فوقعت الراية، وكانت راية
  .فأخذها سامل موىل أيب حذيفة

  .أسلم قبلي، واستشهد قبلي: وحزن عليه عمر، وكان يقول
  .ما هبت الصبا إال وأنا أجد ريح زيد: وكان يقول

  ).١( عن قتل عوامر البيوت حدث عنه ابن أخيه عبد اهللا بن عمر خرب النهي
  .وروى عنه ولده عبد الرمحن بن زيد حديثني

  .استشهد يف ربيع االول سنة اثنيت عشرة
أبو : واستشهد يومئذ من أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وغري هم حنو من ست مئة، منهم

  حذيفة بن عتبة العبشمي، ومواله سامل أحد القراء، وأبو مرثد كناز
__________  



  :باب قوله تعاىل: يف بدء اخللق) ٣٢٩٩(، وعلقه البخاري ٤٥٢ / ٣أخرجه أمحد ) ١(
  ).وبث فيها من كل دابة(

باب يف قتل : يف االدب) ٥٢٥٢(باب قتل احليات وغريها، وأبو داود : يف السالم) ٢٢٣٣(ومسلم 
 من طريق الزهري، عن باب ما جاء يف قتل احليات، كلهم: يف االحكام) ١٤٨٣(احليات، والترمذي 

اقتلوا احليات وذا الطفيتني واالبتر، فإما يستسقطان : " سامل، عن أبيه، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم،
فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد املنذر، : قال" احلبل، ويلتمسان البصر 

  . ي عن ذوات البيوتإنه قد: أو زيد بن اخلطاب وهو يطارد حية فقال
  .صنف من احليات أزرق مقطوع الذنب: واالبتر

  .أي خيطفان البصر ويطمسانه: ويلتمسان البصر
  .حيات البيوت: والعوامر

  .والنص ملسلم
(*)  

)١/٢٩٨(  

  

ابن احلصني الغنوي، وثابت بن قيس بن مشاس، و عبد اهللا بن سهيل بن عمرو القرشي العامري، وعباد 
، ومعن ابن عدي بن اجلد بن العجالن االنصاري أخو )١(لي الذي أضاءت له عصاه بن بشر االشه

عاصم، وأبو النعمان بشري بن سعد بن ثعلبة اخلزرجي، وأبو دجانة مساك بن خرشة الساعدي االنصاري، 
  .و عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ابن سلول االنصاري

  .وعشرم بدريون
  .قتل يومئذ مسيلمة الكذابإن أبا دجانة هو الذي : ويقال

  
  .ابن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار *  أسعد بن زرارة- ٥٨

  .السيد نقيب بين النجار، أبو أمامة االنصاري اخلزرجي، من كرباء الصحابة
__________  

ادة، عن يف مناقب االنصار من طريق حبان بن هالل، عن مهام، عن قت) ٣٠٨٥(أخرجه البخاري ) ١(
كان أسيد بن حضري وعباد بن بشر عند : أخربنا ثابت عن أنس: وقال محاد: مث قال...أنس، أن رجلني

  ،١٩٠، ١٣٨ / ٣وقد وصله أمحد ...النيب صلى اهللا عليه وسلم
ز بن أسد، عن محاد ابن سلمة، : ، كالمها من طريق١٥١ / ٣" أسد الغابة " ، وابن االثري يف ٢٧٢



س أن أسيد بن حضري وعباد بن بشر كانا عند النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف ليلة عن ثابت، عن أن
مظلمة فخرجا من عنده، فأضاءت عصا أحدمها، فكانا ميشيان بضوئها، فلما افترقا أضاءت عصا هذا 

  ".وعصا هذا 
  .٢٨٨ / ٣" املستدرك " وهو يف 

، من طريق عبد ١٣٨ / ٣، و ، عن عفان، عن محاد، عن ثابت، عن أنس٢٧٢ / ٣ورواه أمحد 
  .الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس

، ١٣٨ / ٢ / ٣: ، الطبقات البن سعد٥٠٧ / ١: ، سرية ابن هشام١٣٨ / ٤: املسند المحد(*) 
، ٣٤٤ / ٢: ، اجلرح والتعديل٣٠٩: ، املعارف٥٦: ، تاريخ خليفة٩١ - ٩٠: طبقات خليفة

، ٣ / ١: ، العرب٨٦ / ١: ، أسد الغابة١٥٦ - ١٥٣ / ١: ، االستيعاب٥٨ - ٥٦: االستبصار
  .٩ / ١: ، شذرات الذهب٥٠ / ١: االصابة

(*)  

)١/٢٩٩(  

  

أنا : " ، فلم جيعل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بعده نقيبا على بين النجار وقال)١(تويف شهيدا بالذحبة 
  ).٢(فكانوا يفخرون بذلك " نقيبكم 

  . اهللا عليه وسلم، يبين مسجده قبل بدرتويف والنيب، صلى: قال ابن إسحاق
إنه لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة قبل العقبة االوىل بسنة مع مخسة : قيل: قال أبو العباس الدغويل

  .نفر من اخلزرج، فآمنوا به
 فلما قدموا املدينة تكلموا باالسالم يف قومهم، فلما كان العام املقبل، خرج منهم اثنا عشر رجال، فهي

  .العقبة االوىل، فانصرفوا معهم، وبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم، مصعب بن عمري يقرئهم ويفقههم
كنت قائد : حدثنا حممد بن أيب أمامة بن سهل، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك قال: قال ابن إسحاق

  .فر لهأيب حني عمي، فإذا خرجت به إىل اجلمعة، فسمع االذان، صلى على أيب أمامة، واستغ
  أرأيت! يا أبة : فقلت

كان أول من مجع بنا باملدينة يف ! أي بين : استغفارك اليب أمامة كلما مسعت أذان اجلمعة ما هو ؟ قال
: فكم كنتم يومئذ ؟ قال: ، قلت)٣(نقيع اخلضمات : من حرة بين بياضة يقال له] النبيت [ هزم 

  .أربعون رجال
   فهو نقيب بين النجار، وأسيد بن احلضري نقيب بينفكان أسعد مقدم النقباء االثين عشر،

__________  



  .وجع احللق، أو داء يأخذ باحللق ورمبا قتل) ١(
، من طريق حممد بن عمر، حدثنا عبد الرمحن ١٨٦ / ٣، واحلاكم ١٤١ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .، وحممد بن عمر هو الواقدي وهو متروك..مات سعد: بن أيب الرجال، قال
  .ما اطمأن من االرض: اهلزم) ٣(

  .بطن من االنصار: والنبيت
بطن من االرض يستنقع فيه املاء مدة، فإذا نضب : قرية على ميل من املدينة، والنقيع: وحرة بين بياضة
  .املاء أنبت الكال

  ".البقيع " عند املنجد إىل " النقيع " بطن من االنصار، وقد تصحفت كلمة : وبنو بياضة
(*)  

)١/٣٠٠(  

  

عبد االشهل، وأبو اهليثم بن التيهان البلوي من حلفاء بين عبد االشهل، وسعد ابن خيثمة االوسي أحد 
بين غنم بن سلم، وسعد بن الربيع اخلزرجي احلارثي قتل يوم أحد، و عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة 

 السلمي نقيب بين سلمة، مؤتة، و عبد اهللا بن عمرو بن حرام أبو جابر) ١(اخلزرجي احلارثي قتل يوم 
وسعد بن عبادة بن دليم اخلزرجي الساعدي رئيس، نقيب، واملنذر بن عمرو الساعدي النقيب قتل يوم 

، ورافع )٢(بئر معونة، والرباء بن معرور اخلزرجي السلمي، وعبادة بن الصامت اخلزرجي من القواقلة 
  ).٣(بن مالك اخلزرجي الزرقي رضي اهللا عنهم 

 عن حممد بن عبد الرمحن، أن جده أسعد بن زرارة أصابه وجع الذبح يف حلقه، فقال :وروى شعبة
  البلغن أو ال بلني يف أيب: " رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،

  .فكواه بيده فمات" أمامة عذرا 
  .ميتة سوء لليهود: " فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

  ).٤" ( وال لنفسي من اهللا شيئا هال دفع عن صاحبه، وال أملك له: يقولون
__________  

  ".قتل يوم : " إىل قوله..." أحد: " سقط من املطبوع من قوله) ١(
اسم أيب بطن من االنصار، النه كان إذا أتاه إنسان يستجري به أو بيثرب، قال : القوقل: يف القاموس) ٢(
  .قوقل يف هذا اجلبل وقد أمنت: له
  .ارتق، وهم القواقل: أي
: قل الزبيدي عن ابن هشام يف سبب تسميتهم بذلك، أم كانوا إذا أجاروا أحدا أعطوه سهما وقالواون



  .سر به حيث شئت: قوقل به حيث شئت، أي
 / ٣، والبيهقي ٢٨١ / ١باب اجلمعة بالقرى، واحلاكم : يف الصالة) ١٠٦٩(أخرجه أبو داود ) ٣(

نا وعند كل من احلاكم والبيهقي، فانتفت ، وسنده حسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ه١٧٦
  .شبهة تدليسه

  .إسناده صحيح) ٤(
  .٤٦٩ / ٥باب من اكتوى، وابن عبد الرب : يف الطب) ٣٤٩٢(وأخرجه ابن ماجه 

، من طريق زهري، عن أيب الزبري، عن ١٤٠ / ٢ / ٣، وابن سعد ٣٧٨ / ٥ و ٦٥ / ٤وأخرج أمحد 
كوى رسول اهللا، : النبئ، صلى اهللا عليه وسلم، قالعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن بعض أصحاب 

  .صلى اهللا عليه وسلم، أسعد أو سعد بن زرارة مرتني يف حلقه من الذحبة
  = (*)ال أدع يف : " وقال

)١/٣٠١(  

  

إنه مات يف السنة االوىل من اهلجرة، رضي اهللا عنه، وقد مات فيها ثالثة أنفس من كرباء : وقيل
العاص بن وائل السهمي والد عمرو، والوليد بن املغرية املخزومي، والد : اجلاهلية، ومشيخة قريش

  .خالد، وأبو أحيحة سعيد بن العاص االموي
هم اثنا عشر نقيبا رأسهم أسعد بن : حدثين معمر، عن الزهري، عن أيب أمامة بن سهل قال: الواقدي
  ).١(زرارة 

  .سلم أسعد على النقباءنقب النيب صلى اهللا عليه و: عن عائشة قالت: وعن عمر
خرج أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس إىل مكة إىل عتبة بن : وعن خبيب بن عبد الرمحن قال

ربيعة، فسمعا برسول اهللا، فأتياه، فعرض عليهما االسالم، وقرأ عليهما القرآن، فأسلما، فكانا أول من 
  ).٢(قدم املدينة باالسالم 

أم زيد بن ثابت أا رأت أسعد بن زرارة قبل مقدم النيب، صلى اهللا عليه أخربتين النوار : وعن أم خارجة
  .وسلم، يصلي بالناس الصلوات اخلمس، جيمع م يف مسجد بناه

  .فأنظر إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: قالت
  ).٣(ملا قدم صلى يف ذلك املسجد وبناه، فهو مسجده اليوم 

  أخذت أسعد بن: بد الرمحن قالعن منصور، عن حممد بن ع: إسرائيل
__________  

بلغين أن سعد بن زرارة : ، عن حيىي بن سعيد، قال٩٤٤ / ٢، وهو يف املوطأ "نفسي منه حرجاه = 



  .اكتوى يف زمن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، من الذحبة فمات
  .إسناده ضعيف، والواقدي متروك) ١(
  .اقدي، ويف سنده الو١٣٩ / ٢ / ٣ابن سعد ) ٢(
  .١٣٩ / ٢ / ٣ابن سعد ) ٣(

(*)  

)١/٣٠٢(  

  

  .زرارة الذحبة
عن أيب : زهري بن معاوية) " ١(اكتو فإين ال ألوم نفسي عليك : " فأتاه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال

كوى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أسعد : الزبري، عن عمرو بن شعيب، عن بعض الصحابة قال
  ).٢(ال أدع يف نفسي منه حرجا : من الذحبة وقالمرتني يف حلقه 

  .كواه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف أكحله مرتني: عن أيب الزبري، عن جابر قال: الثوري
  ).٣(كواه فحجر به حلقه يعين بالكي : وقيل
  .أوصى أسعد ببناته إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وكن ثالثا: وقيل

فريعة، وكبشة، : ول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يدرن معه يف بيوت نسائه، وهنفكن يف عيال رس
  .وحبيبة

  ).٤(فقدم عليه حلي فيه ذهب ولؤلؤ، فحالهن منه 
  .مات نقيبنا أسعد، فنقب علينا يا رسول اهللا: جاءت بنو النجار، فقالوا: وعن ابن أيب الرجال قال

  ).٥(أنا نقيبكم : قال
أول من دفن بن عثمان : أول مدفون بالبقيع أسعد، واملهاجرون يقولون: ر يقولوناالنصا: قال الواقدي
  ).٦(بن مظعون 

__________  
  .١٤٠ / ٢ / ٣ابن سعد ) ١(
  ).٤(التعليق رقم ) ٣٠١(انظر الصفحة ) ٢(
  .١٤٠ / ٢ / ٣ابن سعد ) ٣(

  .إذا وسم حوهلا مبيسم مستدير: حجر عني البعري: يقال
  .١٤٠  /٢ / ٣ابن سعد ) ٤(



  .١٤١ / ٢ / ٣ابن سعد ) ٦) (٣٠٠(على الصفحة ) ٢(انظر التعليق ) ٥(
(*)  

)١/٣٠٣(  

  

وعن أيب أمامة بن سهل أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، عاد أسعد، وأخذته الشوكة فأمر به فطوق عنقه 
  ).١(بالكي طوقا، فلم يلبث إال يسريا حىت تويف، رضي اهللا عنه 

  
  . ابن جابر بن وهيب * عتبة بن غزوان- ٥٩

  .السيد االمري ااهد أبو غزوان املازين، حليف بين عبد مشس
  .أسلم سابع سبعة يف االسالم، وهاجر إىل احلبشة، مث شهد بدرا واملشاهد

  وكان أحد الرماة املذكورين، ومن أمراء الغزاة، وهو الذي اختط
  .البصرة وأنشأها

ن جابر، وهارون بن رئاب، واحلسن البصري، ومل يلحقاه، حدث عنه خالد بن عمري العدوي، وقبيصة ب
  .وغنيم بن قيس املازين

  .كنيته أبو عبد اهللا: وقيل
__________  

، من طريق الواقدي، عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن أيب ١٤١ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
  .أمامة بن سهل بن حنيف، بأطول مما هنا

  .روكوسنده تالف، الن الواقدي مت
، ١٨٢، ١٠: ، طبقات خليفة٦٩ / ١ / ٣: ، طبقات ابن سعد١٧٤ / ٤ و ٦١ / ٥املسند المحد (*) 

، اجلرح ٢٧٥: ، املعارف٥٢١ - ٥٢٠ / ٦: ، التاريخ الكبري١٢٩، ١٢٨، ٦١: تاريخ خليفة
، ١٧٢ - ١٧١ / ١: ، حلية االولياء٢١٧: ت: ، مشاهري علماء االمصار٣٧٣ / ٦: والتعديل

، ذيب االمساء ٥٦٥ / ٣: ، أسد الغابة١٥٧ - ١٥٥ / ١: ، تاريخ بغداد١٤ - ٩ / ٨ :االستيعاب
، جممع ٢١، ١٧ / ١: ، العرب١٥ / ١: ، دول االسالم٩٠٥: ، ذيب الكمال٣١٩ / ١: واللغات
 / ٦: ، االصابة١٠٠ / ٧: ، ذيب التهذيب١٢ - ١١ / ٦: ، العقد الثمني٣٠٧ / ٩: الزوائد
  .٢٧ / ١: ، شذرات الذهب٥٧٠ / ١٣: ، كرت العمال٢٥٨:  الكمال، خالصة تذهيب٣٧٩

(*)  

)١/٣٠٤(  



  

  .أنبأنا حممد بن عمر، حدثنا جبري بن عبد اهللا، وإبراهيم بن عبد اهللا من ولد عتبة بن غزوان: ابن سعد
  ].فهو الذي مصر البصرة [ استعمل عمر عتبة بن غزوان على البصرة : قاال

  .واختطها
  ).١(البلة، وبىن املسجد بقصب، ومل ينب ا دارا وكانت قبلها ا

  .كانت البصرة قبل تسمى أرض اهلند: وقيل
  .فأول ما نزهلا عتبة، كان يف مثان مئة

  .ومسيت البصرة حبجارة سود كانت هناك
  فلما كثروا، بنوا سبع

  .دساكر من لنب، اثنتني منها يف اخلريبة
  .فكان أهلها يغزون جبال فارس

 كان سعد يكتب إىل عتبة وهو عامله، فوجد من ذلك، واستأذن عمر أن يقدم عليه، :قال ابن سعد
  .فأذن له

  .فاستخلف على البصرة املغرية، فشكا إىل عمر تسلط سعد عليه
  .فسكت عمر

أو لست من : وما عليك يا عتبة أن تقر باالمر لرجل من قريش ؟ قال: فأعاد عليه عتبة وأكثر، قال
  .، ويل صحبة قدمية)٢" (حليف القوم منهم : " ، صلى اهللا عليه وسلمقريش ؟ قال رسول اهللا

  ال: قال
__________  

  .٣٦٥ / ٣" أسد الغابة " ، و ١١ / ٨" االستيعاب " ، و ٦٩ / ١ / ٣ابن سعد ) ١(
" باب موىل القوم من أنفسهم، من حديث أنس بلفظ : يف الفرائض) ٦٧٦١(أخرجه البخاري ) ٢(

  ".سهم موىل القوم من أنف
  .، من حديث رفاعة بن رافع الزرقي٣٤٠ / ٤وأخرجه أمحد 

 من طريق سعيد بن املغرية، عن عيسى بن يونس، عن كثري بن ٢٤٤ - ٢٤٣ / ٢وأخرجه الدارمي 
  .عبد اهللا، عن أبيه، عن جده
 يكون موىل عتاقة، أو موىل حلف ومناصرة، أو موىل: ، واملوىل٨ - ٥ / ٧واخلرب بطوله عند ابن سعد 

  .إسالم بأن أسلم على يد واحد من قبيلة
كالبخاري موىل اجلعفيني أسلم على يد أحدهم، فإن كان موىل عتاقة، فاملعتق يرث العتيق بالعصوبة إذا 

  .فقد عصبة النسب
(*)  



)١/٣٠٥(  

  

  .ننكر ذلك من فضلك
  .أما إذ صار االمر إىل هذا، فواهللا ال أرجع إىل البصرة أبدا: قال

  .ه، فمات بالطريق، أصابه البطنفأىب عمر ورد
  .وقدم سويد غالمه بتركته على عمر، وذلك سنة سبع عشرة، رضي اهللا عنه

  .تويف بطريق البصرة وافدا إىل املدينة سنة سبع عشرة
  .مات سنة مخس عشرة، وعاش سبعا ومخسني سنة، رضي اهللا عنه: وقيل

  .له حديث يف صحيح مسلم
أال إن الدنيا قد : خطبنا عتبة بن غزوان فقال: قاال) ١(عمري وشويس عن خالد بن : أبو نعامة السعدي

، ومل يبق منها إال صبابة كصبابة االناء، وإنكم يف دار تنتقلون عنها، )٢(آذنت بصرم وولت حذاء 
  .فانتقلوا خبري ما حبضرتكم

  ).٣(وذكر احلديث 
__________  

  .هو شويس بن جياش العدوي البصري، أبو الرقاد) ١(
  .كره ابن حبان يف الثقاتذ

  .وروى عنه غري واحد
  ".شويش " وقد تصحفت يف املطبوع إىل 

  .مسرعة: أي) ٢(
  ".حدا " وقد تصحفت يف املطبوع إىل 

محيد بن هالل، عن خالد بن عمري : باب يف بدايته، من طريق: يف الزهد) ٢٩٦٧(أخرجه مسلم ) ٣(
فإن الدنيا قد آذنت بصرم : أما بعد: وأثىن عليه، مث قالخطبنا عتبة بن غزوان، فحمد اهللا : العدوي قال

وولت حذاء، ومل يبق منها إال صبابة كصبابة االناء يتصاا صاحبها، وإنكم منتقلون منها إىل دار ال 
  .زوال هلا

  .فانتقلوا خبري ما حبضرتكم
  .ا قعرافإنه قد ذكر لنا أن احلجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعني عاما ال يدرك هل

  .وواهللا لتمالن
  .أفعجبتم ؟ ولقد ذكر لنا أن ما بني مصراعني من مصاريع اجلنة مسرية أربعني سنة

  .وليأتني عليها يوم وهو كظيظ من الزحام



  .ولقد رأيتين سابع سبعة مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، مالنا طعام إال ورق الشجر
  .حىت قرحت أشداقنا

  .ا بيين وبني سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفهافالتقطت بردة فشققته
  .فما أصبح اليوم منا أحد إال أصبح أمريا على مصر من االمصار

  .وإين أعوذ باهللا أن أكون يف نفسي عظيما، وعند اهللا صغريا
  .وإا مل تكن نبوة قط إال تناسخت، حىت يكون آخر عاقبتها ملكا

  " = (*)عدنا فستخربون وجتربون االمراء ب

)١/٣٠٦(  

  

  .السعيد الشهيد*  عكاشة بن حمصن - ٦٠
  .أبو حمصن االسدي حليف قريش

  من السابقني االولني
  .البدريني أهل اجلنة

  .فلم يلقوا كيدا) ١(استعمله النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على سرية الغمر 
وسلم، وعكاشة ابن أربع وأربعني تويف رسول اهللا، صلى اهللا عليه : وروي عن أم قيس بنت حمصن قالت

  .سنة
  .وقتل بعد ذلك بسنة ببزاخة يف خالفة أيب بكر الصديق سنة اثنيت عشرة: قال

  ).٢(وكان من أمجل الرجال، رضي اهللا عنه 
__________  

  .أعلمت: وآذنت
  .االنقطاع والذهاب: الصرم: بصرم
  .فل االناءالبقية اليسرية من الشراب تبقى يف أس: مسرعة، وصبابة: حذاء

  .شربت صبابته: تصاببت املاء: يف القاموس: يتصاا
  .أسفله: وقعر الشئ

  .ممتلئ: وكظيظ
  .أي صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي يأكلون: قرحت
  .٥٦٧ - ٥٦٦ / ٣" وأسد الغابة " ، ١٢ / ٨" االستيعاب " وانظر 

، التاريخ ١٠٣، ١٠٢: تاريخ خليفة، ٣٥: ، طبقات خليفة٦٤ / ١ / ١٣: طبقات ابن سعد(*) 



، ٣٩ / ٧: ، اجلرح والتعديل٢٧٤ - ٢٧٣: ، املعارف٣٤ / ١: ، التاريخ الصغري٨٦ / ٧الكبري، 
 / ٤: ، أسد الغابة١١٢ / ٨: ، االستيعاب١٢ / ١: ، حلية االولياء٥٠: ت: مشاهري علماء االمصار

 ٦: ، العقد الثمني٣٠٤ / ٩: مع الزوائد، جم١٣ / ١: ، العرب٣٣٨ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٦٧
  .٣٦ / ١: ، شذرات الذهب٣٢ / ٧: ، االصابة١١٧ - ١١٦/ 
  .كذا االصل) ١(

  .٦١٢ / ٢وكذلك هي يف السرية " الغمرة : " ٢١٢ / ٤" معجم البلدان " ويف 
  .وهو منهل من مناهل طريق مكة، ومرتل من منازهلا: وقال ياقوت

  .وهو فصل ما بني امة وجند
غمرة من أعمال املدينة، على طريق جند، أغزاها النيب، صلى اهللا عليه وسلم، عكاشة : وقال ابن الفقيه

بن حمصن، يف أربعني رجال فذهبوا إىل الغمر، فعلم القوم مبجيئه فهربوا، ونزل على مياههم وأرسل 
  .عيونه، فعرفوا مكان ما ماشيتهم فغزاها فوجد مئيت بعري، فساقها إىل املدينة

  .انظر كتب السري، وتواريخ احلوليات، ومعجم البلدان
  .٢٢٨ / ٣هو يف احلاكم ) ٢(

  ماء لبين أسد كانت فيه وقعة عظيمة يف أيام أيب: وبزاخة
  .بكر الصديق مع طليحة بن خويلد االسدي

(*)  

)١/٣٠٧(  

  

ي ارتد، مث كذا هذا القول، والصحيح أن مقتله كان يف سنة إحدى عشرة، قتله طليحة االسدي الذ
  .أسلم بعد، وحسن إسالمه

وقد أبلى عكاشة يوم بدر بالء حسنا، وانكسر سيفه يف يده، فأعطاه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، 
  ).١(عرجونا من خنل أو عودا، فعاد بإذن اهللا يف يده سيفا، فقاتل به وشهد به املشاهد 

  .حدث عنه أبو هريرة، وابن عباس، وغريمها
لوليد قد جهزه مع ثابت بن أقرم االنصاري العجالين طليعة له على فرسني، فظفر ما وكان خالد بن ا

  .طليحة، فقتلهما، وكان ثابت بدريا كبري القدر، ومل يرو شيئا
إن ابن رواحة االمري يوم مؤتة ملا أصيب، دفع الراية إىل ثابت بن أقرم، فلم يطق، فدفعها إىل : وقيل

  .ب مينأنت أعلم باحلر: خالد، وقال
  



  ابن مشاس بن زهري بن مالك بن امرئ القيس بن مالك االغر بن ثعلبة بن *  ثابت بن قيس- ٦١
__________  

  . بدون سند٦٣٧ / ١اخلرب عند ابن هشام ) ١(
وقد روى البيهقي، عن احلاكم، من طريق حممد بن : ٤٤٧ / ٢" السرية " وقال احلافظ ابن كثري يف 

انقطع سيفي يوم بدر : " بن عثمان اخلشين، عن أبيه، عن عمته، قال عكاشةعمر الواقدي، حدثين عمر ا
فأعطاين رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عودا فإذا هو سيف أبيض طويل، فقاتلت به حىت هزم اهللا 

  .وهذا كما ترى إسناد تالف فيه الواقدي" املشركني، ومل يزل عنده حىت هلك 
  ,١٠٨، ١٠٧: ، تاريخ خليفة٩٤: بقات خليفة، ط٢٠٦ / ٥: طبقات ابن سعد(*) 

  :، اجلرح والتعديل٣٨، ٣٥ / ١: ، التاريخ الصغري١٦٧ / ٢: ، التاريخ الكبري١١٤
: ، أسد الغابة٧٢ / ٢: ، االستيعاب١١٧: ، االستبصار٤١: ت: ، مشاهري علماء االمصار٤٥٦ / ٢
  = (*)، تاريخ ١٧٥: ل، ذيب الكما١٤٠ - ١٣٩ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٢٧٥ / ١

)١/٣٠٨(  

  

  .أبو عبد الرمحن: كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج، أبو حممد، وقيل
  .خطيب االنصار

  .كان من جنباء أصحاب حممد، صلى اهللا عليه وسلم، ومل يشهد بدرا، شهد أحدا، وبيعة الرضوان
  .بل كبشة بنت واقد بن االطنابة: وأمه هند الطائية، وقيل

  . المه عبد اهللا بن رواحة، وعمرة بنت رواحةوإخوته
  .وكان زوج مجيلة بنت عبد اهللا بن أيب ابن سلول، فولدت له حممدا

بل املؤاخاة بني : آخى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بينه وبني عمار، وقيل: قيل: قال ابن إسحاق
  .عمار وحذيفة

  .وكان جهري الصوت، خطيبا، بليغا
خطب ثابت بن قيس مقدم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : محيد، عن أنس قالحدثين : االنصاري

  .اجلنة: مننعك مما مننع منه أنفسنا وأوالدنا، فما لنا ؟ قال: املدينة، فقال
  ).١(رضينا : قالوا

يا : بن قيس ان ثابت بن قيس قال] ثابت [ عن ابن شهاب، عن إمساعيل بن حممد بن : مالك وغريه
إين أخشى أن أكون قد هلكت، ينهانا اهللا أن حنب أن حنمد مبا ال نفعل، وأجدين أحب  ! رسول اهللا

  .احلمد



  وينهانا اهللا عن
__________  

 / ٢: ، ذيب التهذيب٣٢٣ - ٣٢١ / ٩: ، جممع الزوائد١٤ / ١: ، العرب٣٧١ / ١: االسالم= 
  .٥٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٤ / ٢: ، االصابة١٢

 من طريق وهب بن بقية، عن خالد بن عبد اهللا، عن محيد، عن أنس ٢٣٤ / ٣كم أخرجه احلا) ١(
  .وصححه، ووافقه الذهيب
   ونسبه إىل ابن السكن١٤ / ٢وذكره احلافظ بن حجر 

  .من طريق عدي، عن محيد، عن أنس
(*)  

)١/٣٠٩(  

  

 رجل رفيع الصوت، اخليالء، وإين امرؤ أحب اجلمال، وينهانا اهللا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا
  .؟) ١" (أما ترضى أن تعيش محيدا، وتقتل شهيدا، وتدخل اجلنة ! يا ثابت : " فقال

، قال  ]٢: احلجرات[ اآلية ) ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب(ملا نزلت : أيوب عن عكرمة قال
تفقده رسول اهللا، أنا كنت أرفع صويت فوق صوته، فأنا من أهل النار، فقعد يف بيته، ف: ثابت بن قيس

بل هو من أهل اجلنة، فلما كان يوم اليمامة، ازم الناس، : صلى اهللا عليه وسلم، فذكر ما أقعده فقال
خلوا سنين لعلي ! يا معشر االنصار ! وأف هلؤالء وملا يصنعون ! أف هلؤالء وملا يعبدون : فقال ثابت

  .)٢(أصلى حبرها ساعة، ورجل قائم على ثلمة، فقتله وقتل 
__________  

 من ٢٣٤ / ٣، وأخرجه احلاكم ٦٢١ / ٤إسناده قوي، لكنه مرسل كما قال احلافظ يف الفتح ) ١(
  .طريق ابن شهاب، عن إمساعيل بن حممد بن ثابت، عن أبيه، عن ثابت بن قيس

  .صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ذه السياقة، ووافقه الذهيب: وقال
  .مل خيرج له الشيخان وال أحدمهاوفيه أن إمساعيل بن حممد 
  .وكذا أبوه حممد بن ثابت

ملا نزلت هذه : " من طريق محاد، عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك أنه قال) ١١٩(وأخرجه مسلم 
إىل آخر اآلية، جلس ثابت بن قيس ...) يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب: (اآلية

  .من أهل النارأنا : يف بيته وقال
يا أبا : واحتبس عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فسأل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، سعد بن معاذ فقال



  .إنه جلاري، وما علمت له بشكوى: عمرو ما شأن ثابت ؟ أشتكى ؟ قال سعد
ية، ولقد أنزلت هذه اآل: فأتاه سعد، فذكر له قول رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال ثابت: قال

  علمتم أين من أرفعكم صوتا على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فأنا من
بل هو : أهل النار، فذكر ذلك سعد للنيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".من أهل اجلنة 
خرجه عبد ، وأ٢٠٧ - ٢٠٦ / ٤، وانظر ابن كثري ٣٢٢ - ٣٢١ / ٩" جممع الزوائد " وانظر 
إسناده ) ٢...(يا رسول اهللا: من طريق معمر، عن الزهري، عن ثابت بن قيس قال) ٢٠٤٢٥(الرزاق 

  .صحيح، لكنه مرسل
  . إىل ابن سعد٦٢١ / ٦" الفتح " ونسبه احلافظ يف 

(*) =  

)١/٣١٠(  

  

أي : ، فقلتأتيت على ثابت بن قيس يوم اليمامة هو يتحنظ: أيوب، عن مثامة بن عبد اهللا، عن أنس قال
  .اآلن يا ابن أخي: أال ترى ما لقي الناس ؟ فقال! عم 

اآلن يا ابن : أال ترى ؟ فقال: جئته وهو يتحنط، فقلت: حدثنا موسى بن أنس، عن أنس قال: ابن عون
هكذا عن وجوهنا نقارع القوم، بئس ما عودمت أقرانكم، ما هكذا كنا نقاتل مع : أخي، مث أقبل، فقال

  ).١(ى اهللا عليه وسلم، فقاتل حىت قتل رسول اهللا، صل
أبنأنا ثابت، عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة، وقد حتنط، ولبس ثوبني : محاد بن سلمة

اللهم إين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء، وأعتذر من صنيع : أبيضني، فكفن فيهما، وقد ازم القوم، فقال
يننا وبينهم ساعة، فحمل، فقاتل حىت قتل، وكانت درعه قد خلوا ب! هؤالء، بئس ما عودمت أقرانكم 

  إا يف قدر حتت إكاف،: سرقت، فرآه رجل يف النوم، فقال له
__________  

، وأخرج بعضه .. من طريق هاشم، عن سليمان، عن ثابت، عن أنس١٣٧ / ٣وأخرجه أمحد بنحوه = 
  .وقد تقدم بتمامه يف احلديث السابق) ١١٩(مسلم 

باب عالمات النبوة يف االسالم، من طريق علي بن عبد اهللا، عن : يف املناقب) ٣٦١٣(اري ويف البخ
أنبأين موسى بن أنس، عن أنس بن مالك، رضي اهللا عنه، أن النيب، : أزهر بن سعد عن ابن عون قال

  .صلى اهللا عليه وسلم، افتقد ثابت بن قيس
  وجدهيا رسول اهللا أنا أعلم لك علمه، فأتاه ف: فقال رجل



  .جالسا يف بيته، منكسا رأسه
  .شر: ما شأنك ؟ فقال: فقال

كان يرفع صوته فوق صوت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقد حبط عمله، وهو من أهل االرض، فأتى 
  .الرجل، فأخربه أنه قال كذا وكذا

  .فرجع املرة اآلخرة ببشارة عظيمة: فقال موسى بن أنس
  ".لست من أهل النار، ولكن من أهل اجلنة إنك : اذهب إليه فقل له: " فقال

  .التحنط عند القتال: يف اجلهاد، باب) ٢٨٤٥(أخرجه البخاري ) ١(
  .، وصححه ووافقه الذهيب٢٣٤ / ٣ومع هذا أخرجه احلاكم 

(*)  

)١/٣١١(  

  

  .مبكان كذا وكذا، وأوصاء بوصايا، فنظروا فوجدوا الدرع كما قال
  ).١(وأنفذوا وصاياه 

نعم الرجل ثابت بن قيس بن مشاس : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ه، عن أيب هريرة قالعن أبي: سهيل
)٢.(  

أن وفد متيم قدموا، وافتخر خطيبهم بأمور، فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم، لثابت بن : وعن الزهري
سلم واملسلمون ، فقام، فحمد اهللا وأبلغ، وسر رسول اهللا صلى اهللا عليه و"قم فأجب خطيبهم : " قيس

  ).٣(مبقامه 
أتردين عليه : ال أنا وال ثابت ابن قيس، قال: يا رسول اهللا: وهو الذي أتت زوجته مجيلة تشكوه وتقول

  ).٤(نعم، فاختلعت منه : حديقته ؟ قالت
__________  

  .، وصححه ووافقه الذهيب٢٣٥ - ٢٣٤ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
  .هو يف الصحيح غري قصة الدرع: ، وقال٣٢٢ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

  .ورواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح
  .يف املناقب) ٣٧٩٧(أخرجه الترمذي ) ٢(

  .حديث حسن: وقال
  .وهو كما قال

  . وصححه، ووافقه الذهيب٢٣٣ / ٣واحلاكم 



  .، واخلطبتان املتبادلتان هناك٥٦٢ / ٢انظر ابن هشام ) ٣(
باب : يف الطالق) ٥٢٧٧(و ) ٥٢٧٦(و ) ٥٢٧٥(و ) ٥٢٧٤ (و) ٥٢٧٣(أخرجه البخاري ) ٤(

باب املختلعة تأخذ ما أعطاها، وعند كل : يف الطالق) ٢٠٥٦(اخللع وكيف الطالق فيه، وابن ماجه 
  .منهما صرح بأن امرأة ثابت امسها مجيلة

  . من طريق البخاري يف الرواية االوىل مع إغفال االسم١٦٩ / ٦والنسائي 
  .باب ما جاء يف اخللع: يف الطالق) ٣١(برقم ) ٣٤٨ (وأخرجه مالك ص

باب ما جاء يف اخللع، :  يف الطالق١٦٩ / ٦باب يف اخللع، والنسائي : يف الطالق) ٢٢٢٧(وأبو داود 
  .يف الطالق، وعندهم مجيعا حبيبة بنت سهل) ٢٠٥٧(وابن ماجه 

: وايات، قال احلافظ ابن حجر من طرق أخرى ويف اجلمع بني هذه الر٣ / ٤وكذلك امسها عند أمحد 
  .اختلف يف امرأة ثابت ابن قيس: قال ابن عبد الرب

  .فذكر البصريون أا مجيلة بنت أيب، وذكر املدنيون أا حبيبة بنت سهل
والذي يظهر أما قصتان وقعتا المرأتني لشهرة اخلربين وصحة الطريقني، ): القائل ابن حجر(قلت 

  .واختالف السياقني
  .٣٩٩ / ٩فتح انظر ال

(*)  

)١/٣١٢(  

  

  .ولدت حممدا بعد، فجعلته يف لفيف وأرسلت به إىل ثابت: وقيل
  .فأتى به رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فحنكه ومساه حممدا

  .فاختذ له مرضعا
كان ثابت على االنصار يوم اليمامة، مث روى يف ترمجته أحاديث منها لعبد الرمحن بن يزيد : قال احلاكم

قدمت املدينة، فأتيت ابنة ثابت بن قيس، فذكرت قصة : حدثين عطاء اخلراساين قال: جابر، قالبن 
  .جلس أيب يبكي) ال ترفعوا أصواتكم(ملا نزلت : أبيها، قالت

  .فذكرت احلديث
إين ملا قتلت، انتزع درعي رجل من املسلمني، وخبأه، فأكب : فقال: فلما استشهد، رآه رجل: وفيه

  .عل عليها رحالعليه برمة، وج
هذا حلم، فتضيعه، وإذا أتيت املدينة، فقل خلليفة رسول اهللا، : فائت االمري، فأخربه، وإياك أن تقول

  إن علي من الدين كذا وكذا، وغالمي فالن عتيق، وإياك: صلى اهللا عليه وسلم،



ما مات أنفذت ) ١ (هذا حلم، فتضيعه، فأتاه، فأخربه اخلرب، فنفذ وصيته، فال نعلم أحدا بعد: أن تقول
  ).٢(وصيته غري ثابت بن قيس رضي اهللا عنه 

  .وقد قتل حممد، وحيىي، و عبد اهللا بنو ثابت بن قيس يوم احلرة
عمر، وحممد، ويزيد، قتلوا أيضا : ومن االتفاق أن بين ثابت بن قيس بن اخلطيم االوسي الظفري وهم

ن فحول شعراء االوس، مات قبل فشو االسالم يوم احلرة، وله أيضا صحبة، ورواية يف السنن وأبوه م
  باملدينة، ومن

__________  
  .سقطت من املطبوع) ١(
رواه الطرباين، وبنت :  وقال٣٢٢ / ٩" امع "  وذكره اهليثمي يف ٢٣٥ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(

  .ثابت بن قيس مل أعرفها، وبقية رجاله ثقات
  .ت أيبمسع: والظاهر أن بنت ثابت صحابية الا قالت

  .واهللا أعلم
أصله يف صحيح : ونسبه إىل أيب يعلى، وقال البوصريي) ٤١١٨(وذكره احلافظ يف املطالب العالية 

  .، والترمذي من حديث أنس)١١٩(، ومسلم )٤٨٤٦(و ) ٣٦١٣(البخاري 
  .قدر من احلجارة: والربمة

(*)  

)١/٣١٣(  

  

 بن ثابت بن قيس ابن اخلطيم بن عمرو بن ذريته عدي بن ثابت حمدث الكوفة، وإمنا هو عدي بن أبان
  .يزيد بن سواد بن ظفر الظفري

  .نسب إىل جده
كانت بني الرملة وبيت جربين يف مجادى سنة ثالث ): ١(شهداء أجنادين والريموك وقعة أجنادين 

  .عشرة
  .نعيم بن النحام القرشي العدوي من املهاجرين: فاستشهد

  .وأبان بن سعيد بن العاص االموي
قتل يوم الريموك، وهو الذي أجار عثمان ملا نفذه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، رسوال إىل قريش : يلوق

  .يوم احلديبية
  وهشام بن العاص بن وائل السهمي، أخو عمرو، يكىن أبا مطيع، اللذان



  ).٢" (ابنا العاص مؤمنان : " قال فيهما النيب، صلى اهللا عليه وسلم،
  .قتل يوم الريموك: وقيل

__________  
كانت هذه املوقعة الثنيت عشرة ليلة بقيت من مجادى االوىل سنة ثالث عشرة، قبل وفاة أيب بكر، ) ١(

  .رضي اهللا عنه، بنحو شهر
  .وقد من اهللا على املسلمني بالظفر، والغلب والنصر، فهزموا الروم شر هزمية

  . من محص إىل أنطاكيةوانتهى خرب هذه املعركة إىل هرقل فنخب قلبه وملئ رعبا، فهرب
إىل املسجد االقصى وفيه حسور عشية * وحنن تركنا أرطبون مطردا : وفيها يقول زياد بن حنظلة

تكاد من الذعر الشديد * وقامت عليه، بالعراء نسور تولت مجوع الروم تتبع إثره * أجنادين ملا تتابعوا 
، ٣٢٧، ٣٠٤ / ٢أخرجه أمحد ) ٢(ري وعاد إليه الفل وهو حس* تطري وغودر صرعى يف املكر كثرية 

 من طرق، عن محاد بن سلمة عن ٤٥٢ / ٣ وأخرجه احلاكم ١٩١ / ٤، وابن سعد ٣٥٤، ٣٥٣
 ٩" امع " حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، وصححه ووافقه الذهيب، وذكره اهليثمي يف 

  ".االوسط " و " الكبري "  ونسبه إىل الطرباين يف ٣٥٢/ 
  .ورجال الكبري وأمحد رجال الصحيح، غري حممد بن عمرو وهو حسن احلديث: د، مث قالوأمح
(*)  

)١/٣١٤(  

  

  .وكان أسلم وهاجر إىل احلبشة، مث هاجر إىل املدينة سنة مخس
  .وكان بطال شجاعا يتمىن الشهادة فرزقها

  .وضرار بن االزور االسدي، أحد االبطال، له صحبة، وحديث واحد
  .رة خالد يوم بصرى، وله مواقف مشهودةوكان على ميس

  .مات باجلزيرة بعد: وقيل
  وطليب بن عمري بن وهب بن كثري بن عبدالدار بن قصي بن كالب

  .العبدري، أخو مصعب، وهو ابن عمة النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أروى
  .بدري من السابقني

يل كان أبو جهل يشتم رسول اهللا، صلى اهللا ق: هاجر أيضا إىل احلبشة اهلجرة الثانية، قال الزبري بن بكار
  .فأوثقوه، فخلصه أبو هلب خاله: عليه وسلم، فأخذ طليب حلي مجل، فشجه به، قال غري الزبري

و عبد اهللا بن الزبري بن عبد املطلب بن هاشم، ابن عم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، برز بطريق، 



قه، فأثبته، وقطع الدرع، وأشرع يف منكبه، وملا التحم احلرب، فضربه عبد اهللا بعد منازلة طويلة على عات
ثبت مع النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يوم : عاش ثالثني سنة، ويقال: وجد مقتوال، رضي اهللا عنه، قيل

  .حنني
  .وهبار بن االسود القرشي االسدي له صحبة

  .ر، واستشهد بأجنادينعبد امللك وأبو عبد اهللا، وعروة، وسليمان بن يسا: روى عنه ابناه
  .من الطلقاء

  .وهبار بن سفيان بن عبد االسد املخزومي، من مهاجرة احلبشة
  .قتل يومئذ، وقيل يوم الريموك

  .وخالد بن سعيد بن العاص االموي، من مهاجرة احلبشة
  .أصيب يوم أجنادين: كبري القدر، يقال

)١/٣١٥(  

  

هاجر إىل احلبشة، مث رجع إىل مكة، فحبسه أخوه، وسلمة بن هشام هو أخو أيب جهل، من السابقني، 
يف القنوت، مث هرب مهاجرا بعد ] بن أيب ربيعة [ وكان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يدعو له ولعياش 

  .اخلندق
  .وعكرمة بن أيب جهل، استشهد يوم الريموك سنة مخس عشرة
يف القنوت، وروى عنه ابنه عبد اهللا، وكان وعياش بن أيب ربيعة بن املغرية بن عياش املخزومي، املدعو له 

  .أخا أيب جهل المه
  و عبد الرمحن بن العوام بن خويلد االسدي، أخو الزبري، حضر بدرا على

  .الشرك، مث أسلم، وجاهد، وحسن إسالمه
وعامر بن أيب وقاص مالك بن أهيب، أخو سعد بن أيب وقاص الزهري، أحد السابقني، ومن مهاجرة 

  .احلبشة
  .دمشق، وهم حماصروها بوالية أيب عبيدةقدم 

  .بأجنادين) ١(استشهد بالريموك، وقيل 
  .ونضري بن احلارث بن علقمة بن كلدة العبدري، من مسلمة الفتح

  .، وهو ممن تألفه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، مبئة بعري)٢(كان أحد احللماء 
  .قتل يومئذ

  



  .ابن نوفل االسدي*  طليحة بن خويلد - ٦٢
__________  
  ".قتل " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".احلكماء " تصفحت يف املطبوع إىل ) ٢(

، أسد ٢ / ٣٧٥ / ١١: ، ابن عساكر٢٥٤ / ٣: ، االستيعاب١٠٤، ١٠٣، ١٠٢: تاريخ خليفة(*) 
، تاريخ ١٧ / ١: ، دول االسالم٢٥٥ - ٢٥٤ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٩٥ / ٣: الغابة

، ذيب تاريخ ٣٢ / ١: ، شذرات الذهب٢٤٣ / ٥: ، االصابة٢٦ / ١: ، العرب٤١  /٢: االسالم
  .١٠٦ - ٩٣ / ٧: ابن عساكر

(*)  

)١/٣١٦(  

  

البطل الكرار صاحب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ومن يضرب بشجاعته املثل، أسلم سنة تسع، 
 ازم، وخذل، وحلق بآل جفنة مث ارتد وظلم نفسه، وتنبأ بنجد، ومتت له حروب مع املسلمني، مث

الغسانيني بالشام، مث ارعوى، وأسلم، وحسن إسالمه ملا تويف الصديق، وأحرم باحلج، فلما رآه عمر 
يوم ) ١(ال أحبك بعد قتلك عكاشة بن حمصن وثابت بن أقرم، وكانا طليعة خلالد ! يا طليحة : قال

أن شاور : ند، وكتب عمر إىل سعد بن أيب وقاصبزاخة، فقتلهما طليحة وأخوه، مث شهد القادسية، واو
  طليحة يف أمر احلرب،

  .وال توله شيئا
  .كان طليحة يعد بألف فارس لشجاعته وشدته: قال حممد بن سعد

  .مث استشهد، رضي اهللا عنه، وساحمه) ٢(أبلى يوم اوند : قلت
__________  

  ".يف " من املطبوع ووضع مكاا " خلالد " سقطت لفظة ) ١(
هي مدينة عظيمة يف : بفتح النون االوىل، وتكسر، وفتح الواو، ونون ساكنة ودال مهملة: اوند) ٢(

  .قبلة مهذان بينهما ثالثة أيام
  .بلغت هذه اجلموع مئة ومخسني ألفا، وقدم عليهم الفريوزان: مجع الفرس مجوعهم فيها، وقيل

نعمان بن مقرن، فواقعهم فكان أول قتيل، فأخذ وبلغ ذلك املسلمني فأنفذ عمر عليهم اجليوش وعليها ال
  .حذيفة بن اليمان الراية، ومت الفتح والنصر للمسلمني

  ).٢١(للهجرة وقيل سنة ) ١٩(وكان ذلك سنة 



  . وما بعدها١١٤ / ٤وقد ذكر الطربي هذه املعركة يف هذه السنة، انظر تارخيه 
  . وما بعدها٥ / ٣وكذلك ذكرها ابن االثري يف كامله 

بداهية تبيض منها املقادم * رمى اهللا من ذم العشرية سادرا : فيها يقول القعقاع بن عمرو املخزوميو
صدرنا * أحوط حرميي، والعدو املوائم فنحن وردنا يف اوند موردا * فدع عنك لومي ال تلمين فإنين 

  (*)به، واجلمع حران واجم 

)١/٣١٧(  

  

زهري بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب ابن عمرو بن أيب  *  سعد بن الربيع- ٦٣
  .بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج

البدري النقيب الشهيد الذي آخى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بينه ) ١(االنصاري اخلزرجي احلارثي 
  بن عوف، فعزم على أن يعطي عبد) ٢(وبني عبد الرمحن 

  .، ليتزوج ا، فامتنع عبد الرمحن من ذلك، ودعا لهالرمحن شطر ماله، ويطلق إحدى زوجتيه
  .وكان أحد النقباء ليلة العقبة

من : " عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة، أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال: ابن إسحاق
وجد أنا، فخرج يطوف يف القتلى، حىت : رجل ينظر يل ما فعل سعد بن الربيع ؟ فقال رجل من االنصار

  .بآخر رمق) ٣(سعدا جرحيا مثبتا 
إن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أمرين أن أنظر يف االحياء أنت أم يف االموات ؟ ! يا سعد : فقال
جزاك اهللا : إن سعدا يقول: فإين يف االموات، فأبلغ رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، السالم وقل: قال

  لغ قومك مين السالم،عين خري ما جزى نبيا عن أمته، وأب
__________  

، ٨٣ - ٨٢ / ٤: ، اجلرح والتعديل٧١: ، تاريخ خليفة٧٧ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
 / ١: ، ذيب االمساء واللغات٣٤٨ / ٢: ، أسد الغابة١٤٥ / ٤: ، االستيعاب١١٤: االستبصار

 / ١٣: ، كرت العمال١٤٤ / ٤: ، االصابة٣١٠ / ٩: ، جممع الزوائد٣٦٠ / ١: ، العرب٢١١، ٢١٠
٤٢٠.  

  .من املطبوع" احلارثي " سقطت لفظة ) ١(
  .أثبته جرحه فلم يتحرك: أي) ٣ (٥٠٥ / ١: انظر سرية ابن هشام) ٢(

  ".مبهتا " وقد تصحفت عند املنجد إىل 
(*)  



)١/٣١٨(  

  

  ).١" (ف إنه ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إىل نبيكم ومنكم عني تطر: إن سعدا يقول لكم: وقل هلم
جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد : عن جابر بن عبد اهللا قال: عبد اهللا بن حممد بن عقيل

هاتان بنتا سعد، قتل أبومها معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ ماهلما، فلم ! يا رسول اهللا : فقالت
  فأنزلت آية املواريث،"  ذلك يقضي اهللا يف: " يدع هلما ماال، وال تنكحان إال وهلما مال، قال

  ).٢" (أعط بنيت سعد الثلثني، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك : " فبعث إىل عمهما فقال
بعثين النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يوم أحد أطلب سعد بن : عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال

كيف جتدك ؟ فطفت بني :  يقول لك رسول اهللا:إن رأيته، فأقره مين السالم، وقل له: الربيع، فقال يل
على رسول اهللا السالم وعليك، : القتلى، فأصبته وهو يف آخر رمق، وبه سبعون ضربة، فأخربته، فقال

ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إىل رسول : أجد ريح اجلنة، وقل لقومي االنصار! يا رسول اهللا : قل له
  وفاضت نفسه،: يطرف، قال) ٣(ر اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وفيكم شف

__________  
أسد " ، ويف ١٤٥ / ٤" االستيعاب " ، وابن عبد الرب يف ٩٥ - ٩٤ / ٢اخلرب عند ابن هشام ) ١(

  .١٤٤ / ٤" االصابة " ، ويف ٣٤٨ / ٢" الغابة 
  من طريق زكريا بن عدي، عن عبيداهللا بن عمر الرومي، عن عبد اهللا ابن٣٥٢ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(

باب ما جاء ما : يف الفرائض) ٢٨٩١(، وأبو داود ٧٨ / ٢ / ٣وابن سعد ...حممد بن عقيل، عن جابر
) ٢٧٢٠(باب ما جاء يف مرياث البنات، وابن ماجه : يف الفرائض) ٢٠٩٣(مرياث الصلب، والترمذي 

  .باب فرائض الصلب من طرق عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، به: يف الفرائض
  . حديث صحيح:وقال الترمذي

  .ونقل املنذري حتسينه له، وهو االصلح الن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ال يرقى حديثه إىل الصحة
  .ما نبت عليه الشعر، وأصل منبت الشعر يف اجلفن: شفر العني) ٣(

(*)  

)١/٣١٩(  

  

  .رضي اهللا عنه
بن عبد الرمحن بن أيب أخرجه البيهقي، مث ساقه بنحوه من طريق بن إسحاق، عن حممد بن عبد اهللا 

  ).١(صعصعة حنو ما مر 



  من يأتينا خبرب: ونقل ابن عبد الرب عن مالك بن أنس أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال
أنا، فذهب يطوف بني القتلى، فوجده، وبه رمق، فقال بعثين رسول اهللا، صلى اهللا : سعد ؟ فقال رجل

مين السالم، وأخربه أنين قد طعنت اثنيت عشرة طعنة، وقد فاذهب فأقره : عليه وسلم، آلتيه خبربك، قال
  ).٢(أنفذت مقاتلي 

  
ابن اجلد بن العجالن االنصاري العجالين العقيب البدري، من حلفاء بين مالك  *  معن بن عدي- ٦٤

  .بن عوف من سادة االنصار، كان يكتب العربية قبل االسالم
  .وله عقب اليوم: قال ابن سعد

أن معن بن عدي أحد الرجلني اللذين لقيا أبا : عن عبيداهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس: وروى الزهري
  بكر وعمر، ومها يريدان سقيفة بين ساعدة،

__________  
  .ب / ١٦٠الورقة " دالئل النبوة " هو يف ) ١(
م وواحد منهم وأخرب قومك أنه ال عذر هلم عند اهللا إن قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: " ومتامه) ٢(

  ".حي 
  .باب الترغيب يف اجلهاد، عن حيىي بن سعيد:  يف اجلهاد٢١ / ٢أخرجه مالك 

، وقال ابن ١٤٦، ١٤٥ / ٤" االستيعاب " ، وهو يف ٧٧ / ٢ / ٣ومن طريق مالك اخرجه ابن سعد 
وهو أيب هكذا ذكر مالك هذا اخلرب، ومل يسم الرجل الذي ذهب ليأيت خبرب سعد بن الربيع، : عبد الرب
، التاريخ ١١٤: ، تاريخ خليفة٨٧: ، طبقات خليفة٣٥ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد...(*) بن كعب
 ١٠: ، االستيعاب١٣١: ت: ، مشاهري علماء االمصار٢٧٦ / ٨: ، اجلرح والتعديل٣٤ / ١: الصغري

  .٢٦٤ / ٩: ، االصابة٥٣ / ١: ، العرب٢٣٨ / ٥: ، أسد الغابة١٧٧/ 
(*)  

)١/٣٢٠(  

  

  .ال عليكم أن ال تقربوهم، واقضوا أمركم:  اليب بكر وعمرفقاال
ليتنا متنا قبله، خنشى أن : بلغنا أن الناس بكوا على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقالوا: قال عروة

  ).١(لكين واهللا ما أحب أين مت قبله حىت أصدقه ميتا كما صدقته حيا : نفتنت بعده، فقال معن
  .ن بن عدي بن العجالن البلوي، حليف بين عمرو بن عوف، عقيب بدري مشهورمع: قال ابن االثري

هو أخو عاصم، بن عدي بن اجلد بن العجالن البلوي، حليف بين عمرو بن عوف، وكان عاصم : قلت



  .سيد بين العجالن، وهو والد أيب البداح بن عاصم، شهد عاصم بدرا أيضا، وحديثه يف السنن االربعة
  .ستشهد يوم اليمامة سنة اثنيت عشرةوكان معن ممن ا

  
 وسامل هو الذي -ابن مالك بن احلارث بن عبيد بن مالك بن سامل  *  عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب- ٦٥

 بن غنم بن عوف بن اخلزرج، االنصاري اخلزرجي، املعروف والده بابن -يقال له احلبلى لعظم بطنه 
  ي والدة أيبسلول املنافق املشهور، وسلول اخلزاعية ه

__________  
  .رجم احلبلى من الزىن إذا أحصنت: يف احلدود، باب) ٦٨٣٠(أخرجه البخاري ) ١(

  .مطوال
  .مرسل" بلغنا : قال عروة: "  وقوله٣٥ / ٢ / ٣وأخرجه ابن سعد 
  .وهذا هو احملفوظ، عن الزهري، عن عروة مرسال: ٢٦٤ / ٩" االصابة " وقد قال احلافظ يف 

عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، عن :  بن هاشم املخزومي، عن مالك، عن الزهري فقالوقد وصله سعيد
  .أبيه، أخرجه ابن أيب خيثمة عنه

  .وسعيد ضعيف
  .واحملفوظ هو مرسل عروة

، اجلرح ٣٥ / ١: ، التاريخ الصغري١١٤: ، تاريخ خليفة٩٠ - ٨٩ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
: ، أسد الغابة٢٧٣ / ٦: ، االستيعاب١٠٣: ت: لماء االمصار، مشاهري ع٩٠ - ٨٩ / ٥: والتعديل

 / ٦: ، االصابة٣١٨ - ٣١٧ / ٩: ، جممع الزوائد٢٧٦ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٢٩٦ / ٣
١٤٣ - ١٤٢.  

(*)  

)١/٣٢١(  

  

  .املذكور
 يكىن، وقد كان عبد اهللا بن عبد اهللا من سادة الصحابة وأخيارهم، وكان امسه احلباب، وبه كان أبوه

  .فغريه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ومساه عبد اهللا
  .شهد بدرا وما بعدها

وذكر أبو عبد اهللا بن مندة أن أنفه أصيب يوم أحد، فأمره النيب، صلى اهللا عليه وسلم أن يتخذ أنفا من 
  ).١(ذهب 



ت ثنييت فأمرين رسول ندر: واالشبه يف ذلك ما روي عن عائشة، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب أنه قال
  ).٢(اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أختذ ثنية من ذهب 

استشهد عبد اهللا يوم القيامة، وقد مات أبوه سنة تسع، فألبسه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قميصه 
وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على : (وصلى عليه، واستغفر له إكراما لولده، حىت نزلت

   ].٨٩: التوبة[ اآلية ) ٣) (قربه
__________  

" االصابة " ، واحلافظ يف ٢٩٦ / ٣" أسد الغابة " هذا وهم من ابن مندة، كما قال ابن االثري يف ) ١(
١٤٣ / ٦.  

والصحيح أن الذي أمره، صلى اهللا عليه وسلم، بأن يتخذ أنفا من ذهب هو عرفجة التيمي، السعدي، 
وشهد الكالب، فأصيب أنفه، مث أسلم فأذن له النيب، صلى اهللا عليه وكان من الفرسان يف اجلاهلية، 
  .وسلم، أن يتخذ أنفا من ذهب

يف ) ١٧٧٠(باب يف ربط االسنان بالذهب، والترمذي : يف اخلامت) ٤٢٣٢(أخرج حديثه أبو داود 
فه هل باب من أصيب أن:  يف الزينة١٦٣ / ٨باب ما جاء يف شد االسنان بالذهب، والنسائي : اللباس

  ).١٤٦٦(، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان ٢٣ / ٥يتخذ أنفا من ذهب، وأمحد 
حدثنا حممد ابن ": معجم الصحابة " رواه ابن قانع يف : ٢٣٧ / ٤قال الزيلعي يف نصب الراية ) ٢(

الفضل بن جابر، حدثنا إمساعيل بن زرارة، حدثنا عاصم بن عمارة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن 
اندقت ثنييت يوم أحد، فأمرين النيب، صلى اهللا عليه وسلم، : " د اهللا بن عبد اهللا بن أيب بن سلول قالعب

أي :  وندرت٢٩٦ / ٣" أسد الغابة " ، و ١٤٣ / ٦" االصابة " وانظر " أن أختذ ثنية من ذهب 
  .سقطت

  ".بدرت " وقد تصحفت يف املطبوع إىل 
و ) ٤٦٧٢(و ) ٤٦٧٠(باب الكفن يف القميص، و : يف اجلنائز) ١٢٦٩(أخرجه البخاري ) ٣(
يف صفات ) ٢٧٧٤(باب من فضائل عمر، و : يف فضائل الصحابة) ٢٤٠٠(، ومسلم )٥٧٩٦(

  .املنافقني
  .باب القميص يف الكفن:  يف اجلنائز٣٦ / ٤والنسائي 
  :يف التفسري) ٣٠٩٧(والترمذي 

: اب الصالة على أهل القبلة والذي يف مسلمب: يف اجلنائز) ١٥٢٣(باب ومن سورة التوبة، وابن ماجه 
  : = (*)حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، عن أيب أسامة، عن عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر، قال

)١/٣٢٢(  

  



وقد كان رئيسا مطاعا، عزم أهل املدينة قبل أن يهاجر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على أن ميلكوه 
  .ا وال آخرة، نسأل اهللا العافيةعليهم، فاحنل أمره، وال حصل دني

  
عمرو بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن ) ت * ( عكرمة بن أيب جهل- ٦٦

  .مرة ابن كعب بن لؤي، الشريف الرئيس الشهيد، أبو عثمان القرشي املخزومي املكي
  ).١( وحسن إسالمه باملرة ملا قتل أبوه، حتولت رئاسة بين خمزوم إىل عكرمة، مث إنه أسلم

  .ال والذي جناين يوم بدر: كان عكرمة إذا اجتهد يف اليمني قال: قال ابن أيب مليكة
  وملا دخل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، هرب منها عكرمة وصفوان بن أمية بن خلف،

__________  
هللا إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه ملا تويف عبد اهللا بن أيب ابن سلول جاء ابنه عبد اهللا بن عبد ا= " 

  .وسلم، فسأله أن بعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه
  .فأعطاه

  .مث سأله أن يصلي عليه
  .فقام رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ليصلي عليه

يا رسول اهللا أتصلي عليه وقد اك اهللا أن : فقام عمر فأخذ بثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
استغفر هلم أو ال تستغفر : إمنا خريين اهللا فقال: "  عليه ؟ فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلمتصلي

  .إنه منافق: قال" وسأزيد على السبعني  ] ٨٠: التوبة[ هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة 
 أبدا، وال تصل على أحد منهم مات: (فصلى عليه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأنزل اهللا عزوجل

   ].٨٤: التوبة) [ وال تقم على قربه
، تاريخ ٢٩٩ / ٢٠: ، طبقات خليفة٣١١ - ٣١٠: ، نسب قريش٣٢٩ / ٥: طبقات ابن سعد(*) 

  ،٣٣٤: ، املعارف٤٩، ٣٩، ٣٥ / ١: ، التاريخ الصغري٤٨ / ٧: ، التاريخ الكبري٩٢: خليفة
، ابن ١١٦ / ٨:  االستيعاب،١٧٤: ت: ، مشاهري علماء االمصار٧ - ٦ / ٧: اجلرح والتعديل

، ٣٤٠ - ٣٣٨ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٧٠ / ٤: ، أسد الغابة٢ / ٣٧٥ / ١١: عساكر
 / ٧: ، ذيب التهذيب١٢٣ - ١١٩ / ٦: ، العقد الثمني١٨ / ١، العرب ٩٥٠: ذيب الكمال

رات ، شذ٥٤٠ / ١٣: ، كرت العمال٢٧٠: ، خالصة تذهيب الكمال٣٦ / ٧: ، االصابة٢٥٧
  .٢٨ - ٢٧ / ١: الذهب

  .من املطبوع" باملرة " سقطت هذه اللفظة ) ١(
(*)  

)١/٣٢٣(  



  

  .فبعث النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يؤمنهما، وصفح عنهما، فأقبال إليه
  ).١(استوعب أخباره أبو القاسم ابن عساكر 

لى اهللا عليه  أن النيب، ص- ومل يدركه -أخرجه الترمذي من طريق مصعب بن سعد، عن عكرمة 
واهللا ال أدع نفقة أنفقتها عليك، ! يا رسول اهللا : فقلت: مرحبا بالراكب املهاجر، قال: وسلم، قال له

  ).٢(إال أنفقت مثلها يف سبيل اهللا 
  .ومل يعقب عكرمة

  .كان حممود البالء يف االسالم، رضي اهللا عنه: قال الشافعي
وك، فقاتل قتاال شديدا، مث استشهد، فوجدوا به بضعا نزل عكرمة يوم الريم: قال أبو إسحاق السبيعي

  .وسبعني من طعنة ورمية وضربة
  .قتل يوم أجنادين: وقال عروة وابن سعد وطائفة

  
ابن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد  *  عبد اهللا بن عمرو بن حرام- ٦٧

  بن علي بن
__________  

  .ب / ٣٧٥ / ١١يف تارخيه ) ١(
  .ليس إسناده بصحيح: ما جاء يف مرحبا وقال: يف االستئذان، باب) ٣٧٣٦(أخرجه الترمذي ) ٢(

  .وموسى بن مسعود ضعيف
  لكنه:  وصححه، وتعقبه الذهيب بقوله٢٤٢ / ٣واحلاكم 

  .منقطع
: ، االستبصار١١٦ / ٥: ، اجلرح والتعديل٧٣: ، تاريخ خليفة١٠٥ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 

 / ٩: ، جممع الزوائد٣٤٦ / ٣: ، أسد الغابة٣٢٩ / ٦: ، االستيعاب٤ / ٢: ، احللية١٥١ - ١٥٠
  .١٧٦ / ٦: ، االصابة٣١٧

(*)  

)١/٣٢٤(  

  

بن جشم بن اخلزرج، االنصاري السلمي، أبو جابر أحد النقباء ليلة العقبة، ) ١(أسد بن ساردة بن تزيد 
  .شهد بدرا واستشهد يوم أحد



ملا قتل أيب يوم أحد، جعلت أكشف عن وجهه، وأبكي، وجعل : ن جابرعن ابن املنكدر، ع: شعبة
أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ينهوين وهو ال ينهاين، وجعلت عميت تبكيه، فقال النيب، 

  ).٣" (، ما زالت املالئكة تظلله بأجنحتها حىت رفعتموه )٢(تبكيه أو ال تبكيه : " صلى اهللا عليه وسلم
أصيب أيب وخايل يوم أحد، فجاءت أمي : سود بن قيس، عن نبيح العرتي، عن جابر قالعن اال: شريك

ادفنوا القتلى يف مصارعهم، فردا حىت : ما قد عرضتهما على ناقة، فأقبلت ما إىل املدينة، فنادى مناد
  ).٤(دفنا يف مصارعهما 
__________  

 ٣٥٦: ص" مجهرة أنساب العرب " ا ابن حزم يف بالتاء املنقوطة باثنتني من فوق كما ضبطه: تزيد) ١(
  ".يزيد " وقد تصحفت يف املطبوع إىل 

  .هذه رواية مسلم) ٢(
  ".ال تبكه : " وله ثالثة" تبكي أو ال تبكي : " وله أيضا" تبكني أو ال تبكني : " وللبخاري

بعد املوت، و باب الدخول على امليت : يف اجلنائز) ١٢٤٤(، والبخاري ٢٩٨ / ٣أخرجه أمحد ) ٣(
يف فضائل ) ١٣٠) (٢٤٧١(باب من قتل من املسلمني يوم أحد، ومسلم : يف املغازي) ٤٠٨٠(

  باب من فضائل عبد اهللا بن عمرو بن حرام،: الصحابة
، والبخاري ٣٠٧ / ٣يف البكاء على امليت وأخرجه أمحد : باب:  يف اجلنائز١٣ / ٤والنسائي 

 / ٤، والنسائي )٢٤٧١( املالئكة على الشهيد، ومسلم ظل: يف اجلهاد باب) ٢٨١٦(و ) ١٢٩٣(
 / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤...(سفيان، عن حممد ابن املنكدر، به:  كلهم من طريق١٢ - ١١

يف امليت حيمل من أرض إىل : باب: يف اجلنائز) ٣١٦٥(، وأبو داود ٣٠٨ / ٣، وأخرجه أمحد ١٠٥
باب ما : يف اجلنائز) ١٥١٦(يدفن الشهيد، وابن ماجه باب أين :  يف اجلنائز٧٩ / ٤أرض، والنسائي 

  .جاء يف الصالة على الشهداء ودفنهم
  .كلهم من طريق سفيان، عن االسود بن قيس به، وسند قوي

  = (*)يف اجلهاد من طريق شعبة، عن ) ١٧١٧(وأخرجه الترمذي 

)١/٣٢٥(  

  

  .كفن هو وعمرو بن اجلموح يف كفن واحد: قال مالك
عن الزهري، عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ملا خرج لدفن شهداء أحد، : عيوقال االوزا

  ).١(وكفن أيب يف منرة " زملوهم جبراحهم، فأنا شهيد عليهم : " قال
وكان عبد اهللا أول من قتل يوم أحد، وكان أمحر أصلع ليس بالطويل، وكان عمرو : قالوا: قال ابن سعد



ا معا عند السيل، فحفر السيل عنهما، وعليهما منرة، وقد أصاب عبد اهللا جرح بن اجلموح طويال، فدفن
  .يف وجهه فيده على جرحه، فأميطت يده، فانبعث الدم، فردت، فسكن الدم

فرأيت أيب يف حفرته، كأنه نائم، وما تغري من حاله شئ، وبني ذلك ست وأربعون سنة، : قال جابر
  ).٢( يتثنون فحوال إىل مكان آخر، وأخرجوا رطابا

صرخ بنا إىل قتالنا، حني أجرى معاوية العني، فاخرجناهم لينة أجسادهم، : عن جابر قال: أبو الزبري
  ).٣(تتثىن أطرافهم 
  دفن رجل مع أيب، فلم تطب: عن عطاء، عن جابر قال: ابن أيب جنيح

  ).٤(نفسي، حىت أخرجته، ودفنته وحده 
__________  

  .سن صحيححديث ح: االسود، به، وقال= 
 يف ٢٢ / ١أيب عوانة، عن االسود، به، والدارمي :  من طريق٣٩٨، - ٣٩٧ / ٣وأخرجه أمحد مطوال 

  .املقدمة
  .وفيه معظم اآلثار القادمة

  .، وإسناده صحيح١٠٥ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
  ).٢(التعليق رقم ) ٢٥٥(، وانظر الصفحة ١٠٦ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .١٠٦ / ٢ / ٣ سعد أخرجه ابن) ٣(
باب هل خيرج : يف اجلنائز) ١٣٥٢(، وهو يف البخاري برقم ١٠٦ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤(

  .امليت من القرب واللحد
(*)  

)١/٣٢٦(  

  

أرجو أن أكون يف أول من يصاب غدا، : عن أيب نضرة، عن جابر، قال أيب: سعيد بن يزيد أبو مسلمة
بعد ] ودفنته وحده [ ته مع آخر، فلم تدعين نفسي حىت استخرجته فأوصيك ببنايت خريا، فأصيب، فدفن

  ).١(ستة أشهر، فإذا االرض مل تأكل منه شيئا، إال بعض شحمة أذنه 
إن أيب ترك عليه دينا، : فأيت رسول اهللا فقلت: حدثين جابر، أن أباه تويف، وعليه دين، قال: الشعىب

فمشى حول بيدر من :  لئال يفحش علي الغرماء، قالوليس عندنا إال ما خيرج من خنله، فانطلق معي
  ).٢(بيادر التمر، ودعا، مث جلس عليه، فأوفاهم الذي هلم، وبقي مثل الذي أعطاهم 

  .ويف الصحيح أحاديث يف ذلك



قال يل رسول : حدثنا موسى بن إبراهيم، حدثنا طلحة بن خراش، مسع جابرا يقول: وقال ابن املديين
: سلين أعطك، قال! يا عبدي : أال أخربك أن اهللا كلم أباك كفاحا، فقال: "  وسلماهللا، صلى اهللا عليه

  .إنه قد سبق مين أم إليها ال يرجعون: أسألك أن تردين إىل الدنيا، فأقتل فيك ثانيا، فقال
  !يا رب : قال

  .فأبلغ من وراثي
  وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل: (فأنزل اهللا

__________  
، وأخرجه "أيب سلمة " إىل " أبو مسلمة "  وقد حترفت يف املطبوع ١٠٦ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(

من طريق مسدد عن بشر بن ) ١٣٥١( وصححه، ووافقه الذهيب، وأخرجه البخاري ٢٠٣ / ٣احلاكم 
  .املفضل، عن حسني املعلم، عن عطاء، عن جابر

باب عالمات : يف املناقب) ٣٥٨٠(، والبخاري ٣٦٥/  ٣ وأمحد ١٠٧ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .قضاء الدين قبل املرياث:  يف الوصايا باب٢٤٥ / ٦النبوة يف االسالم، والنسائي 

إذا قضى دون حقه أو حلله فهو : باب) ٢٣٩٥(وأخرجه البخاري من طرق عن جابر، يف الوصايا 
باب الصلح بني : يف الصلح) ٢٧٠٩ (باب إذا وهب دينا على رجل، و: يف اهلبة) ٢٦٠١(جائز، و 

  .الغرماء، وأصحاب املرياث
(*)  

)١/٣٢٧(  

  

  ).١ ] (١٦٩: آل عمران) [ أحياء عند رم يرزقون
  .وروي حنوه من حديث عائشة

حدثنا عاصم بن عمر، عن عبد الرمحن بن جابر، عن أبيه مسع رسول اهللا، صلى اهللا عليه : ابن إسحاق
  ).٢" (واهللا لوددت أين غودرت مع أصحاب فحص اجلبل : "  أحدوسلم، يقول إذا ذكر أصحاب

  .قتلت معهم صلى اهللا عليه وسلم: يقول
  ابن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي االموي) ق* (

__________  
يف ) ١٩٠(باب ومن سورة آل عمران، وابن ماجه : يف التفسري) ٣٠١٣(أخرجه الترمذي ) ١(

  .باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا: يف اجلهاد) ٢٨٠٠(ما أنكرت اجلهمية، و باب في: املقدمة
  .وحسنه الترمذي وهو كما قال



 إىل بقي بن خملد من طريق دحيم، عن موسى بن ٣٣٤ / ٦" االستيعاب " ونسبه ابن عبد الرب يف 
  .إبراهيم، به

  . ووافقه الذهيب٢٠٤ / ٣وصححه احلاكم 
 من طريق فيض بن وثيق عن أيب عمارة االنصاري، عن ابن ٢٠٣/  ٣وحديث عائشة أخرجه احلاكم 

  .شهاب، عن عروة، عن عائشة وصححه
فقد قال بعد أن نقل قول ابن " ميزان االعتدال " فيض كذاب، كذا قال، أما يف : وتعقبه الذهيب بقوله

  . اهللاروى عنه أبو زرعة، وأبو حامت، وهو مقارب احلديث إن شاء": كذاب خبيث " معني فيه 
  ).٢(التعليق رقم ) ١٨٤(سبق خترجيه يف الصفحة ) ٢(

  ".مع أصحاب " وقد سقط من املطبوع 
  .آ / ١٥٤ / ١٨سفحه وما انبسط منه، وانظر تاريخ ابن عساكر : وفحص اجلبل

، تاريخ ١٠: ، طبقات خليفة١٢٦ - ١٢٥: ، نسب قريش١٢٧ / ٢ / ٧: طبقات ابن سعد(*) 
، ٥٢، ٤٥، ٤٤، ٤١ / ١: ، التاريخ الصغري٣١٧ / ٨:  الكبري، التاريخ١٣٨، ١١٩: خليفة

، ٤٩١ / ٥: ، أسد الغابة١ / ١٥٤ / ١٨: ، ابن عساكر٦٩ / ١١: ، االستيعاب٣٤٥: املعارف
 / ١: ، العرب١٦ / ١، دول االسالم، ١٥٣٣: ، ذيب الكمال١٦٢ / ٢: ذيب االمساء واللغات

 / ١١: ، ذيب التهذيب٤٦٣، ٤٦٢ / ٧: قد الثمني، الع٤١٢ / ٩: ، جممع الزوائد٢٣، ٢٢، ١٥
  .٢٤ / ١: ، شذرات الذهب٤٣٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤٨ / ١٠: ، االصابة٣٣٢

(*)  

)١/٣٢٨(  

  

   يزيد بن أيب سفيان- ٦٨
أخو معاوية من أبيه، ويقال له يزيد اخلري، وأمه هي زينب بنت نوفل الكنانية، وهو أخو أم املؤمنني أم 

  .حبيبة
: ان من العقالء االلباء، والشجعان املذكورين، أسلم يوم الفتح، وحسن إسالمه، وشهد حنينا، فقيلك

إن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أعطاه من غنائم حنني مئة من االبل وأربعني أوقية فضة، وهو أحد 
 ركابه يسايره، االمراء االربعة الذين ندم أبو بكر لغزو الروم، عقد له أبو بكر، ومشى معه حتت

  ).١(ويودعه، ويوصيه، وما ذاك إال لشرفه وكمال دينه، وملا فتحت دمشق، أمره عمر عليها 
  .، وله عن أيب بكر)٢(له حديث يف الوضوء رواه ابن ماجه 

  .حدث عنه أبو عبد اهللا االشعري، وجنادة بن أيب أمية



  .وله ترمجة طويلة يف تاريخ احلافظ أيب القاسم
  .اليت بالشام) ٣( فتح قيسارية وعلى يده كان

غزا يزيد بن أيب سفيان بالناس، : حدثين أبو العالية قال: روى عوف االعرايب، عن مهاجر أيب خملد قال
رد على الرجل جاريته، فتلكأ، : فوقعت جارية نفيسة يف سهم رجل، فاغتصبها يزيد، فأتاه أبو ذر، فقال

  لئن: فقال
__________  

  .٧٠ / ١١" االستيعاب " ، و ٤٩١ / ٥" أسد الغابة " ، و ١٢٧ / ٢ / ٧انظر ابن سعد ) ١(
باب غسل العراقيب، من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا : يف الطهارة) ٤٥٥(أخرجه ابن ماجه ) ٢(

شيبة بن االحنف، عن أيب سالم االسود، عن أيب صاحل االشعري، حدثين أبو عبد اهللا االشعري، عن 
 بن أيب سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، كل هؤالء مسعوا من خالد بن الوليد ويزيد

  ".أمتوا الوضوء، ويل لالعقاب من النار : " رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .إسناده حسن ما علمت يف رجاله ضعفا: وقال البوصريي
  .وهو كما قال

اء مث ياء مشددة بلد على ساحل حبر الشام بالفتح مث سكون، وسني مهملة، بعد االلف ر: فيسارية) ٣(
  .تعد يف أعمال فلسطني، قريبة من طربية، طيبة البقعة، كثرية اخلري

تاريخ "  وابن كثري، وابن االثري يف تارخييهما، و ٦٠٤ - ٦٠٣ / ٣وانظر خرب فتحها يف الطربي 
  .ه) ١٥(للمؤلف يف أحداث سنة " االسالم 

(*)  

)١/٣٢٩(  

  

أول من يبدل سنيت رجل من بين : " عت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقولفعلت ذلك، لقد مس
  ".أمية يقال له يزيد 

  .ال: نشدتك اهللا، أنا منهم ؟ قال: فقال
  ).١(فرد على الرجل جاريته 

  ".مسنده " أخرجه الروياين يف 
وعمرو بن العاص على كان يزيد بن أيب سفيان على ربع، وأبو عبيدة على ربع، : قال إبراهيم بن سعد

  .ربع، وشرحبيل بن حسنة على ربع، يعين يوم الريموك
  .ومل يكن يومئذ عليهم أمري



تويف يزيد يف الطاعون سنة مثاين عشرة، وملا احتضر، استعمل أخاه معاوية على عمله، فأقره عمر على 
  .ذلك احتراما ليزيد، وتنفيذا لتوليته

بيدة أمني االمة، ومعاذ بن جبل سيد العلماء، واالمري ااهد هذه السنة يف الطاعون أبو ع) ٢(ومات 
شرحبيل بن حسنة حليف بين زهرة، وابن عم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، الفضل بن العباس وله بضع 

وعشرون سنة، واحلارث بن هشام ابن املغرية املخزومي أبو عبد الرمحن من الصحابة االشراف، وهو 
  .دل بن سهيل بن عمرو العامري، رضي اهللا عنهمأخو أيب جهل، وأبو جن

  
  ابن عبد العزى بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب القرشي *  أبو العاص بن الربيع- ٦٩

__________  
  .هو مرسل) ١(

  .ليس بذاك: ومهاجر أبو خملد لينه أبو حامت وقال
  .مقبول: ولذا قال احلافظ عنه، يف التقريب

  .ال فلنيأيب حيث يتابع وإ
  . وما بعدها٢٢ / ٢" تاريخ االسالم " انظر ) ٢(

، ١٥٦: ت: ، مشاهري علماء االمصار١١٩: ، تاريخ خليفة٢٣١ - ٢٣٠: نسب قريش(*) 
، ذيب االمساء ١٨٥ / ٦: ، أسد الغابة١ / ٦١ / ١٩: ، ابن عساكر٢٤ / ١٢: االستيعاب
، ١١٠ / ٧: ، العقد الثمني٣٧٩ / ٩: د، جممع الزوائ١٥ / ١: ، العرب٢٤٩ - ٢٤٨ / ٢: واللغات

  .٢٣١ / ١١: ، االصابة٦١ / ٨
(*)  

)١/٣٣٠(  

  

  .العبشمي
صهر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، زوج بنته زينب، وهو والد أمامة اليت كان حيملها النيب، صلى 

  ).١(اهللا عليه وسلم، يف صالته 
املؤمنني خدجية، أمه هي هالة بنت خويلد، وكان اسم أبيه ربيعة، وهو ابن أخت أم : وامسه لقيط، وقيل

  .أبو العاص يدعى جرو البطحاء
  .أسلم قبل احلديبية خبمسة أشهر

: " قال املسور بن خمرمة، أثىن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على أيب العاص يف مصاهرته خريا وقال



 عليه وسلم، أن يرجع إىل ، وكان قد وعد النيب، صلى اهللا)٢" (حدثين فصدقين، ووعدين، فوىف يل 
مكة، بعد وقعة بدر، فيبعث إليه بزينب ابنته، فوىف بوعده، وفارقها مع شدة حبه هلا، وكان من جتار 

  .قريش وأمنائهم، وما علمت له رواية
__________  

: باب إذا محل جارية صغرية على عنقه، ويف االدب:  يف سترة املصلي٤٨٧ / ١أخرجه البخاري ) ١(
 يف ١٧٠ / ١باب جواز محل الصبيان، ومالك : يف املساجد) ٥٤٣(ة الولد وتقبيله، ومسلم باب رمح

  .باب جامع الصالة: قصر الصالة
 يف ٤٥ / ٢باب العمل يف الصالة، والنسائي : يف الصالة) ٩٢٠، ٩١٩، ٩١٨ - ٩١٧(وأبو داود 

  . يف السهو١٠ / ٣املساجد، و 
حدثك عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن عمرو بن : قلت ملالك: ونص مسلم من طريق حيىي بن حيىي، قال

سليم الزرقي، عن أيب قتادة، أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، واليب العاص بن الربيع، فإذا قام محلها وإذا سجد وضعها 

  ".نعم : كقال مال: ؟ قال حيىي
يف فضائل ) ٣٧٢٩(باب الشروط يف املهر عند عقدة النكاح و : أخرجه البخاري يف الشروط) ٢(

باب ذب الرجل عن : يف النكاح) ٥٢٣٠(باب ذكر أصهار النيب، صلى اهللا عليه وسلم و : الصحابة
) ٢٠٦٩(د باب فضائل فاطمة، وأبو داو: يف فضائل الصحابة) ٩٥) (٢٤٤٩(ابنته يف الغرية، ومسلم 

باب الغرية، ونص : يف النكاح) ١٩٩٩(باب ما يكره أن جيمع بينهم من النساء، وابن ماجه : يف النكاح
حدثين أمحد بن حنبل، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أيب الوليد بن كثري، عن حممد ابن عمرو بن : مسلم

  = (*)دينة، حلحلة، أن ابن شهاب حدثه، أن علي بن احلسني حدثه، أم حني قدموا امل

)١/٣٣١(  

  

  وملا هاجر، رد عليه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، زوجته زينب بعد ستة أعوام على النكاح
، وجاء يف رواية أنه ردها إليه بعقد جديد، وقد كانت زوجته ملا أسر نوبة بدر، بعثت قالدا )١(االول 

  .لتفتكه ا، فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  .فبادر الصحابة إىل ذلك" أن تطلقوا هلذه أسريها إن رأيتم " 
ومن السرية أا بعثت يف فدائه قالدة هلا كانت خلدجية أدخلتها ا، فلما رآها رسول اهللا، صلى اهللا ) ٢(

نعم، وأطلقوه، فأخذ : قالوا" إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها، وتردوا عليها : " عليه وسلم، رق هلا، وقال
 صلى اهللا عليه وسلم، أن خيلي سبيل زينب، وكانت من املستضعفني من النساء، واستكتمه عليه النيب،



  النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ذلك، وبعث زيد
__________  

هل لك : من عند يزيد بن معاوية، مقتل احلسني بن علي، رضي اهللا عنه، لقيه املسور بن خمرمة فقال له
  .ال: قلت لهف: إيل من حاجة تأمرين ا ؟ قال

هل أنت معطي سيف رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ؟ فإين أخاف أن يغلبك القوم عليه، وامي : قال له
  .اهللا لئن أعطيتنيه ال خيلص إليه أبدا حىت تبلغ نفسي

إن علي بن أيب طالب خطب بنت أيب جهل على فاطمة، فسمعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وهو 
إن فاطمة مين وأنا أختوف أن تفنت يف : " ذلك، على منربه هذا، وأنا يومئذ حمتلم، فقالخيطب الناس يف 

حدثين : " مث ذكر صهرا له من بين عبد مشس فأثىن عليه يف مصاهرته إياه فأحسن قال: قال" دينها 
  .فصدقين، ووعدين فأوىف يل

 رسول اهللا وبنت عدو اهللا مكانا ال جتتمع بنت! وإين لست أحرم حالال، وال أحل حراما ولكن، واهللا 
  ".واحدا أبدا 

  .أي بسبب الغرية الناشئة من البشرية: أن تفنت يف دينها: وقوله
  .هو أبو العاص بن الربيع، وانصهر يطلق على الزوج وأقاربه، وأقارب املرأة" مث ذكر صهرا : " وقوله

  .إذا قربته: وهو مشتق من صهرت الشئ وأصهرته
  .ة بني االجانب واملتباعدينمقارب: واملصاهرة

  .وهو الصحيح كما سيأيت) ١(
حدثين حيىي بن عباد، : من طريق ابن إسحاق قال) ٢٦٩٢(، وأبو داود ٢٧٦ / ٦وأخرجه أمحد ) ٢(

ملا بعث أهل مكة يف فداء أسراهم، بعثت زينب يف فداء أيب العاص : " عن أبيه عباد، عن عائشة، قالت
  . كانت عند خدجية أدخلتها ا على أيب العاصمبال، وبعثت فيه بقالدة هلا

إن رأيتم أن تطلقوا هلا : فلما رآها رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، رق هلا رقة شديدة وقال: قالت
  .نعم: أسريها وتردوا عليها الذي هلا ؟ فقالوا

  .وكان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أخذ عليه أو وعده أن خيلي سبيل زينب إليه
كونا ببطن يأجج حىت : وبعث رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، زيد بن حارثة ورجال من االنصار فقال

  ".متر بكما زينب فتصحباا حىت تأتيا ا 
  . ووافقه الذهيب٢٣٦ / ٣وإسناده قوي، فقد صرح ابن اسحاق بالتحديث، وصححه احلاكم 

  .٦٥٣ / ١وانظر السرية البن هشام 
(*)  

)١/٣٣٢(  



  

وذلك " ، حىت متر بكما زينب، فتصحباا )١(كونا ببطن يأجج : " ابن حارثة ورجال من االنصار، فقال
 -بعد بدر بشهر، فلما قدم أبو العاص مكة، أمرها باللحوق بأبيها، فتجهزت، فقدم أخو زوجها كنانة 

بها، فربك كنانة، ونثر  بعريا، فركبت، وأخذ قوسه وكنانته ارا، فخرجوا يف طل-وهو ابن خالتها : قلت
واهللا ال يدنو أحد إال وضعت فيه : كنانته بذي طوى، فروعها هبار بن االسود بالرمح، فقال كنانة

إنك مل : كف أيها الرجل عنا نبلك حىت نكلمك، فكف، فوقف عليه، فقال: سهما، فقال أبو سفيان
كبتنا، وما دخل علينا من تصب، خرجت باملرأة على رؤوس الناس عالنية، وقد عرفت مصيبتنا ون

حممد، فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا، ولعمري ما بنا حببسها عن أبيها من حاجة، ارجع ا، حىت 
ففعل، وخرج ا بعد : إذا هدت االصوات، وحتدث الناس أنا رددناها، فسلها سرا، وأحلقها بأبيها، قال

 قبل الفتح، خرج أبو العاص تاجرا إىل الشام مباله ليال، فسلمها إىل زيد وصاحبه، فقدما ا، فلما كان
ومال كثري لقريش، فلما رجع، لقيته سرية، فأصابوا ما معه، وأعجزهم هربا، فقدموا مبا أصابوا، وأقبل 

  .هو يف الليل، حىت دخل على زينب، فاستجار ا، فأجارته
أيها : ت زينب من صفة النساءفلما كان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، والناس يف صالة الصبح، صرخ

  الناس، قد أجرت أبا العاص بن
إن هذا الرجل منا : الربيع، وبعث النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إىل السرية الذين أصابوا ماله، فقال

حيث قد علمتم، وقد أصبتم له ماال، فإن حتسنوا وتردوه، فإنا حنب ذلك، وإن أبيتم، فهو فئ اهللا، فأنتم 
يا : بل نرده، فردوه كله، مث ذهب به إىل مكة، فأدى إىل كل ذي مال ماله، مث قال: واقال" أحق به 

  هل! معشر قريش 
__________  

  .موضع على مثانية أميال من مكة: بفتح الياء وبعدها مهزة، وجيم مكسورة) ١(
: آخر يقال لهكان يرتله عبد اهللا بن الزبري، فلما قتله احلجاج أنزله اذمني، وبنواحي مكة موضع 

  .يأجج، وهو أبعدمها، بينه وبني مسجد التنعيم ميالن
(*)  

)١/٣٣٣(  

  

فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا : ال، فجزاك اهللا خريا، قال: بقي الحد منكم عندي شئ ؟ قالوا
  .لكمعبده ورسوله، واهللا ما منعين من االسالم عنده، إال خوف أن تظنوا أين إمنا أردت أكل أموا

رد عليه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، : مث قدم على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فعن ابن عباس قال



  ).١(زينب على النكاح االول، مل حيدث شيئا 
  

هذه كانت رضي اهللا عنها أكرب بنات رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ) ٢(زينب  *  زينب- ٧٠
  .سلتها أم عطيةوتوفيت سنة مثان من اهلجرة، وغ

  ).٣" (أشعرا إياه : فأعطاهن حقوه، وقال
__________  

  .٢٣٧ - ٢٣٦ / ٣، واحلاكم ٦٥٩ - ٦٥٣ / ١اخلرب بطوله أخرجه ابن هشام ) ١(
: يف الطالق) ٢٢٤٠(، وأبو داود )٣٢٩٠(و ) ٢٣٦٦(و ) ١٨٧٦(وحديث ابن عباس أخرجه أمحد 

باب ما جاء يف الزوجني : يف النكاح) ١١٤٣(رمذي باب إىل مىت ترد عليه زوجته إذا أسلم، والت
  .املشركني يسلم أحدمها

، ٣٩٦: باب الزوجني يسلم أحدمها قبل اآلخر، والدار قطين صفحة: يف النكاح) ٢٠٠٩(وابن ماجه 
  . من طريق ابن إسحاق، عن داود بن احلصني، عن عكرمة، عن ابن عباس٦٣٩ - ٦٣٨ / ٣واحلاكم 

  واه عن عكرمة منكر لكن للحديث شواهد مرسلةوداود فيه لني، وما ر
" ، و عبد الرزاق يف "طبقاته " صحيحة، عن عامر، وقتادة، وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد يف 

  .١٤٩ / ٢" شرح معاين اآلثار " والطحاوي يف ) ١٢٦٤٧" (املصنف 
 رد ابنته على أيب وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم،

وابن ماجه ) ١١٤٢(، والترمذي )٦٩٣٨(العاص بنكاح جديد فهو حديث ضعيف، أخرجه أمحد 
 ويف سنده حجاج بن أرطاة وهو مدلس ال حيتج ١٨٨ / ٧، والبيهقي ٣٩٦، والدار قطين )٢٠١٠(
  .به

رو بن شعيب، هذا حديث ضعيف، أو واه، ومل يسمعه احلجاج من عم: وقال االمام أمحد، عقب روايته
  .وإمنا مسعه من حممد بن عبيد العرزمي

  .والعرزمي ال يساوي حديثه شيئا
  .هذا حديث يف إسناده مقال: وقال الترمذي

  .ال يثبت، وحجاج ال حيتج به: وقال الدارقطين
، ٩٢: ، تاريخ خليفة٢٣١، ٢١٩، ١٥٨، ١٥٧، ٢٢: ، نسب قريش٣٠ / ٨طبقات ابن سعد * 

، ذيب االمساء ١٣٠ / ٧: ، أسد الغابة٢٤ / ١٣: ، االستيعاب١٧، ٨ - ٧ / ١: التاريخ الصغري
 ٢٢٢ / ٨: ، العقد الثمني٢١٦ - ٢١٢ / ٩: ، جممع الزوائد١٠ / ١: ، العرب٣٤٤ / ٢: واللغات

  .٢٧٣ / ١٢: ، االصابة٢٢٣ -
" زينب  " أورد املؤلف هنا شيئا من ترمجة زينب ضمن ترمجته زوجها أيب العاص، وأثبت فوق كلمة) ٢(

فانظرها ) ١٢١(وأفرد هلا ترمجة مفصلة يف كتابه هذا، وهي يف اجلزء الثاين برقم " ستعاد " ما نصه 



  .هناك
  (*)باب ما يستحب أن يغسل وترا عن أم عطية، رضي : يف اجلنائز) ١٢٥٤(أخرجه البخاري ) ٣(

)١/٣٣٤(  

  

  . اهللا عنها، عاشت حنو ثالثني سنةوكان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، حيبها، ويثين عليها، رضي
  .ومات أبو العاص يف شهر ذي احلجة سنة اثنيت عشرة يف خالفة الصديق

هي ) ١(اليت كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حيملها يف صالته  *  أمامة بنت أيب العاص- ٧١
  ه االوالد منها،بنت بنته، تزوج ا علي بن أيب طالب يف خالفة عمر، وبقيت عنده مدة، وجاءت

وعاشت بعده حىت تزوج هلا املغرية بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشي، فتوفيت عنده بعد أن 
  .ولدت له حيىي بن املغرية، ماتت يف دولة معاوية بن أيب سفيان، ومل ترو شيئا

  
  . اهللا عليه وسلم، وممن حفظ القرآن كله يف زمن النيب، صلىهو من كبار الصحابة* *  أبو زيد - ٧٢

__________  
  .دخل علينا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وحنن نغسل ابنته: " اهللا عنها، قالت

اغسلنها ثالثا، أو مخسا، أو أكثر من ذلك مباء وسدر، واجعلن يف اآلخرة كافورا، فإذا فرغنت : فقال
  .فآذنين

  .فلما فرغنا أذناه
  ".اه أشعرا إي: فألقى إلينا حقوه فقال

  .أيب يف الغسلة االخرية: يف اآلخرة
معقد االزار، ومسي : إزاره، وأصل احلقو: يعين: أعلمتين، وحقوه بفتح احلاء، وكسرها: أي: وآذنين

  .االزار به جمازا الن احلقو يشد به
باب يف : يف اجلنائز) ٩٣٩(فيه ومسلم ) ١٢٦١(و ) ١٢٥٨(و ) ١٢٥٧(وأخرجه أيضا البخاري 

: يف اجلنائز) ٩٩٠(باب كيف غسل امليت، والترمذي : يف اجلنائز) ٣١٤٢(أبو داود غسل امليت، و
باب غسل امليت باملاء والسدر، وابن :  يف اجلنائز٣٣ - ٢٨ / ٤باب ما جاء يف غسل امليت، والنسائي 

  .باب ما جاء يف غسل امليت: يف اجلنائز) ١٤٥٨(ماجه 
 / ٧: ، أسد الغابة٢١١ / ١٢: ، االستيعاب٨٦، ٢٢: ، نسب قريش٢٦ / ٨: طبقات ابن سعد(*) 
  .١٨٢ - ١٧١ / ٨: ، العقد الثمني٣٣١ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات٢٢

  ).١(تعليق رقم ) ٣٣١(سبق خترجيه يف الصفحة ) ١(



، أسد ٢٧١ / ١١: ، االستيعاب٤٥١ / ٢: ، اجلرح والتعديل١٧ / ١ / ٧: طبقات ابن سعد(* *) 
  .٩ / ٢: ابة، االص٢٦٩ / ١: الغابة
(*)  

)١/٣٣٥(  

  

هو ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن : قال ابن سعد
  .احلارث بن اخلزرج

حدثنا أبو زيد النحوي سعيد بن أوس بن ثابت بن بشري بن أيب زيد االنصاري ثابت بن زيد، قال 
  .هو جدي: النحوي

ستة الذين مجعوا القرآن، نزل البصرة واختط ا، مث قدم املدينة فمات ا، شهد أحدا، وهو أحد ال
  ).١(لقد دفن اليوم أعظم أهل االرض أمانة ! رمحك اهللا أبا زيد : فوقف عمر على قربه، فقال
  ).٢(وقتل ابنه بشري يوم احلرة 

، وكانت رجله أصيبت دخلنا على أيب زيد: حدثنا علي بن املبارك، عن احلسن أيب حممد قال: العقدي
  ).٣(يوم أحد، فأذن وأقام قاعدا 

  .معاذ، واالول أصح: اسم أيب زيد أوس، وقيل: وقيل
__________  

  .١٧ / ١ / ٧أخرجه ابن سعد ) ١(
  .أرض ذات حجارة سوداء خنرة كأا أحرقت بالنار: احلرة: قال صاحب العني) ٢(

  .ة السوداالرض اليت ألبستها احلجار: احلرة: وقال االصمعي
  .واحلرار كثرية

  .هجرية) ٦٣(واملقصود هنا حرة واقم اليت كانت فيها وقعة احلرة املشهورة يف أيام يزيد بن معاوية سنة 
وكان أمري جيشه مسلم بن عقبة املري، املسمى باملسرف لقبح صنيعه، فقد قتل بقايا املهاجرين واالنصار 

  .حروبهيف ذلك اليوم، وهي من أكرب مصائب االسالم و
مل تصل اجلماعة يومها يف مسجد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ومل يكن فيه أحد حاشا سعيد بن 

  .املسيب فإنه مل يفارق املسجد
 هتكأ، وأب املدينة ثالثا واستخف بأصحاب النيب صلى اهللا - أو جمرم االسالم -فقد هتك مسرف 

" و " الطربي "  و ٢٤٩ / ٢" معجم البلدان " نظر ا...عليه وسلم ومدت االيدي إليهم وبت دورهم
البن حزم " جوامع السرية " وانظر ) ٦٣(يف أحداث سنة " تاريخ االسالم " و " البداية " و " الكامل 



٣٥٨ - ٣٥٧.  
  .١٧ / ١ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٣(

(*)  

)١/٣٣٦(  

  

   * عباد بن بشر- ٧٣
  .ابن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد االشهل

  .االشهلي، أحد البدريني) ١(مام أبو الربيع االنصاري اال
كان من سادة االوس، عاش مخسا وأربعني سنة، وهو الذي أضاءت له عصاته ليلة انقلب إىل مرتله من 

، أسلم على يد مصعب بن عمري، وكان أحد من قتل كعب )٢(عند رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم 
ه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على صدقات مزينة، وبين سليم، ، واستعمل)٣(بن االشرف اليهودي 

وجعله على حرسه يف غزوة تبوك، وكان كبري القدر، رضي اهللا عنه، أبلى يوم اليمامة بالء حسنا، وكان 
  .أحد الشجعان املوصوفني

صار مل يكن ثالثة من االن: قالت عائشة: ، عن أبيه، قال)٤(عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا : ابن إسحاق
  سعد بن معاذ، وعباد بن بشر، وأسيد بن: أحد يعتد عليهم فضال، كلهم من بين عبد االشهل

__________  
، ٣٦: ، التاريخ الصغري١١٣: ، تاريخ خليفة٧٨: ، طبقات خليفة١٦ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 

، ٢٢٢ - ٢٢٠: ، االستبصار١١٣: ت: ، مشاهري علماء االمصار٧٧ / ٦اجلرح والتعديل 
: ، االصابة١٥ / ١: ، العرب٣٧٠ / ١: ، تاريخ االسالم١٥٠ / ٣: ، أسد الغابة٣١٠ / ٥: االستيعاب

٣١١ / ٥.  
  .من املطبوع" االنصاري " سقطت كلمة ) ١(
  ).١(تعليق رقم ) ٢٩٩(سبق ختريج هذا احلديث على الصفحة ) ٢(
" الشرف، وانظر ما كتبه احلافظ يف قتل كعب من ا: يف املغازي، باب) ٤٠٣٧(أخرجه البخاري ) ٣(

  .يف شرح هذا احلديث" الفتح 
  .٥٨ - ٥١ / ٢وانظر حتريضه يف شعره على املسلمني عند ابن هشام 

كان عربيا من بين نبهان، وهم بطن من طئ، وكان أبوه أصاب : قال ابن إسحاق وغريه من االشرف
 م، وتزوج عقيلة بنت أيب احلقيق فولدت له دما يف اجلاهلية، فأتى املدينة وحالف بين النضري فشرف

  .كعبا



  .سقطت من املطبوع" بن عبد اهللا ) " ٤(
(*)  

)١/٣٣٧(  

  

  ).١(حضري 
  .آخى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بنيه وبني أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة

ماء فرجت رأيت الليلة كأن الس: مسع عباد بن بشر يقول: وروي بإسناد ضعيف عن أيب سعيد اخلدري
  .يل، مث أطبقت علي، فهي إن شاء اهللا الشهادة

  .احطموا جفون السيوف: نظر يوم اليمامة وهو يصيح
  .وقاتل حىت قتل بضربات يف وجهه، رضي اهللا عنه

جد : عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن عائشة قالت: ابن إسحاق
هذا صوت ! يا عائشة : " وسلم، يف بييت، فسمع صوت عباد بن بشر، فقالرسول اهللا، صلى اهللا عليه 

  .نعم: قلت" عباد بن بشر 
عن حممد بن إسحاق، عن حصني بن عبد الرمحن اخلطمي، : محاد بن سلمة) ٢" (اللهم اغفر له : " قال

يا معشر  " :عن عبد الرمحن بن ثابت االنصاري، عن عباد بن بشر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٣" (أنتم الشعار والناس الدثار ! االنصار 

__________  
  . وصححه ووافقه الذهيب٢٢٩ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(

  . عن ابن إسحاق وصرح فيه بالتحديث٧٦ / ١" االصابة " وذكره احلافظ يف 
وصله : ٢٦٥  /٥" الفتح " وقال احلافظ يف ...وزاد عباد: بقوله) ٢٦٥٥(أخرجه البخاري معلقا ) ٢(

  .أبو يعلى من طريق حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، عن عائشة
  "امع "  وذكره اهليثمي يف ٣١٦ / ٣" االستيعاب " رجاله ثقات وأخرجه ابن عبد الرب يف ) ٣(

  . ونسبه إىل الطرباين٣١ / ١٠
  ".بشري " إىل " بشر " وقد حترف عنده 

باب إعطاء : يف الزكاة) ١٠٦١(باب غزوة الطائف، ومسلم : يف املغازي) ٤٣٣٠(جه البخاري وأخر
  = (*)املؤلفة قلوم، وأمحد 

)١/٣٣٨(  

  



  .ال أحفظ لعباد سواه: املديين) ١(قال على بن 
  .وقع ختبيط يف اسم جده: قال ابن االثري! عباد بن بشر بن قيظي االشهلي 

 بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد االشهل بن جشم بن احلارث بن وإمنا هو عباد بن بشر: قال
  .اخلزرج بن االوس االوسي

  .استشهد، رضي اهللا عنه، يوم اليمامة
أما عباد بن بشر بن قيظي، فهو أنصاري من بين حارثة، أم قومه يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، له 

  ).٢(حديث يف االستدارة يف الصالة إىل الكعبة 
  .واهللا أعلم

صرخت له : ، يعين باالشهلي، ومن شعره)٣(ما مساين أيب عبادا إال به : قال عباد بن عبد اهللا بن الزبري
  فقلت أخوك عباد بن بشر* ووايف طالعا من رأس جذر فعدت له فقال من املنادي * فلم يعرض لصويت 
__________  

" عن عبد اهللا بن زيد بن عاصم وعندهم مجيعا  من طريق عمرو بن حيىي، عن عباد بن متيم، ٤٢ / ٤= 
  ".االنصار شعار والناس دثار 

) ١٦٤(، وأخرجه ابن ماجه ٣٠٧ / ٥، وعن أيب قتادة ٤١٩ / ٢وأخرجه أمحد من حديث أيب هريرة 
  .عبداملهيمن بن عباس، عن أبيه، عن جده: يف املقدمة من طريق

  .من املطبوع" بن " سقطت لفظة ) ١(
 / ٥" االصابة " ، واحلافظ يف ١٤٩ / ٣" أسد الغابة " ن مندة فيما ذكره ابن االثري يف أخرجه اب) ٢(

 من طريق إبراهيم بن جعفر بن حممود بن حممد بن مسلمة، حدثين أيب عن جدته تويلة بنت أسلم ٣١٠
   فصلينا سجدتني إىل بيت-صلينا يف بين حارثة الظهر أو العصر : بن عمرية قالت

  .املقدس
  .رجل فأخربهم أن القبلة قد صرفت إىل املسجد احلرامفجاء 
  .فتحولنا: قالت

  .فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال
  ".عباد بن بشر " هذا الرجل الذي أخربهم أن القبلة صرفت، هو : قال

  .ورجاله ثقات
  .يف ترمجة تويلة، ونسبه إىل الطرباين" االصابة " وأورده احلافظ يف 

  .ورجاله موثقون: وقال" الكبري "  ونسبه إىل الطرباين يف ١٤ / ٣" امع " كره اهليثمي يف وقد ذ
  .٢٢٩ / ٣، واحلاكم ٣١٢ / ٥" االستيعاب " أخرجه ابن عبد الرب يف ) ٣(

(*)  



)١/٣٣٩(  

  

وما عدموا * معاشر سغبوا وجاعوا : لشهر، إن وىف، أو نصف شهر فقال* وهذي درعنا رهنا فخذها 
جمربة، ا * وقال لنا لقد جئتم المر ويف أمياننا بيض حداد * ىن من غري فقر فأقبل حنونا يهوي سريعا الغ

فقطره أبو * به الكفار كالليث اهلزبر وشد بسيفه صلتا عليه * الكفار نفري فعانقه ابن مسلمة املردي 
  ).١(عبس بن جرب 

عباد حديث واحد مر، وهو ال بن إسحاق، عن ل) ٢(بأنعم نعمة وأعز نصر * وكان اهللا سادسنا فأبنا 
حصني بن عبد الرمحن االنصاري، عن عبد الرمحن بن ثابت بن الصامت، عن عباد بن بشر أن رسول 

" أنتم الشعار والناس الدثار، فال أوتني من قبلكم ! يا معشر االنصار : " اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال
)٣.(  

  
  .اك بن عتيك بن نافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد االشهلابن مس *  أسيد بن احلضري- ٧٤

__________  
  ".عيسى " إىل " عبس " و " صلبا " إىل " صلتا " حترفت يف املطبوع ) ١(
  : هو- زيادة عما هنا - وفيه بيت ٣١٤ - ٣١٣ / ٥االبيات يف االستيعاب ) ٢(

  ).٣(تعليق رقم ) ٣٣٨(رجيه يف الصفحة سبق خت) ٣(هم ناهيك من صدق وبر * وجاء برأسه نفر كرام 
، ٧٧: ، طبقات خليفة١٣٥ / ٢ / ٣: ، طبقات ابن سعد٣٥٢ - ٣٥١، ٢٢٦ / ٤: مسند أمحد(*) 

 / ٢: ، اجلرح والتعديل٤٦ / ١: ، التاريخ الصغري٤٧ / ٢: ، التاريخ الكبري١٤٩: تاريخ خليفة
 - ١٧٥ / ١: ، االستيعاب٢١٦ - ٢١٣: ، االستبصار٣٦: ت: ، مشاهري علماء االمصار٣١٠
، تاريخ ١١٥: ، ذيب الكمال١١٣ - ١١١ / ١: ، أسد الغابة١ / ٧ / ٣: ، ابن عساكر١٧٩

: ، االصابة٣٤٧ / ١: ، ذيب التهذيب٣١٠ / ٩، جممع الزوائد، ٢٤ / ١: ، العرب٣٣ / ٢: االسالم
: ذرات الذهب، ش٢٨٠ - ٢٧٧ / ١٣: ، كرت العمال٣٨: ، خالصة تذهيب الكمال٧٦ - ٧٥ / ١
  .٦١ - ٥٣ / ٣: ، ذيب تاريخ ابن عساكر٣١ / ١

(*)  

)١/٣٤٠(  

  

  .االمام أبوحيىي، وقيل أبو عتيك االنصاري، االوسي االشهلي
ما شهد بدرا، وكان أبوه شريفا مطاعا يدعى : أحد النقباء االثين عشر ليلة العقبة، أسلم قدميا، وقال



، فقتل يومئذ قبل عام اهلجرة بست سنني، وكان )١(اث حضري الكتائب، وكان رئيس االوس يوم بع
  .أسيد يعد من عقالء االشراف وذوي الرأي

آخى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بينه وبني زيد بن حارثة، وله رواية أحاديث، : قال حممد بن سعد
  .روت عنه عائشة، وكعب بن مالك، و عبد الرمحن بن أيب ليلى، ومل يلحقه

أنه قدم اجلابية مع عمر، وكان مقدما على ربع االنصار، وأنه ممن أسلم على يد مصعب وذكر الواقدي 
  ).٢(بن عمري، هو وسعد بن معاذ 

  .نعم الرجل أبو بكر: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو هريرة
  ".نعم الرجل عمر، نعم الرجل أسيد بن حضري 

  .، وإسناده جيد)٣(أخرجه الترمذي 
  .أن أسيدا كان من أحسن الناس صوتا بالقرآنوروي 

__________  
موضع يف نواحي املدينة كانت به وقائع بني االوس : بضم املوحدة، والعني املهملة آخره ثاء مثلثة) ١(

  .واخلزرج يف اجلاهلية، وكان الظفر فيه يومئذ لالوس على اخلزرج
رجم وكان على اخلزرج عمر بن النعمان وكان على االوس يومئذ حضري والد الصحايب اجلليل املت

لكان * فلو كان حي ناجيا من محامه : البياضي فقتال مجيعا، فقال خفاف بن ندبة يرثي حضري الكتائب
 ١" معجم البلدان " تبوأ منه مرتال متناعما وانظر * حضري يوم أغلق واقما أطاف به حىت إذا الليل جنه 

  .١٣٦ - ١٣٥ / ٢ / ٣، وابن سعد ٤٥١/ 
  .سقطت من املطبوع" وهو وسعد بن معاذ " عبارة ) ٢(
  .باب مناقب معاذ، وزيد، وسنده حسن: يف املناقب) ٣٧٩٧) (٣(

  .٧٦ / ١" االصابة "  و ١٣٧ / ٢ / ٣ ووافقه الذهيب، وانظر ابن سعد ٢٨٩ / ٣وصححه احلاكم 
(*)  

)١/٣٤١(  

  

ثالثة من االنصار من بين عبد االشهل مل : عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا، عن عائشة قالت: ابن إسحاق
سعد بن معاذ، وأسيد بن حضري، : يكن أحد يعتد عليهم فضال بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).١(وعباد بن بشر رضي اهللا عنهم 
  .أسيد بن حضري، نقيب مل يشهد بدرا، يكىن أبا حيىي: قال ابن إسحاق

  .فان يف أسيد مزاح وطيب أخالق: ويقال



 أنه كان عند النيب - وكان فيه مزاح -روى حصني، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن أسيد بن حضري 
اصطرب، : أصربين، فقال: صلى اهللا عليه وسلم، فطعنه النيب صلى اهللا عليه وسلم بعود كان معه، فقال

فجعل : ، قالفكشف النيب صلى اهللا عليه وسلم قميصه: إن عليك قميصا وليس علي قميص، قال: قال
  إمنا أردت هذا يا: يقبل كشحه ويقول

  ).٢(رسول اهللا 
ملا هلك أسيد بن : حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن سامل، عن نافع، عن ابن عمر قال: أبو صاحل كاتب الليث

  .احلضري، وقام غرماؤه مباهلم، سأل عمر يف كم يؤدى مثرها ليوىف ما عليه من الدين
احتكم، وإمنا نقتص يف أربع سنني، : ما عليكم أن ال تباع، قالوا: قال لغرمائهيف أربع سنني، ف: فقيل له

  ومل يكن باع خنل أسيد أربع سنني من: فرضوا بذلك، فأقر املال هلم، قال
__________  

  ).١(التعليق رقم ) ٣٣٨(سبق خترجيه يف الصفحة ) ١(
  .إسناده قوي) ٢(

  .حصني هو ابن عبد الرمحن السلمي
 ووافقه الذهيب، ٢٨٨ / ٣باب يف قبلة اجلسد، وصححه احلاكم : يف االدب) ٥٢٢٤(داود أخرجه أبو 
  .جرير، عن حصني، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن أبيه، عن أسيد: من طريق
  .أقدين: وأصربين
  .استقد: واصطرب

  .القود: بالبصرذراعا وإن صربا فنصرب للدهر يريد * فإن يك يف أموالنا نضق ا : وقال هدبة من خشرم
(*)  

)١/٣٤٢(  

  

  ).١(عبد الرمحن بن عوف، ولكنه وضعه على يدي عبد الرمحن للغرماء 
هلك أسيد، وترك عليه أربعة آالف، وكانت أرضه تغل : عن نافع، عن ابن عمر قال: عبد اهللا بن عمر

  ).٢(نعم : لفا ؟ قالواهل لكم أن تقبضوا كل عام أ: يف العام ألفا، فأرادوا بيعها، فبعث عمر إىل غرمائه
مات أسيد سنة عشرين، ومجله عمر بني العمودين عمودي السرير حىت وضعه بالبقيع : قال حيىي بن بكري

  .، مث صلى عليه، وفيها أرخ موته الواقدي وأبو عبيد ومجاعة)٣(
  ).٤(ظننت أا العري، ولو ظننت أنه غزو ما ختلفت : وندم على ختلفه عن بدر، وقال

  .سبع جراحات) ٥( يوم أحد وقد جرح



__________  
  .إسناده ضعيف لضعف أيب صاحل، كاتب الليث، وهو عبد اهللا بن صاحل بن حممد بن مسلم اجلهين) ١(

  .صدوق كثري الغلط، ثبت يف كتابه وكانت فيه غفلة: قال احلافظ
  .سنده ضعيف فيه عبد اهللا بن عمر العمري) ٢(

عبيد اهللا "  وقد حترف فيه ٤٦ / ١" التاريخ الصغري " اري يف  والبخ١٣٧ / ٢ / ٣وأخرجه ابن سعد 
  .١١١ / ١" أسد الغابة " وانظر " عبد اهللا " بدل " بن عمر 

من طريق أيب الزنباع روح بن الفرج املصري، عن حيىي بن بكري، ) ٥٤٨(أخرجه الطرباين برقم ) ٣(
  . متروك ويف سنده الواقدي، وهو١٣٧ / ٢ / ٣وأخرجه ابن سعد ...قال

رواه الطرباين، وروي عن الواقدي بعضه، وإسنادمها :  وقال٣٣٠ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 
  .١١١ / ١" أسد الغابة " منقطع وانظر 

 من طريق الواقدي، حدثنا أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب سربة، عن ١٣٦ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤(
  .وسنده تالف... أمحد قالعبد اهللا بن أيب سفيان موىل ابن أيب

  " (*)االستيعاب " وهو خطأ النه مل يشهد بدرا كما تقدم، وما أثبتناه من " بدر " يف االصل ) ٥(

)١/٣٤٣(  

  

صاحب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، كان سيدا مطاعا من أشراف  *  الطفيل بن عمرو الدوسي- ٧٥
  .، أسلم قبل اهلجرة مبكة)١(لنور العرب، ودوس بطن من االزد، وكان الطفيل يلقب ذا ا

إن دوسا قد ! يا رسول اهللا : مسي الطفيل بن عمرو بن طريف ذا النور، النه قال: قال هشام بن الكليب
  .غلب عليهم الزىن فادع اهللا عليهم

اللهم نور له : " ابعث يب إليهم، واجعل يل آية، فقال! يا رسول اهللا : ، مث قال"اللهم اهد دوسا : " قال
."  

  ).٢(وذكر احلديث 
حدثنا الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، عن الطفيل الدوسي : ويف مغازي حيىي بن سعيد االموي

)٣.(  
__________  

، اجلرح ١١١: ، تاريخ خليفة١١٤، ١٣: ، طبقات خليفة١٧٥ / ١ / ٤: طبقات ابن سعد(*) 
، ٧٨ / ٣: ، أسد الغابة٢ / ٢٧٥ / ٨: ، ابن عساكر٢٢٠ / ٥: ، االستيعاب٤٨٩ / ٤: والتعديل

  .٦٧ - ٦٢ / ٧: ، ذيب تاريخ ابن عساكر٢٢٣ / ٥: ، االصابة١٤ / ١: العرب



  .واالصابة" أسد الغابة " ، و "االستيعاب " والتصحيح مما بعده ومن " ذو الطفيتني " يف االصل ) ١(
مد، عن أمحد بن الفضل،  من طريق أمحد بن حم٢٢٣ / ٥" االستيعاب " أخرجه ابن عبد الرب يف ) ٢(

: عن حممد بن جبري، عن احلارث بن أيب أسامة، عن حممد بن عمران االسدي، عن هشام بن الكليب، قال
النه وفد على " ذا النور " إمنا مسي الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة، بن سليم، بن فهم 

وسا قد غلب عليهم الزىن فادع اهللا عليهم، فقال يا رسول اهللا إن د: النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال
يا رسول اهللا ابعثين إليهم واجعل يل آية : مث قال" اللهم اهد دوسا : صلى اهللا عليه وسلم" رسول اهللا 
  .يهتدون ا

  .فسطع نور بني عينيه" اللهم نور له : " فقال
  .مثلة: يا رب إين أخاف أن يقولوا: فقال

  .فتحولت إىل طرف سوطه
  .كانت تضئ يف الليلة املظلمة فسمي ذا النورف

يف ) ٦٣٩٧(باب قصة دوس، والطفيل بن عمرو الدوسي، و : يف املغازي) ٤٣٩٢(وروى البخاري 
 من طريق سفيان، عن ابن ذكوان، ٤٤٨، ٢٤٣ / ٢يف الفضائل، وأمحد ) ٢٥٢٤(الدعوات، ومسلم 

بن عمرو إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، جاء الطفيل : عن عبد الرمحن االعرج، عن أيب هريرة قال
  .إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادع اهللا عليهم: فقال
  ".اللهم اهد دوسا وائت م : " فقال

  .إسناده ضعيف جدا لضعف الكيب) ٣(
  .وهو حممد بن السائب، وشيخه أيب صاحل باذام

  .٢٢٤ / ٥" االستيعاب " وانظر 
(*)  

)١/٣٤٤(  

  

   عن عثمان بن احلويرث، عن صاحل بن كيسان أنوذكره ابن إسحاق
كنت رجال شاعرا سيدا يف قومي، فقدمت مكة، فمشيت إىل رجاالت قريش، : الطفيل بن عمرو قال

إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل، فيصيبك ببعض حديثه، فإمنا حديثه : فقالوا
ا أدخل علينا، فإنه فرق بني املرء وأخيه، وبني املرء كالسحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك م

واهللا ال أدخل : وزوجته، وبني املرء وابنه، فواهللا ما زالوا حيدثوين شأنه، وينهوين أن أمسع منه حىت قلت
، مث غدوت إىل املسجد، فإذا )١(فعمدت إىل أذين، فحشوا كرسفا : املسجد إال وأنا ساد أذين، قال



 اهللا عليه وسلم، قائما يف املسجد، فقمت قريبا منه، وأىب اهللا إال أن يسمعين بعض برسول اهللا، صلى
واهللا إن هذا للعجز، وإين امرؤ ثبت، ما ختفى علي االمور حسنها وقبيحها، واهللا : قوله، فقلت يف نفسي

كالما ال تسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإال اجتنبته، فرتعت الكرسفة، فلم أمسع قط 
ما مسعت كاليوم لفظا أحسن وال أمجل منه، فلما ! يا سبحان اهللا : أحسن من كالم يتكلم به، فقلت

إن قومك جاؤوين فقالوا يل كذا وكذا، فأخربته مبا ! يا حممد : انصرف تبعته، فدخلت معه بيته، فقلت
، فاعرض علي دينك، فعرض قالوا، وقد أىب اهللا إال أن أمسعين منك ما تقول، وقد وقع يف نفسي أنه حق

إين أرجع إىل دوس، وأنا فيهم مطاع، وأدعوهم إىل االسالم لعل اهللا أن : علي االسالم فأسلمت، مث قلت
، فخرجت حىت أشرفت على ثنية "اللهم اجعل له آية تعينه : " يهديهم، فادع اهللا أن جيعل يل آية قال

  .قومي، وأيب هناك شيخ كبري، وامرأيت وولدي
لوت الثنية، وضع اهللا بني عيين نورا كالشهاب يتراءاه احلاضر يف ظلمة الليل، وأنا منهبط من فلما ع

  اللهم يف غري وجهي،: الثنية، فقلت
__________  

  .القطن: الكرسف) ١(
(*)  

)١/٣٤٥(  

  

 فإين أخشى أن يظنوا أا مثلة لفراق دينهم، فتحول فوقع يف رأس سوطي، فلقد رأيتين أسري على بعريي
إليك عين، فلست منك ولست : فأتاين أيب فقلت: إليهم، وإنه على رأس سوطي كأنه قنديل معلق، قال

ديين دينك، وكذلك أمي، ! أي بين : إين أسلمت واتبعت دين حممد، فقال: وما ذاك ؟ قلت: مين، قال
 اهللا عليه فأسلما، مث دعوت دوسا إىل االسالم، فأبت علي، وتعاصت، مث قدمت على رسول اهللا، صلى

، مث رجعت إليهم، "اللهم اهد دوسا : " غلب على دوس الزىن والربا فادع عليهم، فقال: وسلم، فقلت
وهاجر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فأقمت بني ظهرانيهم أدعوهم إىل االسالم، حىت استجاب 

هل بيت من دوس، منهم عن استجاب، وسبقتين بدر وأحد واخلندق، مث قدمت بثمانني أو تسعني أ
  .فكنت مع النيب، صلى اهللا عليه وسلم، حىت فتح مكة

  .ابعثين إىل ذي الكفني، صنم عمرو بن محمة، حىت أحرقه! يا رسول اهللا : فقلت
فأتيت، فجعلت أوقد عليه النار، مث قدمت على رسول اهللا، صلى اهللا عليه " أجل، فاخرج إليه : " قال

رجت إىل بعث مسيلمة ومعي ابين عمرو، حىت إذا كنت ببعض وسلم، فأقمت معه حىت قبض، مث خ
الطريق رأيت رؤيا، رأيت كأن رأسي حلق، وخرج من فمي طائر، وكأن امرأة أدخلتين يف فرجها، 



أما أنا فقد : خريا، فقلت: وكأن ابين يطلبين طلبا حثيثا، فحيل بيين وبينه، فحدثت ا قومي، فقالوا
، وأما الطائر فروحي، واملرأة االرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل أما حلق رأسي فقطعه: أولتها

  .شهيدا، وأما طلب ابين إياي، فما أراه إال سيعذر يف طلب الشهادة، وال أراه يلحق يف سفره هذا
  ).١(فقتل الطفيل يوم اليمامة، وجرح ابنه، مث قتل يوم الريموك بعد : قال

__________  
  .ابن إسحاق بال سند عن ٣٨٢ / ١ابن هشام ) ١(

 عن ابن إسحاق، عن عثمان بن احلويرث، عن صاحل بن كيسان، ٢٢٤ / ٥وذكره ابن عبد الرب 
  . من طريق الواقدي١٧٥ / ١ / ٤وأخرجه ابن سعد 

(*) =  

)١/٣٤٦(  

  

وقد عد ولده عمرو يف الصحابة، وكذا أبوه ينبغي أن يعد يف الصحابة فقد أسلم فيما ذكرنا، : قلت
  .لغنا أنه هاجر وال رأى النيب، صلى اهللا عليه وسلملكن ما ب

  
موىل أيب بكر الصديق وأمه محامة، وهو مؤذن رسول اهللا، صلى اهللا عليه ) ع * ( بالل بن رباح- ٧٦

وسلم، من السابقني االولني الذين عذبوا يف اهللا، شهدا بدرا، وشهد له النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على 
  .يثه يف الكتبالتعيني باجلنة، وحد

  .حدث عنه ابن عمر، وأبو عثمان النهدي، واالسود، و عبد الرمحن بن أيب ليلى، ومجاعة
  .ومناقبه مجة استوفاها احلافظ ابن عساكر، وعاش بضعا وستني سنة

  .من مولدي احلجاز: إنه حبشي، وقيل: يقال
  .أحدها بداريا يف سنة عشرين: ويف وفاته أقوال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، : اهللا، أول من أظهر إسالمه سبعةعن زر، عن عبد : عاصم
  .وعمار، وأمه مسية، وبالل، وصهيب، واملقداد

  سائرهم فأخذهم املشركون،] أما [ فاما النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر فمنعهما اهللا بقومهما، و 
__________  

  .٣٧ / ٤وانظر شرح املواهب = 
  ".فزوجي " يف املطبوع إىل " فروحي " فت كلمة وقد تصح

: ، طبقات خليفة٢٠٨: ، نسب قريش١٦٥ / ١ / ٣: ، الطبقات١٥ - ١٢ / ٦: مسند أمحد(*) 



، اجلرح ٥٣ / ١: ، التاريخ الصغري١٠٦ / ٢: ، التاريخ الكبري١٤٩، ٩٩: ، تاريخ خليفة٢٩٨، ١٩
، حلية ١٢١ - ١٢٠ / ٣:  االغاين،٣٢٣: ت: ، مشاهري علماء االمصار٣٩٥ / ٢: والتعديل
 / ٣: ، ابن عساكر٣٥٣ / ١٠: ، تاريخ دمشق٢٦ / ٢: ، االستيعاب١٥١ - ١٤٧ / ١: االولياء
: ، ذيب الكمال١٣٧ - ١٣٦ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٢٤٣ / ١: ، أسد الغابة١ / ٢٢٣
 ٢٩٩ / ٩:  جممع الزوائد،٢٤ / ١: ، العرب٣١ / ٢: ، تاريخ االسالم١٦ / ١: ، دول االسالم١٦٧

، ٢٧٣ / ١: ، االصابة٥٠٢ / ١: ، ذيب التهذيب٣٨٠ - ٣٧٨ / ٣: ، العقد الثمني٣٠٠ -
  :خالصة تذهيب الكمال

 / ٣: ، ذيب تاريخ ابن عساكر٣١ / ١: ، شذرات الذهب٣٠٨ - ٣٠٥ / ١٣: ، كرت العمال٥٣
٣١٨ - ٣٠٤.  

(*)  

)١/٣٤٧(  

  

 يف الشمس، فما منهم أحد إال واتاهم على ما أرادوا إال بالل، فإنه فألبسوهم أدراع احلديد، وصهروهم
هانت عليه نفسه يف اهللا، وهان على قومه، فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة، وهو 

  ).١(أحد، أحد : يقول
  .وله إسناد آخر صحيح

 عليه وسلم لبالل عند صالة عن أيب زرعة، عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا: أبو حيان التيمي
" حدثين بأرجى عمل عملته يف االسالم، فإين قد مسعت الليلة خشفة نعليك بني يدي يف اجلنة : " الصبح

ما عملت عمال أرجى من أين مل أتطهر طهورا تاما يف ساعة من ليل والار إال صليت لريب ما كتب : قال
  ).٢(يل أن أصلي 

أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدعا بالال، : ريدة، مسعت أيب يقولحدثنا ابن ب: حسني بن واقد
مب سبقتين إىل اجلنة ؟ ما دخلت اجلنة قط إال مسعت خشخشتك أمامي، إين دخلت اجلنة : " فقال

فقال " لعمر : ملن هذا ؟ قالوا: البارحة، فسمعت خشخشتك أمامي، وأتيت على قصر من ذهب، فقلت
إال صليت ركعتني، وما أصابين حدث إال توضأت، ورأيت أن هللا علي ركعتني ما أذنت قط : بالل

  ) "٣(ا : " أركعهما، فقال
__________  

  .إسناده حسن) ١(
عثمان بن أيب شيبة، وأيب بكر بن أيب شيبة، عن :  من طريق١٤٩ / ١" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 



، وابن ١٦٦ / ١ / ٣، وأخرجه ابن سعد ...بد اهللابن أيب بكري، عن زائدة، عن عاصم، عن زر، عن ع
، ...جرير بن عبد احلميد، عن منصور، عن جماهد قال:  من طريق٤٨ / ٣" االستيعاب " عبد الرب يف 

  . ووافقه الذهيب٢٤٨ / ٣بأطول مما هنا، وهذا سند صحيح لكنه مرسل، صححه احلاكم 
  .٣١٦ / ١٢" االصابة " وانظر 

  .باب فضل الطهور بالليل والنهار: يف التهجد) ١١٤٩(أخرجه البخاري ) ٢(
  .باب فضائل بالل: يف الفضائل) ٢٤٢٨(ومسلم 
  .احلركة وزنا ومعىن: واخلشفة

  .الصوت ليس بالشديد: اخلشفة: وقال أبو عبيد
  .باب قصر عظيم لعمر يف اجلنة: يف املناقب) ٣٦٩٠(، والترمذي ٣٦٠، ٣٥٤ / ٥أخرجه أمحد ) ٣(

 ٢٨٥ / ٣ وصححه احلاكم ١٥٠ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف "الكبري " يف ) ١٠١٢(والطرباين 
  .ووافقه الذهيب
  .انظر ما قبله

(*)  

)١/٣٤٨(  

  

بالل : ما هذه ؟ قيل: دخلت اجلنة، فسمعت خشفة فقلت: عن ثابت، عن أنس مرفوعا: محاد بن سلمة
)١.(  

أنا سابق : السباق أربعة:  عليه وسلم، قالعن ثابت، عن أنس أن النيب، صلى اهللا: عمارة بن زاذان
  ).٢(العرب، وسلمان سابق الفرس، وبالل سابق احلبشة، وصهيب سابق الروم 

  ).٣(أول من أذن بالل : عن القاسم بن عبد الرمحن، قال: املسعودي
  ).٤(أبو بكر سيدنا أعتق بالال سيدنا : عن جابر، قال عمر: ابن املنكدر

وبالل عبد اهللا خري بالل فقال : أن شاعرا مدح بالل بن عبد اهللا بن عمر، فقال: عن سامل: عمر بن محزة
  .كذبت، بل وبالل رسول اهللا خري بالل: ابن عمر

__________  
، ٣٩٠، ٣٧٢ / ٣، وأخرجه أمحد .. من طرق عن محيد عن أنس٢٦٣، ١٧٩ / ٣أخرجه أمحد ) ١(

باب مناقب عمر : يف فضائل الصحابة) ٣٦٧٩( من طريق عبد العزيز والبخاري ١٥٠ / ١وأبو نعيم 
: كلهم من طريق حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا، قال) ٧٠٢٤(و ) ٥٢٢٦(بن اخلطاب، و 

  .رأيتين دخلت اجلنة: " قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم



  .فإذا أنا بالرميصاء امرأة أيب طلحة
ملن هذا ؟ فقال : يت قصرا بفنائه جارية، فقلتهذا بالل، ورأ: من هذا ؟ فقال: ومسعت خشفة، فقلت

  .لعمر
  .فأردت أن أدخله فانظر إليه، فذكرت غريتك

  .؟" أعليك أغار : فقال عمر
  .وانظر ما قبله أيضا

  .إسناده ضعيف لسوء حفظ عمارة بن زاذان) ٢(
ة بن تفرد به عمار: ، وقال٢٨٥ / ٣، واحلاكم ١٨٥ و ١٤٩ / ١" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 
  .زاذان، وأقره الذهيب

  .١٦٧ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(
 وأبو نعيم يف ١٦٦ / ١ / ٣باب مناقب بالل، وابن سعد : يف املناقب) ٣٧٥٤(أخرجه البخاري ) ٤(
  ).١٠١٥( ووافقه الذهيب، وهو يف الطرباين ٢٨٤ / ٣، وصححه احلاكم ١٤٧ / ١" احللية " 

(*)  

)١/٣٤٩(  

  

  ".حر وعبد : " فقلت من اتبعك، قال): ١(بسة ويف حديث عمرو بن ع
  ).٢(فإذا معه أبو بكر وبالل 

  .أبو عبد الكرمي، وأبو عبد اهللا، وأبو عمرو، نقلها احلافظ أبو القاسم: ويف كنية بالل ثالثة أقوال
__________  

  ".عبسة حترفت يف املطبوع إىل عنبسة ) ١(
باب إسالم عمرو بن عبسة، عن : ة املسافرينيف صال) ٨٣٢(هو قطعة من حديث أخرجه مسلم ) ٢(

كنت، وأنا يف اجلاهلية، أظن أن الناس على ضاللة، وأم : " قال عمرو بن عبسة السلمي: أيب أمامة قال
  .ليسوا علي شئ وهم يعبدون االوثان

  .فسمعت برجل، مبكة، خيرب أخبارا، فقعدت على راحليت فقدمت عليه
  .يه وسلم، مستخفيا، جزءاء عليه قومه، فتلطفت حىت دخلت عليه مبكةفإذا رسول اهللا، صلى اهللا عل

  .أنا نيب: ما أنت ؟ قال: فقلت له
  .أرسلين اهللا: وما نيب ؟ قال: فقلت
أرسلين بصلة االرحام، وكسر االوثان، وأن يوحد اهللا ال يشرك به : وبأي شئ أرسلك ؟ قال: فقلت



  .شئ
  ).ومعه يومئذ أبو بكر وبالل ممن آمن به: وقال(د حر وعب: فمن معك على هذا ؟ قال: قلت له
  .إين متبعك: فقلت
  إنك ال تستطيع ذلك يومك هذا، أال ترى حايل وحال الناس ؟: قال

  .ولكن ارجع إىل أهلك، فإذا مسعت يب قد ظهرت، فائتين
  .فذهبت إىل أهلي: قال

لت أخترب االخبار، وأسأل الناس فجع: وقدم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، املدينة، وكنت يف أهلي
  .حني قدم املدينة، حىت قدم علي نفر من أهل يثرب، من أهل املدينة

الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم : ما فعل هذا الرجل الذي قدم املدينة ؟ فقالوا: فقلت
  .يستطيعوا ذلك

  . نعم أنت الذي لقيتين مبكة:يا رسول اهللا أتعرفين ؟ قال: فقدمت املدينة، فدخلت عليه، فقلت
  .بلي: فقلت: قال

  .صل صالة الصبح: يا نيب اهللا، أخربين عما علمك اهللا، وأجهله ؟ أخربين عن الصالة ؟ قال: فقلت
  .مث أقصر عن الصالة حىت تطلع الشمس، حىت ترتفع، فإا تطلع، حني تطلع، بني قرين شيطان

  .حينئذ يسجد هلا الكفار
شهودة حمضورة، حىت يستقل الضل بالرمح، مث أقصر عن الصالة، فإن حينئذ مث صل فإن الصالة م

  .تسجر جهنم
فإذا أقبل الفئ فصل فإن الصالة مشهودة حمضورة حىت تصلي العصر، مث أقصر عن الصالة حىت تغرب 

  .الشمس
  .فإا تغرب بني قرين شيطان وحينئذ يسجد هلا الكفار

  .ثين عنهفالوضوء ؟ حد: فقلت يا نيب اهللا: قال
  .ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إال خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه: قال

  .مث إذا غسل وجهه كما أمره اهللا إال خرت خطايا وجهه من أطراف حليته مع املاء
  .مث يغسل يديه إىل املرفقني إال خرت خطايا يديه من أنامله مع املاء

  .ايا رأسه من أطراف شعره مع املاءمث ميسح رأسه إال خرت خط
  .مث يغسل قدميه إىل الكعبني إال خرت خطايا رجليه من أنامله مع املاء

فإن قام فصلى، فحمد اهللا، وأثىن عليه، وجمده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه هللا إال انصرف من خطيئته 
  ".كهيئته يوم ولدته أمه 
  .وجرءاء مفردها جرئ

  .تسلطاالقدام وال: واجلرأة



  .أسأهلا: وأخترب االخبار
  = (*)أي تشهدها : ومشهودة

)١/٣٥٠(  

  

حدث عنه أبو بكر، وعمر، وأسامة بن زيد، وابن عمر، وكعب بن عجرة، والصناحبي، واالسود، : وقال
  .وأبو إدريس اخلوالين، وسعيد بن املسيب، وابن أيب ليلى، واحلكم بن مينا، وأبو عثمان النهدي

  ر أحد التلفى، عن حممد بن املنكدر، عن جابر، عنقال أيوب بن سيا
  ).١" (أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لالجر : " أيب بكر، عن بالل، قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢(بالل بن عبد اهللا من مولدي السراة، كانت أمه محامة لبين مجح : وقال حممد بن سعد
، مؤذن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، مات بالشام، وذكر )٣(بالل، أخو خالد وغفرة : وقال البخاري
  .الكىن الثالثة

__________  
  .املالئكة= 

  .أي حيضرها أهل الطاعات: وحمضورة
  .أي يف حالة االستواء حيث ال مييل الظل ال إىل املشرق وال إىل املغرب: ويستقل الظل بالرمح

وذكره " الكبري " يف ) ١٠١٦(ه الطرباين كذاب، وأخرج: تركة النسائي، وقال حيىي: أيوب) ١(
  .حديث غريب، وأيوب متروك:  ونسبه إىل البزار، وقال٣١٥ / ١" امع " اهليثمي يف 

  .لكن احلديث صحيح من طريق آخر
باب وقت : يف الصالة) ٤٢٤(، وأبو داود ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠ / ٤ و ٤٦٥ / ٣فقد أخرجه أمحد 

 يف ٢٧٢ / ١ باب ما جاء يف االسفار بالفجر، والنسائي :يف الصالة) ١٥٤(الصبح، والترمذي 
، ١٠٥ / ١باب وقت صالة الفجر، والطحاوي : يف الصالة) ٦٧٢(باب االسفار، وابن ماجه : الصالة

 كلهم من طريق عاصم بن عمر بن قتادة، عن حممود بن لبيد، عن رافع بن خديج، ٢٧٧ / ١والبيهقي 
  .، وهذا سند صحيح...قال

  .وغري واحد من العلماء) ٢٦٣) (٢٦٢(حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان : مذيوقال التر
أن يدخل يف الفجر وقت التغليس ويطول القراءة، حىت ينصرف : ومعىن احلديث كما قال الطحاوي

  .عنها مسفرا
  .وهذا قول أيب حنيفة، وأيب يوسف، واحلسن: وقال

  ".إعالم املوقعني " وانظر 



  .١٦٥ / ١ / ٣بن سعد ال" الطبقات " يف ) ٢(
  .كذا يف االصل) ٣(

  .٥٣ / ١للبخاري " التاريخ الصغري " وكذلك هي يف " غفرية " ويف أسد الغابة، واالصابة 
(*)  

)١/٣٥١(  

  

كان شحيحا على دينه، وكان يعذب يف : كنت عند ابن املسيب فذكر بالال، فقال: قال عطاء اخلراساين
لو كان عندنا شئ، ابتعنا بالال، فلقي أبو بكر العباس، :  وسلم، فقالاهللا، فلقي النيب، صلى اهللا عليه

  ).١(فقال اشتر يل بالال، فاشتراه العباس، وبعث به إىل أيب بكر، فأعتقه 
كان موايل بالل يضجعونه على بطنه، : أنبأنا أيب، عن داود، عن الشعيب قال: حممد بن خالد الطحان
ريب اهللا أحد أحد، ولو أعلم كلمة أحفظ لكم منها : لعزى، فيقولدينك الالت وا: ويعصرونه، ويقولون

لو أيب إال : اشتر أخاك يف دينك، فاشتراه بأربعني أوقية، فأعتقه، فقالوا: فمر أبو بكر م، فقالوا! لقلتها 
  ).٢( ال شتريته - لشئ كثري -وأقسم باهللا لو أبيتم إال بكذا وكذا : أوقية لبعناه، فقال

  ).٣(أن أبا بكر اشتراه بعبد أسود مشرك من أمية بن خلف ويف السرية 
مر ورقة بن نوفل ببالل، وهو يعذب على االسالم، يلصق ظهره : عن أبيه قال: هشام بن عروة

يا بالل صربا، والذي نفسي بيده لئن قتلتموه الختذنه حنانا : أحد أحد، فقال: بالرمضاء، وهو يقول
)٤.(  

  .هذا مرسل
  . ذلك الوقتومل يعش ورقة إىل

  عن ابن سريين أن بالال ملا ظهر مواليه على إسالمه مطوه يف: هشام
__________  

عبد الرزاق، عن معمر عن عطاء، وهو :  من طريق٣٢ / ٢" االستيعاب " أخرجه ابن عبد الرب يف ) ١(
  .٢٤٣ / ١" أسد الغابة " يف 
  .حممد بن خالد الطحان ضعيف) ٢(
  .٣١٨ / ١ابن هشام ) ٣(
  .٢٤٣ / ١" أسد الغابة " ، و ١٤٨ / ١" احللية " ، و ٣١٨ / ١ابن هشام ) ٤(

(*)  

)١/٣٥٢(  



  

  .أحد أحد: إهلك الالت والعزى، وهو يقول: الشمس، وعذبوه، وجعلوا يقولون
  .اشتره: عالم تقتلونه ؟ فإنه غري مطيعكم، قالوا: قبلغ أبا بكر، فأتاهم، فقال

  ).١(فاشتراه بسبع أواق، فأعتقه 
عن : ابن عيينة) ٢(قد أعتقته : الشركة يا أبا بكر، قال: أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالو

لو : اشترى أبو بكر بالال وهو مدفون يف احلجارة خبمس أواق ذهبا، فقالوا: إمساعيل، عن قيس قال
  ).٣(لو أبيتم إال مئة أوقية الخذته : أبيت إال أوقية لبعناكه، قال

  .إسناده قوي
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن املقدام بن شريح، عن أبيه، عن سعد، قال): ٤(رائيل إس

اطرد هؤالء عنك فال جيترؤون علينا، وكنت أنا وابن مسعود وبالل ورجل : ستة نفر، فقال املشركون
  ).٥ ] (٥٣، ٥٢: االنعام[ اآليتني ) وال تطرد الذين يدعون رم(من هذيل وآخران، فأنزل اهللا 

__________  
  .، ومط الشئ ميطه مطأ إذا مده١٦٥ / ١ / ٣ابن سعد ) ١(

  ".حطوه " يف املطبوع إىل " مطوه " وقد حترفت 
عارم بن الفضل، عن محاد بن زيد، عن أيوب، عن :  من طريق١٦٥ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .حممد بن سريين
  .ورجاله ثقات لكنه منقطع

  .١٥٠ / ١" حلية االولياء "  يف أخرجه أبو نعيم) ٣(
  ".إمساعيل " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(

  .وإسرائيل هو ابن يونس بن أيب إسحاق السبيعي، اهلمداين، الثقة
  .باب فضائل سعد بن أيب وقاص: يف فضائل الصحابة) ٤٦) (٢٤١٣(أخرجه مسلم ) ٥(

قيس : باب جمالسة الفقراء، من طريق: يف الزهد) ٤١٢٨(يف التفسري، وابن ماجه ) ١٣٢٦٣(والطربي 
  .بن الربيع عن املقدام بن شريح به

 ونسبه إىل أمحد والفريايب، وعبد بن محيد، والنسائي، وابن ١٣ / ٣" الدر املنثور " وذكره السيوطي يف 
  املنذر، وابن أيب حامت، وابن حبان، وأيب

  .وأيب نعيمالشيخ، وابن مردويه، والبيهقي يف دالئل النبوة، واحلاكم، 
(*)  

)١/٣٥٣(  

  



  ).١" (بالل سابق احلبشة : " عن يونس عن احلسن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن علية
ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وعك أبو بكر وبالل، فكان أبو بكر إذا أخذته : قالت عائشة
ن شراك نعله وكان بالل إذا أقلع عنه يرفع واملوت أدىن م* كل امرئ مصبح يف أهله : احلمى يقول

* بواد وحلي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه جمنة * أال ليت شعري هل أبينت ليلة : عقريته ويقول
وهل يبدون يل شامة وطفيل اللهم العن عتبة، وشيبة، وأمية بن خلف، كما أخرجانا من أرضنا إىل أرض 

  ).٢(الوباء 
  قال رسول: بيعة، عن احلسن، عن أنس قالعن أيب ر: احلسن بن صاحل

__________  
  . وهو منقطع٥٩ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(

  .وقد تقدم من طريق آخر قبل قليل
باب : يف مناقب االنصار) ٣٩٢٦(، )١٢(باب : يف فضائل املدينة) ١٨٨٩(أخرجه البخاري ) ٢(

باب عيادة الرجال النساء، : يف املرضى) ٥٦٥٤(مقدم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه املدينة، و 
  .باب من دعا برفع الوباء واحلمى: فيه) ٥٦٧٧(و 

ومتامه، مث ...هشام، عن أبيه، عن عائشة:  كلهم من طريق١٦٥ / ١ / ٣، وابن سعد ٢٦٠ / ٦وأمحد 
 بارك لنا يف اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم: " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،

  .صاعنا، ويف مدنا، وصححها لنا
  .وقدمت املدينة وهي أوبأ أرض اهللا: قالت" وانقل محاها إىل اجلفحة 

  ".ماء آجنا :  تعين-وكان بطحان جيري جنال : قالت
  .بضم أوله، أصابه الوعك وهو احلمى: ووعك
  .أي مصاب باملوت صباحا: بوزن حممد: ومصبح

  .ون يف وجه النعلاليسر الذي يك: شراك نعله
  أي يرفع صوته بغناء: ويرفع عقريته

  .أو بكاء
  .موضع على أميال من مكة وكان به سوق: وجمنة

  .جبالن بقرب مكة: شامة وطفيل
  .كنت أحسبهما جبلني حىت ثبت عندي أما عينان: وقال اخلطايب

  ".عن جمنة " إىل " أقلع عنه " يف قوله " عنه " وقد حترفت يف املطبوع 
  ".بواد " بدل " بفخ : "  وفيه٣١٥ / ٣" معجم البلدان " البيات يف وا

(*)  



)١/٣٥٤(  

  

  ).١" (علي، وعمار، وبالل : اشتاقت اجلنة إىل ثالثة: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أبو ربيعة عمر بن ربيعة االيادي ضعيف

نعم املرء بالل سيد : " هعن قتادة، عن القاسم بن ربيعة، عن زيد بن أرقم يرفع): ٢(حسام بن مصك 
  ).٣" (املؤذنني يوم القيامة، واملؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة 

  .وله طرق أخر ضعيفة
  ".بالل بناقة من نوق اجلنة فريكبها ) ٤(يؤتى : " ويروى بإسناده واه من مراسيل كثري بن مرة

سادة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلمبن جابر، قال رسول ) ٥(ابن املبارك، عن عبد الرمحن بن يزيد 
  ).٦" (لقمان والنجاشي وبالل ومهجع : السودان

__________  
هذا حديث حسن غريب ال : باب مناقب سلمان، وقال: يف املناقب) ٣٧٩٨(أخرجه الترمذي ) ١(

  . ووافقه الذهيب١٣٧ / ٣نعرفه إال من حديث احلسن بن صاحل، وصححه احلاكم 
  . وفيه رابع هلم وهو املقداد١٩٠ / ١" احللية " وأبو نعيم يف " بالل  " بدل" سلمان " وفيهما 

رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح، غري أيب ربيعة :  وقال٣٤٤ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 
  .االيادي

  .وقد حسن الترمذي حديثه
  .٣٠٧ / ٩أيضا " امع " وانظر 

يف " مصك " ضعيف يكاد أن يترك وقد حترفت ": تقريب ال" حسام بن مصك قال احلافظ يف ) ٢(
  ".معيك " املطبوع إىل 

  .١٤٧ / ١" احللية " إسناده ضعيف لضعف حسام بن مصك، وأخرجه أبو نعيم يف ) ٣(
  .تفرد به حسام:  وقال٢٨٥ / ٣وصححه احلاكم 

  .إىل ابن عدي، والطرباين) ٣٣١٦٤(ونسبه صاحب الكرت 
باب فضل : يف الصالة) ٣٨٧(صحيح بشاهده عند مسلم " ول الناس أعناقا املؤذنون أط: " لكن قوله

  .االذان، من حديث معاوية
  ".توىل " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
إسناده ) ٦(وهو عبد الرمحن بن يزيد بن جابر االزدي، الداراين، " زيد " حترفت يف املطبوع إىل ) ٥(

خري السودان : " ريق آخر عن واثلة بن االسقع بلفظ من ط٢٨٤ / ٣ضعيف الرساله، وأخرجه احلاكم 
ومهجع ال يعرف يف موايل النيب " لقمان وبالل ومهجع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ثالثة



صلى اهللا عليه وسلم، وليس هو من السودان، وإمنا هو عريب من عك، أصابه سباء، فمن عليه عمر، 
  .فأعتقه
  .٢٩٧ / ٩" االصابة " انظر 
(*)  

)١/٣٥٥(  

  

  ).١(رواه معاوية بن صاحل، عن االوزاعي معضال 
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالال وقت الفتح، فأذن فوق الكعبة : هشام بن عروة عن أبيه قال

)٢.(  
حدثنا إمساعيل بن أيب أويس، حدثنا عبد الرمحن بن سعد بن عمار املؤذن، حدثين ابن : وقال ابن سعد

أن النجاشي : بن حممد، وعمار بن حفص، وأخوه عمر، عن آبائهم، عن أجدادهم) ٣(اهللا عمي عبد 
بعث بثالث عرتات إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأعطى عليا واحدة، وعمر واحدة، وأمسك 

 مث واحدة، فكان بالل ميشي ا بني يديه يف العيدين حىت يأيت املصلى، فريكزها بني يديه، فيصلي إليها،
  .كان ميشي ا بني يدي أيب بكر، مث كان سعد القرظ ميشي ا بني يدي عمر وعثمان

إىل أيب بكر الصديق، ) [ ٤(وملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، جاء بالل يريد اجلهاد : قالوا
ضل عمل أف: " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول! يا خليفة رسول اهللا : فقال له

  ".املؤمن اجلهاد يف سبيل اهللا 
  فما تشاء يا بالل ؟: فقال أبو بكر

  ].أردت أن أرابط يف سبيل اهللا حىت أموت : قال
وحرميت وحقي، فقد كربت، وضعفت، واقترب أجلي، فأقام معه ! أنشدك باهللا يا بالل : قال أبو بكر

  حىت تويف، مث أتى عمر، فرد عليه، فأىب بالل،
__________  

  .احلديث املعضل هو الذي سقط من إسناده اثنان على التوايل، وهو من أقسام الضعيف ال نقطاعه) ١(
  .مرسل) ٢(

عارم بن الفضل، عن محاد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أيب :  من طريق١٦٧ / ١ / ٣وأخرجه ابن سعد 
  .مليكة وغريه

  .ورجاله ثقات لكنه مرسل أيضا
  .٤١٣ / ٢وانظر ابن هشام 



  ".عبد الرمحن " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".يريد اجلهاد " سقط من املطبوع ) ٤(

(*)  

)١/٣٥٦(  

  

إىل سعد فقد أذن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : النداء ؟ قال] أن أجعل [ إىل من ترى : فقال
  ).١(فجعله عمر إىل سعد وعقبه 

 أبا بكر ملا قعد على املنرب يوم اجلمعة، قال له عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب، أن: محاد بن سلمة
  .فائذن يل يف الغزو: قال] هللا : قال[ أعتقتين هللا أو لنفسك ؟ : بالل

  .فأذن له
  ).٢(فذهب إىل الشام، فمات مث 

حدثنا أمحد بن عبد الرمحن القرشي، حدثنا الوليد بن مسلم، أخربين سعيد بن : حممد بن نصر املروزي
بن جابر وغريمها أن بالالمل يؤذن الحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأراد عبد العزيز، وا

  .إن كنت أعتقتين هللا، فخل سبيلي: اجلهاد، فأراد أبو بكر منعه، فقال
فكان بالشام حىت قدم عنمر اجلابية، فسأل املسلمون عمر أن يسأل هلم بالال يؤذن هلم، فسأله، : قال

  . كان أكثر باكيا من يومئذ، ذكرا منهم للنيب، صلى اهللا عليه وسلمفأذن يوما، فلم ير يوما
  ).٣(فنحن نرى أن أذان أهل الشام عن أذانه يومئذ : قال الوليد

قدمنا الشام مع عمر، فأذن بالل، فذكر الناس النيب، : عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: هشام بن سعد
  . منهصلى اهللا عليه وسلم، فلم أر يوما أكثر باكيا

  أنبأنا حممد بن الفيض بدمشق، حدثنا أبو إسحاق): ٤(أبو أمحد احلاكم 
__________  

  ).١٠٧٦(، وأخرجه الطرباين خمتصرا أيضا )١٠١٣( والطرباين ١٦٨ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
رواه الطرباين وفيه عبد الرمحن بن سعد، وهو :  وقال٢٧٤ / ٥" امع " وذكر بعضه اهليثمي يف 

  .يفضع
  .سنده منقطع، وعلي بن زيد ضعيف) ٢(

  .١٦٩ / ١ / ٣وأخرجه ابن سعد 
  .رجاله ثقات لكنه منقطع) ٣(
  .هو حمدث خراسان، االمام احلافظ حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق، النيسابوري الكرابيسي) ٤(



 يف هذه هو إمام عصره: بقوله" املستدرك " وصفه تلميذه احلاكم صاحب " الكىن " مؤلف كتاب 
  . ه٣٧٨الصنعة، كثري التصنيف، مقدم يف معرفة شوارد الصحيح، واالسامي والكىن، تويف سنة 

  .٩٧٧ - ٩٧٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر 
(*)  

)١/٣٥٧(  

  

إبراهيم بن حممد بن سليمان بن أيب الدرداء، حدثين أيب عن جدي سليمان، عن أم الدرداء، عن أيب 
وأخي أبو روحية الذي آخى : الشام، سأل بالل أن يقره به، ففعل، قالملا دخل عمر : الدرداء قال

رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بيين وبينه، فرتل بداريا يف خوالن، فأقبل هو وأخوه إىل قوم من 
إنا قد أتيناكم خاطبني، وقد كنا كافرين فهدانا اهللا، ومملوكني فأعتقنا اهللا، وفقريين، : خوالن، فقالوا

  .انا اهللا، فإن تزوجونا، فاحلمد هللا، وإن تردونا، فال حول وال قوة إال باهللافأغن
  .فزوجومها

ما هذه اجلفوة يا بالل ؟ أما آن لك : مث إن بالال رأى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف منامه وهو يقول
  .أن تزورين

  فانتبه حزينا، وركب راحلته، وقصد املدينة، فأتى قرب
 عليه وسلم، فجعل يبكي عنده، وميرغ وجهه عليه، فأقبل احلسن واحلسني، فجعل النيب، صلى اهللا

  .نشتهي أن نسمع أذانك! يا بالل : يضمهما ويقبلهما، فقاال له
أشهد أن ال : اهللا أكرب، اهللا أكرب ارجتت املدينة، فلما أن قال: ففعل، وعال السطح، ووقف، فلما أن قال

: أشهد أن حممدا رسول اهللا، خرجت العواتق من خدورهن، وقالوا: ا قالإله إال اهللا، ازداد رجتها، فلم
بعث رسول اهللا، فما رؤي يوم أكثر باكيا وال باكية باملدينة بعد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، من 

  ).١(ذلك اليوم 
  .إسناده لني وهو منكر

  بكر،ذكر عمر فضل أيب : قال) ٢(حدثنا الليث، عن حيىي بن سعيد : قتيبة
__________  

  . بغري سند٢٤٥ - ٢٤٤ / ١" أسد الغابة " أورده بطوله ابن االثري يف ) ١(
  .وما اثبتناه هو الصواب" سعد " يف االصل ) ٢(

  .وهو حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو االنصاري، النجاري، أبو سعيد القاضي
(*)  



)١/٣٥٨(  

  

  .حسنة من حسناتهوهذا سيدنا بالل : يصف مناقبه، مث قال) ١(فجعل 
بلغ بالال أن ناسا يفضلونه على : حدثنا ابن فضيل، حدثنا إمساعيل، عن قيس، قال: أبو هشام الرفاعي

  .كيف يفضلوين عليه وإمنا أنا حسنة من حسناته: أيب بكر، فقال
 حدثين من رأى بالال رجال آدم، شديد االدمة،: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: الواقدي

  ).٣(، له شعر كثري، وخفيف العارضني، به مشط كثري، وكان ال يغري )٢(حنيفا، طواال، أجنا 
  .كان بالل ترب أيب بكر: وقيل

  غدا نلقى االحبة حممدا: ملا احتضر بالل قال: قال سعيد بن عبد العزيز
  !.وافرحاه : فقال! واوياله : تقول امرأته: وحزبه، قال

تويف بالل سنة عشرين : لتيمي، وابن إسحاق، وأبو عمر الضرير، ومجاعةإبراهيم ا) ٤(قال حممد بن 
  .بدمشق

  .ودفن بباب الصغري وهو ابن بضع وستني سنة: قال الواقدي
  ).٥(دفن بباب كيسان : وقال علي بن عبد اهللا التميمي

  .محل من داريا، فدفن بباب كيسان: وقال ابن زيد
  مات سنة: وقيل

__________  
  .من املطبوع" فجعل " ة سقطت لفظ) ١(
  .أحدب الظهر: أجنأ) ٢(
  .يف سنده جهالة، والواقدي متروك) ٣(

  .من املطبوع" بن " سقطت لفظة ) ٤ (١٧٠ / ١ / ٣وأخرجه ابن سعد 
  .منسوب إىل كيسان موىل معاوية) ٥(

  .١٨٥ / ١البن عساكر " تاريخ دمشق " وهو بالقرب من الباب الشرقي، وانظر 
(*)  

)١/٣٥٩(  

  

  .إحدى وعشرين
  .مات بالل يف داريا ومحل فقرب يف باب الصغري: وقال مروان بن حممد الطاطري



إن قربه بداريا، مبقربة : مسعت مجاعة من خوالن يقولون": تاريخ داريا " وقال عبد اجلبار بن حممد يف 
  .خوالن

و سعد االنصاري عن علي حدثنا حممد بن أيب أسامة احلليب، حدثنا أب: فقال) ١(وأما عثمان بن خرزاذ 
  .قال مات بالل حبلب، ودفن بباب االربعني: بن عبد الرمحن

  أربعة، املتفق عليها" الصحيحني " جاء عنه أربعة وأربعون حديثا، منها يف 
  .واحد

  .وانفرد البخاري حبديثني ومسلم حبديث موقوف
  

هللا بن قيس بن زائدة بن االصم بن عبد ا: خمتلف يف امسه، فأهل املدينة يقولون *  ابن أم مكتوم- ٧٧
  .رواحة القرشي العامري

  .وأما أهل العراق، فسموه عمرا
  .هي عاتكة بنت عبد اهللا بن عنكثة بن عامر بن خمزوم بن يقظة املخزومية: وأمه أم مكتوم

  .من السابقني املهاجرين
   وأيب حمذورة،وكان ضريرا مؤذنا لرسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم مع بالل، وسعد القرظ،

__________  
  .هو عثمان بن عبد اهللا، بن حممد بن خرزاذ بضم اخلاء وتشديد الراء بعدمها زاي) ١(

  ".جرزاد "  ه وقد حترفت يف املطبوع إىل ٢٨١ثقة، مات سنة 
، حلية ٥٣: ت: ، مشاهري علماء االمصار٢٩٠: ، املعارف١٥٠ / ١ / ٤: طبقات ابن سعد(*) 

 / ١: ، العرب٢٩٦ - ٢٩٥ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات٤١ / ٧: الستيعاب، ا٤ / ٢: االولياء
  ).٥٧٦٤(، االصابة ت ٢٦٣ / ٤، أسد الغابة ٢٨ / ١، شذرات الذهب، ٨٣ / ٧: ، االصابة١٩
(*)  

)١/٣٦٠(  

  

  .مؤذن مكة
خلفه على هاجر بعد وقعة بدر بيسري، قاله ابن سعد، وقد كان النيب، صلى اهللا عليه وسلم حيترمه، ويست

  .املدينة، فيصلي ببقايا الناس
) ١(استخلف النيب صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم يوم الناس، وكان ضريرا : قال الشعيب

  .وذلك يف غزوة تبوك



  ).٢(كذا قال، واحملفوظ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا استعمل على املدينة عامئذ علي بن أيب طالب 
  ).٣(خلف النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ابن أم مكتوم مرتني على املدينة وكان أعمى است: وقال قتادة

  ، عن الشعيب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على)٤(وروى جمالد 
  ).٥(املدينة يف غزوة بدر 

ا مصعب بن أول من قدم علين: فهذا يبطل ما تقدم، ويبطله أيضا حديث أيب إسحاق عن الرباء قال
  ).٦(هم أوالء على أثري : ما فعل من وراءك ؟ قال: عمري، مث أتانا بعده عمرو بن أم مكتوم، فقالوا له

أول من قدم علينا مصعب بن عمري، وابن أم مكتوم، فجعال : عن أيب إسحاق، مسع الرباء يقول: شعبة
  ).٧(يقرئان الناس القرآن 

__________  
  .٥١ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(
غزوة تبوك، من حديث : يف املغازي، باب) ٤٤١٦(يشري إىل احلديث الذي أخرجه البخاري ) ٢(

  .أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، خرج إىل تبوك واستخلف عليا" مصعب بن سعد عن أبيه 
نه ال نيب أال ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى، إال أ: أختلفين يف الصبيان والنساء ؟ قال: قال

  ".بعدي 
) ٥٩٥( وأبو داود ١٩٢، ١٣٢ / ٣ ووصله أمحد ١٥١ / ١ / ٤أخرجه هكذا مرسال ابن سعد ) ٣(

باب يف الضرير يوىل، كالمها من طريق : يف اخلراج واالمارة) ٢٩٣١(باب إمامة االعمى و : يف الصالة
  .ابن مهدي عن عمران القطان، عن قتادة، عن أنس

  .بن عمري اهلمداينهو جمالد بن سعيد ) ٤(
  ".جماهد " ليس بالقوي، وقد تغري بأخرة، وقد تصحف يف املطبوع إىل 

  .١٥١ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٥(
  .١٥١ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٦(
  . ورجاله ثقات٦٣٤ / ٣، واحلاكم ١٥١ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٧(

(*)  

)١/٣٦١(  

  

  .وأنا صغري: مىت ذهبت عينك ؟ قلت: عند أنس، قالكنت : حدثنا أبو ظالل، قال: محاد بن سلمة
مىت ذهب بصرك ؟ : إن جربيل أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده ابن أم مكتوم، فقال: فقال
  :قال اهللا تعاىل: وأنا غالم، فقال: قال



  ).١" (إذا أخذت كرمية عبدي مل أجد له جزاء إال اجلنة " 
  ).٢(مؤذنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أعمى كان ابن أم مكتوم : قالت عائشة

كان بالل : وروى حجاج بن أرطاة، عن شيخ عن بعض مؤذين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ).٣(يؤذن، ويقيم ابن أم مكتوم، ورمبا أذن ابن أم مكتوم، وأقام بالل 

  .إسناده واه
إن بالال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حىت ينادي : " لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: وقال ابن عمر
  ).٤(أصبحت أصبحت : وكان أعمى ال ينادي حىت يقال له" ابن أم مكتوم 

كان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، مع رجال من قريش منهم عتبة بن ربيعة، فجاء ابن أم : قال عروة
  عبس وتوىل أن(مكتوم يسأل عن شئ، فأعرض عنه، فأنزلت 

__________  
  .باب ما جاء يف ذهاب البصر: يف الزهد) ٢٤٠٢(، والترمذي ١٥١ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(

 يف ١٠٠ / ١٠وحسنه مع أن أبا ظالل، وامسه هالل بن أيب هالل، ضعيف، لكن أخرجه البخاري 
عمر باب فضل من ذهب بصره، من طريق، عبد اهللا بن يوسف، عن الليث، عن ابن اهلاد، عن : املرضى

إذا ابتليت : إن اهللا تعاىل قال: " مسعت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: موىل املطلب، عن أنس قال
  .٢٥٨ / ٥ويف الباب عن أيب أمامة عند أمحد " عبدي حببيبتيه فصرب عوضته منهما اجلنة 

  .١٥٢ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .١٥٢ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٣(
أذان االعمى إذا كان له من خيربه، و : يف االذان، باب) ٦١٧(، والبخاري ١٢٣ / ٢أخرجه أمحد ) ٤(
يف ) ١٠٩٢(، ومسلم )٧٢٤٨(و ) ٢٦٥٦(و ) ١٩١٨(باب االذان بعد الفجر، و : فيه) ٦٢٠(

  .١٥٢ / ١ / ٤باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، وانظر ابن سعد : الصيام
(*)  

)١/٣٦٢(  

  

   ].١: عبس) [ ١) (مىجاءه االع
استخلف رسول اهللا صلى اهللا : حدثين عبيداهللا بن نوح، عن حممد بن سهل بن أيب حثمة، قال: الواقدي

  ).٢(عليه وسلم ابن أم مكتوم على املدينة، فكان جيمع م، وخيطب إىل جنب املنرب جيعله على يساره 
 نزل ابن أم مكتوم على يهودية باملدينة كانت :يونس بن أيب إسحاق، عن أبيه عن عبد اهللا بن معقل، قال

ترفقه، وتؤذيه يف النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فتناوهلا فضرا، فقتلها، فرفع ذلك إىل النيب، صلى اهللا 



  .أما واهللا إن كانت لترفقين، ولكن آذتين يف اهللا ورسوله: عليه وسلم، فقال هو
  ).٣" (اهللا، قد أبطلت دمها أبعدها : " فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم

دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم زيدا، ) ال يستوي القاعدون: (ملا نزلت: عن الرباء قال: أبو إسحاق
: النساء) [ غري أويل الضرر(وأمره، فجاء بكتف وكتبها، فجاء ابن أم مكتوم، فشكا ضرارته، فرتلت 

٤ ] (٩٥.(  
__________  

  . ورجاله ثقات، إال أنه منقطع١٥٣ / ١ / ٤هو يف الطبقات ) ١(
  . عن عائشة، ونسبه إىل ابن املنذر، وابن مردويه٣١٤ / ٦وذكره السيوطي يف الدر املنثور 

  .إسناده ضعيف، لضعف الواقدي) ٢(
  .١٥٣ / ١ / ٤وأخرجه ابن سعد 

  .رجاله ثقات) ٣(
، عن علي، رضي اهللا يف احلدود من طريق جرير، عن املغرية، عن الشعيب) ٤٣٦٢(وأخرجه أبو داود 

  .عنه، أن يهودية كانت تشتم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وتقع فيه
  ".فخنقها رجل حىت ماتت، فأبطل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، دمها 

  .ورجاله ثقات
  .٦٠: ص" الصارم املسلول " وانظر ما كتبه شيخ االسالم ابن تيمية عن هذا احلديث يف 

 من طريق قبيصة بن عقبة، عن يونس بن أيب إسحاق، عن أيب ١٥٤ / ١ / ٤وأخرجه ابن سعد 
  .ورجاله ثقات..إسحاق، عن عبد اهللا بن معقل

  .من املطبوع" أيب " وقد سقطت لفظة 
  .كالمها يف التفسري) ٣٠٣٤(والترمذي ) ٤٥٩٤(و ) ٤٥٩٣(أخرجه البخاري ) ٤(

نافع وابن عامر والكسائي، وقرأ الباقون برفع ضبط يف االصل بفتح الراء وهي قراءة " غري : " وقوله
  .الراء
(*)  

)١/٣٦٣(  

  

  .أنزل عذري! أي رب : عن ابن أيب ليلى، أن ابن أم مكتوم قال: ثابت البناين
ادفعوا إيل اللواء، فإين أعمى ال أستطيع أن أفر، : فكان بعد يغزو ويقول) غري أويل الضرر(فأنزلت 

  ).١(وأقيموين بني الصفني 



صلى اهللا : كنت إىل جانب النيب: الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، قالعبد 
عليه وسلم، فغشيته السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل منها، مث سري عنه، 

  ).ال يستوي القاعدون من املؤمنني وااهدون(اكتب فكتبت يف كتف : فقال يل
فكيف مبن ال يستطيع، فما انقضى كالمه حىت غشيت رسول اهللا صلى :  بن أم مكتوم، فقالفقام عمرو

  ).غري أويل الضرر(اكتب : اهللا عليه وسلم السكينة، مث سري عنه، فقال
  ).٢(أنزهلا اهللا وحدها، فكأين أنظر إىل ملحقها عند صدع الكتف : قال زيد

 بن أم مكتوم يوم القادسية كانت معه راية سوداء، عليه أن عبد اهللا: عن قتادة، عن أنس: ابن أيب عروبة
  ).٣(درع له 

__________  
  . من طريق عفان بن مسلم، عن محاد بن سلمة، عن ثابت، به١٥٤ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(
سعيد بن منصور، عن عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن :  من طريق١٥٥ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(

باب ال : يف التفسري) ٤٥٩٢(، وأخرجه البخاري ...جة بن زيد، عن زيد بن ثابت قالأبيه، عن خار
باب ومن : يف التفسري) ٣٠٣٦(يستوي القاعدون من املؤمنني وااهدون يف سبيل اهللا، والترمذي 

صاحل بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، أنه رأى مروان : سورة النساء كالمها من طريق
أن رسول اهللا، "  يف املسجد، فأقبلت حىت جلست إىل جنبه، فأخربنا أن زيد بن ثابت أخربه بن احلكم

فجاءه ابن ) ال يستوي القاعدون من املؤمنني وااهدون يف سبيل اهللا(صلى اهللا عليه وسلم، أملى عليه 
   وكان-يا رسول اهللا لو أستطيع اجلهاد جلاهدت : أم مكتوم، وهي ميلها علي، قال

 فأنزل اهللا على رسوله، صلى اهللا عليه وسلم، وفخذه على فخذي، فثقلت علي، حىت خفت أن -ى أعم
  .ترض فخذي، مث سري عنه

  ).غري أويل الضرر(فأنزل اهللا 
  .١٥٥ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٣(

(*)  

)١/٣٦٤(  

  

 يوم القادسية وعليه أن عبد اهللا بن زائدة وهو ابن أم مكتوم، كان يقاتل: عن قتادة، عن أنس: أبو هالل
  ).١(درع له حصينة سابغة 

  .شهد القادسية معه الراية، مث رجع إىل املدينة، فمات ا، ومل نسمع له بذكر بعد عمر: قال الواقدي
  .ويقال استشهد يوم القادسية: قلت



  .حدث عنه عبد الرمحن بن أيب ليلى مرسل، وأبو رزين االسدي وغريمها
متت بالعراق، وعلى املسلمني سعد بن أيب وقاص، وعلى املشركني رستم، ) ٢(والقادسية ملحمة كربى 
  .وذو احلاجب، واجلالينوس

ستني ألفا معهم سبعون : كان املسلمون أزيد من سبعة آالف، وكان العدو أربعني وقيل: قال أبو وائل
  .فيال

  .وازموااقتتلوا ثالثة أيام يف آخر شوال سنة مخس عشرة، فقتل رستم : قال املدائين
__________  

  .١٥٤ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(
موضع يف العراق غريب النجف بينها وبني الكوفة مخسة عشر فرسخا، وهناك آراء يف : القادسية) ٢(

  .٢٩٣ - ٢٩١ / ٤" معجم البلدان " سبب تسميتها تراجع يف 
 عني، فلم تقم هلا قائمة بعد وفيها حدثت املعركة الفاصلة اليت قصمت ظهر فارس، وجعلتها أثرا بعد

  .هذه الوقعة املظفرة
  بباب قديس، واملكر ضرير* تذكر، هداك اهللا، وقع سيوفنا : وفيها يقول بشر بن ربيعة

أتونا بأخرى * يعار جناحي طائر فيطري إذا برزت منهم إلينا كتيبة * عشية ود القوم لو أن بعضهم 
" طاعنت، إين بالطعان مهري وانظر خرب هذه املعركة يف و* كاجلبال متور فضاربتهم حىت تفرق مجعهم 

للمؤلف يف أحداث " تاريخ االسالم " البن كثري و " البداية " ، و "كامله " ، وابن االثري يف "الطربي 
  .ه) ١٦(سنة 
(*)  

)١/٣٦٥(  

  

ظة بن ابن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بن يق) خ، م، د، س، ق * ( خالد بن الوليد- ٧٨
  .كعب

سيف اهللا تعاىل، وفارس االسالم، وليث املشاهد، السيد االمام االمري الكبري، قائد ااهدين، أبو سليمان 
  .املؤمنني ميمونة بنت احلارث) ١(القرشي املخزومي املكي، وابن أخت أم 

هللا صلى اهللا هاجر مسلما يف صفر سنة مثان، مث سار غازيا، فشهد غزوة مؤتة، واستشهد أمراء رسول ا
مواله زيد، وابن عمه جعفر ذو اجلناحني، وابن رواحة، وبقي اجليش بال أمري، فتأمر : عليه وسلم الثالثة

  .عليهم يف احلال خالد، وأخذ الراية، ومحل على العدو، فكان النصر
  ".إن خالدا سيف سله اهللا على املشركني : " ومساه النيب صلى اهللا عليه وسلم، سيف اهللا، فقال



وشهد الفتح وحنينا، وتأمر يف أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم، واحتبس أدراعه والمته يف سبيل اهللا، 
وحارب أهل الردة، ومسيلمة، وغزا العراق، واستظهر، مث اخترق الربية السماوية حبيث إنه قطع املفازة 

ام، ومل يبق يف جسده قيد من حد العراق إىل أول الشام يف مخس ليال يف عسكر معه، وشهد حروب الش
  شرب إال وعليه

__________  
 / ٢ / ٧، ١ / ٢ / ٤: ، طبقات ابن سعد٢٧٩ - ٢٧٦ / ٢: ، ابن هشام٨٨ / ٤: املسند المحد(*) 

  :، تاريخ خليفة٢٩٩، ٢٠ - ١٩: ، طبقات خليفة٣٢٢ - ٣٢٠: ، نسب قريش١١٨
 / ٣: ، اجلرح والتعديل٢٦٧: ، املعارف٤٠، ٢٣ / ١: ، التاريخ الصغري١٥٠، ٩٢، ٨٨، ٨٦

، ٢ / ٢٦٤ / ٥: ، ابن عساكر١٦٣ / ٣: ، االستيعاب١٥٧: ت: ، مشاهري علماء االمصار٣٥٦
، دول ٣٧٠: ، ذيب الكمال١٧٤ - ١٧٢ / ١: ، ذيب االمساء واللغات١٠٩ / ٢: أسد الغابة

 - ٣٤٨ / ٩: ، جممع الزوائد١١٨ - ١١٣ / ٧: ، ابن كثري٢٥ / ١: ، العرب١٦ / ١: االسالم
، خالصة ٧٠ / ٣: ، االصابة١٤٢ / ٣: ، ذيب التهذيب٢٩٧ - ٢٨٩ / ٤: ، العقد الثمني٣٥٠

، ذيب ٢٣٢ / ١: ، شذرات الذهب٣٧٥ - ٣٦٦ / ١٣: ، كرت العمال١٠٣: تذهيب الكمال
  .١١٧ - ٩٥ / ٥: تاريخ ابن عساكر

  ".أمري " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
(*)  

)١/٣٦٦(  

  

  .ءطابع الشهدا
  .ومناقبه غزيرة، أمره الصديق على سائر أمراء االجناد، وحاصر دمشق فافتتحها هو، وأبو عبيدة

  .عاش ستني سنة وقتل مجاعة من االبطال، ومات على فراشه، فال قرت أعني اجلبناء
  .سنة إحدى وعشرين) ١(تويف حبمص 

  .ومشهده على باب حبمص عليه جاللة
__________  

 التراجم يف حتديد مكان وفاة خالد بن الوليد، رضي اهللا عنه، أكانت الوفاة لقد اضطربت كتب) ١(
  .حبمص أم باملدينة

  .ولعل تقليب النظر، وإمعانه يف اآلثار الواردة يقود إىل شئ تطمئن إليه النفس
  قال ابن املبارك يف كتاب اجلهاد، عن محاد بن زيد، عن عبد اهللا بن املختار، عن عاصم بن دلة،-آ 



ما : فلما تويف خرج عمر يف جنازته فقال: " إىل قوله:... قال- مث شك محاد يف أيب وائل -عن أيب وائل 
  على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد دموعهن ما مل يكن نقعا أو

  ".لقلقة 
  .وذكر حنوه:  وروى حيىي القطان، عن سفيان، عن حبيب بن أيب ثابت، عن أيب وائل قال-ب 
ملا مات خالد بن الوليد، خرج عمر : عن حممد بن إسحاق" املبتدأ والفتوح "  أبو حذيفة يف  وذكر-ج 

إذا ما كبت وجوه الرجال وذكر * أنت خري من ألف ألف من القوم : يف جنازته، فإذا أمه تندبه وتقول
  .ركبسند له، فيه ضعف، وحنو احلديث الذي رواه ابن املبا" الردة والفتوح " سيف بن عمر يف 

ملا تويف خالد ابن : "  وروى ابن سعد، عن كثري بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن االصم-د 
يا أم خالد أخالدا وأجره ترزثني ؟ عزمت عليك إال تثبت حىت تسود : الوليد بكت عليه أمه فقال عمر

  .وهذا سند صحيح" يدك من اخلضاب 
  ".االصابة " كما قال احلافظ يف 

دعهن يبكني على أيب سليمان، ما مل : " علق البخاري يف صحيحه، قال عمر، رضي اهللا عنه وقد -ه 
، من "تارخيه االوسط " وصله املصنف يف : ١٦١ / ٣" الفتح " وقال احلافظ يف " يكن نقع أو لقلقة 

أرسل : ملا مات خالد اجتمع نسوة بين املغرية يبكني عليه، فقيل لعمر: طريق االعمش، عن شقيق، قال
  .إليهن فاهن

  .فذكره
  = (*)عمر بن حفص، عن أبيه عن االعمش، عن :  من طريق٤٦ / ١ وأخرج البخاري يف تارخيه -و 

)١/٣٦٧(  

  

حدث عنه ابن خالته عبد اهللا بن عباس، وقيس بن أيب حازم، واملقدام بن معدي كرب، وجبري بن نفري، 
  .وشقيق بن سلمة، وآخرون

  .له أحاديث قليلة
 من طريق ابن شهاب، عن أيب أمامة بن سهل أن ابن عباس أخربه أن خالد بن الوليد الذي كان :مسلم

سيف اهللا أخربه أنه دخل على خالته ميمونة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوجد عندها : يقال له
يه وسلم، فرفع ضبا حمنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت احلارث من جند، فقدمته لرسول اهللا صلى اهللا عل

  أحرام: يده، فقال خالد
، فأكلته ورسول )١(فاجتررته " ال، ولكنه مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه : " هو يا رسول اهللا ؟ قال

  ).٢(اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ينظر ومل ينه 



 إن كائدا أن خالد بن الوليد قال يا رسول اهللا: عن حفصة بنت سريين، عن أيب العالية: هشام بن حسان
أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما ذرأ يف : قل: " من اجلن يكيدين، قال

  االرض، وما خيرج
__________  

ما عليهن أن يرقن من : إن نسوة بين املغرية اجتمعن يف دار خالد، فقال عمر: قيل لعمر: قال: شقيق= 
وهذا كله مما يقتضي موته : قال ابن كثري بعد أن أورد عدة أخبار و-أعينهن على أيب سليمان ؟ ز 

  .باملدينة النبوية
  .ولكن املشهور عن اجلمهور أن مات حبمص

" ، و ١٦٠ / ٣" فتح الباري " من قسم النساء، و ) ٩٤٠(وت ) ١٤٧٧(ت " االصابة " انظر 
  .البن كثري" البداية والنهاية 

  .ب / ٢٦٤  /٥البن عساكر " تاريخ دمشق " و 
  ".فأخذته " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
 يف ٥٩٩: باب إباحة الضب ومالك ص: يف الصيد) ٤٥ و ٤٤) (١٩٤٦(أخرجه مسلم ) ٢(

، والبخاري ٨٩، ٨٨ / ٤، و ٣٣٢ / ١، وأمحد )١٠(باب ما جاء يف أكل الضب، برقم : االستئذان
الشواء، : فيه باب) ٥٤٠٠(سلم، يأكل، و باب ما كان النيب، صلى اهللا عليه و: يف االطعمة) ٥٣٩١(

  .باب الضب: يف الذبائح) ٥٥٣٧(و 
باب الضب، :  يف الصيد١٩٨ / ٧باب يف أكل الضب، والنسائي : يف االطعمة) ٣٧٩٤(وأبو داود 
  .باب يف أكل الضب:  يف الصيد٩٣ / ٢باب الضب، والدارمي : يف الصيد) ٣٢٤١(وابن ماجه 

(*)  

)١/٣٦٨(  

  

يطرق، خبري يا ) ١(ر ما يعرج يف السماء وما يرتل منها، ومن شر كل طارق إال طارقا منها، ومن ش
  ).٢(ففعلت فأذهبه اهللا عين " رمحن 

  ما عدل يب رسول: وعن حيان بن أيب جبلة، عن عمرو بن العاص، قال
  ).٣(اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وخبالد أحدا يف حربه منذ أسلمنا 

يا عز : [ العيزار بن حريث أن خالد بن الوليد أتى على الالت والعزى فقاليونس بن أيب إسحاق، عن 
إين رأيت اهللا قد أهانك وروى زكريا بن أيب زائدة، عن أيب إسحاق، عن أيب * كفرانك ال سبحانك ] 

  .عبد الرمحن السلمي أن خالدا قال مثله



  .مشى خالد إىل العزى، فكسر أنفها بالفأس: قال قتادة
 بن حسني، عن قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث خالدا إىل العزى، وكانت وروى سفيان

  انطلق، فإنه خيرج عليك امرأة: هلوازن، وسدنتها بنو سليم، فقال
__________  

  .سقطت من املطبوع" إال طارقا ) " ١(
  .رجاله ثقات لكنه مرسل) ٢(

قلت :  بن سليمان، عن أيب التياح قالسيار بن حامت، عن جعفر:  من طريق٤١٩ / ٣وأخرجه أمحد 
: أدركت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: - وكان كبريا -لعبد الرمحن بن خنيش التميمي 

  .نعم
إن الشياطني : كيف صنع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ليلة كادته الشياطني ؟ فقال: قلت: قال

  . عليه وسلم، من االودية والشعابحتدرت تلك الليلة على رسول اهللا، صلى اهللا
وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن حيرق ا وجه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فهبط إليه جربيل 

  .يا حممد قل: عليه السالم فقال
  .أعوذ بكلمات اهللا التامة من شر ما خلق، وذرأ وبرأ: قل: ما أقول ؟ قال: قال

من شر ما يعرج فيها، ومن شر فنت الليل والنهار، ومن شر كل طارق، ومن شر ما يرتل من السماء، و
  .إال طارقا يطرق خبري يا رمحان

  .فطفئت نارهم وهزمهم اهللا تبارك وتعاىل: قال
  .وإسناده صحيح

  (*)رواه الطرباين يف االوسط، والكبري ورجاله ثقات :  وقال٣٥٠ / ٩" امع " ذكره اهليثمي يف ) ٣(

)١/٣٦٩(  

  

  .دة السواد، لويلة الشعر، عظيمة الثديني، قصريةشدي
  :فقالوا حيرضوا

* على خالد ألقي اخلمار ومشري فإنك إن ال تقتلي املرء خالدا ) * ١(يا عز شدي شدة ال سواكها 
  ).٢(ذهبت العزى فال عزى بعد اليوم : تبوئي بذنب عاجل وتقصري فشد عليها خالد، فقتلها، وقال

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني يتخلل الناس، يسأل : محن بن أزهرعن عبد الر: الزهري
  ).٣(عن رحل خالد، فدل عليه، فنظر إىل جرحه، وحسبت أنه نفث فيه 

بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم خالدا إىل بين جذمية، فقتل وأسر، فرفع النيب، صلى اهللا : وقال ابن عمر



  ).٤(مرتني " للهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد ا: " عليه وسلم، يديه وقال
ملا قدم خالد بعد صنيعه ببين جذمية، عاب عليه : عن رجل، عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: الواقدي

  .أخذت بأمر اجلاهلية، قتلتهم بعمك الفاكه، قاتلك اهللا: ابن عوف ما صنع، وقال
__________  

  .أي ليس غريك هلا) ١(
كالوا هلم، : والتقدير) وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون: (مها، كما يف قوله تعاىلوحذف من اهلاء ال

  .ووزنوا هلم
  .٦٥ / ٣" الطربي " وكذلك يف " ال شوى هلا " ويف السرية 

 ٣يف تارخيه " الطربي "  و ٤٣٧ - ٤٣٦ / ٢، وابن هشام ٣٤٨ / ٢انظر شرح املواهب اللدنية ) ٢(
 /٦٥.  
عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرمحن بن :  من طريق٣٥١، ٨٨ / ٤أخرجه أمحد ) ٣(

  .وإسناده صحيح...أزهر
باب بعث النيب، صلى اهللا عليه وسلم، : يف املغازي) ٤٣٣٩(، والبخاري ١٥١ / ٢أخرجه أمحد ) ٤(

 فهو باب إذا قضى احلاكم جبور أو خالف أهل العلم: يف االحكام) ٧١٨٩(خالدا إىل بين جذمية، و 
باب إذا قضى احلاكم بغري حق، كلهم من طريق الزهري، عن :  يف القضاء٢٣٦ / ٨رد، والنسائي 
  ...(*)سامل، عن أبيه

)١/٣٧٠(  

  

كذبت، لقد قتلت قاتل أيب بيدي، : أخذم بقتل أبيك، فقال عبد الرمحن: وأعابه عمر، فقال خالد: قال
أهل : ومن أخربك أم أسلموا ؟ فقال: اجلاهلية، قالولو مل أقتله، لكنت تقتل قوما مسلمني بأيب يف 

  .السرية كلهم
كذبت على رسول : جاءين رسول رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أن أغري عليهم، فأغرت، قال: قال

ذروا يل أصحايب ! يا خالد : " اهللا، وأعرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن خالد وغضب وقال
  ).١" ( ينكأ املرء مىت ينكأ إلف املرء

: ملا نادى خالد يف السحر: حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أهله، عن أيب قتادة قال: الواقدي
اتق اهللا، فإنك ميت، وإن هؤالء قوم : من كان معه أسري، فليدافه، أرسلت أسريي، وقلت خلالد

  .إنه ال علم لك ؤالء: مسلمون، قال
  .وخلالد اجتهاده، ولذلك ما طالبه النيب صلى اهللا عليه وسلم بديامإسناده فيه الواقدي، 



: حدثنا يوسف بن يعقوب بن عتبة، عن عثمان االخنسي، عن عبد امللك بن أيب بكر، قال: الواقدي
بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم خالدا إىل احلارث بن كعب أمريا وداعيا، وخرج مع رسول اهللا، صلى 

 يف حجة الوداع، فلما خلق رأسه، أعطاه ناصيته، فعملت يف مقدمة قلنسوة خالد، فكان اهللا عليه وسلم،
  ).٢(ال يلقى عدوا إال هزمه 

ما فيه مصح ما بني ضربة بسيف، أو طعنة : وأخربين من غسله حبمص، ونظر إىل ما حتت ثيابه قال
  .برمح، أو رمية بسهم
__________  

  . جمهول فاخلرب ال يصحالواقدي متروك، والراوي عن إياس) ١(
  .٤٣١ / ٢وهو عند ابن هشام 

  .فانظره هناك) ١(التعليق رقم ) ٣٧٥(سيأيت يف الصفحة ) ٢(
(*)  

)١/٣٧١(  

  

أن أبا بكر عقد خلالد على قتال : حدثنا وحشي بن حرب، عن أبيه، عن جده وحشي: الوليد بن مسلم
خالد بن الوليد سيف من سيوف : " لم، يقولإين مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وس: أهل الردة وقال

  ".اهللا سله اهللا على الكفار واملنافقني 
  ).١" (مسنده " رواه أمحد يف 

كان يف بين سليم ردة، فبعث أبو بكر إليهم خالد بن الوليد فجمع رجاال : عن أبيه قال: هشام بن عروة
واهللا ال أشيم : يعذب بعذاب اهللا ؟ قالأتدع رجال : منهم يف احلظائر، مث أحرقهم، فقال عمر اليب بكر

  ).٣(سيفا سله اهللا على عدوه، مث أمره، فمضى إىل مسيلمة ) ٢(
: قيل لعمر: ، عن أيب العجماء، وإمنا هو أبو العجفاء السلمي، قال)٤(أخربين السيباين : ضمرة بن ربيعة

مل استخلفته : ت على ريب، فقال يللو أدركت أبا عبيدة مث وليته مث قدم: لو عهدت يا أمري املؤمنني، قال
ولو أدركت " لكل أمة أمني، وإن أمني هذه االمة أبو عبيدة، : " مسعت عبدك وخليلك يقول: ؟ لقلت

خالد سيف من سيوف : " مسعت عبدك وخليلك يقول: خالد بن الوليد مث وليته فقدمت على ريب لقلت
  اهللا سله اهللا على

__________  
رواه أمحد والطرباين : ، وقال٣٤٨ / ٩" امع "  وذكره اهليثمي يف ٢٩٨ / ٣، واحلاكم ٨ / ١) ١(

  .بنحوه ورجاهلما ثقات



  .كذا قال
  .مع أن حرب بن وحشي مل يوثقه إال ابن حبان

  .جمهول: وقال البزار
  .ال يشتغل به وال بأبيه: ووالده مل يوثقه أيضا إال العجلي وابن حبان، وقال صاحل بن حممد

  .ديث صحيحلكن منت احل
  .له طرق يصح ا، وسيذكرها الذهيب رمحه اهللا

  .أغمد: أشيم) ٢(
  ".أشتم " وقد تصحفت يف املطبوع إىل 

أيب معاوية الضرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، :  من طريق١٢٠ / ٢ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .ورجاله ثقات، لكنه مرسل...قال

  .ديدها، وسكون الياء بعدها باءبفتح السني املهملة، وتش: السيباين) ٤(
  .وهو حيىي بن أيب عمرو السيباين، احلمصي، أحد الثقات

  ".الشيباين " وقد تصفحت يف املطبوع إىل 
(*)  

)١/٣٧٢(  

  

  ) ".١(املشركني 
  ".مسنده " يف ) ٢(رواه الشاشي 

 استعمل عمر أبا :حدثنا حسني اجلعفي، عن زائدة، عن عبد امللك ابن عمري، قال": املسند " أمحد يف 
خالد : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عبيدة على الشام وعزل خالدا، فقال أبو عبيدة

  ) ".٣(سيف من سيوف اهللا، نعم فىت العشرية 
أصيبوا مجيعا مث : " يوم مؤتة فقال) ٤(نعى النيب صلى اهللا عليه وسلم أمراء : عن أنس: محيد بن هالل
  ).٥(وجعل حيدث الناس وعيناه تذرفان "  سيف من سيوف اهللا خالد أخذ الراية بعد

  إمنا خالد سيف: " عن قيس، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إمساعيل بن أيب خالد
__________  

  .رجاله ثقات خال آبا العجماء فإنه خمتلف فيه) ١(
  .وثقه ابن معني، والدارقطين وابن حبان

  . نظريف حديثه: وقال البخاري



  .ليس حديثه بالقائم: وقال احلاكم أبو أمحد
هو اهليثم بن كليب الشاشي، أبو سعيد احلافظ، احملدث، الثقة، مؤلف املسند الكبري، أصله من ) ٢(

  .مرو
  . ه٣٣٥وممن مسع منهم أبو عيسى الترمذي، تويف سنة 

  .٨٤٩ - ٨٤٨" تذكرة احلفاظ " انظر ترمجته يف 
رواه أمحد ورجاله : ، وقال٣٤٩ - ٣٤٨ / ٩" امع " ذكره اهليثمي يف  و٩٠ / ٤أخرجه أمحد ) ٣(

  .رجال الصحيح
  .إال أن عبد امللك بن عمري مل يدرك أبا عبيدة

  ".امرءا " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
محاد بن : مناقب خالد بن الوليد، من طريق: يف فضائل الصحابة، باب) ٣٧٥٧(أخرجه البخاري ) ٥(

عبد الرزاق : ، من طريق٢٩٨ / ٣، وأخرجه احلاكم ...ب، عن محيد بن هالل، عن أنسزيد، عن أيو
  نعى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أهل: " عن معمر، عن أيوب، عن أنس بن مالك قال

هذا حديث : وقال" فأخذ اللواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف اهللا : مؤتة، على املنرب، مث قال
  .ب من حديث أيوب ومل خيرجاهعال صحيح غري

  .مل يسمع أيوب من أنس: قلت: وتعقبه الذهيب بقوله
(*)  

)١/٣٧٣(  

  

  ).١" (من سيوف اهللا صبه على الكفار 
  .عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، عن ابن أيب أوىف، مرفوعا مبعناه: أبو إمساعيل املؤدب

  .وجاء من طرق عن أيب هريرة حنوه
قال جدي أوس، مل يكن أحد : حدثنا عمران بن زحر، حدثين محيد بن منيب قال: ائيأبو املسكني الط

أعدى للعرب من هرمز، فلما فرغنا من مسيلمة أتينا ناحية البصرة، فلقينا هرمز بكاظمة، فبارزه خالد، 
فقتله، فنفله الصديق سلبه، فبلغت قلنسوته مئة ألف درهم، وكانت الفرس من عظم فيهم، جعلت 

  .ته مبئة ألفقلنسو
  .إن معي جندا حيبون القتل كما حتب فارس اخلمر: كتب خالد إىل الفرس: قال أبو وائل

: حدثنا عبد احلميد بن جعفر، عن أبيه، أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم الريموك، فقال: هشيم
  .اطلبوها



  .فلم جيدوها
  .مث وجدت فإذا هي قلنسوة خلقة

هللا صلى اهللا عليه وسلم، فلحق رأسه، فابتدر الناس شعره، فسبقتهم إىل اعتمر رسول ا: فقال خالد
  ناصيته، فجعلتها يف هذه القلنسوة، فلم أشهد قتاال وهي

__________  
  .رجاله ثقات، لكنه مرسل) ١(

رواه أبو يعلى ومل :  وقال٣٤٩ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف ١٢٠ / ٢ / ٧وأخرجه ابن سعد 
  .ورجاله رجال الصحيحيسم الصحايب 

   وصححه، وتعقبه٢٩٨ / ٣وحديث أيب إمساعيل املؤدب عن ابن أيب أوىف أخرجه احلاكم 
  .رواه ابن إدريس، عن ابن أيب خالد، عن الشعيب مرسال وهو أشبه: الذهيب بقوله

ار، باختص" الكبري " و " الصغري "  ونسبه إىل الطرباين يف ٣٤٩ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 
  .والبزار بنحوه

  .ورجال الطرباين ثقات: وقال
الليث، : باب مناقب خالد، من طريق: يف املناقب) ٣٨٤٥(وأما حديث أيب هريرة فقد أخرجه الترمذي 

  .هذا حديث حسن غريب: عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أيب هريرة وقال
  .نديوال نعرف لزيد بن أسلم مساعا من أيب هريرة وهو مرسل ع

(*)  

)١/٣٧٤(  

  

  ).١(معي إال رزقت النصر 
أخربين الثقة أن الناس يوم حلق : عن عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن عبد الرمحن بن احلارث: ابن وهب

  ).٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابتدروا شعره، فبدرهم خالد إىل ناصيته، فجعلها يف قلنسوته 
لقد رأيتين يوم مؤتة اندق يف يدي تسعة أسياف، فصربت : دا يقولعن قيس، مسعت خال: ابن أيب خالد

  ).٣(يف يدي صفيحة ميانية 
ما من ليلة يهدى إيل فيها : عن ابن أيب خالد، عن موىل آلل خالد ابن الوليد، أن خالدا قال: ابن عيينة

  ).٤( العدو عروس أنا هلا حمب أحب إيل من ليلة شديدة الربد، كثرية اجلليد يف سرية أصبح فيها
يوم أراد اهللا : ما أدري من أي يومي أفر: قال خالد: عن العيزار بن حريث قال: يونس بن أيب إسحاق

  .أن يهدي يل فيه شهادة، أو يوم أراد اهللا أن يهدي يل فيه كرامة



  منعين اجلهاد كثريا من: مسعت خالدا يقول: قال قيس بن أيب حازم
__________  

" ، واحلافظ يف ١١١ / ٢" االستيعاب " ، وذكره ابن عبد الرب يف ٢٩٩ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
 ونسبه إىل الطرباين، وأيب ٣٤٩ / ٩هشيم به، وذكره احلافظ اهليثمي :  من طريق٧٢ / ٣" االصابة 

  .ورجاهلما رجال الصحيح: يعلى، وقال
  وجعفر مسع من مجاعة من الصحابة، فال أدري مسع من

  .خالد أم ال
  .اليب يعلى) ٤٠٤٥" (املطالب العالية " ظ يف ونسبه احلاف

  .رواه أبو يعلى بسند صحيح: وقال البوصريي
  .رجاله ثقات) ٢(
  .باب غزوة مؤتة من أرض الشام: يف املغازي) ٤٢٦٦(و ) ٤٢٦٥(أخرجه البخاري ) ٣(

 ذكره )٤...( من طريق حممد بن عبيد الطنافسي عن إمساعيل بن أيب خالد، به١٢٠ / ٢ / ٧وابن سعد 
  .ورجاله رجال الصحيح:  عن قيس أيضا، ونسبه إىل أيب يعلى، وقال٣٥٠ / ٩" امع " اهليثمي يف 

  .عن قيس بن أيب حازم، به) ٤٠٣٩" (املطالب العالية " وذكره احلافظ يف 
(*)  

)١/٣٧٥(  

  

  .باسم اهللا: سم، قال: ما هذا ؟ قالوا: ورأيته أيت بسم، فقالوا) ١(القراءة 
  .وشربه

  .هذه واهللا الكرامة، وهذه الشجاعة: لتق
احذر : نزل خالد بن الوليد احلرية على أم بين املرازبة، فقالوا: عن أيب السفر قال: يونس بن أيب إسحاق

  ).٢(باسم اهللا، فلم يضره : ائتوين به، فأيت به، فاقتحمه وقال: السم ال تسقك االعاجم، فقال
اللهم : ة، قال أيت خالد بن الوليد برجل معه زق مخر، فقالعن االعمش، عن خيثم: أبو بكر بن عياش

  ).٣(اجعله عسال، فصار عسال 
خال بدل العسل، وهذا أشبه، ويرويه عطاء بن السائب عن : رواه حيىي بن آدم، عن أيب بكر، وقال

  .حمارب بن دثار مرسال
 يصبها عندي مصيبة، وال مل: عن قيس، قال طلق خالد بن الوليد امرأة، فكلموه فقال: ابن أيب خالد

  ).٤(بالء، وال مرض، فرابين ذلك منها 



قدم أبو قتادة على أيب بكر، فأخربه : املدائين، عن ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه، قال
  .بقتل مالك بن نويرة وأصحابه

  فجزع،
__________  

  لقد منعين كثريا:  خالد بن الوليدقال: " بلفظ) ٤٠٤١" (املطالب العالية " ذكره احلافظ يف ) ١(
  ".من قراءة القرآن، اجلهاد يف سبيل اهللا 

  . إىل أيب يعلى، ورجاله رجال الصحيح٣٥٠ / ٩ونسبه اهليثمي 
  .فأفسد املعىن" الغزاة " يف املطبوع إىل " القراءة " وقد تصحفت كلمة 

  .يعلىونسبه إىل أيب ) ٤٠٤٣" (املطالب العالية " ذكره احلافظ يف ) ٢(
رواه أبو يعلى، والطرباين بنحوه، وأحد إسنادي الطرباين :  وقال٣٥٠ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

  .رجاله رجال الصحيح، وهو مرسل
  .ورجاهلما ثقات إال أن أبا السفر مل يسمع من خالد واهللا أعلم

رواه ابن : بن أيب الدنيا، وقال إىل ابن سعد من طريقني، وإىل ا٧٣ / ٣" االصابة " نسبه احلافظ يف ) ٣(
  . ففيها الروايتان٧٣ / ٣" االصابة " وانظر ..." أيب الدنيا بإسناد صحيح، عن خيثمة قال

  .١١٥ / ٧" البداية " ابن كثري يف ) ٤(
(*)  

)١/٣٧٦(  

  

هل تزيدون على أن يكون تأول، فأخطأ ؟ مث رده، وودى : وكتب إىل خالد، فقدم عليه، فقال أبو بكر
  ).١(كا، ورد السيب واملال مال

  .دخل خالد على أيب بكر، فأخربه، واعتذر، فعذره: وعن ابن إسحاق قال
شهد قوم من السرية أم أذنوا وأقاموا : عن هشام بن عروة، عن أبيه قال": الردة " قال سيف يف 

  .وصلوا، ففعلوا مثل ذلك، وشهد آخرون بنفي ذلك، فقتلوا
نشد الصديق دمه، ويطلب السيب، فكتب إليه برد السيب، وأحل عليه عمر يف وقدم أخوه متمم بن نويرة ي

سيفا سله اهللا على ) ٢(ال يا عمر، مل أكن الشيم : إن يف سيفه رهقا، فقال: أن يعزل خالدا، وقال
  ).٣(الكافرين 

  .عن ابن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري وغريه أن خالدا بث السرايا، فأيت مبالك: سيف
اختلف قول الناس فيهم ويف إسالمهم، وجاءت أم متيم كاشفة وجهها، فأكبت على مالك، وكانت ف



  .إليك عين، فقد واهللا قتلتين: أمجل الناس، فقال هلا
  .فأمر م خالد، فضربت أعناقهم

  فقام أبو
 يف جيش ال أسري: قتادة، فناشده فيهم، فلم يلتفت إليه، فركب أبو قتادة فرسه، وحلق بأيب بكر وحلف

  .وهو حتت لواء خالد
  ).٤(ترك قويل، وأخذ بشهادة االعراب الذين فتنتهم الغنائم : وقال

  .هو علي بن حممد، االخباري، ضعيف، وباقي رجاله ثقات: املدائين) ١(
  ".الشتم " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .ال يصح لضعف سيف) ٣(

  .وهو ابن عمر، الضيب، االسيدي
  . ضعيف:قال عباس بن حيىي

  .فلس خري منه: وروى مطني عن حيىي
  .ليس بشئ: وقال أبو داود
  .متروك: وقال أبو حامت

  .عامة حديثه منكر: وقال ابن عدي
  .ومات سيف يف زمن الرشيد

  .١١١ / ٢" أسد الغابة " إسناده كسابقه وهو يف ) ٤(
(*)  

)١/٣٧٧(  

  

  .عاصم بن عمر بن قتادةأنبأنا حممد بن عمر، حدثين عتبة بن جبرية، عن : ابن سعد
وحدثين حممد بن عبد اهللا، عن الزهري، وحدثنا أسامة ابن زيد عن الزهري، عن حنظلة بن علي : قال

وحرقهم، لكونه بلغه ) ١(فأوقع م خالد، وقتل مالكا، مث أوقع بأهل بزاخة : االسلمي يف حديث الردة
: ضى إىل اليمامة، فقتل مسيلمة، إىل أن قالعنهم مقالة سيئة، شتموا النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وم

وقدم خالد املدينة بالسيب ومعه سبعة عشر من وفد بين حنيفة، فدخل املسجد وعليه قباء عليه صدأ 
  .احلديد، متقلدا السيف، يف عمامته أسهم

  .فمر بعمر، فلم يكلمه، ودخل على أيب بكر، فرأى منه كل ما حيب، وعلم عمر، فأمسك
  .ر عليه لقتله مالك بن نويرة، وتزوج بامرأتهوإمنا وجد عم



كان خالد بن الوليد من أمد الناس بصرا، فرأى راكبا وإذا هو قد قدم مبوت : قال: جويرية بن أمساء
  .الصديق وبعزل خالد

  خالدا حىت يعلم أن اهللا إمنا) ٢(النزعن : ويل عمر، فقال: قال ابن عون
  .ينصر دينه، يعين بغري خالد

إين قد استعملتك، وعزلت : ملا استخلف عمر، كتب إىل أيب عبيدة:  بن عروة عن أبيه، قالوقال هشام
  .خالدا

وىل عمر أبا عبيدة على الشام، فاستعمل يزيد على فلسطني، وشرحبيل بن حسنة على : وقال خليفة
  االردن، وخالد بن الوليد على دمشق، وحبيبب بن

__________  
  .جمةبالضم، واخلاء مع: بزاخة) ١(

  .ماء لطئ بأرض جند: قال االصمعي
ماء لبين أسد، كانت فيه وقعة عظيمة يف أيام أيب بكر مع طليحة بن خويلد : وقال أبو عمرو الشيباين

  .االسدي، الذي تنبأ بعد النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فظهر املسلمون
  .وهرب طليحة، مث أهل بعمرة، ومضى إىل مكة مسلما

  ".ال يرمي " وع إىل حترفت يف املطب) ٢(
(*)  

)١/٣٧٨(  

  

  .مسلمة على محص
أال يعطي : اكتب إىل خالد: قال عمر اليب بكر: حدثين حممد بن مسلمة، عن مالك قال: الزبري بن بكار

إما أن تدعين وعملي، وإال : فكتب إليه خالد: شاة وال بعريا إال بأمرك، فكتب أبو بكر بذلك، قال
  .فأنت: أنا، قال: ومن جيزئ عنه ؟ قال عمر: زله، فقالفشأنك بعملك، فأشار عمر بع

  .فتجهز عمر حىت أنيخت الظهر يف الدار: قال زيد بن أسلم: قال مالك
ما شأنك خترج عمر من املدينة وأنت إليه حمتاج، : وحضر اخلروج، فمشى مجاعة إىل أيب بكر، فقالوا

لى عمر ليجلس، وتكتب إىل خالد، فيقيم تعزم ع: فما أصنع ؟ قالوا: وعزلت خالدا وقد كفاك ؟ قال
  ).١(على عمله، ففعل 

  تدع: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال عمر اليب بكر: هشام بن سعد
كذبت اهللا إن كنت : مسعت عمر يقول: خالدا بالشام ينفق مال اهللا ؟ قال فلما تويف أبو بكر، قال أسلم



  .أمرت أبا بكر بشئ ال أفعله، فكتب إىل خالد
  .ال حاجة يل بعملك:  خالد إليهفكتب

  .فوىل أبا عبيدة
مسعت عمر باجلابية، واعتذر من عزل خالد، : عن علي بن رباح، عن ناشرة اليزين: احلارث بن يزيد

  .وأمرت أبا عبيدة: قال
واهللا ما أعذرت، نزعت عامال استعمله رسول اهللا صلى اهللا ): ٢(فقال أبو عمرو بن حفص بن املغرية 

إنك قريب القرابة، حديث : ، ووضعت لواء رفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالعليه وسلم
  ).٣(السن، مغضب يف ابن عمك 

__________  
  .٧٤ - ٧٣ / ٣" االصابة " انظر ) ١(
  ".أبو حفص بن الغابرة " لقد تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .، ومسنده صحيح٥٧ / ١" التاريخ الصغري " ، والبخاري يف ٤٧٥ / ٣أخرجه أمحد ) ٣(

(*)  

)١/٣٧٩(  

  

كان عمر ال خيفى عليه شئ من عمله، وإن خالدا أجاز االشعث : ومن كتاب سيف عن رجاله قال
بعشرة آالف، فدعا الربيد، وكتب إىل أيب عبيدة أن تقيم خالدا وتعقله بعمامته، وترتع قلنسوته حىت 

ماله ؟ فإن زعم أنه من إصابة أصاا، فقد أقر يعلمكم من أين أجاز االشعث ؟ أمن مال اهللا أم من 
  .خبيانة، وإن زعم أا من ماله، فقد أسرف، واعزله على كل حال، واضمم إليك عمله

لقد شكوتك إىل املسلمني، وباهللا يا عمر إنك يف أمري : ففعل ذلك، فقدم خالد على عمر فشكاه وقال
ن االنفال والسهمان، ما زاد على الستني ألفا فلك م: من أين هذا الثراء ؟ قال: غري جممل، فقال عمر

  .فخرجت عليه عشرون ألفا، فأدخلها بيت املال: تقوم عروضه، قال
  يا خالد واهللا إنك لكرمي علي وإنك حلبيب إيل، ولن تعاتبين بعد اليوم على: مث قال
  ).١(شي 

  .لم من الغريعزل عمر خالدا فلم يعلمه أبو عبيدة حىت ع: وعن زيد بن أسلم عن أبيه
  .كرهت أن أروعك: ما دعاك إىل أن ال تعلمين ؟ قال! يرمحك اهللا : فقال

  .قدم خالد من الشام ويف عمامته أسهم ملطخة بالدم، فنهاه عمر: عن نافع قال: جويرية بن أمساء
ما : عن ابن عون، عن ابن سريين، أن خالد بن الوليد دخل وعليه قميص حرير، فقال عمر: االصمعي



  ).٢(قد لبسه ابن عوف ! وما بأسه : ا ؟ قالهذ
__________  

  .ال يصح لضعف سيف، وجهالة الرجال الدين روى عنهم) ١(
  .هو عبد الرمحن: ابن عوف) ٢(

، ١٨٠، ١٢٧، ١٢٢ / ٣وخرب ترخيص النيب، صلى اهللا عليه وسلم، له بلبس احلرير أخرجه أمحد 
باب : يف اجلهاد) ٢٩٢٢(و ) ٢٩٢١(و ) ٢٩٢٠(و ) ٢٩١٩(، والبخاري ٢٧٣، ٢٥٢، ١٩٢

  .احلرير يف احلرب
  = (*)باب ما يرخص للرجال من احلرير : يف اللباس) ٥٨٣٩(و 

)١/٣٨٠(  

  

  .عزمت على من يف البيت إال أخذ كل واحد منه قطعة، فمزقوه! وأنت مثله ؟ : قال
قد طلبت القتل مظانه فلم ل: ملا حضرت خالدا الوفاة، قال: عن أيب وائل أظن قال: روى عاصم بن دلة

  .يقدر يل إال أن أموت على فراشي
وما من عملي شئ أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس، والسماء لين ننتظر الصبح حىت 

  .نغري على الكفار
  .إذا مت، فانظروا إىل سالحي وفرسي، فاجعلوه عدة يف سبيل اهللا: مث قال

ما على آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن : ازته، فذكر قولهفلما تويف، خرج عمر على جن
  ).١(ما مل يكن نقعا أو لقلقة 

  .الصراخ: التراب على الرؤوس، واللقلقة: النقع
أنت خري من ألف : ويروى بإسناد ساقط أن عمر خرج يف جنازة خالد باملدينة وإذا أمه تندبه وتقول

  الرجالم إذا ما كبت وجوه * ألف من القو 
__________  

  .باب إباحة لبس احلرير للرجل: يف اللباس) ٢٠٧٦(للحكة، ومسلم = 
باب : يف اللباس) ١٧٢٢(باب يف لبس احلرير لعذر، والترمذي : يف اللباس) ٤٠٥٦(وأبو داود 

باب من رخص له النيب، صلى اهللا : يف اللباس) ٣٥٩٢(الرخصة يف لبس احلرير يف احلرب، وابن ماجه 
رخص النيب، صلى اهللا عليه وسلم، للزبري، : " وسلم، يف لبس احلرير، كلهم من حديث أنس قالعليه 

  ".و عبد الرمحن يف لبس احلرير حلكة ما 
  .وهذا هو لفظ البخاري، فالترحيص يف لبس احلرير إمنا هو لعلة وليس ترخيصا مطلقا



  .فهو مستثىن من عموم التحرمي الثابت منه صلى اهللا عليه وسلم
  ".ابن عون " إىل " ابن عوف " وقد حترف يف املطبوع 

محاد بن زيد، عن :  ونسبه إىل ابن املبارك يف اجلهاد من طريق٧٤ / ٣" االصابة " ذكره احلافظ يف ) ١(
  .وإسناده حسن...عبد اهللا بن املختار، عن عاصم، عن أيب وائل

  ).٣( تعليق ٣٨٣وانظر الصفحة 
(*)  

)١/٣٨١(  

  

  ).١(دقت إن كان لكذلك ص: فقال عمر
مل يزل خالد : عبد اهللا بن عنبسة، مسعت حممد بن عبد اهللا الديباج يقول) ٢(حدثنا عمرو بن : الواقدي

  .مع أيب عبيدة حىت تويف أبو عبيدة، واستخلف عياض بن غنم
فلم يزل خالد مع عياض حىت مات، فانعزل خالد إىل محص، فكان مث، وحبس خيال وسالحا، فلم يزل 

مرابطا حبمص حىت نزل به، فعاده أبو الدرداء، فذكر له أن خيلة اليت حبست بالثغر تعلف من مايل، 
  .وداري باملدينة صدقة، وقد كنت أشهدت عليها عمر

  واهللا يا أبا الدرداء لئن
  .مات عمر، لترين أمورا تنكرها

مكة مع عمر، فبينا خرجت مع أيب طلحة إىل : وروى إسحاق بن حيىي بن طلحة، عن عمه موسى قال
يا أبا حممد، يا طلحة هلك أبو سليمان، : حنن حنط عن رواحلنا إذ أتى اخلرب بوفاة خالد، فصاح عمر

  .هلك خالد بن الوليد
أن خالد بن : وعن أيب الزناد) ٣(ويف حيايت ما زودتين زادا * ال أعرفنك بعد املوت تندبين : فقال طلحة

 كذا وكذا زحفا، وما يف جسدي شرب إال وفيه ضربة بسيف، أورمية لقيت: الوليد ملا احتضر بكى وقال
  .فال نامت أعني اجلبناء) ٤(بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما ميوت العري 

  .مل يزل خالد بالشام حىت عزله عمر: قال مصعب بن عبد اهللا
  .وهلك بالشام، وويل عمر وصيته

__________  
  .١١٢ / ١٣" االصابة " انظر ) ١(
  .سقطت من املطبوع" عمرو بن ) " ٢(
  .٤٧ / ٣البيت يف االصابة، واخلرب بغري هذا السياق ) ٣(



  .احلمار: العري) ٤(
  ".البعري " وتصفحت يف املطبوع إىل 

  .١٦٩ / ٣" االستيعاب " وانظر 
(*)  

)١/٣٨٢(  

  

  .تمرا ورجعمات حبمص سنة إحدى وعشرين وكان قدم قبل ذلك مع: وقال ابن أيب الزناد
رأيت : حدثنا عمر بن عبد اهللا بن رياح، عن خالد بن رياح، مسع ثعلبة ابن أيب مالك يقول: الواقدي

من اليمن ممن نزل محص، ويوم رحلنا منها : من القوم ؟ قالوا: عمر يقباء، وإذا حجاج من الشام، قال
  .مات خالد بن الوليد

  كان واهللا: ، وقالفاسترجع عمر مرارا، ونكس، وأكثر الترحم عليه
  .سدادا لنحر العدو، ميمون النقيبة

فكنت عزلته عن : عزلته لبذله املال الهل الشرف وذوي اللسان، قال: فلم عزلته ؟ قال: فقال له علي
  ).١(مل يكن لريضى، قال فهال بلوته ؟ : املال، وتتركه على اجلند، قال

رحم اهللا أبا :  فرسه وسالحه وغالمه، فقال عمرملا مات خالد مل يدع إال: عن نافع قال: وروى جويرية
  ).٢(سليمان، كان على ما ظنناه به 

ما عليهن أن يرقن : اجتمع نسوة بين املغرية يف دار خالد يبكينه، فقال عمر: عن أيب وائل قال: االعمش
  ).٣(من دموعهن ما مل يكن نقعا أو لقلقة 

  .مات خالد حبمص سنة إحدى وعشرين: نذر، وأبو عبيدقال حممد بن عبد اهللا بن منري، وإبراهيم بن امل
  .مات باملدينة: وقال دحيم

__________  
  .الواقدي متروك) ١(

  . عن ابن سعد، عن الواقدي١١٧ / ٧" البداية " وقد ذكره ابن كثري يف 
  .١٢١ / ١ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٢(
  . االعمش، عن أيب وائل من طريق، عبد الرزاق، عن معمر، عن٢٩٧ / ٣أخرجه احلاكم ) ٣(

 من طريق حيىي القطان، عن سفيان بن حبيب بن أيب ثابت، عن أيب وائل، ١٦٩ / ٣وابن عبد الرب 
التاريخ االوسط "  وصله املصنف يف ١٦١ / ٣" الفتح "  وقال ابن حجر يف ١٦٠ / ٣وعلقه البخاري 

."  



 عمر بن حفص، عن أبيه، عن  من طريق٤٧، ٤٦ / ١" التاريخ الصغري " وقد ذكره البخاري يف 
  ".االعمش إىل االعشى " االعمش، عن شقيق وقد تصحف فيه 

(*)  

)١/٣٨٣(  

  

  .الصحيح موته حبمص، وله مشهد يزار: قلت
  .حديثان، ويف مسند بقي واحد وسبعون" الصحيحني " وله يف 

  
  .وهي أمه*  صفوان ابن بيضاء - ٧٩

  .بنت جحدم الفهرية) ١(امسها دعد 
   وهب بن ربيعة بنوأبوه هو

  .هالل بن مالك بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك
  .أبو عمرو القرشي الفهري
  .من املهاجرين، شهد بدرا

قتل صفوان بن بيضاء طعيمة بن : بن جعفر عن جعفر بن عمرو قال) ٢(فروى الواقدي، عن حمرز 
  .عدي

  .هذه رواية: مث قال الواقدي
مل يقتل يوم بدر، وأنه شهد املشاهد، وتويف يف رمضان سنة مثان وقد روي لنا أن صفوان بن بيضاء 

  ).٣(وثالثني، ومل يعقب 
  

من املهاجرين، يكىن أبا موسى، هاجر اهلجرتني إىل احلبشة،  * *  أخوه سهيل ابن بيضاء الفهري- ٨٠
  .يف رواية ابن إسحاق والواقدي

__________  
: ، حلية االولياء٤٢١ / ٤: ، اجلرح والتعديل٦٠: ة، تاريخ خليف٣٠٣ / ١ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 
 / ١: ، شذرات الذهب١٤٧ / ٥: ، االصابة٣١ / ٣: ، أسد الغابة١٣٨ / ٥: ، االستيعاب٣٧٣ / ١
٩.  
  ".رعد " تصحفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".حممد " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(



  .٣٠٣ / ١ / ٣انظر ابن سعد ) ٣(
، ١٠٣ / ٤: ، التاريخ الكبري٣٠٢ / ١ / ٣: ، طبقات ابن سعد٤٦٦  /٣: املسند المحد(* *) 

 / ٢: ، أسد الغابة٢٨٣ / ٤: ، االستيعاب٢٤٥ / ٤: ، اجلرح والتعديل٢٥ / ١التاريخ الصغري، 
  .١٣ / ١: ، شذرات الذهب٢٨٣ / ٤: ، االصابة٢٣٩ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٤٧٧

(*)  

)١/٣٨٤(  

  

ملا هاجر سهيل وصفوان ابنا بيضاء من مكة نزال على كلثوم بن : دة قالوعن عاصم بن عمر بن قتا
  ).١(اهلدم 

  وشهد سهيل بدرا وهو ابن أربع وثالثني سنة، وشهد: قالوا: قال ابن سعد
  .أحدا

ومات بعد رجوع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تبوك باملدينة سنة تسع، ومل يعقب : إىل أن قال
)٢.(  

  ).٣( صلى عليه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف املسجد وهو الذي: قلت
  .وهلما أخ امسه سهل ابن بيضاء الفهري، وشهد بدرا وشهد أحدا

  
صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأحد السابقني االولني، وهو ) ع * ( املقداد بن عمرو- ٨١

  .البهرايناملقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي 
  املقداد بن االسود، النه ريب يف حجر االسود بن عبد يغوث: ويقال له

__________  
  .٣٠٢ / ١ / ٣ابن سعد ) ١(
  .٣٠٢ / ١ / ٣ابن سعد ) ٢(
باب الصالة على اجلنائز بعد الصبح إىل االسفار مقطعا، وقد :  يف اجلنائز١٥٩أخرجه مالك ص ) ٣(

باب الصالة على اجلنازة يف املسجد، أن : يف اجلنائز) ٩٧٣(، ومسلم ١٣٣، ٧٩ / ٦وصله أمحد 
  .عائشة أمرت أن مير جبنازة سعد بن أيب وقاص يف املسجد فتصلي عليه

  .ما أسرع ما نسي الناس: " فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت
  ".ما صلى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، على سهيل بن البيضاء إال يف املسجد 

، ١٦٨، ٦٧، ٦١: ، تاريخ خليفة١٢٠ / ١٦: ، طبقات خليفة١٤٤ / ١ / ٣: ن سعدطبقات اب(*) 



، ٤٢٦ / ٨: ، اجلرح والتعديل٢٦٣: ، املعارف٦١، ٦٠: ، التاريخ الصغري٥٤ / ٨: التاريخ الكبري
 / ١: ، حلية االولياء٣٥٠ - ٣٤٨ / ٣: ، املستدرك للحاكم١٠٥: ت: مشاهري علماء االمصار

، ٢٥١ / ٥: ، أسد الغابة١ / ٦٦ / ١٧: ، ابن عساكر٢٦٢ / ١٠: ب، االستيعا١٧٦ - ١٧٢
، ١٣٦٧: ، ذيب الكمال٧٦ - ٧١ / ١: ، معامل االميان١١٢ - ١١١ / ٢: ذيب االمساء واللغات

: ، االصابة٢٨٥ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٧٢ - ٢٦٨ / ٧: ، العقد الثمني٢٧ / ١: دول االسالم
  .٣٩ / ١: ، شذرات الذهب٢٧٣ / ٩

(*)  

)١/٣٨٥(  

  

بل أصاب دما يف كندة، فهرب إىل : بل كان عبدا له أسود اللون فتبناه، ويقال: الزهري فتبناه، وقيل
  .مكة، وحالف االسود

  .شهد بدرا واملشاهد، وثبت أنه كان يوم بدر فارسا، واختلف يومئذ يف الزبري
  .له مجاعة أحاديث

 بن نفري، وابن أيب ليلى، ومهام بن احلارث، وعبيد حدث عنه علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجبري
  .اهللا بن عدي بن اخليار، ومجاعة

  .كان آدم طواال، ذا بطن، أشعر الرأس، أعني، مقرون احلاجبني، مهيبا: وقيل
  .عاش حنوا من سبعني سنة

  ).١(مات يف سنة ثالث وثالثني، وصلى عليه عثمان بن عفان، وقربه بالبقيع رضي اهللا عنه 
  ).٢" (الصحيحني " يثه يف الستة، له حديث يف حد

  ).٣(وانفرد له مسلم بأربعة أحاديث 
__________  

  .٣٤٨ / ٣، واحلاكم ١٥٥ / ١ / ٣انظر ابن سعد ) ١(
باب حترمي قتل الكافر بعد : يف االميان) ٩٥(، ومسلم )١٢(باب : يف املغازي) ٤٠١٩(البخاري ) ٢(

 الليث، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيداهللا بن ال إله إال اهللا، من طريق: أن قال
أرأيت إن لقيت رجال من ! يا رسول اهللا : عدي بن اخليار، عن املقداد بن االسود، أنه أخربه أنه قال

  .أسلمت هللا: الكفار فقاتلين، فضرب إحدى يدي بالسيف، فقطعها، مث الذ مين بشجرة، فقال
  .ال تقتله: بعد أن قاهلا ؟ قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،أفأقتله يا رسول اهللا، 

  .فقلت يا رسول اهللا إنه قد قطع يدي، مث قال ذلك بعد أن قطعها: قال



ال تقتله، فإن قتلته فإنه مبرتلتك قبل أن تقتله، وإنك : " أفأقتله ؟ قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
  .اعتصم مين ا: أي: واللفظ ملسلم والذ مين بشجرة" ال مبرتلته قبل أن يقول كلمته اليت ق

إكرام الضيف وفضل إيثاره، من طريق أيب بكر بن أيب شيبة، عن : يف االشربة، باب) ٢٠٥٥(هي ) ٣(
أقبلت : شبابة بن سوار، عن سليمان بن املغرية، عن ثابت، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن املقداد قال

  .أنا وصاحبان يل
  (*)ذهبت أمساعنا وأبصارنا من اجلهد، فجعلنا نعرض وقد 

)١/٣٨٦(  

  

أنبأنا ابن خليل، أنبأنا اللبان، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم، أنبأنا أمحد : أخربنا إسحاق االسدي
بن املسندي، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا بشر بن املفضل، حدثنا ابن عون، 

  استعملين رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، على:  عمري ابن إسحاق، عن املقداد بن االسود قالعن
__________  

  .أنفسنا على أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا
  .فأتينا النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فانطلق بنا إىل أهله، فإذا ثالثة أعرت

فكنا حنتلب فيشرب كل إنسان منا : قال" احتلبوا هذا اللنب بيننا : " هللا عليه وسلمفقال النيب صلى ا
  .نصيبه، ونرفع للنيب صلى اهللا عليه وسلم نصيبه

  .فيجئ من الليل فيسلم تسليما ال يوقظ نائما، ويسمع اليقظان: قال
  .مث يأيت املسجد فيصلي، مث يأيت شرابه فيشرب: قال

  .، وقد شربت نصييبفأتاين الشيطان ذات ليلة
  .حممد يأيت االنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إىل هذه اجلرعة: فقال

  .فأتيتها فشربتها
وحيك ما صنعت ؟ : فلما أن وغلت يف بطين، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، ندمين الشيطان، فقال

آخرتك ؟ وعلي مشلة، إذا أشربت شراب حممد، فيجئ فال جيده، فيدعو عليك، فتهلك، فتذهب دنياك و
  .وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي

  .وجعل ال جييئين النوم
  .وأما صاحباي فناما، ومل يصنعا ما صنعت

  .فجاء النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فسلم كما كان يسلم: قال
  .مث أتى املسجد فصلى، مث أتى شرابه، فكشف عنه فلم جيد فيه شيئا



اللهم أطعم من أطعمين، وأسق من : " اآلن يدعو علي فأهلك فقال: فرفع رأسه إىل السماء فقلت
  ".أسقاين 

فعمدت إىل الشملة، فشددا علي، وأخذت الشفرة، فانطلقت إىل االعرت أيها أمسن، فأذحبها : قال
  .لرسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فإذا هي حافلة، وإذا هن حفل كلهن

  .إىل إناه آلل حممد، صلى اهللا عليه وسلم، ما كانوا يطمعون أن حيتلبوا فيهفعمدت 
  فحلبت فيه، حىت علته: قال

قلت يا رسول : أشربتم شرابكم الليلة ؟ قال: رغوة، فجئت إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .اشرب: اهللا

  .يا رسول اهللا، اشرب: فشرب مث ناولين فقلت
 فلما عرفت أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قد روي، وأصبت دعوته، ضحكت حىت :فشرب مث ناولين
  .ألقيت إىل االرض

  ".إحدى سوأتك يا مقداد : " فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .يا رسول اهللا، كان من أمري كذا وكذا، وفعلت كذا: فقلت

اهللا، افال كنت آذنتين فنوقظ صاحبينا فيصيبان ما هذه إال رمحة من : " فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  .والذي بعثك باحلق، ما أبايل إذا أصبتها، وأصبتها معك، من أصاا من الناس: فقلت: قال" منها ؟ 

باب يف صفة يوم القيامة، من طريق عبد الرمحن بن جابر، عن سليم بن عامر، عن : يف اجلنة) ٢٨٦٤(و 
تدىن الشمس يوم القيامة من : " رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقولمسعت : املقداد بن االسود، قال

أمسافة : فواهللا ما أدري ما يعين بامليل: اخللق، حىت تكون منهم كمقدار ميل، قال سليم بن عامر
  .االرض، أم امليل الذي تكتحل به العني ؟

بيه، ومنهم من يكون إىل فيكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق، فمنهم من يكون إىل كع: قال
  ".ركبتيه، ومنهم من يكون إىل حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إجلاما 

باب النهي عن : يف الزهد) ٣٠٠٢(وأشار رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بيده إىل فيه، و : قال
  (*)املدح، إذا كان فيه إفراط من طريق 

)١/٣٨٧(  

  

ما ظننت إال أن الناس كلهم ! يا رسول اهللا : ؟ قلت" مارة كيف وجدت اال: " عمل، فلما رجعت، قال
  .خول يل

  ).١(واهللا ال أيل على عمل ما دمت حيا 



وافيت : حدثنا حريز بن عثمان، حدثين عبد الرمحن بن ميسرة، حدثين أبو راشد احلرباين قال: بقية
 الصيارفة، قد أفضل عليها املقداد فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبمص على تابوت من توابيت

  .قد أعذر اهللا إليك: من عظمه، يريد الغزو، فقلت له
  ).٢ ] (٤١: التوبة) [ انفروا خفافا وثقاال(أبت علينا سورة البحوث : فقال

  حدثنا ابن املبارك، عن صفوان بن عمرو، حدثنا عبد: حيىي احلماين
طوىب هلاتني العينني : داد يوما، فمر به رجل، فقالجلسنا إىل املق: الرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه قال

اللتني رأتا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا لوددنا أنا رأينا ما رأيت، فاستمعت، فجعلت أعجب، 
ما حيمل أحدكم على أن يتمىن حمضرا غيبه اهللا عنه، ال يدري لو : ما قال إال خريا، مث أقبل عليه، فقال

  . فيهشهده كيف كان يكون
، )٣(واهللا لقد حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقوام كبهم اهللا على مناخرهم يف جهنم، مل جييبوه 

  ومل يصدقوه، أوال حتمدون اهللا، ال
__________  

شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن مهام بن احلارث، أن رجال جعل ميدح عثمان، فعمد املقداد = 
ما شأنك ؟ :  ضخما، فجعل حيثو يف وجهه احلصباء، فقال له عثمانفجثا على ركبتيه، وكان رجال

  ".إذا رأيتم املداحني، فاحثوا يف وجوههم التراب : " إن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال: فقال
  .ومل أجد عند مسلم غري هذه

  .اظولعله عد هذا احلديث االخري حبديثني النه ورد من طريقني مع اختالف يف بعض االلف
  .، وصححه، ووافقه الذهيب٣٥٠، ٣٤٩ / ٣، وأخرجه احلاكم ١٧٤ / ١" احللية " هو يف ) ١(
، ٣٤٩ / ٣، واحلاكم ١٧٦ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ١١٥ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .١٣٩ / ١٠وصححه، وابن جرير 
  .، وكشف أسرارهمهي التوبة مسيت بذلك ملا فيها من البحث عن املنافقني: وسورة البحوث
  .أي عذرك لثقل بدنك فأسقط عنك اجلهاد، ورخص لك يف تركه: وأعذر اهللا إليك

  ".جييئوه " إىل " جييبوه " وحترفت " مل " سقط من املطبوع ) ٣(
(*)  

)١/٣٨٨(  

  

 تعرفون إال ربكم مصدقني مبا جاء به نبيكم، وقد كفيتم البالء بغريكم ؟ واهللا لقد بعث النيب، صلى اهللا
عليه وسلم، على أشد حال بعث عليه نيب يف فترة وجاهلية، ما يرون دينا أفضل من عبادة االوثان، 



فجاء بفرقان حىت إن الرجل لريى والده، أو ولده، أو أخاه كافرا، وقد فتح اهللا قفل قلبه لالميان، ليعلم 
  أنه قد هلك من

ربنا هب لنا من أزواجنا (ا لليت قال اهللا تعاىل دخل النار، فال تقر عينه وهو يعلم أن محيمه يف النار، وأ
  ).١ ] (٧٤: الفرقان) [ وذرياتنا قرة أعني

علي، وأيب ذر، : عليكم حبب أربعة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لربيدة" مسند أمحد " ويف 
  ).٢" (وسلمان، واملقداد 

 بستة وثالثني ألفا، والمهات املؤمنني لكل وعن كرمية بنت املقداد، أن املقداد أوصى للحسن واحلسني
  .إنه شرب دهن اخلروع، فمات: واحدة بسبعة آالف درهم، وقيل

  
  .ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار) ع * ( أيب بن كعب- ٨٢

__________  
  .١٧٦ - ١٧٥ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(
  .يف املناقب) ٣٧٢٠(، والترمذي ٣٥٦ و ٣٥١/  ٥أخرجه أمحد ) ٢(

شريك بن عبد : ، ويف سنده عندهم١٧٢ / ١" احللية " يف املقدمة، وأبو نعيم يف ) ١٤٩(وابن ماجه 
  .اهللا القاضي، وهو ضعيف

  .وقد تفرد به
  .وشيخه أبو ربيعة االيادي مل يوثق

، ٨٩ - ٨٨: ، طبقات خليفة٥٩ / ٢ / ٣: ، الطبقات البن سعد١٤٤ - ١١٣ / ٥: مسند أمحد(*) 
، ٢٩٠ / ٢: ، اجلرح والتعديل٢٦١: ، املعارف٤٠ - ٣٩ / ٢: ، التاريخ الكبري١٦٧: تاريخ خليفة
 / ٢: ، ابن عساكر١٢٦ / ١: ، االستيعاب٢٥٦ - ٢٥٠ / ١: ، حلية االولياء٤٨: االستبصار

، ٧٠: ، ذيب الكمال١١٠ - ١٠٨ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٦١ / ١: ، أسد الغابة٢ / ٢٩٢
 - ٣١١ / ٩: ، جممع الزوائد٢٣ / ١: ، العرب١٦ / ١: ، دول االسالم٢٧ / ٢: تاريخ االسالم

، ٥: ، طبقات احلفاظ٢٦ / ١: ، االصابة١٨٧ / ١: ، ذيب التهذيب٣١ / ١: ، طبقات القراء٣١٢
، ٢٦٨ - ٢٦١ / ١٣: ، كرت العمال٣٣ - ٣٢ / ١: ، شذرات الذهب٢٤: خالصة تذهيب الكمال

  .٣٣٤ - ٣٢٥ / ٢: ذيب تاريخ ابن عساكر
(*)  

)١/٣٨٩(  

  



  .سيد القراء، أبو منذر االنصاري النجاري املدين املقرئ البدري ويكىن أيضا أبا الطفيل
شهد العقبة، وبدرا، ومجع القرآن يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعرض على النيب، عليه السالم، 

  .كا، وكان رأسا يف العلم والعمل، رضي اهللا عنهوحفظ عنه علما مبار
حدث عنه بنوه حممد، والطفيل، و عبد اهللا، وأنس بن مالك، وابن عباس، وسويد بن غفلة، وزر بن 

، وأبو عثمان النهدي، وسليمان بن صرد، وسهل بن سعد، وأبو )١(حبيش، وأبو العالية الرياحي 
 نوفل، و عبد الرمحن بن أبزى، و عبد الرمحن بن أيب ليلى، إدريس اخلوالين، و عبد اهللا بن احلارث بن

  .السعدي، وابن احلوتكية، وسعيد بن املسيب، وكأنه مرسل، وآخرون) ٢(وعبيد بن عمري، وعيت 
  .كان أيب رجال دحداحا، يعين ربعة، ليس بالطويل وال بالقصري: فعن عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا قال

  .واللحية) ٣( كان أيب أبيض الرأس :وعن ابن عباس بن سهل، قال
ويف " إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك القرآن : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم اليب بن كعب: وقال أنس

  ".أمرين أن أقرتك القرآن : " لفظ
  ".نعم : " وذكرت عند رب العاملني ؟ قال: قال" نعم : اهللا مساين لك ؟ قال: قال

  ).٤(فذرفت عيناه 
__________  

  ".الرفاعي " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".عيب " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".اللون " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
باب : ، والبخاري يف املناقب٢٨٤، ٢٧٣، ٢٣٣، ٢١٨، ١٨٥، ١٣٧، ١٣٠ / ٣أخرجه أمحد ) ٤(

  ،باب سورة مل يكن: يف التفسري) ٤٩٦١(و ) ٤٩٦٠(و ) ٤٩٥٩(مناقب أيب، 
باب استحباب قراءة القرآن على أهل ): ٢٤٦) (٢٤٥(يف صالة املسافرين، و ) ٧٩٩(ومسلم 

يف ) ٣٧٩٥(باب فضائل أيب، والترمذي : يف فضائل الصحابة) ١٢٢، ١٢١) (٧٩٩(الفضل، و 
  .٦٠ / ٢ / ٣، وابن سعد )٢٠٤١١(املناقب، و عبد الرزاق 

(*)  

)١/٣٩٠(  

  

اهللا ال إله إال هو احلي (سلم أبيا عن أي آية يف القرآن أعظم، فقال أيب وملا سأل النيب، صلى اهللا عليه و
  ).١ ] (٢٥٥: البقرة) [ القيوم

  .ليهنك العلم أبا املنذر: ضرب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف صدره وقال



يب أ: مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة كلهم من االنصار: قال أنس بن مالك
  ).٢(بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عموميت 

إين تلقيت القرآن ممن تلقاه من جربيل عليه السالم وهو : قال أيب لعمر بن اخلطاب: وقال ابن عباس
  ).٣(رطب 

ئا ال أدع شي: أقضانا علي، وأقرأنا أيب، وإنا لندع من قراءة أيب، وهو يقول: قال عمر: وقال ابن عباس
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري : (مسعته من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال اهللا تعاىل

  ).٤ ] (١٠٦: البقرة) [ منها أو مثلها
__________  

باب فضل سورة الكهف وآية : يف صالة املسافرين) ٨١٠(، ومسلم ١٤٢ / ٥أخرجه أمحد ) ١(
باب ما جاء يف آية الكرسي، وأشار الترمذي يف كتاب فضائل : يف الوتر) ١٤٦٠(الكرسي، وأبو داود 

 ٣٠٤ / ٣قصة يف فضل آية الكرسي إىل حديث أيب بن كعب، واحلاكم : يف آخر باب: القرآن
  .إىل ابن الضريس واهلروي" الدر املنثور " وصححه، ووافقه الذهيب، وزاد السيوطي نسبته يف 

  .ليكن العلم هنيئا لك: ومعناه
  باب القراء من أصحاب النيب، ومسلم: يف فضائل القرآن) ٥٠٠٣(جه البخاري أخر) ٢(
باب مناقب معاذ وزيد : يف املناقب) ٣٧٩٦(باب فضائل أيب، والترمذي : يف فضائل الصحابة) ٢٤٦٥(

  .وأيب
  .١١٧ / ٥أخرجه أمحد ) ٣(
 ننسخ من آية أو ما: باب قوله تعاىل: يف التفسري) ٤٤٨١(، والبخاري ١١٣ / ٥أخرجه أمحد ) ٤(

، والفسوي ٣٠٥ / ٣باب القراء من أصحاب النيب، واحلاكم : يف فضائل القرآن) ٥٠٠٥(ننسها، و 
  ".املعرفة والتاريخ "  يف ٤٨١ / ٢

  .من النسيان: ننسها: وقوله
أي نؤخرها، " أو ننسأها " وهي قراءة ما سوى ابن كثري، وأيب عمرو من السبعة ويف رواية البخاري 

  .اءة ابن كثري وأيب عمرووهي قر
(*)  

)١/٣٩١(  

  

  ).١(أقرأ أميت أيب : قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: وروى أبو قالبة، عن أنس قال
جتري : " ما جزاء احلمى ؟ قال! يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال أيب: وعن أيب سعيد قال



  ".احلسنات على صاحبها 
  . ال متنعين خروجا يف سبيلكاللهم إين أسألك محى: فقال

  ).٢(فلم ميس أيب قط إال وبه احلمى 
  .كان أيب فيه شراسة: مالزمة احلمى له حرفت خلقه يسريا، ومن مث يقول زر بن جبيش: قلت

قال رجل منا يقال له جابر أو جويرب طلبت حاجة إىل عمر وإىل جنبه رجل أبيض : قال أبو نضرة العبدي
  .ن الدنيا فيها بالغنا، وزادنا إىل اآلخرة، وفيها أعمالنا اليت جنزى ا يف اآلخرةإ: الثياب والشعر، فقال

  ).٣(هذا سيد املسلمني أيب بن كعب : من هذا يا أمري املؤمنني ؟ قال: فقلت
: أوصين، قال: قال رجل اليب بن كعب: قال مغرية بن مسلم، عن الربيع، عن أنس، عن أيب العالية قال

  إماما، وارض به قاضيا وحكما،اختذ كتاب اهللا 
__________  

  يف) ١٥٤(باب مناقب أهل البيت، وابن ماجه : يف املناقب) ٣٧٩٣(أخرجه الترمذي ) ١(
عبد الوهاب بن عبد ايد :  كلهم من طريق٦٠ / ٢ / ٣، وابن سعد )١١(الباب رقم : املقدمة

: قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: الثقفي، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أنس بن مالك قال
أرحم أميت بأميت أبو بكر، وأشدهم يف أمر اهللا عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرؤ هم لكتاب اهللا أيب " 

  .بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل
هذا حديث حسن : ، وقال الترمذي"راح أال وإن لكل أمة أمينا، وإن أمني هذه االمة أبو عبيدة بن اجل

  .صحيح
، من طريق حيىي، عن سعد بن إسحاق، عن زينب ابنة كعب بن عجرة، عن ٢٣ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(

، وأخرجه الطرباين ٣٠٢ / ٢" جممع الزوائد " ، وانظر )٦٩٢(أيب سعيد اخلدري، وصححه ابن حبان 
 سليمان بن أمحد، حدثنا أمحد بن خليد، عن حممد ، من طريق٢٥٥ / ١" احللية " وأبو نعيم يف ) ٥٤٠(

  .بن عيسى بن الطباع، عن معاذ بن حممد بن معاذ بن أيب بن كعب، عن أبيه عن جده، عن أيب بن كعب
  .١١٠ - ١٠٣ / ١٠" فتح الباري " ، و ٣٠٥ / ٢" امع " وانظر 

  .٦٠ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(
(*)  

)١/٣٩٢(  

  

كم رسولكم، شفيع، مطاع، وشاهد ال يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم، فإنه الذي استخلف في
  ).١(وحكم ما بينكم، وخربكم وخرب ما بعدكم 



قل هو القادر على (عن الربيع بن أنس، عن أيب العالية، عن أيب : الثوري، وأبو جعفر الرازي، واللفظ له
كلهن واقع ال حمالة، فمضت اثنتان هن أربع، كلهن عذاب، و: قال) أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم

بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمس وعشرين سنة، فالبسوا شيعا، وذاق بعضهم بأس بعض، 
  ).٢(اخلسف والرجم : وبقي ثنتان واقعتان ال حمالة

بو نعيم، أنبأنا أ: أخربنا إسحاق االسدي، أنبأنا يوسف احلافظ، أنبأنا أمحد بن حممد، أنبأنا أبو علي املقرئ
حدثنا حممد بن إسحاق بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعدان، حدثنا بكر بن بكار، حدثنا عبد احلميد بن 

  جعفر،
كنت واقفا مع أيب بن كعب يف : حدثين أيب، عن سليمان بن يسار، عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل قال

الناس خمتلفة أعناقهم يف طلب الدنيا ؟ أال ترى : ظل أطم حسان، والسوق سوق الفاكهة اليوم، فقال أيب
يوشك أن حيسر الفرات عن جبل من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قلت بلى، قال

لئن تركنا الناس يأخذون منه ال يدعون منه : ذهب، فإذا مسع به الناس، ساروا إليه، فيقول من عنده
  ).٤" (ن الناس من كل مئة تسعة وتسعو) ٣(شيئا، فيقتل 

__________  
  .٢٥٣ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(
 عن وكيع، عن ٢٥٣ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ٢٢٦ / ٧، والطربي ١٣٥ / ٥أخرجه أمحد ) ٢(

 / ٣" الدر املنثور " أيب جعفر بن الربيع، عن أيب العالية، عن أيب بن كعب، وزاد السيوطي نسبته يف 
  .شيبة، وعبد بن محيد، وابن املنذر، وابن أيب حامت، وأيب الشيخ، وابن مردويه إىل ابن أيب ١٧

  ".فيقبل " تصفحت يف املطبوع إىل ) ٣(
ال تقوم الساعة : باب: يف الفنت) ٢٨٩٥( خمتصرا، ومسلم ١٤٠ / ٥، و ١٣٩ / ٥أخرجه أمحد ) ٤(

  .٢٥٥ / ١" احللية " حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب، وأبو نعيم يف 
(*)  

)١/٣٩٣(  

  

أخرجه مسلم من طريق عبد احلميد، وله إسناد آخر وهو الزبيدي، عن الزهري، عن إسحاق موىل 
  ).١(املغرية عن أيب 

من أراد أن يسأل عن : حدثنا موسى بن علي، عن أبيه أن عمر خطب باجلابية، فقال: أبو صاحل الكاتب
لفرائض، فليأت زيدا، ومن أراد أن يسأل عن القرآن، فليأت أيب بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن ا

  ).٢(الفقه، فليأت معاذا، ومن أراد أن يسأل عن املال، فليأتين، فإن اهللا جعلين خازنا وقامسا 



  .ورواه الواقدي عن موسى أيضا
اخفض يل ! يرمحك اهللا : أتيت املدينة، فأتيت أبيا فقلت: عن عاصم عن زر قال: أبو بكر بن عياش

  ).٣(ليلة سبع وعشرين :  فسألته عن ليلة القدر، فقال-ن امرءا فيه شراسة  وكا-جناحك 
قال أيب بن : عن أسلم املنقري، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه قال: سفيان الثوري

! يا رسول اهللا : قلت" أمرت أن أقرأ عليك القرآن : " قال يل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: كعب
قل بفضل اهللا : (وما مينعين وهو تعاىل يقول: فرحت بذلك ؟ قال: قلت اليب" نعم : "  لك ؟ قالومسيت

  ).٤ ] (٥٨: يونس) [ وبرمحته فبذلك فليفرحوا
__________  

ابن كعب االنصاري، رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ومتامه) ٥٣٧(أخرجه الطرباين ) ١(
اعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل تسعة ال تقوم الس: " وسلم، قال
  ".أعشارهم 

  .أبو صاحل، هو عبد اهللا بن صاحل، كاتب الليث) ٢(
  .سيئ احلفظ

  .وباقي رجاله ثقات
  .، وسنده حسن١٣٢ / ٥" زوائد املسند " أخرجه عبد اهللا بن االمام أمحد يف ) ٣(
  .٢٥١ / ١" احللية "  نعيم يف ، وأبو١٢٣، ١٢٢ / ٥أخرجه أمحد ) ٤(

(*)  

)١/٣٩٤(  

  

  .تابعه االجلح، عن عبد اهللا، عن أبيه
حدثنا معاذ بن حممد بن حممد بن أيب بن كعب، عن أبيه، عن جده، عن أيب، : حممد بن عيسى بن الطباع

باهللا : لتفق" إين أمرت أن أعرض عليك القرآن ! يا أبا املنذر : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
  .آمنت، وعلى يدك أسلمت، ومنك تعلمت

: قلت" نعم بامسك ونسبك يف املال االعلى : " وذكرت هناك ؟ قال! يا رسول اهللا : فرد القول، فقلت
  ).١(اقرأ إذن يا رسول اهللا 

  .حدثنا معاذ بن حممد ابن معاذ بن أيب: وقد رواه أبو حامت الرازي، عن ابن الطباع، فقال
استقرئوا القرآن من : عمش، عن أيب وائل، عن مسروق، عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعاسفيان عن اال

وأخرج أبو داود من حديث ابن عمر ) ٢(من ابن مسعود، وأيب، ومعاذ، وسامل موىل أيب حذيفة : أربعة



" أصليت معنا ؟ : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة، فلبس عليه، فلما انصرف، قال اليب
  .نعم: لقا

  ) ".٣(فما منعك : " قال
__________  

" ، والطرباين يف ٢٥٢ / ١" احللية " معاذ وأبوه مل يوثقهما غري ابن حبان، وأخرجه أبو نعيم يف ) ١(
" االوسط " ، ونسبه إىل الطرباين يف ٣١٢ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف )٥٣٩" (الكبري 

  ".الكبري " يف ومل ينسبه إىل الطرباين ...بأسانيد،
و ) ٣٨٠٦) (٣٧٦٠(باب مناقب سامل موىل أيب حذيفة و : يف الفضائل) ٣٧٥٨(أخرجه البخاري ) ٢(
باب القراء من أصحاب النيب، صلى اهللا : يف فضائل القرآن) ٤٩٩٩(يف مناقب االنصار، و ) ٣٨٠٨(

، ١٧٦ / ١" ة احللي"  وصححه، ووافقه الذهيب، وأبو نعيم يف ٢٢٥ / ٣عليه وسلم، واحلاكم 
  .٣١١ / ٩" امع "  من طريقني، وانظر ٥٣٨، ٥٣٧ / ٢" املعرفة والتاريخ " والفسوي يف 

: أراد: باب الفتح على االمام، وإسناده صحيح، قال اخلطايب: يف الصالة) ٩٠٧(أخرجه أبو داود ) ٣(
  .مامما منعك أن تفتح علي إذ رأيتين قد لبس علي ؟ وفيه دليل على جواز تلقني اال

(*)  

)١/٣٩٥(  

  

أتيت املدينة للقاء أصحاب : ، حدثنا إياس بن قتادة، عن قيس بن عباد، قال)١(عن أيب مجرة : شعبة
حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومل يكن فيهم رجل ألقاه أحب إيل من أيب، فأقيمت الصالة، وخرج فقمت 

  .يف الصف االول
  .فنحاين، وقام يف مقاميفجاء رجل فنظر يف وجوه القوم، فعرفهم غريي، 

  .فما عقلت صاليت
ال يسوؤك اهللا، فإين مل آت الذي أتيت جبهالة، ولكن رسول اهللا، صلى اهللا ! يا بين : فلما صلى، قال

وإين نظرت يف وجوه القوم، فعرفتهم غريك، وإذا " كونوا يف الصف الذي يليين : " عليه وسلم، قال لنا
  ).٢(هو أيب رضي اهللا عنه 

حدثنا حيىي بن حسان، حدثنا عكرمة بن إبراهيم، أخربنا يزيد بن شداد، حدثين معاوية بن ): ٣(ي الدارم
كنت عند رسول اهللا، : قرة، حدثين عتبة بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، حدثين أيب، عن جدي قال

يا أيب : "  فقالفدعوا أيب بن كعب،" ادعوا يل سيد االنصار : " صلى اهللا عليه وسلم، يف يوم عيد، فقال
  ).٤(احلديث " ائت بقيع املصلى، فأمر بكنسه ! 



__________  
هو نصر بن عمران بن عصام الضبعي البصري، نزيل خراسان ثقة، ثبت، روى له : أبو مجرة) ١(

  .اجلماعة
  ".أيب محزة " إىل " تعجيل املنفعة " ، و "املسند " وقد حترف يف 

  ".ضمرة " وحترف يف املطبوع إىل أيب 
 / ٢ وأخرجه النسائي ٢٥٢ / ١" احللية " ، و ١٤٠ / ٥" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(

من طريق يوسف بن يعقوب، عن التيمي، عن : ، كالمها٢٥٢ / ١أيضا " احللية " ، وأبو نعيم يف ٨٨
  .أيب جملز، عن قيس بن عباد بنحوه

  .هو أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن صاحب السنن) ٣(
  ".الواقدي " وقد حترف يف املطبوع إىل 

إسناده ضعيف لضعف عكرمة بن إبراهيم، وجهالة يزيد بن شداد وعتبة بن عبد اهللا بن عمرو آبن ) ٤(
  .العاص

  .وأمر الناس أن خيرجوا: " ، ومتامه٢٠٠ / ٢" امع " وذكره اهليثمي يف 
  .فلما بلغ الباب رجع

رواه : ، وقال"والعواتق، واحليض، يكن يف الناس يشهدن الدعوة : يا رسول اهللا، والنساء ؟ فقال: قال
  .، وفيه يزيد بن شداد اهلنائي جمهول"الكبري " الطرباين يف 

(*)  

)١/٣٩٦(  

  

  حدثنا عبد اهللا بن العالء، عن عطية بن قيس، عن أيب: الوليد بن مسلم
إذ : (أهل دمشق، فقرؤوا يوما على عمرركب إىل املدينة يف نفر من ) ١(إدريس اخلوالين أن أبا الدرداء 

، ولو محيتم كما محوا، لفسد املسجد  ]٢٦: الفتح) [ جعل الذين كفروا يف قلوم احلمية محية اجلاهلية
  .احلرام

  .أيب بن كعب: من أقرأكم هذا ؟ قالوا: فقال عمر
  .اقرؤوا: قال) ٢(فدعا به، فلما أتى 

  .فقرؤوا كذلك
ك لتعلم أين كنت أحضر ويغيبون، وأدىن وحيجبون، ويصنع يب ويصنع يب، واهللا يا عمر إن: فقال أيب

  .وواهللا لئن أحببت، اللزمن بييت، فال أحدث شيئا، وال أقرئ أحدا حىت أموت



  ).٣(إنا لنعلم أن اهللا قد جعل عندك علما فعلم الناس ما علمت ! اللهم غفرا : فقال عمر
النيب أوىل (مر عمر بن اخلطاب بغالم يقرأ يف املصحف : عن عمرو، عن جبالة أو غريه قال: ابن عيينة

  .يا غالم حكها: فقال" هو أب هلم  ] " ٦١االحزاب ) [ باملؤمنني من أنفسهم، وأزواجه أمهام
  .هذا مصحف أيب: قال

  ).٤(إنه كان يلهيين القرآن، ويلهيك الصفق باالسواق : فذهب إليه فسأله فقال
  رأيت أهل املدينة: ن ضمرة قالحدثين عيت ب: عن احلسن: عوف

__________  
  ".العالء " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".أيب " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(
 من طريق حممد بن شعيب، عن عبد اهللا بن العالء، عن ٢٢٥ / ٢رجاله ثقات، وأخرجه احلاكم ) ٣(

عن النسائي، من طريق إبراهيم " ه تفسري"  يف ١٩٤ / ٤بشر بن عبد اهللا، عن أيب، وأورده ابن كثري 
، ...بن سعيد، عن شبابة بن سوار، عن أيب رزين، عن عبد اهللا بن العالء، عن بشر بن عبد اهللا، عن أيب

  .، ونسبه إىل النسائي واحلاكم٧٩ / ٦" الدر املنثور " وذكره السيوطي يف 
  .هو ابن دينار املكي، ثقة ثبت: عمرو) ٤(

هو ابن عبدة التميمي البصري، ثقة أيضا وقد ذكره " جمالد " املطبوع إىل  وقد حترف يف -: وجبالة
   ونسبه إىل عبد١٨٣ / ٥" الدر املنثور " السيوطي يف 

  .الرزاق، وسعيد بن منصور، وإسحاق بن راهويه، وابن املنذر، والبيهقي
(*)  

)١/٣٩٧(  

  

  .ميوجون يف سككهم
  .ال:  أهل البلد ؟ قلتما أنت من: ما شأن هؤالء ؟ فقال بعضهم: فقلت
  ).١(فإنه قد مات اليوم سيد املسلمني، أيب بن كعب : قال

  ).٢(إنا لنقرؤه يف مثان ليال، يعين القرآن : عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن أيب قال: أيوب
مالك ال تستعملين ؟ : حدثنا عمران بن عبد اهللا، قال أيب بن كعب لعمر بن اخلطاب: سالم بن مسكني

  ).٣(أكره أن يدنس دينك : لقا
اخرجوا بنا : بن جبري، عن ابن عباس، قال عمر) ٥(ثابت، عن سعيد ) ٤(عن حبيب بن أيب : االعمش

  .إىل أرض قومنا



  .فكنت يف مؤخر الناس مع أيب ابن كعب
ما : فلحقناهم وقد ابتلت رحاهلم، فقال عمر: اللهم اصرف عنا أذاها، قال: فهاجت سحابة، فقال

  ).٦(فهال دعومت لنا معكم : اللهم اصرف عنا أذاها، قال: إن أبا املنذر قال: الذي أصابنا، قلتأصابكم 
  .عمر، وعلي، وأيب: عامة علم ابن عباس من ثالثة: قال معمر

  .ال: أكان بعد ؟ قلت: سألت أبيا عن شئ، فقال: قال مسروق
  :قال

__________  
  .رجاله ثقات) ١(

  .وعوف هو ابن أيب مجيلة
، من طريق عفان، عن جعفر بن سليمان، عن أيب عمران ٦١ / ٢ / ٣" الطبقات " ظر اخلرب يف وان

  ".غين " يف املطبوع إىل " عيت " وقد حترفت ...اجلوين، عن جندب بن عبد اهللا البجلي
  .، وإسناده صحيح، وأبو املهلب هو اجلرمي، عم أيب قالبة٦٠ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

  . عبد الرمحنعمرو أو: وامسه
  .من رجال مسلم

  ".أيب " سقطت من املطبوع لفظة ) ٤ (٦٠ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(
  ".سعد " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٥(
  .رجاله ثقات) ٦(

  .إال أن حبيب بن أيب ثابت مدلس، وقد عنعن
(*)  

)١/٣٩٨(  

  

  .فامحنا حىت يكون، فإذا كان، اجتهدنا لك رأينا
أتيت عمر وقد أعطيت منطقا : جابر أو جويرب، قال: قال رجل منا يقال له: ضرة قالعن أيب ن: اجلريري

فأخذت يف الدنيا، فصغرا، فتركتها ال تسوى شيئا، وإىل جنبه رجل أبيض الرأس واللحية والثياب، 
زادنا إىل : كل قولك مقارب إال وقوعك يف الدنيا، هل تدري ما الدنيا ؟ فيها بالغنا أو قال: فقال

  .اآلخرة، وفيها أعمالنا اليت جنزى ا
  ).١(هذا سيد املسلمني أيب بن كعب : من هذا يا أمري املؤنني قال: قلت

كان أيب صاحب : عن أيب جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أيب العالية قال: أصرم بن حوشب



  ).٢(عبادة، فلما احتاج الناس إليه، ترك العبادة، وجلس للقوم 
ما شأنكم يا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : حلسن، عن عيت بن ضمرة، قلت اليب بن كعبعن ا: عوف

واهللا لئن عشت إىل هذه اجلمعة : عليه وسلم نأتيكم من الغربة نرجو عندكم اخلري فتهاونون بنا ؟ قال
نة ميوجون القولن قوال ال أبايل استحييتموين أو قتلتموين، فلما كان يوم اجلمعة، خرجت، فإذا أهل املدي

  ).٣(مات سيد املسلمني أيب بن كعب : ما اخلرب ؟ قالوا: يف سككها، فقلت
، وأن ابن عباس وأبا العالية، و عبد اهللا بن السائب "طبقات القراء " قد ذكرت أخبار أيب بن كعب يف 

  قرؤوا عليه، وأن عبد اهللا بن عياش املخزومي قرأ
__________  

  .٦٠ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
  .أصرم بن حوشب هالك) ٢(

  .كذاب خبيث: قال حيىي
  :وقال البخاري، ومسلم، والنسائي

  .متروك
  .كان يضع احلديث على الثقات: وقال ابن حبان

  .وشيخه أبو جعفر الرازي سيئ احلفظ
  ).١(تعليق رقم ) ٣٩٨(تقدم خترجيه يف الصفحة ) ٣(

(*)  

)١/٣٩٩(  

  

  . معه، ويتحاكم إليهعليه أيضا، وكان عمر جيل أبيا، ويتأدب
  .تدل أحاديث على وفاة أيب بن كعب يف خالفة عمر: قال حممد بن عمر الواقدي

اليوم مات سيد : مات يف سنة اثنتني وعشرين باملدينة، وأن عمر قال: ورأيت أهله وغريهم يقولون
  .املسلمني

  .مات يف خالفة عثمان سنة ثالثني: وقد مسعنا من يقول: قال
  . االقاويل عندنا، وذلك أن عثمان أمره أن جيمع القرآنوهو أثبت: قال

حدثنا عارم، حدثنا محاد، عن أيوب، عن ابن سريين أن عثمان مجع اثين عشر رجال : وقال حممد بن سعد
  ).١(من قريش واالنصار فيهم أيب بن كعب، وزيد بن ثابت يف مجع القرآن 

  .هذا إسناد قوي، لكنه مرسل: قلت



ن ندب للمصحف أبيا، ولو كان كذلك، الشتهر، ولكان الذكر اليب ال لزيد، وما أحسب أن عثما
  .والظاهر وفاة أيب يف زمن عمر حىت إن اهليثم بن عدي وغريه ذكرا موته سنة تسع عشرة

مات سنة اثنتني وعشرين، فالنفس إىل : وقال حممد بن عبد اهللا بن منري، وأبو عبيد، وأبو عمر الضرير
  .مات يف خالفة عثمان: يفة بن خياط، وأبو حفص الفالس فقاالهذا أميل، وأما خل

  .مات سنة اثنتني وثالثني: وقال خليفة مرة
يونس بن عبيد، عن احلسن أن عمر بن اخلطاب مجع الناس على أيب بن كعب يف قيام : ويف سنن أيب داود

  رمضان، فكان يصلي م عشرين
__________  

  ".ملعرفة والتاريخ ا"  يف ٤٨٧ / ٢أخرجه الفسوي ) ١(
(*)  

)١/٤٠٠(  

  

  ).١(ركعة 
  ).٢" (الصحيحني " وقد كان أيب التقط صرة فيها مئة دينار، فعرفها حوال ومتلكها، وذلك يف 

__________  
باب القنوت يف الوتر، من طريق شجاع بن : يف الصالة) ١٤٢٩(سنده منقطع، أخرجه أبو داود ) ١(

أن عمر بن اخلطاب مجع الناس على أيب بن كعب، "  عن احلسن، خملد، عن هشيم، عن يونس بن عبيد،
  .فكان يصلي هلم عشرين ركعة

: وال يقنت م إال يف النصف الباقي، فإذا كانت العشر االواخر ختلف، فصلى يف بيته، فكانوا يقولون
  ".أين أيب 

 اهللا عنه، يصلي كان أيب بن كعب، رضي: وأخرج ابن أيب شيبة من حديث عبد العزيز بن رفيع قال
  .باملدينة عشرين ركعة، ويوتر بثالث

  .وهذا مرسل قوي السند
  .وأخرج أيضا عن حيىي بن سعيد، أن عمر بن اخلطاب أمر رجال يصلي م عشرين ركعة

، من طريق داود بن قيس وغريه، عن حممد بن يوسف، )٧٧٣٠" (املصنف " وأخرج عبد الرزاق يف 
 على - على متيم الداري -ع الناس يف رمضان على أيب بن كعب عن السائب بن يزيد، أن عمر مج

  .، وهذا سند قوي"إحدى وعشرين ركعة يقرؤون باملئني، وينصرفون عند فروع الفجر 
 من طريق علي بن اجلعد، عن ابن أيب ذئب، عن يزيد ابن ٤٩٦ / ٢" سننه " وأخرج البيهقي يف 



مون على عهد عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، بعشرين كانوا يقو: خصيفة، عن السائب بن يزيد، قا ل
  .ركعة
وكانوا يقرؤون باملئني، وكانوا يتوكؤون على عصيهم يف عهد عثمان، رضي اهللا عنه، من شدة : قال

  .القيام، وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم عدول ثقات
 اللقطة بالعالمة دفع باب إذا أخربه رب: يف اللقطة) ٢٤٢٦(، والبخاري ١٢٦ / ٥أخرجه أمحد ) ٢(

باب هل يأخذ اللقطة وال يدعها تضيع حىت ال يأخذها من ال يستحق، ومسلم : فيه) ٢٤٣٧(إليه، و 
يف ) ١٣٧٤(باب التعريف باللقطة، والترمذي : يف اللقطة) ١٧٠١(يف اللقطة، وأبو داود ) ١٧٢٣(

  عن سلمة بنكلهم من طريق شعبة، : باب ما جاء يف اللقطة وضالة االبل: االحكام
  .خرجت أنا، وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، غازين: كهيل، عن سويد بن غفلة قال

  .فوجدت سوطا فأخذته
  .دعه: فقاال يل
  .ال: فقلت

  .ولكين أعرفه
  .فإن جاء صاحبه وإال استمتعت به

  .فأبيت عليهما: قال
ابن كعب، فأخربته بشأن السوط فلما رجعنا من غزاتنا قضي يل أين حججت فأتبت املدينة، فلقيت أيب 

إين وجدت صرة فيها مئة دينار، على عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فأتبت ا : وبقوهلما، فقال
  ".عرفها حوال : " رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .فعرفتها فلم أجد من يعرفها: قال
  .يعرفهافعرفتها فلم أجد من " عرفها حوال : " مث أتيته فقال
  .فعرفتها فلم أجد من يعرفها" عرفها حوال " مث أتيته فقال 

  ".احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، واال فاستمتع ا فاستمتعت ا : " فقال
  .ال أدري بثالثة أحوال، أو حول واحد: فلقيته بعد ذلك مبكة فقال

  .واللفظ ملسلم
  .هو قول شعبة: لقيته: وقوله
  .لقي سلمة بن كهيليعين 

  .هو سلمة: وفاعل قال اليت بعدها
  .عاما واحدا: ثالثة أعوام أو قال: أي هل قال سويد بن غفلة

(*)  



)١/٤٠١(  

  

  .أيضا) ١" (الصحيحني " وروى عنه ابن عباس قصة موسى واخلضر وذلك يف 
  .واليب يف الكتب الستة نيف وستون حديثا

هو أخو عدي ودينار ومازن، واسم النجار : ين، وقال مالك بن النجاروأنبأين بنسبه احلافظ أبو حممد النو
  .بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج) ٢(والدهم تيم اهللا 

  .وأيب بن كعب هو ابن عمة أيب طلحة االنصاري: قال
  .وكان أيب حنيفا، قصريا، أبيض الرأس واللحية

  .ني وعشرين باملدينةمات يف سنة اثنت: رأيت أهله وغري واحد يقولون: قال الواقدي
  .يف خالفة عثمان سنة ثالثني: مات: وقد مسعت من يقول

  .وهو أثبت االقاويل عندنا
  .الن عثمان أمره أن جيمع القرآن: قال

  أن عثمان مجع: عن أيوب وهشام، عن ابن سريين: روى محاد بن زيد
  ).٣ (اثين عشر رجال من قريش واالنصار فيهم أيب وزيد بن ثابت يف مجع القرآن

له عند بقي بن خملد مئة وأربعة وستون حديثا، منها يف البخاري ومسلم ثالثة أحاديث، وانفرد البخاري 
  .بثالثة، ومسلم بسبعة
__________  

باب ما يستحب للعامل إذا : يف العلم،) ١٢٢(، والبخاري ١٢٠، ١١٨، ١١٧ / ٥أخرجه أمحد ) ١(
) ٤٧٢٥( باب حديث اخلضر مع موسى عليه السالم، و :يف االنبياء) ٣٤٠١(سئل أي الناس أعلم، و 

: يف الفضائل) ٢٣٨٠(باب وإذ قال موسى لفتاه ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين، ومسلم : يف التفسري
  ".اهللا " سقطت من املطبوع لفظة ) ٢( وهو حديث مطول فارجع إليه -باب من فضائل اخلضر 

  ).٤٠٠(سبق تعليق املصنف عليه يف الصفحة ) ٣(
(*)  

)١/٤٠٢(  

  

بن هجري بن نصر بن ) ١(هو النعمان بن عمرو بن مقرن بن عائذ بن ميجا  *  النعمان بن مقرن- ٨٣
  .حبشية بن كعب بن ثور بن هذمة بن الطم بن عثمان بن مزينة

أبو عمرو املزين االمري، أول مشاهده االحزاب، وشهد بيعة الرضوان، ونزل الكوفة، ويل كسكر لعمر، 



  .صرفه، وبعثه على املسلمني يوم وقعة اوند، فكان يومئذ أول شهيدمث 
أنبأنا عبد اللطيف اللغوي، أنبأنا عبد احلق اليوسفي، أنبأنا علي بن حممد، أنبأنا : أخربنا سنقر احلليب ا

 عن ، حدثنا محاد،)٢(أبو احلسن احلمامي، أنبأنا ابن قانع، حدثنا احلسن بن علي بن كامل، حدثنا عفان 
: أيب عمران اجلوين، عن علقمة بن عبد اهللا املزين، عن معقل بن يسار، عن النعمان بن مقرن أنه قال

  شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يقاتل أول النهار،
  ).٣(انتظر حىت تزول الشمس 

  .صححه الترمذي
  وروي حنوه عن

__________  
، التاريخ ١٤٩: ، تاريخ خليفة١٩٠، ١٧٧، ١٢٨، ٣٨: ، طبقات خليفة٤٤٤ / ٥: مسند أمحد(*) 

 / ٨: ، اجلرح والتعديل٢٩٩: ، املعارف٢١٦، ٥٦، ٤٧ / ١: ، التاريخ الصغري٧٥ / ٨: الكبري
، ذيب ٣٤٢ / ٥: ، أسد الغابة٣١٩ / ١٠: ، االستيعاب٢٦٨: ت: ، مشاهري علماء االمصار٤٤٤

: ، االصابة٤٥٦ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٥  /١: ، العرب١٧ / ١: ، دول االسالم١٤١٨: الكمال
  .٤٠٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٠ / ١٠

  .بكسر امليم، وياء حتتها نقطتان) ١(
  .هو يف نسب النعمان بن مقرن، بن عائذ، بن ميجا املزين: ٢٩٩ / ٧" االكمال " قال ابن ماكوال يف 
  .له والخوته صحبة
  .ذكره الدار قطين

  . ضبط ابن ماكوال وأقره٣٤٣ / ٥" سد الغابة أ" ونقل ابن االثري يف 
  ".منجا " وأما أصلنا فقد جاء فيه 

  ".غفار " يف االصل ) ٢(
  .وعفان هذا هو ابن مسلم

باب يف أي وقت : يف اجلهاد) ٢٦٥٥(، وأبو داود ٤٤٥ / ٥إسناده صحيح وأخرجه أمحد ) ٣(
  = (*)ساعة اليت يستحب فيها القتال، باب ما جاء يف ال: يف السري) ١٦١٣(يستحب اللقاء، والترمذي 

)١/٤٠٣(  

  

  .بن جبري، عن أبيه عن النعمان) ١(زياد 
إين الذكر يوم نعى : من مزينة، قال: ممن أنت ؟ قلت: أخربين إياس بن معاوية قال يل ابن املسيب: شعبة



  .عمر النعمان بن مقرن على املنرب
  .وكانت اوند يف سنة إحدى وعشرين: قال الواقدي

  .حفظ سعيد ذلك، وله سبع سنني: قلت
سويد أبو عدي، وسنان ممن شهد اخلندق، ومعقل والد عبد اهللا احملدث، وعقيل أبو : وللنعمان إخوة

  .حكيم، و عبد الرمحن
  .البكاؤون بنو مقرن سبعة: وروي عن جماهد قال

  .مسعت أم شهدوا اخلندق: قال الواقدي
  .إليه لواء مزينة يوم الفتحكنية النعمان أبو حكيم، وكان : وقيل

  .يروي عنه ولده معاوية، ومسلم بن هيصم، ومجاعة
  .قتل وهو أمري الناس سنة إحدى وعشرين: قال ابن إسحاق

أتيت عمر بنعي النعمان بن مقرن، فوضع يده على وجهه : عن علي بن زيد، عن أيب عثمان قال: شعبة
  .يبكي

__________  
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال= 
يف اجلزية واملوادعة، من طريق ) ٣١٦٠(، وأخرجه موصوال )١١٢(باب : علقه البخاري يف اجلهادو

املعتمر بن سليمان، حدثنا سعيد بن عبيداهللا الثقفي، حدثنا بكر بن عبد اهللا املزين، وزياد بن جبري، عن 
ليه وسلم، فلم يندمك، ومل رمبا أشهدك اهللا مثلها مع النيب صلى اهللا ع: فقال النعمان..جبري بن حية، قال

حيزنك، ولكين شهدت القتال مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا مل يقاتل يف أول النهار 
  ".انتظر حىت ب االرواح، وحتضر الصلوات 

  .٢٦٦ - ٢٦٥ / ٦" شرح هذا احلديث " مجع ريح، وانظر ما قاله ابن حجر يف : واالرواح
  ".زناد " ملطبوع إىل يف ا" زياد " حترفت ) ١(

(*)  

)١/٤٠٤(  

  

أن عمر شاور اهلرمزان يف أصبهان : أبوعمران اجلوين، عن علقمة بن عبد اهللا املزين، عن معقل بن يسار
اجلناحان، فإذا قطعت جناحا فاء الرأس : الرأس، وفارس وأذربيجان: أصبهان: وفارس وأذربيجان فقال

  .ان، وإن قطعت الرأس، وقع اجلناح)١(وجناح 
  .فإنك غاز: أما جابيا، فال، وأما غازيا، فنعم، قال: إين مستعملك، فقال: فقال عمر للنعمان بن مقرن



فسرحه، وبعث إىل أهل الكوفة ليمدوه وفيهم حذيفة، والزبري، واملغرية، واالشعث، وعمرو بن معدي 
  .كرب

  .فذكر احلديث بطوله
  .زق النعمان الشهادة بنصر املسلمني، وافتح عليهماللهم ار: فقال: وفيه" مستدرك احلاكم " وهو يف 

  .فأمنوا، وهز لواءه ثالثا
  .مث محل، فكان أول صريع رضي اهللا عنه

ووقع ذو احلاجبني من بغلته الشهباء، فانشق بطنه، وفتح اهللا، مث أتيت النعمان وبه رمق، فأتيته مباء، 
  .فتح اهللا: ما فعل الناس ؟ قلت: قالمعقل : من ذا ؟ قلت: فصببت على وجهه أغسل التراب، فقال

  .احلمد هللا: فقال
  ).٢(اكتبوا إىل عمر بذلك، وفاضت نفسه رضي اهللا عنه 

__________  
  ".فإذا قطعت جناحاها فاء الرأس وجنح : " اضطربت هذه العبارة يف املطبوع وحترفت إىل ما يلي) ١(
  .، وإسناده صحيح٢٩٣ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(

باب اجلزية واملوادعة، من طريق املعتمر بن سليمان عن سعيد : يف اجلزية) ٣١٥٩(ري وأخرجه البخا
بعث عمر الناس : بن عبيداهللا الثقفي، عن بكر بن عبد اهللا املزين وزياد بن جبري، عن جبري بن حية، قال

  .يف أفناء االمصار يقاتلون املشركني
  .نعم: قالإين مستشريك يف مغازي هذه، : فأسلم اهلرمزان، فقال

مثلها ومثل من فيها من الناس، من عدو املسلمني، مثل طائر له رأس، وله جناحان وله رجالن، فإن 
  .كسر أحد اجلناحني ضت الرجالن جبناح والرأس، فإن كسر اجلناح اآلخر ضت الرجالن والرأس

  .وإن شدخ الرأس ذهبت الرجالن واجلناحان والرأس
  . واجلناح اآلخر فارسفالرأس كسرى، واجلناح قيصر،

  .فمر املسلمني فلينفروا إىل كسرى
فندبنا عمر، واستعمل علينا النعمان بن مقرن، حىت إذا : وقال بكر وزياد مجيعا عن جبري بن حية، قال

  .ليكلمين رجل منكم: كنا بأرض العدو، وخرج علينا عامل كسرى يف أربعني ألفا، فقام ترمجان فقال
  .شئتسل عما : فقال املغرية

  .ما أنتم: قال
  = (*)حنن أناس من العرب، كنا يف : " قال

)١/٤٠٥(  

  



ابن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوذمي، وقيل بني قيس والوذمي ) ع * ( عمار بن ياسر- ٨٤
هو زيد بن : حصني بن الوذمي بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر االكرب بن يام بن عنس، وعنس

  ن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بنمالك بن أدد ب
  .كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

  .وبنو مالك بن أدد من مذحج
قرأته على حيىي بن قمرية، عن شهدة، : قرأت هذا النسب على شيخنا الدمياطي، ونقلته من خطه، قال

نا جدي، فذكره عن ابن طلحة، عن أيب عمر بن مهدي، عن حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة، حدث
  .وفيه قيس بن احلصني بن الوذمي، ومل يشك

  .وعنس نقطه بنون
  .االمام الكبري أبو اليقظان العنسي املكي موىل بين خمزوم، أحد السابقني االولني، واالعيان البدريني

  .هي مسية موالة بين خمزوم، من كبار الصحابيات أيضا: وأمه
__________  

ص اجللد والنوى من اجلوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر شقاء شديد وبالء شديد، من= 
  .واحلجر

 إلينا نبيا من - تعاىل ذكره وجلت عظمته -فبينا حنن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب االرضني 
  .أنفسنا، نعرف أباه وأمه

  .تؤدوا اجلزيةفأمرنا نبينا، رسول ربنا، صلى اهللا عليه وسلم، أن نقاتلكم حىت تعبدو اهللا وحده، أو 
وأخربنا نبينا، صلى اهللا عليه وسلم، عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إىل اجلنة يف نعيم مل ير مثلها قط، 

  ).٧٥٣٠(كما أخرجه " ومن بقي منا ملك رقابكم 
  . وما بعدها٢٥٩ / ٦" الفتح " ارجع إىل ما قاله يف شرحه احلافظ ابن حجر يف 

، ٧٥، ٢١: ، طبقات خليفة١٧٦ / ١ / ٣: ، طبقات ابن سعد٣١٩، ٢٦٢ / ٤: مسند أمحد(*) 
: ، التاريخ الصغري٢٥ / ٧: ، التاريخ الكبري١٩١، ١٨٩، ١٤٩، ١٤٥، ١٤٤: ، تاريخ خليفة١٢٦

: ، مشاهري علماء االمصار٣٨٩ / ٦: ، اجلرح والتعديل٢٥٨ - ٢٥٦: ، املعارف٨٥، ٨٤، ٧٩ / ١
  ,١٥٠ / ١: ، تاريخ بغداد٢٢٥ / ٨:  االستيعاب،١٤٣ - ١٣٩ / ١: ، حلية االولياء٢٦٦: ت

 - ٣٧ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات١٢٩ / ٤: ، أسد الغابة٢ / ٣٠٠ / ١٢: ، ابن عساكر١٥٣
 ٩: ، جممع الزوائد٤٠، ٣٨، ٢٥ / ١: ، العرب٢٨ / ١: ، دول االسالم١٠٠٠: ، ذيب الكمال٣٨
 / ٧: ، االصابة٤٠٨ / ٧: ب التهذيب، ذي٢٨١ - ٢٧٩ / ٦: ، العقد الثمني٢٩٨ - ٢٩١/ 

  .٤٥ / ١: ، شذرات الذهب٥٢٦ / ١٣: ، كرت العمال٢٧٩: ، خالصة تذهيب الكمال٦٤
(*)  



)١/٤٠٦(  

  

  .مخسة" الصحيحني " ففي مسند بقي له اثنان وستون حديثا، ومنها يف : له عدة أحاديث
لي، وجابر بن عبد اهللا، وحممد بن روى عنه علي، وابن عباس، وأبو موسى االشعري، وأبو أمامة الباه

احلنفية، وعلقمة، وزر، وأبو وائل، ومهام بن احلارث، ونعيم بن حنظلة، و عبد الرمحن بن أبزى، وناجية 
بن ملحان، ) ١(بن كعب، وأبو الس اخلزاعي، و عبد اهللا بن سلمة املرادي، وابن احلوتكية، وثروان 

بن عباد، وصلة بن زفر، وخمارق بن سليم، وعامر بن وحيىي بن جعدة، والسائب والد عطاء، وقيس 
  .سعد بن أيب وقاص، وأبو البختري، وعدة

قدم والد عمار ياسر بن عامر وأخواه احلارث ومالك من اليمن إىل مكة يطلبون أخا هلم، : قال ابن سعد
 فزوجه أمة له فرجع أخواه، وأقام ياسر وحالف أبا حذيفة ابن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم،

امسها مسية بنت خباط فولدت له عمارا، فأعتقه أبو حذيفة، مث مات أبو حذيفة، فلما جاء اهللا باالسالم، 
غالم احلارث بن كلدة ) ٢(أسلم عمار وأبواه وأخوه عبد اهللا، وتزوج بسمية بعد ياسر االزرق الرومي 

  ).٣(الثقفي وله صحبة، وهو والد سلمة بن االزرق 
  .ن لعمار من الرواية بضعة وعشرين حديثاإ: ويقال

  ).٤(كنت تربا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسنه : ويروى عن عمار قال
__________  

  ".تعجيل املنفعة " مترجم يف ) ١(
  ".مروان " وقد تصحف يف املطبوع إىل 

، ٣٣٠ / ٤" تيعاب االس" ، وتعقبه ابن عبد الرب يف ٢٥٦" املعارف " وكذا قال ابن قتيبة يف ) ٢(
  وهذا غلط من ابن قتيبة فاحش، وإمنا خلف االزرق على مسية أم زياد، زوجه مواله احلارث بن: فقال

كلدة منها، النه كان موىل هلما، فسلمة بن االزرق أخو زياد المه، ال أخو عمار، وليس بني مسية أم 
  .عمار ومسية أم زياد نسب وال سبب

  .١٧٦ / ١ / ٣ابن سعد ) ٣(
  .٣٨٥ / ٣أخرجه احلاكم ) ٤(

(*)  

)١/٤٠٧(  

  



رأيت عمارا يوم صفني شيخا آدم، طواال، وإن احلربة : وروى عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن سلمة قال
لقد قاتلت ا مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ثالث ! والذي نفسي بيده : يف يده لترعد، فقال

 يبلغوا بنا سعفات هجر، لعرفت أننا على احلق، وأم على الباطل مرات وهذه الرابعة، ولو قاتلونا حىت
)١.(  

عن عبد اهللا بن أيب عبيدة، عن أبيه عن لؤلؤة موالة أم احلكم بنت عمار أا وصفت هلم : وعن الواقدي
  ).٢(آدم، طواال، مضطربا، أشهل العني، بعيد ما بني املنكبني، ال يغري شيبه : عمارا

  .رأيت عمارا بالكناسة أسود جعدا وهو يقرأ: ، عن أبيه قالوعن كليب بن منفعة
  ).٣" (املستدرك " رواه احلاكم يف 

  .عمار من حلفاء بين خمزوم: وقال عروة
  .وروى الواقدي عن بعض بين عمار أن عمارا وصهيبا أسلما معا بعد بضعة وثالثني رجال

  .وهذا منقطع
  ل من أظهر إسالمهأو: عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا قال: زائدة

__________  
، كالمها من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، ٣٨٤ / ٣، واحلاكم ١٨٣ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(

، ورجاله ثقات إال أن عبد اهللا بن سلمة وهو املرادي صدوق قد تغري ...عن عبد اهللا بن سلمة، قال
  .هيب، وصححه، وسكت عنه الذ٣٩٢ / ٣حفظه، وأخرجه احلاكم أيضا 

  .١٨٩ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
، "ومن آياته أن خلقكم من تراب مث إذا أنتم بشر تنتشرون : هذه اآلية: "  ومتامه٣٨٤ / ٣) ٣(

  .رواه الطرباين، وفيه حيىي احلماين وهو ضعيف: ، وقال٢٩٢ / ٩" امع " وذكره احلافظ اهليثمي يف 
(*)  

)١/٤٠٨(  

  

  .ليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه مسية، وصهيب، وبالل، واملقدادرسول اهللا صلى اهللا ع: سبعة
فأما رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فمنعه اهللا بعمه، وأما أبو بكر، فمنعه اهللا بقومه، وأما سائرهم، 

فألبسهم املشركون أدراع احلديد، وصفدوهم يف الشمس، وما فيهم أحد إال وقد واتاهم على ما أرادوا 
الل، فإنه هانت عليه نفسه يف اهللا، وهان على قومه، فأعطوه الولدان يطوفون به يف شعاب مكة إال ب

  ).١(أحد أحد : وهو يقول
أول من أظهر إسالمه سبعة، فذكرهم، زاد فجاء أبو جهل يشتم مسية، : عن جماهد: وروى منصور



  ).٢(وجعل يطعن حبربته يف قبلها حىت قتلها، فكانت أول شهيدة يف االسالم 
: كان عمار يعذب حىت ال يدري ما يقول، وكذا صهيب وفيهم نزلت: قال: وعن عمر بن احلكم

  ).٣ ] (٤١: النحل) [ والذين هاجروا يف اهللا من بعد ما ظلموا(
عن االعمش، عن عمرو بن مرة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن عثمان قال رسول : منصور بن أيب االسود

  صربا آل ياسر، فإن موعدكم " :اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .سنده حسن) ١(
  ).١(تعليق رقم ) ٣٤٨(وقد سبق خترجيه على الصفحة 

  . وفيه قلبها٤٩ / ١٣" االستيعاب ) " ٢(
  .، يف ترمجة مسية، لكنه بغري سند"االصابة " وكذلك يف 
  ين وكيع، عن سفيان، عنحدث: وقال االمام أمحد" قلبها " يف املطبوع إىل " قبلها " وقد حترفت 

أول شهيد كان يف أول االسالم استشهد أم عمار مسية، طعنها أبو جهل : " منصور، عن جماهد، قال
  .وهذا مرسل" حبربة يف قبلها 

 من طريق الواقدي، عن عثمان بن حممد، عن عبد احلكيم بن صهيب، ١٧٧ / ١ / ٣ابن سعد ) ٣(
  ".ما فتنوا " وفيه ...عن عمر بن احلكم

  .والوقدي متروك
  .١١٨ / ٤" الدر املنثور " وانظر 

(*)  

)١/٤٠٩(  

  

  ).١" (اجلنة 
  .مل يسلم أبوا أحد من السابقني املهاجرين سوى عمار وأيب بكر: قيل

: عن القاسم بن الفضل، حدثنا عمرو بن مرة، عن سامل بن أيب اجلعد قال: مسلم بن إبراهيم والتبوذكي
  .دعا عثمان نفرا منهم عمار

أقبلت أنا والنيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف البطحاء : أما إين سأحدثكم حديثا عن عمار: قال عثمانف
الدهر هكذا، : حىت أتينا على عمار وأمه وأبيه وهم يعذبون، فقال ياسر للنيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢" (وقد فعلت اللهم اغفر آلل ياسر : " مث قال" اصرب : " فقال له النيب، صلى اهللا عليه وسلم
عن أيب البختري : هذا مرسل، ورواه جعثم بن سليمان، عن القاسم احلداين، عن عمرو بن مرة فقال



  .بدل سامل، عن سلمان بدل عثمان
  .وله إسناد آخر لني وآخر غريب

  .عذب املشركون عمارا بالنار: عن عمرو بن ميمون قال): ٣(وروى أبو بلج 
) [ يا نار كوين بردا وسالما: (لم مير به، فيمر يده على رأسه، ويقولفكان النيب صلى اهللا عليه وس

  .، على عمار كما كنت على إبراهيم ]٦٩: االنبياء
  تقتلك الفئة

__________  
رواه الطرباين، ورجاله : ، وقال٢٩٣ / ٩" امع " رجاله ثقات، لكنه منقطع، وذكره اهليثمي يف ) ١(

  .ثقات
 ٩" امع " ، وصححه ووافقه الذهيب، وذكره اهليثمي يف ٣٨٨ / ٣احلاكم عن جابر عند : ويف الباب

  رجاله رجال الصحيح غري إبراهيم بن عبد: ، ونسبه للطرباين، وقال٢٩٣/ 
  .العزيز املقوم

، يف ترمجة عمار بن ياسر، أن أبا أمحد احلاكم أخرجه من طريق "االصابة " وذكر احلافظ ابن حجر يف 
  . عن إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر، عن أبيهعقيل، عن الزهري،

رواه أمحد ورجاله رجال : ، وقال٢٩٣ / ٩" امع " ، وقد ذكره اهليثمي يف ٦٢ / ١أخرجه أمحد ) ٢(
، من طريق مسلم بن إبراهيم، وعمرو بن اهليثم أبو قطن ١٧٧ / ١ / ٣الصحيح، وأخرجه ابن سعد 

رواه أمحد، ورجاله رجال : ، وقال٢٢٧ / ٧اهليثمي ، وذكره ...حدثنا القاسم بن الفضل: قاال
  .الصحيح، إال أنه منقطع، وهذا هو االصح

  .هو أبو بلج الفزاري، الكويف، الواسطي، احلافظ) ٣(
  .صدوق ورمبا أخطأ: ويف التقريب

  ".مليح " وقد تصحف يف املطبوع إىل 
(*)  

)١/٤١٠(  

  

  ).١" (الباغية 
: اهللا عليه وسلم لقي عمارا وهو يبكي فجعل ميسح عن عينيه، ويقولعن حممد أن النيب صلى : ابن عون

  ).٢" (أخذك الكفار، فغطوك يف النار، فقلت كذا وكذا، فإن عادوا فقل هلم ذلك " 
أخذ املشركون عمارا، فلم : عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر قال: روى عبد الكرمي اجلزري



  . اهللا عليه وسلميتركوه حىت نال من رسول اهللا صلى
  .شر يا رسول اهللا: ما وراءك ؟ قال: وذكر آهلتهم خبري، فلما أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .مطمئن باالميان: ؟ قال" فكيف جتد قلبك : " واهللا ما تركت حىت نلت منك، وذكرت آهلتهم خبري، قال

  ).٣" (فإن عادوا فعد : " قال
  .عن أبيه: عبيدة، فقالمرة عن أيب ) ٤(ورواه اجلزري 

  ).٥(نزلت يف عمار ) إال من أكره(وعن قتادة 
  أول من بىن مسجدا يصلى فيه: املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن

__________  
حيىي بن محاد، عن أيب عوانة عن أيب بلج، عن عمرو بن :  من طريق١٧٧ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(

، من طريق إمساعيل بن إبراهيم، عن ابن عون، عن حممد ١٧٨/  ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢...(ميمون
 / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ١٧٨ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣..( أن النيب- وهو ابن سريين -

، ... ثالثتهم من طريق عبد الكرمي اجلزري، عن أيب عبيدة بن حممد، قال١٨٢ / ١٤، والطربي ١٤٠
ريق اجلزري، عن أيب عبيدة عن أبيه، وصححه، ووافقه الذهيب، ، من ط٣٥٧ / ٢وأخرجه احلاكم 

  .ورواية احلاكم هذه هي اليت سيذكرها املؤلف رمحه اهللا
  ".اجلريري " يف املطبوع إىل " اجلرزي " وقد حترف لفظ 

  .، والصواب ما أثبتناه"اجلزري بن مرة : " يف االصل) ٤(
واتفقوا على أنه نزلت فيه هذه : -رمجة عمار بن ياسر ، يف ت"االصابة " قال احلافظ ابن حجر يف ) ٥(

  .اآلية
  .١٧٩ / ١ / ٣وانظر ابن سعد 

(*)  

)١/٤١١(  

  

  ).١(عمار 
اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فيما نأيت به، فلم أجئ : عن أيب عبيدة، عن عبد اهللا قال: أبو إسحاق

  ).٢(أنا وال عمار بشئ، وجاء سعد برجلني 
قاتلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلن واالنس، : ن احلسن، عن عمار قالع: جرير بن حازم

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فرتلنا مرتال، فأخذت قربيت ودلوي الستقي، : وكيف ؟ قال: قيل
فلما كنت على " أما إنه سيأتيك على املاء آت مينعك منه : " فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم



واهللا ال تستقي اليوم منها، فأخذين وأخذته فصرعته، مث : س البئر إذا برجل أسود كأنه مرسل، فقالرأ
هل : أخذت حجرا فكسرت وجهه وأنفه، مث مالت قربيت وأتيت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  أتدري: " ، فقصصت عليه القصة، فقال)٣(نعم : أتاك على املاء أحد ؟ قلت
  ).٤" (ذاك الشيطان : " ال، قال: قلت" من هو ؟ 

قال رسول اهللا صلى اهللا : مسعت عليا يقول) ٥(عن كثري النواء، مسعت عبد اهللا بن مليل : فطر بن خليفة
محزة، : مل يكن نيب قط إال وقد أعطي سبعة رفقاء جنباء وزراء، وإين أعطيت أربعة عشر: " عليه وسلم

   وحسني، وابن مسعود، وأبو ذر، واملقداد، وحذيفة، وعمار،وأبو بكر، وعمر، وعلي، وجعفر، وحسن،
__________  

  .٣٥٨ / ٣، واحلاكم ١٧٨ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
 / ٧باب الشركة على غري رأس مال، والنسائي : يف البيوع واالجارات) ٣٣٨٨(أخرجه أبو داود ) ٢(

باب الشركة واملضاربة، : التجاراتيف ) ٢٢٨٨(باب الشركة بغري مال، وابن ماجه :  يف البيوع٥٧
  .وهو منقطع، فإن أبا عبيدة مل يسمع من أبيه: وقال املنذري

  .من املطبوع" نعم " سقطت لفظة ) ٣(
  .٩٢ / ٧، ورجاله ثقات إال أن فيه عنعنة احلسن، وانظر الفتح ١٧٩ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤(
  .هو عبد اهللا بن مليل) ٥(

عداده يف : ، وقال"الثقات " االعمش، وسامل بن أيب اجلعد، وذكره ابن حبان يف روى عنه كثري النواء، و
  .أهل الكوفة

  ".تعجيل املنفعة " انظر " عبد اهللا بن مالك " وقد تصحفت يف املطبوع إىل 
(*)  

)١/٤١٢(  

  

  ).١" (وبالل، وسلمان 
  .تابعه جعفر االمحر عن كثري

علي، : ثالثة تشتاق إليهم اجلنة: " ن أنس، مرفوعا، قالعن أيب ربيعة، عن احلسن ع: احلسن بن صاحل
  ).٢" (وسلمان، وعمار 

: " استأذن عمار على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: عن هانئ بن هانئ، عن علي قال: أبو إسحاق
  .أخرجه الترمذي) ٣" (مرحبا بالطيب املطيب : " عمار، قال: قال" من هذا ؟ 

كنا جلوسا عند علي، : عمش، عن أيب إسحاق، عن هانئ بن هانئ قالعن اال: وروى عثام بن علي



إن عمارا : " مرحبا بالطيب املطيب، مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: فدخل عمار فقال
  ).٤" (ملئ إميانا إىل مشاشه 

هللا عليه عن االعمش، عن أيب عمار اهلمداين، عن عمرو بن شرحبيل قال رسول اهللا، صلى ا: سفيان
  ).٥" (عمار ملئ إميانا إىل مشاشه : " وسلم،

__________  
: يف املناقب، وقال) ٣٧٩١(، )٣٧٨٧(، والترمذي ١٤٩، ١٤٨، ١٤٢، ٨٨ / ١أخرجه أمحد ) ١(

  .حديث حسن غريب
  .مع أن كثري النواء ضعيف: كذا قال

  .إسناده قوي) ٣) (١(التعليق رقم ) ٣٥٥(سبق خترجيه يف الصفحة ) ٢(
  .باب مناقب عمار بن ياسر: يف املناقب) ٣٧٩٩(رجه الترمذي وأخ

" باب فضائل أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأبو نعيم يف : يف املقدمة) ١٤٦(وابن ماجه 
  . وصححه، ووافقه الذهيب٣٨٨ / ٣" املستدرك " ، واحلاكم يف ١٣٥ / ٧ و ١٤٠ / ١" احللية 

  .معناه الظاهر: والطيب هنا
 / ١، "احللية " باب فضل عمار بن ياسر، وأبو نعيم يف : يف املقدمة) ١٤٧( أخرجه ابن ماجه )٤(

  .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح:  بأطول مما هنا٣٩٥ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف ١٣٩
  .وسنده قابل للتحسني

  .رجاله ثقات) ٥(
، وقال احلافظ يف ٣٩٢ / ٣ل االميان، واحلاكم باب تفاضل أه:  يف االميان١١١ / ٨وأخرجه النسائي 

  = (*)مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : روى البزار من حديث عائشة: ٩٢ / ٧" الفتح " 

)١/٤١٣(  

  

وإن ذكرته ذكر، قد دخل ) ١(نسي : سئل علي عن عمار، فقال: عن أيب البختري: عمرو بن مرة
  ).٢(اهللا من جسده االميان يف مسعه وبصره، وذكر ما شاء 

اقتدوا : " عن الثوري، عن عبد امللك بن عمري، عن موىل لربعي، عن ربعي، عن حذيفة، مرفوعا: مجاعة
  ).٣" (أيب بكر وعمر، واهتدوا دي عمار، ومتسكوا بعهد ابن أم عبد : باللذين من بعدي

د امللك، وروي عن عمرو رواه طائفة عن الثوري بإسقاط موىل ربعي، وكذا رواه زائدة وغريه عن عب
  .بن هرم، عن ربعي، عن حذيفة

إين الرجو أن ال يكون رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : عن احلسن، قال عمرو بن العاص: ابن عون



  .مات يوم مات وهو حيب رجال فيدخله اهللا النار
  .قد كنا نراه حيبك ويستعملك: قالوا
  .كنا نراه حيب رجال عمار بن ياسراهللا أعلم أحبين أو تألفين، ولكنا : فقال
  ).٤(قد واهللا قتلناه : فذلك قتيلكم يوم صفني، قال: قالوا

__________  
  .يعين عمارا" ملئ إميانا إىل مشاشه : " يقول= 

  .وإسناده صحيح
  .مجع مشاشة وهي رؤوس العظام اللينة: واملشاش

  ".غري واضحتني كلمتان " ترك يف املطبوع مكاا فارغا، وكتب يف هامشه ) ١(
  .رجاله ثقات) ٢(

  ).٥٤١(وسيذكره املصنف بطوله ص 
 مطوال من طريق عمر بن حفص بن غياث، حدثنا ٥٤٠ / ٢" املعرفة والتاريخ " وأخرجه الفسوي يف 

، ورجاله ثقات، والطرباين ...سئل علي: أيب، عن االعمش، عن عمرو ابن مرة، عن أيب البختري، قال
  ".املطالب العالية "  وانظر ١٨٧ / ١" احللية  " ، وأبو نعيم يف)٦٠٤١(
 / ٣واحلاكم ) ٢١٩٣(، وصححه ابن حبان ٤٠٢، ٣٨٥ / ٥" املسند " حديث حسن، وهو يف ) ٣(

  .، ووافقه الذهيب٧٥
  ).٣(التعليق رقم ) ٤٧٨(وانظر متام الكالم على هذا احلديث على الصفحة 

مرسل : ، وصححه وتعقبه الذهيب فقال٣٩٢ / ٣، واحلاكم ١٨٨ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤(
 من طريق عفان، عن االسود بن شيبان، عن أيب نوفل بن أيب عقرب، عن ١٩٩ / ٤واخرجه امحد 

  .رجال أمحد رجال الصحيح: ، وقال٢٩٤ / ٩" امع " عمرو بن العاص بنحوه، وذكره اهليثمي يف 
(*)  

)١/٤١٤(  

  

كان بيين وبني عمار : لقمة، عن خالد بن الوليد قالعن سلمة بن كهيل، عن ع: العوام بن حوشب
  .كالم، فأغلظت له، فشكاين إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

فخرجت، فما شئ أحب إيل من " من عادى عمارا عاداه اهللا، ومن أبغض عمارا أبغضه اهللا : " فقال
  ).١(رضى عمار، فلقيته فرضي 

  .أخرجه أمحد والنسائي



كان بني خالد : بن كهيل، عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد، عن أبيه، عن االسود قالعن مسلة : شعبة
من يعاد عمارا يعاده اهللا، : " وعمار كالم، فشكاه خالد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا

  ) ".٢(ومن يبغض عمارا يبغضه اهللا 
كنت عند علي فسمعته : وس بن أوس قالعن سفيان، عن أيب إسحاق، عن أ: عطاء بن مسلم اخلفاف

هذا ) " ٣(دم عمار وحلمه حرام على النار : " مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: يقول
  .غريب
يدعوهم ! ما هلم وما لعمار : " عن سلمة بن كهيل، عن جماهد، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: سفيان

  ) ".٤(أب االشقياء الفجار إىل اجلنة ويدعونه إىل النار، وذلك د
إن اهللا قد : جاء رجل إىل ابن مسعود فقال: عن عمار الدهين، عن سامل بن أيب اجلعد: عمار بن رزيق

  أمننا من أن يظلمنا ومل يؤمنا من أن يفتننا،
__________  

ه روا: ، وقال٢٩٣ / ٩" امع "  وذكره اهليثمي يف ٣٩١ / ٣، واحلاكم ٨٩ / ١أخرجه أمحد ) ١(
  .أمحد والطرباين، ورجاله رجال الصحيح

  .وعلقمة هو ابن قيس بن عبد اهللا، النخعي، الكويف
  .رجاله ثقات) ٢(

  . وصححه، ووافقه الذهيب٣٨٩ / ٣، وأخرجه احلاكم ٩٠ / ٤واالسود هو ابن يزيد، وأخرجه أمحد 
  .واالشتر هو مالك بن احلارث النخعي" االسود " بدل " االشتر " وعندمها 

  .إسناده ضعيف من أجل عطاء بن مسلم اخلفاف، فإنه كثري اخلطأ) ٣(
  .رواه البزار، ورجاله ثقات، ويف بعضهم ضعف ال يضر:  وقال٢٩٥ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

  .رجاله ثقات) ٤(
  .لكنه مرسل

(*)  

)١/٤١٥(  

  

: قال:  يدعو إىل كتاب اهللاأرأيت إن كان كلهم: عليك بكتاب اهللا، قال: أرأيت إن أدركت فتنة ؟ قال
  ).١" (إذا اختلف الناس كان ابن مسية مع احلق : " مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول

  .إسناده منقطع
: " مسعت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: عن سامل بن أيب اجلعد، عن ابن مسعود: قال عمار الدهين



  ).٢" ( أيسرمها ما خري ابن مسية بني أمرين إال اختار
  .رواه الثوري وغريه عنه، وبعضهم رواه عن الدهين، عن سامل، عن علي ابن علقمة، عن ابن مسعود

مسعت النيب صلى اهللا : عن حبيب بن أيب ثابت، عن عطاء بن يسار، عن عائشة: عبد العزيز بن سياه
  ).٣" (عمار ما عرض عليه أمران إال اختار االرشد منهما : عليه وسلم يقول

  .قالت عائشة: رواه عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت عن أبيه قال
  .وقد كان عمار ينكر على عثمان أمورا لو كف عنها الحسن فرضي اهللا عنهما

__________  
 من طريق أيب ٣٩١ / ٣رجاله ثقات، لكنه منقطع كما قال املصنف، وأخرجه احلاكم بنحوه ) ١(

 شاكر، عن أيب أسامة، عن مسلم بن عبد اهللا االعور، عن حبة العرين البختري، عن عبيداهللا بن حممد بن
، وصححه، ووافقه ...دخلنا مع أيب مسعود االنصاري على حذيفة بن اليمان، أسأله عن الفنت: قال

  .الذهيب
، ووافقه الذهيب، وأما طريق الثوري، ٣٨٨ / ٣، وصححه احلاكم ٣٨٩ / ١أخرجه أمحد ) ٢(

  .، وله شاهد من حديث عائشة، وهو احلديث الذي يلي٤٤٥ / ١فأخرجه أمحد 
  .رجاله ثقات) ٣(

يف ) ١٤٨(باب مناقب عمار، وابن ماجه : يف املناقب) ٣٨٠٠(، والترمذي ١١٣ / ٦وأخرجه أمحد 
  .، ووافقه الذهيب٣٨٨ / ٣باب فضل عمار، وصححه احلاكم : املقدمة

(*)  

)١/٤١٦(  

  

قتل عثمان : بن حيىي، أن حذيفة أيت وهو ثقيل باملوت، فقيل لهحدثنا سعد بن أوس عن بالل : أبو نعيم
ثالث " أبو اليقظان على الفطرة : " مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: فما تأمرنا ؟ فقال

  ).١" (لن يدعها حىت ميوت أو يلبسه اهلرم " مرات، 
و بن أيب قيس، عن عمار الدهين، عن سامل حدثنا ابن محيد، حدثنا هارون بن املغرية، حدثنا عمر: البغوي

انظروا عمارا فإنه ميوت على الفطرة إال أن تدركه هفوة : بن أيب اجلعد، عن مسروق، عن عائشة قالت
  ).٢(من كرب 

  .فيه من تضعف، ويروى عن سعد بن أيب وقاص مرفوعا حنوه
 يعين -ن نبيه من الشيطان ؟ أليس فيكم الذي أعاذه اهللا على لسا: قال يل أبو الدرداء: قال علقمة

  ).٣(احلديث ...عمارا



__________  
رواه الطرباين، : ، وقال٢٩٥ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف ١٨٨ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(

  .والبزار باختصار، ورجاهلما ثقات
  .رجاله ثقات) ٢(

  .صدوق له أوهام: ويف عمرو بن أيب قيس قال احلافظ يف التقريب
  .يثه حسنفحد

 وصححه، ووافقه ٣٩٤ - ٣٩٣ / ٣فيه من تضعف، وأخرجه احلاكم : وهذا ما عناه الذهيب بقوله
  .الذهيب

يف فضائل الصحابة، يف بايب، ) ٣٧٦١(و ) ٣٧٤٢(، والبخاري ٤٥١، ٤٤٥ / ٦أخرجه أمحد ) ٣(
  نفضائل عمار، ومناقب عبد اهللا بن مسعود، من طريق موسى بن أيب عوانة، عن مغرية، ع

  .اللهم يسر يل جليسا: دخلت الشام فصليت ركعتني فقلت: إبراهيم، عن علقمة
  .أرجو أن يكون استجاب اهللا: فرأيت شيخا مقبال، فلما دنا قلت

أفلم يكن فيكم صاحب النعلني والوساد واملطهرة ؟ : من أهل الكوفة قال: من أين أنت ؟ قلت: قال
مل يكن فيكم صاحب السر الذي ال يعلمه غريه ؟ كيف قرأ أومل يكن فيكم الذي أجري من الشيطان ؟ أو

  ).والليل إذا يغشى، والنهار إذا جتلى والذكر واالنثى: (؟ فقرأت) والليل(ابن أم عبد 
  .أقرأنيها النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فاه إىل يف: قال

  ".فما زال هؤالء حىت كادوا يردونين 
  .وهذه رواية البخاري

، وانظر ابن )٨٢٤(، من طرق، منها هذه، وعند مسلم بنحوه ٢١٨ - ٢١٧ / ٣٠وأخرجه الطربي 
  . وما بعدها٥١٧ / ٤كثري 

  ) = (*)٤٩٤٤( بعد أن شرح احلديث ٧٠٧ / ٨" الفتح " وقال احلافظ ابن حجر يف 

)١/٤١٧(  

  

: ثين، فقالحد: قلت اليب هريرة: أنبأنا أبو محزة، عن إبراهيم، عن خيثمة بن عبد الرمحن: محاد بن سلمة
  ).١(تسألين وفيكم علماء أصحاب حممد، واار من الشيطان عمار بن ياسر ؟ 

  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب نضرة، عن أيب سعيد قال: داود بن أيب هند
__________  

 مل تنقل -د  يعين قراءة ابن مسعو-مث إن هذه القراءة : باب وما خلق الذكر واالنثى: وبني رواياته= 



  ).وما خلق الذكر واالنثى(إال عمن ذكر هنا ومن عداهم قرؤوا 
  .وعليها استقر االمر مع قوة إسناد ذلك إىل أيب الدرداء ومن ذكر معه
  .ولعل هذا مما نسخت تالوته ومل يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه

ن ابن مسعود، وإليهما تنتهي القراءة والعجب من نقل احلفاظ من الكوفيني هذه القراءة عن علقمة، وع
  .بالكوفة، مث مل يقرأ ا أحد منهم

  .وكذا أهل الشام محلوا القراءة عن أيب الدرداء ومل يقرأ أحد منهم ذا
  .فهذا مما يقوي أن التالوة ا نسخت

ذا جيب أن يعتقد يف ه: قال املازري: قال القاضي: ٤٧٥ / ٢" شرح صحيح مسلم " وقال النووي يف 
اخلرب وما يف معناه أن ذلك كان قرآنا مث نسخ، ومل يعلم من خالف النسخ، فبقي على النسخ، ولعل هذا 

  وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان امع عليه، احملذوف منه كل
  .منسوخ

  .وأما بعد ظهور مصحف عثمان فال يظن بأحد منهم أنه خالف فيه
  .ت كثرية منها ما ليس بثابت عند أهل النقلوأما ابن مسعود فرويت عنه روايا

وما ثبت منها خمالفا ملا قلناه فهو حممول على أنه كان يكتب يف مصحفه بعض االحكام والتفاسري مما 
  .يعتقد أنه ليس بقرآن وكان ال يعتقد حترمي ذلك

  .وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء
  .ل الزمان فيظن ذلك قرآناوكان رأي عثمان واجلماعة منع ذلك لئال يتطاو

هذا اخلرب وأمثاله مما يطعن به امللحدة، يف نقل : " ٤٣٥ - ٤٣٤ / ٢وقال االيب يف شرحه ملسلم 
القرآن متواترا، فيجب أن حيمل على أن ذلك كان قرآنا ونسخ، ومل يعلم بالنسخ بعض من خالف فبقي 

  .على االول
ف عثمان امع عليه، احملذوف منه كل منسوخ، وأما ولعل هذا إمنا وقع من بعضهم قبل أن يبلغه مصح

  ".بعد بلوغه، فال يظن بأحد منهم أنه خالف فيه 
باب مناقب عبد اهللا بن مسعود من طريق اجلراح ابن : يف املناقب) ٣٨١٣(وأخرجه الترمذي ) ١(

ينة فسألت اهللا أن أتيت املد: خملد، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن خيثمة بن أيب سرية، قال
إين سألت اهللا أن ييسر يل جليسا : ييسر يل جليسا صاحلا فيسر يل أبا هريرة، فجلست إليه فقلت له

  .صاحلا فوفقت يل
  .من أهل الكوفة جئت ألتمس اخلري وأطلبه: من أين أنت ؟ قلت: فقال يل

اهللا، صلى اهللا عليه أليس فيكم سعد بن مالك جماب الدعوة، وابن مسعود صاحب طهور رسول : فقال
وسلم، ونعليه، وحذيفة صاحب سر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وعمار الذي أجاره اهللا من 

  .الشيطان على لسان نبيه



  .وسلمان صاحب الكتابني
  .حسن غريب صحيح: وقال" االجنيل والقرآن : والكتابان: قال قتادة

  .، ووافقه الذهيب٣٩٢ / ٣وصححه احلاكم 
  .٩٢ / ٧" فتح الباري " وانظر 

(*)  

)١/٤١٨(  

  

ببناء املسجد، فجعلنا ننقل لبنة لبنة، وعمار ينقل لبنتني لبنتني، فترب رأسه، فحدثين أصحايب ومل أمسعه 
  ).١" (تقتلك الفئة الباغية ! وحيك يا ابن مسية : " من رسول اهللا أنه جعل ينفض رأسه ويقول

  !ويح ابن مسية : " ذا ولفظهعن عكرمة مسع أبا سعيد : خالد احلذاء
  ).٢(أعوذ باهللا من الفنت : فجعل يقول" تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ، عن عمرو)٣(عن عمرو بن دينار، عن زياد موىل عمرو بن العاص : ورقاء
  ).٤(" تقتل عمارا الفئة الباغية : " عليه وسلم يقول

  .عن رجل من أهل مصر، عن عمرو: رواه شعبة عن عمرو فقال
  ).٥" (تقتل عمارا الفئة الباغية : " عن احلسن، عن أمه، عن أم سلمة مرفوعا: ابن عون

ملا قتل عمار دخل عمرو بن حزم على : طاووس، عن أيب بكر بن حزم، عن أبيه قال) ٦(عن ابن : معمر
  وقد قالقتل عمار، : عمرو بن العاص فقال

__________  
، ٥ / ٣وأمحد ...باب ال تقوم الساعة حىت تعبد دوس ذا اخللصة: يف الفنت) ٢٩١٥(أخرجه مسلم ) ١(

  .١٨٠ / ١ / ٣وابن سعد 
) ٢٨١٢(باب التعاون يف بناء املسجد، و : يف الصالة) ٤٤٧(، والبخاري ٩١ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(

  .باب مسح الغبار عن الرأس: يف اجلهاد
"  وقد حترفت يف املطبوع إىل ٧٥ / ٣" الثقات " ذكره ابن حبان يف : زياد موىل عمرو بن العاص) ٣(

  ".زناد 
 من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن رجل من أهل مصر، عن عمرو ١٩٧ / ٤أخرجه أمحد ) ٤(

  . رواه الطرباين مطوال وخمتصرا٢٩٧ / ٩" امع " بن العاص، وقال اهليثمي يف 
  . املختصر رجال الصحيح غري زياد موىل عمرو وقد وثقه ابن حبانورجال

باب ال تقوم الساعة : يف الفنت) ٢٩١٦(، ومسلم ٣١٥، ٣١١، ٣٠٠، ٢٨٩ / ٦أخرجه أمحد ) ٥(



  ".أيب " يف املطبوع إىل " ابن " حترفت ) ٦...(حىت تعبد دوس ذا اخللصة
(*)  

)١/٤١٩(  

  

قتل عمار، : " فدخل عمرو على معاوية فقال" تله الفئة الباغية تق: " رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
  ".تقتله الفئة الباغية " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قتل عمار فماذا ؟ قال: فقال

بني : قال دحضت يف بولك أو حنن قتلناه ؟ إمنا قتله علي وأصحابه الذين ألقوه بني رماحنا، أو قال
  ).١(سيوفنا 

عن أيب مسلمة، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، عن أيب قتادة أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال : بةشع
  ) ".٢(تقتلك الفئة الباغية : " لعمار

حدثنا حيىي بن عيسى، حدثنا : وأبو يعلى من حديث أمحد بن حممد الباهلي" مسنده " أبو عوانة يف 
  .محلت قريشا على رقاب الناس: ثماناالعمش، حدثنا زيد بن وهب أن عمارا قال لع

مايل ولقريش ؟ عدوا على رجل من أصحاب حممد صلى : عدوا علي، فضربوين، فغضب عثمان مث قال
  تقتلك الفئة الباغية، وقاتله يف: " اهللا عليه وسلم فضربوه، مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول لعمار

__________  
" ، وانظر ١٩٩ / ٤، ومن طريقه أخرجه أمحد )٢٠٤٢٧(زاق إسناده صحيح، وأخرجه عبد الر) ١(

  .٢٩٧ / ٩، و ٢٤٢ / ٧" جممع الزوائد 
  .أي زللت وزلقت: ودحضت يف بولك

  .وهذه مغالطة من معاوية، غفر اهللا له
  .وقد رد عليه علي، رضي اهللا عنه، بأن حممدا، صلى اهللا عليه وسلم، إذا قتل محزة حني أخرجه

  .من علي إلزام مفحم ال جواب عنه، وحجة ال اعتراض عليهاهذا : قال ابن دحية
أمجع فقهاء ": االمامة " ، قول عبدالقاهر اجلرجاين يف كتاب ٣٣٦ / ٦" فيض القدير " ونقل املناوي يف 

احلجاز، والعراق من فريقي احلديث والرأي منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، واالوزاعي، واجلمهور 
  .مني واملسلمني أن عليا مصيب يف قتاله الهل صفنياالعظم من املتكل

  .كما هو مصيب يف أهل اجلمل
  .وأن الذين قاتلوه بغاة ظاملون له، ولكن ال يكفرون ببغيهم

فتقرر عند علماء املسلمني، وثبت بدليل الدين، أن عليا رضي اهللا عنه ):...٦١٣٨: (وقال القرطيب ص
 واجب حىت يفئ إىل احلق، وينقاد - يعين اخلارج -أن قتاله كان إماما، وأن كل من خرج عليه باغ، و



  إىل
  .الصلح

  ).١(التعليق رقم ) ٤١٩(انظر خترجيه يف الصفحة ) ٢(
(*)  

)١/٤٢٠(  

  

  ) ".١(النار 
وأخرج أبو عوانة أيضا مثله من القاسم احلداين، عن قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن عبد اهللا بن حممد 

  .يه، عن عثمانبن احلنفية، عن أب
قال : وأخرج أبو عوانة من طريق محاد بن سلمة، عن أيب التياح، عن عبد اهللا ابن أيب اهلذيل، عن عمار

  ).٢" (تقتلك الفئة الباغية : " يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٣(ويف الباب عن عدة من الصحابة، فهو متواتر 

فيه غري حديث صحيح عن النيب صلى : عن هذا فقالمسعت أمحد بن حنبل سئل : قال يعقوب بن شيبة
  .اهللا عليه وسلم

  .وكره أن يتكلم يف هذا بأكثر من هذا
ادن فما أحد أحق ذا : جاء خباب إىل عمر فقال: عن أيب إسحاق عن أيب ليلى الكندي قال: الثوري

  .الس منك إال عمار
  نا كتابقرى علي: عن أيب إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: الثوري

__________  
  . ونسبه إىل أيب يعلى، والطرباين يف الثالثة باختصار القصة٢٤٢ / ٣" امع " ذكره اهليثمي يف ) ١(

مجاعة من " تقتل عمارا الفئة الباغية " روى حديث عمار : ٥٤٣ / ١" الفتح " وقال احلافظ يف 
  .الصحابة

لم، وأبو هريرة عند الترمذي، وعبد اهللا بن عمرو منهم قتادة بن النعمان كما تقدم، وأم سلمة عند مس
بن العاص عند النسائي، وعثمان بن عفان، وحذيفة وأيو أيوب، وأبو رافع، وخزمية ابن ثابت، ومعاوية، 

  .وعمرو بن العاص، وأبو اليسر، وعمار نفسه
  .وكلها عند الطرباين وغريه

  .وغالب طرقها صحيحة أو حسنة
  . ذكرهموفيه عن مجاعة آخرين يطول



  رواه أبو يعلى، والطرباين بنحوه، ورواه البزار:  وقال٢٩٥ / ٩" امع " ذكره اهليثمي يف ) ٢(
  .باختصار، وإسناده حسن

 ٩ وما بعدها، و ٢٤٢ / ٧" جممع الزوائد " ، و ١٨٠ / ١ / ٣انظر طرقه الكثرية عند ابن سعد ) ٣(
 /٢٩٧ - ٢٩٥.  
  .حيث ذكره عن واحد وثالثني صحابيا) ١٢٦: (ص" ر نظم املتناثر يف احلديث املتوات" و 

  .٥٤٣ / ١" فتح الباري " وانظر 
(*)  

)١/٤٢١(  

  

أما بعد، فإين بعثت إليكم عمار بن ياسر أمريا، وابن مسعود معلما وزيرا، وإما ملن النجباء من : عمر
ا ما، وقد آثرتكم بابن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم من أهل بدر، فامسعوا هلما وأطيعوا، واقتدو

  .أم عبد على نفسي
  ).١(آثرتكم ما على نفسي : رواه شريك فقال

  .ويروى أن عمر جعل عطاء عمار ستة آالف
  ).٢(عن إبراهيم أن عمارا كان يقرأ يوم اجلمعة على املنرب بياسني : مغرية

  .دوهو على املنرب فرتل فسج) إذا السماء انشقت(رأيت عمارا قرأ : وقال زر
إن أهل البصرة غزوا اوند، فأمدهم أهل الكوفة وعليهم : شعبة، عن قيس مسع طارق بن شهاب يقول

  .عمار، فظفروا، فأراد أهل البصرة أن ال يقسموا الهل الكوفة شيئا
خري أذين سببت، فإا : تريد أن تشاركنا يف غنائمنا ؟ فقال عمار! أيها االجداع : فقال رجل متيمي
  .ول اهللا، صلى اهللا عليه وسلمأصيبت مع رس

  ).٣(إن الغنيمة ملن شهد الوقعة : فكتب يف ذلك إىل عمر، فكتب عمر: قال
رأيت عمارا يوم اليمامة على صخرة : حدثنا عبد اهللا بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال الواقدي

وأنا أنظر إىل ! سر، هلموا إيل يا معشر املسلمني، أمن اجلنة تفرون ؟ أنا عمار بن يا: وقد أشرف يصيح
  ).٤(أذنه قد قطعت، فهي تذبذب وهو يقاتل أشد القتال 

__________  
  .١٨٢ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
  .١٨٢ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
" املصنف " ، و عبد الرزاق يف ١٨٢ - ١٨١ / ١ / ٣إسناده صحيح، وأخرجه ابن سعد ) ٣(



  . بتحقيقنا١٠٠ - ٩٧ / ١١للبغوي " شرح السنة "  وانظر ٥٠ / ٩، والبيهقي يف سننه )٩٦٨٩(
   (*)١٨١ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤(

)١/٤٢٢(  

  

  .ال: هل كان هذا بعد ؟ قالوا: سئل عمار عن مسألة فقال: قال الشعيب
  ).١(فدعونا حىت يكون، فإذا كان جتشمناه لكم : قال

  ).٢(رى قتا بدرهم، ومحله على ظهره وهو أمري الكوفة رأيت عمارا اشت: قال عبد اهللا بن أيب اهلذيل
أن رجال من الكوفة وشى بعمار إىل عمر، فقال له : عن إبراهيم التيمي، عن احلارث بن سويد: االعمش

  ).٣(إن كنت كاذبا، فأكثر اهللا مالك وولدك، وجعلك موطأ العقبني : عمار
  .له، ومل يؤنبهسعوا بعمار إىل عمر يف أشياء كرهها له، فعز: ويقال
  .هو غري كاف وال عامل بالسياسة: إن جريرا سأله عمر عن عمار فقال: وقيل

واهللا ما أنت أمرته : سأهلم عمر عن عمار، فأثنوا عليه، وقالوا: عن حبيب بن أيب ثابت، قال: االعمش
ليكم، فإن كان صوابا، اتقوا اهللا وقولوا كما يقال، فواهللا النا أمرته ع: علينا، ولكن اهللا أمره، فقال عمر

  .فمن قبل اهللا، وإن كان خطأ إنه من قبلي
لئن قلت ذاك لقد ساءين : أساءك عزلنا إياك ؟ قال: ، عن الشعيب، قال عمر لعمار)٤(داود بن أيب هند 

  ).٥(حني استعملتين وساءين حني عزلتين 
__________  

  .١٨٣ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
  .الفصفصة، وهي الرطبة من علف الدواب: ، والقت١٨٢/  ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .١٤٢ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ١٨٣ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(

  ".التميمي " وقد حترف التيمي يف املطبوع إىل 
  ".داود عن أيب هند " يف املطبوع إىل اية اخلرب وحرف إىل " داود بن أيب هند " نقل ) ٤(
  :...(*)الشعيب، عن عامر، قال عمر: ، وفيه١٨٣ / ١ / ٣سعد أخرجه ابن ) ٥(

)١/٤٢٣(  

  

ما أعلم أحدا خرج يف الفتنة يريد اهللا إال عمارا، وما أدري ما صنع : عن ابن عمر، قال: روى البهي
)١.(  



كان عمار بن ياسر قليل الكالم، طويل : حدثنا أبو نوفل بن أيب عقرب، قال: االسود بن شيبان
  ).٢(عائذ بالرمحن من فتنة، عائذ بالرمحن من فتنة، فعرضت له فتنة عظيمة : كان عامة قولهالسكوت، و

إن أمنا، يعين عائشة، قد مضت لسبيلها، وإا لزوجته يف : عن عبد اهللا بن زياد، قال عمار: االعمش
  ).٣(الدنيا واآلخرة، ولكن اهللا ابتالنا ا ليعلم إياه نطيع أو إياها 

  .لبخاري من حديث أيب وائلوأخرج حنوه ا
لو : ما تقول يف أبناء من قتلنا ؟ قال ال سبيل عليهم، قال: قال عمار لعلي: قال أبو إسحاق السبيعي

  .قلت غري ذا خالفناك
ما تريد أن تصنع ؤالء ؟ : عن أيب إسحاق، عن سعيد بن محيد، قال عمار لعلي يوم اجلمل: االعمش

: فكيف نقسم هؤالء ؟ قال:  عائشة، فقال عمار، ونقسم عائشة ؟ قالحىت ننظر ملن تصري: فقال له علي
  .لو قلت غري ذا ما بايعناك

__________  
سفيان، عن السدي، عن عبد اهللا البهي، عن :  من طريق١٤٢ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(

  .١٤٥/  ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ١٨٣ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢:...(ابن عمر
باب فضل عائشة، عن شعبة، : يف فضائل الصحابة) ٣٧٧٢(، والبخاري ٢٦٥ / ٤أخرجه أمحد ) ٣(

: ملا بعث علي عمارا واحلسن إىل الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: مسعت أبا وائل قال: عن احلاكم
) ٧١٠١(و ) ٧١٠٠(و  " إين ال علم أا زوجته يف الدنيا واآلخرة، ولكن اهللا ابتالكم لتتبعوه أو إياها

  .عن عبد اهللا بن زياد االزدي، به) ٧١٠٠(يف الفنت، وطريق الرواية 
  ".زناد " يف املطبوع إىل " زياد " وقد تصحف 

(*)  

)١/٤٢٤(  

  

: ائتوين بشربة لنب، قال: قال عمار يوم صفني: عن حبيب بن أيب ثابت، عن أيب البختري قال: الثوري
مث " إن آخر شربة تشرا من الدنيا شربة لنب : " هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: فشرب، مث قال

  ).١(تقدم فقتل 
أزفت اجلنان، وزوجت احلور : مسع عمارا بصفني يقول: عن أبيه، عمن حدثه: سعد بن إبراهيم الزهري

  .العني، اليوم نلقى حبيبنا حممدا صلى اهللا عليه وسلم
كنت بواسط، فجاء أبو الغادية عليه : كلثوم، حدثنا أيب قالحدثنا ربيعة بن : مسلم بن إبراهيم

كنا نعد عمارا من خيارنا، فإين لفي مسجد قباء إذ هو يقول : مقطعات، وهو طوال، فلما قعد، قال



وذكر كلمة لو وجدت عليه أعوانا لوطئته، فلما كان يوم صفني، أقبل ميشي أول الكتيبة، فطعنه رجل 
  .ه، فإذا رأس عمارفانكشف املغفر عنه فأضرب

  ).٢(مل أر أبني ضاللة منه : يقول موىل لنا: قال
  .حدثنا محاد، حدثنا كلثوم بن جرب، عن أيب الغادية، قال مسعت عمارا يقع يف عثمان يشتمه: عفان

  فتوعدته بالقتل، فلما كان يوم صفني، جعل
  .قتل عمار: ه، فقيلهذا عمار، فطعنته يف ركبته، فوقع فقتلت: عمار حيمل على الناس، فقيل
إن قاتله وسالبه يف النار : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وأخرب عمرو بن العاص، فقال

) "٣.(  
__________  

  .٣٨٩ / ٣، واحلاكم ١٨٤ / ١ / ٣، وابن سعد ٣١٩ / ٤أخرجه أمحد ) ١(
  . ورجاله ثقات١٨٦ - ١٨٥ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .يف الكىن) ٨٧٣(ت " االصابة " هذا مترجم يف وأبو الغادية 
امسه يسار بن سبع، سكن الشام، ونزل واسط، وأدرك : قال احلافظ) ٣٣٤" (تعجيل املنفعة " ويف 

" ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض : " النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ومسع منه قوله
  .اسروكان حمبا لعثمان، وهو الذي قتل عمار بن ي

  .قاتل عمار بالباب: وكان إذا استأذن على معاوية وغريه يقول
  .يتبجح بذلك

) ٣! ! (يروي عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، النهي عن القتل مث يقتل مثل عمار ! وانظر إىل العجب 
  .١٨٦ / ١ / ٣، وابن سعد ١٩٨ / ٤إسناده حسن وأخرجه أمحد 

(*)  

)١/٤٢٥(  

  

  ).١" (قاتل عمار وسالبه يف النار : " اهد، عن عبد اهللا بن عمرو، مرفوعاعن جم: ليث بن أيب سليم
  ).٢(ادفنوين يف ثيايب، فإين رجل خماصم : عن قيس أو غريه، قال عمار: قال ابن أيب خالد

  ).٣(وعن عاصم بن ضمرة أن عليا صلى على عمار، ومل يغسله 
  .ركب على سرج، ويركب راحلتهعاش عمار ثالثا وتسعني سنة، وكان ال ي: قال أبو عاصم

ملا قتل عمار، دخل عمرو ابن حزم على عمرو بن : عبد اهللا بن طاووس، عن أيب بكر بن حزم قال
  .قتل عمار: العاص فقال



فقام عمرو فزعا إىل معاوية " تقتله الفئة الباغية : " وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  :ما شأنك ؟ قال: فقال

  .رقتل عما
، "تقتله الفئة الباغية : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قتل عمار، فكان ماذا ؟ قال: قال
  ).٤(بني سيوفنا : أحنن قتلناه ؟ وإمنا قتله علي وأصحابه، جاؤوا به حىت ألقوه بني رماحنا، أو قال: قال
  .كانت صفني يف صفر وبعض ربيع االول سنة سبع وثالثني: قلت
ت على احلافظ عبد املؤمن بن خلف، أخربكم حيىي بن أيب السعود، أخربتنا شهدة، أنبأنا ابن طلحة، قرأ

  أخربنا أبو عمر الفارسي، حدثنا حممد بن
__________  

  .رواه الطرباين:  وقال٢٩٧ / ٩" امع " ذكره اهليثمي يف ) ١(
ن أيب خالد، عن حيىي بن عابس، وكيع، عن إمساعيل ب:  من طريق١٨٧ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .١٨٨ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣:...(قال عمار: قال
  ).١(التعليق رقم ) ٤٢٠(سبق خترجيه يف الصفحة ) ٤(

(*)  

)١/٤٢٦(  

  

أمحد بن يعقوب، حدثنا جدي، حدثنا خلف بن سامل، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا جويرية، حدثنا حيىي 
 اليوم الذي أصيب فيه عمار إذا رجل قد برز بني الصفني جسيم على ملا كان: بن سعيد، عن عمه قال

فرس جسيم، ضخم على ضخم، ينادي، يا عباد اهللا، بصوت موجع، روحوا إىل اجلنة، ثالث مرار، اجلنة 
  .حتت ظالل االسل، فثار الناس، فإذا هو عمار، فلم يلبث أن قتل

عطاء بن السائب، عن أيب البختري الطائي حدثنا جدي يعقوب، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا : وبه
أنا إذا كمن ال يغتسل يوم اجلمعة، فعاد : قاول عمار رجال، فاستطال الرجل عليه فقال عمار: قال

  إن كنت كاذبا، فأكثر اهللا مالك وولدك وجعلك يوطأ: ، فقال له عمار)١(الرجل، فاستطال عليه 
  .عقبك

دثنا شعبة، عن أيب إسحاق، عن صلة بن زفر، عن عمار حدثنا جدي، حدثنا وهيب بن جرير، ح: وبه
االنفاق من االقتار، : من كمال االميان: ثالثة من كن فيه، فقد استكمل االميان، أو قال: أنه قال

  ).٢(واالنصاف من نفسك، وبذل السالم للعامل 
 أنبأنا حممد بن عمر :فرأت على أمحد بن إسحاق، أنبأنا أمحد بن أيب الفتح، والفتح بن عبد اهللا، قاال



االرموي، أنبأنا أمحد بن حممد، أنبأنا علي ابن عمر السكري، حدثنا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا حيىي 
  بن معني،

__________  
  ".فاستطال عليه : إىل...فقال عمار: (سقط من املطبوع من قوله) ١(
  .وقد وصله غري واحدباب إفشاء السالم من االسالم، : علقه البخاري يف االميان) ٢(

" واالمام أمحد يف كتاب ) ١٩٤٣٩" (املصنف " ، ووصله عبد الرزاق يف ٨٢ / ١" الفتح " انظر 
أيب إسحاق السبيعي، عن صلة بن : ثالثتهم من طريق" مسنده " ، ويعقوب بن أيب شيبة، يف "االميان 

  ...(*)زفر، عن عمار

)١/٤٢٧(  

  

رأيت رسول اهللا صلى اهللا : قال عمار: ، عن وبرة عن مهام قال)١(حدثنا إمساعيل بن جمالد، عن بيان 
  ).٢(عليه وسلم وما معه إال مخسة أعبد وامرأتان وأبو بكر 

هو ابن محاد اآلملي، وقيل عبد اهللا بن أيب اخلوارزمي، عن : أخرجه البخاري عن عبد اهللا شيخ له يقال
  .حيىي بن معني

  .بن بشر سوى إمساعيل، ومل خيرجه سوى البخاريوهو فرد غريب ما أعلم رواه عن بيان 
رأى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل ذا الكالع وعمارا يف قباب بيض : االعمش وغريه، عن أيب وائل قال

 آخر الترمجة -) ٣(بلى، ولكن وجدنا اهللا واسع املغفرة : أمل يقتل بعضكم بعضا ؟ قال: بفناء اجلنة فقال
  .واحلمد هللا

  
  .وامسه أصحمة ملك احلبشة* جاشي  أخبار الن- ٨٥

إسالمه ومل يهاجر، وال له رؤية، فهو تابعي من ) ٤(معدود يف الصحابة رضي اهللا عنهم، وكان ممن حسن 
وجه، صاحب من وجه، وقد تويف يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فصلى عليه بالناس صالة الغائب 

)٥(،  
__________  

  .، يف املطبوعة"بنان " حترفت يف املوضعني إىل ) ١(
باب قول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، لو كنت : يف فضائل الصحابة) ٣٦٦٠(أخرجه البخاري ) ٢(

  .باب إسالم أيب بكر: يف املناقب) ٣٨٥٧(متخذا خليال، و 
  .١٨٩ - ١٨٨ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(



، ٣ / ١: اريخ الصغري، الت٩٣: ، تاريخ خليفة٣٢٢، ٢٥١، ١٢٤، ١٢٣، ٨١: نسب قريش(*) 
 / ٩: ، جممع الزوائد١٠ / ١: ، العرب٢٨٧ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات١١٩ / ١: أسد الغابة

  .٣٣ / ١٤: ، كرت العمال١٧٧ / ١: ، االصابة٤٢٠ - ٤١٩
  ".حبس " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
و ) ٣٨٧٨(و ) ٣٨٧٧( و باب التكبري على اجلنائز أربعا،: يف اجلنائز) ١٣٣٤(أخرج البخاري ) ٥(
باب الصفوف على اجلنازة :  يف اجلنائز٦٩ / ٤باب موت النجاشي، والنسائي : يف املناقب) ٣٨٧٩(

مات اليوم رجل صاحل : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حني مات النجاشي: عن جابر، قال
  ) = (*)٣٨٧٧(هذا لفظ البخاري يف املناقب " فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة 

)١/٤٢٨(  

  

ومل يثبت أنه صلى صلى اهللا عليه وسلم على غائب سواه، وسبب ذلك أنه مات بني قوم نصارى، ومل 
يكن عنده من يصلي عليه، الن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إىل 

  .املدينة عام خيرب
 حبديث أيب بكر بن عبد الرمحن عن أم سلمة حدثت عروة بن الزبري: عن الزهري قال: ابن إسحاق

  فواهللا ما: بقصة النجاشي وقوله لعمرو بن العاص
أتدري ما : أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي، وما أطاع الناس يف فأطيع الناس فيه، فقال عروة

النجاشي، وكان إن عائشة حدثتين أن أباه كان ملك قومه، ومل يكن له ولد إال : ال، قال: معناه ؟ قلت
  .للنجاشي عم، له من صلبه اثنا عشر رجال، وكانوا أهل بيت مملكة احلبشة

لو أنا قتلنا أبا النجاشي، وملكنا أخاه، فإنه ال ولد له غري هذا الغالم، وإن الخيه : فقالت احلبشة بينها
  .اثين عشرة ولدا، فتوارثوا ملكه من بعده، فبقيت احلبشة بعده دهرا

  . النجاشي، فقتلوه وملكوا أخاهفعدوا على أيب
فمكثوا على ذلك، ونشأ النجاشي مع عمه، وكان لبيبا حازما من الرجال، فغلب على أمر عمه، ونزل 

واهللا إنا لنتخوف أن ميلكه، ولئن ملكه علينا : منه بكل مرتلة، فلما رأت احلبشة مكانه منه، قالت بينها
  .اهليقتلنا أمجعني، لقد عرف أنا حنن قتلنا أب

  فمشوا إىل
__________  

، وابن )٢٣٠٠(، والطيالسي )٣٢٠٤(، وأبو داود )٩٥١(، ومسلم ١٦٣ / ٣ورواه البخاري = 
  .من حديث أيب هريرة) ١٠٢٢(، والترمذي ٧٠ / ٤والنسائي ) ١٥٣٤(ماجه 



 / ٤، وأمحد )٧٤٩(، والطيالسي )١٥٣٥(، وابن ماجه ٧٠ / ٤، والنسائي )٩٥٣(وأخرجه مسلم 
  .من حديث عمران بن حصني) ١٠٣٩(، والترمذي ٤٣٣، ٤٣١

  . عن حذيفة بن أسيد٧ / ٤، وأمحد )١٥٣٧(، وابن ماجه )١٠٦٨(ورواه الطيالسي 
  . من حديث جممع بن حارثة االنصاري٣٧٦ / ٥، وأمحد )١٥٣٦(، وابن ماجه ٦٤ / ٤ورواه أمحد 

  .من حديث عبد اهللا بن عمر) ١٥٣٨(وأخرجه ابن ماجه 
  . من حديث جرير بن عبد اهللا٢٦٣، ٢٦٠ / ٤وأخرجه أمحد 

(*)  

)١/٤٢٩(  

  

  .إما أن تقتل هذا الفىت، وإما أن خترجه من بني أظهرنا، فإنا قد خفنا على أنفسنا منه: عمه، فقالوا له
  بل! قتلتم أباه باالمس وأقتله اليوم ! ويلكم : قال

  .أخرجوه من بالدكم
رهم، مث قذفه يف سفينة، فانطلق به حىت إذا املساء من فخرجوا به، فباعوه من رجل تاجر بست مئة د

  .ذلك اليوم، هاجت سحابة من سحاب اخلريف، فخرج عمه يستمطر حتتها، فأصابته صاعقة فقتلته
  .ففزعت احلبشة إىل ولده

فإذا هم محقى ليس يف ولده خري، فمرج على احلبشة أمرهم، فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك قال 
تعلمون واهللا أن ملككم الذي ال يقيم أمركم غريه الذي بعتموه غدوة، فإن كان لكم : بعضهم لبعض

  .فخرجوا يف طلبه: بأمر احلبشة حاجة، فأدركوه، قال
  .حىت أدركوه فأخذوه من التاجر، مث جاؤوا به، فعقدوا عليه التاج، وأقعدوه على سرير امللك، وملكوه

ال نعطيك شيئا، قال إذن : يل، وإما أن أكلمه يف ذلك، فقالواإما أن تعطوين ما: فجاءهم التاجر، فقال
ابتعت غالما من قوم بالسوق ! أيها امللك : فدونك، فجاءه فجلس بني يديه، فقال: واهللا الكلمنه، قالوا

بست مئة درهم، فأسلموه إيل، وأخذوا درامهي، حىت إذا سرت بغالمي أدركوين، فأخذوا غالمي 
  .ومنعوين درامهي

بل نعطيه : لتعطنه درامهه، أو ليسلمن غالمه يف يديه، فليذهنب به حيث يشاء، قالوا: هلم النجاشيفقال 
  .ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه: فلذلك يقول: درامهه، قالت

نتحدث ملا مات النجاشي، كنا : وكان ذلك أول ما خرب من صالبته يف دينه وعدله يف حكمه، مث قالت
  ).١(أنه ال يزال يرى على قربه نور 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أيب، عن ابن إسحاق، حدثين ابن شهاب : المحد بن حنبل" املسند " 



  عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن
__________  

  .٣٤٠ - ٣٣٩  /١" السرية " رجاله ثقات، إال أن فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه ابن هشام يف ) ١(
(*)  

)١/٤٣٠(  

  

  ملا نزلنا أرض احلبشة جاورنا ا: هشام، عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت
خري جار النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا اهللا تعاىل ال نؤذى وال نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك 

جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف رجلني ) ١(قريشا، ائتمروا أن يبعثوا إىل النجاشي فينا 
من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه االدم، فجمعوا له أدما كثريا، ومل يتركوا من بطارقته 
بطريقا إال أهدوا إليه هدية، مث بعثوا بذلك عبد اهللا بن أيب ربيعة بن املغرية املخزومي، وعمرو بن العاص 

ادفعوا إىل كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، مث : مرهم، وقالوا هلاالسهمي، وأمرومها أ
  .قدموا له هداياه، مث سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم

  .فخرجا، فقد ما على النجاشي، وحنن عنده خبري دار عند خري جار: قالت
إىل بلد امللك منا غلمان ) ٢(قد ضوى إنه : فلم يبق من بطارقته بطريق إال دفعا إليه هديته، وقاال له

سفهاء فارقوا دين قومهم، ومل يدخلوا يف دينكم، وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أنتم، وقد بعثنا 
إىل امللك فيهم أشراف قومهم لريدهم إليهم، فإذا كلمنا امللك فيهم، فأشريوا عليه بأن يسلمهم إلينا وال 

  .نعم: وأعلم مبا عابوا عليهم، فقالوا هلم) ٣(عينا يكلمهم، فإن قومهم أعلى م 
أيها امللك إنه ضوى إىل بلدك منا غلمان : مث إما قربا هدايا النجاشي، فقبلها منهم، مث كلماه، فقاال له

سفهاء، فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك، وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أنت، وقد بعثنا 
  مهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليه، فهم أعلى م عينا، وأعلم مبا عابواإليك أشراف قو

__________  
  .من املطبوع" فينا " سقطت لفظة ) ١(
  .أي أووا إليك وال ذوا بك: ضوى إليك فتية": الروض االنف " وقال السهيلي يف ) ٢(
  . عيون غريهم يف أمرهمعينهم وإبصارهم فوق: أبصر م، أي: أي: قال السهيلي) ٣(

(*)  

)١/٤٣١(  

  



  .عليهم فيه
  .ومل يكن شئ أبغض إىل عبد اهللا، وعمرو من أن يسمع النجاشي كالمهم: قالت

  .فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها امللك
  .فأسلمهم إليهما

ا بالدي، قوما جاوروين، ونزلو) ١(ال ها اهللا إذا ال أسلمهم إليهما، وال أكاد : فغضب النجاشي، مث قال
  .واختاروين على من سواي حىت أدعوهم فأسأهلم

ما : مث أرسل إىل أصحاب رسول اهللا فدعاهم، فلما جاءهم رسوله، اجتمعوا، مث قال بعضهم لبعض
نقول واهللا ما علمنا، وما أمرنا به نبينا صلى اهللا عليه وسلم كائنا يف : تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا

  .ذلك ما كان
ما هذا الدين الذي : ؤوه، وقد دعا النجاشي أساقفته، فنشروا مصاحفهم حوله، سأهلم فقالفلما جا

وكان الذي يكلمه جعفر : فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديين وال يف دين أحد من هذه االمم ؟ قالت
يتة، ونأيت نعبد االصنام، ونأكل امل: أيها امللك، إنا كنا قوما أهل جاهلية: بن أيب طالب، فقال له

  .الفواحش، ونقطع االرحام، ونسئ اجلوار، ويأكل القوي منا الضعيف
على ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوال منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إىل اهللا ) ٢(فكنا 

 لنوحده ونعبده، وخنلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من احلجارة واالوثان، وأمرنا بصدق احلديث،
وأداء االمانة، وصلة الرحم، وحسن اجلوار، والكف عن احملارم والدماء، وانا عن الفواحش، وقول 

الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف احملصنة، وأمرنا أن نعبد اهللا ال نشرك به شيئا، وأمرنا بالصالة والزكاة 
  .والصيام

وفتنونا عن ) ٣(دا علينا قومنا فعذبونا  فصدقناه وآمنا به واتبعناه، فع-فعدد له أمور االسالم : قالت
  ديننا لريدونا إىل عبادة االوثان، وأن نستحل ما كنا

__________  
 إذا -يقولون : وال يكيدين أحد قال يف اللسان: أي: بضم اهلمزة، فعل مبين للمجهول: وال أكاد) ١(

  .ال أهمال أكاد و: يريد: ال واهللا ال كيدا وال مها: -محل أحدهم على ما يكره 
  ".فعشنا " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".فعذبونا " سقطت من املطبوع لفظة ) ٣(

(*)  

)١/٤٣٢(  

  



علينا، وحالوا بيننا وبني ديننا، خرجنا إىل بلدك، ) ١(نستحل من اخلبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا 
  .ها امللكواخترناك على من سواك، ورغبنا يف جوارك، ورجونا أن ال نظلم عندك أي

فاقرأه علي، فقرأ عليه صدرا من : نعم ؟ قال: هل معك مما جاء به عن اهللا من شئ ؟ قال: فقال: قالت
  ).كهيعص(

فبكى واهللا النجاشي حىت أخضل حليته، وبكت أساقفته حىت أخضلوا مصاحفهم حني مسعوا ما تلي 
  .ة واحدةإن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكا: عليهم، مث قال النجاشي

  .انطلقا، فواهللا ال أسلمهم إليكم أبدا وال أكاد
  .أستأصل خضراءهم) ٢(واهللا النبئنه غدا عيبهم مث : فلما خرجا قال عمرو

  .ال تفعل، فإن هلم أرحاما وإن كان قد خالفونا: فقال له عبد اهللا بن أيب ربيعة، وكان أتقى الرجلني فينا
  .يسى عبدواهللا الخربنه أم يزعمون أن ع: قال

إم يقولون يف عيسى بن مرمي قوال عظيما، فأرسل إليهم، فسلهم عما ! أيها امللك : مث غدا عليه، فقال
  .يقولون فيه

  .فأرسل يسأهلم
  .قالت

  .نقول واهللا فيه ما قال اهللا تعاىل كائنا ما كان: ومل يرتل بنا مثلها، فاجتمع القوم، مث قالوا
  ).٣(نقول فيه الذي جاء به نبينا : قولون يف عيسى ؟ فقال له جعفرما ت: فلما دخلوا عليه قال هلم

  .هو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء البتول
  .ما عدا عيسى ما قلت هذا العود: فضرب النجاشي يده إىل االرض، فأخذ عودا، مث قال

  فتناخرت بطارقته حوله،
__________  

  ".ضيقوا "  إىل حترفت يف املطبوع) ١(
  ".عنهم مبا " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".ديننا " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(

(*)  

)١/٤٣٣(  

  

 من سبكم غرم، مث من سبكم - والسيوم اآلمنون -وإن خنرمت واهللا، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي : فقال
  .ذهبا وأين آذيت رجال منكم) ١(غرم، ما أحب أن يل دبرى 



 ردوا عليهما هدايا مها، فواهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي، -ر بلسام اجلبل  والدب-
  .فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس يف، فأطيعهم فيه

  .فخرجا مقبوحني، مردودا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده خبري دار مع خري جار
 يف ملكه، فواهللا ما علمنا حربا قط كان أشد من حرب فواهللا إنا على ذلك، إذ نزل به، يعين من ينازعه

، ختوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأيت رجل ال يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف )٢(حربناه 
  .منه، وسار النجاشي وبينهما عرض النيل

ا باخلرب ؟ من رجل خيرج حىت حيضر وقعة القوم مث يأتين: فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أنا، وكان من أحدث القوم سنا: فقال الزبري

فنفخوا له قربة، فجعلها يف صدره، مث سبح عليها حىت خرج إىل مكان امللتقى، وحضر، فدعونا اهللا 
له أمر احلبشة، فكنا عنده يف خري ) ٣(للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكني له يف بالده، واستوسق 

  ).٤( اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مبكة مرتل حىت قدمنا على رسول
  عن عبد الرمحن بن بشري، و عبد امللك بن: سليمان بن بنت شرحبيل

__________  
  .هو بالقصر، اسم جبل: قال ابن االثري) ١(

  .اجلبل: ما أحب أن يكون يل دبرا من ذهب والدبر يف لسام: ويف رواية
  .هكذا فسر

  .ية نكرةوهو يف االوىل معرفة، ويف الثان
  .كذا االصل) ٢(

حزنا قط كان أشد من حزن حزناه " " املسند "  و - ٤٨ ورقة -، خبط املؤلف "السرية النبوية " ويف 
."  

  .وسيشري إليها املصنف فيما بعد
  .الغضب، والرتاع، واخلصومة: واحلرب

  .أي اجتمعوا على طاعته، فاستقر له امللك فيهم: استوسق له أمر احلبشة) ٣(
  ت يفحترف

  ".استوثق " املطبوع إىل 
، وذكره ٣٣٨ - ٣٣٤ / ١، وابن هشام ٢٩٠ / ٥ و ٢٠١ / ١إسناده قوي، وأخرجه أمحد ) ٤(

  .رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح:  وقال٢٧ - ٢٤ / ٦" امع " اهليثمي يف 
  .مما هنا بأطول ٧٥ - ٧٢ / ٣" البداية " وابن إسحاق صرح بالسماع، وذكره احلافظ ابن كثري يف 

(*)  



)١/٤٣٤(  

  

عن ابن إسحاق، عن : هشام، عن زياد البكايل، وأمحد بن حممد بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد مجيعا
ما : أن النجاشي سأله: الزهري، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن أم سلمة، عن جعفر بن أيب طالب

  .فينا رسوال، وذكر بعض ما تقدم] اهللا [ بعث : دينكم ؟ قال
  .عقيل، ويونس، وغريمها، فأرسلوه) ١(رد بوصله ابن إسحاق، وأما تف

عن الزهري، عن أيب بكر بن عبد الرمحن وعروة، وعبيداهللا، : ورواه ابن إدريس عن ابن إسحاق فقال
  .عن أم سلمة

ويروى هذا اخلرب عن أيب بردة بن أيب موسى، عن أبيه، وعن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب عن أبيه 
)٢.(  

  .ورواه ابن شابور، عن عثمان بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس بطوله
  .أبصر م: أعلى م عينا

  .الها اهللا ذا: قسم، وأهل العربية يقولون: الها اهللا
  .ال واهللا ال يكون ذا: واهلاء بدل من واو القسم، أي

الجل حذف واو ) ٣(من هذا فتوسطت اجلاللة ونصب " ها " بل حذفت واو القسم، وفصلت : وقيل
  .القسم

من حزن : من الكالم، وجاء يف رواية) ٤(النخري ضرب : صوت من االنف، وقيل: وتناخرت فالنخري
  .حزناه
  .حىت قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة عنت نفسها وزوجها: وقوهلا

كىن احلبشة، مث قدم طائفة وكذا قدم الزبري وابن مسعود وطائفة من مهاجرة احلبشة مكة، وملوا من س
  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا عرفوا بأنه هاجر إىل

__________  
  ".أبا " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
) ٢٥٠٢(باب غزوة خيرب، ومسلم : يف املغازي) ٤٢٣٠(حديث أيب موسى هذا أخرجه البخاري ) ٢(

  .باب من فضائل جعفر: يف فضائل الصحابة
  . جعفر فسيأيت بعد قليلوأما حديث

  ".وقعت " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".صوت " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(

(*)  



)١/٤٣٥(  

  

  .املدينة، مث قدم جعفر مبن بقي ليايل خيرب
  .أصحم ابن جبرى: اسم النجاشي أصحمة، وقيل: قال أبو موسى االصبهاين احلافظ

  .هللا صلى اهللا عليه وسلم، فمات يف الطريقكان له ولد يسمى أرمى، فبعثه إىل رسول ا
  .إن الذي كان رفيق عمرو بن العاص عمارة بن الوليد بن املغرية املخزومي: وقيل

، عن الشعيب، عن )٢(حدثنا أسد بن عمرو، حدثنا جمالد : املصيصي) ١(فقال أبو كريب وحممد بن آدم 
اص، وعمارة بن الوليد دية من أيب سفيان بعثت قريش عمرو بن الع: عبد اهللا بن جعفر، عن أبيه قال

  .إىل النجاشي
  .قد جاء إليك ناس من سفلتنا وسفهائنا، فادفعهم إلينا: فقالوا له وحنن عنده

من آذى أحدا منهم، فأغرموه : فأمر مناديا، فنادى: ال، حىت أمسع كالمهم، وذكر حنوه إىل أن قال: قال
  .، فأضعفهاال: يكفيكم ؟ قلنا: أربعة دراهم، مث قال

إن صاحبنا قد خرج إىل املدينة : فلما هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وظهر ا، قلنا له
نعم، فحملنا وزودنا : الذي كنا حدثناك عنهم، وقد أردنا الرحيل إليه فزودنا، قال) ٣(وهاجر وقتل 

 معك، وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأنه أخرب صاحبك مبا صنعت إليكم، وهذا رسويل: وأعطانا، مث قال
  رسول

  .اهللا، فقل له يستغفر يل
  )٤(فتلقاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعتنقين : فخرجنا حىت أتينا املدينة: قال جعفر

__________  
  .فراغا ومل يشر إىل ذلك يف اهلامش" آدم " ترك يف املطبوع مكان لفظة ) ١(
  ".جماهد "  إىل حترفت يف املطبوع) ٢(
  ".وقتل " بدل " قبل " " جممع الزوائد " يف ) ٣(
  ".فاحتفى " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(

(*)  

)١/٤٣٦(  

  

هو ذا : مث جلس، فقام رسول النجاشي، فقال" ما أدري أنا بفتح خيرب أفرح أو بقدوم جعفر : " فقال
، فقام رسول اهللا، فتوضأ، مث دعا ثالث نعم، يعين ذكرته له: جعفر، فسله ما صنع به صاحبنا، فقلت



  .آمني: فقال املسلمون" اللهم اغفر للنجاشي : " مرات
  ).١(انطلق، فأخرب صاحبك ما رأيت : فقلت للرسول

يا رسول اهللا ائذن يل حىت : ، عن عمري بن إسحاق أن جعفرا قال)٢(عن ابن عون : ابن أيب عدي ومعاذ
  .ن له، فأتى النجاشيأصري إىل أرض أ عبد اهللا فيها، فأذ

إن : ملا رأيت جعفرا آمنا ا هو وأصحابه حسدته، فأتيت النجاشي، فقلت: فحدثنا عمرو بن العاص قال
بأرضك رجال ابن عمه بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إال إله واحد، وإنك إن مل تقتله وأصحابه ال أقطع 

  .إليك هذه النطفة أبدا وال أحد من أصحايب
  .يه، فادعهاذهب إل: قال
  .إنه ال جيئ معي، فأرسل معي رسوال: قلت

  .فأتيناه وهو بني ظهري أصحابه حيدثهم
  .أجب: قال له

  .ائذن حلزب اهللا: ائذن لعمرو بن العاص، ونادى جعفر: فلما أتينا الباب ناديت
  .فسمع صوته، فأذن له قبلي

  ).٣(احلديث 
  أمرنا رسول اهللا: عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن أبيه، قال: إسرائيل

صلى اهللا عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر إىل أرض النجاشي، فبلغ ذلك قريشا، فبعثوا عمرا وعمارة بن 
  .الوليد، ومجعوا للنجاشي هدية

  *فقدما عليه، وأتياه باهلدية، 
__________  
  .و، عن جمالدرواه الطرباين من طريق أسد بن عمر:  وقال٣٠ - ٢٩ / ٦" امع " ذكره اهليثمي يف 

  .وكالمها ضعيف وقد وثقا
  ".عوف " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .رواه الطرباين والبزار: ، وقال٢٩ / ٦" امع " ذكره اهليثمي يف ) ٣(

  .وعمري بن إسحاق وثقه ابن حبان وغريه، وفيه كالم ال يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح
(*)  

)١/٤٣٧(  

  



  .إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم يف أرضك: مروفقبلها وسجدا له، مث قال ع
  .نعم: يف أرضي ؟ قال: قال

  .ال يتكلم منكم أحد أنا خطيبكم اليوم: فبعث إلينا، فقال لنا جعفر
فانتهينا إىل النجاشي وهو جالس يف جملس عظيم، وعمرو عن ميينه، وعمارة عن يساره، والقسيسون 

  .إم ال يسجدون لك: ه عمرووالرهبان جلوس مساطني، وقد قال ل
: ال نسجد إال هللا عزوجل، فلما انتهينا إىل النجاشي، قال: فلما انتهينا، بدرنا من عنده أن اسجدوا، قلنا

  .ال نسجد إال هللا: ما منعك أن تسجد ؟ قال
محد، يأيت من بعدي امسه أ: إن اهللا بعث فينا رسوال وهو الذي بشر به عيسى، فقال: وما ذاك ؟ قال: قال

  .فأمرنا أن نعبد اهللا وال نشرك به شيئا، ونقيم الصالة، ونؤيت الزكاة، وأمرنا باملعروف، وانا عن املنكر
  .أصلح اهللا امللك، إم خيالفونك يف ابن مرمي: فأعجب النجاشي قوله، فلما رأى ذلك عمرو، قال

هو روح اهللا وكلمته، :  قول اهللايقول فيه: ما يقول صاحبكم يف ابن مرمي ؟ قال: فقال النجاشي جلعفر
  أخرجه من البتول العذراء

  ).١(اليت مل يقرا بشر، ومل يفرضها ولد 
ما يزيد على ما تقولون يف ابن مرمي ما تزن ! يا معشر القسيسني والرهبان : فتناول عودا، فرفعه فقال

  .هذه
ي بشر به عيسى، ولو ال ما أنا فيه مرحبا بكم ومبن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول اهللا، وأنه الذ

  من امللك التيته حىت
__________  

جممع " ويف ) ٤٧(ورقة " تاريخ االسالم " كذا االصل، وهي كذلك خبط املصنف الذهيب يف ) ١(
: ويف صفة مرمي عليها السالم، ومل يفترضها ولد": النهاية " وقال ابن االثري يف " يفترضها ": " الزوائد 
  . يعين قبل املسيح عليه السالم-ر فيها ومل حيزها أي مل يؤث

(*)  

)١/٤٣٨(  

  

  .أقبل نعله، امكثوا يف أرضي ما شئتم
  .ردوا على هذين هديتهما: وأمر لنا بطعام وكسوة، وقال

، وكان عمارة رجال مجيال، وكانا أقبال يف البحر إىل النجاشي، فشرب مع )١(وكان عمرو رجال قصريا 
  .مر امرأتك فلتقبلين: لعمرو: ا شربوا من اخلمر قال عمارةعمرو وامرأته، فلم



أال تستحي ؟ فأخذ عمارة عمرا يرمي به يف البحر، فجعل عمرو يناشدة حىت تركه، فحقد عليه : قال
  .إنك إذا خرجت، خلفك عمارة يف أهلك: عمرو، فقال للنجاشي

  ).٢(فدعا بعمارة، فنفخ يف إحليله، فطار مع الوحش 
يا عمارة إنك رجل مجيل، فاذهب : مكر عمرو بعمارة فقال:  عقبة، عن ابن شهاب، قالوعن موسى بن

  .إىل امرأة النجاشي، فتحدث عندها إذا خرج زوجها، فإن ذلك عون لنا يف حاجتنا
  .فراسلها عمارة حىت دخل عليها
  .إن صاحيب صاحب نساء، وإنه يريد أهلك: فانطلق عمرو إىل النجاشي فقال

  . إىل بيته، فإذا هو عند أهلهفبعث النجاشي
  فأمر به، فنفخ يف إحليله، سحره، مث ألقاه يف جزيرة من جزائر البحر، فجن، واستوحش مع

  .الوحش
  ملا مات: ، عن عائشة قالت)٣(عن يزيد بن رومان، عن عروة : ابن إسحاق

__________  
  ".فقريا " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .رجاله ثقات) ٢(

  .رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح:  وقال٣١ - ٣٠ / ٦" امع " مي يف وذكره اهليث
من طريق خديج بن معاوية، عن أيب إسحاق، عن عبد اهللا بن " مسنده " وأخرج بنحوه الطيالسي يف 

  .عتبة، عن ابن مسعود
ائيل وهم فيه، ويظهر يل أن إسر:  فقال١١٧ / ٢وقد أعل املؤلف رمحه اهللا، الرواية االوىل يف تارخيه 

  .ودخل عليه حديث يف حديث
  .وإال أين كان أبو موسى االشعري ذلك الوقت ؟

  ".عمرو " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
(*)  

)١/٤٣٩(  

  

  ).١(النجاشي كنا نتحدث أنه ال يزال يرى على قربه نور 
ني وقت وروده املاء، فأما عمارة، فإنه بقي إىل خالفة عمر مع الوحوش، فدل عليه أخوه، فسار إليه وحت

فلم يرسله، فخارت قوته من ! أرسلين يا أخي : فلما رأى أخاه، فر، فوثب وأمسكه، فبقي يصيح
  .اخلوف، ومات يف احلال



على الكفر ) ٢(فعداده يف اانني الذين يبعثون على ما كانوا عليه قبل ذهاب العقل، فيبعث هذا املعثر 
  . وسلم، نسأل اهللا املغفرةوالعداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه

  .فارقت ديننا: اجتمعت احلبشة فقالوا للنجاشي: وحدثين جعفر بن حممد، عن أبيه قال
اركبوا، فإن هزمت، فامضوا، وإن : وخرجوا عليه، فأرسل إىل جعفر وأصحابه، فهيأ هلم سفنا، وقال

  .ظفرت فاثبتوا
، وأن حممدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى هو يشهد أن ال إله إال اهللا: مث عمد إىل كتاب، فكتب فيه

  .عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي
  مث جعله يف

  .بلى: ألست أحق الناس بكم ؟ قالوا: يا معشر احلبشة: قبائه، وخرج إىل احلبشة، وصفوا له، فقال
ت ديننا، وزعمت أن فارق: خري سرية، قال فما بالكم ؟ قالوا: فكيف رأيتم سرييت فيكم ؟ قالوا: قال

  .عيسى عبد
 هو يشهد أن - ووضع يده على صدره على قبائه -هو ابن اهللا، فقال : فما تقولون فيه ؟ قالوا: قال

  .عيسى، مل يزد على هذا شيئا، وإمنا عىن على ما كتب، فرضوا، وانصرفوا
  فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما مات النجاشي صلى عليه، واستغفر

__________  
  .رجاله ثقات إال أن فيه عنعنة ابن إسحاق) ١(

  ).١(التعليق رقم ) ٤٣٠(وقد تقدم اخلرب مطوال يف الصفحة 
  ".املغتر " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(

  .هو التعس: واملعثر
  .الا سقوط يف االمث: للزلة عثرة: ويقال

(*)  

)١/٤٤٠(  

  

  ).١(له 
لة بنت أيب سفيان بن حرب االموية أم املؤمنني أسلمت مع زوجها ومن حماسن النجاشي أن أم حبيبة رم

اهللا بن جحش االسدي قدميا، فهاجر ا زوجها، فامنلس ا إىل أرض احلبشة، فولدت له حبيبة ) ٢(عبيد 
  .ربيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم

بشة، فلما وفت العدة، أن مات باحل) ٣(مث إنه أدركه الشقاء فأعجبه دين النصرانية فتنصر، فلم ينشب 



بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خيطبها، فأجابت، فنهض يف ذلك النجاشي، وشهد زواجها بالنيب 
صلى اهللا عليه وسلم، وأعطاها الصداق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من عنده أربع مئة دينار، فحصل 

  ).٤(نجاشي هلا شئ مل حيصل لغريها من أمهات املؤمنني، مث جهزها ال
وكان الذي وفد على النجاشي خبطبتها عمرو بن أمية الضمري، فيما نقله الواقدي بإسناد مرسل، مث 

  وحدثين حممد بن صاحل، عن عاصم بن: قال
كان الذي زوجها، : عمر بن قتادة، وحدثين عبد الرمحن بن عبد العزيز، عن عبد اهللا بن أيب بكر قاال

عيد بن العاص االموي، وكان عمرها ملا قدمت املدينة بضعا وثالثني وخطب إليه النجاشي خالد بن س
  ).٥(سنة 
عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة أا كانت حتت عبيداهللا ابن جحش، وكان رحل إىل : معمر

  النجاشي، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوجها باحلبشة،
__________  

  .جاشيسبق خترجيه يف بداية ترمجة الن) ١(
  .يف املوضعني" عبد " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".يلبث " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
 وسيذكر املؤلف ٧٠ / ٨" طبقات ابن سعد " ، وانظر ٣٦٢ / ٢ و ٢٢٤ / ١انظر ابن هشام ) ٤(

  .قريبا حديث أيب داود يف تزويج النجاشي أم حبيبة من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
  .٧٠ / ٨، وابن سعد ٦٤٥ / ٢ و ٢٢٤ / ١ر ابن هشام انظ) ٥(

(*)  

)١/٤٤١(  

  

زوجه إياها النجاشي، ومهرها أربعة آالف درهم من عنده، وبعث ا مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها 
  ).١(كله من عند النجاشي 

  . عنهأنكحه إياها باحلبشة عثمان رضي اهللا: وأما ابن هليعة، فنقل عن أيب االسود، عن عروة قال
وهذا خطأ فإن عثمان كان باملدينة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يغب عنه إال يوم بدر، أمره النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم أن يقيم، فيمرض زوجته بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 عمرو بن سعيد بن أنبأنا حممد بن عمر، أنبأنا عبد اهللا بن عمرو بن زهري، عن إمساعيل بن: قال ابن سعد
  .رأيت يف النوم كأن عبيداهللا بن جحش بأسوإ صورة وأشوهه، ففزعت: قالت أم حبيبة: العاص قال

  إين نظرت يف الدين، فلم أردينا خريا من النصرانية وكنت! يا أم حبيبة : حني أصبح: فإذا هو يقول



  .قد دنت ا، مث دخلت يف دين حممد، فقد رجعت إليها
  .يا، فلم حيفل ا، وأكب على اخلمر حىت ماتفأخربته بالرؤ

[ ففزعت فأولتها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! يا أم املؤمنني : فأرى يف النوم كأن آتيا يقول يل
  .، فما هو إال أن انقضت عديت]يتزوجين 

تقوم على ثيابه أبرهة كانت : فإذا جارية له يقال هلا! فما شعرت إال ورسول النجاشي على بايب يستأذن 
  .إن رسول اهللا كتب إيل أن أزوجكه: إن امللك يقول لك: ودهنه، فدخلت علي، فقالت

  .وكلي من يزوجك: يقول امللك: بشرك اهللا خبري، قالت: فقلت
فأرسلت إىل خالد بن سعيد فوكلته، وأعطت أبرهة سوارين من فضة، وخواتيم كانت يف أصابع 

ا، فلما كان العشي، أمر النجاشي جعفر بن أيب طالب ومن هناك من رجليها، وخدمتني كانتا يف رجليه
  احلمد: املسلمني، فحضروا، فخطب النجاشي، فقال

__________  
باب :  يف النكاح١١٩ / ٦باب الصداق، والنسائي : يف النكاح) ٢١٠٧(أخرجه أبو داود ) ١(

  .القسط يف االصدقة
  .وإسناده صحيح

(*)  

)١/٤٤٢(  

  

  .وس السالمهللا امللك القد
  .أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى صلى اهللا عليه وسلم

  .مث خطب خالد بن سعيد، وزوجها وقبض أربع مئة دينار، مث دعا بطعام، فأكلوا
ها فلما وصل إيل املال، عزلت مخسني دينارا البرهة، فأبت، وأخرجت حقا فيه كل ما أعطيت: قالت

عزم علي امللك أن ال أرزأك شيئا، وقد أسلمت هللا، وحاجيت إليك أن تقرئي رسول اهللا : فردته، وقالت
  ).١(صلى اهللا عليه وسلم مين السالم، مث جاءتين من عند نساء امللك بعود وعنرب وزباد كثري 

  .بين ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة ست: فقيل
  .سبع من اهلجرةدخل ا سنة : وقال خليفة

  .عطية: وأصحمة بالعريب
فخرج م إىل " إن أخالكم قد مات بأرض احلبشة : " وملا تويف، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم للناس

  ).٢(الصحراء وصفهم صفوفا، مث صلى عليه 



  .فنقل بعض العلماء أن ذلك كان يف شهر رجب سنة تسع من اهلجرة
  

رو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد ابن عم) ع * ( معاذ بن جبل- ٨٦
  بن

__________  
  . بأطول مما هنا٦٩ - ٦٨ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(

  .والواقدي متروك ال حيتج به
  .سبق خترجيه يف أول الترمجة) ٢(

، ١٠٣: ، طبقات خليفة١٢٠ / ٢ / ٣: ، طبقات ابن سعد٢٤٨ - ٢٢٧ / ٥: مسند أمحد(*) 
 / ١: ، التاريخ الصغري٣٦٠ - ٣٥٩ / ٧: ، التاريخ الكبري١٥٥، ١٣٨، ٩٧: خ خليفة، تاري٣٠٣
، مشاهري علماء ٢٤٥ - ٢٤٤ / ٨: ، اجلرح والتعديل٢٥٤: ، املعارف٥٣، ٥٢، ٤٩، ٤٧، ٤١

: ، االستيعاب٢٤٤ - ٢٢٨ / ١: ، حلية االولياء١٤١ - ١٣٦: ، االستبصار٣٢١: ت: االمصار
، ذيب ١٩٤ / ٥: ، أسد الغابة٢ / ٣٠٤ / ١٦: ، ابن عساكر٤٥: ، طبقات الشريازي١٠٤ / ١٠

(*) =  

)١/٤٤٣(  

  

  .علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن اخلزرج
  .السيد االمام أبو عبد الرمحن االنصاري اخلزرجي املدين البدري

  .شهد العقبة شابا أمرد، وله عدة أحاديث
س، وأبو أمامة، وأبو ثعلبة اخلشين، ومالك بن خيامر، وأبو روى عنه ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأن

مسلم اخلوالين، و عبد الرمحن بن غنم، وجنادة بن أيب أمية، وأبو حبرية عبد اهللا بن قيس، ويزيد بن 
عمرية، وأبو االسود الديلي، وكثري بن مرة، وأبو وائل، وابن أيب ليلى، وعمرو بن ميمون االودي، 

  .مسروق، وأبو ظبية الكالعي، وآخرونواالسود بن هالل، و
كنت رديف رسول اهللا صلى : عن عمرو بن ميمون، عن معاذ بن جبل قال: روى أبو إسحاق السبيعي

  ).١(اهللا عليه وسلم على محار يقال له عفري 
  .أمه هي هند بنت سهل من بين رفاعة، مث من جهينة، والمه ولد من اجلد بن قيس: قال شباب

  .ن رجاله أن معاذا شهد بدرا وله عشرون سنة أو إحدى وعشرونوروى الواقدي ع
  ).٢(شهد العقبة يف روايتهم مجيعا مع السبعني : قال ابن سعد



__________  
، تاريخ ١٥ / ١: ، دول االسالم١٣٣٧: ، ذيب الكمال١٠٠ - ٩٨ / ٢: االمساء واللغات= 

، طبقات ٣١١ / ٩: ، جممع الزوائد١٩ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٢ / ١: ، العرب٣١٩ / ٢: االسالم
، خالصة ٦: ، طبقات احلفاظ٢١٩ / ٩: ، االصابة١٨٦ / ١٠: ، ذيب التهذيب٣٠١ / ٢: القراء

  .٢٩ / ١: ، شذرات الذهب٥٨٣ / ١٣: ، كرت العمال٣٧٩: تذهيب الكمال
وهل ! اذ يا مع: فقال: " باب اسم الفرس واحلمار ومتامه:  يف اجلهاد٤٤ / ٦أخرجه البخاري ) ١(

  .اهللا ورسوله أعلم: تدري حق اهللا على عباده، وما حق العباد على اهللا ؟ قلت
أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا، وحق العباد على اهللا أال يعذب من ال : فإن حق اهللا على العباد: قال

  .يشرك به شيئا
  ".ال تبشرهم فيتكلوا : أال أبشر به الناس ؟ قال! يا رسول اهللا : فقلت

  ".السبيعي " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
(*)  

)١/٤٤٤(  

  

  .نزل محص، وكان طويال، حسنا، مجيال: وقال عبد الصمد بن سعيد
  .كنيته أبو عبد اهللا: كنيته أبو عبد الرمحن، إال أبا أمحد احلاكم، فقال: وقال اجلماعة

  .عظيم العينني، أبيض، جعد، قططمعاذ مل يولد له قط، طوال، حسن الثغر، : قال علي بن حممد املدائين
  .له ابنان عبد الرمحن وآخر: وأما ابن سعد، فقال

  .أسلم معاذ وله مثان عشرة سنة: قال عطاء
  .من بين جشم بن اخلزرج معاذ بن جبل) ١(ومن السبعني : وقال ابن إسحاق

ة كلهم من مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع: وروى قتادة عن أنس قال
  .االنصار

  ).٢(أيب بن كعب، وزيد، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد أحد عموميت 
قال : حدثنا أبو معاوية، حدثنا االعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عبد اهللا بن عمرو، قال: قال أمحد

سامل من ابن مسعود، وأيب، ومعاذ بن جبل، و: خذوا القرآن من أربعة: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٣" (موىل أيب حذيفة 

__________  
  .أي الذين شهدوا العقبة من االنصار) ١(



  ).٢(التعليق ) ٣٩١(سبق خترجيه يف الصفحة ) ٢(
باب القراء من أصحاب النيب، صلى اهللا عليه : يف فضائل القرآن) ٤٩٩٩(أخرجه البخاري ) ٣(

): ٣٨٠٦(باب مناقب عبد اهللا، و ): ٣٧٦٠(باب مناقب سامل، و : يف الفضائل) ٣٧٥٨(وسلم، و 
باب من : يف الفضائل) ٢٤٦٤(باب مناقب أيب بن كعب، ومسلم ): ٣٨٠٨(باب مناقب معاذ، و 

 / ١" احللية " باب مناقب عبد اهللا، وأبو نعيم يف : يف املناقب) ٣٨١٢(فضائل عبد اهللا، والترمذي 
٢٢٩.  

(*)  

)١/٤٤٥(  

  

  .تابعه إبراهيم النخعي عن مسروق
أرحم أميت بأميت أبو بكر، وأشدها يف : " عن خالد وعاصم، عن أيب قالبة، عن أنس مرفوعا: ريالثو

دين اهللا عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمني 
  ).١" (وأمني هذه االمة أبو عبيدة 

  .ورواه وهيب عن خالد احلداء
 حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا سالم بن سليمان، حدثنا زيد العمي، عن أيب ":فوائد مسويه " ويف 

معاذ بن جبل أعلم الناس حبرام اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: الصديق، عن أيب سعيد
  .إسناده واه) ٢" (وحالله 

اذا، مث وليته، مث لقيت لو أدركت مع: قال عمر: عن حيىي السيباين، عن أيب العجفاء قال: روى ضمرة
يأيت معاذ بن جبل بني : " مسعت نبيك وعبدك يقول: من استخلفت على أمة حممد ؟ لقت: ريب، فقال

  ).٣" (يدي العلماء، برتوة 
__________  

  .إسناده صحيح) ١(
باب مناقب أهل البيت، و : يف املناقب) ٣٧٩٣(، والترمذي ٢٨١، ١٨٤ / ٣وأخرجه أمحد 

 وأبو نعيم يف ١٢٢ / ٢ / ٣باب فضائل خباب، وابن سعد : يف املقدمة) ١٥٤(جه ، وابن ما)٣٧٩٤(
  ).١١(والصفحة ) ٩(، وانظر الصفحة ٢٢٨ / ١" احللية " 
  .إسناده ضعيف لضعف زيد العمي، وهو زيد بن احلواري البصري قاضي هراة) ٢(

  .٢٢٨ / ١" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 
، وابن ٢٢٨ / ١وأخرجه أبو نعيم " برتوة " ، وليس فيه ٢٢٩ / ١" لية احل" أخرجه أبو نعيم يف ) ٣(



  . من طريق سعيد بن أيب عروبة، عن شهر بن حوشب، عن عمر١٢٦ / ٢ / ٣سعد 
 من طريق قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن حممد، عن عمارة بن غزية، ٢٢٩ / ١وأخرجه أبو نعيم 

 من ١٨ / ١، وأخرجه أمحد ٣١١ / ٩" امع " وانظر ...عن حممد بن كعب قال، قال رسول اهللا
  .والنص أطول...ملا بلغ عمر: طريق صفوان عن شريح بن عبيدة وراشد بن سعد وغريمها قالوا

  .رمية سهم: والرتوة
  .مد البصر: وقيل
(*)  

)١/٤٤٦(  

  

عبيدة وساملا فذكر حنوه وذكر معه أبا : قال عمر: بن حوشب، قال) ١(وروى ابن أيب عروبة، عن شهر 
  .موىل أيب حذيفة

جيئ : " وروى أبو إسحاق الشيباين، عن حممد بن عبيداهللا الثقفي، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".معاذ يوم القيامة أمام العلماء بني يدي العلماء 

  .وله إسناد أخر ضعيف
  ."معاذ له نبذة بني يدي العلماء يوم القيامة : عن احلسن مرفوعا: هشام

  .تابعه ثابت عن احلسن
ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنبأنا حممد بن عمر، حدثنا إسحاق بن حيىي، عن جماهد قال: ابن سعد

  ).٢(وسلم مكة، استخلف، عليها عتاب بن أسيد يصلي م، وخلف معاذا يقرئهم، ويفقههم 
بعثين رسول اهللا : أيب حازم، عن معاذعن داود بن يزيد، عن املغرية بن شبيل، عن قيس بن : أبو أسامة

أتدري مل بعثت إليك ؟ ال : " صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن، فلما سرت، أرسل يف إثري فرددت، فقال
لقد  ] ١٦١: آل عمران) [ ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة(تصينب شيئا بغري علم، فإنه غلول 

  ) ".٣(أذعرت، فامض لعملك 
  ".مسنده " رواه الروياين يف 

__________  
  .وهو خطأ" بشر " يف االصل ) ١(
  .الواقدي متروك) ٢(

  .وهو مرسل أيضا
  . وليس فيه اخلرب تاما، وإمنا الذي فيه هو اجلزء االول٣٣٠ / ٥وأخرجه ابن سعد 



  . بالغا عن زيد بن أسلم٥٠٠ / ٢واخلرب هذا هو عند ابن هشام 
  .ا هنا خرب معاذ بأطول مم٢٧٠ / ٣وأخرج احلاكم 

وهو : أيب جعفر البغدادي عن أيب عالثة، عن ابن هليعة، عن أيب االسود، عن عروة، قال: من طريق
  .ضعيف ومنقطع
  ).٢(تعليق ) ٤٥٩(وانظر الصفحة 

باب : يف االحكام) ١٣٣٥(إسناده ضعيف لضعف داود بن يزيد وهو االودي، وأخرجه الترمذي ) ٣(
  .حديث حسن غريب: يب أسامة، عن داود، به وقالما جاء يف هدايا االمراء، من طريق أ

  .، فراجعها٤٢٤ - ٤٢١ / ١" تفسريه " ويف الباب أحاديث أوردها ابن كثري يف 
  .أخفت: أي: وأذعرت

  ".هلذا دعوتك " ويف الترمذي 
(*)  

)١/٤٤٧(  

  

ملا بعثين : الأخربنا أصحابنا، عن معاذ ق: عن حممد بن عبيداهللا، عن احلارث بن عمرو الثقفي قال: شعبة
) ١(أقضي : قلت: كيف تقضي إن عرض قضاء ؟ قال: النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إىل اليمن، قال يل

فإن مل يكن فيما : مبا يف كتاب اهللا، فإن مل يكن، فبما قضى به رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال
مد هللا الذي وفق رسول احل: أجتهد رأيي وال آلو، فضرب صدري، وقال: قضى به الرسول ؟ قال

  ).٢(رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ملا يرضي رسول اهللا 
حدثنا صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عاصم بن محيد السكوين أن معاذ بن جبل : أبو اليمان

يه ملا بعثه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إىل اليمن خرج يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول اهللا صلى اهللا عل
إنك عسى أن ال تلقاين بعد عامي هذا، ولعلك ! يا معاذ : " وسلم، ميشي حتت راحلته، فلما فرغ، قال

  ).٣" (أن متر مبسجدي وقربي 
  ).٤" (ال تبك يا معاذ، أو إن البكاء من الشيطان : " فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اهللا، قال

د بن صخر أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، حدثنا سهل بن يوسف، عن أبيه عن عبي: قال سيف بن عمر
  حفظك اهللا من بني يديك ومن خلفك، ودرأ: " حني ودعه معاذ، قال
__________  

  .سقطت من املطبوع) ١(
باب اجتهاد الرأي : يف االقضية) ٣٥٩٣(و ) ٣٥٩٢(، وأبو داود ٢٤٢، ٢٣٦ / ٥أخرجه أمحد ) ٢(



باب ما جاء يف القاضي كيف يقضي، وابن : حكاميف اال) ١٣٢٨(و ) ١٣٢٧(يف القضاء، والترمذي 
 ٢٠٢ / ١" إعالم املوقعني "  و ١١٦ / ١٠، وانظر شرح السنة للبغوي بتحقيقنا ١٢١ / ٢ / ٣سعد 

  .وما بعدها
  ".مقامي " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
 / ٤" ن كثري سرية اب"  من طريق أيب اليمان، به، وانظر ٢٣٥ / ٥" املسند " رجاله ثقات وهو يف ) ٤(

١٩٣.  
  .اجلزع لفراق االلف: واجلشع

  .فجشعنا: أيكم حيب أن يعرض اهللا عنه ؟ قال: مث أقبل علينا، فقال: ويف حديث جابر رضي اهللا عنه
(*)  

)١/٤٤٨(  

  

" يبعث له رتوة فوق العلماء : " فسار فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم" عنك شر االنس واجلن 
)١.(  

دثنا جابر بن يزيد اجلعفي، عن أيب بردة، عن أيب موسى بعثين النيب، صلى اهللا عليه ح: وقال سيف
أنا، ومعاذ، وخالد بن سعيد، وطاهر بن أيب هالة، وعكاشة بن : وسلم، خامس مخسة على أصناف اليمن

  ).٢(ثور، وأمرنا أن نيسر وال نعسر 
، صلى اهللا عليه وسلم، ملا بعثه ومعاذا إىل عن سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، عن أيب موسى أن النيب: شعبة

إن لنا بأرضنا شرابا، : ، فقال له أبو موسى"يسرا وال تعسرا وتطاوعا وال تنفرا : " اليمن، قال هلما
: فقال يل معاذ" كل مسكر حرام : " املزر، قال: البتع، ومن الشعري يقال له: يصنع من العسل يقال له
أه يف صاليت، وعلى راحليت، وقائما وقاعدا، أتفوقه تفوقا، يعين شيئا بعد أقر: كيف تقرأ القرآن ؟ قلت

وكأن معاذا فضل : لكين أنام مث أقوم، فأحتسب نوميت كما أحتسب قوميت، قال: فقال معاذ: شئ، قال
  ).٣(عليه 
ذا ه: بينا حنن بدثينة بني اجلند وعدن، إذ قيل: حدثنا جابر اجلعفي، عن أم جهيش خالته قالت: سيف

اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فوافينا القرية، فإذا رجل متوكئ على رحمه، متقلد ) ٤(رسول رسول 
  السيف، متعلق جحفة، متنكب قوسا

__________  
  .سيف بن عمر ضعيف) ١(

  ).٢١٩ / ٩" االصابة " وانظر 



  .إسناده ضعيف لضعف سيف) ٢(
  .وهو حتريف" اجلعفي " بدل " النخعي " ويف االصل 

  باب: يف املغازي) ٤٣٤٥(و ) ٤٣٤٤(، والبخاري ٤١٧، ٤١٦، ٤١٠ / ٤ أخرجه أمحد )٣(
يف ) ٧١٧٢(باب يسروا وال تعسروا، و : يف االدب) ٦١٢٤(بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن، و 

 يف ١١٣ / ٢(يف االشربة، والدارمي ) ٣٣٩١(يف االشربة، وابن ماجه ) ١٧٣٣(االحكام، ومسلم 
  .يل يف املسكرباب ما ق: االشربة
  .نبيذ العسل: والبتع
  .نبيذ الشعري: واملزر

  .من املطبوع" رسول " سقطت لفظة ) ٤(
(*)  

)١/٤٤٩(  

  

اتقوا اهللا واعملوا فإمنا هي : إين رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليكم: وجعبة، فتكلم، وقال
عامل فعليه وال له، إال ما ابتغي به اجلنة والنار، خلود فال موت، وإقامة فال ظعن، كل امرئ عمل به 

وجه اهللا، وكل صاحب استصحبه أحد خاذله وخائنه إال العمل الصاحل، انظروا النفسكم واصربوا هلا 
  ).١(بكل شئ فإذا رجل موفر الرأس، أدعج، أبيض، براق، وضاح 

  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعامله على اجلند معاذ: قال الواقدي
نعم الرجل أبو بكر، نعم : " هيل، عن أبيه، عن أيب هريرة قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلموروى س

  ) ".٢(الرجل عمر، نعم الرجل معاذ بن جبل 
  .وروى حنوه ابن عيينة عن ابن املنكدر مرسال

: بن مسلم، عن أيب عبد الرمحن احلبلي، عن الصناحبي، عن معاذ قال) ٣(عن عقبة : حيوة بن شريح
! وأنا واهللا يا رسول اهللا : قلت" إين الحبك يف اهللا ! يا معاذ : " لقيين النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .أحبك يف اهللا
" رب أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : أفال أعلمك كلمات تقوهلن دبر كل صالة: " قال

)٤.(  
  معاذا دخلعن عطاء، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد أن : مروان بن معاوية

__________  
  .ضعيف لضعف زيد وجابر) ١(



  .وأم جهيش مل نقف هلا على ترمجة
  هذا حديث حسن، إمنا: باب مناقب معاذ، وقال: يف املناقب) ٣٧٩٧(أخرجه الترمذي ) ٢(

  .نعرفه من حديث سهيل
  ).٢٢١٧(وإسناده حسن، وصححه ابن حبان " سهل " وقد حترفت يف املطبوع إىل 

  ".عيينة "  املطبوع إىل حترفت يف) ٣(
باب نوع :  يف السهو٥٣ / ٣باب االستغفار، والنسائي : يف الصالة) ١٥٢٢(أخرجه أبو داود ) ٤(

  .، ووافقه الذهيب٢٧٣ / ٣آخر من الدعاء، وإسناده صحيح، وصححه احلاكم 
(*)  

)١/٤٥٠(  

  

كيف صنعت ؟ :  له رجلاملسجد ورسول اهللا ساجد، فسجد معه، فلما سلم، قضى معاذ ما سبقه، فقال
مل أكن الرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حال إال أحببت : بالركعة، قال) ١(سجدت ومل تعتد 

  ).٢" (هذه سنة لكم : " أن أكون معه فيها، فذكر ذلك للنيب، صلى اهللا عليه وسلم، فسره، وقال
  . كان أمة قانتا هللا حنيفاإن معاذا: قرأ عبد اهللا: عن زكريا، عن الشعيب قال: ابن عيينة

إن االمة معلم اخلري، والقانت املطيع، وإن معاذا، : إن إبراهيم، فأعادها، مث قال: فقال له فروة بن نوفل
  ).٣(رضي اهللا عنه، كان كذلك 

  .وروى حيان، عن الشعيب، حنوها
  .نسيتها! يا أبا عبد الرمحن : فقيل له

  .ال، ولكنا كنا نشبهه بإبراهيم: قال
  .عن منصور بن عبد الرمحن، عن الشعيب، حدثين فروة بن نوفل االشجعي بنحوه: واه ابن عليةور

  .ورواه فراس وجمالد وغريمها، عن الشعيب، عن مسروق عن عبد اهللا
إن معاذا كان أمة قانتا : بينما عبد اهللا حيدثهم إذ قال: عن أيب االحوص قال: ورواه عبد امللك ابن عمري

  ).٤(ك من املشركني هللا حنيفا ومل ي
  كان الذين يفتون على: عن أبيه قال): ٥(وعن حممد بن سهل بن أيب حثمة 

__________  
  ".تقتد " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .إسناده ضعيف جدا، بل موضوع) ٢(

  .عطاء هو ابن العجالن احلنفي



  قال احلافظ يف
  .متروك": التقريب " 

  .الكذاب: غريمهابل أطلق عليه ابن معني، والفالس و
  .انظر اخلرب التايل) ٣(
 من معظم هذه الطرق، ٢٧٢ - ٢٧١ / ٣، واحلاكم ٢٣٠ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٤(

  .وصححه ووافقه الذهيب
  . وانظر شرح احلافظ وتعليقه على هذا االثر٣٨٤ / ٨وعلق بعضه البخاري يف تفسري سورة النمل 

  ".عن أيب خيثمة " يف املطبوع إىل حترفت " ابن أيب حثمة ) " ٥(
  .وحممد بن سهل هذا روى عنه غري واحد

  .وذكره البخاري ومل يذكر فيه جرحا
  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 

  .وأبوه سهل صحايب صغري أخرج حديثه اجلماعة
(*)  

)١/٤٥١(  

  

  .ليعمر، وعثمان، وع: عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ثالثة من املهاجرين
  .أيب بن كعب، ومعاذ، وزيد: وثالثة من االنصار
  .أن عمر كان يستشري هؤالء، فذكر منهم معاذا: وعن نيار االسلمي

من أراد الفقه فليأت : خطب عمر الناس باجلابية فقال: وروى موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، قال
  ).١(معاذ بن جبل 

 منا أن رجال غاب عن امرأته سنتني، فجاء وهي حدثين أشياخ: وروى االعمش عن أيب سفيان، قال
إن يك لك عليها سبيل فليس لك على ما يف بطنها سبيل، : حبلى، فأتى عمر، فهم برمجها، فقال له معاذ

: فقال عمر! هذا ابين : فتركها، فوضعت غالما بان أنه يشبه أباه قد خرجت ثنيتاه، فقال الرجل
  ).٢( معاذ هللك عمر عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لوال

كان عمر : حدثنا أيوب بن النعمان بن عبد اهللا بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده قال: الواقدي
لقد أخل خروجه باملدينة وأهلها يف الفقه، وفيما كان يفتيهم به، ولقد : يقول حني خرج معاذ إىل الشام

  كنت كلمت أبا
  ).٣(رجل أراد وجها، يعين الشهادة، فال أحبسه : وقالبكر أن حيبسه حلاجة الناس إليه، فأىب علي 



  .إن الرجل لريزق الشهادة وهو على فراشه: قلت
  كان أصحاب: عن مشر بن عطية، عن شهر بن حوشب، قال: االعمش

__________  
  .، وصححه ووافقه الذهيب٢٧٢ - ٢٧١ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(

  .وذكره:...مر قوله لقد صح عن ع١٢٦ / ٧" الفتح " وقال احلافظ يف 
  ".الدالئل " إىل عبد الرزاق، وابن أيب شيبة والبيهقي يف ) ٣٧٤٩٩(نسبه صاحب الكرت ) ٢(
  .سنده تالف، الواقدي متروك) ٣(

(*)  

)١/٤٥٢(  

  

  ).١(حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا حتدثوا وفيهم معاذ، نظروا إليه هيبة له 
: عن عطاء بن أيب رباح، عن أيب سلمة اخلوالين قالحدثنا حبيب بن أيب مرزوق، : جعفر بن برقان

دخلت مسجد محص، فإذا فيه حنو من ثالثني كهال من الصحابة، فإذا فيهم شاب أكحل العينني، براق 
  .معاذ بن جبل: من هذا ؟ قيل: الثنايا ساكت، فإذا امترى القوم، أقبلوا عليه، فسألوه، فقلت

  ).٢(فوقعت حمبته يف قليب 
كان معاذ شابا مجيال مسحا من خري شباب قومه، ال : لزهري، عن عبد الرمحن بن كعب قالعن ا: معمر

يسأل شيئا إال أعطاه، حىت كان عليه دين أغلق ماله كله، فسأل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أن 
سول اهللا، لكالم أحد، لترك ملعاذ لكالم ر) ٣(يكلم له غرماءه ففعل، فلم يضعوا له شيئا، فلو ترك أحد 

صلى اهللا عليه وسلم، فدعاه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فلم يربح حىت باع ماله، وقسمه بينهم، فقام 
معاذ وال مال له، مث بعثه على اليمن ليجربه، فكان أول من جتر يف هذا املال، فقدم على أيب بكر، فقال 

   بكر،هل لك يا معاذ أن تطيعين ؟ تدفع هذا املال إىل أيب: له عمر
خذ : ال أدفعه إليه، وإمنا بعثين نيب اهللا ليجربين، فانطلق عمر إىل أيب بكر، فقال: فإن أعطاكه فاقبله، فقال

ما كنت الفعل، وإمنا بعثه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ليجربه، فلما أصبح : منه ودع له، قال
أجر إىل النار، : قد رأيتين البارحة، أظنه قالما أراين إال فاعل الذي قلت، ل: معاذ، انطلق إىل عمر، فقال

  .وأنت آخذ حبجزيت
  فانطلق إىل أيب بكر بكل ما جاء به، حىت جاءه بسوطه،

__________  
  .٢٣١ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(



  .٢٣٠ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ١٢٥ / ٢ / ٣، وابن سعد ٢٦٩ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(
  ".شئ "  املطبوع إىل حترفت يف) ٣(

(*)  

)١/٤٥٣(  

  

هذا حني حل وطاب، : قد وهبته لك، فقال عمر: هو لك ال آخذ منه شيئا، ويف لفظ: قال أبو بكر
  ).١(وخرج معاذ عند ذلك إىل الشام 

كأين يف ماء قد خشيت الغرق ": أجر إىل النار " بدل : فقال: عن عبد الرزاق عن معمر: ورواه الذهلي
  .فخلصتين

كان معاذ بن : بن رفاعة، عن جابر بن عبد اهللا قال) ٢(حدثنا عيسى بن النعمان، عن معاذ : لواقديا
وذكر ...أحسن الناس وجها، وأحسنه خلقا، وأمسحه كفا، فادان، فلزم غر ماؤه، حىت تغيب أياما

  ).٣(فقدم بغلمان : احلديث وقال فيه
: أهدوا يل، قال: ما هؤالء ؟ قال: مر مبكة، فقالعن شقيق قدم معاذ من اليمن برقيق، فلقي ع: االعمش

يا ابن : ادفعهم إىل أيب بكر، فأيب، فبات، فرأى كأنه جير إىل النار وأن عمر جيذبه، فلما أصبح، قال
  .اخلطاب ما أراين إال مطيعك

أنتم هللا ف: هللا، قال: ملن تصلون ؟ قالوا: فدفعهم أبو بكر إليه، مث أصبح فرآهم يصلون، قال: إىل أن قال
)٤.(  

أنبأنا ابن أيب االبيض، عن أيب حازم، عن سعيد بن املسيب أن عمر بعث معاذا ساعيا على : ابن جريج
  .بين كالب أو غريهم، فقسم فيهم فيئهم حىت مل يدع شيئا، حىت جاء حبلسه الذي خرج به على رقبته

__________  
 / ٣" املستدرك " رجه احلاكم خمتصرا يف ، وأخ٢٣١ / ١" احللية " أخرجه بطوله أبو نعيم يف ) ١(

٢٧٣.  
  .وهو خطأ" معان " يف االصل ) ٢(

  .والتصحيح من ذيب الكمال، واملستدرك
  .، من طريق الواقدي وهو متروك١٢٤، ١٢١ / ٢ / ٣، وابن سعد ٢٧٤ / ٣أخرجه احلاكم ) ٣(
 / ٣رسال ووصله احلاكم ، م"احللية "  يف ٢٣٢ / ١، وأبو نعيم ١٢٢ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤(
  .االعمش، عن أيب وائل، عن عبد اهللا وصححه ووافقه الذهيب:  من طريق٢٧٢ / ٢

(*)  



)١/٤٥٤(  

  

  .انظروا رجاال صاحلني، فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم: كتب إىل أيب عبيدة ومعاذ: وعن نافع قال
أوصوين، : صلى اهللا عليه وسلم، فقالعن أيب قالبة وغريه أن فالنا مر به أصحاب النيب، : روى أيوب

قد أوصوك فلم : أوصين يرمحك اهللا، قال: فجعلوا يوصونه، وكان معاذ بن جبل يف آخر القوم، فقال
اعلم أنه ال غىن بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إىل نصيبك إىل اآلخرة : يألوا، وإين سأمجع لك أمرك

 على نصيبك من الدنيا فينتظمه، مث يزول معك أينما أفقر، فابدأ بنصيبك من اآلخرة، فإنه سيمر بك
  ).١(زلت 

ما بزقت على مييين منذ أسلمت : قال] عن معاذ [ هالل عن عبد اهللا بن الصامت ) ٢(روى محيد بن 
)٣.(  

دخلت مسجد محص فإذا بفىت حوله الناس، : عن يعقوب بن زيد، عن أيب حبرية قال: قال أيوب بن سيار
  م كأمنا خيرج منجعد، قطط، إذا تكل
  ).٤(معاذ بن جبل : من هذا ؟ قالوا: فيه نور ولؤلؤ، فقلت

ما عمل آدمي عمال أجنى له من عذاب اهللا : عن املشيخة، عن أيب حبرية، عن معاذ قال: حريز بن عثمان
  .من ذكر اهللا

  حىت ينقطع، الن اهللاوال، إال أن يضرب بسيفه : وال اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ قال! يا أبا عبد الرمحن : قالوا
__________  

احلسن بن عبد العزيز اجلروي عن أيوب بن سويد، : من طريق) ١٨٢: (وأخرجه امحد يف الزهد) ١(
مريب الركب : قال أبو سعيد بن العمان: قال) عبد الرمحن بن يزيد بن جابر(عن ابن جابر 

  ".عن " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢...(وأوصوين
، ٣١١ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف ٢٧١ / ٣، واحلاكم ١٢٢ / ٢ / ٣د أخرجه ابن سع) ٣(

  .رجاله رجال الصحيح: ونسبه إىل الطرباين، وقال
  .، وأيوب بن سيار ال حيتج به٢٣١ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٤(

(*)  

)١/٤٥٥(  

  

  ).١ ] (٤٥: العنكبوت) [ ولذكر اهللا أكرب: (تعاىل يقول يف كتابه
حدثنا ابن املبارك، حدثنا حممد بن مطرف، حدثنا أبو حازم، عن عبد الرمحن بن سعيد بن : نعيم بن محاد



اذهب ا إىل أيب عبيدة، : يربوع، عن مالك الدار أن عمر رضي اهللا عنه أخذ أربع مئة دينار، فقال لغالم
خذ : يقول لك أمري املؤمنني: فذهب ا الغالم فقال: مث تله ساعة يف البيت حىت تنظر ما يصنع، قال

اذهيب ذه السبعة إىل فالن، وذه اخلمسة إىل ! تعايل يا جارية : وصله اهللا ورمحه، مث قال: هذه، فقال
  .فالن، حىت أنفذها، فرجع الغالم إىل عمر، وأخربه، فوجده قد أعد مثلها ملعاذ بن جبل

  .ذهيب إىل بيت فالن بكذا، ولبيت فالن بكذاا! وصله اهللا يا جارية : فأرسله ا إليه، فقال معاذ
  وحنن واهللا مساكني، فأعطنا، ومل يبق: فاطلعت امرأة معاذ، فقالت

  .إليها) ٢(يف اخلرقة إال ديناران، فدحا ما 
  ).٣(إم إخوة بعضهم من بعض : ورجع الغالم، فأخرب عمر، فسر بذلك، وقال

فظ، أنبأنا أبو املكارم اللبان، أخربنا أبو علي احلداد، قرأت على إسحاق بن أيب بكر، أخربك يوسف احلا
وأنبأنا أبو املعايل الغرايف، أنبأنا الفتح بن عبد ) ح(أنبأنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن علي، حدثنا ابن قتيبة 

الرمحن، أنبأنا حممد بن أمحد، أنبأنا عبد اهللا بن عبد : اهللا، أنبأنا االرموي، وابن الداية، والطرائفي، قالوا
  حدثنا يزيد بن موهب،: حدثنا جعفر بن حممد، قاال

__________  
حجاج، حدثنا حريز بن عثمان، عن املشيخة، عن أيب :  من طريق١٨٤أخرجه أمحد يف الزهد ) ١(

 / ١، وأبو نعيم )١٨٠" (الزهد " ، وأخرجه أمحد يف ٢٣٥ / ١حبرية، عن معاذ بن جبل، وأبو نعيم 
د اهللا بن جندل، عن فضيل بن عياض، عن حيىي بن سعيد، عن أيب الزبري،  من طريق عب٢٣٥ - ٢٣٤

  ".دينارين قد جاء ما " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢...(أخربين من مسع معاذا وهو يقول: قال
  .، وقد مر هذا اخلرب يف ترمجة أيب عبيدة بن اجلراح٣٠١ - ٣٠٠ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(

  .٢٣٧ / ١" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 
(*)  

)١/٤٥٦(  

  

حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أن أبا إدريس اخلوالين أخربه أن يزيد بن عمرية، وكان من 
  .اهللا حكم قسط تبارك امسه، هلك املرتابون: كان ال جيلس جملسا إال قال: أصحاب معاذ بن جبل، قال

بلى، اجتنب من : حلكيم يقول كلمة الضاللة ؟ قالما يدريين أن ا: فقلت ملعاذ: فذكر احلديث، وفيه
كالم احلكيم املشتهرات اليت يقال ما هذه، وال يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يرجع ويتبع احلق إذا مسعه، 

  ).١(فإن على احلق نورا 
  .اللفظ ال بن قتيبة



، عن أم )٣ (، عن أيوب بن خالد، عن عبد اهللا بن رافع)٢(عن موسى بن عبيدة : سليمان بن بالل
سلمة أن أبا عبيدة ملا أصيب، استخلف معاذ بن جبل، يعين يف طاعون عمواس، اشتد الوجع، فصرخ 

إنه ليس برجز ولكن دعوة نبيكم، وموت : ادع اهللا أن يرفع عنا هذا الرجز، قال: الناس إىل معاذ
ع خالل من استطاع أن ال أرب! من يشاء منكم، أيها الناس ] ا [ الصاحلني قبلكم، وشهادة خيص اهللا 

  .يأيت زمان يظهر فيه الباطل: ما هي ؟ قال: تدركه، قالوا
  ).٤(واهللا ما أدري ما أنا، ال يعيش على بصرية، وال ميوت على بصرية : ويأيت زمان يقول الرجل

  بن) ٥(حدثنا أبو أمحد الزبريي، حدثنا مسرة " مسنده " أمحد بن حنبل يف 
__________  

  ".املعرفة والتاريخ "  يف ٣٢١ / ٢" الفسوي " ، و ٢٣٣ / ١" احللية " و نعيم يف أخرجه أب) ١(
  ".عبدة " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(

  .وموسى بن عبيدة هذا هو الربذي وهو ضعيف
  .وشيخه أيوب بن خالد فيه لني

  .وهو حتريف" نافع " يف االصل ) ٣(
  .و عبد اهللا بن رافع هذا، هو موىل أم سلمة، ثقة

  .١٢٤ / ٢ / ٣" طبقاته " أخرجه ابن سعد يف ) ٤(
  ".ميسرة " يف املطبوع إىل " مسرة " حترفت ) ٥(

(*)  

)١/٤٥٧(  

  

: مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: قال معاذ بن جبل: معبد، عن إمساعيل بن عبيداهللا قال
كالوخزة يأخذ مبراق الرجل، فيشهد ستهاجرون إىل الشام، فيفتح لكم، ويكون فيه داء، كالدمل أو " 

  ".أو فيستشهد اهللا بكم أنفسكم، ويزكي ا أعمالكم 
اللهم إن كنت تعلم أن معاذا مسعه من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فأعطه هو وأهل بيته احلظ 

سرين أن يل ما ي: االوفر منه، فأصام الطاعون، فلم يبق منهم أحد، فطعن يف أصبعه السبابة، فكان يقول
  ).١(ا محر النعم 

وقع الطاعون بالشام، فخطب : عبد الرمحن بن غنم، قال) ٢(حدثنا قتادة، ومطر، عن شهر عن : مهام
هذا الطاعون رجز، ففروا منه يف االودية والشعاب، فبلغ ذلك شرحبيل : الناس عمرو بن العاص، فقال

صحبت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : لبن حسنة، فغضب، وجاء جير ثوبه، ونعاله يف يده، فقا



  .ولكنه رمحة ربكم، ودعوة نبيكم، ووفاة الصاحلني قبلكم
  .اللهم اجعل نصيب آل معاذ االوفر، فماتت ابنتاه، فدفنهما يف قرب واحد: فبلغ ذلك معاذا فقال

ك فال تكن من احلق من رب: (كيف جتدك ؟ قال: وطعن ابنه عبد الرمحن، فقال، يعين البنه، ملا سأله
: قال ] ١٠٢: الصافات) [ ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين: (قال ] ٦٠: آل عمران) [ املمترين

  .هي أحب إيل من محر النعم: وطعن معاذ يف كفه، فجعل يقلبها، ويقول
  .غم غمك، فإنك تعلم أين أحبك! رب : فإذا سري عنه، قال

بكي على دينا كنت أصبتها منك، ولكن أبكي على العلم ما أ: ما يبكيك ؟ قال: ورأى رجال يبكي، قال
  وال تبكه، فإن: الذي كنت أصيبه منك، قال

__________  
وإمساعيل : ، ونسبه إىل أمحد وقال٣١١ / ٢" امع " ، وذكره اهليثمي يف ٢٤١ / ٥أخرجه أمحد ) ١(

  .بن عبيداهللا مل يدرك معاذا
  ".بن " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(

(*)  

)١/٤٥٨(  

  

إبراهيم صلوات اهللا عليه كان يف االرض وليس ا علم، فآتاه اهللا علما، فإن أنا مت، فاطلب العلم عند 
  ).١(عبد اهللا بن مسعود، وسلمان الفارسي، و عبد اهللا بن سالم، وعومير أيب الدرداء : أربعة

ه وسلم، استخلف معاذا على كان رسول اهللا، صلى اهللا علي: عن أيب االسود، عن عروة قال: ابن هليعة
  مكة حني خرج إىل حنني، وأمره أن يعلمهم القرآن

  ).٢(والدين 
ما : مر عمر مبعاذ وهو يبكي، فقال: عن أيب قالبة، وعن ابن معمر قال: أبو قحذم النضر بن معبد

رك، ش) ٣(إن أدىن الرياء : " حديث مسعته من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: يبكيك ؟ قال
وأحب العبيد إىل اهللا االتقياء االخفياء، الذين إذا غابوا مل يفتقدوا، وإذا شهدوا مل يعرفوا، أولئك 

  ) ".٤(مصابيح العلم وأئمة اهلدى 
  .أبو قحذم ليس بثقة: أخرجه احلاكم وصححه، وخولف فإن النسائي قال

  حدثنا عبيد بن متيم، حدثنا االوزاعي، عن عبادة بن: يوسف بن مسلم
__________  

" املصنف " ، وذكره عبد الرزاق يف ٧٤ - ٧٣ / ١" التاريخ الصغري " أخرجه البخاري يف ) ١(



، وشهر بن حوشب ضعيف، وانظر ٣١١ / ٢" جممع الزوائد " بنحوه عن قتادة، وانظر ) ٢٠١٦٤(
  ).٢٢(الصفحة 

  .هو على انقطاعة ضعيف لضعف ابن هليعة) ٢(
  ).٤٧٧(ر الصفحة ، وانظ٢٧٠ / ٣وأخرجه احلاكم 

  ".الزىن " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
ال يكتب : قال أبو حامت: أبو قحذم:  وصححه، وتعقبه الذهيب بقوله٢٧٠ / ٣أخرجه احلاكم ) ٤(

  .ليس بثقة: حديثه، وقال النسائي
ال :  وقال"الضعفاء " وأورده املؤلف يف ترمجة أيب قحذم يف ميزانه، يف مجلة منكراته، وذكره العقيلي يف 

  .يتابع عليه
  .ومقدار ما يرويه ال يتابع عليه: وقال ابن عدي

(*)  

)١/٤٥٩(  

  

قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه : مسعت أبا عبيدة وعبادة بن الصامت يقوالن: نسي، عن ابن غنم قال
  ".الئكة معاذ بن جبل أعلم االولني واآلخرين بعد النبيني واملرسلني، وإن اهللا يباهي به امل: " وسلم

  .، فأخطأ، وعبيد ال يعرف، فلعله افتعله)١" (صحيحه " قد أخرجه احلاكم يف 
إين جلالس عند معاذ، وهو ميوت، وهو : عن شهر بن حوشب، عن احلارث بن عمرية، قال: االعمش

  ).٢(اخنق خنقك فوعزتك إين الحبك : يغمى عليه ويفيق، فقال
  ).٣(أمام العلماء رتوة هو : مسعت مالكا يقول: قال حيىي بن بكري

  .ابن اثنتني وثالثني: هلك ابن مثان وعشرين، وقيل
  .قبض معاذ وهو ابن ثالث أو أربع وثالثني سنة: أنبأنا علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب قال: هشيم
حضرت : ، عن ثور، عن خالد بن معدان أن عبد اهللا بن قرط قال)٤(عن أيب سفيان الغداين : املدائين
  .روحوين ألقى اهللا مثل سن عيسى ابن مرمي ابن ثالث أو أربع وثالثني سنة: معاذ بن جبل، فقالوفاة 

__________  
  .أحسبه موضوعا، وال أعرف عبيدا هذا:  وصححه، وتعقبه الذهيب بقوله٢٧١ / ٣) ١(

  .تساهل من املؤلف" املستدرك " وإطالق الصحة على 
  .١٢٥ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
رواه الطرباين، :  وقال٣١١ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف ٢٦٩ - ٢٦٨ / ٣رجه احلاكم أخ) ٣(



  .ورواه أيضا منقطع االسناد
كذبه ابن معني، ووهى ": ميزانه " بالغني املعجمة، وامسه عبيداهللا بن سفيان قال املؤلف يف : الغداين) ٤(

  .ابن حبان حديثه
(*)  

)١/٤٦٠(  

  

تويف معاذ بقصري خالد من االردن، قال : ع عيسى إىل السماء، قال ضمرة بن ربيعةيعين عندما رف: قلت
  تويف معاذ سنة سبع عشرة،: يزيد بن عبيدة

سنة مثان عشرة، وقال أبو : سنة سبع أو مثان عشرة، وقال ابن إسحاق والفالس: وقال املدائين ومجاعة
تويف سنة مثان عشرة رضي : قدي يف سنه، وقالوهو ابن مثان وثالثني سنة، وكذا قال الوا: عمر الضرير

  .اهللا عنه
  

عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم بن ) ع * ( عبد اهللا بن مسعود- ٨٧
  .صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار

  . الرمحن اهلذيل املكي املهاجري البدري، حليف بين زهرةاالمام احلرب، فقيه االمة، أبو عبد
كان من السابقني االولني، ومن النجباء العاملني، شهد بدرا، وهاجر اهلجرتني، وكان يوم الريموك على 

  .النفل، ومناقبه غزيرة، روى علما كثريا
ر، وأنس، وأبو حدث عنه أبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وعمران بن حصني، وجاب

  .أمامة، يف طائفة من الصحابة، وعلقمة
__________  

، ١٦: ، طبقات خليفة١٠٦ / ١ / ٣: ، طبقات ابن سعد٣٨٤ - ٣٧٤ / ١: املسند المحد(*) 
 / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٤٩: ، املعارف٦٠: ، التاريخ الصغري١٦٦، ١٠١: ، تاريخ خليفة١٢٦
، ٢٠ / ٧: ، االستيعاب١٣٩ - ١٢٤ / ١: لية االولياء، ح٢١: ت: ، مشاهري علماء االمصار١٤٩

، ذيب االمساء ٣٨٤ / ٣: ، أسد الغابة٤٣: ، طبقات الشريازي١٥٠ - ١٤٧ / ١: تاريخ بغداد
 / ٢: ، تاريخ االسالم٥٤ / ١: ، دول االسالم٧٤٠: ، ذيب الكمال٢٩٠ - ٢٨٨ / ١: واللغات

 / ٩: ، جممع الزوائد٣٣ / ١: بقات القراء للذهيب، ط٣٣ / ١: ، العرب٣١ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٤
 / ٦: ، ذيب التهذيب٤٥٨ / ١: ، طبقات القراء٢٨٤ - ٢٨٣ / ٥: ، العقد الثمني٢٩١ - ٢٨٦
، خالصة تذهيب ٥: ، طبقات احلفاظ٨٩ / ١: ، النجوم الزاهرة٢٠٩ / ٧: ، االصابة٢٨ - ٢٧



  .٣٨ / ١: لذهب، شذرات ا٤٦٩ - ٤٦٠ / ١٣: ، كرت العمال٢١٤: الكمال
(*)  

)١/٤٦١(  

  

واالسود، ومسروق، وعبيدة، وأبو وائلة، وقيس بن أيب حازم، وزر بن حبيش، والربيع، بن خثيم، 
وطارق بن شهاب، وزيد بن وهب، وولداه أبو عبيدة و عبد الرمحن، وأبو االحوص عوف بن مالك، 

  .وأبو عمرو الشيباين، وخلق كثري
  .رمحن السلمي، وعبيد بن نضيلة، وطائفةوروى عنه القراءة أبو عبد ال

اتفقا له يف الصحيحني على أربعة وستني، وانفرد له البخاري بإخراج أحد وعشرين حديثا، ومسلم 
  .بإخراج مخسة وثالثني حديثا، وله عند بقي باملكرر مثاين مئة وأربعون حديثا

كان عبد اهللا : بد اهللا ابن عتبة قالرأيته آدم خفيف اللحم، وعن عبيداهللا بن ع: قال قيس بن أيب حازم
  .رجال حنيفا، قصريا، شديد االدمة، وكان ال يغري شيبه

  .كان عبد اهللا لطيفا، فطنا: وروى االعمش، عن إبراهيم قال
  .كان معدودا يف أذكياء العلماء: قلت

  .رأيت ابن مسعود عظيم البطن، أمحش الساقني: وعن ابن املسيب قال
ابن أم : دم املدينة عام تويف سنة اثنتني وثالثني، وكان يعرف أيضا بأمه، فيقال لهرآه سعيد ملا ق: قلت
  .عبد

  .، من بين زهرة)١(أمه هي أم عبد بنت عبدود بن سوي : قال حممد بن سعد
  كناين النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أبا عبد الرمحن: عن عبد اهللا قال: وروي عن علقمة

__________  
  ".سواءة ": " االصابة " ويف " سواء " " االستيعاب " عند ابن سعد، و كذا االصل، و) ١(

(*)  

)١/٤٦٢(  

  

  ).١(قبل أن يولد يل 
كان عبد اهللا من أجود الناس : عن سليمان بن مينا، عن نويفع موىل ابن مسعود، قال: وروى املسعودي

  .ثوبا أبيض، وأطيب الناس رحيا



: دثنا شريك، عن عثمان بن املغرية، عن زيد بن وهب قالحدثين بشر بن مهران، ح: يعقوب بن شيبة
قدمت مكة مع عمومة يل أو : إن أول شئ علمته من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عبد اهللا

أناس من قومي، نبتاع منها متاعا، وكان يف بغيتنا شراء عطر، فأرشدونا على العباس، فانتهينا إليه، وهو 
لسنا إليه، فبينا حنن عنده، إذ أقبل رجل من باب الصفا، أبيض، تعلوه محرة، له جالس إىل زمزم، فج

وفرة جعدة، إىل أنصاف أذنيه، أشم، أقىن، أذلف، أدعج العينني، براق الثنايا، دقيق املسربة، شثن 
سن الكفني والقدمني، كث اللحية، عليه ثوبان أبيضان، كأنه القمر ليلة البدر، ميشي على ميينه غالم ح
الوجه، مراهق أو حمتلم، تقفوهم امرأة قد سترت حماسنها، حىت قصد حنو احلجر، فاستلم، مث استلم 

الغالم، واستلمت املرأة، مث طاف بالبيت سبعا، ومها يطوفان معه، مث استقبل الركن، فرفع يده وكرب، 
  .وقام مث ركع، مث سجد مث قام

إن هذا الذين ! يا أبا الفضل :  فأقبلنا على العباس، فقلناشيئا أنكرناه، مل نكن نعرفه مبكة،) ٢(فرأينا 
أجل واهللا ما تعرفون هذا، هذا ابن أخي حممد بن عبد اهللا، : حدث فيكم، أو أمر مل نكن نعرفه ؟ قال

والغالم علي بن أيب طالب، واملرأة خدجية بنت خويلد امرأته، أما واهللا ما على وجه االرض أحد نعلمه 
  . الدين إال هؤالء الثالثةيعبد اهللا ذا

__________  
  .٣١٣ / ٣" املستدرك " اخلرب يف ) ١(
  ".فرابنا " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(

(*)  

)١/٤٦٣(  

  

  ).١(قال ابن شيبة ال نعلم روى هذا إال بشر اخلصاف وهو رجل صاحل 
:  الرمحن، عن أبيه قالعن أبيه، عن االعمش، عن القاسم بن عبد: حممد بن أيب عبيدة بن معن املسعودي

  ).٢(لقد رأيتين سادس ستة وما على ظهر االرض مسلم غرينا : قال عبد اهللا
أسلم عبد اهللا : أسلم ابن مسعود بعد اثنني وعشرين نفسا، وعن يزيد ابن رومان قال: وقال ابن إسحاق

  ).٣(قبل دخول النيب، صلى اهللا عليه وسلم، دار االرقم 
أمحد بن عبد السالم، إجازة، عن عبد املنعم بن كليب، أنبأنا علي بن بيان، أنبأنا أخربنا أمحد بن سالمة و

وقرأت على أمحد بن إسحاق، وعبد احلافظ بن بدران، ) ح(حممد بن حممد، أنبأنا إمساعيل بن حممد 
مئة، أخربكما أبو الربكات احلسن بن حممد، أنبأنا حممد بن اخلليل بن فارس، يف سنة مثان وأربعني ومخس 

وأنبأنا علي بن حممد، وعمر بن عبد املنعم، وعبد املنعم بن عساكر، وأبو علي بن ) ح(وأنا يف اخلامسة 



وأنبأنا أبو ) ح(أنبأنا حممد بن هبة اهللا القاضي، أنبأنا محزة بن علي الثعليب : اجلالل، وابن مؤمن قالوا
  لقاسمأنبأنا أبو ا: جعفر حممد بن علي، وأمحد بن عبد الرمحن قاال

__________  
  .كذا قال) ١(

  .مع أن ابن أيب حامت نقل عن أبيه أنه ترك حديثه
  .وشيخه شريك سيئ احلفظ

  .، ونسبه إىل يعقوب بن أيب شيبة)٣٧٢١٥" (الكرت " وذكره صاحب 
  .ال نعلم رواه أحد عن شريك غري بشر بن مهران اخلصاف وهو صاحل: ونقل قوله

قال احلافظ أبو نعيم االصبهاين، حدثنا أبو حممد : وقال) ٢٠(ص " سول مشائل الر" وذكره ابن كثري يف 
عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس، عن حيىي بن حامت العسكر، عن بشر بن مهران، عن شريك، عن 

  .وذكره: عثمان بن املغرية، عن زيد بن وهب، عن عبد اهللا بن مسعود قال
  . وصححه، ووافقه الذهيب٣١٣ / ٣، واحلاكم ١٢٦ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٢(

  .وهو كما قاال
  .١٠٧ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(

(*)  

)١/٤٦٤(  

  

وأنبأنا إبراهيم بن ) ح(ابن صصرى، أنبأنا أبو القاسم احلسني بن احلسن االسدي، وأبو يعلى بن احلبويب 
 وإمساعيل بن عبد الرمحن أمحد الطائي، وحممد بن احلسن االرموي، واحلسن بن علي الدمشقي،

أخربتنا كرمية بنت عبد الوهاب : املرداوي، وأمحد ابن مؤمن، وست الفخر بنت عبد الرمحن قالوا
أنبأنا علي بن حممد ابن علي الفقيه، أنبأنا عبد الرمحن بن : القرشية، أنبأنا أبو يعلى محزة بن احلبويب قالوا

وأنبأنا عبد الرمحن ) ح(أنبأنا احلسن بن عرفة العبدي :  قاالعثمان التميمي، أنبأنا إبراهيم بن أيب ثابت
أنبأنا حنبل، أنبأنا ابن احلصني، أنبأنا ابن املذهب، أنبأنا : بن حممد، واملسلم بن حممد، وعلي بن أمحد قالوا

ين أنبأنا أبو بكر بن عياش، حدث: أبو بكر القطيعي، أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الشيباين، حدثين أيب قاال
كنت أرعى غنما لعقبة بن أيب معيط، فمر يب رسول اهللا صلى اهللا : عاصم، عن زر، عن ابن مسعود قال

فهل من شاة مل يرت : نعم، ولكين مؤمتن، قال: هل من لنب ؟ قلت! يا غالم : عليه وسلم وأبو بكر، فقال
وسقى أبا بكر، مث قال عليها الفحل ؟ فأتيته بشاة، فمسح ضرعها، فرتل لنب، فحلب يف إناء، فشرب، 

  .اقلص، فقلص: للضرع



علمين من هذا القول، فمسح رأسي، ! يا رسول اهللا :  فقلت-مث أتيته بعد هذا، مث اتفقا : زاد أمحد قال
  .يرمحك اهللا إنك غليم معلم: وقال

فلقد أخذت : ، ورواه أبو عوانة عن عاصم بن دلة، وفيه زيادة منها)١(هذا حديث صحيح االسناد 
  ن فيه صلى اهللا عليه وسلم سبعني سورة ما نازعين فيها بشر، ورواهم

__________  
  .بل حسن) ١(

الن عاصما وهو ابن دلة ال يرتقي حديثه إىل درجة الصحيح كما هو معلوم من كتب الرجال، 
  .٥٣٧ / ٢" املعرفة والتاريخ " ، والفسوي يف ٣٧٩ / ١وأخرجه أمحد 

(*)  

)١/٤٦٥(  

  

فأتيته بصخرة منقعرة، : قال: ، عن سالم أيب املنذر، عن عاصم، وفيه)١(حلجاج السامي إبراهيم بن ا
  ).٢(فأسلمت وأتيته : فحلب فيها، قال

كنا مع رسول : حدثنا إسرائيل، عن املقدام بن شريح عن أبيه، عن سعد قال: عبيداهللا بن موسى، وغريه
اطرد هؤالء عنك فال جيترئون علينا، وكنت أنا، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحنن ستة، فقال املشركون

وابن مسعود، ورجل من هذيل، ورجالن نسيت امسهما، فوقع يف نفس النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ما 
: االنعام) [ وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي: (شاء اهللا، وحدث به نفسه، فأنزل اهللا تعاىل

٣ ] (٥٣، ٥٢.(  
  . الثوري، عن املقدامرواة قبيصة، عن

أول من جهر بالقرآن مبكة بعد رسول اهللا : حدثين حيىي بن عروة بن الزبري، عن أبيه قال: ابن إسحاق
  ).٤(صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن مسعود 

  ).٥(أول من قرأ آية عن ظهر قلبه عبد اهللا بن مسعود : عن عاصم، عن زر قال: أبو بكر
__________  

  ".الشامي "  املطبوع إىل حترفت يف) ١(
  . مع هاتني الزيادتني٤٦٢ / ١أخرجه أمحد ) ٢(

يف فضائل ) ٥٠٠٠(، أخرجها البخاري "أخذت من يف رسول اهللا، بضعا وسبعني سورة : " وزيادة
  .باب القراء من أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم: القرآن

خطبنا عبد اهللا ابن مسعود، : ن سلمة، قالمن طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن االعمش، عن شقيق ب



  .واهللا لقد أخذت من يف رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بضعا وسبعني سورة: فقال
  .واهللا لقد علم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أين من أعلمهم لكتاب اهللا، وما أنا خبري هم

  .فجلست يف احللق أمسع ما يقولون: قال شقيق
  ".دا يقول غري ذلك فما مسعت را

  ).٥(تعليق رقم ) ٣٥٣(إسناده صحيح، وقد سبق خترجيه يف الصفحة ) ٣(
  . ورجاله ثقات٢١٥ / ٦" االصابة "  مطوال، وابن حجر يف ٣١٤ / ١أخرجه ابن هشام ) ٤(
  .عن زر، عن علي، ومل ينسبه الحد) ٣٧٢٢٢(ذكره صاحب الكرت ) ٥(

(*)  

)١/٤٦٦(  

  

  . قبل عبد اهللا مجاعة بالقرآنهذا مؤول، فقد صلى: قلت
أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو سلمة، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس": سننه " أبو داود يف 

  ).١(عليه وسلم آخى بني الزبري وابن مسعود 
" وروى مثله سفيان بن حسني، عن يعلى بن مسلم، عن أيب الشعثاء، عن ابن عباس، رواه احلاكم يف 

  ).٢" (كه مستدر
  .رأيت ابن مسعود آدم، لطيف اجلسم، ضعيف اللحم: قال): ٣(وفيه اهد، عن عبد اهللا بن سخربة 

  .أكثر من آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهم مهاجري وأنصاري: قلت
وممن قدم من مهاجرة احلبشة، اهلجرة االوىل إىل مكة، على رسول اهللا، صلى اهللا : قال موسى بن عقبة

  .يه وسلم، عبد اهللا بن مسعود، مث هاجر إىل املدينةعل
ما بقي مع رسول : حدثنا حيىي بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن عكرمة، قال ابن عباس: حيىي احلماين

  ).٤(اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يوم أحد إال أربعة، أحدهم ابن مسعود 
  با موسىعن أيب إسحاق، عن أيب االحوص مسعت أبا مسعود وأ: شعبة

__________  
  .إسناده صحيح) ١(

، "سنن أيب داود " وأبو سلمة هو موسى بن إمساعيل التبوذكي البصري، ومل جنده يف املطبوع من 
حيىي بن منصور، عن علي بن عبد العزيز، عن سعيد بن سليمان :  من طريق٣١٤ / ٣وأخرجه احلاكم 

ن يعلى ابن مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن الواسطي، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسني، ع
  .، وصححه ووافقه الذهيب...عباس



  . وصححه ووافقه الذهيب٣١٤ / ٣) ٢(
  ".حبينة " يف املطبوع إىل " سخربة " حترفت ) ٣(
  .إسناده شديد الضعف) ٤(

  (*)متروك ": التقريب " حيىي بن سلمة بن كهيل قال احلافظ يف 

)١/٤٦٧(  

  

لئن قلت ذاك، لقد : أتراه ترك بعده مثله ؟ قال:  بن مسعود، وأحدمها يقول لصاحبهحني مات عبد اهللا
  .كان يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا

  ).١(حيىي، عن قطبة، عن االعمش، عن مالك بن احلارث، عن أيب االحوص بنحوه 
ثنا حينا، وما قدمت أنا وأخي من اليمن، فمك: وأخرج البخاري والنسائي من حديث أيب موسى قال

حنسب ابن مسعود وأمه إال من أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، لكثرة دخوهلم وخروجهم عليه 
)٢.(  

واهللا لقد رأيت عبد اهللا وما أراه إال عبد آل حممد : عن أيب عمرو الشيباين، عن أيب موسى قال: االعمش
  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم 

 أنبأنا ابن بشران، أنبأنا حممد بن عمرو، حدثنا حممد بن عبد اجلبار، حدثنا الثقفي): ٤(حدثنا السلفي 
حدثنا حفص بن غياث، عن احلسن بن عبيداهللا، عن إبراهيم بن سويد، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن 

يا عبد اهللا، إذنك علي أن ترفع احلجاب، وتسمع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبد اهللا قال
  سوادي
__________  

باب من فضائل عبد اهللا بن مسعود : يف فضائل الصحابة) ٢٤٦٣(و ) ٢٤٦١(أخرجه مسلم ) ١(
" ومل يفطن هلا حمقق املطبوع، وصحف " بن : " يف االصل إىل" عن " وأمه، وحيىي هو ابن آدم، وحترفت 

املعرفة "  وأخرجه الفسوي يف) ٤٩٠(وسيأيت احلديث من طريق االعمش يف ص " فطنة " إىل " قطبة 
  .٥٤١ / ٢" والتاريخ 

: يف املغازي) ٤٣٨٤(باب فضائل عبد اهللا بن مسعود و : يف الفضائل) ٣٧٦٣(أخرجه البخاري ) ٢(
  باب من فضائل عبد: يف الفضائل) ٢٤٦٠(باب قدوم االشعريني وأهل اليمن، ومسلم 

  .اهللا بن مسعود وأمه
  .باب مناقب عبد اهللا: يف املناقب) ٣٨٠٨(والترمذي 

  .رجاله ثقات) ٣(



  ".املعرفة والتاريخ "  يف ٥٤٢ - ٥٤١ / ٢وأخرجه الفسوي 
  .مل يتبني حمقق املطبوع هذه اللفظة فأسقطها) ٤(

(*)  

)١/٤٦٨(  

  

  ).١" (حىت أاك 
  .رواه الثوري، وزائدة، عن احلسن بن عبيداهللا

  ".أن ترفع الستر، وأن تستمع سوادي : " ويف لفظ
  .ة عن عمرو، عن رجل مساه، عن إبراهيم بن سويد، عن عبد اهللاورواه سفيان بن عيين

  .وهذا منقطع
  .وكذا رواه ابن مهدي، عن سفيان، عن احلسن

  .احملادثة: السرار، وقيل: والسواد
قال ابن : من طريق ابن عون، عن عمرو بن سعيد، عن محيد بن عبد الرمحن قال" مسند أمحد " ويف 

  ).٢(ى وعن كذا، وعن كذا كنت ال أحبس عن النجو: مسعود
 يعين سره ووساده -كان ابن مسعود صاحب سواد رسو ل اهللا : وعن عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال

  .، وسواكه، ونعليه، وطهوره- يعين فراشه -
  ).٣(وهذا يكون يف السفر 

 اهللا يلبس رسول كان عبد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا املسعودي، عن القاسم بن عبد الرمحن قال: ابن سعد
اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعليه، مث ميشي أمامه بالعصا، حىت إذا أتى جملسه، نزع نعليه، فأدخلهما يف 

  ذراعه، وأعطاه العصا، وكان يدخل
__________  

باب جواز جعل االذن رفع حجاب، وأخرجه ابن ماجه : يف السالم) ٢١٦٩(أخرجه مسلم ) ١(
، وأبو نعيم ١٠٩ - ١٠٨ / ١ / ٣ئل عبد اهللا بن مسعود، وابن سعد باب فضا: يف املقدمة) ١٣٩(

  .١٢٦ / ١" احللية " يف 
  ٥٣٦ / ٢والفسوي " احللية "  يف ١٢٦ / ١وحديث زائدة عن احلسن بن عبيداهللا 

  ".املعرفة والتاريخ " يف 
  .٣٨٥ / ١أخرجه أمحد ) ٢(
 الرمحن بن حممد بن عبيداهللا بن عبد  من طريق الواقدي، عن عبد١٠٨ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(



  .اهللا بن عتبة
(*)  

)١/٤٦٩(  

  

  ).١(احلجرة أمامه بالعصا 
كان عبد اهللا صاحب الوساد والسواك : العامري، عن عبد اهللا بن شداد قال) ٢(عن عياش : املسعودي
  ).٣(والنعلني 
الذين آمنوا وعملوا ليس على (ملا نزلت : عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا قال: االعمش

  ".أنت منهم : قيل يل: " اآلية، قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم) الصاحلات جناح
  ).٤(رواه مسلم 

إن أشبه الناس : كنت مع حذيفة، فجاء ابن مسعود، فقال حذيفة: عن أيب وائل قال: منصور واالعمش
، من حني خيرج من بيته، إىل أن يرجع، وخطبة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٥(هديا ودال وقضاء 

ال أدري ما يصنع يف أهله لعبد اهللا بن مسعود، ولقد علم املتهجدون من أصحاب حممد صلى اهللا عليه 
  ).٦(وسلم أن عبد اهللا من أقرم عند اهللا وسيلة يوم القيامة 

  .لفظ منصور، كذا قال املتهجدون ولعله اتهدون
  كنا عند عبد اهللا، فجاء خباب بن: لقمة قالعن إبراهيم، عن ع: االعمش

__________  
  .١٠٨ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
  .عياش العامري هو ابن عمرو، ثقة من رجال مسلم) ٢(

  ".عباس " وقد تصحف يف املطبوع إىل 
  املعرفة" ، والفسوي يف ١٢٦ / ١" احللية "  وأبو نعيم يف ١٠٨ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(

  .٥٥٠ / ٢" خ والتاري
  .باب من فضائل عبد اهللا: يف الفضائل) ٢٤٥٩) (٤(

  .باب ومن سورة املائدة: يف التفسري) ٣٠٥٦(وأخرجه الترمذي 
  ".مستا " حترفت يف املطبوع إىل ) ٥(
باب مناقب عبد اهللا بن مسعود، و : يف فضائل الصحابة) ٣٧٦٢(أخرجه البخاري بنحوه ) ٦(
باب مناقب عبد اهللا ابن : يف املناقب) ٣٨٠٩( الصاحل، والترمذي باب اهلدي: يف االدب) ٦٠٩٧(



  .١٠٩ / ١ / ٣، وصححه ووافقه الذهيب، وابن سعد ٣١٥ / ٣مسعود، واحلاكم 
(*)  

)١/٤٧٠(  

  

إن : أكل هؤالء يقرؤون كما تقرأ ؟ فقال عبد اهللا: االرت حىت قام علينا، يف يده خامت من ذهب، فقال
أتأمره أن يقرأ وليس بأقرئنا ؟ : فقال فالن! اقرأ يا علقمة : أجل، فقال: الشئت أمرت بعضهم يقرأ، ق

  .إن شئت حدثتك مبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قومه وقومك: قال عبد اهللا
  .ما قرأ إال كما أقرأ: فقرأت مخسني آية من سورة مرمي، فقال عبد اهللا: قال علقمة

  ).١(واهللا ال تراه علي أبدا : ا اخلامت أن يطرح ؟ فرتعه، ورمى به، وقالأمل يأن هلذ: مث قال عبد اهللا
أتيت أبا موسى وعنده عبد اهللا وأبو : عن االعمش، عن مالك بن احلارث، عن أيب االحوص قال: شيبان

وهم ينظرون إىل مصحف، فتحدثنا ساعة، مث خرج عبد اهللا، وذهب، فقال أبو ) ٢(مسعود االنصاري 
  ).٣( ما أعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم، ترك أحدا أعلم بكتاب اهللا من هذا القائم واهللا: مسعود

والذي ال إله غريه لقد قرأت من يف رسول اهللا : عن أيب الضحى، عن مسروق قال عبد اهللا: االعمش
  ).٤(يته صلى اهللا عليه وسلم بضعا وسبعني سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب اهللا مين تبلغنيه االبل الت

__________  
  .٢٦٧ / ١٠: رجاله ثقات وانظر الفتح) ١(
وهو خطأ، والتصويب عن الرواية اليت سترد يف " عبد اهللا بن مسعود االنصاري " يف االصل ) ٢(

  . وصحيح مسلم٥٤٤ / ٢" تاريخ الفسوي " ، ومن )٤٩٠(الصفحة 
ل عبد اهللا بن مسعود، باب من فضائ: يف فضائل الصحابة) ١١٣) (٢٤٦١(أخرجه مسلم ) ٣(

  ".املعرفة والتاريخ "  يف ٥٤٤ / ٢والفسوي 
باب القراء من أصحاب النيب، : يف فضائل القرآن) ٥٠٠٢(إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٤(

صلى اهللا عليه وسلم، من طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن االعمش، عن مسلم أيب الضحى، عن 
واهللا الذي ال إله غريه، ما أنزلت سورة من كتاب اهللا إال : " اهللا عنهقال عبد اهللا، رضي : مسروق قال

أنا أعلم أين أنزلت، وال أنزلت آية من كتاب اهللا إال أنا أعلم فيمن أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مين 
  ".بكتاب اهللا تبلغه االبل لركبت إليه 

(*) =  

)١/٤٧١(  

  



ن عبد اهللا خيطبنا كل مخس على رجليه، فنشتهي أن يزيد كا: حدثنا عبد اهللا بن مرداس: جامع بن شداد
)١.(  

  ).٢(لو تعلمون ذنويب ما وطئ عقيب رجالن : عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال ابن مسعود: االعمش
ما نزلت آية من كتاب : عن االعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن عبد اهللا قال: جابر بن نوح

  .لت وفيما نزلتاهللا إال وأنا أعلم أين نز
  ).٣(احلديث 
لقد قرأت من يف رسول اهللا صلى اهللا : قال عبد اهللا: عن أيب إسحاق، عن مخري بن مالك قال: الثوري

  ).٤(عليه وسلم سبعني سورة، وزيد له ذؤابة يلعب مع الغلمان 
__________  

مه، من طريق باب من فضائل عبد اهللا بن مسعود وأ:  يف فضائل الصحابة٢٤٦٣وأخرجه مسلم = 
ولقد قرأت على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بضعا : االعمش، عن شقيق، عن عبد اهللا بلفظ

  وسبعني سورة،
، "ولقد علم أصحاب رسول اهللا، أين أعلمهم بكتاب اهللا، ولو أعلم أن أحدا أعلم مين لرحلت إليه 

واخلطيب ...عن عبد اهللامن طريق االعمش، عن شقيق، ) ٥٠٠٠(وأخرجه البخاري أيضا برقم 
  ).٢٥(برقم " الرحلة يف طلب احلديث " البغدادي يف 

  .٣١٥ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
  .٣١٦ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(
  .جابر بن نوح ضعيف) ٣(

  .وباقي رجاله ثقات
  .وهو خطأ" خالد بن نوح " ويف االصل 

  .فليس يف الرواة من امسه خالد بن نوح
  .من الصفحة السابقة) ٤( التعليق رقم اما االثر فهو صحيح انظر

 ٢، والطيالسي ١٢٥ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ٤٤٢، ٤١٤، ٤٠٥، ٣٨٩ / ١أخرجه أمحد ) ٤(
 كلهم من طريق أيب إسحاق السبيعي، عن مخري بن ١٤٩ / ٢" السرية " ، وانظر ابن كثري يف ١٥١/ 

  .مالك، عن ابن مسعود، وإسناده حسن
  .، روى عن علي وابن مسعود وعنه أبو اسحاق، و عبد اهللا بن قيسفإن مخري بن مالك

  ".تعجيل املنفعة " وقد وثقه ابن حبان، وهو مترجم يف 
:  يف الزينة١٣٤ / ٨وأخرجه النسائي ) ١٥، ١٤(ص " املصاحف " وكذلك أخرجه ابن أيب داود يف 

  = (*)باب الذؤابة، 



)١/٤٧٢(  

  

آل ) [ ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة: (يق، قال عبد اهللاعن االعمش، عن شق: عبدة بن سليمان
على قراءة من تأمروين أن أقرأ ؟ لقد قرأت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ] ١٦١: عمران

سبعني سورة، ولقد علم أصحاب حممد أين أعلمهم بكتاب اهللا، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب اهللا مين، 
  .لرحلت إليه
جلست يف حلق من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، فما مسعت أحدا منهم يعيب عليه ف: قال شقيق

  ).١(شيئا مما قال وال يرد عليه 
__________  

، ...من طريق عبدة بن سليمان، عن االعمش، عن أيب اسحاق، عن هبرية بن مرمي، عن ابن مسعود= 
كيف تأمروين أقرأ : نا ابن مسعود، فقالخطب: " ومن طريق أيب شهاب، عن االعمش، عن أيب وائل، قال

  على قراءة زيد بن ثابت بعد ما قرأت من يف رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بضعا
  ".وسبعني سورة، وإن زيدا مع الغلمان له ذؤابتان 

  . من طريق االعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد اهللا بن مسعود٤١١ / ١وأخرجه أمحد 
  .باب من فضائل عبد اهللا بن مسعود وأمه:  يف فضائل الصحابة)٢٤٦٢(أخرجه مسلم ) ١(

معناه أن ابن مسعود كان مصحفه خيالف مصحف ": شرح مسلم "  يف ٣٢٥ / ٥وقال النووي 
  .اجلماعة

وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه، فأنكر عليه الناس وأمروه بترك مصحفه، ومبوافقة مصحف 
  .اجلمهور

  .اكتموها: غلوا مصاحفكم أي: علوا بغريه، فامتنع، وقال الصحابهوطلبوا مصحفه أن حيرقوه كما ف
  .فإذا غللتموها جئتم ا يوم القيامة وكفى لكم بذلك شرفا: يعين) ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة(

من هو الذي تأمرونين أن آخذ بقراءته، وأترك مصحفي، الذي أخذته من يف : مث قال على سبيل االنكار
  . صلى اهللا عليه وسلم ؟رسول اهللا،

ملا رأى عثمان حرق املصاحف ما عدا املصحف الذي بعث : " ٢ / ٣٩ / ٤" املفهم " وقال القرطيب يف 
نسخته إىل اآلفاق، ووافقه على ذلك الصحابة ملا رأوا من أن بقاءها يدخل اللبس واالختالف يف 

 مصحفي فمن استطاع منكم أن يغل إين غال: القرآن، ذكر ابن مسعود الغلول وتال اآلية، مث قال
، على قراءة من تأمروين أقرأ ؟ على )ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة: (مصحفه فليفعل، فإن اهللا يقول

  ".لقد أخذت من يف رسول اهللا بضعا وسبعني سورة، وزيد له ذؤابتان يلعب مع الغلمان ! قراءة زيد 
 تسلموها والتزموها إىل أن تلقوا اهللا ا، كما يفعل من اكتموها وال: غلوا مصاحفكم، أي: ومعىن قوله



  .غل شيئا فإنه يأيت به يوم القيامة حيمله
  .وكان هذا منه رأيا انفرد به عن الصحابة، فإنه كتم مصحفه ومل يقدر عثمان وال غريه على أن يظهره

وقرأ املسلمون عليها، وانتشرت املصاحف اليت كتب ا عثمان إىل اآلفاق، ووافقه عليها الصحابة، 
وترك مصحف عبد اهللا وخفي، إىل أن وجد يف خزائن بين عبيد مبصر عند انقراض دولتهم، وابتداء 

  .دولة الغز
  .فأمر صدر الدين قاضي اجلماعة بإحراقه على ما مسعنا من شيوخنا

إىل قراءة زيد، مع على قراءة من تأمروين أقرأ، قاله، إنكارا على من أمره بترك قراءته ورجوعه : وقوله
  = (*)أنه سابق له إىل حفظ القرآن، 

)١/٤٧٣(  

  

لقد علم : عن االعمش، عن أيب وائل، عن عبد اهللا أم ذكروا قراءته، فكأم عابوه، فقال: شعبة
  ).١(ولست خبريهم : أصحاب رسول اهللا أين أقروهم لكتاب اهللا، مث كأنه ندم، فقال

ملا أمر عثمان بتشقيق : ر، عن االعمش، عن أيب وائل قالحدثنا علي بن مسه: سويد بن سعيد
  لقد علم: املصاحف، قام عبد اهللا خطيبا فقال

__________  
وإىل أخذه عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فصعب عليه أن يترك قراءة قرأها على رسول اهللا، = 

  .صلى اهللا عليه وسلم، ويقرأ بقراءة زيد أو غريه
قراءته، وخفي عليه الوجه الذي ظهر جلميع الصحابة من املصلحة اليت هي من أعظم ومتسك مبصحفة و

  .ما حفظ اهللا به القرآن عن االختالف املخل به، والتغيري بالزيادة والنقص
وكان من أعظم االمور على عبد اهللا أن الصحابة ملا عزموا على كتب املصحف بلغة قريش عينوا لذلك 

  . مسعود، وكتبوه على لغة قريشأربعة، مل يكن منهم ابن
  .ومل يعرجوا على ابن مسعود النه كان هذليا، وكانت قراءته على لغتهم

  .وبينها وبني لغة قريش تباين عظيم، فلذلك مل يدخلوه معهم
وكان هذا من ابن مسعود حني أمر عثمان جبمع الناس على املصحف : وقال احملدث أمحد شاكر رمحه اهللا

فهم، فغضب ابن مسعود، وهذا رأيه ولكنه رضي اهللا عنه، أخطأ خطأ شديدا يف االمام خشية اختال
  .تأويل اآلية على ما أول
  .فإن الغلول هو اخليانة

  .واآلية واضحة املعىن يف الوعيد ملن خان أو اختلس من املغامن



 يلتفت إليه هذا مما ال: "  بعد إيراده هذا احلديث١٩٤٢ / ٤" أحكام القرآن " وقال ابن العريب يف 
  .، إمنا املعول عليه ما يف املصحف فال جتوز خمالفته الحد"بشئ 

  .مث بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق خطه مما مل يثبت ضبطه حسب ما بيناه يف موضعه
فإن القرآن ال يثبت بنقل الواحد، وإن كان عدال، وإمنا يثبت بالتواتر الذي يقع به العلم، وينقطع معه 

  ". به احلجة على اخللق العذر، وتقوم
إين أنا الرازق ذو القوة املتني " ونقل القرطيب، عن أيب بكر االنباري، بعد إيراده احلديث هذا، وحديث 

  كل من هذين احلديثني مردود خبالف االمجاع له، وإن: " عن ابن مسعود، قوله" 
  .محزة وعاصما يرويان عن عبد اهللا بن مسعود ما عليه مجاعة املسلمني

والبناء على سندين يوافقان االمجاع أوىل من االخذ بواحد خيالفه االمجاع واالمة وما يبىن على رواية 
واحد إذا حاذاه رواية مجاعة ختالفه أخذ برواية اجلماعة وأبطل نقل الواحد كما جيوز عليه من النسيان 

  .واالغفال
 مث كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولو صح احلديث عن أيب الدرداء، وكان إسناده مقبوال معروفا،

وسائر الصحابة رضي اهللا عنهم خيالفونه، لكان احلكم العمل مبا روته اجلماعة، ورفض ما حيكيه الواحد 
  .املنفرد الذي يسرع إليه من النسيان ما ال يسرع إىل اجلماعة ومجيع أهل امللة

ق عمر بن حفص، عن أبيه، عن من طري) ٥٠٠٠(رجاله ثقات، وأخرجه بنحوه البخاري رقم ) ١(
  ...(*)االعمش

)١/٤٧٤(  

  

  .أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أين أعلمهم بكتاب اهللا
  ).١(وما أنا خبريهم : مث قال

عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بني : زائدة وأبو بكر بن عياش
من : "  فافتتح سورة النساء يسجلها، فقال صلى اهللا عليه وسلمأيب بكر وعمر، و عبد اهللا قائم يصلي،

  .عبد اهللا يف الدعاء] فأخذ " [ أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد 
  ".سل تعط : " فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 ينفد، ومرافقة نبيك حممد صلى اهللا عليه اللهم إين أسألك إميانا ال يرتد، ونعيما ال: فيما سأل] فكان [ 
  .وسلم يف أعلى جنان اخللد

  ).٢(إنك لسباق باخلري : فأتى عمر عبد اهللا يبشره، فوجد أبا بكر خارجا قد سبقه، فقال
  ).٣(رواه يزيد بن هارون، عن عبيدة، عن أيب وائل، عن عبد اهللا 



) ح(جاء رجل إىل عمر وهو بعرفة : قالعن االعمش، عن إبراهيم، عن علقمة : أبو معاوية وغريه
جئت يا أمري املؤمنني من الكوفة، وتركت : واالعمش عن خيثمة، عن قيس بن مروان أنه أتى عمر فقال

  ا رجال ميلي املصاحف عن ظهر قلب، فغضب عمر، وانتفخ حىت كاد ميال ما بني شعبيت الرجل،
  .ومن هو وحيك ؟ فقال ابن مسعود: فقال

واهللا ما أعلم بقي من الناس ! وحيك : ئ غضبه، ويتسرى عنه حىت عاد إىل حاله، مث قالفما زال يطف
  أحد هو

__________  
  .سويد بن سعيد صدوق، إال أنه عمي فصار يتلفن ما ليس من حديثه) ١(

  .وباقي رجاله ثقات
  .وهو مبعىن الذي قبله

 من طريق ٣١٧ / ٣اكم بنحوه ، وأخرجه احل٤٥٤، ٤٤٥ / ١" املسند " إسناده حسن، وهو يف ) ٢(
  .جرير بن عبد اهللا بن يزيد الصهباين، عن كميل بن زياد، عن علي، وصححه، ووافقه الذهيب

  . وما بعدها١٢٤ / ١" احللية " وانظر 
  .من السجل وهو الصب: يقرؤها قراءة مفصلة: أي: يسجلها: وقوله
  .إذا صببته صبا متصال: سجلت املاء سجال: يقال

  . هو ابن معتب الضيب وهو ضعيف، لكنه يتقوى بالطريق السابقعبيدة) ٣(
(*)  

)١/٤٧٥(  

  

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يزال يسمر عند أيب بكر الليلة : أحق بذلك منه، وسأحدثك
كذلك يف االمر من أمر املسلمني، وإنه مسر عنده ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي يف املسجد، فقام رسول اهللا يسمع قراءته، فلما كدنا أن وسلم،
من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على : " نعرفه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".قراءة ابن أم عبد 
  ".سل تعطه  " :مث جلس يدعوا، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول له: قال

  .فغدوت فوجدت أبا بكر قد سبقين: واهللا الغدون إليه فال بشره، قال: فقلت
عن أيب معاوية، وروى حنوه حيىي بن سعيد االموي، عن مالك بن مغول، ) ١" (مسنده " رواه أمحد يف 

  .عن حبيب بن أيب ثابت، عن خيثمة فذكر القصة



خر االيلي، عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار، عن أبيه، عن إمساعيل بن ص: حممد بن جعفر بن أيب كثري
  عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بابن مسعود

  ).٢" (من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن مسعود : " وهو يقرأ حرفا حرفا، فقال
بيه، عن عمرو بن احلارث حدثنا وكيع، عن عيسى بن دينار، عن أ": املسند " أمحد بن حنبل يف 

  ، وروى)٣(املصطلقي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحو ما قبله 
__________  

 والفسوي ١٢٤ / ١، وأخرجه أبو نعيم يف احللية ٢٦ - ٢٥ / ١إسناده ضعيف، وهو يف املسند ) ١(
  .االعمش، عن إبراهيم، عن علقمة:  من طريق٥٣٨ / ٢يف املعرفة والتاريخ 

عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار عن أبيه، عن جده، ونسبه إىل ) ٣٣٤٦١(صاحب الكرت ذكره ) ٢(
  .ابن عساكر

  .وانظر طريقيه التاليني مباشرة
  .إسناده صحيح) ٣(

" ، وذكره اهليثمي يف ٤٤٦ / ٢، وحديث أيب هريرة أخرجه أمحد ٢٧٩ - ٢٧٨ / ٤وأخرجه أمحد 
  . وأبو يعلى، وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو متروكرواه أمحد والبزار: ، وقال٢٨٨ / ٩" امع 

(*)  

)١/٤٧٦(  

  

  .جرير بن أيوب البجلي، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه
عن منصور، عن أيب إسحاق، عن احلارث عن علي، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : زهري بن معاوية

  ).١" ( عن غري مشورة المرت عليهم ابن أم عبد لو كنت مؤمرا أحدا: " وسلم
رواه وكيع، عن سفيان، عن أيب إسحاق، ورواه أبو سعيد موىل بين هاشم، عن إسرائيل، عن أيب 

  .عاصم بن ضمرة بدل احلارث: إسحاق، وقد رواه القاسم بن معن، عن منصور، فقال
  .عبدلو كنت مستخلفا من غري مشورة ال ستخلفت ابن أم : ولفظ وكيع
  أمر رسول اهللا: مسعت عليا يقول: حدثنا مغرية عن أم موسى: ابن فضيل

صلى اهللا عليه وسلم ابن مسعود، فصعد شجرة يأتيه منها بشئ، فنظر أصحابه إىل ساق عبد اهللا، 
  ما تضحكون ؟ لرجل: " فضحكوا من محوشة ساقيه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .يف لضعف احلارث، وهو ابن عبد اهللا االعور، اهلمداينإسناده ضع) ١(



باب مناقب عبد اهللا بن : يف املناقب) ٣٨١٠(، والترمذي ١٠٨، ١٠٧، ٩٥، ٧٦ / ١وأخرجه أمحد 
  .مسعود

يف ) ٣٨١١(، وحديث وكيع، عن سفيان أخرجه الترمذي ١٤٨ / ١" تاريخ بغداد " واخلطيب يف 
املعرفة والتاريخ " باب فضل عبد اهللا بن مسعود، والفسوي يف : مةيف املقد) ١٣٧(املناقب، وابن ماجه 

  .١٠٩ / ١ / ٣، وحديث إسرائيل عن أيب إسحاق أخرجه ابن سعد ٥٣٤ / ٢" 
 / ٣، وصححه احلاكم "املعرفة والتاريخ "  يف ٥٣٤ / ٢وطريق عاصم ابن ضمرة أخرجه الفسوي 

  .عاصم ضعيف:  وتعقبه الذهيب بقوله٣١٨
  . أنه وثقه علي بن املديين، والعجلي، وابن سعد، والبزاركذا قال، مع

ليس به بأس، ومل يضعفه : هو أعلى من احلارث االعور وهو عندي حجة، وقال النسائي: وقال أمحد
  .اجلوزجاين، وهو معروف بتعصبه على أصحاب علي

  .وقد تبعه يف تضعيفه ابن عدي
 أنه أحسن حاال من احلارث، فمثله يكون حسن كان ردئ احلفظ، فاحش اخلطأ، على: وقال ابن حبان

  .احلديث
  .فاحلديث يتقوى بالطريقني

(*)  

)١/٤٧٧(  

  

  ).١" (عبد اهللا أثقل يف امليزان يوم القيامة من أحد 
ورواه جرير، عن مغرية، وروى محاد بن سلمة عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا حنوه، ورواه أبو عتاب 

  .ة بن قرة بن إياس املزين، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوهالدالل عن شعبة، عن معاوي) ٢(
قال رسول اهللا صلى اهللا : عن عبد امللك بن عمري، عن موىل لربعي، عن ربعي، عن حذيفة قال: الثوري

اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر، واهتدوا دي عمار، ومتسكوا بعهد ابن أم عبد : " عليه وسلم
) "٣.(  

  .رواه مجاعة هكذا عنه
  ورواه أسباط، عن الثوري فأسقط منه موىل

  .ربعي، ورواه مسعر عن عبد امللك بن عمري، عن ربعي
وكيع عن سامل املرادي فقال : عن ربعي، عن حذيفة وقال) ٤(ورواه سامل املرادي عن عمرو بن هرم 

  .أشبه) ٥(عن عمرو بن مرة، واالول 



  ورواه حيىي بن سلمة بن
__________  

  .حديث صحيح) ١(
  .١١٤ / ١وأخرجه أمحد 

، وأبو ١١٠ / ١ / ٣، وابن سعد ٤٢١، ٤٢٠ / ١وحديث محاد بن سلمة، عن عاصم أخرجه أمحد 
رواه أمحد وأبو يعلي، :  وقال٢٨٨ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف ١٢٧ / ١" احللية " نعيم يف 

  .سى وهي ثقةوالطرباين، ورجاهلم رجال الصحيح، غري أم مو
  .وحديث معاوية بن قرة سيأيت يف الصفحة التالية

  ".غياث " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
) ٩٧(يف املناقب، وأخرجه ابن ماجه خمتصرا ) ٣٨١٠(، والترمذي ٤٠٢، ٣٨٥ / ٥أخرجه أمحد ) ٣(

  . وصححه، ووافقه الذهيب٧٥ / ٣باب فضل أيب بكر الصديق، واحلاكم : يف املقدمة
  .٤٨٠ / ١" املعرفة والتاريخ " ي يف والفسو

  .وأما طريق أسباط فسيأيت بعد قليل
، وحديث سامل املرادي، عن عمرو بن هرم أخرجه ٧٥ / ٣وطريق مسعر عن عبد امللك أخرجه احلاكم 

  .٣٩٩ / ٥أمحد 
  ).٣٨٠٧(وحديث حيىي بن سلمة بن كهيل أخرجه الترمذي 

  .١٢٨ / ١ "احللية " ، وأبو نعيم يف ٧٥ / ٣واحلاكم 
  ".مرة " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
  ".القول " حترفت يف املطبوع إىل ) ٥(

(*)  

)١/٤٧٨(  

  

  .كهيل، عن أبيه، عن أيب الزعراء، عن ابن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فذكره
ال رسول اهللا ق: حدثنا زائدة، عن منصور، عن زيد بن وهب، عن عبد اهللا قال: وقال حيىي بن يعلى

  ).١" (رضيت الميت ما رضي هلا ابن أم عبد : " صلى اهللا عليه وسلم
  رواه الثوري وإسرائيل، عن منصور فقال عن القاسم بن عبد الرمحن

  .مرسال
  ).٢(وكذا قال ابن عيينة، عن أيب العميس، عن القاسم مرسال 



، عن املسعودي، عن جعفر بن عمرو حدثنا جعفر بن عون: وقال أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب الفراء
قد رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه قال: بن حريث

  ) ".٣(عبد 
أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن، حدثنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، حدثنا هبة اهللا بن احلسن الدقاق، حدثنا 

سنة أربع ومثانني وأربع مئة، أنبأنا أبو احلسني بن بشران، أنبأنا حممد بن أبو الفضل عبد اهللا بن علي، 
عمرو، حدثنا عباس بن حممد، حدثنا أبو عتاب سهل بن محاد، حدثنا شعبة، عن معاوية ابن قرة، عن أبيه 

  صعد ابن مسعود شجرة فجعلوا يضحكون من دقة: قال
__________  

  .إسناد صحيح ومل خيرجاه، وله علةهذا : ، وقال٣١٧ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
 وهي أن سفيان وإسرائيل روياه عن منصور، عن -" املستدرك "  هنا ويف -ووضح الذهيب العلة 

  .القاسم بن عبد الرمحن مرسال
  .وال تعل الرواية املسندة باملرسلة

  .الن املسندة زيادة من ثقة، فيجب االخذ ا
  .حريثعلى أن للحديث شاهدا من حديث عمرو بن 

  .التايل) ٣(انظر التعليق رقم 
  . وهذا هو املرسل٣١٨ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(

  ".املعرفة والتاريخ "  يف ٥٤٩ / ٢والفسوي 
  . وصححه ووافقه الذهيب٣١٩ / ٣أخرجه احلاكم مطوال ) ٣(

  .واملسعودي هو معن بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل املسعودي، الكويف
(*)  

)١/٤٧٩(  

  

  ).١" (هلما يف امليزان أثقل من أحد : " ساقيه، فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا يعقوب بن حممد، حدثنا ابن أيب فديك، عن موسى بن يعقوب، عن ابن أيب : حامت بن الليث

 والذي نفسي: " حرملة، حدثتين سارة بنت عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
  بيده إن عبد اهللا أثقل يف امليزان يوم

  ).٢" (القيامة من أحد 
قال يل رسول اهللا صلى اهللا : عن االعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اهللا قال: علي بن مسهر



  .اقرأ علي القرآن: " عليه وسلم
  .إين أشتهي أن أمسعه من غريي: يا رسول اهللا أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال: قلت
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤالء : (أت عليه سورة النساء حىت بلغتفقر

رواه أبو األحوص، عن االعمش، ) " ٣(فغمزين برجله، فإذا عيناه تذرفان  ] ٤١: النساء) [ شهيدا
  .علقمة بدل عبيدة: فقال

  .ورواه شعبة والثوري عن االعمش، عن إبراهيم، عن عبد اهللا منقطعا
حدثنا أمحد بن مالك، حدثنا مفضل بن حممد الكويف، حدثنا االعمش، ": املسند " بزار صاحب ال

  ومغرية، وابن مهاجر، عن إبراهيم، عن علقمة،
__________  

  . وصححه، ووافقه الذهيب٣١٧ / ٣، واحلاكم "املعرفة والتاريخ "  يف ٥٤٦ / ٢أخرجه الفسوي ) ١(
  .رواه البزار والطرباين ورجاهلما رجال الصحيح:  وقال٢٨٩ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

  ).١(تعليق رقم ) ٤٧٨(وانظر الصفحة 
  .إسناده ضعيف لضعف موسى بن يعقوب الزمعي، وسارة بنت عبد اهللا بن مسعود ال تعرف) ٢(

  ".االستدراك " ترمجها ابن نقطة يف 
يف فضائل ) ٤٠٤٩(آن، والبخاري باب فضل استماع القر: يف املسافرين) ٨٠٠(أخرجه مسلم ) ٣(

باب قول املقرئ للقارئ حسبك، : فيه) ٥٠٥٠(باب من أحب أن يستمع القرآن من غريه، و : القرآن
باب : يف التفسري) ٣٠٢٨(باب البكاء عند قراءة القرآن، والترمذي : فيه) ٥٠٥٦(و ) ٥٠٥٥(و 

  .ومن سورة النساء
(*)  

)١/٤٨٠(  

  

النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو قائم على املنرب سورة النساء، فقرأت حىت استقرأين : عن عبد اهللا قال
  فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء: (بلغت
من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل : " فاغر ورقت عينا النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال) شهيدا

  ).١" (فليقرأ على قراءة ابن أم عبد 
  .غريه) ٢(كه أبو حامت، ومشاه مفضل تر

، حدثنا املسعودي، عن القاسم، قال النيب صلى اهللا عليه )٣(حدثنا سفيان " مسنده " احلميدي يف 
  .أقرأ وعليك أنزل ؟: فقال" اقرأ : " وسلم ال بن مسعود



 أخربنا سنقر القضائي، حدثنا عبد اللطيف بن يوسف، وعبد اللطيف بن حممد القبيطي،) ٤(احلديث 
حدثنا حممد بن عبد الباقي، حدثنا مالك ابن أمحد، حدثنا أمحد بن حممد بن الصلت، : ومجاعة، قالوا

حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا عبيد بن أسباط، حدثين أيب، حدثنا سفيان، عن عبد امللك بن 
أيب : للذين من بعدياقتدوا با: " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: عمري، عن ربعي، عن حذيفة قال

  ).٥" (بكر وعمر، واهتدوا دي عمار، ومتسكوا بعهد ابن أم عبد 
__________  

باب : يف التفسري) ٣٠٢٧(إسناده ضعيف لضعف املفضل كما ذكر املصنف، وأخرجه الترمذي ) ١(
  .ومن سورة النساء

  ".منشأ " يف املطبوع إىل " مشاه " حترفت ) ٢(
: الضيب، الكويف، املقرئ، صاحب املفضليات، ترمجه املؤلف يف امليزان، فقالواملفضل هذا، هو املفضل 

  .كان أخباريا، عالمة، موثقا: قال اخلطيب
  .متروك القراءة واحلديث: وأما أبو حامت، فقال

  .هو ثقة يف االشعار غري ثقة يف احلروف: وقال أبو حامت السجستاين
  ".شعبان " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  .إين أحب أن أمسعه من غريي: قال" ، ومتامه )١٠١( برقم ٥٥ / ١خرجه احلميدي أ) ٤(

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء : (فقرأت سورة النساء حىت إذا بلغ: قال
  ".استعرب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فكف عبد اهللا ) شهيدا

  .٧٨ / ٩ضحى عن ابن مسعود يف مواضع منها وأخرجه البخاري من طريق عبيدة، وأيب ال
  ).٣(تعليق رقم ) ٣٧٨(انظر خترجيه يف الصفحة ) ٥(

(*)  

)١/٤٨١(  

  

قال عمرو بن العاص يف مرضه، : حدثنا االسود بن شيبان، حدثنا أبو نوفل بن أيب عقرب قال: عفان
واهللا ما أدري ما : ، قالقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدنيك ويستعملك: وقد جزع، فقيل له

ابن أم عبد وابن : كان ذاك منه، أحب أو كان يتألفين، ولكن أشهد على رجلني أنه مات وهو حيبهما
  ).١(مسية 

قال : ، مسعت عليا يقول)٢(حدثنا فطر بن خليفة، عن كثري النواء، مسعت عبد اهللا بن مليل : أبو نعيم
كن نيب إال وقد أعطي سبعة جنباء رفقاء وزراء، وإين أعطيت إنه مل ي: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



محزة، وأبو بكر، وعمر، وعلي، وجعفر، وحسن، وحسني، وابن مسعود، وأبو ذر، واملقداد : أربعة عشر
  ).٣" (وحذيفة، وعمار، وسلمان 

  .رواه علي بن هاشم بن الربيد عن كثري فوقفه على علي رضي اهللا عنه وهو أشبه
أنبأنا أبو احلسن الطفال، أنبأنا أبو الطاهر : شوعي وغريه أن مرشد بن حيىي أنبأهم قالأنبئت عن اخل

الذهلي، أنبأنا أبو أمحد حممد بن عبدوس، حدثنا عبد اهللا بن عمر، حدثنا وكيع، عن أبيه وإسرائيل، عن 
  انتهيت إىل أيب جهل، وهو صريع، وهو: قال عبد اهللا: أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، قال

__________  
رجال أمحد رجال : ، وقال٢٩٤ / ٩" امع "  وذكره اهليثمي يف ١٩٩ / ٤أخرجه أمحد ) ١(

  .الصحيح
  ).٤(تعليق رقم ) ٤١٤(وانظر الصفحة 

وقد روى عنه كثري النواء واالعمش، وسامل ابن أيب " مليك " مليل بالالم تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .حفصة

  .، وكثري النواء ضعيف)١٣٨: (ت صوذكره ابن حبان يف الثقا
باب مناقب احلسن : يف املناقب) ٣٧٨٧(إسناده ضعيف، لضعف كثري النواء، وأخرجه الترمذي ) ٣(

  .هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: ، وقال الترمذي١٢٨ / ١" احللية " واحلسني، وأبو نعيم يف 
  .وقد روي هذا احلديث عن علي موقوفا

(*)  

)١/٤٨٢(  

  

هل هو إال رجل قتله قومه، : قال! احلمد هللا الذي أخزاك يا عدو اهللا : الناس بسيفه، فقلتيذب 
فجعلت أتناوله بسيف يل، فأصبت يده، فندر سيفه، فأخذته، فضربته به، حىت برد، مث خرجت حىت 

، "إال هو اهللا الذي ال إله : " أتيت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وكأمنا أقل من االرض، فأخربته، فقال
احلمد هللا الذي أخزاك يا عدو اهللا، هذا : " فقام معي حىت خرج ميشي معي حىت قام عليه، فقال: قال

  ).١" (كان فرعون هذه االمة 
  .قال عبد اهللا، فنفلين رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، سيفه: وزاد فيه أيب عن أيب عبيدة: قال وكيع

اط، عن حمتسب البصري، عن حممد بن واسع، عن ابن خثيم، عن حدثنا أبو شهاب احلن: أمحد بن يونس
يا أبا : خطب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، خطبة خفيفة، فلما فرغ من خطبته قال: أيب الدرداء قال

" يا عمر : قم فاخطب، فقام أبو بكر، فخطب، فقصر دون النيب، صلى اهللا عليه وسلم، مث قال! بكر 



قم فاخطب، فشقق القول، فقال له ! يا فالن :  فقصر دون أيب بكر، مث قالقم فاخطب، فقام عمر،
  .اسكت أو اجلس، فإن التشقيق من الشيطان، وإن البيان من السحر: رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

  قم فاخطب، فقام، فحمد اهللا وأثىن عليه،! يا أبن أم عبد : وقال
__________  

  .بيدة مل يسمع من أبيهرجاله ثقات، إال أن أبا ع) ١(
باب الرخصة يف السالح يقاتل به يف : يف اجلهاد) ٢٧٠٩(، وأبو داود خمتصرا ٤٤٤ / ١وأخرجه أمحد 

و ) ٣٩٦٢(يف اجلهاد، وروى البخاري حنوه ) ١٨٠٠(، ومسلم )٣٩٦١(املعركة، وأصله يف البخاري 
  ،)٤٠٢٠(و ) ٣٩٦٣(

من : "  قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك قال٢٣٦، ١٢٩، ١١٥ / ٣وأمحد 
فأخذ : ينظر لنا ما صنع أبو جهل ؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حىت برك قال

  .قتله قومه: وهل فوق رجل قتلتموه ؟ أو قال: أنت أبو جهل ؟ فقال: بلحيته، فقال
  ! ".فلو غري أكار قتلين ؟ : قال أبو جهل: وقال أبو جملز: قال

  .واللفظ ملسلم
  .أي ال عار علي يف قتلكم إياي: وهل فوق رجل قتلتموه" وقوله 
  .الزراع والفالح: االكار" فلو غري أكار قتلين " وقوله 
  .لو كان الذي قتلين غري أكار لكان أحب إىل وأعظم لشأين، ومل يكن علي نقص يف ذلك: واملعىن

(*)  

)١/٤٨٣(  

  

 عزوجل ربنا، وإن االسالم ديننا، وإن القرآن إمامنا، وإن البيت قبلتنا، وإن أيها الناس، إن اهللا: مث قال
 رضينا ما رضي اهللا لنا ورسوله، وكرهنا ما كره - وأومأ إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، -هذا نبينا 

  .اهللا لنا ورسوله، والسالم عليكم
دق، رضيت مبا رضي اهللا الميت وابن أم أصاب ابن أم عبد وص: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).١" (عبد، وكرهت ما كره اهللا الميت وابن أم عبد 
وإمنا هو ) ٢(إسناده منقطع، رواه الطرباين يف معجمه، ونقلته من خط احلافظ عبد الغين هكذا ابن خثيم 

ر الوركاين عن ، ورواه حممد بن جعف"تاريخ دمشق " بن جبري، عن أيب الدرداء هكذا هو يف ) ٣(سعيد 
  .أيب شهاب حنوه

  .وسعيد مل يدرك أبا الدرداء، وال أدري من هو حمتسب



أخربنا برجل قريب السمت : قلنا حلذيفة: عن أيب إسحاق، مسعت عبد الرمحن بن يزيد قال: إسرائيل
 من ما أعلم أحدا أقرب مستا وال هديا وال دال: والدل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نلزمه، قال

  .رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حىت يواريه جدار بيته من ابن أم عبد
  ).٤(ولقد علم احملفوظون من أصحاب حممد أن ابن أم عبد من أقرم إىل اهللا زلفة 

__________  
  رواه الطرباين ورجاله ثقات، إال أن عبد اهللا: ، وقال٢٩٠ / ٩" امع " ذكره اهليثمي يف ) ١(

  .ن بن خيثم مل يسمع من أيب الدرداء، وقد حترفت خثيم يف املطبوعابن عثما
  ".خيثمة " إىل 

 / ٩" امع " والصواب ابن خثيم كما تقدم، وذكر احلديث اهليثمي يف " ابن خيثمة " يف االصل ) ٢(
  . وأعله باالنقطاع٢٩٠

  .وفاته أن حمتسبا جمهول كما قال املؤلف
  .لذي ساقه املؤلفهذا إذا كان سند الطرباين هو ا

  ".سعد " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  .حديث حسن صحيح: باب عبد اهللا بن مسعود، وقال: يف املناقب) ٣٨٠٩(أخرجه الترمذي ) ٤(

  .وهو كما قال
، ٤٠٢، ٤٠١ / ٥باب مناقب عبد اهللا بن مسعود، وأمحد ): ٣٧٦٢(وأخرجه البخاري يف الفضائل 

  = (*)شعبة، عن أيب إسحاق، عن عبد :  طريق كلهم من١٠٩ / ١ / ٣وابن سعد 

)١/٤٨٤(  

  

حدثين االعمش، عن أيب وائل، عن : اخل رواه غندر عن شعبة، عن أيب إسحاق، قال...ولقد علم: قوله
  .حذيفة
أهلكه الشح : حدثنا ابن املبارك، عن االعمش، عن أيب وائل أن عبد اهللا ذكر عثمان فقال): ١(نعيم 

  ).٢(وبطانة السوء 
كان عبد اهللا : حدثنا ابن منري، حدثنا أبو معاوية، حدثنا االعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: لفسويا

  ).٣(يشبه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف هديه ودله ومسته، وكان علقمة يشبه بعبد اهللا 
  كتب عمر بن: عن أيب إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: الثوري

__________  
  ".من ابن أم عبد " زيد، عن حذيفة إىل قوله الرمحن بن ي= 



" ، والفسوي يف ١٠٩ / ١ / ٣باب اهلدي الصاحل، وابن سعد : يف االدب) ٦٠٩٧(وأخرجه البخاري 
  . كلهم من طريق االعمش، عن شقيق، عن حذيفة٥٤٢، ٥٤٠ / ٢" املعرفة والتاريخ 

  .هو نعيم بن محاد بن حارث اخلزاعي، وهو ضعيف خيطئ كثريا) ١(
  .إسناده ضعيف لضعف نعيم بن محاد كما تقدم) ٢(

  .وأما متنه فمنكر وال يصح
  الن عثمان،

  .رضي اهللا عنه، قد عرف بالسخاء والبذل يف سبيل اهللا
  .فالكرم سجية من سجاياه متيزه عمن سواه

 ٥ فهو الذي نثر يف حجر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ألف دينار لتجهيز جيش العسرة كما روى أمحد
  .وحسنه أيضا) ٣٧٠٢( بسند حسن، والترمذي ٦٣/ 

  ".ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا : " أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال" وفيه 
 كما -افتراء على رجل شهد له النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بالشهادة واجلنة " أهلكه الشح " وعبارة 

 وال ميكن أن يصدر مثل هذا القول عن صحايب جليل كابن -النسائي روى البخاري، والترمذي، و
مسعود، يعلم مكانة عثمان يف االسالم، وتقدير النيب، صلى اهللا عليه وسلم، له وقوله فيه، و عبد اهللا بن 

وحلظة االنفعال اليت مر ا عبد اهللا حينما أمر " أمرنا خري من بقي ومل نأله : " مسعود هو الذي قال
 على مصحف - املسلمني يف كل االمصار -ان ومعه كل الصحابة حبرق املصاحف، ليجمعهم عثم

حفصة وهلجة قريش، هذا االنفعال سرعان ما زال، فقد روى محزة وعاصم عنه عودته إىل رأي الصحابة 
، ومن أراد أن يقف على دراسة ٧١٧١ / ١٠" تفسري القرطيب " الكرام وإمجاعهم على ذلك، انظر 

لالستاذ " عثمان بن عفان اخلليفة املفترى عليه : " ، جادة، متأنية، وافيه فلريجع إىل كتابصحيحة
  .حممد الصادق عرجون: الفاضل

  . وإسناده صحيح٥٤٥ / ٢" املعرفة والتاريخ " أخرجه الفسوي يف ) ٣(
  .١٠٩ / ١ / ٣وهو عند ابن سعد 

(*)  

)١/٤٨٥(  

  

ليكم عمارا أمريا، وابن مسعود معلما ووزيرا، ومها من النجباء إنين قد بعثت إ: اخلطاب إىل أهل الكوفة
من أصحاب حممد، صلى اهللا عليه وسلم، من أهل بدر، فامسعوا هلما واقتدوا ما، وقد آثرتكم بعبد اهللا 

  ).١(على نفسي 



 ال أزال أحبه: كنت جالسا عند عبد اهللا بن عمرو، فذكر ابن مسعود، فقال: عن خيثمة قال: االعمش
من عبد اهللا بن : استقرؤوا القرآن من أربعة: " بعد إذ مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول

  مسعود، فبدأ به، وأيب بن كعب،
  ).٢" (ومعاذ بن جبل، وسامل موىل أيب حذيفة 

  .أخرجه النسائي
سروق، عن وقد رواة شعبة، ووكيع، وسفيان، وأبو معاوية، ويعلى عن االعمش، عن أيب وائل، عن م

  .عبد اهللا بن عمرو، فلعله عند االعمش باالسنادين
وقد رواه شعبة أيضا عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، عن مسروق، ورواه زيد بن أيب أنيسة، عن طلحة 

  .بن مصرف، عن مسروق
ذهب، أنبأنا ابن احلصني، حدثنا ابن امل: أخربنا ابن عالن وغريه كتابة أن حنبل بن عبد اهللا أخربهم قال

أنبأنا القطيعي، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا االسود بن عامر، أنبأنا إسرائيل، عن أيب 
من استطاع منكم أن يغل : أمر باملصاحف أن تغري، فقال ابن مسعود: إسحاق، عن مخري بن مالك، قال

  .مصحفه فليغله فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة
  من فم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، سبعني سورة أفأترك ما أخذت من يف رسوللقد قرأت : مث قال

__________  
"  وصححه، ووافقه الذهيب، والفسوي يف ٣٨٨ / ٣، واحلاكم ١٨٢ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(

  .٥٣٣ / ٢" املعرفة والتاريخ 
  ).٢(تعليق رقم ) ٣٩٥(انظر الصفحة ) ٢(

(*)  

)١/٤٨٦(  

  

  ).١! (اهللا عليه وسلم ؟ اهللا، صلى 
مسعت ابن : عن عمرو بن ثابت، عن أيب إسحاق، عن مخري" مسنده " أخرجه أبو داود الطيالسي يف 

  ).٢(إين غال مصحفي، وذكر احلديث : مسعود
: قدم علينا عبد اهللا، فدخلنا إليه، فقلنا: أنبأنا الثوري، عن أيب إسحاق، عن زيد بن وهب قال: الواقدي
  .ال أحفظها:  سورة البقرة، قالاقرأ علينا

  ).٣(تفرد به الواقدي وهو متروك 
أخربين عبيداهللا بن عبد اهللا أن ابن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ : عن الزهري قال: إبراهيم بن سعد



أعزل عن نسخ املصاحف، ويوالها رجل واهللا لقد أسلمت وإنه ! يا معشر املسلمني : املصاحف، وقال
اكتموا املصاحف اليت ! يا أهل الكوفة : افر، يريد زيد بن ثابت، ولذاك يقول عبد اهللالفي صلب أبيه ك

  ).٤(فالقوا اهللا باملصاحف ) ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة: (عندكم وغلوها، فإن اهللا قال
  فبلغين أن ذلك كره من مقالة ابن مسعود، كرهه رجال من: قال الزهري

__________  
، وقد تقدم يف الصفحة ١٢٥ / ١" احللية " ، و ٤١٤ / ١" املسند " ، وهو يف إسناده حسن) ١(
  ).٤(تعليق رقم ) ٤٧٢(
فمن استطاع أن يغل : " ، ومتامه١٥١ / ١، والطيالسي ١٢٥ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٢(

ذت من يف رسول ولقد أخ) ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة: (مصحفه فليفعل، فإن اهللا تعاىل يقول
  .اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، سبعني سورة، وإن زيد بن ثابت لصيب من الصبيان

  .وانظر ما سبقه" فأنا أوعى ما أخذت من يف رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، 
  ".تفرد به الواقدي وهو متروك " سقط من املطبوع عبارة ) ٣(
  .رجاله ثقات) ٤(

  .لكنه منقطع
  . اهللا أرسل عن عم أبيه عبد اهللا بن مسعودعبيداهللا بن عبد

  .باب ومن سورة التوبة: يف التفسري) ٣١٠٤(وأخرجه الترمذي ضمن احلديث 
  .باب مجع القرآن: ١٧ / ٩" فتح الباري " وانظر ) ١٧(ص " املصاحف " وابن أيب داود يف 

(*)  

)١/٤٨٧(  

  

  .الصحابة
هليصم بن شداخ، مسعت االعمش، عن حيىي بن حدثنا سعيد بن أشعث، حدثنا ا: أبو يعلى املوصلي

  عجب: وثاب، عن علقمة، عن عبد اهللا قال
للناس وتركهم قراءيت وأخذهم قراءة زيد، وقد أخذت من يف رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، سبعني 

  ).١(سورة، وزيد صاحب ذؤابة جيئ ويذهب يف املدينة 
غلوا : خطب ابن مسعود على املنرب، فقال: وائل قالحدثنا أبو شهاب، عن االعمش، عن أيب : سعدويه

مصاحفكم، كيف تأمروين أن أقرأ على قراءة زيد، وقد قرأت من يف رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، 
  ).٢(بضعا وسبعني سورة، وإن زيدا ليأيت مع الغلمان له ذؤابتان 



صحف، وقدم يف ذلك من يصلح أن إمنا شق على ابن مسعود، لكون عثمان ما قدمه على كتابة امل: قلت
يكون ولده، وإمنا عدل عنه عثمان لغيبته عند بالكوفة، والن زيدا كان يكتب الوحي لرسول اهللا، صلى 

اهللا عليه وسلم، فهو إمام يف الرسم، وابن مسعود فإمام يف االداء، مث إن زيدا هو الذي ندبه الصديق 
يب بكر ؟ وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عثمان لكتابة املصحف ومجع القرآن، فهال عتب على أ

  .وهللا احلمد
ويف مصحف ابن مسعود أشياء أظنها نسخت، وأما زيد فكان أحدث القوم بالعرضة االخرية اليت 

  .عرضها النيب، صلى اهللا عليه وسلم، عام تويف، على جربيل
__________  

  .إسناده ال يصح) ١(
خ، شيخ يروي عن االعمش الطامات يف الروايات، ال جيوز فقد قال ابن حبان يف هيصم بن شدا

  .االحتجاج به
  .بدل هيصم وهو حتريف" هيثم " ووقع يف االصل 

" إىل " شداخ " و " هيصم " إىل " هيصم "  وقد تصحف فيها ١٢٥ / ١" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 
  ".شراخ 

من ) ١٦، ١٥(ص " املصاحف " يب داود يف ، وابن أ٥٣٧ / ٢" املعرفة والتاريخ " الفسوي يف ) ٢(
عن ) موسى بن نافع(وأيوب بن مسلمة كالمها عن أيب شهاب ) سعيد بن سليمان(طريق سعدويه 

  ...(*)االعمش، عن أيب وائل

)١/٤٨٨(  

  

  :عن االعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال عبد السالم بن حرب
  .عد عبد اهللا حنانا فما باله يواثب االمراء ؟كنا ن: قدمت الشام، فلقيت أبا الدرداء، فقال

  ).١" (املصاحف " رواه ابن أيب داود يف 
: حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الرمحن بن عابس، قال": مسند أمحد " وبإسنادين يف 

: به، فقالملا أراد عبد اهللا أن يأيت املدينة، مجع أصحا: حدثنا رجل من مهدان من أصحاب عبد اهللا، قال
واهللا إين الرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح يف أجناد املسلمني من الدين والعلم 

بالقرآن والفقه، إن هذا القرآن أنزل على حروف، واهللا إن كان الرجالن ليختصمان أشد ما اختصما يف 
  .أحسنت: هذا أقرأين، قال: شئ قط، فإذا قال القارئ

  ).٢(أعجل وحي هال :  أحدكم لصاحبهوإمنا هو كقول



ملا بعث عثمان إىل ابن مسعود يأمره بائ إىل املدينة، : عن االعمش، عن زيد بن وهب قال: أبو معاوية
  .أقم فال خترج، وحنن مننعك أن يصل إليك شئ تكرهه: اجتمع إليه الناس، فقالوا

  .أكون أول من فتحهاإن له علي طاعة، وإا ستكون أمور وفنت ال أحب أن : فقال
  ).٣(فرد الناس وخرج إليه 

  حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد،": مسنده " يف ) ٤(حممد بن سنجر 
__________  

  ).١٨(ص " املصاحف " أخرجه ابن أيب داود يف ) ١(
  .إمنا هو وصف له بالعطف والرمحة ولني اجلانب" كنا نعد عبد اهللا حنانا " وقوله 

  . بأطول مما هنا٤٠٥ / ١ أخرجه أمحد) ٢(
  .والرجل من مهدان جمهول، وباقي رجاله ثقات

  .رجاله ثقات) ٣(
قال زيد بن :  ونسبه إىل ابن سعد من طريق االعمش قال٢١٧ / ٦" الفتح " وذكره احلافظ يف 

  ).٥٧٨(للمؤلف ص " تذكرة احلفاظ " مترجم يف ) ٤:...(وهب
(*)  

)١/٤٨٩(  

  

آخى النيب، صلى اهللا :  بن مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قالعن سفيان بن حسني، عن يعلى
  .عليه وسلم، بني الزبري وابن مسعود
  ).١(قد مر مثل هذا من وجه آخر قوي 

كنا إذا تعلمنا من النيب، : عن عطاء بن السائب، عن أيب عبد الرمحن السلمي، عن عبد اهللا قال: شريك
نتعلم من العشر اليت نزلت بعدها حىت نعلم ما فيها، يعين من العلم صلى اهللا عليه وسلم، عشر آيات مل 

)٢.(  
قرأ القرآن، مث وقف : سئل علي عن ابن مسعود، فقال: عن عمرو بن مرة، عن أيب البختري قال: مسعر

  ).٣(عنده، وكفي به 
  ).٤(وعلم السنة : وروي حنوه من وجه آخر عن علي وزاد
أتينا أبا موسى، : مالك بن احلارث، عن أيب االحوص، قالوأخرج مسلم من حديث االعمش، عن 

فوجدت عنده عبد اهللا وأبا مسعود، وهم ينظرون يف مصحف، فتحدثنا ساعة، مث راح عبد اهللا، فقال 
ال واهللا، ال أعلم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ترك أحدا أعلم بكتاب اهللا من هذا : أبو مسعود



  ).٥(القائم 
__________  

  ).١(، تعليق رقم )٤٦٧(إسناده صحيح، وقد تقدم يف الصفحة ) ١(
  .شريك سيئ احلفظ، وعطاء بن السائب اختلط) ٢(

حدثنا :  من طريق جرير، عن عطاء، عن أيب عبد الرمحن، قال٣٦ / ١" تفسريه " وأخرجه الطربي يف 
م، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات الذين كانوا يقرئوننا أم كانوا يستقرثون من النيب، صلى اهللا عليه وسل

  .مل خيلفوها حىت يعملوا مبا فيها من العمل
  ".فتعلمنا القرآن والعمل مجيعا 

  .وجرير روى عن عطاء بعد االختالط
من طريق احلسني بن واقد، عن االعمش عن شقيق، عن ابن " تفسريه "  يف ٣٥ / ١وأخرج الطربي 

" آيات مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن، والعمل ن كان الرجل منا إذا تعلم عشر : مسعود قال
  .وإسناده حسن

  .١٢٩ / ١" احللية "  وصححه، ووافقه الذهيب، وأبو نعيم يف ٣١٨ / ٣أخرجه احلاكم ) ٣(
  .٣١٥ / ٣أخرجه احلاكم ) ٤(
 وانظر الصفحة ٤١٤ / ٢" املعرفة والتاريخ " والفسوي يف ) ١١٣) (٢٤٦١(أخرجه مسلم ) ٥(
  ).١(تعليق رقم ، ال)٤٦٨(

(*)  

)١/٤٩٠(  

  

إين جلالس مع عمر بن اخلطاب، إذ جاء ابن مسعود، فكاد اجللوس : عن زيد بن وهب قال: االعمش
يوارونه من قصره، فضحك عمر حني رآه، فجعل عمر يكلمه، ويتهلل وجهه، ويضاحكه، وهو قائم 

  ).١ (كنيف ملئ علما: عليه، مث وىل، فأتبعه عمر بصره حىت توارى، فقال
كنيف ملئ : حدثنا معاوية بن صاحل، عن أسد بن وداعة أن عمر ذكر ابن مسعود فقال: معن بن عيسى

  .علما آثرت به أهل القادسية
  .، عن داود، عن عامر أن مهاجر عبد اهللا كان حبمص)٢(حدثنا وهيب : عفان

رتكم به على نفسي، فخذوا إين واهللا الذي ال إله إال هو آث: عمر إىل الكوفة، وكتب إليهم) ٣(فجاله 
  ).٤(منه 

سافر عبد اهللا سفرا يذكرون أن : عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن أيب عبيدة قال: عبيداهللا بن موسى



هلو أن يفجر اهللا له عينا يسقيه منها وأصحابه أظن : العطش قتله وأصحابه، فذكر ذلك لعمر، فقال
  ).٥(عندي من أن يقتله عطشا 

   عن أيب وائل أن ابن مسعود رأى رجال قد أسبل،حدثنا سيار،: هشيم
__________  

 ٥٤٣ / ٢، وأخرجه الفسوي ١٢٩ / ١" احللية "  وأبو نعيم يف ١١٠ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
عبد الرزاق عن الثوري، عن االعمش، عن زيد بن : ، من طريق"املعرفة والتاريخ " يف 

  .وإسناده صحيح...وهب،
أنا جذيلها احملكك، : وهو الوعاء، وهو تصغري تعظيم كقول احلباب بن املنذرتصغري كنف، : وكنيف

  ...".وعذيقها املرجب
  ".وهب " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".فحمله " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  . ورجاله ثقات، لكنه منقطع١١١ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤(

  .وعامر هو الشعيب
  ".املعرفة والتاريخ "  يف ٥٤٣ / ٢أخرجه الفسوي ) ٥(

  .ورجاله ثقات إال أن أبا عبيدة مل يسمع من أبيه فهو منقطع
(*)  

)١/٤٩١(  

  

  .إن بساقي محوشة وأنا أوم الناس: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك، قال: ارفع إزارك، فقال: فقال
  ).١(أترد على ابن مسعود ؟ : فبلغ ذلك عمر، فجعل يضرب الرجل، ويقول

أرسل عثمان إىل أيب عبد اهللا بن مسعود يسأله عن رجل :  عن زيد بن رفيع، عن أيب عبيدة قال:معمر
: وكيف يفيت منافق ؟ فقال عثمان: طلق امرأته، مث راجعها حني دخلت يف احليضة الثالثة، فقال أيب

  ).٢(هو أحق ا ما مل تغتسل من احليضة الثالثة : نعيذك باهللا أن تكون هكذا، قال
ملا قدم علي الكوفة، أتاه نفر من : حدثنا سفيان، عن أيب إسحاق، عن حبة بن جوين قال: ةقبيص

وأنا أقول فيه مثل الذي قالوا وأفضل، قرأ : أصحاب عبد اهللا، فسأهلم عنه حىت رأوا أنه ميتحنهم، فقال
  ).٣(القرآن، وأحل حالله، وحرم حرامه، فقيه يف الدين، عامل بالسنة 

: من رواية االعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب البختري، عن علي وقيل له" اكم مستدرك احل" ويف 
  ).٤(علم الكتاب والسنة، مث انتهى : أخربنا عن عبد اهللا، فقال



إن أبا موسى استفيت يف شئ من الفرائض، فغلط، وخالفه ابن : عن أيب عمرو الشيباين: وقال االعمش
  شئال تسألوين عن : مسعود، فقال أبو موسى

__________  
" رجاله ثقات، وهشيم صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وقد ذكره احلافظ ابن حجر يف ) ١(

  .سيار، عن أيب وائل، عن ابن مسعود:  ونسبه إىل البغوي، من طريق٢١٧ / ٦" االصابة 
  .رجاله ثقات، لكنه منقطع) ٢(
  .١١٠ / ١ / ٣سنده حسن، وأخرجه ابن سعد ) ٣(
  . وصححه، ووافقه الذهيب٣١٨ / ٣احلاكم أخرجه ) ٤(

  .وهو كما قاال
  .، بأطول مما هنا"املعرفة والتاريخ "  يف ٥٤٠ / ٢، والفسوي ١٢٩ / ١" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 

(*)  

)١/٤٩٢(  

  

  ).١(ما دام هذا احلرب بني أظهركم 
  .وروى حنوه أبو بكر بن عياش، عن أيب حصني، عن أيب عطية

  .عن شعبة، عن أيب قيس، عن هزيل بن شرحبيل بنحو ذلكوروى غندر 
جملس كنت : مسعت أبا موسى يقول: عن االعمش، عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة قال: يعلى بن عبيد

  ).٢(أجالسه ابن مسعود أوثق يف نفسي من عمل سنة 
 إىل أيب جاء نعي عبد اهللا: عن عمارة بن عمري، عن حريث بن ظهري قال] عن االعمش : [ الثوري

  ).٣(ما ترك بعده مثله : الدرداء، فقال
  .مسعها حيىي القطان من سفيان

شاممت أصحاب حممد، صلى اهللا عليه : عن منصور، عن مسلم، عن مسروق قال: أبو حفص االبار
  .علي، وعمر، وعبد اهللا، وزيد، وأيب الدرداء، وأيب: وسلم، فوجدت علمهم انتهى إىل ستة

  جدت علمهم انتهىمث شاممت الستة، فو
__________  

باب مرياث ابنة ابن مع ابنة من :  يف الفرائض١٤، ١٣ / ١٢، والبخاري ٤٦٣ / ١أخرجه أمحد ) ١(
  .طريق شعبة، عن أيب قيس، عن هزيل بن شرحبيل

باب ما جاء يف مرياث الصلب من طريق االعمش، عن أيب : يف الفرائض) ٢٨٩٠(وأخرجه أبو داود 



  .زيل بن شرحبيلقيس االودي، عن ه
ثالثتهم يف الفرائض، من ) ٢٧٢١(وابن ماجه ) ٢٠٩٣(، والترمذي ٣٤٨ / ٢وأخرجه الدارمي 

سئل أبو موسى االشعري : " طريق سفيان الثوري، عن أيب قيس االودي، عن هزيل بن شرحبيل، قال
  .ابعينلالبنة النصف ولالخت النصف، وإن ابن مسعود سيت: عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال

  .لقد ضللت إذا، وما أنا من املهتدين: فسئل ابن مسعود، وأخرب بقول أيب موسى، فقال
لالبنة النصف، وال بنة االبن السدس تكملة الثلثني، : أقضي فيها مبا قضى النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  .وما بقي فلالخت
  ".ام هذا احلرب فيكم ال تسألوين ما د: فأتينا أبا موسى وأخربناه بقول ابن مسعود فقال

  .رجاله ثقات، لكنه منقطع) ٢(
  ".املعرفة والتاريخ "  يف ٥٤٥ / ٢وأخرجه الفسوي 

 من طريق مسدد، عن حيىي القطان عن سفيان ٦٠ / ١" التاريخ الصغري " أخرجه البخاري يف ) ٣(
  .قريبحدثين االعمش، عن عمارة، عن حريث بن ظهري، وحريث بن ظهري هذا جمهول كما يف الت

  ".التاريخ " من االصل فاستدركناه من " عن االعمش " وباقي رجاله ثقات وسقط 
(*)  

)١/٤٩٣(  

  

  ).١(إىل علي، و عبد اهللا 
  .عن الشعيب، عن مسروق، وقيل غري ذلك: وبعضهم يرويه عن منصور فقال

  .ما أعدل بابن مسعود أحدا: وقال أبو وائل
ما دخل الكوفة أحد من الصحابة أنفع علما : قال الشعيب: قالعن مالك بن مغول، : عبد اهللا بن إدريس

  .وال أفقه صاحبا من عبد اهللا
حدثنا حيىي بن أيب بكري، حدثنا إسرائيل، عن أيب حصني، عن حيىي بن وثاب، ": مسند أمحد " وبإسناد 

حىت رعدت قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فرعد : حدثنا عبد اهللا يوما فقال: عن مسروق قال
  ).٢(ثيابه، مث قال حنو ذا أو شبيها بذا 

  .رواه عبيداهللا بن موسى عن إسرائيل فأبدل ابن وثاب بالشعيب
  حدثنا: وروى حنوه مسلم البطني وغريه عن عمرو بن ميمون فقال القعنيب

ا صحبت عبد اهللا مثانية عشر شهرا فم: سفيان، عن عمار الدهين، عن مسلم، عن عمرو بن ميمون قال
  .مسعته حيدث عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، إال حديثا واحدا



  ).٣(فرأيته يفرق، مث غشيه ر، مث قال حنوه أو شبهه 
كان عبد اهللا إذا هدأت : عن معن بن عبد الرمحن، عن عون بن عبد اهللا، عن أخيه عبيداهللا قال: مسعر

  ).٤(العيون، قام فسمعت له دويا كدوي النحل 
__________  

  .رجاله ثقات) ١(
  .ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى

 من طريق زياد البكائي، وجرير الضيب، ٤٤٥ - ٤٤٤ / ١" املعرفة والتاريخ " وأخرجه الفسوي يف 
 أو -سفيان، عن منصور، عن مالك بن احلارث : ومن طريق...عن منصور، عن الشعيب، عن مسروق

جعفر بن : ومن طريق...الشيباين، عن عامر الشعيبوعن أيب إسحاق ... عن مسروق-بعض أصحابه 
  .زياد، عن منصور، عن مسروق

  .١١١ / ١ / ٣، وابن سعد ٤٢٣ / ١رجاله ثقات، وأخرجه أمحد ) ٢(
املعرفة والتاريخ "  يف ٥٤٨ / ٢، والفسوي ١١٠ / ١ / ٣ وابن سعد ٣١٤ / ٣أخرجه احلاكم ) ٣(
."  
  .١١٠ / ١ / ٣، وابن سعد ٥٤٨ / ٢ " املعرفة والتاريخ" أخرجه الفسوي يف ) ٤(

(*)  

)١/٤٩٤(  

  

  .كان ابن مسعود حسن الصوت بالقرآن: حدثين زياد موىل ابن عياش قال: ابن إسحاق قال
رأيت : حدثنا أبو أسامة، حدثنا مسعر، عن عبد امللك بن عمري، عن زيد بن وهب قال: محيد بن الربيع

  ).١(بعيين عبد اهللا أثرين أسودين من البكاء 
واهللا الذي : أكثروا على عبد اهللا يوما، فقال: عن إبراهيم التيمي، عن احلارث بن سويد قال: االعمش

  ).٢(ال إله غريه لو تعلمون علمي، حلثيتم التراب على رأسي 
  .روي من غري وجه

لو : قال عبد اهللا: للثوري، عن االعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال" مستدرك احلاكم " ويف 
تعلمون ذنويب، ما وطئ عقيب اثنان، وحلثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن اهللا غفر يل ذنبا من ذنويب، 

  ).٣(وأين دعيت عبد اهللا بن روثة 
  .من الكوفة: ممن أنت ؟ قلت: جلست إىل أيب الدرداء، فقال: قال علقمة

ة، وفيكم صاحب السر، وفيكم أو ليس عندكم ابن أم عبد، صاحب النعلني، والوساد، واملطهر: فقال



  الذي أجاره اهللا من الشيطان على
__________  

  .محيد بن الربيع ال حيتج به) ١(
املعرفة "  يف ٥٤٦ / ٢، والفسوي ١٣٣ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ٣١٥ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(

  ".والتاريخ 
إىل " روثة " ، وقد حترفت "لتاريخ املعرفة وا"  يف ٥٤٨ / ٢، والفسوي ٣١٦ / ٣أخرجه احلاكم ) ٣(
  .يف املطبوع" رؤبة " 

(*)  

)١/٤٩٥(  

  

  ).١(لسان نبيه ؟ 
خائف مستجري، تائب، مستغفر، راغب، : عن القاسم بن عبد الرمحن أن ابن مسعود كان يقول يف دعائه

  .راهب
لبا، وإين لو سخرت من كلب، خلشيت أن أكون ك: قال عبد اهللا بن مسعود: عمن حدثه قال: االعمش

حدثنا املسعودي، عن علي بن : وكيع) ٢(الكره أن أرى الرجل فارغا ليس يف عمل آخرة وال دنيا 
  .حبذا املكروهان املوت والفقر: قال عبد اهللا بن مسعود: بذمية، عن قيس بن حبتر قال

  وامي اهللا ما هو إال الغىن
، وإن كان الغىن إن فيه للعطف، الن حق اهللا إن كان الفقر إن فيه للصرب: والفقر ما أبايل بأيهما ابتدئت
  ).٣(يف كل واحد منهما واجب 

من أراد اآلخرة أضر بالدنيا، ومن أراد : عن أيب قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد اهللا قال: الثوري
  ).٥(بالفاين للباقي ) ٤(الدنيا، أضر باآلخرة، يا قوم فأضروا 

  يب أيوب سعيد، حدثين عبد اهللاحدثنا ابن أ: أبو عبد الرمحن املقرى
__________  

باب مناقب عمار :  يف فضائل أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم٧٣، ٧١ / ٧أخرجه البخاري ) ١(
باب : باب صفة إبليس وجنوده، ويف االستئذان: وحذيفة ومناقب عبد اهللا بن مسعود، ويف بدء اخللق

، ٣١٦ / ٣، وأخرجه احلاكم ٤٥١، ٤٤٩، ٤٤٨ / ٦" املسند " من ألقي له وسادة، وهو يف 
، وصاحب ٥٣٤ / ٢" املعرفة والتاريخ " ، ويف ١٢٦ / ١" احللية " وصححه، ووافقه الذهيب، وهو يف 

  .السر هو حذيفة، والذي أجاره اهللا من الشيطان هو عمار بن ياسر



ومن ...ن ابن مسعود من طريق االعمش، عن ابن وثاب ع١٣٠ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٢(
  .طريق االعمش، عن املسيب بن رافع، عن ابن مسعود

  .١٣٢ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٣(
  ".فأخروا " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
  .رجاله ثقات) ٥(

(*)  

)١/٤٩٦(  

  

 ممر إنكم يف: ابن الوليد، مسعت عبد الرمحن بن حجرية حيدث عن ابن مسعود أنه كان يقول إذا قعد
الليل والنهار يف آجال منقوصة، وأعمال حمفوظة، واملوت يأيت بغتة، من زرع خريا يوشك أن حيصد 

رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن حيصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، ال يسبق بطئ حبظه، وال يدرك 
  حريص ما مل يقدر له، فمن أعطي خريا، فاهللا أعطاه، ومن

  ).١(تقون سادة، والفقهاء قادة، وجمالستهم زيادة وقي شرا، فاهللا وقاه، امل
ارض مبا قسم اهللا تكن من أغىن الناس، واجتنب احملارم : عن أيب وائل، عن عبد اهللا قال: العالء بن خالد

  .تكن من أورع الناس، وأد ما افترض عليك تكن من أعبد الناس
ا املنافقني بأيديكم، فإن مل تستطيعوا، جاهدو: عن عمرو بن جندب، عن ابن مسعود قال: علي بن االقمر

  .فبألسنتكم، فإن مل تستطيعوا إال أن تكفهروا يف وجوههم، فافعلوا
  .عن عطية، عن أيب سيف أن ابن مسعود ترك عطاءه حني مات عمر: سيف بن عمر

 فمات عن تسعني ألف مثقال،) ٢(وفعل ذلك رجال من أهل الكوفة أغنياء، واختذ لنفسه ضيعة براذان 
  .سوى رقيق وعروض وماشية رضي اهللا عنه

إن وصييت إىل : أوصى ابن مسعود وكتب: عن أيب عميس، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري قال: وكيع
  اهللا وإىل الزبري بن العوام، وإىل ابنه عبد اهللا بن

__________  
  .١٣٤ - ١٣٣ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(
كورتان بسواد بغداد : ة، وآخره نون، راذان االسفل، وراذان االعلىبعد االلف ذال معجم) ٢(

  ".معجم البلدان " انظرها يف ...تشتمالن على قرى كثرية
(*)  

)١/٤٩٧(  



  

  ).٢(مما قضيا يف تركين، وإنه ال تزوج امرأة من نسائي إال بإذما ) ١(الزبري، وإما يف حل وبل 
  .أبا ذر، وصلى عليه) ٣(ريقه بالربذة كان قد قدم على عثمان وشهد يف ط: قلت

  مرض عبد اهللا،: عن أيب شجاع، عن أيب ظبية قال: السري بن حيىي
أال آمر لك : رمحة ريب، قال: فما تشتهي ؟ قال: ذنويب، قال: ما تشتكي ؟ قال: فعاده عثمان، وقال

  .ال حاجة يل فيه: أال آمر لك بعطاء ؟ قال: الطبيب أمرضين، قال: بطبيب ؟ قال
  .كذا رواه سعيد بن مرمي وعمرو بن الربيع

  .عن شجاع: ورواه ابن وهب، فقال
  .ورواه عثمان بن ميان وحجاج بن نصري عن السري، عن شجاع، عن أيب فاطمة

دخل الزبري على عثمان : حدثنا ابن منري، حدثنا يزيد، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس قال: الفسوي
  .أعطين عطاء عبد اهللا، فعيال عبد اهللا أحق به من بيت املال:  اهللا فقالرضي اهللا عنه بعد وفاة عبد

  ).٤(فأعطاه مخسة عشر ألفا 
__________  

  ".ومل " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .هو لك حل وبل": اللسان " ويف 
  .شفاء: فبل

  .بل فالن من مرضه وأبل إذا برأ: وهي من قوهلم
  .ة محرييةمباح مطلق، وهي مياني: بل: ويقال
  .بل إتباعا حلل: ويقال

  .١١٢ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .قرية من قرى املدينة، على ثالثة أيام، قريبة من ذات عرق على طريق احلجاز: الربذة) ٣(

  .وا قرب الصحايب اجلليل أيب ذر الغفاري
  .، من طريق يزيد بن هارون بن، ورجاله ثقات١١٣ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤(

(*)  

)١/٤٩٨(  

  

  ).١(وكان عثمان حرمه عطاءه سنتني : عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: حفص بن غياث
  .عن شريك، عن أيب إسحاق أن ابن مسعود أوصى إىل الزبري أن يصلي عليه: حيىي احلماين



 وكان حنيفا، مات ابن مسعود باملدينة، ودفن بالبقيع سنة اثنتني وثالثني،: وعن عبيد اهللا بن عبد اهللا قال
  .قصريا شديد االدمة

  .وكذا أرخه فيها مجاعة
  .أنه عاش بضعا وستني سنة: وعن عون بن عبد اهللا وغريه

  .مات سنة ثالث وثالثني: عاش ثالثا وستني سنة، وقال هو وحيىي بن بكري: وقال حيىي بن أيب عتبة
  .قلت لعله مات يف أوهلا

  ).٢(مات قبل عثمان بثالث سنني : وقال بعضهم
أنبأنا أمحد بن سالمة ومجاعة، عن أيب جعفر الصيدالين، أخربتنا فاطمة بنت عبد اهللا، أنبأنا ابن ريذة، 

حدثنا أبو نعيم، حدثنا االعمش، عن إبراهيم، عن : أنبأنا الطرباين، حدثنا علي بن عبد العزيز، وبشر قاال
  . املصاحف عن ظهر قلبإين جئتك من عند رجل ميلي: جاء رجل إىل عمر، فقال: علقمة قال

  .وحيك انظر ما تقول: ففزع عمر، فقال
  .ما جئتك إال باحلق: وغضب، فقال

  .عبد اهللا بن مسعود: من هو ؟ قال: قال
إنا مسرنا ليلة يف بيت أيب بكر يف بعض ما : ما أعلم أحدا أحق بذلك منه، وسأحدثك عن عبد اهللا: فقال

، مث خرجنا ورسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بيين وبني أيب يكون من حاجة النيب، صلى اهللا عليه وسلم
يا : بكر، فلما انتهينا إىل املسجد إذا رجل يقرأ، فقام النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يستمع إليه، فقلت

  فقرأ وركع: اسكت، قال: أعتمت، فغمزين بيده! رسول اهللا 
__________  

  .قات إال أنه منقطع، ورجاله ث١١٣ / ١ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(
  .١٥٠ / ١" تاريخ بغداد " لالطالع على مزيد من هذه الروايات، انظر ) ٢(

(*)  

)١/٤٩٩(  

  

من سره أن : " مث قال" سل تعطه : " وسجد، وجلس يدعو ويستغفر، فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ".يقرأ القرآن رطبا كما أنزل، فليقرأ قراءة ابن أم عبد 

  .احيب أنه عبد اهللافعلمت أنا وص
سبقك ا أبو بكر، وما سابقته إىل خري قط إال سبقين إليه : فلما أصبحت غدوت إليه البشره، فقال

)١.(  



  .وكذلك رواه زائدة وغريه عن االعمش، عن إبراهيم
  

ملا مات أيب، بكى ابن مسعود : هاجر إىل احلبشة، قال ابنه عبد اهللا *  عتبة بن مسعود اهلذيل- ٨٨
  ).٢(أخي وصاحيب مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأحب الناس إيل إال ما كان من عمر : وقال
  ).٣(ملا تويف، انتظر عمر أم عبد، فجاءت، فصلت عليه : وقيل

  ).٤(ما ابن مسعود بأعلى عندنا من أخيه عتبة : قال الزهري
لد أحد الفقهاء السبعة عبيداهللا بن ولولده عبد اهللا بن عتبة إدراك وصحبة ورواية حديث، وهو وا: قلت

  .عبد اهللا بن عتبة
__________  

املعرفة "  يف ٥٣٨ / ٢ والفسوي ١٢٤ / ١" احللية " إسناده صحيح، وأخرجه أبو نعيم يف ) ١(
  ".والتاريخ 

، ٢١٣، ٤٧ / ١: ، التاريخ الصغري٥٢٢ / ٦: ، التاريخ الكبري٩٣ / ١ / ٤: طبقات ابن سعد(*) 
، ٣٠٧: ت: ، مشاهري علماء االمصار٣٧٣ / ٦: ، اجلرح والتعديل٢٥١ - ٢٥٠: املعارف

، جممع ٣٢٠ - ٣١٩ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٥٦٩ / ٣: ، أسد الغابة١٦ / ٨: االستيعاب
  .٣٨٠ / ٦: ، االصابة١٤ - ١٣ / ٦: ، العقد الثمني٢٩١ / ٩: الزوائد

  .٢٥٧ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٢(
  .٢٥٨ / ٣" املستدرك " خرجه احلاكم يف أ) ٣(
  .٢٥٨ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٤(

(*)  

)١/٥٠٠(  

  

   * خبيب بن يساف- ٨٩
  .بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن احلارث بن اخلزرج االنصاري اخلزرجي) ١(ابن عنبة 

 حتته مجيلة ابنة عبد اهللا بن أيب ابن أبو كثري عبد اهللا، و عبد الرمحن، وأنيسة، وكانت: وكان له أوالد
  .سلول، وقد انقرض عقبه) ٢(

بن سعيد، حدثنا خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب بن ) ٣(أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا مستلم : ابن سعد
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يريد غزوا، أنا ورجل من : يساف، عن أبيه، عن جده قال

إنا : ال، قال: أسلمتما ؟ قلنا: " إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا ال نشهده، قال: ، فقلناقومي مل نسلم



  .فأسلمنا، وشهدنا معه: قال" ال نستعني باملشركني على املشركني ) ٤(
ال عدمت رجال وشحك هذا : فقتلت رجال، وضربين ضربة، وتزوجت ابنته بعد ذلك، فكانت تقول يل

  ).٥( عدمت رجال عجل أباك إىل النار ال: الوشاح، فأقول هلا
: حدثنا مالك، عن الفضيل بن أيب عبد اهللا، عن عبد اهللا بن نيار، عن عروة، عن عائشة قالت: معن

خرج رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، إىل بدر، فلما كان حبرة الوبرة أدركه رجل كان يذكر منه جرأة 
  جئت: فقال: وجندة، ففرحوا به، قالت

__________  
، حلية ٣٨٧ / ٣: ، اجلرح والتعديل٢٠٩ / ٣: ، التاريخ الكبري٨٥ / ٢ / ٣: طبقات ابن سعد(*) 

  .٧٩ / ٣: ، االصابة١١٨ / ٢: ، أسد الغابة١٨٨ / ٣: ، االستيعاب٣٦٤ / ١: االولياء
  .املؤلف وغريه" مشتبه " وهو تصحيف والتصويب من " عتبة " يف االصل ) ١(
  .من املطبوع" بن " سقطت لفظة ) ٢(
  ".مسلم " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".أال " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
  .٤٥٤ / ٣ وأمحد ٥٨ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٥(

(*)  

)١/٥٠١(  

  

: " ال، قال: ؟ قال" أتؤمن باهللا ورسوله : " التبعك وأصيب معك، فقال له النيب، صلى اهللا عليه وسلم
أتؤمن باهللا : " مث أدركه بالشجرة، فقال مثل مقالته، مث أدركه بالبيداء فقال" رك فارجع، فلن نستعني مبش

  ).١" (انطلق : " نعم، قال: قال" ورسوله ؟ 
هو خبيب بن يساف تأخر إسالمه حىت خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر، : قال الواقدي

  ).٢(ة عثمان، وقد انقرض ولده وتويف يف خالف: فلحقه، فأسلم، وشهد بدرا، وأحدا، قال
  .إساف بن عدي، كذا مساه ابن أيب حامت: ويقال يف أبيه

  .هو الذي قتل أبا عقبة احلارث بن عامر): ٣(وقال شيخنا الدمياطي 
كذا قال شيخنا، وخطأ ما يف صحيح البخاري يف مصرع خبيب بن عدي الشهيد من أنه قتل احلارث 

سروه به، وهو خبيب بن عدي بن مالك من االوس، ومل أجده مذكورا يوم بدر، فقتله آل احلارث ملا أ
  .يف البدريني رضي اهللا عنه

__________  



باب كراهية االستعانة يف الغزو : يف اجلهاد) ١٨١٧(، ومسلم ١٤٩، ٦٧ / ٦أخرجه أمحد ) ١(
باب : لسرييف ا) ١٨٥٨(باب يف املشرك يسهم له، والترمذي : يف اجلهاد) ٢٧٣٢(بكافر، وأبو داود 

االستعانة : باب: يف اجلهاد) ٢٨٣٢(يف أهل الذمة يغزون مع املسلمني هل يسهم هلم ؟، وابن ماجه 
  .إنا ال نستعني مبشرك: باب قوله صلى اهللا عليه وسلم: ٢٣٣ / ٢باملشركني، والدارمي 

  .٨٦ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .ؤمن بن خلف بن أيب احلسن بن شرفعبد امل:  فقال٨٧ترمجه املؤلف يف مشيخته، ورقة ) ٣(

  .العالمة، احلجة، شرف الدين أبو حممد الدمياطي، الشافعي، أحد االئمة االعالم، وبقية نقاد احلديث
واشتغل بدمياط، وأتقن الفقه، مث طلب احلديث، ورحل ومسع من عدة أشياخ بدمشق، ) ٦١٣(ولد سنة 

  .وحبران، واملوصل، واحلرمني
  .بالقاهرة) ٧٠٥( يف احلديث والعوايل، والفقه، تويف سنة وله تصانيف متقنة

(*)  

)١/٥٠٢(  

  

ابن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية أبو عبد الرمحن االنصاري من  *  عومي بن ساعدة- ٩٠
  .بين عمرو بن عوف

ى اهللا عليه بدري كبري، شهد العقبتني يف قول الواقدي، وشهد الثانية بال نزاع، وآخى رسول اهللا، صل
  ).١(بل بينه وبني حاطب بن أيب بلتعة : وسلم، بينه وبني عمر بن اخلطاب، وقال ابن إسحاق

عن السري بن عبد الرمحن، عن عباد بن محزة مسع جابرا مسع النيب، صلى اهللا : موسى بن يعقوب الزمعي
  ).٢" ( ساعدة نعم العبد من عباد اهللا والرجل من أهل اجلنة عومي بن: " عليه وسلم، يقول

  .كان أول من استنجى باملاء: وقيل
إن الرجلني الصاحلني اللذين : عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس: صاحل بن كيسان

  لقيا أبا بكر وعمر ومها يريدان سقيفة
__________  

، مشاهري ٧٤، ٤٤  /١: ، التاريخ الصغري٣٠ / ٢ / ٣: ، طبقات ابن سعد٤٢٢ / ٣: مسند أمحد(*) 
، ٣١٥ / ٤: ، أسد الغابة٩٥ / ٩: ، االستيعاب١١ / ٢: ، حلية االولياء١٠٧: ت: علماء االمصار

 ٧:  االصابة١٧٤ / ٨: ، ذيب التهذيب١٠٦٨: ، ذيب الكمال٤١ / ٢: ذيب االمساء واللغات
  .٣٠٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٨١/ 
  .٣١ / ٢ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(



 ٢ / ٣اده ضعيف لضعف موسى بن يعقوب، وجهالة السري بن عبد الرمحن وأخرجه ابن سعد إسن) ٢(
 /٣١.  

(*)  

)١/٥٠٣(  

  

  نريد إخواننا: أين تريدان ؟ قاال: بين ساعدة، فذكرا ما متاال عليه القوم، وقاال
  .من االنصار

 أما عومي بن ساعدة فأخربين عروة: ال عليكم أن ال تقربوهم، اقضوا أمركم، قال ابن شهاب: فقاال
  ).١(ومعن بن عدي 

   ].١٠٨: التوبة) [ ٢) (فيه رجال حيبون أن يتطهروا(عومي ممن نزلت فيه : وقيل
  ).٣(تويف عومي بن ساعدة يف خالفة عمر، وهو ابن مخس وستني سنة : قال ابن سعد

  .وقيل أصله بلوي: قلت
__________  

  .٣١ / ٢ / ٣إسناده صحيح، وأخرجه ابن سعد ) ١(
 من طريق حسني بن حممد، عن أيب أويس، عن شرحبيل، عن عومي ابن ٤٢٢ / ٣أخرج أمحد ) ٢(

إن اهللا تبارك وتعاىل قد : " ساعدة أنه حدثه، أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أتاهم يف مسجد قباء، فقال
واهللا يا : لواأحسن عليكم الثناء يف الطهور، يف قصة مسجدكم، فما الطهور الذي تطهرون به ؟ قا

رسول اهللا ما نعلم شيئا إال أنه كان لنا جريان من اليهود، وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا 
، مع العلم أن شرحبيل بن سعد قد ضعفه مالك، وابن ٤٥ / ١، وصححه، ابن خزمية "كما غسلوا 

  .معني، وأبو زرعة، ومل يوثقه غري ابن حبان
 طريق حممد بن شعيب بن شابور، عن عتبة بن أيب حكيم، عن طلحة بن  من١٥٥ / ١وأخرج احلاكم 

حدثين أبو أيوب، وجابر بن عبد اهللا، وأنس بن مالك االنصاريون عن رسول اهللا، : نافع، أنه حدث قال
فقال رسول اهللا، ) فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين(صلى اهللا عليه وسلم، يف هذه اآلية 

  .يا معشر االنصار إن اهللا قد أثىن عليكم خريا يف الطهور"  عليه وسلم، صلى اهللا
  .فما طهوركم هذا ؟ قالوا يا رسول اهللا، نتوضأ للصالة، والغسل من اجلنابة

  .ال: هل مع ذلك غريه قالوا: فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،
  .غري أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي باملاء

  ".هو ذاك : " الق



  .وصححه، ووافقه الذهيب، وهو شاهد ملا قبله
  .٢١٢ / ١" جممع الزوائد "  و ٣١ / ٢ / ٣، وابن سعد ٢٧٨ / ٣" الدر املنثور " وانظر 

  .٣١ / ٢ / ٣ابن سعد ) ٣(
(*)  

)١/٥٠٤(  

  

، أبو هو سلمان ابن االسالم: قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر) ع * ( قصة سلمان الفارسي- ٩١
  .عبد اهللا الفارسي سابق الفرس إىل االسالم، صحب النيب، صلى اهللا عليه وسلم وخدمه وحدث عنه

وروى عنه ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو الطفيل، وأبو عثمان النهدي، وشرحبيل بن السمط، وأبو 
 ظبيان حصني بن قرة سلمة بن معاوية الكندي، وعبد الرمحن بن يزيد النخعي، وأبو عمر زاذان، وأبو

  .جندب اجلنيب، وقرثع الضيب الكوفيون
  .له يف مسند بقي ستون حديثا، وأخرج له البخاري أربعة أحاديث، ومسلم ثالثة أحاديث

  .وكان لبيبا حازما، من عقالء الرجال وعبادهم ونبالئهم
 زارنا سلمان :عن عروة بن رومي، عن القاسم أيب عبد الرمحن حدثه قال: قال حيىي بن محزة القاضي

الفارسي فصلى االمام الظهر، مث خرج وخرج الناس، يتلقونه كما يتلقى اخلليفة، فلقيناه وقد صلى 
: بأصحابه العصر، وهو ميشي، فوقفنا نسلم عليه، فلم يبق فينا شريف إال عرض عليه أن يرتل به، فقال

  .جعلت على نفسي مريت هذه أن أنزل على بشري بن سعد
  .بريوت: أين مرابطكم ؟ قالوا: هو مرابط، فقال: عن أيب الدرداء، فقالوافلما قدم، سأل 
  .أال أحدثكم حديثا يذهب اهللا به عنكم عرض الرباط! يا أهل بريوت : فقال سلمان: فتوجه قبله، قال

  رباط يوم: " مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول
__________  

، تاريخ ١٨٩ / ٧: ، طبقات خليفة٥٤ / ٤: ات ابن سعد، طبق٤٤٤ - ٤٣٧ / ٥: مسند أمحد(*) 
 / ٤: ، اجلرح والتعديل٢٧١ - ٢٧٠: ، املعارف١٣٦ - ١٣٥ / ٤: ، التاريخ الكبري٩٠: خليفة
، تاريخ ٢٠٨ - ١٨٥ / ١: ، حلية االولياء٢٧٤: ت: ، مشاهري علماء االمصار٢٩٧ - ٢٩٦

  - ٤٨ / ١: أصبهان
 أسد ١ / ١٩٤ / ٧: ، ابن عساكر١٧١ - ١٦٣ / ١: داد، تاريخ بغ٢٢١ / ٤: ، االستيعاب٥٧
، دول ٥٢٣: ، ذيب الكمال٢٢٨ - ٢٢٦ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٤١٧ / ٢: الغابة

 / ٤: ، االصابة١٣٧ / ٤: ، ذيب التهذيب٣٣٤ - ٣٣٢ / ٩: ، جممع الزوائد٣١ / ١: االسالم



 / ١: ، شذرات الذهب٤٢١ / ١٣: ال، كرت العم١٤٧: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣ / ٥، و ٢٢٣
  .٢١١ - ١٩٠ / ٦: ، ذيب تاريخ ابن عساكر٤٤
(*)  

)١/٥٠٥(  

  

" وليلة كصيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري من فتنة القرب، وجرى له صاحل عمله إىل يوم القيامة 
)١.(  

ليب، أنبأنا عبد اهللا بن رفاعة، أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق، أنبأنا عبد القوي بن عبد العزيز االغ
أنبأنا أبو احلسن اخللعي، أنبأنا أبو حممد ابن النحاس، أنبأنا أبو حممد بن الورد، أنبأنا أبو سعيد بن عبد 

  ).ح(الرحيم، أنبأنا عبد امللك بن هشام، حدثنا زياد بن عبد اهللا، عن ابن إسحاق 
أنبأنا أبو القاسم : ، إجازة، أن حنبل بن عبد اهللا أخربهموأنبأنا أبو حممد بن قدامة، وأبو الغنائم بن عالن

الشيباين، أنبأنا أبو علي الواعظ، أنبأنا أبو بكر املالكي، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا 
وسهل بن ) ح(وحممد بن عبد اهللا بن منري وغريه، عن يونس بن بكري ) ح(يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أيب 

وحجاج بن قتيبة، ) ح(وعن حيىي بن آدم، عن عبد اهللا بن إدريس ) ح(نا حيىي بن أيب زائدة عثمان، حدث
حدثنا زفر بن قرة، مجيعهم عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن حممود بن لبيد، عن ابن 

قال كنت رجال فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها ي: حدثين سلمان الفارسي قال: عباس قال
  ).٢(هلا جي 

  .وكان أيب دهقاا
  وكنت أحب خلق اهللا إليه، فلم يزل يب حبه إياي حىت حبسين يف بيته كما حتبس اجلارية، فاجتهدت يف

  .اوسية حىت كنت قاطن النار الذي يوقدها ال يتركها ختبو ساعة
  وكانت

__________  
باب فضل الرباط يف سبيل اهللا، : مارةيف اال) ١٩١٣(إسناده حسن، ولكنه مرسل، وأخرجه مسلم ) ١(

باب فضل الرباط كالمها من طريق أيوب بن موسى، عن مكحول، عن :  يف اجلهاد٣٩ / ٦والنسائي 
  .شرحبيل بن السمط، عن سلمان

باب ما جاء يف فضل : يف اجلهاد) ١٦٦٥(وأخرجاه من طريق آخر عن سلمان، وأخرجه الترمذي 
  .ة، عن حممد بن املنكدر، عن سلمانالرباط، من طريق سفيان بن عيين



  .٢٠٢ / ٢" معجم البلدان " بالفتح وبالتشديد، مدينة ناحية أصبهان القدمية ) ٢(
(*)  

)١/٥٠٦(  

  

إين قد شغلت يف بنياين هذا اليوم عن ! يا بين : اليب ضيعة عظيمة، فشغل يف بنيان له يوما، فقال يل
  .ضيعيت، فاذهب فاطلعها، وأمرين ببعض ما يريد

ال حتتبس علي، فإنك إن احتبست علي كنت أهم إيل من ضيعيت، وشغلتين عن كل : فخرجت، مث قال
  .شئ من أمري

فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصوام فيها وهم يصلون، 
دخلت إليهم وكنت ال أدري ما أمر الناس حببس أيب إياي يف بيته، فلما مررت م، ومسعت أصوام، 

هذا واهللا خري من الدين : أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتين صلوام، ورغبت يف أمرهم، وقلت
أين أصل : الذي حنن عليه، فواهللا ما تركتهم حىت غربت الشمس، وتركت ضيعة أيب ومل آا، فقلت هلم

  .بالشام: هذا الدين ؟ قالوا
أين كنت ؟ ! أي بين : وشغلته عن عمله كله، فلما جئته قالمث رجعت إىل أيب وقد بعث يف طليب : قال

مررت بناس يصلون يف كنيسة هلم، فأعجبين ما رأيت ! يا أبة : أمل أكن عهدت إليك ما عهدت ؟ قلت
  .من دينهم، فواهللا ما زلت عندهم حىت غربت الشمس

  .ليس يف ذلك الدين خري، دينك ودين آبائك خري منه! بين ) ١(أي : قال
  !كال واهللا : قلت

  .إنه خلري من ديننا
  .فخافين، فجعل يف رجلي قيدا، مث حبسين يف بيته: قال
  .إذا قدم عليكم ركب من الشام جتار من النصارى، فأخربوين م: وبعثت إىل النصارى فقلت: قال

  .فقدم عليهم ركب من الشام
  .خربوينإذا قضوا حوائجهم، وأرادوا الرجعة، فأ: فأخربوين م، فقلت: قال
  .ففعلوا: قال

  .فألقيت احلديد من رجلي، مث خرجت معهم حىت قدمت الشام
  .االسقف يف الكنيسة: من أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا: فلما قدمتها، قلت

  إين قد رغبت يف هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أخدمك: فجئته، فقلت
__________  



  ".أيب " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
(*)  

)١/٥٠٧(  

  

  .يف كنيستك، وأتعلم منك، وأصلي معك
فادخل، فدخلت معه، فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا مجعوا إليه منها شيئا، : قال

اكترته لنفسه، ومل يعطه املساكني حىت مجع سبع قالل من ذهب وورق، فأبغضته بغضا شديدا ملا رأيته 
  .يصنع

إن هذا رجل سوء، يأمركم بالصدقة، ويرغبكم : ارى ليدفنوه، فقلت هلممث مات، فاجتمعت إليه النص
فيها، فإذا جئتم ا، كرتها لنفسه، ومل يعط املساكني، وأريتهم موضع كرته سبع قالل مملوءة، فلما رأوها 

  .واهللا ال ندفنه أبدا: قالوا
  .فصلبوه مث رموه باحلجارة

 أرى أنه أفضل منه، أزهد يف - يعين ال يصلي اخلمس -مث جاؤوا برجل جعلوه مكانه، فما رأيت رجال 
الدنيا، وال أرغب يف اآلخرة، وال أدأب ليال وارا، ما أعلمين أحببت شيئا قط قبله حبه، فلم أزل معه 

قد حضرك ما ترى من أمر اهللا، وإين واهللا ما أحببت شيئا قط ! يا فالن : حىت حضرته الوفاة، فقلت
   من توصيين ؟حبك، فماذا تأمرين وإىل

  .يا بين واهللا ما أعلمه إال رجال باملوصل، فائته، فإنك ستجده على مثل حايل: قال يل
  .فلما مات وغيب، حلقت باملوصل، فأتيت صاحبها، فوجدته على مثل حاله من االجتهاد والزهد

  .إن فالنا أوصاين إليك أن آتيك وأكون معك: فقلت له
  .فأقم أي بين: قال

  .ى مثل أمر صاحبه حىت حضرته الوفاةفأقمت عنده عل
إن فالنا أوصى يب إليك وقد حضرك من أمر اهللا ما ترى، فإىل من توصي يب ؟ وما تأمرين به ؟ : فقلت له

  .واهللا ما أعلم، أي بين، إال رجال بنصيبني: قال
  فلما دفناه، حلقت باآلخر، فأقمت عنده على مثل حاهلم حىت حضره

)١/٥٠٨(  

  



يب إىل رجل من أهل عمورية بالروم، فأتيته فوجدته على مثل حاهلم، واكتسبت حىت املوت، فأوصى 
  .كان يل غنيمة وبقريات

واهللا ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك ! أي بين : مث احتضر فكلمته إىل من يوصي يب ؟ قال
ىل أرض سبخة ذات خنل، وإن أن تأتيه، ولكن قد أظلك زمان نيب يبعث من احلرم، مهاجره بني حرتني إ

فيه عالمات ال ختفى، بني كتفيه خامت النبوه، يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة، فإن استطعت أن ختلص إىل 
  .تلك البالد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه

حتملوين إىل أرض العرب، : فلما واريناه، أقمت حىت مريب رجال من جتار العرب من كلب، فقلت هلم
  .نعم: يميت وبقرايت هذه ؟ قالواوأعطيكم غن

فأعطيتهم إياها ومحلوين، حىت إذا جاؤوا يب وادي القرى، ظلموين، فباعوين عبدا من رجل يهودي 
  .بوادي القرى

  .فو اهللا لقد رأيت النخل، وطمعت أن يكون البلد الذي نعت يل صاحيب
صاحيب، فخرج يب حىت قدمنا وما حقت عندي حىت قدم رجل من بين قريظة وادي القرى، فابتاعين من 

  .املدينة
  .فواهللا ما هو إال أن رأيتها، فعرفت نعتها

فأقمت يف رقي، وبعث اهللا نبيه، صلى اهللا عليه وسلم، مبكة ال يذكر يل شئ من أمره مع ما أنا فيه من 
 لفيها إذ الرق، حىت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قباء، وأنا أعمل لصاحيب يف خنلة له، فواهللا إين

قاتل اهللا بين قيلة، واهللا إم اآلن لفي قباء جمتمعون على رجل جاء من ! جاءه ابن عم له، فقال يا فالن 
  .مكة يزعمون أنه نيب

  . حىت ظننت السقطن على صاحيب- يقول الرعدة -فواهللا ما هو إال أن مسعتها فأخذتين العرواء 
  .ما هذا اخلرب ؟: ونزلت أقول

)١/٥٠٩(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

  .مالك وهلذا، أقبل على عملك: ين لكمة شديدة، وقالفرفع موالي يده فلكم
  .ال شئ، إمنا مسعت خربا، فأحببت أن أعلمه: فقلت

فلما أمسيت، وكان عندي شئ من طعام، فحملته وذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو 
ن الصدقة بلغين أنك رجل صاحل، وأن معك أصحابا لك غرباء، وقد كان عندي شئ م: بقباء، فقلت له

  .فرأيتكم أحق من ذه البالد، فهاك هذا، فكل منه
  .كلوا: فأمسك، وقال الصحابه: قال

  .هذه خلة مما وصف يل صاحيب: فقلت يف نفسي
إين قد رأيتك ال : مث رجعت، وحتول رسول اهللا إىل املدينة، فجمعت شيئا كان عندي مث جئته به فقلت

  .تأكل الصدقة، وهذه هدية
  .هذه خلتان:  صلى اهللا عليه وسلم وأكل أصحابه، فقلتفأكل رسول اهللا

  مث جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتبع جنازة وعلي مشلتان يل وهو يف
  .أصحابه، فاستدرت أنظر إىل ظهره هل أرى اخلامت الذي وصف

 اخلامت فلما رآين استدبرته عرف أين أستثبت يف شئ وصف يل، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إىل
  .فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي

  .حتول: فقال يل
فتحولت، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، فأعجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن 

  .يسمع ذلك أصحابه
  .مث شغل سلمان الرق حىت فاته مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدر وأحد



  .لمانكاتب يا س: مث قال رسول اهللا
  فكاتبت صاحيب على ثالث مئة خنلة

)١/٥١٠(  

  

  .أحييها له بالفقري وبأربعني أوقية
، فأعانوين بالنخل الرجل بثالثني ودية "أعينوا أخاكم : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحابه

  .، والرجل بعشرين، والرجل خبمس عشرة، حىت اجتمعت ثالث مئة ودية)١(
ففقرت هلا وأعانين "  سلمان ففقر هلا، فإذا فرغت فائتين أكون أنا أضعها بيدي اذهب يا: " فقال

  .أصحايب، حىت إذا فرغت منها، جئته وأخربته، فخرج معي إليها نقرب له الودي، ويضعه بيده
  .فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة

  .فأديت النخل، وبقي علي املال
  . عليه وسلم مبثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض املغازيفأيت رسول اهللا صلى اهللا

وأين تقع هذه : قلت" خذها فأد ا ما عليك : " ؟ فدعيت له، فقال" ما فعل الفارسي املكاتب : " فقال
  .خذها فإن اهللا سيؤدي ا عنك: يا رسول اهللا مما علي ؟ قال

ت، فشهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه فأخذا فوزنت هلم منها أربعني أوقية، وأوفيتهم حقهم وعتق
  ).٢(وسلم اخلندق حرا، مث مل يفتين معه مشهد 

زاد إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، فقال عن يزيد بن أيب حبيب، عن رجل من عبد القيس، عن 
  وأين تقع هذه من الذي: ملا قلت له: قال: سلمان

  ).٣" (خذها : " علي ؟ أخذها فقلبها على لسانه، مث قال
  ويف رواية ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن رجل

__________  
  .صغار الفسيل: مجع ودي: الودية) ١(
  .رجاله ثقات) ٢(

 / ٥وإسناده قوي فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أمحد وابن هشام وابن سعد، وأخرجه أمحد 
، ٤١٩ - ٤١٧ / ٢"  أسد الغابة "، واجلزري يف ٥٧ - ٥٣ / ١ / ٤، وابن سعد ٤٤٤ - ٤٤١

تاريخ " واخلطيب البغدادي يف ) ٦٠٦٥(برقم " الكبري "  والطرباين يف ٢٢١ - ٢١٤ / ١وابن هشام 
  .٣٣٦ / ٩" جممع الزوائد " ، وانظر ١٦٩ - ١٦٤ / ١" بغداد 



  . ويف سنده جهالة٣٣٦ / ٩" امع " ، وانظر ٢٢١ / ١، وابن هشام ٤٤٤ / ٥أخرجه أمحد ) ٣(
(*)  

)١/٥١١(  

  

حدثين من حدثه سلمان، أنه كان يف حديثه حني ساقه : من عبد القيس أنه مسع عمر بن عبد العزيز يقول
إذا رأيت رجال كذا وكذا من أرض الشام بني غيضتني، خيرج : لرسول اهللا أن صاحب عمورية قال له

ي االسقام، يدعو هلم، فيشفون، من هذه الغيضة إىل هذه الغيضة يف كل سنة مرة، يتعرضه الناس، ويداو
  .فائته، فسله عن الدين الذي يلتمس

  .فجئت حىت أقمت مع الناس بني تينك الغيضتني
فلما كان الليلة اليت خيرج فيها من الغيضة خرج وغلبين الناس عليه حىت دخل الغيضة االخرى، وتوارى 

أسأل عن دين إبراهيم : ما لك ؟ قلت: لمين إال منكبيه، فتناولته، فأخذت مبنكبيه، فلم يلتفت إيل، وقا
  .احلنيفية

  .عن شئ ما يسأل الناس عنه اليوم) ١(إنك لتسأل : قال
  .وقد أظلك نيب خيرج من عند هذا البيت الذي مبكة يأيت ذا الدين الذي تسأل عنه، فاحلق به

  .مث انصرف
  ).٢(يسى ابن مرمي لئن كنت صدقتين لقد لقيت وصي ع: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .تفرد به ابن إسحاق
  .النصبة: احلفرة، والودي: مالزمها، وبنو قيلة، االنصار، والفقري: وقاطن النار
: عن ابن إسحاق، حدثين عاصم، حدثين من مسع عمر بن عبد العزيز بنحو مما مر، وفيه: وقال يونس

  وقد أظلك نيب خيرج عند أهل هذا البيت،
__________  

  ".الضال "  يف املطبوع إىل حترفت) ١(
  .، وهذه الرواية كسابقتها فيها جهالة٢٢١ / ١، وابن هشام ٥٧ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(

(*)  

)١/٥١٢(  

  



  .ويبعث بسفك الدم
لئن كنت صدقتين يا سلمان لقد رأيت حواري : " فلما ذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ).١" (عيسى 
قرة الكندي، ) ٢(حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب : وسى، وعمرو العنقزي قاالعبيداهللا بن م

كان أيب من االساورة، فأسلمين يف الكتاب، فكنت أختلف وكان معي غالمان، فكانا : عن سلمان قال
ما أمل أكما أن تدخال علي أحدا، أو تعل: إذا رجعا، دخال على قس أو راهب، فأدخل معهما، فقال هلما

  .يب أحدا ؟ فكنت أختلف حىت كنت أحب إليه منهما
  .إين أحب أن أخرج من هذه االرض! يا سلمان : فقال يل

  .فأنا معك: قلت
احفر عند رأسي، فاستخرجت جرة من : فأتى قرية فرتهلا، وكانت امرأة ختتلف إليه، فلما حضر، قال

  .ضعها على صدري: دراهم، فقال
ومات فاجتمع القسيسون والرهبان، : ويل للقنائني، قال: ه، ويقولفجعل يضرب بيده على صدر: قال

  .إنه قد ترك ماال: ومهمت أن أحتمل املال، مث إن اهللا عصمين، فقلت هلم
  .هذا مال أبينا، كانت سريته ختتلف إليه: فوثب شبان من أهل القرية فقالوا

  .يا معشر القسيسني والرهبان، دلوين على عامل أكون معه: فقلت
  .ما نعلم أحدا أعلم من راهب حبمص: الواق

  .فأتيته فقصصت عليه
  .نعم: ما جاء بك إال طلب العلم ؟ قلت: فقال
فإين ال أعلم أحدا يف االرض أعلم من رجل يأيت بيت املقدس كل سنة يف هذا الشهر، وإن انطلقت : قال

  .وجدت محاره واقفا
  .جلست حىت خرجفانطلقت فوجدت محاره واقفا على باب بيت املقدس، ف

  .اجلس حىت أرجع إليك: فقصصت عليه، فقال
__________  

  .انظر ما قبله) ١(
  ".أيب " سقطت من املطبوع لفظة ) ٢(

(*)  

)١/٥١٣(  

  



  .نعم: وإنك هلا هنا بعد ؟ قلت: ما صنعت ؟ قال: فذهب فلم يرجع إىل العام املقبل، فقلت
جل خيرج بأرض تيماء، وهو نيب وهذا زمانه، وإن أعلم من ر) ١(فإين ال أعلم أحدا يف االرض : قال

  .خامت النبوة، وال يأكل الصدقة، ويأكل اهلدية: انطلقت اآلن وافقته، وفيه ثالث
  .خامت النبوة عند غرضوف كتفه، كأا بيضة محامة، لوا لون جلده

فسمعتهم يذكرون فانطلقت، فأصابين قوم من االعراب، فاستعبدوين فباعوين، حىت وقعت إىل املدينة، 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسألت أهلي أن يهبوا يل يوما ففعلوا

فخرجت، فاحتطبت، فبعته بشئ يسري، مث جئت بطعام اشتريته، فوضعته بني يدي رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم

  .صدقة: ما هذا ؟ فقلت: فقال
  .هذه واحدة: يزا، فقلتفأىب أن يأكل، وأمر أصحابه فأكلوا، وكان العيش يومئذ عز

  .مث أمكث ما شاء اهللا أن أمكث
  .هبوا يل يوما: مث قلت الهلي

فوهبوا يل يوما، فخرجت، فاحتطبت فبعته بأفضل مما كنت بعث به، يعين االول، فاشتريت به طعاما، مث 
  .جئت، فوضعته بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ما: فقال
  .هدية: هذا ؟ قلت

  .كلوا: قال
  .وأكل
  .هذه أخرى: قلت

  .مث قمت خلفه، فوضع رداءه، فرأيت عند غرضوف كتفه خامت النبوة
  .أشهد أنك رسول اهللا: فقلت
  .ما هذا ؟ فحدثته: فقال

إنه لن يدخل اجلنة إال : هذا الراهب أيف اجلنة هو، وهو يزعم أنك نيب اهللا ؟ قال! يا رسول اهللا : وقلت
  ".نفس مسلمة 

  . أنك نيبإنه أخربين: فقلت
  ).٢" (إنه لن يدخل اجلنة إال نفس مسلمة : " فقال

__________  
  ".يف االرض " سقط من املطبوع عبارة ) ١(
) ٦١٥٥" (الكبري "  والطرباين يف ٤٣٨ / ٥، وأخرج أمحد ٥٨ / ١ / ٤أخرجه بطوله ابن سعد ) ٢(

(*) =  



)١/٥١٤(  

  

اه أبو قالبة الرقاشي عن عبد اهللا بن رجاء، كالمها عن أيب كامل، ورو" مسنده " رواه االمام أمحد يف 
  .عن إسرائيل

حدثنا ابن هليعة، حدثنا يزيد بن أيب حبيب، حدثين السلم بن الصلت العبدي، عن أيب : سعيد بن أيب مرمي
كنت رجال من أهل جي، مدينة أصبهان، فأتيت رجال : الطفيل البكري أن سلمان اخلري حدثه قال

  .ما أعلم أحدا غري راهب باملوصل: أي الدين أفضل ؟ قال: ناس فسألتهيتحرج من كالم ال
حتملين إىل املدينة وأنا لك عبد ؟ فلما : فأتيت حجازيا، فقلت: فذهبت إليه، فكنت عنده، إىل أن قال

قدمت، جعلين يف خنله، فكنت أستقي كما يستقي البعري، حىت دبر ظهري وال أجد من يفقه كالمي، 
  .سيمر عليك بكرة: أين هذا الذي خرج ؟ قالت:  فارسية تستقي، فكلمتها فقلتحىت جاءت عجوز

  .فجمعت مترا، مث جئته وقربت إليه التمر
  ).١(أصدقة أم هدية ؟ : فقال

أنبأنا عبد اهللا بن أيب زياد القطواين : أبو إمساعيل الترمذي، وإسحاق بن إبراهيم بن مجيل وغريمها، قالوا
  مت، حدثنا موسى بن، حدثنا سيار بن حا)٢(

كنت ممن ولد : سعيد الراسيب، حدثنا أبو معاذ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن سلمان الفارسي، قال
  .برامهرمز وا نشأت، وأما أيب فمن أصبهان

__________  
  .اجلزء االخري منه= 

  .، وأبو قرة ال يعرف١٩٥ / ١، واحللية ٣٣٦ / ٩" جممع الزوائد " وانظر 
  .جاله ثقاتوباقي ر
  .هو لغة يف الغضروف: الغرضوف: وقوله

  .وغضروف الكتف رأس لوحه
  .ابن هليعة ضعيف، وسلم وأبو الطفيل ال يعرفان) ١(

  .١٩٣ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ٦٠٧٦" الكبري " وأخرجه الطرباين يف 
  . مل أعرفهرواه الطرباين وفيه من: ، وقال٣٤٠ - ٣٣٩ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 
  .آ / ١٩٩ / ٧وانظر ابن عساكر 

  ".العطواين " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
(*)  



)١/٥١٥(  

  

وكانت أمي هلا غىن، فأسلمتين إىل الكتاب، وكنت أنطلق مع غلمان من أهل قريتنا إىل أن دنا مين فراغ 
 يف طريقنا، فمررت ذات من الكتابة، ومل يكن يف الغلمان أكرب مين وال أطول، وكان مث جبل فيه كهف

  .يوم وحدي، فإذا أنا فيه برجل عليه ثياب شعر، ونعاله شعر، فأشار إيل، فدنوت منه
  .ال: أتعرف عيسى ابن مرمي ؟ قلت! يا غالم : فقال
  .هو رسول اهللا: قال

  .آمن بعيسى وبرسول يأيت من بعده امسه أمحد، أخرجه اهللا من غم الدنيا إىل روح اآلخرة ونعيمها
  .نعيم ال يفىن: ما نعيم اآلخرة ؟ قال: تقل

فرأيت احلالوة والنور خيرج من شفتيه، فعلقه فؤادي وفارقت أصحايب، وجعلت ال أذهب وال أجئ إال 
  .وحدي

وكانت أمي ترسلين إىل الكتاب، فانقطع دونه، فعلمين شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن 
:  رسول اهللا، واالميان بالبعث، وعلمين القيام يف الصالة، وكان يقول يلعيسى رسول اهللا، وحممدا بعده

إذا قمت يف الصالة فاستقبلت القبلة، فاحتوشتك النار، فال تلتفت، وإن دعتك أمك و أبوك، فال 
  تلتفت، إال أن يدعوك رسول من رسل اهللا، وإن دعاك وأنت يف

  .فريضة، فاقطعها، فإنه ال يدعوك إال بوحي
طول القنوت أمان على الصراط، وطول :  بطول القنوت، وزعم أن عيسى عليه السالم قالوأمرين

ال تكذبن مازحا وال جادا حىت يسلم عليك مالئكة اهللا، وال : السجود أمان من عذاب القرب، وقال
  .اهللا يف طمع وال غضب، ال حتجب عن اجلنة طرفة عني) ١(تعصني 

هللا الذي خيرج من جبال امة فآمن به، واقرأ عليه السالم مين، إن أدركت حممد بن عبد ا: مث قال يل
  فإنه بلغين أن عيسى ابن مرمي عليه السالم

__________  
  ".وال تغضنب " تصحفت يف املطبوع إىل ) ١(

(*)  

)١/٥١٦(  

  

  .من سلم على حممد رآه أو مل يره، كان له حممد شافعا ومصافحا: قال
  .فدخل حالوة االجنيل يف صدري



إنه : إنك قد أحببتين وأحببتك، وإمنا قدمت بالدكم هذه! أي بين : فأقام يف مقامه حوال، مث قال: قال
كان يل قريب، فمات، فأحببت أن أكون قريبا من قربه أصلي عليه وأسلم عليه، ملا عظم اهللا علينا يف 

، فقد قطعين، وإنه قد بدا من وصل قرابته، وصلين، ومن قطع قرابته: االجنيل من حق القرابة، يقول اهللا
  .يل الشخوص من هذا املكان، فإن كنت تريد صحبيت فأنا طوع يديك

  .عظمت حق القرابة وهنا أمي وقرابيت: قلت
إن اهللا يصلح : إن كنت تريد أن اجر مهاجر إبراهيم عليه السالم فدع الوالدة والقرابة، مث قال: قال

  .بينك وبينهم حىت ال تدعو عليك الوالدة
: فخرجت معه، فأتينا نصيبني، فاستقبله اثنا عشر من الرهبان يبتدرونه ويبسطون له أرديتهم، وقالوا

  .مرحبا بسيدنا وواعي كتاب ربنا
  .إن كنتم تعظموين لتعظيم جالل اهللا، فأبشروا بالنظر إىل اهللا: فحمد اهللا، ودمعت عيناه وقال

   فاستوصوا ذاإين أريد أن أتعبد يف حمرابكم هذا شهرا،: مث قال
  .الغالم فإين رأيته رقيقا، سريع االجابة

لو تعرضت : فمكث شهرا ال يلتفت إيل وجيتمع الرهبان خلفه يرجون أن ينصرف وال ينصرف، فقالوا
أنت ضعيف، غريب، ابن سبيل، وهو نازل علينا، فال نقطع : أنتم أعظم عليه حقا مين، قالوا: له، فقلت

  .أنا نستثقلهعليه صالته خمافة أن يرى 
مالك يا بين ؟ جائع أنت ؟ عطشان أنت ؟ مقرور أنت : فعرضت له فارتعد، مث جثا على ركبتيه، مث قال

  .بل أطعت هؤالء العلماء: ؟ اشتقت إىل أهلك ؟ قلت
يقول من أطاع العلماء فاسدا كان أو مصلحا، فمات : ال، قال: أتدري ما يقول االجنيل ؟ قلت: قال

  .ا يل أن أتوجه إىل بيت املقدسفهو صديق، وقد بد
  فجاء العلماء،

)١/٥١٧(  

  

  .إن االجنيل حدثين أنه من هم خبري فال يؤخره: يا سيدنا امكث يومك حتدثنا وتكلمنا، قال: فقالوا
أوصيكم أال حتتقروا معصية اهللا، وال تعجبوا : فقام فجعل العلماء يقبلون كفيه وثيابه، كل ذلك يقول

  .حبسنة تعملوا
شى ما بني نصيبني واالرض املقدسة شهرا ميشي اره، ويقوم ليله حىت دخل بيت املقدس، فقام شهرا فم

  .يصلي الليل والنهار
  .فاجتمع إليه علماء بيت املقدس، فطلبوا إيل أن أتعرض له



  .ففعلت
فحالوا فانصرف إيل، فقال يل كما قال يف املرة االوىل، فلما تكلم، اجتمع حوله علماء بيت املقدس، 

إين أريد أن أضع رأسي ! أي بين : بيين وبينه يومهم وليلتهم حىت أصبحوا، فملوا وتفرقوا، فقال يل
  .قليال، فإذا بلغت الشمس قدمي فأيقظين

  .وبينه وبني الشمس ذراعان: قال
  .فبلغته الشمس، فرمحته لطول عنائه وتعبه يف العبادة، فلما بلغت الشمس سرته استيقظ حبرها

  .رمحتك لطول عنائك: مالك مل توقظين ؟ قلت: فقال
  إين ال أحب: قال

إين أريد ! أن تأيت علي ساعة ال أذكر اهللا فيها وال أعبده، أفال رمحتين من طول املوقف ؟ أي بين 
  .الشخوص إىل جبل فيه مخسون ومئة رجل أشرهم خري مين

  .نعم: أتصحبين ؟ قلت
  .فقام فتعلق به أعمى على الباب

  .أبا الفضل خترج ومل أصب منك خريا، فمسح يده على وجهه، فصار بصريايا : فقال
  .من علي من اهللا عليك باجلنة: فوثب مقعد إىل جنب االعمى، فتعلق به فقال

  .فمسح يده عليه
  .فقام فمضى
  .يعين الراهب

  .فقمت أنظر ميينا ومشاال ال أرى أحدا
  .سوح، فجلست حىت انصرففدخلت بيت املقدس فإذا أنا برجل يف زاوية عليه امل

  يا عبد اهللا ما: فقلت

)١/٥١٨(  

  

) ١(نعم، وودت أين ال أموت حىت أراه، أما : أتعرف أبا الفضل ؟ قال: فذكر امسه، فقلت: امسك ؟ قال
: إنه هو الذي من علي ذا الدين، فأنا أنتظر نيب الرمحة الذي وصفه يل خيرج من جبال امة، يقال له

، يركب اجلمل واحلمار والفرس والبغلة، ويكون احلر واململوك عنده سواء، وتكون حممد بن عبد اهللا
الرمحة يف قلبه وجوارحه، لو قسمت بني الدنيا كلها مل يكن هلا مكان، بني كتفيه كبيضة احلمامة عليها 

 توجه حيث شئت فإنك املنصور،: اهللا وحده ال شريك له، حممد رسول اهللا، وظاهرها: مكتوب باطنها
  .يأكل اهلدية، وال يأكل الصدقة، ليس حبقود وال حسود، وال يظلم معاهدا وال مسلما



  .لعلي أقدر على صاحيب، فمشيت غري بعيد، فالتفت ميينا ومشاال ال أرى شيئا: فقمت من عنده فقلت
  .فمر يب أعراب من كلب، فاحتملوين حىت أتوا يب يثرب، ومسوين ميسرة

  .خليسة بثالث مئة درهم: كالمي، فاشترتين امرأة يقال هلافجعلت أناشدهم، فال يفقهون 
  أصلي لريب وأعبده، وأسف: ما حتسن ؟ قلت: فقالت
  .اخلوص
  .رب حممد: ومن ربك ؟ قلت: قالت
ذاك مبكة، ولكن عليك ذه النخلة، وصل لربك ال أمنعك، وسف اخلوص، واسع على ! وحيك : قالت

  .عبادة يعطك سؤلكبنايت، فإن ربك يعين إن تناصحه يف ال
فمكثت عندها ستة عشر شهرا حىت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، فبلغين ذلك وأنا يف 

  ).٢(أقصى املدينة يف زمن اخلالل 
  فانتقيت شيئا من اخلالل، فجعلته يف ثويب، وأقبلت أسأل عنه، حىت دخلت عليه وهو يف مرتل أيب

__________  
  . املطبوعمن" أما " سقطت ) ١(
  .اخلابية: عود خيلل به الثوب واالسنان، واحلب: اخلالل) ٢(

  (*)فارسي معرب 

)١/٥١٩(  

  

أيوب، وقد وقع حب هلم فانكسر، وانصب املاء، فقام أبو أيوب وامرأته يلتقطان املاء بقطيفة هلما ال 
  .يكف على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وب ؟ فأخربهما تصنع يا أبا أي: فخرج رسول اهللا فقال
  .لك ولزوجتك اجلنة: فقال
  .هذا واهللا حممد رسول الرمحة: فقلت

  .فسلمت عليه، مث أخذت اخلالل فوضعته بني يديه
  .صدقة: ما هذا يا بين ؟ قلت: فقال
  .إنا ال نأكل الصدقة: قال

  .هذه هدية: فأخذته وتناولت إزاري وفيه شئ آخر، فقلت
  .مملوك: أحر أنت أم مملوك ؟ قلت: قالفأكل وأطعم من حوله، مث نظر إيل، ف

  .ومل وصلتين ذه اهلدية ؟: قال



  .كان يل صاحب من أمره كذا، وصاحب من أمره كذا، فأخربته بأمرمها: قلت
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى (أما إن صاحبيك من الذين قال اهللا : قال

  .بني كتفيك) ١(نعم، إال شيئا : ربك ؟ قلتاآلية، ما رأيت يف ما خ...) عليهم
  فألقى ثوبه، فإذا اخلامت، فقبلته،

  .أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا: وقلت
يقول لك حممد إما أن تعتقي : اذهب إىل خليسة، فقل هلا: أنت سلمان، ودعا عليا، فقال! يا بين : فقال

  .تههذا، وإما أن أعتقه فإن احلكمة حترم عليك خدم
  .يا رسول اهللا: قلت

  .أشهد أا مل تسلم
  .يا سلمان، أوال تدري ما حدث بعدك ؟ دخل عليها ابن عمها فعرض عليها االسالم فأسلمت: قال

  فانطلق علي، وإذا هي تذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخربها علي،
__________  

  ".االنباء " يف املطبوع إىل " إال شيئا " حترفت ) ١(
(*)  

)١/٥٢٠(  

  

  .إن شئت فأعتقه، وإن شئت فهو لك: انطلق إىل أخي، تعين النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقل له: فقالت
  .فكنت أغدو وأروح إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتعولين خليسة: قال

  .انطلق بنا نكافئ خليسة: فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم
شرة يوما يف حائطها يعلمين وأعينه، حىت غرسنا هلا ثالث مئة فسيلة، فكان رسول فكنت معه مخسة ع

اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اشتد عليه حر الشمس وضع على رأسه مظلة يل من صوف، فعرق فيها 
مرارا، فما وضعتها بعد على رأسي إعظاما له، وإبقاء على رحيه، وما زلت أخبأها وينجاب منها حىت 

  .ها أربع أصابع، فغزوت مرة، فسقطت مينبقي من
  .هذا احلديث شبه موضوع، وأبو معاذ جمهول وموسى

حدثنا إسحاق بن بشر، حدثين أبو عبيد اهللا التيمي، عن ابن هليعة، عن أيب : إمساعيل بن عيسى العطار
  .أخربنا عن إسالمك: قيل لسلمان: قبيل قال

ت، وحشر الناس على صورهم، وحشر اوس على صور كنت جموسيا، فرأيت كأن القيامة قد قام: قال
  .الكالب، ففزعت



  فرأيت من القابلة أيضا أن الناس حشروا على صورهم، وأن اوس حشروا على صور
  .اخلنازير

  .فتركت ديين، وهربت وأتيت الشام
  .فوجدت يهودا، فدخلت يف دينهم، وقرأت كتبهم، ورضيت بدينهم وكنت عندهم حججا

 يرى النائم أنا الناس حشروا، وأن اليهود أيت م، فسلخوا، مث ألقوا يف النار فشووا، مث فرأيت فيما
  .أخرجوا، فبدلت جلودهم، مث أعيدوا يف النار

  .فانتبهت وهربت من اليهودية
  .فأتيت قوما نصارى، فدخلت يف دينهم، وكنت معهم يف شركهم، فكنت عندهم حججا

: اعرب هذا، فقال صاحب الصراط: ى الصراط على النار فقالفرأيت كأن ملكا أخذين فجاء يب عل
  .انظروا، فإن كان دينه النصرانية، فألقوه يف النار

  .فانتبهت وفزعت
  مث استعربت راهبا كان

)١/٥٢١(  

  

  .إن الذي أنت عليه دين امللك، ولكن عليك باليعقوبية: صديقا يل، فقال
يبني يرى رأي اليعقوبية، فكنت عندهم حججا، فرفضت ذلك، وحلقت باجلزيرة، فلزمت راهبا بنص

فرأيت فيما يرى النائم أن إبراهيم خليل الرمحن قائم عند العرش مييز من كان على ملته، فيدخله اجلنة، 
  .ومن كان على غري ملته، ذهبوا به إىل النار

ذي تطلبه ليس إن ال: فهربت من ذلك الراهب، وأتيت راهبا له مخسون ومئة سنة وأخربته بقصيت، فقال
هو اليوم على ظهر االرض، ذاك دين احلنفية وهو دين أهل اجلنة، وقد اقترب، وأظلك زمانه، نيب يثرب 

  .يدعو إىل هذا الدين
مكتوب يف العرش حممد، ويف االجنيل أمحد، ويوم : له مخسة أمساء: ما اسم هذا الرجل ؟ قال: قلت

وهو من ولد إمساعيل، وهو قرشي، فسرد ! جلنة حامد القيامة حممود، وعلى الصراط محاد، وعلى باب ا
  .كثريا من صفته صلى اهللا عليه وسلم

فلما أسلمت قبل : فسرت يف الربية، فسبتين العرب، واستخدمتين سنني، فهربت منهم، إىل أن قال: قال
  علي رأسي، وكساين أبو بكر ما كان

  ".يا سلمان أنت موىل اهللا ورسوله : " عليه، إىل أن قال
  .ابن هليعة والتيمي) ١(وهو منكر، يف إسناده كذاب وهو إسحاق مع إرساله ووهن 



حدثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن أيب مالك، وعن ) ٣(حدثنا عمرو بن محاد القناد ): ٢(مسويه 
أيب صاحل، عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  اآلية يف أصحاب سلمان نزلت، وكان من أهل جند...) إن الذين آمنوا والذين هادوا: (قولهوسلم يف 
__________  

  ".ووهنه " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".وبه " يف املطبوع ) ٢(
  ".هناد " يف املطبوع إىل " قناد " حترفت ) ٣(

(*)  

)١/٥٢٢(  

  

له ومواخيا، وكانا يركبان إىل الصيد، فبينما مها يف سابور، وكان من أشرافهم، وكان ابن امللك صديقا 
ما : الصيد إذ رفع هلما بيت من عباء، فأتياه، فإذا مها برجل بني يديه مصحف يقرأ فيه، ويبكي، فسأاله

  .الذي يريد أن يعلم هذا ال يقف موقفكما، فانزال: هذا ؟ قال
أن ال تزين وال : عته، وى عن معصيته، فيههذا كتاب جاء من عند اهللا أمر فيه بطا: فرتال إليه، فقال

  .تسرق، وال تأخذ أموال الناس بالباطل، فقص عليهما ما فيه، وهو االجنيل
  .إن ذبيحة قومكما عليكما حرام: فتابعاه فأسلما، وقال

ومل يزل معهما يتعلمان منه حىت كان عيد للملك فجعل طعاما، مث مجع الناس واالشراف، وأرسل إىل ابن 
  .لك، فدعاه ليأكلامل

  .إين عنك مشغول: فأىب، وقال
  .فلما أكثر عليه، أخرب أنه ال يأكل من طعامهم

  .من أخربك ذا ؟ فذكر له الراهب: فقال له امللك
  .صدق ابنك: فطلب الراهب وسأله، فقال

  لوال أن الدم: فقال
  .عظيم لقتلتك

  .اخرج من أرضنا، فأجله أجال
  .نتما صادقني، فأنا يف بيعة يف املوصل مع ستني رجال نعبد اهللا، فائتوناإن ك: فقمنا نبكي عليه، فقال

  .فخرج، وبقي سلمان وابن امللك
  .نعم: انطلق بنا، وابن امللك يقول: فجعل سلمان يقول البن امللك



  .فجعل يبيع متاعه يريد اجلهاز، وأبطأ، فخرج سلمان حىت أتاهم، فرتل على صاحبه وهو رب البيعة
، وأنا خائف أن تفتر، فارفق )١(إنك غالم حدث : ن معه جيتهد يف العبادة، فقال له الشيخفكان سلما

  .خل عين: بنفسك، قال
  تعلم أن هذه البيعة يل، ولو شئت أن: مث إن صاحب البيعة دعاه، فقال

__________  
  ".حديث " تصحفت يف املطبوع إىل ) ١(

(*)  

)١/٥٢٣(  

  

ضعف عن عبادة هؤالء، وأنا أريد أن أحتول إىل بيعة أهلها أهون أخرج هؤالء، لفعلت، ولكين رجل أ
  .عبادة، فإن شئت أن تقيم ها هنا، فأقم

فأقام ا يتعبد معهم، مث إن شيخه أراد أن يأيت بيت املقدس، فدعا سلمان، وأعلمه، فانطلق معه، فمروا 
  .يا سيد الرهبان ارمحين: مبقعد على الطريق، فنادى

اخرج فاطلب العلم، فإنه حيضر املسجد علماء أهل : ى بيت املقدس، فقال لسلمانفلم يكلمه حىت أت
  .االرض

أرى اخلري كله قد ذهب : مالك ؟ قال: فخرج سلمان يسمع منهم، فخرج يوما حزينا، فقال له الشيخ
  .به من كان قبلنا من االنبياء وأتباعهم

منه، وهذا زمانه، وال أراين أدركه، ) ١(بعا أجل، ال حتزن فإنه قد بقي نيب ليس من نيب بأفضل ت: قال
  .ولعلك تدركه

  .وهو خيرج يف أرض العرب، فإن أدركته فآمن به
  .فأخربين عن عالمته: قال
  خمتوم يف ظهره خبامت: قال

  .النبوة، يأكل اهلدية، وال يأكل الصدقة
  .مث رجعا حىت بلغا مكان املقعد

، فأخذ بيده، مث رفعه، فضرب به )٢(، فعطف إليه محاره يا سيد الرهبان، ارمحين يرمحك اهللا: فنادامها
، وسار الراهب، فتغيب عن سلمان )٣(قم بإذن اهللا، فقام صحيحا يشتد : االرض ودعا له، فقال

  .وتطلبه سلمان
نعم، راعي الصرمة : هل رأيتما الراهب ؟ فأناخ أحدمها راحلته وقال: ، فقال)٤(فلقيه رجالن من كلب 



  .ق به إىل املدينةهذا فانطل) ٥(
__________  

  ".نبيا " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".جاره " يف املطبوع إىل " محاره " حترفت ) ٢(
  ".يسري " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".كليب " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
  .القطعة من االبل ما بني العشرة إىل االربعني: والصرمة) ٥(

  .حمقق املطبوع مكاا فارغاواجلمع صرم، وقد ترك 
(*)  

)١/٥٢٤(  

  

  .فأصابين من احلزن شئ مل يصبين قط: قال سلمان
فاشترته امرأة من جهينة، فكان يرعى عليها هو وغالم هلا يتراوحان الغنم، وكان سلمان جيمع الدراهم 

  .ينتظر خروج حممد صلى اهللا عليه وسلم
أقم يف الغنم : أنه قدم املدينة رجل يزعم أنه نيب ؟ فقالأشعرت : فبينما هو يرعى إذ أتاه صاحبه، فقال

حىت آيت، فهبط إىل املدينة، فنظر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ورأى خامت النبوة، مث انطلق فاشترى 
: ما هذا ؟ قال: بدينار بنصفه شاة فشواها، وبنصفه خبزا وأتى به، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  "حاجة يل ا ال " صدقة، قال 
  .أخرجها يأكلها املسلمون

  .هذا هدية، فأكال مجيعا: ، فقال)١(مث انطلق فاشترى بدينار آخر خبزا وحلما، فأتى به 
  .كانوا يصومون ويصلون، ويشهدون أنك ستبعث: وأخربه سلمان خرب أصحابه، فقال

  .، فاشتد ذلك على سلمان"هم من أهل النار ! يا سلمان : " فقال
  .لو أدركوك صدقوك واتبعوك:  قالوقد كان
   ].٦٢: البقرة[ اآلية ) ٢) (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني: (فأنزل اهللا

حدثنا حيىي بن جعفر، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا حامت بن : قاال: احلسن بن يعقوب البخاري، واالصم
جلني من أهل الكوفة كانا له صديقني، فأتياه أيب صغرية، عن مساك بن حرب، عن زيد بن صوحان أن ر

  ليكلم هلما
__________  



  .سقطت من املطبوع" فأتى به ) " ١(
  .آ / ١٩٤ / ٧انظر ابن عساكر ) ٢(

  .وما بعدها
:  من طريق موسى بن هارون، عن عمرو، عن أسباط بن نصر، عن السدي٣٢١ / ١وأخرجه الطرباين 

  ...(*)نزلت هذه

)١/٥٢٥(  

  

يحدثهما حديثه، فأقبال معه، فلقوا سلمان باملدائن أمريا، وإذا هو على كرسي، وإذا خوص بني سلمان، ل
  .يديه وهو يرتقه

كنت يتيما من : يا أبا عبد اهللا، كيف كان بدء إسالمك ؟ قال: فسلمنا عليه وقعدنا، فقال له زيد: قاال
ن يف كنفه، وكان يل أخ أكرب مين، رامهرمز، وكان ابن دهقاا خيتلف إىل معلم يعلمه، فلزمته الكو

وكان مستغنيا بنفسه، وكنت غالما، وكان إذا قام من جملسه تفرق من حيفظهم، فإذا تفرقوا، خرج فقنع 
  .رأسه بثوبه مث صعد اجلبل، كان يفعل ذلك غري مرة متنكرا

  .منك شئأنت غالم، وأخاف أن يظهر : إنك تفعل كذا وكذا، فلم ال تذهب يب معك ؟ قال: فقلت له
  .ال ختفف: قلت
  :قال

هلم عبادة وصالح، يزعمون أنا عبدة النريان وعبدة االوثان، وأنا ) ١(فإن يف هذا اجلبل قوما يف برطيل 
  .على غري دينهم

ال أقدر على ذلك حىت أستأمرهم، أخاف أن يظهر منك شئ، فيعلم، : فاذهب يب معك إليهم، قال: قلت
غالم عندي : لن يظهر مين ذلك، فاستأمرهم، فقال: لى يدي، قلتأو فيقتل القوم، فيكون هالكهم ع

  .يتيم أحب أن يأتيكم ويسمع كالمكم
ائتين يف الساعة اليت رأيتين أخرج فيها، وال يعلم بك : فقال يل: أرجو، قال: إن كنت تثق به، قال: قالوا
  .أحد

وهم ستة أو : أراه قال: عاصمفلما كانت الساعة تبعته، فصعد اجلبل، فانتهينا إليهم، قال علي بن 
وكأن الروح قد خرج منهم من العبادة، يصومون النهار، ويقومون الليل، ويأكلون عند : سبعة، قال

  .السحر ما وجدوا
فقعدنا إليهم، فتكلموا، فحمدوا اهللا، وذكروا من مضى من االنبياء والرسل حىت خلصوا إىل ذكر 

  .عيسى



ر له ما كان يفعل من إحياء املوتى، وخلق الطري، وإبراء االكمه بعث اهللا عيسى رسوال، وسخ: فقالوا
  واالبرص، وكفر به قوم، وتبعه قوم، وإمنا كان عبد اهللا ورسوله ابتلى به

__________  
  .القلة والصومعة، وهي سريانية معربة: الربطيل) ١(

(*)  

)١/٥٢٦(  

  

  .خلقه
، وإن بني يديك جنة ونارا إليها تصري، وإن هؤالء يا غالم إن لك لربا، وإن لك ملعادا: وقالوا قبل ذلك

  .الذين يعبدون النريان أهل كفر وضاللة ليسوا على دين
فلما حضرت الساعة اليت ينصرف فيها الغالم، انصرفت معه، مث غدونا إليهم، فقالوا مثل ذلك 

  .وأحسن، ولزمتهم
  . نصنع، فصل ومن وكل واشربإنك غالم، وإنك ال تستطيع أن تصنع كما! يا سلمان : فقالوا يل

  قد! يا هؤالء : فاطلع امللك على صنيع ابنه، فركب يف اخليل حىت أتاهم يف برطيلهم فقال
جاورمتوين، فأحسنت جواركم، ومل تروا مين سوءا، فعمدمت إىل ابين، فأفسد متوه علي، قد أجلتكم ثالثا، 

  .فإن قدرت بعدها عليكم، أحرقت عليكم برطيلكم
  .، وكف ابنه عن إتيامنعم: قالوا

فإنك تعرف أن هذا الدين دين اهللا، وأن أباك على غري دين، فال تبع آخرتك بدنيا ! اتق اهللا : فقلت له
  .غريك
  .عليهم) ١(هو كما تقول، وإمنا أختلف عن القوم بقيا : قال
ا رأيت، فاتق اهللا، واعلم يا سلمان، قد كنا حنذر م: فأتيتهم يف اليوم الذي أرادوا أن يرحتلوا، فقالوا: قال

  .أن الدين مان أوصيناك به
  .فال خيدعنك أحد عن دينك

  .قلت ما أنا مبفارقكم
  .فخذ شيئا تأكله فإنك ال تستطيع ما نستطيع حنن: قالوا

  .ففعلت
ولقيت أخي، فعرضت عليه بأين أمشي معهم، فرزق اهللا السالمة حىت قدمنا املوصل، فأتينا بيعة، فلما 

كنا يف بالد ال يذكرون اهللا تعاىل، ا عبدة النريان، : " أين كنتم ؟ قالوا: ا م وقالوادخلوا أحفو



  .فطردنا، فقدمنا عليكم
  إن ها هنا قوما يف هذه اجلبال هم أهل! يا سلمان : فلما كان بعد، قالوا
__________  

  .كلمة غري ظاهرة: ترك مكاا فارغا يف املطبوع، وقال يف اهلامش) ١(
(*)  

)١/٥٢٧(  

  

  .دين، وإنا نريد لقاءهم، فكن أنت ها هنا
  .ما أنا مبفارقكم: قلت

  .فخرجوا وأنا معهم، فأصبحوا بني جبال، وإذا ماء كثري وخبز كثري، وإذا صخرة، فقعدنا عندها
فلما طلعت الشمس، خرجوا من بني تلك اجلبال، خيرج رجل رجل من مكانه كأن االرواح قد انتزعت 

  .كنا يف بالد فيها عبدة نريان: أين كنتم ؟ قالوا: وا فرحبوا م وحفوا، وقالوامنهم، حىت كثر
  .صحبنا من تلك البالد: ما هذا الغالم ؟ وطفقوا يثنون علي، وقالوا: فقالوا

  فواهللا إم لكذلك إذ طلع عليهم رجل من كهف، فجاء فسلم، فحفوا به، وعظمه أصحايب،
  . ما هذا الغالم ؟ فأثنوا علي:أين كنتم ؟ فأخربوه، فقال: وقال

فحمد اهللا وأثىن عليه، وذكر رسله، وذكر مولد عيسى ابن مرمي، وأنه ولد بغري ذكر، فبعثه اهللا رسوال، 
وأجرى على يديه إحياء املوتى، وأنه خيلق من الطني كهيئة الطري، فينفخ فيه، فيكون طريا بإذن اهللا، 

ثه رسوال إىل بين إسرائيل، فكفر به قوم، وآمن به قوم، إىل أن وأنزل عليه االجنيل، وعلمه التوراة، وبع
  .فالزموا ما جاء به عيسى، وال ختالفوا، فيخالف بكم: قال

  .من أراد أن يأخذ من هذا شيئا، فليأخذ: مث قال
فجعل الرجل يقوم فيأخذ اجلرة من املاء والطعام والشئ، فقام إليه أصحايب الذين جئت معهم، فسلموا 

: الزموا هذا الدين وإياكم أن تفرقوا، واستوصوا ذا الغالم خريا، وقال يل: وعظموه، وقال هلمعليه، 
  .هذا دين اهللا الذي تسمعين أقوله، وما سواه الكفر! يا غالم 

  .ما أنا مبفارقك: قلت
  .إنك ال تستطيع أن تكون معي، إين ما أخرج من كهفي هذا إال كل يوم أحد: قال
  .رقكما أنا مبفا: قلت

  .يا أبا فالن إن هذا لغالم وخياف عليه: قال له أصحابه
  .أنت أعلم: قال يل



  .فإين ال أفارقك: قلت
خذ من هذا الطعام ما يكفيك لالحد اآلخر، وخذ من املاء ما ! يا غالم : فبكى أصحايب لفراقي، فقال

  (*)تكتفي به، ففعلته، فما رأيته نائما وال طاعما إال راكعا 

)١/٥٢٨(  

  

  .ساجدا إىل االحد اآلخرو
  .خذ جرتك هذه وانطلق: فلما أصبحنا قال

فخرجت أتبعه حىت انتهينا إىل الصخرة، وإذا هم قد خرجوا من تلك اجلبال ينتظرون خروجه، فعدوا، 
الزموا هذا الدين، وال تفرقوا، واذكروا اهللا، واعلموا أن عيسى كان عبد اهللا أنعم : وعاد يف حديثه وقال

  .كيف وجدت هذا الغالم ؟ فأثىن علي: واعلى، فقال
  .وإذا خبز كثري وماء كثري، فأخذوا ما يكفيهم وفعلت

  .فتفرقوا يف تلك اجلبال، ورجعنا إىل الكهف
  فلبثنا ما شاء اهللا خيرج كل أحد

  .وحيفون به
جلي، إنه قد كرب سين، ورق عظمي، واقترب أ! يا هؤالء : فخرج يوما فحمد اهللا تعاىل ووعظهم، مث قال

وإنه ال عهد يل ذا البيت مذ كذا وكذا، وال بد من إتيانه، فاستوصوا ذا الغالم خريا، فإين رأيته ال 
  .بأس به

أنت كبري، وأنت وحدك، فال نأمن أن يصيبك الشئ ولسنا عندك، ما أحوج ما : فجزع القوم، وقالوا
  .كنا إليك

  .ما أنا مبفارقك: ال تراجعوين، فقلت: قال
قد رأيت حايل وما كنت عليه، وليس هذا كذلك، أنا أمشي أصوم النهار، وأقوم ! سلمان يا : قال

  .الليل، وال أستطيع أن أمحل معي زادا وال غريه، وأنت ال تقدر على هذا
  .ما أنا مبفارقك: قلت
  .أنت أعلم: قال

صل أنت، ومن، : الوبكوا وودعوه، واتبعته يذكر اهللا وال يلتفت، وال يقف على شئ، حىت إذا أمسينا ق
  .وقم، وكل، واشرب

مث قام يصلي حىت إذا انتهينا إىل بيت املقدس، وكان ال يرفع طرفه إىل السماء، فإذا على باب املسجد 
  .قد ترى حايل، فتصدق علي بشئ فلم يلتفت إليه، ودخل املسجد! يا عبد اهللا : مقعد، فقال



  .فجعل يتبع أمكنة يصلي فيها
مل أمن مذ كذا وكذا، فإن أنت جلعت أن توقظين إذا بلغ الظل مكان كذا وكذا ! يا سلمان : مث قال

  .منت، فإين أحب أن أنام يف هذا املسجد، وإال مل أمن
  .فإين أفعل: قلت

  .هذا مل ينم منذ كذا وكذا الدعنه ينام: فنام، فقلت يف نفسي
(*)  

)١/٥٢٩(  

  

 يل ربا، وأن بني يدي جنة ونارا وحسابا، ويذكرين وكان ملا ميشي وأنا معه يقبل علي فيعظين وخيربين أن
إن اهللا سوف يبعث رسوال امسه أمحد خيرج ! يا سلمان : حنو ما كان يذكر القوم يوم االحد حىت قال

بتهامة، وكان رجال أعجميا ال حيسن أن يقول حممد، عالمته أنه يأكل اهلدية، وال يأكل الصدقة، بني 
  نه الذي خيرج فيه قد تقارب، فأما أنا فإينكتفيه خامت النبوة، وهذا زما

  .شيخ كبري وال أحسبين أدركه، فإن أنت أدركته، فصدقه واتبعه
  .نعم: وإن أمرين بترك دينك وما أنت عليه، قال: قلت

  .فإن رضى الرمحن فيما قال
ملكان ومل مضى الفئ من هذا ا! يا سلمان : فلم ميض إال يسري حىت استيقظ فزعا يذكر اهللا تعاىل، فقال

النك مل تنم منذ كذا وكذا، فأحببت أن تستويف من : أذكر اهللا، أين ما كنت جعلت على نفسك ؟ قلت
  .النوم

  .فحمد اهللا وقام
فلم ) ١(دخلت وسألتك فلم تعطين وخرجت فسألتك ! يا عبد اهللا : وخرج فتبعته، فمر باملقعد، فقال

باسم اهللا، فقام : ناولين يدك، فناوله، فقال: ، وقال لهتعطين، فقام ينظر هل يرى أحدا فلم ير، فدنا منه
  .كأنه نشط من عقال، صحيحا ال عيب فيه

  .فانطلق ذاهبا، فكان ال يلوي على أحد، وال يقوم عليه
  .امحل علي ثيايب حىت أنطلق وأبشر أهلي! يا غالم : فقال يل املقعد

  .فحملت عليه ثيابه، وانطلق ال يلوي علي
  .طلبه، فكلما سألت عنه، قالوا أمامكفخرجت يف أثره أ

  حىت لقيين ركب من كلب فسألتهم،
__________  



  .من املطبوع" فسألتك " سقطت ) ١(
(*)  

)١/٥٣٠(  

  

أناخ رجل منهم بعريه، فجعلين خلفه حىت أتوا يب بالدهم، فباعوين، واشترتين امرأة ) ١(فلما مسعوا لغيت 
  .من االنصار فجعلتين يف حائط هلا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربت به، فأخذت شيئا من متر حائطي وأتيته فوجدت عنده وقدم 
كلوا، ومل : صدقة، فقال: ما هذا ؟ قلت: ناسا، وإذا أبو بكر أقرب الناس إليه، فوضعته بني يديه، فقال

  .يأكل
  .مث لبثت ما شاء اهللا، مث أخذت مثل ذلك وأتيته به

  .هدية: ما هذا ؟ قلت: ني يديه، فقالفوجدت عنده ناسا، فوضعته ب
  .باسم اهللا، وأكل وأكل القوم: فقال

  هذه من: فقلت يف نفسي
  .آياته

  .مة: كان صاحيب رجال أعجميا مل حيسن أن يقول امة فقال
فدرت من خلفه، ففطن يل فأرخى ثوبه، فإذا اخلامت يف ناحية كتفه االيسر، فتبينته، مث درت حىت : قال

مملوك، : من أنت ؟ قلت: ديه، فقلت، أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، قالجلست بني ي
  .وحدثته حديثي، وحديث الذي كنت معه، وما أمرين به

  .لبيك: قال! يا أبا بكر : ال مرأة من االنصار جعلتين يف حائط هلا، قال: ملن أنت قلت: قال
  .اشتره: قال

  .فاشتراين أبو بكر، فأعتقين
ما تقول يف دين ! يا رسول اهللا : ما شاء اهللا، مث أتيته، فسلمت عليه، وقعدت بني يديه فقلتفلبثت 

  ".ال خري فيهم وال يف دينهم : " النصارى ؟ قال
  .فدخلين أمر عظيم
  .الذي أقام املقعد ال خري يف هؤالء وال يف دينهم: وقلت يف نفسي

ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا وأم ال (يه فانصرفت ويف نفسي ما شاء اهللا، وأنزل اهللا على نب
   ].٨٢: املائدة) [ يستكربون

  .علي بسلمان: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



  فأتاين الرسول وأنا خائف،
__________  

  ".نعيت " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
(*)  

)١/٥٣١(  

  

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: (فجئته فقرأ
يا سلمان، إن الذين كنت معهم وصاحبك مل يكونوا نصارى، إمنا : "  قالمث) ذلك بأن منهم قسيسني

وإن أمرين بترك دينك : والذي بعثك باحلق هلو الذي أمرين باتباعك، فقلت له: فقلت" كانوا مسلمني 
  ).١(نعم فاتركه فإنه احلق : وما أنت عليه ؟ قال

  .هذا حديث جيد االسناد حكم احلاكم بصحته
حدثنا عبد اهللا بن عبد القدوس الرازي، حدثنا :  وأمحد بن حامت الطويل، ومجاعة قالواسعدويه الواسطي،

  عبيد املكتب، حدثين أبو الطفيل عامر بن
  .كنت رجال من أهل جي: واثلة، حدثين سلمان الفارسي قال

  .وكان أهل قرييت يعبدون اخليل البلق، وكنت أعرف أم ليسوا على شئ
  . إمنا هو باملغرب، فأتيت املوصل، فسألت عن أفضل رجل فيهاإن الذي ترومه: فقيل يل

إين رجل من أهل جي، وإين جئت أطلب العلم، فضمين : فدللت على رجل يف صومعة، فأتيته، فقلت له
  .إليك أخدمك وأصحبك، وتعلمين مما علمك اهللا

  .نعم: قال
  .حلبوبفأجرى علي مثل ما كان جيرى عليه، وكان جيرى عليه اخلل والزيت وا

يبكيين أين : ما يبكيك ؟ قلت: فلم أزل معه حىت نزل به املوت، فجلست عند رأسه أبكيه، فقال
خرجت من بالدي أطلب اخلري، فرزقين اهللا فصحبتك، فعلمتين، وأحسنت صحبيت، فرتل بك املوت، 

  .فال أدري أين أذهب
  يل أخ باجلزيرة مكان كذا: قال

__________  
  .حديث صحيح عال يف ذكر إسالم سلمان: ، وقال٦٠٢ - ٥٩٩ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(

زكريا من االرسويف، عن : من طريق" املعرفة والتاريخ "  يف ٢٧٢ / ٢ومل خيرجاه، وأخرجه الفسوي 
تاريخ " ، وكذلك هو عند الذهيب يف :...السري بن حيىي عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان النهدي قال



  .إسناده جيد:  وقال١٥٨ / ٢" االسالم 
  .وزكريا االرسويف صدوق إن شاء اهللا

(*)  

)١/٥٣٢(  

  

  .وكذا، فهو على احلق، فائته، فأقرئه مين السالم، وأخربه أين أوصيت إليه، وأوصيتك بصحبته
فلما قبض أتيت الرجل الذي وصف يل، فأخربته، فضمين إليه، فصحبته ما شاء اهللا، مث نزل به املوت، 

ما بقي أحد : ب الروم، فلما قبض، أتيته فضمين إليه، فلما احتضر، بكيت، فقالفأوصى يب إىل رجل بقر
على دين عيسى أعلمه، ولكن هذا أوان خيرج نيب، أو قد خرج بتهامة، وأنت على الطريق ال مير بك 

ذلك، ) ١(أحد إال سألته عنه، وإذا بلغك أنه قد خرج، فائته، فإنه النيب الذي بشر به عيسى، وآية 
  اخلامت واهلديةفذكر 

  .والصدقة
  .نعم قد ظهر فينا رجل يزعم أنه نيب: فمات، ومر يب ناس من أهل مكة فسألتهم فقالوا: قال

: هل لكم أن أكون لكم عبدا على أن حتملوين عقبة، وتطعموين من الكسر ؟ فقال رجل: فقلت لبعضهم
  .أنا

 كانوا فيه، فخرجت، وسألت، فصرت له عبدا حىت قدم يب مكة، فجعلين يف بستان له مع حبشان
  .فلقيت امرأة من أهل بالدي، فسألتها، فإذا أهل بيتها قد أسلموا

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم جيلس يف احلجر هو وأصحابه إذا صاح عصفور مكة، حىت إذا : فقالت يل
  .أضاء هلم الفجر تفرقوا

  .فانطلقت إىل البستان، وكنت أختلف ليليت
  .أشتكي بطين: ما لك ؟ قلت: فقال يل احلبشان

  .وإمنا صنعت ذلك لئال يفقدوين
فلما كانت الساعة اليت أخربتين، خرجت أمشي حىت رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا هو حمتب 

  .وأصحابه حوله، فأتيته من ورائه، فأرسل حبوته، فنظرت إىل خامت النبوة بني كتفيه
  .اهللا أكرب هذه واحدة: فقلت

  .مث انصرفت
  .فلما كانت الليلة املقبلة، لقطت مترا جيدا فأتيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم، فوضعته بني يديه

  .صدقة: ما هذا ؟ فقلت: فقال



  .فاذهب فاشتر نفسك: إىل أن قال
  .بعين نفسي: فانطلقت إىل صاحيب فقلت

  نعم على أن تنبت: قال
__________  

  .وهو خطأ" وإنه " يف االصل ) ١(
(*)  

)١/٥٣٣(  

  

  .يل مئة خنلة، فإذا أنبتت جئين بوزن نواة من ذهب
اشتر نفسك بذلك، وائتين بدلو من ماء البئر الذي كنت تسقي منها : فأتيت رسول اهللا فأخربته فقال

  .ذلك النخل
فدعا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها، مث سقيتها، فواهللا لقد غرست مئة خنلة، فما غادرت منها 

  .إال نبتتخنلة 
فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأعطاين قطعة من ذهب، فانطلقت ا فوضعتها يف كفة امليزان، 

  .ووضع يف اجلانب اآلخر نواة
  فواهللا ما استقلت القطعة الذهب من االرض، وجئت رسول اهللا

  ).١(وأخربته، فأعتقين 
وك، وقد تابعه يف بعض احلديث الثوري، هذا حديث منكر غري صحيح، و عبد اهللا بن عبد القدوس متر

  .وشريك، وأما هو، فسمن احلديث فأفسده، وذكر مكة واحلجر وأن هناك بساتني، وخبط يف مواضع
  .وروى منه أبو أمحد الزبريي، عن سفيان، عن العالء، عن أيب الطفيل

عن سلمان، ويف هذه عن أيب البختري، : ورواه املبارك أخو الثوري، عن أبيه، عن عبيد املكتب، فقال
  .كنت من أهل جي: الروايات كلها

كنت رجال من : عن سفيان، عن عوف، عن أيب عثمان، عن سلمان، قال: وقال الفريايب وغريه
  .رامهرمز

  .أمة اهللا: والفارسية مساها ابن مندة
حدثنا حدثنا أمحد بن داود املكي، حدثنا قيس ابن حفص الدارمي، ": معجمه الكبري " الطرباين يف 

  بن علقمة، حدثنا داود بن أيب هند، عن) ٢(مسلمة 
__________  



حديث صحيح االسناد : ، وقال٦٠٣ / ٣، واحلاكم ١٩٠ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(
ابن عبد القدوس ساقط، وأخرجه الطرباين : واملعاين قريبة من االسناد االول، وتعقبه الذهيب بقوله

رواه الطرباين، وفيه عبد اهللا بن عبد : ، وقال٣٣٧ / ٩" امع " مي يف ، وذكره اهليث)٦٠٧٣(
  .القدوس التميمي

  .رمبا أغرب: ضعفه أمحد وامهور، ووثقه ابن حيان، وقال
  .وبقية رجاله ثقات
  .ب / ١٩٥ / ٧وانظر ابن عساكر 

  ".سلمة " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
(*)  

)١/٥٣٤(  

  

أحب أن : قدامة، فقال: جاء ابن أخت يل من البادية يقال له: العجلي قالمساك بن حرب، عن سالمة 
فخرجنا إليه، فسلمنا عليه، وجدناه باملدائن وهو يومئذ على عشرين ألفا، ووجدناه على : ألقى سلمان

  .سرير ليف يسف خوصا
  .هذا ابن أخت يل قدم، فأحب أن يسلم عليك! يا أبا عبد اهللا : فقلت
  :قال

  .م ورمحة اهللا وبركاتهوعليه السال
  .يزعم أنه حيبك: قلت
  .أحبه اهللا: قال

أنا من أهل رامهرمز، كنا قوما جموسا، فأتاين نصراين : ؟ قال) ١(أال حتدثنا عن أصلك : فتحدثنا وقلنا
من اجلزيرة كانت أمه منا، فرتل فينا واختذ ديرا، وكنت يف مكتب الفارسية، فكان ال يزال غالم معي يف 

آيت هذا : ومل ؟ قال: يضربين أبواي، قلت: جيئ مضروبا يبكي، فقلت له يوما، ما يبكيك ؟ قالالكتاب 
  .الدير، فإذا علما ذلك، ضرباين، وأنت لو أتيته مسعت منه حديثا عجبا

  .فاذهب يب معك: قلت
  .فأتيناه، فحدثنا عن بدء اخللق، وعن اجلنة والنار
الكتاب، فجعلوا جييئون معنا، فلما رأى ذلك أهل القرية وكنت أختلف إليه معه، ففظن لنا غلمان من 

إنك قد جاورتنا فلم تر منا إال احلسن، وإنا نرى غلماننا خيتلفون إليك، وحنن ) ! ٢(يا هناة : قالوا له
  .خناف أن تفسدهم، اخرج عنا



  .نعم: قال
  .اخرج معي: فقال لذلك الغالم

  .ال أستطيع، قد علمت شدة أبوي علي: قال
  .أنا أخرج معك، وكنت يتيما ال أب يل: قلت

فخرجت، فأخذنا جبل رامهرمز منشي ونتوكل، ونأكل من مثر الشجر، حىت قدمنا اجلزيرة، فقدمنا 
  .نصيبني

هنا قوم عباد أهل االرض، فجئنا إليهم يوم االحد وقد اجتمعوا، فسلم عليهم، فحيوه، وبشوا به : قال
  . إخوان يل من قبل فارسكنت يف: أين كانت غيبتك ؟ قال: وقالوا

  قم يا: مث قال صاحيب
__________  

  ".أهلك " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".يا هذا " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(

(*)  

)١/٥٣٥(  

  

  .ال، دعين مع هؤالء: قلت: سلمان قال
  .إنك ال تطيق ما يطيق هؤالء، يصرمون االحد إىل االحد، وال ينامون هذا الليل: قال
  ا فيهم رجل من أبناء امللوك ترك امللك، ودخل يف العبادة، فكنت فيهم حىت أمسينا، فجعلواوإذ

  .يذهبون واحدا واحدا إىل غاره الذي يكون فيه
هذا خبز وهذا أدم، كل إذا غرثت، وصم إذا نشطت، وصل ما بدا لك، مث قام يف ! يا سلمان : فقال يل

 الغم تلك االيام السبعة حىت كان يوم االحد، فذهبنا إىل صالته، فلم يكلمين، ومل ينظر إيل، فأخذين
  .إين أريد اخلروج إىل بيت املقدس: جممعهم، إىل أن قال صاحيب

  .نسافر، ونلقى الناس: ففرحت، وقلت
  .فخرجنا، فكان يصوم من االحد إىل االحد، ويصلي الليل كله، وميشي بالنهار

  .دس، وعلى بابه مقعد يسأل الناسفلم يزل ذاك دأبه حىت انتهينا إىل بيت املق
  .ما معي شئ: أعطين، قال: فقال

  .غالمي هذا استوصوا به، فأطعموين خبزا وحلما: فدخلنا بيت املقدس، فبشوا به واستبشروا، فقال هلم
إين أريد أن أنام، فإذا بلغ ! يا سلمان : ودخل يف الصالة، فلم ينصرف حىت كان يوم االحد، فقال يل



  .ا وكذا فأيقظينالظل مكان كذ
  .فنام فلم أوقظه ماوية له مما دأب

: اعلم أن أفضل الدين اليوم النصرانية، قلت: أمل أكن قلت لك ؟ مث قال يل: فاستيقظ مذعورا، فقال
: إىل أن قال..نعم يوشك أن يبعث نيب: ويكون بعد اليوم دين أفضل منه كلمة ألقيت على لساين ؟ قال

  .فتلقاين رفقة من كلب
ين، فاشتراين باملدينة رجل من االنصار، فجعلين يف خنل، ومن مث تعلمت عمل اخلوص، أشتري فسبو

خوصا بدرهم، فأعمله فأبيعه بدرمهني، فأرد درمها يف اخلوص، وأستنفق درمها أحب أن كان من عمل 
  .يدي
  .فبلغنا أن رجال قد خرج مبكة يزعم أن اهللا أرسله: قال
  فهاجر إلينا،: قال

)١/٥٣٦(  

  

قلت يف " ال خري فيهم وال فيمن حيبهم : " أي قوم النصارى ؟ قال! فقلت يا رسول اهللا : إىل أن قال
  .أنا واهللا أحبهم: نفسي
  وذاك حني بعث السرايا،: قال

حيدث يب أين أحبهم، فيبعث إيل : وجرد السيف، فسرية تدخل، وسرية خترج، والسيف يقطر، قلت
  .فيضرب عنقي

ال واهللا : اذهب حىت أحلقك، قال: أجب رسول اهللا، فخفت، وقلت: ءين الرسولفقعدت يف البيت، فجا
  .حىت جتئ

الذين آتيناهم (يا سلمان أبشر، فقد فرج اهللا عنك، مث تال علي : فانطلقت، فلما رآين، تبسم، وقال
) [ نيال نبتغي اجلاهل(إىل قوله ..) الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به

   ].٥٢: القصص
لو أدركته، فأمرين أن أقع يف النار، لوقعت : يعين صاحبه: والذي بعثك باحلق لقد مسعته يقول: قلت

  ).١(فيها، إنه نيب ال يقول إال حقا، وال يأمر إال حبق 
  .غريب جدا وسالمة ال يعرف

د املكتب، عن أيب الطفيل، حدثنا حيىي احلماين، حدثنا شريك، عن عبي": مسنده " قال بقي بن خملد يف 
  .خرجت يف طلب العلم إىل الشام: عن سلمان قال

أهدية أم : " إن نبيا قد ظهر بتهامة، فخرجت إىل املدينة، فبعثت إلبه بقباع من متر، فقال: فقالوا يل



  .صدقة: ؟ قلت" صدقة 
  .فقبض يده، وأشار إىل أصحابه أن يأكلوا

  .دية، فأكل وأكلواهذا ه: مث أتبعته بقباع من متر، وقلت
فقمت على رأسه، ففطن فقال بردائه عن ظهره فإذا يف ظهره خامت النبوة، فأكببت عليه، وتشهدت 

)٢.(  
__________  

، وقال رواه الطرباين، ورجاله ٣٤٠ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف )٦١١٠(أخرجه الطرباين ) ١(
  .بان على عادته يف توثيق ااهيلرجال الصحيح، غري سالمة العجلي، وقد وثقه ابن ح

  .رجاله ثقات غري شريك، وهو ابن عبد اهللا فإنه سيئ احلفظ) ٢(
  ) = (*)٦٠٧١(وأخرجه الطرباين 

)١/٥٣٧(  

  

  .إسناده صاحل
: التيمي، عن أيب عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي قال) ١(أخرج البخاري من حديث سليمان 

  ).٢(تداولين بضعة عشر من رب إىل رب 
كاتبت، فأعانين النيب : حدثنا شريك، عن عبيد املكتب، عن أيب الطفيل، عن سلمان قال: حيىي احلماين

  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم ببضة من ذهب، فلو وزنت بأحد كانت أثقل منه 
كاتبت أهلي على أن أغرس هلم : أنبأنا علي بن زيد، عن أيب عثمان، عن سلمان قال: محاد بن سلمة

  .إذا أردت أن تغرس فآذين: ة فسيلة، فإذا علقت، فأنا حر، فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلممخس مئ
  ).٤(فيعلق اجلميع إال الواحدة اليت غرست ] غرستها [ فأذنته، فغرس بيده إال واحدة 

قرأت يف التوراة أن الربكة ترتل يف : حدثنا أبو هاشم، عن زاذان، عن سلمان قال: قيس بن الربيع
  .ضوء قبل الطعامالو

" ترتل قبل الطعام يف الوضوء، ويف الوضوء بعده : " فذكرت ذلك النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال
)٥.(  

__________  
  .من طريق علي بن عبد العزيز، عن ابن االصبهاين، عن شريك، به خمتصرا= 

  .مكيال واسع أحدثه رجل امسه قباع، فسمي به: والقباع بضم القاف
  ".سلمان " يف املطبوع إىل " سليمان " ف حتر) ١(



 / ١" احللية " باب إسالم سلمان، وأبو نعيم يف : يف مناقب االنصار) ٣٩٤٦(أخرجه البخاري ) ٢(
  .٢٢١ / ٤" االستيعاب " ، وابن عبد الرب يف ١٩٥

  .إسناده ضعيف لضعف شريك) ٣(
  ).٦٠٧٢" (الكبري " وأخرجه الطرباين يف 

 / ١ / ٤ وابن سعد ٤٤٠ / ٥ف علي بن زيد بن جدعان، وأخرجه أمحد إسناده ضعيف لضع) ٤(
٥٧.  

يف ) ٣٧٦١(، وأبو داود ٤٤١ / ٥إسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع، وأخرجه أمحد ) ٥(
  باب ما جاء يف الوضوء: يف االطعمة) ١٨٤٧(باب يف غسل اليد قبل الطعام، والترمذي : االطعمة

 كلهم من طريق قيس بن الربيع، عن أيب هاشم ٦٠٤ / ٣" املستدرك " قبل الطعام وبعده، واحلاكم يف 
، وضعفه أبو داود، والترمذي، والذهيب، )١٦٧٤(، والطيالسي ..الزماين، عن زاذان، عن سلمان

  .١٠٧ - ١٠٦ / ٤والعراقي، وانظر احلاكم 
  ".هشام " وقد تصحف أبو هاشم يف املطبوع إىل 

(*)  

)١/٥٣٨(  

  

قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن قابوس بن أيب ظبيان، عن أبيه، عن سلمان: وينالسك) ١(أبو بدر 
! وبك هداين اهللا ) ٢(بأيب وأمي كيف أبغضك : قلت" ال تبغضين فتفارق دينك ! يا سلمان : " وسلم
  ).٣" (تبغض العرب فتبغضين : " قال

من الضعفاء، عن حممد بن جحادة، عن حيىي بن عقبة بن أيب العيزار : قال الترمذي: قابوس بن حسنة
  ).٤" (أنا سابق ولد آدم وسلمان سابق الفرس : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنس قال
سلمان سابق الفرس : " عن يونس بن عبيد، عن احلسن، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن علية

) "٥.(  
  .هذا مرسل ومعناه صحيح

، عن أبيه، عن جده أن النيب صلى اهللا عليه )٦(كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن : ابن أيب فديك
  .وسلم خط اخلندق عام االحزاب

  فاحتج املهاجرون واالنصار يف
__________  

  .هو أبو بدر شجاع بن الوليد السكوين) ١(



  ".بدار " وقد حترفت يف املطبوع إىل 
  .سقطت من املطبوع) ٢(
باب يف فضل : يف املناقب) ٣٩٢٣(، والترمذي )٦٠٩٣(، والطرباين ٤٤٠  /٥أخرجه أمحد ) ٣(

  .العرب
حديث حسن غريب ال يعرف إال من حديث أيب بدر شجاع بن الوليد، كذا قال، مع أن قابوس : وقال

  .بن أيب ظبيان فيه لنب، وأبوه وامسه حصني بن جندب مل يسمع من سلمان
  ).٢ (تعليق) ٣٤٩(سبق خترجيه يف الصفحة ) ٤(
  .٥٩ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٥(
  .حترفت اجللمة يف املطبوع إىل كثري بن عبد اهللا عن عوف) ٦(

(*)  

)١/٥٣٩(  

  

  .منا سلمان: سلمان الفارسي، وكان رجال قويا، فقال املهاجرون
  ).١" (سلمان منا أهل البيت : " سلمان منا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقالت االنصار

  .متروككثري 
عن ثابت، عن معاوية بن قرة، عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان مر على سلمان وبالل : محاد بن سلمة

  .ما أخذت سيوف اهللا من عنق عدو اهللا مأخذها: وصهيب يف نفر فقالوا
يا : " مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخربه، فقال! تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها : فقال أبو بكر

يا إخوتاه : فأتاهم أبو بكر فقال" لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك ! با بكر أ
  ).٢(ال يا أبا بكر يغفر اهللا لك : أغضبتكم ؟ قالوا

  .أول مغازي سلمان الفارسي اخلندق: قال الواقدي
إن : " ن أبيه مرفوعاحدثنا ابن منري حدثنا شريك، حدثنا أبو ربيعة، عن ابن بريدة ع" مسنده " أمحد يف 

  ).٣" (علي، وأبو ذر، وسلمان، واملقداد : اهللا حيب من أصحايب أربعة، وأمرين أن أحبهم
  .تفرد به أبو ربيعة

__________  
ابن أيب فديك، عن كثري :  كالمها من طريق٥٩٨ / ٣، واحلاكم ٥٩ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(

  .سنده ضعيف: ابن عبد اهللا، عن أبيه، عن جده، وقال الذهيب
" باب من فضائل سلمان، وهو يف : يف الفضائل) ٢٥٠٤(، ومسلم ٦٤ / ٥أخرجه أمحد ) ٢(



  .٢٢٤ / ٤" االستيعاب 
  .هو عمرو بن ربيعة: شريك بن عبد اهللا سيئ احلفظ، وأبو ربيعة) ٣(

  .منكر احلديث: قال أبو حامت
  مع ذلك فقد حسنهإىل تضعيفه، و" امليزان " ووثقه ابن معني ومال املؤلف يف 

  .الترمذي
هذا حديث حسن : باب مناقب علي، وقال: يف املناقب) ٣٧٢٠(، والترمذي ٣٥١ / ٥وأخرجه أمحد 

 / ٣، واحلاكم ١٩٠ / ١باب فضل سلمان وأيب ذر، وأبو نعيم : يف املقدمة) ١٤٩(غريب، وابن ماجه 
" لم اليب ربيعة، وهو يف ما خرج مس: صجيع على شرط مسلم، وتعقبه الذهيب، فقال: ، وقال١٣٠

  .٢٢٤ / ٤" االصابة " ، و ٢٢٣ / ٤" االستيعاب 
(*)  

)١/٥٤٠(  

  

عن أيب ربيعة البصري، عن احلسن، عن أنس قال، قال رسول اهللا صلى اهللا : احلسن بن صاحل بن حي
  ).١(علي وعمار وسلمان : اجلنة تشتاق إىل ثالثة: عليه وسلم

أخربنا عن : قيل لعلي: عمرو بن مرة، عن أيب البختري قالحدثنا االعمش، عن : يعلي بن عبيد
علم القرآن : عن عبد اهللا، قال: عن أيهم تسألون ؟ قيل: أصحاب حممد، صلى اهللا عليه وسلم، قال

  .والسنة، مث انتهى وكفى به علما
  .مؤمن نسي فإن ذكرته، ذكر: عمار ؟ قال: قالوا
  .وعى علما عجز عنه: أبو ذر ؟ قال: قالوا

  .صبغ يف العلم صبغة، مث خرج منه: أبو موسى ؟ قال: الواق
  .أعلم أصحاب حممد باملنافقني: حذيفة ؟ قال: قالوا
  .أدرك العلم االول، والعلم اآلخر، حبر ال يدرك قعره، وهو منا أهل البيت: سلمان ؟ قال: قالوا
  ).٢(بتديت كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ا: فأنت يا أمري املؤمنني ؟ قال: قالوا

، عن أبيه، عن أيب هريرة أن النيب، صلى )٣(مسلم بن خالد الزجني وغريه، عن العالء بن عبد الرمحن 
  وإن تتولوا يستبدل قوما: (اهللا عليه وسلم، تال هذه اآلية

__________  
إسناده ضعيف لضعف أيب ربيعة كما مر يف التعليق السابق، ولعنعنة احلسن، وأخرجه الترمذي ) ١(
  .حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث احلسن بن صاحل: يف املناقب، وقال) ٣٧٩٨(



  ، وأضاف إليهم رابعا هو املقداد، وذكره اهليثمي يف١٩٠ / ١" احللية " وأبو نعيم يف 
رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح، غري أيب ربيعة االيادي، وقد : ، وقال٣٤٤، ٣٠٧ / ٩" امع " 

  .ذي حديثهحسن الترم
حسني بن إسحاق التستري، عن علي بن حبر، عن سلمة بن : من طريق) ٦٠٤٥(وأخرجه الطرباين 

  .وزاد إليهم املقداد: أن اجلنة تشتاق إىل أربعة: فضل االبرش، عن عمران الطائي، عن أنس
  .رجاله ثقات) ٢) (٤١٣(والصفحة ) ٣٥٥(وقد تقدم هذا احلديث يف الصفحة 

  ).٢(رقم ) ٤١٤( الصفحة وقد سبق خترجيه يف
  ".عبد العزيز " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(

(*)  

)١/٥٤١(  

  

هذا : " فضرب على فخذ سلمان الفارسي مث قال: من هؤالء ؟ قال! يا رسول اهللا : قالوا) غريكم
  ) ".١(وقومه، لو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس 

  .إسناده وسط
إن : بلغ النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قول سلمان اليب الدرداء:  أيب صاحل قالعن االعمش، عن: وكيع

  .الهلك عليك حقا
ومن عنده علم : (عن قتادة يف قوله: شيبان) " ٢(ثكلت سلمان أمه، لقدا تسع من العلم : " فقال

  ).٣(سلمان وعبد اهللا بن سالم : قال) الكتاب
__________  

 من طريق مسلم بن خالد الزجني، ومن طريق عبد ٣، ٢ / ١" يخ أصبهان تار" أخرجه أبو نعيم يف ) ١(
و ) ٤٨٩٧(كالمها عن العالء بن عبد الرمحن احلرقي به، وأخرجه البخاري : اهللا بن جعفر املديين

وآخرين منهم ملا يلحقوا م، من طريق سليمان بن بالل، عن ثور، : باب قوله: يف التفسري) ٤٨٩٨(
كنا جلوسا، عند النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فأنزلت عليه سورة :  أيب هريرة، قالعن أيب الغيث، عن

  قلت من هم يا رسول اهللا ؟ فلم يراجعه حىت: ، قال)وآخرين منهم ملا يلحقوا م(اجلمعة 
  . وفينا سلمان الفارسي-سأل ثالثا 

 االميان عند الثريا، لناله لو كان:  مث قال-وضع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يده على سلمان 
باب فضائل الفرس، جمردا عن السبب من : يف الفضائل) ٢٥٤٦(، وأخرجه مسلم "رجال من هؤالء 

لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس حىت " رواية يزيد بن االصم، عن أيب هريرة رفعه 



  .ةباب ومن سورة اجلمع: يف التفسري) ٣٣٠٧(، والترمذي "يتناوله 
، "االوسط "  مطوال، ونسبه إىل الطرباين يف ٣٤٤ - ٣٤٣ / ٩" امع " ذكره اهليثمي يف ) ٢(

  . من طريق عبد اهللا بن منري، عن االعمش، به٦١ - ٦٠ / ١ / ٤وأخرجه ابن سعد 
   ].٤٢: الرعد[ تفسري " الدر املنثور " ، وانظر ١٧٧ / ١٣" تفسريه " أخرجه الطربي يف ) ٣(

(*)  

)١/٥٤٢(  

  

: " عون، عن ابن سريين أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال اليب الدرداء) ١(عن ابن : إسحاق االزرق
  .سلمان أعلم منك! يا عومير 

  ) ".٢(ال ختص ليلة اجلمعة بقيام وال يومها بصيام 
ر، وال سلمان تابع العلم االول والعلم اآلخ: عن عمرو بن مرة، عن أيب البختري، عن علي قال: مسعر

  ).٣(يدرك ما عنده 
: حدثنا ابن جريج، عن أيب حرب بن أيب االسود، عن أبيه، وعن رجل، عن زاذان قاال: حبان بن علي

من لكم مبثل لقمان احلكيم، ذاك امرؤ منا وإلينا أهل : حدثنا عن سلمان، قال: كنا عند علي، قلنا
  .)٤(البيت، أدرك العلم االول والعلم اآلخر، حبر ال يرتف 

__________  
  ".أيب " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".سلمان أعلم منك "  وليس فيه ٤٤٤ / ٦أخرجه أمحد ) ٢(

  . مطوال٦١ / ١ / ٤وابن سعد 
: يف االدب) ٦١٣٩(باب من أقسم على أخيه ليفطر، و : يف الصوم) ١٩٦٨(وأخرج البخاري حنوه 

باب أعط كل ذي حق حقه، :  الزهديف) ٢٤١٥(باب صنع الطعام والتكلف للضيف، والترمذي 
آخى النيب، صلى اهللا عليه : " أيب العميس، عن عون بن أيب جحيفة، عن أبيه قال: كالمها من طريق

  وسلم، بني
  .سلمان وأيب الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة

الدنيا، فجاء أبو الدرداء، فصنع له أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف : ما شأنك ؟ قالت: فقال هلا
  .فإين صائم: كل، قال: طعاما، فقال له

  .فأكل: ما أنا بآكل حىت تأكل، قال: قال
  .فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم



  .من: قال
  .من: فنام، مث ذهب يقوم، فقال
  .فلما كان من آخر الليل

عليك حقا، ولنفسك عليك حقا والهلك إن لربك : قم اآلن، فصليا، فقال له سلمان: قال سلمان
  .عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه

  ".صدق سلمان : فأتى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فذكر ذلك له النيب، صلى اهللا عليه وسلم
 / ٤" االستيعاب " ، وانظر ١٨٧ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ٦١ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٣(

٢٢٣.  
 / ٤" االستيعاب " ، وانظر ١٨٧ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ٦١ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٤(

  .٤٢٠ / ٢" أسد الغابة " ، و ٢٢٤
(*)  

)١/٥٤٣(  

  

ملا : قال) ٢(، عن أيب إدريس اخلوالين، عن يزيد بن عمرية )١(عن ربيعة بن يزيد : معاوية بن صاحل
  .أجلسوين: أوصنا، قال: حضر معاذا املوت قلنا

  .إن االميان والعلم مكاما، من ابتغامها وجدمها: مث قال
أيب الدرداء، وسلمان، وابن مسعود، و عبد اهللا بن سالم الذي : قاهلا ثالثا، فالتمسوا العلم عند أربعة

  .كان يهوديا فأسلم
  ).٣" (إنه عاشر عشرة يف اجلنة : فإين مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول

  .عنهرواه الليث وكاتبه 
  ).٤(رحم اهللا قاتل سلمان : لو حدثتهم بكل ما أعلم، لقالوا: وعن املدائين أن سلمان الفارسي قال

ما : انتسب يا سلمان، قال: كان بني سعد بن أيب وقاص وبني سلمان شئ، فقال: معمر، عن قتاده
انتسب : دا، فقالفنمي ذلك إىل عمر، فلقي سع! أعرف يل أبا يف االسالم، ولكين سلمان ابن االسالم 

  .وكأنه عرف، فأىب أن يدعه حىت انتسب: أنشدك باهللا يا أمري املؤمنني، قال: يا سعد، فقال
لقد علمت قريش أن اخلطاب كان أعزهم يف اجلاهلية، وأنا عمر ابن االسالم أخو سلمان ابن : مث قال

تسعة آباء يف اجلاهلية فكان االسالم، أما واهللا لوال شئ، لعاقبتك، أو ما علمت أن رجال انتمى إىل 
  ).٥(عاشرهم يف النار ؟ 
__________  



  ".زيد " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
يف ) ٣٨٠٦(أخرجه الترمذي ) ٣(وهو حتريف، ومل يفطن لذلك يف املطبوع " مخري " يف االصل ) ٢(

، وصححه ٤١٦ / ٣هذا حديث حسن غريب، واحلاكم : باب مناقب عبد اهللا بن سالم، وقال: املناقب
املعرفة والتاريخ "  يف ٤٦٨ / ١، والفسوي ٧٣ / ١" التاريخ الصغري " ووافقه الذهيب، والبخاري يف 

."  
  .مل نقف عليه) ٤(

  .واملدائين أخباري، وبينه وبني سلمان مفاوز
، :...من طريق معمر، عن قتادة، وعلي بن زيد بن جدعان، قاال) ٢٠٩٤٢(أخرجه عبد الرزاق ) ٥(

  .طعوهو منق
(*)  

)١/٥٤٤(  

  

  .أن زرين: كتب عمر إىل سلمان: حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت قال: عفان
  .فخرج سلمان إليه

يا : ورجعا، مث قال له عمر) ١(انطلقوا بنا نتلقاه، فلقيه عمر، فالتزمه وساءله : فلما بلغ عمر قدومه قال
ئدتك السمن واللحم، وبلغين أن لك بلغين أنك جتمع على ما: أبلغك عين شئ تكرهه ؟ قال! أخي 

كفيت هذا : ال، قال: هل غري هذا ؟ قال: تلبسها يف أهلك، وأخرى خترج فيها، قال) ٢(حلتني حلة 
)٣.(  

، )٥(، حدثنا حجاج بن فروخ )٤(حدثنا حممد بن بكار الصرييف ": مسنده " احلسن بن سفيان يف 
أرضاك هللا : سلمان من غيبة له، فتلقاه عمر، فقالقدم : حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال

  .عبدا
  .فزوجين: قال

  ترضاين هللا عبدا، وال ترضاين لنفسك ؟ فلما أصبح أتاه قوم: فسكت عنه، قال
رجل صاحل : واهللا ما محلين على هذا أمره وال سلطانه، ولكن قلت: عمر ليضرب عن خطبة عمر، فقال

  ).٦(حلة عسى اهللا أن خيرج من بيننا نسمة صا
  ).٧(واه : حجاج

حدثنا عقبة بن أيب الصهباء، حدثنا ابن سريين، حدثنا عبيدة السلماين أن : سعيد بن سليمان الواسطي
  .سلمان مر حبجر املدائن غازيا وهو أمري اجليش وهو ردف رجل من كندة على بغل موكوف



  أعطنا: فقال أصحابه
__________  

   ".سابله" حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .سقطت من املطبوع) ٢(
  .رجاله ثقات لكنه منقطع) ٣(
  .حترفت يف املطبوع إىل الكويف) ٤(
  ".فروج " حترفت يف املطبوع إىل ) ٥(
 / ٤" امع " ، وذكره اهليثمي يف )٦٠٦٧(، والطرباين ١٨٦ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٦(

  . فروخ، وهو ضعيفرواه البزار، ويف إسناده احلجاج بن: ، وقال٢٩١
  .سقطت هذه العبارة من املطبوع) ٧(

(*)  

)١/٥٤٥(  

  

  ).١(اللواء أيها االمري حنمله، فيأىب حىت قضى غزاته ورجع وهو ردف الرجل 
رأيت سلمان الفارسي على محار عري وعليه : عن حبيب، عن هزمي أو هذمي قال: أبو املليح الرقي

: تنحوا عن االمري، فقال: لساقني، يتبعه الصبيان، فقلت هلمقميص سنبالين ضيق االسفل، وكان طويل ا
  ).٢(دعهم، فإن اخلري والشر فيما بعد اليوم 

عن عطاء بن السائب، عن ميسرة أن سلمان كان إذا سجدت له العجم، طأطأ رأسه، : محاد بن سلمة
  ).٣(خشعت هللا، خشعت هللا : وقال

رأيت سلمان يف بعض : ن سعيد املرادي، عن عمه قالحدثنا يزيد بن مردانبة، عن خليفة ب: أبو نعيم
ال مت حىت تدرك إمارة : طرق املدائن زمحته محلة قصب فأوجعته، فأخذ بعضد صاحبها فحركه، مث قال

  ).٤(الشباب 
أتيت السوق، فاشتريت علفا بدرهم، : مسعت شيخا من بين عبس يذكر عن أبيه قال: جرير بن حازم

حنمل عنك يا أبا عبد اهللا، : سخرته، فحملت عليه العلف، فمر بقوم، فقالوافرأيت سلمان وال أعرفه، ف
  .هذا سلمان صاحب رسول اهللا: من ذا ؟ قالوا: فقلت

  .مل أعرفك، ضعه: فقلت له
  ).٥(فأىب حىت أتى املرتل 
__________  



  .رجاله ثقات) ١(
  .السابغ الطويل:  والسنبالين٦٣ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(
  . بن السائب اختلطعطاء) ٣(

  .ومحاد مسع منه قبل االختالط وبعده
  .وباقي رجاله ثقات
  .٦٢ / ١ / ٤وأخرجه ابن سعد 

  .٨٧ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٤(
  .٦٣ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٥(

(*)  

)١/٥٤٦(  

  

  .فال تسخر بعدي أحدا: قال له: فحسبته علجا، وفيها: وروى ثابت البناين حنوها، وفيها
كان عطاء سلمان مخسة آالف، وكان : بن حسان، عن احلسن قال) ١(عن هشام : ليمانجعفر بن س

  .على ثالثني ألفا من الناس، خيطب يف عباءة يفرش نصفها، ويلبس نصفها
  ).٢(وكان إذا خرج عطاؤه أمضاه، ويأكل من سفيف يده رضي اهللا عنه 

  دخلت مع: عن مساك بن حرب، مسع النعمان بن محيد يقول: شعبة
أشتري خوصا بدرهم، فأعمله، فأبيعه بثالثة : خايل على سلمان باملدائن وهو يعمل اخلوص فسمعته يقول

دراهم فأعيد درمها فيه، وأنفق درمها على عيايل، وأتصدق بدرهم، ولو أن عمر اين عنه ما انتهيت 
)٣.(  

رهين، فكتبت إليه، فأىب إن عمر أك: فلم تعمل ؟ قال: فقلت له: وروى حنوها عن مساك، عن عمه وفيها
  .علي مرتني، وكتبت إليه، فأوعدين

أال نبين لك بيتا : معن عن مالك أن سلمان كان يستظل بالفئ حيث ما دار، ومل يكن له بيت، فقيل
  .نعم: تستكن به ؟ قال

إن قمت فيه أصاب رأسك، وإن منت أصاب رجلك : كيف تبنيه ؟ قال: فلما أدبر القائل سأله سلمان
)٤.(  
__________  
  ".هاشم " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
، ٢٢٢ / ٤" االستيعاب " ، وانظر ١٩٨" احللية " ، وأبو نعيم يف ٦٢ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(



  .٤٢٠ / ٢" أسد الغابة " ، و ٢٢٥ / ٤" االصابة " و 
مة بن علقمة ، من طريق مسل١٩٧ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ٦٤ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٣(

جاء ابن أخت يل من : املازين، عن داود بن أيب هند، عن مساك بن حرب، عن سالمة العجلي قال
  .٣٤٣ / ٩" امع " ، وانظر )٦١١٠(، وكذلك الطرباين ...البادية

" ، وانظر ٢٠٢ / ١، وأبو نعيم ٦٣ / ١ / ٤، وابن سعد )٢٠٦٣١(أخرجه عبد الرزاق ) ٤(
  .٤٢٠ / ٢" أسد الغابة " و ، ٢٢٢ / ٤" االستيعاب 

(*)  

)١/٥٤٧(  

  

نزلت بالصفاح يف يوم شديد : عن عبد العزيز بن رفيع، عن أيب ظبيان، عن جرير بن عبد اهللا قال: زائدة
احلر، فإذا رجل نائم يف حر الشمس يستظل بشجرة، معه شئ من الطعام، ومزودة حتت رأسه، ملتف 

  .انتبه، فإذا هو سلمانبعباءة، فأمرته أن يظلل عليه، ونزلنا ف
  ظللنا عليك وما: فقلت له
  .عرفناك

تواضع يف الدنيا فإنه من تواضع يرفعه اهللا يوم القيامة، ومن يتعظم يف الدنيا يضعه اهللا ! يا جرير : قال
  .يوم القيامة، لو حرصت على أن جتد عودا يابسا يف اجلنة مل جتده

تدري ما ظلمة النار ؟ ! ها الثمار، يا جرير أصول الشجر ذهب وفضة، وأعال: وكيف ؟ قال: قلت
  ).١(ظلم الناس : ال، قال: قلت
حدثنا حبيب بن الشهيد، عن عبد اهللا بن بريدة أن سلمان كان يعمل بيده، فإذا أصاب شيئا : شعبة

  ).٢(اشترى به حلما أو مسكا مث يدعو اذمني، فيأكلون معه 
 أوخي بني سلمان وأيب الدرداء، فسكن أبو الدرداء الشام، :عن محيد بن هالل قال: سليمان بن املغرية

سالم عليك، أما بعد، فإن اهللا رزقين بعدك ما ال وولدا، : وسكن سلمان الكوفة، وكتب أبو الدرداء إليه
  .ونزلت االرض املقدسة

فعك اعلم أن اخلري ليس بكثرة املال والولد، ولكن اخلري أن يعظم حلمك، وأن ين: فكتب إليه سلمان
  ).٣(علمك، وإن االرض ال تعمل الحد، اعمل كأنك ترى، واعدد نفسك من املوتى 

__________  
موضع بني حنني وأنصاب احلرم، على يسرة : ، والصفاح٢٠٢ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(

  .الداخل إىل مكة من مشاش



  .٢٠٠ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ٦٤ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .رجاله ثقات، لكنه منقطع) ٣(

(*)  

)١/٥٤٨(  

  

  .هلم إىل االرض املقدسة: عن حيىي بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إىل سلمان": املوطأ " مالك يف 
  .إن االرض ال تقدس أحدا، وإمنا يقدس املرء عمله: فكتب إليه

  وقد بلغين أنك جعلت طبيبا، فإن كنت تربئ، فنعما
  .ا فاحذر أن تقتل إنسانا، فتدخل النارلك، وإن كنت متطبب

متطبب واهللا، ارجعا أعيدا علي : فكان أبو الدرداء إذا قضى بني اثنني، مث أدبرا عنه، نظر إليهما، وقال
  ).١(قصتكما 

جاء االشعث بن قيس وجرير بن عبد اهللا، : عن االعمش، عن أيب البختري قال: أبو عبيدة بن معن
أنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : سلما وحيياه، مث قاالفدخال على سلمان يف خص، ف

  .ال أدري: قال
  .إمنا صاحبه من دخل معة اجلنة: فارتابا قال

  .ما معنا هدية: فأين هديته ؟ قاال: جئنا من عند أيب الدرداء، قال: قاال
 ال ترفع علينا هذا، إن لنا أمواال :اتقيا اهللا، وأديا االمانة، ما أتاين أحد من عنده إال دية، قاال: قال

إن فيكم رجال كان رسول : واهللا ما بعث معنا بشئ إال أنه قال: ما أريد إال اهلدية، قاال: فاحتكم، قال
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خال به، مل يبغ غريه، فإذا أتيتماه، فأقرئاه مين السالم

عن االعمش، عن : ؟ وكيع) ٢(هدية أفضل منها فأي هدية كنت أريد منكما غري هذه ؟ وأي : قال
إذا كان الليل، كان الناس : سليمان بن ميسرة، واملغرية بن شبل، عن طارق بن شهاب، عن سلمان قال

  منه على ثالث
__________  

  ).٧(باب جامع القضاء برقم : يف الوصية) ٤٨٠(ص " املوطأ " أخرجه مالك يف ) ١(
  .٢٠٥ / ١" وأبو نعيم يف احللية 

  ).٦٠٥٨(، والطرباين ٢٠١ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٢(
  .رجاله رجال الصحيح: ، وقال٤١ / ٨" امع " وذكره اهليثمي يف 



  .غري حيىي بن إبراهيم املسعودي، وهو ثقة
(*)  

)١/٥٤٩(  

  

وكيف ذاك ؟ : قلتف! فمنهم من له وال عليه، ومنهم من عليه وال له، ومنهم من ال عليه وال له : منازل
أما من له وال عليه، فرجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل، فتوضأ وصلى، فذاك له وال عليه، : قال

  ورجل اغتنم غفلة الناس،
  .وظلمة الليل، فمشى يف معاصي اهللا، فذاك عليه وال له، ورجل نام حىت أصبح، فذاك ال له وال عليه

  .الصحنب هذا: فقلت: قال طارق
 على الناس بعث، فخرج فيهم، فصحبته وكنت ال أفضله يف عمل، إن أنا عجنت خبز وإن )١(فضرب 

خبزت طبخ، فرتلنا مرتال فبتنا فيه، وكانت لطارق ساعة من الليل يقومها، فكنت أتيقظ هلا فأجده نائما، 
 تعار من الليل صاحب رسول اهللا خري مين نائم، فأنام مث أقوم فاجده نائما فأنام، إال أنه كان إذا: فأقول

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، ال إله إال اهللا وحده ال شريك : قال وهو مضطجع
  .له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شئ قدير

  .حىت إذا كان قبيل الصبح قام فتوضأ مث ركع أربع ركعات
 ساعة من الليل أقومها وكنت أتيقظ هلا فأجدك نائما، كانت يل! يا أبا عبد اهللا : فلما صلينا الفجر قلت

يا ابن أخي تلك الصالة، إن الصلوات : فإيش كنت تسمعين أقول ؟ فأخربته، فقال! يا ابن أخي : قال
  ).٢(اخلمس كفارات ملا بينهن، ما اجتنبت املقتلة، يا ابن أخي عليك بالقصد فإنه أبلغ 

  .تري حيدث أن سلمان دعا رجال إىل طعامهعن عمرو بن مرة، مسعت أبا البخ: شعبة
  :فأخذ الرجل كسرة فناوله، فقال سلمان) ٣(فجاء مسكني : قال

__________  
  ".فندب " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
، والطرباين ١٩٠ / ١" احللية " ، وأخرجه أبو نعيم يف )٤٧٣٧(و ) ١٤٨" أخرجه عبد الرزاق ) ٢(
  .ورجاله موثقون: ، وقال٣٠٠ / ١" مع ا" ، وذكره اهليثمي يف )٦٠٥١(
  ".بسكني " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(

(*)  

)١/٥٥٠(  

  



  ضعها، فإمنا دعوناك لتأكل فما رغبتك أن يكون االجر لغريك والوزر
  ).١(عليك 

لوال أن : ذهبت أنا وصاحب يل إىل سلمان، فقال: عن االعمش، عن أيب وائل قال: سليمان بن قرم
  .لى اهللا عليه وسلم انا عن التكلف، لتكلفت لكمرسول اهللا ص

  .فجاءنا خببز وملح
  .لو كان يف ملحنا صعتر: فقال صاحيب

احلمد هللا الذي قنعنا مبا رزقنا، : فبعث سلمان مبطهرته، فرهنها فجاء بصعتر، فلما أكلنا، قال صاحيب
  ).٢(لو قنعت مل تكن مطهريت مرهونة : فقال سلمان

مسعوا باملدائن أن سلمان باملسجد، فأتوه : ن أيب اجلعد، عن رجل أشجعي قالعن عبيد ب: االعمش
يثوبون إليه حىت اجتمع حنو من ألف، فقام، فافتتح سورة يوسف، فجعلوا يتصدعون ويذهبون، حىت بقي 

  ).٣(الزخرف يريدون ؟ آية من سورة كذا، وآية من سورة كذا : حنو مئة، فغضب، وقال
: عن نافع بن جبري أن سلمان التمس مكانا يصلي فيه، فقالت له علجة: توروى حبيب بن أيب ثاب

  .التمس قلبا طاهرا، وصل حيث شئت
  ).٤(فقهت : فقال

كانت امرأة فرعون تعذب، فإذا انصرفوا، أظلتها : عن أيب عثمان، عن سلمان قال: سليمان التيمي
  املالئكة بأجنحتها، وترى بيتها يف اجلنة وهي

__________  
  .٢٠٠ / ١" احللية "  أخرجه أبو نعيم يف )١(
رجاله رجال الصحيح، : ، وقال١٧٩ / ٨" امع " ، وذكره اهليثمي يف )٦٠٨٥(أخرجه الطرباين ) ٢(

  .غري حممد بن منصور الطوسي، وهو ثقة
  .٢٠٣ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٣(
  .٢٠٦ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٤(

(*)  

)١/٥٥١(  

  

  وجوع البراهيم أسدان مث أرسال عليه، فجعال يلحسانه،: تعذب، قال
  ).١(ويسجدان له 

عن أبيه، عن أيب عثمان النهدي أن سلمان كان ال يفقه كالمه من شدة عجمته، : بن سليمان) ٢(معتمر 



  ).٣(وكان يسمي اخلشب خشبان : قال
  .تفرد به الثقة يعقوب الدورقي عنه

  .له كالم يضارع كالم فصحاء العرب:  ومل يصنع شيئا فقال- أعين عجمته - قتيبة وأنكره أبو حممد بن
وجود الفصاحة ال ينايف وجود العجمة يف النطق، كما أن وجود فصاحة النطق من كثري العلماء : قلت

  .غري حمصل لالعراب
  .وأما خشبان فجمع اجلمع، أو هو خشب زيد فيه االلف والنون كسود وسودان: قال
دخل سعد وابن مسعود على سلمان عند :  الرزاق عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس قالعبد

  .املوت، فبكى
  .عهد عهده إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل حنفظه: ما يبكيك ؟ قال: فقيل له

  ".ليكن بالغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب : " قال
  .ذا حكمت، ويف قسمك إذا قسمت، وعند مهك إذا مهمتوأما أنت يا سعد فاتق اهللا يف حكمك إ

__________  
  .٢٠٦ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(
  ".معمر " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .٥٥ / ١" تاريخ أصبهان " أخرجه أبو نعيم يف ) ٣(

(*)  

)١/٥٥٢(  

  

  ).١( عنده فبلغين أنه ما ترك إال بضعة وعشرين درمها نفيقة كانت: قال ثابت
  امرأة سلمان) ٢(عن فراس، عن الشعيب، عن احلارث، عن بقرية : شيبان

افتحي هذه االبواب فإن يل : دعاين وهو يف علية له هلا أربعة أبواب، فقال: أا قالت ملا حضره املوت
ضحيه أديفيه يف تور مث ان: اليوم زوارا ال أدري من أي هذه االبواب يدخلون علي، مث دعا مبسك فقال
  ).٣(حول فراشي، فاطلعت عليه فإذا هو قد أخذ روحه فكأنه نائم على فراشه 

  حدثنا ابن أيب شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن: بقي بن خملد
__________  

  .حديث صحيح) ١(
  .باب الزهد يف الدنيا: يف الزهد) ٤١٠٤(وأخرجه ابن ماجه 

من ) ٦١٦٠(وأخرجه الطرباين أيضا ) ٦٠٦٩(والطرباين ، ١٩٧ - ١٩٦ / ١" احللية " وأبو نعيم يف 



طريق محاد ابن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب ومحيد بن مورق العجلي، أن سعد بن 
عهد عهده : ما يبكيك يا أبا عبد اهللا ؟ قال: مالك، وابن مسعود دخال على سلمان يعودانه، فبكى فقاال

  .ه وسلم، مل حيفظه أحد مناإلينا رسول اهللا، صلى اهللا علي
  ".فنظروا يف بيته، فإذا إكاف كذا وكذا : " قال مورق" ليكن بالغ أحدكم كزاد الراكب : " قال

ملا احتضر سلمان بكى، :  من طريق هشيم، عن منصور، عن احلسن قال٤٣٨ / ٥وأخرجه أمحخد 
أن يكون بلغة أحدنا : ا ما عهد إليناإن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عهد إلينا عهدا، فتركن: " وقال

مث نظرنا فيما ترك، فإذا قيمة ما ترك، بضعة وعشرون درمها، أو بضعة : من الدنيا، كزاد الراكب قال
  ".وثالثون درمها 

من طريق ابن واهب، عن أيب هانئ، أخربين أبو عبد الرمحن احلبلي، عن ) ٢٤٨٠(وصححه ابن حبان 
 من طريق االعمش، عن أيب سفيان، عن ٣١٧ / ٤وأخرجه احلاكم ...اخلريعامر بن عبد اهللا أن سلمان 

  ".بليقة " عند املنجد إىل " نفيقة " وصححه، ووافقه الذهيب، وقد حترفت ..دخل سعد: أشياخه قال
  ".نفرية " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
رواه :  وقال٣٤٤ / ٩ "امع "  وذكره اهليثمي يف ٢٠٨ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٣(

 ١ / ٤اجلزل عن بقرية، ومل أعرفهما، وباقي رجاله ثقات، وكذلك أخرجه ابن سعد : الطرباين من طريق
 /٦٦.  

  .إناء من صفر أو حجارة، يوضع فيه املاء: أي اخلطيه، والتور: أديفيه: وقوله
  ".امع " و " احللية " و البن االثري، " غريب احلديث " أودفيه، وما أثبتناه من : وجاء يف االصل

(*)  

)١/٥٥٣(  

  

يا نيب اهللا أنت الذي فتح اهللا : يأتون حممدا صلى اهللا عليه وسلم فيقولون: أيب عثمان، عن سلمان قال
فقد ترى ما ) ٢(يف هذا اليوم آمنا ) ١(بك وختم بك، وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وجئت 

  .بنالنا إىل ر) ٣(حنن فيه، فقم فاشفع 
  .أنا صاحبكم: فيقول

فيقوم فيخرج حيوش الناس حىت ينتهي إىل باب اجلنة، فيأخذ حبلقة يف الباب من ذهب، فيقرع الباب، 
  .حممد: من هذا ؟ فيقول: فيقال

يا حممد ارفع رأسك، : فيفتح له، فيجئ حىت يقوم بني يدي اهللا، فيستأذن يف السجود، فيؤذن له، فينادى
، وادع جتب، فيفتح اهللا له من الثناء عليه والتحميد والتمجيد ما مل يفتح الحد سل تعطه، واشفع تشفع



  .رب أميت أميت، مث يستأذن يف السجود: من اخلالئق فيقول
: مثقال شعرية، أو قال: أو قال) ٤(فيشفع يف كل من كل يف قلبه مثقال حنطة من إميان : قال سلمان

  ).٥(مثقال حبة من خردل من إميان 
فترة ما بني عيسى وحممد صلى اهللا : عن عاصم، عن أيب عثمان النهدي، عن سلمان، قال: انةأبو عو

  ).٦(عليه وسلم ست مئة سنة 
  .مات سلمان يف خالفة عثمان باملدائن: قال الواقدي

  .وكذا قال ابن زجنويه
  تويف سنة ست وثالثني: وشباب يف رواية عنه، وغريمها) ٧(وقال أبو عبيد 

__________  
  ".وخيب " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".أملنا " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".واسع " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".احلمد " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
  .إسناده صحيح) ٥(

  .وعاصم هو ابن سليمان االحوال
  .باب إسالم سلمان: يف املناقب) ٣٩٤٨(أخرجه البخاري ) ٦(
  ".أبو عبيدة " و القاسم بن سالم، وقد حترف يف املطبوع إىل ه: أبو عبيد) ٧(

(*)  

)١/٥٥٤(  

  

  .باملدائن
  .سنة سبع: وقال شباب يف رواية أخرى

  .وهو وهم، فما أدرك سلمان اجلمل وال صفني
عاش سلمان ثالث مئة ومخسني سنة، فأما مئتان : يقول أهل العلم: قال العباس بن يزيد البحراين

  .كون فيهومخسون، فال يش
ماية، وقيل بود بن بذخشان بن آذر : ما هويه، وقيل: اسم سلمان: يقال: قال أبو نعيم االصبهاين

  .من ولد آب امللك: ، وقيل)١(جشيش من ولد منوجهر امللك 
  .تويف سنة ثالث وثالثني باملدائن: يقال



  .صلى اهللا عليه وسلموتاريخ كتاب عتقه يوم االثنني يف مجادى االوىل مهاجر رسول اهللا : قال
  .إنه عاد إىل أصبهان زمن عمر: ومواله الذي باعه عثمان بن أشهل القرظي اليهودي، وقيل

كان له ابن امسه كثري، : وبنت بأصبهان هلا نسل وبنتان مبصر، وقيل) ٢(كان له أخ امسه بشري : وقيل
  .ظفمن قول البحراين إىل هنا منقول من كتاب الطواالت اليب موسى احلاف

  .وقد فتشت، فما ظفرت يف سنه بشئ سوى قول البحراين، وذلك منقطع ال إسناد له
وجمموع أمره وأحواله، وغزوه، ومهته، وتصرفه، وسفه للجريد، وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس مبعمر 

  .وال هرم
بعث النيب فقد فارق وطنه وهو حدث، ولعله قدم احلجاز وله أربعون سنة أو أقل، فلم ينشب أن مسع مب

  صلى اهللا عليه وسلم مث
__________  

وقيل ما به ابن بدخشان ابن آزر جشنس من " إن امسه ما هويه : يقال" يف تاريخ أصبهان اليب نعيم ) ١(
  .ولد منو شهر امللك

  .كان امسه، بود بن خشان: وقيل
  ".بشر " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(

(*)  

)١/٥٥٥(  

  

  . وسبعني سنةهاجر، فلعله عاش بضعا
  .وما أراه بلغ املئة

  .فمن كان عنده علم، فليفدنا
  .وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن اجلوزي وغريه

  .وما علمت يف ذلك شيئا يركن إليه
ملا مرض : البن أيب حامت، قال) ١" (العلل " عن ثابت البناين، وذلك يف : روى جعفر بن سليمان

ما : قدم، فوافقه وهو يف املوت يبكي، فسلم وجلس، وقالسلمان، خرج سعد من الكوفة يعوده، ف
  .يبكيك يا أخي ؟ أال تذكر صحبة رسول اهللا ؟ أال تذكر املشاهد الصاحلة ؟

  .ما أبكي حبا بالدنيا وال كراهية للقاء اهللا: واهللا ما يبكيين واحدة من ثنتني: قال
ليكن بالغ أحدكم من : "  إيل عهدا قاليبكيين أن خليلي عهد: فما يبكيك بعد مثانني ؟ قال: قال سعد

  ).٢(وإنا قد خشينا أنا قد تعدينا " الدنيا كزاد الراكب 



عن أيب عثمان، وإرساله أشبه قاله أبو حامت، وهذا يوضح لك أنه من أبناء : رواه بعضهم عن ثابت، فقال
  .الثمانني

  .ة ال أرتضي ذلك وال أصححهوقد ذكرت يف تارخيي الكبري أنه عاش مئتني ومخسني سنة، وأنا الساع
التقى سلمان و عبد اهللا بن : حدثنا الليث، حدثين حيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب قال: أبو صاحل

  إن لقيت ربك: سالم، فقال أحد مها لصاحبه
__________  

  .، وقد تقدم ختريج احلديث١٣٩ ١٤٠ / ٢) ١(
  ).١(تعليق رقم ) ٥٥٣(تقدم يف الصفحة ) ٢(

(*)  

)١/٥٥٦(  

  

  .قبلي فأخربين ماذا لقيت منه
  ).١(توكل وأبشر، فلم أر مثل التوكل قط : فتويف أحدمها فلقي احلي يف املنام فكأنه سأله فقال

  .سلمان مات قبل عبد اهللا بسنوات: قلت
 أنبأنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب: أنبأنا علي بن حممد اجلزري، ويعيش بن علي، قاال: أخربنا سنقر الزينيب

أنبأنا : ، وقد أنبئت عن عبد املؤمن بن خلف احلافظ، أنبأنا االعز بن فضائل، أخربتنا شهدة قاال)ح(
جعفر بن أمحد السراج، أنبأنا احلسن بن عيسى بن املقتدر، أنبأنا أمحد بن منصور اليشكري، حدثنا أبو 

أنا محاد بن سلمة، عن عطاء عبد اهللا بن عرفة، حدثين حممد بن موسى السامي، أنبأنا روح بن أسلم، أنب
كان يف بين إسرائيل امرأة ذات مجال، وكانت عند : بن السائب، عن أيب البختري، عن سلمان قال

  .رجل يعمل باملسحاة، فكانت إذا جاء الليل، قدمت له طعامه، وفرشت له فراشه
  .فبلغ خربها ملك ذلك العصر، فبعث إليها عجوزا من بين إسرائيل

  .لو كنت عند امللك، لكساك احلرير، وفرش لك الديباج! عني ذا الذي يعمل باملسحاة تصن: فقالت هلا
  .فلما وقع الكالم يف مسامعها، جاء زوجها بالليل، فلم تقدم له طعامه، ومل تفرش له فراشه

  .هو ما ترى: ما هذا اخللق يا هنتاه ؟ قالت: فقال هلا
  .نعم: أطلقك ؟ قالت: فقال

لك امللك، فلما زفت إليه، نظر إليها فعمي، ومد يده إليها، فجفت، فرفع نيب ذلك فطلقها، فتزوجها ذ
  أعلمهما أين غري غافر هلما، أما علما أن بعيين ما عمال: العصر خرب مها إىل اهللا، فأوحى اهللا إليه



__________  
   (*)٢٠٥ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ٦٧ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(

)١/٥٥٧(  

  

اليشكري، حدثنا أبو عبد اهللا بن عرفة، حدثين حممد بن موسى السامي، أنبأنا روح بن أسلم، أنبأنا محاد 
كان يف بين إسرائيل امرأة ذات : بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أيب البختري، عن سلمان قال

  .رشت له فراشهمجال، وكانت عند رجل يعمل باملسحاة، فكانت إذا جاء الليل، قدمت له طعامه، وف
  .فبلغ خربها ملك ذلك العصر، فبعث إليها عجوزا من بين إسرائيل

  .لو كنت عند امللك، لكساك احلرير، وفرش لك الديباج! تصنعني ذا الذي يعمل باملسحاة : فقالت هلا
  .فلما وقع الكالم يف مسامعها، جاء زوجها بالليل، فلم تقدم له طعامه، ومل تفرش له فراشه

  .هو ما ترى: ما هذا اخللق يا هنتاه ؟ قالت: افقال هل
  .نعم: أطلقك ؟ قالت: فقال

فطلقها، فتزوجها ذلك امللك، فلما زفت إليه، نظر إليها فعمي، ومد يده إليها، فجفت، فرفع نيب ذلك 
  أعلمهما أين غري غافر هلما، أما علما أن بعيين ما عمال: العصر خرب مها إىل اهللا، فأوحى اهللا إليه

__________  
   (*)٢٠٥ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ٦٧ / ١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(

)١/٥٥٨(  

  

  ).١(بصاحب املسحاة 
  بعونه تعاىل وتوفيقه جنز اجلزء االول سري أعالم النبالء ويليه اجلزء الثاين وأوله ترمجة عبادة بن الصامت

__________  
  .احلديث ال يصح) ١(

ليس بذاك، مل يكن من أهل : روح بن أسلم، كذاب، وقال ابن معني: انقال عف: روح بن أسلم
: يتكلمون فيه، وقال الدار قطين: لني احلديث يتكلم فيه، وقال البخاري: الكذب، وقال أبو حامت

  .عنده مناكري: ضعيف متروك، وقال ابن اجلارود

)١/٥٥٨(  



  

  ٢ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ٢يب ج الذه

)٢(/  

  

  سري اعالم النبالء

)٢/١(  

  

  .مجيع احلقوق حمفوظة ملؤسسة الرسالة وال حيق آلية جهة أن تطبع أو نفطي حق الطبع الحد
  .سواء كان مؤسسة رمسية أو إفرادا

 بناية صمدي وصاحلة - شارع سوريا - م مؤسسة الرسالة بريوت ١٩٩٣ ه ١٤١٣الطبعة التاسعة 
  . ص٨١٥١١٢ - ٣١٩٠٣٩: هاتف

   برقيا، بيوشران٧٤٦٠: ب

)٢/٢(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨شري اعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
  م اجلزء الثاين حق نصوصه، وخرج أحاديثه، وعلى عليه شعيب االرنؤوط مؤسسة الرسالة

)٢/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)٢/٤(  

  



  ن الرحيمبسم اهللا الرمح
عمرو بن [ ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن ) ع * ( عبادة بن الصامت- ١

بن اخلزرج، االمام القدوة أبو الوليد االنصاري، أحد النقباء ليلة العقبة، ومن أعيان ) ١] (عوف 
  .البدريني، سكن بيت املقدس

و مسلم اخلوالين الزاهد، وجبري بن نفري، وجناده بن حدث عنه أبو أمامة الباهلي، وأنس بن مالك، وأب
أيب أمية، و عبدالرمحن بن عسيلة الصناحبي، وحممود بن الربيع، وأبو إدريس اخلوالين، وأبو االشعث 

 ومل يلحقاه، فهو -الصناعاين، وابنه الوليد بن عبادة، وأبو سلمة بن عبدالرمحن، وخالد بن معدان 
  .، وكثري بن مرة، وحطان بن عبد اهللا الرقاشي، وآخرون وابن زوجته أبو أيب-مرسل 

  .عبادة بن الصامت: قال ابن إسحاق يف تسمية من شهد العقبة االويل
  .شهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
: بري، التاريخ الك١٦٨: ، تاريخ خليفة٦٢١ و ٥٤٦ / ٣: ، طبقات ابن سعد١١٤ / ٥: مسند أمحد* 
: ، املستدرك٩٥ / ٦: ، اجلرح والتعديل٣١٦ / ١: ، تاريخ الفسوي٣٢٧، ٢٥٥: ، املعارف٩٢ / ٦
/ عبادة : ، تاريخ ابن عساكر٨٠٧ / ٢: ، االستيعاب١٨٩ - ١٨٨:  االستبصار٣٥٧ - ٣٥٤ / ٣
 ١: ، العرب١١٨ / ٢: ، تاريخ االسالم٦٥٥: ، ذيب الكمال١٦٠ / ٣: ، أسد الغابة٢ / ٤٢٧ / ٨
، ٣٢٢ / ٥: ، االصابة١١٢ - ١١١ / ٥: ، ذيب التهذيب٣٢٠ / ٩: ، جممع الزوائد٣٥/ 

، ذيب ٦٢ و ٤٠ / ١: ، شذرات الذهب٥٥٤ / ١٣: ، كرت العمال١٨٨: خالصة تذهيب الكمال
  .٢٠٩ / ٧ابن عساكر 

[ * ]  

)٢/٥(  

  

  حممد بن سابق، حدثنا حشرج بن نباتة، عن موسى بن حممد بن
خلوت برسول : أن عبادة بن الصامت حدثه، قال: حدثين الصناحبي: مسع أبا قالبة يقول: يإبراهيم التيم

أبو : اكتم علي حيايت: " أي أصحابك أحب إليك حىت أحبه ؟ قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
  ".بكر الصديق، مث عمر، مث علي 

  .مث سكت
إال الزبري، وطلحة، وسعد، وأبو عبيدة، من موسى أن يكون : " مث من يا رسول اهللا ؟ قال: فقلت

ومعاذ، وأبو طلحة، وأبو أيوب، وأنت يا عبادة، وأيب بن كعب، وأبو الدرداء، وابن مسعود، وابن 



  ) ".١(سلمان، وصهيب، وبالل، وعمار : مث هؤالء الرهط من املوايل؛ عوف، وابن عفان 
معاذ، : هللا عليه وسلم مخسة من االنصارمجع القرآن يف زمن النيب صلى ا: قال حممد بن كعب القرظي

  .وعبادة، وأيب، وأبو أيوب، وأبو الدرداء
إن أهل الشام كثري، وقد احتاجوا إىل من : بن أيب سفيان إليه) ٣(عمر، كتب يزيد ) ٢(فلما كان 

  .يعلمهم القرآن ويفقههم
  .أعينوين بثالثة: فقال
  . فخرج الثالثة إىل الشام-اليب  - وهذا سقيم - اليب أيوب -هذا شيخ كبري : فقالوا
  ).٤(ابدؤوا حبمص، فإذا رضيتم منهم، فليخرج واحد إىل دمشق، وآخر إىل فلسطني : فقال

__________  
 داود، -إسناده ضعيف، لضعف موسى بن حممد بن إبراهيم التيمي، ضعفه ابن معني، وأمحد، وأبو ) ١(

  .عنده مناكري: خاري حامت، والدارقطين، وقال الب- زرعة، وأبو -وأبو 
  .فلما استخلف: ١١٨ / ٢للمؤلف " تاريخ االسالم " يف ) ٢(
  ".زيد " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".املصاحف " اخرجه ابن أيب داود يف ) ٤(

  .وإساده حسن، لكنه مرسل
باب القراء من أصحاب رسول اهللا صلى :  يف فضائل القرآن٤٦ / ٩" صحيحه " وأخرج البخاري يف 

  من مجع القرآن: سألت أنس بن مالك:  عليه وسلم، عن قتادة قالاهللا
أيب بن كعب، ومعاذ بن جبل، : أربعة كلهم من االنصار: قال: على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وزيد بن ثابت، وأبو زيد، وأبو زيد هذا أحد عمومة أنس
  .٤٧ / ٩" فتح الباري " وانظر 
[ * ]  

)٢/٦(  

  

: عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب، عن أبيه، أن عبادة أنكر على معاوية شيئا، فقالبرد بن سنان، 
  ].بفعل معاوية [ ما أقدمك ؟ فأخربه : الأساكنك بأرض، فرحل إىل املدينة، قال له عمر

  ).٢(ارحل إىل مكانك، فقبح اهللا ارضا لست فيها وأمثالك، فال إمرة له عليك ) ١]: (له [ فقال 
عن ابن عمه عبادة بن ) ٣(ن أبيه، عن الوليد بن داود بن حممد بن عبادة بن الصامت ابن أيب أويس، ع

كان عبادة بن الصامت مع معاوية، فأذن يوما، فقام خطيب ميدح معاوية، ويثين عليه، فقام : الوليد، قال



حني بايعنا إنك مل تكن معنا : عبادة بتراب يف يده، فحشاه يف فم اخلطيب، فغضب معاوية، فقال له عبادة
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعقبة، على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا ومكسلنا، وأثره 

  .علينا، وأال ننازع االمر أهله، وأن نقوم باحلق حيث كنا، ال خناف يف اهللا لومة المث
  ).٤" (تراب إذا رأيتم املداحني، فاحثوا يف أفواههم ال: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  ".تاريخ االسالم " الزيادة من ) ١(
  .رجاله ثقات) ٢(
" النعمان " كذا االصل، ومل أقف له على ترمجة يف كتب اجلرح والتعديل، ورمبا يكون حمرفا عن ) ٣(

النعمان بن داود بن حممد بن عبادة ابن الصامت : ٤٤٧ / ٨" اجلرح والتعديل " ففي " الوليد " بدل 
  .روى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، روى عنه أبو نعيم، مسعت أيب يقول ذلك: النصاريا
  ٣١٤ / ٥ورجاله ثقات خال الوليد بن داود بن حممد فإنين مل أعرفه، وأخرج أمحد ) ٤(

، ١٣٧ / ٧باب كيف يبايع الناس االمام، والنسائي :  يف االحكام١٦٧ / ١٣، والبخاري ٣١٦و 
بايعنا رسول اهللا :  أول البيعة من طريق عبادة بن الوليد، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت قال يف١٣٨

على السمع والطاعة يف العسر واليسر، واملنشط املكره، وأن ال ) أي ليلة العقبة(صلى اهللا عليه وسلم 
  .مثننازع االمر أهله، وأن نقول أو نقوم باحلق حيثما كنا، ال خناف يف اهللا لومة ال

ومثة بيعة أخرى، رواها عبادة، متت بعد فتح مكة بعد أن نزلت اآلية اليت يف املمتحنة، أخرجها البخاري 
= [ * باب احلدود كفارة، من طريق ابن عيينة، عن : كالمها يف احلدود) ١٧٠٩(، ومسلم ٧٤ / ١٢

[  

)٢/٧(  

  

أال تروين : قال عبادة بن الصامت: لمالك بن شرحبيل، قا) ١(حدثنا ثور بن يزيد، حدثنا : حيىي القطان
 يعين - وقد مات صاحيب منذ زمان -لني وسخن :  يعين-، وال آكل إال مالوق )٢(ال أقوم إال رفدا 

 وما يسرين أين خلوت بامرأة ال حتل يل، وإن يل ما تطلع عليه الشمس، خمافة أىن يأيت الشيطان، -ذكره 
  ).٣(فيحركه، على أنه المسع وال بصر 

  اعيل بن عياش، عن ابن خثيم، حدثنا إمساعيل بن عبيد بنإمس
__________  

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : الزهري، عن أيب إدريس اخلوالين، عن عبادة بن الصامت، قال= 
تبايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئا، وال تزنوا، وال تسرقوا، وال تقتلوا : " وسلم يف جملس، فقال



  . حرم اهللا إال باحلق، فمن وىف منكم، فأجره على اهللا، من أصحاب شيئا من ذلك، فعوقب بهالنفس اليت
فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك، فستره اهللا عليه، فأمره إىل اهللا، إن شاء عفاعنه، وإن شاء 

عليه وسلم كما أخذ علينا رسول اهللا صلى اهللا : فتال علينا آية النساء، ويف رواية: ويف رواية" عذبه 
  .أخذ على النساء

": إذا رأيتم املداحني فاحثوا يف وجوههم التراب " ، وأما حديث ٦٥، ٦٠ / ١" الفتح " وانظر 
، وابن ماجة )٢٣٩٣(، والترمذي ٥ / ٦يف الزهد والرقائق، وأمحد ) ٣٠٠٢(فأخرجه مسلم 

 ٩٤ / ٢نه، وأخرجه امحد ، من حديث املقداد بن االسود رضي اهللا ع)٤٨٠٤(، وأبو داود )٣٧٤٢(
  من حديث أنس،" الكىن " من حديث ابن عمر، وأخرجه أبو أمحد احلاكم يف 

  .والطرباين من حديث عبد اهللا بن عمرو
هم الذين اختذوا مدح الناس عادة، وجعلوه بضاعة يستأكلون به املمدوح، : املداحون: قال اخلطايب

 واالمر احملمود، يكون منه ترغيبا له يف أمثاله، وحتريضا ويفتونه، فأما من مدح الرجل على الفعل احلسن
للناس على االقتداء به يف أشباهه، فليس مبداح، وإن كان قد صار مادحا مبا تكلم به من مجيل القول 

  .فيه، وقد استعمل املقداد احلديث على ظاهره
  .ومحله على وجهه يف تناول عني التراب بيده، وحثيه يف وجه املادح

اخليبة واحلرمان، أي من تعرض لكم بالثناء : تأول أيضا على وجه آخر، وهو أن يكون معناهوقد ي
  .واملدح، فال تعطوه، واحرموه كىن بالتراب عن احلرمان

  ".بن " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .أنه اليستطيع القيام إال أن يعان عليه: االعانة، واملعىن: الرفد) ٢(
 و ٣١٤ / ٧" تاريخ البخاري "  بن شرحبيل، فإنه مل يوثق، وهو مترجم يف رجاله ثقات خال مالك) ٣(
  .٢١٠ / ٨" اجلرح والتعديل " 

[ * ]  

)٢/٨(  

  

إن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام وأهله، فإما أن تكفه : كتب معاوية إىل عثمان: رفاعة، قال
  .إليك، وإما أن أخلي بينه وبني الشام

  .ادة حىت ترجعه إىل داره باملدينةأن رحل عب: فكتب إليه
يا عبادة ما لنا ولك ؟ : فدخل على عثمان، فلم يفجأه إال به وهو معه يف الدار، فالتفت إليه، فقال: قال

سيلي أموركم بعدي : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقا عبادة بني ظهراين الناس، فقال



" عليكم ما تعرفون، فال طاعة ملن عصى، وال تضلوا بربكم رجال يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون 
)١.(  

  حيىي بن سليم، عن ابن خثيم، عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة،
__________  

إسناده ضعيف لضعف إمساعيل بن عياش يف روايته عن غري أهل بلده، وهذا منها، وأخرجه أمحد ) ١(
 نافع، عن أيب اليمان، عن إمساعيل بن عياش، عن  بنحوه من طريق احلكم بن٣٢٥ / ٥" املسند " يف 

عن : رواه أمحد بطوله، ومل يقل: ، وقال٢٢٦ / ٥" امع " عبد اهللا بن خثيم به، وذكره اهليثمي يف 
إمساعيل، عن أبيه، ورواه عبد اهللا، فزاد عن أبيه، وكذلك الطرباين، ورجاهلما ثقات إال أن إمساعيل بن 

  .، وروايته عنهم ضعيفةعياش رواه عن احلجازيني
زوائد " اخل احلديث، فصحيح، أخرجه عبد اهللا ابن االمام أمحد يف ...سيلي أموركم بعدي: وأما قوله
 من طريق سويد بن سعيد، عن حيىي بن سليم، عن ابن خثيم، عن إمساعيل بن عبيد ٣٢٩ / ٥" املسند 

، من طريق عبد اهللا بن ٣٥٦ / ٣كم بن رفاعة، عن أبيه عبيد، عن عبادة بن الصامت، وأخرجه احلا
  .واقد، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن أيب الزبري، عن جابر، عن عبادة

وأخرجه أيضا من طريق سعيد بن منصور، عن مسلم بن خالد الزجني، عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة، 
، وابن ماجة ٤٠٠، ٣٩٩ / ١عن أبيه، عن عبادة، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أمحد 

سيلي أموركم بعدي رجال بطفؤون السنة، ويعملون بالبدعة، : " بسند قوي، ولفظه) ٢٨٦٥(
تسألين يا ابن : " إن أدركتهم، كيف أفعل ؟ قال: يا رسول اهللا: فقلت" ويؤخرون الصالة عن مواقيتها 

  ".أم عبد كيف تفعل ؟ الطاعة ملن عصى اهللا 
[ * ]  

)٢/٩(  

  

ما هذه ؟ أزيت : ، وهو بالشام، حتمل اخلمر، فقال)١(ة بن الصامت مرت عليه قطارة أن عباد: عن أبيه
  .ال، بل مخر يباع لفالن: ؟ قيل

 - وأبو هريرة إذ ذاك بالشام -فأخذ شفرة من السوق، فقال إليها، فلم يذر فيها راوية إال بقرها 
 بالغدوات، فيغدو إىل السوق يفسد أال متسك عنا أخاك عبادة، أما: فأرسل فالن إىل أيب هريرة، فقال

  على أهل الذمة متاجرهم، وأما) ٢(
يا عبادة، : فأتاه أبو هريرة، فقال: قال! بالعشي، فيقعد يف املسجد ليس له عمل إال شتم أعراضنا وعيبنا 

  .مالك وملعاوية ؟ ذره وما محل



لنهي عن املنكر، وأال يأخذنا يف اهللا مل تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة، واالمر باملعروف وا: فقال
  .لومة المث

  ).٣(إن عبادة قد أفسد علي الشام : فسكت أبو هريرة، وكتب فالن إىل عثمان
، فأمر غالمه أن )٤(أن عبادة بن الصامت مر بقرية دمر : الوليد بن مسلم، حدثنا عثمان بن أيب العاتكة

  .عليقطع له سواكا من صفصاف على ر بردى، فمضى ليف
  .ارجع فإنه إن ال يكن بثمن، فإنه ييبس، فيعود حطبا بثمن: مث قال له

كان عبادة رجال طواال : وعن أيب حزرة يعقوب بن جماهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، قال
  .جسيما مجيال

  .مات بالرملة سنة أربع وثالثني، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة
__________  

  .أن تشد االبل على نسق، واحد خلف واحد: القطارالقطارة و) ١(
  .مفسد: يف االصل) ٢(
  .إسناده حمتمل للتحسني) ٣(
  .قرية من غوطة دمشق الغربية تبعد عنها ستة أميال) ٤(

[ * ]  

)٢/١٠(  

  

  ).١(إنه بقي حىت تويف زمن معاوية يف خالفته : ومسعت من يقول: قال ابن سعد
  .ت سنة أربع وثالثنيما: وقال حيىي بن بكري ومجاعة

مات سنة : قرب عبادة ببيت املقدس، وقال اهليثم بن عدي: وقال ضمرة، عن رجاء بن أيب سلمة، قال
  .مخس وأربعني رضي اهللا عنه

ساق له بقي يف مسنده مثة وأحدا ومثانني حديثا، وله يف البخاري ومسلم ستة، وانفرد البخاري : قلت
  ).٢(حبديثني، ومسلم حبديثني 

  
  .ابن قيس بن عدي، أبو حذافة السهمي) س * ( عبد اهللا بن حذافة- ٢

  .أحد السابقني
  ).٣(هاجر إىل احلبشة، ونفذه النيب صلى اهللا عليه وسلم رسوال إىل كسرى 

  .وله رواية يسرية



__________  
  .حىت تويف يف خالفة معاوية بن أيب سفيان بالشام: ٥٤٦ / ٣" الطبقات " لفظ ) ١(
 يف التهجد، و ٣٣ / ٣باب خوف املؤمن أن حيبط عمله، و :  يف االميان١٠٤ / ١بخاري انظر ال) ٢(
يف ) ٢٩ و ٢٨(، ومسلم ٣٤٢ / ٦يف احلدود، والبخاري ) ١٧٠٩( يف االميان، ومسلم ٦٠ / ١

  .يف الرؤيا) ٢٢٦٤( يف التعبري، ومسلم ٣٣٠ / ١٢االميان، والبخاري 
 يف صفة ٢٠٠ / ٢يف الذكر والدعاء، والبخاري ) ٢٦٨٣( يف الرقاق، ومسلم ٣١١ / ١١والبخاري 

  .يف الصالة) ٣٩٤(الصالة، ومسلم 
  .يف الفضائل) ٢٣٣٥(يف املساقاة، و ) ١٥٨٧(يف احلدود، و ) ١٦٩٠(ومسلم 

، ١٤٢: ، تاريخ خليفة٢٦: ، طبقات خليفة١٨٩ / ٤: ، طبقات ابن سعد٤٥٠ / ٣: مسند أمحد* 
، ٢٩ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٥٢ / ١: ، تاريخ الفسوي١٣٥: ف، املعار٨ / ٥: التاريخ الكبري

 / ٣: ، أسد الغابة٢ / ٥٥ / ٩: ، ابن عساكر٨٨٨ / ٣: ، االستيعاب٦٣١ - ٦٣٠ / ٣: املستدرك
: ، االصابة١٨٥ / ٥: ، ذيب التهذيب٨٨، ٨٧ / ٢: ، تاريخ االسالم٦٧٤: ، ذيب الكمال٢١١

  .٤٩٠ / ١٣: كرت العمال، ١٩٤: ، خالصة تذهيب الكمال٥٤ / ٦
باب كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم :  يف املغازي٩٦ / ٨، والبخاري ١٨٩ / ٤أخرج ابن سعد ) ٣(

=  من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صاحل بن ٢٤٣ / ١إىل كسرى وقيصر، وأمحد 
[ * ]  

)٢/١١(  

  

   إىل طاغيتهم،خرج إىل الشام جماهدا، فأسر على قيسارية، ومحلوه
  .فراوده عن دينه، فلم يفتنت

  .حدث عنه سليمان بن يسار، وأبو وائل، ومسعود بن احلكم، وأبو سلمة بن عبدالرمحن
  .حديثه مرسل: قال البخاري

  .الذي حفظ عنه ثالثة أحاديث ليست مبتصلة: وقال أبو بكر بن الربقي
  .شهد بدرا: وقال أبو سعيد بن يونس، وابن مندة

أن عبد اهللا بن حذافة قام يصلي، فجهر، فقال النيب صلى اهللا عليه : ن الزهري، عن أيب سلمةيونس، ع
  ).١" (يا ابن حذافة، ال تسمعين ومسع اهللا : " وسلم

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حممد بن عمرو، عن عمر بن احلكم بن ثوبان، أن أبا سعيد قال
  .فيهم، فخرجنا، حىت إذا كنا ببعض الطريق، استأذنه طائفةسرية، عليهم علقمة بن جمزز، وأنا 



  .فأذن هلم، وأمر عليهم عبد اهللا بن حذافة، وكان من أهل بدر، وكانت فيه دعابة
أليس يل عليكم : فبينا حنن يف الطريق، فأوقد القوم نارا يصطلون ا، ويصنعون عليها صنيعا هلم، إذ قال

  .بلى: السمع والطاعة ؟ قالوا
  ،)٢(فإين أعزم عليكم حبقي وطاعيت إال تواثبتم يف هذه النار، فقام ناس، فتحجزوا : قال

__________  
أن رسول : أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، أن ابن عباس أخربه: قال ابن شهاب: كيسان قال= 

أمره أن يدفعه إىل اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بكتابه إىل كسرى مع عبد اهللا بن حذافة السهمي، ف
فدعا عليهم رسول اهللا : عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إىل كسرى، فلما قرأه خرقه، قال الزهري

  .صلى اهللا عليه وسلم أن ميزقوا كل ممزق
  .، ورجاله ثقات١٩٠ / ٤" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ١(
  .شدوا أوساطهم فعل من يتهيأ: أي) ٢(

[ * ]  

)٢/١٢(  

  

  .أمسكوا، إمنا كنت أضحك معكم:  إذا ظن أم واقعون فيها قالحىت
  .فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذكروا ذلك له

  ).١" (من أمركم مبعصية فال تطيعوه : " فقال
  .ورواه ابن املنكدر عن عمر بن احلكم، فأرسله" مسنده " أخرجه أبو يعلى يف 

  ".سلوين : " لنيب صلى اهللا عليه وسلم قالأن ا: ثابت البناين، عن أنس
  ).٢" (أبوك حذافة : " فقال رجل من أيب يا رسول اهللا ؟ قال

__________  
باب يف معصية اهللا، وابن : يف اجلهاد) ٢٨٦٣(، وابن ماجه ٦٧ / ٣" املسند " وأخرجه أمحد يف ) ١(

 حممد بن عمرو بن ، من طريق٦٣١، ٦٣٠ / ٣، واحلاكم )١٥٥٢(خزمية، وصححه ابن حبان 
إسناده : ١٨٣ورقة " الزوائد " علقمة، عن عمر بن احلكم، عن أيب سعيد اخلدري، وقال البوصريي يف 

باب سرية عبد اهللا :  يف املغازي يف الترمجة، فقال٤٦ / ٨" صحيحه " صحيح، وأشار إليه البخاري يف 
  .بن حذافة السهمي، وعلقمة بن جمزز املدجلي

  .٥٠، ٤٩ / ٣، وشرح املواهب، ٦٤٠ / ٢، وابن هشام ١٦٣ / ٢" الطبقات " وانظر 
باب وجوب : يف االمارة) ١٨٣٤( يف التفسري، ومسلم ١٩١ / ٨" صحيحه " وأخرج البخاري يف 



أطيعوا اهللا وأطيعوا * (من حديث ابن عباس يف قوله تعاىل ) ٣١٢٤(طاعة االمراء يف غري معصية، وأمحد 
نزلت يف عبد اهللا بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه النيب صلى : قال* ) الرسول وأويل االمر منكم

  .اهللا عليه وسلم يف سرية
باب من برك على ركبتيه عند االمام أو :  يف العلم١٦٩ / ١إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٢(

باب ما :  يف االعتصام٢٣٠ / ١٣باب وقت الظهر عند الزوال، و :  يف املواقيت١٧ / ٢احملدث، و 
  باب توقريه صلى اهللا عليه وسلم من طريق أيب: يف الفضائل) ٢٣٥٩(يكره من كثرة السؤال، ومسلم 

اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أنس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج حني زاغت الشمس، 
من : " اما، مث قالفصلى الظهر، فلما سلم، قام على املنرب، فذكر الساعة، وذكر أن بني يديها أمورا عظ

أحب أن يسأل عن شئ، فليسأل عنه، فو اهللا ال تسألوين عن شئ، إال أخربتكم به، ما دمت يف مقامي 
فقال " سلوين : " فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول: ، قال أنس"هذا 
: فقام عبد اهللا بن حذافة، فقال" النار : " أين مدخلي يا رسول اهللا ؟ قال: فقام إليه رجل، فقال: أنس

فربك عمر على " سلوين سلوين : " مث أكثر أن يقول: قال" أبوك حذافة : " من أيب يا رسول اهللا ؟ قال
  = [ * ]رضينا باهللا ربا، وباالسالم دينا، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم : ركبتيه، فقال

)٢/١٣(  

  

: حدثنا ضرار ابن عمرو، عن أيب رافع، قال: ا عبد العزيز القسمليحدثن: عبد اهللا بن معاوية اجلمحي
إن هذا من : وجه عمر جيشا إىل الروم، فأسروا عبد اهللا بن حذافة، فذهبوا به إىل ملكهم، فقالوا

  .أصحاب حممد
لو أعطيتين مجيع ما متلك، ومجيع ما متلك، ومجيع : هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي ؟ قال: فقال
  .العرب، ما رجعت عن دين حممد طرفة عنيملك 
  .إذا أقتلك: قال
  .أنت وذاك: قال

  .ارموه قريبا من بدنه، وهو يعرض عليه، ويأىب، فأنزله: فأمر به، فصلب، وقال للرماة
ودعا بقدر، فصب فيها ماء حىت احترقت، ودعا بأسريين من املسلمني، فأمر بأحدمها، فألقي فيها، وهو 

  .ية، وهو يأىبيعرض عليه النصران
  .مث بكى

  .إنه بكى: فقيل للملك
  .ردوه: فظن أنه قد جزع، فقال



هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري : قلت: ما أبكاك ؟ قال
  .أنفس تلقى يف النار يف اهللا

: االسارى ؟ قالوعن مجيع : هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك ؟ فقال له عبد اهللا: فقال له الطاغية
  .نعم

  .فقبل رأسه
  .وقدم باالسارى على عمر، فأخربه خربه

  .حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدا: فقال عمر
  ).١(فقبل رأسه 

__________  
  .رسوال= 
فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال عمر ذلك، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

أوىل، والذي نفسي بيده لقد عرضت علي اجلنة والنار آنفا يف عرض هذا احلائط وأنا أصلي، : " وسلم
  ".فلم أر كاليوم يف اخلري والشر 

، وله شاهد من "االصابة " أخرجه ابن عساكر يف تارخيه من طريق البيهقي، وكذا احلافظ يف ) ١(
، وقد ظن ٢١٢ / ٣" سد الغابة أ" حديث ابن عباس، موصوال عند ابن عساكر، وابن االثري يف 

االستاذ االبياري أن ضرار بن عمرو كما يف االصل حتريف، فأبدله إىل ضرار بن مرة، فأخطأ يف ظنه، 
 / ٤للبخاري " والتاريخ الكبري " ، ٤٦٥ / ٤" اجلرح والتعديل " وضرار بن عمرو هذا مترجم يف 

٣٤٠.  
[ * ]  

)٢/١٤(  

  

أن أهل قيسارية أسروا ابن حذافة، فأمر به ملكهم، : ، ومالك بن أنسحدثنا أبو عمرو: الوليد بن مسلم
  .فجرب بأشياء صرب عليها

قد انثىن عنقه، : مث جعلوا له يف بيت معه اخلمر وحلم اخلرتير ثالثا ال يأكل، فاطلعوا عليه، فقالوا للملك
  .فإن أخرجته وإال مات

 الضرورة كانت قد أحلتها يل، ولكن كرهت أما إن: ما منعك أن تأكل وتشرب ؟ قال: فأخرجه، وقال
  .أن أمشتك باالسالم

  .فقبل رأسي، وأخلي لك مئة أسري: قال



  .أما هذا، فنعم: قال
  .فقبل رأسه، فخلى له مئة، وخلى سبيله

  .أن ابن حذافة أسر: حدثنا الوليد بن حممد: وقد روى ابن عائذ قصة ابن حذافة فقال
  ه ثالث مئة أسري،أطلق ل: فذكر القصة مطولة، وفيها

  .وأجازه بثالثني ألف دينار، وثالثني وصيفة، وثالثني وصيفا
  .ولعل هذا امللك قد أسلم سرا

  .مبالغته يف إكرام ابن حذافة] ذلك [ ويدل على 
إمنا كنت أخترب شدتكم : وكذا القول يف هرقل إذ عرض على قومه الدخول يف الدين، فلما خافهم قال

  .يف دينكم
وإمنا ) ١(إذ قد حصل يف باطنه إميانا ما ؛  باطنه هكذا، فريجى له اخلالص من خلود النار فمن أسلم يف

خياف أن يكون قد خضع لالسالم وللرسول، واعتقد أما حق، مع كون أنه على دين صحيح، فتراه 
  ، فهذا ال ينفعه)٢(يعظم للدينني، كما قد فعله كثري من املسلمانية الدواوين 

__________  
  ".إميان "  حترفت يف املطبوع إىل )١(
  ".الدوارين " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(

[ * ]  

)٢/١٥(  

  

  .االسالم حىت يتربا من الشرك
  .مات ابن حذافة يف خالفة عثمان رضي اهللا عنهم

  
  .موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ع* ( أبو رافع - ٣

  .من قبط مصر
  .امسه إبراهيم: يقال
  .أسلم: وقيل

  .كان عبدا للعباس فوهبه للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فلما أن بشر النيب صلى اهللا عليه وسلم بإسالم العباس أعتقه

  .روى عدة أحاديث



روى عنه ولده عبيد اهللا بن أيب رافع، وحفيده الفضل بن عبيد اهللا، وأبو سعيد املقربي، وعمرو بن 
  علي: الشريد، ومجاعة كثرية، وروى عنه

  .حلسني وما كأنه شافههابن ا
  .شهد غزوة أحد، واخلندق

  .وكان ذا علم وفضل
  .تويف يف خالفة علي

  .تويف بالكوفة سنة أربعني: وقيل
  .رضي اهللا عنه

  .إنه أوصى إىل علي، فكان علي يزكي أموال بين أيب رافع وهم أيتام: وقيل
  .أخربت أنه كان قبطيا: قال بكري بن االشج
__________  

، ٧٠٤: ، التاريخ البن معني٧٥ - ٧٣ / ٤: ، طبقات ابن سعد٣٩٠ و ٨ / ٦: دمسند أمح* 
 ٣: ، املستدرك٢٨٦ / ١: ، معجم الطرباين الكبري١٤٩ / ٢: ، اجلرح والتعديل١٤٦، ١٤٥: املعارف

 ٤، تذهيب التهذيب ١٦٠٣: ، ذيب الكمال٥٢ / ١، أسد الغابة ١٦٥٦ / ٤: ، االستيعاب٥٩٧/ 
، خالصة تذهيب ١٢٩، ١٢٨ / ١١: ، االصابة٩٣ - ٩٢ / ١٢: لتهذيب، ذيب ا٢ / ٢١٢/ 

  .٤٤٩: الكمال
[ * ]  

)٢/١٦(  

  

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث رجال على الصدقة، : شعبة، عن احلكم، عن ابن أيب رافع، عن أبيه
  .انطلق معي فنصيب منها: فقال اليب رافع

يا أبا رافع، إن موىل القوم من أنفسهم، وإنا ال حتل : " لحىت أستأذن رسول اهللا، فاستأذنته، فقا: قلت
  ).١" (لنا الصدقة 

مل يأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أنزل االبطح حني : قال أبو رافع: قال سليمان بن يسار
  ).٢(خرج من مىن، ولكين جئت فرتلت، فجاء فرتل 

  
  .أبوحيىي النمري) ع * ( صهيب بن سنان- ٤

  .ر بن قاسطمن النم



  .النه أقام يف الروم مدة؛ ويعرف بالروم ي 
  وهو من أهل اجلزيرة، سيب من قرية نينوى، من أعمال

__________  
  باب الصدقة على بين: يف الزكاة) ١٦٥٠(، وأبو داود ٣٩ و ١٠ و ٨ / ٦: وأخرجه أمحد) ١(

  .هاشم
 صلى اهللا عليه وسلم وأهل بيته باب ما جاء يف كراهية الصدقة للنيب: يف الزكاة) ٦٥٧(الترمذي 
  .ومواليه

حديث حسن صحيح، وصححه : باب موىل القوم منهم، وقال الترمذي: يف الزكاة) ٥٠٧(والنسائي 
  .ابن خزمية، وابن حبان

  .، ووافقه الذهيب، وهو كما قالوا٢٠٤ / ١واحلاكم 
ر والصالة به، وأبو باب استحباب الرتول باحملصب يوم النف: يف احلج) ١٣١٣(أخرجه مسلم ) ٢(

باب التحصيب، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن صاحل بن كيسان، عن : يف املناسك) ٢٠٠٩(داود 
  .سليمان بن يسار، عن أيب رافع

يضاف إىل مكة وإىل مىن، الن املسافة بينه وبينهما واحدة ورمبا : ما انبطح من الوادي واتسع: واالبطح
  .صب واملعرسكان إىل مىن أقرب، ويقال له احمل

  .٤٧١ / ٣" فتح الباري " وانظر اختالف العلماء يف الرتول باحملصب يف 
، ٦٢، ١٩: ، طبقات خليفة٢٢٦ / ٣: ، طبقات ابن سعد١٥ / ٦ و ٣٣٢ / ٤: مسند أمحد* 

: ، املستدرك٥٣، ٣٣ / ٨: ، معجم الطرباين٤٤٤ / ٤: ، اجلرح والتعديل٣١٥ / ٤: التاريخ الكبري
، ٣٦ / ٣: ، أسد الغابة٢ / ١٨٦ / ٨: ، ابن عساكر١٤٧ / ٥: ، االستيعاب٤٠٢ - ٣٩٧ / ٣

، ٣٠٥ / ٩: ، جممع الزوائد٤٤ / ١: ، العرب١٨٦، ١٨٥ / ٢: ، تاريخ االسالم٦١٣: ذيب الكمال
، كرت ١٧٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٠ / ٥: ، االصابة٤٣٩ - ٤٣٨ / ٤: ذيب التهذيب

  .٤٧ / ١: هب، شذرات الذ٤٣٧ / ١٣: العمال
   [ * ]٢ / ٢سري 

باحلاء املهملة ، وهو تصحيف فقمت " صحيب بن سنان " يف األصل كان - ٤:تعليق املستخدم 
  .باهلاء " صهيب بن سنان "بتصحيحه ، وصوابه 

  
  حرره عبد الرمحن الشامي

)٢/١٧(  



  

  .املوصل
  .وقد كان أبوه، أو عمه، عامال لكسرى

  .بد اهللا بن جدعان القرشي التيميمث إنه جلب إىل مكة، فاشتراه ع
  .بل هرب، فأتى مكة، وحالف ابن جدعان: ويقال

  .كان من كبار السابقني البدريني
وسعيد بن املسيب، وكعب احلرب، و عبدالرمحن بن أيب ؛ ، ومحزة )١(حبيب، وزياد : حدث عنه بنوه
  .ليلى، وآخرون

  .روى أحاديث معدودة
  .وافر احلرمةوكان فاضال ؛ خرجوا له يف الكتب 

  .له عدة أوالد
  .وملا طعن عمر استنابه على الصالة باملسلمني إىل أن يتفق أهل الشورى على إمام

  .وكان موصوفا بالكرم، والسماحة، رضي اهللا عنه
  .مات باملدينة يف شوال سنة مثان وثالثني، وكان ممن اعتزل الفتنة، وأقبل على شأنه

  .رضي اهللا عنه
 -عمرو ابن عقيل بن عامر، أبوحيىي ) ٢(صهيب بن سنان بن مالك بن عبد : كرقال احلافظ ابن عسا

  . النمري الرومي البدري املهاجري-أبو غسان : ويقال
  .روى عنه بنوه، وابن عمر، وجابر، وابن املسيب، وعبيد بن عمري، وابن أيب ليلى

  .وحممدعثمان، وصيفي، ومحزة، وسعد، وعباد، وحبيب، وصاحل، : وبنوه الثمانية
__________  

  .زياد هو ابن صيفي فهو ابن ابنه ال ابنه) ١(
  .حترفت يف املطبوع إىل عبيد) ٢(

[ * ]  

)٢/١٨(  

  

  .وذكره ابن سعد، فسرد نسبه إىل أسلم بن أوس مناة بن النمر بن قاسط، من ربيعة
  .حليف عبد اهللا بن جدعان التيمي القرشي

  .سلمى بنت قعيد: وأمه



  .شديد احلمرة، ليس بالطويلوكان رجال أمحر، 
  .نسبه إىل النمر، بزيادة آباء، وحذف آخرين) ١(وذكر شباب 

  وكذا
  .فعل أمحد بن الربقي

  ).٢(أبا حيىي : كناين النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن محزة بن صحيب عن أبيه قال
  ).٣( إليه صحبت النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يوحى: ، قال]عن أبيه [ عن صيفي بن صهيب 

لقيت صحيبا على باب دار االرقم، وفيها رسول : قال عمار: وعن أيب عبيدة بن حممد بن عمار، عن أبيه
  .فأسلمنا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدخلنا، فعرض علينا االسالم

  ).٤(مث مكثنا يوما على ذلك حىت أمسينا، فخرجنا وحنن مستخفون 
  ).٥" (صهيب سابق الروم : "  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: روى يونس، عن احلسن

__________  
" طبقات خليفة " لقب خليفة بن خياط، وقد تصحف يف املطبوع إىل ابن شهاب، انظر : شباب) ١(
  ).٦٢ص (
  .٢٢٧ / ٣" طبقات ابن سعد ) " ٢(
  .٤٠٠ / ٣" املستدرك " هو يف ) ٣(
  .من طريق الواقدي) ٢٢٧ / ٣" (الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٤(

  .هو متروك
  . وإسناده ضعيف الرساله٢٢٦ / ٣" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٥(

[ * ]  

)٢/١٩(  

  

  ).١(وجاء هذا بإسناد جيد من حديث أيب أمامة وجاء من حديث أنس، وأم هانئ 
الل، وخباب، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، وب: أول من أظهر االسالم سبعة: قال ااهد
  ).٢(خمتصر ...وصهيب

  عامال لكسرى: كان أبو صهيب، أو عمه: قال أبو عمر بن عبد الرب
، فأغارت الروم عليهم، فسبت صهيبا وهو غالم، فنشأ )٣(على االبلة، وكانت منازهلم بأرض املوصل 

  .بالروم
  .مث اشترته كلب، وباعوه مبكة لعبد اهللا بن جدعان، فأعتقه



  ).٤(مون أنه هرب من الروم، وقدم مكة وأما أهله فيزع
خرجت مع عمر : مصعب بن عبد اهللا، عن أبيه، عن ربيعة بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال

  .حىت دخل حائطا لصهيب
بل هو غالم له يدعى : ما له يدعو الناس ؟ قلت: فقال عمر! يا أناس ! يا ناس : فلما رآه صهيب، قال

  ).٥(حينس 
  لوال ثالث خصال فيك يا: مرفقال له ع

__________  
أما حديث أيب أمامة فأخرجه الطرباين، وحسن إسناده اهليثمي، وأما حديث أنس، فرواه الطرباين ) ١(

ورجاله رجال الصحيح غري عمارة بن زاذان، وهو ثقة وفيه خالف، وذكره ابن : أيضا، وقال اهليثمي
ث أم هانئ فرواه الطرباين، وفيه كما قال اهليثمي فائد  وأما حدي٣٧ / ٣" أسد الغابة " االثري يف 

  .٣٠٥ / ٩" جممع الزوائد " العطار، وهو متروك 
أخرجه ابن سعد من طريق منصور عن جماهد، وذكره ابن عساكر من طريق ابن أيب شيبة، وهو يف ) ٢(
  .٣٨٠ / ٣" أسد الغابة " 
  .لي اجلزيرة واملوصليف قرية على شط الفرات مما ي: زاد يف االستيعاب) ٣(
  .١٤٩ / ٥: االستيعاب) ٤(
  .وإمنا قال ذلك لعقدة يف لسانه" أسد الغابة " قال ابن االثري يف ) ٥(

[ * ]  

)٢/٢٠(  

  

  ).١(احلديث ...صهيب
كان عمار بن : حدثنا عثمان بن حممد، عن عبد احلكم بن صهيب، عن عمر بن احلكم، قال: الواقدي

يقول، وكان صهيب يعذب حىت ال يدري ما يقول، يف قوم من املسلمني، ياسر يعذب حىت ال يدري ما 
  حىت

  ).٢ ] (١١٠: النحل) * [ مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا: * (نزلت
  .فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنعه عمه، وأما أبو بكر فمنعه قومه: قال جماهد

هم أدراع احلديد، وصهروهم يف الشمس، حىت بلغ اجلهد  فألبسو- مسى منهم صهيبا -وأخذ اآلخرون 
التلفظ بالكفر فجاء كل رجل قومه بأنطاع فيها املاء، : فأعطعوهم ما سألوا يعين؛ منهم كل مبلغ 

  .فألقوهم فيها، إال بالال



__________  
ذر مالك، ما قدمت عليك أحدا أراك تنتسب عربيا ولسانك أعجمي، وتكتين بأيب حيىي، وتب: ومتامه) ١(

أما تبذيري مايل، فما أنفقه إال يف حقه، وأما اكتنائي بأيب حيىي، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال
وسلم كناين بأيب حيىي فلن أتركها، وأما انتمائي إىل العرب، فإن الروم سبتين صغريا، فأخذت لسام، 

  .وأنا رجل من النمر بن قاسط
 مصعب فإنه مل يوثقه غري ابن حبان، وضعفه ابن معني، وأخرجه بنحوه ورجاله ثقات خال عبد اهللا والد

 من طريق عبيداهللا بن عمرو، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن محزة بن ٢٢٧، ٢٢٦ / ٣ابن سعد 
 / ٦، وذيب ابن عساكر ١٦٢ / ٥" االصابة " ، و ٣٩ / ٣" أسد الغابة " وانظر ..صهيب، عن أبيه

٤٥٥.  
، وقد ورد نص اآلية فيها، ويف االصل ويف االصابة هكذا ٢٤٨ / ٣" طبقات ابن سعد " اخلرب يف ) ٢(

من بعد ما * (وهي عالوة على كوا خطأ، وصواا ) * والذين هاجروا يف اهللا من بعدما فتنوا* (
ى ليست هي اآلية اليت نزلت يف حق هؤالء، وإمنا هي ما أثبتناه، وما أدري كيف خفي هذا عل) * ظلموا

 عن ابن سعد يف بيان سبب ١٣٢ / ٤" الدر املنثور " املؤلف وغريه، أما السيوطي فقد نقل اخلرب يف 
  .نزول اآلية اليت اثبتناها

[ * ]  

)٢/٢١(  

  

  ومن الناس من يشري: * (الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس
لريدوهم ؛  يعذبوم نزلت يف صهيب، ونفر من أصحابه، أخذهم أهل مكة ] ٢٠٧: البقرة) * [ نفسه

  ).١(إىل الشرك 
مر املال من : حدثنا أشعث، عن كردوس، عن ابن مسعود، قال: حدثنا أسباط": مسنده " أمحد يف 

أرضيت : قريش على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعنده خباب، وصهيب، وبالل، وعمار، فقالوا
: االنعام) * [ واهللا أعلم بالظاملني* (إىل قوله ) * نوأنذر به الذين خيافو: * (ؤالء ؟ فرتل فيهم القرآن

٢ ] (٥٨، ٥١.(  
أتيتنا صعلوكا حقريا، : أن صهيبا حني أراد اهلجرة، قال له أهل مكة: عوف االعرايب، عن أيب عثمان

  .نعم: أرأيتم إن تركت مايل، أخملون أنتم سبيلي ؟ قالوا: قال! فتغري حالك 
  .فخلع هلم ماله

  ).٣" ! (ربح صهيب ! ربح صهيب : "  صلى اهللا عليه وسلم، فقالفبلغ ذلك النيب



  بن صيفي حدثنا) ٤(حدثنا حصني بن حذيفة : يعقوب بن حممد الزهري
__________  

  .٢٨٨ / ٣" طبقات ابن سعد " إسناده صعيف لضعف الكليب وأيب صاحل، وانظر ) ١(
 عباس التغليب أو الثعليب مل يوثقه غري ، ورجاله ثقات غري كردوس بن٤٢٠ / ١" املسند " هو يف ) ٢(

 ومع ذلك فقد قال اهليثمي يف ٢٤٣، ٢٤٢ / ٧للبخاري " التاريخ الكبري " ابن حبان، وهو مترجم يف 
  .ورجال أمحد رجال الصحيح غري كردوس، وهو ثقة:  بعد أن نسبه المحد والطرباين٢١ / ٧" امع " 

 وزاد نسبته إىل ابن جرير وابن أيب حامت، وأيب الشيخ، ١٢  /٣" الدر املنثور " وأورده السيوطي يف 
  ".احللية " وابن مردويه، وأيب نعيم يف 
  .من اآلية" به " وسقط من املطبوع لفظة 

 من طريق هوذة بن خليفة عن عوف، عن أيب عثمان النهدي ٢٢٨، ٢٢٧ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .ورجاله ثقات" بلغين : " قال

  ، وهو جمهول، وقد تصحف يف املطبوع إىل١٩١ / ٣" جلرح والتعديل ا" مترجم يف ) ٤(
  ".حصن " 

[ * ]  

)٢/٢٢(  

  

أريت دار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب وعموميت، عن سعيد بن املسيب، عن صهيب، قال
  ).١(فإما أن تكون هجر، أو يثرب ! هجرتكم سبخة بني ظهراين حرة 

باخلروج معه، فصدين ) ٢( اهللا عليه وسلم إىل املدينة، وقد كنت مهمت وخرج رسول اهللا صلى: قال
 - ومل أكن شاكيا -قد شغله اهللا عنكم ببطنه : فتيان من قريش، فجعلت ليليت تلك أقوم ال أقعد، فقالوا

  .فناموا، فذهبت، فلحقين ناس منهم على بريد
جتدوها، ) ٣(حفروا حتت أسكفة الباب ا: أعطيكم أواقي من ذهب وختلوين ؟ ففعلوا، فقلت: فقلت هلم

  .وخذوا من فالنة احللتني
يا أبا حيىي، ربح البيع : " وخرجت حىت قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قباء فلما رآين، قال

  .ثالثا" ! 
  .ما أخربك إال جربيل: فقلت

ا، واتبعه نفر، فرتل عن أقبل صهيب مهاجر: حدثنا علي بن زيد، عن ابن املسيب، قال: محاد بن سلمة
لقد علمتم أين من أرماكم، وامي اهللا ال تصلون إىل حىت أرمي بكل سهم : راحلته، ونثل كنانته، وقال



  .معي، مث أضربكم بسيفي، فإن شئتم دللتكم على مايل وخليتم سبيلي ؟ قالوا نفعل
ومن الناس من يشري : * (لتونز! ربح البيع أبا حيىي : فلما قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).٤) * (نفسه ابتغاء مرضاة اهللا
__________  

 / ٦: ، ونسبه إىل البيهقي، وسكت عليه، وأخرج البخاري١٧٨ / ٧" الفتح " ذكره احلافظ يف ) ١(
رأيت يف املنام أين : ، من حديث أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال٣٦٩ / ١٢ و ٤٦١

  . أرض ا خنل فذهب وهلي إىل أا اليمامة أو هجر فإذا هي املدينة يثربأهاجر من مكة إىل
  .وحرفت مهمت إىل مهت) كنت(سقطت من املطبوع لفظة ) ٢(
  .هي خشبة الباب اليت يوطأ عليها: أسكفة الباب) ٣(
  .٢٢٨ / ٣": الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٤(

  .وعلي بن زيد ضعيف
[ * ]  

)٢/٢٣(  

  

  .هرب صهيب من الروم مبال، فرتل مكة، فعاقد ابن جدعان: زبرييوقال مصعب ال
  .وإمنا أخذته الروم من نينوى

قدمت على رسول اهللا صلى : عبد احلكيم بن صهيب، عن عمر بن احلكم بن ثوبان، عن صهيب، قال
  .اهللا عليه وسلم قباء، وقد رمدت يف الطريق وجعت، وبني يديه رطب، فوقعت فيه

أال ترى صهيبا يأكل الرطب وهو أرمد ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يل : ول اهللايا رس: فقال عمر
  .ذلك
  .إمنا آكل على شق عيين الصحيحة: قلت

  ).١(فتبسم 
  .صهيبا فيمن شهد بدرا: ذكر عروة، وموسى بن عقبة وغريمها

 عن جده، عن حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا يوسف بن حممد بن يزيد بن صيفي، عن أبيه،: أبو زرعة
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليحب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب جده، عن صهيب

  ).٢" (صهيبا حب الوالدة لولدها 
  محاد بن سلمة، عن ثابت، عن معاوية بن قرة، عن عائذ بن عمرو أن

__________  



لواقدي، عن عبد اهللا بن جعفر، عن عبد  من طريق ا٢٨٨ / ٣" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ١(
باب احلمية، من طريق عبد الرمحن بن عبد : يف الطب) ٣٤٤٣(احلكيم بن صهيب، وأخرجه ابن ماجة 

الوهاب، عن موسى بن إمساعيل، عن ابن املبارك، عن عبداحلميد بن صيفي، عن أبيه، عن جده صهيب 
  .يه خبز ومترقدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبني يد: قال

فأخذت آكل من التمر، فقال النيب صلى اهللا عليه " ادن فكل : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إين أمضغ من ناحية أخرى، فتبسم رسول اهللا صلى اهللا : ؟ قال فقلت" تأكل مترا وبك رمد : " وسلم

  عليه وسلم وسنده حسن، وقال البوصريي يف
  .صحيح ورجاله ثقاتإسناده : ٢١٣ / ٢" الزوائد " 
فيه نظر، وقال : قال البخاري" ميزان االعتدال " قال املؤلف يف : إسناده ضعيف، يوسف بن حممد) ٢(

  .ال بأس به، وذكره ابن حبان يف ثقاته، مث أورد هذا احلديث يف مجلة ما أنكر عليه: أبو حامت
[ * ]  

)٢/٢٤(  

  

ما أخذت سيوف اهللا من عتق عدو : بو سفيان، فقالواسلمان، وصهيبا، وبالال، كانوا قعودا، فمر م أ
  .اهللا مأخذها بعد
: فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها ؟ قال: فقال أبو بكر

  ".يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم، لقد أغضبت ربك " 
  ).١(ال يا أبا بكر، يغفر اهللا لك : ضبتم ؟ قالواأي إخواننا، لعلكم غ: فرجع إليهم، فقال

أي رجل أنت لوال : قال عمر لصهيب: عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن محزة بن صهيب، عن أبيه، قال
اكتنيت وليس لك ولد، وانتميت إىل العرب وأنت من الروم : وما هن ؟ قال: قال! خصال ثالث فيك 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم كناين أبا حيىي، وأنا من النمر بن وفيك سرف يف الطعام قال فإن رسول ! 
  .قاسط، سبتين الروم من املوصل بعد إذ أنا غالم قد عرفت نسيب

خريكم من أطعم : " وأما قولك يف سرف الطعام، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).٢" (الطعام 

: أن عمر قال لصهيب: دالرمحن بن حاطب، عن أبيهوروى حممد بن عمرو بن علقمة، عن حيىي بن عب
  .روثة ال نتسبت إليها) ٣(ولو انفلقت عين : وزاد" عن أبيه " لوال ثالث فيك ؟ وبعضهم يرويه حبذف 

  لوال ثالث: أن عمر قال لصهيب: ومحاد بن سلمة، عن زيد بن أسلم
__________  



  ئل سلمان وصهيب وبالليف فضائل الصحابة، باب من فضا) ٢٥٠٤(أخرجه مسلم ) ١(
  .رضي اهللا عنهم

  ).١( تعليق ٢١ وقد تقدم يف الصفحة ٢٢٦ / ٣": الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٢(
  " [ * ]عن " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(

)٢/٢٥(  

  

  .خصال
  .وما هن ؟ فو اهللا ما تزال تعيب شيئا: قال
وأنك ال متسك ؛ ) ١(ط، وأنت رجل ألكن وادعاؤك إىل النمر بن قاس؛ اكتناؤك وليس لك ولد : قال
  .احلديث...املال
  .، فهذه من ذاك)٢(واسترضع يل باالبلة : وفيه

إن حدث يب حدث فليصل : أن عمر قال: وأما املال، فهل تراين أنفق إال يف حق ؟ وروى سامل، عن أبيه
  .بالناس صهيب، ثالثا، مث أمجعوا أمركم يف اليوم الثالث

  .صهيب باملدينة يف شوال سنة مثان وثالثني عن سبعني سنةمات : قال الواقدي
  .وكذلك قال املدائين وغريه يف وفاته

  .عاش ثالثا وسبعني سنة: وقال املدائين
  .عاش أربعا ومثانني سنة: وقال الفسوي
  .رضي اهللا عنه

  .له حنو من ثالثني حديثا
  ).٣(روى له مسلم منها ثالثة أحاديث 

__________  
  . الذي ال يقيم العربية من عجمة يف لسانه:االلكن) ١(
بلدة بالعراق بينها و بني البصرة أربعة فراسخ، : بضم اهلمزة والباء والالم املشددة املفتوحة: االبلة) ٢(

وهي أقدم من البصرة، الن البصرة مصرت يف أيام عمر بن اخلطاب، وكانت االبلة حينئذ مدينة فيها 
  .مساحل من قبل كسرى

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال يقول اهللا تبارك : " يف االميان ولفظه) ١٨١(عنده برقم : لاالو) ٣(
: أمل تبيض وجوهنا ؟ أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا من النار ؟ قال: تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون: وتعاىل

  ".فيكشف احلجاب، فما اعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رم عزوجل 



عجبا المر املؤمن، إن أمره كله خري، وليس ذاك : " يف الزهد والرقائق، ولفظه) ٢٩٩٩(قم بر: والثاين
  ".الحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خريا له، وإن أصابته ضراء صرب، فكان خريا له 

يف الزهد والرقائق أيضا، وهو حديث طويل يذكر فيه قصة أصحاب ) ٣٠٠٥(برقم : والثالث
  .االخدود

[ * ]  

)٢/٢٦(  

  

صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومن بين أخواله، وأحد ) ع * ( أبو طلحة االنصاري- ٥
  .أعيان البدريني، وأحد النقباء االثين عشر ليلة العقبة

زيد بن سهل بن االسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي ابن عمرو بن مالك بن النجار، : وامسه
  .ارياخلزرجي النج

  .له أحاديث
أنس بن مالك، وزيد بن خالد اجلهين، وابن عباس، وابنه أبو إسحاق عبد اهللا بن أيب : روى عنه ربيبه

  .طلحة
  ).١(وكان قد سرد الصوم بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .وهو الذي كان ال يرى بابتالع الربد للصائم بأسا
  ).٢(ليس بطعام وال شراب : ويقول

__________  
، ١٦٦: ، تاريخ خليفة٨٨: ، طبقات خليفة٥٠٤ / ٣: ، طبقات ابن سعد٢٨ / ٤:  مسند أمحد*

 / ٣: ، اجلرح والتعديل٣٠٠ / ١: ، تاريخ الفسوي٣٠٨، ١٦٦: ، املعارف٣٨١ / ٣: التاريخ الكبري
 / ٢: ، االستيعاب٥٠: ، االستبصار٣٥٤ - ٣٥١ / ٣: ، املستدرك٩١ / ٥: ، معجم الطرباين٥٦٤
، ٢٨٩ / ٢: ، أسد الغابة٧٧ - ٧٣ / ٩: ، جامع االصول١ / ٣٠٥ / ٦: ن عساكر، اب٥٥٣

  :، العرب١١٩ / ٢: ، تاريخ االسالم٤٥٧: ذيب الكمال
، ٥٥ / ٤: ، االصابة٤١٥ - ٤١٤ / ٣: ، ذيب التهذيب٣١٢ / ٩: ، جممع الزوائد٣٥ / ١

 - ٤ / ٦: بن عساكر، ذيب تاريخ ا٤٠ / ١: ، شذرات الذهب١٢٨: خالصة تذهيب الكمال
١٢.  

  . من طريق محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس٩٣ / ٥" الكبري " الطرباين يف ) ١(
 من طريق عبيد اهللا بن معاذ، حدثنا أيب، عن شعبة، عن قتادة ومحيد، عن ٢٧٩ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(



إمنا هذا : فقال! صائم أتاكل وأنت : مطرنا بردا، وأبو طلحة صائم، فجعل يأكل منه، قيل لة: أنس، قال
  .بركة

  .هذا إسناد صحيح، وهذا اجتهاد من أيب طلحة
ال نعلم هذا ) ١٠٢٢(واجلمهور على خالفه فقد قال البزاز عقب إخراجه للحديث يف مسنده برقم 

  .الفعل إال عن أيب طلحة
[ * ]  

)٢/٢٧(  

  

  ).١" ( اجليش خري من فئة صوت أيب طلحة يف: " وهو الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ومناقبه كثرية

  .إنه غزا حبر الروم، فتويف يف السفينة: قيل
  .أنه مات باملدينة، وصلى عليه عثمان يف سنة أربع وثالثني: واالشهر

  .رضي اهللا عنه
ما : كان أبو طلحة، ومعاذ، وأبو عبيدة، يشربون بالشام الطالء: ابن أيب عروبة، عن قتادة، عن أنس

  ).٢(لى الثلث وذهب ثلثاه طبخ ع
  .هو الدبس: قلت

  .أن أبا طلحة ممن شهد العقبة وبدرا: وذكر عروة، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق
__________  

 من طريق يزيد بن هارون، عن محاد بن سلمة، عن ثابت عن أنس وإسناده ٢٠٣ / ٣أخرجه أمحد ) ١(
  .صحيح

 طريق سفيان، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن  من٥٠٥ / ٣" الطبقات " وأخرجه ابن سعد، يف 
  خري من: " جابر أو عن أنس بن مالك بلفظ

  ".الف رجل 
  .وإسناده حسن يف الشواهد

أخرجه أبو مسلم الكجي، وسعيد بن منصور، وابن أيب شيبة من طريق قتادة، عن أنس، وإسناده ) ٢(
 وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ هو الدبس شبه بطالء االبل: بكسر الطاء: صحيح، والطالء

عصري العنب حىت متطط أشبه طالء االبل، وهو يف تلك احلالة غالبا ال يسكر، وأخرج مالك يف املوطأ 
من طريق حممود بن لبيد االنصاري، أن عمر بن اخلطاب حني قدم الشام، شكا إليه أهل الشام وباء 



ما يصلحنا : اشربوا العسل، قالوا: لشراب، فقال عمرال يصلحنا إال هذا ا: االرض وثقلها، وقالوا
نعم، : العسل، قال رجل من أهل االرض، هل لك أن جنعل لك من هذا الشراب شيئا ال يسكر، فقال

فطبخوه حىت ذهب منه ثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل فيه أصبعه، مث رفع يده فتبعها يتمطط، 
اللهم إين الأحل هلم شيئا حرمته : ، فأمرهم عمر أن يشربوه، وقال عمرفقال هذا الطالء مثل طالء االبل

  .عليهم
 وقد وافق عمر ومن ذكر معه على احلكم املذكور أبو موسى وأبو ٥٦ / ١٠: قال احلافظ يف الفتح

  .الدرداء، وأخرجه النسائي عنهما
  .وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغريهم

ومن التابعني ابن املسيب وحسن وعكرمة، ومن الفقهاء الثوري والليث أخرجها ابن أيب شيبة وغريه، 
  .ومالك وأمحد واجلمهور

[ * ]  

)٢/٢٨(  

  

إن أبا طلحة عاش بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني سنة يسرد : قال أبو زرعة الدمشقي
  ).١(الصوم 

  .بل عاش بعده نيفا وعشرين سنة: قلت
  .طلحة بدري، نقيب، صلى عليه عثمان، جاء له حنو عشرين حديثاأبو : قال أمحد بن الربقي

قد غزوت على عهد : أن أبا طلحة قال له بنوه: محاد بن سلمة، عن ثابت، وعلي بن زيد، عن أنس
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر، فنحن نغزو

  .عنك
  ).٢(فأىب، فغزا يف البحر، فمات 

أما إين فيك لراغبة، : خطب أبو طلحة أم سليم ؟ فقالت:  عن أنس، قالجعفر بن سليمان، عن ثابت،
  .وما مثلك يرد، ولكنك كافر، فإن تسلم فذلك مهري، ال أسألك غريه

  .فأسلم، وتزوجها
  ).٣(االسالم : فما مسعنا مبهر كان قط أكرم من مهر أم سليم: قال ثابت
  .ن سليمان، عن ثابت، عن أنسحدثنا سليمان بن املغرية، ومحاد، وجعفر ب: الطيالسي

  وحدثناه شيخ مسعه من النضر بن: قال أبو داود
__________  



  . اليب زرعة٥٦٢تاريخ دمشق ص ) ١(
 ٩٤ / ٥ وصححه وأقره الذهيب، وأخرج الطرباين ٣٥٣ / ٣" املستدرك " رجاله ثقات وهو يف ) ٢(

 أبو طلحة غازيا يف البحر، فمات خرج: من طريق محاد بن سلمة، عن ثابت وعلي بن زيد، عن أنس قال
يف السفينة فلم جيدوا له مكانا يدفنونه فيه، فانتظروا به ستة أيام حىت وجدوا له بعد سبع مكانا يدفنونه 

  .فيه، ومل يغري كما هو
عن " امع "  ورجاله رجال الصحيح، وذكره أيضا اهليثمي يف ٣١٣ / ٩" امع " قال اهليثمي يف 
  .رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح: لأنس بنحوه، وقا

 ١٥٩ / ٢) ٢٥٩٠(والطيالسي يف مسنده ) ١٠٤١٧(إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق ) ٣(
  .٩٢ / ٥" الكبري " والطرباين يف 

[ * ]  

)٢/٢٩(  

  

  .أرى هذا الرجل حيرم اخلمر:  المرأته- والد أنس -قال مالك : أنس
  .فانطلق حىت أتى الشام فهلك هناك

  .ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر، وال أريد مهرا إال االسالم: فجاء أبو طلحة خيطب أم سليم، فقالت
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم: فمن يل بذلك ؟ قالت: قال

  .فانطلق يريده
  ".جاءكم أبو طلحة وغرة االسالم بني عينيه : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ديث بطوله، وكيف مات ابنه منها، وكتمته، وتصنعت له حىت أصاا، مث احل...فتزوجها على ذلك: قال
  ).١(إن اهللا كان أعارك عارية فقبضها، فاحتسب ابنك : أخربته وقالت

  .لقد سقط السيف مين يوم بدر، ملا غشينا من النعاس: قال ابو طلحة: قال أنس
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني أن أبا طلحة صام بعد رس: محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس) ٢(

  .سنة، ال يفطر إال يوم فطر أو أضحى
  ).٣(غريب، على شرط مسلم 

__________  
 / ٣ والقسم االخري منه أخرجه البخاري ١٦٠، ١٥٩ / ٢أخرجه بطوله الطيالسي يف مسنده، ) ١(

  ).٢١٤٤( ومسلم ١٣٧، ١٣٥
ؤدب عن شيبان بن عبدالرمحن النحوي، عن  من طريق يونس بن حممد امل٢٩ / ٤أخرجه أمحد ) ٢(



  .قتادة، عن أنس، وهذا إسناد صحيح
 يف التفسري من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن حسني بن حممد، عن شيبان، ١٧١ / ٨وأخرج البخاري 

غشينا النعاس وحنن يف مصافنا يوم احد، فجعل سيفي : عن قتادة، قال حدثنا أنس أن أبا طلحة قال
 من طريق ٢٩٧ / ٢والنسائي واحلاكم ) ٣٠٠٧(ويسقط وآخذه، وأخرج الترمذي يسقط من يدي، 

رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم : محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس عن أيب طلحة قال
  .يومئذ أحد إال مييد حتت جحفته من النعاس

  .وقال الترمذي حسن صحيح
  .٨٨ / ٢" الدر املنثور " وانظر 

  . وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهيب هناك بينما هنا استغربه٣٥٣ / ٣" املستدرك " هو يف ) ٣(
[ * ]  

)٢/٣٠(  

  

  ).١(ال أتامرن على اثنني، وال أذمهما : أن أبا طلحة قال: وبه
أن أبا طلحة كان يرمي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، وكان رجال : ثابت، عن أنس

  .راميا
  .سول اهللا إذا رمى أبو طلحة، رفع بصره ينظر أين يقع سهمهوكان ر

  ).٢(يا رسول اهللا، هكذا، ال يصيبك سهم : وكان يدفع صدر رسول اهللا بيده، ويقول
ملا كان يوم أحد، ازم ناس عن رسول اهللا، وأبو طلحة بني يديه : عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال
  .الرتع، كسر يومئذ قوسني أو ثالثةجموبا عليه حبجفة، وكان راميا شديد 

  ".أنثرها اليب طلحة : " وكان الرجل مير معه اجلعبة من النبل، فيقول صلى اهللا عليه وسلم
  .مث يشرف إىل القوم

  .يا نيب اهللا، بأيب أنت، ال تشرف، ال يصيبك سهم، حنري دون حنرك: فيقول أبو طلحة
، أرى خدم سوقهما، تنقزان، القرب على )٣(ت فلقد رأيت عائشة وأم سليم وإما ملشمرا: قال

  .متوما، وتفرغاا يف أفواه القوم، وترجعان، فتمآلا
  ).٤(فلقد وقع السيف من يد أيب طلحة مرتني أو ثالثا من النعاس 

__________  
  . وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهيب٣٥٣ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ١(

  ".وال أذمهما " طبوع مجلة وقد سقط من امل



 من طريق عفان، عن ثابت، عن أنس ٥٠٦ / ٣ وابن سعد ٢٨٧، ٢٨٦ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(
  .وإسناده صحيح

  ".ملشمرقاف " من التشمري، وقد حترفت يف املطبوع إىل : املشمرات) ٣(
  .باب غزوة أحد:  يف املغازي٢٧٩، ٢٨٧ / ٧أخرجه البخاري ) ٤(

  .بضم امليم وفتح اجليم وتشديد الواو املكسورة، أي مترسا عليه: وباالترس، وجم: واحلجفة
  .وخدم سوقهما، هي، اخلالخيل، مجع خدمة

  الوثب والقفز، كناية عن سرعة: تثبان، والنقز: تنقزان
  .السري
وهي رواية " تنقالن القرب : " يف موضع نصب على احلال، ويف رواية" القرب على متوما " ومجلة 

  .مهران، عن عبد الوارث، أخرجها االمساعيليجعفر بن 
  : = [ * ]وقال اخلطايب

)٢/٣١(  

  

صوت أيب : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدثنا علي بن زيد، عن أنس: ابن عيينة
  ).١" (طلحة يف اجليش خري من فئة 

 لنفسك الفداء، ووجهي نفسي: وكان إذا بقي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، جثا بني يديه، وقال
  ).٢(لوجهك الوقاء 

لصوت أيب طلحة أشد على املشركني من : " قال رسول اهللا: محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال
  ".فئة 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  قال- أو أنس -الثوري، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن جابر 
  ).٣" ( من ألف رجل لصوت أيب طلحة يف اجليش خري: " وسلم

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : محاد بن سلمه، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس
  ".من قتل قتيال فله سلبه : " قال يوم حنني

  ).٤(فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجال، وأخذ أسالم 
سلم، وحلق، فناول احلالق شقه حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه و: هشام، عن ابن سريين، عن أنس

  االمين، فحلقه، مث دعا أبا طلحة، فأعطاه إياه، مث
__________  

  ".تنقزان " بدل " تزفران " أحسب الرواية = 



فإا : قال عمر: ، وفيه)١ ٢٨٨(محل القرب الثقال، كما يف حديث أم سليط عند البخاري : والزفر
  .كانت تزفر لنا القرب يوم أحد

، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد تقدم ٣٥٣، ٣٥٢ / ٣" املستدرك " احلاكم يف أخرجه ) ١(
  ).١(، تعليق رقم ١٧صفحة 

  ).٢(هو من متام احلديث الذي يف الصفحة السابقة، تعليق رقم ) ٢(
  ).٣( تعليق رقم ٢٨، وقد تقدم يف الصفحة ٣٥٢ / ٣احلاكم ) ٣(
 ٢(باب يف السلب يعطى للقاتل، والدارمي :  اجلهاديف) ٢٧١٨(إسناده صحيح، أخرجه أبو داود ) ٤(
  . ووافقه الذهيب٣٥٣ / ٣، وصححه احلاكم ٥٠٥ / ٣: ، وابن سعد)٢٢٩/ 

[ * ]  

)٢/٣٢(  

  

  ).١(وأعطاه أبا طلحة فقسمه بني الناس " احلق : " ناوله شقه االيسر، وقال
  .، فأرسله)٢(ورواه ابن عون، عن حممد 

يا رسول اهللا، إن أحب أموايل إيل : ر أنصاري باملدينة ماال من خنل، فقالكان أبو طلحة أكث: قال أنس
  .بريحاء، وإا صدقة هللا، أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا

  ).٣" (ذلك مال رابح، وإىن أرى أن جتعلها يف االقربني ! بخ : " فقال
  ).٤(اهللا عليه وسلم ال يفطر إال يف سفر أو مرض كان أبو طلحة بعد النيب صلى : محيد، عن أنس، قال

ليس بطعام وال بشراب، وإمنا : كان أبو طلحة يأكل الربد وهو صائم، ويقول: قتادة، ومحيد، عن أنس
  .هو بركة

  تفرد به فيه علي بن
__________  

ا طلحة، فأعطاه أب: وفيه: باب بيان أن السنة يوم النحر: يف احلج) ٣٢٦) (١٣٠٥(أخرجه مسلم ) ١(
  .اقسمه بني الناس: فقال

  .ابن سريين: يعين) ٢(
 يف ٢٥٧ / ٣باب الترغيب يف الصدقة، والبخاري :  يف الصدقة٩٩٦، ٩٩٥ / ٢أخرجه مالك ) ٣(

  .باب الزكاة على االقارب: الزكاة
 باب إذا وقف أو أوصى: باب إذا قال الرجل لو كيله ضعه حيث أراك اهللا، ويف الوصايا: ويف الوكالة

لن تنالوا (باب : إذا وقف أرضا ومل يبني احلدود فهو جائز، ويف تفسري سورة آل عمران: القاربه، وباب



باب : يف الزكاة) ٩٩٨(باب استعذاب املاء، وأخرجه مسلم : ويف االشربة) الرب حىت تنفقوا مما حتبون
  فضل النفقة والصدقة على االقربني

، وقوله بريحاء، بفتح ٢٣٢، ٢٣١ / ٦والنسائي ) ٣٠٠٠(والترمذي ) ١٦٨٩(والزوج، وأبو داود 
: الباء وسكون الياء وفتح الراء واملد، وجاء يف ضبطه أوجه كثرية، مجعها ابن االثري يف النهاية فقال

  .يروى بفتح الباء وبكسرها، وبفتح الراء وضمها، وباملد والقصر
  .ئكلمة يقوهلا املتعجب من الشئ، وعند املدح والرضا بالش: وبخ

  . من طريق يزيد بن هارون، عن محيد، عن أنس، وهذا إسناد صحيح٥٠٦ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٤(
   [ * ]٣ / ٢سري 

)٢/٣٣(  

  

  ).١" (خذ عن عمك : " فأخربت رسول اهللا، فقال: جدعان، عن أنس
:  التوبة) * [انفروا خفافا وثقاال: * (أن أبا طلحة قرأ: محاد بن سلمة، عن ثابت وعلي بن زيد، عن أنس

  .استنفرنا اهللا، وأمرنا شيوخنا وشبابنا، جهزوين: فقال ] ٤٢
إنك قد غزوت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأيب بكر، وعمر، ! يرمحك اهللا : فقال بنوه

  .وحنن نغزو عنك اآلن
  ).٢(تغري فغزا البحر، فمات، فلم جيدوا له جزيرة يدفنونه فيها، إال بعد سبعة أيام، فلم ي: قال

  .مات سنة أربع وثالثني
  .سنة اثنتني وثالثني: وقال خليفة وحده

حلق النيب صلى اهللا عليه وسلم شق رأسه فوزعه على الناس، مث حلق شقه : قال لنا احلافظ أبو حممد
  ).٣(اآلخر، فأعطاه أبا طلحة 

  .وكان جلدا، صيتا، آدم، مربوعا، ال يغري شيبه: قال
  .صلى عليه عثمان

  .مات سنة إحدى ومخسني: وقيل
  .حديثان" الصحيحني " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم نيفا وعشرين حديثا، منها يف 

  ).٤(وتفرد البخاري حبديث، ومسلم حبديث 
__________  

خالف قتادة علي بن : وقال) ١٠٢١(إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، وأخرجه البزاز رقم ) ١(
رأيت أبا طلحة يأكل الربد وهو : من طريق قتادة عن أنس قال) ١٠٢٢( برقم زيد يف روايته، مث رواه



  ).٢( تعليق رقم ٢٧صائم، وهذا املوقوف على أيب طلحة هو الصحيح، كما تقدم يف ص 
  . من طريق عفان بن مسلم، عن محاد به٥٠٧ / ٣إسناده صحيح، وهو يف الطبقات ) ٢(
  ).٩١٢(والترمذي ) ٣٢٦(و ) ٣٢٥) (١٣٠٦" (صحيح مسلم " انظر ) ٣(
 ١٠أخرجه البخاري " ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة " من املتفق عليه، حديث : االول) ٤(
  ).٢١٠٦( ومسلم ٣٢٠/ 

[ * ] =  

)٢/٣٤(  

  

ابن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كالب بن دمهان البلوي القضاعي ) ع * ( أبو بردة بن نيار- ٦
  .ساالنصاري من حلفاء االو

  .هانئ: وامسه
  ).١(وهو خال الرباء بن عازب 

  .شهد العقبة وبدرا واملشاهد النبوية
  .وبقي إىل دولة معاوية

  .وحديثه يف الكتب الستة
  .ابن أخته الرباء، وجابر بن عبد اهللا، وبشري بن يسار، وغريهم: حدث عنه

__________  
ر بضعة وعشرين رجال من صناديد قريش فألقوا أنه ملا كان يوم بدر وظهر عليهم نيب اهللا أم: والثاين= 

، وأما ما تفرد به البخاري )٢٨٧٥( ومسلم ٢٣٤ / ٧أخرجه البخاري ...يف طوي من أطواء بدر
  . وقد تقدم١٧١ / ٨أخرجه البخاري ...غشينا النعاس وحنن يف مصافنا يوم أحد: فحديث

  .لسالمكتاب ا) ١٦١ ٢" (صحيحه " وأما ما انفرد به مسلم فأخرجه يف 
  قال أبو: ولفظه
  .طلحة

مالكم والس الصعدات ؟ : " كنا قعودا باالفنية، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال علينا فقال
  .إمنا قعدنا لغري ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث: فقلنا" اجتنبوا جمالس الصعدات 

  .إما ال: " قال
  ".كالم غض البصر، ورد السالم، وحسن ال: فأدوا حقها

، ٤٥١ / ٣: ، طبقات ابن سعد٦٩٤: ، التاريخ البن معني٤٤ / ٤ و ٤٦٦ / ٣: مسند أمحد* 



، اجلرح ٣٢٦، ١٤٩: ، املعارف٢٢٧ / ٨: ، التاريخ الكبري٢٠٥: ، تاريخ خليفة٨٠: طبقات خليفة
: ، ذيب الكمال٣٨٢ / ٥: ، أسد الغابة١٦٠٨ / ٤: ، االستيعاب١٠٠ - ٩٩ / ٩: والتعديل
  .٤٤٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤ / ١١: ، االصابة١٩ / ١٢: ، ذيب التهذيب١٥٧٨

والنسائي ) ٢٦٠٧(وابن ماجة ) ١٣٦٢(والترمذي ) ٤٤٥٧( وأبو داود ٢٩٥ / ٤أخرج أمحد ) ١(
لقيت خايل وقد عقد له النيب صلى اهللا عليه وسلم لواء، فقلت :  بسند حسن عن الرباء، قال١٠٩ / ٦
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرين : قالأين تريد ؟ ف: له

  .أن أضرب عنقه
[ * ]  

)٢/٣٥(  

  

  .وكان أحد الرماة املوصوفني
  .تويف سنة اثنتني وأربعني: وقيل

  
 ابن قيس بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف ابن عمرو بن *  جرب بن عتيك- ٧

  .عوف االنصاري، أبو عبد اهللا
  .امسه جابر: بدري كبري، وقيل

  .عتيك، وعبد اهللا، وأم ثابت: وله أوالد
  .آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني خباب بن االرت
  شهد بدرا واملشاهد، وكانت إليه راية بين معاوية بن مالك يوم

  ).١(الفتح 
  .تويف سنة إحدى وستني: ، وابن مندة)٢(ن زبر قال الواقدي، وابن سعد، وخليفة، واب

  .عاش إحدى وتسعني سنة: قيل
عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن جابر بن عتيك، عن جده المه عتيك بن احلارث، قال أخربين " املوطأ " ويف 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء يعود: جابر بن عتيك
__________  

: ، االستبصار٢٠٥ / ٢: ، معجم الطرباين٥٣٢ / ٢: اجلرح والتعديل، ٤٦٩ / ٣: طبقات ابن سعد* 
، تاريخ ١٨٧: ، ذيب الكمال٣١٧ / ١: ، أسد الغابة٢٢٢ / ١: ، االستيعاب٢٩٣ - ٢٩٢

: ، خالصة تذهيب الكمال٥٨ / ٢: ، االصابة٦٠ - ٥٩ / ٢: ، ذيب التهذيب٢ / ٣: االسالم



٦٠.  
  .٤٦٩ / ٣طبقات ابن سعد ) ١(
  .فت يف املطبوع إىل زيرتصح) ٢(

[ * ]  

)٢/٣٦(  

  

  ).١(غلبنا عليك : عبد اهللا بن ثابت، فوجده قد غلب، فاسترجع، وقال
  .أن جابر بن عتيك هو صاحب هذا اخلري: الصحيح: قلت

  .وصاحب تاريخ الوفاة، وأن جربا قدمي الوفاة، وأن جابرا، من بين غنم بن سلمة
  .واهللا أعلم

  ).٢(ن هيشة االوسي وعمهما احلارث بن قيس ب
  .بدري جليل، عده الواقدي، و عبد اهللا بن حممد بن عمارة

  .ومل يذكره ابن عقبة، وال ابن إسحاق، وال أبو معشر
  .جرب بن عتيك ابن احلارث بن قيس بن هيشة: بل قال ابن إسحاق، وأبو معشر

  
  )ع * ( االشعث بن قيس- ٨

بيعة بن معاوية االكرمني بن احلارث بن معاوية بن ابن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ر
  .ثور بن مرتع بن كندة

__________  
باب النهي عن البكاء على امليت، : يف اجلنائز) ٥٥٤(حديث صحيح أخرجه مالك يف املوطأ رقم ) ١(

  .يف اجلنائز) ٣١١١(، وأبو داود ٤٤٦ / ٥وأمحد 
  .باب فضل من مات يف الطاعون

، )١٧٧٩" (الكبري " باب النهي عن البكاء على امليت، والطرباين يف :  اجلنائز يف١٣ / ٤والنسائي 
  . ووافقه الذهيب٣٥٢ / ١واحلاكم ) ١٦١٦(وصححه ابن حبان 

اهللا تعاىل غالب علينا يف موتك، وإال فحياتك حمبوبة لدينا جلميل سعيك : تقديره: قد غلبنا عليك: وقوله
  .يف االسالم واخلري

  .٤٦٩ / ٣البن سعد " بقات الط" انظر ) ٢(
، ١٩٩ و ١٩٣ و ١١٦: ، تاريخ خليفة٢٢ / ٦: ، طبقات ابن سعد٢١١ / ٥: مسند أمحد* 



 / ٤ و ٥٣٩، ١٣٩، ١٣٨ / ٣: ، الطربي٥٨٦، ٥٥٥، ٥٥١، ٣٣٣، ١٨٩، ١٦٨: املعارف
، ٥٢٣ - ٥٢٢ / ٣: ، املستدرك٢٠٣ / ١: ، معجم الطرباين٨٢ و ٥١ / ٥ و ٥٦٩ و ٥٦١

، ١١٩: ، ذيب الكمال١١٨ / ١: ، أسد الغابة٢ / ١٧ / ٣: ، ابن عساكر١٣٣ / ١: االستيعاب
  .٣٩: ، خالصة تذهيب الكمال٧٩ / ١: ، االصابة٣٥٩ / ١: ، ذيب التهذيب٤٦، ٤٢ / ١: العرب

[ * ]  

)٢/٣٧(  

  

بن ثور بن عفري بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد ابن يشجب بن عريب بن زيد : واسم كندة
  .كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

  .كفره: النه كند أباه النعمة، أي؛ كندة : وقيل له: ساقه ابن سعد، قال
  .معدي كرب: وكان اسم االشعث

  فغلب؛ وكان أبدا أشعث الرأس 
  .عليه

  .له صحبة، ورواية
  .الشعيب، وقيس بن أيب حازم، وأبو وائل: حدث عنه

  .يوأرسل عنه إبراهيم النخع
  .وأصيبت عينه يوم الريموك

  .وكان أكرب أمراء علي يوم صفني
إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام : * (يف نزلت: منصور، واالعمش، عن أيب وائل، قال لنا االشعث

   ].٧٧: آل عمران) * [ مثنا قليال
  .خاصمت رجال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ال: ألك بينة ؟ قلت: فقال
  .إذا حيلف: فيحلف ؟ قلت: قال
  ).١" (من حلف على ميني فاجرة ليقتطع ا ماال، لقي اهللا وهو عليه غضبان : " فقال

  .وفد االشعث يف سبعني من كندة على النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن الكليب
  قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جمالد، عن الشعيب، عن االشعث، قال

__________  
إن الذين يشترون (باب :  يف االميان٤٨٨، ٤٨٥ / ١١ يف التفسري، و ١٥٩ / ٨أخرجه البخاري ) ١(



باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار، : يف االميان) ١٣٨(ومسلم ..) بعهد اهللا وأميام
  .٢١٢ و ٢١١ / ٥وأمحد ) ٦٤٠" (الكبري " والطرباين يف 

[ * ]  

)٢/٣٨(  

  

  ).١(احلديث ...صغري، ولد خمرجي إليك: هل لك من ولد ؟ قلت: كندة، فقال يليف وفد 
ارتد االشعث يف ناس من كندة، فحوصر، وأخذ باالمان، فأخذ االمان : وعن إبراهيم النخعي، قال

  .إنا قاتلوك، ال أمان لك: لسبعني، ومل يأخذ لنفسه، فأيت به الصديق، فقال
  .لففع: متن علي وأسلم ؟ قال: فقال

  .وزوجه أخته
  .زوجين أختك، فزوجه فروة بنت أيب قحافة: فقال اليب بكر: زاد غريه

  .فلعل أباها فوض النكاح إىل أيب بكر) ٢" (االموال " رواه أبو عبيد يف 
  .أطلق وثاقه، وزوجه أخته: ملا قدم باالشعث بن قيس أسريا على أيب بكر: ابن أيب خالد، عن قيس، قال

  . سوق االبل، فجعل ال يرى ناقة وال مجال إال عرقبهفاخترط سيفه، ودخل
؛ ولكن هذا الرجل زوجين أخته ؛ واهللا ما كفرت : مث طرح سيفه، وقال! كفر االشعث : وصاح الناس

  .ولو كنا يف بالدنا لكانت لنا وليمة غري هذه
  ) !٣(ويا أهل االبل، تعالوا خذوا شرواها ! يا أهل املدينة، احنروا وكلوا 

__________  
ال تقل ذاك، فإن فيهم : " ولوددت أن يل مكانه شبع القوم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومتامه) ١(

، ٢١١ / ٥أخرجه أمحد " قرة أعني وأجرا إذا قبضوا، ولئن قلت ذلك، فإم بنة وحمزنة ومبخلة 
، ومع ذلك صححه احلاكم ١٥٥ / ٨" امع " وجمالد ضعيف، وبه أعله اهليثمي يف ) ٦٤٦(والطرباين 

) ٢...(، ووافقه الذهيب من طريق سفيان، عن االعمش، عن خيثمة، عن االشعث بن قيس٢٣٩ / ٤
" أخرجه الطرباين يف ) ٣..( من طريق شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي١٤٩ص 

" لي وهو ثقة مترجم يف وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح غري عبد املؤمن بن ع) ٦٤٩" (الكبري 
  .مثلها: خذوا شرواها، أي:  وقوله٦٦ / ٦" اجلرح والتعديل 

[ * ]  

)٢/٣٩(  

  



  .رواه عبداملؤمن بن علي، عن عبد السالم بن حرب، عنه
إن هذا مل : شهدت جنازة فيها االشعث، وجرير، فقدم االشعث جريرا، وقال: إمساعيل، عن قيس، قال

  ).١(يرتد، وإين ارتددت 
  .كان على ميمنة علي يوم صفني االشعث:  أبو عبيدةقال

  .مسلمة بن حمارب، عن حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية
معاوية، يف تسعني ألفا فسبق فرتل الفرات، وجاء علي، فمنعهم معاوية املاء، فبعث ) ٢(حصل : قال

اقتتلوا قتاال شديدا، وغلب وعلى املاء ملعاوية أبو االعور يف مخسة آالف، ف) ٣(علي االشعث، يف ألفني 
  ).٤(االشعث على املاء 

  .حذر االشعث من الفنت: ، قال)٥(االعمش، عن حيان أيب سعيد التيمي 
دخل : وعن قيس بن أيب حازم، قال) ! ٦(ومن لك إمام مثل علي : فقال! خرجت مع علي : فقيل له

  ما أباليه، هاتوا يل جامعة ! باملوت ددين: االشعث على علي يف شئ، فتهدده باملوت، فقال علي
__________  

  .، ونسبه إىل ابن السكن وغريه٨٠ / ١" االصابة " ذكره احلافظ يف ) ١(
فصل معاوية بن الشام إىل صفني : قفل معاوية يف تسعني ألفا، ويف تاريخ خليفة: يف ذيب الكمال) ٢(

  .يف سبعني ألفا
  .سقطت من املطبوع" يف الفني ) " ٣(
  .١١٩، وذيب الكمال ص ١٩٣خ خليفة ص تاري) ٤(
" التيمي " ، وقد تصحف يف املطبوع ٢٤٧ / ٣حيان أيب سعيد التيمي مترجم يف اجلرح والتعديل ) ٥(

  ".البيت " إىل 
 من طريق عبد اهللا بن عمر، عن حفص بن غياث، ٥٩ / ٣" التاريخ الكبري " أخرجه البخاري يف ) ٦(

  .عن االعمش به
[ * ]  

)٢/٤٠(  

  

  .مث أومأ إىل أصحابه! وقيدا 
  .فطلبوا إليه فيه: قال

  .فتركه
  حدثين ابو الصلت؛ حدثنا صفوان بن عمرو : أبو املغرية اخلوالين



فإذا هو االشعث بن قيس، ؛ فأتانا فارس، مث حسر ؛ حلنا بني أهل العراق وبني املاء : احلضرمي، قال
هبوا أنكم قتلتم أهل العراق، فمن للبعوث !  عليه وسلم اهللا اهللا يا معاوية يف أمه حممد صلى اهللا: فقال

وإن طائفتان من املؤمنني : * (والذراري ؟ أم هبوا أنا قتلناكم، فمن للبعوث والذراري ؟ إن اهللا يقول
   ].٩: احلجرات) * [ اقتتلوا فأصلحوا بينهما

  .خلوا بيننا وبني املاء: فما تريد ؟ قال: قال معاوية
  ).١(خل بني إخواننا وبني املاء : فقال اليب االعور

أن االشعث كان عامال لعثمان على أذربيجان، : عن قيس بن حممد بن االشعث) ٢(روى الشيباين 
  .فكفر عن ميينه خبمسة عشر ألفا؛ فحلف مرة على شئ 

ا أم! قبحك اهللا من مال : كان االشعث حلف على ميني، مث قال: إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، قال
  .واهللا ما حلفت إال على حق، ولكنه رد على صاحبه، وكان ثالثني ألفا

صليت الفجر مبسجد االشعث، فلما سلم االمام إذا بني يدي كيس : حدثنا أبو إسحاق، قال: شريك
  .فإذا بني يدي كل رجل كيس ونعل: فنظرت؛ ونعل 
  !انظروا : قدم االشعث الليلة، فقال: ماهذا ؟ قالوا: فقلت

__________  
": صفني "  عن عبد اهللا بن االمام أمحد يف كتاب ١١٩ص " ذيب الكمال " أورده املزي يف ) ١(

هو سليمان بن أيب سليمان الشيباين أبو إسحاق الكويف الثقة ) ٢...(حدثنا أبو املغرية: حدثين أيب قال
  .وقد حترف يف املطبوع إىل السلمي

[ * ]  

)٢/٤١(  

  

  .سجدنا، فاجعلوا بني يديه كيسا وحذاءفكل من صلى الغداة يف م
  ).١(حلة ونعلني : رواه أبو إسرائيل، عن أيب إسحاق، إال أنه قال

أول من مشت : حدثنا علي بن ثابت، حدثنا أبو املهاجر، عن ميمون ابن مهران، قال: أمحد بن حنبل
  .االشعث بن قيس: معه الرجال، وهو راكب

  ).٢(روى حنوه أبو املليح، عن ميمون 
ملا تويف االشعث بن قيس، أتاهم احلسن بن علي، : قال إمساعيل بن أيب خالد، عن حكيم بن جابر، قال

  .فأمرهم أن يوضؤوه بالكافور وضوءا
  ).٣(وكانت بنته حتت احلسن 



  .بعد علي رضي اهللا عنه بأربعني ليلة: تويف سنة أربعني وزاد بعضهم: قالوا
  .ودفن يف داره

  . سنةعاش ثالثا وستني: وقيل
  .مات بالكوفة، واحلسن ا حني صاحل معاوية: وقال حممد بن سعد

  .وهو الذي صلى عليه
  وكان ابنه حممد بن االشعث بعده من كبار االمراء وأشرافهم،: قلت

__________  
وفيه أبو :  وقال٤١٥ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف )٦٥٠" (الكبري " أخرجه الطرباين يف ) ١(

  .ملالئي وبقية رجاله رجال الصحيحإسرائيل ا
  .١٢٠" ذيب الكمال ) " ٢(
 من طريق أيب نعيم وأيب قبيصة كالمها عن سفيان عن إمساعيل ٢٢٦ / ١أخرجه الفسوي يف تارخيه ) ٣(

  .بن أيب خالد
 من طريق وكيع بن اجلراح، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن حكيم ابن جابر، ٢٣ / ٦وأخرجه ابن سعد 

 من طريق عبدة بن محيد، حدثين إمساعيل ابن أيب خالد، عن ٥٢٢ / ٣" املستدرك " احلاكم يف وأخرجه 
  .حكيم بن جابر، وقد حترف حكيم عنده إىل حفص

[ * ]  

)٢/٤٢(  

  

وهو والد االمري عبدالرمحن بن حممد بن االشعث الذي خرج معه الناس، وعمل مع احلجاج تلك 
  .لهااحلروب املشهورة اليت مل يسمع مبث

  .، معظمها على احلجاج)١(إنه عمل معه أحدا ومثانني مصافا : حبيث يقال
  .مث يف اآلخر خذل ابن االشعث وازم، مث ظفروا به وهلك

  
عمرو بن عمري بن سلمة، اللخمي املكي، حليف بين أسد بن عبد العزى بن  *  حاطب بن أيب بلتعة- ٩

  .قصي
  .هدشهد بدرا واملشا؛ من مشاهري املهاجرين 

  .وكان رسول النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املقوقس، صاحب مصر
  .وكان تاجرا يف الطعام، له عبيد



  .وكان من الرماة املوصوفني
، إىل القصر ما )٣(كان حسن اجلسم، خفيف اللحية، أجىن : فقال) ٢" (مستدركه " ذكره احلاكم يف 
  .هو، شثن االصابع

  .قاله الواقدي
  حدثين أبو ربيعة، عن عبد: احلاطيب، قالروى هارون بن حيىي 

__________  
  .مجع مصف، وهو املوقف يف احلرب: املصاف) ١(
، ٣١٨، ٣١٧: ، املعارف١٦٦: ، تاريخ خليفة٧٠: ، طبقات خليفة١١٤ / ٣: طبقات ابن سعد* 

، ٣٠٢ - ٣٠٠ / ٣: ، املستدرك٢٠٥ / ٣: ، معجم الطرباين الكبري٣٠٣ / ٣: اجلرح والتعديل
، ٨٥ / ٢: ، تاريخ االسالم٤٣١ / ١: ، أسد الغابة٩٧ / ٩؛ ، جامع االصول ٣١٢ / ١: تيعاباالس

 / ١: ، شذرات الذهب١٩٢ / ٢: ، االصابة١٦٨ / ٢: ، ذيب التهذيب٣٠٣ / ٩: جممع الزوائد
٣٧.  

)٣٠٠ / ٣) ٢.  
  .بيقال رجل أجىن وأجنا إذا كان يف كاهله احنناء على صدره، ومل يبلغ االحديدا) ٣(

  .أي غليظها: شثن االصابع: وقوله
[ * ]  

)٢/٤٣(  

  

إنه اطلع على النيب صلى اهللا : احلميد بن أيب أنس، عن صفوان بن سليم، عن أنس، مسع حاطبا يقول
ويف يد علي الترس، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يغسل وجهه من املاء، فقال : عليه وسلم بأحد، قال

إين مسعت : فقلت!  بن أيب وقاص، هشم وجهي، ودق رباعييت حبجر عتبة: من فعل هذا ؟ قال: حاطب
 فأين توجه عتبة ؟ فأشار إىل -فأتيت إليك وكأن قد ذهبت روحي ! قتل حممد : صائحا على اجلبل

  .حيث توجه
فرتلت فأخذت رأسه وسلبه وفرسه، وجئت ! فمضيت حىت ظفرت به، فضربته بالسيف، فطرحت رأسه 

  . عليه وسلم، فسلم ذلك إيل، ودعا يلبه إىل النيب صلى اهللا
  ).١(مرتني ! رضي اهللا عنك : فقال

  .إسناد مظلم
: قال! يا نيب اهللا، ليدخلن النار : أن عبدا حلاطب شكا حاطبا فقال: الليث، عن أيب الزبري، عن جابر



  .كذبت، ال يدخلها أبدا وقد شهد بدرا واحلديبية
  ).٢(صحيح 

أن أباه كتب إىل كفار قريش : ن عروة، عن عبدالرمحن بن حاطبإسحاق بن راشد، عن الزهري، ع
  .كتابا

انطلقا حىت تدركا امرأة معها كتاب فائتياين : " فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا والزبري، فقال
  ".به 

  .فلقياها، وطلبا الكتاب، وأخرباها أما غري منصرفني حىت يرتعا كل ثوب عليها
  بلى، ولكن رسول اهللا حدثنا أن معك: لمني ؟ قاالألستما مس: قالت

__________  
ال يتابع على حديثه، وأبو ربيعة : ٤٣٢: ص" الضعفاء " قال العقيلي يف : هارون بن حيىي احلاطيب) ١(

، ومل يتكلم عليه ال هو وال الذهيب، بينما ٣٠١، ٣٠٠ / ٣" املستدرك " جمهول، وأخرجه احلاكم يف 
  .١٨٣ / ٦" لسان امليزان "  إسناد مظلم، وانظر :الذهيب هنا يقول

  باب من فضائل أهل بدر، والترمذي: يف فضائل الصحابة) ٢١٩٥(أخرجه مسلم ) ٢(
 / ٣باب يف من سب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وصححه احلاكم : يف املناقب) ٣٣٦٣(

٣٠١.  
[ * ]  

)٢/٤٤(  

  

  .كتابا
  .فحلته من رأسها

  . صلى اهللا عليه وسلم حاطبا حىت قرئ عليه الكتاب، فاعترففدعا رسول اهللا: قال
  .كان مبكة قرابيت وولدي، وكنت غريبا فيكم معشر قريش: ؟ قال" ما محلك : " فقال

  .ائذن يل يا رسول اهللا يف قتله: فقال عمر
ما شئتم، اعملوا : ال، إنه قد شهد بدرا، وإنك ال تدري، لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال: " قال

  ).١" (فإين غافر لكم 
  .إسناده صاحل
  ).٢" (الصحيحني " وأصله يف 

  .فالمه يف ذلك؛ وقد أتى بعض مواليه إىل عمر بن اخلطاب يشكون منه من أجل النفقة عليهم 



  .و عبدالرمحن ولده، ممن ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وله رؤية
  .بن الزبري، وغريمهايروي عنه ولده الفقيه حيىي، وعروة 

  .تويف سنة مثان وستني
  .ومات حاطب سنة ثالثني

__________  
  ).٣٠٦٦" (الكبري " أخرجه الطرباين يف ) ١(

رواه : ، وقال٣٠٤ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف ٣٠٢ - ٣٠١ / ٣" املستدرك " واحلاكم يف 
  .ورجاهلما ثقات" االوسط " و " الكبري " الطرباين يف 

  . يف املغازي، باب غزوة أحد، وباب فضل من شهد بدرا٤٠١، ٤٠٠ / ٧" البخاري "  هو يف )٢(
ويف اجلهاد، باب اجلاسوس، وباب إذا اضطر الرجل إىل النظر يف شعور أهل الذمة واملؤمنات إذا عصني 

  .اهللا وجتريدهن
 من حيذر من املسلمني باب من نظر يف كتاب: ويف تفسري سورة املمتحنة يف فاحتتها، ويف االستئذان

  باب ما جاء: ليستبني أمره، ويف استابة املرتدين
  .يف املتأولني

  .يف فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر) ٢٤٩٤(وأخرجه مسلم 
  .٤٨٧ / ٨" فتح الباري " اعملوا ما شئتم إين غافر لكم : وانظر فيما قاله العلماء يف توجيه

[ * ]  

)٢/٤٥(  

  

  .جندب بن سكن: ، وقيلجندب بن جنادة الغفاري) ع* ( أبو ذر - ١٠
  .برير بن جنادة: وقيل
  .برير بن عبد اهللا: وقيل

 ابين مليل - غفار أخي ثعلبة -أنه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن : ونبأين الدمياطي
  .اة بن كنانةبن ضمرة، أخي ليث والديل، أوالد بكر، أخي مرة، والد مدجل بن مرة، ابين عبد من

  .أحد السابقني االولني، من جنباء أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم: قلت
  .كان خامس مخسة يف االسالم: قيل

مث إنه رد إىل بالد قومه، فأقام ا بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم له بذلك، فلما أن هاجر النيب صلى اهللا 
  .الزمه، وجاهد معهعليه وسلم، هاجر إليه أبو ذر رضي اهللا عنه، و



  .وكان يفيت يف خالفة أيب بكر، وعمر، وعثمان
حذيفة بن أسيد الغفاري، وابن عباس، وأنس بن مالك، وابن عمر، وجبري بن نفري، وأبو : روى عنه

مسلم اخلوالين، وزيد بن وهب، وأبو االسود الدئلي، وربعي بن حراش، واملعرور بن سويد، وزر بن 
  اين سفيان بن هانئ، و عبدالرمحن بن غنم،حبيش، وأبو سامل اجليش

__________  
، طبقات ٧٠٤: ، التاريخ البن معني٢٣٧ - ٢١٩ / ٤: ، طبقات ابن سعد١٤٤ / ٥: مسند أمحد* 

، ١٩٥، ١٥٢، ٦٧، ٢: ، املعارف٢٢١ / ٢: ، التاريخ الكبري١٦٦: ، تاريخ خليفة٣١: خليفة
 / ٢: ، معجم الطرباين الكبري٢٨٣ / ٤: ي تاريخ الطرب٥٤١ / ٤: ، أنساب االشراف٢٥٣، ٢٥٢
  ، حلية١٢٥: ، االستبصار٣٤٦ - ٣٣٧ / ٣: ، املستدرك١٥٥

، جامع ٢ / ٧ / ٤: ، ابن عساكر١٧٧، ١٦٩ / ١: ، االستيعاب١٧٠، ١٥٦ / ١: االولياء
، ١٦٠٢: ، ذيب الكمال١٠١، ٩٩ / ٦ و ٣٥٧ / ١: ، أسد الغابة٥٩ - ٥٠ / ٩: االصول

 - ٩٠ / ١٢: ، ذيب التهذيب٣٢٧ / ٩: ، جممع الزوائد٣٣ / ١، العرب ١١١ / ٢: تاريخ االسالم
، شذرات ٣١١ / ١٣: ، كرت العمال٤٤٩: ، خالصة تذهيب الكمال١١٨ / ١١: ، االصابة٩١

  .٦٣ و ٥٦ و ٢٤ / ١: الذهب
[ * ]  

)٢/٤٦(  

  

 وسويد بن غفلة، وأبو واالحنف بن قيس، وقيس بن عباد، وعبد اهللا بن الصامت، وأبو عثمان النهدي،
مراوح، وأبو إدريس اخلوالين، وسعيد بن املسيب، وخرشة بن احلر، وزيد بن ظبيان، وصعصعة بن 

معاوية، وأبو السليل ضريب بن نفري، وعبد اهللا بن شقيق، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وعبيد بن عمري، 
سلم اجلذمي، وعطاء بن يسار، وغضيف بن احلارث، وعاصم بن سفيان، وعبيد بن اخلشخاش، وأبو م

وموسى بن طلحة، وأبو الشعثاء احملاريب، ومورق العجلي، ويزيد بن شريك التيمي، وأبو االحوص املدين 
 وأبو أمساء الرحيب، وأبو بصرة الغفاري، وأبو العالية الرياحي، وابن احلوتكية، - للزهري -شيخ 

  .وجسرة بنت دجاجة
  .بدر، قاله أبو داود) ١(فاتته 
  .كان آدم ضخما جسيما، كث اللحية: وقيل

  .وكان رأسا يف الزهد، والصدق، والعلم والعمل، قواال باحلق، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، على حدة فيه
  .وقد شهد فتح بيت املقدس مع عمر



: مدأخربنا زين االمناء حسن بن حم: ، وأمحد بن هبة اهللا، قاال)٢(أخربنا اخلضر بن عبدالرمحن االزدي 
  حدثنا: أخربنا علي بن احلسن احلافظ

أخربنا الفضل بن جعفر التميمي، أخربنا : أخربنا حممد بن علي بن سلوان: علي بن إبراهيم احلسيين
  :حدثنا أبو مسهر: عبدالرمحن بن القاسم اهلامشي

__________  
  ".فاتنة " تصحف يف املطبوع إىل ) ١(
 بن اخلضر املعمر مشس الدين أبو القاسم االزدي الدمشقي، هو اخلضر بن أيب احلسني عبدالرمحن) ٢(

عين به والده فأمسعه من أيب ): ٤٤(ه، قال املؤلف يف مشيخته الورقة ) ٦١٧(الكاتب، ولد سنة 
  .احملاسن، وابن النب وزين االمناء، وأيب اد، وتفرد باشياء

  .ه) ٧٠٠(ات يف ذي احلجة سنة وكان عريا من العلم وعزل يف آخر عمره من كتابة دار الطعم، م
  .بالصاد" احلصر " وقد تصحف يف املطبوع إىل 

[ * ]  

)٢/٤٧(  

  

حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب ذر الغفاري، عن 
 إين حرمت يا عبادي،: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن جربيل، عن اهللا تبارك وتعاىل، أنه قال

  .الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمرما، فال تظاملوا
يا عبادي، إنكم الذين ختطؤون بالليل والنهار، وأنا الذي أغفر الذنوب وال أبايل، فاستغفروين أغفر 

  .لكم
  .يا عبادي، كلكم جائع إال من أطعمته، فاستطعموين أطعمكم

  .سكميا عبادي، كلكم عار إال من كسوته، فاستكسوين أك
يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم، وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل منكم، مل ينقص ذلك 

  .من ملكي شيئا
يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم، وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل منكم، مل يزد ذلك يف 

  .ملكي شيئا
 صعيد واحد، فسألوين، فأعطيت كل يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم، وجنكم، كانوا يف

واحد منهم ما سأل، مل ينقص ذلك من ملكي شيئا، إال كما ينقص البحر أن يغمس املخيط غمسة 
  .واحدة



  يا عبادي، إمنا هي أعمالكم
  ".أحفظها عليكم، فمن وجد خريا، فليحمد اهللا، ومن وجد غري ذلك، فال يلومن إال نفسه 

  .حدث ذا احلديث جثا على ركبتيهكان أبو إدريس إذا : قال سعيد
  ).١(أخرجه مسلم 

__________  
يف الرب والصلة، باب حترمي الظلم، وقد أورده االمام النووي رمحه اهللا يف آخر كتابه ) ٢٥٧٧(رقم ) ١(

االذكار من طريق شيخه احلافظ أيب البقاء خالد بن يوسف النابلسي، مث الدمشقي، عن أيب طالب عبد 
نصور يونس، وأيب القاسم احلسني بن هبة اهللا، وأيب يعلى محزة، وأيب الطاهر إمساعيل، مخستهم اهللا، وأيب م

عن أيب القاسم علي بن احلسن بن عساكر، عن الشريف أيب القاسم علي ابن إبراهيم احلسيين خطيب 
 أيب بكر دمشق، عن أيب عبد اهللا حممد بن علي بن حيىي بن سلوان عن أيب القاسم الفضل بن جعفر، عن

عبدالرمحن بن القاسم بن الفرج اهلامشي، عن أيب مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، 
  = [ * ]عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب ذر 

)٢/٤٨(  

  

  ).١(كان أبو ذر، وأبو الدرداء، يف مظلتني من شعر بدمشق : نقل الواقدي، عن خالد بن حيان، قال
  .يزيد بن جنادة: أبو ذر امسه: قيوقال أمحد بن الرب

  .برير: امسه: وقال سعيد بن عبد العزيز
كنت أعزب عن املاء ومعي أهلي، فتصيبين اجلنابة، فوقع ذلك يف : قال أبو قالبة، عن رجل عامري، قال

يل أبو ذر، فحججت، فدخلت مسجد مىن، فعرفته، فإذا شيخ معروق آدم عليه حلة ) ٢(نفسي، فنعت 
  ).٣(قطري 

__________  
رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن جربيل عليه السالم، عن اهللا تبارك = 

ورجال إسناده مين إىل أيب ذر كلهم دمشقيون، ودخل أبو ذر رضي اهللا عنه دمشق، : مث قال..وتعاىل
  فاجتمع

  .يف هذا احلديث مجل من الفوائد
  .له بالدمشقيني رضي اهللا عنهم، وبارك فيهممنها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلس

ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة يف أصول الدين وفروعه واآلداب ولطائف القلوب 
  .وغريها وهللا احلمد



  .ليس الهل الشام أشرف من هذا احلديث: روينا عن االمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا قال
من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرمحن ) ٢٤٩٥(رمذي ، والت١٧٧ و ١٥٤ / ٥وأخرجه أمحد 

 من طريق مهام عن قتادة، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، ١٦٠ / ٥وأخرجه أمحد ...بن غنم، عن أيب ذر
  .٢٣٦ / ٢ابن سعد ) ١...(عن أيب ذر

  ".فبعث " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
و عمرو بن جبدان كما جاء مصرحا به يف ، والرجل العامري ه١٤٦ / ٥أخرجه أمحد يف املسند ) ٣(

بكسر القاف : وقطري" معروف " قليل اللحم، وقد حترفت يف املسند إىل : غري هذه الرواية، ومعروق
  .ضرب من الربود يف محرة، وهلا أعالم فيها بعض اخلشونة: وإسكان الطاء

يد الطب طهور ما مل جتد املاء إن الصع: " ويف هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال اليب ذر
وهو حديث صحيح أخرجه عن أيب ذر أبو داود " ولو إىل عشر حجج فإذا وجدت املاء فأمسه بشرتك 

، ١٨٠، ١٥٥، ١٤٧ / ٥، وأمحد ١٧١ / ١، والنسائي )١٢٤(، والترمذي )٣٣٣ و ٣٣٢(رقم 
  .١٧٧، ١٧٦ / ١، واحلاكم )١٢٦(وصححه الترمذي، وابن حبان رقم 

  .وإسناده قوي) ٣١٠(لذهيب، وله شاهذ عند البزار من حديث ايب هريرة برقم ووافقه ا
   [ * ]٤ / ٢سري 

)٢/٤٩(  

  

قدمت املدينة، فدخلت مسجدها، فبينما أنا أصلي، : حدثين االحنف بن قيس، قال: وقال محيد بن هالل
  إذ دخل رجل طوال، آدم

  .أبيض الرأس واللحية، حملوق، بشبه بعضه بعضا
  .أبو ذر: من هذا ؟ قالوا: فقلتفاتبعته 

خرجنا : قال أبو ذر: سليمان بن املغرية، وابن عون، عن محيد بن هالل، عن عبد اهللا بن الصامت، قال
من قومنا غفار، وكانوا حيلون الشهر احلرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فرتلنا على خال لنا، 

  .فأكرمنا وأحسن
  .رجت عن أهلك خيالفك إليهم أنيس، فجاء خالنا، فذكر لنا ما قيل لهإنك إذا خ: فحسدنا قومه، فقالوا

  .أما ما مضى من معروفك، فقد كدرته، وال مجاع لك فيما بعد: فقلت
) ٢(، فاحتملنا عليها، وجعل خالنا يبكي، فانطلقنا حىت نزلنا حبضرة مكة، فنافر )١(فقدمنا صرمتنا 

  .، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها)٣(خري أنيسا أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن ف
  ].بثالث سنني [ وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال



  .هللا: ملن ؟ قال: قلت
) ٤(حيث وجهين اهللا، أصلي عشاء إذا كان من آخر الليل ألقيت كأين خفاء : أين توجه ؟ قال: قلت

  .حىت تعلوين الشمس
__________  

  .القطعة من االبل: يف صحيح مسلم، فقربنا صرمتنا، والصرمة) ١(
نافرت الرجل منافرة إذا قاضيته، واملنافرة، احملاكمة تكون يف تفضيل أحد : يقال: حاكم: نافر) ٢(

  .الشيئني على اآلخر
  .فأتيت الكاهن خبرب أنيس، وما أثبتناه من صحيح مسلم: يف االصل) ٣(
  . كساء يطرح على السقاء:اخلفاء) ٤(

[ * ]  

)٢/٥٠(  

  

  .إن يل حاجة مبكة، فاكفين: فقال أنيس
  فانطلق أنيس حىت أتى

  .مث جاء) ١] (فراث علي [ مكة، 
  .لقيت رجال مبكة على دينك، يزعم أنه مرسل: ما صنعت ؟ قال: فقلت
  .شاعر، كاهن، ساحر: يقولون: فما يقول الناس ؟ قال: قلت
لقد مسعت قول الكهنة، وما هو بقوهلم، ولقد وضعت قوله على :  الشعراء، فقالوكان أنيس أحد: قال

: قلت! الشعراء، فما يلتئم على لسان أحد أنه شعر، واهللا إنه لصادق، وإم لكاذبون ) ٢(أقوال 
من هذا الذي تدعونه : رجال منهم، فقلت) ٣(فأتيت مكة، فتضعفت ! فاكفين حىت أذهب فأنظر 

  .الصاىب:  إيل، فقالالصايب ؟ فأشار
  .فمال علي أهل الوادي بكل مدرة، وعظم، حىت خررت مغشيا علي: قال

  .أمحر، فأتيت زمزم، فغسلت عين الدماء، وشربت من مائها) ٤(فارتفعت حني ارتفعت كأين نصب 
  . ثالثني، بني ليلة ويوم، مايل طعام إال ماء زمزم- يا ابن أخي -ولقد لبثت 

  .جوع) ٥(، وما وجدت على كبدي سخفة فسمنت حىت تكسرت عكين
  ، جاءت امرأتان تطوفان،)٦(فبينا أهل مكة يف ليلة قمراء إضحيان 

__________  
  .راث فالن علينا إذا أبطأ: يقال) ١(



  .قرء: على أقراء الشعر وهي طرائقه وأنواعه، واحدها: يف صحيح مسلم) ٢(
" ت رجال منهم، وقد حترفت يف املطبوع إىل فاستضعف" الطبقات " أي نظرت إىل أضعفهم، ويف ) ٣(

  ".تضيفت 
احلجر أو الصنم الذي كانوا ينصبونه يف اجلاهلية ويذحبون عليه، فيحمر من كثرة دم : النصب) ٤(

  .القربان والذبائح، أراد أم ضربوه حىت أدموه
  .رقته وهزاله: سخفة اجلوع) ٥(
  .يم فيهامضيئة ال غ: ليلة إضحيان وإضحيانة أي: يقال) ٦(

  .فقمرها ظاهر يضيئها
[ * ]  

)٢/٥١(  

  

  .، فأتتا علي يف طوافهما)١(وتدعوان إسافا ونائلة 
  .أنكحا أحدمها اآلخر: فقلت

  .، فأتتا علي)٢(فما تناهتا عن قوهلما 
  .مثل اخلشبة، غري أين ال أكين) ٣(هن : فقلت

قبلهما رسول اهللا، وأبو بكر، ومها فاست! لو كان هاهنا أحد من أنفارنا : فانطقتا تولوالن، تقوالن
  .الصابئ بني الكعبة وأستارها: ما لكما ؟ قالتا: هابطتان، فقال

  .إنه قال كلمة متال الفم: فما قال لكما ؟ قالتا: قال
  .وجاء رسول اهللا حىت استلم احلجر، مث طاف بالبيت، هو وصاحبه، مث صلى: قال

  .وكنت أول من حياه بتحية االسالم
  .من غفار: من أين أنت ؟ قلت!  ورمحة اهللا عليك: قال

  .فأهوى بيده، ووضع أصابعه على جبهته
  .كره أين انتميت إىل غفار: فقلت يف نفسي

  .صاحبه، وكان أعلم به مين) ٤(فذهبت آخذ بيده، فدفعين 
  .ليلة ويوم] بني [ منذ ثالثني من : مىت كنت هاهنا ؟ قلت: مث رفع رأسه، فقال: قال
ما كان يل طعام إال ماء زمزم، فسمنت، وما أجد على بطين سخفة : ن يطعمك ؟ قلتفمن كا: قال

  .جوع
  ).٥" (إا مباركة، إا طعام طعم : " قال



__________  
  .صنمان تزعم العرب أما كانا رجال وامرأة زنيا يف الكعبة فمسخا: إساف ونائلة) ١(
  ".فما ثنامها ذلك عن قوهلما : " يف الطبقاتكذا يف االصل ويف صحيح مسلم، ورواية ابن سعد ) ٢(
  .الأكين، أراد أنه أفصح بامسه ومل يكن عنه: عىن به الذكر، وقوله) ٣(
  .فقد عين، أي منعين وكفين: يف الطبقات وصحيح مسلم) ٤(
  .يشبع االنسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام: أي) ٥(

[ * ]  

)٢/٥٢(  

  

  .، ائذن يل يف طعامه الليلةيا رسول اهللا: فقال أبو بكر
  .فانطلقنا، ففتح أبو بكر بابا، فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف

  .فكان أول طعام أكلته ا
  .وأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إنه قد وجهت يل أرض ذات خنل، ال أراها إال يثرب، فهل أنت مبلغ عين قومك، لعل اهللا أن : " فقال
صنعت أين : ما صنعت ؟ قلت: فانطلقت، فلقيت أنيسا، فقال: قال" هم ؟ ينفعهم بك ويأجرك في

  .أسلمت وصدقت
  .ما يب رغبة عن دينك، فإين قد أسلمت وصدقت: قال

فأسلمت أمنا، فاحتملنا حىت أتينا قومنا غفار، فأسلم نصفهم، وكان يؤمهم إمياء بن رحضة، وكان 
  .سيدهم

  .أسلمنا] ة املدين[ إذا قدم رسول اهللا : وقال نصفهم
  .فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، فأسلم نصفهم الباقي

  ].فأسلموا [ يا رسول اهللا، إخواننا، نسلم على الذي أسلموا عليه، : وجاءت أسلم فقالوا
  ".وأسلم، ساملها اهللا ! غفار، غفر اهللا هلا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).١(أخرجه مسلم 
  .بلى: أال أخربكم بإسالم أيب ذر ؟ قلنا: قال لنا ابن عباس:  أبو مجرةقال
انطلق إىل : بلغين أن رجال مبكة قد خرج، يزعم أنه نيب، فأرسلت أخي ليكلمه، فقلت: قال أبو ذر: قال

  .هذا الرجل، فكلمه
  .ينهى عن الشرواهللا، لقد رأيت رجال يأمر باخلري، و: ما عندك ؟ قال: فانطلق فلقيه، مث رجع، فقلت



  .مل تشفين: قلت
  فأخذت جرابا وعصا، مث

__________  
" باب من فضائل أيب ذر، رضي اهللا عنه، وأخرجه ابن سعد يف : يف فضائل الصحابة) ٢٤٧٣(رقم ) ١(

  .١٧٤ / ٥، وأمحد ٢٢٢، ٢١٩ / ٤" الطبقات 
[ * ]  

)٢/٥٣(  

  

  .ب من ماء زمزم، وأكون يف املسجدأقبلت إىل مكة، فجعلت ال أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشر
  .نعم: هذا رجل غريب ؟ قلت: فمر علي بن أيب طالب، فقال

  .انطلق إىل املرتل: قال
فلما أصبح الغد، جئت إىل املسجد ال أسأل عنه، وليس ! فانطلقت معه، الأسأله عن شئ، وال خيبزين 

  .أحد خيربين عنه بشئ
  .ال: ؟ قلتأما آن للرجل أن يعود : فمر يب علي، فقال

  .أفعل: إن كتمت علي أخربتك ؟ قال: ما أمرك، وما أقدمك ؟ قلت: قال
  .قد بلغنا أنه قد خرج نيب: قلت
هذا وجهي إليه، فاتبعين وادخل حيث أدخل، فإين إن رأيت أحدا أخافه عليك، ! أما قد رشدت : قال

  .وامض أنت! قمت إىل احلائط كأين أصلح نعلي 
يا رسول اهللا، اعرض علي : ا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلتفمضى، ومضيت معه، فدخلن

  .االسالم
  .فعرض علي، فأسلمت مكاين

  .فإذا بلغك ظهورنا، فأقبل! يا أبا ذر، اكتم هذا االمر، وارجع إىل قومك : فقال يل
  .والذي بعثك باحلق، الصرخن ا بني أظهرهم: فقلت

عشر قريش، إين أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممد عبده يا م: فجاء إىل املسجد وقريش فيه، فقال
  .ورسوله
  .قوموا إىل هذا الصاىب: فقالوا

ويلكم تقتلون رجال من غفار، : فأدركين العباس، فأكب علي، وقال! فقاموا، فضربت الموت 
  .فأطلقوا عين! ومتجركم وممركم على غفار 



  .فلما أصبحت، رجعت، فقلت مثل ما قلت باالمس
  قوموا إىل هذا: لوافقا

  .فصنع يب كذلك، وأدركين العباس، فأكب علي! الصابئ 
  .فهذا أول إسالم أيب ذر

)٢/٥٤(  

  

  ).١(البخاري ومسلم من طريق املثىن بن سعيد، عن أيب مجرة : أخرجه
كان : أخربنا ابن أيب سربة، عن حيىي بن شبل، عن خفاف بن إمياء قال: أخربنا حممد بن عمر: ابن سعد

و ذر رجال يصيب، وكان شجاعا، ينفرد وحده يقطع الطريق، ويغري على الصرم يف عماية الصبح على أب
ظهر فرسه أو قدميه، كأنه السبع، فيطرق احلي، ويأخذ ما أخذ، مث إن اهللا قذف يف قلبه االسالم، ومسع 

  ).٢(مقالة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يومئذ يدعو خمتفيا، فأقبل يسأل عنه 
  ).٣(كان أبو ذر يتأله يف اجلاهلية، ويوحد، وال يعبد االصنام : وعن أيب معشر السندي

أخربنا أبو زميل، عن مالك ابن مرثد، عن أبيه، عن أيب ذر، : النضر بن حممد، أخربنا عكرمة بن عمار
  .سالم عليك يا نيب اهللا: كنت رابع االسالم، أسلم قبلي ثالثة، فأتيت نيب اهللا، فقلت: قال

  .جندب، رجل من غفار: من أنت ؟ قلت: وأسلمت، فرأيت االستبشار يف وجهه، فقال
  .فرأيتها يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ).٤(وكان فيهم من يسرق احلاج 
__________  

) ٢٤٧٤(باب إسالم أيب ذر، ومسلم رقم :  يف املناقب١٣٤، ١٣٢ / ٧ و ٤٠٠ / ٦: البخاري) ١(
  .٢٢٥، ٢٢٤ / ٤لصحابة، وابن سعد يف الطبقات يف فضائل ا

  .٢٢٢ / ٤ابن سعد ) ٢(
  . من طريق الواقدي٢٢٢ / ٤ابن سعد ) ٣(

  .يتنسك ويتعبد: ويتأله
فكأنه صلى اهللا عليه وسلم : رجل من غفار: ولفظه بعد قوله) ١٦١٧(أخرجه الطرباين برقم ) ٤(

  .ك أين كنت من قبيلة يسرقون احلاج مبحاجن ممارتدع وود أين كنت من قبيلة غري اليت أنا منهم، وذا
فرأيت االستبشار يف وجهه، وصححه على شرط مسلم، ووافقه :  إىل قوله٣٤٢ / ٣وأخرجه احلاكم 

  .الذهيب
[ * ]  



)٢/٥٥(  

  

كان أبو ذر وعمرو بن عبسة، كل منهما : وعن حمفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ، عن جبري بن نفري، قال
  ).١(سالم أنا ربع اال: يقول

  .كان حامل راية غفار يوم حنني أبو ذر: قال الواقدي
  .بعريي) ٢(أبطأت يف غزوة تبوك، من عجف : وكان يقول
ملا سار رسول : حدثين بريدة بن سفيان، عن حممد بن كعب القرظي، عن ابن مسعود، قال: ابن إسحاق

  .يا رسول اهللا، ختلف فالن: فيقولوناهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل تبوك، جعل ال يزال يتخلف الرجل، 
  ".دعوه، إن يكن فيه خري، فسيلحقكم، وإن يكن غري ذلك فقد أراحكم اهللا منه : " فيقول

  .يا رسول اهللا، ختلف أبو ذر، وأبطأ به بعريه: حىت قيل
بعري أيب ذر، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه، فجعله على ظهره، وخرج يتبع رسول اهللا ) ٣(وتلوم : قال

  .صلى اهللا عليه وسلم
  ".كن أبا ذر : " فقال رسول اهللا! إن هذا لرجل ميشي على الطريق : ونظر ناظر، فقال

رحم اهللا أبا ذر، : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! هو واهللا أبو ذر : فلما تأمله القوم، قالوا
  ".ميشي وحده، وميوت وحده، ويبعث وحده 

__________  
 من طريق عمرو بن أيب سلمة، عن صدقة ٣٤٢، ٣٤١ / ٣واحلاكم ) ١٦١٨(رباين أخرجه الط) ١(

  بن عبد اهللا، عن نصر بن علقمة، عن حمفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ، عن جبري بن
  .نفري

متروك، ومع ذلك فقد صححه احلاكم، : وصدقة بن عبد اهللا ضعيف، ضعفه غري واحد، وقال الدراقطين
رواه الطرباين بإسنادين أحدمها متصل : ، وقال٣٢٧ / ٩" امع " اهليثمي يف ووافقه الذهيب، وأورده 

  .االسناد ورجاله ثقات
  .اهلزال: العجف) ٢(
  .تلبث ومكث: تلوم) ٣(

[ * ]  

)٢/٥٦(  

  



  .، وسري أبو ذر إىل الربذة)١(فضرب الدهر من ضربه 
 وكفناين، وضعاين على الطريق، إذا مت فاغسالين: فلما حضرته الوفاة، أوصى امرأته وغالمه، فقال

  .هذا أبو ذر: فأول ركب ميرون بكم فقوال
  .فلما مات فعال به ذلك

  .فاطلع ركب، فما علموا به حىت كادت ركائبهم توطأ السرير
  .جنازة أيب ذر: ما هذا ؟ قيل: فإذا عبد اهللا بن مسعود يف رهط من أهل الكوفة، فقال

ميشي ! يرحم اهللا أبا ذر : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصدق ر: فاستهل ابن مسعود يبكي، وقال
  ".وحده، وميوت وحده، ويبعث وحده 

  ).٢(فرتل فوليه بنفسه، حىت أجنه 
ما تؤيسين رقة عظمي، وال : مسعت أبا ذر يقول: شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن كليب بن شهاب

  ).٣(بياض شعري، أن ألقى عيسى ابن مرمي 
ترك أتانني، ومحارا، وأعرتا، وركائب : ما ترك أبو ذر ؟ قال: سألت ابن أخت اليب ذر: وعن ابن سريين

)٤.(  
: " أن أبا ذر سأل رسول اهللا االمرة، فقال: أخربنا احلارث بن يزيد احلضرمي: حيىي بن سعيد االنصاري

  إنك ضعيف، وإا خزي وندامة، إال
__________  

  .ه، ويروى من ضربه أي مر من مروره وذهب بعضهضرب الدهر من ضربان: يف النهاية) ١(
إسناده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان فقد ضعفه البخاري والنسائي، وأبو داود، وأمحد، ) ٢(

  . عن ابن إسحاق وضعف سنده١٢٢ / ١١" االصابة " والدارقطين، وذكره احلافظ يف 
  .٢٣١ / ٤ابن سعد ) ٤ (٢٣٠ / ٤ابن سعد ) ٣(

[ * ]  

)٢/٥٧(  

  

  ).١" (أخذها حبقها، وأدى الذي عليه فيها من 
كان رسول : أبو بكر بن أيب مرمي، عن حبيب بن عبيد، عن غضيف بن احلارث، عن أيب الدرداء، قال

  ).٢(اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبتدى أبا ذر إذا حضر، ويتفقده إذا غاب 
رك رسول اهللا شيئا مما صبه ما ت: قال أبو ذر: فضيل بن مرزوق، حدثتين جبلة بنت مصفح، عن حاطب

وال تركت شيئا مما صبه يف صدري إال قد صببته يف ؛ جربيل وميكائيل يف صدره، إال قد صبه يف صدري 



  ).٣(صدر مالك ابن ضمرة 
  .هذا منكر

أخربنا عمر موىل غفرة، عن ابن كعب، عن أيب ذر، عن النيب صلى اهللا عليه : عبدالرمحن بن أيب الرجال
أرحم املساكني وأجالسهم، وأنظر إىل من حتيت وال أنظر إىل من فوقي، : أوصاين خبمس: " وسلم، قال

  )٤" (ال حول وال قوة إال باهللا : وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول احلق وإن كان مرا، وأن أقول
__________  

عن احلارث بن أخرجه ابن سعد من طريق خالد بن خملد، عن سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد ) ١(
  .يزيد احلضرمي، وهذا سند منقطع، احلارث مل يسمع من أيب ذر

  وأخرجه مسلم
يف االمارة من طريق الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن بكر بن عمرو، عن احلارث ) ١٨٢٥(موصوال 

  .بن يزيد احلضرمي
  .عن أيب حجرية االكرب عن أيب ذر

  .، فإنه كان سرق بيته، فاختلطإسناده ضعيف لضعف أيب بكر بن أيب مرمي) ٢(
فيه من مل : ، وقال٢٣٠ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف ) ١٦٢٤" (الكبري " أخرجه الطرباين يف ) ٣(

  ".مصفى " مصفح إىل " أعرفهم، وقد حترف يف االصل 
، وإسناده ضعيف لضعف عمر موىل ١٧٣ / ٥" املسند " هو حممد القرظي، وهو يف : ابن كعب) ٤(

  . وهو عمر بن عبد اهللا املدينغفره
 من طريق عفان، عن سالم أيب املنذر، عن حممد بن واسع، عن عبد اهللا ١٥٩ / ٥وأخرجه أمحد أيضا 

  .٦٤وسنده حسن، وسيورده املصنف يف الصفحة ...بن الصامت، عن أيب ذر، قال
[ * ]  

)٢/٥٨(  

  

مسعت رسول :  عبد اهللا بن عمرومسعت: االعمش، عن عثمان بن عمري، عن أيب حرب بن أيب االسود
ما أقلت الغرباء، وال أظلت اخلضراء من رجل أصدق هلجة من أيب ذر : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

) "١.(  
: محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن بالل بن أيب الدرداء، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .مثله
  .وجاء حنوه جلابر، وأيب هريرة



 عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، قال رسول اهللا صلى اهللا - وهو واه -بو أمية بن يعلى ا
  ).٢" (من سره أن ينظر إىل تواضع عيسى ابن مرمي، فلينظر إىل أيب ذر : " عليه وسلم

 احلال أيكم يلقاين على: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أخربنا مالك بن دينار: سالم بن مسكني
  .أنا: فقال أبو ذر" الذي أفارقه عليه ؟ 

ما أظلت اخلضراء، وال أقلت الغرباء على ذي هلجة أصدق من أيب : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).٣" (من سره أن ينظر إىل زهد عيسى فلينظر إىل أيب ذر ! ذر 

__________  
، ٣٤٢ / ٣، واحلاكم ٢٢٨ / ٤سعد وابن ) ٣٨٠١(حديث قوي بشواهده أخرجه الترمذي ) ١(

إىل عثمان بن قيس، وباقي " املستدرك " ، وعثمان بن عمري ضعيف، وقد حترف يف )١٥٦(وابن ماجة 
، وعلي بن زيد هو ٣٤٢ / ٣، واحلاكم ٢٢٨ / ٤رجاله ثقات، وحديث أيب الدرداء أخرجه ابن سعد 

، وزاد نسبته إىل البزار ٣٢٩ / ٩" امع " ابن جدعان ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وأورده اهليثمي يف 
وفيه علي بن زيد وقد وثق، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات، وحديث جابر مل أقف : والطرباين، وقال

  .عليه
، ويف سنده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف، وباقي رجاله، ٢٢٨ / ٤وحديث أيب هريرة أخرجه ابن سعد 

  .ثقات
  .السماء: االرض، واخلضراء: وحسنه، والغرباء) ٣٨٠٢(مذي ويف الباب عن أيب ذر عند التر

  .اللسان والنطق: واللهجة
  .٢٢٨ / ٤إسناده ضعيف لضعف أيب أمية بن يعلى كما قال املصنف، وهو يف طبقات ابن سعد ) ٢(
  .، ورجاله ثقات، إال أنه منقطع٢٢٨ / ٤ابن سعد ) ٣(

[ * ]  

)٢/٥٩(  

  

  .ين أبو حرب بن أيب االسود، عن أبيهأخرب: حجاج بن حممد، عن ابن جريج
وعى علما عجز عنه، وكان : فقال؛ سئل علي عن أيب ذر : مث قال ابن جريج، ورجل عن زاذان، قاال

  ).١(شحيحا على دينه، حريصا على العلم، يكثر السؤال، وعجز عن كشف ما عنده من العلم 
دخلت مع أيب ذر يف رهط من :  الصامت، قالأخربنا عبد اهللا بن: سليمان بن املغرية، عن محيد بن هالل

 فانتهى إليه، فسلم، مث ما -وختوفنا عثمان عليه :  قال-غفار على عثمان من باب ال يدخل عليه منه 
  أحسبتين منهم يا أمري املؤمنني ؟ واهللا ما أنا منهم وال: بدأه بشئ إال أن قال



  .أدركهم
  ).٢(مث استأذنه إىل الربذة 

حدينا عن :  كهيل، عن أبيه، عن إدريس، عن املسيب بن جنبة، عن علي، أنه قيل لهحيىي بن سلمة بن
  .أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، حدثنا عن أيب ذر

  ).٣! (علم العلم، مث أوكى، فربط عليه رباطا شديدا : قال
خيرج منه شئ أبو ذر وعاء ملئ علما، أوكى عليه، فلم : مسع عليا يقول: أبو إسحاق، عن هانئ بن هانئ

  .حىت قبض
  ".اللهم اغفر اليب ذر وتب عليه : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أيب سلمة، مرسال

  إنه مل يكن نيب إال وقد أعطي سبعة رفقاء: " ويروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .٢٣٢ / ٤ابن سعد ) ١(
  . ورجاله ثقات،٢٣٢ / ٤" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٢(
  .حيىي بن سلمة بن كهيل متروك) ٣(

  .شد عليه بالوكاء، وهو ما يشد به فم السقاء أو الوعاء: وأوكى
[ * ]  

)٢/٦٠(  

  

  ).١(فسمى فيهم أبا ذر " ووزراء، وإين أعطيت أربعة عشر 
: "  وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه: شريك، عن أيب ربيعة االيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال

علي، وأبو ذر، : " من هم يا رسول اهللا ؟ قال: قلت" أمرت حبب أربعة، وأخربين اهللا تعاىل أنه حيبهم 
  ).٢" (وسلمان، واملقداد ابن االسود 

أن أبا ذر كان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا فرغ من : حدثتين أمساء: قال شهر بن حوسب
  .هو بيته ] كان[ خدمته، أوى إىل املسجد، و 

  .منجدال يف املسجد] فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم فوجده [ 
  فنكته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجله، حىت استوى

كيف : " فأين أنام، هل يل من بيت غريه ؟ فجلس إليه، مث قال: قال" أال أراك نائما ؟ : " جالسا، فقال
فإن الشام أرض اهلجرة، وأرض احملشر، وأرض االنبياء،  ؛ احلق بالشام: قال" أنت إذا أخرجوك منه ؟ 
  .فأكون رجال من أهلها



  .فيكون بييت ومرتيل؛ أرجع إليه : قال" كيف أنت إذا أخرجوك من الشام ؟ : " قال له
  .آخذ إذا سيفي فأقاتل حىت أموت: قال" فكيف أنت إذا أخرجوك منه الثانية ؟ : " قال
بلى، بأيب : قال" أدلك على خري من ذلك ؟ : " لى اهللا عليه وسلم، وقالفكشر إليه رسول اهللا ص: قال

  .وأمي يا رسول اهللا
  ".تنقاد هلم حيث قادوك، حىت تلقاين وأنت على ذلك : " قال

__________  
ويف سنده كثري بن إمساعيل النواء ) ٦٠٤٩" (الكبري " والطرباين يف ) ٣٧٨٥(أخرجه الترمذي ) ١(

  .وهو ضعيف
  .منكر احلديث: ، وأبو ربيعة االيادي، قال فيه أبو حامت٣٥١ / ٥جه أمحد أخر) ٢(

[ * ]  

)٢/٦١(  

  

  ).١" (مسنده " أخرجه أمحد يف 
: أن أبا ذر قال: أخربنا صفوان بن عمرو، عن أيب اليمان، وأيب املثىن: أخربنا أبو املغرية: ويف املسند

أال أخاف يف اهللا : ين سبعا، وأشهد اهللا علي سبعابايعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسا، وواثق
  ).٢(لومة الئم 

  ).٣(أبو اليمان، هو اهلوزين 
أخربنا أبو عمر الشامي، : أخربنا املسعودي: أخربنا املقري: أخربنا أبو جعفر الصائغ مبكة): ٤(الدغويل 

هللا عليه وسلم يف أتيت رسول اهللا صلى ا: عن عبيد بن اخلشخاش، عن أيب ذر رضي اهللا عنه، قال
  .ال: قلت" أصليت ؟ : " املسجد فجلست إليه، فقال

  فقمت فصليت، مث" قم فصل : " قال
  .يا أبا ذر: " أتيته، فقال

يا أبا : " مث قال" ! نعم : " وهل لالنس من شياطني ؟ قال: قلت" استعذ باهللا من شياطني االنس واجلن 
  ".ال حول وال قوة إال باهللا : ذر، أال أدلك على كرت من كنوز اجلنة ؟ قل

: " فما الصيام ؟ قال: قلت" خري موضوع، فمن شاء أكثر، ومن شاء أقل : " فما الصالة ؟ قال: قلت
: فأيها أفضل ؟ قال: قلت" أضعاف مضاعفة، وعند اهللا مزيد : " فما الصدقة ؟ قال: قلت" فرض جمزئ 

اهللا ال إله إال هو احلي : " هللا عليك أعظم ؟ قالفأي ما أنزل ا: قلت" جهد من مقل، أؤ سر إىل فقري " 
  نبيا كان ؟: قلت" آدم : " فأي االنبياء كان أول ؟ قال: قلت" القيوم 



__________  
) ١٦٢٣(، والزيادات منه، وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وأخرجه الطرباين ٤٥٧ / ٦) ١(

  .خمتصرا
  .غمزه: كتهأي ملقى على اجلدالة وهي االرض، ون: ومنجدال

  .١٧٢ / ٥أخرجه أمحد ) ٢(
  ".التهذيب " وامسه عامر بن عبد اهللا بن حلي اهلوزين احلمصي، مترجم يف ) ٣(
  ".الدفويل " حترف يف املطبوع إىل ) ٤(

[ * ]  

)٢/٦٢(  

  

  ).١" (ثالث مئة ومخسة عشر مجا غفريا : فكم املرسلون يا رسول اهللا ؟ قال: قلت" نعم، مكلم : " قال
إذا بلغ البناء سلعا فاخرج : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اليب ذر: ، عن ابن سريينهشام
أوال أقاتل من حيول بيين وبني أمرك ؟ : قال" !  وال أرى أمراءك يدعونك - وحنا بيده حنو الشام -منها 
  ".امسع وأطع، ولو لعبد حبشي : " فما تأمرين ؟ قال: قال" ال : " قال

  .ان ذلك، خرج إىل الشامفلما ك
  .إنه قد أفسد الشام: فكتب معاوية
  فظنوه؛ مث بعثوا أهله من بعده، فوجدوا عندهم كيسا أو شيئا ؛ فطلبه عثمان 
  .فإذا هي فلوس! ما شاء اهللا : دراهم، فقالوا
  .كن عندي: فقال عثمان

  .ائذن يل حىت أخرج إىل الربذة؛ ال حاجة يل يف دنياكم : قال
 فقال - ملا رأى أبا ذر -) ٢( فخرج إليها، وعليها عبد حبشي لعثمان، فتأخر وقت الصالة ؛فأذن له 
  ).٣(تقدم فصل : أبو ذر

كنت ردف رسول اهللا : سفيان بن حسني، عن احلكم، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب ذر، قال
  ).٤(صلى اهللا عليه وسلم على محار وعليه برذعه، أؤ قطيفة 

__________  
، وإسناده ضعيف، الختالط املسعودي وامسه عبدالرمحن بن عبد ١٧٩ و ١٧٨ / ٥أخرجه أمحد ) ١(

  .اهللا، وضعف أيب عمر الدمشقي، ولني عبيد بن اخلشخاش
فخرج إىل الربذة وقد أقيمت : ٢٢٧ / ٤" الطبقات " عن االمامة وقت إقامة الصالة، ويف : أي) ٢(



، ورجاله ٢٢٧، ٢٢٦ / ٤ابن سعد ) ٣...(أخر، فقال أبو ذرالصالة، وعليها عبد لعثمان حبشي فت
  .ثقات إال أنه مرسل

  .فصل فقد أمرت أن أمسع وأطيع ولو لعبد حبشي، فأنت عبد حبشي: ومتامه عنده
  .١٦٤ / ٥، ومسند أمحد ٢٢٨ / ٤إسناده صحيح وهو يف طبقات ابن سعد ) ٤(

[ * ]  

)٢/٦٣(  

  

أوصاين : مد بن واسع، عن عبد اهللا بن الصامت، عن أيب ذر، قالأخربنا سالم أبو املنذر، عن حم: عفان
أمرين حبب املساكني والدنومنهم، وأمرين أن أنظر إىل من هو دوين، : " خليلي صلى اهللا عليه وسلم بسبع

وأن ال أسأل أحدا شيئا، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول احلق وإن كان مرا، وأال أخاف يف اهللا 
  ).١" (فإن من كرت حتت العرش ؛ ال حول وال قوة إال باهللا : ، وأن أكثر من قوللومة الئم
  أتيت أبا ذر وهو جالس: حدثين أبو كثري، عن أبيه، قال: االوزاعي

أمل ينهك أمري : عند اجلمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل، فوقف عليه، فقال
 وأشار -لو وضعتم الصمصامة على هذه ! أرقيب أنت علي : أسه، مث قالاملؤمنني عن الفتيا ؟ فرفع ر

 مث ظننت أين أنفذ كلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن جتيزوا علي -بيده إىل قفاه 
  ).٢(النفذا 

  .مرثد: اسم أيب كثري
  .ة الئم، غري أيب ذر، وال نفسيمل يبق أحد ال يبايل يف اهللا لوم: وعن ثعلبة بن احلكم، عن علي، قال

  ).٣(مث ضرب بيده على صدره 
  قدمت: اجلريري، عن يزيد بن الشخري، عن االحنف، قال

__________  
 تعليق ٥٨، وسنده حسن، وقد تقدم يف الصفحة ٢٢٩ / ٤، وابن سعد ١٥٩ / ٥أخرجه أمحد ) ١(
)٤.(  
  .١٦٠ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٢(

  .هي إحدى املواضع الثالث اليت يرمى فيها احلصى مبىن: طىواجلمرة الوس
  .السيف القاطع: والصمصامة

  .٢٣١ / ٤ابن سعد ) ٣(
[ * ]  



)٢/٦٤(  

  

املدينة، فبينا أنا يف حلقة فيها مال من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب، أخشن اجلسد، أخشن الوجه، 
نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم، حىت بشر الكنازين يرضف حيمى عليه يف : فقام عليهم فقال

  .خيرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حىت خيرج من حلمة ثديه يتجلجل
  .فوضع القوم رؤوسهم، فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا: قال

  ما رأيت هؤالء إال كرهوا: فأدبر، فتبعته حىت جلس إىل سارية، فقلت
  .ما قلت هلم

يا أبا ذر، : إن خليلي أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم دعاين فقال؛  يعقلون شيئا إن هؤالء ال: قال
  .فأجبته
: ] فقال[ أراه، :  فقلت- وأنا أظنه يبعثين يف حاجة -ترى أحدا ؟ فنظرت ما علي من الشمس : فقال

!  ال يعقلون شيئا مث هؤالء جيمعون الدنيا،" ما يسرين أن يل مثله ذهبا، أنفقه كله، إال ثالثة دنانري " 
وال [ ال وربك، ما أسأهلم دنيا، : مالك والخوانك من قريش، ال تعتريهم وال تصيب منهم ؟ قال: فقلت

  ).١(أستفتيهم عن دين حىت أحلق باهللا ورسوله ] 
  ).٢(االسود بن شيبان، عن يزيد بن الشخري، عن أخيه مطرف، عن أيب ذر، فذكر بعضه 

__________  
: يف الزكاة) ٩٩٢(باب ما أدي زكاته فليس بكرت، ومسلم :  يف الزكاة٢١٨ / ٣اري أخرجه البخ) ١(

باب يف الكنازين لالموال والتغليظ عليهم، كالمها من طريق اجلريري، عن يزيد بن الشخري، عن 
العظم الدقيق : متر ومترة، والنغض: احلجارة احملماة، الواحدة رضفة، مثل: والرضف...االحنف بن قيس

احلركة، فسمي ذلك املوضع نغضا النه :  على طرف الكتف، أو على أعلى الكتف، وأصل النغضالذي
  .يتحرك حبركة االنسان

  .أي يضطرب ويتحرك": يتزلزل " يغوص، ورواية البخاري ومسلم : ويتجلجل
  .٢١٨ / ٣" الفتح " ، وانظر ١٧٦ / ٥" املسند " هو يف ) ٢(

   [ * ]٥ / ٢سري 

)٢/٦٥(  

  

قدم أبو ذر من : حدثنا عمران بن أيب أنس، عن مالك بن أوس بن احلدثان، قال: بيدةموسى بن ع
  الشام، فدخل املسجد، وأنا جالس،



  ) *.أهلاكم التكاثر: * (فسلم علينا، وأتى سارية، فصلى ركعتني، جتوز فيهما مث قرأ
  .محدثنا ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: واجتمع الناس عليه، فقالوا

يف االبل صدقتها، ويف البقر صدقتها، ويف : " مسعت حبييب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال
  .الرب صدقته

  ".من مجع دينارا، أو تربا، أو فضة، ال يعده لغرمي، وال ينفقه يف سبيل اهللا، كوي به 
  .ذه االموال قد فشتيا أبا ذر، انظر ما خترب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن ه: قلت
  .من أنت، ابن أخي ؟ فانتسبت له: قال
) * والذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا: * (قد عرفت نسبك االكرب، ما تقرأ: فقال
  ).١ ] (٣٥: التوبة[ 

  . رواه عنه الثقات- ضعف -موسى 
حيدث عن أيب ذر، أنه جاء يستأذن ) ٢(مسعت مالك بن عبد اهللا الزيادي : حدثنا أبو قبيل: ابن هليعة

  .على عثمان، فأذن له، وبيده عصا
  إن: يا كعب، إن عبدالرمحن تويف، وترك ماال، فما ترى ؟ قال: فقال عثمان

__________  
 ٢٣٣ / ٣" الدر املنثور "  وذكره السيوطي يف ٢١٣ / ٣" املصنف " أخرجه ابن أيب شيبة يف ) ١(

  .مردويهخمتصرا، وزاد نسبته البن 
يف ترمجة مالك بن عبد اهللا " تعجيل املنفعة " وقد ذكر احلافظ يف " الذماري " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(

بفتح املوحدة وسكون املهملة ودالني بينهما " الربدادي " هذا، أن هذه النسبة حمرفة، وأن الصواب 
 وابن يونس أعلم باملصريني من هكذا ضبطه ابن يونس يف نسخة احلافظ احلبال املصري،: ألف، وقال

  .غريه
[ * ]  

)٢/٦٦(  

  

  .كان فضل فيه حق اهللا، فال بأس عليه
  فرفع أبو ذر عصاه، وضرب كعبا

ما أحب أن يل هذا اجلبل ذهبا أنفقه ويتقبل مين، : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال
  ).١(نعم : ته قال مرارا ؟ قالأمسع: أنشدك اهللا يا عثمان" أذر خلفي منه ستة أواق 

  .ال يدل على حترمي؛ هذا دال على فضل إنفاقه وكراهية مجعه : قلت



دخلت مع أيب ذر على عثمان، فلما دخل، حسر عن : محيد بن هالل، عن عبد اهللا بن الصامت، قال
  . يريد اخلوارج-واهللا، ما أنا منهم يا أمري املؤمنني : رأسه وقال

  .إمنا أرسلنا إليك لتجاورنا باملدينة! صدقت يا أبا ذر :  قال له عثمان-هم احللق سيما: قال ابن شوذب
  .ال حاجة يل يف ذلك، ائذن يل إىل الربذة: قال
  .نعم، ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة، تغدو عليك وتروح: قال
  ).٢(ال حاجة يل يف ذلك، يكفي أبا ذر صرميته : قال

  .، ودعونا وربنا)٣(، دنياكم فاعذموها دونكم معاشر قريش: فلما خرج قال
ودخل عليه وهو يقسم، و عبدالرمحن بن عوف بني يديه، وعنده كعب، فأقبل عثمان على كعب، : قال
  يا أبا إسحاق، ما تقول فيمن مجع: فقال

__________  
اهللا، ، وإسناده ضعيف لضعف ابن هليعة، وجهالة مالك بن عبد ٦٣ / ١" املسند " أخرجه أمحد يف ) ١(

 من طريق أيب االسود النضر بن عبد اجلبار، عن ٢٨٦ص " فتوح مصر " وأخرجه ابن عبد احلكم يف 
  .ابن هليعة

  .وهي القطيع من االبل والغنم: تصغري الصرمة: الصرمية) ٢(
فاغنموها " العض واالكل جبفاء، وبابه، ضرب، وقد حترفت يف املطبوع إىل : خذوها، والعذم: أي) ٣(
."  

[ * ]  

)٢/٦٧(  

  

  .إين الرجو له: هذا املال، فكان يتصدق منه ويصل الرحم ؟ قال كعب
وما تدري يا ابن اليهودية، ليودن صاحب هذا املال لو كان عقارب : فغضب ورفع عليه العصا، وقال

  ).١(يف الدنيا تلسع السويداء من قلبه 
اب عثمان ليؤذن له، إذ مر به رجل من بينا أبو ذر عند ب: حدثنا غزوان أبو حامت، قال: السري بن حيىي

  .يأىب هؤالء أن يأذنوا لنا: يا أبا ذر، ما جيلسك ها هنا ؟ قال: قريش، فقال
فأذن له، فجاء حىت جلس ناحية، ! يا أمري املؤمنني، ما بال أيب ذر على الباب : فدخل الرجل فقال

 زكاته، هل خيشى على صاحبه فيه أرأيت املال إذا أدي: ومرياث عبدالرمحن يقسم، فقال عثمان لكعب
  .ال: تبعة ؟ قال

يا ابن اليهودية، تزعم أن ليس عليه حق يف ماله، إذ آتى : فقام أبو ذر فضربه بعصا بني أذنيه، مث قال



  .اآلية ]..٩: احلشر) * [ ويؤثرون على أنفسهم: * (زكاته، واهللا يقول
   ].٨: الدهر) * [ ويطعمون الطعام على حبه: * (ويقول

  .فجعل يذكر حنو هذا من القرآن
  .إمنا نكره أن نأذن اليب ذر من أجل ما ترى: فقال عثمان للقرشي

فكان حيب ؛ ) ٢(كان أبو ذر خيتلف من الربذة إىل املدينة خمافة االعرابية : وروى عن ابن عباس قال
  .احلديث...الوحدة فدخل على عثمان وعنده كعب

__________  
  .١٦٠ / ١" احللية " ، و ٢٣٢ / ٤" طبقات ابن سعد "  إسناده صحيح، وهو يف) ١(
 ٤٣٠ و ٤٠٩ / ١" مسند أمحد " توطن البادية بعد اهلجرة، وقد ورد النهي عن ذلك، انظر : أي) ٢(

  .باب املوتشمات: ، يف الزينة١٤٧ / ٨، والنسائي ٤٦٥و 
[ * ]  

)٢/٦٨(  

  

  . أبا ذر، أتق اهللا واكفف يدك ولسانكيا: فاستوهبه عثمان، فوهبه له، وقال! فشج كعبا : وفيه
استأذن أبو ذر على عثمان، فتغافلوا عنه : ، عن ابن عباس، قال)١(أخربنا ابن نفيع : موسى بن عبيدة

  .ساعة
  .يا أمري املؤمنني، هذا أبو ذر بالباب: فقلت
  .ائذن له، إن شئت أن تؤذينا وتربح بنا: قال

  .فأذنت له
أما إنك الزاعم : فقال عثمان! جف به السرير، وكان عظيما طويال ، فر)٢(فجلس على سرير مرمول 

  .ما قلت: قال! أنك خري من أيب بكر وعمر 
  .وقد علمت ما قلت! واهللا ما أدري ما بينتك وما تأيت به ؟ : إين أنزع عليك بالبينة، قال: قال
ن أحبكم إيل وأقربكم مين إ: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فكيف إذا قلت ؟ قال: قال

وكلكم قد أصاب من الدنيا، وأنا على ما عاهدته عليه، " الذي يلحق يب على العهد الذي عاهدته عليه 
  .وعلى اهللا متام النعمة

  .وسأله عن أشياء، فأخربه بالذي يعلمه، فأمره أن يرحتل إىل الشام فيلحق مبعاوية
  .فكان حيدث بالشام، فاستهوى قلوب الرجال

ال يبينت عند أحدكم دينار وال درهم، وال ترب وال : ان معاوية ينكر بعض شأن رعيته، وكان يقولفك



  .فضة، إال شئ ينفقه يف سبيل اهللا، أو يعده لغرمي
  .وإن معاوية بعث إليه بألف دينار يف جنح الليل

  .فأنفقها
__________  

 وامسه حممد بن الوليد، فقد روى الطرباين مل أجد البن نفيع ترمجة، وقد يكون حمرفا عن ابن نويفع،) ١(
املرفوع من احلديث، من طريق موسى بن عبيدة، عن حممد بن الوليد، عن ابن ): ١٦٢٨" (الكبري " يف 

عباس، فإن يكنه ففيه انقطاع، النه ال يروي عن ابن عباس إال بواسطة كريب مواله فيما ذكروه يف 
  .ترمجته

  إذا كان مزينا باجلوهر: سرير مرمول: ويقال أيضامسوج بالسعف واحلبال، : أي) ٢(
  .وحنوه
[ * ]  

)٢/٦٩(  

  

أنقذ جسدي من عذاب معاوية، : اذهب إىل أيب ذر، فقل: فلما صلى معاوية الصبح، دعا رسوله، فقال
  .فإين أخطأت

  .واهللا ما أصبح عندنا منه دينار: يقول لك أبو ذر: يا بين، قل له: قال
  . جنمع لك دنانريكولكن أنظرنا ثالثا حىت

أما بعد، فإن كان لك بالشام حاجة، أو بأهله، : فلما رأى معاوية أن قوله صدق فعله كتب إىل عثمان
  .فابعث إىل أيب ذر، فإنه قد وغل صدور الناس

  .اقدم علي: فكتب إليه عثمان
  ).١(فقدم 

كان أبو ذر يسمع : ن أوسقال شداد ب: ابن هليعة، عن عبيد اهللا بن املغرية، عن يعلى بن شداد، قال
  .احلديث من رسول اهللا فيه الشدة، مث خيرج إىل قومه، فيسلم عليهم

  ).٢(مث إن رسول اهللا يرخص فيه بعد، فلم يسمعه أبو ذر، فتعلق أبو ذر باالمر الشديد 
كنت عند عثمان، إذ جاء أبو ذر، : عاصم بن كليب، عن أيب اجلويرية، عن زيد بن خالد اجلهين، قال

  .مرحبا وأهال بأخي: ما رآه عثمان قالفل
مرحبا وأهال بأخي، لقد أغلظت علينا يف العزمية، واهللا لو عزمت علي أن أحبو حلبوت ما : فقال أبو ذر

  .استطعت



فبكيت، " ! وحيك بعدي : " إين خرجت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو حائط بين فالن، فقال يل
نعم، فإذا رأيت البناء على سلع، فاحلق باملغرب، أرض : " بعدك ؟ قاليا رسول اهللا، وإين لباق : فقلت

  ".قضاعة 
__________  

  إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة، وابن نفيع إن كان حممد بن الوليد، فلم يوثقه غري) ١(
  .ابن حبان، وإال فهو جمهول

  .سئ احلفظ، وباقي رجاله ثقات: ابن هليعة) ٢(
  .١٢٥/  ٤" املسند " وهو يف 
[ * ]  

)٢/٧٠(  

  

  ).١(أحببت أن أجعلك مع أصحابك وخفت عليك جهال الناس : قال عثمان
  ".امسع وأطع ملن كان عليك : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب ذر

تناجى أبو ذر، وعثمان : جعفر بن برقان، عن ثابت بن احلجاج، عن عبد اهللا بن سيدان السلمي، قال
سامع مطيع، : مالك والمري املؤمنني ؟ قال: تفعت أصواما، مث انصرف أبو ذر متبسما، فقالواحىت ار

  ).٢(وأمره أن خيرج إىل الربذة ] مث استطعت أن أفعل، لفعلت [ ولو أمرين أن آيت صنعاء أو عدن 
رأسي لو أمرين عثمان أن أمشي على : ميمون بن مهران، عن عبد اهللا بن سيدان، عن أيب ذر، قال

  ).٣(ملشيت 
يا أمري املؤمنني، افتح الباب، : قال أبو ذر لعثمان: وقال أبوعمران اجلوين، عن عبد اهللا بن الصامت، قال

  .ال حتسبين من قوم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية
فمر بنا شيخ نزلنا الربذة، : حدثين رجل عن شيخني من بين ثعلبة، قاال: يزيد، أخربنا العوام بن حوشب

  .هذا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أشعث أبيض الرأس واللحية، فقالوا
  .فاستأذناه بأن نغسل رأسه

  .فأذن لنا، واستأنس بنا
   حسبته-فبينما حنن كذلك إذ أتاه نفر من أهل العراق 

__________  
  .حطان بن خفاف اجلرمي: رجاله ثقات، وأبو اجلويرية امسه) ١(
  ، والزيادة منه، وعبد اهللا بن سيدان، قال البخاري يف٢٢٧ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(



، فلم يذكر فيه جرحا وال ٦٨ / ٥ال يتابع على حديثه، وأورده ابن أيب حامت : ١١٠ / ٥" التاريخ " 
  .جمهول الحجة فيه: عن الاللكائي قوله" ميزانه " تعديال، ونقل الذهيب يف 

  .ه، لضعف عبد اهللا بن سيدانإسناده ضعيف كسابق) ٣(
[ * ]  

)٢/٧١(  

  

فهل أنت ناصب لك راية ! يا أبا ذر، فعل بك هذا الرجل وفعل :  فقالوا-من أهل الكوفة : قال
فإنه من ؛ يا أهل االسالم، ال تعرضوا علي ذاكم وال تذلوا السلطان : فنكملك برجال ما شئت ؟ فقال

ين على أطول خشبة أو حبل، لسمعت وصربت ورأيت أن ذلك أذل السلطان، فال توبة له، واهللا لو صلب
  ).١(خري يل 

 - تعين إىل الربذة -واهللا ماسري عثمان أبا ذر : محيد بن هالل، عن عبد اهللا بن الصامت، قالت أم ذر
  ".إذا بلغ البناء سلعا، فاخرج منها : " ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .معاذ اهللا: ا أبا سعيد، أكان عثمان أخرج أبا ذر ؟ قالي: قال غالب القطان للحسن
إين القربكم جملسا من رسول اهللا يوم القيامة، إين : حممد بن عمرو، عن عراك بن مالك، قال أبو ذر

وإنه واهللا ما منكم إال " إن أقربكم مين جملسا من خرج من الدنيا كهيئته مبا تركته عليه : " مسعته يقول
  ).٢(شئ من تشبث منها ب

لو عملتهما حلة : نزلنا الربذة، فإذا برجل عليه برد، وعلى غالمه مثله، فقلنا: قال املعرور بن سويد
كان بيين وبني صاحب يل كالم، وكانت أمه أعجمية، : سأحدثكم: فقال! لك، واشتريت لغالمك غريه 

  فنلت
__________  

  ة الرجل والشيخني من بين ثعلبة، وفيه جهال٢٢٧ / ٤، وابن سعد ١٦٥ / ٥أخرجه أمحد ) ١(
  .، وباقي رجاله ثقات

، ٢٢٩، ٢٢٨ / ٤، وابن سعد )١٦٢٧" (الكبري " ، والطرباين يف ١٦٥ / ٥أخرجه أمحد ) ٢(
مل يسمع من أيب ذر، : ٣٢٧ / ٩" امع " ورجاله ثقات، لكنه منقطع، الن عراك بن مالك كما يف 

" كهيئته مبا : " يب ذر متصال، إال أن سنده ضعيف، وقولهوقد أخرج أبو يعلى معناه من وجه آخر عن أ
  ".كهيئته يوم " املسند " يف 

[ * ]  

)٢/٧٢(  



  

  .نعم: ؟ قلت" ساببت فالنا : " منها، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .من ساب الرجال ذكر أبوه وأمه: ؟ قلت" ذكرت أمه : " قال
إخوانكم، جعلهم اهللا حتت أيديكم، : "  إىل أن قال- احلديث وذكر" إنك امرؤ فيه جاهلية : " فقال

  ).١" (فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه من طعامه، وليلبسه من لباسه، وال يكلفه ما يغلبه 
قتادة، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، أنه دخل على أيب ذر بالربذة، وعنده امرأة له سوداء مشعثة، ليس 

  .لوقعليها أثر ااسد واخل
أال تنظرون ما تأمرين به ؟ تأمرين أن آيت العراق، فإذا أتيتها مالوا علي بدنياهم، وإن خليلي عهد : فقال
وإنا أن نأيت عليه ويف أمحالنا اقتدار أحرى أن ننجو " إن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة : " إيل
  ).٢] (من أن نأيت عليه وحنن مواقري [ 

ن سعيد بن أيب احلسن، أن أبا ذر كان عطاؤه أربعة آالف، فكان إذا أخذ أبو هالل، عن قتادة، ع
  .عطاءه، دعا خادمه، فسأله عما يكفيه للسنة، فاشتراه، مث اشترى فلوسا مبا بقي

  ).٣(إنه ليس من وعاء ذهب وال فضة يوكى عليه إال وهو يتلظى على صاحبه : وقال
__________  

  ١٢٦ / ٥باب املعاصي من أمر اجلاهلية، و :  االميان يف٨١، ٨٠ / ١: أخرجه البخاري) ١(
باب ما :  يف االدب٣٩٠ / ١٠العبيد إخوانكم، و : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: يف العتق

باب إطعام اململوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، : يف االميان) ١٦٦١(ينهى من السباب واللعن، ومسلم 
  ).٥١٥٨(و ) ٥١٥٧(، وأبو داود ١٦١ / ٥د وال يكلفه ما ال يطيق، وأمح

  ).١٩٤٥(والترمذي 
 كالمها عن عفان بن مسلم، عن ١٩٥ / ٥، وأمحد ٢٣٦ / ٤رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد ) ٢(

  .مهام بن حيىي، عن قتادة به
 / ٥، وأخرجه موصوال أمحد ٢٣٠ / ٤" طبقات ابن سعد " رجاله ثقات، إال أنه منقطع، وهو يف ) ٣(

، من طريق مهام، عن قتادة، عن سعيد بن أيب ٢٢٩ / ٤، وابن سعد ١٧٦، ١٧٥، و ١٦٥ ،١٥٦
  .ورجاله ثقات..احلسن، عن عبد اهللا بن الصامت أنه كان مع أيب ذر

[ * ]  

)٢/٧٣(  

  



كان اليب ذر ثالثون فرسا حيمل عليها، فكان حيمل على مخسة عشر منها يغزو : قال حيىي بن أيب كثري
  .لة بقيتها، فإذا رجعت أخذها، فأصلح آلتها، ومحل على االخرىعليها، ويصلح آ
تعمر دارا أذن اهللا خبراا، ! ما هذا : بىن أبو الدرداء مسكنا، فمر عليه أبو ذر، فقال: قال ثابت البناين

  .يف عذرة أحب إيل من أن أكون رأيتك فيما رأيتك فيه) ١(الن تكون رأيتك تتمرغ 
 وكان أبو -ملا قدم أبو موسى لقي أبا ذر، فجعل أبو موسى يكرمه : دة، قالحسني املعلم، عن ابن بري

  .موسى قصريا خفيف اللحم
! مرحبا بأخي : ويقول أبو موسى! إليك عين :  فيقول أبو ذر-وكان أبو ذر رجال أسود كث الشعر 

  ).٢(إمنا كنت أخاك قبل أن تلي ! لست بأخيك : فيقول
 ذر فرأيته شعثا شاحبا، بيده صوف، قد جعل عودين، وهو يغزل دخلت على أيب: وعن أم طلق قالت

  .أما ثوابك، فعلى اهللا: ما، فلم أر يف بيته شيئا، فناولته شيئا من دقيق وسويق، فقال يل
  .إن أبا ذر خلف بنتا له، فضمها عثمان إىل عياله: وقيل

  .مات سنة اثنتني وثالثني: قال الفالس، واهليثم بن عدي، وغريمها
  .مات يف ذي احلجة: ويقال
  .إن ابن مسعود الذي دفنه، عاش بعده حنوا من عشرة أيام: ويقال

  .رضي اهللا عنهما
__________  

  ".رع " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .، ورجاله ثقات٢٣٠ / ٤ابن سعد ) ٢(

[ * ]  

)٢/٧٤(  

  

يا أبا ذر، إين أراك  " -نه وشجاعته  مع قوة أيب ذر يف بد-وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم اليب ذر 
  ).١" (ضعيفا، وإين أحب لك ما أحب لنفسي، ال تأمرن على اثنني، وال تولني مال يتيم 

  .فإنه لو ويل ما يتيم، النفقه كله يف سبيل اخلري، ولترك اليتيم فقريا؛ فهذا حممول على ضعف الرأي 
  .فقد ذكرنا أنه كان ال يستجيز ادخار النقدين

 - يتأمر على الناس، يريد أن يكون فيه حلم ومداراة، وأبو ذر رضي اهللا عنه كانت فيه حدة والذي
  . فنصحه النيب صلى اهللا عليه وسلم-كما ذكرناه 

  .منها على اثين عشر حديثا، وانفرد البخاري حبديثني) ٢(وله مئتا حديث وأحد ومثانون حديثا، اتفقا 



  ).٣(ومسلم بتسعة عشر 
  أخربنا عبد اهللا بن عثمان بن: أخربنا وهيب: نا عفانأخرب: ابن سعد

__________  
، وابن ١٨٠ / ٥باب كراهية االمارة بغري ضرورة، وأمحد : يف االمارة) ١٨٢٦(أخرجه مسلم ) ١(

 من طريق عبد اهللا بن يزيد، عن سعيد بن أيوب، عن عبيد اهللا بن أيب جعفر، عن سامل ٢٣١ / ٤سعد 
  . عن أبيه، عن أيب ذربن أيب سامل اجليشاين،

  ".اتفق " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
 يف اللباس، و ٢٣٨ / ١٠ يف العتق، و ١٠٥ / ٥ يف مناقب قريش، و ٣٩٣ / ٦: انظر البخاري) ٣(

 ١٥ / ٢ يف أحاديث االنبياء، و ٢٩١، ٢٩٠ / ٦ يف احلج، و ٣٩٤ / ٣ يف التوحيد، و ٣٥٠ / ١٣
 / ٦ يف االميان، و ٨١ / ١ يف الزكاة، و ٢١٩، ٢١٨ / ٣ة، و  يف الزكا٢٥٦ / ٣يف املواقيت، و 

يف ) ١٦٣(و ) ١٥٩(و ) ٩٤(و ) ٨٤(و ) ٦١( يف املغازي، ومسلم ٢٣١ / ٧ يف املناقب، و ٤٠٠
) ٤٠) (١٦٦١(يف الزكاة، و ) ٣٥) (٩٩٢(و ) ٩٩٠(يف املساجد، و ) ٦١٦(و ) ٢٥٠(االميان، و 

  .يف الفضائل) ٢٤٧٤(يف االميان، و 
يف االميان، و ) ١٩٠(و ) ١٧٨(و ) ١٠٦( يف االدب، وانظر مسلم ٣٨٨ / ١٠نظر البخاري وا
و ) ١٠٠٦(يف صالة املسافرين، و ) ٧٢٠(يف املساجد، و ) ٦٤٨(و ) ٥٥٣(يف الصالة، و ) ٥١٠(
و ) ٢٣٠٠(يف االمارة، و ) ١٨٣٧) (١٨٢٥(يف احلج و ) ١٢٢٤(يف الزكاة، و ) ١٠٦٧(
) ٢٦٢٥(و ) ٢٥٧٧(يف فضائل الصحابة، و ) ٢٥٤٣(و ) ٢٥١٤(يف الفضائل، و ) ٢٤٧٣(
  .يف الذكر والدعاء) ٢٧٣١(و ) ٢٧٢٩(يف الرب والصلة، و ) ١٤٣(

[ * ]  

)٢/٧٥(  

  

وما : خثيم، عن جماهد، عن إبراهيم بن االشتر، أن أبا ذر حضره املوت بالربذة، فبكت امرأته، فقال
  .أبكي أنه البد من تغييبك: يبكيك ؟ قالت

  .ليس عندي ثوب يسعك كفناو
  .ال تبكي: قال

ليموتن رجل منكم : " فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم، وأنا عنده يف نفر، يقول
مات يف مجاعة وقرية، فلم يبق غريي، وقد أصبحت ) ١(فكلهم " بفالة تشهده عصابة من املؤمنني 

  . ما أقول، ما كذبت، وال كذبتبالفالة أموت، فراقيب الطريق، فإنك سوف ترين



ختب [ فبينا هي كذلك، إذ هي بالقوم ] الطريق [ راقيب : قال! وأىن ذلك وقد انقطع احلاج ؟ : قالت
  .، فأقبلوا حىت وقفوا عليها)٢(كأم الرخم ] م رواحلهم 

  مالك ؟: قالوا
  .رجل من املسلمني تكفنونه، وتؤجرون فيه: قالت
  .أبو ذر: ومن هو ؟ قالت: قالوا

  .فقدوه بآبائهم وأمهام، ووضعوا سياطهم يف حنورها يبتدرونه
  .أبشروا، أنتم النفر الذين قال فيكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال: فقال

فاحتسبا وصربا، فرييان النار ] أو ثالثة [ ما من امرأين من املسلمني هلك بينهما ولدان : " مسعته يقول
  ".أبدا 

  .وقد أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن ثوبا من ثيايب يسعين مل أكفن إال فيه: مث قال
  .أن ال يكفنين رجل منكم كان أمريا أو عريفا أو بريدا: أنشدكم اهللا

__________  
  .فكل من كان معي يف ذلك الس" الطبقات " يف ) ١(
خلقة إال أنه مبقع بسواد طائر أبقع على شكل النسر : تسرع، والرخم، مجع رمخة، وهو: ختب) ٢(

  .وبياض
[ * ]  

)٢/٧٦(  

  

من غزل ) ١(أنا صاحبك، ثوبان يف عيبيت : فكل القوم كان نال من ذلك شيئا إال فىت من االنصار قال
  .أمي، وأحد ثويب هذين اللذين علي

  ).٢(أنت صاحيب، فكفين : قال
يم، عن ابن خثيم، عن جماهد، عن حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل، حدثنا حيىي بن سل: مث قال ابن سعد

فكفنه : - فذكره وزاد -إبراهيم بن االشتر، عن أبيه، أنه ملا حضر أبا ذر املوت، بكت امرأته 
  .حجر بن االدبر، ومالك بن االشتر: االنصاري يف النفر الذين شهدوه، منهم

ملا نفى عثمان : قالحدثنا بريدة بن سفيان، عن حممد بن كعب القرظي، عن ابن مسعود، : ابن إسحاق
  أبا ذر إىل الربذة، وأصابه ا قدره،

أن اغسالين وكفناين وضعاين على قارعة الطريق، فأول ركب : مل يكن معه إال امرأته وغالمه، فأوصامها
  .هذا أبو ذر، فأعينونا عليه: مير بكم قولوا



  .قد كادت االبل أن تطأهفوضعاه، وأقبل ابن مسعود يف رهط من العراق عمارا، فلم يرعهم إال به، 
  .هذا أبو ذر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال الغالم، فقال

  متشي: صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فاستهل عبد اهللا يبكي، ويقول
__________  

  .ما جتعل فيه الثياب: العيبة) ١(
، وذكره اهليثمي ١٦٦ / ٥ وأمحد ،٢٣٢ / ٤رجاله ثقات إال أن فيه انقطاعا، أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .رجاله رجال الصحيح:  ونسبه المحد وقال٣٣١ / ٩" امع " يف 
 من طريق ابن إسحاق، أخربنا عفان بن مسلم، أخربنا ٣٥٨ / ١" أسد الغابة " ورواه ابن االثري يف 

ورواه ...جة أيب ذروهيب، أخربنا عبد اهللا بن خثيم، عن جماهد، عن إبراهيم بن االشتر، عن أبيه، عن زو
 من طريق إسحاق بن أيب إسرائيل، عن حيىي بن سليم، عن عبد اهللا بن ٢٣٤، ٢٣٣ / ٤ابن سعد 

" وأخرجه أبو نعيم يف ...عثمان بن خثيم عن جماهد، عن إبراهيم بن االشتر عن أبيه مالك بن احلارث
  .١٧٥، ١٧٢ / ٢" االستيعاب "  وابن عبد الرب يف ١٧٠، ١٦٩ / ١" احللية 

من طريق حيىي بن سليم، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن جماهد، عن إبراهيم بن االشتر، عن أيب 
  .االشتر، عن أم ذر

[ * ]  

)٢/٧٧(  

  

مث نزلوا فواروه، مث حدثهم عبد اهللا حديثه، وما قال له رسول ! وحدك، ومتوت وحدك، وتبعث وحدك 
  ).١( تبوك اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسريه وحده إىل

أخربين من رأى أبا ذر حيلب غنيمة له، فيبدأ حبريانه وأضيافه قبل نفسه ): ٢(وعن عيسى بن عميلة 
)٣.(  

رأيت أبا ذر مييد على راحلته، وهو مستقبل مطلع : عاصم االحول، عن أيب عثمان النهدي، قال
  ).٤(ل كنت أصلي ال، ب: أنائم أنت يا أبا ذر ؟ قال: الشمس، فظننته نائما، فدنوت وقلت

  
  عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ع* ( العباس - ١١
  .إنه أسلم قبل اهلجرة، وكتم إسالمه، وخرج مع قومه إىل بدر، فأسر يومئذ، فادعى أنه مسلم: قيل

  .فاهللا أعلم
__________  



  ).٢(ت ) ٥٧(بريدة بن سفيان، ضعيف، وقد تقدم ختريج احلديث يف الصفحة ) ١(
" بالعني املهملة، ومل جند له ترمجة، ويغلب على الظن أنه حمرف، صوابه " عميلة "  االصل كذا) ٢(

  .١٠٨٦" ذيب الكمال " الفزاري مترجم يف " عيسى بن منيلة 
  . من طريق الواقدي٢٣٥ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٣(
  . ورجاله ثقات٢٣٦ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٤(
: ، تاريخ خليفة٢٩٤: ، التاريخ البن معني٣٣ - ٥ / ٤: د، طبقات ابن سع٢٠٦ / ١: مسند أمحد* 

 / ١: ، تاريخ الفسوي٥٩٢، ٥٨٩، ١٥٦، ١٣٧، ١١٨: ، املعارف٢ / ٧: ، التاريخ الكبري١٦٨
، ٣٣٤ - ٣٢١ / ٣ املستدرك ٢١٠ / ٦، اجلرح والتعديل ٤٢ - ١ / ٣: ، أنساب االشراف٢٩٥

، ١٩٥: ، صفة الصفوة١ / ٤٥٢ / ٨: ، ابن عساكر٨١٠ / ٢: ، االستيعاب١٦٤: االستبصار
، ذيب ٢٦٨ / ٩: ، جممع الزوائد٣٣ / ١: ، العرب٩٨ / ٢: ، تاريخ االسالم٦٥٨: ذيب الكمال

: العمال: ، كرت١٨٩: ، خالصة تذهيب الكمال٣٢٨ / ٥: ، االصابة٢١٥ - ٢١٤ / ٥: التهذيب
  .٢٢٩ / ٧: ، ذيب ابن عساكر٣٨ / ١: ، شذرات الذهب٥٠٢ / ١٣

][ *   

)٢/٧٨(  

  

  ؛فإنه كان قد قدم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل الفتح ؛ وليس هو يف عداد الطقاء 
  .أال تراه أجار أبا سفيان بن حرب

) البخاري(حديث، ويف ) البخاري ومسلم(وله عدة أحاديث، منها مخسة وثالثون يف مسند بقي ويف 
  ).١(ثالثة أحاديث ) مسلم(حديث، ويف 

واالحنف بن قيس، و عبد اهللا بن احلارث بن نوفل، وجابر بن عبد ؛ عبد اهللا، وكثري :  ابناهروى عنه
اهللا، وأم كلثوم بنت العباس، و عبد اهللا بن عمرية، وعامر بن سعد، وإسحاق بن عبد اهللا بن نوفل، 

  .ومالك بن أوس بن احلدثان، ونافع بن جبري بن مطعم، وابنه عبيد هللا بن العباس، وآخرون
  .وقدم الشام مع عمر
أن عمر ملا دنا من الشام تنحى ومعه غالمه، فعمد إىل مركب غالمه فركبه، وعليه : فعن أسلم موىل عمر

  .فرو مقلوب، وحول غالمه على رحل نفسه
: عتيق، وكان رجال مجيال، فجعلت البطارقة يسلمون عليه، فيشري] فرس [ وإن العباس لبني يديه على 

  .كلست به، وإنه ذا
  .كان العباس شريفا، مهيبا، عاقال، مجيال، أبيض، بضا، له ضفريتان، معتدل القامة: قال الكليب



  .ولد قبل عام الفيل بثالث سنني
  بل كان من أطول الرجال، وأحسنهم صورة، وأاهم،: قلت

__________  
 يف اجلهاد، ٨٩ / ٦يف االميان، والبخاري ) ٢٠٩( يف االدب، ومسلم ٤٨٩ / ١٠انظر البخاري ) ١(

  .يف اجلهاد والسري) ١٧٧٥(يف الصالة، و ) ٤٩١(يف االميان و ) ٣٤(ومسلم 
[ * ]  

)٢/٧٩(  

  

  .وأجهرهم صوتا، مع احللم الوافر، والسؤدد
هو أكرب : أنت أكرب أو النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: قيل للعباس: روى مغرية، عن أيب رزين، قال

  ).١(وأنا ولدت قبله 
  .جلاهلهم) ٢(كان للعباس ثوب لعاري بين هاشم، وجفنة جلائعهم، ومنظرة : زبري بن بكارقال ال

  .وكان مينع اجلار، ويبذل املال، ويعطي يف النوائب
  .وندميه يف اجلاهلية أبو سفيان بن حرب

حدثين ابن أيب حبيبة، عن داود بن احلصني، عن عكرمة، عن ابن : أخربنا حممد بن عمر: ابن سعد
  ).٣(كان العباس قد أسلم قبل أن يهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة :  قالعباس،

__________  
رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح، وذكره املتقي : ، وقال٢٧٠ / ٩" امع " أورده اهليثمي يف ) ١(

  .، ونسبه البن عساكر وابن النجار٥٢١ / ١٣" كرت العمال " يف 
، "مقطرة  " ٢٢٨ / ٧، ويف ذيب ابن عساكر "أناة " املرقة وقد حترفت يف املطبوع إىل : رةاملنظ) ٢(

وهي الفق وهي خشبة فيها خروق كل خرق على قدر سعة الساق يدخل فيها ": اللسان " قال يف 
أرجل احملبوسني مشتق من قطار االبل، الن احملبوسني فيها على قطار واحد مضموم بعضهم إىل بعض، 

  .أرجلهم يف خروق خشبة مفلوقة على قدر سعة سوقهم
إذا ما جناب احلي أصبح أشهبا فسلسلة * وكانت لعباس ثالث نعدها : ويف ذلك يقول إبراهيم بن هرمة

لعار ضريك ثوبه قد * تباح فيكسوها السنان املزغبا وحلة عصب ما تزال معدة * تنهى املظلوم وجفنة 
  .، وإسناده واه كما قال املؤلف٣١  /٤طبقات ابن سعد ) " ٣(ببا 

  .والصحيح أن العباس أسلم يوم بدر" االصابة " ، وقال احلافظ يف ٣٢١ / ٣" املستدرك " وانظر 
[ * ]  



)٢/٨٠(  

  

  .إسناده واه
نظرت إىل العباس يوم بدر، وهو : عن عمارة بن عمار بن أيب اليسر السلمي، عن أبيه، عن جده، قال

  .ه تذرفانواقف كأنه صنم، وعينا
اهللا : ما فعل، أقتل ؟ قلت: أتقاتل ابن أخيك مع عدوه ؟ قال! جزاك اهللا من ذي رحم شرا : فقلت

  .أعزله وأنصر من ذلك
  .فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتلك؛ االسر : ما تريد إيل ؟ قلت: قال
  .ليست بأول صلته: قال

  ).١( عليه وسلم فأسرته، مث جئت به إىل رسول اهللا صلى اهللا
: جاء رجل من االنصار بالعباس، قد أسره، فقال: الثوري، عن أيب إسحاق، عن الرباء، أو غريه، قال
  ).٢" (لقد آزرك اهللا مبلك كرمي : " ليس هذا أسرين، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أسر العباس أبو اليسر: ابن إسحاق، عمن مسع عكرمة، عن ابن عباس، قال
لقد أعانين عليه رجل ما رأيته قبل وال بعد، هيئته : كيف أسرته ؟ قال:  النيب صلى اهللا عليه وسلمفقال
  .كذا
  ).٣" (لقد أعانك عليه ملك كرمي : " قال

  ) ".٤(افد نفسك، وابن أخيك عقيال، ونوفل بن احلارث، وحليفك عتبة بن جحدم : " مث قال للعباس
  إين كنت مسلما قبل: فأىب وقال
__________  

  .١٢ / ٤" ابن سعد " انظر ) ١(
  .رجاله ثقات) ٢(

  ".أسريي " إىل " أسرين " وقد حترفت يف املطبوع 
 من طريق ابن إسحاق حدثين بعض أصحابنا، عن مقسم أيب ١٢ / ٤اخلرب بنحوه عند ابن سعد ) ٣(

طبقات ابن سعد  " وما أثبتناه عن ابن عساكر، ويف" خمدم : " يف االصل) ٤...(القاسم، عن ابن عباس
  عتبة بن": " 

  ".عمرو بن جحدم 
   [ * ]٦ / ٢سري 

)٢/٨١(  



  

  .ذلك، وإمنا استكرهوين
اهللا أعلم بشأنك، إن يك ما تدعي حقا، فاهللا جيزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا، : " قال

  ".فافد نفسك 
): ١(ه عشرين أوقية ذهبا فقلت  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد عرف أن العباس أخذ مع-

  .يا رسول اهللا، احسبها يل من فدائي
فأين املال الذي وضعته مبكة عند : " قال! فإنه ليس يل مال : قال" ال، ذاك شئ أعطانا اهللا منك : " قال

إن أصبت يف سفري فللفضل كذا، لقثم كذا، ولعبد اهللا : أم الفضل، وليس معكما أحد غريكما، فقلت
  ).٢(فوالذي بعثك باحلق ما علم ذا أحد من الناس غريها، وإين ال علم أنك رسول اهللا : قال" كذا ؟ 

حدثين حسني بن عبد اهللا بن عبيداهللا ابن العباس، عن عكرمة، عن ابن : يونس بن بكري، عن ابن إسحاق
  .إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف فداء أسراهم) ٣(بعثت قريش : عباس، قال

  . كل قوم أسريهم، مبا تراضواففدى
  .يا رسول اهللا، إين كنت مسلما: وقال العباس
إن يعلم اهللا يف قلوبكم خريا ) ٤(يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من االسارى : * (وأنزلت: إىل أن قال

   ].٧٠: االنفال) * [ يؤتكم خريا مما أخذ منكم ويغفر لكم
  ة يف االسالم، عشرين عبدافأعطاين اهللا مكان العشرين أوقي: قال

__________  
  .فقال العباس": طبقات ابن سعد " يف ) ١(
  قال رسول:  عن ابن إسحاق قال١٤، ١٣ / ٤" الطبقات " ذكره ابن سعد يف ) ٢(

  .قريشا: يف االصل) ٣...(اهللا
ة أيب مجع أسري، وهي قراءة أيب عمرو وكان أهل الشام يف عصر املؤلف يقرؤون بقراء: االسارى) ٤(

وهي قراءة ما سوى ) االسرى(عمرو، ومع ذلك، فقد حذف حمقق املطبوع ما يف االصل، وأثبت مكاا 
  .أيب عمرو من القراء السبعة

[ * ]  

)٢/٨٢(  

  

  ).١(كلهم يف يده مال يضرب به، مع ما أرجو من مغفرة اهللا تعاىل 
  . نفسه مبئة أوقية من ذهبوكان أكثر االسارى فداء يوم بدر العباس، افتدى: قال ابن إسحاق



أمسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واالسارى يف الوثاق، فبات ساهرا أول : وعن ابن عباس، قال
  .مسعت أنني عمى يف وثاقه: يا رسول اهللا، مالك ال تنام ؟ قال: الليل، فقيل

  ).٢(فأطلقوه، فسكت، فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .أسر العباس رجل، ووعدوه أن يقتلوه: عن جماهد، قالإبراهيم بن مهاجر، 

  ".زعمت االنصار أم قاتلوه ؛ إين مل أمن الليلة من أجل العباس : " فقال رسول اهللا
  .أرسلوا العباس: أآتيهم يا رسول اهللا ؟ فأتى االنصار فقال: فقال عمر

  .إن كان لرسول اهللا رضى فخذه: قالوا
  .يا رسول اهللا بعد ما فرغ من بدر عليك بالعري ليس دوا شئ: قيل: سمساك، عن عكرمة، عن ابن عبا

  .ال يصلح: -فقال العباس وهو يف وثاقه 
  .الن اهللا وعدك إحدى الطائفتني، فقد أعطاك ما وعدك: مل ؟ قال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هكذا رواه إسرائيل
  ورواه عمرو بن ثابت، عن مساك، عن

  .سالعكرمة، مر
__________  

" الدر املنثور " إسناده ضعيف لضعف حسني بن عبد اهللا، وباقي رجاله ثقات، ونسبه السيوطي يف ) ١(
 إىل ابن جرير وابن املنذر، وابن أيب حامت وابن مردويه، والبيهقي يف الدالئل، وابن عساكر، ٢٠٥ / ٣

 حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن  بسند حسن من طريق ابن إسحاق، حدثنا٣٢٤ / ٣وأخرجه احلاكم 
  .وصححه، ووافقه الذهيب...الزبري، عن أبيه، عن عائشة

إىل ...فأطلقوه: "  وقد سقط من املطبوع من قوله١٣، ١٢ / ٤" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٢(
  ".وسلم : " قوله

[ * ]  

)٢/٨٣(  

  

ى اهللا عليه وسلم من بدر، استأذنه ملا قدم النيب صل: إمساعيل بن قيس، عن أيب حازم، عن سهل، قال
  .العباس أن يأذن له أن يرجع إىل مكة، حىت يهاجر منها

إسناده واه، رواه أبو يعلى، ) ١" (اطمئن يا عم، فإنك خامت املهاجرين، كما أنا خامت النبيني : " فقال
  ".مسنديهما " يف ) ٢(والشاشي 

  .ويروى حنوه من مراسيل الزهري



وأمه : فبدأ بالعباس، قال: لطبقة الثانية من املهاجرين واالنصار ممن مل يشهد بدراا): ٣(قال ابن سعد 
  .نتيلة بنت جناب بن كليب

  .وسرد نسبها إىل ربيعة بن نزار بن معد
  .ولد أيب قبل أصحاب الفيل بثالث سنني: وعن ابن عباس

 و عبدالرمحن - ومل يعقب -، وعبيد اهللا، وقثم )٤( و عبد اهللا البحر - وهو أكربهم -الفضل : وبنوه
أم الفضل لبابة : وأمهم): ٥( وأم حبيب - استشهد بإفريقية - ومعبد - تويف بالشام ومل يعقب -

  :اهلاللية، وفيها يقول ابن يزيد اهلاليل
__________  

  منكر: إسناده ضعيف جدا، فإن إمساعيل بن قيس، قال فيه البخاري والدارقطين) ١(
" وعامة ما يرويه منكر، وأورده اهليثمي يف : ضعيف، وقال ابن عدي:  وغريهاحلديث، وقال النسائي

  .رواه أبو يعلى والطرباين، وفيه أبو مصعب إمساعيل بن قيس وهو متروك: ، وقال٢٦٩ / ٩" امع 
  . إىل الشاشي وابن عساكر٥١٩ / ٣" الكرت " ونسبه املتقي يف 

  . ما وراء النهرهو اهليثم بن كليب بن شريح الشاشي حمدث) ٢(
  . ه٥٣٣تويف سنة " املسند الكبري " ومؤلف 

  .ويوجد منه نسخة يف املكتبة الظاهرية بدمشق
  .٨٤٩، ٨٤٨ص " تذكرة احلفاظ " 
  .٥ / ٤" الطبقات ) " ٣(
  .احلرب" الطبقات " ويف ) ٤(
  .وأم حبيبة": الطبقات " ويف " جممع الزوائد " وهو كذلك يف " حبيب " كذا االصل ) ٥(

[ * ]  

)٢/٨٤(  

  

أكرم ا من كهلة وكهل قال * جببل نعلمه أو سهل كستة من بطن أم الفضل * ما ولدت جنيبة من فحل 
  .ما رأينا ولد أم قط أبعد قبورا من بين العباس: الكليب

  .وأمهم أم ولد؛  وأميمة - وكان من أشد قريش - ومتام - وكان فقيها -كثري : ومن أوالد العباس
  ).٢(جندب التميمية ) ١(ن العباس، وأمه حجيلة بنت واحلارث ب

  .فعدم عشرة
أخربنا عبد اهللا بن يزيد اهلذيل، عن أيب البداح بن عاصم، عن عبدالرمحن بن عومي بن ساعدة، : الواقدي



: فدخلنا عليه، فسلمنا وقلنا؛ هو يف مرتل العباس : أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقيل: عن أبيه، قال
حىت ينصدع [ من هو خمالف لكم، فأخفوا أمركم ) ٣(إن معكم من قومكم :  نلتقي ؟ فقال العباسمىت

  هذا احلاج، ونلتقي حنن وأنتم، فنوضح لكم االمر، فتدخلون على
  ].أمر بني 

فوعدهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة النفر اآلخر بأسفل العقبة، وأمرهم أال ينبهوا نائما، وال ينتظروا 
  ).٤(ائبا غ

فخرجوا بعد هدأة يتسللون، وقد سبقهم إىل ذلك املكان معه عمه العباس : وعن معاذ بن رفاعة، قال
  .وحده
يا معشر اخلزرج، قد دعومت حممدا إىل ما دعومتوه، وهو من أعز الناس : فأول من تكلم هو، فقال: قال

  يف عشريته، مينعه واهللا من كان منا على
__________  

  .وهو خطأ" ابن " صل يف اال) ١(
  .٢٧١ / ٩" امع " ، وانظر ٦ / ٤" طبقات ابن سعد ) " ٢(
  ".من قومهم " يف االصل ) ٣(
  .، والزيادة منه٧ / ٤" طبقات ابن سعد ) " ٤(

[ * ]  

)٢/٨٥(  

  

فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر باحلرب، ؛ قوله ومن مل يكن، وقد أيب حممدا الناس كلهم غريكم 
بعداوة العرب قاطبة، فإا سترميكم عن قوس واحدة، فارتؤوا رأيكم، وائتمروا أمركم ) ١(واستقالل 

  .فإن أحسن احلديث أصدقه؛ 
  .فاسكتوا

  .حنن أهل احلرب، ورثناها كابرا عن كابر: وتكلم عبد اهللا بن عمرو بن حرام، فقال
  .ىت ميوت االعجل منانرمي بالنبل حىت تفىن، مث نطاعن بالرماح حىت تكسر، مث منشي بالسيوف ح

  .نعم، شاملة: أنتم أصحاب حرب، هل فيكم دروع ؟ قالوا: قال
قد مسعنا ما قلت، إنا واهللا لو كان يف أنفسنا غري ما نقول لقلنا، ولكنا نريد : وقال الرباء بن معرور

  .الوفاء، والصدق، وبذل املهج دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢(ليه وسلم، والعباس آخذ بيده، يؤكد له البيعة فبايعهم النيب صلى اهللا ع



انطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعباس، وكان العباس ذا رأي، فقال العباس : زكريا، عن الشعيب، قال
  .فإن عليكم عينا؛ ليتكلم متكلمكم وال يطل اخلطبة : للسبعني

مث أخربنا مبا لنا على اهللا سل لربك ما شئت، وسل لنفسك والصحابك، : فقال أسعد بن زرارة
  .وعليكم

، ال تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي وأصحايب أن تؤوونا، ]أن تعبدوه [ أسألكم لريب : " قال
  ".وتنصرونا، ومتنعونا مما متنعون منه أنفسكم 

__________  
  ".واستقالال " يف االصل ) ١(
  . من طريق الواقدي٨، ٧ / ٤ابن سعد ) ٢(

[ * ]  

)٢/٨٦(  

  

  ".اجلنة : " ؟ قال] إذا فعلنا ذلك [ فمالنا : قالوا
  ).١(فلك ذلك : قال

كنت غالما للعباس، وكان : قال أبو رافع: ابن إسحاق حدثين حسني بن عبد اهللا، عن عكرمة، قال
فكان يكتم إسالمه، فخرج إىل بدر، وهو كذلك ؛ االسالم قد دخلنا، فأسلم العباس، وكان يهاب قومه 

)٢.(  
حدثنا أيب، عن ابن عباس بن عبد اهللا بن معبد بن عباس، أن جده عباسا قدم هو : ل بن أيب أويسإمساعي

  .وأبو هريرة، فقسم هلما النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خيرب
هذا وهم، بل كان العباس مبكة، إذ قدم احلجاج بن عالط، : فقال يل حممد بن عمر: قال ابن سعد

  . أحبوا، وساء العباس، حىت أتاه احلجاج فأخربه بفتح خيرب، ففرحفأخرب قريشا عن نيب اهللا مبا
  مث خرج العباس بعد

ذلك، فلحق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، فأطعمه خبيرب مئيت وسق كل سنة، مث خرج معه إىل فتح مكة 
)٣.(  

ى اهللا عليه قال رسول اهللا صل: يزيد بن أيب زياد، عن عبد اهللا بن احلارث، عن املطلب بن ربيعة، قال
  ).٤" (ما بال رجال يؤذونين يف العباس، وإن عم الرجل صنو أبيه، من آذى العباس فقد آذاين " وسلم 

__________  
  .، ورجاله ثقات، إال أنه منقطع، والزيادة منه٩ / ٤ابن سعد ) ١(



  .، وحسني بن عبد اهللا ضعيف، مث هو مرسل٣٢٣ / ٣، واحلاكم ١٠ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .١٨، ١٧ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٣(
هذا حديث حسن صحيح مع : باب مناقب العباس، وقال: يف املناقب) ٣٧٥٨(أخرجه الترمذي ) ٤(

وعن ) ٢٧٦٠(أن يزيد بن أيب زياد ضعيف، لكن يف الباب ما يعضده، ويقويه، فعن علي عند الترمذي 
  .ن ابن عباس عند ابن عساكروعن ابن مسعود عند الطرباين، وع) ٢٧٦١(أيب هريرة عنده أيضا 

  .مها صنوان: املثل، يقال لكل خنلتني طلعتا يف منبت واحد: والصنو
[ * ]  

)٢/٨٧(  

  

  .ورواه خالد الطحان عن يزيد، فأسقط املطلب
وثبت أن العباس كان يوم حنني، وقت اهلزمية، آخذا بلجام بغلة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وثبت معه 

  ).١(حىت نزل النصر 
كنا نلقى النفر من : االعمش، عن أيب سربة النخعي، عن حممد بن كعب القرظي، عن العباس، قال

  .قريش، وهم يتحدثون، فيقطعون حديثهم
واهللا اليدخل قلب رجل االميان حىت حيبكم هللا " فذكرنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  ).٢" (ولقرابيت 
  .إسناده منقطع

االعلى الثعليب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، أن رجال من االنصار وقع يف أب إسرائيل، عن عبد
، فلبسوا ]كما لطمه [ واهللا لنلطمنه : للعباس كان يف اجلاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه، فقالوا

  .السالح
الرض أكرم أيها الناس، أي أهل ا: " فصعد املنرب، فقال؛ فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .أنت: قالوا" على اهللا ؟ 
  ".فإن العباس مين وأنا منه، التسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا : " قال

  .نعوذ باهللا من غضبك يا رسول اهللا: فجاء القوم فقالوا
__________  

 / ١، وأمحد ٤٤٤ / ٢باب يف غزوة حنني، وابن هشام : يف اجلهاد) ١٧٧٥(أخرجه مسلم ) ١(
، كلهم من حديث الزهري، عن كثري بن ٣٢٨، ٣٢٧ / ٣، واحلاكم )٩٧٤١(لرزاق ، و عبد ا٢٠٧

  .٢٤ / ٨" فتح الباري " وانظر ...قال ابن عباس: عباس، قال



  .رجاله ثقات إال أنه منقطع كما قال املصنف) ٢(
[ * ]  

)٢/٨٨(  

  

  ).١" (مسنده " رواه أمحد يف 
 صلى اهللا عليه وسلم جعل على العباس وولده ثور، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، أن النيب

  .اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، ال تغادر ذنبا: " كساء، مث قال
  ).٢" (اللهم اخلفه يف ولده 

  .إسناده جيد
  ".مسنده " رواه أبو يعلى يف 

هللا عليه وسلم يف خرجنا مع رسول اهللا صلى ا: إمساعيل بن قيس بن سعد، عن أيب حازم، عن سهل، قال
اللهم استر العباس وولده من : " القيظ، فقام لبعض حاجته، فقام العباس يستره بكساء من صوف، فقال

  له طرق،) ٣" (النار 
  ).٤(وإمساعيل ضعف 

بعث ابن احلضرمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبال : سليمان بن املغرية، عن محيد بن هالل، قال
فما ؛ البحرين، فنثرت على حصري، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، فوقف، وجاء الناس مثانني ألفا من 

  ].ما كان إال قبضا [ كان يومئذ عدد وال وزن، 
فجاء العباس خبميصة عليه، فأخذ، فذهب يقوم، فلم يستطع، فرفع راسه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .ارفع علي: وسلم فقال
  .أعد يف املال طائفة، وقم مبا تطيق:  فقال- أونابه -رج ضاحكه فتبسم رسول اهللا حىت خ

  .ففعل
   أما إحدى اللتني وعدنا اهللا،- وهو منطلق -فجعل العباس يقول : قال

__________  
، ٣٢٩ / ٣، وصححه احلاكم ٢٤ / ٤" الطبقات " ، وسنده حسن ورواه ابن سعد يف ٣٠٠ / ١) ١(

  .ووافقه الذهيب
  .٩٥ص ) ١(قم انظر التعليق ر) ٢(
  .إمساعيل ضعفوه:  وصححه فتعقبه الذهيب بقوله٣٢٦ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٣(



  .٥٢٠ / ٣" كرت العمال " ، و ٢٦٩ / ٩" امع " انظر ) ٤(
[ * ]  

)٢/٨٩(  

  

 خريا قل ملن يف أيديكم من االساري إن يعلم اهللا يف قلوبكم خريا يؤتكم]: * (يعين قوله [ فقد أجنزها 
   ].٧٠: االنفال) * [ مما أخذ منكم ويغفر لكم

  .فهذا خري مما أخذ مين
  ).١(وال أدري ما ينصع يف اآلخرة 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر على الصدقة : أبو الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، قال
  .ساعيا، فمنع ابن مجيل، وخالد، والعباس

  وأما خالد،! بن مجيل إال أن كان فقريا فأغناه اهللا ما ينقم ا: فقال رسول اهللا
  ".وأما العباس، فهي علي ومثلها ؛ فإنكم تظلمون خالدا، إنه قد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهللا 

  ).٢" (أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه : " مث قال
ا تذكر إذ شكوت العباس أم: قلت لعمر: االعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب البختري، عن علي، قال

  ).٣" (أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه ؟ : " إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  حسني بن عبد اهللا بن ضمرية، عن أبيه، عن جده، عن علي، أن

__________  
  والزيادة منه، ورجاله ثقات إال أن فيه انقطاعا، وأخرجه بنحوه١٦، ١٥ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(

 من طريق سليمان بن املغرية، عن محيد بن هالل، عن أيب بردة، عن أيب موسى ٣٣٠، ٣٢٩ / ٣احلاكم 
يف " وعند ابن سعد " يف اآلخرة " بدل " ما ينصع باملغفرة " وصححه، ووافقه الذهيب، وفيه ...االشعري
  ".املغفرة 

ويف الرقاب والغارمني ويف  (:باب قول اهللا تعاىل:  يف الزكاة٢٦٣، ٢٦٢ / ٣أخرجه البخاري ) ٢(
، وأبو داود ٣٢٢ / ٢باب يف تقدمي الزكاة ومنعها، وأمحد : يف الزكاة) ٩٨٣(، ومسلم )سبيل اهللا

باب إعطاء السيد املال بغري :  يف الزكاة٣٣ / ٣باب يف تعجيل الزكاة، والنسائي : يف الزكاة) ١٦٢٣(
  .اختيار املصدق

  .هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال: قب، وقاليف املنا) ٣٧٦٠(أخرجه الترمذي ) ٣(
[ * ]  

)٢/٩٠(  



  

  ".استوصوا بالعباس خريا، فإنه عمي وصنو أيب : " رسول اهللا قال
  ).١(إسناده واه 

كنا مع النيب صلى اهللا : حممد بن طلحة التيمي، عن أيب سهيل بن مالك، عن سعيد بن املسيب، عن سعد
هذا العباس عم : " بل العباس، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأق)٢(عليه وسلم يف نقيع اخليل 

  ).٣" (نبيكم، أجود قريش كفا، وأوصلها 
  .رواه عدة عنه

وإنا ؛ اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك توسلنا به : أن عمر استسقى فقال: وثبت من حديث أنس
  ).٤(نستسقي إليك بعم نبيك العباس 

__________  
متروك احلديث : كذبه مالك، وقال أبو حامت:  من واه، فإن حسني بن عبد اهللا بن ضمريةبل أكثر) ١(

منكر : ليس بثقة وال مأمون، وقال البخاري: ال يساوي شيئا، وقال ابن معني: كذاب، وقال أمحد
  .احلديث ضعيف

ين فرسخا من وهو على عشر): وقد حترف يف املطبوع إىل البقيع بالباء(بالنون والقاف : النقيع) ٢(
  .املدينة، وقدره ميل يف مثانية أميال، محاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خليل املسلمني ترعى فيه

، ١٥٨ / ٤" جممع الزوائد " ، و ١٥٧ و ١٥٥، و ٩١ / ٢" املسند " ، و ٣٧٦ص " االموال " انظر 
  .١٤٦ / ٦وسنن البيهقي 

حممد الزهري عن حممد بن طلحة، وصححه،  من طريق يعقوب بن ٣٢٨ / ٣أخرجه احلاكم ) ٣(
من ) أي احلاكم(لكنه ساقه ) وهو كثري الوهم(فيه يعقوب بن حممد الزهري : ووافقه الذهيب، إال أنه قال

 من طريق علي ١٨٥ / ١حديث أمحد بن صاحل متابعا، وقد تابعه أيضا علي بن املديين، وأخرجه أمحد 
مي من أهل املدينة، حدثين أبو سهيل نافع بن مالك، عن سعيد بن عبد اهللا، حدثين حممد بن طلحة التي

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعباس: بن املسيب، عن سعد بن أيب وقاص، قال
  ".هذا العباس بن عبداملطلب أجود قريش كفا وأوصلها " 

  .وهذا سند قوي
" االوسط "  وأيب يعلى، والطرباين يف ، وزاد نسبته إىل البزار٢٦٨ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

  .وفيه حممد بن طلحة التيمي، وثقه غري واحد، وبقية رجال أمحد وأيب يعلى، رجال الصحيح: وقال
 / ٧ يف االستسقاء، باب سؤال الناس االمام االستسقاء إذا قحطوا، و ٤١٣ / ٢أخرجه البخاري ) ٤(

 احلسن بن حممد، عن حممد بن عبد اهللا االنصاري، باب ذكر العباس، من طريق:  يف فضائل الصحابة٦٢
  = [ * ]أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : عن أيب عبد اهللا بن املثىن، عن مثامة، عن أنس



)٢/٩١(  

  

: حدثنا ساعدة بن عبيد اهللا، عن داود بن عطاء، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: الزبري بن بكار
  .اللهم، هذا عم نبيك نتوجه إليك به، فاسقنا: عباس، فقالاستسقى عمر عام الرمادة بال

  .فما برحوا حىت سقاهم اهللا
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، : فخطب عمر الناس فقال

س، فاقتدوا أيها الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمه العبا؛ فيعظمه ويفخمه ويرب قسمه 
  .واختذوه وسيلة إىل اهللا فيما نزل بكم

  .وقع لنا عاليا يف جزء البانياسي
  ).١(وداود ضعيف 

ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيل : ابن أيب الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت
  .أحدا ما جيل العباس أو يكرم العباس

  .إسناده صاحل
  إن اهللا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: )٢(ويروى عن عبد اهللا بن عمرو 

__________  
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى اهللا : كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبداملطلب، فقال= 

  .عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا
  .فيسقون: قال

صفة ما دعا به العباس يف هذه الواقعة، " االنساب " ن بكار يف وقد بني الزبري ب" الفتح " قال احلافظ يف 
  .والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس ملا استسقى به عمر، قال

اللهم إنه مل يرتل بالء إال بذنب، ومل يكشف إال بتوبة، وقد توجه القوم يب إليك ملكاين من نبيك، " 
، فأرخت السماء مثل اجلبال حىت "واصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ون
  .أخصبت االرض وعاش الناس

  .وكان ذلك عام الرمادة سنة مثان عشرة
، ووصف الذهيب داود هناك بأنه متروك، وقد ترمجه يف ٣٣٤ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ١(
  .منكر احلديث: ول البخاريليس بشئ، وق: ونقل عن أمحد قوله" امليزان " 

  .نسبة إىل بانياس: والبانياسي
  .بلد من بالد الغور قريب من فلسطني

  وهو أبو عبد اهللا مالك



 ه يف احلريق العظيم الذي وقع ببغداد، يف مجادى ٤٨٥ابن أمحد بن علي بن الفراء البغدادي املتوىف سنة 
 / ٣" العرب " ، و ٦٩ / ٩" املنتظم " جم يف اآلخرة من السنة املذكورة، وله سبع ومثانون سنة، متر

٣٠٩، ٣٠٨.  
  .من املطبوع" عمرو " سقطت واو ) ٢(

[ * ]  

)٢/٩٢(  

  

اختذين خليال، كما اختذ إبراهيم خليال، فمرتيل ومرتل إبراهيم يوم القيامة يف اجلنة جتاهني، والعباس بيننا، 
  ".مؤمن بني خليلني 
  .، وهو موضوع)١(أخرجه ابن ماجة 

  .عبد الوهاب العرضي الكذاب:  إسنادهويف
أن النيب صلى : حدثنا حممد بن عبدالرمحن العامري، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة: ابن أيب فديك

  ".فيكم النبوة واململكة : " اهللا عليه وسلم قال للعباس
  ).٣(، وهو منكر )٢(هذا يف جزء ابن ديزيل 

كان العباس إذا مر بعمر أو بعثمان، ومها راكبان، نزال حىت : قال) ٤(ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن الثقة 
  .جياوزمها إجالال لعم رسول اهللا

  .اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم، فاسقنا: قال عمر: وروى مثامة، عن أنس
  ).٥(صحيح 

__________  
هذا إسناد ضعيف، التفاقهم : ١١ورقة " لزوائد ا" قال البوصريي يف " املقدمة " يف ) ١٤١(رقم ) ١(

روى أحاديث موضوعة، : يضع احلديث، وقال احلاكم: على ضعف عبد الوهاب، بل قال فيه أبو داود
  .وشيخ إمساعيل كان يدلس

وهو احلافظ الرحال أبو إسحاق، إبراهيم بن احلسني الكسائي " دبريل " تصحف يف املطبوع إىل ) ٢(
  :وكان يلقب بسيفنة، وسيفنة: ٦٠٨ص " ؤلف يف تذكرة احلفاظ اهلمداين، قال امل

  .طائر ال حيط على شجرة إال أكل ورقها، وكذا كان إبراهيم ال يأيت شيخا إال ويرتفه
  . ه٢٨٣تويف سنة 

  .ونقل توثيقه عن احلاكم
ثل هذا استنكار املؤلف له من جهة متنه، وسهيل وهو ابن أيب صاحل يف كالم ال حيتمل تفرده مب) ٣(



  .اخلرب
  ".أليفه " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
  .٢٩، ٢٨ / ٤" طبقات ابن سعد " وانظر ) ٤( تعليق ٩١مر خترجيه يف الصفحة ) ٥(

[ * ]  

)٢/٩٣(  

  

عشية يستسقي بشيبته عمر * بعمي سقى اهللا احلجاز وأهله : ويف ذلك يقول عباس بن عتبة بن أيب هلب
فهل فوق * إليه فما إن رام حىت أتى املطر ومنا رسول اهللا فينا تراثه * توجه بالعباس يف اجلدب راغبا 

  .هذا للمفاخر مفتخر أبو معشر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، وعن عمر موىل غفرة، وعن حممد بن نفيع
ملا استخلف عمر، وفتح عليه الفتوح، جاءه مال، ففضل املهاجرين واالنصار، ففرض ملن شهد : قالوا

وفرض للعباس ؛  آالف مخسة آالف، وملن مل يشهدها وله سابقة أربعة آالف، أربعة آالف بدرا مخسة
  ).١(اثين عشر ألفا 

أخربنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أيب صاحل ذكوان، عن صهيب موىل العباس، : سفيان بن حبيب
  ).٢(يا عم، ارض عين : رأيت عليا يقبل يد العباس ورجله، ويقول: قال

  .، وصهيب ال أعرفهإسناده حسن
  عبد الوهاب بن عطاء عن ثور عن مكحول عن سعيد بن املسيب، أنه

__________  
  .٣٥٠، ٣٩٤ / ٦" سنن البيهقي " انظر ) ١(
من طريق عبدالرمحن بن املبارك، عن سفيان بن ) ٩٧٦(رقم " االدب املفرد " أخرجه البخاري يف ) ٢(

رأيت عليا يقبل يد العباس : ن، عن صهيب قالحبيب، عن شعبة، عن عمرو، عن أيب صاحل ذكوا
  .ورجليه

ورجاله ثقات خال صهبب هذا، فإنه ال يعرف كما قال املؤلف، وعجب أمره حيسن إسناده مع وجود 
  .جمهول يف سنده

[ * ]  

)٢/٩٤(  

  



  ).١(العباس خري هذه االمة، وارث النيب صلى اهللا عليه وسلم وعمه : قال
  .مسعه منه حيىي بن أيب طالب

  .وهو قول منكر
كان يكون للعباس احلاجة إىل غلمانه وهم بالغابة، فيقف على سلع، : قال الضحاك بن عثمان اجلزامي

  .وذلك يف آخر الليل، فيناديهم فيسمعهم
  .والغابة حنو من تسعة أميال

م كان تام الشكل، جهوري الصوت جدا، وهو الذي أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يهتف يو: قلت
  ).٢(يا أصحاب الشجرة : حنني

: أخربنا االصمعي، قال: حدثنا إمساعيل القاضي، أخربنا نصر ابن علي: قال القاضي أبو حممد بن زبر
  .كان للعباس راع يرعى له على مسرية ثالثة أميال، فإذا أراد منه شيئا صاح به، فأمسعه حاجته

  ).٣(لعباس عند موته سبعني مملكوكا أعتق ا: حدثين جماهد، عن علي بن عبد اهللا، قال: ليث
أرأيتم لو كان فيكم : وبقي يف بيت املال بقية، فقال العباس لعمر وللناس: علي بن زيد، عن احلسن، قال

  عم موسى، أكنتم تكرمونه
__________  

، و عبد الوهاب بن عطاء ضعفه أمحد والنسائي، وغريمها، ووثقه ٣٣٣ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
أنكروا عليه حديث ثور يف فضل : املؤلف نقال عن صاحل جزرة" ميزان " و مرسل، ويف آخرون، مث ه

  .هذا موضوع: العباس، وما أنكروا عليه غريه، وكان ابن معني يقول
  فلعل

من طريق إبراهيم ) ٣٧٦٢(مث ذكر احلديث، وهو يف سنن الترمذي " عن ..اخلفاف دلسه، فإنه بلفظة
قال : اب، عن ثور، عن مكحول، عن حذيفة، عن ابن عباس قالبن سعيد اجلوهري عن عبد الوه
اللهم اغفر للعباس وولده مغفره ظاهرة وباطنة ال تغادر ذنبا، : " وفيه...رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".اللهم احفظه يف ولده 
  .من هذا الكتاب) ١( تعليق ٨٨ والصفحة ١٩، ١٨ / ٤" طبقات ابن سعد " انظر ) ٢(
  .٣٠ / ٤" ات ابن سعد طبق) " ٣(

[ * ]  

)٢/٩٥(  

  



  .نعم: وتعرفون حقه ؟ قالوا
  .فأنا عم نبيكم، أحق أن تكرموين: قال

  .فكلم عمر الناس
  ).١(فأعطوه 

مل يزل العباس مشفقا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، حمبا له، صابرا على االذى، وملا يسلم بعد، : قلت
ابن أخيه يف الليل، وتوثق له من السبعني، مث خرج إىل بدر مع قومه حبيث أنه ليلة العقبة عرف، وقام مع 

  .فأبدى هلم أنه كان أسلم، مث رجع إىل مكة؛ مكرها، فأسر 
  .فما أدري ملاذا أقام ا

مث الذكر له يوم أحد، وال يوم اخلندق، وال خرج مع أيب سفيان، وال قالت له قريش يف ذلك شيئا، فيما 
  .علمت

  .فلم يتحرر لنا قدومه؛ يب صلى اهللا عليه وسلم مهاجرا قبيل فتح مكة مث جاء إىل الن
وقد كان عمر أراد أن يأخذ له دارا بالثمن ليدخلها يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فامتنع، حىت 

  ).٣(مشهورة، مث بذهلا بال مثن ) ٢(حتاكما إىل أيب بن كعب، والقصة 
  .على ممر الناس، فقلعهوورد أن عمر عمد إىل ميزاب للعباس 

  .أشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الذي وضعه يف مكانه: فقال له
  ).٤(لتصعدن على ظهري، ولتضعنه موضعه : فأقسم عمر

  يا: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نظر إىل الثريا مث قال: ويروى، يف خرب منكر
__________  

  .و مرسل، وعلي بن زيد ضعيف وه٣٠ / ٤" طبقات ابن سعد ) " ١(
  ".والبقية " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(
 من طريق يزيد بن هارون، عن أيب أمية بن يعلى، عن سامل أيب النضر، ٢١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٣(

ال حتل الرواية عنه إال : ضعفه الدارقطين، وقال ابن حبان": امليزان " وأبو أمية بن يعلى قال املؤلف يف 
  .صللخوا

  .، وسنده حسن٢٠ / ٤، وابن سعد ٢١٠ / ١أخرجه أمحد ) ٤(
[ * ]  

)٢/٩٦(  

  



  ".عم، ليملكن من ذريتك عدد جنومها 
  .وقد عمل احلافظ أبو القاسم بن عساكر ترمجة العباس يف بضع ومخسني ورقة

  .وقد عاش مثانيا ومثانني سنة
  .ومات سنة اثنتني وثالثني، فصلى عليه عثمان

  .ودفن بالبقيع
  ).١(وعلى قربه اليوم قبة عظيمة من بناء خلفاء آل العباس 

  .سنة ثالث وثالثني: بل مات سنة أربع وثالثني، وقال املدائين: وقال خليفة، وغريه
أخربنا أبو : أخربنا حممد بن عبدا لباقي: أخربنا عبد العزيز بن االخضر: أخربنا املقداد بن أيب القاسم
أخربنا االنصاري حممد : أخربنا أبو مسلم الكجي: ا عبد اهللا بن ماسيأخربن: إسحاق الربمكي، حضورا

أن عمر خرج يستسقي، وخرج العباس معه يستسقي، : أخربنا أيب، عن مثامة، عن أنس: بن عبد اهللا
اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا صلى اهللا عليه وسلم توسلنا إليك بنبينا صلى اهللا عليه : ويقول

  ).٢(هم إنا نتوسل إليك بعم نبيك وسلم، الل
هو أكرب مين، : أنت أكرب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال: قال الزبري بن بكار سئل العباس

  .ولدت آمنة غالما: وأنا أسن منه، مولده بعد عقلي، أيت إىل أمي، فقيل هلا
برجليه يف ) ٣(ه ميصع فخرجت يب حني أصبحت آخذه بيدي، حىت دخلنا عليها، فكأين أنظر إلي

  عرصته، وجعل النساء جيبذنين
__________  

  .أما اآلن، فلم يبق هلا أثر" هذا كان يف عصر املؤلف ) ١(
 من طريق االنصاري، عن ٢٩، ٢٨ / ٤، وابن سعد ٤١٣ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٢(

  .أبيه، عن مثامة به وقد تقدم
  .يتحرك: ميصع) ٣(

   [ * ]٧ / ٢سري 

)٢/٩٧(  

  

  .قبل أخاك: عليه، ويقلن
  .كذا ذكره بال إسناد

حدثنا : أخربنا أبو بكر الشافعي: أخربنا ابن غيالن: أخربنا ابن احلصني: أخربنا ابن طرب زد: أنبأنا طائفة
مسعت : حدثنا مبارك بن فضالة، عن احلسن، عن االحنف بن قيس: حدثنا شيبان: حممد بن بشر بن مطر



  ).١(هو إسحاق : ذي أمر بذحبه إبراهيمال: العباس يقول
أسلم : وقال الواقدي، عن ابن أيب سربة، عن حسني بن عبد اهللا، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال

  .العباس مبكة، قبل بدر، وأسلمت أم الفضل معه حينئذ، وكان مقامه مبكة
  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٢(إنه كان ال يغىب 

__________  
بارك بن فضالة، مدلس، وقد عنعن، فاخلرب ال يصح، والقول بأن الذبيح هو، إسحاق، مذهب م) ١(

مؤوف مرغوب عنه، متلقى عن أحبار أهل الكتاب أو صحفهم من غري حجة، والصواب عند علما 
  .الصحابة والتابعني ومن بعدهم، أنه إمساعيل

 بل كأنه نص - ١٥٩، ١٥٨ / ١" ايته بد"  كما يقول احلافظ ابن كثري يف -بل الظاهر من القرآن 
  على أن الذبيح هو إمساعيل،

ومن جعله حاال، فقد تكلف، ) وبشرناه بإسحاق نبيا من الصاحلني: (النه ذكر قصة الذبيح، مث قال بعده
  .ومستنده أنه إسحاق إمنا هو إسرائيليات

هللا أمر أن يذبح ابنه وحيده، ويف وكتام فيه حتريف، وال سيما هاهنا قطعا ال حميد عنه، فإن عندهم أن ا
هاهنا مقمحمة مكذوبة مفتراة، النه ليس هو " إسحاق : " فلفظة" بكره إسحاق : " نسخة من املعربة

الوحيد، وال البكر، ذاك إمساعيل، وإمنا محلهم على هذا حسد العرب الذين يسكنون احلجاز الذين منهم 
يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه، فأرادوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإسحاق والد 

جيروا هذا الشرف إليهم، فحرفوا كالم اهللا، وزادوا فيه، وهم قوم ت، ومل يقروا بأن الفضل بيد اهللا 
  .يؤتيه من يشاء

  .، بتحقيقنا، فقد توسع ابن القيم يف هذا املوضوع، ووفاه حقه٧٥، ٧١ / ١" زاد املعاد " وانظر 
يقال غيب الشئ عن فالن وعليه ومنه غبا وغباوة إذا خفي الشئ عليه فلم يعرفه، قال :  خيفىال: أي) ٢(

خفي، ورواه : أي" فإن غيب عليكم " خيفى ويف حديث الصوم : يف بلدة يغىب ا اخلريت أي: الشاعر
  .بالتشديد" غيب " بعضهم 
[ * ]  

)٢/٩٨(  

  

  .مبكة خرب يكون إال كتب به إليه
  . من املؤمنني يتقوون به، ويصريون إليه، وكان هلم عونا على إسالمهموكان من هناك

إن مقامك جماهد حسن، فأقام بأمر رسول اهللا صلى : فكتب إليه رسول اهللا؛ ولقد كان يطلب أن يقدم 



  .اهللا عليه وسلم
  ).١(إسناده ضعيف 

  .د بدرولو جرى هذا ملا طلب من العباس فداء يوم بدر، والظاهر أن إسالمه كان بع
استأذن العباس النيب : قال إمساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت، عن أيب حازم، عن سهل، قال

  .صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة
  ) ".٢(فإن اهللا خيتم بك اهلجرة، كما ختم يب النبوة ؛ يا عم، أقم مكانك : " فكتب إليه

  .إمساعيل، واه
: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: جبري، عن ابن عباسوروى عبداالعلى الثعليب، عن سعيد بن 

  ).٣(إسناده ليس بقوي " العباس مين وأنا منه " 
  .وقد اعتىن احلفاظ جبمع فضائل العباس رعاية للخلفاء

  .وبكل حال، لو كان نبينا صلى اهللا عليه وسلم من يورث ملا ورثه أحد، بعد بنته وزوجاته، إال العباس
  لك يف ذرية العباس، واستمر ذلك، وتداوله تسعة وثالثونوقد صار امل

__________  
بل موضوع، فإن الواقدي متروك، وشيخه ابن أيب سربة وهو أبو بكر عبد اهللا بن حممد ابن أيب ) ١(

 ٤" طبقات ابن سعد " وحسني بن عبد اهللا ضعيف، واخلرب يف " التقريب " سربة رموه بالوضع كما يف 
 /٣١.  
رواه أبو يعلى والطرباين، وفيه أبو مصعب إمساعيل : ، وقال٢٦٩ / ٩" امع " ه اهليثمي يف أورد) ٢(

  .بن قيس، وهو متروك
 ٣" تلخيص املستدرك " وهو كما قال لضعف عبداالعلى الثعليب، وقد تساهل املصنف رمحه اهللا يف ) ٣(
  .فلم يصب) ٣٧٥٩(، فوافق احلاكم على تصحيحه، وحسنه الترمذي ٣٢٥/ 

[ * ]  

)٢/٩٩(  

  

  .خليفة، إىل وقتنا هذا، وذلك ست مئة عام، أوهلم السفاح
  .وخليفة زماننا املستكفي له االسم املنربي، والعقد واحلل بيد السلطان امللك الناصر، أيدمها اهللا

كانت يف : وإذا اقتصرنا من مناقب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على هذه النبذة، فلنذكر وفاته
ومل يبلغ أحد هذه السن من أوالده، وال ؛ نة اثنتني وثالثني من اهلجرة، وله ست ومثانون سنة س

  .أوالدهم، وال ذريته اخللفاء



  وله قبة
  .عظيمة شاهقة على قربه بالبقيع

  .وسنذكر ولده عبد اهللا بن العباس، الفقيه، مفردا
 العباس بعثت بنو هاشم من يؤذن أهل ملا مات: عن منلة بن أيب منلة، عن أبيه، قال: جنازة العباس

  .رحم اهللا من شهد العباس بن عبداملطلب: العوايل
  ).١(فحشد الناس 

يزيد بن جارية [ بن ] عن عبدالرمحن [ حدثنا ابن أيب سربة، عن سعيد بن عبدالرمحن بن يزيد : الواقدي
، فاستقبل قرى االنصار، حىت جاء مؤذن مبوت العباس بقباء على محار، مث جاءنا آخر على محار: ، قال]

  .انتهى إىل السافلة، فحشد الناس
  .فلما أيت به إىل موضع اجلنائز، تضايق، فقدموا به إىل البقيع

  .فما رأيت مثل ذلك اخلروج قط، وما يقدر أحد يدنو إىل سريره
  وازدمحوا عند

__________  
  .٣٢ / ٤ابن سعد ) ١(

[ * ]  

)٢/١٠٠(  

  

  .طة يضربون الناس عن بين هاشم، حىت خلص بنو هاشم، فرتلوا يف حفرتهاللحد، فبعث عثمان الشر
  ).١(ورأيت على سريره برد حربة قد تقطع من زحامهم 

جاءنا رسول عثمان، وحنن بقصرنا : حدثتين عبيدة بنت نابل، عن عائشة بنت سعد، قالت: الواقدي
يد بن زيد، ونزل أبو هريرة من السمرة على عشرة أميال من املدينة، أن العباس قد تويف، فرتل أيب وسع

ما قدرنا أن ندنو من سريره من كثرة الناس، غلبنا عليه، ولقد كنت أحب : فجاءنا أيب بعد يوم فقال؛ 
  ).٢(محله 

  .حضر غسله عثمان: وعن عباس بن عبد اهللا بن معبد، قال
  .قثم، وعبيد اهللا: وغسله علي وابن عباس وأخواه

  .ةوحدت نساء بين هاشم سن
أن العباس أعتق سبعني : ابن عباس) ٣] (علي بن عبد اهللا [ زهري بن معاوية، عن ليث، عن جماهد، عن 

  ).٤(مملوكا عند موته 



كان رسول اهللا صلى اهللا : حممد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس] عن [ احلاكم، " مستدرك " ويف 
  ).٥(عليه وسلم جيل العباس إجالل الوالد 

__________  
" جارية " بدل " حارثة "  والزيادة منه، وجاء يف االصل، واملطبوع من الطبقات ٣٢ / ٤ابن سعد ) ١(

  .وهو تصحيف
 ٧" االكمال " وما أثبتناه هو الصواب انظر " نابل " بدل " نائل " ، ويف االصل ٣٢ / ٤ابن سعد ) ٢(
 /٣٢٥.  
، وقد تقدم اخلرب يف الصفحة ٣٠/  ٤ما بني حاصرتني سقط من االصل، واستدرك من ابن سعد ) ٣(

  . بالسند نفسه، وفيه هذه الزيادة اليت سقطت هنا٩٥
  .٣٠ / ٤ابن سعد ) ٤(
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، جيل العباس " ، ولفظه ٣٢٥، ٣٢٤ / ٣" املستدرك ) " ٥(

  ".إجالل الولد والده خاصة خص اهللا العباس ا من بني الناس 
[ * ]  

)٢/١٠١(  

  

عبداالعلى ) ١" (العباس مين وأنا منه : " ولعبد االعلى، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس مرفوعا
  .الثعليب، لني

حدثنا عبيد بن أيب قرة حدثنا الليث، عن أيب قبيل، عن أيب ميسرة موىل العباس، مسع : حيىي بن معني
  . السماءانظر يف: كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: العباس يقول

  .فنظرت
  .الثريا: ؟ قلت" ما ترى : " فقال
  ).٢" (أما إنه ميلك هذه االمة بعددها من صلبك : " فقال

  .رواه احلاكم
  .وعبيد غري ثقة
خرمي بن أوس، : مسع جده): ٤(محيد بن منهب : بن حصن، عن جده) ٣(أن زحر : وروى احلاكم

يا رسول : صرفه من تبوك، فسمعت العباس يقولهاجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من: يقول
  .اهللا، إين أريد أن أمتدحك

مستودع حيث خيصف الورق * من قبلها طبت يف الظالل ويف : قال" قل ال يفضض اهللا فاك : " قال



)٥(  
__________  

  ).٣( تعليق ٩٩ضعيف، وقد تقدم خترجيه ص ) ١(
" عيف لضعف عبيد بن أيب قرة، مترجم يف  وسنده ض٣٢٦ / ٣، واحلاكم ٢٠٩ / ١أخرجه أمحد ) ٢(

  ".ابن املغرية " املؤلف، وقد حترف يف املطبوع إىل " ميزان 
" وقد حترف يف املطبوع إىل " امليزان " و " اجلرح والتعديل " والتصويب من " حر " يف االصل ) ٣(

  ".جزء 
  ".منيب " حترف يف املطبوع إىل ) ٤(
  .يف اجلنة حيث خصف آدم وحواء عليهما من ورق اجلنة: أي" ة النهاي" قال ابن االثري يف ) ٥(

  .الضم واجلمع: أي من قبل الرتول إىل االرض، واخلصف: ومن قبلها
[ * ]  

)٢/١٠٢(  

  

أجلم نسرا وأهله * بل نطفة تركب السفني وقد ) ١(أنت وال مضغة وال علق * مث هبطت البالد ال بشر 
* حىت احتوى بيتك املهيمن من ) ٣(إذا مضى عامل بدا طبق * تنقل من صالب إىل رحم ) ٢(الغرق 

  أرض وضاءت بنورك االفق* وأنت ملا ولدت أشرقت ال ) ٤(خندف علياء حتتها النطق 
رواته أعراب، ومثلهم ال : قال احلاكم) ٥(النور وسبل الرشاد خنترق * فنحن يف ذلك الضياء ويف 

  .يضعفون
  .ولكنهم ال يعرفون: قلت
  

  .نسيج وحده *  بن سعد االنصاري االوسي الزاهد عمري- ١٢
  .له حديث واحد

__________  
  .وغريه" املستدرك " وما أثبتناه من " نطفة " يف االصل ) ١(

  .ملا اهبط اهللا آدم إىل الدنيا كنت يف صلبه غري بالغ هذه االشياء: أي: قال ابن االثري
وال يغوث ويعوق (و املذكور يف قوله تعاىل الصنم الذي كان يعبده قوم نوح، وه: يعين بنسر) ٢(

  ).ونسرا
  .الصلب: الصالب) ٣(



طبق، الم طبق لالرض، مث : إذا مضى قرن بدا قرن، وقيل للقرن: أي: إذا مضى عامل بدا طبق: وقوله
  .ينقرضون ويأيت طبق آخر

واح وأوساط ن: مجع نطاق، وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض، أي: النطق: قال ابن االثري) ٤(
منها شبهت بالنطق اليت يشد ا أوساط الناس، ضربه مثال له يف ارتفاعه وتوسطه يف عشريته، وجعلهم 

احتوى شرفك الشاهد على فضلك : نعته، أي: شرفه، واملهيمن: حتته مبرتلة أوساط اجلبال، وأراد بيته
على امرأة إلياس بن مضر، أعلى مكان من نسب خندف، وهو يف االصل املشي رولة، مث جعل علما 

عمرو، وعامر، وعمر حني ندهلم إبل، : وهي ليلى القضاعية، ملا خرجت رول خلف بنيها الثالثة
  .فطلبوها، فأبطؤوا عليها، مث ضرب مثال للنسب العايل يف كل شئ، الا كانت ذات نسب

  .١٢٩ / ٢، وأسد الغابة ٣٢٧، ٣٢٦ / ٣" املستدرك " اخلرب يف ) ٥(
  = [ * ]، ٥٣١ / ٦: ، التاريخ الكبري١٥٧: ، طبقات خليفة٣٧٦ - ٣٧٥ / ٤: ت ابن سعدطبقا* 

)٢/١٠٣(  

  

  .أبو طلحة اخلوالين، وراشد بن سعد، وحبيب بن عبيد: روى عنه
  .شهد فتح الشام، وويل دمشق ومحص لعمر

: كان يقال له و-أتينا عمري بن سعد : مجاعة، عن محاد بن سلمة، عن أيب سنان، عن أيب طلحة، قال
  .يا غالم، أورد اخليل:  فقعدنا يف داره، فقال-) ١(نسيج وحده 
  .جربة تقطر دما: أين الفالنة ؟ قال: فأوردها فقال

  ).٢" (ال عدوى، وال طرية، وال هامة : " أوردها، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
ن شهيد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يشهد صحب عمري بن سعد ب: قال عبد اهللا بن حممد القداح

  .شيئا من املشاهد
  .وهو الذي رفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم كالم اجلالس بن سويد، وكان يتيما يف حجرة

__________  
 / ١٣: ، ابن عساكر١٢١٥ / ٣: ، االستيعاب٢٨١: ، االستبصار٣٧٦ / ٦: اجلرح والتعديل= 

، جممع ٢٤١ و ٨٩ / ٢: ، تاريخ االسالم١٠٦١: ، ذيب الكمال٢٩٤/  ٤: ، أسد الغابة١ / ٣٣٩
، خالصة تذهيب ١٦٣ / ٧: ، االصابة١٤٥ - ١٤٤ / ٨: ، ذيب التهذيب٣٨٢ / ٩: الزوائد
أن عمر هو : سيذكره املؤلف بعد قليل عن ابن سريين) ١ (٥٥٦ / ١٣: ، كرت العمال٢٩٦: الكمال

  .الذي كان يسميه بذلك العجابه به
  .ونسبه البن عائذ" االصابة " وأورده احلافظ ابن حجر يف 



إسناده ضعيف لضعف أيب سنان وامسه عيسى بن سنان احلنفي القسملي، ضعفه أمحد وابن معني ) ٢(
  .وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي

 واحد ومل يوثقه غري ابن حبان، وتوثيقه ال يعترب يف من ال يعرف جبرح وال تعديل، فكيف مبن ضعفه غري
  .من االئمة

رواه أبو يعلى والطرباين باختصار، وفيه عيسى : ، وقال١٠٢، ١٠١ / ٣" امع " وأورده اهليثمي يف 
  .بن سنان احلنفي وثقه ابن حبان وغريه، وضعفه أمحد وغريه، وبقية رجاله ثقات

   البخاريصحيح من حديث أيب هريرة أخرجه" ال عدوى وال طرية وال هامة " وقوله يف احلديث 
  .باب ال عدوى وال طرية: يف السالم) ٢٠٢٢(باب الهامة، ومسلم :  يف الطب٢٠٦، ٢٠٥ / ١٠

[ * ]  

)٢/١٠٤(  

  

  .واستعمله عمر على محص، وكان من الزهاد
  .كانت واليته محص بعد ابن حذمي: وقال عبد الصمد بن سعيد

م مكانه عمري بن سعد، فكان على تويف سعيد بن عامر، وقا: ابن هليعة، عن يونس، عن الزهري، قال
  .الشام هو ومعاوية حىت قتل عمر

  .مث مجع عثمان الشام ملعاوية، ونزع عمريا: وعن ابن شهاب قال
ما كان من : قال يل ابن عمر: وروى عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبدالرمحن بن عمري بن سعد

  ).١(املسلمني رجل من الصحابة أفضل من أبيك 
  .كان عمر من عجبه بعمري بن سعد يسميه نسيج وحده: سان، عن ابن سريين، قالوروى هشام بن ح

  .وبعثه مرة على جيش
  .أبو الدرداء، وشداد بن أوس، وعمري بن سعد: زهاد االنصار ثالثة: قال املفضل الغاليب

  .استوىف ابن عساكر أخباره، رضي اهللا عنه
  

   بن عبد مناف بن قصي بن بن عبد مشسصخر بن حرب بن أمية*  أبو سفيان - ١٣
__________  

يف " سعد "  عن ابن مندة وحسن إسناده وقد تصحف ١٦٤ / ٧" االصابة " نقله ابن حجر يف ) ١(
  ".سعيد " املطبوع إىل 

، ١٢٥، ٧٤، ٧٣: ، املعارف٣١٠ / ٤: ، التاريخ الكبري١٦٦: ، تاريخ خليفة١٠: طبقات خليفة* 



 / ٤: ، اجلرح والتعديل١٦٧ / ٣: ريخ الفسوي، تا٥٨٨، ٥٨٦، ٥٧٥، ٥٥٣، ٣٤٥، ٣٤٤
  :، جامع االصول٢ / ١١٩ / ٨: ، ابن عساكر٧١٤ / ٢: ، االستيعاب٤٢٦

 / ٢: ، تاريخ االسالم٦٠٣: ، ذيب الكمال١٤٩، ١٤٨ / ٦ و ١٠ / ٣: ، أسد الغابة١٠٦ / ٩
 / ٥:  االصابة،٤١٢ - ٤١١ / ٤: ، ذيب التهذيب٢٧٤ / ٩: ، جممع الزوائد٣١ / ١: ، العرب٩٧

  .٣٧ و ٣٠ / ١: ، شذرات الذهب٦١٢ / ١٣: ، كرت العمال١٧٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٧
  .٤٠٩، ٣٩٠ / ٦: ذيب ابن عساكر

[ * ]  

)٢/١٠٥(  

  

  .كالب
  .رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم اخلندق

  .ئفوله هنات وأمور صعبة، لكن تداركه اهللا باالسالم يوم الفتح فأسلم شبه مكره خا
  .مث بعد أيام صلح إسالمه

وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم، فشهد حنينا، وأعطاه صهره رسول اهللا صلى اهللا 
  ).١(عليه وسلم من الغنائم مئة من االبل، وأربعني أوقية من الدراهم يتألفه بذلك 

  .، ومال إىل االسالم"هبل " ففرغ عن عبادة 
  .عت عينه حينئذ، مث قلعت االخرى يوم الريموكوشهد قتال الطائف، فقل

  .وكان يومئذ قد حسن إن شاء اهللا إميانه، فإنه كان يومئذ حيرض على اجلهاد
  ).٢(يا نصراهللا اقترب : وكان حتت راية ولده يزيد، فكن يصيح

العرب، ) ٤(اهللا اهللا، إنكم أنصار االسالم ودارة : يذكر، ويقول) ٣(وكان يقف على الكراديس 
  .اللهم هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك؛ وهؤالء أنصار الشرك ودارة الروم 

__________  
باب إعطاء املؤلفة قلوم على : يف الزكاة) ١٠٦٠(انظر حديث رافع بن خديج يف صحيح مسلم ) ١(

  .٤٩٣، ٤٩٢ / ٢، وسرية ابن هشام، ٤٧٣ / ٣" زاد املعاد " االسالم، و 
وروى يعقوب بن سفيان، وابن سعد بإسناد صحيح عن : " ١٢٩ / ٥"  االصابة "قال احلافظ يف ) ٢(

يا نصراهللا : فقدت االصوات يوم الريموك، إال صوت رجل يقول: سعيد بن املسيب، عن أبيه، قال
  .فنظرت، فإذا هو أبو سفيان حتت راية ابنه يزيد: اقترب، قال

  وانظر



  .٤٠٨ / ٦" ذيب ابن عساكر " 
  .جعلها كتيبة كتيبة: أي: كردس القائد خيله: كردوس، يقال: كتائب اخليل، واحدها: الكراديس) ٣(
  .ذادة العرب" االستيعاب " يف ) ٤(

[ * ]  

)٢/١٠٦(  

  

  .فإن صح هذا عنه، فإنه يغبط بذل ك
  .وكتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يدل على إميانه، وهللا احلمد) ١(وال ريب أن حديثه عن هرقل 

  .من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعشر سننيوكان أسن 
  .وعاش بعده عشرين سنة

  .وذلك النه كان كبري بين أمية؛ وكان عمر حيترمه 
  .وكان محو النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .يزيد، مث معاوية، أمريين على دمشق: وما مات حىت رأى ولديه
  .فة ابن عمه عثمانكبرية يف خال) ٢(وكان حيب الرياسة والذكر، وكان له سورة 

  .تويف باملدينة سنة إحدى وثالثني
  .سنة ثالث أو أربع وثالثني، وله حنو التسعني: سنة اثنتني، وقيل: وقيل

  
  .، ابن عم أيب سفيانابن أمية االموي*  احلكم بن أيب العاص - ١٤

  .يكىن أبا مروان
  .من مسلمة الفتح

  .وله أدىن نصيب من الصحبة
__________  

 يف بدء الوحي من طريق أيب اليمان، عن احلكم بن ٣٨، ٣٠ / ١" صحيحه " ه البخاري يف أخرج) ١(
نافع، عن شعيب، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتب بن مسعود، أن عبد اهللا بن عباس 

وهو حديث طويل، وفيه أن أبا ...أخربه أن أبا سفيان أخربه أن هرقل أرسل إليه يف ركب من قريش
  .فما زلت موقتا أنه صلى اهللا عليه وسلم سيظهر حىت أدخل اهللا علي االسالم: يان قالسف
ترى كل ملك دوا يتذبذب وقد حترفت * أمل تر أن اهللا أعطاك سورة : املرتلة، قال النابغة: السورة) ٢(

  ".صولة " يف املطبوع إىل 



، تاريخ ١٩٧: طبقات خليفة، ١٢٤: ، التاريخ البن معني٥٠٩ و ٤٤٧ / ٥: طبقات ابن سعد* 
 / ٣: ، اجلرح والتعديل٥٧٦، ٣٥٣، ١٩٤: ، املعارف٣٣١ / ٢: ، التاريخ الكبري١٣٤: خليفة
، ٣٢ / ١: ، العرب٩٥ / ٢: ، تاريخ االسالم٣٧ / ٢: ، أسد الغابة٣٥٨ / ١: ، االستيعاب١٢٠

  .٣٨ / ١: ، شذرات الذهب٢٧١ / ٢: االصابة
[ * ]  

)٢/١٠٧(  

  

يب صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف، لكونه حكاه يف مشيته ويف بعض حركاته، فسبه نفاه الن: قيل
  ).١(وطرده، فرتل بوادي وج 

ونقم مجاعة على أمري املؤمنني عثمان كونه عطف على عمه احلكم، وآواه وأقدمه املدينة، ووصله مبئة 
  .ألف

  ).٢(ويروى يف سبة أحاديث مل تصح 
رواه ) ! ٣(مايل أريت بين احلكم يرتون على منربي نزو القردة : لم قالوعن النيب صلى اهللا عليه وس

  .العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة
  .ويف الباب أحاديث

ورب هذه الكعبة، إن احلكم ابن أيب العاص وولده ملعونون على : مسعت ابن الزبري يقول: قال الشعيب
  .لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم

  . للحكم عشرون ابنا ومثانية بناتوقد كان
  .كان يفشي سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأبعده لذلك: وقيل

  .مات سنة إحدى وثالثني
__________  

  .هو وادي الطائف) ١(
 / ٢" االصابة "  و ٣٧ / ٢" أسد الغابة "  وانظر ٩٥ / ٢" تارخيه " ذكر املؤلف طائفة منها يف ) ٢(

  .٢٤١ / ٥" جممع الزوائد " ، و ٩ / ١٣"  الباري فتح" ، و ٢٧٢، ٢٧١
رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، غري : ، وقال٢٤٤، ٢٤٣ / ٥" امع " ذكره اهليثمي يف ) ٣(

، ونسبه إىل ٣٣٢ / ٤" املطالب العالية " مصعب بن عبد اهللا بن الزبري، وهو ثقة، وأورده ابن حجر يف 
  .رواته ثقات: لبوصريي قولهأيب يعلى، ونقل احملقق عن ا

[ * ]  



)٢/١٠٨(  

  

  .آخر االكاسره مطلقا*  كسرى - ١٥
  .يزدجرد بن شهريار بن برويز اوسي الفارسي: وامسه

ازم من جيش عمر فاستولوا على العراق، وازم هو إىل مرو وولت أيامه، مث ثار عليه أمراء دولته 
  .وقتلوه سنة ثالثني

قتلوا خواصه، وهرب هو واختفى يف بيت، فغدر به صاحب البيت فقتله، مث قتلوه وقيل، بل بيته الترك و
  ).١(به 
  

  .وسيدة نساء العاملني يف زماا * *  خدجية أم املؤمنني- ١٦
  .أم القاسم ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب، القرشية االسدية

من آمن به وصدقه قبل كل أحد، وثبتت جاشه، أم أوالد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأول 
  ).٢(ومضت به إىل ابن عمها ورقة 

__________  
، شذرات ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١ / ٣: ، تاريخ الفسوي٦١٢، ٤٥٩، ٢٣٥: املعارف* 

  .٣٧ / ١: الذهب
  . البن قتيبة٦٦٧، ٦٦٦" املعارف " انظر ) ١(

، ١٥٠، ١٤٤، ١٣٢، ٧٠، ٥٩: رف، املعا١٣٣، ١٣١ / ١ و ٥٢ / ٨: طبقات ابن سعد* * 
٣١١، ٢١٩.  

 / ٤: ، االستيعاب١٨٦ - ١٨٢ / ٣: ، املستدرك٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٣ / ٣: تاريخ الفسوي
، جممع ٤١ / ١: ، تاريخ االسالم٧٨ / ٧: ، أسد الغابة١٢٥ - ١٢٠ / ٩: ، جامع االصول١٨١٧
 ١: ، شذرات الذهب٦٩٠  /١٣: ، كرت العمال١٢٣ / ١٢: ، االصابة٢٢٥ - ٢١٨ / ٩: الزوائد

 /١٤.  
بدء الوحي، وفيه أن خدجية قالت له صلى اهللا : ٢٦، ٢١ / ١انظر حديث عائشة يف البخاري ) ٢(

كال واهللا، ما خيزيك اهللا أبدا، إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، وتكسب املعدوم، وتقري : " عليه وسلم
امسع :  إىل ابن عمها ورقة بن نوفل، وقالت لهأا انطلقت به" وفيه " الضيف، وتعني على نوائب احلق 

  = [ * ]هذا الناموس : من ابن أخيك، وأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا رأى، فقال له ورقة

)٢/١٠٩(  



  

  .ومناقبها مجة
  .وهي ممن كمل من النساء

وسلم يثين عليها، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كرمية، من أهل اجلنة، وكان النيب صلى اهللا عليه 
ماغرت من امرأة : ويفضلها على سائر أمهات املؤمنني، ويبالغ يف تعظيمها، حبيث إن عائشة كانت تقول

  ).١(ما غرت من خدجية، من كثرة ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم هلا 
 ومل يتزوج ومن كرامتها عليه صلى اهللا عليه وسلم أا مل يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة أوالد،

  .عليها قط، وال تسرى إىل أن قضت حنبها، فوجد لفقدها، فإا كانت نعم القرين
  .وكانت تنفق عليه من ماهلا، ويتجر هو صلى اهللا عليه وسلم هلا

  ).٢(وقد أمره اهللا أن يبشرها ببيت يف اجلنة من قصب، ال صخب فيه وال نصب 
صني، عن عكرمة، عن ابن عباس وابن أيب الزناد، عن حدثنا ابن أيب حبيبة، عن داود بن احل: الواقدي

أن عم خدجية، عمرو بن أسد، زوجها بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، : هشام وروي عن جبري بن مطعم
  وأن أباها مات قبل
__________  

الذي نزل اهللا على موسى، يا ليتين فيها جذع، ليتين أكون حيا إذ خيرجك قومك، فقال رسول اهللا صلى 
نعم، مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال عودي، وإن يدركين : أو خمرجي هم ؟ قال: هللا عليه وسلما

  .١٨٤ / ٣" املستدرك " وانظر " يومك أنصرك نصرا مؤزرا 
باب تزويج :  يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم١٠٣، ١٠٢ / ٧أخرجه البخاري ) ١(

باب فضائل خدجية، : يف فضائل الصحابة) ٢٤٣٥(ضلها، ومسلم النيب صلى اهللا عليه وسلم خدجية وف
  .يف املناقب) ٣٨٧٥(والترمذي 

 / ٧من حديث أيب هريرة، وأخرجه البخاري ) ٢٤٣٢(، ومسلم ١٠٥ / ٧أخرجه البخاري ) ٢(
  .من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف) ٢٤٣٣( ومسلم ومسلم ١٠٤

لؤلؤ جموف واسع : قصره، والقصب يف هذا احلديث: هذا بيت فالن، أي: القصر، يقال: وأراد بالبيت
بيت من لؤلؤة : " من حديث أيب هريرة ولفظه" كبري الطرباين " كالقصر املنيف، وقد جاء تفسريه يف 

  .التعب: والنصب" اختالط االصوات : " والصخب" جموفة 
[ * ]  

)٢/١١٠(  

  



  ).١(الفجار 
  ).٢(نا، ليس بينهم اختالف هذا اتمع عليه عند أصحاب: مث قال الواقدي

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها بنت مثان وعشرين سنة : الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس
)٣.(  

  .كانت خدجية تدعى يف اجلاهلية الطاهرة: قال الزبري بن بكار
  .وأمها هي فاطمة بنت زائدة العامرية

بن عبد اهللا ) ٤(ي، مث خلف عليها بعده عتيق بن عابد كانت خدجية أوال حتت أيب هالة بن زرارة التميم
  .بن عمر بن خمزوم، مث بعده النيب صلى اهللا عليه وسلم، فبىن ا وله مخس وعشرون سنة

  .وكانت أسن منه خبمس عشرة سنة
  .أن خدجية توفيت قبل أن تفرض الصالة: عن عائشة

  توفيت: وقيل
__________  

 وهو يوم حرب من أيامهم يف اجلاهلية كانت بني قريش ومن معها ١٣٢ / ١" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .من كنانة، وبني قيس عيالن

طبقات ابن " مبعىن املفاجرة كالقتال واملقاتلة، مسيت بذلك، الا كانت يف االشهر احلرم، انظر : والفجار
  . وفيه أا كانت بعد الفيل بعشرين سنة١٢٨، ١٢٦ / ١" سعد 

  .١٣٣ / ١" ابن سعد ) " ٢(
هو حممد بن السائب متروك، وبعضهم امه بالكذب، وأبو صاحل : إسناده ضعيف جدا، الكليب) ٣(

  .ضعيف وامسه باذام
تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهلا يومئذ  " ٢٢٠ / ٣" شرح املواهب " وقال الزرقاين يف 

  .مه مغلطاي والربهان وصححكما رواه ابن سعد، واقتصر عليه اليعمري، وقد" أربعون سنة 
: بالباء املوحدة والدال املهملة، كما ضبطه غري واحد من احملققني، فقد قال الزبري بن بكار: عابد) ٤(

" من كان من ولد عمر بن خمزوم، فهو عابد، ومن كان من ولد أخيه عمران بن خمزوم، فعائذ كما يف 
  ".عائذ " د تصحف يف املطبوع إىل ، وق٨٨٧ص " تبصري املنتبه " ، و ١ / ٦" االكمال 

[ * ]  

)٢/١١١(  

  



  .، عن مخس وستني سنة)١(يف رمضان، ودفنت باحلجون 
كان رسول اهللا : قالت عائشة: وقال مروان بن معاوية، عن وائل بن داود، عن عبد اهللا البهي، قال

 فذكرها يوما، فحملتين صلى اهللا عليه وسلم إذا ذكر خدجية مل يكد يسام من ثناء عليها واستغفار هلا،
  .فرأيته غضب غضبا: قال! لقد عوضك اهللا من كبرية السن : الغرية، فقلت

  .اللهم إن أذهبت غضب رسولك عين مل أعد أذكرها بسوء: ، وقلت يف نفسي)٢(أسقطت يف خلدي 
 الناس، كيف قلت ؟ واهللا لقد آمنت يب إذ كذبين: " فلما رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ما لقيت، قال

  فغدا: قالت" وآوتين إذ رفضين الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه مين 
  ).٣(وراح علي ا شهرا 

خرجوا من شعب بين هاشم قبل اهلجرة بثالث سنني، فتويف أبو طالب، وقبله خدجية بشهر : قا الواقدي
  .ومخسة أيام

  .ماتت بعد أيب طالب بثالثة: وقال احلاكم
ماغرت على امرأة ما غرت على خدجية، مما كنت أمسع من ذكر : يه، عن عائشةهشام بن عروة عن أب

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلا، وما تزوجين إال بعد موا بثالث سنني
  ).٤(ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت يف اجلنة من قصب 

__________  
  ".وهي " إىل " ودفنت " املطبوع جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها، وقد حترف يف : احلجون) ١(
  .البال والقلب والنفس: اخللد، بالتحريك) ٢(
" الذرية الطاهرة "  إىل كتاب ٢١٨، ٢١٧ / ١٢": االصابة " إسناده حسن، ونسبه احلافظ يف ) ٣(

، من طريق جمالد، عن الشعيب، عن مسروق، عن عائشة، ١١٨، ١١٧ / ٦" املسند " للدواليب، ويف 
  .١١٧ هذا، وسيورده املؤلف ص خرب قريب من

  .وقد تقدم) ٢٤٣٥(، ومسلم ١٠٣، ١٠٢ / ٧أخرجه البخاري ) ٤(
[ * ]  

)٢/١١٢(  

  

حدثين : - ثقة -حدثنا سهل بن زياد : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل: مساعنا" مسنده " أبو يعلى يف 
سألت رسول : ويلد، قالت عن خدجية بنت خ- أو ابن بريدة -االزرق بن قيس، عن عبد اهللا بن نوفل 

  .يف اجلنة: " أين أطفايل منك ؟ قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".يف النار : " فأين أطفايل من أزواجي من املشركني ؟ قال: قالت



  .فيه انقطاع) ١" (اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : " بغري عمل ؟ قال: فقلت
أتى جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم : هريرة، يقولحممد بن فضيل، عن عمارة، عن أيب زرعة، مسع أبا 

هذه خدجية أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من را : فقال
  .ومين وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب، ال صخب فيه وال تصب

  ).٢(متفق على صحته 
خري نسائها خدجية بنت : "  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول: مسعت عليا: عبد اهللا بن جعفر

  ).٣(خويلد، وخري نسائها مرمي بنت عمران 
ملا هلكت : حدثنا أبو سلمة وحيىي بن عبدالرمحن، قاال: حدثنا حممد بن عمرو: حدثنا حممد بن بشر: أمحد

  : أال تزوج ؟ قاليا رسول اهللا،: خدجية جاءت خولة بنت حكيم، امرأة عثمان بن مظعون، فقالت
__________  

  .رجاله ثقات، لكنه منقطع كما قال املصنف) ١(
  ).٢٤٣٢(، ومسلم ١٠٥ / ٧البخاري ) ٢(
باب تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم :  يف فضائل أصحاب النيب١٠١ / ٧أخرجه البخاري ) ٣(

ؤمنني، والترمذي باب فضائل خدجية أم امل: يف فضائل الصحابة) ٢٤٣٠(خدجية وفضلها، ومسلم 
  .يف املناقب) ٣٨٨٧(

الضمري عائد على غري مذكور، لكنه يفسره احلال واملشاهدة يعين : قال القرطيب" خري نسائها " وقوله 
  .به الدنيا
  .أن كل واحدة منهما خري نساء االرض يف عصرها: واملعىن

 ١٠١ / ٧" الفتح " يف ، والنسائي بإسناده صحيح فيما قاله احلافظ ٣٢٢ و ٣١٦ / ١وأخرج أمحد 
وصححه احلاكم " أفضل نساء أهل اجلنة خدجية وفاطمة ومرمي وآسية " من حديث ابن عباس مرفوعا 

  .١٨٥ / ٣" املستدرك " يف 
   [ * ]٨ / ٢سري 

)٢/١١٣(  

  

  .سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك: ؟ قالت" ومن " 
  .، وهو مرسل)١(احلديث بطوله 
  .عت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املصائب الك أيب طالب وخدجيةتتاب: قال ابن إسحاق

  ).٢(وكانت خدجية وزيرة صدق 



  .وهي أقرب إىل قصي من النيب صلى اهللا عليه وسلم برجل
وكانت متمولة، فعرضت على النيب صلى اهللا عليه وسلم أن خيرج يف ماهلا إىل الشام، فخرج مع موالها 

  .ميسرة
ت خدجية ما جاء به، فأضعف، فرغبت فيه، فعرضت نفسها عليه، فتزوجها، وأصدقها فلما قدم باع
  .عشرين بكرة
  ).٣(ورقية، وزينب، وأم كلثوم، وفاطمة ؛ القاسم، والطيب، والطاهر، ماتوا رضعا : فأوالدها منه
:  قالتإىل أن...أول ما بدى به النيب صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة: قالت عائشة

  ) *.إقرأ باسم ربك الذي خلق: * (فقال
فزملوه حىت ذهب عنه "..زملوين : " حىت دخل على خدجية، فقال) ٤(فرجع ا ترجف بوادره : قالت
  .الروع
  .؟" مايل يا خدجية : " فقال

  ".قد خشيت على نفسي : " وأخرها اخلرب وقال
  اهللا) ٥(كال، أبشر، فواهللا ال خيزرك : فقالت له
__________  

، ورجاله ثقات إال أنه مرسل كما قال املصنف، أبو سلمة، هو ٢١١، ٢١٠ / ٦" املسند " هو يف ) ١(
ابن عبدالرمحن بن عوف الزهري، وحيىي بن عبدالرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة املدين، كالمها من الطبقة 

  .الثانية
  .٤٢٦ / ١ابن هشام ) ٢(
  .١٩٠، ١٨٧ / ١" ابن هشام " انظر ) ٣(
مجع بادرة، وهي حلمة بني املنكب والعنق، وهي رواية البخاري يف التفسري، والتعبري، ورواه يف بدء ) ٤(

  ".فؤاده " الوحي بلفظ 
" حيزنك : " بضم أوله واخلاء املعجمة والزاي املكسورة، مث الياء الساكنة، من اخلزي، واليب ذر) ٥(

  .نون، من احلزنبفتح أوله واحلاء املهملة والزاي املضمومة، وال
[ * ]  

)٢/١١٤(  

  

  .أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتلم الكل، وتعني على نوائب احلق
وانطلقت به إىل ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد، وكان امرأ تنصر يف اجلاهلية، وكان يكتب اخلط 



  .عميالعريب، وكتب بالعربية من االجنيل ما شاء اهللا أن يكتب، وكان شيخا قد 
  .امسع من ابن أخيك ما يقول: فقالت
  .يا ابن أخي، ما ترى ؟ فأخربه: فقال
  ).١(هذا الناموس الذي أنزل على موسى احلديث : فقال

  ).٢(خدجية أول خلق اهللا أسلم، بإمجاع املسلمني : قال الشيخ عز الدين بن االثري
أول من آمن باهللا : وسعيد بن حيىيوقال الزهري، وقتادة، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، والواقدي، 

  .ورسوله خدجية، وأبو بكر، وعلي، رضي اهللا عنهم
__________  

" ليتين فيها جذعا، ليتين أكون حيا إذ خيرجك قومك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ومتامه) ١(
ومك أنصرك نصرا نعم، مل يأت رجل مبا جئت به إال أوذي، وإن يدركين ي: قال ورقة" أو خمرجي هم ؟ 

  .مؤزرا، مث مل ينشب ورقة أن تويف، وفتر الوحي
  . يف التفسري٥٤٩ / ٨أخرجه البخاري 

 ٣١٦، ٣١١ / ١٢ يف بدء الوحي، و ٢٦، ٢١ / ١باب تفسري سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، و 
لوحي فترة حىت وفتر ا" يف أول التعبري، وذكر فيه هنا زيادة ال تصح، الا من بالغات الزهري، ونصها 

حزن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق اجلبال، 
يا حممد، إنك رسول اهللا حقا، : فكلما أوىف بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه، تبدى له جربيل، فقال

غدا ملثل ذلك، فإذا أوىف بذروة فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه، فريجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي، 
  ".جبل، تبدى له جربيل، فقال له مثل ذلك 

  ٦٣٠ وعز الدين لقبه، وامسه علي بن حممد اجلزري تويف سنة ٧٨ / ٧" أسد الغابة ) " ٢(
  .ه

" وأخوه احملدث أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري احملدث صاحب " الكامل " وهو املؤرخ صاحب 
  . ه٦٠٦املتوىف سنة " النهاية يف غريب احلديث " و " جامع االصول 

 ٦٣٧املتوىف سنة " املثل السائر " وأخوه الثالث ضياء الدين أبو الفتح نصر اهللا الكاتب البليغ صاحب 
  .ه

[ * ]  

)٢/١١٥(  

  



يا ابن عم، أتستطيع أن : حدثين إمساعيل بن أيب حكيم، أنه بلغه عن خدجية أا قالت: قال ابن إسحاق
  .يا خدجية، هذا جربيل: ربين بصاحبك إذا جاءك ؟ فلما جاءه، قالخت

  .اقعد على فخذي: فقالت
  .ففعل

  .نعم: هل تراه ؟ قال: فقالت
  .فتحول إىل الفخذ اليسرى: قالت
  .ففعل
  .نعم: هل تراه ؟ قال: قالت

  .فألقت مخارها، وحسرت عن صدرها
  .ال: هل تراه ؟ قال: فقالت
  ).١( ملك، وليس بشيطان أبشر، فإنه واهللا: قالت

يا خدجية، جربيل يقرئك السالم : " روي من وجوه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال ابن عبد الرب
  ).٢" (يا حممد، اقرأ على خدجية من را السالم : " ويف بعضها؛ 

ميان باهللا ومبحمد خدجية سابقة نساء العاملني إىل اال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن حذيفة
  .يف إسناده لني) ٣" (صلى اهللا عليه وسلم 

وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : محاد بن سلمة، عن محيد، عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري، قال
  ).٤(على خدجية حىت خشي عليه، حىت تزوج عائشة 

  .معمر، عن قتادة
  وأبو جعفر الرازي، عن ثابت، واللفظ لقتادة، عن

__________  
 ٧" أسد الغابة " ، ورجاله ثقات، لكنه منقطع، وأورده ابن االثري يف ٢٣٩، ٢٣٨ / ١ابن هشام ) ١(
  . من طريق ابن إسحاق٨٣، ٨٢/ 
  .وقد تقدم) ٢٤٣٢٢( ومسلم ١٠٥ / ٧أخرجه البخاري ) ٢(
، عن أيب  من طريق حممد بن جعفر، عن عبدالرمحن بن أيب الرجال١٨٤ / ٣" املستدرك " هو يف ) ٣(

  .اليقظان عمران بن عبد اهللا، عن ربيعة السعدي، عن حذيفة
طبقات ابن سعد "  إىل ٢٢٧ / ٣" شرح املواهب " رجاله ثقات لكنه مرسل، وعزاه الزرقاين يف ) ٤(
."  

[ * ]  

)٢/١١٦(  



  

  ).١" (حسبك من نساء العاملني أربع : " أنس مرفوعا
  ).٢" ( مرمي، وآسية، وخدجية ينت خويلد، وفاطمة خري نساء العاملني: " وقال ثابت، عن أنس

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الدراوردي، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس
  ).٣" (سيدة نساء أهل اجلنة بعد مرمي فاطمة، وخدجية، وامرأة فرعون آسية 

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجية، ذكر رسول: جمالد، عن الشعيب، عن مسروق، عن عائشة، قالت
  .كذا وكذا، قد أبدلك اهللا ا خريا منها! عجوز : فتناولتها، فقلت

ما أبدلين اهللا خريا منها، لقد آمنت يب حني كفر الناس، وأشركتين يف ماهلا حني حرمين الناس، : " قال
  ).٤(د اليوم واهللا ال أعاتبك فيها بع: قلت" ورزقين اهللا ولدها، وحرمين ولد غريها 

  .توفيت خدجية قبل أن تفرض الصالة: وروى عروة، عن عائشة، قالت
  .توفيت يف رمضان ودفنت باحلجون: قال الواقدي
  .ماتت قبل اهلجرة بثالث سنني، وكذا قال عروة: وقال قتادة

__________  
  ، وأمحد١٥٧ / ٣يف املناقب، واحلاكم ) ٣٨٧٨(إسناده صحيح وأخرجه الترمذي ) ١(
١٣٥/  ٣.  
  ).٢٢٢٢(أخرجه ابن حبان ) ٢(
 من طريق أيب داود الطيالسي، ٢٨٢ / ١٢" االستيعاب " رجاله ثقات، وأورده ابن عبد الربقي ) ٣(

عن عبد اهللا بن حممد النفيلي، عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي، عن إبراهيم ابن عقبة، عن كريب، 
  .عن ابن عباس

 ١١٢وجمالد ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وقد تقدم يف الصفحة ، ١١٨، ١١٧ / ٦أخرجه أمحد ) ٤(
  .خرب مطول مبعىن هذا

[ * ]  

)٢/١١٧(  

  

  .ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي اهلامشية، والدة علي بن أيب طالب *  فاطمة بنت أسد- ١٧
  .هي محاة فاطمة

  .كانت من املهاجرات االول
  .وهي أول هامشية ولدت هامشيا



  .قاله الزبري
ملا ماتت فاطمة أم : روى سعدان بن الوليد السابري، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:  ابن عبد الربقال

ما رأيناك يا رسول اهللا : علي ألبسها النيب صلى اهللا عليه وسلم فميصه، واضطجع معها يف قربها فقالوا
  .إنه مل يكن أحد بعد أيب طالب أبر يب منها: " فقال! صنعت هذا 
  ).١" ( قميصي لتكسى من حلل اجلنة، واضطجعت معها ليهون عليها إمنا ألبستها

  
سيدة نساء العاملني يف زماا البضعة ) ع * * ( فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم- ١٨

  النبوية، واجلهة املصطفوية،
__________  

، ٧١: عارف، امل١٨٠: ، تاريخ خليفة٢٢٢ / ٨: ، طبقات ابن سعد٧٣٩: التاريخ البن معني* 
  :، أسد الغابة١٨٩١ / ٤: ، االستيعاب١٠٨ / ٣: ، املستدرك٢٠٣، ١٢٠

  .٦٣٥ / ١٣: ، كرت العمال٧٧ / ١٣: ، االصابة٢٥٧ / ٩: ، جممع الزوائد٢١٧ / ٧
" رواه الطرباين يف : ، وقال٢٥٧ / ٩" امع " ، وأورده اهليثمي يف ١٠٨ / ١٣" االستيعاب ) " ١(

كرت العمال " بن الوليد السابري، ومل أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وذكره صاحب وفيه سعدان " االوسط 
  .، ونسبه اليب نعيم يف املعرفة، والديلمي٦٣٦ / ١٣" 

: ، تاريخ خليفة٣٣٠: ، طبقات خليفة٣٠ - ١٩ / ٨: ، طبقات ابن سعد٢٨٢ / ٦: مسند أمحد* * 
 / ٣: ، املستدرك٣٤، ٣٩ / ٢ :، حلية االولياء٢٠٠، ١٥٨، ١٤٢، ١٤١: ، املعارف٩٦، ٦٥

، ٢٢٠ / ٧: ، أسد الغابة١٢٥ / ٩: ، جامع االصول١٨٩٣ / ٤: ، االستيعاب١٦١ - ١٥١
 - ٢٠١ / ٩: ، جممع الزوائد١٣ / ١: ، العرب٣٦٠ / ١: ، تاريخ االسالم١٦٩٠: ذيب الكمال

، ٤٩٤: ل، خالصة تذهيب الكما٧١ / ١٣: ، االصابة٤٤٢ - ٤٤٠ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢١٢
  .١٥ و ١٠ و ٩ / ١: ، شذرات الذهب٦٧٤ / ١٣: كرت العمال

[ * ]  

)٢/١١٨(  

  

، بنت سيد اخللق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب القاسم حممد بن عبد اهللا بن )١(أم أبيها 
  .عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية اهلامشية، وأم احلسنني

  .مولدها قبل املبعث بقليل
  .ا االمام علي بن أيب طالب يف ذي القعدة، أو قبيلة، من سنة اثنتني بعد وقعة بدروتزوجه



  ).٢(دخل ا بعد وقعة أحد : وقال ابن عبد الرب
  .فولدت له احلسن، واحلسني، وحمسنا، وأم كلثوم، وزينب

  .وروت عن أبيها
  .وروى عنها ابنها احلسني، وعائشة، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وغريهم

  .يتها يف الكتب الستةوروا
  .وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيبها ويكرمها ويسر إليها

  .ومناقبها غزيرة
  .وكانت صابرة دينة خرية صينة قانعة شاكرة هللا

  وقد غضب هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه أن أبا
تمع بنت نيب اهللا وبنت عدواهللا، واهللا ال جت: " احلسن هم مبا رآه سائغا من خطبة بنت أيب جهل، فقال

  .فترك علي اخلطبة رعاية هلا) " ٣(وإمنا فاطمة بضعة مين، يريبين ما راا، ويؤذيين ما آذاها 
  فما تزوج عليها وال
__________  

  . وكانت تكىن أم أبيها٢٥ / ٧" أسد الغابة " ، و ٧١ / ١٣" االصابة " يف ) ١(
عن علي قصة الشارفني ملا ذحبهما محزة، وكان علي "  الصحيحني "ويف : ٧٣ / ١٣" االصابة " يف ) ٢(

  .وهذا يدفع قول من زعم أن تزوجيه ا كان بعد أحد، فإن محزة قتل بأحد..أراد أن يبين بفاطمة
يف ) ١٩٧٩(باب بيع احلطب والكال، ومسلم :  يف الشرب٣٥ / ٥وانظر حديث علي يف البخاري 

  .أول كتاب االشربة
  . يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم٦٨، ٦٧ / ٧لبخاري أخرجه ا) ٣(

باب أصهار النيب صلى اهللا عليه وسلم، وباب مناقب قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف 
باب : يف فضائل الصحابة) ٢٤٤٩(باب ذب الرجل عن ابنته يف الغرية واالنصاف، ومسلم : النكاح

باب ما يكره أن جيمع : يف النكاح) ٢٠٦٩( اهللا عليه وسلم، وأبو داود فضائل فاطمة بنت النيب صلى
باب مناقب فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم، : يف املناقب) ٣٨٦٦(بينهن من النساء، والترمذي 
  .من حديث املسور بن خمرمة

[ * ]  

)٢/١١٩(  

  



  .تسرى
  .فلما توفيت تزوج وتسرى، رضي اهللا عنهما

! يا أبتاه ! إىل جربيل ننعاه ! يا أبتاه :  صلى اهللا عليه وسلم حزنت عليه، وبكته، وقالتوملا تويف النيب
يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن : وقالت بعد دفنه! جنة الفردوس مأواه ! يا أبتاه ! أجاب ربا دعاه 

  ).١! (حتثوا التراب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .وض يف مرضي هذاإين مقب: وقد قال هلا يف مرضه

  .فبكت
  .وأخربها أا أول أهله حلوقا به، وأا سيدة نساء هذه االمة

  .فضحكت، وكتمت ذلك
  .فلما تويف صلى اهللا عليه وسلم، سألتها عائشة

  ).٢(فحدثتها مبا أسر إليها 
 جاءت فاطمة متشي ما ختطئ مشيتها مشية رسول اهللا صلى اهللا عليه: وقالت عائشة رضي اهللا عنها

  .وسلم
  ).٣" (مرحبا بابنيت : " فقام إليها وقال

  .وملا تويف أبوها تعلقت آماهلا مبرياثه، وجاءت تطلب ذلك من أيب بكر الصديق
  ال نورث، ما تركنا: " فحدثها أنه مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

__________  
  . يف آخر املغازي١١٣ / ٨" صحيحه " أخرجه البخاري يف ) ١(

  . آخر ما تكلم به النيب صلى اهللا عليه وسلمباب
ملا ثقل النيب صلى اهللا عليه وسلم، جعل يتغشاه، : من طريق محاد، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه قال

ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم، فلما مات، : واكرب أباه، فقال: فقالت فاطمة عليها السالم
باب عالمات النبوة يف االسالم، ويف :  يف االنبياء٤٦٢ / ٦ أخرجه البخاري) ٢...(يا أبتاه: قالت

باب مناقب قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف : فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
باب من ناجى بني يدي الناس : باب مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم ووفاته، ويف االستئذان: املغازي

باب فضائل : يف فضائل الصحابة) ٢٤٥٠(، فإذا مات أخرب به، وأخرجه مسلم ومن مل خيرب بسر صاحبه
  ).٥٢١٧(فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأبو داود 

والترمذي ) ٥٢١٧(فإنه اليب داود " فقام إليها " قطعة من احلديث املتفق عليه املتقدم دون قوله ) ٣(
فلما رآها : وافقه الذهيب، ولفظ املتفق عليه، و١٥٤ / ٣وسنده حسن، وصححه احلاكم ) ٣٨٧٢(

  .مرحبا بابنيت، وأجلسها عن ميينه: رحب ا، وقال
[ * ]  



)٢/١٢٠(  

  

  ).٢(فوجدت عليه، مث تعللت ) ١" (صدقة 
يا : ملا مرضت فاطمة، أتى أبو بكر فاستأذن، فقال علي: روى إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، قال

  .ذن عليكفاطمة، هذا أبو بكر يستأ
  .أحتب أن آذن له: فقالت

  .نعم: قال
  عملت السنة رضي اهللا عنها، فلم تأذن يف بيت زوجها إال:  قلت-

  .فأذنت له:  قال-بأمره 
واهللا ما تركت الدار واملال واالهل والعشرية إال ابتغاء مرضاة اهللا ورسوله : فدخل عليها يترضاها، وقال

  .ومرضاتكم أهل البيت
  ).٣( حىت رضيت مث ترضاها: قال

  ).٤(توفيت بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم خبمسة أشهر، أو حنوها 
  .وعاشت أربعا أو مخسا وعشرين سنة

  .إا عاشت تسعا وعشرين سنة: وأكثر ما قيل
  واالول

__________  
 يف املغازي باب حديث بين ٢٥٩ / ٧ يف فرض اخلمس، و ١٤١، ١٣٩ / ٦أخرجه البخاري ) ١(

  . يف أول الفرائض٤ / ١٢النضري، و 
ال نورث ما تركناه صدقة : " يف اجلهاد والسري، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) ١٧٥٩(ومسلم 

: من طريق الزهري، عن عروة بن الزبري، عن عائشة أن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" 
ى اهللا عليه وسلم مما أفاء اهللا عليه من أرسلت إىل أيب بكر الصديق تسأله مرياثها من رسول اهللا صل

ال : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: املدينة وفدك وما بقي من مخس خيرب، فقال أبو بكر
وإين واهللا ال أغري شيئا من صدقة رسول اهللا " نورث، ما تركنا صدقة، إمنا يأكل آل حممد يف هذا املال 

 كانت عليها، والعملن فيها مبا عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم عن حاهلا اليت
فأىب أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أيب بكر يف ذلك، فهجرته فلم تكلمه : وسلم

  .احلديث...حىت توفيت، وعاشت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة أشهر
  .أي تلهت عنه وتشاغلت: تعللت) ٢(
" ، وإسناده صحيح، لكنه مرسل، وذكره احلافظ يف ٢٧ / ٨" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٣(



  .وهو وإن كان مرسال فإسناده إىل الشعيب صحيح: ، ونسبه إىل البيهقي وقال١٣٩ / ٦" الفتح 
  .تقدم يف حديث عائشة أا توفيت بعده صلى اهللا عليه وسلم بستة أشهر) ٤(

[ * ]  

)٢/١٢١(  

  

  .أصح
  ؛ومن رقية ؛ وكانت أصغر من زينب، زوجة أيب العاص بن الربيع 

  .زوجة عثمان بن عفان
الن أمامة بنت زينب، اليت كان النيب ؛ وقد انقطع نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم إال من قبل فاطمة 

 بن نوفل ، تزوجت بعلي ابن أيب طالب، مث من بعده باملغرية)١(صلى اهللا عليه وسلم حيملها يف صالته 
  .بن احلارث بن عبداملطلب اهلامشي، وله رؤية، فجاءها منه أوالد

  .انقرض عقب زينب: قال الزبري بن بكار
اللهم هؤالء أهل : " وصح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جلل فاطمة وزوجها وابنيهما بكساء، وقال

  ).٢" (بييت، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا 
نظر النيب : حدثنا أبو اجلحاف، عن أيب حازم، عن أيب هريرة: حدثنا تليد بن سليمان: أمحد بن حنبل

أنا حرب ملن حاربكم، سلم ملن : " صلى اهللا عليه وسلم إىل علي وفاطمة واحلسن واحلسني، فقال
  ).٣" (ساملكم 

__________  
 ١مع الصالة، والبخاري باب جا:  يف قصر الصالة يف السفر١٧٠ / ١" املوطأ " أخرج مالك يف ) ١(
يف ) ٥٤٣(باب إذا محل جارية صغرية على عنقه يف الصالة، ومسلم :  يف سترة املصلي٤٨٨، ٤٨٧/ 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : باب جواز محل الصبيان، من حديث أيب قتادة السلمي: املساجد
ليه وسلم اليب العاص بن الربيع بن كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا ع

  .عبد مشس، فإذا سجد وضعها
روي من حديث عائشة، وأم سلمة، ووائلة بن االسقع، فأما حديث عائشة، فأخرجه مسلم ) ٢(
، ١٤٧ / ٣يف فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، واحلاكم ) ٢٤٢٤(

يف التفسري ) ٣٢٠٥(، والترمذي ٣٠٤ و ٢٩٨ و ٢٩٢ / ٦" أمحد " وأما حديث أم سلمة فأخرجه 
، ١٠٧ / ٤، وأما حديث واثلة فأخرجه أمحد ١٤٧ / ٣ و ٤١٦ / ٢ واحلاكم ٧ / ٢٢والطربي 
، ويف الباب عن غري هؤالء، انظر تفسري ابن ١٤٧ / ٣ و ٤١٦ / ٢، واحلاكم ٧١٦ / ٢٢والطربي 



  .١٩٩، ١٩٨ / ٥، والدر املنثور ٤٨٥، ٤٨٣ / ٣كثري 
  .، وتليد بن سليمان ضعيف وباقي رجاله ثقات١٤٩ / ٣، واحلاكم ٤٤٢ / ٢أخرجه أمحد ) ٣(

وذكر له احلاكم شاهدا من طريق أسباط بن نصر، عن السدي، إمساعيل بن عبدالرمحن، عن صبيح موىل 
  ).٣٨٧٠" (سنن الترمذي " أم سلمة، عن زيد بن أرقم، وهذا الشاهد هو يف 

[ * ]  

)٢/١٢٢(  

  

  ".املستدرك " واه احلاكم يف ر
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وفيه من طريق أبان بن تغلب، عن أيب بشر، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد

  ).١" (ال يبغضنا أهل البيت أحد، إال أدخله اهللا النار " وسلم، 
صلى اهللا عليه قال النيب : إسرائيل، عن نيسرة بن حبيب، عن املنهال بن عمرو، عن زر، عن حذيفة

  ".نزل ملك فبشرين أن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة : " وسلم
  ).٢(وروي من وجه آخر عن املنهال، روامها احلاكم 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حيىي بن أيب كثري، عن أيب سالم، عن أيب أمساء، عن ثوبان، قال
  .هذه أهداها يل أبو حسن: ذهب، فقالتعلى فاطمة وأنا معه، وقد أخذت من عنقها سلسلة من 

  .مث خرج" ! هذه فاطمة بنت حممد ويف يدها سلسلة من نار : يا فاطمة، أيسرك أن يقول الناس: " فقال
احلمد هللا الذي جنى فاطمة : " ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم)٣(فاشترت بالسلسلة غالما، فأعتقته 

  ).٤(رواه أبو داود " من النار 
__________  

  .هو جعفر بن إياس: ، وصححه، وأقره الذهيب، وأبو بشر١٥٠ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
، وصححه، وأقره الذهيب، ويف الباب عن أيب هريرة رواه الطرباين فيما ذكره اهليثمي يف ١٥١ / ٣) ٢(
ن، ورجاله رجال الصحيح غري حممد بن مروان الذهلي، ووثقه ابن حبا: ، وقال٢٠١ / ٩" امع " 

أما ترضني أن : " وقد تقدم حديث عائشة املتفق عليه وفيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لفاطمة
  ".تكوين سيدة أهل اجلنة 

  ".فأعتقته " سقط من املطبوع ) ٣(
، وكان على املصنف رمحه اهللا أن يقيده حىت ٣٥٤ / ٢وهو فيه " املسند " هو الطيالسي صاحب ) ٤(

 ١٥٨ / ٨د السجستاين صاحب السنن، فإنه املتبادر عند االطالق، وأخرجه النسائي ال يلتبس بأيب داو
 من طريق هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي، عن حيىي ابن أيب ١٥٣، ١٥٢ / ٣يف الزينة، واحلاكم 



 من طريق مهام، ٢٧٩، ٢٧٨ / ٥وأخرجه أمحد ...كثري، عن أيب سالم، عن أيب أمساء، عن ثوبان
حدثين زيد بن سالم، عن جده :  من طريق هشام كالمها عن حيىي بن أيب كثري، قال١٥٨/  ٨والنسائي 

  .أيب سالم، عن أيب أمساء الرحيب، عن ثوبان
  = [ * ]وهذا سند رجاله ثقات إال أنه قد 

)٢/١٢٣(  

  

أفضل نساء أهل اجلنة خدجية : " داود بن أيب الفرات، عن علباء، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا
  ).١" (وفاطمة 

خطب علي : حدثنا حيىي بن أيب زائدة، أخربين أيب، عن الشعيب، عن سويد بن غفلة، قال: أمحد بن حنبل
  بنت أيب جهل إىل عمها

__________  
وعلته أن :  عن ابن القطان قوله١٢٦ / ٦" ذيب السنن " أعل باالنقطاع، فقد نقل ابن القيم يف = 

حدثين زيد بن : بن أيب كثري، عن زيد بن سالم منقطعة، على أن حيىي قالإن رواية حيىي : الناس قالوا
  .حدثنا زيد: إنه دلس ذلك، ولعله كان أجازه زيد بن سالم، فجعل يقول: سالم، وقد قيل

ويلتحق بالتدليس ما يقع : فقال" طبقات املدلسني " وهذا النوع من التدليس بينه احلافظ ابن حجر يف 
 التعبري بالتحديث أو االخبار عن االجازة مومها السماع، وال يكون مسع من ذلك من بعض احملدثني من

  .الشيخ شيئا
وروايته عن زيد بن سالم منقطعة، الا من كتاب : يف ترمجة حيىي بن أيب كثري" ميزانه " وقال املؤلف يف 

  .وقعت له
" ضا احلافظ املنذري يف ومع كل ما تقدم، فقد صحح احلديث احلاكم، ووافقه الذهيب، وصححه أيا

  . يف باب الترهيب من منع الزكاة٥٥٧ / ١" الترغيب والترهيب 
آداب الزفاف " وما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين االلباين باالستناد إىل هذا احلديث وغريه مما أورده يف 

  عمن حترمي حتلي النساء بالذهب احمللق، وإباحة غري احمللق هلن، فقد خالف بذلك إمجا" 
املسلمني سلفا وخلفا على إباحة حتلي النساء بالذهب حملقا وغري حملق كالطوق واخلامت والسوار، 

أحكام " واخللخال والقالئد، وقد نقل االمجاع غري واحد من العلماء احملققني كاجلصاص الرازي يف 
 و ٤٤٢ / ٤ "اموع " ، والنووي يف ٧٢، ٧١ / ١٦" تفسريه "  والقرطيب يف ٤٧٧ / ٤" القرآن 

 وال يتسع هذا التعليق لبيان وهاء رأيه - ٣١٧ / ١٠" فتح الباري " ، واحلافظ ابن حجر يف ٤٠ / ٦
إباحة " هذا الذي انفرد به، والشبهات اليت أثارها حول هذه املسألة، وحنيل القارئ الكرمي على كتاب 



فقد تكفل بالرد عليه، ! النصاري للشسيخ الفاضل إمساعيل بن حممد ا" التحلي بالذهب احمللق للنساء 
 -وتوهني ما استند إليه من االحاديث اليت يظن أا تدل على مدعاه، ونقل عن العلماء أن املراد منها 

 غري ما ذهب إليه، وأورد نصوصا من الكتاب والسنة الصحيحة تدل على صحة -على فرض صحتها 
أجاد يف كل ذلك وأفاد، فجزاه اهللا عنا خري ما ذهب إليه مجاهري السلف واخللف من العلماء، وقد 

  .اجلزاء
، ووافقه الذهيب، وذكره ٥٩٤ / ٢، وصححه احلاكم ٢٩٣ / ١إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ١(

  .ورجاهلم رجال الصحيح: ، وزاد نسبته إىل أيب يعلى والطرباين، وقال٢٢٣ / ٩" امع " اهليثمي يف 
[ * ]  

)٢/١٢٤(  

  

قد : ؟ قال علي" أعن حسبها تسألين : " استشار النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالاحلارث بن هشام، ف
  .أعلم ما حسبها

ال آيت شيئا : قال" ال، فاطمة مضغة مين، وال أحسب إال أا حتزن أو جتزع : " ولكن أتأمرين ا ؟ فقال
  .تكرهه

 الناس كان أحب إىل رسول اهللا أي: من حديث عائشة أا قيل هلا" جامعه " وقد روى الترمذي يف ) ١(
ومن الرجال زوجها، وإن كان ما علمت صواما ؛ فاطمة، من قبل النساء : صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالت

  ).٢(قواما 
  .ليس إسناده بذاك: قلت
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلما وال بنيهما: لزيد بن أرقم" اجلامع " ويف 
  ).٣" (وحرب ملن حاربتم أنا سلم ملن ساملتم، " 

وزينب، زوجة عبد اهللا بن جعفر بن أيب ؛ أم كلثوم، زوجة عمر بن اخلطاب : وكان هلا من البنات
  .طالب

اكفي فاطمة اخلدمة خارجا، : قال علي المه: االعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب البختري، قال
  ).٤(وتكفيك هي العمل يف البيت، والعجن واخلبز والطحن 

  فاطمة: " لرمحن بن أيب نعم، عن أيب سعيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعبدا
__________  

، وصححه احلاكم على شرط الشيخني ذه السياقة، وعلق عليه ١٥٨ / ٣" املستدرك " هو يف ) ١(
  .هو مرسل قوي: الذهيب بقوله



:  التميمي، قال ابن عدييف املناقب، ويف سنده مجيع بن عمري) ٣٨٧٤" (سنن الترمذي " هو يف ) ٢(
  .يف أحاديثه نظر، وعامة ما يرويه ال يتابعه عليه أحد: هو كما قال البخاري

، ومل يتعقبه اهلذيب يف خمتصره ١٥٧ / ٣ومع ذلك فقد حسن الترمذي حديثه هذا، وصححه احلاكم 
  .كما فعل هنا

  ).٣( التعليق ١٢٢تقدم خترجيه يف الصفحة ) ٣(
  .رجاله ثقات) ٤(

 * ][  

)٢/١٢٥(  

  

  ).١" (سيدة نساء أهل اجلنة إال ما كان من مرمي بنت عمران 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عاد : علي بن هاشم بن الربيد، عن كثري النواء، عن عمران بن حصني

  .إين وجعة، وإنه ليزيدين مايل طعام آكله: ؟ قالت" كيف جتدينك : " فاطمة وهي مريضة، فقال هلا
تلك سيدة نساء : " فأين مرمي ؟ قال: ؟ قالت" بنية، أما ترضني أن تكوين سيدة نساء العاملني يا : " قال

  ".عاملك أما واهللا لقد زوجتك سيدا يف الدنيا واآلخرة ) ٢(عاملها، وأنت سيدة نساء 
  .رواه أبو العباس السراج، عن حممد بن الصباح، عن علي

  .وكثري واه
  .وسقط من بينه وبني عمران

أفضل نساء أهل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اء بن أمحر، عن عكرمة، عن ابن عباسعلب
  ).٣" (اجلنة خدجية بنت خويلد، وفاطمة بنت حممد، ومرمي، وآسية 

خري نساء : " وروى أبو جعفر الرازي، عن ثابت، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه، ولفظه
  ".العاملني أربع 

  .احلديث"...حسبك من نساء العاملني أربع : " ر، عن قتادة، عن أنس، مرفوعامعم
مرمي، وخدجية، وآسية بنت مزاحم، وفاطمة : حسبك من نساء العاملني: " وصحح الترمذي هذا، وهو

  ).٤(بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  .، وصححه، ووافقه الذهيب١٥٤ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
  .إىل هنا" العاملني " من املطبوع من قوله سقط ) ٢(
علباء " وقد حترف يف املطبوع ) ١( التعليق رقم ١٢٤إسناده صحيح، وقد تقدم خترجيه يف الصفحة ) ٣(



  ".عباد بن أمحد " إىل " بن أمحر 
  ).١( التعليق رقم ١١٧حديث صحيح، وقد مر خترجيه يف الصفحة ) ٤(

[ * ]  

)٢/١٢٦(  

  

حدثين أبو هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو حازم: حممد بن مروان الذهليحدثنا : أبو نعيم
إن ملكا استأذن اهللا يف زياريت، فبشرين أن فاطمة سيدة نساء أميت، وأن احلسن : " عليه وسلم قال

  ".واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة 
  ، ويروى حنو ذلك من حديث أيب هريرة)١(غريب جدا، والذهلي مقل 

  .أيضا
ما رأيت : ميسرة بن حبيب، عن املنهال بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني قالت

أحدا كان أشبه كالما وحديثا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قامل 
  ).٢(إليها، فقبلها، ورحب ا، وكذلك كانت هي تصنع به 

  .صدوق: ميسرة
عاشت فاطمة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ستة أشهر، : هري، عن عروة، عن عائشة، قالتالز

  ).٣(ودفنت ليال 
  .هذا أثبت االقاويل عندنا: قال الواقدي

  .عليها العباس، ونزل يف حفرا، هو وعلي والفضل) ٤(وصلى : قال
__________  

 / ٩" امع " ورد حديثه هذا، وذكره اهليثمي يف ال يكاد يعرف، مث أ" ميزانه " قال املؤلف عنه يف ) ١(
  .، ونسبه للطربي، وأعله جبهالة الذهلي١٨٣

إن هذا ملك مل يرتل االرض قط قبل هذه الليلة ) " ٣٧٨١(ويف حديث حذيفة الطويل عند الترمذي 
دا شباب استأذن ربه أن يسلم علي، ويبشرين بأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة، وأن احلسن واحلسني سي

  .وسنده حسن" أهل اجلنة 
) ٣٨٧١(باب ما جاء يف القيام، والترمذي : يف االدب) ٥٢١٧(إسناده حسن، أخرجه أبو داود ) ٢(

  .يف املناقب
  .، ووافقه الذهيب١٥٤ / ٣باب مناقب فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم، وصححه احلاكم 

  .١٦٢ / ٣" املستدرك ) " ٣(



  ".دخل " ع إىل حترفت يف املطبو) ٤(
[ * ]  

)٢/١٢٧(  

  

  .ماتت ليلة الثالثاء لثالث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة: وقال سعد بن عفري
  .وهي بنت سبع وعشرين سنة أو حنوها، ودفنت ليال

مكثت فاطمة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم : وروى يزيد بن أيب زياد، عن عبد اهللا بن احلارث، قال
  .تذوبستة أشهر وهي 

  .ماتت بعد أبيها بثالثة أشهر: وقال أبو جعفر الباقر
  ).١(كان بني فاطمة وبني أبيها شهران : وعن ابن أيب مليكة، عن عائشة، قالت

  .أا توفيت بنت مثان وعشرين سنة: وعن أيب جعفر الباقر
  .ولدت وقريش تبين الكعبة

  .وغسلها علي: قال
 بعد عرس عائشة بأربعة أشهر ونصف، ولفاطمة يومئذ مخس أن فاطمة تزوج ا علي: وذكر املسبحي

  .عشرة سنة ومخسة أشهر ونصف
  .عن عون بن حممد بن علي، عن أمه أم جعفر: حدثنا حممد بن موسى: قتيبة بن سعيد

إين أستقبح ما يصنع بالنساء، : أن فاطمة قالت المساء بنت عميس: وعن عمارة بن مهاجر، عن أم جعفر
  ).٢(ة الثوب، فيصفها يطرح على املرأ

يا ابنة رسول اهللا، أال أريك شيئا رأيته باحلبشة ؟ فدعت جبرائد رطبة فحنتها، مث طرحت عليها : قالت
  .ثوبا

__________  
  .١٦٣ / ٣" املستدرك ) " ١(
  .يظهر حجم أعضائها: أي) ٢(

[ * ]  

)٢/١٢٨(  

  



  .ي، وال يدخلن أحد عليإذا مت فغسليين أنت وعل! ما أحسن هذا وأمجلة : فقالت فاطمة
  .ال تدخلي: فلما توفيت، جاءت عائشة لتدخل، فقالت أمساء

  .فشكت إىل أيب بكر
  .فجاء، فوقف على الباب، فكلم أمساء

  .هي أمرتين: فقالت
  ).١(فاصنعي ما أمرتك، مث انصرف : قال

  .هي أول من غطي نعشها يف االسالم على تلك الصفة: قال ابن عبد الرب
  .جاء أبو بكر إىل فاطمة حني مرضت، فاستأذن: أيب خالد، عن الشعيب، قالإمساعيل بن 

  .فأذنت له
  .فاعتذر إليها، وكلمها

  ).٢(فرضيت عنه 
: روى إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن علي بن فالن بن أيب رافع، عن أبيه، عن سلمى، قالت

واهللا إين مقبوضة : قبلة مث قالتاضطجعت على فراشها، واستقبلت ال: إىل أن قالت...مرضت فاطمة
الساعة، وقد اغتسلت، فال يكشفن يل أحد كنفا، فماتت، وجاء علي، فأخربته، فدفنها بغسلها ذلك 

)٣.(  
  .هذا منكر

__________  
 وفيه خمالفة ملا يف ١٦٤، ١٦٣ / ٣" املستدرك "  و ٤٣ / ٢" احللية " يف سنده جهالة، وهو يف ) ١(

ها ليال، ومل يعلم أبا بكر، فكيف ميكن أن تغسلها زوجه أمساء وهو ال يعلم، الصحيح من أن عليا دفن
" ، و ٣٩٦ / ٣، وسنن البيهقي ١٩٤ / ١وورع أمساء مينعها أال تستأذنه، وانظر سنن الدراقطين 

  .١٤٣ / ٢" تلخيص احلبري 
  ).٣( تعليق ١٢١تقدم خترجيه يف الصفحة ) ٢(
ناده ضعيف لتدليس ابن إسحاق، ولني علي بن فالن بن أيب  وإس٢٧ / ٨هو يف طبقات ابن سعد ) ٣(

 [ ٩ / ٢سري = رافع، واالصح كما قال الترمذي عبيد اهللا بن علي بن أيب رافع، فقد ترمجه احلافظ يف 
[ *  

)٢/١٢٩(  

  



كنا أزواج النيب صلى اهللا عليه : حدثتين عائشة، قالت: أبو عوانة، عن فراس، عن الشعيب، عن مسروق
  .جتمعنا عنده، مل يغادر منهن واحدةوسلم ا

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(فجاءت فاطمة متشي ما ختطى مشيتها مشية 
  ".مرحبا بابنيت : " فلما رآها، رحب ا، قال

  .مث أقعدها عن ميينه أو عن يساره
  .مث سارها الثانية، فضحكت؛ مث سارها، فبكت 
السر وأنت تبكني، عزمت عليك مبايل عليك من حق، ملا أخربتين خصك رسول اهللا ب: فلما قام، قلت هلا

  .ما كنت الفشي سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت] بكيت ؟ [ مم ضحكت ؟ ومم 
  .عزمت عليك مبايل عليك من حق ملا أخربتين: فلما تويف، قلت هلا

ضه بالقرآن كل سنة مرة، وأنه أن جربيل كان يعار" أما اآلن فنعم، يف املرة االوىل حدثين : قالت
عارضين العام يف هذه السنة مرتني، وأين ال أحسب ذلك إال عند اقتراب أجلي، فاتقي اهللا واصربي، 

  ".فنعم السلف لك أنا 
  .فبكيت

: ؟ قالت" أما ترضني أن تكوين سيدة نساء العاملني، أو سيدة نساء هذه االمة : " فلما رأى جزعي، قال
  .فضحكت
  .عن أيب نعيم، عن زكريا، عن فراس) ٢(خاري أخرجه الب

  .وهو فرد غريب
__________  

لني : ويقال فيه علي بن عبيد اهللا: فيمن امسه عبيد اهللا بن علي بن أيب رافع، وقال" والتقريب = " 
  .احلديث

 من طريق أيب النضر، عن إبراهيم بن سعد، عن حممد، عن ٤٦١ / ٦" املسند " ورواه بنحوه أمحد يف 
 ٢١١، ٢١٠ / ٩" امع " عبيد اهللا بن علي بن أيب رافع، عن أبيه، عن أم سلمى، وذكره اهليثمي يف 

  .وفيه من مل أعرفه: عن أمحد، وقال
  .بالتاء" كتفا " ويف املطبوع إىل " الطبقات " الثوب، وقد تصحفت يف : والكنف هنا

  ".مشي " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
:  يف االستئذان٦٧ / ١١باب عالمات النبوة يف االسالم، وأخرجه أيضا : ياء يف االنب٤٦٢ / ٦) ٢(

  باب من ناجى بني يدي الناس، ومل خيرب بسر صاحبه، فإذا مات أخرب به، من طريق
يف ) ٢٤٥٠(موسى، عن أيب عوانة، عن فراس، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، وأخرجه مسلم 

 طريق فضيل بن حسني، وزكريا بن أيب زائدة كالمها عن باب فضائل فاطمة، من: فضائل الصحابة



  .فراس، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة
[ * ]  

)٢/١٣٠(  

  

أرأيت حني أكببت على رسول اهللا صلى : حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن عائشة، أا قالت لفاطمة
من وجعه، فبكيت، مث أخربين أنه ميت : اهللا عليه وسلم، فبكيت، مث أكببت عليه فضحكت ؟ قالت

" [ أنت سيدة نساء أهل اجلنة إال مرمي بنت عمران : " أخربين أنين أسرع أهله به حلوقا، وقال
  ).١] (فضحكت 

ما رأيت : حدثنا ابن إسحاق، عن حيىي بن عباد، عن أبيه، عن عائشة، قالت: حدثنا سلمة: ابن محيد
  ).٢(دها أحدا كان أصدق هلجة من فاطمة، إال أن يكون الذي ول

كان أحب النساء إىل رسول اهللا : جعفر االمحر، عن عبد اهللا بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال
  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم فاطمة، ومن الرجال علي 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا : إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة، حدثته
أخربين مبوته، فبكيت، مث أخربين أين :  سارها، فضحكت، فقلت هلا، فقالتفاطمة، فسارها، فبكت، مث

  ).٤(أول من يتبعه من أهله، فضحكت 
  .كمدت فاطمة على أبيها سبعني من يوم وليلة: وروى كهمس، عن ابن بريدة، قال

  إين الستحيي أن أخرجه غدا على: فقالت المساء
__________  

  .، ونسبه البن أيب شيبة، والزيادة منه٦٧٥ / ١٣"  كرت العمال "سنده حسن، وذكره املتقي يف ) ١(
، وصححه ووافقه الذهيب مع أن فيه تدليس ابن إسحاق وقد ١٦١، ١٦٠ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(

  .عنعن
  .، وصححه ووافقه الذهيب١٥٥ / ٣" املستدرك " واحلاكم يف ) ٣٨٦٨(أخرجه الترمذي ) ٣(
  . صحيح، وإسناده٢٤٠ / ٦أخرجه أمحد ) ٤(

[ * ]  

)٢/١٣١(  

  



  .الرجال من خالله جسمي
  .أوال نصنع لك شيئا رأيته باحلبشة ؟ فصنعت النعش: قالت
  ).١(سترك اهللا كما سترتين : فقالت

دعا النيب ) * إذا جاء نصر اهللا والفتح* (ملا نزلت : هالل بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال
  .إنه قد نعيت إليه نفسه: صلى اهللا عليه وسلم فاطمة، فقال هلا

  .فبكت
  ".ال تبكني فإنك أول أهلي الحقا يب : " فقال

  .فضحكت
)٢.(  

حدثنا عبد اهللا بن جعفر الزهري، عن جعفر بن حممد، عن : حدثنا إسحاق الفروي: إمساعيل القاضي
 إمنا فاطمة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبيد اهللا بن أيب رافع، عن املسور بن خمرمة، قال

  ).٣" (شجنة مين، يبسطين ما يبسطها، ويقبضين ما يقبضها 
__________  

، ونسبه إىل أيب علي سعيد بن عثمان بن ٣٨ص " الوسائل إىل معرفة االوائل " ذكره السيوطي يف ) ١(
 عليه لبثت فاطمة بعد رسول اهللا صلى اهللا: " عن عبد اهللا بن بريدة، قال" املعرفة " سعيد بن السكن يف 

 -إين الستحيي من خلل هذا النعش إذا محلت فيه، فقالت هلا امرأة : وسلم سبعني بني يوم وليلة، فقالت
 إن شئت عملت لك شيئا يعمل باحلبشة، وحيمل فيه النساء، -ال أدري أمساء بنت عميس أو أم سلمة 

  .سترك اهللا: أجل فاصنعيه، فصنعت النعش، فلما رأته، قالت: قالت
  .ما زالت النعوش تصنع بعدهاف: قال

  صدوق تغري بأخرة، وأورده اهليثمي يف": التقريب " قال احلافظ يف : هالل بن خباب) ٢(
: ويف إسناده هالل بن خباب، قال حيىي...رواه الطرباين يف حديث طويل: ، وقال١٤٤ / ٧" امع " 

  .ال الصحيحثقة مأمون مل يتغري، ووثقه ابن حبان وفيه ضعف، وبقية رجاله رج
 من طريق حممد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن ٢١٧ / ١" املسند " وأخرجه أمحد يف 

" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) إذا جاء نصر اهللا والفتح(ملا نزلت : جبري، عن ابن عباس، قال
  .بأنه مقبوض يف تلك السنة" نعيت إىل نفسي 

  .وعطاء بن السائب قد اختلط
هو إسحاق بن حممد بن إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب فروة، وهو سئ احلفظ، ومع : إسحاق الفروي) ٣(

  .، ووافقه الذهيب١٥٤ / ٣ذلك فقد صحح حديثه هذا احلاكم 
  .الرحم املشتبكة: بضم الشني وكسرها: وشجنة
[ * ]  



)٢/١٣٢(  

  

  .غريب
  .ورواه عبد العزيز االويسي، فخالف الفروي

وحممد بن زهري النسوي هذا، عن أيب سهل بن زياد، عن إمساعيل " مستدركه " كم يف وروى احلا
  .القاضي

أن عليا رضي اهللا عنه خطب بنت أيب : شعيب، عن الزهري، عن علي بن احلسني، أن املسور أخربه
إن قومك يتحدثون أنك ال تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة : جهل، فلما مسعت فاطمة، أتت فقالت

  .أيب جهل
فإين أنكحت أبا العاص بن : أما بعد: " فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسمعته حني تشهد، فقال

الربيع فحدثين فصدقين، وإن فاطمة بضعة مين، وأنا أكره أن يفتنوها، وإا واهللا ال جتتمع ابنة رسول اهللا 
  ).١(فترك علي اخلطبة " وابنة عدو اهللا عند رجل واحد 

  .حدثنا حممد بن عمرو بن حلحلة، عن الزهري بنحوه: اه الوليد بن كثريورو
  ".وأنا أختوف أن تفنت يف دينها : " وفيه

  سئل: ابن إسحاق، عن ابن قسيط، عن حممد بن أسامة، عن أبيه
  ).٢" (فاطمة : " أي الناس أحب إليك ؟ قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أي أهل بيتك أحب إليك ؟: هويروى عن أسامة بإسناد آخر، ولفظ
__________  

إمنا فاطمة بضعة مين، " من حديث ابن الزبري مرفوعا ) ٣٨٦٩(، والترمذي ٥ / ٤" املسند " ويف 
  .، وهو كما قال١٥٩ / ٣وصححه الترمذي، واحلاكم " يؤذيين ما آذاها، وينصبين ما أنصبها 

  ". يريبين ما راا، ويؤذيين ما آذاها فإمنا هي بضعة مين" ويف املتفق عليه من حديث املسور 
  .باب أصهار النيب صلى اهللا عليه وسلم:  يف فضائل أصحاب النيب٦٨، ٦٧ / ٧أخرجه البخاري ) ١(

باب ما يكره أن جيمع : يف النكاح) ٢٠٦٩(يف فضائل الصحابة، وأبو داود ) ٩٦) (٢٤٤٩(ومسلم 
  .بينهن من النساء

  . يزيد بن عبد اهللا بن قسيط الليثيهو: رجاله ثقات، وابن قسيط) ٢(
  .أخرج حديثه الستة

[ * ]  

)٢/١٣٣(  



  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان مير ببيت فاطمة : محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس
إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم * (الصالة يا أهل بيت حممد، : " ستة أشهر، إذا خرج لصالة الفجر يقول

  ).١ ] " (٣٣االحزاب ) * [  البيت ويطهركم تطهرياالرجس أهل
: مسعت أبا داود، مسعت أبا احلمراء، يقول: يونس بن أيب إسحاق، ومنصور بن أيب االسود، وهذا لفظه

...) * إمنا يريد اهللا: * (رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت باب علي وفاطمة ستة أشهر، فيقول
  ).٢ ] (٣٣: االحزاب[ اآلية 

أال يشم مدى الزمان غواليا صبت علي * ماذا على من شم تربة أمحد : ومما ينسب إىل فاطمة وال يصح
صبت على االيام عدن لياليا وهلا يف مسند بقي مثانية عشر حديثا، منها حديثا، منها * مصائب لو أا 

  حديث واحد متفق
  ).٣(عليه 

__________  
ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان، ومع ذلك، فقد ، وإسناده ٢٥٩ / ٣أخرجه أمحد ) ١(

  .يف التفسري) ٣٢٠٦(حسنه الترمذي 
يتكلمون : هو نفيع بن احلارث النخعي الكويف القاص اهلمذاين االعمى، قال البخاري: أبو داود) ٢(

قال ابن متروك، و: متروك، وقال الدار قطين وغريه: ليس بشئ، وقال النسائي: فيه، وقال حيىي بن معني
هالل بن : هو موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وخادمه، وامسه: ال جتوز الرواية عنه، وأبو احلمراء: حبان

  .احلارث، أو ابن ظفر
، من طريق سفيان بن وكيع، عن أيب نعيم، عن يونس ٦ / ٢٢" تفسريه " واخلرب أخرجه ابن جرير يف 

  .بن أيب إسحاق، عن أيب داود، عن أيب احلمراء
باب مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم ووفاته، :  يف املغازي١٠٤، ١٠٣ / ٨انظر البخاري ) ٣(

  .باب فضائل فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم: يف فضائل الصحابة) ٢٤٥٠(ومسلم 
[ * ]  

)٢/١٣٤(  

  

عليه وسلم أيب بنت االمام الصديق االكرب، خليفة رسول اهللا صلى اهللا ) ع * ( عائشة أم املؤمنني- ١٩
بكر عبد اهللا بن أيب قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، بن كعب بن 

القرشية التيمية، املكية، النبوية، أم املؤمنني، زوجة النيب صلى اهللا عليه وسلم، أفقه نساء االمة ؛ لؤي 



  .على االطالق
  .د مشس، بن عتاب ابن أذينة الكنانيةوأمها هي أم رومان بنت عامر بن عومير، بن عب

هاجر بعائشة أبواها، وتزوجها نيب اهللا قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خدجية بنت خويلد، وذلك قبل 
  .بعامني: اهلجرة ببضعة عشر شهرا، وقيل

  ودخل ا يف شوال سنة اثنتني، منصرفه عليه الصالة والسالم من
  .غزوة بدر، وهي ابنة تسع

  .لماء كثريا طيبا مباركا فيهفروت عنه ع
  .وعن أبيها

  .بنت وهب) ١(وعن عمر، وفاطمة، وسعد، ومحزة بن عمرو االسلمي، وجد امة 
__________  

، ٧٣٨، ٧٣: ، التاريخ البن معني٨١ - ٥٨ / ٨: ، طبقات ابن سعد م٢٩ / ٦: مسند أمحد* 
  .٥٥٠، ٢٠٨، ١٧٦، ١٣٤: ، املعارف٢٢٥: ، تاريخ خليفة٣٣٣: طبقات خليفة
 / ٤: ، االستيعاب٤٣ / ٢: ، حلية االولياء١٤ - ٤ / ٤: ، املستدرك٢٦٨ / ٣: تاريخ الفسوي

، تاريخ ١٦٨٨: ، ذيب الكمال١٨٨ / ٧: ، أسد الغابة١٣٢ / ٩: ، جامع االصول١٨٨١
، ذيب ٢٤٤ - ٢٢٥ / ٩: ، جممع الزوائد٩٤، ٩١ / ٨: ، البداية والنهاية٢٩٤ / ٢: االسالم
: ، كرت العمال٤٩٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨ / ١٣: ، االصابة٤٣٦ - ٤٣٣ / ١٢: التهذيب

  .٦٣ - ٦١ و ٩ / ١:  شذرات الذهب٦٩٣ / ١٣
باجليم املعجمة، والدال املهملة، وهي أخت عكاشة بن حمصن االسدي المه، صحابيه ها سابقة ) ١(

اجلزء املخصوص بترمجه السيدة عائشة باحلاء املهملة والراء يف " حرامة " وهجرة، وقد حترف امسها إل 
  .١٩٤٥املستل من السري، املطبوع بدمشق سنة 

[ * ]  

)٢/١٣٥(  

  

حدث عنها إبراهيم بن يزيد النخعي مرسال، وإبراهيم بن يزيد التيمي كذلك، وإسحاق بن طلحة، 
  . بن عمريوإسحاق بن عمر، واالسود بن يزيد، وأمين املكي، ومثامة بن حزن، وجبري بن نفري، ومجيع

واحلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي، واحلارث بن نوفل، واحلسن، ومحزة بن عبد اهللا بن عمر، 
املقصورة، ] صاحب [  وخباب -مل يسمع منها :  وقيل-) ١(وخالد بن سعد، وخالد بن معدان 

الرمحن، وذكوان وخبيب بن عبد اهللا بن الزبري، وخالس اهلجري، وخيار بن سلمة، وخيثمة بن عبد



   وله صحبة، وزاذان أبو عمر-وموالها ذكوان، وربيعة اجلرشي ؛ السمان 
 - ومل يسمعا منها -الكندي، وزرارة بن أوىف، وزر بن حبيش، وزيد بن أسلم، وسامل بن أيب اجلعد 

 ، وسامل بن عبد اهللا، وسامل سبالن، والسائب بن يزيد، وسعد بن هشام،)٢(وزيد بن خالد اجلهين 
، )٣(وسعيد املقربي، وسعيد بن العاص، وسعيد بن املسيب، وسليمان بن يسار، وسليمان بن بريدة 

وشريح بن أرطاة، وشريح بن هاين ء، وشريق اهلوزين، وشقيق أبو وائل، وشهر بن حوشب، وصاحل بن 
 ربيعة، عم االحنف، وطاووس، وطلحة بن عبد اهللا التيمي، وعابس بن) ٤(ربيعة بن اهلدير، وصعصعة 

وعاصم بن بن محيد السكوين، وعامر بن سعد، والشعيب، وعباد بن عبد اهللا بن الزبري، وعبادة بن 
الوليد، و عبد اهللا بن بريدة، وأبو الوليد عبد اهللا بن احلارث البصري، وابن الزبري ابن أختها، وأخوه 

   بنعروة، و عبد اهللا بن شداد الليثي، و عبد اهللا بن شقيق، و عبد اهللا
__________  

  ".سعدان " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".اجلعفي " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".يزيد " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".مصعب " حترف يف املطبوع إىل ) ٤(

[ * ]  

)٢/١٣٦(  

  

وخ، و ، وابن عباس، و عبد اهللا بن فر)١(شهاب اخلوالين، و عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، وابن عمر 
مليكة، و عبد اهللا بن عبيد ابن عمري، وأبوه، و عبد اهللا بن عكيم، و عبد اهللا بن أيب ) ٢(عبد اهللا بن أيب 

عبد اهللا والقاسم، ابنا حممد، و عبد اهللا بن أيب عتيق حممد، ابن أخيها عبدالرمحن، و : قيس، وابنا أخيها
، و عبدالرمحن بن االسود، )٣( و عبد اهللا البهي عبد اهللا بن واقد العمري، ورضيعها عبد اهللا بن يزيد،

  و عبدالرمحن بن
بن وهب اهلمداين، وعبد الرمحن بن مشاسة، و عبدالرمحن ) ٤(احلارث بن هشام، و عبدالرمحن بن سعيد 

اهللا بن عبد اهللا، وعبيد اهللا بن ) ٥(بن عبد اهللا بن سابط اجلمحي، وعبد العزيز، والد ابن جريج، وعبيد 
 وعروة املزين، وعطاء بن أيب رباح، وعطاء ابن يسار، وعكرمة، - ومل يلقها -، وعراك )٦(عياض 

، وعلقمة بن وقاص، وعلي بن احلسني، وعمرو بن سعيد االشدق، وعمرو بن شرحبيل، )٧(وعلقمة 
وعمرو بن غالب، وعمرو ابن ميمون، وعمران بن حطان، وعوف بن احلارث، رضيعها، وعياض ابن 

ى بن طلحة، وغضيف بن احلارث، وفروة بن نوفل، والقعقاع بن حكيم، وقيس بن أيب عروة، وعيس



  .حازم، وكثرير بن عبيد الكويف
__________  

  ".عمري " حترف يف مطبوعة دمشق إىل ) ١(
  .سقطت من مطبوعة دمشق وال بد منها" أيب " لفظة ) ٢(
  .ي، وهو خطأبني عبد اهللا والبه" ابن " يف مطبوعة دمشق زيادة لفظ ) ٣(
  ".سعد " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
  ".عبد " حترفت يف املطبوع إىل ) ٥(
  .إىل عامر" عياض " و " عبد " إىل " عبيد " حترف يف املطبوع ) ٦(
  .هو علقمة بن قيس النخعفي، وقد أسقطه االستاذان االفغاين واالبياري ظنا منهما أن االسم مكرر) ٧(

[ * ]  

)٢/١٣٧(  

  

 وحممد بن - إن كان لقيها -ا، وكريب، ومالك بن أيب عامر، وجماهد، وحممد بن إبراهيم التيمي رضيعه
االشعث، وحممد بن زياد اجلمحي، وابن سريين، وحممد بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام، وأبو جعفر 

   وحممد بن قيس بن خمرمة، وحممد بن املنتشر، وحممد- ومل يلقها -الباقر 
، )٢(، ومسروق، ومصدع أبوحيىي )١( ومروان العقيلي أبو لبابة - وكأنه مرسل - ابن املنكدر

 ومل -، موىل ابن عباس، واملطلب بن عبد اهللا بن حنطب، ومكحول )٣(ومطرف بن الشخري، ومقسم 
 وموسى بن طلحة، وميمون بن أيب شبيب، وميمون بن مهران، ونافع بنحبري، ونافع ابن -) ٤(يلحقها 

، )٥(فع العمري، والنعمان بن بشري، ومهام بن احلارث، وهالل ابن يساف، وحيىي بن اجلزار عطاء، ونا
، ويزيد بن الشخري، ويعلى بن )٦(وحيىي بن عبدالرمحن بن حاطب، وحيىي بن يعمر، ويزيد بن بابنوس 

بن سهل، وأبو بردة بن أيب موسى، وأبو بكر بن ) ٨(، وأبو أمامة )٧(عقبة، ويوسف بن ماهك 
  الربعي،) ٩(عبدالرمحن بن احلارث، وأبو اجلوزاء 

__________  
  .بني مروان العقيلي، وبني أيب لبابة، وهو خطأ، فإن أبا لبابة كنية مروان" واو " يف مطبوعة دمشق ) ١(
  ".ابن " حترفت يف مطبوعة دمشق إىل ) ٢(
  ".مقسم " سقط من املطبوع لفظة ) ٣(
  ".ها يلق" حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(
  .من مطبوعة دمشق" بن " سقطت لفظة ) ٥(



  ".يانبوس " حترف يف املطبوع إىل ) ٦(
  ".ناهك " حترف يف املطبوع إىل ) ٧(
  ".أسامة " حترف يف املطبوع إىل أيب ) ٨(
  ".احلوراء " تصحف يف املطبوع إىل ) ٩(

[ * ]  

)٢/١٣٨(  

  

 وأبو سلمة بن - وكأنه مرسل -املكي وأبو حذيفة االرحيب، وأبو حفصة، موالها، وأبو الزبري 
  .عبدالرمحن

  وأبو الشعثاء احملاريب، وأبو الصديق
، وأبو عبيدة بن عبد اهللا )١(الناجي، وأبو ظبيان اجلنيب، وأبو العالية رفيع الرياحي، وأبو عبد اهللا اجلديل 
 وأبو املليح -لقها  ومل ي-بن مسعود، وأبو عثمان النهدي، وأبو عطية الوادعي، وأبو قالبة اجلرمي 

موالة ) ٢(اهلذيل، وأبو موسى، وأبو هريرة، وأبو نوفل بن أيب عقرب، وأبو يونس موالها، وية 
الصديق، وجسرة بنت دجاجة، وحفصة بنت أخيها عبد الرمحن، وخرية والدة احلسن البصري، وذفرة 

) ٣(ة البصرية، ومشيسة بنت غالب، وزينب بنت أيب سلمة، وزينب بنت نصر، وزينب السهمية، ومسي
العتكية، وصفية بنت شيبة، وصفية بنت أيب عبيد، وعائشة بنت طلحة، وعمرة بنت عبدالرمحن، 

  .ومرجانة، والدة علقمة بن أيب علقمة، ومعاذة العدوية، وأم كلثوم التيمية
  .أختها، وأم حممد، امرأة والد علي بن زيد بن جدعان

  .وطائفة سوى هؤالء
  .غ ألفني ومئتني وعشرة أحاديثمسند عائشة يبل

اتفق هلا البخاري ومسلم على مئة وأربعة وسبعني حديثا، وانفرد البخاري بأربعة ومخسني، وانفرد مسلم 
  .بتسعة وستني

  .وعائشة ممن ولد يف االسالم، وهي أصغر من فاطمة بثماين سنني
  .مل أعقل أبوي إال ومها يدينان الدين: وكانت تقول

  .ت مبكة سائس الفيل شيخا أعمى يستعطيوذكرت أا حلق
__________  

  ".حترف يف املطبوع إىل اهلاليل ) ١(
  ".سهية " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(



  ".مشسة " بالتصغري كما يف االصل، وقد حترفت يف مطبوعة دمشق إىل ) ٣(
[ * ]  

)٢/١٣٩(  

  

  .وكانت امرأة بيضاء مجيلة
  .احلمرياء: يقال هلا) ١(ومن مث 

  ومل
  .يتزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم بكرا غريها، وال أحب امرأة حبها

  .وال أعلم يف أمه حممد صلى اهللا عليه وسلم، بل وال يف النساء مطلقا، أمرأة أعلم منها
وذهب بعض العلماء إىل أا زوجة نبينا صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة، فهل فوق ذلك مفخر، 

  .خدجية شأوال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضلوإن كان للصديقة 
  ).٣(بأفضلية خدجية عليها المور ليس هذا موضعها ) ٢(نعم جزمت 

أريتك يف املنام : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هاشم بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت
  .رأتكهذه ام: ، فيقول)٤(حرير ] من [ ثالث ليال، جاء بك امللك يف سرقة 

  .فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه
  ).٥" (إن يك هذا من عند اهللا ميضه : فأقول

وأخرج الترمذي من حديث عبد اهللا بن عمرو بن علقمة املكي، عن ابن أيب حسني، عن ابن أيب مليكة، 
  أن جربيل جاء بصورا: عن عائشة

__________  
  ".ومرة " حترفت يف مطبوعة دمشق إىل ) ١(
  ".خرجت " يف مطبوعة دمشق إىل حترفت ) ٢(
  .إىل هنا سقط من املطبوع" نعم جزمت " من قوله ) ٣(
وهي عند ابن حبان " خرقة " هي القطعة، ويف مطبوعة دمشق : السرقة بفتح السني والراء والقاف) ٤(

  .١٥٦ / ٩" الفتح " كما يف 
باب تزويج : االنصار، يف مناقب ١٧٥ / ٧، والبخاري ١٦١ و ١٢٨ و ٤١ / ٦أخرجه أمحد ) ٥(

 / ١٢باب النظر إىل املرأة قبل التزويج، و :  يف النكاح١٥٦ / ٩النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة، و 
يف فضائل ) ٢٤٣٨(باب كشف املرأة يف املنام، وباب ثياب احلرير يف املنام، ومسلم :  يف التعبري٣٥٣



  .بيه، عن عائشةباب فضل عائشة من طرق عن هشام بن عروة، عن أ: الصحابة
[ * ]  

)٢/١٤٠(  

  

  هذه زوجتك يف الدنيا: " يف خرقة حرير خضراء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ).١" (واآلخرة 

  .ال نعرفه إال من حديث عبد اهللا: حسنه الترمذي وقال
  .ورواه عبد الرمحن بن مهدي عنه مرسال

الشيباين، عن علي بن زيد بن ) ٢(سليمان حدثنا عمر بن عبدالرمحن عن : بشر بن الوليد القاضي
لقد : لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مرمي بنت عمران: جدعان، عن جدته، عن عائشة أا قالت

نزل جربيل بصوريت يف راحته حىت أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتزوجين، ولقد تزوجين بكرا، 
ه يف حجري، ولقد قربته يف بييت، ولقد حفت املالئكة ببييت، وما تزوج بكرا غريي، ولقد قبض ورأس

وإن كان الوحي ليرتل عليه وإين ملعه يف حلافه، وإين البنة خليفة وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، 
  .ولقد خلفت طيبة عند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كرميا

  .نه، ع)٣(رواه أبو بكر اآلخري، عن أمحد بن حيىي احللواين 
  .آخر سيأيت) ٥(، وله طريق )٤(وإسناده جيد 

وكان تزوجيه صلى اهللا عليه وسلم ا إثر وفاة خدجية، فتزوج ا وبسودة يف وقت واحد، مث دخل 
  بسودة، فتفرد ا ثالثة أعوام حىت بىن بعائشة يف شوال بعد

__________  
هللا عنها، ورجاله ثقات، وابن أيب باب فضل عائشة رضي ا: يف املناقب) ٣٨٨٠(أخرجه الترمذي ) ١(

  .هو عمر بن سعيد بن حسني النوفلي: حسني
  ".سلمان " حترف يف مطبوعة دمشق إىل ) ٢(
  ".اخلوالين " حترف يف مطبوعة دمشق إىل ) ٣(
  .، وهو ضعيف، وجدته ال تعرف"كيف ويف سنده علي بن زيد بن جدعان ) ٤(
  .١٩٠ و ١٤٧معلال صنيعه مبا ال يصح، وانظر صفحة " طرق " أبدهلا االستاذ االفغاين إىل ) ٥(

[ * ]  

)٢/١٤١(  

  



  .وقعة بدر
فما تزوج بكرا سواها، وأحبها حبا شديدا كان يتظاهر به، حبيث إن عمرو بن العاص، وهو ممن أسلم 

: " أي الناس أحب إليك يا رسول اهللا ؟ قال: سنة مثان من اهلجرة، سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).١" (أبوها : " فمن الرجال ؟ قال: قال " عائشة

  .وهذا خرب ثابت على رغم أنوف الروافض، وما كان عليه السالم ليحب إال طيبا
" لو كنت متخذا خليال من هذه االمة، الختذت أبا بكر خليال، ولكن أخوة االسالم أفضل : " وقد قال

بييب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض ح
  .فهو حري أن يكون بغيضا إىل اهللا ورسوله

وحبه عليه السالم لعائشة كان أمرا مستفيضا، أال تراهم كيف كانوا يتحرون داياهم يومها تقربا إىل 
  .مرضاته

ياهم يوم كان الناس يتحرون دا: قال محاد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت
  .عائشة
إن الناس يتحرون داياهم يوم عائشة، وإنا نريد اخلري : فاجتمعن صواحيب إىل أم سلمة، فقلن هلا: قالت

  .كما تريده عائشة، فقويل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان
  .فذكرت أم سلمة له ذلك
  .فسكت، فلم يرد عليها

  .فعادت الثانية
  .فلم يرد عليها

يا أم سلمة، ال تؤذيين يف عائشة، فإنه واهللا ما نزل علي الوحي وأنا يف حلاف : " فلما كانت الثالثة قال
  ".امرأة منكن غريها 
__________  

 ٨و " لو كنت متخذا خليال " باب قول النيب :  يف فضائل أصحاب النيب١٩ / ٧أخرجه البخاري ) ١(
باب من فضائل : يف فضائل الصحابة) ٢٣٨٤(وة ذات السالسل، ومسلم باب غز:  يف املغازي٥٩/ 

  .أيب بكر
[ * ]  

)٢/١٤٢(  

  



  .متفق على صحته
وهذا اجلواب منه دال على أن فضل مائته على سائر أمهات املؤمنني بأمر إهلي وراء حبه هلا، وأن ذلك 

  .االمر من أسباب حبه هلا
أن :  عن سليمان بن بالل، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةإمساعيل بن أيب أويس، حدثنا أخي أبو بكر،

نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كن حزبني، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفيه وسودة، واحلزب 
  .اآلخر أم سلمة وسائر ازواجه

املسلمون قد علموا حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم ) ٢(وكانوا 
أخرها، حىت إذا كان يف بيت عائشة بعث ] صلى اهللا عليه وسلم [  يريد أن يهديها إىل رسول اهللا هدية

  .ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت عائشة
من : كلمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكلم الناس، فيقول: حزب أم سلمة فقلن هلا) ٣(فتكلم 

  .دية فليهد إليه حيث كان من نسائهأراد أن يهدي إىل رسول اهللا ه
  .فكلمته أم سلمة مبا قلن

  .فلم يقل هلا شيئا
  .فسألنها
  .ما قال يل شيئا: فقالت
  .كلميه: فقلن
  .فكلمته حني دار إليها: قالت

  .شيئا] هلا [ فلم يقل 
  .فسألنها
  .ما قال يل شيئا: فقالت
  .كلميه]: له ا [ فقلن 

  .فدار إليها فكلمته
  . تؤذيين يف عائشةال: " فقال هلا

  فإن الوحي مل يأتين وأنا يف ثوب
__________  

باب فضل عائشة، ويف اهلبة، باب :  يف فضائل النيب صلى اهللا عليه وسلم٨٤ / ٧أخرجه البخاري ) ١(
من اهدى إىل صاحبه وحترى بعض نسائه دون بعض، من طريق محاد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن 

يف فضائل الصحابة، من طريق عبدة، عن هشام، عن ) ٢٤٤١(ه خمتصرا مسلم أبيه، عن عائشة، وأخرج
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صاحل، ) ٢٤٤٢(أبيه، عن عائشة، وأخرجه مطوال 

وفيه أن اليت أرسلتها فاطمة ..عن ابن شهاب، عن حممد بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام، عن عائشة



  .وليست أم سلمة
  .على اجلادة" كان " و : كذا االصل، وله وجه يف العربية، ويف البخاري) ٢(
  ".فكلم " يف البخاري ) ٣(

[ * ]  

)٢/١٤٣(  

  

  ".امرأة إال عائشة 
  .أتوب إىل اهللا من أذاك يا رسول اهللا: فقالت

اهللا عليه إىل رسول اهللا صلى ) ١(مث إن دعون فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأرسلت 
  .إن نساءك ينشدنك العدل يف بنت أيب بكر): ٢(وسلم، تقول 
  .بلى: ؟ قالت" يا بنية، أال حتبني ما أحب : " فكلمته، فقال

  .فرجعت إليهن وأخربن
  .ارجعي إليه: فقلن

  .فأبت أن ترجع
  .فأرسلن زينب بنت جحش

  .قحافةإن نساءك ينشدنك اهللا العدل يف ابنة أيب : فأتته فأغلظت، وقالت
، حىت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )٣(فرفعت صوا حىت تناولت عائشة، وهي قاعدة، فسبتها 

  .لينظر إىل عائشة هل تتكلم
  .ترد على زينب حىت أسكتتها) ٤(فتكلمت عائشة : قال

  ).٥(إا ابنة أيب بكر : فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عائشة، وقال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا عبد اهللا بن عبدالرمحن، مسع أنسا يقول: ن جعفرإمساعيل ب: فضيلة
  ".فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام : " وسلم

  ).٧(من طرق عن أيب طوالة ) ٦(متفق عليه 
__________  

  ".صحيح البخاري " والتصويب من " فأرسلوا " يف االصل ) ١(
" فأرسلن " وقد غري االستاذ االبياري ما يف االصل إىل " فأرسلنها : " ١٣٧ / ٩"  االصول جامع" ويف 

  .ومل يشر إىل ذلك
  .والتصويب من البخاري" فقلن : " يف االصل) ٢(



  .تسبها: يف االصل) ٣(
  .هل تتكلم، إىل هنا، سقط من مطبوعة دمشق: من قوله) ٤(
باب من أهدى إىل صاحبه وحترى بعض نسائه دون : ة يف اهلب١٥٢، ١٥١ / ٥أخرجه البخاري ) ٥(

  .بعض
: باب فضل عائشة، ويف االطعمة:  يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم٧٣ / ٧البخاري ) ٦(

باب فضل عائشة رضي اهللا : يف فضائل الصحابة) ٢٤٤٦(باب الثريد، وباب ذكر الطعام، ومسلم 
  ).٣٨٨٧(عنها، والترمذي 

  .هللا بن عبدالرمحن االنصاري راويه عن أنسهو عبد ا) ٧(
[ * ]  

)٢/١٤٤(  

  

كمل من : " شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال مرمي بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء 

  ).١" (لطعام كفضل الثريد على سائر ا
حدثين أيب، عن : من طريق يوسف بن املاجشون، قال" مستدركه " روى احلاكم يف : فضيلة أخرى

أزواجك يف اجلنة ؟ ) ٢( يارسول اهللا، من من -قلت : عبدالرمحن بن كعب بن مالك، عن عائشة، قالت
  .)٣(فخيل إيل أن ذاك النه مل يتزوج بكرا غريي : قالت" أما إنك منهن : " قال

إنا حنب أن : أا جاءت هي وأبواها، فقاال:  عن أيب بكر بن حفص، عن عائشة- وهو اجلهين -موسى 
  .تدعو لعائشة بدعوة وحنن نسمع

اللهم اغفر لعائشة بنت أيب بكر الصديق مغفرة واجبة ظاهرة : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".باطنة 

  .فعجب أبواها
  ".عويت ملن شهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا أتعجبان، هذه د: " فقال

  .من طريق سفيان بن عيينة عن موسى" مستدركه " أخرجه احلاكم يف 
  ).٤(وهو غريب جدا 

__________  
باب فضائل خدجية، وقد سقط : يف فضائل الصحابة) ٢٤٣١(، ومسلم ٨٢ / ٧أخرجه البخاري ) ١(

  ".عن مرة " من مطبوعة دمشق من السند 



  .وهي يف االصل واملستدرك" من " سقطت من مطبوعة دمشق لفظة ) ٢(
  .، وصححه، ووافقه الذهيب، وهو كما قاال١٣ / ٤" املستدرك " هو يف ) ٣(
  .منكر على جودة إسناده: ، قال١٢، ١١ / ٤" املستدرك " كذا قال هنا، ويف تعليقه على ) ٤(

  ".عن موسى " وسقط من مطبوعة دمشق 
  [ * ] ١٠ / ٢سري 

)٢/١٤٥(  

  

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين أبو سلمة، أن عائشة قالت: شعيب، عن الزهري: فضيلة أخرى
وعليه السالم ورمحة اهللا، ترى ما ال : قالت" يا عائش، هذا جربيل وهو يقرأ عليك السالم : " وسلم

  ).١(نرى يا رسول اهللا 
: " ة، أن عائشة حدثته أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلازكريا بن أيب زائدة، عن عامر، عن أيب سلم

  ".إن جربيل يقرئك السالم 
  ).١(وعليه السالم ورمحة اهللا : فقالت

  ).٢(وأخرج النسائي من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة حنو االول 
  ).٢ (وأخرج النسائي من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة حنو االول

رأيتك يا : عن سفيان، عن جمالد، عن الشعيب، عن أيب سلمة، عن عائشة قالت" مسند أمحد " ويف 
  .رسول اهللا وأنت قائم تكلم دحية الكليب

  .نعم: ؟ قالت" وقد رأيته : " فقال
  فإنه جربيل وهو: " قال

فنعم الصاحب، ونعم وعليه السالم ورمحة اهللا، جزاه اهللا من زائر ودخيل، : قالت" يقرئك السالم 
  ).٣(الدخيل 

  .الضيف: والدخيل: قال
  .جمالد ليس بقوي
  حدثنا احلكم بن هشام، عن عبدامللك بن عمري،: كثري بن هشام

__________  
 يف ٤٧٩ / ١٠باب ذكر املالئكة، و :  يف فضل عائشة، ويف بدء اخللق٨٣ / ٧أخرجه البخاري ) ١(

باب تسليم الرجال على النساء، :  حرفا، ويف االستئذانباب من دعا صاحبه فنقص من امسه: االدب
يف فضائل ) ٩١) (٢٤٤٧(فالن يقرئك السالم، ومسلم : والنساء على الرجال، وباب إذا قال



  ).٣٨٧٦(والترمذي ) ٥٢٣٢(باب فضائل عائشة رضي اهللا عنها، وأبو داود : الصحابة
  . يف عشرة النساء٦٩ / ٧أخرجه النسائي ) ٢(

  .جل بعض نسائه أكثر من بعضباب حب الر
  . وسنده ضعيف لضعف جمالد٦٨، ٦٧ / ٨، وابن سعد ١٤٦، و ٧٥، ٧٤ / ٦أخرجه أمحد ) ٣(

[ * ]  

)٢/١٤٦(  

  

كنت احب نسائه : فضلت عليكن بعشر وال فخر: قالت عائشة لنساء النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
غريي، وتروجين لسبع، وبين يب لتسع، ونزل إليه، وكان أيب أحب رجاله إليه، وابتكرين ومل يبتكر 

إنه ليشق علي : " عذري من السماء، واستأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم نساءه يف مرضه، فقال
  .قد عرفنا من تريد، تريد عائشة: فقالت أم سلمة" االختالف بينكن، فائذن يل أن أكون عند بعضكن 

  .قد اذنا لك
  .يا عائشة) ١(انكثيه : أيت بسواك، فقالوكان آخر زاده من الدنيا ريقي، 

  ).٢(فنكثته، وقبض بني حجري وحنري، ودفن يف بييت 
  .هذا حديث صاحل االسناد، ولكن فيه انقطاع

أن رسول اهللا صلى اهللا : خالد احلذاء، عن أيب عثمان النهدي، عن عمرو بن العاص: فضيلة باهرة هلا
  يا: فأتيته، فقلت: قال) ٣(عليه وسلم استعمله على جيش ذات السالسل 

  ".أبوها : " من الرجال ؟ قال: قال" عائشة : " رسول اهللا، أي الناس أحب إليك ؟ قال
  ).٤(هذا حديث حسن : قال الترمذي

__________  
" ونكث السواك وغريه ينكثه نكثا، فانتكث، شعثه، وقد قرأ االستاذ االفغاين " اللسان " يف ) ١(

  .يف تفسري املعىنفأخطأ، وأغرب " الكشيه 
  .رجاله ثقات، لكنه منقطع كما قال املصنف رمحه اهللا) ٢(
  . أا وراء وادي القرى، وبينها وبني املدينة عشرة يام١٣١ / ٢" الطبقات " ذكر ابن سعد يف ) ٣(

  .وكانت يف مجادى االوىل سنة مثان من اهلجرة
 يف فضائل ١٩ / ٧ه البخاري حسن صحيح، وأخرج): ٣٨٨٥(يف املطبوع من سنن الترمذي ) ٤(

:  يف املغازي٥٩ / ٨و " لو كنت متخذا خليال : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: أصحاب النيب
 ٨باب من فضائل أيب بكر، وابن سعد : يف فضائل الصحابة) ٢٣٨٤(باب ؟ ؟ ذات السالسل، ومسلم 



 /٦٧.  
[ * ]  

)٢/١٤٧(  

  

  .قد أخرجه البخاري ومسلم: قلت
 املبارك، وحيىي بن سعيد االموي، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن عمرو بن ابن

من : قال" عائشة : " من أحب الناس إليك ؟ قال: العاص، أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".أبوها : " الرجال ؟ قال

  .، وحسنه وغربه)١(هذا حديث صحيح، أخرجه النسائي، والترمذي 
يا رسول اهللا : قيل: حدثنا أمحد بن عبدة، حدثنا املعتمر بن سليمان، عن محيد، عن أنس قال: الترمذي

  ).٢" (أبوها : " من الرجال ؟ قال: قيل" عائشة : " من أحب الناس إليك ؟ قال
  .هذا حديث حسن غريب: قال

تزوجين رسول اهللا صلى : التروى هشام، عن أبيه، عن عائشة، ق: تزوجيها بالنيب صلى اهللا عليه وسلم
اهللا عليه وسلم متوىف خدجية، وأنا ابنة ست، وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع، جاءين نسوة وأنا ألعب على 

  ).٥(، مث أتني يب إليه صلى اهللا عليه وسلم )٤(، فهيأنين وصنعنين )٣(أرجوحة وأنا جمممة 
  .فمكثت عنده تسع سنني: قال عروة

__________  
  ).٣٨٨٦(رقم ) ١(
  .ورجاله ثقات) ٣٨٩٠(الترمذي ) ٢(
  .وفرة: ذات مجة، ويقال للشعر إذا سقط عن املنكبني مجة، وإذا كان إىل شحمة االذنني: أي) ٣(
  ".وصبغنين " تصحفت يف مطبوعة دمشق إىل ) ٤(
  .باب االرجوحة، وإسناده صحيح: يف االدب) ٩٤٣٥(أخرجه أبو داود ) ٥(

[ * ]  

)٢/١٤٨(  

  

أن خدجية توفيت قبل اهلجرة بثالث سنني، فلبث صلى اهللا عليه وسلم : خاري من قول عروةوأخرج الب
  ).١(سنتني أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة، وهي بنت ست سنني 



ملا ماتت : قالت عائشة: بن حاطب، قال) ٢(ابن إدريس، عن حممد بن عمرو، عن حيىي بن عبدالرمحن 
إن شئت : ؟ قالت" ومن : "  يا رسول اهللا، أال تزوج ؟ قال:خدجية، جاءت خولة بنت حكيم فقالت

أما البكر، فعائشة ابنة أحب خلق اهللا : ؟ قالت" من البكر ومن الثيب : " بكرا وإن شئت ثيبا ؟ قال
  .إليك، وأما الثيب، فسودة بنت زمعة، قد آمنت بك وابتعتك

  .اذكريهما علي: قال
  يا أم: فاتيت أم رومان فقلت: قالت
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ماذا ؟ قالت: ن، ماذا أدخل اهللا عليكم من اخلري والربكة، قالتروما

  .يذكر عائشة
  .انتظري، فإن أبا بكر آت: قالت

  .فجاء أبو بكر، فذكرت ذلك له
أنا أخوه وهو أخي، وابنته : " أو تصلح له وهي ابنة أخيه ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال

  ".صلح يل ت
  .فقام أبو بكر

  .إن املطعم بن عدي كان قد ذكرها على ابنه، وواهللا ما أخلف وعدا قط: فقالت يل أم رومان
  .فأتى أبو بكر املطعم: قالت
ما تقولني ؟ فأقبلت على أيب بكر، : فأقبل على امرأته، فقال: ما تقول يف أمر هذه اجلارية ؟ قال: فقال

ما تقول أنت ؟ : فأقبل عليه أبو بكر، فقال!  الفىت إليك تدخله يف دينك لعلنا إن أنكحنا هذا: فقالت
  .إا لتقول ما تسمع: قال

  .قويل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فليأت: فقام أبو بكر وليس يف نفسه من املوعد شئ، فقال هلا
  فجاء،

__________  
النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة باب تزويج :  يف مناقب االنصار١٧٥ / ٧أخرجه البخاري ) ١(

  .مث بىن ا وهي بنت تسع سنني: وقدومها املدينة وبنائه ا، ومتامه
  . فراجعه١٧٦، ١٧٥ / ٧" الفتح " ويف خرب عروة إشكال أجاب عنه احلافظ يف 

  .وهو خطأ" بن " بدل " عن " يف مطبوعة دمشق ) ٢(
[ * ]  

)٢/١٤٩(  

  



  .فملكها
  .ودة، وأبوها شيخ كبريمث انطلقت إىل س: قالت

  ).١(وذكرت احلديث 
ادخلت على نيب اهللا وأنا بنت تسع، جاءين نسوة وأنا العب على : هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت

  ).٢(أرجوحة وأنا جمممة، فهيأنين، وصنعنين، مث أتني يب إليه 
) ٤(ئ صواحيب، فينقمعن اللعب، فيج) ٣(كنت ألعب بالبنات، تعين : هشام، عن أبيه، عنها، أا قالت

  من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيخرج رسول
  .إيل، فيلعنب معي) ٥(اهللا، فيدخلن علي، وكان يسرن 

  ).٦(فكن جوار يأتني يلعنب معي ا، فإذا رأين رسول اهللا تقمعن فكان يسرن إيل : ويف لفظ
  ).٧(دخل علي رسول اهللا وأنا ألعب بالبنات : وعن عائشة قالت

  :فقال
__________  

، ٢٢٥ / ٩" امع " ، وأورده اهليثمي يف ١٧٦ / ٧" الفتح " إسناده حسن كما قال احلافظ يف ) ١(
وانظر : رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح غري حممد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن احلديث: وقال

  .٥٧ / ٨، وطبقات ابن سعد ٢١١، ٢١٠ / ٦" املسند " 
  .وسنده صحيح، وقد مر قريبا) ٤٩٣٥(و ) ٤٩٣٣(ه أبو داود أخرج) ٢(
  ".شىت " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  .يتغيني منه، ويدخلن وراء الستر: فيتقمعن، ومعناه: ويف رواية للبخاري) ٤(
  .أي يرسلهن) ٥(
 يف فضائل) ٢٤٤٠(باب االنبساط إىل الناس، ومسلم :  يف االدب٤٣٧ / ١٠: أخرجه البخاري) ٦(

" مسنده " ، واحلميدي يف ٦١ / ٨، وابن سعد ٢٣٤ / ٦باب فضل عائشة، وأمحد : الصحابة
)٢٦٠.(  

واستدل ذا احلديث على جواز اختاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات ن، وخص ذلك من 
للعب عموم النهي عن اختاذ الصور، وبه جزم القاضي عياض، ونقله عن اجلمهور، وأم أجازوا بيع ا

  .اللعب: أي) ٧...(للبنات
[ * ]  

)٢/١٥٠(  

  



  .خيل سليمان وهلا أجنحة: ؟ قلت" ما هذا يا عائشة " 
  ).١(فضحك 

لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم على باب : الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت
ظر إىل لعبهم، مث يقف من حجريت، واحلبشة يلعبون باحلراب يف املسجد، وإنه ليسترين بردائه لكي أن

  أجلي حىت أكون أنا اليت
  .أنصرف

  .فاقدروا قدر اجلار ية احلديثة السن احلريصة على اللهو
اجلارية احلديثة ] قدر [ فما زلت أنظر حىت كنت أنا أنصرف، فاقدروا : ويف لفظ معمر، عن الزهري

  .السن اليت تسمع اللهو
قدم وفد احلبشة على رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالتولفظ االوزاعي عن الزهري يف هذا احلديث 

وسلم، فقاموا يلعبون يف املسجد، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسترين بردائه، وأنا أنظر إليهم 
  ).٢(حىت أكون أنا اليت أسأم 

__________  
خارجة بن عبد اهللا،  من طريق الواقدي، عن ٦٢ / ٨" الطبقات " أخرجه ذا اللفظ ابن سعد يف ) ١(

يف ) ٤٩٣٢" (سننه " وأخرجه بأطول من هذا أبو داود يف ...عن يزيد بن رومان، عن عروة عن عائشة
 من طريق حيىي بن أيوب، عن ٧٥ / ١" عشرة النساء " باب يف اللعب بالبنات، والنسائي يف : االدب

قدم رسول اهللا :  عن عائشة قالتعمارة بن غزية، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن،
صلى اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيرب ويف سهواا ستر، فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر عن 

بنايت، ورأى بينهن فرسا هلا جناحان من رقاع، : ما هذا يا عائشة ؟ قالت: بنات لعائشة لعب، فقال
فرس : جناحان، قال: ا هذا الذي عليه ؟ قالتوم: فرس، قال: ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قالت: فقال

فضحك حىت رأيت نواجذه، وإسناده : أما مسعت أن لسليمان خيال هلا أجنحة، قال: قالت! له جناحان 
  .صحيح

 ٣٧٠، ٣٦٦ / ٢باب أصحاب احلراب يف املسجد، و :  يف املساجد٤٥٧ / ١أخرجه البخاري ) ٢(
باب نظر املرأة إىل احلبش وحنوهم :  يف النكاح٢٩٤ / ٩، و باب احلراب والدرق يوم العيد: يف العيدين

 و ٨٥ و ٨٤ / ٦، وأمحد )٢١(و ) ٢٠(و ) ١٩(و ) ١٨(و ) ١٧) (٨٩٢(من غري ريبة، ومسلم 
باب اللعب يف املسجد يوم العيد ونظر النساء لذ :  يف العيدين١٩٥ / ٣، والنسائي ٢٧٠ و ١٦٦

  .١١٦ / ١" مشكل اآلثار " حاوي يف ، والط)٢٥٤" (مسنده " لك، واحلميدي يف 
 وجه أول من حديث يونس بن عبداالعلى، حدثنا ابن ٧٥ورقة " عشرة النساء " وأخرج النسائي يف 

= [ وهب، أخربين بكر بن مضر، عن ابن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن 
[ *  



)٢/١٥١(  

  

  .أن عمر وجدهم يلعبون، فزجرهم: هريرةويف حديث سعيد بن املسيب، عن أيب 
  ).١" (دعهم فإم بنو أرفدة : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ملا هاجر : حدثين موسى بن حممد بن عبدالرمحن، عن ريطة، عن عمرة، عن عائشة، قالت: الواقدي قال
دينة، بعث إلينا زيد بن حارثة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة خلفنا وخلف بناته، فلما قدم امل

بعريين ومخس مئة درهم أخذها من أيب بكر، يشتريان ا ما حنتاج إليه من ) ٢(وأبا رافع، وأعطامها 
  .الظهر

وبعث أبو بكر معهما عبد اهللا بن أريقط الليثي ببعريين أو ثالثة، وكتب إىل ابنه عبد اهللا يأمره أن حيمل 
  .اءأهله أم رومان وأنا وأخيت أمس

  .بتلك الدراهم ثالثة أبعرة] زيد [ فخرجوا، فلما انتهوا إىل قديد، اشترى 
  .مث دخلوا مكة، وصادفوا طلحة يريد اهلجرة بآل أيب بكر

فخرجنا مجيعا، وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة وأم أمين وأسامة، فاصطحبنا مجيعا، حىت 
  مي حمفة فيهابعريي وقدا) ٤(نفر ) ٣(إذا كنا بالبيض 

__________  
يا محرياء أحتبني : دخل احلبش املسجد يلعبون، قال يل؛ عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت = 

نعم، فقام بالباب وجئته، فوضعت ذقين على عاتقه، فأسندت وجهي إىل : أن تنظري إليهم ؟ فقالت
  .أبا القاسم طيبا: ومن قوهلم يومئذ: خده، قالت

: يا رسول اهللا ال تعجل، فقام يل، مث قال: قلت" وحسبك : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال رس
وما يب حب النظر إليهم، ولكين أحببت أن يبلغ النساء : ال تعجل يا رسول اهللا، قالت: حسبك، فقلت

  .مقامه يل، ومكاين منه
  .إسناده صحيح

  .٣٥٥ / ٢" الفتح " كما قال احلافظ يف 
" فإم بنو أرفدة " دون قوله ) ٨٩٣(، وسنده صحيح، وهو يف مسلم ١٩٦ / ٣نسائي أخرجه ال) ١(

هو لقب : وبنو أرفدة بفتح اهلمزة وسكون الراء وكسر الفاء جنس من احلبشة يرقصون، قال ابن االثري
  .هلم
  ".طبقات ابن سعد " وأعطاهم، بزيادة الواو، والتصويب من : يف االصل) ٢(
  . كنانة باحلجازهو من منازل بين) ٣(



  ".فقد " حترفت يف مطبوعة دمشق إىل ) ٤(
[ * ]  

)٢/١٥٢(  

  

  .حىت أدرك بعرينا! واعروساه ! وابنتاه : أمي، فجلت أمي تقول
  ).١(فقدمنا، واملسجد يبىن وذكر احلديث 
رة سنة مخس من اهلجرة، وعمرها رضي اهللا عنها يومئذ اثنتا عش) ٢(شأن االفك كان يف غزوة املريسيع 

  .سنة
أن النيب صلى : فروى محاد بن زيد، عن معمر، والنعمان بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة

  .اهللا عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه
  .فأقرع بيننا يف غزوة املريسيع

  .فخرج سهمي
  ).٣(فهلك يف من هلك 

  .ان يف غزوة املريسيعأن االفك ك: وكذلك ذكر ابن إسحاق والواقدي وغري واحد
أخربين عروة، وابن املسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيداهللا بن عبد اهللا، عن : يونس، عن ابن شهاب

  .حديث عائشة حني قال هلا أهل االفك ما قالوا، فربأها اهللا تعاىل
من حديثها، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من ) ٤(وكل حدثين بطائفة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه، فأيتهن خرج سهمها : التبعض، ق
  خرج ا

__________  
  .، والواقدي ضعيف٦٢ / ٨" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ١(
مسرية يوم، وتسمى غزوة بين ) موضع من ناحية املدينة(هو ماء لبين خزاعة، بينه وبني الفرع ) ٢(

  .، وهو لقب جلذمية بن سعد بن عمرو بطن من بين خزاعةاملصطلق
كان حديث االفك يف غزوة : وقال النعمان بن راشد، عن الزهري: ٣٣٣ / ٧يف البخاري ) ٣(

من طريق محاد بن زيد، عن النعمان بن " الدالئل " وصله اجلوزقي والبيهقي يف : املريسيع، وقال احلافظ
  .ة فذكر قصة االفك يف غزوة املريسيععن عائش...راشد، ومعمر عن الزهري

  .وما يف االصل رواية أمحد" طائفة " يف البخاري ومسلم ) ٤(
[ * ]  



)٢/١٥٣(  

  

  .معه
) ١(فأقرع بيننا يف غزوة غزاها، فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما نزل احلجاب، وأنا أمجل يف هودج 

لم من غزوته تلك، وقفل ودنونا من وأنزل فيه، فسرنا، حىت إذا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  .املدينة، آذن ليلة بالرحيل

  .، فمشيت حىت جاوزت اجليش)٢(فقمت حينئذ 
قد انقطع، فالتمسته، وحبسين ) ٣(فلما قضيت حاجيت، أقبلت إىل رحلي، فإذا عقد يل من جزع ظفار 

 على بعريي، وهم ، فاحتملوا هودجي، فرحلوه)٤(التماسه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون يب 
  .من الطعام) ٦(، إمنا يأكلن العلقة )٥(حيسبون أين فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا مل يثقلهن اللحم 

فلم يستنكروا خفة احململ حني رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا اجلمل وساروا، فوجدت 
  .عقدي بعد ما استمر اجليش

  .فجئت منازهلم وليس ا داع وال جميب
  .مرتيل الذي كنت فيه، وظننت أم سيفقدوين فريجعون إيل) ٧(فأممت 

  .فبينا أنا جالسة غلبتين عيين، فنمت
وكان صفوان بن املعطل السلمي، مث الذكواين، من وراء اجليش، فأدجل، فأصبح عند مرتيل، فرأى سواد 

  إنسان نائم، فأتاين، فعرفين حني
__________  

  ".هودجي " سند يف البخاري ومسلم وامل) ١(
  ".حني أذنوا بالرحيل " يف البخاري ومسلم واملسند ) ٢(
  .قرية باليمن: خرز مياين، وظفار: اجلزع) ٣(
  وهو: يرحلون يل، قال: هي رواية معمر، وحكى النووي عن أكثر نسخ صحيح مسلم) ٤(

ودج الذي فيه بالرحل وضعها وهي يف اهلودج، فشبهت اهل: بالباء أجود، الن املراد: أجود، وقال غريه
  .الذي يوضع على البعري

  .سقطت من مطبوعة دمشق" خفافا مل يثقلهن اللحم " مجلة ) ٥(
  .كل ما يتبلغ به من العيش، وهي من الطعام اليسري منه: العلقة بضم العني) ٦(
  ".فأقمت " قصدت، وقد حترفت يف مطبوعة دمشق إىل : أممت) ٧(

[ * ]  



)٢/١٥٤(  

  

  .اين قبل احلجابرآين، وكان ير
  .فاسترجع، فاستيقظت باسترجاعه حني عرفت

فخمرت وجهي جبلبايب، واهللا ما كلمين كلمة، وال مسعت منه كلمة غري استرجاعه، فأناخ راحلته، فوطئ 
  .على يديها فركبتها

من يف حنر الظهرية، فهلك ) ٢(حىت أتينا اجليش بعدما نزلوا موغرين ] الراحلة ) [ ١(فانطلق يقود يب 
  ).٣(هلك يف، وكان الذي توىل كرب االفك عبد اهللا بن أيب ابن سلول 

فقدمنا املدينة، فاشتكيت شهرا، والناس يفيضون يف قول أهل االفك وال أشعر بشئ من ذلك، ويريبين 
يف وجعي أين ال أعرف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حني ) ٤(

وال أشعر ] فذلك الذي يريبين [ كيف تيكم ؟ مث ينصرف : علي، فيسلم، مث يقولأشتكي، إمنا يدخل 
  .بالشر، حىت خرجت بعدما نقهت

  .، وهو متربزنا)٥(فخرجت مع أم مسطح قبل املناصع 
كنا ال خنرج إال ليال إىل ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب االول من 

  .ائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخدها عند بيوتناالتربز قبل الغ
فانطلقت أنا وأم مسطح بنت أيب رهم بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أيب بكر الصديق، 

  .وابنها مسطح بن أثاثة بن املطلب
  فأقبلت أنا وهي قبل بييت، قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح يف مرطها،

__________  
  ".يقودين " يف مطبوعة دمشق إىل تصحفت ) ١(
  .وقت القائلة: وهي شدة احلر، وحنر الظهرية: نازلني يف وقت الوغرة: أي) ٢(
هو رأس املنافقني، كان شديد العداوة هللا ورسوله، حسد النيب صلى اهللا عليه وسلم على ما اتاه اهللا ) ٣(

  .ةمن فضله، النه كان يتوقع أن تكون له السيادة على أهل املدين
إذا أومهه وشككه، ويف : رابه، وأرابه: يريبين، بفتح أوله من الريب، وجيوز الضم من الرباعي، يقال) ٤(

  .وهو يريبين" املسند " البخاري ومسلم و 
  .مواضع خارج املدينة كانوا يتربزون فيها: املناصع) ٥(

[ * ]  

)٢/١٥٥(  



  

، أو مل )١(أي هنتاه : ال شهد بدرا ؟ قالتأتسبني رج! بئس ما قلت : فقلت هلا! تعس مسطح : فقالت
  .وما ذاك ؟ فأخربتين اخلرب، فازددت مرضا على مرضي: تسمعي ما قال ؟ قلت

كيف تيكم ؟ : مث قال] فسلم [ فلما رجعت إىل بييت، ودخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .رب من قبلهماأريد أن أستيقن اخل] حينئذ [ أتأذن يل أن آيت أبوي ؟ وأنا : فقلت

  .فأذن يل
هوين عليك، فواهللا لقلما كانت امرأة ! يا بنية : يا أمتاه، ما يتحدث الناس ؟ قالت: فجئت أبوي، فقلت

  .وضيئة عند رجل حيبها هلا ضرائر إال كثرن عليها
  .فبكيت الليلة حىت ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم! وقد حتدث الناس ذا ؟ ! سبحان اهللا : فقلت

  . أصبحت أبكيمث
فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد، حني استلبث الوحي، 

  .يستأمرمها يف فراق أهله
: فأما أسامة، فأشار على رسول اهللا بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم هلم يف نفسه من الود، فقال

  .يا رسول اهللا هلك، وال نعلم إال خريا
  .مل يضيق اهللا عليك، والنساء سواها كثري، واسأل اجلارية، تصدقك: أما علي فقالو

  )٢(فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بريرة، 
ال والذي بعثك باحلق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه : أي بريرة، هل رأيت من شئ يريبك ؟ قالت: فقال

  .عن عجني أهلها، فيأيت الداجن، فيأكلهعليها أكثر من أا جارية حديثة السن، تنام ) ٣(
__________  

: يا هذه، وتفتح النون وتسكن، وتضم اهلاء ااالخرة وتسكن، قال جوهري: أي: قال ابن االثري) ١(
يا بلهاء، كأا نسبت إىل قلة معرفة مبكايد الناس : أي: معىن يا هنتاه: هذه اللفظة ختتص بالنداء وقيل

  .وشرورهم
 ؟ ؟ ٢٦٨ / ٣" زاد املعاد " ة بريرة هنا، وهم من بعض الرواة نبه عليه ابن القيم، يف كون اجلاري) ٢(

  .٤٨ص " االجابة " مؤسسة الرسالة بتحقيقنا، واخذه عنه الزركشي يف 
  .عيبه: أي) ٣(

[ * ]  

)٢/١٥٦(  

  



يا : " لى املنربفقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاستعذر من عبد اهللا بن أيب ابن سلول، فقال وهو ع
أذاه يف أهل بييت، فواهللا ما علمت على أهلي ) ٢(من رجل قد بلغين ) ١(معشر املسلمني، من يعذرين 

  ".إال خريا، ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا وما كان يدخل على أهلي إال معي 
، ضربت عنقه، وإن كان من يا رسول اهللا، أنا أعذرك منه، إن كان من االوس: فقام سعد بن معاذ، فقال

  .إخواننا من اخلزرج، أمرتنا، ففعلنا أمرك
احلمية، ) ٣( وهو سيد اخلزرج، وكان قيل ذلك رجال صاحلا، ولكن احتملته -فقام سعد بن عبادة 

  .ال تقتله، وال تقدر على قتله! كذبت لعمر اهللا ]: السعد [ فقال 
لعمر اهللا لنقتلنه، فإنك منافق ! كذبت :  فقال- وهو ابن عم سعد بن معاذ -فقام أسيد بن حضري 

  .جتادل عن املنافقني
االوس واخلزرج، حىت مهوا أن يقتتلوا، ورسول اهللا صلى اهللا علي ه وسلم قائم على : احليان) ٤(فتثاور 

  .املنري
  .فلم يزل حيفضهم حىت سكتوا وسكت

، فأصبح أبواي عندي، وقد بكيت فبكيت يومي ذلك وليليت، ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم: قالت
  ).٥(ليلتني ويوما ال أكتحل بنوم، وال يرقأ يل دمع، حىت ظننت أن البكاء فالق كبدي 

، فجلست تبكي ]فأذنت هلا [ فبينما مها جالسان عندي، وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من االنصار، 
  ه وسلم، فسلم، مثمعي، فبينما حنن على ذلك، دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا علي

__________  
من ينصرين، : معناه: من يقوم بعذري إن جازيته على قبيح فعاله، وسوء ما صدر منه، وقيل: أي) ١(

  .الناصر: والعذير
  ".يلحق " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .أغضبته، ويف رواية معمر عند مسلم: أي) ٣(
  .محلته على اجلهل: ، أي"اجتهلته " 
  .با، وتناهضا للرتاع والعصبيةتواث: أي) ٤(
  .وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي: يف مسلم وأمحد) ٥(

[ * ]  

)٢/١٥٧(  

  



  .جلس، ومل جيلس عندي منذ قيل يل ما قيل، ولقد لبث شهرا ال يوحى إليه يف شأين شئ
ئة، فسيربئك أما بعد، يا عائشة، فإنه قد بلغين عنك كذا وكذا، فإن كنت بري: " فتشهد، مث قال: قالت

اهللا، وإن كنت أملمت بذنب، فاستغفري اهللا، وتويب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب، تاب اهللا 
  ".عليه 

: أجب رسول اهللا فيما قال، قال: فلما قضى مقالته، قلص دمعي حىت ما أحس منه قطرة، فقلت اليب
  .واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه : أجييب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالت: فقلت المي
إين واهللا لقد علمت، لقد مسعتم : وأنا يومئذ حديثة السن ال أقرأ كثريا من القرآن) ١(وسلم، فقلت 

 واهللا يعلم أين بريئة - إين بريئة: هذا احلديث حىت استقر يف أنفسكم، وصدقتم به، فلئن قلت لكم) ٢(
   ال تصدقوين-

  .بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، واهللا يعلم أين بريئة، لتصدقين
) * [ فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون: * (واهللا ما أجد يل ولكم مثال إال قول أيب يوسف

   ].١٨: يوسف
ولكن واهللا ما ؛ بربأيت ) ٣( تعاىل يربئين مث حتولت، فاضطجعت على فراشي، وأنا أعلم أين بريئة، وأن اهللا

ظننت أن اهللا يرتل يف شأين وحيا يتلى، ولشأين كان يف نفسي أحقر من أن يتكلم اهللا يف بأمر يتلى، 
  .ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم رؤيا يربئين اهللا ا

   عليه وسلم، وال خرج أحد من أهل البيت،رسول اهللا صلى اهللا) ٤(فواهللا ما قام : قالت
__________  

  .إىل هنا سقط من املطبوع...المي: من قوله) ١(
  .وهي رواية مسلم وأمحد" أنكم مسعتم : " كذا االصل، وهي رواية البخاري، ويف مطبوعة دمشق) ٢(
  ".مربئي : " يف البخاري ومسلم وأمحد) ٣(
  .فارق، من الرمي، وليس من الروم مبعىن الطلب:  أي"مارام " يف البخاري ومسلم وأمحد ) ٤(

[ * ]  

)٢/١٥٨(  

  

فأخذه ما كان يأخذه من الربحاء، حىت إنه ليتحدر منه مثل اجلمان من العرق، ؛ حىت نزل عليه الوحي 
  .وهو يف يوم شات، من ثقل القول الذي يرتل عليه

" لقد براك اهللا ) ٢(عائشة، أما واهللا يا : " وهو يضحك، كان أول كلمة تكلم ا) ١(فلما سري عنه 



  .قومي إليه: فقالت أمي
  .واهللا ال أقوم إليه، وال أمحد إال اهللا: فقلت

  .العشر اآليات كلها ] ١١: النور) * [ إن الذين جاؤوا باالفك عصبة منكم: * (وأنزل اهللا تعاىل
واهللا ال أنفق على : قرابته وفقرهفلما أنزل اهللا هذا يف براءيت، قال أبو بكر، وكان ينفق على مسطح ل

  .مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة
وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا : * (فأنزلت

   ].٢٢: النور) * [ وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا لكم
  .يغفر اهللا يلبلى واهللا، إين الحب أن : قال

  .واهللا ال أنزعها منه أبدا: فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه، وقال
  .وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري: قالت
من أزواج النيب صلى ) ٣(أمحي مسعي وبصري، ما علمت إال خريا، وهي اليت كانت تساميين : فقالت

، فهلكت فيمن هلك من )٤( فعصمها اهللا بالورع، وطفقت أختها محنة حتارب هلا اهللا عليه وسلم،
  ).٥(أصحاب االفك 

__________  
  .فلما سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سري عنه وهو يضحك: يف رواية البخاري) ١(
  .أما اهللا عزوجل، فقد برأك: يف البخاري ومسلم واملسند) ٢(
تطلب من العلو والرفعة واحلظوة عند النيب : ، من السمو وهو العلو واالرتفاع، أيتعاليين: تساميين) ٣(

  .صلى اهللا عليه وسلم ما أطلب
جتادل هلا وتتعصب، وحتكي ما قال أهل االفك لتنخفض مرتلة عائشة، وتعلو مرتبة أختها : أي) ٤(

  .زينب
= [ * ل النساء بعضهن بعضا، باب تعدي:  يف الشهادات٢٠١، ١٩٨ / ٥أخرجه بطوله البخاري ) ٥(
[  

)٢/١٥٩(  

  

  .وهذا احلديث له طرق عن الزهري
  .ورواه هشام بن عروة، عن أبيه

كنت عند الوليد بن : حدثين أفلح بن عبد اهللا بن املغرية، عن الزهري، قال): ١(قال أبو معشر السندي 
وأن سهمها وسهم أم ) ٢(ق أن ذاك يف غزوة بين املصطل: عبدامللك، فذكر حديث االفك بطوله، وفيه



  .سلمة خرج
  كنت عند الوليد فقال ك الذي توىل: وروى معمر، عن الزهري، قال

  .كربه علي
  .ال: فقلت

  .إن الذي توىل كربه عبد اهللا بن أيب: حدثين سعيد وعروة وعلقمة وعبيداهللا، كلهم مسع عائشة تقول
ومك أبو سلمة، وأبو بكر بن عبد الرمحن، حدثين من ق! سبحان اهللا : فما كان جرمه ؟ قلت: فقال يل

  ).٣(كان مسيئا يف أمري : أما مسعا عائشة تقول
حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة : يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق

  ملا تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القصة اليت نزل: قالت
__________  

:  يف تفسري سورة النور٣٦٧، ٣٤٣ / ٨باب حديث االفك، و :  املغازي يف٣٣٥، ٣٣٣ / ٧و = 
 / ٦وقد توسع احلافظ يف شرحه هنا، وأخرجه أمحد ) * لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات* (باب 
و عبد الرزاق يف ) ٣١٧٩(باب حديث االفك، والترمذي : يف التوبة) ٢٧٧٠(، ومسلم ١٩٦، ١٩٤

، ١٦٠ / ٣، البداية البن كثري ٣٠٧، ٢٩٧ / ٢وانظر السرية البن هشام ، )٩٧٤٨" (املصنف " 
  .٢٧٢، ٢٦٨ / ٣، وتفسريه ١٦٤

جنيح بن عبدالرمحن، مشهور بكنيته، وهو ضعيف، وقد حترف يف مطبوعة : أبو معشر السندي امسه) ١(
  .دمشق إىل السدي

  ".يف غزوة بين املصطلق : " سقطت من مطبوعة دمشق مجلة) ٢(
 يف ٣٣٦ / ٧، وأخرجه البخاري ٣٣٧ / ٧" الفتح " رجه عبد الرزاق فيما ذكره احلافظ يف أخ) ٣(

املغازي، من طريق عبد اهللا بن حممد، عن هشام بن يوسف الصنعاين عن معمر، عن الزهري، وذكره 
" يهقي يف  وزاد نسبته إىل ابن املنذر، والطرباين، وابن مردويه، والب٣٢ / ٥" الدر املنثور " السيوطي يف 

  ".الدالئل 
[ * ]  

)٢/١٦٠(  

  

  ).١(ا عذري على الناس، نزل فأمر برجلني وامرأة، ممن كان تكلم بالفاحشة يف عائشة، فجلدوا احلد 
  .وكان رماها ابن أيب، ومسطح، وحسان، ومحنة: قال

له بأبيات ) ٢(دخل حسان بن ثابت على عائشة يشبب : االعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، قال



  .لست كذاك: قالت) ٣(حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من حلوم الغوافل : فيها، فقال
) * والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم: * (تدعني مثل هذا يدخل عليك، وقد أنزل اهللا تعاىل: فقلت

   ].١١: النور[ 
  .وأي عذاب أشد من العمى: قالت

  ).٥(هللا عليه وسلم النيب صلى ا) ٤(كان يرد عن : مث قالت
__________  

برقم " املصنف " إسناده صحيح، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وأخرجه عبد الرزاق يف ) ١(
  .باب حد القذف: كالمها يف احلدود) ٢٥٦٧(وابن ماجه ) ٤٤٧٤(، وأبو داود )٩٧٤٩(

  .يف التفسري وحسنه) ٣١٨١(والترمذي 
إذ ا عرض حببها وذكر حسنها، واملراد ترقيق الشعر : ر بفالنةشبب الشاع: التغزل، يقال: التشبيب) ٢(

: بذكر النساء، وقد يطلق على إنشاء الشعر وإنشاده، وإن مل يكن فيه غزل، كما وقع يف حديث أم معبد
  .ابتدأ يف جوابه: فلما مسع حسان شعر اهلاتف شبب جياوبه، أي

  .يد أا ال تغتاب أحداغرثى، أي مخيصة البطن، ير: ترمى، وقوله: أي: تزن) ٣(
  ).أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا: (وهي استعارة فيها تلميح بقوله تعاىل يف املغتاب

  .مجع غافلة، وهي العفيفة الغافلة عن الشر: والغوافل
  ".على " حترفت يف مطبوعة دمشق إىل ) ٤(
، يف التفسري، ٣٧٤، ٣٧٣ / ٨باب حديث االفك و :  يف املغازي٣٣٨ / ٧أخرجه البخاري ) ٥(

  .باب فضائل حسان بن ثابت: يف فضائل الصحابة) ٢٤٨٨(ومسلم 
وكون حسان على ظاهر هذه الرواية هو الذي توىل كربه مشكل، فقد تقدم أنه عبد اهللا بن أيب ابن أيب 

 " وقد وقع يف رواية أيب حذيفة، عن سفيان الثوري عند أيب نعيم يف: سلول، وهو املعتمد، قال احلافظ
  .وهو ممن توىل كربه، فهذه الرواية أخف إشكاال": املستخرج 

[ * ]  

)٢/١٦١(  

  

كان صفوان بن املعطل قد كثر عليه حسان يف شأن : حدثين حممد بن إبراهيم التيمي، قال: ابن إسحاق
) ١(أمسى اجلالبيب قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد : عائشة، وقال يعرض به

) ٢(ضه صفوان ليلة وهو آت من عند أخواله بين ساعدة، فضربه بالسيف على رأسه، فاستعدوا فاعتر
  .عليه ثابت بن قيس، فجمع يديه إىل عنقه حببل، وقاده إىل دار بين حارثة



ما أعجبك إنه عدا على حسان بالسيف، فواهللا ما أراه إال قد : ماهذا ؟ فقال: فلقيه ابن رواحة، فقال
  .قتله
  .ال: ل علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا صنعت به ؟ فقاله: فقال
واهللا لقد اجترأت، خل سبيله، فسنغدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قنعلمه أمره، : فقال

  .فخلى سبيله، فلما أصبحوا، غدوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فذكروا له ذلك
  .ها أناذا يا رسول اهللا:  فقالأين ابن املعطل ؟ فقام إليه،: فقال
آذاين يا رسول اهللا، وكثر علي، ومل يرض حىت عرض يب يف : ما دعاك إىل ما صنعت ؟ قال: فقال

  .اهلجاء، فاحتملين الغضب، وها أناذا، فما كان علي من حق، فخذين به
  .فأيت به" ادعوا يل حسان بن ثابت : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   يا: "فقال
__________  

وأبقاه االستاذ االبياري كما " عظيم " بدل " أليم " وقع يف االصل خطأ يف اآلية، فقد جاء فيه : تنبيه= 
  .هو ومل يصلحه مع أنه خرج اآلية

يضرب مثال : كنية حسان، والفريعة أمه، وبيضة البلد: سفل الناس، وابن الفريعة: أراد باجلالبيب) ١(
  .والثاين هو املراد هنايف العزة أو الذلة، 

إن سفلة الناس عزوا بعد ذلتهم، وكثروا بعد : ومعىن قول حسان: ٨٥ / ٢قال االزهري يف التهذيب 
  .قلتهم

وابن الفريعة الذي كان ذا ثروة وثراء، فقد أخر عن كرمي شرفه وسؤدده، واستبد باالمر دونه، فهو 
   بالفالة فال حتضنها،مبرتلة بيضة البلد اليت تبيضها النعامة، مث تتركها

  .فتبقى تريكة بالفالة
  .فتعدوا: وهي النصرة واملعونة ويف االصل: استنصروه واستعانوا به، من العدوى: أي) ٢(

[ * ]  

)٢/١٦٢(  

  

  .حسان
 يا حسان، أحسن فيما -تنفست عليهم :  يقول-على قومي أن هداهم اهللا لالسالم ) ١(أتشوهت 
  ".أصابك 

  .اهللاهي لك يا رسول : قال



  .فأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم سريين القبطية
فولدت له عبدالرمحن، وأعطاه أرضا كانت اليب طلحة، تصدق ا أبو طلحة على رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم
من احملصنات غري ذات *  حرة - وليغفر لك اهللا -رأيتك : وقال حسان يف عائشة؛ قال ابن إسحاق 

بك * وتصبح غرثى من حلوم الغوافل وإن الذي قد قيل ليس بالئق * ما تزن بريبة غوائل حصان رزان 
فال رفعت سوطي إيل أناملي * فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم ) ٢(ال دهر بل قيل امرئ متماحل 

قصارا * آلل رسول اهللا زين احملافل وإن هلم عزا يرى الناس دونه * وكيف وودي ما حييت ونصريت 
كرام املساعي جمدهم غري زائل مهذبة قد طيب *  التطاول عقيلة حي من لؤي بن غالب وطال العز كل

حدثين أخي، عن سليمان بن بالل، عن : ابن أيب أويس) ٣(وطهرها من كل سوء وباطل * اهللا خيمها 
  يا رسول اهللا، أرأيت لو أنك: قلت: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت

__________  
  .كرت وتقيحت هلم ؟ وجعل صلى اهللا عليه وسلم االنصار قومه لنصرم إياهأتن: أي) ١(

  ".أتشوفت : " وقد حترفت يف املطوبع إىل
  .بالئط، وهو الالزق أيضا: الزق، ويف الديوان والسرية: الئق) ٢(

  :املتماكر، ورواية الشطر الثاين يف السرية: واملتماحل
  .ولكنه قول امرئ يب ما حل

  .اكرامل: واملاحل
  .٣٠٦، ٣٠٤ / ٢الطبع، وانظر اخلرب بطوله مع الشعر يف سرية ابن هشام : اخليم) ٣(

[ * ]  

)٢/١٦٣(  

  

: " نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة مل يؤكل منها، فأيهما كنت ترتع بعريك ؟ قال
  .فأنا هي: قالت" الشجرة اليت مل يؤكل منها 

  ).١(ليه وسلم مل يتزوج بكرا غريها تعين أن رسول اهللا صلى اهللا ع
: قالت عائشة رضي اهللا عنها: عن أيب سعد، عن عبدالرمحن بن االسود، عن أبيه، قال: سفيان بن عيينة

  .هذه زوجتك: ما تزوجين النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أتاه جربيل بصوريت، وقال
  .فتزوجين، وإين جلارية علي حوف

  ).٢(اء وإين لصغرية وملا تزوجين، وقع علي احلي



  .تفرد به أبو سعد، وهو سعيد بن املرزبان البقال، لني احلديث
  .شئ يشد يف وسط الصيب ن سيور: واحلوف

: حيىي بن ميان، عن الثوري، عن إمساعيل بن أمية، عن عبد اهللا بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت
  .يب يف شوالتزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شوال، وأعرس 

  ).٣(فأي نسائه كان أحظى عنده مين 
  .وكانت العرب تستحب لنسائها أن يدخلن على أزواجهن يف شوال

__________  
  .عبد احلميد: باب نكاح االبكار، واسم أخي إمساعيل:  يف النكاح١٠٤ / ٩أخرجه البخاري ) ١(
ا هنا، فقد ضعفه بأيب سعد البقال، ، وصححه، ووافقه الذهيب هناك، أم٩ / ٤" املستدرك " هو يف ) ٢(

: لني احلديث، وقال البخاري: ضعيف احلديث متروك، وقال أبو زرعة: وهو احلق، فقد قال الفالس
  :ال حيتج حبديثه، وقال النسائي: منكر احلديث، وقال أبو حامت

حيىي ) ٣ (:ضعيف مدلس": التقريب " ليس بثقة وال يكتب حديثه، وقال احلافظ يف : ضعيف، وقال مرة
باب استحباب : يف النكاح) ١٤٢٣(بن ميان صدوق خيطى كثريا، لكنه متابع، فقد أخرجه مسلم 

باب بناء الرجل :  يف النكاح١٤٥ / ٢التزوج والتزويج يف شوال واستحباب الدخول فيه، والدارمي 
يف ) ١٩٩٠(، وابن ماجة ٥٩ / ٨، وابن سعد ٢٠٦، ٥٤ / ٦" املسند " بأهله يف شوال، وأمحد يف 

التزويج يف شوال، من :  يف النكاح باب٧٠ / ٦باب مىت يستحب البناء بالنساء، والنسائي : النكاح
  .طرق عن سفيان به

  .وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها يف شوال: وفيه عندهم
[ * ]  

)٢/١٦٤(  

  

صلى اهللا عليه ما غرت على امرأة ما غرت على خدجية من كثرة ماكان رسول اهللا : وقالت عائشة
  ).١(وسلم يذكرها 

أن تغار رضي اهللا عنها من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النيب صلى ) ٢(وهذا من أعجب شئ : قلت
اهللا عليه وسلم بعائشة مبديدة، مث حيميها اهللا من الغريه من عدة نسوة يشاكنها يف النيب صلى اهللا عليه 

  .اهللا عليه وسلم، لئال يتكدر عيشهماوسلم، فهذا من الطاف اهللا ا وبالنيب صلى 
  .ولعله إمنا خفف أمر الغرية عليها حب النيب صلى اهللا عليه وسلم هلا وميله إليها

  .فرضي اهللا عنها وأرضاها



دخلت امرأة سوداء على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأقبل : معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة
  .عليها
إا كانت تدخل على : " فقال! ، أقبلت على هذه السوداء هذا االقبال يا رسول اهللا: فقلت: قالت

  ).٣" (خدجية، وإن حسن العهد من االميان 
__________  

 يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم باب تزويج النيب صلى ١٠٢ / ٧أخرجه البخاري ) ١(
ابة، باب فضائل خدجية، والترمذي يف فضائل الصح) ٢٤٣٥(اهللا عليه وسلم خدجية وفضلها، ومسلم 

)٣٨٧٥.(  
سبب الغريه ما كانت تسمعه من ثناء رسول اهللا : علق الشوكاين رمحه اهللا على هذا املوطن فقال) ٢(

  .صلى اهللا عليه وسلم على خدجية، وتفخيمه لنشأا كما سبق يف ترمجتها رضي اهللا عنها، فال عجب إذن
  .رجاله ثقات وهو يف املصنف) ٣(

 من طريق صاحل بن رستم، عن ابن أيب ١٦، ١٥ / ١" املستدرك " رجه أيضا بنحوه احلاكم يف وأخ
جاءت عجوز إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو عندي، فقال هلا رسول اهللا : مليكة، عن عائشة قالت

 أنتم كيف بل أنت حسانة املزنية كيف: أنا جثامة املزنية، فقال: من أنت ؟ قالت: صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول : خبري، بأيب أنت وأم ي يا رسول اهللا، فلما خرجت، قلت: حالكم ؟ كيف كنتم بعدنا ؟ قالت

إا كانت تأتينا زمن خدجية، وإن حسن العهد من : اهللا تقبل على هذه العجوز هذا االقبال ؟ قال
  .االميان

 خيرج له البخاري إال تعليقا، وصححه على شرط الشيخني، ووافقه الذهيب، مع أن صاحل بن رستم مل
" صاحل احلديث، فمثله يكون حديثه ؟ ؟ وانظر : وقد ارتضى املصنف يف امليزان مقالة االمام أمحد فيه

  .٣٦٥ / ١٠" فتح الباري 
[ * ]  

)٢/١٦٥(  

  

قدسي أخربنا االمام أبو حممد عبد اهللا بن أمحد امل): ١(أخربنا أبو الفداء إمساعيل بن عبدالرمحن املعدل 
سنة ست عشرة وست مئة، أخربنا هبة اهللا ابن احلسن الدقاق، أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن علي بن 

حطنا ): ٤(حدثنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز : بن حممد املعدل، قال) ٣(، حدثنا علي )٢(زكري 
لقاسم بن حممد، عن حدثنا ا: حدثنا حممد بن عبد اهللا االنصاري، عن ابن عون: بن نصر) ٥(سعدان 

من زعم أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم رأى ربه، فقد أعظم الفرية : عائشة رضي اهللا عنها، أا قالت



  ).٦(على اهللا تعاىل، ولكنه رأى جربيل مرتني يف صورته، وخلقه سادا ما بني االفق 
__________  

  ".املعول " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".زكريا " شق ودار املعارف إىل حترف يف مطبوعة دم) ٢(
  ".إمساعيل " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".الرازي " حترف يف مطبوعة دمشق إىل ) ٤(
  ".معدان " حترف يف مطبوعة دمشق إىل ) ٥(
 من طريق ابن أيب عدي، عن داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن مسروق ٢٤١ / ٦وأخرجه أمحد ) ٦(

ولقد رآه نزلة ) * * (ولقد رآه باالفق املبني: * (أليس اهللا يقول:  قلت:كنت عند عائشة، قال: قال
إمنا ذاك جربيل : فقال: أنا أول هذه االمة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنهما: قالت) * أخرى

 مل يره يف صورته اليت خلق عليها إال مرتني، رآه منهبطا من السماء إىل االرض، سادا عظم خلقه ما بني
) ولقد رآه نزلة أخرى* (يف االميان، باب معىن قوله عزوجل ) ١٧٧(السماء واالرض، وأخرجه مسلم 

قلت :  من طريق الشعيب، عن مسروق قال٤٦٩، ٤٦٦ / ٨من طريق الشعيب به، وأخرجه البخاري * 
مما ) لفزعقام من ا: أي(لقد قف شعري : يا أمتاه، هل رأى حممد ربه ؟ فقالت: " لعائشة رضي اهللا عنها

  .قلت أين أنت من ثالث ؟ من حدثكهن فقد كذب، مث قرأت
وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال ) * * (ال تدركه االبصار وهو يدرك االبصار وهو اللطيف اخلبري* (

وما تدري نفس : * (ومن حدثك أنه يعلم ما يف غد فقد كذب، مث قرأت) * وحيا أو من وراء حجاب
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من : * (ن حدثك أنه كتم فقد كذب، مث قرأتوم) * ماذا تكسب غدا

  .اآلية) * ربك
  .ولكن رأى جربيل عليه السالم يف صورته مرتني

  .يف التفسري، من طريق سفيان، عن جمالد، عن الشعيب) ٣٢٧٨(وأخرجه الترمذي 
[ * ]  

)٢/١٦٦(  

  

  .هذا حديث صحيح االسناد
  ).١(ن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى اهللا تعاىل بعينيه ومل يأتنا نص جلي بأ

وهذه املسألة مما يسع املرء املسلم يف دينه السكوت عنها، فأما رؤية املنام، فجاءت من وجوه متعددة 
  .مستفيضة، وأما رؤية اهللا عيانا يف اآلخرة، فأمر متيقن تواترت به النصوص



  .امجع أحاديثها الدارقطين والبيهقي وغريمه
دخل عيينة بن حصن على : أبو احلسن املدائين، عن يزيد بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعنده عائشة، وذلك
" هذه عائشة بنت أيب بكر : " من هذه احلمرياء يا رسول اهللا ؟ قال: قبل أن يضرب احلجاب، فقال

  ".ال : " نساء ؟ قالأفال أنزل لك عن أمجل ال: قال
  ".هذا االمحق املطاع يف قومه : " من هذا يا رسول اهللا ؟ قال: فلما خرج، قالت عائشة

  .، وما أسلم عيينة إال بعد نزول احلجاب)٢(هذا حديث مرسل، ويزيد متروك 
  ).٣(يا محرياء، مل يصح : إن كل حديث فيه: وقد قيل

  وأوهى ذلك
__________  

" فتح الباري "  طبع مؤسسة الرسالة بتحقيقنا، و ٣٧، ٣٦ / ٣ألة يف زاد املعاد انظر تفصيل املس) ١(
٤٦٩، ٤٦٦ / ٨.  
ليس بثقة، وقال علي بن : منكر احلديث، وقال حيىي: قال البخاري وغريه: قال املؤلف يف ميزانه) ٢(

  .ضعيف: متروك، وقال الدارقطين: املديين، ضعيف، ورماه مالك بالكذب، وقال النسائي وغريه
 من حديث يونس ابن ١ / ٧٥ورقة " عشرة النساء " يف هذه الكلية نظر، فقد أخرج النسائي يف ) ٣(

عبداالعلى، حدثنا ابن وهب، أخربين بكر بن مضر، عن ابن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة 
: سجد يلعبون، قال يلدخل احلبشة امل: بن عبدالرمحن، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

نعم، فقام بالباب، وجئته، فوضعت ذقين على عاتقه، : يا محرياء، أحتبني أن تنظري إليهم ؟ فقلت
  = [ * ]أبا القاسم طيبا، فقال رسول : ومن قوهلم يومئذ: فأسندت وجهي إى خده، قالت

)٢/١٦٧(  

  

  ).١" (يا محرياء فإنه يورث الربص ال تفعلي : " تشميس املاء، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم هلا
  .فإنه خرب موضوع

رجل أمحر : " هي البيضاء بشقرة، وهذا نادر فيهم، ومنه يف احلديث: واحلمراء، يف خطاب أهل احلجاز
  يريد القائل أنه يف لون املوايل الذين سبوا من نصارى الشام) ٢" (كأنه من املوايل 
  .والروم والعجم

فالن أبيض، فإم يريدون احلنطي اللون حبلية سوداء، فإن كان يف لون أهل : مث إن العرب إذا قالت
  .أسود، وكذا كل من غلب عليه السواد: أمسر وآدم، وإن كان يف سواد التكرور، قالوا: اهلند، قالوا



  .أسود، أو شديد االدمة: قالوا
  ).٣" (بعثت إىل االمحر واالسود : " ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .أن بين آدم ال ينفكون عن أحد االمرين: معىن ذلكف
  وكل

__________  
ال : حسبك فقلت: يا رسول اهللا ال تعجل، فقام يل مث قال: حسبك، قلت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم= 

وما يب حب النظر إليهم، ولكين أحببت أن يبلغ النساء مقامه يل ومكاين : تعجل يا رسول اهللا، قالت
إسناده صحيح، ومل أر يف حديث صحيح ذكر احلمرياء إال : ٣٥٥ / ٢" الفتح " فظ يف منه، قال احلا

وذكر يل شيخنا ابن كثري، عن شيخه أيب : ١ / ٢٠، و ٢ / ١٩يف هذا، وقال الزركشي يف املعترب 
  .كل حديث فيه ذكر احلمرياء باطل إال حديثا يف الصوم يف سنن النسائي: احلجاج املزي أنه كان يقول

  .وذكر احلديث السابق...دخل احلبشة املسجد...وحديث آخر يف النسائي: قلت
 من طريق خالد بن إمساعيل املخزومي، عن هشام بن ٦ / ١والبيهقي ) ١٤(أخرجه الدارقطين ص ) ١(

  .أسخنت ماء لرسول اهللا يف الشمس ليغتسل به: عروة عن أبيه، عن عائشة قالت
خالد بن إمساعيل متروك، وقال ابن : قال الدارقطين"  يورث الربص يا محرياء ال تفعلي فإنه: " فقال يل
  .ال جيوز االحتجاج به حبال: يضع احلديث على ثقات املسلمني، وقال ابن حبان: عدي

باب ندب من حلف ميينا فرأى :  يف االميان٤٦٣ / ١١قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري ) ٢(
ليكفر عن ميينه، من حديث أيوب، عن أيب قالبة، والقاسم غريها خريا منها، فليأت الذي هو خري و

  .التميمي، عن زهدم، عن أيب موسى االشعري
يف أول املساجد من حديث جابر بن ) ٥٢١(رقم " صحيحه " قطعة من حديث أخرجه مسلم يف ) ٣(

 كل نيب أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي، كان: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبد اهللا قال
= [ * يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل كل أمحر وأسود، وأحلت يل الغنائم، وجعلت يل االرض طيبة 

[  

)٢/١٦٨(  

  

  .لون ذا االعتبار يدور بني السواد والبياض، الذي هو احلمرة
اهللا أن رسول اهللا صلى : حدثنا عباد بن عباد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة): ١" (مسنده " أمحد يف 

وكيف تعرف : " قالت" إين أعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت : " عليه وسلم كان يقول هلا
  .يا حممد: إذا غضبت قلت: " ؟ قال



  ".يا رسول اهللا : وإذا رضيت قلت
إين العلم إذا : " اليب أسامة، عن هشام بلفظ" الصحيحني " هذا حديث غريب، واحملفوظ ما أخرجا يف 

إذا كنت عين راضية، : " وكيف يا رسول اهللا ؟ قال: قالت"  وإذا كنت علي غضىب كنت عين راضية
  .ال ورب حممد: قلت

  ).٢(أجل واهللا، ما أهجر إال امسك : قلت" ال ورب إبراهيم : وإذا كنت علي غضىب، قلت
  .تابعه علي بن مسهر

  ).٣(وأخرج النسائي حديث علي 
ستعارت قالدة يف سفر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أا ا: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

  .فانسلت منها
  .الصلصل: وكان ذلك املكان يقال له

  .فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فطلبوها حىت وجدوها
  وحضرت الصالة، ومل

__________  
ني يدي مسرية طهورة ومسجدا، فأميا رجل أدركته الصالة، صلى حيث كان، ونصرت بالرعب ب= 

، وعن أيب موسى ٣٠١، ٢٥٠ / ١ويف الباب عن ابن عباس عند أمحد " شهر، وأعطيت الشفاعة 
، ١٤٨، ١٤٥ / ٥ وأمحد ٢٢٤ / ٢، وعن أيب ذر عند الدارمي ٤١٦ / ٤االشعري عنده أيضا 

١٦٢.  
ثقة : قريب، وعباد بن عباد هو ابن حبيب بن املهلب االزدي العتكي، قال احلافظ يف الت٣٠ / ٦) ١(

  .وباقي رجاله ثقات؛ رمبا وهم، أخرج حديثه اجلماعة 
  .باب غرية النساء ووجدهن:  يف النكاح٢٨٥ / ٩أخرجه البخاري ) ٢(

  .يف فضائل الصحابة، باب فضل عائشة) ٢٤٣٩(ومسلم 
ري أن النسائي أخرج حديث علي بن مسهر املتقدم، وقد التبس على االستاذ االفغاين املعىن فغ: أي) ٣(

وأخرج النسائي حديثا على هشام بن عروة عن : مث وصله مبا بعده، فقال" حديثا " إىل " حديث " لفظة 
  ..[ * ]أبيه

)٢/١٦٩(  

  



  .يكن معهم ماء، فصلوا بغري وضوء
  .فأنزل اهللا آية التيمم

 لك فيه جزاك اهللا خريا، فواهللا ما نزل بك أمر قط تكرهينه إال جعل اهللا: فقال هلا أسيد ابن احلضري
  .خريا

  ).١(رواه ابن منري، وعلي بن مسهر عنه 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : مالك، عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت

وسلم يف بعض أسفاره، حىت إذا كنا بالبيداء أو بذات اجليش، انقطع عقدي، فأقام رسول اهللا صلى اهللا 
  .وأقام الناس معه وليسوا على ماءعليه وسلم على التماسه، 

  .فأتى الناس أبا بكر رضي اهللا عنه
: قالت! ما ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول اهللا وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء : فقالوا

فعاتبين أبو بكر، فقال ما شاء اهللا أن يقول، وجعل يطعن بيده يف خاصريت، فال مينعين من التحرك إال 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم على فخذيمكان 

  .فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أصبح على غري ماء
  .فأنزل اهللا آية التيمم، فتيمموا

فبعثنا البعري الذي : قالت! ما هذا بأول بركتكم يا آل أيب بكر : فقال أسيد بن حضري وهو أحد النقباء
  .كنت عليه، فوجدنا العقد حتته

  ).٢ (متفق عليه
__________  

 / ٦باب إذا جيد ماء وال ترابا، وأمحد :  يف الطهارة٣٧٣ / ١رواية ابن منري أخرجها البخاري ) ١(
إىل جعفر الفريايب يف كتاب " الفتح " ، ورواية علي بن مسهر نسبها احلافظ يف )٩٦٤٠(، والطربي ٥٧

  .الطهارة له، وأخرجها ابن عبد الرب من طريقه
) ٣٦٧(باب استعارة الثياب للعروس وغريها، ومسلم :  يف النكاح١٩٦ / ٩ أيضا وأخرجه البخاري

   /١والبيهقي ) ٥٦٨(وابن ماجه ) ١٠٨(
باب استعارة القالئد، وأبو داود :  يف اللباس٢٧٨ / ١٠ من طريق أيب أسامة عن هشام، و ٢١٤

سفيان الثوري عن من طريق ) ١٦٥(من طريق عبدة عن هشام، وأخرجه احلميدي يف مسنده ) ٣١٧(
  .هو جبل عند ذي احلليفة: قال البكري: هشام والصلصل

 ٢٠٥ / ٨ يف التيمم و ٣٦٥ / ١ بشرح السيوطي، وأخرجه البخاري ٧٤ / ١" املوطأ " هو يف ) ٢(
 يف احلدود، ١٥٤ / ١٢ يف النكاح، و ٣٠٠ / ٩ يف فضائل الصحابة و ٢٦ / ٧يف التفسري، و 

  . التيممباب: يف احليض) ٣٦٧(ومسلم 



  .سقط من مطبوعة دمشق" متفق عليه " ولفظ 
[ * ]  

)٢/١٧٠(  

  

عبد اهللا بن الزبري، عن ) ١(حدثنا حيىي بن عباد ابن : من طريق حممد بن إسحاق" مسند أمحد " ويف 
أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كنا بتربان بلد بينه وبني : أبيه، عن عائشة، قالت

 بريد وأميال، وهو بلد الماء به وذلك من السحر، انسلت قالدة من عنقي، فوقعت، فحبس علي املدينة
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال لتماسها حىت طلع الفجر، وليس مع القوم ماء

  .فلقيت من أيب ما اهللا به عليم من التعنيف والتأفيف
  .يف كل سفر للمسلمني منك عنا وبالء: وقال

  . الرخصة يف التيمم، فتيمم القوم، وصلوافأنزل اهللا
ماذا جعل ! واهللا ما علمت يا بنية إنك ملباركة : يقول أيب حني جاء من اهللا من الرخصة للمسلمني: قالت

  ).٢(اهللا للمسلمني يف حبسك إياهم من الربكة واليسر 
استأذن : بن بشري، قالبن حريث، عن النعمان ) ٣(حدثنا يونس بن أيب إسحاق، عن العيزار : أبو نعيم

يا بنت فالنة، ترفعني : أبو بكر على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا عائشة ترفع صوا عليه، فقال
  .فحال النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبينها! صوتك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أمل تريين حلت بني الرجل وبينك : " مث خرج أبو بكر، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يترضاها، وقال
."  

  مث استأذن أبو بكر مرة
  .أشركاين يف سلمكما كما أشركتماين يف حربكما: أخرى، فسمع تضاحكهما، فقال

  والنسائي من طريق حجاج بن حممد، عن يونس) ٤(أخرجه أبو داود 
__________  

  ".عباد بن " سقط من املطبوع ) ١(
  .، وإسناده قوي٢٧٢ / ٦" املسند " هو يف ) ٢(

  .فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث
  .حترف يف املواطن االربعة يف مطبوعة دمشق إىل العرار) ٣(
  .باب ما جاء يف املزاح، وإسناده قوي: يف االدب) ٤٩٩٩(رقم ) ٤(

[ * ]  



)٢/١٧١(  

  

  .حنوه
  .عن أبيه، عن أيب إسحاق، عن العيزار، عن النعمان: لكنه قال

  .عن يونس، عن أبيه، فأسقط العيزار) ١(ي ورواه عمرو العنقز
عن وكيع، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن العيزار بن حريث، ) ٢" (مسنده " وروى حنوه أمحد يف 

  .عن النعمان
بعثين عبد اهللا بن عمرو : أخربين أبو قيس موىل عمرو، قال: موسى بن علي بن رباح، مسعت أيب يقول

  ].ال : [ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل وهو صائم ؟ فإن قالتسلها أكان رسول : إىل أم سلمة
  .إن عائشة خترب الناس أنه كان يقبل وهو صائم: فقل

  ).٣(لعله أنه مل يكن يتمالك عنها حبا، أما إياي، فال : فقالت
ء حدثنا أبو شداد، عن جماهد، عن أمسا: حدثنا يونس االيلي: حدثنا عثمان بن عمر": مسنده " أمحد يف 

كنت صاحبة عائشة اليت هيأا وأدخلتها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بنت عميس، قالت
  .ومعي نسوة، فما وجدنا عنده قرى إال قدحا من لنب

  .فشرب منه، مث ناوله عائشة
  فاستحيت اجلارية،

  .ال تردي يد رسول اهللا، خذي منه: فقلنا
  .فأخذت منه على حياء، فشربت

  ".يل صواحبك ناو: " مث قال
  .ال نشتهيه: فقلنا
  :يا رسول اهللا، إن قالت إحدانا لشئ تشتهيه: فقلت" ال جتمعن جوعا وكذبا : فقال

__________  
بينهما نون ساكنة وبالزاي، وهو عمرو بن حممد العنقزي الكويف ثقة من ؛ بفتح العني والقاف ) ١(

  ".العبقي " رف إىل التاسعة، وقد حترف يف مطبوعة دمشق ومطبوعة دار املعا
  .، وإسناده صحيح٢٧٢، ٢٧١ / ٤) ٢(
  .، وسنده جيد٣١٧ و ٢٩٦ / ٦أخرجه أمحد ) ٣(

[ * ]  

)٢/١٧٢(  



  

  ).٢" (إن الكذب يكتب، حىت تكتب الكذيبة كذيبة : " أيعد ذلك كذبا ؟ قال) ١(ال تشتهيه 
  .هذا حديث منكر ال نعرفه إال من طريق أيب شداد، وليس باملشهور

  . عنه ابن جريج أيضاقد روى
مث هو خطأ، فإن أمساء، كانت وقت عرس عائشة باحلبشة مع جعفر بن أيب طالب، وال نعلم اهد مساعا 

  ).٣(عن أمساء، أو لعلها أمساء بنت يزيد، فإا روت عجز هذا احلديث 
ت حىت ما علم: قالت عائشة: زكريا بن أيب زائدة، عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة، قال

أحسبك إذا قلبت : دخلت علي زينب بغري إذن وهي غضىب، مث قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .؟ مث أقبلت علي، فأعرضت عنها) ٤(لك بنية أيب بكر ذريعتيها 

  دونك: " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .ال أشتهيه": املسند " يف املطبوع من ) ١(
  .٤٣٨ / ٦" املسند ) " ٢(
وفيه شهر بن حوشب، وقد رواه أمحد ) ٣٢٩٨(، وابن ماجه ٤٥٣ و ٤٥٢ / ٦" املسند " انظر ) ٣(

   مطوال من طريق أيب اليمان، أخربنا شعيب، حدثين عبد اهللا بن أيب حسني،٤٥٨ / ٦أيضا 
ا، حدثين شهر بن حوشب أن أمساء بنت يزيد بن السكن إحدى نساء بين عبد االشهل دخل عليها يوم

إين قينت عائشة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث جئته، : ال أشتهيه، فقالت: فقربت إليه طعاما، فقال
فدعوته جللوا، فجاء فجلس إىل جنبها، فأيت بعس لنب، فشرب، مث ناوهلا النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

د النيب صلى اهللا عليه وسلم، خذي من ي: فانتهرا، وقلت هلا: فخفضت رأسها، واستحيت، قالت أمساء
يا : فقلت: فأخذت، فشربت شيئا، مث قال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطي تربك، قالت أمساء: قالت

فجلست، : رسول اهللا، بل خذه، فاشرب منه، مث ناولنيه من يدك، فأخذ، فشرب منه، مث ناولنيه، قالت
يت الصيب منه مشرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث مث وضعته على ركبيت، مث طفقت أديره، وأتبعه بشف

ال جتمعن جوعا وكذبا " ال نشتهيه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ناوليهن، فقلن: قال لنسوة عندي
."  
الذريعة تصغري الذراع وحلوق اهلاء فيها لكوا مؤنثة، مث ثنتها مصغرة، وأرادت به : قال ابن االثري) ٤(

  .ساعديها
[ * ]  

)٢/١٧٣(  

  



  .قد يبس ريقها يف فمها، فما ترد علي شيئا) ١(فاقبلت عليها حىت رأيت " فانتصري 
  ).٢(فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يتهلل وجهه 

حدثنا حماضر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن : حدثنا حيىي اخلواص: اهللا النرسي) ٣(أمحد بن عبيد 
  ).٤( اهللا عليه وسلم يف غري يومي يطلب مين ضجعا أتاين رسول اهللا صلى: عائشة قالت

  .فدق، فسمعت الدق، مث خرجت، ففتحت له
بلى، ولكنين أحببت أن يعلم النساء إنك أتيتين يف غري يومي : ؟ قلت" ما كنت تسمعني الدق : " فقال

)٥.(  
فسبقته ما شاء، سابقين النيب صلى اهللا عليه وسلم، : عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت) ٦(هشام بن 

  .حىت إذا رهقين اللحم، سابقين، فسبقين
  ).٧" (يا عائشة هذه بتلك : " فقال

__________  
  .رأيتها وقد يبس: رأيتها، ويف ابن ماجة" املسند " يف ) ١(
" الزوائد " ، وقال البوصريي يف )١٩٨١(، وابن ماجة ٩٣ / ٦رجاله ثقات أخرجه أمحد ) ٢(
لى شرط مسلم، رواه النسائي يف عشرة النساء، ويف التفسري عن عبدة هذا إسناد صحيح ع): ١٢٨(

ابن عبد اهللا وعن حممد بن عبد اهللا املخرمي، عن املعلى بن منصور، عن حيىي بن زكريا بن أيب زائدة، 
  .كالمها عن زكريا بن أيب زائدة به

" و " الرسي " ارف إىل والنرسي حترف يف مطبوعة دار املع" عبد " حترف يف مطبوعة دمشق إىل ) ٣(
  .بالصاد املهملة" حماصر " تصحف يف مطبوعة دمشق إىل " حماصر 

  .مث أغرب االستاذ احملقق يف التعليق" منجعا " حترفت يف مطبوعة دمشق إىل ) ٤(
ليس باملتني، وقال : حيىي اخلواص مل أقف له على ترمجة، وحماضر هو ابن املورع، قال أبو حامت فيه) ٥(

  .كان مغفال جدا: أمحداالمام 
  ".عن " حترفت يف مطبوعة دمشق إىل ) ٦(
) ٢٦١(، وأخرجه احلميدي يف مسنده رقم ٣٦٤، و ٣٩ / ٦" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ٧(

  .باب يف السبق على الرجل: يف اجلهاد) ٢٥٧٨(وأبو داود 
  ).١٩٧٩(وابن ماجة 

 من طريق ٢٨٠ و ٢٦١، ١٨٢، ١٢٩ / ٦أيضا ، وأخرجه أمحد ٢ / ٧٤والنسائي يف عشرة النساء 
  .آخر عنها

[ * ]  

)٢/١٧٤(  



  

  .عن أبيه، وعن أيب سلمة عنها: ، عن هشام، فقال)١(ورواه أبو إسحاق الفزاري 
  ).٢(أخرجه هكذا أبو داود 

تزوجين رسول اهللا صلى اهللا : قالت عائشة: عن عبدالرمحن بن االسود، عن أبيه): ٣(أبو سعد البقال 
  .وسلم حني أتاه جربيل بصوريت، وإين جلارية علي حوفعليه 

  .فلما تزوجين، ألقى اهللا على حياء وأنا صغرية
  .سيور يف الوسط: احلوف

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطيين : مسعر، عن املقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، قالت
  .ضع فميالعظم فأتعرقه، مث يأخذه، فيديره حىت يضع فاه على مو

  ).٤(رواه شعبة والناس عن املقدام، أخرجه مسلم 
وأهله فاطمة اآلمدية، وأمحد بن إبراهيم ) ٥(أخربنا علي بن حممد، وحممد بن علي، وعلي بن بقاء 

  الدباغ، وعبد الدائم الوزان، وعبد الصمد
__________  

  ".الفراوي " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ).٢٥٧٨(برقم ) ٢(
 / ٤يد بن مرزبان العبسي موالهم الكويف االعور ضعيف، ومع ذلك فقد صححه احلاكم هو سع) ٣(
  .، ووافقه الذهيب٩

وفيه أبو سعد البقال : ، ونسبه إىل أيب يعلى والطرباين، وقال٢٢٧ / ٩" امع " وأورده اهليثمي يف 
  .وهو مدلس

  ".أيب سعيد " إىل " أبو سعد " وقد حترف يف مطبوعة دمشق 
إلياس " عند االفغاين إىل " الناس " باب جواز غسل احلائض، وقد حترفت : يف احليض) ٣٠٠(قم ر) ٤(
."  
  .١ / ١١٤" مشيخة الذهيب " وانظر ترمجته يف " معا " حترف يف مطبوعة دمشق إىل ) ٥(

[ * ]  

)٢/١٧٥(  

  

: ، وعدة، قالوابن أيب الضوء، وزينب بنت سليمان) ٢(العباسي، ونصر ) ١(الزاهد، وحممد بن هاشم 
أخربنا عبد اهللا بن : أخربنا عبدالرمحن بن حممد: أخربنا عبد االول ابن عيسى: أخربنا احلسني بن املبارك



: حدثنا عبد الواحد بن أمين: حدثنا أبو نعيم: حدثنا حممد بن إمساعيل: أخربنا حممد بن يوسف: أمحد
صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج، أقرع بني أن النيب : حدثين ابن أيب مليكة، عن القاسم، عن عائشة

  نسائه، فطارت القرعة لعائشة
  .وحفصة، وكان إذا كان بالليل، سار مع عائشة يتحدث

  .أال تركبني الليلة بعريي، وأركب بعريك تنظرين وأنظر: فقالت حفصة
  .بلى: فقالت
  .فركبت

سلم عليها، مث سار حىت نزلوا، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مجل عائشة، وعليه حفصة، ف
  .وافتقدته عائشة

] رسولك [ يا رب، سلط علي عقربا أو حية تلدغين، : فلما نزلوا، جعلت رجليها بني االذخر وتقول
  .وال أستطيع أن أقول له شيئا

  .عاليا) ٤(، عن إسحاق، عن أيب نعيم، فوقع لنا بدال )٣(أخرجه مسلم 
  حدثنا حممد بن سوقة، عن: محدثنا مصعب بن سال: زياد بن أيوب

__________  
  .٢ / ١٥٨" مشيخته " وقد ترمجه املؤلف يف " هشام " حترف يف مطبوعة دمشق إىل ) ١(
:  فقال٢ / ١٧٢" مشيخته " وقد ترمجه املؤلف يف " نضر " تصحف يف مطبوعة دمشق إىل ) ٢(

حلي الفامي البستاين، روى عن ابن نصراهللا بن أيب الضوء بن أمحد احلاج أبو الفتح الزبداين مث الصا
  .رأيت مولده خبطه يف سنة مثاين عشرة وست مئة" اجلامع الصحيح " الزبيدي 

  .حدث عنه النجم بن اخلباز وغريه، ومات يف رجب سنة ثالث وسبع مئة
 يف ٢٧٣، ٢٧٢ / ٩باب فضل عائشة وأخرجه البخاري ؛ يف فضائل الصحابة ) ٢٤٤٥(برقم ) ٣(

لقرعة بني النساء، من طرى أيب نعيم الفضل بن دكني، عن عبد الواحد بن أمين، عن ابن باب ا: النكاح
  .أيب مليكة به

هو أن يروي احملدث حديثا موجودا يف أحد الكتب بإسناد لنفسه، : البدل يف مصطلح احلديث) ٤(
  .فيصل يف إسناده إىل شيخ شيخ املصنف

[ * ]  

)٢/١٧٦(  

  



خليلة رسول اهللا : انتهينا إىل علي رضي اهللا عنه، فذكر عائشة، فقال: عاصم بن كليب، عن أبيه قال
  .صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا حديث حسن
  .ومصعب فصاحل ال بأس به

  وهذا يقوله أمري
  .املؤمنني يف حق عائشة مع ما وقع بينهما، فرضي اهللا عنهما

 يوم اجلمل، وما ظنت أن وال ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسريها إىل البصرة وحضورمها
  .االمر يبلغ ما بلغ

بكت  ] ٣٣: االحزاب) * [ وقرن يف بيوتكن: * (إذا قرأت: فعن عمارة بن عمري، عمن مسع عائشة
  ).١(حىت تبل مخارها 

ملا أقبلت عائشة، فلما : حدثنا قيس، قال: حدثنا حيىي القطان، عن إمساعيل": مسنده " قال أمحد يف 
  .ر ليالبلغت مياه بين عام

  .نبحت الكالب
  .ماء احلواب: أي ماء هذا ؟ قالوا: فقالت
  .ما أظنين إال أنين راجعة: قالت

  .بل تقدمني فرياك املسلمون، فيصلح اهللا ذات بينهم: قال بعض من كان معها
" كيف بإحداكن تنبح عليها كالب احلواب : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذات يوم: قالت

)٢.(  
__________  
  . من طريق الواقدي٨١ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
، وصححه ابن حبان ٩٧ و ٥٢ / ٦": املسند " إسناده صحيح كما قال املؤلف، وهو يف ) ٢(
أخرج :  وقال٤٥ / ١٣" الفتح " ، ووافقه الذهيب، وأورده احلافظ يف ١٢٠ / ٣، واحلاكم )١٨٣١(

  .بان واحلاكم وسنده على شرط الصحيحهذا أمحد وأبو يعلى والبزاز، وصححه ابن ح
وهذا إسناد على :  بعد أن ذكره من طريق االمام أمحد٢١٢ / ٦" البداية " وقال احلافظ ابن كثري يف 

  .شرط الصحيحني ومل خيرجوه
من مياه العرب على طريق البصرة، قاله أبو الفتح نصر بن عبدالرمحن االسكندري فيما نقله : واحلوأب

ماء قريب من البصرة ": معجم ما استعجم " وقال أبو عبيد البكري يف " معجم البلدان " عنه ياقوت يف 
  .على طريق مكة إليها مسي باحلوأب بنت كلب بن وبرة القضاعية

   [ * ]١٢ / ٢سري 



)٢/١٧٧(  

  

  .هذا حديث صحيح االسناد، ومل خيرجوه
مظلوما، وأنا أدعوكم إىل الطلب إن عثمان قتل : أن عائشة جعلت تقول: عن صاحل بن كيسان وغريه
  .بدمه، وإعادة االمر شورى

هذه عائشة متلك امللك لقرابتها : هالل بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال للزبري يوم اجلمل
  .فرجع الزبري، فلقيه ابن جرموز، فقتله! طلحة، فأنت عالم تقاتل قريبك عليا 

ب علي، وإن عليا وقف على خباء عائشة يلومها على قد سقت وقعة اجلمل ملخصة يف مناق: قلت
  .مسريها
  ).١(يا ابن أيب طالب، ملكت فاسجع : فقالت

  .جبهزها إىل املدينة، وأعطاها اثين عشر ألفا
  .فرضي اهللا عنه وعنها

حصني، عن عبد اهللا بن زياد، عن عمار بن ياسر، مسعه على ) ٢(من طريق أيب " صحيح البخاري " ويف 
  ).٣(إا لزوجة نبينا صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة : قولاملنرب ي

  .يعين عائشة
  .أشهد باهللا إا لزوجته: ويف لفظ ثابت

إنا لنعمل : مسع عمارا يقول، حني بعثه علي إىل الكوفة ليستنفر الناس: شعبة، عن احلكم، عن أيب وائل
  ).٤(آلخرة، ولكن اهللا ابتالكم ا، لتتبعوه، أو إياها إا لزوجة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا وا

__________  
  .قدرت فسهل وأحسن العفو، وهو مثل سائر: أي) ١(
  ".ابن " حترف يف مطبوعة دمشق إىل ) ٢(
  .يف املناقب) ٣٨٨٩( يف الفنت، والترمذي ٤٧ / ١٣أخرجه البخاري ) ٣(
  .ائشة رضي اهللا عنهاباب فضل ع:  يف الفضائل٨٣ / ٧أخرجه البخاري ) ٤(

[ * ]  

)٢/١٧٨(  

  

اغرب مقبوحا، : أن رجال نال من عائشة عند عمار، فقال: أبو إسحاق السبيعي، عن عمرو بن غالب
  ).١(أتوذي حبيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ 



  .هذا حديث حسن: صححه الترمذي يف بعض النسخ، ويف بعض النسخ
حدثنا خالد بن سلمة املخزومي، عن : حدثنا زياد بن الربيع): ٢(عدة حدثنا محيد بن مس: وقال الترمذي

ما أشكل علينا أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم حديث قط، فسألنا : أيب بردة، عن أيب موسى قال
  ).٣(عائشة، إال وجدنا عندها منه علما 

  .غريب) ٤(هذا حديث حسن 
ثنا خالد بن أيب سلمة املخزومي، عن أيب بردة، عن حد: حدثنا زياد بن الربيع: عبدالرمحن بن املبارك

  .فذكره..ما أشكل علينا: أبيه، قال
  .فأما زياد، فثقة
  .ابن سلمة احتج به مسلم: وخالد صوابه

أبا عمرو، حدثه : أن ذكوان: حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن ابن أيب مليكة: بشر بن املفضل
  . يستأذن على عائشة، وهي يف املوتجاء ابن عباس رضي اهللا عنهما: قال
  فجئت وعند رأسها عبد اهللا بن: قال

__________  
 / ٢، واحللية ٦٥ / ٨" الطبقات " يف املناقب، وأخرجه ابن سعد يف ) ٣٨٨٨(أخرجه الترمذي ) ١(

" حترف يف مطبوعة دمشق إىل ) ٢..(وقع رجل:  من طريق أيب إسحاق، عن محيد بن عريب، قال٤٤
  ".مسعود 

  ).٣٨٨٣(أخرجه الترمذي ) ٣(
  .يف املطبوع من سنن الترمذي، هذا حديث حسن صحيح) ٤(

[ * ]  

)٢/١٧٩(  

  

  .هذا ابن عباس يستأذن: أخيها عبدالرمحن، فقلت
  .دعين من ابن عباس، ال حاجة يل به، وال بتزكيته: قالت

  .يا أمه، إن ابن عباس من صاحلي بنيك، يودعك ويسلم عليك: فقال عبد اهللا
  .فائذن له إن شئت: قالت
أبشري، فواهللا ما بينك وبني أن تفارقي كل نصب، وتلقي حممدا : فجاء ابن عباس، فلما قعد، قال: قال

  .صلى اهللا عليه وسلم واالحبة، إال أن تفارق روحك جسدك
كن إليه ومل ي: كنت أحب نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين: قال! أيها، يا ابن عباس : قالت



حيب إال طيبا، سقطت قالدتك ليلة االبواء، وأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلقطها، فأصبح 
   ].٤٢النساء ) [ ١) * (فتيمموا صعيدا طيبا* (الناس ليس معهم ماء، فأنزل اهللا 

  .فكان ذلك من سببك، وما أنزل اهللا ذه االمة من الرخصة
بع مساوات، فأصبح ليس مسجد من مساجد يذكر فيها اهللا إال مث أنزل اهللا تعاىل براءتك من فوق س
  .براءتك تتلى فيه آناء الليل والنهار

  ).٢(دعين عنك يا ابن عباس، فواهللا لوددت أين كنت نسيا منسيا : قالت
أن ابن عباس استأذن على عائشة، وهي مغلوبة، : حيىي القطان، عن عمر بن سعيد، عن ابن أيب مليكة

  .أن يثين عليأخشى : فقالت
  .ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومن وجوه املسلمني: فقيل
  .ائذنوا له: قالت
  .خبري إن اتقيت: كيف جتدينك ؟ فقالت: فقال
  فأنت خبر إن شاء اهللا،: قال

__________  
  ".احللية " و " املسند " أن تيمموا، وما أثبتناه من : يف االصل وطبقات ابن سعد) ١(
"  وأبو نعيم يف ٥٧ / ٨ وابن سعد ٣٤٩، ٢٧٦ / ١" املسند " سناده صحيح، وأخرجه أمحد يف إ) ٢(

  .بنحوه..، من طرق عن عبد اهللا بن خثيم عن ابن مليكة، عن ذكوان٤٥ / ٢" احللية 
  . ووافقه الذهيب٩، ٨ / ٤وصححه احلاكم 

[ * ]  

)٢/١٨٠(  

  

  .كرا غريك، ونزل عذرك من السماءزوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يتزوج ب
  ).١(جاء ابن عباس، وأثىن علي، ووددت أين كنت نسيا منسيا : فلما جاء ابن الزبري، قالت له

يا أم املؤمنني، تقدمني على فرط صدق : اشتكت عائشة، فجاء ابن عباس، فقال: وقال القاسم بن حممد
  ).٢(رضي اهللا عنه أيب بكر ] على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى [ 

أخربنا حممد بن : أخربنا ابن قدامة سنة إحدى عشرة وست مئة: أخربنا أبو حممد عبد اخلالق بن علوان
حدثنا حممد : أخربنا أبو الفضل بن خزمية: أخربنا أبو القاسم بن بشران: أخربنا أمحد بن احلسن: البطي

كان مسروق : اجلرار، عن علي بن االقمر، قالحدثنا أبو مسعود : حدثنا موسى بن داود: بن أيب العوام
حدثتين الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب اهللا، املربأة من فوق سبع : إذا حدث عن عائشة، قال



  ).٣(مساوات، فلم أكذا 
  هل كانت: قلنا له: عن أيب الضحى، عن مسروق، قال: االعمش

__________  
  ..).ولوال إذ مسعتموه قلتم(سورة النور، باب  يف تفسري ٣٧٢، ٣٧١ / ٨أخرجه اببخاري ) ١(
  .باب فضل عائشة:  يف املناقب٨٣ / ٧أخرجه البخاري ) ٢(

هو املتقدم على القوم يف املسري، ويف طلب املاء، فجعل ابن عباس رسول اهللا صلى اهللا عليه : والفرط
ا ومدحا كما قال اهللا تعاىل وصفا هلم" صدق " وسلم وأبا بكر متقدمني عليها يف املقصد، وأضافهما إىل 

  ).قدم صدق(
" إىل " اجلرار " و " اليقطي " ، وقد ترحف البطي يف مطبوعة دمشق إىل ٤٤ / ٢" احللية " هو يف ) ٣(

  عبداالعلى بن: وأبو مسعود اجلرار امسه" أرقم " إىل " االقمر " و " اخلزاعي 
  . ابن معنيمتروك، وكذبه": التقريب " أيب املساور، قال احلافظ يف 

[ * ]  

)٢/١٨١(  

  

واهللا، لقد رأيت أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم االكابر يسألوا عن : عائشة حتسن الفرائض ؟ قال
  ).١(الفرائض 

أخربنا أمحد بن : أخربنا ابن املذهب: أخربنا ابن احلصني: أخربنا حنبل: أبنأنا ابن قدامة، وابن عالن، قاال
حدثنا أبو معاوية عبد اهللا بن معاوية الزبريي، قدم علينا : حدثين أيب:  أمحدحدثنا عبد اهللا بن: جعفر

: أقول؛ يا أمتاه، ال أعجب من فقهك : كان عروة يقول لعائشة: حدثنا هشام بن عروة، قال: مكة، قال
  .زوجة نيب اهللا، وابنة أيب بكر

  . أعلم الناسابنة أيب بكر، وكان: أقول؛ وال أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس 
فضربت على منكبه، : قال! أين هو، أو ما هو ] كيف هو ومن [ ولكن أعجب من علمك بالطب 

أي عرية، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره أو يف آخر عمره : وقالت
  ).٢( وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت له االنعات، وكنت أعاجلها له، فمن مث

: أخربنا أبو علي احلداد): ٣(أخربنا أبو سعيد الراراين : أخربكم حممد بن قوام: قرأت عى حممد بن قامياز
  أخربنا عبد اهللا بن: أخربنا أبو نعيم

__________  
  .٣٤٣، ٣٤٢ / ٢أخرجه الدارمي ) ١(



  .١١ / ٤، واحلاكم ٦٦ / ٨" الطبقات " وابن سعد يف 
، ٢٤٢ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف ٥٠ / ٢" احللية " بو نعيم يف  وأ٦٧ / ٦أخرجه أمحد ) ٢(

وفيه عبد اهللا بن معاوية الزبريي، قال أبو : ونسبه للبزار وأمحد، والطرباين يف االوسط والكبري، وقال
  .مستقيم احلديث، وفيه ضعف، وبقية رجال أمحد والطرباين يف الكبري ثقات: حامت

" وعند االفغاين إىل " الرازاين " رية بإصبهان، وقد تصحف عند االبياري إىل نسبه إىل راران ق) ٣(
 ه وتويف سنة ٥٠٠خليل بن أيب الرجاء بدر بن ثابت االصبهاين الصويف، ولد سنة : وامسه" الداراين 

  . ه٥٩٦
  .٢٩٢، ٢٩١ / ٤تفرد بعدة أجزاء، مترجم يف العرب 

[ * ]  

)٢/١٨٢(  

  

ما رأيت أحدا : أخربنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال؛ رات أخربنا أمحد بن الف: جعفر
  .أعلم بالطب من عائشة رضي اهللا عنها

  .كنت أمسع الناس ينعت بعضهم لبعض، فأحفظه: يا خالة، ممن تعلمت الطب ؟ قالت: فقلت
  .لبعض، فأحفظه

عائشة، فما رأيت أحدا قط لقد صحبت : سعيد بن سليمان، عن أيب أسامة، عن هشام، عن أبيه، قال
كان أعلم بآية أنزلت، وال بفريضة، وال بسنة، وال بشعر، وال أروى له، وال بيوم من أيام العرب، وال 

  .بنسب، وال بكذا، وال بكذا، وال بقضاء، وال طب، منها
كنت أمرض فينعت يل الشئ، وميرض املريض : يا خالة، الطب، من أين علمته ؟ فقالت: فقلت هلا

  ).١(عت له، وأمسع الناس ينعت بعضهم لبعض، فأحفظه فين
  .فلقد ذهب عامة علمها، مل أسأل عنه: قال عروة

أن : حدثنا القاسم بن حممد: حدثنا عمر بن عثمان، عن ابن شهاب): ٢(إبراهيم بن املنذر احلزامي 
  .معاوية دخل على عائشة، فكلمها

واهللا، ما مسعت قط أبلع من عائشة، ليس : ن، فقالفلما قام معاوية، اتكأ على يد موالها ذكوا: قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عمر بن عثمان التيمي، ليس بالثبت
  الزهري من رواية معمر واالوزاعي عنه، وهذا لفظ االوزاعي عنه

  أخربين عوف بن الطفيل بن احلارث االزدي وهو ابن أخي عائشة: قال



__________  
 بنحوه من طريق جعفر الفريايب، عن منجاب ٤٩ / ٢" احللية " أخرجه أبو نعيم يف رجاله ثقات، و) ١(

" تصحف يف مطبوعة دمشق إىل ) ٢...(بن احلارث، عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه
  " [ * ]احلرامي 

)٢/١٨٣(  

  

 عبد اهللا بيع تلك الدار، أن عائشة بلغها أن عبد اهللا بن الزبري كان يف دار هلا باعتها، فتسخط: المها
  .أما واهللا لتتهني عائشة عن بيع رباعها، أو الحجرن عليها: فقال

  .قد كان ذلك: أو قال ذلك ؟ قالوا: قالت عائشة
  .هللا علي أال أكلمه، حىت يفرق بيين وبينه املوت: قالت

  .اهللا بذلك يف أمره كله) ١(فطالت هجرا إياه، فنقصه 
  .ه يثقل عليها، فأبت أن تكلمهفاستشفع بكل أحد يرى أن

فلما طال ذلك، كلم املسور بن خمرمة، و عبدالرمحن بن االسود بن عبد يغوث، أن يشماله بأرديتهما مث 
  .كلنا ؟ حىت يدخاله على عائشة، ففعال ذلك: يستأذنا، فإذا أذنت هلما، قاال

  .نعم كلكم، فليدخل: فقالت
  .وال تشعر

الستر، فاعتنقها، وبكى، وبكت عائشة بكاء كثريا، وناشدها ابن فدخل معهما ابن الزبري، فكشف 
الزبري اهللا والرحم، ونشدها مسور و عبدالرمحن باهللا والرحم، وذكرا هلا قول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ".ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث : " وسلم
  .فلما أكثروا عليها، كلمته، بعدما خشي أال تكلمه

  .ىل اليمن مبال، فابتيع هلا أربعون رقبة، فأعتقتهامث بعثت إ
  مث مسعتها بعد تذكر نذرها ذلك، فتبكي، حىت تبل: قال عوف

  ).٢(مخارها 
__________  

  .وأشار إىل ذلك يف اهلامش" فنغصه " غري االستاذ االفغاين ما يف االصل إىل ) ١(
 من طريق حممد بن كثري، عن االوزاعي، عن  بأخصر مما هنا٤٩ / ٢" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف ) ٢(

 أن عائشة باعت - وهو ابن أخي عائشة المها -الزهري، أخربين عوف بن احلارث بن الطفيل 
  ...[ * ]رباعها



)٢/١٨٤(  

  

  .كذا قال: قال ابن املديين
  .بن سخربة) ١(عوف بن احلارث بن الطفيل : والصواب عندي

  .ري، وتابعه معمروكذلك رواه صاحل بن كيسان، عن الزه
  .كانت عائشة أفقه الناس، وأحسن الناس رأيا يف العامة: قال عطاء بن أيب رباح

  ).٢(وقال الزهري لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع النساء، لكان علم عائشة أفضل 
لوال بعض االمر، القمت : قال مسروق: حدثنا إمساعيل، عن أيب إسحاق، قال: قال حفص بن غياث

  ).٣( على أم املؤمنني، يعين عائشة املناحة
  ).٤(أما إنه ال حيزن عليها إال من كانت أمه : وعن عبد اهللا بن عبيد بن عمري، قال

: حدثنا عمر بن عبد اهللا بن عروة، عن جده عروة، عن عائشة، قالت: القاسم بن عبد الواحد بن أمين
   وكان ألف-فخرت مبال أيب يف اجلاهلية 

__________  
  .١٤ / ٧" اجلرح والتعديل " ، و ٥٧ / ٧والتاريخ الكبري للبخاري " التهذيب " ذلك هو يف وك) ١(
" املستدرك " رجاله ثقات، وهو يف : ، ونسبه للطرباين، وقال٢٤٣ / ٩" امع " ذكره اهليثمي يف ) ٢(
١١ / ٤.  
  .خروجها إىل حرب اجلمل: بعض االمر:  ويريد بقوله٧٨ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(
قدم :  من طريق هارون الرببري، عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري، قال٧٨ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٤(

  .كان فيهم وكان: كيف كان وجد الناس على عائشة ؟ فقال: رجل، فسأله أيب
  .اما إنه ال حيزن عليها إال من كانت أمه: قال

[ * ]  

)٢/١٨٥(  

  

  ).١" (يا عائشة، كنت لك كأيب زرع الم زرع : " ألف أوقية فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ألف ألف أوقية: هكذا يف هذه الرواية

  .وإسنادها فيه لني
أربعني ألف درهم، ويف ذلك مفخر لرجل :  فإنه يكون- الواحدة، باطلة -" ألف : " وأعتقد لفظة

  .تاجر، وقد أنفق ماله يف ذات اهللا



) ٢(خذها صحبته أما ألف الف أوقية، فال جتتمع إال وملا هاجر كان قد بقي معه ستة آالف درهم، فأ
  .لسلطان كبري

إن معاوية ملا حج، قدم، فدخل على عائشة، فلم يشهد كالمها إال : قال الزهري، عن القاسم بن حممد
  .ذكوان موىل عائشة

: اقال هل:  ويف رواية أخرى-صدقت : أمنت أن أخبأ لك رجال يقتلك بأخي حممد ؟ قال: فقالت ملعاوية
  . مث إا وعظته، وحضته على االتباع-ما كنت لتفعلي 

  .قضى معاوية عن عائشة مثانية عشر ألف دينار، هذه رواية منقطعة: وقال سعيد بن عبد العزيز التنوخي
  أن معاوية: والصحيح رواية عروة بن الزبري

__________  
  أي(يكتب حديثه : حامتمل يوثقه غري ابن حبان، وقال أبو : القاسم بن عبد الواحد) ١(

هذا احلديث من " ميزانه " حيتج بسفيان وشعبة، وقد أورد املؤلف يف : أحيتج به ؟ قال: قيل له) للمتابعة
احلديث إىل النسائي يف " التهذيب " طريق الطرباين، وعده من مناكري القاسم، وقد نسب احلافظ يف 

كنت لك : " ا قوله صلى اهللا عليه وسلم لعائشةوأم...ترمجة القاسم وشيخه عمر بن عبد اهللا بن عروة
باب حسن املعاشرة :  يف النكاح٢٤٠، ٢٢٠ / ٩فهو صحيح، أخرجه البخاري " كأيب زرع الم زرع 
باب ذكر حديث أم زرع مطوال، من طريق هشام بن : يف فضائل الصحابة) ٢٤٤٨(مع االهل، ومسلم 

وفيه بعد أن ذكرت املرأة احلادية عشرة ...ئشةعروة، عن أخيه عبد اهللا بن عروة، عن عروة بن عا
كنت لك كأيب زرع الم زرع " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت عائشة...أوصاف زوجها

  .أي يف االلفة والوفاء" 
  .سقطت من مطبوعة دمشق" إال " لفظة ) ٢(

[ * ]  

)٢/١٨٦(  

  

  . حىت فرقتهابعث مرة إىل عائشة مبئة ألف درهم، فواهللا ما أمست
  ).١(أال قلت يل : لو اشتريت لنا منها بدرهم حلما ؟ فقالت: فقالت هلا موالا

أن معاوية بعث إىل عائشة بقالدة مبئة ألف، فقسمتها بني : حيىي بن أيب زائدة، عن حجاج، عن عطاء
  .أمهات املؤمنني

وإا لترقع جانب ؛ لفا أا تصدقت بسبعني أ: االعمش، عن متيم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة
  .درعها رضي اهللا عنها



بعث ابن الزبري إىل عائشة مبال يف : أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن ابن املنكدر، عن أم ذرة، قالت
هايت يا جارية : غرارتني، يكون مئة ألف، فدعت بطبق، فجعلت تقسم يف الناس، فلما أمست، قالت

  .فطوري
ال تعنفيين، لو أذكرتيين : منني، أما استطعت أن تشتري لنا حلما بدرهم ؟ قالتيا أم املؤ: فقالت أم ذرة

  ).٢(لفعلت 
  :مطرف بن طريف، عن أيب إسحاق، عن مصعب بن سعد، قال

إا حبيبة رسول اهللا : فرض عمر المهات املؤمنني عشرة آالف، عشرة آالف، وزاد عائشة ألفني، وقال
  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٤(أن عائشة كانت تصوم الدهر : ربنا عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيهأخ: شعبة
__________  

  .١٣ / ٤" املستدرك " ، واحلاكم يف ٤٧ / ٢" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(
  . ورجاله ثقات٤٧ / ٢" احللية " ، وأبو نعيم يف ٦٧ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
هو السبيعي عمرو : ، وأبو إسحاق٨ / ٤" املستدرك " ، واحلاكم يف ٦٧ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(

  ".ابن إسحاق " ابن عبد اهللا، وقد حترف يف مطبوعة دمشق إىل 
 من طريق قبيصة، عن سفيان، ٧٥ / ٨، ورجاله ثقات وأخرجه أيضا ٦٨ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٤(

  .أن عائشة كانت تسرد الصوم: عن عبدالرمحن بن القاسم عن القاسم بلفظ
 أا كانت تصوم االيام اليت مل يرد يف حقها النهي عن صومها كالعيدين وأيام التشريق، وأيام يعين

  .احليض
[ * ]  

)٢/١٨٧(  

  

كنت آيت عائشة أنا وعبيد بن عمري، وهي جماورة يف جوف ثبري قبة هلا : ابن جريج، عن عطاء، قال
  .تركية عليها غشاؤها، وقد رأيت عليها، وأنا صيب، درعا معصفرا

: كانت عائشة تلبس االمحرين: مسع القاسم يقول: وروى سليمان بن بالل، عن عمرو بن أيب عمرو
  ).١(الذهب واملعصفر، وهي حمرمة 

  ).٢(رأيت عليها درعا مضرجا : وقال ابن أيب مليكة
أا خلت على عائشة وهي : حدثتنا بكرة بنت عقبة: ، قال:حدثنا املعلى بن زياد: وقال معلى بن أسد

  .جالسة يف معصفرة، فسألتها عن احلناء



إن كان لك زوج، فاستطعت أن : شجرة طيبة، وماء طهور، وسألتها عن احلفاف، فقالت هلا: فقالت
  ).٣(ترتعي مقلتيك، فتصنعينهما أحسن مما مها، فافعلي 

__________  
إىل " ب الذه" ، وقد حترف فيه ٧١، ٧٠ / ٨" طبقات ابن سعد " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(

 من طريق القعنيب، عن عبد العزيز بن حممد، ٧٠ / ٨املذهب، فيصحح من هنا، وأخرجه ابن سعد أيضا 
إن ناسا يزعمون أن رسول اهللا صلى اهللا : سألت القاسم بن حممد، قلت: عن عمرو بن أيب عمرو قال

ئشة تلبس املعصفرات، كذبوا واهللا لقد رأيت عا: عليه وسلم ى عن االمحرين املعصفر والذهب، فقال
  .٢٧٧ / ١٠: وتلبس خوامت الذهب، وسنده حسن، وعلقه البخاري يف صحيحه

  . وإسناده صحيح٧٠ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
  . ورجاله ثقات خال بكرة بنت عقبة فإا ال تعرف٧١، ٧٠ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(

  .الشعر من الوجهإزالة : واحلفاف" يعلى " عند االفغاين إىل " معلى " وقد حترف 
[ * ]  

)٢/١٨٨(  

  

  ).١(املعليان، ثقتان 
  ).٢(رأيت على عائشة ملحفة صفراء : وعن معاذة العدوية، قالت

رمبا روت عائشة القصيدة ستني بيتا وأكثر : حدثنا ابن أيب الزناد، عن هشام، عن أبيه، قال: الواقدي
)٣.(  

  ).٤! (يا ليتين كنت ورقة من هذه الشجرة : ةقالت عائش: مسعر، عن محاد، عن إبراهيم النخعي، قال
تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : قالت عائشة: ابن علية، عن أيوب، عن ابن أيب مليكة، قال
  .بييت، ويف يومي وليليت، وبني سحري وحنري

  ودخل عبدالرمحن بن أيب بكر، ومعه سواك رطب، فنظر إليه، حىت ظننت أنه
مث ذهب ؛ ضغته ونفضته وطيبته، مث دفعته إليه، فاسنت به كأحسن ما رأيته مستناقط يريده، فأخذته، فم

يرفعه إيل، فسقطت يده، فأخذت أدعو له بدعاء كان يدعو به له جربيل، وكان هو يدعو به إذا مرض، 
  .فلم يدع به يف مرضه ذاك

  .وفاضت نفسه" الرفيق االعلى : " فرفع بصره إىل السماء، وقال
  ).٥( الذي مجع بني ريقي وريقه يف آخر يوم من الدنيا فاحلمد هللا

__________  



  .وهو حتريف طريف" املقلتان العينان : " حترفت اللفظتان يف مطبوعة دمشق إىل) ١(
  .٧١ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .٧٣، ٧٢ / ٨" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٣(
  .٧٥، ٧٤ / ٨" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٤(
  .رجاله لكن إبراهيم مل يثبت مساعه من عائشةو
 بنحوه ٢٧٤ / ٦، ووافقه الذهيب، وأخرجه أمحد ٧ / ٤، وصححه احلاكم ٤٨ / ٦أخرجه أمحد ) ٥(

  .من طريق ابن إسحاق، حدثين يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة
  .استاك: أعلى الصدر، واسنت: الرئة، والنحر: والسحر

[ * ]  

)٢/١٨٩(  

  

  .هذا حديث صحيح
قدم : حدثين أبو عمرو ذكوان موىل عائشة، قال: حدثنا ابن أيب مليكة: عمر بن سعيد بن أىب حسني

  .ال: تدرون ما مثنه ؟ قالوا: درج من العراق، فيه جوهر إىل عمر، فقال الصحابه
  .أتأذنون أن أرسل به إىل عائشة: ومل يدروا كيف يقسمونه، فقال

  .نعم: لى اهللا عليه وسلم إياها ؟ قالواحلب رسول اهللا ص
  .فبعث به إليها

  ).١(ماذا فتح على ابن اخلطاب بعد رسول اهللا ؟ اللهم، ال تبقين لعطيته لقابل : فقالت
  .هذا مرسل

سعيد بن ) ٣(حدثنا أبو العنبس : االموي) ٢(من طريق حيىي بن سعيد " مستدركه " وأخرج احلاكم يف 
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر فاطمة: ثتنا عائشةحد: كثري، عن أبيه، قال

  .فتكلمت أنا: قالت
فأنت زوجيت يف الدنيا : " بلى واهللا، قال: قلت" أما ترضني أن تكوين زوجيت يف الدنيا واآلخرة : " فقال

  ).٤" (واآلخرة 
يل : أتى عائشة، فقالتأن عبد اهللا ابن صفوان : أخربنا عبدالرمحن بن الضحاك: إمساعيل بن أيب خالد

  .خالل تسع، مل تكن الحد، إال ما آتى اهللا مرمي عليها السالم
  .واهللا ما أقول هذا فخرا على صواحبايت

__________  



هذا حديث صحيح على شرط الشيخني إذا صح مساع ذكوان : ، وقال٨ / ٤" املستدرك " هو يف ) ١(
  .فيه إرسال: تقل: أيب عمرو، ومل خيرجاه، وتعقبه املؤلف بقوله

  .السفط وعاء اجلوهر: والدرج بضم فسكون
  ".شعبة " حترف يف مطبوعة دمشق إىل ) ٢(
  ".العبيس " تصحف يف املطبوع إىل ) ٣(
  . وصححه، ووافقه الذهيب١٠ / ٤" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٤(

[ * ]  

)٢/١٩٠(  

  

وكان ؛ وتزوجين بكرا ؛ ول اهللا، فتزوجين جاء امللك بصوريت إىل رس: وماهن ؟ قالت: فقال ابن صفوان
ونزل يف آيات، كادت االمة لك فيها ؛ وكنت من أحب الناس إليه ؛ يأتيه الوحي، وأنا وهو يف حلاف 

  . إال أنا- غري امللك -وقبض يف بييت، مل يله أحد ؛ ورأيت جربيل، ومل يره أحد من نسائه غريى ؛ 
  ).١(صححه احلاكم 

  إن الذين: * (ن سعيد بن جبري، عن ابن عباسالعوام بن حوشب، ع
  ).٢(نزلت يف عائشة خاصة : قال ] ٢٣: النور[ اآلية ) *...يرمون احملصنات
مسعت خطبة أيب : حدثنا خالد احلذاء، عن ابن سريين، عن االحنف، قال: - وفيه لني -علي بن عاصم 

م خملوق أفخم وال أحسن منه من يف بكر وعمر وعثمان وعلي واخللفاء بعدهم، فما مسعت الكالم من ف
  ).٣(عائشة 

  ).٤(ما رأيت أحدا أفصح من عائشة : وقال موسى بن طلحة
واهللا لقد : أا ملا مسعت الصرخة على عائشة، قالت: بإسناد صاحل، عن أم سلمة" املستدرك " ويف 

  ).٥(كانت أحب الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إال أباها 
__________  

  .، ووافقه الذهيب١٠ / ٤) ١(
  ).٢( تعليق رقم ١٤٧وانظر ص 

 / ٥" الدر املنثور " ، وصححه ووافقه الذهيب، وأورده السيوطي يف ١١، ١٠ / ٤أخرجه احلاكم ) ٢(
  .، وزاد نسبته البن أيب حامت، وابن مردويه٣٥

  .١١ / ٤أخرجه احلاكم ) ٣(
  .١١ / ٤أخرجه احلاكم ) ٤(



فيه زمعة : ، وصححه على شرط الشيخني، وعلق عليه الذهيب فقال١٤، ١٣ / ٤أخرجه احلاكم ) ٥(
  .بن صاحل، وما روى له إال مسلم مقرونا بآخر معه

[ * ]  

)٢/١٩١(  

  

رأيت : حدثين ابن أيب سربة، عن عثمان بن أيب عتيق، عن أبيه، قال: أخربنا حممد بن عمر: قال ابن سعد
  ).١(كأنه عيد ؛ رق والزيت وأوقد، ورأيت النساء بالبقيع ليلة ماتت عائشة محل معها جريد باخل

  شهدت أبا: حدثنا ابن جريج، عن نافع، قال: قال حممد بن عمر
  ).٢(هريرة صلى على عائشة بالبقيع، وكان خليفة مروان على املدينة، وقد اعتمر تلك االيام 

  ).٣(دفنت عائشة ليال : قال عروة بن الزبري
  .توفيت سنة سبع ومخسني: ، وغريهم)٤(أمحد بن حنبل، وشباب قال هاشم بن عروة، و

  .سنة مثان ومخسني: وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن، والواقدي، وغريمها
أا ماتت يف الليلة : ، عن سامل سبالن)٥(حدثنا ابن أيب سربة، عن موسى بن ميسرة : قال الواقدي

  .السابعة عشرة من شهر رمضان بعد الوتر
  ن تدفن من ليلتها، فاجتمع االنصار، وحضروا، فلم ير ليلة أكثرفأمرت أ

__________  
  . والواقدي وشيخه ال حيتج ما٧٧ / ٨" الطبقات " هو يف ) ١(
  .٧٧ / ٨طبقات ابن سعد ) ٢(
  ".عائشة " إىل قوله " بالبقيع " ، وقد سقط من مطبوع االفغاين من قوله ٧٧ / ٨طبقات ابن سعد ) ٣(
إنه : وقال" شعاب "  خليفة بن خياط، وقد قرأ االستاذ االفغاين االصل الذي اعتمده هو لقب) ٤(

  .فأخطأ يف التصويب" شهاب " حتريف ظاهر، مث أثبت مكانه 
  ".قيسرة " احنرف يف املطبوع إىل ) ٥(

[ * ]  

)٢/١٩٢(  

  

  .ناسا منها
  ).١(نزل أهل العوايل، فدفنت بالبقيع 



:  وكانت حتدث نفسها أن تدفن يف بيتها، فقالت-قالت عائشة : س، قالإمساعيل بن أيب خالد، عن قي
  .إين أحدثت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا، ادفنوين مع أزواجه

  ).٢(فدفنت بالبقيع رضي اهللا عنها 
على أا ما : مسريها يوم اجلمل، فإا ندمت ندامة كلية، وتابت من ذلك): ٣(تعين باحلدث : قلت

لت ذلك إال متأولة قاصدة للخري، كما اجتهد طلحة بن عبيد اهللا، والزبري بن العوام، ومجاعة من فع
  .الكبار، رضي اهللا عن اجلميع

إذا مر ابن : قالت عائشة: روى إمساعيل بن علية، عن أيب سفيان بن العالء املازين، عن ابن أيب عتيق، قال
  .عمر، فأرونيه

  .بن عمرهذا ا: فلما مر ا، قيل هلا
 يعين ابن -رأيت رجال قد غلب عليك : يا أبا عبدالرمحن، ما منعك أن تنهاين عن مسريي ؟ قال: فقالت
  ).٤(الزبري 

  .إا مدفونة بغريب جامع دمشق: وقد قيل
  . عنها إىل دمشق أصال، وإمنا هي مدفونة بالبقيع- رضي اهللا -وهذا غلط فاحش، مل تقدم 

  .ة وأشهرثالث وستون سن: ومدة عمرها
  أخربنا حممد: أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق االبرقوهي غري مرة: ذكر شئ من عايل حديثها

__________  
  .٦ / ٤" املستدرك " ، و ٧٧، ٧٦ / ٨طبقات ابن سعد ) ١(
  .، ووافقه الذهيب٦ / ٤، وصححه احلاكم ٧٤ / ٨طبقات ابن سعد ) ٢(
  ".احلديث " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".االستيعاب " ، ونسبه البن عبد الرب يف ٧٠ / ٤" نصب الراية " ذكره الزيلعي يف ) ٤(

   [ * ]١٣ / ٢سري 

)٢/١٩٣(  

  

أخربنا عمي أبو بكر حممد بن أيب : ابن هبة اهللا بن أيب حامد الدينوري سنة عشرين وست مئة ببغداد
أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن : اصميسنة تسع وثالثني ومخس مئة، أخربنا عاصم بن احلسن الع: حامد
  حدثنا احلسني بن: حممد

حدثنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن : حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن: إمساعيل احملاملي
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا جاء إىل مكة، دخلها من أعالها، وخرج من أسفلها: عائشة



  .، سوى ابن ماجه، عن ابن مثىن)١(أخرجه االئمة الستة 
  .فوافقناهم بعلو، وهللا احلمد

أنبأنا عبد املعز بن : وست مئة) ٣(، يف شعبان سنة اثنتني وتسعني )٢(أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا 
أخربنا أبو عمرو بن : أخربنا أبو سعد الكنجروذي: أخربنا متيم بن أيب سعد اجلرجاين: حممد اهلروي

: حدثنا أبو معشر، عن سعيد، عن عائشة، قالت: حدثنا حممد بن بكار:  أخربنا أبو يعلى املوصلي:محدان
يا عائشة، لو شئت، لسارت معي جبال الذهب، جاءين ملك إن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  لتساوي الكعبة،) ٤(حجزته 
__________  

باب : يف احلج) ١٢٥٨( من مكة، ومسلم باب من أين خيرج:  يف احلج٣٤٧ / ٣البخاري ) ١(
: يف احلج) ٨٥٣(استحباب دخول مكة من الثنية العليا، واخلروج منها من الثنية السفلى، والترمذي 

باب ما جاء يف دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة من أعالها وخروجها من أسفلها، وأبو داود 
  .باب دخول مكة: يف احلج) ١٨٦٩(

: يف مطبوعة دمشق) ٢..( من طريق سفيان عن هشام، عن أبيه، عن عائشة٤٠ / ٦" د املسن" وهو يف 
أخربنا أبو الفضل، أخربنا أمحد بن هبة اهللا وهو خطأ، فأبو الفضل كنية أمحد بن هبة اهللا فهما واحد ال 

  .اثنان
  .١١: ورقة" املشيخة " انظر 

 ه ملا وقع له ٦٧٣قق أن مولد الذهيب سنة حترف يف مطبوعة دمشق إىل سبعني، ولو خطر ببال احمل) ٣(
  .هذا التحريف، النه ال يعقل أن يكون مسع من أيب الفضل وهو ابن سنة

  .حيث يثىن طرف االزار: معقد السراويل، وقيل: احلجزة) ٤(
[ * ]  

)٢/١٩٤(  

  

ت إىل إن شئت نبيا عبدا، وإن شئت نبيا ملكا ؟ فنظر: إن ربك يقرأ عليك السالم، ويقول لك: فقال
  .أن ضع نفسك: جربيل، فأشار إيل

  ".نبيا عبدا : فقلت
آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما جيلس : " فكان صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك ال يأكل متكئا، يقول

  ).١" (العبد 
  .هذا حديث حسن غريب، وال ميكن أن يقع لنا حديث أم املؤمنني أقرب إسنادا من هذا



: أخربنا أبو يعلى: أخربنا ابن محدان: حدثنا أبو سعد: أخربنا متيم:  أيب روحقرأت على ابن عساكر، عن
حدثنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم، عن علي بن هاشم، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل، عن 

ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة قط، وال ضرب : الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت
  .قط، وال ضرب بيده شيئا، إال أن جياهد يف سبيل اهللاخادما له 

  ).٢(وما نيل منه شئ فانتقمه من صاحبه، إال أن تنتهك حمارم اهللا، فينتقم 
__________  

" إسناده ضعيف لضعف أيب معشر، وامسه جنيح بن عبدالرمحن السندي، وأخرجه ابن سعد يف ) ١(
  .عن أيب معشر، عن أيب سعيد املقربي، عن عائشة من طريق هاشم بن القاسم، ٣٨١ / ١" الطبقات 

  . وغريه٢٠، ١٩ / ٩" امع " واملؤلف رمحه اهللا، حسنه بشواهده اليت أوردها اهليثمي يف 
باب مباعدته صلى اهللا عليه وسلم : يف الفضائل) ٢٣٢٨(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ٢(

وأخرج مالك ...وة، عن أبيه، عن عائشة من طرق عن هشام بن عر٢٨١، و ٣٢ / ٦وأمحد ...لآلثام
من طريق الزهري، عن ) ٢٣٢٧( يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومسلم ٤١٩ / ٦والبخاري 

ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه : عروة بن الزبري، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أا قالت
ا، فإن كان إمثا، كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول اهللا وسلم بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمث

  صلى اهللا عليه وسلم لنفسه إال أن تنتهك
  .حرمة اهللا عزوجل

[ * ]  

)٢/١٩٥(  

  

  .أخرجه النسائي، عن أمحد بن علي القاضي، عن أيب معمر
  .فوقع لنا بدال عاليا

، عن ابن أيب مليكة، عن عائشة بنت )١(حدينا أبو يونس، حامت بن أيب صغرية : حيىي بن سعيد القطان
  .واهللا لقد قتلت مسلما: أا قتلت جانا، فأتيت يف منامها: طلحة، عن عائشة رضي اهللا عنها

  .لو كان مسلما مل يدخل على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالت
  .أو كان يدخل عليك إال وعليك ثيابك: فقيل

  ).٢( درهم، فجعلتها يف سبيل اهللا فأصبحت فزعة، فأمرت باثين عشر ألف
كان : عفيف بن سامل، عن عبد اهللا بن املؤمل، عن عبد اهللا بن أيب مليكة، عن عائشة بنت طلحة، قالت

  .عليه مرة، بعد مرة، بعد مرة) ٣(جان يطلع على عائشة، فحرجت 



  .فأىب إال أن يظهر، فعدت عليه حبديدة، فقتلته
وال ) ٤(تلت فالنا، وقد شهد بدرا، وكان ال يطلع عليك، ال حاسرا أق: فأتيت يف منامها، فقيل هلا

  .متجردة، إال أنه كان يسمع حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فذكرت ذلك البيها؛ فأخذها ما تقدم وما تأخر 

  .تصدقي باثين عشر ألفا ديته: فقال
__________  

" وهو خطأ، فإن أبا يونس كنية حامت، كما يف حدثنا يونس، عن حامت بن أيب صغرية : يف االصل) ١(
  .وفروعه" التهذيب 

  .رجاله ثقات) ٢(
  أنت يف حرج وضيق إن عدت إلينا، فال تلمين إن: قالت له: حرجت باحلاء املهملة، أي) ٣(

  .عدت إىل أن أضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل
  .باحلاء املعجمة" فخرجت " وقد تصحفت يف مطبوعة دمشق إىل 

امرأة حاسر، بغري هاء إذا حسرت عنها ثياا، وقد أضاف االستاذان االفغاين واالبياري إىل : يقال) ٤(
  .الكلمة تاء التأنيث وهي ليست يف االصل، وال حاجة إليها

[ * ]  

)٢/١٩٦(  

  

  .رواه عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن عفيف، وهو ثقة
  .وابن املؤمل، فيه ضعف، واالسناد االول أصح

  .وما أعلم أحدا اليوم يقول بوجوب دية يف مثل هذا
فرض عمر المهات املؤمنني عشرة آالف، وزاد عائشة : قال أبو إسحاق، عن مصعب بن سعد، قال

  ).١(إا حبيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ألفني، وقال
رها، فيتعجب من رويت للبيد حنوا من ألف بيت، وكان الشعيب يذك: أن عائشة قالت: عن الشعيب

  .ما ظنكم بأدب النبوة: فقهها وعلمها، مث يقول
يا أم املؤمنني، هذا القرآن تلقيته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : قيل لعائشة: وعن الشعيب قال

فما بال الطب ؟ ؛ وهذا الشعر والنسب واالخبار مسعتها من أبيك وغريه ؛ وكذلك احلالل واحلرام 
فود تأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فال يزال الرجل يشكو علة، فيسأله عن كانت الو: قالت
  .دوائها



  .فيخربه بذلك
  .فحفظت ما كان يصفه هلم وفهمته

وبقيت يف خلف * ذهب الذين يعاش يف أكنافهم : أا أنشدت بيت لبيد: هشام بن عروة، عن أبيه
  )٢(كجلد االجرب 

__________  
  ).٣( ت ١٨٧الصفحة تقدم خترجيه يف ) ١(
 من قصيدة ١٥٣ويعاب قائلهم وإن مل يشغب ومها يف ديوانه ص * يتأكلون مغالة ومالذة : وبعده) ٢(

  .يرثي ا أخاه أربد
هو خلف سوء من أبيه : ما جاء من بعد، يقال: اجلوانب والنواحي، واخللف، واخللف: واالكناف

  .قام مقامهإذا : بتسكني الالم، وخلف صدق من أبيه بتحريكها
  .الذي ال يصدق يف مودته: ملذه ملذا ومالذة، وامللوذ: واملالذة مصدر

[ * ]  

)٢/١٩٧(  

  

رحم اهللا أم املؤمنني ؟ فكيف لو أدركت : قال عروة! رحم اهللا لبيدا، فكيف لو رأى زماننا هذا : فقالت
  .زماننا هذا
مسعناه مسلسال ذا القول بإسناد : هقال كاتب! رحم اهللا أيب، فكيف لو رأى زماننا هذا : قال هشام

  .مقارب
حدثنا وكيع، عن عصام بن قدامة، عن عكرمة، عن ابن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة: حممد بن وضاح

أيتكن صاحبة اجلمل االدبب، يقتل حوهلا قتلى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عباس، قال
  ".كثري، وتنجو بعد ما كادت 

  ).١(هذا احلديث من أعالم النبوة، وعصام ثقة : د الربقال ابن عب
باعت عائشة دارا هلا مبئة : ، عن علي بن زيد، قال)٢(وقال أبو حسان الزيادي، عن أيب عاسم العباداين 

واهللا لتنتهني عن بيع رباعها، أو ! قسمت مئة ألف : ألف، مث قسمت الثمن، فبلغ ذلك ابن الزبري ؟ فقال
  .الحجرن عليها

  .أهو حيجر علي ؟ هللا علي نذر إن كلمته أبدا: قالتف
  ).٣(فأعتقت مئة رقبة ! فضاقت به الدنيا حىت كلمته 

  وهلا يف السخاء؛ كانت أم املؤمنني من أكرم أهل زماا : قلت



  .أخبار، وكان ابن الزبري خبالف ذلك
__________  

  .ناد أشهر من أن حيتاج لذكرهوسائر االس: ٩٤ / ١٣" االستيعاب " ومتام كالمه كما يف ) ١(
، وال يعبأ بقول من طعن فيه، ووهاه، ونفى أن )٣( ت ١٧٧وهو حديث صحيح تقدم خترجيه ص 

يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله مستندا إىل شبهة واهية ال تثبت على النقد، فقد حكم بصحته غري 
  .ب، واملعول عليهم فيهواحد من جهابذة احملدثني ونقاده، وهم القدوة يف هذا البا

  .حترف يف مطبوعة دمشق إىل العبادي) ٢(
  .إسناده ضعيف لضعف أيب عاصم وشيخه) ٣(

[ * ]  

)٢/١٩٨(  

  

كلمين : حدثنا هشام بن عروة، عن عوف بن احلارث، عن رميثة، عن أم سلمة، قالت: محاد بن سلمة
فإن الناس ؛ فيهدون له حيث كان صواحيب أن أكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأمر الناس 

  .وإنا حنب اخلري؛ يتحرون داياهم يوم عائشة 
  . فسكت، فلم يراجعين- وذكرت له -يا رسول اهللا، إن صواحيب كلمنين : فقلت

ال تؤذيين يف عائشة، فإين واهللا ما نزل : كل ذلك يسكت، مث قال؛ فكلمته فيما بعد مرتني أو ثالثا 
  .أعوذ باهللا، أن أسوءك يف عائشة: قلت" ب امرأة من نسائي، غري عائشة الوحي علي، وأنا يف ثو

  ).١(أخرجه النسائي 
أن رسول اهللا : حدثتنا عائشة: حدثين أبو العنبس سعيد بن كثري، عن أبيه، قال: حيىي بن سعيد االموي

  .صلى اهللا عليه وسلم ذكر فاطمة
  .فتكلمت أنا

  ).٢(بلى، واهللا : ؟ قلت" الدنيا واآلخرة أما ترضني أن تكوين زوجيت يف : " فقال
  ).٣(لو مجع علم الناس كلهم، وأمهات املؤمنني، لكانت عائشة أوسعهم علما : وقال الزهري

أن أبويها قاال للنيب صلى اهللا عليه : ابن عيينة، عن موسى اجلهين، عن أيب بكر بن حفص، عن عائشة
  .إنا حنب أن تدعو لعائشة وحنن نسمع: وسلم

  فعجب أبواها حلسن دعائه" اللهم اغفر لعائشة مغفرة واجبة، ظاهرة باطنة : " لفقا
__________  

  .ورجاله ثقات خال رميثة، فإنه مل يوثقها غري ابن حبان) ١(



  .، ووافقه الذهيب١٠، ٩ / ٤ومع ذلك فقد صححه احلاكم 
  .، ووافقه الذهيب١٠ / ٤سنده قوي، وصححه احلاكم ) ٢(
  .١١ / ٤" تدرك املس" هو يف ) ٣(

[ * ]  

)٢/١٩٩(  

  

  .هلا
  ".أتعجبان ؟ هذه دعويت ملن شهد أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا : " فقال

  ).١(أخرجه احلاكم 
  .رأيتين على تل، وحويل بقر تنحر: قالت يل عائشة: االعمش، عن أيب وائل، عن مسروق

  .اهللا من شرك، بئس ما قلتأعوذ ب: لئن صدقت رؤياك، لتكونن حولك ملحمة قالت: قلت
  .فلعله إن كان أمر: فقلت هلا

  .الن أخر من السماء أحب إيل من أن أفعل ذلك: قالت
  .أن عليا رضي اهللا عنه قتل ذا الثدية: فلما كان بعد، ذكر عندها

  .إذا أنت قدمت الكوفة، فاكتب يل ناسا ممن شهد ذلك: فقالت يل
لعن اهللا : فأتيتها بشهادم، فقالت؛  من كل شيعة عشرة فقدمت، فوجدت الناس أشياعا، فكتبت هلا

  .عمرا، فإنه زعم أنه قتله مبصر
  ).٢(هذا على شرط البخاري ومسلم : قال احلاكم

  .كانت عائشة أفقه الناس وأعلمهم، وأحسن الناس رأيا يف العامة: روى مغرية بن زياد، عن عطاء، قال
: حدثين مسروق: ثنا أبو عوانة، عن حصني، عن أيب وائلحد: حدثنا موسى بن إمساعيل: قال البخاري

  !فعل اهللا بفالن وفعل : بينا أنا قاعدة، وجلت علي امرأة من االنصار، فقالت: قالت: حدثتين أم رومان
__________  

  .منكر على جودة إسناده: ، وعلق عليه الذهيب بقوله١٢، ١١ / ٤) ١(
  .وهذا احلديث قد سقط كله من مطبوعة دمشق

  .، ووافقه الذهيب على تصحيحه١٣ / ٤" املستدرك ) " ٢(
[ * ]  

)٢/٢٠٠(  

  



  .فيمن حدث احلديث) ١(ابين : وما ذاك ؟ قالت: فقالت أم رومان
  .كذا وكذا: وما ذاك ؟ قالت: قالت

  .نعم: مسع رسول اهللا ؟ قالت: قالت عائشة
  .نعم: وأبو بكر ؟ قالت: قالت

  . وعليها محى بنافض، فطرحت عليها ثياافخرت مغشيا عليها، فما أفاقت إال
يا رسول اهللا، أخذا احلمى بنافض : ؟ قلت" ما شأن هذه : " فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

)٢.(  
  .نعم: فلعل يف حديث حتدث به ؟ قلت: قال

: وبنيهمثلي ومثلكم كيعقوب ؛ واهللا، لئن حلفت ال تصدقوين، ولئن قلت ال تعذروين : فقعدت، فقالت
  .واهللا املستعان على ما تصفون

  .وانصرف، ومل يقل شيئا: قالت
  .فأنزل اهللا عذرها

  ).٣(حبمد اهللا، ال حبمد أحد، وال حبمدك : قالت
  .صحيح غريب

  
  السيدة احملجبة، الطاهرة، هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا) ع * ( أم سلمة أم املؤمنني- ٢٠

__________  
وأثبت " إنين " أما االستاذ االفغاين، فالتبس عليه االصل، فقرأه " إنين "  املطبوع إىل تصحف يف) ١(

  " ! !إنه " بدال منه 
  .أخذته محى بنافض، ومحى نافض، ومحى نافض: محى الرعدة، يقال: النافض) ٢(
  .باب حديث االفك:  يف املغازي٣٣٧ / ٧" صحيح البخاري " هو يف ) ٣(

  .فراجعه" الفتح " ال أبداه اخلطيب البغدادي، ورده احلافظ يف ويف سند احلديث إشك
، طبقات ٩٦ - ٨٦ / ٨: ، طبقات ابن سعد٧٤٢: ، التاريخ البن معني٢٨٨ / ٦: مسند أمحد* 

، ١٩ - ١٦ / ٤: ، املستدرك٤٦٤ / ٩: ، اجلرح والتعديل١٣٦، ١٢٨: ، املعارف٣٣٤: خليفة
، جممع ٦٥ / ١: ، العرب١٦٩٨: ، ذيب الكمال٣٤٠ / ٧: ، أسد الغابة١٩٢٠ / ٤: االستيعاب

: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢١ / ١٣: ، االصابة٤٥٥ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٤٥ / ٩: الزوائد
  .٦٩ / ١: ، شذرات الذهب٦٩٩ / ١٣: ، كرت العمال٤٩٦
[ * ]  

)٢/٢٠١(  



  

وبنت عم أيب ؛  سيف اهللا ابن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة، املخزومية، بنت عم خالد بن الوليد،
  .جهل بن هشام

  .من املهاجرات االول
أيب سلمة بن عبد االسد املخزومي، الرجل : كانت قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة

  .الصاحل
  .دخل ا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنة أربع من اهلجرة

  .وكانت من أمجل النساء وأشرفهن نسبا
  .خر من مات من أمهات املؤمننيوكانت آ

  .عمرت حىت بلغها مقتل احلسني، الشهيد، فومجت لذلك، وغشي عليها، وحزنت عليه كثريا
  .مل تلبث بعده إال يسريا، وانتقلت إىل اهللا

  .عمر، وسلمة، وزينب: وهلا أوالد صحابيون
  .وهلا مجلة أحاديث

، )١(ن يزيد، والشعيب، وأبو صاحل السمان سعيد بن املسيب، وشقيق بن سلمة، واالسود ب: روى عنها
  وجماهد، ونافع بن جبري بن مطعم، ونافع موالها، ونافع موىل ابن عمر، وعطاء بن أيب رباح، وشهر

  .ابن حوشب، وابن أيب مليكة، وخلق كثري
  .عاشت حنوا من تسعني سنة

  . حذيفة-امسه :  قيل-، أحد االجواد )٢(هو زاد الراكب : وأبوها
  .تلك أم حبيبة؛ رملة :  من مساهاوقد وهم

__________  
  ".السماك " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
أبو أمية بن املغرية، واالسود بن عبداملطلب بن أسد بن : وأزواد الركب من قريش" اللسان " يف ) ٢(

 يتخذوا عبد العزي، ومسافر بن أيب عمرو بن أمية عم عقبة، كانوا إذا سافروا، فخرج معهم الناس، فلم
  .زادا معهم ومل يوقدوا، يكفوم ويغنوم

[ * ]  

)٢/٢٠٢(  

  



  .وكانت تعد من فقهاء الصحابيات
حدثنا عمر بن عثمان، عن عبدامللك بن عبيد، عن سعيد ابن يربوع، عن عمر بن أيب سلمة، : الواقدي

 فغاب تسعا وعشرين بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب إىل أيب قطن يف احملرم سنة أربع،: قال
فمات منه، لثمان خلون من مجادى ؛ ليلة، مث رجع يف صفر، وجرحه الذي أصابه يوم أحد منتقض 

  .اآلخرة
  .وحلت أمي يف شوال، وتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).١(وتوفيت سنة تسع ومخسني يف ذي القعدة : إىل أن قال
حدثنا عاصم االحول، عن :  حدثنا عبد الواحد بن زياد:أخربنا أمحد بن إسحاق احلضرمي: ابن سعد

بلغين أنه ليس امرأة ميوت زوجها، وهو من أهل اجلنة، مث مل : زياد بن أيب مرمي، قالت أم سلمة اليب سلمة
  .تزوج، إال مجع اهللا بينهما يف اجلنة

  .أعاهدك أال تزوج بعدي، وال أتزوج بعدك) ٢(فتعال 
  .منع: أتطيعينين ؟ قالت: قال
  .إذا مت تزوجي: قال

  .وال يؤذيها) ٣(اللهم ارزق أم مسلة بعدي رجال خريا مين، ال حيزا 
  فلما

من خري من أيب سلمة ؟ فما لبثت، وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام على الباب : مات، قلت
  .فذكر اخلطبة إىل ابن أخيها، أو ابنها

  .ليه بعيايلأرد على رسول اهللا، أو أتقدم ع: فقالت
  ).٤(مث جاء الغد فخطب 

  حدثين ابن عمر بن أيب سلمة،: حدثنا ثابت: حدثنا محاد: عفان
__________  

  .٨٧ / ٨ابن سعد ) ١(
  ".تزوجي " إىل " تزوج " ، وكذا "فقال " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".خيزيها " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٣(
مث جاء الغد، فذكر اخلطبة، فقلت مثل ذلك، مث : ، وفيه٨٨  /٨رجاله ثقات وأخرجه ابن سعد ) ٤(

إن عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فزوج، فعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : قالت لوليها
  .فتزوجها

[ * ]  

)٢/٢٠٣(  



  

  .مث عمر، فردته؛ أن أم سلمة ملا انقضت عدا، خطبها أبو بكر، فردته : عن أبيه
  .رسول اهللافبعث إليها 

  .، وليس أحد من أوليائي شاهدا)١(مرحبا، أخرب رسول اهللا أين غريى، وأين مصبية : فقالت
  .فإن اهللا سيكفيك صبيانك؛ إين مصيبة : أما قولك: " فبعث إليها
فليس أحد منهم إال سريضى يب ؛ إين غريى، فسأدعو اهللا أن يذهب غريتك، وأما االولياء : وأما قولك

."  
  .عمر، قم فزوج رسول اهللايا : قالت

  ).٢(احلديث ..." أما إين ال أنقصك مما أعطيت فالنة: " وقال رسول اهللا
أتاين رسول اهللا : قالت أم سلمة: حدثنا أبو حيان التيمي، عن حبيب بن أيب ثابت، قال: عبد اهللا بن منري

؟ ما أقول هذا إال رغبة وما تريد إيل : صلى اهللا عليه وسلم، فكلمين، وبيننا حجاب، فخطبين، فقلت
  إين؛ لك عن نفسي 

__________  
  .ذات صبيان وأوالد صغار: كثرية الغرية، ومصبية: غريى) ١(
  .رحيني وجرتني ووسادة من أدم حشوها ليف: ومتامه) ٢(

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأتيها، فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها يف حجرها : قال
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم حييا كرميا يستحيي فريجع، فعل ذلك مرارا ففطن لترضعها، وكان رسو

فأقبل ذات يوم وجاء عمار، وكان أخاها المها، فدخل عليها، فانتشطها : عمار بن ياسر ملا تصنع، قال
دعي هذه املقبوحة املشقوحة اليت آذيت ا رسول اهللا، فدخل، فجعل يقلب بصره يف : من حجرها وقال

  .جاء عمار، فذهب ا: قالت" أين زناب ؟ ما فعلت زناب ؟ : " ت يقولالبي
  ".إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء : " فبىن رسول اهللا بأهله، مث قال: قال

:  يف النكاح٨٢، ٨١ / ٦، والنسائي ٣١٧، و ٣١٤، ٣١٣ / ٦، وأمحد ٩٠ / ٨أخرجه ابن سعد 
، وصححه ابن ٢٢٣ / ١٣" االصابة "  احلافظ يف باب إنكاح االبن المه، وإسناده صحيح كما قال

  .، ووافقه الذهيب١٧ / ٤واحلاكم ) ١٢٨٢(حبان 
[ * ]  

)٢/٢٠٤(  

  



  .امرأة قد أدبر من سين، وإين أم أيتام، وأنا شديدة الغرية، وأنت يا رسول اهللا جتمع النساء
  .أما الغرية، فيذهبها اهللا: " قال

  .وأما السن، فأنا أكرب منك
  ).١(فأذنت، فتزوجين " فعلى اهللا وعلى رسوله ؛ امك وأما أيت
أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثين أبو بكر بن عبدالرمحن ابن احلارث: حدثنا عبد الواحد بن أمين: أبو نعيم

  .عليه وسلم خطب أم سلمة
  ).٢(احلديث ...كبرية، ومطفل، وغيور: يف خصال ثالث: فقالت

دخلت أمي العرب على سيد املسلمني أول العشاء عروسا، : قالوعن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب، 
  .أم سلمة:  يعين-وقامت آخر الليل تطحن 

ملا بىن رسول : مالك، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عبدامللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن أبيه، قال
 يعين نساءه -دهن ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وسبعت عن: " اهللا بأم سلمة، قال

  ).٣(ثالثا :  وإن شئت ثالثا، ودرت ؟ قالت-
أن عبداحلميد بن عبد اهللا، والقاسم بن : أخربين حبيب بن أيب ثابت: حدثنا ابن جريج: روح بن عبادة
  أما مسعا أبا بكر: حممد، حدثاه

__________  
  .٩٠ / ٨" الطبقات " رجاله ثقات، لكنه مرسل، وهو يف ) ١(
  .، ورجاله ثقات، لكنه مرسل٩١ / ٨ ابن سعد أخرجه) ٢(
 يف النكاح، باب املقام عند البكر، وهو مرسل، وأخرجه ٥٢٩ / ٢" املوطأ " أخرجه مالك يف ) ٣(

  .موصوال بذكر أم سلمة) ٢١٢٢(وأبو داود ) ١٤٦٠(مسلم يف صحيحه 
[ * ]  

)٢/٢٠٥(  

  

أا بنت أيب أمية، فكذبوها، حىت : املدينة أخربمأا ملا قدمت : أن أم سلمة أخربته: ابن عبدالرمحن خيرب
أتكتبني إىل اهلك ؟ فكتبت معهم، فرجعوا، فصدقوها، وازدادت عليهم : أنشأ ناس منهم احلج، فقالوا

  .كرامة
  .ما مثلي ينكح: فلما وضعت زينب، جاءين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخطبين، فقلت: قالت
هذه متنع رسول : وقال) ١(أين زناب ؟ حىت جاء عمار فاختلجها : ا، فيقولفتزوجها، فجعل يأتيه: قال
  .اهللا



  .وكانت ترضعها
  .أخذها عمار: ؟ فقيل" أين زناب : " فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  ".إين آتيكم الليلة : " فقال
عصدته له، ، وأخرجت حبات من شعري كانت يف جريت، وأخرجت شحما، ف)٢(فوضعت ثفايل : قالت

إن بك على أهلك كرامة، إن شئت، سبعت لك ؟ وإن أسبع لك، أسبع : " مث بات، مث أصبح، فقال
  ).٣" (لنسائي 

وولدت له عمر، ؛ فشهد أبو سلمة بدرا ؛ هي أول ظعينة دخلت املدينة مهاجرة : قال مصعب الزبريي
  .وسلمة، وزينب، ودرة

ملا تويف أبو سلمة، أتيت النيب صلى اهللا عليه : ، قالتأبو أسامة، عن االعمش، عن شقيق، عن أم سلمة
  اللهم: قويل: " كيف أقوال ؟ قال: وسلم، فقلت

__________  
  .انتزعها: اختلجها) ١(
  .ما وقيت به الرحى من االرض: الثفال) ٢(
  .٩٤، ٩٣ / ٨" طبقات ابن سعد " إسناده صحيح، وهو يف ) ٣(

  ...[ * ]زاق، أخربنا ابن جريح، أخربين حبيب بن أيب ثابت من طريق عبد الر٣٠٧ / ٦وأخرجه أمحد 

)٢/٢٠٦(  

  

  ).١(فقلتها، فأعقبين اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم " اغفر لنا وله، وأعقبين منه عقىب صاحلة 
  ).٢" (صحيحه " وروى مسلم يف 

  .أن عبد اهللا بن صفوان دخل على أم سلمة يف خالفة يزيد
  ).٣(أتيت أم سلمة أعزيها باحلسني : عن شهر، قالوروى إمساعيل بن نشيط، 

: * إىل قوله) * يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت: * (ومن فضل أمهات املؤمنني قوله تعاىل
  .وأقمن الصالة وآتني الزكاة(

  .وأطعن اهللا ورسوله
  .إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا

  ) *ا يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمةواذكرن م
   ].٣٤، ٣٢: االحزاب[ 

__________  



باب ما يقال عند : يف اجلنائز) ٩١٩(، ومسلم ٣٠٦، و ٢٩١ / ٦إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ١(
باب ما يستحب أن يقال عند امليت من الكالم، والترمذي : يف اجلنائز) ٣١١٥(املريض، وأبو داود 

 يف ٥، ٤ / ٤باب ما جاء يف تلقني املريض عند املوت والدعاء له عنده، والنسائي : جلنائزيف ا) ٩٧٧(
باب ما جاء فيما يقال عند املريض إذا : يف اجلنائز) ١٤٤٧(باب كثرة املوت، وابن ماجة : اجلنائز

ى قال رسول اهللا صل: حضر، من طرق، عن االعمش، عن أيب وائل شقيق بن سلمة، عن أم سلمة قالت
" إذا حضرمت املريض أو امليت، فقولوا خريا، فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون " اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا إن أبا سلمة قد : فلما مات أبو سلمة، أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت: قالت
 فأعقبين اهللا من هو خري فقلت،: قالت" قويل اللهم اغفر يل وله، وأعقبين منه عقىب حسنة : " مات، قال

  .يل منه حممدا صلى اهللا عليه وسلم
  .بدال صاحلا: يف مقابلته عقىب حسنة، أي: بدلين وعوضين منه أي: أي" أعقبين " وقوله 

باب اخلسف باجليش الذي يؤم البيت من طريق عبيد اهللا : يف الفنت وأشراط الساعة) ٢٨٨٢(رقم ) ٢(
 أيب ربيعة و عبد اهللا بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم املؤمنني، دخل احلارث بن: بن القبطية، قال

قال رسول اهللا صلى اهللا : فسأالها عن اجليش الذي خيسف به، وكان ذلك يف أيام ابن الزبري، فقالت
يا : فقلت" يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من االرض خسف م : " عليه وسلم

  .خيسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته: هللا، فكيف مبن كان كارها ؟ قالرسول ا
  .١٩ / ٤" املستدرك ) " ٣(

[ * ]  

)٢/٢٠٧(  

  

  .فهذه آيات شريفة يف زوجات نبينا صلى اهللا عليه وسلم
يريد إمنا : * (حدثنا حسني بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: قال زيد بن احلباب

  اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل
  ) *.البيت
  .نزلت يف نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ).١(من شاء باهلته، أا نزلت يف نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة : مث قال عكرمة
أنه قال : حدثنا عيسى بن عبدالرمحن السلمي، عن أيب إسحاق، عن صلة، عن حذيفة: إسحاق السلويل

إن سرك أن تكوين زوجيت يف اجلنة، فال تزوجي بعدي، فإن املرأة يف اجلنة آلخر أزواجها يف : مرأتهال
الن أزواجه يف اجلنة ؛ فلذلك حرم على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ينكحن بعده ؛ الدنيا 



)٢.(  
سعيد بن زيد، أحد أن أم سلمة أوصت أن يصلي عليها : روى عطاء بن السائب، عن حمارب بن دثار

  ).٣(العشرة 
  .وهذا منقطع

  .وقد كان سعيد تويف قبلها بأعوام، فلعلها أوصت يف وقت مث عوفيت، وتقدمها هو
  .وروي، أن أبا هريرة صلى عليها

  .ومل يثبت
  .وقد مات قبلها

__________  
من طريق زيد بن  ٤٨٣ / ٣إسناده حسن، وهو يف تفسري ابن أيب حامت فيما نقله احلافظ ابن كثري ) ١(

  .احلباب به
فإن كان املراد أن كن سبب الرتول دون غريهن، فصحيح، : وعلق ابن كثري على قول عكرمة، فقال

وإن أريد أن املراد فقط دون غريهن، ففي هذا نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن املراد أعم 
  .من ذلك، مث أورد االحاديث فراجعه

  . القوم إذا اختلفوا يف شئأن جيتمع: واملباهلة
  .لعنة اهللا على الظامل منا: فيقولوا

  .هو ابن زفر: رجاله ثقات، وأبو إسحاق هو السبيعي، وصلة) ٢(
حدثين ابن لسعيد بن زيد أن أم سلمة : ، عن حمارب بن دثار قال١٩ / ٤" املستدرك " هو يف ) ٣(

  .أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد
  .مروان بن احلكمخشية أن يصلي عليها 

[ * ]  

)٢/٢٠٨(  

  

  .ودفنت بالبقيع
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن : أخربنا ابن أيب الزناد: أخربنا حممد بن عمر: قال حممد بن سعد

ملا ذكروا لنا من ؛ ملا تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة، حزنت حزنا شديدا : عائشة، قالت
 -فذكرت ذلك حلفصة ؛ أيتها واهللا اضعاف ما وصفت يل يف احلسن مجاهلا، فتلطفت حىت رأيتها، فر

إال الغرية ما هي كما تقولني، وإا جلميلة، فرأيتها ] إن هذه [ ال واهللا، :  فقالت-وكانتا يدا واحدة 



  ).١(بعد، فكانت كما قالت حفصة ولكين كنت غريى 
 ملا تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أم :مسلم الزجني، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أ كلثوم، قالت

إين قد أهديت إىل النجاشي أواقي من مسك وحلة، وإين أراه قد مات، وال أرى اهلدية : " سلمة، قال هلا
  .إال سترد، فإن ردت، فهي لك

  ).٢(فكان كما قال، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية، وأعطى سائره أم سلمة واحللة : قالت
أن رسول اهللا أمر أم سلمة أن :  عبد اهللا بن جعفر الزهري، عن هشام بن عروة، عن أبيهحدثنا: القعنيب

  ).٣(تصلي الصبح مبكة يوم النحر، وكان يومها، فأحب أن توافيه 
__________  

  .٩٤ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
  .وحممد بن عمرو هو الواقدي ال حيتج به

  .ضعيف وإسناده ٩٤ / ٨" طبقات ابن سعد " هو يف ) ٢(
، من طريق أيب ٢٩١ / ٦، وأخرجه أمحد ٩٥ / ٨" الطبقات " رجاله ثقات، لكنه مرسل، وهو يف ) ٣(

معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أيب سلمة، عن أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم أمرها أن توايف معه صالة الصبح يوم النحر مبكة

باب التعجيل من مجع، من طريق هارون بن : يف املناسك) ١٩٤٢(أبو داود وسنده صحيح، وأخرج 
عبد اهللا، عن ابن أيب فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أا 

  =أرسل : قالت
   [ * ]١٤ / ٢سري 

)٢/٢٠٩(  

  

  ).١(صلى أبو هريرة على أم سلمة : الواقدي، عن ابن جريج، عن نافع، قال
  . وال سيما وقد خولف- واهللا أعلم -الواقدي ليس مبعتمد : قلت
  ).٢(أن عبد اهللا بن صفوان دخل على أم سلمة يف خالفة يزيد ": صحيح مسلم " ويف 

وبعضهم أرخ موا يف سنة تسع ومخسني، فوهم أيضا، والظاهر وفاا يف سنة إحدى وستني، رضي اهللا 
  .عنها

  . عليه وسلم حني حلت يف شوال سنة أربعوقد تزوجها النيب صلى اهللا
  ).٣(ويبلغ مسندها ثالث مئة ومثانية وسبعني حديثا 

  .واتفق البخاري، ومسلم هلا على ثالثة عشر



  .وانفرد البخاري بثالثة
  .ومسلم بثالثة عشر
__________  

فأفاضت، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت اجلمرة قبل الفجر، مث مضت = 
  . تعين عندها-ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

باب الرخصة يف رمي مجرة العقبة للنساء قبل طلوع الشمس من :  يف احلج٢٧٢ / ٥وأخرج النسائي 
ن طريق عمرو بن علي، عن عبداالعلى بن عبداالعلى، عن عبد اهللا بن عبدالرمحن الطائفي، عن عطاء ب

حدثتين عائشة بنت طلحة، عن خالتها عائشة أم املؤمنني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب رباح، قال
  .وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من مجع ليلة مجع، فتأيت مجرة العقبة، فترميها، وتصبح يف مرتهلا

  .وكان عطاء يفعله حىت مات
  .٩٦ / ٨ابن سعد ) ١(
  ).٢( ت ٢٠٧تقدم خترجيه ص ) ٢(
  .٣٢٤ - ٢٨٩ / ٦" املسند " حديثها يف ) ٣(

[ * ]  

)٢/٢١٠(  

  

  . بن رياب، وابنة عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبنت جحش) ع* ( زينب أم املؤمنني - ٢١
  .أميمة بنت عبداملطلب بن هاشم: أمها

  .وهي أخت محنة، وأيب أمحد
  .من املهاجرات االول

  . عليه وسلمكانت عند زيد، موىل النيب صلى اهللا
وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق : * (وهي اليت يقول اهللا فيها

  .اهللا
  .ما اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه) ١(وختفي يف نفسك 

   ].٣٧: االحزاب) * [ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها
  .ه، بال ويل وال شاهدفزوجها اهللا تعاىل بنبيه بنص كتاب

  ).٢(زوجكن أهاليكن، وزوجين اهللا من فوق عرشه : فكانت تفخر بذلك على أمهات املؤمنني، وتقول
__________  



: ، تاريخ خليفة٣٣٢: ، طبقات خليفة١١٥، ١٠١ / ٨: ، طبقات ابن سعد٣٢٤ / ٦: مسند أمحد* 
 / ٤: ، املستدرك٢٣٣ / ٣، و ٧٢٢ / ٢: ، تاريخ الفسوي٥٥٥، ٤٥٧، ٢١٥: ، املعارف١٤٩
: ، تاريخ االسالم١٦٨٣: ، ذيب الكمال١٢٥ / ٧: ، أسد الغابة١٨٤٩ / ٤: ، االستيعاب٢٣ ٢٥
، ٤٢٠ ٤٢١ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٤٨ ٢٤٦ / ٩: ، جممع الزوائد٢٤، ٥ / ١: ، العرب٣٤ / ٢

 ١رات الذهب ، شذ٧٠٠ / ١٣: ، كرت العمال٤٩١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٧ / ١٢: االصابة
  .٣١ و ١٠/ 
هو إخبار اهللا إياه أا ستصري زوجته، وكان حيمله على : الذي أخفاه النيب صلى اهللا عليه وسلم) ١(

تزوج امرأة ابنه، وأراد اهللا إبطال ما كان أهل اجلاهلية عليه من أحكام : إخفاء ذلك خشية قول الناس
مرأة الذي يدعى ابنا، ووقوع ذلك من النيب صلى اهللا التبين بأمر ال أبلغ يف االبطال منه، وهو تزوج ا

  عليه وسلم ليكون
لو كان : أدعى لقبوهلم، وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن عائشة قالت

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .كامتا شيئا من الوحي لكتم هذه اآلية

، من طريق ) *وكان عرشه على املاء* (باب : لتوحيد يف ا٣٤٨، ٣٤٧ / ١٣أخرجه البخاري ) ٢(
اتق اهللا وأمسك عليك : " جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: أنس، قال
[ * ] =  

)٢/٢١١(  

  

  ).١(إن اهللا أنكحين يف السماء : كانت تقول: ويف رواية البخاري
  .معروفا، رضي اهللا عنهاوكانت من سادة النساء، دينا وورعا وجودا و

  .وحديثها يف الكتب الستة
ابن أخيها حممد بن عبد اهللا بن جحش، وأم املؤمنني أم حبيبة، وزينب بنت أيب سلمة، : روى عنها

  .وأرسل عنها القاسم بن حممد
  .توفيت يف سنة عشرين، وصلى عليها عمر

أرسل عمر :  برزة بنت رافع، قالتحدثنا يزيد بن خصيفة، عن عبد اهللا بن رافع، عن: حممد بن عمرو
  .غفر اهللا لعمر، غريي كان أقوى على قسم هذا: إىل زينب بعطائها، فقالت

  .كله لك: قالوا
واطرحوا عليه ثوبا، وأخذت تفرقه يف ] صبوه : [ واستترت منه بثوب وقالت! سبحان اهللا : قالت



  .رمهافوجدناه مخسة ومثانني د؛ وأعطتين ما بقي ؛ رمحها، وأيتامها 
  ).٢(اللهم ال يدركين عطاء عمر بعد عامي هذا : مث رفعت يدها إىل السماء فقالت

  ملا ماتت بنت جحش أمر عمر: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر
__________  

فكانت : لو كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كامتا شيئا لكتم هذه، قال: قال أنس" زوجك = 
زوجكن أهاليكن، وزوجين اهللا تعاىل من فوق : لى اهللا عليه وسلم تقولزينب تفخر على ازواج النيب ص

  .سبع مسوات
   من طريق عارم بن الفضل، عن محاد بن زيد، عن ثابت، عن١٠٣ / ٨" طبقات ابن سعد " وهو يف 

فكانت تفخر على : قال) فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها(نزلت يف زينب بنت جحش : أنس، قال
  .زوجكن أهلكن، وزوجين اهللا من فوق سبع مسوات: لى اهللا عليه وسلم تقولنساء النيب ص

نزلت آية احلجاب يف زينب بنت جحش :  من حديث أنس قال٣٨٤ / ١٣أخرجه البخاري ) ١(
إن : وأطعم عليها يومئذ خبزا وحلما، وكانت تفخر على نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانت تقول

  .اهللا أنكحين يف السماء
  .١٠٩ / ٨" طبقات ابن سعد " هو يف ) ٢(

[ * ]  

)٢/٢١٢(  

  

  .أال خيرج معها إال ذو حمرم: مناديا
يا أمري املؤمنني، أال أريك شيئا رأيت احلبشة تصنعه بنسائهم ؟ فجعلت نعشا : فقالت بنت عميس

  .وغشته ثوبا
  .أن اخرجوا على أمكم: فأمر مناديا، فنادى! ما أحسن هذا وأستره : فقال

  ).١(حدثنا أيوب : حدثنا محاد: واه عارمر
  ".أطولكن يدا : أسر عكن حلوقا يب: " وهي اليت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .وإمنا عىن طول يدها باملعروف
  .فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا: قالت عائشة

  .وكانت زينب تعمل وتتصدق
  ).٢(واحلديث خمرج يف مسلم 
انت زينب بنت جحش تساميين يف املرتلة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه ك: وروي عن عائشة قالت



  ما رأيت امرأة خريا يف الدين من زينب، أتقى هللا،؛ وسلم 
__________  

، لكن سقط من إسناده فيه ابن عمر، ١١١ / ٨" طبقات ابن سعد " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(
  .فيستدرك من هنا

باب من فضائل زينب أم املؤمنني، من طريق عائشة بنت : بةيف فضائل الصحا) ٢٤٥٣(رقم ) ٢(
أسرعكن حلاقا يب أطولكن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: طلحة، عن عائشة أم املؤمنني قالت

  "يدا 
  .فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا: قالت
  .فكانت أطولنا يدا زينب، الا كانت تعمل بيدها وتصدق: قالت

 من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه ٢٢٦ / ٣ وأخرج البخاري
فأخذوا قصبة " أطولكن يدا : " أينا أسرع بك حلوقا ؟ قال: وسلم قلن للنيب صلى اهللا عليه وسلم

يذرعوا، فكانت سودة أطوهلن يدا، فعلمنا بعد إمنا كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا حلوقا به، 
هذا احلديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري : ت حتب الصدقة، قال ابن اجلوزيوكان

حلوق سودة به : كيف مل ينبه عليه، وال أصحاب التعاليق، وال علم بفساد ذلك اخلطايب فإنه فسره، وقال
  .من أعالم النبوة

...[ مسلم من طريق عائشةوكل ذلك وهم، وإمنا هي زينب، فإا كانت أطوهلن يدا بالعطاء كما رواه 
[ *  

)٢/٢١٣(  

  

  .وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة
  ).١(رضي اهللا عنها 

إال جويرية، وصفية، ؛ أنه قسم المهات املؤمنني يف العام اثين عشر ألف درهم لكل واحدة : وعن عمر
  .فقرر لكل واحدة نصف ذلك

  .قاله الزهري
مسعت عائشة تزعم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : يقول) ٢( ابن جريج، عن عطاء، مسع عبيد بن عمري

  .كان ميكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسال
فدخل ! أكلت مغافري ! إين أجد منك ريح مغافري : فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها، فلتقل

  .على إحدامها، فقالت له ذلك



  .لهبل شربت عسال عند زينب، ولن أعود: قال
:  يعين-) * إن تتوبا: * (إىل قوله ]...١: التحرمي) * [ يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك: * (فرتل

  .حفصة، وعائشة
  ).٣(بل شربت عسال : قوله) *: وإذ أسر النيب* (

__________  
ن يف فضائل الصحابة، من طريق الزهري، أخربين حممد بن عبد الرمحن ب) ٢٤٢٢(أخرجه مسلم ) ١(

  فأرسل أزواج النيب: قالت عائشة: احلارث بن هشام عن عائشة يف خرب مطول، وفيه
صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي اليت كانت تساميين منهن 

، يف املرتلة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل أر امرأة قط خريا يف الدين من زينب، وأتقى هللا
وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذاال لنفسها يف العمل الذي تصدق به، وتقرب 

 من ١٥١ / ٦وأخرجه أمحد ...به إىل اهللا تعاىل ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة
لرحم، وأبذل ومل أر امرأة خريا منها، وأكثر صدقة، وأصول ل: طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ

لنفسها يف كل شئ يتقرب به إىل اهللا عزوجل من زينب ما عدا سورة من غرب حد كان فيها توشك 
  .منها الفيئة

  .حترف يف املطبوع إىل عمر) ٢(
  .باب إذا حرم طعاما:  يف االميان والنذور٤٩٩ / ١١أخرجه البخاري ) ٣(

باب : يف الطالق) ١٤٧٤(، ومسلم )كمل حترم ما أحل اهللا ل(باب :  يف الطالق٣٣١، ٣٣٠ / ٩و 
 / ٨، وأخرجه البخاري ١٠٧ / ٨وجوب الكفارة على من حرم امرأته ومل ينو الطالق وابن سعد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشرب عسال عند زينب ابنة :  يف التفسري عن عائشة بلفظ٥٠٣
أكلت مغافري، إين أجد :  فلتقل لهجحش، وميكث عندها، فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها،

ال ولكين كنت أشرب عسال عند زينب ابنة جحش، فلن أعود له، وقد : " منك ريح مغافري، قال
  " = [ * ]حلفت ال ختربي بذلك أحدا 

)٢/٢١٤(  

  

  .أطعم رسول اهللا زينب بنت جحش خبيرب مئة وسق: ؟ ؟ وعن االعرج، قال
م اهللا زينب، لقد نالت يف الدنيا الشرف الذي ال يبلغه يرح: ويروى عن عمرة، عن عائشة، قالت

  .شرف، إن اهللا زوجها، ونطق به القرآن
  ".أسرعكن يب حلوقا أطولكن باعا : " وإن رسول اهللا قال لنا



  .فبشرها بسرعة حلوقها به، وهي زوجته يف اجلنة
  وأختها هي محنة بنت جحش، اليت نالت من عائشة يف قصة: قلت

  ).١(حتامي عن أختها زينب االفك، فطفقت 
  .وأما زينب، فعصمها اهللا بورعها

  .وكانت محنة زوجة عبدالرمحن بن عوف، وهلا هجرة
__________  

صمغ شبيه بالناطف ينضحه العرفط، فيوضع يف ثوب، مث ينضح باملاء فيشرب، وله ريح : واملغافري= 
  .منكرة

ر بإسناد صحيح فيما قاله احلافظ إىل ومثت سبب آخر يف نزول اآلية، فقد أخرج سعيد بن منصو
هي علي حرام، : حلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلفصة ال يقرب أمته، وقال: مسروق قال

من مسند " املختارة " فرتلت الكفارة ليمينه، وأمر أن ال حيرم ما أحل اهللا له، وأخرج الضياء املقدسي يف 
قال رسول اهللا : ، عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر قالاهليثم بن كليب، مث من طريق جرير بن حازم

فلم يقرا حىت أخربت : قال" ال ختربي أحدا إن أم إبراهيم علي حرام : " صلى اهللا عليه وسلم حلفصة
وأخرج الطرباين يف عشرة النساء، وابن مردويه من ) قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم(عائشة، فأنزل اهللا 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الرمحن، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قالطريق أيب بكر بن عبد
يا رسول اهللا يف بييت تفعل هذا معي دون نسائك : مبارية ببيت حفصة، فجاءت، فوجدا معه، فقالت

  .فذكر حنوه
ه فذكر دخلت حفصة بيتها، فوجدته يطأ مارية، فعاتبت: وللطرباين من طريق الضحاك، عن ابن عباس قال

  .وهذه طرق يقوي بعضها بعضا، فيحتمل أن تكون اآلية نزلت يف السببني معا: حنوه، قال احلافظ
وقد روى النسائي من طريق محاد، عن ثابت، عن أنس هذه القصة خمتصرة أن النيب صلى اهللا عليه 

ا أيها النيب مل حترم ي(وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة حىت حرمها، فأنزل اهللا تعاىل 
  .اآلية) ما أحل اهللا لك

  .٧١، ٦٩ / ٧" أسد الغابة " انظر ) ١(
[ * ]  

)٢/٢١٥(  

  

  .فقتل عنها، فتزوجها طلحة، فولدت له حممدا، وعمران؛ بل كانت حتت مصعب بن عمري : وقيل
  ).٢(، وكانت أختها أم حبيبة تستحاض أيضا )١(وهي اليت كانت تستحاض 



  .أميمة:  اهللا صلى اهللا عليه وسلموأمهن عمة رسول
  .حبيبة: أم حبيب، واالول أكثر، وقال شيخنا الدمياطي، أم حبيب، وامسها: قال السهيلي فيها

  .أن أم حبيبة، هي محنة املستحاضة: وأما ابن عساكر، فعنده
  .زينب، ومحنة، وأم حبيبة، كن يستحضن: بنات جحش: وقال ابن عبد الرب

  .وكانت أم حبيب حتت عبد الرمحن بن عوف؛ محنة حتت مصعب كانت : وقال السهيلي
  .مها زينبان: وهم، وهو أن زينب كانت حتت عبد الرمحن، فقيل" املوطأ " ويف 

قال النيب صلى اهللا عليه : حدثين أيب، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: إمساعيل بن أيب أويس
مل نزل ؛  إذا اجتمعنا بعده مند أيدينا يف اجلدار، نتطاول فكنا" يتبعين أطولكن يدا : " وسلم الزواجه

  .فعرفنا أمنا أراد الصدقة؛  رمحها اهللا أطولنا -نفعله حىت توفيت زينب، وكانت امرأة قصرية، مل تكن 
__________  

استحيضت، فهي : أن يستمر باملرأة خروج الدم بعد أيام حيضها املعتادة، يقال: االستحاضة) ١(
  .مستحاضة

) ٦٢٧(وابن ماجه ) ١٢٨(، والترمذي ٤٣٩ / ٦وأمحد ) ٢٨٧(وحديثها خمرج يف سنن أيب داود 
، وحسنه البخاري، ٣٣٩، ٣٣٨ / ١، والبيهقي ١٧٣، ١٧٢ / ١، واحلاكم ٧٩والدارقطين ص 

  .حسن صحيح: وصححه أمحد، وقال الترمذي
  .٨٣ / ١والنسائي ) ٢٨٨(و ) ٢٧٩(وأبو داود ) ٣٣٤" (صحيحه " أخرج حديثها مسلم يف ) ٢(

[ * ]  

)٢/٢١٦(  

  

  ).١(وكانت صناع اليد، فكانت تدبغ، وخترز، وتصدق 
قالت زينب بنت جحش حني : أخربنا عبد اهللا بن عمر، عن حيىي بن سعيد، عن القاسم: الواقدي

وإن استطعتم إذ ؛ فإن بعث يل عمر بكفن، فتصدقوا بأحدمها ؛ إين قد أعددت كفين : حضرا الوفاة
  ).٢(دليتموين أن تصدقوا حبقويت، فافعلوا أ

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج بزينب يف ذي القعدة سنة مخس، وهي يومئذ بنت مخس : وقيل
  .وعشرين سنة

  .أم املساكني: وكانت صاحلة، صوامة، قوامة، بارة، ويقال هلا
فانطلقت، : قال" ذكرها علي ا: " أن رسول اهللا قال لزيد: سليمان بن املغريه، عن ثابت، عن أنس

  .يا زينب، أبشري، فإن رسول اهللا أرسل يذكرك: فقلت هلا



  .ما أنا بصانعة شيئا حىت أوامر ريب: قالت
  ).٣(فقامت إىل مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدخل عليها بغري إذن 

إن زينب بنت جحش : "  أن رسول اهللا قال لعمرعبداحلميد بن رام، عن شهر، عن عبد اهللا بن شداد
إن إبراهيم حلليم أواه * (و ؛ " اخلاشعة، املتضرعة : " يا رسول اهللا، ما االواهة ؟ قال: قيل" أواهة 
  ).٤ ] (٧٥: هود) * [ منيب

__________  
  .، ووافقه الذهيب٢٥ / ٤ وسنده قوي، وصححه احلاكم ١٠٨ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
  .، والواقدي ضعيف١٠٩ / ٨ ابن سعد أخرجه) ٢(
 / ٦باب زواج زينب بنت جحش ونزول احلجاب، والنسائي : يف النكاح) ١٤٢٨(أخرجه مسلم ) ٣(

  .١٩٥ / ٣باب صالة املرأة إذا خطبت، واستخارا را، وأمحد :  يف النكاح٧٩
  .إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، مث هو مرسل) ٤(

[ * ]  

)٢/٢١٧(  

  

  ).١(أحد عشر حديثا، اتفقا هلا على حديثني ولزينب 
باعوا مرتل زينب بنت جحش من الوليد خبمسني ألف درهم، : وعن عثمان بن عبد اهللا اجلحشي، قال

  .حني هدم املسجد
  

  . بن احلارث بن عبد اهللا اهلالليةبنت خزمية*  زينب أم املؤمنني - ٢٢
  .أم املساكني، لكثرة معروفها أيضا: فتدعى أيضا

ولكن مل متكث ؛ تل زوجها عبد اهللا بن جحش يوم أحد، فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
  .عنده إال شهرين، أو أكثر، وتوفيت رضي اهللا عنها

  .كانت أوال عند الطفيل بن احلارث: وقيل
  .وما روت شيئا

عبيدة بن : أخوه الشهيدكانت عند الطفيل، مث خلف عليها : وقال النسابة علي بن عبد العزيز اجلرجاين
  .احلارث املطليب

  .وهي أخت أم املؤمنني ميمونة المها
  



  رملة بنت أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن: السيدة احملجبة) ع * * ( أم حبيبة أم املؤمنني- ٢٣
__________  

؛  الفنت  يف٩٥ / ١٣باب إحداد املرأة على غري زوجها، و : ، يف اجلنائز١١٧ / ٣انظر البخاري ) ١(
) ٢٨٨٠(يف الطالق، باب وجوب االحداد يف عدة الوفاة و ) ١٤٨٧(باب يأجوج ومأجوج، ومسلم 

  .يف أول الفنت
 ا ٣٤ - ٣٣ / ٤: ، املستدرك١٥٨، ١٣٥، ٨٧: ، املعارف١١٦ - ١١٥ / ٨: طبقات ابن سعد* 
، ٢٤٨ / ٩: ، جممع الزوائد٥ / ١: ، العرب١٢٩ / ٧: ، أسد الغابة١٨٥٣ / ٤:  الستيعاب-

  .١٠ / ١: ، شذرات الذهب٢٨٠ / ١٢: االصابة
  :، التاريخ البن معني١٠٠ - ٩٦ / ٨: ، طبقات ابن سعد٤٢٥ و ٣٢٥ / ٦: مسند أمحد* * 

  = [ * ]، تاريخ ٣٤٤، ١٣٦: ، املعارف٨٦، ٧٩: ، تاريخ خليفة٣٣٢: ، طبقات خليفة٧٣٦

)٢/٢١٨(  

  

  .عبد مشس بن عبد مناف بن قصي
  .تون حديثامسندها مخسة وس

  ).١(واتفق هلا البخاري ومسلم على حديثني، وتفرد مسلم حبديثني 
إليه منها، وال ) ٢(وهي من بنات عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ليس يف أزواجه من هي أقرب نسبا 

  .يف نسائه من هي أكثر صداقا منها، وال من تزوج ا وهي نائية الدار أبعد منها
ه وسلم عليها باحلبشة، وأصدقها عنه صاحب احلبشة أربع مئة دينار، وجهزها عقد له صلى اهللا علي

  .بأشياء
  .روت عدة أحاديث
اخلليفة معاوية، وعنبسة، وابن أخيها عبد اهللا ابن عتبة بن أيب سفيان، وعروة بن : حدث عنها، أخواها

ن شكل، وأبو املليح الزبري، وأبو صاحل السمان، وصفية بنت شيبة، وزينب بنت أيب سلمة، وشتري ب
  .عامر اهلذيل

  .وآخرون
__________  

 / ٤: ، االستيعاب٢٣ - ٢٠ / ٤: ، املستدرك٤٦١ / ٩: ، اجلرح والتعديل٣١٨ / ٣: الفسوي= 
، تاريخ ١٦٨٢: ، ذيب الكمال١١٥ / ٧: ، أسد الغابة١ / ٢٠٥ / ١٩: ، ابن عساكر١٨٤٣
 / ١٢: ، االصابة٤١٩ / ١٢: ب التهذيب، ذي٢٤٩ / ٩: ، جممع الزوائد٢٥٣ / ٢: االسالم



  .٥٤ / ١: ، شذرات الذهب٤٩١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٠
 / ٩و ) * وأن جتمعوا بني االختني إال ما قد سلف* (باب :  يف النكاح١٣٧ / ٩انظر البخاري ) ١(

ملرأة، باب حترمي الربيبة وأخت ا: يف الرضاع) ١٩٤٩(ومسلم : باب الكحل للحادة:  يف الطالق٤٣٢
  باب فضل: يف صالة املسافرين) ٧٢٨(باب وجوب االحداد، و : يف الطالق) ١٤٨٦(و 

باب استحباب تقدمي دفع الضعفة من : يف احلج) ١٢٩٢(السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، و 
  .النساء وغريهن من مزدلفة إىل مىن يف أواخر الليل قبل زمحة الناس

  ".اء نس" حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
[ * ]  

)٢/٢١٩(  

  

  .وقدمت دمشق زائرة أخاها
  .قربها بدمشق: ويقال

  .وهذا ال شئ، بل قربها باملدينة
  .أم سلمة أمساء بنت يزيد االنصارية: وإمنا اليت مبقربة باب الصغري

وأم حبيبة، تويف عنها زوجها الذي هاجر ا ؛ حنظلة، املقتول يوم بدر : ولد أبو سفيان: قال ابن سعد
  .اهللا بن جحش بن رياب االسدي، مرتدا متنصرا) ١(عبيد : ىل احلبشةإ

  ).٢(عقد عليها للنيب صلى اهللا عليه وسلم باحلبشة سنة ست، وكان الويل عثمان بن عفان 
  .كذا قال

  ).٣(أن أم حبيبة ولدت مبكة، قبل هجرة احلبشة : وعن عثمان االخنسي
 عليه وسلم عمرو بن أمية إىل النجاشي خيطب عليه أم بعث رسول اهللا صلى اهللا: وعن أيب جعفر الباقر

  ).٤(حبيبة، فأصدقها من عنده أربع مئة دينار 
خالد بن : كان الذي زوجها، وخطب إليه النجاشي: وعن عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، وآخر، قاال

  .سعيد بن العاص بن أمية
  ).٥(فكان هلا يوم قدم ا املدينة بضع وثالثون سنة 

  أا كانت حتت عبيد: مر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبةمع
__________  

  ".عبد " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .٤ / ١٣" االستيعاب " ، و ٢٠ / ٤" املستدرك " انظر ) ٢(



  . من طريق الواقدي٩٧ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .ي من طريق الواقد٢٢ / ٤، واحلاكم ٩٩، ٩٨ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٤(
  . من طريق الواقدي٩٩ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٥(

[ * ]  

)٢/٢٢٠(  

  

وبعث ا مع ؛ اهللا، وأن رسول اهللا تزوجها باحلبشة، زوجها إياه النجاشي، ومهرها أربعة آالف درهم 
  ).١(شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند النجاشي 

  .ة عثمانأنكحه إياها باحلبش: ابن هليعة، عن االسود، عن عروة، قال
: أخربنا عبد اهللا بن عمرو بن زهري، عن إمساعيل بن عمرو بن سعيد، قال: أخربنا الواقدي: ابن سعد

تغريت واهللا : ففزعت وقلت؛ رأيت يف النوم عبيد اهللا زوجي بأسوأ صورة وأشوهها : قالت أم حبيبة
ن النصرانية، وكنت قد دنت إين نظرت يف الدين، فلم أر دينا خريا م: فإذا هو يقول حيث أصبح! حاله 

: وأكب على اخلمر، قالت؛ ا، مث دخلت يف دين حممد، وقد رجعت، فأخربته بالرؤيا، فلم حيفل ا 
  .يا أم املؤمنني: فأريت قائال يقول

  .فأولتها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتزوجين؛ ففزعت 
  ).٢(وذكرت القصة بطوهلا، وهي منكرة 

إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس : * (ن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباسحسني بن واقد، ع
   ].٣٣: االحزاب) * [ أهل البيت

  ).٣(نزلت يف أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة : قال
  .إسناده صاحل، وسياق اآليات دال عليه

__________  
   /٦ب الصداق، والنسائي با: يف النكاح) ٢١٠٧(إسناده صحيح، أخرجه أبو داود ) ١(

  .٤٢٧ / ٦باب القسط يف االصدقة، وأمحد :  يف النكاح١١٩
  .٢٢، ٢٠ / ٤" املستدرك "  و ٩٧ / ٨" طبقات ابن سعد " هو يف ) ٢(
  .٤٨٣ / ٣وانظر تفسري ابن كثري ) ١( تعليق رقم ٢٠٨إسناده حسن، وقد تقدم خترجيه ص ) ٣(

[ * ]  

)٢/٢٢١(  

  



 جاء أبوها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليؤكد عقد اهلدنة، دخل عليها، فمنعته إن أم حبيبة ملا: وقيل
  ).١(أن جيلس على فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ملكان الشرك 

  .وأما ما ورد من طلب أيب سفيان من النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يزوجه بأم حبيبة، فما صح
  ).٢(ولكن احلديث يف مسلم 

  .الشارحون على التماس جتديد العقدومحله 
  ).٣(أم حبيبة : بل طلب منه أن يزوجه بابنته االخرى، وامسها عزة فوهم راوي احلديث، وقال: وقيل

  .خال املؤمنني: وملكانه منها قيل له؛ وقد كان الم حبيبة حرمة وجاللة، وال سيما يف دولة أخيها 
  .بيبة سنة أربع وأربعنيماتت أم ح: قال الواقدي، وأبو عبيد، والفسوي

  .سنة اثنتني وأربعني: وقال املفضل الغاليب
  .وشذ أمحد بن زهري

  .توفيت قبل معاوية بسنة: فقال
ملا بلغ أبا سفيان نكاح النيب : أخربنا عبد اهللا بن جعفر، عن عبد الواحد بن أيب عون، قال: الواقدي

  ).٤(نفه ذاك الفحل، ال يقرع أ: صلى اهللا عليه وسلم ابنته، قال
__________  

  . من طريق الواقدي، عن حممد بن عبد اهللا، عن الزهري١٠٠، ٩٩ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
باب من فضائل أيب سفيان بن حرب، وقد أعله غري واحد من : يف فضائل الصحابة) ٢٥٠١(رقم ) ٢(

  : مث قال١٩٥، ١٨٥": جالء االفهام " االئمة، وفصل القول فيه ابن القيم يف 
  .الصواب أن احلديث غري حمفوظ، بل وقع فيه ختليط، واهللا أعلمف
نعم وأجابه إىل ما سأل، فلو كان املسؤول أن : لكن يرد هذا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٣(

بياض يف االصل، " عزة " إا ال حتل يل، كما قال ذلك الم حبيبة، وقد كان مكان : يزوجه أختها لقال
  ". جالء االفهام "استدركناه من 

ذاك الفحل ال يقرع أنفه، أي أنه كفء : ، وقوله٢٢ / ٤، واحلاكم ٩٩ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٤(
  .كرمي ال يرد

[ * ]  

)٢/٢٢٢(  

  

ملا قدم أبو سفيان املدينة، والنيب صلى اهللا عليه : حدثنا حممد بن عبد اهللا، عن الزهري، قال: الواقدي
  .ن يزيد يف اهلدنةوسلم يريد غزو مكة، فكلمه يف أ



  .فلم يقبل عليه
  .فقام فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش النيب صلى اهللا عليه وسلم، طوته دونه

بل هو فراش رسول اهللا، وأنت امرؤ جنس : يا بنية، أرغبت ذا الفراش عين، أم يب عنه ؟ قالت: فقال
  .مشرك
  ).١(يا بنية، لقد أصابك بعدي شر : فقال

  ).٢(أن رسول اهللا أمرها أن تنفر من مجع بليل : أن أم حبيبة أخربته: أخربين ابن شوال: قال عطاء
مسعت عائشة : حدثين أبو بكر بن أيب سربة، عن عبدايد بن سهيل، عن عوف بن احلارث: الواقدي

ئر، فغفر اهللا يل ولك ما قد كان يكون بيننا ما يكون بني الضرا: دعتين أم حبيبة عند موا، فقالت: تقول
  .كان من ذلك

سررتين سرك اهللا، وأرسلت إىل أم سلمة، : غفر اهللا لك ذلك كله وحللك من ذلك، فقالت: فقلت
  ).٣(فقالت هلا مثل ذلك 

  
  .احلبشية، موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحاضنته) ق * ( أم أمين- ٢٤

  ورثها من أبيه، مث أعتقها
__________  

باب استحباب تقدمي : يف احلج) ١٢٩٢(أخرجه مسلم ) ٢ (١٠٠، ٩٩ / ٨" طبقات ابن سعد  " )١(
  .١٠٠ / ٨دفع الضعفة من النساء وغريهن من مزدلفة إىل مىن قبل زمحة الناس، وابن سعد 

  .علم للمزدلفة وابن شوال هو سامل موىل أم حبيبة: ومجع
  .٢٣، ٢٢ / ٤، واحلاكم ١٠٠ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(
: ، املعارف٣٣١: ، طبقات خليفة٢٢٧ - ٢٢٣ / ٨: ، طبقات ابن سعد٤٢١ / ٦: مسند أمحد* 

، ٦٤، ٦٣ / ٤: ، املستدرك٤٦١ / ٩: ، اجلرح والتعديل٢٣٩، ١٦٤، ١٥٠، ١٤٥، ١٤٤
  : = [ * ]، العرب١٦٧٨: ، ذيب الكمال٣٧ / ٧: ، أسد الغابة١٧٩٣ / ٤: االستيعاب

)٢/٢٢٣(  

  

  .ةعندما تزوج خبدجي
  .وكانت من املهاجرات االول

  .بركة: امسها
  .أمين: وقد تزوجها عبيد بن احلارث اخلزرجي، فولدت له



  .والمين هجرة وجهاد، استشهد يوم حنني
مث تزوجها زيد بن حارثة ليايل بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم، فولدت له أسامة بن زيد، حب رسول 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هذه : " ويقول" يا أمه : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول الم أمين: اه مرسلروي بإسناد و
  ).١" (بقية أهل بييت 
ملا هاجرت أم أمين أمست باملنصرف دون الروحاء، : حدثنا عثمان بن القاسم، قال: جرير بن حازم

ن ماء برشاء أبيض، وهي صائمة، وجهدت، فديل عليها من السماء دلو م] وليس معها ماء [ فعطشت 
ما أصابين بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للعطش بالصوم يف اهلواجر فما : فشربت، وكانت تقول

  ).٢(عطشت 
  كانت أم أمين: قال فضيل بن مرزوق، عن سفيان بن عقبة، قال

  .تلطف النيب صلى اهللا عليه وسلم وتقوم عليه
  ".ج أم أمين من سره أن يتزوج امرأة من أهل اجلنة، فليتزو: " فقال

__________  
 / ١٣: ، االصابة٤٦٠ - ٤٥٩ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٥٨ / ٩: ، جممع الزوائد٥٩، ١٣ / ١= 

  .١٥ / ١: ، شذرات الذهب٤٩٧: ، خالصة تدهيب الكمال١٧٧
  . من طريق الواقدي٦٣ / ٤، واحلاكم ٢٢٣ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
  .، ورجاله ثقات لكنه منقطع١٧٨ / ١٣" االصابة  "  وعنه احلافظ يف٢٢٤ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(

  ".فرتل " إىل " فديل " وقد حترفت يف املطبوع 
[ * ]  

)٢/٢٢٤(  

  

  ).١(فتزوجها زيد : قال
  .يا رسول اهللا، امحلين: جاءت أم أمين، فقالت: حدثنا أبو معشر، عن حممد بن قيس: أبو نعيم

  ".ال أمحلك إال عليه : " قال] وال أريده [  يطيقين، إنه ال: قالت" أمحلك على ولد الناقة : " قال
  ).٢(ميازحها : يعين

  .سبت اهللا أقدامكم: أن أم أمين قالت يوم حنني: الواقدي، عن عائذ بن حيىي، عن أيب احلويرث
  ).٣" (اسكيت، فإنك عسراء اللسان : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .على النيب صلى اهللا عليه وسلمدخلت أم أمين : وقال أبو جعفر الباقر



  .سالم ال عليكم: فقالت
  ).٤(السالم : فرخص هلا أن تقول

إن الرجل كان جيعل للنيب صلى اهللا عليه وسلم من ماله : حدثنا أنس: معتمر بن سليمان، عن أبيه
  .النخالت، حىت فتحت قريظة والنضري، فجعل يرد

  . وسلم الذي كان أهله أعطوهوإن أهلي أمرتين أن أسأل النيب صلى اهللا عليه
  .، وكان النيب أعطى ذاك أم أمين، فسألته فأعطانيهن]أو بعضه [ 

  فجاءت أم أمين، فجعلت الثوب
  .كال واهللا، ال يعطيكهن، وقد أعطانيهن: يف عنقي، وجعلت تقول

  فقال
__________  

  . من طريق عبيد اهللا بن موسى عن فضيل بن مرزوق٢٢٤ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
  .أي تتحفه وتكرمه وترب به: وتلطف

  .ورجاله ثقات لكنه منقطع
  .إسناده ضعيف لضعف أيب معشر، وامسه جنيح بن عبدالرمحن السندي، مث هو مرسل) ٢(

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميزح وال يقول :  ومتامه٢٢٤ / ٨" طبقات ابن سعد " وهو يف 
  .إال حقا، واالبل كلها ولد الناقة

  .٢٢٥ / ٨ابن سعد ) ٣(
  .٢٢٤ / ٨ابن سعد ) ٤(

   [ * ]١٥ / ٢سري 

)٢/٢٢٥(  

  

  ).١(وذكر احلديث ...كال واهللا: وتقول" لك كذا : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
أنه بينا هو جالس مع : حدثين حرملة، موىل أسامة بن زيد: حدثنا عبدالرمحن بن منر، عن الزهري: الوليد

  .اج بن أمين، فصلى صالة مل يتم ركوعها، وال سجودهاابن عمر، إذ دخل احلج
قال ابن ! فلما وىل ] فعد لصالتك [ أحتسب أنك قد صليت ؟ إنك مل تصل، : فدعاه ابن عمر، وقال

  ].بن أم أمين [ احلجاج بن أمين : من هذا ؟ فقلت: عمر
  ).٢(لو رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الحبه : فقال

  .أن أم أمين بكت حني مات النيب صلى اهللا عليه وسلم: ن ثابت، عن أنسمحاد بن سلمة، ع



ولكين إمنا أبكي على الوحي إذ انقطع عنا من ؛ واهللا، لقد علمت أنه سيموت : أتبكني ؟ قالت: قيل هلا
  ).٣(السماء 

  ملا قتل عمر، بكت أم أمين،: وروى قيس بن مسلم، عن طارق قال
__________  

  .أو كالذي قالت: ، ومتامه٢٢٥ / ٨وهو يف طبقات ابن سعد إسناده صحيح، ) ١(
  :ويقول

  .عشرة أمثاله، أو قريبا من عشرة أمثاله، أو كما قال: لك كذا، الذي أعطاها، حسبت أنه قال
باب مرجع النيب صلى اهللا عليه وسلم من االحزاب وخمرجه :  يف املغازي٣١٦ / ٧وأخرجه البخاري 

باب رد املهاجرين إىل االنصار منائحهم، : يف اجلهاد والسري) ٧١) (١٧٧١(إىل بين قريظة، ومسلم 
  .كالمها من طريق املعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس رضي اهللا عنه

 من طريق سليمان بن عبدالرمحن الدمشقي عن الوليد به، ورجاله ٢٢٥ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .ثقات، والزيادتان منه

يف فضائل الصحابة، وابن ) ٢٤٥٤( وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم ٢٢٦ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(
، ثالثتهم من طريق سليمان بن املغرية بن ٦٨ / ٢" احللية " يف اجلنائز، وأبو نعيم يف ) ١٦٣٥(ماجة 

انطلق : قال أبو بكر رضي اهللا عنه بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر: ثابت، عن أنس قال
 أمين نزورها كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقاال بنا إىل أم

ما أبكي أال أكون أعلم أن ما عند اهللا خري لرسوله : ما يبكيك ؟ ما عند اهللا خري لرسوله، فقالت: هلا
  .لبكاءصلى اهللا عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على ا

[ * ]  

)٢/٢٢٦(  

  

  .اليوم وهى االسالم: وقالت
  ).١(وبكت حني قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .ماتت يف خالفة عثمان: قال الواقدي
  .مخسة أحاديث: وهلا يف مسند بقي

  
  .الستر الرفيع، بنت أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب) ع * ( حفصة أم املؤمنني- ٢٥

، أحد )٢(ى اهللا عليه وسلم بعد انقضاء عدا من خنيس بن حذافة السهمي تزوجها النيب صل



  .املهاجرين، يف سنة ثالث من اهلجرة
  .هي اليت كانت تساميين من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالت عائشة

  .وروي أن مولدها كان قبل املبعث خبمس سنني
  فعلى هذا يكون

 ا وهلا حنو من عشرين سنةدخول النيب صلى اهللا عليه وسلم.  
  .روت عنه عدة أحاديث

  وحارثة بن؛ أخوها ابن عمر، وهي أسن منه بست سنني : روى عنها
__________  

  .٢٢٦ / ٨" طبقات ابن سعد " إسناده صحيح وهو يف ) ١(
: ، تاريخ خليفة٣٣٤: ، طبقات خليفة٨٦ - ٨١ / ٨: ، طبقات ابن سعد٢٨٣ / ٦: مسند أمحد* 

، ١٨١١ / ٤: ، االستيعاب١٥ - ١٤ / ٤: ، املستدرك٥٥٠، ١٨٤، ١٥٨، ١٣٥: ، املعارف٦٦
، جممع ٥٠، ٥ / ١: ، العرب٢٢٠ / ٢: ، تاريخ السالم١٦٨٠: ، ذيب الكمال٦٥ / ٧: أسد الغابة

، خالصة تذهيب ١٩٧ / ١٢: ، االصابة٤١٢ - ٤١١ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٤٤ / ٩: الزوائد
  .١٦ و ١٠ / ١: ، شذرات الذهب٦٩٧ / ١٣ :، كرت العمال٤٩٠: الكمال

كان من السابقني االولني إىل االسالم، هاجر إىل أرض احلبشة، وعاد إىل املدينة، وشهد بدرا ) ٢(
  .واحدا، وأصابه بأحد جراحة فمات رضي اهللا عنه

[ * ]  

)٢/٢٢٧(  

  

  .حي، وطائفة، واملطلب بن أيب وداعة، و عبد اهللا بن صفوان اجلم)١(وهب، وشتري بن شكل 
بدا يل أال : وعرضها على عثمان، فقال؛ وكانت ملا تأميت، عرضها أبوها على أيب بكر، فلم جيبه بشئ 

  .أتزوج اليوم
  .فوجد عليهما، وانكسر، وشكا حاله إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

بها، مث خط" ويتزوج عثمان من هي خري من حفصة ؛ يتزوج حفصة من هو خري من عثمان : " فقال
  ).٢(فزوجه عمر 

  .وزوج رسول اهللا عثمان بابنته رقية بعد وفاة أختها
ال جتد علي، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : وملا أن زوجها عمر، لقيه أبو بكر، فاعتذر، وقال

  فلم أكن الفشي سره، ولو تركها،؛ كان قد ذكر حفصة 



  ).٣(لتزوجتها 
، طلق حفصة تطليقة، مث راجعها بأمر جربيل عليه السالم له بذلك، وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).٤" (إا صوامة، قوامة، وهي زوجتك يف اجلنة : " وقال
__________  

هو شتري بن شكل العبسي أبو عيسى الكويف ثقة من الطبقة الثالثة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب ) ١(
ري وشكل، فأخطأ، فإن شكال هو والد شتري وهو صحايب السنن، وقد زاد االستاذ االبياري واوا بني شت
  .من رهط حذيفة بن اليمان، حديثه يف الكوفيني

باب عرض :  يف النكاح١٥٣، ١٥٢ / ٩ والبخاري ٨٢ / ٨" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٢(
  .االنسان بنته أو أخته على أهل اخلري

  .ث السابق وهو قطعة من احلدي١٥٣، ١٥٢ / ٩أخرجه البخاري ) ٣(
أن رسول اهللا " من حديث عمر ) ٢٠١٦(وابن ماجة ) ٢٢٨٣(حديث صحيح، أخرجه أبو داود ) ٤(

  ".صلى اهللا عليه وسلم طلق حفصة مث راجعها 
 ٤" املستدرك "  من حديث ابن عمر وإسناده صحيح، وأخرجه احلاكم يف ٢١٣ / ٦وأخرجه النسائي 

  = [ * ]ن سلمة، أنبأنا أبوعمران  من طريق موسى بن إمساعيل، عن محاد ب١٥/ 

)٢/٢٢٨(  

  

  .إسناده صاحل
  .يرويه موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة ابن عامر اجلهين

إن تتوبا إىل : * (فأنزل اهللا فيهما؛ وحفصة، وعائشة مها اللتان تظاهرتا على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .اهللا فقد صغت قلوبكما
   ].٤: التحرمي) [ ١(اآلية ) *...اهللا هو مواله وجربيلوإن تظاهرا عليه فإن 

فبلغ ؛ طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حفصة : موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة، قال
  ما يعبأ اهللا: ذلك عمر، فحثا على رأسه التراب، وقال

  .بعمر وابنته
  ).٢(ن اهللا يأمرك أن تراجع حفصة رمحة لعمر إ: فرتل جربيل من الغد، وقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .رضي اهللا عنهما
  .توفيت حفصة سنة إحدى وأربعني عام اجلماعة

  .توفيت سنة مخس وأربعني باملدينة، وصلى عليها وايل املدينة مروان: وقيل



  ).٣(قاله الواقدي، عن معمر، عن الزهري، عن سامل 
__________  

يب صلى اهللا عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فدخل عليها خاالها اجلوين، عن قيس بن زيد أن الن= 
واهللا ما طلقين عن شبع، وجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم : قدامة وعثمان ابنا مظعون، فبكت، وقالت

ورجاله " راجع حفصة، فإا صوامة قوامة، وإا زوجتك يف اجلنة " قال يل جربيل عليه السالم : فقال
ويف الباب ) ١( ت ٢٣١بن زيد فإنه تابعي صغري جمهول، ويف املنت وهم سيذكر ص ثقات، غري قيس 

، ويف سنده احلسن بن أيب جعفر وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات، ١٥ / ٤عن أنس عند احلاكم 
وفيه مجاعة مل أعرفهم، وعن عمار بن ياسر عند " االوسط " رواه الطرباين يف : وذكره اهليثمي وقال

  .٢٤٤ / ٩" امع " اين كما يف البزاز والطرب
  ) *.تبتغي مرضاة أزواجك* (باب :  يف التفسري٥٠٤ / ٨أخرجه البخاري ) ١(

  .باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته: يف الطالق) ١٤٧٤(ومسلم 
  .وقد تقدم قريبا" الكبري " أخرجه الطرباين يف ) ٢(
  .٨٦ / ٨ابن سعد ) ٣(

[ * ]  

)٢/٢٢٩(  

  

  .كتاب بقي بن خملد ستون حديثاومسندها يف 
  .اتفق هلا الشيخان على أربعة أحاديث

  ).١(وانفرد مسلم بستة أحاديث 
  ).٢(أن حفصة ولدت إذ قريش تبين البيت : ويروى عن عمر

  .بىن ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شعبان سنة ثالث: وقيل
  ن فيمنرأيت مروا: حدثين علي بن مسلم، عن ابيه: قال الواقدي

  ).٣(ومحلها أبو هريرة من دار املغرية إىل قربها ؛ محل سرير حفصة 
؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، طلق حفصة : أخربنا أبوعمران اجلوين، عن قيس بن زيد: محاد بن سلمة

  .واهللا ما طلقين عن شبع: فبكت، وقالت؛ قدامة، وعثمان : فدخل عليها خاالها
  قال: " يه وسلم، فقالوجاء النيب صلى اهللا عل

__________  
  .باب االذان بعد الفجر:  يف االذان٨٤، ٨٣ / ٢" البخاري " ما اتفقا عليه هو يف ) ١(



  .باب استحباب ركعيت سنة الفجر: يف صالة املسافرين) ٧٢٣(ومسلم 
باب ما : يف احلج) ١٢٠٠(باب ما يقتل احملرم من الدواب، ومسلم :  يف احلج٢٩ / ٤والبخاري 

باب التمتع :  يف احلج٣٤٢ / ٣يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم، والبخاري 
باب بيان أن : يف احلج) ١٢٢٩(والقران واالفراد باحلج وفسخ احلج ملن مل يكن معه هدي، ومسلم 

ة املسافرين يف صال) ٧٣٣(القارن ال يتحلل إال يف وقت حتلل احلج املفرد، وما انفرد به مسلم هو عنده 
  .يف الفنت) ٢٩٣٢(يف الفنت و ) ٢٨٨٣(يف الطالق و ) ٦٣) (١٤٩٠(يف الصيام، و ) ١١٠٧(و 
  . من طريق الواقدي١٥، ١٤ / ٤، واحلاكم ٨١ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .١٥ / ٤، واحلاكم ٨٦ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(

[ * ]  

)٢/٢٣٠(  

  

  ).١" (ا زوجتك يف اجلنة راجع حفصة فإا صوامة، قوامة، وإ: يل جربيل
  ).٢(وروى حنوه من كالم جربيل احلسن بن أيب جعفر، عن ثابت، عن أنس، مرفوعا 

  
بنت حيي بن أخطب بن سعية، من سبط الالوي بن نيب اهللا إسرائيل بن ) ع * ( صفية أم املؤمنني- ٢٦

  .إسحاق بن إبراهيم، عليهم السالم
  مث من ذرية رسول اهللا هارون عليه

  .مالسال
سالم بن أيب احلقيق، مث خلف عليها كنانة بن أيب احلقيق، وكانا من شعراء اليهود، : تزوجها قبل إسالمها

فقيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقتل كنانة يوم خيرب عنها، وسبيت، وصارت يف سهم دحية الكليب 
  وأا ال ينبغي أن؛ عنها 

__________  
، وقيس بن ٢٤٥ / ٩" امع "  والطرباين كما يف ١٥ / ٤اكم ، واحل٨٤ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(

ورجاله رجال الصحيح، وهم ": امع " زيد تابعي صغري جمهول، وباقي رجاله ثقات، وقول اهليثمي يف 
  .منه، وقد حترف يف املطبوع زيد إىل يزيد

لى اهللا عليه وسلم حفصة، مث إن يف املنت ومها فإن عثمان وهو ابن مظعون مات قبل أن يتزوج النيب ص
النه مات قبل أحد بال خالف، وزوج حفصة قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم مات أحد، فتزوجها النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم بعد أحد



، وإسناده ضعيف لضعف احلسن بن أيب جعفر وهو اجلفري، لكن ١٥ / ٤" املستدرك " هو يف ) ٢(
  .احلديث صحيح بشواهده كما تقدم

، ٨٦، ٨٣، ٨٢: ، تاريخ خليفة١٢٩ - ١٢٠ / ٨: ، طبقات ابن سعد٣٣٦ / ٦: مسند أمحد* 
 / ٩: ، جامع االصول١٨٧١ / ٤: ، االستيعاب٢٩ - ٢٨ / ٤: ، املستدرك٢١٥، ١٣٨: املعارف
، ٨ / ١: ، العرب٢٢٨ / ٢: ، تايخ االسالم١٦٨٦: ، ذيب الكمال١٦٩ / ٧: ، أسد الغابة١٤٣
، خالصة تذهيب ١٤ / ١٣: ، االصابة٤٢٩ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٥٠ / ٩: ، جممع الزوائد٥٦

  .٥٦ و ١٢ / ١: ، شذرات الذهب٧٠٤، ٦٣٧ / ١٣: ، كرت العمال٤٩٢: الكمال
[ * ]  

)٢/٢٣١(  

  

  .تكون إال لك
  ).١(فأخذها من دحية، وعوضه عنها سبعة أرؤس 

  ).٢(تقها صداقها مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا طهرت، تزوجها، وجعل ع
  .علي بن احلسني، وإسحاق بن عبد اهللا بن احلارث، وكنانة موالها، وآخرون: حدث عنها

  .وكانت شريفة عاقلة، ذات حسب، ومجال، ودين
  .رضي اهللا عنها

إن صفية حتب السبت، : روينا أن جارية لصفية أتت عمر بن اخلطاب، فقالت: قال أبو عمر بن عبد الرب
  .وتصل اليهود

  .بعث عمر يسأهلاف
وأما اليهود، فإن يل فيهم رمحا، فأنا أصلها، مث ؛ أما السبت، فلم أحبه منذ أبدلين اهللا به اجلمعة : فقالت

  ما محلك على: قالت للجارية
__________  

باب فضيلة إعتاقه أمة مث : يف النكاح) ٨٧) (١٣٦٥(، ومسلم ٢٤٦ و ١٢٣ / ٣أخرجه أمحد ) ١(
 ١٢٢ / ٨باب ما جاء يف سهم الصفي، وابن سعد : يف اخلراج واالمارة) ٢٩٩٧(يتزوجها، وأبو داود 

) ٨٤) (١٣٦٥(كلهم من حديث محاد بن سلمة، عن ثابت البنائي، عن أنس بن مالك، وأخرجه مسلم 
يا رسول اهللا : فجاءه دحية فقال) يعين خبيرب(مجع السيب : من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال

فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إىل نيب اهللا " أذهب فخذ جارية : " ية من السيب، فقالأعطين جار! 
أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضري ما تصلح إال : يا نيب اهللا: صلى اهللا عليه وسلم فقال



  .لك
  ".ادعوه ا : " قال
: قال"  خذ جارية من السيب غريها : "فجاء ا، فلما نظر إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال

  .وأعتقها وتزوجها
باب غزوة خيرب من طريق محاد بن زيد، عن ثابت عن أنس :  يف املغازي٣٦٠ / ٧وأخرجه البخاري 

  .وكان يف السيب صفية، فصارت إىل دحية الكليب، مث صارت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: وفيه
 يف ١١١ / ٩باب غزوة خيرب و :  يف املغازي٣٦٠ / ٧" البخاري " أخرجه من حديث أنس ) ٢(

باب الوليمة ولو بشاة، ومسلم : يف النكاح) ٢٠٥(باب من جعل عتق االمة صداقها، و : النكاح
  .باب فضيلة إعتاقه أمة مث يتزوجها: يف النكاح) ٨٥) (١٣٦٥(

  .١١٤ / ٦والنسائي ) ١١١٥(، والترمذي )٢٠٥٤(وأبو داود 
  .٢٦٩ / ٧و عبد الرزاق 

[ * ]  

)٢/٢٣٢(  

  

  ).١(فاذهيب، فأنت حرة : قالت: الشيطان: ما صنعت ؟ قالت
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل ا، وصنعتها له أم سليم، وركبها وراءه على : وقد مر يف املغازي

  ).٢(البعري، وحجبها، وأومل عليها، وأن البعري تعس ما، فوقعا، وسلمهما اهللا تعاىل 
: حدثتنا صفية بنت حيي، قالت: حدثنا كنانة: أيب عيسى، من طريق هاشم بن سعيد الكويفويف جامع 

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد بلغين عن عائشة وحفصة كالم، فذكرت له ذلك، 
  ".وكيف تكونان خريا مين، وزوجي حممد، وأيب هارون، وعمي موسى : أال قلت: " فقال

حنن أكرم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منها، حنن أزواجه، وبنات عمه : قالتاوكان بلغها، أما 
)٣.(  

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حج :  أو مشيسة عن صفية بنت حيي-حدثين مسية : قال ثابت البناين
سح فبكت، وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أخربوه، فجعل مي؛ بنسائه، فربك بصفية مجلها 

  دموعها بيده، وهي تبكي، وهو ينهاها، فرتل
__________  

  .٦٥ / ١٣" االستيعاب ) " ١(
يف النكاح، ) ٨٧) (١٣٦٥" (صحيح مسلم "  و ١٢٣، ١٢٢ / ٨" طبقات ابن سعد " انظر ) ٢(



  .تعس أي عثر: وقوله
  .أي سقطا" فعثرت الناقة العضباء وندر رسول اهللا وندرت : " ورواية مسلم

، وإسناده ضعيف لضعف هاشم بن سعيد ٢٩ / ٤يف املناقب، واحلاكم ) ٣٨٩٢(ه الترمذي أخرج) ٣(
، والترمذي ١٣٦، ١٣٥ / ٣الكويف، وباقي رجاله ثقات، لكن يشهد له حديث أنس عند أمحد 

بنت : بلغ صفية أن حفصة قالت: من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس قال) ٣٨٩٤(
قالت : ما يبكيك ؟ فقالت:  عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي تبكي، فقاليهودي، فبكت، فدخل

إنك البنة نيب، وإن عمك لنيب، وإنك : يل حفصة إين بنت يهودي، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .اتقي اهللا يا حفصة: لتحت نيب، ففيم تفخر عليك ؟ مث قال

  .وإسناده صحيح
[ * ]  

)٢/٢٣٣(  

  

أفقري : " فلما كان عند الرواح، قال لزينب بنت جحش؛  اهللا عليه وسلم بالناس رسول اهللا صلى
فغضب صلى اهللا عليه وسلم، ! أنا أفقر يهوديتك :  فقالت- وكانت من أكثرهن ظهرا -" أختك مجال 

  .فلم يأا، ومل يقسم هلا، ويئست منه؛ فلم يكلمها، حىت رجع إىل املدينة، وحمرم وصفر 
وكانت هلا جارية : يا رسول اهللا، ما أصنع ؟ قال: فلما رأته، قالت؛  االول دخل عليها فلما كان ربيع

  .هي لك: ختبؤها من رسول اهللا، فقالت
  ).١(فمشى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل سريرها، وكان قد رفع، فوضعه بيده، ورضي عن أهله : قال

: الك بن مالك، عن صفية بنت حيي، قالتحدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن م: احلسني بن احلسن
: فإن حدث بك حدث، فإىل من أجلأ ؟ قال؛ يا رسول اهللا، ليس من نسائك أحد إال وهلا عشرية : قلت

  .رضي اهللا عنه) ٢" (إيل علي " 
  .هذا غريب

__________  
  .٣٣٨، ٣٣٧ / ٦" املسند " أخرجه أمحد يف ) ١(

، ١٢٧، ١٢٦ / ٨" الطبقات " قات، وأخرجه ابن سعد يف ومشسية أو مسية ال تعرف، وبقية رجاله ث
أفقري : من طريق عفان بن مسلم، عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن مشيسة عن عائشة بنحوه، وقوله

أعرييها إياه للركوب، ومنه حديث جابر أنه اشترى منه بعريا وأفقره ظهره إىل املدينة، : أختك، أي
  .خرزاته، والواحدة فقارةمأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو 



فيه نظر، وقال أبو : إسناده ضعيف جدا، احلسني بن احلسن هو االشقر الكويف، قال البخاري) ٢(
  ليس: ليس بقوي، وقال النسائي والدارقطين: منكر احلديث، وقال أبو حامت: زرعة

وال : حديثه هذا بعد أن أورد ٣١١ / ٧قال البخاري يف التاريخ الكبري : بالقوي، ومالك بن مالك
ال يدرى من : وقال" ميزانه " يعرف مالك إال ذا احلديث الواحد، ومل يتابع عليه، وترمجه املؤلف يف 

  .هو
[ * ]  

)٢/٢٣٤(  

  

  ).١(توفيت سنة مخسني : توفيت سنة ست وثالثني، وقيل: قيل
  .وكانت صفية ذات حلم، ووقار

: هللا يف وجعه الذي تويف فيه، قالت صفية بنت حييأن نيب ا: معن، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم
  .واهللا يا نيب اهللا لوددت أن الذي بك يب

  .فأبصرهن؛ فغمزها أزواجه 
  ".مضمضن : " فقال
  ).٢" (من تغامزكن ا، واهللا إا لصادقة : " من أي شئ ؟ قال: قلن

ذا الذي يزعم أن اهللا أرسله، رأيت كأين، وه: قالت صفية: سليمان بن املغريه، عن محيد بن هالل، قال
  .وملك يسترنا جبناحيه

  ).٣(فردوا عليها رؤياها، وقالوا هلا يف ذلك قوال شديدا : قال
أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم صفية من دحية بسبعة أرؤس، : محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال

  .ودفعها إىل أم سليم، حىت يئها، وتصنعها، وتعتد عندها
وفحصت االرض أفاحيص، فجعل فيها االنطاع، مث جعل ؛ السمن، واالقط، والتمر : ت وليمتهفكان

  ).٤(ذلك فيها 
__________  

والثاين هو الصحيح الن علي بن احلسني قد مسع منها حديث زيارا رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١(
  .لموسلم يف اعتكافه يف املسجد، وهو مما اتفق على إخراجه البخاري ومس

  .وقد صرح بسماعه منها هذا احلديث يف رواية ابن حبان
  .وعلي بن احلسني إمنا ولد بعد سنة أربعني أو حنوها

  .٢٤٠ / ٤" فتح الباري " انظر 



  .، ورجاله ثقات، لكنه مرسل١٢٨ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .١٢٢ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(

  .ورجاله ثقات، لكنه مرسل
  ).١( رقم ٢٣٢وقد تقدم ختريبه يف ص ) ٨٧() ١٣٦٥(أخرجه مسلم ) ٤(

  .لنب جمفف يابس مستحجر يطبخ به: واالقط
كشف التراب من أعالها، وحفرت شيئا يسريا لتجعل االنطاع : فحصت االرض أفاحيص، أي: وقوله

  . يف احملفور، ويصب فيها السمن فيثبت وال خيرج من جوانبها-وهي البسط املتخذة من اجللود 
[ * ]  

)٢/٢٣٥(  

  

أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : عبد العزيز بن املختار، عن حيىي بن أيب إسحاق، قال يل أنس
أنا وأبو طلحة، وصفية رديفته، فعثرت الناقة، فصرع، وصرعت، فاقتحم أبو طلحة عن راحلته، فأتى 

  ".، عليك باملرأة ال: " يا نيب اهللا، هل ضرك شئ ؟ قال: فقال؛ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
؛ فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه، وقصد حنوها، فنبذ الثوب عليها، فقامت، فشدها على راحلته 

  ).١(فركبت، وركب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن صفية ملا أدخلت على النيب صلى : ابن جريج، عن زياد بن إمساعيل، عن سليمان بن عتيق، عن جابر

فلما كان العشي حضرنا، وحنن نرى أن " قوموا عن أمكم : " طه، حضرنا، فقالاهللا عليه وسلم فسطا
  .مث قسما

: " فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف طرف ردائه حنو من مد ونصف من متر عجوة، فقال
  ).٢(كلوا من وليمة أمكم 

  .زياد ضعيف
ملا اجتلى رسول اهللا صلى : ن عمر، قالحدثنا عبدالرمحن بن أيب الرجال، عن اب: أمحد بن حممد االزرقي

يا : " اهللا عليه وسلم صفية، رأى عائشة متنقبة يف وسط النساء، فعرفها، فأدركها، فأخذ بثوا، فقال
  شقرياء، كيف

__________  
  ١٣٤ / ٦، وإسناده صحيح، وأخرجه البخاري ١٢٤ / ٨الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ١(

) ١٣٦٥(فضل، عن حيىي بن أيب إسحاق، عن أنس، وأخرجه مسلم من طريق علي، عن بشر بن امل
  .من طريق سليمان بن املغرية، عن ثابت، عن أنس) ٨٨(



، وإسناده ضعيف لضعف زياد بن إمساعيل، فإنه ٣٣٣ / ٣، وأمحد ١٢٤ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .وإن أخرج له مسلم سيئ احلفظ، وراويه عنه ابن جريج مدلس وقد عنعن

ورجاله رجال الصحيح، ال يعين أن السند :  بعد أن نسبه المحد٢٥١ / ٩" امع " يثمي يف وقول اهل
  .صحيح، فإن ابن جريج خيرج له الشيخان إال ما صرح فيه بالسماع

[ * ]  

)٢/٢٣٦(  

  

  ).١(رأيت يهودية بني يهوديات : ؟ قالت" رأيت 
  . صفية، أنزهلاملا قدم رسول اهللا من خيرب، ومعه: وعن عطاء بن يسار، قال

  .فسمع جبماهلا نساء االنصار، فجئن ينظرن إليها، وكانت عائشة متنقبة حىت دخلت، فعرفها
  .رأيت يهودية: ؟ قالت" كيف رأيت : " فلما خرجت، خرج، فقال

  ).٢" (ال تقويل هذا، قد أسلمت : " قال
خرصة من ذهب، فوهبت قدمت صفية، ويف أذنيها : خمرمة بن بكري، عن أبيه، عن ابن املسيب، قال

  ).٣(لفاطمة منه، ولنساء معها 
كنت أقود بصفية لترد عن عثمان، فلقيها : حدثنا كنانة، قال: حدثنا زهري: احلسن بن موسى االشيب

مث وضعت خشبا من مرتهلا ! ذروين، ال يفضحين هذا : فقالت؛ االشتر، فضرب وجه بغلتها حىت مالت 
  ).٤( والطعام إىل مرتل عثمان، تنقل عليه املاء

أنا إحدى : حدثنا حممد بن موسى، عن عمارة بن املهاجر، عن آمنة بنت قيس الغفارية، قالت: الواقدي
ما بلغت : النساء الالئي زففن صفية يوم دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسمعتها تقول

  ).٥(سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  .، ورجاله ثقات١٢٦، ١٢٥ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
  .لكنه منقطع بني عبدالرمحن وابن عمر

  .، وفيه على إرساله الواقدي١٢٦ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
وهو احللقة الصغرية من الذهب، وهو : مجع خرص: ، ورجاله ثقات، واخلرصة١٢٧ / ٨ابن سعد ) ٣(

  .من حلي االذن
  . ورجاله ثقات١٢٨ / ٨د أخرجه ابن سع) ٤(



  .٢٩ / ٤، واملستدرك ١٢٩ / ٨ابن سعد ) ٥(
[ * ]  

)٢/٢٣٧(  

  

  .وقربها بالبقيع
  ).١(وقد أوصت بثلثها الخ هلا يهودي، وكان ثالثني ألفا 

  ).٢(ورد هلا من احلديث عشرة أحاديث، منها واحد متفق عليه 
  

ري بن اهلزم بن رويبة بن عبد اهللا بن هالل بنت احلارث بن حزن بن جب) ع * ( ميمونة أم املؤمنني- ٢٧
  .ابن عامر بن صعصعة، اهلاللية

زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخت أم الفضل زوجة العباس، وخالة خالد بن الوليد، وخالة ابن 
  .عباس

__________  
، ورثت صفية مئة ألف درهم بقيمة أرض وعرض:  من طريق الواقدي ونصه١٢٨ / ٨ابن سعد ) ١(

  .فأوصت البن أختها وهو يهودي بثلثها
باب هل خيرج املعتكف حلوائجه إىل باب :  يف االعتكاف٢٤١، ٢٤٠ / ٤أخرجه البخاري ) ٢(

  .املسجد
باب بيان أنه يستحب ملن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو وحمرما له : يف السالم) ٢١٧٥(ومسلم 
ا من طريق الزهري، أخربين علي بن احلسني رضي اهللا هذه فالنة ليدفع ظن السوء به، كالمه: أن يقول

  عنهما أن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته أا جاءت إىل رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم تزوره يف اعتكافه يف املسجد يف العشر االواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، 

م معها يقلبها، حىت إذا بلغت باب املسجد، عند باب أم مث قامت تنقلب فقام النيب صلى اهللا عليه وسل
سلمة، مر رجالن من االنصار، فسلما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال هلما النيب صلى اهللا 

سبحان اهللا يا رسول اهللا، وكرب عليهما، : فقاال" على رسلكما إمنا هي صفية بنت حيي : " عليه وسلم
إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإين خشيت أن يقذف يف : " ليه وسلمفقال النيب صلى اهللا ع

  ".قلوبكما شيئا 
، تاريخ ٣٣٨: ، طبقات خليفة١٤٠ - ١٣٢ / ٨: ، طبقات ابن سعد٣٢٩ / ٦: مسند أمحد* 

، ١٩١٤ / ٤: ، االستيعاب٣٣ - ٣٠ / ٤: ، املستدرك٣٤٤، ١٣٧: ، املعارف٢١٨، ٨٦: خليفة



، ٥٧، ٤٥، ٨/ ، العرب ٣٢٤ / ٢: ، تاريخ االسالم١٦٩٧: ، ذيب الكمال٢٧٢/  ٧: أسد الغابة
، خالصة تذهيب ١٣٨ / ١٣: ، االصابة٤٥٣ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٤٩ / ٩: جممع الزوائد

  .٥٨ و ١٢ / ١: ، شذرات الذهب٧٠٨ / ١٣: ، كرت العمال٤٩٦: الكمال
[ * ]  

)٢/٢٣٨(  

  

  .في قبيل االسالم، ففارقهاتزوجها أوال مسعود بن عمرو الثق
  .وتزوجها أبورهم بن عبد العزي، فمات

  .فتزوج ا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع يف ذي القعدة
  .وبىن ا بسرف أظنه املكان املعروف بأيب عروة

  .وكانت من سادات النساء
  .روت عدة أحاديث

و [ عبد اهللا بن شداد بن اهلاد، وعبيد بن السباق، : تها اآلخرحدث عنها ابن عباس، وابن أخ
يزيد بن االصم، وكريب موىل ابن عباس، : وابن أختها الرابع) ١] (عبدالرمحن بن السائب اهلاليل 

  .عطاء بن يسار: وموالها سليمان بن يسار، وأخوه
  .وآخرون

  بنحدثين إبراهيم بن حممد : أخربنا حممد بن عمر: قال ابن سعد
ملا أراد رسول اهللا صلى اهللا : موسى، عن الفضيل بن أيب عبد اهللا، عن علي بن عبد اهللا بن عباس، قال

فزوجه ؛ ، بعث أوس بن خويل وأبا رافع إىل العباس )٢(عليه وسلم اخلروج إىل مكة عام القضية 
لى اهللا عليه وسلم بقديد، فأقاما أياما ببطن رابغ، حىت أدركهما رسول اهللا ص؛ مبيمونة، فأضال بعرييهما 

  .وقد ضما بعرييهما، فسارا معه، حىت قدم مكة
  . كذا قال-فأرسل إىل العباس، فذكر ذلك له، وجعلت ميمونة أمرها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٣( فخطبها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فزوجها إياه -إىل العباس : وصوابه
__________  

  . منها، الن عبدالرمحن بن السائب هو ابن أختها الثالث، وليس عبيد بن السباقزيادة البد) ١(
عام عمرة القضية أو القضاء، وذلك يف سنة سبع للهجرة، وقد دخل صلى اهللا عليه وسلم : أي) ٢(

  .مكة، مث خرج بعد إكمال عمرته
  .ومسيت عمرة القضية، النه قاضى فيها قريشا



  .٩٢ - ٩٠ / ٢" زاد املعاد " وانظر 
  .١٣٢ / ٨": طبقات ابن سعد ) " ٣(

[ * ]  

)٢/٢٣٩(  

  

 إىل - ملا خطبها النيب صلى اهللا عليه وسلم -أا جعلت أمرها : وروي عن عكرمة، عن ابن عباس
  ).١(فزوجها ؛ العباس 

مالك، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث أبا رافع، ورجال من 
  ).٢(، فزوجاه ميمونة، قبل أن خيرج من املدينة االنصار

: دخلت على صفية بنت شيبة، عجوز كبرية، فسألتها: قال عبد الكرمي اجلزري، عن ميمون بن مهران
  ).٣(ال، واهللا لقد تزوجها وإما حلالالن : أتزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ميمونة، وهو حمرم، قالت

   خطبها، وهو حالل، وبىن ا،:أيوب، عن يزيد بن االصم، قال
  ).٤(وهو حالل 

حدثنا أبو فزارة، عن يزيد بن االصم، عن أيب رافع أن رسول اهللا تزوج ميمونة حالال، : جرير بن حازم
  ).٥(وبىن ا حالال بسرف 

__________  
  .١٣٣ / ٨": طبقات ابن سعد ) " ١(
، وإسناده ١٣٣ / ٨" الطبقات " د يف  يف احلج، وابن سع٣٤٨ / ١" املوطأ " أخرجه مالك يف ) ٢(

  .صحيح، لكنه مرسل، وسيذكره املصنف موصوال من طريق آخر قريبا
 من طريق عبد اهللا بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد اهللا بن عمرو، عن عبد ١٣٣ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(

  .ورجاله ثقات...الكرمي اجلزري
 باب حترمي نكاح ارم وكراهة خطبته، وابن :يف النكاح) ١٤١١" (صحيحه " أخرجه مسلم يف ) ٤(

 عن يزيد بن االصم حدثتين ميمونة بنت احلارث أن رسول اهللا صلى ٦٦ / ٥والبيهقي ) ١٩٦٤(ماجة 
  .اهللا عليه وسلم تزوجها وهو حالل

  .وكانت خاليت وخالة ابن عباس: قال
" سلم وحنن حالل بسرف تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و" بلفظ ) ١٨٤٣(وأخرجه أبو داود 

تزوجها وهو حالل، "  بلفظ ٦٦ / ٥والبيهقي ) ٨٤٥(، والترمذي ٣٣٥ و ٣٣٣ / ٦وأخرجه أمحد 
  ".وبىن ا حالال، وماتت بسرف، ودفناها يف الظلة اليت بىن ا فيها 



، وصححه ووافقه ٣١ / ٤" املستدرك " ، واحلاكم يف ١٣٣ / ٨" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٥(
  .الذهيب من طريق جرير بن حازم، عن أيب فزارة، عن يزيد بن االصم، عن ميمونة

[ * ]  

)٢/٢٤٠(  

  

أن رسول اهللا صلى : ، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أيب رافع)١(محاد بن زيد، عن مطر الرواق 
  ).٢(اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة حالال، وكنت الرسول بينهما 

  ، عن الزهري، عن يزيد بن االصم، عن ابنحدثنا معمر: الواقدي
  ).٣(تزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو حالل : عباس، قال
  .هذا منكر

  .والواقدي متروك
  .والثابت عن ابن عباس خالفه

  ).٤(إن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها، وهو حمرم : فقال ابن جريج، عن عطاء، عنه
  ).٥(نه كذلك وقال أيوب وهشام، عن عكرمة، ع

  ).٦(وقال عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبري، عنه مثله 
  ).٧(وعمرو بن دينار، عن أيب الشعثاء، عنه حنوه 

  .فهذا متواتر عنه
__________  

  ".مطرف " إىل " الطبقات " حترف يف املطبوع وكذا يف ) ١(
 / ٨، وابن سعد ٣٨ / ٢ والدارمي ،)٨٤١(، والترمذي ٣٩٣ / ٦إسناده حسن، وأخرجه أمحد ) ٢(

  ).١٢٧٢(، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان ٦٦ / ٥، والبيهقي ١٣٤
  .١٣٥، ١٣٤ / ٨" طبقات ابن سعد ) " ٣(
 من طريق أيب ١٩٢ / ٥، والنسائي ٤٥ / ٤، وأخرجه البخاري ١٣٥ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٤(

  .املغرية، عن االوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس
 وأبو داود ٣٩٢ / ٧والبخاري ) ٨٤٣(، والترمذي ١٣٦، ١٣٥ / ٨رجه ابن سعد أخ) ٥(
  .٢٦٩ / ٢، والطحاوي ١٩١ / ٥والنسائي ) ١٨٤٨(
  .١٣٦ / ٨، وابن سعد ٢٦٩ / ٢" شرح معاين اآلثار " أخرجه الطحاوي يف ) ٦(
) ١٤١٠(ومسلم ) ٨٤٤(، والترمذي ١٤٢ / ٩، والبخاري ١٣٦ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٧(



  .٣٧ / ٢والدارمي ) ١٩٦٥(، وابن ماجة ١٩١ / ٥نسائي وال
   [ * ]١٦ / ٢سري 

)٢/٢٤١(  

  

  مسع ميمون بن مهران، عنه: واالنصاري، عن حبيب بن الشهيد
  ).١(مثله 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج : وروى زكريا بن أيب زائدة، و عبد اهللا بن أيب السفر، عن الشعيب
  ).٢(ميمونة، وهو حمرم 

  ).٣( مثله - مرسال -جرير، عن منصور، عن جماهد 
  . مثله- مرفوعا -رباح بن أيب معروف، عن عطاء، عن ابن عباس 

  ).٤(وكان ابن عباس ال يرى بذلك بأسا : وفيه
  .وبعض من رأى صحة خرب ابن عباس، عد اجلواز خاصا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

كنت : حدثنا جعفر بن برقان، عن ميمون، قال: بو نعيمأخربنا أ: وجود هذا الباب ابن سعد، مث قال
  .ما حرم اهللا النكاح منذ أحله: هل يتزوج احملرم ؟ قال: جالسا عند عطاء، فجاءه رجل فقال

: أن سل يزيد بن االصم: - وميمون يومئذ على اجلزيرة -إن عمر بن عبد العزيز كتب إيل : فقلت
: ميمونة حالال، أو حراما ؟ فقال يزيد] يوم تزوج [ م أكان تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .تزوجها، وهو حالل
  ).٥(وكانت ميمونة خالة يزيد 

  أن ميمونة: حدثنا ابن جريج، عن أيب الزبري، عن عكرمة: الواقدي
__________  

  .١٣٥ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
  .١٣٦ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .١٣٦ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .٢٦٩ / ٢، والطحاوي ١٣٥ / ٨جه ابن سعد أخر) ٤(
ما كنا نأخذ هذا إال عن : قال عطاء: ، وإسناده صحيح، ومتامه عنده١٣٤ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٥(

  .ميمونة، وكنا نسمع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوجها وهو حمرم
[ * ]  

)٢/٢٤٢(  



  

  ).١(وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ).٢(ميمونة : كان امسها برة، فسماها رسول اهللا: هدقال جما

  ).٣(أنه رأى ميمونة تصلي يف درع سابغ، ال إزار عليها : وروى بكري بن االشج، عن عبيد اهللا اخلوالين
أن ميمونة حلقت رأسها يف إحرامها، فماتت، ورأسها : محاد بن زيد، عن أيب فزارة، عن يزيد بن االصم

  ).٤(حممم 
تلقيت عائشة، وهي مقبلة من مكة، : حدثنا يزيد بن االصم، قال: حدثنا جعفر بن برقان: امكثري بن هش

فأقبلت على ؛ فبلغها ذلك ] فأصبنا منه [ أنا وابن أختها ولد لطلحة، وقد كنا وقعنا يف حائط باملدينة 
  أما علمت أن اهللا ساقك حىت: مث وعظتين موعظة بليغة، مث قالت؛ ابن أختها تلومه 

__________  
  .١٣٧ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
 من طريق الفضل بن دكني وحممد بن عبد اهللا االسدي، حدثنا سفيان، ١٣٧ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(

كان اسم خاليت :  من طريق كريب عن ابن عباس قال٣٠ / ٤عن منصور، عن جماهد، وأخرجه احلاكم 
  . ميمونة، وصححه ووافقه الذهيببرة، فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ميمونة

  . وإسناده صحيح١٣٨ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .هو راشد بن كيسان العبسي: ، وإسناده صحيح، وأبو فزارة١٣٨ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٤(

كان إذا محم رأسه : أي مسود بسبب نبات الشعر بعد احللق، ويف حديث أنس: ورأسها حممم: وقوله
  .ود بعد احللق بنبات شعرهمبكة خرج واعتمر، أي اس
ولعل ميمونة مل يبلغها رضي اهللا عنها أن املرأة ال " جممم " إىل " الطبقات " وقد تصحف يف املطبوع و 

 من طريق حممد بن ١٣٠ / ٨والنسائي ) ٩١٤(حتلق رأسها يف احلج بل تقصر، فقد أخرج الترمذي 
ى : ة، عن خالس بن عمرو، عن علي قالموسى احلرشي، عن أيب داود الطيالسي، عن مهام، عن قتاد

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حتلق املرأة رأسها، ويف الباب عن عائشة وعثمان، وأخرج أبو داود 
)١٩٤٨(  

وحسن إسناده " ليس على النساء احللق، إمنا على النساء التقصري " من حديث ابن عباس مرفوعا 
  .٢٦١ / ٤" التخليص " احلافظ يف 

* ][   

)٢/٢٤٣(  

  



أما إا كانت من أتقانا هللا، ! ذهبت واهللا ميمونة، ورمي حببلك على غاربك ؛ جعلك يف بيت نبيه 
قرابة مليمونة دخل عليها، فوجدت منه ريح شراب، ] ذا [ أن : وبه أنبأنا يزيد) ! ١(وأوصلنا للرحم 

  ).٢(لئن مل خترج إىل املسلمني، فيجلدوك، ال تدخل علي أبدا : فقالت
بعثين ابن عباس أقود بعري ميمونة، فلم أزل أمسعها ل، حىت رمت اجلمرة : إبراهيم بن عقبة، عن كريب

)٣.(  
  ).٤(رأيت ميمونة حتلق رأسها : أخربنا يزيد بن االصم: حدثنا عقبة بن وهب: أبو نعيم

__________  
  .احلاصرتني منهما، وإسناده حسن، وما بني ٣٢ / ٤، واحلاكم ١٣٨ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
  .، وسنده حسن كسابقه١٣٩ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .، وإسناده صحيح١٣٩ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(
: مل ؟ فقال: بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسألت عقبة: ، ومتامه١٣٩ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٤(

  .أراها تبتل
ما كان يدري : صاحل، وقال علي وسفيان: نيوعقبة بن وهب ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال ابن مع

ليس : ال أعرفه، وقال ابن عدي: ما هذا االمر يعين احلديث، وال كان شأنه، وقال مهنا عن أمحد
  .مبعروف

رواه الطرباين ورجاله : وقال" تبتل " بدل " تبتذل " ، وفيه ٢٤٩ / ٩" امع " وأورده اهليثمي يف 
  .هو ثقةرجال الصحيح غري عقبة بن وهب و

وإذا سلمنا بصحته، فال حجة فيه، لثبوت النهي عنه صلى اهللا عليه وسلم عن حلق املرأة رأسها، : قلت
  أما

باب القدر املستحب من : يف احليض) ٣٢٠" (صحيحه " التقصري، فمباح هلن، فقد أخرج مسلم يف 
شة أنا وأخوها من دخلت على عائ: املاء يف غسل اجلنابة من حديث أيب سلمة بن عبدالرمحن قال

الرضاعة، فسأهلا عن غسل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت وبيننا وبينها 
وكان أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن : ستر، وأفرغت على رأسها ثالثا، قال

  .حىت تكون كالوفرة
ما كان إىل : ىت تكون كالوفرة، وهي من الشعريأخذن من شعر رؤوسهن، خيففن من شعورهن ح: أي

  .االذنني، وال جياوزمها
[ * ]  

)٢/٢٤٤(  

  



دفنا ميمونة بسرف يف الظلة اليت بىن ا فيها : جرير بن حازم، عن أيب فزارة، عن يزيد بن االصم، قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد كانت حلقت يف احلج

  ).١(س نزلت يف قربها، أنا وابن عبا
إذا رفعتم نعشها، فال تزلزلوها، : توفيت ميمونة بسرف، فخرجت مع ابن عباس إليها، فقال: وعن عطاء

  ).٢(وال تزعزعوها 
فإا أمكم ؛ ارفقوا ا : توفيت مبكة، فحملت على االعناق بأمر ابن عباس إىل سرف، وقال: وقيل

)٣.(  
  .، وهلا مثانون سنةماتت يف خالفة يزيد سنة إحدى وستني: قال الواقدي

  .مل تبق إىل هذا الوقت، فقد ماتت قبل عائشة: قلت
  .توفيت سنة إحدى ومخسني: وقال خليفة...ذهبت ميمونة: وقد مر قول عائشة

  .رضي اهللا عنها
  .، وانفرد هلا البخاري حبديث"الصحيحني " روي هلا سبعة أحاديث يف 

  ).٤(ومسلم خبمسة 
  .ومجيع ما روت ثالثة عشر حديثا

__________  
  .، وصححه وأقره الذهيب٣١ / ٤، واحلاكم ١٤٠، ١٣٩ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
 من طريق آخر، ٣٣ / ٤ من طريق الواقدي، وأخرجه احلاكم ١٤٠ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .وصححه، ووافقه الذهيب
  . من طريق الواقدي١٤٠ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(
 / ٤ و ١٦١ / ٥ و ٤١٠ و ٣٦٤ و ٢٧٠ و ٣٣١  و٣٢٠، و ٣٤٥ / ١انظر البخاري ) ٤(

و ) ٩٩٩(و ) ٢٧٠(و ) ٥١٣(و ) ٣٥٦(و ) ٣٣٧(و ) ٣١٧(و ) ٢٩٤(، ومسلم ٢٠٧
)١١٢٤.(  

[ * ]  

)٢/٢٤٥(  

  

  ).١( وأكرب أخواا من املهاجرات السيدات صلى اهللا عليه وسلم*  زينب بنت رسول اهللا - ٢٨
أمامة اليت تزوج ا علي بن أيب طالب بعد : فولدت له؛ تزوجها يف حياة أمها ابن خالتها أبو العاص 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أردفه وراءه : علي بن أيب العاص، الذي يقال: فاطمة، وولدت له



  ).٢(يوم الفتح، وأظنه مات صبيا 
  ).٣(أن أبا العاص تزوج بزينب قبل النبوة : وذكر ابن سعد

  .وهذا بعيد
  . قبل إسالم زوجها بست سننيأسلمت زينب، وهاجرت

؛ أن أبا العاص شهد بدرا مشركا، فأسره عبد اهللا بن جبري االنصاري : فروي عن عائشة، بإسناد واه
فلما بعث أهل مكة يف فداء أساراهم، جاء يف فداء أيب العاص أخوه عمرو، وبعثت معه زينب بقالدة هلا 

فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ ا  يف فداء زوجه- أدخلتها ا خدجية -من جزع ظفار 
  .نعم: ؟ قالوا" إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها فعلتم : " القالدة عرفها، ورق هلا، وقال

  ).٤(فأخذ عليه العهد أن خيلي سبيلها إليه، ففعل 
__________  

، ٧٢: عارف، امل٧ / ١: ، التاريخ الصغري٩٢: ، تاريخ خليفة٣٦ - ٣٠ / ٨: طبقات ابن سعد* 
: ، االستيعاب٤٦ - ٤٢ / ٤: ، املستدرك٢٧٠ / ٣: ، تاريخ الفسوي١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٢٧

   /٩: ، جممع الزوائد١٠ / ١: ، العرب١٣٠ / ٧: ، أسد الغابة١٨٥٣ / ٤
  .٢٧٣ / ١٢: ، االصابة٢١٦ - ٢١٢

  .٢١٢ / ٩" ، وجممع الزوائد ٤٢ / ٤" املستدرك ) " ١(
  .١٣٠ / ٧" أسد الغابة " ، و ٢١٢  /٩" جممع الزوائد ) " ٢(
  .٣١، ٣٠ / ٨" طبقات ابن سعد ) " ٣(
 من طريق ابن ٤٥، ٤٤ / ٤ من طريق الواقدي، وأخرجه احلاكم ٣١ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٤(

ملا بعث : إسحاق حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
ساراهم، بعثت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف فداء أيب العاص بقالدة، أهل مكة يف فداء أ

[ * ] =  

)٢/٢٤٦(  

  

  .هاجرت مع أبيها، ومل يصح: وقيل
أخربنا بكري بن : حدثنا ابن املبارك، عن ابن هليعة: حدثنا احلسن بن الربيع: حدثنا سهل بن حبر: البزاز

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية، وكنت فيهم، : هريرةاالشج، عن سليمان بن يسار، عن أيب 
، وكانا خنسا بزينب بنت رسول "إن لقيتم هبار بن االسود، ونافع بن عبد عمرو، فأحرقومها : " فقال

  .حىت ماتت) ١(اهللا حني خرجت، فلم تزل ضبنة 



  ).٢" (اب اهللا فإنه ال ينبغي الحد أن يعذب بعذ؛ إن لقيتمومها، فاقتلومها : " مث قال
__________  

وكانت خدجية أدخلتها ا على أيب العاص حني بىن ا، فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم = 
وصححه، ووافقه " إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا عليها الذي هلا : " رق هلا رقة شديدة، قال

  .تحديثالذهيب، وهو كما قاال فإن ابن إسحاق قد صرح بال
  .زمنة، من الضبنة وهي الزمانة، وهي املرض الدائم: أي) ١(
إسناده قوي، فإن راويه عن ابن هليعة ابن املبارك، وقد مسع منه قبل احتراق كتبه، وذكره احلافظ يف ) ٢(
  "تارخيه " ، ونسبه إىل حممد بن عثمان بن أيب شيبة يف ٢٣٣ / ١٠" االصابة " 

 حدثين يزيد بن أيب حبيب، عن بكري ٦٥٧ / ١ونقله عنه ابن هشام " ازي املغ" ورواه ابن إسحاق يف 
بن االشج، عن سليمان بن يسار عن أيب إسحاق الدوسي، عن أيب هريرة، وأبو إسحاق الدوسي جمهول، 

يف السري، من ) ١٥٧١(باب ال يعذب بعذاب اهللا، والترمذي :  يف اجلهاد١٠٤ / ٦وأخرجه البخاري 
بعثنا رسول اهللا صلى : لليث، عن بكري، عن سليمان بن يسار، عن أيب هريرة أنه قالطريق قتيبة، عن ا

إن وجدمت فالنا وفالنا، فأحرقومها بالنار، مث قال رسول اهللا صلى اهللا : اهللا عليه وسلم يف بعث، فقال
ا إال اهللا، فإن إين أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا، وإن النار ال يعذب : " عليه وسلم حني أردنا اخلروج

  ".وجدمتومها فاقتلومها 
، ٢١٣، ٢١٢ / ٩" جممع الزوائد " ، و ٤٣ / ٤" واملستدرك  " ٦٥٤ / ١وانظر سرية ابن هشام 

  . للبخاري٨، ٧ / ١والتاريخ الصغري 
فلم تصبه ..وأما هبار بن االسود، فقد أسلم، ففي سنن سعيد بن منصور عن ابن عيينة، عن ابن جنيح

  .صابه االسالم، فهاجر، فذكر قصة إسالمهالسرية، وأ
وله حديث عند الطرباين، وآخر عند ابن مندة، وذكر البخاري يف : ١٠٥ / ٦" الفتح " قال احلافظ يف 

  = [ * ]لسليمان بن يسار عنه رواية يف قصة جرت له مع عمر يف احلج، وعاش " تارخيه " 

)٢/٢٤٧(  

  

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس الصبح، فلما قام صلى: ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان، قال
  .إين قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فلما سلم النيب صلى اهللا عليه وسلم: يف الصالة، نادت زينب

  ).١" (وإنه جيري على الناس أدناهم ؛ ما علمت ذا : " قال
  ).٢(بينهما أسلمت زينب، وهاجرت، مث أسلم بعد ذلك، وما فرق : قال الشعيب

  .بعد" براءة " مث أنزلت : وكذا قال قتادة، وقال



  ).٣(فال سبيل له عليها، إال خبطبة ؛ فإذا أسلمت امرأة قبل زوجها 
  أن النيب: وروى حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

  ).٤(صلى اهللا عليه وسلم رد ابنته على أيب العاص بنكاح جديد، ومهر جديد 
__________  

  . هبار إىل خالفة معاوية=
  .٢٣٦، ٢٣٥ / ١٠" االصابة " انظر 

  .ومل أقف لرفيقه على ذكر يف الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم: وقال احلافظ
 عن ابن إسحاق، حدثين يزيد ٣٢ / ٨، وابن سعد ١٥٨، ١٥٧ / ١أخرجه ابن هشام يف السرية ) ١(

  .٤٥ / ٤وأخرجه احلاكم ..بن رومان
هب، أنبأنا ابن هليعة، عن موسى بن جبري االنصاري، عن عمران بن مالك الغفاري، عن من طريق ابن و

أيب بكر بن عبدالرمحن، عن أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن زينب بنت رسول اهللا صلى 
 اهللا عليه وسلم أرسل إليها أبو العاص بن الربيع أن خذي يل أمانا من أبيك، فخرجت فأطلعت رأسها

إين زينب بنت : أيها الناس: من باب حجرا والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصبح يصلي بالناس فقالت
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإين قد أجرت أبا العاص، فلما فرغ النيب صلى اهللا عليه وسلم من 

  ".لى املسلمني أدناهم أيها الناس، إنه ال علم يل ذا حىت مسعتموه أال وإنه جيري ع: " الصالة قال
  .ورجاله ثقات

  .٣٢ / ٨طبقات ابن سعد ) ٢(
  .٣٢ / ٨طبقات ابن سعد ) ٣(
) ٢٠١٠(، وابن ماجة ٣٢ / ٨وابن سعد ) ١١٤٢(والترمذي ) ٦٩٣٨(أخرجه أمحد ) ٤(

  = [ * ] كلهم من طريق احلجاج بن أرطاة، عن عمرو بن ١٨٨ / ٧، والبيهقي ٣٩٦والدارقطين ص 

)٢/٢٤٨(  

  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ل ابن إسحاق، عن داود بن احلصني، عن عكرمة، عن ابن عباسوقا
  ).١(وسلم رد ابنته إىل أيب العاص بعد سنني بنكاحها االول، ومل حيدث صداقا 

فانتدب هلا زيد يف ؛ خرج أبو العاص إىل الشام يف عري لقريش : وعن حممد بن إبراهيم التيمي، قال
  .فلقوا العري يف سنة ست، فأخذوها، وأسروا أناسا، منهم أبو العاص؛ اكب سبعني ومئة ر

  فدخل على زينب
  .سحرا، فأجارته، مث سألت أباها، أن يرد عليه متاعه



  .ففعل، وأمرها أال يقرا مادام مشركا
نب مث رجع مسلما مهاجرا يف احملرم سنة سبع، فرد عليه زي؛ فرجع إىل مكة، فأدى إىل كل ذي حق حقه 

  ).٢(بذاك النكاح االول 
__________  

  .شعيب، عن أبيه، عن جده= 
هذا حديث ضعيف أو : وهذا إسناد ضعيف، الن احلجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه، قال االمام أمحد

واه ومل يسمعه احلجاج من عمرو بن شعيب، إمنا مسعه من حممد بن عبيد العرزمي، والعرزمي حديثه ال 
  .ديث الصحيح الذي روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقرمها على النكاح االوليساوي شيئا، واحل
  .يريد احلديث اآليت

 / ٨: وابن سعد) ٣٢٩٠(و ) ٢٣٦٩(و ) ١٨٧٦( وأمحد ٦٥٩، ٦٥٨ / ١أخرجه ابن هشام ) ١(
، )١٢٦٤٤(، وعبد الرزاق )٢٠٠٩(وابن ماجة ) ١١٤٣(، والترمذي )٢٢٤٠(، وأبو داود ٣٣

، كلهم من طريق ابن إسحاق عن داود ٤٦ / ٤ و ٦٣٩، ٦٣٨ / ٣: ، واحلاكم٣٩٦ ص والدارقطين
بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس، ورجاله ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، إال أن داود 

بن احلصني حديثه عن عكرمة فيه شئ، لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة عن عامر الشعيب، وقتادة، 
" املصنف " ، و عبد الرزاق يف ٣٢ / ٨" الطبقات " ، أخرجها ابن سعد يف وعكرمة بن خالد

  .، فيقوى ا ويصح١٤٩ / ٢" شرح معاين اآلثار " والطحاوي يف ) ١٢٦٤٧(
  .٣٣ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .من طريق الواقدي
[ * ]  

)٢/٢٤٩(  

  

  ).١(رأيت على زينب بنت رسول اهللا برد سرياء من حرير : الزهري، عن أنس
  ).٢(توفيت يف أول سنة مثان 

ملا ماتت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : عاصم االحول، عن حفصة، عن أم عطية، قالت
  واجعلن يف؛ اغسلنها وترا، ثالثا، أو مخسا : " قال

 " :فلما غسلناها، أعطانا حقوه، فقال" فإذا غسلتنها، فأعلمنين ؛ اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور 
  ).٣" (أشعرا إياه 

  



  . وأمها خدجيةصلى اهللا عليه وسلم*  رقية بنت رسول اهللا - ٢٩
__________  

، من طريق سعيد بن منصور، عن عبد اهللا ابن ٣٤، ٣٣ / ٨إسناده صحيح أخرجه ابن سعد ) ١(
  .، ووافقه الذهيب٤٦، ٤٥ / ٤املبارك عن معمر عن الزهري، عن أنس، وصححه احلاكم 

  .، من طريق الواقدي٣٤ / ٨جه ابن سعد أخر) ٢(
من طريق عاصم االحول، عن ) ٤٠) (٩٣٩(، ومسلم ٣٤ / ٨إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد ) ٣(

باب غسل امليت، :  يف اجلنائز٢٢٢ / ١" املوطأ " حفصة بنت سريين، عن أم عطية وأخرجه مالك يف 
، )١٢٦٠(و ) ١٢٥٨(و ) ١٢٥٤(باب غسل امليت و :  يف اجلنائز١٠٥، ١٠٢ / ٣والبخاري 

كلهم من طريق ) ١٤٥٨(، وابن ماجة ٢٩، ٢٨ / ٤والنسائي ) ٣١٤٢(وأبو داود ) ٩٣٩(ومسلم 
  .أيوب السختياين، عن حممد بن سريين، عن أم عطية

من طريق ) ٩٩٠(والترمذي ) ١٢٦٣(و ) ١٢٥٦(و ) ١٢٥٥(و ) ١٦٧(وأخرجه البخاري برقم 
  .حفصة بنت سريين، عن أم عطية

معقد االزار، ومسي االزار حقوا، النه : حقي وأحق وأحقاء، واالصل يف احلقو: االزار، ومجعها: حلقووا
اجعلنه شعارا هلا، وهو الثوب الذي يلي جسدها، : يريد" أشعرا إياه : " يشد على احلقو، وقوله

سلم يف احلديث فالشعار الثوب الذي يلي اجلسد، والدثار فوق الشعار، ومنه قوله صلى اهللا عليه و
  ".أنتم شعار والناس دثار : " املتفق عليه لالنصار

  = [ * ]، ١٤٢، ١٤١، ١٢٥: ، املعارف٦٥: ، تاريخ خليفة٣٧، ٣٦ / ٨: طبقات ابن سعد* 

)٢/٢٥٠(  

  

  .تزوجها عتبة بن أيب هلب قبل النبوة: قال ابن سعد
  .قبل اهلجرة: كذا قال، وصوابه

  .رأسي من رأسك حرام، إن مل تطلق بنته: ، قال أبوه) *تبت يدا أيب هلب* (فلما أنزلت 
  .ففارقها قبل الدخول

  .وأسلمت مع أمها، وأخواا
  ).١(مث تزوجها عثمان 

  .هاجرت معه إىل احلبشة، اهلجرتني مجيعا: قال ابن سعد
  ".إما الول من هاجر إىل اهللا بعد لوط : " قال عليه السالم

كان يكىن، وبلغ ست سنني، فنقره ديك يف وجهه، فطمر وجهه، وولدت من عثمان عبد اهللا، وبه 



  .فمات
؛ مث هاجرت إىل املدينة بعد عثمان، ومرضت قبيل بدر، فخلف النيب صلى اهللا عليه وسلم عليها عثمان 

  ).٢(فتوفيت، واملسلمون ببدر 
هران، عن ابن أخربنا علي بن زيد، عن يوسف بن م: حدثنا محاد: أخربنا عفان: فأما رواية ابن سعد

فبكت النساء " احلقي بسلفنا عثمان بن مظعون : " ملا ماتت رقية بنت رسول اهللا، قال: عباس، قال
  .فجعل عمر يضرن بسوطه؛ عليها 

  ، مث"دعهن يبكني : " فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده، وقال
__________  

، ١٦٣، ١٦٢ و ١٥٩ / ٣: ، تاريخ الفسوي٢٠٣، ١٩٨، ١٩٢، ١٨٥، ١٥٨، ١٥٣= 
 / ٩: ، جممع الزوائد١١٣ / ٧: ، أسد الغابة١٨٣٩ / ٤: ، االستيعاب٤٨ - ٤٦ / ٤: املستدرك

  .٥٧ و ٩ / ١: ، شذرات الذهب٢٥٧ / ١٢: ، االصابة٢١٦
  .٣٦ / ٨طبقات ابن سعد ) ١(
  .ورم: ، وطمر وجهه٣٦ / ٨طبقات ابن سعد ) ٢(

والذي نفسي بيده إنه أول من هاجر بعد " وع بلفظ  املرف٢٥٨ / ١٢" االصابة " وذكر احلافظ يف 
  .سنده واه: ونسبه البن مندة، وقال" إبراهيم ولوط 

[ * ]  

)٢/٢٥١(  

  

  فإنه مهما يكن من القلب والعني؛ ابكني، وإياكن ونعيق الشيطان : " قال
 القرب إىل ، فقعدت فاطمة على شفري"فمن اهللا والرمحة، ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان 

فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح ؛ جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعلت تبكي 
  ).١(الدمع عن عينها بطرف ثوبه 

  .هذا منكر: قلت
أن رقية توفيت ورسول اهللا : الثبت عندنا من مجيع الرواية: ذكرته حملمد بن عمر، فقال: وقال ابن سعد

  .درصلى اهللا عليه وسلم بب
  ).٢(فلعل هذا يف غري رقية، أو لعله أتى قربها بعد بدر زائرا 

  
  .، البضعة الرابعة النبويةصلى اهللا عليه وسلم*  أم كلثوم بنت رسول اهللا - ٣٠



  .يقال، تزوجها عتيبة بن أيب هلب، مث فارقها
  .وأسلمت، وهاجرت بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).٣( يف ربيع االول سنة ثالث، فلم تلد له - وهي بكر -عثمان فلما توفيت أختها رقية تزوج ا 
__________  

  .٣٧ / ٨: طبقات ابن سعد) ١(
  .٣٧ / ٨طبقات ابن سعد ) ٢(
، ١٥٨، ١٤٢، ١٤١، ١٢٦: ، املعارف٦٦: ، تاريخ خليفة٣٩ - ٣٧ / ٨: طبقات ابن سعد* 

، ١٩٥٢ / ٤: ستيعاب، اال٤٩ - ٤٨ / ٤: ، املستدرك١٥٩ / ٣: ، تاريخ الفسوي١٩٢، ١٧٣
، ٢٧٥ / ١٣: ، االصابة٢١٦ / ٩: ، جممع الزوائد١٠، ٥ / ١: ، العرب٣٨٤ / ٧: أسد الغابة

  .١٧ و ١٦ و ١٣ و ١٠ / ١: شذرات الذهب
  .٢١٧ / ٩" جممع الزوائد " ، و ٤٩ / ٤" املستدرك " ، و ٣٨ / ٨ابن سعد ) ٣(

[ * ]  

)٢/٢٥٢(  

  

  .وتوفيت يف شعبان سنة تسع
  ).١(حكاه ابن سعد " لو كن عشرا لزوجتهن عثمان : " يب صلى اهللا عليه وسلمفقال الن

أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا : وروى صاحل بن أيب االخضر، عن الزهري، عن أنس
  ).٢(عليه وسلم حلة سرياء 

لم جالسا على قربها رأيت النيب صلى اهللا عليه وس: حدثنا فليح، عن هالل بن أسامة، عن أنس: الواقد
  . وعيناه تدمعان- يعين أم كلثوم -

  ).٣" (انزل : " أنا، قال: ؟ فقال أبو طلحة" فيكم أحد مل يقارف الليلة : " فقال
تزوج نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثنيت عشرة عريبة : قال الزهري] زوجاته صلى اهللا عليه وسلم [ 

  .حمصنات
__________  

)٣٨ / ٨) ١.  
" ناده ضعيف، لضعف صاحل بن أيب االخضر، لكن متنه صحيح، فقد أخرجه البخاري يف إس) ٢(

باب احلرير للنساء من طريق أيب اليمان، عن شعيب، عن الزهري، :  يف اللباس٢٥٢ / ١٠" صحيحه 
أخربين أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برد حرير : قال



، ٣٨ / ٨وابن سعد ) ٣٥٩٨(، وابن ماجة ١٩٧ / ٨والنسائي ) ٢٠٥٨(خرجه أبو داود سرياء، وأ
: هو بكسر السني وفتح الياء" حلة سرياء " وقوله ... من طرق عن الزهري، عن أنس٤٩ / ٤واحلاكم 

نوع من الربود فيه خطوط خيالطه حرير وهو على االضافة وله أمثال كحلة سندس، وحلة حرير، وحلة 
  .خز
، ١٦٧، ١٢٧، ١٢٦ / ٣ والوقدي ضعيف، وأخرجه البخاري ٣٨ / ٨ أخرجه ابن سعد )٣(

، من طريق فليح بن سليمان، عن هالل بن علي، عن ٢٢٨، و ١٢٦ / ٣، وأمحد ٤٧ / ٤واحلاكم 
ورسول اهللا صلى اهللا : شهدنا بنتا للنيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال

هل منكم رجل مل يقارف الليلة : " فقال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: س على القرب، قالعليه وسلم جال
 من طريق محاد بن ٤٧ / ٤فرتل يف قربها، وأخرجه احلاكم : فانزل، قال: أنا، قال: ؟ فقال أبو طلحة" 

  .سلمة بن ثابت، عن أنس فسماها رقية، والصواب أا أم كلثوم، وقد وهم محاد يف تسميتها فقط
  .كما قال احلافظ

  .مل جيامع أهله تلك الليلة: مل يقارف أي: وقوله
[ * ]  

)٢/٢٥٣(  

  

  .ست من قريش: تزوج مخس عشرة امرأة: وعن قتادة قال
  .وواحدة من حلفاء قريش، وسبعة من نساء العرب

  .وواحدة من بين إسرائيل
سبع من قريش، : شرة امرأةثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج مثاين ع: قال أبو عبيد

  .وواحدة من حلفائهم
  .وتسع من سائر العرب

  .وواحدة من نساء بين إسرائيل
مث زينب بنت جحش، مث جويرية، مث أم ؛ خدجية، مث سودة، مث عائشة، مث أم سلمة، مث حفصة : فأوهلن

  .حبيبة، مث صفية، مث ميمونة، مث فاطمة بنت شريح
د بنت يزيد، مث أمساء بنت النعمان، مث قتيلة أخت االشعث، مث سنا بنت مث تزوج زينب بنت خزمية، مث هن

  ).١(أمساء السلمية 
  

   * العالية- ٣١



  ).٢(تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العالية، امرأة من بين بكر بن كالب : قال الزهري
تزوج رسول اهللا : ال عن زيد بن كعب بن عجرة، عن أبيه، ق- واه -واليب معاوية، عن مجيل بن زيد 

البسي ثيابك، : " فأدخلت، فرأى بكشحها بياضا، فقال؛ صلى اهللا عليه وسلم العالية، من بين غفار 
  ).٣(وأمر هلا بالصداق " واحلقي بأهلك 

__________  
  .يف االصل أمساء بنت سنا، والتصويب مما سيأيت) ١(
، كرت ٣٨ / ١٣: ، االصابة١٨٨/  ٧: ، أسد الغابة١٨٨١: ، االستيعاب٣٤ / ٤: املستدرك* 

  .٧٠٧ / ١٣: العمال
  .٣٤ / ٤" املستدرك ) " ٢(
  .٣٤ / ٤" املستدرك ) " ٣(

[ * ]  

)٢/٢٥٤(  

  

  .هي أمساء بنت كعب اجلونية: قيل*  أمساء - ٣٢
  .مل يدخل ا النيب صلى اهللا عليه وسلم، حىت طلقها: كذا مساها ابن إسحاق، وقال

  .ين اجلون الكندي، فاستعاذت منهتزوج أخت ب: وقال الزهري
  ).١" (لقد عذت معاذا، احلقي بأهلك : " فقال
  .بل هي أمساء بنت النعمان الغفارية: وقيل

فلما ؛ أمساء بنت النعمان الغفارية : وتزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم من أهل اليمن: وعن قتادة، قال
  .دخل ا، دعاها

  ).٢(م شريك تعال أنت، فطلقها، وتزوج أ: فقالت
  

  .امرأة أنصارية* *  أم شريك - ٣٣
  .النجارية

__________  
  .١٢١ / ١٢: ، االصابة١٦ / ٧: ، أسد الغابة٣٤ / ٤: املستدرك* 
أي أزواج النيب صلى اهللا عليه : سألت الزهري:  من طريق االوزاعي قال٣١١ / ٩يف البخاري ) ١(

ة رضي اهللا عنها أن ابنة اجلون ملا أدخلت على أخربين عروة، عن عائش: وسلم استعاذت منه ؟ قال



لقد عذت بعظيم، احلقي : " أعوذ باهللا منك، فقال هلا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودنا منها، قالت
  .٣٥ / ٤" املستدرك " و ) ٢٠٣٧(وانظر سنن ابن ماجه " بأهلك 

  .٣٤ / ٤" املستدرك ) " ٢(
 - ١٥٤ / ٨: ، طبقات ابن سعد٧٤٢: خ البن معني، التاري٤٦٢، ٤٤١ / ٦: مسند أمحد* * 

  .، املستدرك٤٦٤ / ٩: ، اجلرح والتعديل٣٣٥، طبقات خليفة، ١٥٧
، تاريخ ١٧٠٣: ، ذيب الكمال٣٥١ / ٧: ، أسد الغابة١٩٤٣ / ٤: ، االستيعاب٣٤ / ٤: 

  :مال، خالصة تذهيب الك٢٣٥ / ١٣: ، االصابة٤٧٢ / ١٢: ، ذيب التهذيب٣٣٠ / ٢: االسالم
٤٩٨.  
[ * ]  

)٢/٢٥٥(  

  

  ".مث إين أكره غرين ؛ إين أحب أن أتزوج يف االنصار : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن قتادة
  ).١(فلم يدخل ا : قال

  .أا كانت فيمن وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم: نعم وروى عروة بن الزبري، عن أم شريك
  

   * سناء- ٣٤
أن النيب صلى : وزعم حفص بن النضر السلمي، وعبد القاهر بن السري: عبيد القاسم بن سالمقال أبو 

  ).٢(فماتت قبل أن يدخل ا ؛ اهللا عليه وسلم تزوج سناء بنت أمساء بن الصلت السلمية 
  .سناء بنت سفيان الكالبية: وقيل

  
   * * الكالبية- ٣٥

  . بن سفيانهي فاطمة بنت الضحاك: قال بعضهم: قال الواقدي
  .عمرة بنت زيد: وقيل
  .هي العالية بنت ظبيان: وقيل

__________  
  .٣٥، ٣٤ / ٤" املستدرك ) " ١(
  .٣١٧ / ١٢: ، االصابة١٥٣ / ٧: ، أسد الغابة١٨٦٥ / ٤: االستيعاب* 
  .، وقد حترف فيه أبو عبيد إىل أيب عبيدة٣٥ / ٤" املستدرك ) " ٢(



  .١٤٩ / ٨" طبقات ابن سعد " وانظر 
 ٣٥ / ٤: ، املستدرك١٤٠: ، املعارف٩٢: ، تاريخ خليفة٢٢١ - ٢٢٠ / ٨: طبقات ابن سعد* * 

  .٨١ / ١٣: ، االصابة٢٢٨ / ٧: ، أسد الغابة١٨٩٩ / ٤: ، االستيعاب٣٧ -
[ * ]  

)٢/٢٥٦(  

  

  .سناء بنت سفيان: وقيل
  .وإمنا اختلف يف امسها؛ هي كالبية واحدة : وقال بعضهم
  . مجاعةبل كن: وقال بعضهم

  ).١" (مستدركه " نقل ذلك احلاكم يف أمهات املؤمنني من 
تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن أخي الزهري، عن عمه، عن عروة، عن عائشة، قالت

  .إين أعوذ باهللا منك: الكالبية، فلما دخلت عليه، ودنا منها، قالت
  ).٢" (لقد عذت بعظيم، احلقي بأهلك : " قال

  .تزوج عمرة بنت زيد الكالبية، وما دخل ا:  إسحاقوقال ابن
؛ فنكحها ابن عم هلا ؛ طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العالية بنت ظبيان : وقال ابن شهاب

  ).٣(فولدت له 
  .عمرة بنت حزن، اليت تعوذت: الكالبية: وقيل

  
   * الكندية- ٣٦

  . اهللا عليه وسلم امرأة من كندةنكح رسول اهللا صلى: قال عبد اهللا بن حممد بن عقيل
  ).٤(وهي الشقية اليت سألته أن يفارقها، ويردها إىل قومها، ففعل 

__________  
)٣٥ / ٤) ١.  
  .٣١١ / ٩" الفتح "  ورجاله ثقات، وانظر ٣٥ / ٤" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٢(
  .، ونسبه لعبد الرزاق٧٠٧ / ١٣" كرت العمال " ذكره صاحب ) ٣(
 / ١١: ، االصابة١٦ / ٧: ، أسد الغابة١٧٨٥ / ٤: ، االستيعاب٣٧ - ٣٥ / ٤: ستدركامل* 

١٢١.  



  .٣٦ / ٤" املستدرك ) " ٤(
[ * ]  

)٢/٢٥٧(  

  

  .رواه عنه عبيد اهللا بن عمرو
أن النعمان بن أيب اجلون : حدثنا حممد بن يعقوب بن عتبة، عن عبد الواحد بن أيب عون: وروى الواقدي
يا رسول اهللا، أال أزوجك أمجل أمي يف العرب، وقد رغبت فيك ؟ فتزوجها : لما، فقالالكندي قدم مس

  ).١(على اثنيت عشرة أوقية ونش 
  .ال تقصر ا يف املهر: فقال
  ".ما أصدقت أحدا فوق هذا : " قال

  .فبعث معه أبا أسيد
اهللا عليه وسلم ال يراهن إن نساء رسول اهللا صلى : فلما قدما عليها، جلست، وأذنت له، فقال أبو أسيد

  .فأقبلت ا حىت أنزلتها يف بين ساعدة؛ على مجل يف حمفة ) ٢(الرجال، فتحملت مع الظعينة 
  .فدخل عليها النساء، فرحنب ا، مث خرجن، فذكرن مجاهلا، وشاع ذلك

صلى إنك ملكة، فإن كنت تريدين أن حتظي عند رسول اهللا : فدخل عليها داخل من النساء، فقيل هلا
  ).٣(فإنه يرغب فيك ! أعوذ باهللا منك : اهللا عليه وسلم، فقويل
  .فتزوج الكندية يف سنة تسع من ربيع االول: وعن ابن أيب عون قال

هل تزوج : أن الوليد كتب إليه يسأله: حدثنا ابن أيب الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه: الواقدي
  ما:  فقالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخت االشعث ؟

__________  
  .عشرون درمها: أربعون درمها، والنش: االوقية) ١(
  .املرأة يف اهلودج: الظعينة) ٢(

  .مركب كاهلودج إال أنه ال يقبب: واحملفة
، كالمها من طريق الواقدي، وهو ٣٦ / ٤" املستدرك " ، و ١٤٤، ١٤٣ / ٨" ابن سعد ) " ٣(

  .ضعيف
[ * ]  

)٢/٢٥٨(  

  



  .تزوج كندية إال بنت اجلون، فملكهاتزوجها قط، وال 
  ).١(فلما أيت ا، نظر إليها، فطلقها، ومل ينب ا 

  تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمساء بنت: عن أيب أسيد الساعدي، قال
  .النعمان اجلونية فأرسلين، فجئت ا

  .اخضبيها أنت، وأنا أمشطها: فقالت حفصة لعائشة
  .ففعلتا

فلما دخلت عليه، وأرخى الستر، مد ! أعوذ باهللا منك : إنه يعجبه أن تقول املرأة: دامهامث قالت هلا إح
  .يده إليها
  .فقال بكمه على وجهه، فاستتر! أعوذ باهللا منك : فقالت
  ".يا أبا أسيد، أحلقها بأهلها، ومتعها برازقيني : " وخرج، فقال" عذت مبعاذ : " وقال

  .يعين كرباسني
  ).٢(ين الشقية ادعو: فكانت تقول
  .إسناده واه

  ".مستدركه " وقد ذكره احلاكم يف 
__________  

  .٣٧ / ٤، واحلاكم ١٤٨ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
 من طريق هشام ابن ٣٧ / ٤" املستدرك " ، واحلاكم يف ١٤٦، ١٤٥ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(

مد متروك، وأخرج البخاري يف وهشام بن حم...حممد، عن ابن الغسيل، عن محزة بن أيب أسيد، عن أبيه
 من طريق أيب نعيم، عن عبدالرمحن بن الغسيل، عن محزة بن أيب أسيد، ٣١٢، ٣١١ / ٩" صحيحه " 

: خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت انطلقنا إىل حائط يقال له: عن أيب أسيد رضي اهللا عنه قال
" اجلسوا ها هنا " النيب صلى اهللا عليه وسلم الشوط، حىت انتهينا إىل حائطني جلسنا بينهما، فقال 

وذخل وقد أيت باجلونية، فأنزلت يف بيت يف خنل يف بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها 
وهل ب امللكة : قالت" هيب نفسك يل : " حاضنة هلا، فلما دخل عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

قد عذت : " أعوذ باهللا منك، فقال: يده يضع يده عليها لتسكن، فقالتفأهوى ب: نفسها للسوقة ؟ قال
ثوب، والكرباس : والرازقي" يا أبا أسيد اكسها رازقيني، وأحلقها بأهلها : " مث خرج علينا، فقال" مبعاذ 

  .هو القطن، يريد ثوبا من قطن
[ * ]  

)٢/٢٥٩(  

  



  ).١(فماتت كمدا : قال: وعن زهري بن معاوية
  خلف على أمساء بنت النعمان املهاجر بن أيب: ، قالوعن الكليب

  .أمية
  .فهم عمر أن يعاقبهما

  .واهللا ما ضرب علي حجابا، وال مسيت بأم املؤمنني: فقالت
  ).٢(فكف عنها 

  
   * قتيلة- ٣٧
  .هي أخت االشعث بن قيس: يقال

ة عشر، فتويف قبل أن تزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قدم عليه وفد كندة سن: قال أبو عبيدة
  ).٣(يقدم عليه 

  ).٤(إا ارتدت : ويقال
  .فاهللا أعلم

  
  .عمارة بن راشد، حدثنا علي بن زيد، عن ابن املسيب، عن خولة بنت حكيم * *  خولة- ٣٨

__________  
، ويف السند هشام بن حممد وهو ٣٧ / ٤" املستدرك " ، و ١٤٧، ١٤٦ / ٨" ابن سعد ) " ١(

  .متروك
  .، وسنده تالف٣٧ / ٤" املستدرك " ، و ١٤٧ / ٨" بن سعد ا) " ٢(
 / ٧: ، أسد الغابة١٩٠٣ / ٤: ، االستيعاب٣٨ / ٤: ، املستدرك١٤٧ / ٨: طبقات ابن سعد* 

  .١٠٣ / ١٣: ، االصابة٢٤٠
  .٣٨ / ٤" املستدرك ) " ٣(
 صاحل، عن ابن  من طريق هشام بن حممد بن السائب، عن أبيه، عن أيب١٤٧ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٤(

  .عباس وهذا سند واه مبرة
 / ٤: ، االستيعاب١٤٠: ، املعارف١٥٨ / ٨: ، طبقات ابن سعد٤٠٩ و ٣٧٧ / ٦: مسند أمحد* * 

: ، ذيب التهذيب٢٥٩ / ٩: ، جممع الزوائد١٦٨١: ، ذيب الكمال٩٣ / ٧: ، أسد الغابة١٨٣٢
  .٤٩٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٤ / ١٢: ، االصابة٤١٥ / ١٢

[ * ]  

)٢/٢٦٠(  



  

  ).١(فأرجأها فيمن أرجأ من نسائه ؛ وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها 
  

  .بنت احلارث بن أيب ضرار املصطلقية) ع * ( جويرية أم املؤمنني- ٣٩
  ).٢(برة، فغري : سبيت يوم غزوة املر يسيع يف السنة اخلامسة وكان امسها

  .وكانت من أمجل النساء
فأسلمت، وتزوج ا " أو خري من ذلك ؟ أتزوجك : " طلب منه إعانة يف فكاك نفسها، فقالأتت النيب ت

  ).٣(وأطلق هلا االسارى من قومها ؛ 
  .وكان أبوها سيدا مطاعا

  .ابن عباس، وعبيد بن السباق، وكريب، وجماهد: حدث عنها
  .وأبو أيوب حيىي بن مالك االزدي، وآخرون

__________  
  .٢١٠ / ٥" الدر املنثور " ، و ٢٥٩ / ٩" جممع الزوائد " ، و ٤٠٤ / ٨" باري فتح ال" انظر ) ١(
، ٣٤٢: ، طبقات خليفة١٢٠ - ١١٦ / ٨: ، طبقات ابن سعد٤٤٩ و ٣٢٤ / ٦: مسند أمحد* 

 - ٢٥ / ٤: ، املستدرك٣٢٢ / ٣: ، تاريخ الفسوي١٣٩، ١٣٨: ، املعارف٢٢٤: تاريخ خليفة
 / ٢: ، تاريخ االسالم١٦٧٩: ، ذيب الكمال٥٦ / ٧: الغابة، أسد ١٨٠٤ / ٤: ، االستيعاب٢٨

 / ١٢: ، االصابة٤٠٧ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٥٠ / ٩: ، جممع الزوائد٦١، ٧ / ١: ، العرب٢٧٥
  .٦١ / ١: ، شذارت الذهب٧٠٦ / ١٣: ، كرت العمال٤٨٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٢

سفيان، عن حممد بن عبدالرمحن موىل آل من طريق ) ٢١٤٠" (صحيحه " أخرجه مسلم يف ) ٢(
كانت جويرية امسها برة، فحول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال

  .امسها إىل جويرية
  .٤٣٠، ٤٢٩ / ٦" املسند " ، و ١١٨ / ٨" طبقات ابن سعد " وهو يف 

  .صحيح وسيأيت خترجيه قريبا) ٣(
[ * ]  

)٢/٢٦١(  

  

  .ال يراها أحد إال أخذت بنفسه؛ ) ١(كانت جويرية امرأة حلوة مالحة : شة، قالتعن عائ
  ).٢(احلديث بطوله 



أعتق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جويرية، واستنكحها، : زكريا بن أيب زائدة، عن الشعيب، قال
  .وجعل صداقها عتق كل مملوك من بين املصطلق

  ).٣(جها وكانت من ملك اليمني، فأعتقها، وتزو
  .بنو املصطلق من خزاعة: قال ابن سعد وغريه

  ).٤(صفوان ابن أيب الشفر ] مسافع بن [ وكان زوجها، قبل أن يسلم، ابن عمها 
__________  

وفعال مبالغة يف فعيل حنو كرمي وكرام، : شديدة املالحة وهو من أبنية املبالغة، قال الزخمشري: أي) ١(
  .لغ منهوكبري وكبار، وفعال مشددا أب

 ٢٧٧ / ٦، عن ابن إسحاق ومن طريقه أمحد ٢٩٥، ٢٩٤ / ٢" السرية " أخرجه ابن هشام يف ) ٢(
ملا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين حممد بن جعفر بن الزبري، عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت

ن الشماس أو البن عم وسلم سبايا بين املصطلق، وقعت جويرية بنت احلارث يف السهم لثابت بن قيس ب
له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة مالحة ال يراها أحد إال أخذت بنفسه، فأتت رسول اهللا 

فواهللا ما هو إال أن رأيتها على باب حجريت، : صلى اهللا عليه وسلم نستعينه يف كتابتها، قالت عائشة
يا رسول اهللا أنا : ت، فدخلت عليه فقالتفكرهتها وعرفت أنه سريى فيها صلى اهللا عليه وسلم ما رأي

جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار سيد قومه، وقد أصابين من البالء ما مل خيف عليك، فوقعت يف السهم 
لثابت بن قيس بن الشماس أو البن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابيت، 

  .نعم يا رسول اهللا: وأتزوجك، قالت
وخرج اخلرب إىل الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد تزوج جويرية : ، قالت"علت قد ف: " قال

أصهار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأرسلوا ما بأيديهم، : ابنة احلارث بن أيب ضرار، فقال الناس
  فلقد أعتق لتزوجيه إياها مئة أهل بيت من بين املصطلق، فما: قالت

  . على قومها بركة منهاأعلم امرأة كانت أعظم
  .وإسناده صحيح، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث

  . من طريق الواقدي١١٧ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .١٨٤ / ١٢" االصابة " ، و ١١٦ / ٨ وابن سعد ٢٦ / ٤" املستدرك " انظر ) ٤(

[ * ]  

)٢/٢٦٢(  

  



  ).١(وقد تقدم أبوها احلارث على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم 
  .تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا بنت عشرين سنة: وعن جويرية، قالت

  ).٢(توفيت أم املؤمنني جويرية يف سنة مخسني 
  ).٣(توفيت سنة ست ومخسني، رضي اهللا عنها : وقيل

  .منها عند البخاري حديث: جاء هلا سبعة أحاديث
  ).٤(وعند مسلم حديثان 

إن بنيت ال يسىب مثلها، فأنا أكرم من ذلك، فقال : أتى والد جويرية فقال: أيوب، عن أيب قالبة، قال
  ".أرأيت إن خريناها : " النيب صلى اهللا عليه وسلم

قد واهللا : فإين قد اخترته، قال: إن هذا الرجل قد خريك، فال تفضحينا، فقالت: فأتاها أبوها فقال
  ).٥(فضحتنا 

 صلى اهللا عليه وسلم جويرية، واستنكحها، وجعل صداقها أعتق رسول اهللا: زكريا، عن الشعيب، قال
  ).٦(عتق كل مملوك من بين املصطلق 

  مهام، وغريه، عن قتادة، عن أيب أيوب اهلجري، عن جويرية بنت
__________  

  .١٦٠ / ٢" االصابة " ، و ٤٠٠ / ١" أسد الغابة " انظر ) ١(
  .١٢٠ / ٨ابن سعد ) ٢(
  .٢٢٤: تاريخ خليفة) ٣(
  ).٢٧٢٦(و ) ١٠٧٣(، ومسلم ٢٠٣ / ٤نظر البخاري ا) ٤(
  .١١٨ / ٨" طبقات ابن سعد " إسناده صحيح، لكنه مرسل، وهو يف ) ٥(
، ١١٨ / ٨وابن سعد ) ١٣١١٨" (املصنف " إسناده صحيح لكنه مرسل أخرجه عبد الرزاق يف ) ٦(

  .اله رجال الصحيحرواه الطرباين مرسال، ورج: ، وقال٢٥٠ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 
[ * ]  

)٢/٢٦٣(  

  

؟ " أصمت أمس : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها يوم مجعة، وهي صائمة، فقال هلا: احلارث
  .ال: قالت
  .ال: ؟ قالت" أتريدين أن تصومي غدا : " قال
  ).١" (فأفطري : " قال



  ).٢(املسيب، عن عبد اهللا بن عمرو رواه شعبة، وله علة غري مؤثرة، رواه سعيد، عن قتادة، عن ابن 
مسعت كريبا، عن ابن عباس، عن جويرية، : شعبة ومجاعة، عن حممد بن عبدالرمحن، موىل آل طلحة

مث رجع قريبا من ؛ مث انطلق حلاجته ؛ أتى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غدوة وأنا أسبح : قالت
  .عمن: ؟ قلت" أما زلت قاعدة : " نصف النهار، فقال

: - يعين مجيع ما سبحت -أال أعلمك كلمات لو عدلن ن عدن، أو وزن ن وزنتهن : " قال
سبحان اهللا عدد خلقه، ثالث مرات، سبحان اهللا زنة عشره، ثالث مرات، سبحان اهللا رضا نفسه، 

  ).٣(ثالث مرات، سبحان اهللا مداد كلماته، ثالث مرات 
  جعفر بن الزبري، عنحدثنا حممد بن : يونس، عن ابن إسحاق

__________  
يف الصوم، ) ٢٤٢٢(باب صوم يوم اجلمعة، وأبو داود :  يف الصوم٢٠٣ / ٤أخرجه البخاري ) ١(

  .، وله شاهد من حديث جنادة بن أيب أمية عند النسائي١١٩ / ٨ وابن سعد ٤٣٠ / ٦وأمحد 
  .وإسناده صحيح

  اتفق شعبة ومهام": الفتح "  يف وقال احلافظ) ٩٥٧" (صحيحه " أخرجه ابن حبان يف ) ٢(
عن قتادة، عن : وخالفهما سعيد بن أيب عروبة، فقال) يريد إسناد البخاري(عن قتادة على هذا االسناد 

سعيد بن املسيب، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على 
 شعبة ملتابعة مهام ومحاد بن سلمة له، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان، والراجح طريق...جويرية

: يف الذكر والدعاء) ٢٧٢٦" (صحيحه " إسناده صحيح، أخرجه مسلم يف ) ٣...(وكذا محاد بن اجلعد
، ٤٢٩ و ٣٢٧، ٣٢٤ / ٦، وأمحد ١١٩ / ١باب التسبيح أول النهار وعند النوم، وابن سعد 

٤٣٠.  
[ * ]  

)٢/٢٦٤(  

  

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبايا بين املصطلق، وقعت جويرية يف ملا قسم رس: عروة، عن عائشة، قالت
  .سهم رجل، فكاتبته، وكانت حلوة مالحة، ال يراها أحد إال أخذت بنفسه

  .- يعين حلسنها -فكرهتها ؛ فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تستعينه 
بين من البالء ما مل خيف عليك، وقد يا رسول اهللا، أنا جويرية بنت احلارث، سيد قومه، وقد أصا: فقالت

  .كاتبت، فأعين
  .نعم: ؟ فقالت" أودي عنك، وأتزوجك : أو خري من ذلك: " فقال



  .ففعل
  .فأرسلوا ما كان يف أيديهم من بين املصطلق! أصهار رسول اهللا : فبلغ الناس، فقالوا

  .فلقد أعتق ا مئة أهل بيت
  ).١( منها فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها

  
  .بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية) خ، د، س * ( سودة أم املؤمنني- ٤٠

وهي أول من تزوج ا النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد خدجية، وانفردت به حنوا من ثالث سنني أو 
  .أكثر، حىت دخل بعائشة

  .وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة
  وكانت أوال عند السكران بن عمرو،

  ).٢(هيل بن عمرو العامري أخي س
__________  

  ).٢( تعليق ٢٦٢إسناده صحيح، وقد تقدم خترجيه يف الصفحة ) ١(
، ٤٤٢، ٢٨٤، ١٣٣: ، املعارف٣٣٥: ، طبقات خليفة٥٨ - ٥٢ / ٨: طبقات ابن سعد* 

: ، ذيب الكمال١٥٧ / ٧: ، أسد الغابة١٤٥ / ٩: ، جامع االصول١٨٦٧ / ٤: االستيعاب
 ٤٢٦ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٤٨ - ٢٤٦ / ٩: ، جممع الزوائد٦٦ / ٢: االسالم، تاريخ ١٦٨٥

  .٦٠ و ٣٤ / ١: ، شذرات الذهب٤٩٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٢٣ / ١٢: ، االصابة٤٢٧ -
رواه الطرباين، وفيه القاسم بن عبد اهللا بن مهدي وهو : ، وقال٢٤٦ / ٩" امع " ذكره يف ) ٢(

  .رجاله ثقاتضعيف، وقد وثق وبقية 
  .٢١٧، ٢١٦ / ٤" االصابة " ، و ٤١٢ / ٢" أسد الغابة " وانظر 
[ * ]  

)٢/٢٦٥(  

  

رعاية لقلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكانت قد فركت، رضي ؛ وهي اليت وهبت يومها لعائشة 
  ).١(اهللا عنها 

  .هلا أحاديث
  .وخرج هلا البخاري

  . االنصاريابن عباس، وحيىي بن عبد اهللا: حدث عنها



  .توفيت يف آخر خالفة عمر باملدينة
ما رأيت امرأة أحب إيل أن أكون يف مسالخها من سودة، : هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت

  ).٢(من امرأة، فيها حدة، فلما كربت جعلت يومها من النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة 
__________  

باب املرأة ب يومها من زوجها لضرا، من حديث عائشة : نكاح يف ال٢٧٤ / ٩أخرج البخاري ) ١(
أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم 

تبتغي بذلك رضى رسول اهللا صلى اهللا عليه :  يف اهلبة، وزاد يف آخره١٦١ / ٥سودة، وأخرجه أيضا 
  وسلم،

فلما كربت جعلت يومها من رسول اهللا صلى اهللا عليه :...عن عائشة وفيه) ١٤٦٣(وأخرجه ملم 
من ) ٢١٣٥(يا رسول اهللا قد جعلت يومي منك لعائشة، وأخرجه أبو داود : وسلم لعائشة، قالت

قالت عائشة : طريق أمحد بن يونس، حدثنا عبدالرمحن بن أيب الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال
، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يفضل بعضنا على بعض يف القسم، من مكثه يا ابن أخيت

  .عندنا
وكان قل فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حني أسنت وفرقت أن يفارقها رسول اهللا صلى اهللا 

لت نقول يا رسول اهللا، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها، قا: عليه وسلم
  ) *.وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا* (يف ذلك أنزل اهللا تعاىل ويف أشباهها أراه قال 

 عن الواقدي، عن ابن أيب الزناد يف وصله، ورواه سعيد بن منصور عن ابن أيب ٥٣ / ٨وتابعه ابن سعد 
حنوه، وكذا من حديث ابن عباس موصوال ) ٣٠٤٠(الزناد مرسال مل يذكر عن عائشة، وعند الترمذي 
فتواردت هذه الروايات على أا خشيت الطالق : قال عبد الرزاق عن معمر مبعىن ذلك قال احلافظ

  .فوهبت
  .أي قل ميلها للرجال: وفركت

  .باب جواز هبتها نوبتها لضرا: يف الرضاع) ١٤٦٣(أخرجه مسلم ) ٢(
  .اكأا متنت أن تكون يف مثل هديها وطريقته" يف مسالخها " وقوهلا 
[ * ]  

)٢/٢٦٦(  

  

تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسودة يف : وروى الواقدي، عن ابن أخي الزهري، عن أبيه، قال
  .رمضان سنة عشر من النبوة، وهاجر ا



  ).١(وماتت باملدينة يف شوال سنة أربع ومخسني 
  .وهذا الثبت عندنا: وقال الواقدي

  ).٢(أن سودة رضي اهللا عنها توفيت زمن عمر :  هاللوروى عمرو بن احلارث، عن سعيد بن أيب
  ).٣(فهاجرا إىل احلبشة ؛ أسلمت سودة وزوجها : قال ابن سعد

  .أن السكران قدم من احلبشة بسودة، فتويف عنها: وعن بكري بن االشج
  .فخطبها النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أمري إليك: فقالت
  مري رجال من: " قال

  ).٤(حاطب بن عمرو العامري، فزوجها، وهو مهاجري بدري فأمرت " قومك يزوجك 
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل سودة بطالقها): ٥(حدثنا القاسم بن أيب بزة : هشام الدستوائي

  أنشدك بالذي أنزل عليك: فجلست على طريقه، فقالت
__________  

  .٥٥ و ٥٣ / ٨ابن سعد ) ١(
 من طريق حيىي بن سليمان، عن ابن وهب، عن عمرو ٥٠، ٤٩ / ١" ه تارخي" أخرجه البخاري يف ) ٢(

  .بن احلارث، عن سعيد بن أيب هالل
  .ورجاله ثقات

  .٥٢ / ٨ابن سعد ) ٣(
  . من طريق الواقدي٥٣ / ٨ابن سعد ) ٤(
ة هو القاسم بن أيب بزة، بفتح املوحدة وتشديد الزاي، املكي موىل بين خمزوم القارئ الثقة، من الطبق) ٥(

 فقد ٢٧٤ / ٩اخلامسة، وحديثه هذا مرسل، ومع وضوح االسم يف االصل ويف الطبقات، ويف الفتح 
القاسم هو ابن عوف الشيباين : غريه االستاذ االبياري إىل القاسم، عن أيب برزة، وكتب يف اهلامش

 ما يف ويروي عن أيب برزة نضلة بن عبيد االسلمي صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأشار إىل
  .االصل، وزعم أنه حتريف

[ * ]  

)٢/٢٦٧(  

  

؛ فال حاجة يل يف الرجال ؛ فأنشدك اهللا ملا راجعتين : قالت" ال : " كتابه، مل طلقتين ؟ املوجدة ؟ قال
  .ولكين أحب أن أبعث يف نسائك



  .فراجعها
  ).١(فإين قد جعلت يومي لعائشة : قالت

فركعت يب، حىت أمسكت ؛ هللا، صليت خلفك البارحة يا رسول ا: االعمش، عن إبراهيم، قالت سودة
  .بأنفي خمافة أن يقطر الدم

  .فضحك
  ).٢(وكانت تضحكه االحيان بالشئ 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة: صاحل موىل التوأمة، عن أيب هريرة

  ).٣" (هذه مث ظهور احلصر : " الوداع
  .ال أحج بعدها: فكانت سودة تقول: قال صاحل

 أي - وكانت امرأة ثبطة -استأذنت سودة ليلة املزدلفة، أن تدفع قبل حطمة الناس : وقالت عائشة
  ).٤(ثقيلة فأذن هلا 

__________  
، وسنده صحيح، لكنه مرسل، والصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم مل ٥٤ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(

  .يطلقها كما تقدم
  .٥٤ / ٨ابن سعد ) ٢(
وهو ما يفرش يف البيوت، : مجع حصري: مث الزمن، واحلصر: منصوب على تقدير: ظهور احلصر) ٣(

  .واملراد أن يلزمن بيون وال خيرجن منها
، وسنده قوي، فإن ٣٢٤ / ٦ و ٤٤٦ / ٢، وأمحد ٥٥ / ٨" الطبقات " واحلديث أخرجه ابن سعد يف 

محد هو ابن أيب ذئب، وهو ممن مسع صاحلا موىل التوأمة، وإن كان قد اختلط بأخرة، فإن راويه عنه عند أ
يف أول احلج من طريق ) ١٧٢٢(، وأبو داود ٢١٨ / ٥منه قدميا، ويف الباب ما يشهد له، أخرجه أمحد 

عبد العزيز بن حممد، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أيب واقد الليثي، عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه 
  .وسنده حسن يف الشواهد" احلصر هذه مث ظهور : " وسلم قال لنسائه يف حجته

، ١٦٤ / ٦، وأمحد )١٢٩٠(، ومسلم ٤٢٣ / ٣ والبخاري ٥٦، ٥٥ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٤(
فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حىت أصبحنا حنن، مث دفعنا بدفعه، فالن : ، ومتامه٢٦٦ / ٥والنسائي 

  .ة أحب إيل من مفروح بهأكون استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما استأذنته سود
[ * ] =  

)٢/٢٦٨(  

  



  .أن عمر بعث إىل سودة بغرارة دراهم: محاد بن زيد، عن هشام، عن ابن سريين
  .دراهم: ما هذه ؟ قالوا: فقالت
  ).١(بلغيين القنع، ففرقتها : يا جارية؛ يف الغرارة مثل التمر : قالت

  حد عنحديث وا: منها يف الصحيحني: يروى لسودة مخسة أحاديث
  .البخاري
ملا قدم النيب : حدثنا موسى بن حممد بن عبدالرمحن، عن ريطة، عن عمرة، عن عائشة، قالت: الواقدي

  .صلى اهللا عليه وسلم املدينة بعث زيدا، وبعث معه أبا رافع مواله، وأعطامها بعريين، ومخس مئة درهم
  .فخرجنا مجيعا

  ).٢(دة بنت زمعة، وبأم أمين، وأسامة ابنه وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة، وبأم كلثوم، وبسو
  

  .بنت عبداملطلب، اهلامشية *  صفية عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم- ٤١
  .وهي شقيقة محزة

  .الزبري: وأم حواري النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وأمها من بين زهرة
__________  

  . يزدمحوا وحيطم بعضهم بعضاقبل أن: الزمحة، أي: بفتح احلاء، وسكون الطاء: واحلطمة= 
 ورجاله ثقات، وقد حترف يف املطبوع من الطبقات حممد بن سريين إىل ٥٦ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(

  .حممد بن عمر
  .الطبق: والقنع

  .٢٣٨، ٢٣٧ / ١ابن سعد ) ٢(
، ٢١٩، ١٢٨: ، املعارف١٤٧: ، تاريخ خليفة٣٣١: ، طبقات خليفة٤١ / ٨: طبقات ابن سعد* 

: ، جممع الزوائد١٧٣ / ٧: ، أسد الغابة١٨٧٣ / ٤: ، االستيعاب٥١ - ٥٠ / ٤: ستدرك، امل٢٢٠
  .١٨ / ١٣: ، االصابة٦٣١ / ١٣: ، كرت العمال٣٨ / ٢: ، تاريخ االسالم٢٥٥ / ٩

[ * ]  

)٢/٢٦٩(  

  

  .فتويف عنها؛ تزوجها احلارث، أخو أيب سفيان بن حرب 
  .وتزوجها العوام



  :خويلد، فولدت لهأخو سيدة النساء خدجية بنت 
  ).٢(وعبد الكعبة ) ١] (والسائب [ الزبري، 

  .أنه ما أسلم من عمات النيب صلى اهللا عليه وسلم سواها: والصحيح
  .ولقد وجدت على مصرع أخيها محزة، وصربت، واحتسبت

وهي من املهاجرات االول، وما أعلم هل أسلمت مع محزة أخيها أو مع الزبري ولدها ؟ وقد كانت يوم 
  .اخلندق يف حصن حسان بن ثابت

  ).٣(وكان حسان معنا يف الذرية : قالت
  .فمر باحلصن يهودي، فجعل يطيف باحلصن واملسلمون يف حنور عدوهم

  ).٤(مث ساقت احلديث، وأا نزلت، وقتلت اليهودي بعمود 
 يهودي، كان حسان معنا، فمر بنا: أنا أول امرأة قتلت رجال: فروى هشام، عن أبيه، عنها، قالت

  .فقم فاقتله؛ إن هذا ال آمنه أن يدل على عورتنا : فقلت حلسان؛ فجعل يطيف باحلصن 
  .لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا! يغفر اهللا لك : قال

  فاحتجزت،
__________  

" االصابة " صحايب شهد بدرا واخلندق وغريمها، واستشهد باليمامة، وال عقب له كما يف : السائب) ١(
١١٥ / ٤.  
  .٤١ / ٨، وابن سعد ٦٦ / ١٣" االستيعاب " انظر ) ٢(
وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج لقتال عدوه رفع : ٤١ / ٨" الطبقات " يف ) ٣(

  .النساء والصبيان يف أطم حسان النه كان من أحصن آطام املدينة
  .٢٢٨ / ٢" سرية ابن هشام " انظر ) ٤(

[ * ]  

)٢/٢٧٠(  

  

  ).١(قتلته ] حىت [ ، ونزلت، فضربته، وأخذت عمودا
  .توفيت صفية يف سنة عشرين، ودفنت بالبقيع

  وهلا بضع وسبعون
  .سنة

) * [ وأنذر عشريتك االقربني: * (ملا نزلت: وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت



 يا صفية بنت يا فاطمة بنت حممد،: " قام النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال ] ٢١٤: الشعراء
  ).٢" (سلوين من مايل ما شئتم ؛ عبداملطلب، يا بين عبداملطلب، ال أملك لكم من اهللا شيئا 

  .الزبري، والسائب، وعبد الكعبة، بين العوام: ذكر أوالد صفية رضي اهللا عنها ولدت صفية
 خري هالك وانديب* عني جودي بدمعة وسهود : وهي القائلة تندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قدر خط * خالط القلب فهو كاملعمود كدت أقضي احلياة ملا أتاه * مفقود وانديب املصطفى حبزن شديد 
وجزاه * وهلم رمحة، وخري رشيد رضي اهللا عنه حيا، وميتا * يف كتاب جميد فلقد كان بالعباد رؤوفا 
  .اجلنان يوم اخللود فهذا مما أورد لصفية

  .فاهللا أعلم بصحته
__________  

 من طريق يونس بن بكري عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن صفيه بنت ٥١ / ٤أخرجه احلاكم ) ١(
  .عروة مل يدرك صفية: عبداملطلب، وصححه احلاكم، وتعقبه الذهيب بقوله

رواه الطرباين ورجاله إىل عروة، رجال الصحيح، ولكنه : ، وقال١٣٤ / ٦" امع " وأورده اهليثمي يف 
  .مرسل
  .شدت وسطها: جزتواحت

 / ٦وأمحد ) * وأنذر عشريتك االقربني: * (باب قوله تعاىل: يف االميان) ٢٠٥(أخرجه مسلم ) ٢(
  ).٣١٨٤(و ) ٢٣١٠(، والترمذي ٢٥٠ / ٦، والنسائي ١٨٧
[ * ]  

)٢/٢٧١(  

  

  :أختها
   * أروى عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم- ٤٢

  .طليبا: تزوجها عمري بن وهب، فولدت له
  .فاطمة: مث خلف عليها أرطاة، فولدت له

  .مث أسلمت أروى، وهاجرت
  .وأسلم ولدها طليب يف دار االرقم

  ).١(روى هذا ابن سعد 
  .ومل يسمع هلا بذكر بعد، وال وجدنا هلا رواية

  



  :وأختها
  .بنت عبداملطلب * *  عاتكة عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم- ٤٣

  .أسلمت، وهاجرت
  .لك الرؤيا يف مهلك أهل بدروهي صاحبة ت

  ).٢(وتلك الرؤيا ثبطت أخاها أبا هلب عن شهود بدر 
  .ومل نسمع هلا بذكر يف غري الرؤيا

__________  
 / ٤: ، املستدرك١٢٩، ١١٩: ، املعارف٤٣ - ٤٢ / ٨: ، طبقات ابن سعد١٧٣ / ١: ابن هشام* 

  .٣٣ ت ١٠٩ / ١٢: ، االصابة٧ / ٧: ، أسد الغابة١٧٧٨ / ٤: ، االستيعاب٥٢
)٤٢ / ٨) ١.  

، ١٢٨، ١١٩، ١١٨: ، املعارف٣٣١: ، طبقات خليفة٤٥ - ٤٣ / ٨: طبقات ابن سعد* * 
  .٣٥ / ١٣: ، االصابة٢٥٥ / ٩: ، جممع الزوائد١٨٥ / ٧: ، أسد الغابة١٨٨٠ / ٤: االستيعاب

، ٦٠٧ / ١، وسرية ابن هشام ٧٠، ٦٩ / ٦" جممع الزوائد " ، و ٤٤، ٤٣ / ٨ابن سعد ) ٢(
٦٠٨.  
[ * ]  

)٢/٢٧٢(  

  

أم حكيم، بنت عبداملطلب، ما أظنها أدركت  *  البيضاء عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم- ٤٤
  .نبوة املصطفى

وأروى والدة الشهيد ؛ عامرا، والد االمري عبد اهللا : تزوجها كريز بن ربيعة العبشمي، فولدت له
  .عثمان

  ).١(الوليد، وخالدا، وأم كلثوم : ولدت لهعقبة بن أيب معيط، ف: مث خلف عليها
  .وللثالثة صحبة

  
  .بنت عبداملطلب * * *  برة عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم- ٤٥

  .والدة أيب سلمة بن عبد االسد املخزومي البدري
  ).٢(باب سربة، أحد البدريني : مث خلف عليها أبورهم بن عبد العزي العامري، فولدت له

  .عث، وإمنا ذكرا استطرادامل تدرك املب



  
بنت عبداملطلب، والدة عبد اهللا، وأم املؤمنني  * * *  أميمة عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم- ٤٦

  زينب، وعبيد اهللا،
__________  

، ٣٢٠، ١٩١، ١٢٨، ١١٩، ١١٨: ، املعارف١٥٦: ، تاريخ خليفة٤٥ / ٨: طبقات ابن سعد* 
  .١٩٢، ١٢: االستيعاب

  .٤٥ / ٨سعد ابن ) ١(
 / ١٢، االستيعاب ١٢٨، ١١٩: ، املعارف١٠٩: ، طبقات خليفة٤٥ / ٨: طبقات ابن سعد* * 

١٩٣.  
  .٤٥ / ٨ابن سعد ) ٢(

: ، االصابة٢٣١، ١٣٦، ١٢٨، ١١٩، ١١٨: ، املعارف٤٦ - ٤٥ / ٨: طبقات ابن سعد* * * 
١٣٨ / ١٢.  
   [ * ]١٨ / ٢سري 

)٢/٢٧٣(  

  

  د جحش بن رياب االسدي، حليفوأيب أمحد عبد، ومحنة، أوال
  .قريش

  .أسلمت، وهاجرت
  ).١(أطعمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني وسقا من متر خيرب : قال ابن سعد

إا أميمة بنت ربيعة، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، احلارث بن عبد املطلب، اهلامشية : وقيل
  .يرب أعين اليت أسلمت، وأطعمت من متر خ-

  .والظاهر أن أميمة الكربى، العمة، ما هاجرت، وال أدركت االسالم
  .فاهللا أعلم
  .بذكر إسالمها إال الواقدي، وروى يف ذلك قصة) ٢(مل يهتم 

  .فاهللا أعلم
  

لى اهللا عليه وسلم الزبري بن عبداملطلب بن هاشم بنت عم رسول اهللا ص) د، س، ق* ( ضباعة - ٤٧
  .بن عبد مناف، اهلامشية



  .من املهاجرات
  .كرمية] عبد اهللا، و : [ وكانت حتت املقداد بن االسود، فولدت له

__________  
  .٤٦ / ٨طبقات ابن سعد ) ١(
  ".يتم " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
: ، املعارف٣٣١: ، طبقات خليفة٤٦ / ٨: ، طبقات ابن سعد٣٦٠ و ٤١٩ / ٦: مسند أمحد* 

، ذيب ١٧٨ / ٧: ، أسد الغابة١٨٧٤ / ٤: تيعاب، االس٦٥ / ٤: ، املستدرك٢٦٢، ١٢٠
، ٢٦ / ١٣: ، االصابة٤٣٢ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٢٩ / ٢: ، تاريخ االسالم١٦٨٧: الكمال

  .٤٩٣: خالصة تذهيب الكمال
[ * ]  

)٢/٢٧٤(  

  

  .هلا أحاديث يسرية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وة بن الزبري، و عبدالرمحن االعرج، وأنس بن مالكابنتها كرمية، وسعيد بن املسيب، وعر: روى عنها

  .ابن عباس، وجابر: وحدث عنها من القدماء
  ).١(وقتل ولدها عبد اهللا بن املقداد يوم اجلمل مع أم املؤمنني عائشة 

دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على ضباعة بنت : معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت
  . أريد احلج، وأنا شاكيةإين: الزبري، فقالت

  ).٢" (حجي واشترطي أن حملي حيث حبستين : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .بقيت ضباعة إىل بعد عام أربعني، فيما أرى، رضي اهللا عنها

  
  . أيب هلب بن عبداملطلب اهلامشيةبنت عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم*  درة - ٤٨

  .من املهاجرات
__________  

  .٤٦ / ٨، وابن سعد ٦٥ / ٤" املستدرك ) " ١(
باب االكفاء يف الدين، ومسلم :  يف النكاح١١٤ / ٩إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٢(
 / ٥، والنسائي ١٦٤ / ٦باب جواز اشتراط احملرم بعذر املرض وحنوه، وأمحد : يف احلج) ١٢٠٧(

١٦٨.  



، والترمذي ٣٣٧ / ١وأمحد ) ١٧٧٦(ود وأيب دا) ١٢٠٨(ويف الباب عن ابن عباس عند مسلم 
  ).٢٩٣٨(، وابن ماجة ٣٥ / ٢، والدارمي ١٦٨ / ٥والنسائي ) ٩٤١(
 / ٤: ، االستيعاب٣٣٠: ، طبقات خليفة٥٠ / ٨: ، طبقات ابن سعد٤٣١ / ٦: مسند أمحد* 

  .٢٤٥ / ١٢: ، االصابة٢٥٧ / ٩: ، جممع الزوائد١٠٣ / ٧:: ، أسد الغابة١٨٣٥
[ * ]  

)٢/٢٧٥(  

  

  ).١(من رواية ابن ابن عمها احلارث بن نوفل " املسند " هلا حديث واحد، يف 
  ).٢(تزوج ا دحية الكليب : وقيل

  
أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد مشس : بنت عقبة بن أيب معيط) خ، م، د، ت، س * ( أم كلثوم- ٤٩

  .بن عبد مناف بن قصي، االموي
  .من املهاجرات

  .أسلمت مبكة، وبايعت
  . يتهيا هلا هجرة إىل سنة سبعومل

  .الوليد وعمارة: وكان خروجها زمن صلح احلديبية، فخرج يف إثرها أخواها
  .يا حممد، ف لنا بشرطنا: فما زاال حىت قدما املدينة، فقاال

أتردين يا رسول اهللا إىل الكفار يفتنوين عن ديين وال صرب يل، وحال النساء يف الضعف ما قد : فقالت
  إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات: * (نزل اهللا تعاىلعلمت ؟ فأ

__________  
 من طريق شريك، عن مساك، عن عبد اهللا بن عمرية، عن زوج درة بنت ٤٣٢ / ٦أخرجه أمحد ) ١(

قام رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو : ، عن درة بنت أيب هلب قالت)احلارث بن نوفل(أيب هلب 
خري الناس أقرؤهم : " ل اهللا أي الناس خري ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلميا رسو: على املنرب، فقال

وشريك سيئ احلفظ، وعبد اهللا بن " وأتقاهم وآمرهم باملعروف وأاهم عن املنكر، وأوصلهم للرحم 
  .عمرية جمهول

  .٥٠ / ٨ابن سعد ) ٢(
ملعارف البن ، ا٨٦: ، تاريخ خليفة٣٣٢: ، طبقات خليفة٢٣٢ - ٢٣٠ / ٨: طبقات ابن سعد* 

: ، ذيب الكمال٣٨٦ / ٧: ، أسد الغابة١٩٥٣ / ٤: ، االستيعاب٦٦ / ٤: ، املستدرك٢٣٧: قتيبة



، ٢٧٨ / ١٣: ، االصابة٤٧٨ - ٤٧٧ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٥٤ / ٢: ، تاريخ االسالم١٧٠٤
  .٦٢٦ / ١٣: ، كرت العمال٤٩٩: خالصة تذهيب الكمال

[ * ]  

)٢/٢٧٦(  

  

  ، ]١١، ١٠: املمتحنة[ يتني اآل) * فامتحنوهن
  ".ما خرجنت لزوج وال مال ؟ ! آهللا ما أخرجكن إال حب اهللا ورسوله واالسالم : " فكان يقول

  ).١(فإذا قلن ذلك، مل يرجعهن إىل الكفار 
؛ ومل يكن الم كلثوم مبكة زوج فتزوجها زيد بن حارثة، مث طلقها، فتزوجها عبدالرمحن بن عوف 

  .، ومحيداإبراهيم: فولدت له
  ).٢(فتوفيت عنده ؛ فلما تويف عنها، تزوجها عمرو بن العاص 

  .روت عشرة أحاديث يف مسند بقي بن خملد
  ).٣(حديث واحد " الصحيحني " هلا يف 

  .محيد، وإبراهيم، وبسرة بنت صفوان: روى عنها ابناها
  .توفيت يف خالفة علي رضي اهللا عنه
  .روى هلا اجلماعة، سوى ابن ماجة

  . أخبارها ابن سعد وغريهوساق
__________  

 يف أول الشروط ٢٢٩، ٢٢٨ / ٥" صحيحه " ، وأخرج البخاري يف ٢٣٠ / ٨طبقات ابن سعد ) ١(
من حديث الزهري عن عروة، مسع مروان واملسور بن خمرمة خيربان عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

م بنت عقبة بن أيب معيط ممن خرج إىل وجاءت املؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثو: وفيه..عليه وسلم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألونه النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرجعها 

إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا أعلم * (إليهم، فلم يرجعها إليهم ملا أنزل اهللا فيهن 
فأخربتين عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال عروة) *  هلنوالهم حيلون* (إىل قوله ) * بإميان

* إىل ) * يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن* (وسلم كان ميتحنهن ذه اآلية 
  ) *.غفور رحيم(

قد " فمن أقر ذا الشرط منهن، قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت عائشة: قال عروة
  .كالما يكلمها به، واهللا ما مست يده يد امرأة قط يف املبايعة، وما بايعهن إال بقوله" بايعتك 



  .٣٥٠ / ٤" ابن كثري " وانظر 
  .٦٧، ٦٦ / ٤" املستدرك ) " ٢(
  .يف الرب والصلة) ٢٦٥٠(، ومسلم ٢٢٠ / ٥هو يف البخاري ) ٣(

[ * ]  

)٢/٢٧٧(  

  

  . بن عمرو بن عوف بن مبذولبنسيبة بنت كع) ٤* ( أم عمارة - ٥٠
  .الفاضلة ااهدة االنصارية اخلزرجية النجارية املازنية املدنية

  .كان أخوها عبد اهللا بن كعب املازين من البدريني
  .وكان أخوها عبد الرمحن، من البكائني

  .شهدت أم عمارة ليلة العقبة، وشهدت أحدا، واحلديبية، ويوم حنني، ويوم اليمامة
  .وفعلت االفاعيلوجاهدت، 

  .روي هلا أحاديث
  .وقطعت يدها يف اجلهاد

  ).١(شهدت أحدا، مع زوجها غزية بن عمرو، ومع ولديها : وقال الواقدي
  .خرجت تسقي، ومعها شن، وقاتلت، وأبلت بالء حسنا

  ).٢(وجرحت اثين عشر جرحا 
عت رسول اهللا صلى مس: وكان ضمرة بن سعيد املازين حيدث عن جدته، وكانت قد شهدت أحدا، قالت

  ملقام نسيبة بنت كعب اليوم: " اهللا عليه وسلم يقول
__________  

: ، االستبصار٣٣٩: ، طبقات خليفة٤١٠٤١٢ / ٨: ، طبقات ابن سعد٤٣٩ / ٦: مسند أمحد* 
: ، ذيب التهذيب١٧٠٣: ، ذيب الكمال٢٨٠ / ٧: ، أسد الغابة١٩٤٨ / ٤: ، االستيعاب٨٢
  .٦٢٥ / ١٣: ، كرت العمال٤٩٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٥١ / ١٣: ، االصابة٤٧٤ / ١٢

  .عبد اهللا وحبيب: ولديها من زوجها االول زيد بن عاصم بن عمرو، ومها: أي) ١(
  .٤١٢ / ٨" الطبقات " أما ولداها من غزية، فهما متيم وخولة، كما يف 

  .٤١٢ / ٨ابن سعد ) ٢(
  .القربة اخللق: والشن
[ * ]  



)٢/٢٧٨(  

  

  ". من مقام فالن وفالن خري
؛ وكانت تراها يومئذ تقاتل أشد القتال، وإا حلاجزة ثوا على وسطها، حىت جرحت ثالثة عشر جرحا 

  .إين النظر إىل ابن قمئة وهو يضرا على عاتقها]: كانت تقول [ و 
  .وكان أعظم جراحها، فداوته سنة

  ).١(محراء االسد إىل : مث نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فشدت عليها ثياا، فما استطاعت من نزف الدم

  ).٢(رضي اهللا عنها ورمحها 
: قالت أم عمارة: أخربنا عبد اجلبار بن عمارة، عن عمارة بن غزية قال: أخربنا حممد بن عمر: ابن سعد

وأنا ؛ ا يتمون عشرة رأيتين، وانكشف الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما بقي إال يف نفري م
وابناي وزوجي بني يديه نذب عنه، والناس ميرون به منهزمني، ورآين وال ترس معى، فرأى رجال موليا 

  .ألق ترسك إىل من يقاتل: ومعه ترس، فقال
  .فألقاه، فأخذته

  .فجعلت أترس به عن رسول اهللا
  .اهم، إن شاء اهللالو كانوا رجالة مثلنا أصبن؛ وإمنا فعل بنا االفاعيل أصحاب اخليل 

فأضرب عرقوب فرسه، فوقع ؛ فيقبل رجل على فرس، فيضربين، وترست له، فلم يصنع شيئا، وويل 
  .على ظهره

فعاونين عليه، حىت : قالت! أمك ! يا ابن أم عمارة، أمك : فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يصيح
  ).٣(أوردته شعوب 

__________  
  . املدينة عن يسار الطريق إذا أردت احلليفةموضع على مثانية أميال من) ١(

  . بتحقيقنا٢٤٣، ٢٤٢ / ٣" زاد املعاد " وانظر 
  .٤١٣ / ٨ابن سعد ) ٢(
  .٤١٤، ٤١٣ / ٨" الطبقات " من أمساء املنية، واخلرب يف : شعوب) ٣(

[ * ]  

)٢/٢٧٩(  

  



: عن عبد اهللا بن زيد، قالحدثين ابن أيب سربة، عن عمرو بن حيىي، عن أمه، : أخربنا حممد بن عمر: قال
  .جرحت يومئذ جرحا، وجعل الدم ال يرقأ

  ".اعصب جرحك : " فقال النيب صلى اهللا علهى وسلم
: فربطت جرحي، والنيب صلى اهللا عليه وسلم واقف، فقال؛ فتقبل أمي إيل، ومعها عصائب يف حقوها 

فأقبل الذي ضرب ابين، " ! عمارة من يطيق ما تطيقني يا أم : " وجعل يقول! اض بين، فضارب القوم 
  .هذا ضارب ابنك: فقال رسول اهللا

  .فأعترض له، فأضرب ساقه، فربك: قالت
مث " ! استقدت يا أم عمارة : " فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبتسم، حىت رأيت نواجذه، وقال

  .أقبلنا نعله بالسالح، حىت أتينا على نفسه
  ).١" (احلمد هللا الذي ظفرك : " وسلمفقال النيب صلى اهللا عليه 

حدثين ابن أيب سربة، عن عبدالرمحن بن عبد اهللا بن أيب صعصعة، عن احلارث بن : أخربنا حممد بن عمر
شهدت أحدا، فلما تفرقوا عن رسول اهللا صلى اهللا : مسعت عبد اهللا بن زيد بن عاصم يقول: عبد اهللا

  .عليه وسلم، دنوت منه أنا وأمي، نذب عنه
  .نعم: قلت" ابن أم عمارة ؟ : " فقال
  .فرميت بني يديه رجال حبجر وهو على فرس فأصبت عني الفرس" ارم : " قال

  .وجعلت أعلوه باحلجارة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يبتسم؛ فاضطرب الفرس، فوقع هو وصاحبه 
__________  

  .٤١٤ / ٨ابن سعد ) ١(
نتابع ضربه بالسالح، من :  من القود وهو القصاص، ونعلهاقتصصت: معقد االزار، واستقدت: واحلقو
  .وهو الشرب بعد الشرب تباعا: العلل
[ * ]  

)٢/٢٨٠(  

  

اللهم اجعلهم رفقائي يف اجلنة ! اعصب جرحها ! أمك أمك : " ونظر إىل جرح أمي على عاتقها، فقال
."  

  ).١(ما أبايل ما أصابين من الدنيا : قلت
فبعث به ؛ أيت عمر بن اخلطاب مبروط فيها مرط جيد : د، عن أبيه، قالوعن موسى بن ضمرة بن سعي

  ).٢(إىل أم عمارة 



أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه : شعبة، عن حبيب بن زيد االنصاري، عن امرأة، عن أم عمارة، قالت
ا أكل عند إذ: " وسلم، فقربنا إليه طعاما، وكان بعض من عنده صائما، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).٣" (الصائم الطعام، صلت عليه املالئكة 
، وقطعت يدها يوم ]بأحد اثين عشر جرحا [ جرحت أم عمارة : وعن حممد بن حيىي بن حبان، قال

  ].وجرحت يوم اليمامة سوى يدها أحد عشر جرحا [ ؛ اليمامة 
  ).٤(ة، يأتيها يسأل عنها فقدمت املدينة وا اجلراحة، فلقد رئي أبو بكر رضي اهللا عنه، وهو خليف

  .وابنها حبيب بن زيد بن عاصم هو الذي قطعه مسلمة
__________  

  .٤١٥، ٤١٤ / ٨ابن سعد ) ١(
  .كساء من خز أو صوف أو كتان:  من طريق الواقدي، واملرط٤١٥ / ٨ابن سعد ) ٢(
ا غري ابن حبان على رجاله ثقات عدا املرأة اليت روت عن موالا أم عمارة وامسها ليلى مل يوثقه) ٣(

  .عادته يف توثيق ااهيل
، وابن ماجة )٧٨٥(، والترمذي ٤٣٩ / ٦، وأمحد ٤١٦، ٤١٥ / ٨واحلديث أخرجه ابن سعد 

  ).٩٥٣(، وابن حبان ١٧ / ٢والدارمي ) ١٧٤٨(
  .٤١٦ / ٨ابن سعد ) ٤(

[ * ]  

)٢/٢٨١(  

  

، قتل يوم )١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابنها اآلخر عبد اهللا بن زيد املازين، الذي حكى وضوء رسول 
  .وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب بسيفه؛ ) ٢(احلرة 

  .انفرد أبو أمحد احلاكم، وابن مندة بأنه شهد بدرا
  .بل شهد أحدا: قال ابن عبد الرب

  .نعم الصحيح أنه مل يشهد بدرا: قلت
  .واهللا أعلم

  
  .رث اخلثعمية، بن احلا)٣(ابن معبد ) ع * ( أمساء بنت عميس- ٥١

  .أم عبد اهللا
__________  



باب الوضوء مرة مرة، وباب مسح الرأس كله، ومسلم :  يف الوضوء٢٢٦ / ١أخرجه البخاري ) ١(
، وأبو داود ١٨ / ١باب وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومالك : يف الطهارة) ٢٣٦(و ) ٢٣٥(
  .٧٢ و ٧١ / ١ والنسائي) ٤٧(و ) ٣٥(والترمذي ) ١٢٠(و ) ١١٩(و ) ١١٨(
  .كل أرض ذات حجارة سود، وأكثر احلرار حول مدينة الرسول: احلرة) ٢(

  .واحلرة املرادة هنا حرة واقم، وهي الشرقية من حريت املدينة كانت فيها الوقعة فنسبت إليها
أن أكابر أهل املدينة نقضوا بيعة يزيد بن معاوية وخرجوا عليه لسوء سريته، فجهز حلرم : وسببها

  . ه٦٣جيشا عليه مسلم ابن عقبة املري، فالتقوا بظاهر املدينة لثالث بقني من ذي احلجة سنة 
وازم أهل املدينة، وقتل جهرا ظلما يف احلرب وصربا أفاضل املسلمني وبقية الصحابة، وخيار املسلمني 

  .من جلة التابعني
  .٦٨، ٦٧ / ١" عرب املؤلف " انظر 

  .االسالم وخرومهوهذه الوقعة من أكرب مصائب 
، ٢١٠، ١٧٣، ١٧١: ، املعارف٢٨٥، ٢٨٠ / ٨: ، طبقات ابن سعد٤٥٢ / ٦: مسند أمحد* 

، تذهيب ١٦٧٧: ، ذيب الكمال١٤ / ٧: ، أسد الغابة١٧٨٤ / ٤: ، االستيعاب٥٥٥، ٢٨٢
: ، ذيب التهذيب٢٦٠ / ٩: ، جممع الزوائد٢٧٣ / ٢: ، تاريخ االسالم٢٥٦ / ٢ / ٤: التهذيب

  ، شذرات٤٨٨: ، خالصة تذهيب الكمال١١٦ / ١٢: ، االصابة٣٩٨ ٣٩٩  /١٢
  .٤٨ و ١٥ / ١: الذهب

 بدون الباء ١١٦ / ١٢" الصإبة " معبد بالباء، وضبطه احلافظ يف " أسد الغابة " يف االصل و ) ٣(
ساب مجهزة أن" ، و ٢٨٠ / ٨" طبقات ابن سعد " بوزن سعد أوله ميم، وهو املثبت يف " معد : " فقال

  .١٧٨٤ / ٤" االستيعاب " ، و ٣٩٠": العرب 
[ * ]  

)٢/٢٨٢(  

  

  .من املهاجرات االول
  ).١(أسلمت قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دار االرقم : قيل

  .عبد اهللا، وحممدا، وعونا: وهاجر ا زوجها جعفر الطيار إىل احلبشة، فولدت له هناك
: فولدت له؛ سبع، واستشهد يوم مؤتة، تزوج ا أبو بكر الصديق فلما هاجرت معه إىل املدينة سنة 

  ).٢(حممدا، وقت االحرام، فحجت حجة الوداع، مث تويف الصديق، فغسلته 
  .وتزوج ا علي بن أيب طالب



يا حبشية، : قدمت أمساء من احلبشة، فقال هلا عمر: سفيان بن عيينة، عن إمساعيل، عن الشعيب، قال
  .سبقناكم باهلجرة

كنتم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطعم جائعكم، ويعلم جاهلكم : لعمري، لقد صدقت: فقالت
  .وكنا البعداء الطرداء؛ 

  .أما واهللا الذكرن ذلك لرسول اهللا
  .فأتته
  ).٣" (للناس هجرة واحدة، ولكم هجرتان : " فقال

__________  
فا، وهي الدار اليت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم هو االرقم بن أيب االرقم، وكانت داره على الص) ١(

 / ٣" املستدرك " يكون فيها يف االسالم، وفيها دعا الناس إىل االسالم، فأسلم فيها قوم كثري، انظر 
٥٠٣، ٥٠٢.  

  ، وعنه عبد٢٢٣ / ١، وخرب أا غسلت زوجها أبا بكر أخرجه مالك ٢٨٢ / ٨ابن سعد ) ٢(
 اهللا بن أيب بكر أن أمساء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حني من طريق عبد) ٦١٢٣(الرزاق 

من طريق معمر، عن أيوب، عن ابن أيب مليكة أن امرأة أيب بكر ) ٦١١٧(وأخرج عبد الرزاق ...تويف
  .غسلته حني تويف أوصى بذلك

 يف ٣٧٢، ٣٧١ / ٧، وأخرجه بأطول مما هنا البخاري ٢٨١ / ٨" طبقات ابن سعد " هو يف ) ٣(
باب من فضائل جعفر بن أيب طالب : يف فضائل الصحابة) ٢٥٠٣(باب غزوة خيرب، ومسلم : ملغازيا

وأمساء بنت عميس من طريق حممد بن العالء، عن أيب أسامة، عن بريد بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن 
  ..[ * ]أيب موسى

)٢/٢٨٣(  

  

يا رسول اهللا، إن هؤالء يزعمون : نت عميسقالت أمساء ب: عبد اهللا بن منري، عن االجلح، عن عامر، قال
  .أنا لسنا من املهاجرين

  ).١" (هاجرمت إىل النجاشي، وهاجرمت إيل : كذب من يقول ذلك، لكم اهلجرة مرتني: " قال
  ).٢(أول من أشار ينعش املرأة يعين املكبة أمساء، رأت النصارى يصنعونه باحلبشة : قال الشعيب

: " ملا أصيب جعفر، قال: د اهللا بن شداد، عن أمساء بنت عميس، قالت، عن عب)٣(احلكم بن عتيبة 
  ).٥" (ثالثا، مث اصنعي ما شئت ) ٤(تسليب 

__________  



  .٢٨١ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
  .٢٨١ / ٨ابن سعد ) ٢(
  .تصحف يف املطبوع إىل عيينة) ٣(
إذا :  سلب، وتسلبت املرأة:أي البسي ثوب احلداد وهو السالب، واجلمع": النهاية " قال يف ) ٤(

  .هو ثوب أسود تغطي به احملد رأسها: لبسته، وقيل
  "املطبوع " وقد حترف يف 

 / ٩" الفتح " قال احلافظ يف " تسلمي " بلفظ " صحيح ابن حبان " و " الطبقات " ويف " تسلي " إىل 
سره بأنه أمرها بامليم بدل املوحدة، وف" تسلمي " وأغرب ابن حبان فساق احلديث بلفظ : ٤٢٩

بالتسليم المر اهللا، وال مفهوم لتقييدها بالثالث، بل احلكمة فيه كون القلق يكون يف ابتداء االمر أشد، 
  .فلذلك قيدها بالثالث

فأمرين رسول اهللا : هذا معىن كالمه، فصحف الكلمة وتكلف لتأويلها، وقد وقع يف رواية البيهقي وغريه
  .الثاصلى اهللا عليه وسلم أن أتسلب ث

  .فتبني خطؤه
 ٢٨٢ / ٨" طبقات ابن سعد " ، وهو يف ٤٢٩ / ٩" الفتح " إسناده قوي كما قال احلافظ يف ) ٥(

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليوم الثالث "  بلفظ ٣٩٦ / ٦" املسند " وأخرجه أمحد يف 
البسي ثوب احلداد " ولفظه  ٤٣٨ / ٦وأخرجه أيضا " الحتدي بعد يومك هذا : " من قتل جعفر فقال

: عن شيخه احلافظ العراقي يف شرح الترمذي قوله" الفتح " ونقل احلافظ يف " ثالثا، مث اصنعي ما شئت 
ظاهر هذا احلديث أنه ال جيب االحداد على املتوىف عنها بعد اليوم الثالث، الن أمساء بنت عميس كانت 

بل ظاهر النهي أن :  اهللا وحممد وعون وغريهم، قالزوجة جعفر بن أيب طالب، وهي والدة أوالده عبد
  .االحداد ال جيوز، وأجاب بأن هذا احلديث شاذ خمالف لالحاديث الصحيحة، وقد أمجعوا على خالفه

[ * ]  

)٢/٢٨٤(  

  

؛ أمساء بنت عميس مبحمد بذي احلليفة، وهم يريدون حجة الوداع ) ١(نفست : قال ابن املسيب
  ).٢(ل، مث ل باحلج فأمرها أبو بكر أن تغتس

نفست بذي احلليفة، فهم أبو بكر بردها، فسأل : الثوري، عن عبد الكرمي، عن سعيد بن املسيب، قال
  ).٣" (مرها، فلتغتسل، مث ل باحلج : " النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .وروى القاسم بن حممد، عن أمساء حنوا منه



دخلت مع أيب بكر رضي اهللا عنه وكان : خالد، عن قيس، قالأخربنا ابن أيب : أخربنا يزيد: ابن سعد
  أبيض، خفيف اللحم، فرأيت

  .يدي أمساء موشومة
  ).٤(تذب عن أيب بكر : زاد خالد الطحان، عن إمساعيل، عن قيس

__________  
أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم إال أم فرقوا بني بناء الفعل من احليض : قال اخلطايب) ١(

  .نفست بفتح النون، ويف الوالدة بضمها: فاس، فقالوا يف احليضوالن
يقال ونفست املرأة : وهذا قول كثري من أهل اللغة، لكن حكى أبو حامت عن االصمعي قال: قال احلافظ

  .يف احليض والوالدة بضم النون فيهما
  .٢٨٢ / ٨إسناده صحيح، أخرجه أبن سعد ) ٢(

قرية بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة، وهي ميقات أهل : فةهو ابن أيب بكر، وذو احللي: وحممد
  .املدينة

، ورواية القاسم بن حممد عن أمساء أخرجها ابن سعد ٢٨٢ / ٨إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد ) ٣(
يف حديث جابر بن عبد اهللا الطويل ) ١٢١٨" (صحيحه " ، ومسلم يف ٣٦٩ / ٦ وأمحد ٢٨٣ / ٨

حىت إذا أتينا ذا احلليفة، فولدت أمساء بنت " نيب صلى اهللا عليه وسلم، وفيه الذي وصف فيه حجة ال
اغتسلي : " كيف أصنع ؟ قال: عميس حممد بن أيب بكر، فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".واستثفري بثوب، وأحرمي 
  .٢٨٣ / ٨" الطبقات ) " ٤(

[ * ]  

)٢/٢٨٥(  

  

  .أوصي أبو بكر أن تغسله أمساء: نةقال سعد بن إبراهيم قاضي املدي
  .هو أقوى لك: عزم عليها ملا أفطرت، وقال: وقيل) ١(فغسلته بنت عميس، امرأته : قال قتادة

  ).٢(واهللا الأتبعه اليوم حنثا : فذكرت ميينه يف آخر النهار، فدعت مباء، فشربت، وقالت
إين : لت من حضر من املهاجرين، وقالتفسأ؛ أن أمساء غسلت أبا بكر : مالك، عن عبد اهللا بن أيب بكر
  صائمة، وهذا يوم شديد الربد،

  ).٣(ال : فهل علي من غسل ؟ فقالوا
ففرض المساء بنت عميس ألف درهم ؛ أن عمر فرض االعطية : روى أبو إسحاق، عن مصعب بن سعد



)٤.(  
  ).٥(حيىي، وعونا : فولدت له؛ مث تزوجت عليا : قال الواقدي

حممد بن أيب بكر، : تزوج علي أمساء بنت عميس، فتفاخر ابناها: مسعت عامرا يقول: ةزكريا بن أيب زائد
  .أنا أكرم منك، وأيب خري من أبيك: وحممد بن جعفر، فقال كل منهما

  .اقضي بينهما: فقال هلا علي: قال
  .ما رأيت شابا من العرب خريا من جعفر، وال رأيت كهال خريا من أيب بكر: قالت

__________  
  .٢٨٣من الصفحة ) ٢(، وانظر التعليق ٢٨٣ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
  .٢٨٤ / ٨ابن سعد ) ٢(
، وعبد ٢٨٤ / ٨، بشرح السيوطي، وابن سعد ٢٢٣، ٢٢٢ / ١" املوطأ " أخرجه مالك يف ) ٣(

  ).٦١٢٣(الرزاق 
  .٢٨٤ / ٨ابن سعد ) ٤(
  .٢٨٥ / ٨ابن سعد ) ٥(

[ * ]  

)٢/٢٨٦(  

  

  .ولو قلت غري الذي قلت ملقتك؛ يئا ما تركت لنا ش: فقال علي
  ).١(إن ثالثة أنت أخسهم خيار : قالت

فما ) ٢(كذبتكم من النساء احلارقة : قال علي رضي اهللا عنه: ابن عيينة، عن إمساعيل، عن قيس، قال
  .ثبتت منهن امرأة إال أمساء بنت عميس

  .المساء حديث يف سنن االربعة: قلت
  . جعفرابنها عبد اهللا بن: حدث عنها

  .وابن أختها عبد اهللا بن شداد
  .وسعيد بن املسيب

  .وعروة، والشعيب، والقاسم بن حممد
  .وآخرون

  .عاشت بعد علي
  



  .عبد اهللا بن أيب قحافة عثمان) ع * ( أمساء بنت أيب بكر- ٥٢
  .أم عبد اهللا القرشية التيمية، املكية، مث املدنية

__________  
  .اله ثقات ورج٢٨٥ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
: عليكم باحلارقة، وهي كلمة نادرة جاءت على غري القياس، واحلارقة: كذب هاهنا إغراء، أي) ٢(

وهي عصبة : النكاح على اجلنب من حارقة الورك: الضيفة الفرج، وقيل: املرأة اليت تغلبها شهوا، وقيل
  .حرق": اللسان " و " النهاية " و " الفائق " عليكم من مباشرة النساء ذا النوع، انظر : فيها، واملعىن

  .، وإسناده صحيح٢٨٥ / ٨واخلرب أخرجه ابن سعد 
: ، تاريخ خليفة٣٣٣: ، طبقات خليفة٢٤٩ ٢٥٥ / ٨: ، طبقات ابن سعد٣٤٤ / ٦: مسند أمحد* 

، ٦٤ ٦٥ / ٤: ، املستدرك٢٢٤ / ١: ، تاريخ الفسوي٢٢١، ٢٠٠، ١٧٣، ١٧٢: ، املعارف٢٦٩
 / ٧، أسد الغابة ١٤٥ / ٩: ، جامع االصول١ / ١٩٠ / ١٩: ، ابن عساكر١٧٨١ / ٤: االستيعاب

 ١: ، العرب١٣٣ / ٣: ، تاريخ االسالم٢٥٦ / ٢ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٦٧٦: ، ذيب الكمال٩
، خالصة ١١٤ / ١٢: ، االصابة٣٩٨ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٦٠ / ٩: ، جممع الزوائد٨٢/ 

  .٨٠ و ٤٤ / ١: ، شذرات الذهب٦٢٧ / ١٣: ل، كرت العما٤٨٨تذهيب الكمال، 
[ * ]  

)٢/٢٨٧(  

  

  .والدة اخلليفة عبد اهللا بن الزبري، وأخت أم املؤمنني عائشة، وآخر املهاجرات وفاة
  .روت عدة أحاديث

  .وعمرت دهرا
  .وتعرف بذات النطاقني

  .هي قتيلة بنت عبدالعزى العامرية: وأمها
وحفيدها عبد اهللا بن عروة، وحفيده عباد بن عبد اهللا، وابن عبد اهللا، وعروة، : حدث عنها ابناها

عباس، وأبو واقد الليثي، وصفية بنت شيبة، وحممد بن املنكدر، ووهب بن كيسان، وأبو نوفل معاوية 
بن أيب عقرب، واملطلب بن عبد اهللا بن حنطب، وفاطمة بنت املنذر بن الزبري، وموالها عبد اهللا بن 

  .وعدة؛ عباد بن محزة بن عبد اهللا بن الزبري ) ١(كة، ونافلتها كيسان، وابن أيب ملي
  .وكانت أسن من عائشة ببضع عشرة سنة

  .هاجرت حامال بعبد اهللا



  .مل يسقط هلا سن: وقيل
  .وشهدت الريموك مع زوجها الزبري

  .وهي، وأبوها، وجدها وابنها ابن الزبر، أربعتهم، صحابيون
أخربنا عبد الغافر الفارسي، : أخربنا أبو عبد اهللا الفراوي:  املؤيد الطوسيأنبأنا: أخربنا أمحد بن هبة اهللا

أخربنا ابن عمروية، أخربنا إبراهيم ابن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا نافع بن 
  إين: " قالت أمساء بنت أيب بكر، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر، عن ابن أيب مليكة، قال

__________  
  .هو ابن ابن ابنها: ولد الولد، وعباد: النافلة) ١(

[ * ]  

)٢/٢٨٨(  

  

  ).١" (على احلوض أنظر من يرد علي منكم 
فإذا هي امرأة ضخمة عمياء نسأهلا عن ؛ دخلنا على أم ابن الزبري : ، قال)٢(شعبة، عن مسلم القري 

  .متعة احلج
  ).٣(م فيها قد رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: فقالت

  .كانت أمساء أكرب من عائشة بعشر: قال عبدالرمحن بن أيب الزناد
  :هشام بن عروة، عن أبيه، وفاطمة بنت املنذر، عن أمساء، قالت

فلم أجد لسفرته وال لسقائه ؛ صنعت سفرة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيت أيب حني أراد أن يهاجر 
ذات : فلذلك مسيت: قال؛ شقيه باثنني، فاربطي ما : نطاقي، قالما أجد إال : ما أربطهما، فقلت اليب

  ).٤(النطاقني 
  :، عن أبيه، عن أمساء، قالت)٥(حدثين حيىي بن عباد : ابن إسحاق

__________  
باب إثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصفاته، : يف الفضائل) ٢٢٩٣(أخرجه مسلم ) ١(

 يف أول الفنت من طريق نافع بن ٣ / ١٣باب يف احلوض و : قائق يف الر٤١٥ / ١١وأخرجه البخاري 
إين على احلوض حىت : " قالت أمساء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عمر، عن ابن أيب مليكة قال

هل شعرت ما : يا رب مين ومن أميت، فيقال: أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس من دوين، فأقول
  ".برحوا يرجعون على أعقام عملوا بعدك، واهللا ما 

نسبة إىل قرة بطن من عبدالقيس، وهو مسلم بن خمراق العبدي : بضم القاف وتشديد الراء: القري) ٢(



القرشي " ويف املطبوع إىل " العرين " القري البصري، وهو من رجال مسلم، وقد حترف يف االصل إىل 
."  
إسناده ) ٤..( طريق روح بن عبادة، عن شعبة من٣٤٨ / ٦" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ٣(

باب اهلجرة، :  يف املناقب١٩٤، ١٩٣ / ٧: ، والبخاري٢٥٠ / ٨" الطبقات " صحيح، وهو يف 
وهو " معاذ " يف االصل ) ٥..( من طريق أيب أسامة محاد بن أسامة، عن هشام بن عروة٣٤٦ / ٦وأمحد 
  .حتريف
   [ * ]١٩ / ٢سري 

)٢/٢٨٩(  

  

نيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة محل أبو بكر معه مجيع ماله مخسة آالف، أو ستة آالف فأتاين ملا توجه ال
  .إن هذا قد فجعكم مباله ونفسه: جدي أبو قحافة وقد عمي، فقال

  .كال، قد ترك لنا خريا كثريا: فقلت
 على فعمدت إىل أحجار، فجعلتهن يف كوة البيت، وغطيت عليها بثوب، مث أخذت بيده، ووضعتها

  .هذا تركه لنا: الثوب، فقلت
  ).١(أما إذ ترك لكم هذا، فنعم : فقال

: أين أبوك ؟ قلت: أتى أبو جهل يف نفر، فخرجت إليهم، فقالوا: حدثت عن أمساء، قالت: ابن إسحاق
  .ال أدري واهللا أين هو ؟ فرفع أبو جهل يده، ولطم خدي لطمة خر منها قرطي

  .مث انصرفوا
إذ أقبل رجل من اجلن يسمعون ؛ أين توجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمضت ثالث ال ندري 
قال ابن أيب ) ٢(جزى اهللا رب الناس خري جزائه رفيقني قاال خيميت أم معبد : صوته بأعلى مكة، يقول

  ).٣(بذنيب، وما يغفره اهللا أكثر : كانت أمساء تصدع، فتضع يدها على رأسها، وتقول: مليكة
فكنت أسوسة وأعلفه، وأدق لناضحه ؛ تزوجين الزبري، وماله شئ غري فرسه : ا، قالتوروى عروة عنه

  ، وأستقي، وأعجن، وكنت)٤(النوى 
__________  

  . عن ابن إسحاق٤٨٨ / ١" السريه " إسناده صحيح، وأخرجه ابن هشام يف ) ١(
  .٤٨٧ / ١ابن هشام ) ٢(

هي عاتكة بنت خالد، وقد مر رسول : ئلة، وأم معبدقاال خيميت أم معبد، أي نزال فيها عند القا: وقوله
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هجرته على خيمتها هو وأبو بكر وموىل أيب بكر عامر بن فهرية



  .٢٥١ / ٨ابن سعد ) ٣(
  .عجم التمر كانوا يدقونه ويعلفونه دوام: البعري يستقى عليها، والنوى: الناضح) ٤(

[ * ]  

)٢/٢٩٠(  

  

وى من أرض الزبري، اليت أقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على رأسي وهي على ثلثي أنقل الن
  فرسخ فجئت يوما، والنوى على رأسي، فلقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فاستحييت، وذكرت الزبري، وغريته؛ إخ، إخ، حلملين خلفه : ومعه نفر، فدعاين، فقال
  .فمضى: قالت

  .الزبريفلما أتيت، أخربت 
حىت أرسل إيل أبو بكر بعد خبادم، : قالت! واهللا، حلملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه : فقال

  ).١(فكفتين سياسة الفرس، فكأمنا أعتقين 
فلم تقبلها، ؛ قتيلة، جاءا دايا : وكانت أمها يقال هلا؛ نزلت هذه اآلية يف أمساء : وعن ابن الزبري، قال
) * [ ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين: * (لى اهللا عليه وسلم، فرتلتحىت سألت النيب ص

  ).٢ ] (٨: املمتحنة
نعم، صلي : " يا رسول اهللا، إن أمي قدمت، وهي راغبة، أفأصلها ؟ قال: قالت أمساء": الصحيح " ويف 
  ).٣" (أمك 

  :عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عروة، عن هشام، أن عروة، قال
__________  

 ٣٥٢، و ٣٤٧ / ٦، وأخرجه أمحد ٢٥٠ / ٨" طبقات ابن سعد " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(
  ).٢١٨٢(، ومسلم ٢٨٢، ٢٨١ / ٩والبخاري 

 من طريق عبد اهللا بن املبارك، ٦٦ / ٢٨، وابن جرير ٤ / ٤، وأمحد ٢٥٢ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
لزبري، عن أبيه، ومصعب بن ثابت لني احلديث، وباقي عن مصعب بن ثابت، عن عامر بن عبد اهللا بن ا

  .رجاله ثقات
 / ٥باب صلة املرأة أمها، و :  يف االدب٣٤٧ / ١٠ يف اجلزية، و ٢٠١ / ٦أخرجه البخاري ) ٣(

وأمحد ) ١٦٦٨(يف الزكاة، وأبو داود ) ٥٠) (١٠٠٣(باب اهلدية للمشركني، ومسلم :  يف اهلبة١٧١
  .٣٥٥ و ٣٤٧ و ٣٤٤ / ٦

* ][   



)٢/٢٩١(  

  

  .ضرب الزبري أمساء، فصاحت بعبد اهللا ابنها، فأقبل
  :فلما رآه، قال

  .أمك طالق إن دخلت
  .فاقتحم، وخلصها! أجتعل أمي عرضة ليمينك : فقال
  ).١(فبانت منه : قال

  ).٢(فأخذ عروة، وهو يومئذ صغري ؛ أن الزبري طلق أمساء : محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة
  ).٣(كانت أمساء بنت أيب بكر سخية النفس : ، عن حممد بن املنكدر، قالأسامة بن زيد

ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة : مسعت ابن الزبري يقول: هشام بن عروة، عن القاسم بن حممد
أما عائشة، فكانت جتمع الشئ إىل الشئ، حىت إذا اجتمع عندها وضعته : وجودمها خمتلف؛ وأمساء 

  ).٤(ء، فكانت ال تدخر شيئا لغد مواضعه، وأما أمسا
  ).٥(أم عبد، وأمساء : ألفا ألفا، منهن: فرض عمر للمهاجرات: قال مصعب بن سعد

  ).٦(أن أمساء كانت مترض املرضة، فتعتق كل مملوك هلا : هشام بن عروة، عن فاطمة بنت املنذر
__________  

 بن املنذر ذا االسناد، وذكره ابن االثري  عن إبراهيم١٣٤ / ٣" تاريخ االسالم " ذكره املؤلف يف ) ١(
  . بدون سند، وبصيغة التمريض١٠ / ٧" أسد الغابة " يف 
  . ورجاله ثقات، لكنه منقطع٢٥٣ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .هو ابن زيد الليثي موالهم املدين: ، وأسامة٢٥٢ / ٨ابن سعد ) ٣(
  . عن علي بن مسهر ذا االسناد١٣٥ / ٣" تارخيه " رجاله ثقات، وذكره املؤلف يف ) ٤(
  .٢٥٣ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٥(
  .٢٥٢، ٢٥١ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٦(

[ * ]  

)٢/٢٩٢(  

  

كان سعيد بن املسيب من أعرب الناس للرؤيا، أخذ ذلك عن أمساء بنت أيب بكر، وأخذت : قال الواقدي
  .عن أبيها

يا بين عش كرميا، ومت كرميا، ال : ء البنهاقالت أمسا: حدثنا شعيب بن طلحة، عن أبيه: معن بن عيسى



  ).١(يأخذك القوم أسريا 
كانت جتعله : فاختذت أمساء خنجرا زمن سعيد بن العاص؛ كثر اللضوض باملدينة : قال هشام بن عروة

  ).٢(حتت رأسها 
كيف : دخلت أنا وأخي، قبل أن يقتل، على أمنا بعشر ليال، وهي وجعة، فقال عبد اهللا: قال عروة

  .وجعة: دينك ؟ قالتجت
  .إن يف املوت لعافيه: قال

واهللا، ما أشتهي أن أموت، حىت تأيت على : فال تفعل، وضحكت، وقالت؛ لعلك تشتهي موتى : قالت
  .وإما أن تظفر فتقر عيين؛ إما أن تقتل فأحتسبك : أحد طرفيك

  ).٣(إيناك أن تعرض على خطة فال توافق، فتقبلها كراهية املوت 
  .ا عىن أخي أن يقتل، فيحزا ذلكوإمن: قال

  .وكانت بنت مئة سنة
__________  

ال بأس به، ونقل احلافظ : ال أعرفه، وقال أبو حامت: شعيب بن طلحة خمتلف فيه، قال ابن معني) ١(
  .ال يكاد يعرف: متروك، وقال معن: الضياء عن الدارقطين قوله فيه

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 
أن أمساء بنت أيب بكر اختذت خنجرا زمن سعيد بن العاص : ، ولفظه٢٥٣ / ٨ سعد أخرجه ابن) ٢(

  .للصوص، وكانوا قد استعروا باملدينة، فكانت جتعله حتت رأسها
إن دخل علي : ما تصنعني ذا ؟ قالت: فقيل هلا: ، وزاد فيه٦٤ / ٤" املستدرك " وأخرجه احلاكم يف 

  ".روى " إىل " زمن " فت يف االصل لص بعجت بطنه، وكانت عمياء، وقد حتر
  .١٣٥ / ٣" تاريخ االسالم " ذكره املؤلف يف ) ٣(

[ * ]  

)٢/٢٩٣(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]للمطبوع ترقيم الكتاب موافق [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

يا أمه، إن : ملا قتل احلجاج بن الزبري، دخل عى أمساء وقال هلا: حدثنا أبو احملياة، عن أمه، قال: ابن عيينة
لى رأس لست لك بأم، ولكين أم املصلوب ع: أمري املؤمنني وصاين بك، فهل لك من حجة ؟ قالت

خيرج يف ثقيف : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ولكن أحدثك؛ الثنية، وما يل من حاجة 
  .، فأما الكذاب، فقد رأيناه تعين املختار وأما املبري، فأنت"كذاب، ومبري 

  ).١(مبري املنافقني : فقال هلا
دخلت مكة بعد قتل ابن الزبري : أبيه، قالحدثنا أبو احملياة حيىي بن يعلى التيمي، عن : أمحد بن يونس

أما آن للراكب أن يرتل ؟ : بثالث وهو مصلوب فجاءت أمه عجوز طويلة عمياء، فقالت للحجاج
  .واهللا، ما كان منافقا، كان صواما قواما برا: املنافق ؟ قالت: فقال
  .انصريف يا عجوز، فقد خرفت: قال

  ).٢(احلديث .." يف ثقيف كذاب، ومبري: "  يقولال واهللا ما خرفت منذ مسعت رسول اهللا: قالت
إن أمساء يف ناحية املسجد وذلك حني : قيل البن عمر: ابن عيينة، عن منصور بن صفية، عن أمه، قالت

فاتقي اهللا ؛ إن هذه اجلثث ليست بشئ، وإمنا االرواح عند اهللا : صلب ابن الزبري فمال إليها، فقال
  .واصربي

__________  
هو حيىي بن يعلى بن حرملة التيمي الكويف، ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، : احملياةأبو ) ١(

  .والنسائي، وابن ماجة، وأمه ال تعرف
  .وانظر اخلرب اآليت

، فلم يذكر ٣٠٢ / ٩" اجلرح والتعديل " رجاله ثقات غى روالد حيىي، فقد ترمجه ابن أيب حامت يف ) ٢(
  ، ونسبه البن السكن ذا١١٥ / ٢" االصابة " حلافظ يف فيه جرحا وال تعديال، وذكره ا



 خمتصرا، ونسبه للطبواين، وضعفه بيحىي بن يعلى، ٢٦٠ / ٩" امع " االسناد، وذكره اهليثمي يف 
  .فأخطا الن حيىي أبا احملياة، ثقة من رجال مسلم

[ * ]  

)٢/٢٩٤(  

  

  ).١(ي من بغايا بين إسرائيل وما مينعين، وقد أهدي رأس حيىي بن زكريا إىل بغ: فقالت
بلغين أن هذا : دخلت على أمساء بعد ما اصيب ابن الزبري، فقالت: أيوب، عن ابن أيب مليكة، قال

  .اللهم ال متتين حىت أوتى به، فأحنطه وأكفنه؛ صلب عبد اهللا 
  .فأتيت به بعد، فجعلت حتنطه بيدها، وتكفنه، بعد ما ذهب بصرها

  .وما أتت عليه مجعة إال ماتت؛ وصلت عليه : مليكةومن وجه آخر عن ابن أيب 
دخلت على أمساء بنت أيب بكر، وقد كربت، وهي تصلي، وامرأة : شريك، عن الركني بن الربيع، قال

  ).٢(قومي، اقعدي، افعلي، من الكرب : تقول هلا
  .ماتت بعد ابنها بليال: قال ابن سعد

  ).٣( ثالث وسبعني وكان قتله لسبع عشرة خلت من مجادى االوىل سنة
__________  

هو ابن عبدالرمحن بن طلحة بن احلارث العبدي احلجيب ثقة من رجال : رجاله ثقات، منصور) ١(
" تاريخ االسالم " الشيخني، وأمه صفية بنت شعبة هلا رؤية، وأخرج حديثها الستة، وذكره املؤلف يف 

  .سفيان ذا االسناد من طريق ميد بن زجنويه، عن ابن أيب عباد، عن ١٣٦ / ٣
حاكم " هريودس " ابن أخ " هريوديان " تشري إىل ما كان من .." وقد أهدي رأس حيىي: " وقوهلا

  فلسطني، حني أراد عمها أن يتزوجها وكان هذا الزواج حمرما وكان حيىي
  .ال يرضاه، وكانت البنت وأمها ترضيانه، فطلبت البنت برأس حيىي يف طبق

  .ففعل العم ذلك هلا
  ).٣٦٩قصص االنبياء ص (
  .٢٥٢ / ٨ابن سعد ) ٢(
  .٦٥ / ٤" املستدرك " ، و ٢٥٥ / ٨ابن سعد ) ٣(

[ * ]  

)٢/٢٩٥(  

  



  .كانت خامة املهاجرين واملهاجرات: قلت
أن احلجاج دخل على أمساء، فقال ك إن : إسحاق االزرق، عن عوف االعرايب، عن أيب الصديق الناجي

  . اهللا أذاقة من عذاب أليمابنك أحلد يف هذا البيت، وإن
أنه : " كان برا بوالدته، صواما، قواما، ولكن قد أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! كذبت : قالت

  ) ".١(اآلخر منهما شر من االول، وهو مبري : سيخرج من ثقيف كذابان
  .مسندها مثانية ومخسون حديثا

  .اتفق هلا البخاري ومسلم على ثالثة عشر حديثا
  .وانفرد البخاري خبمسة أحاديث، ومسلم بأربعة

  
  .أم عامر، وأم مسلة) ٤ * ( أمساء بنت يزيد بن السكن- ٥٣

  .االنصارية االشهلية
  .بنت عمة معاذ بن جبل

__________  
، ٢٥٤ / ٨، وأخرجه ابن سعد ١٣٦ / ٣" تاريخ االسالم " إسناده قوي كما قال املؤلف يف ) ١(

باب ذكر كذاب ثقيف : يف فضائل الصحابة) ٢٥٤٥" (صحيحه " لم يف  وأخرج مس٣٥١ / ٦وأمحد 
أن احلجاج ملا قتل ابن الزبري وصلبه ..ومبريها من طريق االسود بن شيبان، عن أيب نوفل بن أيب عقرب

مث أنزله عن جذعه، وألقاه يف قبور اليهود، أرسل إىل أمه أمساء بنت أيب بكر، فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها 
واهللا ال آتيك حىت تبعث : فأبت، وقالت: لتأتيين أو ال بعثن إليك من يسحبك بقرونك، قال: ولالرس

  :إيل من يسحبين بقروين، فانطلق حىت دخل عليها، فقال
رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك، بلغين أنك : كيف رأيتين صنعت بعدو اهللا ؟ قالت

أما أحدمها فكنت أرفع به طعام رسول اهللا ! ، واهللا ذات النطاقني أنا! يا ابن ذات النطاقني : تقول له
  .صلى اهللا عليه وسلم، وطعام أيب بكر من الدواب

  .وأما اآلخر فنطاق املرأة اليت ال تستغين عنه
فأما الكذاب فرأيناه، وأما " أن يف ثقيف كذابا ومبريا " أما إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا 

  . إخالك إال إياهاملبري فال
  .قال فقام عنها ومل يراجعها

 / ٤: ، االستيعاب٢١٩، ٢١٨: ، االستبصار٣٤٠: ، طبقات خليفة٤٥٢ / ٦: مسند أمحد* 
= [ ، تذهيب ١٦٧٧: ، ذيب الكمال١٨ / ٧: ، أسد الغابة١ / ١٩٧ / ١٩: ، ابن عساكر١٧٨٧

[ *  



)٢/٢٩٦(  

  

  .من املبايعات ااهدات
  . اهللا عليه وسلم مجلة أحاديثروت عن النيب صلى

  .وقتلت بعمود خبائها يوم الريموك تسعة من الروم
  .سكنت دمشق، وقرب أم سلمة، الذي مبقربة الباب الصغري، هو قربها، إن شاء اهللا

موالها مهاجر، وشهر بن حوشب، وجماهد، وإسحاق ابن راشد، وابن أختها حممود بن : حدث عنها
  .وآخرون؛ عمرو 

  .أمساء بنت يزيد، هي أم سلمة االنصارية: ن محيدقال عبد ب
  .إا حضرت بيعة الرضوان، وبايعت يومئذ: وقيل: قلت

روى حممد بن مهاجر، وأخوه عمرو، عن أبيهما، عن أمساء بنت يزيد، بنت عم معاذ بن جبل كذا قال، 
تلت يوم الريموك تسعة ق: الن أمساء من بين عبد االشهل، ومعاذا من بين سلمة قالت؛ وال يستقيم ذلك 

  .عاشت إىل دولة يزيد بن معاوية: قلت) ١(
  

  )س * ( بريرة موالة أم املؤمنني عائشة- ٥٤
  .هلا حديث عند النسائي

__________  
: ، ذيب التهذيب٢٦٠ / ٩: ، جممع الزوائد٣٨٥ / ٢: ، تاريخ االسالم٢٥٧ / ٢ / ٤: التهذيب= 
  .٤٨٨: صة تذهيب الكمال، خال٢١٢٤ / ١: ، االصابة٣٩٩ ٤٠٠ / ١٢

  .رواه الطرباين ورجاله ثقات: ، وقال٢٦٠ / ٩" امع " وأورده اهليثمي يف ) ١(
، أسد ١٧٩٥ / ٤: ، االستيعاب٧١ ٧٢ / ٤: ، املستدرك٢٥٦ ٢٦١ / ٨: طبقات ابن سعد* 

، ١٥٧ / ١٢: ، االصابة٤٠٣ / ١٢: ، ذيب التهذيب١٦٧٨: ، ذيب الكمال٣٩ / ٧: الغابة
  .٤٨٩: صة تذهيب الكمالخال

[ * ]  

)٢/٢٩٧(  

  

  .وغريه؛ عبدامللك بن مروان : روى عنها
  .قد تكلم على حديثها ابن خزمية وغريه بفوائد مجة



يا أم املؤمنني، إين كنت لعتبة بن : دخلت على عائشة، فقلت: حدثنا أيب، قال: روى عبد الواحد بن أمين
يا بين، دخلت علي بريرة : رطوا الوالء، فموىل من أنا ؟ فقالتأيب هلب، وإن بنيه وامرأته باعوين، واشت

  .اشتريين: وهي مكاتبة، فقالت
  .نعم: قلت

  .إم ال يبيعونين حىت يشترطوا والئي: فقالت
  .ال حاجة يل فيك: فقلت

  .؟ فأخربته" ما بال بريرة : " فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو بلغه، فقال
الوالء ملن " فاشتريتها فأعتقتها، فقال ك " ها فأعتقيها، ودعيهم فيشترطون ما شاؤوا اشتري: " فقال

  ).١" (أعتق، ولو اشترطوا مئة مرة 
قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شأن بريرة : معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت

من ! شترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا ما بال أقوام ي: " حني أعتقها، واشترط أهلها الوالء، فقال
  ).٢" (اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا، فهو باطل، وإن اشترط مئة مرة، فشرط اهللا أحق وأوثق 

  ).٣(وروى حنوه القاسم بن حممد، واالسود بن يزيد، وعمرة، وجماهد، عن عائشة 
__________  

" ، وأخرجه البخاري يف ٢٥٧، ٢٥٦ / ٨" الطبقات " إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد يف ) ١(
  .باب إذا قال املكاتب اشترين وأعتقين فاشتراه لذلك:  يف العتق١٤٤ / ٥" صحيحه 

  .٢٥٧ / ٨" الطبقات " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(
) ١٤(و ) ١٢(و ) ١١(و ) ١٠) (١٥٠٤(حديث القاسم بن حممد عنها، أخرجه مسلم ) ٣(

 يف ٢٨١ / ٣، وحديث االسود عنها أخرجه البخاري ٢٥٨ / ٨، وابن سعد ١٦٩ / ٢والدارمي 
 ٥ يف الفرائض، والنسائي ٣٥ / ١٢ يف الكفارات، و ٥٢٠ / ١١ يف الطالق، و ٣٦٧ / ٩الزكاة، و 

  = [ * ] يف ١٧٠/ 

)٢/٢٩٨(  

  

  ).١(ويرويه نافع، عن ابن عمر 
  .اجاءتين بريرة تستعني يف كتابتها، ومل تكن قضت شيئ: عروة، عن عائشة، قالت

ارجعي إىل أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون والؤك يل، فعلت ؟ فذكرت بريرة : فقلت
  .ذلك هلم

  .إن شاءت أن حتتسب، فلتفعل: فأبوا، وقالوا



  .فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".فإمنا الوالء ملن أعتق ؛ ابتاعي فأعتقي : " فقال

من اشترط شرطا ليس يف كتاب ! يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا ما بال أناس : " مث قام فقال
  .اهللا

  ).٢" (فليس له، وإن شرط مئة شرط، شرط اهللا أحق وأوثق 
  ".الصحيح " ويف لفظ يف 

  .كاتبت أهلي على تسع أواق، كل عام أوقية، فأعينيين: قالت
  .قام يف الناس، فحمد اهللا، وأثىن عليه: ويف لفظ

  ".وإمنا الوالء ملن أعتق ؛ هللا أحق، وشرط اهللا أوثق قضاء ا: " وفيه
  ".أعتق يا فالن، ويل الوالء : ما بال أقوام يقول أحدهم: " ويف لفظ
  فقالت هلا؛ دخلت وعليها مخس أواق يف مخس سنني : ويف رواية

__________  
 ٣جه مالك ، وحديث عمرة عنها أخر١٦٩ / ٢يف البيوع، والدارمي ) ١٢٥٦(الزكاة، والترمذي = 
 بضرح ٩ / ٣" املوطأ "  يف العتق، وحديث جماهد عنها أخرجه مالك يف ١٤٣ / ٥، والبخاري ٩/ 

  ).٥) (١٥٠٤(، ومسلم ٤١ / ١٢ و ١٣٨ / ٥السيوطي، والبخاري 
  .يف العتق) ١٥٠٤(، يف البيوع، ومسلم ٣١٥ / ٤، والبخاري ٩ / ٣أخرجه مالك يف املوطأ ) ١(
، ٢٣٩، ١٣٨ يف املكاتب، و ١٣٧ و ١٣٥ / ٥ يف البيوع، و ٣١٠ / ٤أخرجه البخاري ) ٢(

و ) ٣٩٢٩(وأبو داود ) ٢١٢٤(، والترمذي ٩ / ٣ومالك ) ٨(و ) ٧(و ) ٦) (١٥٠٤(ومسلم 
  .٣٠٥ / ٧، والنسائي )٣٩٣٠(

  .٩٨، ٩٤ / ٨" جامع االصول " وانظر روايات احلديث يف 
[ * ]  

)٢/٢٩٩(  

  

عددت هلم عدة واحدة، أيبيعك أهلك، فأعتقك ؟ ويف لفظ، أنه أرأيت إن ): ١(عائشة ونفست فيها 
  ".ال مينعك ذلك : " قال لعائشة

  .أما بعد: قال: وفيه
إن : " عتقت وهي عند مغيث بن جحش، فخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: ويف رواية

  ".قربك فال خيار لك 



  .جعل عدا عدة املطلقة احلرة: ويف رواية
  .جاءتين ورسول اهللا جالس، فقالت يل ما رد أهلها: ويف لفظ

  .، ورفعت صويت)٢(ال ها اهللا : فقلت
  ".خذيها واشترطي : " فقال

  .ال حاجة يل به: قالت" إذا أعتقت، فأنت أوىل بأمرك ما مل يطأك، وما أحب أن تفعلي : " ويف لفظ
  عتقت: كان يف بريرة ثالث سنن: ويف حديث القاسم، عن عائشة

وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، والربمة على النار تفور بلحم، فقرب إليه من أدم ؛ ت يف زوجها فخري
  .بلى، ذلك حلم تصدق به على بريرة، وأنت ال تأكل الصدقة: أمل أر الربمة ؟ قالوا: البيت، فقال

  ".هو عليها صدقة، ولنا هدية : " قال
  .وخريت يف زوجها وهو حر: ويف رواية

  ).٣(ال أدري : مث قال
  .كانت حتت عبد: ويف لفظ

  ".أنت أملك لنفسك، إن شئت أقمت معه : فقال
__________  

  .إذا رغبت فيه، وآثرته، وحرصت على حتصيله: نفست يف الشئ) ١(
  .ال واهللا، فيجعلون اهلاء مكان الواو: هذا من ألفاظ القسم كأنه قال) ٢(
  .٢٥٨ / ٨" ت الطبقا" و ) ١٢) (١٥٠٤(انظر صحيح مسلم ) ٣(

[ * ]  

)٢/٣٠٠(  

  

  .فخريها من زوجها: وفيه: أا أرادت أن تشتري بريرة للعتق: حديث االسود، عن عائشة
  .لو أعطاين كذا وكذا ما ثبت عنده: فقالت

  .فاختارت نفسها
  ).١(وكان حرا : ويف لفظ احلكم
  ).٢(قول االسود منقطع : فقال البخاري

  .بلحم بقر: ويف رواية
  .دق به على بريرةتص: قلنا

إن أحب أهلك أن أصب هلم مثنك صبة : فقالت هلا؛ إن بريرة جاءت تسعني : حديث عمرة، عن عائشة



  ).٣(واحدة، فأعتقك ؟ 
إم ال : فلما جاء، قالت؛ أن عائشة ساومت بريرة، فخرج النيب إىل الصالة : حديث نافع، عن ابن عمر

  .يبيعوا إال أن يشترطوا الوالء
  ).٤" (إمنا الوالء ملن أعتق : " قال

__________  
  وقول احلكم مرسل، مث روى حديث: ، وفيه أنه قال بعد قول احلكم٣٤ / ١٢البخاري ) ١(

: االسود: قال: باب مرياث السائبة، من طريق االسود، ويف آخره: عائشة يف الباب الذي يليه وهو
  .وكان زوجها حرا

  .قول االسود منقطع: وقال البخاري عقبه
 / ١٢" الفتح " ورأيته عبدا أصح، قال احلافظ يف : وقول ابن عباس: ، ومتامه٣٥ / ١٢البخاري ) ٢(

  .أي مل يصله بذكر عائشة فيه: ٣٤
  .أي مل يصله بذكر عائشة فيه: ٣٤ / ١٢" الفتح " وقول ابن عباس اصح، قال احلافظ يف 

قصة وشاهدها، فيترجح قوله على قول وقول ابن عباس أصح، النه ذكر أنه رآه، وقد صح أنه حضر ال
من مل يشهدها، فإن االسود مل يدخل املدينة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويستفاد من تعبري 
البخاري قول االسود منقطع، جواز إطالق املنقطع يف موضع املرسل، خالفا ملا اشتهر يف االستعمال من 

 السند واحد إال يف صورة سقوط الصحايب بني التابعي والنيب ختصيص املنقطع مبا يسقط منه من أثناء
  .صلى اهللا عليه وسلم، فإن ذلك يسمى عندهم املرسل

  .١٣٨ / ٥، والبخاري ٩ / ٣أخرجه مالك ) ٣(
  ).٥) (١٥٠٤(، ومسلم ٤١ / ١٢ و ١٣٨ / ٥، والبخاري ٩ / ٣أخرجه مالك ) ٤(

[ * ]  

)٢/٣٠١(  

  

فقضى ؛ مغيثا : أن زوج بريرة كان عبدا أسود، يسمى: عن ابن عباسحدثنا قتادة، عن عكرمة، : مهام
؛ أن مواليها اشترطوا الوالء، فقضى أن الوالء ملن أعتق : النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها أربع قضيات
  .وخريت فاختارت نفسها، فأمر النيب أن تعتد

  .فكنت أراه يتبعها يف سكك املدينة، يعصر عينيه عليها
: " ق عليها بصدقة، فأهدت منها إىل عائشة، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالوتصد: قال

  ).١" (هو عليها صدقة ولنا هدية 



  .ربيعة االي، عن القاسم، عن عائشة: روى حنوا منه
  قد أعتق: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لربيرة: داود بن أيب هند، عن الشعيب

  .)٢" (بضعك معك فاختاري 
  .أن رسول اهللا خري بريرة: أيوب السختياين، عن ابن سريين

  .فكلمها فيه
  ).٣" (ال إمنا أشفع له : " يا رسول اهللا، أشئ واجب ؟ قال: فقالت

__________  
، سنن ٣٦١ و ٢٨١ / ١" املسند " ، و ٢٥٨، ٢٧٥ / ٨" الطبقات " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(

  ).٢٢٣٢(أيب داود 
  .، ورجاله ثقات، لكنه مرسل٢٥٩ / ٨ابن سعد ) ٢(
 يف ٣٥٩ / ٩" صحيحه " ، ورجاله ثقات، لكنه مرسل، وأخرج البخاري يف ٢٥٩ / ٨ابن سعد ) ٣(

باب شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف زوج بريرة من طريق حممد بن سالم، عن عبد : الطالق
مغيث :  بريرة كان عبدا يقال لهالوهاب الثقفي، عن خالد احلذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن زوج

: " كأين أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على حليته، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعباس
لو : " يا عباس أال تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .فال حاجة يل فيه: قالت" إمنا أنا أشفع  " :يا رسول اهللا تأمرين ؟ قال: قالت" راجعته 
[ * ]  

)٢/٣٠٢(  

  

هو هلا صدقة : " تصدق به على بريرة، قال: أيت رسول اهللا بلحم، فقيل: شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال
  ).١" (وهو لنا هدية 

ته ذاك مغيث، عبد بين فالن، قد رأي: ذكر زوج بريرة عند ابن عباس، فقال: أيوب، عن عكرمة، قال
  ).٢(يبكي خلفها يتبعها يف الطريق 

  ).٣(ال أعلم أهل املدينة ومكة خيتلفون أنه عبد : وروى محاد بن زيد، عن أيوب، قال
كان زوج بريرة يوم خريت : ابن أيب عروبة، عن أيب معشر، عن إبراهيم، عن االسود، عن عائشة، قالت

  ).٤(حرا 
  ).٥(أن زوج بريرة كان عبدا : عبيدعبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أيب 

وإمنا قدمها بعد عام ؛  كان ذلك وابن عباس باملدينة - وقت باعوها -بريرة ملا أعتقتها عائشة : قلت



  .الفتح
  ).٦(فأما اجلارية اليت يف حديث االفك، اليت سئلت عما تعلم من عائشة، فأخرى غري بريرة 

  يا عم، أال تعجب من بغض: " ل للعباسوجاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قا
__________  

  .، وإسناده صحيح٢٥٩ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(
  . وإسناده صحيح٢٦٠ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .٢٦٠ / ٨ابن سعد ) ٣(
  . وقد تقدم أنه من قول االسود وليس من قول عائشة٢٦٠ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٤(
  .٣٦١، ٣٦٠ / ٩" فتح الباري " حيح، وانظر ، وإسناده ص٢٦١ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٥(
  ).٢( من هذا اجلزء تعليق ١٥٦انظر الصفحة ) ٦(

[ * ]  

)٢/٣٠٣(  

  

  ).١! " (بريرة مغيثا وحبه هلا 
  

  .الرميصاء: ويقال) خ، م، د، ت، س * ( أم سليم الغميصاء- ٥٥
  .سهلة: ويقال
  .أنيفة: ويقال
  .رميثة: ويقال

االنصارية ؛  حرام بن جند بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار بنت ملحان بن خالد بن زيد بن
  .اخلزرجية

  .أنس بن مالك: أم خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم
أبا عمري، و : فمات زوجها مالك بن النضر، مث تزوجها أبو طلحة زيد بن سهل االنصاري، فولدت له

  .عبد اهللا
  .حنينا، واحدا: شهدت

  .من أفاضل النساء
  ).٢(كانت أم سليم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، ومعها خنجر : د بن سريينقال حمم

يا رسول اهللا : أن أم سليم اختذت خنجرا يوم حنني، فقال أبو طلحة: محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس



  ).٣(يا رسول اهللا، إن دنا مين مشرك بقرت به بطنه : فقالت! هذه أم سليم معها خنجر 
__________  

  ).٣( تعليق ٣٠٢، وقد تقدم بتمامه يف الصفحة ٣٥٩ / ٩أخرجه البخاري ) ١(
: ، املعارف٣٣٩: ، طبقات خليفة٤٢٤ / ٨: ، طبقات ابن سعد٤٣٠ و ٣٧٦ / ٦: مسند أمحد* 

، جامع ١٨٤٧ / ٤: ، االستيعاب٣٧ - ٣٦: ، االستبصار٤٦٤ / ٩: ، اجلرح والتعديل٣٠٨، ٢٧١
، ٢٦١ / ٩: ، جممع الزوائد١٧٠٣: ، ذيب الكمال٣٤٥ / ٧ابة ، أسد الغ١٥١ / ٩: االصول

: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٦ / ١٣ و ٢٦٥ / ١٢: ، االصابة٤٧١ / ١٢: ذيب التهذيب
٤٩٨.  

  .٤٢٥ / ٨ابن سعد ) ٢(
  .٤٢٥ / ٨" الطبقات " إسناده صحيح، وهو يف ) ٣(

[ * ]  

)٢/٣٠٤(  

  

أا آمنت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، :  جدته أم سليممهان بن حيىي، عن إسحاق بن عبد اهللا، عن
وجعلت تلقن ! ما صبوت، ولكين آمنت : أصبوت ؟ فقالت: فجاء أبو أنس، وكان غائبا، فقال: قالت
  .أشهد أن حممدا رسول اهللا ففعل: ال إله إال اهللا، قل: قل: أنسا

  .ال تفسدي علي ابين: فيقول هلا أبوه
  .عدوله، فقتله] فلقيه [ فخرج مالك، ! ه إين ال أفسد: فتقول
  .وال أتزوج حىت يأمرين أنس؛ ال جرم، ال أفطم أنسا حىت يدع الثدي : فقالت

  ).١(فخطبها أبو طلحة، وهو يومئذ مشرك، فأبت 
خطب أبو : حدثنا حممد بن موسى، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس، قال: خالد بن خملد
  .فأنا على مثل ما أنت عليه: فإن تابعتين تزوجتك، قال؛ إين قد آمنت : ، فقالتطلحة أم سليم

  ).٢(فتزوجته أم سليم، وكان صداقها االسالم 
  خطب أبو طلحة أم: حدثنا ثابت، عن أنس، قال: سليمان بن املغرية

__________  
ت حجرا تعبده ال أرأي: فقالت له يوما فيما تقول: ، ومتامه٤٢٦، ٤٢٥ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(

فوقع يف قلبه : هل يضرك ؟ هل ينفعك ؟ قال: يضرك وال ينفعك أو خشبة تأيت ا النجار، فينجرها لك
  .لقد وقع يف قليب الذي قلت، وآمن: فأتاها فقال: الذي قالت، قال



  .فإين أتزوجك وال آخذ منك صداقا غريه: قالت
: صدوق له أفراد": التقريب " فقد قال احلافظ يف رجاله ثقات خال خالد بن خملد وهو القطواين، ) ٢(

باب التزويج على :  يف النكاح١١٤ / ٦، وأخرجه النسائي ٤٢٦ / ٨" طبقات ابن سعد " وهو يف 
تزوج : االسالم من طريق قتيبة، عن حممد بن موسى، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس قال

: نهما االسالم، أسلمت أم سليم قبل ايب طلحة فخطبها، فقالتأبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بي
  .إين قد أسلمت، فإن أسلمت، نكحتك، فأسلم، فكان صداق ما بينهما

  .وهذا سند صحيح
   [ * ]٢٠ / ٢سري 

)٢/٣٠٥(  

  

أما تعلم يا أبا طلحة أن آهلتكم ينحتها عبد آل فالن، ! إنه ال ينبغي أن أتزوج مشركا : سليم، فقالت
الذي عرضت علي : فانصرف ويف قلبه ذلك، مث أتاها وقال: م لو أشعلتم فيها نارا الحترقت ؟ قالوأنك

  .قد قبلت
  ).١(فما كان هلا مهر إال االسالم : قال

أن : حدثنا أنس بن مالك: حدثين اجلارود: أخربنا ربعي بن عبد اهللا بن اجلارود اهلذيل: مسلم بن إبراهيم
كان يزور أم سليم، فتتحفه بالشئ تصنعه له، وأخ يل أصغر مين يكىن أبا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ].له كان يلعب ا [ ماتت صعوة : مايل أرى أبا عمري خاثر النفس ؟ قالت: عمري، فزارنا يوما، فقال
  ).٢" (يا أبا عمري، ما فعل النغري ؟ : " فجعل النيب ميسح رأسه، ويقول

مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل بيتا غري :  عن أنس، قالحدثنا إسحاق بن عبد اهللا،: مهام
  .بيت أم سليم

  .فقيل له
  إين أرمحها، قتل: " فقال

__________  
 ١٣" االصابة " ، وذكره بنحوه احلافظ يف ٤٢٧، ٤٢٦ / ٨" الطبقات " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(
ن ثابت، وإمساعيل بن عبد اهللا بن أيب طلحة ، عن مسند أمحد من طريق محاد بن سلمة، ع٢٢٧، ٢٢٦/ 

  .وهلذا احلديث طرق متعددة: وقال...عن أنس
خطب أبو طلحة أم :  من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس قال١١٤ / ٦وأخرج النسائي 

واهللا ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، وال حيل يل أن : سليم، فقالت



  .أتزوجك، فإن تسلم، فذاك مهري، وما أسألك غريه، فأسلم، فكان ذلك مهرها
  .فما مسعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم االسالم، فدخل ا فولدت له: قال ثابت

 / ١٠، وأخرجه خمتصرا البخاري ٤٢٧ / ٨" الطبقات " إسناده صحيح أخرجه ابن سعد يف ) ٢(
 عن أيب التياح، عن أنس، ١١٩ / ٣من طريقني، وأمحد ) ٣٧٢٠ ( وابن ماجة٤٨١، ٤٨٠ و ٤٣٦

  .عن موسى بن إمساعيل، عن محاد بن سلمة، عن ثابت عن أنس) ٤٩٦٩(وأخرجه أبو داود 
  .تصغري نغر وهو فرخ العصفور: طائر أصغر من العصفور، والنغري: والصعوة

[ * ]  

)٢/٣٠٦(  

  

  ).١" (أخوها معي 
  لحان، الشهيد الذي قال يوم بئرأخوها، هو حرام بن م: قلت

  .فزت ورب الكعبة، ملا طعن من ورائه، فطلعت احلربة من صدره): ٢(معونة 
  .رضي اهللا عنه

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقيل يف بييت، وكنت : أيوب، عن ابن سريين، عن أم سليم، قالت
  .رقهأبسط له نطعا، فيقيل عليه، فيعرق، فكنت آخذ سكا فأعجنه بع

  .فاستوهبت من أم سليم من ذلك السك، فوهبت يل منه: قال ابن سريين
  .فإنه عندي اآلن؛ فاستوهبت من حممد من ذلك السك، فوهب يل منه : قال أيوب

  ).٣(وملا مات حممد حنط بذلك السك : قال
__________  

 من طريق )٢٤٥٥(، ومسلم ٣٧ / ٦، والبخاري ٤٢٨ / ٨إسناده صحيح، وأخرجه ابن سعد ) ١(
  .مهام ذا االسناد

بني أرض بين عامر وحرة بين سليم، وكان حرام بن ملحان فيمن بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٢(
  .وسلم مع أيب براء إىل أهل جند ليدعوهم إىل االسالم، فقتلهم عامر بن الطفيل

  .١٨٩، ١٨٤ / ٢انظر سرية ابن هشام 
ص ) ٦٧٧(، ومسلم ٢٩٩، ٢٩٧ / ٧ أخرجه البخاري "فزت ورب الكعبة : " وقول ابن ملحان

  .٢٨٩ و ٢٧٠ و ٢١٠ و ١٣٧ / ٣، وأمحد ١٥١١
فأعجنه بعرقه، : ، وأخرجه إىل قوهلا٤٢٨ / ٨" طبقات ابن سعد " إسناده صحيح، وهو يف ) ٣(

باب من زار قوما فقال عندهم، من طريق قتيبة عن االنصاري، عن :  يف االستئذان٥٩ / ١١البخاري 



 من طريق سليمان التيمي، عن ١٣٦ / ٣وأمحد ) ٢٣٣١(ه، عن مثامة، عن أنس، وأخرجه مسلم أبي
ثابت، عن أنس، ومن طريق عبد العزيز بن أيب سلمة، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس، 

 من طريق ٢٨٧ / ٣من طريق أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس، عن أم سليم، وأخرجه أمحد ) ٢٣٣٢(و 
  .ان، عن محاد، عن ثابت، عن أنسعف

[ * ]  

)٢/٣٠٧(  

  

  .رواه ابن سعد، عن عبد اهللا بن جعفر الرقي، عن عبيد اهللا بن عمرو، عنه
أن النيب صلى : حدثنا عبيد اهللا، عن عبد الكرمي، عن الرباء بن زيد: أخربنا عبد اهللا بن جعفر: ابن سعد

ما : " ع، فعرق، فاستيقظ، وهي متسح العرق، فقاليف بيت أم سليم على نط) ١: (اهللا عليه وسلم قال
  ).٢(آخذ هذه الربكة اليت خترج منك : ؟ قالت" تصنعني 

أن النيب صلى اهللا عليه : أنس، عن أنس] بنت [ أخربين الرباء بن : ابن جريج، عن عبد الكرمي بن مالك
  .ء، فقطعتهوسلم دخل أم سليم، وقربة معلقة، فشرب منها قائما، فقامت إىل يف السقا

  ).٣(وأمسكته عندها : رواه عبيد اهللا بن عمرو، فزاد
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد أن حيلق رأسه مبىن، : أخربنا ثابت، عن أنس: حدثنا محاد: عفان

  .أخذ أبو طلحة شق شعره، فجاء به إىل أم سليم، فكانت جتعله يف سكها
راقا صلى اهللا عليه وسلم، فجعلت أسلت العرق يف وكان يقيل عندي على نطع، وكان مع: قالت

  .قارورة
  أريد أن أدوف: ؟ قلت" ما جتعلني : " فاستيقظ، فقال

__________  
  .وهي النوم يف الظهرية عند اشتداد احلر: قال من القيلولة) ١(
نت أنس بن وهو ابن ب" الطبقات " إسناده منقطع، والرباء بن زيد مل يوثقه غري ابن حبان، وهو يف ) ٢(

  .مالك كما هو مبني يف السند اآليت
  ).٢١٥(رقم " الشمائل " ، والترمذي يف ٤٢٨ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(

دخل : ويف الباب ما يقويه عن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي اهللا عنها قالت
  .ىل فيها فقطعتهعلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فشرب من قربة معلقة قائما، فقمت إ

  .وإسناده صحيح) ٣٤٢٢(وابن ماجه ) ١٨٩٣(أخرجه الترمذي 
وإمنا قطعتها لتحفظ موضع فم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ٣٣٩": رياضه " قال النووي يف 



  .وتتربك به، وتصونه عن االبتذال
[ * ]  

)٢/٣٠٨(  

  

  ).١(بعرقك طييب 
  . عليه وسلم دخل على أم سليم، فأتته بسمن ومترأن النيب صلى اهللا: عن أنس: محيد الطويل

  .إين صائم: فقال
خادمك : ؟ قالت" ما هي : " إن يل خويصة قال: مث قام، فصلى، ودعا الم سليم والهل بيتها، فقالت

أنس، فما ترك خري آخرة وال دنيا إال دعا يل به، وبعثت معي مبكتل من رطب إىل رسول اهللا صلى اهللا 
  ).٢(عليه وسلم 

؛ دخلت اجلنة، فسمعت خشفة بني يدى : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وروى ثابت، عن أنس، قال
  ).٣(فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان 

__________  
  .٢٨٧ / ٣" املسند " ، و ٤٢٩، ٤٢٨ / ٨" الطبقات " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(

  .أخلط: كثري العرق، وأدوف: واملعراق
 من طريق حممد بن عبد اهللا بن املثىن االنصاري ذا االسناد، وإسناده ٤٢٩ / ٨د أخرجه ابن سع) ٢(

باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، من طريق :  يف الصوم١٩٩، ١٩٨ / ٤صحيح، وأخرجه البخاري 
 من طريق ابن أيب عدي، و ١٠٨ / ٣حممد بن املثىن، عن خالد بن احلارث ذا االسناد، وأخرجه أمحد 

 من طريق عفان، ٢٤٨ / ٣ن طريق عبيدة بن محيد، كالمها عن محيد، عن أنس، وأخرجه أيضا  م١٨٨
  .عن محاد، عن ثابت وسليمان التيمي، عن أنس

  .بتشديد الصاد وختفيفها تصغري خاصة، وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنني: قال احلافظ: خويصة: وقوله
، ٣٤ / ٧وأخرجه البخاري ) ٢٤٥٦(، ومسلم ٤٣٠ / ٨" الطبقات " إسناده صحيح وهو يف ) ٣(

من طريقني، عن عبد العزيز بن املاجشون، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا ) ٢٤٥٧(ومسلم 
رأيتين دخلت اجلنة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أيب طلحة، : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ". هذا بالل :من هذا ؟ فقال: ومسعت خشفة، فقلت
ما يسمع من حس : احلسن واحلركة، وقيل هو الصوت ليس بالشديد، ومعىن احلديث هنا: واخلشفة

  .وقع القدم
[ * ]  



)٢/٣٠٩(  

  

ولدت أمي، فبعثت بالولد معي إىل النيب صلى : وروى عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس، قال
  .هذا أخي: اهللا عليه وسلم، فقلت

  ).١(ضغ له مترة فحنكه ا فأخذه، فم
  .ثقل ابن الم سليم، فخرج أبو طلحة إىل املسجد، فتويف الغالم: قال أنس: قال محيد

  .ال ختربوه: فهيأت أم سليم أمره، وقالت
  .فرجع، وقد سريت له عشاءه، فتشى، مث أصاب من أهله

تعاروا عارية، فمنعوها، وطلبت يا أبا طلحة، أمل تر إىل آل أيب فالن اس: فلما كان من آخر الليل، قالت
  .منهم، فشق عليهم

  .ما أنصفوا: فقال
  .فإن ابنك كان عارية من اهللا، فقبضه: قالت

  .فاسترجع، ومحد اهللا
  ".بارك اهللا لكما يف ليلتكما : " فلما أصبح غدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما رآه، قال

، فأرسلت به معي، وأخذت مترات عجوة، فانتهيت به إىل فحملت بعبد اهللا بن أيب طلحة، فولدت ليال
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يهنأ أبا عر له

  .يا رسول اهللا، ولدت أم سليم الليلة: ويسمها، فقلت
  :فمضغ بعض التمرات بريقه، فأوجره إياه، فتلمظ الصيب، فقال

__________  
: لد، عن حممد بن موسى ذا االسناد، ومتامه من طريق خالد بن خم٤٣١ / ٨أخرجه ابن سعد ) ١(

) ٢١٤٤(وأخرجه مسلم " حب االنصار للتمر : " فتلمظ الصيب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ذهبت بعبد اهللا : يف اآلداب، من طريق عبداالعلى بن محاد، عن محاد بن سلمة، عن ثابت عن أنس قال

صلى اهللا عليه وسلم حني ولد، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن أيب طلحة االنصاري إىل رسول اهللا 
نعم، فناولته مترات، فألقاهن يف فيه، فالكهن، مث : هل معك متر ؟ فقلت: يف عباءة يهنأ بعريا له، فقال

حب االنصار " فغرفا الصيب، فمجه يف فيه، فجعل الصيب يتلمظه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .اه عبد اهللاومس" التمر 

  .حيرك لسانه يتتبع ما يف فيه من آثار التمر استطابة له، وتلذذا به: ويتلمظ
[ * ]  



)٢/٣١٠(  

  

  .مسه يا رسول اهللا: فقلت" حب االنصار التمر " 
  .مسعه االنصاري، و عبد اهللا بن بكر، منه) ١" (هو عبد اهللا : " قال

  .كانت أم أنس حتت أيب طلحة:  قالوروى سعيد بن مسروق الثوري، عن عباية بن رفاعة،
  .فذكر حنوه

  ".اللهم بارك هلما يف ليلتهما : " فقال رسول اهللا: وفيه
  ).٢(فلقد رأيت لذلك الغالم سبع بنني، كلهم قد ختم القرآن : قال عباية

  .رواه أبو األحرص عنه
  .أربعة عشر حديثا: روت

  ).٣(ديثني اتفقا هلا على حديث، وانفرد البخاري حبديث، ومسلم حب
السيدة الفاضلة أم هاين بنت عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، أيب طالب عبد مناف ) ع * ( أم هاين- ٥٦
  بن

__________  
 من طريق حممد بن عبد اهللا االنصاري و ٤٣٢، ٤٣١ / ٨" الطبقات " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(

  .عبد اهللا بن بكر السهمي، عن محيد به
   يف أول العقيقة من٥٠٩ / ٩وأخرجه البخاري 

طريق مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، عن عبد اهللا بن عون، عن أنس بن سريين، عن أنس بن 
باب من فضائل أيب طلحة، من طريق حممد بن : يف فضائل الصحابة) ٢١٤٤(وأخرجه مسلم ...مالك

 من ١٩٦ / ٣ن أنس، وأخرجه أمحد حامت بن ميمون، حدثنا ز، حدثنا سليمان بن املغرية، عن ثابت، ع
  .طريق ز ذا االسناد

 من طريق ابن أيب عدي عن حيمد، ويزيد بن هارون عن محيد، عن ١٠٦، ١٠٥ / ٣وأخرجه أيضا 
  . من طريق عفان، عن محاد، عن ثابت، عن أنس٢٨٨، ٢٨٧ / ٣أنس، وأخرجه أيضا 

  .أيب االحوص ذا االسناد من طريق سعيد بن منصور، عن ٤٣٤ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .ورجاله ثقات

 ومسلم ١١٧ / ١١والبخاري ) ٢٣٣٢(و ) ٣١١( ومسلم ٣٣٢، ٣٣١ / ١انظر البخاري ) ٣(
)٢٤٨٠.(  
، ٣٦: ، املعارف٣٣٠: ، طبقات خليفة٤٧ / ٨: ، طبقات ابن سعد٤٢٣ و ٣٤٠ / ٦: مسند أمحد* 

  = [ * ]، ٥٢  /٤: ، املستدرك٤٦٧ / ٩: ، اجلرح والتعديل٤٧٩، ٢٠٣، ١٢٠



)٢/٣١١(  

  

  .عبداملطلب بن هاشم
  .اهلامشية املكية

  .علي، وجعفر: أخت
  .فاختة: امسها
  .هند: وقيل

  .تأخر إسالمها
  ).١(دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مرتهلا يوم الفتح، فصلى عندها مثان ركعات ضحى 

  .روت أحاديث
وكريب موىل ابن عباس، و عبدالرمحن بن أيب حفيدها جعدة، وموالها أبو صاحل باذام، : حدث عنها

  .وآخرون؛ ليلى، وجماهد بن جرب، وعطاء بن أيب رباح، وعروة بن الزبري 
  .كانت حتت هبرية بن عمرو بن عائذ املخزومي، فهرب يوم الفتح إىل جنران

  .عمرو بن هبرية، وجعدة، وهانئا، ويوسف: أولدها
  .وأسلمت يوم الفتح

  .لغ هبرية إسالمها، قال أبياتا منهاملا ب: قال ابن إسحاق
__________  

، ذيب الكمال ٤٠٤ و ٢١٣ / ٧: ، أسد الغابة١٩٦٣ / ٤: ، االستيعاب٣٥٩: االستبصار= 
، خالصة ٣٠٠ / ١٣: ، االصابة٤٨١ / ١٢: ، ذيب التهذيب٣٣٢ / ٢: ، تاريخ االسالم١٦٩٠

  .٥٠٠: تذهيب الكمال
باب من : باب صالة الضحى يف السفر، ويف تقصري الصالة: وع يف التط٤٣ / ٣أخرجه البخاري ) ١(

باب مرتل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم : تطوع يف الصالة يف غري دبر الصالة وقبلها، ويف املغازي
وأبو ) ٤٧٤(باب استحباب صالة الضحى، والترمذي : يف صالة املسافرين) ٣٣٦(الفتح، ومسلم 

  ).١٢٩١(داود 
[ * ]  

)٢/٣١٢(  

  



سأوذى * وتزعم أين إن أطعت عشرييت ) ١(وتعذلين بالليل ضل ضالهلا * وعاذله هبت بليل تلومين 
وقطعت االرحام منك حباهلا فكوين على * فإن كنت قد تابعت دين حممد ) ٢(وهل يؤذيين إال زواهلا 

  .مل يذكر أحد أن هبرية أسلم: قلت) ٣(ململمة غرباء يبس بالهلا * أعلى سحيق ضبة 
  .اشت أم هانئ إىل بعد سنة مخسنيع

أنه مسع أم : أن أبا مرة موىل أم هانئ أخربه: القعنيب، عن مالك، عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا
ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره : هانئ تقول

  .بثوب، فسلمت
  .م هانئ بنت أيب طالبأنا أ: ؟ قلت" من هذه : " فقال
  ".مرحبا بأم هانئ : " فقال

  .فلما فرغ من غسله، قام فصلى مثان ركعات ملتحفا يف ثوب واحد
  .فالن ابن هبرية:  أنه قاتل رجال قد أجرته- تعين عليا -يا رسول اهللا، زعم ابن أمي : فقلت
  ).٤(وذلك ضحى " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ : " فقال

__________  
، والثالث والرابع ٤٠٥، ٤٠٤ / ٧" أسد الغابة " ، و ٤٢٠ / ٢" سرية ابن هشام " االبيات يف ) ١(

  .٣٩: ، ونسب قريش١٥٢: البن دريد" االشتقاق " يف 
  ".السرية " رواية الشطر الثاين يف ) ٢(

  .سأردى وهل يردين إال زياهلا
  .ذهاا: وزياهلا

: اليت عالها الغبار، ويبس: املستديرة، والغرباء: الية، وامللملمةالكدية الع: البعيد، واهلضبة: السحيق) ٣(
  .يابسة

 / ٦باب صالة الضحى، والبخاري :  يف قصر الصالة١٥٢ / ١" املوطأ " إسناده صحيح، وهو يف ) ٤(
يف صالة املسافرين ) ٨٢) (٣٣٦(باب أمان النساء وجوارهن، ومسلم :  يف اجلهاد١٩٦، ١٩٥

  . صالة الصحىباب استحباب: وقصرها
[ * ]  

)٢/٣١٣(  

  

  .كان ابنها جعدة بن هبرية، قد واله علي بن أيب طالب خراسان، وهو ابن أخته: قال الدغويل
إين : إن أم هانئ ملا بانت عن هبرية بإسالمها، خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت: وقيل



  ).١(امرأة مصبية 
  .فسكت عنها
  . حديثاستة وأربعني: بلغ مسندها

  ).٢(هلا من ذلك حديث واحد أخرجاه 
  

  .بنت احلارث بن حزن بن جبري، اهلاللية، احلرة اجلليلة) ع * ( أم الفضل- ٥٧
  زوجة

  .العباس، عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأم أوالده الرجال الستة النجباء
  .لبابة: امسها

  .ت أمساء بنت عميس المهاوهي أخت أم املؤمنني ميمونة، وخالة خالد بن الوليد، وأخ
__________  

هو جعدة بن هبرية، ورده ابن عبد الرب بأنه ابنها، فال حتتاج إىل : قيل" فالن ابن هبرية : " وقوهلا= 
  .إجارته لصغر سنه واحلكم بإسالمه، وال يعرف هلبرية ابن من غري أم هانئ

فالن ابن عم هبرية أو قريب : ريفا أيوالذي يظهر يل أن يف الرواية حذفا أو حت: قال احلافظ ابن حجر
وقد مسى ابن هشام يف سريته : قال" ابن " بلفظ " قريب " أو تغري لفظ " عم " هبرية، فسقط لفظ 
احلارث بن هشام، و عبد اهللا بن أيب ربيعة، ومها خمزوميان، فيصح أن يكون كل : وغريه الذي أجارته

  .منهما ابن عم هبرية، النه خمزومي
ذات صبيان حيتاجون إىل رعاية تأخذ قسما كبريا من وقتها، فال تستطيع الوفاء حبقوق : ةمصبي) ١(

  .لكين امرأة مصبية، فأكره أن يؤذوك: ٥٣ / ٤" املستدرك " الزوج، ويف 
  .وهو احلديث املتقدم) ٢(
، ١٣٧، ١٢١: ، املعارف٣٣٨: ، طبقات خليفة٧٣٨: ، التاريخ البن معني٣٣٨ / ٦: مسند أمحد* 

: ، ذيب التهذيب١٦٩٦: ، ذيب الكمال٢٥٣ / ٧: ، أسد الغابة١٩٠٧ / ٤: ، االستيعاب١٥٦
  .٤٩٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٦، ١١٢ / ١٣: ، االصابة٤٤٩ / ١٢

[ * ]  

)٢/٣١٤(  

  

  .كنت أنا وأمي من املستضعفني من النساء والولدان: فكان ابنها عبد اهللا يقول؛ قدمية االسالم 
  ).١(ي أخرجه البخار



  .فهذا يؤذن بأما أسلما قبل العباس، وعجزا من اهلجرة
  .وكانت أم الفضل من علية النساء، حتول ا العباس بعد الفتح إىل املدينة

  .وروت أحاديث
  .وغريهم؛ عبد اهللا، ومتام، وأنس بن مالك، و عبد اهللا ابن احلارث : ولداها: حدث عنها

  .خرجوا هلا يف الكتب الستة
  .توفيت يف خالفة عثمانأحسبها 

  .ثالثون حديثا: وهلا يف مسند بقي بن خملد
  .أعين باملكرر

  ).٢(واتفق البخاري ومسلم هلا على حديث واحد، وآخر عند البخاري، وثالث عند مسلم 
  . أحد قبلها- من النساء -مل يسلم : وقيل
  .بعد خدجية: يعين

__________  
وأخرجه ...) * ومالكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا: * (ببا:  يف تفسري سورة النساء١٩٢ / ٨) ١(

  ) *.إال املستضعفني من الرجال والنساء والولدان* (البخاري أيضا عن ابن أيب مليكة أن ابن عباس تال 
  .كنت أنا وأمي ممن عذر اهللا: قال

) ٤٦٢(، ومسلم ٢٠٤ / ٢، والبخاري )١١٢٣(، ومسلم ٢٠٧، ٢٠٦ / ٤" البخاري " انظر ) ٢(
  ).١٤٥١(و 

[ * ]  

)٢/٣١٥(  

  

بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن ) خ، م، د، س، ق * ( أم حرام- ٥٨
  .غنم بن عدي بن النجار

  .االنصارية النجارية املدنية
  .أخت أم سليم

  .وخالة أنس بن مالك
  .وزوجة عبادة بن الصامت

  .حديثها يف مجيع الدواوين، سوى جامع أيب عيسى
  .كانت من علية النساء



  .وغريه؛ أنس بن مالك : حدث عنها
دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما هو إال أنا : سليمان بن املغرية، عن ثابت، عن أنس، قال

  ).١(فصلى بنا يف غري وقت صالة " قوموا فالصل بكم : " وأمي وخاليت أم حرام، فقال
أن : حدثتين أم حرام بنت ملحان:  بن حيىي بن حبان، عن أنس، قالحيىي بن سعيد االنصاري، عن حممد

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال يف بيتها يوما، فاستيقظ، وهو يضحك
  عرض علي ناس من أميت يركبون ظهر هذا البحر، كامللوك: " ما اضحكك ؟ قال: يا رسول اهللا: فقلت

__________  
، ٧٤١: ، التاريخ البن معني٤٣٦ - ٤٣٤ / ٨: بقات ابن سعد، ط٤٣٣ و ٣٦١ / ٦: مسند أمحد* 

 / ٤: ، االستيعاب٤٢، ٤١، ٤٠: ، االستبصار٤٦١ / ٩: ، اجلرح والتعديل١٦٠: تاريخ خليفة
، ذيب ٣١٧ / ٧: ، أسد الغابة١٤٧ / ٩: ، جامع االصول١ / ٢٩٦ / ١٩: ، ابن عساكر١٩٣١
، ذيب ٢٦٣ / ٩: ، جممع الزوائد٢٩ / ١: ، العرب٧٨ / ٢: ، تاريخ االسالم١٧٠٠: الكمال

 / ١: ، شذرات الذهب٤٩٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٣ / ١٣: ، االصابة٤٦٢ / ١٢: التهذيب
٣٦.  

باب جواز اجلماعة يف النافلة : يف املساجد) ٦٦٠" (صحيحه " إسناده صحيح، وأخرجه مسلم يف ) ١(
  .السنادمن طريق زهري بن حرب، عن هاشم بن القاسم ذا ا

[ * ]  

)٢/٣١٦(  

  

  .يا رسول اهللا، ادع اهللا أن جيعلين منهم: قلت" على االسرة 
  ".أنت من االولني : " قال

  .فتزوجها عبادة بن الصامت، فغزا ا يف البحر، فحملها معه
  ).١(فلما رجعوا قربت هلا بغلة لتركبها فصرعتها، فدقت عنقها، فماتت رضي اهللا عنها 

  .يف خالفة عثمان) ٢(زوة قربس يقال هذه غ: قلت
  ".الصحيحني " وحديثها له طرق يف 

  .وبلغين أن قربها تزوره الفرنج
__________  

: يف االمارة) ١٩١٢(باب رؤيا النهار، ومسلم :  يف التعبري٣٤٦، ٣٤٥ / ١٢أخرجه البخاري ) ١(
، وابن ماجة ٤٠ / ٦، والنسائي )١٦٤٥(، والترمذي )٢٤٩٠(باب فضل الغزو يف البحر، وأبو داود 



 عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ٤٣٥ / ٨، وابن سعد ٢١٠ / ٢، والدارمي )٢٧٧٦(
وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان، فتطعمه، وكانت أم حرام حتت عبادة بن الصامت، فدخل 

ل اهللا صلى اهللا عليه عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما، مث جلست تفلي رأسه، فنام رسو
ناس من أميت عرضوا : ما يضحك يا رسول اهللا ؟ قال: فقلت: وسلم، مث استيقظ وهو يضحك، قالت

: علي غزاة يف سبيل اهللا، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على االسرة، أو مثل امللوك على االسرة، قالت
:  فنام، مث استيقظ وهو يضحك، قالتيا رسول اهللا، ادع اهللا أن جيعلين منهم، مث وضع رأسه،: فقلت
  .ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا كما قال يف االوىل: ما يضحك يا رسول اهللا ؟ قال: فقلت
  .أنت من االولني: يا رسول اهللا، ادع اهللا أن جيعلين منهم، قال: فقلت: قالت

ها حني خرجت من البحر، فركبت أم حرام بنت ملحان البحر يف زمن معاوية، فصرعت عن دابت
  .فهلكت

  . من مسند أم حرام٤٢٣ / ٦وأخرجه أمحد 
هي اجلزيرة املعروفة اليوم باسم قربص، وكان أمري ذلك اجليش معاوية بن أيب سفيان، ومعه أبو ذر، ) ٢(

  .وأبو الدرداء، وغريمها من الصحابة، وذلك سنة سبع وعشرين
[ * ]  

)٢/٣١٧(  

  

  .نسيبة بنت احلارث: امسها) ع ( * أم عطية االنصارية- ٥٩
  .نسيبة بنت كعب: وقيل

  .من فقهاء الصحابة
  .هلا عدة أحاديث

  ).١(وهي اليت غسلت بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب 
حممد بن سريين، وأخته حفصة بنت سريين، وأم شراحيل، وعلي بن االقمر، وعبد امللك : حدث عنها

  .وعدة؛ بن عمري، وإمساعيل بن عبد الرمحن 
  .عاشت إىل حدود سنة سبعني

  ).٢(ينا عن اتباع اجلنازة، ومل يعزم علينا : وهي القائلة
  .حديثها خمرج يف الكتب الستة

__________  
، ٣٥٥: ، االستبصار٤٦٥ / ٩: ، اجلرح والتعديل٧٤٢: ، التاريخ البن معني٤٠٧ / ٦: مسند أمحد* 



 / ٣: ، تاريخ االسالم١٦٩٨: ، ذيب الكمال٢٨٠ / ٧: ، أسد الغابة١٩٤٧ / ٤: االستيعاب
  .٤٩٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٣ / ١٣: ، االصابة٤٥٥ / ١٢: ، ذيب التهذيب١٠١

  .من هذا اجلزء) ٣(التعليق رقم ) ٢٥٠(تقدم ختريج حديثها يف الصفحة ) ١(
: يف اجلنائز) ٩٣٨(باب اتباع النساء للجنازة، ومسلم :  يف اجلنائز١١٥ / ٣أخرجه البخاري ) ٢(

  .باب ي النساء عن اتباع اجلنائز
: مل يؤكد علينا يف املنع، كما أكد علينا يف غريه من املنهيات، فكأا قالت: أي" ومل يعزم علينا : " وقوهلا

  .كره لنا اتباع اجلنائز من غري حترمي
  . العلمظاهر سياق أم عطية أن النهي ي ترتيه، وبه قال مجهور أهل: وقال القرطيب

  .ومال مالك إىل اجلواز، وهو قول أهل املدينة
، من طريق حممد بن عمرو بن عطاء، عن أيب هريرة ٣٩٥ / ٣ويدل على اجلواز ما رواه ابن أيب شيبة 

دعها يا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف جنازة، فرأى عمر امرأة، فصاح ا، فقال
  ..".عمر

، والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى عن حممد بن عمرو بن عطاء، )١٥٨١(وأخرجه ابن ماجة 
  .عن سلمة بن االزرق، عن أيب هريرة، ورجاله ثقات كما قال البوصريي وابن حجر

[ * ]  

)٢/٣١٨(  

  

  .إحدى املهاجرات) ع * ( فاطمة بنت قيس الفهرية- ٦٠
  .وأخت الضحاك

زومي، فطلقها، فخطبها معاوية بن أيب سفيان، وأبو جهم، كانت حتت أيب عمرو بن حفص بن املغرية املخ
  ).١(فنصحها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأشار عليها بأسامة بن زيد، فتزوجت به 

  ).٢(وهي اليت روت حديث السكىن والنفقة للمطلقة بتة 
  ).٣(وهي اليت روت قصة اجلساسة 

 بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، الشعيب، وأبو سلمة بن عبدالرمحن، وأبو: حدث عنها
  .وآخرون

  .توفيت يف خالفة معاوية
  .وحديثها يف الدواوين كلها

__________  



 / ٤: ، املستدرك٣٣٥: ، طبقات خليفة٧٣٩: ، التاريخ البن معني٤١١، ٣٧٣ / ٦: مسند أمحد* 
: ، تاريخ االسالم١٦٩٢: ، ذيب الكمال٢٣٠ / ٧: ، أسد الغابة١٩٠١ / ٤: ، االستيعاب٥٥ ٥٦
: ، خالصة تذهيب الكمال٨٥ / ١٣: ، االصابة٤٤٣ ٤٤٤ / ١٢: ، ذيب التهذيب٣١٠ / ٢

٤٩٤.  
: يف الطالق) ٢٢٨٤(باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا، وأبو داود : يف الطالق) ١٤٨٠(أخرجه مسلم ) ١(

خيطب الرجل على خطبة أخيه، باب ما جاء أن ال : يف النكاح) ١١٣٥(باب يف نفقة املبتوتة، والترمذي 
  .٩٩، ٩٨ / ٢ومالك 

  .٤٢٢، ٤٢١ / ٩هو قطعة من احلديث املتقدم، وانظر البخاري ) ٢(
  .باب قصة اجلساسة: يف الفنت وأشراط الساعة) ٢٩٤٢(أخرجه بطوله مسلم ) ٣(

[ * ]  

)٢/٣١٩(  

  

  فصل يف بقية كرباء الصحابة
  

ن عكيم بن ثعلبة بن احلارث بن جمدعة بن عمرو ابن واهب ب) ت، س، ق * ( عثمان بن حنيف- ٦١
  .بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف

  .االنصاري االوسي القباثي
  .أخو سهل بن حنيف

  .عبد اهللا، وحارثة، والرباء، وحممد، وعبد اهللا: ووالد
  .وأم سهل من جلة االنصار

ى خراج السواد، ورزقه كل أن عمر وجه عثمان بن حنيف عل: ابن أيب عروبة، عن قتادة، عن أيب جملز
  .يوم ربع شاة ومخسة دراهم

  .، وال ميسح سبخة)١(وأمره أن ميسح السواد، عامره وغامره 
  .وال تال، وال أمجة، وال مستنقع ماء
  .إىل أرض العرب، وهو أسفل الفرات) ٢(فمسح كل شئ دون جبل حلوان 

  إين وجدت كل شئ بلغه املاء، غامرا وعامرا،: وكتب إىل عمر
__________  
 / ١: ، التاريخ الكبري٢٢٧: ، تاريخ خليفة١٣٥، ٨٦: ، طبقات خليفة١٣٨ / ٤: مسند أمحد* 



، معجم ١٤٦ / ٤: ، اجلرح والتعديل٢٧٣ / ١: ، تاريخ الفسوي٢٠٩٢٠٨: ، املعارف٢٠٩ ٢١٠
، ذيب ٥٧٧ / ٣: ، أسد الغابة١٠٣٣ / ٣: ، االستيعاب٣٢١: ، االستبصار٩ / ١٠: الطرباين

 ١١٣ / ٧: ، ذيب التهذيب٣٧١ / ٩: ، جممع الزوائد٢٣٢ / ٢: ، تاريخ االسالم٩٠٩: مالالك
  .٢٥٩: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨٦ / ٦: ، االصابة١١٢

  .ما مل يزرع: الغامر من االرض) ١(
  .يف آخر حدود السواد مما يلي اجلبال من بغداد: حلوان) ٢(

[ * ]  

)٢/٣٢٠(  

  

  .)١(ستة وثالثني ألف جريب 
أن افرض اخلراج : وكان ذراع عمر الذي ذرع به السواد ذراعا وقبضة وااليهام مضجعة وكتب إليه

، وافرض على الكرم، على كل جريب عشرة دراهم، ٢(على كل جريب، عامر أو غامر، درمها وقفيزا 
  وأطعمهم

  .هذا قوة هلم على عمارة بالدهم: النخل والشجر، وقال
ربعني درمها، وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درمها، وعلى من مل جيد وفرض على املوسر مثانية وأ

  .شيئا اثين عشر درمها، ورفع عنهم الرق باخلراج الذي وضعه يف رقام
فحمل من خرج سواد الكوفة إىل عمر يف أول سنة مثانون ألف ألف درهم، مث محل من قابل مئة 

  .وعشرون ألف ألف درهم
  ).٣(فلم يزل على ذلك 

جئت فإذا عمر واقف على حذيفة، وعثمان بن : ني بن عبدالرمحن، عن عمرو بن ميمون، قالحص
لو شئت الضعفت على : ختافان أن تكونا محلتما االرض ما ال تطيق ؟ قال عثمان: حنيف، وهو يقول

  .أرضي
  .لقد محلت االرض شيئا هي له مطيقة: وقال حذيفة
  انظراما: فجعل يقول

__________  
ستون : أن االشل: قطعة من االرض تقدر بعشرة آالف ذراع، ونقل عن قدامة الكاتب: باجلري) ١(

املصباح املنري " ذراعا، وضرب االشل يف نفسه يسمى جريبا، فيكون ذلك ثالثة آالف وست مئة ذراع 
."  



  .مكيال كانوا يكتالون به: القفيز) ٢(
  . يدرك عمر، فحديثه عنه مرسلرجاله ثقات إال أن أبا جملز وامسه الحق بن محيد مل) ٣(

  . بنحوه خمتصرا من طريق أيب أسامة، عن سعيد ذا االسناد٢١٧ / ٣ورواه ابن أيب شيبة 
 من طريق حممد بن عبد اهللا االنصاري، عن سعيد ابن أيب عروبة، ٨٦ص " االموال " ورواه أبو عبيد يف 

  .عن قتادة، عن أيب جملز
   [ * ]٢١ / ٢سري 

)٢/٣٢١(  

  

  .ما، واهللا لئن سلمين اهللا الدعن أرامل العراق ال حيتجنلديك
  ).١(فما أتت عليه رابعة حىت أصيب 

فلم ؛ البصرة، فبعث علي عليها عثمان بن حنيف واليا ) ٢(قتل عثمان، وفارق ابن كريز : قال ابن سعد
  .يزل حىت قدم عليه طلحة والزبري، فقاتلهما ومعه حكيم بن جبلة العبدي

  . حىت يقدم عليمث توادعوا،
مث كانت ليلة ذات ريح وظلمة، فأقبل أصحاب طلحة، فقتلوا حرس عثمان بن حنيف ودخلوا عليه، 

  .لوال العهد لقتلناك: فنتفوا حليته وجفون عينيه، وقالوا
  .إن أخي وال لعلي على املدينة، ولو قتلتموين لقتل من باملدينة من أقارب طلحة والزبري: فقال

  .مث سجن
  .بيت املالوأخذوا 

  .أبا عبد اهللا: وكان يكىن
  .تويف يف خالفة معاوية

  .وله عقب
  ).٣" (مسند أمحد " ولعثمان حديث لنب يف 

__________  
باب :  يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم٤٩ / ٧إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(

  .قصة البيعة واالتفاق على عثمان بن عفان
بن عامر بن كريز ابن خال أمري املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه، ويل البصرة لعثمان بعد هو عبد اهللا ) ٢(

  .أيب موسى االشعري سنة تسع وعشرين
االول حديث االعمى الذي رد بصره بالدعاء الذي علمه إياه صلى اهللا :  وفيه حديثان١٣٨ / ٤) ٣(



، وابن ماجة )٣٥٧٨(ا الترمذي عليه وسلم، وقد فعل ما أمره به، وهو حديث صحيح، أخرجه أيض
، ووافقه املؤلف على تصحيحه، فما ٣١٣ / ١، وصححه الترمذي، وابن خزمية، واحلاكم )١٣٨٥(

  .أظن أنه يعنيه هنا
وأما احلديث الثاين، فهو من طريق ابن هليعة، حدثنا احلارث بن يزيد، عن الرباء بن عثمان االنصاري، 

  = [ * ]حججت زمان عثمان بن عفان، : لعن هانئ بن معاويه الصديف حدثه، قا

)٢/٣٢٢(  

  

  )ع * ( خباب بن االرت- ٦٢
  .ابن جندلة بن سعد بن خزمية بن كعب بن سعد بن زيد مناة، من متيم

  .أبوحيىي التميمي
  .من جنباء السابقني
  .له عدة أحاديث

  .كنيته أبو عبد اهللا: وقيل
  .شهد بدرا، واملشاهد

  .وعدة؛  وأبو معمر، وقيس بن أيب حازم، وعلقمة بن قيس مسروق، وأبو وائل،: حدث عنه
  .مات يف خالفة عمر، وصلى عليه عمر: قيل

  .وليس هذا بشئ، بل مات بالكوفة سنة سبع وثالثني، وصلى عليه علي
  .عاش ثالثا وسبعني سنة: وقيل

__________  
 عند رسول اهللا صلى اهللا كنا: فجلست يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا رجل حيدثهم قال= 

عليه وسلم يوما، فأقبل رجل، فصلى يف هذا العمود، فعجل قبل أن يتم صالته، مث خرج، فقال رسول 
إن هذا لو مات، ملات وليس من الدين على شئ، إن الرجل ليخفف صالته، : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ويتمها 
  . حنيف االنصاريعثمان بن: من هو ؟ فقيل: فسألت عن الرجل: قال

  .وإسناده ضعيف لضعف ابن هليعة، والراء بن عثمان مل يوثق
  .٢٧٣ / ١، وتاريخ الفسوي )٨٣١٠(وهو يف معجم الطرباين 

، ١٢٦، ١٧: ، طبقات خليفة١٦٤ / ٣: ، طبقات ابن سعد٣٩٥ / ٦ و ١٠٨ / ٥: مسند أمحد* 
، ١٦٧ / ٣: ، تاريخ الفسوي٣١٧ ،٣١٦: ، املعارف٢١٥ / ٣: ، التاريخ الكبري١٩٢: تاريخ خليفة



 ٢: ، أسد الغابة٤٣٧ / ٢: ، االستيعاب٦١ / ٤: ، معجم الطرباين الكبري٣٩٥ / ٣: اجلرح والتعديل
 / ٩: ، جممع الزوائد٤٣ / ١: ، العرب١٧٥ / ٢: ، تاريخ االسالم٣٧٣: ، ذيب الكمال١١٤/ 

  .١٠٤:  تذهيب الكمال، خالصة٧٦ / ٣: ، االصابة١٣٣ ١٣٤ / ٣: ، ذيب التهذيب٢٩٨
  .٤٧ / ١: ، شذرات الذهب٣٧٥ / ١٣: كرت العمال

[ * ]  

)٢/٣٢٣(  

  

هو خباب موىل عتبة بن غزوان، صحايب مهاجري : نعم، الذي مات سنة تسع عشرة وصلى عليه عمر
  .أيضا

أول من أظهر إسالمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، وخباب، : قال منصور، عن جماهد
  .بالل، وصهيب، وعمارو

  .وأما ابن إسحاق، فذكر إسالم خباب بعد تسعة عشر إنسانا، وأنه كمل العشرين
ادنه، فما أحد أحق ذا الس : قال عمر خلباب: الثوري، عن أيب إسحاق، عن أيب ليلى الكندي، قال

  .منك إال عمار
  ).١(فجعل يريه بظهره شيئا من آثار تعذيب قريش له : قال

كنت قينا مبكة، فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت : ضحى، عن مسروق، عن خباب، قالأبو ال
  .ال أعطيك حىت تكفر مبحمد: أتقاضاه، فقال

  .ال أكفر مبحمد صلى اهللا عليه وسلم حىت متوت مث تبعث: فقلت
  .، فسوف أقضيك)٢(إذا بعثت كان يل مال : فقال

  .فقلت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٣ ] (٧٨: مرمي) * [ أفرأيت الذي كفر بآياتنا: * (أنزلتف

  .خلباب باملكرر اثنان وثالثون حديثا
  ثالثة يف: ومنها

__________  
يف املقدمة، وإسناده صحيح كما قال البوصريي ) ١٥٣(، وابن ماجة ١٦٥ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(

  .١٢": الزوائد " يف 
  .وث من بعد املوت، فسوف أقضيكوإين ملبع: يف البخاري وابن سعد) ٢(



  .٣٢٧ / ٨، والبخاري ١٦٤ / ٣" الطبقات " إسناده صحيح، وهو يف ) ٣(
[ * ]  

)٢/٣٢٤(  

  

  ).١(ومسلم حبديث ؛ وانفرد له البخاري حبديثني " الصحيحني " 
  

  .أبو ثابت، االنصاري االوسي العويف) ع * ( سهل بن حنيف- ٦٣
  .والد أيب أمامة بن سهل

  .ن بن حنيفوأخو عثما
  .شهد بدرا، واملشاهد

وعبيد بن السباق، وأبو وائل، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، ويسري ؛ أبو أمامة، وعبد اهللا : حدث عنه ابناه
  .وآخرون؛ بن عمرو 

  .وكان من أمراء علي رضي اهللا عنه
  .مات بالكوفة، يف سنة مثان وثالثني، وصلى عليه علي

  ).٢(وحديثه يف الكتب الستة 
__________  

، ومسلم ٢٣٧ / ١١ و ٢٩٨ و ٢٧٣ و ١٩٨ و ١٧٧ / ٧ و ١١٣ / ٣انظر البخاري ) ١(
)٩٤٠.(  

  ).٢٦٨١(، ومسلم ١٨٩ / ١٣ و ٢١٢ / ١١ و ١٠٩، ١٠٨ / ١٠والبخاري 
  ).٢٧٩٥(، ومسلم ٣٢٧ / ٨ و ٥٥ / ٥ و ٢٦٧ / ٤والبخاري 

  .١٢٦ / ٧ و ٢٠٤ / ٢، والبخاري )٦١٩(وانظر مسلم 
، ١٣٥، ٨٥: ، طبقات خليفة٤٧١ / ٣ و ١٥ / ٦: ، طبقات ابن سعد٤٨٥ / ٣ :مسند أمحد* 

، معجم ٢٢٠ / ١: ، تاريخ الفسوي٢٩١: ، املعارف٩٧ / ٤: ، التاريخ الكبري١٩٨: تاريخ خليفة
، أسد ٦٦٢ / ٢: ، االستيعاب٣٢٠: ، االستبصار٤١٢، ٤٠٨ / ٣: ، املستدرك٨٦ / ٦: الطرباين

، خالصة ٢٧٣ / ٤: ، االصابة٢٥١ / ٤: ، ذيب التهذيب٥٥٧: كمال، ذيب ال٤٧٠ / ٢: الغابة
  .٤٨ / ١: ، شذرات الذهب٤٣٠ / ١٣: ، كرت العمال١٥٧: تذهيب الكمال

، و )٩٦١(، ومسلم ٤٦٥ / ١٠، و ٢٠١ / ٦، و ٢٦٩ / ١٢، و ١٤٤ / ٣انظر البخاري ) ٢(



  ).١٩٠٩(و ) ١٣٧٥(و ) ٢٢٥١(و ) ١٧٨٥(، و )١٠٦٨(
[ * ]  

)٢/٣٢٥(  

  

  حدثنا: ، من طريق عبد الواحد بن زياد"مستدركه " احلاكم يف 
اغتسلت يف سيل، فخرجت حمموما، فقال : حدثتنا الرباب جديت، عن سهل بن حنيف: عثمان بن حكيم

  ).١" (مروا أبا ثابت فليتصدق : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
واهللا : بن ربيعة سهل بن حنيف، فقالمالك، عن ابن شهاب، عن أيب أمامة بن سهل، قال ك رأى عامر 

يا رسول : فلبط بسهل، فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقيل! ما رأيت كاليوم وال جلد خمبأة 
  .نتهم عامر بن ربيعة: ؟ قالوا" هل تتهمون به أحدا : " قال! اهللا، هل لك يف سهل ؟ واهللا ما يرفع رأسه 

  ".اغتسل له ! أال بركت ! قتل أحدكم أخاه عالم ي: " فدعاه، فتغيظ عليه، وقال
  .فغسل وجهه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره، يف قدح، مث صب عليه

  ).٢(فراح سهل مع الناس ما به بأس 
أن رسول : أنه مسع سهل بن أيب أمامة بن سهل حيدث عن أبيه، عن جده: حدثين أبو شريح: أبو صاحل

فإمنا هلك من كان قبلكم بتشديدهم على ؛ ال تشددوا على أنفسكم : "  عليه وسلم قالاهللا صلى اهللا
  أنفسهم، وستجدون
__________  

 / ٣، وأمحد )٣٨٨٨(، وأبو داود ٤١٣ / ٤، وأخرجه أيضا ٤٠٩، ٤٠٨ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
  . من طريق عبد الواحد بن زياد ذا االسناد٤٨٦

، وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب املؤلف، مع أن الرباب جدة "فليتصدق " بدل " يتعوذ " وفيه عندهم 
  .عثمان ال تعرف

، وابن ٤٨٧، ٤٨٦ / ٣، وأخرجه أمحد ٩٣٩، ٩٣٨ / ٢" املوطأ " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(
  .باب العني: يف الطب) ٣٥٠٩(ماجة 

  ).١٤٢٤(وصححه ابن حبان 
  . بعد، الن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجتاجلارية اليت يف خدرها مل تتزوج: واملخبأة

  .صرع: ولبط
طرفه الداخل الذي يلي اجلسد، ويلي اجلانب االمين من الرجل إذا ائتزر، الن املؤتزر إمنا : وداخلة االزار

أراد به : هو الورك، وقيل: يبدأ جبانبه االمين، فذلك الطرف يباشره جسده، وهو الذي يغسل، وقيل



  .لة، كما كىن عن الفرج بالسراويلمذاكريه، فكىن بالداخ
[ * ]  

)٢/٣٢٦(  

  

  ).١" (بقاياهم يف الصوامع والديارات 
فكرب ؛ صلى علي على سهل بن حنيف : إمساعيل بن أيب خالد، عن عامر، عن عبد اهللا بن معقل، قال

  ).٢(ستا 
  ).٣( بدري إنه: كرب مخسا، مث التفت إلينا، فقال: رواه االعمش، عن يزيد، عن ابن معقل، فقال

__________  
هو عبد اهللا بن صاحل املصري كاتب الليث، سئ احلفظ، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه : أبو صاحل) ١(

باب يف احلسد، من طريق أمحد بن صاحل، عن عبداله بن وهب، عن : يف االدب) ٤٩٠٤(أبو داود 
 دخل هو وأبوه على أنس بن مالك أنه: سعيد بن عبدالرمحن بن أيب العمياء، أن سهل بن أيب أمامة حدثه

باملدينة يف زمان عمر بن عبد العزيز، وهو أمري املدينة، فإذا هو يصلي صالة خفيفة دقيقة كأا صالة 
: يرمحك اهللا أرأيت هذه الصالة املكتوبة أو شئ تنفلته ؟ قال: مسافر أو قريبا منها، فلما سلم، قال أيب

  . صلى اهللا عليه وسلم، ما أخ طأت إال شيئا سهوت عنهإا املكتوبة، وإا لصالة رسول اهللا
ال تشدوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما : " فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول

  ) *.ورهبانية ابتدعوها ما كتبناه عليهم* (شددوا على أنفسهم، فشدد بقاياهم يف الصوامع والديارات 
  .نعم: أال تركب لتنظر ولتعترب ؟ قال: مث غدا من الغد، فقال

أتعرف هذه الديار : فركبوا مجيعا، فإذا هم بديار باد أهلها، وانقضوا، وفنوا، خاوية على عروشها، فقال
ما أعرفين ا وأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي واحلسد، إن احلسد يطفئ نور احلسنات، : ؟ فقلت

 تزين والكف والقدم واجلسد والسان، والفرج يصدق ذلك أو والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعني
  .يكذبه

، وروى عنه اثنان، وباقي رجاله "الثقات " وسعيد بن عبدالرمحن بن أيب العمياء ذكره ابن حبان يف 
   من طريق أيب يعلى، عن أمحد بن٣١٦ / ٤" تفسريه " ثقات، وذكره ابن كثري يف 

  .عيسى ذا االسناد
 / ١، والطحاوي )٦٤٠٣(، وأخرجه عبد الرزاق ٤٧٢ / ٣" الطبقات " ح، وهو يف إسناده صحي) ٢(

  .مث التفت إلينا، فقال ك إنه بدري: ، وفيه عندهم٣٦ / ٤، والبيهقي ٤٠٩ / ٣، واحلاكم ٢٨٧



  .٤٧٣ / ٣ابن سعد ) ٣(
[ * ]  

)٢/٣٢٧(  

  

ارث بن جمدعة بن عمرو سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم بن ثعلبة بن عمرو ابن احل: قال ابن سعد
  .أبو سعد، وأبو عبد اهللا؛ بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف 

  .أبو أمامة أسعد، وعثمان، وسعد: وله من الولد
  .وعقبه اليوم باملدينة، وببغداد

  .آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني سهل وبني علي: وقالوا: قال
  .شهد بدرا، وثبت يوم أحد
  . ينضح بالنبل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموبايع على املوت، وجعل

  ).١" (نبلوا سهال فإنه سهل : " فقال رسول اهللا
مل يعط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أموال بين النضري أحدا من االنصار إال سهل : قال الزهري

  .بن حنيف، وأبا دجانة
  .كانا فقريين

كرب علي رضي اهللا عنه، يف سلطانه كله :  بن معقل، قالاالعمش، عن يزيد بن زياد مدين عن عبد اهللا
إنه بدري : أربعا أربعا على اجلنازة، إال على سهل بن حنيف، فإنه كرب عليه مخسا، مث التفت إليهم، فقال

)٢.(  
__________  

  .٤٧١ / ٣ابن سعد ) ١(
  .ناولوه النبل لريمي: يرمي ويرشق، ونبلوا: وينضح

   من طريق أيب معاوية الضرير، ويزيد بن زياد وصفه باملدين٤٧٣ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(
كما هنا، وهو ثقة من رجال التهذيب، ولكنه مل يذكر يف شيزخ االعمش، وال يف تالمذة عبد اهللا ابن 
معقل، ويغلب على الظن أن ما يف الطبقات خطأ، والصواب يزيد بن أيب زياد، فقد روى احلديث ابن 

طريق أيب معاوية، عن االعمش، عن يزيد بن أيب زياد، عن عبد اهللا بن معقل،  من ٣٠١ / ٣أيب شيبة 
من طريق ابن عيينة، ) ٦٣٩٩" (املصنف " ، وأخرجه عبد الرزاق يف "فإنه كرب عليه ستا : " إال أنه قال

صلى علي على سهل بن حنيف، فكرب ستا : " مسعت عبد اهللا بن معقل يقول: عن يزيد بن أيب زياد، قال
  .ويزيد بن زياد هذا هو اهلامشي موالهم الكويف" 



  .ضعيف كرب، فتغري، صار يتلقن": التقريب " قال احلافظ يف 
  = [ * ]، ٢٨٧ / ١وأخرج الطحاوي 

)٢/٣٢٨(  

  

  .صلى علي على سهل، فكرب مخسا: مسعت عمري بن سعيد يقول: حدثنا أبو جناب: أبو نعيم
  ).١(فأردت أن أعلمكم فضله ؛  غريهم الهل بدر فضل على: ماهذا ؟ فقال: فقالوا

دخل علي بسيفه على فاطمة وهي تغسل الدم عن : عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال
فقال النيب صلى اهللا عليه ! خذيه، فلقد أحسنت به القتال : وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .وروي حنوه مرسال) ! ٢" (إن كنت أحسنت فلقد أحسن سهل بن حنيف : " وسلم
  

ابن النعمان بن أمية بن الربك، وهو امرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن ) بخ * ( خوات بن جبري- ٦٤
  .عوف، االنصاري االوسي

__________  
كان علي : ، عن عبد خري، قال٣٠٣ / ٣، وابن أيب شيبة ٣٧ / ٤، والبيهقي ١٩١ / ١والدارقطين = 

، وعلى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسا، وعلى سائر املسلمني يكرب على أهل بدر ستا
  ".أربعا 

  .وإسناده صحيح
  .٤٧٣ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(

هو حيىي بن أيب حية الكليب، ضعفوه لكثرة تدليسه، لكنه هنا صرح بالسماع، وباقي رجاله : وأبو جناب
  .ثقات

مل نكتبه موصوال : مسعت أبا علي احلافظ يقول: ال وصححه، مث ق٤١٠، ٤٠٩ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(
إال عن أيب يعقوب املنجنيقي بإسناده، واملشهور من حديث ابن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن عكرمة 

مرسال، وإمنا يعرف هذا املنت من حديث أيب معشر، عن أيوب بن أيب أمامة بن سهل، عن أبيه، عن 
  .جده

  .مث ذكره
: ، املعارف٢١٦ ٢١٧ / ٣: ، التاريخ الكبري٨٦: ، طبقات خليفة٤٧٧ / ٣: طبقات ابن سعد* 

: ، االستبصار٢٤٠ / ٤: ، معجم الطرباين الكبري٣٩٢ / ٣: ، اجلرح والتعديل٣٢٧، ١٥٩
، ٤٦ / ١: ، العرب٣٨٥: ، ذيب الكمال١٤٨ / ٢: ، أسد الغابة٤٥٥ / ٢، االستيعاب ٣٢٤٣٢٣



: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٨ / ٣: ، االصابة١٧١ / ٣: ذيب، ذيب الته٤٠١ / ٩: جممع الزوائد
  .٤٨ / ١: ، شذرات الذهب١٠٨
[ * ]  

)٢/٣٢٩(  

  

  .أخو عبد اهللا بن جبري العقيب البدري، الذي كان أمري الرماة يوم أحد
  .أبا صاحل: ويكىن خوات

  .أبو عبد اهللا: كنيته: قال قيس بن أيب حذيفة
يف اجلاهلية، مث أسلم فحسن ) ١(ن جبري صاحب ذات النحيني وكان خوات ب: قالوا: قال ابن سعد

  ).٢(إسالمه 
  .أخربين عبدامللك بن أيب سليمان، عن خوات بن صاحل، عن أبيه: الواقدي

أن خوات بن جبري خرج إىل بدر، : وأخربنا ابن أيب سربة، عن املسور بن رفاعة، عن عبد اهللا بن مكنف
، فكسر، فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، فلما كان بالروحاء أصابه نصيل حجر

  ).٣(فكان كمن شهدها ؛ وضرب له بسهمه وأجره 
  .مات خوات باملدينة سنة أربعني، وهو ابن أربع وسبعني سنة: قالوا

  ).٤(وكان خيضب، وكان ربعة من الرجال 
__________  

تيم اهللا بن ثعلبة، كانت تبيع السمن يف امرأة من : الزق فيه السمن، وذات النحيني: النحي) ١(
أمسكيه حىت أنظر : اجلاهلية، فأتى خوات بن جبري يبتاع منها مسنا، فساومها، فحلت حنيا مملوءا، فقال

  .أمسكيه: غريه، مث حل آخر، وقال هلا
 ٢" مجهرة االمثال " فلما شغل يديها، ساورها حىت قضى ما أراد وهرب، وقال يف ذلك شعرا انظره يف 

  .حنى: ، واللسان٣٢٢/ 
  .٤٧٧ / ٣ابن سعد ) ٢(
  .أصاب ساقه نصيل حجر: ، وفيه٤٧٧ / ٣ابن سعد ) ٣(

  .النصل: حجر طويل رقيق كهيئة الصفيحة احملددة، ومجعه: والنصيل
  .هو املربوع اخللق، ال بالطويل وال بالقصري: ، والربعة٤٧٨، ٤٧٧ / ٣ابن سعد ) ٤(

[ * ]  

)٢/٣٣٠(  



  

  :أخوه
  .شهد العقبة مع السبعني، وبدرا واحدا * بد اهللا بن جبري ع- ٦٥

وأمرهم فوقفوا على ؛ واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ على الرماة، وهم مخسون رجال 
  .فاستشهد يومئذ ومثل به) ! ١(عينني 

  ).٢(قتل عكرمة بن أيب جهل 
  

  .ابن زيد بن عامر) ع * * ( قتادة بن النعمان- ٦٦
  .مري ااهداال

  .أبو عمر االنصاري الظفري البدري
__________  

  : التاريخ الكبري٦٧: ، تاريخ خليفة٢٨١: ، طبقات خليفة٤٧٥ / ٣: طبقات ابن سعد* 
 ٣: ، االستيعاب٣٢٢: ، االستبصار٢٧ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٢٧، ١٥٩: ، املعارف٦٠ ٦١ / ٥
 / ٦، االصابة ١٦٨ / ٥: ، ذيب التهذيب٦٦٩ :، ذيب الكمال١٩٤ / ٣: ، أسد الغابة٨٧٧/ 

  .١٩٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣
  .يوم عينني: جبالن عند أحد، ويقال ليوم أحد: هو هضبة جبل أحد باملدينة، ويقال: قال ياقوت) ١(

فلما خرج الناس عام :  يف املغازي يف حديث وحشي بن حرب قال٢٨٣ / ٧ويف صحيح البخاري 
مقابله، وهو تفسري : فالن حيال كذا، أي: من ناحية أحد، ويقال: ، أي"ل حبيال أحد عينني وعينني جب

  .من بعض رواته، والسبب يف نسبة وحشي العام إليه دون أحد أن قريشا كانوا نزلوا عنده
  .نزلوا بعينني جبل ببطن السبخة من قناة على شفري الوادي مقابل املدينة: قال ابن إسحاق

  .باب غزوة أحد:  يف املغازي٢٧٢، ٢٦٩ / ٧، والبخاري ٤٧٥ / ٣"  ابن سعد طبقات" انظر ) ٢(
 ٤٥٣ / ٣ و ١٩٠ / ٢ و ١٨٧ / ١: ، طبقات ابن سعد٣٨٤ / ٦ و ١٥ / ٤: مسند أمحد* * 

، تاريخ ١٨٤ ١٨٥ / ٧: ، التاريخ الكبري١٥٣: ، تاريخ خليفة٩٦، ٨١: ، طبقات خليفة٤٥٢
  : = [ * ]، االستبصار٢٩٥ ٢٩٦ / ٣، املستدرك ١٣٢ / ٧: ، اجلرح والتعديل٣٢٠ / ١: الفسوي

)٢/٣٣١(  

  

  .من جنباء الصحابة
  .وهو أخو أيب سعيد اخلدري المه



وهو الذي وقعت عينه على خده يوم أحد، فأتى ا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فغمزها رسول اهللا 
  ).١ (فكانت أصح عينيه؛ صلى اهللا عليه وسلم بيده الشريفة، فردها 

  .له أحاديث
  .وغريهم؛ أخوه أبو سعيد، وابنه عمر، وحممود بن لبيد : روى عنه

  .وكان على مقدمة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ملا سار إىل الشام، وكان من الرماة املعدودين
__________  

 / ٤: ، أسد الغابة٢ / ٢٠٠ / ١٤: ، تاريخ ابن عساكر١٢٧٤ / ٣: ، االستيعاب٢٥٤ ٢٥٧= 
، ٣١٨ / ٩: ، جممع الزوائد٢٧ / ١: ، العرب٥٠ / ٢: ، تاريخ االسالم١١٢٣: ، ذيب الكمال٣٨٩

، كرت ٣١٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٨ / ٨: ، االصابة٣٥٧ ٣٥٨ / ٨: ذيب التهذيب
  .٣٤ / ١: ، شذرات الذهب٥٧٤ / ١٣: العمال

 بن حممد، عن أيب معشر، عن  من طريق علي١٨٨، ١٨٧ / ١" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ١(
  .زيد بن أسلم، وغريه
 من طريق ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن ٤٥٣ / ٣، وابن سعد أيضا ٨٢ / ٢وأخرجه ابن هشام 
  .قتادة، وهو مرسل

وأخرج الدارقطين، وابن شاهني، من طريق عبدالرمحن بن حيىي العذري، عن مالك، عن عاصم بن عمر 
بيد، عن قتادة بن النعمان، أنه أصيبت عينه يوم أحد، فوقعت على وجنته، بن قتادة، عن حممود بن ل

  .فردها النيب صلى اهللا عليه وسلم أصح عينيه
  .جمهول ال يقيم احلديث من جهته: العقيلي: قال: وعبد الرمحن بن حيىي العذري

عن أيب سعيد وأخرجه الدارقطين والبيهقي يف الدالئل، من طريق عياض بن عبد اهللا بن أيب سرح، 
  .أن عينه ذهبت يوم أحد، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، فردها، فاستقامت: اخلدري، عن قتادة

 من حديث حيىي احلماين، حدثنا ٤٤٧ / ٢وأخرج البيهقي يف دالئل النبوة فيما ذكره ابن كثري 
 قتادة بن النعمان، عبدالرمحن بن سليمان بن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن أبيه، عن جده

أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول اهللا صلى اهللا 
  .ال، فدعاه، غغمز حدقته براحته، فكان ال يدري أي عينيه أصيب: عليه وسلم، فقال

  . سوى ابنه عاصمورجاله ثقات خال عمر بن قتادة، فإنه مل يوثقه سوى ابن حبان، ومل يرو عنه
[ * ]  

)٢/٣٣٢(  

  



  .عاش مخسا وستني سنة
  .تويف يف سنة ثالث وعشرين باملدينة، ونزل عمر يومئذ يف قربه

  ]عن أبيه [ حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة، : عبدالرمحن بن الغسيل
نأيت : لوافأراد القوم أن يقطعوها، فقا؛ أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته : ، عن جده

  .نيب اهللا نستشريه
  .فجاء، فأخربه اخلرب

: " فأدناه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه، فرفع حدقته حىت وضعها موضعها، مث غمزها براحته وقال
  ).١(فمات، وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت " اهللا اكسه مجاال 

  .من االوس: بنو ظفر: قال ابن سعد
  .هللاأبا عبد ا: يكىن: وقيل

  .شهد العقبة مع السبعني: وقال الواقدي
  .وكذا قال ابن عقبة، وأبو معشر

  .ومل يذكره ابن إسحاق فيمن شهد العقبة
  .رضي اهللا عنه

  
  .ابن كعب بن مالك) ع * ( عامر بن ربيعة- ٦٧

  .أبو عبد اهللا العرتي، عرت بن وائل
  .العدوي؛ من حلفاء آل عمر بن اخلطاب 

__________  
  .خترجيه يف التعليق السابق، فانظرهتقدم ) ١(
 / ٦: ، التاريخ الكبري١٦٨: ، تاريخ خليفة٢٨١ / ٣: ، طبقات ابن سعد٤٤٤ / ٣: مسند أمحد* 

 / ٣: ، املستدرك٣٢٠ / ٦: ، اجلرح والتعديل٣٨٠ / ٣: ، تاريخ الفسوي٨٧: ، املعارف٤٥٥
، ١٢١ / ٣:  الغابة، أسد٢ / ٣٣٧ / ٨: ، ابن عساكر٧٩٠ / ٢: ، االستيعاب٣٥٩ - ٣٥٧

 - ٦٢ / ٥: ، ذيب التهذيب٣٠١ / ٩: ، جممع الزوائد٣٥ / ١: العرب ؛ ٦٤٢: ذيب الكمال
  .١٨٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٧٧ / ٥: ، االصابة٦٣

[ * ]  

)٢/٣٣٣(  

  



  .من السابقني االولني
  .أسلم قبل عمر، وهاجر اهلجرتني، وشهد بدرا

  أبو سلمة بن عبد: ينة مهاجراأول من قدم املد:: قال ابن إسحاق
  ).١(االسد، وبعده، عامر بن ربيعة 

  .له أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن أيب بكر، وعمر
  .وغريهم؛ ولده عبد اهللا، وابن عمر، وابن الزبري، وأبو أمامه بن سهل : حدث عنه

  .وكان اخلطاب قد تبناه
  ).٢(وكان معه لواء عمر ملا قدم اجلابية 

  .كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بأيام: ال الواقديق
  .وكان لزم بيته، فلم يعشر الناس إال جبنازته قد أخرجت

أن أباه رئي يف املنام حني طعنوا : روى حيىي بن سعيد االنصاري، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة) ٣(
  .قم فسل اهللا أن يعيذك من الفتنة: على عثمان، فقيل له

  . عامر سنة مخس وثالثني، قبل مقتل عثمان بيسريتويف
  أخربنا حيىي بن سعيد، عن عبد اهللا بن عامر بن: جعفر بن عون

__________  
  .٣٥٧ / ٣" املستدرك " ، و ٢٢٦ / ١ابن سعد ) ١(
قرية يف الشام من ناحية اجلوالن قرب مرج الصفر يف مشايل حوران إذا وقف االسنان يف الصنمني، ) ٢(

  .ل الشمال، ظهرت له، وتظهر من نوى أيضاواستقب
وفيها خطب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب خطبته املشهورة ملا قدم الشام، وباب اجلابية الذي بدمشق 

  .منسوب إليها
  .٣٥٨ / ٣" املستدرك ) " ٣(

[ * ]  

)٢/٣٣٤(  

  

 من الفتنة مبا وقيت به اللهم قين: ملا طعنوا على عثمان، صلى أيب يف الليل، ودعا، فقال: ربيعة، قال
  ).١(الصاحلني من عبادك، فما أخرج، وال أصبح، إال جبنازته 

  
  .االمام القدوة) ع * ( أبو الدرداء- ٦٨



: قاضي دمشق، وصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أبو الدرداء عومير بن زيد بن قيس، ويقال
  .ابن عبد اهللا: عومير بن عامر، ويقال

  . االنصاري اخلزرجي-ة بن عبد اهللا ابن ثعلب: وقيل
  .حكيم هذه االمة

  .وسيد القراء بدمشق
بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن ) ٢(هو عومير بن قيس بن زيد بن قيس : وقال ابن أيب حامت

  .اخلزرج
  .امسه عامر بن مالك: ويقال: قال

  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عدة أحاديث
__________  

  .٣٥٨ / ٣" ملستدرك ا) " ١(
: ، طبقات خليفة٣٩٣، ٣٩١ / ٧: ، طبقات ابن سعد٤٤٥، ٤٤٠ / ٦ و ٩٤ / ٥: مسند أمحد* 

 - ٢٦ / ٧: ، اجلرح والتعديل٢٦٨، ٢٥٩: ، املعارف٧٧ - ٧٦ / ٧: ، التاريخ الكبري٣٠٣، ٩٥
 ، تاريخ١٦٤٦ / ٤: ، االستيعاب١٢٧ - ١٢٥: ، االستبصار٣٣٧ - ٣٣٦ / ٣: ، املستدرك٢٨

 / ٢:  تاريخ االسالم- ١٠٦٨: ، ذيب الكمال٩٧ / ٦: ، أسد الغابة١ / ٣٦٦ / ١٣: ابن عساكر
، ٣٦٧ / ٩: ، جممع الزوائد٣٨: ، معرفة القراء٢٤ / ١: ، تذكرة احلفاظ٣٣ / ١: ، العرب١٠٧

، ١٨٢ / ٧: ، االصابة١٧٧ - ١٧٥ / ٨: ، ذيب التهذيب٦٠٧، ٦٠٦ / ١: طبقات القراء
 / ١: ، شذرات الذهب٥٥٣ - ٥٥٠ / ١٣: ، كرت العمال٢٩٩ - ٢٩٨ الكمال، خالصة تذهيب

  .٤٤ و ٣٩
" غري االستاذ االبياري ما يف االصل إىل قيس بن زيد عائشة، مع أن ما يف االصل هو بعينه يف ) ٢(

  .٦ / ٧" اجلرح والتعديل 
[ * ]  

)٢/٣٣٥(  

  

  . يبغنا أبدا أنه قرأ على غريهوهو معدود فيمن تال على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل
  .وهو معدود فيمن مجع القرآن يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وتصدر لالقراء بدمشق يف خالفة عثمان، وقبل ذلك
؛ أنس بن مالك، وفضالة بن عبيد، وابن عباس، وأبو أمامة، و عبد اهللا بن عمرو بن العاص : روى عنه



جبري ابن نفري، وزيد بن وهب، وأبو إدريس اخلوالين، وعلقمة بن قيس، وغريهم من جلة الصحابة، و
وقبيصة بن ذؤيب، وزوجته أم الدرداء العاملة، وابنه بالل بن أيب الدرداء، وسعيد بن املسيب، وعطاء بن 
يسار، ومعدان بن أيب طلحة، وأبو عبد الرمحن السلمي، وخالد بن معدان، و عبد اهللا بن عامر اليحصيب 

)١(.  
  .فإن صح، فعله قرأ عليه بعض القرآن وهو صيب؛ إنه قرأ عليه القرآن وحلقه : وقيل

  .وقرأ عليه عطية بن قيس، وأم الدرداء
خليد بن سعد، وراشد ابن سعد، وخالد بن معدان، وابن : عرض عليه القرآن: وقال أبو عمرو الداين

  .عامر
  .كذا قال الداين

  .وويل القضاء بدمشق، يف دولة عثمان
  .فهو أول من ذكر لنا من قضاا

  .وداره بباب الربيد
  ).٢(مث صارت يف دولة السلطان صالح الدين تعرف بدار الغزي 

__________  
هو إمام أهل الشام يف القراءة، وإليه انتهت مشيخة االقراء فيها، وهو أحد القراء السبعة ) ١(

  . ه١١٨املشهورين الثقات، تويف سنة 
  . طبعة امع العلمي بدمشق١٣٨: البن عساكر، الدة الثانية"  دمشق تاريخ" انظر ) ٢(

حدثنا : حدثنا أبو مسهر عبداالعلى بن مسهر قال) ٢١٥(و ) ١٤٢" (تارخيه " وأخرج أبو زرعة يف 
 وكان القاضي يكون - يعين بدمشق -عمر أمر أبا الدرداء على القضاء : سعيد بن عبد العزيز قال

  .ا غابخليفة االمري إذ
[ * ]  

)٢/٣٣٦(  

  

  .ويروى له مئة وتسعة وسبعون حديثا
  .واتفقا له على حديثني، وانفرد البخاري بثالثة، ومسلم بثمانية

أن أبا الدرداء، عومير بن عامر من بين احلارث بن : روى سعيد بن عبد العزيز، عن مغيث بن مسي
  .اخلزرج

  .هو عومير بن ثعلبة: وقال ابن إسحاق مرة



  ).١(ل عثمان بثالث سنني مات قب
  .امسه عامر ابن مالك: سألت رجال من ولد أيب الدرداء، فقال: وقال البخاري

  ).٢(عومير : ولقبه
  .هو عومير بن ثعلبة: وقال أبو مسهر

  ).٣(عومير بن عامر : وقال أمحد، وابن أيب شيبة، وعدة
حدثنا : قال أبو إبراهيم الترمجاينوآخر من زعم أنه رأى أبا الدرداء، شيخ عاش إىل دولة الرشيد، ف

  ).٤(رأيت أبا الدرداء أقىن أشهل خيضب بالصفرة : إسحاق أبو احلارث، قال
كنت تاجرا قبل املبعث، فلما جاء االسالم، مجعت التجارة : قال أبو الدرداء: روى االعمش، عن خيثمة

  والعبادة، فلم جيتمعا،
__________  

من ) ٢١١٥(و ) ٢٠٢(اليب زرعة " تاريخ دمشق " ، ويف ١  /٣٦٧ / ١٣تاريخ ابن عساكر ) ١(
مات أبو الدرداء وكعب االحبار يف خالفة عثمان لسنتني : طريق سعيد بن عبد العزيز عن االوزاعي قال

  .من خالفته
  .٧٦ / ٧" تاريخ البخاري ) ٢(
  .١ / ٣٦٧ / ١٣" تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
، وتاريخ ابن "إسحاق أبو احلارث " بدل "  إسحاق االجرب أبو" ، وفيه ٣٣٧ / ٣" املستدرك ) " ٤(

  .١ / ٣٦٩ / ١٣عساكر 
   [ * ]٢٢ / ٢سري 

)٢/٣٣٧(  

  

  ).١(فتركت التجارة، ولزمت العبادة 
االفضل مجع االمرين مع اجلهاد، وهذا الذي قاله، هو طريق مجاعة من السلف والصوفية، وال : قلت

بعضهم يقوى على اجلمع، كالصديق، و عبدالرمحن بن عوف، ريب أن أمزجة الناس ختتلف يف ذلك، ف
وبعضهم يعجز، ويقتصر على العبادة، وبعضهم يقوى يف بدايته، مث يعجز، ؛ وكما كان ابن املبارك 

  .وكل سائغ؛ وبالعكس 
  .ولكن ال بد من النهضة حبقوق الزوجة والعيال

هد أحدا، وأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه أسلم أبو الدرداء يوم بدر، مث ش: قال سعيد بن عبد العزيز
  .وسلم يومئذ أن يرد من على اجلبل، فردهم وحده



  ).٢(وكان قد تأخر إسالمه قليال 
ملا هزم أصحاب رسول اهللا يوم أحد، كان أبو الدرداء يومئذ فيمن فاء إىل : قال شريح بن عبيد احلمصي

اللهم، ليس هلم أن يعلونا ]: " رسول اهللا [  قال رسول اهللا يف الناس، فلما أظلهم املشركون من فوقهم،
فثاب إليه ناس، وانتدبوا، وفيهم عومير أبو الدرداء، حىت أدحضوهم عن مكام، وكان أبو الدرداء " 

  .يومئذ حسن البالء
  ) !٣" (نعم الفارس عومير : " فقال رسول اهللا

__________  
" امع " الضرير ذا االسناد، وذكره اهليثمي يف ، عن أيب معاوية ٣٩١ / ٧" ابن سعد " أخرجه ) ١(
 / ٣٧ / ١٣" تاريخ ابن عساكر " رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح، وهو يف : ، وقال٣٦٧ / ٩
١.  
  .١ / ٣٧٠ / ١٣ابن عساكر ) ٢(
: ، وهو مرسل، فإن شريح بن عبيد مل يدرك أبا الدرداء، وانتدبوا١ / ٣٧٠ / ١٣ابن عساكر ) ٣(

  .أزالوهم: وا، وأدحضوهمأسرع
  .٣٣٧ / ٣" املستدرك " ، و ٣٩٢ / ٧وانظر ابن سعد 

[ * ]  

)٢/٣٣٨(  

  

  ).١(حدثنا صفوان بن عمرو، عن شريح : هذا رواه حيىي البابليت" ! حكيم أميت عومير : " وقال
أبو : ةمات النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل جيمع القرآن غري أربع: ثابت البناين، ومثامة، عن أنس

  ).٢(الدرداء، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأبو زيد 
: مجع القرآن على عهد رسول اهللا ستة، وهم من االنصار: وقال زكريا، وابن أيب خالد، عن الشعيب

  ).٣(معاذ، وأبو الدرداء، وزيد، وأبو زيد، وأيب، وسعد بن عبيد 
  ).٤(اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان بقي على جممع بن جارية سورة أو سورتان، حني تويف رسول 

__________  
  .هو مرسل كسابقه) ١(
باب القراء من أصحاب رسول :  يف فضائل القرآن٤٨، ٤٧ / ٩" صحيحه " أخرجه البخاري يف ) ٢(

  .٢ / ٣٧٠ / ١٣، وابن عساكر ٧٠٦ / ٧اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يف تارخيه أيضا 
  . جاء مصرحا به يف هذا احلديثهو أحد عمومة أنس كما: وأبو زيد هذا



هو سعد بن عبيد بن : هو ثابت بن زيد، وقيل: وذكر علي ابن املديين أن امسه أوس، وعن حيىي بن معني
القارئ، : وهو الذي كان يقال له: النعمان، وبذلك جزم الطرباين عن شيخه أيب بكر بن صدقة، وقال

هو قيس بن السكن بن : بن سعد، وعن الواقديوكان على القادسية، واستشهد ا، وهو والد عمري 
أحد عموميت، فإنه من قبيلة بين : قيس ابن زعوراء بن حرام االنصاري النجاري، ويرجحه قول أنس

  حرام، والقصر يف هذا احلديث إضايف ال حقيقي، فقد حفظ القرآن مجيعه اجلم الغفري من
  . فراجعه٤٨، ٤٧ / ٩ "الفتح " الصحابة رضي اهللا عنهم سرد منهم احلافظ يف 

 من طريق حممد بن يزيد الواسطي، ٣٥٥ / ٢ وأخرجه ابن سعد ٢ / ٣٧٠ / ١٣" ابن عساكر ) " ٣(
سعد " عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، ورجاله ثقات، وسنده صحيح مع إرساله، وانظر ترمجة 

  .١٥٤ / ٤" االصابة " يف " بن عبيد 
  .٣٥٥ / ٢أخرجه ابن سعد ) ٤(

* ][   

)٢/٣٣٩(  

  

كان ابن مسعود قد أخذ بضعا وسبعني سورة، يعين من النيب صلى اهللا عليه : إمساعيل، عن الشعيب، قال
  ).١(وسلم، وتعلم بقيته من جممع، ومل جيمع أحد من اخللفاء من الصحابة القرآن غري عثمان 

عبد صنما، فدخل ابن رواحة، ، وكان ي)٢(كان أبو الدرداء من آخر االنصار إسالما : قال أبو الزاهرية
أال ! هال امتنعت ! وحيك : وحممد بن مسلمة بيته، فكسرا صنمه، فرجع فجعل جيمع الصنم، ويقول

فقال ! لو كان ينفع أو يدفع عن أحد، دفع عن نفسه، ونفعها : دفعت عن نفسك، فقالت أم الدرداء
  .أعدي يل ماء يف املغتسل: أبو الدرداء

يا : فنظر إليه ابن رواحة مقبال، فقال؛  ذهب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فاغتسل، ولبس حلته، مث
إمنا جاء ليسلم، إن ريب وعدين بأيب : " رسول اهللا، هذا أبو الدرداء، وما أراه إال جاء يف طلبنا ؟ فقال

  ).٣" (الدرداء أن يسلم 
  . الزاهرية، عن جبري بن نفريمعاوية بن صاحل، عن أيب" إىل آخره ..." وكان يعبد: " روى من قوله

  وروى منه، أبو صاحل، عن معاوية عن أيب الزاهرية، عن جبري، عن
__________  

  .٣٥٥ / ٢" ابن سعد " أخرجه ) ١(
من طريق عبد اهللا بن صاحل، عن معاوية بن صاحل، عن أيب ) ٢٠٤" (تارخيه " أخرجه أبو زرعة يف ) ٢(

  .كريب احلمصي صدوق من الثالثة، مات على رأس املئةهو حدير بن : الزاهرية، وأبو الزاهرية



  .٣٣٧، ٣٣٦ / ٣" املستدرك " ، وانظر ٢ / ٣٦٩ / ١٣ابن عساكر : أخرجه) ٣(
[ * ]  

)٢/٣٤٠(  

  

  ).١" (إن اهللا وعدين إسالم أيب الدرداء، فأسلم : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أيب الدرداء
  .أن أبا الدرداء أسلم يوم بدر، وشهد أحدا: زيزوروى أبو مسهر، عن سعيد بن عبد الع

  . أحلقه يف البدريني- يعين يف الشهر -وفرض له عمر يف أربع مئة 
  .مل يشهد أحدا: قيل: وقال الواقدي

؛ وأنطقنا باحلق عمر ؛ أرمحنا بنا أبو بكر : كانت الصحابة يقولون: سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول
وأقرأنا أيب، ورجل عنده علم ابن مسعود، وتبعهم ؛ نا باحلرام واحلالل معاذ وأعلم؛ وأميننا أبو عبيدة 

  ).٢(عومير أبو الدرداء بالعقل 
  ).٣(أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء : كان الصحابة يقولون: وقال ابن إسحاق

مان فجاءه سل؛ أن رسول اهللا آخى بني سلمان وأيب الدرداء : وروى عون بن أيب جحيفة، عن أبيه
إن أخاك ال حاجة له يف الدنيا، يقوم الليل، : ما شأنك ؟ قالت: يزوره، فإذا أم الدرداء متبذلة، فقال

  .ويصوم النهار
  .فجاء أبو الدرداء، فرحب به، وقرب إليه طعاما

  .كل: فقال له سلمان
  .إين صائم: قال
  .أقسمت عليك لتفطرن: قال

  .فأكل معه
  مث بات

  : أراد أبو الدرداء أن يقوم، فمنعه سلمان وقالعنده، فلما كان من الليل،
__________  

  .٢ / ٣٦٩ / ١٣ابن عساكر ) ١(
  .١ / ٣٧١ / ١٣ابن عساكر ) ٢(
  .٢ / ٣٧١ / ١٣، وابن عساكر ٧٧ / ٧تاريخ البخاري ) ٣(

[ * ]  

)٢/٣٤١(  



  

  .إن جلسدك عليك حقا
  .ولربك عليك حقا

  .ك، وأعط كل ذي حق حقهصم، وأفظر، وصل، وائت أهل؛ والهلك عليك حقا 
فقاما، فتوضأ، مث ركعا، مث خرجا إىل الصالة، فدنا أبو ؛ قم اآلن إن شئت : فلما كان وجه الصبح، قال

  .الدرداء ليخرب رسول اهللا بالذي أمره سلمان
  ).١" (يا أبا الدرداء، إن جلسدك عليك حقا، مثل ما قال لك سلمان : " فقال له
لو أنسيت آية مل أجد أحدا : قال أبو الدرداء:  حدثنا حسان بن عطية، قال:حدثنا االوزاعي: البابليت

  ).٢(يذكرنيها إال رجال بربك الغماد، رحلت إليه 
سلوين، فواهللا لئن فقد متوين لتفقدن رجال عظيما : االعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أيب الدرداء، قال

  ).٣(من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  .أوصنا: ملا حضرت معاذا الوفاة، قالوا: صري، عن أيب إدريس، عن يزيد بن عمرية، قالربيعة الق

  .العلم واالميان مكاما، من ابتغامها وجدمها: فقال
  عند عومير أيب:  فالتمسوا العلم عند أربعة- قاهلما ثالثا -

__________  
على أخيه ليفطر يف باب من أقسم :  يف الصوم١٨٤، ١٨٢ / ٤صحيح، أخرجه البخاري ) ١(

باب صنع الطعام والتكلف للضيف، من طريق حممد بن بشار، عن جعفر بن : التطوع، ويف االدب
   وهو يف سنن الترمذي-عون، عن أيب العميس عتبة، عن عون بن أيب جحيفة، عن أبيه 

  .٢ / ٣٧١ / ١٣وتاريخ ابن عساكر ) ٢٤١٥(
  .املهنةالبسة ثياب البذلة وهي : أي" متبذلة " وقوله 

  .وزنا ومعىن
هو موضع يف : موضع بناحية اليمن، وقيل: ، وبرك الغماد٢ / ٣٧٢ / ١٣أخرجه ابن عساكر ) ٢(

  .أقاصي أرض هجر
  .٢ / ٣٧٢ / ١٣ابن عساكر ) ٣(

[ * ]  

)٢/٣٤٢(  

  



  ).١(الدرداء، وسلمان، وابن مسعود، و عبد اهللا بن سالم، الذي كان يهوديا فأسلم 
  .واحد بالعراق: اء الناس ثالثةعلم: وعن ابن مسعود

 ومها حيتاجان إىل الذي - يعين نفسه - وهو حيتاج إىل الذي بالعراق - يعين أبا الدرداء -وآخر بالشام 
  ).٢( يعين عليا رضي اهللا عنه -باملدينة 

  .إسناده ضعيف
ما محلت : درداءقال أبو ذر اليب ال: أخربين حيىي بن عبد اهللا، عن عبدالرمحن احلجري، قال: ابن وهب

  ).٣(ورقاء، وال أظلت خضراء، أعلم منك يا أبا الدرداء 
عمر، وعلي، وأيب، وزيد، : وجدت علم الصحابة انتهى إىل ستة: منصور، عن رجل، عن مسروق، قال

  ).٤(مث انتهى علمهم إىل علي، و عبد اهللا ؛ وأيب الدرداء، وابن مسعود 
  . حدثونا عن العاقلني:كان ابن عمر يقول: وقال خالد بن معدان

  ).٥(معاذ وأبو الدرداء : من العاقالن ؟ فيقول: فيقال
__________  

  .١ / ٣٧٣ / ١٣ابن عساكر ) ١(
  .١ / ٣٧٣ / ١٣ابن عساكر ) ٢(
  .السماء: الغرباء، أراد ا االرض، واخلضراء: ، والورقاء٢ / ٣٧٣ / ١٣ابن عساكر ) ٣(
 من طريق الفضل بن دكني، عن ٣٥١ / ٢بن سعد ، وأخرجه ا٢ / ٣٧٣ / ١٣ابن عساكر ) ٤(

  .القاسم بن معن، عن منصور، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق
  .وإسناده صحيح

 من طريق قبيصة بن عقبة، أخربنا سفيان، عن ثور بن يزيد الكالعي، ٣٥٠ / ٢أخرجه ابن سعد ) ٥(
  .١ / ٣٨٤ / ١٣عن خالد بن معدان، ورجاله ثقات، وهو يف تاريخ ابن عساكر 

[ * ]  

)٢/٣٤٣(  

  

معاذ، وعبادة بن الصامت، وأبو : مجع القرآن مخسة: وروى سعد بن إسحاق، عن حممد بن كعب، قال
  .الدرداء، وأيب، وأبو أيوب

إن أهل الشام قد كثروا، وملؤوا املدائن، واحتاجوا : فلما كان زمن عمر، كتب إليه يزيد بن أيب سفيان
  .إىل من يعلمهم القرآن ويفقههم

إن إخوانكم قد استعانوين من يعلمهم القرآن، : فقال؛ فأعين برجال يعلموم، فدعا عمر اخلمسة 



  .ويفقههم يف الدين، فأعينوين يرمحكم اهللا بثالثة منكم إن أحببتم، وإن انتدب ثالثة منكم فليخرجوا
 فخرج معاذ، وعبادة - اليب - وأما هذا فسقيم - اليب أيوب -ما كنا لنتساهم، هذا شيخ كبري : فقالوا

  .وأبو الدرداء
ابدؤوا حبمص، فإنكم ستجدون الناس على وجوه خمتلفة، منهم من يلقن، فإذا رأيتم ذلك، : فقال عمر

فوجهوا إليه طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم، فليقم ا واحد، وليخزج واحد إىل دمشق، واآلخر إىل 
  .فلسطني

وخرج أبو الدرداء ؛  إذا رضوا من الناس أقام ا عبادة بن الصامت حىت؛ فقدموا محص فكانوا ا : قال
  .إىل دمشق، ومعاذ إىل فلسطني، فمات يف طاعون عمواس

  .مث صار عبادة بعد إىل فلسطني وا مات
  ).١(ومل يزل أبو الدرداء بدمشق حىت مات 

__________  
د بن عبد اهللا بن أيب أويس، عن  من طريق أيب بكر عبداحلمي٣٥٧، ٣٥٦ / ٢أخرجه ابن سعد ) ١(

ورجاله ..سليمان بن بالل، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن حممد بن كعب القرظي،
 من طريق إمساعيل بن أيب أويس، عن ٤٢، ٤١ / ١" التاريخ الصغري " ثقات، وأخرجه البخاري يف 

  .٢ / ٣٨٤ / ١٣ أخيه، عن سليمان بن بالل، ذا االسناد، وهو يف تاريخ ابن عساكر
 ١٨قرية على ستة أميال من الرملة على طريق بيت املقدس، وطاعون عمواس كان يف سنة : وعمواس

  = [ * ]ه، وفيه استشهد أبو عبيدة، ومعاذ بن جبل، ويزيد بن أيب سفيان وغريهم 

)٢/٣٤٤(  

  

  . حبمصبلغ عمر أن أبا الدرداء، ابتىن كنيفا: عن راشد بن سعد، قال: االحوص بن حكيم
  .يا عومير، أما كانت لك كفاية فيما بنت الروم عن تزيني الدنيا، وقد أذن اهللا خبراا: فكتب إليه

  ).١(فإذا أتاك كتايب، فانتقل إىل دمشق 
: كان أبو الدرداء، إذا قضى بني اثنني، مث أدبرا عنه، نظر إليهما، فقال: مالك، عن حيىي بن سعيد، قال

  ).٢(ضيتكما ارجعا إيل، أعيدا علي ق
: كتب أبو الدرداء إىل مسلمة بن خملد: معمر، عن االعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن أيب ليلى، قال

  .سالم عليك
  ).٣(فإذا أبغضه اهللا، بغضه إىل عباده ؛ أما بعد، فإن العبد إذا عمل مبعصية اهللا، أبغضه اهللا 

  .أفعله، ولكن لعل اهللا يأجرين فيهإين آلمركم باالمر وما : وقال أبو وائل، عن أيب الدرداء



ما هذا احلديث : أن عمر قال البن مسعود، وأيب ذر، وأيب الدرداء: شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه
  وأحسبه! عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٤(حبسهم باملدينة حىت أصيب 
__________  

  .٢٢، ٢١ / ١" العرب = " 
  .ةنتقارع من القرع: ونتساهم

  .فهمه: فهمه، ولقنه إياه: يفهم، من لقن الشئ يلقنه لقنا، وكذلك الكالم، وتلقنه: ويلقن
  .٢ / ٣٨٥ / ١٣ابن عساكر ) ١(
  .٢ / ٣٨٥ / ١٣ابن عساكر ) ٢(
  .٢ / ٣٨٥ و ١ / ٣٧٤ / ١٣ابن عساكر ) ٣(
من طريق ) ١٤٧٩" (تاريخ دمشق " ، وأخرجه أبو زرعة يف ١ / ٣٧٦ / ١٣تاريخ ابن عساكر، ) ٤(

وأحسبه حبسهم باملدينة " عبد اهللا بن صاحل املصري عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، دون قوله 
  .ورجاله ثقات" حىت أصيب 

[ * ]  

)٢/٣٤٥(  

  

  .اعدد من يف جملسنا: قال يل أبو الدرداء: سعيد بن عبد العزيز، عن مسلم بن مشكم
  .فجاؤوا ألفا وست مئة ونيفا: قال

فيحدقون به يسمعون ؛ يقرؤون ويتسابقون عشره عشرة، فإذا صلى الصبح، انفتل وقرأ جزءا فكانوا 
  .ألفاظه

  ).١(وكان ابن عامر مقدما فيهم 
كان ابو الدرداء يصلي، مث يقرئ ويقرأ، : حدثنا يزيد بن أيب مالك، عن أبيه، قال: وقال هشام بن عمار

: نعم، وإال قال: نشهدها ؟ فإن قالوا) ٢(ة أو عقيقة هل من وليم: حىت إذا أراد القيام، قال الصحابه
  .اللهم، إين أشهدك أين صائم

  .وهو الذي سن هذه احللق للقراءة
  ).٣(كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم : قال القاسم بن عبدالرمحن

إىل شاممت أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، فوجدت علمهم انتهى : أبو الضحى، عن مسروق، قال
  ).٤(عمر، وعلي، و عبد اهللا، ومعاذ، وأيب الدرداء، وزيد بن ثابت 



  ).٥(إن أبا الدرداء من العلماء الفقهاء، الذين يشفون من الداء : وعن يزيد بن معاوية، قال
__________  

  .رجاله ثقات) ١(
  .هي الشاة اليت تذبح عن الولد يف اليوم السابع من والدته: العقيقة) ٢(
  .٢ / ٣٧٣ / ١٣ساكر ابن ع) ٣(
هو مسلم بن صبيح، وقد تقدم : ، وإسناده صحيح، وأبو الضحى٣٥١ / ٢أخرجه ابن سعد ) ٤(

  .شاممت: ، وقوله٤ ت ٣٤٣خترجيه يف الصفحة 
  .إذا قاربته وعرفت ما عنده باالختبار والكشف: شاممت فالنا: يقال

  .٢ / ٣٧٣ / ١٣ابن عساكر ) ٥(
[ * ]  

)٢/٣٤٦(  

  

رأيت أبا الدرداء دخل مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومعه من : عن رجل عن آخروقال الليث، 
فمن سائل عن فريضة، ومن سائل عن حساب، وسائل عن حديث، وسائل عن : االتباع مثل السلطان

  .معضلة، وسائل عن شعر
 هكذا، وإال اللهم إن ال: كان أبو الدرداء إذا حدث عن رسول اهللا قال: قال ربيعة بن يزيد القصري

  ).١(فكشكله 
! مايل أرى علماءكم يذهبون، وجهالكم ال يتعلمون : منصور، عن سامل بن أيب اجلعد، قال أبو الدرداء

  ).٢(تعلموا، فإن العامل واملتعلم شريكان يف االجر 
لن تكون عاملا حىت تكون متعلما، وال تكون متعلما حىت تكون مبا : وعن أيب الدرداء، من وجه مرسل

؟ ) ٣(ما عملت فيما علمت : إن أخوف ما أخاف إذا وقفت للحساب أن يقال يل؛ علمت عامال 
  ويل للذي: جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال أبو الدرداء

  ).٧(ال يعلم مرة، وويل للذي يعلم وال يعمل سبع مرات 
__________  

بد اهللا بن صاحل املصري، عن معاوية من طريق ع) ١٤٧٤" (تاريخ دمشق " أخرجه أبو زرعة يف ) ١(
اللهم إن ال هكذا، فكشكله، : كان أبو الدرداء إذا حتدث قال: بن صاحل، عن ربيعة بن يزيد قال

كتاب العلم، من طريق معن، عن معاوية بن صاحل، عن ربيعة بن : يف) ١٠٥(وأخرجه أبو خيثمة رقم 
طريق الواقدي عن معاوية بن صاحل، عن ربيعة  من ٣٩٢ / ٧يزيد، عن أيب الدرداء، وأخرجه ابن سعد 



اللهم إن مل : بن يزيد، عن أيب الدرداء أنه كان إذا حدث احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .يكن هكذا، فشبهه، فشكله

  .٢ / ٣٧٥ / ١٣ابن عساكر ) ٢(
وهو يف تاريخ ابن :... من طريق جعفر بن برقان أن أبا الدرداء قال٣٧٥ / ٢أخرجه ابن سعد ) ٣(

  .١ / ٣٧٧ / ١٣عساكر 
  .١ / ٣٧٧ / ١٣ابن عساكر ) ٤(

[ * ]  

)٢/٣٤٧(  

  

التفكر : أي عبادة أيب الدرداء كانت أكثر ؟ قالت: قلت الم الدرداء: ابن عجالن، عن عون بن عبد اهللا
  ).١(واالعتبار 

  ).٢(تفكر ساعة خري من قيام ليلة : وعن أيب الدرداء
كم تسبح يف كل يوم : - وكان ال يفتر من الذكر -قيل اليب الدرداء : ابن حلبسعمرو بن واقد، عن 

  ).٣(مئة ألف، إال أن ختطئ االصابع : ؟ قال
بينا أبو الدرداء يوقد حتت قدر له، إذ مسعت يف : االعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب البختري، قال

  . رجعت إىل مكاا، مل ينصب منها شئالقدر صوتا ينشج، كهيئة صوت الصيب، مث انكفأت القدر، مث
  يا سلمان، انظر إىل ما مل تنظر إىل مثله أنت وال: فجعل أبو الدرداء ينادي

  ).٤(أما إنك لو سكت، لسمعت من آيات ربك الكربى : فقال له سلمان! أبوك 
  .أعوذ باهللا من تفرقة القلب: االوزاعي، عن بالل بن سعد، أن أبا الدرداء قال

  ).٥(أن جيعل يل يف كل واد مال : تفرقة القلب ؟ قالوما : قيل
__________  

  .٣٧٧ / ١٣ابن عساكر ) ١(
 من طريق أيب معاوية الضرير، عن االعمش، عن عمرو بن مرة، عن ٣٩٢ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .سامل بن أيب اجلعد، عن أم الدرداء، عن أيب الدرداء
  .٢ / ٣٧٧ / ١٣" تاريخ ابن عساكر " وهو يف 

  .٢ / ٣٧٧ / ١٣ابن عساكر ) ٣(
  .١ / ٣٧٩، ٢ / ٣٧٨ / ١٣ابن عساكر ) ٤(



  .١ / ٣٧٩ / ١٣ابن عساكر ) ٥(
[ * ]  

)٢/٣٤٨(  

  

ساعة ظمأ اهلواجر، والسجود يف الليل، : لوال ثالث ما أحببت البقاء: روي عن أيب الدرداء، قال
  .)١(وجمالسة أقوام ينتقون جيد الكالم كما ينتقى أطايب الثمر 

: ما حتب ملن حتب ؟ قال: لقيت أبا الدرداء، فقلت: االعمش، عن غيالن، عن يعلى بن الوليد، قال
  .املوت
  ).٢(يقل ماله وولده : فإن مل ميت ؟ قال: قلت

  .الفقر، واملرض، واملوت: ثالثة أحبهن، ويكرههن الناس: قال أبو الدرداء: قال معاوية بن قرة
  ).٣( اشتياقا لريب، واملرض تكفريا خلطيئيت أحب الفقر تواضعا لريب، واملوت

  أن أبا الدرداء أوجعت: االوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أبيه
فكيف أدعو لعيين ؛ ما فرغت بعد من دعائه لذنويب : لو دعوت اهللا ؟ فقال: عينه حىت ذهبت، فقيل له

  جاء رجل إىل أيب: حدثنا راشد بن سعد، قال: ؟ حريز بن عثمان) ٤(
__________  
  .١ / ٣٨٠ / ١٣ابن عساكر ) ١(
 من طريق أيب معاوية الضرير، عن االعمش، عن غيالن بن بشري، عن ٣٩٣ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .٢ / ٣٨٠ / ١٣يعلى بن الوليد، عن أيب الدرداء، وهو يف تاريخ ابن عساكر 
  .وال إخال هذا يصح عن أيب الدرداء
  . وكان حيبه بإطالة العمر وكثرة املال والولد-و القدوة دعا النس فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم وه

مسعت شيخا حيدث، عن أيب الدرداء، :  من طريق عمرو بن مرة قال٣٩٢ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .وإسناده ضعيف، جلهالة الواسطة بني عمرو بن مرة وأيب الدرداء

 صلى اهللا عليه وسلم هو االكمل  وهدي رسول اهللا١ / ٣٨١، ٣٨٠ / ١٣" ابن عساكر " وهو يف 
واالفضل والواجب االتباع، فقد كان صلى اهللا عليه وسلم يستعيذ باهللا من الفقر، وينهى عن متين 

  .املوت، ويسأل اهللا العافية
  .٢ / ٣٨١ / ١٣ابن عساكر ) ٤(

[ * ]  

)٢/٣٤٩(  



  

  .أوصين: الدرداء فقال
وإذا ذكرت املوتى، فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا ؛ اذكر اهللا يف السراء يذكرك يف الضراء : قال

  ).١(أشرفت نفسك على شئ من الدنيا، فانظر إىل ما يصري 
إن شجرة الزقوم طعام : * (كان أبو الدرداء يقرئ رجال أعجميا: إبراهيم النخعي، عن مهام بن احلارث

  . يقوهلافلم يقدر أن؛ فرد عليه " طعام اليتميم : " فقال ] ٤٣: الدخان) * [ االثيم
  .طعام الفاجر: قل: فقال

  ".طعام الفاجر " فأقرأه 
  ا عبد اهللا كأنك تراه: منصور، عن عبد اهللا بن مرة، أن أبا الدرداء قال

وعد نفسك يف املويت، وإياك ودعوة املظلوم، واعلم أن قليال يغنيك خري من كثري يلهيك، وأن الرب ال 
  ).٢(يبلى، وأن االمث ال ينسى 

فإن يصعدن إىل اهللا كأن ؛ إياك ودغوات املظلوم : عاصم، عن أيب وائل، عن أيب الدرداءشيبان، عن 
  ).٣(شرارات من نار 

أهل االموال يأكلون ونأكل، ويشربون ونشرب، ويلبسون : وروى لقمان بن عامر، أن أبا الدرداء قال
معهم، وحسام عليها وحنن ونلبس، ويركبون ونركب، وهلم فضول أموال ينظرون إليها، وننظر إليها 

  ).٤(منها برآء 
  احلمد هللا الذي جعل االغنياء يتمنون أم مثلنا عند: وعنه، قال

__________  
  .أي تطلعت إليه" وإذا أشرفت نفسك على شئ : " ، وقوله٢ / ٣٨١ / ١٣ابن عساكر ) ١(
  .١ / ٣٨٢ / ١٣ابن عساكر ) ٢(
  .١ / ٣٨٢ / ١٣ابن عساكر ) ٣(
  .٢ / ٣٨٣ / ١٣كر ابن عسا) ٤(

[ * ]  

)٢/٣٥٠(  

  

  .املوت، وال نتمىن أننا مثلهم حينئذ
  ).١(حيبوننا على الدين، ويعادوننا على الدنيا : ما أنصفنا إخواننا االغنياء

  .رواه صفوان بن عمرو احلمصي، عن عبدالرمحن بن جبري



ى أيب الدرداء، فبكى، ملا فتحت قربس، مر بالسيب عل: وروى صفوان، عن ابن جبري، عن أبيه، قال
يا جبري، بينا هذه االمة قاهرة : تبكي يف مثل هذا اليوم الذي أعز اهللا فيه االسالم وأة له ؟ قال: فقلت له

  .ظاهرة إذ عصوا اهللا، فلقوا ما ترى
  ).٢(ما أهون العباد على اهللا إذا هم عصوه 

  بقية، عن حبيب بن عمر، عن أيب عبد الصمد، عن أم الدرداء،
  .إين أخاف أن حيمقك الناس: كان أبو الدرداء ال حيدث حبديث إال تبسم، فقلت: قالت
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال حيدث حبديث إال تبسم: فقال

  ).٣" (املسند " أخرجه أمحد يف 
 كان اليب الدرداء ستون وثالث: عكرمة بن عمار، عن أيب قدامة حممد بن عبيد، عن أم الدرداء، قالت

  .منه خليل يف اهللا
  .إنه ليس رجل يدعو الخيه يف الغيب: يدعو هلم يف الصالة، فقلت له يف ذلك، فقال

  .ولك مبثل: إال وكل اهللا به ملكني يقوالن
  ).٤(أفال أرغب أن تدعو يل املالئكة 

__________  
  .٢ / ٣٨٣ / ١٣ابن عساكر ) ١(
  .١ / ٣٨٩ / ١٣ابن عساكر ) ٢(
  .دلس وقد عنعن، وحبيب بن عمر ضعيف، وبقية م١٩٩ / ٥) ٣(

  .٢ / ٣٨٩ / ١٣" تاريخ ابن عساكر " وهو يف 
  .٢ / ٣٨٩ / ١٣ابن عساكر ) ٤(

[ * ]  

)٢/٣٥١(  

  

  ).١(إنا لنكشر يف وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم : قال أبو الدرداء: وقال أبو الزاهرية
عمل ملثل يومي هذا ؟ من يعمل ملثل مضجعي من ي: ملا احتضر أبو الدرداء، جعل يقول: قالت أم الدرداء

أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا حممد بن عمر القاضي، : هذا ؟ أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق
أخربنا عبيداهللا ابن : أخربنا حممد بن أمحد بن املسلمة: قالوا: وحممد بن علي، وحممد بن أمحد الطرائقي

  حدثنا: حدثنا حممد بن عائذ: فريايبأخربنا جعفر ال: عبدالرمحن
ذكر الدجال يف جملس فيه أبو الدرداء : حدثنا الوضني بن عطاء، عن يزيد بن مزيد، قال: اهليثم بن محيد



  .إين لغري الدجال أخوف مين من الدجال): ٢(فقال نوف البكايل 
  .أخاف أن أستلب إمياين وأنا ال أشعر: وما هو ؟ قال: فقال أبو الدرداء

  وهل يف! ثكلتك أمك يا ابن الكندية : ال أبو الدرداءفق
__________  

باب :  يف االدب٤٣٧ / ١٠" صحيحه " ، وعلقه البخاري يف ٢ / ٣٩١ / ١٣ابن عساكر ) ١(
، "غريب احلديث " وهذا االثر وصله ابن أيب الدنيا، وإبراهيم احلريب يف : املداراة مع الناس، قال احلافظ

" ، والدينوري يف "من طريق أيب الزاهرية، عن جبري بن نفري، عن أيب احلديث " السة ا" والدينوري يف 
ونضحك إليهم، : من طريق أيب الزاهرية، عن جبري بن نفري، عن أيب الدرداء، فذكر مثله، وزاد" االسة 

بكر بن املقري من وذكره بلفظ اللعن، ومل يذكر الدينوري يف إسناده جبري بن نفري، ورويناه يف فوائد أيب 
إنا لنكشر أقواما فذكر مثله، وهو منقطع، : طريق كامل أيب العالء، عن أيب صاحل، عن أيب الدرداء قال

قال أبو الدرداء فذكره، وهو منقطع : من طريق خلف بن حوشب قال" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 
  .أيضا

  .الكشرة، كالعشرة: سمظهور االسنان، وأكثر ما يطلق عند الضحك، واال: والكشر
يف حديث سعيد ابن جبري " الصحيحني " هو ابن امرأة كعب االحبار وقع ذكره يف : نوف البكايل) ٢(

كان : عن ابن عباس، عن أيب بن كعب يف قصة موسى مع اخلضر، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال
  .التسعني إى املئةيف فصل من مات ما بني " االوسط " راوية للقصص، ذكره البخاري يف 

  ".ابن الكندية " وقد التبس أمره على االستاذ االبياري، فحذفه، وأثبت مكانه 
[ * ]  

)٢/٣٥٢(  

  

  .وثالثون، وعشرون، وعشرة، ومخسة: االرض مخسون يتخوفون ما تتخوف ؟ مث قال
  .وثالثة: مث قال

إال سلبه، أو انتعزع منه والذي نفسي بيده ما أمن عبد على إميانه ! ثكلتك أمك : كل ذلك يقول
  .فيفقده
  والذي

  .نفسي بيده ما االميان إال كالقميص يتقمصه مرة ويضعه أخرى
  ).١(مات أبو الدرداء سنة اثنتني وثالثني : قال الواقدي، وأبو مسهر، وابن منري

  ).٢(مات سنة إحدى وثالثني : وعن خالد بن معدان، قال



ملا جاء نعي : ن عمارة بن عمري، عن حريث بن ظهري، قالفهذا خطأ، الن الثوري روى عن االعمش، ع
  .٣٢ووافة عبد اهللا يف سنة ! أما إنه مل خيلف بعده مثله : يعين ابن مسعود إىل أب ي الدرداء، قال

مات أبو الدرداء قبل مقتل عثمان، رضي : وروى إمساعيل بن عبيداهللا، عن أيب عبيداهللا االشعري، قال
  ).٣(اهللا عنهما 

 الذين يف حلقة إقراء أيب الدرداء كانوا أزيد من ألف رجل، ولكل عشرة منهم ملقن، وكان أبو :وقيل
  .الدرداء يطوف عليهم قائما، فإذا أحكم الرجل منهم، حتول إىل أيب الدرداء يعين يعرض عليه

  .من أكثر ذكر املوت قل فرحه، وقل حسده: وعن أيب الدرداء، قال
__________  

  .٢ / ٣٩٢ / ١٣، وابن عساكر ٣٩٣  /٧ابن سعد ) ١(
  .٢ / ٣٩٢ / ١٣ابن عساكر ) ٢(
  . اليب زرعة٦٨٩ / ٢ و ٢٢٠ / ١" تاريخ دمشق " وانظر ) ٣(

   [ * ]٢٣ / ٢سري 

)٢/٣٥٣(  

  

  .ابن زهري بن أيب شداد، أبو سعد الفهري *  عياض بن غنم- ٦٩
  .ممن بايع بيعة الرضوان

  ).١( ملا احتضر، على الشام واستخلفه قرابته أبو عبيدة بن اجلراح،
  .وغريه؛ جبري بن نفري : حدث عنه

  .وكان خريا صاحلا زاهدا سخيا
  .وهو الذي افتتح اجلزيرة صلحا

  .أقره عمر على الشام
  .فعاش بعد حنوا من عامني

  ).٢(عاش ستني سنة، ومات يف سنة عشرين بالشام : وقيل
  ).٣(مسة يوم الريموك شهد احلديبية، وكان أحد االمراء اخل: قال ابن سعد

__________  
 ٣: ، تاريخ الفسوي١٨ ١٩ / ٧: ، التاريخ الكبري١٤٧: ، تاريخ خليفة٣٠٠، ٢٨: طبقات خليفة* 
، تاريخ ابن ١٢٣٥ / ٣: ، االستيعاب٢٩٨: ، االستبصار٢٨٩ ٢٩١ / ٣: ، املستدرك٣٠٧/ 

، جممع ٢٤ / ١: ، العرب٣٦ / ٢: ، تاريخ االسالم٣٢٧ / ٤: ، أسد الغابة٢ / ٤٠٧ / ١٣: عساكر



  .٣١ / ١: ، شذرات الذهب١٨٩ / ٧: ، االصابة٤٠٤ / ٩: الزوائد
جممع الزوائد " ، و ٢٩٠ / ٣، واحلاكم ٣٩٨ / ٧وابن سعد ) ١٩٢(اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ١(
 "٤٠٤ / ٩.  
  .٢٩٠ / ٣" املستدرك " ، و ٣٩٨ / ٧ابن سعد ) ٢(
شق يف طرف الغور، ووقعة الريموك كانت بني املسلمني والروم، واد يف حوزان جنوب دم: الريموك) ٣(

مت فيها النصر والغلب للمسلمني، وقد اختلفوا يف السنة اليت كانت فيها هذه الوقعة، فقد نقل احلافظ 
ابن عساكر عن يزيد بن أيب عبيدة، والوليد، وابن هليعة، والليث، وأيب معشر أا كانت يف سنة مخس 

: كانت يف رجب سنة مخس عشرة، وقال خليفة بن خياط: دمشق، وقال ابن إسحاقعشرة بعد فتح 
  = [ * ]كانت وقعة الريموك يوم االثنني خلمس : قال ابن الكليب

)٢/٣٥٤(  

  

  .عياض بن عمرو االشعري: روى عنه
  .فأما عياض بن زهري الفهري، فبدري كبري: قلت

  .وهو عم عياض بن غنم
  اية له، تويف زمن عثمان يف سنةأبا سعد، ال رو: يكىن أيضا

  .ثالثني، رضي اهللا عنهما
  

ابن وقش بن زغبة بن زغوراء بن عبد االشهل، أبو عوف االشهلي، ابن عمة  *  سلمة بن سالمة- ٧٠
  .حممد بن مسلمة

  ).١(شهد العقبتني، وبدرا وأحدا، واملشاهد 
  ).٢(ه االمام أمحد من رواية حممود بن لبيد عن" مسند " وله حديث يف 

__________  
  .مضني من رجب سنة مخس عشرة= 

وهذا هو احملفوظ، وأما ما قاله سيف من أا قبل فتح دمشق سنة ثالث عشرة، فلم : قال ابن عساكر
  .يتابع عليه
  .هم أبو عبيدة، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أيب سفيان، وعمرو بن العاص: واالمراء

، ٢٠٧: ، تاريخ خليفة٧٧: ، طبقات خليفة٤٣٩ / ٣: سعد، طبقات ابن ٤٦٧ / ٣: مسند أمحد* 
 ٤١٩ / ٣: ، املستدرك٣٣٤ / ١: ، تاريخ الفسوي٢٦٣: ، املعارف٦٨ ٦٩ / ٤: التاريخ الكبري



 / ٢: ، تاريخ االسالم٤٢٨ / ٢: ، أسد الغابة٦٤١ / ٢: ، االستيعاب٢٢٢٢: ، االستبصار٤١٧
  .٢٣٠ / ٤: ، االصابة٢٢٧

  .٤٤٠ / ٣ابن سعد ) ١(
 من طريق ابن إسحاق ٤٦٧ / ٣" املسند " حممود بن الربيع عنه وهو حتريف، وهو يف : يف االصل) ٢(

حدثين صاحل بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف، عن حممود بن لبيد أخي بين عبد االشهل عن سلمة بن 
فخرج : وقالكان لنا جار من يهود يف بين عبد االشهل، : سالمة بن وقش وكان من أصحاب بدر، قال

علينا يوما من بيته قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم بيسري، فوقف على جملس عبد االشهل، قال 
وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي، فذكر البعث، والقيامة، : سلمة

ثان، ال يرون أن بعثا كائن ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أو: واحلساب، وامليزان، واجلنة، والنار، فقال
  = [ * ]وحيك يا فالن، ترى هذا كائنا أن : بعد املوت، فقالوا له

)٢/٣٥٥(  

  

  .تويف سنة أربع وثالثني: قيل
  .وقال ابن سعد

  .مات سنة مخس وأربعني، وهو ابن سبعني سنة
  .ودفن باملدينة

  ).١(وقد انقرض عقبه 
  . سربة بن أيب رهم العامريآخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني أيب

  .بينه وبني الزبري بن العوام: وقيل
  

  .االمري؛ أبو عمرو املزين : وقيل؛ أبو حكيم  *  النعمان بن مقرن- ٧١
  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .الناس يبعثون بعد موم= 

لذي حيلف به، لود أن له حبظه من تلك النار نعم، وا: إىل دار فيها جنة ونار، جيزون فيها بأعماهلم ؟ قال
: أعظم تنور يف الدنيا، حيمونه مث يدخلونه إياه فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا، قالوا له

ومىت : نيب يبعث من حنو هذه البالد، وأشار بيده حنو مكة واليمن، قالوا: وحيك، وما آية ذلك ؟ قال
فواهللا : إن يستنفد هذا الغالم عمره يدركه، قال سلمة: ن أحدثهم سنا فقالفنظر إيل وأنا م: تراه ؟ قال



ما ذهب الليل والنهار، حىت بعث اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهو حي بني أظهرنا فآمنا به، 
  .يولك يا فالن، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال بلى، وليس به: وكفر به بغيا وحسدا، فقلنا

  .سناده قوي، فقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديثوإ
  .٤٤٠ / ٣ابن سعد ) ١(
، ٣٨: ، طبقات خليفة١٨ / ٦: ، طبقات ابن سعد٦٠٨: ، التاريخ البن معني٤٤٤ / ٥: مسند أمحد* 

، اجلرح ٢٩٩، ١٨٣، ٧٥: ، املعارف٧٥ / ٨: ، التاريخ الكبري١٤٩: ، تاريخ خليفة١٧٧، ١٢٨
 / ٥: ، أسد الغابة١٥٠٥ / ٤: ، االستيعاب٢٩٢ ٢٩٥ / ٣: رك، املستد٤٤٤ / ٨: والتعديل

 / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٥ / ١: ، العرب٤٤ / ٢: ، تاريخ االسالم١٤١٨: ، ذيب الكمال٣٤٢
  ،٤٠٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٠ / ١٠: ، االصابة٤٥٦

  .٣٢ / ١: شذرات الذهب
[ * ]  

)٢/٣٥٦(  

  

  .كان إليه لواء قومه يوم فتح مكة
  ).١( كان أمري اجليش الذين افتتحوا اوند مث

  ).٢(فاستشهد يومئذ 
  .وكان جماب الدعوة، فنعاه عمر على املنرب إىل املسلمني، وبكى

  .ابنه معاويه، ومعقل بن يسار، ومسلم بن اهليضم، وجبري بن حية الثقفي: حدث عنه
  ).٣(وكا مقتله يف سنة إحدى وعشرين، يوم مجعة، رضي اهللا عنه 

أنه أبطأ على عمر خرب اوند وابن مقرن، وأنه كان : حدثين أيب: حدثنا عاصم بن كليب اجلرمي: ئدةزا
فجاء إيهم ؛ يستنصر، وأن الناس كانوا، مما يرون من استنصاره، ليس مههم إال اوند وابن مقرن 

  .ال شئ: الوما ذاك ؟ ق: ما أتاكم عن اوند ؟ قالوا: فلما بلغ البقيع، قال؛ أعرايب مهاجر 
أقبلت بأهلي مهاجرا حىت وردنا مكان كذا وكذا، فلما صدرنا إذا حنن : فأرسل إليه عمر، فأتاه، فقال

  .من العراق: يا عبد اهللا، من أين أقبلت ؟ قال: براكب على مجل أمحر، ما رأيت مثله، فقلت
واهللا ما أدري أي الناس ؛ قرن اقتتل الناس بنهاوند، ففتحها اهللا، وقتل ابن م: ما خرب الناس ؟ قال: قلت

  .ال: أتدري أي يوم ذاك من اجلمعة ؟ قال: هو ؟ وال ما اوند ؟ فقال
  .عد منازلك! لكين أدري : قال عمر

  .نزلنا مكان كذا، مث ارحتلنا، فرتلنا مرتل كذا، حىت عد: قال



  . فإن هلم بردالعلك تكون لقيت بريدا من برد اجلن،؛ ذاك يوم كذا وكذا من اجلمعة : فقال عمر
__________  

  . ه يف خالفة عمر رضي اهللا عنه٢١مدينة يف قبلة مهذان بينهما ثالثة أيام، كان فتحها سنة : اوند) ١(
  . للمؤلف٤٢، ٣٩ / ٢" تاريخ االسالم " انظر 

  .١٧٠ / ١٠" االصابة " ، و ٣١٩ / ١٠" االستيعاب " ، و ١٨ / ٦ابن سعد ) ٢(
  .٢٩٢ / ٣" املستدرك " ، و ٣٤٣/  ٥" أسد الغابة ) " ٣(

[ * ]  

)٢/٣٥٧(  

  

  ).١(بأم التقوا ذلك اليوم : فلبث ما لبث، مث جاء البشري
  

  :بنو عفراء
ابن رفاعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار،  *  معاذ بن احلارث- ٧٢

  .االنصاري النجاري
  .أخو عوف، ورافع، ورفاعة

  . عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك ابن النجاروأمهم عفراء بنت
  .كان شهد بدرا
  .عبيداهللا، واحلارث، وعوف، وسلمى، وإبراهيم، وعائشة، وسارة: وله من الولد
  .يروى أن معاذا هذا، ورافع بن مالك الزرقي، أول من أسلم من االنصار مبكة: قال الواقدي

  ).٢(وأمر الستة أثبت 
ذ العقبتني مجيعا، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني معمر بن احلارث اجلمحي، وشهد معا

  ).٣(أحد البدريني 
__________  

  .هو ابن قدامة الثقفي: رجال السند املذكور هنا ثقات، وزائدة) ١(
، ٥٢١ / ٣: ، املستدرك٢٠٢: ، تاريخ خليفة٩٠: ، طبقات خليفة٤٩١ / ٣: طبقات ابن سعد* 

 / ١٠: ، ذيب التهذيب١٣٣٨: ، ذيب الكمال١٩٧ / ٥: ، أسد الغابة١٤٠٧ / ٣: االستيعاب
  .٧١ / ١: ، شذرات الذهب٣٨٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢١ / ٩: ، االصابة١٨٨

 / ١٠" االستيعاب " ، و ١٩٨ / ٥" أسد الغابة " ، و ٤٩٢، ٤٩١ / ٣" طبقات ابن سعد ) " ٢(



١١٨.  
  .٤٩٢ / ٣ابن سعد ) ٣(

[ * ]  

)٢/٣٥٨(  

  

  ).١(ومات معاذ بعد مقتل عثمان، وله عقب 
  

  .ابن رفاعة ابن عفراء *  معوذ بن احلارث- ٧٣
  .وهو والد الربيع بنت معوذ، وأختها عمرية

  .شهد العقبة مع السبعني، عند ابن إسحاق فقط
  .إنه ضرب أبا جهل، هو وأخوه عوف، حىت أثخناه: وهو الذي قيل

  .ابن مسعود) ٢(، فقتلهما، مث وقع صريعا، مث ذفف عليه وعطف هو عليهما
يا عم، أتعرف : قد وقفا يومئذ يف الصف جبنب عبدالرمحن بن عوف، وقاال له) ٣(وكان معوذ وعوف 

  .أبا جهل ؟ فإنه بلغنا أنه يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فدهلما عليه، فشدا معا عليه

  
  .فاعة، ابن عفراءابن ر * *  عوف بن احلارث- ٧٤

__________  
  .١١٨ / ١٠" االستيعاب " ، و ٤٩٢ / ٣ابن سعد ) ١(
: ، االستبصار٥٩٧: ، املعارف٦١: ، تاريخ خليفة٩٠: ، طبقات خليفة٤٩٢ / ٣: طبقات ابن سعد* 

  .٢٦٥ / ٩: ، االصابة٢٤٠ / ٥: ، أسد الغابة١٤٤٢ / ٤: ، االستيعاب٦٦
  .٤٩٢ / ٣" ابن سعد " يف أجهز عليه، واخلرب : ذفف عليه) ٢(
" املسند " معاذ بن عمرو بن اجلموع ومعوذ بن عفراء، ويف : ٦٣٥، ٦٣٤ / ١" ابن هشام " يف ) ٣(
  :من حديث أنس) ١٨٠٠(، ومسلم ٢٢٩ / ٧" البخاري " ، و ٢٣٦ و ١٢٩ و ١١٥ / ٣

 معاذ ابن عفراء، وكانا:  من حديث عبدالرمحن بن عوف١٧٧ / ٦ابنا عفراء، ومل يسميا، ويف البخاري 
  .ومعاذ بن عمرو بن اجلموع، وسيذكر املؤلف بعد قليل أن هذه الرواية أصح

، ١٤ / ٧: ، اجلرح والتعديل٦١: ، تاريخ خليفة٩٠: ، طبقات خليفة٤٩٢ / ٣: طبقات ابن سعد* * 



  .١٧٧ / ٧: ، االصابة٣١١ / ٤: ، أسد الغابة١٢٢٥ / ٣: ، االستيعاب٦٤: االستبصار
[ * ]  

)٢/٣٥٩(  

  

  .شهد العقبة
  ).١(وبعضهم عده أحد الستة النفر الذين لقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوال 

  .شهد بدرا واستشهد
  

  :وأخوهم الرابع
  .ليس ذلك عندنا بثبت: بدري تفرد بذكره ابن إسحاق، فقال الواقدي *  رفاعة- ٧٥

  .ولعوف عقب
أقعصه ابنا عفراء، وذفف عليه ابن : يف قتل أيب جهلمسعت حممد بن سريين يقول : قال جرير بن حازم

  ).٢(مسعود 
أقعصه ابنا عفراء، وذفف عليه ابن : مسعت حممد بن سريين يقول يف قتل أيب جهل: قال جرير بن حازم

  ).٢(مسعود 
أن اللذين سأاله، وقتال أبا : ويف رواية صاحل بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف، عن أبيه، عن جده

  ).٣(ومعاذ ابن عفراء ؛ معاذ بن عمرو بن اجلموع : جهل
  .وهو أصح

__________  
  .٤٩٣، ٤٩٢ / ٣ابن سعد ) ١(
  .٤١ / ١: العرب* 
إذا : ضربه، فأقعصه:  عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، يقال٤٩٣ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .أن تضرب الشئ أو ترميه، فيموت مكانه: قتله مكانه، واالقعاص
باب من مل خيمس االسالب، من طريق مسدد، عن :  يف اخلمس١٧٦، ١٧٥ / ٦أخرجه البخاري ) ٣(

  .يوسف بن املاجشون ذا االسناد
[ * ]  

)٢/٣٦٠(  

  



  .من جنباء أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم) ع * ( حذيفة بن اليمان- ٧٦
  .من جنباء أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم) ع* (وهو صاحب املان 

  ).١( صاحب السر وهو
  .حسيل ابن جابر العبسي اليماين، أبو عبد اهللا: حسل ويقال: واسم اليمان

  .حليف االنصار، من أعيان املهاجرين
وزر بن حبيش، وزيد بن وهب، وربعي بن حراش، وصلة بن زفر، وثعلبة بن ؛ أبو وائل : حدث عنه

مسلم بن نذير، وأبو إدريس اخلوالين، وقيس زهدم، وأبو العالية الرياحي، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، و
وخلق سواهم ز له يف ؛ بن عباد، وأبو البختري الطائي، ونعيم بن أيب هند، ومهام بن احلارث 

  .الصحيحني اثنا عشر حديثا، ويف البخاري مثانية، ويف مسلم سبعة عشر حديثا
__________  

، ١٠٤: ، التاريخ البن معني٣١٧ / ٧ و ١٥ / ٦: ، طبقات ابن سعد٣٨٢ / ٥: مسند أمحد* 
 / ٣: ، تاريخ الفسوي٩٥ / ٣: ، التاريخ الكبري١٨٢: ، تاريخ خليفة١٣٠، ٤٨: طبقات خليفة

، ٣٧٩ ٣٨١ / ٣: ، املستدرك١٧٨ / ٣: ، معجم الطرباين الكبري٢٥٦ / ٣: ، اجلرح والتعديل٣١١
 / ٤: ، ابن عساكر٣٣٤/  ١: ، االستيعاب٢٧٠ ٢٨٣ / ١: ، حلية االولياء٢٣٣ ٢٣٥: االستبصار

  :، ذيب الكمال٤٦٨ / ١: ، أسد الغابة١ / ١٤٥
 ١: ، طبقات القراء٣٢٥ / ٩: ، جممع الزوائد٣٧، ٢٦ / ١: ، العرب١٥٢ / ٢: ، تاريخ االسالم٢٤١

، كرت ٧٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٣ / ٢: ، االصابة٢١٩ ٢٢٠ / ٢: ، ذيب التهذيب٢٠٣/ 
  .١٠٦، ٩٦ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٤٤ و ٣٢ / ١: ت الذهب، شذرا٣٤٣ / ١٣: العمال

ما أعلمه به : صاحب سر النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي ال يعمله أحد غريه، واملراد بالسر: أي) ١(
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم من أحوال املنافقني

 ٦" املسند "  عنهما، و باب مناقب عمار وحذيفة رضي اهللا:  يف املناقب٧٣ و ٧١ / ٧انظر البخاري 
 /٤٤٩.  

[ * ]  

)٢/٣٦١(  

  

قد أصاب دما يف قومه، فهرب إىل املدينة، وحالف بين عبد االشهل، فسماه قومه " حسل " وكان والده 
  ).١(حللفه لليمانية، وهم االنصار " اليمان 

  .شهد هو وابنه حذيفة أحدا، فاستشهد يومئذ



فإن مل ؛ ن اجليش خيتفون يف المة احلرب، ويسترون وجوههم ال؛ قتله بعض الصحابة غلطا، ومل يعرفه 
  .يكن هلم عالمة بينة، وإال رمبا قتل االخ أخاه، وال يشعر

  .فراح خطأ! يا قوم ! أيب ! أيب : وملا شدوا على اليمان يومئذ بقي حذيفة يصيح
  ).٢(فتصدق حذيفة عليهم بديته 

  .م بني حذيفة وعمارآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قال الواقدي
  .وكذا قال ابن إسحاق

  أنه أقبل هو: إسحاق، عن رجل، عن حذيفة) ٣(إسرائيل، عن أيب 
__________  

  . للمؤلف١٥٢ / ٢" تاريخ االسالم " ، و ٢٢٣ / ٢" ، واالصابة ٣٨٠ / ٣" " املستدرك ) " ١(
  امة محاد بن، كالمها من طريق أيب أس٤٥ / ٢، وابن سعد ٢٩٧ / ٧أخرجه البخاري ) ٢(

ملا كان يوم أحد هزم املشركون، : أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
أي عباد اهللا أخراكم، فرجعت أوالهم، فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر : فصرخ إبليس لعنة اهللا عليه

  .أي عباد اهللا أيب أيب: حذيفة، فإذا هو بأبيه اليمان، فقال
  .يغفر اهللا لكم: اهللا ما احتجزوا حىت قتلوه، فقال حذيفةفو: قالت

  .فو اهللا ما زالت يف حذيفة بقية خري حىت حلق باهللا عزوجل: قال عروة
 من طريق عاصم ابن عمر بن قتادة، عن ٨٨، ٨٧ / ٢ويف رواية ابن اسحاق كما يف سرية ابن هشام 

يغفر اهللا لكم، :  ما عرفناه وصدقوا، فقال حذيفةواهللا: قالوا! قتلثم أيب : فقال حذيفة: حممود بن لبيد
فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على املسلمني، فزاده ذلك عند 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خريا
  ).ابن(حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(

[ * ]  

)٢/٣٦٢(  

  

  .حاجة لنا:  قاالإىل أين ؟: وأبوه، فلقيهم أبو جهل، قال
  .ما جئتم إال لتمدوا حممدا: قال

  .فأخذوا عليهما موثقا أال يكثرا عليهم
  ).١(فأتيا رسول اهللا، فأخرباه 

أن عليا : وعن رجل، عن زاذان: قال؛ أخربين أبو حرب بن أيب االسود، عن أيب االسود : ابن جريج



  ).٢( فإن تسألوه جتدوه ا عاملا ؛علم املنافقني، وسأل عن املعضالت : سئل عن حذيفة، فقال
ما : سأل رجل حذيفة، وأنا عنده، فقال: أبو عوانة، عن سليمان، عن ثابت أيب املقدام، عن أيب حيىي، قال

  .أن تتكلم باالسالم وال تعمل به: النفاق ؟ قال
ا، امسعوا له وأطيعو: أن عمر كتب يف عهد حذيفة على املدائن: سالم بن مسكني، عن ابن سريين

  .وأعطوه ما سألكم
  .فخرج من عند عمر على محار موكف، حتته زاده
  فلما قدم استقبله الدهاقني وبيده رغيف، وعرق

  ).٣(من حلم 
__________  

  .إسناده ضعيف جلهالة الواسطة بني ابن إسحاق وحذيفة) ١(
اعيل، عن  من طريق االعمش، عن عمرو بن مرة وإمس٣٨١ / ٣" املستدرك " رجاله ثقات، ويف ) ٢(

قرأ القرآن، مث وقف عند شبهاته، فأحل : سئل علي رضي اهللا عنه عن ابن مسعود، فقال: قيس قال
: مؤمن نسي، وإذا ذكر ذكر، وسئل عن حذيفة، فقال: حالله، وحرم حرامه، وسئل عن عمار، فقال

  .كان أعلم الناس باملنافقني
، عن سالم بن مسكني عن ابن سريين، ورواه  من طريق هناد، عن وكيع٢٧٧ / ١حلية االولياء ) " ٣(

 عن طلحة بن مصرف، عن وكيع، والفضل بن دكني عن مالك ابن مغول، وهو يف ٣١٧ / ٧ابن سعد 
 ونسبه إىل ابن سعد وابن ٣٤٣ / ١٣" كرت العمال " ، وذكره صاحب ٤٦٩ / ١" أسد الغابة " 

  .عساكر
رؤساء القرى، أو :  للحصان، والدهاقنيأي قد وضع عليه االكاف، وهو مبرتلة السرج: وموكف
  .التجار
[ * ]  

)٢/٣٦٣(  

  

  .ويل حذيفة إمرة املدائن لعمر، فبقي عليها إىل بعد مقتل عثمان، وتويف بعد عثمان بأربعني ليلة
إنكم تريدون : ما منعين أن أشهد بدرا إال أين خرجت أنا وأيب، فأخذنا كفار قريش، فقالوا: قال حذيفة

  .لننصرفن إىل املدينة وال نقاتل معه: فأخذوا العهد علينا؛ ما نريد إال املدينة : افقلن! حممدا 
  .فأخربنا النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).١" (نفي بعهدهم، وتستعني اهللا عليهم : " فقال



وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أسر إىل حذيفة أمساء املنافقني، وضبط عنه الفنت الكائنة يف االمة 
)٢.(  

  ).٣(ال، وال أزكي أحدا بعدك : أأنا من املنافقيه ؟ فقال: وقد ناشده عمر
  ).٤(وحذيفة هو الذي ندبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة االحزاب ليجس له خرب العدو 

  .عنوة) ٥(وعلى يده فتح الدينور 
  .ومناقبه تطول
  .رضي اهللا عنه

  أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالأبو إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة، 
__________  

باب الوفاء بالعهد من طريق أيب بكر ابن أيب : يف اجلهاد) ١٧٧٨" (صحيحه " أخرجه مسلم يف ) ١(
، ٣٩٥ / ٥" املسند " شيبة، عن أيب أسامة، عن الوليد بن مجيع، عن أيب الطفيل، عن حذيفة وهو يف 

  .٣٠٠١(و ) ٣٠٠٠(اين رقم ، والطرب٣٧٩ / ٣" املستدرك " وانظر 
  ).٢٢٥٩(والترمذي ) ١٤٤( يف الفنت، ومسلم ٤١، ٤٠ / ١٣" البخاري " انظر ) ٢(
  . إىل رستة٣٤٤ / ١٣" الكرت " نسبه يف ) ٣(
وابن ) ٣٠٠٢" (الكبري " باب غزوة االحزاب، والطرباين يف : يف اجلهاد) ١٧٨٨(أخرجه مسلم ) ٤(

  .٣٥٤ / ١، وأبو نعيم ٦٩ / ٢سعد 
مدينة من أهم مدن اجلبال قرب قرميسني، بينها وبني مهذان : ، ودينور٤٨٦ / ١" أسد الغابة ) " ٥(

  .نيف وعشرون فرسخا
[ * ]  

)٢/٣٦٤(  

  

االئتزار هاهنا، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت، فالحق لالزار فيما أسفل من الكعبني : " بعضلة ساقي فقال
."  

  ).١" ( فال حق لالزار يف الكعبني: " ويف لفظ
واهللا إين العلم الناس بكل فتنة هي : مسع حذيفة يقول: أخربين أبو إدريس: عقيل، ويونس، عن الزهري
  ).٢(كائنة فيما بيين وبني الساعة 

كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر، خمافة : قال حذيفة
  ).٣(أن يدركين 



قام فينا رسول اهللا مقاما، فحدثنا مبا هو كائن إىل قيام الساعة، :  وائل، عن حذيفة، قالاالعمش، عن أيب
  فحفظه من حفظه، ونسيه من

  ).٤(نسيه 
__________  

ال بأس به، وذكره ابن حبان يف الثقات وروى عنه أكثر : إسناده قوي، مسلم بن نذير قال أبو حامت) ١(
  .من اثنني، وباقي رجاله ثقات

، من طرى سفيان وشعبة، عن أيب إسحاق، وأخرجه ٤٠٠ و ٣٩٦ و ٣٨٢ / ٥ أمحد وأخرجه
: من طريق أيب االحوص عن أيب إسحاق، وقال الترمذي) ٣٥٧٢(وابن ماجه ) ١٧٨٣(الترمذي 

  .حديث حسن صحيح
  .٤٠٧ و ٣٨٨ / ٥يف الفنت، وأمحد ) ٢٨٩١(أخرجه مسلم ) ٢(
  .النبوة، ولفظه بتمامه يف عالمات ٤٥٤، ٤٥٣ / ٦أخرجه البخاري ) ٣(

كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر، خمافة أن يدركين، 
: إنا كنا يف جاهلية وشر، فجاءنا اهللا ذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر ؟ قال: يا رسول اهللا: فقلت

قوم يهدون : وما دخنه ؟ قال: م، وفيه دخن، قلتنع: وهل بعد هذا الشر من خري ؟ قال: نعم، قلت
نعم، دعاة إىل أبواب جهنم، : فهل بعد ذلك اخلري من شر ؟ قال: بغري هديب تعرف منهم وتنكر، قلت

هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، : يا رسول اهللا صفهم لنا، فقال: قلت: من أجام إليها قذفوه فيها
فإن مل يكن هلم مجاعة وال : تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم، قلت: ك ؟ قالفما تأمرين إن أدركين ذل: قلت

  .فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، حىت يدركك املوت وأنت على ذلك: إمام ؟ قال
) ٢٨٩١(، ومسلم ) *وكان أمر اهللا قدرا مقدورا* (باب :  يف القدر٤٣٣ / ١١أخرجه البخاري ) ٤(
)٢٣.(  

[ * ]  

)٢/٣٦٥(  

  

؛ فلعله قال يف جملسه ذلك ما يكتب يف جزء ؛ قد كان صلى اهللا عليه وسلم يرتل كالمه ويفسره : قلت
فذكر أكرب الكوائن، ولو ذكر أكثر ما هو كائن يف الوجود، ملا يأ أن يقوله يف سنة، بل وال يف أعوام، 

  .ففكر يف هذا
  .مات حذيفة باملدائن سنة ست وثالثني، وقد شاخ

طعاما : سل ما شئت قال: بعث عمر حذيفة على املدائن، فقرأ عهده عليهم، فقالوا: ابن سريينقال 



  .آكله، وعلف محاري هذا ما دمت فيكم من تنب
  .اقدم: مث كتب إليه عمر؛ فأقام فيهم، ما شاء اهللا 

: لتزمه، وقالفلما رآه على احلال اليت خرج عليها، أتاه فا؛ فلما بلغ عمر قدومه، كمن له على الطريق 
  ).١(أنت أخي، وأنا أخوك 

  ).٢(قدم حذيفة املدائن على محار سادال رجليه، وبيده عرق ورغيف : مالك بن مغول، عن طلحة
  .هو ركوب االنبياء، يسدل رجليه من جانب: سعيد بن مسروق الثوري، عن عكرمة

  .دائن إىل الكوفةكان حذيفة جيي كل مجعة من امل: مسعت أبا إسحاق يقول: أبو بكر بن عياش
  .كانت له بغلة فارهة: ميكن هذا ؟ قال: فقلت له: قال أبو بكر

  حدثنا عبد اجلبار بن: أخربنا حممد بن عبد اهللا االسدي: ابن سعد
__________  

  .، ونسبه إىل ابن سعد، وابن عساكر٣٤٣ / ١٣" كرت العمال " ذكره يف ) ١(
  .٢٧٧ / ١ "حلية االولياء " ، و ٣١٧ / ٧ابن سعد ) ٢(

[ * ]  

)٢/٣٦٦(  

  

يوشك : كان حذيفة ال يزال حيدث احلديث، يستفظعونه، فقيل له: العباس، عن أيب عاصم الغطفاين، قال
  .قردة وخنازير: ليكونن فيكم مسخ! نعم : قال! أنه يكون فينا مسخ : أن حتدثنا

ا يل من تلفظ باالسالم من اكتبو: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو وائل، عن حذيفة، قال
  ).١(فكتبنا له ألفا ومخس مئة " الناس 

كركيان، : كان يف خامت حذيفة: قالت: سفيان، عن االعمش، عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد، عن أمه
  ).٢(احلمد هللا : بينهما

كان خامت حذيفة من ذهب فيه فص ياقوت : عيسى بن يونس، عن االعمش، عن موسى، عن أمه، قالت
  ).٣(احلمد هللا : بينهما؛ كركيان متقابالن : فيه؛ أمساجنونه 

  أن: أخربنا علي بن زيد، عن احلسن، عن جندب: محاد بن سلمة
__________  

 من طريق إسحاق احلريب، حدثنا أبو حذيفة، ٢ / ٩١ / ٨" فوائده " أخرجه أبو بكر الشافعي يف ) ١(
  .عن سفيان، عن االعمش، عن أيب وائل

من طرق، عن أيب معاوية، ) ٤٠٢٩(، وابن ماجه ٣٨٤ / ٥يف االميان، وأمحد ) ١٤٩(سلم وأخرجه م



احصوا : " فقال: كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن االعمش، عن أيب وائل، عن حذيفة قال
ئة ؟ يا رسول اهللا أختاف علينا وحنن ما بني الست مئة إىل السبع م: فقلنا: قال" يل كم يلفظ االسالم 

  .فابتلينا حىت جعل الرجل منا ال يصلى إال سرا: قال" إنكم ال تدرون، لعلكم أن تبتلوا : " قال
هي بنت حذيفة : موسى بن عبد اهللا بن يزيد هو االنصاري اخلطمي ثقة من رجال مسلم، وأمه) ٢(

  .جمهولة
كان نقش : عريعن معمر بن قتادة، عن أنس أو أيب موسى االش) ١٩٤٧٠(ويف مصنف عبد الرزاق 

  .خامته كركي له رأسان
  .طائر: والكركي

  .أم موسى ال تعرف) ٣(
والنهي عن لبس الذهب للرجال ثابت عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب هريرة، وابن عمر، 

، ومسلم ٢٦٦ / ١١والبخاري ) ٢٠٨٩(، ومسلم ٢٦٦ / ١٠وعلي رضي اهللا عنهم، انظر البخاري 
  ).٢٠٧٨(و ) ٢٠٩١(

 * ][  

)٢/٣٦٧(  

  

  .ما كالم أتكلم به، يرد عين عشرين سوطا، إال كنت متكلما به: حذيفة قال
  إين الشتري ديين بعضه: خالد، عن أيب قالبة، عن حذيفة، قال

  ).١(ببعض، خمافة أن يذهب كله 
ما أدرك هذا : بلغين أن حذيفة كان يقول: حدثنا سعد بن أوس، عن بال لب بن حيىي، قال: أبو نعيم

  .مر أحد من الصحابة إال قد اشترى بعض دينه ببعضاال
وأنا واهللا، إين الدخل على أحدهم وليس أحد إال فيه حماسن ومساوئ فأذكر من : وأنت ؟ قال: قالوا

  .إين صائم، ولست بصائم: حماسنه، وأعرض عما سوى ذلك، ورمبا دعاين أحدهم إىل الغداء، فأقول
أليس ! ال أفلح من ندم ؛ حبيب جاء على فاقة : فة املوت، قالملا حضر حذي: مجاعة، عن احلسن، قال

  ).٢(قادا وعلوجها ! احلمد هللا الذي سبق يب الفتنة ! بعدي ما أعلم 
ماذا قال : قلت اليب مسعود االنصاري: أخربنا عبدامللك بن ميسرة، عن الرتال بن سربة، قال: شعبة

  .أعوذ باهللا من صباح إىل النار: لملا كان عند السحر، قا: حذيفة عند موته ؟ قال
  .ثالثا

فإما لن يتركا علي إال قليال حىت أبدل ما خريا منهما، أؤ أسلبهما ؛ اشتروا يل ثوبني أبيضني : مث قال



  ).٣(سلبا قبيحا 
__________  

  .٢٧٩ / ١" حلية االولياء ) " ١(
  .، ونسبه إىل ابن عساكر٣٤٦ / ١٣" الكرت " ذكره يف ) ٢(
  .٣٨١ / ٣"  املستدرك ) "٣(

[ * ]  

)٢/٣٦٨(  

  

  .ابتاعوا يل كفنا: شعبة أيضا، عن أيب إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة، قال
  .ال، اشتروا يل ثوبني أبيضني: فجاؤوا حبلة مثنها ثالث مئة، فقال

  .ملا قتل عثمان، فزعنا إىل حذيفة، فدخلنا عليه: وعن جزي بن بكري، قال
  .وله عقب، وقد شهد أخوه صفوان بن اليمان أحدا) ١(ذيفة باملدائن بعد عثمان مات ح: قال ابن سعد

  
  .ابن سلمة بن خالد بن عدي بن جمدعة) ع * ( حممد بن سلمة- ٧٧

  .أبو عبد الرمحن، وأبو سعيد االنصاري االوسي: أبو عبد اهللا وقيل
  .من جنباء الصحابة

  .شهد بدرا واملشاهد
  .يه وسلم استخلفه مرة على املدينةإن النيب صلى اهللا عل: وقيل

  .وكان رضي اهللا عنه ممن اعتزل الفتنة
  ).٢(بل اختذ سيفا من خشب، وحتول إىل الربذة، فأقام ا مديدة ؛ وال حضر اجلمل، وال صفني 

__________  
  .٣١٧ / ٧ابن سعد ) ١(
، ٨٠: يفة، طبقات خل٤٤٥، ٤٤٣ / ٣: ، طبقات ابن سعد٢٢٥ / ٤ و ٤٩٣ / ٣: مسند أمحد* 

: ، اجلرح والتعديل٣٠٧ / ١:  تايخ الفسوي٢٣٩ / ١: ، التاريخ الكبري٢٠٦: ، تاريخ خليفة١٤٠
  ,٢٤٢: ، االستبصار٤٣٣ / ٣: ، املستدرك٧١ / ٨

، ١١٢ / ٥: ، أسد الغابة١ / ٤٧٧ / ١٥: ، تاريخ ابن عساكر١٣٧٧ / ٣: ، االستيعاب٢٤١
، ٣١٩ / ٩: ، جممع الزوائد٥٢ / ١: ، العرب٢٤٥ / ٢: ، تاريخ االسالم١٢٧١: ذيب الكمال

: ، شذرات الذهب٣٥٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٣١ / ٩: ، االصابة٤٥٤ / ٩: ذيب التهذيب



  .٥٣ و ٤٥ / ١
  .١٣٢ / ٩" االصابة " ، و ٤٦ / ١٠" االستيعاب "  و ١١٢ / ٥" أسد الغابة ) " ٢(

   [ * ]٢٤ / ٢سري 

)٢/٣٦٩(  

  

  .روى مجاعة أحاديث
املسور بن خمرمة، وسهل بن أيب حثمة، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد الرمحن االعرج، وعروة بن : ى عنهرو

  .الزبري، وأبو بردة بن أيب موسى، وابنه حممود بن حممد
  .وهو حارثي، من حلفاء بين عبد االشهل

  .وكان رجال طواال أمسر معتدال أصلع وقورا
  .قد استعمله عمر على زكاة جهينة

  .ر إذا شكي إليه عامل، نفذ حممدا إليهم ليكشف أمرهوقد كان عم
  .وست بنات؛ خلف من الولد عشرة بنني 

  .رضي اهللا عنه
  .اسم جده خالد بن عدي بن جمدعة: وقيل

  .وقدم للجابية، فكان على مقمدة جبش عمر
 مررت، فإذا رسول اهللا: حدثنا يونس، عن احلسن، عن حممد بن مسلمة، قال: عباد بن موسى السعدي

  .صلى اهللا عليه وسلم على الصفا، واضعا يده على يد رجل، فذهبت
يا رسول اهللا، فعلت ذا الرجل شيئا ما فعلته بأحد، فكرهت أن : ؟ قلت" ما منعك أن تسلم : " فقال

هذا حممد بن مسلمة مل يسلم، : جربيل، وقال يل: " أقطع عليك حديثك، من كان يا رسول اهللا ؟ قال
  ".م رددنا عليه السالم أما إنه لو سل

  ).١" (ما زال يوصيين باجلار، حىت ظننت أنه يأمرين فأورثه : " فما قال لك يا رسول اهللا ؟ قال: قلت
__________  

عباد بن موسى السعدي مل يوثقه غري ابن حبان، واحلسن وهو البصري مل يسمع من حممد ابن ) ١(
  .مسلمة

صحيح من حديث عائشة وابن " ر حىت ظننت أنه سيورثه ما زال جربيل يوصيين باجلا" لكن حديث 
  ).٢٦٢٥(و ) ٢٦٢٤(، ومسلم ٣٧٠ و ٣٦٩ / ١٠عمر، أخرجه البخاري 

[ * ]  



)٢/٣٧٠(  

  

  أسلم حممد بن مسلمة على يد مصعب بن عمري، قبل: قال ابن سعد
  .إسالم سعد بن معاذ

  ).١(، واستخلفه على املدينة عام تبوك وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني أيب عبيدة: قال
مررنا بالربذة، فإذا فسطاط حممد بن مسلمة، : محاد بن سلمة، عن ابن جدعان، عن أيب بردة، قال

يا حممد، : " قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم: لو خرجت إىل الناس، فأمرت ويت ؟ فقال: فقلت
  ". وترك، واجلس يف بيتك ستكون فرقة وفتنة واختالف، فاكسر سيفك، واقطع

  ).٢(ففعلت ما أمرين 
  .إين العرف رجال ال تضره الفتنة: قال حذيفة): ٣(شعبة، عن أشعث، عن أيب بردة، عن ضبيعة 

  ).٤(فإذا فسطاط ملا أتينا املدينة، وإذا حممد ابن مسلمة : قال
  .شهد حممد فتح مصر، وكان فيمن طلع احلصن مع الزبري: قال ابن يونس

  .كان حممد بن مسلمة، أسود طويال عظيما: باية بن رفاعةقال ع
__________  

  .٤٣٣ / ٣" املستدرك " ، و ٤٤٣ / ٣ابن سعد ) ١(
، ٥١٥ / ٢موضع بني وادي القرى والشام، وبه كانت الغزوة، انظر خربها يف ابن هشام : وتبوك
، ٥٣٦ / ٣" اد زاد املع" ، و ٢١٥ / ٢، وابن سيد الناس ١٦٨، ١٦٥ / ٢، وابن سعد ٥٣٧
  .، طبع مؤسسة الرسالة بتحقيقنا٥٣٧

  .٤٩٣ / ٣هو علي بن زيد وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أمحد : ابن جدعان) ٢(
  .ثعلبة بن ضبيعة، مل يوثقه غري ابن حبان: هو ضبيعة بن احلصني الثعليب، ويقال) ٣(
إين : قال حذيفة: ه الذهيب، ولفظه وصححه، ووافق٤٣٣ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٤(

؛ العرف رجال ال تضره الفتنة، فأتينا املدينة، فإذا فسطاط مضروب، وإذا حممد بن مسلمة االنصاري 
  .ال نشتمل على شئ من أمصارهم حىت ينجلي االمر على ما اجنلى: فسألناه، فقال

ة، عن أشعث ابن سليم  من طريق عفان بن مسلم، عن أيب عوان٤٤٥، ٤٤٤ / ٣وأخرجه ابن سعد 
  .عن أيب بردة، عن ضبيعة بن حصني الثعليب، عن جذيفة

[ * ]  

)٢/٣٧١(  

  



  ).١(مقتل كعب بن االشرف على يد حممد بن مسلمة : ويف الصحاح، من حديث جابر
بين حارثة، فوجد ) ٢(أتى عمر مشربة : أخربنا ابن عيينة، عن موسى بن أيب عيسى، قال: ابن املبارك
أراك كما أحب، وكما حيب من حيب لك اخلري، : يا حممد، كيف تراين ؟ قال: سلمة، فقالحممد بن م

  .قويا على مجع املال، عفيفا عنه، عدال يف قسمه، ولو ملت عدلناك كما يعدل السهم يف الثقات
  ).٣(احلمد هللا، الذي جعلين يف قوم إذا ملت عدلوين : قال

بلغ عمر أن سعدا اختذ قصرا، : ن عباية بن رفاعة، قالابن عيينة، عن عمرو بن سعيد، عن أبيه، ع
  .انقطع الصويت: وقال

فأرسل عمر حممد ابن مسلمة وكان عمر إذا أحب أن يؤتى باالمر كما يريد، بعثه فأتى الكوفة، فقدح، 
  .وأحرق الباب على سعد

  .انقطع الصوبت: إنه بلغ عمر أنك قلت: فجاء سعدا، فقال
  ).٤(فحلف أنه مل يقله 

ما من أحد إال وأن ا أخاف عليه الفتنة إال ما كان من حممد بن : هشام، عن ابن سريين، عن حذيفة، قال
  ).٥" (ال تضره الفتنة : " مسلمة، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

__________  
"  و ،٣٣، ٣٢ / ٢، وابن سعد )١٨٠١( وما بعدها، ومسلم ٢٥٩ / ٧انظر صحيح البخاري ) ١(

  .٣٣٤ / ٣" املستدرك 
  .أرض لينة ال يزال فيها نبت أخضر ريان: املشربة) ٢(
  .رجاله ثقات، لكنه منقطع موسى بن أيب عيسى هو احلناط ثقة من رجال مسلم، مل يدرك عمر) ٣(
أنبأنا ابن عيينة، عن ": الزهد " قال ابن املبارك يف :  وقال١٣٣ / ٩" االصابة " ذكره احلافظ يف ) ٤(

  .عمرو بن سعيد، عن عباية بن رفاعة
  .أخرجه البغوي وغريه: ، وقال١٣٢ / ٩" االصابة " رجاله ثقات، وذكره احلافظ يف ) ٥(

[ * ]  

)٢/٣٧٢(  

  

حدثنا حممد بن مصفى، حدثنا حيىي بن سعيد، عن موسى بن وردان، عن أبيه، ": تارخيه " الفسوي يف 
، فبلغ رجال شقيا من أهل االردن صنيع حممد بن مسلمة قدم معاوية ومعه أهل الشام: عن جابر، قال

  .جلوسه عن علي ومعاوية فاقتحم عليه املرتل، فقتله
  ).١(ما تقول يف حممد بن مسلمة ؟ : فأرسل معاوية إىل كعب بن مالك



مات حممد بن مسلمة يف صفر سنة : قال حيىي بن بكري، وإبراهيم بن املنذر، وابن منري وشباب، ومجاعة
  ).٢( وأربعني ثالث

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطى حممد بن مسلمة سيفا، : أخربنا هشام، عن احلسن: يزيد بن هارون
فإذا رأيت املسلمني قد أقبل بعضهم على بعض، فاضرب به أحدا حىت ؛ قاتل به املشركني : " فقال

  ).٣" (تقطعه، مث اجلس يف بيتك حىت تأتيك يد خاطئة، أو منية قاضية 
  .وروي حنوه من مراسيل زيد بن أسلم
  .عاش ابن مسلمة سبعا وسبعني سنة

__________  
وفروعه أن موسى " التهذيب " فإين مل أجد له ترمجة، ففي : رجاله موثوقون خال وردان والد موسى) ١(

 وأورده" تاريخ الفسوي " بن وردان يروي عن جابر بدون واسطة، وهذا اخلرب مل يرد يف املطبوع من 
  .٢٤٦ / ٢" تارخيه " املصنف يف 

  .٣٢٠، ٣١٩ / ٩" جممع الزوائد " انظر ) ٢(
   عن ابن شاهني من طريق هشام، عن احلسن وأخرجه١٣٢ / ٩" االصابة " ذكره احلافظ يف ) ٣(

 من طريق زيد بن احلباب، عن سهل بن أيب الصلت، عن احلسن، ورجاله ثقات، إال أن ٢٢٥ / ٤أمحد 
  . حممد بن مسلمة، فهو منقطعاحلسن مل يسمع من

[ * ]  

)٢/٣٧٣(  

  

  .االمري الفاضل املؤمتن) ٤م،  * ( عثمان بن أيب العاص- ٧٨
  .أبو عبد اهللا الثقفي الطائفي

  .قدم يف وفد ثقيف على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنة تسع
  .فأسلموا، وأمره عليهم ال رأى من عقله وحرصه على اخلري والدين

  ).١(لوفد سنا وكان أصغر ا
مث أقره أبو بكر على الطائف، مث عمر، مث استعمله عمر على عمان والبحرين، مث قدمه على جيش، 

  ).٢(فافتتح توج، ومصرها، وسكن البصرة 
، ١٩٧، ١٨٢، ٥٣: ، طبقات خليفة٥٠٨ / ٥: ، طبقات ابن سعد٢١٦، ٢١ / ٤: مسند أمحد* 

 / ١: ، تاريخ الفسوي٥٥٥، ٢٦٨: ، املعارف٢١٢/  ٦: ، التاريخ الكبري١٥٢، ١٤٩: تاريخ خليفة
: ، أسد الغابة١٠٣٥ / ٣: ، االستيعاب٦١٨ / ٣: ، املستدرك٥٣، ٣٠ / ٩: ، معجم الطرباين٢٧٣



، ذيب ٣٧٠ / ٩: ، جممع الزوائد٣٠٥ / ٢: ، تاريخ االسالم٩١٣: ، ذيب الكمال٥٧٩ / ٣
: ، شذرات الذهب٢٦٠: ذهيب الكمال، خالصة ت٣٨٨ / ٦: ، االصابة١٢٨ ١٢٩ / ٧: التهذيب

٣٦ / ١.  
رواه الطرباين ورجاله :  مطوال، وقال٣٧١ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف ٥٠٨ / ٥ابن سعد ) ١(

  .صدوق" التقريب " رجال الصحيح غري حكيم بن عباد وقد وثق، ويف 
أنت إمامهم، واقتد : "  لهوقد جعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم إمام قومه حني طلب ذلك منه، فقال

، وأمحد ٢٣ / ٢والنسائي ) ٥٣١(أخرجه أبو داود " بأضعفهم ؟ واختذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا 
 من طرق، عن محاد بن سلمة، عن سعيد اجلريري، عن أيب العالء، عن مطرف بن عبد اهللا، ٢١٧ / ٤

  .عن عثمان بن أيب العاص
  من طريق" صحيح أيب عوانة "  يف وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وهو

من طريق موسى بن طلحة، عن عثمان بن أيب العاص أن النيب صلى اهللا ) ٤٦٨(آخر، وأخرج مسلم 
أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبري، وإن فيهم املريض، وإن فيهم : " عليه وسلم قال

طبقات ابن سعد " وانظر " ل كيف شاء الضعيف وإن فيهم ذا احلاجة، وإذا صلى أحدكم وحده، فليص
 "٥٠٨ / ٥.  
  .٣٨٨ / ٦" االصابة " و  ؛ ٥٠٩ / ٥ابن سعد ) ٢(

  .٥٠٨ / ٥" أسد الغابة " ، انظر ٢١مدينة بفارس، وكان فتحها سنة : وتوج
[ * ]  

)٢/٣٧٤(  

  

) ١" (صحيح مسلم " له أحاديث يف : قلت! ما رأيت أحدا أفضل منه : ذكره احلسن البصري، فقال
  .ويف السنن

  .وكانت أمه قد شهدت والدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ابنا عبد اهللا بن الشخري، : سعيد بن املسيب، ونافع بن جبري بن مطعم، ويزيد، ومطرف: حدث عنه

  .وموسى بن طلحة، وآخرون
فلما ؛ ه جتارا أنه بعث غلمانا ل: سامل بن نوح، عن اجلريري، عن أيب العالء، عن عثمان بن أيب العاص

  .جئنا بتجارة يربح الدرهم عشرة: ما جئتم به ؟ قالوا: جاؤوا، قال
  .مخر: وما هي ؟ قالوا: قال
  .وقد ينا عن شرا وبيعها! مخر : قال



  ).٢(فجعل يفتح أفواه الزقاق، ويصبها 
  .يونس بن عبيد، عن احلسن، عن عثمان بن أيب العاص، فذكره حنوه

  .ة إحدى ومخسنيتويف رضي اهللا عنه سن
  

  .ابن عبد ربه ثعلبة، االنصاري اخلزرجي املدين البدري) ٤ * ( عبد اهللا بن زيد- ٧٩
  من سادة

__________  
  ).٢٢٠٣(و ) ٢٢٠٢(و ) ٤٦٨(انظر االحاديث برقم ) ١(
  .إسناده حسن، سامل بن نوح صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات) ٢(
، تاريخ ٣٠٩: ، التاريخ البن معني٥٣٦ ٥٣٧ / ٣: ، طبقات ابن سعد٤٢ / ٤: مسند أمحد* 

، ٢٤٧ / ٣: ، أسد الغابة٣٣٥ / ٢: ، املستدرك٥٧ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٦٠ / ١: الفسوي
، ٩٠ / ٦: ، االصابة٢٢٤، ٢٢٣ / ٥: ، ذيب التهذيب٣٣ / ١: ، العرب٦٨٤: ذيب الكمال

  .١٩٨: خالصة تذهيب الكمال
[ * ]  

)٢/٣٧٥(  

  

  .الصحابة
  .شهد العقبة وبدرا

  .، وكان ذلك يف السنة االوىل من اهلجرة)١(وهو الذي أري االذان 
  .له أحاديث بسرية، وحديثه يف السنن االربعة

  .يف نسبة خطأ" ثعلبة " إن ذكر : وقيل
  .حدث عنه، سعيد بن املسيب، وعبد الرمحن بن أيب ليلى ومل يلقه وحممد بن عبد اهللا ولده

  .ثالثنيتويف سنة اثنتني و
قدمت : حدثنا عبد اهللا بن عمر العمري، عن بشر بن حممد ابن عبد اهللا بن زيد، قال: إسحاق الفروي

  .يا أمري املؤمنني، أنا ابن صاحب العقبة وبدر، وابن الذي أري النداء: على عمر بن عبد العزيز، فقلت
  )٢( فعادا بعد أبواال شيبا مباء* هذي املكارم ال قعبان من لنب : يا أهل الشام: فقال عمر

__________  
 من ٣٩١، ٣٩٠ / ١، والبيهقي )٧٠٨(، وابن ماجه ٤٣ / ٤، وأمحد )٤٩٩(أخرجه أبو داود ) ١(



طريق ابن إسحاق حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، عن حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه 
ويف " العلل " ري فيما نقله عنه الترمذي يف والبخا) ٢٨٧(عن أبيه وإسناده قوي، وصححه ابن حبان 

  .كاالذان" تثنية االقامة " هذه الرواية إفراد االقامة، وسيذكره املصنف من طريق آخر صحيح، وفيه 
: البيت من قصيدة اليب الصلت والدأمية بن أيب الصلت، ميدح ا سيف بن ذي يزن، مطلعها) ٢(

 البحر لالعداء أحواال عن ابن إسحاق فيما ذكره عنه ابن رمي يف* ليطلب الوتر أم ثال ابن ذي يزن 
، والشعر والشعراء ص ١٤٨، ١٤٧ / ٢غمدان، وتاريخ الطربي، : ، ومعجم البلدان٦٦ / ١هشام 
٢٨٢.  

عين * إما تري ظلل االيام قد حسرت :  للنابغة اجلعدي من قصيدة مطلعها١٥ / ٥" االغاين " وهو يف 
  .ح ابن هشام صاحب السرية انه للنابغةومشرت ذيال كان ذياال ورج

  .خلطا: القدح الضخم، وشيبا: والقعب* 
[ * ]  

)٢/٣٧٦(  

  

حدثنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه : االعمش عن عمرو بن مرة، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، قال
أيت يف املنام يا رسول اهللا إين ر: أن عبد اهللا بن زيد جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: وسلم

  ).١(وقعد قعدة، وعليه بردان أخضران ؛ كان رجال قام على جذم حائط، فأذن مثىن، وأقام مثىن 
  

  :فأما
  .فمن فضالء الصحابة؛ ) ٢(صاحب حديث الوضوء ) ع * ( عبد اهللا بن زيد املازين النجاري- ٨٠

  .بابن أم عمارة: يعرف
  . مازن بن النجاروهو عبد اهللا بن زيد بن عاصم بن كعب، أحد بين

__________  
  .إسناده صحيح) ١(

 من طريق ٢٤٠ / ١، والبيهقي ٨٠، ٧٩: ، والطحاوي٢٣ / ١" املصنف " وأخرجه ابن أيب شيبة يف 
وهذا إسناد يف غاية الصحة من إسناد : ١٥٨ / ٢" احمللى " وقال ابن حزم يف : وكيع ذا االسناد

رجال الصحيح، وهو متصل على مذهب اجلماعة يف عدالة رجاله : الكوفيني، وقال ابن دقيق العيد
  .الصحابة، وإن جهالة أمسائهم ال تضر

  .على أصل حائط: أي" على جذم حائط : " وقوله



  ، طبقات٣٠٨: ، التاريخ البن معني٥٣١ / ٥: ، طبقات ابن سعد٣٨ / ٤: مسند أمحد* 
، ٥٧ / ٥:  اجلرح والتعديل،٢٦١، ٢٦٠ / ١: ، تاريخ الفسوي٢٤٨: ، تاريخ خليفة٩٢: خليفة

، ذيب ٢٥٠ / ٣: ، أسد الغابة٩١٣ / ٣: ، االستيعاب٨١: ، االستبصار٥٢٠ / ٣: املستدرك
 ٦: ، االصابة٢٢٣ / ٥: ، ذيب التهذيب٦٨ / ١: ، العرب٢٩ / ٣: ، تاريخ االسالم٦٨٤: الكمال

  .٧١ / ١: ، شذرات الذهب١٩٨: ، خالصة تذهيب الكمال٩١/ 
من طريق ) ٢٣٥(، ومسلم ٢٥٢، ٢٥١ / ١، والبخاري ١٨ / ١" املوطأ " لك يف أخرجه ما) ٢(

توضأ لنا وضوء : قيل له: عمرو بن حيىي املازين عن أبيه، عن عبد اهللا بن زيد بن عاصم االنصاري قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فدعا بإناء
  .فأكفأ منها على يديه، فغسلهما ثالثا

  .رجها، فمضمض واستنشق من كف واحدةمث أدخل يده فأستخ
  .ففعل ذلك ثالثا، مث أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثالثا
  .مث أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إىل املرفقني، مرتني مرتني

  .مث أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيدية وأدبر
  .مث غسل رجليه إىل الكعبني

  . صلى اهللا عليه وسلمهكذا كان وضوء رسول اهللا: مث قال
[ * ]  

)٢/٣٧٧(  

  

  ).١(أنه بدري : ذكر ابن مندة، فقط
  ).٢(بل هو أحدي : وقال أبو عمر بن عبد الرب وغريه

  ).٣(وهو الذي قتل مسيلمة بالسيف، مع رمية وحشي له حبربته 
  .وهو عم عباد بن متيم

  ).٤(إنه قتل يوم احلرة سنة ثالث وستني : قيل
  

ابن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار اخلزرجي  * نعمان حارثة بن ال- ٨١
  .النجاري

  .ابن نفع: ابن رافع، بدل: ويقال



  .عبد اهللا، وعبد الرمحن، وسودة، وعمرة، وأم كلثوم: وله من الولد
  .أبا عبد اهللا: يكىن

  شهد بدرا، واملشاهد، وال نعلم له رواية، وكان دينا خريا، برأ
  .مهبأ

  حني) ٥(يوم الصورين : رأيت جربيل من الدهر مرتني: وعنه قال
__________  

  .، وعلق عليه املصنف بقوله هذا خطأ"املستدرك " ذكره احلاكم يف ) ١(
  .٢٥٠ / ٣" أسد الغابة "  و ٣١٢ / ٢" االستيعاب ) " ٢(
  .٩٢ / ٦" االصابة " ، و ٥٢٠ / ٣" املستدرك ) " ٣(
  .٩٢ / ٦" االصابة " ، و ٥٢٠ / ٣" املستدرك " ، و ٩٢ "طبقات خليفة ) " ٤(
 / ٣: ، التاريخ الكبري٩٠: ، طبقات خليفة٤٨٧ / ٣: ، طبقات ابن سعد٤٣٣ / ٥: مسند أمحد* 

 / ١: ، االستيعاب٦٠ ٥٩: ، االستبصار٢٠٨ / ٣: ، املستدرك٢٥٦ / ٣: ، معجم الطرباين٩٣
 / ٢: ، االصابة٣١٣ / ٩: ، جممع الزوائد٢١٥ / ٢: ، تاريخ االسالم٤٢٩ / ١: ، أسد الغابة٣٠٦
١٩٠.  

  .موضع باملدينة بالبقيع: الصوران) ٥(
ومر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم بنفر من أصحابه : ٢٣٤ / ٢" سرية ابن هشام " ويف 

  .بالصورين قبل أن يصل إىل بين قريظة
[ * ]  

)٢/٣٧٨(  

  

ويوم موضع اجلنائز حني ؛ يف صورة دحية، فأمرنا بلبس السالح خرج رسول اهللا إىل بين قريظة، مر بنا 
  .رجعنا من حنني، مررت وهو يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلم أسلم

  .حارثة بن النعمان: من هذا يا حممد ؟ قال: فقال جربيل
  ).١( لرددنا عليه أما إنه من املئة الصابرة يوم حنني الذين تكفل اهللا بأرزاقهم يف اجلنة، ولو سلم: فقال

أن حارثة كف، فجعل خيطا من مصاله إىل حجرته، ووضع عنده مكتال فيه متر : وروي بإسناده منقطع
فكان إذا سلم مسكني، أعطاه منه، مث أخذ على اخليط حىت يأيت إىل باب احلجرة، فيناول ؛ وغريه 
  .املسكني

  .حنن نكفيك: فيقول أهله



  عليه وسلممسعت رسول اهللا صلى اهللا : فيقول
  ).٢" (مناولة املسكني تقي ميتة السوء : " يقول

__________  
من طريق حممد بن ) ٣٢٢٥( بدون سند، ويف الباب عند الطرباين برقم ٤٨٨ / ٣ابن سعد ) ١(

  .عمران بن أب ي ليلى، حدثين أيب عن ابن أيب ليلى، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس
" امع " ن حبان، وأبوه سئ احلفظ، ومع ذلك فقد ذكره اهليثمي يف وعمران بن حممد مل يوثقه غري اب

  .وإسناده حسن، رجاله كلهم وثقوا ويف بعضهم خالف: ، ونسبه للطرباين والبزاز، وقال٣١٤ / ٩
من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، أخربين ) ٣٢٢٦(، والطرباين ٤٣٣ / ٥وأخرج أمحد 

مررت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، عن حارثة بن النعمان قالعبد اهللا بن عامر بن ربيعة
فسلمت عليه، مث أجزت، فلما انصرفت ورجع النيب ) مكان(ومعه جربيل عليه السالم جالس يف املقاعد 

فإنه جربيل وقد رد : " نعم، قال: ؟ قلت" هل رأيت الذي كان معي : " صلى اهللا عليه وسلم قال يل
، ونسبه إىل أمحد والطرباين، ٣١٣ / ٩" امع " وإسناده صحيح، وذكره اهليثمي يف " عليك السالم 

  .ورجاله رجال الصحيح: وقال
حدثين :  من طريق إمساعيل بن أيب فديك، قال٢٥٨ / ٣، والطرباين ٤٨٨ / ٣أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .حممد بن عثمان، عن أبيه أن حارثة بن النعمان
  .وفيه من مل أعرفه: ١١٢ / ٣" ع ام" قال اهليثمي يف 

[ * ]  

)٢/٣٧٩(  

  

كانت له منازل قرب منازل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكان كلما أحدث رسول اهللا : قال الواقدي
  ).١" (لقد استحييت من حارثة، مما يتحول لنا عن منازله : " أهال حتول له حارثة عن مرتل، حىت قال

  .وبقي إىل خالفة معاوية
احملدث أبو الرجال حممد بن عبدالرمحن بن عبد اهللا بن حارثة بن النعمان االنصاري، ولد : يتهومن ذر

  ).٢(عمرة الفقيهة 
دخلت اجلنة، فسمعت قراءة، : " وهو أعين حارثة الذي يقول فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " !.حارثة : من هذا ؟ قيل: فقلت
  ).٣(وكان برا بأمه، رضي اهللا عنه " ذا كم الرب ك: " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  



  .عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، االمام الكبري) ع * ( أبو موسى االشعري- ٨٢
__________  

  .٤٨٨ / ٣ابن سعد ) ١(
  .٤٨٨ / ٣ابن سعد ) ٢(

 روى حديثها هي بنت عبدالرمحن بن سعد بن زرارة االنصاري املدنية، أكثرت عن عائشة،: وعمرة
  .الستة

، ١٦٦، و ١٥٢، ١٥١ / ٦ومن طريقه أمحد ) ٢٠١١٩" (املصنف " أخرجه عبد الرزاق يف ) ٣(
: ، وقال٣١٣ / ٩" امع " ، عن عمرة، عن عائشة، وهذا إسناد صحيح، وذكره اهليثمي يف ١٦٧

  .رواه أمحد وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح
من طريق سفيان عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، ) ٢٨٥(برقم " مسنده " وأخرجه احلميدي يف 

 إىل النسائي من ١٩٠ / ٢" االصابة " ، ووافقه الذهيب، ونسبه احلافظ يف ٢٠٨ / ٣وصححه احلاكم 
  .إسناده صحيح: طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقال

، التاريخ البن ١٦ / ٦ و ١٠٥ / ٤ و ٣٤٤ ٣٤٥ / ٢: ، طبقات ابن سعد٣٩١ / ٤: مسند أمحد* 
 / ٥:  وغريها، التاريخ الكبري١٧٨: ، تاريخ خليفة١٨٢، ١٣٢، ٦٨: ، طبقات خليفة٣٢٦: معني
   / = [ * ]١:  تاريخ الفسوي٥٩٠، ١٩٤، ١٨٢، ١٢١، ١٠٢، ٤٩: ، املعارف٢٢ ٢٣

)٢/٣٨٠(  

  

  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أبو موسى االشعري التميمي الفقيه املقرى

بريدة بن احلصيب، وأبو أمامة الباهلي، وأبو سعيد اخلدري، وأنس بن مالك، وطارق بن :  عنهحدث
  شهاب، وسعيد بن املسيب، واالسود بن يزيد، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وزيد بن وهب، وأبو عثمان
  .النهدي، وأبو عبد الرمحن النهدي، ومرة الطيب، وربعي بن حراش، وزهدم بن مضرب، وخلق سواهم

  .وهو معدود فيمن قرأ على النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أقرأ أهل البصرة، وفقههم يف الدين

  .قرأ عليه حطان بن عبد اهللا الرقاشي، وأبو رجاء العطاردي
: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ، عن أيب بردة بن أيب موسى، عن أبيه"الصحيحني " ففي 

  ).١" (يس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخال كرميا اللهم اغفر لعبد اهللا بن ق
  ).٢(وقد استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعاذا على زبيد، وعدن 



  وويل إمرة الكوفة
__________  

 / ٣: ، املستدرك١٣٨ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٨٧، ٢٨٣ / ١: ، أخبار القضاة٢٦٧ ٢٧٠= 
: ، أسد الغابة٧٩ / ٩: ، جامع االصول٤٢٢ ٥٤٣: ، تاريخ ابن عساكر٩٧٩ / ٣:  االستيعاب٤٦٤

، ٣٧: ، معرفة القراء٥٢ / ١: ، العرب٢٥٥ / ٢: ، تاريخ االسالم٧٢٤: ، ذيب الكمال٣٦٧ / ٣
 ٦: ، االصابة٢٤٩ / ٥: ، ذيب التهذيب٤٤٢ ٤٤٣ / ١: ، طبقات القراء٣٥٨ / ٩: جممع الزوائد

 ٦٢ ٦٣ / ١: ، شذرات الذهب٦٠٦ / ١٣: ، كرت العمال٢١٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٤/ 
٢٩ ٣٠ ٣٥ ٣٦ ٤٠ ٤٦ ٤٧ ٥٣.  

يف الفضائل، وانظر ) ٢٤٩٨(باب غزوة أوطاس، ومسلم :  يف املغازي٣٥ / ٨أخرجه البخاري ) ١(
  . مصورة امع العلمي بدمشق٤٤٥: ابن عساكر

 / ٨يف احلرب، و باب ما يكره من التنازع واالختالف :  يف اجلهاد١١٣ / ٦أخرجه البخاري ) ٢(
:  يف االدب٤٣٥ / ١٠باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع، و :  يف املغازي٥٠

باب أمر :  يف االحكام١٤٣ / ١٣، و "يسروا وال تعسروا " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .الوايل إذا وجه أمري بن إىل موضع أن يتطاوعا

  = [ * ]اب يف االمر بالتيسري وترك التنفري من ب: يف اجلهاد) ١٧٣٣(ومسلم 

)٢/٣٨١(  

  

  .لعمر، وإمرة البصرة
  ليايل فتح خيرب، وغزا، وجاهد مع النيب) ١(وقدم 

  .صلى اهللا عليه وسلم، ومحل عنه علما كثريا
أن أبا موسى االشعري قدم على معاوية، : حدثين أبو يوسف، حاجب معاوية: قال سعيد بن عبد العزيز

  ).٢(يف بعض الدور بدمشق، فخرج معاوية من الليل ليستمع قراءته فرتل 
  ).٣(كانت أسلمت، وماتت باملدينة ؛ أم أيب موسى هي ظبية بنت وهب : قال أبو عبيد

  .أسلم أبو موسى مبكة، وهاجر إىل احلبشة: حدثنا اهليثم بن عدي، قال: وقال ابن سعد
  .وأول مشاهده خيرب

  ).٤(ومات سنة أثنتني وأربعني 
أسلم مبكة، مث قدم مع أهل السفينتني بعد فتح خيرب بثالث، فقسم هلم النيب صلى : قال أبو أمحد احلاكم

  .اهللا عليه وسلم



  ).٥(وويل الكوفة، وامات ؛ ويل البصرة لعمر وعثمان 
__________  

لم بعث معاذا أن النيب صلى اهللا عليه وس: طرق عن شعبة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، عن جده= 
  .يسرا وال تعسرا: " وأبا موسى إىل اليمن، فقال

  .وبشرا وال تنفرا
  ".وتطاوعا وال ختتلفا 

  .يريد قدومه من احلبشة مع من كان هاجر إليها كما سيأيت قريبا) ١(
  .٤٣١: واقتسبه منه ابن عساكر) ٢٣٨" (تاريخ دمشق " أخرجه أبو زرعة يف ) ٢(
  .٤٣٤: ابن عساكر) ٣(
 قول ٣١٧ / ٧، وكونه ممن شهد خيرب فيه نظر، فقد جاء يف صحيح البخاري ١٦ / ٦بن سعد ا) ٤(

فأسهم لنا ومل يسهم : فوافقنا النيب صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح خيرب، وزاد يف رواية: أيب موسى
به، فإنه إال ملن شهدها معه، إال الصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحا! الحد غاب عن فتح خيرب منها شيئا 

  .قسم هلم معهم، وانظر اخلرب اآليت
  .٤٣٦، ٤٣٥: ذكره ابن عساكر) ٥(

[ * ]  

)٢/٣٨٢(  

  

  ).١(افتتح أصبهان زمن عمر : وقال ابن مندة
  .فأقرأهم وفقههم، وهو فتح تستر؛ بعثه عمر أمريا على البصرة : وقال العجلي

  ).٢(ومل يكن يف الصحابة أحد أحسن صوتا منه 
  ).٣(كان االشعري قصريا، أثط، خفيف اجلسم : مسعت ابن بريدة يقول: قال حسني امعلم

ليس أبو موسى من مهاجرة : حدثنا خالد بن إلياس، عن أيب بكر بن أيب جهم، قال: وأما الواقدي فقال
حىت قدم هو وأناس من ؛ احلبشة، وال حلف له يف قريش، وقد كان أسلم مبكة، ورجع إىل أرضه 

  ).٤(اهللا صلى اهللا عليه وسلم االشعريني على رسول 
  ).٥(وذكره موسى بن عقبة فيمن هاجر إىل احلبشة 

: خرجنا من اليمن يف بضع ومخسني من قومي، وحنن ثالثة إخوة: وروى أبو بردة، عن أيب موسى، قال
  .أنا، وأبورهم، وأبو عامر

  فأقبلنا حني افتتحت؛ فأخرجتنا سفينتنا إىل النجاشي، وعنده جعفر وأصحابه 



__________  
  .٤٣٦: ابن عساكر) ١(
  .٤٣٩: ابن عساكر) ٢(

  .مدينة خبوزستان: وتستر
هو اخلفيف : هو القليل شعر اللحية، وقيل: ، واالثط٤٤٦، وابن عساكر ١١٥ / ٤ابن سعد ) ٣(

  .اللحية من العارضني
  .٤٤٦: ، وابن عساكر١٠٥ / ٤ابن سعد ) ٤(
 ٤٠٠ هاجر إىل احلبشة كما سيذكره يف الصفحة الصواب أن موسى بن عقبة مل يذكره فيمن) ٥(

وكان هو سكن : ١٩٤ / ٦" االصابة " ، وقال ابن حجر يف ٤٤٧، ٤٤٦: وكذلك هو يف ابن عساكر
بل رجع إىل بالد قومه، ومل يهاجر : الرملة، وحالف سعيد بن العاص، مث أسلم، وهاجر إىل احلبشة، وقيل

   عقبة وابن إسحاق والواقدي ملإىل احلبشة، هذا قول االكثر فإن موسى بن
  .يذكروه يف مهاجرة احلبشه

[ * ]  

)٢/٣٨٣(  

  

" هاجرمت إىل النجاشي، وهاجرمت إيل : لكم اهلجرة مرتني: " خيرب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
)١.(  

  .أبورهم، وأبو بردة، أنا أصغرهم: أنا، وأخواي: ويف رواية
قال رسول اهللا صلى اهللا : ا حيىي بن أيوب، عن محيد، عن أنس، قالحدثن: حدثنا حيىي بن إسحاق: أمحد

فلما دنوا جعلوا ؛ فقدم االشعريون " يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا لالسالم منكم : " عليه وسلم
حممدا وحزبه فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا أول من أحديث املصافحة * غدا نلقى االحبة : يرجتزون

)٢.(  
) * [ فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه: * (ملا نزلت: عن مساك، عن عياض االشعري، قالشعبة، 
   ].٥٧: املائدة

  ).٣" (هم قومك يا أبا موسى، وأومأ إليه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .صححه احلاكم

 اهللا بن إدريس، عن ، وعبد)ح(أن لعياص بن عمرو صحبة، ولكن رواه مجاعة عن شعبة أيضا : واالظهر
  .أبيه، كالمها عن مساك، عن عياض، عن أيب موسى



ملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حنني، بعث أبا عامر : بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى قال
  االشعري على جيش أوطاس، فلقي دريد بن

__________  
 و ٣٩٥ / ٤وأمحد ) ٢٥٠٢(مسلم ، و٣٧٢، ٣٧١ / ٧، والبخاري ١٠٦ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(

٤١٢.  
 ١٠٥ / ٣، وأخرجه أمحد ٤٥٦: ، وابن عساكر٢٢٣ و ١٥٥ / ٣إسناده صحيح، أخرجه أمحد ) ٢(

  . من طرق عن محيد، عن أنس١٠٦ / ٤، وابن سعد ٢٦٢ و ٢٥١ و ١٨٢و 
 ، ووافقه الذهيب، وهو يف٣١٣ / ٢، وصححه احلاكم ١٠٧ / ٤رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد ) ٣(

  .٤٥٧، ٤٥٦: تاريخ ابن عساكر
[ * ]  

)٢/٣٨٤(  

  

  ).١(فرمى رجل أبا عامر يف ركبته بسهم، فأثبته ؛ الصمة، فقتل دريد، وهزم اله أصحابه 
  .يا عم، من رماك ؟ فأشار إليه: فقلت

  .فقصدت له، فلحقته، فلما رآين، وىل ذاهبا
فكف، فالتقيت أنا وهو، فاختلفنا : أال تستحي ؟ ألست عربيا ؟ أال تثبت ؟ قال: فجعلت أقول له
  .ضربتني، فقتلته

  .قد قتل اهللا صاحبك: مث رجعت إىل أيب عامر، فقلت
  .فانزع هذا السهم: قال

  .فرتعته، فرتامنه املاء
  .يستغفر يل: يا ابن أخي، انطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأقره مين السالم، وقل له: فقال

  . الناس، فمكث يسريا، مث ماتواستخلفين أبو عامر على
اللهم اغفر لعبيد أيب : " فلما قدمنا، وأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم، توضأ، مث رفع يديه، مث قال

  .، حىت رأيت بياض إبطيه"عامر 
اللهم اغفر : " ويل يا رسول اهللا ؟ فقال: فقلت" اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثري من خلقك : " مث قال

  ).٢" ( بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخال كرميا لعبد اهللا
: ، فأتى أعرايب فقال)٣(كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلعرانة : وبه، عن أيب موسى، قال

  ".أبشر : " أال تنجز يل ما وعدتين ؟ قال



  .قد أكثرت من البشرى: قال
قبلنا يا رسول : فقاال"  قد رد البشرى فاقبال أنتما إن هذا: " فأقبل رسول اهللا علي وعلى بالل، فقال

  .اهللا
  فدعا بقدح، فغسل يديه

__________  
  .إىل هنا، سقط من املطبوع" بريد " من قوله ) ١(
 من طريق أيب يعلى، عن أيب كريب، عن أيب أسامة ذا االسناد، ٤٦٢: أخرجه ابن عساكر) ٢(

  يف) ٢٤٩٨(زوة أوطاس، ومسلم باب غ:  يف املغازي٣٤ / ٨وأخرجه البخاري 
  .فضائل الصحابة، كالمها من طريق أيب كريب حممد بن العالء، عن أيب أسامة ذا االسناد

  .واد يف ديار هوازن، وهو غري وادي حنني: وأوطاس
  .بني مكة والطائف، وهي إىل مكة أقرب: اجلعرانة) ٣(

  .ية عشر ميالمثان: بينها وبني مكة بريد، وقال الباجي: وقال الفاكهي
   [ * ]٢٥ / ٢سري 

)٢/٣٨٥(  

  

  .٤٦٧، ٤٦٦: ، وابن عساكر)٢٤٩٧(، ومسلم ٣٧ / ٨أخرجه البخاري ) ١(
  .٣٥٩، ٣٥٨ / ٩" جممع الزوائد " ، وانظر ٤٧٠، ٤٦٩: وابن عساكر) ٧٩٣(أخرجه مسلم ) ٢(
   [ * ]٣٤٩/  ٥ من طريق أيب نعيم ذا االسناد، وأخرجه أمحد ٤٧٣، ٤٧٢أخرجه ابن عساكر ) ٣(

)٢/٣٨٦(  

  

  .رواه حسني بن واقد، عن ابن بريدة، خمتصرا
لقد أعطي أبو موسى مزمارا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وروى أبو سلمة، عن أيب هريرة

  ).١" (من مزامري آل داود 
 عليه وسلم وعائة أن النيب صلى اهللا: حدثنا سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، عن أيب موسى: خالد بن نافع

لو : فقال؛ مرا به، وهو يقرأ يف بيته، فاستمعا لقراءته، فلما أصبح، أخربه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ).٢(أعلم مبكانك حلربته لك حتبريا 

  .خالد، ضعف



__________  
  .من طريق عثمان بن عمر، عن مالك، عن ابن بريدة، عن أبيه، وإسناده صحيح

 من طريق عثمان بن عمرو الضيب، عن عمرو بن مرزوق، ٣٧ / ٥" شرح السنة " وأورده البغوي يف 
  .عن مالك بن مغول، عن عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه

، وابن ٥٢ / ٣والنسائي ) ٣٤٧١(، والترمذي ٣٦٠ / ٥وأمحد ) ١٤٩٣(وأخرجه خمتصرا أبو داود 
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رجال) ٣٨٧٥(ماجه 
اللهم إين أسألك أين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت االحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد، ومل : يقول

" لقد سألت اهللا باالسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب : " يكن له كفوا أحد، فقال
  .، وأقره الذهيب٥٠٤ / ١واحلاكم ) ٢٣٨٣(وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان 

من طريق يزيد بن ) ١٣٤١(، وابن ماجه ٤٥٠ / ٢، وأمحد ١٠٧ / ٤ أخرجه ابن سعد صحيح،) ١(
، وابن ٣٦٩ / ٢، وأمحد ١٨٠ / ٢هارون، عن حممد بن عمرو ذا االسناد، وأخرجه النسائي 

  .، من طريقني، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة٤٧٨: عساكر
، عن شريح بن يونس ذا االسناد، وذكره اهليثمي ، من طريق أيب يعلى٤٧٧: أخرجه ابن عساكر) ٢(

رواه الطرباين ورجاله على شرط الصحيح غري خالد بن نافع : ، وقال٣٦٠، ٣٥٩ / ٩" امع " يف 
  .االشعري، ووثقه ابن حبان، وضعفه مجاعة

 من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن حمرز بن هشام ٤٦٦ / ٣" املستدرك " وأخرجه احلاكم يف 
  .بينما هنا أعله خبالد كما ترى: الكويف، عن خالد بن نافع به، وصححه، ووافقه الذهيب املؤلف

  .التحسني: والتحبري
[ * ]  

)٢/٣٨٧(  

  

أن أبا موسى قرأ ليلة، فقمن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم : محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس
  .يستمعن لقراءته

  .فلما أصبح، أخرب بذلك
  ).١(و علمت، حلربت حتبريا، ولشوقت تشويقا ل: فقال

أتينا عليا، فسألناه عن أصحاب حممد صلى اهللا : االعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب البختري، قال
  .عليه وسلم

  .عن ابن مسعود: عن أيهم تسألوين ؟ قلنا: قال



  .علم القرآن والسنة، مث انتهى، وكفى به علما: قال
  . يف العلم صبغة، مث خرج منهصبغ: أبو موسى ؟ قال: قلنا
  .أعلم أصحاب حممد باملنافقني: حذيفة ؟ قال: قلنا
  .حبر ال يدرك قعره، وهو منا أهل البيت؛ أدرك العلم االول، والعلم اآلخر : سلمان ؟ قال: قالوا
  أبو: قالوا

  .وعى علما عجز عنه: ذر ؟ قال
  .فسئل عن نفسه

  ).٢(يت كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ابتد: قال
  ).٣(مل أر بالكوفة أعلم من علي وأيب موسى : مسع االسود بن يزيد، قال: أبو إسحاق

عمر، وعلي، وابن مسعود، وأيب، وزيد، وأيب موسى : كان القضاء يف الصحابة إىل ستة: وقال مسروق
)٤.(  

__________  
 بن مسلم كالمها  من طريق يزيد بن هارون، وعفان١٠٨ / ٤إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد ) ١(

  .٤٨١": تاريخ ابن عساكر " عن محاد به، وهو يف 
 من طريق عمر بن حفص بن غياث، عن ٥٤٠ / ٢" تارخيه " رجاله ثقات، أخرجه الفسوي يف ) ٢(

  .أبيه، عن االعمش ذا االسناد
  .٤٩٩: ابن عساكر) ٣(
 أيب عمر، عن سفيان بن من طريق حممد بن) ١٩٢٢(رقم " تاريخ دمشق " أخرجه أبو زرعة يف ) ٤(

  .عيينة، عن مطرف، عن الشعيب، عن مسروق
  .٥٠٠": تاريخ ابن عساكر " وهذا سند صحيح، وهو يف 

[ * ]  

)٢/٣٨٨(  

  

عمر، وعبد اهللا، وزيد، يشبه علمهم بعضه بعضا، وكان علي، : يؤخذ العلم عن ستة: وقال الشعيب
  ).١(هم من بعض وأيب، وأبو موسى يشبه علمهم بعضه بعضا، يقتبس بعض

  ).٢(عمر، وعلي، وزيد، وأبو موسى : قضاة االمة: وقال داود، عن الشعيب
مل يكن يفىت يف املسجد زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أسامة بن زيد، عن صفوان بن سليم، قال

  ).٣(عمر، وعلي، ومعاذ، وأيب موسى : غري هؤالء



د وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكانت كتابيت مثل العقاب إين تعلمت املعجم بع: قال: قال أبو بردة
)٤.(  

بالشام أربعون رجال، ما منهم رجل كان يلي أمر االمة إال أجزأه، فأرسل : أيوب، عن حممد، قال عمر
  .إليهم

  .فجاء رهط، فيهم أبو موسى
  .إين أرسلك إىل قوم عسكر الشيطان بني أظهرهم: قال
  .فال ترسلين: قال
  .ن ا جهادا ورباطاإ: قال

  ).٥(فأرسله إىل البصرة 
  .ما قدمها راكب خري الهلها من أيب موسى: قال احلسن البصري

  .كان أبو موسى إذا صلى الصبح، استقبل الصفوف رجال رجال يقرئهم: قال ابن شوذب
  ودخل البصرة على مجل أورق، وعليه خرج ملا

__________  
  .٥٠١: ابن عساكر) ١(
  .٥٠١: رابن عساك) ٢(
  .٥٠٢: ابن عساكر) ٣(
  .٥٠٢: ابن عساكر) ٤(
 من طريق عارم، عن محاد بن زيد ذا االسناد، وأخرجه ١٠٩ / ٤رجاله ثقات، وهو يف ابن سعد ) ٥(

  .٥٠٣: ابن عساكر عن ابن سعد
[ * ]  

)٢/٣٨٩(  

  

  ).١(عزل 
تركته يعلم الناس : لتكيف تركت االشعري ؟ ق: بعثين االشعري إىل عمر، فقال يل: قتادة، عن أنس

  .القرآن
  ).٢(وال تسمعها إياه ! أما إنه كيس : فقال

  ).٣(خذ كما أخذنا : كتبت عن أيب أحاديث، ففطن يب، فمحاها، وقال: قال أبو بردة
بلغ أبا موسى أن ناسا مينعهم من اجلمعة أن ليس هلم ثياب، فخرج على : أبو هالل، عن قتادة، قال



  ).٤(النسا يف عباءة 
  ).٥(استخلف عثمان، فرتع أبا موسى عن البصرة، وأمر عليها عبد اهللا بن عامر بن كريز : ل الزهريقا

ويل أبو موسى البصرة سنة سبع عشرة بعد املغرية، فلما افتتح االهواز استخلف عمران بن : قال خليفة
  ).٦(حصني بالبصرة 

  .مئة ألفافتتحها صلحا فوظف عليها عمر عشرة آالف ألف، وأربع : ويقال
__________  

  .٥٠٤: ابن عساكر) ١(
 من طريق محاد بن أسامة، ووهب بن جرير، كالمها عن ١٠٨ / ٤رجاله ثقات، أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .هشام الدستوائي عن قتادة، عن أنس
  .٥٠٦ ٥٠٧": تاريخ ابن عساكر " وهو يف 

  .٥١٢: ابن عساكر) ٣(
  .٥١٢: ، وابن عساكر١١٣، ١١٢ / ٤ابن سعد ) ٤(
  .٥٢٢ و ٥١٣: ابن عساكر) ٥(
  .٥١٤، ٥١٣: ، واقتبسه منه ابن عساكر١٣٦، ١٣٥": تاريخ خليفة ) " ٦(

[ * ]  

)٢/٣٩٠(  

  

  ).١(يف سنة مثان عشرة، افتتح أبو موسى الرها ومسيساط وما واالها عنوة : وقيل
، فبعث به أبو أن اهلرمزان نزل على حكم عمر من تستر: حدثنا أنس: حدثنا محيد: زهري بن معاوية

  .فقدمت به؛ موسى معي إىل أمري املؤمنني 
  .تكلم، ال بأس عليك: فقال له عمر

  ).٢(فاستحياه مث أسلم، وفرض له 
  سار أبو موسى من اوند، ففتح أصبهان سنة ثالث: قال ابن إسحاق

  ).٣(وعشرين 
 وأقروا االشعري أربع أال يقر يل عامل أكثر من سنة،: كتب عمر يف وصيته: جمالد، عن الشعيب قال

  ).٤(سنني 
  ).٥(ما خرج حني نزع عن البصرة إال بست مئة درهم : مسعن أيب يقسم: محيد بن هالل، عن أيب بردة

  .كان عمر إذا جلس عنده أبو موسى، رمبا قال له، ذكرنا يا أبا موسى: الزهري، عن أيب سلمة



  ).٦(فيقرأ 
__________  

  .٥١٤:  عساكر، وابن١٣٩": تاريخ خليفة ) " ١(
  .٥١٥: ابن عساكر) ٢(

  .استبقاه، ومل يقتله: واستحياه
  ) *.ويستحيون نساءكم: * (قال تعاىل

  .٥١٧: ابن عساكر) ٣(
  .٥٢٢: ابن عساكر) ٤(
  .٥٢٣: ابن عساكر) ٥(
  . من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، عن أيب سلمة١٠٩ / ٤ابن سعد ) ٦(

 طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أيب سلمة، ورجاله  من٥٢٦: وهو يف ابن عساكر
  .ثقات
[ * ]  

)٢/٣٩١(  

  

  ).١(فيقرأ، ويتالحن : ويف رواية تفرد ا رشدين بن سعد
أصلح : قدمنا البصرة مع أيب موسى، فقام من الليل يتهجد، فلما أصبح، قيل له: وقال ثابت، عن أنس

لو علمت لزينت كتاب اهللا : فقال! قرابتك وهم يستمعون لقراءتك لو رأيت إىل نسوتك و! اهللا االمري 
  ).٢(بصويت، وحلربته حتبريا 
؛ ما مسعت مزمارا وال طنبورا وال صنجا أحسن من صوت أيب موسى االشعري : قال أبو عثمان النهدي

  ).٣(إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة، من حسن صوته 
غزونا يف : أيب عيينة، عن لقيط، عن أيب بردة، عن أيب موسى، قالهشام بن حسان، عن واصل موىل 

  .يا أهل السفينة، قفوا أخربكم: حىت إذا كنا يف جلة البحر، مسعنا مناديا ينادي؛ البحر، فسرنا 
  .فقمت، فنظرت ميينا ومشاال، فلم أر شيئا

  .حىت نادى سبع مرار
  .قفأال ترى يف أي مكان حنن، إنا ال نستطيع أن ن: فقلت
إنه من عطش نفسه هللا يف يوم حار، كان حقا على اهللا أن : أال أخربك بقضاء قضى اهللا على نفسه: فقال

  .يرويه يوم القيامة



  وكان أبو موسى ال تكاد تلقاه يف يوم حار إال: قال
__________  

  .، ورشدين بن سعد ضعيف٥٢٦": تاريخ ابن عساكر " التطريب، وهو يف : التالحن) ١(
 من طريق عفان عن محاد ذا االسناد، ٣٤٥، ٣٤٤ / ٢ناده صحيح، أخرجه ابن سعد إس) ٢(

  .، من طريق علي بن اجلعد، عن ايب معاوية، عن ثابت، عن أنس٥٢٧، ٥٢٦: وأخرجه ابن عساكر
  . من طريق االمام أمحد، عن املعتمر، عن أبيه، عن أيب عثمان٥٢٧: ابن عساكر) ٣(

[ * ]  

)٢/٣٩٢(  

  

  ).١(صائما 
  .حدثنا محاد بن سلمة، عن واصل": الزهد " ورواه ابن املبارك يف 

خرجنا مع أيب موسى يف غزاة، فجننا الليل يف بستان : االعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، قال
  فقام أبو موسى يصلي، وقرأ؛ خرب 

ت السالم حتب اهللا م، أنت املؤمن حتب املؤمن، وأنت املهيمن حتب املهيمن، وأن: قراءة حسنة، وقال
  ).٢(السالم 

لو : اجتهد االشعري قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: وروى صاحل بن موسى الطلحي، عن أبيه، قال
؛ إن اخليل إذا أرسلت فقاربت رأس جمراها، أخرجت مجيع ما عندها : أمسكت ورفقت بنفسك ؟ قال

  ).٣(والذي بقي من أجلي أقل من ذلك 
  ).٤(أن أبا موسى كان له سراويل يلبسه خمافة أن يتكشف :  عن أنسمحاد بن سلمة، عن ثابت،
  كنا مع حذيفة جلوسا، فدخل عبد اهللا: االعمش، عن شقيق، قال

__________  
 من طرق، عن أيب العباس حممد بن يعقوب عن بكار ابن قتيبة، ٥٣٢، ٥٣١: أخرجه ابن عساكر) ١(

د، ورجاله ثقات خال لقيط وهو أبو املغرية فإنه ال عن روح بن عبادة عن هشام بن حسان ذا االسنا
  .١٧٧ / ٧" اجلرح والتعديل " يعرف جبرح وال تعديل، ومل يرو عنه غري واصل موىل أيب عيينة كما يف 

، من طريق محاد بن حيىي، عن عبد اهللا بن املؤمل، عن ٤٦٧ / ٣" املستدرك " وأخرجه احلاكم يف 
  .لى اهللا عليه وسلم استعمل أبا موسى على سرية البحرعطاء، عن ابن عباس، أن النيب ص

  .ابن املؤمل ضعيف: صحيح االسناد، وتعقبه الذهيب بقوله: وقال
  .٥٣٣، ٥٣٢: ابن عساكر) ٢(



  .٥٣٤: ابن عساكر) ٣(
  .٥٣٦، ٥٣٥: ابن عساكر) ٤(

[ * ]  

)٢/٣٩٣(  

  

ا ودال ومستا برسول اهللا صلى اهللا إن أشبه الناس هدي: أحدمها منافق، مث قال: وأبو موسى املسجد فقال
  ).١(عليه وسلم عبد اهللا 

  ما أدري ما وجه هذا القول، مسعه عبد اهللا بن منري منه، مث: قلت
  ).٢(حدثناهم، بغضب أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، فاختذوه دينا : يقول االعمش

  ).٣(كان االعمش به ديانة من خشيته : قال عبداله بن إدريس
  .ي االعمش بيسري تشيع فما أدريرم: قلت

وال رب أن غالة الشيعة يبغضون أبا موسى رضي اهللا عنه، لكونه ما قاتل مع علي، مث ملا حكمه علي 
  .فما انتظم من ذلك حال؛ على نفسه، عزله، وعزل معاوية، وأشار بابن عمر 

صني، عن عكرمة، عن حدثنا عيسى بن علقمة، عن داود بن احل: أخربنا حممد بن عمر: قال ابن سعد
  قلت لعلي يوم: ابن عباس

__________  
 من طريق حممد بن عبد اهللا بن منري، حدثين ٧٧١ / ٢" تارخيه " وأخرجه الفسوي يف : رجاله ثقات) ١(

  .٥٣٨: أيب، عن االعمش، عن شقيق، واقتبسه ابن عساكر
يب اجلليل الذي استعمله النيب فإن صح هذا عن حذيفة وال إخاله يصح، فإنه قد أخطأ يف حق هذا الصحا

صلى اهللا عليه وسلم هو ومعاذا على اليمن، وويل للخليفتني عمر وعثمان، وشهد له فضالء الصحابة 
بوفور عقله، واستقامة سريته، وورعه وفضله، على أن قول االعمش الذي سيورده املصنف يفهم منه أن 

االنسان كالما ال يعتقد أحقيته إذا روجع، حني حذيفة إمنا قال ذلك يف حالة الغضب اليت يقول فيها 
  .يسكت عنه الغضب، وال يتعلق مبا يقال يف مثل هذه احلالة إال الذين يف قلوم مرض

مسعت : عن عبد اهللا بن منري قال" تارخيه " فغضب وهو حتريف، أخرجه الفسوي يف : يف االصل) ٢(
  .٥٣٨: واقتبسه ابن عساكر:..االعمش يقول

  .٥٣٩: ساكرابن ع) ٣(
[ * ]  

)٢/٣٩٤(  



  

  ).١(فإن معه رجال، حذرا مرسا قارحا ؛ ال حتكم االشعري : احلكمني
  .إىل جنبه، فال حيل عقدة إال عقدا، وال يعقد عقدة إال حللتها) ٢(فلزين 

  .يا ابن عباس، ما أصنع ؟ إمنا أوتى من أصحايب، قد شعفت نيتهم، وكلوا: قال
  .فيها مضريان أبدا، حىت يكون أخذمها ميانال يكون : هذا االشعث يقول

  ).٣(فعذرته، وعرفت أنه مضطهد : قال ابن عباس
  .حكم ابن عباس، فإنه رجل جمرب: فقال األحنف لعلي؛ حكم معاوية عمرا : وعن عكرمة، قال

  .أفعل: قال
  .حىت يكون منا رجل: فأبت اليمانية، وقالوا

وهو ؛ با موسى، لقد عرفت رأيه فينا، فواهللا ما نصرنا عالم حتكم أ: فجاء ابن عباس إىل علي، فقال
فإذا أبيت أن جتعلين مع ! فتدخله اآلن يف معاقد أمرنا، مع أنه ليس بصاحب ذلك ؛ يرجو ما حنن فيه 

  .فإنه جمرب من العرب، وهو قرن لعمرو؛ عمرو، فاجعل االحنف بن قيس 
  .نعم: فقال

  .فأبت اليمانية ايضا
  ).٤(وسى فلما غلب، جعل أبا م
  يا أبا موسى، احكم ولو على حز: قال علي: قال أبو صاحل السمان

__________  
الذي استتم اخلامسة، ودخل يف : الشديد الذي مارس االمور وجرا، والقارح من اخليل: املرس) ١(

  .السادسة، ونبت نابه، وليس بعد القروح نبات سن وال سقوط سن، يشبه به الرجل ارب
  .ألزمين إياه: أي: إىل جنبهلزين ) ٢(
  .إسناده ضعيف لضعف حممد بن عمر هو الواقدي) ٣(

  .٥٤٠: واقتبسه منه ابن عساكر" الطبقات " وهو يف 
والواقدي ..أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي، عن علي بن عمرو بن عطاء، عن أبيه، عن عكرمة) ٤(

  . من طريقه٥٤٠، ٥٣٩: متروك، وأخرجه ابن عساكر
[ * ]  

)٢/٣٩٥(  

  



  ).١(عنقي 
: أن معاوية كتب إليه: حدثنا سليمان بن املغرية البكري، عن أيب بردة، عن أيب موسى: زيد بن احلباب

فإن عمرو بن العاص قد بايعين على ما أريد، وأقسم باهللا، لئن بايعتين عل يالذي بايعين، : أما عبد
وال يغلق دونك باب، وال تقضى دونك ؛ الستعملن أحد ابنيك على الكوفة، واآلخر على البصرة 

  .حاجة
  .وقد كتبت إليك خبطي، فاكتب إيل خبط يدك

فإنك كتبت إيل يف جسيم أمر االمة، فماذا أقول لريب إذا قدمت عليه، ليس يل فيما : أما بعد: فكتب إليه
  .عرضت من حاجة، والسالم عليك

  ).٢(ا، وال كانت يل حاجة إال قضيت فلما ويل معاوية أتيته، فما أغلق دوين باب: قال أبو بردة
قد كان أبو موسى صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا، ممن مجع العلم والعمل واجلهاد وسالمة : قلت

  .الصدر، مل تغريه االمارة، وال اغتر بالدنيا
 بن أخربنا عمر: حيىي بن أيب منصور، وعبد الرمحن بن حممد كتابة، قاال: ومن عواليه أخربنا الفقيهان

حدثنا إبراهيم : أخربنا أبو بكر الشافعي: أخربنا حممد بن حممد بن غيالن: أخربنا هبة اهللا بن حممد: حممد
  بن عبد

__________  
 من طريق الفضل بن غسان الغاليب، عن حيىي بن معني، عن ابن منري، عن ٥٤١: ابن عساكر) ١(

 من طريق احلسني بن علي ٥٤٢، ٥٤١: أخرجه ابن عساكر) ٢..(االعمش، عن أيب صاحل السمان
 من ١١٢، ١١١ / ٤الكسائي، اهلمداين، عن حيىي بن سليمان احلنفي ذا االسناد، وأخرجه ابن سعد 

طريق عفان بن مسلم، وعمرو بن عاصم الكاليب، ويعقوب بن إسحاق احلضرمي، ثالثتهم عن سليمان 
  .حوهذا سند صحي..بن املغرية، عن محيد بن هالل، عن أيب بردة

[ * ]  

)٢/٣٩٦(  

  

حدثنا حممد بن مسلمة، واللفظ : وبه إىل الشافعي) ح(اهللا البصري، حدثنا االنصاري، حدثنا سليمان، 
حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سليمان التيمي، عن أيب عثمان النهدي، عن أيب موسى االشعري، : له

فإذا صعد الرجل ؛ صعدون ثنية أو عقبة كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، وكان القوم ي: قال
بأعلى صوته ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلته : ال إله إال اهللا، واهللا أكرب أحسبه قال: قال

  ".أيها الناس، إنكم ال تنادون أصم وال غائبا : " يعترضها يف اجلبل، فقال



بلى يا رسول : ؟ قلت" كلمة من كنوز اجلنة يا عبد اهللا بن قيس أو يا أبا موسى أال أدلك على : مث قال
  .اهللا
  ).١" (ال حول وال قوة إال باهللا : قل: " قال

  .قد مر أن أبا موسى تويف سنة اثنتني وأربعني
  .ثالث وأربعني) ٢(سنة : تويف سنة اثنتني وقيل: وقال أبو أمحد احلاكم

  .تويف سنة أربع وأربعني): ٣(حملرر وقال أبو نعيم، وأبو بكر بن أيب شيبة، وابن منري، وقعنب بن ا
  .مات سنة اثنتني ومخسني: وأما الواقدي، فقال

  .سنة ثالث ومخسني، بعد املغرية: وقال املدائين
__________  

 من طريق أيب بكر الشافعي، عن حممد بن ٤٢٩": تاريخ ابن عساكر " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(
  .مسلمة ذا االسناد

 / ١١ يف املغازي و ٣٦٣ / ٧البخاري : يب عثمان النهدي، عن أيب موسىوأخرجه من طرق عن أ
 ٤يف الذكر والدعاء، وأمحد ) ٢٧٠٤( يف القدر، ومسلم ٤٣٨، ٤٣٧ يف الدعوات، و ١٨٠ و ١٥٩

، والترمذي )١٥٢٧(و ) ١٥٢٦(، وأبو داود ٤١٩ و ٤١٨، ٤١٧ و ٤٠٧ و ٤٠٣ و ٤٠٢/ 
  ).٣٨٢٤(وابن ماجه ) ٣٣٧٤(
  .اثنتني" طبوع سقط من امل) ٢(

  ".سنة : وقيل
  ".سقط من املطبوع بن احملرر ) ٣(

[ * ]  

)٢/٣٩٧(  

  

  .تويف أبو موسى يف ذي احلجة سنة أربع وأربعني، على الصحيح: وقد ذكرت يف طبقات القراء
  .أن أبا موسى كان حلو الصوت: حدثنا محاد، عن ثابت، عن أنس: أخربنا يزيد، وعفان، قاال: ابن سعد

  .يلة يصلي، فسمع أزواج انيب صلى اهللا عليه وسلم، فقمن يستمعنفقام ل
  .إن النساء مسعنك: فلما أصبح، قيل له

  ).١(لو علمت حلربتكن حتبريا، ولشوقتكن تشويقا : قال
  .ذكرنا يا أبا موسى: كان عمر إذا رأى أبا موسى، قال: قال أبو سلمة بن عبدالرمحن

  ).٢(فيقرأ عنده 



  .شوقنا إىل ربنا: قال عمر اليب موسى: ، عن أيب نضرةشعبة، عن ايب مسلمة
  .فقرأ

  .الصالة: فقالوا
خرج أبو : حدثتين أمي، قالت: روى محيد بن هالل، عن أيب بردة، قال) ! ٣(أو لسنا يف صالة : فقال

  ).٤(موسى حني نزع عن البصرة، ما معه إال ست مئة درهم عطاء لعياله 
ما كنا نشبه كالم أيب موسى إال باجلزار الذي ما خيطئ : بيد، قالروى الزبري بن اخلريت، عن أيب ل

  ).٥(املفصل 
__________  

  .٤٨١: ، واقتبسه ابن عساكر١٠٨ / ٤" الطبقات " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(
  .٥٢٦: ، وابن عساكر١٠٩ / ٤ابن سعد ) ٢(
  .سناد عن عمرو بن اهليثم ذا اال١٠٩ / ٤إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .١١١ / ٤ابن سعد ) ٤(
  ، واخلريت حترف يف٥٠٢: ، وابن عساكر١١١ / ٤إسناده صحيح وهو يف ابن سعد ) ٥(

  .وأبو لبيد امسه ملازة بن زبار" احلريث : " املطبوع إىل
[ * ]  

)٢/٣٩٨(  

  

 أن أبا موسى أتى معاوية، وهو بالنخيلة، وعليه عمامة سوداء وجبة سوداء، ومعه عصا: عن بعضهم
  ).١(سوداء 

  ).٢(كان أبو موسى إذا نام، لبس تبانا، خمافة أن تنكشف عورته : ثابت، عن أنس قال
الن ميتلئ منخري من ريح جيفة أحب : قال أبو موسى: منصور بن املعتمر، عن أيب عمرو الشيباين، قال

  ).٣(إيل من أن ميتلئ من ريح امرأة 
قدم أبو موسى االشعري : رمحن ابن موىل أم برثن، قالابن أيب عروبة، عن قتادة، عن قزعة، عن عبدال

اختذمت حلق الذهب، فقال أبو : وزياد على عمر رضي اهللا عنه، فرأى يف يد زياد خامتا من ذهب، فقال
  .أما أنا فخامتي من حديد: موسى

  ).٤(ذاك أننت، أو أخبث، من كان متختما فليتختم خبامت من فضة : فقا عمر
  . أبو موسى أثط قصريا خفيف اللحمكان: قال ابن بريدة
  ).٥(رضي اهللا عنه 



  .وله يف مسند بقي ثالث مئة وستون حديثا
  تسعة وأربعون حديثا، وتفرد البخاري بأربعة" الصحيحني " وقع له يف 

__________  
  .موضع قرب الكوفة على مست الشام: ، والنخلية١١٣ / ٤ابن سعد ) ١(
  .١١١ / ٤ابن سعد ) ٢(

  ".ثيابا " كلمة تبانا فيه ويف املطبوع إىل وقد حترفت 
" هو سعيد بن إياس، ثقة خمضرم أخرج حديثه الستة، وهو يف : أبو عمرو الشيباين: رجاله ثقات) ٣(

  .١١٤ / ٤" الطبقات 
   ورجاله ثقات، عبدالرمحن بن موىل أم برثن هو ابن آدم من رجال١١٤ / ٤ابن سعد ) ٤(

  .التهذيب، أخرج حديثه مسلم
  .١١٥ / ٤ابن سعد ) ٥(

[ * ]  

)٢/٣٩٩(  

  

  .أحاديث، ومسلم خبمسة عشر حديثا
  .وكان إماما ربانيا

  .جود ترمجته ابن سعد وابن عساكر
  .قدم أبو موسى مكة وحالف أبا أحيحة االموي: قال الواقدي وغريه

  ).١(وأسلم مبكة، وهاجر إىل احلبشة 
مرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ننطلق مع وقال أبو إسحاق السبيعي، عن أيب بردة، عن أبيه أ

  ).٢(جعفر إىل أرض النجاشي، فبعثت ريش عمرا وعمارة بن الوليد، ومجعوا له هدية 
  .ومل يذكره ابن عقبة، وابن إسحاق، وأبو معشر، فمن هاجر إىل احلبشة

 نبينا صلى اهللا عليه وسلم لو رأيتنا وحنن خنرج مع: قتادة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، قال يل أيب
  ).٣(إذا أصابتنا السماء، لوجدت مناريح الضأن، من لباسنا الصوف 

خرج أبوك حني نزع عن البصرة، وما معه : حدثتين أمي، قالت: قال محيد بن هالل، عن أيب بردة، قال
  ).٤(إال ست مئة درهم، عطاء عياله 

__________  
  .١٠٥ / ٤ابن سعد ) ١(



  . ورجاله ثقات١٠٥/  ٤ابن سعد ) ٢(
 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد ذا ١٠٨ / ٤" الطبقات " إسنادح صحيح، وهو يف ) ٣(

  ، وأمحد)٣٥٦٢(وابن ماجه ) ٢٤٧٩(والترمذي ) ٤٠٣٣(االسناد، وأخرجه أبو داود 
الصوف، أنه كان ثيام : هذا حديث صحيح، ومعناه:  من طرق عن قتادة به، وقال الترمذي٤١٩ / ٤

  .فإذا اصام املطر جيئ من ثيام ريح الضأن
  .٣٩٨، وقد تقدم يف الصفحة ١١١ / ٤ابن سعد ) ٤(

[ * ]  

)٢/٤٠٠(  

  

دخلت على معاوية حني أصابته قرحته، : سليمان بن املغرية، عن محيد بن هالل، عن أيب بردة، قال
  .ليس عليك بأس: حته فقلتقر: يعين) ١(هلم يا ابن أخي، فنظرت، فإذا هو قد سربت : فقال

فإن أباه كان أخا يل، أو خليال، غري أين ؛ إن وليت، فاستوص ذا : إذ دخل ابنه يزيد، فقال له معاوية
  ).٢(قد رأيت يف القتال ما مل ير 

  ).٣(احفظ كما حفظت : اثتين بكل شئ كتبته، فمحاه، مث قال: قال أيب: وقال أبو بردة
وكان أحدمها يبتغي الدنيا، واآلخر ؛ أبا موسى، وعمرا : ن احلكمانكا: ابن عون، عن احلسن، قال

  ).٤(يبتغي اآلخرة 
إين الغتسل يف البيت املظلم، فأحىن ظهري : أن أبا موسى قال: محاد بن سلمة، عن قتادة، عن أيب جملز

  ).٥(حياء من ريب 
ذا الباب، وعليه مقطع، رأيت أبا موسى داخال من ه: زهري بن معاوية، عن عبدامللك بن عمري، قال

  ).٦(ومطرف حريي 
__________  

  .نظر مقداره وقاسه ليغرف غوره: مصدر سرب اجلرح يسربه ويسربه سربا: السرب) ١(
  . من طريقني، عن سليمان بن املغرية ذا االسناد١١٢ / ٤رجاله ثقات وأخرجه ابن سعد ) ٢(
  .٥١١ : وابن عساكر١١٢ / ٤رجاله ثقات وهو يف ابن سعد ) ٣(
   من طريق معاذ بن معاذ ذا االسناد، وابن١١٣ / ٤" الطبقات " رجاله ثقات، وهو يف ) ٤(

  .هو عبد اهللا بن عون أبو عون البصري، ثقة ثبت فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة: عون
  .١١٤، ١١٣ / ٤ابن سعد ) ٥(
مدينة على : نسبة إىل احلرية: رييرداء من خز مربع له أعالم، وح: ، واملطرف١١٤ / ٤ابن سعد ) ٦(



  .ثالثة أميال من الكوفة
كل ما يفصل وخياط من قميص وجباب وسراويالت وغيها، وما ال يقطع منها : واملقطع من الثياب

  .كاالردية واالزر واملطارف
   [ * ]٢٦ / ٢سري 

)٢/٤٠١(  

  

اللهم اجعل عبيدا : " وسلم قالأن النيب صلى اهللا عليه : عاصم بن دلة، عن أيب وائل، عن أيب موسى
  ".أبا عامر فوق أكثر الناس يوم القيامة 

  .فقتل يوم أوطاس
  .فقتل أبو موسى قاتله

  ).١(أعمقوا يل قربي : اجلريري، عن قسامة بن زهري، عن أيب موسى، قال
  

  .اخلزرجي النجاري البدري) ع * ( أبو أيوب االنصاري- ٨٣
  .السيد الكبري

 اهللا عليه وسلم بالرتول عليه يف بين النجار إىل أن بنيت له حجرة أم املؤمنني الذي خصه النيب صلى
  .سودة، وبىن املسجد الشريف

بن عوف بن غنم ابن مالك بن النجار بن ) ٢(خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبه بن عبد عمرو : امسه
  .ثعلبة بن اخلزرج

__________  
  .، ورجاله ثقات١١٦ / ٤ابن سعد ) ١(
، طبقات ١٤٤: ، التاريخ البن معني٤٨٤ ٤٨٥ / ٣: ، طبقات ابن سعد١١٣ / ٥:  أمحدمسند* 

  ،١٣٧، ١٣٦ / ٣: ، التاريخ الكبري٢١١: ، تاريخ خليفة٣٠٣، ٨٩: خليفة
 / ٤: ، معجم الطرباين الكرب٣٣١ / ٣: ، اجلرح والتعديل٣١٢ / ١: ، تاريخ الفسوي٢٧٤: املعارف
 / ٥: ، تاريخ ابن عساكر٤٢٤ / ٢: ، االستيعاب٦٩ ٧٠: ار، االستبص٤٥٧ / ٣: ، املستدرك١٣٨
، ٥٦ / ١: ، العرب٣٢٧ / ٢، تاريخ االسالم ٣٥٧: ، ذيب الكمال٩٤ / ٢، أسد الغابة ٢ / ٢١٣

، خالصة تذهيب ٥٦ / ٣: ، االصابة٩٠ ٩١ / ٣: ، ذيب التهذيب٣٢٣ / ٩: جممع الزوائد
  .٥٧ / ١: شذرات الذهب، ٦١٤ / ١٣: ، كرت العمال١٠١ و ١٠٠: الكمال

  .ابن عبد بن عوف: ٩٤ / ٢" أسد الغابة " ، و ٤٨٤ / ٣" الطبقات " يف ) ٢(



ابن عبد : ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم، ويقال: ابن عبد عوف، ويقال: ٣٥٧" التهذيب " ويف 
  .عوف بن جشم بن غنم

[ * ]  

)٢/٤٠٢(  

  

  .جابر بن مسة، والرباء بن عازب: حدث عنه
 بن معد يكرب، وعبد اهللا بن يزيد اخلطمي، وجبري بن نفري، وسعيد بن املسيب، وموسى بن واملقدام

، وأبو سلمة بن )١(طلحة، وعروة بن الزبري، وعطاء بن يزيد الليثي، وأفلح مواله، وأبورهم السماعي 
  .وعبد الرمحن ابن أيب ليلى، وقرثع الضيب؛ عبدالرمحن 

  .وآخرون؛ رمحن وحممد بن كعب، والقاسم أبو عبد ال
  .سبعة: فمنها يف البخاري ومسلم؛ له مئة ومخسة ومخسون حديثا " مسند بقي " وله عدة أحاديث، ففي 

  .ويف البخاري حديث، ويف مسلم مخسة أحاديث
حدثنا ابن وهب، أخربنا حيوة، أخربنا الوليد بن أيب الوليد، حدثا أيوب بن خالد بن أب ي : حرملة

اكتم اخلطبة، مث : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له: يه عن جدهأيوب االنصاري، عن أب
  توضأ، مث صل ما كتب

  .اللهم، تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب: اهللا لك، مث امحد ربك وجمده، مث قل
ها خريا يل منها، فإن رأيت يل يف فالنة تسميها خريا يف ديين ودنياي وآخريت فاقدرها يل، وإن كان غري

  ).٢" (اقدرها يل : قال: فأمض يل أو
__________  

  .أحزاب بن أسيد: وامسه" ، وقد حترف يف املطبوع إىل السباعي "السمعي : " ويقال) ١(
 ٧، والبيهقي )٣٩٠١(، والطرباين ١٦٥ / ٢ و ٣١٤ / ١، واحلاكم )٦٨٥(وأخرجه ابن حبان ) ٢(
 من طريق الوليد بن أيب الوليد، عن أيوب بن خالد بن أيب ، كلهم٤٢٣ / ٥، وأمحد ١٤٨، ١٤٧/ 

  .أيوب االنصاري، عن أبيه، عن جده
  .هو أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس بن جابر االنصاري، عن أبيه، عن جده: وايوب بن خالد
هو أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس بن جابر االنصاري، وأبو أيوب جده المه : وأيوب بن خالد

لني، وأبوه خالد مل يوثقه غري ابن حبان، ومع ذلك فقد صححه ابن ": التقريب " ، قال احلافظ يف عمرة
شاهدا حلديث جابر يف " الفتح " حبان واحلاكم، ووافقه املصنف على التصحيح، وذكره احلافظ يف 



  .، فهو حسن لغريه١٥٨، ١٥٥ / ١١االستخارة، املخرج يف الصحيح 
[ * ]  

)٢/٤٠٣(  

  

أنه كان أمريا على البصرة لعلي، وأن أبا أيوب االنصاري وفد عليه، فبالغ يف : ه ابن عباسويف سري
الجزينك على إنزالك النيب صلى اهللا عليه وسلم عندك، فوصله بكل ما يف املرتل، فبلغ : إكرامه، وقال

  ).١(ذلك أربعني الفا 
فنوين حتت أقدامكم، مسعت رسول اهللا اد: االعمش، عن أيب ظبيان، عن أشياخه، عن أيب أيوب، أنه قال

  ).٢" (من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة : " صلى اهللا عليه وسلم يقول
  شهد أبو أيوب بدرا، مث مل: ابن علية، عن أيوب، عن حممد، قال

ما علي من : يتخلف عن غزاة إال عاما، استعمل على اجليش شاب، فقعد، مث جعل يتلهف، ويقول
  .استعمل علي

نعم، إذا أنا مت، فاركب : حاجتك ؟ قال: فمرض، وعلى اجليش يزيد ابن معاوية، فأتاه يعوده، فقال
  .فإذا مل جتد مساغا، فادفين، مث ارجع؛ يب، مث تبيغ يب يف ارض العدو ما وجدت مساغا 

  .فلما مات، ركب به، مث سار به، مث دفنه
  :قال اهللا: وكان يقول

__________  
  . بإسناده، وفيها خترجيه٤١٠سريده يف ص ) ١(

  ).٤(تعليق رقم 
" هو حصني بن جندب بن احلارث اجلنيب الكويف، ثقة، حديثه يف الكتب الستة، وهو يف : أبو ظبيان) ٢(

 من طريق ابن منري، ٤١٩ / ٥من طريق جرير ذا االسناد، وأخرجه أمحد ) ٤٠٤٢" (معجم الطرباين 
ى حدثنا االعمش، عن أيب ظبيان، عن أيب أيوب، ورواه مسعت أبا ظبيان ويعل: عن االعمش، قال

من طريق إمساعيل بن عمرو البجلي، عن زائدة، عن االعمش، عن أيب ظبيان، عن ) ٤٠٤١(الطرباين 
  ).١٠٢(اليب زرعة " تاريخ دمشق " أيب أيوب، وهو يف 

 حديث ابن من) ٩٢(، ومسلم ٨٩ / ٣ومنت احلديث روي عن غري أيب أيوب، فقد أخرجه البخاري 
، ومسلم ٨٨ / ٣من حديث جابر بن عبد اهللا، وأخرجه البخاري ) ٩٣(مسعود، وأخرجه مسلم 

  .من حديث أيب ذر) ٩٤(
[ * ]  



)٢/٤٠٤(  

  

  ).١(ال أجدين إال خفيفا أو ثقيال  ] ٤١: التوبة) * [ انفروا خفاقا وثقاال* (
؛ أقرئ الناس مين السالم : يدأن أبا أيوب قال ليز: وروى مهام، عن عاصم بن دلة، عن رجل

  .وليبعدوا ما استطاعوا] يب [ ولينطلقوا 
  ).٢(ففعلوا : قال

  .تويف عام غزا يزيد يف خالفة أبيه القسطنيطينية: قال الواقدي
  .أن الروم يتعاهدون قربه، ويرمونه، ويستسقون به: فلقد بلغين

  وذكره عروة
  ).٣(واجلماعة يف البدريني 

  ).٤(د العقبة الثانية شه: وقال ابن إسحاق
  ).٥(النه اختنت بقدوم ؛ مسي بذلك : النجار: قال حممد بن سريين

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم آخى بني أيب أيوب ومصعب بن عمري: وعن ابن إسحاق
  ).٦(شهد أبو أيوب املشاهد كلها 

__________  
  .سدي، ورجاله ثقات، من طريق إمساعيل بن إبراهيم اال٤٨٥ / ٣أخرجه ابن سعد ) ١(

كذا االصل، وقد " مث تبيغ : " ، وقوله٤٦ / ٥" ذيب ابن عساكر " هو ابن سريين، وهو يف : وحممد
تردد فيه الدم، وتبيغ املاء إذا تردد فتحري يف جمراه : تبيغ به الدم، أي: ، يقال"صح " أثبت فوق الكلمة 

مث سغ ": " ذيب ابن عساكر " و " أسد الغابة  " و" النهاية " ، و "الطبقات " مرة كذا ومرة كذا ويف 
ساخت، : ادخل فيها ما وجدت مدخال، وساغت به االرض، أي: أي: ، وفسره ابن االثري، فقال"

  .دخل سهال: وساغ الشراب يف احللق يسوق، أي
  .٤١٦ / ٥، وأمحد ٤٨٥ / ٣ابن سعد ) ٢(
 ٢٢٦ و ١٨٨ / ١" تاريخ دمشق " ر ، وانظ٤٦ / ٥، وذيب ابن عساكر ٤٨٥ / ٣ابن سعد ) ٣(

  .اليب زرعة
  .٤٠ / ٥ذيب ابن عساكر ) ٤(
إمنا مسي النجار، النه جنر : ٤٠ / ٥الفأس اليت ينحت ا اخلشب، ويف ذيب ابن عساكر : القدوم) ٥(

  .وجه رجل بقدوم
  .٤٠ / ٥، وذيب ابن عساكر ٤٨٤ / ٣ابن سعد ) ٦(

[ * ]  



)٢/٤٠٥(  

  

  .جاء له حنو من مخسني حديثا: قيوقال أمحد بن الرب
  ).١(قدم مصر يف البحر سنة ست وأربعني : قال ابن يونس

  ).٢(قدم دمشق زمن معاوية : وقال أبو زرعة النصري
  ).٣(شهد حرب اخلوارج مع علي : وقال اخلطيب

عمر، حدثنا عبدالرمحن بن حرملة، عن سعيد بن املسيب، عن ابن : أخربنا أيب: جعفر بن جسر بن فرقد
  .ادخل املدينة راشد مهديا: قال أهل املدينة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .يا رسول اهللا، ها هنا: فدخلها، وخرج الناس ينظرون إليه، كلما مر على قوم، قالوا
  ).٤(يعين الناقة حىت بركت على باب أيب أيوب " دعوها، فإا مأمورة : " فقال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : أن أبا أيوب حدثه: يب اخلري، عن أيب رهميزيد بن أب ي حبيب، عن أ
وسلم نزل يف بيتنا االسفل، وكنت يف الغرفة، فأهريق ماء يف الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا 

  .يا رسول اهللا، ال ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إىل الغرفة: نتتبع املاء، ونزلت فقلت
يا رسول اهللا، كنت ترسل بالطعام، فأنظر، فإذا رأيت أثر أصابعك، :  ومتاهه قليل قلتفأمر مبتاعه فنقل

  ).٥(وضعت فيه يدي 
__________  

  .٤٠ / ٥ذيب ابن عساكر ) ١(
  .٤٠ / ٥وهو يف ذيب ابن عساكر ) ٢(
  .٤٠ / ٥ذيب ابن عساكر ) ٣(
، واخلرب "جبري " يف املطبوع إىل " جسر " إسناده ضعيف لضعف جعفر بن جسر وأبيه، وقد حترف ) ٤(

 ٥" ذييه "  يف ترمجة جسر بن فرقد، ونقله عنه ابن عساكر كما يف ١ / ٦٠البن عدي " الكامل " يف 
  . طبع مؤسسة الرسالة١٠٢، ١٠١ / ١" زاد املعاد "  وانظر ٤٠/ 
  .إسناده صحيح) ٥(

هو أحزاب بن أسيد خمتلف يف صحبته، : هو مرثد بن عبد اهللا اليزين ثقة فقيه، وأبورهم: أبو اخلري
  = [ * ]أنه خمضرم، وأخرجه أمحد يف " التقريب " وصحح احلافظ يف 

)٢/٤٠٦(  

  



أقرعت االنصار أيهم يؤوي : حبري بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبري بن نفري، عن أيب أيوب، قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقرعهم أبو أيوب

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعام، أهدي اليب أيوبفكان إذا أهدي ل
  ).١" (إنه يغشاين ما ال يغشاكم : " فدخل أبو أيوب يوما، فإذا قصعة فيها بصل، فلم يأكل منها، وقال

: مسع أبا قالبة يقول: حدثنا حشرج بن نباتة، عن إسحاق بن إبراهيم: حدثنا حممد بن سابق: الصنعاين
خلوت برسول اهللا صلى اهللا عليه : الصناحبي، أن عبادة بن الصامت حدثه، قالحدثين أبو عبد اهللا 

  .نعم: ؟ قلت" اكتم علي حيايت : " أي أصحابك أحب إليك ؟ قال: وسلم، فقلت
  .مث سكت" أبو بكر، مث عمر، مث علي : " قال

  بيدة، ومعاذ،من عسى أن يكون بعد هؤالء إال الزبري، وطلحة وسعد، وأبو ع: " مث من ؟ قال: فقلت
__________  

 من طريق يونس بن حممد املؤدب، عن الليث بن سعد ذا االسناد، وأخرجه ٤٢٠ / ٥" املسند = 
 إىل أيب بكر بن أيب ٥٦ / ٣" االصابة " من طريق الليث به، ونسبه احلافظ يف ) ٣٨٧٨(الطرباين برقم 

  .شيبة وابن أيب عاصم
حدثين يزيد بن حبيب، عن أيب اخلري مرثد :  ابن إسحاق من طريق٤٦١، ٤٦٠ / ٣وأخرجه احلاكم 

هذا حديث على شرط مسلم، وأقره : بن عبد اهللا اليزين، عن أيب أمامة الباهلي، عن أيب أيوب، وقال
  .الذهيب

" من طريق حممد بن إسحاق به، وأخرجه بنحوه مسلم يف ) ٣٨٥٥(برقم " معج الطرباين " وهو يف 
باب إباحة أكل الثوم، من طريق عاصم بن عبد اهللا بن احلارث، عن : بةيف االشر) ٢٠٥٣" (صحيحه 

  .أفلح موىل أيب أيوب، عن أيب أيوب
من طريقني عن بقية بن الوليد، عن حبري بن ) ٤٠٩١(، والطرباين برقم ٤١٤ / ٥أخرجه أمحد ) ١(

" فلم يأكل منها : " هسعد ذا االسناد، ورجاله ثقات، إال أن بقية بن الوليد مدلس، وقد عنعن، وقول
  ما هذا ؟: فقال" فيها بصل : " بعد قوله" املسند " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولفظ : أي

فاطلع أبو أيوب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، : أرسل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: فقالوا
وال حيل لنا البصل ؟ : ، قال"رأيت فيها بصال : " يا رسول اهللا، ما منعك من هذه القصعة ؟ قال: فقال
  ".بلى، فكلوه ولكن يغشاين ما ال يغشاكم : " قال

[ * ]  

)٢/٤٠٧(  

  



؛ وأبو طلحة، وأبو أيوب، وأنت، وأيب بن كعب، وأبو الدرداء، وابن مسعود، وابن عفان، وابن عوف 
  ".هؤالء خاصيت ؛  حذيفة سلمان، وصهيب، وبالل، وسامل موىل أيب: مث هؤالء الرهط من املوايل

  .هذا حديث منكر
  ".مسنده " يف ) ١(رواه اهليثم الشاشي 

ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا كثري بن زيد، عن الوليد بن ربح، عن أيب هريرة، قال: الواقدي
  .عليه وسلم بصفية، بات أبو أيوب على باب النيب صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا، كانت جارية حديثه : ، كرب، ومع أيب أيوب السيف، فقالفلما أصبح، فرأى رسول اهللا
  .فلم آمنها عليك؛ عهد بعرس، وكنت قتلت أباها وأخاها وزوجها 

  ).٢(فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال له خريا 
 غريب جدا، وله شويهد من حديث عيسى بن املختار، وابن أيب ليلى، عن احلكم عن مقسم، عن ابن

  .عباس، فذكر قريبا منه
وأبو بكر بن أيب شيبة ح حدثنا عمر بن أيب بكر، عن عبد اهللا بن أيب عبيدة، عن أبيه، عن مقسم، عن 

  .جابر، بنحوه
  .وابن هليعة، عن أيب االسود، عن عروة، حنوه

 أعرست، فدعا أيب الناس، فيهم أبو أيوب، وقد: عبدالرمحن بن إسحاق، عن الزهري، عن سامل، قال
  .ستروا بييت جبنادي أخضر

  .فجاء أبو أيوب، فطأطأ رأسه، فنظر فإذا البيت مستر
  .غلبنا النساء يا أبا أيوب: يا عبد اهللا، تسترون اجلدر ؟ فقال أيب واستحىي: فقال
  من خشيت أن: فقال

__________  
  .٤١ / ٥" به ذي" وأورد اخلرب ابن عساكر كما يف " الشابشيت " إىل " املطبوع " حترف يف ) ١(
  .٤٢، ٤١ / ٥، وذيب ابن عساكر ١٢٦ / ٨ابن سعد ) ٢(

[ * ]  

)٢/٤٠٨(  

  

  .تغلبه النساء، فلم أخش أن يغلبنك
  .غريب، رواه النفيلي عن ابن علية، عنه) ! ١(ال أدخل لكم بيتا، وال آكل لكم طعاما 

: أيوب خيالف مروان، فقالكان أبو : ابن أيب ذئب، عن عبد العزيز بن عباس، عن حممد بن كعب، قال



إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الصلوات، فإن وافقته، : ما حيملك على هذا ؟ قال
  ).٢(وافقناك، وإن الفته، خالفناك 

انضم مركبنا إىل مركب أيب أيوب : مروان بن معاوية، عن عبدالرمحن بن زياد بن أنعم، عن أبيه، قال
  .جزاك اهللا خريا يغضب: كان معنا رجل مزاح، فكان يقول لصاحب طعامنااالنصاري يف البحر، و

  .اقلبوه له: فقال
  .إن من مل يصلحه اخلري أصلحه الشر: فكنا نتحدث
  ).٣(ما تدع مزاحك : جزاك اهللا شرا وعرا، فضحك، وقال: فقال له املزاح

__________  
ن املثىن، عن مسدد، عن بشر ابن من طريق معاذ ب) ٣٨٥٣(إسناده قوي، وأخرجه الطرباين ) ١(

قال يف ": جبنادي أخضر : " ، وقوله٢ / ٢١٨ / ٥" تاريخ ابن عساكر " املفضل ذا االسناد، وهو يف 
  .هو جنس من االمناط أو الثياب يستر ا اجلدران": النهاية " 
يد، عن عبد من طريق أمحد بن عمرو اخلالل، عن يعقوب بن مح) ٣٩٩٣(وأخرجه الطرباين برقم ) ٢(

   /٢" امع " اهللا بن رجاء ذا االسناد، ورجاله ثقات كما قال اهليثمي يف 
٦٨.  

  .إسناده ضعيف لضعف عبدالرمحن بن زياد بن أنعم االفريقي) ٣(
، واخلرب أخرجه الطرباين برقم "عسر " القبح واملساوئ، وقد حترفت يف الطرباين املطبوع إىل : والعر

 بن موسى، عن أيب عبدالرمحن املقرئ، عن عبدالرمحن بن زياد بن أنعم، وذكره من طريق بشر) ٤٠٧٦(
  .٤٤، ٤٣ / ٥" ذيب ابن عساكر "  عن الطرباين، وهو يف ١٨٥ / ٨" امع " اهليثمي يف 

[ * ]  

)٢/٤٠٩(  

  

  ).١(أن عليا استعمل أبا أيوب على املدينة : ذكر خليفة
  .ي صفنيمل يشهد أبو أيوب مع عل: وقال احلاكم

إذا صاففتم العدو، فادفنوين : أن أبا أيوب غزا زمن معاوية، فلما احتضر، قال: االعمش، عن أيب ظبيان
  ).٢(حتت أقدامكم 

قدم أبو أيوب االنصاري العراق، فأهدت له : حدثنا إبراهيم اهلجري، عن أيب صادق قال: ابن فضيل
  .االزد جزرا معي
فمايل أراك تستقبل الناس ؛ ك اهللا بصحبة نبيه، وبرتوله عليك يا أبا أيوب، قد أكرم: فسلمت، وقلت



والقاسطني، ؛ إن رسول اهللا عهد إلينا أن نقاتل مع علي الناكثني، فقد قاتلناهم : تقاتلهم بسيفك ؟ قال
  ).٣(فهذا وجهنا إليهم يعين معاوية، واملارقني، فلم أرهم بعد 

  .هذا خرب واه
أن أبا أيوب قدم على ابن عباس : أبو سنان، عن حبيب بن أيب ثابنحدثنا : إسحاق بن سليمان الرازي

الصنعن بك كما صنعت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كم عليك ؟ : البصرة، ففرغ له بيته، وقال
  ).٤(عشرو ألفا فأعطاه أربعني ألفا، وعشرين مملوكا، ومتاع البيت : قال

__________  
  .٤٤ / ٥ذيب ابن عساكر ) ١(
رتبتم : أي" صاففتم "  وقوله ٤٥ / ٥، وذيب ابن عساكر ٢٠٤ و ١٣٩ / ٤الطرباين ) ٢(

  .صفوفكم يف مقابل صفوف العدو
، "التهذيب " إسناده ضعيف لضعف إبراهيم اهلجري، وهو إبراهيم بن مسلم العبدي من رجال ) ٣(

  .٤٤ / ٥" ذيب ابن عساكر " واخلرب يف 
من طريق حممد بن عبد اهللا احلضرمي، عن أيب كريب ذا االسناد، ) ٣٨٧٧(أخرجه الطرباين برقم ) ٤(

، ٤٦٢، ٤٦١ / ٣ورجاله ثقات، إال أن حبيب بن أيب ثابت مل يسمع من أيب أيوب، وأخرجه احلاكم 
  .وصححه، ووافقه الذهيب

  .٩٦ / ٢" أسد الغابة " ، و ٣٢٣ / ٩" جممع الزوائد " وانظر 
[ * ]  

)٢/٤١٠(  

  

قدم أبو أيوب على معاوية، : نا حممد، وحدثنا عمر بن كثري بن أفلح، وهذا حديثه، قالحدث: ابن عون
يا أبا أيوب، من قتل صاحب الفرس البلقاء اليت جعلت جتول : فأجلسه معه على السرير، وحادثه، وقال

  .إذ أنت وأبوك على اجلمل االمحر معكما لواء الكفر؛ أنا : يوم كذا وكذا ؟ قال
  . وتنمر أهل الشام، وتكلموافنكس معاوية،

  ).١(هذا سألناك ] عن [ ما حنن : وقال! مه : فقال معاوية
دخل أبو أيوب على معاوية، : مسعت عمارة بن غزية، قال: أبو إسحاق الفزاري، عن إبراهيم بن كثري

 يا معشر االنصار، إنكم سترون بعدي: " صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مسعته يقول: فقال
  ".أثرة، فاصربوا 

  .ال أكلمه أبدا، وال يؤويين وإياه سقف! ما أجرأه : فبلغت معاوية ؟ فصدقه، فقال



هل لك من حاجة : فعاده يزيد بن معاوية، وهو على اجليش، فقال؛ وخرج من فوره إىل الغزو، فمرض 
  ).٢(احلديث ..إن شئت أن جتعل قربي مما يلي العدو؛ ما ازددت عنك وعن أبيك إال غىن : ؟ قال

إذا مت فامحلوين، فإذا صاففتم العدو، : أغزى أبو أيوب، فمرض، فقال: االعمش، عن أيب ظبيان، قال
  .فارموين حتت أقدامكم

  من مات ال: " أما إين سأحدثكم حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مسعته يقول
__________  

  .٤٥، ٤٤ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .، وفيه انقطاع٤٥ / ٥ذيب ابن عساكر ) ٢(

باب :  يف مناقب االنصاري٨٩ / ٧ومنت احلديث ثابت من حديث أنس بن مالك، أخرجه البخاري 
يف االمارة، من طريق حممد بن ) ١٨٤٥(، ومسلم "اصربوا : " قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لالنصار

ن أنس بن مالك، عن أسيد بن حضري رضي اهللا عنه، بشار، عن حممد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، ع
ستلقون بعدي : " يا رسول اهللا، أال تستعملين كما استعملت فالنا ؟ قال: أن رجال من االنصار قال

إذا : واالثرة، بفتح اهلمزة والثاء االسم من أثر يؤثر إيثارا" أثرة، فاصربوا حىت تلقوين على احلوض 
  . يف أمور الدنيا، ويفضل عليكم غريكم يف نصيبه من الفئأعطى أراد أنه يستأثر عليكم

[ * ]  

)٢/٤١١(  

  

  ).١" (يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة 
  .إسناده قوي

أتيت مصر، فرأيت الناس قد قفلوا من غزوهم، فأخربوين : جرير، عن قابوس بن أيب ظبيان، عن أبيه قال
فدعا الصحابة والناس، ؛ حضر أبا أيوب املوت أم ملا كانوا عند انقضاء مغزاهم حيث يراهم العدو، 

إذا قبضت، فلتركب اخليل، مث سريوا حىت تلقوا العدو، فريدوكم، فاحفروا يل، والدفنوين، مث : فقال
فلتطأ اخليل والرجال عليه حىت ال يعرف، فإذا رجعتم، فأخربوا الناس أن رسول اهللا صلى اهللا ! سووه 

  ).٢" (ال إله إال اهللا : ل النار أحد يقولأنه ال يدخ: " عليه وسلم أخربين
أغزى معاوية ابنه يف سنة مخس ومخسني يف الرب والبحر، حىت أجاز : قال الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز

  م اخلليج، وقاتلوا أهل
  ).٣(القسطنطينية على باا، مث قفل 

 عليه، فلما أصبحوا، قالت أن أبا أيوب قرب مع سور القسطنطينية، وبين: وعن االصمعي، عن أبيه



  .يا معشر العرب، قد كان لكم الليلة شأن: الروم
  .مات رجل من أكابر أصحاب نبينا، واهللا لئن نبش، الضرب بناقوس يف بالد العرب: قالوا

  ).٤(فكانوا إذا قحطوا، كشفوا عن قربه، فأمطروا 
  .، ودفن بأصل حصن القسطنطينيةمات أبو أيوب سنة اثنتني ومخسني، وصلى عليه يزيد: قال الواقدي

  فلقد بلغين أن الروم يتعاهدون قربه،
__________  

  .٤٨٥، ٤٨٤ / ٣، وانظر ابن سعد )٢( تعليق رقم ٤٠٤تقدم خترجيه يف الصفحة ) ١(
" إسناده ضعيف لضعف قابوس بن أيب ظبيان، لكنه يف معىن ما قبله، وقد ذكره ابن عساكر كما يف ) ٢(

  .، من طريق احملاملي٤٦، ٤٥ / ٥" ذيبه 
  .٤٦ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ٣(
  .٤٦ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ٤(

[ * ]  

)٢/٤١٢(  

  

  ).١(ويستسقون به 
  .مات سنة مخسني: وقال خليفة

  .سنة اثنتني ومخسني: وقال حيىي بن بكري
  

  .ابن احلارث) ع * ( عبد اهللا بن سالم- ٨٤
  .االمام احلرب، املشهود له باجلنة

  .أبو احلارث االسرائيلي، حليف االنصار
  .من خواص أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

: حدث عنه أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد اهللا بن معقل، وعبد اهللا بن حنظلة بن الغسيل، وابناه
يوسف وحممد، وبشر بن شغاف، وأبو سعيد املقرئ، وأبو بردة بن أيب موسى، وقيس بن عباد، وأبو 

  لمةس
  .ابن عبدالرمحن، وعطاء بن يسار، وزرارة بن أوىف، وآخرون

__________  
 من طريق الواقدي، وهو ضعيف كما تقدم غري مرة، واالستسقاء بأهل ٤٨٥ / ٣ابن سعد ) ١(



الصالح، إمنا يكون يف حيام ال بعد موم، كما فعل اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب، فقد روى 
باب سؤال الناس االمام االستسقاء، من طريق أنس :  يف االستسقاء٤١٠ / ٢" صحيحه " البخاري يف 

اللهم إنا كنا نتوسل : أن عمر بن اخلطاب كان إذا قحطوا، استسقى بالعباس بن عبداملطلب، فقال؛ 
  .إليك بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا، فيسقون

اللهم إنه مل يرتل : " صفة ما دعا به العباس فيما نقله عنه احلافظ" اب االنس" وقد بني الزبري بن بكار يف 
بالء إال بذنب، ومل يكشف إال بتوبة، وقد توجه القوم يب إليك ملكاين من نبيك، وهذه أيدينا إليك 

  ".بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث 
، طبقات ٣١١:  التاريخ البن معني،٣٥٢ ٣٥٣ / ٢: ، طبقات ابن سعد٤٥٠ / ٥: مسند أمحد* 

، ٢٦٤ / ١: ، تاريخ الفسوي١٨ ١٩ / ٥: ، التاريخ الكبري٢٠٦، ٥٦: ، تاريخ خليفة٨: خليفة
، جامع ٩٢١ / ٣: ، االستيعاب١٩٣: ، االستبصار٤١٣ / ٣: ، املستدرك٦٢ / ٥: اجلرح والتعديل

، جممع ٥١ / ١: ، العرب٢٣٠ / ٢: ، تاريخ االسالم٢٦٤ / ٣: ، أسد الغابة٨١ / ٩: االصول
: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٨ / ٦: ، االصابة٢٤٩ / ٥: ، ذيب التهذيب٣٢٦ / ٩: الزوائد
  .٦٩١:  ذيب الكمال٢٠٠
[ * ]  

)٢/٤١٣(  

  

  .ممن شهد فتح بيت املقدس: وكان فيما بلغنا
  .نقله الواقدي

  ).١(م بعبد اهللا احلصني، فغريه النيب صلى اهللا عليه وسل: امسه: قال حممد بن سعد
أسلم عبد اهللا بن سالم قبل وفاة : وروى قيس بن الربيع وهو ضعيف عن عاصم، عن الشعيب، قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعامني
  .، من أنه أسلم وقت هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقدومه"الصحيح " فهذا قول شاذ مردود مبا يف 

  .ف بن يعقوب عليهما السالمهو من ولد يوس: قال ابن سعد
  وهو

  ).٢(حليف القواقلة 
  .وله إسالم قدمي بعد أن قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وهو من أحبار اليهود: قال

ملا قدم النيب صلى اهللا عليه : حدثنا زرارة بن أوىف، عن عبد اهللا بن سالم، قال: قال عوف االعرايب
  .يه، وكنت فيمن اجنفل، فلما رأيته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذابوسلم املدينة، اجنفل الناس عل



يا أيها الناس، أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا االرحام، وصلوا : " فكان أول شي ء مسعته يقول
  ).٣" (بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم 

  ى اهللا عليه وسلم مقدمهأن عبد اهللا بن سالم أتى رسول اهللا صل: وروى محيد، عن أنس
__________  

  .٤١٣ / ٣" املستدرك ) " ١(
اسم أيب بطن من االنصار، النه كان إذا أتاه إنسان يستجري به أو : والقوقل": القاموس " يف ) ٢(

  .ارتق، وهم القواقلة: أي؛ قوقل يف هذا اجلبل، وقد أمنت : بيثرب، قال له
و ) ١٣٣٤(، وابن ماجه )٢٤٨٧( والترمذي ،٤٥١ / ٥إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٣(
، كلهم من طريق عوف بن أيب مجيلة، عن زرارة ابن أوىف، عن عبد اهللا ٣٤٠ / ١، والدارمي )٣٢٥١(

 / ٤، ووافقه الذهيب، وله شاهد من حديث أيب هريرة عند احلاكم ١٣ / ٣بن سالم، وصححه احلاكم 
١٢٩.  
  .سرعني حنوهذهبوا م: أي" اجنفل الناس عليه : " وقوله
[ * ]  

)٢/٤١٤(  

  

  .إين سائلك عن ثالث ال يعلمها إال نيب: إىل املدينة، فقال
أخربين : " ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول من يأكل أهل اجلنة ؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه ؟ فقال

  .ذاك عدو اليهود من املالئكة: قال" ن جربيل آنفا 
ة فنار خترج من املشرق، فتحشر الناس إىل املغرب، وأما أول ما يأكله أهل أما أول أشراط الساع: " قال

  اجلنة، فزيادة كبد حوت، وأما الشبه، فإذا
  .سبق ماء الرجل، نزع إليه الولد
  .أشهد أنك رسول اهللا: قال" وإذا سبق ماء املرأة، نزع إليها 

  .سالمي توين، فأرسل إليهم، فسلهم عينوإم ال يعلموا بإ؛ يا رسول اهللا، إن اليهود قوم ت : وقال
  .فأرسل إليهم

  .وعاملنا، وابن عاملنا؛ حربنا، وابن حربنا : ؟ قالوا" أي رجل ابن سالم فيكم : " فقال
  .أعاذه اهللا من ذلك: أرأيتم إن أسلم، تسلمون ؟ قالوا: " قال
  .ل اهللاوأن حممدا رسو؛ أشهد أن ال إله إال اهللا : فخرج عبد اهللا، فقال: قال

  .وجاهلنا وابن جاهلنا؛ شرنا وابن شرنا : فقالوا



  ).١(يا رسول اهللا، أمل أخربك أم قوم ت : فقال
  .أقبل نيب اهللا إىل املدينة: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: عبد الوارث

  .جاء نيب اهللا: فقالوا
قبل أن يضع اليت خيترف فيها، فسمع فاستشرفوا ينظرون، ومسع ابن سالم وهو يف خنل خيترف فعجل 

  .من النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث رجع إىل أهله
  أشهد: فلما خال نيب اهللا، جاء، فقال

__________  
، ١٢٥ / ٨ يف مناقب االنصار، و ٢١٢ / ٧ يف أول االنبياء، و ٦١ / ٦٢أخرجه البخاري ) ١(

  . يف التفسري، من طرق عن محيد، عن أنس١٢٦
وهو : بضم الباء واهلاء وجيوز إسكاا ك مجع يت، كقضيب وقضب، وقليب وقلب" ت : " وقوله

  .الذي يبهت السامع مبا يفتريه عليه من الكذب
[ * ]  

)٢/٤١٥(  

  

  .أنك رسول اهللا، وأنك جئت حبق
قبل أن يعلموا أين [ ولقد علمت اليهود أين سيدهم وابن سيدهم، وأعلمهم وابن أعلمهم، فسلهم عين 

يا : ، فأرسل إليهم فجاؤوا، فقال]د أسلمت، فإم إن يعلموا أين قد أسلمت قالوا يف ما ليس يف ق
  اتقوا اهللا، فواهللا إنكم! معشر اليهود، ويلكم 

  .لتعلمون أين رسول اهللا حقا، وأين جئتكم حبق
  ".فأسلموا 

  .ما نعلمه: قالوا
أفرأيتم : " ن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، قالذاك سيدنا واب: قالوا" فأي رجل فيكم ابن سالم : " قال

  .حاشى هللا، ما كان ليسلم: ؟ قالوا" إن أسلم 
  ".اخرج عليهم : " فقال

  .ويلكم اتقوا اهللا، فواهللا إنكم لتعلمون أنه رسول اهللا حقا: فخرج عليهم، وقال
  .كذبت: قالوا

  ).١(فأخرجهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أن هذه اآلية نزلت : د بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت، عن عكرمة، عن ابن عباسابن إسحاق، ن حمم



اآليتني )..٢) * (ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة: * (يف ابن سالم وثعلبة بن سعية، وأسد بن عبيد
   ]١١٤ و ١١٣: آل عمران[ 

__________  
مد بن سالم، عن عبد الصمد بن عبد  يف اهلجرة، من طريق حم١٩٨، ١٩٥ / ٧أخرجه البخاري ) ١(

  .الوارث ذا االسناد
  .أي جيتين من الثمار ويصرم" خيترف : " وقوله

من طريقني عن ابن إسحاق ذا االسناد، ) ٧٦٤٥(و ) ٧٦٤٤" (تفسريه " أخرجه الطربي يف ) ٢(
رف، وهذا السبب هو ال يع: وحممد بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت مل يوثقه غري ابن حابن، وقال املؤلف

زعم احلسن بن أيب يزيد ): ٧٦٤٨(املشهور عند كثري من املفسرين، وقال ابن أيب جنيح كما يف الطربي 
ال يستوي : قال) * ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة: * (العجلي، عن ابن مسعود يف قوله تعاىل

  .أهل الكتاب وأمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهو قول السدي
" يؤيد هذا القول احلديث الذي رواه االمام أمحد يف : ٣٩٧ / ١" تفسريه " قال احلافظ ابن كثري يف 

حدثنا شيبان، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود : حدثنا أبو النضر، وحسن بن موسى، قاال": مسنده 
  = [ * ]الناس أخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة العشاء، مث خرج إىل املسجد، فإذا : قال

)٢/٤١٦(  

  

  ما: قال: مالك، عن سامل أيب النضر، عن عامر بن سعد، عن أبيه
وشهد شاهد من : * (إنه من أهل اجلنة إال لعبد اهللا بن سالم، وفيه نزلت: مسعت رسول اهللا يقول الحد

  ).١ ] (١٠: االحقاف) * [ بين إسرائيل على مثله
: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: ن سعد، عن أبيهحدثنا عاصم بن دلة، عن مصعب ب: محاد

  ".يدخل من هذا الفج رجل من أهل اجلنة 
  ).٢(فجاء ابن سالم 

  .أنه رأى رؤيا، فقصها على النيب صلى اهللا عليه وسلم: وجاء من غري وجه
  :فقال له

__________  
" أحد يذكر اهللا هذه الساعة غريكم أما إنه ليس من أهل هذه االديان : " ينتظرون الصالة، فقال= 
  ) *.واهللا عليم باملتقني: * (إىل قوله) * ليسوا سواء من أهل الكتاب* (فرتلت هذه اآليات : قال

  .وسنده حسن



باب مناقب عبد اهللا بن سالم، :  يف املناقب٩٧ / ٧أخرجه مالك يف املوطأ، ورواه البخاري ) ١(
" فتح الباري " لك به، وقد استظهر احلافظ ابن حجر يف يف الفضائل، من حديث ما) ٢٤٨٣(ومسلم 
مدرج، وقد وقع يف رواية ابن وهب عند الدراقطين التصريح بأنه من قول .." وفيه نزلت: " أن قوله
  .مالك

وهذا الشاهد اسم جنس، يعم عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه وغريه، فإن : ١٦٥ / ٤وقال ابن كثري 
وإذا : * (بل إسالم عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه، وهذا كقوله تبارك وتعاىلهذه اآلية مكية نزلت ق

إن الذين أوتوا العلم : * (، وقال) *يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه احلق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمني
  ) *.من قبله إذا يتلى عليهم خيرون لالذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال

ما نزلت يف عبد اهللا بن سالم، ما نزلت إال مبكة، وما أسلم عبد اهللا إال باملدينة، : قال مسروق والشعيب
  .، واختاره٩ / ٢٦رواه عنهما ابن جرير 

أن : ، ولفظه بتمامه١٨٣ و ١٦٩ / ١" املسند " إسناده حسن من أجل عاصم بن دلة، وهو يف ) ٢(
  يدخل من هذا: " بقصعة من ثريد، فأكل، ففضل منه فضلة، فقالالنيب صلى اهللا عليه وسلم أيت 

وقد كنت تركت أخي عمري بن أيب وقاص : قال سعد" الفج رجل من أهل اجلنة، يأكل هذه الفضلة 
  .يتهيأ الن يأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فطمعت أن يكون هو، فجاء عبد اهللا بن سالم، فأكلها

  .قه الذهيب، وواف٤١٦ / ٣وصححه احلاكم 
   [ * ]٢٧ / ٢سري 

)٢/٤١٧(  

  

  ).١" (متوت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى " 
  .إسنادها قوي
أنه ملا : حدثنا زيد بن رفيع، عن معبد اجلهين، عن يزيد بن عمرية: أخربنا محاد بن عمرو: قال ابن سعد

  .احتضر معاذ، قعد يزيد عند رأسه يبكي
  .تين من العلمأبكي ملا فا: ما يبكيك ؟ قال: فقال
  .إن العلم كما هو مل يذهب، فاطلبه عند أربعة: قال

هو عاشر عشرة : " عبد اهللا ابن سالم، الذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه: فسماهم، وفيهم
  ).٢" (يف اجلنة 

أيب إدريس حدثنا عبد اهللا بن صاحل، عن معاوية بن صاحل، عن ربيعة بن يزيد، عن " تارخيه " البخاري يف 
أوصنا يا أبا عبد : ملا حضر معاذ بن جبل املوت، قيل له: اخلوالين، عن يزيد بن عمرية الزبيدي، قال



  .الرمحن
فإين ؛ التمسوا العلم عند أيب الدرداء، وسلمان، وابن مسعود، وعبد اهللا بن سالم الذي أسلم : قال

  ).٣" (ة يف اجلنة إنه عاشر عشر: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).٤(هو عبد اهللا بن سالم : ، قال جماهد) *ومن عنده علم الكتاب* (

أنه جاء : حدثنا معاذ بن عبدالرمحن، عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم، عن أبيه: قال إبراهيم بن أيب حيىي
  إين قد قرأت: إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

__________  
باب التعليق بالعروة واحللقة، من طريقني، عن ابن عون، :  يف التعبري٣٥٣ / ١٢أخرجه البخاري ) ١(

  عن حممد بن سريين، حدثنا قيس بن عباد، عن عبد اهللا بن سالم، وسيذكر املؤلف
  .نصه بتمامه قريبا

  .٣٥٣، ٣٥٢ / ٢ابن سعد ) ٢(
ريق قتيبة، عن الليث، يف املناقب، من ط) ٣٨٠٤(، وأخرجه الترمذي ٧٣ / ١" التاريخ الصغري ) " ٣(

، ووافقه الذهيب، ٤١٦ / ٣عن معاوية بن صاحل ذا االسناد، وهذا سند قوي، وصححه احلاكم 
  .، وجود إسناده"التاريخ الصغري "  عن ١٠٩ / ٦" االصابة " وذكره احلافظ يف 

  .هذا حديث حسن صحيح غريب: وقال الترمذي
  .٣٣١ / ١تفسري جماهد ) ٤(

[ * ]  

)٢/٤١٨(  

  

  .لقرآن والتوراةا
  ".اقرأ ذا ليلة، وذا ليلة : " فقال

  ).١(إسناده ضعيف 
جلواز ؛ فإن صح، ففيه رخصة يف التكرار على التوراة اليت مل تبدل، فأما اليوم، فال رخصة يف ذلك 

، التبديل على مجيع نسخ التوراة املوجودة، وحنن نعظم التوراة اليت أنزهلا اهللا على موسى عليه السالم
  .ونؤمن ا

  .فأما هذه الصحف اليت بأيدي هؤالء الضالل، فما ندري ما هي أصال
  .آمنا باهللا ومالئكته وكتبه ورسله: ونقف، فال نعاملها بتعظيم وال بإهانة، بل نقول

  .ويكفينا يف ذلك االميان امل، وهللا احلمد



 أن عبد اهللا بن سالم مر يف زعم عبد اهللا بن حنظلة: عكرمة بن عمار، عن حممد بن القاسم، قال
  .السوق، عليه حزمة من حطب

  .بلى، ولكن أردت أن أقمع الكرب: أليس أغناك اهللا ؟ قال: فقيل له
ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة خردل من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).٢" (كبري 
__________  

و االسلمي املدين متروك احلديث، وبعضهم امه، فاحلديث ضعيف الن إبراهيم بن أيب حيىي وه) ١(
جدا، بل يكاد يكون موضوعا، فإنه خمالف حلديث جابر بن عبد اهللا أن عمر أتى النيب صلى اهللا عليه 

  :إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها ؟ فقال: وسلم، فقال
ليهود والنصاري، لقد جئتكم ا بيضاء نقية، ولو كان موسى كما وكت ا) أي متحريون(أمتهوكون " 

، وله شاهد من حديث ٣٧٨ و ٣٣٨ / ٣وهو حديث حسن، أخرجه أمحد " حيا ملا وسعه إال اتباعي 
  .، وآخر من حديث عمر عند أيب يعلى٤٧١، ٤٧٠ / ٣عبد اهللا بن شداد عند أمحد 

  .١٧٤، ١٧٣ / ١" جممع الزوائد " انظر 
، من طريق سامل بن إبراهيم صاحب املصاحف، عن ٤١٦ / ٣" املستدرك " حلاكم يف أخرجه ا) ٢(

  .سامل واه: عكرمة بن عمار به، وصححه، وتعقبه الذهيب بقوله
احلديث املرفوع دون القصة صحيح من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه، أخرجه عنه مسلم : قلت

ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة " : بلفظ) ١٩٩٩(، والترمذي )٤٠٩١(، وأبو داود )٩١(
  = [ * ]إن : " قال" إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة ؟ : فقال رجل" من كرب 

)٢/٤١٩(  

  

  .اتفقوا على أن ابن سالم تويف سنة الثث وأربعني
  .وقد ساق احلافظ ابن عساكر ترمجته يف بضع عشرة ورقة

أن ابن سالم كان امسه احلصني، فغريه النيب صلى اهللا عليه : املقربي، وآخرعن أيب معشر، عن : الواقدي
  ).١(وسلم بعبد اهللا 

أن عبد اهللا بن سالم أتى النيب صلى اهللا عليه : حدثنا محيد، عن أنس: يزيد بن هارون، ومجاعة، قالوا
  .احلديث..وسلم ملا قدم املدينة

  .شرنا، وابن شرنا: قالوا: وفيه
  .وحنو ذلك



  ).٢(يا رسول اهللا، هذا الذي كنت أخاف : يقول عبد اهللا: لقا
: قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأتاه ابن سالم، فقال: محاد بن سلمة، عن ثابت، ومحيد عن أنس، قال

  ).٣(احلديث ..سائلك عن أشياء ال يعملها إال نيب، فإن أخربتين ا، آمنت بك
  قال أشهد: اهللا بن سالمحدثنا عوف، عن احلسن، قال عبد : هوذة

  .أن اليهود جيدونك عندهم يف التوراة
سيدنا، : قالوا" ما عبد اهللا بن سالم فيكم ؟ وما أبوه ؟ : " مث أرسل إىل فالن، وفالن نفر مساهم فقال

  .وابن سيدنا، وعاملنا، وابن عاملنا
  .إنه ال يسلم: ؟ قالوا" أرأيتم إن أسلم، أتسلمون : " قال

  .ليهم، وتشهدفدعاه، فخرج ع
  .وخرجوا! يا عبد اهللا، ما كنا خنشاك على هذا : فقالوا

  هل أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به، وشهد شاد: * (وأنزل اهللا
__________  

  ".اهللا مجيل حيب اجلمال، الكرب بطر احلق، وغمط الناس 
  . وقد مر أول الترمجة٤١٤ / ٤" املستدرك " هو يف ) ١(
  .يح، وقد تقدمإسناده صح) ٢(
  .إسناده صحيح، وقد تقدم) ٣(

[ * ]  

)٢/٤٢٠(  

  

  ).١ ] (١٠: االحقاف) * [ من بين إسرائيل على مثله فآمن واستكربمت
كنت يف مسجد املدينة، : حدثنا ابن عون، عن ابن سريين، عن قيس بن عباد، قال: إسحاق االزرق

  .اجلنةهذا من أهل : فجاء رجل بوجهه أثر من خشوع، فقال القوم
  .فصلى ركعتني، فأوجز فيهما

إم قالوا ملا دخلت : فلما استأنس، قلت؛ فلما خرج، اتبعته حىت دخل مرتله، فدخلت معه، فحدثته 
  .كذا وكذا: املسجد

  .ما ينبغي الحد أن يقول ما ال يعلم! سبحان اهللا : قال
أيت كأين يف روضة خضراء، ر: إين رأيت رؤيا، فقصصتها على النيب صلى اهللا عليه وسلم: وسأحدثك

  .اصعد عليه: وسطها عمود حديد، أسفله يف االرض، وأعاله يف السماء، يف أعاله عروة، فقيل يل



  .فصعدت حىت أخذت بالعروة
  .استمسك بالعروة: فقيل

  .فاستيقظت وإا لفي يدي
  .فلما أصحبت، أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقصصتها عليه

  :فقال
أنت ؛ فهي العروة الوثقى ؛ وضة، فروضة االسالم، وأما العمود، فعمود االسالم، وأما العروة أما الر" 

  ".على االسالم حىت متوت 
  ).٢(وهو عبد اهللا بن سالم : قال

قدمت املدينة، : محاد بن زيد، عن عاصم بن دلة، عن املسيب بن رافع، عن خرشة بن احلر، قال
  .هذا رجل من أهل اجلنة: ء شيخ يتوكأ على عصاله، فقال رجلفجلست إىل شيخة يف املسجد، فجا

  زعم هؤالء أنك من: فقام خلف سارية، فصلى ركعتني، فقمت إليه، فقلت
__________  

" جامع البيان " رجاله ثقات، إال أن احلسن وهو البصري مل يسمع من عبد اهللا بن سالم، وهو يف ) ١(
  .مد بن جعفر، عن عوف، عن احلسن من طريق حممد بن بشار، عن حم١١ / ٢٦

، من طرق عن ابن ٤٥٢ / ٥، وأمحد )٢٤٨٤( يف املناقب، ومسلم ٩٨ / ٧وأخرجه البخاري ) ٢(
  .عون، عن ابن سريين، عن قيس بن عباد

[ * ]  

)٢/٤٢١(  

  

رأيت كان رجال : اجلنة هللا يدخلها من يشاء، إين رأيت على عهد رسول اهللا رؤيا: أهل اجلنة، فقال
  .انطلق: ، فقالأتاين

  .فسلك يب يف منهج عظيم
  .إنك لست من أهلها: فبينا أنا أمشي، إذ عرض يل طريق عن مشايل، فأردت أن أسلكها، فقال

مث عرضت يل طريق عن مييين، فسلكتها، حىت انتهيت إىل جبل زلق، فأخذ بيدي، فرحل يب، فإذا أنا 
  .فلم أتقار، ومل أمتاسك؛ على ذروته 

: حديد، يف أعاله عروة من ذهب، فأخذ بيدي، فرحل يب، حىت أخذت بالعروة، فقال يلوإذا عمود من 
  .استمسك بالعروة

  .رأيت خريا: " فقصصتها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال



أما املنهج العظيم، فاحملشر، وأما الطريق اليت عرضت عن مشالك، فطريق أهل النار، ولست من أهلها، 
   ميينك، فطريق أهلوأما اليت عن

  .اجلنة
وهو عبد " وأما اجلبل الزلق، فمرتل الشهداء، وأما العروة، فعروة االسالم، فاستمسك ا حىت متوت 

  ).١(اهللا بن سالم 
  .جرير

؛ كنت جالسا يف حلقة، فيهم ابن سالم حيدثهم : عن االعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة، قال
  .ظر إىل رجل من أهل اجلنة، فلينظر إىل هذامن سره أن ين: فلما قام، قالوا
  .، وهو صحيح)٢(فذكر احلديث بطوله ..فتبعته فسألته

  .أنه شهد فتح اوند: وروى بشر بن شغاف، عن عبد اهللا بن سالم
__________  

من طريق ) ٣٩٢٠(، وابن ماجه ٤٥٣، ٤٥٢ / ٥إسناده حسن من أجل عاصم، وأخرجه أمحد ) ١(
  .أستقر: االسناد، وشيخة مجع شيخ، وأتقارمحاد بن سلمة ذا 

من طريق قتيبة وإسحاق بن إبراهيم، كالمها عن جرير ذا االسناد، ) ٢٤٨٤(أخرجه مسلم ) ٢(
 من طريق أيب بكر بن أيب شيبة، وقتيبة بن سعيد بإسناد ٤١٤ / ٣" املستدرك " وأخرجه احلاكم يف 

  .مسلم
[ * ]  

)٢/٤٢٢(  

  

، )١(إن أدركين، وليس يل ركوب : نبئت أن عبد اهللا بن سالم قال: ، قالقال أيوب، عن ابن سريين
  .فامحلوين، حىت تضعوين بني الصفني

  .يعين قبال االعماق
كان عبد اهللا بن سالم إذا دخل : حدثنا االعوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، قال: حممد بن مصعب

  .م افتح لنا أبواب رمحتكالله: املسجد، سلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال
  ).٢(وإذا خرج، سلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتعوذ من الشيطان 

أتيت املدينة، فإذا عبد اهللا بن سالم : حفص بن غياث، عن أشعث، عن أيب بردة بن أيب موسى، قال
  جالس يف حلقة متخشعا عليه سيماء

  .يا أخي: اخلري، فقال



  .جئت وحنن نريد القيام
  .إذا شئت: ت له، أو قلتفأذن

  .أنا أبو بردة ابن أيب موسى؛ أنا ابن أخيك : من أنت ؟ قلت: فقام، فاتبعته، فقال
إنكم بأرض الريف، وإنكم تسالفون الدهاقني، فيهدون لكم : فرحب يب، وسالين، وسقاين سويقا، مث قال

  محالن القت
__________  

  .كل دابة تركب: الركوب) ١(
 هو ابن صدقة القرقساين سئ احلفظ، مث هو مرسل، والثابت عنه صلى اهللا عليه :حممد بن مصعب) ٢(

: من حديث أيب محيد، أو أيب أسيد) ٧٧٢(، وابن ماجه )٤٦٥(وسلم يف هذا الباب ما أخرجه أبو داود 
اللهم افتح لنا أبواب : إذا دخل أحدكم املسجد، فليسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث ليقل" 

  ".ك رمحت
اللهم افتح : فليقل" إذا دخل أحدكم املسجد : " عنهما بلفظ) ٧١٣(وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم 

وابن ) ٧٧٣(وأخرج ابن ماجه " اللهم إين أسألك من فلك : يل أبواب رمحتك، وإذا خرج، فليقل
سجد، إذا دخل أحدكم امل: " عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال) ٨٥(السين 

اللهم افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج، فليسلم على : فليسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وليقل
اللهم افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج، فليسلم على النيب صلى : النيب صلى اهللا عليه وسلم، وليقل

  .وإسناده صحيح" اللهم اعصمين من الشيطان الرجيم : اهللا عليه وسلم، وليقل
 / ١واحلاكم ) ٣٢١(وابن حبان ) ٤٥٢(، وصححه ابن خزمية ٥٢ورقة " الزوائد " كما قال صاحب 

  .، ووافقه الذهيب٢٠٧
[ * ]  

)٢/٤٢٣(  

  

  ).١(فال تقربوها، فإا نار ؛ والدواخ 
  .قد مر موت عبد اهللا يف سنة ثالث وأربعني باملدينة

  .وأرخه مجاعة
أخربنا أبو الوقت السجزي، : أخربنا عبد اهللا بن عمر:  قالواأخربنا عمر بن حممد العمري، ومجاعة،

أخربنا عبدالرمحن بن حممد، أخربنا أبو حممد بن محوية، أخربنا عيسى بن عمر، أخربنا عبد اهللا بن 
  عبدالرمحن



الدارمي، أخربنا حممد بن كثري، عن االوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن عبد اهللا بن 
لو نعلم أي : قعدنا نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتذاكرنا، فقلنا: قالسالم، 

  .االعمال أحب إىل اهللا، لعملنا
سبح هللا ما يف السموات وما يف االرض وهو العزيز احلكيم، يا أيها الذين آمنوا مل تقولون : * (فأنزل اهللا

  .)٢(حىت ختمها  ] ٢ و ١: الصف) * [ ما ال تفعلون
فقرأها علينا عبد اهللا بن : فقرأها علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ختمها، قال أبو سلمة: قال

  فقرأها علينا أبو سلمة، فقرأها علينا حيىي،: سالم، قال حيىي
__________  

هو ابن عبداله بن جابر احلداين، وقد نسب احلافظ ابن حجر هذا : رجال إسناده ثقات، وأشعث) ١(
  . إىل ابن عساكر١١٠ / ٦" االصابة " خلرب يف ا

 يف املناقب من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، عن ٩٨ / ٧" صحيحه " وأخرجه البخاري يف 
أال جتئ، فأطعمك : " أتيت املدينة، فلقيت عبد اهللا بن سالم، فقال: سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، قال

إنك بأرض الربا فيها : مث قال) يب صلى اهللا عليه وسلم فيهدخل الن: أي(سويقا ومترا، وتدخل يف بيت 
فال ) علف الدواب(فاش إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك محل تنب، أو محل شعري، أو محل قت 

  .تأخذه، فإنه ربا
حيتمل أن يكون ذلك رأي عبد اهللا بن سالم، وإال فالفقهاء على أنه إمنا يكون ربا : قال احلافظ ابن حجر

ما حيمل عليه من الدواب : من السلف وهو القرض، واحلمالن: ذا شرطه، نعم الورع تركه، تسالفونإ
  .زبيل من خوص جيعل فيه التمر والرطب: مجع دوخلة: يف اهلبة خاصة والدواخل

حممد بن كثري وهو ابن أيب عطاء الثقفي كثري الغلط، لكنه قد توبع كما سيأت ي، وباقي رجاله ) ٢(
من طريق حممد بن ) ٣٣٠٩(، وكذلك أخرجه الترمذي ٢٠٠ / ٢" مسند الدرامي "  يف ثقات، وهو

  .كثري، عن االوزاعي
 من طريق يعمر، عن عبد اهللا بن املبارك، أخربنا االوزاعي، حدثنا ٤٥٢ / ٥" املسند " وأخرجه أمحد يف 

  = [ * ]حيىي بن أيب كثري، حدثين هالل بن أيب ميمونة، 

)٢/٤٢٤(  

  

  علينا االوزاعي، فقرأها علينا حممد، فقرأة ا علينا الدارمي، فقرأهافقرأها 
علينا عيسى، فقرأها علينا ابن محوية، فقرأها علينا الداوودي، فقرأها علينا أبو الوقت، فقرأها علينا عبد 

  .اهللا بن عمر



  ).١(فقرأها علينا شيوخنا : قلت
انطلق نيب : ن أبيه، عن عوف بن مالك، قالحدثنا عبدالرمحن بن جبري، ع: صفوان بن عمرو احلمصي

أروين يا معشر يهود اثين عشر رجال يشهدون أن : " اهللا، وأنا معه حىت دخلنا كنيسة اليهود، فقال
  .فأسكتوا" حممدا رسول اهللا، حيط اهللا عنكم الغضب 

  .مث أعاد عليهم، فلم جيبه أحد
  ".املصطفى، آمنتم أو كذبتم ، وأنا )٢(فواهللا، النا احلاشر، وأنا العاقب : " قال

  .كما أنت يا حممد: فلما كاد خيرج، قال رجل
  .ما فينا أعلم منك: أي رجل تعلمونين فيكم ؟ قالوا

  فإين أشهد باهللا أنه نيب اهللا: قال
__________  

حدثين أبو سلمة عن عبد الرمحن، عن : أن عبد اهللا بن سالم حدثه، أو قال: أن عطاء بن يسار، حدثه
  .هللا بن سالمعبد ا

  .وهذا سند صحيح، صرح فيه حيىي بن أيب كثري بالتحديث
 من طريق الوليد بن مزيد، وأيب إسحاق الفزاري، كالمها عن ٤٨٧، ٤٨٦ / ٢وأخرجه احلاكم 

  .االوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن، عن عبد اهللا بن سالم
  .وصححه، ووافقه الذهيب

هو من أصح مسلسل : ٢١٢ / ٦" الدر املنثور " حلافظ ابن حجر فيما نقله عنه السيوطي يف قال ا) ١(
  .يروى يف الدنيا، قل أن وقع يف املسلسالت مثله يف مزيد علوه

  .ما توارد فيه الرواة على وصف هلم قوال أو فعال أو وصفا: واحلديث املسلسل: قلت
  .٥٨، ٥٣ / ٣" فتح املغيث " انظر 

  .آخر االنبياء: الذي حيشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غريه، والعاقب: راحلاش) ٢(
[ * ]  

)٢/٤٢٥(  

  

  .الذي جتدونه يف التوراة
  .فخرجنا وحنن ثالثة: قال" ! كذبتم : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! كذبت : فقالوا

  ).١(اآلية  ] ١٠: االحقاف) * [ ..أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به، وشهد شاهد: * (وأنزلت
  .ويف الصحيح حنوه من حديث أنس بن مالك، وهو عبد اهللا



  .يعين ابن سالم
  

ابن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك ) ع * ( زيد بن ثابت- ٨٥
  .بن النجار بن ثعلبة

  نة أبو، مفيت املدي)٢(االمام الكبري، شيخ املقرئني، والفرضيني 
__________  

  .، وصححه، ووافقه الذهيب٤١٦، ٤١٥ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ١(
  . يف اهلجرة١٩٨، ١٩٥ / ٧ورواية أنس أخرجها البخاري 

  .فانظره) ١(، التعليق رقم ٤١٦وقد تقدمت يف الصفحة 
، ٩٩: ليفة، تاريخ خ٨٩: ، طبقات خليفة٣٥٨ / ٢: ، طبقات ابن سعد١٨١ / ٥: مسند أمحد* 

 / ١: ، تاريخ الفسوي٤٤٧، ٣٥٥، ٢٦٠: ، املعارف٣٨٠ ٣٨١ / ٣: ، التاريخ الكبري٢٢٣، ٢٠٧
 / ٥: ، معجم الطرباين الكبري٥٥٨ / ٣: ، اجلرح والتعديل١٩٧ / ١: ، أخبار القضاة٤٨٣، ٣٠٠
 ٦: ، ابن عساكر٥٣٧ / ٢: ، االستيعاب٧٣ ٧١: ، االستبصار٤٢٣ و ٤٢١ / ٣: ، املستدرك١١١

 / ١: ، العرب١٢٣ / ٢: ، تاريخ االسالم٤٥٢: ، ذيب الكمال٢٧٨ / ٢: ، أسد الغابة١ / ٢٧٨/ 
 / ٣، ذيب التهذيب ٢٩٦ / ١، طبقات القراء ٣٤٥ / ٩: ، جممع الزوائد٣٥:  معرفة القراء٥٣

، شذرات ٣٩٣ / ١٣: ، كرت العمال١٢٧: ، خالصة تذهيب الكمال٤١ / ٤:  االصابة٣٩٩
  .٦٢ و ٥٤ / ١: الذهب

  هو الذي يعرف الفرائض، وهو العلم بقسمة املواريث، ونعته املؤلف بذلك: القرضي) ٢(
  .وسيذكره املؤلف يف ترمجته" أفرض أميت زيد بن ثابت : " لقوله صلى اهللا عليه وسلم

[ * ]  

)٢/٤٢٦(  

  

  .سعيد، وأبو خارجة
  .اخلزرجي، النجاري االنصاري
  .كاتب الوحي، رضي اهللا عنه

  .ن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن صاحبيهحدث ع
  .وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله، ومناقبه مجة

أبو هريرة، وابن عباس، وقرآ عليه، وابن عمر، وأبو سعيد اخلدري، وأنس بن مالك، : حدث عنه



وسهل بن سعد، وأبو أمامة بن سهل، وعبد اهللا بن يزيد اخلطمي، ومروان بن احلكم، وسعيد بن 
الفقيه خارجة، وسليمان، وأبان بن عثمان، وعطاء بن يسار وأخوه : وابناه؛ ب، وقبيصة بن ذؤيب املسي

وطاووس، وبسر ) ١(سليمان بن يسار، وعبيد بن السباق، والقاسم بن حممد، وعروة، وحجر املدري 
  .وخلق كثري؛ بن سعيد 

  .وتال عليه ابن عباس، وأبو عبد الرمحن السلمي، وغري واحد
  . محلة احلجة، وكان عمر بن اخلطاب يستخلفه إذا حج على املدينةوكان من

  .وهو الذي توىل قسمة الغنائم يوم الريموك
  .، فريب زيد يتيما)٢(وقد قتل أبوه قبل اهلجرة يوم بعاث 

  .وكان أحد االذكياء
  فلما هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم، أسلم

__________  
  ".عروة وحجر املدري : " ن، وقد سقط من املطبوعبلد باليم: نسبة إىل مدركجبل) ١(
هو موضع على ليلتني من املدينة املنورة، وفيه كانت الوقيعة واليوم املنسوب إليه بني االوس ) ٢(

  .واخلررج
 يف أول مناقب االنصار، من طريق عبيد بن إمساعيل، حدثنا أبو أسامة، عن ٨٥ / ٧وأخرج البخاري 

  :عن عائشة رضي اهللا عنها قالتهشام بن عروة، عن أبيه، 
كان يوم بعاث يوما قدمه اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم، فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد 
  .افترق ملؤهم، وقتلت سروام، وجرحوا، فقدمه اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف دخوهلم لالسالم

[ * ]  

)٢/٤٢٧(  

  

ليقرأ له ؛ ، فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتعلم خط اليهود زيد، وهو ابن إحدى عشرة سنة
  .كتبهم

  ".فإين ال آمنهم : " قال
  .سعيدا، وبه كان يكىن، وأمه أم مجيل: ولد زيد بن ثابت: قال ابن سعد

خارجة، وسليمان، وحيىي، وعماره، وإمساعيل، وأسعد، وعبادة، وإسحاق، وحسنة، وعمرة، : وولد لزيد
  .أم سعد ابنة سعد بن الربيع، أحد البدريني: ق، وأم كلثوم، وأم هؤالءوأم إسحا
  .إبراهيم، وحممد، وعبد الرمحن، وأم حسن، من عمرة بنت معاذ بن أنس: وولد له



  .الم ولد؛ زيد، وعبد الرمحن، وعبيداهللا، وأم كلثوم : وولد له
  . ولدالم؛ وسليط، وعمران، واحلارث وثابت، وصفية، وقريبة، وأم حممد 

  .يكىن أبا سعيد: زيد: قال البخاري ومسلم والنسائي
  .أبو خارجة: ويقال

  .له كنيتان: وقال حممد بن أمحد املقدمي
  .قدم النيب عليه السالم املدينة، وأنا ابن إحدى عشرة سنة: روى خارجة عن أبيه، قال

  .وأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتعلم كتابه يهود
  . فأقرأ إذا كتبوا إليهوكنت أكتب،: قال

أيت يب النيب صلى اهللا عليه وسلم مقدمه املدينة، : ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه، قال
  يا رسول اهللا، هذا غالم من بين النجار، وقد: فقالوا

  .قرأ مما أنزل عليك سبع عشرة سورة
فإين ؛ يا زيد، تعلم يل كتاب يهود : " قالفأعجبه ذلك، و؛ فقرأت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  واهللا ما آمنهم على

)٢/٤٢٨(  

  

  ".كتايب 
  .فتعلمته: قال

فما مضى يل نصف شهر حىت حذقته، وكنت أكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كتب إليهم 
)١.(  

  .ال: الت؟ ق" أحتسن السريانية : " قال يل رسول اهللا: االعمش، عن ثابت بن عبيد، قال زيد
  ).٢(فتعلمتها يف سبعة عشر يوما " فتعلمها : " قال

كان رسول اهللا صلى : حدثنا سليمان بن خارجة بن زيد، عن أبيه، عن جده، قال: الوليد بن أيب الوليد
  ).٣(اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، بعث إيل، فكتبته 

  .يرويه الليث عنه
  ادع يل زيدا، وقل: " اهللا صلى اهللا عليه وسلمأبو إسحاق، عن الرباء، قال يل رسول 

__________  
 يف ١٦١ / ١٣" صحيحه " إسناده حسن من أجل عبدالرمحن بن أيب الزناد، وعلقه البخاري يف ) ١(

، والبخاري ٣٥٩، ٣٥٨ / ٢باب ترمجة احلكام وهل جيوز ترمجان واحد، ووصله ابن سعد : االحكام



 / ٥، وأمحد )٢٧١٦(، والترمذي )٣٦٤٥(، وأبو داود ٣٨١ ،٣٨٠ / ٣" التاريخ الكبري " يف 
، كلهم من طريق عبدالرمحن ابن أيب الزناد ذا االسناد، )٤٨٥٧(و ) ٤٨٥٦(، والطرباين ١٨٦

  .٧٥ / ١وصححه احلاكم 
  .إسناده صحيح) ٢(

من ) ٤٩٢٨(، والطرباين ٤٢٢ / ٣، واحلاكم ٤٨٤، ٤٨٣ / ١، والفسوي ١٨٢ / ٥أخرجه أمحد 
من طريق حيىي بن عيسى الرملي، ) ٤٩٢٧(، والطرباين ٣٥٨ / ٢ جرير، وأخرجه ابن سعد طريق

  .كالمها عن االعمش ذا االسناد
  .من طريق عبد اهللا بن صاحل، عن الليث ذا االسناد) ٤٨٨٢(أخرجه الطرباين ) ٣(

ن بن خارجة مل يوثقه وإسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل، ولني الوليد بن أيب الوليد، وشيخ سليما
  .إسناده حسن: ١٧ / ٩" امع " غري ابن حبان، ومع ذلك فقد قال اهليثمي يف 

[ * ]  

)٢/٤٢٩(  

  

وذكر  ] ٨٤: النساء) * [ ال يستوي القاعدون* (اكتب : " فقال: قال" جيئ بالكتف والدواة : له
  ).١(احلديث 

الشعرية، أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن زينب، أخربنا حممد بن عبد السالم، عن زينب بنت عبدالرمحن 
أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو سعد الكنجروذي، أخرنا أبو أمحد احلاكم، : وعبد املعز اهلروي، قاال

ابن سعد : أخربنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي هو ابن اجلعد أخربنا ابن أيب ذئب، عن شرحبيل يعين
فدفوا يف يدي، وفروا، : فدخل زيد، قال؛ ، فأجد طريا )٢(االسواف كنت مع زيد بن ثابت ب: قال

أمل تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! ال أم لك : فأخذ الطري، فأرسله، مث ضرب يف قفاي، وقال
  ).٣(حرم ما بني البتيها 
__________  

  .لى اهللا عليه وسلم ابن أم مكتوموخلف النيب ص) * من املؤمنني وااهدون يف سبيل اهللا: * (ومتامه) ١(
ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر : * (يا رسول اهللا، أنا ضرير، فرتلت مكاا: فقال

  ) *.وااهدون يف سبيل اهللا
  .١٩ / ٩ و ١٩٦ / ٨أخرجه البخاري 

املدينة بني موضع ببعض أطراف ": االسواق " االسواف بالفاء وقد تصحف يف املطبوع إىل ) ٢(
  .احلرتني



دخل علي زيد بن ثابت وأنا باالسواف، قد اصطدت سا :  عن رجل، قال٨٧ / ٣" املوطأ " ويف 
  .، فأخذه من يدي، وأرسله)طائر يشبه الصرد(
: ، وشرحبيل بن سعد١٩٩ / ٥والبيهقي ) ٤٩١٠(، والطرباين ١٩٢ و ١٨١ / ٥أخرجه أمحد ) ٣(

  فه عن ابن معني ومالك وأيب زرعة والدارقطين والنسائيتضعي" ميزانه " نقل املؤلف يف 
  .وابن عدي

  .بقي حىت اختلط واحتاج، ليس حيتج به: وقال ابن سعد
من حديث أيب ) ١٣٧٢(، ومسلم ٧٧ / ٤، والبخاري ٨٨٩ / ٢لكن احلديث يتقوى مبا رواه مالك 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه من حديث سعد) ١٣٦٣(، وملسلم "ما بني البتيها حرام : " هريرة مرفوعا
  ".إين أحرم ما بني البيت املدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها : " وسلم قال

  .هي احلرة: والالبة
هي االرض ذات احلجارة السوداء، كأا : واملدينة املنورة بني حرتني شرقية وغربية تكتنفاا، واحلرة

  .أحرقت بالنار
  .ينهماالالبتان وما ب: ومعىن ذلك

  .٣١٣، ٣٠٧ / ٧" شرح النسة " وانظر يف حكم حرم املدينة، واختالف العلماء يف ذلك، 
[ * ]  

)٢/٤٣٠(  

  

  .شرحبيل فيه لني ما
إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك، قد كنت : وقال عبيد بن السباق، حدثين زيد، أن أبا بكر قال له

  .رآن فامجعهتكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتتبع الق
  .هو واهللا خري: قال! كيف تفعلون شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقلت

  .فلم يزل أبو بكر يراجعين، حىت شرح اهللا صدري للذي شرح له صدر أيب بكر وعمر
  ).١(فكنت أتتبع القرآن أمجعه من القاع واالكتاف والعسب وصدور الرجال 

أيب، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأبو :  عهد رسول اهللا أربعة، كلهم من االنصارمجع القرآن على: قال أنس
  ).٢(زيد 

" أفرض أميت زيد بن ثابت : " خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
)٣.(  

  .وجاء حنوه من حديث ابن عمر



__________  
 ١٨٩، ١٨٨ / ٥ باب مجع القرآن، وأمحد : يف فضائل القرآن١١، ٨ / ٩أخرجه البخاري ) ١(

  .٩، ٦": املصاحف " ، وابن أيب داود يف )٤٩٠١(، والطرباين ٤٨٥ / ١والفسوي 
  .وهو جريد النخل إذا حني عنه خوصه: والعسب مجع عسيب

  .وكانوا يكتبون يف تلك االشياء، لقلة القراطيس عندهم يومئذ
باب القراء من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه :  يف فضائل القرآن٤٦ / ٩أخرجه البخاري ) ٢(

  .وسلم، من طريق حفص بن عمر، عن مهام، عن قتادة، عن أنس
 من طريق عفان بن مسلم، عن وهيب ذا ٣٥٩ / ٢" الطبقات " إسناده صحيح، وهو يف ) ٣(

  .االسناد
[ * ]  

)٢/٤٣١(  

  

أفرض أميت : "  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: مندل بن علي، عن ابن جريج، عن حممد بن كعب
  ".زيد بن ثابت 

حدثنا محيد بن عبد الرمحن، عن داود العطار، عن معمر، : حدثنا سفيان بن وكيع): ١(وقال الترمذي 
  ".أرحم أميت بأميت أبو بكر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن قتادة، عن أنس

  ."وأفرضهم زيد بن ثابت : " احلديث، وفيه
  .هذا غريب، وحديث احلذاء صححه الترمذي

ال يدل على حتتم تقليده يف الفرائض، كما ال يتعني " أفرضهم زيد، وأقرأهم أيب " بتقدير صحة : قلت
  .تقليد أيب يف قراءته، وما انفرد به
  ).٢(الفرائض والقرآن : غلب زيد الناس على اثنتني: روى عاصم، عن الشعيب، قال

  ).٣(أجازين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق، وكساين قبطية : ويروى عن زيد، قال
__________  

، وهذا االسناد ضعيف لضعف سفيان بن وكيع، لكن رواه الترمذي أيضا )٣٧٩٠(يف سننه برقم ) ١(
  .حديث حسن صحيح، وهو كما قال: من طريق خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أنس، وقال) ٣٧٩١(

، من طريق سفيان، عن خالد احلذاء وعاصم، عن أيب ٤٨٠، ٤٧٩ / ١" تارخيه " لفسوي يف وأخرجه ا
  .، ووافقه الذهيب٤٢٢ / ٣، واحلاكم )٢٢١٨(قالبة، عن أنس، وصححه ابن حبان 

أرحم أميت بأميت أبو بكر، وأشدهم يف أمر اهللا عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرؤهم : " ونصه بتمامه



ن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل، ولكل أمة لكتاب اهللا أيب ب
  ".أمني، وأمني هذه االمة أبو عبيدة بن اجلراح 

  .٤٤٩ / ٥": ذيب ابن عساكر ) " ٢(
  = [ * ]ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، كأنه منسوب إىل القبط من أهل مصر، : القبطية) ٣(

)٢/٤٣٢(  

  

  ).١( أجزت يف اخلندق، وكانت وقعة بعاث وأنا ابن ست سنني :وعنه، قال
ملا تويف رسول اهللا، قام خطباء االنصار، فتكلموا، : داود بن أيب هند، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، قال

  .رجل منا، ورجل منكم: وقالوا
ن االمام من وإمنا يكو؛ إن رسول اهللا كان من املهاجرين وحنن أنصاره : فقام زيد بن ثابت، فقال
  .املهاجرين وحنن أنصاره

  ).٢(جزاكم اهللا خريا يا معشر االنصار، وثبت قائلكم، لو قلتم غري هذا ما صاحلناكم : فقال أبو بكر
  .، عن وهيب، عنه"مسنده " هذا إسناد صحيح، رواه الطيالسي يف 

:  عليه وسلمكان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا: روى الشعيب، عن مسروق، قال
  عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد، وأيب، وأبو

  ).٣(موسى 
__________  

من طريق يعقوب بن حممد الزهري، حدثنا إمساعيل ابن ) ٤٧٤٣(واحلديث أخرجه الطرباين برقم = 
  .قيس، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت

منكر : ري والدارقطين قوهلما فيهعن البخا" امليزان " نقل يف : وإمساعيل بن قيس بن سعد بن زيد
  .احلديث، وضعفه النسائي وغريه

  .عامة ما يرويه منكر: وقال ابن عدي
  . من طريق الواقدي٤٤٩ / ٥" ذيب ابن عساكر " ، و ٤٢١ / ٣" املستدرك ) " ١(

  .وكانت وقعة بعاث قبل هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمس سنني
  .١٦٩/  ٢" مسند الطيالسي ) " ٢(

: ، وقال١٨٣ / ٦" امع " ، وأورده اهليثمي يف )٤٧٨٥(، والطرباين برقم ١٢٢ / ٥وأخرجه أمحد 
  .رجاله رجال الصحيح

برقم " تاريخ دمشق "  و ٤٤٩ / ٥" ذيب ابن عساكر " ، و ٤٨١ / ١" تاريخ الفسوي ) " ٣(



  .اليب زرعة) ١٩٢٢(
  .وإسناده صحيح

   [ * ]٢٨ / ٢سري 

)٢/٤٣٣(  

  

  ).١(عمر، وعلي، وزيد، وابن مسعود : القضاة أربعة: الد، عن الشعيب، قالجم
  ).٢(كان عمر يستخلف زيدا يف كل سفر : وعن القاسم بن حممد

: فقال ابن عمر! مات عامل الناس اليوم : كنا مع ابن عمر يوم مات زيد بن ثابت، فقلت: وعن سامل
  . وحربهايرمحه اهللا، فقد كان عامل الناس يف خالفة عمر

  ).٣(فرقهم عمر يف البلدان، واهم أن يفتوا برأيهم، وحبش زيد بن ثابت باملدينة يفيت أهلها 
ما كان عمر وعثمان يقدمان على زيد أحدا يف الفرائض والفتوى والقراءة : وعن سليمان بن يسار، قال

  ).٤(والقضاء 
  .إىل زيد بن ثابت، من عمر: امأن عمر استخلف زيدا، وكتب إليه من الش: وعن يعقوب بن عتبة
  ).٥(كان عمر يستخلف أيب، فقلما رجع إال أقطعه حديقة من خنل : قال خارجة بن زيد
__________  

  .٤٥٠ / ٥": ذيب ابن عساكر ) " ١(
، من طريق عفان بن ٣٥٩ / ٢" طبقات ابن سعد " ، ويف ٤٥٠ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ٢(

استعمل عمر بن اخلطاب زيد : د، عن احلجاج بن أرطاة، عن نافع، قالمسلم، عن عبد الواحد بن زيا
  .بن ثابت على القضاء، وفرض له رزقا

  . من طريق الواقدي٣٥٩ / ٢أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .٤٥٠ / ٥" ذيب ابن عساكر "  من طريق الواقدي، و ٣٥٩ / ٢ابن سعد ) ٤(
ق حممد بن إسحاق الصغاين، عن اهليثم بن  من طري١٠٨ / ١" أخبار القضاة " أخرجه وكيع يف ) ٥(

كان عمر بن اخلطاب كثريا ما : خارجة، عن عبدالرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، قال
يستخلف زيد بن ثابت إذا خرج إىل شئ من االسفار، وقلما رجع من سفر إال أقطع زيد بن ثابت 

  .حديقة من خنل
  .ورجاله ثقات

  .٤٥٠ / ٥"  ابن عساكر ذيب" وهو يف 
[ * ]  



)٢/٤٣٤(  

  

: مسعت عثمان يقول: قال ثعلبه ابن أيب مالك: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن الزهري، قال: الواقدي
هال غضب على أيب بكر وعمر إذ ! من يعذرين من ابن مسعود ؟ غضب إذ مل أوله نسخ املصاحف 

  ).١(عزاله عن ذلك، ووليا زيدا، فاتبعت فعلهما 
  .تنازع أيب وعمر يف جداد خنل: رية، عن الشعيب قالمغ

  .اجعل بيين وبينك رجال: أيف سلطانك يا عمر ؟ قال: فبكى أيب، مث قال
  :قال أيب

  .زيد
  .فانطلقا، حىت دخال عليه، فتحاكما إليه

  .ما يل بينة: بينتك يا أيب ؟ قال: فقال
  .فأعف أمري املؤمنني من اليمني: قال

  ).٢(مري املؤمنني من اليمني إن رأيتها عليه ال تعف أ: فقال عمر
  .وتابعه سيار، عن الشعيب

استعمل عمر زيدا على القضاء، وفرض له رزقا : حدثنا حجاج، عن نافع، قال: عبد الواحد بن زياد
)٣.(  

ملا حصر عثمان، أتاه زيد بن ثابت، فدخل عليه : حدثنا ابن أيب الزناد، عن أبيه، وآخر، قاال: الواقدي
  .دارال

  .فذب عين؛ أنفع يل منك ها هنا ] الدار [ أنت خارج : فقال له عثمان
  .حىت رجح أناس من االنصار؛ فخرج، فكان يذب الناس، ويقول هلم فيه 

  .يا لالنصار، كونوا أنصارا هللا مرتني انصروه واهللا إن دمه حلرام: وجعل يقول
__________  

  .الواقدي متروك، فاخلرب ال يصح) ١(
: ، وجداد النخل٤٥٠ / ٥" ذيب ابن عساكر "  لوكيع، و ١٠٩، ١٠٨ / ١" أخبار القضاة ) " ٢(

  .صرامه، وهو قطع مثرها
  .هو ابن أرطاة: ، وحجاج٤٥٠ / ٥" ذيب ابن عساكر " ، و ٣٥٩ / ٢ابن سعد ) ٣(

[ * ]  

)٢/٤٣٥(  



  

  .ما يصلح معك أمر: فجاء أبو حية املازين مع ناس من االنصار، فقال
  .ن بينهما كالم، وأخذ بتلبيب زيد، هو وأناس معهفكا

أتصنع هذا برجل لو مات : فمر به ناس من االنصار، فلما رأوهم، أرسلوه، وقال رجل منهم اليب حية
لو هلك عثمان وزيد يف بعض الزمان، هللك : قال الزهري) ! ١(الليلة ما دريت ما مرياثك من أبيك 
  .مان وما يعلمها غريمهاعلم الفرائض، لقد أتى على الناس ز

  ).٢(أخرجه الدارمي 
لوال أن زيد بن ثابت كتب الفرائض، لرأيت أا ستذهب : مسعت الزهري يقول: وقال جعفر بن برقان

  ).٣(من الناس 
كان إمام الناس عندنا، بعد عمر، زيد بن : قال مالك: وروى سعيد بن عامر، عن محيد بن االسود، قال

  .ثابت
  ).٤( عندنا، بعد زيد، ابن عمر وكان إمام الناس

  .الناس على قراءة زيد، وعلى فرض زيد: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
__________  

  .، والواقدي متروك٤٥١ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ١(
إذا مجعت ثيابه عند حنره وصدره مث جررته، : أخذ بتلبيبه وتالبيبه: لببه: يقال" أخذ بتلبيبه : " وقوله

  . إذا جعلت يف عنقه حبال وثوبا، وأمسكته بهوكذلك
  .، من طريق حممد بن عيسى، عن يوسف بن املاجشون، عن الزهري٣١٤ / ٢) ٢(

  .٤٥١ / ٥": ذيب ابن عساكر " وهو يف 
  .٤٨٦ / ١" تاريخ الفسوي ) " ٣(
  .٢٦٦، ٢٦٥ / ٢ و ٤٨٦ / ١" تاريخ الفسوي ) " ٤(

[ * ]  

)٢/٤٣٦(  

  

لقد علم احملفوظون من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أن زيد بن ثابت، من : وعن ابن عباس، قال
  ).١(الراسخني يف العلم 

أنه كان يقول يف أخوات الب وأم، وإخوة وأخوات ؛ االعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد اهللا 
  .لالخوات لالب واالم الثلثان، فما بقي، فللذكور دون االناث: الب



  .نة، فسمع قول زيد فيها، فأعجبهفقدم مسروق املدي
  فقال له بعض

  .أتيت املدينة، فوجدت زيد بن ثابت من الراسخني يف العلم: أتترك قول عبد اهللا ؟ فقال: أصحابه
  ).٢(كان زيد يشرك بني الباقني : يعين

  .حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، أن ابن عباس قام إىل زيد بن ثابت
إنا هكذا نفعل بعلمائنا : فقال!  ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تنح يا: فأخذ له بركابه، فقال

  ).٣(وكربائنا 
__________  

"  إىل البغوي، وقد حترف ٤٣ / ٤" االصابة "  ونسبه احلافظ يف ٤٥١ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ١(
، من )١٩٤٤( برقم "تاريخ دمشق " ، وأخرج أبو زرعة يف "احلافظون " يف املطبوع إىل " احملفوظون 

طريق أمحد بن عبد اهللا بن يونس، عن أيب شهاب احلناط، عن االعمش، عن أيب الضحى مسلم بن 
  .قدمت املدينة، فوجدت زيد بن ثابت من الراسخني يف العلم: صبيح، عن مسروق، قال

  .وإسناده صحيح
  .٤٥١ / ٥" التهذيب ابن عساكر " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(

  .يسوي بينهم يف القسمة: أي": ك بني الباقني يشر: " وقوله
، من طريق حممد بن عبد اهللا االنصاري ذا االسناد، ٣٦٠ / ٢إسناده حسن، أخرجه ابن سعد ) ٣(

  .٤٥٢، ٤٥١ / ٥" ذيب ابن عساكر " ، وأقره الذهيب، وهو يف ٤٢٣ / ٣وصححه احلاكم 
  . عن أيب نعيم رزين الرماينمن طريق علي بن عبد العزيز،) ٤٧٤٦(وأخرجه الطرباين 

رجاله رجال الصحيح : ، وقال٣٤٥ / ٩" امع " ، وأورده اهليثمي يف ..عن الشعيب أن زيد بن ثابت
  .غري رزين الرماين وهو ثقة

 ٤" االصابة " وأورده احلافظ يف .. من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار٤٢٨ / ٣وأخرجه احلاكم 
  . ونسبه ليعقوب الفسوي، وصحح إسناده من طريق الشعيب،٤٣، ٤٢/ 

[ * ]  

)٢/٤٣٧(  

  

: مل يكن من الصحابة أحد له أصحاب حفظوا عنه، وقاموا بقوله يف الفقه، إال ثالثة: قال علي بن املديين
  ).١(زيد، وعبد اهللا، وابن عباس 

كان هذا ؟ فإن أ: بلغنا أن زيد بن ثابت كان يقول إذا سئل عن االمر: شعيب بن أيب محزة، عن الزهري



  .نعم: قالوا
  .حدث فيه بالذي يعلم

  .مل يكن: وإن قالوا
  ).٢(فذروه حىت يكون : قال

كان هذا ! اهللا : كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شئ، قال: موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، قال
  .نعم، تكلم فيه، وإال مل يتكلم: ؟ فإن قال

أن مروان دعا زيد بن ثابت، وأجلس له قوما خلف ستر، فأخذ : الثوري، عن ابن أيب خالد، عن الشعيب
  ).٣(يا مروان، أغدرا، إمنا أقول برأيي : ففطن زيد، فقال؛ يسأله، وهم يكتبون 

  .فمحوه": وزاد " رواه إبراهيم بن محيد الرؤاسي، عن ابن أيب خالد، حنوه، 
فمر بنا على املدينة، فأدخلنا ؛ ين سبعة حج بنا أبو الوليد، وحنن ولد سري: هشام، عن ابن سريين، قال

  .هؤالء بنو سريين: على زيد بن ثابت، فقال
  .هؤالء الم، وهذان الم، وهذان الم: فقال زيد

  فما: قال
__________  

  .٤٥٢ / ٥": ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .٤٥٢ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
  . من طريقني عن سفيان به٣٦١ / ٢أخرجه ابن سعد ) ٣(

من طريق أمحد بن شوذب الواسطي، حدثنا القاسم بن أيب الزناد، عن أخيه، ) ٤٨٧١(وأخرجه الطرباين 
  ...[ * ]عن أبيه، عن خارجة ابن زيد بن ثابت أن مروان

)٢/٤٣٨(  

  

  .أخطأ
  ).١(وكان حممد، ومعبد، وحيىي الم 

  كان زيد بن ثابت من أفكه: وروى االعمش، عن ثابت بن عبيد، قال
  ).٢( يف أهله، وأزمته عند القوم الناس

خرج زيد بن ثابت يريد اجلمعة، فاستقبل الناس راجعني، فدخل دارا، فقيل : هشام، عن ابن سريين، قال
  .له

  .إنه من ال يستحيي من الناس ال يستحيي من اهللا: فقال



ولعل اهللا !  االمة مات حرب: ملا مات زيد بن ثابت، قال أبو هريرة: محاد بن زيد، عن حيىي بن سعيد، قال
  ).٣(أن جيعل يف ابن عباس منه خلفا 

  ملا مات زيد، جلسنا: محاد بن سلمة، عن عمار بن أيب عمار، قال
__________  

 من طريق سليمان بن حرب، عن محاد ذا االسناد، ورجاله ٥٨ / ٢" تارخيه " أخرجه الفسوي يف ) ١(
  .من طريق الفسوي ٣٣٣، ٣٣٢ / ٥" تاريخ بغداد " ثقات، وهو يف 

 من طريق يزيد بن هارون، عن عبدامللك بن أيب سليمان، ١٩٣ / ٧" الطبقات " وأخرجه ابن سعد يف 
إن شئتم أخربتكم : دخل علينا زيد بن ثابت وحنن ستة إخوة فيهم حممد، فقال: عن أنس بن سريين، قال
  .م، فما أخطأ شيئاهذا وهذا الم، وهذا وهذا الم، وهذا وهذا ال: من أخوكل واحد المه

ما رأيت رجال كان أفكه يف بيته وال : وقال ثابت بن عبيد: ٤٥٣ / ٥" ذيب ابن عساكر " يف ) ٢(
ينبغي للرجل أن يكون يف أهله مثل : أحلم إذا جلس مع أصحابه من زيد، وكان عمر بن اخلطاب يقول

احلليم : رزم وأوقرهم، والزميتمن أ: أي" وأزمته : " الصيب، فإذا التمس ما عنده كان رجال وقوله
  .الساكن القليل الكالم

من طريق عارم، عن محاد بن زيد، عن حيىي بن ) ٤٧٥٠(، والطرباين ٣٦٢ / ٢أخرجه ابن سعد ) ٣(
 من طريق سليمان بن حرب، عن محاد بن زيد، عن حيىي بن سعيد، ٤٢٨، ٤٢٧ / ٣سعيد، واحلاكم 

  .ورجاله ثقات
  . يسمع من أيب هريرةإال أن حيىي بن سعيد مل

[ * ]  

)٢/٤٣٩(  

  

  ).١(هكذا ذهاب العلماء، دفن اليوم علم كثري : إىل ابن عباس يف ظل، فقال
ملا مات زيد بن ثابت، وصلى عليه مروان، ونزل نساء : حدثنا ابن أيب الزناد، عن أبيه، قال: الواقدي
  ).٢(العوايل 

  . تبكني عليهال: فجعل خارجة يذكرهن اهللا؛ وجاء نساء االنصار 
  ).٣(ال نسمع منك، ولنبكني عليه ثالثا، وغلبنه : فقلن

  .وأرسل مروان جبزر، فنحرت، وأطعموا الناس: قال الواقدي
وقال ) ٤(ومن للمثاين بعد زيد بن ثابت * فمن للقوا يف بعد حسان وابنه : وفيه يقول حسان بن ثابت

ادة ابن الصامت دعا نبطيا ميسك دابته عند أن عب: حدثنا قيس بن سعد، عن مكحول: جرير بن حازم



  .بيت املقدس، فأيب
  .فضربه، فشجه

  .فاستعدى عليه عمر
  .وأنا يف حدة، فضربته؛ أمرته، فأيب : ما دعاك إىل ما صنعت ذا ؟ قال: فقال
  .اجلس للقصاص: فقال

  ).٥(أتقيد لعبدك من أخيك ؟ فترك عمر القود، وقضى عليه بالدية : فقال زيد ابن ثابت
__________  

 ٢والفسوي ) ٤٧٤٩(، والطرباين برقم ٤٢٨ / ٣، واحلاكم ٣٦٢، ٣٦١ / ٢أخرجه ابن سعد ) ١(
  . من طرق عن محاد بن سلمة به٤٨٥/ 

  .ورجاله ثقات
  .موضع بينه وبني املدينة أربعة أميال، وأبعدها من جهة جند مثانيه: العوايل) ٢(
  .٤٥٣ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ٣(
  .٤٥٣ / ٥"  ذيب ابن عساكر ) "٤(

  .القرآن، ومسي بذلك، الن القصص تثىن فيه: واملثاين
  . من طريق عبد اهللا بن وهب، عن جرير، به٣٢ / ٨رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي ) ٥(

[ * ]  

)٢/٤٤٠(  

  

ل، أن الصديق اعتمد عليه يف كتابة القرآن العظيم يف صحف، ومجعه من أفواه الرجا: ومن جاللة زيد
مث تسلمها الفاروق، مث ؛ ومن االكتاف والرقاع، واحتفظوا بتلك الصحف مدة، فكانت عند الصديق 

كانت بعد عند أم املؤمنني حفصة، إىل أن ندب عثمان زيد بن ثابت ونفرا من قريش إىل كتاب هذا 
  .املصحف العثماين الذي به اآلن يف االرض أزيد من ألفي ألف نسخة

  .وهللا احلمد؛ ة قرآن سواه ومل يبق بأيدي االم
مات سنة مخس : فقال الواقدي، وهو إمام املؤرخني: وقد اختلفوا يف وفاة زيد رضي اهللا عنه على أقوال

  .وأربعني، عن ست ومخسني سنة، وتبعه على وفاته حيىي بن بكري، وشباب، وحممد بن عبد اهللا بن منري
  .مات سنة مخس وأربعني: وقال أبو عبيد

  .نة ست ومخسني أثبتوس: مث قال
  .سنة إحدى ومخسني: وقال أمحد بن حنبل، وعمرو بن علي



  .سنة مخس ومخسني: وقال املدائين، واهليثم، وحيىي بن معني
  .سنة مخس وأربعني: وقال أبو الزناد

  .فاهللا أعلم
مل أخالف عليا يف شئ من قراءته، وكنت أمجع حروف : حفص، عن عاصم، عن أيب عبدالرمحن، قال

  .، فألقى ا زيدا يف املواسم باملدينةعلي
  ).١(كان زيد يقرأ باهلاء، وعلي بالتاء " التابوت " فما اختلفا إال يف 

__________  
هو ابن سليمان االسدي أبو عمر البزاز الكويف، صاحب عاصم، وهو إمام يف القراءة، : حفص) ١(

اتقوا اهللا أيها : لي بن أيب طالب يقولمسعت ع: متروك يف احلديث، ويف الباب عن سويد بن غفلة قال
  الناس وإياكم والغلو يف عثمان وقولكم حراق املصاحف، فواهللا ما حرقها إال

  .على مال منا أصحاب حممد مجيعا
  = [ * ]وفيه أن عثمان أرسل إىل زيد بن ثابت وسعيد بن العاص، 

)٢/٤٤١(  

  

عليه وسلم، أبو رقية، متيم بن أوس بن صاحب رسول اهللا صلى اهللا ) ٤م،  * ( متيم الداري- ٨٦
  .اللخمي، الفلسطيين) ١(خارجة بن سود بن جذمية 

  .فخذ من يعرب بن قحطان: بطن من خلم، وخلم: والدار
وفد متيم الداري سنة تسع، فأسلم، فحدث عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب بقصة اجلساسة يف 

  ).٢(أمر الدجال 
  .ولتميم عدة أحاديث

  .تالء لكتاب اهللا؛ وكان عابدا 
__________  

ليكتب أحدكما وميلي اآلخر، فإذا اختلفتم يف شئ فارفعاه إيل، فما اختلفنا يف شئ من كتاب : فقال= 
فرفعناه إىل عثمان، " التابوه " وقال زيد " التابوت " اهللا إال يف حرف واحد يف سورة البقرة، قال سعيد 

ذكره " ولو وليت الذي ويل عثمان، لصنعت مثل الذي صنع : "  قال علي"التابوت " اكتبوه : فقال
، ٢٣، ٢٢": املصاحف " ، ووراه ابن أيب داود يف ٥٢٥، ٥٢٤ / ٤" شرح السنة " البغوي يف 

  .١٦ / ٩" الفتح " وإسناده صحيح، كما قال احلافظ يف 
: قال الزهري: فيهحديث مجع القرآن، من طريق الزهري، عن أنس، و) ٣١٠٤(وروى الترمذي 



التابوه، فرفع : التابوت، وقال زيد: ، فقال القرشيون"التابوه " و " التابوت " فاختلفوا يومئذ يف 
  .اكتبوه التابوت، فإنه نزل بلسان قريش: اختالفهم إىل عثمان، فقال

، ٧٠: ، طبقات خليفة٦٦: ، التاريخ البن معني٤٠٨ / ٧: ، طبقات ابن سعد١٠٢ / ٤: مسند أمحد* 
، اجلرح ١٦٨، ١٠٢: ، املعارف١٥٠ ١٥١ / ٢: ، التاريخ الكبري٣٤١: ، تاريخ خليفة٣٠٥

 / ٣: ، ابن عساكر٥٨ / ٢: ، االستيعاب٣٧ / ٢: ، معجم الطرباين الكبري٤٤٠ / ٢: والتعديل
: ، جممع الزوائد١٨٨ / ٢: ، تاريخ االسالم١٧١: ، ذيب الكمال٢٥٦ / ١: ، أسد الغابة١ / ٢٦٤

   /١: ، االصابة٥١١ / ١: ، ذيب التهذيب٣٩٢ / ٩
  .٣٤٧ ٣٦١ / ٣: ، ذيب تاريخ ابن عساكر٥٥: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٤

  .٢٥٦ / ١" أسد الغابة " ، و ٥٨ / ٢" االستيعاب " ، و ٤٢٢ص " مجهرة انساب العرب ) " ١(
  .ود بن خزميةأنه متيم بن أوس بن خارجة بن س: ونقل ابن االثري عن ابن مندة وأيب نعيم

وهي الدابة اليت راما يف جزيرة البحر، ومسيت بذلك الا جتس االخبار للدجال، والفصة أخرجها ) ٢(
  .، والطرباين٣٧٤، ٣٧٣ / ٦باب قصة اجلساسة، وأمحد : يف الفنت وأشراط الساعة) ٢٩٤٢(مسلم 
[ * ]  

)٢/٤٤٢(  

  

  .ابن عباس: حدث عنه
، وكثري ابن مرة، وعطاء بن يزيد الليثي، وزرارة بن أوىف، وشهر وابن موهب عبد اهللا، وأنس بن مالك

  .وآخرون؛ بن حوشب 
  ).١(مل يزل باملدينة حىت حتول بعد قتل عثمان إىل الشام : قال ابن سعد
  ).٢(هو أخو أيب هند الداري : قال البخاري
  ).٣(متيم : كان وفد الدرايني عشرة، فيهم: قال ابن سعد

يا رسول اهللا، إن اهللا مظهرك على االرض كلها، فهب : ملا أسلم متيم، قال: كرمةقال ع: قال ابن جريج
  .يل قرييت من بيت حلم

  .، وكتب له ا"هي لك : " قال
، وذكر الليث أن النيب صلى اهللا )٤(أنا شاهد ذلك فأمضاه : فجاء متيم بالكتاب إىل عمر، فقال: قال

  ".ليس لك أن تبيع : " عليه وسلم قال له
  ).٥(فهي يف أيدي أهله إىل اليوم : لقا

  .حربى، وبيت عينون: ليس للنيب صلى اهللا عليه وسلم قطيعة سوى: قال الواقدي



__________  
  .٤٠٩، ٤٠٨ / ٧" الطبقات ) " ١(
  .٤٢٢ / ٧، وابن سعد ١٥١ / ٢" تاريخ البخاري ) " ٢(
  .٣٥٤ / ٣، وابن عساكر ٣٤٣ / ١ابن سعد ) ٣(
  .، من طريق حجاج بن حممد املصيصي، عن ابن جريج٣٤٩": االموال " يف أخرجه أبو عبيد ) ٤(

  .وهو منقطع
  . من طريق عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث، عن الليث٣٥٠: أخرجه أبو عبيد) ٥(

[ * ]  

)٢/٤٤٣(  

  

  ).١(أقطععما متيما وأخاه نعيما 
فمات ؛  وعدي بن بداء خرج سهمي مع متيم الداري،: ، من حديث ابن عباس، قال"الصحيح " ويف 

مث ؛ فقدما بتركته، ففقدوا جاما من فضة، فأحلفهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ بأرض كفر 
  .اشتريناه من متيم وعدي: وجدوا اجلام مبكة، فقيل

  .وأن اجلام لصاحبهم؛ لشهادتنا أحق من شهادما : فقام رجالن من أولياء السهمي، فحلفا
  ).٢ ] (١١٠: املائدة) * [ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت(: * وفيهم نزلت آية

سلمان، وابن سالم، ومتيم الداري : ، قال ]٤٥: الرعد) * [ ومن عنده علم الكتاب: * (قال قتادة
)٣.(  

__________  
  .٣٥٠، ٣٤٩": االموال " ، و ٤٠٨ / ٧، و ٢٦٧ / ١ابن سعد ) ١(

 القرية اليت فيها قرب سيدنا إبراهيم اخلليل عليه السالم هي: قال ياقوت: حربون: وحربى ويقال هلا
  .بالبيت املقدس

  .وقد غلب على امسها اخلليل
  .من قرى بيت املقدس: وعينون

يا أيها الذين آمنوا شهادة : * (باب قول اهللا عزوجل:  يف الوصايا٣٠٨ / ٥أخرجه البخاري ) ٢(
، واستدل ذا احلديث )٣٦٠٦( وأبو داود ،)٣٠٦٢(، والترمذي ) *بينكم إذا حضر أحدكم املوت

  من ذهب إىل جواز شهادة أهل الذمة على وصية املسلم يف السفر خاصة، يروى
  .ذلك عن أيب موسى االشعري، وهو قول شريح وإبراهيم النخعي، وبه قال االوزاعي واالمام أمحد



  .٣٣٣ص " شرح املفردات " انظر 
  . حممد بن عبداالعلى، عن حممد بن ثور، عن قتادة من طريق١٧٧ / ١٣أخرجه ابن جرير ) ٣(

اسم جنس ) ومن عنده(والصحيح يف هذا أن :  بعد أن ذكر قول قتادة وغريه٥٢١ / ٢وقال ابن كثري 
يشمل علماء أهل الكتاب الذين جيدون صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ونعته ي كتبهم املتقدمة من 

ورمحيت وسعت كل شئ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة * (: بشارات االنبياء به، كما قال تعاىل
والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النيب االمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة 

  ) *.واالجنيل
لماء وأمثال ذلك مما فيه االخبار عن ع) * أو مل يكن هلم آية أن يعلمه علماء بين إسرائيل: * (وقال تعاىل

  .بين إسرائيل أم يعلمون ذلك من كتبهم املرتلة
[ * ]  

)٢/٤٤٤(  

  

أيب، وعثمان، وزيد، ومتيم الداري : مجع القرآن على عهد رسول اهللا: وروى قرة، عن ابن سريين، قال
)١.(  

  ).٢(كان متيم خيتم القرآن يف سبع : وروى أبو قالبة، عن أيب املهلب
  ).٣(أن متيما الداري، كان يقرأ القرآن يف ركعة : نوروى عاصم االحول، عن ابن سريي

صلى ليلة : هذا مقام أخيك متيم الداري: قال يل رجل من أهل مكة: وروى أبو الضحى، عن مسروق
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين : * (حىت أصبح أو كاد، يقرأ آية يرددها، ويبكي

  ).٤ ] (٢٠: يةاجلائ) * [ آمنوا وعملوا الصاحلات
أن متيما الداري نام ليلة مل يقم يتهجد، فقام سنة : أبو نباتة يونس بن حيىي، عن املنكدر بن حممد، عن أبيه

  للذي[ مل ينم فيها، عقوبة 
  ).٥] (صنع 

__________  
 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن قرة بن خالد، عن ابن سريين، ٣٥٥ / ٢أخرجه ابن سعد ) ١(

  .ورجاله ثقات
 من طريق عفان بن مسلم، أخربنا وهيب، أخربنا أيوب، عن أيب قالبة، ٥٠٠ / ٣طبقات ابن سعد ) ٢(

  .عن أيب املهلب
  .وإسناده صحيح



  .٣٥٩ / ٣" ذيب ابن عساكر ) " ٣(
من طريق أيب بكر بن أيب شيبة، عن غندر، عن شعبة، ) ١٢٥٠(رجاله ثقات، أخرجه الطرباين برقم ) ٤(

  .ذا االسنادعن عمرو بن مرة 
  ".اجلعديات "  إىل البغوي يف ٣٠٥ / ١" االصابة " ونسبه يف 

  .، ونسبه البن أيب الدنيا٣٥٩ / ٣" ذيب ابن عساكر ) " ٥(
[ * ]  

)٢/٤٤٥(  

  

  .أتيت متيما الداري، فحدثنا: سعيد اجلريري، عن أيب العالء، عن رجل قال
قد قرأت القرآن يف :  القرآن، مث يصبح، فيقوللعلك من الذين يقرأ أحدهم: كم جزؤك ؟ قال: فقلت

الن أصلي ثالث ركعات نافلة أحب إيل من أن أقرأ القرآن يف ليلة، ] فو الذي نفسي بيده [ هذه الليلة 
  .مث أصبح، فأخرب به
واهللا إنكم معاشر صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بقي منكم جلدير أن : فلما أغضبين، قلت

  .ال تعلموا وأن تعنفوا من سألكمتسكتوا، ف
أرأيت إن كنت أنا مؤمنا قويا، وأنت : أال أحدثك يا ابن أخي ؟: فلما رآين قد غضبت، الن، وقال

  .فتحمل قويت على ضعفك، فال تستطيع، فتنبت؛ مؤمن ضعيف 
حني أمحل قوتك على ضعفي، فال أستطيع، [ أو رأيت إن كنت أنت مؤمنا قويا، وأنا مؤمن ضعيف 

  ].أنبت ف
  ولكن خذ من نفسك لدينك، ومن دينك لنفسك، حىت يستقيم لك االمر على عبادة

  ).١(تطيقها 
قدمت املدينة، فلبثت يف : محاد بن سلمة، عن اجلريري، عن أيب العالء، عن معاوية بن حرمل، قال

  .تائب من قبل أن تقدر عليه: املسجد ثالثا ال أطعم، فأتيت عمر، فقلت
  .؟ قلتمن أنت : قال[ 

  ].معاوية بن حرمل 
  .اذهب إىل خري املؤمنني، فانزل عليه: قال
  .، ضرب بيديه على ميينه ومشاله، فذهب برجلني]إذا صلى [ وكان متيم الداري : قال

  .فصليت إىل جنبه، فأخذين، فأتينا بطعام
  قم إىل: فبينا حنن ذات ليلة، إذ خرجت نار باحلرة، فجاء عمر إىل متيم، فقال



__________  
، ١٩٠، ١٨٩ / ٢" تاريخ االسالم " ، وأورده املؤلف يف ٣٥٩ / ٣" ذيب ابن عساكر ) " ١(

  .عن اجلريري" الزهد " رواه ابن املبارك يف : والزيادة منه، وقال
[ * ]  

)٢/٤٤٦(  

  

  .هذه النار
  .فلم يزل به حىت قام معه، وتبعتهما! وما أنا ! يا أمري املؤمنني، ومن أنا : فقال

  .انطلقا إىل النارف
  .فجعل متيم حيوشها بيده حىت دخلت الشعب، ودخل متيم خلفها

  .قاهلا ثالثا! ليس من رأى كمن مل ير : فجعل عمر يقول
  ).١(مسعها عفان من محاد، وابن حرمل ال يعرف 

  .قتادة، عن ابن سريين
  ).٢(إىل الصالة أن متيما الداري اشترى رداء بألف درهم، خيرج فيه : وقتادة أيضا، عن أنس
  ).٣(أن متيما أخذ حلة بألف، يلبسها يف الليلة اليت ترجى فيها ليلة القدر : وروى محاد، عن ثابت

أول من قص متيم الداري، استأذن عمر، فأذن له، فقص : وروى الزهري، عن السائب بن يزيد، قال
  .قائما

ستأذن عمر يف القصص سنني، ويأىب عليه أن متيما ا: أسامة بن زيد، عن الزهري، عن محيد بن عبدالرمحن
  .أقرأ عليهم القرآن، وآمرهم باخلري، وأاهم عن الشر: ما تقول ؟ قال: فلما أكثر عليه، قال؛ 

  .ذاك الربح: قال عمر
  .عظ قبل أن أخرج للجمعة: مث قال

__________  
" ن حجر فقد ذكره يف ، أما احلافظ اب١٩٠، ١٨٩ / ٢" تارخيه " هذا ما قاله املؤلف هنا ويف ) ١(

معاويه بن حرمل احلنفي صهر مسيلمة الكذاب، له :  يف القسم الثالث، فقال٣٥ / ١٠" االصابة 
  .إدراك

  .وكان مع مسيلمة يف الردة، مث قدم على عمر تائبا، مث أورد هذا اخلرب من طريق البغوي، عن اجلريري
  .، عن مهام، عن قتادة، عن ابن سريينمن طريق أيب كريب، عن وكيع) ١٢٤٨(أخرجه الطرباين ) ٢(

  .ورجاله رجال الصحيح: ١٣٥ / ٥" امع " قال اهليثمي يف 



  .٣٦٠ / ٣": ذيب ابن عساكر ) " ٣(
[ * ]  

)٢/٤٤٧(  

  

  .فكان يفعل ذلك
  ).١(فلما كان عثمان، استزاده، فزاده يوما آخر 
لداري يصلي بعد العصر، فضربه بدرته رأى عمر متيما ا: خالد بن عبد اهللا، عن بيان، عن وبرة، قال

  .على رأسه
يا متيم، : قال! يا عمر، تضربين على صالة صليتها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال له متيم

  ).٢(ليس كل الناس يعلم ما تعلم 
  ).٣(أول من أسرج يف املساجد ميم الداري : وأخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف، عن أيب سعيد، قال

  .مات سنة أربعني: وجد على بالطة قرب متيم الداري: ليقا
  .وحديثه يبلغ مثانية عشر حديثا

  .حديث واحد) ٤" (صحيح مسلم " منها يف 
__________  

  ، وأخرج أبو زرعة يف)١٢٤٩(، وانظر الطرباين ٣٦٠ / ٣": ذيب ابن عساكر ) " ١(
بقية بن الوليد، عن الزبيدي، عن ، من طريق حيوة بن شريح، عن )١٩١٥(برقم " تاريخ دمشق " 

الزهري، عن السائب بن يزيد، أنه مل يكن يقص على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أيب بكر، 
وكان أول من قص متيم الداري، استأذن عمر بن اخلطاب أن يقص على الناس قائما، فأذن له عمر، 

  .رمحة اهللا عليه
  .ريق آخر، وفيه عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث، وهو ضعيفمن ط) ١٢٨١(وأخرجه الطرباين ) ٢(
  .من حديث أيب هريرة) ١٢٤٧(يف املساجد، وأخرجه الطرباين ) ٧٦٠(أخرجه ابن ماجه ) ٣(

  .ويف سنده عندمها خالد بن إياس متفق على ضعفه
  ).٢( ت ٤٤٢، وقد تقدم خترجيه ص )٢٩٤٢(برقم ) ٤(

[ * ]  

)٢/٤٤٨(  

  



  .فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ع * (نصاري السلمي أبو قتادة اال- ٨٧
  .شهد أحدا، واحلديبية

  .وله عدة أحاديث
  .عمرو: النعمان، وقيل: امسه: امسه احلارث بن ربعي، على الصحيح، وقيل

حدث عنه أنس بن مالك، وسعيد بن املسيب، وعطاء بن يسار، وعلي بن رباح، و عبد اهللا بن رباح 
  .االنصاري

بد اهللا بن معبد الزماين، وعمرو بن سليم الزرقي، وأبو سلمة بن عبدالرمحن، ومعبد بن كعب بن و ع
  .وآخرون؛ مالك، وابنه عبد اهللا بن أيب قتادة، ومواله نافع 

خري فرساننا أبو : " روى إياس بن سلمة بن االكوع، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ).١" (ة بن االكوع قتادة، وخري رجالتنا سلم

  حدثين حيىي بن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أمه، عن أبيه،: الواقدي
__________  

  :، التاريخ البن معني١٥ / ٦: ، طبقات ابن سعد٢٩٥ / ٥ و ٣٨٣ / ٤: مسند أمحد* 
، اجلرح ٢٥٩ - ٢٥٨ / ٢: ، التاريخ الكبري٢٢٣، ٢٠١، ١٠٥، ٩٩: ، تاريخ خليفة٧٢٠

 - ١٤٦: ، االستبصار٤٨٠ / ٣: ، املستدرك٢٧٠ / ٣: ، معج الطرباين الكبري٧٤ / ٣: والتعديل
 - ٧٧ / ٩: ، جامع االصول٢ / ٢١٨يف باريس : ، ابن عساكر١٧٣١ / ٤: ، االستيعاب١٤٨
 / ١: ، العرب١٩١، ١٨٨ / ٢: ، تاريخ االسالم١٦٣٧: ، ذيب الكمال٢٥٠ / ٦: ، أسد الغابة٧٨
، ٤٥٧: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٢ / ١١: ، االصابة٢٠٥ - ٢٠٤ / ١٢: ، ذيب التهذيب٦٠

  .٦١٧ / ١٣: كرت العمال
من طريق أيب الوليد الطيالسي، عن عكرمة بن عمار ذا االسناد، ) ٣٢٧٠(أخرجه الطرباين ) ١(

يف حديث مطول يف غزوة ذي قرد من ) ١٨٠٧(، ومسلم ٥٣، ٥٢ / ٤وسنده حسن، وأخرجه أمحد 
  .ن عمار بهطرق، عن عكرمة ب

   [ * ]٢٩ / ٢سري 

)٢/٤٤٩(  

  

إين الغسل رأسي، قد غسلت أحد شقيه، إذ مسعت فرسي جروة تصهل، وتبحث : قال أبو قتادة: قال
  .حبافرها
  .هذه حرب قد حضرت: فقلت



: فقمت، ومل أغسل شق رأسي اآلخر، فركبت، وعلي بردة، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصيح
  .فأدرك املقداد، فسايرته ساعة، مث تقدمه فرسي، وكا أجود من فرسه: قال! الفزع ! الفزع 

إما أن أموت، أو أقتل قاتل :  فقلت للمقداد- يعين ابن نضلة -وأخربين املقداد بقتل مسعدة حمرزا 
  .حمرز

  .فضرب فرسه، فلحقه أبو قتادة، فوقف له مسعدة، فرتل أبو قتادة فقتله، وجنب فرسه معه
فقال رسول اهللا ! أبو قتادة قتل : مر الناس، تالحقوا، ونظروا إىل بردي، فعرفوها، وقالوافلما : قال

  ال، ولكنه قتيل أيب قتادة عليه: " صلى اهللا عليه وسلم
  ".برده، فخلوا بينه وبني سلبه وفرسه 

  .نعم: ؟ قلت" قتلت مسعدة ! اللهم بارك له يف شعره وبشره، أفلح وجهك : " فلما أدركين، قال: قال
  ".فادن مين : " قال؛ سهم رميت به : ؟ قلت" فما هذا الذي بوجهك : " قال

  .فبصق عليه، فما ضرب علي قط وال قاح
  .وكأنه ابن مخس عشرة سنة؛ فمات أبو قتادة وهو ابن سبعني سنة 

  ).١(وأعطاين فرس مسعدة وسالحه : قال
__________  

  .٥٤٥، ٥٤٤ / ٢" مغازي الواقدي " اخلرب يف ) ١(
 / ١٢" االستيعاب " ، و ٤٨٠ / ٣" املستدرك "  للطرباين، و ١٥٢ / ٢" املعجم الصغري " وانظر 

  .٣٠٣ / ١١" االصابة " ، و ٩٠، ٨٩
[ * ]  

)٢/٤٥٠(  

  

خرجنا : مالك، عن حيىي بن سعيد، عن عمر بن كثري، عن أيب حممد موىل أيب قتادة، عن أيب قتادة، قال
ه وسلم عام حنني، فلما التقينا، رأيت رجال قد عال املسلمني، فاستدرت له مع رسول اهللا صلى اهللا علي

من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه، ضربة قطعت منها الدرع، فأقبل علي، وضمين ضمة 
  .وجدت منها ريح املوت، مث أرسلين، ومات

: فقمت، فقلت" نة، فله سلبه من قتل قتيال له بي: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إىل أن قال
  .صدق يا رسول اهللا، وسلب ذلك القتيل عندي: من يشهد يل ؟ وقصصت عليه، فقال رجل

  .فارضه منه
فقال ! ال ها اهللا، إذا ال يعمد إىل أسد من أسد اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله فيعطيك سلبه : فقال ابو بكر



فإنه الول ؛ بعت الدرع، وابتعت به خمرفا يف بين سلمة فأعطانيه، ف" صدق : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).١(مال تأثلته يف االسالم 

كانت سرية أيب قتادة إىل حضرة، وهي بنجد، سنة مثان، وكان يف مخسة عشر رجال، : قال ابن سعد
  .فغنموا مئيت بعري والفي شاة، وسبوا سبيا
  ).٢(مث سرية أيب قتادة إىل بطن إضم بعد شهر 

مالك ال حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا : قلت اليب قتادة: ، عن أسيد بن أيب اسيد، عن أبيهالدراوردي
  مسعت رسول: عليه وسلم كما حيدث عنه الناس ؟ فقال

__________  
 / ٤باب ما جاء يف السلب والنفل، وأخرجه البخاري :  يف اجلهاد١٢، ١٠ / ٢" املوطأ " هو يف ) ١(

:  يف املغازي٣٣، ٢٩ / ٨باب من مل خيمس االسالب، و :  اجلهاد يف١٧٧ / ٦ يف البيوع و ٢٧١
  ).١٥٦٢(، والترمذي )٢٧١٧(، وأبو داود )١٧٥١(، ومسلم ١٤٠ / ١٣باب غزوة حنني، و 

  .موضع الرداء من املنكب: عصبه، والعاتق: حسل العاتق": على حبل عاتقه : " وقوله
  .جيتىن: ر، أيمسي بذلك النه خيترف منه الثم: البستان: املخرف
  .أصله: أي اقتنيته وتأصلته، وأثلة كل شئ: وتأثلته
  .ال واهللا، فاهلاء هنا مبرتلة الواو: أي" ال ها اهللا : " وقوله

  .بني مكة واليمامة: ، وإضم١٣٣ / ٢ابن سعد ) ٢(
[ * ]  

)٢/٤٥١(  

  

  ) ".١(من كذب علي فليشهد جلنبه مضجعا من النار : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك، وميسح االرض بيده

  .مسعه قتيبة منه
أن : - أبو قتادة -أخربين من هو خري مين : ، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد)٢(شعبة، عن أيب مسلمة 

  ).٣" (تقتلك الفئة الباغية : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار
أن عمر بعث أبا : حدثين عبد اهللا ابن عبيد بن عمري: حدثنا عكرمة بن عمار:  أبو الوليدحدثنا: ابن سعد

  قتادة، فقتل ملك فارس بيده، وعليه
  ).٤(منطقة قيمتها مخسة عشر ألفا، فنفلها إياه عمر 

  ).٥(استعمل علي على مكة أبا قتادة االنصاري، مث عزله بقثم ابن العباس : قال خليفة



تلقاين الناس كلهم : أن معاوية قدم املدينة، فلقيه أبو قتادة، فقال: اهللا بن حممد بن عقيلمعمر، عن عبد 
  .مل يكن لنا دواب: غريكم يا معشر االنصار، فما منعكم ؟ قالوا

  ).٦(فأين النواضح ؟ : قال
  قال أبو

__________  
اتر، رواه أكثر من ، ونسبه البن عدي، وهو حديث متو"اجلامع الصغري " ذكره السيوطي يف ) ١(

  .سبعني صحابيا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".اجلامع الصغري " انظر خترجيها يف 

" إىل " املطبوع " سعيد بن يزيد بن سلمة االزدي، ثقة، أخرج حديثه الستة، وقد حترف يف : امسه) ٢(
  ".أيب سلمة 

  .٣٠٦ / ٥يف الفنت وأشراط الساعة، وأمحد ) ٢٩١٥(أخرجه مسلم ) ٣(
  .رجاله ثقات) ٤(
  .٢٠١": تاريخ خليفة ) " ٥(
  .االبل يستقى عليها: النواضح) ٦(

  .ناضح: الواحد
[ * ]  

)٢/٤٥٢(  

  

إنكم ستلقون : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لنا؛ عقرناها يف طلب أبيك يوم بدر : قتادة
  ".بعدي أثرة 
  .صربأمرنا أن ن: فما أمركم ؟ قال: قال معاوية

  ).١(فاصربوا : قال
  .وروي، أن عليا كرب على أيب قتادة سبعا

  ).٢(فإن أبا قتادة تأخر عن علي ؛ هذا غلط : فقال أبو بكر البيهقي
  .مل أر بني ولد أيب قتادة وأهل البلد عندنا اختالف أنه تويف باملدينة: وقال الواقدي

  .هوروى أهل الكوفة أنه تويف ا، وأن عليا صلى علي: قال
مات أبو : قال حيىي بن عبد اهللا بن أيب قتادة، واملدائين، وسعيد بن عفري، وابن بكري، وشباب، وابن منري

  .قتادة سنة اربع ومخسني



  كنا مع: معمر، عن قتادة، عن عبد اهللا بن رباح، عن أيب قتادة، قال
__________  

 من طريق عبد الرزاق ٣٠٤/  ٥، وأخرجه أمحد )١٩٩٠٩" (املصنف " أخرجه عبد الرزاق يف ) ١(
  .خمتصرا

  .تغري بأخرة: صدوق يف حديثه لني، ويقال": التقريب " قال احلافظ يف : و عبد اهللا بن حممد
  .انه يستأثر عليكم فيفضل غريكم يف نصيبه من الفئ: أي" ستلقون بعدي أثرة : " وقوله

، فقال يف حديث علي انه صلى ، وتعقبه ابن التركماين٣٦ / ٤" السنن الكربى " ذكر ذلك يف ) ٢(
، فرواه عن عبد اهللا "مصنفه " رجال ثقات، وأخرجه أيضا ابن أيب شيبة يف : على أيب قتادة، فكرب سبعا

وقال أبو ...حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد أن عليا: بن منري ووكيع، قاال
: سى بن عبد اهللا بن يزيد االنصاري والشعيب أما قاالروي من وجوه عن مو": االستيعاب " عمر يف 

  .صلى علي على أيب قتادة، فكرب عليه سبعا
  .قال الشعيب

: قال ابن سعد: مات أبو قتادة سنة أربعنن، وقال الكالباذي: قال احلسن بن عثمان: وكان بدريا، وقال
يه، وقد قدمنا يف باب كيفية اجللوس تويف بالكوفة وعلي ا، وهو صلى عل: أخربنا اهليثم بن عدي، قال

تويف سنة أربع ومخسني، فليس : يف التشهد االول والثاين أن هذا القول هو الصحيح، وأن من قال
  .بصحيح
[ * ]  

)٢/٤٥٣(  

  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، إذ تأخر عن الراحلة، فدعمته بيدي، حىت استيقظ، 
  ) ".١(قتادة كما حفظين منذ الليلة، ما أرانا إال قد شققنا عليك اللهم احفظ أبا : " فقال

أبو قتادة بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد ابن عدي بن غنم بن كعب بن : قال ابن سعد
  .سلمة
  .النعمان: وقال ابن عمارة والواقدي؛ احلارث : فقال ابن إسحاق: وقد اختلف علينا يف امسه: قال

  .عمرو: وقيل
  .عبد اهللا، و عبدالرمحن وثابت، وعبيد، وأم البنني، وأم أبان: وله أوالد، وهم

  .شهد أحدا واخلندق
مث أرسل إليه، ؛ يترجل : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل إىل أيب قتادة، فقيل: أيوب، عن حممد



  .يترجل: مث أرسل إليه، فقيل؛ يترجل : فقيل
  ".احلقوا رأسه : " فقال

، فكان أول ما لقي قتل رأس املشركني )٢(يا رسول اهللا، دعين هذه املرة، فواهللا العتبنك : قالفجاء، ف
  .مسعدة

__________  
من طرى عبد الرزاق، عن معمر ذا االسناد، وسنده صحيح، وأخرجه ) ٣٢٧١(أخرجه الطرباين ) ١(

يف ) ٨٦١(مطوال مسلم ، وأخرجه ... من طريق حممد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة٣٠٢ / ٥أمحد 
باب قضاء الصالة الفائتة، من طريق سليمان بن املغرية، عن ثابت، عن عبد اهللا بن رباح، عن : املساجد
  .أيب قتادة

  .أقمت ميله من النوم، وصرت حتته كالدعامة للبناء فوقها: أي: فدعمته: وقوله
  .عد إسخاطه عليهترك ما جيد عليه من أجله، ورجع إىل ما يرضيه عنه ب: أعتبه) ٢(

  .واحلديث مرسل
[ * ]  

)٢/٤٥٤(  

  

حدثنا حممد بن عمرو، عن حممد بن سريين، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى ابا : معن القزاز
  يا: قتادة يصلي، ويتقي شعره، فأراد أن جيزه، فقال

  .رسول اهللا، إن تركته، الرضينك
  .فتركه

  .دينةفأغار مسعدة الفزاري على سرح أهل امل
  ).١(فركب أبو قتادة، فقتله، وغشاه بربدته 

: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن ايب طلحة، عن أنس: محاد بن سلمة
  ".من قتل كافرا فله سلبه 

  .يا رسول اهللا، إين ضربت رجال على حبل عاتقه وعليه درع له، فأجهضت عنه: فقال أبو قتادة
أنا أخذا، فأرضه منها، وأعطنيها وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يسأل شيئا إال : رجلفقال 

  .أعطاه أو سكت فسكت
  .ال يفيئها اهللا على أسد من أسده، ويعطيكها: فقال عمر

  ).٢" (صدق عمر : " فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال



أن أبا قتادة : كثري بن أفلح، عن أيب حممد، موىل أيب قتادةوروى مالك، عن حيىي بن سعيد، عن عمر بن 
  .احلديث بنحو منه..خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عام حنني: قال
إذا ال يعمد إىل أسد من أسد اهللا، فيعطيك سلبه، فأعطاين الدرع، ! ال ها اهللا : فقال أبو بكر: وفيه
  .فبعته
  ).٣(مال تأثلته فإنه الول ؛ فابتعت به خمرفا : قال

ملا كان يوم : حدثنا أسامة بن زيد الليثي، عن االعرج، عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه، قال: الواقدي
  حنني، قتلت رجال، فجاء رجل

__________  
  .مرسل كسابقه) ١(
 من طريق ز بن أسد، وعفان، كالمها عن محاد ٢٧٩ و ١٩٠ / ٣إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٢(

  . سلمة ذا االسنادبن
  .غلبت عليه، وأزلت عنه، حىت أخذ مين: أي" أجهضت عنه " وقوله 

  .١ ت ٤٥١ وقد تقدم خترجيه ص ١٢، ١٠ / ٢" املوطأ " هو يف ) ٣(
[ * ]  

)٢/٤٥٥(  

  

  فقضى يل ا، فبعتها بسبع؛ فرتع عنه درعه، فخاصمته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  . بلتعةأواقي من حاطب بن أيب

  ).١(كان أبو قتادة يلبس اخلز : قال قتادة
  ).٢(مل أر بني ولد أيب قتادة وأهل بلدنا اختالفا أن أبا قتادة تويف باملدينة : قال الواقدي

صلى علي على أيب : حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي، قال: ابن منري
  .)٣(قتادة، فكرب عليه سبعا 

  
ابن خالد بن حذيفة، االمام االمري، أبو جنيح السلمي البجلي، أحد ) ٤م،  * ( عمرو بن عبسة- ٨٨

  .ربع االسالم: السابقني، ومن كان يقال هو
  .روى أحاديث

__________  
من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يونس، عن عمار ) ٣٢٧٣" (الكبري " وروى الطرباين يف ) ١(



  .رأيت زيد بن ثابت وابن عباس، وأبا هريرة، وأبا قتادة يلبسون مطارف اخلز: لبن أيب عمار قا
  .ورجاله رجال الصحيح: ١٤٥ / ٥" امع " قال اهليثمي يف 

  .٤٨٠ / ٣" املستدرك ) " ٢(
  .رجاله ثقات) ٣(

  البن أيب شيبة من طريق ابن منري ووكيع كالمها عن إمساعيل بن أيب٣٠٤ / ٣" املصنف " وهو يف 
: ، التاريخ البن معني٣٨٥، ٣٨٤، ١١١ / ٤: مسند أمحد...* خالد، عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد

: ، اجلرح والتعديل٢٩٠: ، املعارف٣٠٢، ٤٩: ، طبقات خليفة٢١٤ / ٤: ، طبقات ابن سعد٤٤٩
، جامع ٢ / ٢٨٣ / ١٣: ، ابن عساكر١١٩٢ / ٣: ، االستيعاب٦١٦ / ٣: ، املستدرك٢٤١ / ٦

، ٦٩ / ٨: ، ذيب التهذيب١٠٤١: ، ذيب الكمال٢٥١ / ٤: ، أسد الغابة١١٦ / ٩ :االصول
  .٢٩١: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٧ / ٧: االصابة
[ * ]  

)٢/٤٥٦(  

  

روى عنه أبو أمامة الباهلي، وسهل بن سعد، وجبري بن نفري، وكثري ابن مرة، وضمرة بن حبيب، 
  .وعدة؛ د والصناحبي، وعدي بن أرطاة، وحبيب بن عبي

  .إن ابن مسعود روى عنه: وقيل
  .وكان من أمراء اجليش يوم وقعة الريموك

حدثنا صدقة بن عبد اهللا، عن نصر ابن علقمة، عن أخيه، عن ابن : قال عمرو بن أيب سلمة التنيسي
لقد رأيتين ربع : كان أبو ذر الغفاري، وعمرو بن عبسة، كالمها يقول: عائذ، عن جبري بن نفري، قال

السالم مع رسول اهللا، مل يسلم قبلي إال النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، وبالل كالمها حىت ال ا
  ).١(يدرى مىت أسلم اآلخر 
  .نزل عمرو محص باتفاق

  ).٢(شهد بدرا، وما تابع أحد عبد الصمد بن سعيد، وأمحد بن حممد بن عيسى على ذا : ويقال
  ).٣(وبنو جبيلة رهط من سليم 

__________  
، وصححه ووافقه الذهيب مع أن ٣٤٢، ٣٤١ / ٣، واحلاكم )١٦١٨(أخرجه الطرباين برقم ) ١(

صدقة بن عبد اهللا وهو السمني ضعفه أمحد وابن معني والبخاري والنسائي ومسلم والدارقطين، 
  .وغريهم



 االسناد ورجاله رواه الطرباين باسنادين أحدمها متصل: ، وقال٣٢٧ / ٩" امع " وأورده اهليثمي يف 
، فقد عزاه احلافظ إىل ١ ت ٤٥٩وأظنه ال يريد هذا االسناد، بل الذي سيأيت يف الصفحة ! ثقات 

  .الطرباين كما ستقف عليه
وزعم أمحد بن حممد بن عيسى البغدادي يف : ١٢٧ / ٧" أي على كونه شهد بدرا، ولفظ االصابة ) ٢(

  . املهاجرين االولني شهد بدراذكر من نزل محص من الصحابة عمرو بن عبسة من
  .كذا قاال، ومل يتابعا على شهوده بدرا: قال ابن عساكر...كذا قال، وتبعه عبد الصمد بن سعيد

  ".سلم " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
[ * ]  

)٢/٤٥٧(  

  

: قالحدثنا شداد أبو عمار، وحيىي بن أيب كثري، عن أيب أمامة وقد لقي شداد أبا أمامة : عكرمة بن عمار
عليه قومه، فتلطفت ) ١(قدمت مكة، إذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حراء : قال عمرو بن عبسة

مبا : قلت" أرسلين اهللا : " وما نيب ؟ قال: ، قلت"نيب : " ما أنت ؟ قال: ، حىت دخلت عليه، فلت)٢(
  ".بصلة االرحام، وكسر االوثان، وأن يوحد اهللا : " أرسلك ؟ قال

  .إين متبعك: ومعه أبو بكر، وبالل فقلت: قال" حر وعبد : " ك على هذا ؟ قالمن مع: قلت
  ".فإذا مسعت يب قد ظهرت، فائتين ! أال ترى حايل ؛ إنك ال تستطيع ذاك يومك هذا : " قال

وذكر ..فقدمت املدينة، فأتيته؛ فذهبت إىل أهلي، وجعلت أخترب االخبار، حىت قدم على أهل يثرب 
  ).٣(احلديث 

__________  
: غضاب، ذووهم وغم قد انتقصهم أمره، وعيل صربهم به حىت أثر يف أجسامهم من قوهلم: أي) ١(

  .جرآء مجع جرئ، من اجلراءة وهي االقدام والتسلط: إذا نقص، وبعضهم يرويه: حرى الشئ حيري
  .جرأ وحرى" النهاية " انظر 

  .وما أثبته من صحيح مسلم" فأتطلب : " يف االصل) ٢(
فذهبت إىل : باب إسالم عمرو بن عبسة، قال: يف صالة املسافرين) ٨٣٢( ومتامه كما يف مسلم )٣(

أهلي، وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وكنت يف أهلي، فجعلت أخترب االخبار، وأسأل 
ذا الرجل ما فعل ه: الناس حني قدم املدينة، حىت قدم علي نفر من أهل يثرب، من أهل املدينة، فقلت

  .الناس إليه سراع: الذي قدم املدينة ؟ فقالوا
أتعرفين ؟ : يا رسول اهللا: وقد أراد قومه قتله، فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت املدينة، فدخلت عليه، فقلت



  .نعم: " قال
  .فقلت بلى: قال" أنت الذي لقيتين مبكة ؟ 

  يا نيب اهللا، أخربين عما علمك اله وأجهله،: قلت
صل صالة الصبح، مث أقصر عن الصالة حىت تطلع الشمس حىت ترتفع، فإا : " الصالة، قالأخربين عن 

  .تطلع حني تطلع، بني قرين الشيطان، وحينئذ يسجد هلا الكفار
  .مث صل، فإن الصالة مشهودة حمضورة

  .حىت يستقل الظل بالرمح، مث أقصر عن الصالة، فإن حينئذ تسجر جهنم
  . الصالة مشهودة حمضورةفإذا أقبل الفئ فصل، فإن

  .حىت تصلي العصر، مث أقصر عن الصالة حىت تغرب الشمس، فإا تغرب بني قرين شيطان
  : = [ * ]قال" وحينئذ يسجد هلا الكفار 

)٢/٤٥٨(  

  

مسع : مسعوا أبا أمامة: حدثين معاوية بن صاحل، عن سليم بن عامر، وضمرة بن حبيب، وآخر: أبو صاحل
من معك ؟ : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو نازل بعكاظ، فقلت: عمرو بن عبسة، قال

  .فأسلمت" ابو بكر وبالل : " قال
  ).١(فلقد رأيتين ربع االسالم 

  .مل يؤرخوا موته
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعكاظ، : حدثا سليم بن عامر، عن عمرو بن عبسة، قال: حريز
  ).٢" (انطلق حىت ميكن اهللا لرسوله ؛ ر، وعبد ح: " من تبعك ؟ قال: فقلت

أسلمت، فقال يل النيب صلى اهللا عليه : معاوية بن صاحل، عن سليم بن عامر، عن عمرو بن عبسة، قال
  ).٣(مث أتيته قبل الفتح " احلق بقومك : " وسلم

__________  
  .يا نيب اهللا، فالوضوء ؟ حدثين عنه: فقلت= 
وضوءه فيتمضمص ويستنشق، فينتثر، إال خرت خطايا وجهه من أطراف ما منكم رجل يقرب : " قال

  .حليته مع املاء
  .مث يغسل يديه إىل املرفقني، إال خرت خطايا يديه من أنامله مع املاء

  .مث ميسح رأسه، إال خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع املاء
  .مث يغسل قدميه إىل الكعبني



  .ع املاءإال خرت خطايا رجليه من أنامله م
فإن هو قام فصلى، فحمد اهللا، وأثىن عليه، وجمده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه هللا، إال انصرف من 

  فحدث عمرو بن عبسة ذا احلديث أبا أمامة صاحب" خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه 
يف مقام واحد ! انظر ما تقول : يا عمرو بن عبسة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له أبو أمامة

يا أبا أمامة لقد كربت سين، ورق عظمي، واقترب أجلي، وما يب : يعطى هذا الرجل ؟ فقال عمرو
حاجة أن أكذب على اهللا، وال على رسول اهللا، لو مل أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال مرة، 

  .أو مرتني، أو ثالثا
  .عته أكثر من ذلكما حدثت به أبدا، ولكين مس) حىت عد سبع مرات(

  .٢١٧، ٢١٥ / ٤، وابن سعد ١٢٢ / ٤وأخرجه أمحد 
" إسناده حسن، أخرجه ابن سعد من طريق معن بن عيسى دا االسناد، وأورده احلافظ يف ) ١(

  ".دالئل النبوة "  ونسبه للطرباين وأيب نعيم يف ١٢٨ / ٧" االصابة 
  .إسناده صحيح) ٢(

 من طريقني عن حريز بن عثمان، وقد تصحف عند ابن ٢١٥ / ٤، وابن سعد ٣٨٥ / ٤وأخرجه أمحد 
  ".جرير بن عثمان " سعد إىل 

  .إسناده حسن) ٣(
[ * ]  

)٢/٤٥٩(  

  

رغبت : حدثنا حجاج بن صفوان، عن ابن أيب حسني، عن شهر، عن عمرو بن عبسة، قال: الواقدي
جارة، فيترك احلي، فيرتل الرجل، إين ممن يعبد احل: عن آهلة قومي، فلقيت يهوديا من أهل تيماء، فقلت

  .فيأيت بأربعة حجارة، فينصب ثالثة لقدره، وجيعل أحسنها إهلا يعبده
  .خيرج من مكة رجل يرغب عن االصنام، فإذا رأيته، فاتبعه، فإنه يأيت بأفضل دين: فقال

  ).١(وذكر احلديث بطوله ..فأتيت مكة، فوجدته مستخفيا، ووجدت قريشا عليه أشداء: إىل أن قال
  .لعله مات بعد سنة ستني

  .فاهللا أعلم
  

  .ابن ثابت بن املنذر بن حرام) ع * ( شداد بن أوس- ٨٩
  أبو يعلى، وأبو عبد الرمحن،



  .االنصاري، النجاري، اخلزرجي
  .أحد بين مغالة وهم بنو عمرو بن مالك ابن النجار

  ).٢(سلم وشداد، هو ابن أخي حسان بن ثابت، شاعر رسول اهللا صلى اهللا عليه و
__________  

  .٢١٨، ٢١٧ / ٤" الطبقات " هو يف ) ١(
: ، تاريخ خليفة٣٠٣، ٨٨: ، طبقات خليفة٤٠١ / ٧: ، طبقات ابن سعد١٢٢ / ٤: مسند أمحد* 

، ٧١٩، ٣٢٠ / ٢، ٣٥٦ / ١: ، تاريخ الفسوي٣١٢: ، املعارف٢٢٤ / ٤: ، التاريخ الكبري٢٢٧
، ٢٦٤ / ١: ، حلية االولياء٥٤: ، االستبصار٥٠٦  /٣: ، املستدرك٣٢٨ / ٤: اجلرح والتعديل

، ٢٩١ / ٢: ، تاريخ االسالم٥٧٤، ذيب الكمال ٥٠٧ / ٢: ، أسد الغابة٦٩٤ / ٢: االستيعاب
، ١٦٤: ، خالصة تذهيب الكمال٥٢ / ٥: ، االصابة٣١٥ / ٤: ، ذيب التهذيب٦٢ / ١: العرب

  .٢٩٠ / ٦: ، ذيب ابن عساكر٦٤ / ١: شذرات الذهب
  .٤٠١ / ٧ابن سعد ) ٢(

[ * ]  

)٢/٤٦٠(  

  

  .من فضالء الصحابة، وعلمائهم
  .نزل بيت املقدس

وأبو إدريس اخلوالين، وأبو أمساء الرحيب، وأبو االشعث الصنعاين، وعبد الرمحن ؛ حدث عنه ابنه يعلى 
  .بن غنم، وجبري بن نفري، وكثري بن مرة، وبشري بن كعب، وآخرون

، أنا وأبو )١(ملا دخلنا مسجد اجلابية : ، عن شهر، مسع عبدالرمحن بن غنم يقولقال عبداحلميد بن رام
إن طال بكما : الدرداء، لقينا عبادة بن الصامت، فأخذ بشماله مييين، وبيمينه مشال أيب الدرداء، فقال

املسلمني قد قرأ القرآن، أعاده ) ٣(أن تريا الرجل من ثبج ) ٢(عمر أحدكما أو كالكما، فيوشك 
  وأبداه، وأحل حالله، وحرم حرامه، ونزل عند

  ).٤(منازله، أو قرأبه على لسان أحد ال حيور فيكم إال كما حيور رأس احلمار امليت 
إن أخوف : فبينا حنن كذلك، إذ طلع علينا شداد بن أوس، وعوف بن مالك، فجلسا إلينا، فقال شداد

لى اهللا عليه وسلم يقول يف الشهوة اخلفية ما أخاف عليكم أيها الناس، ملا مسعت من رسول اهللا ص
  .والشرك

اللهم غفرا، أو مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان : فقال عبادة، وأبو الدرداء



  .قد يئس أن يعبد يف جزيرة العرب
الشرك الذي فما هذا ؛ فأما الشهوة اخلفية، فقد عرفناها، فهي شهوات الدنيا، من نسائها وشهواا 

  ختوفنا به يا شداد ؟
__________  

  .٢ ت ٣٣٤قرية من أعمال دمشق سبق تعريفها يف الصفحة ) ١(
  .فتوشكان": املسند " يف ) ٢(
ال يرجع فيكم خبري وال ينتفع مبا حفظه من : اي" النهاية " قال ابن االثري يف ) ٤: (الوسط: الثبج) ٣(

  .احبهالقرآن، كما ال ينتفع باحلمار امليت ص
[ * ]  

)٢/٤٦١(  

  

  .نعم: أرأيتكم لو أريتم أحدا يصلي لرجل، أو يصوم له، أو يتصدق له، أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا: قال
من صلى يرائي، فقد أشرك، ومن صام يرائي، : " فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

 أوال يعمد اهللا إىل ما ابتغي فيه وجهه من :فقال عوف! " فقد أشرك، ومن تصدق يرائي، فقد أشرك 
فإين مسعت رسول اهللا : ذلك العمل كله، فيقبل منه ما خلص له، ويدع ما أشرك به فيه ؟ قال شداد

  أنا خري قسيم، فمن أشرك يب شيئا،: " صلى اهللا عليه وسلم يقول عن اهللا، قال
  .فإن جسده وعمله، قليله وكثريه، لشريكه الذي أشرك به

  ).١" (عنه غين أنا 
  .أبا يعلى: شداد، كناه مسلم، وأمحد، والنسائي

حدثين حممد بن عبد الوهاب بن حممد بن عمرو ابن حممد بن شداد بن أوس ): ٢(ابن جوصاء 
  .أيو يعلى: كنية شداد بن أوس: حدثنا أيب، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده، قال: االنصاري

  . تزوجت يف االزدوكان له مخسة أوالد، منهم بنته خزرج،
  .وكان أكربهم يعلى، مث حممد، مث عبد الوهاب، واملنذر

  .فمات شداد، وخلف عبد الوهاب، واملنذر، صغريين، وأعقبوا، سوى يعلى
__________  

حلية االولياء " ، و ١٢٦، ١٢٥ / ٤" املسند " إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وهو يف ) ١(
  .٢٢١ / ١٠" امع " ، وانظر )٧١٣٩(ين خمتصرا ، وأخرجه الطربا٢٦٩، ٢٦٨ / ١" 
وهو االمام احلافظ النبيل : ابن جوصا باجليم املعجمة، وقد تصحف يف املطبوع إىل خوصا باخلاء) ٢(



  .حمدث الشام أبو احلسن أمحد بن عمري بن يوسف بن موسى بن جوصا الدمشقي
[ * ]  

)٢/٤٦٢(  

  

  .ونسأ البنته نسل إىل سنة ثالثني ومئة
  .وكانت الرجفة اليت كانت بالشام يف هذه السنة

وكان أشدها ببيت املقدس، ففين كثري ممن كان فيها من االنصار وغريهم ووقع مرتل شداد عليهم، 
  ).١(وسلم حممد، وقد ذهبت رجله حتت الردم 

فلما أن رأت أخته ؛ زوجا، خلفها شداد عند ولده، فصارت إىل حممد بن شداد ) ٢(وكانت النعل 
  خزرج ما نزل به وبأهله، جاءت، فأخذت فرد

يا أخي، ليس لك نسل، وقد رزقت ولدا، وهذه مكرمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : النعلني وقالت
  .أحب أن تشرك فيها ولدي، فأخذا منه

وكان ذلك يف أول أوان الرجفة، فمكثت النعل عندها حىت أدرك أوالدها فلما جاء املهدي إىل بيت 
قدس، أتوه ا، وعرفوه نسبها من شداد، فعرف ذلك، وقبله، وأجاز كل واحد منهما بألف دينار، امل

، فسأله عن خرب )٣(وأمر لكل واحد منهما بضيعة، وبعث إىل حممد بن شداد، فأيت به حيمل لزمانته 
  .اثتين باالخرى: النعل، فصدق مقالة الرجلني، فقال له املهدي

  . له، وخالها عندهفبكى، وناشده، اهللا، فرق
إن لكل أمة فقيها، وإن فقيه : معان بن رفاعة، عن أيب يزيد الغوثي، عمن حدثه، عن أيب الدرداء، قال

  ).٤(هذه االمة شداد بن أوس 
  .مل يصح

__________  
  .٢٩٠ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .نعل النيب صلى اهللا عليه وسلم: أي) ٢(
  .٢٩١، ٢٩٠ / ٦" ذيب ابن عساكر " ، و ٤٠، ٣٩ / ٥" تاريخ االسالم ) " ٣(

  .العاهة: والزمانة
  .٢٦٥ / ١" حلية االولياء ) " ٤(

  .٢٩١ / ٦" ذيب ابن عساكر " و 
[ * ]  



)٢/٤٦٣(  

  

  ).١(إن شداد بن أوس أويت علما وحلما : وقال سفيان بن عيينة، قال أبو الدرداء
ببيان إذا نطق، وبكظم إطذا غضب : نصار خبصلتنيفصل شداد بن أوس اال: وقال سعيد بن عبد العزيز

)٢.(  
  .عن شداد أيب عمار، عن شداد بن أوس، وكان بدريا

  .فذكر حديثا
  .شداد له صحبة: وقال البخاري

  .شهد بدرا: وقال بعضهم: قال
  ).٣(ومل يصح 

  .نزل فلسطني: وقال ابن سعد
  .وله عقب، مات سنة مثان ومخسني، وهو ابن مخس وسبعني سنة

  ).٤(كانت له عبادة واجتهاد و
  ).٥(كان أبوه أوس بن ثابت بدريا، واستشهد يوم أحد : وقال أمحد بن الربقي

مل يبق بالشام أحد كان أوثق وال أفقه : أخربين من مسع ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، قال: ابن سعد
  ).٦(وال أرضى من عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس 

__________  
 من حديث ٥٢ / ٥االصابة " ، وروى ابن أيب خيثمة كما يف ٢٩١ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ١(

  .شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم واحللم، ومن الناس من أويت أحدمها: عبادة بن الصامت قال
  . إىل ايب زرعة٥٢ / ٥" االصابة " ، ونسبه احلافظ يف ٢٩١ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
  .٢٢٤ / ٤" تاريخ الكبري ال) " ٣(
  .٤٠١ / ٧" ابن سعد ) " ٤(
  .٥٢ / ٥" االصابة ) " ٥(
  ".سعدان " إىل " معدان " ، وقد حترف فيه ٢٩١ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ٦(

[ * ]  

)٢/٤٦٤(  

  



  .أبو الدرداء، وعمري بن سعد، وشداد بن أوس: زهاد االنصار ثالثة: قال املفصل الغاليب
 حدثنا عبداالعلى بن عبداالعلى، عن رجل، عن مطرف بن الشخري، عن رجل أحسبه :علي بن املديين

  انطلقنا نؤم: من بين جماشع قال
  .عليك بصاحب الفسطاط، فإنه سيد القوم: فقلت لصاحيب؛ البيت، فإذا حنن بأخبية بينها فسطاط 
  .فلما انتهينا إىل باب الفسطاط، سلمنا

  .فرد السالم
  .مث خرج إلينا شيخ

  .ما رأيناه، هبناه مهابة مل بها والدا قط وال سلطانافل
  .فتية تؤم البيت: ما أنتما ؟ قلنا: فقال
  .وأنا قد حدثتين نفسي بذلك، وسأصحبكم، مث نادى: قال

إين ذكرت بيت ريب، وال أراين إال : فجمعهم، مث خطبهم، وقال! فخرج إليه من تلك االخبية شباب 
  .زائره

  . بكاءفجعلوا ينتحبون عليه
  .فالتفت إىل شاب منهم

  .شداد بن أوس، كان أمريا، فلما أن قتل عثمان، اعتزهلم: من هذا الشيخ ؟ قال: فقلت
  .لنا، ويطعمنا ويسقينا) ١(مث دعا لنا بسويق، فجعل يبس : قال

اهلا اصنع لنا طعاما يقطع عنا اجلوع يصغره كلمة ق: فلما علونا يف االرض، قال لغالم له؛ مث خرجنا معه 
  .فضحكنا؛ 

  .ما أراين إال مفارقكما: فقال
  .رمحك اهللا، إنك كنت ال تكاد تتكلم بكلمة، فلما تكلمت، مل نتمالك أن ضحكنا: قلنا

  .أزودكما حديثا كان رسول اهللا يعلمنا يف السفر واحلضر: فقال
، وأسألك شكر اللهم، إين أسألك الثبات يف االمر، وأسألك عزمية الرشد: " فأملى علينا، وكتبناه

  نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك يقينا صادقا، وقلبا
__________  

  .خلطه بسمن أو زيت، وهي البسيسة: بس السويق والدقيق وغريمها يبسه بسا: يقال) ١(
   [ * ]٣٠ / ٢سري 

)٢/٤٦٥(  

  



الم سليما، وأسألك من خري ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك ملا تعلم، إنك أنت ع
  ).١" (الغيوب 

  .وروي الدعاء بإسناد آخر
أنه كان إذا دخل الفراش، يتقلب : حدثنا فرج بن فضالة، عن أسد بن وداعة، عن شداد بن أوس: قتيبة

  .اللهم، إن النار أذهبت مين النوم: على فراشه، ال يأتيه النوم فيقول
  ).٢(فيقوم، فيصلي حىت يصبح 

  .رواه مجاعة، عن فج، عن أسد
أيها الناس، إن الدنيا أجل حاضر، : أن شداد بن أوس خطب، فقال: حدثنا قتادة: سالم بن مسكنيقال 

  .يأكل منها الرب والفاجر، وإن اآلخرة أجل متسأخر، حيكم فيها ملك قادر
  ).٣(وإن الشر كله حبذافريه يف النار ؛ أال وإن اخلري كله حبذافريه يف اجلنة 

  إال ما يروى عن بعض؛ نة مثان ومخسني اتفقوا على موته كما قلنا يف س
__________  

  .٢٩٢، ٢٩١ / ٦" ذيب ابن عساكر " يف سنده جمهوالن، وهو يف ) ١(
باب سؤال الثبات يف االمر من طريق أيب العالء : يف الدعوات) ٣٤٠٧(وأخرج الدعاء منه الترمذي 

باب :  يف السهو٥٤ / ٣نسائي يزيد بن الشخري عن رجل من بين حنظلة عن شداد بن أوس، ورواه ال
 بإسقاط الواسطة بني ابن الشخري وشداد بن أوس، ففي االول ١٢٥ / ٤الدعاء بعد الذكر، وأمحد 

من طريق روح بن عبادة، حدثنا  " ١٢٣ / ٤جمهول، ويف الثاين انقطاع، فهو ضعيف، وأخرجه أمحد 
  .ورجاله ثقات..كان شداد: االوزاعي، عن حسان بن عطية قال

  .ه منقطع بني حسان بن عطية وشدادلكن
 من طريق إبراهيم بن عبد اهللا، عن حممد بن إسحاق ذا ٢٦٤ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٢(

 / ٦" ذيب ابن عساكر " ، و ٥٠٧ / ٢" أسد الغابة " االسناد، وفرج بن فضالة ضعيف، وهو يف 
٢٩٣.  

  . من طريق آخر٢٦٤ / ١" حللية ، وهو يف ا٢٩٣ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ٣(
[ * ]  

)٢/٤٦٦(  

  

  .أنه يف سنة أربع وستني: أهل بيته
  .خرجوا له يف الكتب الستة



  .مخسون حديثا" مسند قي " وعدد أحاديثه يف 
  .أعين باملكرر

  
  .االمام) ع * ( عقبة بن عامر اجلهين- ٩٠

أبو األسد املصري، : و عامر، ويقالأب: أبو عمرو، ويقال: أبو محاد، ويقال: املقرئ أبو عبس ويقال
  .صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم

أبو اخلري مرثد اليزين، وجبري بن نفري، وسعيد بن املسيب، وأبو إدريس اخلوالين، وعلي بن : حدث عنه
رباح، وأبو عمران أسلم اجلييب، وعبد الرمحن بن مشاسة، ومشرح بن هاعان، وأبو عشانة حي ابن 

  .يؤمن
  .يل املعافري، وبعجة اجلهين، وخلق سواهموأبو قب

  .وكان عاملا مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبري الشأن
  .وهو كان الربيد إىل عمر بفتح دمشق

  ).١(وله دار خبط باب توما 
  .خرجت من الشام يوم اجلمعة، ودخلت املدينة يوم اجلمعة: علي بن رباح، عن عقبة، قال

  .ال:  ؟ قلتهل نزعت خفيك: فقال يل عمر
__________  

، ٣٤٤، ٣٤٣ / ٤: ، طبقات ابن سعد٤٠٩: ، التاريخ البن معني١٤٣ ٢٠١ / ٤: مسند أمحد* 
: ، املعارف٤٣٠ / ٦: ، التاريخ الكبري٢٢٥، ١٩٧: ، تاريخ خليفة٢٩٢، ١٢١: طبقات خليفة

: عساكر، ابن ١٠٧٣ / ٣: ، االستيعاب٤٦٧ / ٣: ، املستدرك٣١٣ / ٦: ، اجلرح والتعديل٢٧٩
، العرب ك ٣٠٦ / ٢: ، تاريخ االسالم٩٤٧: ، ذيب الكمال٥٣ / ٤: ، أسد الغابة١ / ٣٤٨ / ١١
، ٢٦٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢١ / ٧: ، االصابة٢٤٤ - ٢٤٢ / ٧: ، ذيب التهذيب٦٢ / ١

  .٦٤ / ١: ، شذرات الذهب٤٩٥ / ١٣: كرت العمال
  .رقيهو أحد أبواب مدينة دمشق من اجلانب الش) ١(

[ * ]  

)٢/٤٦٧(  

  

  ).١(أصبت السنة : قال
  ).٢(شهد صفني مع معاوية : قال ابن سعد



  .شهد فتح مصر، واختط ا: وقال ابن يونس
  .وويل اجلند مبصر ملعاوية، مث عزله بعد ثالث سنني، وأغزاه البحر

  .وكان خيضب بالسواد
  .وقربه باملقطم

  .مات سنة مثان ومخسني
  ).٣(رسول اهللا على اهلجرة، وأقمت معه بايعت : وعن عقبة، قال

، وكنت من أصحاب )٤(خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف الصفة : وقال عقبة
  .الصفة

  .وكان عقبة من الرماة املذكورين
  .أن عقبة كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن: وعن أيب عبدالرمحن احلبلي

  .اعرض علي: فقال له عمر
  .فقرأ
  .ى عمرفبك

  .أصحاب حممد) ٥(وكان من رفعاء : ابن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن عقبة بن عامر
  .ويل إمرة مصر: قلت

  .وكان خيضب بالسواد
__________  

 من طريق احلاكم عن أيب العباس حممد بن يعقوب، عن حبر ٣٨٠ / ٢" سننه " أخرجه البيهقي يف ) ١(
  .ر بن بكر، عن موسى بن علي ذا االسنادبن نصر بن سابق اخلوالين، عن بش

  .٣٤٤ / ٤ابن سعد ) ٢(
  .٣٤٤، ٣٤٣ / ٤ابن سعد ) ٣(
  .موضع مظلل يف مسجد املدينة كان يأوي إليه فقرأ املهاجرين ومن مل يكن له مرتل يسكنه: الصفة) ٤(
باب فضل : يف صالة املسافرين) ٨١٤(واخلرب أخرجه مسلم " رفقاء " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٥(

أمل تر آيات أنزلت الليلة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قراءة املعوذتني عن عقبة بن عامر قال
  ".مل ير مثلهن قط ؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 

[ * ]  

)٢/٤٦٨(  

  



  ).١(مات سنة مثان ومخسني 
  .مخسة ومخسون حديثا" مسند بقي " له يف 

  
  .ابن عبد اهللا بن احلارث بن االعرج بن سعد) ع * (ن احلصيب بريدة ب- ٩١

  .أبو سهل، وأبو ساسان، وأبو احلصيب االسلمي: أبو عبد اهللا وقيل
  .إنه أسلم عام اهلجرة، إذ مر به النيب صلى اهللا عليه وسلم مهاجرا: قيل

  ).٢(وشهد غزوة خيرب، والفتح، وكان معه اللواء 
  .يه وسلم على صدقة قومهواستعمله النيب صلى اهللا عل

  .وكان حيمل لواء االمري أسامة حني غزا أرض البلقاء، إثر وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .له مجلة أحاديث، نزل مرو، ونشر العلم ا

سليمان، وعبد اهللا، وأبو نضرة العبدي، وعبد اهللا ابن مولة، والشعيب، وأبو املليح : حدث عنه ابناه
  .اهلذيل
  .ئفةوطا

  .وسكن البصرة مدة
  :مث غزا خراسان زمن عثمان، فحكى عنه من مسعه يقول وراء ر جيحون

__________  
  .مات يف أول خالفة معاوية على الصحيح: ٢٢ / ٧" االصابة " قال احلافظ يف ) ١(
: ، التاريخ البن معني٣٦٥ / ٧ و ٢٤٣ - ٢٤١ / ٤، طبقات ابن سعد ٣٤٦ / ٥: مسند أمحد* 

، اجلرح ٣٠٠: ، املعارف١٤١ / ٢: ، التاريخ الكبري٢٥١: ، تاريخ خليفة١٠٩: قات خليفة، طب٥٧
 / ٢: ، تاريخ االسالم٢٠٩ / ١: ، أسد الغابة٨، ٢ / ٣: ، معجم الطرباين٤٢٤ / ٢: والتعديل

  :، االصابة٣٩٨ / ٩: ، جممع الزوائد٦٦ / ١: ، العرب٣٨٦
  .٧٠ / ١: ، شذرات الذهب٢٤١ / ١
  .٢٤٢ / ٤" ابن سعد " ، و ٢٠٩ / ١" لغابة أسد ا) " ٢(

[ * ]  

)٢/٤٦٩(  

  

  ).١(ال عيش إال طراد اخليل باخليل 
  .أوصى بريدة أن يوضع يف قربه جريدتان: قال مورق: قال عاصم االحول



  ).٢(وكان مات خبراسان، فلم توجدا إال يف جوالق محار 
 خيرب، وكنت فيمن صعد الثلمة، فقاتلت شهدت: وروى مقاتل بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال

الشهرة : حىت رثي مكاين، وعلي ثوب أمحر، فما أعلم أين ركبت يف االسالم ذنبا أعظم علي منه أي
)٣.(  

وبكل حال فاالعمال بالنيات، ؛ بلى، جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا العل من أعظم اجلهاد : قلت
وكذلك يقع يف العمل ! نفسه، يصري له عمله ذلك طاعة وجهادا ولعل بريدة رضي اهللا عنه بإزرائه على 

  .الصاحل، رمبا افتخر به الغر ونوه به، فيتحول إىل ديوان الرياء
   ].٢٣: الفرقان) * [ وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا: * (قال اهللا تعاىل

  ).٤(وكان بريدة من أمراء عمر بن اخلطاب يف نوبة سرغ 
  .مات بريدة سنة ثالث وستني: ال ابن سعد، وأبو عبيدوق

  .تويف سنة اثنتني وستني: وقال آخر
  .وهذا أقوى

__________  
  .٣٦٥ / ٧، و ٢٤٣ / ٤ابن سعد ) ١(
 من طريق عفان بن مسلم، عن محاد بن سلمة، أخربنا عاصم االحول، ١١٧ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٢(

   بصيغة١٧٧ / ٣" صحيحه " البخاري يف قال مورق وهذا سند صحيح، وعلقه : قال
  .اجلزم

  . عن بكري بن معروف ذا االسناد٣٨٦ / ٢" تاريخ االسالم " ذكره املؤلف يف ) ٣(
  .أول احلجاز وآخر الشام، من منازل حاج الشام: سرغ) ٤(

[ * ]  

)٢/٤٧٠(  

  

  .روي لربيدة حنو من مئة ومخسني حديثا
  

  .شقيق أم املؤمنني عائشة) ع* (  عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق- ٩٢
  .مث إنه أسلم وهاجر قب الفتح؛ حضر بدرا مع املشركني 

  ).١(وأما جده أبو قحافة فتأخر إسالمه إىل يوم الفتح 
  .وكان هذا أسن أوالد الصديق



  .وكان من الرماة املذكورين والشجعان
  .قتل يوم اليمامة سبعة من كبارهم

__________  
 / ٥: ، التاريخ الكبري٢١٩: ، تاريخ خليفة١٨٩، ١٨: ، طبقات خليفة١٩٧ / ١: مسند أمحد* 

 / ٣: ، املستدرك٢٨٥، ٢١٣ / ١: ، تاريخ الفسوي٥٩٢، ٢٣٣، ١٧٤، ١٧٣: ، املعارف٢٤٢
 / ٢: ، تاريخ االسالم٧٧٨: ، ذيب الكمال٤٦٦ / ٣: ، أسد الغابة٨٢٥ / ٢: ، االستيعاب٤٧٣
، خالصة ٢٩٥ / ٦: ، االصابة١٤٧ - ١٤٦ / ٦: لتهذيب، ذيب ا٥٨ / ١: ، العرب٣٠٤ - ٣٠٣

  .٥٩ / ١: ، شذرات الذهب٢٢٤: تذهيب الكمال
يف اللباس والزينة من حديث ) ٢١٠٢(ومسلم ) ٢٠١٧٩" (املصنف " أخرج عبد الرزاق يف ) ١(

اهللا صلى أيت بأيب قحافة يوم فتح مكة ورأسه وحليته كالثغامة بياضا، فقال رسول : جابر بن عبد اهللا قال
  .نبات له مثر أبيض يشبه بياض الشيب: والثغامة" غريوا هذا بشئ واجتنبوا السواد : " اهللا عليه وسلم

حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، عن جدته : قال" املغازي " وأخرج ابن إسحاق يف 
  لم بذي طوى، قال أبو قحافةملا وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: أمساء بنت أيب بكر قالت
  .أرى سوادا جمتمعا: أي بنية، ماذا ترين ؟ قالت: البنة له من أصغر ولده

ذلك يا بنية الوازع، : وأرى رجال يسعى بني ذلك السواد مقبال ومدبرا، قال: تلك اخليل، قالت: قال
  .يعين الذي يأمر اخليل ويتقدم إليها

 قدواهللا دفعت اخليل فأسرعي يب إىل البيت، فاحنطت به قتلقاه :قدواهللا انتشر السواد، فقال: مث قالت
: اخليل قبل أن يصلى بيته، ويف عنق اجلارية طوق هلا من ورق فتلقاها رجل فاقتطعه من عنقها، قالت

فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودخل املسجد، أتاه أبو بكر رضي اهللا عنه بأبيه يقوده، فلما 
؟ قال أبو " هال تركت الشيخ يف بيته حىت أكون أنا آتيه : "  صلى اهللا عليه وسلم قالرآه رسول اهللا

يا رسول اهللا هو أحق أن ميشي إليك من أن متشي إليه، فأجلسله بني يديه، مث مسح صدره، مث قال : بكر
  .أسلم، فأسلم: له

" يح كما قال احلافظ يف ودخل به أبو بكر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإسناده صح: قالت
  ).١٧٠٠(، وصححه ابن حبان ٣٨٩ / ٦" االصابة 

[ * ]  

)٢/٤٧١(  

  



  .له أحاديث حنو الثمانية
  ).١(اتفق الشيخان على ثالثة منها 

عبد اهللا، وحفصة، وابن أخيه القاسم بن حممد، وأبو عثمان النهدي، وعبد الرمحن بن أيب : روى عنه ابناه
  .قفي، وابن أيب مليكةليلى، وعمرو بن أوس الث

  .وآخرون
  ).٢(وهو الذي أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع أن يعمر أخته عائشة من التنعيم 

  ".تاريخ دمشق " له ترمجة يف 
  .تويف يف سنة ثالث ومخسني

  .هكذا ورخه
  .أنه دخل على عائشة يوم موت سعد، فتوضأ": صحيح مسلم " فإن يف ؛ وال يستقيم 

  .أسبغ الوضوء: الت لهفق
  ).٣" (ويل لالعقاب من النار : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  :وقد هوي ابنة اجلودي، وتغزل فيها بقوله
  فما البنة اجلودي ليلى وماليا* تذكرت ليلى والسماوة دوا 

__________  
باب السمر :  يف الصالة٦١ / ٢باب عمرة التنعيم و :  يف احلج٤٨٣ / ٣انظر صحيح البخاري ) ١(

باب من أكل حىت شبع، ومسلم :  يف االطعمة٤٦٠ / ٦ يف اهلبة، و ١٧٠ / ٥مع االهل والضيف، و 
  ).٢٠٥٧(و ) ٢٠٥٦(و ) ١٢١٢(
  .موضع بني مكة وسرف على فرسخني من مكة: التنعيم) ٢(

ة إذا احندر من الوادي، باب التلبي:  يف احلج٣٣٠ / ٣، والبخاري ٣٦١ / ١" املوطأ " واحلديث يف 
باب بيان وجوه االحرام من طريق ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن : يف احلج) ١٢١١(ومسلم 
  .عائشة

باب وجوب غسل الرجلني بكماهلما، من طرق عن ابن وهب، : يف الطهارة) ٢٤٠(أخرجه مسلم ) ٣(
ة زوج النيب صلى اهللا عليه دخلت على عائش: عن خرمة بن بكري، عن أبيه، عن سامل موىل شداد قال

  ..[ * ]وسلم يوم تويف سعد بن أيب وقاص، فدخل عبدالرمحن بن أيب بكر

)٢/٤٧٢(  

  



إن الناس حجوا قابال * تدمن بصرى أو حتل اجلوابيا وأىن تالقيها بلى ولعلها * وأىن تعاطي قلبه حارثية 
  .عها إىل ابن أيب بكرإن ظفرت ذه عنوة، فادف: فقال عمر المري عسكره) ١(أن توافيا 

  .فظفر ا، فدفعها إليه
  .لقد أفرطت: فأعجب ا، وآثرها على نسائه، حىت شكونه إىل عائشة، فقالت له

  .واهللا، إين الرشف من ثناياها حب الرمان: فقال
  .فجفاها، حىت شكته إىل عائشة؛ فأصاا وجع، فسقطت أسناا 

  .فكلمته
  .فجهزها إىل أهلها: قال

  . بنات امللوكوكانت من
  .، ومحل، فدفن مبكة)٢(تويف عبدالرمحن بالصفاح : قال ابن أيب مليكة

  أن عبدالرمحن خرج إىل جنازة سعد: وقد صح يف مسلم يف الوضوء
  .ابن أيب وقاص

  ).٣(فهذا يدل على أنه عاش بعد سعد 
__________  

يف ترمجة ليلى بنت " االصابة " ، و ٣٥٨ / ١٧": االغاين " ، و ٢٧٦" نسب قريش " االبيات يف ) ١(
  .تغشاها وتلزمها: أي" تدمن بصرى : " اجلودي وقوله

  .موضع بني حنني وأنصاب احلرم على يسرة الداخل إىل مكة: الصفاح) ٢(
تويف عبدالرمحن بن أيب بكر : من طريق عبد اهللا بن أيب ميكة قال) ١٠٥٥(لكن يف حديث الترمذي 

فحمل إىل مكة، ورجاله ثقات، إال أن فيه عنعنة ) ى ستة أميال منهاوهو جبل بأسفل مكة عل(باحلبشي 
مسعت ابن : قال ابن جريج: ولفظه) ٦٥٣٥" (املصنف " ابن جريج وهو مدلس، ورواه عبد الرزاق يف 

لو حضرت عبدالرمحن تعين أخاها ما دفن إال حيث مات وكان مات : قالت عائشة: أيب مليكة يقول
  .ةباحلبشي، ودفن بأعلى مك

وفيه التصريح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه، وتابعه عليه أيوب السختياين عند عبد الرزاق أيضا 
  .فالسند صحيح) ٦٥٣٩(
  ).٣( ت ٤٧٢تقدم خترجيه، انظر ص ) ٣(

[ * ]  

)٢/٤٧٣(  

  



، )١(االمري، أخو رافع بن عمرو، ومها، من بين ثعيلة ) ٤خ،  * ( احلكم بن عمرو الغفاري- ٩٣
  .خو غفاروثعيلة أ

  .نزل احلكم البصرة
  .وله صحبة ورواية، وفضل وصالح، ورأي وإقدام

؛ أبو الشعثاء جابر بن زيد، واحلسن البصري وحممد بن سريين، وسوادة بن عاصم : حدث عنه
  .وآخرون

  ).٢(روايته يف الكتب، سوى صحيح البخاري 
  أن زياد بن أبيه بعث احلكم بن عمرو على: روى هشام، عن احلسن

__________  
، طبقات ١٢٦: ، التاريخ البن معني٢٨ / ٧: ، طبقات ابن سعد٦٦ / ٥ و ٢١٢ / ٤: مسند أمحد* 

  ،٣٢٨ ٣٢٩ / ٢: ، التاريخ الكبري٢١١: ، تاريخ خليفة٣٢١، ١٧٥: خليفة
 / ٣: ، املستدرك٢٣٣ / ٣: ، معجم الطرباين١١٩ / ٣: ، اجلرح والتعديل٢٥ / ٣: تاريخ الفسوي

 / ٢: ، تاريخ االسالم٣١٧: ، ذيب الكمال٤٠ / ٢: ، أسد الغابة٣٥٦ / ١: ب، االستيعا٤٤١
، خالصة ٢٧٣ / ٢: ، االصابة٤٣٦ ٤٣٧ / ٢: ، ذيب التهذيب٤١٠ / ٩: ، جممع الزوائد٢٢٠

  .٨٩: تذهيب الكمال
  .بالنون والعني" نعيلة " " ذيب الكمال " كذا االصل بالثاء والعني املهملة، ويف ) ١(

" و " أسد الغابة " و " طبقات ابن سعد " لة، وقد كتب فوقها كلمة صح، وكذلك هو يف املهم
" يف ترمجة رافع أخي احلكم بنون ومعجمة مصغرا " االصابة " وقيده احلافظ ابن حجر يف " املستدرك 

  ".بة ثعل": " الطرباين " و " مجهرة أنساب العرب " و " االصابة " و " طبقات خليفة " ويف " نعيلة 
  .سوى مسلم، كما يف الرمز الذي جبانب االسم: هذا وهم بن املؤلف، والصواب) ٢(

باب حلوم احلمر االنسية من طريق علي بن عبد اهللا، حدثنا :  يف الذبائح٥٦٤ / ٩وحديثه يف البخاري 
ى عن يزعمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت جلابر بن زيد: سفيان، قال عمرو بن دينار

  ...[ * ]قد كان يقول ذاك احلكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة: محر االهلية، فقال

)٢/٤٧٤(  

  

] ، فإن أمري املؤمنني كتب إيل أن أصطفي له الصفراء والبيضاء :أما بعد: [ خراسان، فغنموا، فكتب إليه
  .ذهبا وال فضة] بني الناس [ ال تقسم 

و كانت السماوات واالرض رتقا على عبد، فاتقى اهللا، جيعل له من أقسم باهللا، ل: فكتب إليه احلكم



  .بينهما خمرجا
  ).١(والسالم 

أن عمر نظر إىل احلكم بن عمرو، وقد خضب : ويروى] اغدوا على فيئكم، فاقسموه : مث قال للناس[ 
  ).٢(هذا خضاب االميان : بصفرة، فقال

كنت عند احلكم الغفاري، إذ جاءه رسول علي : حدثنا أيب، عن أيب حاجب، قال: معتمر بن سليمان
  إن أمري: رضي اهللا عنه، فقال

  .إنك أحق من أعاننا: املؤمنني يقول
  ).٣" (إذا كان االمر هكذا اختذ سيفا من خشب : " إين مسعت خليلي صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

: وا غنائم كثرية، فكتب زيادبعث زياد احلكم، فأصاب: أبو إسحاق الفزاري، عن هشام، عن احلسن، قال
  .إن أمري املؤمنني أمر أن تصطفى له الصفراء والبيضاء

  .إين وجدت كتاب اهللا قبل كتاب أمري املؤمنني: فكتب إليه
  .أن اغدوا على فيئكم: وأمر مناديا، فنادى

  .فقسمه بينهم
__________  

ثنا هشام بن حسان، عن  من طريق إسحاق بن يوسف االزرق حد٢٩، ٢٨ / ٧أخرجه ابن سعد ) ١(
  .وما بني حاصرتني منه...احلسن

 من طريق ايب إسحاق الفزاري، وسيذكره املؤلف ٤٤٣، ٤٢٢ / ٣" املستدرك " وأخرجه احلاكم يف 
  .قريبا

  .٦٧ / ٥" مسند أمحد ) " ٢(
 من طريق حممد بن أيب السري ذا االسناد، ورجاله ٤٤٢ / ٤" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٣(

  .ثقات، إال أن حممد بن أيب السري كثري االوهام
[ * ]  

)٢/٤٧٥(  

  

  .فوجه معاوية من قيده، وحبسه
  ).١(إين خماصم : فمات، فدفن يف قيوده، وقال

أن زيادا، استعمل احلكم بن عمرو، فلقيه عمران بن : حدثنا محيد، ويونس، عن احلسن: محاد بن سلمة
قع يف النار، فقام : لى اهللا عليه وسلم ملا بلغه الذي قال له أمريهأما تذكر أن رسول اهللا ص: حصني، فقال



  .ليقع فيها، فأدركه، فأمسكه
  ".لو وقع فيها، لدخل النار، الطاعة ملخلوق يف معصية اهللا : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .بلى: قال احلكم
  ).٢(إمنا أردت أن أذكرك هذا احلديث : قال

  .يا طاعون، خذين إليك: قال احلكم بن عمرو:  حدثنا أبو املعلى، عن احلسن، قال:مجيل بن عبيد الطائي
أبادر : قال" ال يتمنني أحدكم املوت : " مل تقول هذا ؟ وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقيل له

خر بيع احلكم، وكثرة الشرط، وإمارة الصبيان، وسفك الدماء، وقطيعة الرحم، ونشأ يكونون يف آ: ستا
  ).٣(الزمان يتخذون القرآن مزامري 

__________  
 / ٧" امع " ، قال اهليثمي يف )٣١٥٨(، والطرباين ٤٤٢ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ١(

  .وفيه من مل أعرفه: ٣١١
والصحيح أنه ملا ورد عليه كتاب زياد :  خمتصرا مث قال٢٤٧ / ٢" االصابة " وذكره احلافظ يف 

  .عا على نفسه فماتبالعقاب، د
  .وسيذكره املؤلف قريبا

حديث صحيح االسناد، ووافقه الذهيب، وأخرجه أمحد : ، وقال٤٢٣ / ٣صحيح، أخرجه احلاكم ) ٢(
وله شاهد من حديث ) ٣١٦٠(و ) ٣١٥٩(و ) ٣١٥٠(، والطرباين ١٦٦ / ٢، والطيالسي ٦٦ / ٥

  .سنده حسن يف الشواهد، و)٢٤٥٥" (شرح السنة " النواس بن مسعان عند البغوي يف 
، وأبو املعلى ال يعرف، لكن له )٣١٦٢(، والطرباين ٤٤٣ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٣(

  = [ * ]بادروا : "  بلفظ٤٩٤ / ٣شاهد يف املرفوع من حديث عابس الغفاري عند أمحد 

)٢/٤٧٦(  

  

 نفسه وهو مبرو، لكتاب ورد كان سبب موت وايل خراسان احلكم، أنه دعا على: قال أمحد بن سيار
  .إليه من زيدا

  ).١(ومات قبله بريدة االسلمي، فدفنا مجيعا 
  ).٢(مات خبراسان واليا سنة إحدى ومخسني : قال خليفة

  .سنة مخسني: وقال الواقدي
  ).٣(رضي اهللا عنه 

  



  أخوه
  .الكناين) م، د، ت، ق * ( رافع بن عمرو الغفاري- ٩٤

  .له صحبة
  .وحديثان
  .صرةنزل الب

  .وغريه؛ حدث عنه عبد اهللا بن الصامت 
  .خرج له مسلم، وأبو داود، وأبو عيسى، وابن ماجه

__________  
  .باالعمال ستا= 
، وسنده ضعيف، ٢٣ و ٢٢ / ٦وسنده ضعيف، وآخر من حديث عوف بن مالك عند أمحد أيضا " 

 ترمجة عابس ٢٦٥ / ٥" صابة اال" فيتقوى ذه الشواهد ال سيما وأن حلديث عابس طريقا آخر، انظر 
  .الغفاري

  .مجاعة أحداثا: يريد: بفتح الشني مجع ناشئ، كخادم وخدم" نشأ " و 
  .٤٤٢ / ٣" املستدرك ) " ١(
  .٣٢" طبقات خليفة ) " ٢(
 ١٧٥يف الصفحة " طبقات خليفة " ، وهو كذلك يف ٤٤٢ / ٣" املستدرك " نقله احلاكم عنه يف ) ٣(

  .٢١١ "تارخيه " ، ويف ٣٢١و 
، معجم ٤٧٩ / ٣: ، اجلرح والتعديل٣٠٢ / ٣: ، التاريخ الكبري١٧٥، ٣٢: طبقات خليفة* 

، ١٩٤ / ٢: ، أسد الغابة٤٨٢ / ٢: ، االستيعاب٤٤٣ / ٣: ، املستدرك٦ / ٥: الطرباين الكبري
: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤١ / ٣: ، االصابة٢٣١ / ٣: ، ذيب التهذيب٤٠٢: ذيب الكمال

١١٤.  
][ *   

)٢/٤٧٧(  

  

  .له حديث يف نعت اخلوارج
كنت أرمي خنال لالنصار، : احلكم، عن عمه رافع، قال] أيب [ حدثين ابن : بن سليمان) ١(وقال معتمر 

  .وأنا غالم
  .آكل: يا غالم، مل ترمي النخل ؟ قلت: " فرآين النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال



  مث" كل ما يسقط : " قال
  ).٢" (اللهم، أشبع بطنه " : مسح رأسي، وقال

  .ويروى حنوه عن رافع بإسناد آخر
  ).٣" (مستدركه " ذكره احلاكم يف 

  .مات بالبصرة سنة مخسني: وقال خليفة
  
  :أما

  .أخو عائذ، فآخر) د، س * ( رافع بن عمرو املزين البصري- ٩٥
  .وهلما صحبة

__________  
  ".معمر " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
، وأخرجه أبو داود ٤٤٤ / ٣" املستدرك " عيف جلهالة ابن أيب احلكم، وهو يف إسناده ض) ٢(
يف التجارات، والطرباين ) ٢٢٩٩(إنه يأكل مما سقط، وابن ماجه : باب من قال: يف اجلهاد) ٢٦٢٢(
من طرق، عن املعتمر بن سليمان، عن ابن أيب احلكم الغفاري، عن جدته، عن عم أبيها بن ) ٤٤٥٩(

  .حدثتين جديت عن عم أيب رافع: عن معتمر، عن ابن أيب احلكم الغفاري، قال: عمرو، وقيل
وقد حترف يف (، من طريق الفضل بن موسى، حدثنا صاحل بن أيب جبري ٤٤٤٣أخرج احلاكم ) ٣(

  .، عن أبيه، عن رافع بن عمرو الغفاري)املطبوع إىل جعفر
 وصاحل بن أيب جبري وأبوه مل يوثقهما غري يف البيوع من هذا الطريق،) ١٢٨٨(وأخرجه الترمذي أيضا 

  .ابن حبان، ومع ذلك فقد صححه الترمذي
 / ٣: ، اجلرح والتعديل٣٠٢ / ٣: ، التاريخ الكبري٦٥ و ٣١ / ٥ و ٤٢٦ / ٣: مسند أمحد* 

: ، ذيب الكمال٩٤ / ٢: ، أسد الغابة٤٨٢ / ٢: ، االستيعاب٥٤ / ٥: ، معجم الطرباين٤٧٩
  .١١٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٢ / ٣: ، االصابة٢٣١ / ٣: ب، ذيب التهذي٤٠٢
[ * ]  

)٢/٤٧٨(  

  

  ).١(روى هلذا أبو داود، والنسائي 
  .يروي عنه عمرو بن سليم املزين

  .ذكرته للتمييز



  
  .ابن أسد بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة املخزومي *  االرقم بن أيب االرقم- ٩٦

  . وسلمصاحب النيب صلى اهللا عليه
  .من السابقني االولني
  .اسم أبيه عبد مناف

  .كان االرقم أحد من شهد بدرا
  .وقد استخفى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف داره، وهي عند الصفا

  .وكان من عقالء قريش
  .عاش إىل دولة معاوية
يته، عن حدثنا حيىي بن عمران بن عثمان بن االرقم، عن عمه عبد اهللا، وأهل ب: أبو مصعب الزهري

فلما فرغ من جهازه، جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أنه جتهز يريد بيت املقدس : جده، عن االرقم
ال واهللا يا نيب اهللا، ولكن أردت الصالة يف بيت : ما خيرجك ؟ حاجة أو جتارة ؟ قال: " يودعه، فقال

  .املقدس
   من ألف صالةالصالة يف مسجدي خري: " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .باب أي وقت خيطب يوم النحر: يف املناسك) ١٩٥٦(وحديثه يف أيب داود ) ١(

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس مبىن حني ارتفع الضحى على بغلة شهباء، : قال
  .وعلي رضي اهللا عنه يعرب عنه، والناس بني قاعد وقائم

 / ٢: ، التاريخ الكبري٢١: ، طبقات خليفة٢٤٢ / ٣ات ابن سعد ، طبق٤١٧ / ٣: مسند أمحد* 
، ٥٠٢ / ٣: ، املستدرك٢٨٤ / ١: ، معجم الطرباين٣٣٠٩ ٣١٠ / ٢: ، اجلرح والتعديل٤٦

: ، العرب٢١٣ / ٢: ، تاريخ االسالم٧٤ / ١: ، أسد الغابة١٣١ / ١: ، االستيعاب١١٧: االستبصار
  .٦١ / ١: ، شذرات الذهب٢٦٩ / ١٣: ، كرت العمال٤٠ / ١: ، االصابة٦١ / ١

[ * ]  

)٢/٤٧٩(  

  

  ).١(فجلس االرقم، ومل خيرج " فيما سواه، إال املسجد احلرام 
  ).٢(وقد أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم االرقم يوم بدر سيفا 

  .واستعمله على الصدقة



  .إن أباه أبا االرقم أسلم: وقد وهم أمحد بن زهري يف قوله
وهذا ؛ إن عبد اهللا بن االرقم هو ابن هذا، ذاك زهري ويل بيت املال لعثمان :  إذ قالوغلط أبو حامت،

  .خمزومي
  .االرقم عاش بضعا ومثانني سنة: قيل

  .تويف باملدينة
  ).٣(وصلى عليه سعد بن أيب وقاص بوصيته إليه 

  ).٤(تويف أيب سنة ثالث ومخسني، وله ثالث ومثانون سنة : وقال عثمان بن االرقم
  ).٥" (مسند أمحد بن حنبل "  رواية يف له

__________  
شيخ مدين جمهول، وعبد اهللا ابن عثمان : حيىي بن عمران مل يوثقه غري ابن حبان، وقال أبو حامت) ١(

  .اليعرف
، من طريق العطاف بن ٥٠٤ / ٣، واحلاكم )٩٠٧" (الكبري " وأخرجه الطرباين يف " املسند " وهو يف 

  .وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب...عثمان بن عبد اهللا بن االرقم، عن جده االرقمخالد املخزومي، عن 
 من طريق أيب مصعب الزهري، عن حيىي بن عمران بن عثمان، عن جده، ٥٠٤ / ٣أخرجه احلاكم ) ٢(

  .عن أبيه االرقم، وصححه، ووافقه الذهيب، مع أن حيىي بن عمران مل يوثقه غري ابن حبان
  .٥٠٣ / ٣ "املستدرك ) " ٣(
  . نقال عن ابن مندة٤١ / ١" االصابة ) " ٤(
)٤١٧ / ٣) ٥.  

[ * ]  

)٢/٤٨٠(  

  

  )ع * ( أبو محيد الساعدي- ٩٧
  .االنصاري املدين

  .امسه عبدالرمحن: قيل
  .املنذر بن سعد: وقيل

  .من فقهاء أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
 بن سليم الزرقي، وعباس بن سهل بن سعد، روى عنه جابر بن عبد اهللا، وعروة بن الزبري، وعمرو

  .وغريهم؛ وخارجة بن زيد، وحممد بن عمرو ابن عطاء 



  .تويف سنة ستني
  .تويف سنة بضع ومخسني: وقيل

  ).١(وله حديث يف وصفه هيئة صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ستة وعشرون حديثا" مسند بقي " وقع له يف 

__________  
، ٢٣٧ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٢٧: ، تاريخ خليفة٩٨: ، طبقات خليفة٤٢٣/  ٥: مسند أمحد* 

، تاريخ ١٥٩٩: ، ذيب الكمال٤٥٣ / ٣: ، أسد الغابة١٦٣٣ / ٤: ، االستيعاب١٠٥: االستبصار
، ٨٩ / ١١: ، االصابة١٨٦، ١٨٤ / ٦: ، ذيب التهذيب٦٥ / ١: ، العرب٣٣٠ / ٢: االسالم

  .٦٥ / ١: شذرات الذهب، ٤٤٨: خالصة تذهيب الكمال
باب سنة اجللوس للتشهد، عن حممد بن :  يف صفة الصالة٢٥٥، ٢٥٢ / ٢أخرجه البخاري ) ١(

عمرو بن عطاء أنه كان جالسا يف نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذكرنا صالة النيب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه أنا كنت أحفظكم لصالة : صلى اهللا عليه وسلم، فقال أبو محيد الساعدي

وسلم، رأيته إذا كرب، جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، مث هصر ظهره، فإذا 
رفع رأسه، استوى حىت يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد، وضع يديه غري مفترش وال قابضهما، 

 على رجله اليسرى، ونصب واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس يف الركعتني، جلس
  ".اليمىن، وإذا جلس يف الركعة اآلخرة، قدم رجله اليسرى، ونصب االخرى، وقعد على مقعدته 

   [ * ]٣١ / ٢سري 

)٢/٤٨١(  

  

ابن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، القرشي الزهري ) ٤ * ( عبد اهللا بن االرقم- ٩٨
  .الكاتب

  .من مسلمة الفتح
  .إسالمهوكان ممن حسن 

  ).١(وكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، مث كتب اليب بكر، ولعمر 
  ).٢(وواله عمر بيت املال، وويل بيت املال أيضا، لعثمان مدة 

  .وكان من جلة الصحابة وصلحائهم
  ).٣(إنه أجازه عثمان رضي اهللا عنه وهو على بيت املال بثالثني ألفا، فأىب أن يقبلها : قال مالك

إمنا عملت هللا تعاىل، : أا كانت ثالث مئة ألف درهم، فلم يقبلها، وقال: رو بن ديناروروي عن عم



  .وإمنا أجري على اهللا
  لو كانت لك سابقة، ما: وروي عن عمر أنه قال لعبد اهللا بن االرقم

__________  
، التاريخ ١٧٩، ١٥٦: ، تاريخ خليفة١٦: ، طبقات خليفة٣٥ / ٤ و ٤٨٣ / ٣: مسند أمحد* 
، ١ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٤٤ / ١: ، تاريخ الفسوي١٥١: ، املعارف٣٢ ٣٣ / ٥: كبريال

، تاريخ ٦٦٥: ، ذيب الكمال١٧٢ / ٣: ، أسد الغابة٨٦٥ / ٣: ، االستيعاب٣٣٤ / ٣: املستدرك
، ٤ / ٦: ، االصابة١٤٦ ١٤٧ / ٥: ، ذيب التهذيب٣٧٠ / ٩: ، جممع الزوائد٢٩٨ / ٢: االسالم

  .٤٤٨ / ١٣: ، كرت العمال١٩١: يب الكمالخالصة تذه
  .١٥٦: ، وتاريخ خليفة٣٣٥ / ٣املستدرك ) " ١(
  .١٧٩": تاريخ خليفة " ، و ١٧٣ / ٣" أسد الغابة " ، و ٣٣٥ / ٣" املستدرك ) " ٢(
  .٥ / ٦" االصابة " ، و ١٧٣ / ٣" أسد الغابة ) " ٣(

[ * ]  

)٢/٤٨٢(  

  

  ).١(ت أخشى هللا من عبد اهللا بن االرقم ما رأي: وكان يقول! قدمت عليك أحدا 
واهللا ما رأيت رجال قط كان أخشى هللا من عبد : ، عن أبيه، قال)٢(وروى عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

  .روى عنه عروة وغريه" السنن " له حديث يف : قلت! اهللا بن االرقم 
  

  .ابن عبد م بن عفيف املزين) ع * ( عبد اهللا بن مغفل- ٩٩
  .، تأخر)٣(يب جليل من أهل بيعة الرضوان صحا

  إين ملمن رفع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أغصان الشجرة: وكان يقول
__________  

  .أخرجه البغوي من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار: ، وقال٥ / ٦" االصابة ) " ١(
  ".عبد اهللا بن عتيبة " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
، ٧٦، ٣٧: ، طبقات خليفة٣٣٣: ، التاريخ البن معني٢٧٢، ٥٤ / ٥ و ٨٥ / ٤: محدمسند أ* 

  .١٤٦: تاريخ خليفة
، أسد ٩٩٦ / ٣: ، االستيعاب٥٧٨ / ٣: ، املستدرك٢٥٦ / ١: ، تاريخ الفسوي٢٩٧: املعارف

، ٤٢ / ٦: ، ذيب التهذيب١ / ٢: ، تاريخ االسالم٧٤٥: ، ذيب الكمال٣٩٨ / ٣: الغابة



  .٦٥ / ١: ، شذرات الذهب٢١٦ و ٢١٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٣ / ٦: بةاالصا
قرية متوسطة ليست بالكبرية، مسيت : وهي غزوة احلديبية، وكانت سنة يف ذي القعدة، واحلديبية) ٣(

ببئر هناك عند مسجد الشجرة اليت بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتتها، وهي على تسعة أميال 
  .من مكة

، ٣٣٨ / ٧، والبخاري ١٠٥، ٩٥ / ٢، وابن سعد ٣٢٣، ٣٠٨ / ٢ظر خربها يف ابن هشام ان
٣٥١.  

من طريق شعبة، ) * إذ يبايعونك حتت الشجرة: * (باب قوله:  يف التفسري٤٥٠ / ٨وأخرج البخاري 
ن ى النيب ع: مسعت عقبة بن صهبان، عن عبد اهللا بن مغفل املزين ممن شهد الشجرة: عن قتادة، قال

  .اخلذف
[ * ]  

)٢/٤٨٣(  

  

  ).١(يومئذ 
  .سكن املدينة، مث البصرة، وله عدة أحاديث

حدث عنه احلسن البصري، ومطرف بن الشخري، وابن بريدة، وسعيد بن جبري، ومعاوية بن قرة، ومحيد 
  .وغريهم؛ بن هالل، وثابت البناين 

  .مل يسمع منه سعيد بن جبري: وقال أبو داود
كان عبد اهللا بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر بن اخلطاب يفقهون : قال احلسن البصري

  ).٢(الناس 
  .تويف سنة ستني: قلت

  .وكان أبوه من الصحابة، فتويف عام الفتح يف الطريق
  ).٣(كان عبد اهللا من البكائني : وقيل

  أري عبد اهللا: زياد املزين، قال) ٤(قال عوف االعرايب، عن خزاعي بن 
__________  

إين آلخذ بغصن من أغصان الشجرة أظل به : عن عبد اهللا بن مغفل: ٥٤ / ٥" املسند " الذي يف ) ١(
وأما " ال، ولكن ال تفروا : " نبايعك على املوت ؟ قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهم يبايعونه، فقالوا

سار ال عن عبد اهللا بن مغفل عن معقل بن ي) ١٨٥٨(، ومسلم ٢٥ / ٥ما ذكره املؤلف، فأخرجه أمحد 
لقد رأيتين يوم الشجرة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصاا عن : قال



  .رأسه، وحنن أربع عشرة مئة، مل نبايعه على املوت، ولكن بايعناه على أال نفر
  .لفظ مسلم

  .٣٩٩ / ٣" أسد الغابة ) " ٢(
وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد : * ( وصفهم اهللا تعاىل بقولههم الذين: البكاؤون) ٣(

  ) *.ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن ال جيدوا ما ينفقون
  انظر

  .٢٢٣ / ٦" االصابة " ، و ١٦٥ / ٢" طبقات ابن سعد " ، و ٤٥ / ٥" املسند " 
  .وعسقط بن املطب" خزاعي بن " لفظ ) ٤(

[ * ]  

)٢/٤٨٤(  

  

ابن مغفل رضي اهللا عنه، أن الساعة قد قامت، وأن الناس حشروا، ومث مكان من جازه، فقد جنا، وعليه 
  .أتريد أن تنجو وعندك ما عندك ؟ فاستيقظت فزعا: عارض، فقال يل قائل

  .فأيقظ أهله، وعنده عيبة مملوءة دنانري، ففرقها كلها: قال
  .أبو سعيد: كنيته
  .أبو زياد: وقيل

  
ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة، الفقيه، أبو عمارة االنصاري اخلطمي ) ٤م،  * ( خزمية بن ثابت- ١٠٠

  .املدين، ذو الشهادتني
  .إنه بدري: قيل

  .أنه شهد أحدا وما بعدها: والصواب
  .وله أحاديث

  .وكان من كبار جيش علي، فاستشهد معه يوم صفني
عبد اهللا اجلديل، وعمرو بن ميمون االودي، وإبراهيم بن سعد بن أيب ابنه عمارة، وأبو : حدث عنه

  .ومجاعة؛ وقاص 
  .قتل رضي اهللا عنه سنة سبع وثالثني، وكان حامل راية بين خطمة

  .وشهد مؤته
__________  



: ، التاريخ الكبري١٣٥، ٨٣: ، طبقات خليفة٣٧٨ / ٤: ، طبقات ابن سعد٢١٣ / ٥: مسند أمحد* 
، ٣٨١ ٣٨٢ / ٣: ، اجلرح والتعديل٣٨٠ / ١: ، تاريخ الفسوي١٤٩: املعارف، ٢٠٥ ٢٠٦ / ٣

 / ٢: ، االستيعاب٢٦٧ ٢٦٨: ، االستبصار٣٩٦ / ٣: ، املستدرك٩٤ / ٤: معجم الطرباين الكبري
 ٣: ، ذيب التهذيب٣٢٠ / ٩: ، جممع الزوائد٣٧٥: ، ذيب الكمال١٣٣ / ٢: ، أسد الغابة٤٤٨

  ،٩٣ / ٣: ، االصابة١٤٠ ١٤١/ 
  .٤٥ / ١: ، شذرات الذهب٣٧٩ / ١٣: ، كرت العمال١٠٤: خالصة تذهيب الكمال

[ * ]  

)٢/٤٨٥(  

  

حضرت مؤتة، فبارزت : عن عمارة بن خزمية، عن أبيه، قال) ١(حدثنا بكري بن مسمار : فقال الواقدي
  .رجال، فأصبته، وعليه بيضة فيها ياقوتة، فلم يكن مهي إال الياقوتة، فأخذا

ا انكشفنا، وازمنا، رجعت ا إىل املدينة، فأتيت ا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنفلنيها، فبعتها زمن فلم
  ).٢(عمر مبئة دينار 

ملا كتبنا املصاحف، فقدت آية كنت مسعتها من رسول اهللا رسول : وقال خارجة بن زيد، عن أبيه، قال
وكان خزمية : قال) *  رجال صدقوا ما عاهدوا عليهمن املؤمنني: * (اهللا، فوجدا عند خزمية بن ثابت

  ).٣(ذا الشهادتني، أجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهادته بشهادة رجلني : يدعى
__________  

  ".سنمار " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
 " خزمية" ، وقد أخطأ حمقق الكتاب مارسدن جونس، فأبدل لفظ ٧٦٩ / ٢هو يف مغازي الواقدي ) ٢(

  .على الصواب" خزمية " مع أنه يف االصل الذي اعتمده " غزية " ب 
من طريق معمر، عن الزهري، ومن طريق عبد ) ٢٠٤١٦" (املصنف " أخرجه عبد الرزاق يف ) ٣(

 يف تفسري سورة ٣٩٨ / ٨، وأخرجه البخاري )٤٨٤١(و ) ٣٧١٢(الرزاق أخرجه الطرباين 
  .ب، عن الزهرياالحزاب، من طريق أيب اليمان، عن شعي

يف ) ٣٦٠٧(وأما قصة إجازة النيب صلى اهللا عليه وسلم شهادته بشهادة رجلني، فأخرجها أبو داود 
باب إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز له أن حيكم به، من طريق حممد بن حيىي بن : االقضية

ن عمه حدثه وهو من فارس، عن احلكم بن نافع، عن شعيب، عن الزهري، عن عمارة بن خزمية، أ
أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرايب، فاستتبعه النيب 
صلى اهللا عليه وسلم ليقضيه مثن فرسه، فأسرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املشي، وأبطأ االعرايب، 



  فطفق رجال يعترضون االعرايب،
 يشعرون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ابتاعه، فنادى االعرايب رسول اهللا صلى فيساومونه بالفرس، وال

إن كنت مبتاعا هذا الفرس، وإال بعته، فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم حني مسع : اهللا عليه وسلم، فقال
ل النيب صلى ال، واهللا ما بعتكه، فقا: ؟ فقال االعرايب" أو ليس قد ابتعته منك : " نداء االعرايب، فقال

أنا : هلم شهيدا، فقال خزمية بن ثابت: فطفق االعرايب يقول" بلى قد ابتعته منك : " اهللا عليه وسلم
: ؟ فقال" مب تشهد : " أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم على خزمية، فقال

  .زمية بشهادة رجلنيبتصديقك يا رسول اهللا، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهادة خ
  .وإسناده صحيح

[ * ]  

)٢/٤٨٦(  

  

حنظلة بن : منا غسيل املالئكة: افتخر احليان من االنصار، فقالت االوس: قال قتادة، عن أنس، قال
ومنا من ؛ عاصم بن أيب االلقح ): ١(سعد، ومنا من محته الدبر : ومنا من اهتزله العرش؛ الراهب 

  ).٢( بن ثابت خزمية: أجيزت شهادته بشهادتني
ما زال جدي كافا سالحه حىت قتل عمار، فسل : وروى أبو معشر، عن حممد بن عمارة بن خزمية، قال

  ).٣(سيفه، وقاتل حىت قتل 
  

  .ممن شهد فتح مكة) ع * ( عوف بن مالك االشجعي الغطفاين- ١٠١
  .وله مجاعة أحاديث

  .أبو حممد، وأبو عمرو، وأبو محادأبو عبد اهللا، و: أبو عبد الرمحن، وقيل: يف كنيته أقوال
  .وكان من نبالء الصحابة

__________  
  .النحل والزنابري: الدير) ١(
  . إىل أيب يعلى٩٤ / ٣" االصابة " نسبه احلافظ يف ) ٢(
  . من طريق يونس وخلف بن الوليد، كالمها عن أيب معشر٢١٤ / ٥أخرجه أمحد ) ٣(

  .مد بن بكار، عن أيب معشر من طريق حم٣٩٧ / ٣" املستدرك " وهو يف 
  .جنيح بن عبدالرمحن السندي، وهو ضعيف: واسم أيب معشر

، ٢٦٩: ، تاريخ خليفة٣٠٢، ٤٧: ، طبقات خليفة١٢٢٦ / ٣: ، االستيعاب٢٢ / ٦: مسند أمحد* 



، ٥٤٦ / ٣: ، املستدرك١٣ ١٤ / ٧: ، اجلرح والتعديل٣١٥: ، املعارف٥٦ / ٧: التاريخ الكبري
، ١٠٦٦: ، ذيب الكمال٣١٣ ٣١٢ / ٤: ، أسد الغابة١٢٢٦ / ٣: ، االستيعاب١٢٦: االستبصار

، ٢٩٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٩ / ٧: ، االصابة١٦٨ / ٨: ، ذيب التهذيب٨١ / ١: العرب
  .٧٩ / ١: شذرات الذهب

[ * ]  

)٢/٤٨٧(  

  

، وأبو إدريس اخلوالين، أبو هريرة، وأبو مسلم اخلوالين وماتا قبله مبدة وجبري ابن نفري: حدث عنه
  .وراشد بن سعد، ويزيد بن االصم، وشريح بن عبيد، والشعيب، وسامل أبو النضر، وسليم بن عامر

  .وشداد أبو عمار
  .وشهد غزوة مؤتة

من أهل اليمن، ليس معه غري سيفه احلديث بطوله وفيه، قوله صلى اهللا عليه ) ١(رافقين مددي : وقال
  ).٢(؟ "  أمرائي هل أنتم تاركو يل: " وسلم

حدثين احلبيب االمني، أما هو إيل : وقال ربيعة بن يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب مسلم، قال
كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعة، أو : عوف بن مالك، قال: فحبيب، وأما هو عندي فأمني

  ؛مثانية، أو تسعة 
__________  

  .نسبة إىل املدد) ١(
 من طريقني، عن صفوان بن عمرو، عن عبدالرمحن ابن جبري ٢٨ و ٢٧، و ٢٦ / ٦رجه أمحد أخ) ٢(

خرجت مع من خرج مع زيد ابن حارثة من : بن نفري، عن أبيه، عن عوف بن مالك االشجعي، قال
املسلمني يف غزوة مؤتة، ورافقين مددي من اليمن، ليس معه غري سيفه، فنحر رجل من املسلمني جزورا، 

  ه املددي طائفة من جلده، فأعطاه إياه، فاختذه كهيئة الدرق،فسأل
ومضينا، فلقينا مجوع الروم، وفيهم رجل على فرس له أشقر، عليه سرج مذهب، وسالح مذهب، 

فجعل الرومي يغري باملسلمني، وقعد له املددي خلف صخرة، فمر به الرومي، فعرقب فرسه، فخر، 
ما فتح اهللا للمسلمني، بعث إليه خالد بن الوليد، فأخذ منه وعاله فقتله، وحاز فرسه وسالحه، فل

يا خالد، أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى : فأتيته، فقلت: السلب، قال عوف
لتردنه إليه أو العرفنكها عند رسول اهللا صلى اهللا : بلى، ولكين استكثرته، قلت: بالسلب للقاتل ؟ قال

فاجتمعنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقصصت : د عليه قال عوفعليه وسلم، وأيب أن ير



يا خالد، ما محلك على ما : " عليه قصة املددي وما فعله خالد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يا رسول اهللا، استكثرته: ؟ قال" صنعت 

يا رسول اهللا، : ؟ قال" نعت يا خالد، ما محلك على ما ص" فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .استكثرته

  ".يا خالد، رد عليه ما أخذت منه " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
؟ فأخربته، " وما ذاك : " دونك يا خالد، أمل أف لك ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عوف

ه عليه، هل أنتم تاركو يل أمرائي، لكم يا خالد، ال ترد: " فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال
  ".صفوة أمرهم، وعليهم كدره 

[ * ]  

)٢/٤٨٨(  

  

  ).١(احلديث ..؟" أال تبايعون : " فقال
  ).٢(كانت راية أشجع يوم الفتح مع عوف بن مالك : قال الواقدي

يه وسلم، أتيت رسول اهللا صلى اهللا عل: حدثين عوف: بن عبيداهللا، عن أيب إدريس اخلوالين) ٣(بسر 
  .وهو يف خيمة من أدم، فتوضأ وضوءا مكيثا

  ".نعم : " يا رسول اهللا، أدخل ؟ قال: قلت
  ).٤(وذكر احلديث .." يا عوف، اعدد ستا بني يدي الساعة: " مث قال" كلك : " كلي ؟ قال: قلت

__________  
: " عناك يا رسول اهللا، مث قالقد باي: وكنا حديث عهد بيعة، فقلنا" أال تبايعون رسول اهللا : " ومتامه) ١(

: أال تبايعون رسول اهللا ؟ قال: " قد بايعناك يا رسول اهللا، مث قال: ؟ فقلنا" أال تبايعون رسول اهللا 
  قد بايعناك يا رسول اهللا، فعالم نبايعك ؟: فبسطنا أيدينا، وقلنا

وال : وا وأسر كلمة خفيةعلى أن تعبدوا اهللا، وال تشركوا به شيئا، والصلوات اخلمس، وتطيع: " قال
  ".تسألوا الناس شيئا 

  .فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحدا يناوله إياه
باب كراهة املسألة للناس، من طريقني عن مروان : يف الزكاة) ١٠٤٣" (صحيحه " أخرجه مسلم يف 

 عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب بن حممد الدمشقي، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد،
  .مسلم اخلوالين، عن عوف بن مالك االشجعي

  .٥٤٦ / ٣" املستدرك " ، و ٢٨١ / ٤ابن سعد ) ٢(



  ".بشر " تصحف يف املطبوع إىل ) ٣(
مويت، مث فتح بيت املقدس، مث موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، مث استفاضة املال حىت : " ومتامه) ٤(

ينار فيظل ساخطا، مث فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلته، مث هدنة تكون بينكم يعطى الرجل مئة د
  ".وبني بين االصفر، فيغدرون، فيأتونكم حتت مثانني غاية، حتت كل غاية اثنا عشر ألفا 

باب ما حيذر من : ، يف اجلهاد١٩٩، ١٩٨ / ٦دون قصة الدخول " صحيحه " أخرجه البخاري يف 
مسعت بسر : ميدي، حدثنا الوليد بن مسم، حدثنا عبد اهللا بن العالء بن زبر، قالالغدر، من طريق احل

  .مسعت عوف ابن مالك: بن عبيداهللا، أنه مسع أبا إدريس، قال
يف االدب، من طريق مؤمل بن الفضل، حدثنا الوليد ابن ) ٥٠٠٠(وأخرج قصة الدخول أبو داود 

وأخرجه ابن ..داهللا، عن أيب إدريس، عن عوف بن مالكمسلم، عن عبد اهللا بن العالء، عن بسر بن عبي
  = [ * ]بتمامه من طريق عبدالرمحن بن إبراهيم، عن الوليد بن ) ٤٠٤٢(ماجه 

)٢/٤٨٩(  

  

عرس بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ابن أيب عروبة، عن قتادة، عن أيب املليح، عن عوف، قال
فإذا أنا ال أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه ؛ بهت يف بعض الليل فانت! فتوسد كل إنسان منا ذراع راحتله 
فإذا معاذ وأبو موسى يلتمسانه، فبينا حنن على ؛ فانطلقت ألتمسه ؛ وسلم عند راحلته، فأفزعين ذلك 

  ذلك، إذ مسعنا
  .فأخربناه مبا كان من أمرنا: قال! هزيزا بأعلى الوادي كهزيز الرحى 

 ريب فخريين بني الشفاعة، وبني أن يدخل نصف أميت اجلنة، فاخترت أتاين الليلة آت من: " فقال
  ".الشفاعة 

" فإنكم من أهل شفاعيت : " أنشدك اهللا، والصحبة يا نيب اهللا، ملا جعلتنا من أهل شفاعتك ؟ قال: فقلت
)١.(  

نا عوف شتونا يف حصن دون القسطنطينية، وعلي: حدثنا ثابت بن احلجاج الكاليب، قال: جعفر بن برقان
  .فذكر حديثا:..بن مالك، فأدركنا رمضان، فقال عوف

  .مات عوف سنة ثالث وسبعني: قال الواقدي، وخليفة، وأبو عبيد
__________  

  .مسلم به= 
  .٥٤٧، ٥٤٦ / ٣" املستدرك " ، و ٢٧ و ٢٥ و ٢٢ / ٦" املسند " وانظر 
االقامة مع االنتظار، : واملكث واملكثبطيئا متأنيا غري مستعجل، : أي": وتوضأ وضوءا مكيثا : " وقوله



  .والتلبث يف املكان
  ".مكينا " وقد تصحف يف املطبوع إىل 

  .إسناده صحيح) ١(
  . من طريق ز، عن أيب عوانة، حدثنا قتادة، عن أيب املليح، عن عوف بن مالك٢٨ / ٦وأخرجه أمحد 

من طريق هناد، عن ) ٢٤٤١(، وأخرجه خمتصرا الترمذي )٢٥٩٣(و ) ٢٥٩٢(وصححه ابن حبان 
  .عبدة، عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أيب املليح، عن عوف بن مالك

  .نزول املسافر آخر الليل للنوم واالستراحة: التعريس: وعرس
  : [ * ]الصوت: واهلزير

)٢/٤٩٠(  

  

  .من املهاجرين، ومن حلفاء بين عبد مشس) ع * ( معيقيب بن أيب فاطمة الدوسي- ١٠٢
  . أمينا على خامت النيب صلى اهللا عليه وسلموكان

  .وقد استعمله أبو بكر على الفي ء، وويل بيت املال لعمر
  .روى حديثني

  .وذكر أبو عبد اهللا بن مندة وحدة أنه شهد بدرا
  .وال يصح هذا

  .حفيده إياس بن احلارث بن معيقيب، وأبو سلمة بن عبد الرمحن: روى عنه
  .وله هجرة إىل احلبشة

  .إنه قدم مع جعفر ليايل خيرب: وقيل
  .وكان مبتلى باجلذام

حدثين عاصم بن عمر، عن حممود بن لبيد، : حدثنا ابن إسحاق: أخربنا إمساعيل بن إبراهيم: ابن سعد
أن رسول اهللا : أمرين حيىي بن احلكم على جرش، فقدمتها، فحدثوين أن عبد اهللا بن جعفر حدثهم: قال

إذا هبط واديا فاهبطوا ؛ اتقوه كما يتقى السبع : احب هذا الوجع اجلذاعصلى اهللا عليه وسلم قال لص
  ".غريه 

__________  
، ١١٦ / ٤: ، طبقات ابن سعد٥٧٨: ، التاريخ البن معني٤٢٥ / ٥ و ٤٢٦ / ٣: مسند أمحد* 

 / ٤: ، االستيعاب٥٨٤، ٣١٦: ، املعارف٢٠٢، ١٩٩: ، تاريخ خليفة١٢٣، ١٣: طبقات خليفة
 / ١٠: ، ذيب التهذيب٤٧ / ١: ، العرب١٣٥٨: ، ذيب الكمال٢٤٠ / ٥: لغابة، أسد ا١٤٧٨



  .٤٨ / ١: ، شذرات الذهب٣٩٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٦ / ٩: ، االصابة٢٥٤
[ * ]  

)٢/٤٩١(  

  

  .فقدمت املدينة، فسألت عبد اهللا بن جعفر
يؤتى باالناء فيه املاء، فيعطيه معيقيا ولقد رأيت عمر بن اخلطاب ! ما حدثتهم هذا ؛ كذبوا، واهللا : فقال

وكان رجال قد أسرع فيه ذاك الداء فيشرب منه، ويناوله عمر، فيضع فمه موضع فمه، حىت يشرب منه 
  ).١(فعرفت أنه يفعله فرارا من العدوى ؛ 

هل عندكما : وكان يطلب الطب من كل من مسع له بطب، حىت قدم عليه رجالن من أهل اليمن، فقال
ولكنا سنداويه دواء يوقفه، فال ؛ أما شئ يذهبه، فال نقدر عليه : هلذا الرجل الصاحل ؟ فقاالمن طب 

  .يزيد
  .عافية عظيمة: فقال عمر

  .نعم: هل تنبت أرضك احلنظل ؟ قال: فقاال
  .فامجع لنا منه، فأمر، فجمع له ملء مكتلني عظيمني: قاال

 واحد منهما برجل، مث جعال يدلكان بطون مث أضجعا معيقيبا، وأخذ كل؛ فشقا كل واحدة نصفني 
  .قدميه باحلنظلة، حىت إذا حمقت، أخذا أخرى، حىت إذا رأيا معيقيبا يتنخمه أخضر مرا أرساله

  .ال يزيد وجعه بعد هذا أبدا: مث قاال لعمر
  ).٢(فواهللا، ما زال معيقيب متماسكا، ال يزيد وجعه، حىت مات : قال

أن عمر دعاهم لغدائه، فهابوا، وكان فيهم :  حدثين خارجة بن زيد:قال أبو زناد: صاحل بن كيسان
  معيقيب وكان به جذام فأكل معيقيب

__________  
  .فعرفت أمنا يصنع عمر ذلك فرارا من أن يدخله شئ من العدوى: املطبوع" الطبقات " لفظ ) ١(
  .١١٨، ١١٧ / ٤" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٢(

  .وسنده قوي
  .اليف اليمن من جهة مكةمن خم: وجرش
  .الزبيل الكبري: واملكتل
[ * ]  

)٢/٤٩٢(  



  

  .معهم
فلو كان غريك ما آكلين يف صحفة، ولكان بيين وبينه قيد رمح ؛ كل مما يليك ومن شقك : فقال له عمر

)١.(  
  ).٢(وروى الواقدي، عن ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن خارجة حنوه 

  .عاش معيقيب إىل خالفة عثمان
  .عاش إىل سنة أربعني، رضي اهللا عنه: قيلو

  .فإن ذلك حيزنه؛ والفرار من اذوم، وترك مؤاكلته جائز، لكن ليكن ذلك حبيث ال يكاد يشعر اذوم 
  ).٣(ومن واكله ثقة باهللا وتوكال عليه فهو مؤمن 

  
  )ع* (ري  أبو مسعود البد- ١٠٣

__________  
يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، عن أبيه ذا االسناد، ، من طريق ١١٨ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(

  .ورجاله ثقات، لكنه منقطع بني خارجة وعمر
  .١١٨ / ٤ابن سعد ) ٢(
وفر من اذوم فرارك : " هو ال شك مؤمن، ولكنه خمطئ، النه ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم قوله) ٣(

  .وهو يف الصحيح وغريه" من االسد 
فيه أنه صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيد جمذوم، فوضعها معه يف القصعة، فحديث وأما احلديث الذي 

  .ضعيف ال ينبغي االخذ به وال التعويل عليه
، ويف سنده املفضل بن فضالة )٣٥٤٢(، وابن ماجة )١٨١٨(والترمذي ) ٣٩٢٥(أخرجه أبو داوود 

  .بن أيب أمية، وهو ضعيف، وقد عدوا هذا احلديث من مناكريه
، ١٦ / ٦: ، طبقات ابن سعد٤١٠: ، التاريخ البن معني٢٧٢ / ٥ و ١١٨ / ٤: أمحدمسند * 

 / ٦: ، اجلرح والتعديل٤٢٩ / ٦: ، التاريخ الكبري٢٠٢: ، تاريخ خليفة١٣٦، ٩٦: طبقات خليفة
 / ٤: ، أسد الغابة١ / ٣٥٤ / ١١: ، ابن عساكر١٠٤٧ / ٣: ، االستيعاب١٣٠: ، االستبصار٣١٣
، ٢٤٧ ٢٤٩ / ٧: ، ذيب التهذيب٤٦ / ١: ، العرب٩٤٨: ذيب الكمال، ٢٨٦ / ٦ و ٥٧

  .٢٦٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤ / ٧: االصابة
[ * ]  

)٢/٤٩٣(  

  



  .، وإمنا نزل ماء ببدر، فشهر بذلك)١(ومل شهد بدرا على الصحيح 
  .وكان ممن شهد بيعة العقبة

  .وكان شابا من أقران جابر يف السن
  .روى أحاديث كثرية

  .هو معدود يف علماء الصحابةو
  .نزل الكوفة

  .وامسه عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسرية، االنصاري
  .بن عوف بن احلارث بن اخلزرج) ٢(يسرية بن عسرية بضمهما بن عطية بن خدارة : وقيل

حدث عنه ولده بشري، وأوس بن ضمعج، وعلقمة، وأبو وائل، وقيس ابن أيب حازم، وربعي بن حراش، 
  .وعدة؛ لرمحن بن يزيد، وعمرو بن ميمون، والشعيب وعبد ا

  .شهد العقبة، ومل يشهد بدرا: قال الواقدي
  .جده نسرية، بنون، فخولف: وقال الدارقطين

  .بدر: إمنا نزل مبوضع يقال له: وقال موسى بن عقبة
  ).٣(كان بدريا : مل يكن بدريا، وقال احلكم: وروى شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال

__________  
، يف بعضها التصريح بأنه "صحيحه " وجزم البخاري بأنه شهدها، واستدل بأحاديث أخرجها يف ) ١(

  .شهدها
" و " أسد الغابة " و " مجهرة ابن حزم " و " االشتقاق " باخلاء املعجمة كما يف االصل و : خدارة) ٢(

  . جدارة باجليم املعجمة٦٩٢ / ١" سرية ابن هشام " ويف " االصابة 
  .خدارة، باخلاء املضمومة: وغري ابن إسحاق يقول يف جدارة": الروض االنف " قال السهيلي يف 

  .وروى شعبة: سقط من املطبوع من قوله) ٣(
  .إىل هنا
[ * ]  

)٢/٤٩٤(  

  

أنه مسع أبا مسعود االنصاري، وكان : أخربين سليمان، غمن اليتهم: وروى شعيب، عن الزهري، قال
  .قد شهد بدرا

فول حارها ! نبئت أنك تفيت الناس، ولست بأمري : قال عمر اليب مسعود: حبيب، عن ابن سريينوقال 



  ).١(من توىل قارها 
  .يدل على أن مذهب عمر أن مينع االمام من أفىت بال إذن

  ).٢(استعمل علي ملا حارب معاوية على الكوفة أبا مسعود : وقال خليفة
  .ما أود أن تظهر إحدى الطائفتني على االخرى:  يقولفكان: وكذا نقل جمالد، عن الشعيب، قال

  .فمه: قيل
  .يكون بينهم صلح: قال

  .اعتزل عملنا: فقال: فلما قدم علي، أخرب بقوله
  .وممه: قال
  .إنا وجدناك ال تعقل عقله: قال
  .أما أنا، فقد بقي من عقلي أن اآلخر شر: قال

نت رجال عزيز النفس، محي االنف، ال يستقل ك: محاد بن زيد، عن أيوب، عن حممد، قال أبو مسعود
؛ فأصبح أمرائي خيربونين بني أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي ؛ مين أحد شيئا، سلطان وال عريه 

  ).٣(وبني أن آخذ سيفي، فأضرب، فأدخل النار 
  .أوصنا: قلنا اليب مسعود: وقال بشري بن عمرو

  عيكم: قال
__________  

جعل احلركناية عن الشر والشدة، والربد كناية عن اخلري : الربد، قال ابن االثري: قرمن ال: القار) ١(
  .ول شرها من تعوىل خريها، وول شديدها من توىل هينها: واهلني، أراد

  .٢٠٢: تاريخ خليفة) ٢(
  .رجاله ثقات) ٣(

[ * ]  

)٢/٤٩٥(  

  

  .أو يستراح من فاجرحىت يستريح بر، ؛ باجلماعة فإن اهللا لن جيمع االمة على ضاللة 
  ).١(مات أبو مسعود قبل االربعني : قال خليفة

  .سنة تسع وثالثني: وقال ابن قانع
  .سنة أربعني: وقال املدائين وغريه

  .له وفادة على معاوية: وقيل



ملا خرج علي، استخلف أبا مسعود على الكوفة، وختبأ رجال مل خيرجوا : وعن خيثمة بن عبدالرمحن، قال
فلعمري لئن كان إىل الكثرة ؛ أيها الناس، من كان ختبأ، فليظهر : قال أبو مسعود على املنربف؛ مع علي 

؛ إن أصحابنا لكثري، وما نعده قبحا أن يلتقي هذان اجلبالن غدا من املسلمني، فيقتل هؤالء هؤالء ؛ 
  .وهؤالء هؤالء

  .تنيظهرت إحدى الطائف؛ من هؤالء وهؤالء ) ٢(حىت إذا مل يبق إال رجرجة 
  .ولكن نعد قبحا أن يأيت اهللا بأمر من عنده، حيقن به دماءهم، ويصلح به ذات بينهم

  .مات أبو مسعود أيام قتل علي بالكوفة: قال حيىي القطان
  ).٣(مات باملدينة يف خالفة معاوية : وقال الواقدي

  
املوىل االمري ابن حارثة بن شراحيل بن عبدالعزى بن امرئ القيس، ) ع * ( أسامة بن زيد- ١٠٤
  .الكبري

__________  
  .٩٦: طبقات خليفة) ١(
  .رذالة الناس ورعاعهم الذين ال عقول هلم: الرجرية) ٢(
  .١٦ / ٦ابن سعد ) ٣(
  = [ * ]، ٢٢: ، التاريخ البن معني٦١ ٧٢ / ٤: ، طبقات ابن سعد١٩٩ / ٥: مسند أمحد* 

)٢/٤٩٦(  

  

  .وابن موالهحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومواله، 
  .أبو يزيد: أبو حارثة، وقيل: أبو حممد، ويقال: أبو زيد، ويقال

فلم يسر حىت ؛ استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على جيش لغزو الشام، ويف اجليش عمر والكبار 
  .فبادر الصديق ببعثهم، فأغاروا على أبىن، من ناحية البلقاء؛ تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .إنه شهد يوم مؤتة مع والده: يلوق
  وقد سكن

  .مث رجع إىل املدينة، فمات ا؛ مدة ) ١(املزة 
  .مات بوادي القرى: وقيل

حدث عنه أبو هريرة، وابن عباس، وأبو وائل، وأبو عثمان النهدي، وعروة بن الزبري، وأبو سلمة، وأبو 
  .حسن، وحممد: اح، وعدة، وابناهسعيد املقربي، وعامر بن سعد، وأبو ظبيان، وعطاء بن أيب رب



اللهم، إين أحبهما، : " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأخذين واحلسن، فيقول: ثبت عن أسامة قال
  ).٢" (فأحبهما 

__________  
، املعارف البن ٢٠ / ٢: ، التاريخ الكبري٢٢٦، ١٠٠: ، تاريخ خليفة٢٩٧ / ٦: طبقات خليفة= 

، معجم ٢٨٣ / ٢: ، اجلرح والتعديل٣٠٤ / ١: تاريخ الفسوي، ١٦٦، ١٦٤، ١٤٤ ١٤٥: قتيبة
 / ١: ، االستيعاب٨٧، ٣٤: ، االستبصار٥٩٦ / ٣: ، املستدرك١٢٠ ١٤٤ / ١: الطرباين الكبري

 / ١: ، ذيب التهذيب٧٨: ، ذيب الكمال٧٩ / ١: ، أسد الغابة١ / ٣٤١ / ٢: ، ابن عساكر٧٥
 / ١: ، ذيب التهذيب٢٨٦ / ٩: ، جممع الزوائد٥٩ / ١: ، العرب٢٧٠ / ٢: ، تاريخ االسالم٥٠

، ذيب ابن ٢٧٠ / ١٣: ، كرت العمال٢٦: ، خالصة تذهيب الكمال٥٤ / ١: ، االصابة٢٠٨
  .٤٠٢، ٣٩٤ / ٢: عساكر

قرية يف جنوب غريب دمشق، تبعد عنها ثالثة أميال تقريبا، وقد اتصلت اآلن بدمشق : املزة) ١(
  .وأصبحت منطقة سكنية

 يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، من طريق موسى بن ٧٠ / ٧أخرجه البخاري ) ٢(
 / ٥" املسند " وهو يف ..إمساعيل، عن املعتمر، عن أبيه، عن أيب عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد

  .٦٢ / ٤، وابن سعد ٢١٠
   [ * ]٣٢ / ٢سري 

)٢/٤٩٧(  

  

  .شر سننيهو كان أكرب من احلسن بأزيد من ع: قلت
  .وكان شديد السواد، خفيف الروح، شاطرا، شجاعا

  .رباه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأحبه كثريا
  .أم أمين وكان أبوه أبيض: وهو ابن حاضنة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).١(إن هذه االقدام بعضها من بعض : وقد فرح له رسول اهللا بقول جمزز املدجلي

يا رسول اهللا، أي أهلك : أن عليا قال: أخربين أسامة بن زيد: يب سلمة، عن أبيهأبو عوانة، عن عمر بن أ
  ".فاطمة : " أحب إليك ؟ قال

  ".أسامة بن زيد : من أنعم اهللا عليه، وأنعمت عليه: " إمنا أسألك عن الرجال ؟ قال: قال
  ).٢" (مث أنت : " مث من ؟ قال: قال

ما ينبغي الحد أن يبغض أسامة، بعد ما مسعت رسول اهللا : أن عائشة قالت: وروى مغرية، عن الشعيب



  ).٣" (من كان حيب اهللا ورسوله، فليحب أسامة : " صلى اهللا عليه وسلم يقول
__________  

 يف الفرائض، ٤٨ / ١٢باب مناقب زيد بن حارثة، و :  يف املناقب٦٩ / ٧أخرجه البخاري ) ١(
دخل علي قائف، والنيب صلى : ن عائشة قالتمن طريق ابن شهاب، عن عروة، ع) ١٤٥٩(ومسلم 

إن هذه االقدام بعضها ن : " اهللا عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال
  .فسر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعجبه، فأخرب به عائشة: قال" بعض 

، والترمذي ١٨٤ / ٦ائي ، والنس)٢٢٦٧(، وسنن أيب داود ٢٢٦ و ٨٢ / ٦" املسند " وهو يف 
  .٦٣ / ٤، وابن سعد )٢٣٤٩(، وابن ماجة )٢١٢٩(

نقل أمحد بن صاحل عن أهل النبس أم كانوا يف اجلاهلية يقدحون يف نسب أسامة، النه : قال أبو داود
كان أسود شديد السواد، وكان أبوه زيد أبيض من القطن، فلما قال القائف، ما قال مع اختالف 

  .يب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، لكونه كافا هلم عن اطعن فيه العتقادهم ذلكاللون، سر الن
خمتصره " ، وضعفه املؤلف يف ٥٩٦ / ٣، واحلاكم )٣٦٩(، والطرباين )٣٨١٩(أخرجه الترمذي ) ٢(
  .عمر بن أيب سلمة ضعيف: ، فقال"
  .لصحيحرواه أمحد، ورجاله رجال ا: ، وقال٢٨٦ / ٩" امع " ذكره اهليثمي يف ) ٣(

[ * ]  

)٢/٤٩٨(  

  

من جيترى على رسول اهللا يكلمه فيها إال أسامة، : وقالت عائشة يف شأن املخزومية اليت سرقت، فقالوا
  ).١(حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أحب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: موسى بن عقبة، وغريه، عن سامل، عن ابن عمر، قال
  ).٢" ( ما حاشا فاطمة وال غريها الناس إيل أسامة،

فرض عمر السامة ثالثة آالف ومخس مئة، وفرض البنه عبد اهللا ثالثة : قال زيد بن أسلم، عن أبيه، قال
  .آالف
الن أباه كان أحب إىل رسول اهللا من أبيك، : مل فضلته علي، فواهللا ما سبقين إىل مشهد ؟ قال: فقال

  ).٣(فآثرت حب رسول اهللا على حيب ؛ يه وسلم منك وهو أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عل
  .حسنه الترمذي
  :فقال؛ أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسامة، فطعنوا يف إمارته : قال ابن عمر

__________  



يف ) ١٦٨٨( يف الفرائض، ومسلم ٧٧ / ١٢ يف أحاديث االنبياء، و ٣٧٧ / ٦أخرجه البخاري ) ١(
، )٢٥٤٧(، وابن ماجة ١٧٣ / ٢والدارمي ) ٤٣٧٣(، وأبو داود )١٤٣٠(احلدود، والترمذي 

، كلهم من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن ٧٠، ٦٩ / ٤، وابن سعد ٧٣ / ٨والنسائي 
من يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا : عائشة، أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت، فقالوا

جيترئ عليه إال أسامة حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكلمه أسامة، ومن : عليه وسلم ؟ فقالوا
أيها : " ؟ مث قام، فاختطب، فقال" أتشفع يف حد من حدود اهللا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الناس، إمنا أهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه، وإذا سرق فيهم 
  ".قاموا عليه احلد، وامي اهللا، لو أن فاطمة بنت حممد سرقت، لقطعت يدها الضعيف، أ

  .رجاله ثقات) ٢(
  ، من طرق عن محاد٥٩٦ / ٣، واحلاكم )٣٧٢(وأخرجه الطرباين برقم 

، ونسبه إىل ٢٨٦ / ٩" امع " ابن سلمة ذا االسناد، وصححه، ووافقه الذهيب، وذكره اهليثمي يف 
  .له رجال الصحيحرجا: أيب يعلى، وقال

  .حاشا فاطمة: ، وكان ابن عمر يقول"وإنه الحب الناس إىل كلهم : " ولفظه
  .٧٠ / ٤" طبقات ابن سعد " وإسناده ضعيف، وانظر ) ٣٨١٣(أخرجه الترمذي ) ٣(

[ * ]  

)٢/٤٩٩(  

  

كان ملن أحب إن يطعنوا يف إمارته، فقد طعنوا يف إمارة أبيه، وامي اهللا إن كان خلليقا لالمارة، وإن " 
  ).١" (الناس إيل، وإن ابنه هذا ملن أحب الناس إيل بعده 

  .ملا أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك اجليش، كان عمره مثاين عشرة سنة: قلت
أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: حدثنا يزيد: ابن سعد

  .رفة من أجل أسامة ينتظره، فجاء غالم أسود أفطسوسلم أخر االفاضة من ع
  .فلذلك ارتدوا! إمنا جلسنا هلذا : فقال أهل اليمن
  ).٢(يغين أيام الردة 

  .سعد، وابن عمر، وأسامة ابن زيد، وحمدم بن مسلمة: سلم من الفتنة من املعروفني: قال وكيع
  بال إليه إال) ٣(كيف : " ل لهانتفع أسامة من يوم النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ يقو: قلت

__________  
باب غزوة زيد بن :  يف املغازي٣٨٢باب مناقب زيد، و :  يف املناقب٦٩ / ٧أخرجه البخاري ) ١(



، )٦٤) (٦٣) (٢٤٢٦( يف االميان والنذور، ومسلم ٤٥٥ / ١١ يف املغازي، و ١١٥ / ٨حارثة، و 
  .)٣٨١٦(، والترمذي ٢٠ / ٢، وأمحد ٦٥ / ٤وابن سعد 

  .رجاله ثقات) ٢(
  .هو ابن هارون: ويزيد

 من طريق ٢٠ / ٢" التاريخ الكبري " ، وأخرجه البخاري يف ٦٣ / ٤" طبقات ابن سعد " واخلرب يف 
  عياش بن عباس، عن عيسى بن

  .موسى، عن حممد بن إياس بن الكبري، عن أسامة بن زيد
باب حترمي قتل الكافر : يف االميان) ٩٧(، واحلديث أخرجه مسلم "كف " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(

ال إال إال اهللا، : ال إله إال اهللا، وفيه أن أسامة بن زيد قتل رجال من املشركني بعدما قال: بعد أن قال
أوجع يف املسلمني، وقتل ؛ يا رسول اهللا : ؟ قال" مل قتلته : " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال إال إال اهللا، قال رسول اهللا : ا، وإين محلت عليه، فلما رأى السيف، قالفالنا وفالنا، ومسى له نفر
" فكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة : " نعم، قال: ؟ قال" أقتلته : " صلى اهللا عليه وسلم

هللا عليه باب بعث النيب صلى ا:  يف املغازي٣٩٨ / ٧وانظر البخاري ..يا رسول اهللا، استغفر يل: ؟ قال
  ).٩٦(وسلم أسامة بن زيد إىل احلرقات من جهينة، ومسلم 

[ * ]  

)٢/٥٠٠(  

  

  .فكف يده، ولزم مرتله، فأحسن" اهللا يا أسامة 
دعين حىت أكون أنا : أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ميسح خماط أسامة، فقلت: عائشة، قالت

  .اليت أفعل
  ).١" (ه يا عائشة، أحبيه، فإين أحب: " فقال
  .كان سنه يف سنها: قلت

  .أمرين رسول اهللا أن أغسل وجه أسامة وهو صيب: جمالد، عن الشعيب، عن عائشة
  .وما ولدت، وال أعرف كيف يغسل الصبيان، فاخذه، فأغسله غسال ليس بذاك: قالت
ارية، لقد أحسن بنا أسامة إذ مل يكن جارية، ولو كنت ج: " فأخذه فجعل يغسل وجهه، ويقول: قالت

  ).٢" (حلليتك وأعطيتك 
لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حىت أنفقه : " قال رسول اهللا: عن البهي، عن عائشة" املسند " ويف 
) "٣.(  



  السالم عليك: أنه مل يلق أسامة قط إال قال: ومن غري وجه، عن عمر
  ).٤(لي أمري ويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنت ع! أيها االمري ورمحة اهللا 
__________  

يف املناقب، من طريق الفضل بن موسى، عن طلحة بن حيىي، عن عائشة ) ٣٨١٨(أخرجه الترمذي ) ١(
  .بنت طلحة، عن عائشة، وهذا سنده حسن

  .هو ابن سعيد بن عمري اهلمداين، ليس بالقوي: جمالد) ٢(
  .يعلى، ونسبه إىل أيب ٣١٨ / ٢" ذيبه " وأورده ابن عساكر كما يف 

، كلهم من ٦٢، ٦١ / ٤، وابن سعد )١٩٧٦(، وابن ماجه ٢٢٢ و ١٣٩ / ٦أخرجه أمحد ) ٣(
  .طريق شريك القاضي، عن العباس بن ذريح، عن البهي، عن عائشة

  .سي احلفظ، ويف مساع البهي من عائشة كالم: وشريك القاضي
  .٣٩٨ / ٢" ذيب ابن عساكر ) ٤(

[ * ]  

)٢/٥٠١(  

  

رأيت أسامة : دثنا ابن إسحاق، عن صاحل بن كيسان، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، قالح: جرير بن حازم
بن زيد مضطجعا عند باب حجرة عائشة رافعا عقريته يتغىن، ورأيته يصلي عند قرب النيب صلى اهللا عليه 

  .وقال له قوال قبيحا! أتصلي عند قرب : وسلم، فمر به مروان، فقال
إن اهللا : " متفحش، وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوليا مروان، إنك فاحش : فقال

  ).١" (يبغض الفاحش املتفحش 
فهال إىل رجل قتل : " إن رسول اهللا حني بلغه أن الراية صارت إىل خالد، قال: وقال قيس بن أيب حازم

  .؟ يعين أسامة" أبوه 
، قال ك دخلت على )٢(عبد اهللا بن أيب جهم إبراهيم بن طهمان، عن عتبة بن عبد اهللا، عن أيب بكر بن 

هل : " احلديث فلما حلت، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم..فاطمة بنت قيس، وقد طلقها زوجها
  .نعم، معاوية وأبواجلهم: ؟ قالت" ذكرك أحد 

  أما أبو اجلهم فشديد: " فقال
  .اخللق، وأما معاوية فصعلوك، المال له

  .مسعا وطاعة هللا ولرسوله: اونا بأمر أسامة مث قلت! أسامة : فقلت؟ " ولكن أنكحك أسامة 
  ).٣(فزوجنيه، فكرمين اهللا بأيب زيد، وشرفين اهللا، ورفعين به 



  ).٤(وروى معناه مالك، عن عبد اهللا بن يزيد عن أيب سلمة عنها 
__________  

  ).١٩٧٤(وصححه ابن حبان ) ٤٠٥(رجاله ثقات، وأخرجه الطرباين برقم ) ١(
  .، وهو خطأ"أبو جهيم : " يف االصل) ٢(
من طريق إسحاق بن منصور، ) ٤٩) (١٤٨٠" (صحيحه " إسناده صحيح، وأخرجه مسلم يف ) ٣(

  .عن أيب عاصم، عن سفيان الثوري، عن أيب بكر بن أيب اجلهم
  .كنية أسامة: وأبو زيد

يف ) ١٤٨٠(طلقة، وأخرجه مسلم باب ما جاء يف نفقة امل:  يف الطالق٥٨١، ٥٨٠ / ٢" املوطأ ) " ٤(
باب يف نفقة املبتوتة، والشافعي : يف الطالق) ٢٢٨٤(باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا، وأبو داود : الطالق

بن يزيد بن أيب " إىل " بن يزيد عن أيب سلمة " ، وقد حترف يف املطبوع )٨٥٦(فقرة " الرسالة " يف 
  .، جعلهما واحدا، ومها اثنان"سلمة 
 * ][  

)٢/٥٠٢(  

  

واهللا الن ختطفين الطري أحب إيل من أن أبدا بشئ قبل أمر رسول اهللا : قال أبو بكر: قال عروة بن الزبري
  .صلى اهللا عليه وسلم

  .فبعث أسامة، واستأذنه يف عمر أن يتركه عنده
  .فلما بلغوا الشام، أصابتهم ضبابة شديدة، فسترم، حىت أغاروا، وأصابوا حاجتهم: قال
  .م على هرقل موت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإغارة أسامة على أرضه يف آن واحدفقد

ابن إسحاق، عن سعيد بن ) ! ١(ما بال هؤالء ميوت صاحبهم وأن أغاروا على أرضنا : فقالت الروم
  عبيد بن السباق، عن حممد بن أسامة،

بط الناس املدينة، فدخلت عليه، وقد ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هبطت، وه: عن أبيه، قال
  ).٢(فأعرف أنه يدعو يل ؛ أصمت فال يتكلم، فجعل يضع يديه علي، مث يرفعهما 

أن : أخربنا شريك، عن العباس ابن ذريح، عن البهي، عن عائشة: حدثنا حجاج": مسنده " أمحد يف 
لو : " سلم ميصه، مث ميجه، وقالأسامة عثر بأسكفة الباب، فشج يف جبهته، فجعل النيب صلى اهللا عليه و

  ).٣" (كان أسامة جارية لكسوته وحليته، حىت أنفقه 
__________  

ما بال هؤالء ميوت صاحبهم أن أغاروا على : ٣٩٧ / ٢" ذيب ابن عساكر " كذا االصل، ويف ) ١(



  .أرضنا
  .ما باىل هؤالء مبوت صاحبهم أن أغاروا على أرضنا" طبقات ابن سعد " ويف 

وسنده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ) ٣٧٧(، والطرباين ٢٠١ / ٥أخرجه أمحد ) ٢(
  .أمحد

 ت ٥٠١، وقد تقدم يف ٦٢، ٦١ / ٤، وابن سعد )١٩٧٦(، وابن ماجة ٢٢٢ / ٦أخرجه أمحد ) ٣(
٣.  

[ * ]  

)٢/٥٠٣(  

  

 يغز، أعطى سالحه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مل: شريك، عن أيب إسحاق، عن جبلة، قال
  ).١(عليا أو أسامة 
أهدى حكيم بن حزام للنيب صلى اهللا : حدثنا حممد بن سالم، عن يزيد بن عياض، قال: الزبري بن بكار،

  .عليه وسلم يف اهلدنة حلة ذي يزن، اشتراها بثالث مئة دينار
  ".ال أقبل هدية مشرك : " فردها، وقال
  .فباعها حكيم

  .ليه وسلم من اشتراها لهفأمر النيب صلى اهللا ع
  .فلبسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :فلما رآه حكيم فيها، قال
فكساها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(ما ينظر احلكام بالفصل بعدما بدا سابق ذو غرة وحجول 

: "  رسول اهللافقال له! عليك حلة ذي يزن ! بخ بخ يا أسامة : أسامة بن زيد ز فرآها عليه حكيم، فقال
  ).٣" (وما مينعين وأنا خري منه، وأيب خري من أبيه : قل له

ال [ ما كنا نعدك إال من أنفسنا يا أسامة، فلم : لقي علي أسامة بن زيد، فقال: معمر، عن الزهري، قال
يا أبا حسن، إنك واهللا لو أخذت مبشفر االسد، الخذت مبشفره اآلخر معك، حىت : تدخل معنا ؟ قال] 
 فأما هذا االمر الذي أنت فيه، فواهللا ال أدخل فيه؛ لك مجيعا، أو حنيا مجيعا  

__________  
  .٣٩٩ / ٢" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .مجع حجل، وهو البياض يكون يف قوائم الفرس: البياض يكون يف وجه الفرس، واحلجول: الغرة) ٢(
  .منكر احلديث: ري وغريهقال البخا: سنده على انقطاعه تالف، يزيد بن عياض) ٣(



  .ليس بثقة: وقال حيىي
  .ضعيف: وقال علي

  .ورماه مالك بالكذب
  .متروك: وقال النسائي وغريه

  .ضعيف: وقال الدارقطين
[ * ]  

)٢/٥٠٤(  

  

  .أبدا
فذكر حنوه ..بعثين أسامة إىل علي: روى حنوه عمرو بن دينار، عن أيب جعفر، عن حرملة موىل أسامة قال

)١.(  
أخربنا : أخربنا حممد بن عبدا لباقي: أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه: مساعيل بن عبدالرمحن العدلأخربنا إ

  :حدثنا أمحد بن عبد اجلبار: أخربنا أبو سهل بن زياد: أخربنا أبو علي بن شاذان: علي بن احلسني البزار
بن اسامة، عن أبيه، عن حدثين حممد بن أسامة بن حممد : حدثنا يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق

ال إله : أدركت رجال أنا ورجل من االنصار، فلما شهرنا عليه السيف، قال: جده أسامة بن زيد، قال
  .إال اهللا

  .فلم نرتع عنه، حىت قتلناه
  .فلما قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخربناه خربه

  . يا رسول اهللا، إمنا قاهلا تعوذا من القتلم: ؟ فقلنا" يا أسامة، من لك بال إله إال اهللا : " فقال
؟ فما زال يرددها، حىت لوددت أن ما مضى من إسالمي مل " من لك يا أسامة بال إله إال اهللا : " قال

  .يكن، وأين أسلمت يومئذ، ومل أقتله
  .ال إله إال اهللا، أبدا: إين أعطي اهللا عهدا أال أقتل رجال يقول: فقلت

  ).٢(بعدك : ؟ قال" بعدي يا أسامة : " عليه وسلمفقال النيب صلى اهللا 
__________  

  .، يف الفنت٥٨ / ١٣، والبخاري ٧١ / ٤انظر ابن سعد ) ١(
روى عن أبيه، روى عنه : ، فقال٢٠٥ / ٧حممد بن أسامة بن حممد بن أسامة ترمجه ابن أيب حامت ) ٢(

مسعت :  ابن إسحاق عن أسامة بن حممد:حممد بن إسحاق فيما رواه يونس بن بكري، وخالفه غريه، فقال
  .أيب يقول ذلك



  . فيمن امسه أسامة، وباقي رجال االسناد ثقات٢٥٨ / ١وقد ترمجه أيضا 
، من طريق هشيم، أخربنا حصني، أخربنا ١٧١ / ١٢، و ٣٩٨ / ٧واحلديث أخرجه بنحوه البخاري 

ن االعمش، عن أيب ظبيان، عن من طرق ع) ٩٦(وأخرجه مسلم ..مسعت أسامة بن زيد: أبو ظبيان، قال
  .أسامة بن زيد

[ * ]  

)٢/٥٠٥(  

  

فلما ؛ أدركته يعين مرداس بن يك أنا ورجل : قال: فزاد فيه: رواه شيخ آخر، عن أمحد بن عبد اجلبار
  .أشهد أن ال إله إال اهللا: شهرنا عليه السيف، قال

  محدثنا حيىي بن أيب كثري، حدثين عمر بن احلك: هشام الدستوائي
كان أسامة يركب إىل مال له بوادي : أن موىل أسامة قال: ابن ثوبان، أن موىل قدامة بن مظعون حدثه
  .القرى، فيصوم االثنني واخلميس يف الطريق

إن رسول اهللا : فقال! تصوم االثنني واخلميس يف السفر، وقد كربت وضعفت، أو رققت : فقلت له
إن أعمال الناس تعرض يوم االثنني : " خلميس، وقالصلى اهللا عليه وسلم كان يصوم االثنني وا

  ).١" (واخلميس 
كنت أصوم : ابن أسامة بن زيد، عن جده أسامة، قال] ابن [ حدثنا ابن إسحاق، عن : يونس بن بكري

فكان أسامة إذا " ! أين أنت عن شوال : " شهرا من السنة، فذكرته للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
   صائما من شوال، حىت يتم علىأفطر، أصبح الغد

__________  
، ٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٤ / ٥، وأمحد ٧١ / ٤حديث صحيح بشواهده وطرقه، أخرجه ابن سعد ) ١(

يف الصوم، من طريق موسى بن إمساعيل، عن أبان، عن حيىي، عن عمر بن ) ٢٤٣٦(وأخرجه أبو داود 
  .ن زيداحلكم بن ثوبان، عن موىل قدامة بن مظعون، عن موىل أسامة ب

من طريق أيب بكر بن عياش، عن عمر ) ٢١١٩(وموىل قدامة وموىل أسامة جمهوالن، وأخرجه ابن خزمية 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم االثنني : بن حممد، عن شرحبيل بن سعد، عن أسامة قال

  ".إن هذين اليومني تعرض فيهما االعمال : " واخلميس، ويقول
تعرض االعمال يوم االثنني واخلميس، فأحب : " بلفظ) ٧٤٧(هريرة عند الترمذي ويف الباب عن أيب 

  ".أن يعرض عملي وأنا صائم 
  .ويف سنده حممد بن رفاعة مل يوثقه غري ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن مبا قبله



 عليه يف الرب والصلة، من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا) ٣٦) (٢٥٦٥(وأخرج مسلم 
يوم االثنني ويوم اخلميس، فيغفر لكل عبد مؤمن : تعرض أعمال الناس يف كل مجعة مرتني: " وسلم قال

  ".اتركوا هذين حىت يصطلحا : إال عبدا بينه وبني أخيه شحناء، فيقال
[ * ]  

)٢/٥٠٦(  

  

  ).١(آخره 
دم أسامة على معاوية، فأجلسه ق: أخربنا عمرو بن بكري، عن أيب عبدالرمحن الطائي، قال: ابن أيب الدنيا

  .معه، وألطفه، فمد رجله
  .يرحم اهللا أم أمين، كأين أنظر إىل ظنبوب ساقها مبكة، كأنه طنبوب نعامة خرجاء: فقال معاوية

  ).٢(اللهمو غفرا : يقول معاوية: قال! فعل اهللا بك يا معاوية، هي واهللا خري منك : فقال
  .هو العظم الظاهر: الظنوب

  . فيها بياض وسواد:واخلرجاء
  .مئة ومثانية عشر حديثا، منها يف البخاري ومسلم مخسة عشر" مسند بقي " له يف 

  .ويف البخاري حديث
  ).٣(ويف مسلم حديثان 

  ).٤(مات أسامة باجلرف : قال الزهري
عجلوا حبب رسول اهللا قبل أن تطلع الشمس : شهدت جنازة أسامة، فقال ابن عمر: وعن املقربي، قال

)٥(.  
  ).٦(مات يف آخر خالفة معاوية : قال ابن سعد

__________  
  .٤٠١ / ٢" ذيب ابن عساكر " ابن ابن أسامة وهو حممد ال يعرف، واخلرب يف ) ١(
  .٤٠١ / ٢ذيب ابن عساكر ) ٢(
 و ٤١٤، ٤١٣، ٤١٨، ٤١٧ / ٣، و ٣٠٣ / ١٣، و ٣٩٨ / ٧: انظر البخاري بشرح الفتح) ٣(

 ١٠ / ١٣، و ١١٨ / ٩، و ٣٦١ / ١١، و ١٥٣، ١٥٠، و ١٠٤ / ١٠، و ٣١٨ / ٤، و ٣٦٠
و ) ١٣٥١(و ) ١٣٣٠(و ) ١٢٨٦(و ) ١٢٨٠(و ) ٩٢٣(و ) ٩٦: ( ومسلم٢٣٨ / ٦، و ٤٣و 
و ) ٢٧٤٠(و ) ٢٧٣٦(و ) ٢٤٥١(و ) ٢٢١٨(و ) ١٧٩٨(و ) ١٦١٤(و ) ١٥٩٦(و ) ١٤٤٣(
  ).٢٩٨٩(و ) ٢٨٨٥(



  .نة حنو الشامموضع على ثالثة أميال من املدي: اجلرف) ٤(
  .٧٢ / ٤وانظر ابن سعد 

  .٤٠٢ / ٢" ذيب ابن عساكر ) " ٥(
  .٧٢ / ٤ابن سعد ) ٦(

[ * ]  

)٢/٥٠٧(  

  

  .ابن عبيد بن خلف) ع * ( عمران بن حصني- ١٠٥
  .القدوة االمام، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أبو جنيد اخلزاعي
  .أسلم هو وأبوه وأبو هريرة يف وقت، سنة سبع

  .وله عدة أحاديث
ما قدم عليهم : فكان احلسن حيلف؛ ليفقههم ) ١(وويل قضاء البصرة، وكان عمر بعثه إىل أهل البصرة 

  .البصرة خري هلم من عمران بن احلصني
  .حدث عنه مطرف بن عبد اهللا بن الشخري، وأبو رجاء العطاردي، وزهدم اجلرمي

هللا بن بريدة، والشعيب، وعطاء موىل عمران بن حصني، وزرارة بن أوىف، واحلسن، وابن سريين، وعبد ا
  .وعدة؛ واحلكم بن االعرج 

  ).٢(رأيت عمران بن حصني يلبس اخلز : قال زرارة
إن رسول : أحدثك حديثا عسى اهللا أن ينفعك به: قال يل عمران بن حصني: وقال مطرف بن عبد اهللا

ينه عنه حىت مات، ومل يرتل فيه قرآن حيرمه، وأنه اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع بني احلج والعمرة، ومل 
  كمان يسلم علي يعين

__________  
: ، طبقات خليفة٢٨٧ / ٤: ، طبقات ابن سعد٤٣٦: ، التاريخ البن معني٤٢٦ / ٤: مسند أمحد* 

 / ١: ، أخبار القضاة٣٠٩: ، املعارف٤٠٨ / ٦: ، التاريخ الكبري٢١٨: ، تاريخ خليفة١٨٧، ١٠٦
، أسد ١٢٠٨ / ٣: ، االستيعاب٤٧٠ / ٣: ، املستدرك٢٩٦ / ٦: اجلرح والتعديل، ٢٩٢ و ٢٩١
، جممع ٥٧ / ١: ، العرب٣٠٦ / ٢: ، تاريخ االسالم١٠٥٧: ، ذيب الكمال٢٨١ / ٤: الغابة

، خالصة تذهيب ١٥٥ / ٧: ، االصابة١٢٥ ١٢٦ / ٨: ، ذيب التهذيب٣٨١ / ٩: الزوائد
  .٦٢ / ١: ، شذرات الذهب٢٩٥: الكمال



  .سقطت من املطبوع" إىل أهل البصرة " مجلة ) ١(
  .٢٩١ / ٤" طبقات ابن سعد " انظر ) ٢(

[ * ]  

)٢/٥٠٨(  

  

  ).١(فلما تركته، عاد إيل ؛ فلما اكتويت، أمسك ذلك : املالئكة قال
  .وقد غزا عمران مع النيب صلى اهللا عليه وسلم غري مرة

  .وكان يرتل ببالد قومه، ويتردد إىل املدينة
ما مسست ذكري بيميين منذ : قال أبوخشينة، عن احلكم بن االعرج، عن عمران بن حصني، قال

  ).٢(بايعت ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).٣(ما قدم البصرة أحد يفضل على عمران بن حصني : وروى هشام، عن حممد، قال

  ).٤] (لرياح تذروين ا[ أين رماد ] وددت : [ بلغين أن عمران قال: قال قتادة
  .وكان ممن اعتزل الفتنة، ومل حيارب مع علي: قلت

  .الزم مسجدك: قال يل عمران بن حصني: أيوب، عن محيد بن هالل، عن أيب قتادة
  .الزم بيتك: فإن دخل علي ؟ قال: قلت
  لو دخل علي رجل يريد نفسي ومايل، لرأيت أن قد: فإن دخل علي ؟ قال: قلت

__________  
 / ٤، وابن سعد ٤٢٧ / ٤باب جواز التمتع، وأمحد : يف احلج) ١٦٧) (١٢٢٦(لم أخرجه مس) ١(

٢٩٠.  
" ، و ٤٣٩ / ٤" املسند " حاجب بن عمر الثقفي، وهو يف : رجاله ثقات، وأبو خشينة امسه) ٢(

امع " ، ووافقه الذهيب، وذكره اهليثمي يف ٤٧٢ / ٣، وصححه احلاكم ٢٨٧ / ٤" طبقات ابن سعد 
رمبا : فيه عمر بن سهل املازين، وثقه ابن حبان، وقال: ، ونسبه للطرباين من طريق آخر، قال٣٨١ / ٩" 

  .خالف، وضعفه العقيلي، وبقية رجاله رجال الصحيح
رواه الطرباين، : ، وقال٣٨١ / ٩" امع "  ورجاله ثقات، وأورده اهليثمي يف ٢٨٧ / ٤ابن سعد ) ٣(

  .ورجاله رجال الصحيح
  . والزيادة منه٢٨٧ / ٤ابن سعد ) ٤(

[ * ]  

)٢/٥٠٩(  



  

  ).١(حل يل أن أقتله 
قتادة، ) ٢(اكتوينا، فما أفلحن، وال أجنحن يعين املكاوي : عن مطرف، عن عمران، قال: ثابت البناين
  ).٣(إنه قد كان يسلم علي، فإن عشت، فاكتم علي : قال يل عمران يف مرضه: عن مطرف

  .ما مينعين من عيادتك إال ما أرى من حالك: انمحيد بن هالل، عن مطرف، قلت لعمر
  ).٤(فال تفعل، فإن أحبه إيل أحبه إىل اهللا : قال

أخربنا إبراهيم بن عطاء موىل عمران، عن أبيه أن عمران قضى على رجل بقضية، : يزيد بن هارون
  .واهللا، قضيت علي جبور، وما ألوت: فقال
  .شهد علي بزور: وكيف ؟ قال: قال
  ).٥( مايل، وواهللا ال أجلس جملسي هذا أبدا فهو يف: قال

  .وكان نقش خامت عمران متثال رجل
[ * ]  

__________  
  .٢٨٨ / ٤" الطبقات " رجاله ثقات، وهو يف ) ١(

  .وما أثبتناه هو الصواب" محيد بن هالل " بدل " محيد بن قتادة : " ويف االصل
، )٢٠٤٩(، والترمذي )٣٨٦٥(و داود ، وأب٢٨٩، ٢٨٨ / ٤إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد ) ٢(

 من طريق شعبة، عن قتادة، عن احلسن، عن عمران بن ٤٢٧ / ٤، وأخرجه أمحد )٣٤٩٠(وابن ماجه 
  .حصني

  .، من طريق محاد، عن أيب التياح، عن مطرف، عن عمران٤٤٦ / ٤وأخرجه أيضا 
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الكي: وفيه

  .٥٠٩ يف الصفحة ١، وانظرت ٤٧٢ / ٣" املستدرك ) " ٣(
  .، ورجاله ثقات٢٩٠ / ٤ابن سعد ) ٤(
" قبل " ما قضيت عليك : " ، وزاد فيه قوله٣٠٧ / ٢" تارخيه " رجاله ثقات، وذكره املؤلف يف ) ٥(

  ".فهو يف مايل 
  .٢٨٧ / ٤" الطبقات " وانظر 
[ * ]  

)٢/٥١٠(  

  



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : خز مل نره قط، فقالخرج علينا عمران يف مطرف : عن أيب رجاء، قال
  ).١" (إن اهللا إذا أنعم على عبد نعمة حيب أن ترى عليه : " وسلم

حىت كان ؛ سقى بطن عمران بن حصني ثالثني سنة، كل ذلك يعرض عليه الكي، فيأىب : قال ابن سريين
  ).٢(قبل موته بسنتني، فاكتوى 

) ! ٣(كان عمران ينهى عن الكي، فابتلي، فاكتوى، فكان يعج : لعمران بن حدير، عن أيب جملز، قا
  ).٤(مث مل يلبث إال يسريا حىت مات : أشعرت أن التسليم عاد إيل ؟ قال: قال يل عمران: قال مطرف

أن عمران بن حصني أوصى المهات أوالده بوصايا، : ابن علية، عن مسلمة بن علقمة، عن احلسن
  .ية هلامن صرخت علي، فال وص: وقال

  .تويف عمران سنة اثنتني ومخسني
  .رضي اهللا عنه

  .مئة ومثانون حديثا: مسنده
__________  

، من طريق شعبة، عن الفضيل بن فضالة، عن أيب ٢٩١ / ٤، وابن سعد ٤٣٨ / ٤أخرجه أمحد ) ١(
  .رجاء العطاردي عمران بن ملحان، عن عمران بن حصني

، )٢٨١٩( بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند الترمذي وهذا سند صحيح، وله شاهد من حديث عمرو
  .٣١١ / ٢وسنده حسن، وآخر من حديث أيب هريرة عند أمحد 

  .٢٨٨ / ٤ابن سعد ) ٢(
  .سقى بطنه يسقي سقيا: ماء أصفر يقع يف البطن، يقال: والسقي

  ".عمر " إىل " عمران " حترف يف املطبوع ) ٣(
  يضج ويرفع صوته، وتتمة اخلرب: ويعج
لقد اكتويت كية بنار، ما أبرأت من أمل، وال شفت من سقم : " فيقول: ٢٨٩ / ٤" الطبقات "  يف كما
."  
  .٢٨٩ / ٤ابن سعد ) ٤(

[ * ]  

)٢/٥١١(  

  

  .وانفرد البخاري بأربعة أحاديث ومسلم بتسعة) ١(اتفق الشيخان له على تسعة أحاديث 
  



و بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك ابن املنذر بن حرام بن عمر) ع * ( حسان بن ثابت- ١٠٦
  .ابن النجار

  .سيد الشعراء املؤمنني، املؤيد بروح القدس
  .أبو احلسام: ويقال؛ أبو الوليد 

  .االنصاري اخلزرجي النجاري املدين، ابن الفريعة
  .شاعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه

  . بن املسيب، وأبو سلمة، وآخرونحدث عنه ابنه عبدالرمحن، والرباء بن عازب، وسعيد
  .وحديثه قليل
  .عاش ستني يف اجلاهلية، وستني يف االسالم: قال ابن سعد
  .مل يشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مشهدا: عن الواقدي: قال ابن سعد

  .كان جينب
  .وأمة الفريعة بنت خنيس

  .كنيته أبو عبد الرمحن: قال مسلم
  .أبو الوليد: وقيل

  .حدث عنه عمر، وعائشة، وأبو هريرة:  مندةوقال ابن
__________  

 ٧٣، ٦٩ / ٣" ذخائر املواريث " ، وما أثبتناه عن "انفرد " و " على " يف االصل بياض بني ) ١(
  .للنابلسي

: ، تاريخ خليفة٨٨: ، طبقات خليفة١٠٧: ، التاريخ البن معني٢٢٢ / ٥ و ٤٢٢ / ٣: مسند أمحد* 
  ، تاريخ١٣٢، ١٩٧، ١٤٣، ١٢٨، ٢: ، املعارف٢٩ / ٣: ، التاريخ الكبري٢٠٢

 / ٤: ، معجم الطرباين١٣٤ ١٦٩ / ٤: ، االغاين٢٣٣ / ٣: ، اجلرح والتعديل٢٣٥ / ١: الفسوي
 / ١٧٩ / ٤: ، ابن عساكر٣٤١ / ١: ، االستيعاب٥١ ٥٣: ، االستبصار٤٨٦ / ٣: ، املستدرك٤٤
، جممع ٥٩ / ١: ، العرب٢٧٧ / ٢: خ االسالم، تاري٢٥١: ، ذيب الكمال٥ / ٢: ، أسد الغابة١

، خالصة تذهيب ٢٣٧ / ٢: ، االصابة٢٤٧ ٢٤٨ / ٢: ، ذيب التهذيب٣٧٧ / ٩: الزوائد
  .٦٠ و ٤١ / ١: ، شذرات الذهب٧٥: الكمال
[ * ]  

)٢/٥١٢(  

  



ابن : ابن كم كان حسان وقت اهلجرة ؟ قال: سألت سعيد بن عبدالرمحن بن حسان: قال ابن إسحاق
  .تني سنة، وهاجر رسول اهللا ابن ثالث ومخسنيس

أنشدك اهللا يا أبا هريرة، : كان حسان يف حلقة فيهم أبو هريرة، فقال: الزهري، عن ابن املسيب، قال
اللهم : ؟ فقال" أجب عين، أيدك اهللا بروح القدس : " هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).١(نعم 
  ).٢" (اهجهم وهاجهم وجربيل معك : " أن رسول اهللا قال حلسان: لرباءوروى عدي بن ثابت، عن ا

  .مر عمر حبسان، وهو ينشد الشعر يف املسجد، فلحظه: وقال سعيد بن املسيب
  .قد كنت أنشد فيه، وفيه خري منك: فقال حسان

  ).٣(صدقت : قال
النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حسان يضعل له : ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة، قالت
  منربا يف املسجد، يقوم عليه قائما ينافح عن رسول اهللا

__________  
يف الفضائل، ) ٢٤٨٥(باب ذكر املالئكة، ومسلم :  يف بدء اخللق٢٢١ / ٦أخرجه البخاري ) ١(

ين  يف الرخصة يف إنشاد الشعر احلسن يف املسجد، والطربا٤٨ / ٢، والنسائي ٢٢٣، ٢٢٢ / ٥وأمحد 
  ، كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن املسيب،)٣٥٨٩(و ) ٣٥٨٨(

) ٢٤٨٥(باب هجاء املشركني، ومسلم :  يف االدب٤٥٣ / ١٠عن أيب هريرة، وأخرجه البخاري 
  .من طريق الزهري، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، أنه مسع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة) ١٥٢(
 يف االدب، ٤٥٣ / ١٠ يف املغازي، و ٣٢١ / ٧بدء اخللق، و  يف ٢٢١ / ٦أخرجه البخاري ) ٢(

  . كلهم من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن الرباء٢٩٩ / ٤، وأمحد )٢٤٨٦(ومسلم 
، وأمحد ٤٨ / ٢، والنسائي )٥٠١٣(، وأبو داود )٢٤٨٥(، ومسلم ٢٢١ / ٦أخرجه البخاري ) ٣(
  ).٣٥٨٦(و ) ٣٥٨٥(، والطرباين ٢٢٣، ٢٢٢ / ٥

   [ * ]٣٣ / ٢سري 

)٢/٥١٣(  

  

إن اهللا يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن رسول اهللا : " صلى اهللا عليه وسلم، ورسول اهللا يقول
  ".صلى اهللا عليه وسلم 

  ).١(أخرجه أبو داود والترمذي 
من حيمي : " ملا كان يوم االحزاب، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: جمالد، عن عامر، عن جابر، قال



  .أنا: ؟ قال كعب بن مالك" اض املسلمني أعر
  .أنا: وقال ابن رواحة

  .أنا: وقال حسان
  ).٢" (نعم، اهجهم أنت، وسيعينك عليهم روح القدس : " قال

؛ يا ابن أخي، أقسمت عليك ملا كففت عنه : سببت ابن فريعة عند عائشة، فقالت: وعن عروة، قال
  ).٣( وسلم فإنه كان ينافح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه

دخل حسان على عائشة، بعدما عمي، فوضعت : عمر بن حوشب، عن عطاء بن أيب رباح، مسعه يقول
مقالته نوبة : أجلستيه على وسادة، وقد قال ما قال ؟ يريد: له وسادة، فدخل أخوها عبدالرمحن، فقال

  االفك
في صدره من أعدائه وقد إنه تعين أنه كان جييب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويش: فقالت

  ).٤(عمي، وإين الرجو أال يعذب يف اآلخرة 
  .قدم رسول اهللا املدينة، فهجته قريش، وهجوا معه االنصار: وروي عن عائشة قالت

  ".اهجهم، وإين أخاف أن تصيبين معهم جو بين عمي : " فقال حلسان
__________  

، ٧٢ / ٦كالمها يف االدب، وأخرجه أمحد ) ٢٨٤٦(، والترمذي )٥٠١٥(هو يف سنن أيب داود ) ١(
  .، ووافقه الذهيب٤٨٧ / ٣وصححه احلاكم 

  .١٢٩ / ٤" ذيب ابن عساكر " ، و ٢٣٢ / ١٦" االغاين ) " ٢(
  .وجمالد ليس بالقوي

  ).٢٤٨٧(، ومسلم ٣٣٨ / ٧أخرجه البخاري ) ٣(
  .١٢٩ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٤(

[ * ]  

)٢/٥١٤(  

  

  . سل الشعرة من العجني، ويل مقول يفري ما ال تفريه احلربةالسلنك منهم: قال
  ).١(مث أخرج لسانه، فضرب به أنفه، كأنه لسان شجاع بطرفه شامة سوداء، مث ضرب به ذقنه 

: أن حسان قال: حدثنا عمارة بن غزية، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن أيب سلمة: حيىي ابن أيوب
  .اين هذاوالذي بعثك باحلق الفرينهم بلس
  .مث أطلع لسانه، كأنه لسان حية



إن يل فيهم نسبا، فائت أبا بكر، فإنه أعلم قريش بأنساا، : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".فيخلص لك نسيب 

  .والذي بعثك باحلق السلنك منهم ونسبك سل الشعرة من العجني: قال
  .فهجاهم

  ).٢" (لقد شيت واشتفيت " : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  أا طافت مع عائشة، ومعها: حممد بن السائب بن بركة، عن أمه

وقد ) * أولئك هلم عذاب أليم: * (ال تسبوه، قد أصابه ما قال اهللا: نسوة، فوقعن يف حسان، فقالت
مدا فأجبت هجوت حم: عمي، واهللا إين الرجو أن يدخله اهللا اجلنة بكلمات قاهلن اليب سفيان بن احلارث

لعرض حممد منكم وقاء أجوه ولست له * وعند اهللا يف ذاك اجلزاء فإن أيب ووالده وعرضي * عنه 
  )٣(فشركما خلريكما الفداء * بكفء 

__________  
  .١٣٠ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(

  .احلية الذكر: والشجاع
  .رجاله ثقات) ٢(

  .هالل، عن حيىي بن أيوب ذا االسنادمن طريق سعيد بن أيب ) ٣٥٨٢(وأخرجه الطرباين 
من طريق سعيد بن أيب هالل، عن عمارة بن غزية، عن حممد بن ) ٢٤٩٠(وأخرجه بنحوه مسلم 

  .إبراهيم، عن أيب سلمة، عن عائشة
  = [ * ]، من طريق عمر بن شبة، عن أيب عاصم، عن ١٦٣ / ٤" االغاين " اخلرب مع الشعر يف ) ٣(

)٢/٥١٥(  

  

: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال: ية، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة، عن عائشةعمارة بن غز
  ".اهج قريشا، فإنه أشد عليهم من رشق النبل 

  ".هجاهم حسان، فشفى : " ومسعته يقول
تثري النقع موعدها كداء * ثكلت بنييت إن مل تروها : فذكر أبياته، ومنها..هجوت حممدا: قال حسان

يلطمهن * تظل جيادها متمطرات ) ٢(على أكتافها االسل الظماء * ازعن االعنة مصعدات ين) ١(
وكان الفتح وانكشف الغطاء وإال فاصربوا لضراب يوم * فإن أعرضتم عنا اعتمرنا ) ٣(باخلمر النساء 

  يعز اهللا فيه من يشاء* 
__________  



  .ابن جريج، عن حممد بن السائب، عن أمه= 
   طريق احلسن بن علي، عنوأخرجه أيضا من

  .أمحد بن زهري، عن إبراهيم بن املنذر، عن سفيان بن عيينة، عن حممد بن السائب بن بركة ؟ عن أمه
هو ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخونه من الرضاعة، كان يألف النيب : وأبو سفيان بن احلارث

  .اه، مث أسلم عام الفتح، وشهد حنيناصلى اهللا عليه وسلم يف اجلاهلية، فلما بعث عاداه، وهج
  ".فشركما خلريكما الفداء : " وقوله

  .هو شرمها إال ويف كليهما شر: ويف ظاهر اللفظ بشاعة، الن املعروف أن ال يقال: قال السهيلي
إذا نقص عن أن يكون مثله، وهذا يدلع : مررت برجل شر منك: تقول": كتابه " ولكن سيبويه قال يف 

نقصان حظهم عن : يريد" شر صفوف الرجال آخرها : " و منه قوله صلى اهللا عليه وسلمالشناعة، وحن
  .حظ االول

  .الغبار: والنقع...عدمنا خيلنا إن مل تروها: هذه رواية مسلم والطرباين، ويف الديوان) ١(
  .الثنية اليت يف أصلها مقربة مكة: وكداء

هو أن يضجع الرجل رحمه، فكأن الفرس : اراا االسنةومب...يبارين االسنة مصغيات: رواية الديوان) ٢(
  .يركض ليسبق السنان

  .الرماح: املوائل املنحرفات للطعن، واالسل: واملصغيات
  .تضرب النساء وجوههن لتردهن: خارجات من مجهور اخليل من سرعتها، وتلطمهن: متمطرات) ٣(

[ * ]  

)٢/٥١٦(  

  

هم االنصار عرضتها * س به خفاء وقال اهللا قد سريت جندا يقول احلق لي* وقال اهللا قد أرسلت عبدا 
وميدحه * فمن يهجو رسول اهللا منكم ) ٢(سبابا أو قتاال أو هجاء * يالقوا كل يوم من معد ) ١(اللقاء 

أبو الضحى، عن مسروق، ) ٣(وروح القدس ليس له كفاء * وينصره سواء وجربيل رسول اهللا فينا 
  حسانكنت عند عائشة، فدخل : قال

لكن أنت لست : وتصبح غرثى من حلوم الغوافل فقالت* حصان رزان مبا تزن بربية : بعد ما عمي فقال
  .كذاك

؟  ] ١١: النور) * [ والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم: * (تأذنني له، وقد قال اهللا: فقلت هلا
  فقالت وأي

__________  



أن اخلليل كان يروي " اجلمهرة " يف " دريد "  ونقل ابن ما تغطي به املرأة رأسها،: مجع مخار: واخلمر= 
تنفض النساء : ، وجيعله مبعين"تلطمهن " تظلمهن باخلمز النساء وينكر * تظل جيادنا متمطرات : البيت

  .وهو ضربك خبزة امللة بيدك لتنفض ما عليها من الرماد: خبمرهن ما عليهن من غبار، من الطلم
قوي عليه، وفالن عرضة للشر، : بعري عرضة للسفر، أي: ء الفرسان، من قوهلممهتها وداا لقا: أي) ١(

  .قوي عليه: أي
  .تالقي، وفيه على هذا إقواء، ورواية مسلم والديوان): ٣٥٨٢(كذا رواية االصل، وعند الطرباين ) ٢(

  .معشر االنصار: لنا، أي: سباب أو قتال أو هجاء وقوله* لنا يف كل يوم من معد 
 / ١" ديوان حسان " ، واالبيات يف )٣٥٨٢(، والطرباين )٢٤٩٠(رب مع الشعر أخرجه مسلم اخل) ٣(

 / ٢، وابن سيد الناس ٢٨٠ / ٢، والسهيلي ٤٢٤، ٤٢١ / ٢" سرية ابن هشام " ، و ١٨، ١٧
  .١٣١، ١٣٠ / ٤" ذيب ابن عساكر " ، و ١٨١
[ * ]  

)٢/٥١٧(  

  

  .عذاب أشد من العمى
  ).١( أو يهاجي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنه كان ينافح،: وقالت

  ال حيبه إال مؤمن، وال: " وعن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حسان
  ".يبغضه إال منافق 

، من روايه أيب مثامة جمهول عن عمر بن إمساعيل جمهول عن "مسند الروياين " هذا حديث منكر، من 
  .هشام بن عروة

 الواقدي، عن سعيد بن أيب زيد االنصاري، عن رجل، عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن وله شويهد، رواه
: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: زمعة، مسع محزة بن عبد اهللا بن عمر، مسع عائشة تقول

  ".حسان حجاز بني املؤمنني واملنافقني، ال حيبه منافق، وال يبغضه مؤمن 
  .فهذا اللفظ أشبه

  .قى قسم ثالث، وهو حبه، سكت عنهويب
فقال ! قدم حسان اللعني : قيل البن عباس: حديج بن معاوية، عن أيب إسحاق، عن سعيد بن جبري، قال

  ).٢(ما هو بلعني، قد جاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه ولسانه : ابن عباس
  .هذا دال على أنه غزا: قلت

أنشد حسان النيب صلى اهللا عليه : التيمي، عن حبيب بن أيب ثابت، قالعبدة بن سليمان، عن أيب حيان 



  :وسلم
__________  

  ).٢٤٨٨(، ومسلم ٣٧٤ / ٨، و ٣٣٨ / ٧أخرجه البخاري ) ١(
 من طريق عمر بن شبة، عن أيب داود، ومن ١٤٦، ١٤٥ / ٤" االغاين " أخرجه أبو الفرج يف ) ٢(

 ذا االسنادطريق أمحد بن اجلعد، عن حممد بن بكار.  
  .١٣١ / ٤" ذيب ابن عساكر " وهو يف 
[ * ]  

)٢/٥١٨(  

  

له عمل * رسول الذي فوق السماوات من عل وأن أبا حيىي وحيىي كالمها * شهدت بإذن اهللا أن حممدا 
  يقول بذات اهللا فيهم ويعدل* من ربه متقبل وأن أخا االحقاف إذ قام فيهم 

  ).١" (وأنا : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .هذا مرسل

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا عمر بن زياد، عن عبدامللك بن عمري: وروى أبو غسان النهدي
  .أنشده حسان
قال ابن ) ٢(وأن الذي عادى اليهود ابن مرمي نيب أتى من عند ذي العرش مرسل : فذكرها وزاد

منع النوم بالعشاء :  ملا قال هذه االبياتإن حسان: إسحاق، عن عاصم بن عمر، وعبد اهللا بن حزم
سقم فهو داخل مكتوم يا لقوم هل يقتل * وخيال إذا تغور النجوم من حبيب أصاب قلبك منه * اهلموم 

ها جلني ولؤلؤ منظوم لو يدب * واهن البطش والعظام سؤوم شأا العطر والفراش ويعلو * املرء مثلي 
  ها الكلومر عليها الندبت* احلويل من ولد الذ 
__________  

  . وأبو حيىي هو زكريا عليه السالم١٥٢، ١٥١ / ٤االغاين ) ١(
  .هو هود عليه السالم: وأخو االحقاف

  .١٨٦: هذا البيت والثالثة قبله يف ديوانه) ٢(
[ * ]  

)٢/٥١٩(  

  



ل * رب حلم أضاعه عدم املا : غري أن الشباب ليس يدوم زاد بعضهم* مل تفقها مشس النهار بشئ 
: يا بين قيلة، فلما اجتمعوا، قالوا: نادى بأعلى صوته على أطمة فارع) [ ١(وجهل غطى عليه النعيم 

  قلت قصيدة مل يقل أحد من العرب مثلها، مث: مالك ويلك ؟ قال
  ).٢] (وهل يصرب من به وحر الصدر : أهلذا مجعتنا ؟ فقال: أنشدها هلم، فقالوا

كان الغناء يكون يف : ، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، قالاالصمعي وغريه، عن ابن أيب الزناد
العريسات، وال حيضره شئ من السفه كاليوم، كان يف بين نبيط مدعاة كان فيها حسان بن ثابت وابنه 

أمجال ) ٣(تؤنس دون البلقاء من أحد * انظر خليلي بباب جلق هل : وقد عمي وجاريتان تنشدان
فجعل حسان يبكي وهذا شعره، وابنه يقول ) ٤(الكثبان والسند حمبس بني * شعثاء إذ ظعن من ال 

  :زيدي، وفيه: للجارية
__________  

 ٢٥: ل وجهل غطى عليه النعيم وما أثبتنا هو رواية الديوان* رب ظلم أطاعه عدم املا : يف االصل) ١(
  .١٥٠ / ٢وسرية ابن هشام 

 / ٤" ذيب ابن عساكر " تدركته من ما بني احلاصرتني وهو جواب ملا سقط من االصل، واس) ٢(
خشيت أن : قال حسان هذه القصيدة ليال، فدعا قومه فقال هلم: ، وأما ابن هشام يف السرية فقال١٣٦

  .يدركين أجلي قبل أن أصبح فال ترووها عين
  . انظر خليلي ببطن جلق٦٦: يف الديوان) ٣(
  .د هبطنمجال شعثاء ق: كذا االصل، ورواية الشطر يف الديوان) ٤(

[ * ]  

)٢/٥٢٠(  

  

* من دون بصرى وخلفها جبل الثل ) ١(يط حسان الوجوه كالربد * حيملن حور العيون ترفل يف الر 
حلفة بر اليمني جمتهد ما حلت عن عهد ما علمت * ج عليه السحاب كالقدد والبدن إذ قربت ملنحرها 

  )٢(أحببت حيب إياك من أحد * وال 
  .فطرب حسان، وبكى) ٣(ر وصوت املسامر الغرد *  الفج أهوى حديث الندمان يف وضح

  ).٤(فأصابته علة أحدثت فيه اجلنب ؛ كان حسان لسنا شجاعا : قال ابن الكليب
  .رأيت حسان له ناصية قد سدهلا بني عينيه): ٥(قال سليمان بن يسار 

ملا : ن جدها، قالإسحاق الفروي، وآخر، عن أم عروة بنت جعفر بن الزبري بن العوام، عن أبيها، ع
، وفيهن صفية بنت )٧(، خلفهن يف فارع )٦(خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه يوم أحد 



  عبداملطلب، وخلف فيهن
__________  

  .يط وبيض الوجوه كالربد* حيملن حوا حور املدامع يف الر : رواية البيت يف الديوان) ١(
  .ت والما حلت عن خري ما عهد: رواية الديوان) ٢(
ذيب ابن ) " ٤(، ١٢٧، ١٢٦ / ٤" ذيب ابن عساكر " ، و ٦٧، ٦٦: االبيات يف ديوانه) ٣(

  .١٤٣ / ٤" عساكر 
  .١٤٣ / ٤" ذيب ابن عساكر " واخلرب يف " بشار " تصحف يف املطبوع إىل ) ٥(
  .كما رواه ابن إسحاق؛ سينبه املصنف أن قوله يوم أحد وهم، وأن الصواب اخلندق ) ٦(
  .حصن حسان: فارع) ٧(

[ * ]  

)٢/٥٢١(  

  

  .فأقبل رجل من املشركني ليدخل عليهن؛ حسان 
  .عليك الرجل: فقالت صفية حلسان

  .فجنب، وأىب عليها
  .فتناولت السيف، فضربت به املشرك حىت قتلته

  .فضرب هلا بسهم؛ فأخرب بذلك 
  .لو كان ذاك يف، لكنت مع رسول اهللا: أنه قال: وزاد الفروي فيه

  .قم، فاطرحه على اليهود، وهم حتت احلصن: فقطعت رأسه، وقلت حلسان: قالت
  .واهللا ما ذاك يف: قال

  .فأخذت رأسه، فرميت به عليهم
  .قد علمنا واهللا إن هذا مل يكن ليترك أهله خلوفا، ليس معهم أحد: فقالوا

  ).١(فتفرقوا 
  .وهم" يوم أحد : " فقوله

قم فاسلبه، فإين امرأة وهو : فقالت حلسان:  بن عباد، عن أبيه، وفيهحدثنا حيىي: وروى حنوه ابن إسحاق
  .رجل
  ).٢(ما يل بسلبه يا بنت عبداملطلب من حاجة : فقال

  ).٣(وروى يونس بن بكري، عن هشام، عن أبيه، عن صفية، مثله 



  .تويف حسان سنة أربع ومخسني: قال ابن إسحاق
__________  

  . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال٤٧٨ / ٢: فر ذكره ابن أيب حامتأم عروة ال تعرف، وأبوها جع) ١(
  .٢٢٨ / ٢أخرجه ابن هشام ) ٢(

  .١٤٣ / ٤" وذيب ابن عساكر " ، ١٦٥، ١٦٤ / ٤" االغاين " وهو يف 
  . ورجاله ثقات٥١ / ٤أخرجه احلاكم ) ٣(

  .٤١ / ٨" ابن سعد "  من هذا الكتاب، و ١ ت ٢٧١لكنه مرسل، وانظر ص 
 * ][  

)٢/٥٢٢(  

  

  .تويف سنة أربعني: وأما اهليثم بن عدي، واملدائين فقاال
  .له وفادة على جبلة بن االيهم، وعلى معاوية: قلت

  .تويف زمن معاوية: قال ابن سعد
  

  ابن أيب كعب، عمرو بن القني بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب) ع * ( كعب بن مالك- ١٠٧
  . االحديابن سلمة االنصاري، اخلزرجي العقيب

  .شاعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه، وأحد الثالثة الذين خلفوا، فتاب اهللا عليهم
  .شهد العقبة، وله عدة أحاديث تبلغ الثالثني

  ).١(اتفقا على ثالثة منها، وانفرد البخاري حبديث، ومسلم حبديثني 
وجابر، وابن عباس، ؛ ، بنو كعب ] ومعبد [عبد اهللا، وعبيد اهللا، و عبدالرمحن، وحممد : روى عنه بنوه

  .وحفيده عبدالرمحن بن عبد اهللا؛ وآخرون ؛ وأبو أمامة، وعمر بن احلكم، وعمر بن كثري بن أفلح 
__________  

 ٧: ، التاريخ الكبري٢٠٢: ، تاريخ خليفة١٠٣: ، طبقات خليفة٣٨ / ٦ و ٤٥٤ / ٣: مسند أمحد* 
 / ١٦: ، االغاين١٦٠ / ٧: ، اجلرح والتعديل٣١٩ - ٣١٨ / ١: ، تاريخ الفسوي٢٢٠ - ٢١٩/ 

، تاريخ ١٣٢٣ / ٣: ، االستيعاب١٦١ - ١٦٠: ، االستبصار٤٤٠ / ٣: ، املستدرك٢٤٠ - ٢٢٦
 / ٢: ، تاريخ االسالم١١٤٧: ، ذيب الكمال٤٨٧ / ٤: ، أسد الغابة١ / ٢٨٦ / ١٤: ابن عساكر

، خالصة تذهيب ٣٠٤ / ٨: ، االصابة٤٤١ - ٤٤٠ / ٨: ، ذيب التهذيب٥٦ / ١: ، العرب٢٤٣
  .٥٦ / ١: ، شذرات الذهب٥٨١ / ١٣: ، كرت العمال٣٢١: الكمال



و ) ٢٧٦٩(و ) ١٥٥٨(، ومسلم ٩٣، ٨٦ / ٨ و ٥٣ / ٥ و ٤٥٩ / ١" البخاري " انظر ) ١(
  ).٢٠٣٢(و ) ١١٤٢(و ) ٧١٦(و ) ٢٨١٠(

[ * ]  

)٢/٥٢٣(  

  

  .أبا بشري: كانت كنيته يف اجلاهلية: وقيل
  .كان كعب من أهل الصفة: وقال ابن أيب حامت

  ).١(وذهب بصره يف خالفة معاوية 
  .وقد ذكره عروة يف السبعني الذين شهدوا العقبة

آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني طلحة بن عبيد : وروى صدقة بن سابق، عن ابن إسحاق، قال
  .اهللا، وكعب بن مالك

  .بل آخى بني كعب والزبري: وقيل
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بني الزبري وكعب : محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه

فأنزل ؛ كعب يوم أحد، فجاء به الزبري، يقوده، ولو مات يومئذ، لورثه الزبري ) ٢(بن مالك، فارتث 
  ).٣ ] (٧٥: االنفال) * [ وأولو االرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا: * (اهللا

ملا انكشفنا يوم أحد، كنت أول من عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبشرت به : وعن كعب
  .املؤمنني حيا سويا، وأنا يف الشعب

 فلبسها كعب، وقاتل يومئذ قتاال - وكانت صفراء -فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كعبا بالمته 
  ).٤(شديدا، حىت جرح سبعة عشر جرحا 

__________  
  .١٦١، ١٦٠ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .أن حيمل اجلريح من املعركة وهو ضعيف، قد أثخنته اجلراح: االرتثاث) ٢(
 من طريق ابن أيب حامت عن أبيه، عن أمحد بن أيب ٤٦٨ / ٣رجاله ثقات، وأورده ابن كثري بنحوه ) ٣(

وذكره ...عن أبيه، عن الزبري بن العوامبكر املصعيب، عن عبدالرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة، 
  . وزاد نسبته إىل ابن سعد واحلاكم وابن مردويه٢٠٧ / ٣" الدر املنثور " السيوطي يف 

  .٤٤١ / ٣، واملستدرك ٤٣ / ٢" سرية ابن هشام ) " ٤(
[ * ]  

)٢/٥٢٤(  



  

 و عبد اهللا بن حسان بن ثابت،: كان شعراء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن سريين
  .رواحة، وكعب بن مالك

  يا رسول اهللا، قد أنزل: أنه قال: قال عبدالرمحن بن كعب، عن أبيه
  .اهللا يف الشعراء ما أنزل

  ).١" (ترموم به نضح النبل ] لكأمنا [ والذي نفسي بيده ؛ إن ااهد، جماهد بسيفه ولسانه : " قال
  .فعلنا ونفعل، ويتهددهم: ب، يقولأما كعب، فكان يذكر احلر: قال ابن سريين

  .وأما حسان، فكان يذكر عيوم وأيامهم
  .وأما ابن رواحة، فكان يعريهم بالكفر

) ٢(قواطعهن دوسا أو ثقيفا * خنريها ولو نطقت لقالت : وقد أسلمت دوس فرقا من بيت قاله كعب
ما نسي ربك : "  بن مالكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لكعب: عن ابن املنكدر، عن جابر

  ". بيتا قلته - وما كان ربك نسيا -لك 
  :، فقال"أنشده يا أبا بكر : " ما هو ؟ قال: قال

__________  
 من طريق معمر، عن الزهري ٣٨٧ / ٦وعنه أمحد ) ٢٠٥٠٠" (املصنف " أخرجه عبد الرزاق يف ) ١(

  .عن عبدالرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه وهذا سند صحيح
الضمري يعود إىل السيوف " خنريها : " ، وقوله٣٠٥ / ٨" االصابة " ، و ٤٨٤ / ٤" أسد الغابة  " )٢(

نعطيها اخلرية، ولو نطقت، : وخيرب مث أمجمنا السيوفا أي* قضينا من امة كل ريب : يف البيت قبله وهو
  .الختارت أن حنارب دوسا أو ثقيفا

 قاهلا كعب حني فرغ النيب صلى اهللا ٤٨٠، ٤٧٩ / ٢" ة السري" ومها من قصيدة أوردها ابن هشام يف 
  .عليه وسلم من حنني، وأمجع املسري إىل الطائف

[ * ]  

)٢/٥٢٥(  

  

أن كعبا مات سنة : عن اهليثم، واملدائين) ١(وليغلنب مغالب الغالب * زعمت سخينة أن ستغلب را 
  .أربعني

  .أنه مات سنة مخسني: وروى الواقدي
  .أنه تويف سنة إحدى ومخسني: عدي أيضاوعن اهليثم بن 



  .، وشعره منه يف السرية)٢(وقصة توبة الثالثة يف الصحيح 
آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا ابن أيب الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: الواقدي

  ).٣(وسلم بني الزبري وبني كعب بن مالك 
حىت ؛ لو مات، فانقلع عن الدنيا، لورثته : احة بأحد، فقلتفلقد رأيت كعبا أصابته اجلر: قال الزبري

املواريث بعد [ فصارت  ] ٧٥: االنفال) * [ وأولو االرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا: * (نزلت
  ].تلك املواريث باملواخاة ) [ ٤) * (وأولوا االرحام* (حني نزلت ] لالرحام والقرابات، وانقطعت 

__________  
طعام من دقيق ومسن أو دقيق ومتر أغلظ من احلساء، وكانت قريش تكثر من أكلها، : خينةالس) ١(

، ونسبه البن مندة، ٥٨١ / ١٣" كرت العمال " واخلرب أورده صاحب " سخينة " فعريت ا حىت لقبوا 
  .وابن عساكر

ب ابن باب حديث كع: يف التوبة) ٢٧٦٩( يف املغازي، ومسلم ٩٣، ٨٦ / ٨انظر البخاري ) ٢(
  .مالك

، وأخرجه أيضا من طريق عبد اهللا بن منري، عن هشام بن عروة، عن بشري بن ١٠٢ / ٣بن سعد ) ٣(
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم آخى بني الزبري وبني كعب بن : عبدالرمحن بن كعب بن مالك، قال

  .مالك
 ابن سعد فيما ذكره ، واستدركناه من"حني " وكلمة " فصارت " يف االصل بياض بني كلمة ) ٤(

 من ٤٦٨ / ٣، وأخرج ابن أيب حامت فيما ذكره ابن كثري ٣٧٧ص " أسباب الرتول " السيوطي يف 
  = [ * ]طريق أبيه، عن أمحد بن أيب بكر املصعيب، عن عبدالرمحن بن أيب الزناد، عن هشام بن 

)٢/٥٢٦(  

  

  . وطلحةآخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني كعب: ويف رواية ابن إسحاق
وأيقن أن اهللا ليس بغافل * فكف يديه مث أغلق بابه : وقد أنشد كعب عليا قوله يف عثمان رضي اهللا عنهم

عداوة * عفا اهللا عن كل امرى مل يقاتل فكيف رأيت اهللا صب عليهم ال * وقال ملن يف داره ال تقاتلوا 
استأثر : ر النعام اجلوافل فقال عليووىل كإدبا* والبغضاء بعد التواصل وكيف رأيت اخلري أدبر عنهم 

  ).١(عثمان، فأساء االثره، وجزعتم أنتم، فأسأمت اجلزع 
مل أختلف عن رسول اهللا : مسعت كعبا يقول: الزهري، عن عبدالرمحن بن عبد اهللا بن كعب، عن أبيه

  .حىت كانت تبوك، إال بدرا؛ صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة 
  ، وقلما أراد رسول)٢(بيعيت ليلة العقبة وما أحب أين شهدا، وفاتتين 



__________  
أنزل اهللا عزوجل فينا خاصة معشر قريش : " عروة، عن أبيه، عن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه قال= 

وذلك أنا معشر قريش، ملا قدمنا ) * وأولوا االرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا* (واالنصار 
فواهللا يا بين لو : وفيه... لنا، فوجدنا االنصار نعم االخوان، فواخيناهم ووارثناهماملدينة، قدمنا وال أموال

مات يومئذ عن الدنيا، ما ورثه غريي، حىت أنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فينا معشر قريش واالنصار، فرجعنا 
  .وإسناده حسن" إىل مواريثنا 

يب القاسم البغوي، حدثنا عبداالعلى  من طريق أ٢ / ٢٨٨ / ١٤" تارخيه " وأخرج ابن عساكر يف 
النرسي، حدثنا محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى 
بني الزبري بن العوام وكعب بن مالك، فارتث كعب يوم أحد، فجاء به الزبري يقود راحلته بزماا، ولو 

) وأولو االرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا: * ( عزوجلمات كعب يومئذ، لورثه الزبري، فأنزل اهللا
  .٢٣٤، ٢٣٣ / ٦" االغاين " انظر ) ١* (
ولقد شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيعة العقبة حني تواثقنا على : يف البخاري ومسلم) ٢(

  .االسالم، وما أحب أن يل ا مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر يف الناس منها
][ *   

)٢/٥٢٧(  

  

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة إال ورى بغريها
إىل الظالل ) ١(فأراد يف غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبة وكنت أيسر ما كنت، وأنا يف ذلك أصغو 

  .فلم أزل كذلك، حىت خرج؛ وطيب الثمار 
  .أنطلق غدا، فأشتري جهازي، مث أحلق م: فقلت

  .أرجع غدا: ي، فرجعت، فقلتفانطلقت إىل السوق، فعسر عل
فلم أزل حىت التبس يب الذنب، وختليت، فجعلت أمشي يف أسواق املدينة، فيحزنين أين ال أرى إال 

  .عليه يف النفق أو ضعيفا) ٢(مغموصا 
  .وكان مجيع من ختلف عن رسول اهللا بضعة ومثانني رجال
خلفه : ؟ فقال رجل من قومي"  فعل كعب ما: " وملا بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم تبوك، ذكرين، وقال

  .يا نيب اهللا برداه والنظر يف عطفيه
  .واهللا ما نعلم إال خريا! بئس ما قلت : فقال معاذ
؟ " أمل تكن ابتعت ظهرك : " فلما رآين صلى اهللا عليه وسلم، تبسم تبسم املغضب، وقال: إىل أن قال



  .بلى: قلت
 يدي أحد غريك جلست، خلرجت من سخطه علي بعذر، لقد واهللا لو بني: ؟ قلت" فما خلفك : " قال

فإين أرجو فيه ؛ ولكن قد علمت يا نيب اهللا أين أخربك اليوم بقول جتد علي فيه، وهو حق ؛ أوتيت جدال 
  .عقىب اهللا

أما هذا فقد : " مين حني ختلفت عنك ؟ فقال) ٣(واهللا ما كنت قط أيسر وال أخف حاذا : إىل أن قال
  .فقمت" ىت يقضي اهللا فيك صدقكم، قم ح

__________  
  .أميل: أصغو) ١(
  .مطعونا عليه يف دينه، متهما بالنفاق: بالغني املعجمة، والصاد املهملة، أي) ٢(

  .إذا استحقرته: غمصت فالنا: مستحقرا، تقول: معناه: وقيل
  .احلال: احلاذ) ٢(

[ * ]  

)٢/٥٢٨(  

  

  ).١( وسلم الناس عن كالمنا أيها الثالثة وى رسول اهللا صلى اهللا عليه: إىل أن قال
فجعلت أخرج إىل السوق، فال يكلمين أحد، وتنكر لنا الناس، حىت ما هم بالذين نعرف، وتنكرت لنا 

  .احليطان واالرض
هل حرك : وكنت أطوف، وآيت املسجد، فأدخل، وآيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم عليه، فأقول

فبينا أنا ! ، فجعال يبكيان الليل والنهار ال يطلعان رؤوسهما )٢( صاحباي واستكان! شفتيه بالسالم 
فأتاين بصحيفة من ! من يدل على كعب ؟ فدلوه علي : أطوف يف السوق إذا بنصراين جاء بطعام، يقول

  .ملك غسان
ق بنا ولست بدار مضيعة وال هوان، فاحل؛ فإنه بلغين أن صاحبك قد جفاك وأقصاك : أما بعد: فإذا فيها
  .نواسك

  .فسجرت هلا التنور، وأحرقتها
  .أبشر يا كعب بن مالك): ٣(إذ مسعت نداء من ذروة سلع : إىل أن قال

  .فخررت ساجدا
  .مث جاء رجل على فرس يبشرين، فكان الصوت أسرع من فرسه، فأعطيته ثويب بشارة، ولبست غريمها

  .ونزلت توبتنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم ثلث الليل



  ".إذا حيطمكم الناس، ومينعونكم النوم : " يا نيب اهللا، أال نبشر كعبا ؟ قال: فقالت أم سلمة
فانطلقت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا هو جالس يف املسجد وحوله املسلمون، وهو يستنري : قال

  أبشر يا كعب خبري يوم أتى: كاستنارة القمر، فقال
__________  

 مبين على الضم يف حمل نصب على االختصاص، أي، متخصصني بذلك دون بقية :أيها الثالثة) ١(
  .الناس

  .ومها مرارة بن الربيع العمري، وهالل بن أمية الواقفي) ٢(
  .جبل باملدينة: سلع) ٣(

[ * ]  

)٢/٥٢٩(  

  

  .عليك
   ].١١٨: التوبة) * [ لقد تاب اهللا على النيب: * (مث تال عليهم

  .اآليات
   ].١٢٠: التوبة) * [ اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني: * (اوفينا نزلت أيض

  .يا نيب اهللا، إن من توبيت أال أحدث إال صدقا، وأن أخنلف من مايل كله صدقة: فقلت
  ".احلديث ...أمسك عليك بعض مالك، فهو خري لك: فقال

  .فقام إيل طلحة يهرول، حىت صافحين وهنأين: ويف لفظ
  .)١(فكان ال ينساها لطلحة 

  
ابن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن حشم بن عوف، االمري النبيل ) ع * ( جرير بن عبد اهللا- ١٠٨
  .اجلميل

  .من قحطان:  البجلي القسري، وقسر-أبو عبد اهللا :  وقيل-أبو عمرو 
  .من أعيان الصحابة
__________  

و ) ٢٧٥٧(متعددة انظر رقم  يف املغازي، وهو عند البخاري يف مواضع ٨٦ / ٨أخرجه البخاري ) ١(
و ) ٣٩٥١(و ) ٣٨٨٩(و ) ٣٥٥٦(و ) ٣٠٨٨(و ) ٢٩٥٠(و ) ٢٩٤٩(و ) ٢٩٤٨(و ) ٢٩٤٧(
) ٧٢٢٥(و ) ٦٦٩٠(و ) ٦٢٥٥(و ) ٤٦٧٨(و ) ٤٦٧٧(و ) ٤٦٧٦(و ) ٤٦٧٣(و ) ٤٤١٨(



 و ٣٨٧ / ٦باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، وأمحد : يف التوبة) ٢٧٦٩(وأخرجه مسلم 
  .٥٣١ / ٢ن هشام ، واب٣٩٠

: ، تاريخ خليفة١٣٨، ١١٦: ، طبقات خليفة٢٢ / ٦: ، طبقات ابن سعد٣٥٧ / ٤: مسند أمحد* 
 / ٢: ، اجلرح والتعديل٥٩٢، ٥٨٦، ٢٩٣، ٢٩٢: ، املعارف٢١١ / ٢: ، التاريخ الكبري٢١٨
  :، االستيعاب٤٦٤ / ٣: ، املستدرك٣٢٦ / ٢: ، معجم الطرباين الكبري٥٠٢

: ، تاريخ االسالم١٩١: ، ذيب الكمال٣٣٣ / ١: ، أسد الغابة٨٥ / ٩: االصول، جامع ٣٣٧ / ١
، خالصة تذهيب ٧٦ / ٢: ، االصابة٧٥ - ٧٣ / ٢: ، ذيب التهذيب٥٧ / ١: ، العرب٢٧٤ / ٢

  .٥٨ و ٥٧ / ١: ، شذرات الذهب٦١: الكمال
[ * ]  

)٢/٥٣٠(  

  

: وأوالده االربعة؛ ، ومهام ابن احلارث أنس، وقيس بن أيب حازم، وأبو وائل، والشعيب: حدث عنه
 وأيوب، وشهر بن حوشب، وزياد بن عالقة، وحفيده أبو - مل يدركه -املنذر، وعبيد اهللا، وإبراهيم 

  .ومجاعة؛ زرعة بن عمرو بن جرير، وأبو إسحاق السبيعي 
  .وبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم على النصح لكل مسلم

ملا دنوت من املدينة، : قال جرير: حدثنا يونس، عن املغرية بن شبل، قال: حدثنا إسحاق االزرق: أمحد
فإذا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أخنت راحليت، وحللت عيبيت، ولبست حليت، مث دخلت املسجد 

  .فرماين الناس باحلدق؛ خيطب 
؛ ك بأحسن الذكر نعم، ذكر: يا عيد اهللا، هل ذكر رسول اهللا من أمري شيئا ؟ قال: فقلت جلليسي

أال ؛ إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خري ذي مين : " بينما هو خيطب، إذ عرض له يف خطبته، فقال
  ".وإن على وجهه مسحة ملك 

  ).١(فحمدت اهللا : قال
  .كان بديع احلسن، كامل اجلمال: قلت

 رسول اهللا صلى اهللا عليه ما رآين: مسعت جرير بن عبد اهللا يقول: حدثنا إمساعيل، عن قيس: ابن عيينة
يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خري ذي مين، على وجهه : " وسلم إال تبسم يف وجهي، وقال

  ).٢" (مسحة ملك 
__________  

، وأخرجه أيضا ٣٦٤ / ٤" املسند " هو ابن أيب إسحاق السبيعي، وهو يف : إسناده قوي، ويونس) ١(



  )٢٤٨٣(يونس، وأخرجه الطرباين برقم  من طريق أيب قطن، عن ٣٦٠، ٣٥٩ / ٤
  .من طريق علي بن عبد العزيز، عن أيب نعيم، عن يونس

وأخرج القسم االول منه البخاري ) ٨٠٠(رقم " مسنده " إسناده صحيح، وأخرجه احلميدي يف ) ٢(
  = [ * ]من طريق بيان، عن قيس بن أيب حازم، عن جرير بن ) ٢٤٧٥(، ومسلم ٩٩ / ٧

)٢/٥٣١(  

  

  . بن مصعب، عن جمالد، عن الشعيبسوار
 على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ألقى له وسادة، - يعين جريرا -ملا دخل : عن عدي بن حامت، قال

  .فجلس على االرض
  .فأسلم" أشهد أنك ال تبغي علوا يف االرض وال فسادا : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).١" (ا أتاكم كرمي قوم، فأكرموه إذ: " مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
قدم جرير البجلي املدينة يف رمضان سنة عشر، : حدثنا عبداحلميد بن جعفر، عن أبيه، قال: الواقدي

  .ومعه من قومه مخسون ومئة
  ".يطلع عليكم من هذا الفج من خري ذي مين : " فقال رسول اهللا

  .فطلع جرير على راحلته، ومعه قومه
  ).٢(فأسلموا 

حدثنا حفص بن : - بصري ثقة -حدثنا يزيد بن نصر : حدثنا أبو بكر بن خلف: العباس السراجأبو 
كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، : غياث، عن معبد بن خالد بن أنس بن مالك، عن أبيه، عن جده

 اهللا عليه فرمى إليه رسول اهللا صلى؛ فأقبل جرير بن عبد اهللا، فضن الناس مبجالسهم، فلم يوسع له أحد 
  .دونكها يا أبا عمرو، فاجلس عليها: وقال؛ وسلم بربدة كانت معه حباه ا 

  .أكرمك اهللا يا رسول اهللا كما أكرمتين: فتلقاها بصدره وحنره، وقال
  فقال النيب

__________  
  .ما حجبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت، وما رآين إال ضحك: عبد اهللا قال= 

من طريق سفيان بن عيينة، عن إمساعيل بن أيب ) ٢٢٥٨(القسم االخري منه الطرباين وأخرج 
  .من طريق زائدة، عن إمساعيل بن أيب خالد) ٣٨٢١(وأخرجه الترمذي ..خالد

  :ليس بشئ، وقال البخاري:  قال ابن معني- وهو اهلمداين الكويف -سوار بن مصعب ) ١(
  .ليس بثقة: وك، وقال أبو داودمتر: منكر احلديث، وقال النسائي وغريه



وجمالد ليس بالقوي، لكن للحديث شواهد ضعيفة يرتقي ا إىل احلسن، منها عن ابن عمر عند ابن 
وابن عدي، وعن ) ٢٣٥٥(و ) ٢٢٦٦(وعن جرير عند البزار وابن خزمية والطرباين ) ٣٧١٢(ماجه 

ن جابر عند احلاكم، وعن ابن عباس عند أيب هريرة عند البزار، وعن معاد وأيب قتادة عند ابن عدي، وع
  .الطرباين

  .إسناده ضعيف لضعف الواقدي) ٢(
[ * ]  

)٢/٥٣٢(  

  

  ).١" (إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه : " صلى اهللا عليه وسلم
  .ورواه جعفر بن أمحد بن بسام، عن أيب صفوان املدين، عن حفص ذا

جلريري، عن ابن بريدة، عن حيىي بن معمر، عن وروى حنوه مسلم بن إبراهيم عن عون بن عمرو، عن ا
  .جرير

  .أنه رأى جريرا بال، مث توضأ، ومسح على خفيه: وروى إبراهيم النخعي، عن مهام
  .فسألته
  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعله: فقال

  ).٢(الن جريرا من آخر من أسلم ؛ فكان يعجبهم هذا : مث قال إبراهيم
أال ترحيين من ذي اخللصة : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له: ، عن جريرابن أيب خالد، عن قيس

  ". بيت خثعم -
  .الكعبة اليمانية: وكان يسمى

  .فخربناه، أو حرقناه حىت تركناه كاجلمل االجرب: قال
  .وبعث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يبشره، فربك على خيل أمحس ورجاهلا مخس مرات

  .رسول اهللا، إين رجل ال أثبت على اخليليا : وقلت: قال
اللهم، اجعله هاديا : "  وقال-فوضع يده يف صدري :  ويف لفظ حيىي القطان-فوضع يده على وجهي 

  ".مهديا 
  ).٣(فانطلقت يف مخسني ومئة فارس من أمحس : وفيه

  حدثنا سليمان بن إبراهيم بن جرير، عن أبان بن: أبو غسان النهدي
__________  

  .إسناده ضعيف جلهالة معبد بن خالد وأبيه) ١(



باب : يف الطهارة) ٢٧٢(باب الصالة يف اخلفاف، ومسلم :  يف الصالة٤١٥ / ١أخرجه البخاري ) ٢(
  ).٩٣(، والترمذي ٨١ / ١، والنسائي )١٥٤(املسح على اخلفني، وأبو داود 

 باب ذكر جرير ابن : يف املناقب٩٩ / ٧، والبخاري ٣٦٥ و ٣٦٢ و ٣٦٠ / ٤أخرجه أمحد ) ٣(
  .باب من فضائل جرير بن عبد اهللا: يف فضائل الصحابة) ٢٤٧٦(عبد اهللا البجلي، ومسلم 

[ * ]  

)٢/٥٣٣(  

  

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد اهللا البجلي، عن أيب بكر بن حفص، عن علي بن أيب طالب، قال
  ).١("  قاهلا ثالثا -جرير منا أهل البيت، ظهرا لبطن : " وسلم

  .هذا منكر
  .وصوابه من قول علي
حدثنا مالك بن مغول، عن أيب زرعة، عن جرير، : حدثنا خالد بن عمرو االموي: الزيادي، وغريه، قاال

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تأتيه وفود العرب، فيبعث إيل، فألبس حليت، مث أجئ، فيباهي : قال
إنك امرؤ قد حسن اهللا خلقك، : "  صلى اهللا عليه وسلمقال يل رسول اهللا: وروي عن جرير) ٢(يب 

  ".فحسن خلقك 
  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعجب من عقل جرير ومجاله: وعن عيسى بن يزيد

خذ : رآين عمر بن اخلطاب متجردا، فناداين: خالد بن عبد اهللا، عن بيان، عن قيس، عن جرير، قال
  .رداءك، خذ رداءك

ما أرى أحدا من الناس : ملا رآك متجردا، قال: ماله ؟ قالوا:  أقبلت إىل القوم، فقلتمث؛ فأخذت ردائي 
  ).٣(صور صورة هذا، إال ما ذكر من يوسف عليه السالم 

  عمر بن إمساعيل بن جمالد، عن أبيه، عن بيان، عن قيس، عن
  .خذ رداءك: أنه مشى يف إزار بني يدي عمر، فقال: جرير

  ما: وقال للقوم
__________  

وأبو بكر ابن حفص مل : ، وقال٣٧٣ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف )٢٢١١(أخرجه الطرباين ) ١(
  .يدرك عليا، وسليمان بن إبراهيم بن جرير مل أجد من وثقه، وبقية رجاله ثقات

إسناده ضعيف جدا أو باطل، فإن خالد بن عمرو االموي رماه ابن معني بالكذب، ونسبه غري ) ٢(
  . إىل الوضعواحد



  .منكر احلديث: وقال البخاري والساجي وأبو زرعة
  .متروك احلديث: وقال أبو حامت

  .، ونسبه إىل البغوي٧٧ / ٢" االصابة " رجاله ثقات، وذكره احلافظ يف ) ٣(
[ * ]  

)٢/٥٣٤(  

  

  ).١(رأيت رجال أحسن من هذا إال ما بلغنا من صورة يوسف 
  ).٢(جرير يوسف هذه االمة : أن عمر قال:  حدثين إبراهيم بن جرير:أبو عوانة، عن عبدامللك بن عمري

:  فقال عمر-أحدث :  يعين-كنت عند عمر، فتنفس رجل : مغرية، عن الشعيب، عن جرير، قال
  .عزمت على صاحب هذه، ملا قام، فتوضأ

  .اعزم علينا مجيعا: فقال جرير
  .عزمت علي وعليكم، ملا قمنا: فقال

  ).٣(فتوضانا، مث صلينا 
يرمحك اهللا، نعم :  فقال عمر- وزاد بعضهم - وله طرق -ورواه حيىي القطان، عن جمالد، عن الشعيب 

  .السيد كنت يف اجلاهلية، ونعم السيد كنت يف االسالم
  .كان على ميمنة سعد بن أيب وقاص يوم القادسية جرير بن عبد اهللا: جمالد، عن الشعيب
  ).٥(، وقدم رسوال من علي إىل معاوية )٤(مث سكن قرقيسياء سكن جرير الكوفة، : قال ابن عساكر
  حدثين عمران بن عبد: حدثين حممد بن حيىي: الزبري بن بكار

__________  
  .متروك": التقريب " عمر بن إمساعيل قال احلافظ يف ) ١(
  .رجاله ثقات) ٢(
  .١٤٣، ١٤٢ / ٢" االستيعاب " ذكره ابن عبد الرب يف ) ٣(
  .بلد على ر اخلابور، قرب رحبة مالك بن طوق، وعندها مصب اخلابور يف الفرات: قال ياقوت) ٤(
  .٧٧ / ٢" االصابة ) " ٥(

[ * ]  

)٢/٥٣٥(  

  



بعثين علي إىل معاوية يأمره باملبايعة، فخرجت ال أرى أحدا : بلغين أن جريرا قال: العزيز الزهري، قال
  ).١(ميص عثمان وهو معلق يف رمح فإذا هو خيطب، والناس يبكون حول ق؛ سبقين إليه 

مل يزل جرير معتزال لعلي ومعاوية باجلزيرة ونواحيها، حىت تويف : قال حممد بن عمر: قال ابن سعد
  ).٢(بالشراة يف والية الضحاك بن قيس على الكوفة 

 بعث علي :حدثين إبراهيم ابن جرير عن أبيه، قال: حدثنا أبان بن عبد اهللا البجلي: أبو نعيم، والفريايب
نعم ما رأيت من : أمري املؤمنني يقرئك السالم، ويقول:  فقاال-إيل ابن عباس، واالشعث وأنا بقرقيسياء 

  .مفارقتك معاوية، وإين أنزلك مبرتلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت أنزلكها
ال إله إال اهللا، فإذا : لواإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثين إىل اليمن أقاتلهم حىت يقو: فقال جرير

  .قالوا، حرمت دماؤهم وأمواهلم
  ).٣(ال إله إال اهللا : فال أقاتل من يقول
  .ذهبت عني جرير مدان، إذ وليها لعثمان: قال اهليثم بن عدي

  .تويف جرير سنة إحدى ومخسني: قال اهليثم، وخليفة، وحممد بن مثىن
  .مات سنة أربع ومخسني: وقال ابن الكليب

__________  
  .منكر احلديث: قال حيىي القطان والبخاري: عمران بن عبد العزيز) ١(
  .٢٢ / ٦ابن سعد ) ٢(
  .أبان بن عبد اهللا يف حفظه لني، وإبراهيم بن جرير مل يسمع من أبيه) ٣(

[ * ]  

)٢/٥٣٦(  

  

  .ومسند جرير حنو من مئة حديث، باملكرر
  .لبخاري حبديثني، ومسلم بستةاتفق له الشيخان على مثانية أحاديث وانفرد ا

  
  .السلمي املدين البدري العقيب) ٤م،  * ( أبو اليسر كعب بن عمرو االنصاري- ١٠٩

  . يوم بدر- رضي اهللا عنهما -الذي أسر العباس 
  .شهد العقبة، وله عشرون سنة

  .وهو الذي انتزع راية املشركني يوم بدر
  .ومناقبه كثرية



؛ وعبادة بن الوليد الصاميت، وموسى بن طلحة، وحنظلة بن قيس  ؛ صيفي، موىل أيب أيوب: حدث عنه
  .وغريهم

  .له أحاديث قليلة
  .ذا بطن) ١(كان دحداحا قصريا مدملكا : وقيل

  .وقد شهد صفني مع علي، وكان من بقايا البدريني
  ).٢(مات باملدينة يف سنة مخس ومخسني 

__________  
، ٢٢٣: ، تاريخ خليفة١٠٢: ، طبقات خليفة٥٨١ / ٣: ، طبقات ابن سعد٤٢٧ / ٣: مسند أمحد* 

  :، تاريخ الفسوي٣٢٧، ١٥٥: ، املعارف٢٢١ - ٢٢٠ / ٧: التاريخ الكبري
، ١٦٤ - ١٦٣: ، االستبصار٥٠٥ / ٣: ، املستدرك١٦٠ / ٧: ، اجلرح والتعديل٣١٩ / ١

 ذيب ،٤٨٤ / ٤: ، أسد الغابة٢ / ٢٧٧ / ١٤: ، تاريخ ابن عساكر١٣٢٢ / ٣: االستيعاب
، ذيب ٣١٦ / ٩: ، جممع الزوائد٦١ / ١: ، العرب٣٣٩ / ٢: ، تاريخ االسالم١١٤٦: الكمال

، شذرات ٣٢١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠١ / ٨: ، االصابة٤٣٨ - ٤٣٧ / ٨: التهذيب
  .٦١ / ١: الذهب

  .املفتول املعصوب: القصري السمني، واملدملك: الدحداح) ١(
  .٥٠٥ / ٣"  املستدرك "، و ٥٨١ / ٣ابن سعد ) ٢(

[ * ]  

)٢/٥٣٧(  

  

  .هو آخر من مات ممن شهد بدرا: وبعضهم يقول
  .فاهللا أعلم

  .، دون البخاري)١(خرج له مسلم 
  

  .من كرباء االنصار) ع * ( أبو أسيد الساعدي- ١١٠
  .شهد بدرا، واملشاهد

  ).٢(مالك بن ربيعة بن البدن : وامسه
  .له أحاديث

  .عمرهوقد ذهب بصره يف أواخر 



وعباس بن سهل بن سعد، و عبدامللك بن سعيد، وأنس بن ؛ املنذر، ومحزة، والزبري : حدث عنه بنوه
  .وطائفة؛ مالك، وأبو سلمة بن عبد الرمحن، ومواله علي بن عبيد الساعدي 

  .مات سنة أربعني
  .وهو قول ابن سعد، وخليفة

  . وهذا بعيد-تويف سنة ستني : وقال املدائين
  .مات سنة ثالثني:  وقال أبو حفص الفالس-سنة مخس وستني : ل أيب القاسم ابن مندةوأشذ منه قو

__________  
  ).٣٠٠٧(و ) ٣٠٠٦(انظر احلديث رقم ) ١(
  ،٥٥٨ - ٥٥٧ / ٣: ، طبقات ابن سعد٦٩٢: ، التاريخ البن معني٤٩٦ / ٣: مسند أمحد* 

، تاريخ ٥٨٨، ٢٧٢: ، املعارف٢٩٩ / ٧: ، التاريخ الكبري١٦٦: ، تاريخ خليفة٩٧: طبقات خليفة
، أسد ١٥٣١ / ٣: ، االستيعاب١٠٦: ، االستبصار٥١٥ / ٣: ، املستدرك٣٤٤ / ١: الفسوي

، ذيب ٤٦ / ١: ، العرب٨٥ / ٢: ، تاريخ االسالم١٢٩٨: ، ذيب الكمال٢٣ / ٥: الغابة
  .٣٦٧: ، خالصة تذهيب الكمال٤٧ / ٩: ، االصابة١٦ - ١٥ / ١٠: التهذيب

  .وبدن من ولد بكر بن وائل" التقريب " فتح الباء والدال كما ضبطه يف ب) ٢(
إما من ادرع القصرية، وذكر بعض أهل : اشتقاقه من شيئني: ٣٤٠ص " االشتقاق " قال ابن دريد يف 

  .بدرعك: أي) * فاليوم ننجيك ببدنك: * (التفسري يف قوله عزوجل
  .الوعل املسن: والبدن: قال

[ * ]  

)٢/٥٣٨(  

  

  ).١(وكانت مع أيب أسيد راية بين ساعدة يوم الفتح : ال ابن سعدق
وعن عباس بن سهل بن سعد، قال رأيت أبا أسيد، بعد أن ذهب بصرة، قصريا، دحداحا، أبيض الرأس 

  .واللحية، كثري الشعر
  ).٢(مات سنة ستني 

  ).٣( كأخي احللق رأيت أبا أسيد حيفي شاربه: وروى ابن عجالن، عن عبيد اهللا بن ايب رافع، قال
رأيت أبا هريرة، وأبا أسيد، وأبا قتادة، وابن عمر، : وقال ابن أيب ذئب، عن عثمان بن عبد اهللا، قال

  .ميرون بنا، وحنن يف الكتاب، فنجد منهم ريح العبري
  ).٤(وهو اخللوق يصفرون به حلاهم 



  ).٥(وقد كان أبو أسيد له خامت من ذهب 
  .فكأنه مل يبلغه التحرمي

  .إنه عاش مثانيا وسبعني سنة، رمحه اهللا: لوقي
  ).٦(وله عقب باملدينة، وبغداد 

  .مثانية وعشرون حديثا" مسند بقي " وقع له يف 
  .وشهد بدرا ابن عمه مالك بن مسعود بن البدن

__________  
  .٥٥٨ / ٣ابن سعد ) ١(
  .٥١٦ / ٣" املستدرك " ، و ٥٥٨ / ٣ابن سعد ) ٢(
  .٥٥٨ / ٣ابن سعد ) ٣(
هو ابن سراقة القرشي العدوي املدين، : ، وإسناده صحيح، وعثمان بن عبد اهللا٥٥٨ / ٣ابن سعد ) ٤(

  .أمه زينب بنت عمر بن اخلطاب، من رجال البخاري، وقد تصحف يف ابن سعد إىل عثمان بن عبيداهللا
 يدي أيب نزعنا من: أخرج ابن أيب شيبة من طريق محزة بن أيب أسيد: ٢٦٧ / ١٠" الفتح " يف ) ٥(

  .أسيد خامتا من ذهب
  .٥٥٨ / ٣ابن سعد ) ٦(

[ * ]  

)٢/٥٣٩(  

  

: أصيب أبو أسيد ببصره قبل قتل عثمان، فقال: محاد بن زيد، عن يزيد بن حازم، عن سليمان بن يسار
  ).١(احلمد هللا، الذي ملا أراد الفتنة يف عباده، كف بصري عنها 

  
  .العامري، املعمر) سخ، م،  * ( حويطب بن عبدالعزى القرشي- ١١١

  .من الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح
  ).٢(يروي عن عبد اهللا بن السعدي، عن عمر، حديث العمالة 

  .رواه عنه السائب بن يزيد الصحايب
  .وال نعلم حويطبا يروي سواه

__________  
ثنا علي بن  من طريق علي بن محشاد العدل، حد٥١٦، ٥١٥ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ١(



  .عبد العزيز، حدثنا عازم أبو النعمان، ذا االسناد
، ٢٢٣: ، تاريخ خليفة٢٧: ، طبقات خليفة١٤٠: ، التاريخ البن معني٤٥٤ / ٥: طبقات ابن سعد* 

: ، املستدرك٣١٤ / ٣: ، اجلرح والتعديل٣٤٢، ٣١٢، ٣١١: ، املعارف١٢٧ / ٣: التاريخ الكبري
  :، تاريخ ابن عساكر٣٩٩ / ١: ، االستيعاب٤٩٢ / ٣
، ذيب ٢٧٨ / ٢: ، تاريخ االسالم٣٤٩: ، ذيب الكمال٧٥ / ٢: ، أسد الغابة /١٩ / ٥

  .٩٩: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٤ / ٢: ، االصابة٦٧، ٦٦ / ٣: التهذيب
باب رزق احلاكم والعاملني عليها، من :  يف االحكام١٣٣ / ١٣" صحيحه " أخرجه البخاري يف ) ٢(

 اليمان، عن شعيب، عن الزهري، أخربين السائب بن يزيد بن أخت منر أن حويطب بن طريق أيب
أمل أحدث : عبدالعزى أخربه أن عبد اهللا بن السعدي أخربه أنه قدم على عمر يف خالفته، فقال له عمر

ىل ما تريد إ: بلى، فقال عمر: أنك تلي من أعمال الناس أعماال، فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقلت
  .إن يل أفراسا وأعبدا، وأنا خبري، وأريد أن تكون عماليت صدقة على املسلمني: ذلك ؟ فقلت

ال تفعل، فإين كنت أردت الذي أردت، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطيين : قال عمر
ل النيب صلى أعطه أفقر إليه مين، فقا: أعطه أفقر إليه مين، حىت أعطاين مرة ماال، فقلت: العطاء، فأقول
خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل، فخذ، : " اهللا عليه وسلم

  ".وإال فال تتبعه نفسك 
السائب وحويطب وابن : ومن لطائف هذا االسناد أن الزهري رواه عن أربعة من الصحابة يف نسق

  .السعدي وعمر
[ * ]  

)٢/٥٤٠(  

  

  .، وأحد من دفن عثمان ليال)١(م عمر بتجديد أنصاب حدود حرم اهللا وهو أحد الذين أمره
  .وقد باع من معاوية دارا له باملدينة بأربعني ألف دينار

  ).٢(فيما بلغنا 
  ).٣(وكان محيد االسالم 

  .عاش مئة وعشرين سنة
  .مات سنة أربع ومخسني

  .سنة اثنتني ومخسني: وقيل
  ).٤" (تاريخ ابن عساكر " وله ترمجة يف 



  .وسار إىل الشام جماهدا
  ).٥(هذا رجل ممنوع : رأيت املالئكة تقتل وتأسر، فقلت: وقد حضر بدرا، فقال

واستقرض مين النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني أربعني ألفا، وأعطاين من غنائم حنني مئة من االبل 
)٦.(  

  .رواه الواقدي
__________  

حد النفر الذين أمرهم عمر رضي اهللا عنه بتجديد أنصاب وهو أ: ٢٧٨ / ٢يف تاريخ االسالم ) ١(
  .احلرم

  . عن الزبري بن بكار١٨ / ٥" ذيب ابن عساكر " وذكره يف 
حدوده، وحد احلرم من طريق الغرب التنعيم ثالثة أميال، ومن طريق العراق تسعة : وأنصاب احلرم

  .ميالأميال، ومن طريق اليمن سبعة أميال، ومن طريق الطائف عشرون 
  .٣٠٥ / ٢" االصابة " ، و ٤٩٣ / ٣" املستدرك ) " ٢(
  . من قول الشافعي٢٠ / ٥" ذيب ابن عساكر " ذكره يف ) ٣(
  .١٩٠: يف الد اخلامس) ٤(
 من طريق ٤٩٢ / ٣" املستدرك " مكلوء وحمفوظ يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم، واخلرب يف : أي) ٥(

  .الواقدي
  . عن الواقدي٤٩٣/  ٣" املستدرك ) " ٦(

وكان حويطب من املؤلفة قلوم الذين أعطاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني ليتألفم، 
  .ويتألف قومهم

[ * ]  

)٢/٥٤١(  

  

  .شيخ بين خمزوم) د * ( سعيد بن يربوع القرشي- ١١٢
  .من مسلمة الفتح

  .عاش أيضا مئة وعشرين سنة
  .ابتوكذلك حكيم بن حزام، وحسان بن ث
  .، رواه عنه ابنه عبدالرمحن)١(عند سعيد حديث، أخرجه أبو داود 

  ).٢(وقد تألفه النيب صلى اهللا عليه وسلم خبمسني بعريا من غنائم حنني 



  .وكان ممن جيدد أنصاب احلرم
  .أضر بأخرة

  .وتويف سنة أربع ومخسني
  

  .ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب *  خمرمة بن نوفل- ١١٣
  و املسور القرشي الزهريأب

__________  
، معجم ٣١٣: ، املعارف٢٢٣: ، تاريخ خليفة٢٧٨، ٢١: ، طبقات خليفة٢٠٩: التاريخ البن معني* 

، ٦٢٧ / ٢: ، االستيعاب٤٩٠ / ٣: ، املستدرك٧٢ / ٤: ، اجلرح والتعديل٧٩ / ٦: الطرباين الكبري
 / ٢: ، تاريخ االسالم٥١١: ب الكمال، ذي٤٠١ / ٢: ، أسد الغابة٢ / ١٨٢ / ٧: ابن عساكر

، خالصة تذهيب ٢٠٠ / ٤: ، االصابة٦٠ ٦١ / ٤: ، ذيب التهذيب٥٩ / ١: ، العرب٢٨٩
  .٦٠ / ١: ، شذرات الذهب١٤٤: الكمال

باب قتل االسري، وال يعرض عليه االسالم، من طريق حممد ابن العالء، : يف اجلهاد) ٢٦٨٤(برقم ) ١(
ربنا عمر بن عثمان بن عبدالرمحن بن سعيد بن يربوع املخزومي، حدثين جدي، حدثنا زيد بن حبان، أخ

" أربعة ال أؤمنهم يف حل وال حرم : " عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم فتح مكة
  .وقينتني كانتا ملقيس، فقتلت إحدامها، وأفلتت االخرى، فأسلمت: فسماهم، قال

  .١٥٣ / ٢ابن سعد ) ٢(
، ١٥ / ٨: ، التاريخ الكبري٢٢٣: ، تاريخ خليفة١٥: ، طبقات خليفة٥٥٤:  التاريخ البن معني* *

  : = [ * ]، املستدرك٣٦٢ / ٨: ، اجلرح والتعديل٤٣٠، ٣٢٩، ٣١٣: املعارف

)٢/٥٤٢(  

  

  .الصحايب، من الطلقاء، وكان كبري بين زهرة
  .عني أوقيةباعها بأرب) ١(كساه النيب صلى اهللا عليه وسلم حلة فاخرة 

  .وكان من املؤلفة قلوم
جاء خمرمة بن نوفل، فلما مسع النيب صلى اهللا : أبو عامر اخلزاز، عن أيب يزيد املدين، عن عائشة، قالت

  ".بئس أخو العشرية : " عليه وسلم به، قال
  .فلما دخل، بش به

" شر الناس من يتقى شره أعهدتين فحاشا، إن ] يا عائشة : " [ فلما خرج، كلمته يف ذلك فقال: قالت



)٢.(  
  .فمات يف سنة أربع ومخسني؛ بقي خمرمة إىل بعد اخلمسني 

  .وله مئة عام ومخسة عشر عاما
__________  

، ١٢٥ / ٥: ، أسد الغابة١٥٥ / ١٦: ، تاريخ ابن عساكر١٣٨٠ / ٣: ، االستيعاب٤٨٩ / ٣= 
  .٦٠ / ١:  شذرات الذهب،١٤٦ / ٩: ، االصابة٦٠ / ١: ، العرب٣١٦ / ٢: تاريخ االسالم

:  يف اللباس٢٢٩ / ١٠باب كيف يقبض العبد واملتاع، و :  يف اهلبة١٦٤ / ٥أخرجه البخاري ) ١(
، )٤٠٢٨(باب إعطاء من سأل بفحش غلظة، وأبو داود : يف الزكاة) ١٠٥٨(باب القباء، ومسلم 

  .٣٢٨ / ٤، وأمحد ٢٠٥ / ٨، والنسائي )٢٨١٨(والترمذي 
  .صاحل بن رستم، وهو كثري اخلطأ، مع أنه من رجال مسلم: امسه: زازأبو عامر اخل) ٢(

حدثنا أبو عامر اخلزاز، وأورده احلافظ : ، من طريق النضر بن مشيل١٢٦ / ٥" أسد الغابة " وذكره يف 
  ".تارخيه " ، وإىل اخلطيب يف "املبهمات " ، ونسبه إىل عبد الغين بن سعيد يف ٣٧٩ / ١٠" التفح " يف 

، ٣٧٨ / ١٠والبخاري " املوطأ "  دون تسمية من قدم عليه صلى اهللا عليه وسلم مالك يف وأخرجه
يف الرب ) ٢٥٩١(باب مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم فاحشا وال متفاحشا، ومسلم :  يف االدب٣٧٩

، ٣٨ / ٦، وأمحد )١٩٩٦(، والترمذي )٤٧٩١(باب مداراة من يتقى فحشه، وأبو داود : والصلة
وقد قال غري واحد من أهل .. من طريق حممد بن املنكدر، عن عروة، عن عائشة أن رجال استأذنكلهم
  .إنه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري: العلم

االمحق املطاع رجا النيب صلى اهللا عليه وسلم بإقباله عليه وتألفه ليسلم قومه، النه : وكان يقال له
  . بن نوفل، واستدلوا بالرواية اليت ذكرها املؤلفإنه خمرمة: رئيسهم، وقال بعضهم

[ * ]  

)٢/٥٤٣(  

  

  .وكان والده نوفل ابن عم آمنة وهب بن عبد مناف الزهرية، والدة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فلهذا أكرمه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبش به، وخلع عليه حلة مثمنة

  .، ومن أشراف قريش وعلمائهموكان ولده املسور بن خمرمة من صغار الصحابة
  

  .من مزينة *  أبو الغادية الصحايب- ١١٤
  .من جهينة: وقيل



  .من وجوه العرب، وفرسان أهل الشام
  .شهد احلديبية: يقال

  .وله أحاديث مسنده
  ).١" (املسند " وروى له االمام أمحد يف 

  .والقاسم أبو عبد الرمحنابنه سعد، وكلثوم بن جرب، وحيان بن حجر، وخالد بن معدان، : حدث عنه
  .له صحبة: قال البخاري، وغريه

مسعت عمارا يشتم عثمان، فتوعدته : روى محاد بن سلمة، عن كلثوم بن جرب، عن أيب غادية، قال
  .بالقتل، فرأيته يوم صفني حيمل على الناس، فطعنته فقتلته

قاتل عمار وسالبه يف : " ولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق: وأخرب عمرو بن العاص، فقال
  .إسناده فيه انقطاع) ٢" (النار 

__________  
: ، املعارف١٢٠: ، طبقات خليفة٧١٩: ، التاريخ البن معني٦٨ / ٥ و ٧٦ / ٤: مسند أمحد* 

 / ١١: ، االصابة٢٥٤ / ٢: ، تاريخ االسالم٢٣٧ / ٦: ، أسد الغابة١٧٢٥ / ٤: ، االستيعاب٢٥٧
  .٦١٧ / ١٣: ، كرت العمال٢٨٩

  .٦٨ / ٥، و ٧٦ / ٤" املسند " انظر ) ١(
  .١٩٨ و ٧٦ / ٤" املسند " وانظر ) ٢(

[ * ]  

)٢/٥٤٤(  

  

  .أما إذ فعلوها، فافعلوا: رمى العدو الناس بالنفط، فقال معاوية: قال عثمان بن أيب العاتكة
  .فكانوا يترامون ا

  فتهيا رومي لرمي سفينة أيب
  ).١(الغادية يف طنجري 

  .بو الغادية بسهم، فقتلهفرماه أ
  .وخر الطنحري يف سفينتهم، فاحترقت بأهلها

  .كانوا ثالث مئة
  .رمية سهم أيب الغادية قتلت ثالث مئة نفس: فكان يقال

  .مل أجد اليب الغادية وفاة



  
  .ابن رحضة بن املؤمل *  صفوان بن املعطل- ١١٥

  .كأبو عمرو السلمي، مث الذكواين، املذكور بالرباءة من االف
  ".ما علمت إال خريا : " ويف قصة االفك، قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم

وكان يسري يف ساقة اجليش، فمر، فرأى سواد إنسان، فقرب، فإذا هو بأم املؤمنني عائشة، قد ذهبت 
حلاجتها، فانقطع هلا عقد، فردت تفتش عليه، ومحل الناس، فحملوا هودجها يظنوا فيه، وكانت 

  هلا اثنا عشر عاما، وساروا، فردت إىل املرتلة، فلم تلق أحدا، فقعدت،صغرية، 
__________  

  .باتيل: قدر حناسي معرب، وفارسيته: الطنجري) ١(
 ٤: ، التاريخ الكبري٢٢٦: ، تاريخ خليفة٣٨١، ١٨١، ٥١: ، طبقات خليفه٣١٢ / ٥: مسند أمحد* 
، ٦٣، ٦١ / ٨، معجم الطرباين ٤٢٠  /٤، اجلرح والتعديل ٣٠٩ / ١: ، تاريخ الفسوي٣٠٥/ 

، ٣٠ / ٣: ، أسد الغابة١ / ١٧٤ / ٨: ، ابن عساكر٧٢٥ / ٢: ، االستيعاب٥١٨ / ٣: املستدرك
، كرت ١٥٢ / ٥: ، االصابة٣٦٣ / ٩: ، جممع الزوائد٢٣ / ١: ، العرب٢٧ / ٢: تاريخ االسالم

  .٤٤٠ / ٦: ، ذيب ابن عساكر٤٣٦ / ١٣: العمال
   ] [ *٣٥ / ٢سري 

)٢/٥٤٥(  

  

  .سوف يفقدونين: وقالت
  فلما جاء صفوان، رآها، وكان يراها قبل

  .احلجاب، وكان احلجاب قد نزل من حنو سنة
  .مل ينطق بغريها! إنا هللا وإنا إليه راجعون : فقال

وأناخ بعريه، وركبها، وسار يقود ا، حىت حلق الناس نازلني يف املضحي، فتكلم أهل االفك، وجهلوا، 
  ).١(أنزل اهللا اآليات يف براءا حىت 

  .وهللا احلمد
  ).٢(إن كشفت كنف أنثى قط : وقال صفوان

  .وقد روي له حديثان
  .سعيد بن املسيب، وأبو بكر بن عبدالرمحن، وسعيد املقربي، وسالم أبو عيسى: حدث عنه

  .وروايتهم عنه مرسلة، مل يلحقوه فيما أرى، إن كان مات سنة تسع عشرة



  ).٣(أسلم صفوان بن املعطل قبل املريسيع : قال ابن سعد
يف آخر خالفة معاوية، ) ٤(مات بسميساط : وكان على ساقة النيب صلى اهللا عليه وسلم، إىل أن قال

  .حدثين بذلك حممد بن عمر
  .مات بناحية مسيساط من اجلزيرة، وقربه هناك: وقال خليفة

__________  
  .يف ترمجة السيدة عائشة) ٥(ت ) ١٥٩(حديث االفك تقدم خترجيه يف الصفحة ) ١(
" وانظر ) ٥٧) (٢٧٧٠(، ومسلم ٣٨٥ / ٨ و ٣٣٥ / ٧واخلرب يف البخاري " ما " مبعىن " إن ) " ٢(

  .١٥٣ / ٥" االصابة 
ماء لبين خزاعة بينه وبني الفرع موضع من ناحية املدينة مسرية يوم، كانت به غزوة بني : املريسيع) ٣(

  .وسلم وبني بين املصطلق سنة مخس، وتسمى غزوة بين املصطلقالنيب صلى اهللا عليه 
  .٢١٣ / ٢" سرية ابن هشام " انظر 

  .هي مدينة على شاطئ الفرات يف غربيه يف طرف بالد الروم) ٤(
[ * ]  

)٢/٥٤٦(  

  

  أخربنا: حدثنا عبد اهللا بن جعفر املديين: القواريري، وعلي بن حجر
ل، عن أيب بكر بن عبدالرمحن، عن صفوان بن املعطل السلمي، حممد بن يوسف، عن عبد اهللا بن الفض

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فرمقت صالته ليلة، فصلى العشاء اآلخرة، مث : قال
نام، فلما كان نصف الليل، استنبه، فتال العشر من آخر آل عمران، مث نام، مث قام، مث تسوك، مث توضأ، 

مث انصرف، فنام، مث استيقظ، فتال ؛ أقيامه أم ركوعه أم سجودة كان أطول :  أدريوصلى ركعتني، فال
  .ذلك العشر، مث تسوك، وتوضأ، وصلى ركعتني

  ).١(حىت صلى إحدى عشرة ركعة ؛ فلم يزل يفعل كما فعل أول مرة : قال
 من الروم على رجل) ٢(أن صفوان بن املعطل محل بداريا ": تاريخ دمشق " وبإسناد غري متصل يف 

ولقد شهدت اخليل : عليه حلية االعاجم، فطعنه، فصرعه، فصاحت امرأته، وأقبلت حنوه، فقال صفوان
يا ابن املعطل ما تريد مبا * ما بني داريا دمشق إىل نوى فطعنت ذا حلي فصاحت عرسه * يسطع نقعها 

إين كذلك *  حلية فشهرا بالدير منعفر املضاحك بالثرى وإذا عليه* أرى فأجبتها اين سأترك بعلها 
  )٣(مولع بذوي احللى 
__________  



، والطرباين ٣١٢ ٥" املسند " إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن جعفر املديين والدعلي، وهو يف ) ١(
  .من قرى دمشق جنوب غربيها تبعد عنها أربعة أميال تقريبا: داريا) ٢) (٧٣٤٣(
  .١٥٤، ١٥٣ / ٥" االصابة " و ، ٤٤١، ٤٤٠ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ٣(

[ * ]  

)٢/٥٤٧(  

  

  ويف مسند اهليثم بن كليب، من طريق عامر بن صاحل بن رستم عن أبيه
شكي صفوان بن املعطل إىل رسول اهللا، : عن احلسن عن سعد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وكان يقول هذا الشعر: قال
  ).١" (ان طيب القلب دعوا صفوان، فإنه خبيث اللس: " فقال

أطعمين من ذلك : وكنا يف مسري لنا، ومعنا متر، فجاءين صفوان ابن املعطل، فقال: وفيه، عن سعد، قال
  .التمر
أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا نزلوا، : إمنا هو متر قليل، ولست آمن أن يدعو به أظنه: قلت

  .فأكلوا، أكلت معهم
  .هدأطعمين، فقد أصابين اجل: قال

  .فلم يزل يب حىت أخذ السيف، فعقر الراحلة
  ".فليذهب : قولوا لصفوان: فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

أين : فلما نزلوا، مل يبت تلك الليلة، يطوف يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، حىت أتى عليا، فقال
: إن هذا مل يدعنا نبيت هذه الليلة، قال: لفدخل علي على رسول اهللا، فقا! أذهب ؟ أذهب إىل الكفر 

  ).٢" (قولوا لصفوان، فليلحق : " أين يذهب ؟ إىل الكفر ؟ قال
روى حنوه القواريري، عن سليم بن أخضر، عن ابن عون، عن احلسن، عن صاحب زاد النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم، حنوه
  :فك محد اهللا، مث قالأن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قصة اال: عروة، عن عائشة

__________  
 / ٩" امع " عامر بن صاحل بن رستم سيئ احلفظ، واحلسن مدلس، وقد عنعن، وذكره يف ) ١(

  .٤٤٢، ٤٤١ / ٦" ذيب ابن عساكر " ، ونسبه للطرباين، وهو يف ٣٦٤
  .، ونسبه للهيثم بن كليب الشاشي وابن عساكر٤٣٦ / ١٣" كرت العمال " ذكره يف ) ٢(

 ][ *  



)٢/٥٤٨(  

  

  أشريوا علي يف أناس أبنوا أهلي، وامي اهللا إن علمت على أهلي: أما بعد" 
  ).١" (من سوء قط، وأبنوهم مبن واهللا إن علمت عليه سوءا قط 

ضرب حسان بن : أخربنا يونس، عن الزهري، عن ابن املسيب، عن صفوان ابن املعطل، قال: ابن يونس
  .فأتى حسان النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاستعداه عليهثابت بالسيف يف هجاء هجاه به، 

  ".إنك قلت قوال سيئا : " فلم يقده منه، وعقل له جرحه، وقال
  .رواه معمر، فلم يذكر ابن املسيب

) ٢(أمسى اجلالبيب قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد : الذي قاله حسان: قلت
قف له ليلة، حىت مر حسان، فيضربه بالسيف ضربة كشط جلدة وو! يعرض يب : فغضب صفوان، وقال

  .رأسه
فأعطاه صلى اهللا عليه وسلم سريين أخت ؛ فكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم حسان، ورفق به، حىت عفا 

  .مارية لعفوه، فولدت له ابنه عبد الرمحن
  .أن صفوان شكته زوجته أنه ينام حىت تطلع الشمس: وقد روي

  فسأله
__________  

  .اموا وعابوا: أبنوا، أي: ، وقوله٥ ت ١٥٩تقدم خترجيه ص ) ١(
وحيدا، تشبيها له ببيضه : حسان، والفريعة أمه، وبيضة البلد، أي: السفلة، وابن الفريعة: اجلالبيب) ٢(

  .النعامة اليت تتركها يف الفالة، فال حتضنها وتبقى تريكة
[ * ]  

)٢/٥٤٩(  

  

  .عن ذلكالنيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ).١(إنا أهل بيت معروفون بذلك : فقال

: فهذا بعيد من حال صفوان أن يكون كذلك، وقد جعله النيب صلى اهللا عليه وسلم على ساقة اجليش
  .فلعله آخر بامسه

  .مات صفوان بن املعطل سنة ستني بسميساط: قال الواقدي
  .مات باجلزيرة: وقال خليفة



  .يه وسلموكان على ساقة النيب صلى اهللا عل
  .وكان شاعرا

  .وكان أحد االمراء يومئذ: قتل يف غزوة أرمينية سنة تسع عشرة، قال: وقال ابن إسحاق
  .فهذا تباين كثري يف تاريخ موته، فالظاهر أما اثنان: قلت

  .واهللا أعلم
  

  .الكليب القضاعي: ابن خليفة بن فروة بن فضالة) د * ( دحية الكليب- ١١٦
   عليه وسلم،صاحب النيب صلى اهللا

__________  
 من ٨٠ / ٣باب املرأة تصوم بغري إذن زوجها، وأمحد : يف الصوم) ٢٤٥٩(أخرجه أبو داود ) ١(

جاءت : طريق عثمان بن أيب شيبة، حدثنا جرير، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب سعيد اخلدري قال
يا رسول اهللا إن زوجي : ه فقالتامرأة صفوان بن املعطل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن عند

صفوان بن املعطل يضربين إذا صليت ويفطرين إذا صمت وال يصلي صالة الفجر حىت تطلع الشمس، 
يا رسول اهللا أما قوهلا يضربين إذا صليت فإا تقرأ : فسأله عما قالت، فقال: وصفوان عنده، قال: قال

وأما قوهلا يفطرين فإا تصوم، " حدة لكفت الناس لو كانت سورة وا" فقال : بسورتني فقد يتها، قال
ال تصومن امرأة إال : " يومئذ: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأنا رجل شاب فال أصرب، قال

إين ال أصلي حىت تطلع الشمس فانا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، ال : وأما قوهلا: ، قال"بإذن زوجها 
  ".فإذا استيقظت فصل : " قالنكاد نستيقظ حىت تطلع الشمس، 

  .وإسناده صحيح: ١٥٣ / ٥" االصابة " ورجاله ثقات، وقال احلافظ يف 
  = [ * ]، التاريخ ٧٩: ، تاريخ خليفة٢٩٤ / ٤: ، طبقات ابن سعد٣١١ / ٤: مسند أمحد* 

)٢/٥٥٠(  

  

  .ورسوله بكتابه إىل عظيم بصرى ليوصله إىل هرقل
  .روى أحاديث

، وحممد بن كعب القرظي، وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد، وعامر )١(يد الكليب منصور بن سع: حدث عنه
  .الشعيب، وخالد بن يزيد بن معاوية

  ).٣(، وسكن املزة )٢(وقد شهد الريموك، وكان على كردوس 
يا رسول : قلت: حدثنا عمر من آل حذيفة عن الشعيب، عن دحية الكليب: حدثنا حممد بن عبيد: أمحد



" إمنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون : " ل لك محارا على فرس، فينتج لك بغلة تركبها ؟ قالاهللا، أال أمح
)٤.(  

  .أن حذيفة قال ذلك: رواه عيسى بن يونس، عن عمر، عن الشعيب مرسال
  .أسلم دحية قبل بدر ومل يشهدها: قال ابن سعد

  .وكان يشبه جبربيل
  .بقي إىل زمن معاوية
__________  

 ٢: ، االستيعاب٢٦٥ / ٤: ، معجم الطرباين الكبري٤٣٩ / ٣: ، اجلرح والتعديل٢٥٤ / ٣: الكبري= 
: ، تاريخ االسالم٣٩٦: ، ذيب الكمال١٥٨ / ٢: ، أسد الغابة٢ / ٢٤ / ٦: ، ابن عساكر٤٦١/ 
، ١٩١ / ٣: ، االصابة٢٠٦ ٢٠٧ / ٣: ، ذيب التهذيب٣٧٨ / ٩: ، جممع الزوائد٢٢٢ / ٢

  .٢٢١ / ٥: ، ذيب ابن عساكر١١٢ :خالصة تذهيب الكمال
  ".منصور بن " سقط من املطبوع ) ١(
  .الكتيبة: الكردوس) ٢(
  .قرية من قرى دمشق تقع يف اجلنوب الغريب منها: املزة) ٣(
  .٢٢١ / ٥" ذيب ابن عساكر " ، و ٣١١/ ؟ " املسند " هو يف ) ٤(

[ * ]  

)٢/٥٥١(  

  

  .ذريته بالبقاع: وقال دحيم
  .وهو العظيم البطن) ١(اخلرج " كوال يف أجداده وقيد ابن ما

قدمت من الشام، فأهديت : اهليثم بن عدي، عن الكليب، عن حممد بن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن دحية
  ).٢(احلديث ..إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فاكهة يابسة من فستق، ولوز، وكعك

  .إسناده واه
  .أهديت لرسول اهللا جبة صوف وخفني: ة الكليب، قالوعن جابر اجلعفي، عن الشعيب، عن دحي

  ).٣(فلبسهما حىت خترقا 
  .جابر واه

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معي : وعن سلمة بن كهيل، عن عبد اهللا بن شداد، عن دحية، قال
  .أنا رسول رسول اهللا، ففزعوا لذلك: فقمت بالباب، فقلت؛ بكتاب إىل قيصر 



  .فأدخلت، وأعطيته الكتابفدخل عليه اآلذن، 
  ".من حممد رسول اهللا، إىل قيصر صاحب الروم " 

  .ال تقرأ كتابه اليوم! مل مل يكتب ويبدأ بك : فإذا ابن أخ له، أمحر أزرق، قد خنر، مث قال
  .اخرجوا: فقال هلم

  فدعا االسقف وكانوا يصدرون عن رأيه فلما قرئ عليه الكتاب،
__________  

  .وإمنا مسي اخلرج لعظم حلمه: ، وفيه١٤٣، ١٤٢ / ٣" االكمال ) " ١(
  .٢٢٢ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
وفيه عنبسة بن سعيد راويه ) ٤٢٠٠" (معجم الطرباين " ، وهو يف ٢٢٢ / ٥ذيب ابن عساكر ) " ٣(

  .عن جابر اجلعفي ال يعرف، وجابر واه
[ * ]  

)٢/٥٥٢(  

  

  .عيسى وموسىهو واهللا رسول اهللا الذي بشرنا به : قال
  .أرى أن نتبعه: فأي شئ ترى ؟ قال: قال

  وأنا أعلم ما تقول، ولكن ال: قال قيصر
  ).١(أستطيع أن أتبعه، يذهب ملكي، ويقتلين الروم 

  .رواه اثنان، عن حيىي بن سلمة، عن أبيه
  .عبد اهللا بن أيب حيىي، عن جماهد

  ).٢(بعث رسول اهللا دحية سرية وحده : قال
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : ن، عن أبيه، عن أيب عثمان النهدي، قالت أم سلمةمعتمر بن سليما

دحية الكليب، فلم أعلم أنه جربيل حىت : ؟ فقلت" يا أم سلمة، من هذا : " حيدث رجال، فلما قام، قال
  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث أصحابه ما كان بيننا

  ).٣(أسامة : ذا ؟ قالمن حدثك : فقلت اليب عثمان
يأتيين جربيل يف صورة : أنه النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول: عفري بن معدان، عن قتادة، عن أنس

  ).٤(دحية، وكان دحية مجيال 
__________  

" ، ويف سنده حيىي بن سلمة بن كهيل وهو متروك كما يف ٢٢٢ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ١(



 وأعله بيحىي ٣٠٦ / ٥" امع " ، وذكره يف )٤١٩٨(برقم " م الطرباين معج" وهو يف " التقريب 
  .احلماين راويه عن حيىي بن سلمة فقصر

 من طريق وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أيب جنيح، عن ٢٥١، ٢٥٠ / ٤وأخرجه ابن سعد ) ٢(
  .جماهد

  .٢٢٣ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ٣(
" رواه الطرباين يف : ، وقال٣٧٨ / ٩" امع " ه اهليثمي يف عفري بن معدان ضعيف، وأورد) ٤(

 / ٢، وفيه عفري بن معدان وهو ضعيف، ورواية حيىي بن يعمر عن ابن عمر أخرجها أمحد "االوسط 
 من طريق عفان، عن محاد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن حيىي ابن يعمر، عن ابن عمر ١٠٧

  . عن النسائي، وصحح إسناده١٩١ / ٣" االصابة "  وهذا سند صحيح، وأورده احلافظ يف
[ * ]  

)٢/٥٥٣(  

  

  .روى حنوه حيىي بن يعمر، عن ابن عمر
أمجل الناس جرير بن عبد اهللا البجلي ؟ : قال عبد اهللا بن صاحل العجلي، قال رجل لعوانة بن احلكم

  ).١(بال أمجل الناس من نزل جربيل على صورته يعين دحية : فقال
  ).٢(أن دحية أسلم زمن أيب بكر : يث منكرويروى حد

  .قال أبو حممد بن قتيبة يف حديث ابن عباس
  ).٣(كان دحية إذا قدم، مل تبق معصر إال خرجت تنظر إليه 

  .مراهق، أي راهق االحتالم: اليت دنا حيضها، كما قيل للغالم: املعصر
عروف، فلذا كان جربيل رمبا نزل يف وال ريب أن دحية كان أمجل الصحابة املوجودين باملدينة، وهو م

  .صورته
  .فأما جرير، فإمنا وفد إىل املدينة قبل موت النيب صلى اهللا عليه وسلم بقليل

  .، وقدم املدينة بعد الفتح)٤(الفضل بن عباس : ومن املوصوفني باحلسن
__________  

ويؤخذ من متثل جربيل عليه " تارخيه " ، ونسبه للعجلي يف ١٩١ / ٣" االصابة " ذكره احلافظ يف ) ١(
السالم بصورة دحية للنيب صلى اهللا عليه وسلم مشروعية مراعاة حسن الوجه يف الربيد والرسول، 

: من طريق قتادة، عن عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه، قال) ١٩٨٥" (مسنده " ويؤيده ما رواه البزاز يف 
ورجاله " بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن االسم إذا أبردمت إيل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



قال رسول اهللا صلى : يتقوى به من حديث أيب هريرة قال) ١٩٨٦(ثقات، وله شاهد عند البزار أيضا 
  .وسنده حسن يف الشواهد" إذا بعثتم إيل رجال فابعثوه حسن الوجه حسن االسم : " اهللا عليه وسلم

ه أيضا ابن عساكر بأن يف إسناده احلسني بن عيسى احلنفي ، ورد٢٢٣ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
  .وهو أخو سليم القارئ، وهو صاحب مناكري

  .٢٢٣ / ٥" ذيب ابن عساكر " ، و ١٩١ / ٣" االصابة ) " ٢(
:  يف االستئذان، من حديث ابن عباس يف قصة اخلثعمية، وفيه٨ / ١١كما ثبت ذلك يف البخاري ) ٤(

  .وكان الفضل رجال وضيئا
[ * ]  

)٢/٥٥٤(  

  

وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس، وأمجل قريش، وكان رحيانته احلسن بن علي 
  .يشبهه

أن دحية خرج من املزة إىل قدر قرية عقبة من : الليث، عن يزيد، عن أيب اخلري، عن منصور الكليب
فلما رجع ؛ ناس، وكره الفطر آخرون الفسطاط، وذلك ثالثة أميال يف رمضان، مث أفطر، وأفطر معه 

إن قوما رغبوا عن هدي رسول اهللا : واهللا لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أين أراه: إىل قريته، قال
  .اللهم، اقبضين إليك: صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا مث قال عند ذلك

  ).١(أخرجه أبو داود 
 يف سهم دحية، فأخذها النيب صلى اهللا عليه وسلم منه، وعوضه بسبعة وصح أن صفية وقعت يوم خيرب

  ).٢(أرؤس 
  ).٣(يف سنة مخس بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم دحية إىل قيصر : قال خليفة بن خياط

  .كذا قال: قلت
  وإمنا كان ذلك بعد احلديبية يف زمن الصلح، كما

__________  
، والطرباين ٣٩٨ / ٦رية ما يفطر فيه، وأخرجه أمحد باب قدر مس: يف الصوم) ٢٤١٣(رقم ) ١(
ومنصور الكليب مل يوثقه غري العجلي، وباقي رجاله ثقات، ويف الباب ما يشهد له ويقويه، فعن ) ٤١٩٧(

، وسنده قوي، ٢٤٦ / ٤، والبيهقي ٢٤١ / ١والدراقطين ) ٨٠٠(و ) ٧٩٩(أنس عند الترمذي 
والبيهقي ) ٢٤١٢(، وأيب داود ٣٩٨ / ٦غفاري عند أمحد وحسنه الترمذي وغريه، وعن أيب بصرة ال

  .، وسنده حسن يف الشواهد٢٤٦ / ٤



  .١ ت ٢٣٢تقدم خترجيه يف الصفحة ) ٢(
يعود إليها، لكن الذي " وفيها "  بعد سنة ست، والضمري يف ٧٩": تاريخ خليفة " املذكور يف ) ٣(

ووقع يف تاريخ خليفة أن إرسال :  قال٣٥ / ١" الفتح " يقوي قول املصنف أن احلافظ ابن حجر يف 
الكتاب إىل هرقل كان سنة مخس، وغلطه، ورجح أنه يف آخر سنة ست لتصريح أيب سفيان بأن ذلك 

  .كان يف مدة اهلدنة، واهلدنة كانت يف آخر سنة ست اتفاقا
[ * ]  

)٢/٥٥٥(  

  

  ).١" (الصحيح " ذكره أبو سفيان يف احلديث الطويل الذي يف 
  .، ثالثة أحاديث غرائب"مسند بقي "  ولدحية، يف

  
اذهبوا : " العدوي، املذكور يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم *  أبو جهم بن حذيفة القرشي- ١١٧

  ).٢" (ذه اخلميصة، وائتوين بأنبجانية أيب جهم 
  .عبيد: امسه: قيل

  .وهو من مسلمة الفتح
  . فيه مع ابن الزبريوكان ممن بىن البيت يف اجلاهلية، مث عمر حىت بىن

  .وبني العمارتني أزيد من مثانني سنة
  وكان عالمة بالنسب، أحضر

__________  
  .٤١، ٣٠ / ١البخاري ) ١(

  .دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي بعث به دحية إىل عظيم بصرى: وفيه
 / ٤: ، االستيعاب٢٢٧: ، تاريخ خليفة٧٠٠: ، التاريخ البن معني٤٥١ / ٥: طبقات ابن سعد* 

  .٦٦ / ١١: ، االصابة٣٣٠ / ٢: ، تاريخ االسالم٥٧ / ٦: ، أسد الغابة١٦٢٣
: باب إذا صلى يف ثوب له أعالم، ويف صفة الصالة:  يف الصالة٤٠٧، ٤٠٦ / ١أخرجه البخاري ) ٢(

: ساجديف امل) ٦٢) (٥٦٥(باب االكسية واخلمائص، ومسلم : باب االلتفات يف الصالة، ويف اللباس
  والنسائي) ٩١٤(باب كراهية الصالة يف ثوب له أعالم، وأبو داود 

من حديث عائشة النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٣٥٥٠(، وابن ماجه ١٩٩ و ٣٧ / ٦، وأمحد ٧٢ / ٢
اذهبوا خبميصيت هذه، وأئتوين : صلى يف مخيصة هلا أعالم، فنظر إىل أعالمها نظرة، فلما انصرف، قال



  .جهم، فإا أهلتين آنفا عن صاليتبأنبجانية أيب 
كساء يتخذ من الصوف وله مخل وال علم : كساء مربع من صوف له علمان، واالنبجانية: واخلميصة

  .له، وهي من أدون الثياب الغليظة
وإمنا خصه بإرسال اخلميصة، النه كان أهداها للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وطلب االنبجانية منه لئال 

  .ة يف قلبهيؤثر رد اهلذي
[ * ]  

)٢/٥٥٦(  

  

  .يوم احلكمني
  ).١(وبعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم مرة مصدقا 

  .وال رواية له
  .وكان قوي النفس
  .لكونه أخافه، وكف من بسط لسانه، رضي اهللا عنه؛ سر مبصاب عمر 

م، فإنه ضراب أما أبو جه: " وهو الذي قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، إذ خطبها
  ).٢" (للنساء، وأما معاوية فصعلوك 

  .وملا وفد على معاوية، أقعده معه على السرير، ووصله مبئة ألف، فاستقلها
  

ابن شهيد بن قيس بن النعمان بن عمرو، االنصاري االوسي، العبد ) ت * ( عمري بن سعد- ١١٨
  .الصاحل االمري، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أبو طلحة اخلوالين، وراشد بن سعد، وحبيب بن عبيد: هحدث عن
  .وكان ممن شهد فتح دمشق مع أيب عبيدة

  .وويل دمشق ومحص لعمر
حدثنا محاد ابن سلمة، عن أيب سنان، عن أيب طلحة : حدثنا إبراهيم بن احلجاج": مسند أيب يعلى " يف 

  أتينا عمري بن: اخلوالين، قال
__________  

  .عامل الزكاة الذي يستوفيها من أهلهاهو : املصدق) ١(
الفقري الذي ال مال : الكثري الضرب، والصعلوك: ، والضراب٣ ت ٥٠٢تقدم خترجيه، انظر ص ) ٢(
  .له



  . من هذا اجلزء بأخصر مما هنا١٠٣تقدمت ترمجته يف الصفحة * 
[ * ]  

)٢/٥٥٧(  

  

له على دكان له عظيم يف داره، نسيج وحده، فقعدنا : سعد يف نفر من أهل فلسطني، وكان يقال له
  .فأوردها: من حجارة قال) ١(يا غالم، أورد اخليل ويف الدار تور : فقال
  .هي جربة، تقطر دما: أين فالنة ؟ قال: فقال
  .أوردها: قال

ال : " فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال! إذا جترب اخليل كلها : فقال أحد القوم
  .ه، وال هامةعدوى، وال طري

  .أمل تر إىل البعري يكون بالصحراء، مث يصبح ويف كركرته أو يف مراقه نكتة مل تكن
  ).٢(؟ " فمن أعدى االول 

  .وكذلك رواه حجاج بن منهال، والتبوذكي، عن محاد
  .عمري بن سعد، مل يشهد شيئا من املشاهد: قال عبد اهللا بن حممد القداح

  .هللا عليه وسلم كالم اجلالس بن سويد، وكان يتيما يف حجرهوهو الذي رفع إىل النيب صلى ا
  .واستعمله عمري على محص، وكان من الزهاد

  ).٣(هو عمري بن سعد بن عبيد : وقد وهم ابن سعد، فقال
  .روى عنه أبو طلحة اخلوالين؛ عمري بن سعد بن شهيد االنصاري، له صحبة : وقال ابن أيب حامت
  ).٤(مرسل، قاله أيب 

__________  
  ".قور " إناء من صفر أو حجارة كاالجانة، وقد حترف يف املطبوع إىل : التور) ١(
  .إسناده ضعيف لضعف أيب سنان وهو عيسى بن سنان احلنفي) ٢(

  .٢ ت ١٠٤وقد تقدم خترجيه يف الصفحة 
  .االرفاغ: زور البعري الذي إذا برك، أصاب االرض وهي باتئة عن جسمه، واملراق: والكركرة

ابن " بدل " ابن عبيد " ، وقد تابعه ابن االثري وابن عبد الرب، وابن حجر فقالوا ٣٧٤ / ٤ابن سعد ) ٣(
  ".شهيد 

  ".ابن شهيد " ، لكن سقط منه ٣٧٦ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٤(
[ * ]  



)٢/٥٥٨(  

  

  .كانت واليته محص بعد سعيد بن عامر بن حذمي: وقال عبد الصمد بن سعيد
  .تويف سعيد بن عامر، وقام مكانه عمري بن سعد: يونس، عن ابن شهاب، قالابن هليعة، عن 
  .فكان على الشام معاوية، وعمري بن سعد، مث استخلف عثمان، فجمع الشام ملعاوية: وقال الزهري

فويل سعيد ) ١(وملا تويف أبو عبيدة، استخلف ابن عمه عياض بن غنم، فأقره عمر، فمات عياض 
  .املذكور

واهللا ما علمت : خطب معاوية على منرب محص، وهو أمري على الشام كله، فقال:  بن عمروقال صفوان
؛ أول من ويل عليكم عياض بن غنم، وكان خريا مين : يا أهل محص إن اهللا ليسعدكم باالمراء الصاحلني

 ها أنا مث؛ عمري، ولنعم العمري كان ) ٢(مث ويل عليكم سعيد بن عامر، وكان خريا مين، مث ويل عليكم 
  .ذا قد وليتكم، فستعلمون

ما كان : ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبدالرمحن بن عمري ابن سعد، قال يل ابن عمر
  ).٣(من املسلمني رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أفضل من أبيك 

  فكان؛ كان عمري بن سعد يعجب عمر : وروى هشام، عن ابن سريين
__________  

  ".فأقره عمر فمات عياض " سقط من املطبوع مجلة ) ١(
  .سقط من املطبوع من قوله سعيد بن عامر إىل هنا) ٢(
وكان : ، فلم يذكر فيه جرحا وال تعديال، وقال٢٧٢ / ٥عبدالرمحن بن عمري ترمجه ابن أيب حامت ) ٣(

  .واليا على فلسطني
  .١ ت ١٠٥وانظر ص 

[ * ]  

)٢/٥٥٩(  

  

  .نسيج وحده:  يسميهمن عجبه به) ١(
: يا أمري املؤمنني، إن بيننا وبني عدونا مدينة يقال هلا: وبعثه مرة على جيش من قبل الشام، فوفد، فقال

  .تطلع عدونا على عوراتنا، ويفعلون ويفعلون) ١(عرب السوس 
بقرتني ومكان كل بقرة ؛ خريهم بني أن يتقلوا من مدينتهم، ونعطيهم مكان كل شاة شاتني : فقال عمر

مث أجلهم ؛ إليهم على سواء ) ٢(فإن فعلوا، فأعطهم ذلك، وإن أبوا فانبذ ؛ ومكان كل شئ شيئني ؛ 



  .سنة
  .اكتب يل يا أمري املؤمنني عهدك بذلك: فقال

  .فعرض عمري عليهم، فأبوا
  .فأجلهم سنة، مث نابذهم

  .إن عمريا قد خرب عرب السوس، وفعل: فقيل لعمر
  .فتغيظ عليه
  .وهو ساكت! خربت عرب السوس :  عاله بالدرة، وقالفلما قدم،

  .فلما دخل عمر بيته، استأذن عليه، فدخل، وأقرأه عهده
  .غفر اهللا لك: فقال عمر

  ).٣(خراب اليوم، وهي خلف درب احلدث : عرب السوس
  أن عمري بن: حدثنا أيب، عن جدي: عبدامللك بن هارون بن عنترة

__________  
  .بلد من نواحي الثغور قرب املصيصة: ربسوسع: يف معجم ياقوت) ١(
  إن: أي) * وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء: * (مقتبس من قوله تعاىل) ٢(

كان بينك وبني قوم هدنة، فخفت منهم نقضا للعهد، فال تبادر إىل النقض حىت تلقي إليهم أنك قد 
  . والعود إىل احلرب مستويننقضت ما بينك وبينهم، فيكونوا معك يف علم النقض

قلعة بني ملطيه ومسيساط ومرعش من الثغور، ويقال هلا احلمراء، الن تربتها مجيعا محراء، : احلدث) ٣(
وهي على جبل يقال له االحيدب وقد ذكرها املتنيب يف قصيدته اليت ميدح ا سيف الدولة، إثر وقعة 

  : [ * ]ولة يقول فيهاكانت بينه وبني الدمستق مت فيها الغلب لسيف الد

)٢/٥٦٠(  

  

  .فمكث حوال ال يأتيه خربه؛ سعد، بعثه عمر على محص 
  .أقبل مبا جبيت من الفئ: فكتب إليه

  .، وأقبل راجال)١(فأخذ جرابه وقصعته، وعلق إدواته، وأخذ عرتته 
  .فدخل املدينة، وقد شحب، واغرب، وطال شعره

  .السالم عليك يا أمري املؤمنني: فقال
جئت متشي ؟ : فظن عمر أنه جاء مبال، فقال! ألست صحيح البدن، معي الدنيا : ما شأنك ؟ قال: فقال

  .قال نعم



  .ما فعلوا، وال سألتهم: أما كان أحد يتربع لك بدابة ؟ قال: قال
  .يا عمر، إن اهللا قد اك عن الغيبة: قال! بئس املسلمون : قال
  .اضعه، ولو نالك منه شئ، التيتك بهالذي جبيته وضعته مو: ما صنعت ؟ قال: فقال
  .جددوا لعمري عهدا: قال
  .أخزاك اهللا: ال عملت لك وال الحد، قلت لنصراين: قال

  .وذهب إىل مرتله على أميال من املدينة
انزل بعمري كأنك ضيف، فإن رأيت أثر شئ، : فبعث رجال مبئة دينار، وقال؛ أراه خائنا : فقال عمر

  .فادفع إليه هذه املئة؛ شديدة وإن رأيت حاال ؛ فأقبل 
  .فانطلق، فرآه يفلي قميصه

  .فسلم
  .انزل: فقال له عمري

  .فرتل
  .ضرب ابنا له على فاحشة، فمات: كيف أمري املؤمنني ؟ قال: فساءله، وقال

  .فرتل به ثالثا، ليس إال قرص شعري خيصونه به، ويطوون
  :مث قال

  .إنك قد أجعتنا
  .فأخرج الدنانري، فدفعها إليه

  ال حاجة يل: فصاح، وقال
__________  

فلما دنا * وتعلم أي الساقيني الغمائم سقتها الغمام الغر قبل نزوله * هل احلدث احلمراء تعرف لوا 
: العرتة) ١(كما نثرت فوق العروس الدراهم * نثرم فوق االحيدب كله : منها سقتها اجلماجم ويقول

  . عليهاعصا يف قدر نصف الرمح أو أكرب يتوكأ
   [ * ]٣٦ / ٢سري 

)٢/٥٦١(  

  

  .ا، ردها عليه
  .إن احتجت إليها، وإال ضعها مواضعها: قالت املرأة

  .ما يل شئ أجعلها فيه: فقال



  .مث خرج يقسمها بني أبناء الشهداء؛ فشقت املرأة من درعها، فأعطته خرقة، فجعلها فيها 
  .دريال أ: ما فعل بالذهب ؟ قال: فقال؛ وأتى الرجل عمر 

  .فكتب إليه عمر يطلبه
  .وما سؤالك ؟ قدمتها لنفسي: ما صنعت الدنانري ؟ قال: فجاء، فقال

  .فأمر له بطعام وثوبني
  .وأما الثوبان، فإن أم فالن عارية؛ ال حاجة يل يف الطعام : فقال

  .فأخذمها، ورجع
  ).١(وذكر سائر القصة ..فلم يلبث أن مات

  .فذكرها..أن عمر: بلغه عن احلسن البصري: بن عبد العزيزوروى حنوها كاتب الليث، عن سعيد 
  .حنوا منها، عن شيخ، عن آخر" املبتدأ " وروى أبو حذيفة يف 

  .ابو الدرداء، وشداد بن أوس، وعمري بن سعد: زهاد االنصار ثالثة: ويقال
  

  )٤م،  * ( صفوان بن أمية- ١١٩
  ن كعبابن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح بن عمرو بن هصيص ب

__________  
  .عبدامللك بن هارون بن عنترة، عن أبيه: يف ميزان املؤلف) ١(

كذاب، : كذاب، وقال حيىي: عبدامللك ضعيف، وقال حيىي: مها ضعيفان، وقال أمحد: قال الدراقطين
  .يضع احلديث: متروك، ذاهب احلديث، وقال ابن حبان: وقال أبو حامت

تاريخ " يه انقطاع، وكاتب الليث سئ احلفظ، وأورده املؤلف يف والسند الثاين الذي ذكره املؤلف ف
  .وذكر حديثا طويال منكرا: بعد أن ذكر قسما كبريا منه: ، وقال٢٤٢، ٢٤١ / ٢" االسالم 

  = [ * ]، ٢٤: ، طبقات خليفة٤٤٩ / ٥: ، طبقات ابن سعد٤٦٤ / ٦ و ٤٠٠ / ٣: مسند أمحد* 

)٢/٥٦٢(  

  

  .محي املكيابن لؤي بن غالب، القرشي اجل
  .أسلم بعد الفتح، وروى أحاديث، وحسن إسالمه، وشهد الريموك أمريا على كردوس

  .إنه وفد على معاوية، وأقطعه زقاق صفوان: ويقال
  .ابن عبد اهللا، وابن أخته محيد: حدث عنه

  .وسعيد بن املسيب



  .ومجاعة؛ وطاووس، وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل، وعطاء بن أيب رباح 
  .من كرباء قريشوكان 

  .قتل أبوه مع أيب جهل
من مل يهاجر، : أن صفوان يعين جده قيل له: مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان

  .هلك
  .فقدم املدينة، فنام يف املسجد، وتوسد رداءه، فجاء سارق، فأخذه

  . به أن يقطعفأخذ صفوان السارق، فجاء به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمر
  ).١(فهال قبل أن تأتيين به : إين مل أرد هذا، هو عليه صدقة، قال: فقال صفوان

__________  
  ، تاريخ٣٤٢: ، املعارف٣٠٤ / ٤: ، التاريخ الكبري٢٠٥، ١١١: ، تاريخ خليفة٢٧٨= 

، ٩٣: ، االستبصار٤٢٨ / ٣: ، املستدرك٤٢١ / ٤: ، اجلرح والتعديل٣٠٩ / ١: الفسوي
، ٦٠٨: ، ذيب الكمال٢٣ / ٣: ، أسد الغابة١ / ١٥٩ / ٨: ، ابن عساكر٧١٨ / ٢: اباالستيع

، ١٤٥ / ٥: ، االصابة٤٢٥ ٤٢٤ / ٤: ، ذيب التهذيب٥٠ / ١: ، العرب٢٢٨ / ٢: تاريخ االسالم
  .٤٢٩ / ٦: ، ذيب ابن عساكر٥٢ / ١: ، شذرات الذهب١٧٤: خالصة تذهيب الكمال

باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، ورجاله ثقات، لكنه :  احلدود يف٤٩ / ٣" املوطأ ) " ١(
هكذا رواه مجهور أصحاب مالك مرسال، ورواه أبو عاصم النبيل عن مالك، : مرسل، قال ابن عبد الرب

عن جده، أحد غري أيب عاصم، ورواه شبابة : عن الزهري، عن صفوان بن عبد اهللا، عن جده، ومل يقل
 من طريق ٤٠١ / ٣مالك، عن الزهري، عن عبد اهللا بن صفوان، عن أبيه، وأخرجه أمحد بن سوار عن 

أن صفوان، وهذا سند ؛ روح، عن حممد بن أيب حفصة، عن الزهري، عن صفوان بن عبد اهللا، عن أبيه 
  .متصل رجاله ثقات

  ".عن أبيه "  من الطريق ذاته إال أنه أسقط ٤٦٥ / ٦مث أخرجه 
[ * ]  

)٢/٥٦٣(  

  

يا : أتيت، فقلت: أباه: يعين: مد بن أيب حفصة، عن الزهري، عن صفوان بن عبد اهللا، عن أبيه، قالحم
  ).١" (ال، يا أبا وهب، فارجع إىل أباطح مكة : " رسول اهللا، من مل يهاجر، هلك ؟ قال

  ).٢" (ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية : " ثبت قوله صلى اهللا عليه وسلم: قلت
اللهم العن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد: رمذي من حديث ابن عمر، قالوخرج الت



ليس لك من : * (فرتلت! " اللهم العن صفوان بن أمية ! اللهم العن احلارث بن هشام ! أبا سفيان 
   ].١٢٧: آل عمران) * [ االمر شئ أو يتبو عليهم

  ).٣(فتاب عليهم، فأسلموا، فحسن إسالمهم 
  .أحسنهم إسالما احلارث: لتق

أنه ملا كان يوم الفتح، أرسل رسول اهللا إىل صفوان بن : وروى الزهري، عن بعض آل عمر، عن عمر
  أمية، وأيب سفيان، واحلارث بن

__________  
  . من طريق روح ذا االسناد، ورجاله ثقات٤٦٥ / ٦ و ٤٠١ / ٣أخرجه أمحد ) ١(
  .من حديث ابن عباس) ١٣٥٣(كتاب اجلهاد، ومسلم  يف أول ٣ / ٦أخرجه البخاري ) ٢(
عمر بن محزة وهو ضعيف، مع أنه من رجال : يف التفسري، ويف سنده) ٣٠٠٤(أخرجه الترمذي ) ٣(

  .مسلم
 من ٢٨١ / ٧" صحيحه " وأخرجه البخاري يف ) ٧٨١٩(والطربي ) ٥٦٧٤" (املسند " وهو يف 

كان رسول اهللا : فيان اجلمحي، عن سامل بن عبد اهللا يقولطريق عبد اهللا بن املبارك، عن حنظلة بن أيب س
ليس * (صلى اهللا عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، واحلارث بن هشام، فرتلت 

 ١٣، و ١٧٠ / ٨ و ٢٨١ / ٧ورواه البخاري أيضا ) * فإم ظاملون* (إىل قوله ) * لك من االمر شئ
حدثين سامل، عن أبيه أنه مسع :  بن املبارك، عن معمر، عن الزهري قال من طريق عبد اهللا٢٦٤، ٢٦٣/ 

اللهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يف الركعة االخرية من الفجر يقول
 ليس لك من االمر* (مسع اهللا ملن محد ربنا ولك احلمد، فأنزل اهللا : العن فالنا وفالنا وفالنا بعدما يقول

  ) *.فإم ظاملون* (إىل قوله ) * شئ
[ * ]  

)٢/٥٦٤(  

  

  .هشام
  .لئن أمكنين اهللا منهم، العرفنهم: فقلت: قال عمر

ال تثريب عليكم : * (مثلي ومثلكم، كما قال يوسف الخوته: حىت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   ].٩٢: يوسف) * [ اليوم يغفر اهللا لكم

  ).١( صلى اهللا عليه وسلم فانفضخت حياء من رسول اهللا
بلغه أن نساءكن أسلمن، وأزواجهن كفار، منهن بنت الوليد بن املغرية، وكانت : مالك، عن ابن شهاب



  .حتت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب هو
  فبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن عمه بردائه أمانا لصفوان،

  .وإال سريه شهرين؛ ، فإن رضي أمرا ودعاه إىل االسالم وأن يقدم
يا حممد، هذا جاءين بردائك، : فلما قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ناداه على رؤوس الناس

  .ودعوتين إىل القدوم عليك، فإن رضيت، وإال سريتين شهرين
  .ال واهللا حىت تبني يل: فقال" انزل أبا وهب : " فقال
  .لك تسيري أربعة أشهر: قال
فأرسل إىل صفوان يستعريه أداة وسالحا كان ؛ ج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل هوازن حبنني فخر
  .عنده
  ".ال، بل طوعا : " طوعا أو كرها ؟ قال: فقال

فلم يفرق بينهما حىت أسلم، ؛ مث خرج معه كافرا، فشهد حنينا والطائف كافرا، وامرأته مسلمة 
  ).٢(واستقرت عنده بذلك النكاح 

فر صفوان عامدا للبحر، وأقبل عمري بن وهب بن خلف، إىل رسول اهللا، ": مغازي ابن عقبة "  ويف
  قد هرب،: فسأله أمانا لصفوان، وقال

__________  
  .٤٣٢، ٤٣١ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ١(
باب نكاح املشرك إذا أسلمت زوجته قبله، وهو من :  يف النكاح٧٦، ٧٥ / ٢أخرجه مالك ) ٢(

وهو حديث مشهور معلوم عند :  مالك اليت ال يعلم اتصاله من وجه صحيح، قال ابن عبد الرببالغات
  .أهل السري، وابن شهاب إمام أهل السري، وكذلك الشعيب

[ * ]  

)٢/٥٦٥(  

  

  .وأخشى أن يهلك، وإنك قد أمنت االمحر واالسود
  ).١" (أدرك ابن عمك فهو آمن : " قال

ر النيب صلى اهللا عليه وسلم مئة درع بأداا، فأمره رسول اهللا حبملها إىل أن صفوان أعا: وعن ابن الزبري
  ).٢(حنني، إىل أن رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اجلعرانة 

فأدام ؛ فبينا هو يسري ينظر إىل الغنائم، ومعه صفوان، فجعل ينظر إىل شعب مالى نعما وشاء ورعاء 
  باأ: " النظر، ورسول اهللا يرمقه، فقال



  .نعم: ؟ قال" وهب، يعجبك هذا 
أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا ! ما طابت نفس أحد مبثل هذا، إال نفس نيب : فقال" هو لك : " قال

  ).٣(عبده ورسوله 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استقرض من صفوان بن أمية مبكة مخسني : وروى الواقدي، عن رجاله

  .ألفا، فأقرضه
بد العزيز بن رفيع، عن ابن أيب مليكة، عن أمية بن صفوان، عن أبيه، أن النيب استعار منه شريك، عن ع

  .أدرعا، فهلك بعضها
  ).٤(ال، أنا أرغب يف االسالم من ذلك : ؟ قال" إن شئت، غرمتها لك : " فقال

__________  
  .٤٣٢ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ١(
ا النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قسم غنائم هوازن مرجعه من ماء بني الطائف ومكة، نزهل: اجلعرانة) ٢(

  .غزاة حنني، وهي من احلل وقد أحرم منها صلى اهللا عليه وسلم
  .١٤٥ / ٥" االصابة "  من طريق الواقدي، و ٤٣١، ٤٣٠ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ٣(
 / ٢واحلاكم ) ٣٥٦٢(، وأبو داود ٤٦٥ / ٦، و ٤٠١ / ٣سئ احلفظ، وأخرجه أمحد : شريك) ٤(

 كلهم من طريق شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية ابن صفوان بن ٨٩ / ٦، والبيهقي ٤٧
أغصب يا حممد ؟ : أمية، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنني، فقال

 من طريق ابن ٨٩ / ٦قي ، والبيه٤٨ / ٣وأخرجه احلاكم أيضا " ال بل عارية مضمونة : " فقال
  = [ * ]إسحاق حدثين عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبدالرمحن بن جابر، عن أبيه جابر بن 

)٢/٥٦٦(  

  

أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأعطاين، فما زال : الزهري، عن ابن املسيب، عن صفوان، قال
  ).١(يعطيين، حىت إنه الحب اخللق إيل 

عمرو بن عبد اهللا بن : صطف سبعة يطعمون الطعام، وينادون إليه كل يوما: وعن أيب الزناد، قال
  صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة،

  .وآباؤه
  ).٢(كان إىل صفوان االزالم يف اجلاهلية، وكان سيد بين مجح : وقيل

لذهب، وكذلك إن صفوان بن أمية قنطر يف اجلاهلية، إىل أن صار له قنطار من ا: قالوا: وقال أبو عبيدة
  ).٣(أبوه 



  .تويف سنة إحدى وأربعني: قال اهليثم، واملدائين
  

  .صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم) ع * (أبو ثعلبة اخلشين- ١٢٠
__________  

عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد املسري إىل حنني بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم = 
: " أغصبا يا حممد ؟، فقال: سأله أدراعا، مئة درع وما يصلحها من عدا، فقالإىل صفوان بن أمية، ف

صحيح االسناد ومل خيرجاه، وأقره الذهيب وهو كما : قال احلاكم" بل عارية مضمونة حىت نؤديها إليك 
  .قاال فاحلديث صحيح

مذي ، والتر٤٤٩ / ٥، وابن سعد ٤٦٥ / ٦يف الفضائل، وأمحد ) ٢٣١٣(أخرجه مسلم ) ١(
)٦٦٦.(  
: السهام اليت كان أهل اجلاهلية يستقسمون ا، قال االزهري: ، واالزالم١٤٥ / ٥" االصابة ) " ٢(

كانت لقريش مكتوب عليها أمر وي، وافعل وال تفعل، قد زملت وسويت، ووضعت يف الكعبة يقوم ا 
 زملا، فيخرجه، وينظر إليه، أخرج يل: سدنة البيت، فإذا أراد رجل سفرا أو نكاحا، أتى السادن، فقال

  .فإذا خرج قدح االمر، مضى على ما عزم عليه، وإن خرج قدح النهي، قعد عما أراده
  .٤٣٤ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ٣(
  = [ * ]، ٣٠٥: ، طبقات خليفة٤١٦ / ٧: ، طبقات ابن سعد١٩٣، ١٠٦ / ٤: مسند أمحد* 

)٢/٥٦٧(  

  

  .روى عدة أحاديث
  .ل، وأيب عبيدةوله عن معاذ بن جب

  .أبو إدريس اخلوالين، وجبري بن نفري: حدث عنه
وأبو رجاء العطاردي، وأبو أمساء الرحيب، وسعيد بن املسيب، وأبو الزاهرية، ومكحول إن كان مسع منه 

  .وآخرون؛ وعمري بن هانئ 
  .نزل الشام

  .سكن داريا: وقيل
  .وله ا ذرية) ١(قرية البالط : وقيل

  .جرهم بن ناشم: يلاختلف يف امسه فق
  .قاله أمحد بن حنبل، وابن معني، وابن املديين، وابن سعد، وأبو بكر بن زجنويه



  .جرثوم بن الشر: وقال سعيد بن عبد العزيز
  .جرثوم بن عمرو: وقال هشام بن عمار

  .جرثوم: امسه: وقال ابن مسيع
  .جرثوم بن ناشر): ٢(وقال احلافظ عبد الغين االزدي 

  .جرهم:  امسه:وقال البخاري
  .جرثوم بن ناشم: ويقال
  .ابن ناشب: ويقال
  .ابن عمرو: ويقال

  .الشر بن محري، واعتمده الدواليب: امسه: وقال أبو بكر بن أيب شيبة
__________  

، ٤٤ / ٦: ، أسد الغابة٢ / ١ / ١٩: ، ابن عساكر١٦١٨ / ٤: ، االستيعاب٣٣٩: االستبصار= 
 / ١: ، العرب٢١٧ / ٣: ، تاريخ االسالم٢٠٥ / ٢ / ٤: ذيب، ذيب الته١٥٨٩: ذيب الكمال

، كرت ٤٤٦: ، خالصة تذهيب الكمال٥٤ / ١١: ، االصابة٤٩ ٥١ / ١٢: ، ذيب التهذيب٨٥
  .٨٢ / ١: ، شذرات الذهب٦١٥ / ١٣: العمال

  .قرية يف غوطة دمشق الشرقية وال تزال إىل اآلن عامرة: البالط) ١(
  . عبدالرمحن االزديحترف يف املطبوع إىل) ٢(

[ * ]  

)٢/٥٦٨(  

  

  .الشومة بن جرثومة: وقال بقية بن الوليد
  .الشق بن جرهم: امسه: وقال خليفة بن خياط

  .جرثومة بن ناشج: ويقال: قال
  .جرهم: ويقال

  .جرثومة: امسه": االمساء املفردة " وقال الربدجني يف 
  .وقيل غري ذلك، وال يكاد يعرف إال بكنيته

  .هو من أهل بيعة الرضون: رقطين وغريهوقال الدا
] أسلم [ وأسهم له النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب، وأرسله إىل قومه، وأخوه عمرو بن جرهم، 

  ).١(على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم 



: حدثنا معمر، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب ثعلبة، قال: حدثنا عبد الرزاق": مسنده " أمحد يف 
يا رسول اهللا، اكتب يل بأرض كذا وكذا بالشام مل يظهر عليها : تيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلتأ

والذي نفسي : ؟ فقال أبو ثعلبة" أال تسمعون ما يقول هذا : " النيب صلى اهللا عليه وسلم حينئذ فقال
  .بيده، لنظهرن عليها

  ).٢(فكتب له ا 
  .أن أبا ثعلبة قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن أيب قالبةحد": االموال " ورواه أبو عبيد يف 

  .فذكر حنوه، ورواه سعيد بن أيب عروبة، عن أيوب، حنوه
بينا أبو ثعلبة اخلشين، : عمر بن عبد الواحد الدمشقي، عن ابن جابر، عن إمساعيل بن عبيد اهللا، قال

  يا أبا: إذ قال أبو ثعلبة؛ وكعب جالسني 
__________  

  .، ترمجة عمرو بن ثعلبة اخلشين٢٧٦ / ٧" االصابة " ر انظ) ١(
": االموال " و ) ٨٥٠٣" (املصنف " ، و ١٩٤، ١٩٣ / ٤" املسند " إسناده صحيح وهو يف ) ٢(

  . اليب عبيد٣٤٩
[ * ]  

)٢/٥٦٩(  

  

  .إسحاق، ما من عبد تفرغ لعبادة اهللا إال كفاه اهللا مؤونة الدنيا
؛ من جعل اهلموم مها واحدا، فجعله يف طاعة اهللا، كفاه اهللا ما مهه : رتلفإن يف كتاب اهللا امل: قال كعب

  .وضمن السماوات واالرض، فكان رزقه على اهللا وعمله لنفسه
  .مل يبال اهللا يف أيها هلك؛ ومن فرق مهومه، فجعل يف كل وادمها 

إن : " لى اهللا عليه وسلممن التفرغ للعبادة السعي يف السبب، وال سيما ملن له عيال، قال النيب ص: قلت
  ).١" (أفضل ما أكل الرجل من كسب ميينه 

  .أما من يعجز عن السبب، لضعف، أو لقلة حيلة، فقد جعل اهللا له حظا يف الزكاة
حدثنا خالد بن حممد الكندي وهو والد أمحد بن : حدثنا أيب: حدثنا عمرو بن عثمان: ابن أيب عاصم
  .إين الرجو أال خينقين اهللا كما أراكم ختنقون: عت أبا ثعلبة يقولمس: مسع أبا الزاهرية: خالد الوهيب

  .فبينا هو يصلي يف جوف الليل، قبض، وهو ساجد
  يف: أين أيب ؟ قالت: فرأت بنته أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة، فنادت أمها

__________  



أفضل الكسب عمل " ظ من حديث ابن عمر بلف" االوسط " و " الكبري " أخرجه الطرباين يف ) ١(
، ويف الباب عن ٦١ / ٤" امع " ورجاله ثقات كما قال اهليثمي يف " الرجل بيده، وكل بيع مربور 

أطيب الكسب عمل الرجل بيده، : "  بلفظ١٠ / ٢، واحلاكم ١٤١ / ٤رافع بن خديج عند أمحد 
إن : "  بلفظ٢٤١، ٢٤٠ / ٧وسنده حسن يف الشواهد، وعن عائشة عند النسائي " وكل بيع مربور 

وابن ماجه ) ١٣٥٨(وأخرجه الترمذي " أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه 
 من حديث املقدام رضي اهللا عنه عن النيب ٢٥٩ / ٤وأخرج البخاري ) ٣٥٢٨(وأبو داود ) ٢١٣٧(

 اهللا داود كان ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من عمل يده، وإن نيب: " صلى اهللا عليه وسلم
  ".يأكل عن عمل يده 

[ * ]  

)٢/٥٧٠(  

  

  .مصاله
  ).١(فنادته، فلم جيبها، فأنبهته، فوجدته ميتا 

  .تويف سنة مخس وسبعني: قال أبو حسان الزيادي، وأبو عبيد
  

ابن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب، أبو ) ع * ( عبدالرمحن بن مسرة- ١٢١
  .شمي االمريسعيد القرشي العب

  .كذا نسبه هشام بن الكليب، وابن معني، والبخاري، وأبو عبيد، ومجاعة
  .وزاد يف نسبه الزبري بن بكار، وعمه مصعب، فقاال ابن مسرة بن حبيب بن ربيعة بن عبد مشس

  .أسلم عبدالرمحن يوم الفتح، وكان أحد االشراف
  .نزل البصرة، وغزا سجستان أمريا على اجليش

  يا عبدالرمحن، ال تسأل: " ال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموهو الذي ق
__________  

  .٥٦ / ١١" االصابة " ذكره يف ) ١(
، ٢١١: ، تاريخ خليفة١٧٤، ١١: ، طبقات خليفة٣٤٩: ، التاريخ البن معني٦١ / ٥: مسند أمحد* 

، اجلرح ٢٨٣ / ١: ، تاريخ الفسوي٥٥٦، ٣٠٤: ، املعارف٢٤٢ ٢٤٣ / ٥: التاريخ الكبري
، ١ / ٤٨١ / ٩: ، ابن عساكر٨٣٥ / ٢: ، االستيعاب٤٤٤ / ٣: ، املستدرك٢٣٨ / ٥: والتعديل

، ذيب ٥٥ / ١: ، العرب٢٣١ / ٢: ، تاريخ االسالم٧٩٣: ، ذيب الكمال٤٥٤ / ٣: أسد الغابة



: ، شذرات الذهب٢٢٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٤ / ٦: ، االصابة١٩٠ ١٩١ / ٦: التهذيب
  .٥٦ و ٥٤ و ٥٣ / ١

[ * ]  

)٢/٥٧١(  

  

  ).١" (االمارة 
  ابن عباس، وسعيد بن املسيب، وعبد الرمحن بن أيب: حدث عنه

  .ليلى
  .وحيان بن عمري، وابن سريين، واحلسن، وأخوه سعيد بن أيب احلسن، ومحيد بن هالل

  .كان امسه عبد كالل، فغريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقيل
  .أربعة عشر حديثا" ند بقي مس" وله يف 

  .مات بالبصرة سنة مخسني
  .تويف سنة إحدى ومخسني: وقيل

  
  .أبو هنيدة احلضرمي، أحد االشراف) ٤م،  * ( وائل بن حجر بن سعد- ١٢٢

  .كان سيد قومه
  .له وفادة وصحبة ورواية

  .ونزل العراق
  .فلما دخل معاوية الكوفة، أتاه، وبايع

__________  
إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها، وإذا ف" ومتامه ) ١(

 ٦٣ / ٥أخرجه أمحد " حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها، فائت الذي هو خري، وكفر عن ميينك 
 يف االميان و ٤٥٢ / ١١باب من سأل االمارة وكل إليها، و :  يف االحكام١١٠ / ١٣والبخاري 

باب النهي عن طلب االمارة واحلرص : ١٤٥٦ / ٣يف االميان، ويف االمارة ) ١٦٥٢(م ، ومسل٥٢٣
 ٧، والنسائي )٣٢٧٧(وأخرجه أبو داود ..عليها، من طريق احلسن البصري حدثنا عبدالرمحن بن مسرة

  .حسن صحيح: وقال) ١٥٢٩(باب الكفارة قبل احلنث، والترمذي :  يف النذور١٠/ 
 - ١٧٥ / ٨: ، التاريخ الكبري١٣٣، ٧٣: ، طبقات خليفة٣٩٨ / ٦و ، ٣١٥ / ٤: مسند أمحد* 

، ١ / ٣٦٣ / ١٧: ، تاريخ ابن عساكر١٥٦٢ / ٤: ، االستيعاب٤٢ / ٩: ، اجلرح والتعديل١٧٦



 / ١١: ، ذيب التهذيب٣٧٣ / ٩: ، جممع الزوائد١٤٥٨: ، ذيب الكمال٤٣٥ / ٥: أسد الغابة
  .٤١٥: صة تذهيب الكمال، خال٢٩٤ / ١٠: ، االصابة١٠٩ - ١٠٨
[ * ]  

)٢/٥٧٢(  

  

  ووائل بن علقمة،؛ ، وعبد اجلبار )١(علقمة : ابناه: حدث عنه
  .وآخرون؛ وكليب بن شهاب 
__________  

مساع علقمة من أبيه ثابت، فإنه قد صرح بالتحديث يف غري ما حديث عنه خالفا ملا قاله احلافظ يف ) ١(
: باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع: ١٩٤ / ٢" سننه "  ، فقد أخرج النسائي يف"التقريب " 

حدثين عقمة بن : أنبأنا عبد اهللا بن املبارك، عن قيس بن سليم العنربي، قال: أخربنا سويد بن نصر، قال
صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرأيته يرفع يديه إذا افتتح : حدثين أيب قال: وائل، قال

  .مسع اهللا ملن محده وهكذا، وأشار قيس إىل حنو االذنني:  ركع، وإذا قالالصالة، وإذا
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني، أنبأنا قيس " جزء رفع اليدين " وإسناده صحيح، وأخرجه البخاري يف 

" صحيحه " وأخرج مسلم يف ..مسعت علقمة بن وائل بن حجر، حدثين أيب: بن سليم العنربي قال
: باب وضع يده اليمىن على اليسرى بعد تكبرية االحرام حتت صدره فوق سرته: ةيف الصال) ٤٠١(

حدثنا زهري بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا مهام، حدثنا حممد بن جحادة، حدثين عبد اجلبار بن وائل، 
عن علقمة بن وائل وموىل هلم أما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا : باب صحة االقرار: يف القسامة) ١٦٨٠(وأخرج مسلم ..ع يديه حني دخل يف الصالةرف
عبيداهللا بن معاذ العنربي، حدثنا أيب، حدثنا أبو يونس، عن مساك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن 

، عن بعد أن أخرج حديث علقمة بن وائل" سننه " وقد قال الترمذي يف ..إين لقاعد: أباه حدثه قال
هذا حديث حسن غريب : باب ما جاء يف املرأة إذا استكرهت على الزىن: يف احلدود) ١٤٥٤..(أبيه

صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر مسع من أبيه وهو أكرب من عبد اجلبار بن وائل، وعبد اجلبار مل يسمع 
  .من أبيه

  .ع أباه على أن علقمة بن وائل مس٤١ / ٧" التاريخ الكبري " ونص البخاري يف 
هل مسع : سألت حممد بن إمساعيل: قال" علله الكبري " عن الترمذي يف " نصب الراية " وما جاء يف 

إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، فإنه وهم وإن صح النقل عنه، فإن البخاري : علقمة من أبيه ؟ فقال
  ،١٠٧، ١٠٦ / ٦ "التاريخ الكبري " رمحه اهللا قال ذلك يف حق أخيه عبد اجلبار كما يف 



عبد : ومسعت حممدا يقول): ١٤٥٣" (سننه " والترمذي نفسه يقول عقب احلديث الذي أخرجه يف 
  .إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر: اجلبار بن وائل مل يسمع من أبيه وال أدركه يقال

  .أن عبد اجلبار مات أبوه وهو محل" ذيب التهذيب " ونقل أبو داود عن ابن معني كما يف 
أبو حممد عبد اجلبار بن وائل بن حجر الكندي يروي عن أمه، وعن أبيه " االنساب " وقال السمعاين يف 

وهو أخو علقمة ومن زعم أنه مسع أباه، فقد وهم، الن وائل بن حجر مات وأمه حامل به وضعته بعده 
  .بستة أشهر

  = [ * ]وكون عبد اجلبار ولد بعد موت أبيه فيه نظر أيضا، فقد : قلت

)٢/٥٧٣(  

  

  .كان على راية قومه يوم صفني مع علي: ويقال
أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : وروى مساك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه

  .فأقطعه أرضا، وأرسل معه معاوية بن أيب سفيان ليعرفه ا
  .أردفين خلفك: فقال يل معاوية: قال
  .مللوكإنك ال تكون من أرداف ا: قلت
  .أعطين نعلك: قال

  .انتعل ظل الناقة: فقلت
  .فأقعدين معه على السرير، فذكرين احلديث؛ فلما استخلف، أتيته : قال

  ).١(ليتين كنت محلته بني يدي : فقلت يف نفسي
  .روى له اجلماعة، سوى البخاري: قلت
  

احلارث بن : خاري وغريهصاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم مساه الب) ع * ( أبو واقد الليثي- ١٢٣
  .عوف

__________  
 من طريق ١٥١ / ١باب رفع اليدين يف الصالة، والطحاوي : يف الصالة) ٧٢٣(أخرج أبو داود = 

: كنت غالما ال أعقل صالة أيب، قال: حممد بن جحادة، حدثين عبد اجلبار بن وائل بن حجر قال
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكان إذا صليت مع: فحدثين علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال

  كرب
فإذا أراد أن يرفع رأسه من : رفع يديه، مث التحف، مث أخذ مشاله بيمينه، وأدخل يديه يف ثوبه، قال



الركوع، رفع يديه مث سجد، ووضع وجهه بني كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حىت 
  .فرغ من صالته، وإسناده صحيح

 من طريق حجاج، عن شعبة، ٣٩٩ / ٦" املسند " سناده حسن من أجل مساك بن حرب وهو يف إ) ١(
  .عن مساك بن حرب به

، ٥٨ / ٢: ، التاريخ الكبري٢٩: ، طبقات خليفة٧٣١: ، التاريخ البن معني٢١٧ / ٥: مسند أمحد* 
 / ٤: يعاب، االست٥٣١ / ٣: ، املستدرك٢٧٤ / ٣: ، معجم الطرباين٨٢ / ٣: اجلرح والتعديل

  = [ * ]، تاريخ ١٦٥٦: ، ذيب الكمال٣٢٥ / ٦: ، أسد الغابة١٧٧٤

)٢/٥٧٤(  

  

  .شهد بدرا): ١(وقال البخاري وأبو أمحد احلاكم 
  .وله عدة أحاديث

  .وحدث أيضا عن أيب بكر، وعمر
  .وشهد الفتح، وسكن مكة

 بن عتبة، وبسر بن سعيد، عطاء بن يسار، وسعيد بن املسيب، وعروة بن الزبر، وعبيداهللا: حدث عنه
  .وأبو مرة، موىل عقيل
  .عداده يف أهل املدينة

  .وعاش مخسا وسبعني، فيما قيل
  .إن كان شهد بدرا؛ والظاهر أنه عاش حنوا من مثانني سنة 

  .فاهللا أعلم
إين التبع : حدثين أيب، عن رجل من مازن، عن أيب واقد، قال: قال يونس بن كبري، عن حممد بن إسحاق

  ).٢( من املشركني يوم بدر، فوقع رأسه قبل أن يصلى إليه سيفي، فعرفت أن غريي قتله رجال
أن أبا واقد الليثي أسلم يوم : بن أيب سنان الدؤيل) ٣(إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سنان 

  .الفتح
  .على هذا يكون أبو واقد صحابيني: قلت

__________  
، خالصة تذهيب ٨٨ / ١٢: ، االصابة٢٧٠ ٢٧١ / ١٢: ، ذيب التهذيب١٠٦ / ٣: االسالم= 

  .٧٦ / ١: ، شذرات الذهب٤٦٢: الكمال
  .سقطت من املطبوع" وقال البخاري وأبو أمحد احلاكم " مجلة ) ١(



 عن مغازي ٨٩ / ١٢" االصابة " الرجل من مازن جمهول، وبقية رجاله ثقات، وذكره احلافظ يف ) ٢(
  .ابن إسحاق

  ".سيار " وع إىل حترف يف املطب) ٣(
[ * ]  

)٢/٥٧٥(  

  

  .قال حيىي بن بكري، والفالس ؟ تويف أبو واقد الليثي سنة مثان وستني
  .تويف سنة مخس وستني: وقال الواقدي

  .حديثه يف الكتب الستة: قلت
  

  .املزين البصري رضي اهللا عنه) ع * ( معقل بن يسار- ١٢٤
  .من أهل بيعة الرضوان

  .ليه وسلم، وعن النعمان بن مقرنله عن النيب صلى اهللا ع
عمران بن حصني مع تقدمه واحلسن البصري، وأبو املليح بن أسامة، ومعاوية بن قرة املزين، : حدث عنه

  .وعلقمة بن عبد اهللا املزين، وآخرون
  .ال نعلم يف الصحابة من يكىن أبا علي سواه: قال حممد بن سعد

  .مات بالبصرة يف آخر معاوية
  

  .له صحبة، ورواية) ٤ * * (ن سنان االشجعي معقل ب- ١٢٥
  .محل لواء أشجع يوم الفتح

  وهو راوي قصة
__________  

  ، التاريخ٢٥١: ، تاريخ خليفة١٧٦، ٣٧: ، طبقات خليفة٢٥ / ٥: مسند أمحد* 
، ٢٨٥ / ٨: ، اجلرح والتعديل٣١٠ / ١: ، تاريخ الفسوي٢٩٧، ٧٥: ، املعارف٣٩١ / ٧: الكبري

، ١٣٥٢: ، ذيب الكمال٢٣٢ / ٥: ، أسد الغابة١٤٣٢ / ٣: ، االستيعاب٥٧٧ / ٣: املستدرك
، ٢٣٦ - ٢٣٥ / ١٠: ، ذيب التهذيب٣٧٩ / ٩: ، جممع الزوائد٣١٧ / ٢: تاريخ االسالم

  .٣٨٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٩ / ٩: االصابة



:  التاريخ الكبري،٢٥٠: ، تاريخ خليفة٢٨٢ / ٤:  طبقات ابن سعد٤٨٠، ٤٧٤ / ٣: مسند أمحد* * 
  : = [ * ]، اجلرح والتعديل٣١٠ / ١: ، تاريخ الفسوي٢٩٨: ، املعارف٣٩١ / ٧

)٢/٥٧٦(  

  

  ).١(بروع 
  .وغريهم؛ مسروق، وعلقمة، واالسود، وسامل بن عبد اهللا، واحلسن البصري : حدث عنه

  . وخلع يزيدوكان يكون بالكوفة، فوفد على يزيد، فرأى منه أمورا منكرة، فسار إىل املدينة،
  .وكان من كبار أهل احلرة

  .أبو يزيد: أبو حممد، وقيل: أبو عبد الرمحن، وقيل: أبو سنان، وقيل: كنيته: قيل
  .أسر، فذبح صربا يوم احلرة رضي اهللا عنه، وله نيف وسبعون سنة

  .قتل يف سنة ثالث وستني
__________  

، ١٣٥٢: ، ذيب الكمال٢٣٠ / ٥: ، أسد الغابة٢ / ٦ / ١٧: ، تاريخ ابن عساكر١٤٣١ / ٣= 
، خالصة تذهيب ٢٥٦ / ٩: ، االصابة٢٣٤ - ٢٣٣ / ١٠:  ذيب التهذيب٦٨ / ١: العرب

  .٧١ / ١: ، شذرات الذهب٣٨٣: الكمال
) ٢١١٦(و ) ٢١١٥(و ) ٢١١٤(وأبو داود ) ٤٢٧٦(و ) ٤١٠٠(و ) ٤٠٩٩(أخرج أمحد ) ١(

  يف) ١١٤٥( التزوج بغري صداق، والترمذي باب إباحة:  يف النكاح١٢٣، ١٢١ / ٦والنسائي 
يف ) ١٨٩١(باب ما جاء يف الرجل يتزوج املرأة فيموت عنها قبل أن يفرض هلا، وابن ماجه : الرضاع

النكاح من طريق الشعيب عن مسروق، عن عبد اهللا يف رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ومل يدخل ا، ومل 
  .ال، وعليها العدة، وهلا املرياثهلا الصداق كام: يفرض هلا الصداق، فقال

  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى به يف بروع بنت واشق: فقال معقل بن سنان
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بروع بنت واشق امرأة منا، مثل : وإسناده صحيح، ويف رواية

  .الذي قضيت به، ففرح ا ابن مسعود
 ووافقه الذهيب، ويف ١٨٠ / ٢واحلاكم ) ١٢٦٤(و ) ١٢٦٣(ان وصححه الترمذي، وابن حب

وقد جزم أكثر احملدثني بصحة الكسر، : بروع كجرول، وال يكسر، وتعقبه الشارح بقوله: القاموس
  .ورووه هكذا مساعا

   [ * ]٣٧ / ٢سري 

)٢/٥٧٧(  



  

اهللا عليه وسلم، أبو االمام الفقيه اتهد احلافظ، صاحب رسول اهللا صلى ) ع * ( أبو هريرة- ١٢٦
  .هريرة الدوسي اليماين
  .سيد احلفاظ االثبات

  .عبدالرمحن بن صخر: أرجحها؛ اختلف يف امسه على أقوال مجة 
  .ابن غنم: وقيل
  .عبد مشس، وعبد اهللا: كان امسه: وقيل
  .سكني: وقيل
  .عامر: وقيل
  .برير: وقيل
  .عبد بن غنم: وقيل
  .عمرو: وقيل
  .سعيد: وقيل

  .سم أبيه أقوالوكذا يف ا
هو عمري بن عامر بن ذي الشرى بن طريف بن عيان بن أيب صعب بن هنية بن : قال هشام بن الكليب

سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث 
  بن كعب بن عبد

  .اهللا بن مالك بن نصر بن االزد
هنية " يف " منبه : " ، وقال"عيان " يف " عتاب : " لكنه قال؛ بن خياط يف نسبه وهذا بعينه قاله خليفة 

."  
__________  

، ٣٤١ ٣٢٥ / ٤ و ٣٦٤ - ٣٦٢ / ٢: ، طبقات ابن سعد١١٤ / ٥ و ٢٢٨ / ٢: مسند أمحد* 
: ، تاريخ الفسوي٢٨٥، ٢٧٨، ٢٧٧: ، املعارف٢٢٧، ٢٢٥: ، تاريخ خليفة١١٤: طبقات خليفة

 ٥١٤ / ٣: ، املستدرك١١٢، ١١١ / ١: ، أخبار القضاة١٦٢، ١٦١، ١٦٠/  ٣ و ٤٨٦ / ١
: ، ابن عساكر٣٧٦ ٣٨٥ / ١: ، حلية االولياء١٧٦٨ / ٤: ، االستيعاب٢٩١: ، االستبصار٥٠٦
، تاريخ ١٦٥٤: ، ذيب الكمال٣١٨ / ٦: ، أسد الغابة٩٥ / ٩: ، جامع االصول١ / ١٠٥ / ١٩

، ١١٥، ١٠٣ / ٨: ، البداية والنهاية٤٠: ، معرفة القراء٦٣ / ١: ، العرب٣٣٩، ٣٣٣ / ٢: اإسالم
، ٢٦٢ ٢٦٧ / ١٢: ، ذيب التهذيب٣٧٢، ٣٧١ / ١: ، طبقات القراء٣٦١ / ٩: جممع الزوائد

  .٦٣ / ١: ، شذرات الذهب٤٦٢: ، خالصة تذهيب الكمال٦٣ / ١٢: االصابة
[ * ]  



)٢/٥٧٨(  

  

عبد اهللا : فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ بو األسود عبد مشس، أ: كان يف اجلاهلية امسه: ويقال
  .أبا هريرة: وكناه؛ 

  .واملشهور عنه أنه كين بأوالد هة برية
  .فكنيت بذلك؛ وجدا، فأخذا يف كمي : قال

  .ميمونة بنت صبيح: وأمه رضي اهللا عنها، هي: قال الطرباين
با مباركا فيه مل يلحق يف كثرته وعن أيب، وأيب بكر، محل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم علما كثريا طي

  .وعمر، وأسامة، وعائشة، والفضل، وبصرة بن أيب بصرة، وكعب احلرب
  بلغ عدد أصحابه: فقيل؛ حدث عنه خلق كثري من الصحابة والتابعني 

راهيم بن إب: ، فذكر من له رواية عنه يف كتب االئمة الستة، وهم"التهذيب " مثان مئة، فاقتصر صاحب 
عبد اهللا بن : إمساعيل، وإبراهيم بن عبد اهللا بن حنني، وإبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ الزهري ويقال

إبراهيم وإسحاق موىل زائدة، وأسود بن هالل، وأغر بن سليك، واالغر أبو مسلم، وأنس بن حكيم، 
  .وأنس بن مالك، وأوس بن خالد

  .كعب، وبعجة بن عبد اهللا اجلهين، وبكري بن فريوزوبسر بن سعيد، وبشري بن يك، وبشري بن 
  .، وثابت بن قيس الزرقي، وثور بن عفري)١(وثابت بن عياض 

  وجابر بن عبد اهللا، وجرب بن عبيدة، وجعفر بن عياض، ومجهان
__________  

  ".عباس " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
[ * ]  

)٢/٥٧٩(  

  

  .االسلمي، واجلالس
  .خالد: يث بن قبيصة، واحلسن البصري، وحصني ابن اللجالج ويقالواحلارث بن خملد، وحر

قعقاع وحصني بن مصعب، وحفص بن عاصم بن عمر، وحفص بن عبد اهللا بن أنس، واحلكم : ويقال
بن ميناء، وحكيم بن سعد، ومحيد بن عبدالرمحن الزهري، ومحيد بن عبد الرمحن، ومحيد بن مالك، 

  .، والد سليموحنظلة بن علي، وحيان بن بسطام
  .وخالد بن عبد اهللا، وخالد بن غالق، وخباب صاحب املقصورة، وخالس، وخيثمة بن عبدالرمحن



  .وذهيل بن عوف
  .وربيعة اجلرشي، ورميح اجلذامي

وزرارة بن أوىف، وزفر بن صعصعة خبلف وزياد بن ثويب، وزياد ابن رياح، وزياد بن قيس، وزياد 
  . ابن أيب عتابالطائي، وزيد بن أسلم مرسل وزيد

، وسحيم الزهري، )١(وسامل العمري، وسامل بن أيب اجلعد، وسامل أبو الغيث، وسامل موىل النصريني 
وسعد بن هشام، وسعيد بن احلارث، وسعيد بن أيب احلسن، وسعيد بن حيان، وسعيد املقربي، وسعيد 

سيب، وسعيد بن أيب هند، بن مسعان، وسعيد بن عمرو بن االشدق، وسعيد بن مرجانة، وسعيد بن امل
  )٢(وسعيد بن يسار، وسلمان 

__________  
  ".البصرين " تصحف يف املطبوع إىل ) ١(
  ".سليمان " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(

[ * ]  

)٢/٥٨٠(  

  

االغر، وسلمة بن االزرق، وسلمة الليثي، وسليمان بن حبيب احملاريب، وسليمان بن سنان، وسليمان بن 
  .أيب سنانيسار، وسنان بن 

مسري بن ار، وشداد أبو عمار، وشريح بن هانئ، وشفي بن ماتع، وشقيق بن سلمة، : وشتري وقيل
  .وشهر بن حوشب

  .وصاحل بن درهم، وصاحل بن أيب صاحل، وصاحل موىل التوأمة، وصعصعة بن مالك، وصهيب العتواري
  ).١(س والضحاك بن شرحبيل، والضحاك بن عبدالرمحن بن عرزم، وضمضم بن جو

  .، وطاووس اليماين)٢(وطارق بن حماسن 
وعامر بن سعد بن أيب وقاص، وعامر بن سعد البجلي، وعامر الشعيب، وعباد أخو سعيد املقربي، 

وعباس اجلشمي، وعبد اهللا بن ثعلبة بن صعري، وأبو الوليد عبد اهللا بن احلارث، وعبد اهللا بن رافع موىل 
رافع احلضرمي، وعبد اهللا بن رباح االنصاري، وعبد اهللا بن سعد موىل أم سلمة، وأبو سلمة عبد اهللا بن 

عائشة، وعبد اهللا بن أيب سليمان، وعبد اهللا بن شقيق، وعبد اهللا بن ضمرة، وابن عباس، وابن ابن عمر 
  عبد اهللا وعبد اهللا بن عبدالرمحن الدوسي، وعبد اهللا بن عتبة: عبيد اهللا وقيل

__________  
ملطبوع إىل جوش بالشني املعجمة، فقد التبست على احملقق عالمة االمهال املثبتة فوق تصحف يف ا) ١(



" السني هكذا كقالمة الظفر مضجعة على قفاها، فظنها النقط الثالث اليت تثبت فوق الشني، فكتبها 
  ".جوش 

  .خماشن، مبعجمتني وضم أوله: وقيل) ٢(
[ * ]  

)٢/٥٨١(  

  

 عبدالقاري، وعبد اهللا بن فروخ، وعبد اهللا ابن يامني، وعبد احلميد بن اهلذيل، وعبد اهللا بن عمرو بن
سامل، وعبد الرمحن بن آدم، وعبد الرمحن بن أذينة، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وعبد الرمحن بن 

حجرية، وعبد الرمحن بن أيب حدرد، وعبد الرمحن بن خالد بن ميسرة، وعبد الرمحن بن سعد موىل 
عبد الرمحن بن سعد املقعد، وعبد الرمحن بن الصامت، وابن اهلضهاض، وعبد الرمحن بن عبد االسود، و

اهللا بن كعب، وعبد الرمحن بن أيب عمرة، وعبد الرمحن بن غنم، وعبد الرمحن بن أيب كرمية، والد 
ن بن السدي، وعبد الرمحن بن مهران، موىل أيب هريرة، وعبد الرمحن بن أيب نعم البجلي، وعبد الرمح

هرمز االعرج، وعبد الرمحن ابن يعقوب احلرقي، وعبد العزيز بن مروان، وعبد امللك بن أيب بكر بن 
  عبد

الرمحن خبلف وعبد امللك بن يسار، وعبيداهللا بن أيب رافع النبوي، وعبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة، 
عبيد بن أيب عبيد، وعبيد بن وعبيداهللا بن عبد اهللا بن موهب، وعبيد بن حنني، وعبيد بن سلمان، و

عمري الليثي، وعبيدة بن سفيان، وعثمان بن أيب عبيد، وعبيد بن عمري الليثي، وعبيدة بن سفيان، 
وعثمان بن أيب سودة، وعثمان بن مشاس خبلف وعثمان بن عبد اهللا بن موهب، وعجالن، والد حممد، 

 وعروة بن متيم، وعطاء بن أيب رباح، وعجالن، موىل املشمعل، وعراك بن مالك، وعروة بن الزبري،
وعطاء بن أيب علقمة، وعطاء بن أيب مسلم اخلراساين ومل يدركه وعطاء بن مينا، وعطاء بن يزيد، وعطاء 

بن يسار، وعطاء موىل ابن أيب أمحد، وعطاء موىل أم صبية، وعطاء الزيات إن صح وعكرمة بن خالد 
 جبالة، وعلي بن احلسني، وعلي بن رباح، وعلي بن مشاخ وما أظنه حلقه وعكرمة العباسي، وعلقمة بن

عمرو ابن أكيمة الليثي، وعمر بن احلكم : إن صح وعمار بن أيب عمار موىل بين هاشم، وعمارة وقيل
  بن ثوبان، وعمر بن احلكم بن رافع،

)٢/٥٨٢(  

  



ليم الزرقي، وعمر بن خلدة قاضي املدينة، وعمرو بن دينار، وعمرو بن أيب سفيان، وعمرو بن س
وعمرو بن عاصم بن سفيان بن عبد اهللا الثقفي، وعمرو بن عمري، وعمرو بن قهيد، وعمرو بن ميمون 
االودي، وعمري بن االسود العنسي، وعمري بن هانئ العنسي، وعنبسة ابن سعيد بن العاص، وعوف بن 

  .احلارث، رضيع عائشة، والعالء بن زياد العدوي، وعيسى بن طلحة
  ن حممد، وقبيصة بن ذؤيب، وقسامة بن زهري، والقعقاعوالقاسم ب

  .ابن حكيم ومل يلقه وقيس بن أيب حازم
  .وكثري بن مرة، وكعب املدين، وكليب بن شهاب، وكميل بن زياد، وكنانة، موىل صفية

ومالك بن أيب عامر االصبحي، وجماهد، واحملرر بن أيب هريرة، وحممد بن إياس بن البكري، وحممد بن 
، وحممد بن زياد، وحممد ابن سريين، وحممد بن شرحبيل، وحممد بن أيب عائشة، وحممد بن عباد بن ثابت

جعفر، وحممد بن عبدالرمحن بن ثوبان، وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ذباب، وحممد بن عمار القرظ، 
لقرظي، وحممد بن عمرو بن عطاء خبلف وحممد بن عمري، وحممد بن قيس بن خمرمة، وحممد بن كعب ا

وحممد بن مسلم الزهري ومل يلحقه وحممد بن املنكدر، ومروان بن احلكم، ومضارب بن حزن، واملطلب 
أبو املطوس ومعبد بن عبد اهللا بن هشام والد زهرة، واملغرية : بن عبد اهللا ابن حنطب، واملطوس ويقال

، وموسى بن وردان، بن أيب بردة، ومكحول ومل يره واملنذر أبو نضرة العبدي، وموسى بن طلحة
  .وموسى بن يسار، وميمون بن مهران، ومينا، موىل عبدالرمحن بن عوف

)٢/٥٨٣(  

  

ونافع بن جبري، ونافع بن عباس، موىل أيب قتادة، ونافع بن أيب نافع، موىل أيب أمحد، ونافع العمري، 
  .والنضر بن سفيان، ونعيم امر

  . بن أيب سنانومهام بن منبه، وهالل بن أيب هالل، واهليثم
  .وواثلة بن االسقع، والوليد بن رباح
  .وواثلة بن االسقع، والوليد بن رباح

  وحيىي بن جعدة، ويزيد بن االصم، وحيىي بن أيب صاحل، وحيىي
ابن النضر االنصاري، وحيىي بن يعمر، ويزيد بن رومان ومل يلحقه ويزيد بن عبد اهللا بن الشخري، ويزيد 

  .ويزيد بن عبدالرمحن االودي والد إدريس ويزيد بن هرمزبن عبد اهللا بن قسيط، 
  .ويزيد، موىل املنبعث، ويعلى بن عقبة، ويعلى بن مرة، ويوسف بن ماهك

وأبو إدريس اخلوالين، وأبو إسحاق موىل بين هاشم، وأبو أمامة بن سهل، وأبو أيوب املراغي، وأبو بكر 
محن، وأبو متيمة اهلجيمي، وأبو ثور االزدي، وأبو ، وأبو بكر بن عبدالر)١(بن سليمان بن أيب حثمة 



جعفر املدين فإن كان الباقر فمرسل وأبو اجلوزاء الربعي، وأبو حازم االشجعي، وأبو احلكم البجلي، 
هو عبدالرمحن بن سعد املقعد وأبو حي املؤذن، وأبو خالد : وأبو احلكم موىل بين ليث، وأبو محيد فيقال

وأبو خالد الواليب، وأبو خالد، موىل آل جعدة، وأبو رافع الصائغ، وأبو الربيع البجلي، والد إمساعيل، 
املدين، وأبو رزين االسدي، وأبو زرعة البجلي، وأبو زيد، وأبو السائب، موىل هشام بن زهرة، وأبو 

  .سعد اخلري محصي
  .قربي، وأبو سعيد امل)٢(أبو سعيد وأبو سعيد بن أيب املعلى، وأبو سعيد االزدي : ويقال

  وأبو سعيد، موىل ابن عامر، وأبو سفيان
__________  

  ".خيثمة " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
  ".سقط من املطبوع وأبو سعيد االزدي ) ٢(

[ * ]  

)٢/٥٨٤(  

  

، وأبو الشعثاء احملاريب، وأبو )١(موىل ابن أيب أمحد، وأبو سلمة بن عبدالرمحن، وأبو السليل القيسي 
بو صاحل احلنفي، وأبو صاحل اخلوزي، وأبو صاحل السمان، وأبو صاحل، موىل ضباعة، صاحل االشعري، وأ

  وأبو الصلت، وأبو الضحاك، وأبو العالية الرياحي، وأبو عبد اهللا الدوسي، وأبو
  .عبد اهللا القراظ، وأبو عبد اهللا، موىل اجلندعيني، وأبو عبد العزيز، وأبو عبدامللك، موىل أم مسكني

وىل ابن أزهر، وأبو عثمان التبان، وأبو عثمان النهدي، وأبو عثمان الطنبذي، وأبو عثمان وأبو عبيد، م
، وأبو كثري السحيمي، وأبو املتوكل الناجي، )٢(آخر، وأبو قالبة اجلرمي مرسل وأبو كباش العيشي 

و مزرد، وأبو مدلة، موىل عائشة، وأبو مرة، موىل عقيل، وأبو مرمي االنصاري، وأبو مزاحم مدين وأب
وأبو املهزم البصري، وأبو ميمونة مدين وأبو هاشم الدوسي، وأبو الوليد، موىل عمرو بن حريث، وأبو 

  .حيىي، موىل آل جعدة، وأبو حيىي االسلمي، هو وأبو يونس موىل أيب هريرة
  .اجلهين، وابن سيالن، وابن مكرز شامي وابن وثيمة النصري) ٣(وابن حسنة 

  .وأم الدرداء الصغرىوكرمية بنت احلسحاس، 
__________  

  ".العبسي " هو ضريب بن نفري القيسي اجلريري ثقة من رجال مسلم وقد حترف يف املطبوع إىل ) ١(
نعمت االضحية اجلذع من " وأبو كباش هذا هو راوي حديث " العبسي " تصحف يف املطبوع إىل ) ٢(

  ).١٤٩٩(عن أيب هريرة، أخرجه الترمذي " الضأن 



  ".جهينة " ف يف املطبوع إىل حتر) ٣(
[ * ]  

)٢/٥٨٥(  

  

  .روى عنه، مثان مئة أو أكثر: قال البخاري
  .كان مقدمه وإسالمه يف أول سنة سبع، عام خيرب: وقال غريه

كان يرتل ذا احلليفة، وله ا دار، فتصدق ا على مواليه، فباعوها من عمرو بن مربع : وقال الواقدي
)١.(  

رأيت أبا هريرة رجال آدم، بعيد ما بني املنكبني، أفرق الثنيتني، ذا ) ٢(لبينة وقال عبدالرمحن بن 
  .صفريتني

  .كان أبو هريرة أبيض لينا، حليته محراء: وقال ابن سريين
وقد حدث بدمشق، فروى حممد بن كثري، عن االوزاعي، عن إمساعيل بن عبيداهللا، عن كرمية بنت 

النياحة، وشق اجليب، : ثالث هن كفر: " يت أم الدرداء يقولمسعت أبا هريرة يف ب: قالت: احلسحاس
  ).٣" (والطعن يف النسب 
__________  

  .٢ / ١٠٨ / ١٩ابن عساكر ) ١(
، وقد ٢٩٤ / ٥" اجلرح والتعديل " وهو عبدالرمحن بن نافع بن لبينة مترجم يف : لبينة بالنون) ٢(

  ".لبينة " تصحف فيه إىل 
، وحممد بن كثري هو الصنعاين كثري اخلطأ، وباقي ٢ / ١٠٥ / ١٩" كر تاريخ ابن عسا" هو يف ) ٣(

باب إطالق اسم الكفر على الطعن يف : يف االميان) ٦٧" (صحيحه " رجاله ثقات، وأخرج مسلم يف 
الطعن يف النسب، : اثنتان يف الناس مها م كفر: " النسب والنياحة من حديث ايب هريرة مرفوعا

واكهفاه : تعداد مشائل امليت بأن يقول: رفع صوت بالندب، والندب: والنياحة" والنياحة على امليت 
  .واجباله، وهو حرام وإن مل يكن معه بكاء

" يف االميان من حديث ابن مسعود مرفوعا ) ١٠٣( يف اجلنائز، ومسلم ١٢٣ / ٣وأخرج البخاري 
  ".ليس منا من ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية 

أربع يف أميت من أمر " من حديث أيب مالك االشعري مرفوعا ) ٩٣٤" (صحيحه " رج مسلم يف وأخ
  ".الفخر يف االحساب، والطعن يف االنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة : اجلاهلية ال يتركون

[ * ]  



)٢/٥٨٦(  

  

  حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة عبد مشس، قواه ابن
  .هذه داللة أن امسه كان عبد مشس: لخزمية، وقا

  .وهو أحسن إسنادا من حديث سفيان بن حسني، عن الزهري، إال أن يكون له امسان قبل
عبد عمرو بن عبد : كان اسم أيب: حدثنا سفيان بن حسني، عن الزهري، عن احملرر، قال: عمر بن علي

  ).١(غنم 
  .هذا أوقع الروايات عندي على القلب: وقال الذهلي

  ).٢(اعتمده النسائي و
  ).٣(وامسه عبدالرمحن بن صخر : عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة: أبو إمساعيل املؤدب

كناين رسول اهللا ؛ ال تكنوين أبا هريرة : كان أبو هريرة يقول: أبو معشر جنيح، عن حممد بن قيس، قال
  ).٤( والذكر خري من االنثى "أبا هر ! ثكلتك أمك : " أبا هر، فقال: صلى اهللا عليه وسلم

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : وعن كثري ين زيد، عن الوليد بن رباح، أن أبا هريرة كان يقول
  ).٥(يدعوين أبا هر 
  قلت اليب: حدثنا أسامة بن زيد، عن عبد اهللا بن رافع: روح بن عبادة

__________  
  .١ / ١٠٧ / ١٩ابن عساكر ) ١(
  .١ / ١٠٧ / ١٩ابن عساكر ) ٢(
  .٢ / ١٠٧ / ١٩ابن عساكر ) ٣(
  .٢ / ١٠٩ / ١٩ابن عساكر ) ٤(
  .٥٠٦ / ٣" املستدرك ) " ٥(

  .٢ / ١٠٩ / ١٩وابن عساكر 
[ * ]  

)٢/٥٨٧(  

  

  بلى، إين: أما تفرق مين ؟ قلت: مل كنوك أبا هريرة ؟ قال: هريرة
  ).١(وين ا كنت أرعى غنما الهلي، فكانت يل هريرة ألعب ا، فكن: قال؛ الهابك 

كان : وقال عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن عبدالرمحن بن لبينة الطائفي، أنه وصف يل ابا هريرة، فقال



  ).٢(رجال آدم، بعيد املنكبني، أفرق الثنيتني، ذا ضفريتني 
ه بل كان لينا، وكان أبيض، حليت: أكان أبو هريرة خمشوشنا ؟ قال: قلت البن سريين: وقال قرة بن خالد

  ).٣(محراء، خيضب 
  .من دوس: ؟ قلت" ممن أنت : " قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم: وروى أبو العالية، عن أيب هريرة

  ).٤" (ما كنت أرى أن يف دوس أحدا فيه خري : " قال
  .شهدت خيرب: وقال أبو هريرة

  ).٥(هذه رواية ابن املسيب 
  ).٦(ا فرغوا من القتال جئت يوم خيرب بعد م: وروى عنه قيس بن أيب حازم

__________  
 / ١٩، وابن عساكر ٣٢٩ / ٤يف املناقب، وابن سعد ) ٣٨٤٠(إسناده حسن، وأخرجه الترمذي ) ١(

يف ترمجة أيب هريرة " االصابة "  من حديث عبد اهللا بن رافع، وحسنه الترمذي، واحلافظ يف ١ / ١٠٩
ابن عساكر ) ٢...(عض أصحايب، عن أيب هريرةحدثين ب: من طريق يونس بن بكري، عن أيب إسحاق قال

١ / ١١٠ / ١٩.  
  .١ / ١١٠ / ١٩ابن عساكر ) ٣(
 عن أيب ١٠٣ / ٨" البداية " ، وذكره ابن كثري يف ١ / ١١٠ و ٢ / ١٠٩ / ١٩ابن عساكر ) ٤(

  .داود الطيالسي وغري واحد، عن أيب خلدة خالد بن دينار، عن أيب العالية
  .ورجاله ثقات

  .١ / ١١٠ / ١٩اكر ابن عس) ٥(
  . عن عبد الرزاق١٠٣ / ٨" البداية " ، وذكره ابن كثري يف ١ / ١١٠ / ١٩ابن عساكر ) ٦(

[ * ]  

)٢/٥٨٨(  

  

خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل : حدثنا خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال: الدراوردي
بن عرفطة كان استخلفه فقرأ يف السجدة خيرب، وقدمت املدينة مهاجرا، فصليت الصبح خلف سباع 

  ) *.ويل للمطففني: * (ويف اآلخرة؛ االوىل بسورة مرمي 
وآخر يبخس به ؛ مكيال لنفسه : قل رجل كان بأرض االزد، إال وكان له مكياالن! ويل اليب : فقلت
  ).١(الناس 

  ).٢(سنني صحبت رسول اهللا ثالث : قال لنا أبو هريرة: حدثنا قيس: وقال ابن أيب خالد



  ).٣(صحب أربع سنني : وأما محيد بن عبدالرمحن احلمريي، فقال
__________  

 من طريق سعيد بن أيب مرمي، عن ١٦٠ / ٣" تارخيه " إسناده قوي، وأخرجه يعقوب بن سفيان يف ) ١(
 / ٤" الطبقات " ، وأخرجه ابن سعد يف ١٠٤ / ٨" البداية " الدراوردي، ونقله عنه ابن كثري يف 

 من طريق أمحد بن إسحاق احلضرمي، عن وهيب، وحدثنا خثيم ابن عراك بن مالك، عن ٣٢٨، ٣٢٧
روى ابن خزمية، : يف ترمجة سباع بن عرفطة الغفاري) ٣٠٧٤" (االصابة " أبيه، عن نفر من قومه، ويف 

يب ، والطحاوي من طريق خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أ١٨ / ١" التاريخ الصغري " والبخاري يف 
قدمت املدينة والنيب صلى اهللا عليه وسلم خبيرب، وقد استخلف على املدينة سباع بن عرفطة، : هريرة قال

  .فشهدنا معه الصبح، وجهرنا، فأتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم خبيرب
 من حديث أيب ١٣٥ / ٧" امع " ، وأخرج البزار فيما ذكره صاحب ٣٥٦ / ٧" الفتح " وانظر 

) ويل للمطففني: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمل سباع بن عرفطة على املدينة، فقرأهريرة أن 
  .صاع يعطي به وصاع يأخذ به: هلك فالن، له صاعان: فقلت

  .ورجاله رجال الصحيح غري إمساعيل بن مسعود ادري وهو ثقة: قال اهليثمي
   أيب خالد، عن قيس، عن من طريق حيىي، عن إمساعيل بن٤٧٥ / ٢أخرجه أمحد ) ٢(

  .أيب هريرة
 عن حممد بن عبد اهللا بن منري، عن أبيه، عن إمساعيل بن أيب خالد، ١٦١ / ٣وأخرجه يعقوب بن سفيان 

أخرجه ) ٣...(وأخرجه أيضا عن احلميدي، عن سفيان، عن إمساعيل، عن قيس...عن قيس بن أيب حازم
  = [ * ]يب عوانة، عن داود بن  عن سعيد بن منصور، عن أ١٦١ / ٣يعقوب بن سفيان 

)٢/٥٨٩(  

  

  .وهذا أصح
  .فمن فتوح خيرب إىل الوفاة أربعة أعوام وليال
  .وقد جاع أبو هريرة، واحتاج، ولزم املسجد
  ).١(وملا هاجر، كان معه مملوك له، فهرب منه 

) ! ٢(جمنون : ولوالقد رأيتين أصرع بني القرب واملنرب من اجلوع، حىت يق: قال أبو هريرة: قال ابن سريين
احلمد هللا الذي متخط أبو : كنا عند أيب هريرة، فتمخط، فمسح بردائه، وقال: هشام، عن حممد، قال

لقد رأيتين، وإين الخر ليما بني مرتل عائشة واملنرب مغشيا علي من اجلوع، فيمر ! هريرة يف الكتان 
  ).٣(منا هو اجلوع ليس الذي ترى، إ: الرجل، فيجلس على صدري، فأرفع رأسي فأقول



__________  
لقيت رجال من أصحاب رسول اهللا : عبد اهللا االودي، عن محيد بن عبدالرمحن احلميدي حدثهم قال= 

 / ٤" الطبقات " صلى اهللا عليه وسلم، صحبه أربع سنني، كما صحبه أبو هريرة، وأخرجه ابن سعد يف 
 عوانة، عن داود بن عبد اهللا االودي،  من طريق يعقوب بن إسحاق، وسعيد بن منصور، عن أيب٣٢٧

  .صحب أبو هريرة النيب صلى اهللا عليه وسلم أربع سنني: عن محيد بن عبدالرمحن قال
هو هللا، ونوى العتق واالشهاد بالعتق، : باب إذا قال لعبده:  يف العتق١١٧ / ٥أخرجه البخاري ) ١(

: ن أيب حازم، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالمن طريق عبيداهللا بن سعيد، عن أيب أسامة، عن إمساعيل ب
  :ملا قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم قلت يف الطريق

فلما : وأبق مين غالم يل يف الطريق، قال: على أا من دارة الكفر جنت قال* يا ليلة من طوهلا وعنائها 
يا أبا هريرة، هذا : لع الغالم، فقال يلقدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايعته، فبينا أنا عنده، إذ ط

  .هو حر لوجه اهللا، فأعتقته: غالمك، فقلت
  .٣٢٦، ٣٢٥ / ٤" الطبقات " وأخرجه ابن سعد يف 

  .٣٧٨ / ١" حلية االولياء ) " ٢(
باب ما ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم وحض على :  يف االعتصام٢٥٨ / ١٣أخرجه البخاري ) ٣(

باب ما جاء يف معيشة أصحاب النيب صلى اهللا عليه : يف الزهد) ٢٣٦٧(والترمذي ، ...اتفاق أهل العلم
  .٣٢٧ / ٤" الطبقات " وسلم، وابن سعد يف 

[ * ]  

)٢/٥٩٠(  

  

  .كان يظنه من يراه مصروعا، فيجلس فوقه لريقيه، أو حنو ذلك: قلت
؛  رسول اهللا بتمر عجوة كنت يف الصفة، فبعث إلينا: عطاء بن السائب، عن عامر، عن أيب هريرة، قال

  ).١(قد قرنت، فاقرنوا : وكان أحدنا إذا قرن، يقول لصاحبه؛ فكنا نقرن التمرتني من اجلوع 
إن كنت العتمد على االرض من اجلوع، وإن ؛ واهللا : حدثنا جماهد، عن أيب هريرة، قال: عمر بن ذر

ر يب أبو بكر، فسألته عن آية يف ولقد قعدت على طريقهم، فم؛ كنت الشد احلجر على بطين من اجلوع 
كتاب اهللا ما أسأله إال ليستتبعين فمر، ومل يفعل، فمر عمر، فكذلك، حىت مر يب رسول اهللا صلى اهللا 

  .لبيك يا رسول اهللا: ؟، قلت" أبو هريرة : " عليه وسلم، فعرف ما يف وجهي من اجلوع، فقال
  .أرسل به إليك فالن: ؟ قيل" ن لكم هذا من أي: " فدخلت معه البيت، فوجد لبنا يف قدح، فقال

  وكان أهل الصفة أضياف" ، فادعهم )٢(يا أبا هريرة، انطلق إىل أهل الصفة : " فقال



االسالم، ال أهل وال مال إذا أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدقة، أرسل ا إليهم، ومل يصب 
  ،منها شيئا، وإذا جاءته هدية، أصاب منها وأشركهم فيها

__________  
من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن عطاء بن ) ١٣٥٠" (صحيحه " أخرجه ابن حبان يف ) ١(

  .السائب، عن أيب هريرة
 ٤٩٤ / ٩وعطاء بن السائب قد اختلط، وجرير ممن مسع منه بعد االختالط، وذكره احلافظ يف الفتح 

  .١ / ١١١ / ١٩البن عساكر " خ دمشق تاري" يف االطعمة عن ابن حبان، وسكت عليه، وهو يف 
كانت يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة يكون فيها فقراء املهاجرين، ومن ال : الصفة) ٢(

  .مرتل له منهم، وأهلها منسوبون إليها
وكان أهل الصفة يقومون بفروض عظيمة، منها تلقي القرآن والسنة، فكانت الصفة مدرسة االسالم، 

 حراسة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومنها االستعداد لتنفيذ أوامره وحاجاته يف طلب من يريد طلبه ومنها
  .من املسلمني وغري ذلك، وكانوا قائمني ذه الفروض عن املسلمني

[ * ]  

)٢/٥٩١(  

  

 أهل كنت أرجو أن أصيب من هذا اللنب شربة أتقوى ا، وما هذا اللنب يف: فساءين إرساله إياي، فقلت
خذ يا أبا : " ومل يكن من طاعة اهللا وطاعة رسوله بد، فأتيتهم، فأقبلوا جميبني، فلما جلسوا، قال! الصفة 

  ".هريرة، فأعطهم 
وناولته رسول اهللا صلى اهللا عليه ؛ فجعلت أعطي الرجل، فيشرب حىت يروى، حىت أتيت على مجيعهم 

  ".نت بقيت أنا وأ: " وسلم، فرفع رأسه إيل متبسما، وقال
  .صدقت يا رسول اهللا: قلت
  ".فاشرب : " قال

  .فشربت
  .، فشربت"اشرب : " فقال

  .والذي بعثك باحلق، ما أجد له مساغا: حىت قلت؛ اشرب، فأشرب : فما زال يقول
  ).١(فأخذ، فشرب من الفضلة 

  :حدثنا حممد بن هالل، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال: القعنيب
  .اجلوع: ما أخرجك ؟ قلت: جد، فوجدت نفرا، فقالواخرجت يوما من بيت إىل املس



  .وحنن واهللا ما أخرجنا إال اجلوع: فقالوا
فدعا بطبق فيه متر، ؛ ؟ فأخربناه " ما جاء بكم هذه الساعة : " فقمنا، فدخلنا على رسول اهللا، فقال

  .فأعطى كل رجل منا مترتني
  ".ء، فإما ستجزيانكم يومكمن هذا كلوا هاتني التمرتني، واشربوا عليهما من املا: " فقال

  ؟" يا أبا هريرة، مل رفعتها : " فأكلت مترة، وخبأت االخرى، فقال
__________  

باب كيف كان عيش النيب صلى اهللا عليه وسلم :  يف الرقاق٢٤٦، ٢٤١ / ١١أخرجه البخاري ) ١(
من طريق عمر بن ذر، ) ٣٦(باب : يف صفة القيامة) ٢٤٧٧(، والترمذي ٥١٥ / ٢وأصحابه، وأمحد 

  .عن جماهد، عن أيب هريرة
  .١١١ / ١٩وهو يف تاريخ ابن عساكر 

[ * ]  

)٢/٥٩٢(  

  

  .المي: قلت
  ).١" (كلها، فسنعطيك هلا مترتني : " قال

واهللا، : حدثين أبو هريرة، قال: يزيد بن عبد الرمحن: حدثنا أبو كثري السحيمي وامسه: عكرمة بن عمار
  .مع يب إال أحبينما خلق اهللا مؤمنا يس

إن أمي كانت مشركة، وكنت أدعوها إىل االسالم، وكانت تأىب علي، : وما علمك بذلك ؟ قال: قلت
  .فأمسعتين يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أكره؛ فدعوا يوما 

  .فأتيت رسول اهللا، وأنا أبكي، فأخربته، وسألته أن يدعو هلا
   ".اللهم اهد أم أيب هريرة" فقا لك 

كما : فخرجت أعدو أبشرها، فأتيت، فإذا الباب جماف، ومسعت خضخضة املاء، ومسعت حسي، فقالت
أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا : أنت، مث فتحت، وقد لبست درعها، وعجلت من مخارها، فقالت

  .عبده ورسوله
  ؛فرجعت إىل رسول اهللا، أبكي من الفرح كما بكيت من احلزن : قال

  .ادع اهللا أن حيببين وأمي إىل عباده املؤمنني: ه، وقلتفأخربت
  ).٢" (اللهم، حبب عبيدك هذا وأمه إىل عبادك املؤمنني، وحببهم إليهما : " فقال

  .إسناده حسن



نزلت على أيب هريرة باملدينة ستة أشهر، فلم أر من : اجلريري، عن أيب نضرة، عن الطفاوي، قال
   وسلم رجال أشد تشمريا والأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه

__________  
رجاله ثقات خال والد حممد بن هالل فقد وثقه ابن حبان، وروى عنه ابنه حممد وخالد ابن سعيد ) ١(

  .٣٢٩، ٣٢٨ / ٤ال يعرف، وهو يف طبقات ابن سعد : بن أيب مرمي، ومع ذلك فقد قال الذهيب
  .٢ / ١١١ / ١٩" تارخيه " وابن عساكر يف 

يف فضائل الصحابة، وسنده حسن كما قال ) ٢٤٩١(، ومسلم ٢٢٠، ٢١٩ / ٢ أمحد أخرجه) ٢(
  .املصنف من أجل عكرمة بن عمار

  .٢ / ١١٢ / ١٩وهو يف تاريخ دمشق 
   [ * ]٣٨ / ٢سري 

)٢/٥٩٣(  

  

  .أقوم على ضيف، من أيب هريرة
اء، فيسبح، فدخلت لعيه ذات يوم، وهو على سريره، ومعه كيس فيه نوى أو حصى أسفل منه سود

  ).١(فيعيد ذلك ؛ فأوعته فيه، مث ناولته ؛ ويلقي إليها، فإذا فرغ منها، ألقى إليها بالكيس 
  ).٢(إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر العالء بن احلضرمي، وبعث معه أبا هريرة مؤذنا : وقيل

  .وكان حفظ أيب هريرة اخلارق من معجزات النبوة
مسعت سعيد بن أيب هند، : حدثنا عبد اهللا بن أيب حيىي: دثنا أبو بكر احلنفيح: قال حممد بن املثىن الزمن

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة
  .أسألك أن تعلمين: ؟ قلت" أال تسألين من هذه الغنائم اليت يسالين أصحابك : " قال

  .مما علمك اهللا
فحدثين، حىت ؛  كأين أنظر إىل النمل يدب عليها فرتع منرة كانت على ظهري، فبسطها بيين وبينه، حىت

  ).٣(فأصبحت ؟ أسقط حرفا مما حدثين " امجعها فصرها إليك : " إذا استوعبت حديثه، قال
إن أبا هريرة يكثر احلديث عن : إنكم تقولون: أن أبا هريرة قال: ابن شهاب، عن سعيد، وأيب سلمة
  ام: وتقولون! رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
باب ما يكره من ذكر الرجل ما : يف النكاح) ٢١٧٤(، وأبو داود ٥٤١، ٥٤٠ / ٢أخرجه أمحد ) ١(

  .يكون من إصابته من أهله



  .١ / ١١٣ / ١٩وأخرجه ابن عساكر 
فصححه ص " دفاع عن أيب هريرة " وإسناده ضعيف جلهالة الطفاوي فإنه ال يعرف، وقد أخطأ مؤلف 

٦٣.  
  .٢ / ١١٣ / ١٩ ابن عساكر) ٢(
 / ١١٣ / ١٩، وهو يف تاريخ ابن عساكر ٣٨١ / ١" احللية " رجاله ثقات، وأخرجه أبو نعيم يف ) ٣(
  .مشلة فيها خطوط بيض وسود: ، والنمرة٢

[ * ]  

)٢/٥٩٤(  

  

وإن إخواين املهاجرين كان يشغلهم الصفق باالسواق، وكان ! للمهاجرين واالنصار ال حيدثون مثله 
وكنت امرا مسكينا من مساكني الصفة، ألزم رسول اهللا ؛ االنصار يشغلهم عمل أمواهلم إخواين من 

صلى اهللا عليه وسلم على ملء بطين، فأحضر حني يغيبون، وأعي حني ينسون، وقد قال رسول اهللا 
إنه لن يبسط أحد ثوبه حىت أقضي مجيع مقاليت، مث جيمع : " صلى اهللا عليه وسلم يف حديث حيدثه يوما

  ".ليه ثوبه، إال وعى ما أقول إ
  .فبسطت منرة علي، حىت إذا قضى مقالته، مجعتها إىل صدري

  ).١(فما نسيت من مقالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك من شئ 
تزعمون أين أكثر الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : الزهري أيضا عن االعرج، عن أيب هريرة، قال

:  إين كنت امرأ مسكينا، أصحب رسول اهللا على ملء بطين، وإنه حدثنا يوما، وقالواهللا املوعد! وسلم 
  .ففعلت" من يبسط ثوبه حىت أقضي مقاليت، مث قبضه إليه، مل ينس شيئا مسع مين أبدا " 

  ).٢(فوالذي بعثه باحلق، ما نسيت شيئا مسعته منه 
  ).٣(واحلديثان صحيحان حمفوظان 

__________  
فإذا قضيت الصالة : (باب ما جاء يف قول اهللا عزوجل:  يف البيوع٢٤٧ / ٤اري أخرجه البخ) ١(

من طريق الزهري، عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة، عن أيب هريرة، وأخرجه ) فانتشروا يف االرض
باب من فضائل أيب هريرة من طريق الزهري عن سعيد بن : يف فضائل الصحابة) ٢٤٩٢(مسلم 

  .١١٤ / ١٩، وابن عساكر ٣٣٠ / ٤" طبقات ابن سعد "  وهو يف املسيب، عن أيب هريرة،
  .صوت وقع يد البائع على يد املشتري عند عقد التبايع: والصفق يف البيع

من طريق الزهري، عن ) ٢٢٩٤(، ومسلم ٢٧١ / ١٣ و ٢١ / ٥ و ١٩٠ / ١أخرجه البخاري ) ٢(



  .االعرج، عن أيب هريرة
واالسنادان مجيعا حمفوظان :  بعد أن ذكر االسنادين١٠٤/  ١" الفتح " احلافظ يف : وقال) ٣(

  .صححهما الشيخان
[ * ]  

)٢/٥٩٥(  

  

: أخربنا أبو مضر حملم بن إمساعيل: أخربنا حممد بن إمساعيل: قرأت على ابن عساكر، عن أيب روح
 بن أيب حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن عمرو: حدثنا قتيبة: حدثنا السراج: أخربنا اخلليل بن أمحد

لقد ظننت : " يا رسول اهللا، من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال: عمرو، عن املقربي، عن أيب هريرة، قلت
  يا أبا هريرة ال يسألين عن هذا احلديث

ال إله : إن أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال: أحد أول منك، ملا رأيت من حرصك على احلديث
  ) ".١(إال اهللا خالصا من نفسه 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو االحوص، عن زيد العمي، عن أيب الصديق، عن أيب سعيد اخلدري
  ).٢" (أبو هريرة وعاء من العلم : " وسلم

: حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعاءين: ابن أيب ذئب، عن املقربي، عن أيب هريرة، قال
  ).٣(خر، فلو بثثته، لقطع هذا البلعوم وأما اآل؛ فأما أحدمها، فبثثته يف الناس 

__________  
باب احلرص على :  يف العلم١٧٣ / ١، والبخاري ٣٧٣ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ١(

 يف الرقاق من طريق عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب، عن سعيد املقربي، عن ٣٨٥ / ١١احلديث و 
 ٢ / ١١٥ / ١٩البن عساكر " تاريخ دمشق " ، و ٣٣٠ / ٤" طبقات ابن سعد " أيب هريرة، وهو يف 

الفعل ال أا أفعل " أسعد : " يف قوله" أفعل " احتراز من املنافق ومعىن : قال احلافظ" خالصا " وقوله 
  ) *.وأحسن مقيال: * (سعيد الناس، كقوله تعاىل: التفضيل، أي

سعد بشفاعته، لكن املؤمن املخلص وحيتمل أن يكون أفعل التفضيل على باا وأن كل أحد حيصل له 
أكثر سعادة ا، فإنه صلى اهللا عليه وسلم يشفع يف اخللق الراحتهم من هول املوقف، ويشفع يف بعض 

الكفار بتخفيف العذاب كما صح يف حق أيب طالب، ويشفع يف بعض املؤمنني باخلروج من النار بعد أن 
ا دخوهلا، ويف بعضهم بدخول اجلنة بغري حساب، دخلوها، ويف بعضهم بعدم دخوهلا بعد أن استوجبو

  .ويف بعضهم برفع الدرجات فيها، فظن االشتراك يف السعادة بالشفاعة، وأن أسعدهم ا املؤمن املخلص



  .وزيد العمي ضعيف" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٢(
  = [ * ] بن أيب باب حفظ العلم من طريق إمساعيل:  يف العلم١٩٣، ١٩٢ / ١أخرجه البخاري ) ٣(

)٢/٥٩٦(  

  

  كان أبو هريرة من أحفظ: االعمش، عن أيب صاحل، قال
  ).١(الصحابة 

  .رب كيس عند أيب هريرة مل يفتحه: كان أبو هريرة يقول: حممد بن راشد، عن مكحول، قال
  ).٢(من العلم : يعين
أو املدح ؛  الفروع هذا دال على جواز كتمان بعض االحاديث اليت حترك فتنة يف االصول، أو: قلت

  .فإنه من البينات واهلدى؛ أما حديث يتعلق حبل أو حرام، فال حيل كتمانه بوجه ؛ والذم 
؛ حدثوا الناس مبا يعرفون، ودعوا ما ينكرون : قول االمام علي رضي اهللا عنه": صحيح البخاري " ويف 

  وكذا لوبث أبو هريرة) ! ٣(أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله 
__________  

  .أويس، عن أيب بكر عبداحلميد، عن ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة= 
  .١ / ١٦ / ١٩" تاريخ دمشق " وهو يف 

  .وقد محل العلماء الوعاء الذي مل يبثه على االحاديث اليت فيها تبيني أمراء السوء وأحواهلم وزمنهم
أعوذ باهللا من رأس :  على نفسه منهم، كقولهوقد كان أبو هريرة يكين عن بعضه، وال يصرح به خوفا

الستني وإمارة الصبيان، يشري إىل خالفة يزيد بن معاوية، الا كانت سنة ستني من اهلجرة، واستجاب 
  .اهللا دعاء أيب هريرة، فمات قبلها بسنة

ظاهرا جعل بعضهم هذا احلديث ذريعة إىل تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة : وقال ابن املنري
قطع أهل : قطع، أي: وباطنا، وذلك الباطل، إمنا حاصله االحنالل من الدين، وإمنا أراد أبو هريرة بقوله

اجلور رأسه إذا مسعوا عيبه لفعلهم، وتضليله لسعيهم، ويؤيد ذلك أن االحاديث املكتومة لو كانت من 
  .االحكام الشرعية ما وسعه كتماا

  .٢ / ١١٦ / ١٩تاريخ دمشق ) ١(
  .٢ / ١١٦ / ١٩تاريخ دمشق ) ٢(
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أال يفهموا، دون :  يف العلم١٩٩ / ١أخرجه البخاري ) ٣(

  .وهي عند آدم بن أيب إياس يف كتاب العلم له" ودعوا ما ينكرون : " قوله
  د العامة، ومثله قول ابنوفيه دليل على أن املتشابه ال ينبغي أن يذكر عن": الفتح " قال احلافظ يف 



  .ما أنت حمدثا قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة: مسعود
  .١١ / ١رواه مسلم يف مقدمة صحيحه 

[ * ]  

)٢/٥٩٧(  

  

  .ذلك الوعاء، الوذي، بل لقتل
 وإن غلط ولكن العامل قد يؤديه اجتهاده إىل أن ينشر احلديث الفالين إحياء للسنة، فله ما نوى وله أجر

  .يف اجتهاده
مل يكن أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى عوف االعرايب، عن سعيد بن أيب احلسن، قال

وسلم أكثر حديثا من أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإن مروان زمن هو على املدينة أراد أن 
  .اروكما روينا: يكتب حديثه كله فأيب، وقال

ليه، تغفله مروان، وأقعد له كاتبا ثقفا، ودعاه، فجعل أبو هريرة حيدثه، ويكتب ذاك الكاتب، فلما أىب ع
  .حىت استفرغ حديثه أمجع

  .نعم: قال! وقد فعلت : تعلم أنا قد كتبنا حديثك أمجع ؟ قال: مث قال مروان
  .فاقرؤوه علي، فقرؤوه: قال

  .أما إنكم قد حفظتم، وإن تطعين، متحه: فقال أبو هريرة
  ).١(فمحاه : قال

  .مسعه هوذة بن خليفة منه
أن مروان أرسل إىل : حدثين أبو الزعيزعة كاتب مروان: حدثين عمرو بن عبيد االنصاري: محاد بن زيد

أيب هريرة، فجعل يسأله، وأجلسين خلف السرير، وأنا أكتب، حىت إذا كان رأس احلول، دعابه، فأقعده 
  ).٢(ك الكتاب، فما زاد وال نقض، وال قدم وال أخر من وراء احلجاب، فجعل يسأله عن ذل

  .هكذا فليكن احلفظ: قلت
__________  

   /١٩، وابن عساكر ٥١٠، ٥٠٩ / ٣" املستدرك " رجاله ثقات، وأخرجه احلاكم يف ) ١(
٢ / ١١٦.  

، وأقره الذهيب، وهو يف تاريخ ٥١٠ / ٣أبوالزعيزعة ال يعرف، ومع ذلك فقد صححه احلاكم ) ٢(
  .٢ / ١١٦ / ١٩ دمشق
[ * ]  



)٢/٥٩٨(  

  

  ).١(أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره : قال الشافعي
تواعد الناس ليلة إىل قبة من قباب معاوية، : حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، قال: الوليد

  ).٢(صبح فاجتمعوا فيها، فقال فيهم أبو هريرة حيدثهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت أ
ال أعرف أحدا من أصحاب رسول اهللا : قال أبو هريرة: كهمس بن احلسن، عن عبد اهللا بن شقيق، قال

  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم أحفظ حلديثه مين 
ما أحد من : مسعت أبا هريرة يقول: سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن وهب بن منبه، عن أخيه مهام

ه، إال ما كان من عبد اهللا بن عمرو، فإنه كان يكتب، وكنت ال أصحاب رسول اهللا أكثر حديثا مين عن
  ).٤(أكتب 

__________  
  .١ / ١١٧ / ١٩تاريخ دمشق ) ١(
  .١ / ١١٧ / ١٩تاريخ دمشق ) ٢(
  .١ / ١١٧ / ١٩تاريخ دمشق ) ٣(
  .باب كتابة العلم:  يف العلم١٨٤ / ١أخرجه البخاري ) ٤(

  .هو ابن دينار املكي: وعمرو
  .١ / ١١٧ / ١٩يخ ابن عساكر وهو يف تار

وهذا احلديث يدل على أن أبا هريرة كان جيزم بأنه ليس يف الصحابة أكثر حديثا عن النيب صلى اهللا 
عليه وسلم منه إال عبد اهللا، مع أن املوجود املروي عن عبد اهللا بن عمرو أقل من املوجود املروي عن أيب 

  .هريرة بأضعاف مضاعفة
أن عبداله كان مشتغال بالعبادة أكثر من اشتغاله :  السبب فيه من جهات، أحدهاإن: وقد قال العلماء

  .بالتعليم، فقلت الرواية عنه
أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح االمصار مبصر أو بالطائف، ومل تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم : ثانيها

لتحديث إىل أن مات، ويظهر هذا من كثرة كالرحلة إىل املدينة، وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى وا
  .من محل عن أيب هريرة، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه مثان مئة نفس من التابعني

  .ما اختص به أبو هريرة من دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم له بأن ال ينسى ما حيدثه به: ثالثها
ب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها وحيدث أن عبد اهللا كان قد ظفر يف الشام حبمل مجل من كت: رابعها

  .منها، فتجنب االخذ عنه لذلك كثري من أئمة التابعني
[ * ]  



)٢/٥٩٩(  

  

أنه لقي كعبا، : حدثنا عمران القطان، عن بكر بن عبد اهللا، عن أيب رافع، عن أيب هريرة: الطيالسي
  ).١( مبا فيها من أيب هريرة ما رأيت أحدا مل يقرأ التوراة أعلم: فقال كعب؛ فجعل حيدثه، ويسأله 

أن رجال جاء إىل زيد بن ثابت، : محاد بن شعيب، عن إمساعيل بن أمية، عن حممد بن قيس بن خمرمة
فإنه بينا أنا وهو وفالن يف املسجد ندعو، خرج علينا رسول ؛ عليك بأيب هريرة : فسأله عن شئ، فقال

  ". ما كنتم عودوا إىل: " فجلس، وقال؛ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .فدعوت أنا وصاحيب، ورسول اهللا يؤمن: قال زيد

  .اللهم، إين أسألك مثل سأالك، وأسألك علما ال ينسى: مث دعا أبو هريرة، فقال
  ".آمني : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وحنن نسأل اهللا علما ال ينسى: فقلنا
  ".سبقكما ا الدوسي : " فقال

  .لكن محاد ضعيف) ٢" (مستدركه " أخرجه احلاكم يف 
  سعيد بن عبد العزيز، عن إمساعيل بن عبيداهللا، عن السائب بن

  لتتركن احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،: مسع عمر يقول اليب هريرة: يزيد
__________  

و داود هو ابن داور العمي البصري، ضعفه حيىي بن معني وأب: إسناده ضعيف، وعمران القطان) ١(
وهو ) يعين للمتابعة(هو ممن يكتب حديثه : والنسائي، ومل يرو عنه حيىي بن سعيد القطان، وقال ابن عدي

  .٢ / ١١٧ / ١٩" تاريخ دمشق " يف 
  .محاد ضعيف: فقال" خمتصره "  وصححه، وتعقبه املؤلف يف ٥٠٨ / ٣) ٢(

ضعفه ابن معني وغريه، : لزبري وغريهمحاد بن شعيب احلماين الكويف عن أيب ا: املؤلف" ميزان " ويف 
: ضعيف، وقال ابن عدي: فيه نظر، وقال النسائي: ال يكتب حديثه، وقال البخاري: وقال حيىي مرة

 من طريق الفضل بن ٢ / ١١٥ / ١٩" تاريخ ابن عساكر " أكثر حديثه مما ال يتابع عليه، وهو يف 
  .العالء، عن إمساعيل بن أيب أمية

[ * ]  

)٢/٦٠٠(  

  



  ).١(لتتركن احلديث، أو الحلقنك بأرض القردة : وقال لكعب! أو الحلقنك بأرض دوس 
إين الحدث أحاديث، لو تكلمت ا يف زمن : أن أبا هريرة كان يقول: حيىي بن أيوب، عن ابن عجالن

  ).٢(عمر، لشج رأسي 
  . عليه وسلمأقلوا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا: هكذا هو كان عمر رضي اهللا عنه يقول: قلت

  .وهذا مذهب لعمر ولغريه؛ وزجر غري واحد من الصحابة عن بث احلديث 
فباهللا عليك، إذا كان االكثار من احلديث يف دولة عمر، كانوا مينعون منه، مع صدقهم وعدالتهم وعدم 

  فما؛ االسانيد، بل هو غض مل يشب 
__________  

 من طريق حممد بن زرعة الرعيين، حدثنا مروان بن )١٤٧٥(أخرجه أبو زرعة الدمشقي يف تارخيه ) ١(
حممد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن إمساعيل بن عبيداهللا، عن السائب بن يزيد، مسعت عمر بن 

  لتتركن احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو: اخلطاب يقول اليب هريرة
  .حلقنك بأرض القردةلتتركن االحاديث أو ال: الحلقنك بأرض دوس، وقال لكعب

ثقة حافظ من أصحاب : ٢٨٦ / ١" تارخيه " وهذا إسناد صحيح، حممد بن زرعة قال أبو زرعة يف 
" التقريب " ثقة كما يف : الوليد بن مسلم مات سنة ست عشرة ومئتني، ومروان بن حممد هو الطاطري

  .وباقي السند من رجال الصحيح
 من طريق أيب زرعة، وقد تصحف فيه إمساعيل بن عبيداهللا إىل ١٠٦ / ٨" البداية " وذكره ابن كثري يف 

  .٢ / ١١٧ / ١٩" تاريخ ابن عساكر " عبد اهللا، وهو يف 
وهذا حممول من عمر على أنه خشي من االحاديث اليت قد تضعها : قال ابن كثري بعد أن أورد اخلرب

لرخص، وأن الرجل إذا أكثر من الناس على غري مواضعها، وأم يتكلمون على ما فيها من أحاديث ا
  .احلديث رمبا وقع يف أحاديثه بعض الغلط أو اخلطأ، فيحملها الناس عنه أو حنو ذلك

عن ابن وهب عن حيىي بن أيوب، ورجاله ثقات، إال أنه منقطع، الن " البداية " أورده ابن كثري يف ) ٢(
  .ابن عجالن مل يسمع من أيب هريرة

قال أبو هريرة ملا ويل : ربنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قالأخ) ٢٠٤٩٦" (املصنف " ويف 
: مث يقول أبو هريرة: أقلوا الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال فيما يعمل به، قال: عمر، قال

  .أفإن كنت حمدثكم ذه االحاديث وعمر حي ؟ أما واهللا إذا اللفيت املخفقة ستباشر ظهري
[ * ]  

)٢/٦٠١(  

  



ظنك باالكثار من رواية الغرائب واملناكري يف زماننا مع طول االسانيد، وكثرة الوهم والغلط، فباحلري 
فيا ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف، بل يروون واهللا املوضوعات ؛ أن نزجر القوم عنه 

  .لعافيةنسأل اهللا ا؛ واالباطيل، واملستحيل يف االصول والفروع، واملالحم والزهد 
فمن روى ذلك مع علمه ببطالنه، وغر املؤمنني، فهذا ظامل لنفسه، جان على السنن واآلثار، يستتاب من 

  .كفى به إمثا أن حيدث بكل ما مسع؛ فإن أناب وأقصر، وإال فهو فاسق ؛ ذلك 
  ).١(وإن هو مل يعلم، فليتورع، وليستعن مبن يعينه على تنقية مروياته 

   فلقد عم؛نسأل اهللا العافية 
فال عتىب على الفقهاء ؛ البالء، ومشلت الغفلة، ودخل الداخل على احملدثني الذين يركن إليهم املسلمون 

  .وأهل الكالم
أخربنا يزيد بن يوسف، عن صاحل بن أيب االخضر، : حدثنا حممد بن عيسى: قال حممد بن حيىي الذهلي

قال رسول اهللا صلى اهللا :  نستطيع أن نقولما كنا: عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال
  حىت قبض عمر؛ عليه وسلم 

__________  
قال حمدث الديار الشامية يف عصره العالمة الشيخ بدر الدين احلسين رمحه اهللا ورضي عنه فيما نقله ) ١(

رسول اهللا ال جيوز إسناد حديث ل: ٢٦٤ / ٨عنه الشيخ العالمة حممود ياسني يف جملة اهلداية االسالمية 
قال : صلى اهللا عليه وسلم إال إذا نص على صحة هذا احلديث حافظ من احلفاظ املعروفني، فمن قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو ال يعلم صحة ذلك من طريق أحد احلفاظ يوشك أن يصدق عليه 
والكتاب واملدرسون ، فليحذر اخلطباء "من قال علي ما مل أقل، فليتبوأ مقعده من النار : " حديث

والوعاظ من إسناد حديث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يعلموا صحته من طريق حافظ 
مشهور من حفاظ احلديث، وعليهم إذا مل يعلموا ذلك أن يذكروا احلديث معزوا إىل الكتاب الذي 

ذين حيملون بأيديهم الكتب نقلوا منه، كالترمذي، والنسائي مثال، وبذلك خيرجون من العهدة، أما ال
اليت ال قيمة هلا عند علماء احلديث الشريف ككثري من كتب االخالق والوعظ املنتشرة بااليدي، فال 

  .يكفي عزو احلديث إليها، وال خيرج القارئ من الوزر
[ * ]  

)٢/٦٠٢(  

  

  ).١(رضي اهللا عنه، كنا خناف السياط 
  .بلغ عمر حديثي: ، عن أبيه، عن أيب هريرة، قالحدثنا حيىي بن عبيد اهللا: خالد بن عبد اهللا



نعم، : كنت معنا يوم كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت فالن ؟ قلت: فأرسل إيل، فقال
  .وقد علمت الي شئ سألتين

من كذب علي متعمدا، : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال يومئذ: ومل سألتك ؟ قلت: قال
  .أما ال، فاذهب فحدث: قال" قعده من النار فليتبوأ م

  ).٢(ضعيف : حيىي
مسع أبا هريرة، وكان يبتدئ حديثه : حدثنا أيب: حدثنا عاصم بن كليب: عبد الواحد بن زياد، وغريه

  ).٣" (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بأن يقول
فوقع بينهما كالم، حىت أرجتب ؛ حدث أبو هريرة، فرد عليه سعد حديثا : ، قالمغرية، عن الشعيب

  ).٤(االبواب بينهما 
يا أبا هريرة، كنت ألزمنا : هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبدالرمحن، عن ابن عمر، أنه قال

  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأعلمنا
__________  

صنعاء دمشق، وشيخه فيه وهو : يزيد بن يوسف، وهو الرحيب الصنعاينإسناده ضعيف لضعف ) ١(
  .صاحل بن أيب االخضر ضعيف أيضا

  .٢ / ١١٧ / ١٩" تارخيه " وأخرجه ابن عساكر يف 
وأبوه عبيد اهللا بن عبد اهللا بن موهب التيمي مل يوثقه " التقريب " بل متروك كما قال احلافظ يف ) ٢(

  .٢ / ١١٧ / ١٩عساكر غري ابن حبان، وأخرجه ابن 
  .١ / ١١٨ / ١٩" تاريخ ابن عساكر " ، و ٤١٣ / ٢" املسند " إسناده قوي، وهو يف ) ٣(
  .١ / ١١٨ / ١٩البن عساكر " تاريخ دمشق ) " ٤(

[ * ]  

)٢/٦٠٣(  

  

  ).١(حبديثه 
فظ كان ممن حي: كنت مع ابن عمر يف جنازة أيب هريرة، فبقي يكثر الترحم عليه، ويقول: وعن نافع

  .حديث رسول اهللا على املسلمني
  ).٢(يف إسنادها الواقدي 

: فقالت له؛ دخل أبو هريرة على عائشة : حممد بن كناسة االسدي، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، قال
ما كانت تشغلين عنه املرأة، وال املكحلة، ؛ إي واهللا يا أماه : قال! أكثرت يا أبا هريرة عن رسول اهللا 



  وال
  .الدهن

  ).٣(لعله : التق
  ولكين أرى ذلك شغلك: ورواه بشر بن الوليد، عن إسحاق، وفيه

__________  
تاريخ " يف املناقب، وحسنه، وهو يف ) ٣٨٣٦(رجاله ثقات وإسناده صحيح، وأخرجه الترمذي ) ١(

ونسبه للبغوي، وجود إسناده، وأخرجه " االصابة " ، وذكره احلافظ يف ٢ / ١١٨ / ١٩" ابن عساكر 
 مطوال، وفيه أن ابن عمر قد اعترض على أيب هريرة حني حدث عن رسول ٣ / ٢" املسند " محد يف أ

من تبع جنازة، فصلى عليها، فله قرياط، فإن شهد دفنها، فله : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله
 له، وتأييدها فلما استوثق ابن عمر منه بتصديق عائشة رضي اهللا عنها" قرياطان، القرياط أعظم من أحد 

أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول اهللا صلى اهللا : " لرواية، اطمأن لروايته، وأيقن بصدقه، وقال له
  ".عليه وسلم، وأعلمنا حبديثه 

  .وقد اتفقوا على ضعفه وعدم االعتداد بروايته) ٢(
تاريخ ابن " ، وهو يف ، ونسبه البن سعد وجود إسناده"االصابة " رجاله ثقات، وذكره احلافظ يف ) ٣(

 من طريق أيب القاسم البغوي ١٠٨ / ٨" البداية " ، وذكره ابن كثري يف ١ / ١٢٠ / ١٩" عساكر 
 / ٣" املستدرك " ورواه احلاكم يف ...عن بشر بن الوليد الكندي، عن إسحاق بن سعيد، عن سعيد

عائشة أا دعت أبا هريرة،  من طريق خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن ٥٠٩
يا أبا هريرة، ما هذه االحاديث اليت تبلغنا أنك حتدث ا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، هل : فقالت له

يا أماه، إنه كان يشغلك عن رسول اهللا صلى اهللا : مسعت إال ما مسعنا ؟ وهل رأيت إال ما رأينا ؟ قال
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإين واهللا ما كان يشغلين عنه عليه وسلم املرآة واملكحلة والتصنع لرسول

  .شئ
  .هذا حديث صحيح االسناد ووافقه الذهيب املؤلف: وقال
[ * ]  

)٢/٦٠٤(  

  

  .عما استكثرت من حديثي
  ).١(لعله : قالت

  .وملا أرادوا أن يدفنوا احلسن يف احلجرة النبوية، وقع خصام



   حدثنا كثري بن زيد، عن:أخربنا حممد بن عمر: قال حممد بن سعد
حني :  يعين-واهللا ما أنت وال، وإن الوايل لغريك، فدعه : مسعت أبا هريرة يقول ملروان: الوليد بن رباح

إمنا تريد ا ؛  ولكنك تدخل فيما ال يعنيك -أرادوا دفن احلسن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .معاوية:  يعين-إرضاء من هو غائب عنك 

وإمنا ! أكثر احلديث عن رسول اهللا : يا أبا هريرة، إن الناس قد قالوا: ليه مروان مغضبا، وقالفأقبل ع
 واهللا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب، وأنا يومئذ قد زدت -قدمت : فقال! قدم قبل وفاته بيسري 

خدمه، وأغزو وأحج وأقمت معه حىت تويف، أدور معه يف بيوت نسائه، وأ؛ على الثالثني سنة سنوات 
  ).٢( واهللا أعلم الناس حبديثه -فكنت ؛ معه، وأصلي خلفه 

جاء رجل إىل طلحة بن عبيد : ابن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب أنس مالك بن أيب عامر، قال
  أهو أعلم حبديث رسول اهللا صلى اهللا-أبا هريرة :  يعين-يا أبا حممد، أرأيت هذا اليماين : اهللا، فقال

  عليه وسلم منكم ؟ نسمع منه أشياء ال نسمعها منكم، أم هو يقول على رسول اهللا ما مل يقل ؟
__________  

  .١ / ١٢٠ / ١٩أخرجه ابن عساكر ) ١(
" ونقله عنه ابن كثري يف " الطبقات " حممد بن عمر هو الواقدي، متفق على ضعفه، واخلرب يف ) ٢(

  .١٠٨ / ٨" البداية 
[ * ]  

)٢/٦٠٥(  

  

إنا كنا أهل بيوتات وغنم وعمل، : أما أن يكون مسع ما مل نسمع، فال أشك، سأحدثك عن ذلك: قال
كنا نأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريف النهار، وكان مسكينا، ضيفا على باب رسول اهللا، يده 

  مع يده، فال نشك
  ).١(ا مل يقل أنه مسع ما مل نسمع، وال جتد أحدا فيه خري يقول على رسول اهللا م

أتيت املدينة، فإذا أبو أيوب حيدث عن أيب هريرة، عن النيب : شعبة، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، قال
  .صلى اهللا عليه وسلم

وأن أحدث عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ؛ إنه قد مسع : قال! وأنت صاحب رسول اهللا : فقلت
  ).٢( عليه وسلم وسلم، أحب إيل من أن أحدث عن النيب صلى اهللا

فواهللا لقد رأيتنا جنالس أبا ؛ اتقوا اهللا، وحتفظوا من احلديث : بكري بن االشج، عن بسر بن سعيد، قال
فأمسع بعض من كان ؛ فيحدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحيدثنا عن كعب، مث يقوم ؛ هريرة 



  ).٣(ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم معنا جيعل حديث رسول اهللا عن كعب، وجيعل حديث كعب عن رسو
كان ابن : حدثنا عبداحلميد بن جعفر، عن أبيه، عن زياد بن مينا، قال: حدثنا حممد بن عمر: ابن سعد

  عباس، وابن عمر، وأبو سعيد،
__________  

  .رجاله ثقات) ١(
سحاق من طريق ابن إ) ٣٨٣٧(ومالك بن أيب عامر هو جد مالك بن أنس الفقيه، وأخرجه الترمذي 

" ، ووافقه الذهيب، وهو يف ٥١٢، ٥١١ / ٣وصححه احلاكم " الفتح " به، وحسنه هو، واحلافظ يف 
، من طريق علي بن ١٠٩ / ٨" البداية " ، وأورده ابن كثري يف ١ / ١٢١ / ١٩" تاريخ ابن عساكر 

  .املديين، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن حممد بن إسحاق
  .٢٤ول من هذا الكتاب يف ترمجة طلحة ص وقد تقدم ذكره يف اجلزء اال

  .٥١٢ / ٣" املستدرك " ، و ١ / ١٢١ / ١٩" تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
 من طريق مسلم بن احلجاج، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن ١٠٩ / ٨" البداية " أورده ابن كثري يف ) ٣(

وهذا ...ري بن االشجالدارمي، عن مروان بن حممد بن حسان الدمشقي، عن الليث بن سعد، عن بك
  .سند صحيح

  .٢ / ١٢١ / ١٩" تاريخ ابن عساكر " وهو يف 
[ * ]  

)٢/٦٠٦(  

  

وأبو هريرة، وجابر، مع أشباه هلم، يفتون باملدينة، وحيدثون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من لدن 
  ).١(تويف عثمان إىل أن توفوا 

  .وهؤالء اخلمسة، إليهم صارت الفتوى: قال
أنه : أخربنا مالك، عن حيىي بن سعيد، عن بكري بن االشج، عن معاوية بن أيب عياش االنصاري: يالشافع

  .كان جالسا مع ابن الزبري، فجاء حممد بن إياس بن البكري، فسأل عن رجل طلق ثالثا قبل الدخول
  . فذهب، فسأهلما- وكانا عند عائشة -فبعثه إىل أيب هريرة، وابن عباس 

  .فقد جاءتك معضلة؛ أفته يا أبا هريرة : يب هريرةفقال ابن عباس ال
  .الواحدة تبينها، والثالث حترمها: فقال

  ).٢(وقال ابن عباس مثله 
يا صاحبة احلجرة، أتنكرين مما أقول : وقد كان أبو هريرة جيلس إىل حجرة عائشة، فيحدث، مث يقول



ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسرد مل يك: لكن قالت؛ شيئا ؟ فلما قضت صالا، مل تنكر ما رواه 
  ).٣(احلديث سردكم 

__________  
  .٣٧٢ / ٢طبقات ابن سعد ) ١(
  ).١١٩٨" (املوطأ " ، و ٣٧٥ / ٢" مسند الشافعي " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(
يف فضائل الصحابة من طريق ابن شهاب أن عروة بن الزبري حدثه أن ) ٢٤٩٣(أخرجه مسلم ) ٣(

 أال يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إىل جنب حجريت حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم :عائشة قالت
فقام قبل أن أقضي سبحيت، ولو أدركته لرددت عليه، إن ) أصلي نافلة(يسمعين ذلك، وكنت أسبح 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يسرد احلديث كسردكم
وقال :  يف املناقب٤٢٢ / ٦، ويف البخاري )٣٦٤٣(ي ، واختصره الترمذ)٣٦٥٥(وأخرجه أبو داود 

أال يعجبك : أخربين عروة بن الزبري، عن عائشة أا قالت: حدثين يونس، عن ابن شهاب أنه قال: الليث
النكرت عليه، : ولو أدركته لرددت عليه، أي: وقول عائشة...أبا فالن جاء فجلس إىل جانب حجري

  وبينت له أن
  .أوىل من السردالترتيل يف احلديث 

واعتذر عن أيب هريرة بأنه كان واسع الرواية، كثري احملفوظ، فكان ال يتمكن من املهل عند : قال احلافظ
  .أريد أن أقتصر، فتزدحم القوايف على يف: إرادة التحديث، كما قال بعض البلغاء

  .٢ / ١١٩ / ١٩" تاريخ ابن عساكر " وانظر 
[ * ]  

)٢/٦٠٧(  

  

  ).١(ال، ولكنه اجترأ، وجبنا : هل تنكر مما حيدث به أبو هريرة شيئا ؟ فقال: عمروكذلك قيل البن 
كان أبو : مسعت شعبة يقول: قال يزيد بن هارون! فما ذنيب، إن كنت حفظت ونسوا : فقال أبو هريرة
  ).٢(هريرة يدلس 

حابة كلهم والص؛ فإن تدليسهم عن صاحب أكرب منهم ؛ تدليس الصحابة كثري، وال عيب فيه : قلت
  ).٣(عدول 

  .كان أصحابنا يدعون من حديث أيب هريرة: شريك، عن مغرية، عن إبراهيم قال
  ).٤(وروى حسني بن عياش، عن االعمش، عن إبراهيم حنوه 

__________  



 عن فوائد ٧٦ / ١٢" االصابة "  وذكره احلافظ يف ٥١٠ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ١(
طين، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن االعمش، عن أيب صاحل عن أيب هريرة، املزكي ختريخ الدارق

  .فما ذنيب إن كنت حفظت ونسوا: وذكر قول أيب هريرة
  .١ / ١٢٢ / ١٩ذكره ابن عساكر ) ٢(

من أصبح جنبا فال : " وكأن شعبة يشري ذا إىل حديثه: ١٠٩ / ٨" البداية " قال احلافظ ابن كثري يف 
  .أخربنيه خمرب، ومل أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إنه ملا حوقق عليه، قالف" صيام له 

وإمنا قبلنا أخبار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : ١٢٢ / ١" صحيحه " قال ابن حبان يف مقدمة ) ٣(
ني نعلم عليه وسلم ما رووها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإن مل يبينوا السماع يف كل ما رووا، وبيق

أن أحدهم رمبا مسع اخلرب عن صحايب آخر، ورواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري ذكر ذلك 
  الذي مسعه منه، الم رضي اهللا

 كلهم أئمة سادة قادة عدول، نزه اهللا عزوجل أقدار أصحاب رسول اهللا - وقد فعل -عنم أمجعني 
  .صلى اهللا عليوسلم عن أن يلزق م الوهن

العلل " ، ويف كتاب ٣٤١ / ١" أصول السرخسي " ، و ١ / ١٢٢ / ١٩" تاريخ ابن عساكر ) " ٤(
كان إبراهيم صريفيا يف احلديث أجيؤه : حدثنا أبو أسامة، عن االعمش، قال:  المحد١٤٠ص " 

كانوا يتركون أشياء من أحاديث : فكتب مما أخذته عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال: باحلديث، قال
  .يرةأيب هر

وقد انتصر احلافظ ابن عساكر اليب هريرة، ورد هذا الذي قاله إبراهيم النخعي، وصرح احلافظ ابن 
  .كثري بأن صنيع الكوفيني مردود، واجلمهور على خالفهم

[ * ]  

)٢/٦٠٨(  

  

ما كانوا يأخذون من حديث أيب هريرة إال ما كان حديث جنة : الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال
  ).١ (أو نار
حلفظه وجاللته وإتقانه وفقهه، وناهيك أن ؛ هذا ال شئ، بل احتج املسلمون قدميا وحديثا حبديثه : قلت

  .أفت يا أبا هريرة: مثل ابن عباس يتأدب معه، ويقول
  .وأصح االحاديث ما جاء عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة

  .ريرةوما جاء عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب ه
  .وما جاء عن ابن عون، وأيوب، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة



  .وأين مثل أيب هريرة يف حفظه وسعة علمه
فكان هو ؛ تضيفت أبا هريرة سبعا : مسعت أبا عثمان النهدي، قال: محاد بن زيد، عن عباس اجلريري

  وامرأته وخادمه يعتقبون الليل
  .ي هذا، مث يوقظ هذايصلي هذا، مث يوقظ هذا، ويصل: أثالثا
  ).٢(أصوم من أول الشهر ثالثا : يا أبا هريرة، كيف تصوم ؟ قال: قلت

  حدثنا محاد بن سلمة عن هشام: حدثنا حيىي بن عباد: ابن سعد
__________  

  .١ / ١٢٢ / ١٩" تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  .رجاله ثقات) ٢(

  .ثقة، روى له اجلماعة: هو عباس بن فروخ: عباس اجلريري
  .ثقة ثبت عابد: امسه عبدالرمحن بن مل: وأبو عثمان النهدي

، وذكره ٢ / ١٢٢ / ١٩" تارخيه " ، وابن عساكر يف ٣٨٢ / ١" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 
  .، وصحح إسناده"الزهد " ، ونسبه المحد يف ٧٧ / ١٢" االصابة " احلافظ يف 
  .يتناوبون: ويعتقبون

   [ * ]٣٩ / ٢سري 

)٢/٦٠٩(  

  

  ).١(أن أبا هريرة كان يصوم االثنني واخلميس : ابن سعيد بن زيد االنصاري، عن شرحبيل
أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثين عشر ألف تسبيحة، : عبد العزيز بن املختار، عن خالد، عن عكرمة

  ).٢(أسبح بقدر ديين : يقول
  .ورواه عبد الوارث، عن خالد

أخربنا زاهر : أخربنا سعيد بن حممد: أخربنا هبة اهللا السندي: ؤيد الطوسيعن امل: أخربنا أمحد بن هبة اهللا
حدثنا مالك، عن حممد ابن عمرو بن : أخربنا أبو مصعب الزهري: أخربنا أبو إسحاق اهلامشي: بن أمحد

كنت جالسا عند أيب هريرة يف أرضه بالعقيق، فأتاه قوم، : حلحلة، عن محيد بن مالك بن خثيم، قال
  . عندهفرتلوا

  .أطعمينا شيئا: إن ابنك يقرئك السالم، ويقول: اذهب إىل أمي، فقل: فقال: قال محيد
  فوضعت ثالثة أقراص يف الصحفة، وشيئا من زيت وملح: قال

  .فحملتها إليهم؛ ووضعتها على رأسي 



 يكن طعامنا احلمد هللا الذي أشبعنا من اخلبز، بعد أن مل: كرب أبو هريرة، وقال؛ فلما وضعته بني أيديهم 
  .التمر واملاء: إال االسودين

  .فلم يصيب القوم من الطعام شيئا
يا ابن أخي، أحسن إىل غنمك، وامسح عنها الرعام، وأطب مراحها، وصل يف : فلما انصرفوا، قال

  .فإا من دواب اجلنة؛ ناحيتها 
  والذي نفسي بيده، يوشك أن يأيت على

__________  
  .٢ / ١٢٢ / ١٩ عساكر البن" تاريخ دمشق ) " ١(
  ".ذنيب " إىل " ديين " ، وقد تصحف يف املطبوع ٢ / ١٢٢ / ١٩البن عساكر " تاريخ دمشق ) " ٢(

[ * ]  

)٢/٦١٠(  

  

  ).١(الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إىل صاحبها من دار مروان 
  .عن ابن أيب أويس، عن مالك" االدب " أخرجه البخاري يف كتاب 

  .ئي محيداووثق النسا
أول : كانت اليب هريرة صيحتان يف كل يوم: هشيم، عن يعلى بن عطاء عن ميمون بن ميسرة، قال

  .النهار وآخره
  .ذهب الليل، وجاء النهار، وعرض آل فرعون على النار: يقول

  ).٢(فال يسمعه أحد إال استعاذ باهللا من النار 
بلغين أن رجال دخل على : الوهاب املدين، قالحدثين عبد : حدثنا الوليد بن زوران: جعفر بن برقان
حدثين : مررت باملدينة، فإذا أبو هريرة جالس يف املسجد، حوله حلقة حيدثهم، فقال: معاوية، فقال

  .خليلي أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم
  .مث استعرب، فبكى

  .حدثين خليلي صلى اهللا عليه وسلم نيب اهللا أبو القاسم: مث عاد، فقال
  .ستعرب، فبكىمث ا

  ).٣(مث قام 
احلمد هللا : أنه صلى بالناس يوما، فلما سلم، رفع صوته، فقال: ابن هليعة، عن أيب يونس، عن أيب هريرة

بعد أن كان أجريا البنة غزوان على شبع بطنه، ومحولة ؛ الذي جعل الدين قواما، وجعل أبا هريرة إماما 



  ).٤(رجله 
__________  

 بشرح الزرقاين، وإسناده صحيح، وأخرجه ٣١٤، ٣١٣ / ٤) ١٨٠٢( رقم "املوطأ " هو يف ) ١(
خماط رقيق : من طريق إمساعيل بن أيب أويس، عن مالك، والرعام) ٥٧٢" (االدب املفرد " البخاري يف 

  .جيري من أنوف الغنم
  .نظفه: وأطب مراحها

  .االكثري منه: الثلة: مجاعة الغنم، قليلة كانت أو كثرية، وقيل: والثلة
  .٢ / ١٢٢ / ١٩أخرجه ابن عساكر ) ٢(
  .١ / ١٢٣ / ١٩البن عساكر " تاريخ دمشق ) " ٣(
  .١ / ١٢٣ / ١٩، وابن عساكر ٣٧٩ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٤(

[ * ]  

)٢/٦١١(  

  

بينا أنا أسري حتت الليل، إذا رجل يكرب، فأحلقه : ابن علية، عن اجلريري، عن مضارب بن حزن، قال
  .رييبع

  .أبو هريرة: من هذا ؟ قال: فقلت
  .شكر: ما هذا التكبري ؟ قال: قلت
كنت أجريا لبسرة بنت غزوان بعقبة رجلي، وطعام بطين، وكانوا إذا ركبوا، : على مه ؟ قال: قلت

  ).١(فهي امرأيت ! سقت م، وإذا نزلوا، خدمتهم، فزوجنيها اهللا 
  .ا هريرة على البحرين، فقدم بعشرة آالفأن عمر استعمل أب: معمر، عن أيوب، عن حممد

لست بعدو اهللا : فقلت: استأثرت ذه االموال يا عدو اهللا، وعدو كتابه ؟ فقال أبو هريرة: فقال له عمر
  .ولكين عدو من عادامها؛ وعدو كتابه 

  .خيل نتجت، وغلة رقيق يل، وأعطية تتابعت: فمن أين هي لك ؟ قلت: قال
  .فلما كان بعد ذلك، دعاه عمر ليوليه، فأىب: فنظروا، فوجدوه كما قال

يوسف نيب ابن : فقال! يوسف عليه السالم : تكره العمل وقد طلب العمل من كان خريا منك: فقال
  .نيب ابن نيب وأنا أبو هريرة بن أميمة

  .وأخشى ثالثا واثنتني
 يضرب ظهري، أخشى أن أقول بغري حلم، وأقضي بغري حلم، وأن: مخسا ؟ قال: فهال قلت: قال



  ).٢(وينتزع مايل، ويشتم عرضي 
__________  

  .١ / ١٢٣ / ١٩، وابن عساكر ٣٨٠ / ١رجاله ثقات، وأخرجه أبو نعيم ) ١(
  .نوبة ركوبه: أي: عقبة رجلي

  .رجاله ثقات) ٢(
  = [ * ] عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ١١٣ / ٨" البداية " وذكره ابن كثري يف 

)٢/٦١٢(  

  

  .الصلت، عن حيىي بن العالء، عن أيوب، متصال بأيب هريرةرواه سعد بن 
أخربنا عبد اهللا ): ١(أخربنا ابن البسري : أخربنا السلفي: أخربنا ابن رواحة: أخربين إبراهيم بن يوسف

أخربنا معمر، عن حممد بن زياد، : حدثنا عبد الرزاق: حدثنا الرمادي: أخربنا إمساعيل الصفار: بن حيىي
فلم يلبث : فإذا غضب عليه، بعث مروان، وعزله، قال؛ وية يبعث أبا هريرة على املدينة كان معا: قال

قف على الباب، فال متنع إال مروان، ففعل الغالم، : فقال لغالم أسود؛ أن نزع مروان، وبعث أبا هريرة 
  .ودخل الناس، ومنع مروان
  ).٣(هذا النت ) ٢(كر إن أحق من ال أن: حجبنا عنك، فقال: مث جاء نوبة، فدخل، وقال

__________  
 من طريق هوذة بن ٣٣٥ / ٤" الطبقات " ، وأخرجه ابن سعد يف ..أيوب، عن ابن سريين أن= 

حدثنا عبد اهللا بن : خليفة، و عبد الوهاب بن عطاء، وحيىي بن خليف بن عقبة، وبكار بن حممد، قالوا
  .عون، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة

  .حدثنا أبو هالل، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة:  طريق عمرو بن اهليثم، قالوأخرجه أيضا من
  .صدوق فيه لني، وبقية رجاله ثقات، فهو صحيح مبا قبله: وأبو هالل الراسيب

 من طريق شيبان بن فروخ، عن أيب هالل الراسيب، عن ٩٣ص " فتوح البلدان " وأخرجه البالذري يف 
ريرة، وأخرجه أيضا من طريق القاسم بن سالم، وروح بن عبداملؤمن، عن حممد بن سريين، عن أيب ه

يعقوب بن إسحاق احلضرمي، عن يزيد بن إبراهيم التستري، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، وإسناده 
  .صحيح

  .٢ / ١٢٤ / ١٩وانظر ابن عساكر 
عن ابن سريين، عن أيب ، من طريق أيوب السختياين، ٣٨١، ٣٨٠ / ١" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 

  .هريرة



احلسني بن : وامسه" السري " منسوب إىل بيع البسر، وقد حترف يف املطبوع إىل : البسري بالباء) ١(
  .٣٤٧، ٣٤٦ / ٣" العرب "  ه ٤٩٧علي بن أمحد بن حممد بن البندار البغدادي، تويف سنة 

  .من ال ينكر: ٣٨٨ / ٢" تاريخ االسالم " يف ) ٢(
  .١ / ١٢٥ / ١٩" تاريخ ابن عساكر " قات، وهو يف رجاله ث) ٣(

[ * ]  

)٢/٦١٣(  

  

  .عن السلفي إجازة" تارخيه " رواه احلافظ أبو القاسم يف 
  .كان أبو هريرة طيب االخالق: قلت

  ).١(رمبا ناب يف املدينة عن مروان أيضا 
يرة على املدينة، فريكب كان مروان رمبا استخلف أبا هر: محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أيب رافع، قال

  .قد جاء االمري! الطريق : محارا بربذعة، ويف رأسه خلبة من ليف، فيسري، فيلقى الرجل، فيقول
  .ورمبا أتى الصبيان، وهم يلعبون بالليل لعبة االعراب

  .فال يشعرون، حىت يلقي نفسه بينهم، ويضرب برجليه، فيفزع الصبيان، فيفرون
  .دع العراق لالمري: قولورمبا دعاين إىل عشائه، في

  ).٢(فأنظر، فإذا هو ثريدة بزيت 
أقبل أبو هريرة يف : حدثين ثعلبة بن أيب مالك القرظي، قال: عمرو بن احلارث، عن يزيد بن زياد القرظي

  ).٣(أوسع الطريق لالمري : السوق حيمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة ملروان، فقال
__________  

، من طريق عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان بن )٨٧٧" (يحه صح" أخرج مسلم يف ) ١(
استخلف مروان أبا هريرة على املدينة، وخرج إىل : بالل، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن أيب رافع، قال

) * إذا جاءك املنافقون: * (مكة، فصلى لنا أبو هريرة اجلمعة، فقرأ بعد سورة اجلمعة يف الركعة اآلخرة
إنك قرأت بسورتني كان علي بن أيب طالب يقرأ ما : فأدركت أبا هريرة حني انصرف، فقلت له: قال

  .إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ ما يوم اجلمعة: يف الكوفة، فقال أبو هريرة
ماعة، رجاله ثقات، وأبو رافع امسه نفيع الصائغ املدين نزيل البصرة، ثقة ثبت، أخرج حديثه اجل) ٢(

  .١ / ١٢٥ / ١٩" تاريخ دمشق " وهو يف 
  .احلبل الرقيق الصلب من الليف والقطن وغريمها: واحد اخللب: واخللبة

  .وخطامه ليف": تاريخ االسالم " ويف 



  .العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم، أو الغدرة من اللحم: والعراق
ورجاله ...وهب، عن عمرو بن احلارث من طريق ابن ٣٨٤ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٣(

  .ثقات
  .١ / ١٢٥ / ١٩" تاريخ ابن عساكر " وهو يف 
[ * ]  

)٢/٦١٤(  

  

كان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية، سكت، فإذا أمسك عنه، تكلم : حيىي بن سعيد، عن ابن املسيب، قال
)١.(  

 ميسح العرق عن جبينه  وكأنه-درهم يكون من هذا : هشام بن عروة، عن رجل، عن أيب هريرة، قال
  ).٢( أتصدق به، أحب إيل من مئة ألف، ومئة ألف، ومئة ألف، من مال فالن -

؛ اغدوا فإنا رائحون : كان أبو هريرة إذا مرت به جنازة، قال: مسعت احلسن يقول: وقال حزم القطعي
  ).٣(وروحوا فإنا غادون 

فما نسيت :  قال-كر حديث بسط ثوبه  فذ-: يونس، عن ابن شهاب، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة
  ).٤(بعد ذلك اليوم شيئا حدثت به 

: لو حدثتكم بكل ما يف كيسي، لرميتموين بالبعر، مث قال احلسن: قال أبو هريرة: أبو هالل، عن احلسن
  صدق، واهللا، لو حدثهم أن

__________  
حدثنا عبداالعلى بن عبد اجلبار، : قال؛  عن االمام أمحد ١١٤ / ٨" البداية " ذكره ابن كثري يف ) ١(

  .حدثنا محاد بن سلمة، عن حيىي بن سعيد، عن ابن املسيب
  .٢ / ١٢٥ / ١٩" تاريخ دمشق " وهو يف 

  .٢ / ١٢٥ / ١٩" تاريخ دمشق ) " ٢(
، من طريق عبد ٣٨٣ / ١" احللية " ، وأخرجه أبو نعيم يف ٢ / ١٢٦ / ١٩" تاريخ دمشق ) " ٣(

روحي، فإنا غادون، أو : بلغين عن أيب هريرة أنه كان إذا مر جبنازة، قال: الرزاق، عن معمر، قال
  .اغدي، فإنا رائحون

  .إسناده صحيح) ٤(
يف فضائل الصحابة، من طريق حرملة ) ٢٤٩٢" (صحيح مسلم " يونس هو ابن يزيد االيلي، وهو يف 

: هريرة قالبن حيىي، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن املسيب، أن أبا 



، ٢٤٦ / ٤باب حفظ العلم، و :  يف العلم١٩١، ١٩٠ / ١" صحيح البخاري " وانظر ...يقولون
  . يف االعتصام٢٧٢، ٢٧١ / ١٣ يف أول البيوع، و ٢٤٧
[ * ]  

)٢/٦١٥(  

  

  ).١(بيت اهللا يهدم، أو حيرق، ما صدقوه 
أن رجال أتى زيد بن ]: بن خمرمة ا[ أخربين حممد بن قيس : حدثنا إمساعيل بن أمية: الفضل بن العالء

فإين بينما أنا وهو وفالن يف املسجد، خرج علينا ؛ عليك بأيب هريرة : ثابت، فسأله عن شئ، فقال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحنن ندعو، ونذكر ربنا

  .فجلس إلينا، فسكتنا
  ".عودوا للذي كنتم فيه : " فقال

  .فدعوت أنا وصاحيب قبل أيب هريرة
  .فجعل رسول اهللا يؤمن
اللهم، إين أسألك ما سألك صاحباي هذا، وأسألك علما ال ينسى فقال النيب : مث دعا أبو هريرة، فقال

  ".آمني : " صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢" (سبقكما الغالم الدوسي : قال! يا رسول اهللا، وحنن نسأل اهللا علما ال ينسى : فقلنا

  .وهو صدوقالعالء، ] الفضل بن [ تفرد به 
 - وهو حيدث -أنه مر بأيب هريرة : هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبدالرمحن، عن ابن عمر

  ".من تبع جنازة، فله قرياط : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
، هل أنشدك باهللا: فقام أبو هريرة، فأخذ بيده إىل عائشة، فقال هلا! انظر ما حتدث عن رسول اهللا : فقال

  .اللهم نعم:  فقالت-احلديث ..." من تبع جنازة: " مسعت رسول اهللا يقول
__________  

 من طريق سليمان بن حرب، عن أيب هالل الراسيب، ٣٣١ / ٤" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ١(
  .عن احلسن

 من طريق محاد بن شعيب، عن ٦٠٠ وتقدم يف ص ٢ / ١ / ١١٥ / ١٩" تاريخ دمشق ) " ٢(
  .٥٠٨ / ٣" املستدرك " إمساعيل بن أمية، عن حممد بن قيس، وأخرجه احلاكم يف 

  .محاد بن شعيب ضعيف: وصححه، وتعقبه الذهيب املؤلف بقوله
 ت ٦٢٨لكنه مل ينفرد به، فقد تابعه الفضل بن العالء، وهو صدوق مما قال املؤلف وانظر ص : قلت



٥.  
[ * ]  

)٢/٦١٦(  

  

يشغلين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غرس الودي، وال صفق يف مل يكن : فقال أبو هريرة
  .أؤ أكلة يطعمنيها؛ وإمنا كنت أطلب من رسول اهللا كلمة يعلمنيها ؛ االسواق 

  .كنت ألزمنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأعلمنا حبديثه: فقال ابن عمر
  ).١(رواته ثقات 

أنه قعد يف جملس فيه أبو هريرة، وفيه :  عمارة بن عمرو بن حزمابن أيب الزناد، عن أبيه، عن حممد بن
مث يتراجعون فيه، فيعرفه ؛ مشيخة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بضعة عشر رجال 

  .مث حيدثهم باحلديث، فال يعرفه بعضهم، مث يعرفه، حىت فعل ذلك مرارا؛ بعضهم 
  . اهللا صلى اهللا عليه وسلمفعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول: قال

  ).٢" (تارخيه " رواه البخاري يف 
كيف وجدت االمارة ؟ : أن عمر قال اليب هريرة: حدثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة: مهام بن حيىي

  بعثتين وأنا كاره، ونزعتين، وقد: قال
__________  

، ٥١١ / ٣ وصححه احلاكم ،٣، ٢ / ٢" املسند " ، وهو يف ٢ / ١١٨ / ١٩" تاريخ دمشق ) ١(
  .ووافقه الذهيب املؤلف

  .ودية: صغار النخل، الواحدة: بفتح الواو، وكسر الدال، وتشديد الياء: والودي
التبايع، الن املتبايعىن يضع أحدمها يده على يد اآلخر، يريد أبو : املرة من التصفيق، واملراد هنا: والصفق
  .هللا صلى اهللا عليه وسلم زرع وال جتارةأنه مل يشغله عن حفظ سنة رسول ا: هريرة

 يف ترمجة حممد بن عمارة بن حزم االنصاري، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال، ١٨٧، ١٨٦ / ١) ٢(
روى عن أيب هريرة، روى عنه أبو : ، فقال٤٥ / ٨" اجلرح والتعديل " وكذلك ترمجه ابن أيب حامت يف 
  .الزناد، مسعت أيب يقول ذلك

   /١٩البن عساكر " خ دمشق تاري" وهو يف 
٢ / ١١٦.  
[ * ]  

)٢/٦١٧(  



  

  .أحببتها
  .وأتاه بأربع مئة ألف من البحرين

  .عشرين ألفا: ما جئت به لنفسك ؟ قال: فقال
  .كنت أجتر: من أين أصبتها ؟ قال: قال
  ).١(انظر رأس مالك ورزقك، فخذه، واجعل اآلخر يف بيت املال : قال

  ).٢" (ببسم اهللا الرمحن الرحيم : " تهوكان أبو هريرة جيهر يف صال
مسعت أبا القاسم يوسف بن علي : مسعت أبا املعمر املبارك بن أمحد: قال احلافظ أبو سعد السمعاين

كنا يف جملس : مسعت القاضي أبا الطيب يقول: مسعت الفقيه أبا إسحاق الفريوزآبادي: الزجناين الفقيه
فطالب بالدليل، حىت استدل ؛ ) ٣(، فسأل عن مسألة املصراة النظر جبامع املنصور، فجاء شاب خراساين

  .حبديث أيب هريرة الوارد فيها
__________  

  .إسحاق بن عبد اهللا مل يدرك عمر: رجاله ثقات، لكنه منقطع) ١(
  .٣٣٦، ٣٣٥ / ٤" الطبقات " ، وهو يف "هشام " يف املطبوع إىل " مهام " وقد حترف 

فتح "  عليه وسلم أنه مل جيهر ا، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان، انظر لكن الثابت عنه صلى اهللا) ٢(
" شرح معاين اآلثار " ، و ٢٦٤ / ٣، وأمحد )٣٩٩(، ومسلم )٢٤٦(، والترمذي ١٨٨ / ٢" الباري 

، ٨٥ / ٤، وروى أمحد )٤٩٨(، وابن خزمية ١٣٥ / ٢، والنسائي ١١٩، والدارقطين ص ١١٩ / ١
بسم اهللا : مسعين أيب وأنا أقول: ، عن ابن عبد اهللا بن مغفل قال١٣٥ / ٢ئي ، والنسا)٢٤٤(والترمذي 

  .الرمحن الرحيم
أي بين إياك واحلدث، قد صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ومع أيب بكر ومع عمر ومع : فقال

  .احلمد هللا رب العاملني: عثمان، فلم أمسع أحدا منهم يقوهلا، فال تقلها، إذا أنت صليت، فقل
جيمع وحيبس، مث تباع، فيظنها : الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللنب يف ضرعها، أي: املصراة) ٣(

  املشتري كثرية اللنب، فيزيد يف مثنها، فإذا حلبها مرتني أو ثالثا، وقف على
  .التصرية والغرور

ب ما ينهى عنه من با:  يف البيوع٦٨٤، ٦٨٣ / ٢" املوطأ " هو يف : وحديث أيب هريرة الوارد فيها
  .املساومة واملبايعة

عن حيىي بن حيىي، ) ١١) (١٥١٥( عن عبد اهللا بن يوسف، ومسلم ٣٠٩ / ٤وأخرجه البخاري 
كالمها عن مالك، عن أيب الزناد عبد اهللا بن ذكوان، عن االعرج، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى 

ابتاعها بعد ذلك، فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها، وال تصروا االبل والغنم، فمن : " اهللا عليه وسلم قال
يردها بعيب التصرية، ويرد معها صاعا : ، أي"إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من متر 



من متر مكان ما حلب من اللنب، وهو قول مالك والشافعي والليث بن سعد وأمحد وإسحاق وأيب عبيد 
  .وأيب ثور

[ * ]  

)٢/٦١٨(  

  

  ).١(أبو هريرة غري مقبول احلديث : كان حنفيافقال و
فما استتم كالمه، حىت سقط عليه حية عظيمة من سقف اجلامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب 

  .منها، وهي تتبعه
  .تب، تب: فقيل له

  .تبت: فقال
  .فغابت احلية، فلم ير هلا أثر

  .إسنادها أئمة
  . من الرسول عليه السالم وأدائه حبروفهوأبو هريرة إليه املنتهى يف حفظ ما مسعه

  .وقد أدى حديث املصراة بألفاظه، فوجب علينا العمل به، وهو أصل برأسه
  وقد ويل أبو هريرة البحرين لعمر، وأفىت ا يف مسألة املطلقة طلقة مث

__________  
مول به، وما ما وافق القياس من رواية أيب هريرة، فهو مع: ٣٤١ / ١" أصول السرخسي " يف ) ١(

خالف القياس، فإن تلقته االمة بالقبول، فهو معمول به، وإال فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته 
  .فيما ينسد باب الرأي فيه

راوي اخلرب إما فقيه أو غري فقيه لكن عرف بالرواية، أو غري فقيه مل يعرف إال : وقال فخر االسالم
  .حبديث أو حديثني
 جيب العمل به وإن خالف القياس، وخرب غري الفقيه املعروف بالرواية أيضا مقبول فخرب الفقيه مقبول
  يترك به القياس، إال

إذا خالف مجيع االقيسة، وانسد باب الرأي بالكلية، وهو خمتار االمام عيسى بن أبان، والقاضي أيب زيد، 
  .وذهب الشيخ أبو احلسن الكرخي إىل أنه كاالول

إن أبا هريرة غري فقيه، واحلديث ": املصراة " لبحث يف خرب أيب هريرة يف وقال بعضهم وهو بصدد ا
، نظر ظاهر، فإنه رضي اهللا عنه فقيه جمتهد ال "أبو هريرة غري فقيه : " ويف قوهلم: خمالف لالقيسة بأسرها

شك يف فقاهته، فقد كان يفيت يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعده، وكان يعارض ابن عباس 



تواه، كما جاء يف اخلرب الصحيح أنه خالف ابن عباس يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها، حيث حكم وف
  .ابن عباس بأبعد االجلني، وحكم هو بوضع احلمل

مع أن القياس عنده أنه " من أكل ناسيا فليتم صومه : " وأبو حنيفة رمحه اهللا عمل حبديث أيب هريرة
  .رةيفطر، فترك القياس خلرب أيب هري

  .٧٦٩، ٧٦٧ / ٣" سلم الوصول " وانظر ما كتبه العالمة حممد خبيت املطيعي يف حاشيته 
[ * ]  

)٢/٦١٩(  

  

  .يتزوج ا آخر مث بعد الدخول فارقها، فتزوجها االول
هل تبقى عنده على طلقتني كما هو قول عمر وغريه من الصحابة ومالك والشافعي، وأمحد يف املشهور 

لتطليقة، وتكون عنده على الثالث، كما هو قول ابن عباس وابن عمر وأيب حنيفة، عنه أو تلغى تلك ا
  .ورواية عن عمر، بناء على أن إصابة الزوج دم ما دون الثالث، كما هدمت إصابته هلا الثالث

فهو الذي ؛ فاالول مبين على أن إصابة الزوج الثاين، إمنا هي غاية التحرمي الثابت بالطالق الثالث 
  .فع، واملطلقة دون الثالث مل حترم، فال ترفع االصابة منها شيئايرت

  .وذا أفىت أبو هريرة
  .لو أفتيت بغريه، الوجعتك ضربا: فقال له عمر

وكذلك أفىت أبو هريرة يف دقاق املسائل مع مثل ابن عباس، وقد عمل الصحابة فمن بعدهم حبديث أيب 
  هريرة يف مسائل كثرية ختالف القياس،

ال تنكح املرأة على عمتا، وال خالتها : " ملوا كلهم حبديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قالكما ع
) "١.(  

  ).٢" (أن من أكل ناسيا، فليتم صومه : " وعمل أبو حنيفة والشافعي وغريمها حبديثه
  .أنه يفطر، فترك القياس خلرب أيب هريرة: مع أن القياس عند أيب حنيفة

__________  
 و ١٣٨ / ٩باب ما ال جيمع بينه من النساء، والبخاري :  يف النكاح٥٣٢ / ٢أخرجه مالك ) ١(

باب حترمي اجلمع بني : يف النكاح) ١٤٠٨(باب ال تنكح املرأة على عمتها، ومسلم :  يف النكاح١٣٩
  .املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح

م إذا أكل أو شرب ناسيا، ومسلم باب الصائ:  يف الصوم١٣٥، ١٣٤ / ٤أخرجه البخاري ) ٢(
باب أكل الناسي وشبه ومجاعه ال يفطر، من طريق هشام القردوسي، عن ابن : يف الصيام) ١١٥٥(



من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم : " سريين، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  = [ * ]، )٢٣٩٨(، وأبو داود )٧٢١(، وأخرجه الترمذي "صومه، فإمنا أطعه اهللا وسقاه 

)٢/٦٢٠(  

  

  ).١(وهذا مالك عمل حبديث أيب هريرة يف غسل االناء سبعا من ولوغ الكلب 
  .أنه ال يغسل لطهارته عنده: مع أن القياس عنده

  ).٢(بل قد ترك أبو حنيفة القياس ملا هو دون حديث أيب هريرة يف مسألة القهقهة، لذاك اخلرب املرسل 
  . هريرة وثيق احلفظ، ما علمنا أنه أخطأ يف حديثوقد كان أبو
: مسعت حممد ابن املنكدر حيدث عن أيب هريرة، قال: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أبو كامل: بقي بن خملد

  ).٣(إذا كان أحدكم جالسا يف الشمس فقلصت عنه، فليتحول عن جملسه 
__________  

 من حديث حممد بن عبد ٢٢٩ / ٤لبيهقي ، وا٤٣٠ / ١، واحلاكم ٢٣٧وأخرج الدارقطين ص = 
  اهللا

من : " االنصاري، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٩٠٦(وإسناده حسن، وصححه ابن حبان " أفطر يف رمضان ناسيا، فال قضاء عليه وال كفارة 

:  يف الوضوء٢٤٠، ٢٣٩ / ١الوضوء، والبخاري باب جامع :  يف الطهارة٣٤ / ١أخرجه مالك ) ١(
باب حكم : يف الطهارة) ٩٠) (٢٧٩(باب إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا، ومسلم 

  .ولوغ الكلب
أن " عن معمر، عن قتادة، عن أيب العاليه الرياحي ) ٣٧٦١" (املصنف " أخرجه عبد الرزاق يف ) ٢(

 عليه وسلم يصلي بأصحابه، فضحك بعض من كان يصلي مع النيب أعمى تردى يف بئر، والنيب صلى اهللا
صلى اهللا عليه وسلم، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصالة 

عن هشام بن حسان، عن حفصة ) ٣٧٦٠(، وإسناده على إرساله صحيح، وأخرجه عبد الرزاق أيضا "
  .بنت سريين، عن أيب العالية

  .٥٣، ٤٧ / ١" نصب الراية " وانظر 
، من طريق عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حممد بن ٣٨٣ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٣(

من طريق ) ١١٣٨" (مسنده " ، واحلميدي يف )٤٨٢٢(وأخرجه أبو داود ..املنكدر، عن أيب هريرة
واالول ...قال أبو القاسم: با هريرة يقولأخربين من مسع أ: حدثنا حممد بن املنكدر، قال: سفيان، قال



  .أصح بإسقاط الرجل املبهم، فإن ابن املنكدر مسع من أيب هريرة، فالسند متصل
[ * ]  

)٢/٦٢١(  

  

قال رسول اهللا صلى : حدثنا ابن سريين، عن أيب هريرة: حدثنا أبو هالل: حدثنا طالوت بن عباد: بقي
  ).١" (بار يهود، آلمن يب كل يهودي على االرض لو آمن يب عشرة من أح: " اهللا عليه وسلم

ملا قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، قلت يف : إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس، عن أيب هريرة، قال
  على أا من دارة الكفر جنت* يا ليلة من طوهلا وعنائها : الطريق

  .فلما قدمت، وبايعت، إذ طلع الغالم؛ وأبق يل غالم : قال
  .هو حر لوجه اهللا: ؟ قلت" هذا غالمك يا أبا هريرة : " ال النيب صلى اهللا عليه وسلمفق

  ).٢(فأعتقته 
فإين أخشى عليك اللهب ؛ ال تلبسي الذهب : أن أبا هريرة قال لبنته: وروى أيوب، عن ابن سريين

)٣.(  
__________  

 باب إتيان اليهود النيب صلى اهللا : يف هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم٢١٤ / ٧وأخرجه البخاري ) ١(
عليه وسلم حني قدم املدينة من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا قرة، عن حممد، عن أيب هريرة، عن النيب 

  ".لو آمن يب عشرة من اليهود، آلمن يب اليهود : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  .املراد لو أسلم عشرة من رؤسائهم: قال العلماء

هو هللا، ونوى العتق، : باب إذا قال لعبده:  يف العتق١١٧ / ٥، والبخاري ٢٨٦ / ٢ أخرجه أمحد) ٢(
 من طريق أيب أسامة محاد بن أسامة، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب ٣٢٥ / ٤وابن سعد 

  .حازم، عن أيب هريرة
: قال الزجاج" فيا ليلة " أو " ويا ليلة " ويف الشطر االول من البيت خرم يف التفعيلة االوىل، كأن متامه 

  ".فعولن " وهو حذف فاء : من علل الطويل اخلرم
، وقوله هذا حممول على سبيل الورع أو لدفع )١٩٩٣٨" (املصنف " إسناده صحيح، وهو يف ) ٣(

اخليالء والفخر أو غري ذلك، الن النيب صلى اهللا عليه وسلم أباح للنساء لبس أنواع احللي من الذهب 
اخلامت والسوار واخللخال والدماجل والقالئد، وهو مما ال خالف فيه بني املسلمني كما ذكر غري كالطوق و

  = [ * ]، والبيهقي يف "أحكام القرآن " واحد من العلماء كاجلصاص والكيا اهلراسي يف 

)٢/٦٢٢(  



  

  . فأمرم بأكلهسألين قوم حمرمون عن حملني أهدوا هلم صيدا،: مسع أبا هريرة يقول: عن سامل: الزهري
  .مث لقيت عمر بن اخلطاب، فأخربته

  ).١(لو أفتيتهم بغري هذا، الوجعتك : فقال
أنه كان : بن احملرر بن أيب هريرة، عن جده) ٢(أخربنا نعيم : زيد بن احلباب، عن عبد الواحد بن موسى

  .له خيط فيه ألفا عقدة، ال ينام حىت يسبح به
رأيت أبا هريرة خيرج يوم اجلمعة، فيقبض على رمانيت : مد، عن أبيهحدثنا عاصم بن حم: شبابة بن سوار

  .حدثنا أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم الصادق املصدوق: املنرب قائما، ويقول
  ).٣(فال يزال حيدث حىت يسمع فتح باب املقصورع خلروج االمامة، فيجلس 

ا حممد ابن علي، وحممد بن أمحد، وحممد بن أخربن: أخربين أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم
أخربنا جعفر بن حممد : أخربنا عبيداهللا بن عبدالرمحن: أخربنا أبو جعفر بن املسلمة: عمر القاضي، قالوا

  حدثنا ابن هليعة، عن أيب يونس،: حدثنا قتيبة بن سعيد: الفريايب
__________  

" ، وابن حجر اهليثمي يف "فتح الباري " ن حجر يف ، واب"اموع " ، والنووي يف "السنن الكربى = " 
  ".حاشيته على النسائي " ، والسندي يف "الزواجر 

 االمجاع على جواز حتلي النساء بالذهب ١٤٩ص " آداب الزفاف " ورد الشيخ ناصر الدين االلباين يف 
 هريرة حرمة الذهب مطلقا بقول أيب هريرة هذا رد متهافت يف غاية السقوط، الن املفهوم من قول أيب

على النساء مطلقا حملقا أو غري حملق، بينما يرى الشيخ ناصر التفرقة بني ما هو حملق فيحرم، وما هو 
  .غري حملق، فيباح

  .باب ما جيوز للمحرم أكله من الصيد: يف احلج) ٧٨٧" (املوطأ " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(
  .أبو نعيم: ٣٥ / ١" تذكرة احلفاظ " كذا االصل، ويف ) ٢(

  .ومل أقف له على ترمجة
  .، وصححه، ووافقه الذهيب املؤلف٥١٢ / ٣أخرجه احلاكم ) ٣(

[ * ]  

)٢/٦٢٣(  

  

  .ويل للعرب من شرقد اقترب: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
  .دينه بعرض من الدنيا قليلفنت كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا، وميسي كافرا، يبيع 



  ).١" (املتمسك منهم على دينه كالقابض على خبط الشوك أو مجر الغضى 
وهذا أعلى شئ يقع لنا من حديث ؛ صدوق ؛ سليم بن جبري، من موايل أيب هريرة : امسه: أبو يونس هذا

  .أيب هريرة
أخربنا حممد : أخربنا ابن بيان: أخربنا أمحد بن سالم، واخلضر بن محويه إجازة، عن أيب الفرج بن كليب

حدثنا عمار بن حممد، عن الصلت بن قويد : حدثنا احلسن بن عرفة: أخربنا إمساعيل الصفار: بن خملد
ال تقوم الساعة حىت ال تنطح : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أبا هريرة يقول: احلنفي

  ).٢" (ذات قرن مجاء 
قاله : ال أدري كيف هو ؟ مث ذكر له هذا احلديث، وقال: أبا االمحر، وقال: الصلت هذا، كناه النسائي
  .حدثنا عبد اهللا بن عون اخلراز، عن عمار: أمحد بن علي يعين املروزي

__________  
 من طريق حيىي بن ٣٩١، ٣٩٠ / ٢ابن هليعة سئ احلفظ، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أمحد ) ١(

  . يونس، عن أيب هريرةإسحاق، عن ابن هليعة، عن أيب
  .نوع من الشجر، وهو من أجود الوقود عند العرب: ما يسقط منه، والغضى: وخبط الشوك

من طريق حممد بن حيىي بن فارس، عن عبيداهللا بن موسى، عن شيبان، عن ) ٤٢٤٩(وأخرج أبو داود 
ل للعرب من شر قد وي: " االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  .وإسناده صحيح" اقترب، أفلح من كف يده 
 من طريق عمار بن حممد، عن الصلت ٤٤٢ / ٢" املسند " اليت ال قرنني هلا، واحلديث يف : اجلماء) ٢(

  .بن قويد، عن أيب هريرة
  :١٣٠": تعجيل املنفعة " قال احلافظ يف 

 حممد، وعلي بن ثابت، وثقة ابن حبان، وقال عن أيب هريرة، وعنه عمار بن: الصلت بن قويد احلنفي
  .حديثه منكر: النسائي
[ * ]  

)٢/٦٢٤(  

  

  .ويروي عنه علي بن ثابت اجلزري: قلت
الصلت بن قويد، حيدث : قال حيىي بن معني) ١(الصلت، عن أيب االمحر، عن أيب هريرة : وقال بعضهم
  .زريحدثين عنه عمار بن حممد، وعلي بن ثابت اجل: عن أيب هريرة

ما يبكيك ؟ : فقيل: بن بشري أن أبا هررة بكى يف مرضه) ٢(ابن املبارك، عن وهيب بن الورد، عن سلم 



ما أبكى على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري، وقلة زادي، وأين أمسيت يف صعود، ومهبطه : قال
  ).٣(على جنة أو نار، فال أدري أيهما يؤخذ يب 

  .شفاك اهللا يا أبا هريرة: وان على أيب هريرة يف شكواه، فقالدخل مر: مالك، عن املقربي، قال
  .اللهم، إين أحب لقاءك، فأحب لقائي: فقال
  ).٤(فما بلغ مروان أصحاب القطا، حىت مات : قال

  كتب: حدثنا ثابت بن قيس، عن ثابت بن مسحل، قال: الواقدي
__________  

 االمحر زيادة يف السند، وأبو أمحر كنية الصلت، نبه أيب: وهي أي": تعجيل املنفعة " قال احلافظ يف ) ١(
  .عليه العالئي

 / ٤" اجلرح والتعديل " سلمة، وهو حتريف، وسلم بن بشري هذا ترمجه ابن أيب حامت يف : يف االصل) ٢(
روى عن عكرمة، ورجل ): وقد تصحف يف الطبقات إىل حجل(سلم بن بشري بن جحل : ، فقال٢٦٦

ونقل عن ابن معني ..نه عبد الوهاب بن الورد، وأبو عوانة، وعبد الوهاب اخلفافعن أيب هريرة، روى ع
  .ال بأس به: قوله

  .فال أدري إىل أيهما يسلك يب: ٣٣٩ / ٤" الطبقات " يف ) ٣(
  .٣٨٣ / ١" احللية " وهو يف 

  .١ / ١٢٨ / ١٩البن عساكر " تاريخ دمشق " ، و ٣٣٩ / ٤" طبقات ابن سعد ) " ٤(
  .فما بلغ مروان وسط السوق حىت مات": قات الطب" ويف 
   [ * ]٤٠ / ٢سري 

)٢/٦٢٥(  

  

  .الوليد إىل معاوية مبوت أيب هريرة
فإنه كان ممن نصر عثمان، ؛ انظر من ترك، فأعطهم عشرة آالف درهم، وأحسن جوارهم : فكتب إليه

  ).١(وكان معه يف الدار 
  ).٢( ال تدركين سنة ستني اللهم،: قال أبو هريرة: قال عمري بن هانئ العنسي
  .فتويف فيها، أو قبلها بسنة

  .كان يرتل ذا احلليفة: قال الواقدي
  .وله باملدينة دار، تصدق ا على مواليه

  .ومات سنة تسع ومخسني



  .وله مثان وسبعون سنة
وهو صلى على أم سلمة يف شوال سنة تسع : وهو صلى على عائشة يف رمضان سنة مثان ومخسني، قال

  ).٣(ني ومخس
  .الصحيح خالف هذا: قلت

أن عائشة، وأبا هريرة ماتا سنة سبع ومخسني، قبل معاوية : وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة
  .بسنتني

  ).٤(تابعه حيىي بن بكري، وابن املديين، وخليفة، واملدائين، والفالس 
__________  

  .٥٠٨ / ٣" املستدرك " ، و ٣٤٠ / ٤" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .رجاله ثقات) ٢(

  : يف شرحه حلديث أيب هريرة املرفوع٨ / ١٣" الفتح " وذكره احلافظ يف 
إن أبا هريرة كان ميشي يف : " ، ونسبه البن أيب شيبة بلفظ"هلكة أميت على يدي غلمة من قريش " 

ىل أن أول ويف هذا إشارة إ: وقال" اللهم ال تدركين سنة ستني وال إمارة الصبيان : السوق، ويقول
، ٦٤االغيلمة كان يف سنة ستني، وهو كذلك، فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها، وبقي إىل سنة 

  .فمات، مث ويل ولده معاوية، ومات بعد أشهر
  .٣٤١، ٣٤٠ / ٤" طبقات ابن سعد ) " ٣(
  .وهو املعتمد: ٧٩ / ١٢" االصابة " قال احلافظ يف ) ٤(

[ * ]  

)٢/٦٢٦(  

  

  .سنة مثان ومخسني: ضمرة، وعبد الرمحن بن مغراء، واهليثم، وغريهموقال أبو معشر، و
  .سنة تسع: وقال ابن إسحاق، وأبو عمر الضرير، وأبو عبيد، وحممد بن عبد اهللا ابن منري

  .كالواقدي
صلى على أيب هريرة االمري الوليد بن عتبة بعد العصر، وشيعه ابن عمر، وأبو سعيد، ودفن : وقيل

  ).١(بالبقيع 
  .، وأنه قرأ على أيب بن كعب"طبقات القراء " د ذكرته يف وق

  .االعرج، وأبو جعفر، وطائفة: أخذ عنه
  ".تذكرة احلفاظ " وذكرته يف 



  .فهو رأس يف القرآن، ويف السنة، ويف الفقه
رأيت يف النوم وأنا بسجستان أصنف : مسعت أبا بكر بن أيب داود، يقول: قال أبو القاسم النحاس

  .إين أحبك: ريرة أبا هريرة كث اللحية، أمسر، عليه ثياب غالظ، فقلت لهحديث أيب ه
  .أنا أول صاحب حديث كان يف الدنيا: فقال
  أن أبا: أبو بكري إبراهيم، عن رجل): ٢(اليب أمحد " الكىن " يف 

  اللهم اغفر له، وأرحنا: هريرة رضي اهللا عنه كان إذا استثقل رجال، قال
__________  

  .٣٤٠، ٣٣٩ / ٤"  ابن سعد طبقات) " ١(
املستدرك " اليب أمحد حممد بن حممد بن أمحد احلاكم النيسابوري، شيخ، صاحب، " الكىن " كتاب ) ٢(
" املكتبة االمحدية " ومنه نسخة يف " املقتىن يف سرد املكتىن " ، وقد اختصره املؤلف، وزاد عليه، ومساه "

، وثالثة يف مكتبة )١٥٣١(باستنابول برقم "  مكتبة فيض اهللا" ، وأخرى يف )٣٢٨(حبلب برقم 
  . جماميع٩٧٢ / ١االوقاف ببغداد، برقم 

[ * ]  

)٢/٦٢٧(  

  

  .منه
متخط أبو هريرة، : قال ابن سريين: حدث ذا بشر بن املفضل، عن حممد صاحب الساج، عن أيب بكري

ين أخر فيما بني منرب رسول لقد رأيت! أبو هريرة يتمخط يف الكتان ! بخ بخ : وعليه ثوب كتان، فقال
  ).١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحجرة عائشة، جيئ الرجل يظن يب جنونا 

  ).٢(رأيت على أيب هريرة كساء خز : شعبة، عن حممد بن زياد
  ).٣(نشأت يتيما، وهاجرت مسكينا : قال أبو هريرة

  ).٤(يه عمامة سوداء رأيت أبا هريرة، وعل: قيس بن الربيع، عن أيب حصني، عن خباب بن عروة
  .اللهم، إين أسألك علما ال ينسى: أن أبا هريرة، دعا لنفسه": سنن النسائي " ويف 

  ).٥" (آمني : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .عرض أو هريرة القرآن على أيب بن كعب: قال الداين
  .االعرج: قرأ عليه

  كي لنا قراءةمسعت أبا جعفر حي): ٦(قال سليمان بن مسلم بن مجاز 
__________  



  ).٣( التعليق رقم ٥٩٠صحيح، وقد تقدم يف الصفحة ) ١(
  . من طريق الفضل بن دكني، عن شعبة، وإسناده صحيح٣٣٣ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .٣٧٩ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٣(
  . من طريق الفضل بن دكني، عن قيس بن الربيع٣٣٣ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٤(
، وجود "السنن " ، ونسبه إىل النسائي يف العلم من كتاب ٧٤ / ١٢" االصابة " ذكره احلافظ يف ) ٥(

  .إسناده
  ).٢( ت ٦١٦وانظر ص 

أبو الربيع الزهري موالهم املدين مقرئ املدينة بعد نافع، مات : باجليم والزاي مع تشديد امليم: مجاز) ٦(
  .بعد السبعني ومئة

[ * ]  

)٢/٦٢٨(  

  

  .حيزا شبه الرثاء) * إذا الشمس كورت* (يرة يف أيب هر
فإين أخشى عليك اللهب ؛ ال تلبسي الذهب : أن أبا هريرة قال البنته: معمر، عن أيوب، عن حممد

)١.(  
  .هذا صحيح عن أيب هريرة

  .وكأنه كان يذهب إىل حترمي الذهب على النساء أيضا
  .كما فيمن جر ثوبه خيالء؛ ر، فإنه حيرم أو أن املرأة إذا كانت ختتال يف لبس الذهب، وتفخ

كان أبو هريرة جريئا على : معاذ بن حممد بن معاذ بن أيب، عن أبيه، عن جده، عن أيب بن كعب، قال
  ).٢(النيب صلى اهللا عليه وسلم، يسأله عن أشياء ال نسأله عنها 

  ).٣( وسلم، وأعلمنا حبديثه يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه: وعن ابن عمر، قال
: املتوسطون فيما روي عنهم من الفتاوى": االحكام يف أصول االحكام " قال ابن حزم يف كتاب 

عثمان، أبو هريرة، عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أم سلمة، أنس، أبو سعيد، أبو موسى، عبد اهللا بن 
  .لصديقالزبري، سعد بن أيب وقاص، سلمان، جابر، معاذ، أبو بكر ا

  .فهم ثالثة عشر فقط، ميكن أن جيمع من فتيا كل امرئ منهم جزء صغري
__________  

  ).٣( تعليق رقم ٦٢٢تقدم خترجيه يف الصفحة ) ١(
  .معاذ وأبوه ال يعرفان) ٢(



  .، وقد مر٢ / ١١٨ / ١٩البن عساكر " تاريخ دمشق " ، و )٣٨٣٦" (سنن الترمذي " هو يف ) ٣(
[ * ]  

)٢/٦٢٩(  

  

طلحة، عبدالرمحن، عمران بن حصني، أبو بكرة الثقفي، عبادة بن الصامت، : الزبري: ف إليهمويضا
  .معاوية

  .مث باقي الصحابة مقلون يف الفتيا، ال يروى عن الواحد إال املسألة واملسألتان
  .أبو عبيدة، وأبو الدرداء، وأبو ذر، وجرير، وحسان: مث سرد ابن حزم عدة من الصحابة، منهم

  .أيب هريرةمزود 
أتيت رسول اهللا : حدثنا املهاجر موىل آل أيب بكرة، عن أيب العالية، عن أيب هريرة، قال: محاد بن زيد

  .ادع يل فيهن يا رسول اهللا بالربكة: صلى اهللا عليه وسلم بتمرات، فقلت
؛ ن فإذا أردت أن تأخذ منه؛ خذهن فاجعلهن يف مزود : " فقبضهن، مث دعا فيهن بالربكة، مث قال
  ".فأدخل يدك، فخذ، وال تنثرهن نثرا 

وكان املزود معلقا ؛ فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا يف سبيل اهللا، وكنا نأكل ونطعم : فقال
  ).١(فلما قتل عثمان، انقطع ؛ حبقوي، ال يفارق حقوي 

  .حسن غريب: قال الترمذي
أخربنا أبو الفضل الطوسي، وشهدة، وجتين : أخربنا أبو حممد بن قدامة: أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن

  أخربنا طراد: الوهبانية، قالوا) ٢(
__________  

  .، وحسنه، وهو كما قال)٣٨٣٩" (جامع الترمذي " ، و ٣٥٢ / ٢" املسند " هو يف ) ١(
هو محل بعري، وهو ستون صاعا بصاع النيب صلى اهللا عليه : مكيلة معلومة عندهم، يقال: والوسق
  .وسلم
  .معقد االزار: قوواحل

  ".جمىن " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
[ * ]  

)٢/٦٣٠(  

  



حدثنا سهل بن زياد أبو زياد، : حدثنا حفص بن عمرو: حدثنا ابن عياش: أخربنا هالل احلفار: الزينيب
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة، : حدثنا أيوب السختياين، عن حممد، عن أيب هريرة، قال

  .شئ من متر يف مزود يل: ؟ قلت" يا أبا هريرة، عندك شئ : " م عوز من الطعام، فقالفأصا
  ".جئ به : " قال

  .، فجئت بالنطع، فبسطه"هات نطعا : " فجئت باملزود، فقال
  .فأدخل يده، فقبض على التمر، فإذا هو إحدى وعشرون مترة

  ".بسم اهللا : " مث قال: قال
ادعوا فالنا : " فقال؛ فجمعه ؛ ىت أتى على التمر، فقال به هكذا ح؛ فجعل يضع كل مترة ويسمي 

، فأكلوا، وشبعوا، "ادعوا فالنا وأصحابه : " مث قال؛ ، فأكلوا حىت شعبوا، وخرجوا "وأصحابه 
  ".اقعد : " ، فأكلوا، وشبعوا، وخرجوا، وفضل متر، فقال يل"ادعوا فالنا وأصحابه : وخرجوا مث قال

يا أبا هريرة، إذا أردت شيئا، فأدخل : " فقال؛ ضل متر، فأخذه، فأدخله يف املزود وف؛ فقعدت، فأكلت 
  ).١" (يدك، فخذ، وال تكفأ فيكفأ عليك 

  .فما كنت أريد مترا إال أدخلت يدي، فأخذت منه مخسني وسقا يف سبيل اهللا عزوجل: قال
  .فوقع يف زمان عثمان بن عفان، فذهب؛ فكان معلقا خلف رحلي 

__________  
، عن البيهقي، من طريق حفص بن عمرو، عن سهل بن ١١٧ / ٦" البداية " وأورده ابن كثري يف ) ١(

  .زياد أيب زياد، عن أيوب السختياين، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة
ورواه البيهقي أيضا من طريقني، عن سهل بن أسلم العدوي، عن يزيد بن أيب منصور، عن أبيه، عن أيب 

  .حوههريرة بن
، من طريق أيب عامر، حدثنا إمساعيل بن مسلم، عن أيب املتوكل، عن أيب ٣٢٤ / ٢وأخرج االمام أمحد 

أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا من متر، فجعلته يف مكتل، فعلقناه يف سقف : هريرة، قال
  .دينةالبيت، فلم نزل نأكل منه حىت كان آخره إصابة أهل الشام، حيث أغاروا بامل

[ * ]  

)٢/٦٣١(  

  

  .هذا حديث غريب، تفرد به سهل، وهو صاحل إن شاء اهللا
  ).١(وهو يف أمايل ابن مشعون، عن أمحد بن حممد بن سلم، عن حفص الربايل 

  .مخسة آالف وثالث مئة وأربعة وسبعون حديثا: مسنده



  .املتفق يف البخاري ومسلم منها ثالث مئة وستة وعشرون
  .ثالثة وتسعني حديثا، ومسلم بثمانية وتسعني حديثاوانفرد البخاري ب

__________  
" وهو حفص بن عمرو املذكور يف السند، ثقة عابد، من رجال : بفتح الراء وختفيف املوحدة) ١(

  ".التهذيب 
[ * ]  

)٢/٦٣٢(  

  

عالم مت اجلزء الثالث من كتاب سري أ: جاء يف آخر الد الثالث من االصل الذي اعتمدناه ما نصه
  النبالء للشيخ االمام الناقد البارع شيخ احملدثني مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان

  .مخسة آالف وثالث مئة وأربعة وسبعون حديثا: مسنده
  .املتفق يف البخاري ومسلم منها ثالث مئة وستة وعشرون

  .يثاوانفرد البخاري بثالثة وتسعني حديثا، ومسلم بثمانية وتسعني حد
__________  

" وهو حفص بن عمرو املذكور يف السند، ثقة عابد، من رجال : بفتح الراء وختفيف املوحدة) ١(
  ".التهذيب 

[ * ]  

)٢/٦٣٣(  

  

مت اجلزء الثالث من كتاب سري أعالم : جاء يف آخر الد الثالث من االصل الذي اعتمدناه ما نصه
 احملدثني مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب النبالء للشيخ االمام الناقد البارع شيخ

ترمجة أيب بكرة الثقفي موىل النيب صلى : أمتع اهللا حبياته، ونفع املسلمني بربكته، ويتلوه يف اجلزء الرابع
  .اهللا عليه وسلم

  .مئةوكان الفراغ من نسخه ليلة اجلمعة مستهل شهر شعبان املبارك سنة تسع وثالثني وسبع 
  .واحلمد هللا وحده وصلواته على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما

دعا يل باخلالص * وتبلى اليد مين يف التراب فيا ليت الذي يقرا كتايب * سيبقى اخلط بعدي يف الكتاب 
من احلساب كتبت هذه النسخة املباركة من نسخة خبط املصنف الشيخ االمام االوحد احلجة إمام 



  .مؤرخ االسالم مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيباحملدثني 
  .فسح اهللا يف مدته، ونفع املسلمني بربكته، مبحمد وآله وعترته

  ٤١ / ٢سري 

)٢/٦٣٣(  

  

  ٣ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ٣الذهيب ج 

)٣(/  

  

  سري اعالم النبالء

)٣/١(  

  

ة ملؤسسة الرسالة وال حيق الية جهة ان تطبيع أو تعطي حق الطبع الحد سواء كان مجيع احلقوق حمفوظ
   م١٩٩٣ - ه ١٤١٣مؤسسة رمسية أو افرادا الطبعة التاسعة 

)٣/٢(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨سري اعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
الكتاب وخرج أحاديثه شعيب االرنؤوط حقق هذا اجلزء حممد نعيم م اجلزء الثالث أشرف على حتقيق 

  العرقسوسي ومأمون صاغرجي مؤسسة الرسالة

)٣/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم



)٣/٤(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  .موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم) ع * ( أبو بكرة الثقفي الطائفي- ١

  .بن مسروحنفيع : امسه نفيع بن احلارث، وقيل
تدىل يف حصار الطائف ببكرة، وفر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأسلم على يده، وأعلمه أنه عبد، 

  ).١(فأعتقه 
  .روى مجلة أحاديث

عبيد اهللا، وعبد الرمحن، وعبد العزيز، ومسلم، وأبو عثمان النهدي، : حدث عنه بنوه ال االربعة
  واحلسن البصري، وحممد بن سريين،

______________  
  ) *اهلامش* (
، ١٨٩، ١٢٩: ، احملرب١٤٢٠، ٩٨٢، ٣٦٧ت : ، طبقات خليفة١٥ / ٧: طبقات ابن سعد(*) 

، ٤٨٩ / ٨: ، اجلرح والتعديل١٨ / ١: ، الكىن٢٨٨: ، املعارف١١٢ / ٨: تاريخ البخاري
، آ / ٣١٦ / ١٧: ، تاريخ ابن عساكر٥٣٣ / ٢: ، اجلمع بني رجال الصحيحني١٥٣٠: االستيعاب
اجلزء الثاين من : ، ذيب االمساء واللغات٤٤٣ / ٣: ، الكامل البن االثري١٥١، ٣٨ / ٥: أسد الغابة

، تذهيب ٥٨ / ١: ، العرب٣٢٩ / ٢: ، تاريخ االسالم١٤٢٢: ، ذيب الكمال١٩٨: القسم االول
: ، االصابة٢٩ / ٨ و ٣٤٧ / ٧: ، العقد الثمني٥٧ / ٨: ، البداية والنهاية١ / ٢٠٥ / ٤: التهذيب

 / ١: ، شذرات الذهب٣٤٦: ، خالصة ذيب الكمال٤٦٩ / ١٠: ، ذيب التهذيب٨٧٩٥ت 
٥٨.  

باب :  يف املغازي٣٧، ٣٦ / ٨، وأخرج البخاري ١٥ / ٧ و ١٦٠، ١٥٩ / ٢: انظر ابن سعد) ١(
عدا مسعت س: مسعت أبا عثمان النهدي قال: من طريق شعبة، عن عاصم بن سليمان، قال: غزوة الطائف

 وكان تسور حصن الطائف يف أناس فجاء إىل - وأبا بكرة - وهو أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا -
من ادعى إىل غري أبيه وهو : " مسعنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول:  فقاال-النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ".يعلم فاجلنة عليه حرام 
(*)  

)٣/٥(  



  

  . واالحنف بن قيس، وغريهموعقبة بن صهبان، وربعي بن جراش،
  .سكن البصرة

  ).١(وكان من فقهاء الصحابة، ووفد على معاوية، وأمه مسية، فهو أخو زياد بن أبيه المه 
  .امسه نفيع بن احلارث، وكذا مساه ابن سعد: قال ابن املديين

  .أبو بكرة بن احلارث بن كلدة بن عمرو): ٢(قال ابن عساكر 
هي موالة احلارث، تدىل من احلصن ببكرة، فمن : كلدة، فاستلحقه، ومسيةكان عبدا للحارث بن : وقيل

  .يومئذ كين بأيب بكرة
  .ولداه رواد، وكيسة: وممن روى عنه

أنا أبو بكرة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن : وكان أبو بكرة ينكر أنه ولد احلارث، ويقول
  .حأىب الناس إال أن ينسبوين، فأنا نفيع بن مسرو

وقصة عمر مشهورة يف جلده أبا بكرة ونافعا، وشبل بن معبد، لشهادم على املغرية بالزىن، مث استتام، 
  .فأىب أبو بكرة أن يتوب، وتاب اآلخران

  ).٣(قد فسقوين : فكان إذا جاءه من يشهده يقول
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٤٤٣ / ٣" تاريخ ابن االثري " انظر ) ١(
  .ده يف أماكن متفرقة من ترمجة أيب بكرةبسن) ٢(
وجلد عمر أبا بكرة، وشبل : باب شهادة القاذف:  يف الشهادات١٨٧ / ٥: يف صحيح البخاري) ٣(

  .من تاب، قبلت شهادته: بن معبد، ونافعا بقذف املغرية، مث استتام، وقال
زعم أهل : لزهري يقولمسعت ا: ، قال١٥٧ / ٦": االم " ووصله الشافعي يف مسنده الذي امش 

العراق أن شهادة احملدود ال جتوز، فأشهد الخربين فالن أن عمر بن اخلطاب قال اليب بكرة، تب وأقبل 
هو ابن : مسى الزهري الذي أخربه فحفظته، مث نسيته، فقال يل عمرو ابن قيس: شهادتك، قال سفيان

أن عمر بن : يد بن املسيب ولفظهاملسيب، وأخرجه أيضا من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن سع
  اخلطاب ضرب أبا بكرة، وشبل بن معبد، ونافع بن احلارث بن كلدة

من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما أستقبل، ومن مل يفعل، مل أجز شهادته، فأكذب : احلد، وقال هلم
  =هو واهللا سنة فاحفظوه وانظر : شبل نفسه، ونافع، وأىب أبو بكرة أن يفعل، قال الزهري

)٣/٦(  



  

  .إن صح هذا، فاالنه امتنع من التوبة من قذفه، وأقام على ذلك): ١(قال البيهقي 
مل أقذف املغرية، وإمنا أنا شاهد، فجنح إىل الفرق بني القاذف والشاهد، إذ نصاب : كأنه يقول: قلت

  .الشهادة لو مت بالرابع، لتعني الرجم، وملا مسوا قاذفني
حدثنا عبد العزيز بن أيب بكرة، أن أباه تزوج امرأة، فماتت، فحال ): ٢(قال أبو كعب صاحب احلرير 

أنا أحق بالصالة عليها، قالوا صدق صاحب رسول اهللا صلى اهللا : إخوا بينه وبني الصالة عليها، فقال
  .عليه وسلم

 وأنا مث إنه دخل القرب، فدفعوه بعنف، فغشي عليه، فحمل إىل أهله، فصرخ عليه عشرون من ابن وبنت،
مل : ال تصرخوا فواهللا ما من نفس خترج أحب إيل من نفسي، ففزع القوم، وقالوا: أصغرهم، فأفاق، فقال

إين أخشى أن أدرك زمانا الأستطيع أن آمر مبعروف وال أى عن منكر، وما خري يومئذ : يا أبانا ؟ قال
)٣.(  

  .هذا من معجم الطرباين
جلب رجل خشبا، فطلبه زياد، فأىب أن : كم بن االعرج، قالحدثنا أبوخشينة، عن عمه احل: ابن مهدي

  .يبيعه، فغصبه إياه، وبىن صفة مسجد البصرة
  ).٤(فلم يصل أبو بكرة فيها حىت قلعت : قال

  عن الزهري، عن سعيد، أن عمر جلد أبا بكرة، ونافع : ابن إسحاق
______________  

  ) *اهلامش* (
" ، و ١٥٢ / ١٠: ، وسنن البيهقي٣٦٢ / ٨" املصنف " ا، و  وما بعده٧٠ / ٤" تاريخ الطربي = " 

  .٢٨٠ / ٦" جممع الزوائد " ، و ٣٧٣، ٣٧٢ / ٧" معجم الطرباين 
  .١٥٢ / ١٠" سننه " يف ) ١(
  ".التهذيب " هو عبد ربه بن عبيد االزدي، من رجال ) ٢(
  .آ / ٣٢٠ب و  / ٣١٩ / ١٧": تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
  .آ / ٣٢٠ / ١٧": اكر تاريخ ابن عس) " ٤(

(*)  

)٣/٧(  

  



ابن احلارث، وشبال، فتابا، فقبل عمر شهادما، وأىب أبو بكرة، فلم يقبل شهادته، وكان أفضل القوم 
)١.(  

ملا جلد أبو بكرة، أمرت جديت أم كلثوم بنت عقبة : عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه قال: سفيان بن عيينة
عن سليمان االنصاري، : ؟ بقية) ٣(فهل ذا إال من ضرب شديد ، )٢(بشاة فسلخت، مث ألبس مسكها 

: بايعت عليا رضي اهللا عنه، فرآين أبو بكرة وأنا متقلد السيف، فقال: عن احلسن، عن االحنف، قال
  .بايعت عليا: ماهذا يا ابن أخي ؟ قلت

  ).٤(ال تفعل، إم يقتتلون على الدنيا، وإمنا أخذوها بغري مشورة : قال
أيرى الناس أين إمنا : كنت خليال اليب بكرة، فقال يل: دثنا عوف، عن أيب عثمان النهدي، قالح: هوذة

  عتبت على هؤالء للدنيا، وقد استعملوا ابين عبيد اهللا على فارس، واستعملوا روادا على دار الرزق، 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .هو ابن املسيب: ، وسعيد٧٦ / ١٨": تفسري ابن كثري " رجاله ثقات، وهو يف ) ١(
  .خصه بعضهم جبلد السخلة، مث كثر حىت صار كل جلد مسكا: املسك) ٢(
  .آ / ٣٢٠ / ١٧": تاريخ ابن عساكر ) ٣(
  .هو ابن الوليد مدلس: بقية) ٤(

  .وقد عنعن، وسليمان االنصاري مل أعرفه
تان من املؤمنني اقتتلوا وإن طائف(با ب :  يف االميان٨١ / ٣: والصحيح يف هذا ما رواه البخاري

  فأصلحوا
باب إذا تواجه : يف الفنت) ٢٨٨٨(، ومسلم )ومن أحياها(باب :  يف الديات١٧٣ / ١٢، و )بينهما

باب يف النهي عن القتال يف الفتنة، من طريق محاد : يف الفنت) ٤٢٦٨(املسلمان بسيفيهما، وأبو داود 
خرجت : ي عن احلسن، عن االحنف بن قيس، قالبن زيد، عن أيوب السختياين ويونس بن عبيد البصر

أريد نصر ابن عم رسول : قلت: أين تريد يا أحنف ؟ قال: وأنا أريد هذا الرجل، فلقيين أبو بكرة، فقال
يا أحنف ارجع، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : فقال يل: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعين عليا، قال

يا رسول اهللا هذا : قلت" ملسلمان بسيفيهما، فالقاتل واملقتول يف النار إذا تواجه ا: " عليه وسلم يقول
  ".إنه كان حريصا على قتل صاحبه : " القاتل، فما بال املقتول ؟ قال
  .٢٩، ٢٧ / ١٣" فتح الباري " وانظر يف شرح هذا احلديث 

(*)  

)٣/٨(  

  



  . إمنا عتبت عليهم الم كفرواواستعملوا عبدالرمحن على بيت املال، أفليس يف هؤالء دنيا ؟ إين
مريب أنس، وقتد بعثه زياد بن أبيه إىل أيب بكرة يعاتبه، فانطلقت : وحدثنا هشام، عن احلسن، قال: هوذة

هل زاد على أنه أدخلهم النار ؟ : معه، فدخلنا عليه، وهو مريض، وذكر له أنه استعمل أوالده، فقال
  .أين ال أعلمه إال جمتهدا: فقال أنس

  .اجتهدوا، أفأصابوا أم أخطؤوا ؟ فرجعنا خمصومني) ١( أهل حروراء :قال
ملا اشتكى أبو بكرة، عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب، : عن عيينة بن عبدالرمحن، عن أبيه قال: ابن علية

إن أبا بكرة أوصى، فكتب : وقيل! أين طبيبكم ؟ لريدها إن كان صادقا : فأىب، فلما نزل به املوت، قال
  .هذا ما أوصى به نفيع احلبشي، وساق الوصية: صيتهيف و

  مات أبو بكرة يف خالفة معاوية بن أيب سفيان): ٢(قال ابن سعد 
  .بالبصرة

  .مات سنة إحدى ومخسني: فقيل
  .مات سنة اثنتني ومخسني: وقيل

  .، وصلى عليه أبوبرزة االسلمي الصحايب)٣(قاله خليفة بن خياط 
  

______________  
   *)اهلامش* (
بفتحتني، وضبطه بفتح احلاء وضم الراء ابن ماكوال وابن " معجم البلدان " ضبطها ياقوت يف ) ١(

موضع على بعد ميلني من الكوفة، اجتمع به اخلوارج الذين : االثري، وصاحب القاموس، وحروراء
 إىل هذا خرجوا على أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه حني جرى أمر احملكمني، فسموا حرورية نسبة

  .املوضع
  .١٦ / ٧" الطبقات " يف ) ٢(
  .٢١٨" تارخيه " يف ) ٣(

(*)  

)٣/٩(  

  

  .مل يرتل البصرة من أيب بكرة، وعمران بن حصني: وروينا عن احلسن البصري قال
عن شباك، عن رجل، أن ثقيفا سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرد إليهم أبا بكرة : مغرية

  ).١" (، هو طليق اهللا وطليق رسوله ال: " عبدا، فقال



أخربنا عيينة بن عبدالرمحن، أخربين أيب، أنه رأى أبا بكرة رضي اهللا عنه عليه مطرف : يزيد بن هارون
  ).٢(خز سداه حرير 

  
ابن أيب طلحة، عبد اهللا بن عبدالعزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن ) م، د ( عثمان بن طلحة- ٢

  .دري احلجيبكالب القرشي العب
  .حاجب البيت احلرام وأحد املهاجرين

  .هاجر مع خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص إىل املدينة
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٤" املسند "  وشباك مدلسان، وقد عنعنا، وهو يف - وهو ابن مقسم -رجاله ثقات إال أن مغرية ) ١(

 من ١٥ / ٧" ابن سعد " هلهل، عن مغرية، وأخرجه  من طريق حيىي بن آدم، عن مفضل بن م١٦٨
طريق الفضل بن دكني، عن أيب االحوص، عن مغرية، وأخرجه أمحد من طريق أيب االحوص، عن مغرية، 

  .عن شباك، عن الشعيب، عن رجل من ثقيف
  .١٦ / ٧" طبقات ابن سعد " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(

، ٢٧٢ / ١: ، املعرفة والتاريخ٢٥٠٣ و ٧٣ ت ، طبقات خليفة٤٤٨ / ٥طبقات ابن سعد (*) 
، االستيعاب ١٢٧: ، مجهرة أنساب العرب٥٥، ٥٣ / ٩، معجم الطرباين ١٥٥ / ٦اجلرح والتعديل 

 / ٣ ب، أسد الغابة ٥٢ / ١١: ، تاريخ ابن عساكر٣٥٢ / ١: ، اجلمع بني رجال الصحيحني١٠٣٤
، ٣٢٠واللغات القسم االول من اجلزء االول ، ذيب االمساء ١٦٩ / ٣: ، الكامل البن االثري٣٧٢

، ١ / ٣٠ / ٣:  تذهيب التهذيب٢٣٢ / ٢ و ٣٨٠ / ١: ، تاريخ االسالم٩١٢: ذيب الكمال
، ١٢٤ / ٧، ذيب التهذيب ٥٤٤٢ت : ، االصابة٢١ / ٦: ، العقد الثمني٢٣ / ٨البداية والنهاية 

  .٢٢٠: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)٣/١٠(  

  

مث دفع إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ١" (صحيح مسلم " ة أحاديث، منها واحد يف له رواية مخس
  ).٢(مفتاح الكعبة يوم الفتح 

  .ابن عمر، وعروة بن الزبري، وابن عمه شيبة بن عثمان احلاجب: حدث عنه



ج من أخربتين امرأة من بين سليم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا خر: قالت صفية بنت شيبة
ال ينبغي للمصلي أن : " الكعبة، أمر عثمان بن طلحة أن يغيب قرين الكبش، يعين كبش الذبيح، وقال

  ).٣" (يصلي وبني يديه شئ يشغله 
  .وقد قتل أبوه طلحة يوم أحد مشركا

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه: يف احلج) ٣٩٤) (١٣٢٩(رقم ) ١(
": واملصنف " و ) ٨٣٩٥": (معجم الطرباين "  و ١٣٧، ١٣٦ / ٢": طبقات ابن سعد " انظر ) ٢(
 ٦" جممع الزوائد " ، و ٤٩١ / ٨": تفسري الطربي " ، و ٤١٢ / ٢" سرية ابن هشام " و ) ٩٠٧٣(
لباب النقول " ، و ٣٤١، ٣٤٠ / ٢" شرح املواهب " ، و ٥١٦، ٥١٥ / ١" ابن كثري " ، و ١٧٧/ 
 "٧١.  

، من طريق ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبل ١٥ / ٨" صحيحه " أخرج البخاري يف 
يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد، ومعه بالل، ومعه عثمان بن طلحة من 

 / ٢": السرية " وأخرج ابن إسحاق كما يف ..احلجبة حىت أناخ يف املسجد، فأمره أن يأيت مبفتاح البيت
، حدثين حممد بن جعفر بن الزبري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ثور، عن صفية بنت شعبة أن ٤١١

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل مكة، واطمأن الناس، خرج حىت جاء البيت، فطاف به سبعا على 
ن بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، راحلته، يستلم الركن مبحجن يف يده، فلما قضى طوافه، دعا عثما

ففتحت له، فدخلها، فوجد فيها محامة من عيدان، فكسرها بيده، مث طرحها، مث وقف على باب الكعبة، 
  .وقد استكف له الناس يف املسجد

  .١٥ / ٨": الفتح " وحسنه احلافظ يف 
، والطرباين )٥٦٥(، واحلميدي )٢٠٣٠(، وأبو داود ٣٨٠ / ٥ و ٦٨ / ٤": أمحد " أخرجه ) ٣(
من طريق سفيان، عن منصور، عن خاله مسافع، عن صفية بنت شيبة، أخربتين امرأة من بين ) ٨٣٩٦(

  .ورجاله ثقات...سليم
  .مل يزل قرنا الكبش يف البيت حىت احترق البيت فاحترقا: قال سفيان: وفيه عنده

)٣/١١(  

  



خذوها : " ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوروى عبد اهللا بن املؤمل عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس
  ).١(يعين احلجابة " يا بين طلحة خالدة تالدة ال يرتعها منكم إال ظامل 

  .تويف سنة إحدى وأربعني: قال اهليثم واملدائين
  .تويف سنة اثنتني وأربعني: وقال خليفة

  
 القرشي العبدري املكي احلجيب ابن أيب طلحة، عبد اهللا بن عبدالعزى) خ، د، ق ( شيبة بن عثمان- ٣

  .حاجب الكعبة رضي اهللا عنه
  .كان مشاركا البن عمه عثمان احلجيب يف سدانة بيت اهللا تعاىل

  .كنيته أبو عثمان، وكان مصعب بن عمري العبدري الشهيد خاله: وهو أبو صفية، وقيل
  .وحجبة البيت بنو شيبة من ذريته

  . اهللا عنهقتل أبوه يوم أحد كافرا، قتله علي رضي
  

______________  
  ) *اهلامش* (
" امع " ، وذكره اهليثمي يف ١٥ / ٨": الفتح " إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن املؤمل، وانظر ) ١(
  .وأعله بعبد اهللا بن املؤمل" االوسط " و " الكبري " ، ونسبه إىل الطرباين يف ٢٨٥ / ٣

، ٢٥٠٤ و ٧٤، طبقات خليفة ت ٢٥٣، ٢٥٢: ، نسب قريش٢٤٨ / ٥: طبقات ابن سعد(*) 
، اجلمع بني ٧١٢: ، االستيعاب٣٣٥ / ٤: ، اجلرح والتعديل٢٤١ / ٤: ، تاريخ البخاري١٧: احملرب

: ، ذيب الكمال٧ / ٣: ، أسد الغابة١ / ٧٧ / ٨: ، تاريخ ابن عساكر٢١٩ / ١رجال الصحيحني 
، البداية ١٣١ / ١: ب، مرآة اجلنان ٨٤ / ٢: ، تذهيب التهذيب٢٩٣ / ٢: ، تاريخ االسالم٥٩٣

، ٣٧٦ / ٤: ، ذيب التهذيب٣٩٤٥، االصابة ت ١٩ / ٥: ، العقد الثمني٢١٣ / ٨: والنهاية
  .٣٤٩ / ٦: ، ذيب ابن عساكر٦٥ / ١:  شذرات الذهب١٤٢: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)٣/١٢(  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

http://www.shamela.ws  

 اسطة املكتبة الشاملةمت إعداد هذا امللف آليا بو
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

لى اهللا عليه فلما كان عام الفتح، من النيب صلى اهللا عليه وسلم على شيبة وأمهله، وخرج مع النيب ص
  .وسلم إىل حنني على شركه

إنه نوى أن يغتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث من اهللا عليه باالسالم وحسن إسالمه، وقاتل : وقيل
  .يوم حنني وثبت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وحدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن أيب بكر، وعمر
، وصفية بنت شيبة، وأبو وائل، وعكرمة موىل ابن عباس، وحفيده مصعب بن شيبة: روى عنه ابناه

  .مسافع بن عبد اهللا بن شيبة
  .، وروى له أيضا أبو داود وابن ماجه)١(عن عمر بن اخلطاب " صحيح البخاري " وله حديث يف 

  .وكانت وفاته يف سنة تسع ومخسني
  .يف سنة مثان ومخسني مبكة: وقيل

  .لنيب صلى اهللا عليه وسلموصفية بنته ولدت يف حياة ا
  ).٢(هلا صحبة، ومل يثبت ذلك : ويقال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
باب كسوة الكعبة من طريق عبد اهللا بن عبد الوهاب، :  يف احلج٣٦٣ / ٣: أخرجه البخاري) ١(

ة جلست مع شيب: حدثنا خالد بن احلارث، حدثنا سفيان، حدثنا واصل االحدب، عن أيب وائل، قال
لقد مهمت أن ال أدع : لقد جلس هذا الس عمر رضي اهللا عنه، فقال: على الكرسي يف الكعبة، فقال

  .مها املرآن أقتدي ما: إن صاحبيك مل يفعال، قال: فيها صفراء وال بيضاء إال قسمتها، قلت



 حىت ال أخرج: لقد جلس عمر بن اخلطاب جملسك الذي جلست فيه، فقال): ٣١١٦(ولفظ ابن ماجه 
  .ما أنت فاعل: أقسم مال الكعبة بني فقراء املسلمني، قلت

الن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد رأى مكانه، وأبو بكر ومها أحوج : ومل ذاك ؟ قلت: الفعلن، قال: قال
  .منك إىل املال، فلم حيركاه، فقام كما هو، فخرج

أن البخاري أخرج يف كتاب " الطراف ا" ، عن املزي يف ٢٠٧ / ٩" الفتح " لكن نقل احلافظ يف ) ٢(
وقال أبان بن صاحل عن احلسن بن مسلم، : احلج عقب حديث أيب هريرة وابن عباس يف حترمي مكة، قال

يا أيها : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب عام الفتح، فقال: عن صفية بنت شيبة، قالت
  ) =٣١٠٩(، ووصله ابن ماجه ...الناس، إن اهللا حرم مكة يوم خلق السموات واالرض

)٣/١٣(  

  

 بن عدي بن عبد مناة بن أد - رضي اهللا عنه -) ١(متيم بن أسيد ) م، س * ( أبو رفاعة العدوي- ٤
  .بن طاخبة املضري

  .عداده فيمن نزل البصرة
  .له أحاديث
  .حممد بن سريين، وصلة بن أشيم، ومحيد ابن هالل وآخرون: روى عنه

  .هو عبد اهللا بن احلارث من بين عدي الرباب: من فضالء الصحابة، وقالهو ): ٢(قال خليفة 
كان يل رئي من اجلن :  قال- كأنه أبو رفاعة -روى غيالن بن جرير، عن محيد بن هالل، عن رجل 

  ، فأسلمت، ففقدته، فوقفت )٣(
______________  

  ) *اهلامش* (
د بن إسحاق، حدثنا أبان بن صاحل، عن احلسن من طريق ابن منري، حدثنا يونس بن بكري، حدثنا حمم= 

مقدمة " وهذا سند قوي، وأبان بن صاحل كما قال احلافظ يف ..بن مسلم بن يناق، عن صفية بنت شيبة
: وثقه اجلمهور، وحيىي بن معني، وأبو حامت وغريهم من النقاد، وشذ ابن عبد الرب، فقال": الفتح 
  .ضعيف

من طريق ابن إسحاق حدثين حممد بن جعفر بن ) ٢٩٤٧(جه ، وابن ما)١٨٧٨(وأخرج أبو داود 
ملا اطمأن رسول اهللا صلى اهللا : الزبري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ثور، عن صفية بنت شيبة، قالت

  .وأنا أنظر إليه: عليه وسلم مبكة عام الفتح، طاف على بعري يستلم الركن مبحجن يف يده، قال
  .من أنكر هلا رؤيةوهذا سند حسن يضعف قول 



: ، الكىن١٥١ / ٢: ، تاريخ البخاري١٣٧٥ و ٢٥٨: ، طبقات خليفة٦٨ / ٧: طبقات ابن سعد(*) 
، اجلمع بني رجال ١٩٤: ، االستيعاب٤٤٠ / ٢:  وفيه أبو رفاعة بن أسد، اجلرح والتعديل٢٩ / ١

: تاريخ االسالم، ١٦٠٤: ، ذيب الكمال١٩٣ / ٥ و ٢١٤ / ١: ، أسد الغابة٦٤ / ١: الصحيحني
، ٩٦ / ١٢: ، ذيب التهذيب٤١٠ب، االصابة كىن ت  / ٢١٢ / ٤: ، تذهيب التهذيب٢٥٣ / ٢

  .٣٧٩: خالصة تذهيب الكمال
  ".االصابة " كذا ضبطه املؤلف بالضم والفتح، وتبعه ابن حجر يف ) ١(
  .يف ترمجته" الطبقات " يف ) ٢(
رئي بوزن كمي، مسي به النه يتراءى ملتبوعه، أو : تابع من اجلنيقال لل": النهاية " قال ابن االثري يف ) ٣(

  .فالن رئي قومه إذا كان صاحب رأيهم: هو من الرأي، من قوهلم
(*)  

)٣/١٤(  

  

عليك : فلما مسع أصوات الناس يرفعوا، قال: أشعرت أين أسلمت ؟ قال: بعرفة، فسمعت حسه، فقال
  ).١ (اخللق االسد، فإن اخلري ليس بالصوت االشد

ما عزبت عين سورة البقرة : كان أبو رفاعة العدوي يقول: عن محيد بن هالل قال: سليمان بن املغرية
منذ علمنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أخذت معها ما أخذت من القرآن، وما وجع ظهري من 

  ).٢(قيام الليل قط 
  .وكان أبو رفاعة ذا تعبد وجد

بو رفاعة يف جيش عليهم عبدالرمحن بن مسرة، فبات حتت حصن يصلي ليله، خرج أ: قال محيد بن هالل
مث توسد ترسه، فنام، وركب أصحابه وتركوه نائما، فبصر به العدو، فرتل ثالثة أعالج، فذحبوه رضي 

  ).٣(اهللا عنه 
أثره، رأيت كأين أرى أبا رفاعة على ناقة سريعة، وأنا على مجل قطوف، فأنا على : قال صلة: قال محيد

  ).٤(فأولت أين على طريقه وأنا أكد العمل بعده كدا 
  
 صلى اهللا عليه وسلم، سيب من أرض احلجاز، فاشتراه النيب موىل رسول اهللا) ٤م، ( ثوبان النبوي - ٥

  صلى اهللا عليه وسلم
______________  

  ) *اهلامش* (



" اخللق االسد " و " زي "  ، ورجاله ثقات، وقد حترف فيه رئي إىل٦٩، ٦٨ / ٧": ابن سعد ) " ١(
  ".احللق االشد " إىل 

  .، ورجاله ثقات٦٩ / ٧": ابن سعد ) " ٢(
  . مفصال٦٩ / ٧": الطبقات " أورده ابن سعد يف ) ٣(

  .ورجاله ثقات
  .البطئ: ، والقطوف من الدواب٧٠ / ٧" ابن سعد " انظر ) ٤(

: ، تاريخ البخاري١٢٨: ، احملرب٢٧١٠ و ١٥، طبقات خليفة ت ٤٠٠ / ٧" طبقات ابن سعد (*) " 
  =، ١٠٢، ٨٥ / ٢: ، معجم الطرباين٤٦٩ / ٢: ، اجلرح والتعديل١٨١ / ٢

)٣/١٥(  

  

وأعتقه، فلزم النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحبه، وحفظ عنه كثريا من العلم، وطال عمره، واشتهر 
  .ذكره

  .أبا عبدالرمحن: يكىن أبا عبد اهللا، ويقال
  .هو مياين: وقيل

  .جبدد: سم أبيه جحدر، وقيلوا
شداد بن أوس، وجبري بن نفري، ومعدان بن طلحة، وأبو اخلري اليزين، وأبو أمساء الرحيب، : حدث عنه

وأبو إدريس اخلوالين، وأبو كبشة السلويل، وأبو سلمة بن عبدالرمحن، وخالد بن معدان، وراشد بن 
  .سعد

  .نزل محص
  .ا دار ومل يعقبسكن الرملة، وله : وقال مصعب الزبريي
  .وكان من ناحية اليمن

  .نزل محص، وله ا دار، وا مات سنة أربع ومخسني): ١(وقال ابن سعد 
  .يذكرون أنه من محري

وقبض حبمص، وداره ا حبسا على ) ٢(أنه من أهلان : وذكر عبد الصمد بن سعيد يف تاريخ محص
  .فقراء أهلان

  .اشهد فتح مصر، واختط : وقال ابن يونس
____________  

، تاريخ ابن ٦٨ / ١: ، اجلمع بني رجال الصحيحني٢١٨: ، االستيعاب٣٥٠، ١٨٠ / ١: احللية= 



، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء ٢٥٠ / ١: ب، أسد الغابة / ٢٩٧ / ٣: عساكر
  :، العرب٢٧٣ / ٢: ، تاريخ االسالم١١٧٩: ، ذيب الكمال١٤٠: االول

، خالصة ٣١ / ٢: ، ذيب التهذيب٩٦٧، االصابة ت ٢ / ٩٨ / ١: ذهيب التهذيب، ت٥٩ / ١
  .٣٨١ / ٣: ، ذيب ابن عساكر٥٩ / ١: ، شذرات الذهب٥٠: تذهيب الكمال

  .٤٠٠ / ٧": الطبقات " يف ) ١(
  .جد قبيلة، وهو ابن اخليار بن مالك بن زيد بن كهالن، وهو أخو مهدان: أهلان) ٢(

أي أطعموه ما يتعلل به قبل إىن القرى، وكأن أهلان مجع " هلنوا ضيفكم : " ان من قوهلمأهل: قال ابن دريد
  .هلن، واسم ما يأكله الضيف هلنة

  : (*)٣٩٢" مجهرة ابن حزم " ، و ٤٣٣، ٤١٩": االشتقاق " انظر 

)٣/١٦(  

  

  .له حبمص دار، وبالرملة دار، ومبصر دار: وقال ابن مندة
من تكفل يل أن ال يسأل : " الية، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب الع: عاصم االحول

  .أنا: ؟ فقال ثوبان" أحدا شيئا وأتكفل له باجلنة 
  ).١(فكان ال يسأل أحدا شيئا 

مرض ثوبان حبمص، وعليها عبد اهللا بن : إمساعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، قال شريح بن عبيد
  .نعم: أتكتب ؟ قال: ان رجل يعوده، فقال له ثوبانقرط فلم يعده، فدخل على ثوب

: لالمري عبد اهللا بن قرط، من ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أما بعد: اكتب، فكتب: قال
  .فإنه لو كان ملوسى وعيسى موىل حبضرتك لعدته

  .فأيت بالكتاب، فقرأه، وقام فزعا
: ده، وجلس عنده ساعة، مث قام، فأخذ ثوبان بردائه، وقالما شأنه أحضر أمر ؟ فأتاه، فعا: قال الناس

ليدخلن اجلنة من أميت سبعون ألفا : " اجلس حىت أحدثك، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ".ال حساب عليهم وال عذاب، مع كل ألف سبعون ألفا 

  ).٢" (مسنده " أخرجه أمحد يف 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  باب كراهية املسألة، من طريق عبيد اهللا بن معاذ: يف الزكاة) ١٦٤٣(جه أبو داود أخر) ١(



 ٢٧٩ و ٢٧٧ و ٢٧٦ / ٥": املسند " ، عن أبيه، عن شعبة ذا االسناد، وهذا سند صحيح، وهو يف 
  ).١٤٣٣(، ومعجم الطرباين ٢٨١و 

 المحد والنسائي وابن ماجه ، بعد أن ذكره، ونسبه٨ / ٢": الترغيب والترهيب " وقال املنذري يف 
  .وإسناده صحيح: وأيب داود

من طريق معمر، عن عاصم به، وأخرجه ابن ماجه ) ٢٠٠٩" (املصنف " وأخرجه عبد الرزاق يف 
من طريق علي بن حممد، عن وكيع، عن ابن أيب ذئب، عن حممد بن قيس، عن عبد الرمحن ) ١٨٣٧(

  .بن يزيد، عن ثوبان
يق أيب اليمان ذا االسناد، وهذا سند حسن، فإن إمساعيل ابن عياش ثقة  من طر٢٨١، ٢٨٠ / ٥) ٢(

، ٣٠٠ / ٣: يف روايته عن أهل بلده وضمضم بن زرعة محصي من أهل بلده، وأخرجه ابن عساكر
  ).١٤١٣(والطرباين 

 / ١١" الفتح " ، وسنده جيد كما قال احلافظ يف ٣٥٩ / ٢: ويف الباب عن أيب هريرة عند أمحد
  =وعن حذيفة عند أمحد، وعن أنس عند ، ٣٥٦

)٣/١٧(  

  

  .عن ثور بن يزيد، أن ثوبان مات حبمص سنة أربع ومخسني
  
ابن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي، االمري، أبو  *  عبد اهللا بن عامر- ٦

  .عبد الرمحن القرشي العبشمي الذي افتتح إقليم خراسان
رواه عنه حنظلة بن ) " ١(من قتل دون ماله : "  عليه وسلم، وروى عنه حديثا يفرأى النيب صلى اهللا

  .قيس
  .وهو ابن خال عثمان، وأبوه عامر هو ابن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيضاء بنت عبداملطلب

بن ويل البصرة لعثمان، مث وفد على معاوية، فزوجه بابنته هند، وداره بدمشق باحلويرة هي دار ا
  .احلرستاين

  استعمل عثمان على البصرة ابن عامر، وعزل أبا: قال الزبري بن بكار
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، وعن عتبة )٢٦٤٢(، وحسنه، وصححه ابن حبان )٢٤٣٧(البزار، وعن أيب أمامة عند الترمذي = 



  ).٢٦٤٣(بن عبد السلمي عند ابن حبان 
، ٣٢٠: ، احملرب انظر الفهارس، املعارف١٤٨، ١٤٧: ريش، نسب ق٤٤ / ٥: طبقات ابن سعد(*) 

، ٧٥: ، مجهرة أنساب العرب٦٣٩ / ٣: ، املستدرك١٧٠ / ٥: ، تاريخ الطربي٣٩٦: فتوح البلدان
: ، الكامل البن االثري١٩١ / ٣: ب، أسد الغابة / ٢٢٩ / ٩: ، تاريخ ابن عساكر٩٣١: االستيعاب

 / ٥: ، العقد الثمني٨٨ / ٨: ، البداية والنهاية٦٤ / ١: عرب، ال٢٦٦ / ٢: ، تاريخ االسالم٢٠٦ / ٣
  .٦٥ و ٣٦ / ١: ، شذرات الذهب٢٧٢ / ٥: ، ذيب التهذيب٦١٨١، االصابة ت ١٨٥

 من طريق مصعب بن عبد اهللا، عن أبيه، عن جده مصعب ابن ثابت بن ٦٣٩ / ٣أخرجه احلاكم ) ١(
  .اهللا بن عامرعبد اهللا بن الزبري، عن حنظلة بن قيس، عن عبد 

  ".من قتل دون ماله فهو شهيد : " مرفوعا، ولفظه
وهذا سند ضعيف لضعف والد مصعب وجده، لكن يف الباب ما يقويه، منها عن عبد اهللا بن عمرو عند 

  .أمحد والبخاري ومسلم، وعن سعيد بن زيد عند الترمذي وابن حبان، وعن بريدة عند النسائي
(*)  

)٣/١٨(  

  

قد أتاكم فىت من قريش، كرمي االمهات والعمات واخلاالت، يقول باملال فيكم :  موسىموسى، فقال أبو
  .هكذا وهكذا

  .إن يل فيها صنائع: وهو الذي دعا طلحة والزبري إىل البصرة وقال
وهو الذي افتتح خراسان، وقتل كسرى يف واليته، وأحرم من نيشابور شكرا هللا، وعمل السقايات 

  .بعرفة
  ).١(ا وكان سخيا كرمي

  .أسلم أبوه عامر يوم الفتح وبقي إىل زمن عثمان، وعقبه بالبصرة والشام كثري): ٢(قال ابن سعد 
  .قدم على ولده عبد اهللا وهو وايل البصرة

  ولد عبد اهللا بعد اهلجرة، فلما قدم رسول اهللا معتمرا عمرة القضاء،: وقيل
  . عبدالرمحن وهو ابن ثالث عشرة سنةمحل إليه ابن عامر وهو ابن ثالث سنني، فحنكه، وولد له

  .تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم والبن عامر ثالث عشرة سنة: وأما ابن مندة فقال
  ).٣(إنه كان ال يعاجل أرضا إال ظهر له املاء : يقال: قال مصعب الزبريي

كم عيا ولؤما، واهللا ال أمجع علي: أرتج عليه يوم أضحى بالبصرة، فمكث ساعة، مث قال: وقال االصمعي
  ).٤(من أخذ شاة من السوق، فثمنها علي 



  حدثنا محيد بن مهران، عن سعد ابن أوس، عن : أبو داود الطيالسي
______________  

  ) *اهلامش* (
  .آ / ٢٢٩ / ٩: أورده ابن عساكر مطوال) ١(
  .٤٥ / ٥": الطبقات " انظر بعض هذا القول يف ) ٢(

  .آ / ٢٣٠ب،  / ٢٢٩ / ٩ ": تارخيه: " وهو عند ابن عساكر يف
  .آ / ٢٣١ / ٩: ، وابن عساكر٦٣٩ / ٣" املستدرك " انظر ) ٣(
  .آ / ٢٣١ / ٩": تاريخ ابن عساكر ) " ٤(

)٣/١٩(  

  

كنت مع أيب بكرة حتت منرب ابن عامر وهو خيطب وعليه ثياب رقاق، فقال : بن كسيب قال) ١(زياد 
اسكت، مسعت رسول اهللا صلى اهللا : فساق، فقال أبو بكرةانظروا إىل أمريكم يلبس ثياب ال: أبو بالل

  ).٢" (من أهان سلطان اهللا يف االرض أهانه اهللا : " عليه وسلم يقول
  .هو مرداس بن أدية من اخلوارج: أبو بالل

ويف سنة تسع وعشرين عزل عثمان أبا موسى عن البصرة، وعثمان بن أيب العاص عن ): ٣(قال خليفة 
  .بن عامرفارس، ومجعهما ال
  غزا ابن عامر وعلى مقدمته ابن بذيل، فأتى: وعن احلسن قال

أصبهان، فصاحلوه، وتوجه إىل خراسان على مقدمته االحنف، فافتتحها، يعين بعضها عنوة وبعضها 
  .صلحا

خرج يزدجرد يف مئة ألف، فرتل مرو واستعمل على إصطخر رجال، فأتاها ابن عامر، : وقال الزهري
  .فافتتحها

وقتل يزدجرد ومن كان معه مبرو، ونزل ابن عامر بأبر شهر وا بنتا كسرى، فحاصرها، : قال
  .فصاحلوه

  .وبعث االحنف، فصاحله أهل هراة
  .بن النعمان الباهلي إىل مرو، فصاحلوه) ٤(وبعث حامت 

  .مث سار معتمرا من نيسابور إىل مكة شكرا هللا
  ).٥(وقد افتتح كرمان وسجستان 

  



______________  
  ) *اهلامش* (
  .يف االصل يزيد، وهو خطأ) ١(
وحسنه، ) ٢٢٢٤(، والترمذي ٤٩ و ٤٢ / ٥، وأمحد ١٦٧ / ٢" مسنده " أخرجه الطيالسي يف ) ٢(

  .وهو كما قال
  .٢٣١ / ٩" تارخيه " وأخرجه ابن عساكر يف 

  .١٦١": تارخيه " يف ) ٣(
  .غامن بن النعمان، وهو خطأ: يف االصل) ٤(
  .١ / ٢٣٢ / ٩ عساكر عن الزهري مطوال أورده ابن) ٥(

معجم " من بلدان فارس الشهرية، انظرها يف : ومرو وإصطخر وأبر شهر وهراة وكرمان وسجستان
  . وما بعدها٢٩٣ / ٤": تاريخ الطربي " ، وانظر فتوحها يف "البلدان 

(*)  

)٣/٢٠(  

  

  .وكان من كبار ملوك العرب، وشجعام، وأجوادهم
  .لموكان فيه رفق وح
  .واله معاوية البصرة

  .تويف قبل معاوية يف سنة تسع ومخسني
  !؟ ) ١(مبن نفاخر ومبن نباهي بعده : فقال معاوية

  
  )ع * ( املغرية بن شعبة- ٧

  .ابن أيب عامر بن مسعود بن معتب
  .أبو حممد: أبو عبد اهللا، وقيل: االمري أبو عيسى، ويقال

  .من كبار الصحابة أويل الشجاعة واملكيدة
  .شهد بيعة الرضوان

  .يوم القادسية: كان رجال طواال مهيبا، ذهبت عينه يوم الريموك، وقيل
كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى مغرية بن الريان، عن الزهري، قالت عائشة

  .وسلم، فقام املغرية بن شعبة ينظر إليها، فذهبت عينه



  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٤٩ / ٥": ابن سعد " نظر ا) ١(

، احملرب انظر ١٤١٩، ٨٨٤، ٣٦١: ، طبقات خليفة٢٠ / ٦ و ٢٨٤ / ٤: طبقات ابن سعد(*) 
: ، تاريخ الطربي٢٢٤ / ٨: ، اجلرح والتعديل٢٩٤: ، املعارف٣١٦ / ٧: الفهارس، تاريخ البخاري

، ٢٦٧: رب، مجهرة أنساب الع١٠١، ٧٩ / ١٦: ، االغاين٦٧ / ٣: ، مروج الذهب٢٣٤ / ٥
، تاريخ ابن ٤٩٩ / ٢: ، اجلمع بني رجال الصحيحني١٩١ / ١: ، تاريخ بغداد١٤٤٥: االستيعاب

، ذيب االمساء ٤٦١ / ٣: ، الكامل يف التاريخ٤٠٦ / ٤: ب، أسد الغابة / ٣٣ / ١٧: عساكر
، ٢٤٧ / ٢: ، تاريخ االسالم١٣٦٠: ، ذيب الكمال١٠٩القسم االول من اجلزء الثاين : واللغات

، ٤٨ / ٨: ، البداية والنهاية١٢٤ / ١: ، مرآة اجلنان٥٦ / ١: آ، العرب / ٦٠ / ٤: تذهيب التهذيب
، خالصة تذهيب ٢٦٢ / ١٠: ، ذيب التهذيب٨١٨١، االصابة ت ٢٥٥ / ٧: العقد الثمني

  .٥٦ / ١: ، شذرات الذهب٣٢٩: الكمال
(*)  

)٣/٢١(  

  

  .ر جدا، يفرق رأسه فروقا أربعة، أقلص الشفتنيكان املغرية أصهب الشع): ١(قال ابن سعد 
  .مهتوما، ضخم اهلامة، عبل الذراعني، بعيد ما بني املنكبني

  .مغرية الرأي: وكان داهية، يقال له
  .أن املغرية سار من دمشق إىل الكوفة مخسا: وعن الشعيب

، وقيس بن أيب حازم، عروة، ومحزة، وعقار، واملسور بن خمرمة، وأبو أمامة الباهلي: حدث عنه بنوه
ومسروق، وأبو وائل، وعروة بن الزبري، والشعيب، وأبو إدريس اخلوالين، وعلي بن ربيعة الواليب، 

  .وطائفة خامتتهم زياد بن عالقة
قدم املغرية بن شعبة : أخربنا أبو النضر، حدثنا يونس بن ميسرة، مسع أبا إدريس قال: الوليد بن مسلم

  ).٢(ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك، فمسح على خفيه وضأ: دمشق، فسألته، فقال
  .عمرو، ومعاوية: كان دهاة الناس يف الفتنة مخسة، فمن قريش: معمر، عن الزهري قال

  .قيس بن سعد: ومن االنصار
  : ومن ثقيف



______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٤": الطبقات " املخروم من ترمجته، انظر فلعله يف اجلزء " الطبقات " مل جند هذا القول يف ) ١(

  .ب / ٣٥ / ١٧": تاريخ ابن عساكر " ، وهو يف ٢٨٦
 يف ٢٦٥ / ١: ب، وأخرجه من غري هذا الطريق البخاري / ٣٣ / ١٧: أخرجه ابن عساكر) ٢(

، باب الصالة باجلبة الشامية، وباب الصالة يف اخلفاف: باب املسح على اخلفني، ويف الصالة: الوضوء
باب نزول النيب صلى اهللا عليه وسلم احلجر، : باب اجلبة يف السفر واحلرب، ويف املغازي: ويف اجلهاد
) ٢٧٤(باب من لبس جبة ضيقة الكمني يف السفر، وباب جبة الصوف يف الغزو، ومسلم : ويف اللباس
اب ما جاء يف املسح ب:  يف الطهارة٣٦ / ١": املوطأ " باب املسح على اخلفني، ومالك يف : يف الطهارة

: ، والنسائي)١٠٠(و ) ٩٩(و ) ٩٨(و ) ٩٧(، والترمذي )١٥١(و ) ١٤٩(على اخلفني، وأبو داود 
  .باب املسح على اخلفني: ، ثالثتهم يف الطهارة٨٢ / ١

ويف رواية للبخاري أنه كان يف سفر، ويف أخرى أنه كان يف غزوة تبوك، على تردد يف ذلك من رواته، 
   وأيب داود من طريق عباد بن زياد، عن عروة بن املغرية أنه كان يف غزوة تبوكوملالك وأمحد

  .بال تردد وأن ذلك كان عند صالة الفجر
(*)  

)٣/٢٢(  

  

  .املغرية
  .عبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي: ومن املهاجرين

  ).١(فكان مع علي قيس وابن بديل، واعتزل املغرية بن شعبة 
  ).٢(كناين النيب صلى اهللا عليه وسلم بأيب عيسى : ه، عن املغرية قالزيد بن أسلم، عن أبي

ما أبو عيسى ؟ : وروى حبيب بن الشهيد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر قال البنه عبدالرمحن
  ).٣(اكتىن ا املغرية ابن شعبة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! يا أمري املؤمنني : قال

هل : مة، عن زيد بن أسلم، أن عمر غري كنية املغرية بن شعبة، وكناه أبا عبدا اهللا وقالمحاد بن سل
كان املغرية رجال طواال، أعور، أصيبت عينه يوم : ؟ وعن أيب موسى الثقفي قال) ٤(لعيسى من أب 

  ).٥(الريموك 
  

______________  



  ) *اهلامش* (
  .ب / ٣٤ / ١٧": تاريخ ابن عساكر ) " ١(
باب فيمن يتكىن بأيب عيسى، من طريق هارون ابن زيد بن : يف االدب) ٤٩٦٣(رجه أبو داود أخ) ٢(

أيب الزرقاء، حدثنا أيب، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر ابن اخلطاب ضرب 
 تكىن بأيب أما يكفيك أن: ابنا له تكىن بأيب عيسى، وأن املغرية بن شعبة تكىن بأيب عيسى، فقال له عمر

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كناين، فقال: عبد اهللا ؟ فقال
  .غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا يف جلجتنا

  .فلم يزل يكىن بأيب عبد اهللا حىت هلك
 أمثالنا من املسلمني، ال ندري ما إنا بقينا يف عدد من: وإنا يف جلجتنا، معناه: وهذا سند حسن، وقوله

 / ١٧": تاريخ دمشق " واحلديث يف : رؤوس الناس واحدها جلجة: اجللج" النهاية " يصنع بنا، ويف 
  .آ البن عساكر / ٣٥

  .آ / ١٣٥ / ١٧: أخرجه ابن عساكر) ٣(
عمر، عن معمر، عن الزهري أن ابنا لعمر تكىن بأيب عيسى، فنهاه ) ١٩٨٥٦" (املصنف " يف ) ٤(

إن عيسى ال : فقال عمر: من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع مثله، وزاد) ١٩٨٥٧(وأخرج أيضا 
  .أب له

  .٢٠ / ٦": ابن سعد ) " ٥(
(*)  

)٣/٢٣(  

  

  .بالطائف، ومر أا ذهبت من كسوف الشمس: ذهبت عينه يوم القادسية، وقيل: وعن غريه
كنا : قال املغرية بن شعبة: يه، وعن مجاعة قالواوروى الواقدي، عن حممد بن يعقوب بن عتبة، عن أب

  .متمسكني بديننا وحنن سدنة الالت، فأراين لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم
فأمجع نفر من بين مالك الوفود على املقوقس وإهداء هدايا له، فأمجعت اخلروج معهم، فاستشرت عمي 

يك أحد، فأبيت، وسرت معهم، وما معهم من ليس معك من بين أب: عروة بن مسعود، فنهاين، وقال
االحالف غريي، حىت دخلنا االسكندرية، فإذا املقوقس يف جملس مطل على البحر، فركبت زورقا حىت 
حاذيت جملسه، فأنكرين، وأمر من يسألين، فأخربته بأمرنا وقدومنا، فأمر أن نرتل يف الكنيسة، وأجرى 

 رأس بين مالك، فأدناه، وأجلسه معه، مث سأله، أكلكم من بين علينا ضيافة، مث أدخلنا عليه، فنطر إىل
  .نعم، سوى رجل واحد، فعرفه يب: مالك ؟ قال



  .فكنت أهون القوم عليه، وسر داياهم، وأعطاهم اجلوائز، وأعطاين شيئا الذكر له
 ومحلوا وخرجنا، فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا الهلهم، ومل يعرض علي أحد منهم مواساة، وخرجوا،

  معهم اخلمر، فكنا نشرب، فأمجعت على قتلهم،
رأسي يصدع ولكين أسقيكم، فلم ينكروا، : فتمارضت، وعصبت رأسي، فوضعوا شرام، فقلت

، وأترع هلم الكأس، فيشربون وال يدرون، حىت ناموا سكرا، فوثبت، وقتلتهم )١(فجعلت أصرف هلم 
  .مجيعا، وأخذت ما معهم
اهللا عليه وسلم، فأجده جالسا يف املسجد مع أصحابه، وعلي ثياب سفري، فقدمت على النيب صلى 

  فسلمت، فعرفين أبو بكر، 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .أي يسقيهم اخلمر صرفا من غري مزج باملاء) ١(

(*)  

)٣/٢٤(  

  

: قبلتم ؟ قلتأمن مصر أ: احلمد هللا الذي هداك لالسالم، قال أبو بكر: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .قتلتهم، وأخذت أسالم، وجئت ا إىل رسول اهللا ليخمسها: ما فعل املالكيون ؟ قلت: نعم، قال

أما إسالمك فنقبله، وال آخذ من أمواهلم شيئا، الن هذا غدر، وال : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 على دين قومي، مث أسلمت الساعة، إمنا قتلتهم وأنا: فأخذين ما قرب وما بعد، وقلت" خري يف الغدر 

  ".فإن االسالم جيب ما كان قبله : " قال
، فبلغ ثقيفا بالطائف، فتداعوا للقتال، مث اصطلحوا على أن حيمل عين )١(وكان قتل منهم ثالثة عشر 

  .عروة بن مسعود ثالث عشرة دية
  . أول سفرة خرجت معه فيهاوأقمت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، حىت اعتمر عمرة احلديبية، فكانت

  .وكنت أكون مع الصديق وألزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيمن يلزمه
وبعثت قريش عام احلديبية عروة بن مسعود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليكلمه، فأتاه، : قال

كف يدك : ملغرية لعروةفكلمه، وجعل ميس حليته، وأنا قائم على رأس رسول اهللا مقنع يف احلديد، فقال ا
  قبل أن ال تصل إليك،

يا غدر، واهللا ما غسلت عين سوأتك : ابن أخيك، فقال: من ذا يا حممد ؟ ما أفظه وأغلظه، قال: فقال
  ).٢(إال باالمس 



  
______________  

  ) *اهلامش* (
  . إىل هنا٢٨٦، ٢٨٥ / ٤": طبقات ابن سعد " هو يف ) ١(

  .وبقية اخلرب خمروم
  ).٩٦٧٨(رقم " املصنف : " وانظر

 من طريق ٣٦/ آ  / ٣٥، ١٧: ، وابن عساكر٨٢، ٨٠ / ١٦: أخرجه بطوله صاحب االغاين) ٢(
، ٢٠٥ و ٢٠٤ و ١٩٩ / ٤حديث صحيح أخرجه أمحد " إن االسالم جيب ما قبله " الواقدي، وقوله 

 آخر اخلرب وبعثت قريش، إىل: من حديث عمرو بن العاص، ومن قوله) ١٢١" (صحيحه " ومسلم يف 
باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة، وهو جزء من :  يف الشروط٢٤٩ / ٥: معناه يف صحيح البخاري
  .خرب صلح احلديبية الطويل

: ٣١٣ / ٢" السرية " قال ابن هشام يف ": واهللا ما غسلت عين سوأتك إال باالمس : " وقول عروة
مه قتل ثالثة عشر رجال من بين مالك من ثقيف، أراد عروة بقوله هذا أن املغرية بن شعبة قبل إسال

بنو مالك رهط املقتولني، واالحالف رهط املغرية، فودى عروة املقتولني ثالث : فنهايج احليان من ثقيف
  .عشرة دية، وأصلح ذلك االمر

(*)  

)٣/٢٥(  

  

ىت إذا كانوا خرج املغرية يف ستة من بين مالك إىل مصر جتارا، ح: ابن إسحاق، عن عامر بن وهب، قال
  ).٢(عدا عليهم، فذحبهم، واستاق العري، وأسلم ) ١(ببزاق 
أنا آخر الناس عهدا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : حدثنا جمالد عن الشعيب عن املغرية، قال: هشيم

انزل : قال! يا أبا احلسن، خامتي : ملا دفن خرج علي بن أيب طالب من القرب، فألقيت خامتي، فقلت
  ).٣(فمسحت يدي على الكفن، مث خرجت : ، قالفخذه

  .ورواه حماضر عن عاصم االحول، عن الشعيب
  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي، عن أبيه،: قال الواقدي

ال يتحدث الناس أنك نزلت يف قرب نيب اهللا، وال يتحدثون أن : قال علي ملا ألقى املغرية خامته: عن جده
  .علي، فناوله إياهخامتك يف قربه، ونزل 

حسني بن حفص، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر استعمل املغرية بن شعبة على 



  .البحرين، فكرهوه، فعزله عمر، فخافوا أن يرده
  .إن فعلتم ما آمركم مل يرده علينا): ٤(فقال دهقام 

  .مرنا: قالوا
  .إن املغرية اختان هذا، فدفعه إيل: فأقولجتمعون مئة ألف حىت أذهب ا إىل عمر، : قال

  .قال فجمعوا له مئة ألف، وأتى عمر، فقال ذلك
: فما محلك على هذا ؟ قال: كذب أصلحك اهللا، إمنا كانت مئيت ألف، قال: فدعا املغرية، فسأله، قال

  .العيال واحلاجة
  فقال عمر 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .وهو بالصاد أعرفموضع قريب من مكة، : بزاق) ١(

  .٢٥٣ / ١": معجم ما استعجم " و ) بصاق" (معجم البلدان " انظر 
  .ب / ٣٦ / ١٧": تاريخ ابن عساكر ) " ٢(

  .وله تتمة
  .ب / ٣٧ / ١٧": تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
  . معرب-القوي على التصرف، ورئيس االقليم : الدهقان) ٤(

(*)  

)٣/٢٦(  

  

  . الصدقنك ما دفع إيل قليال وال كثرياال واهللا: ما تقول ؟ قال: للعج
  ).١(اخلبيث كذب علي، فأحببت أن أخزيه : ما أردت إىل هذا ؟ قال: فقال عمر للمغرية

على يد عتبة بن غزوان، فلما خرج ) ٢(كان فتح االبلة : سلمة بن بالل، عن أيب رجاء العطاردي قال
  ).٣(صل بالناس : إىل عمر، قال للمغرية بن شعبة

   هلك عتبة، كتب عمر إىل املغرية بإمرة البصرة، فبقيفلما
  .عليها ثالث سنني

، وشبل بن معبد، )٤(أخربنا سعيد، عن قتادة، أن أبا بكرة، ونافع ابن احلارث : عبد الوهاب بن عطاء
  .شهدوا على املغرية أم رأوه يوجله وخيرجه، وكان زياد رابعهم، وهو الذي أفسد عليهم

  .واهللا لكأين بأير جدري يف فخذها: دوا، فقال أبو بكرةفأما الثالثة فشه



مل أر ما : إين الرى غالما لسنا، ال يقول إال حقا، ومل يكن ليكتمين، فقال: فقال عمر حني رأى زيادا
  .قالوا، لكين رأيت ريبة، ومسعت نفسا عاليا

  ).٥(فجلدهم عمر، وخاله 
  .وهو زياد بن أبيه

  ).٦(ذيفة النجاري مطولة بال سند ذكر القصة سيف بن عمر، وأبو ح
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .آ / ٣٨ / ١٧": تاريخ ابن عساكر ) " ١(
بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى يف زاوية اخلليج الذي يدخل إىل مدينة البصرة انظر : االبلة) ٢(
  ".معجم البلدان " 
..."  بن مسعود من الفرات فهو االمري، فلماصل بالناس، فإذا قدم جماشع: " زاد ابن عساكر) ٣(

  .ب/ آ  / ٣٨ / ١٧: واخلرب عنده
  .زيادة من الناسخ" نافع بن عبد احلارث : " يف االصل) ٤(
  .ب / ٣٨ / ١٧": تاريخ ابن عساكر ) " ٥(
  .٧٠ / ٤": تاريخ الطربي " هو كالواقدي متروك، وانظر روايته يف : سيف بن عمر) ٦(

  .ب / ١ / ٤٠ب،  / ٣٩ / ١٧: ر يف تارخيهوأوردها ابن عساك
  ).٣(تعليق ) ٦(وانظر الصفحة 

(*)  

)٣/٢٧(  

  

كنا جلوسا : حدثنا أبو كعب صاحب احلرير، عن عبد العزيز بن أيب بكرة قال: وقال أبو عتاب الدالل
جك من ما أخر! أيها االمري : وأبو بكرة وأخوه نافع، وشبل، فجاء املغرية، فسلم على أيب بكرة، فقال

  دار
  .أحتدث إليكم: االمارة ؟ قال

  .بل تبعث إىل من تشاء: قال
  .العشية، فدخل) ١(مث دخل، فأتى باب أم مجيل 

  .ليس على هذا صرب: فقال أبو بكرة



  .ارتق غرفيت، فانظر من الكوة: وقال لغالم
 أبو بكرة قوموا معي، فقاموا، فنظر: وجدما يف حلاف، فقال للقوم: فانطلق، فنظر وجاء، فقال

وكتب إىل عمر مبا رأى، فأتاه أمر : رأيت الزىن حمضا ؟ قال: انظر، فنظر، فقال: فاسترجع، مث قال الخيه
  .فظيع

رأيتهما يف حلاف واحد، : فبعث على البصرة أبا موسى، وأتوا عمر، فشهدوا حىت قدموا زيادا، فقال
  .ومسعت نفسا عاليا وال أدري ما وراءه

  .م إال زيادافكرب عمر، وضرب القو
  ).٢(أول من سلم عليه باالمرة املغرية بن شعبة : شعبة، عن مغرية، عن مساك بن سلمة قال

  .السالم عليك أيها االمري ورمحة اهللا وبركاته: قول املؤذن عند خروج االمام إىل الصالة: يعين
 على املغرية، عزله غضب اهللا عليك كما غضب أمري املؤمنني: عن ابن سريين، كان الرجل يقول لآلخلر

  .عن البصرة، فواله الكوفة
  .وقعة أذربيجان كانت سنة اثنتني وعشرين، وأمريها املغرية ابن شعبة: قال الليث

  .افتتح املغرية مهذان عنوة: وقيل
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .هي أم مجيل بنت االفقم إحدى بين عامر بن صعصعة) ١(

  .٩٩ / ١٦": االغاين " ، و ٧٠ / ٤": الطربي " ، و ٢٧٤": مجهرة ابن حزم " انظر 
  .٢٠ / ٦": ابن سعد ) " ٢(

(*)  

)٣/٢٨(  

  

  .وحج بالناس املغرية سنة أربعني: قال الليث
  عن مغرية، أن املغرية بن شعبة قال لعلي حني: جرير بن عبداحلميد

  .مل يبايعوا غريكاقعد يف بيتك وال تدع إىل نفسك، فإنك لو كنت يف جحر مبكة : قتل عثمان
  .إن مل تطعين يف هذه الرابعة، العتزلنك، ابعث إىل معاوية عهده، مث اخلعه بعد: وقال لعلي

  .فلم يفعل، فاعتزله املغرية باليمن
  ).١(فلما شغل علي ومعاوية، فلم يبعثوا إىل املوسم أحدا، جاء املغرية، فصلى بالناس، ودعا ملعاوية 



لقي عمار املغرية يف سكك : ا مالك، عن عمه أيب سهيل، عن أبيه، قالحدثن: سعيد بن داود الزنربي
وددت واهللا : هل لك يف اهللا ؟ قال: ما تشاء ؟ قال: فقال! املدينة، وهو متوشح سيفا، فناداه يا مغرية 

أين علمت ذلك، إين واهللا ما رأيت عثمان مصيبا، وال رأيت قبله صوابا، فهل لك يا أبا اليقظان أن 
أعوذ باهللا : يتك، وتضع سيفك حىت تنجلي هذه الظلمة، ويطلع قمرها فنمشي مبصرين ؟ قالتدخل ب

  .أن أعمى بعد إذ كنت بصريا
  ).٢(يا أبا اليقظان، إذا رأيت السيل، فاجتنب جريته : قال

أعين : دعا معاوية عمرو بن العاص بالكوفة، فقال: حدثنا جدي، عن الزهري، قال: حجاج بن أيب منيع
  .فنعم: أستعمل عليها ابنك عبد اهللا بن عمرو، قال: كيف مبصر ؟ قال: لكوفة، قالعلى ا

  . فناجاه معاوية- وكان معتزال بالطائف -فبيناهم على ذلك جاء املغرية بن شعبة 
  .تؤمر عمرا على الكوفة، وابنه على مصر، وتكون كالقاعد بني حليي االسد: فقال املغرية

  .فيك الكوفةأنا أك: ما ترى ؟ قال: قال
  .فافعل: قال

  فقال 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ب / ٤١ / ١٧": تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  .آ مطوال، وله تتمة / ٤٢ب،  / ٤١ / ١٧: أورده ابن عساكر) ٢(

(*)  

)٣/٢٩(  

  

  أال: إين قد رأيت كذا، ففهم عمرو، فقال: معاوية لعمرو حني أصبح
املغرية، واستغن برأيه وقوته عن املكيدة، واعزله عن املال، قد : بلى، قال: أدلك على أمري الكوفة ؟ قال

  .نعم ما رأيت: كان قبلك عمرو عثمان ففعال ذلك، قال
: إين كنت أمرتك على اجلند واالرض، مث ذكرت سنة عمر وعثمان قبلي، قال: فدخل عليه املغرية، فقال

  ).١(قد قبلت 
  .فلما صار االمر إىل معاوية كاتبه املغريةكان املغرية قد اعتزل، : قال الليث

كتب املغرية إىل معاوية، فذكر فناء عمره، : حدثنا شريك، عن عبدامللك بن عمري قال: طلق بن غنام
  .وفناء أهل بيته، وجفوة قريش له



: بيا أمري املؤمنني، ولين إجابته، فألقى إليه الكتاب، فكت: فورد الكتاب على معاوية وزياد عنده، فقال
  .أما ما ذكرت من ذهاب عمرك، فإنه مل يأكله غريك

يكون (وأما فناء أهل بيتك، فلو أن أمري املؤمنني قدر أن يقي أحدا لوقى أهله، وأما جفوة قريش، فأىن 
  ).٢(وهم أمروك ) ذاك

  ).٣(أحصن املغرية أربعا من بنات أيب سفيان، وكان آخر من تزوج منهن ا عرج : قال ابن شوذب
صحبت املغرية بن شعبة، فلو أن مدينة : مسعت قبيصة بن جابر يقول: يينة، عن جمالد، عن الشعيبابن ع

  ).٤(هلا مثانية أبواب، ال خيرج من باب منها إال مبكر، خلرج من أبواا كلها 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .آ مطوال / ٤٢ / ١٧": ابن عساكر ) " ١(
اللهم : فلما قدم الكتاب على املغرية، فقرأه، قال: " ، وزاد١ / ٤٣/  ١٧": تاريخ ابن عساكر ) " ٢(

  ".عليك بزياد، اللهم عليك بزياد 
  .وما بني احلاصرتني منه

  ".فإين " يف املطبوع إىل " فأىن " وقد حترفت 
  .٨٦ / ١٦": االغاين " آ، و  / ٤٣ / ١٧": تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
  .ب / ٤٣ / ١٧: املصدر السابق) ٤(

(*)  

)٣/٣٠(  

  

إن املعرفة تنفع عند اجلمل : إنك حتايب، قال: يونس بن أيب إسحاق، عن أيب السفر، قيل للمغرية
  ).١(الصؤول، والكلب العقور، فكيف باملسلم 

  .لقد تزوجت سبعني امرأة أو أكثر: عاصم االحول، عن بكر بن عبد اهللا، عن املغرية بن شعبة قال
  .كان حتت املغرية بن شعبة أربع نسوة: نا ابن املبارك قالحدث: أبو إسحاق الطالقاين

أننت حسنات االخالق، طويالت االعناق، ولكين رجل مطالق، فأننت : فصفهن بني يديه وقال: قال
  ).٢(الطالق 

صاحب الواحدة إن مرضت مرض وإن : كان املغرية نكاحا للنساء، ويقول: حدثنا مالك قال: ابن وهب
  ).٣(ملرأتني بني نارين تشعالن، وكان ينكح أربعا مجيعا ويطلقهن مجيعا حاضت حاض، وصاحب ا



أوصيكم بتقوى اهللا، وأن : شعبة، عن زياد بن عالقة، مسعت جريرا يقول حني مات املغرية بن شعبة
  ).٤(تسمعوا وتطيعوا حىت يأتيكم أمري، استغفروا للمغرية غفر اهللا له، فإنه كان حيب العافية 

  .فإنه كان حيب العفو: وانة عن زيادويف لفظ أيب ع
كان املغرية ينال يف : أبو بكر بن عياش، عن حصني، عن هالل بن يساف، عن عبد اهللا بن ظامل قال

  خطبته من علي، وأقام خطباء ينالون منه، 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .آ / ٤٤ / ١٧: املصدر السابق) ١(

  .اثب الناس فيأكلهمالذي يأكل راعيه، ويو: واجلمل الصؤول
  .كل سبع جيرح ويقتل ويفترس: والكلب العقور

  .٨٧ / ١٦": االغاين " ب، و  / ٤٤ / ١٧: املصدر السابق) ٢(
  .٤٩ / ٨": البداية " ، و ٤٤ / ١٧": تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
  . من طريق مسعر عن زياد٢١، ٢٠ / ٦": الطبقات " أورد حنوه ابن سعد يف ) ٤(

  .آ / ٤٥ / ١٧: عساكروهو عند ابن 
(*)  

)٣/٣١(  

  

  ).١(وذكر احلديث يف العشرة املشهود هلم باجلنة، لسعيد بن زيد 
ملا كان يوم القادسية، ذهب املغرية بن شعبة يف : حدثين إياس بن معاوية، عن أبيه قال: حجاج الصواف

  .لينا أرضناإنا قوم جموس، وإنا نكره قتلكم النكم تنجسون ع: عشرة إىل صاحب فارس، فقال
إنا كنا نعبد احلجارة حىت بعث اهللا إلينا رسوال، فاتبعناه، ومل جنئ لطعام، بل أمرنا يقتال عدونا، : فقال

  .فجئنا لنقتل مقاتلتكم، ونسيب ذراريكم
وأما ما ذكرت من الطعام فما جند ما نشبع منه، فجئنا فوجدنا يف أرضكم طعاما كثريا وماء، فال نربح 

  .لكمحىت يكون لنا و
  .صدق: فقال العلج

  .وأنت تفقأ عينك غدا، ففقئت عينه بسهم: قال
* إن حتت االحجار حزما وعزما : رأيت زيادا واقفا على قرب املغرية يقول: قال عبد امللك بن عمري
: وقال اجلماعة) ٣(حية يف الوجار أربد ال ينفع ؟ ؟ منه السليم نفثة راق ) ٢(وخصيما ألد ذا معالق 



  .الكوفة املغرية يف سنة مخسني يف شعبان، وله سبعون سنةمات أمري 
  ).٤(اثنا عشر حديثا، وانفرد له البخاري حبديث، ومسلم حبديثني " الصحيحني " وله يف 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  ، والترمذي)٤٦٥٠(و ) ٤٦٤٩(و ) ٤٦٤٨" (سنن أيب داود " انظر تتمة احلديث يف ) ١(
  ).٣٧٥٨(و ) ٣٧٤٩(
: خصم شديد اخلصومة يتعلق باحلجج ويستدركها، واملعالق: رجل معالق، وذو معالق، أي: يقال) ٢(

: من رواه بالعني املهملة، فمعناه: ذا مغالق، قال الزخمشري عن املربد: اللسان البليغ، ورواه ابن دريد
تاج العروس " ، انظر يغلق احلجة على اخلصم: إذا علق خصما مل يتخلص منه، وبالغني املعجمة، فتأويله

  .علق": 
  .والبيتان ملهلهل يف رثاء أخيه كليب

  .علق": الصحاح " ، و ٢٤٩ / ٥": أسد الغابة " ، و ٩٢ / ١٦": االغاين " انظر ) ٣(
   =- ١٨٩ / ٦ و ١٣٠ و ١٣ / ٣ و ٤٣٨ و ٢٧٥ / ٢ و ٢٦٥ / ١": البخاري " انظر ) ٤(

)٣/٣٢(  

  

 بن احلارث، االمري، قائد اجليوش، أبوحيىي القرشي العامري، من حابن أيب سر*  عبد اهللا بن سعد - ٨
  .عامر بن لؤي بن غالب

  .هو أخو عثمان من الرضاعة، له صحبة ورواية حديث
  .روى عنه اهليثم بن شفي

  .ويل مصر لعثمان
  .شهد صفني: وقيل

  .والظاهر أنه اعزل الفتنة، وانزوى إىل الرملة
عثمان البن أيب سرح يوم الفتح من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان استأمن : قال مصعب بن عبد اهللا

  .أمر بقتله
  .وهو الذي فتح إفريقية

  .ارتد، فأهدر النيب دمه، مث عاد مسلما، واستوهبة عثمان: قال الدار قطين
  .كان صاحب ميمنة عمرو بن العاص، وكان فارس بين عامر املعدود فيهم: قال ابن يونس



  ).١(غزا إفريقية 
  نزل بأخرة عسقالن، فلم يبايع عليا وال

  .معاوية
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٤٩ و ٨١ - ٨٠ / ١٣ و ١٥٥ / ١٢، و ٤٤٩ / ٨، و ١٩٠= 
و ) ١٤٩٩(و ) ٩٣٣(و ) ٩١٥(و ) ٥٩٣(و ) ٢٧٤(و ) ١٨٩(يف املقدمة، و ) ٤": (مسلم " و 
  ).٢٩٣٩(و ) ٢٨١٩(و ) ٢١٥٢(و ) ٢١٣٥(و ) ١٩٢١(و ) ١٦٨٢(
، تاريخ ٢٧١٣ و ٧٠٨، طبقات خليفة ت ٤٣٣: ، نسب قريش٤٩٦ / ٧طبقات ابن سعد * 

 ١٨٣ / ١: ، تاريخ دمشق اليب زرعة٢٥٣ / ١، املعرفة والتاريخ ٣٠٠: ، املعارف٢٩ / ٥البخاري 
: ، االستيعاب١٧٠: ، مجهرة أنساب العرب١١: ، الوالة والقضاة٦٣ / ٥، اجلرح والتعديل ١٨٥و 

، ١٧٣ / ٣، أسد الغابة ٨٨ / ٣ب، الكامل البن االثري  / ١٦٩ / ٩خ ابن عساكر ، تاري٩١٨
، االصابة ت ١٦٦ / ٥، العقد الثمني ٢٦٩: ذيب االمساء واللغات، القسم االول من اجلزء االول

  .٤٤ / ١، شذرات الذهب ٥٧٩ / ١، حسن احملاضرة ٧٩ / ١، النجوم الزاهرة ٤٧١١
  . اليب زرعة٢٩٠ و ١٨٥/ بد احلكم، وتاريخ دمشق  البن ع١٨٣فتوح مصر ص ) ١(

(*)  

)٣/٣٣(  

  

  .تويف سنة تسع ومخسني: قيل: قال أبو نعيم
كان ابن أيب سرح يكتب لرسول : احلسني بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

اهللا عليه وسلم أن يقتل، اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر به النيب صلى 
  ).١(فاستجار له عثمان 

علي بن جدعان، عن ابن املسيب، أن رسول اهللا أمر بقتل ابن أيب سرح يوم الفتح، فشفع له عثمان 
)٢.(  

كان عبد اهللا بن سعد واليا لعمر على الصعيد، مث واله عثمان مصر كلها، : أبو صاحل، عنن الليث قال
  .وكان حممودا
  . فقتل جرجري صاحبهاغزا إفريقية،



  وبلغ السهم للفارس ثالثة آالف دينار، وللراجل ألف
  .دينار

  .مث غزا ذات الصواري، فلقوا ألف مركب للروم، فقتلت الروم مقتلة مل يقتلوا مثلها قط
  ).٣(مث غزوة االساود 

  .إن عبد اهللا أسلم يوم الفتح ومل يتعد وال فعل ما ينقم عليه بعدها: وقيل
  .قالء الرجال وأجوادهموكان أخذ ع

كان عمرو بن العاص على مصر لعثمان، : حدثنا أسامة بن زيد، عن يزيد بن أيب حبيب قال: الواقدي
  .، وأقره على الصالة واجلند)٤(فعزله عن اخلراج 

  ).٥(واستعمل عبد اهللا بن أيب سرح على اخلراج، فتداعيا 
  فكتب 

______________  
  ) *اهلامش* (
باب :  يف حترمي الدم١٠٧ / ٧يف أول احلدود، والنسائي ) ٤٣٥٨( أخرجه أبو داود سنده حسن،) ١(

  .احلكم يف املرتد من طريق علي بن احلسني ذا االسناد
  . البن عساكر١٧٢ / ٩": تاريخ دمشق " وهو يف 

  .آ / ١٧٢ / ٩" ابن عساكر " أخرجه بأطول مما هن ) ٢(
  .ب / ١٧٤ / ٩": تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
  ".ابن عساكر " والتصويب من " من اخلراج : " يف االصل) ٤(
  ".فتباغيا : " لفظ ابن عساكر) ٥(

(*)  

)٣/٣٤(  

  

  .إن عمرا كسر اخلراج علي: ابن أيب سرح إىل عثمان
  .كسر علي مكيدة احلرب) ١(إن ابن سعد : وكتب عمرو

  ).٢(فعزل عمرا، وأضاف اخلراج إىل ابن أيب سرح 
أقام عبد اهللا بن سعد بعسقالن، بعد قتل عثمان، وكره : عن يزيد بن أيب حبيب قالوروى ابن هليعة، 

  .مل أكن ال جامع رجال قد عرفته، إن كان ليهوى قتل عثمان: معاوية، وقال) أن يكون مع(
  ).٣(فكان ا حىت مات : قال



بالرملة، وكان خرج ملا احتضر ابن أيب سرح وهو : حدثين يزيد بن أيب حبيب، قال: سعيد بن أيب أيوب
  .ال: آصبحتم ؟ فيقولون: إليها فارا من الفتنة، فجعل يقول من الليل

  .إين الجد برد الصبح فانظر! يا هشام : فلما كان عند الصبح، قال
اللهم اجعل خامتة عملي الصبح، فتوضأ، مث صلى، فقرأ يف االوىل بأم القرآن والعاديات، ويف : مث قال

  ).٤(ورة وسلم عن ميينه، وذهب يسلم عن يساره فقبض رضي اهللا عنه االخرى بأم القرآن وس
  .ومرأنه تويف سنة تسع ومخسني

  .واالصح وفاته يف خالفة علي رضي اهللا عنه
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .تصحيف" إن أيب سعد : " يف االصل) ١(
  .آ / ١٧٥ / ٩": تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
  .ب / ١٧٦ / ٩": تاريخ ابن عساكر " ، و ٢٥٤ / ١: "املعرفة والتاريخ ) " ٣(

  .وما بني احلاصرتني منهما
الفتنة اليت وقعت بعد مقتل : أي" من الفتنة : " ب، وقوله / ١٧٦ / ٩": تاريخ ابن عساكر ) " ٤(

  .اخلليفة عثمان رضي اهللا عنه
(*)  

)٣/٣٥(  

  

  .مث املصري، االمري، له صحبة وراويةاالنصاري النجاري املدين ) د، ت، س * ( رويفع بن ثابت- ٩
بسر بن عبيد اهللا، وحنش الصنعاين، وزياد بن عبيد اهللا، وأبو اخلري مرثد اليزين، ووفاء بن : حدث عنه

  .شريح، وآخرون
  .نزل مصر واختط ا

  .وويل طرابلس املغرب ملعاوية يف سنة ست وأربعني، فغزا إفريقية يف سنة سبع، ودخلها مث انصرف
  .تويف رويفع بربقة وهو أمري عليها، وقد رأيت قربه ا: محد بن الربقيقال أ

  .تويف بربقة أمريا عليها ملسلمة بن خملد يف سنة ست ومخسني: وقال أبو سعيد بن يونس
  .وقربه معروف إىل اليوم رضي اهللا عنه: قال

  . ألفوأول ما غزيت إفريقية يف سنة سبع وعشرين، وكان على الرببر جرجري يف مئيت



أنه غزا مع عبد اهللا ابن سعد إفريقية، فافتتحها، فأصاب : ابن هليعة، عن أيب االسود، حدثين أبو إدريس
  ).١(كل إنسان ألف دينار 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
: ، االستيعاب٣٣٨ / ٣، تاريخ البخاري ٧٢٤، طبقات خليفة ت ٣٥٤ / ٤طبقات ابن سعد * 

، ذيب ١٩٢: القسم االول من اجلزء االول: ، ذيب االمساء واللغات١٩١ / ٢، أسد الغابة ٥٠٤
 ٨ ب، البداية والنهاية ٢٢٩ / ١، تذهيب التهذيب ٢٧٩، ٢٢٣ / ٢، تاريخ االسالم ٤٢٣: الكمال

، شذرات ١٠٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٩ / ٣، ذيب التهذيب ٢٦٩٩، االصابة ت ٦١/ 
  .٥٥ / ١الذهب 

 من طريق ابن وهب، عن ابن ٢٩٠ و ١٨٥، ١٨٤ / ١": تاريخ دمشق " عة يف وأخرجه أبو زر) ١(
  .فبلغ سهم الفارس ثالثة آالف دينار: وفيه...موىل هلم! هليعة، عن أيب االسود، عن أيب أويس 
  .١٨٣٠": فتوح مصر " واخلرب أيضا عند ابن عبد احلكم يف 

(*)  

)٣/٣٦(  

  

، االمري، قائد الكتائب، أبو نعيم، وأبو )١(ة بن قترية ابن جفن) د، س ق * ( معاوية بن حديج- ١٠
  .عبد الرمحن الكندي مث السكوين

  .له صحبة ورواية قليلة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وروى أيضا عن عمر، وأيب ذر، ومعاوية

، ابنه عبدالرمحن، وعلي بن رباح، وعبد الرمحن بن مشاسة املهري، وسويد بن قيس التجييب: حدث عنه
  .وعرفطة بن عمرو، وعبد الرمحن بن مالك الشيباين، وصاحل بن حجري، وسلمة بن أسلم

  .وويل إمرة مصر ملعاوية وغزو املغرب، وشهد وقعة الريموك
أخربنا عبد اهللا بن يزيد، عن سعيد بن أيب أيوب، عن يزيد بن أيب : روى أمحد بن الفرات يف جزئه

إن كان شئ : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  حديج قالحبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن
  ).٢" (شفاء، فشربة عسل، أو شرطة حمجم، أو كية بنار، وما أحب أن أكتوي 

  
______________  



  ) *اهلامش* (
، املعرفة ٣٢٨ / ٧، تاريخ البخاري ٢٧٢٣ و ٤٧٧، طبقات خليفة ت ٥٠٣ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ١٤١٣، االستيعاب ٤٢٩، مجهرة أنساب العرب ٣٧٧ / ٨والتعديل ، اجلرح ٥٢٨ / ٢والتاريخ 
القسم االول من : ، ذيب االمساء واللغات٣٨٣ / ٤ب، أسد الغابة  / ٣٢٧ / ١٦تاريخ ابن عساكر 

، تذهيب ٥٧ / ١، العرب ٣١٧ / ٢، تاريخ االسالم ١٣٤٢: ، ذيب الكمال١٠١اجلزء الثاين 
، ٢٠٣ / ١٠، ذيب التهذيب ٨٠٦٤، االصابة ت ٦٠ / ٨هاية  ب، البداية والن٤٩ / ٤التهذيب 

  .٥٨ / ١، شذرات الذهب ٢٣٧ / ١، حسن احملاضرة ١٥١ / ١النجوم الزاهرة 
 ضبطها ٣٦٩" االشتقاق " لكن ابن دريد يف ) صح(كذا ضبط يف االصل، وكتب فوقها كلمة ) ١(

  .بالتصغري
  ).قتر" (القاموس " ، و ٤٢٩": مجهرة ابن حزم " وانظر 

  . ه٢٥٨هو احلافظ احلجة حمدث أصبهان ت : إسناده صحيح، وأمحد بن الفرات) ٢(
  = ذا االسناد، وأخرجه ٤٠١ / ٦" املسند " ، وهو يف ٥٤٤ / ١": تذكرة احلفاظ " مترجم يف 

)٣/٣٧(  

  

" :  قال- وكانت له صحبة -أخربنا ثابت، عن صاحل بن حجري، عن معاوية بن حديج : محاد بن سلمة
  من غسل ميتا وكفنه وتبعه وويل جنته، رجع

  ".مغفورا له 
  .هكذا عن عفان، عنه) ١" (مسنده " هذا موقوف، أخرجه أمحد يف 

دخلت على عائشة، : ، عن عبدالرمحن بن مشاسة قال)٢(حدثنا حرملة بن عمران : جرير بن حازم
  .من أهل مصر: ممن أنت ؟ قلت: فقالت
خري أمري، ما يقف لرجل منا فرس وال بعري إال :  غزاتكم هذه ؟ قلتكيف وجدمت ابن حديج يف: قالت

  .أبدل مكانه بعريا، وال غالم إال أبدل مكانه غالما
: إنه ال مينعين قتله أخي أن أحدثكم ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إين مسعته يقول: قالت

  ).٣" (، ومن شق عليهم فاشقق عليه اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فرفق م فارفق به" 
  أخربنا ابن عساكر، عن أيب روح اهلروي، أخربنا متيم، أخربنا 

______________  
  ) *اهلامش* (

) ٧١) (٢٢٠٥(باب احلجم من الشقيقة والصداع، ومسلم :  يف الطب١٢٩ / ١٠": البخاري = " 



 بن عمر، عن جابر بن عبد اهللا، ، من طريق عاصم٣٤٣ / ٣باب لكل داء دواء، وأمحد : يف السالم
  .فذكره...مسعت رسول اهللا: قال

  . من طريق عفان٥٠٣ / ٧": الطبقات " ، وأخرجه ابن سعد يف ٤٠٢، ٤٠١ / ٦) ١(
  .ورجاله ثقات خال صاحل بن حجري، فإنه مل يوثقة غري ابن حبان

من " فوعا بلفظ  مر٣٩٥ / ٣، والبيهقي ٣٦٢ و ٣٥٤ / ١: ويف الباب عن أيب رافع عند احلاكم
غسل مسلما، فكتم عليه، غفر له أربعني مرة، ومن حفر له، فأجنه، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه 

  ".إياه إىل يوم القيامة، ومن كفنه كساه اهللا يوم القيامة من سندس وإستربق اجلنة 
  .صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب، وهو كما قاال: وقال احلاكم

  .١٤٠": الدراية " فظ ابن حجر يف وقوى إسناده احلا
  .وفروعه" التهذيب " وما أثبتناه هو الصواب كما يف " بن أيب عمران : " يف االصل) ٢(
باب فضيلة االمام العادل، : يف االمارة) ١٨٢٨" (صحيحه " إسناده صحيح، وأخرجه مسلم يف ) ٣(

  .محن بن مشاسةمن طريق جرير بن حازم، وابن وهب، كالمها عن حرملة، عن عبدالر
  .٩٣ / ٦": املسند " وهو يف 

(*)  

)٣/٣٨(  

  

الكنجروذي، أخربنا ابن محدان، أخربنا أبو يعلى، حدثنا إمساعيل بن موسى السدي، حدثنا سعيد بن 
حج معاوية ومعه : اهلمداين، عن علي ابن أيب طلحة موىل بين أمية قال) ١(خثيم، عن الوليد بن يسار 
من أسب الناس لعلي، فمر يف املدينة، واحلسن جالس يف مجاعة من أصحابه، معاوية بن حديج، وكان 

  .أجب احلسن: فأتاه رسول، فقال
  .نعم: أنت معاوية بن حديج ؟ قال: فأتاه، فسلم عليه، فقال له

  .فكأنه استحىي: فأنت الساب عليا رضي اهللا عنه ؟ قال: قال
 لتجدنه مشمر االزار على ساق، يذود عنه -ترده  وما أراك -أما واهللا لئن وردت عليه احلوض : فقال

  ).٢) (وقد خاب من افترى(رايات املنافقني ذود غريبة االبل، قول الصادق املصدوق 
أتعرف : قال احلسن: وروى حنوه قيس بن الربيع، عن بدر بن اخلليل، عن موىل احلسن ابن علي قال

  .نعم، فذكره: معاوية بن حديج ؟ قلت
مانيا، وقد كان بني الطائفتني من أهل صفني ما هو أبلغ من السب، السيف، فإن صح كان هذا عث: قلت

شئ، فسبيلنا الكف واالستغفار للصحابة، وال حنب ما شجر بينهم، ونعوذ باهللا منه، ونتوىل أمري املؤمنني 



  .عليا
ا قتل حجر وأصحابه، مل: حدثنا أبو قبيل قال: لعبد اهللا بن أمحد من طريق ابن هليعة" اجلمل " ويف كتاب 

أنقاتل لقريش يف ! يا أشقائي وأصحايب وخرييت : بلغ معاوية بن حديج بإفريقية، فقام يف أصحابه، وقال
  امللك، حىت إذا استقام هلم وقعوا يقتلوننا ؟ واهللا لئن أدركتها ثانية مبن

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٣١٨ / ١:  البن ماكوال"االكمال " بشار، والتصويب من : يف االصل) ١(
  .ب/ آ  / ٣٣٠ / ١٦: أورده ابن عساكر) ٢(

(*)  

)٣/٣٩(  

  

  ).١(اعتزلوا بنا قريشا، ودعوهم يقتل بعضهم بعضا، فمن غلب اتبعناه : أطاعين من اليمانية القولن هلم
  .قد كان ابن حديج ملكا مطاعا من أشراف كندة غضب حلجر بن عدي النه كندي: قلت

  . مات مبصر يف سنة اثنتني ومخسني، وولده إىل اليوم مبصر:قال ابن يونس
  .ذكر اجلمهور أنه صحايب: قلت

  .له صحبة: وقال ابن سعد
  .معاوية بن حديج الكندي، لقي عمر: وذكره يف بقعة أخرى يف الطبقة االوىل بعد الصحابة فقال

  
  .ن عبيد على االصحصاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، نضلة ب) ع * ( أبوبرزة االسلمي- ١١
  .نضلة بن عمرو: وقيل
  .ابن عبد اهللا: نضلة بن عائذ، ويقال: وقيل
  .عبد اهللا بن نضلة: وقيل
  .خالد بن نضلة: ويقال

  .روى عدة أحاديث
  

______________  
  ) *اهلامش* (



  .آ / ٣٣١ب،  / ٣٣٠ / ١٦: أورده ابن عساكر) ١(
  .ومل يذكر كتاب اجلمل

، ٣١٧٠ و ١٤٦٦ و ٦٨٠، طبقات خليفة ت ٣٦٦ و ٩ / ٧ و ٢٩٨ / ٤طبقات ابن سعد * 
  .٤٩٩ / ٨ و ٣٥٥ / ٣، اجلرح والتعديل ١٧ / ١، الكىن ٣٣٦، املعارف ١١٨ / ٨تاريخ البخاري 

، ٥٣٤ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٨٢ / ١، تاريخ بغداد ١٤٩٥، االستيعاب ٣٢ / ٢احللية 
  ،١٤٦، ١٩ / ٥ و ٢٦٨ / ٣ و ٩٣ / ٢ابة آ، أسد الغ / ٢٨٦ / ١٧تاريخ ابن عساكر 

، تذهيب ٣٢٨ / ٢، تاريخ االسالم ١٧٩القسم االول من اجلزء الثاين : ذيب االمساء واللغات
، خالصة تذهيب ٤٤٦ / ١٠، ذيب التهذيب ٨٧١٨ و ٢١١٧ ب، االصابة ت ٩٧ / ٤التهذيب 
  .٣٤٨الكمال 

(*)  

)٣/٤٠(  

  

ية بنت عبيد، وأبو عثمان النهدي، وأبو املنهال سيار، وأبو الوضئ ابنه املغرية، وحفيدته من: روى عنه
  .عباد بن نسيب، وكنانة بن نعيم، وأبو الوازع جابر بن عمرو، وعبد اهللا بن بريدة، وآخرون

  .نزل البصرة، وأقام مدة مع معاوية
  .أسلم قدميا، وشهد فتح مكة: قال ابن سعد

  .وشهد خيرب: قلت
  .مع علي) ١(ب احلرورية وكان آدم ربعة، وحضر حر

حتت أستار الكعبة بإذن النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(هو الذي قتل عبدالعزى بن خطل : قال أبو نعيم
)٣.(  

كنا على شاطئ ر باالهواز، فجاء أبوبرزة يقود : حدثنا محاد، عن االزرق بن قيس قال: حيىي احلماين
  .فرسا، فدخل يف صالة العصر

 إىل هذا الشيخ، وكان انفلت فرسه، فاتبعها يف القبلة حىت أدركها، فأخذ باملقود، مث انظروا: فقال رجل
  .صلى
ما عنفين أحد منذ فارقت رسول اهللا غري هذا، إين شيخ : فسمع أبوبرزة قول الرجل، فجاء فقال: قال

ال يف جنح كبري، ومرتيل متراخ، ولو أقبلت على صاليت، وتركت فرسي، مث ذهبت أطلبها، مل آت أهلي إ
  .الليل

  .لقد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأيت من يسره



  .فأقبلنا نعتذر مما قال الرجل
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ).١(تعليق ) ٩(انظر الصفحة ) ١(
، وحممد بن ٦٠، ٥٩ / ٣، والطربي ٤٠٩ / ٢: ، ومساه ابن هشام٤٤١ / ٣": زاد املعاد ) " ٢(

  .عبد اهللا: سعد
" عيون االثر " ، و ٣١٤ / ٢" شرح املواهب " ، و ٣٦٦ / ٧ و ٢٩٩ / ٤": ابن سعد " انظر ) ٣(
١٧٦ / ٢.  

(*)  

)٣/٤١(  

  

كنت مع أيب برزة باالهواز، فقام يصلي العصر، وعنان فرسه بيده، : وكذا رواه شعبة، عن االزرق قال
  .فجعلت ترجع، وجعل أبوبرزة ينكص معها

إين غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستا أو : يشتمه، فلما فرغ، قالورجل من اخلوارج : قال
  ).١(سبعا، وشهدت تيسريه 

إن أخاك عائذ بن عمرو يلبس اخلز، : مهام، عن ثابت البناين، أن أبا برزة كان يلبس الصوف، فقيل له
؟ ) ! ٢(أيب برزة ومن مثل : ؟ فانصرف الرجل، فأخرب عائذا، فقال! ومن مثل عائذ ! وحيك : قال
  .كان العلماء يوقرون أقرام) ٣(هكذا : قلت

يوم خيرب عن ) ٥(مسن، فأجهضنا القوم ) ٤(من أكل اخلمري : كنا نقول يف اجلاهلية: عن أيب برزة قال
كانت اليب برزة جفنة : ؟ وقيل) ٦(خبزة هلم، فجعل أحدنا يأكل منه الكسرة، مث ميس عطفيه، هل مسن 

وكان يقوم إىل صالة الليل، فيتوضأ، ) ٧(جفنة عشية، لالرامل واليتامى واملساكني من ثريد غدوة و
  .ويوقظ أهله رضي اهللا عنه

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .آ / ٢٨٩ / ١٧": تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  .ب / ٢٩٠ / ١٧:  مفصال، وكذا ابن عساكر٣٠٠ / ٤: أورده ابن سعد) ٢(



  .فلعلها زيادة من الناسخ" ا هذا هكذ: " يف االصل) ٣(
  ".اخلبز ": " املطالب العالية " و " ابن عساكر " لفظ ) ٤(
  .غلبناهم حنيناهم عن مكام: فأجهضنا القوم) ٥(

  .الرماد والتراب الذي أوقد فيه النار: وهي عجني يوضع يف امللة حىت ينضج، وامللة: الطلمة: واخلبزة
، ١٦٥ / ٣": املطالب العالية " ب، وأورده ابن حجر يف  / ٢٨٩ / ١٧": تاريخ ابن عساكر ) " ٦(

  .ونسبه المحد بن منيع
  .٢٩٩ / ٤" ابن سعد " اخلرب يف ) ٧(

(*)  

)٣/٤٢(  

  

  .إىل املئة) ١(وكان يقرأ بالستني 
  .مات أبوبرزة بالبصرة: يقال
  .خبراسان: وقيل
  .بني هراة وسجستان) ٢(مبفازة : وقيل
  .شهد صفني مع علي: وقيل
  .مات قبل معاوية يف سنة ستني: يقال

  .تويف سنة أربع وستني: وقال احلاكم
  .مات مبرو: وقال ابن سعد

  ).٣(كان أبوبرزة وأبو بكرة متواخيني : قيل
ملا فر ابن زياد، ورتب مروان بالشام، وابن الزبري مبكة، : حدثنا عوف، حدثنا أبو املنهال قال: االنصاري

يا أبا برزة، أال ترى ؟ :  إىل أيب برزة االسلمي، فانطلقنا إليه يف داره، فقالانطلق معي: اغتم أيب، وقال
  .قريش) ٤(إين أحتسب عند اهللا أين أصبحت ساخطا على أحياء : فقال

  ).٥(وذكر احلديث 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
يق يزيد ابن ، من طر٤١٩ / ٤" املسند " وأخرج أمحد يف " بالسنن " حترف يف املطبوع إىل ) ١(

هارون، أخربنا سليمان التيمي، عن سيار أيب املنهال، عن أيب برزة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  كان
  .يقرأ يف صالة الغداة بالستني إىل املئة

  .وإسناده صحيح
  ".مبغارة " تصحف يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".يار أخ" حترف يف املطبوع إىل ) ٤ (٩ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٣(
، من طريق احلارث ٣٢ / ٢": احللية " ، وأورده أبو نعيم يف ٣٠٠ / ٤: اخلرب خمروم عند ابن سعد) ٥(

  .بن أيب أسامة، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا عوف االعرايب، عن أيب املنهال، فذكره
ة والضاللة، وأنكم معشر العرب كنتم على احلال الذي قد علمتم من جهالتكم والقلة والذل: " ومتامه

وأن اهللا عزوجل نعشكم باالسالم، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم خري االنام، حىت بلغ بكم ما ترون وأن 
هذه الدنيا هي اليت أفسدت بينكم، وأن ذاك الذي بالشام واهللا إن يقاتل إال على الدنيا، وأن الذي 

  .حولكم الذين تدعوم قراءكم واهللا لن يقاتلوا إال على الدنيا
الأرى خري الناس اليوم إال عصابة ملبدة، مخاص : مبا تأمر إذن ؟ قال: فلما مل يدع أحدا، قال له أيب: قال

  ".البطون من أموال الناس، خفاف الظهور من دمائهم 
  .ورجاله ثقات

(*)  

)٣/٤٣(  

  

شي ابن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب، أبو خالد القر) ع * ( حكيم بن حزام- ١٢
  .االسدي

  .أسلم يوم الفتح وحسن إسالمه
  .وغزا حنينا والطائف

  .وكان من أشراف قريش، وعقالئها، ونبالئها
  ).١(وكانت خدجية عمته، وكان الزبري ابن عمه 

ابناه هشام الصحايب وحزام، وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل، وسعيد بن املسيب، وعروة، : حدث عنه
  .هك، وآخرونوموسى بن طلحة، ويوسف بن ما

  وعراك بن مالك، وحممد بن سريين، وعطاء بن أيب رباح،
  .فأظن رواية هؤالء عنه مرسلة

  .وقدم دمشق تاجرا



  ).٢(ال والذي جناين يوم بدر من القتل : إنه كان إذا اجتهد يف ميينه، قال: قيل
  .عاش مئة وعشرين سنة: قال إبراهيم بن املنذر

  .نةوولد قبل عام الفيل بثالث عشرة س
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، ٤٧٣، ١٧٦، احملرب ٧٠، طبقات خليفة ت ٢٣١: ، نسب قريش٤٠٣ - ٤٠١ / ٤مسند أمحد * 

 / ٣، اجلرح والتعديل ٣١١: ، املعارف٣٥٣ / ١، مجهرة نسب قريش ١١ / ٣تاريخ البخاري 
 اجلمع بني ،٣٦٢، االستيعاب ١٢١: ، مجهرة أنساب العرب٤٨٥ - ٤٨٢ / ٣، املستدرك ٢٠٢

، ذيب االمساء ٤٠ / ٢آ، أسد الغابة  / ١٢٣ / ٥، تاريخ ابن عساكر ١٠٥ / ١رجال الصحيحني 
، العرب ٢٧٧ / ٢، تاريخ االسالم ٣٢١، ذيب الكمال ١٦٦واللغات، القسم االول من اجلزء االول 

، العقد ٦٨ / ٨، البداية والنهاية ١٢٧ / ١ ب، مرآة اجلنان ١٦٩ / ١، تذهيب التهذيب ٦٠ / ١
، ٧٧، خالصة تذهيب الكمال ٤٤٧ / ٢، ذيب التهذيب ١٨٠٠، االصابة ت ٢٢١ / ٤الثمني 

  ".عمته " حترف يف املطبوع إىل ) ١(، ٤١٦ / ٤، ذيب ابن عساكر ٦٠ / ١شذرات الذهب 
  .٢٣١": نسب قريش ) " ٢(

  .٣٦٣": مجهرة نسب قريش " و 
(*)  

)٣/٤٤(  

  

ن من املؤلفة، أعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم من غنائم حنني مئة بعري، فيما كا: وقال أمحد بن الربقي
  ).١(ذكر ابن إسحاق 

  .هشام، وخالد، وحزام، وعبد اهللا، وحيىي، وأم مسية، وأم عمرو، وأم هشام: وأوالده هم
  عاش ستني سنة يف اجلاهلية، وستني": تارخيه " وقال البخاري يف 

  .يف االسالم
  . يف االسالم إال بضعا وأربعني سنةمل يعش: قلت

) ٢" (يا حكيم، إن الدنيا خضرة حلوة : " إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال عروة عمن حدثه
  .فما أخذ حكيم من أيب بكر، وال ممن بعده ديوانا وال غريه: قال

  ).٣(قتل أبوه يوم الفجار االخري : وقيل



  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٤٩٣ / ٢": سرية ابن هشام ) " ١(
 يف الوصايا، و ٢٨٣ / ٥باب االستعفاف عن املسألة، و :  يف الزكاة٢٦٥ / ٣أخرجه البخاري ) ٢(
يف ) ١٠٣٥(باب ماكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعطي املؤلفة قلوم، ومسلم :  يف اخلمس١٧٨ / ٦

، من ١٠٢، ١٠١ / ٥، والنسائي )٢٤٦٣(باب اليد العليا خري من اليد السفلى، والترمذي : الزكاة
سألت رسول اهللا : طرق عن الزهري، عن عروة بن الزبري، وسعيد بن املسيب، أن حكيم بن حزام قال

يا حكيم، إن هذا املال : " صلى اهللا عليه وسلم فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث قال يل
 له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، مل يبارك له فيه، وكان خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، بورك

يا رسول اهللا، والذي : فقلت: فقال حكيم" كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خري من اليد السفلى 
  .بعثك باحلق، ال أرزأ أحدا بعدك شيئا، حىت أفارق الدنيا، فكان أبو بكر يدعو حكيما إىل العطاء

إين أشهدكم معشر املسلمني على :  إن عمر دعاه ليعطيه، فأيب أن يقبل منه، فقالفيأيب أن يقبله منه، مث
حكيم، أين أعرض عليه حقه من هذا الفئ، فيأيب أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول 

  .اهللا صلى اهللا عليه حىت تويف
  .أي ال أنقص ماله بالطلب منه: ال أرزأ: وقوله

مبعىن املفاجرة، كالقتال واملقاتلة، وذلك أنه كان قتال يف الشهر احلرام، ففجروا بالكسر : الفجار) ٣(
  .فيه مجيعا، فسمي الفجار

  =وللعرب فجارات أربعة، والفجار االخري هذا شهده 

)٣/٤٥(  

  

  .ولد حكيم يف جوف الكعبة، وعاش مئة وعشرين سنة: قال ابن مندة
  .مات سنة أربع ومخسني

دخلت أم حكيم يف نسوة الكعبة، فضرا املخاض، فأتيت :  بن عثمان قالروى الزبري، عن مصعب
  ).١(بنطع حني أعجلتها الوالدة، فولدت يف الكعبة 

  .وكان حكيم من سادات قريش
  .كان شديد االدمة، خفيف اللحم: قال الزبري
 بن املغرية، عن حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا ابن املبارك، أخربنا الليث، حدثين عبيد اهللا: مسند أمحد



كان حممد صلى اهللا عليه وسلم أحب الناس أيل يف اجلاهلية، : عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال
فلما نبئ وهاجر، شهد حكيم املوسم كافرا، فوجد حلة لذي يزن تباع، فاشتراها خبمسني دينارا ليهديها 

  .ية، فأيبإىل رسول اهللا، فقدم ا عليه املدينة، فأراده على قبضها هد
فأعطيته حني : قال" إنا ال نقبل من املشركني شيئا، ولكن إن شئت بالثمن : " حسبته قال: قال عبيد اهللا

  ).٢(أىب علي اهلدية 
حدثنا مطلب بن شعيب، حدثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثنا الليث، فالطرباين وأمحد فيه : رواه الطرباين

  .طبقة
  

______________  
  ) *اهلامش* (
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أعمامه، وعمره إذ ذاك صلى اهللا عليه وسلم عشرون سنة، ر= 

  .وكانت هذه احلرب بني قريش ومن معهم وبني قيس عيالن
  .١٨٧ - ١٨٤ / ١" سرية ابن هشام " انظر خربها يف 

  .٣٥٣: ص" مجهرة نسب قريش ) " ١(
  ".حىت " إىل " حني " رفت يف املطبوع قطعة من اجللد يوقى ا ما حتتها، وقد حت: والنطع

 ٣، ورجال أمحد ثقات، وصححه احلاكم )٣١٢٥(، والطرباين رقم ٤٠٣، ٤٠٢ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(
  .٢٧٨ / ٨، و ١٥١ / ٤" امع " ، ووافقه الذهيب، وانظر ٤٨٥، ٤٨٤/ 

  .٤١٨، ٤١٧ / ٤" ذيب ابن عساكر " ، و ٣٦٢ و ٣٦١: ص" مجهرة نسب قريش  " -وانظر 
(*)  

)٣/٤٦(  

  

فلبسها، فرأيتها عليه على املنرب، فلم أر شيئا أحسن منه يومئذ فيها، مث : ويف رواية ابن صاحل زيادة
نعم، واهللا النا خري : أتلبس حلة ذي يزن ؟ قال! يا أسامة : أعطاها أسامة فرآها حكيم على أسامة، فقال

  .منه، واليب خري من أبيه
  .هم بقولهفانطلقت إىل مكة، فأعجبت

كنت تاجرا أخرج إىل اليمن وآيت الشام، : قال حكيم: الواقدي، عن الضحاك بن عثمان، عن أهله قالوا
  .فكنت أربح أرباحا كثرية، فأعود على فقراء قومي

وابتعت بسوق عكاظ زيد بن حارثة لعميت بست مئة درهم، فلما تزوج ا رسول اهللا صلى اهللا عليه 



  .تقهوسلم، وهبته زيدا، فأع
ما يدري هذا : فلما حج معاوية، أخذ معاوية مين داري مبكة بأربعني ألف دينار، فبلغين أن ابن الزبري قال

  .واهللا ما ابتعتها إال بزق من مخر: الشيخ ما باع، فقلت
  ).١(وكان ال جيئ أحد يستحمله يف السبيل إال محله 

ا حصروا بين هاشم يف الشعب، كان حكيم كان مشركو قريش مل: أخربنا إبراهيم بن محزة قال: الزبري
  .الشعب، مث يضرب أعجازها، فتدخل عليهم، فيأخذون ما عليها) ٢(تأتيه العري باحلنطة فيقبلها 

أربعة أربام عن : " عن ابن جريج، عن عطاء، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ملا قرب من مكة
  ).٣" (يم بن حزام، وسهيل بن عمرو الشرك، عتاب بن أسيد، وجبري بن مطعم، وحك

  .أسلموا وحسن إسالمهم: قلت
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  . مطوال٣٦٩ - ٣٦٧" مجهرة نسب قريش ) " ١(
  أسلكها إياه، وذكل أن جيعل وجوهها مستقبلة وجه: أقبل االبل الطريق: يقال) ٢(

  ".فيقيلها " الطريق وقد تصحف يف املطبوع إىل 
  .٣٥٥: ص" مجهرة نسب قريش " واخلرب يف 

ال أحسبه إال : عن عطاء، قال: ، وفيه٣٦٣، ٣٦٢: ص" مجهرة نسب قريش " أخرجه الزبري يف ) ٣(
  .رفعه إىل ابن عباس

  .فيه جمهول وضعيفان: وإسناده ضعيف
(*)  

)٣/٤٧(  

  

 من دخل دار : "محاد بن سلمة عن هشام، عن أبيه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم الفتح
أيب سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام، فهو آمن، ومن دخل دار بديل بن ورقاء فهو آمن، 

  ).١" (ومن أغلق بابه فهو آمن 
حدثنا أبو سلمة، حدثنا محاد بن سلمة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، أن أبا سفيان، : ابن أيب خيثمة

موا وبايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبعثهم إىل أهل وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء، أسل
  ).٢(مكة يدعوم إىل االسالم 



معمر، عن الزهري، عن سعيد وعروة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى حكيما يوم حنني 
  ".االوىل : " أي عطيتك خري ؟ قال! يا رسول اهللا : فاستقله، فزاده، فقال

ن هذا املال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس وحسن أكلة، بورك له فيه، ومن يا حكيم إ: " وقال
ومنك يا : قال" أخذه باستشراف نفس وسوء أكلة، مل يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع 

  .فوالذي بعتك باحلق ال أرزأ أحدا بعدك شيئا: قال" ومين : " رسول اهللا ؟ قال
  .طاء حىت ماتفلم يقبل ديوانا وال ع: قال

  .اللهم إين أشهدك على حكيم أين أدعوه حلقه وهو يأىب: فكان عمر يقول
  .فمات حني مات، وإنه ملن أكثر قريش ماال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  ، ونسبه إىل موسى١١ / ٨" الفتح " رجاله ثقات، لكنه مرسل، وقد أورده احلافظ يف ) ١(

  ".املغازي " ابن عقبة يف 
باب فتح مكة من حديث أيب هريرة، وفيه قوله صلى : يف اجلهاد) ٨٦) (١٧٨٠" ( صحيح مسلم "ويف 

من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن ألقى السالح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو : " اهللا عليه وسلم
  ".آمن 

  .رجاله ثقات، لكنه مرسل، وأبو سلمة هو موسى بن إمساعيل التبوذكي) ٢(
(*)  

)٣/٤٨(  

  

  .قاال حدثنا حكيم: ورواه الواقدي عن معمر، وفيه) ١(رواه هكذا عبد الزاق 
أعتقت يف اجلاهلية أربعني حمررا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : هشام بن عروة، عن أبيه، عن حكيم

  ).٢" (أسلمت على ما سلف لك من خري : " وسلم
  .لفظ ابن عيينة

يا رسول اهللا، ال أدع : " فقلت" أسلمت على صاحل ما سلف لك : " أبو معاوية، عن هشام ذا، وفيه
  .شيئا صنعته يف اجلاهلية إال صنعت هللا يف االسالم مثله

  .وكان أعتق يف اجلاهلية مئة رقبة، وأعتق يف االسالم مثلها
  .وساق يف اجلاهلية مئة بدنة، ويف االسالم مثلها



  مل يدخل دار : أخربنا مصعب بن عثمان، مسعتهم يقولون: الزبري
______________  

  ) *اهلامش* (
من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب ) ٣٠٧٨(أخرجه الطرباين ) ١(

، ٩٤٥ / ٣" مغازيه " وعروة بن الزبري، وعن هشام بن عروة، عن أبيه، ورواية الواقدي أخرجها يف 
املسند " أخرجه أمحد يف ) ٢) (٢(، تعليق ٤٥صفحة ، وانظر ال)٥٥٣(رقم " مسند احلميدي " وانظر 

" ، من طريق سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حكيم، وأخرجه احلميدي يف ٤٣٤ / ٣" 
من طريق بشر بن موسى، ) ٣٠٨٤(من طريق سفيان، عن هشام، وأخرجه الطرباين ) ٥٥٤" (مسنده 

 يف الزكاة، و ٢٣٩ / ٣، والبخاري ٤٠٢ / ٣عن احلميدي، عن سفيان بن عيينة به، وأخرجه أمحد 
  )١٢٣( يف االدب، ومسلم ٣٥٥ / ١٠

يف االميان، من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن حكيم بن حزام أخربه أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا 
أرأيت أمورا كنت أحتنث ا يف اجلاهلية، هل يل فيها من شئ ؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا : عليه وسلم

  ".هذا لفظ مسلم " " أسلمت على ما أسلفت من خري : " يه وسلمعل
  .التعبد: والتحنث

من طريقني عن هشام بن عروة، عن ) ١٩٦) (١٢٣( يف العتق، ومسلم ١٢٢ / ٥وأخرج البخاري 
أبيه، أن حكيم بن حزام أعتق يف اجلاهلية مئة رقبة، ومحل على مئة بعري، فلما أسلم محل على مئة بعري، 

يا رسول اهللا، أرأيت اشياء كنت : فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت: مئة رقبة، قالوأعتق 
: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال) أتربر ا: يعين(أصنعها يف اجلاهلية، كنت أحتنث ا، 
  ".أسلمت على ما سلف لك من خري 

(*)  

)٣/٤٩(  

  

  . سنة، إال حكيم بن حزام، فإنه دخل للرأي وهو ابن مخس عشرةالندوة للرأي أحد حىت بلغ أربعني
  ).١(وهو أحد النفر الذين دفنوا عثمان ليال 

  .حيىي بن بكري
بلغين واهللا أن حكيم بن حزام حضر يوم : حدثنا عبد احلميد بن سليمان، مسعت مصعب بن ثابت يقول
  ).٢(الكل هللا : العرفة، ومعه مئة رقبة، ومئة بدنة، ومئة بقرة، ومئة شاة، فق

  .ما بلغنا أنه كان باملدينة أكثر محال يف سبيل اهللا من حكيم: وعن أيب حازم قال



  .إن حكيما باع دار الندوة من معاوية مبئة ألف: وقيل
ذهبت املكارم يا ابن أخي إال التقوى، إين اشتريت ا : بعث مكرمة قريش، فقال: فقال له ابن الزبري

  ).٣(كم أين قد جعلتها هللا دارا يف اجلنة، أشهد
كم ترك أخي : ملا تويف الزبري، لقي حكيم عبد اهللا بن الزبري، فقال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن مسلم
  ).٤(علي مخس مئة ألف : ألف ألف، قال: من الدين ؟ قال

زام أستعني قتل أيب، وترك دينا كثريا، فأتيت حكيم بن ح: مصعب بن عبد اهللا، عن أبيه، قال ابن الزبري
  ).٥(احلديث ...برأيه، فوجدته يبيع بعريا

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٣٧٦: ص" مجهرة نسب قريش ) " ١(
، وهو ٣٨٤ / ٩، ومصعب بن ثابت لني، مث هو مرسل، وانظر اهليثمي )٣٠٧٥(أخرجه الطرباين ) ٢(

  .٣٧٢ و ٣٥٦: ص" مجهرة نسب قريش " ، وانظر، ٤٤٢ / ٤" ذيب ابن عساكر " يف 
" أحدمها حسن، وانظر : ٣٨٤ / ٩" امع " بإسنادين، قال اهليثمي يف ) ٣٠٧٣(أخرجه الطرباين ) ٣(

  .٣٥٤: ص" مجهرة نسب قريش 
  .٤٢٤ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٤(
  .٣٦٤: ص" مجهرة نسب قريش " أخرجه مطوال بتمامه الزبري بن بكار يف ) ٥(

)٣/٥٠(  

  

ما أصبحت وليس :  بن سعد صاحب احملامل، عن أبيه قال قال حكيم بن حزامحدثنا هشام: االصمعي
  ).١(ببايب صاحب حاجة، إال علمت أا من املصائب اليت أسأل اهللا االجر عليها 

  .مات سنة أربع ومخسني رضي اهللا عنه: قال اهلثيم، واملدائين، وأبو عبيد، وشباب
ال إله إال اهللا قد كنت أخشاك، وأنا اليوم أرجوك : إنه دخل على حكيم عند املوت وهو يقول: وقيل

)٢.(  
  .وكان حكيم عالمة بالنسب فقيه النفس، كبري الشأن

  ).٤(أربعة أحاديث متفق عليها " الصحيحني " حديثا، له يف ) ٣(يبلغ عدد مسنده أربعني 
  

  .له صحبة ورواية) م، د، س * ( وهشام بن حكيم ابنه- ١٣



  
______________  

  ) *امشاهل* (
  .٤٢٤ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
، عن إبراهيم بن املنذر، عن سفيان بن ٣٧٧: ص" مجهرة نسب قريش " ذكره الزبري بن بكار يف ) ٢(

  .محزة االسلمي، عن كثري بن زيد موىل االسلميني، عن عثمان بن سليمان بن أيب حثمة
  .وهو خطأ" أربعون : " يف االصل) ٣(
و ) ١٢٣: (، ومسلم٢٢١ / ١١، و ٢٦٣ / ٤، و ٢٣٩ و ٢٣٥ / ٣: انظر البخاري) ٤(
  ).١٥٣٢(و ) ١٠٣٥(و ) ١٠٣٤(
 / ٨، تاريخ البخاري )٧١(ت : ، طبقات خليفة٢٣١، نسب قريش ٤٦٨ و ٤٠٣ / ٣مسند أمحد * 

، ٢٠٧ / ٣، معجم الطرباين ٥٣ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٧٧ / ١، مجهرة نسب قريش ١٩١
، ذيب االمساء ٦١ / ٥، أسد الغابة ٥٥٠ / ٢مع بني رجال الصحيحني ، اجل١٥٣٨: االستيعاب
 / ١١٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٣٨: ، ذيب الكمال١٣٧القسم االول من اجلزء الثاين : واللغات

، خالصة تذهيب ٣٧ / ١١، ذيب التهذيب )٨٩٦٥(ت : ، االصابة٣٧٠ / ٧ب، العقد الثمني 
  .٣٥١: الكمال

(*)  

)٣/٥١(  

  

  .ث عنه جبري بن نفري، وعروة بن الزبري، وغريمهاحد
  .كان صليبا مهيبا: قال ابن سعد
أما ما عشت أنا : كان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر فكان عمر إذا رأى منكرا قال: وقال الزهري

  ).١(وهشام بن حكيم، فال يكون هذا 
  .أنه النيب صلى اهللا عليه وسلم صارعه مرة، فصرعه: وقيل
  .تويف يف أول خالفة معاوية: ابن سعدقال 
  

  )ع * ( كعب بن عجرة- ١٤
  .االنصاري الساملي املدين، من أهل بيعة الرضوان

  .له عدة أحاديث



سعد، وحممد، وعبد امللك، وربيع، وطارق بن شهاب، وحممد بن سريين، وأبو وائل، : بنوه: روى عنه
  .ود، وآخرونوعبد اهللا بن معقل، وأبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسع

  .حدث بالكوفة وبالبصرة فيما أرى
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٣٧٨ص " مجهرة نسب قريش ) " ١(
 / ١، املعرفة والتاريخ ٢٢٠ / ٧، تاريخ البخاري )٩٣٨(ت : ، طبقات خليفة٢٤١ / ٤مسند أمحد * 

، اجلمع بني ١٣٢١: ، االستيعاب٤٤٢: ، مجهرة أنساب العرب١٦٠ / ٧، اجلرح والتعديل ٣١٩
، ذيب ٢٤٣ / ٤ب، أسد الغابة  / ٢٧٧ / ١٤، تاريخ ابن عساكر ٤٢٩ / ٢رجال الصحيحني 

 / ٢، تاريخ االسالم ١١٤٦: ، ذيب الكمال٦٨القسم االول من اجلزء الثاين : االمساء واللغات
 / ٨لنهاية ، البداية وا١٢٥ / ١آ، مرآة اجلنان  / ١٧٠ / ٣، تذهيب التهذيب ٥٧ / ١، العرب ٣١٣
، شذرات ٢٧٣: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣٥ / ٨، ذيب التهذيب )٧٤٢١(ت : ، االصابة٦٠

  .٥٨ / ١الذهب 

)٣/٥٢(  

  

  .مات سنة اثنتني ومخسني
كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلديبية وحنن حمرمون، وقد صده املشركون، فكانت : قال كعب
  ).١(يل وفرة 

؟ " أتؤذيك هوام رأسك : " ى وجهي، فمر يب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالفجعلت اهلوام تساقط عل
  .نعم: قلت

  ).٢(فأمر أن حيلق ونزلت يف آية الفدية 
  .هو بلوي من حلفاء اخلزرج: قال ابن سعد
  .هو من أنفسهم: وقال الواقدي

  استأخر إسالم: وذكر عن رجاله قالوا
  .كعب بن عجرة

  .فكان يدعى إىل االسالم، فيأىبوكان مل صنم يكرمه وميسحه، 
وكان عبادة بن الصامت له خليال، فرصده يوما، فلما خرج، دخل عبادة ومعه قدوم، فكسره، فلما أتى 



  .عبادة، فخرج مغضبا، مث فكريف نفسه، وأتى عبادة، فأسلم: من فعل هذا ؟ قالوا: كعب، قال
أتيت النيب : ان، عن كعب بن عجرة قالحدثين يزيد بن أيب حبيب، وموسى بن ورد: ضمام بن إمساعيل

  صلى اهللا عليه وسلم يوما، فرأيته متغريا، 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .شعر الرأس إذا وصل إىل شحمة االذن: الوفرة: البن االثري" النهاية " يف ) ١(
  .باب غزوة احلديبية:  يف املغازي٣٥١ / ٧أخرجه البخاري ) ٢(

  ).كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أؤ صدقة أو نسكفمن : (وآية الفدية هي
فمن كان منكم مريضا أو به : (باب قوله تعاىل: وأخرجه البخاري يف عدة مواطن، فهو عنده يف احلج

: ، ويف املرضى)فمن كان منكم مريضا(باب : ، وباب النسك شاة، ويف التفسري)أذى من رأسه ففدية
باب : باب احللق من االذى، ويف االميان والنذور: إين وجع، أو وارأساه، ويف الطب: باب قول املريض

باب فدية من حلق قبل أن ينحر، ومسلم :  يف احلج٤١٧ / ١كفارات االميان، وأخرجه مالك 
و ) ١٨٥٨(و ) ١٨٥٧(و ) ١٨٥٦(باب جواز حلق الرأس للمحرم، وأبو داود : يف احلج) ١٢٠١(
، وابن ماجه ١٩٥، ١٩٤ / ٥، والنسائي )٩٥٣(، والترمذي )١٨٦١(و ) ١٨٦٠(و ) ١٨٥٩(
  .ب / ٢٧٧ / ١٤البن عساكر " تاريخ دمشق " ، وهو يف )٣٠٧٩(

(*)  

)٣/٥٣(  

  

فإذا يهودي (، فذهبت، "مادخل جويف شئ منذ ثالث : " بأيب وأمي، مايل أراك متغريا ؟ قال: قلت
  . مترا، فأتيته بهفسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت) يسقي إبال له

إن الفقر أسرع إىل من حيبين من السيل : "  نعم، قال- بأيب أنت -: ؟ قلت" أحتبين يا كعب : " فقال
  إىل

مريض، : ففقده النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا: قال" معادنه، وإنك سيصيبك بالء فأعد له جتفافا 
  .لك اجلنةهنيئا : فقالت أمه" أبشر يا كعب : " فأتاه، فقال له

  .هي أمي: قال" من هذه املتألية على اهللا ؟ : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".ما يدريك يا أم كعب، لعل كعبا قال ماال ينفعه، أو منع ماال يغنيه : " قال

  ).١(رواه الطرباين 
بعثتين إىل : بعثين أيب إىل كعب بن عجرة، فإذا هو أقطع، فقلت اليب: مسعر، عن ثابت بن عبيد قال



  ).٢(إن يده قد دخلت اجلنة، وسيتبعها إن شاء اهللا : قال! رجل أقطع 
  

  .أبو حممد السهمي: ابن وائل االمام أبو عبد اهللا، ويقال) ع * ( عمرو بن العاص- ١٥
  

______________  
  ) *اهلامش* (
رو هذا احلديث عن مل ي: قال الطرباين: آ، وقال يف آخر احلديث / ٢٧٩ / ١٤أخرجه ابن عساكر ) ١(

  .كعب بن عجرة إال موسى بن وردان
  .تفرد به ضمام

: ، ونقل عن شيخه احلافظ أيب احلسن قوله١٩٢، ١٩١ / ٤" الترغيب والترهيب " وذكره املنذري يف 
  .إسناده جيد

  .ب / ٢٧٩ / ١٤ابن عساكر ) ٢(
 وما بعدها، ٤٠٩: ، نسب قريش٤٩٣ / ٧ و ٢٥٤ / ٤، طبقات ابن سعد ٢٠٢ / ٤مسند أمحد * 

 / ٦، تاريخ البخاري ١٧٧، ١٢١، ٧٧: ، احملرب)٢٨٢٠(، )٩٧٠(، )١٤٧(ت : طبقات خليفة
 ٤، تاريخ الطربي ٣٢٣ / ١، املعرفة والتاريخ ٤٥٥ - ٤٥٢ / ٣، املستدرك ٢٨٥: ، املعارف٣٠٣

  =انظر الفهوس، : ، الوالة والقضاة٢١٢ / ٣، مروج الذهب ٥٥٨/ 

)٣/٥٤(  

  

  . العامل، ومن يضرب به املثل يف الفطنة، والدهاء، واحلزمداهية قريش ورجل
هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلما يف أوائل سنة مثان، مرافقا خلالد بن الوليد، وحاجب 
الكعبة عثمان بن طلحة، ففرح النيب صلى اهللا عليه وسلم بقدومهم وإسالمهم، وأمر عمرا على بعض 

  .اجليش، وجهزه للغزو
له أحاديث ليست كثرية، تبلغ باملكرر حنو االربعني، اتفق البخاري ومسلم على ثالثة أحاديث منها، 

  ).١(وانفرد البخاري حبديث، ومسلم حبديثني 
  .وروى أيضا عن عائشة

ابنه عبد اهللا، ومواله أبو قيس، وقبيصة بن ذؤيب، وأبو عثمان النهدي، وعلي بن رباح، : حدث عنه
م، وعروة بن الزبري، وجعفر بن املطلب بن أيب وداعة، وعبد اهللا بن منني، واحلسن وقيس بن أيب حاز

البصري مرسال، وعبد الرمحن بن مشاسة املهري، وعمارة بن خزمية بن ثابت، وحممد بن كعب القرظي، 



  .وأبو مرة موىل عقيل، وأبو عبد اهللا االشعري، وآخرون
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ١١٨٤: ، وانظر الفهرس، االستيعاب١٦٣: اب العربمجهرة أنس= 
، ١١٥ / ٤، أسد الغابة ١٠٣ / ٩آ، جامع االصول  / ٢٤٥ / ١٣، تاريخ ابن عساكر ٣٦٢/ 

: القسم االول من اجلزء الثاين: ، ذيب االمساء واللغات١٣ / ١، احللة السرياء ٢٧٤ / ٣الكامل 
آ، مرآة  / ١٠١ / ٣، تذهيب التهذيب ٢٣٥ / ٢، تاريخ االسالم ١٠٣٨:  ص، ذيب الكمال٣٠

، )٥٨٨٤(ت : ، االصابة)٢٤٥٥(ت : ، غاية النهاية٣٩٨ / ٦، العقد الثمني ١١٩ / ١اجلنان 
، شذرات ٢٤٦: ، خالصة تذهيب الكمال١١٣ / ١، النجوم الزاهرة ٥٦ / ٨ذيب التهذيب 

 - ٢٤ / ٨، و ٢٣٨ - ٢٣٦ / ٤، البداية والنهاية ٢٢٤ / ١، حسن احملاضرة ٥٣ / ١الذهب 
  .٧٤١ / ٢، املغازي ٢٧

و ) ٢١٥(و ) ١٢١: (، ومسلم٢٦٨ / ١٣، و ٣٥١ / ١٠، و ١٩ / ٧انظر البخاري ) ١(
  ).٢٣٨٤(و ) ١٧١٦(و ) ١٠٩٦(

(*)  

)٣/٥٥(  

  

  .هو أخو عروة بن أثاثة المه: قال الزبري بن بكار
  .وكان عروة ممن هاجر إىل احلبشة

  .كان عمرو قصريا خيضب بالسواد: وقال أبو بكر بن الربقي
  .قدم هو وخالد، وابن طلحة، يف أول صفر منها: أسلم قبل الفتح سنة مثان، وقيل

  .واله النيب صلى اهللا عليه وسلم على جيش ذات السالسل: قال البخاري
  .نزل املدينة مث سكن مصر، وا مات

ابنا العاص : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  أيب هريرة قالروى حممد بن عمرو عن أيب سلمة، عن
  ).١" (مؤمنان، عمرو وهشام 

أال أحدثكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى عبد اجلبار بن الورد، عن ابن أيب مليكة، قال طلحة
 اهللا، وأم عمرو بن العاص من صاحلي قريش، نعم أهل البيت أبو عبد: " وسلم بشئ ؟ إين مسعته يقول

  ).٢" (عبد اهللا، وعبد اهللا 



  عقد : عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي قال: الثوري
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ٣، واحلاكم ١٩١ / ٤، وابن سعد ٣٥٣ و ٣٢٧ و ٣٠٤ / ٢إسناده حسن، أخرجه أمحد ) ١(

لمة، عن حممد بن عمرو، عن آ، من طرق عن محاد بن س / ٢٥٢ / ١٣، وابن عساكر ٤٥٢ و ٢٤٠
  .أيب سلمة، عن أيب هريرة
، عن عمرو بن حكام، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أيب بكر ١٩٢ / ٤وله شاهد عند ابن سعد 

وهذا سند حسن يف الشواهد، الن عمرو بن حكام يكتب حديثه ..بن حممد بن عمرو بن حزم، عن عمه
  .على ضعفه لالستشهاد

 من طريق وكيع، حدثنا نافع بن عمر وعبد اجلبار بن الورد ذا االسناد، ١٦١ / ١وأخرجه أمحد ) ٢(
 مل يدرك - وهو عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد اهللا -ورجاله ثقات، لكنه منقطع، الن ابن أيب مليكة 

 سنة، ٨١ ه، فبني وفاتيهما ١١٧، وابن أيب مليكة مات سنة ٣٦طلحة، فإن طلحة قتل يوم اجلمل سنة 
  إن عمرو بن العاص من صاحل: " خمتصرا بلفظ) ٣٨٤٥(وأخرجه الترمذي 

هذا حديث إمنا نعرفه من حديث نافع بن عمر اجلمحي، ونافع ثقة، وليس إسناده : وقال" قريش 
آ، وسيذكره  / ٢٥٣ / ١٣" تاريخ ابن عساكر " مبتصل، ابن أيب مليكة مل يدرك طلحة، وهو يف 

  .هللاملصنف يف ترمجة ابنه عبد ا
(*)  

)٣/٥٦(  

  

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لواء لعمرو على أيب بكر وعمر وسراة أصحابه
  ).١(يف غزوة ذات السالسل : أراه قال: قال الثوري

قد صحبت عمرو بن العاص، فما رأيت رجال أبني أو أنصع : جمالد، عن الشعيب، عن قبيصة بن جابر
  ).٢( سريرة بعالنية منه رأيا، وال أكرم جليسا منه، وال أشبه

خالق هذا وخالق عمرو : كان عمر إذا رأى الرجل يتلجلج يف كالمه، قال: قال حممد بن سالم اجلمجي
ال أمل ثويب ما وسعين، وال أمل : روى موسى بن علي، عن أبيه، مسع عمرا يقول) ! ٣(بن العاص واحد 

  .الل من سيئ االخالقزوجيت ما أحسنت عشريت، وال أمل دابيت ما محلتين، إن امل
صف يل االمصار، : وروى أبو أمية بن يعلى، عن علي بن زيد بن جدعان، قال رجل لعمرو بن العاص

أهل الشام، أطوع الناس ملخلوق، وأعصاه للخالق، وأهل مصر، أكيسهم صغارا وأمحقهم كبارا، : قال



 أطلب الناس للعلم، وأبعدهم منه وأهل احلجاز، أسرع الناس إىل الفتنة، وأعجزهم عنها، وأهل العراق
)٤.(  

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .آ / ٢٥٥ / ١٣ابن عساكر ) ١(

وغزوة ذات السالسل كانت يف مجادى اآلخرة ؟ ؟ سنة مثان، وهي وراء وادي القرى، وبينها وبني 
ق، ولذلك مسيت السلسل فيما قال ابن إسحا: املدينة عشرة أيام، وقد نزلوا على ماء جلذام، يقال له

  .ذات السالسل
  "طبقات ابن سعد " انظر خربها يف 

  .٢٨٠ - ٢٧٧ / ٢" شرح املواهب " ، و ٦٢٣ / ٢" سرية ابن هشام " ، و ١٣١ / ٢
  .٤٩سريد اخلرب مطوال ص ) ٢(
  .آ / ٢٦٤ / ١٣وأورده ابن عساكر ) ٣(
" تارخيه " وأورده الفسوي يف أبو أمية بن يعلى ضعيف، وكذا شيخه علي بن زيد، فاخلرب ال يصح، ) ٤(
 عن عمرو بن احلارث، عن - وكالمها ضعيف -، من طريق نعيم بن محاد ورشدين بن سعد ٤١١ / ٢

  .بكري بن عبد اهللا
(*)  

)٣/٥٧(  

  

  .معاوية، وعمرو، واملغرية، وزياد: دهاة العرب أربعة: روى جمالد، عن الشعيب قال
  .فللمعضالت، واملغرية للمبادهة، وأما زياد فللصغري والكبريفأما معاوية فلالناة واحللم، وأما عمرو 

كان عمرو من فرسان قريش وأبطاهلم يف اجلاهلية، مذكورا بذلك ): ١(وقال أبو عمر بن عبد الرب 
  .فيهم

إذا املرء مل يترك طعاما حيبه : وكان شاعرا حسن الشعر، حفظ عنه منه الكثري يف مشاهد شىت وهو القائل
وكان أسن ) ٢(إذا ذكرت أمثاهلا متال الفما * لبا غاويا حيث ميما قضى وطرا منه وغادر سبة ومل ينه ق* 

  .إين الذكر الليلة اليت ولد فيها عمر رضي اهللا عنه: من عمر بن اخلطاب، فكان يقول
وقد سقنا من أخبار عمرو يف املغازي ويف مسريه إىل النجاشي، ويف سرية عمر بن اخلطاب، ويف 

  . وأنه افتتح إقليم مصر وويل إمرته زمن عمر، وصدرا من دولة عثماناحلوادث،



مث أعطاه معاوية االقليم، وأطلق له مغله ست سنني لكونه قام بنصرته، فلم يل مصر من جهة معاوية إال 
  .سنتني ونيفا

  .ولقد خلف من الذهب قناطري مقنطرة
  ).٤( احلافظ ابن عساكر ترمجته مجلة، وطول) ٣" (تاريخ االسالم " وقد سقت من أخبارة يف 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .١١٨٨يف ترمجته ص " االستيعاب " يف ) ١(
" من قصيدة له يذكر عمارة بن الوليد املخزومي عند ما امه النجاشي بالزىن، أوردها صاحب ) ٢(

  ".االستيعاب "  والبيتان يف ٥٨، ٥٧ / ٩": االغاين 
)٢٤١ - ٢٣٥ / ٢) ٣.  
  ".تارخيه "  يف ٢ / ٢٧٠ - ١ / ٢٤٥من ) ٤(

(*)  

)٣/٥٨(  

  

وكان من رجال قريش رأيا، ودهاء، وحزما، وكفاءة، وبصرا باحلروب، ومن أشراف ملوك العرب، 
ومن أعيان املهاجرين، واهللا يغفر له ويعفو عنه، ولوال حبه للدنيا ودخوله يف أمور، لصلح للخالفة، فإن 

  .له سابقة ليست ملعاوية
  .قد تأمر على مثل أيب بكر وعمر، لبصره باالمور ودهائهو

حدثين عمرو : حدثين يزيد بن أيب حبيب، عن راشد موىل حبيب، عن حبيب بن أوس، قال: ابن إسحاق
واهللا إن أمر حممد يعلو علوا : ملا انصرفنا من اخلندق، مجعت رجاال من قريش، فقلت: بن العاص قال

أن نلحق بالنجاشي على حاميتنا، : وما هو ؟ قلت:  وقد رأيت رأيا، قالوامنكرا، واهللا ما يقوم له شئ،
فإن ظفر قومنا، فنحن من قد عرفوا، نرجع إليهم، وإن يظهر حممد، فنكون حتت يدي النجاشي أحب 

  .إلينا من أن نكون حتت يدي حممد
  .أصبت: قالوا
االدم، فجمعنا له أدما كثريا، وقدمنا فابتاعوا له هدايا، وكان من أعجب ما يهدى إليه من أرضنا : قلت

  عليه، فوافقنا عنده عمرو بن أمية الضمري، قد بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمر جعفر
  .لعلي أقتله: وأصحابه، فلما رأيته، قلت



  .مرحبا وأهال بصديقي، وعجب باهلدية: وأدخلت اهلدايا، فقال
ك، وهو رجل قد وترنا، وقتل أشرافنا، فأعطنيه أضرب إين رأيت رسول حممد عند! أيها امللك : فقلت

: عنقه، فغضب، وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت يل االرض دخلت فيها، وقلت
  .لوطننت أنك تكره هذا مل أسألكه

: فقلت! الذي ؟ ؟ يأيت موسى االكرب تقتله ؟ ) ١(سألتين أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس : فقال
  .نعم: اك لكذلك ؟ قالوإن ذ

  واهللا إين لك ناصح فاتبعه، فواهللا 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .جربيل عليه السالم، وكذا ؟ ؟ أهل الكتاب: الناموس) ١(

إن كان ما تقولني حقا، فإنه ليأتيه الناموس الذي كان يأيت : ويف حديث ورقة خلدجية رضي اهللا عنها
  .موسى عليه السالم

(*)  

)٣/٥٩(  

  

  .ليظهرن كما ظهر موسى وجنوده
  .نعم: أيها امللك، فبايعين أنت له على االسالم، فقال: قلت

فبسط يده، فبايعته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على االسالم، وخرجت على أصحايب وقد حال 
واهللا خري، فلما أمسيت، جلست على راحليت، وانطلقت، وتركتهم، ف: ما وراءك ؟ فقلت: رأي، فقالوا

أذهب واهللا أسلم، إنه واهللا قد : إىل أين يا أبا سليمان ؟ قال: إين الهوي إذ لقيت خالد بن الوليد، فقلت
  .وأنا واهللا: استقام امليسم، إن الرجل لنيب ما أشك فيه، فقلت

 فقال يا رسول اهللا، أبا يعك على أن يغفر يل ما تقدم من ذنيب، ومل أذكر ما تأخر: فقدمنا املدينة، فقلت
  ).١" (يا عمرو بايع فإن االسالم جيب ما كان قبله : " يل

، أن عمرو بن العاص )٣(، عن قيس ابن مسي )٢(ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن سويد بن قيس 
  أبا يعك على أن يغفر ! يا رسول اهللا : قال

______________  
  ) *اهلامش* (
   يوثقه غري ابن حبان، وأخرجه من طريق ابنرجاله ثقات خال راشد موىل حبيب، فلم) ١(



، ١٩٩، ١٩٨ / ٤": املسند " ، وأمحد يف ٢٧٧، ٢٧٦ / ٢": السرية " إسحاق بنحوه ابن هشام يف 
 ٧٤٥ - ٧٤١ / ٢": مغازيه " آ، وأخرجه الواقدي يف  / ٢٤٩ / ١٣": تاريخ ابن عساكر " وهو يف 

  .بأبسط من رواية ابن إسحاق...مرو بن العاصقال ع: من طريق عبداحلميد بن جعفر، عن أبيه قال
باب كون االسالم يهدم ما قبله، من طريق ابن مشاسة : يف االميان) ١٢١" (صحيحه " وأخرج مسلم يف 

حضرنا عمرو بن العاص وهو يف سياقة املوت، فبكى طويال، حول ووجهه إىل : املهري قال
ابسط ميينك : يت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلتفلما جعل اهللا االسالم يف قليب، أت: وفيه..اجلدار

  .أردت أن اشترط: قلت: مالك يا عمرو ؟ قال: " فقبضت يدي قال: فالبايعك، فبسط ميينه، قال
  .أن يغفر يل: ؟ قلت" تشترط مباذا : " قال
دم ما كان أما علمت أن االسالم يهدم ما كان قبله، وان اهلجرة دم ما كان قبلها، وأن احلج يه: " قال
  ".نصر " حترف يف املطبوع إىل ) ٢..." (قبله

قيس بن :  ترمجه احلسيين فقال-وهو حتريف " شفي "  ويف االصل ومسند أمحد -قيس بن مسي ) ٣(
ليس : مسي بن االزهر التجييب، شهد فتح مصر، وروى عن عمرو بن العاص، وعنه سويد بن قيس

  .باملشهور
قد عرفه أبو سعيد ابن يونس، ونسبه، فساق نسبه : ، فقال"عجيل املنفعة ت" وتعقبه احلافظ ابن حجر يف 
  =وهو جد حيوة بن الرواع بن عبد : إىل سعد بن جتيب، مث قال

)٣/٦٠(  

  

فواهللا إين الشد الناس : قال" إن االسالم واهلجرة جيبان ما كان قبلهما : " يل ما تقدم من ذنيب ؟ قال
  .يه وسلمحياء من رسول اهللا صلى اهللا عل
  ).١(فما مالت عيين منه وال راجعته 

ملا : أخربنا حممد بن عمر، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، عن أيب عمري الطائي، عن الزهري قال: ابن سعد
رأى عمرو بن العاص أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يظهر، خرج إىل النجاشي وأهدى له، فوافق عنده 

  . فلقي عمرو عمرا، فضربه وخنقهعمرو بن أمية يف تزويج أم حبيبة،
  مث دخل على النجاشي،
أتشهد أنه : واهللا لو قتلته ما أبقيت منكم أحدا، أتقتل رسول رسول اهللا ؟ فقلت: فأخربه، فغضب وقال

  .نعم: رسول اهللا ؟ قال
  .وأنا أشهد، ابسط يدك أبا يعك: فقلت

ا إىل املدينة، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا مث خرجت إىل عمرو بن أمية، فعانقته، وعانقين، وانطلقت سريع



  ).٢(عليه وسلم، فبايعته على أن يغفر يل ما تقدم من ذنيب 
استأذن جعفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخربنا ابن عون، عن عمري بن إسحاق: النضر بن مشيل

  .نجاشيفأذن له، فأتى ال) ائذن يل أن آيت أرضا أعبد اهللا فيها ال أخاف أحدا: قال(
إن بأرضك رجال : ملا رأيت مكانه، حسدته، فقلت للنجاشي: فحدثين عمرو بن العاص قال: قال عمري

  ابن عمه بأرضنا، وإنه يزعم أنه ليس للناس إال إله واحد، وإنك واهللا إن مل 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .امللك بن قيس صاحب الدار املعروفة مبصر= 
ية، ومن شهد فتح مصر يكون إما صحابيا وإما خمضرما، فال يقال فيه بعد هذا وكان ولده بإفريق: قال

  .ليس مبشهور: التعريف
  .يشهد له) ١(ت ) ٦٠(، وحديث مسلم يف ص ٢٠٤ / ٤": املسند " أخرجه أمحد يف ) ١(
  .حممد بن عمر هو الواقدي متروك) ٢(

  .واخلرب منقطع
رمبا يكون سقط من ترمجته فإن ا خرما كبريا يزيد على و" طبقات ابن سعد " ومل جنده يف املطبوع من 

ولعمرو بن العاص ترمجة : " ٢٤٠ / ٢": تاريخ االسالم " عشرين صفحة، فقد قال املؤلف الذهيب يف 
  .واملطبوع من ترمجته مخس ورقات تقريبا" مثان عشرة ورقة " طبقات ابن سعد " طويلة يف 

(*)  

)٣/٦١(  

  

  .إليك أبدا) ١(ع هذه النطفة تقتله وأصحابه، ال أقط
  .ادعه: قال
ائذن لعمرو بن : إنه ال جيئ معي، فأرسل إليه معي رسوال، فجاء، فلما انتهينا إىل الباب، ناديت: قلت

  ائذن حلزب اهللا، فسمع صوته، فأذن له والصحابه، مث أذن يل، فدخلت، فإذا هو: العاص، ونادى هو
وأقعدت بني كل رجلني من أصحابه : ديه، فجعلته خلفي، قالجالس، فلما رأيته جئت حىت قعدت بني ي

إن ابن عم هذا بأرضنا يزعم أن ليس إال إله : فقلت) ٢(خنروا : رجال من أصحايب، فقال النجاشي
  .واحد
  .فتشهد، فإين أول ما مسعت التشهد ليومئذ: قال

  .صدق، هو ابن عمي وأنا على دينه: وقال



  .ناموس مثل ناموس موسى: ما البن احلبشية ؟ فقال: ىت قلتأوه، ح: فصاح صياحا، وقال: قال
ما أخطأ من أمره : هو روح اهللا وكلمته، فتناول شيئا من االرض، فقال: يقول: ما يقول يف عيسى ؟ قال

  .مثل هذه
  .لوال ملكي التبعتكم: وقال

  .ما كنت أبايل أن ال تأتيين أنت وال أحد من أصحابك أبدا: وقال لعمرو
  ).٣(اذهب فأنت آمن بأرضي، من ضربك، قتلته : فروقال جلع

إين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ) ٤(نعم : فلقيت جعفرا خاليا، فدنوت منه، فقلت: قال
  .وعبده
  .هداك اهللا: فقال

  فأتيت أصحايب، فكأمنا 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .أراد ا ماء البحر: النطفة) ١(

  .سافر إليكال ن: أي
  .تكلموا: أي) ٢(

  .كما جاء مفسرا يف رواية البزار من قبل عمرو بن العاص راوي احلديث
  .أي تكلموا: خنروا": النهاية " قال ابن االثري يف 

أي سوقوا : الصوت، ويروى باجليم جنروا: كذا فسر يف احلديث، ولعله إن كان عربيا مأخوذ من النخري
  .الكالم

  .هكذا يف االصل: قق املطبوع، فلم يتبينها، فرمسها كما هي، وقالوقد التبست على حم
  .مىت أتاك هذا يستأذن علي: ومن سبك غرمته، وقال آلذنه: " يف رواية أيب يعلى زيادة هي) ٣(

  ".فائذن له، إال أن أكون عند أهلي، فإن كنت عند أهلي، فأخربه، فإن أيب، فائذن له 
  ".تعلم ": " كشف االستار " ، ويف "أتعلم ": " امع " ، ويف "تعلمن ": " املطالب العالية " يف ) ٤(

(*)  

)٣/٦٢(  

  

، وجعلت أخرج رأسي من هنا ومن )١(شهدوه معي، فأخذوين، فألقوا علي قطيفة، وجعلوا يغموين 
، فجعلته على عوريت، فقالت )٣(، فلقيت حبشية، فأخذت قناعها )٢(هنا، حىت أفلت وما علي قشرة 



: ذهب بكل شئ يل، فانطلق معي إىل باب امللك، فقال: مالك ؟ قلت: كذا، وأتيت جعفرا، فقالكذا و
  .ائذن حلزب اهللا

  .إنه مع أهله: فقال آذنه
  .استأذن يل، فأذن له: قال
  .كال: على ديين، فقال) ٤(إن عمرا قد بايعين : فقال
  .بلى: قال

  .ال كتبتهاذهب فإن كان فعل فال يقولن لك شيئا إ: فقال النسان
أن آخذ من أمواهلم إىل ) أشاء(حىت القدح، ولو ) شيئا(قال فجاء، فجعل يكتب ما أقول حىت ما تركنا 

  ).٥(مايل لفعلت 
  حضرت بدرا مع املشركني، مث حضرت أحدا، : وعن عمرو قال

______________  
  ) *اهلامش* (
  .يغطوين، وحيبسون نفسي من اخلروج: أي) ١(
  .اللباس: أي) ٢(
  .ما تغطي به املرأة رأسها: القناع) ٣(
إن عمرا قد ترك دينه واتبع ": " كشف االستار " ، ويف "تابعين ": " امع " و " املطالب " يف ) ٤(

  ".ديين 
ال : عمري بن إسحاق مل يرو عنه غري عبد اهللا بن عون فيما قاله أبو حامت والنسائي، وقال ابن معني) ٥(

  .يساوي شيئا، ووثقه مرة
  ".الثقات " ليس به بأس، وذكره ابن حبان يف : وقال النسائي

  .النه مل يرو عنه غري واحد" الضعفاء " وأورده العقيلي يف 
  .ال أعلم روى عنه غري ابن عون، وله من احلديث شئ يسري، ويكتب حديثه: وقال ابن عدي

  .وباقي رجال االسناد ثقات
هذا إسناد : ، ونسبه اليب يعلى، وقال١٩٨ - ١٩٥ / ٤": املطالب العالية " وأورده ابن حجر يف 

  .حسن، إال أنه خمالف للمشهور أن إسالم عمرو على يد النجاشي نفسه
  وأخرجه البزار يف

ال نعلمه يروى عن جعفر عن النيب صلى اهللا : ، وقال)١٧٤٠" (كشف االستار " كما يف " مسنده " 
رواه الطرباين : ، وقال٢٩ - ٢٧ / ٦": جممع الزوائد  " عليه وسلم إال ذا االسناد وذكره اهليثمي يف

  .والبزار، وعمري بن إسحاق وثقه ابن حبان وغريه، وفيه كالم ال يضره، وبقية رجاله رجال الصحيح



  . يف أخبار النجاشي٤٣٧: وقد تقدم احلديث يف اجلزء االول
(*)  

)٣/٦٣(  

  

  .حضر صلح احلديبية، ومل أ)١(كم أوضع ؟ فلحقت بالوهط : فنجوت، مث قلت
مسعت : حدثنا أيب، عن إسحاق بن حيىي، عن عمه موسى بن طلحة، عن أبيه: سليمان بن أيوت الطلحي

  ) ".٢(إن عمرو ابن العاص لرشيد االمر : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ى اهللا عليه حدثنا املقرئ، حدثنا ابن هليعة، حدثين مشرح، مسعت عقبة، مسعت رسول اهللا صل: أمحد

  ).٣" (أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص : " وسلم يقول
حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن عمه : عمرو بن حكام

  ).٤" (ابنا العاص مؤمنان : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  رو بن حدثنا ابن مهدي، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عم: أمحد

______________  
  ) *اهلامش* (
قربة بالطائف على ثالثة أميال من وج كانت : -" الرهط "  وقد حترف يف املطبوع إىل -الوهط ) ١(

  .لعمرو بن العاص
عرش عمرو بن العاص بالوهط ألف ألف عود كرم على ألف ألف خشبة، ابتاع كل : وقال ابن االعرايب

هذا : أحب أن أنظر إليه، فلما رآه، قال: امللك، فمر بالوهط، فقالخشبة بدرهم، فحج سليمان بن عبد
ليست حبرة ولكنها : أكرم مال وأحسنه، ما رأيت الحد مثله لوال أن هذه احلرة يف وسطه، فقيل له

  .مسطاح الزبب، وكان زبيبه مجع يف وسطه
  انظر

لضعف إسحاق بن حيىي، إسناده ضعيف ) ٢ (٨٩، وانظر تعريف املصنف للوهط ص "معجم البلدان " 
  .آ / ٢٥٢ / ١٣": تاريخ ابن عساكر " وجهالة راويه عنه، وهو يف 

إسناده حسن، واملقرئ هو عبد اهللا بن يزيد املخزومي املدين، وروايته عن ابن هليعة قبل احتراق ) ٣(
  .همن طريق قتيبة عن ابن هليعة ب) ٣٨٤٤(، وأخرجه الترمذي ١٥٥ / ٤" املسند " كتبه، وهو يف 

تاريخ " ، و ١٩٢ / ٤" طبقات ابن سعد " عمرو بن حكام ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وهو يف ) ٤(
  .يتقوى به) ١(ت ) ٥٦(آ، وله شاهد حسن تقدم يف الصفحة  / ٢٥٢ / ١٣" ابن عساكر 

(*)  



)٣/٦٤(  

  

خذت سيفا، كان فزع باملدينة، فأتيت سلما موىل أيب حذيفة، وهو حمتب حبمائل سيفه، فأ: العاص قال
أيها الناس، أال كان مفزعكم إىل اهللا ورسوله، : " فاحتبت حبمائله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .؟) ١" (أال فعلتم كما فعل هذان املؤمنان 
اللهم : " السكسكي، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال) ٢(حدثنا يزيد، عن ابن خيامر : الليث

  ).٣" (عاص، فإنه حيبك وحيب رسولك صلى على عمرو بن ال
  .منقطع
حدثنا حيىي بن إسحاق، أخربنا الليث عن يزيد، عن سويد بن قيس، عن زهري بن قيس البلوي، : أمحد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إىل البحرين، فخرج : عن علقمة بن رمثة
  .فتذاكرنا كل من امسه عمرو" يرحم اهللا عمرا  " :رسول اهللا يف سرية، وخرجنا معه، فنعس، وقال

  ".رحم اهللا عمرا " فنعس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قال : قال
  مث نعس الثالثة،
: قلنا" عمرو بن العاص : " يا رسول اهللا، من عمرو هذا ؟ قال: قلنا" رحم اهللا عمرا : " فاستيقظ، فقال
أىن لك هذا ! يا عمرو : لناس إىل الصدقة، جاء فأجزل منها، فأقولكنت إذا ندبت ا: " وما شأنه ؟ قال

  ) ".٤(وصدق عمرو، إن له عند اهللا خريا كثريا : من عند اهللا، قال: ؟ فقال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٠٣ / ٤" املسند " إسناده حسن، وهو يف ) ١(

  .٢٥٢ / ١٣" تاريخ ابن عساكر " و 
وهو مالك بن خيامر السكسكي " خمامر "  وكسر امليم، وقد حترف يف املطبوع إىل بفتح الياء واخلاء) ٢(

  .احلمصي صاحب معاد بن جبل
ب، وخص بالصالة أبا بكر وعمر وعثمان وأبا عبيدة مث عمرو  / ٢٥٢ / ١٣: أورده ابن عساكر) ٣(

  .ك بن خيامرهذا احلديث على إرساله فيه انقطاع بني يزيد ومال: بن العاص، وقال يف ايته
 / ٣:  وابن أيب حامت٤٢٨ / ٣: رجاله ثقات خال زهري بن قيس البلوي، فقد ترمجه البخاري) ٤(

   =٥١٢ / ٢": تارخيه " ، فلم يذكرا فيه جرحا وال تعديال، وأخرجه الفسوي يف ٥٦٨

)٣/٦٥(  



  

ما عدل يب :  قالعن حيىي بن عبدالرمحن، عن حبان بن أيب جبلة، عن عمرو بن العاص: الوليد بن مسلم
  ).١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخبالد منذ أسلمنا أحدا من أصحابه يف حربه 

خذ عليك ثيابك " بعث إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : موسى بن علي، عن أبيه، مسع عمرا، يقول
 أريد أن أبعثك على إين: " فأتيته وهو يتوضأ، فصعد يف البصر، وصوبه، فقال" وسالحك، مث ائتين ) ٢(

ما أسلمت من ! يارسول اهللا : قلت" جيش، فيسلمك اهللا ويغنمك، وأرغب لك رغبة صاحلة من املال 
  .أجل املال، ولكين أسلمت رغبة يف االسالم، والن أكون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  نعما باملال الصاحل للرجل: " قال يا عمرو
  ).٣" (الصاحل 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرا يف غزوة ذات : عن قيس، قال:  خالدإمساعيل بن أيب
  .ال يوقدن أحد نارا: السالسل، فأصام برد، فقال هلم عمرو

كان فيهم قلة، فخشيت أن يرى العدو قلتهم، ويتهم أن يتبعوا ! يا نيب اهللا : فلما قدم شكوه، قال
  .العدو خمافة أن يكون هلم كمني

  ).٤(لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعجب ذ
  

______________  
  ) *اهلامش* (
يف " االصابة "  من طريق الليث به وأورده احلافظ يف ٣٠٧": فتوح مصر " وابن عبد احلكم يف = 

، وابن يونس وأمحد والبغوي ٤٠ / ٧": تارخيه " ، ونسبه للبخاري يف ٤٧ / ٧: ترمجة علقمة بن رمثة
  .طرق عن يزيد بن أيب حبيب ذا االسنادوابن مندة من 

  .ب / ٢٥٣ / ١٣: البن عساكر" تاريخ دمشق " ، و ٨٤ / ٤": أسد الغابة " وهو يف 
  .ب / ٢٥٣ / ١٣" ابن عساكر ) " ١(
  ".شأنك " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
سى بن من طرق عن مو) ٢٩٩" (االدب املفرد " ، والبخاري يف ٢٠٢ و ١٩٧ / ٤: أخرجه أمحد) ٣(

 / ٢واحلاكم ) ١٠٨٩(علي، عن أبيه، عن عمرو بن العاص، وهذا سند صحيح، وصححه ابن حبان 
  .ب / ٢٥٣ / ١٣" ابن عساكر " ، ووافقه الذهيب، وهو يف ٢
  .ب / ٢٥٤ / ١٣" ابن عساكر ) " ٤(

(*)  

)٣/٦٦(  



  

أن ) الناس(العاص مل يدع عمرو بن : عن منذر بن ثعلبة، عن ابن بريدة، قال عمر اليب بكر: وكيع
دعه، فإمنا واله رسول اهللا : يوقدوا نارا، أال ترى إىل ما صنع بالناس، مينعهم منافعهم ؟ فقال أبو بكر

  ).١(علينا لعلمه باحلرب 
  .وكذا رواه يونس بن بكري عن منذر

وصح عن أيب عثمان النهدي، عن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمله على جيش دات 
  ).٢(سل، وفيهم أبو بكر وعمر السال

عن عمران بن أيب أنس، عن عبدالرمحن بن جبري، عن أيب قيس موىل عمرو بن : يزيد بن أيب حبيب
: العاص، أن عمرا كان على سرية، فأصام برد شديد مل يروا مثله، فخرج لصالة الصبح، فقال

  .ابنه، وتوضأ للصالة، مث صلى م، ولكين واهللا ما رأيت بردا مثل هذا، فغسل مغ)البارحة(احتلمت 
كيف : " فلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه

يا رسول اهللا، صلى بنا وهو جنب، فأرسل إىل : ؟ فأثنوا عليه خريا، وقالوا" وجدمت عمرا وصحابته 
وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان : (إن اهللا قال: ، وقالعمرو، فسأله، فأخربه بذلك وبالذي لقي من الربد

  .ولو اغتسلت مت) ٢٨: النساء) (بكم رحيما
  ).٣(فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ب / ٢٥٤ / ٢ ١٣ابن عساكر ) " ١(
، )٢٣٨٤(ي، ومسلم  يف املغاز٦٠، ٥٩ / ٨، يف الفضائل، و ١٩، ١٨ / ٧: أخرجه البخاري) ٢(

  .آ / ٢٥٥ / ١٣" ابن عساكر " وهو يف 
إذا : االرفاغ وهي بواطن االفخاذ عند احلوالب مجع مغنب من غنب الثوب: إسناده صحيح، واملغابن) ٣(

 / ١: باب إذا خاف اجلنب الربد تيمم، والبيهقي: يف الطهارة) ٣٣٥(ثناه وعطفه، وأخرجه أبو داود 
ن ابن هليعة، وعمرو بن احلارث ذا االسناد، وصححه ابن حبان  من طريق ابن وهب، ع٢٢٦

)٢٠٢.(  
  .ب / ٢٥٥ / ١٣" ابن عساكر " وهو يف 

  =وأخرجه أبو داود 

)٣/٦٧(  

  



أرأيت رجال مات رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال رجل لعمرو بن العاص: جرير بن حازم، حدثنا احلسن
  .ىبل: وسلم وهو حيبه أليس رجال صاحلا ؟ قال

  .قد مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حيبك، وقد استعملك: قال
  .بلى: قال

  فواهللا ما
أدري أحبا كان يل منه أو استعانة يب، ولكن سأحدثك برجلني مات وهو حيبهما، ابن مسعود وعمار، 

  .ذاك قتيلكم بصفني: فقال
  ).١(قد واهللا فعلنا : قال

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرج شقة مخيصة : بن وائلحدثنا عوف، عن شيخ من بكر : معتمر
من أجل (؟ فهاا املسلمون " من يأخذها حبقها : " ، فعقدها يف رمح، مث هز الراية، فقال)٢(سوداء 
ال تقاتل ا مسلما، وال تفر ا عن كافر : " يا رسول اهللا، وما حقها ؟ قال: ، فقام رجل، فقال)الشرط

."  
فنصبها علينا يوم صفني، فما رأيت راية كانت أكسر أو أقصم لظهور الرجال منها، وهو فأخذها، : قال

  ).٣(عمرو بن العاص 
  .مسعه منه أمية بن بسطام

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، عن حيىي بن أيوب، عن يزيد ابن ٢٢٥ / ١: ، والبيهقي)٣٣٤= (

احتلمت يف : ن أيب أنس، عن عبدالرمحن بن جبري، عن عمرو بن العاص، قالأيب حبيب، عن عمران ب
ليلة باردة يف غزوة ذات السالسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، مث صليت بأصحايب 

؟ " يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب : " الصبح، فذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم (إين مسعت اهللا يقول :  االغتسال، وقلتفأخربته بالذي منعين من

  .فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يقل شيئا) رحيما
، ووافقه ١٧٧ / ١: ، وقواه احلافظ، وصححه احلاكم٣٨٥ / ١" صحيحه " وعلقه البخاري يف 

  .الذهيب، وحسنه املنذري
  .٣٨٨ / ٣" زاد املعاد " وانظر 

  . من طريق االسود بن عامر، عن جرير بن حازم، ورجاله ثقات٢٠٣ / ٤" املسند " هو يف ) ١(
ال متسى مخيصة إال أن تكون سوداء معلمة، : هي ثوب خز أو صوف معلم، وقيل: قال ابن االثري) ٢(

  .وكانت من لباس الناس قدميا، ومجعها اخلمائص



  .آ / ٢٥٦ / ١٣" تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
(*)  

)٣/٦٨(  

  

وملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم كان عمرو على عمان، فأتاه كتاب أيب بكر بوفاة رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم

الليث عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن سعيد بن نشيط، أن قرة بن هبرية قدم على 
  .فبعث عمرا على البحرين، فتويف وهو مث:  وفيه،)١(احلديث ...رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم، فأسلم

إن حممدا أرسل يف جسيم : فأقبلت حىت مررت على مسيلمة، فأعطاين االمان، مث قال: قال عمرو
  .االمور، وأرسلت يف احملقرات

  .اعرض علي ما تقول: قلت
يا وبر يا وبر، ويدان : يا ضفدع نقي فإنك نعم ما تنقني، ال زادا تنقرين، وال ماء تكدرين، مث قال: فقال

  .وصدر، وبيان خلقه حفر
  .مث أيت بأناس خيتصمون يف خنالت قطعها بعضهم لبعض

والليل االدهم، والذئب االسحم، ما جاء ابن أيب مسلم من : فتسجى قطيفة، مث كشف رأسه، مث قال
  .جمرم

حرمته يابس، قوموا فال والليل الدامس، والذئب اهلامس، ما حرمته رطبا إال ك: مث تسجى الثانية، فقال
  ).٢(أرى عليكم فيما صنعتم بأسا 

  ).٣(أما واهللا إنك كاذب، وإنك لتعلم إنك ملن الكاذبني، فتوعدين : قال عمرو
  

______________  
  ) *اهلامش* (
فلما كان حجة الوداع، نظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه : " ومتامه عند ابن االثري وابن عساكر) ١(

: يا قرة، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: يا قرة، فقال الناس:  على نافة قصرية، فقالوسلم وهو
يا رسول اهللا كان لنا أرباب وربات من دون اهللا تدعوهم فال : قلت: كيف قلت حني أتيتين ؟ قال

اهللا صلى اهللا عليه جييبونا، ونسأهلم فال يعطونا، فلما بعثك اهللا أجبناك وتركناهم، فلما أدبر، قال رسول 
"  كما يقول االمام الباقالين يف -وكالم مسيلمة هذا ) ٢...(فبعث" قد أفلح من رزق لبا : " وسلم

   دال على جهل- ١٨٢": التمهيد 



مورده، وضعف عقله ورأيه، وما يوجب السخرية منه، واهلزء به، وليس هو مع ذلك خارجا عن وزن 
  .ركيك السجع وسخيفه

اله فيه سعيد بن أيب هالل، حكي عن أمحد أنه اختلط، وشيخه سعيد بن نشيط جمهول هو على إرس) ٣(
  .٦٩ / ٤" اجلرح والتعديل " كما يف 

" آ، وأورده ابن حجر يف  / ٢٥٧ / ١٣" تاريخ ابن عساكر " ، و ٤٠٢ / ٤" أسد الغابة " واخلرب يف 
  =يف ترمجة قرة بن هبرية، ونسبه إىل ابن أيب " االصابة 

)٣/٦٩(  

  

ما ينبغي اليب عبد اهللا أن : نظر عمر إىل عمرو بن العاص، فقال: روى ضمرة، عن الليث بن سعد، قال
  ).١(ميشي على االرض إال أمري 

  .وشهد عمرو يوم الريموك، وأبلى يومئذ بالء حسنا
  .بعثه أبو عبيدة، فصاحل أهل حلب وأنطاكية، وافتتح سائر قنسرين عنوة: وقيل

 عمر عمرا فلسطني واالردن، مث كتب إليه عمر، فسار إىل مصر، وافتتحها، وبعث وىل: وقال خليفة
  ).٢(عمر الزبري مددا له 

فتح عمرو بن العاص االسكندرية سنة إحدى وعشرين، مث انتقضوا يف سنة مخس : وقال ابن هليعة
  ).٣(وعشرين 

  .سنة عشرين، وأمريها عمرو) ٤(كان فتح ليون : وقال الفسوي
  .افتتح عمرو طرابلس الغرب سنة أربع وعشرين: ةوقال خليف

  ).٥(سنة ثالث : وقيل
خرج جيش من : قال عمرو بن العاص: عن حممد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، قال: خالد بن عبد اهللا

  .أخرجوا إيل رجال أكلمه ويكلمين: املسلمني أنا أمريهم حىت نزلنا االسكندرية، فقال عظيم منهم
  .يه غريي، فخرجت معي ترمجاين، ومعه ترمجان، حىت وضع لنا منربانال خيرج إل: فقلت
  حنن العرب، ومن أهل: ما أنتم ؟ قلت: فقال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .داود والبغوي وابن شاهني= 

  .ورواه من طريق آخر، وفيه من مل يسم



  .ب / ٢٥٧ / ١٣: ابن عساكر) ١(
  .١٥٥ و ١٤٢": تاريخ خليفة ) " ٢(
  .ب / ٢٥٨ / ١٣:  ابن عساكر)٣(
"  و ١٠٤ / ٤" تاريخ الطربي " قرية مبصر، انظر : أليون، وباب أليون: كصبور، ويقال: ليون) ٤(

  . للمؤلف٢٩ / ٢" تاريخ االسالم 
  .١٥٢": تاريخ خليفة ) " ٥(

(*)  

)٣/٧٠(  

  

يتة والدم، ويغري بعضنا الشوك والقرظ، وحنن أهل بيت اهللا، كنا أضيق الناس أرضا وشره عيشا، نأكل امل
على بعض، كنا بشر عيش عاش به الناس، حىت خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرفا وال أكثرنا 

أنا رسول اهللا إليكم، يأمرنا مبا ال تعرف، وينهانا عما كنا عليه، فشنفناله، وكذبناه، ورددنا : ماال، قال
دقك، ونقاتل من قاتلك، فخرج إليهم، وخرجنا حنن نص: عليه، حىت خرج إليه قوم من غرينا، فقالوا

إليه، وقاتلناه، فظهر علينا، وقاتل من يليه من العرب، فظهر عليهم، فلو تعلم ما ورائي من العرب ما 
إن رسولكم قد صدق وقد جاءتنا رسل : أنتم فيه من العيش مل يبق أحد إال جاءكم، فضحك، مث قال

لوك، فعملوا فينا بأهوائهم، وتركوا أمر االنبياء، فإن أنتم أخذمت مبثل ذلك، وكنا عليه حىت ظهرت فينا م
بأمر نبيكم، مل يقاتلكم أحد إال غلبتموه، وإذا فعلتم مثل الذي فعلنا، فتركتم أمر نبيكم، مل تكونوا أكثر 

  ).١(عددا منا وال أشد منا قوة 
  . بن أيب سرحاستخلف عثمان، فرتع عن مصر عمرا، وأمر عليها عبد اهللا: قال الزهري

أن الفتنة ملا وقعت، : حدثين عبد الوهاب بن حيىي بن عبد اهللا بن الزبري، حدثنا أشياخنا: جويرية بن أمساء
ما زال عمرو بن العاص معتصما مبكة حىت كانت وقعة اجلمل، فلما كانت، بعث إىل ولديه عبد اهللا 

لكن أشريا علي، إين رأيت العرب صاروا قد رأيت رأيا، ولستما باللذين ترداين عنه، و: وحممد، فقال
  يضطربان، فأنا طارح نفسي بني ) ٢(غارين 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .آ / ٢٥٩ب،  / ٢٥٨ / ٣": ابن عساكر ) " ١(
اجليشان، : التقى الغاران، أي: اجليش الكثري، يقال: وهو اجلمع الكثري من الناس، وقيل: تثنية غار) ٢(

وما أصنع به إن كان مجع بني غارين : بن قيس يف انصراف ابن الزبري عن وقعة اجلملومنه قول االحنف 



  .من الناس، مث تركهم، وذهب
(*)  

)٣/٧١(  

  

إن كنت البد قاعال فإىل : جزاري مكة ولست أرضى ذه املرتلة، فإىل أي الفريقني أعمد ؟ قال عبد اهللا
ا أنت رجل من املسلمني، وإن أتيت معاوية، خلطين إمن: ثكلتك أمك، إين إن أتيته، قال يل: علي، قال

  ).١(بنفسه، وشركين يف أمره، فأتى معاوية 
  .إنك أشرت علي بالقعود، وهو خري يل يف آخريت: إنه قال لعبد اهللا: وقيل

وأما أنت يا حممد، فأشرت علي مبا هو أنبه لذكري، ارحتال، فأتى معاوية، فوجده يقص ويذكر أهل 
  .شهيدالشام يف دم ال

إن هي ! يا معاوية، قد أحرقت كبدي بقصصك، أترى إن خالفنا عليا لفضل منا عليه، ال واهللا : فقال له
  .إال الدنيا نتكالب عليها، أما واهللا لتقطعن يل من دنياك أو النابذنك، فأعطاه مصر

  ).٢(وقد كان أهلها بعثوا بطاعتهم إىل علي 
سعيد بن عفري، حدثنا سعيد ابن عبدالرمحن، عن أبيه، عن يعلى حدثنا حيىي بن عثمان، حدثنا : الطرباين

  أنه دخل: بن شداد بن أوس، عن أبيه
هل تدريان ما جيلسين بينكما ؟ مسعت : على معاوية، وعمرو بن العاص معه، فجلس شداد بينهما، وقال

 ما اجتمعا إال على إذا رأيتمومها مجيعا ففرقوا بينهما، فواهللا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).٣" (غدرة 
، فإما أن ترضيين، وإما أن )ما كتب إيل علي(قد ترى : كتب علي إىل عمرو، فأقرأه معاوية وقال: وقيل

  .أحلق به
  ).٤(مصر، فجعلها له : ما تريد ؟ قال: قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .آ / ٢٦٠ / ١٣" ابن عساكر ) " ١(
  .ب مطوال / ٢٦٠ / ١٣" ساكر ابن ع" اخلرب يف ) ٢(
سعيد بن عبدالرمحن وأبوه جمهوالن، وسعيد بن : آ، وقال / ٢٦١ / ١٣" ابن عساكر " أورده ) ٣(

  .كثري بن عفري وإن كان قد روى عنه البخاري، فقد ضعفه غريه



  . ب، والزيادة منه٢٦١ / ١٣" ابن عساكر ) " ٤(
(*)  

)٣/٧٢(  

  

  .عن يزيد بن أيب حبيبحدثين مفضل بن فضالة، : الواقدي
ملا صار االمر يف يد معاوية، استكثر مصر : وحدثين عبد اهللا بن جعفر، عن عبد الواحد بن أيب عون قاال

طعمة لعمرو ما عاش، ورأى عمرو أن االمر كله قد صلح به وبتدبريه، وظن أن معاوية سيزيده الشام، 
  .فلم يفعل، فتنكر له عمرو
لعمرو والية مصر سبع : نهما معاوية بن حديج، وكتب بينهما كتاب بأنفاختلفا وتغالظا، فأصلح بي

سنني، وأشهد عليهما شهودا، وسار عمرو إىل مصر سنة تسع وثالثني، فمكث حنو ثالث سنني، ومات 
)١.(  

يا بين هاشم، لقد تقلدمت يقتل : عن جويرية بن أمساء، أن عمرو بن العاص قال البن عباس: املدائين
  .الماء العوارك، أطعتم فساق العراق يف عيبه، وأجزرمتوه مراق أهل مصر، وآويتم قتلتهعثمان فرم ا

  فقال ابن
إمنا تكلم ملعاوية، إمنا تكلم عن رأيك، وإن أحق الناس أن ال يتكلم يف أمر عثمان النتما، أما أنت : عباس

، )وأحببت قتلهعنه، (يا معاوية، فزينت له ما كان يصنع، حىت إذا حصر طلب نصرك، فأبطأت 
وتربصت به، وأما أنت يا عمرو، فأضرمت عليه املدينة، وهربت إىل فلسطني تسأل عن أنبائه، فلما أتاك 

  .قتله، أضافتك عداوة علي أن حلقت مبعاوية، فبعث دينك مبصر
  ).٢(حسبك، عرضين لك عمرو، وعرض نفسه : فقال معاوية

هذا خالقه خالق عمرو بن : يتلجلج يف كالمه، قالكان عمر إذا رأى من : قال حممد بن سالم اجلمحي
  ).٣(العاص 

  صحبت عمر فما رأيت : عن الشعيب، عن قبيصة بن جابر: جمالد
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ب / ٢٦٢ / ١٣:  وهو عند ابن عساكر٢٥٨ / ٤" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .ب، والزيادة منه / ٢٦٣ / ١٣": ابن عساكر ) " ٢(

جعلتموه جزر سيوفهم فذحبوه، ومراق أهل : احليض، وأجزرمتوه:  شدة الشهوة، والعوارك:والقرم
  .فساقهم: مصر



  .٥٧تقدم ص ) ٣(
(*)  

)٣/٧٣(  

  

  .أقرأ لكتاب اهللا منه، وال أفقه وال أحسن مداراة منه
  .وصحبت طلحة فما رأيت أعطى جلزيل من غري مسألة منه

  .وصحبت معاوية فما رأيت أحلم منه
  . أنصع طرفا منه، وال أكرم جلسيا منه- أو قال - عمرو بن العاص فما رأيت رجال أبني وصحبت

وصحبت املغرية فلو أن مدينة هلا مثانية أبواب ال خيرج من باب منها إال مبكر خلرج من أبواا كلها 
)١.(  

صوم، وقلما حدثنا أيب، حدثين أبو قيس موىل عمرو بن العاص، أن عمرا كان يسرد ال: موسى بن علي
  .كان يصيب من العشاء أول الليل

  إن فصال بني صيامنا: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ومسعته يقول
  ).٢" (وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 

 بستان -حدثنا عمرو، أخربين موىل لعمرو بن العاص، أن عمرا، أدخل يف تعريش الوهط : ابن عيينة
  ).٣(عود، كل عود بدرهم  ألف ألف -بالطائف 

ليس العاقل من يعرف اخلري من الشر، ولكن هو الذي يعرف : قال عمرو بن العاص: وقال ابن عيينة
  ).٤(خري الشرين 

كيلوا مايل، فكالوه، فوجدوه اثنني ومخسني : ملا احتضر عمرو بن العاص، قال: عن قتادة، قال: أبو هالل
  .مدا

  .ته كان بعرامن يأخذه مبا فيه ؟ يا لي: فقال
  .واملد ست عشرة أوقية، االوقية مكوكان: قال

  ملا احتضر عمرو بن العاص، نظر إىل : عن احلسن، قال: أشعث
______________  

  ) *اهلامش* (
  .آ / ٢٦٤ / ١٣، وابن عساكر ٤٥٨، ٤٥٧ / ١" تارخيه " أخرجه الفسوي يف ) ١(
 ٤، والنسائي )٢٣٤٣(، وأبو داود )٧٠٨(، والترمذي )١٠٩٦(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ٢(
  . من طرق، عن موسى بن علي ذا االسناد١٩٧ / ٤: ، وأمحد١٤٦/ 



  .آ / ٢٦٥ / ١٣" ابن عساكر ) " ٣(
  .آ / ٢٦٦ / ١٣" ابن عساكر ) " ٤(

(*)  

)٣/٧٤(  

  

  .من يأخذها مبا فيها ؟ يا ليته كان بعرا، مث أمر احلرس، فأحاطوا بقصره: صناديق، فقال
  ).١(ما ترون هذا يغين عين شيئا : ما هذا فقال:  بنوهفقال

عجبا ملن نزل به املوت : قال عمرو ابن العاص: أخربنا ابن الكليب، عن عوانة بن احلكم، قال: ابن سعد
  .صفه: وعقله معه، كيف ال يصفه ؟ فلما نزل به املوت، ذكره ابنه بقوله، وقال

  املوت أجل من! يا بين : قال
، )٢(ين سأصف لك، أجدين كأن جبال رضوى على عنقي، وكأن يف جويف الشوك أن يوصف، ولك

  ).٣(وأجدين كأن نفسي خيرج من إبرة 
اللهم : عن ابن شهاب، عن محيد بن عبدالرمحن، عن عبد اهللا بن عمرو، أن أباه قال حني احتضر: يونس

كثري مما يت اللهم ال إله إال أمرت بأمور، ويت عن أمور، تركنا كثريا مما أمرت، ورتعنا يف ) إنك(
  .أنت

  ).٤(مث أخذ بإامه، فلم يزل يهلل حىت فاض، رضي اهللا عنه 
جزع عمرو بن العاص : حدثنا عفان، حدثنا االسود بن شيبان، حدثنا أبو نوفل بن أيب عقرب قال: أمحد

صلى اهللا عليه وسلم ماهذا اجلزع، وقد كان رسول اهللا : عند املوت جزعا شديدا، فقال ابنه عبد اهللا
قد كان ذلك، وسأخربك، إي واهللا ما أدري أحبا كان أم تألفا، ! أي بين : قال! يدنيك ويستعملك 

  .ولكن أشهد على رجلني أنه فارق الدنيا وهو حيبهما، ابن مسية، وابن أم عبد
ركبنا، وال يسعنا اللهم أمرتنا فتركنا، ويتنا ف: فلما جد به، وضع يده موضع االغالل من ذقنه، وقال

  .إال مغفرتك
  ).٥(فكانت تلك هجرياه حىت مات 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .آ / ٢٦٧ / ١٣" ابن عساكر ) " ١(
  .وهو شوك النخل، واحدا سالءة" شوك السالء : " يف ابن سعد) ٢(



  .٢٦٠ / ٤" ابن سعد ) " ٣(
  .ب / ٢٦٨ / ١٣" ابن عساكر ) " ٤(
  .آ / ٢٦٩ / ١٣: ، وابن عساكر٢٠٠، ١٩٩ / ٤" املسند " هو يف إسناده صحيح، و) ٥(

(*)  

)٣/٧٥(  

  

أدخل وجوه أصحابك، : كان عمرو على مصر، فثقل، فقال لصاحب شرطته: وعن ثابت البناين، قال
مثلك أيها االمري يقول هذا : ها قد بلغت هذه احلال، ردوها عين، فقالوا: فلما دخلوا، نظر إليهم وقال

  ؟ هذا
  .ر اهللا الذي ال مرد لهأم

  ).١(قد عرفت، ولكن أحببت أن تتعظوا، ال إله إال اهللا، فلم يزل يقوهلا حىت مات : قال
: بلغين أن عمرو بن العاص دعا حرسه عند املوت، فقال: ، عن احلسن قال)٢(حدثنا عوف : روح

  .امنعوين من املوت
  .ما كنا حنسبك تكلم ذا: قالوا
العلم ذلك، والن أكون مل أختذ منكم رجال قط مينعين من املوت أحب أيل من كذا قد قلتها، وإين : قال

  .حدس امرءا أجله: وكذا، فياويح ابن أيب طالب إذ يقول
  ).٣(اللهم ال برئ فأعتذر، والعزيز فأنتصر، وإن ال تدركين منك رمحة، أكن من اهلالكني : مث قال

 بن قرة، حدثين أبو حرب بن أيب االسود، عن عبد اهللا بن عن عبد اهللا بن املختار، عن معاوية: إسرائيل
إذا مت، فاغسلين غسلة باملاء، مث جففين يف ثوب، مث اغسلين الثانية مباء قراح، : عمرو، أن أباه أوصاه
  .مباء فيه كافور، مث جففين وألبسين الثياب، وزر علي، فإين خماصم) الثالثة(مث جففين، مث اغسلين 

ين على السرير، فامش يب مشيا بني املشيتني، وكن خلف اجلنازة، فإن مقدمها للمالئكة، مث إذا أنت محلت
  .علي التراب سنا) ٤(وخلفها لبين آدم، فإذا أنت وضعتين يف القرب، فسن 

  اللهم إنك أمرتنا فأضعنا، ويتنا فركبنا، فال برئ فأعتذر، وال : مث قال
______________  

  ) *اهلامش* (
  .آ / ٢٦٩ / ١٣" ساكر ابن ع) " ١(
  ".عون " هو عوف بن أيب مجيلة االعرايب العبدي البصري، وقد حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  .٢٦٩ / ١٣" ابن عساكر " ، و ٢٦٠، ٢٥٩ / ٤" طبقات ابن سعد ) " ٣(



  .صب، ويروى شن بالشني املعجمة ومها مبعىن: أي: سن بالسني املهملة
(*)  

)٣/٧٦(  

  

  ).١(ن ال إله إال أنت، وما زال يقوهلا حىت مات عزيز فأنتصر، ولك
سنة ثالث : تويف عمرو ليلة عيد الفطر، فقال الليث، واهليثم بن عدي، والواقدي، وغريهم: قالوا

  .وأربعني
  .سنة اثنتني: وقال حممد بن عبد اهللا بن منري وغريه

  .سنة ثالث وله حنو من مئة سنة: وقال حيىي بن بكري
  .ه تسع وتسعونوسن: وقال العجلي

وأما الواقدي، فروى عن عبد اهللا بن أيب حيىي، عن عمرو بن شعيب، أن عمرا مات وهو ابن سبعني 
  .سنة، سنة ثالث وأربعني

  .أنه تويف سنة إحدى ومخسني، وهذا خطأ: ويروى عن اهليثم
  .تويف سنة مثان ومخسني، وهذا ال شئ: وعن طلحة القناد، قال

  .حو مخس سننيكان أكرب من عمر بن: قلت
أذكر الليلة اليت ولد فيها عمر، وقد عاش بعد عمر عشرين عاما، فينتج هذا أن جمموع : كان يقول

  .عمره بضع ومثانون سنة، ما بلغ التسعني رضي اهللا عنه
  .مجل مملوءة ذهبا) ٢(خلف من الذهب سبعني رقبة : وخلف أمواال كثرية، وعبيدا، وعقارا، يقال

  أخوه
  

  السهمي، الرجل الصاحل ااهد، ابن أخت أيب جهل، وهي أم *  العاص هشام بن- ١٦
______________  

  ) *اهلامش* (
  .آ / ٢٦٩ / ١٣" ابن عساكر " ، و ٢٦٠ / ٤" طبقات ابن سعد " إسناده قوي، وهو يف ) ١(
  ".زقية " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٢(
:  احملرب٢٨٢١ و ١٤٨ت : ة، طبقات خليف٤٠٩: ، نسب قريش١٩١ / ٤طبقات ابن سعد * 

  =، ١٦٣: ، مجهرة أنساب العرب٢٤٠ / ٣، املستدرك ٦٣ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٣٣

)٣/٧٧(  



  

  ).١" (ابنا العاص مؤمنان : " حرملة املخزومية، وقد مضى قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
مكة إذ بلغه أن النيب صلى كان هشام قدمي االسالم مبكة، وهاجر إىل احلبشة، مث رد إىل : قال ابن سعد

  .اهللا عليه وسلم قد هاجر ليلحق به، فحبسه قومه مبكة
  .مث قدم بعد اخلندق مهاجرا وشهد ما بعدها

  .وكان عمرو أكرب منه
  ).٢(مل يعقب 

حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أيب بكر بن حزم، عن عمه، عن النيب صلى اهللا : عمرو بن حكام
  ).٣" (نا العاص مؤمنان اب: " عليه وسلم قال

ما : ، عن ابين العاص، قاال)عنه عمرو بن شعيب، عن أبيه(حدثنا ابن أيب حازم، عن أبيه، : القعنيب
جلسنا جملسا كنا به أشد اغتباطا من جملس، جئنا يوما، فإذا أناس عند احلجر يتراجعون يف القرآن، 

:  يسمع كالمهم، فخرج علينا مغضبا، فقالفاعتزلناهم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف احلجر
  ).٤" (ذا ضلت االمم قبلكم باختالفهم على أنبيائهم، وضرم الكتاب بعضه ببعض ! أي قوم " 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، ذيب االمساء ٤٠٢، ٤٠١ / ٥، أسد الغابة ٥٣٩: ، االستيعاب٢٤١، ٢٤٠ / ٣املستدرك = 

، ٦٠٤ / ٣، االصابة ٣٧٤ / ٧، العقد الثمني ٣٨٢ / ١اريخ االسالم ، ت١٣٧ / ٢ / ١واللغات 
  .صحيح) ١(

  ).١(ت ) ٥٦(وقد تقدم خترجيه يف الصفحة 
  .٤٠٢، ٤٠١ / ٥" أسد الغابة " ، وانظر ١٩١ / ٤" طبقات ابن سعد ) " ٢(
به، ، وعمرو بن حكام ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد يتقوى ١٩٢ / ٤: أخرجه ابن سعد) ٣(

  ).٦٤(وقد تقدم يف الصفحة 
إن القرآن مل يرتل لتضربوا بعضه " ، وما بني احلاصرتني منه، ومتامه ١٩٢ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٤(

وسنده " ببعض، ولكن يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه، فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به 
  "املسند "  بذلك يف رواية حسن، وابنا العاص هنا عبد اهللا وأخوه كما جاء مصرحا

:  من طريق أنس بن عياض، حدثنا أبو حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال١٨١ / ٢
لقد جلست أنا وأخي جملسا ما أحب أن يل به محر النعم أقبلت أنا وأخي، وإذا مشيخة من صحابة 

أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة، إذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا 
=  



)٣/٧٨(  

  

أخربكم عين وعنه، عرضنا : أنت خري أم أخوك هشام ؟ قال: قالوا لعمرو بن العاص: قال ابن عيينة
  .أنفسنا على اهللا، فقبله وتركين

  ).١(قتل يوم الريموك أو غريه شهيدا، رضي اهللا عنه : قال سفيان
  

ابن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن ) ع * ( عبد اهللا بن عمرو بن العاص- ١٧
  .هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب

  
______________  

  ) *اهلامش* (
ذكروا آية من القرآن، فتماروا فيها حىت ارتفعت أصوام، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم = 

 ذا أهلكت االمم من قبلكم باختالفهم مهال يا قوم،: " مغضبا قد امحر وجهه يرميهم بالتراب، ويقول
على أنبيائهم، وضرم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن مل يرتل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه 

وهذا سند حسن، وأخو عبد اهللا ابن " بعضا، فما عرفتم منه، فاعملوا به، وما جهلتم، فردوه إىل عامله 
 / ٣": االستيعاب "  وهو من صغار الصحابة مترجم يف الظاهر أنه حممد بن عمرو بن العاص،: عمرو
٣٤٦، ٣٤٥.  

  .٣٨١ / ٣" االصابة " و 
من طريقني عن داود بن أيب هند، عن عمرو بن ) ٨٥(، وابن ماجه ١٩٦، ١٩٥ / ٢وأخرجه أمحد 

 من طريق محاد بن سلمة عن محيد ومطر الوراق، ١٩٦ / ٢شعيب، عن أبيه، عن جده، وأخرجه أمحد 
أم كانوا يتنازعون يف : وفيه..ن أيب هند، ثالثتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،وداود ب

من طريق معمر، عن الزهري، عن عمرو بن ) ٢٠٣٦٧" (املصنف " القدر، وأخرجه عبد الرزاق يف 
  .شعيب، عن أبيه، عن جده

   نقله احلافظ يففيما" الزهد " ، وأخرجه ابن املبارك يف ١٩٢ / ٤" طبقات ابن سعد ) " ١(
مر عمرو بن :  من طريق جرير بن حازم، عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري، قال٦٠٤ / ٣" االصابة " 

شهدت أنا وهشام الريموك، : أيهما أفضل ؟ فقال عمرو: العاص بنفر من قريش، فذكروا هشاما، فقالوا
  .فكلنا نسأل اهللا الشهادة، فلما أصبحنا، حرمتها، ورزقها

  .٢١٧ / ١، وأبو زرعة الدمشقي ٦٣ / ٩ابن سعد، وابن أيب حامت وكذا قال 
وذكره موسى بن عقبة، وأبو االسود عن عروة، وابن إسحاق، وأبو عبيد، ومصعب، والزبري، وآخرون 



  .فيمن استشهد بأجنادين
، طبقات ٤١١: ، نسب قريش٤٩٤ / ٧، و ٢٦٨، ٢٦١ / ٤ و ٣٧٣ / ٢طبقات ابن سعد * 

، املعرفة ٢٨٦: ، املعارف٥ / ٥، التاريخ الكبري ٢٩٣: ، احملرب٢٨٢٢، ٩٧١، ١٤٩ت : خليفة
، مجهرة ٢٨٣ / ١، احللية ٥٢٥ / ٣، املستدرك ١١٦ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٥١ / ١والتاريخ 

  =، اجلمع بني رجال ٥٠: ، طبقات الشريازي٩٥٦: ، االستيعاب١٦٣: أنساب العرب

)٣/٧٩(  

  

أبو عبد : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن صاحبه، أبو حممد، وقيلاالمام احلرب العابد، صاحب رسو
  .الرمحن
  .أبو نصري القرشي السهمي: وقيل

  .وأمه هي رائطة بنت احلجاج بن منبه السهمية، وليس أبوه أكرب منه إال بإحدى عشرة سنة أو حنوها
ه النيب صلى اهللا عليه وسلم بعبد كان امسه العاص، فلما أسلم غري: وقد أسلم قبل أبيه فيما بلغنا، ويقال

  ).١(اهللا 
  .وله مناقب وفضائل ومقام راسخ يف العلم والعمل، محل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم علما مجا

اتفقا له على سبعة أحاديث، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم ) ٢(يبلغ ما أسند سبع مئة حديث 
  .بعشرين

ليه وسلم، وترخيصه له يف الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن كتبوا وكتب الكثري بإذن النيب صلى اهللا ع
  .وسوغ ذلك صلى اهللا عليه وسلم) ٣(عنه سوى القرآن 
  مث انعقد االمجاع

  .بعد اختالف الصحابة رضي اهللا عنهم على اجلواز واالستحباب لتقييد العلم بالكتابة
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، ٣٤٩ / ٣، أسد الغابة ٢٧٢ - ٢٠٥: مصورة امع: يخ ابن عساكر، تار٢٣٩ / ١الصحيحني = 

، تاريخ ٧١٦: ، ذيب الكمال٢٨١ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ١٧ / ١، احللة السرياء ٣٥١
، ٣٥٤ / ٩ ب، جممع الزوائد ١٦٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٣٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٧ / ٣االسالم 

، ٣٣٧ / ٥، ذيب التهذيب ٣٥١ / ٢، االصابة ١٨٣٥ت :  النهاية، غاية٢٢٣ / ٥العقد الثمني 
  .٧٣ / ١،، شذرات الذهب ١٧٦: خالصة تذهيب الكمال



  .٢١٨ و ٢٠٥": ابن عساكر ) " ١(
  ).٦٢٦" (مسند أمحد " عدد أحاديثه يف ) ٢(

  .٢٢٦، ١٥٨ / ٢" املسند " انظر 
باب : يف الزهد والرقائق) ٣٠٠٤ ("صحيحه " ، ومسلم يف ١٧١ / ١وذلك فيما أخرجه أمحد ) ٣(

: " التثبت يف احلديث، وحكم كتابة العلم عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
الصواب وقفه : وقد أعله البخاري وغريه، وقالوا" ال تكتبوا عين، ومن كتب عين غري القرآن، فليمحه 

  .١٨٥ / ١" الفتح " على أيب سعيد، انظر 
*)(  

)٣/٨٠(  

  

والظاهر أن النهي كان أوال لتتوفر مهمهم على القرآن وحده، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من 
السنن النبوية، فيؤمن اللبس، فلما زال احملذور واللبس، ووضح أن القرآن ال يشتبه بكالم الناس أذن يف 

  ).١(كتابة العلم، واهللا أعلم 
 بكر، وعمر، ومعاذ، وسراقة بن مالك، وأبيه عمرو، وعبد الرمحن بن وقد روى عبد اهللا أيضا عن أيب

  .عوف، وأيب الدرداء، وطائفة، وعن أهل الكتاب، وأدمن النظر يف كتبهم، واعتىن بذلك
  ابنه حممد على نزاع يف ذلك، ورواية حممد عنه يف أيب: حدث عنه

حممد، فأكثر عنه، وخدمه ولزمه، داود والترمذي والنسائي، ومواله أبو قابوس، وحفيده شعيب بن 
مواله إمساعيل، ومواله : وترىب يف حجره، الن أباه حممدا مات يف حياة والده عبد اهللا، وحدث عنه أيضا

سامل، وأنس بن مالك، وأبو أمامة بن سهل، وجبري بن نفري، وسعيد بن املسيب، وعروة، وأبو سلمة بن 
ن بن عوف، وخيثمة بن عبدالرمحن اجلعفي، وأبو العباس عبدالرمحن، وزر بن حبيش، ومحيد بن عبدالرمح

السائب بن فروخ الشاعر، والسائب الثقفي والد عطاء، وطاووس والشعيب، وعكرمة وعطاء، والقاسم، 
  وجماهد، ويزيد بن الشخري، وأبو املليح بن أسامة، 

______________  
  ) *اهلامش* (
قد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ٢٤٥ / ٥" سنن ذيب ال" قال ابن القيم رمحه اهللا يف ) ١(

النهي عن الكتابة واالذن فيها متأخر، فيكون ناسخا حلديث النهي، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
يعين خطبته اليت سأل أبوشاه كتابتها، وأذن لعبد اهللا بن عمرو يف " اكتبوا اليب شاه " يف غزاة الفتح 

تأخر عن النهي، النه مل يزل يكتب، ومات وعنده كتابته، وهي الصحيفة اليت كان الكتابة، وحديثه م



ولو كان النهي عن الكتابة متأخرا، حملاها عبد اهللا، المر النيب صلى اهللا عليه وسلم " الصادقة " يسميها 
 عن النهي مبحو ما كتب عنه غري القرآن، فلما مل ميحها، وأثبتها، دل على أن االذن يف الكتابة متأخر

  .عنها، وهذا واضح واحلمد هللا
  . وما بعدها٣٦٣": احملدث الفاصل " وانظر حبث هذه املسألة بتوسع يف 

، ١٤٦": االملاع " ، و ٧٠، ٦٨": تقييد العلم " ، و ١٠٠، ٧٩": جامع بيان العلم وفضله " و 
  .٢٢٧": فتح املغيث " ، و ٣٦٤ / ٢": توضيح االفكار " ، و ١٤٩

(*)  

)٣/٨١(  

  

واحلسن البصري، وأبو اجلوزاء أوس الربعي، وعيسى بن طلحة، وابن أخيه إبراهيم بن حممد بن طلحة، 
وبشر بن شغاف، وجنادة بن أيب أمية، وربيعة بن سيف، ورحيان بن يزيد العامري، وسامل بن أيب اجلعد، 

  وأبو السفر سعيد بن حيمد، وسلمان االغر، شفعة السمعي، وشفي بن ماتع،
 بن حوشب، وطلق بن حبيب، وعبد اهللا بن باباه، وعبد اهللا بن بريدة، وعبد اهللا بن رباح وشهر

االنصاري، وعبد اهللا بن صفوان بن أمية، وابن أيب مليكة، وعبد اهللا بن فريوز الديلمي، وأبو عبد الرمحن 
إفريقية، وعبد احلبلي، وعبد الرمحن بن جبري، وعبد الرمحن بن حجرية، وعبد الرمحن بن رافع قاضي 

الرمحن بن مشاسة، وعبد الرمحن بن عبد رب الكعبة، وعبدة بن أيب لبابة ومل يدركه، وعطاء بن يسار، 
وعطاء العامري، وعقبة بن أوس، وعقبة بن مسلم، وعمارة بن عمرو بن حزم، وعمر بن احلكم بن 

بن حريش الزبيدي، رافع، وأبو عياض عمرو بن االسود العنسي، وعمرو بن أوس الثقفي، وعمرو 
وعمرو بن دينار، وعمرو بن ميمون االودي، وعمران بن عبد املعافري، وعيسى بن هالل الصديف، 

والقاسم ابن ربيعة الغطفاين، والقاسم بن خميمرة، وقزعة بن حيىي، وكثري بن مرة، وحممد بن هدية 
دع، وأبو حيىي مصدع، وناعم الصديف، وأبو اخلري اليزين، ومسافع بن شيبة احلجيب، ومسروق بن االج

موىل أم سلمة، ونافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الطائفي، وأخوه يعقوب، وأبو العريان اهليثم 
النخعي، والوليد بن عبدة، ووهب بن جابر اخليواين، ووهب بن منبه وحيىي بن حكيم بن صفوان بن 

 موسى، وأبو حازم االعرج ومل يلقه، أمية، ويوسف بن ماهك، وأبو أيوب املراغي، وأبو بردة بن أيب
وأبو حرب ابن أيب االسود، وأبو راشد احلرباين، وأبو الزبري املكي، وأبو زرعة بن عمرو بن حريز، وأبو 

  سامل اجليشاين، وأبو فراس موىل والده عمرو، وأبو

)٣/٨٢(  

  



  .امة، وخلق سواهمقبيل املعافري، وأبو كبشة السلويل، وأبو كثري الزبيدي، وأبو املليح بن أس
  .كان رجال مسينا: قال قتادة

وفدت مع أيب إىل يزيد، فجاء رجل : وروى محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن العريان بن اهليثم، قال
حدثنا وكيع، : أمحد) ١(عبد اهللا بن عمرو : من هذا ؟ قيل: طوال، أمحر عظيم البطن، فجلس، فقلت

مسعت رسول اهللا : ن ورد، عن ابن أيب مليكة، قال طلحة بن عبيد اهللاحدثنا نافع بن عمر، وعبد اجلبار ب
  ).٢" (نعم أهل البيت عبد اهللا، وأبو عبد اهللا، وأم عبد اهللا : " صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).٤(عن عقبة بن عامر، مرفوعا حنوه ) ٣(وروى ابن هليعة، عن مشرح بن هاعان 
مجعت : ىي بن حكيم بن صفوان، عن عبد اهللا بن عمرو، قالحدثنا ابن أيب مليكة، عن حي: ابن جريج

  ".اقرأه يف شهر : " القرآن، فقرأته كله يف ليلة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يا رسول اهللا، دعين أستمتع من قويت وشبايب: قلت
  ".اقرأه يف سبع ليال : " دعين أستمتع، قال: قلت" اقرأه يف عشرين : " قال
  .عين يا رسول اهللا أستمتعد: قلت
  ).٥(فأىب : قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
" ، وفيه عنده بدل ٤٩٥ / ٧ و ٢٦٦، ٢٦٥ / ٤" ابن سعد " ، وأخرجه ٢١٩": ابن عساكر ) " ١(

  ".فقال أيب ": " فقلت 
  .٢٢٠": ابن عساكر " ، وهو يف )٢(ت ) ٥٦(تقدم خترجيه ص ) ٢(
  ". ماهان "حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
  .٢٢٠: أخرجه ابن عساكر) ٤(
 ٨٤ / ٩: رجاله ثقات غري حيىي بن حكيم بن صفوان، فلم يوثقه غري ابن حبان، وأخرج البخاري) ٥(

من طريق أيب سلمة، عن عبد اهللا بن عمرو بن رضي اهللا ) ١٨٤) (١١٥٩(يف فضائل القرآن، ومسلم 
إين أجد قوة، : قلت: قال" اقرأ القرآن يف كل شهر " : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنه قال

  =فاقرأه يف سبع : " إين أجد قوة، قال: قلت: قال" فاقرأه يف عشرين ليلة : " قال

)٣/٨٣(  

  



  .رواه النسائي
) ١(وصح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نازله إىل ثالث ليال، واه أن يقرأه يف أقل من ثالث 

  .نزل من القرآن، مث بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآنوهذا كان يف الذي 
فأقل مراتب النهي أن تكره تالوة القرآن كله يف أقل من ثالث، فما فقه وال تدبر من تلى يف أقل من 

  .ذلك
ولو تال ورتل يف أسبوع، والزم ذلك، لكان عمال فاضال، فالدين يسر، فواهللا إن ترتيل سبع القرآن يف 

ليل مع احملافظة على النوافل الراتبة، والضحى، وحتية املسجد، مع االذكار املأثورة الثابتة، جد قيام ال
والقول عند النوم واليقظة، ودبر املكتوبة والسحر، مع النظر يف العلم النافع واالشتغال به خملصا هللا، مع 

ء الفرائض يف مجاعة خبشوع االمر باملعروف، وإرشاد اجلاهل وتفهيمه، وزجر الفاسق، وحنو ذلك، مع أدا
وطمأنينة وانكسار وإميان، مع أداء الواجب، واجتناب الكبائر، وكثرة الدعاء واالستغفار، والصدقة 

وصلة الرحم، والتواضع، واالخالص يف مجيع ذلك، لشغل عظيم جسيم، وملقام أصحاب اليمني وأولياء 
  .اهللا املتقني، فإن سائر ذلك مطلوب

خبتمة يف كل يوم، فقد خالف احلنيفية السمحة، ومل ينهض بأكثر ما ذكرناه وال تدبر فمىت تشاغل العابد 
  .ما يتلوه

  ).٢(ليتين قبلت رخصة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هذا السيد العابد الصاحب كان يقول ملا شاخ
  وكذلك قال له عليه السالم يف الصوم، وما زال يناقصه 

______________  
  *) اهلامش* (
  ".وال تزد على ذلك = 
: يف القراءات) ٢٩٥٠(باب ختريب القرآن، والترمذي : يف الصالة) ١٣٩٤(أخرجه أبو داود ) ١(

  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن) ١٣٤٧(باب يف كم خيتم القرآن، وابن ماجه 
هذا حديث : ترمذيقال ال" مل يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .حسن صحيح، وهو كما قال

  =باب حق اجلسم يف :  يف الصوم١٩١، ١٨٩ / ٤: قطعة من حديث أخرجه البخاري) ٢(

)٣/٨٤(  

  

  ).١" (صم يوما وأفطر يوما، صوم أخي داود عليه السالم : " حىت قال له
  ).٢" (أفضل الصيام صيام داود : " وثبت أنه قال



  ).٣( الدهر وى عليه السالم عن صيام
لكين أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، : " وأمر عليه السالم بنوم قسط من الليل، وقال

  ).٤" (وآكل اللحم، فمن رغب عن سنيت فليس مين 
وكل من مل يزم نفسه يف تعبده وأوراده بالسنة النبوية، يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خري كثري 

 الرؤوف الرحيم باملؤمنني، احلريص على نفعهم، وما زال صلى اهللا عليه وسلم معلما من متابعة سنة نبيه
لالمة أفضل االعمال، وآمرا جر التبتل والرهبانية اليت مل يبعث ا، فنهى عن سرد الصوم، وى عن 

 اللحم الوصال، وعن قيام أكثر الليل إال يف العشر االخري، وى عن العزبة للمستطيع، وى عن ترك
  إىل غري ذلك من االوامر 
______________  

  ) *اهلامش* (
باب يف كم يقرأ القران، وإمنا قال ذلك بعد ما كرب وعجز عن :  يف فضال القرآن٨٣ / ٩الصوم، و = 

الن أكون قبلت الثالثة أيام اليت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " احملافظة على ما التزمه، ويف رواية 
  ". من أهلي ومايل أحب إيل

  .هو قطعة من احلديث السابق) ١(
) ١١٥٩(باب من نام عند السحر، ومسلم :  يف قيام الليل١٤، ١٣ / ٣: أخرجه البخاري) ٢(
  .باب النهي عن صوم الدهر، من حديث عبد اهللا بن عمرو: يف الصيام) ١٨٩(
: يف الصيام) ١٨٧) (١١٥٩(باب صوم داود، ومسلم :  يف الصوم١٩٥ / ٤: أخرجه البخاري) ٣(

  ".ال صام من صام االبد " باب النهي عن صيام الدهر بلفظ 
، من ٦٠ / ٦يف أول النكاح، والنسائي ) ١٤٠١(، ومسلم ٩٠، ٨٩ / ٩: أخرجه البخاري) ٤(

  .حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه
االعراض : والرغبة عن الشئالطريقة، ال اليت تقابل الفرض، : واملراد بالسنة": الفتح " قال احلافظ يف 

من ترك طريقيت، وأخذ بطريقة غريي، فليس مين، وملح بذلك إىل طريق الرهبانية، : عنه إىل غريه، واملراد
فإم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم اهللا تعاىل، وقد عام بأم ما وفوه مبا التزموه، وطريقة النيب 

 فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج صلى اهللا عليه وسلم احلنيفية السمحة،
  .لكسر الشهوة، وإعفاف النفس، وتكثري النسل

(*)  

)٣/٨٥(  

  



  .والنواهي
فالعابد بال معرفة لكثري من ذلك معذور مأجور، والعابد العامل باآلثار احملمدية، املتجاوز هلا مفضول 

  .ها وإن قلمغرور، وأحب االعمال إىل اهللا تعاىل أدوم
  .أهلمنا اهللا وإياكم حسن املتابعة، وجنبنا اهلوى واملخالفة

حدثنا قتيبة، حدثنا ابن هليعة، عن واهب بن عبد اهللا املعافري، عن عبد اهللا بن ": مسنده " قال أمحد يف 
 رأيت فيما يرى النائم كأن يف أحد أصبعي مسنا، ويف االخرى عسال، فأنا ألعقهما، فلما: عمرو، قال

فكان " تقرأ الكتابني، التوراة والفرقان : " أصبحت، ذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  ).١(يقرأمها 

ابن هليعة ضعيف احلديث، وهذا خرب منكر، وال يشرع الحد بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة وال أن 
  .لباطل، فلتجتنبحيفظها، لكوا مبدلة حمرفة منسوخة العمل، قد اختلط فيها احلق با

  ).٢(فأما النظر فيها لالعتبار وللرد على اليهود، فال بأس بذلك للرجل العامل قليال، واالعراض أوىل 
فأما ما روي من أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن لعبد اهللا أن يقوم بالقرآن ليلة وبالتوراة ليلة، فكذب 

  .موضوع قبح اهللا من افتراه
  ا هو ابن بل عبد اهللا هن: وقيل

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٨٦ / ١": حلية االولياء " ، و ٢٢٨": تاريخ دمشق " ، وهو يف ٢٢٢ / ٢: أخرجه أمحد) ١(
 من طريق جمالد، عن الشعيب، عن جابر ابن عبد ٣٨١ و ٣٣٨ / ٣: فقد روى أبو عبيد، وأمحد) ٢(

إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن : لاهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني أتاه عمر، فقا
كما وكت اليهود والنصارى، لقد جئتكم ا بيضاء ) أمتحريون(أمتهوكون : " نكتب بعضها ؟ فقال

  .وهو حديث حسن بشواهده" نقية، ولو كان موسى حيا، ما وسعه إال اتباعي 
  .٢٧٠ / ١": شرح السنة " انظر 
(*)  

)٣/٨٦(  

  

  .سالم
  .ه يف القيام ا أي يكرر على املاضي ال أن يقرأ ا يف جدهإذن: وقيل

حفظت : حدثنا ابن هليعة، عن يزيد بن عمرو، عن شفي، عن عبد اهللا بن عمرو، قال: كامل بن طلحة



  ).١(عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألف مثل 
  ).٢(ل اهللا نكتب ما يقول كنا عند رسو: حيىي بن أيوب، عن أيب قبيل، عن عبد اهللا بن عمرو، قال

  .بن عفري عنه) ٣(هذا حديث حسن غريب رواه سعيد 
وهو دال على أن الصحابة كتبوا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعض أقواله، وهذا علي رضي اهللا عنه، 

: " وقال عليه السالم) ٤(كتب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث يف صحيفة صغرية، قرا بسيفه 
  ".بوا اليب شاه اكت

  وكتبوا عنه كتاب 
______________  

  ) *اهلامش* (
  . من طريق أيب يعلى ذا االسناد٢٣٠: أخرجه ابن عساكر) ١(
  .رجاله ثقات) ٢(

  هو سعيد بن كثري بن عفري املصري، وحيىي بن أيوب هو: سعيد بن عفري
إىل " التقريب " يف املطبوع من هو حي بن هانئ املعافري املصري، وقد حترف : الغافقي، وأبو قبيل

  .فكتبه كذلك" تاريخ دمشق " البصري، فقلده حمقق 
  .٢٣٠:  ذا االسناد، واقتبسه ابن عساكر١٥١٤": تاريخ دمشق " وأخرجه أبو زرعة يف 

  ".سعد " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
: بكافر، ويف العلمباب العاقلة، وباب ال يقتل مسلم :  يف الديات٢١٧ / ١٢: أخرج البخاري) ٤(

سألت : مسعت أبا جحيفة، قال: باب فكاك االسري، من طريق الشعيب قال: باب كتابة العلم، ويف اجلهاد
والذي : ما ليس عند الناس ؟ فقال: هل عندكم شئ ما ليس يف القرآن ؟ وقال مرة: عليا رضي اهللا عنه

  .ما يعطى رجل يف كتابه، وما يف الصحيفةفلق احلبة، وبرأ النسمة ما عندنا إال ما يف القرآن إال فه
  ".العقل، وفكاك االسري، وأن ال يقتل مسلم بكافر : " وما يف الصحيفة ؟ قال: قلت

ما عندنا شئ نقرؤه إال : قال: من طريق يزيد التيمي عن علي) ١٣٧٠(، ومسلم ٧٣ / ٤: وللبخاري
عري إىل ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى املدينة حرم ما بني : " كتاب اهللا وهذه الصحيفة، فإذا فيها

حمدثا، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال، وذمة 
املسلمني واحدة يسعى ا أدناهم، ومن ادعى إىل غري أبيه، أو انتمى إىل غري مواليه، فعليه لعنة اهللا 

  ".وال عدال = ، ال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا واملالئكة والناس أمجعني

)٣/٨٧(  

  



  .الديات
  ).١(وفرائض الصدقة وغري ذلك 

أكتب ما أمسع منك ؟ ! يا رسول اهللا : قلت: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ابن إسحاق
  ).٢" (نعم، فإين ال أقول إال حقا : " يف الرضى والغضب ؟ قال: قلت" نعم : " قال

  حيىي بن سعيد القطان، وهو يف املسند عنه، عن عبيد اهللا بن 
______________  

  ) *اهلامش* (
ما خصنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشئ مل : عن أيب الطفيل عن علي) ٤٥) (١٩٧٨(وملسلم = 

  يعم به
 من ذبح لغري اهللا، لعن اهللا: " الناس كافة إال ما كان يف قراب سيفي هذا، وأخرج صحيفة مكتوب فيها

  ".ولعن اهللا من سرق منار االرض، ولعن اهللا من لعن والده، ولعن اهللا من آوى حمدثا 
فإذا فيها املؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم "  من طريق االشتر وغريه عن علي ٢٤ / ٨: وللنسائي

 / ١٢" الفتح " ال احلافظ يف وسنده حسن كما ق" أدناهم، ال يقتل مؤمن بكافر، وال ذو عهد يف عهده 
٢٣١.  

  ".فيها فرائض الصدقة " ، من طريق طارق بن شهاب ١١٠، ١٠٢، ١٠٠ / ١والمحد 
  ".فيها أسنان االبل وأشياء من اجلراحات ) " ١٣٧٠(وملسلم 

واجلمع بني هذه االحاديث أن الصحيفة كانت واحدة، وكان مجيع : ١٨٢ / ١" الفتح " قال احلافظ يف 
  .با فيها، فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظهذلك مكتو

باب كيف تعرف لقطة أهل :  يف العلم ويف اللقطة١٨٤، ١٨٣ / ١: وحديث أيب شاه أخرجه البخاري
باب حترمي مكة، : يف احلج) ١٣٥٥(باب من قتل له قتيل فهو خبري النظرين، ومسلم : مكة، ويف الديات

من ) ٣١٤(رقم " احملدث الفاصل " والرامهرمزي يف ) ٢٠١٧(، وأبو داود )٧٢٤١(وأمحد رقم 
هذه : اكتبوا اليب شاه ؟ قال: " ما قوله: قلت لالوزاعي: حديث أيب هريرة، وفيه قال الوليد بن مسلم

  .اخلطبة اليت مسعها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وأبو شاه رجل من أهل اليمن

  .٣٤٤، ٣٣٥ / ٢" نصب الراية " انظر ) ١(
واخلطيب يف ) ٣١٦(رقم " احملدث الفاصل " ، والرامهرمزي يف ٢١٥ و ٢٠٧ / ٢: أخرجه أمحد) ٢(
" تاريخ دمشق " ، وأبو زرعة يف ٨٩": جامع بيان العلم " ، وابن عبد الربيف ٧٧": تقييد العلم " 
  .، ورجاله ثقات٢٣٢ و ٢٣١: ، وابن عساكر)١٥١٦(

 / ١: ، واحلاكم١٢٥ / ١: ، والدارمي)٣٦٤٦(، وأبو داود ١٩٢ و ١٦١ / ٢: وأخرجه أمحد
 كلهم من طريق حيىي بن سعيد القطان، عن عبيد اهللا بن االخنس، عن الوليد بن عبد اهللا ١٠٦، ١٠٥



  .بن أيب مغيث، عن يوسف بن ماهك، عن عبد اهللا بن عمرو، وإسناده صحيح
  ":االملاع " وهو يف 
  .٩٠، ٨٩": العلم جامع بيان " ، و ٧٤": تقييد العلم " ، و ١٤٦

(*)  

)٣/٨٨(  

  

  .بن عمرو حنوه) ١(االخنس، عن الوليد بن عبد اهللا، عن يوسف بن ماهك، عن عبد اهللا 
  .وقد روي عن عقيل بن خالد وغريه عن عمرو بن شعيب حنوه

مل يكن أحد من : وثبت عن عمرو بن دينار، عن وهب بن منبه، عن أخيه مهام، مسع أبا هريرة يقول
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر حديثا مين إال ما كان من عبد اهللا بن عمرو، فإنه كان أصحاب رسو

  ).٢(يكتب وال أكتب 
  .وهو يف صحيفة معمر عن مهام

  ).٣(ويرويه ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن جماهد وآخر، عن أيب هريرة، مثله 
دخلت : ن حيىي بن طلحة، عن جماهد، قالحدثنا إسحاق ب: أبو النضر هاشم بن القاسم، وسعدويه، قاال

  .على عبد اهللا بن عمرو، فتناولت صحيفة حتت رأسه، فتمنع علي
إن هذه الصحيفة الصادقة اليت مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا : متنعين شيئا من كتبك ؟ فقال: فقلت

 مل أبال منا ضيعت عليه وسلم ليس بيين وبينه أحد، فإذا سلم يل كتاب اهللا وهذه الصحيفة والوهط،
  ).٤(الدنيا 
  .بستان عظيم بالطائف، غرم مرة على عروشه ألف ألف درهم: الوهط

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .عن يوسف إىل هنا سقط من املطبوع: من قوله) ١(
احملدث " باب كتابة العلم، والرامهرمزي يف :  يف العلم١٨٤ / ١" صحيحه " أخرجه البخاري يف ) ٢(

  .٨٢": تقييد العلم " ، واخلطيب يف )٣٢٨(برقم " اصل الف
  .٢٣٥: ، واقتبسه ابن عساكر)١٥١٥(رقم " تاريخ دمشق " أخرجه أبو زرعة يف ) ٣(

  .٨٣": تقييد العلم " و ) ٣٢٩(رقم " احملدث الفاصل " وانظر 
 و ٢٧٣ / ٢: ، وإسحاق بن حيىي بن طلحة ضعيف، وأخرجه ابن سعد٢٣٦: أخرجه ابن عساكر) ٤(



  . بأخصر مما هنا٢٦٢ / ٤
(*)  

)٣/٨٩(  

  

حدثنا الليث، وآخر، عن عياش بن عباس، عن أيب عبد الرمحن احلبلي، مسعت عبد اهللا بن عمرو : قتيبة
الن أكون عاشر عشرة مساكني يوم القيامة، أحب إيل من أن أكون عاشر عشرة أغنياء، فإن : يقول

  ).١(يتصدق ميينا ومشاال : ن قال هكذا وهكذا، يقولاالكثرين هم االقلون يوم القيامة، إال م
زوجين أيب امرأة من قريش، فلما : عن مغرية وحصني، عن جماهد، عن عبد اهللا بن عمرو، قال: هشيم

كيف وجدت : دخلت علي، جعلت ال أحناش هلا مما يب من القوة على العبادة، فجاء أيب إىل كنته، فقال
فأقبل علي، وعضين :  يفتش هلا كنفا، ومل يقرب هلا فراشا، قالخري رجل من رجل مل: بعلك ؟ قالت
أنكحتك امرأة ذات حسب، فعضلتها وفعلت، مث انطلق، فشكاين إىل النيب صلى اهللا : بلسانه، مث قال

  .نعم: ؟ قلت" أتصوم النهار وتقوم الليل : " عليه وسلم، فطلبين، فأتيته، فقال يل
  .أنام، وأمس النساءلكين أصوم وأفطر، وأصلي و: " قال

  ).٢" (فمن رغب عن سنيت فليس مين 
  .ورث عبد اهللا من أبيه قناطري مقنطرة من الذهب املصري، فكان من ملوك الصحابة: قلت
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".عياش " إىل " عباس " ، وقد تصحف فيه ٢٨٨ / ١" احللية " رجاله ثقات، وهو يف ) ١(

  .٢٤٢، ٢٤١ :واقتبسه ابن عساكر
 يف ٨٢ / ٩:  ذا االسناد، وأخرجه البخاري١٥٨ / ٢" املسند " رجاله ثقات، وأخرجه أمحد يف ) ٢(

فضائل القرآن بأحصر مما هنا من طريق موسى بن إمساعيل، عن أيب عوانة، عن مغرية، عن جماهد، عن 
: ، فيسأهلا عن بعلها، فتقولأنكحين أيب امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته: " عبد اهللا بن عمرو قال

فلما طال ذلك عليه، ذكر للنيب " نعم الرجل من رجل مل يطألنا فراشا، ومل يفتش لنا كنفا منذ أتيناه 
: الكنف": مل يفتش لنا كنفا : " زوج الولد، وقوهلا: والكنة...القين به: صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  . على ما جرت به عادة الرجال مع نسائهماجلانب، أرادت أنه مل يقرا، ومل يطلع منها
  .أم حممد بنت حممية بن جزء الزبيدي حليف قريش، ذكرها الزبري: واسم املرأة

(*)  



)٣/٩٠(  

  

كنت أصنع الكحل لعبد اهللا بن : حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال: االسود بن عامر
  ).١( عيناه عمرو، وكان يطفئ السراج بالليل، مث يبكي حىت رسعت

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بييت : عن عبد اهللا بن عمرو، قال: عن أيب سلمة: حممد بن عمرو
  .إين الفعل: ؟ قلت" أمل أخرب أنك تكلفت قيام الليل وصيام النهار ! يا عبد اهللا : " هذا، فقال

ثاهلا، فكأنك قد صمت الدهر إن من حسبك أن تصوم منكل شهر ثالثة أيام، فاحلسنة بعشر أم: " فقال
  .يا رسول اهللا، إين أجد قوة، وإين أحب أن تزيدين: قلت" كله 
  .إين أجد قوة: قلت" فخمسة أيام : " فقال
  ".سبعة أيام : " قال

  .فجعل يستزيده، ويزيده حىت بلغ النصف
" قا إن الهلك عليك حقا، وإن لعبدك عليك حقا، وإن لضيفك عليك ح: " وأن يصوم نصف الدهر

أال كنت قبلت رخصة النيب صلى اهللا عليه وسلم أحب إيل من أهلي : فكان بعد ما كرب وأسن يقول
  ).٢(ومايل 

  ).٣(وهذا احلديث له طرق مشهورة 
  .وقد أسلم عبد اهللا، وهاجر بعد سنة سبع، وشهد بعض املغازي

  .كان علي ميمنة جيش معاوية يوم صفني: قال أبو عبيد
  .ط يف تسمية عمال معاوية على الكوفةوذكره خليفة بن خيا

  مث : قال
______________  

  ) *اهلامش* (
، وابن ٢٩٠ / ١" حلية االولياء " أي تغريت وفسدت والتصقت ؟ أجفاا، وانظر : رسعت عيناه) ١(

  .٢٤٣: عساكر
  . من طريق عبد الوهاب بن عطاء ذا االسناد٢٠٠ / ٢" املسند " إسناده حسن، وهو يف ) ٢(
  .٣٣٤، ٣٢٩ / ٦ و ٣٠٢، ٢٩٧ / ١" جامع االصول " وغريمها، انظر " الصحيحني " يف ) ٣(

(*)  

)٣/٩١(  

  



  .عزله ووىل املغرية بن شعبة
حدثنا يزيد، أنبأنا العوام، حدثين أسود بن مسعود، عن حنظلة بن خويلد العنربي، ": مسند أمحد " ويف 
صمان يف رأس عمار رضي اهللا عنه، فقال كل واحد بينما أنا عند معاوية، إذ جاءه رجالن خيت: قال

  .أنا قتلته: منهما
ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال عبد اهللا بن عمرو

إن أيب : أال تغين عنا جمنونك، فما بالك معنا ؟ قال! يا عمرو : فقال معاوية" تقتله الفئة الباغية : " يقول
فأنا معكم، ولست أقاتل " أطلع أباك ما دام حيا : " اين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالشك

)١.(  
مايل ولصفني، مايل : قال عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه: وروى نافع بن عمر، عن ابن أيب مليكة، قال

 أما واهللا على ذلك ما - أو قال بعشر سنني -ولقتال املسلمني، لوددت أين مت قبلها بعشرين سنة 
  ضربت بسيف،

  .وال رميت بسهم
  ).٢(وذكر أنه كانت الراية بيده 

أن أباه عمرا : حدثنا عبدامللك بن قدامة، حدثين عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: يزيد بن هارون
  .اخرج فقاتل: قال له يوم صفني

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم إيل ما كيف تأمرين أخرج فأقاتل، وقد مسعت من عهد رسو! يا أبه : قال
أتعلم أن آخر ما كان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليك أن أخذ ! نشدتك باهللا : فقال! مسعت ؟ 

  .نعم: قال" أطع عمرو بن العاص ما دام حيا : " بيدك، فوضعها يف يدي، فقال
  ).٣(فأين آمرك أن تقاتل : قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .إسناده صحيح، يزيد) ١(

  .هو ابن حوشب الشيباين: هو ابن هارون، والعوام
  .٢٤٨: ، وابن عساكر١٦٤ / ٢" املسند " وهو يف 

  .رجاله ثقات) ٢(
"  من طريق هشام بن عبدامللك أيب الوليد الطيالسي ذا االسناد، وهو يف ٢٦٦ / ٤: أخرجه ابن سعد

  .٢٥٧": ابن عساكر 
عبدامللك بن قدامة، ضعفه أبو حامت والدار قطين والنسائي وابن حبان إسناده ضعيف لضعف ) ٣(



  .وغريهم
(*)  

)٣/٩٢(  

  

  .عبدامللك ضعف
انطلقت يف رهط من : قال) ١(حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن ابن بريدة، عن سليمان بن الربيع : عفان

  .نساك أهل البصرة إىل مكة
لى اهللا عليه وسلم، فدللنا على عبد اهللا بن عمرو، فأتينا لو نظرنا رجال من أصحاب رسول اهللا ص: فقلنا

  .مرتله، فإذا قريب من ثالث مئة راحلة
  .نعم: على كل هؤالء حج عبد اهللا بن عمرو ؟ قالوا: فقلنا

  .هو ومواليه وأحباؤه
س فانطلقنا إىل البيت، فإذا حنن برجل أبيض الرأس واللحية، بني بردين قطريني، عليه عمامة ولي: قال

  ).٢(عليه قميص 
أنه حج زمن معاوية يف ): ٣(عن سلمان بن ربيعة الغنوي : رواه حسني املعلم، عن ابن بريدة، فقال

  .عصابة من القراء، فحدثنا أن عبد اهللا يف أسفل مكة
، وكنا )٤(فعمدنا إليه، فإذا حنن بثقل عظيم يرحتلون ثالث مئة راحلة، منها مئة راحلة ومئتا زاملة 

  . أشد الناس تواضعاحندث أنه
  .الخوانه حيملهم عليها وملن يرتل عليه: ما هذا ؟ قالوا: فقلنا

  .إنه رجل غين: فعجبنا، فقالوا
، بني بردين وعمامة، قد علق )٥(ودلونا عليه أنه يف املسجد احلرام، فأتيناه، فإذا هو رجل قصري أرمص 

  .يف مشاله) ٦(نعليه 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، وقد حرف يف املطبوع ١١٧ / ٤": اجلرح والتعديل " ، ١٢ / ٤" تاريخ البخاري " مترجم يف ) ١(

  ".سلمان بن ربيعة " إىل 
  . ذا االسناد، وله تتمة انظرها فيه٢٦٧ / ٤: هو عند ابن سعد) ٢(
  .سليمان بن ربيعة: ٣٩ / ٣": تاريخ االسالم " يف املطبوع من ) ٣(



بعري النجيب القوي على االسفارواالمحال، الذكر واالنثى فيه سواء، وهي اليت ال: الراحلة من االبل) ٤(
: رجل داهية وباقعة وعالمة، الزاملة: خيتارها الرجل ملركبه، واهلاء فيه للمبالغة يف الصفة كما يقال

  .بعرييستظهر به الرجل، حيمل عليه متاعه وطعامه
  .قذى جيتمع يف املوق: الرمص) ٥(
  .وما أثبتناه من ابن عساكر" نعل  " :يف االصل) ٦(

(*)  

)٣/٩٣(  

  

عن ابن خثيم، عن عبيد بن سعيد، أنه دخل مع عبد اهللا بن عمرو املسجد احلرام، : مسلم الزجني
  .والكعبة حمترقة حني أدبر جيش حصني بن منري، والكعبة تتناثر حجارا

  .فوقف وبكى حىت إين النظر إىل دموعه تسيل على وجنتيه
: بيت ربكم، لقلتم) ١(واهللا لو أن أبا هريرة أخربكم أنكم قاتلوا ابن نبيكم، وحمرقو !  أيها الناس :فقال

  .ما أحد أكذب من أيب هريرة
  فقد

  .فعلتم، فانتظروا نقمة اهللا فليلبسنكم شيعا، ويذيق بعضكم بأس بعض
  .عن يعلى بن عطاء، عن أمه، أا كانت تصنع الكحل لعبد اهللا بن عمرو: شعبة

  .وكان يكثر من البكاء يغلق عليه بابه، ويبكي حىت رمصت عيناه
  .سنة ثالث وستني) ٢(مات عبد اهللا ليايل احلرة : قال أمحد بن حنبل
تويف عبد اهللا بن عمرو مبصر، ودفن بداره الصغرية سنة مخس وستني، وكذا قال يف : وقال حيىي بن بكري

  ).٣(والفالس وغريهم خليفة، وأبو عبيد، والواقدي، : تاريخ موته
  .مبكة: مات بالطائف، ويقال: وقال خليفة

  .مات بالشام: فأما ولده فيقولون: وقال ابن الربقي أبو بكر
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .قاتلي وحمرقي: يف االصل) ١(
  . للمؤلف٣٦٠، ٣٤٥ / ٢": تاريخ االسالم " انظر تفاصيل حوادثها يف ) ٢(
 قصة قتل االكدر بن محام الذي قتله ٦٤٥": الوالة " د روى الكندي يف كتاب وهو الصحيح، فق) ٣(



حدثين خلف : حدثنا حيىي بن أيب معاوية التجييب، قال: ، قال٦٥مروان بن احلكم حني قدم مصر سنة 
كنت : حدثين أيب ربيعة بن الوليد، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، قال: بن ربيعة احلضرمي، قال

وكان قتل االكدر للنصف من مجادى اآلخرة سنة مخس وستني، .. بباب مروان حني أيت باالكدرواقفا
ويومئذ تويف عبد اهللا بن عمرو بن العاص، فلم يستطع أن خيرج جبنازته إىل املقربة لتشغيب اجلند على 

  .مروان، فدفن يف داره
 / ٨" البداية " ، و ٣٦٦، ٣٦٥ / ٢" تاريخ االسالم " ، و ٤٢ / ١" تذكرة احلفاظ " وانظر للمؤلف 

٢٦٤، ٢٦٣.  
(*)  

)٣/٩٤(  

  

  .ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي) ع * ( جبري بن مطعم- ١٨
  شيخ قريش يف زمانه، أبو

  .أبو عدي القرشي النوفلي، ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم: حممد، ويقال
  .فداء االسارى من قومهمن الطلقاء الذين حسن إسالمهم، وقد قدم املدينة يف 

  .وكان موصوفا باحللم، ونبل الرأي كأبيه
  ).١(وكان أبوه هو الذي قام يف نقض صحيفة القطيعة 

  .وكان حينو على أهل الشعب، ويصلهم يف السر
لو كان املطعم بن عدي حيا، وكلمين يف هؤالء : " ولذلك يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر

وهو الذي أجار النيب صلى اهللا عليه وسلم حني رجع من الطائف حىت طاف ) ٢ " (النتىن، لتركتهم له
  .بعمرة

  .مث كان جبري شريفا مطاعا، وله رواية أحاديث
ولداه الفقيهان حممد ونافع، وسليمان بن صرد، وسعيد ابن املسيب وآخرون، وأبو سلمة ) عنه(روى 

  بن عبدالرمحن، وعبد الرمحن بن أزهر، 
______________  

  ) *اهلامش* (
: ، املعارف٢٢٣ / ٢، التاريخ الكبري ٦٩، ٦٧: ، احملرب٤٣ت : ، طبقات خليفة٢٠١: نسب قريش* 

، ١١٦: ، مجهرة أنساب العرب٣٥ت : ، مشاهري علماء االمصار٥١٢ / ٢، اجلرح والتعديل ٤٨٥
ذيب االمساء ، ٣٢٣ / ١، أسد الغابة ٧٦ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٢٣٠ / ١االستيعاب 



، تذهيب ٥٩ / ١، العرب ٢٧٤ / ٢، تاريخ االسالم ١٨٨: ، ذيب الكمال١٤٦ / ١ / ١واللغات 
 / ٣، العقد الثمني ٤٦ / ٨، البداية والنهاية ١٣٠ و ١٢٧ / ١ آ، مرآة اجلنان ١٠٢ / ١التهذيب 

ات ، شذر٥٢: ، خالصة تذهيب الكمال٦٣ / ٢، ذيب التهذيب ٢٢٥ / ١: ، االصابة٤٠٨
  .٦٤ / ١الذهب 

  .٣٨١، ٣٧٤ / ١" سرية ابن هشام " انظر ) ١(
باب ما من النيب صلى اهللا عليه وسلم على االسارى من :  يف اخلمس١٧٣ / ٦أخرجه البخاري ) ٢(

غري أن خيمس، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حممد بن جبري، عن أبيه، أن النيب 
لو كان املطعم بن عدي حيا، مث كلميي يف هؤالء النتىن "  أسارى بدر صلى اهللا عليه وسلم قال يف

  ).٥٥٨(رقم " مسند احلميدي " وهو يف " لتركتهم له 
(*)  

)٣/٩٥(  

  

  .وعبد اهللا بن باباه، وحيىي بن عبدالرمحن بن حاطب، وإبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف
  .ووفد على معاوية يف أيامه

يد، عن ابن شهاب، أن حممد بن جبري أخربه عن أبيه، أنه جاء يف فداء حدهنا أسامة بن ز: ابن وهب
  .أسارى بدر

  .والطور(فوافقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب : قال
   ".١" ، فأخذين من قراءته كالكرب )٢ و ١: الطور) (وكتاب مسطور

كنت : بن رباح، عن جبري بن مطعم قالعن يزيد بن أيب حبيب، عن عامر بن حيىي، عن علي : ابن هليعة
أكره أذى قريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما ظننا أم سيقتلونه حلقت بدير من الديارات، 

؟ ختاف أن يقتلوه : فذهب أهل الدير إىل رأسهم، فأخربوه، فاجتمعت به، فقصصت عليه أمري، فقال
  .نعم: قلت
  .نعم: قلت؟ وتعرف شبهه لو رأيته مصورا : قال
  واهللا ال يقتلوه، ولنقتلن من يريد قتله، وإنه : فأراه صورة مغطاة كأا هو، وقال: قال

______________  
  ) *اهلامش* (
صدوق يهم، وأخرجه الطرباين ": التقريب " إسناده حسن، أمامة بن زيد هو الليثي، قال احلافظ يف ) ١(

، يف ٢٠٦ / ٢ب ذا االسناد، وأخرجه البخاري من طريق أمحد بن صاحل عن ابن وه) ١٤٩٨(برقم 



 / ٢، والنسائي )٨٣٢(، وابن ماجه )٨١١(، وأبو داود ٩٩ / ١، ومالك )٤٦٣(الصالة، ومسلم 
، كلهم من طريق الزهري، عن حممد بن جبري بن )٢٦٩٢(، وعبد الرزاق )١٤٩١(، والطرباين ١٦٩

  .ليه وسلم قرأ بالطور يف املغربمسعت رسول اهللا صلى اهللا ع: مطعم، عن أبيه أنه قال
، )٥٥٦(وكان جاء يف أسارى بدر، وأخرجه احلميدي : وزاد فيه:  يف اجلهاد١١٦ / ٦ورواه البخاري 
  حدثوين عن الزهري،:  يف التفسري عن سفيان، قال٤٦٣ / ٨وعنه البخاري 

 يف املغرب بالطور، مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ: عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه قال
  .أم خلقوا من غري شئ أم هم اخلالقون(فلما بلغ هذه اآلية 

  .أم خلقوا السماوات واالرض بل ال يوقنون
  ).أم عندهم خزائن ربك أم هم املسيطرون

  .كاد قليب يطري
ى مسعت النيب صل: فأما أنا فإمنا مسعت الزهري حيدث عن حممد بن جبري بن مطعم، عنه أبيه: قال سفيان

  .اهللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب بالطور، مل أمسعه زاد الذي قالو يل
  ).١٥٩٦(و ) ١٥٨٥(و ) ١٥٠٢(وانظر الطرباين برقم 

(*)  

)٣/٩٦(  

  

  .لنيب
فمكثت عندهم حينا، وعدت إىل مكة، وقد ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، فتنكر يل 

  . اليت عندك استودعها أبوكهلم أموال الصبية: أهل مكة، وقالوا
إن : ما كنت الفعل حىت تفرقوا بني رأسي وجسدي، ولكن دعوين أذهب، فأدفعها إليهم، فقالوا: فقلت

عليك عهد اهللا وميثاقه أن ال تأكل من طعامه، فقدمت املدينة، وقد بلغ رسول اهللا اخلرب، فدخلت عليه، 
ال آكل خبزك، فإن رأيت أن آكل أكلت، : قلت" ما إين الراك جائعا هلموا طعا: " فقال يل فيما يقول

  .وحدثته
   ".١" " فأوف بعهدك : " قال

أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املؤلفة : اهللا بن أيب بكر وغريه، قالوا) ٢(حدثنا عبد : ابن إسحاق
  .قلوم

  .فأعطى جبري بن مطعم مئة من االبل
  .ء قريش وسادم، وكان يؤخذ عنه النسبكان جبري من حلما: قال مصعب بن عبد اهللا



ملا قدم على عمر بسيف النعمان بن املنذر، دعا : حدثنا يعقوب بن عتبة، عن شيخ، قال: ابن إسحاق
  .إياه) ٣(جبري بن مطعم بن عدي، فسلحه 

إمنا أخذت النسب من أيب بكر الصديق، وكان أبو بكر : وكان جبري أنسب العرب للعرب، وكان يقول
  .لعربأنسب ا

  .عد خليفة جبريا يف عمال عمر على الكوفة
  وأنه واله قبل املغرية بن

  .شعبة
  أم أم جبري، هي جدته أم حبيب بنت العاص بن أمية : قال ابن سعد

______________  
  ) *اهلامش* (
من طريق املقدام بن ) ١٦٠٩(برقم " معجم الطرباين " إسناده ضعيف اضعف ابن هليعة، وهو يف ) ١(

  .٢٣٤ و ٢٣٣ / ٨" امع " ، عن أيب االسود النضر بن عبد اجلبار ذا االسناد، وانظر داود
  ".عبيد " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".فسلمه : " يف املطبوع) ٣(

(*)  

)٣/٩٧(  

  

  .عبد مشس) ١(ابن 
فلو : لومات أبوه املطعم مبكة قبل بدر، وله نيف وتسعون سنة، فرثاه حسان بن ثابت فيما قيل، فقا

* أجرت رسول اهللا منهم فأصبحوا ) ٢(من الناس أجنى جمده اليوم مطعما * كان جمد خيلد اليوم واحدا 
حدثنا املؤملي، عن زكريا بن عيسى، عن الزهري، أن عمرو بن : عبيدك ما لىب ملب وأحرما الزبري

مر ال يصلح أن ننفرد به فأن هذا اال؟ هل أنت مطيعي : العاص قال اليب موسى ملا رأى كسرة خمالفته له
  .حىت حنضره رهطا من قريش نستشريهم، فإم أعلم بقومهم

  .نعم ما رأيت: قال
فبعثا إىل مخسة، ابن عمرو، وأيب جهم بن حذيفة، وابن الزبري، وجبري بن مطعم، وعبد الرمحن بن احلارث 

  .بن هشام، فقدموا عليهم
عم تزوج امرأة، فسمى هلا صداقها، مث طلقها قبل أن جبري بن مط: عن أيب سلمة: قال حممد بن عمرو

  ).٢٣٧: البقرة) (إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح: (الدخول، فتال هذه اآلية



  .أنا أحق بالعفو منها: فقال
  ).٣(فسلم إليها الصداق كامال 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .سقط من املطبوع" أمية بن " لفظ ) ١(
من الناس أبقى جمده * ولو أن جمدا أخلد الدهر واحدا : ٣٢٦: ص" الديوان " اية البيت يف رو) ٢(

أعني أال ابكي سيد الناس : الدهر مطعما والبيتان من قصيدة قاهلا يف رثاء املطعم بن عدي، ومطلعها
يق أيب  من طر٢٥١ / ٧" سننه " أخرجه البيهقي يف ) ٣(بدمع فإن أنزفته فاسكيب الدما * واسفحي 

العباس حممد بن يعقوب، عن حيىي ابن أيب طالب، عن عبد الوهاب بن عطاء ذا االسناد، وأخرجه 
من طريق عبدالرمحن بن مهدي، عن عبد اهللا بن جعفر، عن واصل بن أيب ) ٥٣٢١(الطربي برقم 

ل بالصداق، سعيد، عن حممد بن جبري بن مطعم أن أباه تزوج امرأة، مث طلقها قبل أن يدخل ا، فأرس
  (*)أنا أحق بالعفو : وقال

)٣/٩٨(  

  

  .تويف جبري بن مطعم سنة تسع ومخسني: قال اهليثم بن عدي، وخليفة، وغريمها
  .سنة مثان ومخسني: وقال املدائين

  
ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أبو يزيد، وأبو ) س، ق * ( عقيل بن أيب طالب اهلامشي- ١٩

  .عيسى
  .ان أسن من أخيه علي بعشرين سنة، ومن أخيه جعفر الطيار بعشر سننيقد ذكرته وك

  .هاجر يف مدة اهلدنة، وشهد غزوة مؤتة
  .أحاديث) ١(وله مجاعة 

روى عنه ابنه حممد، وحفيده عبد اهللا بن حممد بن عقيل، وموسى ابن طلحة، وعطاء، واحلسن، وأبو 
  .صاحل السمان

  .وعمر بعد أخيه االمام علي
  .لى معاوية، وكان بساما، مزاحا، عالمة بالنسب وأيام العربمث وفد ع

  .شهد بدرا مع قومه مكرها، فأسر يومئذ، وكان ال مال له، ففداه عمه العباس



  وقد مرض مدة، فلم نسمع له بذكر يف املغازي بعد مؤتة، وأطعمه
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم خبيرب كل عام مئة وأربعني وسقا

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٥٠ / ٧، التاريخ الكبري ١٤٨١ و ٨٢٠ و ١٧ت : ، طبقات خليفة٤٢ / ٤طبقات ابن سعد * 

 / ٣، املستدرك ٢٢٧ / ٣، مروج الذهب ٢١٨ / ٦، اجلرح والتعديل ١٤٥ / ١التاريخ الصغري 
 آ، أساد ٣٦٣ / ١١، تاريخ ابن عساكر ١٠٧٨: ، االستيعاب٦٩: ، مجهرة أنساب العرب٥٧٥
 / ٢، تاريخ االسالم ٩٤٩: ، ذيب الكمال٣٣٧ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٤٢٢ / ٣ة الغاب

، العقد الثمني ٢٧٣ / ٩، جممع الزوائد ٤٧ / ٨ ب، البداية والنهاية ٤٧ / ٣، تذهيب التهذيب ٢٣٣
  .٢٢٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٤ / ٧، ذيب التهذيب ٤٩٤ / ٢، االصابة ١١٣ / ٦
  .، ومل يشر إىل صنيعه"مجلة " يف املطبوع إىل غريها ) ١(

(*)  

)٣/٩٩(  

  

أين أحبك لقرابتك مين وحلب : " وروي من وجوه مرسلة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له
  ).١" (أيب طالب لك 

: اصرب حىت خيرج عطائي، فأحل عليه فقال: سأل عقيل عليا، وشكى حاجته، قال: قال محيد بن هالل
  . فخذ ما يف حوانيت الناسانطلق
آلتني : وأنت تريد أن تتخذين سارقا وأعطيك أموال الناس ؟ فقال: تريد أن تتخذين سارقا ؟ قال: قال

  .معاوية
  .أنت وذاك: قال

ما أوليتك، فصعد ) ما أوالك علي و(اصعد على املنرب فاذكر : فسار إىل معاوية فأعطاه مئة ألف وقال
 أردت عليا على دينه، فاختار دينه علي، وأردت معاوية على دينه، فاختارين إين! يا أيها الناس : وقال

  .على دينه
  ).٢(هذا الذي تزعم قريش أنه أمحق : فقال معاوية

  ).٣(هذا معاوية وعمته محالة احلطب : هذا عقيل وعمه أبو هلب، فقال: إن معاوية قال هلم: وقيل
  



  .تميمي املكي، حليف قريشابن أيب عبيدة ال) ع * ( يعلى بن أمية- ٢٠
  .وهو يعلى بن منية بنت غزوان، أخت عتبة بن غزوان

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 من طريق الفضل بن دكني، عن عيسى بن عبدالرمحن السلمي، عن أيب ٤٤ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(

  .ؤلفورجاله ثقات لكنه مرسل كما قال امل...إسحاق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .آ / ٣٦٨ / ١١أخرجه ابن عساكر ) ٢(
  .ب / ٣٦٨ / ١١ابن عساكر ) ٣(
، املعرفة والتاريخ ٤١٤ / ٨، التاريخ الكبري ٢٩١ت : ، طبقات خليفة٤٥٦ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ٤٢٣ / ٣ املستدرك ٢٢٩: ، مجهرة أنساب العرب٣٠١ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٠٨ / ١

 آ، أسد ٢١باريس : ، تاريخ ابن عساكر٥٨٦ / ٢جال الصحيحني ، اجلمع بني ر١٥٨٤: االستيعاب
 ٢، تاريخ االسالم ١٥٥٤: ، ذيب الكمال١٦٥ / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ١٢٨ / ٥الغابة 

  = (*)، االصابة ٤٧٨ / ٧ آ، العقد الثمني ١٨٧ / ٤، تذهيب التهذيب ٣٢٦/ 

)٣/١٠٠(  

  

  .ائف وتبوكأسلم يوم الفتح وحسن إسالمه، وشهد الط
  .وله عدة أحاديث

بنوه، صفوان وعثمان وحممد، وأخوه عبدالرمحن، وابن أخيه صفوان بن عبد اهللا، وعبد اهللا : حدث عنه
  .بن بابيه، وجماهد، وعطاء وعكرمة وآخرون

  ).١" (الصحيحني " له حنو من عشريين حديثا، وحديثه يف 
  .كان يعلى بن منية يفيت مبكة: قال ابن سعد

  .ويل جنران لعمر: وقيل
  .وكان من أجواد الصحابة ومتموليهم

كان أول من أرخ الكتب يعلى بن : عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، قال: روح بن عبادة
  ).٢(أمية وهو باليمن 

  .ويل اليمن لعثمان: قلت
  .وكان ممن خرج مع عائشة، وطلحة، والزبري نوبة اجلمل يف الطلب بدم عثمان الشهيد



  .نفق أمواال جزيلة يف العسكر كما ينفق امللوكفأ
  .فلما هزموا، هرب يعلى إىل مكة، مث أقبل على شأنه

  .بقي إىل قريب الستني، فما أدري أتويف قبل معاوية أو بعده
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 ،٩٦:  أمايل اليزيدي٣٧٦ ٧: ، خالصة تذهيب الكمال٣٩٩ / ١١، ذيب التهذيب ٦٦٨ / ٣= 

  .٤٠: ، ذيل املذيل١٢٩، ٣٤: ، الوسائل إىل مسامرة االوائل٢٨١: أمساء الصحابة الرواة
  ).١٦٧٤(و ) ١١٨٠(و ) ٨٧١(، ومسلم ٤٣٧ / ٨ و ٣٦٥ / ٤ و ٣١١ / ٣انظر البخاري ) ١(
فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة يف : ، ومتامه٤٢٤ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٢(

  .ربيع االول، وإن الناس أرخوا الول السنة، وإمنا أرخ الناس ملقدم النيب صلى اهللا عليه وسلمشهر 
(*)  

)٣/١٠١(  

  

بن ثعلبة بن طريف بن ) ١(ابن عبادة بن دليم بن حارثة بن أيب حزمية ) ع * ( قيس بن سعد- ٢١
اخلزرج وابن سيدهم أيب اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج، االمري ااهد، أبو عبد اهللا، سيد 

  .ثابت، االنصاري اخلزرجي الساعدي، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن صحابه
  .له عدة أحاديث

عبد اهللا بن مالك اجليشاين، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وأبو عمار اهلمداين، وعروة، والشعيب، : روى عنه
  . والوليد بن عبدة وآخرونوميمون بن أيب شبيب، وعريب ابن محيد اهلمداين،

  .ووفد على معاوية، فاحترمه، وأعطاه ماال
  .وقد حدث بالكوفة والشام ومصر

  كنيته أبو عبد امللك مل يزل مع علي، فلما قتل: وقال الواقدي
  .علي، رجع قيس إىل وطنه

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ١٥٥: ، احملرب٢٧٢٢ و ٢٥٥٦ و ٩٧٣ و ٦٠٣ت : ، طبقات خليفة٥٢ / ٦طبقات ابن سعد * 



 ٤، تاريخ الطربي ٢٩٩ / ١، املعرفة والتاريخ ١٤١ / ٧، التاريخ الكبري ٣٠٥، ٢٩٢، ٢٣٣، ١٨٤
، ٢٠: ، الوالة والقضاة٢٠٥ / ٣، مروج الذهب ٩٩ / ٧، اجلرح والتعديل ١٦٣ / ٥، ٥٤٦/ 

بني رجال ، اجلمع ١٧٧ / ١، تاريخ بغداد ١٢٨٩: ، االستيعاب٣٦٥: مجهرة أنساب العرب
 / ٤، أسد الغابة ١٠١ / ٩ ب، جامع االصول ٢٢٤ / ١٤، تاريخ ابن عساكر ٤١٧ / ٢الصحيحني 

، تاريخ ١١٣٥: ، ذيب الكمال٦١ / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ٨٦٢ / ٣، الكامل ٢١٥
، ٢٤٩ / ٣، االصابة ٩٩ / ٨ ب، البداية والنهاية ١٦٣ / ٣، تذهيب التهذيب ٣١١ / ٢االسالم 

  .٢٧٠: ، خالصة تذهيب الكمال٩٥ / ١، النجوم الزاهرة ٣٩٥ / ٨ذيب التهذيب 
  ".خزمية " تصحف يف املطبوع إىل ) ١(

(*)  

)٣/١٠٢(  

  

  .كان صاحب لواء النيب يف بعض مغازيه: قال أمحد بن الربقي
  .وكان مبصر واليا عليها لعلي

  .لي سنة ست، وعزله عنها سنة سبعشهد فتح مصر، واختط ا دارا، ووليها لع: وقال ابن يونس
كان قيس بن سعد رجال ضخما، جسيما، صغري الرأس، ليست له حلية، إذا : وقال عمرو بن دينار

من يشتري حلم اجلزور، يعرض بقيس أنه ال : ركب محارا، خطت رجاله االرض، فقدم مكة، فقال قائل
  ).١(يأكل حلم اجلزور 

صحبت النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني :  قيس بن سعدقال: أبو إسحاق، عن يرمي أيب العالء
)٢.(  

كان قيس بن سعد من النيب صلى اهللا عليه وسلم مبرتلة صاحب الشرطة من : عن أنس، قال: مثامة
االمري، فكلم أبوه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قيس، فصرفه عن املوضع الذي وضعه خمافة أن يتقدم 

  ).٣(على شئ، فصرفه 
  .، عن االنصاري عن أبيه عن مثامة)٤( أيب حامت لفظ
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٢٦ / ١٤أخرجه ابن عساكر ) ١(
  ".وقول قيس هذا غريب : قال ابن صاعد: " ب وزاد / ٢٢٦ / ١٤ابن عساكر ) ٢(



 باب احلاكم حيكم بالقتل على من وجه عليه:  يف االحكام١١٩، ١١٨ / ١٣أخرجه البخاري ) ٣(
دون االمام الذي فوقه، من طريق حممد بن خالد الذهلي، عن حممد بن عبد اهللا االنصاري، عن أبيه، عن 

، وأخرجه بتمامه )٣٨٥٠" (سنن الترمذي " وهو يف ...فكلم أبوه: مثامة، عن أنس، دون قوله
امة، عن االمساعيلي من طريق اهليثم بن خلف، عن حممد بن املثىن، عن االنصاري، عن أبيه، عن مث

  .آ / ٢٢٧ / ١٤وهو عند ابن عساكر ...أنس
  .هم أعوان االمري: شرطي، وقد تفتح الراء فيهما: بضم الشني وسكون الراء، والنسبة إليها: والشرطة

 من طريق حممد بن ١١٩ / ١٣" الفتح " فيما قاله احلافظ يف " املعرفة " أخرجه ابن مندة يف ) ٤(
  ...(*)زي، عن االنصاريعيسى، قال حدثنا أبو حامت الرا

)٣/١٠٣(  

  

 وكان صاحب لواء النيب صلى اهللا عليه وسلم -أن قيس بن سعد : أخربين ثعلبة بن أيب مالك: الزهري
  ).١( أراد احلج، فرجل أحد شقي رأسه، فقام غالم له، فقلد هديه، فأهل ما رجل شقه اآلخر -

  ).٢(مل قيس بن سعد على الصدقة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استع: وذكر عاصم بن عمر
العنرب، عن جابر، أن أمريهم كان قيس بن سعد، : وجاء يف بعض طريق حديث احلوت الذي يقال له

  ).٣(وإمنا احملفوظ أبو عبيدة 
 - يعين يف تلك الغزوة -وروى عمر بن دينار، مسع أبا صاحل السمان يذكر أن قيس بن سعد حنر هلم 

  ).٤(عدة جزائر 
  ).٥(ابن عساكر طرقه وقد جود 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .آ بنحوه / ٢٢٧ / ١٤ابن عساكر ) ١(
  .آ / ٢٢٧ / ١٤ابن عساكر ) ٢(
 بعد أن نسب الرواية اليت فيها أن قيس بن سعد هو االمري إىل ٦٢ / ٨" الفتح " قال احلافظ يف ) ٣(

أنه أبو عبيدة، وكأن أحد رواته ظن من "  الصحيحني" واحملفوظ ما اتفقت عليه روايات : ابن أيب عاصم
صنيع قيس بن سعد يف تلك الغزوة ما صنع من حنر االبل اليت اشتراها أنه كان أمري السرية، وليس 

  .كذلك
وخرب هذه السرية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن اجلراح يف ثالث مئة رجل من 



بن اخلطاب، إىل حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر، وأصام املهاجرين واالنصار، وفيهم عمر 
، فسميت تلك السرية سرية اخلبط، وألقى إليهم )ورق السلم(يف الطريق جوع شديد، فأكلوا اخلبط 

  .العنرب، فأكلوا منه نصف شهر: البحر حوتا يقال له
يف ) ١٩٣٥(وة سيف البحر، ومسلم باب غز:  يف املغازي٦٤، ٦٣ / ٨انظر خربها بطوله يف البخاري 

  .٣٠٩ / ٣، وأمحد ٢٠٨، ٢٠٧ / ٧، والنسائي )٣٨٤٠(الصيد، وأبو داود 
و ) ٤٣٦٢(و ) ٤٣٦١(و ) ٤٣٦٠(و ) ٢٩٨٣(و ) ٢٤٨٣(رقم ) الطبعة السلفية(وانظر البخاري 

  ).٥٤٩٤(و ) ٥٤٩٣(
  . ب /٢٢٧ / ١٤، وابن عساكر ٦٤ / ٨، البخاري )١٢٤٤(انظر احلميدي رقم ) ٤(
  .آ / ٢٢٨ب،  / ٢٢٧ / ١٤" تارخيه " انظر ) ٥(

(*)  

)٣/١٠٤(  

  

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا : حدثنا داود بن قيس، ومالك، وطائفة، قالوا: وقال الواقدي
عبيدة يف سرية فيها املهاجرون واالنصار، وهم ثالث مئة، إىل ساحل البحر إىل حي من جهينة، فأصام 

  .جوع شديد
  .فأمر أبو عبيدة بالزاد، فجمع، حىت كانوا يقتسمون التمرة

  من: فقال قيس بن سعد
  ).وأوفيه التمر باملدينة(يشتري مين مترا جبزر، يوفيين اجلزرها هنا 

  .يف مال غريه) ١(يا عجبا هلذا الغالم، يدين : فجعل عمر يقول
  .بن سعد بن عبادة بن دليمأنا قيس : قال! ما أعرفك : فوجد رجال من جهينة، فساومه، فقال

فابتاع منه مخس جزائر، كل ) أما إن بيين وبني سعد خلة سيد أهل يثرب(ما أعرفين بنسبك : فقال
  .من متر، وأشهد له نفرا) ٢(جزور بوسق 

  .ال أشهد، هذا يدين وال مال له، إمنا املال البيه: فقال عمر
من متر، وأرى وجها حسنا، فنحرها هلم يف ثالثة واهللا ما كان سعد ليخين بابنه يف شقة : فقال اجلهين

  .مواطن
  ).٣(تريد أن خترب ذمتك وال مال لك : فلما كان يف اليوم الرابع، اه أمريه، وقال

بلغ سعدا ما أصاب القوم : فحدثين حممد بن حيىي بن سهل، عن أبيه، عن رافع بن خديج قال): ٤(قال 
  إن يك قيس كما : من ااعة، فقال



______________  
  ) *اهلامش* (
إذا أخد الدين : دان واستدان وادان: ومها مبعىن، يقال" ادان : " وابن عساكر" املغازي " ويف ) ١(

  .واقترض
  ".بوسقني : " يف ابن عساكر) ٢(
 بأطول مما هنا، وما بني حاصرتني منه، وأخرجه ابن ٧٧٥، ٧٧٤ / ٢" مغازي الواقدي " هو يف ) ٣(

يسلمه وخيفر ذمته، من أخىن عليه الدهر، وقد تصحف يف : أي" ليخين : " ، وقوله٢٢٨ / ١٤عساكر 
  .باجليم" ليجين " املطبوع إىل 

الوسق مثل العدة : أي: بالسني" سقة " " املغازي " قطعة تشق منه، ويف : أي" يف شقة من متر : " وقوله
  . من الواويف الوعد، والزنة يف الوزن، والرقة يف الورق، واهلاء فيه عوض

  .ب / ٢٢٨ / ١٤، وأخرجه ابن عساكر ٧٧٦، ٧٧٥ / ٢" مغازيه " الواقدي، وهو يف : أي) ٤(
(*)  

)٣/١٠٥(  

  

أعرف، فسوف ينحر للقوم، فلما قدم، قص على أبيه، وكيف منعوه آخر شئ من النحر، فكتب له أربع 
  .حائط منها جيد مخسني وسقا) ٢(أدىن ) ١(حوائط 

  ".أما إنه يف بيت جود : " اهللا عليه وسلم ملا بلغه، قالإن النيب صلى : فقيل
إن تركنا هذا الفىت، : كان قيس يستدين، ويطعم، فقال أبو بكر وعمر: حدثنا جويرية، قال: أبو عاصم

من يعذرين من ابن : أهلك مال أبيه، فمشيا يف الناس، فقام سعد عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال
  ).٣(طاب، يبخالن علي ابين أيب قحافة وابن اخل

ما أحسن هذه الكناية، املؤوا : أشكو إليك قلة اجلرذان، فقال: وقفت على قيس عجوز، فقالت: وقيل
  ).٤(بيتها خبزا وحلما ومسنا ومترا 

كان قيس بن سعد يطعم الناس يف أسفاره مع النيب صلى اهللا عليه : عن حيىي بن سعيد، قال: مالك
  ).٥(ا معه تدين، وكان ينادي يف كل يوم، هلموا إىل اللحم والثريد وسلم، وكان إذا نفد م

من أحب شحما وحلما، فليأت، مث أدركت ابنه مثل ذلك : كان سعد ينادى على أطمه: قال ابن سريين
)٦.(  

  باع قيس بن سعد ماال من : وعن هشام بن عروة، عن أبيه، قال
______________  



  ) *اهلامش* (
  .حائط وهو البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو اجلدارمجع : احلوائط) ١(
: من اجلداد وهو قطع الثمرة، واملعىن: ، وجيد"حبد " إىل " جيد " و " أدى " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(

  .أقل بستان منها يعطي من الثمار مخسني وسقا
  .ب / ٢٢٨ / ١٤ابن عساكر ) ٣(

  .بعذري إذا كافأما على سوء صنيعهما فال يلومينمن يقوم : أي" من يعذرين : " وقوله
  .آ / ٢٢٩ / ١٤ابن عساكر ) ٤(
  .آ / ٢٢٩ / ١٤ابن عساكر ) ٥(
  .آ / ٢٢٩ / ١٤ابن عساكر ) ٦(

  .بناء مرتفع قوي، ومجعه آطام: واالطم، بضم اهلمزة والطاء
(*)  

)٣/١٠٦(  

  

  .رض، فليأتمعاوية بتسعني ألفا، فأمر من نادى يف املدينة، من أراد الق
  .فأقرض أربعني ألفا، وأجاز بالباقي، وكتب على من أقرضه
للدين، فأرسل إىل : مل قل عوادي ؟ قالت: فمرض مرضا قل عواده، فقال لزوجته قريبة أخت الصديق

  ).١(اللهم ارزقين ماال وفعاال، فإنه ال تصلح الفعال إال باملال : كل رجل بصكه، وقال
حل، أن سعد قسم ماله بني ولده، وخرج إىل الشام، فمات، وولد له ولد عمرو بن دينار، عن أيب صا

ما أنا مبغري شيئا صنعه : نرى أن ترد على هذا، فقال: بعد، فجاء أبو بكر وعمر إىل ابنه قيس، فقال
  ).٢(سعد، ولكن نصييب له 

  .وجاءت هذه عن ابن سريين، وعن عطاء
:  سعد ال يزال هكذا رافعا أصبعه املسبحة، يعينكان قيس بن: عن معبد بن خالد، قال: قال مسعر

  .وجود قيس يضرب به املثل، وكذلك دهاؤه) ٣(يدعو 
لوال أين مسعت رسول اهللا صلى : روى اجلراح بن مليح البهراين، عن أيب رافع، عن قيس بن سعد، قال

  ) ٤" (املكر واخلديعة يف النار : " اهللا عليه وسلم يقول
______________  

  ) *امشاهل* (
  .ب / ٢٢٩ / ١٤ابن عساكر ) ١(



  .آ / ٢٣٠ / ١٤ابن عساكر ) ٢(
  .والرواية اآلتية عنده أيضا

  .ب / ٢٣٠ / ١٤ابن عساكر ) ٣(
ال بأس به، : ٢٩٨ / ٤" الفتح " بسند قال فيه احلافظ يف " الكامل " أخرجه ابن عدي يف ) ٤(

  من حديث" املستدرك " اكم يف من حديث ابن مسعود، واحل" الصغري " وأخرجه الطرباين يف 
من حديث أيب هريرة، ويف إسناد كل منها مقال، لكن جمموعها " مسنده " أنس، وإسحاق بن راهويه يف 

امسان لكل فعل يقصد فاعله يف باطنه خالف ما : واملكر واخلديعة..يدل على أن للمنت أصال، فهو حسن
ال مكروه باملخدوع، وإياه قصد املصطفى صلى يقتضيه ظاهره، واملذموم من ذلك أن يقصد فاعله إنز

  .يوديان بقاصدمها إىل النار: اهللا عليه وسلم ذا احلديث، ومعناه
  .قاله الراغب

(*)  

)٣/١٠٧(  

  

  .لكنت من أمكر هذه االمة
  .لوال االسالم، ملكرت مكرا ال تطيقه العرب: قال قيس: حدثين عمرو، قال: ابن عيينة

دهاة العرب حني :  قيسا من دهاء العرب، وكان من ذوي الرأي، وقالواكانوا يعدون: وعن الزهري
  ).١(معاوية، وعمرو، وقيس، واملغرية، وعبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي : ثارت الفتنة مخسة

، وكان املغرية معتزال بالطائف حىت )وكان عمرو بن العاص مع معاوية(وكان قيس وابن بديل مع علي 
  ).٢(حكم احلكمان 

كان حممد بن أيب بكر، وحممد بن أيب حذيفة بن عتبة من أشدهم على عثمان، : عوف عن حممد، قال
  .فأمر علي قيس بن سعد على مصر، وكان حازما

  .لوال أن املكر فجور، ملكرت مكرا تضطرب منه أهل الشام بينهم: فنبئت أنه كان نقول
  .فكتب معاوية وعمرو إليه يدعوانه إىل مبايعتهما

  .تب إليهما كتابا فيه غلظفك
  .فكتبا إليه بكتاب فيه عنف، فكتب إليهما بكتاب فيه لني

  .فلما قرأه، علما أما ال يدان هلما مبكره
  .أدرك مصر فأن قيسا قد بايع معاوية: فأذاعا بالشام أنه قد تابعنا، فبلغ ذلك عليا، فقال له أصحابه

  ىلفبعث حممد بن أيب بكر، وحممد بن أيب حذيفة إ



  .مصر، وأمر ابن أيب بكر
يا ابن أخي احذر، يعين أهل مصر، فإم : فلما قدما على قيس برتعه، علم أن عليا قد خدع فقال حملمد

  .سيسلمونكما، فتقتالن
  ).٣(فكان كما قال 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
ة خزاعة، وكان فصيحا عبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي الصحايب اجلليل، انتهت إليه رئاس) ١(

  .لسنا، أسلم يوم الفتح، وشهد حنينا وما بعدها، وقتل يوم صفني
  .آ / ٢٣١ب،  / ٢٣٠ / ١٤ابن عساكر ) ٢(
  .آ / ٢٣١ / ١٤ابن عساكر ) ٣(

(*)  

)٣/١٠٨(  

  

ضبط قيس مصر، وكان ممتنعا باملكيدة والدهاء من معاوية وعمرو، أدر : قال: وعن يزيد بن أيب حبيب
فمكرا بعلي، وكتب معاوية كتابا من قيس إليه، : عليهم، ومل حيمل إىل أهل الشام طعاما، قالاالرزاق 

  .يذكر فيه ما أتى إىل عثمان من االمر العظيم وإين على السمع والطاعة
يا أهل الشام، إن اهللا ينصر خليفته املظلوم، وخيذل : ، فخطب، وقال"الصالة جامعة " مث نادى معاوية 

  .عدوه أبشروا
هذا قيس بن سعد ناب العرب قد أبصر االمر، وعرفه على نفسه، ورجع إىل الطلب بدم خليفتكم، 

  .وكتب إيل
فأمر بالكتاب فقرئ، وقد أمر حبمل الطعام إليكم، فادعوا اهللا لقيس، وارفعوا أيديكم، فعجوا وعج 

بع أو مثان يصل اخلرب إىل حتني خروج العيون، ففي س: معاوية، ورفعوا أيديهم ساعة، فقال معاوية لعمرو
  .علي، فيعزل قيسا، وكل من وىل مصر كان أهون علينا

  .فلما ورد على علي اخلرب، دخل عليه حممد بن أيب بكر واالشتر، وذما قيسا، وجعل علي ال يقبل
  ).١(مث عزله، ووىل االشتر، فمات قبل أن يصل إليها 

  .سم: فقيل: قلت
  غلب عليهاووىل حممد بن أيب بكر فقتل ا، و



  .عمرو
 فإنه على رأيكم، فعزله علي، - يعين قيسا -ادعوا لصاحبكم : جعل معاوية يقول: قال ضمرة بن ربيعة

  .ووالها حممد بن أيب بكر
، وتنحوا عن )٢(وتقدم إليه أن ال يعرض البن حديج وأصحابه، وكانوا أربعة آالف قد نزلوا بنخيلة 

  .الفريقني بعد صفني فعبث م
  حل قيس إىل املدينة، ور: قال

______________  
  ) *اهلامش* (
  .آ / ٢٣١ / ١٤ابن عساكر ) ١(
موضع قرب الكوفة على طريق الشام، وهو املوضع الذي نزله علي رضي اهللا : خنيلة تصغري خنلة) ٢(

  .عنه ملا بلغه ما فعل باالنبار من قتل عامله، وخطب اخلطبة املشهورة اليت ذم فيها أهل الكوفة
*)(  

)٣/١٠٩(  

  

  .وعبثت به بنو أمية، فلحق بعلي
وكتب ابن حديج وأصحابه إىل : قال؟ ماذا صنعتم من إخراجكم قيسا إليه : فكتب معاوية إىل مروان

  .ابعث إلينا أمريا: معاوية
فبعث عمرو بن العاص إليهم، فلجأ حممد بن أيب بكر إىل عجوز، فأقر عليه ابنها، فقتلوه، وأحرق يف 

  ).١( وهرب حممد بن أيب حذيفة، فقتل أيضا بطن محار،
قدم قيس املدينة فتوامر فيه االسود بن أيب البختري، ومروان أن يبيتاه، وبلغ ذلك : وعن الزهري، قال

  .أن أفارق عليا وإن عزلين، واهللا الحلقن به) ٢(واهللا إن هذا لقبيح : قيسا، فقال
  .فلحق به، وحدثه مبا كان يعتمد مبصر

علي قيسا يف االمر كله، وجعله على ) ٣(ن قيسا كان يداري أمرا عظيما باملكيدة، فأطاع فعرف علي أ
  .مقدمة جيشه

  واهللا لو أمددمتاه؟ عليا بقيس ) ٥(أمددمتا : مروان واالسود، وقال) ٤(فبعث معاوية يؤنب 
  ).٦(مبئة ألف مقاتل، ما كان بأغيظ علي من إخراجكما قيسا إليه 

  .يضا، عن الزهريوروي حنوه عن معمر أ
عن أبيه، كان قيس مع علي يف مقدمته ومعه مخسة آالف قد حلقوا رؤوسهم بعدما : هشام بن عروة



إن شئتم جالدت : يف بيعة معاوية أىب قيس أن يدخل، وقال الصحابه) ٧(مات علي، فلما دخل احلسن 
  .، وإن شئتم أخذت لكم أمانا)حىت ميوت االعجل(بكم أبدا 

  ، خذ لنا: فقالوا
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ب / ٢٣١ / ١٤ابن عساكر ) ١(
  ".لقبيحا " يف االصل ) ٢(
  ".فأطلع " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".إىل " ، وأثبت مكاا "يؤنب " يف املطبوع حذفت كلمة ) ٤(
  .والتصويب من ابن عساكر" أمددتكما " يف االصل ) ٥(
  .آ / ٢٣٢ب،  / ٢٣١ / ١٤ابن عساكر ) ٦(
  .اجليش: يف االصل) ٧(

)٣/١١٠(  

  

  .فأخذ هلم، ومل يأخذ لنفسه خاصة
  ).١(فلما ارحتل حنو املدينة ومعه أصحابه، جعل ينحر هلم كل يوم جزورا حىت بلغ صرارا 

إمنا حرب من أحبار يهود، إن ظهرنا : قال معاوية لقيس بن سعد: ابن عيينة، عن أيب هارون املدين قال
إمنا أنت وأبوك صنمان من أصنام اجلاهلية، دخلتما : وإن ظهرت علينا، نزعناك، فقالعليك، قتلناك، 

  ).٢(طوعا ) منه(يف االسالم كرها، وخرجتما 
  .هذا منقطع

دخل قيس بن سعد يف : عن أيب عبدالرمحن العجالين، عن سعيد بن عبدالرمحن ابن حسان، قال: املدائين
مبا تطلبون ما قبلي ؟ فواهللا لقد كنتم قليال ! معشر االنصار يا : رهط من االنصار على معاوية، فقال

حىت إذا ) ٣(معي، كثريا علي، وأفللتم حدي يوم صفني، حىت رأيت املنايا تلظى يف أسنتكم، وهجومتوين 
ارع فينا وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هيهات يأىب احلقني : أقام اهللا ما حاولتم ميله، قلتم

نطلب ما قبلك باالسالم الكايف به اهللا ما سواه، ال مبا متت به إليك االحزاب، :  فقال قيس،)٣(العذرة 
فأما عداوتنا لك، فلو شئت، كففتها عنك، وأما اهلجاء فقول يزول باطله، ويثبت حقه، وأما استقامة 

مر عليك فعلى االمر عليك فعلى كره منا، وأما اهلجاء فقول يزول باطله، ويثبت حقه، وأما استقامة اال
كره منا، وأما فلنا حدك، فإنا كنا مع رجل نرى طاعته هللا، وأما وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  .رعاها) ٤(بنا، فمن أبه 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .موضع على ثالثة أميال من املدينة على طريق العراق:  آ، وصرار٢٣٢ / ١٤ابن عساكر ) ١(
  .آ / ٢٣٢ / ١٤ ابن عساكر) ٢(
  ".هجرمتوين " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
أصل ذلك أن رجال : العذر وهو مثل يضرب للرجل يعتذر وال عذر له، قال أبو عبيد: العذرة) ٣(

أىب : ضاف قوما، فاستسقاهم لبنا، وعندهم لنب قد حقنوه يف وطب، فاعتلوا عليه، واعتذروا، فقال
  .يكذبكمهذا احلقني : احلقني العذرة، أي

  .فمن آمن به، رعاها": ابن عساكر " يف ) ٤(
(*)  

)٣/١١١(  

  

  .يأىب احلقني العذرة، فليس دون اهللا يد حتجزك، فشأنك: وأما قولك
  .سوءة: فقال معاوية

  ).١(ارفعوا حوائجكم 
  أنبأنا رجل من ولد احلارث بن الصمة،: - حيىي بن واضح -أبومتيلة 

ابعث إيل سراويل أطول رجل من العرب، فقال لقيس بن :  معاويةيكىن أبا عثمان، أن قيصر بعث إىل
أال ذهبت إىل مرتلك، مث : ما أظننا إال قد احتجنا إىل سراويلك، فقام فتنحى وجاء، فألقاها، فقال: سعد

سراويل قيس والوفود شهود وأن ال يقولوا غاب قيس * أردت ا كي يعلم الناس أا : بعثت ا ؟ فقال
وما الناس إال سيد ومسود فكدهم مبثلي * اويل عادي منته مثود وإين من احلي اليماين سيد سر* وهذه 

شديد وخلقي يف الرجال مديد فأمر معاوية بأطول رجل يف اجليش فوضعت على أنفه، * إن مثلي عليهم 
  ).٢(فوقفت باالرض : قال

  .ورويت بإسناد آخر
  .اويةتويف قيس يف آخر خالفة مع: قال الواقدي وغريه

  
  .ابن احلارث بن عبداملطلب بن هاشم اهلامشي، والد حممد) م، د، س، ت * ( عبداملطلب بن ربيعة- ٢٢



  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ب / ٢٣٢ / ١٤ابن عساكر ) ١(

  .الفاحشة، وكل عمل وأمر شائن: والسوءة
طبقات ابن " * االستيعاب " ، وهو باطل كما يف ٢٣٢ / ١٤" ابن عساكر " اخلرب واالبيات يف ) ٢(

 / ٦، اجلرح والتعديل ١٣١ / ٦، التاريخ الكبري ٢٨٠٨ و ١٤ت : ، طبقات خليفة٥٧ / ٤سعد 
، أسد ٣٢٩ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٠٠٦: ، االستيعاب٧١: ، مجهرة أنساب العرب٦٨

  =، ذيب ٢٠٨ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٣٣١ / ٣الغابة 

)٣/١١٢(  

  

  .، وروى عن علي حديثا آخر)١(ه صحبة وحديث يرويه عنه عبد اهللا بن احلارث بن نوفل اهلامشي ل
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا سفيان بن احلارث أن يزوج بنته بعبد : قال مصعب الزبريي

  .املطلب بن ربيعة، ففعل
  .سكن الشام يف أيام عمر

  .زيدتويف عبداملطلب يف دولة ي: وقال شباب
  .تويف سنة إحدي وستني: وقال الطرباين

  .له بدمشق دار كبرية واهللا أعلم: قلت
  

  ، القاضي)٢(ابن نافد بن قيس بن صهيب بن أصرم بن جحجىب ) ٤م،  * ( فضالة بن عبيد- ٢٣
______________  

  ) *اهلامش* (
 آ، مرآة ٢٤٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٦ / ١، العرب ٤٦ / ٣، تاريخ االسالم ٨٥٢: الكمال= 

، خالصة ٣٨٣ / ٦، ذيب التهذيب ٤٣٠ / ٢، االصابة ٤٩٤ / ٥، العقد الثمني ١٣٧ / ١اجلنان 
  .٧٠ / ١، شذرات الذهب ٢٦٩: ذيب الكمال

باب ترك استعمال آل النيب على الصدقة، وأبو داود : يف الزكاة) ١٠٧٢(أخرجه مسلم ) ١(
 ٥٩، ٥٨ / ٤: خلمس وسهم ذي القرىب، وابن سعدباب يف بيان مواضع قسم ا: يف اخلراج) ١٢٨٥(

من طريق الزهري عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن نوفل بن احلارث بن عبداملطلب، عن املطلب بن ربيعة، أن 



  ".إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
، ١٢٤ / ٧: ، التاريخ الكبري٢٩٤: ، احملرب٥٤٦ ت :، طبقات خليفة٤٠١ / ٧طبقات ابن سعد * 

 / ٧، اجلرح والتعديل ٢٠٠ / ٣، أخبار القضاة ٣٤١ / ١، املعرفة والتاريخ ١١٩ / ١التاريخ الصغري 
 ب، ١١١ / ١٤، تاريخ ابن عساكر ١٢٦٢: ، االستيعاب١٧ / ٢، احللية ٤٧٣ / ٣، املستدرك ٧٧

، تاريخ االسالم ١٠٩٦: ، ذيب الكمال٥٠ / ٢ / ١لغات ، ذيب االمساء وال١٨٢ / ٤أسد الغابة 
 / ٣، االصابة ٧٨ / ٨ ب، البداية والنهاية ١٣٦ / ٣، تذهيب التهذيب ٥٨ / ١، العرب ٣١١ / ٢

  .٢٦٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٧ / ٨، ذيب التهذيب ٢٠٦
وهو التردد يف : اجلحجبةبطن، واشتقاقه من : بنو جحجىب: ٤٤١": االشتقاق " قال ابن دريد يف ) ٢(

  .الشئ وائ والذهاب
(*)  

)٣/١١٣(  

  

  .الفقيه، أبو حممد االنصاري االوسي
  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من أهل بيعة الرضوان

  .ويل الغزو ملعاوية، مث ويل له قضاء دمشق، وكان ينوب عن معاوية يف االمرة إذا غاب
  .وله عدة أحاديث
  .ن أيب الدرداءوله عن عمر وع

حنش الصنعاين، وعبد اهللا بن حمرييز، وعبد الرمحن ابن جبري، وعمرو بن مالك اجلنيب، و : حدث عنه
  .عبد العزيز بن أيب الصعبة، والقاسم أبو عبد الرمحن، وعلي بن رباح، وميسرة موىل فضالة وطائفة

  .هللا صلى اهللا عليه وسلمشهد فضالة أحدا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول ا: قال الواقدي
  .مث خرج إىل الشام، فسكنها، وكان قاضيا بالشام

  .شهد فتح مثر: وقال ابن يونس
  .وويل ا القضاء والبحر ملعاوية

  .ومسى مجاعة) ١(أبوخراش الصحايب، واهليثم بن شفي، وعبد الرمحن بن جحدم : فروى عنه من أهلها
  . من شهد بيعة الرضوانكان فضالة أصغر: وقال سعيد بن عبد العزيز

  .إن ثبت شهوده أحدا، فما كان يوم الشجرة صغريا: قلت
تعال اعقبين، فإنك لن : وقال معاوية حني هلك فضالة، وهو حيمل نعشه، البنه عبد اهللا ابن معاوية: قال

  ).٢(حتمل مثله أبدا 



  ).٣(يف سنة إحدى ومخسني غزا فضالة الشاتية : قال الوليد
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٢١ / ٥" اجلرح والتعديل " جحدب وهو خطأ، و عبدالرمحن هذا مترجم يف : يف االصل) ١(
  .٣٦٤ / ٤" أسد الغابة ) " ٢(
  . البن االثري٤٧٢ / ٣" الكامل " ، و ٢١٨": تاريخ خليفة " انظر ) ٣(

(*)  

)٣/١١٤(  

  

 ومل يغز -غزونا مع فضالة بن عبيد : ، قالعن ابن جابر، حدثنا القاسم أبو عبد الرمحن: أيوب بن سويد
يسمعون ) إذ ذاك( فبينا حنن نسرع يف السري، وهو أمري اجليش، وكانت الوالة -فضالة يف الرب غريها 

  .إن الناس قد تقطعوا، قف حىت يلحقوا بك! أيها االمري : ممن استرعاهم اهللا عليه، فقال قائل
إنه هبط من احلصن : أمحر ذي شوارب، فأتينا به فضالة، فقلنافوقف يف مرج عليه قلعة، فإذا حنن برجل 

  .بال عهد
إين البارحة أكلت اخلرتير، وشربت اخلمر، فأتاين يف النوم رجالن، فغسال بطين، وجاءتين : فسأله، فقال

  .أسلم، فأنا مسلم، فما: أمرأتان، فقالتا
  .فأصابه، فدق عنقه) ١(كانت كلمته أسرع من أن رمينا بالزبار 

  .عمل قليال، وأجر كثريا! اهللا أكرب : فقال فضالة
  ).٢(فصلينا عليه، مث دفناه 

حدثنا خالد بن يزيد، عن أبيه، أن أبا الدرداء كان يقضي على دمشق، وإنه ملا : الوليد بن مسلم
  .فضالة بن عبيد: من ترى لالمر بعدك ؟ قال: احتضر، أتاه معاوية عائدا، فقال

واهللا ما حابيتك ا، ولكين : إين قد وليتك القضاء، فاستعفي منه، فقال:  لفضالةفلما تويف، قال معاوية
  ).٣(استترت بك من النار، فاستتر منها ما استطعت 

  ).٤(ملا سار معاوية إىل صفني، استعمل على دمشق فضالة : قال سعيد بن عبد العزيز
  وقعت : حدثين أيب، عن جدي، قال: إبراهيم بن هشام الغساين

______________  
  ) *اهلامش* (



  .احلجارة: زبر الرجل إذا رماه باحلجارة، والزبر: كأا احلجارة من قوهلم: الزبار) ١(
  . ب١١٣ / ١٤ابن عساكر ) ٢(
  .آ / ١١٤ / ١٤" ابن عساكر "  اليب زرعة و ١١٩ / ١" تاريخ دمشق ) " ٣(
قضاة " آ و  / ١١٤ / ١٤" اكر ابن عس" ، و ٢٢٣ و ١٩٩ / ١: اليب زرعة" تاريخ دمشق ) " ٤(

  . البن طولون٢": دمشق 
(*)  

)٣/١١٥(  

  

  .من وجدها، فله عشرون دينارا، فأقبل الذي وجدها: من رجل مئة دينار، فنادى
  .هذا مالك، فأعطين الذي جعلت يل: فقال
مئة أليس كان مالك : كان مايل عشرين ومئة دينار، فاختصما إىل فضالة، فقال لصاحب املال: فقال

  .بلى: وعشرين دينارا كما تذكر ؟ قال
  .نعم: أنت وجدت مئة ؟ قال: وقال لآلخر

  ).١(فاحبسها وال تعطه، فليس هو مباله حىت جيئ صاحبه : قال
: الن أعلم أن اهللا تقبل مين مثقال حبة، أحب إيل من الدنيا وما فيها، النه تعاىل يقول: وعن فضالة، قال

  ).٣٠: املائدة) (٢) (إمنا يتقبل اهللا من املتقني(
حدثنا معاوية بن حفص، عن داود بن مهاجر، عن ابن حمرييز، مسع فضالة بن : أمحد بن يونس الريبوعي

أوصين، قال خصال ينفعك اهللا ن، إن استطعت أن تعرف وال تعرف، فافعل، وإن : عبيد، وقلت له
  ).٣(س إليك، فافعل استطعت أن تسمع وال تكلم، فافعل، وإن استطعت أن جتلس وال جيل

  .قد عد فضالة يف كبار القراء
  .لكن ابن عامر تال عليه: وقيل

ثالث من : عن منصور، عن هالل بن يساف، عن نعيم بن ذي جناب، عن فضالة بن عبيد قال: سفيان
  .الفواقر، إمام إن أحسنت، مل يشكر، وإن أسأت، مل يغفر

  وجار إن رأى حسنة، دفنها، إن رأى سيئة، 
______________  

  ) *اهلامش* (
  . آ١١٤ / ١٤ابن عساكر ) ١(
   /١٤: ابن عساكر: واخلرب يف" املؤمنني " إىل " املتقني " حترفت يف املطبوع كلمة ) ٢(



  .ب / ١١٤
  .ب / ١١٤ / ١٤ابن عساكر ) ٣(

(*)  

)٣/١١٦(  

  

  .أفشاها
  ).١(وزوجة إن حضر ت، آذتك، وإن غبت، خانتك يف نفسها ويف مالك 

  .دفن فضالة بباب الصغري: ن معنيقال اب
  .مات سنة ثالث ومخسني: وقال املدائين وغريه

  .تويف سنة تسع ومخسني: وقال خليفة
  

مؤذن املسجد احلرام، وصاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أوس ) ٤م،  * ( أبو حمذورة اجلمحي- ٢٤
  .بن معري بن لوذان ابن ربيعة بن سعد بن مجح

  .عمري بن لوذان بن وهب ابن سعد بن مجحامسه مسري بن : وقيل
  .وأمه خزاعية

  .حدث عنه ابنه عبدامللك وزوجته، واالسود بن يزيد، وعبد اهللا بن حمرييز، وابن أيب مليكة، وآخرون
  .كان من أندى الناس صوتا وأطيبه

قال ملا أخربين عثمان بن السائب، عن أم عبدامللك بن أيب حمذورة، عن أيب حمذورة، : قال ابن جريج
رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم من حنني، خرجت عاشر عشرة من مكة نطلبهم، فسمعتهم يؤذنون 

  للصالة، فقمنا
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ب / ١١٤ / ١٤ابن عساكر ) ١(
، ٣٠٦: ، املعارف١٦١: ، احملرب٢٥١٢ و ١٣٩ت : ، طبقات خليفة٤٥٠ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ١٢١ االستيعاب ٥١٤ / ٣، املستدرك ١٦٣، ١٦٢: هرة أنساب العرب، مج٥٢ / ١الكىن 
  ، ذيب االمساء واللغات٢٩٢ / ٥ و ١٥٠ / ١، أسد الغابة ١٧٥١

 / ١، مرآة اجلنان ٦٣ / ١، العرب ٣٣٢ / ٢، تاريخ االسالم ١٦٤٣: ، ذيب الكمال٢٦٦ / ٢ / ١
، خالصة تذهيب ١٧٦ / ٤صابة ، اال٢٢٢ / ١٢، ذيب التهذيب ٩٩ / ٨، العقد الثمني ١٣١



  .٦٥ / ١، شذرات الذهب ٣٩٥: الكمال
(*)  

)٣/١١٧(  

  

  .نؤذن نستهزئ
، فأرسل إلينا، "لقد مسعت يف هؤالء تأذين إنسان حسن الصوت : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ناصييت، ، فأجلسين بني يديه، فمسح على "تعال : " فأذنا رجال رجال، فكنت آخرهم، فقال حني أذنت
كيف يا رسول اهللا ؟ : ، قلت"اذهب فأذن عند البيت احلرام : " وبارك على ثالث مرات، مث قال

  .وعلمين االقامة مرتني مرتني" الصالة خري من النوم " فعلمين االوىل كما يؤذنون ا، ويف الصبح 
  ).١(احلديث 

 وكان يتيما يف -بد اهللا بن حمرييز أخربه أنبأنا عبد العزيز بن عبدامللك بن أيب حمذورة، أن ع: ابن جريج
  ).٢( حني جهزه إىل الشام، فعلمه االذان -حجر أيب حمذورة 

كان أبو حمذورة، يؤذن مبكة إىل أن تويف سنة تسع ومخسني، فبقي االذان يف ولده وولد : قال الواقدي
  ).٣(ولده إىل اليوم مبكة 

وما تال حممد من سوره والنغمات من * ة املستوره أما ورب الكعب: وأنشد مصعب بن عبد اهللا لبعضهم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : الفعلن فعلة منكوره حامت بن أيب صغرية، عن ابن أيب مليكة* أيب حمذورة 

  وسلم أعطى أبا حمذورة االذان، فقدم عمر، فرتل دار الندوة، فأذن، وأتى يسلم، فقال 
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٨، ٧ / ٢باب كيف االذان، والنسائي : يف الصالة) ٥٠١(ث صحيح أخرجه أبو داود حدي) ١(

  ،٥٩، ٥٧ / ١" مسنده "  ذا االسناد، وأخرجه الشافعي يف ٤٠٨ / ٣وأمحد 
 من طريق مسلم بن خالد الزجني، عن ابن جريج، أخربين عبد ٣٩٣ / ١: ، والبيهقي٨٦: والدار قطين

، ٤٠٩ / ٣حمذورة، أن عبد اهللا بن حمرييز أخربه عن أيب حمذورة، ورواه أمحد العزيز بن عبدامللك بن أيب 
 من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن ٨٦: ، والدار قطين٧٨ / ١والطحاوي 

  .عبدامللك بن أيب حمذورة، عن عبد اهللا بن حمرييز، عن أيب حمذورة
  . تقدم، وانظر ما٥٩، ٥٧ / ١أخرجه الشافعي ) ٢(
  .٤٥٠ / ٥ابن سعد ) ٣(

)٣/١١٨(  



  

يا أمري املؤمنني، : من شدة صوتك ؟ قال) ١(أما ختشى أن ينشق مريطاؤك ! ما أندى صوتك : عمر
مث ! يا أبا حمذورة إنك بأرض شديدة ال ؟ ر، فأبرد عن الصالة : قدمت، فأحببت أن أمسعك صويت قال
  .أبرد عنها، مث أذن مث أقم، جتدين عندك

أن أبا حمذورة كانت له قصة يف ): ٢(حدثنا أيوب بن ثابت، عن صفية بنت حبرة : حذيفة النهديأبو 
  .مقدم رأسه، فإذا قعد، أرسلها، فتبلغ االرض

أذن مؤذن معاوية، فاحتمله أبو : مسعت أصحابنا يقولون، عن ابن أيب مليكة، قال: قال ابن جريج
  .حمذورة، فألقاه يف زمزم

  
  صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن) ع * ( سفيان معاوية بن أيب- ٢٥

______________  
  ) *اهلامش* (
  .أسفل البطن ما بني السرة والعانة: املريطاء بوزن احلمرياء) ١(
 / ١" االكمال " ، و ٥٠ / ١" املشتبه " بفتح الباء املوحدة وسكون احلاء املهملة كما يف : حبرة) ٢(

  .وهو حتريف" جتراة " ، ويف االصل "توضيح املشتبه " ، و ٦٦ / ١" تبصري املنتبه " ، و ١٩١
 و ٥١ت :  وما بعدها، طبقات خليفة١٢٤: ، نسب قريش٤٠٦ / ٧ و ٣٢ / ٣طبقات ابن سعد * 

 ١، املعرفة والتاريخ ٣٤٤: ، املعارف٣٢٦ / ٧انظر الفهرس، التاريخ الكبري : ، احملرب٢٨٠٩ و ٩٦٩
 وما ٣٢٣ / ٥، تاريخ الطربي ٣٧٧ / ٨، اجلرح والتعديل ١٣٦، ٥ / ٤ساب االشراف ، أن٣٠٥/ 

، ١١٣، ١١٢:  وما بعدها، مجهرة أنساب العرب٢٢٠ وما بعدها، ١٨٨ / ٣بعدها، مروج الذهب 
 / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ٢٠٧ / ١، تاريخ بغداد ١٤١٦: وانظر الفهرس، االستيعاب

، أسد ١٠٧ / ٩، جامع االصول ٤٧:  ب، طبقات فقهاء اليمن٣٣٦ / ١٦، تاريخ ابن عساكر ٤٨٩
، ١٣٤٣: ، ذيب الكمال١٠٢ / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ٥ / ٤، الكامل ٣٨٥ / ٤الغابة 

 / ٨، البداية والنهاية ١٣١ / ١ آ، مرآة اجلنان ٥٠ / ٤، تذهيب التهذيب ٣١٨ / ٢تاريخ االسالم 
  =، العقد الثمني ٣٥٤ / ٩، جممع الزوائد ١١٧ و ٢٠

)٣/١١٩(  

  

  .كالب، أمري املؤمنني، ملك االسالم، أبو عبد الرمحن، القرشي االموي املكي
  .وأمه هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي



بيه، إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، وبقي خياف من اللحاق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم من أ: قيل
  .ولكن ما ظهر إسالمه إال يوم الفتح

حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكتب له مرات يسرية، وحدث أيضا عن أخته أم املؤمنني أم 
  .حبيبة، وعن أيب بكر، وعمر

ابن عباس، وسعيد بن املسيب، وأبو صاحل السمان، وأبو إدريس اخلوالين، وأبو سلمة بن : روى عنه
بن الزبري، وسعيد املقربي، وخالد بن معدان، ومهام بن منبه، وعبد اهللا بن عامر عبدالرمحن، وعروة 

  املقرئ، والقاسم أبو عبد الرمحن، وعمري بن هانئ، وعبادة بن نسي،
  .وسامل بن عبد اهللا، وحممد بن سريين، ووالد عمرو بن شعيب، وخلق سواهم

  .د، والنعمان بن بشري، وابن الزبريجرير بن عبد اهللا، وأبو سعي: وحدث عنه من الصحابة أيضا
  .أن معاوية كان طويال، أبيض، مجيال، إذا ضحك، انقلبت شفته العليا: ذكر ابن أيب الدنيا وغريه

  .وكان خيضب
  رأيت معاوية خيضب : عن أيب عبد رب: روى سعيد بن عبد العزيز
______________  

  ) *اهلامش* (
، املطالب ٢٠٧ / ١٠، ذيب التهذيب ٤٣٣ / ٣ابة ، االص٣٦٢٥ت : ، غاية النهاية٢٢٧ / ٧= 

  .٦٥ / ١، شذرات الذهب ٣٢٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٤: ، تاريخ اخللفاء١٠٨ / ٤العالية 
(*)  

)٣/١٢٠(  

  

  ).١(بالصفرة كأن حليته الذهب 
  .كان ذلك الئقا يف ذلك الزمان، واليوم لو فعل، الستهجن: قلت

: لزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظوروى عبد اجلبار بن عمر، عن ا
أين فقهاؤكم يا أهل املدينة ؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسع معاوية على منرب املدينة يقول

فلم أر على عروس وال على غريها أمجل منها على معاوية : ى عن هذه القصة مث وضعها على رأسه
)٢.(  

قم الرفعك اهللا، وأعرايب : كان معاوية وهو غالم ميشي مع أمه هند، فعثر، فقالت: ان بن عثمانوعن أب
  ).٣(الرفعه إن مل يسد إال قومه : مل تقولني له ؟ فواهللا إين الظنه سيسود قومه، قالت: ينظر، فقال

  .قدم علينا معاوية وهو أبض الناس وأمجلهم: قال أسلم موىل عمر



  
______________  

  ) *اهلامش (*
  . عن أيب مسهر ذا االسناد٣٤٩ / ١" تاريخ دمشق " أخرجه أبو زرعة يف ) ١(
ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وهو يف : هو االيلي أبو الصباح االموي موالهم: عبد اجلبار بن عمر) ٢(

 / ١٠، والبخاري ١٢٤، ٣٢٣ / ٣آ، وأخرجه مالك  / ٣٣٩ب،  / ٣٣٨ / ١٦ابن عساكر 
باب حترمي : يف اللباس والزينة) ٢١٢٧(باب وصل الشعر، ومسلم :  اللباس يف٣١٥، ٣١٤

 من طرق، عن محيد بن ٩٥ / ٤، وأمحد )٢٧٨١(، والترمذي )٤١٦٧(، وأبو داود ...الواصلة
 وتناول قصة -عبدالرمحن بن عوف أنه مسع معاوية بن أيب سفيان عام حج وهو على املنرب وهو يقول 

أين علماؤكم ؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن مثل : -من شعر كانت بيد حرسي 
) ١٢٤(وملسلم رقم احلديث اخلاص " إمنا هلكت بنو إسرائيل حني اختذ هذه نساؤهم : " هذه، ويقول

إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نيب اهللا : من طريق قتادة عن سعيد بن املسيب أن معاوية قال ذات يوم
 من طريق ابن وهب، عن خمرمة بن بكري، عن ١٤٤ / ٨وسلم ى عن الزور، وللنسائي صلى اهللا عليه 

رأيت معاوية بن أيب سفيان على املنرب ومعه يف يده كبة من كبب النساء : أبيه، عن سعيد املقربي، قال
 " :ما بال املسلمات يضعن مثل هذا ؟ إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: من شعر، فقال

  .اخلصلة من الشعر: والقصة، بضم القاف" أميا امرأة زادت يف رأسها شعرا ليس منه، فإنه زور تزيد فيه 
  .آ / ٣٣٩ / ١٦ابن عساكر ) ٣(

(*)  

)٣/١٢١(  

  

  ).١(رأيت معاوية باالبطح أبيض الرأس واللحية كأنه فاجل : عن أبيه: ابن إسحاق
  .ام القضيةأسلمت ع: كان معاوية يقول: قال مصعب الزبريي

: حدثنا حممد بن عمر، حدثين أبو بكر بن أيب سربة، عن عمر بن عبد اهللا العنسي، قال معاوية: ابن سعد
ملا كان عام احلديبية، وصدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البيت، وكتبوا بيتهم القضية، وقع 

  االسالم يف قليب، فذكرت
فيت إسالمي، فواهللا لقد رجل رسول اهللا من احلديبية وإين إياك أن ختالف أباك، فأخ: المي، فقالت

  .مصدق به، ودخل مكة عام عمرة القضية وأنا مسلم
مل آل نفسي : لكن أخوك خري منك وهو على ديين، فقلت: وعلم أبو سفيان بإسالمي، فقال يل يوما



  ).٢(له خريا، وأظهرت إسالمي يوم الفتح، فرحب يب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكتبت 
  .وشهد معه حنينا، فأعطاه من الغنائم مئة من االبل، وأربعني أوقية: مث قال الواقدي

قدمي االسالم، فلما ذا يتألفه النيب صلى ) ٣(الواقدي ال يعي ما يقول، فإن كان معاوية كما نقل : قلت
وية فصعلوك المال له أما معا: " اهللا عليه وسلم ؟ ولو كان أعطاه، ملا قال عندما خطب فاطمة بنت قيس

."  
  ) ٥(كان زيد : عن أيب احلسن الكويف، قال) ٤(ونقل املفضل الغاليب 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .هو البعري ذو السنامني: الفاجل) ١(
  .٤٠٦ / ٧، وانظر ابن سعد ٣٣٩ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
  ".تقدم " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
ضل أبو عبد الرمحن الغاليب بصري االصل، سكن بغداد، وهو ثقة مترجم هو املفضل بن غسان املف) ٤(

  .١٢٤ / ١٣" تاريخ بغداد " يف 
  ".يزيد " حترف يف املطبوع إىل ) ٥(

(*)  

)٣/١٢٢(  

  

  .ابن ثابت كاتب الوحي، وكان معاوية كاتبا فيما بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني العرب
كان معاوية : ارث، عن زهري بن االقمر، عن عبد اهللا بن عمرو، قالعن عبد اهللا بن احل: عمرو بن مرة

  ).١(يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  كنت ألعب مع: عن أيب محزة، عن ابن عباس، قال: أبو عوانة

  .وكان يكتب الوحي" ادع يل معاوية : " الغلمان، فدعاين النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال
حدثنا علي بن محشاد، حدثنا هشام بن علي، حدثنا : وزاد فيه احلاكم) ٢" (ده مسن" رواه أمحد يف 

  .إنه يأكل: فدعوته، قيل: موسى بن إمساعيل، حدثنا أبو عوانة قال
  .يا رسول اهللا، هو يأكل: فأتيت، فقلت

: " ثالثةإنه يأكل، فأتيت رسول اهللا، فأخربته، فقال يف ال: فأتيته الثانية، فقيل" اذهب فادعه : " قال
  .فما شبع بعدها: قال" الأشبع اهللا بطنه 
  ).٣" (الأشبع اهللا بطنه : " حدثنا أبو عوانة، وهشيم، وفيه: رواه الطيالسي



: " ال أشبع اهللا بطنه، حىت ال يكون ممن جيوع يوم القيامة، الن اخلرب عنه أنه قال: فسره بعض احملبني قال
  ).٤" ( يوم القيامة أطول الناس شبعا يف الدنيا أطوهلم جوعا

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .رجاله ثقات) ١(
  ".املستدرك " ، وسنده قوي، وهو يف ٣٣٥ / ١) ٢(

  .٣٣٨ و ٢٤٠ / ١" املسند " وانظر 
باب من لعنه : يف الرب والصلة) ٢٦٠٤(، وأخرجه مسلم )٢٧٤٦(رقم " مسند الطيالسي " هو يف ) ٣(

 سبه أو دعا عليه وليس هو أهال لذلك، كان له زكاة وأجرا ورمحة من النيب صلى اهللا عليه وسلم أو
  .طريق شعبة، عن أيب محزة القصاب، عن ابن عباس

  .١٢٦، ١٢٥ / ٤" أنساب االشراف : " وانظر
، )٣٣٥٠(، وابن ماجه )٢٤٧٨(الترمذي : حديث قوي بشواهده، أخرجه من حديث ابن عمر) ٤(

" و " االوسط " ، والطرباين يف ٢ / ٢" اجلوع " يب الدنيا يف ابن أ: وأخرجه من حديث أيب جحيفة
  : =، وأخرجه من حديث عبد اهللا بن عمر٣١ / ٥" امع " كما يف " الكبري 

)٣/١٢٣(  

  

اللهم من سببته أو شتمته من االمة : " هذا ما صح، والتأويل ركيك، وأشبه منه قوله عليه السالم: قلت
  ).١" (فاجعلها له رمحة 

  . كما قالأو
  .وقد كان معاوية معدودا من االكلة

عن ) ٢(عن معاوية بن صاحل، عن يونس بن سيف، عن احلارث بن زياد، عن أيب رهم السماعي : مجاعة
هلم إىل الغداء : العرباض، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يدعو إىل السحور يف شهر رمضان

  .املبارك
  ) ".٣(وية الكتاب، واحلساب، وقه العذاب اللهم علم معا: " مث مسعته يقول

  .رواه ابن مهدي، وأسد السنة، وأبو صاحل، وبشر بن السري عنه
  .سقط منه العرباض وأبورهم، وللحديث شاهد قوي) ٤(وهذا يف جزء ابن عرفة معضل 

 وكان - حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرمحن بن أيب عمرية املزين: أبو مسهر



اللهم علمه الكتاب، واحلساب، وقه : "  أن النيب قال ملعاوية-من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ).٥" (العذاب 

  حدثنا جبلة بن عطية، عن رجل، عن : أبو هالل حممد بن سليم
______________  

  ) *اهلامش* (
ابن : ، ومن حديث سلمان٣٤٦ ،٣٤٥ / ٣الطرباين، وأبو نعيم : الطرباين، ومن حديث ابن عباس= 

  ).٣٣٥١(ماجه 
من ) ٢٦٠٢(من حديث أيب هريرة، و ) ٢٦٠١(من حديث عائشة، و ) ٢٦٠٠(أخرجه مسلم ) ١(

اللهم إمنا أنا بشر فأميا رجل من املسلمني سبيته، أو : " حديث جابر بن عبد اهللا، ولفظ حديث أيب هريرة
  ".لعنته، أو جلدته، فاجعلها له زكاة ورمحة 

  ".التهذيب " كما يف " السمعي : " ويقال) ٢(
  .لني احلديث، وباقي رجاله ثقات": التقريب " احلارث بن زياد الشامي قال احلافظ يف ) ٣(

  .١٢٧ / ٤" املسند " وهو يف 
  .١٢١ / ٨" البداية : " وانظر

  .هو احلديث الذي سقط من إسناده اثنان على التوايل: املعضل) ٤(
االصابة "  أن سعيد بن عبد العزيز قد اختلط، وهو شاهد ملا قبله، ونسبه احلافظ يف رجاله ثقات إال) ٥(
  .يف ترمجة عبد اهللا بن أيب عمرية املزين إىل الطرباين" 

(*)  

)٣/١٢٤(  

  

إن ابن عمك هذا ملخضد، أما إين أقول هذا، : مسلمة بن خملد، أنه قال لعمرو بن العاص ومعاوية يأكل
اللهم علمه الكتاب، ومكن له يف البالد، وقه : "  صلى اهللا عليه وسلم يقولوقد مسعت رسول اهللا

  ).١" (العذاب 
  .فيه رجل جمهول، وجاء حنوه من مراسيل الزهري، ومراسيل عروة بن رومي، وحريز بن عثمان

 حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثين ربيعة بن يزيد، مسعت عبدالرمحن بن أيب عمرية،: مروان بن حممد
  ).٢" (اللهم اجعله هاديا، مهديا، واهد به : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ملعاوية

  .حسنه الترمذي
  .حدثنا الوليد ومروان بن حممد، حدثنا سعيد حنوه: صفوان بن صاحل



 مسعت رسول: حدثنا أبو مسهر، حدثنا سعيد حنوه، وفيه): ٣(وقال أبو زرعة النصري، وعباس الترقفي 
أن بعثا من أهل : حدثنا حممود، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن سعيد، عن ربيعة: أمحد بن املعلى..اهللا

الشام كانوا مرابطني بآمد، وأن عمري بن سعد كان على محص، فعزله عثمان، ووىل معاوية، فبلغ ذلك 
  أهل 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .آ / ٣٤٣ / ١٦ابن عساكر ) ١(

  .أنه يأكل جبفاء وسرعة: ل من اخلضد شدة االكل وسرعته، جعله كأنه آلة االكل، أيمفع: وخمضد
) ٣(ب  / ٣٤٣ / ١٦يف املناقب، وابن عساكر ) ٣٨٤١(، والترمذي ٢١٦ / ٤أخرجه أمحد ) ٢(

، والنصري، "تاريخ دمشق " وأبو زرعة النصري هو الدمشقي صاحب " الرفقي " حترف يف املطبوع إىل 
  .وشكون الصاد نسبه إىل نصر بن معاوية بن بكر بن هوازنبفتح النون 

  .املطبوع" تاريخ دمشق " ومل أجده يف " النضري " وقد تصحف يف املطبوع إىل 
(*)  

)٣/١٢٥(  

  

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : محص، فشق عليهم، فقال عبدالرمحن بن أيب عمرية املزين
  ).١" (، مهديا واهد به، واهده اللهم اجعله هاديا: " ملعاوية

حدثنا حممود بن خالد، حدثنا الوليد وعمر بن عبد الواحد، عن سعيد، عن ربيعة : أبو بكر بن أيب داود
بن يزيد، عن أيب إدريس، عن عبد الرمحن بن أيب عمرية، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ).٢" (ه اللهم اجعله هاديا، مهديا، واهد ب: " ملعاوية
ملا عزل عمر عمري بن سعد عن محص، وىل : عن يونس بن حلبس، عن أيب إدريس، قال: عمرو بن واقد

  .معاوية، فقال الناس يف ذلك
اللهم اهد : " ال تذكروا معاوية إال خبري، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال عمري

  ).٣" (به 
  .ي، عنهعن الذهلي، عن النفيل) ٤(رواه 

  .إن عمر وىل معاوية: ، مسعت أيب يقول)٥(هشام بن عمار، حدثنا عبد العزيز بن الوليد بن سليمان 
  .واله حديث السن: فقالوا
اللهم اجعله هاديا مهديا، واهد به : " تلومونين، وأنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال



) "٦.(  
  .هذا منقطع

  
______________  

  ) *هلامشا* (
هي أعظم مدن ديار بكر، قال : آ، وسعيد هو ابن عبد العزيز، وآمد / ٣٤٤ / ١٦ابن عساكر ) ١(

  . ه٢٠هي بلد حصني ركني، بين باحلجارة السود على نشز، دجلة حميطة بأكثره، فتحت سنة : ياقوت
  .رجاله ثقات غري أن سعيدا قد اختلط كما مر) ٢(
  .ناقب، وعمرو بن واقد متروكيف امل) ٣٨٤٣(أخرجه الترمذي ) ٣(
  .الترمذي: أي) ٤(

  .هو حممد بن حيىي: والذهلي
  ".سلمان " حترف يف املطبوع إىل ) ٥(
  .ب، وهو منقطع الن الوليد بن سليمان مل يدرك عمر / ٣٤٤ / ١٦أخرجه ابن عساكر ) ٦(

(*)  

)٣/١٢٦(  

  

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن رس: حدثنا مروان بن جناح، عن يونس بن ميسرة: حممد بن شعيب
" ادعوا معاوية : " مث قال" أشريا علي :: " اهللا ورسوله أعلم، فقال: استأذن أبا بكر وعمر يف أمر، فقاال

  ).١" (أحضروه أمركم، وأشهدوه أمركم، فإنه قوي أمني : " فقال
  .ورواه نعيم بن محاد، عن ابن شعيب، فوصله بعبد اهللا بن بسر

: عن صدقة بن خالد، عن وحشي بن حرب بن وحشي، عن أبيه، عن جده قال: ائذأبو مسهر وابن ع
  .بطين يا رسول اهللا: ؟ قال" ما يليين منك : " أردف النيب صلى اهللا عليه وسلم معاوية خلفه فقال

  ).٢" (اللهم اماله علما : " قال
  .وحلما: زاد فيه أبو مسهر
  .ال يشتغل بوحشي وال بأبيه: قال صاحل جزرة

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان : عن حبري بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبري بن نفري: قيةب
  .كيف نستطيع الشام وفيه الروم ؟: يسري ومعه مجاعة، فذكروا الشام، فقال رجل

   فضرب ا-ومعاوية يف القوم وبيده عصا : قال



  ).٣" (يكفيكم اهللا ذا : " كتف معاوية، وقال
  ).٤(رسل قوي هذا م

  ).٥(فهذه أحاديث مقاربة 
  ).٦(وقد ساق ابن عساكر يف الترمجة أحاديث واهية وباطلة، طول ا جدا 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .آ / ٣٤٥ب،  / ٣٤٤ / ١٦ابن عساكر ) ١(
  .آ / ٣٤٥ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
  .آ / ٣٤٦ / ١٦ابن عساكر ) ٣(
  .يةأىن له القوة وفيه تدليس بق) ٤(
  ".معاوية " حترفت يف املطبوع إىل ) ٥(
   (*)٣٥٠، ٣٤٥ / ١٦انظر ابن عساكر ) ٦(

)٣/١٢٧(  

  

وخلف معاوية خلق كثري حيبونه ويتغالون فيه ويفضلونه، إما قد ملكهم بالكرم واحللم والعطاء، وإما قد 
  .ولدوا يف الشام على حبه، وترىب أوالدهم على ذلك

بة، وعدد كثري من التابعني والفضالء، وحاربوا معه أهل العراق، ونشؤوا وفيهم مجاعة يسرية من الصحا
  .على النصب، نعوذ باهللا من اهلوى

 على حبه والقيام معه، وبغض من - إال اخلوارج منهم -كما قد نشأ جيش علي رضي اهللا عنه، ورعيته 
  .يف التشيع) ١(بغى عليه والتربي منهم، وغال خلق منهم 

 حال من نشأ يف إقليم، ال يكاد يشاهد فيه إال غاليا يف احلب، مفرطا يف البغض، ومن فباهللا كيف يكون
أين يقع له االنصاف واالعتدال ؟ فنحمد اهللا على العافية الذي أوجدنا يف زمان قد امنحص فيه احلق، 

  واتضح من الطرفني، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتني،
بنا باقتصاد، وترمحنا على البغاة بتأويل سائغ يف اجلملة، أو خبطأ إن وتبصرنا، فعذرنا، واستغفرنا، وأحب

ربنا اغفر لنا والخواننا الذين سبقونا باالميان وال جتعل يف قلوبنا (شاء اهللا مغفور، وقلنا كما علمنا اهللا 
ر، وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقني، كسعد بن أيب وقاص، وابن عم) ١٠: احلشر) (غال للذين آمنوا

  .وحممد بن مسلمة، وسعيد بن زيد، وخلق



  .وتربأنا من اخلوارج املارقني الذين حاربوا عليا، وكفروا الفريقني
فاخلوارج كالب النار، قد مرقوا من الدين، ومع هذا فال نقطع هلم خبلود النار، كما نقطع به لعبدة 

  .االصنام والصلبان
اد معاوية أن يبعث نبيا من حلمه وائتمانه على كالم ريب ك: " عن واثلة مرفوعا: فمن االباطيل املختلفة

."  
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .إىل هنا سقط من املطبوع" منهم على حبه : " من قوله) ١(

)٣/١٢٨(  

  

  ".هنيئا يا معاوية، لقد أصبحت أمينا على خرب السماء : " وعن عثمان مرفوعا
 - يعين آية الكرسي -ي عنه، طلب معاوية، فلما كتبها نزل عليه الوحي، فلما سر: عن أيب موسى

  ".غفر اهللا لك يا معاوية ما تقدم إىل يوم القيامة : " قال
يا حممد ليس لك أن تعزل من اختاره اهللا لكتابة : نزل جربيل، فقال: عن مري احلوراين، عن رجل

  .وحيه، فأقره إنه أمني
  ". نور حيشر معاوية وعليه حلة من: " عن سعد مرفوعا

  إن العلي: هبط جربيل بقلم من ذهب، فقال يا حممد: عن أنس
قد أهديت القلم من فوق عرشي إىل معاوية، قمره أن يكتب آية الكرسي به ويشكله : االعلى يقول

  .ويعجمه، فذكر خربا طويال
 جربيل أن ملا أنزلت آية الكرسي، دعا معاوية، فلم جيد قلما، وذلك أن اهللا أمر: وعن ابن عباس، قال

خذ القلم من أذنك، فإذا قلم : يأخذ االقالم من دواته، فقام ليجئ بقلم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ذهب مكتوب عليه ال إله إال اهللا، هدية من اهللا إىل أمينه معاوية

  .كأين أنظر إىل سويقيت معاوية ترفالن يف اجلنة: وعن عائشة مرفوعا
يف عنقي ملعاوية، قد استكتبه نيب اهللا وأنا جالس، فعلمت أن ذلك مل يكن من الخرجن ما : عن علي، قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكن من اهللا
االمناه عند اهللا سبعة، القلم، وجربيل، وأنا، ومعاوية، واللوح، وإسرافيل، وميكائيل : " عن جابر مرفوعا



."  
  ى أم حبيبة، ومعاويةدخل النيب عليه السالم عل: عن زيد بن ثابت

)٣/١٢٩(  

  

  .نعم: أحتبينه ؟ قالت: نائم على فخذها، فقال
  ".هللا أشد حبا له منك له، كأين أراه على رفارف اجلنة : " قال

القين ن : " أنه أهدي للنيب صلى اهللا عليه وسلم سفرجل، فأعطى معاوية منه ثالثا، وقال: عن جعفر
)١.(  

  ".يف اجلنة 
  .ستشهد قبل قدوم معاوية مسلماوجعفر قد ا: قلت

  ".يبعث معاوية وعليه رداء من نور االميان : " وعن حذيفة مرفوعا
  ".خيرج معاوية من قربه عليه رداء من سندس مرصع بالدر والياقوت : " عن أيب سعيد مرفوعا

  ".استكتب معاوية، فإنه أمني : أن جربيل نزل، فقال: " عن علي
  ".اء ثالثة، أنا، وجربيل، ومعاوية االمن: " أبو هريرة مرفوعا

  .بنحوه: وعن واثلة
  ".خذه حىت توافيين به يف اجلنة : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ناول معاوية سهما، وقال: أبو هريرة

ال أفتقد أحدا غري معاوية، الأراه سبعني عاما، فإذا كان بعد أقبل على ناقة من املسك، : " أنس مرفوعا
  ).٢" (احلديث ...يف روضة حتت العرش: نت ؟ فيقولأين ك: فأقول

  ال إله إال اهللا، حب : جاء جربيل بورقة آس عليها: " وعن بعضهم
______________  

  ) *اهلامش* (
: ، وممن حكم بوضعه أيضا١٢٧ / ٤" أنساب االشراف " ، وهو يف "حنن " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(

حلديث غري ثابت، وجعفر قتل يف مؤتة، ومعاوية إمنا أسلم عام ا: ابن حبان، وقال اخلطيب البغدادي
  .الفتح، فلعن اهللا الكذابني

هذا : ، يف ترمجة عبد اهللا بن حفص به عمر الوكيل، وقال٤٤٩ / ٩" تارخيه " أخرجه اخلطيب يف ) ٢(
  .حديث باطل إسنادا ومتنا، ونراه مما وضعه الوكيل

(*)  

)٣/١٣٠(  



  

  ".معاوية فرض على عبادي 
  ".يا معاوية، أنت مين وأنا منك، لتزامحين على باب اجلنة : " ابن عمر مرفوعا

  ).١(فهذه االحاديث ظاهرة الوضع واهللا أعلم 
: " عن رجل، عن أنس مرفوعا: فضيل بن مرزوق: ويروى يف فضائل معاوية أشياء ضعيفة حتتمل، منها

  ).٢" (دعوا يل أصحايب وأصهاري 
  دثنا ؟ وح، حدثنا أبو أمية عمرو بن حيىي بنح": املسند " أمحد يف 

أن معاوية أخذ االداوة، وتبع ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرفع رأسه إليه، : سعيد، حدثنا جدي
فما زلت أظن أين مبتلى بعمل لقول رسول اهللا " يا معاوية، إن وليت أمرا، فاتق اهللا واعدل : " وقال

  ).٣(تليت صلى اهللا عليه وسلم، حىت اب
حيىي عن أيب زائدة، عن إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد امللك بن عمري، قال : وهلذا طرق مقاربة

يا معاوية إن ملكت فأحسن : " واهللا ما محلين على اخلالفة إال قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يل: معاوية
."  

  .ابن مهاجر ضعيف، واخلرب مرسل
  

______________  
  ) *امشاهل* (
يف " الفوائد اموعة يف االحاديث املوضوعة " الشوكاين يف : وقد ذكر أكثر هذه االحاديث) ١(

وقد :  بعد أن ذكر حديثا منها١٢٠ / ٨" البداية " ، وقال احلافظ ابن كثري يف ٤٠٧ - ٤٠٣الصفحة 
كيف ال ينبه عليها أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثرية موضوعة، والعجب منه مع حفظه واطالعه 

  .وعلى نكارا وضعف حاهلا
  .إسناده ضعيف جلهالة الرجل) ٢(
  .١٢٣ / ٨" البداية " ، وانظر ١٠١ / ٤" املسند " رجاله ثقات، وهو يف ) ٣(

(*)  

)٣/١٣١(  

  

ال يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضل معاوية شئ : حدثنا أيب، مسعت ابن راهويه يقول: االصم
)١.(  



حدثنا يزيد بن أيب زياد، عن سليمان بن عمرو بن االحوص، عن أيب برزة، كنا مع النيب : ن فضيلاب
انظروا ما هذا ؟ فصعدت فنظرت، فإذا معاوية وعمرو : صلى اهللا عليه وسلم، فسمع صوت غناء، فقال

  ) ".٢(ار دعا اللهم ؟ ؟ ؟ يف الفتنة ركسا، ودعهما يف الن: " بن العاص يتغنيان، فجئت فأخربته، فقال
  .هذا مما أنكر على يزيد

قدم عمر اجلابية، فبقى على الشام أمريين، أبا عبيدة بن اجلراح، : عن يونس، عن ابن شهاب: ابن هليعة
  .ويزيد بن أيب سفيان

  .مث تويف يزيد
حم وصلتك يا أمري املؤمنني ر: معاوية، فقال: ومن أمرت مكانه ؟ قال: فنعاه عمر إىل أيب سفيان، فقال

)٣.(  
  ).٤(مث مجع عمر ؟ كلها ملعاوية، وأقره عثمان : وقال خليفة

 فيضبطه، ويقوم به أمت قيام، ويرضي - وهو ثغر -حسبك مبن يؤمره عمر، مث عثمان على إقليم : قلت
  الناس بسخائه وحلمه، وإن كان 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٤٠٧": الفوائد اموعة " اين يف هو إسحاق، وقد أورد اخلرب الشوك: ابن راهوية) ١(
يزيد بن أيب زياد اهلامشي ضعيف كرب فتغري وصار يتلفن، وشيخه فيه وهو سليمان بن عمرو بن ) ٢(

 ٤٠٨": الفوائد اموعة " ، ونسبه الشوكاين يف ٤٢١ / ٤" املسند " االحوص جمهول احلال، وهو يف 
  .ال يصح، يزيد بن أيب زياد كان يتلقن: وقال" ه موضوعات" اليب يعلى، وقد ذكره ابن اجلوزي يف 

  .عن ابن عباس" الكبري " وله شاهد بنحوه يزيده وهنا، رواه الطرباين يف 
  .وفيه عيسى بن سوادة النخعي وهو كذاب
  .الطرد والدفع: وركست الشئ إذا رددته ورجعته، واندع

  . اليب زرعة٢١٨ / ١" تاريخ دمشق " انظر ) ٣(
  .١٧٨، ١٥٥": ليفة تاريخ خ) " ٤(

(*)  

)٣/١٣٢(  

  

  .بعضهم تأمل مرة منه، وكذلك فليكن امللك
وإن كان غريه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خريا منه بكثري وأفضل وأصلح، فهذا 



  .الرجل ساد، وساس العامل بكمال عقله، وفرط حلمه، وسعة نفسه، وقوة دهائه، ورأيه
  .وعدوله هنات وأمور، واهللا امل

  .وكان حمببا إىل رعيته
عمل نيابة الشام عشرين سنة، واخلالفة عشرين سنة، ومل يهجه أحد يف دولته، بل دانت له االمم، 

وحكم على العرب والعجم، وكان ملكه على احلرمني، ومصر، والشام، والعراق، وخراسان، وفارس، 
  .واجلزيرة، واليمن، واملغرب، وغري ذلك

  . أن عمر أفرد معاوية بالشام، ورزقه يف الشهر مثانني دينارا:عن إمساعيل بن أمية
  .أن الذي أفرد معاوية بالشام عثمان) ١(واحملفوظ 

أنت : ملا قدم عمر الشام، تلقاه معاوية يف موكب عظيم وهيئة، فلما دنا منه، قال: وعن رجل، قال
  .نعم: صاحب املوكب العظيم ؟ قال

  . وقوف ذوي احلاجات ببابكما بلغين عنك من طول) ٢(مع : قال
  .نعم: قال
حنن بأرض جواسيس العدو ا كثري، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما : ومل تفعل ذلك ؟ قال: قال

  .ما أسألك عن شئ إال تركتين يف مثل رواجب الضرس! يا معاوية : يرهبهم فإن يتين انتهيت، قال
  .طال، فإنه خلدعة أديبلئن كان ما قلت حقا، إنه لرأي أريب، وإن كان با

  .فمرين: قال
  .ال آمرك وال أاك: قال
  .ما أحسن ما صدر عما أوردته! يا أمري املؤمنني : فقيل
  ).٣(حلسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه : قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".املفهوم " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
  .سقطت من املطبوع" مع " كلمة ) ٢(
 من طريق حممد بن قدامة اجلوهري، عن عبد ١٢٤ / ٨أخرجه ابن أيب الدنيا فيما ذكره ابن كثري ) ٣(

  .العزيز بن حيىي، عن شيخ له
(*)  

)٣/١٣٣(  

  



  .حنوها) ١(ورويت بإسنادين عن العتيب 
  قدم معاوية وهو أبض: مسلم بن جندب، عن أسلم موىل عمر، قال

ج، وكان عمر ينظر إليه، فيعجب، ويضع أصبغه على متنه، مث الناس وأمجلهم، فخرج مع عمر إىل احل
  .بخ بخ: يرفعها عن مثل الشراك فيقول

  .حنن إذا خري الناس إن مجع لنا خري الدنيا واآلخرة
  .سأحدثك، إنا بأرض احلمامات والزيف! يا أمري املؤمنني : قال

حك حىت تضرب الشمس إلطافك نفسك بأطيب الطعام، وتصب) إال(سأحدثك، ما بك : قال عمر
  .متنيك، وذوو احلاجات وراء الباب

يعمد أحدكم خيرج : فلما جئنا ذا طوى، أخرج معاوية حلة، فلبسها، فوجد عمر منها طيبا، فقال: قال
فلبسهما، ) ٣(، حىت إذا جاء أعظم بلد هللا حرمة، أخرج ثوبيه كأما كانا يف الطيب )٢(حاجا تفال 

  .يهما على عشرييتإمنا لبستهما الدخل ف: قال
  .واهللا لقد بلغين أذاك هنا وبالشام، واهللا يعلم أين قد عرفت احلياء فيه

  ).٤(ونزع معاوية الثوبني، ولبس ثويب إحرامه 
  ).٥(هذا كسرى العرب : كان عمر إذا نظر إىل معاوية، قال: قال املدائين

  تعجبون من دهاء هرقل : ابن أيب ذئب، عن املقربي، قال عمر
______________  

  ) *اهلامش* (
  ).٢٢٨(هو أبو عبد الرمحن حممد بن عبيد اهللا بن عمرو االموي االخباري، متوىف سنة ) ١(

  .٣٩٨ / ٤" وقيات االعيان " ، و ٤٠٣ / ١" العرب " مترجم يف 
  .وهي الريح الكريهة: الذي قد ترك استعمال الطيب، من التفل: التفل) ٢(

  ".وال ق" وقد حترف يف املطبوع إىل 
  ".العلب " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
 من ١٣٤ / ٣، وابن حجر ١٢٥ / ٨فيما ذكره ابن كثري " الزهد " أخرجه عبد اهللا بن املبارك يف ) ٤(

  .طريق ابن أيب ذئب ذا االسناد
  .موضع عند مكة: وذو طوى

  .، ونسبه البن أيب الدنيا١٢٥ / ٨أورده ابن كثري ) ٥(
(*)  

)٣/١٣٤(  

  



دخل معاوية على عمر، : ى وتدعون معاوية ؟ عمرو بن حيىي بن سعيد االموي عن جده، قالوكسر
  .وعليه حلة خضراء
  .فنظر إليها الصحابة

  .اهللا اهللا يا أمري املؤمنني، فيم فيم ؟ فلم يكلمه حىت رجع: فوثب إليه عمر بالدرة، وجعل يقول: قال
أيت وما بلغين إال خريا، ولكنه رأيته، وأشار بيده، ما ر: مل ضربته وما يف قومك مثله ؟ قال: فقالوا

  ).١(فأحببت أن أضع منه 
  ).٢(فتحت قيسارية سنة تسع عشرة وأمريها معاوية : قال أمحد بن حنبل

  ).٣(غزا معاوية قربص سنة مخس وعشرين : وقال يزيد بن عبيدة
  .نزع عثمان عمري بن سعد، ومجع الشام ملعاوية: وقال الزهري

  .مل ينفرد معاوية بالشام حىت استخلف عثمان: ري قالوعن الزه
عن إمساعيل بن عبيد اهللا، عن قيس بن احلارث، عن الصناحبي، عن أيب الدرداء، : سعيد بن عبد العزيز

  ).٤(ما رأيت أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أمريكم هذا، يعين معاوية : قال
  : كان احلادي حيدو بعثمان: العن االعمش، عن أيب صاحل ق: وكيع

______________  
  ) *اهلامش* (
  .ما مشخ: ، وزاد يف آخره١٢٥ / ٨ذكره ابن كثري ) ١(
  .١٧٩ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ٢(
من طريق الوليد بن عتبة، عن الوليد بن مسلم، " تاريخ دمشق "  يف ١٨٤ / ١أخرجه أبو زرعة ) ٣(

  .رجاله ثقات) ٤..( عن يزيد بن عبيدةعن عثمان بن حصن بن عالق،
  ".عبيد " وقد حترف يف املطبوع 

   وقد تصحف-، والصناحبي "عبد " إىل 
هو عبدالرمحن بن عسيلة املرادي أبو عبد اهللا ثقة من كبار التابعني، قدم : -" الضناحبي " يف املطبوع إىل 

  .يف خالفة عبدامللكاملدينة بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم خبمسة أيام، مات 
(*)  

)٣/١٣٥(  

  

  .معاوية: بل هو صاحب البغلة الشهباء، يعين: ويف الزبري خلف رضي فقال كعب* إن االمري بعده علي 
يا أبا إسحاق تقول هذا وها هنا علي والزبري وأصحاب رسول اهللا صلى : فبلغ ذلك معاوية، فأتاه فقال



  ).١(أنت صاحبها : قال! اهللا عليه وسلم 
ملا قتل عثمان بعثت نائلة بنت الفرافصة امرأته إىل معاوية كتابا مبا جرى، وبعثت بقميصه : ل الواقديقا

  .بالدم، فقرأ معاوية الكتاب، وطيف بالقميص يف أجناد الشام، وحرضهم على الطلب بدمه
  .يكفك نفسه وناحيته) ٢(كتب إىل معاوية، فأقره على الشام، وأطمعه : فقال ابن عباس لعلي

  .إنه ال يرضى حىت أعطيه عهد اهللا وميثاقه أن ال أعزله: فإدا بايع لك الناس، أقررته أو عزلته قال
  .واهللا ال أيل له شيئا، وال أبايعه: وبلغ معاوية فقال

  .وأظهر بالشام أن الزبري قادم عليكم ونبايعه
ليا، فأىب أن يبايع، فرد فلما بلغه مقتله، ترحم عليه، وبعث علي جريرا إىل معاوية، فكلمه وعظم ع

جرير، وأمجع على املسري إىل صفني، فبعث معاوية أبا مسلم اخلوالين إىل علي بأشياء يطلبها منه، وأن 
يدفع إليه قتلة عثمان، فأىب، ورجع أبو مسلم، وجرت بينهما رسائل، وقصد كل منهما اآلخر، فالتقوا 

  ).٣(لسبع بقني من احملرم سنة سبع 
ندعوكم : احلرب، وقتل خلق، وضجروا، فرفع أهل الشام املصاحف، وقالوا) ٤(ت ويف أول صفر شب

  إىل كتاب اهللا واحلكم مبا فيه، وكان 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .١٢٧ / ٨" البداية ) " ١(
  ".وأطعمه " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .٣٢٦، ٢٨٩ / ٣ثري  وما بعدها، وابن اال٦ / ٥" الطربي " سبع وثالثني انظر : أي) ٣(

  .٢٧٨، ٢٥٨ / ٧وابن كثري 
  ".نشبت " حترف يف املطبوع إىل ) ٤(

(*)  

)٣/١٣٦(  

  

  ).٢(بينهم كتابا على أن يوافوا أذرح ) ١(ذلك مكيدة من عمرو بن العاص، فاصطلحوا وكتبوا 
  .وحيكموا حكمني

  .فلم يقع اتفاق: قال
  .تالفمن أصحابه واالخ) ٣(ورجع علي إىل الكوفة بالدغل 

  .ال حكم إال هللا: فخرج منهم اخلوارج، وأنكروا حتكيمه، وقالوا



  .ورجع معاوية بااللفة واالجتماع
  .وبايعه أهل الشام باخلالفة يف ذي القعدة سنة مثان وثالثني

  .فكان يبعث الغارات، فيقتلون من كان يف طاعة علي، أو من أعان على قتل عثمان
از واليمن يستعرض الناس، فقتل باليمن عبدالرمحن وقثما ولدي عبيد وبعث بسر بن أيب أرطاة إىل احلج

  .اهللا بن عباس، مث استشهد علي يف رمضان سنة أربعني
، فاستعمل معاوية على الكوفة املغرية بن )٤(وصاحل احلسن بن علي معاوية، وبايعه، ومسي عام اجلماعة 

ى املدينة أخاه عتبة مث مروان، وعلى مصر بن عامر بن كريز، وعل) ٥(شعبة، وعلى البصرة عبد اهللا 
  .عمرو بن العاص، وحج بالناس سنة مخسني
  .وكان على قضائه بالشام فضالة بن عبيد

مث اعتمر سنة ست ومخسني يف رجب، وكان بينه وبني احلسني، وابن عمر، وابن الزبري، وابن أيب بكر، 
  ال تردوا علي أقتلكم، فخطب، وأظهر أم قدإين متكلم بكالم، ف: كالم يف بيعة العهد ليزيد، مث قال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .سقط من املطبوع" كتبوا " لفظ ) ١(
  .اسم بلد يف أطراف الشام من نواحي البلقاء وعمان جماورة الرض احلجاز: أذرح) ٢(
  .الفساد: الدغل) ٣(
اله علينا أن معاوية بويع سنة أربعني مسعت أبا مسهر أم:  اليب زرعة١٩٠ / ١" تاريخ دمشق " يف ) ٤(

  .وهو عام اجلماعة
  .٢٠٣" تاريخ خليفة " وانظر 

  ".عبدالرمحن " حترف يف املطبوع إىل ) ٥(
(*)  

)٣/١٣٧(  

  

  ).٢(، ورحل على هذا )١(بايعوا، وسكتوا ومل ينكروا 
ي وأصحابه، ومحلهم ، فواله الكوفة بعد املغرية، فكتب إليه يف حجر بن عد)٣(وادعى زيادا أنه أخوه 

  ).٤(إليه، فقتلهم مبرج عذراء 
  .مث ضم الكوفة والبصرة إىل زياد، فمات، فوالمها ابنه عبيد اهللا بن زياد



  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .سقطت من املطبوع" ومل ينكروا " مجلة ) ١(
، ٧٩ / ٨: كثري، وابن ٥١١، ٥٠٦ / ٣" ابن االثري " ، و ٣٠٤، ٣٠٣ / ٥" الطربي " انظر ) ٢(

  .، للمؤلف٢٦٢، ٢٥٠ / ٢" تاريخ االسالم " ، و ٢١٧، ٢١٣": تاريخ خليفة " ، و ٨٠
باب بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم، : يف االميان) ٦٣" (صحيحه " وأخرج مسلم يف ) ٣(

تم ؟ إين مسعت ما هذا الذي صنع: ملا ادعي زياد، لقيت أبا بكرة، فقلت له: من طريق أيب عثمان، قال
من ادعى أبا يف : " مسع أذناي من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول: سعد بن أيب وقاص يقول

وأنا مسعته من رسول اهللا صلى : ، فقال أبو بكرة"االسالم غري أبيه يعلم أنه غري أبيه، فاجلنة عليه حرام 
  . الفرائض يف٤٦ / ١٢: اهللا عليه وسلم، وأخرج املرفوع منه البخاري

زياد بن مسية وهي أمه، كانت أمة للحارث بن كلدة وهو زوجها : واملراد بزياد الذي ادعي: قال احلافظ
ملوىل عبيد، فأتت بزياد على فراشه وهم بالطائف قبل أن يسلم أهل الطائف، فلما كان يف خالفة عمر، 

  مسع أبو سفيان
إين العرف من وضعه يف أمه، ولو شئت : فقالابن حرب كالم زياد عند عمر، وكان بليغا فأعجبه، 

لسميته، ولكن أخاف من عمر، فلما ويل معاوية اخلالفة، كان زياد على فارس من قبل علي، فأراد 
مداراته، فأطمعه يف أنه يلحقه بأيب سفيان، فأصعى زياد إىل ذلك، فجرت يف ذلك خطوب إىل أن ادعاه 

ة، وأكرمه، وسار زياد سريته املشهورة، وسياسته املذكورة، معاوية، فأمره على البصرة، مث على الكوف
  ".الولد للفراش " فكان كثري من الصحابة والتابعني ينكرون ذلك على معاوية حمتجني حيديث 

، ٥٣ / ٨: ، وابن كثري٤٨٨، ٤٧٢ / ٣" ابن االثري "  و ٢٧٠، ٢٥٣ / ٥" الطربي " انظر ) ٤(
  .٢٧٦ / ٢" تاريخ االسالم "  و ٥٤
 من طريق إمساعيل بن علية، عن ٤٦٩ / ٣" املستدرك " ، وروى احلاكم يف ٢١٣": تاريخ خليفة " و 

الصالة، فمضى يف : هشام بن حسان، عن ابن سريين أن زيادا أطال اخلطبة، فقال حجر بن عدي
 الصالة، وضرب بيده إىل احلصى، وضرب الناس بأيديهم إىل احلصى، فرتل، فصلى، مث: خطبته، فقال له

السالم عليك يا : أن سرح به إيل، فسرحه إليه، فلما قدم عليه، قال: كتب فيه إىل معاوية، فكتب معاوية
وأمري املؤمنني أنا ؟ إين ال أقيلك وال أستقيلك، فأمر بقتله، فلما انطلقوا به، طلب : أمري املؤمنني، قال

ال تطلقوا عين حديدا، وال :  قالمنهم أن يأذنوا له، فيصلي ركعتني، فأذنوا له، فصلى ركعتني، مث
  .تغسلوا عين دما

  .فقتل: وادفنوين يف ثيايب، فإين خماصم، قال
(*)  



)٣/١٣٨(  

  

استعملين عثمان على احلج، مث : عن عبدايد بن سهيل، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس، قال
  .سر إىل الشام، فقد وليتكها: قدمت وقد بويع لعلي، فقال يل

ما هذا برأي، معاوية أموي، وهو ابن عم عثمان وعامله على الشام، ولست آمن أن يضرب : قلت
لقرابة ما بيين وبينك، وأن كل من : ومل ؟ قلت: عنقي بعثمان، أو أدىن ما هو صانع أن حيبسين، قال علي

  .محل عليك محل علي
  ولكن اكتب إليه، فمنه
  .أبداال واهللا ال كان هذا : وعده، فأىب علي، وقال

أرسلوا إيل بثياب عثمان اليت قتل فيها، فبعثوا : أرسلت أم حبيبة إىل أهل عثمان: عن الشعيب، قال: جمالد
بقميصه بالدم وباخلصلة اليت نتفت من حليته، ودعت النعمان بن بشري، فبعثت به إىل معاوية، فصعد 

هو ابن عمك : ام أهل الشام، وقالوامعاوية املنرب، ونشر القميص، ومجع الناس، ودعا إىل اطلب بدمه، فق
  .وأنت وليه وحنن الطالبون معك بدمه

ملا كان من أمر : كنا يف مسر ابن عباس، فقال: عن مطر الوراق، عن زهدم اجلرمي، قال: ابن شوذب
، لطلبت حىت )١(اعتزل الناس، فلو كنت يف جحر : هذا الرجل ما كان، يعين عثمان، قلت لعلي

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا : (مي اهللا ليتأمرن عليكم معاوية، وذلك أن اهللا يقولتستخرج، فعصاين، وا
  ) ٣٣: االسراء) (٢) (لوليه سلطانا فال يسرف يف القتل إنه كان منصورا

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".حجر " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
حيىي بن عبدا لباقي االذين، حدثنا أبو عمري من طريق ) ١٠٦٣(برقم " الكبري " أخرجه الطرباين يف ) ٢(

  .بن النحاس، حدثنا ضمرة بن ربيعة ذا االسناد
رواه : ، وقال٢٣٦ / ٧" امع " وحيىي وأبو عمري مل أجد هلما ترمجة، وباقي رجله ثقات، وأورده يف 

  . وسكت عنه عن الطرباين،٣٩ / ٣" تفسريه " الطرباين وفيه من مل أعرفهم، وذكره ابن كثري يف 
(*)  

)٣/١٣٩(  

  



ملا بلغ معاوية هزمية يوم اجلمل وظهور علي، دعا أهل الشام للقتال معه : عن ابن شهاب، قال: يونس
  .على الشورى والطلب بدم عثمان، فبايعوه على ذلك أمريا غري خليفة

  أن معاوية: بإسناد له) ١(ويف كتاب صفني ليحىي بن سليمان اجلعفي 
اكتب إىل علي أن جيعل يل الشام، وأنا أبايع له :  ملا قدم عليه رسوال بعد حماورة طويلةقال جلرير البجلي

معاوي إن الشام شامك : ما عاش، فكتب بذلك إىل علي، ففشا كتابه، فكتب إليه الوليد بن عقبة
وانيا وال تك خمشوش الذراعني * بشامك ال تدخل عليك االفاعيا وحام عليها بالقنابل والقنا * فاعتصم 

حدثنا يعلى بن عبيد، : مث قال اجلعفي) ٣(فأهد له حربا تشيب النواصيا * فإن عليا ناظر ما جتيبه ) ٢(
: أنت تنازع عليا أم أنت مثله ؟ فقال: جاء أبو مسلم اخلوالين وأناس إىل معاوية، وقالوا: عن أبيه، قال

تم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما، وأنا ال واهللا، إين العلم أنه أفضل مين وأحق باالمر مين، ولكن ألس
  .ابن عمه، والطالب بدمه، فائتوه، فقولوا له، فليدفع إيل قتلة عثمان، وأسلم له

  ).٤(فأتوا عليا، فكلموه، فلم يدفعهم إليه 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
روى له البخاري، هو حيىي بن سليمان بن حيىي بن سعيد اجلعفي الكويف املقرئ احلافظ نزيل مصر ) ١(

  .صدوق خيطئ": التقريب " ومع ذلك فقد قال احلافظ يف 
  . ه، أو اليت بعدها٢٣٧مات سنة 

إذا جعل يف أنفه : والتك مقيد اليدين، من قوهلم خش البعري: خمشوش، باخلاء املعجمة والشني، أي) ٢(
  .ال نقيادهاخلشاش، وهو عود من خشب جيعل يف أنف البعري يشد به الزمام ليكون أسرع 

  ".حمسوس " وقد تصحف يف املطبوع إىل 
  .آ / ٣٥٦ب،  / ٣٥٥ / ١٦اخلرب مع االبيات عند ابن عساكر ) ٣(
  .١٢٩ / ٨" البداية " رجاله ثقات، وانظر ) ٤(

(*)  

)٣/١٤٠(  

  

  عن جابر اجلعفي، عن الشعيب، أو أيب جعفر،: عمرو بن مشر
ه أن يسري إىل دمشق، فيعقل راحلته على باب املسجد، ملا ظهر أمر معاوية دعا علي رجال، وأمر: قال

  .ويدخل يئة السفر، ففعل



  .وكان وصاه
  .من العراق: فسأله أهل الشام، فقال

  .تركت عليا قد حشد إليكم، ود يف أهل العراق: وما وراءك ؟ قال: قالوا
  .ة جامعةالصال: فأتاه، فأخربه، فنودي) ١(فبلغ معاوية، فبعث أبا االعور حيقق أمره 

إن عليا قد د إليكم، فما الرأي ؟ فضرب الناس : وامتال املسجد، فصعد معاوية وتشهد، مث قال
عليك الرأي، وعلينا : بأذقام على صدورهم، ومل يرفع أحد إليه طرفه، فقامل ذو الكالع احلمريي فقال

ث أحل بنفسه، فرد رسول من ختلف عن معسكره بعد ثال: أم فعال، يعين الفعال، فرتل معاوية ونودي
  .الصالة جامعة: علي، حىت وافاه، فأخربه، فأمر، فنودي

إن رسويل قد قدم، وأخربين أن معاوية قد د إليكم، فما الرأي ؟ : واجتمع الناس، فصعد املنرب، وقال
الرأي كذا، الرأي كذا، فلم يفهم علي من كثرة من تكلم، فرتل هو : فأضب أهل املسجد يقولون

  ).٢(إنا هللا وإنا إليه راجعون، ذهب ا ابن أكالة االكباد : يقول
أعصى ويطاع ! يا عجبا : عمن رأى عليا يوم صفني يصفق بيديه، ويعض عليها، ويقول: االعمش
  ).٣(معاوية 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".حييق بأمريه " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
ده تألف، عمرو بن مشر متروك احلديث، وبعضهم امه، ، وسن٣٧٥ / ١٦أخرجه ابن عساكر ) ٢(

  .وجابر اجلعفي ضعيف
صاحوا وجلبوا، : أي" فأضب أهل املسجد : " ض، وقوله: ، ود إليه١٢٩ / ٨" البداية " وهو يف 

  .وتكلموا متتابعا
 غزوة أحد، معاوية الن أمه هند بقرت عن كبد محزة رضي اهللا عنه حني استشهد يف: وابن أكالة االكباد

  .فالكتها، فلم تستطع أن تسيغها
  .ب / ٣٥٧ / ١٦ابن عساكر ) ٣(

(*)  

)٣/١٤١(  

  



لقد وضعت رجلي يف الركاب، ومهمت بوم : قال معاوية: عن أيب عبيدة، قال: أبو حامت السجستاين
ثمن الربيح وأخذي احلمد بال* أبت يل عفيت وأىب بالئي : صفني باهلزمية، فما منعين إال قول ابن االطنابة

مكانك * وضريب هامة البطل املشيح وقويل كلما جشأت وجاشت * وإكراهي على املكروه نفسي 
كانت هلذا : سأل رجل احلسن البصري عن علي وعثمان، فقال: قال االوزاعي) ١(حتمدي أو تسترحيي 

  .سابقة وهلذا سابقة، وهلذا قرابة وهلذا قرابة، وابتلي هذا، وعويف هذا
  .كان هلذا قرابة وهلذا قرابة، وهلذا سابقة وليس هلذا سابقة، وابتليا مجيعا: لي ومعاوية، فقالفسأله عن ع

  .قتل بني الفريقني حنو من ستني ألفا: قلت
  .سبعون ألفا: وقيل

  ).٢" (تقتله الفئة الباغية : " وقتل عمار مع علي، وتبني للناس قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  

______________  
  ) *اهلامش* (
" ، و ٧٧" الوحشيات " ب، واالبيات يف  / ٣٥٧ / ١٦اخلرب مع االبيات عند ابن عساكر ) ١(

، ١٠٥، ١٠٤ / ١" العقد الفريد " ، و ١٢٦ / ١" عيون االخبار " ، و ١٦٠، ١٥٩": االختيارين 
  .٥٧٤" مسط الآليل " وانظر 

: ي، شاعر فارس من فرسان اجلاهلية، واالطنابةهو عمرو بن عامر بن زيد مناة اخلزرج: وابن االطنابة
وسري يشد : سري احلزام يكون عونا لسري آخر إذا قلق: بنت شهاب من بين القني، ومعىن االطنابة: أمه

  .يف وتر القوس العربية
  . للمرزباين٢٠٤، ٢٠٣": معجم الشعراء " مترجم يف 

  إمنا قتله: ية على إنكاره، وقالوهو حديث صحيح مشهور بل متواتر، وملا مل يقدر معاو) ٢(
 بسند صحيح، فأجابه علي رضي اهللا عنه بأن رسول اهللا ١٦١ / ٢" املسند " الذين جاؤ وابه، كما يف 

صلى اهللا عليه وسلم إذن قتل محزة حني أخرجه، وهذا منه رضي اهللا عنه إلزام مفحم ال جواب عنه، 
  .وحجة ال اعتراض عليها

كون طائفة معاوية هي الباغية هو مذهب فقهاء احلجاز والعراق من فريقي وما ذهب إليه املؤلف من 
احلديث والرأي، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة واالوزاعي، وغري هم كما قال االمام عبد القاهر 

  ".االمامة " اجلرجاين يف كتاب 
  .٦٦٣ / ٦" فيض القدير " نقله عنه املناوي يف 

(*)  

)٣/١٤٢(  



  

تعاهد ثالثة من أهل : ا حجاج بن أىب منيع، حدثنا جدي، عن الزهري، عن أنس قالحدثن: الفسوي
  .العراق على قتل معاوية، وعمرو بن العاص، وحبيب بن مسلمة

وأقبلو بعد بيعة معاوية باخلالفة حىت قدموا إيلياء، فصلوا من السحر يف املسجد، فلما خرج معاوية 
هم على ظهر احلرسي الساجد بينه وبني معاوية حىت طعن لصالة الفجر، كرب، فلما سجد انبطح أحد

  .معاوية يف مأكمته
إن مل يكن اخلنجر مسموما، فال : أمتوا صالتكم، وأمسك الرجل، فقال الطبيب: فانصرف معاوية، وقال

  .بأس عليك
ليس بأمري : فأعد الطبيب عقاقريه، مث حلس اخلنجر، فلم جيده مسموما، فكرب، وكرب من عنده وقيل

  ).١(املؤمنني بأس 
  .هذه املرة غري املرة اليت جرح فيها وقتما قتل على رضي اهللا عنه: قلت

  .وسقي أدوية خلصته من السم، لكن قطع نسله) ٢(فإن تلك فلق أليته 
أال تعجبني لرجل من الطلقاء ينازع : عن أىب إسحاق، عن االسود، قلت لعائشة: أيوب بن جابر

  .الت وما يعجب ؟ هو سلطان اهللا يؤتيه الرب والفاجرأصحاب حممد يف اخلالفة ؟ ق
  ).٣(وقد ملك فرعون مصر أربع مئة سنة 

  بن االصم) ٥(، عن يزيد )٤(عن جعفر بن برقان : زيد بن أيب الزرقاء
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .امسه عبيد اهللا بن أيب زياد الرصايف: رجاله ثقات، وجد حجاج) ١(

  .العجيزة: املأكمة" طعن يف مأكمته : " ة بيت املقدس، وقولهاسم مدين: وإيلياء
 خربا مبعناه من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا عن عبدالرمحن ٤١٣ / ١" تارخيه " وقد أورد الفسوي يف 

بن منر، عن الزهري، أخربين خالد بن عبد اهللا بن رباح السلمي أنه صلى مع معاوية يوم طعن 
العجيزة، وقد كسرت : بفتح اهلمزه" االلية " ، و "قلق " فت يف املطبوع إىل فلق، تصح) ٢...(بإيلياء

  .مهزا يف املطبوع وهو خطأ
  . نقال عن ابن عساكر بإسناده عن أيب داود الطيالسي ذا االسناد١٣١ / ٨ذكره ابن كثري ) ٣(
  .ولهبزيادة زاي يف أ" زبرقان " برقان، بضم الباء وقد حترف يف املطبوع إىل ) ٤(
  ".مؤمل " حترف يف املطبوع إىل ) ٥(

(*)  



)٣/١٤٣(  

  

  .قتالي وقتلى معاوية يف اجلنة: قال علي: قال
أن معاوية ملا بويع، وبلغه قتال علي أهل : عن زيد بن واقد، عن أبيه، عن أشياخهم: صدقه بن خالد

ىل معاوية، وتثاقلوا عن ، كاتب وجوه من معه مثل االشعث، ومناهم وبذل هلم حىت مالوا إ)١(النهروان 
  .املسري مع علي، فكان يقول فال يلتفت إىل قوله

  .لقد حاربت عليا بعد صفني بغري جيش وال عتاد: وكان معاوية يقول
شهدت عليا وضع املصحف على رأسه، : اهللا الثقفي، مسع أبا صاحل يقول) ٢(أنبأنا حممد بن عبيد : شعبة

ىن سألتهم ما فيه، فمنعوين، اللهم إين قد مللتهم وملوين، اللهم إ: حىت مسعت تقعقع الورق فقال
) ٣(وأبغضتهم وأبغضوين، ومحلوين على غري أخالقي، فأبدهلم يب شرامين، وأبدلين م خريا منهم، ومث 

  .قلوم ميثه امللح يف املاء
لرأيتم الرؤوس ال تكرهوا إمرة معاوية، فلو قد فقدمتوه : عن الشعيب، عن احلارث، عن علي، قال: جمالد
  .عن كواهلها) ٤(تندر 

ملا قتل أمري املؤمنني علي، بايع أهل العراق ابنه احلسن، وجتهزوا لقصد الشام يف كتائب أمثال اجلبال، 
  وكان احلسن سيدا كبري القدر يرى 

______________  
  ) *اهلامش* (
ي، كانت ا وقعة بني أمري كورة بني بغداد وواسط من اجلانب الشرق: وهم اخلوارج، والنهروان) ١(

 ه قتل فيها رأس اخلوارج عبد اهللا بن وهب الراسيب ٣٨املؤمنني علي رضي اهللا عنه واخلوارج سنة 
  .وأكثر أتباعه

 وقد حترف فيه الراسيب إىل السبائى، فلم يهتد إليه حمقق ٤٤ / ١" العرب " ، و ١٩٧": تاريخ خليفه " 
  .رجم لهاملطبوع، فظنه عبد اهللا بن سبأ، فت

هو احلنفي، وامسه عبدالرمحن بن قيس الكويف ثقة من : وأبو صاحل" عبد " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  .رجال مسلم

  .إذا أذبته: مثت امللح يف املاء: يقال) ٣(
" ، و ١٣١ / ٨" البداية " ، و ٢ / ٤" أنساب االشراف " سقط ووقع، واخلرب يف، : أي: ندر) ٤(

  .٣٠٢  /٢" تاريخ االسالم 
(*)  



)٣/١٤٤(  

  

  .حقن الدماء، ويكره الفنت، ورأى من العراقيني ما يكره
  .بايع أهل الكوفة احلسن بعد أبيه وأحبوه أكثر من ابيه: قال جرير بن حازم
سار احلسن يطلب الشام، وأقبل معاوية يف أهل الشام، فالتقوا، فكره احلسن القتال، : وقال ابن شوذب

يا عار : ل له العهد باخلالفة من بعده، فكان أصحاب احلسن يقولون لهوبايع معاوية على أن جع
  ).١(املؤمنني، فيقول، العار خري من النار 

  سار احلسن حىت نزل املدائن، وبعث: وعن عوانة بن احلكم، قال
  .على املقدمة قيس بن سعد يف اثين عشر ألفا، فبينا احلسن باملدائن إذ صاح صائح، أال إن قيسا قد قتل
فاختبط الناس، وانتهب الغوغاء سرادق احلسن، حىت نازعوه بساطا حتته، وطعنه خارجي من بين أسد 

  .خبنجر، فقتلوا اخلارجي، فرتل احلسن القصر االبيض، وكاتب معاوية يف الصلح
  ).٢(وروى حنوا من هذا الشعيب وأبو إسحاق 

  .وتوجع من تلك الضربة أشهرا، وعويف
لو مل تذهل نفسي عليكم إال لثالث لذهلت، ! يا أهل الكوفة : احلسن بن عليقال : قال هالل بن خباب

  ).٣(لقتلكم أيب، وطعنكم يف فخذي، وانتهابكم ثقلي 
  إن ابين هذا سيد وسيصلح اهللا به بني فئتني : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلسن

______________  
  ) *اهلامش* (
  .، ونسبه البن أيب خيثمة٥٦ / ١٣ "الفتح " ذكره احلافظ يف ) ١(
ابن إسحاق " أبو إسحاق هو السبيعي، وامسه عمرو بن عبد اهللا اهلمداين، وقد حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
."  
  .متاع املسافر وحشمه: الثقل) ٣(

(*)  

)٣/١٤٥(  

  

لكوفة مث إن معاوية أجاب إىل الصلح، وسر بذلك، ودخل هو واحلسن ا) ١" (عظيمتني من املسلمني 
راكبني، وتسلم معاوية اخلالفة يف آخر ربيع اآلخر، ومسي عام اجلماعة الجتماعهم على إمام، وهو عام 

  .أحد وأربعني



  .يويع معاوية باخلالفة يف ربيع االول سنة إحدى وأربعني ملا دخل الكوفة: وقال ابن إسحاق
  .ماعةبايعه احلسن بأذرح يف مجادى االوىل، وهو عام اجل: وقال أبو معشر

أقبل معاوية إىل العراق يف ستني ألفا، واستخلف على الشام الضحاك بن قيس، فلما بلغ : قال املدائين
، وأقبل )٢(احلسن أن معاوية عرب جسر منبج، عقد لقيس بن سعد على اثين عشر ألفا فسار إىل مسكن 

  .الشاميف عشرة أيام معه القصاص يعظون، وحيضون أهل ) ٣(معاوية إىل االخنونية 
  ).٤(فرتلوا بإزاء عسكر قيس، وقدم بسر بن أيب أرطاة إليهم، فكان بينهم مناوشة، مث حتاجزوا 

  .عمر مث إنه بعد) ٥(عمل معاوية عامني ما خيرم عمل : قال الزهري
صلى بنا معاوية يف النخيلة اجلمعة يف الضحى، : عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن سويد، قال: االعمش

   ما قتلنا لتصوموا، :مث خطب وقال
______________  

  ) *اهلامش* (
، وسيذكره املؤلف بتمامه ص ٥٧، ٥٢ / ١٣ يف الصلح، و ٢٢٥، ٢٢٤ / ٥أخرجه البخاري ) ١(

٢٧١، ٢٧٠.  
موضع قريب من أوانا عند ر دجيل عند دير اجلاثليق، به كانت املوقعة بني : قال ياقوت: مسكن) ٢(

  . ه٧٢ن الزبري سنة عبد امللك بن مروان، ومصعب ب
  .فقتل مصعب، وقربه هناك

موضع : بضم اهلمزة، وسكون احلاء، وضم النون وواو ساكنة ونون أخرى مكسورة وياء مشددة) ٣(
  .من أعمال بغداد

  .ب / ٣٦٠ / ١٦أخرجه ابن عساكر ) ٤(
  ".على " حترف يف املطبوع إىل ) ٥(

(*)  

)٣/١٤٦(  

  

 قد عرفت أنكم تفعلون ذلك، ولكن إمنا قاتلناكم التأمر عليكم، وال لتصلوا، وال لتحجوا، أو تزكوا،
  ).١(فقد أعطاين اهللا ذلك وأنتم كارهون 

يا : السري بن إمساعيل، عن الشعيب، حدثين سفيان بن الليل، قلت للحسن ملا رجع إىل املدينة من الكوفة
  ال تقل: قال: مذل املؤمنني

م والليايل حىت ميلك معاوية، فعلمت أن أمر اهللا واقع، ال تذهب االيا: ذلك، فإين مسعت أيب يقول



  ).٢(فكرهت القتال 
  ).٣(السري تالف 

عن الزهري، عن القاسم بن حممد، أن معاوية ملا قدم املدينة حاجا، دخل على عائشة، فلم يشهد : شعيب
  .أمنت أن أخبأ لك رجال يقتلك بأخي حممد: كالمهما إال ذكوان موالها، فقالت له

  . صدقت:قال
 ليس -واهللا ما مسعت خطيبا : مث وعظته، وحضته على االتباع، فلما خرج، اتكأ على ذكوان، وقال

  ).٤( أبلغ من عائشة -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
حدثنا :  من طريق ابن أيب شيبة، وسعيد بن منصور، قاال١٣١ / ٨" البداية " أورده ابن كثري يف ) ١(

ال يتابع يف : ٤٧٧ / ٣" تارخيه " أبو معاوية ذا االسناد، وسعيد بن سويد جمهول، وقال البخاري يف 
  .ب / ٣٦٠ / ٦" ابن عساكر " حديثه، فالسند ضعيف، واخلرب يف 

  .آ / ٣٦٠ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
ليس بشئ، : ك، وقال غريهمترو: استبان يل كذبه يف جملس واحد، وقال النسائي: قال حيىي القطان) ٣(

  .ترك الناس حديثه: وقال أمحد
 من طريق محاد بن سلمة، عن علي ٩٢ / ٤" مسنده " ، وأخرج أمحد يف ٣٦١ / ١٦ابن عساكر ) ٤(

أما خفت أن أقعد لك رجال، : بن زيد، عن سعيد بن املسيب أن معاوية دخل على عائشة، فقالت، له
: "  يف بيت أمان، وقد مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولما كنت لتفعليه وأنا: فيقتلك ؟ فقال

، وعبد الرزاق ١٦٧، ١٦٦ / ١: وللمرفوع منه شاهد من حديث الزبري عند أمحد" االميان قيد الفتك 
  .فاحلديث صحيح) ٢٧٦٩(، وآخر من حديث أيب هريرة عند أيب داود )٩٦٧٦(

االميان قيد : " ار غافل حىت يشد عليه فيقتله، وقولهأن يأيت الرجل الرجل وهو غ: الفتك: قال أبو عبيد
  .أي أن االميان مينع القتل كما مينع القيد عن التصرف، فكأنه جعل الفتك مقيدا" الفتك 

(*)  

)٣/١٤٧(  

  

حدثنا خالد بن خملد، حدثنا سليمان بن بالل، حدثين علقمة بن أيب علقمة، عن أمه : حممد بن سعد
ل إىل عائشة أن أرسلي إيل بأنبجانية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشعره، قدم معاوية، فأرس: قالت



فأرسلت به معي أمحله، حىت دخلت عليه، فأخذ االنبجانية، فلبسها، ودعا مباء فغسل الشعر، فشربه، 
  ).١(وأفاض على جلده 

احلمد هللا : ريش، فقالواملا قدم معاوية املدينة عام اجلماعة، تلقته ق: عن الشعيب، قال: أبو بكر اهلذيل
أما بعد، فإين : نصرك وأعلى أمرك، فسكت حىت دخل املدينة، وعال املنرب، فحمد اهللا، وقال) أعز(الذي 

واهللا وليت أمركم حني وليته وأنا أعلم أنكم ال تسرون بوالييت وال حتبوا، وإين لعامل مبا يف نفوسكم، 
نفسي على عمل أيب بكر وعمر، فلم أجدها تقوم ولكن خالستكم بسيفي هذا خمالسة، ولقد أردت 

بذلك، ووجدا عن عمل عمر أشد نفورا، وحاولتها على مثل سنيات عثمان، فأبت علي، وأين مثل 
هؤالء، هيهات أن يدرك فضلهم، غري أين سلكت طريقا يل فيه منفعة، ولكم فيه مثل ذلك، ولكل فيه 

مل جتدوين خريكم، فأنا خري لكم، واهللا ال ) ٢(ة، فإن مواكلة حسنة ومشاربة مجيلة ما استقامت السري
أمحل السيف على من ال سيف معه، ومهما تقدم مما قد علمتموه، فقد جعلته دبر أذين، وإن مل جتدوين 

 أغىن، - وإن قل -أقوم حبقكم كله، فارضوا ببعضه، فإا ليست بقائبة قوا، وإن السيل إن جاء تترى 
  إياكم والفتنة، 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .، ب من طريق ابن سعد٣٦١ / ١٦أورده ابن عساكر ) ١(

كساء منبجي يتخذ من الصوف وله مخل وال علم له، وهو من أدون الثياب الغليظة، وكان : واالنبجانية
ا ردوه: " أبو جهم قد أهدى للنيب صلى اهللا عليه وسلم مخيصة ذات أعالم، فلما شغلته يف الصالة، قال

  ،)٥٥٦(، ومسلم ٤٠٧، ٤٠٦ / ١واخلرب عند البخاري " عليه واثتوين بأنبجانيته 
  .، من حديث عائشة٩٨، ٩٧ / ١: ومالك

  ".فإين " يف االصل ) ٢(
(*)  

)٣/١٤٨(  

  

  .فال موا ا فإا تفسد املعيشة، وتكدر النعمة، وتورث االستئصال، وأستغفر اهللا يل ولكم
  ).١(مث نزل 

  .إذا انفلقت عن الفرخ: قابت البيضة: الفرخ، يقال": والقوب "  البيضة، ":القائبة " 
إذا رأيتم فالنا خيطب على : " حدثنا جمالد، عن أيب الوداك، عن أيب سعيد مرفوعا: حممد بن بشر العبدي

  ).٢" (منربي، فاقتلوه 



  .معاوية": فالنا " ، عن حممد بن بشر، فقال بدل )٣(رواه جندل بن والق 
  .عه الوليد بن القاسم، عن جمالدوتاب

إذا رأيتم معاوية على : " عن علي بن زيد، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد مرفوعا: وقال محاد ومجاعة
  ).٤" (منربي، فاقتلوه 
  .مرفوعا حنوه) ٦( عن عاصم، عن زر عن عبد اهللا -) ٥( واه -احلكم بن ظهري 

  ).٧(وجاء عن احلسن مرسال 
  إذا رأيتم معاوية خيطب : " ن جابر مرفوعاوروي بإسناد مظلم، ع

______________  
  ) *اهلامش* (
  .١٣٢ ؟ ٨" البداية " ب وهو يف  / ٣١٦ / ١٦أخرجه ابن عساكر ) ١(
  .وجمالد ضعيف" الكامل " أخرجه ابن عدي يف ) ٢(
  .، ونقل عن أبيه أنه صدوق٥٣٥ / ٢" اجلرح والتعديل " ترمجه ابن أيب حامت يف ) ٣(

  ".واثق " رف عند ابن عساكر إىل وقد حت
  .أخرجه ابن عدي وابن عساكر، وعلي بن زيد ضعيف) ٤(
  .تركوه: منكر احلديث، وقال مرة: ليس بثقة، وقال البخاري: قال ابن معني) ٥(
  .عن زر بن عبد اهللا وهو خطأ: يف املطبوع) ٦(

وهذا احلديث كذب : وأيب سعيد بعد أن ذكره عن ابن مسعود ١٣٣ / ٨" البداية " قال ابن كثري يف 
  .بال شك، ولو كان صحيحا، لبادر الصحابة إىل فعل ذلك، الم كانوا ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم

  .وأرسله عمرو بن عبيد عن احلسن البصري: قال ابن كثري) ٧(
  (*)وهو كذب : قال أيوب

)٣/١٤٩(  

  

  ).١" (على منربي، فاقبلوه، فإنه أمني مأمون 
  .هذا كذب

  .هو معاوية بن تابوه املنافق: ويقال
ملا قتل عثمان، ووقع االختالف، مل يكن للناس غزو حىت اجتمعوا على : قال سعيد بن عبد العزيز
  .معاوية، فأغزاهم مرات

مث أغزى ابنه يف مجاعة من الصحابة برا وحبرا حىت أجاز م اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا، 



  ).٢(مث قفل 
ما رأيت أحدا بعد مثان أقضى حبق : بكري، عن بسر بن سعيد، أن سعد بن أيب وقاص قال) ٣(الليث عن 

  ).٤(من صاحب هذا الباب، يعين معاوية 
إين لست خبريكم، وإن فيكم من : عن ثابت موىل سفيان، مسعت معاوية، وهو يقول: أبو بكر بن أيب مرمي

  .و وغريمهاابن عمر، وعبد اهللا ابن عمر: هو خري مين
  ).٥(ولكين عسيت أن أكون أنكاكم يف عدوكم، وأنعمكم لكم والية، وأحسنكم خلقا 

  عقيل، ومعمر، عن الزهري، حدثين عروة أن املسور بن خمرمة 
______________  

  ) *اهلامش* (
  من طريق حممد بن إسحاق الفقيه، عن أيب النضر الغازي،٢٥٩ / ١" تارخيه " أخرجه اخلطيب يف ) ١(

  عن احلسن بن كثري، عن بكر بن أمين القيسي، عن عامر بن حيىي الصر ؟ مي، عن أيب
مل أكتب هذا احلديث إال من هذا الوجه، ورجال إسناده ما بني حممد بن : الزبري، عن جابر، وقال

  .إسحاق وأيب الزبري كلهم جمهولون
عبدالرمحن بن إبراهيم، عن ، من طريق ٣٤٦ و ١٨٨ / ١" تاريخ دمشق " أخرجه أبو زرعة يف ) ٢(

حترفت يف ) ٣(ب  / ٣٦٢ / ١٦الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، وهو عند ابن عساكر 
" نقل " إىل " قفل " فحرف " مث نقل الليث بن بكري : " وكانت اجلملة يف املطبوع" بن " املطبوع إىل 

  .وجعلها من مجلة اخلرب اجلديد
  .آ / ٣٦٣ / ١٦ابن عساكر ) ٤(

  ".سعد " إىل " سعيد " وقد حترف يف املطبوع 
  .ب / ٣٦٣ / ١٦ابن عساكر ) ٥(

(*)  

)٣/١٥٠(  

  

ما فعل طعنك على االئمة ! يا مسور : حاجته، مث خال به، فقال) ١(أخربه أنه وفد على معاوية، فقضى 
  .دعنا من هذا وأحسن: ؟ قال
  .ال واهللا، لتكلمين بذات نفسك تعيب علي: قال

  .فلم أترك شيئا أعيبه عليه إال بينت له: قال مسور
  .ال أبرأ من الذنب: فقال



فهل تعد لنا يا مسور مانلي من االصالح يف أمر العامة، فإن احلسنة بعشر أمثاهلا، أم تعد الذنوب، وتترك 
  .االحسان ؟ قال ما تذكر إال الذنوب

نوب يف خاصتك ختشى أن لك إن مل فإنا نعترف هللا بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذ: قال معاوية
  .نعم: تغفر ؟ قال

فما جيعلك اهللا برجاء املغفرة أحق مين، فواهللا ما أيل من االصالح أكثر مما تلي، ولكن واهللا ال أخري : قال
بني أمرين بني اهللا وبني غريه، إال اخترت اهللا على ما سواه، وإين لعلى دين يقبل فيه العمل وجيزى فيه 

  . وجيزى فيه بالذنوب إال أن يعفو اهللا عنهاباحلسنات،
  .فخصمين: قال

  ).٢(فلم أمسع املسور ذكر معاوية إال صلى عليه : قال عروة
  مسعت معاوية يقول على: حدثنا يونس بن ميسرة: عمرو بن واقد

  ).٣(إين مقل، فإن صدقة املقل أفضل من صدقة الغين : تصدقوا وال يقل أحدكم: منرب دمشق
أنه رأى : أنبأنا عبدايد، عن ابن جريج، أخربين عتبة بن حممد، أخربين كريب موىل ابن عباس: الشافعي

  .أصاب: معاوية صلى العشاء، مث أوتر بركعة واحدة مل يزد، فأخرب ابن عباس، فقال
  ليس ! أي بين 

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".يقضي " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
  .بنحوه من طريق معمر، عن الزهري) ٢٠٧١٧" (املصنف " و يف رجاله ثقات، وه) ٢(

  .٤٧ / ٤" أنساب االشراف " وانظر ...عن محيد بن عبد الرمحن، عن املسور
  .١٣٣ / ٨" البداية " ، و ٢٠٨ / ١" تاريخ بغداد " ، و ٨٠ / ٣" تاريخ االسالم " و 
  .ب / ٣٦٣ / ٦ابن عساكر ) ٣(

(*)  

)٣/١٥١(  

  

  . معاويةأحد منا أعلم من
  ).١(هي واحدة أو مخس أو سبع أو أكثر 

إن يف بيت مالكم فضال : خطبنا معاوية، فقال: حدثنا ابن أيب مرمي، عن عطية بن قيس، قال: أبو اليمان
  ).٢(عن عطائكم، وأنا قامسه بينكم 



رأيت معاوية يف سوق دمشق على : حدثنا عمرو بن واقد، عن يونس بن حلبس، قال: هشام بن عمار
  .بغلة، خلفه وصيف قد أردفه، عليه قميص مرقوع اجليب

  .كان معاوية، وما رأينا بعده مثله: قال أبو بكر بن عياش، عن أيب إسحاق، قال
لو أن عليا مل يفعل ما فعل، مث كان يف : حدثنا ابن أيب خالد، عن الشعيب، مسعت معاوية، يقول: ابن عيينة

  غار، لذهب الناس إليه حىت
  .هيستخرجوه من

وال : قلت: ما رأيت أحدا أسود من معاوية: عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، قال: العوام بن حوشب
  ).٣(كان عمر خريا منه، وكان معاوية أسود منه : عمر ؟ قال

  .وروي عنه أيب يعقوب، عن ابن عمر حنوه
 اهللا صلى اهللا ما رأيت أحدا قط بعد رسول: عن ابن عمر مثله، ولفظه: وروى ابن إسحاق، عن نافع

  .عليه وسلم كان أسود من معاوية
  كان أسود : فقلت

______________  
  ) *اهلامش* (
آ  / ٣٦٤ / ١٦" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٠٨ / ١" مسند الشافعي " رجاله ثقات، وهو يف ) ١(
  .آ / ٣٦٦ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
  .آ / ٣٦٦ / ١٦ابن عساكر ) ٣(

(*)  

)٣/١٥٢(  

  

  .كان أبو بكر خريا منه، وهو كان أسود: فقالمن أيب بكر ؟ 
  ).٢(احلديث ...عمر ؟) ١(كان أسود من : قلت
ما رأيت رجال كان أخلق للملك من معاوية، كان : عن مهام بن منبه، مسعت ابن عباس يقول: معمر

  .، املتغضب)٣(الناس يردون منه على أرجاء واد رحب، مل يكن بالضيق احلصر العصعص 
  ).٤(زبري يعين ابن ال

  .لن ميلك أحد هذه االمة ما ملك معاوية: عن أيب قالبة، قال كعب بن مالك: أيوب
صحبت معاوية، فما رأيت رجال أثقل حلما، وال أبطأ : عن الشعيب، عن قبيصة عن جابر، قال: جمالد

  ).٥(جهال، وال أبعد أناة منه 



  إين الرفع نفسي أن يكون ذنب أوزن من: ويروى عن معاوية قال
أاك عن السلطان، فإن غضبه غضب : أغلظ رجل ملعاوية، فقال: عن الشعيب، قال: جمالد) ٦(حلمي 

  ).٧(الصيب، وأخذه أخذ االسد 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .إىل هنا" أيب بكر " سقط من املطبوع من قوله ) ١(
  .آ / ٣٦٦ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
  .فالن ضيق العصعص" اللسان " يف ) ٣(

 وذكر ابن -نكد قليل اخلري، وهو من اضافة الصفة املشبهة إىل فاعلها، ويف حديث ابن عباس : أي
ليس مثل احلصر العقص، وذكره يف مادة :  ليس مثل احلصر العصعص، يف رواية، واملشهور-الزبري 

  .العقص االلوى الصعب االخالق تشبيها بالقرن امللتوي: عقص، وقال
 آ، ٣٦٦ / ١٦ذا االسناد، وهو يف ابن عساكر ) ٢٠٩٨٥" (املصنف " يف أخرجه عبد الرزاق ) ٤(

  .ب
  .آ / ٣٦٧ / ١٦ابن عساكر ) ٥(
  .آ / ٣٦٧ / ١٦ابن عساكر ) ٦(
  .آ / ٣٦٨ / ١٦ابن عساكر ) ٧(

(*)  

)٣/١٥٣(  

  

نك، واهللا لتستقيمن بنا يا معاوية، أو لنقوم: كان الرجل يقول ملعاوية: حدثنا ابن عون قال: االصمعي
  ).١(إذا أستقيم : باخلشب، فيقول: مباذا ؟ فيقولون: فيقول

  ).٢(علمت مبا كان معاوية يغلب الناس، كان إذا طاروا وقع، وإذا وقعوا طار : عن ابن عباس، قال
ما غلبين معاوية يف شئ إال بابا واحدا، استعملت فالنا، : " عن الشعيب، عن زياد بن أبيه، قال: جمالد

  .فكسر اخلراج
  فخشي أن أعاقبه،
  .ففر مين إىل معاوية

  .إن هذا أدب سوء ملن قبلي: فكتبت إليه



إنه ال ينبغي أن نسوس الناس سياسة واحدة، أن نلني مجيعا فيمرح الناس يف املعصية، وال : فكتب إيل
  ).٣(نشتد مجيعا، فنحمل الناس على املهالك، ولكن تكون للشدة والفظاظة، وأكون أنا للني وااللفة 

  .قضى معاوية عن عائشة مثانية عشر ألف دينار: عن سعيد بن عبد العزيز، قال: أبو مسهر
  .بعث معاوية مرة إىل عائشة مبئة ألف، فواهللا ما أمست حىت فرقتها: وقال عروة

الجيزنك جبائزة مل جيزها أحد : عن ابن بريدة، دخل احلسن بن علي على معاوية، فقال: حسني بن واقد
  ).٤(عطاه أربع مئة ألف كان قبلي، فأ

  بعث احلسن وابن جعفر إىل معاوية : عن مغرية، قال: جرير
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ب / ٣٦٨ / ١٦ابن عساكر ) ١(

  . الصقيل-وهو السيف : واخلشب مجع خشيب
 / ٤" العقد الفريد " آ، و  / ٣٦٩ / ١٦" ابن عساكر " ، و ٨٥ / ٤" أنساب االشراف ) " ٢(

٣٦٤.  
  .ب / ٣٦٩ / ١٦ابن عساكر ) ٣(
  .ب / ٣٧٠ / ١٦ابن عساكر ) ٤(

(*)  

)٣/١٥٤(  

  

  .يسأالنه
أال تستحيان ؟ رجل نطعن يف عيبه غدوة : فأعطى كال منهما مئة ألف، فبلغ ذلك عليا، فقال هلما

  ).١(النك حرمتنا وجاد هو لنا : ؟ قاال! وعشية تسأالنه املال 
  .شرب شربة من عسل مباء رومة، فقضى حنبه! واعجبا للحسن : أبو هالل، عن قتادة، قال معاوية

  ال يسوؤك اهللا وال: مث قال البن عباس
  .حيزنك يف احلسن

  .أما ما أبقى اهللا يل أمري املؤمنني فلن يسوءين اهللا ولن حيزنين: قال
  .فأعطاه ألف ألف من بني عروض وعني: قال
  ).٢(اقسمه يف أهلك : قال

كيف ال، وال أعدم رجال من العرب قائما على : أسرع إليك الشيب، قال: ملعاويةقيل : روى العتيب قال



  ).٣(رأسي يلقح يل كالما يلزمين جوابه، فإن أصبت مل أمحد، وإن أخطأت سارت به الربد 
  .لقد نتفت الشيب مدة: إن معاوية قال: قال مالك

  .وكان خيرج إىل مصاله، ورداؤه حيمل من الكرب: قال
  .هذا الذي كنتم متنون يل: ما يبكيك ؟ قال: نسان، وهو يبكي، فقالودخل عليه إ

، بكى، )٥(ملا أصاب معاوية اللقوة : عن جمالد، عن الشعيب، قال): ٤(حممد بن احلسن بن أيب يزيد 
  راجعت ما كنت عنه عزوفا، كربت سين، ورق عظمي، وكثر دمعي، : ما يبكيك ؟ قال: فقال له مروان

______________  
  ) *اهلامش(* 
  .ب / ٣٧٠ / ١٦ابن عساكر ) ١(
  .مباء رومة: ب، وقوله / ٣٧١ / ١٦ابن عساكر ) ٢(

  .أي مباء بئر رومة وكان ماؤها عذبا وهي يف عقيق املدينة
  .كانت لرجل من غفار يقال له رومة، ابتاعها منه عثمان رضي اهللا عنه وتصدق ا

  . ب٣٧٥ / ١٦ساكر ابن ع) ٣ (٣٠٥، و ٢٢ / ٥" فتح الباري " انظر 
  ".مزيد " حترف يف املطبوع إىل ) ٤(
  .داء يعرض للوجه يعوج منه الشدق: اللقوة) ٥(

(*)  

)٣/١٥٥(  

  

  ).١(ورميت يف أحسين وما يبدو مين، ولوال هواي يف يزيد، البصرت قصدي 
) ٢(ية حج معاوية، فاطلع يف بئر عاد: حدثنا عبداملؤمن بن مهلهل، حدثين رجل قال: هشام بن عمار

فدخل داره مبكة، وأرخى حجابه، واعتم بعمامة سوداء على شقه الذي مل ) ٣(باالبواء، فضربته اللقوة 
إن ابن آدم بعرض بالء، إما مبتلى ! أيها الناس : يصب، مث أذن للناس، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال

ثالث، فإن ابتليت، فقد ابتلي ليؤجر، أو معاقب بذنب، وإما مستعتب ليعتب، وما أعتذر من واحدة من 
الصاحلون قبلي، وإن عوقبت، فقد عوقب اخلاطئون قبلي، وما آمن أن أكون منهم، وإن مرض عضو 

مين، فما أحصي صحيحي، ولو كان االمر إىل نفسي، ما كان يل على ريب أكثر مما أعطاين، فأنا ابن بضع 
على ) ٤( علي بعض خاصتكم، لقد كنت حدبا وستني، فرحم اهللا من دعا يل بالعافية، فواهللا لئن عتب

  ).٥(عامتكم، فعج الناس يدعون له، وبكى 
  .أول من خطب جالسا معاوية حني مسن: عن الشعيب، قال: مغرية



  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ١٥٥ / ١" حماضرات الراغب " ، و ١١٨ / ٨" البداية " ، و ٣٢٣ / ٢" تاريخ االسالم ) " ١(

" عيون االخبار " ، و ٢٨ / ٤" أنساب االشراف "  ب و ٣٧٥ / ١٦، وابن عساكر ١٢٣: والفاضل
٤٦ / ٣.  
  .قدمية، كأا نسبت إىل عاد وهم قوم هود، وكل قدمي ينسبونه إىل عاد وإن مل يدركهم: عادية) ٢(

ثة وعشرون ميال، قرية من أعمال الفرع من املدينة املنورة، بينها وبني اجلحفة مما يلي املدينة ثال: واالبواء
  .وبه قرب آمنة بنت وهب أم النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .يعين بطل نصفه: ٣٤٣ / ٢" تارخيه " قال املؤلف يف ) ٣(
: حدب فالن على فالن، حيدب حدبا، فهو حدب، وحتدب: وهو خطأ، يقال" حربا " يف االصل ) ٤(

  .هو كالوالد احلدب: تعطف وحنا عليه، يقال
  . ب٣٧٥ / ١٦ ابن عساكر) ٥(

(*)  

)٣/١٥٦(  

  

  .أول من جلس على املنرب، واستأذن الناس معاوية، فأذنوا له: عن ميمون بن مهران، قال: أبو امليلح
لقد شهد معي صفني ثالث مئة من أصحاب : ، فقال)١(خطبنا معاوية بالصنربة : وعن عبادة بن نسي

  ).٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بقي منهم غريي 
  .إسناده لني

فاختذ حلفا خفافا تلقى عليه، فلم ) ٣(أخذت معاوية قرة : يوسف بن عبدة، مسعت ابن سريين يقول
  .يلبث أن يتأذى ا

قبحك اهللا من دار، مكثت فيك عشرين سنة أمريا، وعشرين سنة : فإذا رفعت، سأل أن ترد عليه، فقال
  .خليفة، وصرت إىل ما أرى

عاوية أول من اختذ الديوان للختم، وأمر بالنريوز واملهرجان، واختذ املقاصري كان م: قال الزبري بن بكار
وأول من قام على رأسه حرس، وأول من قيدت بني يديه ) ٤(يف اجلامع، وأول من قتل مسلما صربا، 

اجلنائب، وأول من اختذ اخلدام اخلصيان يف االسالم، وأول من بلغ درجات املنرب مخس عشرة مرقاة، 
  .أنا أول امللوك: قولوكان ي



  .نعم: قلت
  .اخلالفة بعدي ثالثون سنة: " فقد روى سفينة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ).٥" (مث تكون ملكا 
  فانقضت خالفة النبوة ثالثني عاما، 

______________  
  ) *اهلامش* (
موضع باالردن : ء، قال ياقوتبالكسر مث الفتح والتشديد، مث سكون الباء املوحدة ورا: الصنربة) ١(

  .مقابل لعقبة افيق، بينه وبني طربية ثالثة أميال كان معاوية يشتو ا
  .وإمنا ذلك فناء قرين، وإن فناء الرجل فناء قرنه:  آ ومتامه عبده٣٧٦ ب ٣٧٥ / ١٦ابن عساكر ) ٢(

  .مث ودعنا، وصعد الثنية فكان آخر العهد به
  .قرحة: ٣٢٤ / ٢" تاريخ االسالم " و الربد، وهي الربد أيضا، ويف ما أصابك من القر وه: القرة) ٣(
  .يريد حجر بن عدي وأصحابه) ٤(
، )٤٦٤٧(، و )٤٦٤٦(، وأبو داود ١٦٣ / ٢، والطيالسي ٢٢١ و ٢٢٠ / ٥أخرجه أمحد ) ٥(

  ) =٢٢٢٦(، والترمذي )١٣(، والطرباين رقم ٣١٣ / ٤" مشكل اآلثار " والطحاوي يف 

)٣/١٥٧(  

  

 معاوية، فبالغ يف التجمل واهليئة، وقل أن بلغ سلطان إىل رتبته، وليته مل يعهد باالمر إىل ابنه يزيد، وويل
  .وترك االمة من اختياره هلم

ملا احتضر : عن ابن جريج، عن احلسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: علي بن عاصم
وسلم على الصفا، وإين دعوت مبشقص، فأخذت إين كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : معاوية، قال

  ).١(من شعره، وهو يف موضع كذا وكذا، فإذا أنا مت، فخذوا ذلك الشعر، فاحشوا به فمي ومنخري 
  .وروي بإسناد عن ميمون بن مهران حنوه

وفد املقدام بن معدي كرب، وعمرو : حدثنا بقية عن حبري، عن خالد بن معدان، قال: حممد بن مصفى
  .سود، ورجل من االسد له صحبة إىل معاويةبن اال

  .تويف احلسن، فاسترجع: فقال معاوية للمقدام
هذا : ومل ال ؟ وقد وضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجره وقال: أتراها مصيبة ؟ قال: فقال

  .مين، وحسني من علي
  .مجرة أطفئت: ما تقول أنت ؟ قال: فقال لالسدي



  هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن ! هللا أنشدك ا: فقال املقدام
______________  

  ) *اهلامش* (
قال رسول اهللا : من طرق عن سعيد بن مجهان، عن سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال= 

 أمسك :قال يل سفينة: اخلالفة يف أميت ثالثون سنة، مث تكون ملكا، قال سعيد: " صلى اهللا عليه وسلم
  خالفة أيب بكر سنتني،

  .وعمر عشر، وعثمان ثنيت عشرة، وعلي ست
كذبت أستهاه بين : إن هؤالء يزعمون أن عليا عليه السالم مل يكن خبليفة، قال: قلت لسفينة: قال سعيد

  .الزرقاء
  .يعين مروان

، ، ووافقه الذهيب١٤٥ و ٧١ / ٣، واحلاكم )١٥٣٥(و ) ١٥٣٤(وسنده حسن، وصححه ابن حبان 
" وآخر من حديث جابر عند الواحدي يف " الدالئل " وله شاهد من حديث أيب بكره عند البيهقي يف 

  .٢ / ١٢٦ / ٣" الوسيط 
  . فإنه خيطئ ويصر على خطئه- وهو الواسطي -رجاله ثقات خال علي بن عاصم ) ١(

، ٤٤٩، ٤٤٨  /٣وتقصريه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعره مبشقص ثابت عند البخاري 
  .نصل السهم إذا كان طويال ليس بعريض: ، واملشقص)١٢٤٦(ومسلم 

(*)  

)٣/١٥٨(  

  

فواهللا لقد رأيت هذا كله : نعم قال: لبس الذهب واحلرير، وعن جلود السياع والركوب عليها ؟ قال
  .يف بيتك

  ).١(عرفت أين ال أجنو منك : فقال معاوية
  .إسناده قوي

  .لذين غلب عدهلم على ظلمهم، وما هو بربئ من اهلنات، واهللا يعفو عنهومعاوية من خيار امللوك ا
إين من زرع قد استحصد، : خطب معاوية، فقال: عن أيب عبيد اهللا، عن عبادة بن نسي، قال: املدائين

وقد طالت إمريت عليكم حىت مللتكم ومللتموين، وال يأتيكم بعدي خري مين، كما أن من كان قبلي خري 
  .مين

  ).٢( قد أجببت لقاءك فأجب لقائي اللهم



: قال معاوية ليزيد وهو يوصيه: حدثنا ابن أيب سربة، عن مروان بن أيب سعيد بن املعلى، قال: الواقدي
اتق اهللا، فقد وطأت لك االمر، ووليت من ذلك ما وليت، فإن يك خريا فأنا أسعد به، وإن كان غري 

  .ذلك شقيت به
  . الشرف والتكرب عليهمفارفق بالناس، وإياك وجبه أهل

إن أخوف ما أخافه شئ عملته يف أمرك، شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه : إن معاوية قال ليزيد: وقيل
  .وسلم يوما قلم أظفاره، وأخذ من شعره، فجمعت ذلك، فإذا مت، فاحش به فمي وأنفي

  : عن أبيه، أن معاوية أوصى فقال: عبداالعلى بن ميمون بن مهران
______________  

  ) *اهلامش* (
يف اللباس مطوال، وأخرج ) ٤١٣١(رجاله ثقات إال أن فيه تدليس بقية، وهو يف سنن أيب داود ) ١(

  .وقد صرح فيه بقية بالتحديث" من علي "  اوله إىل قوله ١٣٢ / ٤االمام أمحد 
، ٣٢٣ / ٢ " تاريخ االسالم" ، و ٣١١ / ٢للقايل " االمايل " ، و ٤٤ / ٤" أنسب االشراف ) " ٢(

  . بأطول مما هنا، ونسبه البن أىب الدنيا١٤١ / ٨وأورده ابن كثري 
(*)  

)٣/١٥٩(  

  

كنت أوضئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرتع قميصه وكسانيه، فرفعته، وخبأت قالمة أظفاره، 
يرمحين اهللا أن (فإذا مت، فألبسوين القميص على جلدي، واجعلوا القالمة مسحوقة يف عيين، فعسى 

  ).١) (بربكتها
هلم يا ابن أخي : دخلت على معاوية حني أصابته قرحته، فقال: محيد بن هالل، عن أيب بردة، قال

  ).٢(فانظر، فنظرت، فإذا هي قد سرت 
اللهم أقل العثرة، واعف عن : أال توصي ؟ فقال: ملا احتضر معاوية، قيل له: قال أبو عمرو بن العالء
  .ن جهل من مل يرج غريك، فما وراءك مذهبالزلة، وجتاوز حبلمك ع

صلى : حناذر بعد املوت أدهى وأفظع قال أبو مسهر* هو املوت ال منجى من املوت والذي : وقال
  .فيما بلغين) ٣(الضحاك بن قيس الفهري على معاوية، ودفن بني باب اجلابية وباب الصغري 

  عمري،عن أيب يعقوب الثقفي، عن عبدامللك بن : قال أبو عبيدة
) بالدهن(وجهه ) ٤(احشوا عيين باالمثد، وأوسعوا رأسي دهنا، ففعلوا وبرقوا : ملا ثقل معاوية، قال: قال

هو ملا : يقولون: ليدن الناس، فليسلموا قياما، فيدخل الرجل، ويقول: مث مهد له وأجلس وسند، مث قال



  : به، وهو أصح الناس، فلما خرجوا، قال معاوية
______________  

  ) *اهلامش (*
 ب، ٣٧٨ / ١٦، وابن عساكر ٣٢٣ / ٢" تاريخ االسالم " ، و ١٥٣ / ٤" أنساب االشراف ) " ١(

  .٣٢٧، ٣٢٦ / ٥" تاريخ الطربي " و 
 / ٢" تاريخ االسالم " ، و ٨٣ / ١ / ٤" طبقات ابن سعد " ، و ٤١ / ٤" أنساب االشراف ) " ٢(

  . ب٢٨٧ / ١٦، وابن عساكر ٣٢٣
ليوم يف مقربة الباب الصغري إحدى مقابر دمشق، وهو ؟ ؟ ؟ ؟ وقد جدد بناؤه يف دخل قربه ا) ٣(

  .السنوات االخرية
  .ملعوا وجهه: أي) ٤(

(*)  

)٣/١٦٠(  

  

ألفيت كل متيمة ال * أين لريب الدهر الأتضعضع وإدا املنية أنشبت أظفارها * وجتلدي للشامتني أريهم 
هل الدنيا : أخرج معاوية يديه كأما عسيبا خنل، فقال: قالإمساعيل بن أيب خالد عن قيس، و) ١(تنفع 

  .إال ما ذقنا وجربنا
  .واهللا لوددت أين مل أغرب فيكم إال ثالثا، مث احلق باهللا

  .إىل مغفرة اهللا ورضوانه: قالوا
  .إىل ما شاء اهللا: قال

  .قد علم اهللا أين مل آل، ولو أراد اهللا أن يغري غري
  ).٣(مات معاوية وابنه يزيد حبوارين :  قالوعن عمرو بن ميمون،) ٢(

مات معاوية، ففزع الناس إىل املسجد، : حدثنا خالد بن يزيد، حدثين سعيد بن حريث، قال: أبو مسهر
  .فأتيت

  وهو ويل عهده، وكان مع) ٤(فلما ارتفع النهار وهم يبكون يف اخلضراء، وابنه يزيد يف الربية 
  .أخواله بين كلب
  .تلقيناه، وهو على خبيت له زجلفقدم يف زيهم، ف

  .وليس عليه عمامة وال سيف: قال
  وكان عظيم اجلسم مسينا، فسار إىل 



______________  
  ) *اهلامش* (
 ٨، وابن كثري ٧ / ٤ ب، وابن االثري ٣٧٧ / ١٦، وابن عساكر ٣٢٧ / ٥" الطربي " اخلرب يف ) ١(
عر شعراء هذيل من قصيدته السائرة اليت رثى ا ، وابيتان اليب ذؤيب اهلذيل خويلد بن خالد أش١٤٢/ 

والدهر ليس مبعتب من * أمن املنون وريبها تتوجع : بنيه اخلمسة هلكوا بالطاعون يف عام واحد ومطلعها
  .٤٢٩، ٤٢١": املفضليات " ، و ٤٣، ٣ / ١" شرح أشعار اهلذليني " جيزع وهي يف 

  .٣٧٧/  ١٦، وابن عساكر ٥٠ / ٤" أنساب االشراف ) " ٢(
  .١٥٤ / ٤" أنساب االشراف ) " ٣(
وهي موضعان، أحدمها قرية من جلب املعروفة إىل أيامنا " حوارين " مر يف اخلرب املتقدم أنه كان يف ) ٤(

سار خالد : حصن حوارين بقرب محص، ويف كتاب الفتوح اليب حذيفة إسحاق بن بشري: هذه، والثاين
وهي اليت تدعى حبوارين، وهي من تدمر على مرحلتني، وامات بن الوليد من تدمر حىت مر بالقريتني 

: ٩ / ٤" الكامل " ، وقال ابن االثري يف ٣١٦، ٣١٥ / ٢" معجم البلدان " ، ٦٤يزيد بن معاوية سنة 
  .فأقبل يزيد وقد دفن...كان ولده يزيد حبوارين، فكتبوا إليه حيثونه على ائ ليدركه

(*)  

)٣/١٦١(  

  

ل، ومشى بني يديه الضحاك الفهري إىل قرب معاوية، فصفنا خلفه، وكرب أربعا، مث ركب باب الصغري، فرت
الصالة جامعة، فاغتسل، وخرج، فجلس على املنرب، : ، مث نودي وقت الظهر)١(بغلته إىل اخلضراء 

  ).٢(وعجل العطاء وأعفاهم من غزو البحر، فافترقوا وما يفضلون عليه أحدا 
  .مات معاوية يف رجب سنة ستني: عدةقال الليث وأبو معشر و

  .يف نصف رجب: فقيل
  .لثمان بقني منه: وقيل

  وعاش سبعا وسبعني
  .سنة

  .، مئة وثالثة وستون حديثا"مسند بقي " مسنده يف 
  .وقد عمل االهوازي مسنده يف جملد

  ).٣(واتفق له البخاري ومسلم على أربعة أحاديث، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم خبمسة 
  



  ابن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج بن امرئ القيس بن عدي، االمري) ع * ( عدي بن حامت- ٢٦
______________  

  ) *اهلامش* (
  .قصر معاوية يف دمشق، وكانت جبانب اجلامع االموي من جهة القبلة: اخلضراء) ١(
  .١٤٤، ١٤٣ / ٨آ، وابن كثري  / ٣٨٠ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
 / ١٠، و ٨١ / ٧، و ٤١٢ / ٤، و ٤٥٠ / ٣، و ٣٢٨ / ٢، و ١٥٠  /١انظر البخاري ) ٣(

و ) ١١٢٩(و ) ١٠٣٨(و ) ١٠٣٧(و ) ٨٨٣(و ) ٣٨٧(، ومسلم ٢٨١، و ١٠٢ / ١٣، و ٣١٥
  ).٢٧٠١(و ) ٢٣٥٢(و ) ٢١٢٧(و ) ١٢٤٦(
، ٢٤١، ٢٣٣، ١٥٦، ١٢٦: ، احملرب٩٠٤، و ٤٦٣: ، طبقات خليفة٢٢ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ٢ / ٧، اجلرح والتعديل ٣١٣: ، املعارف١٤٨ / ١، التاريخ الصغري ٤٣ / ٧كبري ، التاريخ ال٢٦١
 / ١، تاريخ بغداد ١٠٥٧: ، االستيعاب٤٠٢: ، مجهرة أنساب العرب١٩٠ / ٣مروج الذهب 

 / ٣ آ، أسد الغابة ٢٣٤ / ١١، تاريخ ابن عساكر ٣٩٨ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٨٩
، العرب ٤٦ / ٣، تاريخ االسالم ٩٢٥: ، ذيب الكمال٣٢٧ / ١ / ١ت ، ذيب االمساء واللغا٣٩٢

 ٢، االصابة ١٤٢ / ١، مراة اجلنان ١١١ / ٩ آ، جامع االصول ٣٦ / ٣، تذهيب التهذيب ٧٤ / ١
  =، خالصة تذهيب ١٦٦ / ٧، ذيب التهذيب ٤٦٨/ 

)٣/١٦٢(  

  

يه وسلم، ولد حامت طي الذي الشريف، أبو وهب وأبو طريف الطائي، صاحب النيب صلى اهللا عل
  .يضرب جبوده املثل

  .وفد عدي على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وسط سنة سبع، فأكرمه واحترمه
  .له أحاديث
الشعيب، وحمل بن خليفة، وسعيد بن جبري، وخيثمة بن عبدالرمحن، ومتيم بن طرفة، وعبد اهللا : روى عنه

  .احلارث، وأبو إسحاق السبيعي، وآخرونبن معقل املزين، ومصعب بن سعد، ومهام بن 
وكان أحد من قطع برية السماوة مع خالد بن الوليد إىل الشام، وقد وجهه خالد باالمخاس إىل 

  .نزل الكوفة مدة مث قرقيسيا من اجلزيرة..الصديق
كنت أسأل الناس عن حديث عدي : عن ابن سريين، عن أيب عبيدة بن حذيفة، قال: أيوب السختياين

بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم فكرهته، مث كنت : امت وهو إىل جنيب ال آتيه، مث أتيته فسألته، فقالبن ح
لو أتيت هذا الرجل، فإن كان صادقا، تبعته، فلما قدمت املدينة، استشرفين : بأرض الروم، فقلت



، ألست ترأس أنا أعلم بدينك منك: إن يل دينا، قال: أسلم تسلم، قلت! يا عدي : الناس، فقال يل
  .بلى: ؟ قلت) ٢(تأكل املرباع ) ١(ألست ركوسيا : بلى قال: قومك ؟ قلت

  .فإن ذلك ال حيل لك يف دينك: قال
  .فتضعضعت لذلك

  .أسلم تسلم! يا عدي : مث قال
  فأظن مما 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٧٤ / ١، شذرات الذهب ٢٢٣: الكمال= 
  .هو دين بني النصارى والصابئني: ةالركوسي": النهاية " قال يف ) ١(
كانوا يف اجلاهلية إذا غزا بعضهم بعضا، وغنموا، أخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصا دون أصحابه، ) ٢(

  .ويسمى ذلك الربع املرباع
(*)  

)٣/١٦٣(  

  

  .مينعك أن تسلم خصاصة تراها مبن حويل، وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا
  . آا، وقد علمت مكاامل: هل أتيت احلرية ؟ قلت

  :قال
  .توشك الظعينة أن ترحتل من احلرية بغري جوار حىت تطوف بالبيت، ولتفتحن علينا كنوز كسرى

كسرى بن هرمز، وليفيضن املال حىت يهم الرجل من يقبل منه ماله : قال! كسرى بن هرمز : قلت
  .صدقة

  ).١(فيض املال : ، يعينفلقد رأيت اثنتني، وأحلف باهللا لتجيئن الثالثة: قال عدي
) ٢(أعرفك، أقمت : أما تعرفين ؟ قال: روى قيس بن أيب حازم، أن عدي بن حامت جاء إىل عمر، فقال

  ).٣(إذ كفروا، ووفيت إذ غدروا، وأبلت إذ أدبروا 
  .ما دخل وقت صالة حىت أشتاق إليها: حدثت عن الشعيب، عن عدي، قال: قال ابن عيينة

  .ة منذ أسلمت إال وأنا على وضوءما أقيمت الصال: وعنه
  .كان عدي بن حامت على طئ يوم صفني مع علي: قال أبو عبيدة

، )٤(ال ينتطح فيها عرتان : ملا قتل عثمان، قال عدي: وروى سعيد بن عبدالرمحن، عن ابن سريين، قال



  ففقئت عينه يوم صفني، فقيل 
______________  

  ) *اهلامش* (
 من طريق حممد بن أيب عدي، عن ابن عون، ٣٧٨، ٣٧٧ / ٤" املسند " إسناده قوي، وهو يف ) ١(

 ٨ / ٤" أسد الغابة " عن حممد بن سريين، عن أيب عبيدة بن حذيفة، عن عدي، وأورده ابن االثري يف 
  . آ٢٣٧ / ١٦من طريق محاد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سريين به، وهو عند ابن عساكر 

م ومل ترتد، فقد قدم على أيب بكر الصديق يف وقت الردة بصدقة قومه، أي ثبت على االسال: أقمت) ٢(
: ١٠ / ٤" أسد الغابة "  و ١٩٠ / ١" تاريخ بغداد " ويف " آمنت : " ٤٧ / ٣" تاريخ االسالم " ويف 
  ".أسلمت " 
  . آ٢٣٩ / ١٦ابن عساكر ) ٣(
  =لكباش ال العنوز، ال يلتقي فيها اثنان ضعيفان، الن النطاح من شأن التيوس وا: أي) ٤(

)٣/١٦٤(  

  

  ).١(بلى وتفقا عيون كثرية : ال ينتطح فيها عرتان، قال: أما قلت: له
  .قتل ولده يومئذ: وقيل

  .رأيت عديا رجال جسيما أعور، يسجد على جدار ارتفاعه حنو ذراع: قال أبو إسحاق
  .)٢(عاش عدي بن حامت مئة ومثانني سنة : قالوا: قال أبو حامت السجستاين

خرج عدي، وجرير البجلي وحنظلة الكاتب من الكوفة، فرتلوا قرقيسياء، : عن مغرية قال: جرير
  ).٣(ال نقيم ببلد يشتم فيه عثمان : وقالوا

  .مات عدي سنة سبع وستني، وله مئة وعشرون سنة: قال ابن الكليب
  ).٤(سنة ست وستني : سنة مثان وستني، وقيل: وقال ابن سعد

  
  ابن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك االغر بن ثعلبة بن كعب بن) ع * (م زيد بن أرق- ٢٧

______________  
  ) *اهلامش* (
  .وهو إشارة إىل قضية خمصوصة ال جيري فيها خلف ونزاع= 
  .يوم صفني، وإمنا فقئت عني عدي يوم اجلمل: كذا قال:  ب، وزاد٢٤١ / ١١ابن عساكر ) ١(
، وزاد، فلما أسن، استأذن قومه يف وطاء جيلس فيه يف ناديهم، ٤٨ / ٣" تارخيه " ذكره املؤلف يف ) ٢(



" تاريخ بغداد ) " ٣(أكره أن يظن أحدكم أين أرى أن يل فضال، ولكين قد كربت ورق عظمي : وقال
  . آ٢٤٣ / ١١" ابن عساكر " ، و ١٩١ / ١

ة فراسخ، وعندها مصب بلد يف الشام على ر اخلابور قرب رحبة مالك بن طوق على ست: وقرقيسيا
  اخلابور يف الفرات، فهي يف
  ".معجم البلدان " مثلث بني اخلابور والفرات 

  . إىل أيب عبيد٤٨ / ٣" تارخيه " نسب املصنف هذا القول يف ) ٤(
، املعرفة ٣٨٥ / ٣، التاريخ الكبري ٩٣١، ٥٩٤ت : ، طبقات خليفة١٨ / ٦طبقات ابن سعد * 

  =، مجهرة ٢٩٦ت : ، مشاهري علماء االمصار٥٥٤ / ٣لتعديل ، اجلرح وا٣٠٣ / ١والتاريخ 

)٣/١٦٥(  

  

أبو سعد، : أبو سعيد، ويقال: أبو عامر، ويقال: اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج، أبو عمرو، ويقال
  .أبو أنيسة، االنصاري اخلزرجي، نزيل الكوفة، من مشاهري الصحابة: ويقال

  .شهد غزوة مؤتة وغريها
  .وله عدة أحاديث

عبدالرمحن بن أيب ليلى، وأبو عمرو الشيباين وطاووس، والنضر بن أنس، ويزيد بن حيان : حدث عنه
  ).١(التيمي، وأبو إسحاق الشيباين 

  .وعطاء بن أيب رباح وعدة
كنت يتيما يف : أنبأنا عبد اهللا بن أيب بكر، عن بعض قومه، عن زيد ابن أرقم، قال: قال ابن إسحاق

  ).٢( يب معه إىل مؤتة مرديف على حقيبة رحله حجر ابن رواحة، فخرج
أسامة، وابن : رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفرا يوم أحد استصغرهم، منهم: وعن عروة قال

  ).٣(عمر، والرباء، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، وجعلهم حرسا للذرية 
  رمدت، فعادين : قال زيد بن أرقم: عن أبيه: يونس بن أيب إسحاق

______________  
  ) *اهلامش* (
، اجلمع بني رجال ٥٣٣، ٥٣٢ / ٣، املستدرك ٥٣٥: ، االستيعاب٣٦٥: أنساب العرب= 

، ذيب االمساء ٢١٩ / ٢ آ، أسد الغابة ٢٦٨ / ٦، تاريخ ابن عساكر ١٤٣ / ١الصحيحني 
  تذهيب، ٧٣ / ١، العرب ١٦ / ٣، تاريخ االسالم ٤٥٠: ، ذيب الكمال١٩٩ / ١ / ١واللغات 
، ٣٩٤ / ٣، ذيب التهذيب ٥٦٠ / ١، االصابة ٣٨١ / ٩ آ، جممع الزوائد ٢٤٧ / ١التهذيب 



، شذرات ١٠٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٢، ١٨٣ / ٥، الطرباين ٢٢ / ١٥الوايف بالوفيات 
  .٤٣٩ / ٥، ذيب ابن عساكر ٣٦٣ / ١، خزانة االدب ٧٤ / ١الذهب 

  . سقط من املطبوعإىل هنا" وطاووس " من قوله ) ١(
  .٢٢ / ١٥" الوايف بالوفيات " ، و ٥٦٠ / ١" االصابة " هو يف ) ٢(
، ويف ٢٦، ٢٥ / ٢" شرح املواهب " ، و ١٩٥ / ٣" زاد املعاد " ، و ٦٦ / ٢انظر ابن هشام ) ٣(

  .الباب عن زيد بن حارثة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استصغر ناسا يوم أحد، منهم زيد بن أرقم
  ).٤٩٦٢(أخرجه الطرباين برقم 

(*)  

)٣/١٦٦(  

  

" ملا ما، كيف تصنع ؟ ) ١(أرأيت يا زيد ان كانت عيناك : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .أصرب وأحتسب: قلت
  ).٢" (إذا تلقى اهللا والذنب لك : " ويف لفظ" إن فعلت دخلت اجلنة : " قال
يسة أن أباها زيد بن أرقم عمي بعد موت النيب صلى اهللا عليه من طريق أن" مسند أيب يعلى " ويف 

  ).٣(وسلم، مث رد اهللا عليه بصره 
  .سل زيد بن أرقم، فإنه خري مين وأعلم: سألت الرباء عن الصرف، فقال: قال أبو املنهال

أيب كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة، فسمعت عبد اهللا بن : عن زيد بن أرقم: أبو إسحاق
ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا من عنده ولئن رجعنا إىل املدينة : ابن سلول يقول

  .ليخرجن االعز منها االذل
فحدثت به عمي، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فدعاين رسول اهللا، فأخربته، فبعث إىل عبد 

  لوا، فصدقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا بن أيب وأصحابه، فجاؤوا، فحلفوا باهللا ما قا
______________  

  ) *اهلامش* (
  .والطرباين" املسند " والتصويب من " عينيك " يف االصل ) ١(
من طريق يونس بن أيب إسحاق، عن ) ٥٠٥٢(، والطرباين ٣٧٥ / ٤رجاله ثقات، أخرجه أمحد ) ٢(

من طريق سفيان، عن جابر، عن خيثمة، عن ) ٥٠٩٨(أبيه، عن زيد بن أرقم، وأخرجه الطرباين برقم 
  .زيد بن أرقم، وجابر وهو ابن يزيد اجلعفي ضعيف، وله طريق ثالث سيأيت

 من طريق يونس بن أيب إسحاق، عن أبيه، عن ٣٤٢ / ١، واحلاكم )٣١٠٢(وأخرجه خمتصرا أبو داود 



بعيين، وصححه احلاكم، عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وجع كان : زيد بن أرقم، قال
  .وواقفه الذهيب

من طريق أمية بن بسطام، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا نباتة ) ٥١٢٦(وأخرجه الطرباين برقم ) ٣(
بنت بريد، عن محادة، عن أنيسة بنت زيد بن أرقم، عن أبيها، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على 

 ليس عليك من مرضك هذا بأس ولكن كيف بك إذا : "زيد بن أرقم يعوده من مرض كان به قال
فعمي : ، قال"إذا تدخل اجلنة بغري حساب : " إذا أحتسب وأصرب، قال: قال" عمرت بعدي فعميت 

بعدما مات النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث رد اهللا عليه بصره، مث مات رمحه اهللا، ونباتة ومحادة وأنيسة 
  .جمهوالت

(*)  

)٣/١٦٧(  

  

ما أردت إىل أن كذبك رسول اهللا، ومقتك، فأنزل اهللا : دخلين من ذلك هم، وقال يل عميوكذبين، ف
  ).إذا جاءك املنافقون(

  ).١" (إن اهللا قد صدقك يا زيد : " فدعاهم رسول اهللا، فقرأها عليهم، مث قال
  ).٢(وروى شعبة، عن احلكم، عن حممد بن كعب القرظي، عن زيد بن أرقم حنوا منه 

  .تويف زيد بن أرقم سنة ست وستني: ين وخليفةقال املدائ
وقد طول ترمجته أبو القاسم : مات بالكوفة سنة مثان وستني: وقال الواقدي وإبراهيم بن املنذر احلزامي

  ).٣(ابن عساكر 
  

  االمام ااهد، مفيت املدينة، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن) ع * ( أبو سعيد اخلدري- ٢٨
______________  

  ) *اهلامش* (
يف أول ) ٢٧٧٢( يف تفسري سورة املنافقني، ومسلم ٤٩٧ و ٤٩٦ و ٤٩٤ / ٨أخرجه البخاري ) ١(

  ).٥٠٥٠(، والطرباين رقم ٣٧٣ / ٤صفات املنافقني، وأمحد 
  .هذا حديث حسن صحيح: يف التفسري، وقال) ٣٣١٤(هو يف سنن الترمذي برقم ) ٢(
  .آ ٢٧٨ آ، ٢٦٨ / ٦" تارخيه " انظر ) ٣(
، ٢٦ت : ، مشاهري علماء االمصار٢٦٨: ، املعارف٤٢٩، ٢٩١: ، احملرب٦٠١ت : طبقات خليفة* 

: ، االستيعاب٤٠ / ٦، معجم الطرباين الكبري ٣٦٢: ، مجهرة أنساب العرب٥٦٣ / ٣املستدرك 



، تاريخ ١٥٨ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٥١: ، طبقات الشريازي١٨٠: ، تاريخ بغداد٦٠٢
 / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢١١ / ٥ و ٢٨٩ / ٢ ب، أسد الغابة ٩٠ / ٧كر ابن عسا

، ٨٤ / ١، العرب ٤١ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٢٠ / ٣، تاريخ االسالم ٤٧٦: ، ذيب الكمال٢٣٧
، البداية والنهاية ١٥٥ / ١، مرآة اجلنان ١٤٨ / ١٥ ب، الوايف بالوفيات ١٠ / ٢تذهيب التهذيب 

، خالصة تذهيب ١٩٢ / ١، النجوم الزاهرة ٤٧٩ / ٣، ذيب التهذيب ٣٥ / ٢ة ، االصاب٣ / ٩
  .١١٠ / ٦، ذيب ابن عساكر ٨١ / ١، شذرات الذهب ١١٥: الكمال

(*)  

)٣/١٦٨(  

  

  .عبيد بن االجبر بن عوف بن احلارث بن اخلزرج
  ).١(بل خدرة هي أم االجبر : خدرة، وقيل: واسم االجبر

  . قتادة بن النعمان الظفري أحد البدرينيوأخو أيب سعيد المه هو
  .استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد اخلندق، وبيعة الرضوان

  وحدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأكثر وأطاب، وعن أيب بكر، وعمر،
  .وطائفة، وكان أحد الفقهاء اتهدين

مر ابن سعد، وعمرو بن سليم، وأبو سلمة ابن عمر، وجابر، وأنس، ومجاعة من أقرانه، وعا: حدث عنه
بن عبدالرمحن، ونافع العمري، وبسر بن سعيد، وبشر بن حرب النديب، وأبو الصديق الناجي، وأبو 

الوداك، وأبو املتوكل الناجي، وأبو نضرة العبدي، وأبو صاحل السمان، وسعيد بن املسيب، وعبد اهللا بن 
 وعبد الرمحن بن أيب نعم، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، خباب، وعبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري،

وعطاء بن يزيد الليثي، وعطاء بن يسار، وعطية العويف، وأبو هارون العبدي، وعياض بن عبد اهللا، 
وقزعة بن حيىي، وحممد بن علي الباقر، وأبو اهليثم سليمان بن عمرو العتواري، وسعيد بن جبري، 

  .مة بن عبدالرمحن، وخلق كثريواحلسن البصري، وأبو سل
عرضت يوم أحد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن : وعن عبدالرمحن بن أيب سعيد، عن أبيه، قال
  .إنه عبل العظام! يا رسول اهللا : ثالث عشرة، فجعل أيب يأخذ بيدي ويقول

  ).٢(رده، فردين : وجعل نيب اهللا يصعد يف النظر، ويصوبه، مث قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (



  .٤٧ / ٢" االستيعاب " ، و ٣٦٥ / ٢" أسد الغابة " ، و ٥٦٣ / ٣" املستدرك " انظر ) ١(
  =، ويف ٢٢٠ / ٣" تاريخ االسالم " ، و ١١٣ / ٦" ذيبه " ب، و  / ٩٤ / ٧ابن عساكر ) ٢(

)٣/١٦٩(  

  

عليك اهللا فإنه رأس كل : دري قالأنبأنا عقيل بن مدرك، يرفعه إىل أيب سعيد اخل: إمساعيل بن عياش
  .شئ

وعليك باجلهاد، فإنه رهبانية االسالم، وعليك بذكر اهللا وتالوة القرآن، فإنه روحك يف أهل السماء، 
  .وذكرك يف أهل االرض

  وعليك بالصمت إال يف حق، فإنك تغلب
  ).١(الشيطان 

صحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه أنه مل يكن أحد من أحداث أ: وروى حنظلة بن أيب سفيان، عن أشياخه
  ).٢(وسلم أعلم من أيب سعيد اخلدري 

دخل أبو سعيد يوم احلرة غارا، فدخل عليه فيه : مسعت أبا نضرة حيدث قال: قال أبو عقيل الدورقي
أدلك على رجل تقتله ؟ فلما انتهى الشامي إىل باب الغار، : رجل، مث خرج، فقال لرجل من أهل الشام

الأخرج، وإن تدخل أقتلك، فدخل الشامي : اخرج، قال: عيد السيف، قال اليب سعيدويف عنق أيب س
  .بؤبإمثي وإمثك، وكن من أصحاب النار: عليه، فوضع أبو سعيد السيف، وقال

  .نعم: أنت أبو سعيد اخلدري ؟ قال: قال
  ).٣(فاستغفر يل، غفر اهللا لك : قال

  ).٤(أبا سعيد اخلدري يلبس اخلز رأيت : عن وهب بن كيسان، قال: عبد اهللا بن عمر
  

______________  
  ) *اهلامش* (
استصغر النيب صلى اهللا عليه وسلم ناسا يوم : من طريق زيد بن جارية قال) ٥١٥٠(الطرباين برقم = 

 والرباء بن عازب، وسعد بن خيثمة، وأبو سعيد اخلدري، - يعين نفسه -أحد، منهم زيد ابن جارية 
  .وجابر بن عبد اهللاوعبد اهللا بن عمر، 

، وفيه انقطاع ٢٢٠ / ٣" تاريخ االسالم "  ب، من طريق ابن املبارك، و ٩٥ / ٧" ابن عساكر ) " ١(
: أوصين يا أبا سعيد، فقال له: أن رجال أتى أبا سعيد، فقال له: بني عقيل بن مدرك وأيب سعيد، وفيه

تاريخ االسالم "  آ، و ٩٦ / ٧ر ، وابن عساك٣٧٤ / ٢ابن سعد ) ٢...(سألت عما سألت من قبلك



 "٢٢٠ / ٣.  
  .٢٢١، ٢٢٠ / ٣" تاريخ االسالم " ، و ٩٦ / ٧ابن عساكر ) ٣(
  .٢٢١ / ٣" تاريخ االسالم ) " ٤(

(*)  

)٣/١٧٠(  

  

  ).١(رأيت أبا سعيد حيفي شاربه كأخي احللق : عن عثمان بن عبيد اهللا بن أيب رافع، قال: ابن عجالن
اليب سعبد اخلدري باملكرر ألف حديث ومئة وسبعني " مسنده الكبري  " وقد روى بقي بن خملد يف

  .حديثا
  .مات سنة أربع وسبعني: قال الواقدي ومجاعة

مسعته : مع جاللته يف وفاة أيب سعيد قوالن شذ ما ووهم، فقال إمساعيل القاضي) ٢(والبن املديين 
  .مات سنة ثالث وستني: يقول

  . بعد احلرة بسنةمات: قال علي: وقال البخاري
أخربنا إسحاق بن طارق، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا اللبان، أخربنا احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا 
جعفر بن حممد بن عمرو، أخربنا أبو حصني، أخربنا حيىي بن عبداحلميد، أخربنا محاد بن زيد، عن املعلى 

أتى علينا رسول اهللا صلى : ، عن أيب سعيد، قالبن زياد، عن العالء بن بشري، عن أيب الصديق الناجي
اهللا عليه وسلم وحنن أناس من ضعفة املسلمني ما أظن رسول اهللا يعرف أحدا منهم، وإن بعضهم 

  ).٣(ليتوارى من بعض من العري 
؟ " مبا كنتم تراجعون : " فاستدارت له احللقة، فقال: فقال رسول اهللا بيده، فأدارها شبه احللقة، قال

احلمد هللا الذي : " ، مث قال"فعودوا ملا كنتم فيه : " هذا رجل يقرأ لنا القرآن، ويدعوا لنا، قال: واقال
  ليبشر فقراء املؤمنني بالفوز يوم : " مث قال" جعل يف أميت من أمرت أن أصرب نفسي معهم 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٢١ / ٣" تاريخ االسالم ) " ١(

  . يف القصاملبالغة: واالحفاء
 ٢٢١ / ٣" تاريخ االسالم " ، ويف "املدائين " هو علي بن املديين، وقد حترف يف املطبوع إىل ) ٢(

  .وقال ابن املديين قولني مل يتابع عليهما: للمؤلف
  ".وإن بعضهم لسوادي من بعض القرى " حترفت اجلملة يف املطبوع إىل ) ٣(



  وهو حتريف
  .شنيع
(*)  

)٣/١٧١(  

  

  ".ل االغنياء مبقدار مخس مئة عام، هؤالء يف اجلنة يتنعمون، وهؤالء حياسبون القيامة قب
  .وحده) ١(تابعه جعفر بن سليمان عن املعلى، أخرجه أبو داود 

مسند أيب سعيد ألف ومئة وسبعون حديثا، ففي البخاري ومسلم ثالثة وأربعون، وانفرد البخاري بستة 
  .عشر حديثا، ومسلم باثنني ومخسني

  
  . صلى اهللا عليه وسلم أبو عبد الرمحنموىل رسول اهللا) ٤م، * ( سفينة - ٢٩

  ).٢(كان عبدا الم سلمة، فأعتقته، وشرطت عليه خدمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما عاش 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
هول مل يرو عنه غري جم: قال ابن املديين: باب يف القصص، والعالء بن بشري: يف العلم) ٣٦٦٦(رقم ) ١(

  .املعلى، وذكره ابن حبان يف الثقات، وباقي رجله ثقات
" بلفظ ) ٤١٢٢(، وابن ماجه )٢٣٥٤(، والترمذي ٢٩٦ / ٢ويف الباب عن أيب هريرة عند أمحد 

وسنده حسن، وصححه " يدخل فقراء املسلمني اجلنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو مخس مئة عام 
  ).٢٥٦٧(الترمذي، وابن حبان 

 مهران، ٤٢٧ / ٧، و ٢٠٩ / ٤، التاريخ الكبري ١٢٨: ، احملرب١١٧، ٣٢ت : طبقات خليفة* 
 مهران، ٣٠٠ / ٨، و ٣٢٠ / ٤، اجلرح والتعديل ١٤٧، ١٤٦: ، املعارف١٩٧ / ١التاريخ الصغري 

، اجلمع بني رجال ١٢٩ / ٢، االستيعاب ٦٠٦ / ٣، املستدرك ٢٥٠ت : مشاهري علماء االمصار
 / ١ مهران ذيب االمساء واللغات ٤٢٤ / ٤ و ٣٢٤، ١٩٠ / ٢، أسد الغابة ٢٠٦ / ١حني الصحي

، تذهيب ١٥٨ / ٣، تاريخ االسالم ٥٢٠: ، ذيب الكمال٢٣٣ / ١٨، اية االرب ٢٢٥ / ١
  ،٣٦٦ / ٩، جممع الزوائد ٤٠٥ / ١٥ ب، الوايف بالوفيات ٣٧ / ٢التهذيب 
، ٩٤ / ٧، معجم الطرباين ١٢٥ / ٤، املطالب العالية ١٢٥/  ٤، ذيب التهذيب ٥٨ / ٢االصابة 

  .١٣٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٥ / ١٥الوايف بالوفيات 



: يف العتق) ٢٥٢٦(باب يف العتق على الشرط، وابن ماجه : يف العتق) ٣٩٣٢(أخرجه أبو داود ) ٢(
عن سعيد ابن مجهان، عن  ٦٠٦ / ٣، واحلاكم )٦٤٤٧(باب من أعتق عبدا واشترط خدمة، والطرباين 

  .سفينة
إن مل تشترطي علي، ما فارقت رسول : فقلت: وسنده حسن، وفيه عند أيب داود والطرباين زيادة، وهي

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما عشت، فأعتقتين، واشترطت علي
  =وذكره يف 

)٣/١٧٢(  

  

  .أربعة عشر حديثا" مسند بقي " روي له يف 
  .سوى صحيح البخاريوحديثه خمرج يف الكتب، 

ابناه عمر و عبدالرمحن، واحلسن البصري، وسعيد بن مجهان، وحممد بن املنكدر، وأبو رحيانة : حدث عنه
  .عبد اهللا بن مطر، وسامل بن عبد اهللا، وصاحل أبو اخلليل، وغريهم

  .قيس: رومان، وقيل: وسفينة لقب له، وامسه مهران، وقيل
فلزمه ذلك " ما أنت إال سفينة : " قال له النيب صلى اهللا عليه وسلمإنه محل مرة متاع الرفاق، ف: قيل

)١.(  
أنه ركب البحر، فانكسر م املركب، فألقاه : وروى أسامة بن زيد، عن حممد بن املنكدر، عن سفينة

أنا سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ! أيها االسد : البحر إىل الساحل، فصادف االسد، فقال
  .له االسد على الطريقفد
  ).٢(مث مههم، فظننت أنه يعين السالم : قال

  .تويف بعد سنة سبعني
  

______________  
  ) *اهلامش* (

  .١٥٨ / ٣" تاريخ االسالم " ، و ٥٨ / ٢" االصابة " ، و ١٣٠ / ٢" االستيعاب = " 
  والطرباين، ٣٦٩ / ١" احللية " ، وأبو نعيم يف ٢٢٢ و ١٢١ / ٥أخرج االمام أمحد ) ١(
 من طريق حشرج بن نباتة، حدثين سعيد بن ١٤٧، ١٤٦": املعارف " ، وابن قتيبة يف )٦٤٣٩(

مل مساك : مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفينة، قلت: سألت سفينة عن امسه، فقال: مجهان، قال
: " اعهم، فقال يلخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه أصحابه، فثقل عليهم مت: سفينة ؟ قال



: " ، فبسطته، فجعلوا فيه متاعهم، مث محلوه علي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"ابسط كساءك 
فلو محلت يومئذ وقر بعري أو بعريين أو ثالثة أو أربعة أو مخسة أو ستة أو سبعة " امحل فإمنا أنت سفينة 

  .ما ثقل علي
فقه الذهيب لكن سقط من االسناد عنده سعيد بن  ووا٦٠٦ / ٣وإسناده حسن، وصححه احلاكم 

  .مجهان
من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن حممد بن عبد اهللا بن ) ٦٤٣٢(أخرجه الطرباين برقم ) ٢(

ورجاله ثقات، خال أسامة بن زيد وهو الليثي، فقد ...عمرو بن عثمان، عن حممد بن املنكدر أن سفينة
صدوق يهم، وحممد بن املنكدر مل يثبت مساعه من سفينة، ومع ذلك، فقد ": التقريب " قال احلافظ يف 
  = ووافقه الذهيب، وذكره السيوطي يف ٦٠٦ / ٣صححه احلاكم 

)٣/١٧٣(  

  

 بن سفيان، االمام أبو عبد اهللا البجلي العلقي، صاحب النيب صلى اهللا ابن عبد اهللا) ع* ( جندب - ٣٠
  .عليه وسلم

  .نزل الكوفة والبصرة
  . عدة أحاديثوله

احلسن، وابن سريين، وأبو عمران اجلوين، وأنس بن سريين، وعبد امللك بن عمري، واالسود : روى عنه
  .بن قيس، وسلمة بن كهيل، وأبو السوار العدوي، وآخرون

أوصيكم : أوصنا، قال: شيعنا جندبا، فقلت له: عن قتادة، عن يونس بن جبري، قال: شعبة وهشام
كم بالقرآن، فإنه نور بالليل املظلم، وهدى بالنهار، فاعملوا به على ماكان من جهد بتقوى اهللا، وأوصي

  وفاقة، فإن
عرض بالء، فقدم مالك دون دينك، فإن جتاوز البالء، فقدم مالك ونفسك دون دينك، فإن املخروب 

  .من خرب دينه، واملسلوب من سلب دينه
  ).١ (واعلم أنه ال فاقة بعد اجلنة، وال غىن بعد النار

  كنا : عن أيب عمران اجلوين، عن جندب، قال: محاد بن جنيح
______________  

  ) *اهلامش* (
  .وزاد نسبته إىل ابن سعد، وأيب يعلى والبزار وابن مندة، والبيهقي، وأيب نعيم" اخلصائص الكربى = " 

د الرمحن بن من طريق معمر، عن سعيد بن عب) ٢٠٥٤٤" (املصنف " وأخرجه بنحوه عبد الرزاق يف 



وهذا سند رجاله ثقات لكن تبقى علة عدم مساع ابن املنكدر من ...جحش، عن ابن املنكدر، أن سفينة
  .سفينة

، ٢٢١ / ٢، التاريخ الكبري ١٤٧٥، ٩٦٠، ٧٣٤ت : ، طبقات خليفة٣٥ / ٦طبقات ابن سعد * 
اجلمع بني رجال ، ٢٥٦: ، االستيعاب٣٠٠ت : ، مشاهري علماء االمصار٥١٠ / ٢اجلرح والتعديل 

، تذهيب ٣ / ٣، تاريخ االسالم ٢٠٨: ، ذيب الكمال٣٠٤ / ١، أسد الغابة ٧٦ / ١الصحيحني 
، ١٦٨ / ٢، معجم الطرباين ١١٧ / ٢، ذيب التهذيب ٢٤٨ / ١ آ، االصابة ١١١ / ١التهذيب 

  .٥٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٩١
  .رجاله ثقات) ١(

(*)  

)٣/١٧٤(  

  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتعلمنا االميان قبل أن نتعلم القرآن، مث تعلمنا غلمانا حزاورة مع 
  ).١(القرآن، فازددنا به إميانا 

  . وبقي إىل حدود سنة سبعني- وقد ينسب إىل جده -عاش جندب البجلي 
  وهو غري

  
  جندب بن كعب، أبو عبد اهللا: فذاك جندب بن عبد اهللا، ويقال) ت * ( جندب االزدي- ٣١

  .االزدي صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .روى عن النيب، وعن علي، وسلمان الفارسي

  .أبو عثمان النهدي، واحلسن البصري، ومتيم بن احلارث، وحارثة بن وهب: حدث عنه
  .جندب اخلري، وهو الذي قتل املشعوذ: قدم دمشق، ويقال له

  ن يلعبأن ساحرا كا: روى خالد احلذاء، عن أيب عثمان النهدي
______________  

  ) *اهلامش* (
يف املقدمة من طريق علي بن حممد، حدثنا وكيع ذا ) ٦١(رجاله ثقات، أخرجه ابن ماجه ) ١(

  .إسناده صحيح، رجاله ثقات: ١ / ٦" الزوائد " االسناد، وقال البوصريي يف 
 من طريق ز، حدثنا ٣٧٣ / ٥من طريقني، ذا االسناد، وأخرجه أمحد ) ١٦٥٢(وأخرجه الطرباين 

إين قد كنت على عهد النيب صلى اهللا : أخربنا أبوعمران اجلوين، عن جندب قال: محاد ابن سلمة، قال



جيئ املقتول يوم : " عليه وسلم غالما حزورا، وإن فالنا أخربين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
مجع حزور : واحلزاورة..."  فيقول يف ملك فالنرب، سله فيم قتلين ؟: القيامة متعلقا بالقاتل، فيقول

  .وهو الغالم إذا قارب البلوغ، والتاء لتأنيث اجلمع: وحزور
: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٠ / ١، االصابة ٣ / ٣ آ، تاريخ االسالم ١١١ / ١تذهيب التهذيب * 

  .٤١٣ / ٣، ذيب ابن عساكر ٥٥
(*)  

)٣/١٧٥(  

  

ان يأخذ سيفه، فيذبح نفسه وال يضره، فقام جندب إىل السيف، فأخذه، عند الوليد بن عقبة االمري، فك
  ).٣: االنبياء) (١) (أفتاتون السحر وأنتم تبصرون: (فضرب عنقه، مث قرأ

حد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن احلسن، عن جندب اخلري، قال: إمساعيل بن مسلم
  ).٢" (الساحر ضربه بالسيف 

   االسود، أن الوليد كان بالعراق، فلعب بني يديهابن هليعة، عن أيب
سبحان اهللا : ساحر، فكان يضرب رأس الرجل، مث يصيح به، فيقوم خارجا، فريتد إليه رأسه، فقال الناس

سبحان اهللا، ورآه رجل من صاحلي املهاجرين، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه، فذهب ليلعب، 
  .إن كان صادقا، فليحي نفسه: قالفاخترط الرجل سيفه، فضرب عنقه، و

  ).٣(فسجنه الوليد، فهربه السبحان لصالحه 
جاء ساحر من بابل، فأخذ يري الناس االعاجيب، : وعن أيب خمنف لوط، عن خاله، عن رجل، قال

  يريهم حبال يف املسجد وعليه فيل 
______________  

  ) *اهلامش* (
د بن عبد اهللا احلضرمي، حدثنا إمساعيل ابن إبراهيم، من طريق حمم) ١٧٢٥(أخرجه الطرباين برقم ) ١(

" ، وذكره املؤلف يف ٤١٣ / ٣" ذيب ابن عساكر " حدثنا هشيم، أخربنا خالد احلذاء، وهو يف 
 إال أنه قال جندب ١١٤ / ٣إسناده صحيح، وأخرجه الدار قطين : ،، وقال٣ / ٣" تاريخ االسالم 

  .البجلي
يف ) ١٤٦٠" (سنن الترمذي " يل بن مسلم وهو املكي، وهو يف إسناده ضعيف لضعف إمساع) ٢(

  .١١٤ / ٣" الدار قطين " ، و ٣٦٠ / ٤" املستدرك " احلدود، و 
هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه، إمساعيل بن مسلم املكي يضعف يف : قال الترمذي



" الكبائر " وقال املؤلف يف " تح الف" احلديث، والصحيح عن جندب موقوف، وضعفه أيضا احلافظ يف 
  .الصحيح أنه من قول جندب: ٤٦ص 

  .من طريق جندب البجلي، فأخطأ) ١٦٦٦(وقد أخرجه الطرباين 
الدالئل " ، ونسبه للبيهقي يف ٢٥٠ / ١" االصابة " ، وذكره احلافظ يف ٣ / ٣" تاريخ االسالم ) " ٣(
."  

(*)  

)٣/١٧٦(  

  

فيدخل يف فمه وخيرج من دبره، ويضرب عنق رجل، فيقع رأسه، مث ميشي، ويري محارا يشتد حىت جيئ 
  .قم، فيعود حيا: يقول له

  فرأى
جندب بن كعب ذلك، فأخذ سيفا، وأتى والناس جمتمعون على الساحر، فدنا منه، فضربه، فأذري 

  ).١(أحي نفسك، فأراد الوليد بن عقبة قتله، فلم يستطع، وحبسه : رأسه، وقال
  .جندب بن زهري بن احلارث الغامدي االزدي الكويف: ، وقيل)٢( بن زهري وجندب بن عبد اهللا

  .له صحبة وما روى شيئا: قيل
  .شهد صفني مع علي أمريا، كان على الرجالة، فقتل يومئذ

هو قاتل الساحر، : هو جندب بن عبد اهللا بن ضبة، وجندب بن كعب: جندب اخلري: وقال أبو عبيد
  .هري قتل بصفني، وكان على الرجالة، فاالربعة من االزدوجندب بن عفيف، وجندب بن ز

  .الدوسي االزدي، قتل يوم صفني مع معاوية) ٣(وجندب بن جندب بن عمرو بن محمة 
  .من املهاجرين) ٤(نقله ابن عساكر، وأن جده 

  
  .أبو ليلى، شاعر زمانه *  النابغة اجلعدي- ٣٢

  .له صحبة، ووفادة، ورواية
  .صعصعةوهو من بين عامر بن 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، وأبو حمنف لوط بن حيىي أخباري تالف ال يوثق به، تركه أبو ٤١٤ / ٣" ذيب ابن عساكر ) " ١(



  .حامت وغريه
  .٢٤٨ / ١" االصابة " مترجم يف ) ٣(
  .١٩٤ / ٢" معجم الطرباين " وانظر " محنة " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  .٢٤٩ / ١" االصابة "  كما يف ترمجة جندب بن عمرو يف بل املهاجر أبوه) ٤(
، الشعر ١٣١، ١٢٣ / ١انظر الفهرس، طبقات فحول الشعراء : ، احملرب٤١٠ت : طبقات خليفة* 

  =، املعمرين ١٩٥: ، معجم الشعراء٣٤، ١ / ٥، االغاين ٢٠٨: والشعراء

)٣/١٧٧(  

  

  .عاش مئة وعشرين سنة: يقال
  .ميتدح االمراءوكان ينتقل يف البالد، و

  .عاش إىل حدود سنة سبعني: وامتد عمره، قيل
  ).١(امسه قيس بن عبد اهللا بن عدس بن ربيعة بن جعدة : قال حممد بن سالم

وعثمان والفاروق فارتاح معدم وسويت بني * حكيت لنا الصديق ملا وليتنا : إنه قال يف ابن الزبري: وقيل
  .يف أبيات، فأمر له بسبع قالئص ومتر وبر) ٢(الك الليل مظلم فعاد صباحا ح* الناس يف احلق فاستووا 

  .ومل يصح ذلك) ٣(وقد حدث عنه، يعلى بن االشدق 
  .عاش مئة ومثانني سنة: ويقال
  .أكثر من ذلك: وقيل

  .وشعره سائر كثري
  .امسه حيان بن قيس، وكان فيه دين وخري: وقيل

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ٤، أسد الغابة ١٥١٤، ١٢٩٧: ، االستيعاب٢٨٩: مجهرة أنساب العرب، ٥٦: للسجستاين= 

، وفيه قيس بن عدي، تاريخ االسالم ٢٨٦، ١٢٠ / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢ / ٥ و ٢٢٣
، شرح شواهد املغين ٥١٢ / ١، خزانة االدب ٥٣٧ / ٣، االصابة ٢١٤ / ١، أمايل املرتضى ٨٧ / ٣
  .٢٤٧: ، مسط الآلآيل٢٩٢: ف، املؤتلف واملختل٣٨٢ / ٤
  .١٢٣ / ١" طبقات فحول الشعراء ) " ١(
  .٢٨ / ٥" االغاين " ، واالول يف ٥٤٠ / ٣" االصابة ) " ٢(



: مسعت النابغة يقول: - وليس بثقة -وقال يعلى بن االشدق : ٨٧ / ٣" تاريخ املؤلف " يف ) ٣(
: وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال* دودنا بلغنا السماء جمدنا وج: أنشدت النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :أجل إن شاء اهللا، مث قلت: اجلنة، قال: أين املظهر يا أبا ليلى ؟ قلت
حليم إذا * بوادر حتمي صفوه أن يكدرا وال خري يف جهل إذا مل يكن له * وال خري يف حلم إذا مل تكن له 

  .مرتني"  يفضض اهللا فاك ال: " ما أورد االمر أصدرا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .٥٣٩ / ٣" االصابة " وذكره احلافظ يف 

  =والشريازي يف " تاريخ أصبهان " أخرجه البزار واحلسن بن سفيان يف مسنديهما، وأبو نعيم يف : وقال

)٣/١٧٨(  

  

ابن خويلد بن عبد اهللا بن إياس، أبو أمية الضمري، صاحب رسول اهللا ) ع * ( عمرو بن أمية- ٣٣
  .اهللا عليه وسلمصلى 

  .شهد مع املشركني بدرا وأحدا: قال هارون احلمال
، وغزا مع )٢(، وبعثه رسوال إىل النجاشي )١(بعثه رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم سرية وحده : قلت

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى أحاديث
  .ابناه، جعفر وعبد اهللا، وابن أخيه الزبرقان بن عبد اهللا: حدث عنه

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أكل من كتف حيتز منها، : عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه: الزهري
  ).٣(مث صلى ومل يتوضأ 

  .أسلم حني انصرف املشركون عن أحد: قال ابن سعد
  وكان : قال

______________  
  ) *اهلامش* (

  .كلهم من رواية يعلى بن االشدق" االلقاب = " 
وضعوا له أحاديث، فحدث : ال يكتب حديثه، وقال ابن حبان: ق هذا قال فيه البخاريويعلى بن االشد

  .ليس بشئ ال يصدق: ا ومل يدر، وقال أبو زرعة
  .واالبيات من قصيدة طويلة انظرها يف شعره: قلت
، التاريخ ١٨٣، ١١٩، ١١٨، ٧٦: ، احملرب١٨٢ت : ، طبقات خليفة٢٤٨ / ٤طبقات ابن سعد * 

، ٦٢٣ / ٣، املستدرك ٢٢٠ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٢٥ / ١، تاريخ الفسوي ٣٠٧ / ٦الكبري 
، تاريخ ابن ٣٦٢ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ١١٦٢: ، االستيعاب١٨٥: مجهرة أنساب العرب



  ، ذيب االمساء واللغات٨٦ / ٤ ب، أسد الغابة ١٩٨ / ١٣عساكر 
 آ، ٩٤ / ٣، ذيب التهذيب ٥٢٤ / ٢م ، تاريخ االسال١٠٢٧: ، ذيب الكمال٢٤ / ٢ / ١

، ٦ / ٨، ذيب التهذيب ٥٢٤ / ٢، االصابة ٣٦٥ / ٦، العقد الثمني ٤٦ / ٨البداية و النهاية 
  .٢٤٣: خالصة تذهيب الكمال

  .٢٨٧ / ٥ و ١٣٩ / ٤" املسند " ، و ٢٤٩ / ٤" ابن سعد ) " ١(
  .٤٩٧ / ٢" االستيعاب ) " ٢(
 ١باب نسخ الوضوء مما مست النار، وهو يف صحيح البخاري : طهارةيف ال) ٣٥٥(أخرجه مسلم ) ٣(
 ٤" املسند " يف االطعمة، و ) ١٨٣٦(باب من مل يتوضأ من حلم الشاة، والترمذي :  يف الوضوء٢٦٨/ 
  .٢٨٨ / ٥ و ١٣٩/ 

(*)  

)٣/١٧٩(  

  

  ).١(شجاعا مقداما، أول مشاهده بئر معونة 
ق، عن عيسى بن معمر، عن عبد اهللا بن علقمة بن الفغواء حدثنا سلمة، حدثنا ابن إسحا: ابن محيد

بعثين النيب صلى اهللا عليه وسلم مبال إىل أيب سفيان يفرقه يف فقراء قريش، وهم : اخلزاعي، عن أبيه، قال
أنا أخرج معك، : التمس صاحبا، فلقيت عمرو بن أمية الضمري، فقال: فقال يل(مشركون يتألفهم 

يا علقمة إذا بلغت بين ضمرة، فكن من : " هللا عليه وسلم، فقال يل دونهفذكرت ذلك للنيب صلى ا
فخرجنا حىت إذا جئنا االبواء " أخوك البكري وال تأمنه : " أخيك على حذر، فإين قد مسعت قول القائل

ال عليك، : إين أريد أن آيت بعض قومي ها هنا حلاجة يل، قلت: وهي بالد بين ضمرة، قال عمرو بن أمية
 وىل، ضربت بعريي وذكرت ما أوصاين به النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا هو واهللا قد طلع بنفر فلما

: منهم معه، معهم القسي والنبل، فلما رأيتهم، ضربت بعريي، فلما رآين، قد فت القوم، أدركين، فقال
  أجل، فلما قدمت مكة، دفعت املال إىل أيب: جئت قومي، وكانت يل إليهم حاجة، فقلت

من رأى أبر من هذا وأوصل، إنا جناهده ونطلب دمه، وهو يبعث إلينا : فجعل أبو سفيان يقول) سفيان
  ).٢(بالصالت 

بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم عمرو : عن يعقوب، عن جعفر بن عمرو بن أمية، قال: حامت بن إمساعيل
  بن أمية إىل النجاشي، فوجد هلم بابا صغريا يدخلون 

______________  
  ) *اهلامش* (



  .٢٤٨ / ٤ابن سعد ) ١(
  .إسناده ضعيف لتدليس ابن إسحاق، ولني عيسى بن معمر، وجهالة عبد اهللا بن علقمة) ٢(

 آ، ب، وما بني حاصرتني منه والبد منها فإا هي اليت تبني أن هذا ٢٠٠ / ١٣أخرجه ابن عساكر 
 يف ترمجة علقمة بن الفغواء، ونسبه ٥٠٥ / ٢" االصابة " احلديث له صلة باملترجم، وأورده احلافظ يف 
باب يف احلذر من طريق ابن : يف االدب) ٤٨٦١(إىل عمر بن شبة والبغوي، وهو عند أيب داود 

  .عن عبد اهللا بن عمرو بن الفغواء، عن أبيه: إسحاق، لكن قال
  .غواءعبد اهللا بن علقمة بن الف: عبد اهللا بن عمرو بن الفغواء، وقيل" التقريب " ويف 
  .مثل مشهور للعرب" أخوك البكري وال تأمنه : " وقوله
(*)  

)٣/١٨٠(  

  

إنا ال : ما منعك ؟ قال: فدخل منه القهقرى، فشق عليهم، ومهوا به، فقال له النجاشي) ١(منه مكفرين 
  .إنه يزعم أن عيسى عبد: صدق، دعوه، فقيل للنجاشي: نصنع هذا بنبينا، قال

  ).٢(أن يعدو ذلك ) عيسى(ما استطاع : كلمة اهللا وروحه، قال:  قالما تقولون يف عيسى ؟: قال
  .تويف عمرو بن أمية زمن معاوية

  
االنصاري اخلزرجي املدين، صاحب ) ٣(عدي بن تزيد ) رافع بن(ابن ) ع * ( رافع بن خديج- ٣٤

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
  د،استصغر يوم بدر، وشهد أحدا واملشاهد، وأصابه سهم يوم أح

أنا أشهد لك : " إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: فانتزعه، فبقي النصل يف حلمه إىل أن مات، وقيل
  ).٤" (يوم القيامة 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .وهو االحنناء يف الصالة: أي منحنني من التكفري) ١(

  .وهو االحنناء الكثري يف حالة القيام قبل الركوع
  . آ٢٢٢ ب، ٢٠١ / ١٣ساكر أخرجه ابن ع) ٢(
 / ١، التاريخ الصغري ٢٩٩ / ٣، التاريخ الكبري ٤١٢، ٤١١: ، احملرب٥١٩ت : طبقات خليفة* 



 / ٣، املستدرك ٣٩ت : ، مشاهري علماء االمصار٤٧٩ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٠٦: ، املعارف١٠٥
، أسد ١٣٩ / ١حني ، اجلمع بني رجال الصحي٤٧٩: ، االستيعاب٣٤٠: ، مجهرة أنساب العرب٥٦١
 ١، تذهيب التهذيب ٤٠٢: ، ذيب الكمال١٨٧ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ١٥١ / ١الغابة 

 / ١، االصابة ٣٤٥ / ٩، جممع الزوائد ٣ / ٩، البداية والنهاية ١٥٥ / ١ آ، مرآة اجلنان ٢١٤/ 
، ٣٤٣، ٢٨٢ / ٤ ، معجم الطرباين١١٠ / ٤، املطالب العالية ٢٢٩ / ٣، ذيب التهذيب ٤٩٥

  .٨٢ / ١، شذرات الذهب ٩٧: خالصة تذهيب الكمال
" وكما ضبطه املؤلف يف " صح " مبثناة فوقية كما ضبط يف االصل، وأثبت فوقه كلمة : تزيد) ٣(

  .٦٦٨ / ٢" املشتبه 
  ".يزيد " وقد تصحف يف أكثر كتب التراجم إىل 

 حيىي بن عبداحلميد بن رافع بن خديج،  من طريق عمرو بن مرزوق، عن٣٧٨ / ٦أخرجه أمحد ) ٤(
أخربتين جديت امرأة رافع أن رافعا رمى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد أو يوم 

  =وانظر ...خيرب

)٣/١٨١(  

  

  .روى مجاعة أحاديث
  .وكان صحراويا، عاملا باملزارعة واملساقاة

د، وعطاء بن أيب رباح، وجماهد، ونافع بشري بن يسار، وحنظلة بن قيس، والسائب بن يزي: حدث عنه
  .العمري، وابنه رفاعة بن رافع، وحفيده عباية بن رفاعة، وآخرون

  .إنه ممن شهد وقعة صفني مع علي: وقيل
كنت يف جنازة رافع بن خديج، : أخربنا بشر بن حرب قال: - وهو ثقة -قال خالد بن يزيد اهلدادي 

إن رافعا شيخ كبري ال طاقة له بعذاب اهللا، وإن رسول : بن عمرونسوة يبكني ويولولن على رافع، فقال ا
  ).١" (امليت يعذب ببكاء أهله عليه : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

رأيت ابن عمر أخذ بعمودي جنازة رافع بن خديج، : عن أيب بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: شعبة
إن امليت يعذب ببكاء احلي : ىل القرب، وقالفجعله على منكبه، ميشي بني يدي السرير، حىت انتهى إ

)٢.(  
  .كان رافع بن خديج ممن يفيت باملدينة يف زمن معاوية وبعده: قلت

  .تويف يف سنة أربع أو ثالث وسبعني، وله ست ومثانون سنة رضي اهللا عنه
  .وله عدة بنني



أخروه ليلته ليؤذنوا أهل : ملا مات رافع بن خديج، قيل البن عمر: عن بشر بن حرب، قال: محاد بن زيد
  .نعم ما رأيتم: القرى، قال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٣٤٦ / ٩" جممع الزوائد " و ) ٤٢٤٢(رقم " الطرباين = " 

: ، وحديث ابن عمر مرفوعا٤٩٦ / ١" االصابة " ، وانظر )٤٢٤٤(أخرجه بنحوه الطرباين برقم ) ١(
  .تفق عليهم" إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه " 

  ).٩٢٨( وما بعدها، ومسلم ١٢٧ / ٣" فتح الباري " انظر 
  .٥٦٢ / ٣" املستدرك ) " ٢(

(*)  

)٣/١٨٢(  

  

تويف رافع، فأيت جبنازته، وعلى املدينة رجل : عن عثمان بن عبيد اهللا بن رافع، قال: هشام بن سعد
  .تصلوا عليه حىت تطلع الشمسال : أعرايب زمن الفتنة، فأيت به قبل أن تطلع الشمس، فقال ابن عمر

  وروى الواقدي عن بعض ولد رافع بن خديج، عن بشري بن يسار،
  ).١(مات رافع بن خديج يف أول سنة أربع وسبعني، وهو ابن ست ومثانني : قال
  

  .ابن هالل الفزاري من علماء الصحابة، نزل البصرة) ع * ( مسرة بن جندب- ٣٥
  .له أحاديث صاحلة

ليمان، وأبو قالبة اجلرمي، وعبد اهللا بن بريدة، وأبو رجاء العطاردي، وأبو نضرة ابنه س: حدث عنه
  .العبدي، واحلسن البصري، وابن سريين، ومجاعة

   فيما روى احلسن عن مسرة اختالف يف االحتجاج-وبني العلماء 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٥٦٢ / ٣" املستدرك " ثبته من بياض يقدر بنصف سطر، وأ" قال " يف االصل بعد قوله ) ١(
، التاريخ ٢٩٥: ، احملرب١٤٠٤، ٤٢٣ت : ، طبقات خليفة٤٩ / ٧ و ٣٤ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ١٥٤ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٠٥: ، املعارف١٠٧ - ١٠٦ / ١، التاريخ الصغري ١٧٦ / ٤الكبري 



، اجلمع بني رجال ٦٥٣: ، االستيعاب٢٥٩: ، مجهرة أنساب العرب٢٢٣ت : مشاهري علماء االمصار
، ذيب ٢٣٥ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٣٥٤ / ٢، أسد الغابة ٢٠٢ / ١الصحيحني 

 ب، الوايف ٥٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٥ / ١، العرب ٢٩٠ / ٢، تاريخ االسالم ٥٥٣: الكمال
، معجم ٢٣٦ / ٤، ذيب التهذيب ٧٨ / ٢، االصابة ١٣١ / ١، مرآة اجلنان ٤٥٤ / ١٥بالوفيات 
  .٦٥ / ١، شذرات الذهب ١٣٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٢٥، ٢١١ / ٧الطرباين 

(*)  

)٣/١٨٣(  

  

  ).١(بذلك، وقد ثبت مساع احلسن من مسرة، ولقيه بال ريب، صرح بذلك يف حديثني 
يه ، عن أيب نضرة، عن أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عل)٢(حدثنا شعبة، عن أيب مسلمة : معاذ بن معاذ

  .فيهم مسرة بن جندب" آخركم موتا يف النار : "  من أصحابه- يف بيت -وسلم قال لعشرة 
  .فكان مسرة آخرهم موتا: قال أبو نضرة

  .هذا حديث غريب جدا، ومل يصح اليب نضرة مساع من أيب هريرة، وله شويهد
املدينة، فألقى أبا كنت أمر ب: روى إمساعيل بن حكيم، عن يونس، عن احلسن، عن أنس بن حكيم، قال

إنا كنا عشرة يف بيت، : هريرة، فال يبدأ بشئ حىت يسألين عن مسرة، فإذا أخربته ب ؟ ياته، فرح، فقال
فقد مات منا مثانية، " آخركم موتا يف النار : " فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجوهنا، مث قال

  ).٣(فليس شئ أحب إيل من املوت 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
أخرجه من " الغالم مرن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى، وحيلق رأسه " حديث : االول) ١(

  ).٢٨٣٨(، وأبو داود ٢٢ و ١٧ و ٧ / ٥رواية قتادة، عن احلسن، عن مسرة أمحد 
  ).١٥٢٢(، والترمذي ١٦٦ / ٧والنسائي 

ين عبد اهللا بن أيب االسود، حدثنا قريش بن حدث:  يف العقيقة٥١١ / ٩وإسناده صحيح، ففي البخاري 
: أمرين ابن سريين أن أسأل احلسن ممن مسع حديث العقيقة ؟ فسألته: أنس، عن حبيب بن الشهيد، قال

  .من مسرة بن جندب: فقال
" قلما خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم خطبة إال أمر فيها بالصدقة، وى عن املثلة " حديث : والثاين

إن عبدا له : جاءه رجل، فقال:  من طريق هشيم، حدثنا محيد، عن احلسن، قال١٢ / ٥د أخرجه أمح



  .فذكره: حدثنا مسرة قال: أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال احلسن
" هو سعيد بن يزيد بن مسلمة االزدي البصري ثقة روى له الستة، وقد حترف يف املطبوع إىل ) ٢(

  ".سلمة 
  ،١٦٥ / ٢ح، إمساعيل بن حكيم هو اخلزاعي صاحب الزيادي ترمجه ابن أيب حامت ال يص) ٣(

  .فلم يذكر فيه جرحا وال تعديال، وأنس بن حكيم جمهول
(*)  

)٣/١٨٤(  

  

كنت إذا قدمت على أيب : وروى حنوه محاد بن سلمة، عن علي بن جدعان، عن أوس بن خالد، قال
رة، سألين عن أيب حمذورة، فقلت اليب حمذورة يف ذلك، حمذورة، سألين عن مسرة، وإذا قدمت على مس

آخركم موتا يف : " إين كنت أنا وهو وأبو هريرة يف بيت، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: فقال
  ).١(فمات أبو هريرة، مث مات أبو حمذورة " النار 
: " ، ومسرة بن جندب، وآخرعن ابن طاووس وغريه، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم اليب هريرة: عمر

مات : فمات الرجل قبلهما، فكان إذا أراد الرجل أن يغيظ أبا هريرة، يقول" آخركم موتا يف النار 
  .مسرة، فيغشى عليه، ويصعق

  .فمات قبل مسرة
  .وقتل مسرة بشرا كثريا

ا يف االرض م: كنا يف جملس يونس بن عبيد، فقالوا: حدثنا عامر بن أيب عامر، قال: سليمان بن حرب
نعم : بقعة نشفت من الدم ما نشفت هذه، يعنون دار االمارة، قتل ا سبعون ألفا، فسألت يونس، فقال

  .زياد، وابنه، ومسرة: من فعل ذلك ؟ قال: من بني قتيل وقطيع، قيل
  .نرجو له بصحبته: قال أبو بكر البيهقي
  .كان مسرة عظيم االمانة، صدوقا: وعن ابن سريين، قال

حدثنا عبد اهللا بن معاوية، عن رجل، أن مسرة استجمر، فغفل عن نفسه، حىت :  هالل بن العالءوقال
  ).٢(احترق 

  فهذا إن صح، فهو مراد 
______________  

  ) *اهلامش* (
ال يصح، علي بن جدعان هو ابن زيد بن جدعان ضعيف، وأوس بن خالد هو ابن أيب أوس ) ١(



  .جمهول
  .٥٠ / ٧ و ،٣٤ / ٦انظر ابن سعد ) ٢(

(*)  

)٣/١٨٥(  

  

  ).١(النيب صلى اهللا عليه وسلم، يعين نار الدنيا 
  .مات مسرة سنة مثان ومخسني

  .سنة تسع ومخسني: وقيل
  .أنه سقط يف قدر مملوءة ماء حارا، كان يتعاجل به من الباردة، فمات فيها: ونقل ابن االثري

لكوفة، ويستخلفه على الكوفة إذا سار إىل وكان زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة إذا سار إىل ا
  .البصرة

  .وكان شديدا على اخلوارج، قتل منهم مجاعة
  .وكان احلسن وابن سريين يثنيان عليه، رضي اهللا عنه

  
  .أبو عبد اهللا: ابن جنادة بن جندب، أبو خالد السوائي، ويقال) ع * ( جابر بن مسرة- ٣٦

  .له صحبة مشهورة، ورواية أحاديث
) ٢(ضا عن عمر، وسعد، وأيب أيوب، ووالده، شهد اخلطبة باجلابية، وسكن الكوفة، حدث عنه وله أي

  الشعيب، ومتيم بن طرفة، ومساك بن حرب، وعبد املك بن عمري، وأبو
______________  

  ) *اهلامش* (
م آخرك" إن صح هذا، فيكون إن شاء اهللا قوله عليه السالم : ٢٩١ / ٢" تاريخ املؤلف " يف ) ١(

  .متعلقا مبوته يف النار ال بذاته" موتا يف النار 
، اجلرح ٢٠٥ / ٢، التاريخ الكبري ٨٩٤، ٣٩٧ت : ، طبقات خليفة٢٤ / ٦طبقات ابن سعد * 

: ، مجهرة أنساب العرب٦١٧ / ٣، املستدرك ٣٠٤ت : ، مشاهري علماء االمصار٤٩٣ / ٢والتعديل 
، تاريخ ابن ٧٢ / ١جلمع بني رجال الصحيحني ، ا١٨٦ / ١، تاريخ بغداد ٢٢٤: ، االستيعاب٢٧٣

، ذيب ١٤٢ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢٥٤ / ١ ب، أسد الغابة ٣٠٧ / ٣عساكر 
  ، تذهيب التهذيب٧٤ / ١، العرب ٢ / ٣، تاريخ االسالم ١٨١: الكمال

، خالصة ٢٨٧، ٢١٢ / ٢، معجم الطرباين ٣٩ / ٢، ذيب التهذيب ٢١٢ / ١ آ، االصابة ٩٩ / ١



  .٣٨٨ / ٣، ذيب ابن عساكر ٧٤ / ١، شذرات الذهب ٥٠: تذهيب الكمال
  ".حدث عنه " بدل " عن : " يف املطبوع) ٢(

(*)  

)٣/١٨٦(  

  

خالد الواليب، وزياد بن عالقة، وحصني بن عبدالرمحن، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو عون حممد بن عبيد 
  .ابن أيب وقاصاهللا الثقفي، وابن خاله عامر بن سعد ) ١(

  .وهو وأبوه من حلفاء زهرة
  .وله بالكوفة دار وعقب

  .وشهد فتح املدائن، وخلف من االوالد، خالدا، وطلحة، وساملا
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مير بنا، فيمسح خدودنا، فمر : عن مساك، عن جابر بن مسرة، قال: شعبة

  ).٢(ذات يوم، فمسح خدي، فكان اخلد الذي مسحه أحسن 
  .مات جابر بن مسرة يف والية بشر بن مروان على العراق): ٣(قال ابن سعد 
  ).٤(تويف سنة ست وسبعني : وقال خليفة

  .مات سنة ست وستني، واالول أصح: وقال أبو عبيد القاسم بن سالم
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".عبد " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
من طريق عثمان بن أيب شيبة، عن شعبة، وأخرجه مسلم ) ١٩٠٩(أخرجه الطرباين برقم ) ٢(
: من طريق عمرو بن محاد بن طلحة القناد، حدثنا أسباط، عن مساك، عن جابر ابن مسرة، قال) ٢٣٢٩(

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة االوىل، مث خرج إىل أهله، وخرجت معه، فاستقبله 
  :وأما أنا، فمسح خدي، قال: واحدا واحدا، قالولدان، فجعل ميسح خدي أحدهم 

  .فوجدت ليده بردا أو رحيا كأمنا أخرجها من جؤنة عطار
  .٢٤ / ٦" الطبقات " يف ) ٣(
سنة :  أنه مات يف والية بشر بن مروان، وزاد يف الرواية الثانية١٣٢ و ٥٧": طبقاته " الذي يف ) ٤(

ية بشر بن مروان للعراق كانت سنة أربع وسبعني،  أن وال٢٧٣": تارخيه " ثالث وسبعني، وذكر يف 
ويف والية بشر مات جابر بن مسرة السوائي، ويف التهذيب وفروعه نقال عن خليفة أنه مات سنة : وقال



  .٧٦: عن خليفة: وقيل عنه أي: ثالث وسبعني إال أن احلافظ ابن حجر قال
(*)  

)٣/١٨٧(  

  

  .وبكل حال مات قبل جابر بن عبد اهللا
  .يل من عواليهمايقع 
  

أبو مسلمة القرشي : ابن مالك، االمري أبو عبد الرمحن، وقيل) د، ق * ( حبيب بن مسلمة- ٣٧
  .الفهري

  .له صحبة ورواية يسرية
  .جنادة بن أيب أمية، وزياد بن جارية، وقزعة بن حيىي، وابن أيب مليكة، ومالك بن شرحبيل: حدث عنه

  .موك أمرياوجاهد يف خالفة أيب بكر، وشهد الري
  .وسكن دمشق

  .وكان مقدم ميسرة معاوية نوبة صفني
  ).١(شهدت النيب صلى اهللا عليه وسلم نفل الثلث : وهو القائل

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ٢، التاريخ الكبري ٢٩٤: ، احملرب٢٨٣٠، ١٦٢ت : ، طبقات خليفة٤٠٩ / ٧طبقات ابن سعد * 

، مجهرة ٤٣٢ و ٣٤٦ / ٣، املستدرك ١٠٨ / ٣رح والتعديل ، اجل١٢٩ / ١، التاريخ الصغري ٣١٠
 / ١ ب، أسد الغابة ٩٠ / ٤، تاريخ ابن عساكر ٣٢٠: ، االستيعاب١٧٩، ١٧٨: أنساب العرب

 آ، العقد الثمني ١٢٠ / ١، تذهيب التهذيب ٢١٥ / ٢، تاريخ االسالم ٢٣٢: ، ذيب الكمال٣٧٤
  ، خالصة١٩٠ / ٢، ذيب التهذيب ٣٠٩ / ١، االصابة ٩٤ / ٤

  .٣٨ / ٤، ذيب ابن عساكر ٦١: تذهيب الكمال
اخلمس قبل النفل، من طريق مكحول، عن : باب فيمن قال: يف اجلهاد) ٢٧٥٠(أخرجه أبو داود ) ١(

شهدت النيب صلى اهللا عليه وسلم نفل : " زياد بن جارية التميمي، عن حبيب بن مسلمة الفهري، قال
، وهو يف معجم )١٦٧٢(وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان " يف الرجعة الربع يف البدأة، والثلث 

) ٣٥٢٤(و ) ٣٥٢٣(و ) ٣٥٢٢(و ) ٣٥٢١(و ) ٣٥٢٠(و ) ٣٥١٩(و ) ٣٥١٨(الطرباين برقم 



" وانظر ) ٣٥٣٢(و ) ٣٥٣١(و ) ٣٥٣٠(و ) ٣٥٢٩(و ) ٣٥٢٨(و ) ٣٥٢٦(و ) ٣٥٢٥(و 
، و )٨٧١" (مسند احلميدي " ، و )٩٣٣٣(و ) ٩٣٣١" (املصنف " ، و ١٦٠ و ١٥٩ / ٤" املسند 

  .١٣٣ / ٢" املستدرك " ، و )٢٨٥١(، وابن ماجه )٢٧٤٨" (سنن أيب داود " 
، والترمذي )٢٨٥٢(، وابن ماجه ٣٢٠، ٣١٩ / ٥ويف الباب عن عبادة بن الصامت عند أمحد 

  .وحسنه) ١٥٦١(
(*)  

)٣/١٨٨(  

  

  .وكان يف غزوة تبوك ابن إحدى عشرة سنة
  ).١حبيب الروم، لكثرة دخوله بغزوهم : ال لهكان يق: وقيل

  .قوية يف العدو) ٢(وله نكاية : وويل أرمينية ملعاوية، فمات ا سنة اثنتني وأربعني
  ".تاريخ دمشق " له أخبار يف 

  
ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن ) ع * ( جابر بن عبد اهللا- ٣٨

، اتهد احلافظ، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أبو عبد اهللا، وأبو عبد سلمة، االمام الكبري
  .الرمحن، االنصاري اخلزرجي السلمي املدين الفقيه

  .من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا
  أيبروى علما كثريا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن عمر، وعلي، وأيب بكر، و

  .عبيدة، ومعاذ بن جبل، والزبري، وطائفة
ابن املسيب، وعطاء بن أيب رباح، وسامل بن أيب اجلعد، واحلسن البصري، واحلسن بن حممد : حدث عنه

  بن احلنفية، وأبو جعفر الباقر، وحممد بن املنكدر، وسعيد بن ميناء، وأبو الزبري، وأبو سفيان
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٤٣٢ و ٣٤٧ / ٣" ستدرك امل) " ١(
  ".مكانة " حترف يف االصل إىل ) ٢(
، ٤٩٢ / ٢، اجلرح والتعديل ٢٠٧ / ٢، التاريخ الكبري ٢٩٨: ، احملرب٦٢٣ت : طبقات خليفة* 

، اجلمع بني رجال الصحيحني ٢١٩: ، االستيعاب٥٦٤ / ٣، املتدرك ٢٥ت : مشاهري علماء االمصار
، ذيب ٢٥٦ / ١، أسد الغابة ٨٦ / ٩ آ، جامع االصول ٣١١ / ٣، تاريخ ابن عساكر ٧٢ / ١



 ١، تذكرة احلفاظ ١٤٣ / ٣، تاريخ االسالم ١٨٢: ، ذيب الكمال١٤٢ / ١ / ١االمساء واللغات 
، ٢١٣ / ١، االصابة ٨٦ / ٩ ب، جامع االصول ٩٩ / ١، تذهيب التهذيب ٨٩ / ١، العرب ٤٠/ 

 ١، شذرات الذهب ٥٠، خالصة تذهيب الكمال ١٩٤  /٢، معجم الطرباين ٤٢ / ٢ذيب التهذيب 
  .٣٨٩ / ٣ وفيه ابن عمر بن حرام، ذيب ابن عساكر ٨٤/ 

(*)  

)٣/١٨٩(  

  

طلحة بن نافع، وجماهد، والشعيب، وسنان بن أيب سنان الديلي، وأبو املتوكل الناجي، وحممد بن عباد بن 
 وسليمان بن عتيق، وشرحبيل بن سعد، جعفر، ومعاذ بن رفاعة، ورجاء بن حيوة، وحمارب بن دثار،

وطاووس، وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبيد اهللا بن مقسم، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وعمرو بن 
دينار، وحممد بن عبدالرمحن بن ثوبان، وأبو بكر املدين، وطلحة بن خراش، وعثمان بن سراقة، وعبد 

  .أيب قتادة، وخلقالرمحن بن عبد اهللا بن أيب عمار، وعبد اهللا بن 
  .وكان مفيت املدينة يف زمانه

  .عاش بعد ابن عمر أعواما وتفرد
  شهد

  .ليلة العقبة مع والده
، وقد انكشف )١(وكان والده من النقباء البدريني، استشهد يوم أحد وأحياه اهللا تعاىل، وكلمه كفاحا 

 أبيه بعد دهر، فوجده طريا مل يبل عنه قربه إذ أجرى معاوية عينا عند قبور شهداء أحد، فبادر جابر إىل
)٢.(  

  .وكان جابر قد أطاع أباه يوم أحد وقعد الجل أخواته، مث شهد اخلندق وبيعة الشجرة
  .وشاخ وذهب بصره، وقارب التسعني

استغفر يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة : روى محاد بن سلمة، عن أيب الزبري، عن جابر، قال
  ).٣( مرة البعري مخسا وعشرين

  .وقد ورد أنه شهد بدرا
  

______________  
  ) *اهلامش* (
يف التفسري، وابن ) ٣٠١٠(أي مواجهة ليس بينهما حجاب وال رسول، واحلديث أخرجه الترمذي ) ١(



يف املقدمة من طريق موسى بن إبراهيم بن كثري االنصاري، عن طلحة بن خراش عن ) ١٩٠(ماجه 
  .جابر

 من طريق علي بن املديين، عن سفيان ٣٦١ / ٣" املسند "  بنحوه أمحد يف وهذا سند حسن، وأخرجه
وهذا سند ...بن عيينة، عن حممد بن علي بن ربيعة السلمي، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن جابر

  .٢٠٣ / ٣" املستدرك " حسن يف الشواهد، وانظر 
  .والسند صحيح، ٥٦٣ و ٥٦٢ / ٣" طبقات ابن سعد " انظر تفصيل ذلك يف ) ٢(
يف املناقب، من طريق ابن أيب عمر، عن بشر بن السري ) ٣٨٥٢(رجاله ثقات، أخرجه الترمذي ) ٣(

ما روي عن جابر ": ليلة البعري : " هذا حديث حسن صحيح غريب، ومعىن قوله: ذا االسناد، وقال
 النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فباع بعريه من: من غري وجه

  .واشترط ظهره إىل املدينة
  .ليلة بعث من النيب صلى اهللا عليه وسلم العري استغفر يل مخسا وعشرين مرة: يقول جابر

  =انظر 

)٣/١٩٠(  

  

  .الصحايب يوم بدر) ١(كنت أمتح : حدثنا االعمش، عن أيب سفيان، عن جابر قال: قال حممد بن عبيد
  .ي عطاء وعمرو جابر بن عبد اهللا سنة جاور مبكةلق: قال ابن عيينة

  إنه عاش أربعا وتسعني سنة، فعلى هذا، كان عمره يوم بدر: وقيل
  .مثاين عشرة سنة

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخربنا إبراهيم بن جعفر، عن أبيه، عن جابر، قال: الواقدي
أحد، كان خيلفين على أخوايت، وكن تسعا، فكان أول ست عشرة غزوة، مل أقدر أن أغزو حىت قتل أيب ب

  ).٢(ما غزوت معه محراء االسد 
رحل جابر بن عبد اهللا يف آخر عمره إىل مكة يف : وروي ابن عجالن، عن عبيد اهللا بن مقسم، قال

  .أحاديث مسعها، مث انصرف إىل املدينة
  ليسمعه من ) ٣(ويروى، أن جابرا رحل يف حديث القصاص إىل مصر 

______________  
  ) *اهلامش* (

  .، بتحقيق االستاذ عبد القادر االرناؤوط٥١٧، ٥٠٩ / ١" جامع االصول = " 
  . آ٣١٧ / ٣" ابن عساكر " وهو يف 



 من مسند احلسن ١٤٣ / ٣" تارخيه " وهو خطأ، وأورده املؤلف يف " مقيح أصحايب : " يف االصل) ١(
كنت : أيب عوانة، عن االعمش، عن أيب سفيان، عن جابر قالبن سفيان، عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن 

  .أمتح الصحايب املاء يوم بدر
" املستدرك "  إسناده، وهو يف ٢١٣ / ١" االصابة " وصحح احلافظ يف " تارخيه " وأخرجه البخاري يف 

لق وهذا وهم من أهل العراق، وع: ، وأنكر الواقدي رواية أيب سفيان عن جابر هذه وقال٥٦٥ / ٣
صدق، فإن زكريا بن إسحاق روى عن أيب الزبري، : بقوله" تارخيه " املؤلف على قول الواقدي هذا يف 

  .؟ ؟ أشهد بدرا وال أحدا، منعين أيب فلما قتل، مل أختلف عن غزوة: عن جابر قال
  ).١٨١٣(أخرجه مسلم 

 عمر بن احلسن، حدثنا من طريق حممد بن عبد اهللا احلضرمي، حدثنا) ١٧٤٢(ويف الطرباين برقم ) ٢(
غزوت مع رسول اهللا : أيب، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن ياسني الزيات، عن أيب الزبري، عن جابر، قال

  .صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة غزوة
، )٩٧٠" (االدب املفرد " ، والبخاري يف ٤٩٥ / ٣إىل الشام، فقد أخرج االمام أمحد : الصواب) ٣(

  =من طريق عبد اهللا بن حممد بن عقيل ) ٣١" (الرحلة  " واخطيب البغدادي يف

)٣/١٩١(  

  

  .عبد اهللا بن أنيس
مات جابر بن عبد اهللا : أخربنا حممد بن عمر، حدثين خارجة بن احلارث قال: سليمان بن داود املنقري

  .سنة مثان وسبعني، وهو ابن أربع وتسعني سنة
  ).١(لى عليه أبان بن عثمان وهو وايل املدينة وكان قد ذهب بصره، ورأيت على سريره بردا، وص

  .كنت يف جيش خالد يف حصار دمشق: وروي عن جابر، قال
  .شهد جابر العقبة مع السبعني، وكان أصغرهم: قال ابن سعد

وكنا " أنتم اليوم خري أهل االرض : " قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية: وقال جابر
  ).٢(ة ألفا وأربع مئ
  عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا الأعقل، فتوضأ وصب علي من : وقال جابر

______________  
  ) *اهلامش* (
بلغين عن رجل حديث مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول= 

دمت عليه الشام، فإذا عبد اهللا بن فاشتريت بعريا، مث شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا، حىت ق



نعم، فخرج يطأ ثوبه، : ابن عبد اهللا ؟ قلت: جابر على الباب، فقال: قل له: أنيس، فقلت للبواب
حديثا بلغين عنك أنك مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : فاعتنقين واعتنقته، فقلت

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : القصاص، فخشيت أن متوت أو أموت قبل أن أمسعه، قال
ليس : وما ما ؟ قال: قلنا:  عراة غرال ما، قال- أو قال العباد -حيشر الناس يوم القيامة : " يقول

أنا امللك، أنا :  كما يسمعه من قرب- أحسبه قال -معهم شئ، مث يناديهم بصوت يسمعه من بعد 
خل النار، وله عند أحد من أهل اجلنة حق حىت أقصه منه الديان، وال ينبغي الحد من أهل النار أن يد

  .حىت اللطمة
  ".باحلسنات والسيئات : " كيف وإمنا نأيت اهللا عزوجل عراة غرال ما ؟ قال: قلنا: قال

، ووافقه الذهيب، وله ٤٣٨، ٤٣٧ / ٢، وصححه احلاكم ١٥٨ / ١" الفتح " وحسنه احلافظ يف 
من طريق احلجاج بن دينار، عن حممد بن املنكدر، عن " ند الشاميني مس" طريق أخرى عند الطرباين يف 

  جابر
  .لكنه تالف) ٣٣(حنوه، وله طريق ثالث عند اخلطيب رقم 

) ٢ (- وهو الواقدي -عن حممد بن عمر ) ١٧٣٣(، والطرباين ٥٦٥ / ٣" املستدرك " هو يف ) ١(
 طريق سفيان، عن عمرو، مسعت من) ٧١) (١٨٥٦( يف املغازي، ومسلم ٣٤١ / ٧أخرجه البخاري 

  .جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال
  .فذكره

(*)  

)٣/١٩٢(  

  

  .، فعقلت)١(وضوئه 
  .كف بصر جابر: وقال زيد بن أسلم

كنا مبىن، فجعلنا خنرب جابرا مبا نرى من إظهار قطف : وروى الواقدي عن أيب بن عباس، عن أبيه، قال
ليت مسعي قد ذهب، كما ذهب بصري، حىت ال أمسع : نعون، فقالاخلز والوشي، يعين السلطان وما يص

  .من حديثهم شيئا وال أبصره
ويروى أن جابرا دخل على عبدامللك بن مروان ملا حج، فرحب به فكلمه يف أهل املدينة أن يصل 

  .أرحامهم، فلما خرج، أمر له خبمسة آالف درهم، فقبلها
هللا، فحضرنا يف بين سلمة، فلما خرج سريره من حجرته، هلك جابر بن عبد ا: وعن أيب احلويرث، قال

إذا حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب بني عمودي السرير، فأمر به احلجاج أن خيرج من بني 



العمودين، فيأىب عليهم، فسأله بنو جابر إال خرج، فخرج، وجاء احلجاج حىت وقف بني العمودين، حىت 
فإذا حسن بن حسن قد نزل يف القرب، فأمر به احلجاج أن خيرج، وضع فصلى عليه، مث جاء إىل القرب، 

  .فأىب فسأله بنو جابر باهللا، فخرج، فاقتحم احلجاج احلفرة حىت فرغ منه
  هذا حديث غريب، رواه حممد بن عباد املكي، عن حنظلة بن عمرو

  ).٢(االنصاري، عن أيب احلويرث 
   فيمكن أن يكون ويف وقت وفاة جابر كان احلجاج على إمرة العراق،

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".فتوضأت على وضوئه " حترفت اجلملة يف املطبوع إىل ) ١(
وأبو احلويرث وثقه ابن : ٣١ / ٣" امع " ، وقال اهليثمي يف )١٧٨٨(أخرجه الطرباين برقم ) ٢(

  .حبان، وضعفه مالك وغريه
ا حديث منكر، فإن جابرا تويف واحلجاج على إمرة هذ: ، وقال١٤٥ / ٣" تارخيه " وأورده املؤلف يف 

  .العراق
(*)  

)٣/١٩٣(  

  

  .قد وفد حاجا أو زائرا
  .وكان آخر من شهد العقبة موتا رضي اهللا عنه

  .مات سنة مثان وسبعني: قال الواقدي وحيىي بن بكري وطائفة
  .سنة سبع وسبعني: وقال أبو نعيم

  .إنه عاش أربعا وتسعني سنة: قيل
  .رةوأضر بأخ

مسنده بلغ ألفا ومخس مئة وأربعني حديثا، اتفق له الشيخان على مثانية ومخسني حديثا، وانفرد له 
  .البخاري بستة وعشرين حديثا، ومسلم مبئة وستة وعشرين حديثا

كان جابر بن عبد اهللا عريفا، : حدثنا حممد بن دينار، عن سعيد بن يزيد، عن أيب نضرة، قال: التبوذكي
  .عرفه عمر

كان جابر ال يبلغ إزاره كعبه، وعليه عمامة بيضاء، رأيته قد : حدثنا أبو بكر املدين قال: على بن عبيدي
  .أرسلها من ورائه



 مصفرا حليته ورأسه بالورس، ويف يده - وقد عمي -أتانا جابر وعليه مالءتان : وقال عاصم بن عمر
  .قدح

  .رأس واللحية رضي اهللا عنهرأيت جابرا أبيض ال: أخربنا سلمة بن وردان: الواقدي
  

  ابن احلارث، الفقيه الكبري، أبو عمارة االنصاري احلارثي املدين،) ع * ( الرباء بن عازب- ٣٩
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٢٩٨: ، احملرب١٥٠٠، ٩٢٣، ٥٢٢ت : ، طبقات خليفة١٧ / ٦ و ٣٦٤ / ٤طبقات ابن سعد * 

، اجلرح ٣٢٦: ، املعارف١٦٥ - ١٦٤ / ١خ الصغري ، التاري١١٧ / ٢، التاريخ الكبري ٤١٢
: ، االستيعاب٣٤١: ، مجهرة أنساب العرب٢٧٢ت : ، مشاهري علماء االمصار٣٩٩ / ٢والتعديل 

  =، أسد ٦١ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٧٧ / ١، تاريخ بغداد ١٥٥

)٣/١٩٤(  

  

  .نزيل الكوفة، من أعيان الصحابة
: ات كثرية مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، واستصغر يوم بدر، وقالروى حديثا كثريا، وشهد غزو

  ).١(كنت أنا وابن عمر لدة 
  .وروى أيضا عن أيب بكر الصديق، وخاله أيب بردة بن نيار

عبد اهللا بن يزيد اخلطمي، وأبو جحيفة السوائي الصحابيان، وعدي بن ثابت، وسعد بن : حدث عنه
  .حاق السبيعي، وطائفة سواهمعبيدة، وأبو عمر زاذان، وأبو إس

  .تويف سنة إحدى وسبعني عن بضع ومثانني سنة: تويف سنة اثنتني وسبعني، وقيل
  ).٢(مل نسمع له بذكر يف املغازي : وأبوه من قدماء االنصار، قال الواقدي

  ).٣(غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة غزوة : وروى أبو إسحاق، عن الرباء، قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 ٣، تاريخ االسالم ١٤٢: ، ذيب الكمال١٣٢ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ١٧١ / ١الغاية = 
  ، الوايف بالوفيات٨ / ٢ آ، معجم الطرباين ٨٠ / ١، تذهيب التهذيب ٧٩ / ١، العرب ١٣٩/ 

، االصابة ٤٢٥ / ١ التهذيب ، ذيب٣٨١ / ٩، جممع الزوائد ١٤٥ / ١، مرآة اجلنان ١٠٤ / ١٠



  .٧٨، ٧٧ / ١، شذرات الذهب ٣٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٢ / ١
 عن الرباء، - من طريق عبد اهللا بن منري، عن االعمش، عن أيب إسحاق ٣٦٧ / ٤ابن سعد ) ١(

استصغرت أنا وابن : ، من طريق شعبة، عن أيب إسحاق، مسع الرباء يقول٢٢٦ / ٧وأخرجه البخاري 
  .يوم بدرعمر 

وقد مسعنا حبديثه يف الرجل الذي اشتراه منه أبو بكر، مث : ٣٦٥ / ٤ومتام كالمه كما يف ابن سعد ) ٢(
من طريق عبيد اهللا بن موسى، أخربنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن ) وهو حديث اهلجرة(أورد احلديث 

مر الرباء، : أبو بكر لعازباشترى أبو بكر من عازب رجال بثالثة عشر درمها، فقال : الرباء، قال
ال حىت حتدثنا كيف صنعت أنت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فليحمله إىل رحلي، فقال له عازب

  .حني خرجتما واملشربكون يطلبونكم
  .١٤١ / ٢" مسند الطيالسي " ، و ٣٦٨ / ٤" الطبقات " إسناده صحيح، وهو يف ) ٣(

(*)  

)٣/١٩٥(  

  

  ).١(رأيت على الرباء خامتا من ذهب فيه ياقوتة : اقحدثنا أبو إسح: االعمش
اثنان وعشرون حديثا، وانفرد البخاري خبمسة " الصحيحني " له يف : مسنده ثالث مئة ومخسة أحاديث

  .عشر حديثا، ومسلم بستة
  

______________  
  ) *اهلامش* (
دثنا يونس ابن أيب  من طريق الفضل بن دكني، ح٣٦٨ / ٤" الطبقات " وأخرجه ابن سعد يف ) ١(

  .رأيت على الرباء بن عازب خامت ذهب: إسحاق وشعبة، ومالك، عن أيب السفر سعيد بن حممد قال
الصحيحني " ، وحديث النهي مروي عنه يف ٣٦٨ / ١٠" الفتح " وإسناده صحيح كما قال احلافظ يف 

  ".الفتح " له انظر إنه محل النهي على الترتيه، أو أنه كان يرى أن ذلك خصوصية : وقد قيل" 
(*)  

)٣/١٩٦(  

  



  ومن بقايا صغار الصحابة
  

، االمري العامل االكمل، أبو موسى االنصاري )١(ابن زيد بن حصني ) ع * ( عبد اهللا بن يزيد- ٤٠
  .االوسي اخلطمي املدين مث الكويف

  .أحد من بايع بيعة الرضوان، وكان عمره يومئذ سبع عشرة سنة
  . اهللا عليه وسلم، وعن زيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمانله أحاديث عن النيب صلى

  .سبطه عدي بن ثابت، والشعيب، وحمارب بن دثار، وأبو إسحاق السبيعي وآخرون: حدث عنه
  .رأيت على عبد اهللا بن يزيد خامتا من ذهب وطليسانا مدجبا: قال) ٢(عن ثابت بن عبيد : مسعر

أن الفيل ملا برك على : صم بن عمر، عن حممود بن لبيدحدثنا جحاف بن عبدالرمحن، عن عا: الواقدي
  ،)٣(أيب عبيد الثقفي يوم اجلسر 
______________  

  ) *اهلامش* (
، اجلرح والتعديل ٢٦٢ / ١، املعرفة والتاريخ ٩٣٥ت : ، طبقات خليفة١٨ / ٦طبقات ابن سعد * 
 / ٣، تاريخ االسالم ٧٥٥: ، ذيب الكمال٢٧٤ / ٣، أسد الغابة ١٠٠١: ، االستيعاب١٩٧ / ٥

، خالصة ٧٨ / ٦، ذيب التهذيب ٣٨٢ / ٢ ب، االصابة ١٩٥ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٤٠
  .١٨٥: تذهيب الكمال

  .وفروعه" التهذيب " بالياء وهو كذلك يف " حصني " كذا االصل ) ١(
  .بال ياء" حصن ": " االصابة " و " االستيعاب " و " أسد الغابة " ويف 

عبيد " بن عبيد االنصاري موىل زيد بن ثابت، ثقة من رجال مسلم، وقد حترف يف االصل هو ثابت ) ٢(
  .، ونسبه إىل ابن أيب شيبة٢٦٧ / ١٠" الفتح " واالثر ذكره احلافظ يف " عتبة " إىل " 
 كانت وقعة جسر أيب عبيد، -سنة أربع عشرة :  أي-وفيها : ١٧ / ١" العرب " قال املؤلف يف ) ٣(

  =ائفة، منهم أبو عبيد بن مسعود الثقفي، وهو الذي نسب إليه اجلسر، وكان من واستشهد ط

)٣/١٩٧(  

  

قاتلوا عن أمريكم، مث ساق : فقتله، هرب الناس فسبقهم عبد اهللا بن يزيد اخلطمي، فقطع اجلسر، وقال
  .مسرعا، فأخرب عمر اخلرب

  .ى اهللا عليه وسلموقد كان والده يزيد من الصحابة الذين توفوا يف حياة النيب صل
وقد شهد عبد اهللا مع االمام علي صفني والنهروان، وويل إمرة الكوفة البن الزبري، فجعل الشعيب كاتب 



  .سره يف سنة مخس وستني، مث عزل بعبد اهللا بن مطيع
  .مات قبل السبعني، وله حنو من مثانني سنة رضي اهللا عنه

  
  .ارية من بين النجارابن عقراء االنص) ع * ( الربيع بنت معوذ- ٤١

  .هلا صحبة ورواية، وقد زارها النيب صلى اهللا عليه وسلم صبيحة عرسها صلة لرمحها
  .عمرت دهرا، وروت أحاديث

أبو سلمة بن عبدالرمحن، وسليمان بن يسار، وعبادة ابن الوليد بن عبادة، وعمرو بن : حدث عنها
  .وآخرونشعيب، وخالد بن ذكوان، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، 

  ).١(وأبوها من كبار البدريني قتل أبا جهل 
  توفيت يف خالفة عبدامللك سنة بضع وسبعني رضي اهللا عنها،

______________  
  ) *اهلامش* (
  .سادة الصحابة، وهذه الوقعة عند جنران على مرحلتني من الكوفة= 

 ٥ / ٢"  تاريخ االسالم "، و ٤٥٩، ٤٥٤ / ٣" تاريخ الطربي " وانظر خرب هذه الوقعة مفصال يف 
  .للمؤلف

، أسد ١٨٣٧: ، االستيعاب٤٣٠: ، احملرب٣٢٩٤ت : ، طبقات خليفة٤٤٧ / ٨طبقات ابن سعد * 
 ٣، تاريخ االسالم ١٦٨٢: ، ذيب الكمال٣٤٣ / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ٤٥١ / ٥الغابة 

، خالصة ٤١٨ / ١٢هذيب ، ذيب الت٣٠٠ / ٤ ب، االصابة ٢٦٠ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٤/ 
  .٤٢٣: تذهيب الكمال

  ).١٨٠٠(، ومسلم ٢٣٩ و ٢٢٩ / ٧" البخاري " انظر ) ١(
(*)  

)٣/١٩٨(  

  

  .وحديثها يف الكتب الستة
: الواقدي، حدثنا عبد احلميد بن جعفر وآخر، عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار، عن الربيع، قالت

نعم، أكتب على : اكتيب يل عليك، فقلت:  جهل، فقالت، أم أيب)١(خمربة ) أمساء بنت(أخذت طيبا من 
  .بل ابنة قاتل عبده: ، وإنك البنة قاتل سيده، قلت)٢(حلقى : ربيع بنت معوذ، فقالت

  ).٣(واهللا ال أبيعك شيئا أبدا : قالت



  ).٤(هي والدة حممد بن إياس بن البكري : والربيع
دخل علي رسول : على الربيع بنت معوذ، فقالتذخلنا : عن خالد بن ذكوان، قال: قال محاد بن سلمة

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم عرسي، فقعد على موضع فراشي هذا، وعندنا جاريتان تضربان بدف، 
أما هذا فال : وفينا نيب يعلم ما يف غد فقال: وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وقالتا فيما تقوالن

  ).٥(تقواله 
  

______________  
  ) *اهلامش (*
  ".خمرمة " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  .دعاء عليها بأن تصاب بوجع يف حلقها: حلقى) ٢(

  .عقرى حلقى: ويقال للمرأة إذا كانت مؤذية مشؤومة
"  يف ترمجة أمساء بنت خمرية من طريق الواقدي، وانظر ٢٣٢ / ٤" االصابة " أورده احلافظ يف ) ٣(

  .٤٤٤، ٤٤٣ / ٥ و ١٢٩ / ٤" الطبقات 
  .٤٤٧ / ٨ابن سعد ) ٤(
   من طريق موسى بن إمساعيل ذا٤٤٧ / ٨إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد ) ٥(

باب ضرب الدف يف النكاح والوليمة، من طريق :  يف النكاح١٧٤ / ٩االسناد، وأخرجه البخاري 
هللا عليه وسلم وإمنا أنكر عليها صلى ا..مسدد، عن بشر بن املفضل، عن خالد بن ذكوان، عن الربيع

قل ال يعلم من يف : (وصفها له بعلم الغيب، النه صفة ختتص باهللا سبحانه وتعاىل كما قال جل شأنه
  ).السموات واالرض الغيب إال اهللا
  =قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما : (وقال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

)٣/١٩٩(  

  

 بن سليمان، حدثين عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن الربيع حدثنا حيىي بن عباد، حدثنا فليح: ابن سعد
لك كل شئ يل وفارقين، :  فقلت له- وهو زوجها -كان بيين وبني ابن عمي كالم : بنت معوذ، قالت

فذكرت ( كل شئ يل حىت قراشي، فجئت عثمان رضي اهللا عنه - واهللا -فأخذ : قد فعلت، قالت: قال
  ).١(أملك، خذ كل شئ هلا حىت عقاص رأسها إن شئت الشرط : فقال) ذلك له، وقد حصر

  
  .ابن عبد االسد بن هالل املخزومية) ع * ( زينب بنت أيب سلمة- ٤٢



  .ربيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخت عمر، ولدما أم املؤمنني باحلبشة
  .روت أحاديث

  .عن عائشة، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة، ومجاعة: وهلا
  ، وعلي بن احلسني، والقاسم بن حممد، وأبوعروة: حدث عنها

______________  
  ) *اهلامش* (
  .شاء اهللا= 

وما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب به من الغيوب إمنا ) ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلرب
هر على غيبه أحدا عامل الغيب فال يظ(هو بإعالم اهللا تعاىل إياه، ال أنه يستقل بعلم ذلك كما قال سبحانه 

  ).إال من ارتضى من رسول
، ومن طريقه )١١٨٥٠" (املصنف " ، وأخرجه عبد الرزاق يف ٤٤٨، ٤٤٧ / ٨هو يف ابن سعد ) ١(

  .عن معمر، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن الربيع) ٤٨٧٠(الطرباين رقم 
هي : إذا ضفرته، والضفرية: خيط تشد به املرأة أطراف ذوائبها، من عقصت املرأة شعرها: والعقاص
  .العقيصة

، ٤٦٨ / ٥، أسد الغابة ١٨٥٤: ، االستيعاب٤٠٢، ٨٤: ، احملرب٤٦١ / ٨طبقات ابن سعد * 
 ب، الوايف بالوفيات ٢٦١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٥ / ٣، تاريخ االسالم ١٦٨٣: ذيب الكمال

، خالصة ٤٢١ / ١٢ب ، ذيب التهذي٣١٧ / ٤، االصابة ٢٢٩ / ٨، العقد الثمني ٦١ / ١٥
  .٤٢٣: تذهيب الكمال

(*)  

)٣/٢٠٠(  

  

بن عطاء، وعبيد اهللا ابن عبد اهللا بن عتبة، وعراك ) ١(قالبة اجلرمي، وكليب بن وائل، وحممد بن عمرو 
  .وآخرون) ٢(بن مالك، وابنها أبو عبيدة بن عبيد اهللا بن زمعة 

ة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان حدثتين زينب بنت أيب سلم: عن عمرو بن شعيب: ابن هليعة
رمحة اهللا وبركاته : " عند أم سلمة، فجعل احلسن من شق، واحلسني من شق، وفاطمة يف حجره، فقال

  ).٣" (عليكم أهل البيت 
  .توفيت قريبا من سنة أربع وسبعني

  



  .له صحبة، ورواية، وفقه، وعلم) ع* (ي  عبد الرمحن بن أبزى اخلزاع- ٤٣
ىل نافع بن عبد احلارث، كان نافع مواله استنابه على مكة حني تلقى عمر بن اخلطاب إىل وهو مو

ومن ابن أبزى ؟ : ابن أبزى، قال: من استخلفت على أهل الوادي ؟ يعين مكة، قال: عسفان، فقال له
  .إنه عامل بالفرائض، قارئ لكتاب اهللا: قال
  ".عمر " حترف يف املطبوع إىل ) ١) (اهلامش* ( هذا إن) إن نبيكم صلى اهللا عليه وسلم قال(أما : قال

  ".ربيعة " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  .سيئ احلفظ، وباقي رجاله ثقات: ابن هليعة) ٣(
، التاريخ ٣٧٩: ، احملرب٢٥٢٧، ٩٤٥، ٦٧٧ت : ، طبقات خليفة٤٦٢ / ٥طبقات ابن سعد * 

، اجلمع ٨٢٢: ، االستيعاب٢٠٩ / ٥تعديل ، اجلرح وال٢٩١ / ١، املعرفة والتاريخ ٢٤٥ / ٥الكبري 
، ٢٩٣ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢٧٨ / ٣، أسد الغابة ٢٨٢ / ١بني رجال الصحيحني 

 / ٥ ب، العقد الثمني ٢٠٣، تذهيب التهذيب ١٨٦ / ٢، تاريخ االسالم ٧٧٣: ذيب الكمال
، خالصة تذهيب ١٣٢ / ٦، ذيب التهذيب ٣٨٨ / ٢، االصابة ١٥٤٨، غاية النهاية ت ٣٤٠
  .١٨٩: املال
(*)  

)٣/٢٠١(  

  

  ).١" (القرآن يرفع اهللا به أقواما، ويضع به آخرين 
  .وحدث عبدالرمحن أيضا عن أيب بكر، وعمر، وأيب بن كعب، وعمار بن ياسر

  .ابناه، عبد اهللا وسعيد، والشعيب، وعلقمة بن مرثد، وأبو إسحاق السبيعي، وآخرون: حدث عنه
أن عليا رضي اهللا عنه استعمل عبدالرمحن بن أبزى ) ": ٢(تارخيه " ة، ونقل ابن االثري يف سكن الكوف

  .على خراسان
  .ابن أبزى ممن رفعه اهللا بالقرآن: ويروى عن عمر بن اخلطاب أنه قال

  .عاش إىل سنة نيف وسبعني فيما يظهر يل: قلت
  

، وامسه وهب بن عبد )٣( عليه وسلم صاحب النيب صلى اهللا) ع * ( أبو جحيفة السوائي الكويف- ٤٤
  وهب: اهللا، ويقال له

______________  
  ) *اهلامش* (



  باب فضل من يقوم: يف صالة املسافرين وقصرها) ٨١٧" (صحيحه " أخرجه مسلم يف ) ١(
بالقرآن ويعلمه، من طريق زهري بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثين أيب، عن ابن شهاب، عن 

، )٢١٨" (سنن ابن ماجه " وهو يف ...اثلة، أن نافع بن عبد احلارث لقي عمر بعسفانعامر بن و
  .بني اجلحفة ومكة، وهي على مرحلتني من مكة:  وعسفان٤٤٣ / ٢والدارمي 

  . ه٣٨ يف آخر حوادث سنة ٣٧٤ / ٣) ٢(
 / ٩، اجلرح والتعديل ٢٢ / ١، الكىن ٨٩٥، ٣٩٨ت : ، طبقات خليفة٦٣ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ٢٧٣: ، مجهرة أنساب العرب٦١٧ / ٣، املستدرك ٢٩٥ت : ، مشاهري علماء االمصار٢٢
 / ٥، أسد الغابة ٥٤٠ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٩٩ / ١، تاريخ بغداد ١٥٦١: االستيعاب

 / ٣، تاريخ االسالم ١٤٧٨: ، ذيب الكمال٢٠١ / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ١٥٧، ٩٥
 / ١١، ذيب التهذيب ٦٤٢ / ٣ ب، االصابة ٢٠٥ / ٤، تذهيب التهذيب ٨٤ / ١ ، العرب٢١٨
  .٨٢ / ١، شذرات الذهب ٣٥٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٤

باب صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم من طريق إمساعيل :  يف املناقب٤١٢، ٤١١ / ٦يف البخاري ) ٣(
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان احلسن : المسعت أبا جحيفة رضي اهللا عنه ق: بن أيب خالد، قال

  =بن علي 

)٣/٢٠٢(  

  

  .اخلري، من صغار الصحابة
 وكان صاحب - هو من أسنان ابن عباس -وملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم كان وهب مراهقا 

  .شرطة علي رضي اهللا عنه
  .حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن علي، والرباء

علي بن االقمر، واحلكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، وولده عون بن أيب جحيفة، وإمساعيل روى عنه، 
  .بن أيب خالد، وآخرون

  .إن علي بن أيب طالب كان إذا خطب، يقوم أبو جحيفة حتت منربه: وقيل
  .اختلفوا يف موته، واالصح موته يف سنة أربع وسبعني

  عاش: ويقال
  .إىل ما بعد الثمانني، فاهللا أعلم

  .حديثه يف الكتب الستة، وآخر من حدث عنه ابن أيب خالد
  



  بن رزاح، بن) ١( بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن قرط ابن اخلطاب) ع* ( عبد اهللا بن عمر - ٤٥
______________  

  ) *اهلامش* (
صلى اهللا كان أبيض قد مشط، وأمر لنا النيب : صفه يل، قال: عليهما السالم يشبهه، قلت اليب جحيفة= 

  .فقبض النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن نقبضها: عليه وسلم بثالث عشرة قلوصا، قال
صار سواد شعره خملطا لبياضه، وقد بني يف الرواية اليت تلي هذا أن موضع الشمط : مشط، أي: وقوله

  .االنثى من االبل: كان يف العنفقة، وهي ما بني الذقن والشفة السفلى، والقلوص
  ".قرظ " إىل " وقرط " رباح " إىل " رياح " صحف يف املطبوع ت) ١(
:  وما بعدها، طبقات خليفة٣٥٠: ، نسب قريش١٨٨ - ١٤٢ / ٤ و ٣٧٣ / ٢طبقات ابن سعد * 

، التاريخ الصغري ١٢٥ و ٢ / ٥، التاريخ الكبري ٤٤٢، ٢٤: ، احملرب١٨٩: ، الزهد١٤٩٦، ١٢٠ت 
 / ٣، املستدرك ١٠٧ / ٥، اجلرح والتعديل ٤٩٠، ٢٤٩ / ١، املعرفة والتاريخ ١٥٥، ١٥٤ / ١

 ١، تاريخ بغداد، ٩٥٠: ، االستيعاب١٥٢: ، مجهرة أنساب العرب٧ / ٢ و ٢٩٢ / ١، احللية ٥٥٦
مصورة : ، تاريخ ابن عساكر٢٣٨ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٤٩: ، طبقات الفقهاء١٧١/ 

  =، ٦٤ / ٩، جامع االصول ١٦٥ - ١١: امع

)٣/٢٠٣(  

  

عدي، بن كعب بن لؤي بن غالب، االمام القدوة شيخ االسالم، أبو عبد الرمحن القرشي العدوي املكي، 
  .مث املدين

أسلم وهو صغري، مث هاجر مع أبيه مل حيتلم، واستصغر يوم أحد، فأول غزواته اخلندق، وهو ممن بايع 
  . أخت عثمان بن مظعون اجلمحيأم املؤمنني حفصة، زينب بنت مظعون) أم(حتت الشجرة، وأمه و 

  روى علما كثريا نافعا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن أبيه، وأيب بكر، وعثمان،
وعلي، وبالل، وصهيب، وعامر بن ربيعة، وزيد بن ثابت، وزيد عمه، وسعد، وابن مسعود، وعثمان 

  .بن طلحة، وأسلم، وحفصة أخته، وعائشة
  .وغريهم

وأسلم موىل أبيه، وإمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب ذؤيب، وأمية بن عبد اهللا آدم بن علي، : روى عنه
بن سعيد، وبشر بن حرب، وبشر بن عائذ، وبشر بن احملتفز، ) ١(االموي، وأنس بن سريين، وبسر 

وبكر املزين، وبالل بن عبد اهللا ابنه، ومتيم بن عياض، وثابت البناين، وثابت بن عبيد، وثابت بن حممد، 
ير بن أيب فاختة، وجبلة بن سحيم، وجبري بن أيب سليمان، وجبري بن نفري، ومجيع بن عمري، وجنيد وثو



، وحبيب بن أيب ثابت، وحبيب بن أيب مليكة، واحلر بن الصياح، وحرملة موىل أسامة، وحريز أو )٢(
  أبو حريز، واحلسن البصري، واحلسن بن 

______________  
  ) *اهلامش* (
، ذيب ٢٨ / ٣، وفيات االعيان ٢٧٨ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢٧٧ / ٣أسد الغابة = 

 ب، مرآة ١٦٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٣ / ١، العرب ١٧٧ / ٣، تاريخ االسالم ٧١٣: الكمال
، غاية ٢١٥ / ٥، العقد الثمني ٣٤٦ / ٩، جممع الزوائد ٤ / ٩، البداية والنهاية ١٥٤ / ١اجلنان 
، ١٩٢ / ١، النجوم الزاهرة ٣٢٨ / ٥، ذيب التهذيب ٣٤٧ / ٢ االصابة ،١٨٢٧ت : النهاية

  .٨١ / ١، شذرات الذهب ١٧٥: خالصة تذهيب الكمال
  ".محيد " حترف يف املطبوع إىل ) ٢" (يسر " تصحف يف املطبوع إىل ) ١(

(*)  

)٣/٢٠٤(  

  

 ميناء، وحكيم بن أيب ، وحسني بن احلارث اجلديل، وابن أخيه حفص بن عاصم، واحلكم بن)١(سهيل 
موىل العبالت، وابنه محزة بن عبد اهللا، ومحيد بن عبد الرمحن الزهري، ومحيد بن ) ٢(حرة، ومحران 

  عبدالرمحن احلمريي، وخالد بن أسلم، وأخوه زيد، وخالد بن دريك وهذا مل يلقه،
ذكوان السمان، وخالد بن أيب عمران االفريقي ومل يلحقه، وخالد بن كيسان، وداود بن سليك، و

ورزين بن سليمان االمحري، وأبو عمر زاذان، والزبري بن عريب، والزبري بن الوليد، شامي، وأبو عقيل 
احلنفي، وأبو اخلصيب زياد ) ٥(الثقفي، وزياد بن صبيح ) ٤(زهرة بن معبد، وزياد بن جبري ) ٣(

يب اجلعد، والسائب والد عطاء، وسعد القرشي، وزيد بن جبري الطائي، وابنه زيد، وابنه سامل، وسامل بن أ
بن عبيدة، وسعد موىل أيب بكر، وسعد موىل طلحة، وسعيد بن جبري، وسعيد بن احلارث االنصاري، 

وسعيد بن حسان، وسعيد بن عامر، وسعيد بن عمرو االشدق، وسعيد بن مرجانة، وسعيد بن املسيب، 
ن أيب حيىي، وسليمان بن يسار، وشهر بن وسليمان ب) ٦(وسعيد بن وهب اهلمداين، وسعيد بن يسار 

حوشب، وصدقة بن يسار، وصفوان بن حمرز، وطاووس، والطفيل بن أيب، وطيسلة بن علي، وطيسلة 
وعبد اهللا بن بدر اليمامي، وعبد اهللا بن بريدة، وأبو ) ٧(بن مياس، وعامر بن سعد، وعباس بن جليد 
  ر، وعبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون، وعبد اهللا الوليد عبد اهللا بن احلارث، وعبد اهللا بن دينا

______________  
  ) *اهلامش* (



  ".سهل " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
  ".محدان " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".عقل " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".حية " حترف يف املطبوع إىل ) ٤(
 - على التصغري -ل عن أيب حامت، وبضم الصاد بفتح الصاد كما يف االصل، وهو املنقو" صبيح ) " ٥(

  .ضبطه اجلمهور
  ".عياد " حترف يف املطبوع إىل ) ٦(
  ".خليد " اتصحف يف املطبوع إىل ) ٧(

(*)  

)٣/٢٠٥(  

  

، وابنه عبد اهللا، وابن أيب مليكة، وعبد اهللا بن عبيد بن )١(ابن شقيق، وعبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب 
صم، وعبد اهللا بن أيب قيس، وعبد اهللا بن كيسان، وعبد اهللا بن مالك اهلمداين، عمري، وعبد اهللا بن ع

وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وعبد اهللا بن مرة اهلمداين، وعبد اهللا بن موهب الفلسطيين، وحفيده عبد 
بن مسري، وعبد الرمحن بن سعد مواله، وعبد الرمحن ) ٢(اهللا بن واقد العمري، وعبد الرمحن بن التيلماين 

وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وعبد الرمحن بن أيب نعم، وعبد الرمحن بن هنيدة، وعبد الرمحن بن يزيد 
الصنعاين، وعبد العزيز بن قيس، وعبد امللك بن نافع، وعبدة بن أيب لبابة، وابنه عبيد اهللا بن عبد اهللا، 

ن عمري، وعثمان بن احلارث، وعثمان وعبيد اهللا بن مقسم، وعبيد بن جريج، وعبيد بن حنني، وعبيد ب
اهللا بن موهب، وعراك ابن مالك، وعروة بن الزبري، وعطاء بن أيب رباح، وعطية العويف، ) ٣(بن عبد 

وعقبة بن حريث، وعكرمة بن خالد، وعكرمة العباسي، وعلي بن عبد اهللا البارقي، وعلي بن عبد 
مرو بن دينار، وعمران بن احلارث، وعمران بن الرمحن املعاوي، وابنه عمر بن عبد اهللا إن صح، وع

حطان، وعمران االنصاري، وعمري بن هانئ، وعنبسة بن عمار، وعون ابن عبد اهللا بن عتبة، والعالء بن 
عرار، والعالء بن اللجالج، وعالج بن عمرو، وغطيف أو أبو غطيف اهلذيل، والقاسم بن ربيعة، 

مة بن إبراهيم، وقزعة بن حيىي، وقيس ابن عباد، وكثري بن والقاسم بن عوف، والقاسم بن حممد، وقدا
مجهان، وكثري بن مرة، وكليب بن وائل، وجماهد بن جرب، وجماهد بن رياح، وحمارب بن دثار، وحفيده 

  حممد بن زيد، وحممد ابن سريين، وحممد بن عباد بن جعفر، وأبو جعفر الباقر، وابن شهاب
  

______________  



  ) *اهلامش* (
  ".جبري " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
  ".سلمان " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".عبيد " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(

(*)  

)٣/٢٠٦(  

  

الزهري، وحممد بن املنتشر، ومروان بن سامل املقفع، ومروان االصفر، ومسروق، ومسلم بن جندب، 
عب بن سعد، واملطلب بن عبد اهللا بن ومسلم بن املثىن، ومسلم بن أيب مرمي، ومسلم بن يناق، ومص

حنطب، ومعاوية بن قرة، ومغراء العبدي، ومغيث بن مسي، ومغيث احلجازي، واملغرية بن سلمان، 
ومكحول االزدي، ومنقذ بن قيس، ومهاجر الشامي، ومورق العجلي، وموسى بن دهقان، وموسى بن 

 ونسري بن ذعلوق، ونعيم امر، ومنيلة طلحة، وميمون بن مهران، ونابل صاحب العباء، ونافع مواله،
، وأبو جملز ال حق، وحينس )١(أبو عيسى، وواسع بن حبان، ووبرة بن عبدالرمحن، والوليد اجلرشي 

، وحيىي ابن يعمر، )٢(موىل آل الزبري، وحيىي بن راشد، وحيىي بن عبدالرمحن بن حاطب، وحيىي بن وثاب 
و البزري يزيد بن عطارد، ويسار مواله، ويوسف بن ماهك، وحيىي البكاء، ويزيد بن أيب مسية، وأب

ويونس بن جبري، وأبو أمامة التيمي، وأبو البختري الطائي، وأبو بردة بن أيب موسى، وأبو بكر بن 
، وحفيده أبو بكر بن عبد اهللا، وأبو متيمة اهلجيمي، وأبو )٣(حفص، وأبو بكر بن سليمان بن أيب حثمة 

ه، وأبو حية الكليب، وأبو الزبري، وأبو سعيد بن رافع، وأبو سلمة بن عبدالرمحن، حازم االعرج ومل يلحق
وأبو سهل، وأبو السوداء، وأبو الشعثاء احملاريب، وأبو شيخ اهلنائي، وأبو الصديق الناجي، وأبو طعمة، 

وأبو الفضل، وأبو العباس الشاعر، وأبو عثمان النهدي، وأبو العجالن احملاريب، وأبو عقبة، وأبو غالب، 
  وأبو املخارق

  إن كان حمفوظا، وأبو املنيب اجلرشي، وأبو جنيح املكي، وأبو نوفل بن 
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".اجلرسي " تصحف يف املطبوع إىل ) ١(
  ".رباب " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".خيثمة " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(

(*)  



)٣/٢٠٧(  

  

  .ليد البصري، وأبو يعفور العبدي، ورقية بنت عمرو بن سعيدأيب عقرب، وأبو الو
  .قدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازيا

  ).١(أن ابن عمر بارز رجال يف قتال أهل العراق، فقتله، وأخذ سلبه : روى حجاج بن أرطاة، عن نافع
  ).٣(أن ابن عمر كان يصفر حليته : اهللا بن عمر، عن نافع) ٢(وروى عبيد 

تصبغ : أن ابن عمر كان يصفر حىت ميال ثيابه منها، فقيل له: عن زيد بن أسلم: ان بن باللسليم
  ).٤(إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصبغ ا : بالصفرة ؟ فقال

  ).٥(عن حممد بن زيد، رأى ابن عمر يصفر حليته باخللوق والزعفران : شريك
  ).٦(حليته إال يف حج أو عمرة كان ابن عمر يعفي : عن نافع: ابن عجالن

  ).٧(رأيت شعر ابن عمر يضرب منكبيه وأيت يب إليه، فقبلين : وقال هشام بن عروة
  

______________  
  ) *اهلامش* (
   من طريق أمحد بن عبد اهللا بن يونس عن أيب١٧٠ / ٤" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ١(

  .ذلك له، مث أتى أباه، فسلمه لهفسلم : شهاب احلناط ذا االسناد، وفيه زيادة
  ".عبد " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  . عن عبد اهللا بن منري ذا االسناد١٧٩ / ٤إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .، وسنده صحيح١٧٩ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٤(
بن حممد،  من طريق عبد اهللا بن مسلمة القعنيب، حدثنا عبد العزيز ا١٨٠ / ٤وأخرجه ابن سعد ) ٥(

  .وسنده حسن...عن حممد بن زيد
  .١٨١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٦(

  .وسنده حسن
  " =تاريخ دمشق "  من طريقني، عن هشام بن عروة، وهو يف ١٨١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٧(

)٣/٢٠٨(  

  

  .كان ربعة خيضب بالصفرة: قال أبو بكر بن الربقي
  .تويف مبكة



  .واختط ا، وروى عنه أكثر من أربعني نفسا من أهلهاشهد ابن عمر فتح مصر، : وقال ابن يونس
تويف صاحب يل غريبا، فكنا على : عن يزيد بن أيب حبيب، عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء، قال: الليث

قربه أنا وابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وكانت أسامينا ثالثتنا العاص، فقال لنا النيب صلى اهللا عليه 
  .فقربنا أخانا، وصعدنا وقد أبدلت أمساؤنا" ه وأنتم عبيد اهللا انزلوا قرب: " وسلم

  .هكذا رواه عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا حيىي بن بكري عنه
ومع صحة إسناده هو منكر من القول، وهو يقتضي أن اسم ابن عمر ما غري إىل ما بعد سنة سبع من 

  .اهلجرة، وهذا ليس بشئ
إن حفصة وابن عمر أسلما قبل عمر، وملا أسلم أبومها، كان عبد : بقال عبد اهللا بن عمر عن ابن شها

  .اهللا ابن حنو من سبع سنني
  .وهذا منقطع

  .رأيت ابن عمر آدم، جسيما، إزاره إىل نصف الساقني، يطوف: قال أبو إسحاق السبيعي
  ).١(رأيت ابن عمر له مجة : وقال هشام بن عروة
  .شهد ابن عمر بدرا: بعن أنس وابن املسي: وقال علي بن جدعان

عرضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع : فهذا خطأ وغلط، ثبت أنه قال
  ).٢(عشرة سنة، فلم جيزين 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".إىل منكبيه ) وحترفت يف املطبوع إىل جبة(رأيت ابن عمر له مجة "  بلفظ ٦١٦ / ١اليب زرعة = 
  .١٨١ / ٤ابن سعد ) ١(
وعرضت يوم اخلندق وأنا ابن : باب غزوة اخلندق، ومتامه:  يف املغازي٣٠٢ / ٧أخرجه البخاري ) ٢(

  .مخس عشرة سنة، فأجازين
(*)  

)٣/٢٠٩(  

  

عرضت أنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن الرباء، قال: وقال أبو إسحاق
  ).١(وسلم 

  . شهد ابن عمر الفتح وله عشرون سنة:وقال جماهد



كان الرجل يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى رؤيا، قصها : وروى سامل، عن أبيه، قال
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكنت غالما عزبا شابا، فكنت أنام يف املسجد، فرأيت كأن 

وية كطي البئر، وهلا قرون كقرون البئر، فرأيت فيها ناسا ملكني أتياين، فذهبا يب إىل النار، فإذا هي مط
  .لن تراع: أعوذ باهللا من النار، فلقينا ملك، فقال: قد عرفتهم، فجعلت أقول

نعم الرجل عبد اهللا لو : " فذكرا حلفصة، فقصتها حفصة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  ).٢( من الليل إال القليل فكان بعد الينام: قال" كان يصلي من الليل 
  ".إن عبد اهللا رجل صاحل : " وروى حنوه نافع، وفيه

كنت شاهد النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن قتادة، عن ابن سريين، عن ابن عمر، قال: سعيد بن بشري
مر مث ع" ائذنوا له وبشروه باجلنة : " يف حائط خنل، فاستأذن أبو بكر، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فأنا : فدخل يبكي ويضحك، فقال عبد اهللا" بشروه باجلنة على بلوى تصيبه : " كذلك، مث عثمان فقال
  ).٣" (أنت مع أبيك : " يا نيب اهللا ؟ قال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .١٤٣ / ٤" الطبقات " باب عدة أصحاب بدر، وهو يف :  يف املغازي٢٢٦ / ٧أخرجه البخاري ) ١(
باب فضل قيام الليل، وباب من تعار من الليل، فصلى، :  يف التهجد٦، ٥ / ٣ البخاري أخرجه) ٢(

باب : باب مناقب عبد اهللا بن عمر، ويف التعبري: ويف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
االستربق ودخول اجلنة يف املنام، وباب االمن وذهاب الروع، وباب االخذ على اليمني يف النوم، 

يف ) ٣٨٢٥(باب فضائل عبد اهللا بن عمر، والترمذي : يف فضائل الصحابة) ٢٤٧٩(جه مسلم وأخر
  .املناقب

  .إسناده ضعيف لضعف سعيد بن بشري) ٣(
  =لكن منت احلديث صحيح من طريق آخر إىل قوله 

)٣/٢١٠(  

  

  .تفرد به حممد بن بكار بن بالل عنه
  ).١(يش لنفسه عن الدنيا عبد اهللا بن عمر إن من أملك شباب قر: قال ابن مسعود: قال إبراهيم

عن إبراهيم، عن االسود، عن عبد اهللا، لقد رأيتنا وحنن متوافرون وما فينا شاب هو أملك : ابن عون
  ).٢(لنفسه من ابن عمر 



ما منا أحد يفتش إال يفتش عن جائفة أو : عن أيب حصني، عن شقيق، عن حذيفة، قال: أبو سعد البقال
  . عمر وابنهإال) ٣(منقلة 

  ).٤(ما منا أحد أدرك الدنيا إال وقد مالت به إال ابن عمر : وروى سامل بن أيب اجلعد، عن جابر
  .ما رأيت أحدا ألزم لالمر االول من ابن عمر: وعن عائشة

ما منعك أن تنهاين عن : قالت عائشة البن عمر: قال أبو سفيان بن العالء املازين، عن ابن أيب عتيق، قال
  .ابن الزبري: رأيت رجال قد استوىل عليك، وظننت أنك لن ختالفيه، يعين:  ؟ قالمسريي

  .مات ابن عمر وهو يف الفضل مثل أبيه: قال أبو سلمة بن عبدالرمحن
  كنا نأيت ابن أيب ليلى، وكانوا جيتمعون : وقال أبو إسحاق السبيعي
______________  

  ) *اهلامش* (
، ويف مواطن عدة من صحيحه، ومسلم ٤٢ / ١٣جه البخاري ، فقد أخر"على بلوى تصيبه = " 

  .من حديث أيب موسى االشعري) ٣٧١١(، والترمذي )٢٤٠٣(
  .٢٩٤ / ١" احللية " ، و ١٤٤ / ٤ابن سعد ) ١(

  .المحد" الزهد " وهو يف 
  ".فوائده " ، ونسبه اليب الطاهر الذهلي يف ٣٤٧ / ٢" االصابة " ذكره احلافظ يف ) ٢(
 وهي الطعنة الواصلة إىل اجلوف -ضرب اجلائفة : ، وقال٢٤٦ / ١" الفائق " الزخمشري يف ذكره ) ٣(
  . مثال للمعايب- وهي اليت ينقل منها العظام -، واملنقلة -
  .٢٩٤ / ١" حلية االولياء " هو يف ) ٤(

(*)  

)٣/٢١١(  

  

إن : بل عمر، فقال:  ؟ قالواأعمر كان أفضل عندكم أم ابنه: إليه، فجاءه أبو سلمة بن عبدالرمحن، فقال
  .عمر كان يف زمان له فيه نظراء، وإن ابن عمر بقي يف زمان ليس له فيه نظري

  .لو شهدت الحد أنه من أهل اجلنة لشهدت البن عمر: وقال ابن املسيب
  .رواه ثقتان عنه

  كان ابن عمر يوم مات خري: مسعت ابن املسيب يقول: وقال قتادة
  .من بقي

  . رأيت أورع من ابن عمرما: وعن طاووس



  .وكذا يروى عن ميمون بن مهران
  ).١(رمبا لبس ابن عمر املطرف اخلز مثنه مخس مئة درهم : وروى جويرية، عن نافع

  .كان ابن عمر خري هذه االمة: وبإسناد وسط، عن ابن احلنفية
  ).٢(ليه وسلم ما غرست غرسا منذ تويف رسول اهللا صلى اهللا ع: قال ابن عمر: قال عمرو بن دينار

  ).٣(رأيت ابن عمر يتزر إىل أنصاف ساقيه : قال موسى بن دهقان
  ).٤(أن ابن عمر اعتم، وأرخاها بني كتفيه : عن نافع: العمري
  .رأيت على ابن عمر عمامة سوداء: عن النضر أيب لؤلؤة، قال: وكيع

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .١٧٢ / ٤ابن سعد ) ١(
  .١٧٠ / ٤ابن سعد ) ٢(
  .١٧٤ / ٤ابن سعد ) ٣(
  .١٧٤ / ٤ابن سعد ) ٤(

(*)  

)٣/٢١٢(  

  

  ).١" (عبد اهللا بن عمر " كان نقش خامت ابن عمر : وقال ابن سريين
كان ابن عمر إذا مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا ال يزيد وال : وقال أبو جعفر الباقر

  .ينقص، ومل يكن أحد يف ذلك مثله
  .كففت يدي، فلم أندم، واملقاتل على احلق أفضل: عن ميمون، قال ابن عمر:  الرقيأبو املليح

  ).٢(ولقد دخلت على ابن عمر، فقومت كل شئ يف بيته من أثاث ما يسوى مئة درهم : قال
عن مالك، عمن حدثه، أن ابن عمر كان يتبع أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآثاره : ابن وهب

  .ه، حىت كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلكوحاله، ويهتم ب
لو نظرت إىل ابن عمر إذا اتبع رسول اهللا صلى : عن موسى بن عقبة، عن نافع، قال: خارجة بن مصعب

  ).٣(هذا جمنون : اهللا عليه وسلم، لقلت
ن صلى أن ابن عمر كان يتبع آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل مكا: عبد اهللا بن عمر، عن نافع

فيه، حىت إن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل حتت شجرة، فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة، فيصب 



  ).٤(يف أصلها املاء لكيال تيبس 
قال " لو تركنا هذا الباب للنساء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال نافع، عن ابن عمر، قال

  ).٥(فلم يدخل منه ابن عمر حىت مات : نافع
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .١٧٦ / ٤ابن سعد ) ١(
  .١٦٥، ١٦٤ / ٤ابن سعد ) ٢(
  .٣١٠ / ١" حلية االولياء ) " ٣(
  .٣٤١ / ٣أسد الغابة ) ٤(
 من طريق أيب الوليد الطيالسي عن أيب عوانة، عن أيب بشر، عن ١٦٢ / ٤وأخرجه ابن سعد ) ٥(

  .، ورجاله ثقات..يوسف بن ماهك
(*)  

)٣/٢١٣(  

  

  .جالست ابن عمر سنة، فما مسعته حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال حديثا واحدا: قال الشعيب
  صحبت ابن عمر إىل املدينة، فما مسعته حيدث عن: قال جماهد

  ).١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال حديثا 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم إال ما مسعت ابن عمر ذكر: وروى عاصم بن حممد العمري، عن أبيه، قال

  .بكى
رأيت ابن عمر عند عبيد بن عمري وعبيد يقص، فرأيت ابن عمر، ودموعه : وقال يوسف بن ماهك

  ).٢(راق 
) فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد: (أنه تال: عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري، عن أبيه: عكرمة بن عمار

:  لثقت حليته وجيبه من دموعه، فأراد رجل أن يقول اليبفجعل ابن عمر يبكي حىت) ٤٠: النساء(
  ).٣(أقصر، فقد آذيت الشيخ 

) أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم لذكر اهللا: (كان ابن عمر إذا قرأ: وروى عثمان بن واقد، عن نافع
  ).٤(بكى حىت يغلبه البكاء ) ١٦: احلديد(

  



______________  
  ) *اهلامش* (
  .٥٥٧ / ١" تارخيه "  زرعة الدمشقي يف أخرجه أبو) ١(
وهذا ... من طريق أيب داود الطيالسي، عن عبد اهللا بن نافع، عن نافع٣١٣ / ١أخرجه أبو نعيم ) ٢(

  .سند ضعيف لضعف عبد اهللا بن نافع
 وهو - من طريق موسى بن مسعود ذا االسناد، وموسى بن مسعود ١٦٢ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٣(

  . سيئ احلفظ، وباقي السند رجاله ثقات-دي أبو حذيفة النه
  .إذا ابتل ريشه: لثق الطائر: ابتلت، يقال: أي" حىت لثقت حليته : " وقوله

 من طريق أيب بكر بن أيب شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن ٣٠٥ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٤(
  .ورجاله ثقات...عثمان بن واقد، عن نافع

  .وهو خطأ، ومل ينتبه له حمقق املطبوع فأثبته كما هو" ر اهللا إىل ذك" ويف االصل 
(*)  

)٣/٢١٤(  

  

الوضوء لكل : ال تطيقونه: ما كان يصنع ابن عمر يف مرتله ؟ قال: قيل لنافع: قال حبيب بن الشهيد
  ).١(صالة، واملصحف فيما بينهما 

  .عن حبيب) ٢(رواه أبو شهاب احلناط 
أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء يف مجاعة، أحىي بقية ليلته :  عن نافعوروى عبد العزيز بن أيب رواد،

)٣.(  
أن ابن عمر كان له مهراس فيه ماء، فيصلي فيه ما : أخربنا عمر بن حممد بن زيد، أخربنا أيب: ابن املبارك

لليل أربع قدر له، مث بصري إىل الفراش، فيغفي إغفاءة الطائر، مث يقوم، فيتوضأ ويصلي، يفعل ذلك يف ا
  ).٤(مرات أو مخسة 

  .كان ابن عمر ال يصوم يف السفر، وال يكاد يفطر يف احلضر: قال نافع
  .ما لعن ابن عمر خادما له إال مرة، فأعتقه: وقال ابن شهاب، عن سامل

أقرضت ابن عمر ألفي درهم، فوفانيها بزائد : روى أبو الزبري املكي، عن عطاء موىل ابن سباع، قال
  ).٥ (مثين درهم

  
______________  



  ) *اهلامش* (
 من طريق أمحد بن عبد اهللا بن يونس، عن أيب شهاب احلناط ذا ١٧٠ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(

  .االسناد
  .ورجاله ثقات

  ".اخلياط " تصحف يف املطبوع إىل ) ٢(
  . من طريقني عن عبد العزيز عن أيب رواد٣٠٣ / ١" احللية " رجاله ثقات، وهو يف ) ٣(
  .رجاله ثقات) ٤(

  .صخرة منقورة تسع كثريا من املاء، وقد يعمل منها حياض للماء: واملهراس
   عن١٦٩ / ٤، ومن طريقه ابن سعد ١٦٨ / ٢رجاله ثقات، وأخرجه بنحوه مالك ) ٥(

وإمنا حتل له الزيادة فيما إذا مل يكن ذلك على شرط منهما أو ...محيد، عن قيس، عن جماهد أن ابن عمر
أما إذا شرط يف القرض أن يرد أكثر أو أفضل، فهو حرام ال خري فيه، وفعل ابن عمر هذا له سند عادة، 

  =من طريق زيد بن ) ١٦٠٠( يف البيوع، ومسلم ٦٨٠ / ٢من السنة، ففي املوطأ 

)٣/٢١٥(  

  

هلم يدك نبايعك، : - يعين بعد موت يزيد -أبو بكر بن عياش، عن عاصم، أن مروان قال البن عمر 
  .نك سيد العرب وابن سيدهافإ

  .نضرم حىت يبايعوا: كيف أصنع بأهل املشرق ؟ قال: قال
  .واهللا ما أحب أا دانت يل سبعني سنة، وأنه قتل يف سيفي رجل واحد: قال
معاوية بن يزيد، : وامللك بعد أيب ليلى ملن غلبا أبو ليلى* إين أرى فتنة تغلي مراجلها : يقول مروان: قال

  ).١(بوه الناس، فعاش أياما بايع له أ
خرجت مع ابن عمر إىل مكة، فعرسنا، فاحندر علينا راع : أبو حازم املديين، عن عبد اهللا بن دينار، قال

  .بعين شاة من الغنم: نعم، قال: أراع ؟ قال: من جبل، فقال له ابن عمر
  .أكلها الذئب: قل لسيدك: إين مملوك، قال: قال
عن : أسامة بن زيد! مث بكى، مث أشتراه بعد، فأعتقه ! ! فأين اهللا : ال ابن عمرفأين اهللا عزوجل ؟ ق: قال

  .نافع، عن ابن عمر حنوه
  ).٢(فأعتقه، واشترى له الغنم : ويف رواية ابن أيب رواد، عن نافع

  
______________  



  ) *اهلامش* (
  .م استلف من رجل بكراأسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب رافع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل= 

مل : فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع، فقال
 / ٤، وأخرجه البخاري "أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء : " أجد فيها إال خيارا رباعيا، فقال

  ).١٦٠١(، ومسلم ٣٩٤
  .من حديث أيب هريرة

 من طريق أمحد بن عبد اهللا بن يونس ذا االسناد، وهو ١٦٩ / ٤" طبقات ابن سعد "  اخلرب يف) ١(
البن " املعارف "  الزمن الفزاري، وهو غري منسوب يف ٣٩ / ٥" طبقات ابن سعد " حسن، والبيت يف 

  .٢٩٦": املرصع " ، و ٥٠٠ / ٥" الطربي " ، و ٣٥٢: قتيبة
 بن يزيد عن اخلالفة، واختصم عليها مروان بن احلكم، والضحاك بن يريد ملا نزل معاوية: قال ابن االثري

  .قيس الفهري، وعبد اهللا بن الزبري
، ونسبه للطرباين، ٣٤٧ / ٩" امع " ، وهو يف ٣٤١ / ٣" أسد الغابة " ذكره ابن االثري يف ) ٢(

  .ورجاله رجال الصحيح، غري عبد اهللا بن احلارث احلاطيب، وهو ثقة: وقال
(*)  

)٣/٢١٦(  

  

ما أعجب ابن عمر شئ من ماله إال قدمه، بينا هو يسري على ناقته، إذ : عن نافع، قال: اهللا) ١(عبيد 
  ).٢(يا نافع، حط عنها الرحل، فجللها وقلدها وجعلها يف بدنه : إخ إخ، فأناخها، وقال: أعجبته، فقال

ربعني ألفا، فخرج إىل الكوفة، فكان غالما له بأ) ٣(أن ابن عمر كاتب : عمر بن حممد بن زيد، عن أبيه
أجمنون أنت ؟ أنت ها هنا : مخسة عشر ألفا، فجاءه إنسان، فقال) ٤(يعمل على محر له، حىت أدى 

  .عجزت: تعذب نفسك، وابن عمر يشتري الرقيق ميينا ومشاال، مث يعتقهم، ارجع إليه، فقل
  .ه صحيفيت، فاحمهاقد عجزت، وهذ! يا أبا عبدالرمحن : فجاء إليه بصحيفة، فقال

  .ال، ولكن احمها أنت إن شئت: فقال
  .اذهب فأنت حر: فمحاها، ففاضت عينا عبد اهللا، وقال

  .أصلحك اهللا، أحسن إىل ابين: قال
  .مها حران: قال
  .أصلحك اهللا، أحسن إىل أمي ولدي: قال
  ).٥(مها حرتان : قال



  .رواه ابن وهب عنه
  عبد اهللا بن جعفرعن أبيه، أعطى : عاصم بن حممد العمري

فهال ما هو : فما تنتظر ؟ قال: ابن عمر ينافع عشرة آالف، فدخل على صفية امرأته، فحدثها، قالت
  .خري من ذلك، هو حر لوجه اهللا

  فكان خييل إيل 
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".عبد " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
صباح، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد اهللا، عن  من طريق حممد بن ال٢٩٥ / ١أخرجه أبو نعيم ) ٢(

  .إىل سفيان بن عبيد اهللا" احللية " وقد حترف السند يف املطبوع من ...نافع
 من طريق حممد بن يزيد بن خنيس املكي، عن عبد العزيز بن أيب رواد، ١٦٦ / ٤وأخرجه ابن سعد 

ه فيها بالعتق إذا أعطاه مبلغا يسميه من أن يكتب السيد ملواله وثيقة يتعهد ل: املكاتبة) ٣..(عن نافع
  .املال، فإذا مجعه العبد، ودفعه لسيده، أصبح حرا

  ".إذا مجع " حترف يف املطبوع إىل ) ٤(
  .رجاله ثقات) ٥(

(*)  

)٣/٢١٧(  

  

  ).١) (٩٢: آل عمران) (لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون(أنه كان ينوي قول اهللا 
ما أحب أن أقول : اللهم الع، فلم يتمها، وقال:  عمر أن يلعن خادما، فقالأراد بان: وقال ابن شهاب

  ).٢(هذه الكلمة 
أيت ابن عمر ببضعة وعشرين ألفا، فما قام حىت أعطاها : عن ميمون بن مهران، عن نافع: جعفر بن برقان

)٣.(  
  .باثنني وعشرين ألف دينار: رواها عيسى بن كثري، عن ميمون وقال

أيت ابن عمر بعشرة آالف، ففرقها، وأصبح يطلب لراحلته : حدثنا أيوب بن وائل، قال: وقال أبو هالل
  ).٤(علفا بدرهم نسيئة 

  إن كان ابن عمر ليفرق يف الس: عن نافع قال: برد بن سنان
  ).٥(ثالثني ألفا، مث يأيت عليه شهر ما يأكل مزعة حلم 



  ).٦( حىت أعتق ألف إنسان، أو زاد ما مات ابن عمر: عمر بن حممد العمري، عن نافع قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 من طريق االمام أمحد، عن هاشم بن القاسم الليثي ذا ٢٩٦ / ١" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(

  .االسناد، وهذا سند صحيح
ر، عن ابن ، عن معم٣٠٧ / ١" احللية " ، ومن طريقه أبو نعيم يف )١٩٥٣٣(أخرجه عبد الرزاق ) ٢(

ما لعن ابن عمر خادما : عن معمر، عن الزهري، عن سامل، قال) ١٩٥٣٤(شهاب، وأخرج عبد الرزاق 
  .له قط إال واحدا، فأعتقه

  .وإسناده صحيح
  .٢٩٦ / ١" احللية ) " ٣(
  .٢٩٦ / ١" احللية ) " ٤(
ونسبه للطرباين، ، ٣٤٧ / ٩" امع " ، وأورده اهليثمي يف ٢٩٦، ٢٩٥ / ١" احللية " هو يف ) ٥(

  .رجاله رجال الصحيح غري برد بن سنان وهو ثقة: وقال
  .القطعة اليسرية من اللحم: واملزعة، بضم امليم

 من طريق حممد بن إسحاق حدثنا أبو مهام، حدثنا عمرو بن عبد الواحد ٢٩٦ / ١" احللية ) " ٦(
  .العمري ذا االسناد

)٣/٢١٨(  

  

  .إسنادها صحيح
  ).١(بعث معاوية إىل ابن عمر مبئة ألف، فما حال عليه احلول وعنده منها شئ : قالعن نافع، : أيوب
لو أن طعاما كثريا كان عند أيب ما شبع منه بعد أن جيد : عن الزهري، عن محزة بن عبد اهللا، قال: معمر

شبع فيها إنه ليأيت علي مثان سنني، ما أ: له آكال، فعاده ابن مطيع، فرآه قد حنل جسمه، فكلمه، فقال
  شبعة

  .واحدة
  .إال شبعة: أو قال

  ).٢(فاآلن تريد أن أشبع حني مل يبق من عمري إال ظمء محار 
بلغين أنك صلبت اخلالفة : كتب احلجاج إىل ابن عمر: حدثين مطعم بن املقدام قال: إمساعيل بن عياش



  .وإا ال تصلح لعيي وال خبيل وال غيور
ة فما طلبتها، وما هي من بايل، وأما ما ذكرت من العي، فمن مجع أما ما ذكرت من اخلالف: فكتب إليه

  .كتاب اهللا، فليس بعيي
  .ومن أدى زكاته، فليس ببخيل

  ).٣(وإن أحق ما غرت فيه ولدي أن يشركين فيه غريي 
الن يكون نافع حيفظ حفظك، أحب إيل من أن : عن يعلى بن عطاء، عن جماهد، قال يل ابن عمر: هشيم

  .م زيفيكون يل دره
  : فقلت

______________  
  ) *اهلامش* (
 من طريق أيب العباس السراج، عن عمرو بن زرارة، عن إمساعيل ابن علية ٢٩٦ / ١" احللية ) " ١(

  .ذا االسناد، وهو صحيح
" املصنف " شئ يسري، وخص احلمار بذلك، النه أقل الدواب صربا عن املاء، واخلرب يف : أي) ٢(
، عن معمر، عن الزهري، عن محزة بن عبد اهللا بن ٢٩٨ / ١قه أخرجه أبو نعيم ، ومن طري)٢٠٦٣٠(

  .عمر
  .وسنده صحيح

 من طريق سليمان بن أمحد، حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثنا ٢٩٣ / ١أخرجه أبو نعيم ) ٣(
ورجاله : وقال، ونسبه للطرباين، ٣٤٧ / ٩" امع " احلكم بن موسى ذا االسناد، وذكر اهليثمي يف 

 من طريق ٤٩٢ / ١" تارخيه " املطعم مل يسمع من ابن عمر، وأخرج الفسوي يف : ثقات إال أنه مرسل
بلغين أن ابن عمر : قال معاوية لعبد اهللا بن جعفر: سعيد بن أسد، حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، قال

  .بنحو مما هنا..يريد هذا االمر وفيه ثالث خصال
(*)  

)٣/٢١٩(  

  

  .هكذا كان يف نفسي: قال! ! ا عبدالرمحن، أال جعلته جيدا يا أب
  مرض ابن عمر، فاشتهى عنبا أول: االعمش وغريه، عن نافع، قال

السائل، : ما جاء، فأرسلت امرأته بدرهم، فاشترت به عنقودا، فاتبع الرسول سائل، فلما دخل، قال
  .السائل



  .أعطوه إياه: فقال ابن عمر
  .فاتبعه السائل: لمث بعثت بدرهم آخر، قا

  .السائل، السائل: فلما دخل، قال
واهللا لئن عدت ال تصيب مين : أعطوه إياه، فأعطوه، وأرسلت صفية إىل السائل تقول: فقال ابن عمر

  ).١(خريا، مث أرسلت بدرهم آخر، فاشترت به 
نذ كذا وكذا ما شبعت م: ، فكرهه، وقال)٣(أيت ابن عمر جبوارش : عن نافع، قال) ٢(مالك بن مغول 

)٤.(  
أن املختار بن أيب عبيد : حدثنا سليمان بن بالل، عن جعفر بن حممد، عن نافع: إمساعيل بن أيب أويس

  ).٥(ال أسأل أحدا شيئا، وال أرد ما رزقين اهللا : كان يرسل إىل ابن عمر باملال، فيقبله، ويقول
  .ا أبقاك اهللا هلمال يزال الناس خبري م: قلت البن عمر: عن أيب الوازع: الثوري

  ).٦(إين الحسبك عراقيا، وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه : فغضب، وقال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 من طريق عارم بن الفضل، عن محاد ابن زيد، ١٥٨ / ٤رجاله ثقات، وأخرجه بنحوه ابن سعد ) ١(

محد، عن يزيد بن هارون، عن مسلم بن  من طريق أ٢٩٧ / ١وأخرجه أبو نعيم ...عن أيوب، عن نافع
، ونسبه ٣٤٧ / ٩" امع " سعيد الثقفي، عن خبيب بن عبدالرمحن، عن نافع، وأورده اهليثمي يف 

  .رجاله رجال الصحيح غري نعيم بن محاد وهو ثقة: للطرباين، وقال
  ".معول " تصحف يف املطبوع إىل ) ٢(
  . املعدة، ويهضم الطعامنوع من االدوية املركبة يقوي: اجلوارش) ٣(
  .٣٠٠ / ١" احللية " ، وانظر ١٥٠ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٤(
  .١٥٠ / ٤إسناده صحيح، وهو عند ابن سعد ) ٥(
  . من طريق قبيصة بن عقبة ذا االسناد وهو حسن١٦١ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٦(

  =وذكره 

)٣/٢٢٠(  

  

مايل حاجة إال أن أسلم على الناس، إين الخرج و: عن حصني، قال ابن عمر: أبو جعفر الرازي
  ).١(ويسلمون علي 



خرجت مع ابن عمر، فما لقي صغريا وال كبريا إال سلم عليه : وروى معمر، عن أيب عمرو النديب، قال
)٢.(  

  .رأيت ابن عمر حيفي شاربه، حىت ظننت أنه ينتفه): ٣(قال عثمان بن إبراهيم احلاطيب 
  .إزاره إىل نصف ساقهو) ٤(وما رأيته إال حملل االزرار 

: كان يتزر على القميص يف السفر، وخيتم الشئ خبامته، وال يكاد يلبسه، ويأيت السوق، فيقول: وقيل
  .كيف يباع ذا ؟ ويصفر حليته

وروى ابن أيب ليلى، وعبد اهللا بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يقبض على حليته، ويأخذ ما جاوز 
  ).٥(القبضة 

  ).٦(مام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت، عبد اهللا بن عمر، مكث ستني سنة يفيت الناس كان إ: قال مالك
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، ونسبه ليعقوب بن سفيان الفسوي، وقد حترف فيه أبو الوازع إىل ٣٤٨ / ٢" االصابة " احلافظ يف = 

  .صدوق يهم": التقريب " افظ يف جابر بن عمرو الراسيب، قال احل: أيب الدارع، واسم أيب الوازع
 / ٤ من طريق الفضل بن دكني، عن أيب معشر، عن سعيد املقربي، و ١٥٥ / ٤وأخرجه ابن سعد ) ١(

 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، عن القاسم بن أيب بزة، عن عبد اهللا بن ١٥٦
" هو يف ) ٢..(بن زيد، عن نافع من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن أسامة ١٧٠ / ٤و ...عطاء

  .بشر بن حرب فيه لني: واسم أيب عمرو النديب) ١٩٤٤٢" (املصنف 
شيخ يكتب حديثه، وذكره ابن : هو عثمان بن إبراهيم بن حممد بن حاطب اجلمحي، قال أبو حامت) ٣(

  .١٧٧ و ١٧٦ و ١٧٥ / ٤، وانظر ابن سعد "الثقات " حبان يف 
  ". االزار "حترف يف املطبوع إىل ) ٤(
 من طريق حممد بن منهال، ٢٩٦، ٢٩٥ / ١٠، وأخرجه البخاري ١٧٨ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٥(

وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على حليته، فما فضل : " عن يزيد بن زريع، عن نافع بلفظ
  ".أخذه 

  =حممد حدثين : ١٧٢ / ١، ومن طريقه اخلطيب ٤٩١ / ١" تارخيه " أخرجه الفسوي يف ) ٦(

)٣/٢٢١(  

  



كان ابن عمر وابن عباس جيلسان للناس عند مقدم احلاج، فكنت أجلس إىل هذا يوما، : عن نافع: مالك
  .وإىل هذا يوما، فكان ابن عباس جييب ويفيت يف كل ما سئل عنه، وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفيت

  .علم كلهكتب رجل إىل ابن عمر أن اكتب إيل بال: قال الليث بن سعد وغريه
إن العلم كثري، ولكن إن استطعت أن تلقى اهللا خفيف الظهر من دماء الناس، مخيص البطن : فكتب إليه

  .أمواهلم، كاف اللسان عن أعراضهم، الزما المر مجاعتهم، فافعل
: وما هو ؟ قال: أعمل لك جوارش ؟ قال: عن ابن سريين، أن رجال قال البن عمر: منصور بن زاذان

  . الطعام، فأصبت منه، سهلشئ إذا كظك
ما شبعت منذ أربعة أشهر، وما ذاك أن ال أكون له واجدا، ولكين عهدت قوما يشبعون مرة، : فقال

  ).١(وجيرعون مرة 
بعثت أم ولد لعبد امللك ابن مروان إىل وكيلها تستهديه غالما، : وروى احلارث بن أيب أسامة، عن رجل

  .تاب اهللا، فصيحا، عفيفا، كثري احلياء، قليل املراءيكون عاملا بالسنة، قارئا لك: وقالت
  قد: فكتب إليها

طلبت هذا الغالم، فلم أجد غالما ذه الصفة إال عبد اهللا بن عمر، وقد ساومت به أهله، فأبوا أن 
  .يبيعوه

روى بقية، عن ابن حذمي، عن وهب بن أبان القرشي، أن ابن عمر خرج، فبينما هو يسري، إذا أسد على 
طريق قد حبس الناس، فاستخف ابن عمر راحلته، ونزل إىل االسد، فعرك أذنه، وأخره عن الطريق ؟ ال

  ".لو مل خيف ابن آدم إال اهللا مل يسلط عليه غريه : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: وقال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .ابن أيب زكري، عن ابن وهب، عن مالك= 
 من طريق االمام أمحد، حدثنا هشيم، أخربنا منصور، عن ابن ٣٠٠ / ١جه أبو نعيم أخر) ١(

  .ورجاله ثقات..سريين
  .إذا امتالت منه وأثقلك: أي" إذا كظك الطعام " وقوله 

(*)  

)٣/٢٢٢(  

  



  ).١(مل يصح هذا 
، ورأيته )٢(ليا رأيت ابن عمر يصلي، فلو رأيته، رأيته مقلو: عن عبد اهللا بن واقد، قال: أسامة بن زيد

  .يفت املسك يف الدهن يدهن به
اذهب، فاقض بني الناس، : أن عثمان قال البن عمر: عبدامللك بن أيب مجيلة، عن عبد اهللا بن موهب

إين مسعت رسول اهللا : فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي ؟ قال: قال! أو تعفيين من ذلك : قال
فما أرجو بعد " قاضيا، فقضى بالعدل، فباحلري أن ينفلت كفافا من كان : " صلى اهللا عليه وسلم يقول

  !.؟ ) ٣(ذلك 
لقد أعطيت من اجلماع شيئا ما أعلم : قال ابن عمر: عن زيد بن أسلم، عن جماهد، قال: السري بن حيىي

  .أحدا أعطيه إال أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .تفرد به حيىي بن عباد عنه

إين الظن قسم يل منه ما مل يقسم الحد : أخربين سامل، عن ابن عمر، قال: نا عمر بن محزةحدث: أبو أسامة
  .كان ابن عمر يفطر أول شئ على الوطئ: إال للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وقيل

  ملا قتل عثمان، جاء علي إىل : عن نافع، قال: ليث بن أيب سليم
______________  

  ) *اهلامش* (
" ال يدرى من هو، فأتى خبرب موضوع، ويف : يف ترمجة وهب بن أبان" ميزانه " يف وقال املؤلف ) ١(

  .متروك احلديث غري مرضي، مث أورد له هذا احلديث: ذكره االزدي، فقال" اللسان 
  .، ونسبه البن عساكر٤٧٩، ٤٧٨ / ١٣" كرت العمال " وقد أورد احلديث املتقي يف 

  .يتململ وال يستقر: ستوفز، وفالن يتقلى على فراشه، أيهو املتجايف امل: قال ابن االثري) ٢(
  .يف أول االحكام، وسنده ضعيف جلهالة عبدامللك بن أيب مجيلة) ١٣٢٢(أخرجه الترمذي ) ٣(

(*)  

)٣/٢٢٣(  

  

  .بقرابيت وصحبيت والرحم اليت بيننا: إنك حمبوب إىل الناس، فسر إىل الشام، فقال: ابن عمر، فقال
  ).١(فلم يعاوده : قال

إنك ! يا أبا عبدالرمحن : بعث إيل علي، فقال: عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: ابن عيينة
  .رجل مطاع يف أهل الشام، فسر فقد أمرتك عليهم

  .أذكرك اهللا، وقرابيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحبيت إياه، إال ما أعفيتين، فأىب علي: فقلت



  .فصة، فأىبفاستعنت عليه حب
  .إنه قد خرج إىل الشام: فخرجت ليال إىل مكة، فقيل له

  .فبعث يف أثري، فجعل الرجل يأيت املربد، فيخطم بعريه بعمامته ليدركين
  .إنه مل خيرج إىل الشام، إمنا خرج إىل مكة: فأرسلت حفصة: قال

  ).٢(فسكن 
  هرب موسى بن طلحة: عن خالد بن مسري، قال: االسود بن شيبان

  .إين الحسبه على العهد االول مل يتغري، واهللا ما استفزته قريش! رحم اهللا ابن عمر :  املختار، فقالمن
  .هذا يزري على أبيه يف مقتله: فقلت يف نفسي

  .أنشدك اهللا واالسالم: هذه كتبنا، فاركب ا إىل الشام، قال: وكان علي غدا على ابن عمر، فقال
  .واهللا لتركنب: قال
  . اهللا واليوم اآلخرأذكرك: قال
  .لتركنب واهللا طائعا أو كارها: قال
  .فهرب إىل مكة: قال

جاء معاوية على خبيت : قال يوم دومة جندل: عن حبيب بن أيب ثابت، عن ابن عمر: العوام بن حوشب
  .ومن الذي يطمع يف هذا االمر وميد إليه عنقه ؟ فما حدثت نفسي بالدنيا إال يومئذ: عظيم طويل، فقال

  ).٣(يطمع فيه من ضربك وأباك عليه، مث ذكرت اجلنة ونعيمها، فأعرضت عنه : مت أن أقولمه
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .سيئ احلفظ: ليث بن أيب سليم) ١(

  . للمؤلف١٨٢ / ٣" تاريخ االسالم " واخلرب يف 
  .رجاله ثقات) ٢(
  .رجاله ثقات) ٣(

" يق يزيد بن هارون ذا االسناد، ونسبه احلافظ يف  من طر١٨٢ / ٤" طبقات ابن سعد " وهو يف 
  . للطرباين٣١٠ / ٧" الفتح 

(*)  

)٣/٢٢٤(  

  



: عن أيوب، عن نافع، أن معاوية بعث إىل ابن عمر مبئة ألف، فلما أرا أن يبايع ليزيد، قال: محاد بن زيد
  ).١(أرى ذاك أراد، إن ديين عندي إذا لرخيص 

إن كان خريا رضينا، وإن كان بالء صربنا : زيد، فقال ابن عمر ملا بلغهبويع ي: وقال حممد بن املنكدر
)٢.(  

حلف معاوية على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليقتلن : عن ابن عون، عن نافع، قال: ابن علية
  .ابن عمر، يعين وكان ابن عمر مبكة

  فجاء إليه عبد اهللا
واهللا لو ! أفتتركه حىت يقتلك ؟ : عل ابن صفوان يقولابن صفوان، فدخال بيتا، وكنت على الباب، فج

  .مل يكن إال أنا وأهل بييت، لقاتلته دونك
) ٣(إيها : أال أصري يف حرم اهللا ؟ ومسعت حنيبه مرتني، فلما دنا معاوية تلقاه ابن صفوان، فقال: فقال

  .جئت لتقتل ابن عمر
  ).٤(واهللا الأقتله : قال

: فأردت أن أقول: من أحق ذا االمر منا ؟ وابن عمر شاهد، قال: يةقال معاو: عن أيب حصني: مسعر
  ).٥(أحق به منك من ضربك عليه وأباك، فخفت الفساد 

دخلت : عن الزهري، عن سامل، عن أبيه وابن طاووس، عن عكرمة ابن خالد، عن ابن عمر، قال: معمر
  على حفصة ونوساا تنطف، 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٤٩٢ / ١" تاريخ الفسوي " ، و ١٨٢ / ٤" طبقات ابن سعد " سناده صحيح، وهو يف إ) ١(
اسم فعل أمر : إيها) ٣..( من طريقني، عن سفيان، عن حممد بن املنكدر١٨٢ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .مبعىن اسكت وكف
  ".إمنا " وقد حترفت يف املطبوع إىل 

  .إسناده صحيح) ٤(
أخرجه ) ٥..(، وأخرجه أيضا من طريق ابن علية، عن أيوب، عن نافع١٨٣ / ٤" الطبقات " وهو يف 

  . من طريق حممد بن عبد اهللا االسدي ذا االسناد١٨٢ / ٤ابن سعد 
(*)  

)٣/٢٢٥(  

  



  .قد كان من الناس ما ترين، ومل جيعل يل من االمر شئ: فقلت
نهم فرقة، فلم يرعه حىت فاحلق م، فإم ينتظرونك، وإين أخشى أن يكون يف احتباسك ع: قالت
  .ذهب
من كان يريد أن يتكلم يف هذا االمر، فليطلع إيل قرنه، : فلما تفرق احلكمان، خطب معاوية، فقال: قال

  .فنحن أحق بذلك منه ومن أبيه، يعرض بابن عمر
  :فهال أجبته فداك أيب وأمي ؟ فقال ابن عمر: قال حبيب بن مسلمة

  .بذلك منك من قاتلك وأباك على االسالمأحق : حللت حبويت، فهممت أن أقول
  ).١(فخشيت أن أقول كلمة تفرق اجلمع، ويسفك فيها الدم، فذكرت ما أعد اهللا يف اجلنان 

ملا كان من أمر الناس ما كان زمن الفتنة، أتوا ابن عمر، : مسعت احلسن يقول: وقال سالم بن مسكني
  .ون، اخرج نبايعكأنت سيد الناس وابن سيدهم، والناس بك راض: فقالوا
  ).٣(ماكان يف روح ) ٢(ال واهللا ال يهراق يف حمجمة من دم وال يف سبيب : فقال

ال أرى هلذا االمر غري عبد اهللا : قال أبو موسى يوم التحكيم: عن يعلى، عن نافع، قال: جرير بن حازم
  .بن عمر

  ماال عظيما على أن تدع إنا نريد أن نبايعك، فهل لك أن تعطى : فقال عمرو بن العاص البن عمر
______________  

  ) *اهلامش* (
" املصنف " باب غزوة اخلندق، وعبد الرزاق يف :  يف املغازي٣١١، ٣٠٩ / ٧أخرجه البخاري ) ١(
ذوائبها تقطر كأا قد اغتسلت، فسمى الذوائب نوسات : أي" ونوساا تنطف : "  وقوله٤٦٥ / ٥

  .الا تتحرك كثريا
: ، قال احلافظ"فلما تفرق الناس " هي رواية عبد الرزاق، ويف البخاري " تفرق احلكمان فلما : " وقوله

أي بعد أن اختلف احلكمان، ومها أبو موسى االشعري وكان من قبل علي، وعمرو بن العاص وكان من 
  .، ومل ترد عند البخاري"املصنف " هي يف " يعرض بابن عمر " قبل معاوية، ومجلة 

  ".سيب " ملطبوع إىل حترف يف ا) ٢(
 من طريق ابن إسحاق، عن عمر بن حممد بن احلسن االسدي عن أبيه، ٢٩٣ / ١أخرجه أبو نعيم ) ٣(

  ...(*)عن سالم بن مسكني

)٣/٢٢٦(  

  



  .هذا االمر ملن هو أحرص عليه منك ؟ فغضب، وقام
  .ى أن أبايعكتعطي ماال عل: يا أبا عبدالرمحن إمنا قال: فأخذ ابن الزبري بطرف ثوبه، فقال

  ).١(واهللا ال أعطي عليها وال أعطى وال أقبلها إال عن رضى من املسلمني : فقال
كاد أن تنعقد البيعة له يومئذ، مع وجود مثل االمام علي وسعد ابن أيب وقاص، ولو بويع، ملا : قلت

  .اختلف عليه اثنان، ولكن اهللا محاه وخارله
فكيف : أال خترج إىل الشام فيبايعوك ؟ قال: ن البن عمرقال مروا: عن علي بن االقمر، قال: مسعر

  .تقاتلهم بأهل الشام: أصنع بأهل العراق ؟ قال
  .واهللا ما يسرين أن يبايعين الناس كلهم إال أهل فدك، وأن أقاتلهم، فيقتل منهم رجل: قال

صم بن أيب النجود وامللك بعد أيب ليلى ملن غلبا وروى عا* إين أرى فتنة تغلي مراجلها : فقال مروان
  ).٢(حنوا منها 

فلما اطمأن مروان من جهة ابن عمر، بادر إىل الشام، ) ٣(وهذا قاله وقت هالك يزيد بن معاوية 
  .وحارب، ومتلك الشام، مث مصر

: مل ؟ قال: ما أحد شر لالمة منك، قال: أتى رجل ابن عمر، فقال: عن مغرية، عن فطر قال: أبو عوانة
  .يك اثنانلو شئت ما اختلف ف

  . أتتين ورجل يقول ال، وآخر يقول بلى- يعين اخلالفة -ما أحب أا : قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 من طريق أيب العباس الثقفي، عن عبد اهللا بن جرير ابن جبلة، ٢٩٤، ٢٩٣ / ١أخرجه أبو نعيم ) ١(

  .عن سليمان بن حرب ذا االسناد
  ).١(ت ) ٢١٦(، وقد تقدم يف الصفحة ١٦٩ / ٤" ات الطبق" أخرجه ابن سعد يف ) ٢(
ال : مقدوح يف عدالته، ليس بأهل أن يروى عنه، وقال أمحد بن حنبل": ميزانه " قال املؤلف يف ) ٣(

  . من الفساق٢٥١ / ٢" منهاج السنة " ينبغي أن يروى عنه، وعده شيخ االسالم يف 
(*)  

)٣/٢٢٧(  

  

  دس معاوية عمرا: بن مهران، قالعن ميمون : الرقي) ١(أبو املليح 
ما مينعك أن خترج تبايعك الناس، أنت ! يا أبا عبدالرمحن : وهو يريد أن يعلم ما يف نفس ابن عمر، فقال



  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن أمري املؤمنني، وأنت أحق الناس ذا االمر
  . إال نفر يسرينعم،: قد اجتمع الناس كلهم على ما تقول ؟ قال: فقال
  .لو مل يبق إال ثالثة أعالج جر مل يكن يل فيها حاجة: قال
  .فعلم أنه ال يريد القتال: قال
: هل لك أن تبايع من قد كاد الناس أن جيتمعوا عليه ويكتب لك من االرضني واالموال ؟ فقال: فقال

  ).٢(اخرج من عندي، إن ديين ليس بديناركم وال درمهكم ! أف لك 
: واخلوارج وهو يقتتلون وقال) ٣(كان ابن عمر يسلم على اخلشيبة : عن نافع، قال: بن عبيديونس 

  ).٤(فال " حي على قتل أخيك املسلم وأخذ ماله " أجبته، ومن قال " حي على الصالة " من قال 
ا وتترك ما حيملك على أن حتج عاما وتعتمر عام! يا أبا عبدالرمحن : أتى رجل ابن عمر، فقال: قال نافع

إميان باهللا ورسوله، وصالة اخلمس، وصيام رمضان، وأداء : بين االسالم على مخس: اجلهاد ؟ فقال
  .الزكاة، وحج البيت

: احلجرات) (وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما: (يا أبا عبدالرمحن، أال تسمع قوله: فقال
  : حب إيل من أن أعترب باآلية اليت يقول فيهاالن أعترب ذه اآلية، فال أقاتل، أ: فقال) ٨

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".أيب املديح " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
  .وإين أرجو أن أخرج من الدنيا ويدي بيضاء نقية: ومتامه) ٢(

 من طريق عبد اهللا بن جعفر الرقي، عن أيب املليح، عن ميمون وهذا سند ١٦٤ / ٤أخرجه ابن سعد 
  .حيحص
  .هم أصحاب املختار بن أيب عبيد) ٣(
 من طريق أمحد بن عبد اهللا بن يونس، ٣٠٩ / ١، وأبو نعيم ١٧٠، ١٦٩ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٤(

  وهذا سند..حدثنا أبو شهاب عبد ربه احلناط، عن يونس بن عبيد العبدي، عن نافع
  .حسن
(*)  

)٣/٢٢٨(  

  

: أال ترى أن اهللا يقول: فقال) ٩٢: النساء) (فيهاومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا (
  ).١٩٣: البقرة) (وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة(



قد فعلنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ كان االسالم قليال، وكان الرجل يفنت يف : قال
  .دينه، إما أن يقتلوه، وإما أن يسترقوه، حىت كثر االسالم، فلم تكن فتنة

أما عثمان، فكان اهللا عفا عنه، : فما قولك يف عثمان وعلي ؟ قال: فلما رأى أنه ال يوافقه، قال: قال
  .وكرهتم أن يعفو اهللا عنه

  .وأما علي فابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وختنه وأشار بيده، هذا بيته حيث ترون
 ما وجدت يف نفسي شيئا من أمر هذه :أقبل ابن عمر علينا، فقال: عن محزة بن عبد اهللا، قال: الزهري

  .االمة، ما وجدت يف نفسي من أن أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرين اهللا
ابن الزبري، بغى على هؤالء القوم، فأخرجهم من ديارهم، ونكث : ومن ترى الفئة الباغية ؟ قال: قلنا

  ).١(عهدهم 
بعيه عند اجلمرة، فمرض فدخل عليه أصابت ابن عمر عارضة حممل بني أص: عن نافع، قال: أيوب

إن هذا يقول إين : احلجاج، فلما رآه ابن عمر، غمض عينيه، فكلمه احلجاج، فلم يكلمه، فغضب، وقال
أخربنا جدي، أن ابن عمر قدم حاجا، : ؟ عمرو بن حيىي بن سعيد بن عمرو) ٢(على الضرب االول 

  .فدخل عليه احلجاج، وقد أصابه زج رمح
  ك ؟ من أصاب: فقال

______________  
  ) *اهلامش* (
 أن الفئة الباغية هي ٢٣٢ اليت سيذكرها املصنف يف الصفحة ١٨٥ / ٤يف رواية ابن سعد ) ١(

  .احلجاج
  .وسندها صحيح

 من طريق سليمان بن حرب، عن محاد بن زيد ذا االسناد، وهذا سند ١٨٦ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .صحيح

(*)  

)٣/٢٢٩(  

  

  ).١(من أمرمتوه حبمل السالح يف مكان ال حيل فيه محله أصابين : قال
حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو االموي، عن أبيه، عن ابن عمر، أنه قام : أمحد بن يعقوب املسعودي

  .استحل حرم اهللا، وخرب بيت اهللا! يا عدو اهللا : إىل احلجاج، وهو خيطب، فقال
  .يا شيخا قد خرف: فقال



احلجاج بعض مسودته، فأخذ حربة مسمومة، وضرب ا رجل ابن عمر، فمرض، فلما صدر الناس، أمر 
  .ومات منها

  ).٢(ودخل عليه احلجاج عائدا، فسلم فلم يرد عليه، وكلمه، فلم جيبه 
  .إن ابن الزبري بدل كالم اهللا: هشام، عن ابن سريين، أن احلجاج خطب، فقال

إنك شيخ قد : طيع أن يبدل كالم اهللا وال أنت، قالكذب، مل يكن ابن الزبري يست: فعلم ابن عمر، فقال
  .خرفت الغد

  .أما إنك لو عدت، عدت: قال
  .إن ابن الزبري حرف كتاب اهللا: خطب احلجاج، فقال: حدثنا خالد بن مسري قال: قال االسود بن شيبان

  .كذبت كذبت، ما يسطيع ذلك وال أنت معه: فقال ابن عمر
ك، يوشك شيخ أن يضرب عنقه، فيخر قد انتفخت خصيتاه، اسكت، فقد خرفت، وذهب عقل: قال

  ).٣(يطوف به صبيان البقيع 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
باب ما يكره من محل السالح يف العيد واحلرم، من طريق :  يف العيدين٣٧٩ / ٢وأخرجه البخاري ) ١(

دخل احلجاج : ن أبيه، قالأمحد بن يعقوب، حدثين إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، ع
  من: صاحل، قال: كيف هو ؟ فقال: على ابن عمر وأنا عنده، فقال

  .أصابين من أمر حبمل السالح يف يوم ال حيل فيه محله، يعين احلجاج: أصابك ؟ قال
  .ورواه البخاري أيضا من طريق حممد بن سوقة، عن سعيد بن جبري

  .دكني، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه من طريق الفضل بن ١٨٦ / ٤وأخرجه ابن سعد 
  .٣٤٨، ٣٤٧ / ٩" جممع الزوائد " وانظر 

  .رجاله ثقات) ٢(
  . من طريق مسلم بن إبراهيم ذا االسناد١٨٤ / ٤" طبقات ابن سعد " إسناده صحيح، وهو يف ) ٣(

(*)  

)٣/٢٣٠(  

  

فإين قد : أما بعد:  ابن عمرملا اجتمعوا على عبدامللك كتب إليه: الثوري، عن عبد اهللا بن دينار، قال
بايعت لعبد اهللا عبدامللك أمري املؤمنني بالسمع والطاعة على سنة اهللا وسنة رسوله فيما استطعت وإن بين 



  ).١(قد أقروا بذلك 
  ).٢(أن ابن عمر أوصى رجال يغسله، فجعل يدلكه باملسك : عن نافع: عن ابن أيب رواد: شعبة

 مبكة، ودفن يفخ سنة أربع وسبعني وهو ابن أربع ومثانني، وأوصاين أن مات أيب: وعن سامل بن عبد اهللا
  ).٣(أدفنه خارج احلرم، فلم نقدر، فدفناه بفخ يف احلرم يف مقربة املهاجرين 

ما آسى على شئ إال أين مل أقاتل الفئة : عن سعيد بن جبري، عن ابن عمر قال: حبيب بن أيب ثابت
  .الباغية

  .وقد تقدم حنوه مفسراهكذا رواه الثوري عنه، 
ما آسى على شئ : وأما عبد العزيز بن سياه، فرواه عنه ثقتان، عن حبيب بن أيب ثابت، أن ابن عمر قال

  .فاتين إال أين مل أقاتل مع علي الفئة الباغية
  .فهذا منقطع

  قال : حدثنا عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت، عن أبيه: وقال أبو نعيم
______________  

  ) *امشاهل* (
 من طريق حممد بن عبد اهللا االسدي ذا االسناد، وهو قوي، ١٨٤، ١٨٣ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(

 من طريق عبد اهللا بن جعفر الرقي، حدثنا أبواملليخ، عن ميمون بن مهران، ١٥٢ / ٤والبن سعد أيضا 
اهللا ال إله إال هو (: أما بعد: كتب ابن عمر إىل عبدامللك بن مروان فبدأ بامسه، فكتب إليه: قال

  ).ليجمعنكم إىل يوم القيامة الريب فيه
  .إىل آخر اآلية وقد بلغين أن املسلمني اجتمعوا على البيعة لك، وقد دخلت فيما دخل فيه املسلمون

  .والسالم
  . اليب زرعة الدمشقي٢٣٦ و ١٩٢ / ١" تاريخ دمشق " وانظر 

  .رب عن شعبة من طريق سليمان بن ح١٨٧ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٢(
  .١٨٨ / ٤أخرجه ابن سعد ) ٣(

  .هو وادي الزاهر: واد مبكة، يقال: وفخ
(*)  

)٣/٢٣١(  

  

  .ما أجد يف نفسي شيئا إال أين مل أقاتل الفئة الباغية مع علي بن أيب طالب: ابن عمر حني احتضر
 بن أيب اجلهم، عن وروى أبو أمحد الزبريي، حدثنا عبد اجلبار بن العباس، عن أيب العنبس، عن أيب بكر



  .ابن عمر، فذكر حنوه
  .والبن عمر أقوال وفتاوى يطول الكتاب بإيرادها، وله قول ثالث يف الفئة الباغية

ملا احتضر : حدثنا العوام بن حوشب، عن عياش العامري، عن سعيد بن جبري، قال: فقال روح بن عبادة
ظمأ اهلواجر، ومكابدة الليل، وأين مل أقاتل ما آسى على شئ من الدنيا إال على ثالث، : ابن عمر، قال

  ).١(الفئة الباغية اليت نزلت بنا، يعين احلجاج 
  .مات ابن عمر سنة ثالث وسبعني: قال ضمرة بن ربيعة

  .بلغ ابن عمر سبعا ومثانني سنة: وقال مالك
  .مات سنة ثالث وسعبني: وقال أبو نعيم، واهليثم بن عدي، وأبو مسهر، وعدة

  .مات سنة أربع وسبعني: بن عفري وخليفة، وغريمهاوقال سعيد 
  .والظاهر أنه تويف يف آخر سنة ثالث

  .تويف مبكة، ودفن بذي طوى: قال أبو بكر بن الربقي
  .بفخ مقربة املهاجرين سنة أربع: وقيل
  ، فعلى هذا )٢(كنت يوم أحد ابن أربع عشرة سنة : هو القائل: قلت

______________  
  ) *اهلامش* (
  .، من طريق يزيد بن هارون وإسناده صحيح١٨٥ / ٤ وأخرجه ابن سعد )١(
  ).٢(ت ) ٢٠٩(أخرجه البخاري، وقد تقدم خترجيه يف الصفحة ) ٢(

(*)  

)٣/٢٣٢(  

  

  .يكون عمره مخسا ومثانني سنة
  .رضي اهللا عنه وأرضاه

حة، أخربنا أبو طاهر أخربنا أبو القاسم بن روا: أخربنا أيوب بن طارق، وأمحد بن حممد بقراءيت، قاال
، وأبو ياسر حممد بن عبد العزيز، وأبو القاسم الربعي، وأبو )١(السلفي، أخربنا أمحد بن علي الطريثيثي 

، ٣٥٣أخربنا عبدامللك بن حممد، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد الفاكهي مبكة : منصور اخلياط، قالوا
 - وهو ابن بنت محيد الطويل -نا يعقوب بن إسحاق حدث) ٢(حدثنا أبوحيىي عبد اهللا بن أيب مسرة 

) ٣(رأيت ابن عمر حيفي شاربه ورأيته ينحر البدن قياما جيأ يف : مسعت عبد اهللا بن أيب عثمان يقول: قال
  .لباا



أخربنا إسحاق االسدي، أخربنا ابن خليل، أخربنا اللبان، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم 
 أمحد بن جعفر، أخربنا عبد اهللا بن أمحد، حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة، عن هالل بن احلافظ، حدثنا

  خباب، عن
إين قد أتيتك بثوب لني مما يصنع : رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة أو جشبة، فقلت له: قزعة، قال

  .خبراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك
  . ال، إنه من قطن:أحرير هذا ؟ قلت: أرنيه، فلمسه، وقال: قال
  ).٤(إين أخاف أن ألبسه، أخاف أكون خمتاال فخورا، واهللا ال حيب كل خمتال فخور : قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
: الطريثيثي، بضم الطاء، وفتح الراء، وسكون الياء، وكسر الثاء، وسكون الياء، وبعدها ثاء مثلثة) ١(

  .ي نيسابورناحية كبرية من نواح: نسبة إىل طريثيث
  ".الطرثيثي " وقد حترف يف املطبوع إىل 

  ".ميسرة " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".جيايف " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
  .٣٠٢ / ١" حلية االولياء " هو يف ) ٤(

  .ورجاله ثقات إال أن هالل بن خباب قد تغري بأخرة
  .اخلشن الغليظ: واجلشب من الثياب

(*)  

)٣/٢٣٣(  

  

  .كل لباس أوجد يف املرء خيالء وفخرا فتركه متعني ولو كان من غري ذهب وال حرير: قلت
الصوف بفرو من أمثان أربع مئة درهم وحنوها، والكرب واخليالء ) ١(فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية 

  .ما يف خيالء وال فخر: على مشيته ظاهر، فإن نصحته وملته برفق كابر، وقال
  .اف ذلك على نفسهوهذا السيد ابن عمر خي

قد قال النيب صلى اهللا عليه : وكذلك ترى الفقيه املترف إذا ليم يف تفصيل فرجية حتت كعبيه، وقيل له
إمنا قال هذا فيمن جر إزاره خيالء، وأنا ال : ، يقول"ما أسفل من الكعبني من االزار ففي النار : " وسلم

  .أفعل خيالء



عمد إىل نص مستقل عام، فيخصه حبديث آخر مستقل مبعىن فتراه يكابر، ويربئ نفسه احلمقاء، وي
  إنه يا رسول: اخليالء، ويترخص بقول الصديق

أبو بكر رضي اهللا عنه مل يكن : فقلنا" لست يا أبا بكر ممن يفعله خيالء : " اهللا يسترخي إزاري، فقال
  .ترخييشد إزاره مسدوال على كعبيه أوال، بل كان يشده فوق الكعب، مث فيما بعد يس

" إزرة املؤمن إىل أنصاب ساقيه، ال جناح عليه فيما بني ذلك وبني الكعبني : " وقد قال عليه السالم
  .ومثل هذا يف النهي ملن فصل سراويل مغطيا لكعابه

  .ومنه طول االكمام زائدا، وتطويل العذبة
  .وكل هذا من خيالء كامن يف النفوس

  . عذر له يف تركه االنكار على اجلهلةوقد يعذر الواحد منهم باجلهل، والعامل ال
من ذهب وحرير وقندس، حيرمه ما ورد يف النهي عن جلود ) ٢(فإن خلع على رئيس خلعة سرياء 

السباع ولبسها، الشخص يسحبها وخيتال فيها، وخيطر بيده ويغضب ممن ال يهنيه ذه احملرمات، وال 
  .الية شرطة، أو و)٣(سيما إن كانت خلعة وزارة وظلم ونظر مكس 
  فليتهيأ للمقت وللعزل واالهانة والضرب، ويف 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .ثوب واسع طويل االكمام، بتخذ من قطن أو حرير أو صوف: الفرجية) ١(
  .نوع من الربود تتخذ من حرير: بكسر السني وفتح الياء واملد: السرياء) ٢(
  ".ملبس " و العشار، وقد حترفت يف املطبوع إىل الضريبة اليت يأخذها املاكس وه: املكس) ٣(

(*)  

)٣/٢٣٤(  

  

  .اآلخرة أشد عذابا وتنكيال
  .فرضي اهللا عن ابن عمر وأبيه

وأين مثل ابن عمر يف دينه، وورعه وعلمه، وتأهله وخوفه، من رجل تعرض عليه اخلالفة، فيأباها، 
  .نهوالقضاء من مثل عثمان، فريده، ونيابة الشام لعلي، فيهرب م

  .فاهللا جيتيب إليه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب
لوال أن معاوية بالشام، لسرين أن آيت : عن عمر بن حممد، عن نافع، عن ابن عمر قال: الوليد بن مسلم

  بيت املقدس، فأهل منه بعمرة،



  .ولكن أكره أن آيت الشام، فال آتيه، فيجد علي، أو آتيه، فرياين تعرضت ملا يف يديه
  ).١(د العزيز بن أيب رواد، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء يف مجاعة، أحىي ليلته روى عب

حدثنا ابن جابر، حدثين سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان حييي : الوليد بن مسلم
  .ال: يا نافع، أسحرنا ؟ فأقول: الليل صالة، مث يقول

  .منع: فيعاود الصالة إىل أن أقول
  ).٢(فيقعد ويستغفر ويدعو حىت يصبح 

  ).٣(ما رأيت مصليا مثل ابن عمر أشد استقباال للقبلة بوجهه وكفيه وقدميه : قال طاووس
  ).٤(أن ابن عمر كان حييي بني الظهر إىل العصر : وروى نافع

  يوم (أن ابن عمر قرأ فبلغ : عن القاسم بن أيب بزة: هشام الدستوائي
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٣٠٣ / ١أخرجه أبو نعيم ) ١(
  .٣٠٣ / ١" احللية " هو يف ) ٢(
 من طريق محاد بن ١٥٧ / ٤" الطبقات " ، وروى ابن سعد يف ٣٠٤ / ١" احللية " هو يف ) ٣(

كان ابن عمر : مسعدة، عن ابن عجالن، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، قال
  .ه القبلة إذا صلى، حىت كان يستقبل بإامه القبلةحيب ان يستقبل كل شئ من

  .٣٠٤ / ١" احللية " هو يف ) ٤(
(*)  

)٣/٢٣٥(  

  

  .فبكى حىت خر، وامتنع من قراءة ما بعدها) ٦: املطففني) (يقوم الناس لرب العاملني
  يا: عن أيوب، عن نافع أو غريه، أن رجال قال البن عمر: معمر

  .خري الناس، أو ابن خري الناس
ما أنا خبري الناس، وال ابن خري الناس، ولكين عبد من عباد اهللا، أرجو اهللا، وأخافه، واهللا لن تزالوا : فقال

  ).١(بالرجل حىت لكوه 
  ).٢(عن نافع، كان ابن عمر يزاحم على الركن حىت يرعف : عبيد اهللا بن عمر

 أخربنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن أمحد بن أخربنا أمحد بن سالمة، عن أيب املكارم التيمي، أخربنا أبو علي،
املقرئ، حدثنا حرملة، حدثين أبو األسود، مسع ) حدثنا أبو عبد الرمحن(احلسن، حدثنا بشر بن موسى، 



لو رضي، : خطبت إىل ابن عمر ابنته، وحنن يف الطواف، فسكت ومل جيبين بكلمة، فقلت: عروة يقول
  .الجابين، واهللا الأراجعه بكلمة

ه أنه صدر إىل املدينة قبلي، مث قدمت، فدخلت مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فسلمت فقدر ل
  .اآلن: مىت قدمت ؟ قلت: عليه، وأديت إليه حقه، فرحب يب، وقال

كنت ذكرت يل سودة وحنن يف الطواف، نتخايل اهللا بني أعيننا، وكنت قادرا أن تلقاين يف غري : فقال
  .ذلك املوطن

  .ا قدركان أمر: فقلت
  .أحرص ما كنت عليه قط: فما رأيك اليوم ؟ قلت: قال

  دعا ابنيه ساملا 
______________  

  ) *اهلامش* (
وهذا سند .. من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع٣٠٧ / ١أخرجه أبو نعيم ) ١(

  .صحيح
 ذا االسناد وهو ٣٠٨ / ١، ومن طريقه أبو نعيم )٨٩٠٤" (املصنف " أخرجه عبد الرزاق يف ) ٢(

 عن جماهد، ٨١ / ٥ويف سنن البيهقي " عبد اهللا " إىل " عبيد اهللا " " املصنف " صحيح، وقد حترف يف 
  .ما رأيت ابن عمر زاحم على احلجر قط، ولقد رأيته مرة زاحم حىت رمث أنفه، وابتدر منخراه دما: قال
(*)  

)٣/٢٣٦(  

  

  ).١(وعبد اهللا، وزوجين 
حدثنا خالد بن حيىي، حدثنا هارون بن أيب إبراهيم، عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري، عن ابن : وبه إىل بشر
إمنا مثلنا يف هذه الفتنة كمثل قوم يسريون على جادة يعرفوا، فبيناهم كذلك، إذ غشيتهم : عمر، قال

 جال اهللا ذلك سحابة وظلمة، فأخذ بعضهم ميينا ومشاال، فأخطأ الطريق، وأقمنا حيث أدركنا ذلك، حىت
  .عنا، فأبصرنا طريقتا االول

  .فعرفناه، فأخذنا فيه
إمنا هؤالء فتيان قريش يقتتلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنيا، ما أبايل أن ال يكون يل ما يقتل 

  ).٢(عليه بعضهم بعضا بنعلي هاتني اجلرداوين 
ن عمر إذا رآه أحد ظن به شيئا مما كان اب: عن عاصم االحول، عن من حدثه، قال: عبد اهللا بن منري



  ).٣(يتبع آثار النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عن أيب مودود، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يف طريق مكة يقول برأس راحلته يثنيها، : وكيع
  ).٤(لعل خفا يقع على خف، يعين خف راحلة النيب صلى اهللا عليه وسلم : ويقول

املكثرون من الفتيا من الصحابة، : يف الباب الثامن والعشرين) ٥" (كام االح" قال ابن حزم يف كتاب 
  عمر وابنه عبد اهللا، علي، عائشة، ابن 

______________  
  ) *اهلامش* (
، ١٦٧ / ٤" الطبقات " ، وأخرجه بأطول مما هنا ابن سعد يف ٣٠٩ / ١" حلية االولياء " هو يف ) ١(

عن عبد العزيز بن أيب رواد، حدثين نافع أن عبد اهللا بن عمر  من طريق حممد بن يزيد بن خنيس، ١٦٨
  .ورجاله ثقات...فخطب إليه ابنته: أدركه عروة بن الزبري يف الطواف

 من طريق قبيصة بن عقبة، عن ١٧١ / ٤، وأخرجه ابن سعد ٣١٠، ٣٠٩ / ١" احللية " هو يف ) ٢(
  .هيم، ذا االسنادابن أيب إبرا:  ويقال- وهو الرببري -هارون بن إبراهيم 

  .وسنده صحيح
  .٣١٠ / ١" حلية االولياء " ، وهو يف ١٤٤ / ٤ابن سعد ) ٣(
  .٩٢ / ٥) ٥ (٣١٠ / ١" حلية االوليا ) " ٤(

(*)  

)٣/٢٣٧(  

  

  .مسعود، ابن عباس، زيد بن ثابت، فهم سبعة فقط ميكن أن جيمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم
  .بن يعقوب بن أمري املؤمنني املأمون فتيا ابن عباس يف عشرين كتاباوقد مجع أبو بكر حممد بن موسى 
  .وأبو بكر هذا أحد أئمة االسالم

أن ابن عمر تقلد سيف عمر يوم قتل عثمان، : حدثنا عثمان بن موسى، عن نافع: عبدالرمحن بن مهدي
  .وكان حملى، كانت حليته أربع مئة

فع، أن ابن عمر كان له كتب ينظر فيها قبل أن خيرج إىل عن إبراهيم الصائغ، عن نا: أبو محزة السكري
  .الناس

  .هذا غريب
ألفان وست مئة وثالثون حديثا باملكرر، واتفقا له على مئة ومثانية وستني " مسند بقي " والبن عمر يف 

  .حديثا



  .وانفرد له البخاري بأحد ومثانني
  .حديثا، ومسلم بأحد وثالثني
أبو بكر، وواقد، وعبد اهللا، وأبو عبيدة، وعمر، : يد بن مسعود الثقفيوأوالده من صفية بنت أيب عب

  .وحفصة، وسودة
  .عبدالرمحن وبه يكىن: ومن أم علقمة احملاربية

  .سامل، وعبيد اهللا، ومحزة: ومن سرية له
  .زيد، وعائشة: ومن سرية أخرى

  .أبو سلمة، وقالبة: ومن أخرى
  .بالل، فاجلملة ستة عشر: ومن أخرى

إليكم عين، فإين كنت مع من هو أعلم مين، ولو علمت أين أبقى حىت :  جملز، عن ابن عمر، قالوعن أيب
  .تفتقروا إيل، لتعلمت لكم

(*)  

)٣/٢٣٨(  

  

خرجت مع ابن عمر من مكة، وكان له جفنة من ثريد جبتمع : عن أيب جعفر القارئ: هشام بن سعد
مزادتان، فيهما نبيذ ) بعري له، عليه(قائما، ومعه عليها بنوه، وأصحابه، وكل من جاء حىت يأكل بعضهم 

  ).١(وماء، فكان لكل رجل قدح من سويق بذلك النبيذ 
  .أنه كان يأكل الدجاج، والفراخ، واخلبيص: وعن ابن عمر

  .لو اجتمعت علي االمة إال رجلني ما قاتلتهما: عن مالك، بلغه أن ابن عمر قال: معن
إنك سيد الناس وابن : ملا قتل عثمان، قالوا البن عمر:  قالمسعت احلسن حيدث: سالم بن مسكني

  .سيدهم، فاخرج يبايع لك الناس
  .لئن استطعت اليهراق يف حمجمة: فقال
  ).٢(لتخرجن أو لتقتلن على فراشك، فأعاد قوله : قالوا

  .أطمعوه وخوفوه، فما قدروا على شئ منه: قال احلسن
  ).٣(ولة يف مثان وثالثني ورقة وترمجة هذا االمام يف طبقات ابن سعد مط

  .حيول إىل نظرائه
  

______________  



  ) *اهلامش* (
  . من طريق الفضل بن دكني ذا االسناد١٤٨ / ٤أخرجه ابن سعد ) ١(

  .وهو حسن
  .ما يعمل من االشربة من التمر والزبيب: والنبيذ

  ).٣(ت ) ٢٢٦(تقدم خترجيه يف الصفحة ) ٢(
  .١٨٨ - ١٤٢  /٤" الطبقات " انظر ) ٣(

(*)  

)٣/٢٣٩(  

  

  ومن صغار الصحابة
  

  .أبو أنيس: ابن خالد، االمري أبو أمية، وقيل) س * ( الضحاك بن قيس- ٤٦
  .أبو عبد الرمحن: وقيل
  .أبو سعيد، الفهري القرشي: وقيل

  .عداده يف صغار الصحابة، وله أحاديث
  .خرج له النسائي، وقد روى عن حبيب بن مسلمة أيضا

معاوية بن أيب سفيان ووصفه بالعدالة، وسعيد بن جبري، والشعيب، وحممد بن سويد الفهري، حدث عنه، 
  .وعمري بن سعد، ومساك بن حرب، وأبو إسحاق السبيعي

  .شهد فتح دمشق، وسكنها): ١(قال أبو القاسم ابن عساكر 
  .وكان على عسكر دمشق يوم صفني

  ، عنعن ابن جريج، حدثين حممد بن طلحة: حجاج بن حممد
______________  

  ) *اهلامش* (
، ١٤٣٧، ٨٣٧، ١٦٣ت : ، طبقات خليفة٤٤٧: ، نسب قريش٤١٠ / ٧طبقات ابن سعد * 

 / ٤، اجلرح والتعديل ٤١٢: ، املعارف٣٣٢ / ٤، التاريخ الكبري ٣٠٢، ٢٩٥: ، احملرب٢٨٣١
، ١٧٨: ، مجهرة أنساب العرب٥٢٤ / ٣، املستدرك ٣٦٨ت : ، مشاهري علماء االمصار٤٥٧

  .٣٧ / ٣ ب، أسد الغابة ٢٠٥ / ٨، تاريخ ابن عساكر ٧٤٤: االستيعاب
  .، ذيب الكمال١٤٩ / ٤الكامل 



  .، تذهيب٧٠ / ١، العرب ٢١ / ٣، تاريخ االسالم ٦١٧
، ذيب ٢٠٧ / ٢، االصابة ٤٨ / ٥، العقد الثمني ٢٤١ / ٨ آ، البداية والنهاية ١٩٨ / ٢التهذيب 
  .١٤٩:  تذهيب الكمال، خالصة٤٤٨ / ٤التهذيب 

  (*) ب ٢٥٥ / ٨" تارخيه " يف ) ١(

)٣/٢٤١(  

  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين الضحاك بن قيس وهو عدل على نفسه: معاوية، أنه قال على املنرب
  ).١" (ال يزال وال من قريش على الناس : " وسلم قال

 - حني مات يزيد - قيس بن اهليثم عن احلسن، أن الضحاك بن قيس كتب إىل: وقال علي بن جدعان
إن بني يدي الساعة فتنا كقطع الدخان، : " فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أما بعد

  .، وإن يزيد قد مات، وأنتم إخواننا، فال تسبقونا بشئ حىت"ميوت فيها قلب الرجل كما ميوت بدنه 
  ).٢(خنتار النفسنا 

ن الظحاك بن قيس مع معاوية، فواله الكوفة وهو الذي صلى على معاوية، وقام كا: قال الزبري بن بكار
  .خبالفته حىت قدم يزيد، مث بعده دعا إىل ابن الزبري، وبايع له، مث دعا إىل نفسه

  ).٣(ويف بيت أخته فاطمة اجتمع أهل الثوري، وكانت نبيلة 
  .وذكره مسلم أنه بدري، فغلط

بيه سنة ثالث ومخسني بالكوفة، فوالها معاوية الضحاك، مث صرفه مات زياد بن أ): ٤(وقال شباب 
  .وواله دمشق، ووىل الكوفة ابن أم احلكم

  .فبقي الضحاك على دمشق حىت هلك يزيد
  .إن الضحاك خطب بالكوفة قاعدا: وقيل

 شح باملرء أن يبيع: وكان جواد لبس بردا تساوي ثالث مئة دينار، فساومه رجل به، فوهبه له، وقال
  ).٥(عطافه 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  . ب٢٠٥ / ٨ابن عساكر ) ١(

  .وحممد بن طلحة مل يوثقه غري ابن حبان على عادته يف توثيق ااهيل
 وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، ٤١٠ / ٧، وابن سعد ٤٥٣ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(



  .٥٠ / ٣"  أسد الغابة " آ، وابن االثري يف ٢٠٦ / ٨وهو عند ابن عساكر 
  .٢٠٦ / ٨ابن عساكر ) ٣(
  .٢١٩": تارخيه " يف ) ٤(
  . آ٢٠٨ / ٨ابن عساكر ) ٥(

(*)  

)٣/٢٤٢(  

  

أظهر الضحاك بيعة ابن الزبري بدمشق، ودعا له، فسار عامة بين أمية وحشمهم، فلحقوا : قال الليث
  .باالردن، وسار مروان وبنو حبدل إىل الضحاك

ملدائين، عن خالد بن يزيد، عن أبيه، وعن مسلمة بن حمارب، عن حرب بن خالد أخربنا ا: ابن سعد
وغريه، أن معاوية بن يزيد ملا مات، دعا النعمان بن بشري حيمص إىل ابن الزبري، ودعا زفر بن احلارث 

  .أمري قنسرين إىل ابن الزبري، ودعا إليه بدمشق الضحاك سرا ملكان بين أمية وبين كلب
  . حبدل وهو بفلسطني وكان هواه يف خالد بن يزيدوبلغ حسان بن

إن قرأ الكتاب، وإال فاقرأه : فكتب إىل الضحاك يعظم حق بين أمية، ويذم ابن الزبري، وقال للرسول
  .على الناس، وكتب إىل بين أمية

) ١(فلم يقرأ الضحاك كتابه، فكان يف ذلك اختالف، فسكتهم خالد بن يزيد، ودخل الضحاك داره 
، مث صلى بالناس، وذكر يزيد فشتمه، فقام رجل من كلب فضربه بعصا فاقتتل الناس بالسيوف، أياما

، وفرقة ال )٢(وتفرق الناس، ففرقة زبريية، وأخرى حبدلية ) دار االمارة فلم خيرج(ودخل الضحاك 
  .يبالون

  .مث أرادوا أن يبايعوا الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، فأىب، مث تويف
:  مروان، فأتاه هو وعمه، واالشدق، وخالد بن يزيد، وأخوه، فاعتذر إليهم، وقالوطلب الضحاك

اكتبوا إىل ابن حبدل حىت يرتل اجلابية، ونسري إليه، ويستخلف أحدكم، فقدم ابن حبدل، وسار الضحاك 
  .وبنو أمية يريدون اجلابية

  فلما استقلت الرايات موجهة، قال معن بن ثور
  إىل بيعة رجل أحزم الناس رأيا وفضال وبأسا، دعوت : والقيسية للضحاك

______________  
  ) *اهلامش* (
وكانت داره يف حجر الذهب مما يلي حائط املدينة مشرفة على : ٤ / ٧" ذيب ابن عساكر " يف ) ١(



  .بردى
  .هواهم لبين حرب: زاد ابن عساكر) ٢(

(*)  

)٣/٢٤٣(  

  

تصرف الرايات، وترتل : فما العمل ؟ قالوا: قال! بن أخته فلما أجبناك، سرت إىل هذا االعرايب تبايع ال
  .فتظهر البيعة البن الزبري، ففعل، وتبعه الناس

  .فكتب ابن الزبري إليه بإمرة الشام، وطرد االموية من احلجاز
: وخاف مروان، فسار إىل ابن الزبري ليبايع، فلقيه بأذرعات عبيد اهللا بن زياد مقبال من العراق، فقال

  . شيخ بين عبد مناف، سبحان اهللا، أرضيت أن تبايع أبا خبيب والنت أوىلأنت
  .ادع إىل نفسك، وأنا أكفيك قريشا ومواليها: فما ترى ؟ قال: قال

  ).١(فرجع، ونزل بباب الفراديس 
فطعنه رجل حبربة يف ظهره، وعليه ) إىل الضحاك كل يوم، فيسلم عليه، ويرجع إىل مرتله،(وبقي يركب 

  .ثبت احلربة، فرد إىل مرتله، وعاده الضحاك، وأتاه بالرجل، فعفا عنهدرع، فأ
! العجب لك وأنت شيخ قريش، تدعو البن الزبري، وأنت أرضى منه ! يا أبا أنيس : مث قال للضحاك

  .النك مل نزل متمسكا بالطاعة، وهو ففارق اجلماعة
 وبيعتنا لرجل، مث تدعو إىل خلعه من غري أخذت عهودنا: فأصغى إليه، ودعا إىل نفسه ثالثة أيام، فقالوا

  .وأبوا فعاود الدعاء البن الزبري، فأفسده ذلك عند الناس! حدث 
من أراد ما تريد مل يرتل املدائن واحلصون، بل يربز، وجيمع إليه اخليل، فاخرج، وضم : فقال له ابن زياد

  .االجناد، ففعل، ونزل املرج فانضم إىل مروان وابن زياد مجع
  وج مروان بوالدة خالد بن يزيد، وهي ابنةوتز

هاشم بن عتبة بن ربيعة، وانضم إليهم عباد بن زياد يف مواليه، وانضم إىل الضحاك زفر بن احلارث 
الكاليب أمري قنسرين، وشرحبيل بن ذي الكالع، فصار يف ثالثني ألفا، ومروان يف ثالثة عشر ألفا 

  .أكثرهم رجالة
  : ى مثانني فرسا، فالتقوا باملرج أياما، فقال ابن زيادمل يكن مع مروان سو: وقيل

______________  
  ) *اهلامش* (
باب العمارة، ويقع يف مشال اجلامع : من أبواب دمشق القدمية، ويقال له اليوم: باب الفراديس) ١(



  .االموي
(*)  

)٣/٢٤٤(  

  

  .همال تنال من هذا إال مبكيدة، فادع إىل املوادعة، فإذا أمن، فكر علي
  .فراسله فأمسكوا عن احلرب

نعم : أعجزا بعد كيس ؟ فقال الضحاك! يا أبا أنيس : مث شد مروان جبمعه على الضحاك، ونادى الناس
ال تتبعوا : لعمري، والتحم احلرب، وقتل الضحاك، وصربت قيس، مث ازموا، فنادى منادي مروان

  ).١(موليا 
  . تقتلها قط يف نصف ذي احلجة سنة أربع وستنيقتلت قيس مبرج راهط مقتلة مل: قال الواقدي

اآلن حني كربت سين، واقترب أجلي، أقبلت : إن مروان ملا أيت برأس الضحاك، كره قتله، وقال: وقيل
  ؟) ٢(بالكتائب أضرب بعضها ببعض 

  
ابن عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف، االمام السيد، ) ع * ( احلسن بن علي بن أيب طالب- ٤٧

  رحيانة
______________  

  ) *اهلامش* (
"  آ ما بني احلاصرتني منه، وأثبته بدران يف ٢١٠ - ب ٢٠٨ / ٨اخلرب بطوله عند ابن عساكر ) ١(

  .٩، ٧ / ٧" ذيبه 
  . آ٢١٠ / ٨ابن عساكر ) ٢(
  ،١٨: ، املخرب١٩٦٨، ١٤٨٢، ٨٢٢، ٨ت : ، طبقات خليفة٤٦: نسب قريش* 

، ١٥٨ / ٥، تاريخ الطربي ٢٨٦ / ٢تاريخ الكبري ، ال٣٢٦، ٢٩٣، ٦٦، ٥٧، ٤٦، ٤٥، ١٩
، ٣٥ / ٢، احللية ١٨١ / ٣، مروج الذهب ٦ت : ، مشاهري علماء االمصار١٩ / ٣اجلرح والتعديل 

 / ٤، تاريخ ابن عساكر ١٣٨ / ١، تاريخ بغداد ٣٨٣: ، االستيعاب٣٩، ٣٨: مجهرة أنساب العرب
 / ٣، معجم الطرباين ٤٦٠ / ٣، الكامل ٩ / ٢، أسد الغابة ٣٦، ٢٧ / ٩ ب، جامع االصول ٢٤٤

، ٢٧١: ، ذيب الكمال٦٥ / ٢، وفيات االعيان ١٥٨ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٩٧، ٥
، مرآة اجلنان ١٠٧ / ١٢ آ، الوايف بالوفيات ١٤٠ / ١، تذهيب التهذيب ٢١٦ / ٢تاريخ االسالم 

، ١٥٧ / ٤، العقد الثمني ١٧٤ / ٩ع الزوائد ، جمم٤٥ و ٣٣ و ١٤ / ٨، البداية والنهاية ١٢٢ / ١



، ٦٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٧: ، تاريخ اخللفاء٢٩٥ / ٢، ذيب التهذيب ٣٢٨ / ١االصابة 
  .٢٠٢ / ٤، ذيب ابن عساكر ٥٦، ٥٥ / ١شذرات الذهب 

(*)  

)٣/٢٤٥(  

  

قرشي اهلامشي املدين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسبطه، وسيد شباب أهل اجلنة، أبو حممد ال
  .الشهيد

  .مولده يف شعبان سنة ثالث من اهلجرة
  .يف نصف رمضاا: وقيل

  ).١(وعق عنه جده بكبش 
  .وحفظ عن جده أحاديث، وعن أبيه، وأمه

السعدي، والشعيب، وهبرية بن ) ٢(ابنه احلسن بن احلسن، وسويد بن غفلة، وأبو احلوراء : حدث عنه
  .ملسيب بن جنبةيرمي، وأصبغ بن نباتة، وا

  ).٣(وكان يشبه جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قاله أبو جحيفة 
ما تذكر : حدثنا غندر، حدثنا شعبة، مسعت بريد بن أيب مرمي حيدث عن أيب احلوراء، قلت للحسن: أمحد

  أذكر: من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال
، فرتعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلعاا، فجعلها أين أخذت مترة من متر الصدقة، فجعلتها يف يف

  .يف التمر
إنا آل حممد ال حتل لنا الصدقة : " وما كان عليك من هذه التمرة هلذا الصيب ؟ قال! يارسول اهللا : فقيل

."  
وكان يعلمنا " دع ما يريبك إىل ماال يريبك فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة : " وكان يقول: قال
  ).٤" (احلديث ...اللهم اهدين فيمن هديت: " ذا الدعاءه
  

______________  
  ) *اهلامش* (
عق النيب صلى اهللا عليه وسلم عن احلسن " بلفظ ) ٢٨٤١(أخرجه من حديث ابن عباس أبو داود ) ١(

  .وإسناده صحيح" بكبش، وعن احلسني بكبش 
عق رسول اهللا صلى اهللا " ، ولفظه ٢٩٩ / ٩والبيهقي ) ١٠٦١(وأخرجه من حديث أنس ابن حبان 



" أيب اجلوزاء " تصحف يف املطبوع إىل ) ٢(وإسناده صحيح " عليه وسلم عن حسن وحسني بكبشني 
  .ربيعة بن شيبان: واسم أيب احلوراء

:  يف املناقب٤١١ / ٦" صحيحه " هو وهب بن عبد اهللا السوائي، وقوله هذا أخرجه البخاري يف ) ٣(
  .ى اهللا عليه وسلمباب صفة النيب صل

  . اليب زرعة٥٨٧ / ١" تاريخ دمشق " وهو يف 
  .ومتامه) ٤(
وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، وبارك يل فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت، إنه اليذل من " 

  .، وإسناده صحيح٢٠٠ / ١" املسند " وهو يف " تباركت ربنا وتعاليت " ، ورمبا قال "واليت 
  =، ٢٤٨ / ٣والنسائي ) ٤٦٤(، والترمذي )١٤٢٥( داود وأخرجه أبو

)٣/٢٤٦(  

  

أخربنا عبيد اهللا، أخربنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن بريد بن أيب مرمي، عن أيب احلوراء، عن : ابن سعد
اللهم اهدين فيمن : " علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلن يف القنوت: احلسن، قال

  .)١" (هديت 
ملا ولد احلسن، جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب إسحاق، عن هانئ، عن علي، قال: إسرائيل

  .حرب: ؟ قلت" أروين ابين، ما مسيتموه : " وسلم، فقال
  ).٢" (وذكر احلديث ...بل هو حسن: " قال

  حدثنا االعمش، عن سامل بن أيب: حيىي بن عيسى التميمي
حب احلرب، فلما ولد احلسن، مهمت أن أمسيه حربا، فسماه رسول اهللا كنت رجال أ: اجلعد، قال علي

إنين : " صلى اهللا عليه وسلم احلسن، فلما ولد احلسني، مهمت أن أمسيه حربا، فسماه احلسني، وقال
  ).٣" (مسيت ابين هذين باسم ابين هرون شرب وشبري 

ى ابنه االكرب محزة، ومسى حسينا بعمه أنه مس: عن حممد بن علي، عن أبيه: عبد اهللا بن حممد بن عقيل
" فسمى حسنا وحسينا " قد غريت اسم ابين هذين : " جعفر، فدعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

)٤.(  
  

______________  
  ) *اهلامش* (
) ٤٩٨٤(، وعبد الرزاق )١١٧٩(، والطيالسي ٣٧٣ / ١، والدارمي )١١٧٨(وابن ماجه = 



و ) ٢٧٠٧(و ) ٢٧٠٦(و ) ٢٧٠٥(و ) ٢٧٠٤(و ) ٣٧٠٣(و ) ٢٧٠٢(، و )٢٧٠١(والطرباين 
  .١٧٢ / ٣، واحلاكم )٥١٢(، وصححه ابن حبان )٢٧١٢(و ) ٢٧١١(و ) ٢٧٠٨(
من طريق أيب مسلم الكشي، عن احلكم ابن مروان ) ٢٧٠٢(إسناده صحيح، وأخرجه الطرباين ) ١(

  .ذا االسناد، وانظر احلديث السابق
  .قنوت الوتر كما هو مصرح به يف رواية الترمذي وغريه: أي" القنوت " وقوله يف 

) ٢٧٧٦(و ) ٢٧٧٥(و ) ٢٧٧٤(و ) ٢٧١٣(، والطرباين ١١٨ و ٩٨ / ١أخرجه أمحد ) ٢(
ورجال أمحد والبزار رجال الصحيح : ، وزاد نسبته للبزار، وقال٥٢ / ٨" امع " وأورده اهليثمي يف 

  ).٢٢٢٧(بان غري هانئ بن هانئ، وهو ثقة، وصححه ابن ح
من طريق حممد بن عبد اهللا احلضرمي، عن عبد اهللا بن عمر بن أبان ذا ) ٢٧٧٧(أخرجه الطرباين ) ٣(

  .٥٢ / ٨" امع " االسناد، وانظر 
  =، ٥٢ / ٨" امع " وأورده يف ) ٢٧٨٠(، والطرباين برقم ١٥٩ / ١أخرجه أمحد ) ٤(

)٣/٢٤٧(  

  

ملا ولدت فاطمة حسنا، أنت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسماه : العمرو، عن عكرمة، ق: ابن عيينة عن
  :حسنا، فلما ولدت اآلخر، مساه حسينا، وقال

  .فشق له من امسه" هذا أحسن من هذا " 
  . ولد يف نصف رمضان سنة ثالث- أعين احلسن -أنه : ذكر الزبري بن بكار

  .ويف شعبان أصح
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : بيد اهللا بن أيب رافع، عن أبيهعن عاصم بن عبيد اهللا، عن ع: السفيانان

  ).١(أذن يف أذن احلسن بالصالة حني ولد 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عق عن احلسن واحلسني كبشا كبشا ) عن ابن عباس(عن عكرمة : أيوب

)٢.(  
يارسول : مة حسنا، قالتملا ولدت فاط: عن ابن عقيل، عن علي بن احلسني، عن أيب رافع، قال: شريك

" ال، ولكن احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة على املساكني : " أال أعق عن ابين بدم ؟ قال! اهللا 
  ).٣(ففعلت 

  
______________  

  ) *اهلامش* (



وفيه عبد اهللا بن حممد بن عقيل، وحديثه حسن، وبقية رجاله : وزاد نسبته إىل أيب يعلى والبزار، وقال= 
  .الصحيحرجال 

  .عاصم بن عبيد اهللا ضعيف، وباقي رجاله ثقات) ١(
، والترمذي )٥١٠٥(، وأيب داود ٣٩٢، ٩ / ٦" املسند " ، و )٧٩٨٦" (املصنف " وهو يف 

، وله شاهد من حديث ابن عباس عند البيهقي يف ٣٠٥ / ٩، والبيهقي )٢٥٧٨(، والطرباين )١٥١٤(
  ).٣١(ص " حتفة املودود " لقيم يف يتقوى به نقله عنه ابن ا" شعب االميان " 
 ٧، والنسائي )٢٥٦٦(باب يف العقيقة، والطرباين برقم : يف االضاحي) ٢٨٤١(أخرجه أبو داود ) ٢(
، وإسناده صحيح، وصححه ابن دقيق العيد، وله شاهد من حديث أنس، وقد تقدم يف الصفحة ١٦٦/ 
  ).١(ت ) ٢٤٦(
 ٤" امع " ، وذكره اهليثمي يف )٢٥٧٦(و ) ٩١٧( ، والطرباين٣٩٢ و ٣٩٠ / ٦أخرجه أمحد ) ٣(
  .وهو حديث حسن: ، وقال٥٧/ 

  حتفة" وانظر " بدم " بدل " بدنة " ويف االصل 
  . البن القيم٩٩، ٩٧" املودود 

(*)  

)٣/٢٤٨(  

  

  ).١(وزنت فاطمة شعر حسن وحسني، وأم كلثوم، فتصدقت بزنته فضة : جعفر الصادق عن أبيه، قال
صلى بنا أبو بكر : عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أيب مليكة، عن عقبة ابن احلارث، قالحدثنا أبو 

: العصر، مث قام وعلي ميشيان، فرأى احلسن يلعب مع الغلمان، فأخذه أبو بكر، فحمله على عنقه، وقال
  .وعلي يتبسم) ٢(ليس شبيه بعلي * بأيب شبيه النيب 

رأيت احلسن : دخل علينا ابن الزبري، فقال: ، عن البهي، قالعلي بن عابس، حدثنا يزيد بن أيب زياد
يأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو ساجد، يركب على ظهره، ويأيت وهو راكع، فيفرج له بني رجليه، 

  ).٣(حىت خيرج من اجلانب اآلخر 
  ).٤(كان أشبههم بالنيب عليه السالم احلسن ابن علي ): قال أنس(وقال الزهري 

  احلسن : عن أيب إسحاق، عن هانئ، عن علي، قال: لإسرائي
______________  

  ) *اهلامش* (
  .، فقد نسبه لسعيد بن منصور٥١٥ / ٩" الفتح " رجاله ثقات لكنه مرسل، وانظر ) ١(



 يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا ٧٥ / ٧بالرفع، وهو كذلك يف البخاري " شبيه " كذا االصل ) ٢(
" قب احلسن واحلسني، والوجه النصب، وخرج ابن مالك رواية الرفع على أن باب منا: عليه وسلم

اسم ليس، ويكون خربها " شبيه " وجيوز أن يكون : حرف عطف، وهو مذهب كويف، قال" ليس 
  ".أليس ذو احلجة : " ضمريا متصال حذف استغناء عن لفظه بنيته، وحنوه قوله يف خطبة احلج

  .١٦٨ / ٣اكم ، واحل)٢٥٢٧(وأخرجه الطرباين 
، وأعله ١٧٥ / ٩" امع " إسناده ضعيف لضعف علي بن عابس وشيخه، وأورده اهليثمي يف ) ٣(

  .بعلي بن عابس
من طريق معمر، عن ) ٢٥٤٣(، والطرباين )٣٧٧٨(، والترمذي )٢٠٩٨٤(أخرجه عبد الرزاق ) ٤(

  .حسن صحيح: وهذا سند صحيح، وقال الترمذي..الزهري، عن أنس
(*)  

)٣/٢٤٩(  

  

أشبه الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بني الصدر إىل الرأس، واحلسني أشبه به ما كان أسفل 
  ).١(من ذلك 

  .أنه شبه احلسن بالنيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه، عن ابن عباس: عاصم بن كليب
" م إين أحبهما فأحبهما الله: " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأخذين واحلسن، ويقول: قال أسامة

)٢.(  
عن عدي بن ثابت، عن الرباء، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : لفضيل بن مرزوق" اجلعديات " ويف 

  ).٣(صححه الترمذي " اللهم إين أحبه فأحبه وأحب من حيبه : " للحسن
أن النيب صلى اهللا : رةحدثنا ابن عيينة، عن عبيد اهللا بن أيب يزيد، عن نافع بن جبري، عن أيب هري: أمحد

  ).٤" (اللهم إين أحبه فأحبه وأحب من حيبه : " عليه وسلم قال للحسن
  ).٥(فما رأيت احلسن إال دمعت عيين : قال: ورواه نعيم امر، عن أيب هريرة، فزاد

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  ).٢٢٣٥(يف املناقب، وحسنه، وصححه ابن حبان ) ٣٧٨١(أخرجه الترمذي ) ١(
باب ذكر أسامة بن زيد، :  يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم٧٠ / ٧أخرجه البخاري ) ٢(

  .٦٢ / ٤، وابن سعد ٢١٠ / ٥وأمحد 



" وليس فيه عنده " اللهم إين أحبهما فأحبهما : " أبصر حسنا وحسينا، فقال: ولفظه) ٣٧٨٢(رقم ) ٣(
من طريق شعبة، عن عدي ) ٢٤٢٢(، ومسلم ٧٥ / ٧، وأخرجه بدوا البخاري "وأحب من حيبهما 

: " رأيت احلسن بن علي على عاتق النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول: بن ثابت، عن الرباء قال
، ١٧٦ / ٩مع الزيادة، وذكره اهليثمي ) ٢٥٨٣" (معجم الطرباين " وهو يف " اللهم إين أحبه، فأحبه 

  .ورجال الكبري رجال الصحيح: لبزار وأيب يعلى، وقالوا" االوسط " وزاد نسبته للطرباين يف 
  .٣٣١ و ٢٤٩ / ٢" املسند " أسناده صحيح، وهو يف ) ٤(
  .٣٥ / ٢أخرجه أبو نعيم ) ٥(

(*)  

)٣/٢٥٠(  

  

  .وروى حنوه ابن سريين عنه، ويف ذلك عدة أحاديث، فهو متواتر
إن ابين : " واحلسن إىل جنبه وهو يقولرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب : قال أبو بكرة

  ).١" (هذا سيد، ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني 
احلسن واحلسني سيدا شباب أهل : " عن عبدالرمحن بن أيب نعم، عن أيب سعيد مرفوعا: يزيد بن أيب زياد

  ".اجلنة 
  ).٢(صححه الترمذي 

ج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة وهو مشتمل خر: وحسن الترمذي من حديث أسامة بن زيد قال
هذان ابناي وابنا بنيت، : " ما هذا ؟ فكشف، فإذا حسن وحسني على وركيه، فقال: على شئ، قلت

  ).٣" (اللهم إين أحبهما فأحبهما، وأحب من حيبهما 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
باب مناقب احلسن : ى اهللا عليه وسلم يف فضائل أصحاب النيب صل٧٤ / ٧أخرجه البخاري ) ١(

: ويف االنبياء...إن ابين هذا سيد: " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم للحسن: واحلسني، ويف الصلح
  باب عالمات

" إن ابين هذا لسيد : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم للحسن: النبوة يف االسالم، ويف العتق
و ) ٢٥٩٢(و ) ٢٥٨٨(، والطرباين )٤٦٦٢(، وأبو داود ١٠٧ / ٣، والنسائي )٣٧٧٥(والترمذي 

  .٥١ و ٤٩ و ٤٤ و ٣٨ / ٥، وأمحد )٢٥٩٣(



و ) ٢٦١٠(، والطرباين ٨٤ و ٤٤ و ٦٢ و ٣ / ٣، وأخرجه أمحد )٣٧٦٨(وهو عنده برقم ) ٢(
، ١٦٧، ١٦٦ / ٣، واحلاكم ٩٠ / ١١ و ٢٠٧ / ٤، واخلطيب ٧١ / ٥، وأبو نعيم )٢٦١٢(

  .، كلهم من طريق عبدالرمحن بن أيب نعم، عن أيب سعيد٦٤٤ / ٢" تارخيه  " والفسوي يف
وهو صحيح، فإن له شواهد كثرية، منها عن حذيفة، وإسناده صحيح، وسيذكره املصنف يف الصفحة 

 وصححه، ووافقه الذهيب، وعن ١٦٧ / ٣، وعن عبد اهللا بن مسعود عند احلاكم )٣(تعليق ) ٢٥٢(
، وعن علي عند )٢٢٣٦(، وعن جابر بن عبد اهللا عند ابن حبان )٢٦١٨(طرباين أسامة بن زيد عند ال
، وعن قرة بن ١٤٠، ١٣٩ / ٤، والطرباين، وعن عمر عند أيب نعيم ١٤٠ / ١اخلطيب البغدادي 

  .إياس، ومالك بن احلويرث، واحلسني بن علي، والرباء بن عازب
  .١٨٢ / ٩" جممع الزوائد " انظر 

  ).٣٧٦٩ (أخرجه الترمذي) ٣(
(*)  

)٣/٢٥١(  

  

تفرد به عبد اهللا بن أيب بكر بن زيد بن املهاجر املدين، عن مسلم بن أيب سهل النبال، عن احلسن بن 
  .أسامة، عن أبيه

  .ومل يروه غري موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد اهللا
  ).١(فهذا مما ينتقد حتسينه على الترمذي 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أي أهل بيتك أحب سئ: وحسن أيضا ليوسف بن إبراهيم، عن أنس
  ).٢(وكان يشمهما، ويضمهما إليه " احلسن واحلسني : " قال؟ إليك 

: " عن املنهال بن عمرو، عن زر، عن حذيفة مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: ميسرة بن حبيب
  هذا ملك مل يرتل قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم

  ".رين بأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة، وأن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة علي، ويبش
  ).٣(حسنه الترمذي 
اللهم إين أحبهما فأحبهما : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أبصر احلسن واحلسني، فقال: وصحح للرباء

 " "٤."   
  

______________  
  ) *اهلامش* (



رواه من حديث عبد اهللا بن أيب بكر بن زيد بن مهاجر : ٢١٧ / ٢ " تارخيه" نص كالم املؤلف يف ) ١(
 - عن احلسن بن أسامة بن زيد - وهو جمهول أيضا - عن مسلم بن أيب سهل النبال - مدين جمهول -

 عن أبيه، وما أظن هلؤالء الثالثة ذكر يف رواية إال يف هذا الواحد، تفرد به موسى بن -وهو كاهول 
  . عن عبد اهللايعقوب الزمعي،

وما ذكرنا يف كتابنا من حديث حسن، فإمنا : وحتسني الترمذي ال يكفي يف االحتجاج باحلديث، فإنه قال
أردنا حبسن إسناده عندنا كل حديث ال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب، وال يكون احلديث شاذا، 

  .ويروى من غري وجه حنو ذلك، فهو عندنا حديث حسن
  .، ويوسف بن إبراهيم ضعيف)٣٧٧٢(ذي أخرجه الترم) ٢(
، ٣٧٢ / ٦، واخلطيب ٣٩١ / ٥، وأخرجه أمحد )٣٧٨١(وهو كما قال، وهو عنده برقم ) ٣(

، لكنه )٢٢٢٩(، ووافقه الذهيب، وصححه ابن حبان ١٥١ / ٣وإسناده صحيح، وصححه احلاكم 
  .اختصره

  .، وقد تقدم)٣٧٨٢" (سنن الترمذي " هو يف ) ٤(
(*)  

)٣/٢٥٢(  

  

عن أبيه، عن ابن عباس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فرج بني فخذي : قال قابوس بن أيب ظبيان
   ".١" احلسن، وقبل زبيبه 

وقد كان هذا االمام سيدا، وسيما، مجيال، عاقال، رزينا، جوادا، ممدحا، خريا، دينا، ورعا، حمتشما، كبري 
  .الشأن

  وكان منكحا،
  .امرأة، وقلما كان يفارقه أربع ضرائرمطالقا، تزوج حنوا من سبعني 

واهللا : ال تزوجوا احلسن، فإنه مطالق، فقال رجل! يا أهل الكوفة : عن جعفر الصادق، أن عليا قال
  .لرتوجنه، فما رضي أمسك، وما كره طلق

  ).٢(تزوج احلسن امرأة، فأرسل إليها مبئة جارية، مع كل جارية ألف درهم : قال ابن سريين
  .لرجل الواحد مئة ألفوكان يعطي ا

  .إنه حج مخس عشرة مرة، وحج كثريا منها ماشيا من املدينة إىل مكة، وجنائبه تقاد معه: وقيل
من طريق عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن احلارث، عن زهري بن االقمر البكري، " مستدركه " احلاكم يف 

 أشهد لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا :قام احلسن بن علي خيطبهم، فقام رجل من أزد شنوءة فقال: قال



   ".٣" " من أحبين فليحبه، وليبلغ الشاهد الغائب : " عليه وسلم واضعه يف حبوته، وهو يقول
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ).٢٦٥٨(أخرجه الطرباين برقم ) ١(

: ٢١٧ / ٢" تارخيه " ، ومع ذلك فقد قال املؤلف يف "التقريب " وقابوس بن أيب ظبيان لينه احلافظ يف 
  .قابوس حسن احلديث

  .٣٨ / ٢" حلية االولياء ) " ٢(
  .١٧٤، ١٧٣ / ٣أخرجه احلاكم ) ٣(

(*)  

)٣/٢٥٣(  

  

من طريق علي بن احلسني بن علي، عن أبيه، عن جده، أن رسول اهللا صلى اهللا " جامع الترمذي " ويف 
ا، وأمهما، كان معي يف درجيت يوم من أحب هذين، وأبامه: " عليه وسلم أخذ احلسن واحلسني، فقال

  ).١" (القيامة 
  .إسناده ضعيف، واملنت منكر

حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهللا ابن احلارث، عن زهري بن االقمر، : املسند
لقد رأيت رسول : بينما احلسن خيطب بعد ما قتل علي، إذ قام رجل من االزد، آدم طوال، فقال: قال
ولوال " من أحبين فليحبه، فليبلغ الشاهد الغائب : "  صلى اهللا عليه وسلم واضعه يف حبوته يقولاهللا

  ).٢(عزمة الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما حدثتكم 
قال رسول اهللا صلى اهللا : عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا): ٣(علي بن صاحل، وأبو بكر بن عياش 

  ". أحبهما فقد أحبين هذان ابناي، من: " عليه وسلم
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جلل حسنا وحسينا وفاطمة : عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة: مجاعة

  ).٤" (اللهم هؤالء أهل بييت وخاصيت، اللهم أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهريا : " بكساء، مث قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ).٣٧٣٤(أخرجه الترمذي ) ١(



  .٣٦٦ / ٥" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(
 / ٩" امع " ، وسند احلديث حسن، وقد أورده اهليثمي يف "عباس " تصحف يف املطبوع إىل ) ٣(

  .رواه البزار، وإسناده جيد: ، وقال١٨٠
و ) ٢٦٦٤( والطرباين ٣٠٤، ٢٩٨ / ٦" املسند " حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهو يف ) ٤(
 من طريق شهر بن حوشب، عن أم سلمة، ٦٧ / ٢٢" تفسريه " ، والطربي يف )٢٦٦٦(و ) ٢٦٦٥(

وهو عند الطربي أيضا من طريق سعيد بن زرىب، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، عن أم سلمة، 
  .ومن طريق فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أيب سعيد، عن أم سلمة

 عبد اهللا بن وهب ابن زمعة، عن أم سلمة، ومن ومن طريق هاشم بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص، عن
 من طريق ابن منري، عن ٢٩٢ / ٦طريق االعمش، عن حكيم بن سعد، عن أم سلمة، وأخرجه أمحد 

  =عبدامللك بن أيب سليمان، عن عطاء بن أيب رباح، عمن 

)٣/٢٥٤(  

  

يا حذيفة، : " ه وسلمعن ابن أيب السفر، عن الشعيب، عن حذيفة، قال النيب صلى اهللا علي: إسرائيل
  ).١" (جاءين جربيل، فبشرين أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة 

  .وروي حنوه عن قيس بن أيب حازم، وزر، عن حذيفة
جاء : حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن راشد، عن يعلى بن مرة، قال: إمساعيل بن عياش

صلى اهللا عليه وسلم، فجاء أحدمها قبل اآلخر، فجعل يده يف احلسن واحلسني يسعيان إىل رسول اهللا 
أيها الناس، : " ، مث قال"إين أحبهما فأحبهما : " رقبته، مث ضمه إىل إبطه، مث قبل هذا، مث قبل هذا، وقال

  ).٢" (إن الولد مبخلة جمبنة جمهلة 
  عن ابن خثيم، عن حممد بن االسود بن خلف، عن أبيه، أن : معمر

______________  
  ) *اهلامش* (
 من طريق حممد ٨ / ٢٢، وابن جرير )٣٧٨٧(و ) ٣٢٠٥(مسع أم سلمة، عنها، وأخرجه الترمذي = 

بن سليمان االصبهاين، عن حيىي بن عبيد، عن عطاء بن أيب رباح، عن عمر بن أيب سلمة، عن أم سلمة، 
سليمان، عن عطاء، عن أم من طريق جعفر االمحر، عن عبدامللك بن أيب ) ٢٦٦٨(وأخرجه الطرباين 

 من طريق شريك بن أيب منر، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة، ويف ١٤٦ / ٣سلمة، وأخرجه احلاكم 
باب فضائل أهل البيت، وعن واثلة عند : يف فضائل الصحابة) ٢٤٢٤(الباب عن عائشة عند مسلم 

  .ذهيب، ووافقه ال١٤٧ / ٣، واحلاكم )٢٢٤٥(، وصححه ابن حبان ١٠٧ / ٤أمحد 



سعيد ) ٢) (٣(ت ) ٢٥٢(، وقد تقدم خترجيه يف ص ٣٩٢ / ٥" املسند " رجاله ثقات، وهو يف ) ١(
ابن أيب راشد مل يوثقه غري ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن بالشواهد، : بن راشد ويقال
 طريق  من١٦٤": االمساء والصفات " ، والبيهقي يف )٣٦٦٦(، وابن ماجه ١٧٢ / ٤وأخرجه أمحد 

  عفان، عن وهيب، عن عبد اهللا بن عثمان بن خيثم، عن سعيد بن
جاء احلسن واحلسني يسعيان إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : أيب راشد، عن يعلى بن أمية، أنه قال

هذا إسناد : ٢٤٧الورقة " الزوائد " ، وقال البوصريي يف "إن الولد مبخلة جمبنة : " فضمهما إليه، وقال
من حديث أيب ) ١٨٩٢(، وأقره الذهيب، وله شاهد عند البزار ١٦٤ / ٣ححه احلاكم صحيح، وص

، وسنده )١٨٩١(عند البزار : سعيد، ويف سنده عطية العويف وهو ضعيف، وآخر وهو احلديث اآليت
  .٣٥ / ١٢" شرح السنة " حسن يف الشواهد، وثالث عن عائشة عند البغوي يف 

  .فاحلديث قوي
(*)  

)٣/٢٥٥(  

  

  ).١" (إن الولد مبخلة جمبنة : " يب صلى اهللا عليه وسلم أخذ حسنا فقبله، مث أقبل عليهم، فقالالن
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة : عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال: كامل أبو العالء

فيقا،، مث إذا العشاء، فكان إذا سجد، ركب احلسن واحلسني على ظهره، فإذا رفع رأسه، رفعهما رفعا ر
فربقت برقة، فلم يزاال يف ضوئها حىت : قال؟ أال أذهب ما إىل أمهما : سجد، عادا، فلما صلى، قلت

  ).٢(دخال على أمهما 
  .رواه أبو أمحد الزبريي، وأسباط بن حممد عنه

 اهللا كان رسول اهللا صلى: حدثين عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه قال: عن حسني بن واقد: زيد بن احلباب
عليه وسلم خيطب، فأقبل احلسن واحلسني، عليهما قميصان أمحران، يعثران ويقومان، فرتل فأخذمها، 

رأيت هذين، فلم ) ١٥: التغابن) (إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة: (صدق اهللا: " فوضعهما بني يديه، مث قال
  ).٣(مث أخذ يف خطبته " أصرب 

دخلت على النيب صلى اهللا عليه : زبري، عن جابر، قالمسروح، عن الثوري، عن أيب ال: أبو شهاب
  وسلم، وهو ميشي على أربع، وعلى ظهره احلسن

  ).٤" (نعم اجلمل مجلكما، ونعم العدالن أنتما : " واحلسني، وهو يقول
  ).٥(لني : مسروح

  



______________  
  ) *اهلامش* (
  .لسابق، وسنده حسن كما تقدم يف التعليق ا)١٨٩١(أخرجه البزار ) ١(
 / ٣هو موىل ضباعة امسه مينا، مل يوثقه غري ابن حبان، ومع ذلك فقد صححه احلاكم : أبو صاحل) ٢(

  .، ووافقه الذهيب١٦٧
  .١٨١ / ٩" امع " ، وانظر ٥١٣ / ٢" املسند " وهو يف 

، )١١٠٩(، وسنن أيب داود ٣٥٤ / ٥" املسند " إسناده حسن كما قال الترمذي، وهو يف ) ٣(
  .١٩٣ / ٣، والنسائي )٣٦٠٠(، وابن ماجه )٣٧٧٤(مذي والتر

  . عنه١٨٢ / ٩" امع " وأورده يف ) ٢٦٦١(رقم " معجم الطرباين " هو يف ) ٤(
  =حيتاج إىل التوبة من حديث باطل رواه : عن أيب حامت قوله فيه" ميزانه " نقل املؤلف يف ) ٤(

)٣/٢٥٦(  

  

خرج : بن أيب يعقوب، عن عبد اهللا ابن شداد، عن أبيه، قالحدثنا حممد بن عبد اهللا : جرير بن حازم
علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم، فوضعه، مث كرب يف الصالة، 

  .فسجد سجدة أطاهلا، فرفعت رأسي، فإذا الصيب على ظهره، فرجعت يف سجودي
إن ابين ارحتلين، فكرهت أن أعجله حىت : " قال! لت إنك أط: يا رسول اهللا: فلما قضى صالته، قالوا

  ).١" (يقضي حاجته 
خرج : أين الفقيه املتنطع عن هذا الفعل ؟ عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قلت

نعم املركب ركبت، ! يا غالم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حامل احلسن على عاتقه، فقال رجل
  ).٢" (ونعم الراكب هو : " ى اهللا عليه وسلمفقال النيب صل

  ".مسنده " رواه أبو يعلى يف 
  حدثنا تليد بن سليمان، حدثنا أبو): ٣" (مسنده " أمحد يف 

  نطر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل : اجلحاف، حدثنا أبو حازم، عن أيب هريرة، قال
______________  

  ) *اهلامش* (
يروي عن الثوري ماال يتابع : ١٩ / ٣" اروحني " ديث، وقال ابن حبان يف عن الثوري، يزيد هذا احل

  .عليه، ال جيوز االحتجاج خبربه ملخالفة االثبات يف كل ما يروي، مث أورد له هذا احلديث
:  يف التطبيق٢٣٠، ٢٢٩ / ٢، والنسائي ٤٩٤، ٤٩٣ / ٣" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(



  . سجدة أطول من سجدةباب هل جيوز أن تكون
  .١٨١ / ٩" امع " ويف الباب بنحوه عن أنس عند أيب يعلى كما يف 

من طريق حممد بن بشار، عن أيب عامر العقدي، عن زمعة ابن صاحل ) ٣٧٨٤(وأخرجه الترمذي ) ٢(
: ، وتعقبه الذهيب بقوله١٧٠ / ٣ذا االسناد، وزمعة ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وصححه احلاكم 

  .ال: لتق
 / ٣، واحلاكم ١٣٧ / ٧" تاريخ بغداد " ، وهو يف )٢٦٢١(، ومن طريقه الطرباين ٤٤٢ / ٢) ٣(

 وحسنه، وأقره الذهيب، وله شاهد ضعيف يتقوي به من حديث زيد بن أرقم عند الترمذي ١٤٩
  ).٢٢٤٤(، وابن حبان )٢٦١٩(، والطرباين )١٤٥(، وابن ماجه )٣٨٧٩(

(*)  

)٣/٢٥٧(  

  

  ".أنا حرب ملن حاربكم، سلم ملن ساملكم : " ه وفاطمة، فقالعلي وابني
زارنا رسول اهللا صلى : حدثنا عمرو بن ثابت، عن أيب فاختة، قال علي): ١" (مسنده " الطيالسي يف 

اهللا عليه وسلم، فبات عندنا، واحلسن واحلسني نائمان، فاستسقى احلسن، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه 
كأنه ! يارسول اهللا : سقاه، فتناول احلسني ليشرب، فمنعه، وبدأ باحلسن، فقالت فاطمةوسلم إىل قربة و

إين وإياك وهذين يوم القيامة يف مكان : " مث قال" ال، ولكن هذا استسقى أوال : " أحبهما إليك، قال
  ".وعليا : " وأحسبة قال" واحد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ب، قالعن حبري، عن خالد بن معدان، عن املقدام بن معد يكر: بقية
  ).٢" (حسن مين، واحلسني من علي : " وسلم

  ).٣(رواه ثالثة عنه، وإسناده قوي 
أرين أقبل منك حيث رأيت : كنت مع احلسن، فلقينا أبو هريرة، فقال: عمري بن أسحاق، قال: ابن عون

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل، فقال
  ).٥(رته فقبل س) ٤(بقميصه 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
) ٢٦٢٢" (معجم الطرباين " ، وأسناده ضعيف لضعف عمرو بن ثابت، وهو يف ١٣٠، ١٢٩ / ٢) ١(

 من طريق عفان، عن معاذ بن معاذ، عن قيس ١٠١ / ١من طريق أيب داود الطيالسي، وأخرجه أمحد 



  .ن االزرق، عن عليعن عبدالرمح) ثابت بن هرمز(بن الربيع، عن أيب املقدام 
  .وقيس بن الربيع فيه كالم، وعبد الرمحن االزرق جمهول

ويف أسناده قيس بن الربيع، وهو خمتلف فيه، وبقية : ١٧٠ / ٩" امع " ومع ذلك فقد قال اهليثمي يف 
  .رجاله ثقات

  ).٢٦٢٨" (معجم الطرباين " بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات، وهو يف ) ٢(
  .هذا مسلم لو أن بقية صرح بالتحديث، أما وقد عنعن فال) ٣(
  .فقام لقميصه: رفع قيمصه، وقد التبست اجلملة على حمقق املطبوع فقرأها هكذا: أي) ٤(

  .فكشف عن بطنه، فقبل سرته: والبن حبان
  =، )٢٧٦٤(و ) ٢٥٨٠(، والطرباين ٤٩٣ و ٤٨٨ و ٤٢٧ و ٢٥٥ / ٢أخرجه أمحد ) ٥(

)٣/٢٥٨(  

  

  .رواه عدة عنه
رأيت رسول اهللا صلى اهللا : عن عبدالرمحن بن أيب عوف اجلرشي، عن معاوية، قال: بن عثمان) ١(حريز 

عليه وسلم ميض لسانه أو شفته، يعين احلسن، وانه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم

  ).٢(رواه أمحد 
عيد االموي، عن االعمش، عن أيب سفيان، عن جابر، عن النيب صلى اهللا حدثنا حيىي بن س: حيىي بن معني

  ).٣" (إن ابين هذا سيد يصلح اهللا به فئتني من املسلمني : " عليه وسلم، أنه قال للحسن
  ).٤(ومثله من حديث احلسن عن أيب بكرة 

ر، ومبارك بن رواه يونس ومنصور بن زاذان، وإسرائيل أبو موسى، وهشام بن حسان، وأشعث بن سوا
  .فضالة، وغريهم عنه

حدثين موسى بن حممد التيمي، عن أبيه أن عمر ملا دون الديوان، أحلق احلسن واحلسني : الواقدي
  .بفريضة أبيهما، لقرابتهما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرض لكل منها مخسة آالف درهم

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ونسبه المحد والطرباين، ١٧٧ / ٩" امع " ، وذكره اهليثمي يف )٢٢٣٨(وصححه ابن حبان = 

، ووافقه ١٦٨ / ٣ورجاهلما رجال الصحيح غري عمري بن إسحاق وهو ثقة، وصححه احلاكم : وقال



الن " أيب " بدل عمري بن إسحاق، ورمبا يكون سقط لفظ " حممد " الذهيب، لكنه ذكر عنده يف السند 
أبو حممد، واحتمال كون حممد هو ابن سريين بعيد، الن احلديث ال يعرف إال من كنية عمري بن إسحاق 
  .رواية عمري بن إسحاق

  .٣٦ / ٨" البداية " ، و "املسند " وكذلك جاء مصحفا يف " جرير " تصحف يف املطبوع إىل ) ١(
  .، وإسناده صحيح٩٣ / ٤) ٢(
" و " االوسط " رواه الطرباين يف : ، وقال١٧٨ / ٩" امع " إسناده قوي، وأورده اهليثمي يف ) ٣(

وثقه غري واحد، وفيه ضعف وبقية رجال البزار رجال : ، والبزار، وفيه عبدالرمحن بن مغراء"الكبري 
  .الصحيح

  ).١(ت ) ٢٥١(تقدم خترجيه يف الصفحة ) ٤(
(*)  

)٣/٢٥٩(  

  

: ة احلسن بن علي، فقال له أبوهفاخر يزيد بن معاوي: حدثنا أبو هاشم اجلعفي قال: أبو املليح الرقي
  .نعم: قال؟ فاخرت احلسن 

لعلك تظن أن أمك مثل أمه، أوجدك كجده، فأما أبوك وأبوه فقد حتاكما إىل اهللا، فحكم البيك : قال
  ).١(على أبيه 

ما ندمت : قال ابن عباس: حدثنا عبيد اهللا بن الوليد، حدثنا عبد اهللا بن عبيد بن عمري: زهري بن معاوية
لى شئ فاتين يف شبايب إال أين مل أحج ماشيا، ولقد حج احلسن بن علي مخسا وعشرين حجة ماشيا، ع

  .وإن النجائب لتقاد معه
  ).٢(ولقد قاسم اهللا ماله ثالث مرات، حىت إنه يعطي اخلف وميسك النعل 

: كن قالروى حنوا منه حممد بن سعد، حدثنا علي بن حممد، حدثنا خالد بن عبيد، عن ابن جدعان، ل
  .مخس عشرة مرة

  .روى مغرية بن مقسم، عن أم موسى، كان احلسن بن علي إذا أوى إىل فراشه قرأ الكهف
مسع احلسن بن علي رجال إىل جنبه يسأل اهللا أن يرزقه عشرة آالف درهم، : قال سعيد بن عبد العزيز
  .فانصرف، فبعث ا إليه

ن، كثري الذب عنه، بقي يف اخلالفة بعد أبيه سبعة عن احلسن، أنه كان مبادرا إىل نصرة عثما: رجاء
  .أشهر

إن احلسن قد مجع ماال، وهو يريد أن : عن أيب إسحاق، عن حارثة، عن علي أنه خطب، وقال: إسرائيل



  يقسمه بينكم، فحضر 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٢١٦ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
   ضعيف، وباقي رجاله ثقات، ونسبه ابن كثري يفعبيد اهللا بن الوليد هو الوصايف) ٢(
" ، وعلق البخاري يف ٢١٧، ٢١٦ / ٤" ذيب ابن عساكر "  للبيهقي، وهو يف ٣٧ / ٨" البداية " 

  .أنه حج ماشيا واجلنائب تقاد بني يديه" صحيحه 
  .٣٧ / ٢" حلية االولياء " وانظر 

(*)  

)٣/٢٦٠(  

  

  .الناس
  . للفقراءإمنا مجعته: فقام احلسن، فقال
  ).١(فقام نصف الناس 

انطلقنا حجاجا، فدخلنا املدينة، فدخلنا على احلسن، : القاسم بن الفضل احلداين، حدثنا أبو هارون قال
: فحدثناه مبسرينا وحالنا، فلما خرجنا، بعث إىل كل رجل منا بأربع مئة، فرجعنا، فأخربناه بيسارنا، فقال

إن اهللا : غري هذه احلال، كان هذا لكم يسريا، أما إين مزودكمال تردوا علي معرويف، فلو كنت على 
  ).٢(يباهي مالئكته بعباده يوم عرفة 

  .أحصن احلسن تسعني امرأة: قال املدائين
خرجنا إىل اجلمل : حدثنا ابن أيب سربة، عن داود بن احلصني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الواقدي

إين : تكلم ودع عنك أن حتن حنني اجلارية، قال: ، فبكى، فقال عليست مئة، فأتينا الربذة، فقام احلسن
كنت أشرت عليك باملقام، وأنا أشريه اآلن، إن للعرب جولة، ولو قد رجعت إليها عوازب أحالمها، قد 

  .ضربوا إليك آباط االبل حىت يستخرجوك ولو كنت يف مثل جحر ضب
  ).٣( اللدم ؟ قال أتراين ال أبالك كنت منتظرا كما ينتظر الضبع

: هذا احلسن يف املسجد حيدث الناس، فقال: قيل لعلي: عن أيب إسحاق، عن هبرية بن يرمي قال: إسرائيل
  .طحن إبل مل تعلم طحنا

  عن أيب إسحاق، عن معد يكرب، أن عليا مر على قوم قد : شعبة
______________  



  ) *اهلامش* (
  .هو ابن مضرب العبدي الكويف ثقة: وحارثة) ١(

  .٢١٧ / ٤" ذيب ابن عساكر " واخلرب يف 
  .٢١٨ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
اللطم والضرب بشئ ثقيل يسمع وقعه، وكانوا إدا أرادوا صيد الضبع، جييؤون إىل حجرها : اللدم) ٣(

  .فيضربون حبجر أو بأيديهم، فتحسبه شيئا تصيده، فتخرج لتأخذه، فتصاد
  .بع باللدمأي ال أخدع كما ختدع الض: أراد
(*)  

)٣/٢٦١(  

  

  .طحن إبل مل تعود طحنا: احلسن، قال: قالوا؟ من ذا : اجتمعوا على رجل، فقال
  .إن لكل قوم صدادا، وإن صدادنا احلسن

ال تزوجوا احلسن، فإنه رجل مطالق، قد خشيت ! يا أهل الكوفة : جعفر بن حممد، عن أبيه، قال علي
  .أن يورثنا عداوة يف القبائل

كانت اخلثعمية حتت احلسن، فلما قتل علي، وبويع احلسن، دخل عليها، : د بن غفلة، قالعن سوي
واهللا ما أردت : أنت طالق ثالثا، فقالت! أظهرت الشماتة بقتل علي : لتهنك اخلالفة، فقال: فقالت

  .هذا
 رزين، عن عاصم، عن أيب: شريك) ١(متاع قليل من حبيب مفارق : مث بعث إليها بعشرين ألفا، فقالت

  .خطبنا احلسن بن علي يوم مجعة، فقرأ سورة إبراهيم على املنرب حىت ختمها: قال
هو أهون : كان احلسن بن علي ال يدعو أحدا إىل الطعام، يقول: منصور بن زاذان، عن ابن سريين، قال

  .من أن يدعى إليه أحد
الغىن، والسقم أحب إيل من الفقر أحب إيل من : إن أبا ذر يقول: قيل للحسن بن علي: قال املربد

  .الصحة
  .رحم اهللا أبا ذر: فقال

  .من اتكل على حسن اختيار اهللا له، مل يتمن شيئا: أما أنا فأقول
  ).٢(وهذا حد الوقوف على الرضى مبا تصرف به القضاء 

  
______________  



  ) *اهلامش* (
  بن محيدمن طريق علي بن سعيد الرازي، عن حممد ) ٢٧٥٧(أخرجه الطرباين ) ١(

الرازي، عن سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أيب قيس، عن إبراهيم بن عبداالعلى، عن سويد ابن 
 / ٤" امع " وهذا سند ضعيف لضعف حممد بن محيد، وسلمة بن الفضل، وأورده اهليثمي يف ...غفلة

  .رواه الطرباين، ويف رجاله ضعف، وقد وثقوا: ، وقال٣٣٩
  .٣٣٧ / ٧" سنن البيهقي " وهو يف 

  .٣٩ / ٨" البداية " ، و ٢٢٠ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
(*)  

)٣/٢٦٢(  

  

إن احللم زينة، والوقار مروءة، والعجلة سفه، : خطب احلسن بن علي بالكوفة، فقال: عن احلرمازي
  ).١(والسفه ضعف، وجمالسة أهل الدناءة شني، وخمالطة الفساق ريبة 

إن الشيعة تزعم أن عليا مبعوث قبل يوم : ن االصم، قلت للحسنعن أيب إسحاق، عن عمرو ب: زهري
كذبوا واهللا، ما هؤالء بالشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه، وال اقتسمنا ماله : القيامة، قال

)٢.(  
  .قتل علي، فبايع أهل الكوفة احلسن، وأحبوه أشد من حب أبيه: قال جرير بن حازم

  .، فوليها سبعة أشهر وأحد عشر يوما، مث سلم االمر إىل معاويةبويع احلسن: وقال الكليب
سار احلسن حىت نزل املدائن، وبعث قيس ابن سعد على املقدمات وهم اثنا عشر : وقال عوانة بن احلكم

قتل قيس، فانتهب الناس سرادق احلسن، ووثب علية رجل من اخلوارج، فطعنه : ألفا، فوقع الصائح
  .على ذلك، فقتلوهباخلنجر، فوثب الناس 

  ).٣(فكتب احلسن إىل معاوية يف الصلح 
  حدثنا حممد بن عبيد، عن جمالد، عن الشعيب، وعن: ابن سعد

سر إىل هؤالء الذين عصوا : أن أهل العراق ملا بايعوا احلسن، قالوا له: يونس بن أيب إسحاق، عن أبيه
  اهللا ورسوله وارتكبوا العظائم، فسار إىل أهل 

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".والوفاء مروءة "  وفيه ٢٢٢ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
 عن ابن سعد، حدثنا احلسن بن موسى ٤١ / ٨" البداية " ، و ٢٢٢ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٢(



  .حدثنا زهري بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق عن عمرو االصم: وأمحد بن يونس، قاال
   (*)٢٢٣ / ٤" ذيب ابن عساكر " ، و ١٤ / ٨" البداية " ، و ١٦٠و  ١٥٩ / ٥" الطربي ) " ٣(

)٣/٢٦٣(  

  

أال إن قيس : الشام، وأقبل معاوية حىت نزل جسر منبج، فبينا احلسن باملدائن، إذ نادى مناد يف عسكره
بن سعد قد قتل، فشد الناس على حجرة احلسن، فنهبوها حىت انتهبت بسطه، وأخذوا رداءه، وطعنه 

عليكم :  من بين أسد يف ظهره خبنجر مسموم يف أليته، فتحول، ونزل قصر كسرى االبيض وقالرجل
  .لعنة اهللا من أهل قرية، قد علمت أن ال خري فيكم، قتلتم أيب باالمس، واليوم تفعلون يب هذا

يسلم له بيت املال فيقضي منه دينه : مث كاتب معاوية يف الصلح على أن يسلم له ثالث خصال
عيده ويتحمل منه هو وآله، وال يسب علي وهو يسمع، وأن حيمل إليه خراج فسا ودراجبرد كل وموا

  ).١(سنة إىل املدينة، فأجابه معاوية، وأعطاه ما سأل 
أن : بل أرسل عبد اهللا بن احلارث بن نوفل إىل معاوية حىت أخذله ما سأل، فكتب إليه احلسن: ويقال

  . يف مخسة أيام، فسلم إليه احلسن االمر، وبايعه حىت قدماء الكوفةأقبل، فأقبل من جسر منبج إىل مسكن
ووىف معاوية للحسن بيت املال، وكان فيه يومئذ سبعة آالف ألف درهم، فاحتملها احلسن، وجتهز هو 

  وأهل بيته إىل املدينة، وكف معاوية عن سب
  .علي واحلسن يسمع

  .وأجرى معاوية على احلسن كل سنة ألف ألف درهم
  ).٢(ش احلسن بعد ذلك عشر سنني وعا

وأخربنا عبد اهللا بن بكر، حدثنا حامت بن أيب صغرية، عن عمر بن دينار، أن معاوية كان يعلم أن احلسن 
أكره الناس للفتنة، فلما تويف علي بعث إىل احلسن، فأصلح ما بينه وبينه سرا، وأعطاه معاوية عهدا إن 

واهللا : ن االمر إليه، فلما توثق منه احلسن قال ابن جعفرحدث به حدث واحلسن حي ليسمينه، وليجعل
  إين جلالس عند احلسن، إذ أخذت القوم، 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٢٣، ٢٢٢ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .٢٢٤ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٢(

(*)  

)٣/٢٦٤(  



  

!  رأيت رأيا، وإين أحب أن تتابعين عليه إين قد: فجلست، فقال! يا هناه اجلس : فجذب بثويب، وقال
قد رأيت أن أعمد إىل املدينة، فأنزهلا، وأخلي بني معاوية وبني هذا احلديث، فقد : ما هو ؟ قال: قلت

  .طالت الفتنة، وسفكت الدماء، وقطعت االرحام والسبل، وعطلت الفروج
  .جزاك اهللا خريا عن أمة حممد، فأنا معك: قال ابن جعفر

أعيذك باهللا أن تكذب : قد رأيت كيت وكيت فقال! أي أخي : فأتاه، فقال! ع يل احلسني اد: فقال
  .عليا، وتصدق معاوية

واهللا ما أردت أمرا قط إال خالفتين، واهللا لقد مهمت أن أقذفك يف بيت، فأطينه عليك، : فقال احلسن
  .حىت أقضي أمري

  .خليفته، وأمرنا المرك تبعأنت أكرب ولد علي، وأنت : فلما رأى احلسني غضبه، قال
إين كنت أكره الناس الول هذا االمر، وأنا أصلحت آخره، إىل أن ! أيها الناس : فقام احلسن، فقال

  إن اهللا قد والك يا معاوية هذا احلديث خلري يعلمه عندك، أو لشر يعلمه فيك: قال
  ).١(مث نزل ) ١١١: االنبياء) (وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني(

على املنرب حىت ) إبراهيم(خطبنا احلسن بن علي يوم مجعة، فقرأ : عن عاصم، عن أيب رزين، قال: شريك
  ).٢(ختمها 

  .كان احلسن واحلسني ال يريان أمهات املؤمنني: قال أبو جعفر الباقر
  .إن رؤيتهن حالل هلما: فقال ابن عباس

  .احلل متيقن: قلت
  .ام أدق من أن نقسم عليهالطع: قال احلسن: ابن عون، عن حممد

  قال : أكلت يف بيت ابن سريين، فلما رفعت يدي، قال: وقال قرة
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٢٢٥، ٢٢٤ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .أخربنا أبو نعيم ذا االسناد:  عن ابن سعد١٩ / ٨أورده ابن كثري ) ٢(

(*)  

)٣/٢٦٥(  

  



  .ون من أن يقسم عليهإن الطعام أه: احلسن بن علي
  .روى جعفر بن حممد، عن أبيه، أن احلسن واحلسني كانا يقبالن جوائز معاوية

كان بني احلسن ومروان كالم، فأغلظ : بن سوار، قال) ١(حدثنا مسافر اجلصاص، عن رزيق : أبو نعيم
ني للوجه أما علمت أن اليم! مروان له، وحسن ساكت، فامتخط مروان بيمينه، فقال احلسن، وحيك 

  ).٢(فسكت مروان ! والشمال للفرج ؟ أف لك 
أن عمر احلق احلسن واحلسني بفريضة أبيهما مع أهل بدر لقرابتهما : وعن حممد بن إبراهيم التيمي

  .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
د احت: أخربنا علي بن حممد، عن محاد بن سلمة، عن عمار بن أيب عمار، عن ابن عباس قال: ابن سعد

  احلسن واحلسني عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،
خذ : إن جربيل يقول: " تعني الكبري ؟ قال: ، فقالت عائشة"هي يا حسن، خذ يا حسن : " فجعل يقول
  ).٣" (يا حسني 

واهللا ال أبايعكم إال على ما أقول : عن أيب إسحاق، عن حارثة بن مضرب، مسع احلسن يقول: شيبان
  .لكم
عن خالد بن : قال علي بن حممد املدائين: تساملون من ساملت، وحتاربون ما حاربت:  هو ؟ قالما: قالوا

  عبيدة، عن علي بن 
______________  

  ) *اهلامش* (
اجلرح " ، ورزيق بن سوار ترمجه ابن أيب حامت يف "البداية " وكذا يف " رزين " حترف يف املطبوع إىل ) ١(

  .ر فيه جرحا وال تعديال، ومل يذك٥٠٤ / ٣" والتعديل 
 من طريق ابن سعد، عن الفضل ابن ٣٩ / ٨" البداية " ، و ٢٢٠ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٢(

، وسيورده املؤلف يف الصفحة ٢١٢ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٣...(دكني، عن مساور اجلصاص
اصطرع احلسن ": ة املطالب العالي" ويف " احتد " بدل " فاعتركا : "  من طريق آخر وفيه٢٨٤

  .واحلسني
(*)  

)٣/٢٦٦(  

  

حج احلسن بن علي مخس عشرة حجة ماشيا، وإن النجائب لتقاد معه، وخرج من ماله : جدعان، قال
  .مرتني، وقاسم اهللا ماله ثالث مرات



ما زال حسن يتزوج ويطلق : قال علي: حدثنا حامت بن إمساعيل، عن جعفر بن حممد، عن أبيه: الواقدي
التزوجوه فإنه مطالق، فقال رجل من !  أن يكون يورثنا عداوة يف القبائل، يا أهل الكوفة حىت خشيت

  ).١(واهللا لرتوجنه، فما رضي أمسك، وما كره طلق : مهدان
  .أحصن احلسن تسعني أمرأة: قال املدائين

  .اءخطبنا احلسن بن علي، وعليه ثياب سود وعمامة سود: ، عن أيب رزين، قال)٢(عن عاصم : شريك
أن أبا رافع أتى احلسن بن علي، وهو يصلي عاقصا ): ٣(حدثنا خمول، عن أيب سعيد : زهري بن معاوية

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما محلك على هذا ؟ قال: رأسه، فحله فأرسله، فقال احلسن
  ).٤" (ال يصلي الرجل عاقصا رأسه : " يقول

سى، أخربين سعيد املقربي، أن أبا رافع مر حبسن وقد غرز وروى حنوه ابن جريج، عن عمران بن مو
  ضفريته يف قفاه، فحلها، فالتفت 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٣٨ / ٨" البداية " ، و ٢١٩ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .وهو خطأ" شريك بن عاصم : " يف االصل) ٢(
" و " التذهيب " ل من أهل املدينة، ويف عن أيب سعد رج): ١٠٤٢(كذا االصل، ويف ابن ماجه ) ٣(

  .أبو سعد املدين": التهذيب 
وأخرجه خمتصرا عبد الرزاق ...من طريق شعبة، عن خمول به) ١٠٤٢(وأخرجه ابن ماجه ) ٤(
  .، عن الثوري، عن خمول، عن رجل، عن أيب رافع٣٩١ و ٨ / ٦، وأمحد )٢٩٩٠(

  .وأبو سعد اليعرف، لكن الطريق اآلتية تقويه
  .ضفره وشده، وغرز طرفه يف أعاله: قص الشعروع
(*)  

)٣/٢٦٧(  

  

  .مغضبا
ذلك كفل : " قال أقبل على صالتك وال تغضب، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .مقعد الشيطان: يعين) ١" (الشيطان 
  ).٢(اليسار عن جعفر بن حممد، عن أبيه، أن احلسن واحلسني كانا يتختمان يف : حامت بن إمساعيل

  ).٣(رأيت احلسن خيضب بالسواد : عن عبد العزيز بن رفيع، عن قيس موىل خباب: الثوري



  حدثنا ميان بن املغرية، حدثين مسلم بن أيب: حجاج بن نصري
  ).٤(رأيت احلسن بن علي خبضب بالسواد : مرمي، قال

  ).٥( علي قد خضب بالسواد رأيت احلسن ابن: عن عبيد اهللا بن أيب يزيد، قال: أبو الربيع السمان
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، وسنده قوي، )٣٨٤(، والترمذي )٦٤٦(، ومن طريقه أبو داود )٢٩٩١(أخرجه عبد الرزاق ) ١(

  .فقد صرح ابن جريج بالتحديث عند أيب داود
بعري مث يركب وأما الكفل، فأصله أن جيمع الكساء على سنام ال: قال اخلطايب" كفل الشيطان : " وقوله
  .عليه

  .تشبيه اجتماع الشعر على القفا مبوضع الركوب كأن الشيطان يرحتله: واملراد
  .وإمنا أمره بإرسال شعره ليسقط معه على املوضع الذي يسجد عليه، ويصلي فيه، فيسجد معه

مد حم: ورجاله ثقات إال أنه منقطع" الشمائل " يف ) ٩٦(و ) ١٧٤٣(أخرجه الترمذي يف السنن ) ٢(
  .بن علي بن احلسني مل يسمع من جده

كان خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذه، وأشار إىل : وقد صح من حديث أنس بن مالك قال
  .خنصره من يده اليسرى

  ).٢٠٩٥" (صحيحه " أخرجه مسلم يف 
ر فيه جرحا ، وأورد له هذا االثر، ومل يذك١٥١ / ٧" تارخيه " قيس موىل خباب ترمجه البخاري يف ) ٣(

و ) ٢٥٣٤(و ) ٢٥٣٣(و ) ٢٥٣٢(رقم " الطرباين " وال تعديال، وباقي رجاله ثقات، وانظر 
  .١٦٣ / ٥" جممع الزوائد " ، و )٢٥٣٥(
  .حجاج بن نصري ضعيف، وكذا شيخه) ٤(
  . متروك- وامسه أشعث -أبو ربيع السمان ) ٥(

(*)  

)٣/٢٦٨(  

  

بايع أهل العراق احلسن، : ، عن أبيه، وعن غريمها، قالواعن الشعيب، وعن يونس بن أيب إسحاق: جمالد
  .سر إىل هؤالء، فسار إىل أهل الشام، وعلى مقدمته قيس بن سعد يف اثين عشر ألفا: وقالوا له

  فرتل املدائن، وأقبل معاوية، إذ نادى مناد يف عسكر: وقال غريه



انتهبوا جواريه، وسلبوه رداءه، احلسن، قتل قيس، فشد الناس على حجرة احلسن، فانتهبوها، حىت 
عليكم اللعنة، فال خري : وطعنه ابن أقيصر خبنجر مسموم يف أليته، فتحول، ونزل قصر كسرى، وقال

  .فيكم
بن احلباب، عن حسني بن واقد، حدثين عبد اهللا بن بريدة، أن احلسن ) ١(حدثنا زيد : ابن أيب شيبة

ز ا أحدا، فأجازه بأربع مئة ألف، أو أربع مئة ألف الجيزنك جبائزة مل أج: دخل على معاوية، فقال
  ).٢(ألف، فقبلها 

واهللا ما ثنانا عن أهل الشام شك والندم، وإمنا : قام احلسن بعد فوت أبيه، فقال: ابن دريد" جمتىن " ويف 
فني، كنا نقاتلهم بالسالمة والصرب، فشيبت السالمة بالعداوة، والصرب باجلزع، وكنتم يف منتدبكم إىل ص

دينكم أمام دنياكم، فأصبحتم ودنياكم أمام دينكم، أال وإنا لكم كما كنا، ولستم لنا كما كنتم، أال 
وقد أصبحتم بني قتيلني، قتيل بصفني تبكون عليه، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره، فأما الباقي، فخاذل، 

  .وأما الباكي، فثائر
 نصفة، فإن أردمت املوت، رددناه عليه، وإن أردمت احلياة، أال وإن معاوية دعانا إىل أمر ليس فيه عز وال

  .قبلناه
  .فناداه القوم من كل جانب، التقية التقية، فلما أفردوه، أمضى الصلح: قال
  مسعت احلسن : أخربنا العوام بن حوشب، عن هالل بن يساف: يزيد

______________  
  ) *اهلامش* (
  .وهو خطأ" يزيد " يف االصل ) ١(
  .سناده حسنإ) ٢(

(*)  

)٣/٢٦٩(  

  

اتقوا اهللا فينا، فإنا أمراؤكم، وإنا أضيافكم، وحنن أهل البيت الذين قال ! يا أهل الكوفة : خيطب، ويقول
فما رأيت قط باكيا : قال) ٣٣: االحزاب) (إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت: (اهللا فيهم

  أكثر
  ).١(من يومئذ 
أن احلسن بينما هو يصلي، ): ميسرة بن يعقوب(، عن أيب مجيلة )ن عبدالرمحنب(عن حصني : أبو عوانة

  .إذ وثب عليه رجل، فطعنه خبنجر



وعمي أدرك ذاك، فيزعمون أن الطعنة وقعت يف وركه، فمرض منها أشهرا، فقعد على : قال حصني
  .اتقوا اهللا فينا، فإنا أمراؤكم وأضيافكم الذي قال اهللا فينا: املنرب، فقال

  ).٢(فما أرى يف املسجد إال من حين بكاء : الق
استقبل واهللا احلسن بن علي : حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا سفيان، عن أيب موسى، مسع احلسن يقول

  .معاوية بكتائب مثل اجلبال
  .إين الرى كتائب التويل حىت تقتل أقراا: فقال عمرو بن العاص

إن قتل هؤالء هؤالء، وهؤالء هؤالء، من يل ! أي عمرو : -جلني  وكان واهللا خري الر-فقال له معاوية 
فبعث إليهم برجلني من قريش، عبدالرمحن بن ! بأمور املسلمني، من يل بنسائهم، من يل بضيعتهم ؟ 

اذهبا إىل هذا الرجل فاعرضا عليه، وقوال له، واطلبا إليه، : مسرة، وعبد اهللا بن عامر بن كريز، فقال
  .فأتياه

إنا بنو عبداملطلب قد أصبنا من هذا املال، وإن هذه االمة قد عاثت يف : ما احلسن بن عليفقال هل
  .دمائها

  .فإنا نعرض عليك كذا وكذا، ونطلب إليك، ونسألك: قاال
  حنن : فمن يل ذا ؟ قاال: قال

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٢٥ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .رجاله ثقات: ، وقال١٧٢ / ٩" امع " ، وأورده اهليثمي يف )٢٧٦١(وأخرجه الطرباين ) ٢(

(*)  

)٣/٢٧٠(  

  

  .لك به
  :حنن لك به، فصاحله، قال احلسن: فما سأهلما شيئا إال قاال

وذكر ..." إن ابين هذا سيد: " رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ولقد مسعت أبا بكرة يقول
  ).١(احلديث 

ما بني جابرس وجابلق : قال احلسن ابن علي: عن ابن عون، عن أنس بن سريين، قال: ابن أيب عدي
رجل جده نيب غريي وغري أخي، وإين رأيت أن أصلح بني االمة، أال وإنا قد بايعنا معاوية وال أدري لعله 

  ).٢(فتنة لكم ومتاع إىل حني 



  .املشرق واملغرب) ٣(جابلق وجابرس : قال معمر
إن أكيس الكيس التقى، وإن أمحق احلمق : عن الشعيب، أن احلسن خطب، فقالعن جمالد، : هشيم

  .الفجور
  .أال وإن هذه االمور اليت اختلفت فيها أنا ومعاوية، تركت ملعاوية إرادة إصالح املسلمني وحقن دمائهم

: العاصملا ورد معاوية الكوفة، واجتمع عليه الناس، قال له عمرو بن : عن عوف، عن حممد، قال: هوذة
إن احلسن مرتفع يف االنفس لقرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإنه حديث السن عيي، فمره 

فليخطب، فإنه سيعىي، فيسقط من أنفس الناس، فأىب فلم يزالوا به حىت أمره، فقام على املنرب دون 
  لو ابتغيتم بني جابلق : فحمد اهللا، وأثىن عليه، مث قال: معاوية

______________  
  ) *اهلامش* (
 يف ٢٢٥ / ٥أخرجه البخاري " ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني " ومتامه ) ١(

) ٢...(إن ابين هذا سيد: باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم للحسن بن علي رضي اهللا عنهما: الصلح
عن معمر، عن أيوب، ) ٢٧٤٨(اين ومن طريقه الطرب) ٢٠٩٨٠(رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق 

"  إىل ٤٥٢ / ١١" املصنف " تصحفت الكلمتان يف املطبوع من ) ٣...(عن ابن سريين أن احلسن
مدينة : وجابلق...مدينة بأقصى املشرق: وجابرس": معجم البلدان " وقال ياقوت يف " حابلق وحالوس 

  بأقصى
  .املغرب، وأورد هذا اخلرب

(*)  

)٣/٢٧١(  

  

ال جده نيب غريي وغري أخي مل جتدوه، وإنا قد أعطينا معاوية بيعتنا، ورأينا أن حقن الدماء وجابرس رج
  .، وأشار بيده إىل معاوية)وما أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني(خري 

  .فغضب معاوية، فخطب بعده خطبة عيية فاحشة، مث نزل
  ).١(أراد اهللا ا أردت ا ما : فتنة لكم ومتاع ؟ قال: ما أردت بقولك: وقال

يا مسود وجوه : عرض للحسن رجل، فقال: عن يوسف بن مازن، قال: القاسم بن الفضل احلداين
  !.املؤمنني 

ال تعذلين، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أريهم يثبون على منربه رجال رجال، فأنزل اهللا : قال
  .بين أمية: كونه بعدي، يعينألف شهر ميل: قال) إنا أنزلناه يف ليلة القدر: (تعاىل



  ).٢(مسعه منه أبو سلمة التبوذكي وفيه انقطاع 
السالم عليك يا مسخم وجوه : ، فقال)٣(وعن فضيل بن مرزوق، قال أتى مالك بن ضمرة احلسن 

  .ال تقل هذا، وذكر كالما يعتذر به، رضي اهللا عنه: املؤمنني، فقال
  ).٤( ولكن كرهت أن أقتلكم على امللك ال،: فقال! يا مذل املؤمنني : وقال له آخر

  .خطبنا احلسن بن علي وعليه ثياب سود وعمامة سوداء: عاصم بن دلة، عن أيب رزين، قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
" هو ابن أيب مجيلة االعرايب، وذكره ابن كثري يف : هو ابن خليفة، وعوف: إسناده صحيح، هوذة) ١(

  .سبه البن سعد ذا االسناد، ون٤٢ / ٨" البداية 
وروى عن يوسف نوح بن قيس، وما علمت أن : قلت" خمتصر املستدرك " كذا قال هنا، وقال يف ) ٢(

  أحدا تكلم فيه، والقاسم وثقوه، رواه عنه أبو داود الطيالسي والتبوذكي، وما أدري آفته
  .من أين

، ومتنه )٢٧٥٤(، والطرباين ١٧١، ١٧٠ / ٣، واحلاكم )٣٤٠٨" (سنن الترمذي " واحلديث يف 
  .٥٣٠ / ٤" تفسريه " منكر كما أوضحه احلافظ ابن كثري يف 

  .فارجع إليه
  ".قال مالك بن ضمرة للحسن " إىل " أتى " حترفت اجلملة يف املطبوع بعد إسقاط ) ٣(
  .، فقد أورده بنحوه من طريق آخر١٧٥ / ٣" املستدرك " انظر ) ٤(

(*)  

)٣/٢٧٢(  

  

رأيت احلسن واحلسني شابا، ومل خيضبا، ورأيتهما : عن مستقيم بن عبدامللك قال: يعة الكاليبحممد بن رب
  ).١(يركبان الرباذين بالسروج املنمرة 

  ).٢(عن أبيه، احلسن واحلسني كانا يتختمان يف يسارمها، ويف اخلامت ذكر اهللا : جعفر بن حممد
  ).٣ (رأيت احلسن خيضب بالسواد: وعن قيس موىل خباب، قال

  .عن أيب إسحاق، عن العيزار، أن احلسن كان خيضب بالسواد: شعبة
  .رأيت احلسن خضب بالسواد: وعن عبيد اهللا بن أيب يزيد

: دخلنا على احلسن بن علي نعوده، فقال لصاحيب: عن ابن عون، عن عمري بن إسحاق، قال: ابن علية



  .سلين! يا فالن 
إين واهللا قد لفظت طائفة من كبدي قلبتها بعود، وإين قد :  فقالمث قام من عندنا، فدخل كنيفا، مث خرج،

أي أخي : سقيت السم مرارا، فلم أسق مثل هذا، فلما كان الغد أتيته وهو يسوق، فجاء احلسني، فقال
  .نعم: لتقتله ؟ قال! مل : أنبئين من سقاك ؟ قال! 

  ).٤(قمة، وإال فواهللا ال يقتل يب برئ ما أنا حمدثك شيئا، إن يكن صاحيب الذي أظن، فاهللا أشد ن: قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .السروج املتخذة من جلود النمور وهي السباع املعروفة: أي) ١(

  معجم" والخرب يف 
 / ٥" امع " ويف سنده مجهور بن منصور، قال اهليثمي يف ...ورأيتهما: دون قوله) ٢٥٣٧" (الطرباين 

  . رجاله ثقاتمل أعرفه، وبقية: ١٦١
  ).٢٦٨(تقدم يف الصفحة ) ٢(
  ).٢٦٨(تقدم يف الصفحة ) ٣(
 من طريق حممد بن علي، حدثنا أبو عروبة احلراين، حدثنا ٣٨ / ٢" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٤(

  .سليمان بن عمر بن خالد ذا االسناد
  .إذا أصابه الرتع: ساق املريض يسوق: يقال: أتيته وهو يسوق: وقوله
(*)  

)٣/٢٧٣(  

  

  .إنك تريد اخلالفة: يقولون: عبدالرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه، قلت للحسن
كانت مجاجم العرب يف يدي، يساملون من ساملت، وحياربون من حاربت، فتركتها هللا، مث أبتزها : فقال

  ).١(بأتياس احلجاز ؟ 
  .عن عبدالرمحن بن منري، عن أبيه:  مرةعن شعبة، عن يزيد بن مخري، فقال" مسنده " رواه الطيالسي يف 

  .وهذا أصح): ٢" (العلل " قال ابن أيب حامت يف 
  .قد سقيت السم غري مرة، ومل أسق مثل هذه، إين الضع كبدي: قال احلسن للحسني: قال قتادة

  .من فعله ؟ فأىب أن خيربه: فقال
كان احلسن كثري النكاح، وقل من : حدثنا عبد اهللا بن جعفر، عن عبد اهللا بن حسن، قال: قال الواقدي



إنه كان سقي، مث أفلت، مث سقي فأفلت، : حظيت عنده، وقل من تزوجها إال أحبته، وصبت به، فيقال
  .هذا رجل قد قطع السم أمعاءه: مث كانت اآلخرة، وحضرته الوفاة، فقال الطبيب

  كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه: وقد مسعت بعض من يقول
  .مسا

  عن مغرية، عن أم موسى، أن جعدة بنت االشعث بن : أبو عوانة
______________  

  ) *اهلامش* (
 من طريق حممد بن جعفر، عن ٣٧، ٣٦ / ٢" احللية " ، وأبو نعيم يف ١٧٠ / ٣وأخرجه احلاكم ) ١(

وصححه ...قلت للحسن: شعبة، عن يزيد بن مخري عن عبدالرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه قال
  .حلاكم، وواقفه الذهيبا
، ونص كالمه بعد أن أورد احلديث من طريق أيب داود الطيالسي، عن شعبة، عن يزيد ٣٥٢ / ٢) ٢(

هذا احلديث خطأ إمنا هو عبدالرمحن بن منري، عن أبيه، حدثنا سليمان بن : فأملى علي أيب...بن مخري
  .منصور، عن أيب داود هكذا

  .اأستلبه: أي" أبتزها " مث : وقوله
  ".وأثريها " إىل " العلل " وقد تصحفت يف 

(*)  

)٣/٢٧٤(  

  

  .قيس، سقت احلسن السم، فاشتكى، فكان توضع حتته طشت، وترفع أخرى حنوا من أربعني يوما
أخرجوا فراشي إىل الصحن، : ملا احتضر احلسن بن علي، قال): ١(عن رقبة بن مصقلة : ابن عيينة

  .فسي عندك، فإا أعز االنفس علياللهم إين أحتسب ن: فأخرجوه، فقال
: حضرت موت احلسن، فقلت للحسني: حدثنا عبد اهللا بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: الواقدي

  .اتق اهللا، وال تثر فتنة، وال تسفك الدماء، ادفن أخاك إىل جنب أمه، فإنه قد عهد بذلك إليك
ادفين عند أيب، يعين النيب : سن، قال للحسنيملا حضر احل: عن حصني، عن أيب حازم، قال: أبو عوانة

صلى اهللا عليه وسلم إال أن ختافوا الدماء، فادفين يف مقابر املسلمني، فلما قبض، تسلح احلسني، ومجع 
  أنشدك اهللا ووصية أخيك، فإن القوم لن يدعوك حىت: مواليه، فقال له أبو هريرة

أرأيتم لو جئ بابن موسى ليدفن مع أبيه، فمنع، : يكون بينكم دماء، فدفنه بالبقيع، فقال أبو هريرة
  .نعم: أكانوا قد ظلموه ؟ فقالوا



  .فهذا ابن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد جئ ليدفن مع أبيه: قال
واهللا ما كنت الدع ابن أيب : قاتل اهللا مروان، قال: قال أبو هريرة مرة يوم دفن احلسن: وعن رجل، قال

  . صلى اهللا عليه وسلم، وقد دفن عثمان بالبقيعتراب يدفن مع رسول اهللا
جعل احلسن يوعز : حدثنا عبيد اهللا بن مرداس عن أبيه، عن احلسن بن حممد ابن احلنفية، قال: الواقدي
  .يا أخي، إياك أن تسفك دما، فإن الناس سراع إىل الفتنة: للحسني

  فلما تويف، ارجتت املدينة صياحا، فال 
______________  

  ) *امشاهل* (
  ".مقصلة " مصقلة بفتح امليم وسكون الصاد، وفتح القاف، وقد حترف يف املطبوع إىل ) ١(

(*)  

)٣/٢٧٥(  

  

  .تلقى إال باكيا
وأبرد مروان إىل معاوية خبربه، وأم يريدون دفنه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال يصلون إىل ذلك 

  .أبداوأنا حي
احفروا، فنكب عنه سعيد بن العاص، يعين أمري :  اهللا عليه وسلم، فقالفانتهى حسني إىل قرب النيب صلى

يا ابن الزرقاء، مالك وهلذا : املدينة، فاعتزل، وصاح مروان يف بين أمية، ولبسوا السالح، فقال له حسني
  .الختلص إىل هذا وأنا حي: أوال أنت ؟ فقال! 

أسد يف السالح، وعقد مروان لواء، فصاح حسني حبلف الفضول، فاجتمعت هاشم، وتيم، وزهرة، و
  .وكانت بينهم مراماة

أمل تسمع إىل عهد أخيك ؟ أذكرك اهللا ! يا ابن عم : وجعل عبد اهللا بن جعفر يلح على احلسني ويقول
  .أن تسفك الدماء، وهو يأىب

ال لقد رأيتين يومئذ وإين الريد أن أضرب عنق مروان، ما ح: فسمعت أيب، يقول: قال احلسن بن حممد
  بيين وبني ذلك إال أن أكون أراه

  .لذلك) ١(مستوجبا 
  .بأخي، وذكرته وصية احلسن، فأطاعين) ٢(مث رفقت 

أما ! حتمل سريره : ملا أخرجوا جنازة احلسن، محل مروان سريره، فقال احلسني: قال جويرية بن أمساء
  .واهللا لقد كنت جترعه الغيظ



  .كنت أفعل ذلك مبن يوازن حلمه اجلبال: قال
ال يكون هلم رابع أبدا، وإنه لبييت أعطانيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : ويروى أن عائشة قالت

  .حياته
  .إسناده مظلم

إين لشاهد يوم مات احلسن، فرأيت احلسني يقول : عن سامل بن أيب حفصة، مسع أبا حازم يقول: الثوري
  لسعيد بن العاص، ويطعن يف 

______________  
  ) *مشاهلا* (
  ".مستوحيا " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
  ".دفعت " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(

(*)  

)٣/٢٧٦(  

  

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : تقدم، فلوال أا سنة ما قدمت، يعين يف الصالة، فقال أبو هريرة: عنقه
  ).١" (من أحبهما فقد أحبين، ومن أبغضهما فقد أبغضين : " وسلم يقول

رأيت أبا هريرة قائما على مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين مساور السعدي، قال: إسحاقابن 
مات اليوم حب رسول اهللا صلى ! يا أيها الناس : وسلم يوم مات احلسن، يبكي، وينادي بأعلى صوته

  .اهللا عليه وسلم، فابكوا
  .عاش احلسن سبعا وأربعني سنة: قال جعفر الصادق

  .نقل عن جعفر أن عمره مثان ومخسون سنة غلطا بيناوغلط من : قلت
  .مات سنة تسع وأربعني: قال الواقدي، وسعيد بن عفري، وخليفة

  مات: وقال املدائين، والغاليب، والزبري، وابن الكليب، وغريهم
  .يف ربيع االول: سنة مخسني، وزاد بعضهم

  .سنة إحدى ومخسني: وقال البخاري
  .سنة مثان ومخسني: قالوغلط أبو نعيم املالئي، و

نعم وكرامة، فردهم : أم ملا التمسوا من عائشة أن يدفن احلسن يف احلجرة، قالت: ونقل ابن عبد الرب
  .مروان، ولبسوا السالح، فدفن عند أمه بالبقيع إىل جانبها

غلب طائفة سار احلسن إىل معاوية، وسار معاوية إليه، وعلم أنه الت: اليب عمر، قال" االستيعاب " ومن 



االخرى حىت تذهب أكثرها، فبعث إىل معاوية أنه يصري االمر إليك بشرط أن ال تطلب أحدا بشئ كان 
  يف أيام أيب، 

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٣ وصححه احلاكم ٢٩، ٢٨ / ٤، وسنن البيهقي ٥٣١ / ٢" املسند " إسناده حسن وهو يف ) ١(

، "الكبري " رواه الطرباين يف : ، وقال٣١ / ٣" امع " ي يف  ووافقه الذهيب، وأورده اهليثم١٧١
  .، ورجاله موثقون)٨١٤(والبزار 

(*)  

)٣/٢٧٧(  

  

إين قد : أما عشرة أنفس، فال، فراجعه احلسن فيهم، فكتب إليه: فأجابه، وكاد يطري فرحا، إال أنه قال
  .آليت مىت ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده

  .عكال أباي: فقال
  .اكتب ما شئت فيه وأنا التزمه، فاصطلحا على ذلك: فبعث إليه معاوية برق أبيض، وقال

  .واشترط عليه احلسن أن يكون له االمر من بعده، فالتزم ذلك كله معاوية
  .إنه قد انفل حدهم، وانكسرت شوكتهم: فقال له عمرو

 ال يقتلون حىت يقتل أعدادهم منا، وما أما علمت أنه قد بايع عليا أربعون ألفا على املوت، فواهللا: قال
  ).١(واهللا يف العيش خري بعد ذلك 

  ).٢(وسلم يف نصف مجادى االول االمر إىل معاوية، سنة إحدى وأربعني : قال أبو عمر
  .ومات فيما قيل سنة تسع وأربعني: قال

  يف: وقيل
  .ربيع االول سنة مخسني

  ).٣(سنة إحدى ومخسني : وقيل
إن أباك ملا قبض رسول اهللا صلى : يا أخي: أن احلسن ملا احتضر، قال للحسني:  وجوهوروينا من: قال

اهللا عليه وسلم، استشرف هلذا االمر، فصرفه اهللا عنه، فلما احتضر أبو بكر، تشرف أيضا هلا، فصرفت 
  .عنه إىل عمر

ه إىل عثمان، أحدهم، فلم يشك أا ال تعدوه، فصرفت عن) ٤(فلما احتضر عمر، جعلها شورى، أيب 
فلما قتل عثمان، بويع، مث نوزع حىت جرد السيف وطلبها، فما صفا له شئ منها، وإين واهللا ما أرى أن 



  . النبوة واخلالفة، فال أعرفن ما استخفك سفهاء أهل الكوفة، فأخرجوك- أهل البيت -جيمع اهللا فينا 
  .نعم: وقد كنت طلبت إىل عائشة أن أدفن يف حجرا، فقالت

 / ١" االستيعاب ) " ١) * (اهلامش( الأدري لعل ذلك كان منها حياء، فإذا مامت، فاطلب ذلك وإين
٣٧١، ٣٧٠.  

  .٣٧٢ / ١" االستيعاب ) " ٢(
  ".إىل " حترف يف املطبوع إىل " أيب " لفظ ) ٤ (٣٧٤ / ١" االستيعاب ) " ٣(

(*)  

)٣/٢٧٨(  

  

  .دفين يف البقيعإليها، وما أظن القوم إال سيمنعونك، فإن فعلوا، فا
  .نعم وكرامة: فلما مات قالت عائشة
  .كذب وكذبت: فبلغ ذلك مروان، فقال

  .واهللا ال يدفن هناك أبدا، منعوا عثمان من دفنه يف املقربة، ويريدون دفن حسن يف بيت عائشة
  ).١(يرة فلبس احلسني ومن معه السالح، واستالم مروان أيضا يف احلديد، مث قام يف إطفاء الفتنة أبو هر

أعاذنا اهللا من الفنت، ورضي عن مجيع الصحابة، فترض عنهم يا شيعي تفلح، وال تدخل بينهم، فاهللا 
" إن رمحيت سبقت غضيب : " حكم عدل، يفعل فيهم سابق علمه، ورمحته وسعت كل شئ، وهو القائل

)٢(  
، وأن يثبتنا بالقول الثابت فنسأل اهللا أن يعفو عنا) ٢٣: االنبياء) (ال يسأل عما يفعل وهم يسألون(و 

  .آمني
احلسن، وزيد، وطلحة، والقاسم، وأبو بكر، وعبد اهللا، فقتلوا بكربالء مع عمهم : فبنوا احلسن هم

  .الشهيد
  .وعمرو، وعبد الرمحن، واحلسني، وحممد، ويعقوب، وإمساعيل، فهؤالء الذكور من أوالد السيد احلسن

  .حلسن وزيدومل يعقب منهم سوى الرجلني االولني، ا
فلحسن مخسة أوالد أعقبوا، ولزيد ابن وهو احلسن بن زيد، فال عقب له إال منه، ويل إمرة املدينة، وهو 

  .والد الست نفيسة
  .والقاسم، وإمساعيل، وعبد اهللا، وإبراهيم، وزيد، وإسحاق، وعلي رضي اهللا عنهم

  
______________  



  ) *اهلامش* (
  .٣٧٧، ٣٧٦ / ١" االستيعاب ) " ١(

، )وحيذركم اهللا نفسه: (باب قول اهللا:  يف التوحيد٣٢٥ / ١٣أخرجه من حديث أيب هريرة البخاري 
، وباب قول )ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني: (وباب قول اهللا تعاىل) وكان عرشه على املاء: (وباب

وهو الذي يبدأ اخللق (هللا باب ما جاء يف قول ا: ويف بدء اخللق) بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ: (اهللا
باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل، وأا سبقت غضبه، والترمذي : يف التوبة) ٢٧٥١(، ومسلم )مث يعيده

)٣٥٣٧.(  
(*)  

)٣/٢٧٩(  

  

االمام الشريف الكامل، سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورحيانته ) ع * ( احلسني الشهيد- ٤٨
  .من الدنيا، وحمبوبه

 احلسني ابن أمري املؤمنني أيب احلسن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد أبو عبد اهللا
  .مناف بن قصي القرشي اهلامشي

  .حدث عن جده، وأبويه، وصهره عمر، وطائفة
ولداه علي وفاطمة، وعبيد بن حنني، ومهام الفرزدق، وعكرمة، والشعيب، وطلحة العقيلي، : حدث عنه

  .احلسن، وحفيده حممد بن علي الباقر، ومل يدركه، وبنته سكينة، وآخرونوابن أخيه زيد بن 
  .مولده يف خامس شعبان سنة أربع من اهلجرة: قال الزبري

  .بني احلسن واحلسني يف احلمل طهر واحد: قال جعفر الصادق
  .قد مرت يف ترمجة احلسن عدة أحاديث متعلقة باحلسني

ني أشبه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صدره إىل قدميه احلس: روى هانئ بن هانئ، عن علي، قال
)١.(  

  : وقال محاد بن زيد، عن هشام، عن حممد، عن أنس، قال
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٤٤٨، ٣٩٦، ٢٩٣، ٦٦: ، احملرب١٩٦٩، ١٤٨٣، ٩ت : ، طبقات خليفة٥٧: نسب قريش* 

، ٣٤٧ / ٥، تاريخ الطربي ٥٥ / ٣عديل ، اجلرح والت٣٨١ / ٢، التاريخ الكبري ٤٩٠، ٤٨٠
، ٣٩ / ٢، احللية ١٧٦ / ٣، املستدرك ١٦٣ / ١٤، االغاين ٢٤٨ / ٣، مروج الذهب ٤٠٠، ٣٨١



 آ، ٦ / ٥، تاريخ ابن عساكر ١٤١ / ١، تاريخ بغداد ٣٩٢: ، االستيعاب٥٢: مجهرة أنساب العرب
: ، ذيب الكمال١٦٢ / ١ / ١ ، ذيب االمساء واللغات٤٦ / ٤، الكامل ١٨ / ٢أسد الغابة 

 آ، ١٤٩ / ١، تذهيب التهذيب ٦٥ / ١، العرب ١٣، ٥ / ٣ و ٣٤٠ / ٢، تاريخ االسالم ٢٩٠
 وما بعدها، العقد ١٤٩ / ٨، البداية والنهاية ١٣١ / ١، مرآة اجلنان ٤٢٣ / ١٢الوايف بالوفيات 

، خالصة ٣٤٥ / ٢ التهذيب ، ذيب٣٣٢ / ١، االصابة ١١١٤ت : ، غاية النهاية٢٠٢ / ٤الثمني 
  .٣١٤ / ٤، ذيب ابن عساكر ٦٦ / ١، شذرات الذهب ٧١: تذهيب الكمال

  ).١(ت ) ٢٥٠(تقدم خترجيه يف الصفحة ) ١(
(*)  

)٣/٢٨٠(  

  

  شهدت ابن زياد حيث أيت برأس احلسني، فجعل ينكت بقضيب معه،
  ).١(أما إنه كان أشبههما بالنيب صلى اهللا عليه وسلم : فقلت
  .اه جرير بن حازم، عن حممدورو

ينكت : وأما النضر بن مشيل، فرواه عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سريين، حدثين أنس، وقال
  .بقضيب يف أنفه

رأيت احلسني بن علي أسود الرأس واللحية إال شعرات يف : عن عبيد اهللا بن أيب يزيد، قال: ابن عيينة
  .مقدم حليته
  .كان رأسه وحليته شديدي السواد) ٢(رأيت احلسني يصبغ بالومسة : عن عمر بن عطاء: ابن جريج

كنت عند ابن عمر، فسأله رجل عن دم : حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب، عن ابن أيب نعم، قال
  .من أهل العراق: ممن أنت ؟ فقال: البعوض، فقال

  .اهللا عليه وسلمانظر إىل هذا يسألين عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن رسول اهللا صلى : قال
  ).٣" (مها رحيانتاي من الدنيا : " وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 يف الفضائل، من طريق جرير بن حازم، عن حممد بن سريين، وأخرجه ٧٥ / ٧أخرجه البخاري ) ١(

من طريق النضر بن مشيل، أخربنا هشام ) ٢٨٧٩(، والطرباين )٢٢٤٣(، وابن حبان )٣٧٧٨(الترمذي 
وهو أن : يقرع ويضرب من النكت: أي" فجعل ينكت " وقوله ...بن حسان، عن حفصة بنت سريين



  .يقرع بطرف القضيب االرض، فيؤثر فيها، فعل املفكر املهمرم
د من حديث زي) ٥١٠٧(فجعل يقول بقضيب له يف أنفه، وللطرباين : ويف رواية الترمذي وابن حبان

ارفع القضيب، فلقد رأيت فم رسول : فجعل ينقر بقضيب يف يده يف عينه وأنفه، فقال له زيد: ابن أرقم
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف موضعه

  .نبت خيتضب به مييل إىل سواد: الومسة) ٢(
  ,٧٧ / ٧أخرجه البخاري ) ٣(

  باب مناقب احلسن واحلسني:  يف فضائل أصحاب النيب٧٨
، و )٣٧٧٠(باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، والترمذي :  يف االدب٣٥٧ / ١٠ا، و رضي اهللا عنهم

  ).٢٨٨٤(، والطرباين ١١٠ و ٩٣ / ٢؟ ؟ 
  : =والرحيان والرحيانة: قال ابن االثري

)٣/٢٨١(  

  

  .رواه جرير بن حازم، ومهدي بن ميمون عنه
يه وسلم، واحلسن واحلسني يلعبان دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عل: عن أيب أيوب االنصاري، قال

  ".كيف الأحبهما ومها رحيانتاي من الدنيا : " قال! أحتبهما ؟ ! يا رسول اهللا : على صدره، فقلت
  ).١" (املعجم " رواه الطرباين يف 

  ).٢" (احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة : " وعن احلارث، عن علي مرفوعا
  .ويروى عن شريح، عن علي

 عن ابن عمر، وابن عباس، وعمر، وابن مسعود، ومالك بن احلويرث، وأيب سعيد، وحذيفة، ويف الباب
  .وأنس، وجابر من وجوه يقوي بعضها بعضا

كان : ، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال- شيعي واه -موسى بن عثمان احلضرمي 
أذهب : فقلت" اذهب إىل أمك : "  فقالاحلسني عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان حيبه حبا شديدا،

  ).٣(فجاءت برقة، فمشى يف ضوئها حىت بلغ إىل أمه " ال : " معه ؟ فقال
 وقد دخل احلسني املسجد -حدثنا ربيع بن سعد، عن عبدالرمحن بن سابط، عن جابر، أنه قال : وكيع

  من أحب أن ينظر إىل سيد شباب : " -
______________  

  ) *اهلامش* (
  .زق والراحة، ويسمى الولد رحيانا ورحيانة لذلكالر= 



رواه الطرباين، وفيه احلسن بن : ، وقال١٨١ / ٩" امع " وأورده اهليثمي يف ) ٣٨٩٠(رقم ) ١(
  .عنبسة وهو ضعيف

  .، واحلارث ضعيف، لكن منت احلديث صحيح وقد تقدم)٢٦٠١(و ) ٢٥٩٩(أخرجه الطرباين ) ٢(
  .رواه الطرباين، وفيه موسى بن عثمان وهو متروك: ، وقال١٨٦ / ٩" مع ا" أورده اهليثمي يف ) ٣(

(*)  

)٣/٢٨٢(  

  

  ).١(مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " أهل اجلنة، فلينظر إىل هذا 
  ".مسنده " تابعه عبد اهللا بن منري، عن ربيع اجلعفي، أخرجه أمحد يف 

: " ليه وسلم جلل عليا وفاطمة وابنيهما بكساء، مث قالإن النيب صلى اهللا ع: عن أم سلمة: وقال شهر
يا رسول : فقلت" ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا )٢(اللهم هؤالء أهل بيت بنيت وحاميت 

  ).٣" (إنك إىل خري : " أنا منهم ؟ قال! اهللا 
  .إسناده جيد، روي من وجوه عن شهر

  ".احلسني دخلت عليها أعزيها على : " ويف بعضها يقول
  .وروى حنوه االعمش، عن جعفر بن عبدالرمحن، عن حكيم بن سعد، عن أم سلمة

  .وروى شداد أبو عمار، عن واثلة بن االسقع، قصة الكساء
حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن راشد، عن يعلى : أمحد

" حسني سبط من االسباط، من أحبين فليحب حسينا : " سلمالعامري، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  ).٤" (أحب اهللا من أحب حسينا : " ويف لفظ

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  رجاله: ، ونسبه إىل أيب يعلى وليس المحد، وقال١٨٧ / ٩" امع " ذكره اهليثمي يف ) ١(

  .رجال الصحيح غري الربيع بن سعد وهو ثقة
  .خاصته وما يقرب منه، وهو احلميم أيضا، وقد غريها حمقق املطبوع إىل خاصيت: انحامة االنس) ٢(
  .فراجعه) ٤(ت ) ٢٥٤(احلديث صحيح بشواهده وطرقه كما تقدم يف الصفحة ) ٣(
، وحسنه، )٣٧٧٥(، والترمذي )١٤٤(، وأخرجه ابن ماجه ١٧٢ / ٤" املسند " هو يف ) ٤(



  .، ووافقه الذهيب١٧٧ / ٣وصححه احلاكم 
(*)  

)٣/٢٨٣(  

  

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيد : عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا: أبو بكر بن عياش
  ).١" (هذان ابناي، فمن أحبهما فقد أحبين، ومن أبغضهما فقد أبغضين : " احلسن واحلسني، ويقول

شجعي، عن أيب هريرة مرفوعا وروى مثله أبو اجلحاف، وسامل بن أيب حفصة وغريمها، عن أيب حازم اال
)٢.(  

  ).٣(ويف الباب عن أسامة، وسلمان الفارسي، وابن عباس، وزيد بن أرقم 
قعد : عبد العزيز الدراوردي وغريه، عن علي بن أيب علي اللهيب، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، قال

فقال النيب صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موضع اجلنائز، فطلع احلسن واحلسني فاعتركا، 
: هذا جربيل يقول: " أعلى حسني تواليه ؟ فقال! يا رسول اهللا : فقال علي" إيها حسن : " عليه وسلم
  ).٤" (إيها حسني 

  ).٥(ويروى عن أيب هريرة مرفوعا حنوه 
علمي أمل ت: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع حسينا يبكي، فقال المه: ويف مراسيل يزيد بن أيب زياد

  ).٦" (أن بكاءه يؤذيين 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ).٣(ت ) ٢٥٤(حسن، وقد تقدم خترجيه يف الصفحة ) ١(
  ).١(ت ) ٢٧٧(حسن، وقد تقدم خترجيه يف الصفحة ) ٢(
  . وما بعدها١٧٩ / ٩" جممع الزوائد " انظر ) ٣(
  ".الليثي " د حترف يف االصل إىل هو على انقطاعه ضعيف جدا لضعف علي بن أيب علي اللهيب، وق) ٤(

  .التحريض والت ؟ جيع واالستحسان: معناها هنا" إيها : " وقوله
  .واالصل فيها أا للكف

  . إىل أيب يعلى٣٣٢ / ١" االصابة " نسبه احلافظ يف ) ٥(
  .من هذا اجلزء) ٢٦٦(وانظر الصفحة 



  .إسناده منقطع: ٢٠١ / ٩" امع " ، وقال اهليثمي يف )٢٨٤٧(أخرجه الطرباين رقم ) ٦(
(*)  

)٣/٢٨٤(  

  

صعدت املنرب : ، عن احلسني، قال)١(حدثنا حيىي بن سعيد االنصاري، عن عبيد بن حنني : محاد بن زيد
  .؟ نزل عن منرب أيب، واذهب إىل منرب أبيك: إىل عمر، فقلت

ما علمنيه : لمك هذا ؟ قلتمن ع! أي بين : فأقعدين معه، فلما نزل، قال! إن أيب مل يكن له منرب : فقال
  .أحد
! أي بين : ووضع يده على رأسه، وقال! وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إال اهللا مث أنتم ! أي بين : قال

  ).٢(لو جعلت تأتينا وتغشانا 
  .إسناده صحيح

  .أن عمر جعل للحسني مثل عطاء علي، مخسة آالف: روى جعفر بن حممد، عن أبيه
أن عمر كسا أبناء الصحابة، ومل يكن يف ذلك ما يصلح للحسن : عن الزهريعن معمر، : محاد بن زيد

  .اآلن طابت نفسي: واحلسني، فبعث إىل اليمن، فأيت بكسوة هلما، فقال
حدثنا موسى بن حممد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، أن عمر أحلق احلسن واحلسني بفريضة : الواقدي

  ).٣( عليه وسلم، لكل واحد مخسة آالف أبيهما لقرابتهما من رسول اهللا صلى اهللا
بينا عمرو بن العاص يف ظل الكعبة، إذ رأى : عن العيزار بن حريث، قال: يونس بن أيب إسحاق

  .هذا أحب أهل االرض إىل أهل السماء اليوم: احلسني، فقال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .وهو خطأ" حسني : " يف االصل) ١(
، وصحح ٣٣٣ / ١" االصابة " ، وذكره احلافظ يف ١٤١ / ١" تارخيه " أخرجه اخلطيب يف ) ٢(

  .إسناده
  ).٢٦٦(انظر الصفحة ) ٣(

(*)  

)٣/٢٨٥(  

  



  .علي رقبة من ولد إمساعيل: بلغين أن رجال جاء إىل عمرو، فقال: فقال أبو إسحاق
  .ما أعلمها إال احلسن واحلسني: فقال
  ).١(ما فهمته : قلت

إن علي رقبة من بين : كان الرجل إذا أتى ابن عمر، فقال: عمرو بن دينار، قالعن : إبراهيم بن نافع
  .عليك باحلسن واحلسني: إمساعيل، قال

قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسقف جنران : حدثنا عوف، عن االزرق بن قيس، قال: هوذة
  .كنا مسلمني قبلك: ، فعرض عليهما االسالم، فقاال)٢(والعاقب 

اختذ اهللا ولدا، وأكلكما اخلرتير، وسجودكما : إنه منع االسالم منكما ثالث، قولكما! كذبتما : " قال
  ".للصنم 

  إن مثل عيسى عند اهللا: (فمن أبو عيسى ؟ فما عرف حىت أنزل اهللا عليه: قاال
، )٣ (، فدعامها إىل املالعنة)٦٣ - ٥٩: آل عمران) (إن هذا هلو القصص احلق(، إىل قوله )كمثل آدم

  .هؤالء بين: وأخذ بيد فاطمة واحلسن واحلسني، وقال
ال حاجة لنا يف االسالم وال : ال تالعنه، فإن كان نبيا، فال بقية، فقاال: فخال أحدمها باآلخر، فقال: قال

  .يف مالعنتك،
  ).٤(نعم، اجلزية، فأقرا ا، ورجعا : فهل من ثالثة ؟ قال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 وإن -عل عمرا أراد أن عتق رقبة من بين إمساعيل متعذر، فإنه أحاله على احلسن واحلسني، ومها ل) ١(

  . حران ال ميلكان، فكأنه أيأسه من الوفاء بنذره-كانا ينتسبان إىل إمساعيل 
هو أمري القوم، وذو رأيهم، وصاحب مشورم، والذين ال يصدرون إال عن رأيه وأمره، وامسه عبد ) ٢(

  . وما بعدها٥٧٣ / ١ح، انظر ابن هشام املسي
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم : (تفسريها كما جاء يف اآلية الكرمية: املالعنة) ٣(

  ).وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني
 / ١ن محيد، وانظر ابن كثري ، ونسبه البن سعد وعبد ب٣٨ / ٢" الدر املنثور " أورده السيوطي يف ) ٤(

٣٧١، ٣٧٠.  
(*)  

)٣/٢٨٦(  

  



أهل جنران، أخذ بيد ) ١(ملا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يباهل : عن قتادة، قال: معمر
  .اتبعينا، فلما رأى ذلك أعداء اهللا، رجعوا: احلسن واحلسني، وقال لفاطمة

:  أيب إدريس، عن املسيب بن جنبة، مسع عليا يقولعن سليمان، عن حبيب بن أيب ثابت، عن: أبو عوانة
أال أحدثكم عين وعن أهل بييت ؟ أما عبد اهللا بن جعفر، فصاحب هلو، وأما احلسن، فصاحب جفنة من 
فتيان قريش، لو قد التقت حلقتا البطان مل يغن يف احلرب عنكم، وأما أنا وحسني، فنحن منكم، وأنتم 

  ).٢(منا 
  .إسناده قوي
وأنا : وددت أن يل بعض شدة قلبك، فيقول احلسني:  بن عمرو، أن احلسن قال للحسنيوعن سعيد

  .وددت أن يل بعض ما بسط من لسانك
  .كنا يف جنازة، فأقبل أبو هريرة ينفض بثوبه التراب عن قدم احلسني: عن أيب املهزم، قال

  ).٣(حج احلسني مخسا وعشرين حجة ماشيا : وقال مصعب الزبريي
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .اللعن: لعنه اهللا، وماله ؟ عليه لة اهللا، يريد: ماله له اهللا، أي: املالعنة، يقال يف الكالم: املباهلة) ١(
ورجاله ثقات كما قال اهليثمي يف " جنية " إىل " جنبة " ، وقد تصحف فيه )٢٨٠١(أخرجه الطرباين ) ٢(
  .١٩١ / ٩" امع " 

لقد خشيت أن يدال هؤالء القوم عليكم بصالحهم يف أرضهم، وفسادكم يف أرضكم، واهللا : " ومتامه
وبأدائهم االمانة، وخيانتكم، وبطواعيتهم إمامهم، ومعصيتكم له، واجتماعهم على باطلهم، وتفرقكم 
على حقكم، حىت تطول دولتهم حىت ال يدعو اهللا حمرما إال استحلوه، وال يبقى مدر وال وبر إال دخله 

هم، وحىت يكون أحدكم تابعا هلم، وحىت يكون نصرة أحدكم منهم كنصرة العبد من سيده، إذا ظلم
شهد، أطاعه، وإذا غاب عنه، سبه، وحىت يكون أعظمكم فيها غناء أحسنكم باهللا ظنا، فإن أتاكم اهللا 

  ".بعافية، فاقبلوا، فإن ابتليتم، فاصربوا، فإن العاقبة للمتقني 
  .٢٠١ / ٩، وهو منقطع كما قال اهليثمي )٢٨٤٤(أخرجه الطرباين ) ٣(

(*)  

)٣/٢٨٧(  

  



وجنائبه تقاد معه، لكن : ، عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري، وزاد)١(وكذا روى عبيد اهللا الوصايف 
: احلسن، وروى عنه زهري حنوه فقال فيه: اختلفت الرواية عن الوصايف، فقال يعلى ابن عبيد، عنه

  .احلسن
  .كان على امليسرة يوم اجلمل احلسني: املثىنقال أبو عبيدة بن 

، عن )٢(أخربنا حممد بن عبيد، حدثنا شرحبيل بن مدرك، عن عبد اهللا بن جني ": مسنده " أمحد يف 
: أبيه، أنه سار مع علي، وكان صاحب مطهرته، فلما حاذى نينوى، وهو سائر إىل صفني، ناداه علي

  .اصرب أبا عبد اهللا بشط الفرات
قام : " دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم، وعيناه تفيضان، فقال:  ذاك ؟ قالوما: قلت

  .نعم: من تربته ؟ قلت) ٣(هل لك أن أمشك : من عندي جربيل، فحدثين أن احلسني يقتل، وقال
  .فمد يده، فقبض قبضة من تراب

  ).٤" (فأعطانيها، فلم أملك عيين : قال
  .هذا غريب وله شويهد

  .صربا أبا عبد اهللا: عن رجل، عن الشعيب أن عليا وهو بشط الفرات: ن أيب زائدةحيىي ب
استأذن ملك القطر على النيب صلى اهللا عليه وسلم، : عمارة بن زاذان، حدثنا ثابت، عن أنس، قال

فجاء احلسني، فاقتحم، وجعل " احفظي علينا الباب ! يا أم سلمة : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وثب على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ورسول اهللا يقبلهيت

  ".نعم : " أحتبه ؟ قال: فقال امللك
  إن أمتك ستقتله، إن شئت أريتك : قال

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".عبد اهللا الرصايف " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  ".حيىي " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  ". آتيك "حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
، وزاد ١٨٧ / ٩" امع " ، وأورده اهليثمي يف )٢٨١١(، والطرباين ٨٥ / ١" املسند " هو يف ) ٤(

  .رجاله ثقات، ومل ينفرد جني ذا: نسبته للبزار، وقال
(*)  

)٣/٢٨٨(  

  



  .املكان الذي يقتل فيه
  ).١(، فجاءه بسهلة أو تراب أمحر "نعم : " قال

  .كربالءإا : كنا نقول: قال ثابت
، عن أيب أمامة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه )٢(علي بن احلسني بن واقد، حدثنا أيب، حدثنا أبو غالب 

فكان يوم أم سلمة، فرتل جربيل، فقال رسول اهللا الم :  حسينا-، يعين "ال تبكوا هذا : " وسلم لنسائه
  .ال تدعي أحدا يدخل: سلمة

 حىت جلس يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال فجاء حسني، فبكى، فخلته يدخل، فدخل
  .إن أمتك ستقتله: جربيل

  .نعم، وأراه تربته: يقتلونه وهم مؤمنون ؟ قال: قال
  .إسناده حسن
حدثنا موسى بن يعقوب، عن هاشم بن هاشم، عن عبد اهللا بن وهب بن زمعة، عن أم : خالد بن خملد

م اضطجع ذات يوم، فاستيقظ وهو خاثر، مث رقد، مث استيقظ سلمة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  ).٣(خاثرا، مث رقد، مث استيقظ، ويف يده تربة محراء، وهو يقلبها 

  ).٤(أخربين جربيل أن هذا يقتل بأرض العراق، للحسني، وهذه تربتها : ما هذه ؟ قال: قلت
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، وعمارة بن زاذان كثريا اخلطأ، وباقي )٢٨١٣(والطرباين ، ٢٦٥ و ٢٤٢ / ٣أخرجه أمحد ) ١(

وفيها : ، وزاد نسبته اليب يعلى والبزار، وقال١٨٧ / ٩" امع " رجاله ثقات، وأورده اهليثمي يف 
  .عمارة بن زاذان، وثقه مجاعة، وفيه ضعف، وبقية رجال أيب يعلى رجال الصحيح

امسه حزور، وقيل سعيد : امة بصري، نزل أصبهان، قيلأبو غالب صاحب أيب أم": التقريب " يف ) ٢(
  .صدوق خيطئ من اخلامسة: -نافع :  وقيل-بن احلزور 

  ".يقبلها " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
من طريق ابن أيب فديك، عن موسى بن يعقوب الزمعي به، ) ٢٨٢١(وأخرجه الطرباين برقم ) ٤(

وهو " عباد بن إسحاق كما سيذكره املؤلف، وقوله وموسى بن يعقوب الزمعي سئ احلفظ لكن تابعه 
  .ثقيل النفس غري طبيب وال نشيط: أي" خاثر 
(*)  

)٣/٢٨٩(  

  



  .، عن هاشم، ومل يذكر اضطجع)١(ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق 
صلى اهللا حدثنا وكيع، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، عن أبيه، عن عائشة، أو أم سلمة، أن رسول اهللا : أمحد

إن حسينا مقتول، وإن : لقد دخل علي البيت ملك مل يدخل علي قبلها، فقال: " عليه وسلم قال هلا
  ).٢(احلديث ..." شئت أريتك التربة

  .أم سلمة، ومل يشك: ورواه عبد الرزاق، أخربنا عبد اهللا مثله، وقال
  .ويروى عن أيب وائل، وعن شهر بن حوشب، عن أم سلمة

  .من حديث عائشةورواه ابن سعد 
  .وله طرق أخر

وعن محاد بن زيد، عن سعيد بن مجهان، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتاه جربيل بتراب من التربة اليت 
  .يقتل ا احلسني

  .امسها كربالء: وقيل
  ).٣" (كرب وبالء : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ليقتلن احلسني قتال، وإين العرف تراب : ، قالعن أيب إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي: إسرائيل
  ).٤(االرض اليت يقتل ا 

  أن : حدثنا عبد اجلبار بن العباس، عن عمار الدهين) ٥: (أبو نعيم
______________  

  ) *اهلامش* (
  .هو عبدالرمحن بن إسحاق صدوق من رجال مسلم: ويقال) ١(
هو ابن أيب هند، وهو : ، وعبد اهللا بن سعيد١١ / ٣" تارخيه " إسناده صحيح كما قال املؤلف يف ) ٢(

ورجاله رجال : ، عن أمحد، وقال١٨٧ / ٩" امع " ، وأورده اهليثمي يف ٢٩٤ / ٦" املسند " يف 
  .الصحيح

  .١٨٩ / ٩" جممع الزوائد " ، و )٢٩٠٢(و ) ٢٨١٩(مرسل وانظر الطرباين ) ٣(
  .ورجاله ثقات: ١٩٠ / ٩" امع " ، وقال اهليثمي يف )٢٨٢٤(أخرجه الطرباين ) ٤(
  .من املطبوع" أبو نعيم " سقط لفظ ) ٥(

(*)  

)٣/٢٩٠(  

  



يقتل من ولد هذا رجل يف عصابة ال جيف عرق خيلهم حىت يردوا على حممد : كعبا مر على علي، فقال
  .ال: هذا ؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم، فمر حسن، فقيل

  ).١(نعم : هذا ؟ قال: فمر حسني، فقيل
كنا نسمع أنه يقتل : عن العالء بن أيب عائشة، عن أبيه، عن رأس اجلالوت، قال: حصني بن عبدالرمحن

  ).٢(بكربالء ابن نيب 
  ).٣(رأيت احلسني وله مجة خارجة من حتت عمامته : املطلب بن زياد، عن السدي، قال

  .رأيت على احلسني مطرفا من خز: وقال العيزار بن حريث
  ).٤(رأيت احلسني يتختم يف شهر رمضان : وعن الشعيب، قال

  ).٥(أن احلسني كان خيضب بالومسة وأن خضابه أسود : وروى مجاعة
بلغنا أن احلسني مل يعجبه ما عمل أخوه احلسن من تسليم اخلالفة إىل معاوية، بل كان رأيه القتال، ولكنه 

  .كظم، وأطاع أخاه، وبايع
 وحيترمه، وجيله، فلما أن فعل معاوية ما فعل بعد وفاة السيد وكان يقبل جوائز معاوية، ومعاوية يرى له،

  احلسن من العهد باخلالفة إىل ولده يزيد، تأمل 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ورجاله ثقات إال أنه منقطع، عمار الدهين مل يدرك القصة) ٢٨٥١(أخرجه الطرباين ) ١(
   من طريق العالء بن أيب٣٩٣ / ٥رخيه وأورده الطربي يف تا) ٢٨٢٧(أخرجه الطرباين ) ٢(

  ).٢٧٩٦(أخرجه الطرباين برقم ) ٣...(حدثين رأس اجلالوت، عن أبيه: عائشة قال
  .رأيت احلسني خيضب بالومسة، ويتختم يف شهر رمضان: ، وفيه١٢ / ٣" تاريخ االسالم ) " ٤(
 / ٥" مع الزوائد جم" ، و )٢٧٨٣(و ) ٢٧٨٢(و ) ٢٧٨١(و ) ٢٧٧٩(رقم " الطرباين " انظر ) ٥(

١٦٣.  
(*)  

)٣/٢٩١(  

  

احلسني، وحق له، وامتنع هو وابن أيب بكر وابن الزبري من املبايعة، حىت قهرهم معاوية، وأخذ بيعتهم 
  .مكرهني، وغلبوا، وعجزوا عن سلطان الوقت

سني، وأنفوا من فلما مات معاوية، تسلم اخلالفة يزيد، وبايعه أكثر الناس، ومل يبايع له ابن الزبري وال احل
  .ذلك



  .ورام كل واحد منهما االمر لنفسه، وسارا يف الليل من املدينة
استشارين احلسني يف : سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس، قال

  .اخلروج
  .لوال أن يزرى يب وبك، لنشبت يدي يف رأسك: فقلت
  .ن أن أستحل حرمتها، يعين مكةالن أقتل مبكان كذا وكذا أحب إيل م: فقال

  ).١(وكان ذلك الذي سلى نفسي عنه 
كان ابن عمر قدم املدينة، فأخرب أن احلسني قد توجه : ، حدثنا الشعيب قال)٢(حيىي بن إمساعيل البجلي 

ال : العراق، ومعه طوامري وكتب، فقال: أين تريد ؟ قال: إىل العراق، فلحقه على مسرية ليلتني، فقال
  .تأم
  .هذه كتبهم وبيعتهم: قال
إن اهللا خري نبيه بني الدنيا واآلخرة، فاختار اآلخرة، وإنكم بضعة منه، اليليها أحد منكم أبدا، وما : فقال

  :صرفها اهللا عنكم إال للذي هو خري لكم، فارجعوا، فأىب، فاعتنقه ابن عمر، وقال
  ).٣(أستودعك اهللا من قتيل 
  :  بن إمساعيل، عن الشعيبعن حيىي: زاد فيه احلسن بن عيينة

______________  
  ) *اهلامش* (
  .ورجاله رجال الصحيح: ١٩٢ / ٩، وقال اهليثمي )٢٨٥٩(رجاله ثقات وأخرجه الطرباين ) ١(
 حيىي بن إمساعيل بن سامل االسدي وهو االصح فإن هذا ١٦٠ / ٨" البداية " كذا االصل، ويف ) ٢(

 يف ترمجة حيىي ابن إمساعيل بن سامل ١٢٦ / ٩" اجلرح والتعديل  " االثر رواه عنه شبابة بن سوار، ويف
 فإم مل يذكروا - وإن روى عن الشعيب -االسدي أنه روى عنه شبابة، وأما حيىي بن إمساعيل البجلي، 

  .شبابة بن سوار فيمن روى عنه
  .٣٣٢ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٣(

(*)  

)٣/٢٩٢(  

  

  . قوم مناكري، قتلوا أباك، وضربوا أخاك، وفعلوا وفعلواإن أهل العراق: ناشده، وقال
إىل أين تذهب ؟ إىل قوم قتلوا أباك، وطعنوا : عن بشر بن غالب، أن ابن الزبري قال للحسني: ابن املبارك

  .أخاك



  ).١(الن أقتل أحب إيل من أن تستحل، يعين مكة : فقال
ملا خرج : روان االصفر، حدثين الفرزدق، قالحدثنا معاوية بن عبد الكرمي، عن م: أبو سلمة املنقري

أرى أن خترج معه، فإنك : إن هذا قد خرج، فما ترى ؟ قال: احلسني، لقيت عبد اهللا بن عمرو، فقلت
إن أردت دنيا، أصبتها، وإن أردت آخرة، أصبتها، فرحلت حنوه، فلما كنت يف بعض الطريق، بلغين 

  .كان رأيا رأيته:  ما ذكرت ؟ قالأين: قتله، فرجعت إىل عبد اهللا، وقلت) ٢(
  هذا يدل على تصويب عبد اهللا بن عمرو للحسني يف مسريه،: قلت

  .وهو رأي ابن الزبري ومجاعة من الصحابة شهدوا احلرة
، وأخربنا ابن أيب الزناد، )ح(أخربنا الواقدي، حدثنا ابن أيب ذئب، حدثين عبد اهللا بن عمري : ابن سعد

فكتبت جوامع حديثهم يف : س بن أيب إسحاق، عن أبيه، ومسى طائفة، مث قال، ويون)ح(عن أيب وجزة 
  .مقتل احلسني

كان أهل الكوفة يكتبون إىل احلسني يدعونه إىل اخلروج إليهم زمن معاوية، كل ذلك يأىب، فقدم : قال
  ، منهم قوم إىل حممد بن احلنفية، وطلبوا إليه املسري معهم، فأىب، وجاء إىل احلسني، فأخربه

______________  
  ) *اهلامش* (
 من طريق يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو بكر احلميدي، ١٦١ / ٨" البداية " ذكره ابن كثري يف ) ١(

  ".لقيين " يف االصل ) ٢...(حدثنا سفيان، حدثنا عبد اهللا بن شريك، عن بشر بن غالب
(*)  

)٣/٢٩٣(  

  

دماءنا، فأقام حسني على ما هو عليه متردد العزم، إن القوم يريدون أن يأكلوا بنا، ويشيطوا : وقال
يا أبا عبد اهللا، إين لك ناصح ومشفق، وقد بلغين أنه كاتبك قوم من : فجاءه أبو سعيد اخلدري، فقال

، )أبغضتهم(واهللا لقد مللتهم وملوين و : شيعتك، فال خترج إليهم، فإين مسعت أباك يقول بالكوفة
  ).١(، وال هلم ثبات وال عزم وال صرب على السيف وأبغضوين، وما بلوت منهم وفاء

قد علمنا : وقدم املسيب بن جنبة وعدة إىل احلسني بعد وفاة احلسن، فدعوه إىل خلع معاوية، وقالوا: قال
أرجو أن يعطي اهللا أخي على نيته، وأن يعطيين على نييت يف حيب جهاد : رأيك ورأي أخيك، فقال

  ).٢(الظاملني 
  إين لست آمن أن يكون احلسني مرصدا:  معاويةوكتب مروان إىل

  ).٣(للفتنة، وأظن يومكم منه طويال 



إن من أعطى اهللا صفقة ميينه وعهده جلدير أن يفي، وقد أنبئت بأن قوما من : فكتب معاوية إىل احلسني
ثاق، الكوفة دعوك إىل الشقاق، وهم من قد جربت، قد أفسدوا على أبيك وأخيك، فاتق اهللا، واذكر املي

  ).٤(فإنك مىت تكدين، أكدك 
أتاين كتابك، وأنا بغري الذي بلغك جدير، وما أردت لك حماربة وال خالفا، وما : فكتب إليه احلسني

  .أظن يل عذرا عند اهللا يف ترك جهادك، وما أعلم فتنة أعظم من واليتك
  ).٥(إن أثرنا بأيب عبد اهللا إال أسدا : فقال معاوية

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٣٣٠، ٣٢٩ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .٣٣٠ / ٤" ذيب ابن عساكر ) ٤(
  .٣٤١ / ٢" تاريخ االسالم ) " ٥( و ٣٣٠ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
  .٣٣٠ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٣(

(*)  

)٣/٢٩٤(  

  

كة عند الردم، فأخذ خبطام لقي احلسني معاوية مب:  وعن جويرية بن أمساء، عن مسافع بن شيبة، قال-
ال يزال رجل قد : راحلته، فأناخ به، مث ساره طويال، وانصرف، فزجر معاوية الراحلة، فقال له ابنه يزيد

:  رجع احلديث إىل االول-دعه لعله يطلبها من غريي، فال يسوغه، فيقتله : عرض لك، فأناخ بك، قال
)١.(  

انظر حسينا، فإنه أحب الناس إىل الناس، فصل : ه، وقالوملا حضر معاوية، دعا يزيد، فأوصا: قالوا
  .رمحه، وارفق به، فإن يك منه شئ، فسيكفيك اهللا مبن قتل أباه، وخذل أخاه

  ومات معاوية يف نصف رجب، وبايع الناس يزيد، فكتب إىل وايل
باحلسني، فبعث إىل أن ادع الناس وبايعهم، وابدأ بالوجوه، وارفق : املدينة الوليد بن عتبة بن أيب سفيان

  .نصبح وننظر فيما يعمل الناس: احلسني وابن الزبري يف الليل، ودعامها إىل بيعة يزيد، فقاال
  .ووثبا، فخرجا

إن هجنا ذا إال : وقد كان الوليد أغلظ للحسني، فشتمه حسني، وأخذ يعمامته، فرتعها، فقال الوليد
  .أسدا



  .اقتله: فقال له مروان أو غريه
  ).٢(اك لدم مصون إن ذ: قال

وخرج احلسني وابن الزبري لوقتهما إىل مكة، ونزل احلسني مبكة دار العباس، ولزم عبد اهللا احلجر، 
، وجعل حيرض على بين أمية، وكان يغدو ويروح إىل احلسني، ويشري عليه أن يقدم )٣(ولبس املعافري 
  .هم شيعتكم: العراق، ويقول

  ).٤(وكان ابن عباس ينهاه 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٣٣٠ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .٣٣١ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٤(
  .٣٣٠ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
  .برود باليمن منسوبة إىل قبيلة معافر: املعافري) ٣(

(*)  

)٣/٢٩٥(  

  

ن قتلت ليتخذونا خوال فداك أيب وأمي، متعنا بنفسك وال تسر، فواهللا لئ: وقال له عبد اهللا بن مطيع
  ).١(وعبيدا 

أذكر كما : ولقيهما عبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة منصرفني من العمرة، فقال هلما
اهللا إال رجعتما، فدخلتما يف صاحل ما يدخل فيه الناس وتنظران، فإن اجتمع عليه الناس مل تشذا، وإن 

  ).٢(افترق عليه كان الذي تريدان 
ال خترج، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري بني الدنيا واآلخرة، فاختار : ال ابن عمر للحسنيوق

  اآلخرة، وإنك بضعة منه وال تناهلا، مث اعتنقه، وبكى،
  .وودعه

غلبنا خبروجه، ولعمري لقد رأى يف أبيه وأخيه عربة، ورأى من الفتنة وخذالن : فكان ابن عمر يقول
  ).٣( ينبغي له أن ال يتحرك الناس هلم ما كان
  .العراق وشيعيت: أين تريد يا ابن فاطمة ؟ قال: وقال له ابن عباس

اتق اهللا، والزم : وقال له أبو سعيد: إىل أن قال...إين كاره لوجهك هذا، خترج إىل قوم قتلوا أباك: قال



  .بيتك
  .وكلمه جابر، وأبو واقد الليثي

  .كان خريا لهلو أنه مل خيرج، ل: وقال ابن املسيب
حدثتين : تعظم ما يريد أن يصنع، وختربه أنه إمنا يساق إىل مصرعه، وتقول) ٤(وكتبت إليه عمرة : قال

  عائشة أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٣٣١ / ٤" ذيب ابن عساكر " ، و ١٤٥ / ٥" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .٣٣١ / ٤" ن عساكر ذيب اب) " ٢(
  .٣٣١ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٣(
  .وكتب إليك ابن عمر: حترفت اجلملة يف املطبوع) ٤(

(*)  

)٣/٢٩٦(  

  

  ).١(فالبد إذا من مصرعي : فلما قرأ كتاا، قال" يقتل حسني بأرض بابل : " يقول
  .وكتب إليه عبد اهللا بن جعفر حيذره ويناشده اهللا

  ).٢( رؤيا، رأيت فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمرين بأمر أنا ماض له إين رأيت: فكتب إليه
  ).٣(وأىب احلسني على كل من أشار علهى إال املسري إىل العراق 

إين الظنك ستقتل غدا بني نسائك وبناتك كما قتل عثمان، وإين الخاف أن تكون : وقال له ابن عباس
   إليهالذي يقاد به عثمان، فإنا هللا وإنا

  ).٤(راجعون 
  .إنك شيخ قد كربت! أبا العباس : قال
: لوال أن يزرى يب وبك، لنشبت يدي يف رأسك، ولو أعلم أنك تقيم، إذا لفعلت، مث بكى، وقال: فقال

  .أقررت عني ابن الزبري
ك من يا ل: قد أتى ما أحببت أبو عبد اهللا، خيرج إىل العراق، ويتركك واحلجاز: مث قال بعد البن الزبري

  ).٥(خال لك الرب فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري * قنربة مبعمر 
  

______________  



  ) *اهلامش* (
  .٣٣٣، ٣٣٢ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .٣٨٨ / ٥" تاريخ الطربي ) " ٢(
  .٣٣٣ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٣(
  .٣٣٤ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٤(
" ، و ٣٤٣ / ٢" تاريخ االسالم " ، و ٣٩ / ٤" ابن االثري " ، و ٣٨٤ / ٥" تاريخ الطربي ) " ٥(

  .٣٣٤ / ٤" ذيب ابن عساكر " ، و ١٦٠ / ٨" البداية 
" وهي بضم القاف وتشديد الباء، واحدة القرب، قال البطليوسي يف " قربة " ويروى " قنربة : " وقوله

  .وهو ضرب من الطري يشبه احلمر: غة فصيحةوقنربة أيضا بإثبات النون وهي ل": شرح أدب الكاتب 
  .١٩٣: وينسب الرجز لطرفة انظر ملحق ديوانه

إن طرفة كان مع عمه يف سفر وهو ابن سبع سنني، فرتلوا على ماء، فذهب طرفة بفخ له، فنصبه : يقال
  =للقنابر، 

)٣/٢٩٧(  

  

ق وال يستخفنك الذين ال فاصرب إن وعد اهللا ح: (كتب االحنف إىل احلسني: وقال أبو بكر بن عياش
: لقيت احلسني، فقلت: عن لبطة بن الفرزدق، عن أبيه قال: عوانة بن احلكم) ٦٠: الروم) (يوقنون

  ).١(القلوب معك، والسيوف مع بين أمية 
) ٢(لقيين احلسني وهو خارج من مكة يف مجاعة عليهم يالمق : عن لبطة، عن أبيه قال: ابن عيينة

  .وكان يف لسانه ثقل من برسام عرض له: ك ؟ قالما ورء: الديباج، فقال
  .كان مع احلسني ومجاعته اثنان وثالثون فرسا: وقيل

، )٤(، حىت نزل قصر أيب مقاتل )٣(وأخذ احلسني طريق العذيب : قالوا: وروى ابن سعد بأسانيده
ايا تسري القوم يسريون، واملن: رأيت كأن فارسا يسايرنا، ويقول: فخفق خفقة، مث استرجع، وقال

  .إليهم
  .مث نزل كربالء، فسار إليه عمر بن سعد كاملكره

وقتل أصحابه حوله، وكانوا مخسني، وحتول إليه من أولئك عشرون، وبقي عامة اره ال : إىل أن قال
يقدم عليه أحد، وأحاطت به الرجالة، وكان يشد عليهم، فيهزمهم، وهم يكرهون االقدام عليه، فصرخ 

   أمهاتكم، ماذا تنتظرون ثكلتكم! م مشر 
______________  



  ) *اهلامش* (
وبقي عامة يومه مل يصد شيئا، مث محل فخه وعاد إىل عمه، فحملوا ورحلوا من ذلك املكان، فرأى = 

  .القنابر يلتقطن مانثر هلن من احلب، فقال ذلك
" انظر ) ١" (االودية وما اتسع من : " ومعناه هنا" خال لك اجلو : " ويروى" خال لك الرب " وقوله 

  .٣٨٦ / ٥" الطربي 
، ٦٧٣ / ٢" الفسوي " وانظر " يلمه " وهو القباء احملشو، وأصله بالفارسية : مجع يلمق: اليالمق) ٢(

  .فقد روى اخلرب مطوال من طريق ابن عيينة
  .ماء بني القادسية واملغيثة: العذيب: قال ياقوت) ٣(
" معجم البلدان " قصر بين مقاتل، قال ياقوت يف : ٥٠ / ٤ثري ، وابن اال٤٠٧ / ٥" الطربي " يف ) ٤(
هو قرب القطقطانة وسالم مث : كان بني عني التمر والشام، وقال السكوين: وقصر مقاتل: ٣٦٤ / ٤

  ...(*)منسوب إىل مقاتل بن حسان بن ثعلبة بن أوس: القريات

)٣/٢٩٨(  

  

ه يف صدره فخر، واحتز رأسه خويل االصبحي ال به ؟ وطعنه سنان بن أنس النخعي يف ترقوته، مث طعن
  .رضي اهللا عنهما

قدم احلسني مسلما، وأمره أن يرتل على هانئ بن عروة، ويكتب إليه : ذكر ابن سعد بأسانيد له قالوا
بايعين إىل اآلن مثانية : خبرب الناس، فقدم الكوفة مستخفيا، وأتته الشيعة، فأخذ بيعتهم، وكتب إىل احلسني

، فجاءت رسل أهل )١(ا، فعجل، فليس دون الكوفة مانع، فأغذ السري حىت انتهى إىل زبالة عشر ألف
الكوفة إليه بديوان فيه أمساء مئة ألف، وكان على الكوفة النعمان بن بشري، فخاف يزيد أن ال يقدم 

  .النعمان على احلسني
  .فكتب إىل عبيد اهللا وهو على البصرة

فبادر متعمما متنكرا، ومر يف !  كان لك جناحان، فطر إىل الكوفة إن: فضم إليه الكوفة، وقال له
احلمد هللا ! يا ابن رسول اهللا : يظنونه احلسني، وصاحوا: السوق، فلما رآه السفلة، اشتدوا بني يديه

  .ما أشد ما فسد هؤالء: الذي أراناك، وقبلوا يده ورجله، فقال
 وهو عبد اهللا بن -ف لثامه، وظفر برسول احلسني مث دخل املسجد، فصلى ركعتني، وصعد املنرب، وكش

  . فقتله-بقطر 
، فرتل على هانئ بن عروة، فمرض، فكان عبيد اهللا - شيعي -وقدم مع عبيد اهللا، شريك بن االعور 

  .يعوده، فهيؤوالعبيد اهللا ثالثني رجال ليغتالوه، فلم يتم ذلك



ما محلك :  فقال- وهو شيخ -عث إىل هانئ وفهم عبيد اهللا، فوثب وخرج، فنم عليهم عبد هلانئ، فب
يا ابن أخي، جاء حق هو أحق من حقك، فوثب إليه عبيد اهللا بالعرتة حىت : على أن جتري عدوي ؟ قال

  .غرز رأسه باحلائط
وبلغ اخلرب مسلما، فخرج يف حنو االربع مئة، فما وصل إىل القصر إال يف حنو الستني، وغربت الشمس، 

  هم أصحاب عبيد فاقتتلوا، وكثر علي
______________  

  ) *اهلامش* (
  .مرتل معروف بطريق مكة من الكوفة: زبالة: قال ياقوت) ١(

(*)  

)٣/٢٩٩(  

  

دعين : اهللا، وجاء الليل، فهرب مسلم، فاستجار بامرأة من كندة، مث جئ به إىل عبيد اهللا، فقتله، فقال
  .أوص
  .نعم: قال

يك حاجة، وليس هنا قرشي غريك، وهذا احلسني قد أظلك، إن يل إل! يا هذا : فقال لعمر بن سعد
  .فأرسل إليه لينصرف، فإن القوم قد غروه، وكذبوه، وعلي دين فاقضه عين، ووار جثيت، ففعل ذلك

ارجع يا أبه، فإم : وبعث رجال على ناقة إىل احلسني، فلقيه على أربع مراحل، فقال له ابنه علي االكرب
  . وفائهمأهل العراق وغدرهم وقلة

قد ترون ما أتانا، وما أرى القوم : ليس حبني رجوع، وحرضوه، فقال حسني الصحابه: فقالت بنو عقيل
  .إال سيخذلوننا، فمن أحب أن يرجع، فلريجع، فانصرف عنه قوم

وأما عبيد اهللا فجمع املقاتلة، وبذل هلم املال، وجهز عمر بن سعد يف أربعة آالف، فأىب، وكره قتال 
  .لئن مل تسر إليه العزلنك، والهدمن دارك، وأضرب عنقك: فقالاحلسني، 

  .وكان احلسني يف مخسني رجال، منهم تسعة عشر من أهل بيته
  .ال: دعونا نرجع من حيث جئنا، قالوا! يا هؤالء : وقال احلسني

 سبيله واهللا ما عرض لشئ من عملي، وما أراين إال خمل: وبلغ ذلك عبيد اهللا، فهم أن خيلي عنه، وقال
  .إن فعلت، وفاتك الرجل، التستقيلها أبدا: يذهب حيث يشاء، فقال مشر

  .فكتب إىل عمر
  ).١(يرجو النجاة والت حني مناص * اآلن حيث تعلقته حبالنا 



  .سر فإن قاتل عمر، وإال فاقتله، وأنت على الناس: فناهضه، وقال لشمر
  .سا يتسللون إىل احلسنيوضبط عبيد اهللا اجلسر، فمنع من جيوزه ملا بلغه أن نا

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .اآلن إذ علقت خمالبنا به: ٥٣ / ٤" ابن االثري " ، و ٤١١ / ٥" الطربي " رواية الشطر االول يف ) ١(

(*)  

)٣/٣٠٠(  

  

ماهلم ؟ : القهم فسلهم: فركب العسكر، وحسني جالس، فرآهم مقبلني، فقال الخيه عباس: قال
  .أتانا كتاب االمري يأمرنا أن نعرض عليك الرتول على حكمه، أو نناجزك: فسأهلم، قالوا

  .انصرفوا عنا العشية حىت ننظر الليلة، فانصرفوا: قال
إين ال أحسب القوم إال مقاتليكم غدا، وقد أذنت : ومجع حسني أصحابه ليلة عاشوراء، فحمد اهللا، وقال

يكم، فمن كانت له قوة، فليضم إليه رجال من أهل لكم مجيعا، فأنتم يف حل مين، وهذا الليل قد غش
  .بييت، وتفرقوا يف سوادكم، فإم إمنا يطلبونين، فإذا رأوين، هلوا عن طلبكم

  .ال أبقانا اهللا بعدك، واهللا ال نفارقك: فقال أهل بيته
  ).١(وقال أصحابه كذلك 

  .ناإن علي دي: أن رجال قال للحسني: عن أيب اجلحاف، عن أبيه:  الثوري-
اللهم : فلما أصبحوا، قال احلسني:  رجع احلديث إىل االول-) ٢(ال يقاتل معي من عليه دين : قال

أنت ثقيت يف كل كرب، ورجائي يف كل شدة، وأنت فيما نزل يب ثقة، وأنت ويل كل نعمة، وصاحب 
  .كل حسنة

السنة قد أميتت، والنفاق قد ال تعجلوا، واهللا ما أتيتكم حىت أتتين كتب أماثلكم بأن : وقال لعمر وجنده
  .جنم، واحلدود قد عطلت، فاقدم لعل اهللا يصلح بك االمة

فأتيت، فإذ كرهتم ذلك، فأنا راجع، فارجعوا إىل أنفسكم، هل يصلح لكم قتلي، أو حيل دمي ؟ ألست 
  ابن بنت نبيكم

  وابن ابن عمه ؟ أو ليس محزة والعباس وجعفر عموميت ؟ أمل يبلغكم قول 
______________  

  ) *اهلامش* (



  .٥٧ / ٤البن االثري " الكامل ) " ١(
  .ال يعرف": امليزان " ويف سنده موسى بن عمري، قال املؤلف يف ) ٢٨٧٢(أخرجه الطرباين ) ٢(

(*)  

)٣/٣٠١(  

  

هو يعبد اهللا : ؟ فقال مشر" هذان سيدا شباب أهل اجلنة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ويف أخي
  .لو كان أمرك إيل، الجبت:  إن كان يدري ما يقول، فقال عمرعلى حرف

  .يسوؤك) ١(ليكونن ملا ترى يوم ! يا عمر : وقال احلسني
  .اللهم إن أهل العراق غروين، وخدعوين، وصنعوا بأخي ما صنعوا

  .اللهم شتت عليهم أمرهم، وأحصهم عددا
عبد اهللا بن متيم الكليب، فقتله، واحلسني جالس اهللا بن زياد، فربز له ) ٢(فكان أول من قاتل موىل لعبيد 

عليه جبة خز دكناء، والنبل يقع حوله، فوقعت نبلة يف ولد له ابن ثالث سنني، فلبس المته، وقاتل 
حنن وبيت اهللا * أنا علي بن احلسني بن علي : حوله أصحابه، حىت قتلوا مجيعا، ومحل ولده علي يرجتز

 حسني فجاء رجل مباء، فتناوله، فرماه حصني ابن متيم بسهم، فوقع يف أوىل بالنيب فجاءته طعنة، وعطش
  .فيه، فجعل يتلقى الدم بيده وحيمد اهللا

وتوجه حنو املسناه يريد الفرات، فحالوا بينه وبني املاء، ورماه رجل بسهم، فأثبته يف حنكه، وبقي عامة 
أش، يقاتل قتال الفارس الشجاع، إن يومه ال يقدم عليه أحد، حىت أحاطت به الرجالة، وهو رابط اجل

ثكلتكم : كان ليشد عليهم، فينكشفون عنه انكشاف املعزى شد فيها االسد، حىت صاح م مشر
  ماذا تنتظرون به ؟ فانتهى إليه زرعة التميمي، فضرب! أمهاتكم 

خر، مث كتفه، وضربه احلسني على عاتقه، فصرعه، وبرز سنان النخعي، فطعنه يف ترقوته ويف صدره، ف
  .نزل ليحتز رأسه، ونزل خويل االصبحي، فاحتز رأسه، وأتى به عبيد اهللا بن زياد، فلم يعطه شيئا

  ووجد باحلسني ثالث وثالثون جراحة، وقتل من جيش عمر بن : قال
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".يوما " يف االصل ) ١(
  ".لعبد " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(

(*)  

)٣/٣٠٢(  



  

  . مثانية ومثانون نفساسعد
  .ومل يفلت من أهل بيت احلسني سوى ولده علي االصغر، فاحلسينية من ذريته، كان مريضا: قال

وحسن بن حسن بن علي وله ذرية، وأخوه عمرو، وال عقب له، والقاسم بن عبد اهللا بن جعفر، وحممد 
حلسني، وزوجته الرباب الكلبية بن عقيل، فقدم م وبزينب وفاطمة بنيت علي، وفاطمة وسكينة بنيت ا

  .والدة سكينة، وأم حممد بنت احلسن بن علي، وعبيد وإماء هلم
أأسلب : مل تبكي ؟ فقال: وأخذ ثقل احلسني، وأخذ رجل حلي فاطمة بنت احلسني، وبكى، فقالت: قال

  .أخاف أن يأخذه غريي: فدعه، قال: بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال أبكي ؟ قالت
ما رجع إىل أهله بشر مما رجعت به، أطعت ابن زياد، وعصيت اهللا، وقطعت : وأقبل عمر بن سعد، فقال

  .الرحم
  .كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل احلسني: وورد البشري على يزيد، فلما أخربه، دمعت عيناه، وقال

علي أشد منه عليك، يا بنت أخي هو واهللا : يا يزيد، أبنات رسول اهللا سبايا ؟ قال: وقالت سكينة
عليه، ولكن فرقت بينه وبينه مسية، فرحم ) ١(أقسمت ولو أن بني ابن زياد وبني حسني قرابة ما أقدم 

  اهللا حسينا، عجل
عليه ابن زياد، أما واهللا لو كنت صاحبه، مث مل أقدر على دفع القتل عنه إال بنقص بعض عمري، الحببت 

  .أن أدفعه عنه، ولوددت أن أتيت به سلما
  .أبوك قطع رمحي، ونازعين سلطاين: مث أقبل على علي بن احلسني، فقال

  .إن سباءهم لنا حالل: فقام رجل، فقال
  .كذبت إال أن خترج من ملتنا: قال علي

  فأطرق يزيد، وأمر بالنساء، فأدخلن على نسائه، وأمر 
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".ما قدم " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(

(*)  

)٣/٣٠٣(  

  

وبكت أم كلثوم بنت عبد اهللا بن : نساء آل أيب سفيان، فأقمن املأمت على احلسني ثالثة أيام، إىل أن قال
  .حق هلا أن تعول على كبري قريش وسيدها: عامر، فقال يزيد وهو زوجها



ترى ما : لقيت احلسني بذات عرق، فقال: جرير بن حازم، عن الزبري بن اخلريت، مسع الفرزدق يقول
  .خيذلونك، فال تذهب: أهل الكوفة صانعني معي ؟ فإن معي محال من كتبهم، قلت
حنسب أنه جاءه رجال من املشرق، فمنوه : وكتب يزيد إىل ابن عباس يذكر له خروج احلسني، ويقول

اخلالفة، وعندك منهم خربه، فإن فعل، فقد قطع القرابة والرحم، وأنت كبري أهل بيتك واملنظور إليه، 
  .اكففه عن السعي يف الفرقةف

  .إين الرجو أن ال يكون خروجه المر تكره، ولست أدع النصيحة له: فكتب إليه ابن عباس
وبعث حسني إىل املدينة، فلحق به من خف من بين عبداملطلب، وهم تسعة عشر رجال، ونساء، 

رأي، فأىب، فمنع حممد وصبيان، وتبعهم أخوه حممد، فأدركه مبكة، وأعلمه أن اخلروج يومه هذا ليس ب
  ولده،

  .ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه: فوجد عليه احلسني، وقال
  .وبعث أهل العراق رسال وكتبا إليه، فسار يف آله، ويف ستني شيخا من أهل الكوفة يف عشر ذي احلجة

 أحد يسلمه فإن احلسني قد توجه إليك، وتاهللا ما: أما بعد: فكتب مروان إىل عبيد اهللا بن زياد بن أبيه
  .اهللا أحب إلينا من احلسني، فإياك أن يج على نفسك ماال يسده شئ

)٣/٣٠٤(  

  

  .أما بعد، فقد توجه إليك احلسني، ويف مثلها تعتق أو تسترق: وكتب إليه عمرو بن سعيد االشدق
إن ): ١(خرج احلسني، فكتب يزيد إىل بن زياد نائبه : حدثنا حممد بن الضحاك، عن أبيه قال: الزبري

حسينا صائر إىل الكوفة، وقد ابتلي به زمانك من بني االزمان، وبلدك من بني البلدان، وأنت من بني 
  .العمال، وعندها تعتق، أو تعود عبدا

  .فقتله ابن زياد، وبعث برأسه إليه
  .له مئة وست عشرة سنة) ٢(جبري من أهل الثعلبية : حدثين أعرايب يقال له: ابن عيينة

أراك يف قلة ! يا ابن بنت رسول اهللا : سني وأنا غالم، وكان يف قلة من الناس، فقال له أخيمر احل: قال
  .هذه خلفي مملوءة كتبا: - وأشار إىل حقيبة الرحل -من الناس، فقال بالسوط 

كنت يف اجليش الذين جهزهم عبيد اهللا بن : حدثنا شهاب بن خراش، عن رجل من قومه قال: ابن عيينة
: سني، وكانوا أربعة آالف يريدون الديلم، فصرفهم عبيد اهللا إىل احلسني، فلقيته، فقلتزياد إىل احل

  .وعليك السالم: السالم عليك يا أبا عبد اهللا، قال
  .وكانت فيه غنة

  ).٣(فحدثت به زيد بن علي، فأعجبه، وكانت فيه غنة : قال شهاب



رأيت أبنية مضروبة للحسني، : سني قالحدثين من شافة احل: عن يزيد الرشك، قال: جعفر بن سليمان
ما ! بأيب وأمي يا ابن رسول اهللا : فأتيت، فإذا شيخ يقرأ القرآن، والدموع تسيل على خديه، فقلت

  أنزلك 
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".بن أبيه " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
لشقوق وقبل اخلزميية، وهي ثلثا من منازل طريق مكة من الكوفة بعد ا: الثعلبية: قال ياقوت) ٢(

  .الطريق
  .٣٢٥ / ٣" املعرفة والتاريخ ) " ٣(

(*)  

)٣/٣٠٥(  

  

هذه البالد والفالة ؟ هذه كتب أهل الكوفة إيل، وال أراهم إال قاتلي، فإذا فعلوا ذلك، مل يدعو اهللا 
  .ة يعين مقنعتهااالم) ١(حرمة إال انتهكوها، فيسلط اهللا عليهم من يذهلم حىت يكونوا أذل من فرم 

واهللا ليعتدين علي كما اعتدت بنو : قال احلسني: عن احلسن بن دينار، عن معاوية بن قرة، قال: املدائين
  ).٢(إسرائيل يف السبت 

: قلت اليب جعفر الباقر: حدثنا خالد بن يزيد القسري، حدثنا عمار الدهين: أمحد بن جناب املصيصي
  .حدثين بقتل احلسني

أخرين، ورفق به، : وية، فأرسل الوليد بن عتبة وايل املدينة إىل احلسني ليبايع، فقالمات معا: فقال
فأخره، فخرج إىل مكة، فأتاه رسل أهل الكوفة، وعليها النعمان بن بشري، فبعث احلسني ابن عمه مسلم 

  .مهاأن سر، فانظر ما كتبوا به، فأخذ مسلم دليلني وسار، فعطشوا يف الربية، فمات أحد: بن عقيل
امض إىل الكوفة، ومل يعفه، فقدمها، فرتل على عوسجة، : وكتب مسلم إىل احلسني يستعفيه، فكتب إليه

  .فدب إليه أهل الكوفة، فبايعه اثنا عشر ألفا
  إنك: فقام عبيد اهللا بن مسلم، فقال للنعمان

الهتك سترا الن أكون ضعيفا أحب إيل من أن أكون قويا يف معصية اهللا، وما كنت : قال! لضعيف 
  .ستره اهللا

وكتب بقوله إىل يزيد، وكان يزيد ساخطا على عبيد اهللا بن زياد، فكتب إليه برضاء عنه، وأنه واله 
  .الكوفة مضافا إىل البصرة



  .وكتب إليه أن يقتل مسلما
: فأسرع عبيد اهللا يف وجوه أهل البصرة إىل الكوفة متلثما، فال مير مبجلس، فيسلم عليهم إال قالوا

  عليك و
______________  

  ) *اهلامش* (
هو : بعد أن أورد خري احلسني هذا" النهاية " قال ابن االثري يف " قرم " تصحفت يف املطبوع إىل ) ١(

  .هو خرقة احليض: ما تعاجل به املرأة فرجها ليضيق، وقيل: بالتحريك
  .٣٣٦ / ٤" ذيب ابن عساكر " ، و ٣٩٤ / ٥" الطربي " واخلرب يف 

  .٣٨٥ / ٥" تاريخ الطربي " ) ٢(
(*)  

)٣/٣٠٦(  

  

  .السالم يا ابن رسول اهللا، يظنونه احلسني
اذهب حىت تسأل عن الذي يبايع أهل : فرتل القصر، مث دعا موىل له، فأعطاه ثالثة آالف درهم، وقال

، أنا غريب، جئت ذا املال يتقوى به، فخرج، وتلطف حىت دخل على شيخ يلي البيعة: الكوفة، فقل
  .فأدخله على مسلم، وأعطاه الدراهم، وبايعه، ورجع، فأخرب عبيد اهللا

ما بال هانئ مل يأتنا ؟ فخرج إليه حممد بن : وحتول مسلم إىل دار هانئ بن عروة املرادي، فقال عبيد اهللا
: إن االمري قد ذكرك فركب معهم، وأتاه وعنده شريح القاضي، فقال عبيد اهللا: االشعث وغريه، فقالوا

ما أدري، فخرج إليه صاحب : يا هانئ أين مسلم ؟ قال: فلما سلم، قال) ١" (أتتك حبائن رجاله " 
  .واهللا ما دعوته إىل مرتيل، ولكنه جاء، فرمى نفسه علي! أيها االمري : الدراهم، فلما رآه، قطع به، وقال

  .ائتين به: قال
  ، فشجه، فأهوىواهللا لو كان حتت قدمي، ما رفعتهما عنه، فضربه بعصا: قال

  .هانئ إىل سيف شرطي يستله، فمنعه
  .قد حل دمك، وسجنه: وقال

فطار اخلرب إىل مذحج، فإذا على باب القصر جلبة، وبلغ مسلما اخلرب، فنادى بشعاره، فاجتمع إليه 
أربعون ألفا، فعباهم، وقصد القصر، فبعث عبيد اهللا إىل وجوه أهل الكوفة، فجمعهم عنده، وأمرهم، 

ا من القصر على عشائرهم، فجعلوا يكلموم، فجعلوا يتسللون حىت بقي مسلم يف مخس مئة، فأشرفو
وقد كان كتب إىل احلسني ليسرع، فلما دخل الليل، ذهب أولئك، حىت بقي مسلم وحده يتردد يف 



  .اسقين، فسقته: فخرجت إليه امرأة، فقال! الطرق، فأتى بيتا 
  .مث دخلت، ومكثت ما شاء اهللا

  يا هذا، إن جملسك جملس ريبة، : ت، فإذا به على الباب، فقالتمث خرج
______________  

  ) *اهلامش* (
هلك، : اهلالك، وقد حان الرجل: يضرب للرجل يسعى إىل املكروه حىت يقع فيه، واحلني: مثل) ١(

  .وأحانه اهللا، وكل شئ مل يوفق للرشاد، فقد حان
(*)  

)٣/٣٠٧(  

  

  .نعم: يل، فهل عندك مأوى ؟ قالتأنا مسلم بن عق: فقم، فقال
فأدخلته، وكان ابنها موىل حملمد بن االشعث، فانطلق إىل مواله، فأعلمه، فبعث عبيد اهللا الشرط إىل 
مسلم، فخرج، وسل سيفه، وقاتل، فأعطاه ابن االشعث أمانا، فسلم نفسه، فجاء به إىل عبيد اهللا، 

* فإن كنت ال تدرين ما املوت فانظري ): ١( الشاعر فضرب عنقه وألقاه إىل الناس، وقتل هانئا، فقال
أحاديث من يسعى بكل سبيل أيركب أمساء * إىل هانئ يف السوق وابن عقيل أصاما أمر االمري فأصبحا 

  .أمساء بن خارجة: وقد طلبته مذحج بقتيل يعين* اهلماليج آمنا 
  وأقبل حسني على كتاب مسلم، حىت إذا كان على ساعة من: قال
  .ارجع، مل أدع لك ورائي خريا، فهم أن يرجع: قادسية، لقيه رجل، فقال للحسنيال

  .الخري يف احلياة بعدكم: واهللا ال نرجع حىت نأخذ بالثأر، أو نقتل، فقال: فقال إخوة مسلم
  .وسار

ن فلقيته خيل عبيد اهللا، فعدل إىل كربالء، وأسند ظهره إىل قصميا حىت ال يقاتل إال من وجه واحد، وكا
  .معه مخسة وأربعون فارسا وحنو من مئة راجل

 وطلب من عبيد اهللا أن - وقد واله عبيد اهللا بن زياد على العسكر -وجاء عمر بن سعد بن أيب وقاص 
اختاروا واحدة من ثالث، إما أن تدعوين، فأحلق بالثغور، وإما أن : يعفيه من ذلك، فأىب، فقال احلسني

  .دينةأذهب إىل يزيد، أو أرد إىل امل
  .الوال كرامة حىت يضع يده يف يدي: فقبل عمر ذلك، وكتب به إىل عبيد اهللا، فكتب إليه

  .وقاتل، فقتل أصحابه، منهم بضعة عشر شابا من أهل بيته! ال واهللا : فقال احلسني
  



______________  
  ) *اهلامش* (
  .قاله الفرزدق: سلم، وقيلفقال عبد اهللا بن الزبري يف قتل هانئ وم: ٣٦ / ٤" الكامل " يف ) ١(

  .٣٤٠، ٣٣٩ / ٤" ذيب ابن عساكر " واخلرب بطوله مع الشعر يف 
(*)  

)٣/٣٠٨(  

  

اللهم احكم بيننا وبني قومنا، : وجيئ سهم، فيقع بابن له صغري، فجعل ميسح الدم عنه، ويقول: قال
  .دعونا لينصرونا، مث يقتلوننا

  .مث قاتل حىت قتل
فقد قتلت امللك * أوقر ركايب ذهبا : سه، ومضى به إىل عبيد اهللا، فقالقتله رجل مذحجي، وحز رأ

فوفده إىل يزيد ومعه الرأس، فوضع بني يديه، وعنده أبوبرزة ) ١(احملجبا قتلت خري الناس أما وأبا 
علينا وهم * نفلق هاما من أناس أعزة ) ٢(االسلمي، فجعل يزيد ينكت بالقضيب على فيه، ويقول 

  ظلماكانوا اعق وأ
  .كذا قال أبوبرزة

  ).٣(وإمنا احملفوظ أن ذلك كان عند عبيد اهللا 
  .ارفع قضيبك، لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاه على فيه: فقال أبوبرزة: قال
  .وسرح عمر بن سعد حبرميه وعياله إىل عبيد اهللا: قال

د اهللا ليقتل، فطرحت عمته زينب نفسها ومل يكن بقي منهم إال غالم كان مريضا مع النساء، فأمر به عبي
ال يقتل حىت تقتلوين، فرق هلا، وجهزهم إىل الشام، فلما قدموا على يزيد، مجع من كان : عليه، وقالت

  حبضرته، وهنؤوه، فقام رجل 
______________  

  ) *اهلامش* (
  ).٢٨٥٢" (الطرباين " انظر ) ١(
ياين، شاعر فارس جاهلي كان سيد بين سهم بن مرة، هو للحصني بن احلمام بن ربيعة املري الذب) ٢(

  .وهو ممن نبذوا عبادة االوثان يف اجلاهلية" مانع الضيم " ويلقب 
" بدارة موضوع عقوقا ومأمثا وهي يف * جزى اهللا أفناء العشرية كلها : والبيت من قصيدة مطلعها

  ".املفضليات 



  . فانظر خترجيها مثة٦٩ - ٦٤ص 
  .١٩٣ / ٩" امع " و ) ٢٨٤٦" ( الطرباين" انظر ) ٣(

(*)  

)٣/٣٠٩(  

  

ال وال كرامة لك إال أن : هبها يل يا أمري املؤمنني، فقالت زينب: أمحر أزرق، ونظر إىل صبية منهم، فقال
  .خترج من دين اهللا

  .كف: فقال له يزيد
  ).١(مث أدخلهم إىل عياله، فجهزهم، ومحلهم إىل املدينة 

  .بإىل هنا عن أمحد بن جنا
قد نزل بنا ما : ملا نزل عمر بن سعد باحلسني، خطب أصحابه، وقال: حدثنا حممد بن حسن: الزبري

  حىت مل يبق منها إال كصبابة) ٢(ترون، وإن الدنيا قد تغريت وتنكرت، وأدبر معروفها، واستمرئت 
 ال يتناهى عنه ؟ كاملرعى الوبيل، أال ترون احلق ال يعمل به، والباطل) عيش) (٣(إالناء، وإال خسيس 

  .لريغب املؤمن يف لقاء اهللا
  ).٤(إين الأرى املوت إال سعادة، واحلياة مع الظاملني إال ندما 

أال تقبلون مين ما كان : أن احلسني ملا أرهقه السالح، قال: خالد بن عبد اهللا، عن اجلريري، عن رجل
  .ح أحدهم، قبل منهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل من املشركني ؟ كان إذا جن

  .ال: قالوا
  .فدعوين أرجع: قال
  .ال: قالوا
بل إن شاء اهللا برمحة : أبشر بالنار، فقال: فدعوين آيت أمري املؤمنني، فأخذ له رجل السالح، فقال له: قال

  .ريب، وشفاعة نبيي
  . صبيحالقد كان غالما: فقتل، وجئ برأسه، فوضع يف طست بني يدي ابن زياد، فنكته بقضيبه، وقال

  .أيكم قاتله ؟ فقام الرجل: مث قال
  : فقال

______________  
  ) *اهلامش* (
  .١٩٤ / ٨" البداية ) " ١(



  ".استمرت " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  ".حشيش " تصحفت يف املطبوع إىل ) ٣(
، ٤٠٤، ٤٠٣ / ٥" الطربي " ، و ٣٩ / ٢" احللية " ، و )٢٨٤٢(برقم " الطرباين " اخلرب يف ) ٤(

  .والزبري هو ابن بكار، وحممد بن حسن هو ابن زبالة، وهو متروك متفق على ضعفه، ومل يدرك القصة
  ".إال برما " يف الطربي والطرباين " إال ندما " ، وقوله ١٩٣ / ٩" امع " كما قال اهليثمي يف 

(*)  

)٣/٣١٠(  

  

  ).١(فاسود وجهه : قال..وما قال لك ؟ فأعاد احلديث
  .كربالء: ما اسم هذه االرض ؟ قالوا: قال احلسني حني نزلوا كربالء:  عن رجاله قال:أبو معشر

  .كرب وبالء: قال
  اختر مين إحدى ثالث، إما أن تتركين! يا عمر : وبعث عبيد اهللا حلربه عمر بن سعد، فقال

  . أموتأرجع، أو فسريين إىل يزيد، فأضع يدي يف يده، فإن أبيت، فسريين إىل الترك، فأجاهد حىت
الإال أن يرتل على : فبعث بذلك إىل عبيد اهللا، فهم أن يسريه إىل يزيد، فقال له مشر بن ذي اجلوشن

  .حكمك، فأرسل إليه بذلك
  .واهللا الأفعل، وأبطأ عمر عن قتاله: فقال احلسني

  ).٢(إن قاتل، وإال فاقتله، وكن مكانه : فبعث إليه عبيد اهللا مشر بن ذي اجلوشن، فقال
يعرض عليكم ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه : من جند عمر ثالثون من أهل الكوفة، فقالواوكان 

  ).٣(وحتولوا إىل احلسني، فقاتلوا ! وسلم ثالث خصال فال تقبلون واحدة 
  .أدركت مقتل احلسني: عباد بن العوام، عن حصني، قال

اه رجل يقال له عمرو بن خالد رأيت احلسني وعليه جبة برود، رم: فحدثين سعد بن عبيدة، قال
  ).٤(الطهوي بسهم، فنظرت إىل السهم يف جنبه 

رمى زرعة احلسني بسهم، فأصاب حنكه، فجعل يتلقى الدم، مث يقول : هشام بن الكليب، عن أبيه قال
  .هكذا إىل السماء

  .اللهم ظمه: ودعا مباء ليشرب، فلما رماه، حال بينه وبني املاء، فقال
  شهده وهو ميوت، وهو يصيح من احلر يف بطنه والربد يف ظهره، وبني فحدثين من : قال

______________  
  ) *اهلامش* (



  .٣٣٧ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .٣٣٨ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٣(
  .٣٣٨ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
  .٣٣٨ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٤(

(*)  

)٣/٣١١(  

  

  .اسقوين أهلكين العطش: وهو يقوليديه املراوح والثلج 
  ).١(فانقد بطنه 

  .الكليب رافضي متهم
  .أقبل مع احلسني ستة عشر رجال من أهل بيته: قال احلسن البصري

  ).٢(مل تبك السماء على أحد بعد حيىي عليه السالم إال على احلسني : وعن ابن سريين
ملا قتل احلسني، مكثنا : رث الكندي، قالحدثنا أيب، عن جدي، عن عيسى بن احلا: عثمان بن أيب شيبد

أياما سبعة، إذا صلينا العصر، فنظرنا إىل الشمس على أطراف احليطان كأا املالحف املعصفرة، ونظرنا 
  ).٣(إىل الكواكب يضرب بعضها بعضا 

امحرت آفاق السماء بعد قتل احلسني ستة : عن علي بن مدرك، عن جده االسود بن قيس، قال: املدائين
  .أشهر ترى كالدم

  .تعلم هذه احلمرة يف االفق مم ؟ هو من يوم قتل احلسني: هشام بن حسان، عن حممد، قال
ملا : حدثتين نضرة االزدية، قالت: حدثتنا أم سوق العبدية، قالت: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: الفسوي

  .أن قتل احلسني، مطرت السماء ماء، فأصبحت وكل شئ لنا مآلن دما
  .ملا قتل احلسني، مطرنا مطرا كالدم: حدثتين خاليت قالت: بن سليمان الضبعيجعفر 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٣٤١ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .٣٤٢ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
  .٣٤٢ / ٤" ذيب ابن عساكر " و ) ٢٨٣٩" (الطرباين ) " ٣(

(*)  



)٣/٣١٢(  

  

قتل احلسني ويل أربع عشرة سنة، وصار الورس : رير، عن يزيد بن أيب زياد، قالحدثنا ج: حيىي بن معني
  الذي كان يف عسكرهم رمادا، وامحرت آفاق السماء، وحنروا ناقة يف عسكرهم، فكانوا يرون يف حلمها

  ).١(النريان 
نار حني قتل لقد رأيت الورس عاد رمادا، ولقد رأيت اللحم كأن فيه ال: حدثتين جديت قالت: ابن عيينة
  ).٢(احلسني 

أصابوا إبال يف عسكر احلسني يوم قتل، فطبخوا منها، فصارت : حدثين مجيل بن مرة، قال: محاد بن زيد
  .كالعلقم

ما ترون : كان لنا جار من بلهجيم، فقدم الكوفة، فقال: مسعت أبا رجاء العطاردي قال: قرة بن خالد
 فرماه اهللا بكوكبني من السماء، فطمس -حلسني رضي اهللا عنه  يعين ا-هذا الفاسق ابن القاسق قتله اهللا 

  ).٣(بصره 
أتيت كربالء تاجرا، فعمل لنا شيخ من طي طعاما، فتعشينا : قال السدي: قال عطاء بن مسلم احلليب

  .ما شارك أحد يف قتله إال مات ميتة سوء: عنده، فذكرنا قتل احلسني، فقلت
  .ذلكما أكذبكم، أنا ممن شرك يف : فقال

فلم نربح حىت دنا من السراج وهو يتقد بنفط، فذهب خيرج الفتيلة بأصبعه، فأخذت النار فيها، فذهب 
  ).٤(يطفئها بريقه، فعلقت النار يف حليته، فعدا، فألقى نفسه يف املاء، فرأيته كأنه محمة 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٣٤٢ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  ).٢٨٥٨" ( الطرباين) " ٢(
  .قال اهليثمي ورجاله رجال الصحيح) ٢٨٣٠" (الطرباين ) " ٣(
  .٣٤٣ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٤(

(*)  

)٣/٣١٣(  

  



أدركت رجلني ممن شهد قتل احلسني، فأما أحدمها، فطال ذكره : ابن عيينة، حدثتين جديت أم أيب قالت
  .حىت كان يلفه

  وأما اآلخر، فكان
  ).١(را كلها يستقبل الرواية، فيش

أيكم يعلم : أول ما عرف الزهري أنه تكلم يف جملس الوليد، فقال الوليد: محاد بن زيد، عن معمر، قال
بلغين أنه مل يقلب حجر إال وجد حتته دم : ما فعلت أحجار بيت املقدس يوم قتل احلسني ؟ فقال الزهري

  ).٢(عبيط 
 قتل احلسني، جئ برأسه إىل ابن زياد، فجعل ينكت ملا: عن علي بن زيد، عن أنس، قال: محاد بن سلمة

لقد رأيت رسول : أما واهللا السوءنك، فقلت: إن كان حلسن الثغر، فقلت: بقضيب على ثناياه، وقال
  ).٣(اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل موضع قضيبك من فيه 

د بن عمر احلنفي، حدثنا حدثنا أبو بكر بن أيب داود، حدثنا أمحد ابن حمم": الكىن " يف ) ٤(احلاكم 
عمر بن يونس، حدثنا سليمان بن أيب سليمان الزهري، حدثنا حيىي بن أيب كثري، حدثنا عبدالرمحن بن 
عمرو، حدثين شداد بن عبد اهللا، مسعت واثلة بن االسقع وقد جئ برأس احلسني، فلعنه رجل من أهل 

ولديه بعد أن مسعت رسول اهللا صلى اهللا واهللا الأزال أحب عليا و: الشام، فغضب واثلة، وقام، وقال
  عليه وسلم يف 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .١٩٧ / ٩" جممع الزوائد " و ) ٢٨٥٧" (الطرباين ) " ١(
  .١٩٦ / ٩" امع " و ) ٢٨٥٦(و ) ٢٨٣٤" (معجم الطرباين " انظر ) ٢(
 ٢٨١وانظر الصفحة ) ٢٨٧٨" (معجم الطرباين " علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، وهو يف ) ٣(

  .من هذا اجلزء) ١(ت 
وامسه حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق النيسابوري حمدث " املستدرك " هو شيخ احلاكم صاحب ) ٤(

  .خراسان
  . للمؤلف٩٧٦ / ٣تذكرة احلفاظ " مترجم يف 

(*)  

)٣/٣١٤(  

  



إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم : (مرتل أم سلمة، وألقى على فاطمة وابنيها وزوجها كساء خيربيا مث قال
  ).٣٣: االحزاب) (الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا

  .سليمان ضعفوه، واحلنفي متهم
كنت عند عبيد اهللا، فأيت برأس احلسني، فأخذ : ويروى عن أيب داود السبيعي، عن زيد بن أرقم، قال

در، فلم أملك أن رفعت صويت قضيبا، فجعل يفتر به عن شفتيه، فلم أر ثغرا كان أحسن منه كأنه ال
  .بالبكاء
يبكيين ما رأيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رأيته ميص : ما يبكيك أيها الشيخ ؟ قلت: فقال

  ".اللهم إين أحبه فأحبه : " موضع هذا القضيب، ويلثمه، ويقول
عليه وسلم يف النوم رأيت رسول اهللا صلى اهللا : محاد بن سلمة، عن عمار بن أيب عمار، عن ابن عباس

  .نصف النهار، أشعث أغرب، وبيده قارورة فيها دم
  .هذا دم احلسني وأصحابه، مل أزل منذ اليوم التقطه: يا رسول اهللا، ماهذا ؟ قال: قلت

  ).١(فأحصي ذلك اليوم، فوجدوه قتل يومئذ 
برأس احلسني على يزيد، عن الواقدي، واملدائين، عن رجاهلما، أن حمفز بن ثعلبة العائذي قدم : ابن سعد

  .أتيتك يا أمري املؤمنني برأس أمحق الناس وأالمهم: فقال
قل اللهم مالك امللك تؤيت : (ما ولدت أم حمفز أمحق وأالم، لكن الرجل مل يتدبر كالم اهللا: فقال يزيد

  مث بعث يزيد برأس احلسني إىل متويل املدينة، ) ٢٦: آل عمران) (امللك من تشاء
______________  

  ) *اهلامش* (
" البداية " وسنده قوي كما قال احلافظ ابن كثري يف ) ٢٨٢٢(، والطرباين ٢٨٣ / ١أخرجه أمحد ) ١(
٢٠٠ / ٨.  

  (*) و ٣٤٣ / ٤" ذيب ابن عساكر " وهو يف 

)٣/٣١٥(  

  

  ).١(فدفن بالبقيع عند أمه 
مسعت أبا أمية الكالعي : ئيحدثنا سليمان بن عبداحلميد البهرا: وقال عبد الصمد بن سعيد القاضي

فيه : كنت فيمن توثب على الوليد بن يزيد بدمشق، فأخذت سفطا، وقلت: مسعت أبا كرب قال: قال
  .ففتحته، فإذا فيه رأس مكتوب عليه: غنائي، فركبت فرسي، وخرجت به من باب توما، قال
  ).٢(هذا رأس احلسني بن علي، فحفرت له بسيفي، فدفنته 



ما يبكيك : دخلت على أم سلمة وهي تبكي، قلت: حدثنا رزين، حدثتين سلمى قالت: أبو خالد االمحر
مالك يا : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم يف املنام، وعلى رأسه وحليته التراب، فقلت: ؟ قالت

  ).٣" (شهدت قتل احلسني آنفا : " رسول اهللا ؟ قال
  .رزين هو ابن حبيب

  .وثقه ابن معني
مسعت اجلن يبكني على حسني، وتنوح : عن عمار بن أيب عمار، مسعت أم سلمة تقول: ةمحاد بن سلم

  .عليه
حدثنا عمرو بن ثابت، حدثنا حبيب بن أيب ثابت، أن أم سلمة مسعت نوح اجلن : سويد بن سعيد) ٤(

  ).٥(على احلسني 
قلت لرجل من أتيت كربالء، ف: حدثنا عطاء بن مسلم، عن أيب جناب الكليب قال: عبيد بن جناد
  .بلغين أنكم تسمعون نوح اجلن: أشراف العرب

  .ما تلقى حرا وال عبدا إال أخربك أنه مسع ذلك: قال
  : مسعتهم يقولون: فما مسعت أنت ؟ قال: قلت

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٤٦٣ / ٥" الطربي " انظر ) ١(
  .ال يصح، فيه من اليعرف) ٢(
  .ملناقب، وسلمى ال تعرف وباقى رجاله ثقاتيف ا) ٣٧٧١(أخرجه الترمذي ) ٣(
  .١٩٩ / ٩ورجاله رجال الصحيح كما قال اهليثمي ) ٢٨٦٧" (معجم الطرباين ) " ٤(
  .٣٤٤ / ٤" ذيب ابن عساكر ) " ٥(

(*)  

)٣/٣١٦(  

  

حممد بن ) ١(ش وجده خري اجلدود * فله بريق يف اخلدود أبواه من عليا قري * مسح الرسول جبينه 
  .ملا قتل عبيد اهللا احلسني وأهله: ثت عن أيب عبيدة، حدثنا يونس بن حبيب قالحد: جرير

وما علي لو : بعث برؤوسهم إىل يزيد، فسر بقتلهم أوال، مث مل يلبث حىت ندم على قتلهم، فكان يقول
احتملت االذى، وأنزلت احلسني معي، وحكمته فيما يريد، وإن كان علي يف ذلك وهن، حفظا لرسول 

  .لى اهللا عليه وسلم ورعاية حلقهاهللا ص



 فإنه أحرجه، واضطره، وقد كان سأل أن خيلي سبيله أن يرجع - يعين عبيد اهللا -لعن اهللا ابن مرجانة 
من حيث أقبل، أو يأتيين، فيضع يده يف يدي، أو يلحق بثغر من الثغور، فأىب ذلك عليه وقتله، فأبغضين 

  .اوةبقتله املسلمون، وزرع يل يف قلوم العد
تغوط رجل من بين أسد على قرب احلسني، فأصاب أهل ذلك البيت خبل، : عن االعمش، قال: جرير

  ).٢(وجنون، وبرص، وفقر، وجذام 
ملا أجري املاء على قرب احلسني، امنحى أثر القرب، فجاء أعرايب، فتتبعه، حىت وقع : قال هشام بن الكليب

فطيب تراب القرب دل على القرب سفيان بن * قربه عن عدوه أرادوا ليخفوا : على أثر القرب، فبكى، وقال
  قتل علي وهو : حدثنا جعفر بن حممد عن أبيه، قال: عيينة

______________  
  ) *اهلامش* (
وفيه من مل أعرفه، : ١٩٩ / ٩" امع " قال اهليثمي يف ) ٢٨٦٦(و ) ٢٨٦٥" (معجم الطرباين ) " ١(

  "البداية " ، و ٣٤٤ / ٤" ابن عساكر ذيب " وأبو جناب مدلس، وهو يف 
٢٠٠ / ٨.  
 / ٨" البداية " ، و ٣٤٥ / ٤" ابن عساكر " ورجاله ثقات، و ) ٢٨٦٠" (معجم الطرباين ) " ٢(

٢٠٣.  
(*)  

)٣/٣١٧(  

  

  .ابن مثان ومخسني
  ).١(ومات هلا حسن، وقتل هلا حسني 

  .خطأ، بل عاش سبعا وأربعني سنة: مات هلا حسن: قوله: قلت
: يوم اجلمعة، وقيل: مات يوم عاشوراء سنة إحدى وستني، زاد بعضهم يوم السبت وقيل: اجلماعةقال 

  .يوم االثنني
  .ومولده يف شعبان سنة أربع من اهلجرة

كنت عند أم سلمة زوج النيب صلى اهللا : عبداحلميد بن رام، وآخر ثقة، عن شهر بن حوشب، قال
مال اهللا بيوم وقبورهم نارا، ووقعت مغشية ! قد فعلوها ؟ : تعليه وسلم حني أتاها قتل احلسني، فقال

  .عليها، فقمنا
أذل رقابا من قريش * وإن قتيل الطف من آل هاشم : يرثي احلسني) ٢(ونقل الزبري لسليمان بن قتة 



* كعاد تعمت عن هداها فضلت مررت على أبيات آل حممد * فذلت فإن يتبعوه عائذ البيت يصبحوا 
  ) ٣(أمثاهلا حني حلت فألفيتها 

______________  
  ) *اهلامش* (
  ).٢٧٨٤" (الطرباين ) " ١(
، ٢١٥ورقة " توضيح املشتبه " بفتح القاف ومثناة من فوق مشددة كما ضبطه ابن ناصر الدين يف ) ٢(

، وقد ٣١٤ / ١" طبقات القراء " ، وابن اجلزري يف ١١٢٢ / ٣" تبصري املنتبه " وابن حجر يف 
، وهو سليمان بن قتة التيمي موالهم البصري، روى عن ابن "قنة " إىل " تعجيل املنفعة  " تصحف يف

عباس، وعمرو بن العاص وغريمها، روى عنه موسى بن أيب عائشة وغريه، وكان فارسا شاعرا، قال ابن 
  عرض القرآن على ابن عباس ثالث عرضات،: اجلزري

 / ٤" اجلرح والتعديل " ، و ٣٢ / ٤"  البخاري تاريخ" وعرض عليه عاصم اجلحدري، مترجم يف 
١٣٦.  

" ذيب ابن عساكر " ، و ٢١١ / ٨" البداية " ، و ٣٧٩ / ١" االستيعاب " واالبيات منسوبة له يف 
 ٩٦٢، ٩٦١ / ٢" محاسة أيب متام " ، واالول والثالث والرابع واخلامس منها يف ٣٤٦، ٣٤٥ / ٤

  .بشرح املرزوقي
  .ي إىل أيب دهبل، ومل يتابع على ذلكونسبه ياقوت احلمو

يريد أنه قد ظهر عليها : فلم أرها أمثاهلا يوم حلت قال املرزوقي": احلماسة " رواية الشطر الثاين يف ) ٣(
  =من آثار الفجع واملصيبة ما صارت له دهشا، 

)٣/٣١٨(  

  

وإن *  الديار وأهلها لقد عظمت تلك الرزايا وجلت فال يبعد اهللا* وكانوا لنا غنما فعادوا رزية 
أذل : لفقد حسني والبالد اقشعرت قوله* أصبحت منهم برغمي ختلت أمل تر أن االرض أضحت مريضة 

  .رقابا، أي ال يرعون عن قتل قرشي بعده
رأيت : أخربين أيب محزة بن يزيد احلضرمي قال: حدثين أيب، عن أبيه، قال: أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة

  .بلغت مئة سنة: ريا، حاضنة يزيد، يقال: لنساء وأعقلهن، يقال هلاامرأة من أمجل ا
فوضع يف : أبشر، فقد أمكنك اهللا من احلسني، وجئ برأسه، قال: دخل رجل على يزيد، فقال: قالت

  .طست، فأمر الغالم، فكشف، فحني رآه، مخر وجهه كأنه شم منه
  .إي واهللا: أقرع ثناياه بقضيب ؟ قالت: فقلت هلا



  .وقد حدثين بعض أهلنا أنه رأى رأس احلسني مصلوبا بدمشق ثالثة أيام:  محزةمث قال
  وحدثتين ريا، أن الرأس مكث يف خزائن السالح حىت ويل سليمان،

  .فبعث، فجئ به، وقد بقي عظما أبيض، فجعله يف سفط، وطيبه، وكفنه، ودفنه يف مقابر املسلمني
  .بشوه، وأخذوه، فاهللا أعلم ما صنع بهفلما دخلت املسودة سألوا عن موضع الرأس، فن

  .وذكر باقي احلكاية وهي قوية االسناد
أىب احلسني أن يستأسر حىت قتل بالطف، وانطلقوا ببنيه علي، وفاطمة، : حيىي بن بكري، حدثين الليث قال

  وسكينة إىل يزيد، فجعل سكينة خلف سريره لئال ترى رأس أبيها، وعلي يف غل، فضرب على ثنييت 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .فحاهلا يف ظهور اجلزع عليها ليست كحاهلا يف السرور أيام حلوها= 
(*)  

)٣/٣١٩(  

  

  .احلسني، ومتثل بذاك البيت
اآلية فثقل على يزيد أن متثل ببيت، وتال ) ٢٢: احلديد) (ما أصاب من مصيبة يف االر ض: (فقال علي

أما واهللا لو رآنا رسول اهللا صلى اهللا : فقال) ٣٠: الشورى) (مبا كسبت أيديكم(بل : علي آية، فقال
  .عليه وسلم، الحب أن خيلينا

  .صدقت، فخلوهم: قال
  .ولو وقفنا بني يديه، الحب أن يقربنا: قال
  .صدقت، قربوهم: قال

  .فجعلت سكينة وفاطمة تتطاوالن لتريا الرأس، وبقي يزيد يتطاول يف جملسه ليستره عنهما
  ).١(از، وأصلح آلتهم، وخرجوا إىل املدينة مث أمر هلم جبه
ملا أيت يزيد برأس احلسني، جعل : حدثنا جعفر بن برقان، عن يزيد بن أيب زياد، قال: كثري بن هشام

  .ما كنت أظن أبا عبد اهللا بلغ هذا السن، وإذا حليته ورأسه قد نصل من اخلضاب: ينكت سنة، ويقول
  .جعفر، وعتيق، وحممد، والعباس االكربوممن قتل مع احلسني إخوته االربعة، 

  .وابنه الكبري علي، وابنه عبد اهللا، وكان ابنه علي زين العابدين مريضا، فسلم
  .وكان يزيد يكرمه ويرعاه

وقتل مع احلسني، ابن أخيه القاسم بن احلسن، وعبد اهللا وعبد الرمحن ابنا مسلم بن عقيل بن أيب طالب، 



  . جعفر بن أيب طالبوحممد وعون ابنا عبد اهللا بن
قتل احلسني، : عن إبراهيم بن حممد، عن عمرو بن دينار، حدثنا حممد ابن علي، عن أبيه، قال: املدائين

وأدخلنا الكوفة، فلقينا رجل، فأدخلنا مرتله، فأحلفنا، فنمت فلم أستيقظ إال حبس اخليل يف االزقة، 
إنه سيكون يف قومك أمور، فال تدخل : ئنا، وقالفحملنا إىل يزيد، فدمعت عينه حني رآنا، وأعطانا ما ش

  .معهم
  فلما كان يوم احلرة ماكان، كتب 

______________  
  ) *اهلامش* (
  ).٢٨٠٦(الطرباين ) ١(

(*)  

)٣/٣٢٠(  

  

: مع مسلم بن عقبة بأماين، فلما فرغ من القتال مسلم، بعث إيل، فجئته، فرمى إيل بالكتاب، وإذا فيه
 خريا، وإن دخل معهم يف أمرهم، فأمنه، واعف عنه، وإن مل يكن معهم، فقد استوص بعلي بن احلسني

  .أصاب وأحسن
فأوالد احلسني هم، علي االكرب الذي قتل مع أبيه، وعلي زين العابدين، وذريته عدد كثري، وجعفر، 

  .وعبد اهللا ومل يعقبا
 اهللا، وزيد، وعمر، وعلي، وحممد فولد لزين العابدين احلسن واحلسني ماتا صغريين، وحممد الباقر، وعبد
  .االوسط ومل يعقب،، وعبد الرمحن، وحسني الصغري، والقاسم ومل يعقب

  
 بن أيب عامر الراهب عبد عمرو بن صيفي بن النعمان، أبو عبد الغسيل) د* ( عبد اهللا بن حنظلة - ٤٩

  .الرمحن االنصاري االوسي املدين، من صغار الصحابة
  ، فلو غسل)١(فغسلته املالئكة لكونه جنبا استشهد أبوه يوم أحد، 

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٥، التاريخ الكبري ٤٢٤، ٤٠٣، احملرب ٢٠٢٣ت : ، طبقات خليفة٦٥ / ٥طبقات ابن سعد * 

 ٩، تاريخ ابن عساكر ٨٩٢: ، االستيعاب٢٩ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٦٣ / ١، املعرفة والتاريخ ٦٨
 ٢، تذهيب التهذيب ٢٨ / ٣، تاريخ االسالم ٦٧٦: ، ذيب الكمال٢١٨ / ٣ آ، أسد الغابة ٧٤/ 



  .١٦٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٣ / ٥، ذيب التهذيب ٢٩٩ / ٢ ب، االصابة ١٣٩/ 
 من طريق ابن إسحاق، ١٥ / ٤، والبيهقي ٢٠٥، ٢٠٤ / ٣" املستدرك " أخرج احلاكم يف ) ١(

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : بيه، عن جده رضي اهللا عنه قالحدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا، عن أ
: فسألوا صاحبته، فقالت" إن صاحبكم تغسله املالئكة ...: " وسلم يقول عند قتل حنظلة بن أيب عامر

" لذلك غسلته املالئكة : " إنه خرج ملا مسع اهلائعة وهو جنب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم
وصححه احلاكم، وأقره الذهيب، وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطرباين بسند وهذا سند جيد، 

  .٢٣ / ٣" امع " حسن، كما قال اهليثمي يف 
(*)  

)٣/٣٢١(  

  

  .الشهيد الذي يكون جنبا استدالال ذا، لكان حسنا
أمساء بنت عبد اهللا بن يزيد اخلطمي رفيقه، وابن أيب مليكة، وضمضم بن جوس، و: حدث عن عبد اهللا

  .زيد العدوية
  .وقد روى أيضا عن عمر، وعن كعب االحبار

  ).١(وكان رأس الثائرين على يزيد نوبة احلرة 
  .وقد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقة، إسناده حسن

  .وهو ابن مجيلة بنت عبد اهللا بن أيب ابن سلول
ما وراءك ؟ : يت ألف وخلعا، فلما رجع، قال له كرباء املدينةوفد يف بنيه الثمانية على يزيد، فأعطاهم مئ

  جئت من عند رجل لو مل أجد: قال
  .إال بين، جلاهدته م

  .إنه أكرمك وأعطاك: قالوا
وما قبلت إال ال تقوى به عليه، وحض الناس، فبايعوه، وأمر على االنصار، وأمر على قريش عبد : قال

  .املهاجرين معقل بن سنان االشجعي، ونفوا بين أميةاهللا بن مطيع العدوي، وعلى باقي 
)٢.(  

 ويدعى مسرفا املري يف اثين عشر ألفا، فكلمه عبد اهللا -فجهز يزيد هلم جيشا، عليهم مسلم بن عقبة 
  .بن جعفر يف أهل املدينة

  .هدعين أشتفي، لكين آمر مسلم بن عقبة أن يتخذ املدينة طريقه إىل مكة، فإن هم مل حياربو: فقال
وتركوه، فيمضي حلرب ابن الزبري، وإن حاربوه، قاتلهم، فإن نصر، قتل، وأب املدينة ثالثا، مث ميضي 



  .إىل ابن الزبري
  

______________  
  ) *اهلامش* (
كل أرض ذات حجارة سود، وأكثر احلرار حول مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، : احلرة) ١(

 ه بني أهل ٦٣هي الشرفية من حريت املدينة، كانت فيها الوقعة سنة حرة واقم، و: واملراد باحلرة هنا
  .املدينة وأهل الشام

ابن كثري " ، و ١٢١، ١١١ / ٤" ابن االثري " ، و ٤٩٥، ٤٨٢ / ٥" تاريخ الطربي " انظر خربها يف 
 "٢١٧ / ٨.  
  .٢٣٧": تاريخ خليفة ) " ٢(

(*)  

)٣/٣٢٢(  

  

، فقدم مسلم، فحاربوه، ونالوا من يزيد، فأوقع م، وأبها ثالثا، وكتب عبد اهللا بن جعفر إليهم ليكفوا
وسار، فمات بالشلل، وعهد إىل حصني بن منري يف أول سنة أربع وستني، وذمهم ابن عمر على شق 

  .العصا
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : دخل ابن مطيع على ابن عمر ليايل احلرة، فقال ابن عمر: قال زيد بن أسلم

  ).١" (من نزع يدا من طاعة مل يكن له حجة يوم القيامة : " لم يقولعليه وس
  .توجه إليهم مسلم بن عقبة يف اثين عشر ألفا، وأنفق فيهم يزيد يف الرجل أربعني دينارا: قال املدائين

  .وجهين أكفك: فقال له النعمان بن بشري
  .ال: قال

أنشدك : إليهم، وعفوي عنهم مرة بعد مرة، فقالليس هلم إال هذا الغشمة، واهللا ال أقيلهم بعد إحساين 
اهللا يا أمري املؤمنني يف عشريتك، وأنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكلمه عبد اهللا بن جعفر، 

  .إن رجعوا، فال سبيل عليهم، فادعهم يا مسلم ثالثا، وامض إىل امللحد ابن الزبري: فقال
  .واستوص بعلي بن احلسني خريا: قال

  ).٢(واهللا ما كاد ينجو منهم أحد، لقد قتل ولدا زينب بنت أم سلمة : عن احلسن، قال: جرير
  .أب مسرف بن عقبة املدينة ثالثا، وافتض ا ألف عذراء: قال مغرية بن مقسم

  من أخاف أهل : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال السائب بن خالد



______________  
  ) *اهلامش* (
 من طرق عن زيد بن ١٥٤ و ١٣٣ و ١٢٣ و ٩٧ و ٨٣ و ٧٠ / ٢" مسنده " أخرجه أمحد يف ) ١(

  .أسلم، عن عبد اهللا بن عمر، وهذا سند صحيح
  .٢٣٩": تاريخ خليفة ) " ٢(

(*)  

)٣/٣٢٣(  

  

  ).١" (املدينة، أخافه اهللا، وعليه لعنة اهللا 
  .رواه مسلم بن أيب مرمي ومجاعة عن عطاء بن يسار، عنه

خرج أهل املدينة يوم احلرة جبموع وهيئة مل ير مثلها، فلما : وروى جويرية بن أمساء، عن أشياخه، قالوا
قاتلوا : رآهم عسكر الشام، كرهوا قتاهلم، فأمر مسرف بسريره، فوضع بني الصفني، ونادى مناديه

  عين، أو دعوا، فشدوا، فسمعوا التكبري خلفهم من املدينة، وأقحم عليهم بنو
ثة، فازم الناس، وعبد اهللا بن الغسيل متساند إىل ابنه نائم، فنبهه، فلما رأى ما جرى، أمر أكرب بنيه حار

  ).٢(حىت قتل ) وقاتل(فقاتل حىت قتل، مث مل يزل يقدمهم واحدا واحدا حىت قتلوا، وكسر جفن سيفه 
دينة، بايعوا ابن الغسيل على ملا وثب أهل احلرة، وأخرجوا بين أمية من امل: وروى الواقدي بإسناد، قال

واهللا ما خرجنا حىت خفنا أن نرجم من السماء، رجل ينكح أمهات االوالد، ! يا قوم : املوت، فقال
  .والبنات، واالخوات، ويشرب اخلمر، ويدع الصالة

وكان يبيت تلك الليايل يف املسجد، وما يزيد يف إفطاره على شربة سويق، ويصوم الدهر، وال يرفع : قال
  .اللهم إنا بك واثقون: رأسه إىل السماء، فخطب، وحرض على القتال، وقال

  .فقاتلوا أشد قتال
وكرب أهل الشام، ودخلت املدينة من النواحي كلها، وقتل الناس، وبقي لواء ابن الغسيل ما حوله مخسة، 

السبابة، فلما رأى ذلك، رمى درعه، وقاتلهم حاسرا حىت قتل، فوقف عليه مروان وهو ماد إصبعه 
  أما واهللا لئن نصبتها : فقال

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٤أخرجه أمحد " واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال " ومتامه ) ١(

إىل النسائي، ويف الباب عن جابر بن عبد " االصابة " ، وإسناده صحيح، ونسبه احلافظ يف ٥٦ و ٥٥



  ).١٠٣٩(، عند ابن حبان اهللا
  . آ٧٧ / ٩" ابن عساكر " ، و ٢٣٨": تاريخ خليفة ) " ٢(

(*)  

)٣/٣٢٤(  

  

  .حيا) ١(ميتا، لطاملا نصبتها 
هذا ما لقيت من ظلمة أهل الشام، : رأيت أبا سعيد اخلدري ممعط اللحية، فقال: قال أبو هارون العبدي

  يئا، فأسفوا، وأضجعوين، فجعل كل واحد منهم يأخذأخذوا ما يف البيت، مث دخلت طائفة، فلم جيدوا ش
  .من حلييت خصلة

  .أصيب من قريش واالنصار يومئذ ثالث مئة وستة رجال: قال خليفة
  .مث مساهم

)٢.(  
ما خرج فيها أحد من بين عبداملطلب، لزموا بيوم، وسأل مسرف عن أيب، : وعن أيب جعفر الباقر، قال

  .إن أمري املؤمنني أوصاين بك: ية، فرحب بأيب، وأوسع له، وقالفجاءه ومعه ابنا حممد بن احلنف
كانت الوقعة لثالث بقني من ذي احلجة سنة ثالث وستني وأصيب يومئذ عبد اهللا بن زيد بن عاصم 
حاكي وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومعقل بن سنان، وحممد بن أيب بن كعب، وعدة من أوالد 

  . صرباكرباء الصحابة، وقتل مجاعة
  .قتل يوم احلرة من محلة القرآن سبع مئة: وعن مالك بن أنس، قال

فلما جرت هذه الكائنة، اشتد بغض الناس ليزيد مع فعله باحلسني وآله، ومع قلة دينه، فخرج : قلت
عليه أبو بالل مرداس به أدية احلنظلي، وخرج نافع بن االزرق، وخرج طواف السدوسي، فما أمهله 

  .د نيف وسبعني يومااهللا، وهلك بع
  

______________  
  ) *اهلامش* (
واخلرب أورده ابن عساكر مطوال " لئن يصبها ميتا، لطاملا يصيبها حيا " حترفت اجلملة يف املطبوع إىل ) ١(
  . آ٧٨ ب، ٧٧ / ٩
  .٢٥٠، ٢٤٠": تاريخ خليفة ) " ٢(

(*)  



)٣/٣٢٥(  

  

سنان بن عبد اهللا، أبو : كوع، واسم االكوعهو سلمة بن عمرو بن اال) ع * ( سلمة بن االكوع- ٥٠
  .عامر وأبو مسلم

  .أبو إياس االسلمي احلجازي املدين: ويقال
  .مؤتة، وهو من أهل بيعة الرضوان) ١(شهد : قيل

  .روى عدة أحاديث
حدث عنه، ابنه إياس، ومواله يزيد بن أيب عبيد، وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب، وأبو سلمة بن 

  . واحلسن بن حممد بن احلنفية، ويزيد بن خصيفةعبدالرمحن،
  .رأيت سلمة يصفر حليته: قال مواله يزيد

  ).٢(بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املوت، وغزوت معه سبع غزوات : ومسعته يقول
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٤، التاريخ الكبري ٢٨٩، ١١٩: ، احملرب٦٨٩ت : ، طبقات خليفة٣٠٥ / ٤طبقات ابن سعد * 

 / ٣، املستدرك ٨٠ت : ، مشاهري علماء االمصار٣٣٦ / ١، املعرفة والتاريخ ٣٢٣: ، املعارف٦٩
، ١٩٠ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٦٣٩: ، االستيعاب٢٤٠: ، مجهرة أنساب العرب٥٦٢

، ٢٢٩ / ١  /١، ذيب االمساء واللغات ٤٢٣ / ٢ آ، أسد الغابة ٢٤٥ / ٧تاريخ ابن عساكر 
، ٣٢١ / ١٥، الوايف بالوفيات ٨٤ / ١، العرب ١٥٨ / ٣، تاريخ االسالم ٥٢٥: ذيب الكمال
، ١٥٠ / ٤، ذيب التهذيب ٣٦٣ / ٩، جممع الزوائد ٦٦ / ٢، االصابة ٦ / ٩البداية والنهاية 
 ، ذيب ابن٨١ / ١، شذرات الذهب ١٢٦: ، خالصة تذهيب الكمال٤١، ٥ / ٧معجم الطرباين 

  .٢٣٢ / ٦عساكر 
  ".قتل شهيد " حترفت اجلملة يف املطبوع إىل ) ١(
يف االمارة، ) ١٨٦٠(باب غزوة احلديبية، ومسلم :  يف املغازي٣٤٦ / ٧أخرج البخاري ) ٢(

على أي شئ بايعتم : قلت لسلمة:  عن يزيد بن أيب عبيد قال١٤١ / ٧والنسائي ) ١٩٥٢(والترمذي 
وابن سعد ) ١٨١٥(، ومسلم ٣٩٩ / ٧على املوت، وأخرج البخاري : لرسول اهللا يوم احلديبية ؟ قا

غزوت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : مسعت سلمة يقول:  من طريق يزيد بن أيب عبيد قال٣٠٥ / ٤
  .ونسيت بقيتها: سبع غزوات، فذكر خيرب، واحلديبية، ويوم حنني، ويوم القرد، قال يزيد

(*)  



)٣/٣٢٦(  

  

بيتنا هوازن مع أيب بكر : عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قالحدثنا : ابن مهدي
  ).١(الصديق، فقلت بيدي ليلتئذ سبعة أهل أبيات 

خرجت أنا ورباح غالم النيب صلى اهللا عليه وسلم بظهر : حدثنا إياس، عن أبيه، قال: عكرمة بن عمار
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
ار عبد الرمحن بن عيينة على االبل، فقتل راعيها، وطرد االبل هو ، فأغ)٢(وخرجت بفرس لطلحة 

  .وأناس معه يف خيل
  .اقعد على هذا الفرس، فأحلقه بطلحة، وأعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! يا رباح : فقلت

واتبعت القوم، فجعلت أرميهم، وأعقرم، وذلك حني ! يا صباحاه : وقمت على تل، مث ناديت ثالثا
  .ر الشجر فإذا رجع إيل فارس، قعدت له يف أصل شجرة، مث رميته، وجعلت أرميهم، وأقوليكث

واليوم يوم الرضع وأصبت رجال بني كتفيه، وكنت إذا تضايقت الثنايا، علوت اجلبل، * أنا ابن االكوع 
سلم إال فردأم باحلجارة، فما زال ذلك شأين وشأم حىت ما بقي شئ من ظهر النيب صلى اهللا عليه و

  .خلفته وراء ظهري، واستنقذته
مث مل أزل أرميهم حىت ألقوا أكثر من ثالثني رحما، وأكثر من ثالثني بردة يستخفون منها، وال يلقون شيئا 

إال جعلت عليه حجارة، ومجعته على طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت إذا امتد الضحى، 
لقينا من : ما هذا ؟ قالوا:  ثنية ضيقة، مث علوت اجلبل، فقال عيينةأتاهم عيينة بن بدر مددا هلم، وهم يف

  هذا الربح، ما فارقنا بسحر 
______________  

  ) *اهلامش* (
 ٤، وابن سعد )٢٨٤٠(، وابن ماجه )٢٦٣٨(، وأبو داود ٤٦ / ٤إسناده حسن، وأخرجه أمحد ) ١(
  .أمت أمت: وكان شعارنا تلك الليلة: ، وفيه عندهم٣٠٥/ 
  .الطروق ليال على غفلة للغارة: لتبييتوا

  .أمر باملوت": أمت " ومعىن 
، ويف ..وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر، فلما أصبحنا إذا عبدالرمحن الفزاري: يف مسلم) ٢(

  ...(*)وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد اهللا كنت أريد: ابن سعد

)٣/٣٢٧(  

  



  .إىل اآلن، وأخذ كل شئ كان يف أيدينا
  .لوال أنه يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم، ليقم إليه نفر منكم: ال عيينةفق

  .أنا ابن االكوع: ومن أنت ؟ قلت: أتعرفوين ؟ قالوا: فصعد إيل أربعة، فلما أمسعتهم الصوت، قلت
  .والذي أكرم وجه حممد صلى اهللا عليه وسلم ال يطلبين رجل منكم فيدركين، وال أطلبه فيفوتين

  .إين أظن: مفقال رجل منه
) وإذا أوهلم(فما برحت مث، حىت نظرت إىل فوارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتخللون الشجر 

  .االخرم االسدي، وأبو قتادة، واملقداد، فوىل املشركون
يا سلمة : فأنزل، فأخذت بعنان فرس االخرم، ال آمن أن يقتطعوك، فاتئد حىت يلحقك املسلمون، فقال

، فال حتل بيين وبني الشهادة، )وتعلم أن اجلنة حق والنار حق(باهللا واليوم اآلخر، إن كنت تؤمن ! 
، مث )بعبد الرمحن فرسه(فخليت عنان فرسه، وحلق بعبد الرمحن بن عيينة، فاختلفا طعنتني، فعقر االخرم 

ا طعنتني قتله عبدالرمحن، وحتول عبدالرمحن على فرس االخرم، فيلحق أبو قتادة بعبد الرمحن، فاختلف
  .، فقتله أبو قتادة، وحتول على فرسه)فعقر بأيب قتادة(

وخرجت أعدو يف أثر القوم حىت ما أرى من غبار أصحابنا شيئا، ويعرضون قبيل املغيب إىل شعب فيه 
، فأبصروين أعدو وراءهم، فعطفوا عنه، وأسندوا يف الثنية، وغربت )١" (ذو قرد : " ماء يقال له

  خذها وأنا ابن االكوع، واليوم :  فأرميه، فقلتالشمس، فاحلق رجال،
______________  

  ) *اهلامش* (
وهي : ٣٥٢ / ٧" صحيحه " ماء على ليلتني من املدينة بينها وبني خيرب، قال البخاري يف : ذو قرد) ١(

  .الغزوة اليت أغاروا فيها على لقاح النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل خيرب بثالث
  :قال احلافظ

جزم به، ومستنده يف ذلك حديث إياس بن سلمة بن االكوع، عن أبيه، فإنه قال يف آخر احلديث كذا 
من الغزوة إىل املدينة، فواهللا ما : فرجعنا، أي: من طريقه، قال) ١٨٠٧(الطويل الذي أخرجه مسلم 

غزوة ذي قرد كانت : ٨٠ / ٢: لبثنا باملدينة إال ثالث ليال حىت خرجنا إىل خيرب، وأما ابن سعد، فقال
  .يف شعبان منها: يف ربيع االول سنة ست قبل احلديبية، وقيل يف مجادى االوىل، وعن ابن إسحاق

(*)  

)٣/٣٢٨(  

  



  .يوم الرضع
  .نعم يا عدو نفسه: ياثكل أمي أكوعي بكرة ؟ قلت: فقال

  .وكان الذي رميته بكرة، فأتبعته سهما آخر، فعلق به سهمان
 -عنه ) ١( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املاء الذي حليتهم وخيلفون فرسني، فسقتهما إىل

 وهو يف مخس مئة، وإذا بالل حنر جزورا مما خلفت، فهو يشوي لرسول اهللا صلى اهللا عليه -" ذو قرد " 
خلين فانتخب من أصحابك مئة، فآخذ عليهم بالعشوة، فال يبقى منهم ! يا رسول اهللا : وسلم، فقلت

  .خمرب
  .نعم: قلت" أكنت فاعال يا سلمة ؟ : " قال

  .فضحك حىت رأيت نواجذه يف ضوء النار
  .إم يقرون اآلن بأرض غطفان: مث قال

فجاء رجل، فأخرب أم مروا على فالن الغطفاين، فنحر هلم جزورا، فلما أخذوا يكشطون جلدها، : قال
  .رأوا غربة، فهربوا

" خري فرساننا أبو قتادة، وخري رجالتنا سلمة : " يه وسلمفلما أصبحنا، قال رسول اهللا صلى اهللا عل
  .وأعطاين سهم الراجل والفارس مجيعا

  .مث أردفين وراءة على العضباء راجعني إىل املدينة
أال رجل يسابق إىل : فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضحوة، ويف القوم رجل كان ال يسبق جعل ينادي

  .املدينة ؟ فأعاد ذلك مرارا
  .ال، إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما تكرم كرميا وال اب شريفا ؟ قال: قلتف

  يا: فقلت
  .رسول اهللا بأيب وأمي، خلين أسابقه

  .إن شئت: قال
  .امض: وقلت

: وصربت عليه شرفا أو شرفني حىت استبقيت نفسي، مث إين عدوت حىت أحلقه، فأصك بني كتفيه، وقلت
  .إن أظن، حىت قدمنا املدينة: وها، فضحك، وقالسبقتك واهللا، أو كلمة حن

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .صددم عنه، ومنعتهم من وروده: أي) ١(

(*)  



)٣/٣٢٩(  

  

  .مطوال) ١(أخرجه مسلم 
أتينا سلمة بن االكوع بالربذة، فأخرج إلينا يدا : عن عبدالرمحن بن رزين، قال: العطاف بن خالد

  .بايعت بيدي هذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، فقالضخمة كأا خف البعري
  ).٢(فأخذنا يده، فقبلناها : قال

  .االسلمي، حدثنا إياس بن سلمة، عن أبيه قال) ٣(حدثنا علي بن يزيد : احلميدي
أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرارا، ومسح على وجهي مرارا، واستغفر يل مرارا عدد ما يف 

  ).٤(االصابع يدي من 
  ).٥(انه استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف البدو، فأذن له : عن سلمة: قال يزيد بن أيب عبيد

  .عن محاد بن مسعدة، عنه" مسنده " رواه أمحد يف 
كان ابن : حدثنا حممد بن عمر، حدثنا عبداحلميد بن جعفر، عن أبيه، عن زياد بن ميناء، قال: ابن سعد

  رة، وجابر، ورافع بن خديج، وسلمة بن االكوع مع أشباه هلم يفتون باملدينة، عباس، وأبو هري
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٨١ / ٢" طبقات ابن سعد " باب غزوة ذي قرد وغريها، وهو يف : يف اجلهاد) ١٨٠٧(رقم ) ١(

  . أ٢٤٩ ب، ٢٤٨ / ٧" تاريخ ابن عساكر " ، و ٨٤
   من طريق سعيد بن منصور ذا االسناد،٣٠٦ / ٤سنده حسن، وأخرجه ابن سعد ) ٢(

  . ب٢٤٩ / ٧" تاريخ ابن عساكر " وهو يف " عكاف " إىل " عطاف " وقد حترف فيه، 
  ".زيد " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(
 ٦من طريق احلميدي، وعلي بن يزيد ترمجه ابن أيب حامت ) ٦٢٦٧" (معجمه " أخرجه الطرباين يف ) ٤(
ورجاله : ٣٦٣ / ٩" امع "  فيه جرحا وال تعديال، ومع ذلك فقد قال اهليثمي يف  فلم يذكر٢٠٩/ 

  .رجال الصحيح غري علي بن يزيد بن أيب حكيمة وهو ثقة
  . ب٢٤٩ / ٧" تاريخ ابن عساكر " وهو يف 

باب التغرب يف الفتنة، ومسلم :  يف الفنت٣٠ / ١٣، والبخاري ٥٤ و ٤٧ / ٤أخرجه أمحد ) ٥(
  . آ٢٥٠ / ٧وابن عساكر ) ٦٢٩٨(، والطرباين ١٥٢، ١٥١ / ٧لنسائي وا) ١٨٦٢(

(*)  

)٣/٣٣٠(  



  

  ).١(وحيدثون من لدن تويف عثمان إىل أن توفوا 
اذهب بنا إىل سلمة بن االكوع، فلنسأله، فإنه : وعن عبادة بن الوليد أن احلسن بن حممد ابن احلنفية قال

  .لقدم، فخرجنا نريده، فلقيناه يقوده قائدهمن صاحلي أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ا
  ).٢) (بصره(وكان قد كف 

ملا قتل عثمان، خرج سلمة إىل الربذة، تزوج هناك أمرأة، فولدت له : وعن يزيد بن أيب عبيد، قال
  ).٣(أوالدا، وقبل أن ميوت بليال، نزل إىل املدينة 

  .تويف سنة أربع وسبعني: قال الواقدي ومجاعة
  .أبناء التسعني، وحديثه من عوايل صحيح البخاريكان من : قلت
  

حرب االمة، وفقيه العصر، وإمام التفسري، أبو العباس عبد اهللا، ) ع * ( عبد اهللا بن عباس البحر- ٥١
  ابن

______________  
  ) *اهلامش* (
  .، وحممد بن عمر هو الواقدي ضعيف٣٧٢ / ٢" طبقات ابن سعد " هو يف ) ١(
  . ب، والزيادة منه٢٥٠ / ٧ "ابن عساكر ) " ٢(
  . ب٢٥٠ / ٧ يف الفنت، وابن عساكر ٣٥ / ١٣أخرجه البخاري ) ٣(

من قرى املدينة على ثالثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق احلجاز إذا رحلت من فيد : والربذة
  .تريد مكة

 حنو االربعني سنة، الن ويستفاد من هذه الرواية مدة سكىن سلمة البادية وهي": الفتح " قال احلافظ يف 
  .قتل عثمان كان يف ذي احلجة سنة مخس وثالثني، وموت سلمة سنة أربع وسبعني على الصحيح

، ٢٦٠٥، ١٤٨٥، ٨٢١ت : ، طبقات خليفة٢٦، نسب قريش، ٣٦٥ / ٢طبقات ابن سعد * 
 ١ري ، التاريخ الصغ٣ / ٥، التاريخ الكبري ٣٧٨، ٢٩٢، ٢٨٩، ٩٢، ٢٤، ١٦: ، احملرب١٨٨: الزهد

، ٤٩٣، ٢٧٠، ٢٤١ / ١، املعرفة والتاريخ ٥٥، ٢٧ / ٣، أنساب االشراف ١٣٧، ١٢٧، ١٢٦/ 
، ١٩: ، مجهرة أنساب العرب٣١٤ / ١، احللية ٥٣٣ / ٣، املستدرك ١١٦ / ٥اجلرح والتعديل 

 / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٧٣ / ١، تاريخ بغداد ٩٣٣: ، وانظر الفهرس، االستيعاب٢٠
، احللة ٢٩٠ / ٣، أسد الغابة ٦٣ / ٩ ب، جامع االصول ٢٣٨ / ٩يخ ابن عساكر ، تار٢٣٩

  =، ٢٧٤ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢٠ / ١السرياء 

)٣/٣٣١(  



  

عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العباس بن عبداملطلب شيبة بن هاشم، وامسه عمرو بن عبد مناف 
ي بن غالب بن فهر القرشي اهلامشي املكي االمري رضي اهللا بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤ

  .عنه
  .بين هاشم قبل عام اهلجرة بثالث سنني) ١(مولده بشعب 

صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوا من ثالثني شهرا، وحدث عنه جبملة صاحلة، وعن عمر، وعلي، 
أيب ذر، وأيب بن كعب، وزيد بن ومعاذ، ووالده، وعبد الرمحن بن عوف، وأيب سفيان صخر بن حرب، و

  .ثابت وخلق
  .وقرأ على أيب، وزيد

  .قرأ عليه جماهد، وسعيد بن جبري، وطائفة
روى عنه، ابنه علي، وابن أخيه عبد اهللا بن معبد، ومواليه، عكرمة، ومقسم، وكريب، وأبو معبد نافذ، 

اس، وعروة بن الزبري، وعبيد وأنس بن مالك، وأبو الطفيل، وأبو أمامة بن سهل، وأخوه كثري بن العب
اهللا بن عبد اهللا، وطاووس، وأبو الشعثاء جابر، وعلي بن احلسني، وسعيد بن جبري، وجماهد بن جرب، 

والقاسم بن حممد، وأبو صاحل السمان، وأبو رجاء العطاردي، وأبو العالية، وعبيد بن عمري، وابنه عبد 
   معبد، وأربدة التميمي اهللا، وعطاء بن يسار، وإبراهيم بن عبد اهللا بن

______________  
  ) *اهلامش* (
، ٣٧ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٠ / ٣، تاريخ االسالم ٦٩٨: ، ذيب الكمال٦٢ / ٣وفيات االعيان = 

، العقد ٢٩٥ / ٨ ب، البداية والنهاية ١٥٦ / ٢، ذيب التهذيب ٤١: ، معرفة القراء٧٦ / ١العرب 
، املطالب ٢٧٦ / ٥، ذيب التهذيب ٣٣٠ / ٢، االصابة ١٧٩١ت : ، غاية النهاية١٩٠ / ٥الثمني 
  .١٧٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٢ / ١، النجوم الزاهرة ١١٤ / ٤العالية 

شعب بكسر الشني، كان مرتل بين هاشم غري مساكنهم، ويعرف بشعب أيب يوسف، وهو الشعب ) ١(
 ملا حتالفت قريش على بين هاشم، وكتبوا الذي أوى إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبنو هاشم

  .الصحيفة
  .٢٧٨ / ١انظر شرح املواهب 

(*)  

)٣/٣٣٢(  

  



صاحب التفسري، وأبو صاحل باذام، وطليق بن قيس احلنفي، وعطاء بن أيب رباح، والشعيب، واحلسن، 
بيد اهللا وابن سريين، وحممد بن كعب القرظي، وشهر بن حوشب، وابن أيب مليكة، وعمرو بن دينار، وع

بن أيب يزيد، وأبو مجرة نصر بن عمران الضبعي، والضحاك بن مزاحم، وأبو الزبري املكي، وبكر بن عبد 
  .اهللا املزين، وحبيب بن أيب ثابت، وسعيد بن أيب احلسن، وإمساعيل السدي، وخلق سواهم

  .من الرواة عنه مئتان سوى ثالثة أنفس": التهذيب " ويف 
  .بة بنت احلارث بن حزن بن جبري اهلاللية من هالل بن عامروأمه، هي أم الفضل لبا

وله مجاعة أوالد، أكربهم العباس، وبه كان يكىن، وعلي أبو اخللفاء، وهو أصغرهم، والفضل، وحممد، 
  .وعبيد اهللا، ولبابة، وأمساء

  .وكان وسيما، مجيال، مديد القامة، مهيبا، كامل العقل، ذكي النفس، من رجال الكمال
  .ده، الفضل، وحممد، وعبيد اهللا، ماتوا وال عقب هلموأوال

ولبابة وهلا أوالد وعقب من زوجها علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، وبنته االخرى أمساء وكانت 
  .عند ابن عمها عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس، فولدت له حسنا، وحسينا

كنت : الفتح، وقد أسلم قبل ذلك، فإنه صح عنه أنه قالانتقل ابن عباس مع أبويه إىل دار اهلجرة سنة 
  ).١(أنا وأمي من املستضعفني، أنا من الولدان، وأمي من النساء 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  =أخرجه ذا اللفظ االمساعيلي من طريق إسحاق بن موسى، عن ابن عيينة، عن ) ١(

)٣/٣٣٣(  

  

مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم رأسي، ودعا يل :  عباس، قالروى خالد احلذاء، عن عكرمة، عن ابن
  ).١(باحلكمة 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املخرج وخرج، : عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: شبيب بن بشر
  .أنا: ؟ فقلت" من صنع هذا : " فإذا تور مغطى، قال

  ).٢" (اللهم علمه تأويل القرآن : " فقال
  أقبلت على: عن عبيد اهللا، عن ابن عباس، قال: قال ابن شهاب

  ).٣(أتان، وقد ناهزت االحتالم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالناس مبىن 
  



______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٨" صحيحه " وأخرجه البخاري يف " الفتح " عبيد اهللا، عن ابن عباس فيما ذكره احلافظ يف = 

: مسعت ابن عباس قال:  بن حممد، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد اهللا، قال من طريق عبد اهللا١٩٢
  .كنت أنا وأمي من املستضعفني

من طريقني عن محاد بن زيد، عن أيوب، ) ١٠٢٧٠" (تفسريه " وأخرجه البخاري أيضا، والطربي يف 
 والولدان ال يستطيعون إال املستضعفني من الرجال والنساء(عن عبد اهللا بن أيب مليكة، أن ابن عباس تال 

  .كنت أنا وأمي ممن عذر اهللا: قال) حيلة وال يهتدون سبيال
  .١٣ / ٩" سنن البيهقي " وهو يف 

اللهم علمه الكتاب : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  يف العلم١٥٥ / ١أخرجه البخاري ) ١(
 أول كتاب االعتصام،  يف٢٠٨ / ١٣باب ذكر ابن عباس و :  يف فضائل الصحابة٧٨ / ٧و " 

 / ٣" أنساب االشراف " والبالذري يف ) ١٠٥٨٨(والطرباين ) ١٦٦(وابن ماجه ) ٣٨٢٤(والترمذي 
ضمين النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل :  كلهم من طريق خالد احلذاء عن عكرمة، عن ابن عباس قال٢٩

ريق عمرو بن دينار عن  من ط٣٦٥ / ٢وأخرجه ابن سعد " اللهم علمه احلكمة : " صدره، وقال
اللهم : " دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمسح على ناصييت وقال: طاووس، عن ابن عباس قال

  ".علمه احلكمة وتأويل الكتاب 
شبيب فيه : ، وصححه، وتعقبه املؤلف يف خمتصره، فقال٥٣٧ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٢(

  .لني
باب الرخصة يف املرور بني يدي :  يف قصر الصالة يف السفر١٥٥ / ١" وطأ امل" أخرجه مالك يف ) ٣(

باب : باب االمام سترة من خلفه، ويف صفة الصالة:  يف أول سترة املصلي٤٧٢ / ١املصلي، والبخاري 
باب مىت يصح مساع الصغري، ومسلم : باب حج الصبيان، ويف العلم: وضوء الصبيان، ويف احلج

أقبلت راكبا على أتان، :  أن ابن عباس قال٢٦٤ / ١ باب سترة املصلي، وأمحد :يف الصالة) ٥٠٤(
  =وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

)٣/٣٣٤(  

  

تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن عشر : عن ابن عباس، قال: وروى أبو بشر، عن سعيد بن جبري
)١.(  

  .عنهرواه شعبة وغريه 



مجعت احملكم يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أخربنا أبو بشر عن سعيد، عنه: وقال هشيم
  ).٢(وقبض وأنا ابن عشر حجج 

تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب إسحاق، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال: وقال شعبة
  ).٣(وسلم وأنا ابن مخس عشرة سنة، وأنا ختني 

ال خالف أنه ولد يف الشعب، وبنو هاشم حمصورون، فولد قبل خروجهم منه بيسري، :  الواقديقال
  .وذلك قبل اهلجرة بثالث سنني

  .وقد راهقنا االحتالم: أال تراه يقول
  .وهذا أثبت مما نقله أبو بشر يف سنة

  
______________  

  ) *اهلامش* (
لت، فأرسلت االتان ترتع، ودخلت يف يصلي بالناس مبىن، فمررت بني يدي بعض الصف، فرت= 

  .الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد
  .قاربته: وناهزت االحتالم، أي: قوله
  .وكان ذلك يف حجة الوداع: قلت

 من طرق عن أيب بشر، عن ٣٥٧ و ٣٣٧ و ٢٨٧ و ٢٥٣ / ١إسناده صحيح أخرجه أمحد ) ١(
  .سعيد بن جبري عن ابن عباس

 طريق شعبة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس  من١٤٨ / ٢أخرجه الطيالسي ) ٢(
  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن عشر سنني خمتون، قد قرأت احملكم من القرآن: قال

  ".وأنا ابن عشر سنني خمتون " من طريق شعبة به إال أنه مل يذكر فيه مجلة ) ١٠٥٧٧(وأخرجه الطرباين 
وصححه احلاكم على ) ١٠٥٧٨(، والطرباين ٥٣٣ / ٣، واحلاكم ١٤٩ / ٢أخرجه الطيالسي ) ٣(

  .شرط الشيخني، ووافقه الذهيب
  ، ونسبه للطرباين٢٨٥ / ٩" امع " وأورده يف 

  .رجاله رجال الصحيح: وقال
باب اخلتان بعد الكرب من طريق إمساعيل بن :  يف االستئذان٧٥ / ١١" صحيحه " وأخرج البخاري يف 

مثل من أنت حني : سئل ابن عباس:  إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن سعيد ابن جبري، قالجعفر، عن
  .أنا يومئذ خمتون: قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال

  .وكانوا ال خيتنون الرجل حىت يدرك: قال
(*)  



)٣/٣٣٥(  

  

 أبو إسحاق، عن حديث أيب بشر عندي واه، قد روى: قال أمحد بن حنبل فيما رواه ابنه عبد اهللا عنه
  ).١(مخس عشرة، وهذا يوافق حديث عبيد اهللا بن عبد اهللا : سعيد فقال

  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والبن عباس ثالث عشرة سنة: قال الزبري بن بكار
غزا ابن عباس إفريقية مع ابن أيب سرح، ورى عنه من أهل مصر مخسة عشر : قال أبو سعيد بن يونس

  .نفسا
  .أمه هي أم الفضل أخت أم املؤمنني ميمونة، ولد قبل اهلجرة بسنتني: أبو عبد اهللا بن مندةقال 

وكان أبيض، طويال، مشربا صفرة، جسيما، وسيما، صبيح الوجه، له وفرة، خيضب باحلناء، دعا له 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلكمة

  .وهو ابن خالة خالد بن الوليد املخزومي: قلت
كنا جلوسا مع عطاء يف املسجد احلرام، فتذاكرنا ابن عباس، فقال : سامل، حدثنا ابن جريج قالسعيد بن 

  ما رأيت القمر ليلة أربع : عطاء
______________  

  ) *اهلامش* (
احملفوظ الصحيح أنه ولد بالشعب وذلك قبل اهلجرة بثالث : ٧٦ / ١١" الفتح " قال احلافظ يف ) ١(

فاة النبوية ثالث عشرة سنة، وبذلك قطع أهل السري، وصححه ابن عبد الرب، سنني، فيكون له عند الو
  ولدت وبنو هاشم يف: وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال

وكانوا ال خيتنون الرجل حىت يدرك، : والقوله" ناهزت االحتالم : " الشعب، وهذا ال ينايف قوله
" وأنا ابن عشار "  وبعد حجة الوداع، وأما قوله الحتمال أن يكون أدرك، فخنت قبل الوفاة النبوية

ميكن ردها إىل رواية ثالث عشرة بأن " وأنا ابن مخس عشرة " فمحمول على إلغاء الكسر، ورواية أمحد 
يكون ابن ثالث عشرة وشئ، وولد يف أثناء السنة، فجرب الكسرين، بأن يكون ولد مثال يف شوال، فله 

فأطلق عليها سنة، وقبض النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ربيع، فله من السنة من السنة االوىل ثالثة أشهر، 
ألغى الكسرين، ومن قال " ثالث عشرة : " االخرية ثالثة أخرى، وأكمل بينهما ثالث عشرة، فمن قال

  .جربمها، واهللا أعلم" مخس عشرة " 
(*)  

)٣/٣٣٦(  

  



  .عشرة إال ذكرت وجه ابن عباس
كان ابن عباس إذا مر يف الطريق، قلن النساء : ن، عن أبيه، عن عكرمة، قالإبراهيم بن احلكم بن أبا

حدثين ساعدة بن عبيد اهللا املزين، عن داود بن : أمر املسك، أم مر ابن عباس ؟ الزبري: على احليطان
  .عطاء، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، أن عمر دعا ابن عباس، فقربه

ى اهللا عليه وسلم دعاك يوما، فمسح رأسك، وتفل يف فيك، إين رأيت رسول اهللا صل: وكان يقول
  ).١" (اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل : " وقال

  .داود مدين ضعيف
بت يف : محاد بن سلمة وغريه، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبري، عن عبد اهللا، قال

عبد : ؟ قالوا" من وضع هذا : "  غسال، فقالبيت خاليت ميمونة، فوضعت للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .اهللا

  ).٢" (اللهم علمه التأويل وفقهه يف الدين : فقال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٣٧ / ٣" أنساب االشراف " أخرجه البالذري يف ) ١(
، )١٠٥٨٧(، والطرباين ٣٣٥ و ٣٢٨ و ٣١٤ و ٢٦٦ / ١" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(

، ٥٣٤ / ٣ وصححه احلاكم ٢٨ / ٣، والبالذري ٣٦٥ / ٢، وابن سعد ٤٩٤ / ١يخ الفسوي وتار
  .ووافقه الذهيب

" وكان ابن عباس رضي اهللا عنه من أعلم الصحابة يف تفسري القرآن، فقد روى يعقوب بن سفيان يف 
شره منا رجل، لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عا:  بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال٤٩٥ / ١" تارخيه 

 من ٣٦٦ / ٢" الطبقات " نعم ترمجان القرآن ابن عباس، وروى هذه الزيادة ابن سعد يف : وكان يقول
هو أعلم : وجه آخر عن عبد اهللا بن مسعود، وروى أبو زرعة الدمشقي يف تارخيه عن ابن عمر، قال

  .الناس مبا أنزل اهللا على حممد
قرأ ابن عباس سورة النور، مث جعل : عن أيب وائل قال بإسناد صحيح ٤٩٥ / ١وروى يعقوب أيضا 
  ".لو مسعت هذا الديلم، السلمت : " يفسرها، فقال رجل

  =ورواه أبو نعيم 

)٣/٣٣٧(  

  



، أخربنا اللبان، أخربنا احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا )١(أخربنا إسحاق االسدي، أخربنا ابن خليل 
يب العوام، حدثنا عبد اهللا بن بكر، حدثنا حامت بن أيب صغرية، عن حممد بن جعفر بن اهليثم، حدثنا ابن أ

صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم من آخر : أن كريبا أخربه عن ابن عباس، قال: عمرو بن دينار
وينبغي الحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول اهللا ؟ فدعا اهللا : الليل، فجعلين حذاءه، فلما انصرف، قلت

  ).٢( وعلما أن يزيدين فهما
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عمرو بن دينار، عن كريب، عن ابن عباس: حامت بن أيب صغرية

  ).٣(دعا له أن يزيده اهللا فهما، وعلما 
  وضعت : مسعت عبيد اهللا بن أيب يزيد، عن ابن عباس) ٤: (ورقاء

______________  
  ) *اهلامش* (
وزاد أنه كان على املوسم يعين سنة " سورة البقرة " ه آخر بلفظ  من وج٣٢٤ / ١" احللية " يف = 

  .مخس وصالثني، كان عثمان رضي اهللا عنه أرسله ملا حصر
  ".خالد " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
" ، ويعقوب الفسوي يف ٣٣٠ / ١، وأخرجه بنحوه أمحد ٣١٥، ٣١٤ / ١" احللية " هو يف ) ٢(

  .هللا بن بكر، عن حامت بن أيب صغرية ذا االسناد من طريق عبد ا٥١٨ / ١" تارخيه 
 من طريق عبد اهللا بن أيب شيبة، حدثنا عبد اهللا ٢٩ / ٣" أنساب االشراف " أخرجه البالذري يف ) ٣(

  .بن بكر السهمي ذا االسناد
  .صدوق": التقريب " هو ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر الكويف، قال احلافظ يف ) ٤(

هو من تتمة اخلرب السابق، فذكره فيه، " ورقاء " ق املطبوع هنا حتريف طريف، فقد ظن أن وقد وقع حملق
  ".ورزقا " وحرفه إىل 

باب وضع املاء عند اخلالء من طريق :  يف الوضوء٢١٤ / ١" صحيحه " واحلديث أخرجه البخاري يف 
وعلمه " وليس فيه ...بن أيب يزيدعبد اهللا بن حممد، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا ورقاء، عن عبيد اهللا 

 / ١، وأخرجه البخاري "اللهم فقهه " من طريق ورقاء به، ولفظه ) ٢٤٧٧(وأخرجه مسلم " التأويل 
 يف االعتصام من طريق خالد بن مهران احلذاء، عن عكرمة، عن ابن ٢٠٨ / ١٣ يف العلم و ١٥٥

  ".اللهم علمه احلكمة " يف املناقب بلفظ  ٧٨ / ٧، وهو عنده أيضا "اللهم علمه الكتاب " عباس بلفظ 
(*)  

)٣/٣٣٨(  

  



  ".اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل : " لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضوءا، فقال
  ).١(دعا يل رسول اهللا باحلكمة مرتني : وعن ابن عباس
  ". عباس إن حرب هذه االمة ابن: "  عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا- واه -كوثر بن حكيم 

  ).٢(تفرد به عنه حممد بن يزيد الرهاوي 
  انتهيت إىل: عن ابن بريدة، عن ابن عباس: عبداملؤمن بن خالد

إنه كائن هذا حرب االمة، فاستوص به خريا : النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده جربيل، فقال له جربيل
)٣.(  

  .حديث منكر
  .تفرد به سعدان بن جعفر، عن عبداملؤمن

كنت مع أيب عند النيب صلى اهللا عليه : عن عمار بن أيب عمار، عن ابن عباس، قال:  سلمةمحاد بن
إنه : أمل تر ابن عمك كاملعرض عين ؟ فقلت: وسلم، وكان كاملعرض عن أيب، فخرجنا من عنده، فقال

  .كان عنده رجل يناجيه
  .نعم: أو كان عنده أحد ؟ قلت: قال

  .نعم: هل رأيته يا عبد اهللا ؟ قال: " كان عندك أحد ؟ فقال يليارسول اهللا، هل : فرجع إليه، فقال
  ".ذاك جربيل فهو الذي شغلين عنك : " قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 من طريق القاسم بن مالك، عن عبدامللك، عن عطاء، عن ابن عباس، ٣٦٥ / ٢أخرجه ابن سعد ) ١(

 عن أيب كدينة حيىي بن املهلب البجلي، عن أبيه،  من طريق حيىي بن آدم،٢٨ / ٣وأخرجها البالذري 
  .عن جماهد، عن ابن عباس

دعا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن : من طريق عطاء عن ابن عباس قال) ٣٨٢٣(وللترمذي 
  .أوتى احلكمة مرتني

دان بن  وقد قال أبو نعيم يف سع٣١٦ / ١" احللية " هو يف ) ٣" (امليزان " وهو ضعيف كما يف ) ٢(
  " (*)ثقة أمني : " جعفر

)٣/٣٣٩(  

  



  ).١" (مسنده " أخرجه أمحد يف 
حدثنا العالء بن حممد، عن الفضل بن حبيب، عن فرات بن السائب، عن ميمون بن : املنهال بن حبر

مررت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه ثياب بيض نقية، وهو يناجي : مهران، عن ابن عباس، قال
  .من هذا ؟ ابن عمي: ليفة الكليب، وهو جربيل وأنا ال أعلم، فقالدحية بن خ

  .ما أشد وسخ ثيابه، أما إن ذريته ستسود بعده: قال
  رأيت: " مث قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .نعم: من يناجيين ؟ قلت
  ).٢" (أما إنه سيذهب بصرك : " قال

  .إسناده لني
سرة، أن العباس بعث ابنه عبد اهللا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه ثور بن زيد الديلي، عن موسى بن مي

  .، فوجد عنده رجال، فرجع، ومل يكلمه)يف حاجة(وسلم 
أرسلت إليك ابين، فوجد عندك رجال، : فلقي العباس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك، فقال

  .فلم يستطع أن يكلمه
  .ال:  قال؟" تدري من ذاك الرجل ! يا عم : " فقال
  ".ذاك جربيل لقيين، لن ميوت ابنك حىت يذهب بصره، ويؤتى علما : " قال

روى سليمان بن بالل والدراوردي عن ثور حنوه، وقد رواه حممد ابن زياد الزيادي، عن الدراوردي 
  عن أيوب، عن موسى بن : فقال) ٣(

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٢، وأخرجه أبو داود الطيالسي ٣١٢ و ٢٩٤ و ٢٩٣ / ١" املسند " رجاله ثقات وهو يف ) ١(

رواه أمحد والطرباين : ، وقال٢٧٦ / ٩" امع " ، وأورده اهليثمي يف ٢٨ / ٣، والبالذري ١٤٩
  .بأسانيد، ورجاهلا رجال الصحيح

من طريق علي بن عبد العزيز ذا االسناد، وأورده ) ١٠٥٨٦(أخرجه بأطول مما هنا الطرباين ) ٢(
  .وفيه من مل أعرفه: ، ونسبه للطرباين، وقال٢٧٦ / ٩" امع " هليثمي يف ا
  .إىل هنا" عن ثور " سقط من املطبوع من قوله ) ٣(

(*)  

)٣/٣٤٠(  

  



  ).١(فذكره : ميسرة، عن بعض ولد العباس
أحدا، دخل العباس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلم ير عنده : زكريا بن أيب زائدة، عن الشعيب

ذاك : " لقد رأيت عنده رجال، فسأل العباس النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: فقال له ابنه عبد اهللا
  ).٢" (جربيل 

  .هذا مرسل
: أتيت خاليت ميمونة، فقلت: بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، قال) ٣(عن رشدين : حبان بن علي

  .إين أريد أن أبيت الليلة عندكم
  .ال حاجة يل به: ، وإمنا الفراش واحد ؟ فقلتوكيف تبيت: فقالت

  .أفرش إزاري، وأما الوساد، فأضع رأسي مع رؤوسكما من وراء الوسادة
  ".هذا شيخ قريش : " فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، فحدثته ميمونة مبا قال ابن عباس، فقال: قال

  ).٤(إسناده ضعيف 
أخربنا اللبان، أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو قرأت على إسحاق بن طارق، أخربكم ابن خليل، 

نعيم، حدثنا حبيب، حدثنا عبد اهللا البغوي، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أيب 
ال ! جلس حيل مهيانه، فصيح به، يا يوسف : ما بلغ من هم يوسف ؟ قال: سئل ابن عباس: مليكة، قال

  ).٥(، قعد ليس له ريش تكن كالطري له ريش، فإذا زىن
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .رواه الطرباين بأسانيد ورجاله ثقات: ، وقال٢٧٧ / ٩" امع " أورده اهليثمي يف ) ١(
  .، ونسبه البن سعد٣٣١ / ٢" االصابة " ذكره احلافظ يف ) ٢(
  ".رشد " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
  .ين بن كريبلضعف حبان بن علي وشيخه فيه رشد) ٤(
  .٣٢٤، ٣٢٣ / ١" احللية " هو يف ) ٥(

(*)  

)٣/٣٤١(  
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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء قام بفهرسته الفقري إىل اهللا 

صاحل بن رستم اخلزاز، عن ابن أيب مليكة، صحبت ابن عباس من مكة إىل املدينة، فكان إذا نزل، قام 
  .شطر الليل

  كيف: فسأله أيوب
فجعل يرتل ) ١٩: ق) (وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد(قرأ : كانت قراءته ؟ قال

  ).٢(لك النشيج يف ذ) ١(ويكثر 
  .ذهب الناس وبقي النسناس: عن ابن أيب مليكة، قال ابن عباس: ابن جريج

  ).٣(الذين يشبهون الناس وليسوا بالناس : ما النسناس ؟ قال: قيل
أنت على ملة علي ؟ وال على ملة عثمان، أنا : قال يل معاوية: عن أبيه، عن ابن عباس: ابن طاووس

  ).٤( عليه وسلم علي ملة رسول اهللا صلى اهللا
  ).٥(ما رأيت أحدا أشد تعظيما حلرمات اهللا من ابن عباس : وعن طاووس قال

جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يوم كثري، هلم نسأل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإم ال: وسلم، قلت لرجل من االنصار

  أترى الناس حيتاجون إليك، ويف الناس من أصحاب النيب عليه ! واعجبا لك يا ابن عباس : فقال
______________  

  ) *اهلامش* (
أحر البكاء، وهو : ، والنشيج٣٢٧ / ١" احللية " هو يف ) ٢" (ويكرب " تصحفت يف املطبوع إىل ) ١(

  . خيرجهمثل البكاء للصيب إذا ردد صوته يف صدره، ومل
  ".يتشبهون بالناس "  وفيه ٣٢٨ / ١" احللية " هو يف ) ٣(
 من طريق أيب بكر بن خالد، عن أسحاق بن إبراهيم احلريب، عن عباد ٣٢٩ / ١" احللية " هو يف ) ٤(



 من طريق عبد اهللا بن صاحل، عن حيىي بن ميان، عن ٣٥ / ٣بن موسى ذا االسناد، وأخرجه البالذري 
  .بهسفيان الثوري 

  .٣٢٩ / ١" احللية ) " ٥(
(*)  

)٣/٣٤٢(  

  

  .ذلك) ١(السالم من ترى ؟ فترك 
وأقبلت على املسألة، فإن كان ليبلغين احلديث عن الرجل، فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه، 

أال أرسلت إيل فأتيك ؟ ! يا ابن عم رسول اهللا : فتسفي الريح علي التراب، فيخرج، فرياين، فيقول
  .أنا أحق أن آتيك، فأسألك: قولفأ

  ).٢(هذا الفىت أعقل مين : فبقي الرجل حىت رآين وقد اجتمع الناس علي، فقال: قال
كان ناس من املهاجرين قد وجدوا على عمر يف : عبدامللك بن أيب سليمان، عن سعيد بن جبري، قال

  .إدنائه ابن عباس دوم
  .وكان يسأله: قال

) إذا جاء نصر اهللا: (م اليوم منه ما تعرفون فضله، فسأهلم عن هذه السورةأما إين سأريك: فقال عمر
  ).١: النصر(

  .أمر اهللا نبيه إذا رأى الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا أن حيمده ويستغفره: بعضهم: فقال
  .يا ابن عباس، تكلم: فقال عمر

  ).٣(استغفره فهي آيتك من املوت، فسبح حبمد ربك و: أعلمه مىت ميوت، أي: فقال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .وهو حتريف" فركبت ": " امع " ويف " فتركت ": " املستدرك " و " الطبقات " يف 
 ٣، وصححه احلاكم ٥٤٢ / ١، والفسوي ٣٦٨، ٣٦٧ / ٢إسناده صحيح، وهو عند ابن سعد ) ٢(
رواه الطرباين ورجاله رجال : ، وقال٢٧٧ / ٩" امع " ، ووافقه الذهيب، وأورده اهليثمي يف ٥٣٨/ 

  .الصحيح
 يف ٩٩ / ٨، وأخرجه البخاري يف املناقب و ٣٣ / ٣إسناده قوي، وهو ذا السند عند البالذري ) ٣(

باب مرض النيب صلى اهللا عليه : باب مرتل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح، ويف املغازي: املغازي



من طريقني عن أيب بشر، عن ) فسبح حبمد ربك واستغفره: (ب قولهبا: وسلم ووفاته، ويف التفسري
كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد يف نفسه، : سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال

  إنه من حيث علمتم،: مل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر: فقال
  .يومئذ إال لرييهمفدعا ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاين 

أمرنا حنمد اهللا ونستغفره إذا : فقال بعضهم) إذا جاء نصر اهللا والفتح: (ما تقولون يف قول اهللا تعاىل: قال
  .نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم، فلم يقل شيئا

هو أجل رسول اهللا صلى اهللا : فما تقول ؟ قلت: ال، قال: أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت: فقال يل
فسبح حبمد ربك واستغفره (وذلك عالمة أجلك ) إذا جاء نصر اهللا والفتح: (يه وسلم أعلمه له قالعل

  ).إنه كان توابا
  =ما : عمر: فقال

)٣/٣٤٣(  

  

  .حدثنا هشيم، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس": مسنده " وروى حنوه أمحد يف 
وجدت عامة علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب سلمة، عن ابن عباس، قال: حممد بن عمرو

هو نائم، فلو شئت أن يوقظ يل، فأدعه : عند هذا احلي من االنصار، إن كنت آليت الرجل منهم، فيقال
  ).٢(بذلك قلبه ) ١(حىت خيرج الستطيب 

ر إن كنت ال سأل عن االم: عن سليمان االحول، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: يزيد بن إبراهيم
  .الواحد ثالثني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .إسناده صحيح
كان ابن عباس من االسالم مبرتل، وكان من القرآن : عن أيب بكر اهلذيل، عن احلسن، قال: ابن عيينة

  .مبرتل، وكان يقوم على منربنا هذا، فيقرأ البقرة وآل عمران، فيفسرمها آية آية
  وكان عمر رضي اهللا عنه إذا 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .أعلم منها إال ما تقول= 

وابن ) ١٠٦١٧(و ) ١٠٦١٦(، والطرباين )٣٣٦٢(، والترمذي ٣٣٨، ٣٣٧ / ١وأخرجه أمحد 
الدر " ، وذكره السيوطي يف ٣١٧، ٣١٦ / ١، وأبو نعيم ٥٣٩ / ٣، واحلاكم ٣٣٣ / ٣٠جرير 
  ر، وابن، وزاد نسبته إىل سعيد بن منصو٤٠٧ / ٦" املنثور 



  ".الدالئل " املنذر، وابن مردويه، والبيهقي يف 
املاضي يستعمل باالشتراك مبعىن " وجد " غضبوا، ولفظ : معناه" قد وجدوا على عمر : " وقوله

  .الغضب، واحلب، والغىن، واللقاء
  ".ال يستطيب " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
، ٣٤ / ٣، وأخرجه البالذري ... بن عمروأخربت عن حممد: ، فقال٣٦٨ / ٢أخرجه ابن سعد ) ٢(

  .وهذا سند حسن... من طريق وهب بن بقية، عن يزيد بن هارون، عن حممد بن عمرو٣٥
لو شئت أن يوقظ يل الوقظ، فأجلس على بابه تسفي الريح على وجهي التراب حىت : ولفظه عندمها

  .يستيقظ مىت استيقظ، فأسأله عما أريد، مث أنصرف
(*)  

)٣/٣٤٤(  

  

  ).١(ذلك فىت الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول : ذكره، قال
" و " الرقيم " كل القرآن أعلمه إال ثالثا، : أخربنا مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إسرائيل
  ).٢" (حنانا " و " غسلني 

لقد علمت : قال عمر البن عباس: عن عبد امللك بن أيب سليمان، عن سعيد بن جبري، قال: حيىي بن ميان
  ).٣(علما ما علمناه 

ال تتكلم حىت : دعاين عمر مع االكابر، ويقول يل: عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس، قال
ما منعكم أن تأتوين مبثل ما يأتيين به هذا الغالم الذي مل : يتكلموا، مث يسألين، مث يقبل عليهم، فيقول

  ).٤(تستوشؤون رأسه 
ذاكم فىت : أال تدعون أبناءنا كما تدعو ابن عباس ؟ قال: ل املهاجرون لعمرقا: معمر، عن الزهري، قال

  ).٥(الكهول، إن له لسانا سؤوال، وقلبا عقوال 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ، وأورده٣٧ / ٣، والبالذري ٣١٨ / ١، وعنه أبو نعيم )١٠٦٢٠(أخرجه الطرباين ) ١(

  .وأبو بكر اهلذيل ضعيف: للطرباين، وقال، ونسبه ٢٧٧ / ٩" امع " اهليثمي يف 
 - وهو ابن حرب - من طريق عبد الرزاق ذا االسناد، ومساك ١٩٩ / ١٥أخرجه الطرباين ) ٢(

  .صدوق إال أن روايته خاصة عن عكرمة مضطربة



وقد ورد ... ونسبه للفريايب من طريق مساك، عن عكرمة١١٣ / ١٠" / االتقان " وذكره السيوطي يف 
": حنانا " بالكتاب واللوح، أو أنه اسم جبل أصحاب الكهف، و " الرقيم "  عباس تفسري عن ابن

  .بأنه صديد أهل النار": غسلني " بالرمحة، و 
  .٦٥ / ٢٩، و ٥٥ / ١٦ و ١٩٩، ١٩٨ / ١٥انظر الطربي 

  .ناد من طريق عبد اهللا بن صاحل وعمرو، عن حيىي بن ميان ذا االس٣٧ؤ  / ٣أخرجه البالذري ) ٣(
  .عظامه والشعب اليت جتمع بني قبائل الرأس، وهي أربعة أشؤن: شؤون الرأس) ٤(
  . ورجاله ثقات إال أنه منقطع٥٤٠، ٥٣٩ / ٣" املستدرك " هو يف ) ٥(

(*)  

)٣/٣٤٥(  

  

: كان عمر يستشري ابن عباس يف االمر إذا أمهه، ويقول: موسى بن عبيدة، عن يعقوب بن زيد، قال
  .غص غواص

ال يلومين أحد على : حدثنا عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن سعيد بن جبري، قال عمر:  احلماينأبوحيىي
  .حب ابن عباس

ال : إن عمر يدنيك، فاحفظ عين ثالثا! يا بين : قال يل أيب: قال ابن عباس: وعن جمالد، عن الشعيب قال
  ).١(تفشني له سرا، وال تغتابن عنده أحدا، وال جيربن عليك كذبا 

أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن االسالم، فبلغ ذلك ابن عباس، : حدثنا أيوب، عن عكرمة:  عليةابن
" ال تعذبوا بعذاب اهللا : " مل أكن الحرقهم أنا بالنار، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فقال

  من: " وكنت قاتلهم لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢(ويح ابن أم الفضل، إنه لغواص على اهلنات :  فقالفبلغ ذلك عليا،" بدل دينه، فاقتلوه 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
الطرباين " ، و و ٥١ / ٣" أنساب االشراف " ، و ٣٦": ونسب قريش " ، ٣١٨ / ١" احللية ) " ١(

 / ٤" امع " ، ويف جمالد كالم، وباقي رجاله ثقات وانظر ٥٣٤، ٥٣٣ / ١، والفسوي )١٠٦٩" (
٢٢١.  

 من طريق سليمان بن حرب، عن محاد بن ٥١٦ / ١" تاريخ الفسوي " إسناده صحيح وهو يف ) ٢(
باب ال يعذب بعذاب اهللا، و :  يف اجلهاد١٠٦ / ٦، وأخرجه البخاري -..زيد، عن أيوب، عن عكرمة



 باب : يف حترمي الدم١٠٤ / ٧باب حكم املرتد واملرتدة، والنسائي :  يف استتابة املرتدين٢٣٧ / ١٢
  .احلكم يف املرتد، من طرق عن أيوب، عن عكرمة

-.  
، ٥٣٩، ٥٣٨ / ٣يف أول احلدود، واحلاكم ) ٤٣٥١(وأخرجه أبو داود ..." فبلغ ذلك: " دون قوله

لفظه لفظ ": ويح ابن عباس " قوله : ، قال اخلطايب"ويح ابن عباس : فبلغ ذلك عليا، فقال" وفيه 
االعجاب بقوله، وهذا كقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف أيب الدعاء عليه، ومعناه املدح له، و

وكقول عمر رضي اهللا عنه حني أعجبه قول الوادعي يف تفضيل سهمان " ويل أمه مسعر حرب : " بصري
ما أعلمه، أو ما أصوب رأيه، ولفظ : يريد" هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به : " اخليل على املقاريف

: " ٣٥ / ٣ولفظ البالذري " صدق ابن عباس : فبلغ ذلك عليا، فقال: " حلدوديف ا) ١٤٥٨(الترمذي 
  ".هللا در ابن عباس : فبلغ ذلك عليا، فقال

(*)  

)٣/٣٤٦(  

  

مسعت أيب : حدثنا أبو بكر بن أيب سربة، عن موسى بن سعد، عن عامر ابن سعد بن أيب وقاص: الواقدي
وال أكثر علما، وال أوسع حلما من ابن عباس، لقد ما رأيت أحدا أحضر فهما، وال ألب لبا، : يقول

  ).١(قد جاءت معضلة، مث ال جياوز قوله، وإن حوله الهل بدر : رأيت عمر يدعوه للمعضالت فيقول
: حدثنا موسى بن حممد التيمي، عن أبيه، عن مالك بن أيب عامر، مسع طلحة بن عبيد اهللا يقول: الواقدي

  ).٢(، وعلما، ما كنت أرى عمر يقدم عليه أحدا لقد أعطي ابن عباس فهما، ولقنا
لو أدرك ابن عباس : عن مسروق، عن عبد اهللا بن مسعود، قال) ٣(عن مسلم بن صبيح : االعمش

  ).٤(أسناننا ما عشره منا أحد 
  ".ما عاشره " ويف رواية 

  ).٥(ولنعم ترمجان القرآن ابن عباس : االعمش، حدثونا أن عبد اهللا قال
  .لو أن هذا الغالم أدرك ما أدركنا، ما تعلقنا معه بشئ: قال عبد اهللا: إبراهيم، قالعن : االعمش
  حدثنا خمرمة بن بكري، عن أبيه، عن بسر بن سعيد، عن : الواقدي

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٣٦٩ / ٢" طبقات ابن سعد " هو يف ) ١(
  .٣٧٠ / ٢" طبقات ابن سعد ) " ٢(



  .وهو خطأ" مسلمة " يف االصل ) ٣(
  .وهو خطأ" مسلمة " يف االصل ) ٤(
املستدرك " ، و ٤٩٥ / ١" تاريخ الفسوي " ، و ٣٦٦ / ٢" الطبقات " إسناده صحيح، وهو يف ) ٤(
  . من طرق عن االعمش به٥٣٧ / ٣
، ٥٣٧ / ٣، وأخرجه احلاكم ٤٩٥ / ١" تاريخ الفسوي " ، و ٣٦٦ / ٢" طبقات ابن سعد ) " ٥(

  .حيح على شرط الشيخني، ووافقه الذهيبهذا حديث ص: وقال
(*)  

)٣/٣٤٧(  

  

هذا يكون حرب هذه :  فقال- وكان عنده ابن عباس، فقام -حممد بن أيب بن كعب، مسع أباه يقول 
  .االمة، أرى عقال وفهما
  وقد دعا له رسول اهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم أن يفقهه يف الدين
  .واهللا أفقه من مات ومن عاشموالك : مسعت معاوية يقول يل: وعن عكرمة

  ).١(أعلم من بقي باحلج ابن عباس : ويروى عن عائشة قالت
  ).٢(وقد كان يرى متعة احلج حتما : قلت

قرأت على إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربكم عبد اهللا بن أمحد الفقيه سنة سبع عشرة وست مئة، أخربنا 
االنباري، أخربنا أبو احلسني بن بشران، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا علي ابن حممد بن حممد 

، عن )٣(إمساعيل بن حممد، أخربنا أمحد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن علي بن بذمية 
يا أمري : قدم على عمر رجل، فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يزيد بن االصم، عن ابن عباس، قال

  . كذا وكذااملؤمنني، قد قرأ القرآن منهم
  .واهللا ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا يف القرآن هذه املسارعة: فقلت
  .مه: فزبرين عمر، مث قال: قال

قد كنت نزلت من هذا مبرتلة، وال أراين إال قد سقطت من : فانطلقت إىل مرتيل مكتئبا حزينا، فقلت
أجب :  أنا على ذلك، قيل يلنفسه، فاضطجعت على فراشي، حىت عادين نسوة أهلي وما يب وجع، فبينا

  أمري 
______________  

  ) *اهلامش* (



  .٣٦٩ / ٢" ابن سعد " ، و ٤٩٥ / ١" تاريخ الفسوي " انظر ) ١(
أن حيرم قاصد احلج من امليقات بنية العمرة، فإذا فرغ منها حتلل من إحرامه، وبقي متحلال إىل : أي) ٢(

  . الثامن بينة احلجاليوم الثامن من ذي احلجة، مث حيرم يف اليوم
  . وما بعدها١٧٨ / ٢" زاد املعاد " انظر 

  ".ندمية " بفتح الباء، وكسر الذال، وقد تصحف يف املطبوع إىل : بذمية) ٣(
(*)  

)٣/٣٤٨(  

  

  .املؤمنني
ما الذي كرهت مما قال : فخرجت، فإذا هو قائم على الباب ينتظرين، فأخذ بيدي، مث خال يب، فقال

يا أمري املؤمنني، إن كنت أسأت، فأين أستغفر اهللا، وأتوب إليه، وأنزل حيث : الرجل آنفا ؟ قلت
  .أحببت

  .لتخربين: قال
، ومىت ما حيتقوا، خيتصموا، ومىت ما اختصموا، خيتلفوا، )١(مىت ما يسارعوا هذه املسارعة، حيتقوا : قلت

  .ومىت ما خيتلفوا، يقتتلوا
  .هللا أبوك: قال

  ).٢( جئت ا لقد كنت أكتمها الناس حىت
أن : أخربنا أبو بكر بن حممد بن أيب مرة مكي، حدثنا نافع بن عمر، حدثين عمرو بن دينار: ابن سعد

  .أهل املدينة كلموا ابن عباس أن حيج م
إن أنت قمت ذا االمر : فدخل على عثمان، فأمره، فحج، مث رجع، فوجد عثمان قد قتل، فقال لعلي

  ).٣(ان إىل يوم القيامة اآلن، ألزمك الناس دم عثم
ما هذا : سر فقد وليتك الشام، فقال: وعن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس، أنه قال لعلي ملا قال

  ).٤(ال كان هذا أبدا : برأي، ولكن اكتب إىل معاوية، فمنه، وعده، قال
، حذرا، مرسا، قارحا ال حتكم أبا موسى، فإن معه رجال: قلت لعلي: مسعت عبد اهللا يقول: وعن عكرمة

  من الرجال، فلزين إىل 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .احلق يف يدي: خيتصموا، ويقول كل واحد منهم: أي) ١(



  ".حييفوا " إىل " املصنف " وقد تصحف يف 
  .رجاله ثقات) ٢(

  .٥١٧، ٥١٦ / ١" تاريخ الفسوي " و ) ٢٠٣٦٨(برقم " املنصف " وهو يف 
  . خال أبا بكر بن حممد فإنين مل أظفر له بترمجةرجاله ثقات ما) ٣(
  . من هذا اجلزء يف ترمجة معاوية١٣٩انظر الصفحة ) ٤(

(*)  

)٣/٣٤٩(  

  

  .جنبه، فإنه ال حيل عقدة إال عقدا، وال يعقد عقدة إال حللتها
  .فما أصنع ؟ إمنا أوتى من أصحايب، قد ضعفت نيتهم وكلوا! يا ابن عباس : قال

  .ال يكون فيها مضريان أبدا: ولهذا االشعث يق
  ).١(فعذرت عليا 

كان ابن عباس قد فات الناس : حدثنا ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، قال: الواقدي
  .خبصال، بعلم ما سبق، وفقه فيما احتيج إليه من رأيه، وحلم، ونسب، ونائل

 صلى اهللا عليه وسلم، وال بقضاء أيب بكر وعمر وما رأيت أحدا أعلم مبا سبقه من حديث رسول اهللا
  .وعثمان منه، وال أعلم مبا مضى، وال أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه

ولقد كنا حنضر عنده، فيحدثنا العشية كلها يف املغازي، والعشية كلها يف النسب، والعشية كلها يف 
  ).٢(الشعر 

  ).٣(عمر، وال أعلم من ابن عباس ما رأيت أورع من ابن : ابن جريج، عن طاووس قال
  .ما رأيت أحدا قط مثل ابن عباس: وقال جماهد

  ).٤(لقد مات يوم مات وإنه حلرب هذه االمة 
  ).٥(كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه : االعمش، عن جماهد، قال

  ما مسعت فتيا أحسن من فتيا ابن : ابن أيب جنيح، عن جماهد قال
______________  

  ) *امشاهل* (
  . من طريق ابن سعد عن الواقدي٥٤٠" تارخيه " أورده ابن عساكر يف ) ١(
  ".سيب " إىل " نسب " ، وقد حترف فيه ٣٦٨ / ٢" طبقات ابن سعد ) " ٢(
  .٣٦٦ / ٢" ابن سعد " ، و ٤٩٦ / ١" تاريخ الفسوي ) " ٣(



  .٥٣٥ / ٣أخرجه احلاكم ) ٤(
  .٣١٦ / ١" احللية " ، و ٥٣٥ / ٣" تدرك املس" ، و ٣٣ / ٣" أنساب االشراف ) " ٥(

(*)  

)٣/٣٥٠(  

  

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عباس إال أن يقول قائل
أدركت حنوا من مخس مئة من الصحابة، إذا ذاكروا ابن عباس، فخالفوه، فلم يزول : وعن طاووس، قال

  .يقررهم حىت ينتهوا إىل قوله
حاجا معه ابن عباس، فكان ملعاوية موكب، والبن عباس موكب ممن خرج معاوية : قال يزيد بن االصم

  .يطلب العلم
خطبنا ابن عباس، وهو أمري على املوسم، فافتتح سورة النور، فجعل : حدثنا أبو وائل قال: االعمش

ما رأيت وال مسعت كالم رجل مثل هذا، لو مسعته فارس، والروم، : يقرأ، ويفسر، فجعلت أقول
  ).١(ت والترك، ال سلم

  .وروى عاصم بن دلة، عن أيب وائل مثله
  .ما رأيت بيتا أكثر خبزا وحلما من بيت ابن عباس: روى جويرب، عن الضحاك، قال

من : أنبأين من أرسله احلكم ابن أيوب إىل احلسن، فسأله: سليم بن أخضر، عن سليمان التيمي، قال
  .ن أول من مجع ابن عباسإ: أول من مجع الناس يف هذا املسجد يوم عرفة ؟ فقال

  .أمجل الناس: كنت إذا رأيت ابن عباس، قلت: وعن مسروق قال
  .أفصح الناس: فإذا نطق، قلت

  ).٢(أعلم الناس : فإذا حتدث، قلت
  .ما رأيت يف جملس ابن عباس باطال قط: قال القاسم بن حممد

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٣٢٤ / ١" احللية " ، و ٥٣٧ / ٣" ملستدرك ا" ، و ٣٨ / ٣" أنساب االشراف ) " ١(
 من طريق خلف بن هشام البزار، حدثنا شريك بن عبد اهللا، عن ٣٠ / ٣أخرجه البالذري ) ٢(

  .االعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق
(*)  



)٣/٣٥١(  

  

ري يف مل يدرك مثل ابن عباس يف زمانه، وال مثل الشعيب يف زمانه، وال مثل الثو: قال سفيان بن عيينة
  .زمانه

صحبت ابن عباس من مكة إىل املدينة، فكان يصلي ركعتني، فإذا : عن ابن أيب مليكة: أبو عامر اخلزاز
  .نزل، قام شطر الليل، ويرتل القرآن حرفا حرفا، ويكثر يف ذلك من النشيج والنحيب

عينيه مثل رأيت ابن عباس وأسفل من : عن شعيب بن درهم، عن أيب رجاء، قال: معتمر بن سليمان
  .الشراك البايل من البكاء

كنت عند ابن عباس، فجاءه : عبد الوهاب اخلفاف، عن أيب أمية بن يعلى، عن سعيد بن أيب سعيد، قال
  .أصوم االثنني واخلميس: كيف صومك ؟ قال! يا ابن عباس : رجل، فقال

  ).١(الن االعمال ترفع فيهما، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم : ومل ؟ قال: قال
أن أبا أيوب االنصاري أتى : مسعت أبا سنان، عن حبيب بن أيب ثابت: إسحاق بن سليمان الرازي

  .معاوية، فشكا دينا، فلم ير منه ما حيب
الصنعن بك كما صنعت برسول اهللا صلى اهللا : فقدم البصرة، فرتل على ابن عباس، ففرع له بيته، وقال

  .عليه وسلم
  .ون ألفاعشر: كم دينك ؟ قال: مث قال

  ).٢(فأعطاه أربعني ألفا، وعشرين مملوكا، وكل ما يف البيت 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
: إسناده ضعيف لضعف أيب أمية بن يعلى، وامسه إمساعيل بن يعلى الثقفي البصري، قال حيىي) ١(

، وقال متروك: متروك احلديث، وقال النسائي والدار قطين: ضعيف، ليس حديثه بشئ، وقال مرة
  .سكتوا عنه: البخاري

  وفعل ابن عباس ثابت عن النيب
من حديث أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٧٤٧(صلى اهللا عليه وسلم، فقد روى الترمذي 

وهو حديث " تعرض االعمال يوم االثنني واخلميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم : " وسلم قال
 ٤والنسائي ) ٢٤٣٦(اهدا من حديث أسامة بن زيد عند أيب داود حسن كما قال الترمذي، فإن له ش

  .٢٠٤، ٢٠٣ / ٤ وسنده حسن، ومن حديث حفصة عند النسائي ٢٠٢، ٢٠١/ 



  .هو سعيد بن سنان الشيباين االصغر: رجاله ثقات إال أنه منقطع، أبو سنان) ٢(
(*)  

)٣/٣٥٢(  

  

عة اجلمل بالبصرة مخسني ليلة، مث سار إىل الكوفة، أن عليا رضي اهللا عنه أقام بعد وق: وعن الشعيب وغريه
من : واستخلف ابن عباس على البصرة، ووجه االشتر على مقدمته إىل الكوفة، فلحقه رجل فقال

  .ابن عمه: استخلف أمري املؤمنني على البصرة ؟ قال
 إىل صفني، فلم يزل ابن عباس على البصرة حىت سار: ففيم قتلنا الشيخ أمس باملدينة ؟ قال: قال

  .فاستخلف أبا االسود بالبصرة على الصالة، وزيادا على بيت املال
  .اذهب على إمرة الشام: وقد كان علي ملا بويع، قال البن عباس: قلت
كال، أقل ما يصنع يب معاوية إن مل يقتلين احلبس، ولكن استعمله، وبني يديك عزله بعد، فلم يقبل : فقال
  .منه

ولين، أو فول االحنف، فأراد علي : ن ال يويل أبا موسى يوم احلكمني وقالوكذلك أشار على علي أ
  .ذلك، فغلبوه على رأيه

فكان على امليسرة ابن عباس، مث رد بعد إىل والية : قال أبو عبيدة يف تسمية أمراء علي يوم صفني
  .البصرة

  أيت له يف كل أقواله فضالر* إذاما ابن عباس بدالك وجهه : ومما قال حسان رضي اهللا عنه فيما بلغنا
لذي * مبنتظمات ال ترى بينها فصال كفى وشفى ما يف النفوس فلم يدع * إذا قال مل يترك مقاال لقائل 

فنلت ذراها ال دينا وال وغال خلقت حليفا * أرب يف القول جدا وال هزال مسوت إىل العليا بغري مشقة 
  ) ١(ال بليجا، ومل ختلق كهاما وال خب* للمروءة والندى 

______________  
  ) *اهلامش* (
، وهي عدا االول ٢٨٥ / ٩" وجممع الزوائد " ، ٣٥٤ / ٢" االستيعاب " االبيات بتمامها يف ) ١(

  =نسب " ، و ٤٣ / ٣" أنساب االشراف " ، و ٢١٢: واالخري يف ديوان حسان ص

)٣/٣٥٣(  

  



مع ابن عباس، وابن الزبري، مبكة، فضرب ابن ملا سار احلسني إىل الكوفة، اجت: روى العتيب عن أبيه، قال
خال لك اجلو فبيضي واصفري ونقري ما * يا لك من قنربة مبعمر : عباس على جيب ابن الزبري، ومتثل

  .شئت أن تنقري خال لك واهللا يا ابن الزبري احلجاز، وذهب احلسني
  .ناسواهللا ما ترون إال أنكم أحق ذا االمر من سائر ال: فقال ابن الزبري

  .إمنا يرى من كان يف شك، وحنن فعلى يقني: فقال
لشريف : مل زعمت أنك أحق ذا االمر من سائر العرب ؟ فقال ابن الزبري: لكن أخربين عن نفسك

  .عليهم
  .الذي شرفت به زادين شرفا: أميا أشرف، أنت أم من شرفت به ؟ قال: قال
كان ابن : وعن عكرمة، قال) ١(ش، فسكتومها وعلت أصواما حىت اعترض بينهما رجال من قري: قال

اللهم أهلمه : " عباس يف العلم حبرا ينشق له االمر من االمور، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
   أو قال كتب من-فلما عمي، أتاه الناس من أهل الطائف ومعهم علم وعلمه " احلكمة وعلمه التأويل 

  إين قد : م ويؤخر، فلما رأى ذلك، قال فجعلوا يستقرؤونه، وجعل يقد-كتبه 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٣٣٠ / ٢" االصابة " ، و ٥٤٥ / ٣" املستدرك " ، و ٢٧": قريش = 

وكان بليج * كأن مل يقل أهال لطالب حاجة : طلق الوجه باملعروف، قالت اخلنساء: أي" بليجا " وقوله 
ال غناء : كليل ال يقطع، ومن ااز، رجل كهام: هامسيف ك: الوجه منشرح الصدر والكهام، يقال

  .الفساد: بطئ عن الغاية، واخلبل: عيي، وفرس كهام: عنده ولسان كهام
  ".جبال " إىل " خبال " و " فليجا " إىل " بليجا " " االستيعاب " وقد حترفت يف املطبوع من 

  .٥ ت ٢٩٧انظر ص ) ١(
(*)  

)٣/٣٥٤(  

  

  .ن كان عنده علم من علمي، فليقرأ علي، فإن إقراري له كقراءيت عليهلت من مصيبيت هذه، فم
  .قال فقرؤوا عليه

  ).١(حتريت، واالصل وهلت كما قيل يف وجاه جتاه : تلهت
عن هالل بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه مل يكن يدخل احلمام إال وحده، وعليه : أبو عوانة

  . يراين يف احلمام متجرداإين أستحيي اهللا أن: ثوب صفيق، يقول



رأيت إزار ابن عباس إىل نصف ساقه أو فوق ذلك، وعليه قطيفة : عن أيب اجلويرية، قال: أبو عوانة
  .رومية وهو يصلي
بعمامة سوداء، فريخي شربا بني كتفيه ومن ) ٢(رأيت ابن عباس يعتم : عن أبيه، قال: رشدين بن كريب

  .بني يديه
  . سليمان، أن ابن عباس كان يتخذ الرداء بألفابن جريج، عن عثمان بن أيب

  .ما أضيق كمك: حدثنا سلمة بن شابور، قال رجل لعطية: أبو نعيم
  .كذا كان كم ابن عباس، وابن عمر: قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .حار: احلرية، تله الرجل يتله تلها: التله" اللسان " جاء يف ) ١(

  .حريايتردد مت: ورأيته يتتله، أي
: كان يف االصل: الوله، قلبت الواو تاء، وقد وله يوله، وتله يتله، وقيل: أصل التله مبعىن احلرية: وقيل

ختذ : تله يتله، كما قالوا: ائتله يأتله، فأدغمت الواو يف التاء، فقيل اتله يتله، مث حذفت التاء، فقيل
  .اختذ يتخذ، واتقى يتقي: يتخذ، وتقي يتقى، واالصل فيهما

  .ضللته وأنسيته: تلهت كذا وتلهت عنه، أي:  عن النوادر٢٣٦ / ٦" التهذيب " ويف 
  ".ويقيم "  إىل ٣٥ / ٣" تاريخ االسالم " حترفت يف املطبوع من ) ٢(

(*)  

)٣/٣٥٥(  

  

  ).١(كان ابن عباس يلبس اخلز، ويكره املصمت : مالك بن دينار، عن عكرمة
 بني ابن الزبري وعبد امللك، ارحتل ابن عباس وحممد ابن احلنفية ملا وقعت الفتنة: عن عطية العويف، قال

  .أن بايعا: بأهلهما حىت نزلوا مكة، فبعث ابن الزبري إليهما
واهللا لتبايعن، أو : أنت وشأنك ال نعرض لك وال لغريك، فأىب، وأحل عليهما، وقال: فأبيا، وقاال

  .الحرقنكم بالنار
ىل شيعتهم بالكوفة، فانتدب أربعة آالف، فحملوا السالح، حىت دخلوا فبعثا أبا الطفيل عامر بن واثلة إ

مكة، مث كربوا تكبرية مسعها أهل مكة، وانطلق ابن الزبري من املسجد هاربا حىت دخل دار الندوة، 
  .بل تعلق بأستار الكعبة، وقال أنا عائذ ببيت اهللا: وقيل



 دورهم احلطب ليحرقها، فخرجنا م، حىت نزلنا مث ملنا إىل ابن عباس وابن احلنفية قد عمل حول: قال
  .م الطائف

  واليب الطفيل الكناين حني منع ابن الزبري عبد اهللا بن عباس من
:  ذهاب بصره- أن لو شاة اخلالفة -االجتماع بالناس، كان خيافه، وإمنا أخر الناس عن بيعة ابن عباس 

يف ابن *  وتبكينا ومثل ما حتدث االيام من غري منها خطوب أعاجيب* ال در در الليايل كيف تضحكنا 
فقها ويكسبنا أجرا ويهدينا وال يزال عبيد اهللا * الزبري عن الدنيا تسلينا كنا جنئ ابن عباس فيقبسنا 

  ننال منها الذي نبغي إذا شينا * جفانه مطعما ضيفا ومسكينا فالرب والدين والدنيا بدارمها * مترعة 
______________  

  ) *امشاهل* (
هو الذي مجيعه : ثياب تنسج من صوف وإبريسم، واملصمت: ، واخلز"الصمت : " يف االصل) ١(

  .إبريسم ال خيالطه قطن والغريه
(*)  

)٣/٣٥٦(  

  

فضل * به عمايات ماضينا وباقينا ورهطه عصمة يف ديننا وهلم * إن الرسول هو النور الذي كشفت 
* منهم وتؤذيهم فينا وتؤذينا لن يؤيت اهللا إنسانا ببغضهم * متنعنا علينا وحق واجب فينا ففيم متنعهم منا و

هو القائل ما روي : يف ترمجة ابن عباس) ٢(قال ابن عبد الرب ) ١(يف الدين عزا وال يف االرض متكينا 
ففي لساين وقليب منهما نور قليب ذكي وعقلي غري ذي * إن يأخذ اهللا من عيين نورمها : عنه من وجوه

عن أيب كلثوم، أن ابن احلنفية ملا دفن : يف فمي صارم كالسيف مأثور قال سامل بن أيب حفصةو* دخل 
  ).٣(اليوم مات رباين هذه االمة : ابن عباس، قال

  ).٤" (أيب كلثوم " بدل " منذر الثوري " عن : ورواه بعضهم، فقال
  ملا مات ابن: حدثنا أبو الزبري قال: قال حسني بن واقد املروزي

  .جاء طائر أبيض، فدخل يف أكفانهعباس 
  ).٥(فكانوا يرون أنه علمه : رواها االجلح، عن أيب الزبري، فزاد

  .فما رئي بعد، يعين الطائر: وروى عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري حنوه، وزاد
  

______________  
  ) *اهلامش* (



  .٣٥٦، ٣٥٥ / ٢" االستيعاب " االبيات يف ) ١(
)٣٥٦ / ٢) ٢.  
 من طريق ٥٤٣ / ٥" املستدرك " ، وهو يف ٥٤ / ٣، والبالذري ٣٦٨ / ٢أخرجه ابن سعد ) ٣(

  .آخر بنحوه
  .٥٤٠ / ١" تاريخ الفسوي " هذه الرواية يف ) ٤(
  .٥٤٣ / ٣" املستدرك " ، و ٥٤ / ٣" أنساب االشراف " انظر ) ٥(

(*)  

)٣/٣٥٧(  

  

مات ابن عباس بالطائف، فلما خرجوا : ، قالعن يعلى بن عطاء، عن جبري بن أيب عبيد: محاد بن سلمة
  .بنعشه، جاء طري عظيم أبيض من قبل وج حىت خالط أكفانه، مث مل يروه، فكانوا يرون أنه علمه

مجع أبو بكر حممد بن موسى ابن يعقوب بن املأمون أحد أئمة ): ١" (االحكام " قال ابن حزم يف كتاب 
  .االسالم فتاوى ابن عباس يف عشرين كتابا

أخربنا أمحد بن سالمة يف كتابه، عن ابن كليب، أخربنا ابن بيان، أخربنا ابن خملد، أخربنا الصفار، حدثنا 
مات ابن عباس بالطائف، فجاء : عن سامل االفطس، عن سعيد، قال: ابن عرفة، حدثنا مروان بن شجاع

هذه اآلية على شفري القرب ال طائر لن ير على خلقته، فدخل نعشه، مث مل ير خارجا منه، فلما دفن، تليت 
  ).٢..(اآلية) ٢٧: الفجر) (يا أيتها النفس املطمئنة، ارجعي إىل ربك راضية مرضية(يدرى من تالها 

  .ومسى الطائر غرنوقا) ٣(رواه بسام الصرييف، عن عبد اهللا بن يامني 
ث سامل بنحو من حدي...شهدت جنازة ابن عباس: وروى فرات بن السائب، عن ميمون بن مهران

  ).٤(االفطس 
  .فهذه قضية متواترة

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٩٢ / ٥" االحكام يف أصول االحكام ): " ١(
املستدرك " رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح، وهو يف : ، وقال٢٨٥ / ٩" امع " أورده يف ) ٢(
 "٥٤٤، ٥٤٣ / ٣.  
وخربه هذا " مأمن " ل احلال، وقد حترف يف املطبوع إىل هو عبد اهللا بن يامني، بياء وميم، جمهو) ٣(



  .٥٣٩ / ١" تارخيه " أخرجه الفسوي يف 
  .٣٢٩ / ١" حلية االولياء ) " ٤(

(*)  

)٣/٣٥٨(  

  

  .تويف ابن عباس سنة مثان أو سبع وستني: قال علي بن املديين
  .سنة مثان: وقال الواقدي، واهليثم، وأبو نعيم

  .سنةعاش إحدى وسبعني : وقيل
  .ومسنده ألف وست مئة وستون حديثا

  .مخسة وسبعون" الصحيحني " وله من ذلك يف 
  .وتفرد البخاري له مبئة وعشرين حديثا، وتفرد مسلم بتسعة أحاديث

  
  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ونزيل محص) ع * ( أبو أمامة الباهلي- ٥٢

  .أيب عبيدة، ومعاذ، و)١(روى علما كثريا، وحدث عن، عمر 
  روى عنه، خالد بن معدان، والقاسم أبو عبد الرمحن، وسامل بن

أيب اجلعد، وشرحبيل بن مسلم، وسليمان بن حبيب احملاريب، وحممد ابن زياد االهلاين، وسليم بن عامر، 
  .وأبو غالب حزور، ورجاء بن حيوة، وآخرون

  ومن قيس عيالن، مث من بين أعصر، صدي بن عجالن: قال خليفة
______________  

  ) *اهلامش* (
، التاريخ ٢٩٨، ٢٩١: ، احملرب٢٨٣٩، ٢٩٧ت : ، طبقات خليفة٤١١ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ٣٢٧، مشاهري علماء االمصار ت ٤٥٤ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٠٩: ، املعارف٣٢٦ / ٤الكبري 
جال الصحيحني ، اجلمع بني ر٧٣٦: ، االستيعاب٦٤١ / ٣، املستدرك ٢٤٧: مجهرة أنساب العرب

، ذيب االمساء ١٦ / ٦، و ١٦ / ٣ ب، أسد الغابة ١٤٥ / ٨، تاريخ ابن عساكر ٢٢٦ / ١
، ١٠١ / ١، العرب ٣١٣ / ٣، تاريخ االسالم ١٥٧٦: ، ذيب الكمال١٧٦ / ٢ / ١واللغات 

 / ٩، البداية والنهاية ١٧٧ / ١، مرآة اجلنان ١٠٥ / ٨، معجم الطرباين ١٩٢ / ٢تذهيب التهذيب 
، خالصة تذهيب ٤٢٠ / ٤، ذيب التهذيب ١٨٢ / ٢، االصابة ٣٨٦ / ٩، جممع الزوائد ٧٣

  .٤١٩ / ٦، ذيب ابن عساكر ٩٦ / ١، شذرات الذهب ١٤٩: الكمال



  .بواو" عمرو " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
(*)  

)٣/٣٥٩(  

  

  .ابن وهب بن عريب بن وهب بن رياح بن احلارث بن معن بن مالك ابن أعصر
  .مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف حجة الوداع: مسعت أبا أمامة: قال سليم بن عامر

  ).١(أنا يومئذ ابن ثالثني سنة : مثل من أنت يومئذ ؟ قال: اليب أمامة: قلت
  .وروي أنه بايع حتت الشجرة

  يا رسول اهللا ادع اهللا يل: رجاء بن حيوة، عن أيب أمامة، قلت
  .يارسول اهللا، مرين بعمل: فغزونا، فسلمنا، وغنمنا، وقلت" اللهم سلمهم وغنمهم  " :بالشهادة، فقال

  ).٢(فكان أبو أمامة، وامرأته، وخادمه ال يلفون إال صياما " عليك بالصوم فإنه الم مثل له : " قال
 عليه أرسلين النيب صلى اهللا: احلسني بن واقد، وصدقة بن هرمز مبعناه، عن أيب غالب، عن أيب أمامة

جئت الاكم عن هذا الطعام، وأنا رسول رسول اهللا : وسلم إىل باهلة، فأتيتهم، فرحبوا يب، فقلت
  .لتؤمنوا به، فكذبوين، وردوين

  .فانطلقت وأنا جائع ظمآن، فنمت، فأتيت يف منامي بشربة من لنب، فشربت، فشبعت، فعظم بطين
  رجل من ) أتاكم: (فقال القوم

______________  
  ) *هلامشا* (
  . آ١٤٨ / ٨" ابن عساكر ) " ١(
 من طريق روح بن عبادة، عن هشام بن حسان، عن مهام، عن ٢٤٩، ٢٤٨ / ٥أخرجه أمحد ) ٢(

واصل موىل أيب عيينة، عن حممد بن أيب يعقوب، عن رجاء بن حيوة، عن أيب أمامة، وهذا سند صحيح، 
 بن ميمون، حدثنا حممد بن أيب يعقوب،  من طريق مهدي٢٤٩ / ٥، وأمحد )٧٤٦٣(وأخرجه الطرباين 

، وأخرجه )٩٢٩(حدثنا رجاء بن حيوة، عن أيب أمامة، وهذا سند صحيح أيضا، وصححه ابن حبان 
من طريق ) ٩٣٠(، وابن حبان ٤٢١ / ١، واحلاكم ١٦٥ / ٤، والنسائي )١٨٩٣(خمتصرا ابن خزمية 

  .يب أمامةحممد بن أيب يعقوب، عن أيب نضرة، عن رجاء بن حيوة، عن أ
  ).٧٨٩٩" (املصنف "  ب، و ١٤٨ / ٨" ابن عساكر " وانظر 

(*)  

)٣/٣٦٠(  



  

  .فأتوين بطعام وشراب: أشرافكم وخياركم، فرددمتوه ؟ قال
  .ال حاجة يل فيه: فقلت

  ).١(إن اهللا قد أطعمين، وسقاين، فنظروا إىل حايل، فآمنوا 
خرج :  عن أيب غالب، عن أيب أمامة، قالعن أيب العنبس، عن أيب العدبس، عن أيب مرزوق،: مسعر

ال تقوموا كما تقوم : " علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو متوكئ على عصا، فقمنا إليه، فقال
  االعاجم يعظم بعضها

  ).٢(بعضاء 
رأيت أبا أمامة أتى على رجل يف املسجد، : ابن املبارك، حدثنا إمساعيل بن عياش، حدثنا حممد بن زياد

  .لو كان هذا يف بيتك! أنت أنت : و ساجد يبكي، ويدعو فقالوه
كنا جنلس إىل أيب أمامة، فيحدثنا حديثا كثريا عن رسول : صفوان بن عمرو، حدثين سليم بن عامر قال

  .اعقلوا، وبلغوا عنا ما تسمعون: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث يقول
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، وأبو غالب ٦٤٢، ٦٤١ / ٣ضعيف، لكنه متابع، واخلرب من طريقه عند احلاكم صدقه بن هرمز ) ١(

صدوق خيطئ، فمثله يكون حديثه حسنا، وقد أورده اهليثمي ": التقريب " هو صاحب أيب أمامة، قال يف 
رواه الطرباين بإسنادين، وإسناد االوىل حسن، فيها أبو غالب وقد وثق، : ، وقال٣٨٧ / ٩" امع " يف 
  ".الدالئل "  إىل أيب يعلى، وللبيهقي يف ١٨٢ / ٢" االصابة " نسبه احلافظ يف و

  . آ١٤٩ / ٨وهو عند ابن عساكر 
يف "  جمهول، وأبو مرزوق جمهول أيضا، وهو - وقد تصحف يف املطبوع إىل العديس -أبوالعدبس ) ٢(

أيب بكر بن أيب شيبة، عن باب يف قيام الرجل للرجل، من طريق : يف االدب) ٥٢٣٠" (سنن أيب داود 
باب دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يف الدعاء) ٣٨٣٦(، وأخرجه ابن ماجه ...عبد اهللا بن منري

خرج : من طريق علي بن حممد، عن وكيع، عن مسعر، عن أيب مرزوق، عن أيب وائل، عن أيب أمامة قال
ال تفعلوا كما : " ، فلما رأيناه، قمنا، فقالعلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو متكئ على عصا

اللهم اغفر لنا وارمحنا، وارض : " لو دعوت اهللا لنا، قال: قلنا يا رسول اهللا" يفعل أهل فارس بعظمائها 
فكأمنا أحببنا أن يزيدنا، : قال" عنا، وتقبل منا، وأدخلنا اجلنة، وجننا من النار، وأصلح لنا شأننا كله 

  ".د مجعت لكم االمر ؟ أو ليس ق: " فقال
  . ب١٤٩ / ٨" ابن عساكر " وهو عند 

(*)  



)٣/٣٦١(  

  

  .اليب أمامة كرامة باهرة جزع هو منها
  ).١(وهي يف كرامات الداكايل، وأنه تصدق بثالثة دنانري، فلقي حتت كراجته ثالث مئة دينار 

شهدت أبا : عيد االزدي، قالحدثنا عبد اهللا بن حممد، عن حيىي بن أيب كثري، عن س: إمساعيل بن عياش
إذا أنا مت، فافعلوا يب كما أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه ! يا سعيد : أمامة وهو يف الرتع، فقال يل

  .وسلم
يا فالن ابن : إذا مات أحدكم فنثرمت عليه التراب، فليقم رجل منكم عند رأسه، مث ليقل: " قال لنا

  .فالنة، فإنه يسمع، ولكنه ال جييب
أرشدنا برمحك : يا فالن بن فالنة، فإنه يقول: يا فالن بن فالنة، فإنه يستوي جالسا، مث ليقل: يقلمث ل
  .اهللا

اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا عبده ورسوله، وأنك : مث ليقل
  .رضيت باهللا ربا، ومبحمد نبيا، وباالسالم دينا

: ؟ قيل" اخرج بنا من عند هذا، ما نصنع به وقد لقن حجته :  منكر ونكريفإنه إذا فعل ذلك، قال
  .يارسول اهللا، فإن مل أعرف أمه

  ).٢" (انسبه إىل حواء : " قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، ٣١٥ / ٣" تارخيه " أورده اخلرب بتمامه املؤلف يف ) ١(

كان أبو أمامة حيب الصدقة، وال يقف به سائل إال أعطاه، فأصبحنا يوما : اليب أمامة قالتعن موالة 
  .وليس عنده إال ثالثة دنانري، فوقف به سائل، فأعطاه دينارا، مث آخر، فكذلك، مث آخر، فكذلك

ه، مل يبق لنا شئ، مث راح إىل مسجده صائما، فرققت له، واقترضت له مثن عشاء، وأصلحت فراش: قلت
هذا خري من : فإذا حتت املرفقة ثالث مئة دينار، فلما دخل ورأى ما هيأت له، محد اهللا وابتسم، وقال

وما ذاك ؟ : يغفر اهللا لك جئت مبا جئت به، مث تركته مبوضع مضيعة ؟ قال: غريه، مث تعشى، فقلت
  .يل، فكثر فزعهالعلم : ما هذا وحيك ؟ قلت: الذهب، ورفعت املرفقة، ففزع ملا رأى، وقال: قلت

  هو عبدالرمحن بن يزيد الشامي الداراين وهو ثقة، وموالة أيب أمامة ال: وابن جابر
  .تعرف

ويف : ، ونسبه للطرباين، وقال٤٥ / ٣" امع " ، وأورده اهليثمي يف )٧٩٧٩(أخرجه الطرباين ) ٢(



  . ب١٥١ / ٨إسناده مجاعة مل أعرفهم، وهو عند ابن عساكر 
(*)  

)٣/٣٦٢(  

  

  .يروى بإسناد آخر إىل سعيد هذاو
  .تويف أبو أمامة سنة ست ومثانني: قال املدائين ومجاعة

  .مات سنة إحدى ومثانني: وقال إمساعيل بن عياش
  

ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب بن ) ع * ( عبد اهللا بن الزبري- ٥٣
قرشي االسدي املكي مث املدين، أحد االعالم، ولد احلواري مرة، أمري املؤمنني، أبو بكر، وأبو خبيب، ال

  .االمام أيب عبد اهللا، ابن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحواريه
  .مسنده حنو من ثالثة وثالثني حديثا

  ).١(اتفقا له على حديث واحد، وانفرد البخاري بستة أحاديث، ومسلم حبديثني 
  .ين باملدينةكان عبد اهللا أول مولود للمهاجر

  .سنة إحدى: ولد سنة اثنتني، وقيل
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، ٥٨، ٥٥، ٢١: ، احملرب١٩٨٧، ١٤٨٩، ٦٩ت :  وما بعدها، طبقات خليفة٢٣٧: نسب قريش* 

 / ٥، اجلرح والتعديل ٥٤٣، ٢٤٣ / ١، املعرفة والتاريخ ٦ / ٥، التاريخ الكبري ٤٨١، ٣٠٥، ٢٧٥
 وما ٢٧٢ / ٣، مروج الذهب ١٨٧، ١٦٦ / ٦ و ٦٢٢، ٥٨٢، ٥٦٣ / ٥، تاريخ الطربي ٥٦

: انظر الفهرس، االستيعاب: ، مجهرة أنساب العرب٣٢٩ / ١، احللية ٥٤٧ / ٣بعدها، املستدرك 
، ٦٥ / ٩، جامع االصول ٢٤٠ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٥٠: ، طبقات الشريازي٩٠٥

  حللة السرياء، ا٣٤٨ / ٤، الكامل ٢٤٢ / ٣أسد الغابة 
، ٦٨٢: ، ذيب الكمال٧١ / ٣، وفيات االعيان ٢٦٦ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢٤ / ١

 ٥ العقد الثمني ٣٤٥، ٣٣٢ / ٨ ب، البداية ١٤٤ / ٢، تذهيب التهذيب ١٦٧ / ٣تاريخ االسالم 
: اخللفاء، تاريخ ٢١٣ / ٥، ذيب التهذيب ٣٠٩ / ٢، االصابة ١٧٧٠ت : ، غاية النهاية١٤١/ 

  .٨٠، ٧٩ / ١، شذرات الذهب ١٦٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢١١



 و ٢٢٩ / ٨ يف املناقب، و ١٦ / ٧ يف الشرب، و ٢٧ / ٥ يف احلج، و ٣٩١ / ٣انظر البخاري ) ١(
يف ) ٥٥٤(و ) ٥٧٩( يف الرقاق، ومسلم ٢١٨ / ١ يف اللباس، و ٢٤٣ / ١٠ يف التفسري، و ٤٥٤

  .ائليف الفض) ٢٣٥٧(املساجد، و 
(*)  

)٣/٣٦٣(  

  

  .وله صحبة، ورواية أحاديث
  .عداده يف صغار الصحابة، وإن كان كبريا يف العلم، والشرف، واجلهاد، والعبادة

  .وقد روى أيضا عن أبيه، وجده المه الصديق، وأمه أمساء، وخالته عائشة، وعن عمر، وعثمان، وغريهم
ابن أخيه حممد بن عروة، وعبيدة السلماين، حدث عنه أخوه عروة الفقيه، وابناه عامر، وعباد، و

وطاووس، وعطاء، وابن أيب مليكة، وعمرو بن دينار، وثابت البناين، وأبو الزبري املكي، وأبو إسحاق 
مصعب بن ثابت بن عبد اهللا، وحيىي ابن عباد : السبيعي، ووهب بن كيسان، وسعيد بن ميناء، وحفيداه

  . بنت املنذر بن الزبري وآخرونبن عبد اهللا، وهشام بن عروة، وفاطمة
  .وكان فارس قريش يف زمانه، وله مواقف مشهودة

  .إنه شهد الريموك وهو مراهق، وفتح املغرب، وغزو القسطنطينية، ويوم اجلمل مع خالته: قيل
  وبويع باخلالفة عند موت يزيد سنة أربع وستني، وحكم على

  .لشاماحلجاز، واليمن، ومصر، والعراق، وخراسان، وبعض ا
ومل يستوسق له االمر، ومن مث مل يعده بعض العلماء يف أمراء املؤمنني، وعد دولته زمن فرقة، فإن مروان 

غلب على الشام مث مصر، وقام عند مصرعه ابنه عبدامللك بن مروان، وحارب ابن الزبري، وقتل ابن 
ر، إىل أن قهرهم بنو العباس بعد الزبري رمحه اهللا، فاستقل باخلالفة عبدامللك وآله، واستوسق هلم االم

  .ملك ستني عاما
  .إن ابن الزبري أدرك من حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثانية أعوام وأربعة أشهر: قيل

  وكان مالزما للولوج على رسول اهللا، لكونه من آله، فكان يتردد إىل

)٣/٣٦٤(  

  

  .بيت خالته عائشة
خرجت أمساء حني هاجرت : ن أبيه وزوجته فاطمة قاالعن هشام بن عروة، ع: شعيب بن إسحاق



  .حبلى، فنفست بعبد اهللا بقباء
فجاء عبد اهللا بعد سبع سنني ليبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم، أمره بذلك أبوه الزبري، : قالت أمساء

  .فتبسم النيب صلى اهللا عليه وسلم حني رآه مقبال، مث بايعه
  .حديث غريب وإسناده قوي

ملا قدم املهاجرون، أقاموا ال : عن مصعب بن ثابت عن يتيم عروة أيب االسود، قال: ل الواقديقا) ١(
  .يولد هلم

سحرتنا يهود، حىت كثرت القالة يف ذلك، فكان أول مولود ابن الزبري، فكرب املسلمون تكبرية : فقالوا
  .ن يف أذنيه بالصالةواحدة حىت ارجتت املدينة، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر، فأذ

كان عارضا ابن الزبري خفيفني، فما اتصلت حليته حىت بلغ : وقال مصعب بن عبد اهللا، عن أبيه، قال
  .الستني

ويف البخاري عن عروة، أن الزبري أركب ولده عبد اهللا يوم الريموك فرسا وهو ابن عشر سنني، ووكل 
  .به رجال

)٢.(  
  

______________  
  ) *اهلامش* (
من طريق احلكم بن موسى ...باب استحباب حتنيك املولود: يف اآلداب) ٢١٤٦(خرجه مسلم أ) ١(

  .ذا االسناد
خرجت أمساء بنت أيب بكر، حني هاجرت، وهي حبلى بعبد اهللا : " وقد اختصره املصنف، ولفظه بتمامه

  .بن الزبري
  .فقدمت قباء

  .فنفست بعبد اهللا بقباء
  . صلى اهللا عليه وسلم ليحنكهمث خرجت حني نفست إىل رسول اهللا

  .فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها فوضعه يف حجره، مث دعا بتمرة
  .فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن جندها، فمضغها: قال قالت عائشة
  .مث بصقها يف فيه

  .فإن أول شئ دخل بطنه لريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .عليه، ومساه عبد اهللامث مسحه وصلى : مث قالت أمساء

  .مث جاء وهو ابن سبع سنني أو مثان، ليبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمره بذلك الزبري
  ".فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رآه مقبال إليه، مث بايعه 



  .باب قتل أيب جهل:  يف املغازي٢٣٤ / ٧أخرجه البخاري ) ٢(
(*)  

)٣/٣٦٥(  

  

إنه أتى رسول : مسعت أيب يقول: مسعت عامر بن عبد اهللا بن الزبري:  حدثنا هنيد بن القاسم:التبوذكي
اذهب ذا الدم، فأهرقه حيث ال ! يا عبد اهللا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حيتجم، فلما فرغ، قال

؟ " صنعت بالدم ما : " ، فلما برز عن رسول اهللا، عمد إىل الدم، فشربه، فلما رجع، قال"يراك أحد 
  .نعم: ؟ قال" لعلك شربته : " عمدت إىل أخفى موضع علمت، فجعلته فيه، قال: قال
فحدثت به أبا : قال موسى التبوذكي" ومل شربت الدم ؟ ويل للناس منك، وويل لك من الناس : " قال

  .كانوا يرون أن القوة اليت به من ذلك الدم: عاصم، فقال
  ).١(وما علمت يف هنيد جرحة " مسنده " رواه أبو يعلى يف 

طاملا حرص ابن الزبري على : عن يوسف أيب يعقوب، عن حممد بن حاطب، واحلارث، قاال: خالد احلذاء
  .أتى رسول صلى اهللا عليه وسلم بلص، فأمر بقتله: وما ذلك ؟ قاال: االمارة، قلت

  .إنه سرق: فقيل
  .اقطعوه: فقال

  . وقد قطعت قوائمهمث جئ به يف إمرة أيب بكر، وقد سرق،
  .ما أجد لك شيئا إال ما قضى فيك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أمر بقتلك: فقال أبو بكر

  .فأمر بقتله أغيلمة من أبناء املهاجرين أنا فيهم
  .فقال ابن الزبري أمروين عليكم

  ).٢(فأمرناه، فانطلقنا به إىل البقيع، فقتلناه 
  .هذا خرب منكر فاهللا أعلم

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال، ومل يرو عنه غري التبوذكي موسى ١٢١ / ٩ذكره ابن أيب حامت ) ١(

 ٨" امع " ، وأورده اهليثمي يف ٥٥٤ / ٣" املستدرك " ، و ٣٣٠ / ١" احللية " بن إمساعيل، وهو يف 
رجال البزار، رجال الصحيح، غري هنيد بن القاسم وهو رواه الطرباين والبزار باختصار، و: ، وقال٧٢/ 
  .ثقة



  .كذا قال، مع أنه مل يوثق ومل جيرح
  .٣٩٩، ٣٩٨ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ٢(

(*)  

)٣/٣٦٦(  

  

إين الجد يف كتاب اهللا املرتل أن : قال) ١(حدثنا أبوعمران اجلوين أن نوفا البكايل : قال احلارث بن عبيد
  .خللفاءابن الزبري فارس ا

مرحبا بابن عمة : مهدي بن ميمون، حدثنا حممد بن أيب يعقوب، أن معاوية كان يلقى ابن الزبري، فيقول
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وابن حواري رسول اهللا، ويأمر له مبئة ألف

هللا، قارئ لكتاب ا: ذكر ابن الزبري عند ابن عباس، فقال: ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، قال) ٢(
  .عفيف يف االسالم، أبوه الزبري، وأمه أمساء، وجده أبو بكر، وعمته خدجية، وخالته عائشة، وجدته صفية

  واهللا
  ).٣(إين الحاسب له نفسي حماسبة مل أحاسب ا اليب بكر وعمر 

ما رأيت مصليا قط أحسن صالة من عبد اهللا بن الزبري : مسعت عمرو بن دينار يقول: مسلم الزجني
)٤.(  

أا سلمت : حدثتنا ماطرة املهرية، حدثتين خاليت أم جعفر بنت النعمان: عبد الصمد بن عبد الوارث
قوام الليل، صوام النهار، وكان يسمى محامة : على أمساء بنت أيب بكر، وعندها ابن الزبري، فقالت

  ).٥(املسجد 
  إن يف قلبك من ابن : قال يل عمر بن عبد العزيز: قال ابن أيب مليكة

______________  
  ) *اهلامش* (

كان راوية : هو نوف بن فضالة البكايل، ابن امرأة كعب االحبار، مل يوثقه غري ابن حبان، وقال
  .للقصص

  .٣٩٩ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
...) ثاين اثنني إذ مها يف الغار: (باب قوله تعاىل:  يف التفسري٢٤٦، ٢٤٥ / ٨أخرجه البخاري ) ٣(

  .٥٤٩ / ٣" املستدرك " ، و ٣٣٤ / ١" حلية االولياء " وهو يف 
  .٣٣٥ / ١أخرجه أبو نعيم ) ٤(



  .٣٣٥ / ١" حلية االولياء ) " ٥(
(*)  

)٣/٣٦٧(  

  

  .الزبري
  ).١(لو رأيته مناجيا وال مصليا مثله : قلت

اليوم كان ابن الزبري يواصل سبعة أيام، ويصبح يف : وروى حبيب بن الشهيد، عن ابن أيب مليكة، قال
  ).٢(السابع وهو أليثنا 

  ).٣(لعله ما بلغه النهي عن الوصال : قلت
ونبيك صلى اهللا عليه وسلم باملؤمنني رؤوف رحيم، وكل من واصل، وبالغ يف جتويع نفسه، احنرف 

  مزاجه، وضاق خلقه، فاتباع السنة أوىل، ولقد كان ابن الزبري مع ملكه صنفا يف
  .العبادة

، أخربنا ابن خليل، أخربنا أمحد بن حممد، أخربنا احلداد، أخربنا أبو نعيم، أخربنا أخربنا إسحاق بن طارق
أبو حامد بن جبلة، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثنا أمحد بن سعيد الدارمي، حدثنا أبو عاصم، عن عمر 

يف كان البن الزبري مئة غالم، يكلم كل غالم منهم بلغة أخرى، فكنت إذا نظرت إليه : بن قيس، قال
  .هذا رجل مل يرد الدنيا طرقة عني: أمر آخرته، قلت

  ).٤(هذا رجل مل يرد اهللا طرفة عني : وإذا نظرت إليه يف أمر دنياه، قلت
  كان ابن الزبري إذا قام إىل الصالة، كأنه عود، وحدث : وقال جماهد

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٥٥٠ / ٣" املستدرك " ، و ٣٣٥ / ١" حلية االولياء ) " ١(
  .أشدهم وأجلدهم، وبه مسي االسد ليثا: أي) ٢(

  .٣٣٥ / ١" احللية " بالباء، واخلرب يف " البثنا " وقد تصحف يف املطبوع إىل 
كان ابن الزبري يواصل :  من طريق حبيب بن الشهيد عن ابن أيب مليكة قال٥٤٩ / ٣وأخرجه احلاكم 

  . به كأنه ليثسبعة أيام، فيصبح يوم الثالث وهو أليثنا، يعين
، ومسلم ١٧٩ / ٤حديث النهي عن الوصال يف الصوم، أخرجه من حديث أيب هريرة البخاري ) ٣(
  ).١١٠٤(، وأخرجه من حديث أنس بن مالك مسلم )١١٠٣(
، ٤١٣ / ٧" ذيب ابن عساكر " ، و ٥٤٩ / ٣، وأخرجه احلاكم ٣٣٤ / ١" احللية " هو يف ) ٤(



٤١٤.  
(*)  

)٣/٣٦٨(  

  

  ).١(كر رضي اهللا عنه كان كذلك أن أبا ب
  .كنت أمر بابن الزبري، وهو خلف املقام يصلي، كأنه خشبة منصوبة ال تتحرك: قال ثابت البناين

قسم ابن الزبري الدهر على ثالث ليال، فليلة هو قائم : روى يوسف بن املاجشون، عن الثقة يسنده، قال
  ).٢( ساجد حىت الصباح حىت الصباح، وليلة هو راكع حىت الصباح، وليلة هو

ركع ابن الزبري يوما ركعة، : عن عبد اهللا بن سعيد، عن مسلم ابن يناق، قال: يزيد بن ابراهيم التستري
  .بالبقرة وآل عمران والنساء واملائدة وما رفع رأسه) ٣(فقرأنا 
  ).٤(وهذا ما بلغ ابن الزبري فيه حديث النهي : قلت

كان ابن الزبري يصلي يف احلجر، واملنجنيق يصب توبة :  دينار، قالعن عمرو بن: قال يزيد بن إبراهيم
  .ملا حاصروه: ، فما يلتفت، يعين)٥(

لو رأيت ابن الزبري يصلي كأنه غصن تصفقه الريح، : وروى هشام بن عروة، عن ابن املنكدر قال
  ).٦(وحجر املنجنيق يقع ها هنا 

  دا أعظم ما رأيت أح: أبو بكر بن عياش، عن أيب إسحاق قال
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٣٣٥ / ١" حلية االولياء ) " ١(
  .٤٠٠ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
 ٧، ولفظ ابن عساكر ١٦٩ / ٣" تاريخ االسالم " وهو خطأ، والتصويب من " فقرأ : " يف االصل) ٣(
  ".فقرأت : " ٤٠٠/ 
وعه كما جاء يف االصل، وال يتجه على الرواية وهذا مبين على أن ابن الزبري هو الذي قرأ يف رك) ٤(

  ".ابن عساكر " و " تاريخ املؤلف " الصحيحة املذكورة يف 
  .حجر املنجنيق: والتوب" يصيب ثوبه " حترفت اجلملة يف املطبوع إىل ) ٥(
  .٣٣٥ / ١" حلية االولياء ) " ٦(

(*)  

)٣/٣٦٩(  



  

  .سجدة بني عينيه من ابن الزبري
حدثنا أيب، عن عمر بن قيس، عن أمه، أا دخلت على ابن الزبري بيته، فإذا هو : مصعب بن عبد اهللا

  ).١(احلية احلية، مث رموها، فما قطع صالته : يصلي، فسقطت حية على ابنه هاشم، فصاحوا
رأيت ابن الزبري يواصل من اجلمعة إىل اجلمعة، فإذا أفطر، استعان بالسمن حىت : قال ميمون بن مهران

  .يلني
ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إال تكلفه ابن الزبري، ولقد جاء سيل طبق : يث عن جماهدل

  ).٢(البيت، فطاف سباحة 
  .شجاعة، وال عبادة، وال بالغة: كان ابن الزبري ال ينازع يف ثالثة: وعن عثمان بن طلحة، قال

ن الزبري، وسعيد بن العاص، وعبد عن الزهري، عن أنس، أن عثمان أمر زيدا، واب: إبراهيم بن سعد
إذا اختلفتم أنتم وزيد يف شئ، فاكتبوه بلسان : الرمحن بن احلارث بن هشام، فنسخوا املصاحف، وقال

  ).٣(قريش، فإمنا نزل بلسام 
رأيت على ابن الزبري رداء عدنيا يصلي فيه، وكان صيتا، : حدثنا عبد الواحد بن أمين قال: قال أبو نعيم
  .جتاوب اجلبالنإذا خطب، 

  .وكانت له مجة إىل العنق، وحليته صفراء
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٤٠١ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .٤٠١ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
باب نزل القرآن بلسان قريش من طريق موسى :  يف فضائل القرآن١٨، ١٣ / ٩أخرجه البخاري ) ٣(

 من طريق حممد بن بشار، ١٩، ١٨": املصاحف " ، وأخرجه ابن أيب داود يف بن إمساعيل ذا االسناد
  .عن عبدالرمحن بن مهدي، عن إبراهيم بن سعد، به

(*)  

)٣/٣٧٠(  

  

هجم علينا جر جري يف عشرين : قال ابن الزبري: مصعب بن عبد اهللا، حدثنا أيب، والزبري بن خبيب قاال
  .نوبة إفريقية:  يعين-لفا ومئة ألف، فأحاطوا بنا وحنن يف عشرين أ



واختلف الناس على ابن أيب سرح، فدخل فسطاطه، فرأيت غرة من جر جري، بصرت به خلف : قال
عساكره على برذون أشهب، معه جاريتان تظلالن عليه بريش الطواويس، بينه وبني جيشه أرض بيضاء، 

البثوا على :  وقلت لسائرهمفأتيت أمرينا ابن أيب سرح، فندب يل الناس، فاخترت ثالثني فارسا،
امحوا ظهري، فخرقت الصف إىل جر جري، وخرجت صامدا، وما حيسب : مصافكم، ومحلت، وقلت هلم

برذونه موليا، فأدركته، ) ١(هو وال أصحابه إال أين رسول إليه، حىت دنوت منه، فعرف الشر، فثابر 
 املسلمون، فارفض العدو ومنح اهللا فطعنته، فسقط، مث احتززت رأسه فنصبته على رحمي، وكربت، ومحل

  ).٢(أكتافهم 
أخذ ابن الزبري من وسط القتلى يوم اجلمل، وبه بضع وأربعون ضربة : عن هشام بن عروة، قال: معمر

  ).٣(وطعنة 
  .إن عائشة أعطت يومئذ ملن بشرها بسالمته عشرة آالف: وقيل

  ).٤(ن أيب بكر، وبعده ابن الزبري مل يكن أحد أحب إىل عائشة بعد رسول اهللا م: وعن عروة، قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
فتبادر برذونه موليا، : ١٧٠ / ٣" تاريخ االسالم " فقبل برذونه موليا، ويف ": نسب قريش " يف ) ١(

فثىن : ٤٠٢ / ٧" ذيب ابن عساكر " فوثب على برذونه ووىل مدبرا، ويف : ٧٩ / ٢وفيه أيضا 
  .برذونه موليا

  .٢٣٨، ٢٣٧": نسب قريش " اخلرب بأطول مما هنا يف ) ٢(
  .وفتح إفريقية كان يف سنة سبع وعشرين ه

  . للمؤلف٨٠، ٧٨ / ٢" تاريخ االسالم " انظر 
  .٤٠٢ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ٣(
  .٤٠٢ / ٧" ذيب ابن عساكر " هو والذي قبله يف ) ٤(

(*)  

)٣/٣٧١(  

  

جاء نعي يزيد يف ربيع اآلخر سنة : ن، وابن أيب سربة وغريمها قالواحدثنا ربيعة بن عثما: قال الواقدي
  .أربع وستني، فقام ابن الزبري، فدعا إىل نفسه، وبايعه الناس

حىت جيتمع لك الناس، فدارامها سنتني، مث إنه : فدعا ابن عابس، وابن احلنفية إىل بيعته، فامتنعا، وقاال



  ).١(أغلظ هلما، ودعامها، فأبيا 
  ).٢(عائذ بيت اهللا : كان يقال البن الزبري: عب بن عبد اهللا وغريهقال مص

وحدثين : أخربنا حممد بن عمر، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، عن عمته أم بكر، قال: وقال ابن سعد
ملا نزل ابن الزبري باملدينة يف خالفة : شرحبيل بن أيب عون، عن أبيه، وحدثنا ابن أيب الزناد وغريهم قالوا

فخرج ابن الزبري إىل مكة، ولزم احلجر، ولبس املعافري، وجعل حيرض على بين : ، إىل أن قالوامعاوية
أمية، ومشى إىل حيىي بن حكيم اجلمحي وإيل مكة فبايعه ليزيد، فلم يرض يزيد حىت يؤتى به يف جامعة 

ج ال يطيع هلذا ادفع عنك الشر ما اندفع، فإن ابن الزبري جلو: ووثاق، فقال له ولده معاوية بن يزيد
فادع عبد اهللا بن جعفر، فاسأله عما : قال! إن يف أمرك لعجبا : أبدا، فكفر عن ميينك، فغضب، وقال

  .أقول
  .أصاب ابنك أبو ليلى: فدعاه، فقال له

  .عائذ البيت: اللهم إين عائذ بيتك، فقيل له: فأىب أن يقبل، وامتنع ابن الزبري أن يذل نفسه، وقال
  . أحدوبقي ال يفرض له

  فكتب يزيد إىل عمرو االشدق وايل املدينة أن جيهز إىل ابن الزبري جندا، فندب لقتاله أخاه
  .عمرو بن الزبري يف ألف، فظفر ابن الزبري بأخيه بعد قتال، فعاقبه

  وأخر عن 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٤٠٨ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ١(
وأبلينا فما نفع * وعائذ بيت ربك قد أجرنا : ل بعض الشعراءوقا: ، وفيه٢٣٩": نسب قريش ) " ٢(

  (*)البالء 

)٣/٣٧٢(  

  

الصالة مبكة احلارث بن يزيد، وقرر مصعب بن عبدالرمحن بن عوف، وكان ال يقطع أمرا دون املسور 
فكان يشاورهم يف (بن خمرمة، ومصعب بن عبدالرمحن، وجبري ابن شيبة، وعبد اهللا بن صفوان بن أمية، 

ويصلي م اجلمعة، وحيج م بال ) أمره كله، ويريهم أن االمر شورى بينهم ال يستبد بشئ منه دوم
  .إمرة

عائذ بيت اهللا، مث دعا إىل نفسه، وبايعوه، وفارقته : وكانت اخلوارج وأهل الفنت قد أتوه، وقالوا
  .اخلوارج



 بن أيب ربيعة، وعلى الكوفة عبد اهللا بن فوىل على املدينة أخاه مصعبا، وعلى البصرة احلارث بن عبد اهللا
مطيع، وعلى مصر عبدالرمحن بن جحدم الفهري، وعلى اليمن، وعلى خراسان، وأمر على الشام 

الضحاك بن قيس، فبايع له عامة أهل الشام، وأبت طائفة، والتفت على مروان بن احلكم، وجرت أمور 
وف من العرب، وقتل الضحاك، واستفحل طويلة، وحروب مزعجة، وجرت وقعة مرج راهط وقتل أل

أمر مروان إىل أن غلب على الشام، وسار يف جيش عرمرم، فأخذ مصر، واستعمل عليها ولده عبد 
العزيز، مث دمهه املوت، فقام بعده ولده اخلليفة عبدامللك، فلم يزل حيارب ابن الزبري حىت ظفر به بعد أن 

  .)١(سار إىل العراق، وقتل مصعب بن الزبري 
  حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، أن يزيد: قال شعيب بن إسحاق

إين قد بعثت إليك بسلسلة فضة، وقيدا من ذهب، وجامعة من فضة، وحلفت : كتب إىل ابن الزبري
  ) ٢(حىت يلني لضرس املاضغ احلجر * وال ألني لغري احلق أسأله : لتأتيين يف ذلك، فألقى الكتاب، وأنشد

______________  
  ) *اهلامش* (
  .١٧١، ١٧٠ / ٣" تاريخ االسالم " ، و ٤١٠ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .٥٥٠ / ٣" املستدرك " ، و ٣٣١ / ١" حلية االولياء ) " ٢(

(*)  

)٣/٣٧٣(  

  

مث جهز يزيد جيشا ستة آالف، إذ بلغه أن أهل املدينة خلعوه، فجرت وقعة احلرة وقتل حنو ألف : قلت
سار اجليش، عليهم حصني بن منري، فحاصروا الكعبة، وا ابن الزبري، وجرت أمور من أهل املدينة، مث 

  .عظيمة، فقلع اهللا يزيد، وبايع حصني وعسكره ابن الزبري باخلالفة، ورجعوا إىل الشام
حضر ابن الزبري املوسم سنة ثنتني وسبعني، فحج بالناس، وحج بأهل الشام احلجاج، ومل : قال شباب

  ).١ (يطوفوا بالبيت
أول من كسا الكعبة الديباج ابن الزبري، وكان يطيبها حىت يوجد رحيها من طرف : قال هشام بن عروة

  ).٢(احلرم، وكانت كسوا قبله االنطاع 
إن املهدي ملا جرد الكعبة، كان فيما نزع عنها كسوة ابن الزبري من : قال عبد اهللا بن شعيب احلجيب

  ".أيب بكر أمري املؤمنني لعبد اهللا " ديباج مكتوب عليها 
  ).٣(رأيت على رأس ابن الزبري مسكا يساوي ماال : عن أيب الضحى: وقال االعمش

عيب ابن الزبري رضي اهللا عنه بشح، فروى الثوري، عن عبد امللك بن أيب بشري، عن عبد اهللا بن : قلت



  مساور، مسع ابن عباس يعاتب ابن
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٦٩": ريخ خليفة تا) " ١(
وروى الدراوردي عن هشام بن عروة، وأخرجه : ، فقال١٧٢ / ٣" تارخيه " ذكره املصنف يف ) ٢(

من طريق إبراهيم بن حممد ابن أيب حيىي االسلمي، عن ..وكان يطيبها: دون قوله) ٩٠٨٧(عبد الرزاق 
 ضعيف أخرجه الزبري بن بكار هشام بن عروة، وإبراهيم متروك، وتابعه حممد بن احلسن بن زبالة، وهو

  .عنه
رأيت على : ، ولفظه فيهما١٧٢ / ٣" تاريخ االسالم " ، و ٤١٤ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ٣(

  .رأس ابن الزبري من املسك، ما لو كان يل، كان رأس مال
(*)  

)٣/٣٧٤(  

  

) شبعان(ي يبيت ليس املؤمن الذ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الزبري يف البخل، ويقول
  ).١" (وجاره جائع 

كم : كان ابن عباس يكثر أن يعنف ابن الزبري بالبخل، فقال: وروى عبيد اهللا بن عمر، عن ليث، قال
  .تغريين

: أن ابن الزبري قال له حيث حصر: يعقوب القمي، عن جعفر بن أيب املغرية، عن ابن أبزى، عن عثمان
  .ال: مكة، فيأتيك من أراد أن يأتيك ؟ قالإن عندي جنائب، فهل لك أن تتحول إىل 

يلحد مبكة كبش من قريش امسه عبد اهللا، عليه مثل : " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ".نصف أوزار الناس 

  ).٣(ويف إسناده مقال ) ٢" (مسنده " رواه أمحد يف 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
" ، وأخرجه ابن أيب شيبة يف "بئس " إىل " ليس " ، و "بشر "  إىل "بشري " حترف يف املطبوع ) ١(

 ٣٩٢، ٣٩١ / ١٠" تارخيه " ، واخلطيب يف )١١٢" (االدب املفرد " ، والبخاري يف )١٠٠" (االميان 



وعبد اهللا بن مساور مل ...كلهم من طريق عبد اهللا بن أيب بشري، عن عبد اهللا بن مساور، عن ابن عباس
  جمهول مل يرو عنه: ن حبان، وقال ابن املديينيوثقه غري اب

، ووافقه الذهيب، وقال ١٦٧ / ٤غري عبد امللك، وباقي رجاله ثقات، ومع ذلك فقد صححه احلاكم 
  .رجاله ثقات: ١٦٧ / ٨" امع " واهليثمي يف " الترغيب " املنذري يف 

، )١١٩(، والبزار رقم ١ / ٦٦ / ١" الكبري " وللحديث شاهد من حديث أنس أخرجه الطرباين يف 
ويف سند الطرباين حممد بن سعيد االثرم وهو ضعيف، ويف سند البزار علي بن زيد ابن جدعان وهو 

 ٢ / ٨٩ضعيف، لكن يتقوى كل منهما باآلخر، فيحسن، وآخر من حديث ابن عباس عند ابن عدي 
  .ويف سنده حكيم بن جبري وهو ضعيف، فاحلديث صحيح ذه الشواهد

 / ٨" البداية " ، وقد قال احلافظ ابن كثري يف ٤١٤ / ٧" ذيب ابن عساكر " ، ويف ٦٤ / ١) ٢(
وهذا احلديث منكر جدا، ويف إسناده ضعف، ويعقوب القمي فيه ": املسند "  بعد أن أورده من ٣٣٩

على صفات تشيع، ومثل هذا ال يقبل تفرده به، وبتقدير صحته، فليس هو بعبد اهللا بن الزبري، فإنه كان 
محيدة، وقيامه باالمارة إمنا كان هللا عزوجل، مث هو كان االمام بعد موت معاوية بن يزيد ال حمالة، وهو 

أرشد من مروان بن احلكم، حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه، وقامت له البيعة يف اآلفاق، 
  .وانتظم له االمر

  .مث وصلها بعباس الترقفي"  فقال ويف إسناده،" حترفت اجلملة يف املطبوع إىل ) ٣(
(*)  

)٣/٣٧٥(  

  

مسعت : عباس الترقفي، حدثنا حممد كثري، عن االوزاعي، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن عبد اهللا بن عمرو
عبد اهللا، عليه نصف : يلحد مبكة رجل من قريش، يقال له: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  . فتحول منها، وسكن الطائففواهللا ال أكونه،" عذاب العامل 
  .، واحتج به أبو داود والنسائي)١(حممد هو املصيصي لني : قلت

أتى عبد اهللا بن عمرو عبد اهللا بن : حدثنا إسحاق بن سعيد، أخربنا سعيد بن عمرو قال: أبو النضر
  إياك واالحلاد يف حرم اهللا،: الزبري، فقال

 رجل من قريش، لو وزنت - وحتل به -حيلها : " يقولفأشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".دنوبه بذنوب الثقلني لو زنتها 

  .فانظر يا ابن عمرو التكونه: قال
  ).٢(وذكر احلديث 



) وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا(عن الزهري، أخربين محزة بن عبد اهللا بن عمر : شعيب بن أيب محزة
  .ابن الزبري بغى على أهل الشام: ؟ قالمن هم : قلت اليب: قال) ٩: احلجرات(

  .بغى على هؤالء، ونكث عهدهم: ورواه يونس، عن الزهري، وفيه
حدثين خالد بن وضاح، حدثين أبو اخلصيب نافع موىل آل الزبري، عن هشام بن عروة، : الزبري بن بكار

  .ريلقد كاد أن يأخذ حلية ابن الزب: رأيت احلجر من املنجنيق يهوي حىت أقول: قال
  ).٣(واهللا إن أبايل إذا وجدت ثالث مئة يصربون صربي لو أجلب علي أهل االرض : ومسعته يقول

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٤١٤ / ٧صدوق كثري الغلط، وقد أورد احلديث ابن عساكر ": التقريب " يف ) ١(
فإين أشهدك أن هذا : الفإنك قد قرأت الكتب، وصحبت الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ق: ومتامه) ٢(

  .وجهي إىل الشام جماهدا
  . ورجاله ثقات٢١٩ / ٢أخرجه أمحد 

  =، ومل ٤٥٤ / ٨خالد بن وضاح مل أجد من ترمجه، وأبو اخلصيب نافع أورده ابن أيب حامت ) ٣(

)٣/٣٧٦(  

  

د خذله رأيت ابن الزبري يوم قتل وق: قال) ١(قد كان يضرب بشجاعته املثل وعن املنذر بن جهم : قلت
عالم ! أيها الناس : من كان معه خذالنا شديدا، وجعلوا يتسللون إىل احلجاج، وجعل احلجاج يصيح

  .تقتلون أنفسكم ؟ من خرج إلينا، فهو آمن، لكم عهد اهللا وميثاقه ورب هذه البنية
  .الأغدر بكم، واللنا حاجة يف دمائكم

  ).٢(زبري وما معه أحد فتسلل إليه حنو من عشرة آالف، فلقد رأيت ابن ال: قال
حضرت قتل ابن الزبري، جعلت اجليوش تدخل عليه من أبواب : وعن إسحاق بن أيب إسحاق قال

املسجد، فكلما دخل قوم من باب، محل عليهم وحده حىت خيرجهم، فبينا هو على تلك احلال، إذ وقعت 
مل يبق إال حسيب * ال تبكيين أمساء يا أمساء : شرفة من شرفات املسجد على رأسه، فصرعته، وهو يتمثل

  ).٣(وديين وصارم الثت به مييين 
بسهامهم، ولكن حرصوا على أن ميسكوه ) ٤(ما إخال أولئك العسكر إال لو شاؤوا، التلفوه : قلت

عنوة، فما يأ هلم، فليته كف عن القتال ملا رأى الغلبة، بل ليته ال التجأ إىل البيت، وال أحوج أولئك 
  ج الظلمة واحلجا



______________  
  ) *اهلامش* (
  .يذكر فيه جرحا وال تعديال= 
اجلرح " ، و ٣٥٨ / ٧" التاريخ الكبري " وهو جمهول مترجم يف " جهيم " حترف يف املطبوع إىل ) ١(

  .٢٤٤، ٢٤٣ / ٨" والتعديل 
ن املنذر بن  من طريق الواقدي، حدثنا إسحاق بن عبد اهللا، ع١٧٣ / ٣" تارخيه " أورده املؤلف يف ) ٢(

  .جهم
 ٣٣٣ / ١" احللية "  ونسبه للطرباين، وعنه أبو نعيم يف ٣٤٣ / ٨" البداية " ذكره ابن كثري يف ) ٣(
  ".إال تلقوه " حترفت يف املطبوع إىل ) ٤(

)٣/٣٧٧(  

  

  .البارك اهللا فيه إىل انتهاك حرمة بيت اهللا وأمنه
  .فنعوذ باهللا من الفتنة الصماء

ما أراين اليوم إال مقتوال، : مسعت ابن الزبري يقول: ة بن زبيد، عن عباس بن سهلالواقدي، حدثنا فرو
  لقد رأيت يف ليليت كأن السماء

حرفا حرفا، ) ن والقلم(فرجت يل، فدخلتها، فقد واهللا مللت احلياة وما فيها، ولقد قرأ يومئذ يف الصبح 
  ).١(وإن سيفه ملسلول إىل جنبه 

مسع ابن عمر التكبري فيما بني املسجد إىل احلجون حني : ن نافع، عن أبيه، قالحدثنا عبد اهللا ب: الواقدي
  ).٢(ملن كرب حني ولد أكثر وخري ممن كرب لقتله : قتل ابن الزبري، فقال

ما شئ كان حيدثنا كعب إال قد أتى على ما قال، إال : عن أيوب، عن ابن سريين، قال ابن الزبري: معمر
  .فىت ثقيف يقتلين: قوله

  .املختار الكذاب: وهذا رأسه بني يدي، يعين
: يعين: ال متر يب على ابن الزبري: عن علي بن زيد، عن جماهد، أن ابن عمر قال لغالمه: زياد اجلصاص
  .وهو مصلوب

رمحك اهللا أبا خبيب، ما علمتك إال صواما قواما، : فغفل الغالم، فمر به، فرفع رأسه، فرآه، فقال: قال
  .وصوال حلرمك

  . واهللا إين الرجو مع مساوئ ما قد عملت أن ال يعذبك اهللاأما
من يعمل سواء جيز به يف : " حدثين أبو بكر الصديق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: مث قال



  ).٣" (الدنيا 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٤١٥ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .٤١٦ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
" إسناد ضعيف لضعف زياد بن أيب زياد اجلصاص، وشيخه علي بن زيد، وأورده ابن كثري يف ) ٣(

 خمتصرا، ١٢ / ٧" امع " ، ونسبه إىل أيب بكر بن مردويه، وذكره اهليثمي يف ٥٥٧ / ١" تفسري 
  .رواه البزار وفيه عبدالرمحن بن سليم بن حيان ومل أعرفه، وبقية رجاله ثقات: وقال

  =من طريق االسود بن شيبان، عن أيب نوفل، أن عبد اهللا ) ٢٥٤٥" (صحيحه " مسلم يف وأخرج 

)٣/٣٧٨(  

  

  صلبوا ابن الزبري منكسا،": اخللفاء " قال ابن أيب الدنيا يف كتاب 
  .وكان آدم، حنيفا، ليس بالطويل، بني عينيه أثر السجود

  .بعث عماله إىل املشرق كله واحلجاز
عن جدته، إن أمساء بنت أيب بكر غسلت ابن الزبري بعد ما تقطعت أوصاله، وجاء : قال جويرية بن أمساء

االذن من عبدامللك بن مروان عندما أىب احلجاج أن يأذن هلا، فحنطته، وكفنته، وصلت عليه، وجعلت 
  .فيه شيئا حني رأته يتفسخ إذا مسته

صفية أم املؤمنني، مث زيدت دار صفية يف فدفنته باملدينة يف دار ) أمه(محلته : وقال مصعب بن عبد اهللا
  .يعين بقربه) ١(املسجد، فهو مدفون مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .قتل يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وسبعني: قال ابن إسحاق وعدة
  .قتل سنة اثنتني: ووهم ضمرة وأبو نعيم فقاال

  .عاش نيفا وسبعني سنة رضي اهللا عنه
  .أو حنو ذلك، وهلا قريب من مئة عاموماتت أمه بعده بشهرين 

  .ذات النطاقني: هي آخر من ماتت من املهاجرات االول رضي اهللا عنها، ويقال هلا
  .كانت أسن من عائشة بسنوات

  
______________  



  ) *اهلامش* (
السالم عليك أبا خبيب، السالم عليك أبا : ابن عمر مر على عبد اهللا بن الزبري وهو مصلوب، فقال= 
يب، السالم عليك أبا خبيب، أما واهللا لقد كنت أاك عن هذا، أما واهللا لقد كنت أاك عن هذا، خب

أما واهللا لقد كنت أاك عن هذا، أما واهللا إن كنت ما علمت صواما قواما وصوال للرحم، أما واهللا المة 
  .أنت أشرها المة خري

   (*)٤٢١ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ١(

)٣/٣٧٩(  

  

  . عدة أحاديثروت
حدث عنها أوالدها، عبد اهللا، وعروة، وابن عباس، وفاطمة بنت املنذر، وابن أيب مليكة، ووهب بن 

  .كيسان، وابن املنكدر، واملطلب بن عبد اهللا، وخلق
  .وهي وابنها عبد اهللا، وأبوها أبو بكر، وجدها أبو قحافة صحابيون، أضرت بأخرة

  . عائشة بعشر سننيكانت أكرب من: قال ابن أيب الزناد
  .فعلى هذا يكون عمرها إحدى وتسعني سنة: قلت

  .عاشت مئة سنة، ومل يسقط هلا سن: وأما هشام بن عروة، فقال
  .وقد طلقها الزبري قبل موته زمن عثمان

  ).١(كانت أمساء ال تدخر شيئا لغد : وقال القاسم بن حممد
  .رضي اهللا عنها) ٢" (تاريخ االسالم " أعتقت عدة مماليك، وقد استوفيت ترمجتها يف : وقيل

  ).٣(ومن أوالدها، عروة بن الزبري الفقيه 
  : ومنهم

______________  
  ) *اهلامش* (
يا نيب اهللا ليس يل : وليس ذلك بغريب منها، فإا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت) ١(

ارضخي ما استعطت، : " دخل علي، فقالشئ إال ما أدخل علي الزبري، فهل علي جناح أن أرضخ مما ي
ويف رواية ) ١٠٢٩(، ومسلم ١٦١، ١٦٠ / ٥أخرجه البخاري " وال توعي فيوعي اهللا عليك 

ال تدخري ما عندك ومتنعي ما يف يدك، فيقطع : معناه" ال توكي فيوكى عليك  " ٢٣٨ / ٣للبخاري 
  .اهللا عليك مادة الرزق

سترد ) ٣ (٢٠٨: يضا يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب، وقد بسط ترمجتها أ١٣٧، ١٣٣ / ٣) ٢(



  .٤٢١ترمجته يف اجلزء الرابع ص 
(*)  

)٣/٣٨٠(  

  

  .االمري أبو عثمان أحد االبطال *  املنذر بن الزبري- ٥٤
  .ولد زمن عمر، وكان ممن غزا القسطنطينية مع يزيد، ووفد بعد عليه

 أخاه عبد اهللا، فسار إىل الكوفة، مث وفد على فحدثين مصعب بن عثمان، أن املنذر غاضب: قال الزبري
  .معاوية، فأكرمه، وأجازه بألف ألف درهم، لكن مات معاوية قبل أن يقبض املنذر اجلائزة

ووصى معاوية أن يرتل املنذر يف قربه، وكان بالكوفة ملا بلغه خالف أخيه على يزيد، فأسرع إىل أخيه 
ابن الزبري سنة أربع وستني، قتل تلك االيام املنذر رمحه اهللا مبكة يف مثان ليال، فلما حاصر الشاميون 

)١.(  
  .، هلا رواية عالية)٢(وبنته فاطمة بنت املنذر 

  .وهي زوجة هشام بن عروة
  .عاش املنذر أربعني سنة

  
  .اهلامشي، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم * *  عبد اهللا بن الزبري بن عبداملطلب- ٥٥

  .ت أيب وهب املخزومية من مسلمة الفتحوأمه عاتكة بن
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، مجهرة أنساب ٤٤٨، ١٠٠، ٧٠: ، احملرب٢٤٥، ٢٤٤: ، نسب قريش١٨٢ / ٥طبقات ابن سعد * 

 / ٨، البداية والنهاية ٨٦ / ٣ ب، تاريخ االسالم ١٠٢ / ١٧، تاريخ ابن عساكر ١٢٣: العرب
  .٢٦٩: جيل املنفعة، تع٢٨٠ / ٧، العقد الثمني ٢٤٦

  . آ١٠٣ ب، ١٠٢ / ١٧أورده ابن عساكر ) ١(
  .، وهي من رجال التهذيب، أخرج حديثها الستة٤٧٧ / ٨" طبقات ابن سعد " ترمجتها يف ) ٢(

  =، ذيب ابن ٢٤١ / ٣ ب، أسد الغابة ١١٥ / ٩، تاريخ ابن عساكر ٩٠٤: االستيعاب* * 

)٣/٣٨١(  

  



  .ال نعلم له رواية
  . بالشجاعة والفروسيةكان موصوفا

  .وملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان هلذا حنو من ثالثني سنة
أول من قتل يوم : أخربنا حممد بن عمر، حدثين هشام بن عمارة، عن أيب احلويرث، قال: قال ابن سعد

، فاختلفا ضربات، مث أجنادين بطريق، برز يدعو إىل الرباز، فربز إليه عبد اهللا بن الزبري بن عبداملطلب
قتله عبد اهللا، مث برز آخر، فضربه عبد اهللا على عاتقه، وقال خذها وأنا ابن عبداملطلب، فأثبته، وقطع 

  ).١(سيفه الدرع، وأشرع يف منكبه، مث وىل الرومي منهزما 
 ال أصرب، فلما اختلطت السيوف، وجد يف ربضة من: وعزم عليه عمرو بن العاص أن ال يبارز، فقال

  .، وإن يف وجهه لثالثني ضربة)٢(الروم عشرة مقتوال، وهم حوله، وقائم السيف يف يده قد غري 
ملا ازمت الروم : مسعت شيوخنا يقولون: فحدثت ذا الزبري بن سعيد النوفلي، فقال: قال الواقدي

 الروم قد قتلهم، يومئذ، انطلق الفضل بن عباس يف مئة حنوا من ميل، فيجد عبد اهللا مقتوال يف عشرة من
  ).٣(فقربوه 

  كانت يوم االثنني الثنيت عشرة بقيت من ) ٤(وأجنادين : قال الواقدي
______________  

  ) *اهلامش* (
، العقد ٣٣٢ و ٢٣٩ و ٢٣٨ / ٨، البداية والنهاية ٣٨٠ / ١ تاريخ االسالم ٣٩٦ / ٧عساكر = 

  .٣٠٨ / ٢، االصابة ١٤٠ / ٥الثمني 
  ".ذيبه "  آ، و ١١٦ ب، ١١٥ / ٩ابن عساكر ) ١(
  ".عري " لزق، وقد تصحف يف املطبوع إىل : غري) ٢(
  . ب١١٦ / ٩ابن عساكر ) ٣(
  .بني الرملة وبيت جربين: موضع معروف بالشام) ٤(

واستشهد يومئذ طائفة من الصحابة، مث كان النصر وهللا احلمد، وكان : ١٦ / ١" العرب " قال املؤلف يف 
  .ملحمة عظيمة

(*)  

)٣/٣٨٢(  

  

  .مجادى االوىل سنة ثالث عشرة
  .وإمنا ضممت هذا البطل إىل البطل الذي قبله الشتراكهما يف االسم والشجاعة



  
  :فأما
  .، فهو االسدي، أسد خزمية، كويف، شاعر مشهور، له نظم بديعبفتح الزاي*  عبد اهللا بن الزبري - ٥٦

  .لعن اهللا ناقة محلتين إليك: م يعطه شيئا، فقالوهو الذي امتدح معاوية، مث قدم على ابن الزبري، فل
  ).١(إن وراكبها : فقال

  ).٢(وقد العراق على مصعب، وله أخبار 
  .ذكرته للتمييز

  
  .ابن كعب بن عامر) ع * * ( واثلة بن االسقع- ٥٧
  واثلة بن االسقع بن عبدالعزى بن عبد: وقيل

______________  
  ) *اهلامش* (
: ، مجهرة أنساب العرب٣٣ / ١٣، االغاين ٥٦ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٥٩٣ت : طبقات خليفة* 

، ٣٦٤ / ٣، تاريخ االسالم ٥١:  ب، طبقات فقهاء اليمن١٤٩ / ٩: ، تاريخ ابن عساكر١٩٥
  .٤٢٣ / ٧، ذيب ابن عساكر ٣٤٥ / ١، خزانة االدب ٨٠ / ٩البداية والنهاية 

  ".نعم " هنا مبعىن " إن " ، و ٨١، ٨٠ / ٩" البداية " ، و ٤٢٤ / ٧" ذيب ابن عساكر ) " ١(
  .٣٨ / ١" املغين " انظر 

  .مات زمن احلجاج: يقال: ٢٦٤ / ٣" تارخيه " قال املصنف يف ) ٢(
  ،٢٨٣٢، ١٣٤٩، ٧٨٨، ١٨١ت : ، طبقات خليفة٤٠٧ / ٧طبقات ابن سعد * * 

  =، ٢١ / ٢حللية ، ا٥٦٩ / ٣، املستدرك ٤٧ / ٩، اجلرح والتعديل ١٨٤ / ١التاريخ الصغري 

)٣/٣٨٣(  

  

  .يا ليل بن ناشب الليثي
  .من أصحاب الصفة

  .أسلم سنة تسع، وشهد غزوة تبوك، وكان من فقراء املسلمني رضي اهللا عنه
  .طال عمره

  .أبو اخلطاب: ويف كنيته أقوال
  .أبو شداد: أبو قرصافة، وقيل: وأبو االسقع، وقيل



  .له عدة أحاديث
الين، وشداد أبو عمار، وبسر بن عبيد اهللا، وعبد الواحد النصري، أبو إدريس اخلو: روى عنه

ومكحول، ويونس بن ميسرة بن حلبس، وإبراهيم بن أيب عبلة، وربيعة بن يزيد القصري، وحيىي بن 
  .احلارث الذماري، وخلق آخر هم مواله معروف اخلياط الباقي إىل سنة مثانني ومئة

  . وأيب هريرةوله رواية أيضا عن أيب مرثد الغنوي،
  .مدة) ٢(وسكن قرية البالط ) ١(وله مسجد مشهور بدمشق 

  ).٣...(وله دار عنده دار ابن البقال بدرب
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 آ، ٣٥٣ / ١٧، تاريخ ابن عساكر ٥٤٤ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ٦٤٣ / ٣االستيعاب = 

، تاريخ ١٤٥٦: ، ذيب الكمال١٤٢ / ٢ / ١ ، ذيب االمساء واللغات٤٢٨ / ٥أسد الغابة 
، ٣٧٩٧ت :  ب، غاية النهاية١٢٧ / ٤، تذهيب التهذيب ٩٩ / ١، العرب ٣١٠ / ٣االسالم 
 ١، شذرات الذهب ٣٥٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٠١ / ١١، ذيب التهذيب ٦٢٦ / ٣االصابة 

  .٣٤٣ / ٣، خزانة االدب ٩٥/ 
مسجد عند دار ابن ريش قبلة الزالقة سفل، : ٦٣":  مثار املقاصد "قال يوسف بن عبد اهلادي يف ) ١(

  مسجد واثلة: ٦٤: إنه مسجد واثلة بن االسقع، وقال أيضا: له إمام ووقف، ويقال
على رأس درب الزالقة عند اخلبازين كبري سفل، له إمام ومؤذن ووقف، وعلى بابه قناة يف سويقة باب 

  .ر كما قال بدرانالصغري وباب الصغري هو باب الشاغو
  .من غوطة دمشق الشرقية غريب زبدين) ٢(
  .كذا وجد: ما نصه" بدرب " فوق كلمة ) ٣(

  " =أسد الغابة " ، و ٦٤٤ / ٣" االستيعاب " ويف 

)٣/٣٨٤(  

  

كنا أصحاب الصفة ما منا : حدثنا زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد اهللا عن واثلة، قال: صدقة بن خالد
ولقد اختذ العرق يف جلودنا طرقا من الغبار، إذ أقبل علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم، رجل له ثوب تام، 

  ) ".١(ليبشر فقراء املهاجرين : " فقال
 حدثين واثلة بن االسقع، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخذ - رجل منا -حدثنا أبو عمار : االوزاعي



إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت " (: حسنا، وحسينا، وفاطمة، ولف عليهم ثوبه، وقال
  ".اللهم هؤالء أهلي ) ٣٣: االحزاب) (ويطهركم تطهريا

فإا ملن أرجى ما أرجو : قال" وأنت من أهلي : " فقلت يا رسول اهللا، وأنا من أهلك ؟ قال: قال واثلة
)٢.(  

  .هذا حديث حسن غريب
  ).٣(يث على معناه، فحسبكم إذا حدثتكم باحلد: عن واثلة، قال: قال مكحول

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .البالط: وكان مرتله على ثالثة فراسخ من دمشق بقرية يقال هلا: ٤٢٩ / ٥= 
  . آ، ورجاله ثقات٣٥٧ / ١٧ابن عساكر ) ١(
 من طريق عبد الكرمي بن أيب عمري، حدثنا الوليد ابن ٧ / ٢٢" تفسريه " وأخرجه الطربي يف ) ٢(

  ، حدثنا أبو عمرو االوزاعي، حدثين شداد أبو عمار، قال مسعت واثلة بنمسلم
  .فيه جهالة وباقي رجاله ثقات": امليزان " وعبد الكرمي بن أيب عمري، قال املصنف يف ...االسقع

 من طريق حممد بن مصعب، عن االوزاعي ذا ١٠٧ / ٤أمحد ..." قال واثلة: " وأخرجه دون قوله
 من طريق عبداالعلى بن واصل، حدثنا الفضل بن دكني، حدثنا عبد ٦ / ٢٢الطربي االسناد، وأخرجه 

  .وهذا سند حسن...السالم بن حرب، عن كلثوم احملاريب عن أيب عمار، عن واثلة
، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال وروى عنه ١٦٤ / ٧كلثوم احملاريب هو ابن زياد، ترمجه ابن أيب حامت 

  .له ثقاتغري واحد، وباقي رجا
  = بشرح ابن رجب، من طريق حممد بن ١٤٥ / ١" العلل " أخرجه الترمذي يف ) ٣(

)٣/٣٨٥(  

  

  .رأيت واثلة بن االسقع ميلي عليهم االحاديث: هشام بن عمار، حدثنا معروف اخلياط قال
ومخس ، وهو ابن مئة )١(تويف واثلة يف سنة ثالث ومثانني : روى إمساعيل بن عياش، عن سعيد بن خالد

  .سنني
  .اعتمده البخاري وغريه
  .مات سنة مخس ومثانني وله مثان وتسعون سنة: وقال أبو مسهر وعدة

  .آخر من مات من الصحابة بدمشق واثلة بن االسقع: قال قتادة



) ٢(وقفت يف ظلمة قنطرة قينية ): قال(الوليد بن مسلم، أخربنا سعيد بن عبد العزيز وغريه، أن واثلة 
  .، موقفي)٣(ارجني من باب اجلابية ليخفى على اخل

فأمسع صرير باب اجلابية، فمكثت، فإذا خبيل عظيمة، فأمهلتها، : وعن بسر بن عبد اهللا، عن واثلة، قال
  مث محلت عليهم، وكربت،

  فظنوا أم أحيط م، فازموا إىل البلد، وأسلموا عظيمهم، فدعسته 
______________  

  ) *اهلامش* (
دالرمحن بن مهدي، عن معاوية بن صاحل، عن العالء بن احلارث، عن مكحول، عن بشار، عن عب= 

  .واثلة، وهذا سند رجاله ثقات
  .٢٠٤": الكفاية " ، و ٥٦٩ / ٣" املستدرك " ، و ٥٣٣": احملدث الفاصل " وهو يف 

  .٥٧٠ / ٣" املستدرك " ، و ٢٣٩ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ١(
  .ة كانت مقابل الباب الصغري من مدينة دمشق، صارت اآلن بساتنيهي قري: قال ياقوت) ٢(
من أحياء دمشق، يقع غريب جامع بين أمية، منسوب إىل قرية اجلابية من ناحية اجلوالن : باب اجلابية) ٣(

  .قرب مرج الصفر يف مشايل حوران، الن اخلارج إليها خيرج منه
(*)  

)٣/٣٨٦(  

  

، والتفتوا، فلما رأوين )١( يدي على عنان الربذون، وركضت بالرمح ألقيته عن برذونه، وضربت
وحدي، تبعوين، فدعست فارسا بالرمح، فقتلته، مث دنا آخر، فقتلته، مث جئت خالد بن الوليد، فأخربته، 

  ).٢(وإذا عنده عظيم من الروم يلتمس االمان الهل دمشق 
  

عامل، املعمر، شيخ املصريني، أبو احلارث الصحايب، ال) د، ت، ق * ( عبد اهللا بن احلارث بن جزء- ٥٨
  .الزبيدي املصري

  .شهد فتح مصر، وسكنها، فكان آخر الصحابة ا موتا
  .له مجاعة أحاديث

  .روى عنه أئمة
يزيد بن أيب حبيب، وعقبة بن مسلم، وعبيد اهللا بن املغرية، وسليمان بن زياد احلضرمي، : حدث عنه

  .وعمرو بن جابر احلضرمي، وآخرون



  .زعم من ال معرفة له، أن االمام أبا حنيفة لقيه، ومسع منهو
  .وهذا جاء من رواية رجل متهم بالكذب

  .ولعل أبا حنيفة أخذ عن عبد اهللا بن احلارث الزبيدي الكويف أحد التابعني، فهذا حمتمل
  .وأما الصحايب، فلم يره أبدا

الصحابة املتأخرين، وشافههم، وإمنا احملفوظ ويزعم الواضع أن االمام ارحتل به أبوه، ودار على سبعة من 
  .أنه رأى أنس بن مالك ملا قدم عليهم الكوفة

  
______________  

  ) *اهلامش* (
هذا اخلرب والذي قبله عند ابن عساكر ) ٢...(فراكضته حىت أكته، فالتفتوا إىل: يف ابن عساكر) ١(

  . آ٣٥٤ ب، ٣٥٣ / ١٧
، اجلرح ٢٦٨ / ١، املعرفة والتاريخ ٢٧١٥، ٤٩٥ت : ليفة، طبقات خ٤٩٧ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ٢٠٣ / ٣، أسد الغابة ٨٨٣: ، االستيعاب٦ / ٢، احللية ٦٣٣ / ٣، املستدرك ٣٠ / ٥والتعديل 
  =، تذهيب ١٠١ / ١، العرب ٢٦٣ / ٣، تاريخ االسالم ٦٧٢: ذيب الكمال

)٣/٣٨٧(  

  

  ).١(ن جزء الزبيدي نعم وصاحب الترمجة، هو ابن أخي الصحايب حممية ب
: ، وقيل)٢(وقد طال عمره، وعمي، ومات بقرية سفط القدور من أسفل مصر يف سنة ست ومثانني 

  .تويف سنة سبع
  .سنة مخس ومثانني: وقيل

  .واالول أصح وأشهر
  .واهللا أعلم" سنن القزويين " و " جامع أيب عيسى " و " سنن أيب داود " له رواية يف 

  
ابن أيب السائب، صيفي بن عابد بن عمر بن خمزوم بن يقظة ) ٤بخ، م،  * (لسائب عبد اهللا بن ا- ٥٩

  .بن مرة، أبو عبد الرمحن وأبو السائب القرشي املخزومي املكي
  .مقرئ مكة

  .وله صحبة ورواية
  .عداده يف صغار الصحابة



  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ١٧٨ / ٥، ذيب التهذيب ٢٩١ / ٢بة ، االصا١٧٧ / ١ ب، مرآة اجلنان ١٣٦ / ٢التهذيب = 

  .٩٧ / ١، شذرات الذهب ١٦٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٢ / ١حسن احملاضرة 
كان قدمي االسالم، وهو من مهاجرة احلبشة، وتأخز عوده منها، وأول مشاهده املريسيع، واستعمله ) ١(

 ٥" أسد الغابة "  مترجم يف ،)١٠٧٢(النيب صلى اهللا عليه وسلم على االمخاس، كما يف صحيح مسلم 
  .٣٨٨ / ٣" االصابة " ، و ٤٩٥ / ٣" االستيعاب " ، و ١١٩/ 
  .٦٣٣ / ٣" املستدرك ) " ٢(
، التاريخ ٨ / ٥، التاريخ الكبري ٢٥٠٦، ١١٠ت : ، طبقات خليفة٤٤٥ / ٥طبقات ابن سعد * 

هرة أنساب العرب ، مج٦٥ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٤٧ / ١، املعرفة والتاريخ ١٢٦ / ١الصغري 
، ذيب ٢٥٤ / ٣، أسد الغابة ٢٤٦ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٩١٥: ، االستيعاب١٤٣

، جممع ١٤٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٢: ، معرفة القراء٢٩ / ٣، تاريخ االسالم ٦٨٥: الكمال
ذيب ، ٣١٤ / ٢، االصابة ١٧٧٥ت : ، غاية النهاية١٦٣ / ٥، العقد الثمني ٤٠٩ / ٩الزوائد 

  .١٦٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٩ / ٥التهذيب 
(*)  

)٣/٣٨٨(  

  

  ).١(وكان أبوه شريك النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل املبعث 
  .قرأ عبد اهللا القرآن على أيب بن كعب، وحدث عنه أيضا، وعن عمر

  .إن عبد اهللا بن كثري تال عليه: عرض عليه القرآن جماهد، ويقال
  .فاهللا أعلم

ابن أيب مليكة، وعطاء، وابن بنته حممد بن عباد بن جعفر، وولده حممد بن عبد اهللا، وحممد : هوحدث عن
  .بن عبدالرمحن املخزومي، وغريهم

  ).٢(وصلى خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة، فقرأ بسورة املؤمنني 
  .له صحبة: قال مسلم وغريه

  
______________  



  ) *اهلامش* (
 من طريق عفان، عن وهيب، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن جماهد، ٤٢٥ / ٣أخرج أمحد ) ١(

عن السائب بن أيب السائب أنه كان يشارك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل االسالم يف التجارة، 
مرحبا بأخي وشريكي، كان ال يداري : " فلما كان يوم الفتح، جاءه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".ي وال ميار
من طريقني عن ) ٢٢٨٧(باب كراهية املرء، وابن ماجه : يف االدب) ٤٨٣٦(وأخرجه أبو داود 

أتيت النيب صلى اهللا : سفيان، عن إبراهيم بن أيب املهاجر، عن جماهد، عن قائد السائب، عن السائب قال
" أنا أعلمكم به : " عليه وسلم، فجعلوا يثنون علي ويذكروين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .صدقت بأيب وأمي، كنت شريكي، فنعم الشريك، كنت ال تداري وال متاري: قلت
  .ال ختاصم: ال ختالف وال متانع، وال متاري: ال تداري

 ١٧٦ / ٢، والنسائي ٤١١ / ٣باب القراءة يف الصبح، وأمحد : يف الصالة) ٤٥٥(أخرجه مسلم ) ٢(
باب الصالة يف النعل، وابن ماجه : يف الصالة) ٦٤٩( وأبو داود باب قراءة بعض السورة،: يف االفتتاح

صلى لنا النيب : باب القراءة يف صالة الفجر، أن عبد اهللا بن السائب قال: يف إقامة الصالة) ٨٢٠(
صلى اهللا عليه وسلم الصبح مبكة، فاستفتح سورة املؤمنني حىت جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر 

  .هللا عليه وسلم سعلة فركع، وعبد اهللا بن السائب حاضر ذلكعيسى، أخذت النيب صلى ا
(*)  

)٣/٣٨٩(  

  

اكتنيت بكنية جدي أيب السائب، : وروى أنس بن عياش، عن رجل، عن عبد اهللا بن السائب، قال
نعم اخلليط، : " وكان خليطا للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلاهلية، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).١" (ري، وال مياري كان ال يشا
اهللا بن السائب، ) ٢(كنا نفخر على الناس بقارئنا عبد : عن داود بن شابور، عن جماهد، قال: ابن عيينة

  وبفقيهنا عبد اهللا بن عباس، ومبؤذننا
  ).٣(أيب حمذورة، وبقاضينا عبيد بن عمري 

  .مات ابن السائب يف إمارة ابن الزبري: قيل
  ).٤( ابن عباس قام على قرب عبد اهللا بن السائب، فدعا له رأيت: وقال ابن أيب مليكة

  
  ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي بن كالب، االمام) ع * ( املسور بن خمرمة- ٦٠



______________  
  ) *اهلامش* (
يك النيب إسناده ضعيف جلهالة رواية عن عبد اهللا بن السائب، وقد تقدم احلديث قريبا، وفيه أن شر) ١(

  .صلى اهللا عليه وسلم هو السائب أبو عبد اهللا، ال جده
  ".عبيد " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  . من طريق الفضل بن دكني ذا االسناد، وهو صحيح٤٤٥ / ٥" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٣(
  .يب مليكة من طريق عبد اهللا بن منري، عن عبدامللك بن جريج، عن ابن أ٤٥٥ / ٥ابن سعد ) ٤(
، ٤١٠ / ٧، التاريخ الكبري ٦٨: ، احملرب٨١ت : ، طبقات خليفة٢٦٣، ٢٦٢: نسب قريش* 

، مجهرة ٥٢٣ / ٣، املستدرك ٢٩٧ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٥٨ / ١، املعرفة والتاريخ ٤٢٩: املعارف
، تاريخ ابن ٥١٥ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٣٩٩: ، االستيعاب١٢٩: أنساب العرب

: ، ذيب الكمال٩٤: ، ذيب االمساء واللغات١٧٥ / ٥ آ، أسد الغابة ٢٥١ / ١٦كر عسا
، العقد الثمني ١٤٠ / ١ ب، مرآة اجلنان ٤٠ / ٤، تذهيب التهذيب ٧٩ / ٣، تاريخ االسالم ١٣٢٩

  =، خالصة ١٥١ / ١٠، ذيب التهذيب ٤١٩ / ٣، االصابة ١٩٧ / ٧

)٣/٣٩٠(  

  

  .بو عثمان، القرشي الزهرياجلليل، أبو عبد الرمحن، وأ
  .وأمه عاتكة أخت عبدالرمحن بن عوف زهرية أيضا

  .له صحبة ورواية
  .وعداده يف صغار الصحابة كالنعمان بن بشري، وابن الزبري

  .وحدث أيضا عن، خاله، وأيب بكر، وعمر، وعثمان
دينار، وولداه علي بن احلسني، وعروة، وسليمان بن يسار، وابن أيب مليكة، وعمرو بن : حدث عنه

  .عبدالرمحن وأم بكر، وطائفة
  .قدم دمشق بريدا من عثمان يستصرخ مبعاوية

  .وكان ممن يلزم عمر، وحيفظ عنه
  ).١(وقد احناز إىل مكة مع ابن الزبري، وسخط إمرة يزيد، وقد أصابه حجر منجنيق يف احلصار 

  .كانت اخلوارج تغشاه: قال الزبري بن بكار
  .وينتحلونه
  .مسور ثقة: بن معنيقال حيىي 



ما فعل طعنك ! يا مسور : عن ابن شهاب، عن عروة أن املسور أخربه أنه قدم على معاوية، فقال: عقيل
  .دعنا من هذا، وأحسن فيما جئنا له: على االئمة ؟ قال

  .ال أبرأ من الذنب: فلم أترك شيئا إال بينته، فقال: لتكلمين بذات نفسك مبا تعيب علي ؟ قال: قال
  .نعم:  تعد لنا مما نلي من االصالح يف أمر العامة، أم تعد الذنوب، وتترك االحسان ؟ قلتفهل
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٧٢ / ١، شذرات الذهب ٣٢٢: تذهيب الكمال= 
  .٢٦٣": نسب قريش " انظر ) ١(

(*)  

)٣/٣٩١(  

  

  .فإنا نعترف هللا بكل ذنب: قال
  .نعم: الفهل لك ذنوب يف خاصتك ختشاها ؟ ق

فما جيعلك اهللا برجاء املغرفة أحق مين، فواهللا ما أيل من االصالح أكثر مما تلي، وال أخري بني اهللا : قال
  وبني غريه إال اخترت اهللا على

: فعرفت أنه قد خصمين، قال عروة: سواه، وإين لعلى دين يقبل فيه العمل، وجيزى فيه باحلسنات، قال
  ).١(إال صلى عليه فلم أمسع املسور ذكر معاوية 

  .عن أم بكر، أن أباها كان يصوم الدهر
  ).٢(وكان إذا قدم مكة، طاف لكل يوم غاب عنها سبعا، وصلى ركعتني 

حدثنا عبد اهللا بن جعفر، عن عمته أم بكر بنت املسور، عن أبيها، أنه وجد يوم القادسية : الواقدي
  ).٣(ه مبئة ألف إبريق ذهب بالياقوت والزبرجد، فنفله سعد إياه، فباع

ورواه مسلم عنه، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أيب، عن الوليد بن كثري، حدثين " مسند أمحد " ويف 
بن حلحلة، أن ابن شهاب حدثه أن علي بن احلسني حدثه أم قدموا املدينة من ) ٤(حممد بن عمرو 

  .ال: يل من حاجة تأمرين ا ؟ قلتهل لك إ: عند يزيد مقتل احلسني، فلقيه املسور بن خمرمة، فقال
  .هل أنت معطي سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فإين أخاف أن يغلبك القوم عليه: قال

  .وامي اهللا لئن أعطيتنيه ال خيلص إليه أبدا حىت تبلغ نفسي
  إن علي بن أيب طالب خطب ابنة أيب جهل، فسمعت رسول اهللا 



______________  
  ) *اهلامش* (
 آ، ب من طريق ابن وهب، عن حيوة، ذا االسناد، وقد تقدم ٢٥٣ / ١٦أخرجه ابن عساكر ) ١(

  .١٥١خترجيه يف الصفحة 
  . ب٢٥٣ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
  . آ٢٥٤ / ١٦ابن عساكر ) ٣(
  ".عمر " حترف يف املطبوع إىل ) ٤(

(*)  

)٣/٣٩٢(  

  

  :، وأنا يومئذ حمتلم، فقالصلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب الناس يف ذلك على منربه هذا
مث ذكر صهرا له من بين عبد مشس، فأثىن عليه يف " إن فاطمة بضعة مين وأنا أختوف أن تفنت يف دينها " 

حدثين فصدقين، ووعدين، فوىف يل، وإين لست أحرم حالال، وال أحل : " مصاهرته إياه، فأحسن، قال
  ).١" (هللا عليه وسلم وابنة عدو اهللا مكانا واحدا أبدا حراما، ولكن واهللا ال جتتمع ابنة رسول اهللا صلى ا

  .ففيه أن املسور كان كبريا حمتلما إذ ذاك
  .كان ابن الزبري ال يقطع أمرا دون املسور مبكة: وعن عطاء بن يزيد قال

ملا دنا احلصني بن منري حلصار مكة، أخرج املسور سالحا قد محله من املدينة : وعن أيب عون، قال
 ففرقها يف موال له فرس جلد، فلما كان القتال، أحدقوا به، مث انكشفوا عنه، واملسور يضرب ودروعا،

  .بسيفه وابن الزبري يف الرعيل االول
  .وقتل موايل مسور من الشاميني نفرا

منه قطعة أصابت خد املسور وهو يصلي، فمرض، ومات يف ) ٢(أصابه حجر املنجنيق فانفلقت : وقيل
  ).٣(يه نعي يزيد اليوم الذي جاء ف
  .كنت أرى العظام ترتع من خده: فعن أم بكر قالت

  .بقي مخسة أيام، ومات
  أصابة احلجر، فحمل مغشيا عليه وبقي يوما ال يتكلم مث : وقيل

______________  
  ) *اهلامش* (
باب فضائل فاطمة : يف فضائل الصحابة) ٩٥) (٢٤٤٩(، ومسلم ٣٢٦ / ٤" املسند " هو يف ) ١(



  .لنيب صلى اهللا عليه وسلمبنت ا
  ".فانفلتت " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  . آ٢٥٥ ب، ٢٥٤ / ١٦أخرجه ابن عساكر ) ٣(

(*)  

)٣/٣٩٣(  

  

  .أفاق
  .على ذلك قتلنا: كيف ترى يف قتال هؤالء ؟ فقال! يا أبا عبدالرمحن : وجعل عبيد بن عمري يقول

 وإنا لنطأ به القتلى، ومنشي بني أهل الشام، فصلوا )١(وويل ابن الزبري غسله، ومحله إىل احلجون : قال
  .معنا عليه

  .كانوا قد علموا مبوت يزيد، وبايعوا ابن الزبري: قلت
  .ولد املسور مبكة بعد اهلجرة بعامني، وا تويف هلالل ربيع اآلخر سنة أربع وستني: وعن أم بكر، قالت

  .وكذا أرخه فيها مجاعة
  . سنة ثالث وسبعني من حجر املنجنيقمات يف: وغلط املدائين، فقال

  
  .االمري أبو مطرف اخلزاعي الكويف الصحايب) ع * ( سليمان بن صرد- ٦١

  .له رواية يسرية
  .وعن أيب، وجبري بن مطعم

  .حيىي بن يعمر، وعدي بن ثابت، وأبو إسحاق، وآخرون: وعنه
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .لهاهو جبل بأعلى مكة عند مدافن أه) ١(
، التاريخ ٢٩١: ، احملرب٩٤٢، ٦٦٥ت : ، طبقات خليفة٢٥ / ٦، و ٢٩٢ / ٤طبقات ابن سعد * 

، مشاهر ١٢٣ / ٤، اجلرح والتعديل ٥٨٣ / ٥، تاريخ الطربي ١١٧ / ٢، الكىن ١٤٦ / ١الصغري 
: ، مجهرة أنساب العرب٥٣٠ / ٣، املستدرك ١١٤ / ٧، معجم الطرباين ٣٠٥ت : علماء االمصار

، أسد ١٧٦ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٢٠٠ / ١، تاريخ بغداد ٦٤٩: االستيعاب، ٢٣٨
 / ٣، تاريخ االسالم ٥٤٣: ، ذيب الكمال٢٣٤ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٤٤٩ / ٢الغابة 



 / ٤، العقد الثمني ٣٩٢ / ١٥ ب، الوايف بالوفيات ٥٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٢ / ١، العرب ١٧
، شذرات ١٢٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٠ / ٤، ذيب التهذيب ٧٥ / ٢ابة ، االص٦٠٧

  .٧٣ / ١الذهب 
(*)  

)٣/٣٩٤(  

  

  .كان ممن كاتب احلسني ليبايعه، فلما عجر عن نصره ندم، وحارب: قال ابن عبد الرب
بدمه، كان دينا عابدا، خرج يف جيش تابوا إىل اهللا من خذالم احلسني الشيهد، وساروا للطلب : قلت

  .ومسوا جيش التوابني
  .وكان هو الذي بارز يوم صفني حوشبا ذا ظليم، فقتله

إن قتلت فأمريكم املسيب بن : حض سليمان على اجلهاد، وسار يف ألوف حلرب عبيد اهللا بن زياد، وقال
  .جنبة

  .فريقنيوالتقى اجلمعان، وكان عبيد اهللا يف جيش عظيم، فالتحم القتال ثالثة أيام، وقتل خلق من ال
واستحر القتل بالتوابني شيعة احلسني، وقتل أمراؤهم االربعة، سليمان، واملسيب، وعبد اهللا بن سعد، 

سنة مخس وستني، وحتيز مبن بقي منهم ) ١(وعبد اهللا بن وايل، وذلك بعني الوردة اليت تدعى رأس العني 
  .رفاعة بن شداد إىل الكوفة

  
ن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن ابن النضر ب) ع * ( أنس بن مالك- ٦٢

  .عدي بن النجار
  

______________  
  ) *اهلامش* (
هي رأس العني، وهي مدينة كبرية مشهورة من مدن اجلزيرة بني ": عني الوردة : " قال ياقوت) ١(

  .ر اخلابوروفيها عيون كثرية عجيبة صافية، جتتمع كلها يف موضع، فتصري ..حران ونصيبني ودنيسر
، التاريخ ٣٧٩، ٣٤٤، ٣٠١: ، احملرب١٤٥٥، ٥٧٥ت : ، طبقات خليفة١٧ / ٧طبقات ابن سعد * 

، مشاهري ٢٨٦ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٠٨: ، املعارف٢٠٩ / ١، التاريخ الصغري ٢٧ / ٢الكبري 
  =، طبقات ١٠٨: ، االستيعاب٥٧٣ / ٣، املستدرك ٢١٥ت : علماء االمصار

)٣/٣٩٥(  



  

ام، املفيت، املقرئ، احملدث، راوية االسالم، أبو محزة االنصاري اخلزرجي النجاري املدين، خادم االم
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقرابته من النساء، وتلميذه، وتبعه، وآخر أصحابه، موتا

  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم علما مجا
بن احلضري، وأيب طلحة، وأمه أم سليم بنت ملحان، وعن أيب بكر، وعمر، وعثمان، ومعاذ، وأسيد 

وخالته أم حرام، وزوجها عبادة بن الصامت، وأيب ذر، ومالك بن صعصعة، وأيب هريرة، وفاطمة 
  .النبوية، وعدة

وعنه خلق عظيم، منهم، احلسن، وابن سريين، والشعيب، وأبو قالبة، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز، 
 عبد اهللا املزين، والزهري، وقتادة، وابن املنكدر، وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب وثابت البناين، وبكر بن

طلحة، وعبد العزيز بن صهيب، وشعيب بن احلبحاب، وعمرو بن عامر الكويف، وسليمان التيمي، 
  .ومحيد الطويل، وحيىي بن سعيد االنصاري، وكثري بن سليم، وعيسى بن طهمان، وعمر بن شاكر

قات إىل بعد اخلمسني ومئة، وبقي ضعفاء أصحابه إىل بعد التسعني ومئة، وبقي بعد هم وبقي أصحابه الث
ناس ال يوثق م، بل اطرح حديثهم مجلة، كإبراهيم بن هدبة، ودينار أبو مكيس، وخراش بن عبد اهللا، 

  .وموسى الطويل، عاشوا مديدة بعد املئتني، فال اعتبار م
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 آ، جامع ١٧ / ٣، تاريخ ابن عساكر ٣٥ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٥١: الشريازي= 

 / ١٨، اية االرب ١٢٧ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ١٥١ / ١، أسد الغابة ٨٨ / ٩االصول 
، ١٠٧ / ١، العرب ٤٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٣٩ / ٣، تاريخ االسالم ١٢٤، ذيب الكمال ٢٢٣

  ، البداية١٨٢ / ١ ب، مرآة اجلنان ٧٣ / ١ذيب تذهيب الته
، ٣٧٦ / ١، ذيب التهذيب ٣٢٥ / ٩، جممع الزوائد ٨٠٣ت : ، غاية النهاية٨٨ / ٩والنهاية 
 / ١، شذرات الذهب ٣٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٤ / ١، النجوم الزاهرة ٧١ / ١االصابة 

  .١٤٢ / ٣، ذيب ابن عساكر ١٠١، ١٠٠
(*)  

)٣/٣٩٦(  

  



إمنا كان بعد املئتني بقايا من مسع من ثقات أصحابه كيزيد بن هارون، وعبد اهللا بن بكر السهمي، و
  ).١(وحممد بن عبد اهللا االنصاري، وأيب عاصم النبيل، وأيب نعيم 

  .حنو مئيت نفس من الرواة عن أنس" التهذيب " وقد سرد صاحب 
  .ملدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرينقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا: وكان أنس يقول

  ).٢(وكن أمهايت حيثثين على خدمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فصحب أنس نبيه صلى اهللا عليه وسلم أمت الصحبة، والزمه أكمل املالزمة منذ هاجر، وإىل أن مات، 

  .وغزا معه غري مرة، وبايع حتت الشجرة
: حدثنا االنصاري، عن أبيه، عن موىل النس، أنه قال النس": اته طبق" وقد روى حممد بن سعد يف 

  .ال أم لك، وأين أغيب عن بدر: أشهدت بدرا ؟ فقال
  ).٣(خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر، وهو غالم خيدمه : مث قال االنصاري

مل يعده : قلت..فذكر حنوه..:.قيل النس: وقد رواه عمر بن شبة، عن االنصاري، عن أبيه عن مثامة، قال
  أصحاب املغازي يف البدريني لكونه حضرها صبيا 

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".ابن نعيم " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
   من طرق٢٠ / ٧، وابن سعد )١٢٥) (٢٠٢٩(، ومسلم ١١٠ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(

ينا دارنا، فحلبنا له من شاة داجن، فدخل عل: عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس، ومتامه
 وأبو بكر على -وشيب له من بئر يف الدار، فشرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له عمر 

: "  يا رسول اهللا أعط أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن ميينه، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-مشاله 
  ".االمين فاالمين 

 بن عبد اهللا بن املثىن االنصاري ثقة، وأبوه عبد اهللا صدوق، خرج له البخاري هو حممد: االنصاري) ٣(
  .إال أنه كثري الغلط، وموىل أنس ال يعرف، لكن تابعه مثامة يف رواية عمر بن شبة، وهو صدوق

(*)  

)٣/٣٩٧(  

  

  .ما قاتل، بل بقي يف رحال اجليش
  .فهذا وجه اجلمع
  ).١(ليه وسلم أبا محزة ببقلة اجتنيتها كنأين النيب صلى اهللا ع: وعن أنس، قال



قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، عن ابن املسيب، عن أنس، قال- وفيه لني -وروى علي بن زيد 
مل يبق ! يا رسول اهللا : وسلم املدينة وأنا ابن مثان سنني، فأخذت أمي بيدي، فانطلقت يب إليه، فقالت

ك بتحفة، وإين ال أقدر على ما أحتفك به إال ابين هذا، فخذه، رجل وال امرأة من االنصار إال وقد أحتف
  .فليخدمك ما بدالك

  .فخدمته عشر سنني، فما ضربين، وال سبين، وال عبس يف وجهي: قال
  ).٢(رواه الترمذي 

جاءت يب أم سليم إىل : حدثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، حدثنا أنس قال: عكرمة بن عمار
هذا ! يا رسول اهللا : هللا عليه وسلم قد أزرتين بنصف مخارها، وردتين ببعضه، فقالترسول اهللا صلى ا

  .أنيس ابين أتيتك به خيدمك، فادع اهللا له
  ".اللهم أكثر ماله وولده : " فقال

  ).٣(فواهللا إن مايل لكثري، وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على حنو من مئة اليوم 
  .تروى حنوه جعفر بن سليمان، عن ثاب

  يا رسول : عن قتادة، عن أنس، أن أم سليم قالت: وروى شعبة
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ويف سنده جابر اجلعفي وهو ضعيف) ٦٥٦(والطرباين ) ٣٩١٨(أخرجه الترمذي ) ١(
 وله تتمة ٢٧٢، ٢٧١ / ١" امع " هذا اللفظ ليس عند الترمذي، وإمنا هو اليب يعلى كما يف ) ٢(

وهو ) ٢٦٩٨(و ) ٢٦٧٨(و ) ٥٨٩(انظر " سننه "  بعضها الترمذي يف مواضع متفرقة من عنده روى
  . ب من طريق أيب يعلى٧٨ / ٣عند ابن عساكر 

باب من فضائل أنس بن : يف فضائل الصحابة) ١٤٣) (٢٤٨١" (صحيحه " أخرجه مسلم يف ) ٣(
  .مالك
(*)  

)٣/٣٩٨(  

  

  .خادمك أنس، ادع اهللا له! اهللا 
  ).١(فأخربين بعض أهلي أنه دفن من صليب أكثر من مئة " للهم أكثر ماله، وولده ا: " فقال

اللهم أكثر : " دعا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: عن ثابت، عن أنس، قال: حسني بن واقد
مئة ، فاهللا أكثر مايل حىت إن كرما يل لتحمل يف السنة مرتني، وولد لصليب "ماله وولده، وأطل حياته 



  ).٢(وستة 
أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن املعدل يف سنة اثنتني وتسعني وست مئة، أخربنا حممد بن خلف، أخربنا 

أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا امحد وحممد، أخربنا عبد اهللا بن أمحد، أخربنا علي بن حممد القرظي، حدثنا 
صاري، حدثين محيد، عن أنس، أن النيب صلى أبو عمرو بن حكيم، أخربنا أبو حامت الرازي، حدثنا االن

أعيدوا متركم يف وعائكم، ومسنكم يف : " اهللا عليه وسلم دخل على أم سليم، فأتته بتمر ومسن، فقال
  مث قام يف ناحية البيت، فصلى بنا صالة غري مكتوبة، فدعا الم سليم وأهل" سقائكم، فإين صائم 

  .بيتها
  .صةإن يل خوي! يا رسول اهللا : فقالت

  .خادمك أنس: ؟ قالت" وما هي : " قال
  ".اللهم ارزقه ماال وولدا، وبارك له فيه : " فما ترك خرية آخرة وال دنيا إال دعا يل به، مث قال

أنه دفن من صليب إىل مقدم احلجاج البصرة تسعة : فإين ملن أكثر االنصار ماال، وحدثتين أمينة ابنيت: قال
  ).٣(وعشرون ومئة 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 يف الدعوات، ومسلم ١٥٤ و ١٢٢ / ١١ آ، وأخرجه البخاري ٨٠ / ٣أخرجه ابن عساكر ) ١(
فأخربين بعض : " يف فضائل الصحابة، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس دون قوله) ٢٤٨٠(

م، من باب من زار قوما فلم يفطر عنده:  يف الصوم١٩٩، ١٩٨ / ٤وأخرجه معها بنحوه ..." أهلي
وحدثتين ابنيت أمينة أنه دفن لصليب مقدم احلجاج البصرة، بضع وعشرون : طريق محيد، عن أنس وفيه

  .ومئة
، وابن )٦٥٣" (االدب املفرد "  ب، وأخرجه بنحوه البخاري يف ٨٠ / ٣أخرجه ابن عساكر ) ٢(

  .وسنده حسن... من طريقني عن سنان بن ربيعة، عن أنس١٩ / ٧سعد 
  =باب من زار قوما فلم يفطر عندهم :  يف الصوم١٩٩، ١٩٨ / ٤بخاري وأخرجه ال) ٣(

)٣/٣٩٩(  

  

خدمه عشر : مسع أنس من النيب صلى اهللا عيله وسلم ؟ قال: عن أيب خلدة، قلت اليب العالية: الطيالسي
 سنني، ودعا له، وكان له بستان حيمل يف السنة الفاكهة مرتني، وكان فيها رحيان جيئ منه ريح املسك

)١.(  



  .أبو خلدة ثقة
  ).٢(أن أنسا غزا مثان غزوات : عن موسى بن أنس
ما رأيت أحدا أشبه بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ابن أم : قال أبو هريرة: وقال ثابت البناين

  ).٣( يعين أنسا -سليم، 
  كان أنس بن مالك أحسن الناس صالة يف: وقال أنس بن سريين

  ).٤(احلضر والسفر 
كان أنس يصلي حىت تفطر قدماه دما، مما يطيل القيام رضي : وروى االنصاري عن أبيه، عن مثامة، قال

  .اهللا عنه
عطشت أرضوك، فتردى أنس، مث خرج إىل الربية، مث : جاء قيم أرض أنس، فقال: ثابت البناين قال

يف، فأرسل صلى، ودعا، فثارت سحابة، وغشيت أرضه ومطرت، حىت مالت صهرجيه وذلك يف الص
  ).٥(انظر أين بلغت ؟ فإذا هي مل تعد أرضه إال يسريا : بعض أهله، فقال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
" رجاله ثقات، وهو يف ) ١..(من طريق حممد بن املثىن، عن خالد بن احلارث، عن محيد، عن أنس= 

 / ٣ وأخرجه ابن عساكر من طريق حممود بن غيالن ذا االسناد وحسنه،) ٣٨٣٣" (سنن الترمذي 
  . ب٨٢

  . ب٨٤ / ٣ابن عساكر ) ٢(
  .رجاله ثقات) ٣(

 / ٣وهو عند ابن عساكر ...أخرجه ابن سعد من طريق عفان بن مسلم، عن محاد بن سلمة، عن ثابت
  . ب٨٤

  . ب٨٤ / ٣ابن عساكر ) ٤(
  .٨٥ / ٣ابن عساكر ) ٥(

(*)  

)٣/٤٠٠(  

  

  ).١(روى حنوه االنصاري، عن أبيه، عن مثامة 
  .هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين: قلت



ملا أحرم أنس، مل أقدر أن أكلمه حىت حل من : حدثين من صحب أنس بن مالك قال: قال مهام بن حيىي
  ).٢(شدة إبقائه على إحرامه 

عن موسى بن أنس، أن أبا بكر الصديق بعث إىل أنس ليوجهه على البحرين ساعيا، فدخل : ابن عون
  إين أردت أن أبعث: عليه عمر، فقال

  .هذا على البحرين وهو فىت شاب
  .ابعثه فإنه لبيب كاتب، فبعثه: قال

  .هات ماجئت به: فلما قبض أبو بكر، قدم أنس على عمر، فقال
  ).٣(يا أمري املؤمنني، البيعة فبسط يده : قال

ى الصدقة، فقدمت، استعملين أبو بكر عل: أخربنا عبيد اهللا بن أيب بكر، عن أنس، قال: محاد بن سلمة
  .نعم: أجئتنا بظهر ؟ قلت! يا أنس : وقد مات، فقال عمر

  .جئنا به، واملال لك: قال
  .هو أكثر من ذلك: قلت
  .وإن كان، فهو لك: قال

  ).٤(وكان أربعة آالف 
إين رأيت االنصار يصنعون : صحبت جرير بن عبد اهللا، فكان خيدمين، وقال: روى ثابت، عن أنس، قال

  ).٥( صلى اهللا عليه وسلم شيئا، الأرى أحدا منهم إال خدمته برسول اهللا
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢١ / ٧" طبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ١(
:  من طريق حممد بن عبد اهللا االنصاري، حدثنا شيخ لنا يكىن أبا احلباب، قال٢٢ / ٧يف ابن سعد ) ٢(

فما مسعناه متكلما إال بذكر اهللا حىت : ن ذات عرق، قالأحرم أنس بن مالك م: مسعت اجلريري يقول
  .يا ابن أخي هكذا االحرام: فقال له: حل، قال

  . ب٨٦ / ٣ابن عساكر ) ٣(
  . ب٨٦ / ٣ابن عساكر ) ٤(
  . آ٨٧ / ٣ابن عساكر ) ٥(

(*)  

)٣/٤٠١(  

  



  ).١" (يا ذا االذنني : " وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال النس
  .ان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيصه ببعض العلموقد ك

  ).٢(فنقل أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه طاف على تسع نسوة يف ضحوة بغسل واحد 
  كتب ابن الزبري بعد موت يزيد إىل أنس بن: قال خليفة بن خياط

  .مالك، فصلى بالناس بالبصرة أربعني يوما
  .وقد شهد أنس فتح تستر

  .مر بصاحبها اهلرمزان فأسلم، وحسن إسالمه رمحه اهللافقدم على ع
إين خدمت رسول اهللا : - يعين ملا آذاه احلجاج -كتب أنس إىل عبدامللك بن مروان : قال االعمش

  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم تسع سنني، واهللا لو أن النصارى أدركوا رجال خدم نبيهم، الكرموه 
كنت بالقصر، واحلجاج يعرض الناس ليايل ابن : يد قالحدثنا علي بن ز: قال جعفر بن سليمان

  .يا خبيث: االشعث، فجاء أنس، فقال احلجاج
جوال يف الفنت، مرة مع علي، ومرة مع ابن الزبري، ومرة مع ابن االشعث، أما والذي نفسي بيده، 

  .الستأصلنك كما تستأصل الصمغة، والجردنك كما جيرد الضب
  .إياك أعين، أصم اهللا مسعك: مري ؟ قالمن يعين اال: يقول أنس: قال
  .فاسترجع أنس، وشغل احلجاج: قال

  لوال أين ذكرت ولدي وخشيت : فخرج أنس، فتبعناه إىل الرحبة، فقال
______________  

  ) *اهلامش* (
، من طريق شريك، )٦٦٣(، والطرباين )٣٨٢٨(يف االدب، والترمذي ) ٥٠٠٢(أخرجه أبو داود ) ١(

  .سعن عاصم، عن أن
  . كثري اخلطأ- وهو ابن عبد اهللا النخعي القاضي -: وشريك

من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد، عن حرب بن ميمون، عن النضر بن ) ٦٦٢(وأخرجه الطرباين 
  .أنس، عن أنس

، )٥٨٨(، وابن ماجه ١٤٤ / ١، والنسائي )٢١٨(، وسنن أيب داود )٣٠٩(انظر صحيح مسلم ) ٢(
  .٣٢٤ / ١خاري ، والب)١٤٠(والترمذي 

  . آ٨٧ / ٣ابن عساكر ) ٣(
(*)  

)٣/٤٠٢(  

  



  ).١(عليهم بعدي، لكلمته بكالم ال يستحييين بعده أبدا 
  رأيت على أنس عمامة سوداء قد أرخاها من: قال سلمة بن وردان

  .خلفة
  .رأيت على أنس عمامة: وقال أبو طالوت عبد السالم

  .نكتب يف اخلواتيم عربياى عمر أن : عن محيد، عن أنس: محاد بن سلمة
  ).٢(وكان يف خامت أنس ذئب أو ثعلب 

  ).٣(كان نقش خامت أنس، أسد رابض : وقال ابن سريين
  ).٤(كان كرم أنس حيمل يف السنة مرتني : قال مثامة بن عبد اهللا
  ).٥(ما بقي أحد صلى القبلتني غريي : مسعت أنسا يقول: قال سليمان التيمي
  .ما من ليلة إال وأنا أرى فيها حبييب: عت أنسا يقولمس: قال املثىن بن سعيد

  ).٦(مث مث يبكي 
  ).٧(يا بين إنه من يكثر يهجر :  قال-أال حتدثنا ؟ :  وقيل له-عن ثابت، عن أنس : محاد بن سلمة

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، وهو يف ٢٧٤ / ٧" ع ام" وعلي بن زيد ضعيف، وبه أعله اهليثمي يف ) ٧٠٤(أخرجه الطرباين ) ١(

  . آ٨٧ / ٣ابن عساكر 
  .١٨ / ٧رجاله ثقات، وهو عند ابن سعد ) ٢(
  .١٨ / ٧رجاله ثقات، وهو عند ابن سعد ) ٣(
  . من طريق حممد بن عبد اهللا االنصاري، عن أبيه، عن مثامة٢٠ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٤(
قد نرى تقلب وجهك يف (تعاىل باب قوله :  يف تفسري سورة البقرة١٣١ / ٨أخرجه البخاري ) ٥(

  .يعين الصالة إىل بيت املقدس وإىل الكعبة" ممن صلى القبلتني " ، وقوله ٢٠ / ٧، وابن سعد )السماء
  .، ورجاله ثقات٢٠ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٦(
  = من طريق محاد بن سلمة، عن ثابت، إن ٢٢ / ٧رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد ) ٧(

)٣/٤٠٣(  

  

فكان إذا دخل " حممد رسول اهللا : " جريج، عن الزهري، عن أنس، أنه نقش يف خامتهعن ابن : مهام
  ).١(اخلالء، نزعه 



  ).٢(رأيت على أنس مطرف خز، وعمامة خز، وجبة خز : قال ابن عون
كنت يف اخليل الذين بيتوا أنس بن مالك، : روى عبد اهللا بن سامل االشعري، عن أزهر بن عبد اهللا، قال

عتيق احلجاج : يؤلب على احلجاج، وكان مع ابن االشعث، فأتوا به احلجاج، فوسم يف يدهوكان فيمن 
)٣.(  

، وإن )تسع سنني(قد خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : كتب أنس إىل عبدامللك: قال االعمش
ويلك قد خشيت أن ال يصلح : اكتب إىل احلجاج! يا غالم : احلجاج يعرض يب حوكة البصرة، فقال

أمري : على يدي أحد، فإذا جاءك كتايب، فقم إىل أنس حىت تعتذر إليه، فلما أتاه الكتاب، قال للرسول
  .إي واهللا، وما كان يف وجهه أشد من هذا: املؤمنني كتب مبا هنا ؟ قال

  .إن شئت، أعلمته: مسعا وطاعة، وأراد أن ينهض إليه، فقلت: قال
  .فك، وأراد أن جيئ إليك، فقم إليهأال ترى قد خا: فأتيت أنس بن مالك، فقلت

  .نعم: يا أبا محزة غضبت ؟ قال: فأقبل أنس ميشي حىت دنا منه، فقال
أردت " إياك أعين وامسعي يا جارة : " إمنا مثلي ومثلك كقول الذي قال: تعرضين حبوكة البصرة ؟ قال
  ).٤(أن ال يكون الحد علي منطق 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .يا أبانا أال حتدثنا كما حتدث الغرباء ؟:  بن مالك قالوا البيهمبين أنس= 

  .إذا خلط فيه وإذا هذى: من هجر يف كالمه" يهجر " وقوله 
  .٢٣، ٢٢ / ٧أخرجه ابن سعد ) ١(
  .٢٣ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٢(
  . ب٨٧ / ٣ابن عساكر ) ٣(
  . خمتصرا٥٧٤ / ٣" املستدرك "  ب، وهو يف ٨٧ / ٣ابن عساكر ) ٤(

(*)  

)٣/٤٠٤(  

  

كان أنس بن مالك أبرص وبه وضح شديد، ورأيته يأكل، : وروى عمرو بن دينار، عن أيب جعفر، قال
  ).١(فيلقم لقما كبارا 
  ).٢(ال جيتمع حب علي وعثمان يف قلب، وقد مجع اهللا حبهما يف قلوبنا : يقولون: قال محيد عن أنس



ت أنسا متخلقا خبلوق، وكان به برص، فسمعين وأنا أا رأ: عن أمه: وقال حيىي بن سعيد االنصاري
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : هلذا أجلد من سهل بن سعد، وهو أسن من سهل، فقال: أقول الهله

  ).٣(وسلم دعا يل 
  .مثانون ابنا) ٤(مات النس يف طاعون اجلارف : قال أبو اليقظان

  .سبعون: وقيل
ضعف أنس عن الصوم، فصنع جفنة من ثريد، : أيوب، قالوروى معاذ بن معاذ، حدثنا عمران، عن 

  ).٥(ودعا ثالثني مسكينا، فأطعمهم 
  .ثبت مولد أنس قيل عام اهلجرة بعشر سنني: قلت
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  . آ٨٨ / ٣ابن عساكر ) ١(
  .٣٤٣، ٣٤٢ / ٣" تارخيه " ذكره املؤلف أيضا يف ) ٢(
  . ب٨٨ / ٣ابن عساكر ) ٣(
كان ثالثة : حدثين من أدرك ذلك، قال:  ه، قال املدائين٦٩ان طاعون اجلارف بالبصرة سنة ك) ٤(

  مات يف طاعون اجلارف: أيام، فمات حنو مئيت ألف نفس، وقال غريه
  .٥٢ / ١" دول االسالم " النس من أوالده وأوالدهم سبعون نفسا 

نس بن مالك بعد ما كرب عاما أو فقد أطعم أ: ١٣٥ / ٨ ب، ويف البخاري ٨٨ / ٣ابن عساكر ) ٥(
  .عامني كل يوم مسكينا خبزا وحلما وأفطر

وروى عبد محيد من طريق النضر بن أنس، عن أنس أنه أفطر يف رمضان وكان قد كرب، : وقال احلافظ
فأطعم مسكينا كل يوم، ورويناه يف فوائد حممد بن هشام بن مالس، عن مروان، عن معاوية، عن محيد، 

ال، فلما عرف : أطاق الصوم ؟ قال: س عن الصوم عام تويف، فسألت ابنه عمر بن أنسضعف أن: قال
  .أنه ال يطيق القضاء، أمر جبفان من خبز وحلم، فأطعم العدة أو أكثر

(*)  

)٣/٤٠٥(  

  

وأما موته فاختلفوا فيه، فروى معمر، عن محيد، أنه مات سنة إحدى وتسعني، وكذا أرخه قتادة، واهليثم 
  .سعيد بن عفري، وأبو عبيدبن عدي، و



  .سنة اثنتني وتسعني: وروى معن بن عيسى، عن ابن النس بن مالك
  .وتابعه الواقدي

  .مات سنة ثالثة وتسعني: - وهو االصح -وقال عدة 
بن عامر، واملدائين، وأبو نعيم، وخليفة، والفالس، وقعنب، فيكون عمره ) ١(قاله ابن علية، وسعيد 

  .نيعلى هذا مئة وثالث سن
  .بلغ مئة وثالث سنني: اختلف علينا يف سن أنس، فقال بعضهم: قال االنصاري
  .بلغ مئة وسبع سنني: وقال بعضهم

مسنده ألفان ومئتان وستة ومثانون، اتفق له البخاري ومسلم على مئة ومثانني حديثا، وانفرد البخاري 
  .بثمانني حديثا، ومسلم بتسعني

  
  )ع * ( عمر بن أيب سلمة- ٦٣

ن عبد االسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، أبو حفص القرشي املخزومي املدين احلبشي اب
  .املولد

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".سعد " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
: ، مجهرة أنساب العرب١١٧ / ٦، اجلرح والتعديل ١٣٩ / ٦، التاريخ الكبري ٢٩٣، ٨٤: احملرب* 

، تاريخ ٣٣٩ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٩٤ / ١، تاريخ بغداد ١١٥٩: ، االستيعاب٨٨
، ذيب ١٦ / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ١٨٣ / ٤ ب، أسد الغابة ١١٦ / ١٣ابن عساكر 

 / ٦ آ، العقد الثمني ٨٥ / ٣، تذهيب التهذيب ٢٨٦، ١٩٤ / ٣، تاريخ االسالم ١٠١٢: الكمال
  .٢٤٠: ، خالصة تذهيب الكمال٤٥٥ / ٧ذيب التهذيب ، ٥١٩ / ٢، االصابة ٣٠٧

(*)  

)٣/٤٠٦(  

  

ولد قبل اهلجرة بسنتني أو أكثر، فإن أباه تويف يف سنة ثالث من اهلجرة، وخلف أربعة أوالد، هذا 
  .عمر، وسلمة، وزينب، ودرة: أكربهم وهم

  ).١(مث كان عمر هو الذي زوج أمه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صيب 



، فبطل )٢( إنه يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج وقد احتلم، وكرب، فسأل عن القبلة للصائم مث
  .من أن مولده بأرض احلبشة سنة اثنتني" االستيعاب " ما نقله أبو عمر يف 

  . باملدينة، وشهد أبوه بدرا- بل وسنة إحدى -مث إنه كان يف سنة اثنتني أبواه 
  .بشة يف سنة اثنتني ؟ بل ولد قبل ذلك بكثريفأىن يكون مولده يف احل

ادن، وسم اهللا، وكل ! يا بين : " وقد علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ صار ربيبه أدب االكل، وقال
  .وحفظ ذلك وغريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٣" (بيمينك، وكل مما يليك 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
" باب إنكاح االبن أمه، وإسناده صحيح كما قال احلافظ يف :  يف النكاح٨١ / ٦أخرجه النسائي ) ١(

  .٤٥٩ / ٤" االصابة 
  أن أم سلمة ملا انقضت عدا، بعث إليها أبو بكر: ولفظه

خيطبها عليه، فلم تزوجه، فبعث إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب خيطبها عليه، 
صلى اهللا عليه وسلم أين امرأة غريى، وأين امرأة مصيبة، وليس أحد من أوليائي أخرب رسول اهللا : فقالت

: ارجع إليها، فقل هلا، أما قولك: " شاهدا، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال
إين امرأة مصيبة، فستكفني صبيانك، : إين امرأة غريى، فسأدعو اهللا لك، فيذهب غريتك، وأما قولك

" أن ليس أحد من أوليائي شاهدا، فليس أحد من أوليائك شاهدا وال غائبا يكره ذلك : وأما قولك
  .يا عمر، قم فزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فزوجه: فقالت البنها

من طريق عبد ربه بن سعيد، عن عبد اهللا ابن كعب ) ١١٠٨" (صحيحه " أخرجه مسلم يف ) ٢(
أيقبل الصائم ؟ فقال له :  سلمة أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماحلمريي، عن عمر بن أيب

الم سلمة، فأخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " سل هذه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول اهللا صلى : يا رسول اهللا: يصنع ذلك، فقال

  ".أما واهللا إين التقاكم هللا، وأخشاكم له : " عليه وسلماهللا 
باب التسمية على الطعام واالكل :  يف االطعمة٤٥٨ / ٩، والبخاري ٩٣٤ / ٤أخرجه مالك ) ٣(

) ٣٧٨٧(باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، وأبو داود : يف االشربة) ٢٠٢٢(باليمني، ومسلم 
  ).١٨٥٨(والترمذي 

(*)  

)٣/٤٠٧(  

  



  .دث أيضا عن أمهوح
سعيد بن املسيب، وعروة، ووهب بن كيسان، وقدامة ابن إبراهيم، وثابت البناين، وأبو : روى عنه

  .وجزة يزيد بن عبيد السعدي، وابنه حممد ابن عمر، وغريهم
  .وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم عمه من الرضاع

  .عمر أكرب مين بسنتني: وروي عن ابن الزبري قال
   علي من أم سلمة أن تسري معه نوبة اجلمل، فبعثت معهطلب: وقيل

  .ابنها عمر
  .وطال عمره وصار شيخ بين خمزوم

  .تويف يف خالفة عبدامللك بن مروان: قال حممد بن سعد
  ).١(أن موته كان يف سنة ثالث ومثانني : ونقل ابن االثري

  
  وأخوه

  .طال عمره، وما روى كلمة *  سلمة بن أيب سلمة- ٦٤
، فجزاه النيب صلى اهللا عليه وسلم )٢(ذي زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأمه أم سلمة وهو ال

  بأن زوجه ببنت عمه أمامة) ٣(بعد عمرة القضية 
______________  

  ) *اهلامش* (
 أرخ وفاته سنة ٥٢٥ / ٥" تارخيه " ، ولكنه يف ١٨٣ / ٤يف ترمجته " أسد الغابة " ذكر ذلك يف ) ١(

٨٦.  
، الوايف بالوفيات ١٥٦ / ٣، تاريخ االسالم ٤٢٩ / ٢، أسد الغابة ٦٤١:  االستيعاب٦٤: رباحمل* 

  .٦٦ / ٢، االصابة ٥٩٨ / ٤، العقد الثمني ٣١٨ / ١٥
 جعله ٦٦ / ٢" االصابة " كذا قال ابن إسحاق، ونقله عنه غري واحد وأقره حىت إن احلافظ يف ) ٢(

اها ابنها عمر، مع أنه قد صحح إسناد حديث النسائي املتقدم، إن الذي زوجه إي: أثبت من قول من قال
  .املصرح بأن الذي توىل تزوجيها هو عمر

 كانت يف ذي القعدة سنة سبع، مسيت -" العقبة "  وقد حترفت يف املطبوع إىل -عمرة القضية ) ٣(
  .٣٧١، ٣٧٠ / ٣، و ٩١، ٩٠ / ٢" زاد املعاد " بذلك، النه قاضى أهل مكة عليها، انظر 

(*)  

)٣/٤٠٨(  

  



  ).١(بنت محزة اليت اختصم يف كفالتها علي، وجعفر، وزيد بن حارثة 
  .ال نعلمه حفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا: قال ابن سعد

  .وتويف باملدينة يف خالفة عبدامللك، وكان أكرب من أخيه عمر
  .هكذا يروي ابن سعد

  
  .ري أبو عبد الرمحن القرشي العامري الصحايب نزيل دمشقاالم) د، ت، س * ( بسر بن أرطاة- ٦٥

  ).٢" (ال تقطع االيدي يف الغزو : " له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث
  :وحديث

______________  
  ) *اهلامش* (
حدثين من الأم، عن عبد اهللا بن :  عن ابن إسحاق٦٦ / ٢" االصابة " أورده احلافظ يف ) ١(

 ٣٩٠، ٣٨٥ / ٧ومة علي وجعفر وزيد بن حارثة يف كفالة أمامة، أخرجه البخاري وخرب خص...شداد
باب : باب كم اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، وباب لبس السالح للمحرم، ويف الصلح: يف احلج

  ).٢٢٧٨(هذا ما صاحل فالن بن فالن، وأخرجه أبو داود : كيف يكتب
: ، احملرب٢٨٢٤، ٩٧٦، ١٥٥ت : ، طبقات خليفة٤٣٩: ، نسب قريش٤٠٩ / ٧طبقات ابن سعد * 

، مشاهري ٤٢٢ / ٢، اجلرح والتعديل ١٦٧ / ٥، تاريخ الطربي ١٢٣ / ٢، التاريخ الكبري ٢٩٣
: ، مجهرة أنساب العرب٧٩ / ٢، االغاين ٣٧١، ٢١١ / ٣، مروج الذهب ٣٦٤ت : علماء االمصار

 / ٣، تاريخ ابن عساكر ٢١٠ / ١، تاريخ بغداد ١٥٧: ، االستيعاب٥٩١ / ٣، املستدرك ١٧٠
، ١٤٠ / ٣، تاريخ االسالم ١٤٤: ، ذيب الكمال٣٨٣ / ٣ الكامل ٢١٣ / ١ آ، أسد الغابة ١٤٨

، ذيب التهذيب ٣٦٢ / ٣، العقد الثمني ١٢٩ / ١٠آ الوايف بالوفيات  / ٨١ / ١: تذهيب التهذيب
  .٢٢٣ / ٣، ذيب ابن عساكر ٤٠: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣٥ / ١
باب يف الرجل يسرق يف الغزو أيقطع ؟ من طريق ابن : يف احلدود) ٤٤٠٨(أخرجه أبو داود ) ٢(

وهب، عن حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس القتباين، عن شييم بن بيتان، ويزيد بن صبح االصبحي، 
ال تقطع : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن جنادة بن أيب أمية، عن بسر بن أرطاة قال

  .وهذا سند صحيح" االيدي يف السفر 
انا رسول اهللا صلى اهللا عليه " ولفظه ... من طريق آخر عن عياش بن عباس١٨١ / ٤وأخرجه أمحد 

 من طريق حيوة بن شريح، عن عياش بن ٩١ / ٨، وأخرجه النسائي "وسلم عن القطع يف الغزو 
من طريق ابن هليعة عن عياش بن ) ١١٩٥(والطرباين ) ١٤٥٠(وأخرجه الترمذي ...عباس
  ".ال تقطع االيدي يف الغزو " بلفظ ...عباس
(*)  



)٣/٤٠٩(  

  

  ).١" (اللهم أحسن عاقبتناه " 
  .جنادة بن أيب أمية، وأيوب بن ميسرة، وأبو راشد احلرباين: روى عنه

  .تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وهلذا مثان سنني: قال الواقدي
  .صحايب شهد فتح مصر، وله ا دار ومحام، ويل احلجاز واليمن، ملعاوية، ففعل قبائح: وقال ابن يونس

  .ووسوس يف آخر عمره
  .كان فارسا شجاعا، فاتكا من أفراد االبطال: قلت

  .ويف صحبته تردد
  .مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أمحد وابن معني

  .وقد سىب مسلمات باليمن، فأقمن للبيع
قتل قثم وعبد الرمحن ابين عبيد اهللا بن العباس صغريين باليمن، فتوهلت أمهما :  ابن إسحاقوقال

  .عليهما
  .قتل مجاعة من أصحاب علي، وهدم بيوم باملدينة: وقيل

 لوال -شيخ مسح عهدته ها هنا باالمس ما فعل ؟ يعين عثمان ! يا رزيق ! يا دينار : وخطب، فصاح
  . حمتلما إال قتلتهعهد معاوية، ما تركت ا

ولكن كان له نكاية يف الروم، دخل وحده إىل كنيستهم، فقتل مجاعة، وجرح جراحات، مث تالحق 
  .أجناده، فأدركوه وهو يذب عن نفسه بسيفه، فقتلوا من بقي، واحتملوه

  ويف اآلخر جعل له يف القراب سيف من 
______________  

  ) *اهلامش* (
طريق هيثم بن خارجة، حدثنا حممد بن أيوب بن ميسرة ابن حلبس،  من ١٨١ / ٤أخرجه أمحد ) ١(

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو: مسعت أيب حيدث عن بسر بن أرطاة القرشي، يقول: قال
وأيوب بن ميسرة مل " اللهم أحسن عاقبتنا يف االمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا، وعذاب اآلخرة " 

معجم " ، وهو يف )٢٤٢٥(و ) ٢٤٢٤" (صحيحه " ن، وأخرج حديثه هذا يف يوثقه غري ابن حبا
  ).١١٩٨(و ) ١١٩٦" (الطرباين 

(*)  

)٣/٤١٠(  



  

  .خشب لئال يبطش بأحد
  .وبقي إىل حدود سنة سبعني رمحه اهللا

  
ابن سعد بن ثعلبة، االمري العامل، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ع * ( النعمان بن بشري- ٦٦

  .ابن صاحبه، أبو عبد اهللاو
  .أبو حممد، االنصاري اخلزرجي، ابن أخت عبد اهللا بن رواحة: ويقال

  .مسنده مئة وأربعة عشر حديثا
  ).١(اتفقا له على مخسة، وانفرد البخاري حبديث، ومسلم بأربعة 

  .شهد أبوه بدرا
  .وولد النعمان سنة اثنتني، ومسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .لصحابة الصبيان باتفاقوعد من ا
ابنه حممد، والشعيب، ومحيد بن عبدالرمحن الزهري، وأبو سالم ممطور، ومساك بن حرب، : حدث عنه

  وسامل بن أيب اجلعد، وأبو قالبة،
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٤٢١، ٢٩٤، ٢٧٦: ، احملرب٢٨٥٣، ٩٣٠، ٥٩٣ت : ، طبقات خليفة٥٣ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ٤٤٤ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٠١ / ٣، أخبار القضاة ٢٩٤: ، املعارف٧٥ / ٨الكبري التاريخ 
، ١٤٩٦: ، االستيعاب٣٦٤: ، مجهرة أنساب العرب٥٣٠ / ٣، املستدرك ٥٤، ٢٨ / ١٦االغاين 

، ٣٢٦ / ٥ ب، أسد الغابة ٢٩٣ / ١٧، تاريخ ابن عساكر ٥٣١ / ٢اجلمع بني رجال الصحيحني 
، تاريخ االسالم ١٤١٣: ، ذيب الكمال١٢٩ / ٢ / ١ب االمساء واللغات ، ذي١٤٩ / ٤الكامل 

، ذيب ٥٥٩ / ٣، االصابة ٢٤٤ / ٨ ب، البداية والنهاية ٩٧ / ٤، تذهيب التهذيب ٨٨ / ٣
  .٧٢ / ١، شذرات الذهب ٣٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٤٤٧ / ١٠التهذيب 

   و١٥٦، ١٥٥ / ٥ و ١١٩، ١١٧ / ١ و ١٧٣ / ٢ و ٣٧٣ / ١١انظر البخاري ) ١(
و ) ١٦٢٣(و ) ١٥٩٩(و ) ٨٧٨(و ) ٤٣٦(و ) ٢١٣(، ومسلم ٩٤ / ٥ و ٣٦٧ / ١٠

  ).٢٩٧٧(و ) ٢٧٤٥(و ) ٢٥٨٦(و ) ١٨٧٩(
(*)  

)٣/٤١١(  

  



  .وأبو إسحاق السبيعي، ومواله حبيب بن سامل، وعدة
  .مث ويل إمرة محص، )١(وكان من أمراء معاوية، فواله الكوفة مدة، مث ويل قضاء دمشق بعد فضالة 

  .ولد عام اهلجرة: قال البخاري
 وهم يف -يا أهل محص : وفد أعشى مهدان على النعمان وهو أمري محص، فصعد املنرب، فقال: قيل

:  هذا ابن عمكم من أهل العراق والشرف جاء يسترفدكم، فما ترون ؟ قالوا-الديوان عشرون ألفا 
  .أصلح اهللا االمري، احتكم له، فأىب عليهم

  .فإنا قد حكمنا له على أنفسنا بدينارين دينارين: قالوا
  .فعجلها له من بيت املال أربعني ألف دينار: قال

  . من أخطب من مسعت- واهللا -كان النعمان بن بشري : قال مساك بن حرب
  .إن النعمان ملا دعا أهل محص إىل بيعة ابن الزبري، ذحبوه: قيل

 خالد بن خلي بعد وقعة مرج راهط يف آخر سنة أربع وستني رضي ، قتله)٢(قتل بقرية بريين : وقيل
  .اهللا عنه

  
  . بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس بن عبد منافابن أيب معيط*  الوليد بن عقبة - ٦٧
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٠١ / ٣" تاريخ القضاة ) " ١(
  .ن خلي النعمان بن بشريمن قرى محص، وفيها قتل خالد ب: بريين: قال ياقوت) ٢(
  ،٥٧ت : ، طبقات خليفة١٣٨: ، نسب قريش٤٧٦ / ٧ و ٢٤ / ٦طبقات ابن سعد * 

  =، ٨ / ٩، اجلرح والتعديل ٣١٨: انظر الفهرس، املعارف: ، احملرب٣٠٦٤، ١٤٨٧، ٩٧٤، ٨٢٥

)٣/٤١٢(  

  

  .االمري، أبو وهب االموي
  .له صحبة قليلة، ورواية يسرية

 عثمان المه، من مسلمة الفتح، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على وهو أخو أمري املؤمنني
  ، وأمر بذبح والده صربا يوم )١(صدقات بين املصطلق 

______________  



  ) *اهلامش* (
، ١١٥: ، مجهرة أنساب العرب١٢٢ / ٥، االغاين ١١٩، ٩٩، ٧٩ / ٣مروج الذهب = 

، ذيب االمساء ٤٥١ / ٥ ب، أسد الغابة ٤٣٤ / ١٧، تاريخ ابن عساكر ١٥٥٢: االستيعاب
 ٨ آ، البداية والنهاية ١٣٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٧٠: ، ذيب الكمال١٤٥ / ٢ / ١واللغات 

، خالصة تذهيب ١٤٢ / ١١، ذيب التهذيب ٦٣٧ / ٣، االصابة ٣٩٨ / ٧، العقد الثمني ٢١٤/ 
  .٣٥٨: الكمال

من طرق عن حممد ابن سابق، ) ٣٣٩٥(، والطرباين ٢٧٩ / ٤" مسنده " أخرج االمام إمحد يف ) ١(
قدمت على رسول اهللا صلى اهللا : عن عيسى بن دينار، عن أبيه، أنه مسع احلارث بن ضرار اخلزاعي قال

يا : عليه وسلم فدعاين إىل االسالم، فدخلت فيه، وأقررت به، فدعاين إىل الزكاة، فأقررت ا، وقلت
أدعوهم إىل االسالم، وأداء الزكاة، فمن استجاب يل، مجعت زكاته، فريسل رسول اهللا أرجع إىل قومي، ف

إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسوال بأن كذا وكذا ليأتيك ما مجعت من الزكاة، فلما مجع احلارث 
الزكاة ممن استجاب له، وبلغ اال بان الذي أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس 

ليه الرسول، فلم يأته، فظن احلارث أنه قد حدث فيه سخطة من اهللا عزوجل، ورسوله، فدعا بسرواة ع
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان وقت يل وقتا يرسل إيل رسوله ليقبض ماكان : قومه فقال هلم

إال من عندي من الزكاة، وليس من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخللف، وال أرى حبس رسوله 
  .سخطة كانت، فانطلقوا فنأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوليد بن عقبة إىل احلارث،
ليقبض ما كان عنده، مما مجع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حىت بلغ بعض الطريق، فرق فرجع، فأتى 

إن احلارث منعين الزكاة، وأراد قتلي، فضرب : ل اهللايارسو: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البعث إىل احلارث، فأقبل احلارث بأصحابه، إذ استقبل البعث وفصل 

إليك، قال : إىل من بعثتم ؟ قالوا: هذا احلارث، فلما غشيهم، قال هلم: من املدينة، لقيهم احلارث، فقالوا
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة، فزعم أنك منعته إن رس: ومل ؟ قالوا

ال، والذي بعث حممدا باحلق، ما رأيته بتة، وال أتاين فلما دخل احلارث على : الزكاة، وأردت قتله، قال
ال، والذي بعثك : قال" منعت الزكاة، وأردت قتل رسويل ؟ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

باحلق، ما رأيته وال أتاين، وما أقبلت إال حني احتبس علي رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
يا أيها الذين آمنوا : (فرتلت احلجرات: خشيت أن تكون كانت سخطة من اهللا عزوجل ورسوله، قال

  =إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة، فتصبحوا على ما 

)٣/٤١٣(  

  



  ).١ (بدر
  .روى عنه أبو موسى اهلمداين، والشعيب

وويل الكوفة لعثمان، وجاهد بالشام، مث اعتزل باجلزيرة بعد قتل أخيه عثمان، ومل حيارب مع أحد من 
  .الفريقني

  .وكان سخيا، ممدحا، شاعرا، وكان يشرب اخلمر، وقد بعثه عمر على صدقات بين تغلب
  ).٢(وقربه بقرب الرقة 

أحتدون أمريكم، : بالروم وعلينا الوليد، فشرب، فأردنا أن حنده، فقال حذيفة بن اليمانكنا : قال علقمة
وأشربن على رغم انف * الشربن وإن كانت حمرمة : وقد دنومت من عدوكم، فيطمعون فيكم ؟ وقال هو

  صلى الوليد بالناس الفجر أربعا وهو: بن املنذر) ٤(وقال حضني ) ٣(رغما 
  ).٥(أزيدكم ؟ فبلغ عثمان، فطلبه، وحده : لسكران، مث التفت، وقا

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  ).فضال من اهللا ونعمة واهللا عليم حكيم(، إىل هذا املكان )فعلتم نادمني= 

رواه أمحد والطرباين، ورجال أمحد ثقات، كذا : ، وقال١٠٩، ١٠٨ / ٧" امع " وذكره اهليثمي يف 
ى مل يوثقه غري ابن حبان على عادته يف توثيق ااهيل، ومل يرو عنه غري ابنه قال، مع أن دينارا والد عيس

  .عيسى
وال خالف بني أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت : ٦٣٢ / ٣" االستيعاب " وقال ابن عبد الرب يف 

  .نزلت يف الوليد بن عقبة) إن جاءكم فاسق بنبأ(أن قوله عزوجل 
  .٦٤٤ / ١سرية ابن هشام ، و١٨ / ٢انظر ابن سعد ) ١(
  . ب٤٣٥ / ١٧انظر ابن عساكر ) ٢(
  .٤٤٠ / ١٧ابن عساكر ) ٣(
هو حضني بن املنذر بن احلارث الرقاشي أبو ساسان وهو لقبة، وكنيته أبو حممد، كان من أمراء ) ٤(

  .علي بصفني، وهو ثقة من رجال مسلم
عبد العزيز بن املختار، حدثنا عبد باب حد اخلمر، من طريق : يف احلدود) ١٧٠٧(أخرجه مسلم ) ٥(

شهدت عثمان بن عفان : اهللا بن فريوز موىل ابن عامر الداناج، حدثنا حضني بن املنذر أبو ساسان قال
  =أزيدكم ؟ فشهد : وأيت بالوليد قد صلى الصبح ركعتني، مث قال

)٣/٤١٤(  

  



  . هذاوهذا مما نقموا على عثمان أن عزل سعد بن أيب وقاص عن الكوفة، ووىل
  . شجاعا قائما بأمر اجلهاد- واهللا يساحمه -وكان مع فسقه 

أنا : قال الوليد بن عقبة لعلي: روى ابن أيب ليلى، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال
  .أحد منك سنانا، وأبسط لسانا وأمال للكتيبة

  .اسكت، فإمنا أنت فاسق: فقال علي
  .فرتلت

  ).١) (١٨: السجدة) (ن فاسقاأفمن كان مؤمنا كمن كا(
  .إسناده قوي، لكن سياق اآلية يدل على أا يف أهل النار: قلت
  .بل كان السباب بني علي وبني عقبة نفسه، قاله ابن هليعة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: وقيل

)٢.(  
  .ومل يذكر وفاته) ٣" (تاريخ دمشق " وله أخبار طويلة يف 

  أن الوليد أرسل إىل : دثنا عيسى بن عاصمح: وروى جرير بن حازم
______________  

  ) *اهلامش* (
إنه مل يتقيأ حىت : عليه رجالن، أحدمها محران أنه شرب اخلمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيا، فقال عثمان= 

ول حارها من توىل : قم يا حسن فاجلده، فقال احلسن: يا علي قم فاجلده، فقال علي: شرا، فقال
 حىت بلغ - وعلي يعد -يا عبد اهللا بن جعفر، قم فاجلده، فجلده :  فقال- فكأنه وجد عليه -قارها 

جلد النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعني، وجلد أبو بكر أربعني، وعمر : أمسك، مث قال: أربعني، فقال
  .مثانني، وكل سنة، وهذا أحب إيل

  .١٢٦ / ٥" االغاين "  آ، و ٤٤٤ / ١٧وانظر ابن عساكر 
، والواحدي، ١٤٠ / ٥، ونسبه لالغاين ١٧٨، ١٧٧ / ٥" الدر املنثور " أورده السيوطي يف ) ١(

  . آ، من طرق عن ابن عباس٤٣٩ / ١٧وابن عدي، وابن مردويه، واخلطيب، وابن عساكر 
  . إىل ابن مردويه، واخلطيب، وابن عساكر١٧٨ / ٥" الدر " نسبه السيوطي يف ) ٢(
 - ١٢٢ / ٥" االغاين " ب، وقد طول ترمجته أبو الفرج أيضا يف  ٤٤٣ - ب ٤٣٤ / ١٧) ٣(

١٥٣.  
(*)  

)٣/٤١٥(  

  



أحسن اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر : أن اسكت عن هؤالء الكلمات: ابن مسعود
  .االمور حمدثاا

  
  .السلمي أبو الوليد، صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم) د، ق * ( عتبة بن عبد- ٦٨
  .الشام حبمصنزل 

  .وله مجاعة أحاديث
ولده حيىي، وخالد بن معدان، وراشد بن سعد، ولقمان ابن عامر، وعامر بن زيد، وعبد اهللا : حدث عنه

  .بن ناسح احلضرمي، وآخرون
كان النيب : قال عتبة بن عبد: عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال: قال إمساعيل بن عياش

أى االسم الحيبه، حوله، لقد أتيناه، وإنا لتسعة من بين سليم أكربنا العرباض صلى اهللا عليه وسلم إذا ر
  ).١(بن سارية، فبايعناه مجيعا 
  ).٢(كان امسي عتلة، فسماين النيب صلى اهللا عليه وسلم عتبة : وعن عتبة بن عبد قال

  .عاش عتبة بن عبد أربعا وتسعني سنة: وقال الواقدي
  

______________  
  *) اهلامش* (
، املعرفة ٥٢١ / ٦، التاريخ الكبري ٢٨٣٤، ٣٤٨ت : ، طبقات خليفة٤١٣ / ٧طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ابن ١٥ / ٢، احللية ١٠٣١: ، االستيعاب٣٧١ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٤٠ / ١والتاريخ 
، العرب ٢٨٢ / ٣، تاريخ االسالم ٩٠٥: ، ذيب الكمال٥٦٣ / ٣ آ، أسد الغابة ٢٨ / ١١عساكر 

 ٢، االصابة ٧٣ / ٩، البداية والنهاية ٢٢ / ١ ب، مرآة اجلنان ٢٦ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٣/  ١
 ٩٨، ٩٧ / ١، شذرات الذهب ٢١٨: ، خالصة تذهيب الكمال٩٨ / ٧، ذيب التهذيب ٤٥٤/ 

  .وفيه عتبة بن عبيد
ورجاله ثقات : قال، ونسبه للطرباين، و٥٢، ٥١ / ٨" امع " رجاله ثقات، وأورده اهليثمي يف ) ١(

  . ب٢٩ / ١١" تاريخ ابن عساكر " ويف بعضهم خالف، وهو يف 
  .؟ ؟ / ٣" االستيعاب " ، و ٤٥٤ / ٢" االصابة "  ب، و ٢٩ / ١١ابن عساكر ) ٢(

(*)  

)٣/٤١٦(  

  



  .تويف سنة سبع ومثانني: وقال أبو عبيد ومجاعة
  

  :فأما
  )ق * ( عتبة بن الندر السلمي- ٦٩

  . فآخرالصحايب الشامي،
  ).١(له حديثان 
  .خالد بن معدان، وعلي بن رباح: يروي عنه

  .ذكره يف الصحابة البغوي، والطرباين، ومجاعة
  .مل جيئ حديثه إال من طريق سويد بن عبد العزيز

  .كان يرتل دمشق: قال ابن سعد
  .تويف سنة أربع ومثانني: وقال خليفة

  
   بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم املخزومي، أخوابن عمرو بن عثمان) ع * * ( عمرو بن حريث- ٧٠

______________  
  ) *اهلامش* (
، املعرفة ٥٢١ / ٦، التاريخ الكبري ٢٨٣٧، ٣٤٩ت : ، طبقات خليفة٤١٣ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ١٥ / ٢، احللية ١١٩، ١١٧ / ٣: ، االستيعاب٣٧٤ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٤٠ / ١والتاريخ 
 / ٣، تاريخ االسالم ٩٠٦: ، ذيب الكمال٥٧٠ / ٣ آ، أسد الغابة ٣١  /١١تاريخ ابن عساكر 

 / ٧، ذيب التهذيب ٤٥٦ / ٢ ب، االصابة ٢٧ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٨ / ١، العرب ٢٨٣
  .٢١٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٢

من طريق حممد بن املصطفى احلمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن ) ٢٤٤٤(أخرج ابن ماجه ) ١(
مسعت عتبة بن : لمة بن علي، عن سعيد بن أيب أيوب، عن احلارث بن يزيد، عن علي بن رباح قالمس

إن : " حىت إذا بلغ قصة موسى قال) طسم(كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقرأ : الندر يقول
  ".موسى صلى اهللا عليه وسلم آجر نفسه مثاين سنني أو عشرا، على عفة فرجه وطعام بطنه 

  .وإسناده ضعيف لتدليس بقية، وليس لعتبة هذا يف الكتب الستة، سوى هذا احلديث
، ١٥٦: ، احملرب٨٣٣، ١٠٦، طبقات خليفة ت ٣٣٣: ، نسب قريش٢٣ / ٦طبقات ابن سعد * * 

  =، ٢٩٣: ، املعارف١٨٩ / ١، التاريخ الصغري ٣٠٥ / ٦، التاريخ الكبري ٣٧٩

)٣/٤١٧(  

  



  .سعيد بن حريث
  . بقايا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين كانوا نزلوا الكوفةكان عمرو من

  .مولده قبيل اهلجرة
  .له صحبة ورواية

  .وروى أيضا عن أيب بكر الصديق، وابن مسعود
ابنه جعفر، واحلسن العرين، واملغرية بن سبيع، والوليد بن سريع، وعبد امللك بن عمري، : حدث عنه

  .وآخرونوإمساعيل بن أيب خالد، 
  .وآخر من رآه رؤية خلف بن خليفة

  .تويف سنة مخس ومثانني
أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا السلفي، أخربنا أمحد بن علي الطريثيثي، أخربنا 
املسيب بن منصور الدينوري بآمل، أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد، حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد 

مسعت عمرو بن : أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن أيب إسحاقالنيسابوري، 
  ).١(كنت يف بطن املرأة يوم بدر : حريث يقول

  : وروى فطر بن خليفة، عن أبيه، مسع مواله عمرو بن حريث يقول
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٥٢٣ / ٥، تاريخ الطربي ٢٢٦ / ٦تعديل ، اجلرح وال٧١ / ١، الكىن ٣٢٣ / ١املعرفة والتاريخ 

، ذيب االمساء ٢١٣ / ٤، أسد الغابة ٣٦٣ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ١١٧٢: االستيعاب
، تذهيب ١٠٠ / ١، العرب ٢٨٩ / ٣، تاريخ االسالم ١٠٣٠: ، ذيب الكمال٢٦ / ٢ / ١واللغات 
، ٣٦٨ / ٦، العقد الثمني ٤٠٥ / ٩ ، جممع الزوائد١٧٦ / ١ آ، مرآة اجلنان ٩٦ / ٣التهذيب 
 / ١، شذرات الذهب ٢٤٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٧ / ٧، ذيب التهذيب ٥٣١ / ٢االصابة 

٩٥.  
  كثري: هو شريك بن عبد اهللا بن أيب شريك النخعي الكويف القاضي: شريك) ١(

  .اخلطأ، وباقي رجاله ثقات
  .ه الطرباين وإسناده جيدروا: ، وقال٤٠٥ / ٩" امع " وذكره اهليثمي يف 

(*)  

)٣/٤١٨(  

  



انطلق يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا غالم، فدعا يل بالربكة، ومسح رأسي، وخط يل دارا 
  ).١" (أال أزيدك : " باملدينة بقوس، مث قال

  .ضانأمرين عمر رضي اهللا عنه أن أؤم النساء يف رم: وروى معبد بن خالد، عن عمرو بن حريث، قال
عمرو بن حريث وحصل ماال : مث ويل الكوفة لزياد بن أبيه، والبنه عبيد اهللا بن زياد: قال الواقدي

عظيما وأوالدا، منهم، عبد اهللا، وجعفر، وحيىي، وخالد، وأم الوليد، وأم عبد اهللا، وأم سلمة، وسعيد، 
  .ومغرية، وعثمان، وحريث

  .ولعمرو بن حريث اثنتا عشرة سنةقبض النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال الواقدي
  .وشهد أخوه سعيد بن حريث فتح مكة وهو حدث) ٢(

  
  .من أعيان أهل الصفة، سكن محص، وروى أحاديث) ٤ * ( العرباض بن سارية السلمي- ٧١
  

______________  
  ) *اهلامش* (
دثنا عبد اهللا بن باب يف إقطاع االرضني من طريق مسدد، ح: يف االمارة) ٣٠٦٠(أخرجه أبو داود ) ١(

  .داود ذا االسناد، وخليفة املخزومي والد فطر لني احلديث، وباقي رجاله ثقات
  .٢٣ / ٦أخرجه ابن سعد ) ٢(
، التاريخ ٢٨١: ، احملرب٢٨٣٣، ٣٤٧ت : ، طبقات خليفة٤١٢ / ٧ و ٢٧٦ / ٤طبقات ابن سعد * 

 / ٤ أسد الغابة ١٦٦ / ٣: تيعاب، االس١٣ / ٢، احللية ٣٩ / ٧، اجلرح والتعديل ٨٥ / ٧الكبري 
  ، تاريخ٩٢٨: ، ذيب الكمال٣٣٠ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ١٩

 ٢، االصابة ١٥٦ / ١ ب، مرآة اجلنان ٣٧ / ٣، تذهيب التهذيب ٨٥ / ١، العرب ١٩٢ / ٣االسالم 
  .٨٢ / ١، شذرات الذهب ٢٦٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٤ / ٧، ذيب التهذيب ٤٧٣/ 
)(*  

)٣/٤١٩(  

  

جبري بن نفري، وأبورهم السمعي، وعبد الرمحن بن عمرو السلمي، وحبيب بن عبيد، وحجر : روى عنه
  .بن حجر، وحيىي بن أيب املطاع، وعمرو بن االسود، واملهاصر بن حبيب، وعدة

محن بن حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور، حدثنا خالد ابن معدان، حدثين عبدالر": مسنده " أمحد يف 
  .العرباض بن سارية) ١(أتينا : عمرو السلمي، وحجر بن حجر، قاال



) ٩٣: التوبة) (وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه: (وهو ممن نزل فيه
  .أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسني: فسلمنا، وقلنا

ات يوم، مث أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم الصبح ذ: فقال
يا رسول اهللا، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد : ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقيل

  .أوصيكم بتقوى اهللا، والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا: " إلينا ؟ قال
  .فإنه من يعش منكم بعدي، فسريى اختالفا كثريا

  . اخللفاء الراشدين املهديني، متسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذفعليكم بسنيت وسنة
  ).٢" (وإياكم وحمدثات االمور، فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 

  فذكرته لعبد اهللا بن : قال الوليد: رواه ابن املديين عن الوليد، وزاد
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".أنبأنا " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  يف) ٤٦٠٧(، وسنن أيب داود ١٢٧، ١٢٦ / ٤" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(

باب ما جاء يف االخذ بالسنة من : يف العلم) ٢٦٧٦(باب يف لزوم السنة، وأخرجه الترمذي : السنة
 ٤٤ / ١وأخرجه الدارمي ...طريق علي بن حجر، حدثنا بقية، عن حبري بن سعد، عن خالد بن معدان

يف املقدمة، ) ٤٢(وأخرجه ابن ماجه ...أيب عاصم، أخربنا ثور بن يزيد، حدثين خالد بن معدانمن طريق 
من طريق عبد اهللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد اهللا بن 

حسن : ذيوقال الترم...مسعت العرباض بن سارية: العالء بن زبر، حدثين حيىي بن أيب املطاع، قال
  .صحيح

(*)  

)٣/٤٢٠(  

  

  .حدثين به حيىي بن أيب املطاع أنه مسعه من العرباض: زبر، فقال
  .ورواه بقية، عن حبري بن سعد، عن خالد، عن عبدالرمحن وحده

حدثنا سعيد بن أيب أيوب، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة بن رومي، عن العرباض بن سارية، : ابن وهب
  .اللهم كربت سين، ووهن عظمي، فاقبضين إليك:  يدعووكان حيب أن يقبض، فكان

فبينا أنا يوما يف مسجد دمشق أصلي، وأدعو أن أقبض، إذا أنا بفىت من أمجل الرجال، وعليه دواج : قال
قل اللهم حسن : كيف أدعو يا ابن أخي ؟ قال: ما هذا الذي تدعو به ؟ قلت: أخضر، فقال) ١(



  .العمل، وبلغ االجل
أنا رتبابيل الذي يسل احلزن من صدور املؤمنني، مث التفت، فلم أر : ت يرمحك اهللا ؟ قالومن أن: فقلت
  .أحدا

  .كنية العرباض، أبو جنيح: قال أمحد بن حنبل
أنا : كل منهما يقول) ٢(مرتله حبمص عند قناة احلبشة، وهو وعمرو بن عبسة : وقال حممد بن عوف

  .هربع االسالم ال يدرى أيهما أسلم قبل صاحب
  ).٣(مل يصح أن العرباض قال ذلك : قلت

  فروى إمساعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن
أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم سبعة من بين سليم، أكربنا العرباض بن : قال عتبة بن عبد: عبيد، قال

  ).٤(سارية، فبايعناه 
   بن عبيد، حدثنا أبو بكر بن عبد اهللا، عن حبيب: إمساعيل بن عياش

______________  
  ) *اهلامش* (
  .ضرب من الثياب: الدواج) ١(
  ".عنبسة " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  .وهو صحيح عن عمرو بن عبسة، وقد تقدم ذلك يف ترمجته) ٣(
  .١ ت ٤١٦: تقدم ختزجه يف الصفحة) ٤(

(*)  

)٣/٤٢١(  

  

مايل سبلة، مث حلقت واديا من أودية لبنان فعل أبو جنيح، الحلقت : لوال أن يقال: عن العرباض، قال
  ).١(عبدت اهللا حىت أموت 

أعطى معاوية املقداد محارا من املغنم، فقال له : عن أيب الفيض، مسع أبا حفص احلمصي يقول: شعبة
  .ما كان لك أن تأخذه، وال له أن يعطيك، كأين بك يف النار حتمله، فرده: العرباض بن سارية

  .تويف العرباض سنة مخس وسبعني: هقال أبو مسهر وغري
  

ابن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة، االمام، الفاضل، املعمر، بقية ) ع * ( سهل بن سعد- ٧٢
  .أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أبو العباس اخلزرجي االنصاري الساعدي



  .وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢(شهدت املتالعنني عند رسول اهللا وأنا ابن مخس عشرة سنة : كان سهل يقول

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  . بأخصر مما هنا٢٧٦ / ٤" طبقات ابن سعد " هو يف 

  ،١٩٨ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٣٨ / ١، املعرفة والتاريخ ٦٠٦ت : طبقات خليفة* 
: ، االستيعاب٣٦٦: ، مجهرة أنساب العرب٥٧١ / ٣رك ، املستد١١٤ت : مشاهري علماء االمصار

 ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٤٧٢ / ٢، أسد الغابة ١٨٦ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٦٦٤
 / ٢، االصابة ٨٣ / ٩ آ، البداية والنهاية ٦١ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٥٨: ، ذيب الكمال٢٣٨/ 

  .٩٩ / ١، شذرات الذهب ١٣٣: يب الكمال، خالصة تذه٢٥٢ / ٤، ذيب التهذيب ٨٨
من طريق ابن وهب، إخربين يونس، عن ابن شهاب، عن سهل بن ) ٥٦٩١(أخرجه الطرباين ) ٢(

، ٣٣٧، ٣٣٦ و ٣٣٤ / ٥، وأمحد )١٢٤٤٦(وخرب املتالعنني أخرجه مطوال عبد الرزاق ...سعد
، ٢٤، ٢٣ / ٢الك ، وم)١٤٩٢(، ومسلم ٣٩٨، ٣٩٣ / ٩ يف التفسري، و ٣٤٠ / ٨والبخاري 
من طريق ابن شهاب الزهري ) ٢٠٦٦(، وابن ماجه ١٧١، ١٧٠ / ٦، والنسائي )٢٢٤٥(وأبو داود 

  .عن سهل بن سعد
(*)  

)٣/٤٢٢(  

  

  .روى سهل عدة أحاديث
ابنه عباس، وأبو حازم االعرج، وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن احلارث بن أيب ذباب، وابن : حدث عنه

  .بن ميمون احلضرمي، وغريهمشهاب الزهري، وحيىي 
  .وهو آخر من مات باملدينة من الصحابة

  .وكان من أبناء املئة
كان اسم سهل بن سعد حزنا، فغريه النيب : ، قال)عن جده(عبد املهيمن بن عباس بن سهل، عن أبيه، 

  ).١(صلى اهللا عليه وسلم 
  .تزوج سهل بن سعد مخس عشرة امرأة: وقال عبيد اهللا بن عمر

كيف أنت يا أبا :  أنه حضر مرة وليمة، فكان فيها تسع من مطلقاته، فلما خرج، وقفن له، وقلنويروى



  .الثاين" سعدا " بعض الناس أسقط من نسبه : العباس ؟ قلت
  وبعضهم كناه

  .أبا حيىي
  .ذكر عدد كبري وفاته يف سنة إحدى وتسعني

  .سنة مثان ومثانني: وقال أبو نعيم وتلميذه البخاري
لى حيىي بن أمحد بالثغر، وحممد بن احلسني القرشي مبصر، أخربكما حممد بن عماد، أخربنا عبد قرأت ع

اهللا بن رفاعة، أخربنا علي بن احلسن القاضي، أخربنا عبدالرمحن بن عمر املالكي، أخربنا أبو الطاهر أمحد 
: ل بن سعد مسعه يقولبن حممد املديين، حدثنا يونس بن عبداالعلى، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سه

اطلع رجل من جحر يف حجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم ومع النيب صلى اهللا عليه وسلم مدرى حيك به 
  لو أعلم أنك تنظرين، : " رأسه فقال

______________  
  ) *اهلامش* (
  .وعبد املهيمن ضعيف) ٥٧٠٥(أخرجه الطرباين ) ١(

(*)  

)٣/٤٢٣(  

  

  ".ل االستئذان من أجل النظر لطعنت به يف عينك، إمنا جع
  متفق عليه

  
ابن الصامت االنصاري اخلزرجي، االمري، نائب مصر ملعاوية، يكىن أبا ) د * ( مسلمة بن خملد- ٧٣
  .معن
  .كنيته أبو سعيد: وقيل
  .أبو معاوية: وقيل

  .له صحبة، وال صحبة البيه
 وسلم املدينة، وقبض ويل ؟ ؟ سنني ولدت مقدم النيب صلى اهللا عليه: مسعته يقول: قال علي بن رباح

)٢.(  
  .أبو أيوب االنصاري وهو أكرب منه، وأبو قبيل، وابن سريين، وهشام بن أيب رقية، ومجاعة: حدث عنه

  .وكان من أمراء معاوية نوبة صفني، مث ويل له وليزيد إمرة مصر



  
______________  

  ) *اهلامش* (
 يف ٢١، ٢٠ / ١١باب االمتشاط، و : اس يف اللب٣١٠، ٣٠٩ / ١٠أخرجه البخاري ) ١(

باب من اطلع يف بيت قوم :  يف الديات٢١٥ / ١٢باب االستئذان من أجل البصر، و : االستئذان
  .ففقؤوا عينه فال دية له

، الوالة ٣٨٧ / ٧، التاريخ الكبري ٢٧١٦، ٦٠٧ت : ، طبقات خليفة٥٠٤ / ٧طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ابن ١٣٩٧: ، االستيعاب٣٦٦: مجهرة أنساب العرب، ٤٩٥ / ٣، املستدرك ٣٨: والقضاة
، ٧٨ / ٣، تاريخ االسالم ١٣٢٩: ، ذيب الكمال١٧٤ / ٥ آ، أسد الغابة ٢٢٨ / ١٦عساكر 

، ١٤٨ / ١٠، ذيب التهذيب ٤١٨ / ٣ آ، االصابة ٤٠ / ٤، تذهيب التهذيب ٦٦ / ١العرب 
  .٧٠ / ١، شذرات الذهب ٣٢٢: خالصة تذهيب الكمال

 من طريق معن بن عيسى، عن موسى بن ٥٠٤ / ٧، وأخرجه ابن سعد ٢٢٩ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
أسلمت وأنا ابن أربع سنني، وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه : " علي ذا االسناد، وهو صحيح، ولفظه

  .وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة، وسيذكرها املصنف عن الواقدي بعد قليل
(*)  

)٣/٤٢٤(  

  

خرج أبو أيوب إىل عقبة بن عامر مبصر، ليسأله : ، عن عطاء قال)١(بن جريج، عن رجل ضرير روى ا
  ).٢(عن حديث، فالتقاه مسلمة، وعانقه 

  .تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وملسلمة بن خملد أربع عشرة سنة: قال الواقدي وغريه
  .له صحبة: وقال البخاري، والدار قطين، وابن يونس

  ).٣(ليست له صحبة :  فقالوشذ أبو حامت
  .وورد أن عمر بعث مسلمة عامال على صدقات بين فزارة

  .عزل عقبة بن عامر عن مصر يف سنة سبع وأربعني، فوليها مسلمة حىت مات زمن يزيد: قال الليث
  صليت خلف مسلمة بن خملد، فقرأ سورة البقرة، فما: وقال جماهد

  .ترك واو وال ألفا
  

______________  



  ) *اهلامش* (
  .هو أبو سعد املكي االعمى وهو جمهول مل يرو عنه سوى ابن جريج) ١(
حدثنا ) ٣٤" (الرحلة " ، ومن طريقه اخلطيب البغدادي يف )٣٨٤" (مسنده " أخرجه احلميدي يف ) ٢(

خرج أبو : مسعت أبا سعد االعمى، حيدث عن عطاء بن أيب رباح قال: سفيان، حدثنا ابن جريج، قال
 عقبة بن عامر وهو مبصر، يسأله عن حديث مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مل يبق أيوب إىل

أحد مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غريه وغري عقبة، فلما قدم، أتى مرتل مسلمة بن خملد 
 أيوب ؟ ما جاء بك يا أبا: االنصاري وهو أمري مصر، فأخرب به، فعجل، فخرج إليه، فعانقه، مث قال

حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مل يبق أحد مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال
فبعث معه من يدله على مرتل عقبة، فأخرب : وسلم غريي وغري عقبة، فابعث من يدلين على مرتله، قال

 حديث مسعته من رسول اهللا :ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ فقال: عقبة، فعجل، فخرج إليه فعانقه، وقال
  .صلى اهللا عليه وسلم، مل يبق أحد مسعه غريي وغريك يف ستر املؤمن

من ستر مؤمنا يف الدنيا على خزية، ستره : " نعم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال عقبة
ا راجعا إىل املدينة، صدقت، مث انصرف أبو أيوب إىل راحلته، فركبه: فقال أبو أيوب" اهللا يوم القيامة 

  .فما أدركته جائزة مسلمة بن خملد إال بعريش مصر
و ) ٣٥" (الرحلة "  خمتصرا، وللحديث طرق أخرى يتقوى ا انظرها يف ١٥٣ / ٤" املسند " وهو يف 

  .١٣٤ / ١" جممع الزوائد " ، و )٣٧(و ) ٣٦(
  .٢٦٦، ٢٦٥ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)٣/٤٢٥(  

  

  .يونس، تويف سنة اثنتني وستني يف ذي القعدة بالسكندريةقال ابن 
  

  .املزين، الصحايب املعمر، نزيل البصرة، من حلفاء بين خمزوم) ٤م،  * ( عبد اهللا بن سرجس- ٧٤
  ).١(صح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استغفر له 

  .وقد روى أيضا عن عمر
  .اصم االحولعثمان بن حكيم، وقتادة بن دعامة، وع: حدث عنه

  .وأظن أن أيوب السختياين أدركه
ال خيتلفون يف ذكره يف الصحابة على قاعدم يف السماع واللقاء، فأما قول : قال أبو عمر بن عبد الرب



إن عبد اهللا بن سرجس رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن له صحبة، فإنه : عاصم االحول
  .د بن املسيب وغريه من طول املصاحبة، واهللا أعلمأراد الصحبة اليت يذهب إليها سعي

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، املعرفة ١٧ / ٥، التاريخ الكبري ١٣٦٩، ٢٢٤ت : ، طبقات خليفة٥٨ / ٧طبقات ابن سعد * 

 / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٩١٦: ، االستيعاب٦٣ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٥٦ / ١والتاريخ 
، تاريخ ٦٨٧: ، ذيب الكمال٢٦٩ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢٥٦ / ٣ة ، أسد الغاب٢٤٦

 / ٥، ذيب التهذيب ١٦٥ / ٥ ب، العقد الثمني ١٤٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٦٥ / ٣االسالم 
  .١٦٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٢

 االحول، عن من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم) ٢٣٤٦" (صحيحه " أخرجه مسلم يف ) ١(
ثريدا، : رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأكلت معه خبزا وحلما، أو قال: عبد اهللا بن سرجس قال

واستغفر (نعم ولك، مث تال هذه اآلية : أستغفر لك النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: فقلت له: قال
بوة بني كتفيه عند ناغض كتفه مث درت خلفه، فنظرت إىل خامت الن: قال) لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات

  .اليسرى مجعا عليه خيالن كأمثال الثآليل
  .٥٨ / ٧، وابن سعد ٨٢ / ٥" املسند " وهو يف 

(*)  

)٣/٤٢٦(  

  

  .مات ابن سرجس يف دولة عبدامللك بن مروان سنة نيف ومثانني بالبصرة
  ".صحيح البخاري " روايته يف الكتب سوى 

  
  .أبو يزيد: ابن عمر بن يزيد أبو كرمية، وقيل) ٤، خ * ( املقدام بن معد يكرب- ٧٥
  .أبو صاحل: وقيل
  .أبوحيىي، نزيل محص، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو بشر، ويقال: ويقال

  .روى عدة أحاديث
جبري بن نفري، والشعيب، وخالد بن معدان، وشريح بن عبيد، وأبو عامر اهلوزين، واحلسن : حدث عنه
 جابر، وعبد الرمحن بن أيب عوف، وسليم بن عامر، وحممد بن زياد االهلاين، وابنه حيىي بن وحيىي ابنا



  .املقدام، وحفيده صاحل بن حيىي، وآخرون
يا أبا : أتيت املقدام يف املسجد، قلت: أبو مسهر وغريه، عن يزيد بن سنان، عن أيب حيىي الكالعي، قال

سبحان اهللا، واهللا لقد رأيته : هللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالإن الناس يزعمون أنك مل تر رسول ا! يزيد 
  ).١(؟ يذكر أباه وأمه " أترى هذا : " وأنا أمشي مع عمي، فأخذ بأذين هذه، وقال لعمي

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، اجلمع بني رجال ١٤٨٢: ، االستيعاب٤٢٩ / ٧، التاريخ الكبري ٤١٥ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ذيب االمساء ٢٥٤ / ٥ ب، أسد الغابة ٧٧ / ١٧، تاريخ ابن عساكر ٥٠٨ / ٢ الصحيحني
، ١٠٣ / ١، العرب ٣٠٦ / ٣، تاريخ االسالم ١٣٦٨: ، ذيب الكمال١١٢ / ٢ / ١واللغات 

 / ١٠، ذيب التهذيب ٤٥٥ / ٣، االصابة ٧٣ / ٩ آ، البداية والنهاية ٦٧ / ٤تذهيب التهذيب 
  .٩٨ / ١، شذرات الذهب ٣٣١: ال، خالصة تذهيب الكم٢٨٧

 ٤٥٥ / ٣" االصابة "  ب، وأورده احلافظ يف ٧٧ / ١٧إسناده ضعيف، وهو يف ابن عساكر ) ١(
  .ونسبه للبغوي

(*)  

)٣/٤٢٧(  

  

  بن سليم، عن صاحل بن) ١(حدثنا سليمان : حممد بن حرب االبرش
أفلحت يا قدمي إن مت ومل تكن : مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: ، قال)املقدام(حيىي، عن جده 

  ).٢(أمريا، والجابيا، والعريفا 
  .قال مجاعة تويف سنة سبع ومثانني

  .وهو ابن إحدى وتسعني سنة: زاد أبو حفص الفالس
  .قربه حبمص: وقيل

  .تويف سنة مثان ومثانني رضي اهللا عنه: وقال علي بن عبد اهللا التميمي
  

  .لقمة بن خالد بن احلارث، الفقيهع) ع * ( عبد اهللا بن أيب أوىف- ٧٦
  .املعمر، صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أبو معاوية



  .أبو حممد: وقيل
  .أبو إبراهيم، االسلمي الكويف: وقيل

  ).٣(من أهل بيعة الرضوان، وخامتة من مات بالكوفة من الصحابة 
  .وكان أبوه صحابيا أيضا

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .وهو خطأ" سليم " ل يف االص) ١(
  . آ٨٠ / ١٧، وابن عساكر ١٣٣ / ٤" املسند " صاحل بن حيىي ابن، وباقي رجاله ثقات، وهو يف ) ٢(

  .تصغري مقدام: وقدمي
، التاريخ ٢٩٨: ، احملرب٩٤٦، ٦٨٤ت : ، طبقات خليفة٢١ / ٦ و ٣٠١ / ٤طبقات ابن سعد * 

ت : ، مشاهري علماء االمصار١٢٠ / ٥والتعديل ، اجلرح ٢٦٥ / ١، املعرفة والتاريخ ٢٤ / ٥الكبري 
، ٢٤٢ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٨٧٠: ، االستيعاب٢٤٢: ، مجهرة أنساب العرب٣٢٠

 / ٣، تاريخ االسالم ٦٦٧: ، ذيب الكمال١٨٢ / ٣ آ، أسد الغابة ٥٢٤ / ٩تاريخ ابن عساكر 
 / ٩، البداية والنهاية ١٧٧ / ١نان  آ، مرآة اجل١٣٢ / ٢، تذهيب التهذيب ١٠١ / ١، العرب ٢٦٠
، شذرات ١٦٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٥١ / ٥، ذيب التهذيب ٢٧٩ / ٢، االصابة ٧٥

  .٩٦ / ١الذهب 
  .٢١ / ٦ و ٣٠٢ / ٤ابن سعد ) ٣(

(*)  

)٣/٤٢٨(  

  

  .وله عدة أحاديث
 بن أيب خالد، إبراهيم بن مسلم اهلجري، وإبراهيم بن عبدالرمحن السكسكي، وإمساعيل: روى عنه

وعطاء بن السائب، وسليمان االعمش، وأبو إسحاق الشيباين، وطلحة بن مصرف، وعمرو بن مرة، 
  .وأبو يعفور وقدان، وجمزأة بن زاهر، وغريهم

مل يشافهه االعمش مع أنه كان معه يف البلد، وملا تويف ابن أيب أوىف، كان االعمش رجال له بضع : وقيل
  .وعشرون سنة

د اهللا بالدعوة النبوية حيث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بزكاة والده، فقال النيب صلى اهللا وقد فاز عب



  ".اللهم صل على آل أيب أوىف : " عليه وسلم
  .وقد كف بصره من الكرب

انا رسول اهللا :  قال- وكان من أصحاب الشجرة -عن سليمان الشيباين، عن ابن أيب أوىف : شعبة
  ).١(لم عن النبيذ يف اجلر االخضر صلى اهللا عليه وس

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أيت : عن عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن أيب أوىف، قال: شعبة
  ".اللهم صل على آل أيب أوىف : " فأتاه أيب بصدقة قومه، فقال" اللهم صل عليهم : " بصدقة، قال

  ).٢(فأتاه أيب بصدقتنا : ويف رواية
  

______________  
  ) *اهلامش* (
:  يف االشربة٥٤ / ١، والبخاري ٣٨٠ و ٣٥٦ و ٣٥٣ / ٤" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(

  .باب ترخيص النيب صلى اهللا عليه وسلم يف االوعية والظروف بعد النهي
  .واحد جرار اخلزف: واجلر

" أن ال يشربوا مسكرا، وانظر وهذا النهي منسوخ، فقد أبيح هلم أن ينتبذوا يف كل االوعية بشرط 
  .١٥٩، ١٤٣ / ٥" جامع االصول " ، و ٥٤ / ١٠" الفتح 

: باب صالة االمام ودعائه لصاحب الصدقة، ويف املغازي:  يف الزكاة٢٨٦ / ٣أخرجه البخاري ) ٢(
  ،)وصل عليهم: (باب قول اهللا تعاىل: باب غزوة احلديبية، ويف الدعوات
باب الدعاء ملن أتى : يف الزكاة) ١٠٧٨(صلى اهللا عليه وسلم، ومسلم وباب هل يصلى على غري النيب 

(*) =  

)٣/٤٢٩(  

  

غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات : عن أيب يعفور، عن ابن أيب أوىف، قال: شعبة
  ).١(نأكل اجلراد 

: ما هذه الضربة ؟ قال: فقلترأيت بذراع عبد اهللا بن أيب أوىف ضربة، : عن ابن أيب خالد، قال: احملاريب
  ).٢(ضربتها يوم حنني 

  .تويف عبد اهللا سنة ست ومثانني
  .بل تويف سنة مثان ومثانني، وقد قارب مئة سنة: وقيل

  .رضي اهللا عنه



  
  .ابن أيب، الصحايب املعمر، بركة الشام، أبو صفوان املازين، نزيل محص) ع * ( عبد اهللا بن بسر- ٧٧
  

______________  
  ) *هلامشا* (
  .٣٨١ و ٣٥٤ / ٤، وأمحد ٣١ / ٥، والنسائي )١٥٩٠(بصدقته، وأبو داود = 

يريد أبا أوىف نفسه، الن اآلل يطلق على ذات الشئ، كقوله صلى اهللا عليه " على آل أيب أوىف " وقوله 
  ".لقد أويت مزمارا من مزامري آل داود : " وسلم يف قصة أيب موسى

: يف الصيد) ١٩٥٢(باب أكل اجلراد، ومسلم :  يف الصيد٥٣٦ ،٥٣٥ / ٩أخرجه البخاري ) ١(
، ٢١٠ / ٧، والنسائي )٣٨١٢(، وأبو داود )١٨٢٣(و ) ١٨٢٢(باب إباحة اجلراد، والترمذي 

  ".أيب يعقوب " إىل " أبو يعفور " ، وقد حترف عنده ٣٠١ / ٤وابن سعد 
، ٣٠١ / ٤ة حنني، وابن سعد باب غزو:  يف املغازي٢١ / ٨" صحيحه " أخرجه البخاري يف ) ٢(

ووقفت يف بعض : قال احلافظ... من طريق يزيد بن هارون، عن إمساعيل بن أيب خالد٣٥٥ / ٤وأمحد 
  .حديثه على ما يدل أنه شهد اخلندق

، التاريخ ١٤ / ٥، التاريخ الكبري ٢٨٣٥، ٣٥٠ت : ، طبقات خليفة٤١٣ / ٧طبقات ابن سعد * 
  ،١١ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٥٨ / ١ريخ ، املعرفة والتا٧٦ / ٢الصغري 

 ب، أسد الغابة ١ / ٩، تاريخ ابن عساكر ٢٤٣ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٨٧٤االستيعاب 
، ١١٣، ١٠٣ / ١، العرب ١٨ / ٤، و ٢٦١ / ٣، تاريخ االسالم ٦٦٨: ، ذيب الكمال١٨٦ / ٣

 / ٩، جممع الزوائد ٧٥ / ٩والنهاية ، البداية ١٧٨ / ١ آ، مرآة اجلنان ١٣٣ / ٢: تذهيب التهذيب
، شذرات ١٦٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٨ / ٥، ذيب التهذيب ٢٨١ / ٢، االصابة ٤٠٤

  .١١١ / ١الذهب 
(*)  

)٣/٤٣٠(  

  

  ).١(له أحاديث قليلة وصحبة يسرية، والخويه عطية والصماء والبيهم صحبة 
 وخالد بن معدان، وأبو الزاهرية، وسليم بن حممد بن عبدالرمحن اليحصيب، وراشد بن سعد،: حدث عنه

  .بن عثمان احلمصيون) ٢(عامر، وحممد بن زياد االهلاين، وحسان بن نوح، وصفوان بن عمرو، وحريز 
  .وقد غزا جزيرة قربس مع معاوية يف دولة عثمان



 بن بسر رأيت عبد اهللا: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا ميسرة، حدثنا حريز بن عثمان قال: قال البغوي
وثيابه مشمرة، ورداؤه فوق القميص، وشعره مفروق يغطي أذنيه، وشاربه مقصوص مع الشفة، كنا 

  ).٣(نقف عليه، ونتعجب 
  .رأيت يف جبهة عبد اهللا بن بسر أثر السجود: قال صفوان بن عمرو

هللا عليه وسلم قال عن أبيه، عن عبد اهللا بن بسر، أن رسول اهللا صلى ا: إبراهيم بن حممد بن زياد االهلاين
  .فعاش مئة سنة: قال" يعيش هذا الغالم قرنا : " له

  .مسعه شريح بن يزيد احلضرمي منه
  أراين عبد: حدثنا احلسن بن أيوب احلضرمي قال: عصام بن خالد

وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصبعه : اهللا بن بسر شامة يف قرنه، فوضعت أصبعي عليها، فقال
  ".لتبلغن قرنا : " لعليها، مث قا

  ).٤" (املسند " رواه أمحد يف 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".جرير " تصحف يف املطبوع إىل ) ٢ (٢١٦ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ١(
  . ب٣٢٣ / ٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
  =الطرباين رواه :  وقال٤٠٥ / ٩" امع " ، وسنده حسن، وأورده اهليثمي يف ١٨٩ / ٤) ٤(

)٣/٤٣١(  

  

أكل رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا حممد بن القاسم احلمصي، مسع عبد اهللا بن بسر قال: جنادة بن مروان
  .عليه وسلم عندنا حيسا، ودعا لنا

  ).١(فعاش مئة " يعيش هذا الغالم قرنا : " مث التفت إيل وأنا غالم، فمسح على رأسي، مث قال
يا : فقلت: ن حممد بن القاسم، أنه كان مع ابن بسر يف قريته، وزاد فيهع: روى حنوه سلمة بن حواس

  ).٢(مئة سنة : كم القرن ؟ قال! رسول اهللا 
حلريز بن عثمان أنه سأل عبد اهللا بن بسر، أكان النيب صلى اهللا عليه وسلم " صحيح البخاري " ويف 

  ).٣(كان يف عنفقته شعرات بيض : شيخا ؟ قال
رأيت عبد اهللا بن بسر يتوضأ، فخرجت : حدثتنا أم هاشم الطائية قالت: الوحاظيقال حيىي بن صاحل 

  ).٤(نفسه رضي اهللا عنه 



  .مات سنة مثان ومثانني، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام: قال الواقدي
  .وله أربع وتسعون سنة: قال

  .وكذا أرخه يف سنة مثان ومثانني مجاعة
  .ت قبل سنة مئةما): ٥(وقال أبو زرعة الدمشقي 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .وأمحد، ورجال أمحد رجال الصحيح غري احلسن بن أيوب وهو ثقة، ورجال الطرباين ثقات= 
  . ب٣٢٤ / ٥ابن عساكر ) ١(
  . ب٣٢٤ / ٥ابن عساكر ) ٢(
املسند " باب يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يف :  يف املناقب٤١٢ / ٦أخرجه البخاري ) ٣(
ما بني : ، والعنفقة٢١٣ و ١٥٥، ١٥٤ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق " ، و ١٨٨ و ١٨٧ / ٤" 

  .الذقن والشفة السفلى
  .٢١٥ / ١" تاريخ دمشق اليب زرعة ) " ٤(
  .٦٩٣ / ٢" تارخيه " يف ) ٥(

(*)  

)٣/٤٣٢(  

  

  .تويف سنة ست وتسعني: وقال عبد الصمد بن سعيد احلافظ
  ).١(تويف يف إمرة سليمان بن عبد امللك : د ربه اجلرجسيوقال يزيد بن عب

  .حديثه يف الكتب الستة
  

  .الصحايب املعمر، شهد الريموك، وصاحب معاذ بن جبل، وسكن محص) ق * ( أبو عنبة اخلوالين- ٧٨
  .أبو الزاهرية حدير بن كريب، وبكر بن زرعة، وطلق بن مسري، وحممد بن زياد االهلاين: حدث عنه

  .نوآخرو
مسعت : حدثنا هشام بن عمار، حدثنا اجلراح بن مليح، حدثنا بكر بن زرعة": سنن ابن ماجه " روينا يف 

 وكان ممن صلى القبلتني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأكل الدم يف اجلاهلية -أبا عنبة اخلوالين 
  مسعت رسول:  قال-



  ).٢" (غرس يف هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته ال يزال اهللا ي: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٦٩٣ / ٢ و ٢٤٢ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ١(
، املعرفة ٦١ / ٩، التاريخ الكبري ٢٩٩٦، ٤٧٣ت : ، طبقات خليفة٤٣٦ / ٧طبقات ابن سعد * 

، االستيعاب ٤١٨ / ٩ اجلرح والتعديل ،٤٦ / ١، وقد حترف فيه إىل أيب عذبة، ٥٢٩ / ٢والتاريخ 
، تذهيب ٣٢٠ / ٣، تاريخ االسالم ١٦٣٣، ١٦٣٢: ، ذيب الكمال٢٣٣ / ٦، أسد الغابة ١٧٢٢

: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٩ / ١٢، ذيب التهذيب ١٤١ / ٤ آ، االصابة ٢٢٧ / ٤التهذيب 
٣٩٣.  

هذا إسناد صحيح، : ٣: ورقة" وائد الز" ، قال البوصريي يف ٥ / ١" سنن ابن ماجه " هو يف ) ٢(
  " =صحيحه " رجاله كلهم ثقات، وقد توبع هشام عليه، رواه ابن حبان يف 

)٣/٤٣٣(  

  

  .هو من كبار التابعني، وأنكروا أن تكون له صحبة: قال أهل محص: قال حيىي بن معني
  .هذا حيمل على إنكارهم الصحبة التامة ال الصحبة العامة: قلت

 -بن النعمان، حدثنا بقية عن حممد بن زياد، حدثين أبو عنبة ) ٢(حدثنا سريج ) ١" (ده مسن" أمحد يف 
" إذا أراد اهللا بعبد خريا عسله : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: -وله صحبة : قال سريج

  ".يفتح له عمال صاحلا، مث يقبضه عليه : " ؟ قال) ٣(وما عسله : قيل
  . صحبةله: قال حممد بن سعد

  .أسلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي: وقال أبو زرعة الدمشقي
  ).٤(وصحب معاذا، أخربين بذلك حيوة عن بقية، عن ابن زياد 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  . من طريق اهليثم بن خارجه، عن اجلراح به٢٠٠ / ٤، وأمحد )٨٨= (

وفيه بقية : ، ونسبه المحد والطرباين، وقال"امع "  ورجاله ثقات، وذكره اهليثمي يف ٢٠٠ / ٤) ١(
  .وبقية رجاله ثقات" املسند " مدلس، وقد صرح بالسماع يف 



التصريح بالسماع، لكن يف الباب ما يقويه، فقد " مسند أمحد " كذا قال، مع أنه ليس يف املطبوع من 
ع النيب صلى اهللا عليه وسلم  من حديث عمرو بن احلمق أنه مس٢٢٤ / ٥" املسند " روى أمحد يف 

يفتح له عمل صاحل بني يدي : " وما استعمله ؟ قال: قيل" إذا أراد اهللا بعبد خريا، استعمله : " يقول
 / ٣، وأخرج أمحد )١٨٢٢(وسندح حسن، وصححه ابن حبان " موته حىت يرضى عنه من حوله 

 مسعت رسول اهللا صلى :من حد يث أنس بن مالك قال) ٢١٤٢(، والترمذي ٢٣٠ و ١٢٠ و ١٠٦
يوفقه لعمل صاحل " كيف استعمله ؟ قال : قيل" إذا أراد اهللا بعبد خريا استعمله : " اهللا عليه وسلم يقول

  .حسن صحيح: واحلاكم، وقال الترمذي) ١٨٢١(قيل املوت، مث يقبضه عليه، وصححه ابن حبان 
  ".شريح " تصحف يف املطبوع إىل ) ٢(
إذا جعل منه : عسل الطعام يعسله: طيب الثناء، مأخوذ من العسل، يقال: سلالع: قال ابن االثري) ٣(

العسل، شبه ما رزقه اهللا تعاىل من العمل الصاحل الذي طاب به ذكره بني قومه بالعسل الذي جيعل فيه 
  .الطعام فيحلويل به ويطيب

:  الوليد، وابن زيادهو ابن: ، وحيوة هو ابن شريح، وبقية٣٥١ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ٤(
  .هو حممد بن زياد االهلاين

(*)  

)٣/٤٣٤(  

  

  .خمتلف يف صحبته: وقال الدار قطين
قد رأيت أبا عنبة وكان هو وأبو فاجل االمناري : وروى إمساعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، قال

  ).١(قد أكال الدم يف اجلاهلية، ومل يصحبا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  

  )ت، س، ق * (مد بن حاطب حم- ٧٩
  .ابن احلارث بن معمر بن حبيب اجلمحي

  .مولده باحلبشة هو وأخوه احلارث، فتويف أبومها هناك
وجدهم حبيب من كبار قريش، وهو ابن وهب بن حذافة بن مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن 

  .لؤي بن غالب
  .وأمه من املهاجرات، وهي أم مجيل بنت الل

  .وله صحبة
  ).٢(ديث يف الدف يف العرس وح



  .ويروي عن علي أيضا
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 من طريق الوليد بن عتبة، عن الوليد بن ٣٥٢، ٣٥١ / ١" تاريخ دمشق " أخرجه أبو زرعة يف ) ١(

  .مسلم، ذا االسناد
ة والتاريخ ، املعرف١٧ / ١، التاريخ الكبري ٣٧٩، ١٥٣: ، احملرب٢٥١٣، ١٤١ت : طبقات خليفة* 
، أسد ١٦٢: ، مجهرة أنساب العرب١٣٦٨: ، االستيعاب٢٢٤ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٠٦ / ١

 / ٣، تاريخ االسالم ١١٨٤: ، ذيب الكمال٧٩ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٨٥ / ٥الغابة 
 / ٩، جممع الزوائد ٣١٧ / ٢ آ، الوايف بالوفيات ١٩٦ ب، ١٩٥ / ٣، تذهيب التهذيب ٢٠٧
 / ٩، ذيب التهذيب ٣٧٢ / ٣، االصابة ٤٥٠ / ١، العقد الثمني ١٥٥ / ١، مرآة اجلنان ٤١٥
  .٨٢ / ١، شذرات الذهب ٢٨٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٦

، وابن ماجه ١٢٧ / ٦، والنسائي )١٠٨٨(، والترمذي ٢٥٩ / ٤ و ٤١٨ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(
الصوت والدف يف : صل ما بني احلالل واحلرامف" باب إعالن النكاح، ولفظه : يف النكاح) ١٨٩٦(

  =، ووافقه ١٨٤ / ٢وحسنه الترمذي وهو كمال قال، وصححه احلاكم " النكاح 

)٣/٤٣٥(  

  

بنوه، احلارث، وعمر، وإبراهيم، ولقمان، وحفيده عثمان بن إبراهيم اجلمحي، ومساك بن : روى عنه
  حرب، وسعد بن إبراهيم

  .مالزهري، وأبو بلج حيىي بن سلي
  .وهو أخو عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب من الرضاعة

  .هو أول من مسي حممدا يف االسالم: وقيل
  .فسمي حممدا قبل املبعث) ١(فأما حممد بن مسلمة االنصاري 

  .ويكىن حممد بن حاطب، أبا إبراهيم
 يدي، تناولت قدرا، فاحترقت: عن مساك بن حرب، عن حممد بن حاطب، قال: زكريا بن أيب زائدة

وأدنتين منه، فجعل ينفث، ويتكلم بكالم ال ! يا رسول اهللا : فانطلقت يب أمي إىل رجل جالس، فقالت له
أذهب الباس رب الناس، : " كان يقول: أدري ما هو، فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول ؟ قالت

  ).٢" (واشف أنت الشايف، ال شايف إال أنت 



  .عه شريك، وشعبة، ومسعرمسعه منه حممد بن بشر العبدي، وتاب
  .رواه النسائي

  .مات حممد بن حاطب سنة أربعة وسبعني
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .الذهيب= 

" قال اهليثمي يف " أعلنوا النكاح : " ويف الباب عن عبد اهللا بن الزبري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
، ورجال أمحد ثقات، "االوسط " و " الكبري " ين يف رواه أمحد، والبزار، والطربا: ٢٨٩ / ٤" امع 

  .، ووافقه الذهيب١٨٣ / ٢، واحلاكم )١٢٨٥(وصححه ابن حبان 
االوسي احلارثي املدين، حليف بين عبد االشهل، ولد قبل البعثة باثنتني وعشرين سنة يف قول ) ١(

اهللا صلى اهللا عليه وسلم الواقدي، وأسلم على يدي مصعب بن عمري، قبل سعد بن معاذ، وآخى رسول 
بينه وبني أيب عبيدة، وشهد املشاهد بدرا وما بعدها إال غزوة تبوك، فإنه ختلف بإذن النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم أن يقيم باملدينة
  . من طرق عن مساك بن حرب به٢٥٩ / ٤ و ٤١٨ / ٣سنده حسن، وأخرجه أمحد ) ٢ ٢(

(*)  

)٣/٤٣٦(  

  

ابن سعيد بن مثامة، أبو عبد اهللا، وأبو يزيد الكندي املدين، ابن أخت ) ع * ( السائب بن يزيد- ٨٠
  .منر، وذلك شئ عرفوا به

  .وكان جده سعيد بن مثامة حليف بين عبد مشس
  ).١(حج بن أيب مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن سبع سنني : قال السائب

  .له نصيب من صحبة ورواية: قلت
هيم بن عبد اهللا بن قارظ، وحيىي بن سعيد االنصاري، واجلعيد بن عبدالرمحن، الزهري، وإبرا: حدث عنه

وابنه عبد اهللا بن السائب، وعمر بن عطاء بن أيب اخلوار، وعبد الرمحن بن محيد بن عبدالرمحن ابن 
  .عوف، وآخرون

لم قتل رأيت النيب صلى اهللا عليه وس: عن يوسف بن يعقوب، عن السائب قال: قال أبو معشر السندي
  عبد اهللا بن خطل يوم الفتح، أخرجوه من حتت االستار، 



______________  
  ) *اهلامش* (

، مشاهري علماء ٣٥٨ / ١، املعرفة والتاريخ ١٥٠ / ٤، التاريخ الكبري ٣٩ت : طبقات خليفة
، ٥٧٦: ، االستيعاب٤٢٨: ، مجهرة أنساب العرب١٧٢ / ٧، معجم الطرباين ١٤١ت : االمصار

، ٣٢١ / ٢ ب، أسد الغابة ٢٦ / ٧، تاريخ ابن عساكر ٢٠٢ / ١ رجال الصحيحني اجلمع بني
، تذهيب ٣٦٩ / ٣، تاريخ االسالم ٤٦٦: ، ذيب الكمال٢٠٨ / ١ / ١ذيب االمساء واللغات 

، ذيب ١٢ / ٢، االصابة ١٨٠ / ١، مرآة اجلنان ١٠٤ / ١٥ ب، الوايف بالوفيات ٥ / ٢التهذيب 
، ذيب ابن عساكر ٩٩ / ١، شذرات الذهب ١١٣: خالصة تذهيب الكمال، ٤٥٠ / ٣التهذيب 

٦٣ / ٦.  
، ٤٤٩ / ٣، وأمحد )٦٦٧٨(باب حج الصبيان، والطرباين :  يف احلج٦١ / ٤ أخرجه البخاري ١(

  هذا حديث: وقال" يف حجة الوداع : " وزاد فيه) ٩٢٥(وأخرجه الترمذي 
  .حسن صحيح

(*)  

)٣/٤٣٧(  

  

  ).١" (ال يقتل قرشي بعد هذا صربا : " م واملقام، مث قالفضرب عنقه بني زمز
كان السائب رأسه أسود من هامته إىل مقدم رأسه، : حدثنا عطاء موىل السائب قال: عكرمة بن عمار

  . أبيض- مؤخره وعارضاه وحليته -وسائر رأسه 
ول اهللا صلى اهللا عليه أو تدري مما ذاك يا بين ؟ إن رس: فقال يل! ما رأيت أعجب شعرا منك : فقلت له

  ).٢(فهو ال يشيب أبدا " بارك اهللا فيك : " وسلم مريب وأنا ألعب، فمسح يده على رأسي، وقال
  .موضع كفه: يعين

ما اختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاضيا، وال أبو بكر، وال عمر، حىت : عن الزهري، قال: يونس
  .بعض االمرلو روحت عين : قال عمر للسائب ابن أخت منر

  ).٣(حىت كان عثمان 
  ).٤(رأيت على السائب بن يزيد مطرف خز، وجبة خز، عمامة خز : قال عبداالعلى الفروي

  .يروى عن اجلعيد بن عبدالرمحن، وفاة السائب بن يزيد يف سنة أربع وتسعني
  .تويف سنة إحدى وتسعني: وقال الواقدي، وأبو مسهر، ومجاعة

  



______________  
  ) *شاهلام* (
  .١٩٨ / ٢، والدارمي ٢١٣ / ٤" املسند "  ب، وانظر ٢٨ / ٧" تاريخ ابن عساكر " وهو يف ) ١(
"  من ٣٦٥": االوسط " و " الصغري "  يف ٢٤٩ / ١و ) ٦٦٩٣" (الكبري " أخرجه الطرباين يف ) ٢(

  ".جممع البحرين 
 عطاء موىل السائب، وهو ورجال الكبري رجال الصحيح، غري: ٤٠٩ / ٩" امع " قال اهليثمي يف 

  .ثقة
  . ب٢٩ / ٧ابن عساكر ) ٣(
  . ب٢٩ / ٧ابن عساكر ) ٤(

(*)  

)٣/٤٣٨(  

  

  .مات سنة مثانني: وشذ اهليثم بن عدي فقال
  

يف نسبه هكذا، : ابن نقيد بن جبري بن عبد بن قصي بن كالب القرشي وقيل *  جبري بن احلويرث- ٨١
  .لكن حبذف جبري

  .بال روايةصحايب صغري، له رؤية 
  .وحدث عن أيب بكر، وعمر

  .سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري، وعبد الرمحن ابن سعيد بن يربوع: حدث عنه
عن سعيد بن عبدالرمحن بن يربوع، : روى له سفيان بن عيينة، حدثنا عن حممد بن املنكدر، فوهم، وقال

  .على قزح) واقفا(رأيت أبا بكر : عن جبري بن احلويرث، قال
  ).١(كر احلديث فذ

  .كان احلويرث أبوه ممن أهدر النيب صلى اهللا عليه وسلم دمه يوم الفتح: قال الزبري بن بكار
  ).٢(وعن جبري، أنه شهد يوم الريموك، فسمع أبا سفيان حيرضهم على اجلهاد 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٣٢٢ / ١، أسد الغابة ٢٣٤ :، االستيعاب٥١٢ / ٢، اجلرح والتعديل ١٩٩١ت : طبقات خليفة* 



، ٢٢٥ / ١ وفيه ابن احلويرث بن نفيل، االصابة ٤١٠ / ٣، العقد الثمني ٢٧٣ / ٢تاريخ االسالم 
  .٤٨: تعجيل املنفعة

  .يا أيها الناس أسفروا: وهو يقول: ومتامه) ١(
 ٦١، ٦٠ / ٢" مسنده " أخرجه الشافعي يف " مث دفع، فكأين أنظر إىل فخذه مما خبرش بعريه مبحجنه 

  .من طريق سفيان
  :وقزح

  .هو القرن الذي يقف عنده االمام باملزدلفة وهو املشعر احلرام
:  عن الواقدي، عن ابن املسيب، عن جبري بن احلويرث قال٢٢٥ / ١" االصابة " ونقل احلافظ يف ) ٢(

  .حضرت يوم الريموك املعركة، فال أمسع للناس كلمة إال صوت احلديد
ومن يكون يوم الريموك رجال، يكون يوم الفتح مميزا، فال مانع من عده من : يه، فقالوعلق احلافظ عل

=  

)٣/٤٣٩(  

  

  .ابن عبداملطلب بن هاشم اهلامشي) ١(صلى اهللا عليه وآله  *  قثم بن العباس- ٨٢
  .ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخو الفضل وعبد اهللا وعبيد اهللا وكثري

  .ابة بنت احلارث اهلاللية، وكانت ثانية امرأة أسلمت، أسلمت بعد خدجيةوأمه هي أم الفضل لب
  .قاله الكليب

  ).٢(لقثم صحبة، وقد أردفه النيب صلى اهللا عليه وسلم خلفه 
  ).٣(وكان أخا احلسني بن علي من الرضاعة 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .الصحابة، وإن مل يرو= 

  .ظر، وعده ابن حبان يف التابعنييف صحبته ن: وقال ابن عبد الرب
، ٤٦، ١٧: ، احملرب١٩٧٣ت : ، طبقات خليفة٢٧: ، نسب قريش٣٦٧ / ٧طبقات ابن سعد * 

، أنساب ١٤٥ / ٧، اجلرح والتعديل ١٤٢ / ١، التاريخ الصغري ١٩٤ / ٧، التاريخ الكبري ١٠٧
 / ٢رجال الصحيحني ، اجلمع بني ١٣٠٤: ، االستيعاب١٩: ، مجهرة أنساب العرب٦٥ / ٣االشراف 

، تاريخ ١١٢٥: ، ذيب الكمال٥٩ / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ٣٩٢ / ٤، أسد الغابة ٤٢٧



، البداية ١٣٨ / ١ ب، مرآة اجلنان ١٥٧ / ٣، تذهيب التهذيب ٦١ / ١، العرب ٣١١ / ٢االسالم 
، خالصة ٣٦١ / ٨ ، ذيب التهذيب٢٢٦ / ٣، االصابة ٦٧ / ٧، العقد الثمني ٧٨ / ٨والنهاية 

  .٦١ / ١، شذرات الذهب ٢٧١: تذهيب الكمال
  .هذا الرمز للنسائي، لكتابه خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه) ١(
   من طريق روح بن عبادة،٢٠٥ / ١، وأمحد ١٩٤ / ٧" تارخيه " أخرجه البخاري يف ) ٢(

:  املخزومي، أن أباه أخربه أن عبد اهللا بن جعفر قالأخربنا ابن جريج، أخربين جعفر بن خالد بن سارة
: لو رأيتين، وقثما، وعبيد اهللا بن عباس نلعب، إذ مر بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم على دابته، فقال

  .ورجاله ثقات...ارفعوا هذا إيل، فحمله وراءه: ارفعوا هذا إيل، فحملين أمامه، وقال لقثم
ريق حيىي بن بكري، حدثنا إسرائيل، عن مساك بن حرب، عن قابوس  من ط٣٣٩ / ٦أخرجه أمحد ) ٣(

رأيت كأن يف بييت عضوا من أعضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : بن خمارق، عن أم الفضل قالت
خريا، تلد : " فجزعت من ذلك، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: قالت

  =فولدت حسنا، فأعطيته، : قالت" بلنب ابنك قثم فاطمة غالما فتكفلينه 

)٣/٤٤٠(  

  

  .وكان يشبه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو قليل الرواية
  .كان آخر من خرج من حلد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قثم: وعن ابن عباس قال

  .عليوملا استخلف علي بن أيب طالب، استعمل قثما على مكة، فما زال عليها حىت قتل 
  ).١(قاله خليفة بن خياط 
  .استعمله علي على املدينة: وقال الزبري بن بكار

  .إنه مل يعقب: وقيل
أضرب لك بألف سهم ؟ : غزا قثم خراسان وعليها سعيد بن عثمان بن عفان، فقال له: قال ابن سعد

 عنه سيدا، ال بل مخس، مث أعط الناس حقوقهم، مث أعطين بعد ما شئت، وكان قثم رضي اهللا: فقال
  ).٢(ورعا، فاضال 

  .سار قثم أيام معاوية مع سعيد بن عثمان إىل مسرقند، فاستشهد ا: قال الزبري
  .ال شئ له يف الكتب الستة: قلت

كان شبيه النيب صلى اهللا عليه وسلم وآخر : ، فقال"تاريخ نيسابور " وقد ذكره أبو عبد اهللا احلاكم يف 
  .الناس به عهدا

  .ل ناطق بذلك بأسانيد كثريةوحديث أم الفض



  
______________  

  ) *اهلامش* (
فأرضعته حىت حترك، أو فطمته، مث جئت به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأجلسته يف، حجره، = 

قلت : قالت" ارفقي بابين رمحك اهللا، أو أصلحك اهللا، أوجعت ابين : " فبال، فضربت بني كتفيه، فقال
إمنا يغسل بول اجلارية، وينضح بول : " لع إزارك، والبس ثوبا غريه، حىت أغسله، قالاخ: يا رسول اهللا

  ".الغالم 
  .وسنده حسن

  .٢٠١": تارخيه " يف ) ١(
  .٣٦٧ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٢(

(*)  

)٣/٤٤١(  

  

 تويف إنه: إنه تويف بسمرقند، وا قربه، وقيل: فأما وفاة قثم، وموضع قربه، فمختلف فيه، فقيل: قال
  .مبرو

  .والصحيح أن قربه بسمرقند: قال احلاكم
غزا خراسان، فورد نيسابور يف عسكر ) ١(وسعيد بن عثمان بن عفان أبو عبد الرمحن االموي : قال

  .منهم مجاعة من الصحابة والتابعني، مث خرج منها إىل مرو، ومنها إىل جيحون
  .وفتح خبارى، ومسرقند

  .مسع أباه وطلحة
  .ئ بن هانئ، وعبد امللك بن حممد بن عمرو بن حزمروى عنه، هان

  ).٢(أخوه عبيد اهللا بن عباس سيأيت فيما بعد إن شاء اهللا 
  

  :أخومها
   * معبد بن عباس- ٨٣

  .من صغار ولد العباس، وهو من أم الفضل
  .له أوالد، عبد اهللا، وعباس، وميمونة

  .وأمهم أم مجيل عامرية



  .وله بقية وذرية كثرية
  :أخوهم

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٤٧ / ٤" اجلرح والتعديل " مترجم يف ) ١(
  ).٥١٢(انظره يف الصفحة ) ٢(
 / ١، التاريخ الصغري ٤٥٥، ٤٠٩، ١٠٧: ، احملرب١٩٧٤ت : ، طبقات خليفة٢٧: نسب قريش* 

 / ٥، أسد الغابة ١٤٢٧: ، االستيعاب١٨: ، مجهرة أنساب العرب٦٦ / ٣، أنساب االشراف ٥٢
  .٤٧٩ / ٣، االصابة ٢٣٩ / ٧، العقد الثمني ٩٣ / ٢، تاريخ االسالم ٢٢٠

(*)  

)٣/٤٤٢(  

  

  .أمه أم ولد *  كثري بن العباس- ٨٤
  .تابعي يروي عن أبيه وغريه

  .وكان فقيها، جليال، صاحلا، ثقة
  .له عقب

  .قاله ابن سعد
  

  :أخوهم
  .من أم ولد، وهو شقيق كثري * *  متام بن العباس- ٨٥

  ).١(كان متام من أشد أهل زمانه بطشا : سعدقال ابن 
وله أوالد، وأوالد أوالد، فانقرضوا وآخرهم حيىي بن جعفر بن متام، مات زمن املنصور، وورثه أعمام 

  ).٢(املنصور، فأطلقوا املرياث كله لعبد الصمد بن علي 
  :أخوهم

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، أنساب ٢٠٧ / ٧، التاريخ الكبري ٥٦: ، احملرب١٩٧٥ت : ، طبقات خليفة٢٧: نسب قريش* 



: ، مجهرة أنساب العرب١٥٣ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٦١ / ١ املعرفة والتاريخ ٦٧ / ٣االشراف 
، ذيب ٤٦٠ / ٤، أسد الغابة ٤٢٧ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٣٠٨: ، االستيعاب١٨

، ٩٠ / ٧ ب، العقد الثمني ١٦٧ / ٣يب ، تذهيب التهذ٢٩٢ / ٣، تاريخ االسالم ١١٤٢: الكمال
  .٢٧٢: ، خالصة تذهيب الكمال٤٢٠ / ٨، ذيب التهذيب ٣١٠ / ٣االصابة 

 / ٣: ، أنساب االشراف١٥٧ / ٢، التاريخ الكبري ٤٤٢، ٥٦: ، احملرب١٩٧٦ت : طبقات خليفة* * 
 / ١٠ بالوفيات ، الوايف٢٥٣ / ١، أسد الغابة ١٥٩: ، االستيعاب٣٦١ / ١، املعرفة والتاريخ ٦٧

  .٤٣: ، تعجيل املنفعة١٨٦ / ١، االصابة ٣٨١ / ٣، العقد الثمني ٣٩٦
  .٦ / ٤ابن سعد ) ١(
  .٦٧ / ٣" أنساب االشراف ) " ٢(

(*)  

)٣/٤٤٣(  

  

  ).١(وأخوهم عبد اهللا مر  *  الفضل بن العباس- ٨٦
  

بن عبد مشس بن عبد ابن أيب أحيحة سعيد بن العاص بن أمية ) م، س * * ( سعيد بن العاص- ٨٧
  مناف

______________  
  ) *اهلامش* (
هو الفضل بن العباس بن عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي، ابن عم رسول اهللا صلى * 

اهللا عليه وسلم، ويكىن أبا حممد أو أبا عبد اهللا، وكان أسن ولد العباس، وأمه أم الفضل لبابة بنت 
ة أخت ميمونة بنت احلارث زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وغزا مع رسول احلارث بن حزن اهلاللي

اهللا صلى اهللا عيله وسلم مكة وحنينا، وثبت يومئذ مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني وىل الناس، 
وشهد معه حجة الوداع، وأردفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا 

رأيت : " وسلم زوجه وأمهر عنه، ويف بعض حديثه يف حجة الوداع ملا حجب وجهه عن اخلثعميةعليه 
  ، وكان فيمن غسل"شابا وشابة، فلم آمن عليهما الشيطان 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، وويل دفنه

 أم مات يف طاعون عمواس سنة مثاين عشرة من اهلجرة يف خالفة عمر بن اخلطاب، ومل يترك ولدا إال
  .كلثوم تزوجها احلسن بن علي، مث فارقها، فتزوجها أبو موسى االشعري



ت : ، طبقات خليفة٢٨ / ٢٥: ، نسب قريش٣٩٩ / ٧ و ٥٤ / ٤طبقات ابن سعد : وهو مترجم يف
، أنساب ٦٣ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٦ / ١، التاريخ الصغري ١١٤ / ٧، التاريخ الكبري ٢٨٠٧

، اجلمع بني ١٢٦٩: ، االستيعاب٢٧٤ / ٣، املستدرك ١٨: ب العرب، مجهرة أنسا٢٣ / ٣االشراف 
، ذيب ٣٦٦ / ٤ ب، أسد الغابة ١١٧ / ١٤، تاريخ ابن عساكر ٤١١ / ٢رجال الصحيحني 
 ٣، تذهيب التهذيب ٢٥ / ١، تاريخ االسالم ١١٠٠: ، ذيب الكمال٥٠ / ٢ / ١االمساء واللغات 

، خالصة تذهيب ٢٨٠ / ٨، ذيب التهذيب ٢٠٨ / ٣بة ، االصا١٠ / ٧ ب، العقد الثمني ١٣٨/ 
  .٢٦٣: الكمال

  ).٣٣١(يف الصفحة ) ١(
، أنساب ٥٠٢ / ٣، التاريخ الكبري ١٧٤، ١٥٠، ٥٥: ، احملرب٣٠ / ٥طبقات ابن سعد * * 

: ، مشاهري علماء االمصار٢٩٢ / ١، املعرفة والتاريخ ٧٣ / ٦، معجم الطرباين ٤٣٣ / ٤االشراف 
 ١٦، االغاين ٨٠ / ٣، مروج الذهب ٢٩٣ / ٥، تاريخ الطربي ٤٨ / ٤رح والتعديل ، اجل٤٤٦ت 
، اجلمع بني رجال ٦٢١:  وفيه سعيد هو أبو أحيحة، االستيعاب٨٠: ، مجهرة أنساب العرب٣٩/ 

، ذيب االمساء ٣٩١ / ٢ آ، أسد الغابة ١٢٧ / ٧، تاريخ ابن عساكر ١٧٤ / ١الصحيحني 
  =، العرب ٢٨٦ / ٢، تاريخ االسالم ٤٩٧: ذيب الكمال، ٢١٨ / ١ / ١واللغات 

)٣/٤٤٤(  

  

  .ابن قصي، والد عمرو بن سعيد االشدق، ووالد حيىي، القرشي االموي املدين االمري
  .قتل أبوه يوم بدر مشركا، وخلف سعيدا طفال

  .له صحبة: قال أبو حامت
  .مل يرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت

  .ئشة، وهو مقلوروى عن عمر، وعا
  .ابناه، وعروة، وسامل بن عبد اهللا: حدث عنه

  .وكان أمريا، شريفا، جوادا، ممدحا، حليما، وقورا، ذا حزم وعقل، يصلح للخالفة
  .ويل إمرة املدينة غري مرة ملعاوية

  .وقد ويل إمرة الكوفة لعثمان بن عفان
  .وقد اعتزل الفتنة، فأحسن، ومل يقاتل مع معاوية

  .المر ملعاوية، وفد سعيد إليه، فاحترمه، وأجازه مبال جزيلوملا صفا ا
* ترى الغر اجلحاجح من قريش : وملا كان على الكوفة، غزا طربستان، فافتتحها، وفيه يقول الفرزدق



  ) ١(كأم يرون به هالال * إذا ما االمر ذو احلدثان عاال قياما ينظرون إىل سعيد 
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٨٣ / ٨، البداية والنهاية ٢٢٧ / ١٥ آ، الوايف بالوفيات ٢٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٤/  ١= 

، ١١٨: ، خالصة تذهيب الكمال٤٨ / ٤، ذيب التهذيب ٤٧ / ٢، االصابة ٥٧١ / ٤العقد الثمني 
  .١٣٣ / ٦، ذيب ابن عساكر ٦٥ / ١شذرات الذهب 

" ، و ٣٢١ / ٢١" االغاين " ، و ٣٢١": ن سالم طبقات اب" ، و ٦١٨، ٦١٥: البيتان يف ديوانه) ١(
أنساب " ، و ٢٤٣ / ١" سرية ابن هشام " ، و ١٧٦": نسب قريش " ، و ٢٥٨ / ٧" معجم االدباء 

خزانة "  ب، و ١٢٨ / ٧، وابن عساكر ٢٩٦ / ١" أمايل املرتضى " ، و ٤٣٨ / ٤" االشراف 
  .١٣٦ / ٦" ذيب ابن عساكر " ، و ٧٤ / ٣" االدب 

ما : السيد السمح الكرمي، واحلدثان: وهو االبيض الغرة، واجلحاجح مجع جحجاح: مجع أغر: لغروا
  .أثقل وفدح: حيدث من نوائب الدهر، وعال

(*)  

)٣/٤٤٥(  

  

  .تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم ولسعيد تسع سنني أو حنوها: قال ابن سعد
  ا عزل عنها الوليد بن عقبة،ومل يزل يف صحابة عثمان لقرابته منه، فواله الكوفة مل

  .فقدمها وهو شاب مترف، فأضر بأهلها، فوليها مخس سنني إال أشهرا
مث قام عليه أهلها، وطردوه، وأمروا عليهم أبا موسى، فأىب، وجدد البيعة يف أعناقهم لعثمان، فواله 

  .عثمان عليهم
  .وكان سعيد بن العاص يوم الدار مع املقاتلة عن عثمان

فإن عثمان عاش محيدا، : أما بعد: لحة والزبري، فرتلوا مبر الظهران، قام سعيد خطيبا، وقالوملا سار ط
وذهب فقيدا شهيدا، وقد زعمتم أنكم خرجتم تطلبون بدمه، فإن كنتم تريدون ذا، فإن قتلته على هذه 

  .املطي، فميلوا عليهم
  .البل نضرب بعضهم ببعض: فقال مروان
  . سعيدالرأي ما رأى: فقال املغرية

  ).١(ومضى إىل الطائف، وانعزل سعيد مبن اتبعه مبكة، حىت مضت اجلمل وصفني 
أما كرمية قريش فسعيد بن العاص، : سألوا معاوية، من ترى لالمر بعدك ؟ قال: قال قبيصة بن جابر



  ).٢(وذكر مجاعة 
خطب : م، قالحدثنا علي بن حممد، عن يزيد بن عياض، عن عبد اهللا ابن أيب بكر بن حز: ابن سعد

سعيد بن العاص أم كلثوم بنت علي بعد عمر، وبعث إليها مبئة ألف، فدخل عليها أخوها احلسني، 
  .ال تزوجيه: وقال

  .أنا أزوجه: فقال احلسن
  .سأكفيك: وأين أبو عبد اهللا ؟ فقال احلسن: واتعدوا لزلك، فحضروا، فقال سعيد

  فلعل أبا عبد اهللا : قال
______________  

  ) *امشاهل* (
  . بأطول مما هنا٣٥، ٣١ / ٥" الطبقات " أورده ابن سعد يف ) ١(
  .١٣٠ / ٧، وابن عساكر ٥٩٣، ٥٩٢ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ٢(

(*)  

)٣/٤٤٦(  

  

  .كره هذا
  .نعم: قال
  .الأدخل يف شئ يكرهه: قال

  ).١(ورجع، ومل يأخذ من املال شيئا 
عربية اقرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص، النه كان إن : قال سعيد بن عبد العزيز الدمشقي

  ).٢(أشبههم هلجة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .يوم الدار، فكان إذا مسع الرعد، غشي عليه) ٣(أن سعيدا أصيب مبأمومة : وعن الواقدي
  .لف، فقبلهاقدم الزبري الكوفة، وعليها سعيد بن العاص، فبعث إىل الزبري بسبع مئة أ: وقال هشيم

كان سعيد بن العاص خيف بعض اخلفة من املأمومة اليت أصابته، وهو على ذلك : وقال صاحل بن كيسان
  .من أوفر الرجال وأحلمه

  .كان مروان يسب عليا رضي اهللا عنه يف اجلمع: عن عمري بن إسحاق قال: ابن عون
  .فعزل بسعيد بن العاص، فكان ال يسبه

اكتب علي سجال مبسألتك : بن العاص إذا قصده سائل وليس عنده شئ، قالكان سعيد : قال ابن عيينة
  .إىل امليسرة



أن سعيد بن العاص استسقى من بيت، فسقوه، واتفق أن صاحب املرتل أراد : وذكر عبداالعلى بن محاد
  .بيعه لدين عليه، فأدى عنه أربعة آالف دينار

  .ملال، وادان، فعزله معاويةإنه أطعم الناس يف قحط حىت نفد ما يف بيت ا: وقيل
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  . آ من طريق ابن سعد١٣٣ / ٧أخرجه ابن عساكر ) ١(
 من طريق العباس بن الوليد، حدثنا أيب، حدثنا سعيد بن ٢٤": املصاحف " أخرجه ابن أيب داود يف ) ٢(

  .لدة اليت جتمع الدماغالشجة اليت بلغت أم الرأس، وهي اجل: املأمومة) ٣...(عبد العزيز
(*)  

)٣/٤٤٧(  

  

  .مات وعليه مثانون ألف دينار: وقيل
  .القلوب تتغري، فال ينبغي للمرء أن يكون مادحا اليوم ذاما غدا: وعن سعيد، قال

تويف سعيد بن العاص بقصره بالعرصة على ثالثة أميال من املدينة، ومحل إىل البقيع : قال الزبري بن بكار
  .سنييف سنة تسع ومخ

  .كذا أرخه خليفة وغريه
  .مات مع أيب هريرة سنة سبع أو مثان ومخسني: وقال مسدد

  .سنة مثان: وقال أبو معشر
إن عمرو بن سعيد بن العاص االشدق سار بعد موت أبيه إىل معاوية، فباعه مرتله وبستانه الذي : وقيل

  .بالعرصة بثالث مئة ألف درهم
  .بألف ألف درهم: ويقال

  .قاله الزبري
أشهى إىل النفس من * القصر ذوالنخل واجلمار فوقهما : ويف ذلك املكان يقول عمرو بن الوليد بن عقبة

  وقد كان سعيد بن العاص أحد من ندبه عثمان لكتابة املصحف ) ١(أبواب جريون 
______________  

  ) *اهلامش* (
، وابن ١٧٧":  نسب قريش "شحم النخل، واحدته مجارة، ورواية مصعب الزبريي يف : اجلمار) ١(



أشهى إىل القلب من أبواب جريون ورواه * القصر ذو النخل باجلماء فوقهما :  ب١٣٥ / ٧عساكر 
القصر فالنخل فاجلماء : ١٥٩ / ٢" معجم البلدان " ، وياقوت يف ١١ و ٨ / ١" االغاين " صاحب 
قصر : القصر الذي عناه ها هنا: لأشهى إىل القلب من أبواب جريون وعلق عليه أبو الفرج فقا* بينهما 

خنل كان لسعيد بني قصره وبني اجلماء، وهي أرض : سعيد بن العاص بالعرصة، والنخل الذي عناه
  .كانت له

(*)  

)٣/٤٤٨(  

  

  ).١(لفصاحته، وشبه هلجته بلهجة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  

  :فأما ابنه
  .فمن سادة بين أمية *  عمرو االشدق- ٨٨

  .دامللك بن مروان على دمشق ملا سار ليملك العراقاستخلفه عب
  .فتوثب عمرو على دمشق، وبايعوه

فلما توطدت العراق لعبد امللك، وقتل مصعب، رجع، وحاصر عمرا بدمشق، وأعطاه أمانا مؤكدا، 
  .فاغتر به عمرو

 جودي أيا عني): ٢(مث بعد أيام، غدر به، وقتله، وخرجت أخته تندبه، وهي زوجة الوليد، فقالت 
  عشية تبتز اخلالفة بالغدر* بالدموع على عمرو 

______________  
  ) *اهلامش* (
باب مجع القرآن من طريق موسى ابن إمساعيل، :  يف فضائل القرآن١٩، ١٤ / ٩أخرجه البخاري ) ١(

 / ١" تاريخ دمشق " عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أنس بن مالك، وأخرجه أبو زرعة يف 
  . طريق احلكم بن نافع، عن شعيب بن أيب محزة، عن الزهري، عن أنس من٥٩٠

، ٣٧٧، ٣٠٤، ١٠٤: ، احملرب٢٨١١، ٥٣ت :  وما بعدها، طبقات خليفة١٧٥: نسب قريش* 
 / ٥، تاريخ الطربي ٢٣٦ / ٦، اجلرح والتعديل ١٥٩ / ١، التاريخ الصغري ٣٣٨ / ٦التاريخ الكبري 

، ٨١: ، مجهرة أنساب العرب٤٤١ / ٤االشراف ، أنساب ٣٠٣ / ٣، مروج الذهب ٤٧٤
: ، ذيب الكمال٢٩٧ / ٤ ب، الكامل ٢٢٦ / ١٣، تاريخ ابن عساكر ١١٧٧: االستيعاب

، العقد ٣١٠ / ٨ ب، البداية والنهاية ٩٨ / ٣، تذهيب التهذيب ٥٧ / ٣، تاريخ االسالم ١٠٣٥



  .٢٤٥: صة تذهيب الكمال، خال٣٧ / ٨، ذيب التهذيب ١٧٥ / ٣، االصابة ٣٨٩ / ٦الثمني 
، وابن ٤٤٩ / ٤:  الخت عمرو، ونسبها البالذري٢١٩، ٢١٨ / ٦" مروج الذهب " نسبها يف ) ٢(

   ب إىل حيىي بن احلكم، وتابعهما على ذلك املصنف يف٢٢٩ / ١٣عساكر 
ار االخب" بشر بن مروان، وهي غري منسوبة يف : ، وقال البالذري، ويقال٥٨ / ٣" تاريخ االسالم " 

  .٢٨٧": الطوال 
(*)  

)٣/٤٤٩(  

  

* وما كان عمرو غافال غري أنه ) ١(وكلكم يبين البيوت على غدر * غدرمت بعمرو يا بين خيط باطل 
) ٢(خشاش من الطري اجتمعن على صقر * أتته املنايا غفلة وهو ال يدري كأن بين مروان إذ يقتلونه 

* أال يا لقومي للوفاء وللغدر ) ٣( القرابة من ستر وتك ما بني* حلى اهللا دنيا تعقب النار أهلها 
كأن على أعناقهم فلق الصخر وقد * وللمغلقني الباب قسرا على عمرو فرحنا وراح الشامتون عشية 

ستحمله مين على مركب * يريد ابن مروان أمورا أظنها : كان عمرو كتب إىل عبدامللك ذه االبيات
ولوال * وأكد فيه بالقطيعة والكذب فقدمه قبلي وقد كنت قبله * صعب أتنقض عهدا كان مروان شده 

عنيت ا رأيا وخطبا من اخلطب فإن * انقيادي كان كربا من الكرب وكان الذي أعطيت مروان هفوة 
فأوىل * فنحن مجيعا يف السهول ويف الرحب وإن تعطها عبد العزيز ظالمة * تنفذوا االمر الذي كان بيننا 

  و حربا منا ومنه بن
  

  .أبو حدير الباهلي) د، ق * ( اهلرماس بن زياد بن مالك- ٨٩
  

______________  
  ) *اهلامش* (
شرارها وما : خشاش الطري) ٢(وأنتم ذوو قربائه وذوو صهر : رواية الشطر الثاين يف ابن عساكر) ١(

كل طائر ليس من : ، والبغاث"بغاث الطري : " ، وابن عساكر"أنساب االشراف " ال يصيد منها، ويف 
  .جوارح الطري

  .وتك ما دون احملارم من ستر: رواية البالذري وابن عساكر) ٣(
، اجلرح ٢٤٦ / ٨، التاريخ الكبري ٢٦٨٣، ٢٩٩ت : ، طبقات خليفة٥٥٣ / ٥طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ١٤٣٥: ، ذيب الكمال٣٩٣ / ٥، أسد الغابة ١٥٤٨: ، االستيعاب١١٨ / ٩والتعديل 



، ٦٠٠ / ٣، االصابة ٤٠٨ / ٩ ب، جممع الزوائد ١١٢ / ٤، تذهيب التهذيب ٣٠٩ / ٣م االسال
  .٣٥١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨ / ١١ذيب التهذيب 

(*)  

)٣/٤٥٠(  

  

  .عداده يف صغار الصحابة، رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب مبىن على بعري
  .عمر دهرا
  .عمارحنبل بن عبد اهللا، وعكرمة بن : حدث عنه

  .وقع يل حديثه عاليا
رأيت النيب صلى اهللا : حدثنا عكرمة بن عمار، عن اهلرماس بن زياد، قال): ١(قال أبو عامر العقدي 

  ).٢(عليه وسلم يوم النحر خيطب على ناقته العضباء 
  .أظن اهلرماس بقي حيا إىل حدود سنة تسعني: قلت
  

لكاليب العامري عداده يف صغار الصحابة الذين هلم ابن عمار ا) د، س، ق * ( قدامة بن عبد اهللا- ٩٠
  .رؤية، رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يرمي اجلمار

  .كناه أبو العباس الدغويل أبا عمران
بن نابل، عن قدامة بن ) ٣(روى سفيان الثوري، وأبو داود الطيالسي، وأبو عاصم، ومجاعة، عن أمين 

 عليه وسلم يرمي اجلمرة على ناقة صهباء، الضرب، والطرد، رأيت رسول اهللا صلى اهللا: عبد اهللا، قال
  ).٤(والجلد، وال إليك إليك 

  .عبدامللك بن عمرو القيسي: واسم أيب عامر" الغندي " حترف يف املطبوع إىل ) ١ (٨) اهلامش* (
  ،٧ / ٥ و ٤٨٥ / ٣يف املناسك، وأمحد ) ١٩٥٤(إسناده حسن، وأخرجه أبو داود ) ٢(

  .، من طرق عن عكرمة بن عمار، عن اهلرماس بن زياد٥٥٣/  ٥وابن سعد 
: ، االستيعاب٢٨٨: ، مجهرة أنساب العرب١٧٨ / ٧، التاريخ الكبري ٤١٥ت : طبقات خليفة* 

، ١١٢٦: ، ذيب الكمال٦٠ / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ٣٩٣ / ٤، أسد الغابة ١٢٧٩
، ٢٢٧ / ٣، االصابة ٧١ / ٧ آ، العقد الثمني ١٥٨ / ٣، تذهيب التهذيب ٢٩١ / ٣تاريخ االسالم 

  .٢٦٨: ، خالصة تذهيب الكمال٣٦٤ / ٨ذيب التهذيب 
  ".أعني " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
  =باب ما جاء يف كراهية طرد : يف احلج) ٩٠٣(إسناده حسن، وأخرجه الترمذي ) ٤(



)٣/٤٥١(  

  

  .كان قدامة يكون بنجد
  .عاش إىل بعد الثمانني

، واحلديث ففي سنن النسائي، والترمذي، )١(ملت من يروي عنه سوى أمين احلبشي املكي وما ع
  .ويقع لنا باالجازة العالية" مسند االمام " والقزويين، ويف 

  
  .الصحايب املعمر، أبو أمين، اخلوالين املصري *  سفيان وهب- ٩١

  ).٢(وبقي حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حبديث يف مسند أمحد بن حنبل 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
باب الركوب إىل اجلمار، وابن ماجه :  يف احلج٢٧٠ / ٥الناس عند رمي اجلمار، والنسائي = 
  .٦٢ / ٢، والدارمي ٤١٣ و ٤١٢ / ٣باب رمي اجلمار راكبا، وأمحد : يف احلج) ٣٠٣٥(
وفيه : محيد بن كالب، وقال:  أن ممن روى عنه أيضا٢٧٧ / ٣" االصابة " ذكر ابن حجر يف ) ١(

  .تعقب على قول مسلم، واحلاكم، واالزدي، وغريهم أن أمين تفرد بالرواية عنه
، اجلرح والتعديل ٤٨٧ / ٢، املعرفة والتاريخ ٨٧ / ٤، التاريخ الكبري ٤٤٠ / ٧طبقات ابن سعد * 
 / ٢الغابة  آ، أسد ١٩١ / ٧، تاريخ ابن عساكر ٩٢٢ت : ، مشاهري علماء االمصار٢١٧ / ٤

  ، تعجيل٥٨ / ٢، االصابة ٢٨٢ / ١٥، الوايف بالوفيات ٢٥١ / ٣، تاريخ االسالم ٤١٠
  .١٨٧ / ٦، ذيب ابن عساكر ١٠٦: املنفعة

 من طريق ابن هليعة، حدثين أبوعشانة، أن سفيان بن وهب اخلوالين ١٦٨ / ٤" املسند " هو يف ) ٢(
اهللا عليه وسلم، يوم حجة الوداع، أو أن رجال حدثه حدثه، إنه كان حتت ظل راحلة رسول اهللا صلى 

" هل بلغت ؟ : " ذلك، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
روحة يف سبيل اهللا خري من الدنيا : " نعم، مث أعاده ثالث مرات، وقال فيما يقول: فظننا أنه يريدنا، فقلنا
 سبيل اهللا، خري من الدنيا وما عليها، وإن املؤمن على املؤمن حرام، عرضه وماله وما عليها، وغدوة يف

  .، وابن هليعة ضعيف، وباقي رجاله ثقات"ونفسه، حرمة كحرمة هذا اليوم 
من طريق ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن أيب عشانة، عن سفيان ابن ) ٦٤٠٤(وأخرجه الطرباين 
  .ورجاله ثقات." ..وإن املؤمن" وهب، دون قوله 

  ".غدوة يف سبيل اهللا أو روحة، خري من الدنيا وما فيها " ويف الباب عن أنس بلفظ 



  .وعن سهل بن سعد متفق عليهما، وعن أيب هريرة عند مسلم، وعن ابن عباس عند الترمذي
(*)  

)٣/٤٥٢(  

  

  .عمر، والزبري: وحدث عن
  .وغزا املغرب زمن عثمان

  .ي، وبكر بن سوادة، ويزيد بن أيب حبيب، واملغرية بن زياد وآخرونأبوعشانة املعافر: روى عنه
  .له أحاديث يسرية

  .وقد طلبه صاحب مصر عبد العزيز بن مروان ليحدثه، فأيت به حمموال من الكرب
  .عده يف الصحابة أمحد بن الربقي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وابن يونس، وغريهم

  . التابعني، فاهللا أعلموأما ابن سعد والبخاري، فذكراه يف
  .وقد شهد حجة الوداع فيما قيل

  .أرخ املسبحي وفاته سنة إحدى وتسعني
  

  .ابن زنيم، أبو أمساء السكوين الكندي الشامي) د، س، ق * ( غضيف بن احلارث- ٩٢
  .عداده يف صغار الصحابة، وله رواية

  .ء وطائفةعمر، وأيب عبيدة، وبالل، وأيب ذر، وأيب الدردا: وروى أيضا عن
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، ٥٤ / ٧، اجلرح والتعديل ٢٨٩٩ت : ، طبقات خليفة٤٤٣، ٤٢٩ / ٧طبقات ابن سعد * 

: ، ذيب الكمال٣٤٠ / ٤ ب، أسد الغابة ٦٦ / ١٤، تاريخ ابن عساكر ١٢٥٤: االستيعاب
، ذيب ١٨٦  /٣ آ، االصابة ١٣٤ / ٣، تذهيب التهذيب ٢٠١ / ٣، تاريخ االسالم ١٠٩١

  .٢٦١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٨ / ٨التهذيب 
(*)  

)٣/٤٥٣(  

  



ولده عبدالرمحن، وحبيب بن عبيد، وعبد الرمحن بن عائذ، ومكحول، وعبادة بن نسي، : حدث عنه
  .وسليم بن عامر، وشرحبيل بن مسلم، وأبو راشد احلرباين، وآخرون

  .سكن محص
دثنا العالء بن يزيد الثمايل، حدثنا عيسى بن أيب رزين الثمايل، حدثنا سليمان بن عبداحلميد، ح: خيثمة

كنت صبيا أرمي خنل االنصار، فأتوا يب النيب صلى اهللا عليه وسلم، : مسعت غضيف بن احلارث قال
  ).١" (كل ما سقط والترم خنلهم : " فمسح برأسي، وقال

أنه رأى النيب صلى اهللا عليه معاوية بن صاحل، عن يونس بن سيف، عن غضيف بن احلارث الكندي، 
  ).٢(وسلم واضعا يده اليمىن على اليسرى يف الصالة 

نعم : عن برد أيب العالء، عن عبادة بن نسي، عن غضيف بن احلارث، أنه مر بعمر، فقال: محاد بن سلمة
  الفىت غضيف، فلقيت أبا ذر

  .استغفر يل! يا أخي : بعد ذلك، فقال
  .اهللا عليه وسلم، وأنت أحق أن تستغفر يلأنت صاحب رسول اهللا صلى : قلت
  .نعم الفىت غضيف: إين مسعت عمر يقول: قال

  ).٣" (إن اهللا ضرب احلق على لسان عمر وقلبه : " وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .ال تعديال، وباقي رجاله ثقات فلم يذكر فيه جرحا و٣٦٢ / ٦العالء بن يزيد ترمجه ابن أيب حامت ) ١(

  . آ٦٧ / ١٤وهو عند ابن عساكر 
  .رجاله ثقات، وسنده قوي) ٢(

  . آ٦٧ / ١٤، وابن عساكر ٤٢٩ / ٧، وابن سعد ٢٩٠ / ٥ و ١٠٥ / ٤" املسند " وهو يف 
 / ٥ من طريق يونس وعفان، ذا االسناد، وأخرجه أمحد ١٤٥ / ٥إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٣(

من طريق ابن إسحاق، عن مكحول، عن ) ١٠٨(، وابن ماجه )٢٩٦٢(، وأبو داود ١٧٧ و ١٦٥
  . ووافقه الذهيب٨٧، ٨٦ / ٣غضيف، عن أيب ذر، وصححه احلاكم 

(*)  

)٣/٤٥٤(  

  



  .روى مكحول، عن غضيف حنوه
  .الصحيح أنه غضيف بن احلارث، وله صحبة: له صحبة، قال أيب وأبو زرعة: قال ابن أيب حامت

  ).١(احلارث بن غضيف : وقيل فيه
  .غضيف بن احلارث ثقة يف الطبقة االوىل من تابعي أهل الشام): ٢(وقال ابن سعد 

إن غضيف بن احلارث كان يتوىل هلم صالة اجلمعة إذا غاب خالد بن : أبو اليمان، عن صفوان بن عمرو
  ).٣(يزيد بن معاوية 

يا أبا :) فقال(بعث إيل عبدامللك، : غضيف، قالعن أيب بكر بن عبد اهللا، عن حبيب بن عبيد، عن : بقية
  قد مجعنا الناس على! أمساء 
  .رفع االيدى على املنابر يوم اجلمعة، والقصص بعد الصبح والعصر: أمرين

  .أما إما أمثل بدعتكم عندي، ولست جميبك إليهما: قال غضيف
  ".م بدعة إال رفع مثلها من السنة ما أحدث قو: " الن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: مل ؟ قال: قال

  ).٤" (املسند " رواه أمحد يف 
  .غضيف بن احلارث الثمايل من االزد محصي: قال أبو احلسن بن مسيع

  .تويف يف حدود سنة مثانني: قلت
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٥٥، ٥٤ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٤٤٣ / ٧" الطبقات " يف ) ٢(
  .٦٠٣ / ١اليب زرعة "  دمشق تاريخ) " ٣(
، وإسناده ضعيف لتدليس بقية، ولضعف أيب بكر بن عبد اهللا وهو ابن أيب مرمي الغساين، ١٠٥ / ٤) ٤(

  . ب٦٩ / ١٤وهو عند ابن عساكر 
(*)  

)٣/٤٥٥(  

  

  . عبد مناف بن عبداملطلب بن هاشمابن أيب طالب) ع* ( عبد اهللا بن جعفر - ٩٣
  .القرشي اهلامشي، احلبشي املولد، املدين الدار، اجلواد بن اجلواد ذي اجلناحنيالسيد العامل، أبو جعفر 

  .له صحبة ورواية، عداده يف صغار الصحابة



  .استشهد أبوه يوم مؤتة فكفله النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونشأ يف حجره
  .وروى أيضا عن عمه علي، وعن أمه أمساء بنت عميس

اق، ومعاوية، وأبو جعفر الباقر، وسعد بن إبراهيم، والقاسم بن أوالده إمساعيل، وإسح: حدث عنه
  حممد، وابن أيب مليكة،

  .والشعيب، وعروة، وعباس بن سهل بن سعد، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وآخرون
  .وهو آخر من رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحبه من بين هاشم

  .وله وفادة على معاوية، وعلى عبدامللك
  .ري الشأن، كرميا، جوادا، يصلح لالمامةوكان كب

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٢٩٣، ١٤٩، ١٤٨، ٥٥: ، احملرب١٤٨٤، ٨٢٣ت : ، طبقات خليفة٨٢، ٨١: نسب قريش* 

، اجلرح ٦٦ / ١، الكىن ٢٤٢ / ١، املعرفة والتاريخ ١٩٧ / ١، التاريخ الصغري ٧ / ٥التاريخ الكبري 
، اجلمع بني ٨٨٠: ، االستيعاب٦٨: ، مجهرة أنساب العرب٥٦٦ / ٣ك ، املستدر٢١ / ٥والتعديل 

، ذيب االمساء ١٩٨ / ٣ ب، أسد الغابة ٢٧ / ٩، تاريخ ابن عساكر ٢٣٩ / ١رجال الصحيحني 
، تذهيب ٩١ / ١، العرب ١٦٣ / ٣، تاريخ االسالم ٦٧٠: ، ذيب الكمال٢٦٣ / ١ / ١واللغات 
، ذيب ٢٨٩ / ٢، االصابة ١٢٠ / ٥، العقد الثمني ٣٣ / ٩نهاية  آ، البداية وال١٣٥ / ٢التهذيب 
 / ١، شذرات الذهب ١٦٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٥ / ٤، املطالب العالية ١٧٠ / ٥التهذيب 

٨٧.  
(*)  

)٣/٤٥٦(  

  

أيب يعقوب، عن احلسن بن سعد، عن عبد اهللا بن جعفر، ) عبد اهللا بن(حدثنا حممد بن : مهدي بن ميمون
 أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إيل حديثا ال أحدث به أحدا، فدخل :قال

  ).١(حائطا، فإذا مجل، فلما رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم حن، وذرفت عيناه 
  ).٢(وفد عبد اهللا بن جعفر على يزيد، فأمر له بألفي ألف : ضمرة بن ربيعة، عن علي بن أيب محلة، قال

  .ما ذاك بكثري، جائزة ملك الدنيا ملن هو أوىل باخلالفة منه: تقل
  هاجر جعفر إىل احلبشة، فولدت له أمساء،: قال مصعب الزبريي



  ).٤(وحممدا ) ٣(عبد اهللا، وعونا 
أن عبد اهللا بن جعفر وابن الزبري بايعا النيب صلى اهللا : عن هشام بن عروة، عن أبيه: إمساعيل بن عياش
ا ابنا سبع سنني، فلما رآمها النيب صلى اهللا عليه وسلم، تبسم، وبسط يده، وبايعهما عليه وسلم ومه

)٥.(  
  حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب، عن احلسن بن سعد، عن عبد اهللا 

______________  
  ) *اهلامش* (
فسكت، فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمسح ذفراه، : إسناده صحيح على شرط مسلم، ومتامه) ١(

: " يل يا رسول اهللا، فقال: فجاء فىت من االنصار، فقال" من رب هذا اجلمل ؟ ملن هذا اجلمل ؟ : " فقال
 / ١أخرجه أمحد " أفال تتقي اهللا يف البهيمة اليت ملكك اهللا إياها ؟ فإنه شكا إيل أنك جتيعه وتدئبه 

  .قه الذهيب، وواف١٠٠، ٩٩ / ٢، وصححه احلاكم )٢٥٤٩(، وأبو داود ٢٠٥، ٢٠٤
  . آ٢٨ / ٩" تاريخ ابن عساكر " وهو يف 

  . آ٢٨ / ٩ابن عساكر ) ٢(
  ".عوف " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
  .٨٠": نسب قريش ) " ٤(
  . آ٣١ / ٩، وابن عساكر ٥٦٧، ٥٦٦ / ٣" املستدرك ) " ٥(

  .وإمساعيل بن عياش ضعيف يف رواية عن غري أهل بلده، وهذا منها
(*)  

)٣/٤٥٧(  

  

ال تبكوا : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتاهم بعد ما أخريهم بقتل جعفر بعد ثالثة فقال: جعفرابن 
فأمره، " ادعوا يل احلالق : " ، فجئ بنا كأننا أفرخ، فقال"ائتوين ببين أخي : " مث قال" أخي بعد اليوم 

مث أخذ "  فشبه خلقي وخلقي أما حممد، فشبه عمنا أيب طالب، وأما عبد اهللا،: " فحلق رؤوسنا، مث قال
  .بيدي، فأشاهلا

  .فجاءت أمنا، فذكرت يتمنا: قال" اللهم اخلف جعفرا يف أهله، وبارك لعبد اهللا يف صفقته : " مث قال
  العيلة ختافني: " فقال

  ".عليهم وأنا وليهم يف الدنيا واآلخرة ؟ 
  ).١" (مسنده " رواه أمحد يف 



كان رسول اهللا صلى اهللا : العجلي، عن عبد اهللا بن جعفر، قالوروى أيضا لعاصم االحول، عن مورق 
عليه وسلم إذا قدم من سفر، تلقي بالصبيان من أهل بيته، وإنه قدم مرة من سفر، فسبق يب إليه، 

  ).٢(فحملين بني يديه، مث جئ بأحد ابين فاطمة، فأردفه خلفه، فدخلنا املدينة ثالثة على دابة 
مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بعبد اهللا بن جعفر : عن عمرو بن حريث، قالعن أبيه، : فطر بن خليفة

  ).٣" (اللهم بارك له يف جتارته : " وهو يلعب بالتراب، فقال
  : كان ابن عمر إذا سلم على عبد اهللا بن جعفر، قال: قال الشعيب

______________  
  ) *اهلامش* (
)٢٠٤ / ١) ١ ذا االسناد وهو قوي، وأخرجه خمتصرا أبو داود  من طريق وهب بن جرير، عن أبيه
  . ب٣٠ / ٩، وهو عند ابن عساكر ١٨٢ / ٨والنسائي ) ٤١٩٢(
باب فضائل عبد اهللا ابن جعفر : يف فضائل الصحابة) ٢٤٢٨(، ومسلم ٢٠٣ / ١أخرجه أمحد ) ٢(

  .رضي اهللا عنهما
  . ب٣١ / ٩وهو عند ابن عساكر 

رواه أبو يعلى والطرباين، ورجاهلما ثقات، وهو عند : ، وقال٢٨٦/  ٩" امع " ذكره اهليثمي يف ) ٣(
  . آ٣٢ / ٩ابن عساكر 

(*)  

)٣/٤٥٨(  

  

  ).١(السالم عليك يا ابن ذي اجلناحني 
ذكر لنا أن عبد اهللا بن جعفر قدم على معاوية، وكانت له منه وفادة يف كل : عن أبان بن تغلب، قال

  .مئة حاجةسند، يعطيه ألف ألف درهم، ويقضي له 
  ما عندنا شئ، فعليك بعبد اهللا: إن أعرابيا قصد مروان، فقال: قيل

صالم للمسلمني طهور * أبو جعفر من أهل بيت نبوة : ابن جعفر، فأتى االعرايب عبد اهللا، فأنشأ يقول
ن يف جناحا* وأنت على ما يف يديك أمري أبا جعفر يا ابن الشهيد الذي له * أبا جعفر ضن االمري مباله 

يا أعرايب سار الثقل، : فال تتركين بالفالة أدور فقال* أعلى اجلنان يطري أبا جعفر ما مثلك اليوم أرجتي 
  ).٢(فعليك بالراحلة مبا عليها، وإياك أن ختدع عن السيف، فإين أخذته بألف دينار 

كساين من اخلز دراعه * رأيت أبا جعفر يف املنام : ويروى أن شاعرا جاء إىل عبد اهللا بن جعفر، فأنشده
ومن كفه الدهر * فقال ستوتى ا الساعه سيكسوكها املاجد اجلعفري * شكوت إىل صاحيب أمرها 



  .أعطه جبيت اخلز: فقال له السمع والطاعه فقال عبد اهللا لغالمه* نفاعه ومن قال للجود التعدين 
  .ر منسوجة بالذهبوحيك كيف مل ترجبيت الوشي ؟ اشتريتها بثالث مئة دينا: مث قال له

  أنام، : فقال
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٦٢ / ٧أخرجه البخاري ) ١(
أبا جعفر إن احلجيج :  آ، وزاد بعد البيت الثاين٣٥ ب، ٣٤ / ٩اخلرب مع االبيات يف ابن عساكر ) ٢(

  (*)وليس لرحلي فاعلمن بعري * ترحلوا 

)٣/٤٥٩(  

  

  .فلعلي أراها
  ).١(ادفعوها إليه : فضحك عبد اهللا، وقال

  .قال أبو عبيدة كان على قريش وأسد وكنانة يوم صفني عبد اهللا بن جعفر
  مر عثمان بسبخة: أخربنا هشام، عن حممد، قال: محاد بن زيد

  .ما يسرين أا يل بنعل: اشتراها عبد اهللا بن جعفر بستني ألفا، فقال: فقيل) ملن هذه ؟: فقال(
  .ء، وألقى فيها العمالفجزأها عبد اهللا مثانية أجزا

  .أال تأخذ على يدي ابن أخيك، وحتجر عليه ؟ اشترى سبخة بستني ألفا: مث قال عثمان لعلي
  .فأقبلت: قال

  .ولين جزءين منها: فركب عثمان يوما، فرآها، فبعث إليه، فقال
  .عندهم، فيطلبون إيل ذلك، فال أفعل) ٢(أما واهللا دون أن ترسل إىل من سفهتين : قال
  . أرسل إليه أين قد فعلتمث

  .واهللا الأنقصك جزءين من مئة ألف وعشرين ألفا: قال
  ).٣(قد أخذا : قال

إين : وعن العمري، أن ابن جعفر أسلف الزبري ألف ألف، فلما تويف الزبري، قال ابن الزبري البن جعفر
  .وجدت يف كتب الزبري أن له عليك ألف ألف

  .هو صادق: قال
  .يا أبا جعفر، ومهت، املال لك عليه: مث لقيه بعد، فقال

  .فهو له: قال



  ).٤(الأريد ذلك : قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  . آ٣٥ / ٩اخلرب واالبيات يف ابن عساكر ) ١(
  ".سفهين " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  . ب٣٥ / ٩ابن عساكر ) ٣(
و له، وإن كرهت ذلك، فلك فيه فاختر إن شئت، فه: قال:  ب٣٥ / ٩ومتامه عند ابن عساكر ) ٤(

أبيعك، ولكن أقوم، فقوم االموال، مث : نظرة ما شئت، فإن مل ترد ذلك، فبعين من ماله ما شئت، فقال
حيضرنا احلسن واحلسني، فيشهدان لك، : أحب أن ال حيضرين وإياك أحد، فقال عبد اهللا: أتاه، فقال

ه، فأعطاه خرابا وسباخا العمارة له وقومه عليه، انطلق، فمضى مع: ما أحب أن حيضرنا أحد، قال: فقال
ألق يل يف هذا املوضع مصلى، فألقى له يف أغلظ موضع من تلك : حىت إذا فرغ، قال عبد اهللا لغالمه

  =املواضع مصلى، 

)٣/٤٦٠(  

  

  :عن االصمعي، أن امرأة أتت بدجاجة مسموطة، فقالت البن جعفر
 فآليت أن الأدفنها إال يف أكرم موضع أقدر عليه، وال واهللا ما هذه الدجاجة كانت مثل بنيت،! بأيب أنت 

  .يف االرض أكرم من بطنك
إن اهللا ال حيب ! بأيب أنت : خذوها منها، وامحلوا إليها، فذكر أنواعا من العطاء، حىت قالت: قال

  ).١(املسرفني 
 بن جعفر، فأمر قهرمانه هشام، عن ابن سريين، أن رجال جلب سكرا إىل املدينة، فكسد، فبلغ عبد اهللا

  .أن يشتريه، وأن ينهبه الناس
دخل ابن أيب عمار وهو يومئذ : ذكر الزبري بن بكار، أن عبيد اهللا بن أيب مليكة، عن أبيه، عن جده، قال

فقيه أهل احلجاز على خناس، فعرض عليه جارية، فعلق ا، وأخذه أمر عظيم، ومل يكن معه مقدار مثنها، 
  .، وطاووس، وجماهد، يعذلونهفمشى إليه عطاء

ما فعل حبك : وبلغ خربه عبد اهللا، فاشتراها بأربعني ألفا، وزينها، وحالها، مث طلب ابن أيب عمار، فقال
يا جارية، أخرجيها، فأخرجتها ترفل : هي اليت هام قليب بذكرها، والنفس مشغولة ا، فقال: فالنة ؟ قال

  .يف احللي واحللل



  .ك اهللا لك فيهاشأنك ا، بار: فقال
  .لقد تفضلت بشئ ما يتفضل به إال اهللا: فقال

  .امحل معه مئة ألف درهم! يا غالم : فلما وىل ا، قال
  ).٢(لئن واهللا وعدنا نعيم اآلخرة، فقد عجلت نعيم الدنيا : فقال

  ).٣(ولعبد اهللا بن جعفر أخبار يف اجلود والبذل 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
احفر يف : تني، وسجد فأطال السجود يدعو، فلما قضى ما أراد من الدعاء، قال لغالمهفصلى ركع= 

أما دعائي وإجابة اهللا : أقلين، فقال: موضع سجودي، فحفر، فإذا عني قد أنبطها، فقال له ابن الزبري
  .إياي، فال أقيلك، فصار ما أخذ منه أعمر مما يف يدي ابن الزبري

  . ب٣٨ / ٩ابن عساكر ) ١(
  . آ، ب٣٩ / ٩ابن عساكر ) ٢(
  . ب وما بعدها٣٤ / ٩أوردها ابن عساكر، انظرها يف ) ٣(

(*)  

)٣/٤٦١(  

  

  .وكان وافر احلشمة، كثري التنعم، وممن يستمع الغناء
  .مات يف سنة مثانني: قال الواقدي ومصعب الزبريي

  .تويف سنة أربع مخس ومثانني: وقال املدائين
  .اننيسنة أربع ومث: وقال أبو عبيد

  .سنة تسعني: ويقال
  

  .أبو كاهل االمحسي) س، ق * ( قيس بن عائذ- ٩٤
  .عداده يف صغار الصحابة

  .نزل الكوفة، وهو بكنيته أشهر
  ).١(رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب على ناقته 

  .إمساعيل بن أيب خالد، وأبو معاذ رجل تابعي: حدث عنه



  .روى له أمحد، والنسائي، وابن ماجة
  .بقي إىل حدود سنة مثانني

  
  ابن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية االكرمني بن احلارث بن معاوية * *  حجر بن عدي- ٩٥

______________  
  ) *اهلامش* (
، اجلرح ١٤٢ / ٧، التاريخ الكبري ٨٤٩، ٢٢٣ت : ، طبقات خليفة٦٢ / ٦طبقات ابن سعد * 

: ، ذيب الكمال٢٦٠ / ٦ و ٤٣٥ / ٤الغابة ، أسد ١٢٩٦: ، االستيعاب١٠٢ / ٧والتعديل 
، ذيب ١٦٤ / ٤ ب، االصابة ٢٢٩ / ٤، تذهيب التهذيب ٢٩١ / ٣، تاريخ االسالم ١٦٣٨

  .٣٩٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٨ / ١٢التهذيب 
  ).١٢٨٥(و ) ١٢٨٤(، وابن ماجه ٣٠٦ و ١٧٨ و ١٧٧ و ٧٨ / ٤أخرجه أمحد ) ١(

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب : لد، عن قيس بن عائذ قالمن طرق، عن إمساعيل بن أيب خا
  .على ناقته، وحبشي آخذ خبطامها

  .وإسناده صحيح
، ٧٢ / ٣، التاريخ الكبري ٢٩٢: ، احملرب١٠٤٢ت : ، طبقات خليفة٢١٧ / ٦طبقات ابن سعد * * 

  =، تاريخ ٢٦٦ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٣٤: ، املعارف٩٥ / ١التاريخ الصغري 

)٣/٤٦٢(  

  

  .الكندي، وهو حجر اخلري، وأبوه عدي االدبر
  .وكان قد طعن موليا، فسمي االدبر، الكويف، أبو عبد الرمحن الشهيد

  .له صحبة ووفادة
  .وفد مع أخيه هانئ بن االدبر، وال رواية له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال غري واحد

  .ومسع من علي وعمار
  .، وأبو البختري الطائي، وغريمهامواله أبو ليلى: روى عنه

  .وكان شريفا، أمريا مطاعا، أمارا باملعروف، مقدما على االنكار، من شيعة علي رضي اهللا عنهما
  .شهد صفني أمريا، وكان ذا صالح وتعبد

  .كذب زياد بن أبيه متويل العراق وهو خيطب، وحصبه مرة أخرى، فكتب فيه إىل معاوية: قيل
  . آالف بالسالح، وخرج عن الكوفة، مث بداله، وقعد، فخاف زياد من ثورته ثانيافعسكر حجر يف ثالثة



  .فبعث به يف مجاعة إىل معاوية
  .كان حجر جاهليا، إسالميا: قال ابن سعد
  .شهد القادسية

  .وهو الذي افتتح مرج عذراء، وكان عطاؤه يف ألفني ومخس مئة
رفك، وقد كنت أنا وأنت على ما علمت من حب علي، تعلم أين أع: وملا قدم زياد واليا، دعا به، فقال

وإنه قد جاء غري ذلك، فأنشدك اهللا أن يقطر يل من دمك قطرة، فأستفرغه كله، أملك عليك لسانك، 
وليسعك مرتلك، وهذا سريري فهو جملسك، وحوائجك مقضية لدي، فاكفين نفسك، فإين أعرف 

  وإياك وهذه السفلة أن عجلتك، فأنشدك اهللا يا أبا عبدالرمحن يف نفسك، 
______________  

  ) *اهلامش* (
  ١٣٣ / ١٧، االغاين ٦٤٨: ، مشاهري علماء االمصار١٨٨ / ٣، مروج الذهب ٢٥٣ / ٥الطربي = 

، ٣٢٩: ، االستيعاب٤٢٦: ، مجهرة أنساب العرب٤٦٨ / ٣، املستدرك ٣٩ / ٤معجم الطرباين 
 / ٢، تاريخ االسالم ٤٧٢ / ٣، الكامل ٤٦١ / ١ ب، أسد الغابة ١٣١ / ٤تاريخ ابن عساكر 

، شذرات ٣١٤ / ١، االصابة ٤٩ / ٨، البداية والنهاية ١٢٥ / ١، مرآة اجلنان ٥٧ / ١، العرب ٢٧٥
  .٨٧ / ٤، ذيب ابن عساكر ٥٧ / ١الذهب 

(*)  

)٣/٤٦٣(  

  

  .يستزلوك عن رأيك، فإنك لو هنت علي، أو استخففت حبقك، مل أخصك ذا
  .قد فهمت: فقال

  .وانصرف
  .ما قال لك ؟ فأخربهم: فأتته الشيعة، فقالوا

  .ما نصح: قالوا
إنك شيخنا وأحق من أنكر، وإذا أتى : فأقام وفيه بعض االعتراض، والشيعة ختتلف إليه، ويقولون

ما هذه : - وزياد بالبصرة -املسجد، مشوا معه، فأرسل إليه خليفة زياد على الكوفة عمرو بن حريث 
  .تنكرون ما أنتم فيه ؟ إليك وراءك أوسع لك: ال للرسولاجلماعة ؟ فق

  .إن كانت له حاجة بالكوفة، فعجل: فكتب عمرو إىل زياد
فبادر، ونفذ إىل حجر عدي بن حامت، وجرير بن عبد اهللا، وخالد بن عرفطة، ليعذروا إليه، وأن يكف 



  .اعلف البكر! يا غالم : لسانه، فلم جيبهم، وجعل يقول
ما كنت أظن بلغ به : ؟ وقا الصحابه! نون أنت ؟ أكلمك مبا أكلمك، وأنت تقول هذا أجم: فقال عدي

، وحسنوا أمره، )فأخربوه ببعض، وخزنوا بعضا(الضعف إىل كل ما أرى، وضوا، فأخربوا زيادا 
مث لست إذا اليب سفيان، فأرسل إليه الشرط والبخارية، فقاتلهم مبن معه، : وسألوا زيادا الرفق به، فقال

  .إين على بيعيت ملعاوية: ويلك مالك ؟ قال: انفضوا عنه، وأيت به إىل زياد وبأصحابه، فقال
اكتبوا شهادتكم على حجر وأصحابه، مث أوفدهم على معاوية، وبعث حبجر : فجمع زياد سبعني، فقال

  وأصحابه إليه، فبلغ
ال : ه أن خيلي سبيلهم، فقال معاويةعائشة اخلرب، فبعثت عبدالرمحن بن احلارث بن هشام إىل معاوية تسأل

  .أحب أن أراهم، هاتوا كتاب زياد، فقرئ عليه، وجاء الشهود
  ).١(عذراء : ما هذه القرية ؟ قالوا: اقتلوهم عند عذراء، فقال حجر: فقال معاوية

  أما واهللا إين الول مسلم نبح كالا : قال
______________  

  ) *اهلامش* (
ق، تقع يف الشمال الشرقي منها، وتبعد عنها مخسة عشر ميال تقريبا وا هي من قرى غوطة دمش) ١(

  .قرب حجر بن عدي وأصحابه، يف مسجدها، وال تزال إىل يومنا هذا
  .وأخطأ من زعم أنه دفن مع أصحابه مبسجد السادات املوجود يف حي مسجد االقصاب

(*)  

)٣/٤٦٤(  

  

  .ل رجل منهم إىل رجل، فقتله، ودفع ك)١(يف سبيل اهللا، مث أحضروا مصفودين 
طولت، : يا قوم، دعوين أصلي ركعتني، فتركوه فتوضأ، وصلى ركعتني، فطول، فقيل له: فقال حجر

ما صليت صالة أخف منها، ولئن جزعت لقد رأيت سيفا مشهورا، وكفنا منشورا، : أجزعت ؟ فقال
  .وقربا حمفورا

  .القبور) ٢(وكانت عشائرهم قد جاؤوهم باالكفان، وحفروا هلم 
  .بل معاوية الذي فعل ذلك: ويقال

  .على أمتنا، فإن أهل العراق شهدوا علينا، وإن أهل الشام قتلونا) ٣(اللهم إنا نستعديك : وقال حجر
  .مد عنقك: فقيل له

  .إن ذاك لدم ما كنت العني عليه: فقال



إن :  من خثعم، فقالبعث معاوية هدبة بن فياض، فقتلهم، وكان أعور، فنظر إليه رجل منهم: وقيل
صدقت الطري، قتل نصفنا، وجنا نصفنا، فلما قتل سبعة، بعث معاوية برسول بإطالقهم، فإذا قد قتل 

  .سبعة، وجنا ستة، وكانوا ثالثة عشر
: يا أمري املؤمنني أين عزب عنك حلم أيب سفيان ؟ قال: وقدم ابن هشام برسالة عائشة، وقد قتلوا، فقال

  . أنه ندمغيبة مثلك عين، يعين
ترفع هل ترى * ترفع أيها القمر املنري : وقالت هند االنصارية وكانت شيعية إذ بعث حبجر إىل معاوية

فطاب هلا * ليقتله كما زعم اخلبري جتربت اجلبابر بعد حجر * حجرا يسري يسري إىل معاوية بن حرب 
  ) ٤(اخلورنق والسدير 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .مقيدين: أي) ١(
  ".إليهم " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  .وهو خطأ" تستعيذ بك : " يف االصل) ٣(
  .قريب منه: قصر كان بظهر احلرية، والسدير: اخلورنق) ٤(

(*)  

)٣/٤٦٥(  

  

تلقتك السالمة * كأن مل حييها يوما مطري أال يا حجر حجر بين عدي * وأصبحت البالد له حموال 
إىل * فإن لك فكل عميد قوم ) ١(وشيخا يف دمشق له زبري * يا والسرور أخاف عليك ما أردى عد

ادفنوين يف ثيايب، فإين أبعث : ملا أيت حبجر، قال: عن حممد، قال: قال ابن عون) ٢(هلك من الدنيا يصري 
  ).٣(خماصما 

حبوته، وقام، ) ٤(كان ابن عمر يف السوق، فنعي إليه حجر، فأطلق : عن نافع، قال: وروى ابن عون
  ).٥(وقد غلب عليه النحيب 

أو أمري : قال! السالم عليك يا أمري املؤمنني : ملا أيت معاوية حبجر، قال: عن حممد، قال: هشام بن حسان
ال تطلقوا عين حديدا، وال تغسلوا عين دما، : املؤمنني أنا ؟ اضربوا عنقه، فصلى ركعتني، وقال الهله

  .فإين مالق معاوية على اجلادة
  .سول معاوية عرض عليهم الرباءة من رجل والتوبةإن ر: وقيل
  فأىب



  .ذلك عشرة، وتربأ عشرة، فلما انتهى القتل إىل حجر، جعل يرعد
  أقتلت : ملا حج معاوية، استأذن على عائشة، فقالت: وقيل

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".زبري " تصحف يف املطبوع إىل ) ١(
 ٣البن االثري " الكامل " ، و ٢٨٠، ٢٥٢ / ٥، والطربي ٢٢٠، ٢١٧ / ٦" طبقات ابن سعد ) " ٢(
" االغاين " ، و ٩٠، ٨٧ / ٤" ذيب ابن عساكر " ، و ٥٥، ٤٩ / ٨" البداية " ، و ٤٨٨، ٤٧٢/ 

١٥٥، ١٣٣ / ١٧.  
  . من طريق محاد بن مسعدة ذا االسناد، وحممد هو ابن سريين٢٢٠ / ٦أخرجه ابن سعد ) ٣(
  ".فأطبق " ىل حترف يف املطبوع إ) ٤(
  . من طريق ابن علية ذا االسناد، وهو صحيح٥٥ / ٨" البداية " رواه أمحد كما يف ) ٥(

(*)  

)٣/٤٦٦(  

  

  ).١(وجدت يف قتله صالح الناس، وخفت من فسادهم : حجرا ؟ قال
  .وكان قتلهم يف سنة إحدى ومخسني، ومشهدهم ظاهر بعذراء يزار

  .لرمحنعبيد اهللا، وعبد ا: وخلف حجر ولدين
  .قتلهما مصعب بن الزبري االمري، وكانا يتشيعان

  
  أما

فهو ابن عم حلجر اخلري، وهو حجر بن يزيد بن سلمة بن مرة بن حجر ابن عدي  *  حجر الشر- ٩٦
  .بن ربيعة بن معاوية االكرمني الكندي

 من أمراء وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث كان من شيعة علي، وشهد يوم احلكمني، مث صار
  .معاوية، فواله أرمينية

  ).٢(قاله ابن سعد 
  وال رواية هلذا

  
  .أيضا



خامت من رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا، واستمر احلال على ) ع * * ( أبو الطفيل- ٩٧
  ذلك يف

______________  
  ) *اهلامش* (
 علية، عن أيوب، عن عبد اهللا بن أيب  عن عفان، عن ابن٥٥ / ٨" البداية " رواه أمحد كما يف ) ١(

  .مليكة أو غريه
، ٤٦٣ / ١ آ، أسد الغابة ١٣٩ / ٤، تاريخ ابن عساكر ٤٢٦: ، مجهرة أنساب العرب٢٥٢: احملرب* 

  .٩٠ / ٤، ذيب ابن عساكر ٣١٥ / ١، االصابة ٢١٦ / ٢تاريخ االسالم 
وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، : ةقال ابن سعد يف الطبقة الرابع: ٣١٥ / ١" االصابة " يف ) ٢(

: فأسلم، وكان شريفا، وكان يلقب حجر الشر، وإمنا قيل له ذلك، الن حجر بن االد ؟ كان يقال له
  .حجر اخلري، فأرادوا متييزمها

، تاريخ ٢٥١٩ و ٨٤١ و ١٧٦ت : ، طبقات خليفة٦٤ / ٦ و ٤٥٧ / ٥طبقات ابن سعد * * 
، اجلرح ٤٠ / ١، الكىن ٣٥٩ و ٢٩٥ / ١، املعرفة والتاريخ ٣٤١: ، املعارف٤٤٦ / ٦البخاري 
  =، مجهرة أنساب ١٦٦ / ١٣، االغاين ٢١٤ت : ، مشاهري علماء االمصار٣٢٨ / ٦والتعديل 

)٣/٤٦٧(  

  

إنين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت نبغ : عصر التابعني وتابعيهم وهلم جرا، ال يقول آدمي
  ).٢(الصحبة، وآذى نفسه، وكذبه العلماء ) ١(ة عام باب رتن، فادعى باهلند بعد مخس مئ

  .فمن صدقه يف دعواه، فبارك اهللا يف عقله، وحنن حنمد اهللا على العافية
  .واسم أيب الطفيل، عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن عمرو الليثي الكناين احلجازي الشيعي

  .كان من شيعة االمام علي
  .مولده بعد اهلجرة

  ى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف حجة الوداع وهو يستلم الركن مبحجنه، مثرأ
  ).٣(يقبل احملجن 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، اجلمع بني ١٩٨ / ١، تاريخ بغداد ١٣٤٤: ، االستيعاب٦١٨ / ٣، املستدرك ١٨٣: العرب= 



، ١٧٩ / ٦، و ١٤٥ / ٣بة  ب، أسد الغا٤١٢ / ٨، تاريخ ابن عساكر ٣٧٨ / ١رجال الصحيحني 
، تذهيب التهذيب ١٣٦ و ١١٨ / ١، العرب ٧٨ / ٤، تاريخ االسالم ١٦٢٣، ٦٤٧: ذيب الكمال

 ٤، االصابة ٨٧ / ٥، العقد الثمني ١٩٠ / ٩، البداية والنهاية ٢٠٧ / ١١ آ، مرآة اجلنان ١١٨ / ٢
، ١٥٧: هيب الكمال، خالصة تذ٢٤٣ / ١، النجوم الزاهرة ٨٢ / ٥، ذيب التهذيب ١١٣/ 

  .٢٠٣ / ٧، ذيب ابن عساكر ٩١ / ٢ و ٤١ / ٤، خزانة االدب ١١٨ / ١شذرات الذهب 
  ".فآذى " حترف يف املطبوع إىل ) ١(
شيخ ! رتن اهلندي، وما أدراك مارتن ؟ : ٤٥ / ٢" ميزان االعتدال " قال املؤلف رمحه اهللا يف ) ٢(

صحبة، والصحابة ال يكذبون، وهذا اجترأ على اهللا دجال بال ريب، ظهر بعد الستمئة، فادعى ال
 وقيل بعدها، ومع كونه كذابا، فقد ٦٣٢إنه مات سنة : ورسوله، وقد ألفت يف أمره جزءا، وقد قيل

  .كذبوا عليه مجلة كبرية من أمسج الكذب واحملال
، ٥٣٢ / ١ " رتن" يف ترمجة " االصابة " وقد نقل احلافظ ابن حجر مجلة كبرية من جزء الذهيب يف 

  . يف القسم الرابع من حرف الراء٥٣٨
  .وهو فيمن ذكر يف الكتب على سبيل الوهم والغلط

يف ) ١٨٧٩(باب جواز الطواف على بعري وغريه، وأبو داود : يف احلج) ١٢٧٥(أخرجه مسلم ) ٣(
 من طرق، عن معروف بن ٤٥٤ / ٥، وأمحد )٢٩٤٩(باب الطواف الواجب، وابن ماجه : املناسك

  . آ٤١٣ / ٨وهو عند ابن عساكر ...بوذ، عن أيب الطفيلخر
(*)  

)٣/٤٦٨(  

  

  .أيب بكر، وعمر بن اخلطاب، ومعاذ بن جبل، وابن مسعود، وعلي: وروى عن
حبيب بن أيب ثابت، والزهري، وأبو الزبري املكي، وعلي بن زيد بن جدعان، وعبد اهللا بن : حدث عنه

  عثمان بن خثيم، ومعروف بن
  .د اجلريري، وفطر بن خليفة، وخلق سواهمخربوذ، وسعي
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا غالم شاب يطوف : مسعت أبا الطفيل يقول: قال معروف

  ).١(بالبيت على راحلته، يستلم احلجر مبحجنه 
: دخل أبو الطفيل على معاوية، فقال: اهلمداين، قال) ٢(عن عبدالرمحن : وقال حممد بن سالم اجلمحي

  .والشيخ الرقوب) ٣(ثكل العجوز املقالت : ما أبقى لك الدهر من ثكلك عليا ؟ قال
  .حب أم موسى ملوسى، وإىل اهللا أشكو التقصري: فكيف حبك له ؟ قال: قال



  ).٤(أدركت من حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثان سنني : وروي عن أيب الطفيل قال
: وقيل) ٥(سريمى به أو يكسر السهم كاسره * يف الكنانة واحدا وخلفت سهما : إنه كان ينشد: وقيل

  إن أبا الطفيل كان حامل راية املختار ملا ظهر بالعراق، 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .تقدم خترجيه يف الصفحة السابقة) ١(
  ".الرحيم " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  .٤١٣ / ٨شيخ الرقوب، واخلرب عند ابن عساكر هي اليت مل يبق هلا ولد، وكذلك ال: املقالت) ٣(
  .٤٤٦ / ٦" تاريخ البخاري " ، و ٦٤ / ٦ابن سعد ) ٤(
  . آ٤١٧ / ٨ابن عساكر ) ٥(

(*)  

)٣/٤٦٩(  

  

  .وحارب قتلة احلسني
  .وكان أبو الطفيل ثقة فيما ينقله، صادقا، عاملا، شاعرا، فارسا، عمر دهرا طويال

  .وشهد مع علي حروبه
  .أقام مبكة حىت مات سنة مئة أو حنوهاو: قال خليفة
  .كذا قال
  ).١(سنة سبع ومئة : ويقال: مث قال

أخربين أبو الطفيل : حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا مبارك، عن كثري بن أعني، قال): ٢(وقال البخاري 
  .مبكة سنة سبع ومئة

  .زة، فسألت عنهاكنت مبكة سنة عشر ومئة، فرأيت جنا: مسعت أيب يقول: وقال وهب بن جرير
  ).٣(هذا أبو الطفيل : فقالوا
  .هذا هو الصحيح من وفاته لثبوته، ويعضده ما قبله: قلت

  .ولو عمر أحد بعده كما عمر هو بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، لعاش إىل سنة بضع ومئتني
  

 مشس بن عبد ابن أيب أحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد) خ، د، س * ( أم خالد بنت خالد- ٩٨
  .مناف، القرشية االموية املكية، احلبشية املولد



  .امسها أمة
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ).٢٥١٩(وت ) ١٧٦(ت " طبقات خليفة " انظر ) ١(
  .٢٥٠ / ١" تارخيه الصغري " يف ) ٢(
  . آ٤١٨ / ٨ابن عساكر ) ٣(
، ٤٦٢ / ٩، اجلرح والتعديل ٤١٠: ، احملرب٣٢٤٤ت : ، طبقات خليفة٢٣٤ / ٨طبقات ابن سعد * 

، ٢١٩ / ٣، تاريخ االسالم ١٦٧٧: ، ذيب الكمال٣٢٥ / ٧، أسد الغابة ١٩٣٤: االستيعاب
 / ١٢، ذيب التهذيب ٢٣٨ / ٤، االصابة ١٨٤ / ٨ ب، العقد الثمني ٢٥٦ / ٤تذهيب التهذيب 

٤٠٠.  
(*)  

)٣/٤٧٠(  

  

  .هلا صحبة
  ).١(وروت حديثني 

  .لعوام فولدت له، عمرا وخالداوتزوجها الزبري بن ا
  سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، وموسى بن عقبة،: حدث عنها

  .وغريمها
  .وأظنها آخر الصحابيات وفاة
  .بقيت إىل أيام سهل بن سعد

مسعت : حدثين جعفر بن حممد بن خالد، عن أيب االسود، عن أم خالد بنت خالد، قالت: الواقدي
  .أقرئوا مجيعا رسول اهللا مين السالم: صحاب السفينتنيالنجاشي يقول يوم خرجنا ال

  ).٢(فكنت فيمن أقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من النجاشي السالم : قالت
أيت رسول اهللا : حدثتين أم خالد بنت خالد، قالت: حدثنا إسحاق بن سعيد، حدثين أيب، قال: الطيالسي

  .؟ فسكتوا" من ترون أكسوا هذه : " ء صغرية، فقالصلى اهللا عليه وسلم بثياب فيها مخيصة سودا
يقوهلا مرتني، وجعل " أبلي وأخلقي : " فأيت يب أمحل، فألبسنيها بيده، وقال" ائتوين بأم خالد : " فقال

ويشري بإصبعه إىل العلم " هذا سنايا أم خالد، هذا سنا : " ينظر إىل علم اخلميصة أصفر وأمحر، فقال



  .حسن: وسنا باحلبشية
  ).٣(فحدثتين امرأة من أهلي أا رأت اخلميصة عند أم خالد : قال إسحاق

  
______________  

  ) *اهلامش* (
باب التعوذ من عذاب القرب، ويف :  يف اجلنائز١٩٢ / ٣" صحيحه " ما رواه البخاري يف : االول) ١(

 أم خالد بنت خالد، مسعت: باب التعوذ من عذاب القرب من طريقني عن موسى بن عقبة قال: الدعوات
  .مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ من عذاب القرب: قالت

  .والثاين سيذكره املصنف من رواية الطيالسي
  .، والواقدي ال حيتج به٢٣٤ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٢(
   =٢٣٤ / ٨" طبقات ابن سعد " هو أبو الوليد، وهو يف : إسناده صحيح، والطيالسي) ٣(

)٣/٤٧١(  

  

  هاابن
  .يروى عن أبيه *  عمرو بن الزبري- ٩٩

  .وفد على معاوية
  .وكان بينه وبني أخيه عبد اهللا بن الزبري شر، وتقاطع

  .وكان بديع اجلمال، شديد العارضة، جريئا، منيعا
  ، فال يتخطاها أحد إال بإذنه وله )١(كان جيلس، فيلقي عصاه بالبالط 

______________  
  ) *اهلامش* (
 ٢٣٦ / ١٠لفضل بن دكني، وهشام أيب الوليد الطيالسي ذا السناد، وأخرجه البخاري من طريق ا= 

باب ما يدعى : ٢٥٦ / ١٠باب اخلميصة السوداء من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني، و : يف اللباس
  .ملن لبس ثوبا جديدا من طريق أيب الوليد الطيالسي، كالمها عن إسحاق بن سعيد به

باب من ترك صبية : باب من تكلم بالفارسية والرطانة، ويف االدب:  يف اجلهاد١٢٨ / ٦وأخرجه أيضا 
 من طريق حبان بن موسى، عن عبد اهللا، عن خالد بن سعيد، عن أبيه، ٣٥٦ / ١٠غريه حىت تلعب به 

باب هجرة احلبشة من طريق احلميدي، عن :  يف فضائل أصحاب النيب١٤٥ / ٧عن أم خالد، وأخرجه 
من طريق إسحاق بن ) ٤٠٢٤(إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أم خالد، وأخرجه أبو داود سفيان، عن 



هو بفتح اهلمزة وسكون الباء وكسر " أبلي : " وقوله...اجلراح، عن أيب النضر، عن إسحاق بن سعيد
وتريد بالقاف، أمر باالخالق، ومها مبعىن، والعرب تطلق ذلك، " أخلقي " الالم أمر باالبالء، وكذا قوله 

  .أنه تطول حياا حىت يبلى الثوب وخيلق: الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي
بالفاء وهي أوجه من اليت " وأخلفي : " ووقع يف رواية أيب زيد املروزي عن الفربري: قال احلافظ

فظتني، بالقاف، الن االوىل تستلزم التأكيد، إذ االبالء واالخالق مبعىن، لكن جاء العطف لتغاير الل
والثانية تفيد معىن زائدا، وهو أا إذا أبلته أخلفت غريه، ويؤيد هذه الرواية ما أخرجه أبو داود 

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا لبس : بسند صحيح عن أيب نضرة قال) ٤٠٢٠(
  .تبلي وخيلف اهللا: أحدهم ثوبا جديدا، قيل له

، مجهرة ٤٨١، ٣٠٤: ، احملرب٢١٥، ٢١٤، ١٧٨: ش، نسب قري١٨٥ / ٥طبقات ابن سعد * 
 / ٦، العقد الثمني ٥٤ / ٣ آ، تاريخ االسالم ٢٢٠ / ١٣، تاريخ ابن عساكر ١٢٥: أنساب العرب

٣٧٨.  
موضع باملدينة مبلط : والبالط: االرض، وقيل االرض املستوية امللساء، ويف معجم ياقوت: البالط) ١(

  .اهللا عليه وسلم وبني سوق املدينةباحلجارة بني مسجد رسول اهللا صلى 
  =وقد حترف يف 

)٣/٤٧٢(  

  

  .من الرقيق حنو املئتني
  .وجه جندا البن الزبري: كتب يزيد إىل نائبه عمرو بن سعيد: قيل

  .أخوه عمرو: من أعدى الناس له ؟ فقيل: فسأل
  .فتوجه عمرو يف ألف من الشاميني لقتال أخيه

وىل ذا، تسري إىل حرم اهللا وأمنه، وإىل أخيك يف سنه وفضله جتعله كان غريك أ: فقال له جبري بن شيبة
  .يف جامعة

  .ما أرى الناس يدعونك وما تريد
  .أقاتل من حال دون ذلك: قال

إين لسامع مطيع، أنت عامل يزيد، وأنا : مث نزل داره عند الصفا، وراسل أخاه، فالن ابن الزبري، وقال
 جيعل يف عنقي جامعة، وأقاد، فكال، فراجع صاحبك، فربز عبد أصلي خلفك ما عندي خالف، فأما أن

اهللا بن صفوان يف عسكر، فالتقوا، فخذل الشاميون، وجئ بعمرو أسريا، وقد جرح، فقال أخوه عبيدة 
  .قد أجرته: بن الزبري



 نتف: أما حقي، فنعم، وأما حق الناس، فقصاص، ونصبه للناس، فجعل الرجل يأيت فيقول: قال عبد اهللا
جلدين مئة جلدة، فجلد مئة : وقال مصعب بن عبدالرمحن بن عوف) ١(انتف حليته : حلييت، فيقول

  .فمات، فصلبه أخوه
  ).٢(بل مات من سحبهم إياه إىل السجن وصلب، فصلب احلجاج ابن الزبري يف ذلك املكان : وقيل

  
  .أبو زيد االنصاري اخلزرجي املدين االعرج) ٤م،  * ( عمرو بن أخطب- ١٠٠

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .وكان جيلس بالبالد: ٥٥ / ٣" تاريخ االسالم " ، ويف املطبوع من "املالط " املطبوع إىل = 

  .وهو خطأ أيضا
  . آ مفصال٢٢٢ ب، ٢٢١ / ١٣أخرجه ابن عساكر ) ١(
  .١٨٦ / ٥ابن سعد ) ٢(
  =لكبري ، التاريخ ا١٤٥٩، ٦٣٦ت : ، طبقات خليفة٢٨ / ٧طبقات ابن سعد * 

)٣/٤٧٣(  

  

  .من مشاهري الصحابة الذين نزلوا البصرة
فبلغ مئة سنة، وما ابيض من " اللهم مجله : " روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسح رأسه، وقال

  ).١(شعره إال اليسري 
  ).٢(وله بالبصرة مسجد يعرف به 

  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث
  ).٣(رة غزوة وغزا معه ثالث عش

  .ابنه بشري، ويزيد الرشك، وعلباء بن أمحر، وأبو قالبة اجلرمي، وأنس بن سريين، ومجاعة: حدث عنه
  .حديثه يف الكتب سوى صحيح البخاري

  .تويف يف خالفة عبد امللك بن مروان
  

______________  
  ) *اهلامش* (



 / ٢: ، االستيعاب٢٢٠ / ٦التعديل ، اجلرح و٣٢ / ١، الكىن ٣٣١ / ١، املعرفة والتاريخ ٣٠٩ / ٦
، ١٠٢٧: ، ذيب الكمال١٩٠ / ٤، أسد الغابة ٣٧٢ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٥٢٤

، ذيب ٧٨ / ٤ و ٥٢٢ / ٢، االصابة ٣٢٤ / ٨ ب، البداية والنهاية ٩٣ / ٣تذهيب التهذيب 
  .٢٤٣: ، خالصة تذهيب الكمال٤ / ٨التهذيب 

   يف املناقب من طريق حممد بن بشار، عن أيب عاصم)٣٦٢٩(أخرجه الترمذي ) ١(
مسح رسول اهللا صلى : النبيل، عن عزرة بن ثابت، عن علباء بن أمحر، حدثنا أبو زيد بن أخطب، قال

  .اهللا عليه وسلم يده على وجهي ودعا يل
  .إنه عاش مئة وعشرين سنة، وليس يف رأسه إال شعرات بيض: قال عزرة
واحلاكم، وهو ) ٢٢٧٤(، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان ٣٤١ و ٧٧ / ٥" املسند " وهو يف 

  .كما قالوا
  ).٢٢٧٣( من طريق آخر بنحوه، وصححه ابن حبان ٣٤٠ / ٥وأخرجه أمحد 

  .٢٨ / ٧ابن سعد ) ٢(
 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن ٢٨ / ٧، وابن سعد ٣٤٠ / ٥" املسند ) " ٣(

قاتلت مع رسول اهللا : مسعت أبا زيد يقول: قال) إىل مربض" املسند " حترف يف وقد (متيم بن حويص 
  .صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة مرة

  .ورجاله ثقات
(*)  

)٣/٤٧٤(  

  

  .، ممن نزل البصرة، وطال عمرهموىل النيب صلى اهللا عليه وسلم*  أبوعسيب - ١٠١
  ).١" (مسنده " خرج له االمام أمحد يف 

  .محرامسه أ: يقال
  .وكان من الصلحاء العباد

كان أيب : خازم بن القاسم، وأبو نصرية مسلم بن عبيد، وميمونة بنت أيب عسيب، وقالت: حدث عنه
: يواصل بني ثالث يف الصيام، ويصلي الضحى قائما، فعجز، فكان يصلي قاعدا، ويصوم البيض، قالت

  .حركه، جاءتوكان يف سريره جلجل، فيعجز صوته، حىت يناديها به، فإذا 
  ).٢(روى ذلك التبوذكي، عن مسلمة بنت زبان، مسعت ميمونة بذلك 

  .رأيت أبا عسيب يصفر رأسه وحليته: وقال خازم بن القاسم فيما مسعه منه التبوذكي



أتاين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أبا عسيب يقول: أخربنا أبو نصرية: وقال يزيد
  ).٣" (عون، فأمسكت احلمى باملدينة، وأرسلت الطاعون إىل الشام جربيل باحلمى والطا

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، اجلرح ٤٤ / ١، الكىن ٦١ / ٩، التاريخ الكبري ٢٨ت : ، طبقات خليفة٦١ / ٧طبقات ابن سعد * 

د ، العق٢١٤ / ٦ و ٦٧ / ١، أسد الغابة ٧١: ، االستيعاب٢٧ / ٢، احللية ٤١٨ / ٩والتعديل 
  .١٣٣ / ٤، االصابة ٧٢ / ٨الثمني 

)٨١ / ٥) ١.  
  .٦١ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٢(

هي الثالث عشر، والرابع عشر، واخلامس عشر، مسيت لياليها بيضا، الن " ويصوم البيض : " وقوهلا
  .القمر يطلع فيها من أوهلا إىل آخرها

دة الميت ورمحة هلم، ورجس فالطاعون شها"  ومتامه ٦١ / ٧، وابن سعد ٨١ / ٥أخرجه أمحد ) ٣(
  .وإسناده صحيح" على الكفار 

(*)  

)٣/٤٧٥(  

  

  كبار التابعني
ابن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، امللك أبو عبد ) خ * ( مروان بن احلكم- ١٠٢

  .امللك القرشي االموي
  .يكىن أبا القاسم، وأبا احلكم: وقيل

  .مولده مبكة
  . بأربعة أشهروهو أصغر من ابن الزبري

  .له رؤية، وذلك حمتمل: وقيل
  .عمر، وعثمان، وعلي، وزيد: روى عن

 وسعيد بن املسيب، وعلي بن احلسني، وعروة، وأبو بكر بن - وهو أكرب منه -سهل بن سعد : وعنه
  عبدالرمحن، وعبيد اهللا بن عبد اهللا،

  



______________  
  ) *اهلامش* (
، ٢٢: ، احملرب١٩٨٤ت : ، طبقات خليفة١٦٠، ١٥٩: ش، نسب قري٣٥ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ٢٧١ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٥٣: ، املعارف٣٦٨ / ٧، التاريخ الكبري ٣٧٧، ٢٢٨، ٥٨، ٥٥
، ٨٧: ، مجهرة أنساب العرب٢٨٥ / ٣، مروج الذهب ٦١٠ وما بعدها، و ٥٣٠ / ٥تاريخ الطربي 

 آ، أسد ١٧٠ / ١٦، تاريخ ابن عساكر ٥٠١ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٣٨٧: االستيعاب
، ٨٧ / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢٨ / ١، احللة السرياء ١٩١ / ٤، الكامل ١٤٤ / ٥الغابة 

 / ٨ آ، البداية والنهاية ٣٠ / ٤، تذهيب التهذيب ٧٠ / ٣، تاريخ االسالم ١٣١٥: ذيب الكمال
، النجوم ٩١ / ١٠، ذيب التهذيب ٤٧٧ / ٣، االصابة ١٦٥ / ٧، العقد الثمني ٢٥٧ و ٢٣٩

  .٧٣ / ١، شذرات الذهب ٣١٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٩، ١٦٤ / ١الزاهرة 
(*)  

)٣/٤٧٦(  

  

  .وجماهد بن جرب، وابنه عبدامللك
وكان كاتب ابن عمه عثمان، وإليه اخلامت، فخانه، وأجلبوا بسببه على عثمان، مث جناهو، وسار مع طلحة 

  . مث ويل املدينة غري مرة ملعاوية- الجني - عثمان، فقتل طلحة يوم اجلمل، وجنا والزبري للطلب بدم
  .، مث أقدمه عثمان إىل املدينة النه عمه)١(وكان أبوه قد طرده النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف 

ه، وأخذ وملا هلك ولد يزيد، أقبل مروان، وانضم إليه بنو أمية وغريهم، وحارب الضحاك الفهري، فقتل
  .دمشق، مث مصر، ودعى باخلالفة

، دقيق العنق، كبري الرأس )٢(وكان ذا شهامة، وشجاعة، ومكر، ودهاء، أمحر الوجه، قصريا، أوقص 
  ).٣(خيط باطل : واللحية، يلقب

يعطفين عليه رحم ماسة، وهو مع : ملا ازموا يوم اجلمل، سأل علي عن مروان، وقال: قال الشافعي
  ).٤(اب قريش ذلك سيد من شب

وأما القارئ الفقيه : من ترى لالمر بعدك ؟ فسمى رجاال، مث قال: قلت ملعاوية: وقال قبيصة بن جابر
  .الشديد يف حدود اهللا، مروان

  .كان مروان يتتبع قضاء عمر: قال أمحد
كان مروان أمريا علينا، فكان يسب رجال كل مجعة، مث : وروى ابن عون، عن عمري بن إسحاق، قال

أال تسمع ما : زل بسعيد بن العاص، وكان سعيد ال يسبه، مث أعيد مروان، فكان يسب، فقيل للحسنع



  يقول ؟ 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٣٧ / ٢" أسد الغابة " انظر ) ١(
  .قصري العنق خلقة: االوقص) ٢(
  .لقب بذلك النه كان طويال مضطربا: ٧٦": مثار القلوب " قال الثعاليب يف ) ٣(
  . آ١٧٣ / ١٦ابن عساكر ) ٤(

(*)  

)٣/٤٧٧(  

  

  ).١(فجعل اليرد شيئا وساق حكاية 
كنت بني احلسن واحلسني ومروان، واحلسني يساب مروان، : عن أيب حيىي، قال: قال عطاء بن السائب

  .أنتم أهل بيت ملعونون: فنهاه احلسن، فقال مروان
قبل أن : اك على لسان نبيه وأنت يف صلبه، يعينواهللا لقد لعن اهللا أب! ويلك قلت هذا : فقال احلسن

  ).٢(يسلم 
  .وأبو حيىي هذا خنعي الأعرفه

  ).٣(عن أبيه، كان احلسن واحلسني يصليان خلف مروان وال يعيدان : جعفر بن حممد
إذا بلغ بنو العاص ثالثني رجال، اختذوا مال اهللا : العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال

  ).٤(، ودين اهللا دغال، وعباد اهللا خوال دوال
  ).٥(جاء هذا مرفوعا، لكن فيه عطية العويف 

  استوىل مروان على الشام ومصر تسعة أشهر، ومات خنقا : قلت
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٧٢ / ٣" تارخيه " أوردها املصنف بتمامها يف ) ١(
  . ب١٧٤ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
أنبأنا حامت بن إمساعيل، عن جعفر بن : عن الشافعي: ٣٥٨ / ٨" البداية " يف أورده ابن كثري ) ٣(

  . آ١٧٥ / ١٦وهو عند ابن عساكر " ويقعدان ا " حممد، عن أبيه، وزاد فيه 
  . ب١٧٦ / ٦ابن عساكر ) ٤(



 من طريق عثمان بن أيب شيبة، عن جرير، عن االعمش، عن عطية العويف، ٨٠ / ٣أخرجه أمحد ) ٥(
ورواه أبو يعلى عن زكريا بن زمحويه، عن صاحل بن عمر، عن مطرف، عن ... سعيد مرفوعاعن أيب

وإسناده ضعيف لضعف عطية العويف، ورواه الطرباين من طريق أيب املغرية، عن أيب ..عطية، عن أيب سعيد
  .بكر بن أيب مرمي، عن راشد بن سعد، عن أيب ذر
"  هو منقطع، وله طرق أخرى أوردها ابن كثري يف وإسناده ضعيف لضعف أيب بكر بن أيب مرمي، مث

  . وكلها ال تصح٢٥٩ / ٨" البداية 
(*)  

)٣/٤٧٨(  

  

  .من أول رمضان سنة مخس وستني
قرأت كتاب اهللا من أربعني سنة، مث أصبحت فيما أنا فيه من هرق : تذكر مروان، فقال: قال مالك

  .ون على عثمان تقريب مروان وتصرفهكانوا ينقم: قال ابن سعد! ؟ ) ١(الدماء وهذا الشأن 
رمى طلحة بسهم، فقتله، وجرح يومئذ، فحمل إىل ) ٢(وقاتل يوم اجلمل أشد قتال، فلما رأى اهلزمية 

  .بيت امرأة، فداووه، واختفى، فأمنه علي، فبايعه، ورد إىل املدينة
  .وكان يوم احلرة مع مسرف بن عقبة حيرضه على قتال أهل املدينة

ولديه عبدامللك وعبد العزيز بعده، وزهد الناس يف خالد بن يزيد بن معاوية، ووضع منه، وعقد ل: قال
وسبه يوما، وكان متزوجا بأمه، فأضمرت له الشر، فنام، فوثبت يف جواريها، وغمته بوسادة قعدن على 

  ).٣(جوانبها، فتلف، وصرخن، وظن أنه مات فجاءة 
  .مات بالطاعون: وقيل

  
  هو االمري أبو القاسم العبشمي، أحد االشراف، ولد البيه ملا هاجر * حذيفة حممد بن أيب - ١٠٣

______________  
  ) *اهلامش* (
  . آ١٧٩ / ١٦ابن عساكر ) ١(
  ".اهلدنة " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(
  .٢٢٣ / ٣، وانظر ٤٠، ٣٧ / ٥" طبقات ابن سعد ) " ٣(
، ١٤: ، الوالة والقضاة١٠٥ / ٥يخ الطربي ، تار٨١ / ١، التاريخ الصغري ٢٧٤، ١٠٤: احملرب* 

 / ٥ آ أسد الغابة ١٠٦ / ١٥، تاريخ ابن عساكر ١٣٦٩: ، االستيعاب٧٧: مجهرة أنساب العرب



  .٣٧٣ / ٣، االصابة ٤٥٤ / ١، العقد الثمني ٣٢٨ / ٢، الوايف بالوفيات ٢٦٥ / ٣، الكامل ٨٧
(*)  

)٣/٤٧٩(  

  

  .اهلجرة االوىل إىل احلبشة
  .وله رؤية

  .ملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان هذا ابن إحدى عشرة سنة، أو أكثرو
  .وكان أبوه من السابقني االولني، البدريني

وكان جده عتبة بن ربيعة سيد املشركني وكبريهم، فقتل يوم بدر، واستشهد أبو حذيفة يوم اليمامة، 
  .فنشأ حممد يف حجر عثمان

  .وأمه هي سهلة بنت سهيل العامرية
  .وترىب يف حشمة وبأو، مث كان ممن قام على عثمان، واستوىل على إمرة مصر

  .البلوي) ١(روى عنه عبدامللك بن مليل 
وانربى مبصر حممد بن أيب حذيفة على متوليها عقبة ابن مالك، استعمله عبد اهللا بن أيب : قال ابن يونس

  .انسرح ملا وفد إىل عثمان، فأخرج عقبة عن الفسطاط، وخلع عثم
  .وكان يسمى مشؤوم قريش

وىل حممدا، مث عزله بقيس بن سعد : وذكره شباب يف تسمية عمال علي رضي اهللا عنه على مصر، فقال
)٢.(  

كنت : حدثنا حرملة بن عمران، حدثين عبد العزيز بن عبد امللك بن مليل، حدثين أيب قال: ابن املبارك
، فخرج حممد بن أيب حذيفة، فاستوى على املنرب، مع عقبة بن عامر جالسا بقرب املنرب يوم اجلمعة

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  فقال عقبة- وكان من أقرأ الناس -فخطب، وقرأ سورة 
  ليقرأن القرآن رجال ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم : " يقول

______________  
  ) *اهلامش* (
  .وهو خطأ، والتصويب من مشتبه املؤلف وغريه" مليك " يف االصل ) ١(
  .٢٠١": تاريخ خليفة ) " ٢(

(*)  

)٣/٤٨٠(  



  

 - وإنك ما علمت لكذوب -واهللا لئن كنت صادقا : فسمعها حممد بن أيب حذيفة، فقال" من الرمية 
  ).١(إنك ملنهم 

  .محل هذا احلديث أم جيمعون معهم، ويقولون هلم هذه املقالة: قال ابن املبارك
أما ! يا كعب : ابن عون، عن ابن سريين، أن حممد بن أيب حذيفة بن عتبة وكعبا ركبا سفينة، فقال حممد

  ال، ولكن أجد فيها رجال أشقى الفتية من قريش، يرتو يف: جتد سفينتنا هذه يف التوراة كيف جتري ؟ قال
  .الفتنة نزو احلمار، ال تكون أنت هو

انطلق ابن أيب حذيفة مع معاوية، حىت دخل م الشام، ففرقهم : ، قالابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب
  .نصفني، فسجن ابن أيب حذيفة ومجاعة بدمشق، وسجن ابن عديس ومجاعة ببعلبك

  .قتل ابن أيب حذيفة بفلسطني سنة ست وثالثني: وقال ابن يونس
  .وكان ممن أخرجه معاوية من مصر

  .وعسى القتل خريا هلم ومتحيصاعامة من سعى يف دم عثمان قتلوا، : قلت
  

   * حممد أيب بكر الصديق- ١٠٤
______________  

  ) *اهلامش* (
  . من طريق علي بن إسحاق ذا االسناد١٤٥ / ٤" املسند " رجاله ثقات، وهو يف ) ١(
 / ٧، اجلرح والتعديل ٢٥٣ / ١، التاريخ الصغري ١٢٤ / ١، التاريخ الكبري ٢٧٧: نسب قريش* 

، مجهرة أنساب ٢٦: ، الوالة والقضاة١٩٧، ١٦٠ / ٣، مروج الذهب ٩٤ / ٥خ الطربي ، تاري٣٠١
، ذيب االمساء واللغات ٣٥٢ / ٣، الكامل ١٠٢ / ٥، أسد الغابة ٣٦٦: ، االستيعاب١٣٨: العرب

  =، تذهيب ٤٤ / ١، العرب ١١٧٨: ، ذيب الكمال٨٥ / ١ / ١

)٣/٤٨١(  

  

  ).١(اع وقت االحرام ولدته أمساء بنت عميس يف حجة الود
وكان قد واله عثمان إمرة مصر كما هو مبني يف سرية عثمان، مث سار حلصار عثمان، وفعل أمرا كبريا، 
فكان أحد من توثب على عثمان حىت قتل، مث انضم إىل علي، فكان من أمرائه، فسريه على إمرة مصر 

ا، فالتقى هو وعسكر معاوية، فازم مجع حممد، واختفى هو يف بيت مصرية، سنة سبع وثالثني يف رمضا
قتلت مثانني من قومي يف دم الشهيد : احفظوين يف أيب بكر، فقال معاوية بن حديج: فدلت عليه، فقال



  عثمان،
  .فقتله، ودسه يف بطن محار ميت، وأحرقه! وأتركك، وأنت صاحبه 

  .بعثمان: عينأيت مبحمد أسريا إىل عمرو بن العاص، فقتله، ي: وقال عمرو بن دينار
  .أرسل عنه ابنه القاسم بن حممد الفقيه: قلت
  

زيد بن سهل بن االسود بن حرام االنصاري، أخو أنس بن مالك المه  *  عبد اهللا بن أيب طلحة- ١٠٥
)٢.(  

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٤٧٢ / ٣، االصابة ٦٨ / ٢، العقد الثمني ٣١٨ / ٧ آ، البداية والنهاية ١٩٢ / ٣التهذيب = 

، شذرات ٢٨٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٦ / ١، النجوم الزاهرة ٨٠ / ٩ذيب التهذيب 
  .٤٨ / ١الذهب 

باب حجة النيب صلى : يف احلج) ١٢١٨" (صحيح مسلم " ، و ٤ / ٢" مسند الشافعي " انظر ) ١(
  .اهللا عليه وسلم

 ٥، اجلرح والتعديل ٩٤ / ٥ ، التاريخ الكبري٢٠٢٩ت : ، طبقات خليفة٧٤ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ذيب ٢٨٤ / ٣، أسد الغابة ٢٧٢ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٩٢٩: ، االستيعاب٥٧/ 

، تذهيب التهذيب ٢٦٦ / ٣، تاريخ االسالم ٦٩٧: ، ذيب الكمال٢٧٣ / ١ / ١االمساء واللغات 
، خالصة ٢٦٩ / ٥يب ، ذيب التهذ٦٠ / ٣، االصابة ٤٣ / ٩ ب، البداية والنهاية ١٥٥ / ٢

  .١٧١: تذهيب الكمال
  ".النه " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(

(*)  

)٣/٤٨٢(  

  

  ).١(ولد يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فحنكه 
وهو الذي محلت به أم سليم ليلة مات ولدها، فكتمت أبا طلحة موته، حىت تعشى، وتصنعت له رضي 

  اهللا عنهما حىت أتاها، ومحلت
أعرستم الليلة ؟ بارك اهللا : " ا، فأصبح أبو طلحة غاديا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال لهذ



  ).٢" (لكم يف ليلتكم 
  ).٣(ذاك الصيب امليت هو أبو عمري صاحب النغري : ويقال

  .فنشأ عبد اهللا، وقرأ العلم
ن عبد اهللا بن أيب طلحة شيخ وجاء عشرة أوالد قرؤوا القرآن، وروى أكثرهم العلم، منهم إسحاق ب

  .مالك، وعبد اهللا ابن عبد اهللا
  .حدث عنه ابناه، هذان، وأبو طوالة، وسليمان موىل احلسن بن علي وغريهم

  .وهو قليل احلديث، يروي عن أبيه، وعن أخيه أنس بن مالك
  

______________  
  ) *اهلامش* (
ذهبت بعبد اهللا بن أيب طلحة : س قالمن طريق أن) ٢١٤٤(، ومسلم ٥٠٨ / ٩أخرجه البخاري ) ١(

االنصاري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني ولد، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عباءة يهنأ 
نعم، فناولته مترات، فألقاهن يف فيه، فالكهن، مث فغر فالصيب، : فقلت" هل متر ؟ : " بعريا له، فقال

  ".حب االنصار التمر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفمجه يف فيه، فجعل الصيب يتلمظه، ف
  .ومساه عبد اهللا

باب من مل يظهر حزنه عند املصيبة، :  يف اجلنائز١٣٧، ١٣٥ / ٣انظر احلديث بطوله يف البخاري ) ٢(
باب استحباب حتنيك املولود عند : يف اآلداب) ٢٣) (٢١٤٤( يف العقيقة، ومسلم ٥٠٨ / ٩و 

  .والدته
  .تصغري النغر وهو طائر يشبه العصفور، أمحر املنقار جيمع على نغران: النغري) ٣(

أبو : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان يل أخ يقال له: قال أنس بن مالك
 أخرجه... نغري كان يلعب به-يا أبا عمري ما فعل النغري : أحسبه فطيما وكان إذا جاء قال: عمري، قال
  ).٢١٥٠(، ومسلم ٤٨١ / ١٠البخاري 

(*)  

)٣/٤٨٣(  

  

  .ومات قبل أنس مبدة ليست بكثرية
  .روى له مسلم والنسائي

  



ابن املغرية بن عبد اهللا املخزومي أبو حممد، من ) ٤خ،  * ( عبدالرمحن بن احلارث بن هشام- ١٠٦
  .أشراف بين خمزوم

  .كان أبوه من الطلقاء، وممن حسن إسالمه
  .د الرمحن، بل له رؤية، وتلك صحبة مقيدةوالصحبة لعب

  .وروى عن أبيه، وعمر، وعثمان، وعلي، وأم املؤمنني حفصة، وطائفة
ابنه االمام أبو بكر بن عبدالرمحن أحد الفقهاء السبعة، والشعيب، وأبو قالبة، وهشام بن عمرو : وعنه

  .الفزاري، وحيىي بن عبدالرمحن ابن حاطب، وآخرون
  . إىل معاوية يكلمه يف حجر بن االدبر، فوجده قد قتله، وفرط االمروقد أرسلته عائشة

  الن أكون قعدت عن مسريي: كانت عائشة تقول): ١(قال ابن سعد 
______________  

  ) *اهلامش* (
، التاريخ ٢٧٢ / ٥، التاريخ الكبري ٦٧: ، احملرب١٩٩٧ت : ، طبقات خليفة٥ / ٥طبقات ابن سعد * 

، مجهرة أنساب ٤٤٥ت : ، مشاهري علماء االمصار٢٢٤ / ٥ والتعديل ، اجلرح٧٣ / ٢الصغري 
، ذيب ٤٣١ / ٣ ب، أسد الغابة ٤٤٧ / ٩: ، تاريخ ابن عساكر٨٢٧، االستيعاب ١٤٥: العرب
، ذيب ٦٦ / ٣، االصابة ٣٤٥ / ٥ ب، العقد الثمني ٢٠٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٨٢: الكمال

  .١٩١: ال، خالصة تذهيب الكم١٥٦ / ٦التهذيب 
  .٦ / ٥" الطبقات ) " ١(

(*)  

)٣/٤٨٤(  

  

إىل البصرة أحب إيل من أن يكون يل عشرة أوالد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل عبد الرمحن 
  .بن احلارث

  .هو ابن أخت أيب جهل، وكان من نبالء الرجال: قلت
  .تويف قبل معاوية

  .ومات أبوه زمن عمر
  

  .ابن عقبة بن رافع، أبو نعيم االنصاري االوسي االشهلي املدين) ٤، م * ( حممود بن لبيد- ١٠٧
  .ولد باملدينة يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  .وروى عنه أحاديث يرسلها
  .عمر، وعثمان، وقتادة بن النعمان، ورافع بن خديج: وروى عن
  .صم بن عمر بن قتادة وآخرونبكري بن االشج، وحممد بن إبراهيم التيمي، والزهري، وعا: حدث عنه

  .فيمن اليستطيع الصوم) ١(ويف أبيه نزلت آية الرخصة 
  .له صحبة: قال البخاري

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، املعرفة والتاريخ ٤٠٢ / ٧، التاريخ الكبري ٢٠٣٩ت : ، طبقات خليفة٧٧ / ٥طبقات ابن سعد * 
 / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٣٧٨: ، االستيعاب٢٨٩ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٥٦ / ١

، تاريخ ١٣١٠: ، ذيب الكمال٨٤ / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ١١٧ / ٥، أسد الغابة ٥٠٥
، البداية ٢٠٠ / ١ ب، مرآة اجلنان ٢٦ / ٤تذهيب التهذيب : ١١٥ / ١، العرب ٥٢ / ٤االسالم 
، ٣١٧: ، خالصة تذهيب الكمال٦٥ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٨٧ / ٣، االصابة ١٨٩ / ٩والنهاية 

  .١١٢ / ١شذرات الذهب 
، )وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني(من سورة البقرة، ونصها ) ١٨٤(وهي فيما أظن اآلية ) ١(

  .لكن مل أحد أحدا من العلماء تابع املؤلف على ذلك
  .٢١٥ / ١، وابن كثري ١٧٩، ١٧٧ / ١" الدر املنثور "  وما بعدها، و ٤٢٥ / ٣" الطربي " انظر 
(*)  

)٣/٤٨٥(  

  

  .هو أسن من حممود بن الربيع: وقال ابن عبد الرب
  .تويف ابن لبيد يف سنة سبع وتسعني: قلت

  .يف سنة ست: ويقال
  

  ).١(ابن أيب وقاص الزهري، ويعرف باملرقال  *  هاشم بن عتبة- ١٠٨
  .من أمراء علي يوم صفني

  .سلم، وشهد يوم الريموك، فذهبت عينه يومئذ، وشهد فتوح دمشقولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه و
  ).٢(وكان معه راية االمام علي يوم صفني، فقتل يومئذ 



  .وكان موصوفا بالشجاعة واالقدام رمحه اهللا تعاىل
  .وبعضهم عده يف الصحابة باعتبار إدراك زمن النبوة

  
  .سي البجلي الكويفابن عبد مشس بن سلمة االمح) ع * * ( طارق بن شهاب- ١٠٩

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ١٣٠ / ٣، مروج الذهب ٤٢ / ٥انظر الفهرس، تاريخ الطربي : ، احملرب٨٣١ت : طبقات خليفة* 

 / ١، العرب ٣٧٧ / ٥، أسد الغابة ١٩٦ / ١، تاريخ بغداد ١٥٤٦: ، االستيعاب٣٩٥ / ٣املستدرك 
  .٤٦ / ١، شذرات الذهب ٥٩٣ / ٣، االصابة ٣٥٩ / ٧، العقد الثمني ١٠١ / ١، مرآة اجلنان ٣٩

أنه لقب باملرقال، النه كان يرقل يف احلرب، :  عن الدواليب٥٩٣ / ٣" االصابة " نقل احلافظ يف ) ١(
  .وهو ضرب من العدو: يسرع، من االرقال: أي
ثابت، ومن  من طريق يعقوب بن شيبة، عن حبيب بن أيب ٥٩٣ / ٣" االصابة " أورده احلافظ يف ) ٢(

 / ٤، التاريخ الكبري ٩٥٨، ٧٣٥ت : طبقات خليفة...* * طريق يعقوب بن سفيان، عن الزهري
، ٣٨٩: ، مجهرة أنساب العرب٣١٩ت : ، مشاهري علماء االمصار٤٨٥ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٥٢

  .االستيعاب
  =ابة  ب، أسد الغ٢٤٢ / ٨، تاريخ ابن عساكر ٢٣٤ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٧٥٥

)٣/٤٨٦(  

  

  .رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وغزا يف خالفة أيب بكر غري مرة

  .وأرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أيب بكر، وعمر، وعثمان، وبالل، وخالد بن الوليد، وابن مسعود، وعلي بن أيب طالب، : وروى عن

  .وعدة
وسليمان بن ميسرة، وإمساعيل بن أيب قيس بن مسلم، ومساك بن حرب، وعلقمة بن مرثد، : حدث عنه

  .خالد، وخمارق بن عبد اهللا، وطائفة
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وغزوت يف خالفة أيب بكر : مسعته يقول: قال قيس بن مسلم
  .وعمر بضعا وثالثني



  ).١(بضعا وأربعني، من بني غزوة وسرية : أو قال
  .ن العلماء، كان معدودا م)٢(ومع كثرة جهاده : قلت

  .مات يف سنة ومثانني
  .بل تويف سنة اثنتني ومثانني: وقيل

فأما ما رواه أمحد بن أيب خيثمة عن حيىي بن معني، من أنه مات يف سنة ثالث وعشرين مئة، فخطأ بني، 
  .أو سبق قلم

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ٣، تاريخ االسالم ٦٢٢: ، ذيب الكمال٢٥١ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٧٠ / ٣= 

 ٢، االصابة ٥١ / ٩، البداية والنهاية ٤٠٧ / ٩ آ، جممع الزوائد ١٠١ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٥٩
  .١٥١: ، خالصة تذهيب الكمال٣ / ٥، ذيب التهذيب ٢٠٢/ 
من طريق حممد بن جعفر، عن شعبة، عن ) ٨٢٠٥(، والطرباين ٣١٥، ٣١٤ / ٤أخرجه أمحد ) ١(

، ٤٠٧ / ٩" امع " ، عن طارق بن شهاب، وهذا سند صحيح، وذكره اهليثمي يف قيس بن مسلم
  . ب٢٤٤ / ٨رجال الصحيح، وهو عند ابن عساكر : ورجاهلما:  عنهما، وقال٤٠٨

رأيت رسول اهللا " من طريق شعبة ) ٨٢٠٤(، والطرباين ١٤٦ / ٢" مسنده " وأخرجه الطيالسي يف 
  ".ة أيب بكر يف السرايا غريها صلى اهللا عليه وسلم غزوت يف خالف

  ".ومع كربه وجهاده " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
(*)  

)٣/٤٨٧(  

  

  .ابن اهلاد الليثي الفقيه أبو الوليد املدين مث الكويف) ع * ( عبد اهللا بن شداد- ١١٠
  .وأمه هي سلمى أخت أمساء بنت عميس
  .وكانت سلمى حتت محزة رضي اهللا عنه

  .ا شداد رضي اهللا عنه، فولدت له عبد اهللا يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلمفلما استشهد، تزوجه
عن أبيه، ومعاذ بن جبل، وعلي، وابن مسعود، وطلحة بن عبيد اهللا، وعائشة، وأم سلمة، : حدث
  .ومجاعة

 احلكم بن عتيبة، ومنصور بن املعتمر، وعبد اهللا بن شربمة، وأبو إسحاق الشيباين، وسعد بن: حدث عنه



  .إبراهيم، وذر اهلمداين، ومعاوية ابن عمار الدهين، وآخرون
  .عده خليفة يف تابعي أهل الكوفة

روى عن عمر، وعلي، وكان ثقة، قليل احلديث، : وقال ابن سعد يف الطبقة االوىل من تابعي أهل املدينة
  ).١(شيعيا 

  كان يأيت الكوفة كثريا، فرتهلا، وخرج مع ابن : قال حممد بن عمر
______________  

  ) *اهلامش* (
 ٥، التاريخ الكبري ١٠٨: ، احملرب١٠٩٦ت : ، طبقات خليفة١٢٦ / ٦ و ٦١ / ٥طبقات ابن سعد * 
: ، االستيعاب١٨٢: ، مجهرة أنساب العرب٨٠ / ٥، اجلرح والتعديل ١٤٧ / ٢، الكىن ١١٥/ 

 ٢٠٢ / ٩بن عساكر ، تاريخ ا٢٦٣ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٤٣٧ / ٩، تاريخ بغداد ٩٢٦
، تاريخ ٢٩٢: ، ذيب الكمال٢٧٢ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢٧٥ / ٣آ، أسد الغابة 

، ٦٠ / ٣، االصابة ٣٧ / ٩ ب، البداية والنهاية ١٥١ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٦٥ / ٣االسالم 
  ، شذرات١٧٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥١ / ٥ذيب التهذيب 

  .٩٠ / ١الذهب 
  .٦١ / ٥"  طبقات ابن سعد ) "١(

(*)  

)٣/٤٨٨(  

  

  .سنة اثنتني ومثانني) ١(االشعث، فقتل ليلة دجيل 
وددت أين قمت على املنرب من غدوة إىل الظهر، : مسعت عبد اهللا بن شداد يقول: قال عطاء بن السائب

  ).٢(فأذكر فضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، مث أنزل، فيضرب عنقي 
  . وإسرافهذا غلو: قلت

  .مسعها خالد الطحان من عطاء
  .حديث عبد اهللا خمرج يف الكتب الستة، وال نزاع يف ثقته

  
هو كعب بن ماتع احلمريي اليماين العالمة احلرب، الذي كان ) د، ت، س * ( كعب االحبار- ١١١

 رضي اهللا عنه، يهوديا فأسلم بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقدم املدينة من اليمن يف أيام عمر
فجالس أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، فكان حيدثهم عن الكتب االسرائيلية، وحيفظ عجائب 



  .، ويأخذ السنن عن الصحابة)٣(
  وكان حسن االسالم،

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٣٨٢ / ٦اسم ر ببغداد، انظر خرب الوقعة يف الطربي : ، ودجيل٦١ / ٥ابن سعد ) ١(
  . آ٢٠٥ / ٩بن عساكر ا) ٢(
، ٢٢٣ / ٧، التاريخ الكبري ١٣١: ، احملرب٢٨٩٥ت : ، طبقات خليفة٤٤٥ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ٤٣٤: ، مجهرة أنساب العرب١٦١ / ٧، اجلرح والتعديل ٤٣٠: ، املعارف٦٢ / ١التاريخ الصغري 
، ٦٨ / ٢ / ١ت ، ذيب االمساء واللغا٤٨٧ / ٤ آ، أسد الغابة ٢٨٠ / ١٤تاريخ ابن عساكر 

 آ، ١٧٠ / ٣، تذهيب التهذيب ٣٥ / ١، العرب ٤٩ / ١، تذكرة احلفاظ ١١٤٦: ذيب الكمال
  ، خالصة٩٠ / ١، النجوم الزاهرة ٤٣٨ / ٨، ذيب التهذيب ٣١٥ / ٣االصابة 

  .٤٠ / ١، شذرات الذهب ٢٧٣: تذهيب الكمال
د طائفة من االخبار يف قصة ملكة سبأ مع قال احلافظ ابن كثري يف تفسري سورة النمل، بعدما أور) ٣(

واالقرب يف مثل هذه السياقات أا متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد يف صحفهم، : سليمان عيله السالم
كروايات كعب ووهب ساحمهما اهللا تعاىل فيما نقاله إىل هذه االمة من أخبار بين إسرائيل، من االوابد 

  =مل يكن، ومما حرف وبدل والغرائب والعجائب، مما كان ومما 

)٣/٤٨٩(  

  

  .متني الديانة، من نبالء العلماء
  .عمر، وصهيب، وغري واحد: حدث عن
أبو هريرة، ومعاوية، وابن عباس، وذلك من قبيل رواية الصحايب عن التابعي، وهو نادر : حدث عنه

  .عزيز
سالم االسود، وروى عنه أسلم موىل عمر، وتبيع احلمريي ابن امرأة كعب، وأبو : أيضا: وحدث عنه

  .عدة من التابعني، كعطاء بن يسار، وغريه مرسال
  .وكان خبريا بكتب اليهود، له ذوق يف معرفة صحيحها من باطلها يف اجلملة

  ).١(وقع له رواية يف سنن أيب داود، والترمذي، والنسائي 
  .سكن بالشام بأخرة، وكان يغزو مع الصحابة

  الن أبكي من خشية : الحبار، قالعن كعب ا: روى خالد بن معدان



______________  
  ) *اهلامش* (
  .ونسخ، وقد أغنانا اهللا مبا هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، وهللا احلمد واملنة= 

باب قول النيب صلى اهللا عيه :  يف االعتصام٢٨٢، ٢٨١ / ١٣" صحيحه " وأخرج البخاري يف 
 طريق محيد بن عبدالرمحن، أنه مسع معاوية حيدث رهطا من" ال تسألوا أهل الكتاب عن شئ : " وسلم

  إن كان من أصدق هؤالء: من قريش باملدينة ملا حج يف خالفته وذكر كعب االحبار، فقال
  .احملدثني الذين حيدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذب

لعلم، وهذا عمر رضي اهللا عنه يقول وما حيكيه كعب عن الكتب القدمية فليس حبجة عند أحد من أهل ا
لتتركن االحاديث، أو الحلقنك بأرض : ٥٤٤ / ١" تارخيه " له فيما أخرجه أبو زرعة الدمشقي يف 

  .القردة
وليس كل ما نسب إليه يف الكتب بثابت عنه، فإن الكذابني من بعده، قد نسبوا إليه أشياء كثرية مل 

  .يقلها
بخاري ومسلم، فإما مل يسندا من طريقه شيئا من احلديث، وإمنا وأخطأ من زعم أنه خرج له ال) ١(

عرضا، وليس يؤثر عن أحد من املتقدمني توثيق كعب، إال أن بعض " الصحيحني " جرى ذكره يف 
  .الصحابة أثىن عليه بالعلم

(*)  

)٣/٤٩٠(  

  

  ).١(أحب إيل من أن أتصدق بوزين ذهبا 
  .فة عثمان رضي اهللا عنه، فلقد كان من أوعية العلمتويف كعب حبمص ذاهبا للغزويف أواخر خال

  .وممن روى عنه، أبو الرباب مطرف بن مالك القشريي أحد من شهد فتح تستر
دخلنا على أيب الدرداء رضي اهللا عنه نعوده وهو يومئذ : فروى حممد بن سريين، عن أيب الرباب، قال

بيعونيه، فإنه كتاب اهللا، أحسن : اب، فقالأمري، وكنت أحد مخسة ولوا قبض السوس، فأتاين رجل بكت
  .أقرؤه وال حتسنون، فرتعنا دفتيه، فأخذه بدرمهني

فلما كان بعد ذلك، خرجنا إىل الشام، وصحبنا شيخ على محار، بني يديه مصحف يقرؤه، ويبكي، 
  .ما أشبه هذا املصحف مبصحف شأنه كذا وكذا: فقلت
ل إيل كعب االحبار عام أول، فأتيته، مث أرسل إيل، فهذا أرس: فأين تريد ؟ قال: إنه هو، قلت: فقال

  .وجهي إليه



  .فأنا معك: قلت
  فانطلقنا حىت

: قدمنا الشام، فقعدنا عند كعب، فجاء عشرون من اليهود، فيهم شيخ كبري يرفع حاجبيه حبريرة، فقالوا
يب هؤالء، أو أجيبهم ؟ أجت! يا نعيم : أوسعوا أوسعوا، فأوسعوا، وركبنا أعناقهم، فتكلموا، فقال كعب

دعوين حىت أفقه هؤالء ما قالوا، إن هؤالء أثنوا على أهل ملتنا خريا، مث قلبوا ألسنتهم، فزعموا أنا : قال
بعنا اآلخرة بالدنيا، هلم فلنواثقكم، فإن جئتم بأهدى مما حنن عليه، اتبعناكم، وإال فاتبعونا إن جئنا 

  .بأهدى منه
  .أرسل إيل ذلك املصحف، فجئ به: فتواثقوا، فقال كعب: قال
  نعم، ال حيسن أحد أن يكتب مثله : أترضون أن يكون هذا بيننا ؟ قالوا: فقال

______________  
  ) *اهلامش* (
  . آ٢٨٥ / ١٤ابن عساكر ) ١(

(*)  

)٣/٤٩١(  

  

اليوم، فدفع إىل شاب منهم، فقرأ كأسرع قارئ، فلما بلغ إىل مكان منه، نظر إىل أصحابه كالرجل 
آه، وأخذه، فوضعه يف حجره، فقرأ، : يه فنبذه فقال كعب: يؤذن صاحبه بالشئ، مث مجع يديه، فقال

  .فأتى على آية منه، فخروا سجدا، وبقي الشيخ يبكي
ومايل ال أبكي، رجل عمل يف الضاللة كذا وكذا سنة، ومل أعرف االسالم حىت : وما يبكيك ؟ قال: قيل

  .كان اليوم
أصبنا دانيال بالسوس يف حلد من : ، قال)١(ادة، عن زرارة، عن مطرف بن مالك حدثنا قت: وقال مهام

كتان وستني ) من(صفر، وكان أهل السوس إذا أسنتوا استخرجوه، فاستسقوا به، وأصبنا معه ربطتني 
جرة خمتومة، ففتحنا واحدة، فإذا فيها عشرة آالف، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان معنا أجري 

  .نعيم، فاشتراها بدرمهني: قال لهنصراين ي
  وحدثين أبو حسان، أن أول من وقع عليه حرقوص،: مث قال قتادة

  .فأعطاه أبو موسى الربطتني، ومئيت درهم
  .مث إنه طلب أن يرد عليه الربطتني، فأىب، فشققها عمائم

لمون، فصل عليه، إن نيب اهللا دعا أن ال يرثه إال املس: وكتب أبو موسى يف ذلك إيل عمر، فكتب إليه



  .وادفنه
  .أن اغسله بالسدر وماء الرحيان: وحدثنا فرقد، حدثنا أبو متيمة، أن كتاب عمر جاء: قال مهام بن حيىي

فبدايل أن آيت بيت املقدس، فبينا أنا يف الطريق، إذا أنا براكب : مث رجع إىل حديث مطرف بن مالك قال
  شبهته بذلك االجري 

______________  
  ) *شاهلام* (
مطرف بن مالك أبو الرئاب القشريي شهد فتح : ، فقال٣١٢ / ٨" اجلرح والتعديل " ترمجه يف ) ١(

  .تستر مع أيب موسى االشعري، روى عنه زرارة بن أوىف وحممد بن سريين مسعت أيب يقول ذلك
  .٤٢، ٤٠ / ٢" البداية والنهاية " وباقي رجال السند ثقات، وانظر يف ما ورد يف دانيال 

(*)  

)٣/٤٩٢(  

  

  .نعم: نعيم ؟ قال: النصراين، فقلت
  .حتنفت بعدك: ما فعلت بنصرانيتك ؟ قال: قلت

  .إذا أتيتم بيت املقدس، فاجعلوا الصخرة بينكم وبني القبلة: كعبا، فقال) ١(مث أتينا دمشق، فلقيت 
 على أخيك ؟ يقوم الليل أال تعدين: مث انطلقنا ثالثتنا حىت أتينا أبا الدرداء، فقالت أم الدرداء لكعب

  .ويصوم النهار
  .فجعل هلا من كل ثالث ليال ليلة: قال

هذا كتاب قدمي وإنه بلغتكم : مث أتينا بيت املقدس، فسمعت يهود بنعيم وكعب، فاجتمعوا فقال كعب
  .، فاقرؤوه)٢(

 يف اآلخرة من ومن يبتغ غري االسالم دينا فلن يقبل منه وهو: (فقرأه قارئهم حىت أتى على ذلك املكان
  .فأسلم منهم اثنان وأربعون حربا، ففرض هلم معاوية، وأعطاهم) ٨٥: آل عمران) (اخلاسرين

وحدثين بسطام بن مسلم، حدثنا معاوية بن قرة، أم تذاكروا ذلك الكتاب، فمر م شهر : مث قال مهام
: متنه على أمانة ؟ فقال رجلأال رجل أأ: على اخلبري سقطتم، إن كعبا ملا احتضر، قال: بن حوشب، فقال

اركب البحرية، فإذا بلغت مكان كذا وكذا، فاقذفه، فخرج من : أنا، فدفع إليه ذلك الكتاب، وقال
: فعلت ما أمرتين به قال: كتاب فيه علم، وميوت كعب الأفرط به، فأتى كعبا وقال: عند كعب، فقال
أال من : ه، ويطلب إليه حىت رده عليه، فقالمل أر شيئا، فعلم كذبه، فلم يزل يناشد: فما رأيت ؟ قال

  .أنا: يؤدي أمانة ؟ قال رجل



فركب سفينة، فلما أتى ذلك املكان، ذهب ليقذفه، فانفرج له البحر، حىت رأى االرض، فقذفه، وأتاه، 
  .فأخربه

  إا التوراة كما أنزهلا اهللا على موسى : فقال كعب
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".فبلغت " املطبوع إىل حترف يف ) ١(
  ".بلغكم " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(

(*)  

)٣/٤٩٣(  

  

  .الإله إال اهللا، ولقنوها موتاكم: ما غريت وال بدلت، ولكن خشيت أن يتكل على ما فيها، ولكن قولوا
  .عن هدبة، عن مهام" تارخيه " هكذا رواه ابن أيب خيثمة يف 

  .وشهر مل يلحق كعبا
  .ب دال على أن تيك النسخة ما غريت وال بدلت، وأن ما عداها خبالف ذلكوهذا القول من كع

فمن الذي يستحل أن يورد اليوم من التوراة شيئا على وجه االحتجاج معتقدا أا التوراة املرتلة ؟ كال 
  .واهللا

  وهو زياد بن عبيد الثقفي، وهو زياد ابن مسية، وهي أمه، وهو زياد بن *  زياد بن أبيه- ١١٢
  .معاوية بأنه أخوه) ١(يب سفيان الذي استلحقه أ

  .كانت مسية موالة للحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب
  .يكىن أبا املغرية

  .له إدراك، ولد عام اهلجرة، وأسلم زمن الصديق وهو مراهق
  .وهو أخو أيب بكرة الثقفي الصحايب المه

  .مث كان كاتبا اليب موسى االشعري زمن إمرته على البصرة
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، التاريخ الكبري ٤٧٩، ٣٠٣، ١٨٤: ، احملرب١٥١٦ت : ، طبقات خليفة٩٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٢٨٨، ٢١٤، ١٧٦ / ٥، تاريخ الطربي ٣٤٦: ، املعارف١١٥ / ١، التاريخ الصغري ٣٥٧ / ٣



 / ٢ آ، أسد الغابة ٢٤٢ / ٦، تاريخ ابن عساكر ٥٢٣: ، االستيعاب٢١٥، ١٩٢ / ٣مروج الذهب 
 ٢، تاريخ االسالم ٥٨ / ١، العرب ١٩٨ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٤٩٣ / ٣، الكامل ٢٧١

، شذرات ٥٨٠ / ١، االصابة ١٢٦ / ١، مرآة اجلنان ١٠ / ١٥، الوايف بالوفيات ٢٨٠، ٢٧٩/ 
  .٤٠٩ / ٥، ذيب ابن عساكر ٥١٧ / ٢، خزانة االدب ٥٩ / ١الذهب 

  ".استحلفه : " صليف اال) ١(
(*)  

)٣/٤٩٤(  

  

  .مسع من عمر وغريه
  .ابن سريين، وعبد امللك بن عمري، ومجاعة: روى عنه

  .وكان من نبالء الرجال، رأيا، وعقال، وحزما، ودهاء، وفطنة
  .كان يضرب به املثل يف النبل والسؤدد

  .وكان كاتبا بليغا
  .كتب أيضا للمغرية، والبن عباس، وناب عنه بالبصرة

إن أبا سفيان أتى الطائف، فسكر، فطلب بغيا، فواقع مسية، وكانت مزوجة بعبيد، فولدت من : قالي
  مجاعه زيادا، فلما رآه معاوية من

  .نزل من ظهر أيب: أفراد الدهر، استعطفه، وادعاه، وقال
  .وملا مات علي، كان زياد نائبا له على إقليم فارس

 تر أمري املؤمنني يريدين على كذا وكذا، وقد ولدت على فراش أمل: قال زياد اليب بكرة: قال ابن سريين
من ادعى إىل غري أبيه، فليتبوا : " عبيد، وأشبهته، وقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ، )١" (مقعده من النار 
______________  

  ) *اهلامش* (
باب من ادعى إىل غري :  الفرائض يف٤٦ / ١٢، وأخرج البخاري ٤١٢ / ٥ذيب ابن عساكر ) " ١(

أبيه، من طريق مسدد، عن خالد بن عبد اهللا الواسطي، عن خالد بن مهران احلذاء، عن أيب عثمان 
من ادعى إىل غري : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: النهدي، عن سعد رضي اهللا عنه قال

  ."أبيه، وهو يعلم أنه غري أبيه، فاجلنة عليه حرام 
وأنا مسعته أذناي، ووعاه قليب من رسول اهللا صلى : اليب بكرة، فقال) القائل أبو عثمان النهدي(فذكرته 



  .اهللا عليه وسلم
من طريق عمرو الناقد، حدثنا هشيم بن بشري، أخربنا خالد عن أيب عثمان ) ٦٣(وأخرجه مسلم برقم 

 صنعتم ؟ إين مسعت سعد ابن أيب وقاص ما هذا الذي: ملا ادعي زياد لقيت أبا بكرة، فقلت له: قال
من ادعى أبا يف االسالم غري أبيه، : " مسع أذناي من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول: يقول

  .وأنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبو بكرة" يعلم أنه غري أبيه، فاجلنة عليه حرام 
وكان كثري من الصحابة والتابعني ينكرون ذلك على معاوية : ٤٦ / ١٢" الفتح " قال احلافظ يف 
وإمنا خص أبو عثمان النهدي، أبا بكرة باالنكار، الن زيادا كان أخاه " الولد للفراش : " حمتجني حبديث

  .من أمه
(*)  

)٣/٤٩٥(  

  

  .مث أتى يف العام املقبل، وقد ادعاه
  .ما رأيت أحدا أخطب من زياد: قال الشعيب
  .ما رأيت أحدا أخصب ناديا، وال أكرم جليسا، وال أشبه سريرة بعالنية من زياد: ة بن جابروقال قبيص

  .ما رأيت أحدا قط خريا من زياد: وقال أبو إسحاق السبيعي
، النسب له وال سابقة، فما )١(لقد امتنع زياد وهو فقعة القاع ": الفصل " قال ابن حزم يف كتاب 

  .مث استرضاه، ووالهأطاقه معاوية إال باملداراة، 
  .كان زياد أفتك من احلجاج ملن خيالف هواه: قال أبو الشعثاء

إين قد ضبطت العراق بيميين، ومشايل فارغة، : بلغ ابن عمر أن زيادا كتب إىل معاوية: وقال ابن شوذب
  .وسأله أن يوليه احلجاز

القتال، فخرج يف أصبعه طاعون، اللهم إنك إن جتعل يف القتل كفارة، فموتا البن مسية : فقال ابن عمر
  .فمات

  .بلغ احلسن بن علي أن زيادا يتتبع شيعة علي بالبصرة، فيقتلهم، فدعا عليه: قال احلسن البصري
إنه مجع أهل الكوفة ليعرضهم على الرباءة من أيب احلسن، فأصابه حينئذ طاعون يف سنة ثالث : وقيل

  .ومخسني
  .وله أخبار طويلة

  .يشتو بالبصرة، ويصيف بالكوفةويل املصرين، فكان 
  



______________  
  ) *اهلامش* (
ضرب من الكمأة أبيض يظهر على وجه االرض، فيوطأ، والكمأة السوداء تستر : مجع فقع: الفقعة) ١(

  .فقع: يف االرض، ويقال للذي الأصل له
  .االرض الواسعة السهلة: والقاع

(*)  

)٣/٤٩٦(  

  

قضى فيها عمر أن جعل اخلالة مبرتلة : يت ترك عمة وخالة، فقالأيت زياد يف م: داود، عن الشعيب
  ).١(االخت، والعمة مبرتلة االخ، فأعطامها املال 

  
) ٢(الزاهد، العابد، القدوة، أبو الصهباء العدوي البصري، زوج العاملة معاذة  *  صلة بن أشيم- ١١٣

  .العدوية
  .ما علمته روى سوى حديث واحد عن ابن عباس

  . أهله معاذة، واحلسن، ومحيد بن هالل، وثابت البناين، وغريهم:حدث عنه
بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، قال": الزهد " ابن املبارك يف 

  ).٣" (صلة، يدخل اجلنة بشفاعته كذا وكذا : يكون يف أميت رجل يقال له: " قال
  .هذا حديث معضل
كان أبو الصهباء يصلي حىت ما يستطيع أن يأيت : عن يزيد الرشك، عن معاذة، قالت: جعفر بن سليمان
  ).٤(فراشه إال زحفا 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .١٠٠ / ٧ابن سعد ) ١(
 / ٢، الكىن ٣٢١ / ٤، التاريخ الكبري ١٥٢٨ت : ، طبقات خليفة١٣٤ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ١٩ / ٣، تاريخ االسالم ٣٤ / ٤، أسد الغابة ٢٣٧ / ٢لية ، احل٤٤٧ / ٤، اجلرح والتعديل ١٣
  .٢٠٠ / ٢، االصابة ١٥ / ٩البداية والنهاية 

  .وحديثها يف الكتب الستة" التهذيب " من رجال ) ٢(



هو الذي سقط من إسناده اثنان على : إسناده ضعيف العضاله، كما قال املؤلف، واحلديث املعضل) ٣(
  .التوايل

  . من طريق ابن املبارك٢٤١ / ٢" لية االولياء ح" واخلرب يف 
  . من طريق عفان ذا االسناد، وهو صحيح١٣٦ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٤(

(*)  

)٣/٤٩٧(  

  

   إذا التقوا، عانق بعضهم-صلة :  تعين-كان أصحابه : وقالت معاذة
  .بعضا

: أخي منذ حني، قال تعاىلادن فكل، فقد نعي إيل : جاء رجل إىل صلة بنعي أخيه، فقال له: وقال ثابت
أن صلة كان يف الغزو، : أخربنا ثابت: وقال محاد بن سلمة) ٣٠: الزمر) (١) (إنك ميت وإم ميتون(

تقدم، فقاتل حىت أحتسبك، فحمل، فقاتل، حىت قتل، مث تقدم صلة، فقتل، ! أي بين : ومعه ابنه، فقال
نت جئنت لتهنئنين، وإن كننت جئنت لغري ذلك، مرحبا إن كن: فاجتمع النساء عند امرأته معاذة، فقالت

  ).٢(فارجعن 
خرجنا يف قرية وأنا على دابيت يف زمان فيوض املاء، : عن محيد بن هالل، عن صلة، قال: جرير بن حازم

: ، فسرت يوما الأجد ما آكل، فلقيين علج حيمل على عاتقه شيئا، فقلت)٣(فأنا أسري على مسناة 
  .ضعه، فإذا هو خبز

  . أطعمين:قلت
  .إن شئت ولكن فيه شحم خرتير، فتركته: فقال

  .أطعمين: مث لقيت آخر، فقلت
  .هو زادي اليام: قال

  .فإن نقصته، أجعتين
  .فتركته

فواهللا إين السري، إذ مسعت خلفي وجبة كوجبة الطري، فالتفت، فإذا هو شئ ملفوف يف سب أبيض، 
الرض رطبة، فأكلت منه، مث لففت ما بقي، فرتلت إليه، فإذا دوخلة من رطب يف زمان ليس يف ا

  .وركبت الفرس، ومحلت معي نواهن
  

______________  



  ) *اهلامش* (
  .، ورجاله ثقات١٣٧ / ٧، وابن سعد ٢٣٨ / ٢" حلية االولياء ) " ١(
  .، ورجاله ثقات٢٣٩ / ٢" حلية االولياء " ، و ١٣٧ / ٧ابن سعد ) ٢(
لسيل لترد املاء، مسيت مسناة، الن فيها مفاتح للماء بقدر ما حتتاج تبىن ل) سد: أي(صغرية : املسناة) ٣(

  .إليه لئال يغلب
(*)  

)٣/٤٩٨(  

  

رأيت ذلك السب مع امرأته فيه مصحف، مث فقد بعد : فحدثين أوىف بن دهلم قال: قال جرير بن حازم
)١.(  

  ).٢(وروى حنوه عوف، عن أيب السليل، عن صلة 
: حدثنا مسلم بن سعيد، أخربنا محاد بن جعفر بن زيد، أن أباه أخربه، قال: كفهذه كرامة ثابتة ابن املبار

الرمقن عمله، فصلى، مث اضطجع، فالتمس : خرجنا يف غزاة إىل كابل، ويف اجليش صلة، فرتلوا، فقلت
غفلة الناس، مث وثب، فدخل غيضة، فدخلت، فتوضأ وصلى، مث جاء أسد حىت دنا منه، فصعدت 

  .اآلن يفترسه فال شئ، فجلس، مث سلم: فت إليه حىت سجد ؟ فقلتشجرة، أفتراه الت
  .اطلب الرزق مبكان آخر! يا سبع : فقال

فوىل وإن له زئريا أقول، تصدع منه اجلبل، فلما كان عند الصبح، جلس، فحمد اهللا مبحامد مل أمسع 
  ).٣(ألك اجلنة اللهم إين أسألك أن جتريين من النار، أو مثلي جيترئ أن يس: مبثلها، مث قال

رأيت أين ! يا أبا الصهباء : عن السري بن حيىي، حدثنا العالء بن هالل، أن رجال قال لصلة: ابن املبارك
تستشهد وأنا وابين، فلما كان يوم يزيد بن زياد، لقيتهم الترك : أعطيت شهدة، وأعطيت شهدتني، فقال

  .بسجستان، فازموا
  .يا بين ارجع إىل أمك: وقال صلة

  فتقدم، فتقدم، فقاتل حىت : قال! يا أبه، تريد اخلري لنفسك، وتأمرين بالرجوع : لقا
______________  

  ) *اهلامش* (
  . من طريق عبد اهللا بن املبارك ذا االسناد٢٣٩ / ٢" احللية " رجاله ثقات، أخرجه أبو نعيم يف ) ١(

  .زبيل من خوص جيعل فيه التمر: اخلمار، والدوخلة: والسب
هذا حديث صحيح، روى حنوه عوف االعرايب عن أيب : قلت: ٢٠ / ٣" تاريخ املؤلف "  يف )٢(



  .السليل، عن صلة
  . من طريق ابن املبارك٢٤٠ / ٢" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٣(

  .وإسناده ضعيف
(*)  

)٣/٤٩٩(  

  

فدعا له، مث قاتل أصيب، فرمى صلة عن جسده، وكان راميا، حىت تفرقوا عنه، وأقبل حىت قام عليه، 
  ).١(حىت قتل 

  .وكانت هذه امللحمة سنة اثنتني وستني رمحهما اهللا تعاىل: قلت
  

  . بن عبداملطلب بن هاشم، اهلامشية، شقيقة احلسن واحلسنيبنت علي بن أيب طالب*  أم كلثوم - ١١٤
  .ئاولدت يف حدود سنة ست من اهلجرة، ورأت النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل ترو عنه شي

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ما تريد إليها ؟ قال: خطبها عمر بن اخلطاب وهي صغرية، فقيل له
  ).٢" (كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سيب ونسيب : " وسلم، يقول

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .رجاله ثقات) ١(
 / ١، التاريخ الصغري ٤٣٧، ١٠١، ٥٣: ، احملرب٣٤٩: ، نسب قريش٤٦٣ / ٨طبقات ابن سعد * 

، ذيب ٣٨٧ / ٧، أسد الغابة ١٩٥٤: انظر الفهرس، االستيعاب: ، مجهرة أنساب العرب١٠٢
  .٤٩٢ / ٤، االصابة ٢٥٤ / ٢، تاريخ االسالم ٣٦٥ / ٢ / ١االمساء واللغات 

شد،  من طريق السري بن خزمية، عن معلى ابن را١٤٢ / ٣حديث صحيح، أخرجه احلاكم ) ٢(
: وقال...حدثنا وهيب بن خالد، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن علي بن احلسني، أن عمر بن اخلطاب

منقطع، وأخرجه ابن : فقال" املختصر " هذا حديث صحيح االسناد، ومل خيرجاه، وتعقبه الذهيب يف 
أبيه، أن  من طريق أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن حممد، عن ٤٦٣ / ٨" الطبقات " سعد يف 

  الدر" ، وأورده السيوطي يف ...عمر
وأورده " املختارة " ، وزاد نسبته للبزار، والطرباين، والبيهقي، والضياء املقدسي يف ١٥ / ٥" املنثور 

  =، "الكبري " و " االوسط " رواه الطرباين يف :  وقال١٧٣ / ٩" امع " اهليثمي يف 



)٣/٥٠٠(  

  

  .م، عن أبيه، عن جده، أن عمر تزوجها فأصدقها أربعني ألفاوروى عبد اهللا بن زيد بن أسل
زوجنيها أبا حسن، فإين أرصد من كرامتها ماال يرصد أحد، : قال عمر لعلي: قال أبو عمر بن عبد الرب

: فبعثها إليه بربد، وقال هلا:  قال- يعتل بصغرها -فأنا أبعثها إليك، فإن رضيتها، فقد زوجتكها : قال
  .الربد الذي قلت لك، فقالت له ذلكهذا : قويل له

أتفعل هذا ؟ لوال : قد رضيت رضي اهللا عنك، ووضع يده على ساقها، فكشفها، فقالت: قويل له: فقال
يا : قال! بعثتين إىل شيخ سوء : أنك أمري املؤمنني، لكسرت أنفك، مث مضت إىل أبيها، فأخربته وقالت

  ).١(بنية إنه زوجك 
  ).٢(عن عمرو بن دينار، عن حممد بن علي مرسال وروى حنوها ابن عيينة، 

  .أا ولدت لعمر زيدا: ونقل الزهري وغريه
  .ولدت له رقية: وقيل

دخل احلسن : تويف عنها عمر، فتزوجها عون بن جعفر بن أيب طالب، فحدثين أيب قال: قال ابن إسحاق
ك بعض أيتامه، وإن أردت أن أنكح) ٣(إن مكنت أباك من رمتك : واحلسني عليها ملا مات عمر، فقاال
  .تصييب بنفسك ماال عظيما، لتصيبنه

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ورجاهلما رجال الصحيح غري احلسن بن سهل وهو ثقة= 

إن االنساب يوم القيامة تنقطع، غري نسيب : "  بلفظ٣٢٢ / ٤ويف الباب عن املسور بن خمرمة عند أمحد 
  .الشواهد، وعن ابن عمر عند ابن عساكروسنده حسن يف " وسيب وصهري 

  .انظر التعليق السابق) ١(
 ٤٩١ / ٤، وابن عبد الرب )٥٢١ - ٥٢٠" (سننه " أخرجه عبد الرزاق، وسعيد بن منصور يف ) ٢(

  ".االستيعاب " يف 
  ".رقبتك " حترفت يف املطبوع إىل ) ٣(

(*)  

)٣/٥٠١(  

  



  ).١(مات عنها فلم يزل ا علي حىت زوجها بعون، فأحبته، مث 
  .قال ابن إسحاق فزوجها أبوها مبحمد بن جعفر فمات، مث زوجها أبوها بعبد اهللا بن جعفر فماتت عنده

  .فلم يولدها أحد من االخوة الثالثة: قلت
  .ولدت جارية حملمد بن جعفر امسها بثنة: وقال الزهري

يه زيد بن عمر، وأمه كلثوم جئت وقد صلى ابن عمر على أخ: وروى ابن أيب خالد، عن الشعيب، قال
  ).٢(بنت علي 

أن أم كلثوم وزيد بن عمر ماتا، فكفنا وصلى عليهما : وروى محاد بن سلمة، عن عمار بن أيب عمار
  ).٣(سعيد بن العاص، يعين أمري املدينة 

  .وكان ابنها زيد من سادة أشراف قريش، تويف شابا، ومل يعقب
ة، فأجلسه معه، وكان زيد من أمجل الناس، فأمسعه بسر كلمة، وفدنا مع زيد على معاوي: وعن رجل قال

إين العلم أن هذا عن رأيك، وأنا ابن : فرتل إليه زيد، فصرعه، وخنقه، وبرك على صدره، وقال ملعاوية
  .اخلليفتني، مث خرج إلينا قد تشعث رأسه وعمامته

  .واعتذر إليه معاوية، وأمر له مبئة ألف ولعشر من أتباعه مببلغ
  .وقعت هوسة بالليل، فركب زيد فيها، فأصابه حجر فمات منه، وذلك يف أوائل دولة معاوية: قالي

  .رمحه اهللا
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٣٨٨ / ٧" أسد الغابة " أورد اخلرب بأطول مما هنا ابن االثري يف ) ١(
  . للبخاري١٠٢ / ١" التاريخ الصغري " ، و ٤٦٤ / ٨انظر ابن سعد ) ٢(
  . من طريق وكيع بن اجلراح ذا االسناد، وهو صحيح٤٦٥، ٤٦٤ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(

(*)  

)٣/٥٠٢(  

  

  .ابن صعري الشيخ أبو حممد العذري املدين، حليف بين زهرة) خ، د، س * ( عبد اهللا بن ثعلبة- ١١٥
  ).١(مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم رأسه، فوعى ذلك 

  .وقد شهد اجلابيةبل ولد عام الفتح، : وقيل
  .فلو كان مولده عام الفتح لصبا عن شهود اجلابية



  .أبيه، وعمر بن اخلطاب، وجابر: حدث عن
  .وليس هو باملكثر

  .الزهري، وأخوه عبد اهللا، وعبد اهللا بن احلارث بن زهرة: حدث عنه
  .وكان شاعرا، فصيحا، نسابة
بة، وكان يتعلم منه النسب وغري ذلك، أنه كان جيالس عبد اهللا بن ثعل: روى مالك عن ابن شهاب

  ).٢(إن كنت تريد هذا، فعليك بسعيد بن املسيب : فسأله عن شئ من الفقه فقال
  .وقد روى أيضا عن سعد بن أيب وقاص، وأيب هريرة: قلت

  .سعد بن إبراهيم قاضي املدينة، وعبد احلميد بن جعفر، وكان آخر من روى عنه: وحدث عنه
  .تويف سنة تسع ومثانني: غريهقال خليفة بن خياط و

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٣٥٨، ٢٥٣ / ١، املعرفة والتاريخ ٣٥ / ٥، التاريخ الكبري ٢٠٤٣، ١٣٠ت : طبقات خليفة* 

  :، مجهرة أنساب العرب٢٧٩ / ٣، املستدرك ١٩ / ٥، اجلرح والتعديل ٥٢ / ١الكىن 
، وفيه صغري بالغني، تاريخ ابن ٢٤٥ / ١ ، اجلمع بني رجال الصحيحني٨٧٦: ، االستيعاب٤٥٠

 ١، العرب ٢٦٢ / ٣، تاريخ االسالم ٦٦٩: ، ذيب الكمال١٩٠ / ٣ ب، أسد الغابة ٩ / ٩عساكر 
، ذيب التهذيب ٢٨٥ / ٢، االصابة ١٧٩ / ١ آ، مرآة اجلنان ١٣٤ / ٢، تذهيب التهذيب ١٠٤/ 
  .٩٨/  ١، شذرات الذهب ١٦٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٥ / ٥
  .٣٦ / ٥" التاريخ الكبري ) " ١(
"  بإسناد صحيح عن ابن شهاب كما قال احلافظ يف ٣٦ / ٥" تارخيه " أخرجه البخاري يف ) ٢(

  .٢٨٥ / ٢" االصابة 
  .وهو عند ابن عساكر

(*)  

)٣/٥٠٣(  

  

  وممن أدرك زمان النبوة
  

  .ابن فرقد السلمي) د، س * ( عبد اهللا بن ربيعة- ١١٦



  .ة، فإن مل تكن، فحديثه من قبيل املرسلله صحب: قيل
  .وحدث أيضا عن ابن مسعود، وابن عباس، وعبيد بن خالد السلمي

عبدالرمحن بن أيب ليلى، وعمرو بن ميمون االودي، ومنصور بن املعتمر، وهو عم والد : حدث عنه
  .منصور، وعلي بن االقمر، وعطاء بن السائب، وطائفة

  .نزل الكوفة
  . عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن عبد اهللا بن ربيعة، وكانت له صحبةعن احلكم،: شعبة

  ).١(هكذا قال 
  .تويف بعد الثمانني

  .وربيعة بالثقيل من االمساء املفردة
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، اجلرح والتعديل ٨٦ / ٥، التاريخ الكبري ١٠٠٣ت : ، طبقات خليفة١٩٦ / ٦طبقات ابن سعد * 
  ، تاريخ٦٨٠: ، ذيب الكمال٢٣٠ / ٣، أسد الغابة ٨٩٧: ستيعاب، اال٥٤ / ٥

، ٢٠٨ / ٥، ذيب التهذيب ٣٠٥ / ٢ ب، االصابة ١٤٣ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٦٤ / ٣االسالم 
  .١٦٧: خالصة تذهيب الكمال

 باب أذان الراعي، أخربنا إسحاق بن منصور، أنبأنا:  يف االذان١٩ / ٢" سنن النسائي " جاء يف ) ١(
عبدالرمحن بن مهدي، عن شعبة، عن احلكم، عن ابن أيب ليلى، عن عبد اهللا بن ربيعة أنه كان مع رسول 

إن هذا لراعي : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فسمع صوت رجل يؤذن، فقاىل مثل قوله، مث قال
  .فنظروا فإذا هو راعي غنم" غنم أو عازب عن أهله 

  .وإسناده صحيح
  .وله صحبة: وقال ابن املبارك عن شعبة يف روايته: ٣٠٥ / ٢" ة االصاب" ويف 

  .مل يتابع شعبة على ذلك: قال البخاري
من طريق شعبة عن عمرو بن مرة، عن ) ٢٥٢٤(احلديث أخرجه أبو داود ): القائل ابن حجر(قلت 

عليه وسلم  وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا -عمرو بن ميمون، عن عبد اهللا بن ربيعة السلمي 
  ..= عن عبيد بن خالد السلمي، فذكر حديثا-

)٣/٥٠٤(  

  



  .، أبو عبد اهللا، عبدالرمحن بن عسيلة املرادي مث الصناحبي، نزيل دمشقالفقيه) ع* ( الصناحبي - ١١٧
  .قدم املدينة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بليال

  .وصلى خلف الصديق
  .ة، وشداد بن أوس، وطائفةوحدث عنه، وعن معاذ، وبالل، وعباد

  .مرثد اليزين، وعدي بن عدي، وعطاء بن يسار، ومكحول، وأبو عبد الرمحن احلبلي، وعدة: وعنه
  .ربيعة بن يزيد، فسماه عبد اهللا: وروى عنه

  بقي إىل زمن عبدامللك، وكان جيلس معه على : قال ابن معني
______________  

  ) *اهلامش* (
سنن أيب " يف املطبوع من )  من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموكان(ليست مجلة : قلت= 

  ،"داود 
باب الدعاء من طريق سويد بن نصر، أنبأنا عبد اهللا، :  يف اجلنائز٧٤ / ٤" سنن النسائي " ولكنها يف 

 وكان -حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، مسعت عمرو بن ميمون حيدث عن عبد اهللا بن ربيعة السلمي 
 عن عبيد بن خالد السلمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه -أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 

وسلم آخى بني رجلني، فقتل أحدمها، ومات اآلخر بعده، فصلينا عليه، فقال النيب صلى اهللا عليه 
فقال النيب " احبه اللهم اغفر له، اللهم ارمحه، اللهم أحلقه بص: " دعونا له: قالوا" ما قلتم ؟ : " وسلم

فأين صالته بعد صالته ؟ وأين عمله بعد عمله ؟ فلما بينهما كما بني السماء : " صلى اهللا عليه وسلم
  .وإسناده صحيح" واالرض 

، املعرفة ٣٢١ / ٥، التاريخ الكبري ٢٧٣٤ت : ، طبقات خليفة٥٠٩، ٤٤٣ / ٧طبقات ابن سعد * 
، طبقات ٨٤١، االستيعاب ٢٦٢ / ٥ديل ، اجلرح والتع٣٦١، ٣١٤، ٣٠٦ / ٢والتاريخ 
 ب، أسد الغابة ٢٧ / ١٠، تاريخ ابن عساكر ٢٨٣ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٧٧: الشريازي

 آ، ٢١٩ / ٢، تذهيب التهذيب ١٨٧ / ٣، تاريخ االسالم ٨٠٦، ٨٠٥: ، ذيب الكمال٤٧٥ / ٣
: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٩ / ٦، ذيب التهذيب ٩٧ / ٣، االصابة ٣٢٣ / ٨البداية والنهاية 

١٩٦.  
(*)  

)٣/٥٠٥(  

  



  ).١(وعبد اهللا الصناحبي يشبه أن يكون له صحبة : السرير، روى عن أيب بكر، قال
، هو الصنابح بن االعسر االمحسي، )٢(الذي روى عنه قيس بن أيب حازم يف احلوض : وقال ابن املديين

  .له صحبة
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 يف الصحابة الذين نزلوا الشام، وهو الذي روى عن النيب صلى اهللا ٤٢٦ / ٧ذكره ابن سعد و) ١(

، ٢٢٠ / ١" املوطأ " أخرجه مالك يف ..." إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان: " عليه وسلم حديث
 ٣٩٦ / ١" االم " ، و ١٢٥: ص" اختالف احلديث " ، و )٨٧٤(رقم " الرسالة " وعنه الشافعي يف 

  ، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد اهللا٣٩٧ -
، ورواه زهري بن حممد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عبد اهللا الصناحبي ...الصناحبي، أن رسول اهللا

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل ينفرد زهري ذا التصريح بسماع عبد اهللا الصناحبي من : قال
  .هللا عليه وسلم، فقد صرح به مالك أيضاالنيب صلى ا

فيما أخرجه الدارقطين يف غرائب مالك، من طريق إمساعيل بن أيب احلارث، وابن مندة من طريق إمساعيل 
 / ٧حدثنا زيد بن أسلم ذا، ورواه أيضا ابن سعد : الصائغ، كالمها عن مالك، وزهري بن حممد، قاال

: ص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال من طريق سهيل بن سعيد، حدثنا حف٤٢٦
إن الشمس تطلع من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت عبد اهللا الصناحبي يقول

قرن شيطان، فإذا طلعت قارا، فإذا ارتفعت فارقها، ويقارا حني تستوي، فإذا نزلت للغروب قارا، 
  ".لوا هذه الساعات الثالث وإذا غربت فارقها، فال تص

" املوطأ "  عن السراج البلقيين ما نصه، حديث الصناحبي هذا هو يف ١٣٠ / ١" حاشية االم " وجاء يف 
روايتنا من طريق حيىي بن حيىي، وأخرجه النسائي من حديث قتيبة عن مالك كذلك، وأما ابن ماجه 

كوسج، عن عبد الرزاق، عن معمر، من طريق شيخه إسحاق بن منصور ال) ١٢٥٣(فأخرج احلديث 
عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب عبد اهللا الصناحبي، كذا وقع يف كتاب ابن ماجه عن أيب 
عبد اهللا، واعلم أن مجاعة من االقدمني نسبوا االمام مالكا إىل أنه وقع له خلل يف هذا احلديث، باعتبار 

 عبدالرمحن بن عسيلة، أبو عبد اهللا، وليس االمر كما زعموا، اعتقادهم أن الصناحبي يف هذا احلديث هو
بل هذا صحايب غري عبدالرمحن بن عسيلة، وغري الصنابح بن االعسر االمحسي، وقد بينت ذلك بيانا 

  .فلينظر، فإنه نفيس" الطريقة الواضحة يف تبيني الصناحبة : " شافيا يف تصنيف لطيف مسيته
يف الفنت من طرق، عن إمساعيل ابن أيب خالد، عن ) ٣٩٤٤(ن ماجه ، واب٣٥١ / ٤أخرجه أمحد ) ٢(

  = (*)أال إين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قيس بن أيب حازم، عن الصنابح قال



)٣/٥٠٦(  

  

  ).١(كان عبدالرمحن الصناحبي ثقة قليل احلديث : وقال ابن سعد
أبو عبد : عبد اهللا الصناحبي، وبعضهم يقول: قولله أحاديث يرسلها، وبعضهم يهم فيه في: وقال غريه

  .الرمحن الصناحبي
ما فاتين النيب صلى اهللا عليه وسلم إال خبمس : وعن مرثد بن عبد اهللا، عن عبدالرمحن بن عسيلة، قال

  ).٢(ليال قبض وأنا باجلحفة 
لصناحبي، فقال كنا عند عبادة بن الصامت، فأقبل ا: بن الربيع) ٣(قال رجاء بن حيوة، عن حممود 

من سره أن ينظر إىل رجل كأمنا رقي به فوق سبع مساوات فعمل على ما رأى، فلينظر إىل هذا : عبادة
)٤.(  

  .رواها ابن عون، عن رجاء
  ).٥(قال لنا الصناحبي بدمشق وقد احتضر : وقال أبو عبد رب

  
  الدار بن قصي بنابن عثمان بن أيب طلحة بن عبدالعزى بن عبد ) ع * ( صفية بنت شيبة- ١١٨

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".فرطكم على احلوض، وإين مكاثر بكم االمم، فال تقتتلن بعدي = 

  .٢٤٥: ورقة" الزوائد " وإسناده صحيح كما قال البوصريي يف 
  .٥٠٩ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
حاق، عن يزيد بن أيب  من طريق عبد اهللا بن منري، عن حممد بن إس٥١٠ / ٧أخرجه ابن سعد ) ٢(

"  آ، و ٣٠ / ١، وابن عساكر ٣٦٣ و ٣١٤ / ٢" تاريخ الفسوي " وهو يف ...حبيب ذا االسناد
  . للخطيب١٦٧": الرحلة يف طلب احلديث 

  .حممد، وهو خطأ: يف االصل) ٣(
  من طريق ابن املبارك، عن ابن عون، عن رجاء بن٣٦٢، ٣٦١ / ٢" تارخيه " أخرجه الفسوي يف ) ٤(

  . ب٣٠ / ١٠، وهو عند ابن عساكر ...حيوة
  .كذا وجد: بياض قدر نصف سطر يف االصل، وكتب فيه) ٥(
  =، ذيب االمساء ١٧٢ / ٧، أسد الغابة ١٨٧٣: ، االستيعاب٤٦٩ / ٨طبقات ابن سعد * 

)٣/٥٠٧(  



  

  .كالب، الفقيهة العاملة، أم منصور، القرشية العبدرية املكية احلجبية
  ).١(ة، ووهى هذا الدار قطين هلا رؤي: يقال

  .وكان أبوها من مسلمة الفتح
: روت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنن أيب داود، والنسائي، وهذا من أقوى املراسيل، وروت عن

  .عائشة، وأم حبيبة، وأم سلمة، أمهات املؤمنني
حلجيب، واحلسن بن مسلم ابنها منصور بن عبدالرمحن احلجيب، وسبطها حممد ابن عمران ا: حدث عنها

بن يناق، وإبراهيم بن مهاجر، وقتادة، ويعقوب بن عطاء بن أيب رباح، وعمر بن عبدالرمحن بن حميصن 
  .السهمي املقرئ

  .وعدة
  .مل يسمع منها ابن جريج بل أدركها: قال حيىي بن معني

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 ٤، تذهيب التهذيب ٢٥٨ / ٣ تاريخ االسالم ،١٦٨٦: ، ذيب الكمال٣٤٩ / ٢ / ١واللغات = 
، خالصة ٤٣٠ / ١٢، ذيب التهذيب ٣٤٨ / ٤، االصابة ٢٥٨ / ٨ آ، العقد الثمني ٢٦٤/ 

  .٤٢٤: تذهيب الكمال
ال رؤية هلا، فقد ثبت : وأبعد من قال:  فقال٣٤٨ / ٤" االصابة " رده احلافظ ابن حجر يف ) ١(

وقال أبان بن صاحل، عن احلسن بن :  يف اجلنائز قال١٧١ / ٣ا تعليق" صحيح البخاري " حديثها يف 
يا ايها : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب عام الفتح فقال: مسلم، عن صفية بنت شيبة، قالت

  .احلديث..." إن اهللا حرم مكة يوم خلق السماوات واالرض: الناس
  .من هذا الوجه) ٣١٠٩(ووصله ابن ماجه 
ة، من طريق حممد بن جعفر بن الزبري، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ثور، عن صفية وأخرج ابن مند
  واهللا لكأين أنظر إىل: بنت شيبة قالت

من طريق ابن إسحاق، ) ١٨٧٨(وأخرج أبو داود ...رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني دخل الكعبة
ملا اطمأن رسول :  بن أيب ثور، عن صفية قالتحدثين حممد بن جعفر بن الزبري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا

وأنا أنظر : اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة عام الفتح، طاف على بعري يستلم الركن مبحجن يف يده، قالت
  .إليه

  .وسنده حسن: قال املزي



  .٢٠٧ / ٩" فتح الباري " وانظر 
(*)  

)٣/٥٠٨(  

  

ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح أا رأ: ويف سنن ابن ماجة من طريق حممد بن إسحاق
  ).١(دخل الكعبة وهلا عيدان، فكسرها 

  .أحسب أا عاشت إىل دولة الوليد بن عبدامللك
  

ابن احلارث أبو يعقوب االبراهيمي االسرائيلي املدين ) ٤ * ( يوسف بن عبد اهللا بن سالم- ١١٩
  .حليف االنصار

  .، وله رؤية ما)٢(لم، فسماه يوسف، وأجلسه يف حجره ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وس
  .وله رواية حديثني حكمهما االرسال، وحدث عن أبيه، وعثمان، وعلي

عمر بن عبد العزيز، وعيسى بن معقل، ويزيد بن أيب أمية، وحممد بن املنكدر، وحيىي بن سعيد : روى عنه
  .االنصاري، وحيىي بن أيب اهليثم العطار

  .لدرداء بدمشقوشهد موت أيب ا
  وقد روى حفص بن غياث، عن حممد بن أيب حيىي، عن يزيد بن

______________  
  ) *اهلامش* (
باب من استلم الركن مبحجنه، ورجاله ثقات إال أن فيه : يف املناسك) ٢٩٤٧(أخرجه ابن ماجه ) ١(

  .عنعنة ابن إسحاق
: ، االستيعاب٢٢٥ / ٩ والتعديل ، اجلرح٣٧١ / ٨، التاريخ الكبري ٩٧٨ و ٣٠ت : طبقات خليفة* 

  ،٥٢٩ / ٥، و ٢٦٤ / ٣ آ، أسد الغابة ٤٥، تاريخ ابن عساكر نسخة باريس ١٥٩٠
، تذهيب ٧٠ / ٤، تاريخ االسالم ١٥٥٩: ، ذيب الكمال١٦٥ / ٢ / ١ذيب االمساء واللغات 

: لكمال، خالصة تذهيب ا٤١٦ / ١١، ذيب التهذيب ٦٧١ / ٣ ب، االصابة ١٨٩ / ٤التهذيب 
٣٧٧.  

، وأسناده صحيح كما ٦ / ٦ و ٣٥ / ٤، وأمحد )٨٣٨" (االدب املفرد " أخرجه البخاري يف ) ٢(
  .٤٧٦ / ١١الفتح " قال احلافظ يف 

(*)  



)٣/٥٠٩(  

  

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذ كسرة : أيب أمية االعور، عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم قال
  ).١(فأكلها " هذه إدام هذه : " فوضع عليها مترة، وقال

  .فإن صح هذا، فهو صحايب
يوسف بن عبد اهللا بن سالم، هو رجل من بين : وقد قال حممد بن سعد يف الطبقة اخلامسة من الصحابة

  .إسرائيل من ولد يوسف صلى اهللا عليه وسلم، وكان ثقة
  .له أحاديث صاحلة
  .له رؤية: وقال ابن أيب حامت

  .له صحبة: وقال البخاري
  .ليست له صحبة: وقال أبو حامت
  .تابعي ثقة: وقال العجلي
  .مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز: وقال شباب

غدوت مع يوسف بن عبد اهللا بن سالم : حدثنا محاد بن زيد، عن حيىي بن سعيد، قال: خلف بن هشام
  .ة قبل الصالةكان يبدأ باخلطب: كيف كانت الصالة على عهد عمر ؟ قال: يف يوم عيد، فقلت له

  .غريب جدا
  

  )٤م،  * ( عبد اهللا بن عكيم اجلهين- ١٢٠
  له صحبة، وقد أسلم بال ريب يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وصلى: قيل

______________  
  ) *اهلامش* (
يف ) ٣٨٣٠" (سنن أيب داود " رجاله ثقات، خال يزيد بن أيب أمية االعور، فإنه جمهول، وهو يف ) ١(

  .باب يف التمر: طعمةاال
  =، التاريخ الكبري ٩٦٥، ٧٥٤ت : ، طبقات خليفة١١٣ / ٦طبقات ابن سعد * 

)٣/٥١٠(  

  

  .خلف أيب بكر الصديق
أن ال تنتفعوا من امليتة بإهاب : " أتانا كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل موته بشهرين: وهو القائل



  ).١" (والعصب 
  .حدث عنه بذلك احلكم

  .عمر، وعلي، وابن مسعود: عنوقد حدث 
  .، ومسلم اجلهين، واحلكم، ومجاعة)٢(هالل الوزان : روى عنه

كان أيب حيب عثمان، وكان عبد الرمحن بن أيب : روى موسى اجلهين، عن بنت عبد اهللا بن عكيم، قالت
 أين مسعت وكانا متواخيني، فما مسعتهما يذكراما بشئ قط، إال: ليلى حيب عليا رضي اهللا عنهما قالت

  ).٣(لو أن صاحبك صرب، أتاه الناس : أيب يقول
  .إن عبد اهللا بن عكيم تويف سنة مثان ومثانني: قيل

كتب إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن عكيم قال) ابن أيب ليلى، عن(شعبة، عن احلكم، عن 
  ).٤" (ب أن ال تنتفعوا من امليتة بإهاب والعص: " وأنا غالم شاب بأرض جهينة

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، تاريخ ٩٤٩: ، االستيعاب٤٤٥: ، مجهرة أنساب العرب١٢١ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٩ / ٥= 

: ، ذيب الكمال٣٣٩ / ٣، أسد الغابة ٢٤٦ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٣ / ١٠بغداد 
  ،٣٢٣ / ٥التهذيب ، ذيب ١٦٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٦٧ / ٣، تاريخ االسالم ٧١٢

  .١٧٥: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤٦ / ٢االصابة 
، وابن سعد ١٧٥ / ٧، والنسائي )١٧٢٩(، والترمذي )٤١٢٨(و ) ٤١٢٧(أخرجه أبو داود ) ١(
١١٣ / ٦.  

" وهو حديث ضعيف الضطرابه كما ذكر غري واحد من أئمة احلديث، وقد بسط ذلك الزيلعي يف 
  .٤٨، ٤٧ / ١" تلخيص احلبري " وابن حجر يف ، ١٢٢، ١٢٠ / ١" نصب الراية 

  ".الوراق " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
  . من طريق عبدالرمحن بن مهدي، عن سفيان ذا االسناد١١٤ / ٦أخرجه ابن سعد ) ٣(
  .، وقد تقدم أنه ضعيف الضطرابه١١٣ / ٦ابن سعد ) ٤(

(*)  

)٣/٥١١(  

  



  .بايعت عمر بيدي هذه: قولمسعت عبد اهللا بن عكيم ي: قال هالل الوزان
ابن فضيل، عن عبدالرمحن بن إسحاق، عن عبد اهللا القرشي، عن ابن أيب ليلى، وعبد اهللا بن عكيم، عن 

  ).١(وإن الذين كذبوا حممدا جلاجدون : أشهد أن حممدا رسول اهللا، قال: أنه كان إذا قال املؤذن: علي
  ).٢(هللا بن عكيم يف الصالة على أمه وكان إمامهم وعن احلكم، أن عبدالرمحن بن أيب ليلى قدم عبد ا

: خليفة أبدا بعد عثمان، فقيل له) ٤(الأعني على دم : عكيم قال) ٣(وذكر هالل بن أيب محيد، عن ابن 
  .كنت أعد ذكر مساوية عونا على دمه: أو أعنت عليه ؟ قال! يا أبا معبد 

  .تويف ابن عكيم يف والية احلجاج
  

ابن عبداملطلب اهلامشي، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأخو  * ن العباس عبيد اهللا ب- ١٢١
  عبد اهللا،

______________  
  ) *اهلامش* (
  .١١٤ / ٦أخرجه ابن سعد ) ١(
  .١١٤ / ٦ابن سعد ) ٢(
  ".أيب " حترف يف املطبوع إىل ) ٣(
  ".ذمه " تصحف يف املطبوع إىل ) ٤(
، التاريخ ٤٥٦، ٢٩٢، ١٤٦، ١٠٧، ١٧: ، احملرب١٩٧٢ ت :، طبقات خليفة٢٧: نسب قريش* 

، ١٠٠٩: ، االستيعاب١٩، ١٨: ، مجهرة أنساب العرب٣٧٠ / ٣، مروج الذهب ١٤٢ / ١الصغري 
، تاريخ االسالم ٨٨١: ، ذيب الكمال٣١٢ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٥٢٤ / ٣أسد الغابة 

، ١٣٠ / ١ آ، مرآة اجلنان ٢٦٥ / ٢التهذيب ، تذهيب ٦٣ / ١، العرب ٢٨١ / ٣ و ٣٠٤ / ٢
، ١٩ / ٧، ذيب التهذيب ٤٣٧ / ٢، االصابة ٣٠٩ / ٥، العقد الثمني ٩٠ / ٨البداية والنهاية 

  .٥٠٢، ٢٥٦ / ٣، خزانة االدب ٦٤ / ١، شذرات الذهب ٢١٢: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)٣/٥١٢(  

  

  .وكثري، والفضل، وقثم، ومعبد، ومتام
  .ة النيب صلى اللله عليه وسلمولد يف حيا

  .له رؤية: وقيل



  .، حكمه أنه مرسل)١(وله حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنن النسائي 
  .ابنه عبد اهللا، وعطاء، وابن سريين، وسليمان بن يسار، وغريهم: حدث عنه

  .وكان أمريا، شريفا، جوادا، ممدحا
: كان أصغر من عبد اهللا بسنة واحدة، مث قال: لصحابة فقالذكره حممد بن سعد يف الطبقة اخلامسة بن ا

  .مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وكان رجال تاجرا مات باملدينة

  .أنه بقي إىل دولة يزيد بن معاوية: فذكر الواقدي
  .هو شقيق عبد اهللا: قلت

  ويل إمرة اليمن البن عمه علي، وحج
  .دوانا وظلما، وتوهلت أمهما عليهما، وهرب عبيد اهللابالناس، وقد ذبح بسر بن أرطاة ولديه ع

  .اهللا وصل مرة رجال مبئة ألف) ٢(إن عبيد : قيل
  

______________  
  ) *اهلامش* (
باب إحالل املطلقة ثالثا والنكاح الذي حيلها به، من طريق علي ابن حجر، :  يف الطالق١٤٨ / ٦) ١(

عن سليمان بن ) رف يف املطبوع إىل حيىي عن أيب إسحاقوقد حت(عن هشيم، أنبأنا حيىي بن أيب إسحاق 
أن الغميصاء أو الرميصاء ) وقد حترف يف املطبوع إىل عبد اهللا بن عباس(يسار، عن عبيد اهللا بن عباس 

: أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم تشتكي زوجها أنه ال يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها، فقال
و يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إىل زوجها االول، فقال رسول اهللا صلى يارسول اهللا هي كاذبة، وه

  ".ليس ذلك حىت تذوقي عسيلته : " اهللا عليه وسلم
 من طريق هشيم ذا االسناد، ورجاله ثقات، إال أنه ليس بصريح بأن عبيد ٢١٤ / ١وأخرجه أمحد 
  .اهللا شهد القصة

رواه أبو يعلى، : تصرا عن عبيد اهللا والفضل بن العباس، وقال خم٣٤٠ / ٤" امع " وأورده اهليثمي يف 
  .ورجاله رجال الصحيح

  ".عبد " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
(*)  

)٣/٥١٣(  

  



  .مات سنة مثان ومخسني: مات زمن معاوية، وقال خليفة وغريه: قال الفسوي
  .مات سنة سبع ومثانني: وأما أبو عبيد وأبو حسان الزيادي، فقاال

  .كان عبيد اهللا أصغر من عبد اهللا بسنة، مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم: ل ابن سعدوقا
  ).١(إا أسلمت بعد خدجية، قد ذكر :  قثم بن العباس اهلامشي وأمه أم الفضل اليت يقول فيها الكليب-
  

 كالب ابن اخليار عن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن) خ، م * ( عبيد اهللا بن عدي- ١٢٢
  .القرشي النوفلي

  ).٢(ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وكان أبوه من الطلقاء

  ما ذكره يف
______________  

  ) *اهلامش* (
  . من هذا اجلزء٤٤٠يف الصفحة ) ١(
، ٤١١ / ١، املعرفة والتاريخ ٣٩١ / ٥، التاريخ الكبري ٣٥٧: ، احملرب١٩٨٢ت : طبقات خليفة* 

، تاريخ ابن ٣٠٣ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٠١٠: ، االستيعاب٣٢٩ / ٥ل اجلرح والتعدي
، ذيب ٣١٣ / ١ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢٥٦ / ٣ آ، أسد الغابة ٣٥٣ / ١٠عساكر 
، العقد ٥١ / ٩ آ، البداية والنهاية ١٩ / ٣، تذهيب التهذيب ٣٠ / ٤، تاريخ االسالم ٨٨٦: الكمال
  .٢١٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٦ / ٧، ذيب التهذيب ٧٤ / ٣االصابة ، ٣١٢ / ٥الثمني 

: يا ابن أخي:  أن عثمان رضي اهللا عنه قال له١٤٤ و ٤٦ / ٧" صحيح البخاري " جاء يف ) ٢(
ال، ولكن قد خلص إيل من علمه ما خلص من العذراء : أدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال

إدراك السماع منه واالخذ عنه، وبالرؤية به رؤية املميز له، : ومراده باالدراك: يف سترها، قال احلافظ
 ٢٨٣، ٢٨٢ / ٧ومل يرد هنا االدراك بالسن فإنه ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويف املغازي 

  .يف قصة مقتل محزة، من حديث وحشي بن حرب ما يدل على ذلك
(*)  

)٣/٥١٤(  

  

  .سعدالصحابة أحد سوى ابن 
  .عمر، وعثمان، وعلي، وكعب، وطائفة: حدث عبيد اهللا عن



  .عروة، ومحيد بن عبدالرمحن، وعطاء بن يزيد الليثي، ومعمر بن أيب حبيبة: حدث عنه
روى عروة بن الزبري، عن عبيد اهللا بن عدي، أنه دخل على عثمان، وهو حمصور، وعلي يصلي بالناس، 

  إين أحترج! يا أمري املؤمنني : فقال
  .أن أصلي مع هؤالء وأنت االمام

  ).١(إن الصالة أحسن ما عمل الناس، فإذا رأيت الناس حمسنني، فأحسن معهم : فقال
  .كان عبيد اهللا بن عدي من فقهاء قريش وعلمائهم): ٢(قال عطاء بن يزيد 

  .عبيد اهللا بن عدي االكثر بن اخليار: وقال ابن سعد يف الطبقة االوىل من أهل املدينة
  .مه أم قتال بنت أسيد بن أيب العيص االمويةوأ

  .عمر وعثمان: حدث عن
  .وله دار باملدينة

  .مات يف خالفة الوليد بن عبدامللك، ثقة، قليل احلديث
  ).٣(قتل عدي بن اخليار يوم بدر كافرا : وأما أبو نعيم، فقال

  .فعلى هذا يكون عبيد اهللا قد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  . ب٣٥٣ / ١٠أخرجه ابن عساكر ) ١(
  ".زيد " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
مل يثبت أنه قتل كافرا، وإن ذكر ابن ماكوال وغريه، فإن ابن : ٤٦ / ٧" الفتح " قال احلافظ يف ) ٣(

  .سعد ذكره يف طبقة الفتحيني
(*)  

)٣/٥١٥(  

  

  .ابن اهلدير القرشي التيمي املدين) خ، د * ( ربيعة بن عبد اهللا- ١٢٣
  .ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولعله رآه
  .حدث عن عمر بن اخلطاب، وطلحة بن عبيد اهللا

  .وهو مقل
  .ابنا أخيه، حممد وأبو بكر ابنا املنكدر، وعثمان بن عبد الرمحن التيمي، وربيعة الرأي وغريهم: روى عنه



  ).١" (ت الثقا" وذكره ابن حبان يف 
  .مات سنة ثالث وتسعني وله سبع ومثانون سنة

  فلعله ولد عام احلديبية
  .سنة ست

هو ابن عبدالعزى بن عامر بن احلارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن : وجده اهلدير
  .لؤي

 ولد له ومل أر أحدا عد عبد اهللا بن اهلدير يف مسلمة الفتح، فلعله مات قبل الفتح، البل تأخر حىت
  .املنكدر فيما بعد واهللا أعلم

  
  .الديلي احلجازي * *  ربيعة بن عباد- ١٢٤

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، مشاهري علماء ٢٨١ / ٣، التاريخ الكبري ١٩٩٥ت : ، طبقات خليفة٢٧ / ٥طبقات ابن سعد * 

 / ٢سد الغابة ، أ١٣٦ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٤٩٢: ، االستيعاب٤٨٤ت : االمصار
 / ١، االصابة ٣٩٧ / ٤ ب، العقد الثمني ٢٢٠ / ١، تذهيب التهذيب ٤١٠: ، ذيب الكمال٢١٤
  .٧٩ / ١، شذرات الذهب ٩٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٧ / ٣، ذيب التهذيب ٥٢٣

ابعني تابعي، مدين ثقة من كبار الت: وكان ثقة قليل احلديث، وقال العجلي: ٢٧ / ٥وقال ابن سعد ) ١(
  .تابعي كبري، قليل املسند: وقال الدار قطين

  =، اجلرح والتعديل ٢٨٠ / ٣ وفيه عباد، التاريخ الكبري ٢١٢ت : طبقات خليفة* * 

)٣/٥١٦(  

  

  .قبل أن يسلم، مث أسلم، وشهد الريموك) ١(رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم بسوق ذي ااز 
  .له صحبة: وقال البخاري وغريه

  .سر والتخفيف عند احلافظ عبد الغين املصري، وقيده بالتخفيف والفتح أبو عبد اهللا بن مندةوعباد بالك
  .وهذا فيه نظر

  .والريب يف مساع ربيعة من النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكن كان قبل أن يسلم
  .حممد بن املنكدر، وهشام بن عروة، وأبو الزناد، وزيد ابن أسلم: حدث عنه



  .لريموك، وتويف يف خالفة الوليد بن عبد امللكشهد ا: قال خليفة
  .بقي إىل حدود سنة تسعني: قلت
  

  .ابن حنيف االنصاري االوسي املدين الفقيه املعمر احلجة) ع * ( أبو أمامة بن سهل- ١٢٥
  .امسه أسعد باسم جده المه، النقيب السيد أسعد بن زرارة

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 ١٠٧ / ٦، تاريخ ابن عساكر ٤٩٢، االستيعاب ٥٥٢ت : علماء االمصار، مشاهري ٤٧٢ / ٣= 

  .٥٠٩ / ١، االصابة ٢١٣ / ٢ ب، أسد الغابة ٢٧ب، تاريخ ابن عساكر نسخة الزيتونة 
 من طريق عبدالرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، عن ربيعة بن عباد الديلي، ٤٩٢ / ٣أخرجه أمحد ) ١(

يا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصر عيين بسوق ذي ااز يقولرأيت : وكان جاهليا أسلم، فقال
  .احلديث وهذا سند قوي" قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا : أيها الناس

، الكىن ٣٧٥ / ١، املعرفة والتاريخ ٢١٧٦ و ٦٥٤ت : ، طبقات خليفة٨٢ / ٥طبقات ابن سعد * 
 آ، أسد ٤٠٣ / ٢، تاريخ ابن عساكر ٨٢: ب، االستيعا١٣٩ت : ، مشاهري علماء االمصار١٤ / ١

، تذهيب ١١٨ / ١، العرب ٧١ / ٤، تاريخ االسالم ٩٤: ، ذيب الكمال١٨ / ٦ و ٤٧٠ / ٣الغابة 
، ذيب ٩ / ٤، االصابة ١٩٠ / ٩، البداية والنهاية ٢٠٧ / ١ ب، مرآة الزمان ٥٩ / ١التهذيب 
، ذيب ابن عساكر ١١٨ / ١ الذهب ، شذرات٣٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٣ / ١التهذيب 

٧ / ٣.  
(*)  

وهو خطأ فقمت بتصحيحه  ) ١٢٦( كان يف أصل النسخة برقم : أبو أمامة بن سهل :تعليق املستخدم 
   ) .١٢٥( ، وصوابه 

  .عبد الرمحن الشامي : حرره

)٣/٥١٧(  

  

  .ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ورآه فيما قيل
  .، وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية، وطائفةأبيه، وعمر: وحدث عن
الزهري، وسعد بن إبراهيم، وأبو حازم االعرج، وحممد بن املنكدر، وأبو الزناد، ويعقوب : حدث عنه



  .بن عبد اهللا بن االشج، وحيىي ابن سعيد االنصاري، وابناه حممد وسهل ابنا أيب أمامة، وآخرون
  .وكان أحد العلماء

  .رأيت أبا أمامة وقد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم: معشر السنديقال أبو 
  .أخربين أبو أمامة وكان من علية االنصار وعلمائهم، ومن أبناء البدريني: وقال الزهري

: عن حكيم بن حكيم بن حكيم بن عباد حنيف، عن أيب أمامة بن سهل قال: عبدالرمحن بن احلارث
اهللا ورسوله موىل من الموىل : "  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالإن: كتب معي عمر إىل أيب عبيدة

  ).١" (له، واخلال وارث من ال وارث له 
  .هذا حديث حسن: قال الترمذي

  استوى عثمان على : عن عتبة بن مسلم، قال: يوسف بن املاجشون
______________  

  ) *اهلامش* (
، وابن ماجه ٤٦ و ٢٨ / ١" املسند  " يف الفرائض، وهو يف) ٢١٣٠(أخرجه الترمذي ) ١(
، وله شاهد من حديث )١٢٢٧(، وسنده حسن كما قال الترمذي، وصححه ابن حبان )٢٧٣٧(

  .وغريه) ١٢٢٥(، وصححه ابن حبان )٢٦٣٤(وابن ماجه ) ٢٩٠٠(املقدام الكندي عند أيب داود 
(*)  

)٣/٥١٨(  

  

  ).١(اس يومئذ أبو أمامة ابن سهل املنرب، فحصبوه حىت حيل بينه وبني الصالة، فصلى بالن
  .اتفقوا على وفاته يف سنة مئة

  
  )ع * ( حممود بن الربيع- ١٢٦

  .أبو نعيم االنصاري اخلزرجي املدين: ابن سراقة بن عمرو االمام أبو حممد، ويقال
  .وأمه هي مجيلة بنت أيب صعصعة االنصارية

 وجهه من بئر يف دارهم، وهو يومئذ ابن أربع أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعقل منه جمة جمها يف
  ).٢(سنني 

  
______________  

  ) *اهلامش* (



  .٩ / ٣" ذيب ابن عساكر ) " ١(
، اجلرح ٣٥٥ / ١، املعرفة والتاريخ ٤٠٢ / ٧، التاريخ الكبري ٢٠٣٨ و ٦٤٦ت : طبقات خليفة* 

 / ٥، أسد الغابة ٥٠٤ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٣٧٨: ، االستيعاب٢٨٩ / ٨والتعديل 
، العرب ٥٢ / ٤، تاريخ االسالم ١٣٠٩: ، ذيب الكمال٨٤ / ٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ١١٦

، ذيب ٣٨٦ / ٣، االصابة ٢٠٦ / ١ آ، مرآة الزمان ٢٦ / ٤، تذهيب التهذيب ١١٧ / ١
  .١١٦ / ١، شذرات الذهب ٣١٧: ، خالصة تذهيب الكمال٦٣ / ١٠التهذيب 

 يف العلم، باب مىت يصح مساع الصغري من طريق الزبيدي، عن ١٥٧ / ١خرجه البخاري أ) ٢(
عقلت من النيب صلى اهللا عليه وسلم جمة جمها يف وجهي وأنا ابن : الزهري، عن حممود بن الربيع قال

  .مخس سنني
 قال  وغريه أن يف بعض الروايات أنه كان ابن أربع،٦٣: ص" االملاع " وذكر القاضي عياض يف 

ومل أقف على هذا صرحيا يف شئ من روايات بعد التتبع التام، إال إن كان ذلك ": الفتح " احلافظ يف 
  ".إنه عقل اة وهو ابن أربع سنني أو مخس ": االستيعاب " مأخوذا من قول صاحب 

، باب الرخصة يف التخلف عن اجلماعة لعذر من طريق االوزاعي: يف املساجد) ٢٦٥(وأخرجه مسلم 
إين العقل جمة جمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من دلو يف : " حدثين الزهري، عن حممود الربيع قال

  ".دارنا 
(*)  

)٣/٥١٩(  

  

  .بن مالك، وعبادة بن الصامت، وغريهم) ١(أيب أيوب االنصاري، وعتبان : وحدث عن
  .لزهريرجاء بن حيوة، ومكحول، وعبد اهللا بن عمرو بن احلارث، وا: حدث عنه

  .وروى عنه من الصحابة أنس بن مالك
  .هو خنت عبادة بن الصامت: وقال أبو احلسن بن مسيع

  .له صحبة: وقال حيىي بن معني
  .هو ثقة من كبار التابعني: وأما أمحد العجلي، فقال

  .اجتاز بدمشق غازيا إىل القسطنطينية: وقال ابن عساكر
  . وتسعون سنة، وكذا أرخه علي بن عبد اهللا التميميمات سنة تسع وتسعني وله ثالث: قال الواقدي

  .مات سنة ست وتسعني: وقال خليفة بن خياط
  



  .االمري أبو حسان املرادي، من وجوه العرب املوصوفني بالشجاعة *  قيس بن مكشوح- ١٢٧
  .وكان ممن أعان على قتل االسود العنسي، وقلعت عينه يوم الريموك

  .وكان ذا رأي يف احلرب وجندة
  .وكان من أمراء علي يوم صفني، فقتل يومئذ

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".وغسان " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
، أسد الغابة ١٢٩٩: ، االستيعاب١٩٨: ، معجم الشعراء٢٦١: ، احملرب٥٢٥ / ٥طبقات ابن سعد * 
، املنتخب ٤٩ / ١هب ، شذرات الذ٢٦٠ / ٣، االصابة ٦٤ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٤٤٧ / ٤

  .٥٤٥: من ذيل املذيل
(*)  

)٣/٥٢٠(  

  

  .أبو حممد العرتي، بالسكون، املدين حليف بين عدي بن كعب *  عبد اهللا بن عامر بن ربيعة- ١٢٨
  .وعرت أخو بكر بن وائل

  .استشهد أخوه مسيه عبد اهللا يف حصار الطائف
  .هاجرين البدرينيوكان أبومها عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك من كبار امل

  .عن أبيه، وعمر، وعثمان، وعبد الرمحن بن عوف، وطائفة: حدث عبد اهللا
  .وكان مولده عام احلديبية

  ).١(وله حديث مرسل يف سنن أيب داود 
عاصم بن عبيد اهللا، وأبو بكر بن حفص الوقاصي، وحيىي بن سعيد االنصاري، وابن شهاب : حدث عنه

  .الزهري، وآخرون
  .س ومثاننيتويف سنة مخ

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ١١ / ٥، التاريخ الكبري ٢٠٠٩ و ٤٣٨ و ١٢٨ت : ؟، طبقات خليفة / ٥طبقات ابن سعد * 



، اجلمع بني رجال ٩٣٠: ، االستيعاب١٢٢ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٥٨، ٢٥١ / ١املعرفة والتاريخ 
، ذيب ٢٧٣ / ١ / ١ء واللغات ، ذيب االمسا٢٨٦ / ٣، أسد الغابة ٢٤٤ / ١الصحيحني 

 وفيه العتري، وهو تصحيف، تذهيب ١٠٠ / ١، العرب ٢٦٧ / ٣، تاريخ االسالم ٦٩٧: الكمال
، ذيب ٣٢٩ / ٢، االصابة ١٨٥ / ٥، العقد الثمني ١٧٦ / ١ ب، مرآة اجلنان ١٥٥ / ٢التهذيب 
  .١٧١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٧٠ / ٥التهذيب 

من طريق الليث، عن حممد بن عجالن، عن موىل ) ٤٩٩١(، وأبو داود ٤٤٧ / ٣أخرجه أمحد ) ١(
دعتين أمي يوما ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لعبد اهللا بن عامر، حدثه عن عبد اهللا بن عامر أنه قال

 وما أردت أن تعطيه: " ها تعاىل أعطيك، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قاعد يف بيتنا، فقالت
  "؟ 

أما إنك لو مل تعطيه شيئا، كتبت عليك : " أعطيه مترا، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت
  ".كذبة 

  .ورجاله ثقات، خال موىل عبد اهللا فإنه جمهول
(*)  

)٣/٥٢١(  

  

  .من فحول الشعراء، وكان أبوه زياد بن ربيعة حدادا *  يزيد بن مفرغ احلمريي- ١٢٩
  .بالةشعابا بت: وقيل

  ).١(قرية باحلجاز مما يلي اليمن : وتبالة بالفتح
  .ولقب مفرغا النه راهن على سقاء من لنب، فشربه حىت فرغه

  .والبن مفرغ هجو مقذع، ومديح، ونظمه سائر
  .أدبه: وهجا عبيد اهللا بن زياد، فأتى وطلب من معاوية قتله، فلم يأذن، وقال

 عبيد اهللا البصرة، فسقاه مسهال، وأركبه محارا ربطه فوقه، واستجار يزيد باملنذر بن اجلارود، فأتى
راسخ منك يف العظام البوايل * يغسل املاء ما صنعت وشعري : وطوف به وهو يسلح يف االسواق، فقال

)٢ (  
______________  

  ) *اهلامش* (
ريخ ، تا٣٧٤ / ٤، أنساب االشراف ٢٧٦: ، الشعر والشعراء٦٩٣، ٦٨٦: طبقات فحول الشعراء* 

 ١٨، تاريخ ابن عساكر ٤٣٦: ، مجهرة أنساب العرب٢٩٨، ٢٥٤ / ١٨، االغاين ٣١٧ / ٥الطربي 



، ٣٦٢، ٣٤٢ / ٦، وفيات االعيان ٥٢٢ / ٣، الكامل ٤٦، ٤٣ / ٢٠ ب، معجم االدباء ١٣٨/ 
  .٥١٥ / ٢، خزانة االدب ٣١٤ و ٩٥ / ٨، البداية والنهاية ٩٠ / ٣تاريخ االسالم 

  .هي بليدة على طريق اليمن للخارج من مكة: ٣٤٣ / ٦ قال ابن خلكان) ١(
وهذا املكان كثري اخلصب، له ذكر يف االخبار واالمثال واالشعار، وهي أول والية وليها احلجاج بن 

إا وراء : يوسف الثقفي، ومل يكن رآها قبل ذلك، فخرج إليها، فلما قرب منها سأل عنها، فقيل له
  . والية تسترها أكمة، ورجع عنها حمتقرا هلا وتركهاالخري يف: تلك االكمة، فقال
  فضربت العرب ا

  .أهون من تبالة على احلجاج: املثل، وقالت للشئ احلقري
، وخزانة ٣٧٥ / ٤" أنساب االشراف "  و ٢٦٤، ٢٦٣ / ١٨" االغاين " اخلرب مطوال يف ) ٢(

كيف نوم االسري يف * الطالل دار سلمى باخلبت ذي ا:  والبيت من قصيدة مطلعها٢١٥ / ٢االدب 
  (*)االغالل 

)٣/٥٢٢(  

  

أن ابن مفرغ : ونقل صاحب املرآة) ١(واحلر تكفيه املالمة * العبد يقرع بالعصا : وهو القائل هذا البيت
  .مات سنة تسع وستني

  
  .أبو بريد اجلرمي) خ، د، س * ( عمرو بن سلمة- ١٣٠
  ).٢(ياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صيب أبو يزيد، وهذا الذي كان يؤم قومه يف ح: وقيل

  .والبيه صحبة ووفادة
  .إنه وفد مع أبيه وله رؤية: وقد قيل
  .فاهللا أعلم

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ١٨" االغاين "  و ٦٨٩، ٦٨٨" طبقات فحول الشعراء " ، و ١٤٠البيت يف شعر ابن مفرغ ) ١(

من بعد أيام * أصرمت حبلك من أمامة : قصيدة مطلعها من ٢١٤، ٢١٣ / ٢، وخزانة االدب ٢٦١
، مجهرة أنساب ٢٣٥ / ٦، اجلرح والتعديل ١٢٦ / ١، الكىن ٨٩ / ٧طبقات ابن سعد * برامه 
، ٢٣٤ / ٤، أسد الغابة ٣٧١ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ١١٧٩، االستيعاب ٤٥٢: العرب



 / ١، العرب ٢٩٠ / ٣، تاريخ االسالم ١٠٣٦: ، ذيب الكمال٢٧ / ٢ / ١ذيب االمساء واللغات 
 / ٨، ذيب التهذيب ٥٤١ / ٢، االصابة ١٧٦ / ١ ب، العرب ٩٩ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٠
  .٩٥ / ١، شذرات الذهب ٢٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٤٢

 باب مقام النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة زمن الفتح من:  يف املغازي١٨ / ٨أخرج البخاري ) ٢(
  قال: طريق سليمان بن حرب، حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن عمرو بن سلمة قال

كنا مبا ممر الناس، وكان مير بنا الركبان : فلقيته فسألته، فقال: أال تلقاه فتسأله ؟ قال: يل أبو قالبة
ه، أوحى إليه، أوحى اهللا يزعم أن اهللا أرسل: فنسأهلم، ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل ؟ فيقولون

: بكذا، فكنت أحفظ ذاك الكالم، فكأمنا يقر يف صدري، وكانت العرب تلوم بإسالمهم الفتح، فيقولون
  .اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نيب صادق

صلو صالة كذا يف حني كذا : جئتكم واهللا من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم حقا، فقال: فلما قدم قال
وا صالة كذا يف حني كذا، فإذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا، وصل

فلم يكن أحد أكثر قرآنا مين، ملا كنت أتلقى من الركبان، فقدموين بني أيديهم وأنا ابن ست أو سبع 
ا است أال تغطون عن: سنني، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت، تقلصت عين، فقالت امرأة من احلي

  =قارئكم ؟ فاشتروا، 

)٣/٥٢٣(  

  

  .أبو قالبة اجلرمي، وأبو الزبري املكي، وعاصم االحول، وأيوب السختياين، وغريهم: حدث عنه
  .له رواية يف صحيح البخاري، ويف سنن النسائي

  .وكان قد نزل البصرة
  .أرخ االمام أمحد موته يف سنة مخس ومثانني

  
  أما

  .اهلمداين الكويف، فتابعي كبري من أصحاب علي) بخ * ( عمرو بن سلمة- ١٣١
  .مسع عليا وابن مسعود

  .الشعيب، ويزيد بن أيب زياد: حدث عنه
  .مات سنة مخسني ومثانني أيضا

  ).١(ودفن هو وعمرو بن حريث يف يوم واحد 
  



   * * كعب بن سور االزدي- ١٣٢
  .قاضي البصرة، وليها لعمر وعثمان

  وكان من نبالء الرجال
______________  

  ) *اهلامش* (
  .فقطعوا يل قميصا، فما فرحت بشئ فرحي بذلك القميص

 / ٢، وللنسائي "فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنني أو مثان سنني : " وفيه) ٥٨٥(وأخرجه أبو داود 
  .٩٠، ٨٩ / ٧، وانظر ابن سعد "فكنت أؤمهم وأنا ابن مثان سنني : " ٨١، ٨٠
، اجلرح والتعديل ١٨٩ / ١، التاريخ الصغري ٣٣٧ / ٦يخ الكبري ، التار١٧١ / ٦طبقات ابن سعد * 
 ٣، تذهيب التهذيب ١٠٠ / ١، العرب ٢٩٠ / ٣، تاريخ االسالم ١٠٣٦: ، ذيب الكمال٢٣٥ / ٦
  .٩٦ / ١، شذرات الذهب ٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٤٢ / ٨ ب، ذيب التهذيب ٩٩/ 
  .١٨٩ / ١" التاريخ الصغري ) " ١(

  =، ٢٢٣ / ٧، التاريخ الكبري ١٦١٧ت : ، طبقات خليفة٩١ / ٧ ابن سعد طبقات* * 

)٣/٥٢٤(  

  

  .وعلمائهم
  .قتل يوم اجلمل، قام يعظ الناس ويذكرهم، فجاءه سهم غرب فقتله

  .رمحه اهللا تعاىل
  

ابن حجر بن احلارث بن هجرس بن صربة بن حدرجان بن عساس العبدي  *  زيد بن صوحان- ١٣٣
  .الكويف

  .عة بن صوحان، وهلما أخ امسه سيحان ال يكاد يعرفأخو صعص
  .أبو سليمان: كنية زيد

  .أبو عائشة: وقيل
  .كان من العلماء العباد، ذكروه يف كتب معرفة الصحابة، والصحبة له

  .لكنه أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومسع من عمر، وعلي، وسلمان
  وال رواية يف االمهات،أبو وائل، والعيزار بن حريث : حدث عنه

  .النه قدمي الوفاة



  .وذكر بعضهم أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، : حدثنا االجلح، عن عيبد بن الحق، قال: يعلى بن عبيد

  فرتل رجل، فساق بالقوم، ورجز، مث نزل آخر،
______________  

  ) *اهلامش* (
، ١٦٢ / ٧، اجلرح والتعديل ٢٧٤ / ١، أخبار القضاة ٤٣٠: ، املعارف٧٥ / ١لتاريخ الصغري ا= 

  .٣١٤ / ٣، االصابة ٤٧٩ / ٤، أسد الغابة ١٣١٨: ، االستيعاب٣٨٠: مجهرة أنساب العرب
 / ٣، وفيه بفتح الصاد، التاريخ الكبري ١٠٢٤ت : ، طبقات خليفة١٢٣ / ٦طبقات ابن سعد * 

 / ٨، تاريخ بغداد ٥٥٥: ، االستيعاب٧٤٥ت : ، مشاهري علماء االمصار٤٠٢: ، املعارف٣٩٧
، مرآة ٣٢ / ١٥، الوايف بالوفيات ٢٩١ / ٢ ب، أسد الغابة ٣١٥ / ٦، تاريخ ابن عساكر ٤٣٩
، شذرات ٩٧: ، تعجيل املنفعة٥٧٤ و ٥٦٨ / ١، االصابة ٣٩٨ / ٩، جممع الزوائد ٩٩ / ١اجلنان 
  .١٢ / ٦ عساكر ، ذيب ابن٤٤ / ١الذهب 

(*)  

)٣/٥٢٥(  

  

* جندب وما جندب : مث بدا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يواسي أصحابه فرتل، فجعل يقول
  .واالقطع اخلري زيد

رجالن يف االمة يضرب أحدمها ضربة تفرق : " مسعناك الليلة تقول كذا وكذا، فقال: يارسول اهللا: قيل
  ".يده يف سبيل اهللا، مث يتبع آخر جسده أوله بني احلق والباطل، واآلخر تقطع 

  ).١(أما جندب، فقتل الساحر، وأما زيد، فقطعت يده يوم جلوالء، وقتل يوم اجلمل : قال االجلح
إن حديثك يعجبين، وإن : كان زيد بن صوحان حيدث، فقال أعرايب: قال االعمش، عن إبراهيم، قال

  .يدك لتريبين
  صدق: واهللا ما أدري اليمني يقطعون أم الشمال ؟ فقال زيد: الأو ما تراها الشمال ؟ ق: قال
فذكر االعمش ) ٩٨: التوبة) (االعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن ال يعلموا حدود ما أنزل اهللا(اهللا 

  ).٢(أن يده قطعت يوم اوند 
على عمر فيهم زيد بن أن وفد الكوفة، قدموا : عن أيب التياح، عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل: محاد بن سلمة

إنكم كرت أهل االسالم، إن ! يا أهل الكوفة : صوحان، فجاءه رجل من أهل الشام يستمد، فقال
  .استمدكم أهل البصرة، أمددمتوهم، وإن استمدكم أهل الشام، أمددمتوهم



  ).٣(يا أهل الكوفة هكذا فاصنعوا بزيد وإال عذبتكم : وجعل عمر يرحل لزيد وقال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
الطبقات " االجلح وهو ابن عبد اهللا بن حجية ضعيف، وعبيد بن الحق مل أجد من ترمجه، وهو يف ) ١(

  .١٢٤، ١٢٣ / ٦" طبقات ابن سعد ) " ٢ (١٢٣ / ٦" ابن سعد 
  .١٢٤ / ٦ابن سعد ) ٣(

(*)  

)٣/٥٢٦(  

  

نه على الرحل كما تضفنون دعا عمر زيد بن صوحان، فضف: ورى االجلح، عن ابن أيب اهلذيل، قال
  ).١(أمراءكم، مث التفت إىل الناس، فقال اصنعوا هذا بزيد وأصحاب زيد 

أنه كان يف جيش عليهم سلمان الفارسي، فكان يؤمهم زيد بن صوحان : عن النعمان أيب قدامة: مساك
  ).٢(يأمره بذلك سلمان 

  .قم، فذكر قومك: معةأن سلمان كان يقول لزيد بن صوحان يوم اجل): ٣(مساك، عن رجل 
قام زيد بن صوحان : حدثنا حجاج بن نصري، حدثنا عقبة الرفاعي، حدثنا محيد بن هالل، قال: ابن سعد

  .ملت فمالت أمتك، اعتدل يعتدلوا! يا أمري املؤمنني : إىل عثمان، فقال
  .نعم: أسامع مطيع أنت ؟ قال: قال
  .احلق بالشام: قال

  ).٤(ره فطلق امرأته، مث حلق حييث أم
زيد بن صوحان يوم اجلمل، فدخلوا عليه، ) ٦(ارتث : بن جرير قال) ٥(أيوب السختياين، عن غيالن 

  .أبشر باجلنة: فقالوا
تقولون قادرين، أو النار فال تدرون، إنا غزونا القوم يف بالدهم، وقلنا أمريهم، فليتنا إذ ظلمنا، : قال

  ).٧(صربنا 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .١٢٤ / ٦ابن سعد ) ١(



  .محله عليه: أي" فضفنه على الرجل " وقوله 
  .١٢٤ / ٦ابن سعد ) ٢(
  . ملحان بن ثروان١٢٤ / ٦مساه ابن سعد ) ٣(
  .١٢٥، ١٢٤ / ٦ابن سعد ) ٤(
  ".عالن " حترف يف املطبوع إىل ) ٥(
  .رثيثإن حيمل اجلريح من املعركة وهو ضعيف أثخنته جراحه، فهو مرتث و: االرتثات) ٦(
  .١٢٥ / ٦ابن سعد ) ٧(

(*)  

)٣/٥٢٧(  

  

شدوا علي : روى حنوه العوام بن حوشب، عن أيب معشر، عن احلي الذين كان فيهم زيد فذكره، وقال
  ).١(إزاري، فإين خماصم، وأفضوا خبدي إىل االرض، وأسرعوا االنكفات عين 

 تغسلوا عين دما، وال ترتعوا ال: الثوري عن خمول، عن العيزار بن حريث، عن زيد بن صوحان، قال
  ).٢(عين ثوبا، إال اخلفني، وأرمسوين يف االرض رمسا، فإين خماصم أحاج يوم القيامة 

  ).٣(ادفنوين وابن أمي يف قرب، وال تغسلوا عنا دما، فإنا قوم خماصمون : قال زيد: قال عمار الدهين
  .كان قتل معه أخوه سيحان، فدفنا يف قرب: قيل

وكان ثقة قليل : بإسناد منقطع، مث قال) ٤(أن يدفن معه مصحفه، نقله ابن سعد وروي أنه أمر 
  .احلديث

  
  .أحد خطباء العرب: أبو طلحة) س * ( صعصعة بن صوحان- ١٣٤

  .كان من كبار أصحاب علي
  قتل

______________  
  ) *اهلامش* (
  .١٢٥ / ٦ابن سعد ) ١(
  . آ٣٢٠ ب، ٣١٩ / ٦، وابن عساكر ١٢٥ / ٦ابن سعد ) ٢(
  .١٢٥ / ٦ابن سعد ) ٣(
)١٢٦، ١٢٥ / ٦) ٤.  



: ، املعارف٣١٩ / ٤، التاريخ الكبري ١٠٢٥ت : ، طبقات خليفة٢٢١ / ٦طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ابن عساكر ٧١٧: ، االستيعاب٢٢٨ / ٣، مروج الذهب ٤٤٦ / ٤، اجلرح والتعديل ٤٠٢

، تذهيب التهذيب ٢٩٣ / ٢ االسالم ، تاريخ٦٠٧: ، ذيب الكمال٢١ / ٣، أسد الغابة ١٥٣ / ٨
، ذيب ١٤٧: ، خالصة تذهيب الكمال٤٢٢ / ٤، ذيب التهذيب ٢٠٠ / ٢ ب، االصابة ٩٢ / ٢

  .٤٢٥ / ٦ابن عساكر 
(*)  

)٣/٥٢٨(  

  

  .أخواه يوم اجلمل، فأخذ صعصعة الراية
  . وبقي إىل خالفة معاوية-علي، وابن عباس : يروي عن

  . مطاعا، أمريا، فصيحا، مفوهاوثقه ابن سعد، وكان شريفا،
  .الشعيب، وابن بريدة، واملنهال بن عمرو، وأبو إسحاق: حدث عنه

وأنا إن كنت البغضن أن : إن كنت البغض أن أراك خطيبا، قال: وفد على معاوية، فخطب، فقال: يقال
  ).١(أراك خليفة 

  .وقيل كنيته أبو عمر
  

ن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، احلارث بن ابن نوفل اب) ع * ( عبد اهللا بن احلارث- ١٣٥
  .عبداملطلب بن هاشم ابن عبد مناف

  ".ببة " السيد، االمري، أبو حممد القرشي اهلامشي املدين ولقبه 
  .البيه وجلده صحبة

  .وكان نوفل من أسن الصحابة، من أسنان محزة والعباس عميه
  .عداده يف مسلمة الفتح، ومل يرو شيئا

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  . آ ب، وذكر اخلطبة بطوهلا١٥٦ / ٨اخلرب عند ابن عساكر ) ١(
 ١٥١١ت : ، طبقات خليفة٨٦، ٣١، ٣٠: ، نسب قريش١٠٠ / ٧ و ٢٤ / ٥طبقات ابن سعد * 
 / ١، أخبار القضاة ٦٣ / ٥، التاريخ الكبري ٢٥٧، ١٠٤: ، احملرب٢٠٥٠ و ١٩٧٩ و ١٦٣٠و 



، اجلمع بني رجال ٢١١ / ١، تاريخ بغداد ٨٨٥: ، االستيعاب٣٠ / ٥، اجلرح والتعديل ١١٣
: ، ذيب الكمال٢٠٧ / ٣ ب، أسد الغابة ٤٦ / ٩، تاريخ ابن عساكر ٢٤٨ / ١الصحيحني 

 / ٥ آ، العقد الثمني ١٣٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٩٨ / ١، العرب ٢٦٣ / ٣، تاريخ االسالم ٦٧٣
  .١٦٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٠  /٥، ذيب التهذيب ٥٨ / ٣، االصابة ١٢٨

(*)  

)٣/٥٢٩(  

  

  .وأما احلارث، فله حديث يف مسند بقي بن خملد
  .وقد ويل إمرة مكة لعمر، تويف يف زمن عثمان

  .وكان قد أتى بولده ببة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحنكه
كيم بن حزام، وأم هانئ عمر، وعثمان، وعلي، وأيب، والعباس، وصفوان بن أمية، وح: حدث ببة عن

  .بنت أيب طالب، وكعب احلرب، وطائفة
ولده إسحاق، وعبد اهللا، والزهري، وأبو التياح يزيد بن محيد، ويزيد بن أيب زياد، وعبد امللك بن : وعنه

  .عمري، وأبو إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز، وآخرون
  .روى عدة أحاديث
ه أمه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ دخل عليها، فتفل يف فيه، ثقة تابعي، أتت ب: قال حممد بن سعد

  ).١(ودعا له 
  .أمه هي هند أخت معاوية: وقال الزبري بن بكار

  .وهي أخت أم املؤمنني أم حبيبة: قلت
تسود أهل الكعبة اصطلح ) * ٢(النكحن ببه جارية خذ به * يا ببة يا ببة : وكانت تنقزه وتقول: قال

  .البصرة على تأمريه عليهم عند هروب عبيد اهللا بن زياد إىل الشام ملا هلك يزيدكرباء أهل 
  مث كتبوا بالبيعة إىل ابن الزبري، فواله 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٤٠ / ٥ابن سعد ) ١(
  . ب٤٧ / ٩السمينة العظيمة، والشعر عند ابن عساكر : اخلدبة) ٢(

(*)  

)٣/٥٣٠(  



  

  .)١(عليهم، مث عزله 
  .، هرب عبد اهللا إىل الشام خوفا من احلجاج)٢(وملا كانت فتنة ابن االشعث 

  .مات بعمان سنة أربع ومثانني: وقيل
  .مات سنة ثالث ومثانني: وقال أبو عبيد

  .عاش بضعا وسبعني سنة، وقارب الثمانني: قلت
  .وكان من سادة بين هاشم يصلح للخالفة لعلمه وسؤدده

  
   *ة العبديبن جبل) ٣( حكيم - ١٣٦

  .االمري، أحد االشراف االبطال
  .كان ذا دين وتأله

  .أمره عثمان على السند مدة، مث نزل البصرة
مل يزل يقاتل يوم اجلمل حىت قطعت رجله، فأخذها، وضرب هلا : وكان أحد من ثار يف فتنة عثمان، فقيل

  :الذي قطعها، فقتله ا، وبقي يقاتل على رجل واحدة ويرجتز، ويقول
______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٦، ٢٥ / ٥ابن سعد ) ١(
دول االسالم " هو عبدالرمحن بن حممد بن االشعث بن قيس الكندي، قال املؤلف يف : ابن االشعث) ٢(
ويف سنة مثانني بعث احلجاج على إمرة سجستان عبدالرمحن بن حممد بن االشعث بن قيس، : ٥٧ / ١" 

خلع احلجاج، وخرج، وبايعه خلق عظيم، وأقبل م كالسيل العرم، والتف فسار إليها، فلما استقر ا، 
كان : عليه أمم لبغضهم يف احلجاج وعسفه، فجرت بينه وبني احلجاج حروب يطول وصفها، حىت قيل

  .بينهم مثانون وقعة
  .وقد مت الغلب للحجاج، وظفر به يف سجستان سنة أربع ومثاين، وقتله

  .٣٧٩ / ١" االصابة " اء على التصغري، وكذلك ضبطه احلافظ يف ضبط يف االصل بضم احل) ٣(
  .٤٤ / ٢، أسد الغابة ٣٦٦، االستيعاب ٢٩٨: ، مجهرة أنساب العرب٨٧ / ٣مروج الذهب * 

  .٣٧٩ / ١االصابة 
(*)  

)٣/٥٣١(  

  



 ذراعي أمحي ا كراعي فرتف منه دم كثري، فجلس متكئا على املقتول* معي * يا ساق لن تراعي إن 
وساديت، فما مسع بأشجع منه، مث شد : من قطع رجلك ؟ قال: الذي قطع ساقه، فمر به فارس، فقال

  .عليه احلداين، فقتله
  

أبو املنذر، ملك آل جفنة بالشام، أسلم وأهدى للنيب صلى اهللا عليه  *  جبلة بن االيهم الغساين- ١٣٧
  .، فلما كان زمن عمر، ارتد، وحلق بالروم)١(وسلم هدية 

  .كان داس رجال، فلكمه الرجل، فهم بقتلهو
  .الطمه بدهلا، فغضب، وارحتل، مث ندم على ردته، نعوذ باهللا من العتو والكرب: فقال عمر

  
  الفهري االمري نائب إفريقية ملعاوية، وليزيد، وهو الذي أنشأ * *  عقبة بن نافع القرشي- ١٣٨

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٢، تاريخ االسالم ٣٧٢: ، مجهرة أنساب العرب١٧٣، ١٥٧ / ١٥االغاين ، ٣٧٢، ٧٦: احملرب* 

  .٢٤١ / ٢، خزانة االدب ٢٧ / ١، شذرات الذهب ٦٣ / ٨، البداية والنهاية ٢١٤
إنه مل يسلم قط، وهكذا صرح به :  عن ابن عساكر قوله٦٣ / ٨" البداية " نقل ابن كثري يف ) ١(

  .الواحدي، وسعيد بن عبد العزيز
 / ١، رياض النفوس ٢٤٠ / ٥، الطربي ١٩٧، ١٩٤: ، فتوح مصر٤٣٥ / ٦ التاريخ الكبري * *
 ب، ٣٥٨ / ١١، تاريخ ابن عساكر ١٠٧٥: ، االستيعاب١٧٨، ١٦٣: ، مجهرة أنساب العرب٦٢

، ٤٩ / ٣، تاريخ االسالم ١٦٧، ١٦٤ / ١، معامل االميان ١٠٥ / ٤، الكامل ٥٩ / ٤أسد الغابة 
  .٢٢٠ / ٢، حسن احملاضرة ٤٩٢ / ٢، االصابة ١١١ / ٦، العقد الثمني ٢١٧ / ٨ البداية والنهاية

(*)  

)٣/٥٣٢(  

  

  .القريوان، وأسكنها الناس
  .وكان ذا شجاعة، وحزم، وديانة، مل يصح له صحبة، شهد فتح مصر، واختط ا

  ابنه االمري أبو عبيدة مرة، وعبد اهللا بن هبرية، وعلي بن: حكى عنه
  .ن سعدرباح، وعمار ب

  .وهو ابن أخي العاص بن وائل السهمي المه



  .جهزه معاوية على عشرة آالف، فافتتح إفريقية، واختط قريواا: قال الواقدي
وكان املوضع غيضة ال يرام من السباع واالفاعي، فدعا عليها، فلم يبق فيها شئ، وهربوا حىت إن 

  .الوحوش لتحمل أوالدها
  ).١(إنا نازلون فاظعنوا، فخرجن من جحرن هوارب : نادى:  قالفحدثين موسى بن علي، عن أبيه،

يا أهل : ملا افتتح عقبة إفريقية، قال: وروى حنوه حممد بن عمرو، عن حيىي بن عبدالرمحن بن حاطب، قال
إنا حالون إن شاء اهللا، فاظعنوا، ثالث مرات، فما رأينا حجرا وال شجرا إال خيرج من حتته ! الوادي 

  .هبطن بطن الواديدابة حىت 
  ).٢(انزلوا بسم اهللا : مث قال للناس

  .كان عقبة بن نافع جماب الدعوة: وعن مفضل بن فضالة، قال
قدم عقبة على يزيد، فرده واليا على املغرب سنة اثنتني وستني، فغزا السوس : وعن علي بن رباح، قال

  . فقتل عقبة وأصحابهاالدىن، مث رجع، وقد سبقه جل اجليش، فخرج عليه مجع من العدو،
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  . ب٣٦٠ آ، ٣٥٩ / ١١، وابن عساكر ٢٤٠ / ٥الطربي ) ١(
" ، و ٨": طبقات علماء إفريقية " ، و ٩ / ١" رياض النفوس "  آ، ب و ٣٦٠ / ١١ابن عساكر ) ٢(

  .٢٢١، ٢٢٠ / ٢ " حسن احملاضرة" ، و ١١٠٥ / ٣" معجم ما استعجم " ، و ٩ / ١" معامل االميان 
(*)  

)٣/٥٣٣(  

  

  .قتل سنة ثالث وستني رمحه اهللا تعاىل: وقال ابن يونس
  

   * الوليد بن عتبة- ١٣٩
  .ابن أيب سفيان بن حرب ويل لعمه معاوية املدينة

  .وكان ذا جود، وحلم، وسؤدد، وديانة
  .وويل املوسم مرات

:  وابن الزبري، فامنلسا منه، فالمه مروان، فقالوملا جاءه نعي معاوية، وبيعة يزيد، مل يشدد على احلسني
  .ماكنت القتلهما، وال أقطع رمحهما



  .إم أرادوه على اخلالفة بعد معاوية بن يزيد، فأىب: وقيل
على اخلالفة، قطعن، فمات بعد موت ) ١(أراد أهل الشام الوليد بن عتبة : وقال يعقوب الفسوي

  .معاوية بن يزيد
  ).٢(ى معاوية بن يزيد، فأخذه الطاعون يف الصالة، فلم يرفع إال وهو ميت قدم للصالة عل: ويقال

  
  من أعراب احلجاز، شاعر حمسن، كان يشبب بأم معمر لبىن بنت * *  قيس بن ذريح الليثي- ١٤٠

______________  
  ) *اهلامش* (
: العرب، مجهرة أنساب ١٢ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٤١، ٨٥: ، احملرب١٣٣، ١٣٢: نسب قريش* 

  .٧٢ / ١، شذرات الذهب ٣٩١ / ٧ ب، العقد الثمني ٤٣١ / ١٧، تاريخ ابن عساكر ١١١
  ".عقبة " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(
  . آ٤٣٣ / ١٧ابن عساكر ) ٢(

، مسط ١٢٠: ، املؤتلف واملختلف٢١٩، ١٨٠ / ٩، االغاين ٦٢٩، ٦٢٨: الشعر والشعراء* * 
  = آ، تاريخ االسالم ٢٢١ / ١٤ عساكر ، تاريخ ابن٧١٠ و ٧٠١ و ٣٧٩: الآليل

)٣/٥٣٤(  

  

  .احلباب الكعبية، مث إنه تزوج ا
  .كان أخا للحسني رضي اهللا عنه من الرضاعة: وقيل

أما إنه : وكان يكون بقديد وقع بني أمه وبني لبىن فأبعضتها، فما زالت تتحيل حىت طلق لبىن، وقال المه
  .هآخر عهدك يب، وعظم به فراق أهله، وجهد

ونظمه يف الذروة العليا، ) ١(وكل ملمات الزمان وجدا سوى فرقه االحباب هينة اخلطب : وهو القائل
  .رقة، وحالوة، وجزالة

  .وكان يف دولة يزيد
  

  .ابن حصن بن حذيفة بن بدر االمري أبو حسان *  أمساء بن خارجة- ١٤١
  أبو هند،: وقيل

______________  
  ) *اهلامش* (



 / ١، النجوم الزاهرة ٣١٣ / ٨، البداية والنهاية ٢٠٨، ٢٠٤ / ٣ايف بالوفيات ، الو٦١ / ٣= 
  .٢٤٢ / ٥، رغبة اآلمل ١٥٢ / ٢، عصر املأمون ٦٢، ٥٣ / ١، تزيني االشواق ١٨٢

أيا كبدا : ، من قصيدة مطلعها٢٣٧ / ١" جمالس ثعلب " ، و ١٨٩ / ٩" االغاين " البيت يف ) ١(
  .رتا ماذا تغلغل يف القلبويا حس* طارت صدوعا نوافذا 

ثالثة أبيات، أوهلا البيت :  بشرح التربيزي٢٢٢ / ٣" محاسته " وأورد أبو متام يف باب النسيب من 
وكلفين ما الأطيق من احلب أال أيها * وقلت لقليب حسني جل به اهلوى : الذي ذكره املصنف، وبعده

  .ومل ينسبها الحدأفق الأقر اهللا عينك من قلب * القلب الذي قاده اهلوى 
، ٣٨٥ / ٢، تاريخ االسالم ٢٦٠ / ٤، الكامل ٥٣٢ت : ، مشاهري علماء االمصار١٥٤: احملرب* 

، ذيب ابن ١٧٩ / ١، النجوم الزاهرة ٤٣ / ٩، البداية والنهاية ١٦٩، ١٦٨ / ١فوات الوفيات 
  .٤٩، ٤٤ / ٣عساكر 

(*)  

)٣/٥٣٥(  

  

  .الفزاري الكويف من كبار االشراف
  .ن أخي عيينة بن حصن أحد املؤلفة قلوموهو اب

  .روى أمساء عن علي، وابن مسعود
  .ولده مالك، وعلي بن ربيعة: وعنه

  ).١(وفيه يقول القطامي 
وال محلت * فال مطرت على االرض السماء والرجع الربيد بغنم جيش * إذا مات ابن خارجة بن حصن 

ية بن احلارث بن عثمان بن أمساء بن خارجة قال احملدث مروان بن معاو) ٢(على الطهر النساء 
لقد قسم جدك أمساء قسما، فنسي جارا له، فاستحىي أن : أتيت االعمش، فانتسبت له، فقال: الفزاري

  .يعطيه، وقد بدى غريه، فدخل عليه، وصب عليه املال صبا
  فاخر أمساء بن خارجة : أفتفعل ذا أنت ؟ وروى أبو إسحاق، عن أيب االحوص، قال

______________  
  ) *اهلامش* (
هو عمري بن شييم بن عمرو بن عباد من بين جشم بن بكر أبو سعيد التغليب، والقطامي لقب غلب ) ١(

كان شاعرا فحال، رقيق احلواشي، حلو الشعر، واالخطل أبعد منه ذكرا، وأمنت : عليه، قال ابن سالم
  .شعرا



ما يشتهي والم املخطئ اهلبل قد يدرك املتأين * لون له والناس من يلق خريا قائ: ومما يتمثل به من شعره
  .٥٤٠، ٥٣٥": طبقات فحول الشعراء " وقد يكون مع املستعجل الزلل * بعض حاجته 

 للقطامي، وليسا يف ديوانه، وال يف زيادته، ومها مع بيتني آخرين لالخطل ٥٣٩: أوردمها ابن سالم) ٢(
" أنساب االشراف " ، و ١٠٩، ١٠٨" اسة ابن الشجري مح" ، و ٤٢ / ٣" ذيب ابن عساكر " يف 
   وليست يف ديوانه، ونسبت لعبد اهللا١٦٨ / ١" فوات الوفيات " ، و ٢٤٩ / ١١

" ، وهي غري منسوبة يف ٢٤٦ / ٤" االغاين " ، و )٩٠٤(رقم " الوحشيات " ابن الزبريي االسدي يف 
  .٢٩٠ / ٣" العقد الفريد 

(*)  

)٣/٥٣٦(  

  

  .أنا ابن االشياخ الكرام: رجال، فقال
  .بن إبراهيم اخلليل) ١(ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق الذبيح : فقال ابن مسعود
  .إسناده صحيح

  .مات أمساء سنة ست وستني: قال خليفة بن خياط
  .ومن أوالده شيخ االسالم أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن احلارث بن أمساء بن خارجة: قلت

  .وبنو فزارة من مضر
  .خلارجة أيضا صحبة يسرية، وال رواية له واللعيينةو
  

  .ابن حبدل بن أنيف أمري العرب، أبو سليمان الكليب *  حسان بن مالك- ١٤٢
  .من أمراء معاوية يوم صفني

  .وهو الذي شد من مروان بن احلكم وبايعه
  .سلموا باخلالفة على حسان أربعني ليلة، مث سلم االمر إىل مروان: قال الكليب

  .له قصر بدمشق وهو قصر البحادلة، مث صار يعرف بقصر ابن أيب احلديدو
  فما ناهلا إال وحنن شهود* فإن ال يكن منا اخلليفة نفسه : وهو الذي يفتخر ويقول

______________  
  ) *اهلامش* (
  .أن الذبيح هو إمساعيل ال إسحاق: الصواب عند علماء الصحابة والتابعني ومن بعدهم) ١(

  .٧٥، ٧١ / ١" زاد املعاد " فصيل ذلك يف وانظر ت



  ، تاج العروس٥ / ٣، تاريخ االسالم ١٤٨ - ١٤٥ / ٤ الكامل -، ٥٣٣ - ٥٣١ / ٥الطربي * 
  .١٤٨ / ٤، ذيب ابن عساكر ٢٢٢ / ٧

(*)  

)٣/٥٣٧(  

  

االمري أبو الفضل السدوسي، سيد بكر بن وائل يف االسالم، وكان رأسهم يوم  *  شقيق بن ثور- ١٤٣
  .صفني مع علي، ويوم اجلمل

  .يروي عن عثمان، وعلي
  .أبو وائل، وخالد بن عبدالرمحن: وعنه

  .وله وفادة على معاوية
  .وقتل أبوه يف فتح تستر

  ).١(ليته مل يسد قومه، فكم من باطل قد حققناه، وحق أبطلناه : إن شقيقا هذا ملا احتضر، قال: قيل
  .تويف سنة مخس وستني

  
، كان والده االمري أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن الكذاب* *  أيب عبيد الثقفي  املختار بن- ١٤٤

عمري بن عوف بن عقدة بن عرتة بن عوف بن ثقيف قد أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل 
  .نعلم له صحبة

  استعمله عمر بن اخلطاب على جيش، فغزا العراق، وإليه تنسب
  

______________  
  ) *مشاهلا* (
، مجهرة ٦٦٩ت : ، مشاهري علماء االمصار٣٧٢ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٤٦ / ٤التاريخ الكبري * 

 / ٣، تاريخ االسالم ٥٨٨:  آ، ذيب الكمال٥٢ / ٨، تاريخ ابن عساكر ٣١٨: أنساب العرب
، ١٤٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٦١ / ٤ آ، ذيب التهذيب ١٨ / ٢، تذهيب التهذيب ١٨

  .٣٣٥ / ٦ن عساكر ذيب اب
  . آ٥٣ / ٨ابن عساكر ) ١(

  .٣٨، ٧ / ٦، و ٥٦٩ / ٥، تاريخ الطربي ٤٠٠: ، املعارف٤٩١، ٣٠٢، ٧٠: احملرب* * 
  :، االستيعاب٢٦٨: ، مجهرة أنساب العرب٢٧٣ / ٣ مروج الذهب ٩٣وما بعدها، 



، ٧٠ / ٣ ، و٣٧٧ / ٢، تاريخ االسالم ٢٦٧، ٢١١ / ٤، الكامل ١٢٢ / ٥، أسد الغابة ١٤٦٥
  .٧٥، ٧٤ / ١، شذرات الذهب ٥١٨ / ٣، االصابة ٢٨٩ / ٨البداية والنهاية 

(*)  

)٣/٥٣٨(  

  

  .وقعة جسر أيب عبيد
ونشأ املختار، فكان من كرباء ثقيف، وذوي الرأي، والفصاحة، والشجاعة، والدهاء، وقلة الدين، وقد 

فكان الكذاب هذا، ادعى أن ) ١" (يكون يف ثقيف كذاب ومبري : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .الوحي يأتيه، وأنه يعلم الغيب، وكان املبري احلجاج، قبحهما اهللا

، حدثنا السدي، عن رفاعة الفتياين )٢(حدثنا ابن منري، حدثنا عيسى بن عمر ": مسنده " قال أمحد يف 
 هذه، اللقيتها لك، لوال أن جربيل قام عن: دخلت على املختار، فألقى يل وسادة، وقال: قال) ٣(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فأردت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن احلمق، قال
  ).٤" (أميا مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله، فأنا من القاتل برئ : " وسلم

ختار قد سار من أقرأين االحنف كتاب املختار إليه يزعم أنه نيب، وكان امل: وروى جمالد، عن الشعيب قال
الطائف بعد مصرع احلسني إىل مكة، فأتى ابن الزبري، وكان قد طرد لشره إىل الطائف، فأظهر 

  املناصحة، 
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ٢يف فضائل الصحابة من حديث أمساء بنت أيب بكر، وأخرجه أمحد ) ٢٥٤٥(أخرجه مسلم ) ١(

  . ابن عمرمن حديث) ٣٩٤٤(و ) ٢٢٢٠(، والترمذي ٦٢
  ".عمري " حترف يف املطبوع إىل ) ٢(
نسبة إىل فتيان بن ثعلبة بن معاوية ابن زيد : بكسر الفاء وسكون التاء وفتح الياء وبعد االلف نون) ٣(

  .١٩٢:  الورقة٢": توضيح املشتبه " و " تبصري املنتبه " و " اللباب " و " املشتبه " كما يف 
  .بكسر القاف وسكون التاء بعدها موحدة" القتباين : " فقال" التقريب " وأخطأ احلافظ يف 

من ) ٢٦٨٨(، وابن ماجه ٢٢٢ / ٥، وأخرجه أمحد ٢٢٣ / ٥" املسند " إسناده حسن، وهو يف ) ٤(
كنت أقوم على رأس املختار، فلما : طريقني، عن عبدامللك بن عمري، عن رفاعة بن شداد الفتياين قال

 أن أسل سيفي، فأضرب عنقه، حىت ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن تبينت كذابته، مهمت وامي اهللا
من أمن رجال على نفسه، فقتله، أعطي لواء : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: احلمق قال



  .وإسناده صحيح" الغدر يوم القيامة 
(*)  

)٣/٥٣٩(  

  

  .وتردد إىل ابن احلنفية، فكانوا يسمعون منه ما ينكر
 يزيد، استأذن ابن الزبري يف الرواح إىل العراق، فركن إليه، وأذن له، وكتب إىل نائبه بالعراق فلما مات

عبد اهللا بن مطيع يوصيه به، فكان خيتلف إىل ابن مطيع، مث أخذ يعيب يف الباطن ابن الزبري، ويثين على 
مجاعة، والتفت عليه ابن احلنفية، ويدعو إليه، وأخذ يشغب على ابن مطيع، وميكر ويكذب، فاستغوى 

الشيعة، فخافه ابن مطيع، وفر من الكوفة، ومتكن هو، ودعا ابن الزبري إىل مبايعة حممد ابن احلنفية، فأىب، 
  .فحصره، وضيق عليه، وتوعده، فتأملت الشيعة له، ورد املختار إىل مكة

تار وقد هاجت الشيعة مث بعث معه ابن الزبري إبراهيم بن حممد بن طلحة على خراج الكوفة، فقدم املخ
إين جئت من قبل املهدي ابن : للطلب بالثأر، وعليهم سليمان بن صرد، فأخذ املختار يفسدهم، ويقول

إن سليمان ال يصنع شيئا، إمنا يلقي بالناس إىل التهلكة، : الوصي، يريد ابن احلنفية، فتبعه خلق، وقال
  .وال خربة له باحلرب

ذهب عبد اهللا بن يزيد اخلطمي نائب ابن الزبري وإبراهيم بن حممد وخاف عمر بن سعد بن أيب وقاص، ف
إنكم أحب أهل بلدنا إلينا، فال تفجعونا بأنفسكم، وال تنقصوا عددنا خبروجكم، : إىل ابن صرد، فقاال

  قفوا حىت
  .نتهيأ

  .قد خرجنا المر وال نرانا إال شاخصني: قال ابن صرد
يا رب قد خذلناه، : ني، فبكوا، وأقاموا يوما عنده وقالوافسار، ومعه كل مستميت، ومروا بقرب احلس

فاغفر لنا، وتب علينا، مث نزلوا قرقيسيا، فتم املصاف بعني الوردة، وقتل ابن صرد وعامة التوابني، 
  .ومرض عبيد اهللا باجلزيرة، فاشتغل بذلك وبقتال أهلها عن العراق سنة وحاصر املوصل

 فحاربه أهل الكوفة، فقتل رفاعة بن شداد، وعبد اهللا بن سعد، وأما املختار، فسجن مدة، مث خرج،
  .وعدة

  وغلب على الكوفة، وهرب منه

)٣/٥٤٠(  

  



إن : نائب ابن الزبري، فقتل مجاعة ممن قاتل احلسني، وقتل الشمر بن ذي اجلوشن، وعمر بن سعد، وقال
صر الشيعة، وثار إبراهيم بن االشتر جربيل يرتل علي بالوحي، واختلق كتابا عن ابن احلنفية إليه يأمره بن

يف عشريته، فقتل صاحب الشرطة، وسر به املختار، وقوي، وعسكروا بدير هند، فحارم نائب ابن 
  .الزبري، مث ضعف واختفى، وأخذ املختار يف العدل، وحسن السرية

  .اهرب: وبعث إىل النائب مبال، وقال
إين رأيت : م، فأنفق يف جيشه، وكتب إىل ابن الزبريووجد املختار يف بيت املال سبعة آالف ألف دره

عاملك مداهنا لبين أمية، فلم يسعين أن أقره، فاخندع له ابن الزبري، وكتب إليه بوالية الكوفة، فجهز 
  .ابن االشتر حلرب عبيد اهللا بن زياد يف آخر سنة ست وستني، ومعه كرسي على بغل أشهب

  .لكم، كما كان التابوت لبين إسرائيلهذا فيه سر، وهو آية : وقال املختار
  .فحفوا به يدعون

  .اللهم ال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا، سنة بين إسرائيل إذ عكفوا على العجل: فتأمل ابن االشتر، وقال
إين : ، فقلت للمختار)١(كان يل جار زيات له كرسي، فاحتجت : فعن طفيل بن جعدة بن هبرية، قال

  .ن أذكرهكنت أكتمك شيئا، واآل
  .كرسي كان أيب جيلس عليه، كان يرى أن فيه أثارة من علم: وما هو ؟ قلت: قال
مل أخرته ؟ فجئ به وعليه ستر، فأمر يل باثين عشر ألفا، ودعا بالصالة جامعة، ! سبحان اهللا : قال

رائيل التابوت، إنه مل يكن يف االمم اخلالية أمر إال وهو كائن فيكم، وقد كان يف بين إس: فاجتمعوا، فقال
  وإن فينا 

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".قد احتجب " حترف يف املطبوع إىل ) ١(

(*)  

)٣/٥٤١(  

  

  .مثله
  ).١(اكشفوا هذا، فكشفوا االثواب، وقامت السبائية 

فرفعوا أيديهم، فأنكر شبث بن ربعي، فضرب، فلما انتصروا على عبيد اهللا افتتنوا بالكرسي، وتغالوا 
  .إنا هللا، وندمت: فقلتفيه، 

  .فلما زاد كالم الناس، غيب



  ).٢(وكان املختار يربطهم باحملال والكذب، ويتألفهم بقتل النواصب 
أبشروا، فإن شرطة اهللا قد حسوهم بالسيوف : خرجت أنا وأيب مع املختار، فقال لنا: عن الشعيب قال

  .نصيبني) ٣(بقرب 
بلى، فقال : أمل أبشركم ذا ؟ قالوا:  جاءته البشرى بالنصر، فقالفدخلنا املدائن، فواهللا إنه ليخطبنا، إذ

إمنا : إم هزموا ؟ قلت: بأن املختار يعلم الغيب، أمل يقل لنا: مباذا ؟ قال: أتؤمن اآلن ؟ قلت: يل مهداين
  ).٤(زعم أن ذلك بنصيبني، وإمنا وقع ذلك باخلازر 

  .من املوصل
  .ى العذاب االليمواهللا ال تؤمن يا شعيب حىت تر: قال

  قد وضع لنا اليوم وحي ما مسع الناس مبثله، فيه نبأ ما يكون: كان رجل يقول: وقيل
إن املختار أمرين به، ويتربأ من : إمنا كان يضع هلم عبد اهللا بن نوف، ويقول: وعن موسى بن عامر قال

  : ذلك املختار، فقال سراقة البارقي
______________  

  ) *اهلامش* (
  .أتباع عبد اهللا بن سبأ: والسبائية" السباسبة " رف يف املطبوع إىل حت) ١(
 من طريق ابن املبارك، عن إسحاق بن حيىي بن طلحة، حدثيت ٣٧٣ / ٢" تارخيه " أورده املؤلف يف ) ٢(

  ".ففرقت " حترف يف املطبوع إىل ) ٣..(معبد بن خالد، حدثين طفيل بن جعدة بن هبرية
بعد االلف زاي مكسورة، وهو ر بني إربل واملوصل، مث بني الزاب االعلى : اخلازر: قال ياقوت) ٤(

واملوصل، وهو موضع كانت عنده وقعة بني عبيد اهللا بن زياد، وإبراهيم بن مالك االشتر النخعي يف أيام 
  . ه٦٧املختار يف سنة 

  . وما بعدها للمؤلف٣٧٥ / ٢" تاريخ االسالم " وانظر تفصيلها يف 
(*)  

)٣/٥٤٢(  

  

كالنا عامل بالترهات * علي هجاءكم حىت املمات أري عيين ما مل ترأياه * كفرت بوحيكم وجعلت نذرا 
  .ووقع املصاف، فقتل ابن زياد، قده ابن االشتر نصفني

  .وكان بطل النخع، وفارس اليمانية فدخل املوصل، واستوىل على اجلزيرة
ن احلنفية، فكلموا ابن الزبري، وأخرجوه من الشعب، مث وجه املختار أربعة آالف فارس يف نصر حممد اب

وأقاموا يف خدمته أشهرا، حىت بلغهم قتل املختار، فإن ابن الزبري علم مكره، فندب حلربه أخاه مصعبا، 



بن ربعي إىل البصرة يستصرخان الناس على الكذاب، مث التقى ) ١(فقدم حممد بن االشعث، وشبث 
االشعث، وعبيد اهللا بن علي بن أيب طالب، وانفل الكوفيون، مصعب وجيش املختار، فقتل ابن 

  فحصرهم مصعب يف دار االمارة، فكان
املختار يربز يف فرسانه، ويقاتل حىت قتله طريف احلنفي وأخوه طراف يف رمضان سنة سبع وستني، وأتيا 

  .برأسه مصعبا، فوهبهما ثالثني ألفا، وقتل من الفريقني سبع مئة
  .ار يف عشرين ألفاكان املخت: وقيل

مث إن مصعبا أساء، فأمن بقصر االمارة خلقا، مث قتلهم غدرا، وذحبت عمرة بنت النعمان بن بشري صربا، 
  .الا شهدت أن زوجها املختار عبد صاحل

ما : وأقبل يف جندة مصعب املهلب ابن أيب صفرة يف الرجال واالموال، وملا خذل املختار، قال لصاحبه
حبذا مصارع الكرام، وقل عليه القوت يف احلصار واملاء، وجاعوا يف القصر، فربز من املوت بد، و

  .املختار للموت يف تسعة عشر مقاتال
  ال أحكم يف : ال، إال على احلكم، قال: أتؤمنوين ؟ قالوا: فقال املختار

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".شئيت " حترفت يف املطبوع إىل ) ١(

(*)  

)٣/٥٤٣(  

  

  .ينفس
وقاتل حىت قتل، وأمكن أهل القصر من أنفسهم، فبعث إليهم عباد ابن حصني، فكان خيرجهم مكتفني، 

  .ويقلتهم
احلمد اهللا الذي ابتالنا باالسر، وابتالك أن تعفوا، ومها مرتلتان إحدامها : فقال رجل ملصعب بن الزبري

من القصاص، حنن أهل قبلتكم وعلى رضى اهللا واالخرى سخطه، من عفا، عفا اهللا عنه، ومن قتل، مل يأ
ملتكم، لسنا تركا والديلما، قاتلنا إخواننا كما اقتتل أهل الشام بينهم، مث اصطلحوا، وقد ملكتم 

اخترنا أو : فأسجحوا، فرق مصعب، وهم أن يدعهم، فوثب عبدالرمحن بن حممد بن االشعث، وقال
  !.هم ؟ قتل أيب يف مخس مئة من مهدان وختلي: اخترهم، وقال آخر

  .ومسرت كف املختار إىل جانب املسجد
  جاء مصعب يزور ابن عمر،: وروى إسحاق بن سعيد، عن أبيه قال



اسألك عن قوم خلعوا الطاعة، وقاتلوا حىت إذا غلبوا، حتصنوا، وطلبوا االمان، فأعطوا، ! أي عم : فقال
  .مث قتلوا

لو أن امرءا أتى ما شية !  يا مصعب :مخسة آالف، فسبح ابن عمر، مث قال: كم العدد ؟ قال: قال
فتراه إسرافا يف : نعم، قال: الزبري، فذبح منها مخسة آالف شاة يف غداة أكنت تعده مسرفا ؟ قال

  .البهائم
  .وقتلت من وحد اهللا

  .أما كان فيهم مكره أو جاهل ترجى توبته، اصبب يا ابن أخي من املاء البارد ما استطعت يف دنياك
  . معظما البن عمر ينفذ إليه باالموال، وكان ابن عمر حتته صفية أخت املختاروقد كان املختار

ونشأ املختار باملدينة يعرف بامليل إىل بين هاشم، مث سار إىل البصرة يظهر ا ذكر احلسني يف أيام معاوية، 
  .فأخرب به عبيد اهللا بن زياد، فأمسك، وضربه مئة ودرعه عباءة، ونفاه إىل الطائف

  .اذ ابن الزبري بالبيت، خرج إليهفلما ع

)٣/٥٤٤(  

  

أمري العراق أبو حفص، إيل البصرة سنة مخس ومخسني وله ثنتان  *  عبيد اهللا بن زياد بن أبيه- ١٤٥
  .، وغريها)١(وعشرون سنة، وويل خراسان، فكان أول عريب قطع جيحون، وافتتح بيكند 

  .وكان مجيل الصورة، قبيح السريرة
  .مرجانة من بنات ملوك الفرسكانت أمه : وقيل

دخلت عليه بالبصرة وبني يديه ثالثة آالف ألف درهم جاءته من خراج أصبهان وهي : قال أبو وائل
  .كالتل

قدم علينا عبيد اهللا، أمره معاوية، غالما سفيها، سفك الدماء : روى السري بن حيىي، عن احلسن قال
  .فإن شر الرعاء احلطمة) عما أراك تصنع) (٢( انته :سفكا شديدا، فدخل عليه عبد اهللا بن مغفل فقال

  .ما أنت وذاك ؟ إمنا أنت من حثالة أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .وهل كان فيهم حثالة ال أم لك: قال
ال تصل علي، وال : أتعهد إلينا شيئا ؟ قال: فمرض ابن مغفل، فجاءه االمري عبيد اهللا عائدا فقال: قال

  .يتقم على قرب
  وكان عبيد اهللا جبانا، فرأى الناس يف: قال احلسن

______________  
  ) *اهلامش* (



 ٥، تاريخ الطربي ١٥١، ١٥٠ / ١، التاريخ الصغري ٣٨١ / ٥، التاريخ الكبري ٢٤٦، ٢٤٥: احملرب* 
 آ، ٣٢٨ / ١٠، تاريخ ابن عساكر ٢٨٢ / ٣، مروج الذهب ٨٦ / ٦ و ٥٠٤، ٣١٦، ٢٩٥/ 

  .٧٤ / ١، شذرات الذهب ٨٢٣ / ٨، البداية والنهاية ٤٣/  ٣تاريخ االسالم 
بلدة بني خبارى وجيحون على مرحلة من : بكسر الباء، وفتح الكاف، وسكون النون: قال ياقوت) ١(

  .خبارى
  ".انتبه " حترفت يف املطبوع إىل ) ٢(

(*)  

)٣/٥٤٥(  

  

  ).١(مات عبد اهللا بن مغفل : ما هلؤالء ؟ قالوا: السكك، فقال
  .فلعلها واقعتان) ٢" (صحيح مسلم " الذي خاطبه هو عائذ بن عمرو املزين كما يف : يلوق

وقد جرت لعبيد اهللا خطوب، وأبغضه املسلمون ملا فعل باحلسني رضي اهللا عنه، فلما جاء نعي يزيد، 
  .هرب بعد أن كاد يؤسر، واخترق الربية إىل الشام، وانضم إىل مروان

  . املصاف برأس عنيمث سار يف جيش كثيف، وعمل
استخلف، : واستخلف معاوية بن يزيد شابا مليحا وسيما صاحلا، فتمرض، ومات بعد شهرين، وقيل له

ما أصبت من حالوا فلم أحتمل مرارا، وعاش إحدى وعشرين سنة، وصلى عليه ابن عمه : فقال
  .اله ابن الزبري، فبايعهبن أيب سفيان، فأرادوه على اخلالقة فأىب، وحلق خب) ٣(عثمان ابن عنبسة 

وهم مروان مببايعة ابن الزبري، فأتاه عبيد اهللا بن زياد هاربا من العراق، وكان قد خطب، ونعى إىل الناس 
يزيد، وبذل العطاء، فخرج عليه سلمة الرياحي يدعو إىل ابن الزبري، فمال إليه الناس، فقال الناس لعبيد 

  ال :  قال-كانت مملوءة من اخلوارج  و-أخرج لنا إخواننا من السجون : اهللا
______________  

  ) *اهلامش* (
  .آ، ب، والزيادة منه / ٣٣١ / ١٠أخرجه ابن عساكر ) ١(
باب فضيلة االمام العادل من طريق شيبان بن فروخ، عن جرير بن حازم : يف المارة) ١٨٣٠(رقم ) ٢(

 دخل على عبيد - اهللا عليه وسلم  وكان من أصحاب رسول اهللا صلى-عن احلسن أن عائذ بن عمرو 
" إن شر الرعاء احلطمة : " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أي بين: اهللا بن زياد، فقال

: اجلس فإمنا أنت من خنالة أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، فقال: فإياك أن تكون منهم، فقال له
 من طريق ٦٤ / ٥عدهم ويف غريهم، وأخرجه أ محد وهل كانت هلم خنالة، إمنا كانت النخالة ب



  .عبدالرمحن بن مهدي عن جرير بن حازم
  ".عتبة " حترف يف االصل إىل ) ٣(

(*)  

)٣/٥٤٦(  

  

  .تفعلوا، فأبوا، فأخرجهم، فجعلوا يبايعونه، فما تكامل آخرهم حىت أغلظوا له، مث عسكروا
يعة ابن مرجانة وبوا خيلة، فخرج ليال، هذه ب: خرجوا ميسحون اجلدر بأيديهم، ويقولون: وقيل

  .واستجار مبسعود بن عمرو رئيس االزد، فأجاره
وامر أهل البصرة عليهم عبد اهللا بن احلارث بن نوفل اهلامشي، فشدت اخلوارج على مسعود فقتلوه، 

اهللا قبل وتفاقم الشر، وصاروا حزبني، فاقتتلوا أياما، فكان على اخلوارج نافع بن االزرق، وفر عبيد 
مقتل مسعود يف مئة من االزد إىل الشام، فوصل إىل اجلابية وهناك بنو أمية، فبايع هو ومروان خالد بن 
  .يزيد بن معاوية يف نصف ذي القعدة، مث التقوا هم والضحاك مبرج دمشق، فاقتتلوا أياما يف ذي احلجة

 وأشار عبيد اهللا مبكيدة، فسألوا وكان الضحاك بن قيس يف ستني ألفا واالموية يف ثالثه عشر ألفا،
الضحاك املوادعة فأجاب، فكبسهم مروان وقتل الضحاك يف عدة من مرسان قيس، وثارت اخلوارج 
مبصر، ودعوا إىل ابن الزبري يظنونه منهم، فبعث على مصر عبدالرمحن بن جحدم الفهري، واستعمل 

وألصق بابيها باالرض، وأدخل فيها ستة على الكوفة عامر بن مسعود اجلمحي، وهدم الكعبة، وبناها، 
وأما أكثر الشاميني، فبايعوا مروان يف أول سنة مخس، وبعث ابن الزبري على ) ١(أذرع من احلجر 

  خراسان املهلب بن أيب صفرة، فحارب اخلوارج ومزقهم، وسار 
______________  

  ) *اهلامش* (
باب فضل مكة وبنياا، ومسلم : حلج يف ا٣٥٨، ٣٥١ / ٣" الفتح " انظر البخاري بشرح ) ١(
باب : يف احلج) ٤٠٤(و ) ٤٠٣(و ) ٤٠٢(و ) ٤٠١(و ) ٤٠٠(و ) ٣٩٩(و ) ٣٩٨) (١٣٣٣(

  .نقض الكعبة وبنائها
(*)  

)٣/٥٤٧(  

  



  .مروان، فأخذ مصر بعد حصار وقتال شديد
 لكونه قال خلالد وتزوج بوالدة خالد بن يزيد بن معاوية وجعله ويل عهده، فما مت ذلك، وقتلته الزوجة،

  .يا ابن رطبة االست: مرة
وجهز إىل العراق عبيد اهللا بن زياد، فالتقاه شيعة احلسني فغلبوا، وكان مع عبيد اهللا حصني بن منري 

  السكوين، وشرحبيل بن ذي الكالع،
  .وأدهم الباهلي، وربيعة بن خمارق، ومحيلة اخلثعمي، وقومهم

الكذاب بالكوفة، وجهز إبراهيم بن االشتر حلرب عبيد اهللا يف وكانت ملحمة مشهودة، فتوثب املختار 
مثانية آالف، فالتقوا يف أول سنة سبع وستني باخلازر، كبسهم ابن االشتر سحرا، والتحم احلرب، وقتل 
خلق، فازم الشاميون، وقتل عبيد اهللا، وحصني بن منري، وشرحبيل بن ذي الكالع، وبعث برؤوسهم 

  .إىل مكة
بن الزبري، وغضب على املختار، والح له ضالله، فجهز حلربه مصعب ابن الزبري، فظفر به، مث متكن ا

  .إن أطعتين وبايعت، فلك الشام: وقتل من أعوانه خالئق، وكتب إىل اجلزيرة إىل إبراهيم بن االشتر
  .إن بايعتين، فلك العراق: وكتب إليه عبدامللك

ى مصري وقومي أحدا، وسار إىل خدمة مصعب، فكان معه ال أوثر عل: فاستشار قواده، فترددوا، فقال
  .إىل أن قتال

  .قتلت ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ترى اجلنة: وقد كانت مرجانة تقول البنها عبيد اهللا
  .أو حنو هذا

  .قتل عبيد اهللا بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستني: قال أبو اليقظان
  عزلنا سبعة أرؤس،: عن أيب الطفيل، قال: قال يزيد بن أيب زياد

)٣/٥٤٨(  

  

وغطينا منها رأس حصني بن منري، وعبيد اهللا بن زياد، فجئت، فكشفتها فإذا حية يف رأس عبيد اهللا تأكل 
)١.(  

: جئ برأس عبيد اهللا بن زياد وأصحابه، فأتيناهم وهم يقولون: وصح من حديث عمارة بن عمري، قال
   حية ختلل الرؤوس حىت دخلت يف منخر عبيد اهللا، فمكثت هنية، مث خرجت،قد جاءت قد جاءت، فإذا

  .إن بايعتين، فلك العراق: وكتب إليه عبدامللك
ال أوثر على مصري وقومي أحدا، وسار إىل خدمة مصعب، فكان معه : فاستشار قواده، فترددوا، فقال

  .إىل أن قتال



  .بن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ترى اجلنةقتلت ا: وقد كانت مرجانة تقول البنها عبيد اهللا
  .أو حنو هذا

  .قتل عبيد اهللا بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستني: قال أبو اليقظان
  عزلنا سبعة أرؤس،: عن أيب الطفيل، قال: قال يزيد بن أيب زياد

)٣/٥٤٩(  

  

فتها فإذا حية يف رأس عبيد اهللا تأكل وغطينا منها رأس حصني بن منري، وعبيد اهللا بن زياد، فجئت، فكش
)١.(  

: جئ برأس عبيد اهللا بن زياد وأصحابه، فأتيناهم وهم يقولون: وصح من حديث عمارة بن عمري، قال
قد جاءت قد جاءت، فإذا حية ختلل الرؤوس حىت دخلت يف منخر عبيد اهللا، فمكثت هنية، مث خرجت، 

  ).٢( ذلك مرتني أو ثالثا قد جاءت، قد جاءت، ففعلت: وغابت، مث قالوا
الشيعي ال يطيب عيشه حىت بلعن هذا ودونه، وحنن نبغضهم يف اهللا، ونربأ منهم وال نلعنهم، : قلت

  .وأمرهم إىل اهللا
  مت بعونه تعاىل اجلزء الثالث من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء الرابع وأوله ترمجة انون قيس بن امللوح 

______________  
  ) *مشاهلا* (
  . آ٣٣٥ / ١٠ابن عساكر ) ١(
  حسن صحيح، وهو كما قال: يف املناقب، وقال) ٣٧٨٠(أخرجه الترمذي ) ٢(

)٣/٥٤٩(  

  

  ٤ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ٤الذهيب ج 

)٤(/  

  

  ٤سري اعالم النبالء 



)٤/١(  

  

  .تطبع أو تعطي حق الطبع الحدمجيع احلقوق حمفوظة ملؤسسة الرسالة وال حيق الية جهة ان 
  .سواء كان مؤسسة رمسية أو افرادا

 بناية صمدي وصاحلة - شارع سوريا - م مؤسسة الرسالة بريوت ١٩٩٣ - ه ١٤١٣الطبعة التاسعة 
  . ص- ٨١٥١١٢ - ٣١٩٠٣٩: هاتف

   برقيا، بيوشران٧٤٦٠: ب

)٤/٢(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨بن عثمان الذهيب املتوىف سري أعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد 
مأمون * حقق هذا اجلزء شعيب االرنؤوط * م اجلزء الرابع أشرف على حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه 

  الصاغرجي مؤسسة الرسالة

)٤/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)٤/٤(  

  

  .د، وقيل غري ذلكامسه خبتري بن اجلع: ابن معاذ، وقيل: ، وقيلقيس بن امللوح*  انون - ١
  .من بين عامر بن صعصعة

  .من بين كعب بن سعد: وقيل
  .الذي قتله احلب يف ليلى بنت مهدي العامرية

  ).١(مسعنا أخباره تأليف ابن املرزبان 
وقد أنكر بعضهم ليلى وانون، وهذا دفع بالصدر، فما من مل يعلم حجة على من عنده علم، وال 

ن املثبت لشئ شبه خرافة، والنايف ليس غرضه دفع احلق، فهنا النايف مقدم، املثبت كالنايف، لكن إذا كا
  .وهنا تقع املكابرة وتسكب العربة



  ).٢(إن انون علق ليلى عالقة الصبا وكانا يرعيان البهم : فقيل
  :أال تسمع قوله، وما أفحل شعره

__________  
 / ٥، نشوار احملاضرة ١٨٨تلف واملختلف ، املؤ١ / ٢، االغاين ٤٦٧الشعر والشعراء : ترمجته يف* 

، ١٩٥، سرح العيون ١٣٦ / ٢، فوات الوفيات ٦٤ / ٣، تاريخ االسالم ٣٥٠، مسط الآليل ١٠٢
 / ١، شذرات الذهب ٩٧ / ١، تزيني االسواق ١٧٠ / ١، النجوم الزاهرة ٢٣٨شرح الشواهد 

  .١٧٠ / ٢، خزانة االدب للبغدادي ٢٧٧
وابن املرزبان مؤرخ، عامل " مسعنا أخباره يف جزء ألفه ابن املرزبان : " ؤلفيف تاريخ االسالم للم) ١(

  .الشعراء، النساء والغزل: باالدب، له تصانيف كثرية منها
  .مجع مة، وهو الصغري من الضأن، الذكر واالنثى يف ذلك سواء: البهم) ٢(

(*)  

)٤/٥(  

  

إىل * ها حجم صغريين نرعى البهم يا ليت أننا ومل يبد لالتراب من ثدي* تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة 
  )١(اليوم مل نكرب ومل تكرب البهم 

  .وعلقته هي أيضا، ووقع بقلبها
* من االرض ال مال لدي وال أهل وال أحد أقضي إليه وصييت * أظن هواها تاركي مبضلة : وهو القائل

حلت مكانا مل يكن حل من قبل و* حما حبها حب االىل كن قبلها ) ٢(وال وارث إال املطية والرحل 
فأستفيق وقد غالتين * إين الجلس يف النادي أحدثهم : فاشتد شغفه ا حىت وسوس وختبل يف عقله فقال

: قال أبو عبيدة) ٤(حىت يقول جليسي أنت خمبول * يهوي بقليب حديث النفس حنوكم ) ٣(الغول 
  .لوه ثوب إال مزقهتزايد به االمر حىت فقد عقله، فكان ال يؤويه رحل وال يع

  .إن قوم ليلى شكوا انون إىل السلطان، فأهدر دمه، وترحل قومها ا: ويقال
  )٥(بذي سلم ال جادكن ربيع * أيا حرجات احلي حيث حتملوا : فجاء وبقي يتمرغ يف احمللة، ويقول

__________  
ديوان والشعر  ورواية ال٢٣٨بليلى وهو حتريف، والتصويب من الديوان ص : يف االصل) ١(

" وعلقتها غراء ذات ذوائب : " ١٢ / ٢ويف رواية أخرى يف االغاين " وهي غر صغرية : " والشعراء
  .الذؤابة مقدم شعر الرأس، والذؤابة من كل شئ أعاله

  .مجع ترب وهو املماثل يف السن، وأكثر ما يستعمل يف املؤنث: االتراب



  .فالن االمر، أي أيته إليه وأبلغته ذلكوقضيت إىل : يقال" أفضي : " يف الديوان) ٢(
  .نوع من الشياطني كانت العرب تزعم أا تظهر للناس يف الفالة، فتتلون هلم بصور شىت: الغول) ٣(

  .أضلتين وأهلكتين: وغالتين
* يغشى بقليب حديث النفس عندهم :  وهي٧٧ص " بسط سامع املسامر " للبيت رواية أخرى يف ) ٤(

  ".حيث " بدل " حني : " ١٩٠يف الديوان ص ) ٥( أنت خمبول حىت يقول حبييب
  .ج حرجة، وهي الغيضة امللتفة الشجر، أو الشجرة بني االشجار ال تصل إليها االيدي: وحرجات
  .موضع باحلجاز: وذو سلم

(*)  

)٤/٦(  

  

نيب صلى اهللا إن قومه حجوابه ليزور ال: بلني بلى مل تبلهن ربوع وقيل* وخيماتك الاليت مبنعرج اللوى 
وداع : يا ليلى، فغشي عليه، وبكى أبوه فأفاق يقول: عليه وسلم ويدعو، حىت إذا كان مبىن مسع نداء

أطار بليلى * دعا باسم ليلى غريها فكأمنا ) ١(فهيج أطراب الفؤاد ومل يدر * دعا إذ حنن باخليف من مىن 
  .وجزعت هي لفراقه وضنيت) ٢(طائرا كان يف صدري 

باه قيده، فبقي يأكل حلم ذراعيه، ويضرب بنفسه فأطلقه، فهام يف الفالة، فوجد ميتا، إن أ: وقيل
  .فاحتملوه إىل احلي وغسلوه ودفنوه
  .وكثر بكاء النساء والشباب عليه

  .إنه كان يأكل من بقول االرض، وألفته الوحش، وكان يكون بنجد فساح حىت حدود الشام: وقيل
  .وكان يف دولة يزيد وابن الزبريوشعره كثري من أرق شئ وأعذبه، 

  
  .الداراين، سيد التابعني وزاهد العصر) ٤م  * ( أبو مسلم اخلوالين- ٢

__________  
  ".فهيج أحزان الفؤاد وما يدري : " ١٦٣ والشعر والشعراء ص ١٤٤رواية الديوان ص ) ١(

  .موضع يف مىن، منه مسي مسجد اخليف: واخليف
  .عتري املرء عند شدة الفرح أو شدة احلزنمجع طرب وهو خفة ت: واالطراب

  .٢١ / ٢انظر اخلرب مفصال يف االغاين ) ٢(
، املعرفة والتاريخ ٥٨ / ٥، تاريخ البخاري ٢٨٨٨، طبقات خليفة ت ٤٤٨ / ٧طبقات ابن سعد * 
 ب، أسد ١٢ / ٩، تاريخ ابن عساكر ١٤٧٩، االستيعاب ت ٢٢ / ٢، احللية ٣٨٢ و ٣٠٨ / ٢



، ٤٦ / ١ تذكرة احلفاظ ١٦٥٤ و ١٧٠، ذيب الكمال ص ٣٩٥ / ١ اللباب ،١٢٩ / ٣الغابة 
، االصابة ت ١٤٦ / ٨، البداية والنهاية ٢٠٩ / ١، فوات الوفيات ١٠٢ / ٣تاريخ االسالم 

  ، ذيب٦٣٠٢
، ذيب ابن ٧٠ / ١، شذرات الذهب ١٣، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٣٥ / ١٢التهذيب 
  .٣١٤ / ٧عساكر 

(*)  

)٤/٧(  

  

  ).١(عبد اهللا بن ثواب : امسه عبد اهللا بن عبد اهللا، وقيل: عبد اهللا بن ثوب، وقيل: امسه على االصح
  .ابن عبيد: وقيل
  .امسه يعقوب بن عوف: ويقال

  .قدم من اليمن
  .وقد أسلم يف أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .فدخل املدينة يف خالفة الصديق
  . عبيدة، وأيب ذرالغفاري، وعبادة بن الصامتوحدث عن عمر، ومعاذ بن جبل، وأيب

روى عنه أبو إدريس اخلوالين، وأبو العالية الرياحي، وجبري بن نفري، وعطاء بن أيب رباح، وشرحبيل بن 
 وعطية بن قيس، وأبو قالبة اجلرمي، وحممد بن زياد االهلاين وعمري بن هانئ - وما أدركاه -مسلم 

  .لكن أرسلوا عنهويونس بن ميسرة، ومل يلحقوه، 
أتى أبو مسلم اخلوالين املدينة وقد قبض النيب : حدثنا شرحبيل بن مسلم، قال: قال إمساعيل بن عياش

  .صلى اهللا عليه وسلم، واستخلف أبو بكر
تنبأ باليمن، فبعث إىل أيب مسلم، فأتاه بنار عظيمة، مث إنه ألقى أبا ) ٢(أن االسود : فحدثنا شرحبيل

  .إن مل تنف هذا عنك أفسد عليك من اتبعك: ضره، فقيل لالسودمسلم فيها، فلم ت
  فأمره بالرحيل فقدم املدينة، فأناخ راحلته، ودخل املسجد يصلي، فبصر به عمر رضي اهللا عنه، فقام

__________  
  .ابن مسلم: ابن أثوب، ويقال: ويقال:  ب١٢ / ٩زاد ابن عساكر ) ١(

  .١٠٢ / ٣وانظر تاريخ االسالم 
  .عبهلة بن كعب بن عوف، من مذحج: االسود العنسي، وامسه عيهلة وقيلهو ) ٢(

متنبئ مشعوذ من أهل اليمن، أسلم كما أسلمت اليمن، وارتد يف أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكان 



  .أول من ارتد يف االسالم، ادعى النبوة، وضل به كثري من مذحج حىت اتسع سلطانه
  .هللا عليه وسلم بشهر واحداغنيل قبل وفاة النيب صلى ا

  .٢٩٩ / ٥ا ه خمتصرا، االعالم 
(*)  

)٤/٨(  

  

  .من اليمن: ممن الرجل ؟ قال: إليه، فقال
  .ذاك عبد اهللا بن ثوب: ما فعل الدي حرقه الكذاب بالنار ؟ قال: قال
  .اللهم نعم: نشدتك باهللا، أنت هو ؟ قال: قال

  .ينه وبني الصديقفاعتنقه عمر وبكى، مث ذهب به حىت أجلسه فيما ب
  .احلمدهللا الذي مل ميتين حىت أراين يف أمة حممد من صنع به كما صنع بإبراهيم اخلليل: فقال

  ).١(رواه عبد الوهاب بن جندة، وهو ثقة، عن إمساعيل لكن شرحبيل أرسل احلكاية 
: و مسلم، فقالأب: من هذا ؟ قالوا: ويروي عن مالك بن دينار، أن كعبا رأى أبا مسلم اخلوالين، فقال

  ).٢(هذا حكيم هذه االمة 
  .كنت عند الوليد بن عبدامللك، فكان يتناول عائشة رضي اهللا عنها: وروى معمر عن الزهري، قال

من هو ؟ : يا أمري املؤمنني، أال أحدثك عن رجل من أهل الشام، كان قد أويت حكمة ؟ قال: فقلت
أال أخربكم مبثلي ومثل أمكم هذه ؟ :  من عائشة فقالأبو مسلم اخلوالين، مسع أهل الشام ينالون: قلت

  .كمثل عينني يف رأس، تؤذيان صاحبهما، وال يستطيع أن يعاقبهما إال بالذي هو خري هلما فسكت
  ).٣(أخربنيه أبو إدريس اخلوالين عن أيب مسلم : فقال الزهري

أنا أوىل بالسوط من البهائم، : علق أبو مسلم سوطا يف املسجد، فكان يقول: قال عثمان بن أيب العاتكة
  ساقيه سوطا أو) ٤(فإذا فتر، مشق 

  .سوطني
  ).٣(لو رأيت اجلنة عيانا أو النار عيانا ما كان عندي مستزاد : وكان يقول: قال

__________  
  . ب مطوال١٥ / ٩أورده ابن عساكر يف تارخيه ) ١(
  . آ١٦ / ٩ابن عساكر ) ٢(
  . ب١٦ / ٩ابن عساكر ) ٣(



  .ضربه بسرعة: همشق) ٤(
(*)  

)٤/٩(  

  

عن شرحبيل، أن رجلني أتيا أبا مسلم، فلم جيداه يف مرتله، فأتيا املسجد، فوجداه : إمساعيل بن عياش
  ).١(يركع، فانتظراه، فأحصى أحدمها أنه ركع ثالث مئة ركعة 

) [ ٢( سبق اليوم :أنبأنا عثمان بن أيب العاتكة، أن أبا مسلم اخلوالين مسع رجال يقول: الوليد بن مسلم
أدجلت من داريا، فكنت أول من دخل : وكيف يا أبا مسلم ؟ قال: أنا السابق، قالوا: فقال] فالن 

  .مسجدكم
دخل ناس من أهل دمشق على أيب مسلم وهو غاز : عن عطية بن قيس، قال: قال أبو بكر بن أيب مرمي

عا وأفرغ فيه املاء وهو يتصلق فيه ، وجعل فيها نط)٣(يف أرض الروم، وقد احتفر جورة يف فسطاطه 
لو حضر قتال الفطرت، ولتهيأت له وتقويت، : ما محلك على الصيام وأنت مسافر ؟ قال: ، فقالوا)٤(

وهن بدن، إمنا جتري وهن ضمر، أال وإن أيامنا باقية جائية هلا نعمل ) ٥(إن اخليل ال جتري الغايات 
)٦.(  

  ).٧(اذكر اهللا حىت يرى اجلاهل أنه جمنون : الصبيان ويقولكان يرفع صوته بالتكبري حىت مع : وقيل
__________  

: واآلخر أربع مئة ركعة قبل أن ينصرف، فقاال له: ".. آ ما نصه١٧ / ٩زاد ابن عساكر يف تارخيه ) ١(
  إين لو عرفت مكانكما،: يا أبا مسلم كنا قاعدين خلفك ننتظرك، فقال

  ".، وأقسم لكما باهللا، إن خري كثرة السجود ليوم القيامة ال نصرفت إليكما أن حتفظا علي صاليت
  .اه

  .١٠٤ / ٣وانظر تاريخ االسالم 
  .ما بني احلاصرتني من تاريخ ابن عساكر) ٢(
  .البيت من الشعر: الفسطاط) ٣(
  .تقلب وتلوى على جنبيه: تصلق) ٤(
  . اخليل وفضل القرح يف الغايةأنه صلى اهللا عليه وسلم سبق بني: " النهايات، ويف احلديث: الغايات) ٥(
 ب وتاريخ ١٧ / ٩وانظر تاريخ ابن عساكر " بني أيدينا أياما هلا نعمل : " ١٢٧ / ٢يف احللية ) ٦(

  .١٠٤ / ٣االسالم 



  ".اذكر اهللا حىت يرى اجلاهل أنك جمنون : "  ب١٧ / ٩رواية ابن عساكر يف التاريخ ) ٧(
(*)  

)٤/١٠(  

  

: ين، عن أيب مسلم اخلوالين، أنه كان إذا غزا أرض الروم، فمروا بنهر فقالوروى حممد بن زياد االهلا
أجيزوا بسم اهللا، ومير بني أيديهم، فيمرون بالنهر الغمر، فرمبا مل يبلغ من الدواب إال الركب، فإذا 

  ].عمدا [ فألقى بعضهم خمالته ] فمن ذهب له شئ فأنا ضامن له [ هل ذهب لكم شئ ؟ : جازوا قال
: اتبعين فاتبعه، فإذا ا معلقة بعود يف النهر، قال: خماليت وقعت، قال]: الرجل [  جاوزوا قال فلما

  ).١(خذها 
عن محيد الطويل، أن أبا مسلم أتى على دجلة وهي ترمي باخلشب من مدها فذهب : سليمان بن املغرية

دابته، فخاضت املاء، ) ٣(مث هلز عليها، مث محداهللا وأثىن عليه، وذكر مسري بين إسرائيل يف البحر، ) ٢(
؟ ) ٤] (علي [ فأدعوا اهللا أن يرده ] من متاعكم [ هل فقدمت شيئا : وتبعه الناس حىت قطعوها، مث قال

  كان أبو مسلم: عن عبدامللك بن عمري، قال: عنبسة بن عبد الواحد
  ).٥(اخلوالين إذا استسقى سقي 

امرأته، فدعا عليها، فعميت، ) ٦( امرأة خببت عليه عن أيب مسلم، أن: وروى بقية عن حممد بن زياد
  ).٧(اللهم إن كانت صادقة، فاردد بصرها، فأبصرت : فأتته فاعترفت وتابت، فقال

__________  
  . آ وما بني احلاصرتني منه١٨ / ٩تاريخ ابن عساكر ) ١(
  .فوقف: لفظ ابن عساكر) ٢(
  .ضرب جبمع كفه: هلز) ٣(
  . وما بني احلاصرتني منه١٠٤ / ٣تاريخ االسالم ) ٤(
  .سقانا: لفظ ابن عساكر) ٥(
  .خبب فالن على فالن صديقه، إذا أفسده عليه: يقال) ٦(

  .١٣٠ و ١٢٩ / ٢واخلرب يف احللية 
  . آ مطوال١٩ / ٩ويف ابن عساكر 

  .١٠٥ / ٣ آ وتاريخ االسالم ١٩ / ٩ابن عساكر ) ٧(
(*)  

)٤/١١(  



  

ادع اهللا أن حيبس علينا هذا :  الصبيان قالوا اليب مسلم اخلوالينضمرة بن ربيعة عن بالل بن كعب، أن
  .الظيب فنأخذه

  ).١(فدعا اهللا، فحبسه، فأخذوه 
  .ليس لنا دقيق: وعن عطاء اخلراساين، أن امرأة أيب مسلم قالت

  .درهم بعنا به غزال: هل عندك شئ ؟ قالت: فقال
ل، وأحل، فأعطاه الدرهم، ومال اجلراب نشارة مع ابغينيه وهايت اجلراب، فدخل السوق، فأتاه سائ: قال

  ).٢(تراب، وأتى وقلبه مرعوب منها، وذهب، ففتحته، فإذا به دقيق حوارى 
  ).٣(من الدقيق، فأكل وبكى : من أين هذا ؟ قالت: فعجنت وخبزت، فلما جاء ليال، وضعته، فقال

  شأبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، أن أبا مسلم استبطأ خرب جي
مسلي احلزن، من صدور املؤمنني، فأخربه ) ٤(أنا رتبابيل : كان بأرض الروم، فدخل طائر فوقع، فقال

  .ما جئت حىت استبطأتك ؟: خرب اجليش فقال
وقد لبست * ما عليت ما عليت : ويقول) ٥(قال سعيد بن عبد العزيز، كان أبو مسلم يرجتز يوم صفني 

  ).٦(درعيت أموت عند طاعيت 
__________  

  .املصدر السابق) ١(
  .االبيض: الدقيق احلوارى) ٢(
  . ب١٩ / ٩ابن عساكر ) ٣(
  .اردياليل: كذا يف االصل، وعند ابن عساكر) ٤(
  .موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من اجلانب الغريب بني الرقة وبالس: صفني) ٥(

  .رة صفر ه يف غ٣٧فيه كانت واقعة صفني بني علي رضي اهللا عنه ومعاوية سنة 
  .٤١٤ / ٣معجم البلدان 

 مؤلف مطبوع مساه ٢١٢ ولنصر بن مزاحم املنقري املتوىف ١٦٦ / ٢وانظر أخبارها يف تاريخ االسالم 
  ".وقعة صفني " 
  .١٠٥ / ٣ آ وتاريخ االسالم ٢١ / ٩ابن عساكر ) ٦(

(*)  

)٤/١٢(  

  



  ).١(لى قبيلة فيذهب حيفك بعدلك إياك أن متيل ع: إن أبا مسلم قام إىل معاوية، فوعظه، وقال: وقيل
دخل أبو مسلم على معاوية، فقام بني السماطني، : عن عطيه بن قيس، قال: وروى أبو بكر بن أيب مرمي

  .مه: السالم عليك أيها االجري، فقالوا: فقال
  .دعوه، فهو أعرف مبا يقول، وعليك السالم يا أبا مسلم: قال

  ).٢(مث وعظه، وحثه على العدل 
  كان الوالة يتيمنون بأيب مسلم، ويؤمرونه على: رحبيل بن مسلموقال ش

  ).٣(املقدمات 
مات أبو مسلم بأرض الروم، وكان شتا مع بسر بن أيب أرطاة، فأدركه أجله، : قال سعيد بن عبد العزيز

م يابسر، اعقد يل على من مات يف هذه الغزاة، فإين أرجو أن آيت ]: له أبو مسلم [ فعاده بسر، فقال 
  ).٤(يوم القيامة على لوائهم 

أقبلنا من أرض الروم فمررنا : حدثنا عن حممد بن شعيب عن بعض املشيخة قال: قال أمحد بن حنبل
هل تعرفون أبا مسلم : بالعمري على أربعة أميال من محص يف آخر الليل، فاطلع راهب من صومعة، فقال

  .نعم: اخلوالين ؟ قلنا
  . السالم، فإنا جنده يف الكتب رفيق عيسى ابن مرمي، أما إنكم ال جتدونه حياإذا أتيتموه، فأقرؤوه: قال
  .فلما أشرفنا على الغوطة، بلغنا موته: قال

__________  
  . ب مطوال٢١ / ٩أورده ابن عساكر ) ١(
  . آ٢٢ / ٩تاريخ ابن عساكر ) ٢(
  . ب٢٣ / ٩املصدر السابق ) ٣(
  .هاملصدر السابق وما بني احلاصرتني من) ٤(

(*)  

)٤/١٣(  

  

  .يعين مسعوا ذلك، وكانت وفاته بأرض الروم): ١(قال احلافظ أبو القاسم ابن عساكر 
إمنا املصيبة كل : وروى إمساعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن سعيد بن هانئ قال، قال معاوية

  .املصيبة مبوت أيب مسلم اخلوالين، وكريب بن سيف االنصاري
  .إسناده صاحل

  هذا يكون أبو مسلم مات قبل معاوية، إال أنفعلى 



  ).٢(يكون هذا هو معاوية بن يزيد 
  ).٣(إن علقمة وأبا مسلم ماتا يف سنة اثنتني وستني : وقد قال املفضل بن غسان الغاليب

  .فاهللا أعلم
  .إنه قرب أيب مسلم اخلوالين، وذلك حمتمل: وبداريا قرب يزار، يقال

  
  . بن عبد القاري املدينعبدالرمحن) ع* ( القاري - ٣

  .له صحبة، وإمنا ولد يف أيام النبوة: يقال
  .أيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري: قال أبو داود

  .بن اهلون بن خزمية بن مدركة) ٤(عضل والقارة ابنا يثيع : قال الزبري بن بكار
__________  

  . آ٢٤ / ٩يف تارخيه ) ١(
  .١٣٩اوية بن أيب سفيان، تأيت ترمجته يف ص هو معاوية بن يزيد بن مع) ٢(
  . آ٢٤ / ٩ابن عساكر ) ٣(
، اجلرح والتعديل ٣١٨ / ٥، تاريخ البخاري ٢٠١٦، طبقات خليفة ت ٥٧ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ذيب الكمال ص ٣٠٧ / ٣، أسد الغابة ١٤٣٣، االستيعاب ت ٢٦١القسم الثاين من الد الثاين 
، ٢٢٣ / ٦، ذيب التهذيب ٦٢٢٣، االصابة ت ٩٢ / ١، العرب ١٨٦/  ٣، تاريخ االسالم ٨٠٦

  .٨٨ / ١، شذرات الذهب ٢٣١خالصة تذهيب الكمال 
  .وزان يضرب، ويف االصل يثيع، والتصويب من اجلمهرة والقاموس: يثيع) ٤(

(*)  

)٤/١٤(  

  

  .روى عن عمر، وأيب طلحة، وأيب أيوب، وغريهم: قلت
  .دمه، وعروة واالعرج، والزهري وطائفة، وابنه حممد، وثقه ابن معنيوعنه السائب بن يزيد مع تق

  .تويف سنة مثانني باملدينة): ١(وقال ابن سعد 
  .وله مثان وسبعون سنة

  
أبو عمرو التميمي، العنربي، : القدوة الويل الزاهد أبو عبد اهللا، ويقال *  عامر بن عبد قيس- ٤

  .البصري



  .روى عن عمر وسلمان
  .ن، وحممد بن سريين، وأبو عبد الرمحن احلبلي وغريهم، وقلما روىاحلس: وعنه

  .هذا راهب هذه االمة: كان ثقة من عباد التابعني، رآه كعب االحبار فقال: قال العجلي
  .كان عامر بن عبد اهللا الذي يعرف بابن عبد قيس يقرئ الناس": القراءات " يف ) ٢(وقال أبو عبيد 

] القرآن [ من أقرئ ؟ فيأتيه ناس، فيقرئهم : احلسن، أن عامرا كان يقولعن يونس، عن : حدثنا عباد
  مث يقوم فيصلي إىل الظهر، مث يصلي

__________  
  .٥٧ / ٥يف الطبقات ) ١(
، املعرفة ٢١٨، الزهد المحد بن حنبل ١٥٤٣، طبقات خليفة ت ١٠٣ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ٣٢٥ح والتعديل القسم االول من الد الثالث ، اجلر٤٤٥ / ٦، تاريخ البخاري ٦٩ / ٢والتاريخ 
، ٣٢٣، تاريخ ابن عساكر جزء عاصم عايذ ٨٧ / ٢، احللية ٤٣٨، املعارف ٧٦ / ١البدء والتاريخ 

، االصابة ت ١٥٠٢، طبقات القراء للجزري ت ٢٥ / ٣، تاريخ االسالم ٨٨ / ٣أسد الغابة 
  .٣٧ / ٢في ، رغبة اآلمل للمرص١٨٥، خالصة تذهيب الكمال ٦٢٨٤

  . ه٢٢٤هو القاسم بن سالم املتوىف ) ٢(
(*)  

)٤/١٥(  

  

إىل العصر، مث يقرئ الناس إىل املغرب، مث يصلي ما بني العشاءين مث ينصرف إىل مرتله، فيأكل رغيفا، 
  وينام نومة خفيفة، مث يقوم لصالته، مث

  ).١(يتسحر رغيفا وخيرج 
ما إبراهيم عليه : هاهنا رجل قيل له:  زياد، فقالواوشي بعامر بن عبد قيس إىل: قال بالل بن سعد

  .السالم خريا منك فسكت، وقد ترك النساء
  ).٢(انفه إىل الشام على قتب : فكتب فيه إىل عثمان، فكتب إليه

أما : قال! ما إبراهيم خريا منك فسكت ؟ : أنت قيل لك: فلما جاءه الكتاب، أرسل إىل عامر، فقال
  .عجب، ولوددت أين غبار قدميهواهللا، ما سكويت إال ت

يف الدنيا، ) ٣(واهللا ما تركتهن إال أين قد علمت أنه جيئ الولد وتشعب : وتركت النساء ؟ قال: قال
  .فأحببت التخلي

وبعث إليه جبارية، وأمرها أن تعلمه ما ) ٤(فأجاله على قتب إىل الشام، فأنزله معاوية معه يف اخلضراء 



  .حاله
 فال تراه إال بعد العتمة فيبعث معاوية إليه بطعام، فال يعرض له، وجيئ معه فكان خيرج من السحر،

  .بكسر، فيبلها ويأكل، مث يقوم إىل أن يسمع النداء فيخرج، فكتب معاوية إىل عثمان يذكر حاله
  .اجعله أول داخل وآخر خارج، ومر له بعشرة من الرقيق، وعشرة من الظهر، فأحضره وأخربه: فكتب
  .لي شيطانا قد غلبين، فكيف أمجع علي عشرةإن ع: فقال

  ).٥(وكانت له بغلة 
__________  

  . وما بني احلاصرتني منه٢٦ / ٣تاريخ االسالم ) ١(
  .الرحل الصغري على قدر سنام البعري: القتب) ٢(
  .إذا شتته وفرقه: شعب الرجل أمره: يقال) ٣(
  .طوب مث نقضها وبناها باحلجارةهي دار االمارة بدمشق، بناها معاوية بال: اخلضراء) ٤(

إنه كان : من اجلنوب، قبلي اجلامع االموي، ويقال) سوق القباقبية اليوم(وموقعها حذاء سوق الصفارين 
  .هلا باب يفضي إىل املسجد مما يلي املقصورة

  .٢٥٠انظر أخبارها يف تاريخ ابن عساكر الدة الثانية 
  . مطوال٣٣٢) جزء عاصم عايذ(أورده ابن عساكر ) ٥(

(*)  

)٤/١٦(  

  

: قال بالل) ١(فروى بالل بن سعد، عمن رآه بأرض الروم عليها، يركبها عقبة، وحيمل املهاجرين عقبة 
كان إذا فصل غازيا يتوسم من يرافقه، فإذا رأى رفقة تعجبه، اشترط عليهم أن خيدمهم، وأن يؤذن، 

  ).٢(له " زهد ال" وأن ينفق عليهم طاقته، رواه ابن املبارك بطوله يف 
كان عامر بن عبد قيس يسأل ربه أن يرتع شهوة النساء من قلبه، فكان ال يبايل : عن قتادة، قال: مهام

  .أذكرا لقي أم أنثى
  .وسأل ربه أن مينع قلبه من الشيطان وهو يف الصالة فلم يقدر عليه

  ).٣(إن ذلك ذهب عنه : وقيل
أحدثها : أحتدث نفسك يف الصالة ؟ قال:  عبد قيسقيل لعامر بن: وعن أيب احلسني ااشعي، قال

  .بالوقوف بني يدي اهللا، ومنصريف
  .هذا راهب هذه االمة: وعن كعب، أنه رأى بالشام عامر بن عبد قيس، فقال



إين : ؟ قال! إنك تبيت خارجا، أما ختاف االسد : قيل لعامر بن عبد قيس: قال أبوعمران اجلوين
  .ا دونهالستحيي من ريب أن أخاف شيئ

  ).٤(وروى مهام عن قتادة مثله 
وجعلنا هلم : (ما هذا ؟ أمل يقل اهللا: عن أيوب، عن أيب قالبة، لقي رجل عامر بن عبد قيس، فقال: محاد

) [ وما خلقت اجلن واالنس إال ليعبدون: (أفلم يقل اهللا تعاىل: ؟ قال ] ٣٨: الرعد) [ أزواجا وذرية
  ).٥ ] (٥٦: الذاريات

__________  
  .أي نوبة: عقبة) ١(
  ).جزء عاصم عايذ (٣٣٣ و ٣٣٢وهو يف ابن عساكر ) ٢(
  ).جزء عاصم عايذ (٣٤٥تاريخ ابن عساكر ) ٣(
  ).جزء عاصم عايذ (٣٤٧تاريخ ابن عساكر ) ٤(
  .٢٧ / ٣ وتاريخ االسالم ٣٦١تاريخ ابن عساكر ص ) ٥(

(*)  

)٤/١٧(  

  

يا :  العصر، فينصرف وقد انتفخت ساقاه فيقولكان عامر ال يزال يصلي من طلوع الشمس إىل: وقيل
  ).١(أمارة بالسوء، إمنا خلقت للعبادة 

وهبط واديا به عابد حبشي، فانفرد يصلي يف ناحية، واحلبشي يف ناحية، أربعني يوما ال جيتمعان إال يف 
  ).٢(فريضة 

 ثوبه، فال يلقى عن يزيد بن الشخري، أن عامرا كان يأخذ عطاءه، فيجعله يف طرف: حممد بن واسع
  ).٣(مسكينا إال أعطاه، فإذا دخل بيته، رمى به إليهم، فيعدوا فيجدوا كما أعطيها 

مالك ال تزوج : حدثنا ميمون بن مهران، أن عامر بن عبد قيس، بعث إليه أمري البصرة: جعفر بن برقان
  .ما تركتهن وإين لدائب يف اخلطبة: النساء ؟ قال

إنا بأرض فيها جموس، فما شهد مسلمان أن ليس فيه ميتة أكلته : ؟ قال) ٤(نب ومالك ال تأكل اجل: قال
)٥.(  

إن لدى أبوابكم طالب احلاجات، فادعوهم واقضوا حاجام، : وما مينعك أن تأيت االمراء ؟ قال: قال
  ).٦(ودعوا من ال حاجة له إليكم 

ال أرى : ا رجل يظلم، فألقى رداءه وقالحدثين فالن، أن عامرا مر يف الرحبة، وإذ: قال مالك بن دينار



  ).٧(ذمة اهللا ختفر وأنا حي، فاستنقذه 
  .ويروى أن سبب إبعاده إىل الشام، كونه أنكر وخلص هذا الذمي

__________  
  .٢٧ / ٣ وتاريخ االسالم ٣٤٠تاريخ ابن عساكر ص ) ١(
  .٢٧ / ٣تاريخ االسالم ) ٢(
  .٣٥٦ابن عساكر ص ) ٣(
 وتاريخ ابن عساكر، ويف ٢٧ / ٣ز، وهو تصحيف، والتصويب من تاريخ االسالم اخلب: يف االصل) ٤(

  .السمن وكالمها صحيح: كتاب الزهد المحد
  .والصواب ما أثبتناه من تاريخ االسالم وابن عساكر" فأكلته " يف االصل ) ٥(
  .٢٧ / ٣ وتاريخ االسالم ٣٣٤تاريخ ابن عساكر ص ) ٦(
  .٩١ / ٢ واحللية ٢٨ و ٢٧ / ٣تاريخ االسالم ) ٧(

(*)  

)٤/١٨(  

  

ابن عبد قيس، شيعه : ملا سري عامر بن عبد اهللا الذي يقال له: حدثنا اجلريري قال: قال جعفر بن سليمان
اللهم من وشى يب، وكذب علي وأخرجين من : إين داع فأمنوا: إخوانه، وكان بظهر املربد، فقال

  ).١(ح جسمه وأطل عمره مصري، وفرق بيين وبني إخواين، فأكثر ماله، وأص
  .احلمد هللا الذي حشرين راكبا: بعث بعامر بن عبد قيس إىل الشام، فقال: قال احلسن البصري

ما أبكي جزعا من املوت، وال حرصا على : ما يبكيك ؟ قال: ملا احتضر عامر بكى، فقيل: قال قتادة
  ).٢(الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ اهلواجر، وقيام الليل 

  .ن بن عطاء اخلراساين، عن أبيه، أن قرب عامر بن عبد قيس ببيت املقدسوروى عثما
  .تويف يف زمن معاوية: وقيل

  
  .هو القدوة الزاهد، سيد التابعني يف زمانه *  أويس القرين- ٥

  .أبو عمرو، أويس بن عامر ابن جزء بن مالك القرين املرادي اليماين
__________  

  .٢٨ / ٣ وتاريخ االسالم ٣٣٩ساكر ص  وتاريخ ابن ع٩١ / ٢احللية ) ١(
  .٢٨ / ٣ بلفظ خمالف وطرق خمتلفة وانظر تاريخ االسالم ٣٦٩ و ٣٦٨يف ابن عساكر ص ) ٢(



، اجلرح والتعديل ٥٥ / ٢، تاريخ البخاري ١٠٤٤، طبقات خليفة ت ١٦١ / ٦طبقات ابن سعد * 
 / ٣، تاريخ ابن عساكر ١٥١ / ١، أسد الغابة ٧٩ / ٢، احللية ٣٢٦القسم االول من الد االول 

 / ١، لسان امليزان ٣٨٦ / ١، ذيب التهذيب ٥٠٠ آ، وأخباره مستوعبة فيه، االصابة ت ٩٧
، ١٢٢ / ١، مسالك االبصار ١٧٣ / ٢، تاريخ االسالم ٢١٧ / ٢، شرح املقامات احلريرية ٤٧١

  .١٥٧/  ٣، ذيب ابن عساكر )أوس(، تاج العروس مادة ٤١خالصة تذهيب الكمال 
(*)  

)٤/١٩(  

  

  .وقرن بطن من مراد، وفد على عمر وروى قليال عنه، وعن علي
روى عنه يسري بن عمرو، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وأبو عبد رب الدمشقي وغريهم، حكايات يسرية، 

  .صنيما روى شيئا مسندا وال يأ أن حيكم عليه بلني، وقد كان من أولياء اهللا املتقني ومن عباده املخل
ملا أقبل أهل : حدثنا محاد بن سلمة عن اجلريري، عن أيب نضرة عن أسري بن جابر، قال): م(عفان 

هل فيكم أحد من قرن، فوقع زمام عمر أو : اليمن، جعل عمر رضي اهللا عنه يستقرئ الرفاق فيقول
  . أويسأنا: ما امسك ؟ قال:  فعرفه، فقال عمر- أو ناول أحدمها اآلخر -زمام أويس فناوله 

  .هل لك والدة ؟: قال
  .نعم: قال
نعم، فدعوت اهللا فأذهبه عين إال موضع الدرهم من سريت : فهل كان بك من البياض شئ ؟ قال: قال

  .الذكر به ريب
  .استغفر يل: قال له عمر

  .أنت أحق أن تستغفر يل، أنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
إن خري التابعني رجل يقال له أويس، وله : " صلى اهللا عليه وسلم يقولإين مسعت رسول اهللا : فقال عمر

فاستغفر له، مث دخل يف غمار " والدة وكان به بياض، فدعا اهللا، فأذهبه عنه إال موضع الدرهم يف سرته 
  الناس فلم ندر أين وقع

  .فقدم الكوفة: قال
  .فكنا جنتمع يف حلقة، فنذكر اهللا، فيجلس معنا: قال

  .ا ذكر هو، وقع يف قلوبنا، ال يقع حيث غريهفكان إذ
  .فذكر احلديث

  ).١(هكذا اختصره 



حدثنا ابن مثىن، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أيب، عن قتادة، عن زرارة بن أوىف عن أسري بن جابر، ): م(
   علىأفيكم أويس بن عامر ؟ حىت أتى: كان عمر بن اخلطاب، إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأهلم: قال

__________  
مع خالف يف اللفظ والسياق، وأورده ) ٢٥٤٢(رواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة برقم ) ١(

، بروايات خمتلفة ولفظ خمالف، وأقرب ١٧٣ / ٢ و ٢٣١، ٢٣٠ / ١املؤلف يف تاريخ االسالم 
  .٣٨ / ١الروايات للنص عند االمام أمحد يف مسنده 

(*)  

)٤/٢٠(  

  

  .نعم: س بن عامر ؟ قالأنت أوي: أويس فقال
  .نعم: من مراد مث من قرن ؟ قال: قال
  .نعم: ألك والدة ؟ قال: قال] نعم : فكان بك برص، فربأت منه إال موضع درهم ؟ قال: قال[ 
يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

 فربأ منه إال موضع درهم، له والدة، هو ا بر، لو أقسم على اهللا البره، مراد مث من قرن، كان به برص
  .فاستغفر يل" فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل 

  .فاستغفر له: قال
  .الكوفة: أين تريد ؟ قال: فقال له عمر

ام فلما كان من الع: الناس أحب إيل، قال) ١(أكون يف غربات : أال أكتب لك إىل عاملها ؟ قال: قال
  .، قليل املتاع)٢(تركته رث اهليئة : املقبل، حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر، فسأله عن أويس، فقال

يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
 بر، لو أقسم على اهللا من مراد مث من قرن، كان به برص فربأ منه إال موضع درهم، له والدة هو ا

  فأتى" البره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل 
  .استغفر يل: فقال" أويسا 

  .أنت أحدث عهدا بسفر صاحل، فاستغفر يل: قال
  .استغفر يل: قال
  .نعم: لقيت عمر ؟ قال: قال
  .وكسوته بردة: ففطن له الناس، فانطلق على وجهه، قال أسري: فاستغفر له، قال: قال

  ).٤..(من أين الويس هذه الربدة ؟) ٣( كل من رآه قال وكان



  حدثنا حممد بن مثىن، حدثنا عفان، حدثنا محاد، عن): م(
__________  

أراد أن يبقى مع البقايا املتأخرين ال : البقايا، واملعىن: الغربات: غربات مفردها غرب، قال أبو عبيدة) ١
  .املتقدمني املشهورين
  .ناه قريب منهومع" ولفظ مسلم غرباء 

  ".رث البيت : " لفظ مسلم) ٢(
  ".فكان كلما رآه إنسان قال : " لفظ مسلم) ٣(
  .وما بني احلاصرتني منه) ٢٥٤٢(رواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة رقم ) ٤(

(*)  

)٤/٢١(  

  

إن خري : " اجلريري، عن أيب نضرة، عن أسري، عن عمر، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).١" (التابعني رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم 

  .هذا حديث بصري: قال ابن املديين
  .تفرد به أسري بن جابر: قلت

يسري بن عمرو أبو اخلباز بصري روى عنه ابنه قيس، وأبو إسحاق الشيباين، وابن سريين، وأبو : ويقال
  .عمران اجلوين
  .أسري بن جابر من أصحاب ابن مسعود: ينقال ابن املدي

  .هذا هكذا: قدم أسري البصرة، فجعل حيدثهم، فقالوا: مسعت سفيان يقول
  .وأهل:  قال علي- يعنون ابن مسعود -فكيف النهر الذي شرب منه 

  .ابن عمرو: أسري بن جابر، وأهل الكوفة يقولون: البصرة يقولون
   ولد يف مهاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومات سنة مخس:وقال العوام بن حوشب) ٢(يسري : ويقال
  .ومثانني

أيب نضرة، عن أسري ابن جابر، عن عمر، مسع ) ٣] (عن [ حدثنا سليمان بن املغرية ): م(أبو النضر 
أويس، وكان به بياض، فدعا اهللا، : خري التابعني رجل يقال له: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  . إال موضع الدرهم يف سرتهفأذهبه عنه
  ".ال يدع باليمن غري أم له، فمن لقيه منكم فمروه، فليستغفر لكم 

  .من اليمن: من أين أنت ؟ قال: فقدم علينا رجل فقلت له: قال عمر



  .أما يل: فمن تركت باليمن ؟ قال: أويس، قلت: ما امسك ؟ قال: قلت
  .نعم: لأكان بك بياض، فدعوت اهللا فأذهبه عنك ؟ قا: قلت
  .فاستغفر يل: قلت
  :قال! أو يستغفر مثلي ملثلك يا أمري املؤمنني ؟ : قال

__________  
  ).٢٥٤٢(رواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة رقم ) ١(
  .٣٧٨ / ١١انظر اخلالف حول امسه يف ذيب التهذيب ) ٢(
  .ما بني احلاصرتني ساقط من االصل) ٣(

(*)  

)٤/٢٢(  

  

  . أنت أخي ال تفارقين:فاستغفر يل وقلت له
  ).١(فامنلس مين : قال

  .فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة
  .ما هذا منا وال نعرفه: قال فجعل رجل كان يسخر بأويس بالكوفة وحيقره، يقول

  .فينا رجل يا أمري املؤمنني يقال له أويس:  كأنه يضع شأنه-بلى إنه رجل كذا وكذا فقال : قال عمر
فأقبل ذلك الرجل حىت دخل على أويس، قبل أن يأيت أهله، : اك تدركه قالأدرك فال أر: فقال عمر

مسعت عمر يقول فيك كذا وكذا، فاستغفر يل، : ما هذه عادتك، فما بدا لك ؟ قال: فقال له أويس
  .ال أفعل حىت جتعل يل عليك أن ال تسخر يب فيما بعد، وأن ال تذكر ما مسعته من عمر الحد: قال
  .ر لهنعم، فاستغف: قال

  .فما لبثنا أن فشا أمره بالكوفة: قال أسري
  أال! يا أخي : فدخلت عليه فقلت: قال

  .ما كان يف هذا ما أتبلغ به يف الناس، وما جيزى كل عبد إال بعمله: أراك العجب وحنن ال نشعر ؟ فقال
  ).٢(وامنلس مين فذهب : قال

م بكالم ال أمسع أحدا يتكلم به ففقدته، كان بالكوفة رجل يتكل: وباالسناد إىل أسري بن جابر، قال
  .ذاك أويس: فسألت عنه، فقالوا

وكان أصحابه يسخرون به :  قال-العري : ما حبسك عنا ؟ قال: فاستدللت عليه وأتيته فقلت
  .هذا برد، فخذه: ويؤذونه، قلت



  .ال تفعل، فإم إذا يؤذونين: قال
  .فلم أزل به حىت لبسه
  .فجاء، فوضعه: ون خدع عن هذا الربد ؟ قالمن تر: فخرج عليهم، فقالوا

ما تريدون من هذا الرجل، فقد آذيتموه، الرجل يعرى مرة، ويكتسي أخرى، وآخذم : فأتيت فقلت
  )٣(بلساين 

__________  
  .أفلت: امنلس) ١(
  .مل يرد احلديث عند مسلم ذا السياق أو اللفظ، ولكنه يقاربه) ٢(
فأخذم بلساين أخذا : "  ب٩٩ / ٣ وابن عساكر يف تارخيه ١٦٢ / ٦لفظ ابن سعد يف الطبقات ) ٣(

  ".شديدا 
(*)  

)٤/٢٣(  

  

رجل ) ١(ما ها هنا : فقضي أن أهل الكوفة وفدوا على عمر، فوفد رجل ممن كان يسخر به، فقال عمر
 يأتيكم إن رجال: " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: من القرنيني ؟ فقام ذلك الرجل، فقال عمر

من اليمن، يقال له أويس، ال يدع باليمن غري أم له، قد كان به بياض، فدعا اهللا، فأذهبه عنه إال موضع 
  .فقدم علينا ها هنا: قال عمر" فليستغفر لكم ) ٢] (منكم فمروه [ الدرهم، فمن لقيه 

  .أنا أويس: ما أنت ؟ قال: فقلت
  .نعم: كان بك بياض فدعوت اهللا فأذهبه عنك ؟ قالهل : أما يل، قلت: من تركت باليمن ؟ قال: قلت
  .استغفر يل: قلت
  .أنت أخي ال تفارقين: قلت! يا أمري املؤمنني يستغفر مثلي ملثلك ؟ : قال

  فامنلس
  .مىن، فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة

  .وجعل الرجل حيقره عما يقول فيه عمر: قال
  ).٣(ماذا فينا، وال نعرف هذا : فجعل يقول

: ذاك رجل عندنا نسخر به، فقال له: من أمره فقال) ٤(بلى، إنه رجل كذا، فجعل يضع : عمرقال 
  .هو هو، أدرك وال أراك تدرك: أويس ؟ قال

ما كانت هذه عادتك، فما بدا لك ؟ : فأقبل الرجل حىت دخل عليه من قبل أن يأيت أهله، فقال أويس



ال أستغفر لك حىت جتعل يل عليك : استغفر يل، قاللقيت عمر فقال كذا وقال كذا، ف: أنشدك اهللا، قال
  .فاستغفر له: لك ذاك، قال: أن ال تسخر يب، وال تذكر ما مسعت من عمر إىل أحد، قال

يا أخي، أال أراك أنت العجب وكنا ال نشعر، : فما لبث أن فشا حديثه بالكوفة، فأتيته فقلت: قال أسري
  .اس وما جيزى كل عبد إال بعملهما كان يف هذا ما أتبلغ به إىل الن: قال

  ).٥(فلما فشا احلديث هرب فذهب 
__________  

  ".هل ها هنا : " يف طبقات ابن سعد) ١(
  .ما بني احلاصرتني من طبقات ابن سعد) ٢
  ".ما هذا فينا يا أمري املؤمنني وما نعرفه : " لفظ ابن سعد يف الطبقات) ٣
  ".يصف : " يف نسخة للمؤلف) ٤
  .١٧٣ / ٢ وتاريخ االسالم ٨٠، ٧٩ / ٢ وما بعدها واحللية ١٦١ / ٦ طبقات ابن سعد اخلرب يف) ٥

(*)  

)٤/٢٤(  

  

وروى حنوا من ذلك عثمان بن " أو يستغفر ملثلك " ورواه أبو أسامة عن سليمان بن املغرية، ويف لفظ 
  ).١(يف حفر قربه مث إنه غزا أذربيجان فمات، فتنافس أصحابه : عطاء اخلراساين عن أبيه، وزاد فيها

أخربنا أبو الفضل، أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أنبأنا متيم بن أيب سعيد، أنبأنا أبو سعد 
الكنجروذي، أنبأنا أبو عمرو احلريي، حدثنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا مبارك بن 

  فضالة،
كان أويس بن عامر رجال من قرن، وكان من أهل :  قالحدثين أبو األصفر، عن صعصعة بن معاوية

دع يف جسدي : الكوفة، وكان من التابعني، فخرج به وضح، فدعا اهللا أن يذهبه عنه، فأذهبه اهللا، قال
  .منه ما أذكر به نعمك علي

  .فترك له ما يذكر به نعمه عليه
سلطان، يولع به، فإن رآه مع قوم وكان رجل يلزم املسجد يف ناس من أصحابه، وكان ابن عم له يلزم ال

ما هو إال خيدعهم، وأويس ال يقول يف : ما هو إال يستأكلهم، وإن رآه مع قوم فقراء، قال: أغنياء، قال
ابن عمه إال خريا، غري أنه إذا مربه، استتر منه خمافة أن يأمث يف سببه، وكان عمر يسأل الوفود إذا هم 

  .ال: ويس بن عامر القرين ؟ فيقولونهل تعرفون أ: قدموا عليه من الكوفة
يا أمري : هل تعرفون أويسا ؟ قال ابن عمه: فقدم وفد من أهل الكوفة، فيهم ابن عمه ذاك، فقال



  .املؤمنني، هو ابن عمي، وهو رجل نذل فاسد مل يبلغ ما أن تعرفه أنت
م الكوفة، فلم يضع ويلك هلكت، ويلك هلكت، إذا قدمت فأقره مين السالم ومره فليفد إيل فقد: قال

  .استغفر يل يا ابن عمي: ثياب سفره عنه حىت أتى املسجد، فرأى أويسا فلم به فقال
  .غفر اهللا لك يا ابن عم: قال
  :وأنت فغفر اهللا لك يا أويس، أمري املؤمنني يقرئك السالم، قال: قال

__________  
 وابن ٨٣ / ٢أبو نعيم يف احللية هناك أخبار خمتلفة حول موته واملكان الذي دفن فيه ذكرها ) ١(

  (*) آوما بعدها ١١٠ / ٣عساكر يف تارخيه 

)٤/٢٥(  

  

  .أن تفد إليه) ١(هو ذكرك وأمرين أن أبلغك : ومن ذكرين المري املؤمنني ؟ قال
  .وطاعة المري املؤمنني" مسعا : قال

  .نعم: أنت أويس بن عامر ؟ قال: فوفد عليه، فقال
اللهم دع يل يف جسدي :  فدعوت اهللا أن يذهبه عنك فأذهبه، فقلتأنت الذي خرج بك وضح: قال

وما أدراك يا أمري : منه ما أذكر به نعمتك علي، فترك لك يف جسدك ما تذكر به نعمه عليك ؟ قال
  املؤمنني ؟ فواهللا ما

  .اطلع على هذا بشر
أويس بن : ن قرن يقال لهأنه سيكون يف التابعني رجل م" أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

اللهم دع يل يف جسدي ما أذكر به : " عامر، خيرج به وضح، فيدعو اهللا أن يذهبه عنه فيذهبه فيقول
" نعمتك علي، فيدع له ما يذكر به نعمه عليه، فمن أدركه منكم، فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر له 

  .فاستغفر يل يا أويس
فلما مسعوا عمر قال : وأنت غفر اهللا لك يا أويس بن عامر، قال: ني، قالغفر اهللا لك يا أمري املؤمن: قال

استغفر يل يا أويس، فلما : استغفر يل يا أويس، وقال آخر: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال رجل
  .كثروا عليه، انساب، فذهب فما رؤي حىت الساعة

معلل بن ) ٢(أبو االصفر ليس مبعروف هذا حديث غريب تفرد به مبارك بن فضالة، عن أيب االصفر، و
حدثنا حممد بن حمصن، عن إبراهيم بن أيب عبلة عن سامل، عن أبيه، عن جده، قال رسول اهللا صلى : نفيل

يا عمر، إذا رأيت أويسا القرين، فقل له، فليستغفر لك فإنه يشفع يوم القيامة يف مثل : " اهللا عليه وسلم
  ". مثل الدرهم ربيعة ومضر، بني كتفيه عالمة وضح



__________  
  .وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه من ابن عساكر وابن حبان" نبلغك : " يف االصل) ١(
ال :  وقال عن أيب االصفر هذا١٥١ / ٣" اروحني والضعفاء " أورد اخلرب ابن حبان بطوله يف ) ٢(

  .جيوز االحتجاج به إذا انفرد
  . ب١٠٠ / ٣وأورده ابن عساكر يف تارخيه 

(*)  

)٤/٢٦(  

  

  .أخرجه االمساعيلي يف مسند عمر
  ).١(حممد بن حمصن، هو العكاشي تالف 

فمن الطبقة االوىل من : أنبئت عن أيب املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي املقرئ، أنبأنا أبو نعيم احلافظ قال
  التابعني سيد العباد، وعلم االصفياء من
: لنيب صلى اهللا عليه وسلم به وأوصى به، إىل أن قال يف الترمجةالزهاد، أويس بن عامر القرين، بشرا 

  .ورواه الضحاك بن مزاحم، عن أيب هريرة بزيادة ألفاظ مل يتابع عليها
  .وما رواه أحد سوى خملد بن يزيد، عن نوفل بن عبد اهللا عنه

بني املنكبني، معتدل أشهل، ذو صهوبة، بعيد ما : " فقالوا يا رسول اهللا، وما أويس ؟ قال: ومن ألفاظه
القامة، آدم شديد االدمة، ضارب بذقنه على صدره، رام ببصره إىل موضع سجوده، واضع ميينه على 

مشاله، يتلو القرآن، يبكي على نفسه، ذوطمرين، ال يؤبه له، يتزر بإزار صوف، ورداء صوف، جمهول يف 
إن حتت منكبه االيسر ملعة بيضاء، أال أهل االرض، معروف يف السماء، لو أقسم على اهللا البره، أال و

قف فاشفع، فيشفعه اهللا يف مثل عدد : ادخلوا اجلنة، ويقال الويس: وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد
  .ربيعة ومضر

  ".يا عمرو يا علي إذا رأيتماه، فاطلبا إليه يستغفر لكما، يغفر اهللا لكما 
  .فمكثا يطلبانه عشر سنني ال يقدران عليه

يا أهل : ، قام على أيب قبيس فنادى بأعلى صوته]عمر [ لما كان يف آخر السنة اليت هلك فيها ف
إنا ال ندري من أويس، ولكن : احلجيج من أهل اليمن، أفيكم أويس من مراد ؟ فقام شيخ كبري فقال

إنه لريعى  ] أمرا من أن نرفعه إليك و[ وهو أمخل ذكرا وأقل ماال وأهون ] يقال له أويس [ ابن أخ يل 
  إبلنا بأراك عرفات
__________  



: حممد بن حمصن قال عنه البخاري: هو حممد بن إسحاق بن إبراهيم ينسب إىل جده حمصن فيقال) ١(
  .منكر احلديث
  .كذاب: وقال ابن معني
  .يضع احلديث: وقال الدارقطين

  .٢٥ / ٤ و ٤٧٦ / ٣للمؤلف " امليزان " اه 
(*)  

)٤/٢٧(  

  

  عمر به وهو يرعى فسأله االستغفار، وعرض عليه ماالفذكر اجتماع 
  .فأىب

أخربنا إسحاق بن أيب بكر، أنبأنا يوسف بن خليل، أنبأنا أبو ) ١(وهذا سياق منكر، لعله موضوع 
املكارم املعدل، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أو نعيم احلافظ، حدثنا حبيب بن احلسن، حدثنا أبو شعيب 

انتهى : الد بن يزيد العمري، حدثنا عبد العزيز بن أيب رواد، عن علقمة بن مرثد، قالاحلراين، حدثنا خ
وأويس القرين، وهرم بن حيان، والربيع بن خثيم، ] بن عبد قيس [ عامر بن عبد اهللا : الزهد إىل مثانية

ي عن ورو) ٢(ومسروق بن االجدع، واالسود بن يزيد، وأيب مسلم اخلوالين، واحلسن بن أيب احلسن 
قدمت الكوفة، فلم يكن يل هم إال أويس أسأل عنه، فدفعت إليه بشاطئ الفرات، : هرم بن حيان، قال

يتوضأ ويغسل ثوبه، فعرفته بالنعت، فإذا رجل آدم، حملوق الرأس، كث اللحية، مهيب املنظر، فسلمت 
السالم : ن حاله، فقلتعليه، ومددت إليه يدي الصافحه، فأىب أن يصافحين، فخنقتين العربة ملا رأيت م

اهللا عزو جل، : وأنت فحياك اهللا يا هرم، من دلك علي ؟ قلت: عليك يا أويس، كيف أنت يا أخي، قال
يرمحك اهللا، من أين عرفت : قلت ] ١٠٨: االسراء) [ سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال: (قال

ت روحي روحك، حيث كلمت نفسي عرف: امسي، واسم أيب، فواهللا ما رأيتك قط، وال رأيتين ؟ قال
  ، وإن املؤمنني يتعارفون بروح اهللا، وإن نأت)٣(نفسك، الن االرواح هلا أنس كأنس االجساد 

__________  
  . وما بني احلاصرتني منه٨١ / ٢احللية ) ١(
  . وما بني احلاصرتني منه٨٧ / ٢احللية ) ٢(
  .أنفس كأنفس االجساد: لفظ أيب نعيم يف احللية) ٣(

(*)  

)٤/٢٨(  



  

  .حدثين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبديث أحفظه عنك: م الدار، وتفرقت م املنازل، قلت
إين مل أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : فبكى، وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث قال

نفسي، ال أحب أن أكون ولعله قد رأيت من رآه، عمر وغريه، ولست أحب أن أفتح هذا الباب على 
  .أو مفتيا) ١(قاصا 

  .مث سأله هرم أن يتلو عليه شيئا من القرآن
إن يوم الفصل ميقام أمجعني، يوم ال يغين موىل عن موىل شيئا وال هم ينصرون، : (فتال عليه قوله تعاىل

   ].٤٢ - ٤٠: الدخان) [ إال من رحم اهللا إنه هو العزيز الرحيم
  .يان، مات أبوك ويوشك أن متوت، فإما إىل جنة وإما إىل ناريا هرم بن ح: مث قال

ومات آدم وماتت حواء، ومات إبراهيم وموسى وحممد عليهم السالم، ومات أبو بكر خليفة املسلمني، 
  .وذلك يف آخر خالفة عمر: ومات أخي وصديقي، وصفيي عمر، واعمراه، واعمراه، قال

  .يرمحك اهللا، إن عمر مل ميت: قلت
) ٢(بلى، إن ريب قد نعاه يل، وقد علمت ما قلت، وأنا وأنت غدا يف املوتى، مث دعا بدعوات خفية : قال

  .، ومل تصح، وفيها ما ينكر)٣" (احللية " وذكر القصة، أوردها أبو نعيم يف 
  ).٤(إمنا منع أويسا أن يقدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم بره بأمه : عن أصبغ بن زيد، قال

قال النيب صلى اهللا : حدثنا عبد اهللا بن االشعث بن سوار، عن حمارب بن دثار قال:  بن مهديعبدالرمحن
  إن من أميت من اليستطيع أن يأيت: " عليه وسلم

__________  
  .قاضيا: لفظ أيب نعيم يف احللية) ١(
  .خفاف: لفظ أيب نعيم يف احللية) ٢(
  . وما بعدها٨٤ / ٢) ٣(
  .٨٧ / ٢احللية ) ٤(

(*)  

)٤/٢٩(  

  

  ).١" (مسجده أو مصاله من العري حيجزه إميانه أن يسأل الناس، منهم أويس القرين وفرات بن حيان 
إن كان أويس : حدثين عثمان بن أيب شيبة، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغرية، قال: عبد اهللا بن أمحد

  ).٢(ة القرين ليتصدق بثيابه، حىت جيلس عريانا ال جيد ما يروح فيه إىل اجلمع



كان أويس إذا أمسى : حدثنا سعيد بن أسد، حدثنا ضمرة عن أصبغ بن زيد، قال: أبو زرعة الرازي
هذه ليلة السجود، فيسجد حىت : هذه ليلة الركوع، فريكع حىت يصبح، وكان إذا أمسى يقول: يقول
  .يصبح

  ).٣(وكان إذا أمسى تصدق مبا يف بيته من الفضل من الطعام والشراب 
  ).٤(اللهم من مات جوعا فال تؤاخذين به، ومن مات عريافال تؤاخذين به : مث قال

حدثنا خملد بن جعفر، حدثنا ابن جرير، حدثنا حممد بن محيد، حدثنا زافر بن سليمان، عن : أبو نعيم
: كيف أصبحت ؟ قال: مر رجل من مراد على أويس القرين فقال: شريك عن جابر، عن الشعيب، قال

  . عزو جلأصبحت أمحد اهللا
كيف الزمان على رجل إن أصبح ظن أنه ال ميسي، وإن أمسى ظن أنه : كيف الزمان عليك ؟ قال: قال

  .ال يصبح، فمبشر باجلنة أو مبشر بالنار
يا أخا مراد، إن املوت وذكره مل يترك ملؤمن فرحا، وإن علمه حبقوق اهللا مل يترك له يف ماله فضة وال 

  )٥( يترك له صديقا ذهبا، وإن قيامه هللا باحلق مل
__________  

، وعبد اهللا بن االشعث بن سوار اليعرف، وحمارب ابن دثار ٨٤ / ٢أخرجه أبو نعيم يف احللية ) ١
  .تابعي فاحلديث منقطع

  ,٨٤ / ٢احللية ) ٢
  .الثياب بدل الشراب: لفظ أيب نعيم يف احللية) ٣
  ,٨٧ / ٢احللية ) ٤
  .٨٣ / ٢احللية ) ٥

(*)  

)٤/٣٠(  

  

: نادى رجل من أهل الشام يوم صفني: ك عن يزيد بن أيب زياد، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، قالشري
: " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: نعم، وما تريد منه ؟ قال: أفيكم أويس القرين ؟ قلنا

  ).٢( عنه وعطف دابته فدخل مع أصحاب علي رضي اهللا) ١" (أويس القرين خري التابعني بإحسان 
  .رواه عبد اهللا بن أمحد عن علي بن حكيم االودي، أنبأنا شريك

  .فوجد يف قتلى صفني: وزاد بعض الثقات فيه عن يزيد، عن ابن أيب ليلى، قال
أنبأنا وخربنا عن أيب املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن 



مد بن حيىي، حدثين أمحد بن معاوية بن اهلذيل، حدثنا حممد بن أبان العنربي، حدثنا جعفر، حدثنا حم
قال النيب صلى :  عن أيب سنان، مسعت محيد بن صاحل، مسعت أويسا القرين يقول- شيخ كويف -عمرو 

ند احفظوين يف أصحايب، فإن من أشراط الساعة، أن يلعن آخر هذه االمة أوهلا، وع: " اهللا عليه وسلم
ذلك يقع املقت على االرض وأهلها، فمن أدرك ذلك، فليضع سيفه على عاتقه، مث ليلق ربه تعاىل 

  ).٣" (شهيدا، فمن مل يفعل فال يلومن إال نفسه 
  .هذا حديث منكر جدا، وإسناده مظلم، وأمحد بن معاوية تالف

يدخل اجلنة بشفاعة : " مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: ويروى عن علقمة بن مرثد عن عمر، قال
  ).٤" (أويس مثل ربيعة ومضر 

__________  
  ,٤٠٢ / ٣إسناده ضعيف، لضعف شريك ويزيد بن أيب زياد، وهو يف املستدرك ) ١
  ,٨٦ / ٢احللية ) ٢
  .، وهو خرب باطل كما قال املصنف رمحه اهللا٨٧ / ٢احللية ) ٣
  . بنحوه إال أن الرجل الذي يشفع مبهممل نقف عليه وانظر ما يأيت قريبا، ففيه حديث صحيح) ٤

(*)  

)٤/٣١(  

  

: نادى عمر مبىن على املنرب: ، عن سعيد بن املسيب، قال)١(حدثنا أبو قرة السدوسي : فضيل بن عياض
  .يا أهل قرن، فقام مشايخ

  .لفيا أمري املؤمنني، ذاك جمنون يسكن القفار، ال يألف وال يؤ: أفيكم من امسه أويس ؟ فقال شيخ: فقال
  .ذاك الذي أعنيه، فإذا عدمت فاطلبوه وبلغوه سالمي وسالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .عرفين أمري املؤمنني وشهر بامسي: قال، فقال
  .اللهم صلى على حممد وعلى آله، السالم على رسول اهللا

رضي اهللا عنه، فاستشهد مث هام على وجهه، فلم يوقف له بعد ذلك على أثر دهرا، مث عاد يف أيام علي 
  ).٢(معه بصفني، فنظروا، فإذا عليه نيف وأربعون جراحة 

  .خيرج من النار بشفاعة أويس أكثر من ربيعة ومضر: وروى هشام بن حسان، عن احلسن، قال
وروى خالد احلذاء، عن عبد اهللا بن شقيق، عن ابن أيب اجلدعاء، مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٤" (بشفاعة رجل من أميت أكثر من بين متيم ) ٣] (اجلنة [ خل يد: " يقول
  أويس ثقة صدوق، ومالك": الكامل " قال أبو أمحد بن عدي يف 



__________  
مل نقف له على ترمجة، وكذا ضبط يف االصل، ولعله أبو قرة االسدي الذي يروي عن سعيد بن ) ١

  .املسيب
  ,١٧٥ و ١٧٤ / ٢تاريخ االسالم، ) ٢
  .ما بني احلاصرتني ساقط من االصل) ٣
 / ٣ وأمحد ٤٣١٦ وابن ماجه ٣٢٨ / ٢يف صفة القيامة والدارمي ) ٢٤٤٠(أخرجه الترمذي ) ٤

حسن صحيح، وأخرجه : ، من حديث عبد اهللا بن جدعاء، وسنده قوي، وقال الترمذي٤٧٠، ٤٦٩
صحاب النيب صلى اهللا  من حديث خالد احلذاء عن عبد اهللا بن شقيق عن رجل من أ٣٦٦ / ٥أمحد 

  .عليه وسلم
  .٣٨٢ و ٣٨١ / ١٠وانظر جممع الزوائد 

(*)  

)٤/٣٢(  

  

  .وال جيوز أن يشك فيه: ينكر أويسا، مث قال
  ).١(أخبار أويس مستوعبة يف تاريخ احلافظ أيب القاسم ابن عساكر 

عن سعد بن من طريق إمساعيل بن عمرو البجلي، عن حبان بن علي، ): ٢" (مستدركه " احلاكم يف 
من يبايعين على املوت ؟ فبايعه تسعة : شهدت عليا يوم صفني يقول: ظريف عن أصبغ بن نباتة

هذا أويس : أين التمام ؟ فجاء رجل على أطمار صوف، حملوق الرأس، فبايع، فقيل: وتسعون، فقال
  .القرين فما زال حيارب بني يديه حىت قتل

  .سنده ضعيف
يا أخا مراد، إن : جاء رجل من مراد فقال له أويس: ثين فالن، قالحد: أبو األحوص سالم بن سليم

  .املوت مل يبق ملؤمن فرحا، وإن عرفان املؤمن حبق اهللا، مل يبق له فضة وال ذهبا، ومل يبق له صديقا
  .أما حججت ؟ فسكت، فأعطوه نفقة وراحلة، فحج: قيل الويس: وعن عطاء اخلراساين ؟ قال

يدخل اجلنة : " أبو صاحل، حدثنا الليث، عن املقربي، عن أيب هريرة مرفوعاحدثنا : أبو بكر االعني
هذا " أويس القرين : " من هو يا رسول اهللا ؟ قال: قيل" بشفاعة رجل من أميت أكثر من مضر ومتيم 

  .وهو ثقة) ٣(حديث منكر تفرد به االعني 
__________  

  . آ٩٧ / ٣) ١



  ,٤٠٣ و ٤٠٢ / ٣) ٢
ليس هو من :  عتاب البغدادي، نقل عبد اخلالق بن منصور عن ابن معني قولههو حممد بن أيب) ٣

  .أصحاب احلديث
يعين مل يكن باحلافظ للطرق والعلل، وأما الصدق والضبط فلم يكن مدفوعا عنه، وعلة : قال اخلطيب

  .احلديث شيخ االعني أبو صاحل وامسه عبد اهللا بن صاحل وهو ضعيف لكثرة غلطه
(*)  

)٤/٣٣(  

  

  .، مالك بن احلارث النخعي، أحد االشراف واالبطال املذكورينملك العرب*  االشتر - ٦
  .حدث عن عمر، وخالد بن الوليد، وفقئت عينه يوم الريموك

  .، ألب على عثمان وقاتله، وكان ذا فصاحة وبالغة)١(وكان شهما مطاعا زعرا 
فحمل عليه أصحاب علي ملا رأوا مع علي، ومتيز يومئذ، وكاد أن يهزم معاوية، ) ٢(شهد صفني 

  .مصاحف جند الشام على االسنة يدعون إىل كتاب اهللا
نظر عمر إىل االشتر، فصعد فيه النظر : قال عبد اهللا بن سلمة املرادي) ٣(وما أمكنه خمالفة علي، فكف 

  .إن للمسلمني من هذا يوما عصيبا: وصوبه مث قال
إن : واليا على ديار مصر، فمات يف الطريق مسموما، فقيلوملا رجع علي من موقعة صفني، جهز االشتر 

  .عبدا لعثمان عارضه، فسم له عسال
وهل ! إنا هللا، مالك، وما مالك : وقد كان علي يتربم به، النه كان صعب املراس، فلما بلغه نعيه قال

ك البواكي موجود مثل ذلك ؟ لو كان حديدا، لكان قيدا، ولو كان حجرا، لكان صلدا، على مثله فلتب
)٤(  

__________  
، ٣١١ / ٧، تاريخ البخاري ٢٣٤، احملرب ١٠٥٧، طبقات خليفة ت ٢١٣ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ٢٨، املؤتلف واملختلف ٢٣، الوالة والقضاة ٢٠٧واجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع 
، تاريخ ابن ٧٥ / ١يزي ، شرح احلماسة للترب٢٧٧، مسط الآليل ٢٦٢معجم الشعراء للمرزباين 

، ذيب ٨٣٤١، االصابة ت ٤٥ / ١، العرب ١٢٩٩ ا، ذيب الكمال ص ٨٧ / ١٦عساكر 
، دائرة ٣٦٦، وما بعدها، خالصة تذهيب الكمال ١٠٢ / ١، النجوم الزاهرة ١١ / ١٠التهذيب 

  ,٢١٠ / ٢املعارف االسالمية 
  .ساء خلقه فهو زعر: زعر فالن) ١



  .وء اخللقالشراسة وس: والزعارة
  . وما بعدها٤٨ / ٥انظر تاريخ الطربي ) ٣ ٥ تعليق ١٢انظر ص ) ٢
  . آ١٩١ / ١٦ وابن عساكر ٢٤والة مصر وقضاا ) ٤

(*)  

)٤/٣٤(  

  

  ).١" (للمنخرين والفم : " قال علي: وقال بعضهم
  .إن هللا جنودا من عسل: وسر الكه عمرو بن العاص، وقال

واقتلوا * اقتلوين ومالكا : تر، وطالت احملاولة بينهما حىت إن ابن الزبري قالإن ابن الزبري بارز االش: وقيل
  )٢(مالكا معي 

  
، أحد االبطال واالشراف كأبيه، وكان شيعيا فاضال، وهو الذي إبراهيم بن االشتر النخعي*  ابنه - ٧

  ).٣(قتل عبيد اهللا بن زياد بن أبيه يوم وقعة اخلازر 
  . بن الزبري، وما علمت له روايةمث إنه كان من أمراء مصعب

  ).٤(قتل مع مصعب يف سنة اثنتني وسبعني 
  
   بن حرب بن أمية، اخلليفة، أبو خالد، القرشي،ابن أيب سفيان* *  يزيد بن معاوية - ٨

__________  
  ,٩١ / ٢انظر مجهرة االمثال اليب هالل " لليدين وللفم : " من أمثاهلم، ويروى) ١
  .لكل من أراد بصاحبه مكروها وإن ناله منه ضرروذهب مثال، يضرب ) ٢

  . أن قائله عبدالرمحن بن عتاب بن أسيد يف وقعة اجلمل٥٢٠ / ٤ويف رواية للطربي 
اقتالين : ١٠٥ / ١ والنجوم الزاهرة ١٩٥ / ٧ ورواية الوفيات ١٦٠انظر الفاخر للمفضل بن عاصم 

  ,٣٢٣ / ٨ البداية والنهاية ،١٢٩ / ٣تاريخ االسالم * واقتال مالكا معي * ومالكا 
  .ر بني إربل واملوصل، مث بني الزاب االعلى واملوصل: اخلازر) ٣

  .انظر معجم البلدان
 أنه كان قتل إبراهيم سنة إحدى وسبعني مع مصعب يف قتاله ١٥٨ / ٦يف رواية للطربي يف تارخيه ) ٤

  .عبدامللك بن مروان
، ١٠٣، مجهرة االنساب ٥٦٧ / ٢، مروج الذهب ٢١٥ / ٢، تاريخ اليعقويب ٣٥١املعارف * * 



، تاريخ ٢٣٧ / ٢، منهاج السنة ١٢٦ / ٤ آ، الكامل يف التاريخ ١٩٥ / ١٨تاريخ ابن عساكر 
، لسان ٣٦٠ / ١١، ذيب التهذيب ٢٢٦ / ٨، البداية والنهاية ٦٩ / ١، العرب ٩١ / ٣االسالم 
، ٧١ / ١، شذرات الذهب ٣٠٠ / ٢ميس ، تاريخ اخل٢٦٢، القالئد اجلوهرية ٢٩٣ / ٦امليزان 

  .١٢٩ / ٥ و ٨٣ / ٤رغبة اآلمل 
(*)  

)٤/٣٥(  

  

  ).١(االموي، الدمشقي، قد ترمجه ابن عساكر، وهو يف تارخيي الكبري 
  .له على هناته حسنة، وهي غزو القسطنطينية، وكان أمري ذلك اجليش

  .وفيهم مثل أيب أيوب االنصاري
  .بعدهعقد له أبوه بوالية العهد من 

  .فتسلم امللك عند موت أبيه يف رجب سنة ستني، وله ثالث وثالثون سنة
  .ملا خلعوه) ٢(فكانت دولته أقل من أربع سنني، ومل ميهله اهللا على فعله بأهل املدينة 

  فقام بعده ولده حنوا من
  .أربعني يوما، ومات

  .وهو أبو ليلى معاوية
  .يع ابن الزبري باحلجاز والعراق واملشرق، وكان خريا من أبيه، وبو)٣(عاش عشرين سنة 

ويزيد ممن النسبه والحنبه، وله نظراء من خلفاء الدولتني، وكذلك يف ملوك النواحي، بل فيهم من هو 
، وإمنا عظم اخلطب لكونه ويل بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بتسع وأربعني سنة، )٤(شر منه 

  . عمر الذي كان أوىل باالمر منه ومن أبيه وجدهوالعهد قريب، والصحابة موجودون، كابن
إن معاوية تزوج ميسون بنت حبدل الكلبية، فطلقها وهي حامل بيزيد، فرأت كأن قمرا خرج : قيل
  .منها
  .تلدين خليفة: فقيل

ليس ) ٦(وهو بني أخواله على خبيت ) ٥( بناحية محص، فتلقوه إىل الثنية - ملا هلك أبوه -وكان يزيد 
  .مة وال سيفعليه عما

  وكان ضخما كثري
__________  

  .٩١ / ٣تاريخ االسالم ) ١(



  . البن حزم٣٥٨، ٣٥٧يف وقعة احلرة املشهورة، انظر جوامع السرية ص ) ٢(
: ١٣٠ / ٤البن االثري " الكامل " عاش إحدى وعشرين سنة، ويف : ٦٩ / ١للمؤلف " العرب " يف ) ٣(

  .شر يوماومات وعمره إحدى وعشرون سنة ومثانية ع
  .وهو تصحيف) منهم: (يف االصل) ٤(
  .مشرفة على غوطة دمشق، يطؤها القاصد من دمشق إىل محص: هي ثنية العقاب بالضم) ٥(

  .اه معجم البلدان
  ).وتعرف اليوم بطلوع الثنايا(
  .مجل طويل العنق: البخيت) ٦(

(*)  

)٤/٣٦(  

  

  .الشعر، شديد االدمة، بوجهه أثر جدري
فدخل على باب توما، وسار إىل باب الصغري، فرتل إىل !  االعرايب الذي ويل أمر االمة هذا: فقال الناس

  ،)١(قرب معاوية، فوقف عليه وصفنا خلفه وكرب أربعا، مث أيت ببغلة، فأتى اخلضراء 
: وأتى الناس لصالة الظهر، فخرج وقد تغسل ولبس ثيابا نقية، فصلى وجلس على املنرب، وخطب وقال

يغزيكم البحر، ولست حاملكم يف البحر، وإنه كان يشتيكم بأرض الروم، فلست أشيت إن أيب كان 
  .املسلمني يف أرض العدو، وكان خيرج العطاء أثالثا وإين أمجعه لكم

  .فافترقوا يثنون عليه
إن اهللا ال يؤاخذ عامة خباصة إال أن يظهر منكر فال : وعن عمرو بن قيس، مسع يزيد يقول على املنرب

أجرك اهللا يا أمري املؤمنني على الرزية، وبارك لك يف : قام إليه ابن مهام فقال: فيؤاخذ الكل، وقيليغري، 
العطية، وأعانك على الرعية، فقد رزئت عظيما، وأعطيت جزيال، فاصرب واشكر، فقد أصبحت ترعى 

  .االمة، واهللا يرعاك
  . يا أمري املؤمنني مل أسلسل مثل هذا:سقاين يزيد شرابا ما ذقت مثله، فقلت: وعن زياد احلارثي قال

  .هذا رمان حلوان، بعسل أصبهان، بسكر االهواز، بزبيب الطائف، مباء بردى: قال
  .سكر يزيد، فقام يرقص، فسقط على رأسه فانشق وبدا دماغه: وعن حممد بن أمحد بن مسمع قال

، فظا، غليظا، )٢( ناصبيا كان قويا شجاعا، ذا رأي وحزم، وفطنة، وفصاحة وله شعر جيد وكان: قلت
  .جلفا

  .يتناول املسكر، ويفعل املنكر



__________  
  ).٤( تعليق ١٦انظر ص ) ١(
وهم املنافقون املتدينون ببغضة علي رضي اهللا عنه، مسوا بذلك الم نصبوا له " الناصبية " من ) ٢(

  .وعادوه
(*)  

)٤/٣٧(  

  

  .عة احلرة، فمقته الناسافتتح دولته مبقتل الشهيد احلسني، واختتمها بواق
  .ومل يبارك يف عمره

  .وخرج عليه غري واحد بعد احلسني
  كأهل املدينة

، وطواف بن معلى )٣(، ونافع بن االزرق )٢(هللا، وكمرداس بن أدية احلنظلي البصري ) ١(قاموا 
  ).٥(، وابن الزبري مبكة )٤(السدوسي 

] الصديق [  بن عمرو، أنه ذكر أبا بكر عن ابن سريين، عن عقبة بن أوس، عن عبد اهللا: ابن عون
عمر الفاروق قرن من حديد، أصبتم امسه، ابن عفان ذو النورين، قتل : أصبتم امسه، مث قال: فقال

مظلوما، معاوية وابنه ملكا االرض املقدسة، والسفاح، وسالم ومنصور وجابر، واملهدي، واالمني، وأمري 
  .هم صاحل، ال يوجد مثلهكلهم من بين كعب بن لؤي، كل) ٦(العصب 

  ).٧(تابعه هشام بن حسان 
كنت مع عبد اهللا بن عمرو حني بعثه يزيد إىل ابن الزبري، فسمعته : وروى يعلى بن عطاء، عن عمه، قال

  إنك: إين أجد يف الكتب: يقول له
__________  

  ).٢( تعليق ٣٦انظر ص ) ١(
 / ٢ وتاريخ االسالم ٥١٨ / ٣خ ابن االثري  وتاري٣١٣ / ٥تاريخ الطربي : انظر خرب خروجه يف) ٢(

٣٥٩.  
، وتاريخ ١٩٤ و ١٦٥ و ١٤٣ / ٤، وابن االثري ٦١٣ و ٥٦٥ / ٥انظر خرب خروجه الطربي ) ٣(

  .٣٦٠ / ٢االسالم 
طواف بن : وهو تصحيف وما أثبتناه من تاريخ خليفة وتاريخ االسالم ويقال له" معل : " يف االصل) ٤(

  .غالق



  .٣٦٠ / ٢ وتاريخ االسالم ٥١٦ / ٣ وابن االثري ٢٥٩تاريخ خليفة انظر خرب خروجه 
 / ٢، وتاريخ االسالم ١٢٩ / ٤ وما بعدها، وابن االثري ٢٥١انظر خرب خروجه تاريخ خليفة ) ٥(

  .٢٣٨ و ٢٢٤ / ٨ وما بعدها، والبداية والنهاية ٣٦٠
  . لالزهري٤٧ / ٢وهو تصحيف، والتصويب من ذيب اللغة " الغضب " يف االصل ) ٦(
روى حنوه حممد ابن عثمان بن : "  وقد قال املؤلف يف ايته ما نصه٩١ / ٣اخلرب يف تاريخ االسالم ) ٧(

  أيب شيبة عن أبيه، عن أيب سامة، عن الثوري، عن هشام بن حسان، ثنا حممد بن
  .سريين

  .ا ه" وله طريق آخر ومل يرفعه أحد 
(*) =  

)٤/٣٨(  

  

  .الفة ولست خبليفة، وإين أجد اخلليفة يزيدستعىن ونعىن، وتدعي اخل
  .وعن احلسن، أن املغرية بن شعبة، أشار على معاوية ببيعة ابنه ففعل

: وضعت رجل معاوية يف غرز غي ال يزال فيه إىل يوم القيامة، قال احلسن: ما وراءك ؟ قال: فقيل له
  .فمن أجل ذلك بايع هؤالء أوالدهم، ولوال ذلك لكانت شورى

  .أن معاوية كان يعطي عبد اهللا بن جعفر يف العام ألف ألفوروي 
  ).١(واهللا ال أمجعهما لغريك : فلما وفد على يزيد أعطاه ألفي ألف وقال

ال يزال أمر أميت قائما : " روى الوليد بن مسلم، عن االوزاعي، عن مكحول، عن أيب عبيدة مرفوعا
  ).٢" (يزيد : حىت يثلمه رجل من بين أمية يقال له

 عن هشام، عن مكحول، عن - وليس حبجة -، ويرويه صدقة السمني "مسنده " أخرجه أبو يعلى يف 
  .أيب ثعلبة اخلشين، عن أيب عبيدة مرفوعا

__________  
  .قتل مظلوما: ".. إىل قوله١٤٧ / ٢وأورده املؤلف يف ترمجة عثمان بن عفان = 
  .درك السفاح وما بعدهوهو الصواب الن عبد اهللا بن عمرو راوي اخلرب مل ي" 

 خربا بنحوه وبأخصر منه من طريق اجلريري،، عن عبد اهللا بن شقيق، عن ١٤٣ / ٢وأورد فيه أيضا 
جند صفتكم وأعمالكم، : هل جتدونا يف كتبكم ؟ قال: االقرع مؤذن عمر أن عمر دعا االسقف، فقال

أمري شديد، : قرن من حديد ؟ قالوما : قرن من حديد، قال: كيف جتدين ؟ قال: وال جند أمساءكم، قال
يرحم اهللا ابن عفان فالذي : رجل صاحل يؤثر أقرباءه، قال: فالذي بعدي ؟ قال: اهللا أكرب، قال: قال عمر



: وادقراه وادفراه، قال:  من حديد، فقال عمر-صدأ :  وكان محاد بن سلمة يقول-صدع : بعده ؟ قال
  .تكون خالفته يف هراقة من الدماءمهال يا أمري املؤمنني إنه رجل صاحل، ولكن 

  ورجاله ثقات إال أنه
  .منكر

  .فلما وفد على يزيد أعطاه ألف ألف: ".. هكذا٩٢ / ٣لفظ املؤلف يف تاريخ االسالم ) ١(
  .بأيب أنت وأمي، فأمر له بألف ألف أخرى: فقال عبد اهللا له
  .ا ه" واهللا ال أمجعهما الحد بعدك : فقال له عبد اهللا

د بن مسلم مدلس وقد عنعن، مث إن فيه انقطاعا أو اعضاال بني مكحول وأيب عبيدة وطريق أيب الولي) ٢(
  .يعلى فيه صدقة بن عبد اهللا السمني وهو ضعيف

  .وانقطاع بني أيب نعلبة ؟ ؟ وأيب عبيدة فاخلرب ال يصح
(*)  

)٤/٣٩(  

  

 ابن احلنفية، فأرادوه على مشى عبد اهللا بن مطيع وأصحابه إىل: وعن صخر بن جويرية، عن نافع قال
ما رأيت : إنه يشرب اخلمر، ويترك الصالة ويتعدى حكم الكتاب، قال: خلع يزيد فأىب، فقال ابن مطيع

  .وقد أقمت عنده، فرأيته مواظبا للصالة، متحريا للخري، يسأل عن الفقه) ١(منه ما تذكر 
  .ذاك تصنع ورياء: قال

ثنا حيىي بن عبدامللك ابن أيب غنية، عن نوفل بن أيب الفرات، وروى حممد بن أيب السري العسقالين، حد
قال أمري املؤمنني يزيد، فأمر به فضرب عشرين سوطا : كنت عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل: قال

)٢.(  
  .تويف يزيد يف نصف ربيع االول سنة أربع وستني

  
  .العالم، الفقيه املرادي، الكويف، أحد االسلماين*  عبيدة بن عمرو - ٩

  .وسلمان جدهم
  .هو ابن ناجية بن مراد

أسلم عبيدة يف عام فتح مكة بأرض اليمن، وال صحبة له، وأخذ عن علي وابن مسعود، وغريمها، وبرع 
  .يف الفقه، وكان ثبتا يف احلديث

  روى عنه إبراهيم النخعي، والشعيب، وحممد بن سريين، وعبد اهللا بن



__________  
  ".ما تذكرون  " ٢٣٣ / ٨ والبداية يف تاريخ االسالم) ١(
  .٩٤ / ٣تاريخ االسالم ) ٢(
، تاريخ البخاري ١٠٤٥، طبقات خليفة ت ٩٣ / ٦طبقات ابن سعد : ويقال ابن قيس، مترجم يف* 
، ١٧٥٤، االستيعاب ت ٩١، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ٤٢٥، املعارف ٨٢ / ٦

، ذيب ٥٥٢ / ١، اللباب ٣٥٦ / ٣، أسد الغابة ٨٠ الشريازي ، طبقات١١٧ / ١١تاريخ بغداد 
  ,٩٠٢، ذيب الكمال ص ٣١٧االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول 

، ٣٢٨ / ٨، البداية والنهاية ٧٩ / ١، العرب ٤٧ / ١، تذكرة احلفاظ ١٩١ / ٣، تاريخ االسالم ٩٠٣
 / ١، النجوم الزاهرة ٨٤ / ٧ب التهذيب ، ذي٦٤٠٥، االصابة ت ٢٠٧٣ت / طبقات القراء 

، تاج ٧٨ / ١، شذرات الذهب ٢٥٦، خالصة تذهيب الكمال ١٤، طبقات احلفاظ للسيوطي ١٨٩
  ).سلم(العروس مادة 

(*)  

)٤/٤٠(  

  

  .سلمة املرادي، وأبو إسحاق، ومسلم أبو حسان االعرج، وآخرون
  ).١(قال الشعيب، كان عبيدة يوازي شرحيا يف القضاء 

  .ما رأيت رجال كان أشد توقيا من عبيدة: ل ابن سريينوقا
  .مكثرا عنه] ابن سريين [ وكان حممد 

  .الذين يقرئون ويفتون] بن مسعود [ كان عبيدة أحد أصحاب عبد اهللا : قال أمحد العجلي
  .وكان أعور

و طاهر السلفي، أنبأنا أبو احلسن السخاوي، أنبأنا أب: قرأت على أمحد بن إبراهيم اخلطيب عام سبع مئة
أنبأنا املبارك بن عبد اجلبار، أنبأنا حممد ابن حممد السواق، أنبأنا عيسى بن حامد الرخجي، حدثنا اهليثم 

  بن خلف، حدثنا أمحد بن إبراهيم، حدثنا معاذ بن معاذ، عن هشام، عن ابن سريين،
  ).٢(ه صليت قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنتني ومل أر: عن عبيدة، قال

أصح االسانيد ابن سريين : روينا عن عمرو بن علي الفالس، أنه قال): ٣(قال أبو عمرو بن الصالح 
  .عن عبيدة، عن علي

هلذا االسناد مع قوته على إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا، وال على الزهري، عن ) ٤(ال تفوق : قلت
" يث مجة يف الصحاح وليس كذلك االول، فما يف سامل، عن أبيه، مث إن هذين االسنادين روي ما أحاد



  .لعبيدة عن علي سوى حديث واحد" الصحيحني 
__________  

  ).٣( رقم ١٠٢انظر ص ) ١(
أسلمت قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنتني وصليت ومل : " ١٩١ / ٣يف تاريخ االسالم ) ٢(

  .٩٣ / ٦ وما بني احلاصرتني منه، وانظر طبقات ابن سعد" ألقه 
  .١١يف مقدمة ابن الصالح بتحقيق الطباخ ص ) ٣(
  .وهو تصحيف" ال شقوق : " يف االصل) ٤(

(*)  

)٤/٤١(  

  

  .وعند البخاري حديث آخر موقوف ذا االسناد، وانفرد مسلم حبديث آخر سأرويه بعد
  .كنية عبيدة، أبو مسلم، وأبو عمرو: قال أبو أمحد احلاكم

اختلف الناس يف االشربة فمايل شراب منذ ثالثني : مد، عن عبيدة، قالوروى هشام بن حسان، عن حم
  .سنة إال العسل واللنب واملاء

إن عندنا من شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن : وقلت لعبيدة: قال حممد
  .الن يكون عندي منه شعرة أحب إيل من كل صفراء وبيضاء على ظهر االرض: مالك، فقال

  هذا القول من عبيدة هو معيار كمال احلب، وهو أن يؤثر شعرة: قلت
  .نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس

ومثل هذا يقوله هذا االمام بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، خبمسني سنة، فما الذي نقوله حنن يف وقتنا 
  .، أو شقفة من إناء شرب فيهلو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت، أو شسع نعل كان له، أو قالمة ظفر

  .فلو بذل الغين معظم أمواله يف حتصيل شئ من ذلك عنده، أكنت تعده مبذرا أو سفيها ؟ كال
" فابذل ما لك يف زورة مسجده الذي بىن فيه بيده والسالم عليه عند حجرته يف بلده، والتذ بالنظر إىل 

 ومتال باحللول يف روضته ومقعده، فلن تكون وأحبه، فقد كان نبيك صلى اهللا عليه وسلم حيبه،" أحده 
  .مؤمنا حىت يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم

وقبل حجرا مكرما نزل من اجلنة، وضع فمك المثا مكانا قبله سيد البشر بيقني، فهنأك اهللا مبا أعطاك، 
  .فما فوق ذلك مفخر

سول صلى اهللا عليه وسلم إىل احلجر مث قبل حمجنه، حلق لنا أن ولو ظفرنا باحملجن الذي أشار به الر



  .نزدحم على ذلك احملجن بالتقبيل والتبجيل
  .وحنن ندري بالضرورة أن تقبيل احلجر أرفع وأفضل من تقبيل حمجنه ونعله

)٤/٤٢(  

  

 صلى اهللا يد مست يد رسول اهللا: وقد كان ثابت البناين إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها، ويقول
حجر معظم مبرتلة ميني اهللا يف االرض مسته شفتا نبينا صلى اهللا : عليه وسلم، فنقول حنن إذ فاتنا ذلك

  .عليه وسلم المثا له
فم مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي صلى اهللا : فإذا فاتك احلج وتلقيت الوفد فالتزم احلاج وقبل فمه وقل

  .عليه وسلم
 يعين -يا أهل الكوفة، أتعجزون أن تكونوا مثل السلماين واهلمداين ؟ : قال ابن سريين، قال علي

  . إمنا مها شطرا رجل-احلارث بن االزمع وليس باالعور 
  .وكان عبيدة أعور: قال محاد بن زيد
كان اصحاب عبد اهللا منهم من يقدم عبيدة، ومنهم من يقدم علقمة، وال خيتلفون أن : قال ابن سريين
  ).١(شرحيا آخرهم 

أخشى أن تضعوها : دعا عبيدة بكتبه عند موته فمحاها وقال: عن النعمان بن قيس، قال: قال الثوري
  ).٢(على غري موضعها 

  .ال أقول حىت تؤمروين: عن ابن سريين، جاء قوم إىل عبيدة ليصلح بينهم، فقال: قال عاصم
 بلغين أنك متوت، مث ترجع قبل :حدثنا النعمان بن قيس، حدثين أيب، قلت لعبيدة: عبد الواحد بن زياد

  ).٣(يوم القيامة، حتمل راية فيفتح لك فتح 
  .لئن أحياين اهللا اثنتني، وأماتين اثنتني قبل يوم القيامة، ما أراد يب خريا: قال

__________  
  .من هذا اجلزء) ٢( رقم ١٠٢و ) ٤( رقم ٥٦انظر اخلرب أو حنوه ص ) ١(
  ..".شى أن يليها أحد بعدي فيضعوها اخلأخ: " ٩٤ / ٦يف طبقات ابن سعد ) ٢(
مل يفتح الحد قبلك وال يفتح الحد بعدك [ فيفتح لك فتح : " ٩٥ / ٦زاد ابن سعد يف الطبقات ) ٣(

(*) "..[  

)٤/٤٣(  

  



عجلوا به قبل أن جيئ : أوصى عبيدة أن يصلي عليه االسود بن يزيد، فقال االسود: قال أبو حصني
  .)١( يعين املختار -الكذاب 

أخربنا حممد بن عبد السالم التميمي، أنبأنا عبداملعز بن حممد، أنبأنا متيم بن أيب سعيد، أنبأنا أبو سعد 
حممد بن عبدالرمحن، أنبأنا حممد ابن أمحد، أنبأنا أبو يعلى، حدثنا القواريري، حدثنا محاد، عن أيوب عن 

فيهم رجل مودن اليد أو مثدن اليد : قالذكر علي رضي اهللا عنه أهل النهروان ف: حممد، عن عبيدة، قال
على لسان حممد صلى اهللا ) ٣(أو خمدج اليد، لوال أن تبطروا، النبأتكم ما وعد اهللا الذين يقتلونه ) ٢(

  .عليه وسلم
  :أنت مسعته منه ؟ قال: قلت

  .إي ورب الكعبة
 عن ابن عون، عن هذا حديث صحيح، رواه ابن علية أيضا عن أيوب السختياين، ورواه ابن أيب عدي،

  ).٤(ابن سريين، أخرجه مسلم وأبو داود 
  .ويف وفاة عبيدة أقوال، أصحها يف سنة اثنتني وسبعني

__________  
  .هو املختار بن أيب عبيد الثقفي، حبسه عبيداهللا بن زياد الحنرافه عنه بعد قتله احلسني مث نفاه) ١(

  .فعاهد ابن الزبري مبكة مث تركه
  .إنه استخلفه فبايعه كثري من الناس: بن احلنفية وقالودعا إىل إمامة ا

  .، فخرج م وعظم شأنه وتتبع قتلة احلسني، وهو الذي بعث ابن االشتر حلرب ابن زياد وقتله
 ٦٧وملا كان مصعب أمري البصرة نشبت وقائع بينهما فحصر مصعب املختار يف قصر الكوفة وقتله سنة 

 ينبغي أن يروى عنه شئ، النه ضال مضل كان يزعم أن جربيل عليه ال": امليزان " ه قال املؤلف يف 
  .السالم يرتل عليه، وهو شر من احلجاج أو مثله

 بلفظ ٨٣ / ١وانفرد أمحد بإحدى رواياته ) مثدون(عند مسلم وأيب داود وابن ماجه وأمحد بلفظ ) ٢(
صغري اليد :  ومثدون اليدأي يده ناقصة اخللق، قصرية، ومثدن: وخمدج اليد، ومودن اليد) مثدن(

  .جمتمعها
  ".يقتلوم : " كذا يف االصل، وهي عند مسلم وغريه) ٣(
  = (*)يف الزكاة باب التحريض على قتل ) ١٥٥) (١٠٦٦" (صحيحه " أخرجه مسلم يف ) ٤(

)٤/٤٤(  

  



  .االشعري، الفقيه، االمام، شيخ أهل فلسطني) ٤م  * ( عبدالرمحن بن غنم- ١٠
 وعمر بن اخلطاب، وأيب ذر الغفاري، وأيب مالك االشعري، - وتفقه به - جبل حدث عن معاذ بن

  .وأيب الدرداء، وغريهم
 وشهر - مع تقدمه -ولده حممد، وأبو سالم ممطور، ورجاء بن حيوة، وأبو إدريس اخلوالين : حدث عنه

  بن حوشب، ومكحول، وعبادة بن نسي،
  .وصفوان بن سليم، وإمساعيل بن عبيداهللا

  .ثقة إن شاء اهللا): ١(ابن سعد قال 
  .بعثه عمر إىل الشام يفقه الناس، وكان أبوه صحابيا، هاجر مع أيب موسى

  .ولد عبدالرمحن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمتلف يف صحبته: قال أبو القاسم البغوي
كون له صحبة، فقد أحاديث، لكنها مرسلة وحيتمل أن ي" مسنده " روى له أمحد بن حنبل يف : قلت

  .له رؤية: ذكر حيىي بن بكري، عن الليث، وابن هليعة، أن عبدالرمحن صحايب، وقال الترمذي
__________  

يف املقدمة، وأمحد ) ١٦٧(يف السنة، باب قتال اخلوارج، وابن ماجه ) ٤٧٦٣(اخلوارج، وأبو داود = 
  .١٥٥ و ١٤٤ و ١٢٢ و ١٢١ و ١١٣ و ٩٥ و ٨٣ / ١يف مسند علي 

، اجلرح ٣٠٩ / ٢، املعرفة والتاريخ ٢٨٨٣، طبقات خليفة ت ٤٤١ / ٧طبقات ابن سعد * 
 آ، ٧٣ / ١٠، تاريخ ابن عساكر ١٤٤٩، االستيعاب ت ٢٧٤والتعديل القسم الثاين من الد الثاين 

، ذيب الكمال ص ٣٠٢، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ٣١٨ / ٣أسد الغابة 
، ٢٩ / ٩، البداية والنهاية ٨٩ / ١، العرب ٤٨ / ١، تذكرة احلفاظ ١٨٨ / ٣، تاريخ االسالم ٨١٣

، طبقات احلفاظ للسيوطي ١٩٨ / ١، النجوم الزاهرة ٢٥٠ / ٦، ذيب التهذيب ٦٣٧١االصابة ت 
  .٨٤ / ١، شذرات الذهب ٢٣٣، خالصة تذهيب الكمال ٣٠ص 

  .٤٤١ / ٧يف الطبقات ) ١(
(*)  

)٤/٤٥(  

  

  .عبدالرمحن بن غنم، هو رأس التابعني، كان بفلسطني: وأما أبو مسهر فقال
  .تفقه به عامة التابعني بالشام، وكان صادقا، فاضال، كبري القدر: وقيل

  .مات هو وجابر بن عبد اهللا يف وقت
  .تويف سنة مثان وسبعني): ١(قال اهليثم بن عدي وشباب 



  
  )٤م  * ( كثري بن مرة- ١١

  .جة أبو شجرة احلضرمي، الرهاوي، الشامي، احلمصي، االعرجاالمام احل
  .ويكىن أبا القاسم

أرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحدث عن معاذ بن جبل، وعمر بن اخلطاب، ومتيم الداري، 
وعبادة بن الصامت، وعوف بن مالك، وأيب الدرداء، ونعيم ابن مهار وأيب هريرة، وعقبة بن عامر، وأيب 

  . االزدي، وشرحبيل بن السمط، وعبد اهللا بن عمرو، وابن عمر، وعدةفاطمة
أبو الزاهرية حدير بن كريب، وخالد بن معدان، وصاحل بن أيب عريب، ومكحول، وشريح بن : وعنه

عبيد، وعبد الرمحن بن جبري بن نفري، ولقمان ابن عامر، ونصر بن علقمة، وعبد الرمحن بن عائذ، 
  .وآخرون

  .صدوق: بن واقد مرسال، وثقة ابن سعد، وأمحد العجلي، وغريمها وقال ابن خراشوروى عنه زيد 
  .ال بأس به: وقال النسائي

عن الليث، حدثين يزيد بن أيب حبيب، أن عبد العزيز بن مروان كتب إىل كثري بن مرة، : أبو صاحل
  .وكان قد أدرك حبمص سبعني بدريا

  قال
__________  

  .٢٧٧ارخيه ص هو خليفة بن خياط يف ت) ١(
، اجلرح والتعديل ٢٠٨ / ٧، تاريخ البخاري ٢٩١٧، طبقات خليفة ت ٤٤٨ / ٧طبقات ابن سعد * 

، االصابة ٢٣٣ / ٤ آ، أسد الغابة ٢٥٨ / ١٤، تاريخ ابن عساكر ١٥٧القسم الثاين من الد الثالث 
، ١١٤٥لكمال ص ، ذيب ا٦٦، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء الثاين ٧٤٨٥ت 

، طبقات احلفاظ ٤٢٨ / ٨، ذيب التهذيب ٤٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٠٤ / ٣تاريخ االسالم 
  .٣٢٠، خالصة تذهيب الكمال ١٥للسيوطي ص 

(*)  

)٤/٤٦(  

  

  .وكان يسمى اجلند املقدم: الليث
اديثهم إال فكتب إليه أن يكتب إليه مبا مسع من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من أح: قال

  .حديث أيب هريرة، فإنه عندنا



دخلت املسجد يوم اجلمعة، فمررت بعوف : عن أيب الزاهرية، عن كثري بن مرة، قال: معاوية بن صاحل
يا كثري أتدري مل بسطت رجلي ؟ بسطتهما : بن مالك االشجعي وهو باسط رجليه، فضمهما مث قال

  .كون رجال صاحلارجاء أن جيئ رجل صاحل فأجلسه، وإين الرجو أن ت
  .هذه مسألة حسنة عن صحايب جليل

قلت لدحيم، فمن يكون مع جبري بن نفري، وأيب إدريس اخلوالين يف طبقتهما ؟ : قال أبو زرعة الدمشقي
  .كثري بن مرة: قال

إين الرجو أن تكون : فذاكرته سنه، ومناظرة أيب الدرداء إياه يف القراءة خلف االمام، وقول عوف فيه
  .رآه معهما يف طبقةصاحلا ف

  .بقي كثري إىل خالفة عبدامللك: قال أبو مسهر
  .عداده يف املخضرمني، ومات مع أيب أمامة الباهلي أو قبله، رمحه اهللا: قلت

أخربنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا أكمل بن أيب االزهر، أنبأنا سعيد بن أمحد بن البناء، أنبأنا أبو نصر الزينيب، 
الوراق، حدثنا عبد اهللا بن أيب داود، حدثنا احلسن بن عرفة، حدثنا إمساعيل بن أنبأنا حممد بن عمر 

عياش، عن حبري بن سعد الكالعي، عن خالد بن معدان، عن كثري بن مرة، عن معاذ بن جبل، عن النيب 
ؤذيه ال ت: ال تؤذي امرأة زوجها يف الدنيا، إال قالت زوجته من احلور العني: " صلى اهللا عليه وسلم، قال

أخرجه الترمذي، عن احلسن، فوافقناه بعلو، " قاتلك اهللا، فإمنا هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا 
  ).١(وإسناده صحيح متصل 

__________  
كتاب ) ٦٢) (٢٠١٤(يف أبواب الرضاع، وابن ماجه ) ١٩) (١١٧٤(أخرجه الترمذي يف سننه ) ١(

  .٢٤٢ / ٥النكاح باب يف املرأة تؤذي زوجها، وأمحد 
(*)  

)٤/٤٧(  

  

  .االزدي، البصري، أحد العابدين: ، ويقالالعبدي*  هرم بن حيان - ١٢
  .حدث عن عمر

  .روى عنه احلسن البصري، وغريه
  .ويل بعض احلروب يف أيام عمر وعثمان ببالد فارس

  .كان عامال لعمر، وكان ثقة، له فضل وعبادة): ١(قال ابن سعد 
  .ال سنتني حىت طلعت أسنانهمسي هرما النه بقي مح: وقيل



  .قدم هرم دمشق يف طلب أويس القرين: قال أبو القاسم ابن عساكر
كان هرم خيرج يف بعض الليل وينادي بأعلى : سعدويه، عن يوسف بن عطية، حدثنا املعلى بن زياد، قال

أفأمن : (مث يقول! وعجبت من النار كيف نام هارا ؟ ! عجبت من اجلنة كيف نام طالبها ؟ : صوته
   ].٩٧: االعراف) [ ٢) (أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا

قد صدقتين نفسي، : أوص، قال: سليمان بن املغرية، حدثنا محيد بن هالل، قيل هلرم بن حيان العبدي
  .، ولكن أوصيكم خبواتيم سورة النحل]به [ ومايل ما أوصي 

  .وصيكم خبواتيم سورة البقرةأ: أوصنا فقال: عن احلسن، عن هرم، أنه قيل له: هشام
عن أيب عمران اجلوين أن هرم بن حيان أشرف يف ليلة قمراء وإذا صاحب حرسه يلعب : محاد بن سلمة

  .وكان عامال لعمر
__________  

، املعارف ص ٢٤٣ / ٨، تاريخ البخاري ١٥٨١، طبقات خليفة ت ١٣١ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٢٦٧٥، االستيعاب ت ١١٩ / ٢، احللية ١١٠ الد الرابع ، اجلرح والتعديل القسم الثاين من٤٣٥

  .١٣٢ / ١، النجوم الزاهرة ٨٩٤٧، االصابة ت ٢١١ / ٣، تاريخ االسالم ٥٧ / ٥أسد الغابة 
  .١٣٢، ١٣١ / ٧يف الطبقات ) ١(
  .مث يرجع إىل أهله) أهلاكم(و ) والعصر(مث يقرأ : "..١١٩ / ٢زاد أبو نعيم يف احللية ) ٢(

(*)  

)٤/٤٨(  

  

  .ادنوا: أوقد هرم نارا، فجاء قومه، فسلموا من بعيد، قال: عن مالك بن دينار، قال: جعفر بن سليمان
  .ما نقدر من النار: قالوا
  .فتريدون أن تلقوين يف نار أعظم منها: قال

  .إياكم والعامل الفاسق: أبوعمران اجلوين، عن هرم بن حيان، قال
ما أردت إال اخلري، يكون إمام يتكلم : ما العامل الفاسق ؟ فكتب: ها وأشفق من-فبلغ عمر، فكتب إليه 

  .بالعلم، ويعمل بالفسق، ويشبه على الناس، فيضلوا
عن أبيه، عن جده، أن عثمان بن أيب العاص وجه هرم بن حيان إىل قلعة، : الوليد بن هشام القحذمي

  ).١(فافتتحها عنوة 
: بن عامر بن كريز، فبينما رواحلهما ترى إذ قال هرمخرج هرم وعبد اهللا : وقال احلسن البصري

واهللا لوددت : ال واهللا لقد رزقين اهللا االسالم، وإين الرجو، قال: أيسرك أنك كنت هذه الشجرة ؟ قال



  .ومل أكابد احلساب) ٢(أين كنت هذه الشجرة، فأكلتين هذه الناقة مث بعرتين، فاختذت جلة 
  .ف الداهية الكربىيا ابن أيب عامر، وحيك، إين أخا

ما أقبل عبد بقلبه إىل اهللا، إال أقبل اهللا بقلوب املؤمنني إليه، حىت : كان هرم بن حيان يقول: قال قتادة
  .يرزقه ودهم

  .مات هرم بن حيان يف يوم حار: وعن هشام، عن احلسن، قال
  .فلما نفضوا أيديهم عن قربه، جاءت سحابة حىت قامت على القرب

  .ه، وال أقصر منه، ورشته حىت روته، مث انصرفتفلم تكن أطول من
  عن) ٣(رواها اثنان 

  .هشام
__________  

  .١٥٩تاريخ خليفة ص ) ١(
  .البعر الذي مل ينكسر، يستعمل يف الوقود: اجللة) ٢(
  .١٢٢ / ٢عبد الواحد بن سليمان الرباء، وعمرو بن محدان أبو النضر، كما يف احللية : مها) ٣(

(*)  

)٤/٤٩(  

  

  .أمطر قرب هرم من يومه، وأنبت العشب: ة عن السري بن حيىي، عن قتادة، قالضمر
  

  .ابن قيس، االمام، القدوة، أبو عمرو النخعي الكويف) ع * ( االسود بن يزيد- ١٣
يكىن أبا عبدالرمحن، وهو أخو عبدالرمحن بن يزيد، ووالد عبدالرمحن بن االسود، وابن أخي : وقيل

  .راهيم النخعيعلقمة بن قيس، وخال إب
  .فهؤالء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل

  .وكان االسود خمضرما، أدرك اجلاهلية واالسالم
  .وحدث عن معاذ بن جبل، وبالل، وابن مسعود، وعائشة، وحذيفة بن اليمان، وطائفة سواهم
، حدث عنه ابنه عبدالرمحن، وأخوه وإبراهيم النخعي، وعمارة بن عمري، وأبو إسحاق السبيعي

  .والشعيب، وآخرون
  .وهو نظري مسروق يف اجلاللة والعلم والثقة والسن يضرب بعبادما املثل

  كان يذكر أنه ذهب مبهر أم علقمة إليها من قيس): ١(قال ابن سعد 



__________  
  ، املعارف٤٤٩ / ١، تاريخ البخاري ١٢٥٥، طبقات خليفة ت ٧٠ / ٦طبقات ابن سعد * 

 ٢، احللية ٢٩١، اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول ٥٥٩ / ٢خ ، املعرفة والتاري٤٣٢ص 
، ذيب االمساء واللغات ٨٨ / ١، أسد الغابة ٧٩، طبقات الشريازي ٥٣، االستيعاب ت ١٠٢/ 

، تذكرة ١٣٧ / ٣، تاريخ االسالم ١١٣، ذيب الكمال ص ١٢٢القسم االول من اجلزء االول 
، االصابة ت ٧٩٦ت / ، طبقات القراء ١٢ / ٩، البداية والنهاية ٨٦  /١، العرب ٤٨ / ١احلفاظ 
، ٣٧، خالصة تذهيب الكمال ١٥، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٣٤٢ / ١، ذيب التهذيب ٤٥٧

  .٨٢ / ١شذرات الذهب 
  .٧٠ / ٦يف الطبقات ) ١(

(*)  

)٤/٥٠(  

  

  .جده، وروى عن الصديق، أنه جرد معه احلج
  .ع باليمن من معاذوروى عن عمرو علي، ومس
  .كان أيب يسجد يف برنس طيالسة ويداه فيه، أو يف ثيابه: قال عبدالرمحن بن االسود

رأيت االسود وعليه عمامة سوداء وقد أرسلها من خلفه، ورأيته أصفر الرأس : وقال ابن أيب خالد
  .واللحية

ي، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أخربكم ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم التيم: قرأت على إسحاق بن طارق
أبو نعيم، حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا عبدالرمحن بن مهدي، 

  .حج االسود مثانني، من بني حجة وعمرة: حدثنا شعبة عن أيب إسحاق، قال
عياض، عن ميمون، عن منصور، وبه إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثنا عبد اهللا بن صندل، حدثنا فضيل بن 

كان االسود خيتم القرآن يف رمضان يف كل ليلتني، وكان ينام بني املغرب والعشاء، : عن إبراهيم، قال
  .وكان خيتم القرآن يف غري رمضان يف كل ست ليال

  كان صواما قواما: سئل الشعيب عن االسود بن يزيد فقال: قال ابن عون
  .حجاجا

  ).١(م االسود من جبانة عرزم رمبا أحر: قال إبراهيم
ما مسعت االسود إذا أهل يسمي حجا وال عمرة : وقال جابر اجلعفي، عن عبدالرمحن بن االسود، قال

  .إن اهللا يعلم نييت: قط، يقول



  .لبيك غفار الذنوب: كان االسود يقول يف تلبيته: قال أبو إسحاق
  يم النخعي،ومن مناكري موسى بن عمري، تفرد به عن احلكم، عن إبراه

__________  
  .يستحب االحرام من املواقيت، وعرزم حملة بالكوفة) ١(

(*)  

)٤/٥١(  

  

حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن االسود، عن عبد اهللا قال
  ).١" (مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبالء الدعاء 

  .قرأ االسود على عبد اهللا بن مسعود
  .تال عليه حيىي بن وثاب، وإبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي

كان االسود : وروى حيىي بن سعيد العطار يف زهد الثمانية عن يزيد بن عطاء، عن علقمة بن مرثد قال
مايل : ما هذا اجلزع ؟ فقال: جيتهد يف العبادة، ويصوم حىت خيضر ويصفر، فلما احتضر بكى، فقيل له

 لو أتيت باملغفرة من اهللا المهين احلياء منه مما صنعت، إن الرجل ليكون بينه وبني آخر الأجزع، واهللا
  .الذنب الصغري فيعفو عنه، فال يزال مستحيا منه

 وكأنه مل يبلغه النهي عن - هذا صحيح عنه -وروى شعبة، عن احلكم، أن االسود كان يصوم الدهر 
  .، أو تأول)٢(ذلك 

__________  
  .٣٣٤ / ٦" تاريخ بغداد "  واخلطيب يف ٢٣٧ / ٤ و ١٠٤ / ٢" احللية " بو نعيم يف أخرجه أ) ١(

القسم االول من الد الرابع " اجلرح والتعديل " وموسى بن عمري الذي تفرد به ذكره ابن أيب حامت يف 
  .أبو هارون ذاهب احلديث كذاب] موسى بن عمري : [  نقال عن عبدالرمحن عن أبيه قال١٥٥
  .عامة ما يرويه ال يتابعه عليه الثقات: ه أبو زرعة، وقال ابن عديوضعف

  وذكره اهليثمي يف
  .فيه موسى بن عمري الكويف متروك:  وعزاه للطرباين وقال٦٤، ٦٣ / ٣" امع " 
 يف الصيام ١١٥٩ يف الصوم باب صوم داود عليه السالم، ومسلم ٤٩٥وهو ما أخرجه البخاري ) ٢

: الدهر من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالباب النهي عن صيام 
الصام من صام االبد : " وقوله" ال صام من صام االبد، صوم ثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله " 
  .مبعىن الدعاء عليه" 



صلى اهللا عليه وسلم، وأما فيا بؤس من أصابه دعاء النيب : ٢٩٩ / ٣قال أبو بكر بن العريب يف العارضة 
من قال إنه خرب، فيا بؤس من أخرب عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه مل يصم، فقد علم أنه ال يكتب له ثواب 

لوجوب الصدق يف خربه صلى اهللا عليه وسلم، وقد نفى الفضل عنه فكيف يطلب ما نفاه النيب عليه 
  .السالم

ن عيينة، عن هارون بن سعد، عن أيب عمرو  من حديث اب٧٣٧١وروى عبد الرزاق يف املصنف 
إنه : ماله ؟ قال: كنا عند عمر بن اخلطاب فأيت بطعام له، فاعتزل رجل من القوم، فقال: الشيباين قال

  .الدهر: صائم، قال وما صومه ؟ قال
  .كل يا دهر، كل يا دهر: قال فجعل يقرع رأسه بقناة معه ويقول

  .واسنادة صحيح
(*)  

)٤/٥٢(  

  

  .اد عن إبراهيم، كان االسود يصوم حىت يسود لسانه من احلروروى مح
  .وروى منصور، عن إبراهيم، أن االسود كان حيرم من بيته

  .رأيت االسود وعمرو بن ميمون أهال من الكوفة: وقال أشعث بن أيب الشعثاء
السود يسجد يف رأيت ا: رأيت االسود وعليه عمامة سوداء، وقال احلسن بن عبيداهللا: قال ابن أيب خالد

  .برنس طيالسة
  .قد نقل العلماء يف وفاة االسود أقواال، أرجحها سنة مخس وسبعني، واهللا يرمحه

  .كان االسود إذا حضرت الصالة، أناخ بعريه ولو على حجر: قال إبراهيم النخعي
  

، أبو شبل علقمة فقيه الكوفة وعاملها ومقرئها، االمام، احلافظ، اود، اتهد الكبري) ع * ( علقمة١٤
ابن كهيل بن بكر بن عوف، : ، وقيل)١(بن قيس بن عبد اهللا بن مالك بن علقمة بن سالمان ابن كهل 

ابن املنتشر بن النخع، النخعي، الكويف، الفقيه عم االسود بن يزيد وأخيه عبدالرمحن، وخال : ويقال
  .فقيه العراق إبراهيم النخعي

  عداده يف املخضرمني، وهاجر يفولد يف أيام الرسالة احملمدية، و
__________  

، ٤٣١، املعارف ٤١ / ٧، تاريخ البخاري ١٠٥٤، طبقات خليفة ت ٨٦ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ٩٨ / ٢، احللية ٤٠٤، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ٥٥٢ / ٢املعرفة والتاريخ 



 ب، ذيب االمساء ٤٠٤ / ١١ابن عساكر ، تاريخ ٧٩، طبقات الشريازي ٢٩٦ / ١٢تاريخ بغداد 
، ٥٠ / ٣، تاريخ االسالم ٩٥٧، ذيب الكمال ص ٣٤٢واللغات القسم االول من اجلزء االول 

، ٢١٧ / ٨، البداية والنهاية ١٣٧ / ١، مرآة اجلنان ٦٧، ٦٦ / ١، العرب ٤٥ / ١تذكرة احلفاظ 
 / ١، النجوم الزاهرة ٢٧٦ / ٧ ، ذيب التهذيب٦٤٥٤، االصابة ت ٢١٣٥ت / طبقات القراء 

  .٧٠ / ١، شذرات الذهب ٢٧١، خالصة تذهيب الكمال ١٢، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ١٥٧
  .٤١٦) سالمان بن كميل(يف مجهرة ابن حزم ) ١(

(*)  

)٤/٥٣(  

  

طلب العلم واجلهاد، ونزل الكوفة، والزم ابن مسعود حىت رأس يف العلم والعمل، وتفقه به العلماء، 
  . صيتهوبعد

حدث عن عمر، وعثمان، وعلي، وسلمان، وأيب الدرداء، وخالد بن الوليد، وحذيفة، وخباب، 
وعائشة، وسعد، وعمار، وأيب مسعود البدري، وأيب موسى، ومعقل بن سنان، وسلمة بن يزيد اجلعفي، 

  .وشريح بن أرطاة، وقيس بن مروان، وطائفة سواهم
  .وجود القرآن على ابن مسعود

  حيىي بن وثاب، وعبيد بنتال عليه 
  .وأبو إسحاق السبيعي) ١(نضيلة 

  .كإبراهيم، والشعيب: وتفقه به أئمة
  .وتصدى لالمامة والفتيا بعد علي وابن مسعود
  .وكان يشبه بابن مسعود يف هديه ودله ومسته

  .وكان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون
نضيلة، وإبراهيم النخعي، وحممد بن سريين، وأبو الضحى حدث عنه أبو وائل، والشعيب، وعبيد بن 

مسلم بن صبيح، وإبراهيم بن سويد النخعي، وأبو ظبيان حصني بن جندب اجلنيب، وأبو معمر عبد اهللا 
بن سخربة، وسلمة بن كهيل، وابن أخيه عبدالرمحن بن يزيد، وأبو إسحاق السبيعي، وعمارة بن عمري، 

ان االودي، وعبد الرمحن بن عوسجة، والقاسم بن خميمرة، وقيس بن وأبو قيس عبدالرمحن بن ثرو
رومي، ومرة الطيب، وهين بن نويرة، وحيىي بن وثاب، ويزيد بن أوس، ويزيد بن معاوية النخعي ال 

  .االموي، وأبو الرقاد النخعي، واملسيب بن رافع
  .ووأرسل عنه أبو الزناد وغريه



__________  
  .١١٧ / ٦، وطبقات ابن سعد ٣٥٤ / ٣الغابة كذا يف االصل، وأسد ) ١(

  .ابن نضلة: وأما عند ابن حجر يف االصابة والتهذيب
(*)  

)٤/٥٤(  

  

  .كىن عبد اهللا بن مسعود علقمة أبا شبل وكان علقمة عقيما ال يولد له: روى مغرية، عن إبراهيم، قال
  .يه يف قرطاس أو رقعةما حفظت وأنا شاب، فكأين أنظر إل: االعمش، عن إبراهيم، قال علقمة

علقمة ثقة، من أهل اخلري، وكذا وثقه حيىي بن معني، وسئل عنه وعن عبيدة يف عبد : قال أمحد بن حنبل
  .اهللا فلم خيري

  .علقمة أعلم بعبد اهللا: وقال عثمان بن سعيد
زيد : ثالثةمل يكن أحد من الصحابة له أصحاب حفظوا عنه، وقاموا بقوله يف الفقه إال : قال ابن املديين

  .علقمة، واالسود، وعبيدة، واحلارث: بن ثابت، وابن مسعود، وابن عباس، وأعلم الناس بابن مسعود
بلى وحججت مع : أليس قد رأيت عبد اهللا ؟ قال: قلت لرباح أيب املثىن: وروى زائدة عن أيب محزة، قال
  .عمر ثالث حجات وأنا رجل

فني عند أبواب كندة، فيقرئ عبد اهللا رجال، ويقرئ علقمة وكان عبد اهللا وعلقمة يصفان الناس ص: قال
  .رجال، فإذا فرغا، تذاكرا أبواب املناسك، وأبواب احلالل واحلرام

  .فإذا رأيت علقمة، فال يضرك أن ال ترى عبد اهللا، أشبه الناس به مستا وهديا
  .اوإذا رأيت إبراهيم النخعي، فال يضرك أن ال ترى علقمة، أشبه الناس به مست

  .وهديا
قوموا بنا إىل أشبه الناس بعبد اهللا هديا ودال : قال لنا أبو معمر: عن عمارة بن عمري قال: االعمش

  .ومستا، فقمنا معه حىت جلسنا إىل علقمة
أخربين عن أصحاب عبد اهللا حىت كأين : قلت للشعيب: وروى سفيان بن عيينة عن داود بن أيب هند قال

  )١(ة أبطن كان علقم: أنظر إليهم، قال
__________  

  .إذا وقف على دخلته، فهو أبطن: إذا صار من خواصه، واستبطن امره: بطن من فالن وبه: يقال) ١(
(*)  

)٤/٥٥(  



  

أشد القوم اجتهادا، وكان ) ١(به، وكان مسروق قد خلط منه ومن غريه، وكان الربيع بن خثيم : القوم
  .عبيدة يوازي شرحيا يف العلم والقضاء

راهيم، عن علقمة، أنه قدم الشام، فدخل مسجد دمشق، فقال اللهم ارزقين جليسا صاحلا، فجاء روى إب
كيف مسعت ابن أم عبد يقرأ : من أهل الكوفة، قال: ممن أنت ؟ قال: فجلس إىل أيب الدرداء، فقال له

  والليل إذا(
  ).٢(احلديث ) يغشى

  .إين الذكر ليلة عرس أم علقمة: وقال االسود
  .شهد علقمة صفني مع علي): ٣ (وقال شباب

كان الفقهاء بعد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى اهليثم بن عدي، عن جمالد، عن الشعيب، قال
  .علقمة، وعبيدة، وشريح، ومسروق: وسلم بالكوفة يف أصحاب عبد اهللا

من بدأ : أدركت القوم وهم يقدمون مخسة: وروى حفص بن غياث، عن أشعث، عن ابن سريين، قال
باحلارث االعور، ثىن بعبيدة، ومن بدأ بعبيدة، ثىن باحلارث، مث علقمة الثالث، الشك فيه، مث مسروق، مث 

كان أصحاب : وروى ابن عون، عن حممد، قال) ٤(شريح، وإن قوما أخسهم شريح، لقوم هلم شأن 
، )٥(ريح كوسج عبيدة أعور، ومسروق أحدب، وعلقمة أعرج، وش: عبد اهللا مخسة كلهم فيه عيب

  .واحلارث أعور
__________  

 / ٣ وتاريخ االسالم ٢٥٨وهو تصحيف وما أثبتناه من نص املؤلف يف ترمجته ص ) خيثم(يف االصل ) ١
  .٢٤٢ / ٣ وذيب التهذيب ٣٦٥ و ٢٤٧ و ١٥

  .وهو مصحف يف مصادر عدة
 يف صالة ٨٢٨ ومسلم ، باب وما خلق الذكر واالنثى٥٤٣ / ٨أخرجه البخاري يف فتح الباري ) ٢(

  .املسافرين وقصرها، باب ما يتعلق بالقراءات
  ,١٩٦هو خليفة بن خياط يف تاريخ ) ٣(
  .من هذا اجلزء) ٢( رقم ١٠٢و ) ١( رقم ٤٣انظر اخلرب أو حنوه ص ) ٤
  .النقي اخلدين من الشعر: ويقال: الذي ال شعر على عارضيه: الكوسج) ٥(

(*)  

)٤/٥٦(  

  



  كان أصحاب عبد اهللا الذين يقرئون: هيم، قالوروى منصور عن إبرا
علقمة، واالسود، ومسروق، وعبيدة، : الناس القرآن، ويعلموم السنة، ويصدر الناس عن رأيهم ستة

  .وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل، واحلارث بن قيس
لقمة، ع: أعلقمة كان أفضل أو االسود ؟ قال: وروى إسرائيل، عن غالب أيب اهلذيل، قلت البراهيم

  .وقد شهد صفني
كان االسود صواما قواما، كثري احلج، وكان : سألت الشعيب عن علقمة واالسود، فقال: وقال ابن عون

  .علقمة مع البطئ ويدرك السريع
  .كان علقمة من الربانيني، وكان علقمة عقيما ال يولد له: وقال مرة اهلمداين

  .صليت خلف عمر سنتني: وروى عنه إبراهيم، قال
  .وى مغرية عن إبراهيم أن علقمة واالسود كانا يسافران مع أيب بكر وعمرور

  .القوم بابن مسعود) ١(كان علقمة أبطن : قال الشعيب
أعط علقمة، أعط مسروقا، فكلهم : أيت عبد اهللا بشراب فقال: عن إبراهيم، عن علقمة، قال: االعمش

كان : ، وقال إبراهيم ]٣٧: النور) [ االبصارخيافون يوما تتقب فيه القلوب و: (إين صائم، فقال: قال
  .علقمة يقرأ القرآن يف مخس

ابن زياد يراين مع ] كان [ عن شقيق، قال : احلديث ال يدرس االعمش) ٢(أطيلوا كر : وقال علقمة
  إنك مل تصب من دنياهم شيئا إال أصابوا: إذا قدمت فالقين، فأتيت علقمة فقال: مسروق فقال

__________  
وهو تصحيف، وما أثبتناه هو " اطلبوا كريذ احلديث : " يف االصل) ٢) (١( رقم ٥٥نظر ص ا) ١(

  ).ع(الذي صوبه ابن عساكر يف تارخيه من نسخة 
  .وكر احلديث مراجعته وتكراره) ذكر احلديث( ب من حديث سليمان ٤١٣ / ١١) س(ويف نسخة 

(*)  

)٤/٥٧(  

  

  ).١(ألفي ألفني واين أكرم اجلند عليه من دينك ما هو أفضل منه، ما أحب أن يل مع 
  .احمين احمين: كتب أبو بردة علقمة يف الوفد إىل معاوية، فقال له علقمة: وقال إبراهيم
  .ما حفظت وأنا شاب، فكأين أنظر إليه يف قرطاس: وقال علقمة

  .إنه كان له برذون يراهن عليه): ٢(قال إبراهيم عن علقمة 
لو صليت يف املسجد وجلسنا :  عن عبدالرمحن بن يزيد، قلنا لعلقمةعن مالك بن احلارث،: االعمش



أخاف أن ينتقصوا : لو دخلت على االمراء، قال: هذا علقمة، قالوا: أكره أن يقال: معك فتسأل، قال
  .مين أكثر مما أنتقص منهم

مسعود كنت رجال قد أعطاين اهللا حسن الصوت بالقرآن، وكان ابن : وروى إبراهيم عن علقمة، قال
زدنا فداك أيب وأمي، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : يرسل إىل، فأقرأ عليه، فإذا فرغت من قراءيت قال

  ).٣" (إن حسن الصوت زينة القرآن : " عليه وسلم يقول
ما أقرأ شيئا وال أعلمه إال علقمة يقرؤه أو يعلمه، : عن عبدالرمحن بن يزيد، قال عبد اهللا: أبو إسحاق

  يا أبا عبدالرمحن،:  بن حديرقال زياد
__________  

) علقمة(بدل ) إبراهيم(يف االصل ) ٢( ب وما بني احلاصرتني منه ٤١٢ / ١١تاريخ ابن عساكر ) ١
  .٨٨ / ٦وهو وهم من الناسخ وما أثبتناه من طبقات ابن سعد 

ه سعيد بن  ب ويف سند٤٠٩ / ١١ وابن عساكر يف تارخيه ٩٠ / ٦اخرجه ابن سعد يف الطبقات ) ٣(
  .زريب وهو منكر احلديث

أخرجه " زبنوا القرآن بأصواتكم : " وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث الرباء بن عازب
   وابن ماجه١٨٠، ١٧٩ / ٢والنسائي ) ١٤٦٨(، وأبو داود ٣٠٤ و ٢٨٥ / ٤أمحد 

  .واحلاكم) ٦٦٠(، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان ٤٧٤ / ٢والدارمي ) ١٣٤٢(
(*)  

)٤/٥٨(  

  

  .بلى واهللا، وإن شئت الخربنك مبا قيل يف قومك وقومه: واهللا ما علقمة بأقرئنا، قال
كان علقمة يقرأ القرآن يف مخس، واالسود يف ست، وعبد الرمحن بن : وروى االعمش، عن إبراهيم قال

  .يزيد يف سبع
  .قلت اليب: جرير بن عبداحلميد، عن قابوس بن أيب ظبيان، قال

أدركت ناسا من أصحاب : ئ كنت تأيت علقمة وتدع أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالالي ش
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم يسألون علقمة ويستفتونه

بلى : ما علقمة بأقرئنا، قال: قيل البن مسعود: عن أيب إسحاق، عن عبدالرمحن بن يزيد، قال: شريك
  .واهللا إنه القرؤكم

رق، أنبأنا أبو املكارم التيمي، أنبأنا احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن أمحد بن أخربنا إسحاق بن طا
احلسن، حدثنا حممد بن عثمان، حدثنا ابن منري، حدثنا حفص بن غياث عن االعمش، عن املسيب بن 



: قالوأن ي) ١(أكره أن يوطأ عقيب : لو جلست فأقرأت الناس وحدثتهم، قال: قيل لعلقمة: رافع، قال
  .هلم، وكان معه شئ يفرع بينهن إذا تناطحن) ٢(هذا علقمة، فكان يكون يف بيته يعلف غنمه ويقت 

ما أزور أحدا غريك أو : يأيت علقمة فيقول) ٣(كان الربيع بن خثيم : ابن عيينة، عن عمربن سعد، قال
  .ما أزور أحدا ما أزورك

__________  
  .تباع، والعقب مؤخر القدمفالن موطأ العقب، أي كثري اال: يقال) ١(

اللهم إن كذب علي فاجعله موطأ العقب، أي أن : ويف حديث عمار، أن رجال وشى به إىل عمر فقال
  .يكون سلطانا مقدما فيتبعه الناس وميشون وراءه

  .الفصفصة وهي الرطبة من علف الدواب أو اليابس منه: القت) ٢(
  ).١( رقم ٥٦انظر ص ) ٣(

(*)  

)٤/٥٩(  

  

إن كان أهل بيت خلقوا للجنة، فهم أهل هذا البيت، علقمة : مساعيل بن أيب خالد، عن الشعيبقال إ
  .واالسود

  .رأيت إبراهيم آخذا بالركاب لعلقمة: وقال أبو قيس االودي
أال تغشى االمراء، فيعرفون : قيل لعلقمة: االعمش، عن مالك بن احلارث، عن عبدالرمحن بن يزيد، قال

  .ا يسرين أن يل مع ألفي ألفني، واين أكرم اجلند عليهم: من نسبك ؟ قال
هذا : تريدون أن يطأ الناس عقيب ويقولون: أال تغشى املسجد فتجلس وتفيت الناس ؟ قال: فقيل له
  !.علقمة 

ال إله إال : إذا أنا حضرت فأجلسوا عندي من يلقنين: حصني، عن إبراهيم، عن علقمة أنه أوصى، قال
  ).١(ىل حفريت، وال تنعوين إىل الناس، فإين أخاف أن يكون ذلك نعيا كنعي اجلاهلية اهللا، وأسرعوا يب إ

  .أصح االسانيد، منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: قال بعض احلفاظ، وأحسن
  فعلى هذا، أصح ذلك شعبة وسفيان، عن

__________  
 من حديث ٧٤ / ٤والبيهقي ) ١٤٧٦(وابن ماجه ) ٩٨٦(، والترمذي ٤٠٦ / ٥وأخرج أمحد ) ١(

ال تؤذنوا به أحدا، إين أخاف أن يكون نعيا، إين مسعت : حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له ميت قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن النعي



ي لكن هذا النه" الفتح "  وحسنه احلافظ يف ٩٨ / ٤" املصنف " وأخرج املرفوع منه ابن أيب شيبة يف 
قيده العلماء مبا إذا كان يشبه النعي الذي كان عليه أهل اجلاهلية من الصياح على أبواب الدور 

واالسواق، أما إذا مل يقترن بشئ من ذلك وشبهه فال حظر فيه، فقد أخرج الشيخان وغريمها من حديث 
، خرج إىل املصلى، أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه

  باب: فصف م وكرب أربعا، وأخرج البخاري يف اجلنائز
  .الرجل ينعى إىل أهل امليت بنفسه

 من حديث أيب ٣٠١، ٣٠٠ و ٢٩٩ / ٥وأخرجه أمحد ..قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس قال
شكم هذا الغازي، إم أال أخربكم عن جي: قتادة مطوال، وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

انطلقوا حىت لقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس، مث أخذ اللواء جعفر بن 
أيب طالب، فشد على القوم حىت قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، مث أخذ اللواء عبد اهللا 

ا له، مث أخذ اللواء خالد بن الوليد، ومل يكن من بن رواحة، فأثبت قدميه حىت أصيب شهيدا، فاستغفرو
اللهم هو سيف من : " االمراء، هو أمر نفسه، فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصبعيه وقال

  .سنده قوي" سيوفك فانصره 
(*)  

)٤/٦٠(  

  

هللا منصور، وعنهما حيىي القطان وعبد الرمحن بن مهدي، وعنهما علي بن املديين، وعنه أبو عبد ا
  .البخاري، رمحهم اهللا
  .مات علقمة يف خالفة يزيد: قال اهليثم بن عدي

  .سنة إحدى وستني: وقال أبو نعيم، وقعنب بن حمرر
  .مات سنة اثنتني وستني: وقال املدائين، وحيىي بن بكري، وأبو عبيد، وابن معني، وابن سعد، وعدة

  .تويف سنة مخس وستني: ويقال
  .مات سنة اثنتني وسبعني:  وشذ أبو نعيم عبدالرمحن ابن هانئ النخعي فقالسنة ثالث ومل يصح،: ويقال

  .وكذا نقل عن أيب بكر بن أيب شيبة، وحممد بن عبد اهللا بن منري
  ).١(وقيل غري ذلك 

  .عاش تسعني سنة: وقال أبو نعيم النخعي
  

  :ومن طبقته



  .املدين، أحد العلماءابن حمصن بن كلدة الليثي، العتواري، ) ع * ( علقمة بن وقاص- ١٥
حدث عن عمر، وعائشة، وبالل بن احلارث املزين، وعمرو بن العاص، وابن عمر وطائفة، له أحاديث 

  .ليست بالكثرية، وثقه ابن سعد، والنسائي
عمرو وعبد اهللا، والزهري، وابن أيب مليكة، وحممد بن إبراهيم التيمي، وعمرو بن : حدث عنه ولداه

  .ار باملدينة وعقبحيىي املازين، وله د
  .حديثه يف الكتب الستة) ٢(مات يف دولة عبدامللك بن مروان 

__________  
  . ب وما بعدها٤١٤ / ١١انظر أخبار موته تاريخ ابن عساكر ) ١(
، اجلرح والتعديل ٤٠ / ٧، تاريخ البخاري ٢٠١٧، طبقات خليفة ت ٦٠ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ذيب الكمال ص ١٥ / ٤، أسد الغابة ١٨٥٢، االستيعاب ت ٤٠٥القسم االول من الد الثالث 
 / ٧، ذيب التهذيب ٦٢٦٠، االصابة ت ٥٠ / ١، تذكرة احلفاظ ١٩٣ / ٣، تاريخ االسالم ٩٥٨
  .٢٧١، خالصة تذهيب الكمال ١٦، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٨٠

  . حتديد ذكره يف حوادث سنة ست ومثانني دون٥٢٥ / ٤الكامل البن االثري ) ٢(
(*)  

)٤/٦١(  

  

أخربكم ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا : قرأت على إسحاق بن طارق
أبو نعيم احلافظ، حدثنا فاروق اخلطايب، حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا معمر بن عبد اهللا، حدثنا شعبة 

إن اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قالعن احلكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا
  ".حيب أن تقبل رخصه، كما حيب أن تؤتى عزائمه 

  .تفرد برفعه معمر هذا): ١: (قال أبو نعيم
  

  .ابن أيب أمية االزدي، الدوسي، من كرباء التابعني) ع * ( جنادة- ١٦
  .ت، وبسر بن أيب أرطاةحدث عن معاذ بن جبل، وعمر، وأيب الدرداء، وعبادة بن الصام

  روى عنه ولده سليمان، وبسر بن سعيد، وجماهد بن جرب، ورجاء بن
حيوة، وعبد الرمحن الصناحبي مع تقدمه، وأبو اخلري مرثد اليزين، وعلي بن رباح، وعمري بن هانئ، 

  .وعبادة بن نسي، وآخرون
__________  



و علقمة بن قيس النخعي العلقمة ابن وقاص  وعلقمة الذي يف السند ه١٠١ / ٢يف حلية االولياء ) ١(
  .كما توهم املؤلف

ورجال البزار ثقات :  ونسبه للطرباين يف الكبري والبزار وقال١٦٢ / ٣وذكره اهليثمي يف امع 
، وصححه ٢٧٦ / ٦وكذلك رجال الطرباين، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أيب نعيم يف احللية 

 / ٢وأخرجه أمحد يف املسند ) ٩١٤(ث ابن عمر عند ابن حبان أيضا وآخر من حدي) ٩١٣(ابن حبان 
  ".إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته : "  إال أن لفظه عنده١٠٨

، اجلرح والتعديل ٢٣٢ / ٢، تاريخ البخاري ٢٩٠٥، طبقات خليفة ت ٤٣٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
 ب، ١٣ آو ١٥ / ٤، تاريخ ابن عساكر ٣٣٦تيعاب ت ، االس٥١٥القسم االول من الد االول 

، تاريخ االسالم ٢٠٦اسم أبيه كثري، وهو تصحيف، ذيب الكمال ص : ، وفيه٢٩٨ / ١أسد الغابة 
 وفيه نبه ابن حجر على ١٢٠١، االصابة ت ٢٦ / ١، البداية والنهاية ٩١ / ١، العرب ١٤٦ / ٣

 و ١٨١ / ٦، النجوم الزاهرة ١١٥ / ٢يب التهذيب الوهم بينه وبني جنادة االزدي بن مالك، ذ
  .٨٨ / ١، شذرات الذهب ٦٤، خالصة تذهيب الكمال ٢٠٠

(*)  

)٤/٦٢(  

  

، وامسه كبري مبوحدة ويل جنادة غزو البحر ملعاوية، وشهد فتح مصر، وقد )١(والبيه أيب أمية صحبة ما 
أجنادة بن أيب أمية : حيىي بن معني، وسئلمسعت : أدرك اجلاهلية واالسالم، وقد قال إبراهيم بن اجلنيد

  .نعم: الذي روى عنه جماهد، له صحبة ؟ قال
  .هو هو: أهو الذي يروي عن عبادة بن الصامت ؟ قال: قلت

  .تابعي شامي، وهو الصواب: ، والعجلي، وطائفة، فقالوا)٢(وإما ابن سعد 
  .وصح له حديث، فيكون مرسال

  .تويف سنة مثانني: قال ابن يونس
  .تويف سنة مخس وسبعني، وكذا قال ابن معني: قال املدائينو

  .تويف سنة سبع وسبعني: وقال اهليثم بن عدي
  .واهللا أعلم) ٣(وقيل غري ذلك 

  
  .، االمام، القدوة، العلم، أبو عائشة الوادعي، اهلمداين، الكويفابن االجدع) ع* ( مسروق - ١٧

سالمان بن :  اهللا بن مر بن سلمان بن معمر، ويقالوهو مسروق بن االجدع بن مالك بن أمية بن عبد



  معمر بن احلارث بن سعد بن عبد اهللا
__________  

  . أن له والبيه صحبة٩١ / ١يف العرب للمؤلف ) ١(
  ,٤٣٩ / ٧يف الطبقات ) ٢
  . ب١٧ / ٤ وتاريخ ابن عساكر ٧٩٠ / ٢انظر طبقات خليفة ) ٣
، ٤٣٢، املعارف ٣٥ / ٨، تاريخ البخاري ١٠٦٦، طبقات خليفة ت ٧٦ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ٢٣٢ / ١٣، تاريخ بغداد ٩٥ / ٢، احللية ٣٩٦اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع 
، ذيب االمساء ٣٥٤ / ٤ ب، أسد الغابة ٢٠٧ / ١٦، تاريخ ابن عساكر ٧٩طبقات الشريازي 

 / ٣ وما بعدها، تاريخ االسالم ١٣٢١ال ص ، ذيب الكم٨٨واللغات القسم االول من اجلزء الثاين 
، ذيب ٨٤٠٦، االصابة ت ٣٥٩١ت / ، طبقات القراء ٤٦ / ١ تذكرة احلفاظ ٦٨ / ١، العرب ٧٥

، خالصة تذهيب ١٤، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ١٦١ / ١، النجوم الزاهرة ١٠٩ / ١التهذيب، 
  (*)، ٧١ / ١، شذرات الذهب ٣٧٤الكمال 

)٤/٦٣(  

  

بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن ) ٢(بن دافع ) ١(ة بن عمر بن عامر بن ناشح ابن وادع
  .خيوان بن نوف بن مهدان

  .يقال إنه سرق وهو صغري مث وجد فسمي مسروقا: قال أبو بكر اخلطيب
  .وأسلم أبوه االجدع

ن  وعن أم رومان، ومعاذ ب- إن صح -حدث هو عن أيب بن كعب، وعمر، وعن أيب بكر الصديق 
، وعلي، وعبد اهللا بن عمرو، وابن عمرو سبيعة، )٣(جبل، وخباب، وعائشة، وابن مسعود، وعثمان 

الشعيب، : ومعقل بن سنان، واملغرية بن شعبة، وزيد حىت إنه روى عن عبيد بن عمري، قاص مكة، وعنه
وأبو الضحى، وعبد وإبراهيم النخعي، وحيىي بن وثاب، وعبد اهللا بن مرة، وأبو وائل، وحيىي بن اجلزار، 

 وأبو إسحاق، - وما أراه لقيه -الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود، وعبيد بن نضيلة، ومكحول الشامي 
وحممد بن املنتشر، وحممد بن نشر اهلمداين، وأبو االحوص اجلشمي، وأيوب بن هانئ وعمارة بن عمري، 

  .نوحبال بن رفيدة، وأنس بن سريين، وأبو الشعثاء احملاريب، وآخرو
: وعداده يف كبار التابعني ويف املخضرمني الذين أسلموا يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أبو داود

  .كان أبو األجدع أفرس فارس باليمن
  .ومسروق هو ابن أخت عمرو بن معد يكرب: قال أبو داود أيضا



__________  
 ٤٢٢ واالشتقاق ٣٩٤ة ابن حزم ناشج باملعجمة، وهو تصحيف، والتصويب من مجهر: يف االصل) ١(

  .الشارب الذي مل يبلغ ريه: الناشح: وفيه
 ومجهرة ابن حزم ١ / ٤ و ٣٠٦ / ٣رافع وهو تصحيف وما اثبتناه من االكمال : يف االصل) ٢(

٣٩٤.  
  . أنه مل يرو عن عثمان شيئا٦٧يذكر املؤلف يف ص ) ٣(

(*)  

)٤/٦٤(  

  

  .مسروق بن االجدع: ما امسك ؟ فقلت: عمر فقاللقيت : عن الشعيب، عن مسروق، قال: جمالد
  :مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
  .أنت مسروق بن عبدالرمحن) ١" (االجدع شيطان " 

  .، مسروق بن عبدالرمحن)٢(فرأيته يف الديوان : قال الشعيب
  .قما ولدت مهدانية مثل مسرو: مسعت أبا السفر، عن مرة، قال: وقال مالك بن مغول

ما علمت أن أحدا كان أطلب للعلم يف أفق من اآلفاق، من : وقال أيوب الطائي، عن الشعيب، قال
  .مسروق

علقمة، : كان أصحاب عبد اهللا الذين يقرئون الناس ويعلموم السنة: وقال منصور عن إبراهيم، قال
  .واالسود وعبيدة، ومسروقا، واحلارث بن قيس، وعمرو بن شرحبيل

ك بن أجبر، عن الشعيب، كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح، وكان شريح أعلم وروى عبداملل
  .بالقضاء من مسروق، وكان شريح يستشري مسروقا، وكان مسروق ال يستشري شرحيا

وروى شعبة عن أيب إسحاق، حج مسروق فلم ينم إال ساجدا على وجهه حىت رجع، وروى أنس بن 
وق يصلي حىت تورم قدماه، فرمبا جلست أبكي مما أراه كان مسر: سريين، عن امرأة مسروق قالت

  .يصنع بنفسه
كنت مع أيب موسى أيام احلكمني، فسطاطي إىل : عن حممد بن املنتشر، عن مسروق، قال: املثىن القصري

  جانبه، فأصبح الناس ذات يوم قد
__________  

هو ابن :  القبيح، وجمالديف االدب باب تغيري االسم) ٤٩٥٧( وأبو داود ٣١ / ١أخرجه أمحد ) ١(
  .سعيد فيه مقال



  .وباقي رجاله ثقات
الكتاب الذي يكتب فيه أمساء اجليش ؟ وأهل العطاء والعمال، وهو فارسي معرب، وأول : الديوان) ٢(

  .من دون الديوان عمر رضي اهللا عنه
(*)  

)٤/٦٥(  

  

  :يا مسروق، قلت: حلقوا مبعاوية، فرفع أبو موسى رفرف فسطاطه وقال
  .إن االمارة ما أمتر فيها، وإن امللك ما غلب عليه بالسيف: بيك، قالل

يا مسروق إنك من ولدي، وإنك ملن أحبهم إيل، فهل : عن الشعيب، عن مسروق، قالت عائشة: جمالد
  ).١(لك علم باملخدج 

  .ما ولدت مهدانية مثل مسروق: قال أبو السفر
  .مسروق: من أفضل الناس ؟ قالوا له: ة، قالملا قدم عبيداهللا بن زياد الكوف: وقال الشعيب

  .أنا ما أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أيب بكر: وقال ابن املديين
  .الن أفيت يوما بعدل وحق، أحب إيل من أن أغزو سنة: عن الشعيب، قال مسروق: جمالد

 عمي مسروق ثالثني أهدى خالد بن عبد اهللا بن أسيد عامل البصرة إىل: قال إبراهيم بن حممد بن املنتشر
زوج مسروق بنته بالسائب بن االقرع : وقال أبو إسحاق السبيعي: ألفا، وهو يومئذ حمتاج فلم يقبلها

  .على عشرة آالف لنفسه جيعلها يف ااهدين واملساكني
غاب مسروق عامال على السلسلة سنتني، مث قدم، فنظر أهله يف خرجه : عن أيب الضحى قال: االعمش
  .إنا هللا، استعرناها، نسينا نردها: غبت مث جئتنا بفأس بال عود، قال: فأسا، فقالوافأصابوا 

ما بقي شئ يرغب فيه إال أن نعفر وجوهنا يف التراب، وما آسى : قال سعيد بن جبري، قال يل مسروق
  .على شئ إال السجود هللا تعاىل

__________  
) ١٠٦٦(خرب املخدج يف صحيح مسلم  آ، وانظر ٢١٠ / ١٦أخرجه ابن عساكر يف تارخيه ) ١(
  . من هذا اجلزء٤٤وصفحة ) ١٥٥(

(*)  

)٤/٦٦(  

  



  ).١(شلت يد مسروق يوم القادسية، وأصابته آمة : وقال الكليب
  )٢(ختلف عن علي مسروق، واالسود، والربيع بن خثيم : قال وكيع

  .وأبو عبد الرمحن السلمي
شهد قتال احلرورية مع علي، واستغفر اهللا من : شهد صفني، فوعظ وخوف ومل يقاتل، وقيل: ويقال

  .تأخره عن علي
  .إن قربه بالسلسلة بواسط: وقيل

  .بقي مسروق بعد علقمة ال يفضل عليه أحد: قال أمحد بن حنبل، قال ابن عيينة
  .مسروق ثقة، ال يسأل عن مثله: وقال حيىي بن معني

  . خيريوسأل عثمان بن سعيد حيىي عن مسروق وعروة يف عائشة، فلم
ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد اهللا صلى خلف أيب بكر ولقي عمر : وقال علي بن املديين

  .شيئا) ٣(وعليا، ومل يرو عن عثمان 
  .تابعي ثقة، كان أحد أصحاب عبد اهللا الذين يقرئون ويفتون: وقال العجلي

  .وكان يصلي حىت ترم قدماه
  . صاحلةكان ثقة له أحاديث): ٤(وقال ابن سعد 

روى سعيد بن عثمان التنوخي احلمصي، حدثنا علي بن احلسن السامي، حدثنا الثوري عن فطر بن 
غشي على مسروق يف يوم صائف، وكانت عائشة قد تبنته، فسمى بنته : خليفة، عن الشعيب، قال

  .عائشة
  وكان

__________  
  .دماغالشجة اليت بلغت أم الرأس وهي اجللدة اليت جتمع ال: اآلمة) ١(
  ).١( رقم ٥٦انظر ص ) ٢(
  ).٣( رقم ٦٤سبق للمؤلف أن عد عثمان ممن حدث عنهم علقمة، انظر ص ) ٣
  .٨٤ / ٦يف الطبقات ) ٤(

(*)  

)٤/٦٧(  

  

  .ال يعصي ابنته شيئا
  .يا أبتاه أفطر واشرب: فرتلت إليه فقالت: قال



  الرفق لنفسي يف يوميا بنية إمنا طلبت : الرفق، قال: ما أردت يب يا بنية ؟ قالت: قال
  .كان مقداره مخسني ألف سنة

  .مات سنة اثنتني وستني: قال أبو نعيم
  .مات سنة ثالث وستني: وقال حيىي بن بكري وابن سعد وابن منري

حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر، عن أبيه، أن مسروقا كان ال يأخذ : قال علي بن اجلعد
  .اآلية) إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم(ذه اآلية على القضاء أجرا، ويتأول ه

   ].١١١: التوبة[ 
وكفى باملرء جهال أن : كفى باملرء علما أن خيشى اهللا تعاىل: عن مسلم، عن مسروق، قال: االعمش

  .يعجب بعمله
لم الدنيا من سره أن يعلم علم االولني واآلخرين، وع: قال مسروق: عن هالل بن يساف، قال: منصور

  .واآلخرة، فليقرأ سورة الواقعة
  .هذا قاله مسروق على املبالغة، لعظم ما يف السورة من مجل أمور الدارين: قلت

  .يقرأها بتدبر وتفكر وحضور، وال يكن كمثل احلمار حيمل أسفارا:  أي-فليقرأ الواقعة : ومعىن قوله
: أبطأت عن علي وعن مشاهده، فيقول: كان مسروق إذا قيل له: عن الشعيب، قال: عمرو بن مرة

وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم : (أرأيتم لو أنه حني صف بعضكم لبعض فرتل بينكم ملك فقال
فواهللا لقد نزل ا ملك كرمي على : نعم، قال: أكان ذلك حاجزا لكم ؟ قالوا ] ٢٩: النساء) [ رحيما

  ).١(لسان نبيكم، وإا حملكمة ما نسخها شئ 
  أخربكم الفتح بن: أت على أيب املعايل، أمحد بن إسحاق مبصرقر

__________  
  . آ، بروايات خمتلفة٢١٥ / ١٦اخلرب يف تاريخ ابن عساكر ) ١(

(*)  

)٤/٦٨(  

  

عبد اهللا الكاتب، أنبأنا حممد بن عمر القاضي، وأبو غالب حممد بن علي، وحممد بن أمحد الطرائفي، 
ن املسلمة، أنبأنا عبيداهللا بن عبدالرمحن الزهري، حدثنا جعفر بن حممد أنبأنا حممد بن أمحد ب: قالوا

حدثنا : قال الفريايب) ح(الفريايب، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا عبد اهللا بن منري، حدثنا االعمش 
أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا جرير عن االعمش، عن عبد اهللا بن مرة، عن مسروق، عن عبد اهللا بن 

خالصا : " زاد عثمان" أربع من كن فيه كان منافقا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، قالعمرو



إذا حدث كذب، وإذا : ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حىت يدعها" مث اتفقا " 
  .عن أيب بكر به) ١(أخرجه مسلم " وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر 

الن أقضي بقضية وفق احلق أحب إيل من رباط سنة يف سبيل : إن مسروقا قال: د، عن الشعيبقال جمال
  .اهللا

  .من غزو سنة: أو قال
  .أكره أن أجد يف صحيفيت شعرا: سئل مسروق عن بيت شعر فقال: قال أبو الضحى

  .صليت خلف أيب بكر: محاد بن أيب سليمان، عن أيب الضحى، عن مسروق قال
  

  .ابن عوسجة بن عامر، االمام، القدوة، أبو أميد اجلعفي الكويف) ع * ( غفلة سويد بن- ١٨
__________  

 يف ٨٤ / ١يف االميان، باب بيان خصال املنافق، وأخرجه البخاري ) ١٠٦) (٥٨(صحيح مسلم ) ١(
  .االميان باب عالمات النفاق

، ٤٢٧، املعارف ١٤٢ / ٤، تاريخ البخاري ١٠٤٩، طبقات خليفة ت ٦٨ / ٦طبقات ابن سعد * 
، أسد ١١٢٠، االستيعاب ت ١٧٤ / ٤، احللية ٢٣٤اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين 

   = (*)٢٤٠، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ٣٧٩ / ٢الغابة 

)٤/٦٩(  

  

ع كتابه إليهم، وشهد له صحبة، ومل يصح، بل أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومس: قيل
  .الريموك

وحدث عن أيب بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي، وأيب بن كعب، وبالل، وأيب ذر، وابن مسعود، 
  .وطائفة

روى عنه أبو ليلى الكندي، والشعيب، وإبراهيم النخعي، وسلمة بن كهيل، وعبدة بن أيب لبابة، وعبد 
  .اهمالعزيز بن رفيع، وميسرة أبو صاحل، ومجاعة سو

حدثين بعضهم عن : إنه من أقران رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف السن، فقال نعيم بن ميسرة: وقيل
  .أنا لدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولدت عام الفيل: سويد بن غفلة

 أنا أصغر من النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال سويد بن غفلة: زياد بن خيثمة، عن عامر الشعيب، قال
  .بسنتني

أتانا : حدثنا هشيم، أنبأنا هالل بن خباب، حدثنا ميسرة أبو صاحل، عن سويد بن غفلة، قال: أمحد



  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجلست إليه ومسعت عهده) ١(مصدق 
سفيان بن وكيع، عن يونس بن بكري، عن عمرو بن مشر، عن إبراهيم ابن عبداالعلى عن سويد بن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم، أهدب الشعر، مقرون احلاجبني، واضح الثنايا، أحسن رأيت : غفلة، قال
  .شعر وضعه اهللا على رأس إنسان

__________  
، ٣٧ / ٩، البداية والنهاية ٥٠ / ١، تذكرة احلفاظ ٩٣ / ١، العرب ٢٥٢ / ٣تاريخ االسالم = 

، ١٧، طبقات احلفاظ ص ٢٠٣ / ١، النجوم الزاهرة ٢٧٨ / ٤، ذيب التهذيب ٣٦٠٦االصابة ت 
  .٩٠ / ١، شذرات الذهب ١٥٩خالصة تذهيب الكمال 

  .٦٨ / ٦هو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أرباا، وللخرب تتمة يف طبقات ابن سعد : املصدق) ١(
(*)  

)٤/٧٠(  

  

  ).١" (معرفة الصحابة " أخرجه ابن مندة يف 
كنت عند النعمان : برقان، عن أسامة ابن أيب عطاء قالمبشربن إمساعيل، عن سليمان بن عبد اهللا بن الز

أمل يبلغين أنك صليت مع النيب صلى : بن بشري، فدخل عليه سويد بن غفلة، فقال له النعمان بن بشري
ال، بل مرارا، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ نودي باالذان كأنه : اهللا عليه وسلم مرة ؟ قال
  .اليعرف أحدا من الناس

  .كالذي قبله) ٢(هذا حديث ضعيف االسناد 
قدم الرحيل وسويد بن : حدثنا احلارث بن مسلم بن الرحيل اجلعفي، قال: وقد قال زهري بن معاوية

  ).٣(غفلة حني فرغوا من دفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ؤذن قبيلة مر رجل من صحابة احلجاج على م: عن عمران بن مسلم، قال: حممد بن طلحة بن مصرف

: أال تعجب من أين مسعت مؤذن اجلعفيني يؤذن باهلجري ؟ قال: جعفى وهو يؤذن، فأتى احلجاج فقال
فأرسل إىل : ليس يل أمر، إمنا سويد بن غفلة الذي أمرين ذا قال: ماهذا ؟ قال: فأرسل، فجئ به، فقال
 وعثمان، فلما ذكر عثمان صليتها مع أيب بكر وعمر: ما هذه الصالة ؟ قال: سويد، فجئ به، فقال

  .نعم: أصليتها مع عثمان ؟ قال: جلس، وكان مضطجعا، فقال
  ).٤(ال تؤمن قومك، وإذا رجعت إليهم، فسب فالنا : قال
  .نعم، مسع وطاعة: قال

  :فلما أدبر، قال احلجاج



__________  
ائي والدار قطين منكر احلديث، وقال النس: سفيان بن وكيع ضعيف، وعمرو بن مشر، قال البخاري) ١(

  .متروك احلديث، وبعضهم امه: وغريمها
  .أسامة بن عطاء عن سويد بن غفلة ال يصح: قال املؤلف يف امليزان) ٢(
  .٢٨٣٨انظر اخلرب من طريق آخر يف االصابة ترمجة رحيل ) ٣(
  ).فالنا(بدل ) عليا(يف تاريخ االسالم ) ٤(

(*)  

)٤/٧١(  

  

  ) !.١( الصالة هكذا لقد عهد الشيخ الناس وهم يصلون
بلغ سويد بن غفلة عشرين ومئة سنة، مل ير حمتبيا قط، وال متساندا، : حدثنا علي بن صاحل، قال: اخلرييب

  .وأصاب بكرا، يعين يف العام الذي تويف فيه
  .تزوج سويد بن غفلة بكرا وهو ابن مئة وست عشرة سنة: وقال عاصم بن كليب

حسيب : أعطي فالن وويل فالن قال: د بن غفلة إذا قيل لهكان سوي: وعن عمران بن مسلم، قال
  .كسريت وملحي

دخلت مرتل أمحد بن حنبل، فما شبهته إال مبا وصف من بيت سويد بن غفلة، : عن علي بن املديين قال
  .من زهده وتواضعه رمحه اهللا

  .أتاناصليت مع مصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا : عن سويد بن غفلة، قال: عن ميسرة
كان سويد بن غفلة يؤمنا يف شهر رمضان يف القيام، وقد أتى عليه : وروى الوليد بن علي عن أبيه، قال

  .عشرون ومئة سنة
  .مات سويد سنة إحدى ومثانني: قال أبو عبيد، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وهارون بن حامت

  .مات سنة اثنتني ومثانني: وقال أبو حفص الفالس
  ).٢(حب احللية خمتصرا وقد ذكره صا

أخربنا عبد احلافظ بن بدران بنابلس، أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه سنة مخس عشرة وست مئة، أنبأنا أبو 
  )٣(شجاع حممد بن احلسني املادرائي 

__________  
  . خمتصرا١٧٥ / ٤ واحللية ٦٩ / ٦اخلرب يف طبقات ابن سعد ) ١(
  .١٧٥ / ٤احللية ) ٢(



  .للمؤلف" خمتصر ابن الدبيثي " بالنون، وما أثبتناه من " مادراين : " يف االصل) ٣(
  هذه

بالذال " معجم البلدان " قرية فوق واسط من أعمال فم الصلح ذكرها ياقوت يف " مادرايا " النسبة إىل 
  .٤٠٦ / ١" االكمال " املعجمة وصوا غري واحد بالدال املهملة، انظر 

(*)  

)٤/٧٢(  

  

أنا طراد بن حممد أنبأنا حممد بن أمحد بن حممد النرسي، حدثنا حممد بن عمرو الرزاز، حدثنا بقراءيت، أنب
أمحد بن عبد اجلبار، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن سويد بن غفلة، عن أيب ذر 

" ئا، دخل اجلنة من مات ال يشرك باهللا شي: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قال
  .ثالث مرات" وإن زىن وإن سرق : " يا رسول اهللا، وإن زىن وإن سرق ؟ قال: قلت

من طريق زيد بن وهب، وأيب االسود ) ١" (الصحيحني " هذا حديث عال، متصل االسناد، وهو يف 
  .الدؤيل، عن أيب ذر

  .يد بن وهب واهللا أعلموإمنا احملفوظ رواية شعبة وجرير الضيب عن عبد العزيز بن رفيع، عن ز
  

  .من أئمة التابعني مبصر)  ق- س - ت -م  * ( أبو متيم اجليشاين- ١٩
  .وامسه عبد اهللا بن مالك بن أيب االسحم، وهو أخو سيف

  .ولدا يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقدما املدينة زمن عمر
  . معاذحدث عن عمر، وعلي، وأيب ذر، ومعاذ بن جبل، وقرأ القرآن على

  .روى عنه عبد اهللا بن هبرية، وكعب بن علقمة، ومرثد بن عبد اهللا اليزين، وبكر بن سوادة، وغريهم
  .كان من أعبد أهل مصر: قال يزيد بن أيب حبيب

__________  
  .أخرجه البخاري يف اجلنائز واللباس) ١(

  ).٢٦٤٦(يف كتاب االميان والترمذي ) ٩٤) (١٥٤، ١٥٣(ومسلم 
، املعرفة والتاريخ ٢٠٣ / ٥، تاريخ البخاري ٢٨٣٨ طبقات خليفة ت ٥١٠ / ٧ سعد طبقات ابن* 
  ، االستيعاب ت١٧١، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين ٤٩٢، ٤٨٧ / ٢

، ٢٠٧ / ٣، تاريخ االسالم ١٥٩٤ و ٨٣٠، وذيب الكمال ص ١٥٢ / ٥، أسد الغابة ٢٨٧٩
، خالصة تذهيب الكمال ٣٧٩ / ٥، ذيب التهذيب ١٦١لكىن ت ، االصابة يف قسم ا٨٨ / ١العرب 



  .٨٤ / ١، شذرات الذهب ٢١١
(*)  

)٤/٧٣(  

  

أقرأين معاذ القرآن حني بعثه : حدثنا ابن هليعة، حدثين ابن هبرية، مسعت أبا متيم اجليشاين، يقول: املقرئ
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن

)١.(  
: " جاء معاذ فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن مسعود:  قالوروى االعمش، عن إبراهيم

  .فأقرأته ماكان معي" أقرئه 
  .مث كنت أنا وهو إىل رسول اهللا يقرئنا

  ).٢(تويف أبو متيم سنة سبع وسبعني : قال سعيد بن عفري
  

  .سفيان بن هانئ املصري)  س- د -م  * ( أبو سامل اجليشاين- ٢٠
  . ذر، وعلي، وزيد بن خالدعن أيب] روى [ 

  .وعنه ابنه سامل، وبكر بن سوادة، ويزيد بن أيب حبيب، وعبيداهللا بن أيب جعفر وحفيده سعيد بن سامل
  .شهد فتح مصر

  
مرة اخلري لعبادته وخريه وعلمه، وهو مرة بن شراحيل : ويقال له أيضا) ع * * ( مرة الطيب- ٢١

  .اهلمداين الكويف، خمضرم كبري الشأن
__________  

  .هو عبد اهللا بن يزيد، وروايته عن ابن هليعة صحيحة: رجاله ثقات، واملقرئ) ١(
 قال ١٢٢ / ٤ ويف ذيب التهذيب ٥١٠ / ٧سنة مثان وسبعني، انظر طبقات ابن سعد : وقيل) ٢(

  .تويف باالسكندرية يف إمرة عبد العزيز بن مروان: ابن يونس
، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٤٦٣ / ٢التاريخ ، املعرفة و٨٧ / ٤تاريخ البخاري * 

  ، تاريخ االسالم١٦١٣، و ٥١٧، ذيب الكمال ص ٣٢٢ / ٢، أسد الغابة ٢١٩
 ١٤٦، خالصة تذهيب الكمال ١٢٢ / ٤، ذيب التهذيب ٣٦٨٩، االصابة ت ٣١٨، و ٢١٧ / ٣

، اجلرح والتعديل ٥ / ٨يخ البخاري ، تار١٠٧١، طبقات خليفة ت ١١٦ / ٦طبقات ابن سعد * * 
  .القسم االول من الد الرابع



 / ١، تذكرة احلفاظ ٣٠٣ / ٣، تاريخ االسالم ١٣١٦، ذيب الكمال ص ١٦١ / ٤، احللية ٣٦٦
، ٣٧٢، خالصة تذهيب الكمال ٢٦، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٨٨ / ١٠، ذيب التهذيب ٦٣

  .٣١٧ / ٢طبقات املفسرين للداودي 
)(*  

)٤/٧٤(  

  

حدث عن أيب بكر الصديق، وعمر، وأيب ذر، وابن مسعود، وأيب موسى االشعري، ومجاعة، حدث عنه 
أسلم الكويف، وزبيد اليامي، وحصني بن عبدالرمحن، وعطاء بن السائب، وإمساعيل بن أيب خالد، 

  .وآخرون
  .وثقه حيىي بن معني

  .وبلغنا عنه أنه سجد هللا حىت أكل التراب جبهته
  .رأيت مصلى مرة اهلمداين مثل مربك البعري: مسعت عطاء بن السائب يقول: فيان بن عيينةس

  .ونقل عطاء أو غريه أن مرة كان يصلي يف اليوم والليلة ست مئة
  .ما كان هذا الويل يكاد يتفرغ لنشر العلم، وهلذا مل تكثر روايته، وهل يراد من العلم إال مثرته: قلت

  ).١(رمحه اهللا بالكوفة مات سنة نيف ومثانني 
  

اجلعفي الكويف العابد الفقيه، قدمي الوفاة، صحب عليا، وابن مسعود ) س * ( احلارث بن قيس- ٢٢
  .وقلما روى

  إذا كنت يف الصالة، فقال: قوله) ٢(روى عنه خيثمة بن عبد الرمحن 
  .إنك ترائي، فزدها طوال: لك الشيطان

__________  
  .مات سنة ست أو سبع وسبعني: ٣٣٩ / ١يف طبقات خليفة ) ١(
، اجلرح والتعديل ٢٧٩ / ٢، تاريخ البخاري ١١٧٣، طبقات خليفة ت ١٦٧ / ٦طبقات ابن سعد * 

 / ٢، تاريخ االسالم ٢١٩، ذيب الكمال ص ١٣٢ / ٤، احللية ٨٦القسم الثاين من الد االول 
، خالصة تذهيب الكمال ١٥٤ / ٢، ذيب التهذيب ٩٢٤، طبقات القراء البن اجلزري ت ٢١٥
٦٨.  

وال يكاد يوجد له حديث مسند، بل روى عنه خيثمة : " ٢١٥ / ٢عبارة املؤلف يف تاريخ االسالم ) ٢(
  .إذا كنت: بن عبدالرمحن قال



  ..".اخل
(*)  

)٤/٧٥(  

  

  .وحكى عنه حيىي بن هانئ، وأبو داود االعمى، وكان كبري القدر، ذا عبادة وتأله
  .سوديذكر مع علقمة، واال

  ).١(تويف زمن معاوية، وصلى عليه أبو موسى االشعري رضي اهللا عنه 
  

  .ابن مالك بن عامر، االمام الكبري، أبو عبد الرمحن احلضرمي احلمصي) ٤م  * ( جبري بن نفري- ٢٣
 وعن عمر واملقداد، - فيحتمل أنه لقيه -أدرك حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وحدث عن أيب بكر 

  . وأيب الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعائشة، وأيب هريرة، وعدةوأيب ذر،
روى عنه ولده عبدالرمحن، ومكحول، وخالد بن معدان، وأبو الزاهرية حدير بن كريب، وربيعة بن 

  .يزيد، وشرحبيل بن مسلم، وسليم بن عامر، وآخرون
  استقبلت االسالم من أوله، فلم أزل أرى: روى سليم بن عامر عنه قال

  ).٢( الناس صاحلا وطاحلا يف
  .وكان جبري من علماء أهل الشام

  حدثنا إمساعيل بن عياش، حدثين بشري بن كريب: سعيد بن منصور
__________  

  .قتل احلارث مع علي:  قول ابن املديين٢١٥ / ٢نقل املؤلف يف تاريخ االسالم ) ١(
، املعرفة والتاريخ ٢٢٣ / ٢ي ، تاريخ البخار٢٨٩٦، طبقات خليفة ت ٤٤٠ / ٧طبقات ابن سعد * 
، االستيعاب ت ١٣٣ / ٥، احللية ٥١٢، اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول ٣٠٧ / ٢

  .١٤٥ / ٣، تاريخ االسالم ١٨٦، ذيب الكمال ص ٢٧٣ / ١، أسد الغابة ٣١٤
، ذيب ١٢٧٤، االصابة ت ٣٣ / ٩، البداية والنهاية ٩١ / ١، العرب ٤٩ / ١، تذكرة احلفاظ 

، شذرات الذهب ٦١، خالصة تذهيب الكمال ١٦، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٦٤ / ٢التهذيب 
٨٨ / ١.  
  .صائحا: يف االصل) ٢(

  .٤٤٠ / ٧ و ١٤٥ / ٣والتصويب من تاريخ االسالم وطبقات ابن سعد 
(*)  



)٤/٧٦(  

  

اء وبني يديه جفنة من حلم دخلت على أيب الدرد: االملوكي، عن أيب الزاهرية، عن جبري بن نفري، قال
  .اجلس، فكل، فإن كنيسة يف ناحيتنا أهدى لنا أهلها مما ذحبوا هلا، فأكلت معه: فقال
  .أن ما ذبح ملعبد مباح، إمنا حيرم علينا ما ذبح على نصب: فيه
حدثنا علي بن زبيد اخلوالين، عن مرثد بن مسي، عن جبري بن نفري، أن يزيد بن معاوية كتب إىل : بقية

فبعث إىل جبري، فجاء، فقرأ : أبيه، أن جبري بن نفري قد نشر يف مصري حديثا، فقد تركوا القرآن، قال
: الضربنك ضربا أدعك ملن بعدك نكاال، قال: عليه كتاب يزيد، فعرف بعضه وأنكر بعضه، فقال معاوية

فجاء : أصحاا، قاليا معاوية ال تطغ يف، إن الدنيا قد انكسرت عمادها، واخنسفت أوتادها، وأحبها 
  أبو الدرداء، فأخذ بيد جبري

لئن كان تكلم به جبري لقد تكلم به أبو الدرداء، ولو شاء جبري أن خيرب أمنا مسعه مين، لفعل، ولو : وقال
  .ضربتموه، لضربكم اهللا بقارعة تترك دياركم بالقع

 يتطلب العلم، وأيضا فكان يزيد هذا خرب منكر مل يكن جلبري ذكر بعد يف زمن أيب الدرداء، بل كان شابا
  .قد جرى شئ من ذلك) ١(يف آخر مدة أيب الدرداء طفال عمره مخس سنني، ولعل 

  .وممن روى جبري عنهم مالك بن خيامر السكسكي، وأبو مسلم اخلوالين، وأم الدرداء
  .وكان هو وكثري بن مرة من أئمة التابعني حبمص وبدمشق، قال بتوثيقهما غري واحد

  مات جبري بن نفري يف سنة مخس: و عبيد وأبو حسان الزياديقال أب
__________  

  .ولعل بعضه قد جرى: ١٤٦ / ٣عبارة املؤلف يف تاريخ االسالم ) ١(
(*)  

)٤/٧٧(  

  

  .تويف سنة مثانني: وسبعني، وأما ابن سعد، وشباب، وعلي بن عبد اهللا التميمي، فقالوا
  

، االمام الفقيه، أبو بكر النخعي، أخو االسود بن يزيد، ابن قيس) ع * ( عبدالرمحن بن يزيد- ٢٤
  .حدث عن عثمان وابن مسعود، وسلمان الفارسي، وحذيفة بن اليمان، ومجاعة

روى عنه إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي، وعمارة بن عمري، وجامع بن شداد، ومنصور بن 
  .املعتمر، وابنه حممد بن عبدالرمحن، وآخرون



  .بن معني، وغريهوثقه حيىي 
  .مات بعد الثمانني وقد شاخ

  .روى عن عمر، وعبد اهللا: وقال ابن سعد
  قال إمساعيل بن أيب

  .رأيت عمر مسح على خفيه: خالد عن حممد بن عبدالرمحن، عن أبيه
  .عمامة سوداء) ١(رأيت على عبدالرمحن بن يزيد : وقال أبو صخرة

  
نخعي، يروي عن أبيه، وعن عمه االسود، وعن عم أبيه ال) ٤ * * (حممد بن عبدالرمحن:  ابنه- ٢٥

  .علقمة، وعنه زبيد اليامي واحلكم، ومنصور، واالعمش واحلسن بن عمرو الفقيمي
  .وثقه ابن معني وغريه

  .الكيس لتلطفه يف العبادة: كان يقال له: رفيع القدر من اجللة، وقال حسني اجلعفي: وقال أبو زرعة
__________  

، اجلرح والتعديل ٣٦٣ / ٥، تاريخ البخاري ١٠٥٦، طبقات خليفة ت ١٢١ / ٦سعد طبقات ابن * 
، ذيب ٢٧٤ / ٣، تاريخ االسالم ٨٣٠، ذيب الكمال ص ٢٩٩القسم الثاين من الد الثاين 

  .٢٣٦، خالصة تذهيب الكمال ٢٠٤ / ١، النجوم الزاهرة ٢٩٩ / ٦التهذيب 
  .١٢٢ و ١٢١ / ٦بقات االسود، والتصيح من الط: يف االصل) ١(

، ذيب ٥١ / ٤، تاريخ االسالم ١٢٣٢، ذيب الكمال ص ٢٩٨ / ٦طبقات ابن سعد * * 
  .٣٩٤، خالصة تذهيب الكمال ٣٠٨ / ٩التهذيب 

(*)  

)٤/٧٨(  

  

أبو عبد : عمري بن االسود، أبو عياض، ويقال: العنسي، ويقال له)  م-خ  * ( عمرو بن االسود- ٢٦
  .يل داريا، أدرك اجلاهلية واالسالم، وكان من سادة التابعني دينا وورعاالرمحن احلمصي، نز

حدث عن عمر، وابن مسعود، وأيب الدرداء، وعبادة بن الصامت، وأم حرام بنت ملحان الشهيدة، 
  .والعرباض بن سارية، وغريهم

  .جماهد، وخالد بن معدان، وأبو راشد احلرباين، ويونس ابن سيف: حدث عنه
  .عمرو بن االسود هو عمري يكىن أبا عياض: عة الدمشقي وأبو احلسن بن مسيعقال أبو زر

  .عمري بن االسود، وجعلهما ابن سعد اثنني) ١" (صحيح البخاري " حديثه يف اجلهاد من : قلت



حج عمرو بن االسود، فلما انتهى إىل : عن صفوان بن عمرو، عن عبدالرمحن بن جبري، قال: بقية
ما : عمرو بن االسود، فقال: شامي يقال له: ابن عمرو هو يصلي فسأل عنه، فقيلاملدينة، نظر إليه 

رأيت أحدا أشبه صالة والهديا وال خشوعا وال لبسة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هذا الرجل 
)٢.(  

__________  
، ٣٤٨ و ٣١٤ / ٢، املعرفة والتاريخ ٣١٥ / ٦، تاريخ البخاري ٤٤٢ / ٧طبقات ابن سعد * 

 / ١٣، تاريخ ابن عساكر ١٥٥ / ٥، احللية ٢٢٠اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث 
، االصابة ت ١٩٤ / ٣، تاريخ االسالم ١٠٣٠، ذيب الكمال ص ٨٤ / ٤ آ، أسد الغابة ١٩٦

  .٢٨٧، خالصة تذهيب الكمال ٤ / ٨، ذيب التهذيب ٦٥٢٦
  .٢٣٢ / ٣يف قتال الروم يف كتاب اجلهاد والسري باب ما قيل ) ١(
  . ب١٩٧ / ١٣ابن عساكر ) ٢(

(*)  

)٤/٧٩(  

  

عبد الوهاب بن جندة، حدثنا بقية، عن أرطاة بن املنذر، حدثين رزيق أبو عبد اهللا االهلاين، أن عمرو بن 
من سره أن ينظر إىل أشبه الناس صالة برسول اهللا صلى : االسود قدم املدينة فرآه ابن عمر يصلي فقال

  . عليه وسلم، فلينظر إىل هذا، مث بعث إليه بقرى وعلف ونفقة، فقبل ذلك ورد النفقةاهللا
حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي، عن ضمرة بن حبيب، وحكيم بن ": مسنده " أمحد يف 

  من سره أن: عمري، قاال، قال عمر بن اخلطاب
  ).١(ظر إىل هدي عمرو بن االسود ينظر إىل هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلين

: إمساعيل بن عياش وحممد بن حرب، عن أيب بكر بن أيب مرمي، عن ضمرة وحده عن عمرو بن االسود
  .أنه مر على عمر

حدثين شرحبيل بن مسلم، عن عمرو بن االسود العنسي، أنه كان يدع كثريا من : إمساعيل بن عياش
  .الشبع خمافة االشر
أنبأنا الفتح بن عبد السالم، أنبأنا أبو غالب حممد بن علي، وأبو : يل أمحد بن إسحاققرأت على أيب املعا

أنبأنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن املسلمة، أنبأنا : الفضل االرموي، وحممد بن أمحد الطرائفي، قالوا
لعالء احلمصي، عبيداهللا ابن عبدالرمحن الزهري، حدثنا جعفر بن حممد الفريايب ؟ ؟، حدثنا إبراهيم بن ا

، عن خالد بن معدان، عن عمرو بن االسود العنسي، أنه )٢(حدثنا إمساعيل بن عياش، عن حبري بن سعد 



  .خمافة أن تنافق يدي: كان إذا خرج من املسجد قبض بيمينه على مشاله، فسئل عن ذلك فقال
__________  

  .١٩ - ١٨ / ١مسند أمحد ) ١(
  .ابكذا االصل، وهو كذلك يف اللب) ٢(

حبري بن : ، وذيب الكمال وخالصة تذهيب الكمال والتهذيب والتقريب١٩٥ / ٣ويف تاريخ االسالم 
  .سعيد
(*)  

)٤/٨٠(  

  

  ).١(ميسكها خوفا من أن خيطر بيده يف مشيته، فإن ذلك من اخليالء : قلت
  .تويف يف خالفة عبدامللك بن مروان

  
بعي صغري جليل، ويل اخلراج بدمشق لعمر بن عبد الداراين، فتا *  أما عمري بن هانئ العنسي- ٢٧

  .العزيز، وقد سار رسوال إىل احلجاج وهو حياصر ابن الزبري
  وروى عن ابن

  .عمر، وله ترمجة مطولة يف تاريخ دمشق
  .قتل، وأيت برأسه إىل مروان احلمار يف سنة سبع وعشرين ومئة رمحه اهللا

  
  .ديليال: ، ويقالالدؤيل) ع* * ( أبو األسود - ٢٨

  .العالمة الفاضل، قاضي البصرة
  ).٢(وامسه ظامل بن عمرو على االشهر 

  .ولد يف أيام النبوة
__________  

 ب، حيث ١٩٨ / ١٣رمبا يكون قول الذهيب هذا مستقى من عبارة ابن عساكر يف اية اخلرب ) ١(
  .يعين كي ال خيطر ا يف مشيته فيعجب فيكون نفاقا:..قال
  .ا ه
 / ٥، احللية ٣٧٨، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ٣٢٣٦خاري ت تاريخ الب* 

، ١١٩ / ٥، تاريخ االسالم ١٠٦٤ ب، ذيب الكمال ص ٣٤٣ / ١٣، تاريخ ابن عساكر ١٥٧



 / ١، شذرات الذهب ٢٩٧، خالصة تذهيب الكمال ١٤٩ / ٨، ذيب التهذيب ١٦٤ / ١العرب 
١٧٣.  
، ٤٣٤، املعارف ٣٣٤ / ٦، تاريخ البخاري ١٥١٥، طبقات خليفة ت ٩٩ / ٧طبقات ابن سعد * * 

، ١١، مراتب النحويني ٥٠٣، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ١٠٧الكىن للدواليب 
  .٦٧، معجم الشعراء للمرزباين ١٣، أخبار النحويني البصريني ٢٩٧ / ١٢االغاين 

 آ، ٣٠٣ / ٨، تاريخ ابن عساكر ٦٦، مسط الآليل ٣٩ندمي ، الفهرست البن ال٢١، طبقات النحويني 
، وفيات ١٣ / ١، إنباه الرواة ٦٩ / ٣، أسد الغابة ٣٤ / ١٢، معجم االدباء ٨ / ١نزهة االلباء 

، ٧٧ / ١، العرب ٩٤ / ٣، تاريخ االسالم ١٥٨٠، ٦٣٢، ذيب الكمال ص ٥٣٥ / ٢االعيان 
 - ٤٣٣٣، و ٤٣٢٩، االصابة ت ١٤٩٣ البن اجلزري ت ، طبقات القراء٣١٢ / ٨البداية والنهاية 

، ٢٢ / ٢، بغية الوعاة ١٨٤ / ١، النجوم الزاهرة ١٠ / ١٢، ذيب التهذيب ٩٩ و ٨٨كىن ت 
  ,١٠٤ / ٧، ذيب ابن عساكر ١٣٦ / ١، خزانة االدب ٤٤٣خالصة تذهيب الكمال 

  = (*)، ومعجم ١٥١٥يفة ت  وطبقات خل٩٩ / ٧يراجع يف اخلالف حول امسه طبقات ابن سعد ) ٢

)٤/٨١(  

  

  .وحدث عن عمر، وعلي، وأيب بن كعب، وأيب ذر، وعبد اهللا بن مسعود، والزبري بن العوام، وطائفة
  .قرأ القرآن على عثمان، وعلي: وقال أبو عمرو الداين

  .قرأ عليه ولده أبو حرب ونصر بن عاصم الليثي، ومحران بن أعني، وحيىي بن يعمر
  . أن محران هذا إمنا قرأ على أيب حرب بن أيب االسود نعمالصحيح: قلت

  .وحدث عنه ابنه، وحيىي بن يعمر، وابن بريدة، وعمر موىل غفرة، وآخرون
  .ثقة، كان أول من تكلم يف النحو: قال أمحد العجلي

  .أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال الواقدي
ل مع علي بن أيب طالب، وكان من وجوه الشيعة، ومن أكملهم قاتل أبو األسود يوم اجلم: وقال غريه
  .عقال ورأيا

  .وقد أمره علي رضي اهللا عنه بوضع شئ يف النحو ملا مسع اللحن
  .ما أحسن هذا النحو الذي حنوت، فمن مث مسي النحو حنوا: فأراه أبو األسود ما وضع، فقال علي: قال

  .مري زياد ابن أبيهإن أبا االسود أدب عبيداهللا ابن اال: وقيل
  .ونقل ابن داب أن أبا االسود وفد على معاوية بعد مقتل علي، فأدىن جملسه وأعظم جائزته

  أبو األسود هو أول من وضع باب): ١(قال حممد بن سالم اجلمحي 



__________  
 وبغية ٢٦٣ / ٢ واملزهر ٣ / ١ وإنباه الرواة ٤٣٠، و ٤٢٩ / ١ واللباب ٣٤ / ٢االدباء ) = ١(

  .٢٢ / ٢الوعاة 
  .١٢يف طبقات فحول الشعراء ) ١(

(*)  

)٤/٨٢(  

  

  الفاعل واملفعول واملضاف، وحرف الرفع والنصب واجلر واجلزم، فأخذ
  .ذلك عنه حيىي بن يعمر

  .أخذ أبو األسود عن علي العربية: قال أبو عبيدة
ما ظننت أن أمر الناس : فقال ] ٣: التوبة)) [ ١(أن اهللا برئ، من املشركني ورسوله (فسمع قارئا يقرأ 

إذا رأيتين قد : فأتى به فقال له أبو االسود) ٢(ابغين كاتبا لقنا : قد صار إىل هذا، فقال لزياد االمري
فتحت فمي باحلرف فانقط نقطة أعاله، وإذا رأيتين قد ضممت فمي، فانقط نقطة بني يدي احلرف، وإن 

  .ا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتنيكسرت، فانقط نقطة حتت احلرف، فإذا أتبعت شيئ
  ).٣(فهذا نقط أيب االسود 

: السبب الذي وضعت له أبواب النحو أن بنت أيب االسود قالت له: حدثنا املازين قال): ٤(وقال املربد 
  .إمنا تعجبت من شدته: احلصباء بالرمضاء، قالت: فقال! ما أشد احلر 

  .ك عليا رضي اهللا عنه فأعطاه أصوال بىن منها، وعمل بعده عليهافأخرب بذل! أوقد حلن الناس ؟ : فقال
وهو أول من نقط املصاحف، وأخذ عنه النحو عنبسة الفيل، وأخذ عن عنبسة ميمون االقرن، مث أخذه 
عن ميمون عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي، وأخذه عنه عيسى بن عمر، وأخذه عنه اخلليل بن أمحد، 

  ).٥(أخذه عنه سعيد االخفش وأخذه عنه سيبويه، و
  حدثنا سعيد بن سلم الباهلي، حدثنا أيب، عن: يعقوب احلضرمي

__________  
  .بكسر الالم: أي) ١(
  .سريع الفهم: اللقن) ٢(
  .١٦٠ / ٣، وانظره مفصال يف صبح االعشى ٩٥ / ٣اخلرب يف تاريخ االسالم ) ٣(
  .٩٥ / ٣اريخ االسالم ، وت٢١، وطبقات النحويني ٢٩٨ / ١٢انظر االغاين ) ٤(



  . ه٢١٥هو االخفش االوسط سعيد بن مسعدة ااشعي املتوىف ) ٥(
(*)  

)٤/٨٣(  

  

: فيم تتفكر يا أمري املؤمنني ؟ قال: دخلت على علي، فرأيته مطرقا، فقلت: جدي، عن أيب االسود قال
  .مسعت ببلدكم حلنا فأردت أن أضع كتابا يف أصول العربية

  . أحييتناإن فعلت هذا،: فقلت
  .فأتيته بعد أيام، فألقى إيل صحيفة فيها

الكالم كله اسم، وفعل، وحرف، فاالسم ما أنبأ عن املسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة املسمى، واحلرف 
  .زده وتتبعه، فجمعت أشياء مث عرضتها عليه: ما أنبأ عن معىن ليس باسم وال فعل، مث قال يل

جاء أبو األسود :  حدثنا حيىي بن آدم، عن ايب بكر، عن عاصم، قالحدثنا حيان بن بشر،: عمر بن شبة
أرى العرب قد خالطت العجم فتغريت ألسنتهم، أفتأذن يل أن أضع للعرب كالما : إىل زياد فقال

  .أصلح اهللا االمري، تويف أبانا وترك بنون: فجاء رجل إىل زياد فقال: ال، قال: يقيمون به كالمهم ؟ قال
  .أبا االسودادع يل : فقال

  .ضع للناس الذي يتك عنه: فدعي فقال
أبو األسود مقدم يف طبقات الناس، كان معدودا يف الفقهاء والشعراء، واحملدثني، ) ١: (قال اجلاحظ

واالشراف، والفرسان، واالمراء، والدهاة، والنحاة، واحلاضري اجلواب، والشيعة، والبخالء، والصلع 
  .االشراف

  .أبو األسود ظامل بن عمرو بن ظامل): ٢(ومن تاريخ دمشق 
  .جده سفيان: وقيل
  .عمرو بن ظامل، وأنه ويل قضاء البصرة زمن علي: هو عثمان بن عمرو، ويقال: ويقال

__________  
 ٣٤ / ١٢ ومعجم االدباء ٩٩ / ١٢ بلفظ خمتلف وانظر االغاين ٣٢٤ / ١يف البيان والتبيني ) ١(

  .١٣٦ / ١ وخزانة االدب ٢٢ / ٢وعاة  وبغية ال٩٦ / ٣وتاريخ االسالم 
  . ب وما بعدها٣٠٣ / ٨البن عساكر ) ٢(

(*)  

)٤/٨٤(  

  



  .أبو االسود الدويل منسوب إىل دول بن حنيفة بن جليم: قال احلازمي
  .الدول بضم الدال وسكون الواو من بكر بن وائل: وقال أبو اليقظان

  . اجلاهليةعددهم كثري، منهم فروة بن نفاثة، صاحب بعض الشام يف
وزعم يونس أن الدول امرأة من كنانة، وهم رهط أيب االسود وأما بنو عدي بن الدول، فلهم عدد كثري 

  .باحلجاز، منهم عمرو بن جندل والد أيب االسود ظامل، وأمه من بين عبد الدار بن قصي
  .يف عرتة الدول بن سعد مناة: وقال ابن حبيب

  .ويف ضبة الدول بن جل
  .يف بين عبد القيس) ٢(الدول يف بين حنيفة، والديل ): ١(د بن قتيبة قال أبو حمم

  .والدئل باهلمز يف كنانة، منهم أبو األسود الدئلي
 منسوب - هكذا يقول البصريون -أبو األسود الدؤيل على زنة العمري ): ٣(وقال أبو علي الغساين 
  .إىل دؤل حي من كنانة

  .الديلي: ، وكان مجاعة يقولونهوقال عيسى بن عمر، بالكسر على االصل
  .الدؤيل بضم الدال وفتح اهلمزة، قبيلة من كنانة: وقال ابن فارس

  . يف عبدالقيس- يعين بكسر اهلمزة -والدئل : قال
  .الديل من بين حنيفة، والدول من كنانة: وقال أبو عبد اهللا البخاري

  .ال وكسر اهلمزةأبو االسود الدئلي بضم الد): ٤(وقال حممد بن سالم اجلمحي 
بضم الدال وفتح اهلمزة، من الدئل بالكسر وهي دابة، امتنعوا من الكسر لئال يوالوا ): ٥(وقال املربد 

  .النمري: بني الكسرات كما قالوا يف النمر
__________  

  .٦٦، وانظر مسط الآليل ١١٥" املعارف " يف ) ١(
  .الدئل باهلمز" املعارف "  يف يف االصل بكسر الدال غري مهموز، وعند ابن قتيبة) ٢(

  وما أثبتناه
  . وهو موافق لالصل٢٩٩ ومجهرة أنساب العرب ٣٢٥من االشتقاق 

  .٤٣٠ / ١انظر اللباب ) ٣(
  .١٢يف طبقات فحول الشعراء ص ) ٤(
  .١٤ / ١انظر إنباه الرواة ) ٥(

(*)  

)٤/٨٥(  

  



  . االزديف تغلب الديل ويف عبدالقيس، ويف إياد، ويف): ١(قال ابن حبيب 
  .انتهى ما نقله احلازمي
  .الدويل، والديلي، والدؤيل، والدئلي: فيجئ يف أيب االسود

  .الدئل بكسر اهلمزة، ال أعلم فيه خالفا: وقال ابن السيد
  .إن ابن ماكوال واحلازمي ومها يف أن فروة بن نفاثة من الدول، بل هو جذامي: وقد قال غري واحد

  ).٢( يف سبأ بن يشجب وجذام والدول ال جيتمعان إال
  .سنة تسع وستني، وهذا هو الصحيح) ٣(مات أبو األسود يف طاعون اجلارف : قال حيىي بن معني

  .مات قبيل ذلك: وقيل
  .وعاش مخسا ومثانني سنة

  .تويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز: وأخطأ من قال
  

 العامل النبيل، أبو حبر التميمي، أحد ابن معاوية بن حصني، االمري الكبري،) ع * ( االحنف بن قيس- ٢٩
  .من يضرب حبلمه وسؤدده املثل

__________  
  .املصدر السابق) ١(
  ).د أ ل(انظر اللسان والتاج مادة ) ٢(
وقع طاعون اجلارف بالبصرة يف أول سنة تسع وستني زمن ابن الزبري، فأتى على أهلها إال قليال ) ٣(

إنه كان ميوت يف :  ومسي باجلارف النه جرف الناس كالسيل، فقيلمنهم عجزوا عن نقل املوتى لكثرم،
  مل: كل يوم سبعون ألفا، وصارت الوحوش تدخل البيوت فتصيب منهم، وقيل

  .حيضر اجلمعة إال سبعة نفر وامرأة
  ).جرف( والتاج مادة ٣٨٣ / ٢اه، خمتصرا عن تاريخ االسالم 

، ٤٢٣، املعارف ٥٠ / ٢تاريخ البخاري ، ١٥٥٥، طبقات خليفة ت ٩٣ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ١٦٠، االستيعاب ت ٢٢٤ / ١، أخبار أصبهان ٣٢٢اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين 

، ذيب الكمال ص ٤٩٩ / ٢، وفيات االعيان ٥٥ / ١ ب، أسد الغابة ٢١٠ / ٨تاريخ ابن عساكر 
، ذيب ٤٢٩، االصابة ت ٣٢٦ / ٨والنهاية ، البداية ٨٠ / ١، العرب ١٢٩ / ٣، تاريخ االسالم ٧٢

 / ١، شذرات الذهب ٤٤، خالصة تذهيب الكمال ١٨٤ / ١، النجوم الزاهرة ١٩١ / ١التهذيب 
  .١٠ / ٧، ذيب ابن عساكر ٧٨
(*)  

)٤/٨٦(  



  

  .صخر، وشهر باالحنف حلنف رجليه، وهو العوج وامليل: امسه ضحاك، وقيل
  .كان سيد متيم

  . صلى اهللا عليه وسلمأسلم يف حياة النيب
  .ووفد على عمر

  .حدث عن عمر، وعلي، وأيب ذر، والعباس، وابن مسعود، وعثمان بن عفان وعدة
عمرو بن جاوان، واحلسن البصري، وعروة بن الزبري، وطلق ابن حبيب وعبد اهللا بن عمرية، : وعنه

  .ويزيد بن الشخري، وخليد العصري، وآخرون
  .وهو قليل الرواية

  .قواد جيش علي يوم صفنيكان من 
كان ثقة مأمونا، قليل احلديث وكان صديقا ملصعب ابن الزبري، فوفد عليه إىل ): ١(قال ابن سعد 

  .الكوفة، فما عنده بالكوفة
كان أحنف الرجلني مجيعا، ومل يكن له إال بيضة واحدة، وامسه صخر بن قيس : قال سليمان بن أيب شيخ

  .أحد بين سعد
  وقلة أخافها من نسله* واهللا لوال حنف برجله : انت ترقصه وتقولوأمه باهلية، فك

  ).٢(هو افتتح مرو الروذ : ما كان يف فتيانكم من مثله قال أبو أمحد احلاكم
  .وكان احلسن وابن سريين يف جيشه ذاك

  .هذا فيه نظر: قلت
  .عن ذلك) ٣(مها يصغران 

__________  
  .٩٧ و ٩٣ / ٧يف الطبقات ) ١(
روذ، مدينة تقع يف اجلانب الشرقي لنهر مورغاب، وهي تبعد حنوا من مئة وستني ميال فوق مرو ال) ٢(

  .٤٤٧مدينة مرو الكربى يف خراسان اه، بتصرف عن بلدان اخلالفة الشرقية 
  = (*)وهو حتريف، وقد نبه املؤلف لصغرمها النه عندما فتحت مرو ) يصبوان: (يف االصل) ٣(

)٤/٨٧(  

  

بينا أنا أطوف بالبيت يف زمن :  علي بن زيد، عن احلسن، عن االحنف بن قيس، قالعن: محاد بن سلمة
  .بلى: أال أبشرك ؟ قلت: عثمان إذ لقيين رجل من بين ليث، فأخذ بيدي، فقال



أما تذكر إذ بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قومك بين سعد أدعوهم إىل االسالم، : قال
إنه يدعو إىل خري وما أمسع إال حسنا ؟ فذكرت ذلك للنيب : هم، فقلتفجعلت أخربهم، وأعرض علي

فما شئ أرجى عندي من : فكان االحنف يقول" اللهم اغفر لالحنف : " صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .ذلك

  ).١" (مسنده " رواه أمحد يف 
عن عمه عروة، حدثنا العالء بن جرير، حدثين عمر بن مصعب بن الزبري : العالء بن الفضل املنقري

  .قد فتح اهللا عليكم تستر وهي من أرض البصرة: حدثين االحنف، أنه قدم على عمر بفتح تستر فقال
 الذي كف عنا بين مرة حني بعثنا - يعين االحنف -يا أمري املؤمنني، إن هذا : فقال رجل من املهاجرين

  .رسول اهللا يف صدقام، وقد كانوا مهوا بنا
  عمر عنده سنة يأتيين يف كل يوم وليلة، فال يأتيه عين إال ما حيب، مثفحبسين : قال االحنف
  .ال يا أمري املؤمنني: يا أحنف هل تدري مل حبستك عندي ؟ قلت: دعاين فقال

، فخشيت أن تكون منهم، فامحد )٢(إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حذرنا كل منافق عليم : قال
  .اهللا يا أحنف

  احتبسين: ، عن احلسن، عن االحنف، قالعن ابن جدعان: محاد
__________  

 ه كان عمر احلسن أحد عشر عاما، وكانت والدة ابن سريين يف السنة التالية لفتح ٣٢الروذ عام = 
  .املدينة

  .هو ابن جدعان ضعيف:  وعلي بن زيد٣٧٢ / ٥مسند أمحد ) ١(
  .٦١٤ / ٣وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

 من طريق ديلم بن غزوان العبدي، حدثنا ميمون الكردي، عن أيب ٤٤  و٢٢ / ١أخرج أمحد ) ٢(
مسعت رسول اهللا : إين جلالس حتت منرب عمر، وهو خيطب الناس، فقال يف خطبته: عثمان النهدي، قال

= وسنده " إن أخوف ما أخاف على هذه االمة، كل منافق عليم اللسان : " صلى اهللا عليه وسلم يقول
(*)  

)٤/٨٨(  

  

قد بلوتك وخربتك فرأيت عالنيتك حسنة، وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل : عنده حوال، وقالعمر 
  .عالنيتك، وإنا كنا نتحدث، إمنا يهلك هذه االمة كل منافق عليم

، له )١(االحنف بصري ثقة، كان سيد قومه، وكان أعور أحنف، دميما قصريا كوسجا : قال العجلي



  .هذا واهللا السيد: ه فقالبيضة واحدة، حبسه عمر سنة خيترب
كنت أخشى أن تكون منافقا : قدم االحنف فخطب فأعجب عمر منطقه، قال: عن قتادة، قال: معمر

  .عاملا، فاحندر إىل مصرك، فإين أرجو أن تكون مؤمنا
  بكم: كذبت مرة واحدة، سألين عمر عن ثوب: وعن االحنف قال

  .أخذته، فأسقطت ثلثي الثمن
وفد أبو موسى وفدا من البصرة إىل عمر، : ا السري بن إمساعيل، عن الشعيب قالحدثن: يونس بن بكري

منهم االحنف بن قيس، فتكلم كل رجل يف خاصة نفسه، وكان االحنف يف آخر القوم، فحمد اهللا، 
أما بعد يا أمري املؤمنني، فإن أهل مصر نزلوا منازل فرعون وأصحابه، وإن أهل : وأثىن عليه، مث قال

زلوا منازل قيصر وأصحابه، وإن أهل الكوفة نزلوا منازل كسرى، ومصانعه يف االار واجلنان، الشام ن
، تأتيهم مثارهم قبل أن تبلغ، وإن أهل البصرة نزلوا يف )٢(ويف مثل عني البعري وكاحلوار يف السلى 

  أرض سبخة، زعقة،
__________  

  .وسنده صحيح) ٩١ (قوي، وله شاهد من حديث عمران بن حصني عند ابن حبان= 
  .ال شعر على عارضيه أو نقي اخلدين من الشعر: يعين) ١(
  .ولد الناقة ساعة وضعه، أو حني يوضع إىل أن يفطم: احلوار) ٢(

  .اجللد الرقيق الذي خيرج منه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه وأراد بعني البعري اخلصب: والسلى
(*)  

)٤/٨٩(  

  

ال ينبت مرعاها، طرفها يف حبر أجاج، وطرف يف فالة، ال يأتينا شئ إال يف ال جيف تراا، و) ١(نشاشة 
النعامة، فارفع خسيستنا وانعش وكيستنا، وزد يف عيالنا عياال، ويف رجالنا رجاال، وصغر ) ٢(مثل مرئ 

  .درمهنا، وكرب قفيزنا، ومر لنا بنهر نستعذب منه
  .سيدعجزمت أن تكونوا مثل هذا، هذا واهللا ال: فقال عمر

  .قال فما زلت أمسعها بعد
  ).٣(يف مثل حلقوم النعامة : ويف رواية

إىل خراسان، وعلى مقدمته االحنف، فلقي أهل هراة فهزمهم، ) ٥(توجه ابن عامر ): ٤(قال خليفة 
 وبعث االحنف يف أربعة آالف، فتجمعوا له مع - ويقال عنوة -صلحا ) ٦(فافتتح ابن عامر أبرشهر 

  .تلوا قتاال شديدا، فهزم اهللا املشركنيطوقان شاه، فاقت



  )٧(أن خيضب القناة أو تندقا * إن على كل رئيس حقا : كان االحنف حيمل، ويقول: قال ابن سريين
__________  

  .ذات نز وملح: سبخة) ١(
  .بئر زعقة إذا كان ماؤها مرا غليظا: ويقال

  .نزازة، الن السبخة يرت ماؤها فينش ويعود ملحا: ونشاشة
  . تاجاه
جمرى الطعام، : املرئ: وهو تصحيف، وما أثبتناه من النهاية البن االثري وفيه) سرى: (يف االصل) ٢(

  .وإمنا خص النعام لدقة عنقه
  .٣٤٥ / ١ آ، والفائق للزخمشري ٢١٤ / ٨ وتاريخ ابن عساكر ٧٥ / ٤انظر اخلرب يف الطربي ) ٣(
  .١٦٤يف تارخيه ص ) ٤(
بن كريز بن ربيعة االموي الذي افتتح فارس وخراسان وكابل، وهو ابن خال هو عبد اهللا بن عامر ) ٥(

  .ابن عامر سيد فتيان قريش: عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، قال فيه أمري املؤمنني علي
  .تقدمت ترمجته يف اجلزء الثالث

فلله : بن احلسنيهي نيسابور، ذكرها البحتري يف قصيدته اليت يرثي ا طاهر بن عبد اهللا بن طاهر ) ٦(
على قصو آفاق * نواحيه أقطار العلى واملاثر مقيم بأدىن أبر شهر وطوله * قرب يف خراسان أدركت 

سيف أيب * إن لنا شيخا ا ملقى : ١٦٩ / ٤ وزاد الطربي ١٦٥تاريخ خليفة ) ٧(البالد الظواهر 
  (*)حفص الذي تبقى 

)٤/٩٠(  

  

  . أربع مئة ألف، مث أتى خوارزم، فلم يطقها، فرجعسار االحنف إىل بلخ، فصاحلوه على: وقيل
  وعن ابن إسحاق، أن ابن عامر خرج من خراسان معتمرا قد أحرم

منها، وخلف على خراسان االحنف، ومجع أهل خراسان مجعا كبريا، وجتمعوا مبرو، فالتقاهم االحنف 
  .فهزمهم، وكان ذلك اجلمع مل يسمع مبثله

يا أمري : نبئت أن عمر ذكر بين متيم فذمهم، فقام االحنف فقال: قالعن أيوب، عن حممد : ابن علية
  .تكلم: املؤمنني ائذن يل، قال

  .إنك ذكرت بين متيم، فعممتهم بالذم، وإمناهم من الناس، فيهم الصاحل والطاحل: قال
  .صدقت: فقال

جلس، فقد كفاكم ا: يا أمري املؤمنني ائذن يل فالتكلم، قال:  فقال- وكان يناوئه -فقام احلتات 



  .سيدكم االحنف
  .ائذن لالحنف بن قيس وشاوره وامسع منه: روى ابن جدعان، عن احلسن، أن عمر كتب إىل أيب موسى

  .ما رأيت شريف قوم كان أفضل من االحنف: قتادة عن احلسن قال
  .لو عاب الناس املاء مل أشربه: مب سودوك ؟ قال: قيل لالحنف: قال ابن املبارك

  .ت بنو متيم حبلم االحنف أربعني سنةعاش: وقيل
وقال خالد بن ) ١( خشوعا - مهابة منه -ظللن * إذا االبصار أبصرت ابن قيس : وفيه قال الشاعر

  .كان االحنف يفر من الشرف، والشرف يتبعه: صفوان
  .إنك كبري، والصوم يضعفك: وقيل لالحنف

  .إين أعده لسفر طويل: قال
  ف بالليل، وكان يضع أصبعه علىكانت عامة صالة االحن: وقيل

__________  
  . ب٢١٥تاريخ ابن عساكر ) ١(

(*)  

)٤/٩١(  

  

  .ما محلك يا أحنف على أن صنعت كذا يوم كذا: ويقول) ١(حس : املصباح، مث يقول
  حدثنا أبو كعب صاحب احلرير، حدثنا أبو األصفر،: مسلم بن إبراهيم

  .ة باردة، فلم يوقظ غلمانه وكسر ثلجا واغتسلأن االحنف استعمل على خراسان، فأجنب يف ليل
اللهم إن تغفر يل، فأنت أهل : ، مسع االحنف يقول)٢(وقال عبد اهللا بن بكر املزين عن مروان االصفر 

  .ذاك، وإن تعذبين، فأنا أهل ذاك
  .ذهبت من أربعني سنة ما شكوا إىل أحد: ذهبت عني االحنف فقال: قال مغرية
يا أبا حبر، مالك : ذكروا عند معاوية شيئا، فتكلموا واالحنف ساكت، فقال: قالعن احلسن : ابن عون

  .أخشى اهللا إن كذبت، وأخشاكم إن صدقت: ال تتكلم ؟ قال
: قال سليمان التيمي، قال االحنف! عجبت ملن جيري يف جمرى البول مرتني كيف يتكرب : وعن االحنف

السلطان إال أن أدعى، وال دخلت بني اثنني حىت يدخالين ثالث يف ما أذكرهن إال ملعترب، ما أتيت باب 
  ).٣(، وما أذكر أحدا بعد أن يقوم من عندي إال خبري ]بينهما [ 

ما نازعين أحد إال أخذت أمري بأمور، إن كان فوقي، عرفت له، وإن كان دوين رفعت قدري : وعنه
  .عنه، وإن كان مثلي، تفضلت عليه



  ).٤(أحتامل لست حبليم ولكين : وعنه، قال
__________  

  .كلمة تقال عند االمل) ١(
  .١٣٢ / ٣وما أثبتناه من التقريب واخلالصة وتاريخ االسالم ) االصغر(يف االصل ) ٢(
  . وما بني احلاصرتني منهما٥٠٠ / ٥ والوفيات ١٣٢ / ٣تاريخ االسالم ) ٣(
  . آ٢١٩ ب و ٢١٨ / ٨ذكره ابن عساكر ) ٤(

(*)  

)٤/٩٢(  

  

  لئن قلت واحدة، لتسمعن: ال خاصم االحنف، وقالإن رج: وقيل
  .عشرا
  .لكنك إن قلت عشرا مل تسمع واحدة: فقال
بتركي من ماال يعنيين كما :  قال االحنف-مب سدت ؟ وأراد أن يعيبه : إن رجال قال لالحنف: وقيل

  .عناك ؟ ؟ من أمري ماال يعنيك
شهدت االحنف بن قيس وقد : الرمة، قالعن معتمر بن حيان، عن هشام بن عقبة أخي ذي : االصمعي

  .احتكموا: جاء إىل قوم يف دم، فتكلم فيه، وقال
  .ذاك لكم: حنتكم ديتني قال: قالوا

إن اهللا قضى بدية واحدة، وإن النيب صلى اهللا عليه : أنا أعطيكم ما سألتم، فامسعوا: فلما سكتوا قال
حدة، وأنتم اليوم تطالبون، وأخشى أن تكونوا وسلم قضى بدية واحدة، وإن العرب تعاطى بينها دية وا

  ).١(ردها إىل دية : غدا مطلوبني، فال ترضى الناس منكم إال مبثل ما سننتم، قالوا
  .شريف من دنئ وبر من فاجر، وحليم من أمحق: ثالثة ال ينتصفون من ثالثة: عن االحنف

  .من أسرع إىل الناس مبا يكرهون، قالوا فيه ماال يعلمون: وقال
  .كتمان السر، والبعد من الشر: ما املروءة ؟ قال: وعنه وسئل

  .الكامل من عدت سقطاته: وعنه
رأس االدب آلة املنطق، ال خري يف قول بال فعل، وال يف منظر بال خمرب، وال يف مال بال جود، : وعنه قال

  .ة إال بصحة وأمنوال يف صديق بال وفاء، وال يف فقه بال ورع، وال يف صدقة إال بنية، وال يف حيا
__________  



  .٥٠١ / ٢انظر وفيات االعيان ) ١(
(*)  

)٤/٩٣(  

  

  .العتاب مفتاح الثقاىل، والعتاب خري من احلقد: وعنه
ليس هو لك : قال: يل: ملن هذا ؟ قال: رأى االحنف يف يد رجل درمها، فقال: عن احلسن، قال: هشام

  حىت خترجه يف أجر أو اكتساب شكر
كان االحنف إذا أتاه رجل وسع له، : وقيل) ١(وإذا أنفقته فاملال لك * مال إذا أمسكته أنت لل: ومتثل

  .فإن مل يكن له سعة، أراه كأنه يوسع له
  .جنبوا جمالسنا ذكر النساء والطعام، إين أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه: وعنه قال

 إن كانوا حبسوا يف باطل، فالعدل يسعهم، أصلح اهللا االمري،: إنه كلم مصعبا يف حمبوسني وقال: وقيل
  .وإن كانوا حبسوا يف حق، فالعفو يسعهم

  .ال ينبغي لالمري الغضب، الن الغضب يف القدرة لقاح السيف والندامة: وعنه، قال
قدم علينا االحنف الكوفة مع مصعب، فما رأيت صفة تذم إال : عبدامللك بن عمري، قال: االصمعي، قال
ن ضئيال، صعل الرأس، متراكب االسنان، مائل الذقن، ناتئ الوجنة، باخق العني، خفيف رأيتها فيه، كا

  .العارضني، أحنف الرجلني، فكان إذا تكلم، جال عن نفسه
  .أن تفتل كل رجل على صاحبتها: اخنساف العني، واحلنف: صغر الرأس، والبخق: الصعل

__________  
  . ب٢٢٢ / ٨تاريخ ابن عساكر ) ١(

(*)  

)٤/٩٤(  

  

  .كان ملتصق االلية، فشق له: وقيل
  .االحنف الذي ميشي على ظهر قدمه: وقال ابن االعرايب

مسعت خطبة أيب بكر وعمر : عن خالد احلذاء، عن ابن سريين، عن االحنف، قال: علي بن عاصم
  واخللفاء، فما مسعت الكالم من خملوق
  .أفخم وال أحسن من أم املؤمنني عائشة



 السلطان إال بالوزراء واالعوان، وال ينفع الوزراء واالعوان إال باملودة والنصيحة، وال ال يتم أمر: وعنه
  .تنفع املودة والنصيحة إال بالرأي والعفة

كان زياد معظما لالحنف، فلما ويل بعده ابنه عبيداهللا تغري أمر االحنف، وقدم عليه من هو دونه، : قيل
  .أدخلهم علي على قدر مراتبهم: يد اهللامث وفد على معاوية يف االشراف فقال لعب

  .فأخر االحنف، فلما رآه معاوية أكرمه ملكان سيادته
  .إيل يا أبا حبر، وأجلسه معه وأعرض عنهم، فأخذوا يف شكر عبيداهللا بن زياد، وسكت االحنف: وقال

  .إن تكلمت خالفتهم: مل ال تتكلم ؟ قال: فقال له
  .اشهدوا أين قد عزلت عبيداهللا: قال

  .فلما خرجوا كان فيهم من يروم االماره
إن : ما تقول يا أبا حبر ؟ قال: مث أتوا معاوية بعد ثالث، وذكر كل واحد شخصا، وتنازعوا، فقال معاوية

  .أحدا من أهل بيتك مل جتد مثل عبيداهللا) ١(وليت 
  .قد أعدته: فقال
؟ ! ي عزلك وأعادك وهو ساكت كيف ضيعت مثل هذا الرجل الذ: فخال معاوية بعبيد اهللا وقال: قال

  ).٢(فلما رجع عبيداهللا جعل االحنف صاحب سره 
: عبدالرمحن بن القاسم املصري الفقيه، عن أيب شريح املعافري، عن عبدالرمحن بن عمارة بن عقبة، قال

  حضرت جنازة االحنف بالكوفة،
__________  

  .الموما أثبتناه من الوفيات وتاريخ االس) وليتك(يف االصل ) ١(
  .٥٠٣ / ٢ وانظره مفصال يف الوفيات ١٣٣ / ٣اخلرب يف تاريخ االسالم ) ٢(

(*)  

)٤/٩٥(  

  

فكنت فيمن نزل قربه، فلما سويته، رأيته قد فسح له مد بصري، فأخربت بذلك أصحايب، فلم يروا ما 
  .رأيت

  تويف االحنف يف دار عبيداهللا بن أيب: قال أبو عمرو بن العالء
يف حفرته، أقبلت بنت الوس السعدي وهي على راحلتها عجوز، فوقفت عليه، غضنفر، فلما ديل 

  .االحنف بن قيس: من املواىف به حفرته لوقت محامه ؟ قيل هلا: وقالت
  .واهللا لئن كنتم سبقتمونا إىل االستمتاع به يف حياته ال تسبقونا إىل الثناء عليه بعد وفاته: قالت



نسأل من ابتالنا مبوتك، : ومدرج يف كفن، وإنا هللا وإنا إليه راجعونهللا درك من جمن يف جنن، : مث قالت
  .وفجعنا بفقدك أن يوسع لك يف قربك، وأن يغفر لك يوم حشرك

أيها الناس، إن أولياء اهللا يف بالده هم شهوده على عباده، وإنا لقائلون حقا، ومثنون صدقا، وهو أهل 
 ومن احلياة يف مدة، ومن املضمار إىل غاية، ومن اآلثار حلسن الثناء، أما والذي كنت من أجله يف عدة،

إىل اية، الذي رفع عملك عند انقضاء أجلك، لقد عشت مودودا محيدا، ومت سعيدا فقيدا، ولقد 
كنت عظيم احللم، فاضل السلم، رفيع العماد، واري الزناد، منيع احلرمي، سليم االدمي، عظيم الرماد، 

  ).١(قريب البيت من الناد 
  .حدثنا أبو الضحاك أنه أبصر مصعبا ميشي يف جنازة االحنف بغري رداء: قال قرة بن خالد

  .مات االحنف سنة سبع وستني: قال الفسوي
  .تويف سنة إحدى وسبعني: وقال غريه
  .مات يف إمرة مصعب بن الزبري على العراق رمحه اهللا: وقال مجاعة

__________  
ولقد كنت يف احملافل شريفا وعلى االرامل : ".. آ، وزاد فيه٢٢٥/  ٨اخلرب يف تاريخ ابن عساكر ) ١(

عطوفا، ومن الناس قريبا، وفيهم غريبا، وإن كنت فيهم مسودا وإىل اخللفاء ملوفدا، وإن كانوا لقولك 
  .اه" ملستمعني، ولرأيك ملتبعني، رمحنا اهللا وإياك 

(*)  

)٤/٩٦(  

  

  ).١(حنف يف كراريس قد استقصى احلافظ ابن عساكر ترمجة اال: قلت
  ).٢( يف تاريخ االسالم - أنا -وطولتها 

  .رمحه اهللا تعاىل
  

  .الفقيه، الشريف، أبو عمرو القرشي العدوي) خ، م، د، ت، س * ( عاصم بن عمر بن اخلطاب- ٣٠
  .ولد يف أيام النبوة وحدث عن أبيه

  .وأمه هي مجيلة بنت ثابت بن أيب االقلح االنصارية
  .كان ذراعه ذراعا وحنوا من شرب: ما حىت قيلوكان طويال جسي

وكان من نبالء الرجال، دينا، خريا، صاحلا، وكان بليغا، فصيحا، شاعرا، وهو جد اخلليفة عمر بن عبد 
  .العزيز المه



  .حفص وعبيداهللا، وعروة بن الزبري: حدث عنه ولداه
  .ال يروى عنه سوى حديث واحد): ٣(قال أبو حامت 

فليت املنايا كن خلفن عاصما فعشنا مجيعا أو ذهنب : رثاه ابن عمر أخوه حيث يقولمات سنة سبعني، ف
  بنا معا

__________  
  . ب٢٢٥ - ب ٢١٠من ) س(الد الثامن نسخة ) ١(
  .١٣٣ - ١٢٩ / ٣تاريخ االسالم ) ٢(
، اجلرح والتعديل ٤٧٧ / ٦، تاريخ البخاري ٢٠٠٣، طبقات خليفة ت ١٥ / ٥طبقات ابن سعد * 
، أسد ٣٠٨ / ٤، الكامل البن االثري ١٣١١، االستيعاب ت ٣٤٦قسم االول من الد الثالث ال

، ذيب الكمال ص ٢٥٥، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ٧٦ / ٣الغابة 
، ٥٢ / ٥، ذيب التهذيب ٦١٥٤، االصابة ت ٧٨ / ١، العرب ٢٥ / ٣، تاريخ االسالم ٦٣٦

  .٧٧ / ١، شذرات الذهب ١٨٣، خالصة تذهيب الكمال ١٨٥ / ١هرة النجوم الزا
  .٣٤٦ / ٣يف اجلرح والتعديل ) ٣(

(*)  

)٤/٩٧(  

  

  )ع * ( أسلم- ٣١
  .الفقيه، االمام أبو زيد، ويقال، أبو خالد القرشي، العدوي، العمري، موىل عمر بن اخلطاب

ي اشتراه عمر مبكة إذ حج بالناس يف حبش: هو مياين، وقيل: ، وقيل)١(هو من سيب عني التمر : قيل
  .العام الذي يلي حجة الوداع، زمن الصديق

حنن قوم من االشعريني ولكنا ال ننكر منة عمر رضي : مسعت أسامة بن زيد بن أسلم يقول: قال الواقدي
  .اهللا عنه

  . وطائفةحدث عن أيب بكر، وعمر، وعثمان، ومعاذ، وأيب عبيدة بن اجلراح، وكعب االحبار وابن عمر،
  .ابنه زيد، والقاسم بن حممد، ونافع موىل ابن عمر، ومسلم بن جندب وآخرون: حدث عنه

  .قدمنا اجلابية مع عمر، فأتينا بالطالء وهو مثل عقيد الرب: قال القاسم بن حممد، عن أسلم، قال
  ).٢(هو الدبس املرمل : قلت

  اين عمراشتر: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال
__________  



، اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول ٢٣ / ٢، تاريخ البخاري ١٠ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ذيب االمساء واللغات القسم االول ٧٧ / ١ ب، أسد الغابة ٤٠٥ / ٢، تاريخ ابن عساكر ٣٠٦

، تذكرة ٩١ / ١لعرب ، ا١٣٨ / ٣، تاريخ االسالم ٩٤، ذيب الكمال ص ١١٧من اجلزء االول 
، ١٦، طبقات احلفاظ ٢٦٦ / ١، ذيب التهذيب ٤٤٩ و ١٣١، االصابة ت ٤٩ / ١احلفاظ 

  .٨٨ / ١، شذرات الذهب ٣١خالصة تذهيب الكمال 
بلدة قريبة من االنبار غريب الكوفة، افتتحها املسلمون يف أيام أيب بكر على يد خالد بن : عني التمر) ١(

  . ه١٢الوليد سنة 
  .املعصود:  املرمل)٢(

(*)  

)٤/٩٨(  

  

سنة اثنيت عشرة، وهي السنة اليت قدم فيها باالشعث بن قيس أسريا وأنا أنظر إليه يف احلديد، يكلم أبا 
  .فعلت وفعلت: بكر وهو يقول له

يا خليفة رسول اهللا، استبقين حلربك وزوجين أختك، فمن : حىت كان آخر ذلك أمسع االشعث يقول
  .وجه أخته أم فروة، فولدت له حممد بن االشعثعليه الصديق، وز

 - واهللا ما أريد عيبه -حدثين أسلم موىل عمر احلبشي االسود : قال جويرية بن أمساء، عن نافع، قال
  .إم عرب: بلغين أن بنيه يقولون

ا ال يا أبا خالد، إين أرى أمري املؤمنني يلزمك لزوم: قال ابن عمر: وعن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال
  .يلزمه أحدا من أصحابك، ال خيرج سفرا إال وأنت معه، فأخربين عنه

بالظل، وكان يرحل رواحلنا، ويرحل رحله وحده، ولقد فرغنا ذات ليلة ) ١(مل يكن أوىل القوم : قال
وإلبسن له القميص واعتم * ال يأخذ الليل عليك باهلم : وقد رحل رحالنا، وهو يرحل رحله ويرجتز

رواه القعنيب عن يعقوب بن محاد، عن ) ٢(وإخدم االقوام حىت ختدم * فع وأسلم وكن شريك نا
  .عبدالرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه

ال تعلمه ملا أبعث إليه خمافة أن يلقنه : كان عمر إذا بعثين إىل بعض ولده قال: زيد بن أسلم، عن أبيه
  .الشيطان كذبة

  .إن أبا عيسى ال ينفق علي وال يكسوين: قالتفجاءت امرأة لعبيداهللا بن عمر ذات يوم، ف
  .ابنك: وحيك ومن أبو عيسى ؟ قالت: فقال
  :وهل لعيسى من أب ؟ فبعثين إليه وقال: قال



  .ال ختربه
  .أجب أباك: فأتيته وعنده ديك ودجاجة هنديان، قلت

__________  
  .وما أثبتناه من تاريخ االسالم وابن عساكر) بالقوم: (يف االصل) ١(
  ".مث اخدم االقوام حىت ختدم : " ، ولفظه ولفظ ابن عساكر٢٦٥ / ١" عيون االخبار "  انظر )٢(

(*)  

)٤/٩٩(  

  

  .اين أن أخربك: وما يريد ؟، قلت: قال
  .فإين أعطيك الديك والدجاجة: قال

  .قال فاشترطت عليه أن ال خيرب عمر، وأخربته فأعطانيهما
أرشاك ؟ : نعم فقال:  فقلت-اهللا ما استطعت أن أقول ال  فو-أخربته ؟ : فلما جئت إىل عمر، قال

  .نعم، وأخربته، فقبض على يدي بيساره، وجعل ميصعين بالدرة وأنا أنزو: قلت
  .إنك جلليد: فقال

  .تويف أسلم سنة مثانني: ؟ قال أبو عبيد) ١(أتكتين بأيب عيسى، وهل لعيسى من أب : مث قال
  .دامللكمات يف خالفة عب): ٢(وقال ابن سعد 
  .مدين ثقة: وقال أبو زرعة

  .عاش مئة وأربع عشرة سنة ومل يصح ذلك: ويقال
  

هو الفقيه أبو أمية، شريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي، قاضي ) س * ( شريح القاضي- ٣٢
  .الكوفة
  .شريح بن شراحيل أو ابن شرحبيل: ويقال
  .هومن أوالد الفرس الذين كانوا باليمن: ويقال

له صحبة، ومل يصح، بل هو ممن أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وانتقل من اليمن زمن : ليقا
  .الصديق

__________  
  .املخاطب عبيداهللا: أي" الصواب عبيداهللا : "  ب٤٠٨ / ٢قال ابن عساكر يف اية اخلرب ) ١
  .١١ / ٥يف الطبقات ) ٢(



، املعارف ٢٢٨ / ٤، تاريخ البخاري ١٠٣٧، طبقات خليفة ت ١٣١ / ١٦طبقات ابن سعد * 
 ٤٠٢ - ١٨٩ / ٢لوكيع " أخبار القضاة " ، وأخباره مستفيضة يف ٥٨٦ / ٢، املعرفة والتاريخ ٤٣٣

  وترمجته
، االستيعاب ت ١٣٢ / ٤، احللية ٣٣٢أيضا يف اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول 

، ذيب االمساء ٣٩٤ / ٢، أسد الغابة ١٩ / ٨كر ، تا ريخ ابن عسا٨٠، طبقات الشريازي ١١٧٢
، تاريخ ٥٧٦، ذيب الكمال ٤٦٠ / ٢، وفيات االعبان ٢٤٣واللغات القسم االول من اجلزء االول 

  .٥٥ / ١، تذكره احلفاظ ٨٩ / ١، العرب ١٦٠ / ٣االسالم 
  .، االصابة ت٧٤ و ٢٢ / ٩البداية والنهاية 

، ٢٠، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ١٩٤ / ١لنجوم الزاهرة ، ا٣٢٨ / ٤، ذيب التهذيب ٨٠ ٣٨
   (*)٨٥ / ١، شذرات الذهب ١٦٥خالصة تذهيب الكمال 

)٤/١٠٠(  

  

  .حدث عن عمرو علي، وعبد الرمحن بن أيب بكر
  .وهو نزر احلديث

قيس بن أيب حازم، ومرة الطيب، ومتيم بن سلمة، والشعيب، وإبراهيم النخعي، وابن سريين، : حدث عنه
  .غريهمو

  .وثقه حيىي بن معني
إذا أتاك أمر يف كتاب اهللا، فاقض به، : كتب عمر إىل شريح: قال أبو إسحاق الشيباين، عن الشعيب، قال

فإن مل يكن يف كتاب اهللا وكان يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاقض به، فإن مل يكن فيهما، 
باخليار، إن شئت جتتهد رأيك، وإن شئت تؤامرين، وال فاقض مبا قضى به أئمة اهلدى، فإن مل يكن فأنت 

  .أرى مؤامرتك إياي إال أسلم لك
  .صح أن عمر واله قضاء الكوفة

  .أقام على قضائها ستني سنة: فقيل
  .وقد قضى بالبصرة سنة

  .وفد زمن معاوية إىل دمشق
  ).١(قاضي املصرين : وكان يقال له

د اهللا بن معاوية بن ميسرة ابن شريح القاضي، حدثنا أيب عن حدثنا علي بن عب: قال أمحد بن علي االبار
يا رسول اهللا، إن يل أهل : أبيه معاوية، عن شريح أنه جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وقال



  .بيت ذوي عدد باليمن
  جئ: " قال
  ).٢(فجاء م والنيب صلى اهللا عليه وسلم قد قبض " م 

  .ريح القاضي هو ابن شرحبيل ثقةش: روى عباس عن حيىي قال
ممن أنعم اهللا عليه باالسالم : ممن أنت ؟ قال: أبو معشر الرباء، عن هشام، عن حممد، قلت لشريح

  .وعدادي يف كندة
  .إنه إمنا خرج من اليمن، الن أمه تزوجت بعد أبيه، فاستحيا من ذلك، فخرج وكان شاعرا قائفا: وقيل

__________  
  .٤٦٠ / ٢انظر الوفيات ) ١(
  . ترمجة شريح بن احلارث٣٨٨٠ آ، ب، وابن حجر يف االصابة ١٩ / ٨أخرجه ابن عساكر ) ٢(

(*)  

)٤/١٠١(  

  

  ).١(خاصمت إىل شريح وكان ليس له حلية : حدثتنا أم داود الوابشية، قالت: قال أبو نعيم
 بدأ باحلارث، ثىن أدركت الكوفة وا أربعة ممن يعد بالفقه، فمن: روى أشعث، عن ابن سريين، قال

  .بعبيدة، ومن بدأ بعبيدة، ثىن باحلارث، مث علقمة، مث شريح
  ).٢(وإن أربعة أخسهم شريح خليار 

  ).٣(كان شريح أعلمهم بالقضاء، وكان عبيدة يوازيه يف علم القضاء : وقال الشعيب
  ).٤(كان شريح يقل غشيان ابن مسعود لالستغناء عنه : قال أبو وائل
  ).٦(على قضاء البصرة، وبعث شرحيا على قضاء الكوفة ) ٥(بعث عمر ابن سور : وقال الشعيب

  .عن الشعيب، أن عمر رزق شرحيا مائة درهم على القضاء: جمالد
  عن أيب إسحاق، عن هبرية بن يرمي، أن عليا مجع الناس: الثوري

 ما عندهم ومل يبق إال إين مفارقكم، فاجتمعوا يف الرحبة، فجعلوا يسألونه حىت نفد: يف الرحبة، وقال
  .شريح، فجثا على ركبتيه، وجعل يسأله

  ).٧(أذهب فأنت أقضى العرب : فقال له علي
__________  

  .١٣٢ / ٦طبقات ابن سعد ) ١(
  .من هذا اجلزء) ٤( رقم ٥٦و ) ١( رقم ٤٣انظر اخلرب أو حنوه ص ) ٢(



  ).١( رقم ٤١انظر ص ) ٣(
ما رأيت شرحيا عند عبد اهللا قط، : عن أيب وائل ايضا قال"  ب ٢١ / ٨ويف رواية البن عساكر ) ٤(

  ".وما كان مينعه أن يأتيه إال استغناء عنه : قال
 / ١وأخبار القضاة ) ٧٤٨٧(رقم الترمجة " االصابة " هو كعب بن سور بن بكر االزدي مترجم يف ) ٥

٢٨٣، ٢٧٤.  
  .٢٤١ / ٤تاريخ الطربي ) ٦(
  .٤٦٢ / ٢يان ، ووفيات االع١٣٤ / ٤احللية ) ٧(

(*)  

)٤/١٠٢(  

  

  .كان شريح يقضي بقضاء عبد اهللا: قال إبراهيم النخعي
، )٢(، أنبأنا أبو الوقت، أنبأنا الداودي، أنبأنا ابن محوية )١(أخربنا عمر بن حممد ومجاعة مسعوا ابن الليت 

: ل عن عامر، قالأنبأنا عيسى بن عمر، حدثنا أبو حممد الدارمي، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا إمساعي
ثالث ) ٣(قد حضت يف شهرين : جاءت امرأة إىل علي رضي اهللا عنه ختاصم زوجها طلقها فقالت

  .حيض
  .اقض بينهما: يا أمري املؤمنني، وأنت هاهنا ؟ قال: قال: اقض بينهما: فقال علي لشريح

 تطهر عند كل إن جاءت من بطانة أهلها من يرضى دينه وأمانته يزعم أا حاضت ثالث حيض: قال
  .قرء، وتصلي، جاز هلا، وإال فال

  .قالون: قال علي
  :وقالون بلسان الروم

  .أحسنت
  .عزل ابن الزبري شرحيا عن القضاء، فلما ويل احلجاج رده: عن مغرية، قال: جرير

إن الناس : ما الذي أحدثت يف القضاء ؟ قال: عن أيب هاشم، أن فقيها جاء إىل شريح فقال: الثوري
  ).٤(، فأحدثت أحدثوا

لعن اهللا : قد علمت من أين أتيت، فقال شريح: قال خصم لشريح: قال سفيان عن أيب حصني، قال
  ).٥(الراشي واملرتشي والكاذب 

إمنا يقضي على هذا الرجل أنتما، وإين ملتق بكما فاتقيا : كان شريح يقول للشاهدين: وقال ابن سريين
)٦.(  



__________  
  .مر بن علي بن زيد بن الليت البغداديهو عبد اهللا بن ع) ١(
  ).٣١٩(ص ) ١(انظر تعليق ) ٢(
  ).شهر: ( ب٢٣ / ٨ وتاريخ ابن عساكر ١٩٤ / ٢يف أخبار القضاة ) ٣(
  .١٣٣ / ٦ وطبقات ابن سعد ٣١٨ / ٢أخبار القضاة ) ٤(
  .١٣٥ / ٦طبقات ابن سعد ) ٥(
  = (*)وإن قمتما مل أمنعكما وإمنا يقضي إين مل أدعكما،  " ٣٦٣ / ٢لفظ وكيع يف أخبار القضاة ) ٦(

)٤/١٠٣(  

  

  ).١(بل سنتكم بينكم : إنه سنة بيننا، قال: واختصم إليه غزالون، فقال بعضهم
رجل جعل داره حبسا على : مر علينا شريح فقلت: زهري بن معاوية، حدثنا عطاء بن السائب قال

  . فرائض اهللاال حبس عن: أمسع الرجل: فأمر حبيبا، فقال: قرابته، قال
  بلغنا أن عليا رزق شرحيا: قال احلسن بن حي، عن ابن أيب ليلى

  ).٢(مخس مئة 
  ).٣(اخلامت خري من الظن : كان نقش خامت شريح: قال واصل، موىل أيب عيينة

رأيت شرحيا يقضي، وعليه مطرف خزو برنس، ورأيته معتما قد أرسلها من خلفه : قال ابن أيب خالد
)٤.(  

  ).٥(زعموا، كنية الكذب :  عن شريح قالوروى االعمش
  .كان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء: وقال منصور
اختلفت إىل شريح أشهرا مل أسأله عن شئ، اكتفي مبا أمسعه يقضي : مسعت مكحوال يقول: متيم بن عطية

  ).٦(به 
__________  

  .١٣٦ / ٦وانظر طبقات ابن سعد .." اخل= 
  .١٣٦ / ٦طبقات ابن سعد ) ١(
  .٢٢٧ / ٢أخبار القضاة ) ٢(
  .١٣٩ و ١٣٥ / ٦طبقات ابن سعد ) ٣(
  .١٣٩ / ٦املصدر السابق ) ٤(
وغريه من حديث ايب مسعود مسعت رسول ) ٤٩٧٢(، وأخرج أبو داود ١٤١ / ٦املصدر السابق ) ٥(



يب صلى وسنده قابل للتحسني، وفيه ذم الن" بئس مطية الرجل زعموا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
اهللا عليه وسلم من احلديث ما كان سبيله الظن والتخمني، فأمر بالتثبت يف االخبار، والتوثق ملا حيكيه، 

  .فال يروي اخلرب حىت يكون معزوا إىل ثبت، ومرويا عن ثقة
  .١٣٩ / ٦املصدر السابق ) ٦(

(*)  

)٤/١٠٤(  

  

أصبحت وشطر : صبحت ؟ قالكيف ا: كان إذا قيل لشريح: حجاج بن أيب عثمان، عن ابن سريين
  .الناس علي غضاب

  حدثنا شعيب بن احلبحاب، عن إبراهيم، قال: محاد بن سلمة
  ).١(ما شددت هلوايت على خصم، واللقنت خصما حجة قط : شريح

هو ولد : احتصم إىل شريح يف ولد هرة، فقالت امرأة: عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قال: ابن عيينة
  .هريت

ألقها مع هذه، فإن هي قرت ودرت واسبطرت فهي :  بل هو ولد هريت، فقال شريح:وقالت االخرى
  .هلا، وإن هي هرت وفرت واقشعرت، فليس هلا

  ).٢(وازبأرت، أي انتفشت، وقوله اسبطرت، أي امتدت للرضاع : ويف رواية
خت قد شهد عليك ابن أ: أقر رجل عند شريح، مث ذهب ينكر، فقال: ابن عون، عن إبراهيم، قال

  ).٣(خالتك 
  .هو الذي أخرجها: أال أريتها طبيبا ؟ قال: خرجت قرحة بإام شريح، فقيل: قال أبو إسحاق السبيعي
إين الصاب باملصيبة، فأمحد اهللا عليها أربع مرات، أمحد إذ مل يكن أعظم منها، : وعن الشعيب، قال شريح

ا أرجو من الثواب، وأمحد إذ مل جيعلها يف وأمحد إذ رزقين الصرب عليها، وأمحد إذ وفقين لالسترجاع مل
  .ديين

  .كان لشريح بيت خيلو فيه يوم اجلمعة، ال يدري الناس ما يصنع فيه: قال مغرية
__________  

  .١٣٣ / ٦املصدر السابق ) ١(
  .٣٩٣ / ٢ ب، وانظر أخبار القضاة لوكيع ٢٥ / ٨تاريخ ابن عساكر ) ٢(
  .١٣٥ / ٦طبقات ابن سعد ) ٣(

(*)  



)٤/١٠٥(  

  

قد :  تسع سنني ال خيرب، فقيل له- يعين فتنة ابن الزبري -لبث شريح يف الفتنة : وقال ميمون بن مهران
  .سلمت

  ).١(كيف باهلوى : قال
رأيت رجاال : ، وروي لشريح)٢(يزجر الطري، ويصيب احلدس : كان شريح قائفا عائفا، أي: وقيل

إذا طلعت مل تبق * زينب مشس والنساء كواكب فشلت مييين حني أضرب زينبا و* يضربون نساءهم 
  .وعن أشعث، أن شرحيا عاش مئة وعشر سنني) ٣(منهن كوكبا 
  .عاش مئة ومثاين سنني: وقال أبو نعيم

  ).٤(تويف سنة مثان وسبعني : وقال هو املدائين واهليثم
  .مات سنة مثانني: ، وابن منري)٥(وقال خليفة 

  .موته بسنةإنه استعفى من القضاء قبل : وقيل
  ).٦(رمحه اهللا تعاىل 

__________  
  .٣٧٠ و ٢١٨ و ٢١٦ / ٢ وأخبار القضاة ١٤١ / ٦انظر طبقات ابن سعد ) ١(
  .٢١١ / ٢ وأخبار القضاة ١٣٢ / ٦ابن سعد ) ٢(
  .٤٦٢ / ٢ ووفيات االعيان ١٤١ / ٦البيتان يف العقد ) ٣(

  .١٤٣ / ٦ وكذا ابن سعد يف الطبقات ٢٠٥ / ٢وروى وكيع يف أخبار القضاة البيت االول منهما 
فما العدل مين * أأضرا من غري ذنب أتت به : وزاد صاحب العقد وابن خلكان بينهما ثالثا وهو قوله

وقد أغار شريح : قال القاضي: "  آ ما نصه٣٠ / ٨ضرب من ليس مذنبا وذكر ابن عساكر بعدمها يف 
ترى كل * أمل تر أن اهللا أعطاك سورة :  بن املنذر وهويف هذا البيت على قول النابغة يف مدح النعمان

انظر تاريخ ) ٤" (إذا طلعت مل يبد منهن كوكب * ملك دوا يتذبذب فإنك مشس وامللوك كواكب 
  .١٤٥ / ٦ وطبقات ابن سعد ٢٢٩ / ٤البخاري 

  .٣٣٠ / ١يف الطبقات ) ٥(
  .٣٩٢ / ٢انظر أخبار القضاة ) ٦(

(*)  

)٤/١٠٦(  

  



أبو املقدام احلارثي، املذحجي، الكويف، الفقيه، الرجل الصاحل، صاحب ) ٤م  * (ن هانئ شريح ب- ٣٣
  .علي رضي اهللا عنه

  .حدث عن أبيه، وعلي، وعمر، وعائشة، وسعد بن أيب وقاص، وأيب هريرة
  .ابناه، حممد، واملقدام، والشعيب، والقاسم بن خميمرة، وحبيب بن أيب ثابت ويونس بن أيب اسحاق: وعنه

ائت عليا، فإنه أعلم بذلك، وذكر : سألت عائشة عن املسح على اخلفني، فقالت): م(قال أبو املقدام 
  ).١(احلديث 

  .وقد شهد حتكيم احلكمني، ووفد على معاوية شافعا يف كثري بن شهاب، فأطلقه له
ريح بن هانئ، فعن جمالد، عن الشعيب، عن زياد بن النضر، أن عليا بعث أبا موسى يف أربع مئة عليهم ش

  ).٢(ومعهم ابن عباس يصلي م إىل دومة اجلندل 
__________  

، اجلرح والتعديل ٢٢٨ / ٤، تاريخ البخاري ١٠٦٥، طبقات خليفة ت ١٢٨ / ٦طبقات ابن سعد * 
 آ، أسد الغابة ٣٣ / ٨، تاريخ ابن عساكر ١١٧٥، االستيعاب ت ٣٣٣القسم الثاين من الد االول 

 / ١، تذكرة احلفاظ ٨٩ / ١، العرب ١٦٢ / ٣، تاريخ االسالم ٥٧٨الكمال ص ، ذيب ٣٩٥ / ٢
 / ١، النجوم الزاهرة ٣٣٠ / ٤، ذيب التهذيب ٣٩٧٢، االصابة ت ٢٩ / ٩، البداية والنهاية ٥٦

  .٨٦ / ١، شذرات الذهب ١٦٥، خالصة تذهيب الكمال ٢٠، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٠١
جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أيام ولياليهن : فسألته، فقالفأتيت عليا : " ومتامه) ١(

  للمسافر،
  ".ويوما وليلة للمقيم 

  .يف الطهارة باب التوقيت يف املسح على اخلفني) ٢٧٦(أخرجه مسلم 
 وابن ٨٤ / ١، والنسائي ١٤٩ و ١٢٠ و ١١٨ و ١١٧ و ١١٣ و ١٠٠ و ٩٦ / ١وهو يف املسند 

  ).٥٥٢(ماجه 
  .حصن على سبع مراحل من دمشق قرب جبلي طيئ: ة اجلندلدوم) ٢

(*)  

)٤/١٠٧(  

  

): ١(قال سليمان بن أيب شيخ، كان شريح بن هانئ جاهليا إسالميا، وهو القائل يف إمرة احلجاج 
وبعده * قد عشت بني املشركني أعصرا مثت أدركت النيب املنذرا * أصبحت ذا بث أقاسي الكربا 

هيهات * ويوم مهران ويوم تسترا ويا مجرياوات واملشقرا *  صفينهم والنهرا صديقه وعمرا واجلمع يف



  .ما رأيت حارثيا أفضل من شريح بن هانئ: قال القاسم بن خميمرة) ٢(ما أطول هذا عمرا 
  .ثقة: وقال حيىي بن معني وغريه
  .عاش شريح بن هانئ مئة وعشرين سنة: قال أبو حامت السجستاين

املقدام بن شريح، عن أبيه، عن جده هانئ أنه وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قيس بن الربيع، عن 
يا : ؟ قال" مل يكنيك هؤالء أبا احلكم : " فسمعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكىن أبا احلكم فقال

  .رسول اهللا، إين أحكم بني قوسي يف الشئ، فريضى هؤالء وهؤالء
  .نعم: ؟ قال" هل لك من ولد : " قال
  ).٣" (فأنت أبو شريح : " شريح قال: قال" فما اسم أكربهم ؟ : " قال

  .تابعه بشار بن موسى اخلفاف، عن يزيد بن املقدام، عن أبيه، عن جده، حنوه
__________  

قال هذا الرجز حينما شد على أصحب رتبيل يف غزوته مع عبيد اهللا بن أيب بكرة كما يف الطربي ) ١(
  .٤٥١ / ٤الثري  وابن ا٣٢٣ / ٦
  با مخرياوات باخلاء املعجمة وهو تصحيف ورواية الطربي: يف االصل: با مجرياوات) ٢(
  .وفيهما البيت السادس مكان اخلامس" وبامجريات مع املشقرا : " ٥١ ٤ / ٤ وابن االثري ٣٢٣ / ٦

  . اأمساء مواضع جرت فيها معارك مسيت: وصفني والنهر ومهران وتستر وبامجريا واملشقر
يف القضاء باب ) ٥٣٨٩(يف االدب باب تغيري االسم القبيح، والنسائي ) ٤٩٥٥(اخرجه أبو داود ) ٣(

  .إذا حكموا رجال فقضى بينهم، وإسناده صحيح
(*)  

)٤/١٠٨(  

  

  .نعم، هذا متقدم جدا: شريح بن هانئ، صحيح احلديث ؟ قال: قيل اليب عبد اهللا بن حنبل: قال االثرم
ويف سنة مثان وتسعني وىل احلجاج عبيد اهللا بن أيب بكرة سجستان، فوجه ): ١(ياط قال خليفة بن خ

وقتل شريح بن هانئ وأصاب املسلمني ضيق وجوع ) ٢(أبا برذعة، فأخذ عليه باملضيق ] ابنه [ عبيداهللا 
  .شديد فهلك عامة ذلك اجليش

  
  .تيما يف حجر عمرنزل الكوفة، والخيه سالمة صحبة، وكان ي) ع * ( خرشة بن احلر- ٣٤

  .حدث عن عمر، وأيب ذر الغفاري، وعبد اهللا بن سالم
  .وروى عنه ربعي بن حراش، وأبو زرعة البجلي، واملسيب بن رافع، وسليمان بن مسهر وآخرون



  .ثقة باتفاق، تويف سنة أربع وسبعني
  

  .االمري أبو حكيم، مالك بن عبد اهللا اخلثعمي، الفلسطيين * *  مالك السرايا- ٣٥
  .له صحبة، ومل يصح: يقال

  كان من أبطال االسالم، قاد جيوش الصوائف أربعني
__________  

  .٢٧٧يف تارخيه ص ) ١(
  .وما أثبتناه من تاريخ خليفة، وما بني احلاصرثني منه) املضيق: (يف االصل) ٢(
، ٢١٣ / ٣، تاريخ البخاري ١١٠١ و ١٠٠٩، طبقات خليفة ت ١٤٧ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ١٠٩ / ٢، أسد الغابة ٦٤١، االستيعاب ت ٣٨١رح والتعديل القسم الثاين من الد االول اجل

، ذيب ٢٢٤١، االصابة ت ٨٤ / ١، العرب ١٥٣ / ٣، تاريخ االسالم ٣٧٢ذيب الكمال ص 
  .١٠٨، خالصة تذهيب الكمال ١٣٨ / ٣التهذيب 

، تاريخ ابن ٢٢٧٥الستيعاب ت ، ا٩٤، التاريخ الصغري للبخاري ص ٧٢٩طبقات خليفة ت * * 
 / ٢، تاريخ االسالم ٢٨٣ / ٤، أسد الغابة ٥٧٦ / ٥ آ، الكامل البن االثري ١٠٩ / ١٦عساكر 

  .٣٨٦، تعجيل املنفعة ٤٦٤٧، االصابة ت ٣١٥
(*)  

)٤/١٠٩(  

  

  .سنة
  .وملا تويف، كسر على قربه فيما قيل أربعون لواء

  .وكان ذا حظ من صيام وقيام وجهاد
  ).١(حدود سنة ستني أو بعدها تويف يف 

  
  بقية الطبقة االوىل من كرباء التابعني

  
السيد االمام أبو القاسم وأبو عبد اهللا، حممد بن االمام علي بن أيب ) ع(وابناه  *  ابن احلنفية- ٣٦

طالب عبد مناف بن عبداملطلب، شيبة بن هاشم، عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كالب، القرشي 
  .دين، أخو احلسن واحلسنياهلامشي، امل



  .وأمه من سيب اليمامة زمن أيب بكر الصديق، وهي خولة بنت جعفر احلنفية
: فروى الواقدي، حدثين ابن أيب الزناد، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت املنذر، عن أمساء قالت

ليمن، فوهبها رأيت احلنفية وهي سوداء، مشرطة حسنة الشعر، اشتراها علي بذي ااز، مقدمه من ا
  ).٢(لفاطمة فباعتها، فاشتراها مكمل الغفاري فولدت له عونة 

__________  
 ٥ ه وهو خطأ بني، انظر ترمجته يف الكامل ١٤٦ذكر ابن االثري غزوه أرض الروم يف حوادث سنة ) ١(
 /٥٧٦.  
 / ١، تاريخ البخاري ١٩٧١، طبقات خليفة ت ٤١، نسب قريش ص ٩١ / ٥طبقات ابن سعد * 

، اجلرح والتعديل القسم االول من الد ٥٤٤ / ١، املعرفة والتاريخ ٢١٦ و ٢١٠، املعارف ١٨٢
 ١٥، تاريخ ابن عساكر ٦٢، طبقات الشريازي ١٧٤ / ٣، احللية ٧٥ / ٥، البدء والتاريخ ٢٦الرابع 

، ١٦٩ / ٤، وفيات االعيان ٨٨ آ، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ٣٦٤/ 
، العقد ٣٨ / ٩، البداية والنهاية ٩٣ / ١، العرب ٢٩٤ / ٣، تاريخ االسالم ١٢٤٥ذيب الكمال ص 

، خالصة ٣٥٤ / ٩، ذيب التهذيب ٣٢٦٢، طبقات القراء البن اجلزري ت ١٥٧ / ٢الثمني 
  .٢٥٤ / ٢، نزهة اجلليس ٨٨ / ١، شذرات الذهب ٣٥٢تذهيب الكمال 

  .٩١ / ٥انظر طبقات ابن سعد ) ٢(
(*)  

)٤/١١٠(  

  

  .إن أبا بكر وهبها عليا: بل تزوج ا مكمل، فولدت له عونة، وقيل: وقيل
  .ولد يف العام الذي مات فيه أبو بكر

  .ورأى عمر، وروى عنه، وعن أبيه، وأيب هريرة، وعثمان، وعمار بن ياسر، ومعاوية، وغريهم
 بن أيب اجلعد، ومنذر الثوري، وأبو جعفر حدث عنه بنوه، عبد اهللا، واحلسن، وإبراهيم، وعون، وسامل

الباقر، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وعمرو بن دينار، وحممد بن قيس بن خمرمة، وعبد االعلى بن عامر 
  .الثعليب، وآخرون

ووفد على معاوية، وعبد امللك بن مروان، وكانت الشيعة يف زمانه تتغاىل فيه، وتدعي إمامته، ولقبوه 
  .مون أنه مل ميتباملهدي، ويزع

  .صرع حممد بن علي مروان يوم اجلمل، وجلس على صدره: قال أبو عاصم النبيل
عفوا يا أمري : أتذكر يوم جلست على صدر مروان ؟ قال: فلما وفد على عبدامللك قال له: قال



  .املؤمنني
  ).٢(مت واهللا ما ذكرته لك وأنا أريد أن أكافئك، لكن أردت أن تعلم أين قد عل) ١(أم : قال

ملا صار حممد بن علي إىل : حدثنا معاوية بن عبد اهللا بن عبيداهللا بن أيب رافع عن أبيه، قال: الواقدي
املدينة، وبىن داره بالبقيع، كتب إىل عبد امللك يستأذنه يف الوفود عليه، فأذن له، فوفد عليه يف سنة مثان 

  .وسبعني إىل دمشق، فأنزله بقربه
  لك يف إذن العامة،وكان يدخل على عبدامل

__________  
  ).أم(للتقبيح، انظر التاج مادة : أم) ١(
  . آ٣٦٤ / ١٥ وابن عساكر ٢٩٤ / ٣تاريخ االسالم ) ٢(

(*)  

)٤/١١١(  

  

  .فيسلم مرة وجيلس، ومرة ينصرف
فلما مضى شهر، كلم عبدامللك خاليا، فذكر قرابته ورمحه، وذكر دينا، فوعده بقضائه، مث قضاه وقضى 

  ).١(حوائجه مجيع 
  .كان مائال إىل عبد امللك الحسانه إليه، والساءة ابن الزبري إليه: قلت

هو املهدي أخربناه : مسته الشيعة املهدي، فأخربين عمي مصعب قال، قال كثري عزة: قال الزبريبن بكار
  ).٢(أخو االحبار يف احلقب اخلوايل * كعب 
والة احلق أربعة سواء * أال إن االئمة من قريش : ل أيضاقلته بالتوهم وقا: ألقيت كعبا ؟ قال: فقيل له

  وسبط غيبته كربالء* هم االسباط ليس م خفاء فسبط سبط إميان وبر * علي والثالثة من بنيه 
برضوى عنده *  عنهم زمانا - ال يرى -يقود اخليل يقدمها لواء تغيب * وسبط ال تراه العني حىت 

  ).٤( عبيدة لكثري بن كثري السهمي وقد رواها عمر بن) ٣(عسل وماء 
__________  

  . وما بعدها١١١ / ٥انظر اخلرب مفصال يف طبقات ابن سعد ) ١(
 / ٩ واالغاين ١٠١ / ٢وكذا املسعودي يف مروج الذهب ) خربناه( وروايته ٢٧٥ / ١يف ديوانه ) ٢(

  .٢٩٤ / ٣ وتاريخ االسالم ٤١ص " نسب قريش "  وهو يف ١٦
و " فسبط سبط إميان وحلم " و " هم أسباطه واالوصياء : "  وما بعدها وروايته١٨٦  /٢الديوان ) ٣(
  ".يقدمها اللواء " و " وسبط ال يذوق املوت حىت " 



 ١ وامللل والنحل ١٤ / ٩ واالغاين ١٠١ / ٢، ومروج الذهب ١٤٤ / ٢واالبيات يف عيون االخبار 
  ,٢٩٥ / ٣ وتاريخ االسالم ٢٠٠/ 
  = (*) وكثري هذا شاعر قليل احلديث كان ٢٤٦ / ٧سيد احلمريي كما يف االغاين وتروى أيضا لل) ٤

)٤/١١٢(  

  

أال قل للوصي : كانت شيعة ابن احلنفية يزعمون أنه مل ميت، وفيه يقول السيد احلمريي): ١(قال الزبري 
ماما وعادوا ومسوك اخلليفة واال* منا ) ٢(أطلت بذلك اجلبل املقاما أضر مبعشر والوك * فدتك نفسي 

وال وارت له * عاما وما ذاق ابن خولة طعم موت ) ٣(مقامك عنهم ستني * فيك أهل االرض طرا 
وأندية * تراجعه املالئكة الكالما وإن له به ملقيل صدق * أرض عظاما لقد أمسى مبورق شعب رضوى 

تروا راياتنا * مودة املهدي حىت به وعليه نلتمس التماما متام * المر ) ٤(حتدثه كراما هدانا اهللا إذ خزمت 
  تترى نظاما

وبنا إليه من الصبابة أولق حىت مىت، وإىل مىت * يا شعب رضوى ما ملن بك ال يرى : وللسيد احلمريي
  )٥(يابن الوصي وأنت حي ترزق * وكم املدى 

__________  
ىل املدينة بسب علي يتشيع وثقه أمحد وابن معني وهو القائل حينما ورد كتاب هشام بن عبدامللك إ= 

 / ٥وحسينا من سوقة وإمام انظر ترمجته يف طبقات ابن سعد * لعن اهللا من يسب عليا : رضي اهللا عنه
 وخالصة ٤٢٦ / ٨ وذيب التهذيب ٩١ / ٧ والعقد الثمني ٢٣٩ ومعجم الشعراء للمرزباين ٤٨٥

  .٣٢٠تذهيب الكمال 
 / ٩ والبداية والنهاية ٢٩٥ / ٣اريخ االسالم  وت١٤ / ٩ واالغاين ٤٢ص " نسب قريش " انظر ) ١(

مصحفة، ) وأبوك(يف االصل ) ٢ (٥ - ١ مخسة أبيات من ١٤٤ / ٢ ويف عيون االخبار ٣٩
  .والتصويب من نسب قريش واالغاين

  ).عشرين(كذا يف االصل واالغاين، ويف نسب قريش ) ٣(
  .باملعجمة) جرمت(يف نسب قريش واالغاين ) ٤(
 ٢٩٥ / ٣ آ وتاريخ االسالم ٣٦٥ / ١٥ وتاريخ ابن عساكر ١٠٢ / ٢مروج الذهب البيتان يف ) ٥(

   (*)٣٣والثاين منهما يف طبقات الشعراء البن املعتز ص 

)٤/١١٣(  

  



  ).١(مولده يف خالفة أيب بكر : قال حممد بن سعد
نت أيب بكر، حدثنا ابن أيب الزناد، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت املنذر، عن أمساء ب: الواقدي

رأيت أم حممد بن احلنفية سندية سوداء، كانت أمة لبين حنيفة، مل تكن منهم وإمنا صاحلهم خالد : قالت
  ).٢(على الرقيق، ومل يصاحلهم على أنفسهم 

  .وكناه أبو عمر الضرير والبخاري أبا القاسم
يا رسول اهللا، إن ولد يل : كانت رخصة لعلي، قال: قال فطر بن خليفة، عن منذر، مسع ابن احلنفية يقول

أنبأنا أبو مالك : وقال يزيد بن هارون) ٣" (نعم : " بعدك ولد أمسيه بامسك وأكنيه بكنيتك ؟ قال
يا ]: ذات يوم [ االشجعي، حدثنا سامل بن أيب اجلعد، أنه كان مع حممد بن احلنفية يف الشعب، فقلت له 

  . وكناه ا-) ٤(أبا عبد اهللا 
محد، وروى ابن محيد، حدثنا سلمة االبرش، حدثنا زهري، عن حيىي بن سعيد، قلت البن النسائي، وأبو أ

  .ولدت لسنتني بقيتا من خالفته: ابن كم كنت يف خالفة عمر ؟ قال: املسيب
  ).٥(ذاك مولدي : فذكرت ذلك حملمد بن احلنفية، فقال

__________  
  . آ٣٦٥ / ١٥تاريخ ابن عساكر ) ١(
  .٩١ / ٥طبقات ابن سعد ) ٢(
يف االدب باب يف الرخصة يف اجلمع بينهما والترمذي ) ٤٩٦٧(املصدر السابق وأخرجه أبو داود ) ٣(
  .يف االدب باب ما جاء يف كراهية اجلمع بني اسم النيب صلى اهللا عليه وسلم وكنيته) ٢٨٤٦(

  .حديث صحيح: إسناده صحيح، وقال الترمذي
  . احلاصرتني منه ب وما بني٣٦٥ / ١٥تاريخ ابن عساكر ) ٤(
  . آ٣٦٦ / ١٥املصدر السابق ) ٥(

(*)  

)٤/١١٤(  

  

على ) ١(جلرأتك : وقع بني علي وطلحة كالم، فقال طلحة: روى الربيع بن منذر الثوري، عن أبيه قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسيت بامسه وكنيت بكنيته

  .وقد ى أن جيمعهما أحد
هللا ورسوله، اذهب يا فالن فادع يل فالنا وفالنا لنفر من قريش، فجاؤوا إن اجلرئ من اجترأ على ا: قال
سيولد لك بعدي غالم، : " نشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: مب تشهدون ؟ قالوا: فقال



  فقد
  .رواه ثقتان عن الربيع، وهو مرسل) ٢" (حنلته امسي وكنييت، وال حتل الحد من أميت بعده 

دخل عمر وأنا عند أخيت أم : حدثنا الربيع بن منذر، حدثنا أيب، مسعت ابن احلنفية يقول: زيد بن احلباب
  ).٣(ألطفيه باحللواء : كلثوم، فضمين وقال

حسن وحسني خري مين، ولقد علما أنه كان : عن منذر، عن ابن احلنفية، قال: سامل بن أيب حفصة
  ).٤(يستخليين دوما، وإين صاحب البغلة الشهباء 

  .ال نعلم أحدا أسند عن علي أكثر وال أصح مما أسند ابن احلنفية: ال إبراهيم بن اجلنيدق
  .عن عبداالعلى، أن حممد بن علي كان يكىن أبا القاسم: إسرائيل

  .وكان ورعا كثري العلم
__________  

  ..".ال كجرأتك: فقال طلحة: "..يف طبقات ابن سعد) ١(
  . آ٣٦٧ و ٢٦٦ / ١٥ وابن عساكر ٩٢، و ٩١  /٥أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) ٢(

  . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال٤٧٠ / ٣والربيع بن منذر مترجم يف ابن أيب حامت 
  . آ٣٦٧ / ١٥تاريخ ابن عساكر ) ٣(
  . ب٣٦٧ / ١٥املصدر السابق ) ٤(

(*)  

)٤/١١٥(  

  

  .ار من ذي قار مع ابنه حممدكانت راية علي رضي اهللا عنه ملا س: ، قال أبو اليقظان)١(وقال خليفة 
ما : كنت عند حممد بن احلنفية فقال: ، حدثنا أبونعبم، حدثنا فطر عن منذر الثوري، قال)٢(ابن سعد 

  أشهد على أحد بالنجاة، وال أنه من أهل اجلنة
من كان يف الناس مثل علي : بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال على أيب، فنظر إليه القوم، فقال

  .سبق له كذا، سبق له كذا
أهل بيتني من العرب يتخذمها : أبو شهاب احلناط، عن ليث، عن حممد االزدي، عن ابن احلنفية، قال

  ).٣(حنن، وبنو عمنا هؤالء، يريد بين أمية : الناس أندادا من دون اهللا
حنن أهل بيتني : د قالحدثنا عبثر أبو زبيد، عن سامل بن أيب حفصة، عن منذر أيب يعلى، عن حمم: أبو نعيم

  ).٤(من قريش نتخذ من دون اهللا أندادا، حنن وبنو أمية 
من عبدامللك أمري املؤمنني إىل : كتب عبد امللك: حدثنا إمساعيل بن مسلم الطائي، عن أبيه قال: أبو نعيم



ى اهللا عليه إنا هللا، الطلقاء ولعناء رسول اهللا صل: حممد بن علي، فلما نظر حممد إىل عنوان الكتاب قال
  ).٥(والذي نفسي بيده إا المور مل يقر قرارها ! وسلم على املنابر 

  .فلما قتل ابن الزبري واتسق االمر لعبد امللك بايع حممد) ٦(كتب إليه يستميله : قلت
__________  

  .١٨٤يف تارخيه ) ١(
  .٩٤ / ٥يف الطبقات ) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .١٠٩ / ٥در السابق املص) ٥(
  .مصحفة) يستمليه: (يف االصل) ٦(

(*)  

)٤/١١٦(  

  

وفدت على عبدامللك : الواقدي، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، عن عبد الواحد بن أيب عون، قال ابن احلنفية
: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، فرجعت، فقال: فقضى حوائجي، وودعته، فلما كدت أن أتوارى ناداين

  اهللاأما إن 
 قال -بردائه ) ١( يعين، ملا أخذ يوم الدار مروان فدغته -يعلم أنك يوم تصنع بالشيخ ما تصنع ظامل له 

  ).٢(وأنا أنظر يومئذ ويل ذؤابة : عبدامللك
ما بال أبيك كان يرمي : قال رجل البن احلنفية: حدثنا ابن عيينة، مسع الزهري يقول: إبراهيم بن بشار

) ٣(الما كانا خديه وكنت يده، فكان يتوقى بيديه : يها احلسن واحلسني ؟ قالبك يف مرام ال يرمي ف
  .عن خديه

أنبأنا أمحد بن سالمة، عن ابن كليب، أنبأنا ابن بيان، أنبأنا ابن خملد، أنبأنا إمساعيل الصفار، حدثنا ابن 
ليس حبكيم من : ة قالعرفة، حدثنا ابن املبارك، عن احلسن بن عمرو، عن منذر الثوري، عن ابن احلنفي

  ).٤(خمرجا : مل يعاشر باملعروف من ال جيد من معاشرته بدا حىت جيعل اهللا من أمره فرجا، أو قال
  .من كرمت عليه نفسه مل يكن للدنيا عنده قدر: وعن ابن احلنفية قال

  ).٥(أن اهللا جعل اجلنة مثنا النفسكم فال تبيعوها بغريها : وعنه
ملا جاء نعي معاوية إىل املدينة كان ا احلسني، وابن احلنفية وابن الزبري، : الوروى الواقدي بإسناده ق

  وكان ابن عباس مبكة، فخرج احلسني



__________  
  .خنقه حىت قتله، ويقال بالعني املهملة إذا دفعه دفعا عنيفا ا ه لسان: دغته) ١(

  .بالثاء، أي ضرب به االرض) دعثه(ولفظ ابن سعد 
  .١١٢ / ٥عد طبقات ابن س) ٢(
  ).بيده (٢٩٦ / ٣ آ وتاريخ االسالم ٣٦٨ / ١٥لفظ ابن عساكر ) ٣(
  . ب٣٦٨ / ١٥تاريخ ابن عساكر ) ٤(
  .املصدر السابق) ٥(

(*)  

)٤/١١٧(  

  

وابن الزبري إىل مكة، وأقام ابن احلنفية، فلما مسع بدنو جيش مسرف زمن احلرة رحل إىل مكة، وأقام مع 
  .ال حىت جتتمع لك البالد: بويع ابن الزبري، فدعامها إىل بيعته، فقاالابن عباس، فلما مات يزيد 

فكان مرة يكاشرمها ومرة يلني هلما، مث غلظ عليهما، ووقع بينهم حىت خافاه، ومعهما النساء والذرية، 
فأساء جوارهم وحصرهم، وقصد حممدا، فأظهر شتمه وعيبه، وأمرهم وبين هاشم أن يلزموا شعبهم، 

  .واهللا لتبايعن أو الحرقنكم:  الرقباء، وقال فيما يقولوجعل عليهم
  .فخافوا

واهللا : فرأيت ابن احلنفية حمبوسا يف زمزم، والناس مينعون من الدخول عليه، فقلت: قال سليم أبو عامر
إمنا أنا من املسلمني، فإذا : دعاين إىل البيعة فقلت: ما بالك وهذا الرجل ؟ قال: الدخلن عليه، فقلت

ما ترى ؟ : وا عليك فأنا كأحدهم، فلم يرض ذا مين، فاذهب إىل ابن عباس فسلم عليه وقلاجتمع
  .أنصاري: من أنت ؟ قلت: فدخلت على ابن عباس وهو ذاهب البصر فقال: قال
  .رب أنصاري هو أشد علينا من عدونا: قال
وال نعمة عني إال ما قلت، ال تطعه : قل له: هات، فأخربته، فقال: ال ختف، أنا ممن لك كله، قال: قلت

  .وال تزده عليه
  .فأبلغته

  .فهم ابن احلنفية أن يسري إىل الكوفة
إن يف املهدي عالمة يقدم بلدكم هذا، فيضربه رجل يف : وبلغ ذلك املختار، فثقل عليه قدومه فقال

  .فيه) ١(السوق بالسيف ال يضره وال حييك 
  .فبلغ ذلك ابن احلنفية فأقام



  .ت إىل شيعتك بالكوفة فأعلمتهم ما أنت فيهلو بعث: فقيل له
إنا ال نأمن ابن الزبري على هؤالء، وأخربهم مبا هم فيه من : فبعث أبا الطفيل إىل شيعتهم، فقال هلم

  اخلوف، فقطع املختار بعثا إىل مكة، فانتدب معه أربعة آالف، فعقد اليب عبد اهللا اجلديل عليهم،
__________  

  .أي ال يعمل فيه) ١(
(*)  

)٤/١١٨(  

  

سر، فإن وجدت بين هاشم يف حياة، فكن هلم عضدا وانفذ ملا أمروك به، وإن وجدت ابن : وقال له
  .وال ظفرا) ١(الزبري قد قتلهم، فاعترض أهل مكة حىت تصل إىل ابن الزبري، مث ال تدع آلل الزبري شعرا 

  .لوجه عشر حجج وعشر عمريا شرطة اهللا، لقد أكرمكم اهللا ذا املسري، ولكم ذا ا: وقال
  .عجلوا فما أراكم تدركوم: وساروا حىت أشرفوا على مكة، فجاء املستغيث

فانتدب منهم مثامنائة رأسهم عطية بن سعد العويف حىت دخلوا مكة، فكربوا تكبرية مسعها ابن الزبري، 
  .أنا عائذ اهللا: تعلق بأستار الكعبة وقال: فهرب إىل دار الندوة، ويقال

مث ملنا إىل ابن عباس وابن احلنفية وأصحاما يف دور قد مجع هلم احلطب فأحيط م حىت : عطيةقال 
  .ساوى اجلدر، لو أن نارا تقع فيه مارئي منهم أحد

فأخرناه عن االبواب وعجل علي ابن عبد اهللا بن عباس وهو يومئذ رجل، فأسرع يف احلطب ليخرج 
  .فأدماه

 صفني، حنن وهم يف املسجد ارنا ال ننصرف إىل صالة حىت أصبحنا، وأقبل أصحاب ابن الزبري، فكنا
هذا بلد : ذرونا نرح الناس من ابن الزبري، فقاال: وقدم اجلديل يف اجليش، فقلنا البن عباس وابن احلنفية

  .حرمه اهللا، ما أحله الحد إال لنبيه ساعة، فامنعونا وأجريونا
  .ما غنمت سرية بعد نبيها، ما غنمت هذه السرية: بلفتحملوا وإن مناديا لينادي يف اجل: قال

  .إن السرية تغنم الذهب والفضة، وإمنا غنمتم دماءنا
فخرجوا م، فأنزلوهم مىن، فأقاموا مدة، مث خرجوا إىل الطائف، وا تويف ابن عباس، وصلى عليه 

  .حممد، فبقينا معه
 عامر احلنفي يف اخلوارج ناحية، وحجت بنو فلما كان احلج، واىف حممد بأصحابه فوقف، ووقف جندة بن

  أمية على لواء، فوقفوا
  ).٢(بعرفة 



__________  
  ).شفرا(كذا يف االصل، ويف الطبقات وابن عساكر ) ١(
  . آ٣٦٩ / ١٥، وهو مطول يف ابن عساكر ١٠٠ / ٥اخلرب يف طبقات ابن سعد ) ٢(

(*)  

)٤/١١٩(  

  

  .الزبريوعن حممد بن جبري أن الذي أقام احلج ابن 
أربعة آالف نزلوا يف الشعب االيسر من مىن، فخفت الفتنة، فجئت ) ١(وحج ابن احلنفية يف اخلشبية 

يا أبا القاسم اتق اهللا، فإنا يف مشعر حرام، يف بلد حرام، والناس وفد اهللا، فال تفسد : ابن احلنفية، فقلت
وما أطلب هذا االمر إال أن ال خيتلف واهللا ما أريد ذلك، ولكين أدفع عن نفسي، : عليهم حجهم، فقال

  .علي فيه اثنان، فائت ابن الزبري وكلمه، وعليك بنجدة فكلمه
  .قد اجتمع علي وبايعين الناس! أنا أرجع : فجئت ابن الزبري فقال

  .وهؤالء أهل خالف
  .إن خريا لك الكف: قلت
  .أفعل: قال

  .مث جئت جندة احلروري، فأجده يف أصحابه وعكرمة عنده
  .استأذن يل عليه: تفقل
أما أن أيتدئ أحدا : أن أذن يل، فدخلت، فعظمت عليه وكلمته، فقال) ٢(فدخل فلم ينشب : قال

  .بقتال، فال
  .إين رأيت الرجلني ال يريدان قتالك: قلت

ال نقاتل، فلم أر يف تلك االلوية أسكن من أصحاب ابن : مث جئت شيعة بين أمية، فكلمتهم، فقالوا
  .احلنفية
يا أبا سعيد ادفع، فدفعت معه، : ت تلك العشية إىل جنبه، فلما غابت الشمس، التفت إيل، فقالووقف

  ).٣(فكان أول من دفع 
يف سنة مخس وستني دعا ابن الزبري ابن احلنفية إىل بيعته، فأىب، فحصره يف شعب بين ): ٤(قال خليفة 

ن احلنفية يف أربعة آالف سنة ست، فأقاموا هاشم وتوعدهم، حىت بعث املختار أبا عبد اهللا اجلديل إىل اب
  ).٥(معه حىت قتل املختار يف رمضان سنة سبع وستني 

__________  



هم أصحاب املختار بن عبيد الثقفي املتقلب الذي مل يوقف له على مذهب، وانظر يف : اخلشبية) ١(
  ".االنساب " خشب عن البالذري يف : سبب تسميتهم باخلشبية ما نقله شارح القاموس مادة

  .أي مل يلبث) ٢(
  . آ٣٧٠ / ١٥، وابن عساكر ١٠٣ / ٥ابن سعد ) ٣(
  .٢٦٢يف تارخيه ص ) ٤(
  . من هذا اجلزء١٢٣وقيل غري ذلك، وانظر ) ٥(

(*)  

)٤/١٢٠(  

  

  .حدثين جعفر بن حممد الزبريي، عن عثمان بن عروة، عن أبيه): ١(الواقدي 
كان املختار أشد شئ على ابن الزبري، وجعل يلقي إىل : اوحدثنا إسحاق بن حيىي بن طلحة وغريه، قالو

الناس أن ابن الزبري كان يطلب هذا االمر البن احلنفية مث ظلمه، وجعل يعظم ابن احلنفية ويدعو إليه 
أعطينا هذا عهودنا أن زعم أنه رسول ابن احلنفية وهو مبكة ليس منا : فيبايعونه سرا، فشك قوم وقالوا

  .ببعيد
، وما أحب أن يل )٢(حنن قوم حيث ترون حمبوسون :  قوم فأعلموه أمر املختار، فقالفشخص إليه

وكتب املختار : سلطان الدنيا بقتل مؤمن، ولوددت أن اهللا انتصر لنا مبن يشاء، فاحذروا الكذابني، قال
 حممد املختار أمني آل:  وقيل-كتابا على لسان ابن احلنفية إىل إبراهيم بن االشتر وجاءه يستأذن 

إنكم أهل بيت قد أكرمكم اهللا :  فأذن له ورحب به، فتكلم املختار وكان مفوها، مث قال-ورسوهلم 
) ٣(بنصرة آل حممد وقد ركب منهم ما قد علمت، وقد كتب إليك املهدي كتابا وهؤالء الشهود عليه 

  .نشهد أن هذا كتابه ورأيناه حني دفعه إليه: فقالوا
  .نا أول من جييب، قد أمرنا بطاعتك ومؤازرتك، فقل ما بدا لكأ: فقرأه إبراهيم، مث قال
  ].يف كل يوم [ مث كان يركب إليه 

  .فزرع ذلك يف الصدور
  .وبلغ ذلك ابن الزبري، فتنكر البن احلنفية

  وجعل أمر
 املختار يغلظ، وتتبع قتلة احلسني، فقتلهم، وجهز ابن االشتر يف عشرين ألفا إىل عبيداهللا بن زياد، فظفر
بن ابن االشتر، وبعث برأسه إىل املختار، فبعث به إىل ابن احلنفية وعلي بن احلسني، فدعت بنو هاشم 

  للمختار، وكان ابن احلنفية ال حيب كثريا مما يأيت به، وكتب املختار



__________  
  .٩٨ / ٥يف طبقات ابن سعد ) ١(
  .عبارة ابن سعد حمتسبون) ٢(
أمحر بن مشيط البجلي، وعبد اهللا بن كامل الشاكري، وأبو عمرة يزيد بن أنس االسدي، و: وهم) ٣(

  .كيسان موىل جبيلة، كما يف طبقات ابن سعد
(*)  

)٤/١٢١(  

  

  ).١(حملمد املهدي من املختار الطالب بثأر آل حممد : إليه
 انتهيت: لقيت رجال من عرتة فقال: حدثنا عمر بن زياد، عن االسود بن قيس، قال: أبو غسان النهدي

  .وعليك السالم: السالم عليك يا مهدي، قال: إىل ابن احلنفية، فقلت
  .إن يل حاجة: قلت

ما زال بنا الشني يف حبكم حىت ضربت عليه االعناق، وشردنا يف البالد : فلما قام، دخلت معه، فقلت
  .وأوذينا

  .ولقد كانت تبلغنا عنك أحاديث من وراء وراء، فأحببت أن أشافهك
ه االحاديث، وعليكم بكتاب اهللا، فإنه به هدي أولكم، وبه يهدى آخركم، ولئن إياكم وهذ: فقال

  ).٢(أوذيتم، لقد أوذي من كان خريا منكم، والمر آل حممد أبني من طلوع الشمس 
أتيت ابن احلنفية حني : قال] من أهل البصرة [  عن رجل - شيعي -حدثنا أبو اجلحاف : ابن عيينة

  . خرج عندنا يدعو إليكم، فإن كان عن أمركم، اتبعناهإن هذا: خرج املختار فقلت
سآمرك مبا أمرت به ابين هذا، إنا أهل بيت ال نبتز هذه االمة أمرها، وال نأتيها من غري وجهها، : قال

  وإن عليا
  ).٣(كان يرى أنه له، ولكن مل يقاتل حىت جرت له بيعة 

ال حرج إال يف دم : مسعت أبا هريرة يقول: عن ليث، عن منذر الثوري، عن حممد بن علي: ابن عيينة
  .امرئ مسلم

  .يطعن على أبيك: فقلت
ال، بايعه أولو االمر، فنكث ناكث فقاتله، وإن ابن الزبري حيسدين على مكاين، ود أين أحلد يف : قال

  ).٤(احلرم كما أحلد 
__________  



 يعذر إليهم، وإن اهللا قد أهلك الفسقة أما بعد، فإن اهللا تبارك وتعاىل مل ينتقم من قوم حىت: " ونصه) ١(
  ".وأشياع الفسقة، وقد بقيت بقايا أرجو أن يلحق اهللا آخرهم بأوهلم 

  . وما بني احلاصرتني منه٩٩ / ٥واخلرب بطوله يف ابن سعد 
  . آ٣٧١ / ١٥ وكذا ابن عساكر ٩٥ / ٥رواه ابن سعد مطوال ) ٢(
  .رتني منه ب وما بني احلاص٣٧١ / ١٥تاريخ ابن عساكر ) ٣(
 آ عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٣٧٢ / ١٥املصدر السابق ويف رواية أخرى ) ٤(

  .مبعناه
(*)  

)٤/١٢٢(  

  

اهللا امرأ أغىن نفسه، وكف يده، وأمسك ) ١(رحم : قال ابن احلنفية: عن احلارث االزدي، قال: الثوري
  .ن أحبلسانه، وجلس يف بيته، له ما احتسب، وهو مع م

  .أال إن أعمال بين أمية أسرع فيهم من سيوف املسلمني
  .أال إن الهل احلق دولة يأيت ا اهللا إذا شاء

  ).٣(االعلى، ومن ميت، فما عند اهللا خري وأبقى ) ٢(فمن أدرك ذلك، كان عندنا يف السهم 
أجل أنا : يا مهدي، فقالسالم عليك : كانوا يقولون البن احلنفية: قال) ٤(حدثنا أبو مجرة : أبو عوانة

  ).٥(سالم عليك يا حممد أو يا أبا القاسم : مهدي، أهدي إىل الرشد واخلري، امسي حممد، فقولوا
لوددت أين فديت شيعتنا هؤالء : قال حممد بن احلنفية: روى الربيع بن منذر الثوري، عن أبيه، قال

  .ببعض دمي
  حبديثهم الكذب،: مث قال

  ).٦(انت أم أحدهم، الغرى ا حىت تقتل وإذاعتهم السر حىت لو ك
قتل املختار يف سنة مثان وستني، ويف سنة تسع بعث ابن الزبري أخاه عروة إىل حممد ): ٧(قال ابن سعد 

إين غري تاركك أبدا حىت تبايعين أو أعيدك يف احلبس، وقد قتل اهللا الكذاب الذي : بن احلنفية يقول
  .كنت تدعي نصرته
  .علي، فبايع) ٨ (وأمجع أهل العراق

يا عروة، ما أسرع أخاك إىل قطع الرحم واالستخفاف باحلق، وما أغفله عن تعجيل عقوبة اهللا، ما : فقال
  ).٩(يشك أخوك يف اخللود، وواهللا ما بعث املختار داعيا وال ناصرا 

  -وهلو 



__________  
  .وهو تصحيف) رمحه(يف االصل ) ١(
  ).السنام(يف ابن سعد ) ٢(
  . آ٣٧٢ / ١٥، وابن عساكر ٩٧ / ٥سعد ابن ) ٣(
  .هو نصر بن عمران الضبعي) ٤(
  . آ٣٧٢ / ١٥، وابن عساكر ٩٤ / ٥ابن سعد ) ٥(
  . ب٣٧٢ / ١٥ابن عساكر ) ٦(
  .١٠٥ / ٥يف الطبقات ) ٧(
  ).العراقني(يف ابن سعد وابن عساكر ) ٨(
ال فقد كان أمحد للمختار ما يشك أخوك يف اخللود، وإ: " عبارة ابن سعد وابن عساكر هكذا) ٩(

  .وهلديه مين، واهللا ما بعثت املختار داعيا
  .١٠٦ / ٥انظر ابن سعد " 

(*)  

)٤/١٢٣(  

  

  . أشد إليه انقطاعا منه إلينا-كان 
  .فإن كان كذابا فطاملا قربه على كذبه

 وإن كان غري ذلك، فهو أعلم به، وما عندي خالف ما أقمت يف جواره، ولو كان، خلرجت إىل من
 عبدامللك، فلكأنك جبيوشه قد - وكالمها يقاتالن على الدنيا -يدعوين، ولكن ها هنا الخيك قرن 

جواره خري من جواركم، ولقد كتب إيل يعرض علي ما ] أن [ أحاطت برقبة أخيك، وإين الحسب 
  قبله ويدعوين

  .إليه
  .أستخري اهللا، وذلك أحب إيل من صاحبك: فما مينعك ؟ قال: قال عروة

وعلى ماذا ؟ رجل جاء برسالة من : واهللا لو أطعتنا، لضربنا عنقه، فقال: ل بعض أصحاب ابن احلنفيةفقا
أخيه، وأنتم تعلمون أن رأيي لو اجتمع الناس علي سوى إنسان ملا قاتلته، فانصرف عروة، وأخرب أخاه، 

ل بالشام حىت يبايعه، ما أرى لك أن تعرض له، دعه، فليخرج عنك، فعبد امللك أمامه ال يتركه حي: وقال
  ).١(وهو فال يبايعه أبدا حىت جيمع عليه الناس 

بعد موت ابن عباس، وكان ) ٢(سرنا مع ابن احلنفية من الطائف إىل أيلة : عن أيب مجرة، قال: أبو عوانة



عبدامللك قد كتب له على أن يدخل يف أرضه هو وأصحابه حىت يتفق الناس على رجل واحد، فإذا 
:  فلما قدم حممد الشام، كتب إليه عبد امللك- يف كالم طويل -ى رجل بعهد اهللا وميثاقه اصطلحوا عل

على أن تؤمن :  فبعث إليه- وحنن يومئذ سبعة آالف -إما أن تبايعين، وإما أن خترج من أرضي 
هللا كان، اهللا ويل االمور كلها وحاكمها، ما شاء ا: أصحايب، ففعل، فقام، فحمد اهللا، وأثىن عليه، مث قال

وما مل يشأ مل يكن، والذي نفس حممد بيده ليعودن فيهم االمر كما بدأ، احلمد هللا الذي حقن دماءكم، 
  وأحرز دينكم، من أحب منكم أن يأيت مأمنه إىل بلده

__________  
  . ب٣٧٢ / ١٥ وما بني احلاصرتني منه، وابن عساكر ١٠٦ / ٥ابن سعد ) ١(
  (*)ر االمحر مما يلي الشام، وتسمى اليوم العقبة مدينة على ساحل البح: أيلة) ٢(

)٤/١٢٤(  

  

  .آمنا حمفوظا فليفعل
كل ما هو آت قريب، عجلتم باالمر قبل نزوله، والذي نفسي بيده إن يف أصالبكم ملن يقاتل مع آل 

  .حممد، ما خيفى على أهل الشرك أمر آل حممد، أمر آل حممد مستأخر
  .مرة وقلد هدياقال، فبقي يف تسع مئة، فأحرم بع

  فلما أردنا أن ندخل احلرم، تلقتنا خيل ابن الزبري،
لقد خرجت وما أريد قتاال، ورجعت كذلك، دعنا ندخل، فلنقض : فمنعتنا أن ندخل، فأرسل إليه حممد

  .نسكنا مث لنخرج عنك
لزبري، مث سار إىل ومعنا البدن مقلدة فرجعنا إىل املدينة، فكنا ا حىت قدم احلجاج، وقتل ابن ا: فأىب، قال

مث رجعنا إىل : العراق، فلما سار مضينا فقضينا نسكنا، وقد رأيت القمل يتناثر من ابن احلنفية، قال
  ).١(املدينة فمكث ثالثة أشهر مث تويف 

  .إسنادها ثابت
وفدت مع أبان على : حدثنا موسى بن عبيدة، عن زيد بن عبدالرمحن بن زيد بن اخلطاب، قال: الواقدي

) ٢(مللك وعنده ابن احلنفية، فدعا عبد امللك بسيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ودعا بصيقل عبدا
وال واهللا ما رأى الناس مثل صاحبها، يا : ما رأيت حديدة قط أجود منها، قال عبدامللك: فنظر فقال

  .حممد، هب يل هذا السيف
  .أينا أحق به فليأخذه]: حممد [ قال 
  . إن كان لك قرابة فلكل قرابة]:عبد امللك [ قال 



 قد استخف يب وآذاين، - وأشار إىل احلجاج -هذا ] إن [ يا أمري املؤمنني : فأعطاه حممد إياه مث قال
  .ولو كانت مخسة دراهم أرسل إيل فيها

  .ال إمرة له عليك: قال
  .أدركه فسل سخيمته: فلما وىل حممد، قال عبدامللك للحجاج

وحيك يا : ملؤمنني قد أرسلين اليك السل سخيمتك، وال مرحبا بشئ ساءك، قالإن أمري ا: فأدركه فقال
  حجاج اتق اهللا واحذره، ما من صباح إال وهللا يف كل عبد من

__________  
  . آ٣٧٣ / ١٥، وابن عساكر ١٠٨ / ٥انظر ابن سعد ) ١(
  .شحاذ السيوف وجالؤها: الصيقل) ٢(

(*)  

)٤/١٢٥(  

  

  .، إن أخذ، أخذ مبقدرة، وإن عفا، عفا حبلم، فاحذر اهللاعبادة ثالث مئة وستون حلظة
  .نعم: وتفعل ؟ قال: ال تسألين شيئا إال أعطيتكه، قال: فقال
  ).١(صرم الدهر : قال

  ).٢(عن مغرية، عن أبيه أن احلجاج أراد أن يضع رجله على املقام، فزجره ابن احلنفية واه : الثوري
  ).٣(ن احلنفية خيضب باحلناء والكتم رأيت اب: حدثنا ثوير قال: إسرائيل

  ).٤(وعن أيب مالك أنه رأى ابن احلنفية يرمي اجلمار على برذون أشهب 
  ).٥(رأيت على ابن احلنفية مطرف خز أصفر بعرفة : وروى الثوري، عن الشيباين

  ).٥(رأيت ابن احلنفية يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شربا أو دونه : وعن رشدين بن كريب
  ).٦(رأيت على ابن احلنفية عمامة سوداء : عبد الواحد بن أمينوقال 

  ).٦(أتشبب به للنساء : مل ختضب ؟ قال: وقيل البن احلنفية
أرسلين أيب إىل حممد بن احلنفية فإذا هو مكحل، مصبوغ : حدثنا عبد الواحد بن أمين، قال: أبو نعيم

  بعثتين: اللحية حبمرة، فرجعت فقلت اليب
__________  

  . ب٣٧٣ / ١٥ وما بني احلاصرتني منه، وانظره مطوال يف ابن عساكر ١١٢ / ٥ابن سعد ) ١(
  .١١٣ / ٥ابن سعد ) ٢(
نبت خيلط باحلناء وخيضب به الشعر فيبقى لونه، وأصله إذا طبخ : ، والكتم١١٤ / ٥ابن سعد ) ٣(



  .باملاء كان منه مداد للكتابة
  .١١٣ / ٥ابن سعد ) ٤(
  .١١٤ / ٥ابن سعد ) ٥(
  .املصدر السابق) ٦(

(*)  

)٤/١٢٦(  

  

  ).١(يا ابن اللخناء ذاك حممد بن علي : قال! إىل شيخ خمنث ؟ 
كنا مع ابن احلنفية، فأراد أن : أنبأنا حممد بن الصلت، حدثنا ربيع بن منذر، عن أبيه قال: قال ابن سعد

  ).٢(يتوضأ، فرتع خفيه، ومسح على قدميه 
 اللهم -ة وبظاهر اآلية، لكن غسل الرجلني شرع الزم بينه لنا الرسول هذا قد يتعلق به االمامي: قلت

  .وعليه عمل االمة وال اعتبار مبن شذ) ٣" (ويل لالعقاب من النار : "  وقال-صل عليه 
فأنتم ترون مسح موضع ثالث شعرات بل شعرة من الرأس جيزئ، والنص فال حيتمل هذا، : قال رافضي

سحا لرأسه عرفا، وال رأينا للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وال أحدا من وال يسمى من اقتصر عليه ما
  .أصحابه اجتزأ بذلك وال جوزه

  .وليس هذا املوضع حيتمل تقرير هذه املسألة" برؤوسكم " يف قوله ) ٤(أن الباء للتبعيض : فاجلواب
مل : ن احلنفية قالحدثنا عبد اهللا بن جعفر، عن صاحل بن كيسان، عن احلسن بن حممد ب: قال الواقدي

إذا بايع : إليه أن قد قتل عدو اهللا، فقال] احلجاج [ بعث ] ملا قتل ابن الزبري [ يبايع أيب احلجاج، 
  .الناس بايعت

  .واهللا القتلنك: قال
  ).٥(إن هللا يف كل يوم ثالث مئة وستني نظرة : قال
، وكتب احلجاج ]ة من قضاياه يف قضي[ فلعله أن يكفيناك ] يف كل حلظة ثالث مئة وستون قضية [ ، 

  فيه إىل عبدامللك بذلك، فأعجب عبدامللك
__________  

  .١١٥ / ٥ابن سعد ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
 يف العلم، باب من أعاد احلديث ثالثا ليفهم عنه، وباب رفع صوته ١٧٠ / ١أخرجه البخاري ) ٣(

هارة باب وجوب غسل الرجلني يف الط) ٢٤١(بالعلم، ويف الوضوء باب غسل الرجلني، ومسلم 



  .بكماهلما من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص
  .الباء للتبعيض قول مرجوح، وقول احلذاق من اللغويني هي لاللصاق) ٤(
  .وما بني احلاصرتني يف هذا اخلرب منه) حلظة: (عند ابن سعد) ٥(

(*)  

)٤/١٢٧(  

  

احب الروم كتب إىل عبد امللك يتهدده بأنه قد وذلك أن ص] الروم [ قوله، وكتب مبثلها إىل طاغية 
  .مجع له مجوعا كثرية
  .قد عرفنا أن حممدا ليس عنده خالف، فارفق به فسيبايعك: وكتب إىل احلجاج

ما بقي شئ فبايع، فكتب : فلما اجتمع الناس على عبد امللك، وبايع له ابن عمر، قال ابن عمر حملمد
  .قد اختلفت، اعتزلتهم] االمة [ ، فإين ملا رأيت أما بعد: بالبيعة إىل عبدامللك وهي

فلما أفضى االمر إليك، وبايعك الناس، كنت كرجل منهم، فقد بايعتك وبايعت احلجاج لك، وحنن 
  .حنب أن تؤمننا، وتعطينا ميثاقا على الوفاء فإن الغدر ال خري فيه

رمحا من ابن الزبري، فلك ذمة اهللا إنك عندنا حممود، أنت أحب إلينا وأقرب بنا : فكتب إليه عبدامللك
  ).١(ورسوله أن ال اج وال أحد من أصحابك بشئ 

  .مات ابن احلنفية سنة مثانني: قال أبو نعيم املالئي
بالبقيع، : أين دفن أبوك ؟ قال: سألت عبد اهللا بن احلنفية: أنبأنا زيد بن السائب، قال: وقال الواقدي

  .مخس وستون سنةسنة إحدى ومثانني يف احملرم، وله 
  .أنتم أوىل جبنازتكم: ما ترى ؟ فقال أبان: فجاء أبان بن عثمان وايل املدينة ليصلي عليه، فقال أخي

  ).٢(تقدم فصل، فتقدم : فقلنا
حدثنا علي بن عمر بن علي بن احلسني، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، مسعت ابن احلنفية : الواقدي

  يل مخس: سنة إحدى ومثانني يقول
  .وستون سنة، جاوزت سن أيب

  ).٣(فمات تلك السنة 
__________  

بشئ تكرهه، ارجع إىل بلدك واذهب حيث شئت، ولست أدع صلتك وعونك ما : " وتتمة كتابه) ١(
  .١١٠ / ٥انظر ابن سعد " حييت 

  .١١٦ / ٥ابن سعد ) ٢(



  .١١٥ / ٥ابن سعد ) ٣(
(*)  

)٤/١٢٨(  

  

  .فالسوفيها أرخه أبو عبيد، وأبو حفص ال
  .مات سنة ثالث ومثانني: وانفرد املدائين، فقال

  
  .، االمام أبو هاشم اهلامشي العلوي املدينعبد اهللا بن حممد بن احلنفية) ع* ( ابناه - ٣٧

  ).١(روى عن أبيه حديث حترمي املتعة 
  .روى عنه الزهري، وعمرو بن دينار، وسامل بن أيب اجلعد

شم صاحب الشيعة، فأوصى إىل حممد بن علي بن عبد اهللا بن كان أبو ها: قال مصعب بن عبد اهللا
  .عباس، ودفع إليه كتبه ومات عنده، وانقرض عقبه، وأمه أم ولد

  .كان ثقة، قليل احلديث، وكانت الشيعة تنتحله): ٢(قال ابن سعد 
أنت صاحب هذا االمر، وهو يف ولدك، وصرف الشيعة : وملا احتضر أوصى إىل حممد بن علي وقال

  .يه، وأعطاه كتبهإل
  .مات يف خالفة سليمان

كان ] و [ كان احلسن أوثقهما، : حدثنا ابن عيينة، حدثنا الزهري قال: ، قال علي)٣(قال البخاري 
  ).٤(عبد اهللا يتبع السبائية 

__________  
  ، اجلرح١٨٧ / ٥، تاريخ البخاري ٢٠٤٦، طبقات خليفة ت ٣٢٧ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ٨٣٨ ب، ذيب الكمال ٦٦، تاريخ ابن عساكر صل ١٥٥الثاين من الد الثاين والتعديل القسم 
، ١٦ / ٦ ب، ذيب التهذيب ١٨٤ / ٢، تذهيب التهذيب ١١٦ / ١، العرب ٢٠ / ٤تاريخ االسالم 

  .٣١٣خالصة تذهيب التهذيب 
 / ٧البخاري ، يف النكاح، باب نكاح املتعة، و٥٤٢ / ٢حديث املتعة أخرجه مالك يف املوطأ ) ١(

يف النكاح باب نكاح ) ١٤٠٧(، ومسلم ١٤٤، ١٤٣ / ٦ يف املغازي باب غزوة خيرب، و ٣٦٩
  .املتعة

  .٣٢٨ / ٥يف الطبقات ) ٢(
  .١٨٧ / ٥يف تارخيه الكبري ) ٣(



هم أصحاب عبد اهللا بن سبأ رأس الطائفة السبئية اليت تقول بألوهية علي ورجعته، وتقول بتناسخ ) ٤(
  . يف االئمة بعد علياجلزء االهلي

  .٢٨٩ / ٣، ولسان امليزان ١٧٤ / ١انظر امللل والنحل 
(*)  

)٤/١٢٩(  

  

  .كان جيمع أحاديث السبائية: رواه احلميدي عن سفيان، ولفظه
  .مها ثقتان: وقال العجلي

وحدثنا أبو أسامة أن أحدمها شيعي واآلخر مرجئ وعن جويرية بن أمساء أن سليمان بن عبدامللك دس 
  .سقى أبا هاشم مسا، وذلك يف سنة مثان وتسعنيمن 
  .مات كهال: قلت
  .إن عبد اهللا أول من ألف شيئا يف االرجاء: وقيل

  
  .، االمام أبو حممد اهلامشيابن حممد بن احلنفية) ع* ( احلسن - ٣٨

  .كان أجل االخوين وأفضلهما
  .ي، وعدةحدث عن أبيه وابن عباس، وجابر، وسلمة بن االكوع، وأيب سعيد اخلدر

  .الزهري، وعمرو بن دينار، وموسى بن عبيدة، وعدة: روى عنه
ما رأيت أحدا أعلم مبا اختلف فيه الناس : وكان من علماء أهل البيت، وناهيك أن عمرو بن دينار يقول

  .من احلسن بن حممد
  .ما كان زهريكم إال غالما من غلمانه

  .قبلهامات سنة مئة أو يف اليت ): ١(قال خلفية بن خياط 
أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن املرداوي، أنبأنا أبو حممد بن قدامة، أنبأنا علي بن عبدالرمحن الطوسي، 

  وأنبأنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا حممد بن أيب القاسم اخلطيب حبران، ومجاعة، وأنبأنا سنقر بن عبد اهللا
__________  

، ١٢٦، املعارف ٣٠٥ / ٢اريخ البخاري ، ت٢٠٤٧، طبقات خليفة ت ٣٢٨ / ٥طبقان ابن سعد * 
، طبقات الفقهاء ٣٥، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٥٤٣ / ١املعرفة والتاريخ 

 ب، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء ٢٩٦ / ٤، تاريخ ابن عساكر ٦٣للشريازي 
 ١، تذهيب التهذيب ١٢٢ / ١، العرب ٣٥٧ / ٣، تاريخ االسالم ٢٨٠، ذيب الكمال ١٦٠االول 



 / ١، النجوم الزاهرة ٣٢٠ / ٢، ذيب التهذيب ١٨٥ و ١٤٠ / ٩ آ، البداية والنهاية ١٤٥/ 
  .١٢١ / ١، شذرات الذهب ٨١، خالصة تذهيب التهذيب ٢٢٧

  .٥٩٩ / ١يف الطبقات ) ١(
(*)  

)٤/١٣٠(  

  

أنبأنا حممد بن عبدا لباقي، : ت، ومجاعة، قالواحبلب، أنبأنا املوفق عبد اللطيف، وأجنب بن أيب السعادا
وأنبأنا عبد الكرمي بن حممد بن حممد، وأمحد بن عبدالرمحن، وحممد بن علي، وبيربس العدميي، وحممد بن 

أنبأنا إبراهيم بن عثمان، أنبأنا حممد بن عبد الباقي، وعلي بن عبدالرمحن : يعقوب القاضي وآخرون قالوا
أنبأنا مالك بن أمحد الفراء، أنبأنا أمحد بن حممد بن موسى، حدثنا إبراهيم بن عبد : بن تاج القراء، قاال

  الصمد، أمالنا أبو مصعب الزهري، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب،، عن عبد اهللا
واحلسن ابين حممد بن علي، عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى 

  ).١(نساء يوم خيرب، وعن أكل حلوم احلمر االنسية عن متعة ال
أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك، ومن طريق يونس ومعمر وعبيداهللا بن عمر مجيعا عن 

  .الزهري
  

  االمام الفقيه قاضي مصر وواعظها وقاصها وعابدها أبو سلمة التجييب *  سليم بن عتر- ٣٩
__________  

 يف املغازي، ٣٦٩ / ٧باب نكاح املتعة، والبخاري :  يف النكاح٥٤٢/  ٢أخرجه مالك يف املوطأ ) ١(
  .يف النكاح، باب نكاح املتعة) ١٤٠٧(، ومسلم ١٤٤ و ١٤٣ / ٩باب غزوة خيرب، و 

ويرى ابن القيم أن حديث علي رضي اهللا عنه املذكور، قد وهم فيه بعض الرواة، فالذي رواه علي أن 
 فتوهم بعض " ى عن نكاح املتعة، وعن حلوم احلمر االهلية يوم خيرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املتعة زمن : " ظرف لتحرميهما، فرواه" يوم خيرب " الرواة أن 
  .٤٣٥ و ٤٣٤ / ٢" زاد املعاد " انظر " خيرب، واحلمر االهلية 

عام الفتح إىل يوم القيامة كما يف صحيح مسلم وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم حترمي املتعة 
)٢١) (١٤٠٦.(  
، والة مصر وقضاا ٢١١، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ١٢٥ / ٤تاريخ الطربي * 

، حسن احملاضرة ١٩٤ / ١، النجوم الزاهرة ٨٦ / ١، العرب ١٥٦ / ٣، تاريخ االسالم ٣٠٦ و ٣٠٣



  . وفيه سليم بن عرتة وهو تصحيف٨٣ / ١ب ، شذرات الذه٢٩٥ و ٢٥٥ / ١
(*)  

)٤/١٣١(  

  

  .املصري، وكان يدعى الناسك لشدة تأهله
  .، وحدث عنه وعن علي، وأيب الدرداء، وحفصة)١(حضر خطبة عمر باجلابية 

علي بن رباح، ومشرح بن هاعان، وأبو قبيل، وعقبة بن مسلم، واحلسن بن ثوبان، وابن عمه : وعنه
  .اهليثم بن خالد
  .كان سليم بن عتريقص وهو قائم: قال الدار قطين

ويأيت امرأته ويغتسل ثالث مرات، وأا قالت ) ٢(وروي عنه أنه كان خيتم كل ليلة ثالث ختمات : قال
اختصم إىل : وعن ابن حجرية قال) ٣(رمحك اهللا، لقد كنت ترضي ربك، وترضي أهلك : بعد موته

  .سليم بن عتر يف مرياث
بقضائه، وأشهد فيه شيوخ ) ٤(رثة، مث تناكروا فعادوا إليه، فقضى بينهم وكتب كتابا فقضى بني الو

  .اجلند، فكان أول من سجل بقضائه
  .ابن هليعة، عن احلارث بن يزيد أن سليم بن عتر كان يقرأ القرآن كل ليلة ثالث مرات

  :ضمام بن إمساعيل، عن احلسن بن ثوبان، عن سليم بن عتر، قال
__________  

قرية من أعمال دمشق، مث من عمل اجليدور من ناحية اجلوالن قرب مرج الصفر يف مشايل : اجلابية) ١(
حوران، إذا وقف االنسان يف الصنمني واستقبل الشمال ظهرت له، وتظهر من نوى أيضا، وبالقرب 

  .منها تل يسمى تل اجلابية، وباب اجلابية بدمشق، منسوب هلذا املوضع
  .معجم البلدان

: " ال يعقل ذلك، ورمبا ال يصح عنه، النه خمالف هلدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث يقول) ٢(
بسند صحيح ) ٢٩٥٠(والترمذي ) ١٣٩٤(رواه ابو داود " مل يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث 

ن ثالث أخرجه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، ومل يرخص لعبد اهللا بن عمرو أن خيتم القرآن يف أقل م
  .٣٢٥، وانظر تعليق املؤلف ص )١١٥٩(، ومسلم ٨٤ / ٩البخاري 

  .٣٠٨ و ٣٠٧ و ٣٠٣" والة مصر وقضاا " انظر ) ٣(
  ".قضاة مصر " و " تاريخ االسالم " ، وما أثبتناه من )كتابه: (يف االصل) ٤(

(*)  



)٤/١٣٢(  

  

  ).١(ام ال أكلت وال شربت سبعة أي] باالسكندرية [ ملا قفلت من البحر تعبدت يف غار 
  .تويف سليم سنة مخس وسبعني

  .ثقة: قال أمحد العجلي
  

  . االزدي الكويفعبد اهللا بن سخربة) ع* ( أبو معمر - ٤٠
  .حدث عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأيب مسعود، وخباب، واملقداد بن االسود، وعلقمة، وطائفة

  ).٢(اهللا ادعاء نسب ال يعرف كفر ب: وروي عن أيب معمر أنه مسع أبا بكر يقول
  حدث عنه إبراهيم النخعي، وجماهد، وعمارة بن عمري التيمي،

__________  
  .، وما بني احلاصرتني منه١٥٧ / ٣تاريخ االسالم ) ١(

  ".ولوال أين خشيت أن أضعف المتمتها عشرا : "  مانصه٣٠٧" والة مصر " وزاد أبو عمر الكندي يف 
، اجلرح والتعديل ٩٧ / ٥، تاريخ البخاري ١٠٧٩، طبقات خليفة ت ١٠٣ / ٦طبقات ابن سعد * 

 ٢، تذهيب التهذيب ٣٠ / ٣، تاريخ االسالم ٦٨٧، ذيب الكمال ٦٨القسم الثاين من الد الثاين 
  .١٩٩ سخربة، خالصة تذهيب التهذيب ٤٥٤ / ٣، وانظر ٢٣١ / ٥، ب، ذيب التهذيب ١٤٧/ 
نكرون أن يتبىن الرجل ولد غريه، ويصري الولد ينسب إىل الذي يتبناه حىت كانوا يف اجلاهلية ال يست) ٢(

  .فنسب كل منهم إىل أبيه احلقيقي) وما جعل أدعياءكم أبناء كم) (ادعوهم آلبائهم: (نزل قوله تعاىل
خلقين اهللا من ماء فالن ومل : ومناسبة إطالق الكفر هنا أنه كذب على اهللا، كأنه يقول: قال املناوي

  .قين من ماء فالن، والواقع خالفهخيل
السري بن :  مرفوعا، ويف سنده٣٤٢ / ٢والدارمي ) ٩٠(وقول أيب بكر هذا أخرجه أبو بكر املروزي 

  .إمساعيل وهو ضعيف وباقي رجاله ثقات
 / ٣" تارخيه "  عن البزار وأعله بالسري، واخرجه اخلطيب يف ٩٧ / ١" امع " وأورده اهليثمي يف 

سنده احلجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ، ويف ١٤٤
  وابن ماجه) ٧٠١٩(جده عند أمحد 

وسنده حسن فيتقوى به " كفر بامرى ادعاء نسب ال يعرفه، أو جحد، وإن دق " بلفظ ) ٢٧٤٤(
  .احلديث

(*)  



)٤/١٣٣(  

  

  .وآخرون
  .وثقه حيىي بن معني

 عمري، عن أيب معمر أنه كان حيدث باحلديث، فيلحن فيه اقتداء بالذي وروى االعمش، عن عمارة بن
  ).١(مسع 
  .ولد أبو معمر يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم: قيل

  .كان ثقة، له أحاديث): ٢(وقال ابن سعد 
  .تويف بالكوفة يف والية عبيد اهللا بن زياد: قال أصحابنا

  .وذلك يف دولة يزيد سنة نيف وستني: قلت
  

  .ابن أيب طالب اهلامشي*  عمربن علي - ٤١
  .يروي عن أبيه

  .ابنه حممد: وعنه
  .بقي حىت وفد على الوليد ليوليه صدقة أبيه

  .ومولده يف أيام عمر
  .فعمر مساه بامسه، وحنله غالما امسه مورق

  .تابعي ثقة: قال العجلي
على بين فاطمة غريهم وكانت ال أدخل : فلم يعطه الوليد صدقة علي، وقال): ٣(قال مصعب الزبريي 

  .فذهب غضبان، ومل يقبل من الوليد صلة:  قال-الصدقة بيد احلسن بن احلسن بن علي 
  .قتل عمر مع مصعب بن الزبري: ويقال

  .وال يصح بل ذاك أخوه عبيداهللا ابن علي
__________  

  ,١٤٥ص " الباعث احلثيث " انظر ) ١
  .١٠٣ / ٦يف الطبقات ) ٢
 ٢١٠، املعارف ١٧٩ / ٦، تاريخ البخاري ١٩٧٠، طبقات خليفة ت ١١٧ / ٥ طبقات ابن سعد* 
 ب، ١٧٢ / ١٣، تاريخ ابن عساكر ١٢٤، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ٢١٧و 

  . ب٩٠ / ٣، تذهيب التهذيب ٢٨٩ و ٥٤ / ٣، تاريخ االسالم ١٠٢٤ذيب الكمال ص 
  ذيب



  ,٢٨٥ التهذيب ، خالصة تذهيب٤٨٥ / ٧التهذيب 
  . وهو فيه مطول٤٣ و ٤٢يف نسب قريش ص ) ٣

(*)  

)٤/١٣٤(  

  

  ).خ، م، د، س * ( أبو ميسرة- ٤٢
  .عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة اهلمداين الكويف

  .حدث عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وغريهم
سم بن خميمرة، أبو وائل، والشعيب، والقا: وكان إمام مسجد بين وادعة، من العباد االولياء حدث عنه

  .وأبو إسحاق، وحممد بن املنتشر
كان أبو ميسرة إذا أخذ عطاءه تصدق منه، فإذا جاء أهله فعدوه وجدوه سواء، : قال إسرائيل بن يونس

  .لو علمنا أنه ال ينقص لفعلنا: أال تفعلون مثل هذا ؟ فقالوا: فقال لبين أخيه
  ).١(إين لست أشترط على ريب : قال

ما رأيت مهدانيا قط أحب إيل أن أكون يف مسالخه من : االعمش، عن شقيق، قالعن : أبو معاوية
  ).٢(عمرو بن شرحبيل رمحه اهللا 

  .ما اشتملت مهدانية على مثل أيب ميسرة: وروى عاصم عن أيب وائل، قال
  ).٢(وال مسروق : قال! وال مسروق ؟ : قيل

  .رار طوال من ديباجرأيت اليب ميسرة وأصحابه طيالسة هلا أز: قال أبو إسحاق
  ).٣(وأوصى أبو ميسرة أن جيعل على حلده طن قصب أو حرادي : قال

  ).٤(يطيب نفسي أين ال أترك علي دينارا وال أترك ولدا : وقال
__________  

، اجلرح والتعديل ٣٤١ / ٦، تاريخ البخاري ١٠٦٩، طبقات خليفة ت ١٠٦ / ٦طبقات ابن سعد * 
 / ٣، تاريخ االسالم ١٠٤٠، ذيب الكمال ص ١٤١ / ٤، احللية ٢٣٧القسم االول الد الثالث 

  ، ذيب٦٤٨٨، االصابة ت ٢٤٥٣ آ، غاية النهاية ت ١٠٠ / ٣، تذهيب التهذيب ٥٦
  ,٢٩٠، خالصة تذهيب التهذيب ٧٤ / ٨التهذيب 

  ,١٠٦ / ٦ابن سعد ) ١
  .املصدر السابق) ٢
  . اليت تشد على حائط القصب عرضامجع حردي وحردية وهي حياصة احلظرية: احلرادي) ٣



  .١٠٧ / ٦ابن سعد ) ٤
(*)  

)٤/١٣٥(  

  

  .، فإن املهاجرين كانوا يكرهون ذلك)١(ال تطيلوا جدثي : وقال أبو وائل، قال عمرو بن شرحبيل
غفر اهللا لك يا : رأيت أبا جحيفة يف جنازة أيب ميسرة آخذا بقائمة السرير وهو يقول: قال أبو إسحاق

  ).٢(أبا ميسرة 
  ).٣(مات يف والية عبيداهللا بن زياد : قال ابن سعد، قالوا

  
  ).٤( اجلرشي من سادة التابعني بالشام، يسكن بالغوطة بقرية زبدين يزيد بن االسود*  اجلرشي - ٤٣

  .أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وله دار بداخل باب شرقي

أدركت العزى تعبد يف قرية قومي : م أتى عليك ؟ قاليا أبا االسود ك: قال يونس بن ميسرة، قلت له
)٥.(  

  .اكتبوين يف الغزو: قلت لقومي: قيل إنه قال
  .قد كربت: قالوا
: أما إذ فعلت، فأفطر وتقو على العدو، قال: سبحان اهللا، اكتبوين فأين سوادي يف املسلمني ؟ قالوا: قال

  .ما كنت أراين أبقى حىت أعاتب يف نفسي
  ).٦(بعها من الطعام، وال أوطئها من منام حىت تلحق باهللا واهللا ال أش

__________  
  ,١٠٨ / ٦عن ابن سعد ] يعين القرب ) [ ١
  ,١٠٩ / ٦ابن سعد ) ٢
  .املصدر السابق) ٣
، اجلرح ٣٨٠ / ٢، املعرفة والتاريخ ٣١٨ / ٨، تاريخ البخاري ٤٤٤ / ٧طبقات ابن سعد * 

 ١٢٠ / ١٨، تاريخ ابن عساكر ٢٧٥٤، االستيعاب ت ٢٥٠رابع والتعديل القسم الثاين من الد ال
، تاريخ االسالم ١٦١، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء الثاين ١٠٣ / ٥ب، أسد الغابة 

  ,٩٣٩٣، االصابة ت ٣٢٤ / ٨، البداية والنهاية ٢١٣ / ٣
  ".حلديثة ا" هي قرية يف الغوطة الشرقية شرق دمشق، تقع إىل اجلنوب من ) ٤



  ,٣١٨ / ٨تاريخ البخاري ) ٥
  . ب١٢١ / ١٨ابن عساكر ) ٦

(*)  

)٤/١٣٦(  

  

أين : خرج معاوية يستسقي، فلما قعد على املنرب، قال: وروى صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر قال
  .يزيد بن االسود ؟ فناداه الناس، فأقبل يتخطاهم

 إنا نستشفع إليك خبرينا وأفضلنا يزيد بن االسود، يا اللهم: فأمره معاوية، فصعد املنرب، فقال معاوية
  .يزيد، ارفع يديك إىل اهللا

فرفع يديه ورفع الناس فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة كالترس، وهبت ريح، فسقينا حىت كاد 
  .الناس أن ال يبلغوا منازهلم

  ).١(مسعها أبو اليمان من صفوان 
قى الضحاك بن قيس بيزيد بن االسود فما برحوا حىت سقوا استس: وقال سعيد بن عبد العزيز وغريه

)٢.(  
حدثين بعض املشيخة أن يزيد بن : وروى احلسن بن حممد بن بكار، عن أيب بكر عبد اهللا بن يزيد قال

يا يزيد، إنك ملن املقربني، وإن : االسود اجلرشي كان يسري يف أرض الروم هو ورجل، فسمع هاتفا يقول
  ).٣(ين، وما حنن بكاذبني صاحبك ملن العابد

: إن عبد امللك ملا سار إىل مصعب رحل معه يزيد بن االسود، فلما التقوا قال: قال سعيد بن عبد العزيز
  ).٤(اللهم احجز بني هذين اجلبلني، وول أحبهما إليك، فظفر عبدامللك 

فتضئ " زبدين " ىل بلغين أنه كان يصلي العشاء اآلخرة مبسجد دمشق، وخيرج إ): ٥(قال ابن عساكر 
  .إامه اليمىن، فال يزال ميشي يف ضوئها إىل القرية

  .وشهده وقت املوت واثلة بن االسقع
*  

__________  
  .فما كان أوشك أن ثارت سحابة اخل: "  ولفظة٤٤٤ / ٧انظر ابن سعد ) ١
."  
  ,٣٨١ / ٢" املعرفة والتاريخ " انظره مطوال يف ) ٢
  . ب١٢١ / ١٨ابن عساكر ) ٣



  . ب١٢٢ / ١٨ابن عساكر ) ٤
  . ب١٢٠ / ١٨يف تارخيه ) ٥

(*)  

)٤/١٣٧(  

  

  .الثقفي االمري، من أبناء الصحابة *  عبيد اهللا بن أيب بكرة- ٤٤
  .ويل سجستان

  .مولده يف سنة أربع عشرة
  .وكان جوادا ممدحا شجاعا، كبري القدر

  .مهاروى عن أبيه، وعلي، وعنه سعيد بن مجهان، وحممد بن سريين، وغري
  .سنة مخسني مث عزل بعد ثالث سنني مث وليها احلجاج" سجستان " وقد ويل قضاء البصرة، وويل إمرة 

  .كان ينفق على أهله مئة وستني دارا من جريان داره: وقيل
  .ويعتق يف كل عيد مئة مملوك

رغ الشاعر ووصل ابن مف) ١(إن املهلب طلب منه لنب بقر، فبعث إليه بسبع مئة بقرة ورعاا : وقيل
  .خبمسني ألفا

  .وله أخبار يف الكرم
  .وكان أسود اللون

  .قاله أبو مجرة الضبعي
  .مات بسجستان سنة تسع وسبعني

  
االشعري، حدث عن أيب عبيدة، وخالد بن الوليد، وعياض بن ) م ق) * * (٢ ( عياض بن عمرو- ٤٥
  غنم

__________  
، ٢٨٩، املعارف ٣٧٥ / ٥ريخ البخاري ، تا١٦٤٣، طبقات خليفة ت ١٩٠ / ٧طبقات ابن سعد 

 / ١، العرب ١٨٩ / ٣ آ، تاريخ االسالم ٣٧٤ / ١٠، تاريخ ابن عساكر ٣٠٢ / ١أخبار القضاة 
وهو " عبد اهللا "  وفيه ٨٧ / ١، شذرات الذهب ٢٠٢ / ١، النجوم الزاهرة ٢١٤، تعجيل املنفعة ٩٠

  . من هذا اجلزء٤١٢انظر ص ) ١تصحيف 
، االستيعاب ت ٤٠٧، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ١٩ / ٧ تاريخ البخاري* * 



، ذيب االمساء واللغات القسم ١٦٤ / ٤ آ، أسد الغابة ٤٠٤ / ١٣، تاريخ ابن عساكر ٢٠١٣
، االصابة ت ٣١٠ / ٢، تاريخ االسالم ١٠٧٩، ذيب الكمال ص ٤٢االول من اجلزء الثاين 

  ,٣٠١، خالصة تذهيب التهذيب ٢٠٢ / ٨، ذيب التهذيب ٦١٣٩
  .وهو تصحيف) عصرو: (يف االصل) ٢

(*)  

)٤/١٣٨(  

  

  .االشعري، وطائفة
  .سكن الكوفة) ١] (بن عبد الرمحن [ وعنه الشعيب ومساك بن حرب، وحصني 

  ).٢(مايل ال أراهم يقلسون فإنه من السنة : مرعياض بن عمرو يف يوم عيد فقال: قال الشعيب
  ).٣(ليس، الضرب بالدف التق: قال هشيم
شهدت الريموك فقتلناهم أربع فراسخ ورأيت أبا عبيدة سابق بفرس عريب : مسعته يقول: وقال مساك

)٤.(  
  

  .ابن معاوية بن أيب سفيان، أبو ليلى اخلليفة *  معاوية بن يزيد- ٤٦
  بويع بعهد من أبيه، وكان

  .شابا دينا، خريا من أبيه
  .ة بن ربيعةوأمه هي بنت أيب هاشم بن عتب

بل ويل عشرين يوما، ومات وله ثالث وعشرون سنة، : ثالثة أشهر، وقيل: فويل أربعني يوما، وقيل
  .بل سبع عشرة سنة: إحدى وعشرون سنة، وقيل: وقيل

  .وصلى عليه مروان ودفن إىل جنب قرب أبيه ومل يعقب
  .وامتنع أن يعهد باخلالفة إىل أحد

  .رمحه اهللا
__________  

  ".االصابة " و " أسد الغابة "  احلاصرتني من ما بني) ١
يف إقامة الصالة باب ما جاء يف التقليس يوم العيد من طريق شريك عن ) ١٣٠٢(أخرجه ابن ماجه ) ٢

مايل ال أراكم تقلسون كما كان يقلس : شهد عياض االشعري عيدا باالنبار فقال: مغرية عن عامر، قال
  .معند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل



  .رجاله ثقات": الزوائد " قال البوصريي يف 
ومنه حديث عمر رضي ..هو استقبال الوالة عند قدومهم املصر بأصناف اللهو: قال أبو اجلراح) " ٣

  ".اهللا تعاىل عنه ملا قدم الشام لقيه املقلسون بالسيوف والرحيان 
  . آ٤٠٥ / ١٣" ابن عساكر " اخلرب مطول يف ) ٤
، البداية ٦٩ / ١، العرب ٨٣ / ٣ ب، تاريخ االسالم ٣٩٥ / ١٦يخ ابن عساكر ، تار٣٥٢املعارف * 

  .٢١١، تاريخ اخللفاء ١٦٣ / ١، النجوم الزاهرة ٢٣٧ / ٨والنهاية 
(*)  

)٤/١٣٩(  

  

  .، من ملوك العربابن املنذر الغساين*  حسان بن النعمان - ٤٧
  .ويل املغرب فهذبه وعمره

 ميمون النقيبة، كبري القدر، وجهه معاوية يف سنة سبع ومخسني فصاحل وكان بطال شجاعا، جماهدا لبيبا،
  .الرببر، ورتب عليهم اخلراج، وانعمرت البالد

  ).١(وله غزوات مشهودة بعد قتل الكاهنة 
  فلما استخلف الوليد عزله،

  .وبعث نوابا عوضه، وحرضهم على الغزو
إمنا ذهبت جماهدا، وما مثلي من : ري املؤمننييا أم: فقدم حسان على الوليد بأموال عظيمة وحتف، وقال

  .خيون
  .إين رادك إىل عملك: قال

  .فحلف إنه ال يلي شيئا أبدا
  .وكان يدعى الشيخ االمني
  .تويف سنة مثانني، فلعل الذي عزله عبد امللك: وقال أبو سعيد بن يونس

  
  .أبو عيسى وأبو عبد اهللا القرشي االسدي، أمري العراقني، ابن العوام* *  مصعب بن الزبري - ٤٨

  .ال رواية له
__________  

 / ١، النجوم الزاهرة ٩٢ / ١، العرب ٢٤٤ / ٣ ب، تاريخ االسالم ١٩٩ / ٤تاريخ ابن عساكر * 
 من هذا اجلزء فقد ٢٩٤، وانظر ايضا ص ١٤٩ / ٤، ذيب ابن عساكر ٨ / ١، الشذرات ٢٠٠



  .كرر املصنف ترمجته
عرف بالكاهنة، كانت ختربهم بأشياء من الغيب، وهلا سلطان قوي يف هي امرأة ملك الرببر، ت) ١

نفوسهم، هزمت حسان بن النعمان فعززه عبدامللك باجليوش واالموال حىت استطاع القضاء عليها سنة 
  . ه٧٤

  .٣٧٠ / ٤البن االثري " الكامل " انظر 
، االخبار ٣٥٠/  ٧، تاريخ البخاري ٢٠٦٧، طبقات خليفة ت ١٨٢ / ٥طبقات ابن سعد * * 

، ١٠٥ / ١٣، تاريخ بغداد ١٢٢ / ١٩، االغاين ط الدار ٢٢٤ وما بعدها، املعارف ٥٢٥املوفقيات 
 ٤، فوات الوفيات ٨١ و ٨٠ / ١، العرب ٢٠٨ / ٣ آ، تاريخ االسالم ٢٦٣ / ١٦تاريخ ابن عساكر 

  . حتقيق د١٤٣/ 
  .١٨٧ / ١، النجوم الزاهرة ٤٠٣، تعجيل املنفعة ٣١٧ / ٨إحسان عباس، البداية والنهاية 

(*)  

)٤/١٤٠(  

  

  .كان فارسا شجاعا، مجيال وسيما، حارب املختار وقتله، وكان سفاكا للدماء
  .سار حلربه عبدامللك بن مروان

  .وأمه هي الرباب بنت أنيف الكلبية
  ).١(وكان يسمى من سخائه آنية النحل 

  وفيه يقول عبيداهللا بن قيس
جربوت منه * من اهللا جتلت عن وجهه الظلماء ملكه ملك عزة ليس فيها إمنا مصعب شهاب : الرقيات

ما رأيت : قال إمساعيل بن أيب خالد) ٢(وال كربياء يتقي اهللا يف االمور وقد أفلح من كان مهه االتقاء 
  .أمريا قط أحسن من مصعب

  .بما رأيت أمريا قط على منرب أحسن من مصع: وروى عمربن أيب زائدة، أن الشعيب قال
  .كان حيسد على اجلمال: قال املدائين

 وابن - بنو الزبري -اجتمع يف احلجر عبد اهللا، ومصعب، وعروة : وروى ابن أيب الزناد، عن أبيه، قال
أمتىن أن يؤخذ عين العلم، وقال : أمتىن اخلالفة، وقال عروة): ٣(متنوا، فقال ابن الزبري : عمر، فقال

  .ع بني عائشة بنت طلحة، وسكينة بنت احلسنيأمتىن إمرة العراق، واجلم: مصعب
  .أما أنا فأمتىن املغفرة: فقال ابن عمر

  ).٤(فنالوا ما متنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له 



__________  
  ,٥٠٨ص " مثار القلوب " انظر ) ١(
  .ملك رمحة: "  وروايته٤٥٠ص " الشعر والشعراء " االبيات يف ) ٢

  .ملك قوة: ".. وروايته٢٦٩/  ٢" الكامل " و .." جربوت خيشى
  .ليس فيه: "  وروايته٩١مث انظر الديوان ص .." ليس فيه: "  وروايته٧٩ / ٥ط الدار " االغاين " و " 

  ..".جربوت وال به كربياء
  .عبد اهللا: أي) ٣(
 بغري ٢٥٨ / ٣" عيون االخبار " ، وقد أورده ابن قتيبة يف ١٧١ / ٢رواه أبو نعيم يف احللية ) ٤(

  .اد وسياق خمتلفإسن
(*)  

)٤/١٤١(  

  

  .وكان عبدامللك ودودا ملصعب وصديقا
مسعت : بلغ مصعبا شئ عن عريف االنصار، فهم به، فأتاه أنس فقال: بن جدعان] بن زيد [ قال علي 

استوصوا باالنصار خريا، اقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه : مصعب نفسه عن السرير وألزق خده بالبساط وقالفألقى " مسيئهم 

  .وسلم على العني والرأس، وتركه
  ).١(أخرجه أمحد 

أهديت ملعصب خنلة من ذهب، عثاكلها من صنوف اجلوهر قومت بألفي ألف : قال مصعب الزبريي
  ).٢(دينار، كانت للفرس، فدفعها إىل عبد اهللا ابن أيب فروة 

، جعلها مصعب مائة )٣] (درهم [ كان ابن الزبري إذا كتب الحد جبائزة ألف : قال أبو عاصم النبيل
  .ألف

  .كالمها جاء املوت وهو ينظر إليه: أي ابين الزبري أشجع ؟ قال: وقد سئل سامل
أشجع العرب من ويل العراقني مخس سنني فأصاب ثالثة : تذاكروا الشجعان، فقال عبدامللك: وقيل
[ ، )٤(ف ألف، وتزوج بنت احلسني وبنت طلحة وبنت عبد اهللا بن عامر، وأمه رباب بنت أنيف آال

  الكليب سيد
__________  

 من حديث محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، وعلي هذا ضعيف، ٢٤١ و ٢٤٠ / ٣يف مسنده ) ١



: " قال من حديث أنس أنه صلى اهللا عليه وسلم ٩٢، ٩١ / ٧لكن أخرج البخاري يف صحيحه 
أوصيكم باالنصار فإم كرشي وعيبيت، وقد قضوا الذي عليهم، فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن 

  ".مسيئهم 
ص " املوفقيات "  آ، وابن أيب فروة هو كاتب مصعب كما يف ٢٦٧ / ١٦" ابن عساكر " اخلرب يف ) ٢

  . ط الدار١٢٥ / ١٩" االغاين "  و ٥٣١
  .١٠٩ / ٣من تاريخ االسالم ) ٣
  = (*)وهو تصحيف ظاهر الن الرباب أمه، وما أثبتناه من ) وبنت رباب بن أنيف(يف االصل ) ٤

)٤/١٤٢(  

  

  .وأعطي االمان فأىب ومشى بسيفه حىت قتل] ضاحية العرب 
رأيت بقصر الكوفة رأس احلسني الشهيد، مث رأس ابن زياد، مث رأس املختار مث : قال عبدامللك بن عمري
  .عبدامللكرأس مصعب بني يدي 

  .قتل مصعب يوم نصف مجادى االوىل سنة اثنتني وسبعني، وله أربعون سنة
  .وكان مصعب قد سار ليأخذ الشام

، وكان قد كاتب عبدامللك )١(فقصده عبدامللك، فوقع بينهما ملحمة كربى بدير اجلاثليق بقرب أوانا 
بوه إال إبراهيم بن االشتر فأتى مصعبا مجاعة من الوجوه مينيهم ويعدهم إمرة العراق، وإمرة العجم، فأجا

  .إن بايعتين وليتك العراق: بكتابه وفيه
  .قد كتب إىل أصحابك: وقال

  .فأطعين واضرب أعناقهم
  .إذا تغضب عشائرهم: قال
  .فإين لفي شغل عن ذلك: فاسجنهم، قال: قال

  .يرحم اهللا االحنف، إن كان ليحذر غدر العراقيني
  .وحيكم ال تدخلوا أهل الشام عليكم منازلكم: ثمقال هلم قيس بن اهلي: وقيل

  .وأشار ابن االشتر بقتل زياد بن عمرو، ومالك بن مسمع
  ).٢(فلما التقى اجلمعان، حلقوا بعبد امللك وهرب عتاب بن ورقاء، وخذلوا مصعبا 

  ):٣(فقال ابن قيس الرقيات 
__________  

  .لاليضاح وما بني حاصرتني منه، ١٠٦ / ١٣" تاريخ بغداد = " 



والصحيح هو عبد اهللا بن عامر ) عامر(بدل ) عاصم( وفيه ١٣١ / ١٩ط الدار " االغاين " واخلرب يف 
  .بن كريز

دير قدمي رحب الفناء من ناحية مسكن قرب بغداد يف غريب دجلة، وهو رأس احلد بني : دير اجلاثليق) ١
  .السواد وأرض تكريت

نزهة من نواحي دجيل، بينها وبني بغداد عشرة فراسخ من جهة بليدة كثرية البساتني والشجر، : وأوانا
  .تكريت، وكثريا ما يذكرها اخللعاء يف أشعارهم

  .ه
  .معجم البلدان

 وما ١٢٣ / ١٩ط الدار " االغاين "  وما بعدها، و ٥٥٧ص " املوفقيات " انظر التفاصيل يف ) ٢
  .بعدها

بالطف يوم الطف : "  وروايته٢٧٢ و ٢٧١ / ١" الكامل "  و ٥٣٣ص " املوفقيات " االبيات يف ) ٣
" و " لوجد متوه حني يدجل " و " تاهللا لو كانت له : "  وروايته١٢٨ / ٩ط الدار " االغاين " و " شيعة 

  " = (*)حني يعدو ال يعرس باملضيعة : " وروايته) مسكن(مادة " معجم البلدان 

)٤/١٤٣(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

واري الذي مل يعده يوم الوقيعة غدرت به مضر العراق إن الرزية يوم مسكن واملصيبة والفجيعه بابن احل
وأمكنت منه ربيعه فأصبت وترك يا ربيع وكنت سامعة مطيعه يا هلف لو كانت له بالدير يوم الدير شيعه 

أو مل خيونوا عهده أهل العراق بنو اللكيعه لوجدمتوه حني حيدر ال يعرس باملضيعه وجعل مصعب كلما 
  .م ال يطيعهتقد: قال ملقدم من جيشه

أمعه عمر بن : أخرب عبد اهللا بن خازم السلمي أمري خراسان مبسري مصعب إىل عبدامللك، فقال: فقيل
  .ال، ذاك استعمله على فارس: عبيداهللا التيمي ؟ قيل

  .ال، واله املوصل: قال أفمعه املهلب بن أيب صفرة ؟ قيل
  .استعمله على البصرة: أمعه عباد بن حصني ؟ قيل: قال
قال ) ١(بلحم امرئ مل يشهد اليوم ناصره * خذيين وجريين ضباع وأبشري : وأنا هنا مث متثل: الفق

  اركب مبن معك إىل عمك: فقال مصعب البنه عيسى): ٢(الطربي 
__________  

حني يغضب " و " بالطف يوم الطف " و " مل تعده أهل الوقيعة : "  وروايته١٨٤ص " الديوان " و = 
  ".عة ال يعرج باملضي

  .املوضع الذي قتل فيه احلسني: موضع املعركة اليت قتل فيها مصعب، والطلف: ومسكن
  ".معجم البلدان " انظر 

" فقلت هلا عيثي جعار وجرري : "  للنابغة اجلعدي وروايته٣٨ / ٢" الكتاب " نسب البيت يف ) ١
  .١١٣ / ٢" ي أمايل الشجر" و ) عيثي(بدل ) عيشي) (جرر(ويف ) جعر(وكذا يف اللسان 

  ".خذيين فجريين جعار وأبشري : "  وروايته١٥٨ / ٦" الطربي " واخلرب يف 
  . فقد ذكر املربد أن املخرب واملتمثل بالبيت هو عبد اهللا بن الزبري٥ / ٣" الكامل " وأما يف 

 / ١٩ط الدار " االغاين "  وما يأيت بني احلاصرتني منه، وهو مفصل فيه ويف ١٥٨ / ٦يف تارخيه ) ٢



  . وما بعدها١٢٥
(*)  

)٤/١٤٤(  

  

  .أمري املؤمنني فأخربه مبا صنع أهل العراق، ودعين فإين مقتول
: قال] أو احلق بأمري املؤمنني [ الأخرب قريشا عنك أبدا ولكن سر إىل البصرة، فهم على الطاعة، : قال

 بعادة وال خلق، ولكن إن وما الفرار يل[ ال تتحدث قريش أنين فررت خلذالن ربيعة، وما السيف بعار 
  .أردت أن ترجع فارجع فقاتل

  ].فرجع فقاتل حىت قتل 
  . أمنتك- يا ابن العم -إين : وبعث إليه عبدامللك مع أخيه حممد

  .مثلي ال ينصرف عن هذا املقام إال غالبا أو مغلوبا: قال
ارات املختار، وقاتل قتلة يا لث:  وقال- وكان من جنده -أثخنوه بالسهام مث طعنه زائدة الثقفي : فقيل

  .ابن االشتر حىت قتل، واستوىل عبدامللك على املشرق
  

  . أحد االجوادابن احلكم االموي*  بشر بن مروان - ٤٩
  .ويل العراقني الخيه عند مقتل مصعب

  ).١(وداره بدمشق عند عقبة الكتان 
  . أخو خليفة وابن خليفةقدم علينا بشر البصرة، وهو أبيض بض،: روى ابن جدعان، عن احلسن، قال

  .ادخل، وإياك أن تطيل وال متله: حسن البصري، قال: من أنت ؟ قال: فأتيته فقال احلاجب
  .فأدخل، فإذا هو على سرير، عليه فرش قد كاد أن يغوص فيها، ورجل بالسيف واقف على رأسه

 زكاة أموالنا ؟ ندفعها ما تقول يف: فأجلسين مث قال] البصري الفقيه [ احلسن : من أنت ؟ قلت: فقال
  أيهما: إىل السلطان أم إىل الفقراء ؟ قلت

__________  
 / ٣ و ١١١، تاريخ ابن عساكر الدة العاشرة بتحقيق االستاذ حممد أمحد دمهان ص ٣٥٥املعارف * 

 / ١، النجوم الزاهرة ٧ / ٩، البداية والنهاية ٨٦ / ١، العرب ١٤١ / ٣ ب، تاريخ االسالم ١٧٦
  ,٢٥١ / ٣، ذيب ابن عساكر ١١٧ / ٤، خزانة االدب ٨٣ / ١شذرات الذهب ، ١٩١

  .٢٣٧ / ٢ والنعيمي يف الدارس ٢٢١ / ١٤موضع بدمشق ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية ) ١
  " (*)الكتاب " إىل " البداية " وقد تصحف يف 



)٤/١٤٥(  

  

  .فعلت أجزأ عنك
  .لشئ ما يسود من يسود: فتبسم وقال

  .دت إليه من العشي وإذا هو احندر من سريره يتململ وحوله االطباءمث ع
  .مث عدت من الغد والناعية تنعاه ودوابه قد جزت نواصيها

  ).١(ووقف الفرزدق على قربه ورثاه بأبيات، فما بقي أحد إال بكى 
  .مات بالبصرة سنة مخس وسبعني وله نيف وأربعون سنة): ٢(قال خليفة 

  .إنك شغلت إحدى يدي بالعراق، وبقيت االخرى فارغة:  أخيهإنه كتب إىل: وقيل
  .فكتب إليه بوالية احلرمني واليمن

  .فما جاءه الكتاب إال وقد وقعت القرحة يف ميينه
  .فجزع) ٣(اقطعها من املفصل : فقيل

  .فبلغت املرفق مث أصبح وقد بلغت الكتف ومات
  فجزع عليه عبدامللك وأمر

  ).٤(الشعراء فرثوه 
  

  .، رأس اخلوارج باجلزيرة، وفارس زمانهابن أيب نعيم الشيباين*  شبيب بن يزيد - ٥٠
  بعث حلربه احلجاج مخسة قواد فقتلهم واحدا بعد واحد، مث سار إىل الكوفة،

__________  
، وما بني احلاصرتني منه، وفيه ١٢٤الدة العاشرة حتقيق دمهان ص " ابن عساكر " اخلرب مفصل يف ) ١

فما بعد بشر من * أعيين إال تسعداين أملكما :  منها٢٦٨ / ٢مرثية الفرزدق، وهي يف الديوان قطعة من 
وأن جنوم الليل بعدك ال تسري فإن ال تكن هند بكته فقد * عزاء والصرب أمل تر أن االرض دكت جباهلا 

  ,٢٧٣يف تارخيه ص ) ٢عليه الثريايف كواكبها الزهر * بكت 
  ).من مفصل الكف": (ابن عساكر " لفظ ) ٣
  .١٢٧الدة العاشرة ص " ابن عساكر " انظر ) ٤
 وما بعدها، ٣٤٦ / ٣، مروج الذهب ٧٧ و ٧٦حوادث سنة  / ٦، تاريخ الطربي ٤١٠املعارف * 

، ٤٥٤ / ٢، وفيات االعيان ٧٧ و ٧٦حوادث سنة  / ٤، تاريخ ابن االثري ٣٢٧مجهرة ابن حزم ص 
 / ١، النجوم الزاهرة ٣٥٥ / ٢، خطط املقريزي ١٩ / ٩والنهاية ، البداية ١٦٠ / ٣تاريخ االسالم 



١٩٦.  
(*)  

)٤/١٤٦(  

  

  .وحاصر احلجاج، وكانت زوجته غزالة عدمية النظري يف الشجاعة
  ).١(فعري احلجاج شاعر فقال 

بل كان * فتخاء تنفر من صفري الصافر هال برزت إىل غزالة يف الوغى * أسد علي ويف احلروب نعامة 
  يف جناحي طائرقلبك 

  .تشهد احلروب) ٢(وكانت أم شبيب جهيزة 
  .رأيت شبيبا دخل املسجد: قال رجل

  .فبقي املسجد يرتج له، وعليه جبة طيالسة
  ).٣(وهو طويل، أمشط، جعد، آدم 
  .سنة سبع وسبعني وله إحدى ومخسون سنة) ٤(غرق شبيب يف القتال بدجيل 

فإن يك منكم كان مروان وابنه : أنت القائل: مروان فقالحضر عتبان احلروري عند عبدامللك بن : قيل
: إمنا قلت: ومنا أمري املؤمنني شبيب فقال* وعمرو ومنكم هاشم وحبيب فمنا حصني والبطني وقعنب * 
  ).٥(على النداء فأعجبه وأطلقه " ومنا أمري املؤمنني شبيب " 

__________  
  ,٢٥" شعر اخلوارج "  و ١١٦ / ١٨ار ط الد" االغاين " هو عمران بن حطان كما يف ) ١
، وا ٢٨٢ / ٦" الطربي " هي من سيب سلمان بن ربيعة حني غزا أرض الروم يف أيام عثمان، انظر ) ٢

، ومجهرة االمثال ٢١٨ / ١للميداين " جممع االمثال " انظر " أمحق من جهيزة : " يضرب املثل
  .١٦٠ / ٣وتاريخ االسالم ) جهز(، واللسان ٣٩٣ / ١للعسكري 

  .٤٥٥ / ٢وفيات االعيان ) ٣(
كان امسه يف أيام الفرس : هو ر باالهواز، حفره أردشري بابك أحد ملوك الفرس، وقال محزة) ٤(
وخمرجه من أرض أصهان ؟ ؟، ومصبه يف حبر ) دجيل(دجلة الصغرية فعرب على : ومعناه) ديلدا كودك(

  .اه: فارس قرب عبادان
  .معجم البلدان

بدل ) سويد: ( وفيه١٠٩" معجم املرزباين " ، والبيتان يف ٤٥٦ / ٢" وفيات االعيان "  يف اخلرب) ٥(
ولعله هو الصواب الن سويد بن سليم، والبطني بن قعنب، وقعنب بن سويد كانوا من قادة ) حصني(



  .جند شبيب
  .١٥٥ / ٢" عيون االخبار " انظر 
(*)  

)٤/١٤٧(  

  

دته رأيت كأنه خرج مين شهاب نار، فعلمت أنه ال يطفئه إال املاء ملا ول: وملا غرق، قيل المه فقالت
)١.(  

، وله أصحاب يفقههم ويقص عليهم، ويذم )٢(وكان قد خرج صاحل بن مسرح العابد التميمي بدارا 
تأهبوا جلهاد الظلمة، وال جتزعوا من القتل يف اهللا، فالقتل أسهل : عثمان وعليا كدأب اخلوارج، ويقول

  .واملوت ال بد منهمن املوت، 
إنك شيخ املسلمني، ولن نعدل بك أحدا، وقد استجبت لك، واآلجال غادية : فأتاه كتاب شبيب يقول

ورائحة، وال آمن أن ختترمين املنية ومل أجاهد الظاملني، فيا له غبنا، ويا له فضال متروكا، جعلنا اهللا ممن 
بن وائل، وإبراهيم ابن حجر، والفضل بن ) ٣(ل واحملل) ٣(يريد اهللا بعمله، مث أقبل هو وأخوه مصاد 

عامر الذهلي، إىل صاحل، فصاروا مئة وعشرة أنفس، مث شدوا على خيل حملمد، بن مروان، فأخذوها 
وقويت شوكتهم، فسار حلرم عدي من عدي بن عمرية الكندي، فالتقوا فازم عدي، وبعد مديدة 

  .تويف صاحل من جراحات، سنة ست وتسعني
الكوفة وقتل مجاعة أعيان، فندب ] على [ ىل شبيب فهزم العساكر، وعظم اخلطب، وهجم عهد إ

احلجاج حلربه زائدة بن قدامة الثقفي، فالتقوا فقتل زائدة، ودخلت غزالة جامع الكوفة، وصلت وردها 
وصعدت املنرب، ووفت نذرها، وهزم شبيب جيوش احلجاج مرات، وقتل عدة من االشراف، وتزلزل له 

  دعب
__________  

  .٢٨٢ / ٦تاريخ الطربي ) ١(
بلدة يف حلف جبل بني نصيبني وماردين، وهي من بالد اجلزيرة، ذات بساتني ومياه جارية، : دارا) ٢(

وعندها كان معسكردارا بن دارا امللك ابن قباذ امللك ملا لقي االسكندر املقدوين فقتله االسكندر 
  . املدينة ومساها بامسهوتزوج ابنته وبىن يف موضع معسكره هذه

  .اه
  .معجم البلدان



  .يف االصل باملعجمة، وما أثبتناه من الطربي وابن االثري) ٣(
(*)  

)٤/١٤٨(  

  

  ).١(أعياين هذا، ومجع له جيشا كثيفا حنو مخسني ألفا : امللك، وحتري احلجاج يف أمره، وقال
  .أنتم مئة، فأنتم اليوم مئونيا قوم، إن اهللا نصركم و: وعرض شبيب جنده فكانوا ألفا، وقال

مث ثبت معه ست مئة، فحمل يف مئتني على امليسرة هزمها، مث قتل مقدم العساكر عتاب بن ورقاء 
مث نادى ! يا أمري املؤمنني تتوجع لكافر ؟، : التميمي، فلما رآه شبيب صريعا توجع له، فقال خارجي له

  ).٢(وا يف الليل شبيب برفع السيف، ودعا إىل طاعته، فبايعوه مث هرب
مث جاء املدد من الشام، فالتقاه احلجاج بنفسه، فجرى مصاف مل يعهد مثله، وثبت الفريقان، وقتل مصاد 

أخو شبيب، وزوجته غزالة، ودخل الليل وتقهقر شبيب وهو خيفق رأسه، والطلب يف أثره، مث فتر 
 طلحة، فبارز شبيبا فقتله شبيب، الطلب عنهم، وساروا إىل االهواز، فربز متوليها حممد بن موسى بن

فأقام شهرين ورجع، فالتقاه سفيان بن أبرد الكليب وحبيب احلكمي على جسر ) ٣(ومضى إىل كرمان 
  .دجيل

بل نفر به فرسه، فألقاه يف املاء : فاقتتلوا حىت دخل الليل، فعرب شبيب على اجلسر، فقطع به، فغرق وقيل
وألقاه دجيل إىل  ] ٣٨: يس) [ ذلك تقدير العزيز العليم: (سنة سبع وسبعني وعليه احلديد فقال

  ).٤(الساحل ميتا، ومحل إىل احلجاج، فشق جوفه وأخرج قلبه، فإذا داخله قلب آخر 
__________  

  . وما بعدها٢١٨ / ٦" تاريخ الطربي " انظر التفاصيل يف ) ١(
  . وما بعدها٢٦٢ / ٦انظر الطربي ) ٢(
  تقع يف القسم(ة كبرية معمورة، ذات بالد وقرى ومدن واسعة هي والية مشهورة، وناحي) ٣(

شرقيها مكران والبحر وغربيها أرض فارس ومشاليها مفازة خراسان وجنوبيها )..الشرقي من إيران اليوم
  .حبر فارس

مسيت بكرمان بن فلوج بن لنطي بن يافث بن نوح عليه السالم، فتحها عثمان بن أيب : قال ابن الكليب
  . عهد عمربن اخلطاب رضي اهللا عنهالعاص يف

  . وما بعدها٢٧٩ وما بعدها و ٢٧١ / ٦انظر الطربي ) ٤(
  ".فأخرج قلبه فكان جمتمعا صلبا كأنه صخرة : " وفيه
(*)  



)٤/١٤٩(  

  

، أحد االشراف والفرسان، كان ممن خرج على علي، وأنكر التميمي الريبوعي*  شبث بن ربعي - ٥١
  .ابعليه التحكيم، مث تاب وأن
  .وحدث عن علي، وحذيفة

  .وعنه حممد بن كعب القرظي، وسليمان التيمي، له حديث واحد يف سنن أيب داود
شهدت جنازة شبث، فأقاموا العبيد على حدة واجلواري على حدة، واجلمال على حدة، : قال االعمش

  .وذكر االصناف
  ).١(ورأيتهم ينوحون عليه ويلتدمون : قال
  .واالحنفكان سيد متيم هو : قلت
  

ابن أمية بن خلف، أبو صفوان اجلمحي املكي، من أشراف ) م، س، ق * * ( عبد اهللا بن صفوان- ٥٢
  .قريش، الصحبة له

  .ولد أيام النبوة: يقال
  .وروى عن أبيه، وعمر، وأيب الدرداء، وحفصة

__________  
 ٣ريخ االسالم ، تا٥٦٩، ذيب الكمال ص ١١٠٠، طبقات خليفة ت ٢١٦ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ٣٠٣ / ٤، ذيب التهذيب ٣٩٥٥ ب، االصابة ت ٦٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٥٤ و ١٥٩/ 

  ).شبث(، تاج العروس ١٦٨خالصة تذهيب التهذيب 
  .ضرن صدورهن ووجوههن يف النياحة يف املآمت: ، والتدام النساء٢١٦ / ٦ابن سعد ) ١(

، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد ١١٨ / ٥، تاريخ البخاري ٢٠١٤طبقات خليفة ت * * 
، ذيب ١٨٥ / ٣ آ، أسد الغابة ٢١٨ / ٩، تاريخ ابن عساكر ١٥٧٧، االستيعاب ت ٨٤الثاين 

 / ٨ آ، البداية والنهاية ١٥٤ / ٢ تذهيب التهذيب ١٧٦ / ٣، تاريخ االسالم ٦٩٧الكمال ص 
، خالصة تذهيب ٢٦٥ / ٥لتهذيب ، ذيب ا٦١٧٧، االصابة ت ١٧٨ / ٥، العقد الثمني ٣٤٥

  .٨٠ / ١، شذرات الذهب ٢٠٢التهذيب 
(*)  

)٤/١٥٠(  

  



وعنه حفيده أمية بن صفوان، وابن أيب مليكة، وعمرو بن دينار، والزهري، وسامل بن أيب اجلعد وله دار 
  .بدمشق

العرايب ؟ فقدم من هذا ا: حج معاوية، فتلقاه ابن صفوان على بعري، فساير معاوية، فقال الشاميون: قيل
  ).١(ملعاوية ألفي شاة 

  .وكان سيد أهل مكة يف زمانه حللمه وسخائه وعقله
  ).٢(قتل مع ابن الزبري وهو متعلق باالستار 

جاؤوا إىل املدينة برأس ابن صفوان، ورأس ابن الزبري، ورأس عبد اهللا بن : قال حيىي بن سعيد االنصاري
  ).٢(مطيع 

  
  .مري أبو نعامة التميمي املازين، البطل املشهور، رأس اخلوارجاال *  قطري بن الفجاءة- ٥٣

  .خرج زمن ابن الزبري، وهزم اجليوش، واستفحل بالؤه
جهز إليه احلجاج جيشا بعد جيش فيكسرهم، وغلب على بالد فارس، وله وقائع مشهودة، وشجاعة مل 

  .يسمع مبثلها، وشعر فصيح سائر
على االجل *  االبطال وحيك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم من* أقول هلا وقد طارت شعاعا : فله

  الذي لك مل تطاعي
  فما نيل اخللود مبستطاع* فصربا يف جمال املوت صربا 

__________  
  .١٧٦ / ٣ ب، واخلرب مفصل يف تاريخ االسالم ٢١٩ / ٩ابن عساكر ) ١(
  . آ٢٢١ / ٩ابن عساكر ) ٢(
 وما ٣٥٥ / ٣، الكامل للمربد ١٨٠، االخبار الطوال ص ٤١١ف ، املعار٣٤١ / ١البيان والتبيني * 

، وفيات االعيان ٤٤١ / ٤، تاريخ ابن االثري ٥٩٠، مسط الآليل ١٨بعدها وانظر الفهارس، املبهج ص 
 / ١، النجوم الزاهرة ٤٥٢ / ٢، شرح الشواهد امش اخلزانة ٢٠٣ / ٣، تاريخ االسالم ٩٣ / ٤

  ).قطر(اج العروس ، ت٨٦ / ١، شذرات الذهب ١٩٧
(*)  

)٤/١٥١(  

  

وداعيه الهل * فيطوى عن أخي اخلنع الرياع سبيل املوت غاية كل حي * وال ثوب احلياة بثوب عز 
إذا ما عد * وتسلمه املنون إىل انقطاع وما للمرء خري يف حياة * االرض داعي ومن مل يعتبط يهرم ويسأم 



  .زنواسم الفجاءة جعونة بن ما) ١(من سقط املتاع 
أخباره إىل أن " كامله " يف ) ٢(بقي قطري حيارب نيف عشرة سنة، ويسلم عليه باخلالفة، استوىف املربد 

  .سار حلربه سفيان بن االبرد الكليب، فانتصر عليه وقتله
عثر به الفرس، فانكسرت فخذه بطربستان، فظفروا به، ومحل رأسه سنة تسع وسبعني إىل : وقيل

  .احلجاج
  .يغا، كبري احملل من أفراد زمانهوكان خطيبا بل

  
هو العالمة االمام أبو زهري، احلارث بن عبد اهللا بن كعب بن أسد ) ٤ * ( احلارث االعور- ٥٤

  .اهلمداين الكويف صاحب علي وابن مسعود، كان فقيها كثري العلم على لني يف حديثه
  حدث عنه الشعيب، وعطاء بن أيب رباح، وعمرو بن مرة، وأبو إسحاق

  .لسبيعي، وغريهما
__________  

" و " وال ثوب البقاء بثوب عز : "  وروايته٩٦ / ١االبيات يف ديوان احلماسة بشرح التربيزي ) ١(
ما " " أقول هلا إذا جشأت حياء : "  وروايته٣٣٦ / ١وأمايل املرتضى " ومن مل يعتبط يسأم ويهرم 

ووفيات " تفض به املنون إىل انقطاع "  و "سبيل املوت منهج كل حي " و " طول احلياة بثوب جمد 
  ".ال تراعي : ".. وروايته٩٤ / ٤االعيان 

  .انظر مصادر الترمجة) ٢(
، ٢٧٣ / ٢، تاريخ البخاري ١٠٧٥ و ١٠٧٠، طبقات خليفة ت ١٦٨ / ٦طبقات ابن سعد * 

 ذيب ،٨٠، طبقات الشريازي ٧٨، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٦٢٤املعارف 
 تذهيب التهذيب ٤٣٥ / ١، ميزان االعتدال ٧٣ / ١، العرب ٤ / ٣، تاريخ االسالم ٢١٦الكمال ص 

، خالصة ١٨٥ / ١، النجوم الزاهرة ١٤٥ / ٢، ذيب التهذيب ٩٢٢ آ، غاية النهاية ت ١١٤ / ١
  .٧٣ / ١، شذرات الذهب ١٨تذهيب التهذيب 

(*)  

)٤/١٥٢(  

  

:  احلارث أربعة أحاديث، وباقي ذلك مرسل قال أبو بكر بن أيب داودوقد جاء أن أبا إسحاق مسع من
  .كان احلارث أفقه الناس، وأحسب الناس

  .تعلم الفرائض من علي رضي اهللا عنه



من بدأ باحلارث االعور، ثىن بعبيدة : أدركت أهل الكوفة وهم يقدمون مخسة: قال حممد بن سريين
  ).١(، مث علقمة، مث مسروق، مث شريح السلماين، ومن بدأ بعبيدة، ثىن باحلارث

  .قد كان احلارث من أوعية العلم، ومن الشيعة االول: قلت
  .تعلمت القرآن يف سنتني، والوحي يف ثالث سنني: كان يقول

  احلارث كذاب، فمحمول على أنه عىن بالكذب: فأما قول الشعيب
  .ب يف الديناخلطأ، ال التعمد، وإال، فلماذا يروي عنه ويعتقده بتعمد الكذ

  .هو كذاب: وكذا قال علي بن املديين وأبو خيثمة
  .هو ثقة: وأما حيىي بن معني فقال

  .ليس به بأس: وقال مرة
  .ليس به بأس: وكذا قال االمام النسائي

  .ال حيتج به: ليس بالقوي، وقال أبو حامت: وقال أيضا
  .مث إن النسائي وأرباب السنن احتجوا باحلارث

  .فة يف االحتجاج بهوهو ممن عندي وق
  ).٢(يا أهل الكوفة، غلبكم نصف رجل : خطب علي الناس فقال: قال علباء بن أمحر

  .مل يسمع أبو إسحاق من احلارث إال أربعة أحاديث: قال شعبة
  .احلارث ام: وروى منصور عن إبراهيم قال

__________  
  . من هذا اجلزء١٠٢ و ٥٦ و ٤٣انظر اخلرب ص ) ١(
  .١٦٨ / ٦ن سعد طبقات اب) ٢(

(*)  

)٤/١٥٣(  

  

 إال أربعة أحاديث، وسائر ذلك - يعين أبا إسحاق -ما مسع من احلارث : وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .كتاب أخذه

  .مل يكن احلارث يصدق عن علي يف احلديث: وروى أبو بكر بن عياش، عن مغرية، قال
  .كان زيفا: وقال جرير بن عبداحلميد

  .ضعيف: أيضا يف رواية ثالثة عنهوقال ابن معني 
  .وكذا قال الدار قطين



  .عامة ما يرويه غري حمفوظ: وقال أبو أمحد بن عدي
: وروى حيىي بن سعيد القطان، عن سفيان، ترجيح حديث عاصم بن ضمرة، على حديث احلارث فقال

  .كنا نعرف فضل حديث عاصم، على حديث احلارث
  إنه: بن معني على قوله يف احلارثال يتابع حيىي : قال عثمان الدارمي

  .ثقة
  .ما كذب على أحد من هذه االمة، ما كذب على علي: قال حصني عن الشعيب

حدثين احلارث االعور وأشهد أنه أحد : وروى مفضل بن مهلهل، عن مغرية، مسع الشعيب يقول
  .الكذابني
و من أربعني حديثا من حديث أخذ حيىي بن سعيد وابن مهدي القلم من يدي، فضربا على حن: قال بندار

  .احلارث عن علي
كان احلارث غاليا يف التشيع، واهيا يف احلديث، هو الراوي عن علي، قال يل : وقال أبو حامت بن حبان

رواه الفريايب عن يونس بن أيب إسحاق، " التفتحن على االمام يف الصالة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).١(عن أبيه، عنه 

  . قول عليوإمنا ذا
__________  

يف الصالة باب النهي عن ) ٩٠٨(أخرجه أبو داود " التفتحن " ، وحديث ٢٢٢ / ١الضعفاء ) ١(
  .التلقني، واحلارث ضعيف

  = (*)أبو إسحاق مسع من احلارث أربعة أحاديث ليس : وقال أبو داود

)٤/١٥٤(  

  

عن حممد بن داود، عن إمساعيل، عن حملمد بن يعقوب بن عباد، " الضعفاء " وخرج البخاري يف كتاب 
أنني املريض : " إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن احلارث، عن علي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .احلديث" تسبيحه، وصياحه ليله، ونومه عبادة، ونفسه صدقة، وتقلبه قتال لعدوه 
  .فهذا حديث منكر جدا

  .وما أظن أن إسرائيل حدث بذا
  .وأنا متحري فيه) ١" (ميزان االعتدال " ة احلارث يف وقد استوفيت ترمج

  .وتويف سنة مخس وستني بالكوفة
  أخربنا حممد بن عبد السالم الشافعي، عن عبداملعزبن حممد، أنبأنا



متيم بن أيب سعيد، أنبأنا حممد بن عبدالرمحن، أنبأنا أبو عمرو بن محدان، أنبأنا أمحد بن علي، حدثنا 
لعن حممد : " حدثنا محاد بن زيد، عن جمالد، عن الشعيب، عن احلارث، عن علي قالعبيداهللا بن عمر، 

صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه، والوامشة واملستومشة، واحلال واحمللل له، 
  ).٢" (ومانع الصدقة، وى عن النوح 

  .جمالد أيضا لني
__________  

  .هذا منها= 
إذا استطعمكم االمام فأطعموه يريد إذا تعايا يف القراءة فلقنوه :  رضي اهللا عنه قولهوقد روي عن علي

ويف الباب عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف 
  ".فما منعك : " نعم، قال: ؟ قال" أصليت معنا : " قال اليب

)٤٣٥ / ١) ١.  
آكل الربا "  لكن غالب ألفاظ احلديث جاءت من وجه آخر وكلها صحيحة، فلعن إسناده ضعيف،) ٢(

متفق " الوامشة واملستومشة " من حديث جابر، ولعن ) ١٥٩٨(أخرجه مسلم " وموكله وكاتبه وشاهديه 
أخرجه أمحد والدرامي والنسائي والترمذي من " احلال واحمللل " عليه من حديث ابن مسعود، ولعن 

  .سعود، وإسناده صحيح، والنهي عن النوح ثابت يف صحيححديث ابن م
  .من حديث أيب مالك االشعري) ٩٣٤(مسلم 

هو أن يطلق الرجل امرأته ثالثا قيتزوجها رجل آخر بشرط أن يطلقها بعد مواقعته : واحلال احمللل له
  .إياها لتحل للزوج االول

(*)  

)٤/١٥٥(  

  

  .، إمام ثقة، رفيع احمللالتيمي الكويف) ع * ( احلارث بن سويد- ٥٥
  .حدث عن عمر وابن مسعود، وعلي

  .يكىن أبا عائشة
  .روى عنه إبراهيم التيمي، وأشعث بن أيب الشعثاء، وعمارة بن عمري، ومجاعة

  وهو قليل احلديث، قدمي املوت، قد ذكره أمحد بن حنبل فعظم
  .شأنه، ورفع من قدره

  .ثقة: وقال ابن معني



  .يف آخر خالقة ابن الزبريمات ): ١(وقال ابن سعد 
  

ابن قتادة الليثي اجلندعي املكي، الواعظ املفسر، ولد يف حياة رسول اهللا ) ع * * ( عبيد بن عمري- ٥٦
  .صلى اهللا عليه وسلم

وحدث عن أبيه، وعن عمر بن اخلطاب، وعلي، وأيب ذر، وعائشة، وأيب موسى االشعري، وابن عباس، 
  وطائفة

__________  
، ٢٦٩ / ٢، تاريخ البخاري ١٠٢٠، و ٩٩٤، طبقات خليفة ت ١٦٧ / ٦ سعد طبقات ابن* 

، تاريخ ٢١٥، ذيب الكمال ١٢٦ / ٤، احللية ٧٥اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول 
، ذيب ١٩٢٠، االصابة ت ١٦ / ٤، العقد الثمني ١١٣ / ١، تذهيب التهذيب ١٥٠ / ٣االسالم 
  .٦٧ة تذهيب التهذيب ، خالص١٤٣ / ٢التهذيب 

  .١٦٧ / ٦يف الطبقات ) ١(
، املعارف ٤٥٥ / ٥، تاريخ البخاري ٢٥٢٤، طبقات خليفة ت ٤٦٣ / ٥طبقات ابن سعد * * 

، اجلرح والتعديل القسم ٢٤ / ٢املعرفة والتاريخ ) قاص(مصحف " كان قاضي مكة : "  وفيه٤٣٤
، ذيب ٣٥٣ / ٣، أسد الغابة ١٧٣٦يعاب ت ، االست٢٦٦ / ٣، احللية ٤٠٩الثاين من الد الثاين 

 ب، ٢٣ / ٣، تذهيب التهذيب ١٩٠ / ٣، تاريخ االسالم ٤٧ / ١، تذكرة احلفاظ ٨٩٩الكمال ص 
، غاية النهاية ٥٤٣ / ٥العقد الثمني ) قاضي(إىل ) قاص( وفيه أيضا صحف لفظ ٥ / ٩البداية والنهاية 

، طبقات ١٩٧ / ١، النجوم الزاهرة ٧١ / ٧، ذيب التهذيب ٦٢٤٢، االصابة ت ٢٠٦٤ت 
، خالصة تذهيب التهذيب )قاضي(إىل ) قاص( وفيه أيضا تصحف لفظ ١٤احلفاظ للسيوطي ص 

٢٥٥.  
(*)  

)٤/١٥٦(  

  

  حدث عنه ابنه عبد اهللا بن عبيد، وعطاء بن أيب رباح، وابن أيب مليكة،
  .وعمرو بن دينار، وعبد العزيز بن رفيع، وأبو الزبري، ومجاعة

  .ان من ثقات التابعني وأئمتهم مبكةوك
  .وكان يذكر الناس، فيحضر ابن عمر رضي اهللا عنهما جملسه

  ).١(أول من قص عبيد بن عمري على عهد عمربن اخلطاب : روى محاد بن سلمة، عن ثابت، قال



: دخلت أنا وعبيد ابن عمري على عائشة فقالت له: عن عبدامللك، عن عطاء، قال: أبو بكر بن عياش
  ).١( تعين إذا وعظت -خفف فإن الذكر ثقيل 

  .رأيت عبيد بن عمري وله مجة إىل قفاه، وحليته صفراء: وقال عبد الواحد بن أمين
  .هومن خضاب السنة: قلت

  .بأيام يسرية) ٢(تويف قبل ابن عمر 
  .تويف يف سنة أربع وسبعني: وقيل

  .وكان ابنه عبد اهللا من علماء املكيني
  . ضعيفا-ن عبد اهللا املعروف باحملرم وكان حفيده حممد ب

  .حدث عن عطاء ومجاعة
  .حلقه داود بن عمرو الضيب

  
  .، يكىن أبا هاشمعبد اهللا بن عبيد) ٤م * ( فابنه - ٥٧

  .ماروى له البخاري شيئا
__________  

  .٤٦٣ / ٥انظر ابن سعد ) ١(
  .البخاريمصحف، وما أثبتناه من تاريخ االسالم وتاريخ ) عمري(يف االصل ) ٢(

وكان موته قريبا من موت ابن عباس سنة مثان "  وفاته فقال ٤٣٤" املعارف " وقد ذكر ابن قتيبة يف 
  ".وستني 

، ٤٣٤، املعارف ١٤٣ / ٥، تاريخ البخاري ٢٥٤٩، طبقات خليفة ت ٤٧٤ / ٥طبقات ابن سعد * 
  = (*)ذيب الكمال ، ٣٥٤ / ٣، احللية ١٠١اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين 

)٤/١٥٧(  

  

  .يروي عن عائشة أيضا، وابن عباس، وابن عمر
  .وعنه ابن جريج وجرير بن حازم، واالوزاعي

  .وثقه أبو حامت
  .تويف سنة ثالث عشرة ومئة مبكة

  
  .االودي املذحجي الكويف، االمام احلجة، أبو عبد اهللا) ع * ( عمرو بن ميمون- ٥٨



  .مث سكن الكوفة: االيام النبوية وقدم الشام مع معاذ بن جبلأدرك اجلاهلية، وأسلم يف 
  .حدث عن عمر، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ، وأيب هريرة، وأيب أيوب االنصاري، وطائفة

روى عنه الشعيب، وأبو إسحاق، وحصني بن عبدالرمحن، وعبدة بن أيب لبابة، وحممد بن سوقه، وسعيد 
  .بن جبري، وآخرون

كنت ردف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على محار : رو بن ميمون، عن معاذ قالعن عم: أبو إسحاق
  ).١(يقال له عفري 

  حدثنا الوليد، حدثنا االوزاعي، عن حسان بن": املسند " أمحد يف 
__________  

، غاية ٢٠٥ / ٥ آ، العقد الثمني ١٦٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٦٨ / ٤، تاريخ االسالم ٧٠٨ص = 
  .٢٠٥، خالصة تذهيب التهذيب ٣٠٨ / ٥، ذيب التهذيب ١٨٠٨النهاية ت 

، ٤٢٦، املعارف ٣٦٧ / ٦، تاريخ البخاري ١٠٥٠، طبقات خليفة ت ١١٧ / ٦طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ١٩٥٩، االستيعاب ت ١٤٨ / ٤، احللية ٢٥٨اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث 

، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء ١٣٤ / ٤  آ، أسد الغابة٣٢٢ / ١٣ابن عساكر 
، العرب ١٩٧ / ٣، تاريخ االسالم ٦١ / ١، تذكرة ؟ ؟ احلفاظ ١٠٥٦، ذيب الكمال ص ٣٤االول 

، االصابة ٢٤٦٣، غاية النهاية ت ٤١٧ / ٦ آ، العقد الثمني ١١١ / ٣، تذهيب التهذيب ٨٥ / ١
، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ١٩٥ / ١نجوم الزاهرة ، ال١٠٩ / ٨، ذيب التهذيب، ٦٥١٥ت 
  .٨٢ / ١، شذرات الذهب ٢٩٤، خالصة تذهيب التهذيب ٢٤

  . آ٣٢٢ / ١٣ابن عساكر ) ١(
(*)  

)٤/١٥٨(  

  

قدم علينا معاذ اليمن، رسول : عطية، حدثين عبدالرمحن بن سابط عن عمرو بن ميمون االودي قال
ر، رافعا صوته بالتكبري، أجش الصوت، فألقيت حمبيت عليه، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الشح

  .فما فارقته حىت حثوت عليه من التراب
  .مث نظرت يف أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود

  .رواه أبو خيثمة، عن الوليد ابن مسلم
  ).١(فألقيت علي حمبته : وقال

رأيت يف اجلاهلية : " ن ميمون، قالحدثنا هشيم عن أيب بلج، وحصني، عن عمرو ب: نعيم بن محاد) خ(



  ) ".٢(قردة اجتمع عليها قردة فرمجوها، فرمجتها معهم 
كنت يف : حدثنا عمرو بن ميمون، قال: حدثنا عبدامللك بن مسلم، حدثنا عيسى بن حطان، قال: شبابة

عنق حرث، فرأيت قرودا كثرية قد اجتمعن، فرأيت قردا وقردة اضطجعا مث أدخلت القردة يدها حتت 
القرد واعتنقها وناما، فجاء قرد فغمزها، فنظرت إليه، وانسلت يدها من حتت رأس القرد مث انطلقت 

  .معه غري بعيد، فنكحها وأنا أنظر، مث رجعت إىل مضجعها
فاجتمعت القردة، فجعل : فذهبت تدخل يدها حتت عنق القرد، فانتبه، فقام إليها، فشم دبرها، قال

  دة، فلم ألبث أن جئيشري إليها فتفرقت القر
__________  

يف الصالة باب إذا أخر ) ٤٣٢(، وأخرجه أبو داود ٢٣١ / ٥إسناده صحيح، وهو يف املسند ) ١(
كيف أنت إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصالة لغري : فقال يل: " االمام الصالة عن الوقت، ومتامه

 صل الصالة لوقتها واجعل ذلك معهم سبحة : "ما تأمرين إن أدركين ذلك ؟ قال: قال، فقلت" وقتها ؟ 
."  

  ما يصليه املرء نافلة من: الذي يف صوته جشة وهي شدته مع غنة، والسبحة: واالجش
  .الصلوات، ومن ذلك سبحة الضحى

 يف االنبياء، باب أيام اجلاهلية، ونعيم بن محاد كثري اخلطأ، وهشيم ١٢١ / ٧أخرجه البخاري ) ٢(
  .مدلس وقد عنعن

(*)  

)٤/١٥٩(  

  

 أعرفه فانطلقوا ا وبه إىل موضع كثري الرمل، فحفروا هلما حفرية فجعلومها فيها، -بذلك القرد بعينه 
  ).١(مث رمجومها حىت قتلومها 

  .رواه عبد اهللا بن أيب جعفر الرازي عن عبدامللك حنوه
  .عمرو، وثقه حيىي بن معني وأمحد العجلي

  ).٢( مرة من بني حجة وعمرة ويف رواية، مئة مرة حج عمرو بن ميمون ستني: قال أبو إسحاق
ملا كرب عمرو بن ميمون، أوتد له يف احلائط، فكان إذا سئم من القيام، : عن إبراهيم، قال: منصور

  ).٣(أمسك به، أو يتعلق حببل 
  ).٤(عن أبيه، كان عمرو بن ميمون إذا رئي، ذكر اهللا : يونس بن أيب إسحاق

  .رأيت عمرو بن ميمون، وسويد بن غفلة التقيا، فاعتنقا: عاصم بن كليب، قالحدثنا : عباد بن العوام



  .، فكنت يف الصف الثاين)٥(شهدت عمر غداة طعن : أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال
  عن أيب بلج، عن عمرو بن ميمون، أنه كان ال يتمىن املوت،: هشيم

__________  
يف ترمجة عمرو بن " االستيعاب " ن، قال ابن عبد الرب يف عيسى بن حطان مل يوثقه غري ابن حبا) ١(

  .القصة بطوهلا تدور على عبدامللك بن مسلم عن عيسى بن حطان، وليسا ممن حيتج ما: ميمون
  وهذا عند مجاعة أهل العلم منكر إضافة الزىن إىل غري مكلف وإقامة احلدود يف

  .البهائم
  .١٤٨ / ٤احللية ) ٢(
  .١٥٠ / ٤احللية ) ٣(
  .١١٨ / ٦ابن سعد ) ٤(
  . وله تتمة١٥١ / ٤وما أثبتناه من احللية ) عمرو طعن: (يف االصل) ٥(

(*)  

)٤/١٦٠(  

  

شدة، ] منه [ إين أصلي يف اليوم كذا، وكذا، حىت أرسل إليه يزيد بن أيب مسلم فتعنته، ولقي : يقول
  ).١(ين من عذب االار اللهم أحلقين باالخيار، وال ختلفين مع االشرار، واسق: فكان يقول

  .مات سنة مخس وسبعني، وقيل سنة ست: قال الفالس وغريه
  .مات سنة أربع وسبعني: وقال أبو نعيم وغريه

  
االمام الكبري شيخ الكوفة، أبو وائل االسدي أسد خزمية الكويف، خمضرم ) ع * ( شقيق بن سلمة- ٥٩

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وما رآه
مر، وعثمان، وعلي، وعمار، ومعاذ، وابن مسعود، وأيب الدرداء، وأيب موسى، وحذيفة، وحدث عن ع

وعائشة، وخباب، وأسامة بن زيد، واالشعث بن قيس، وسلمان بن ربيعة، وسهل بن حنيف، وشيبة بن 
عثمان، وعمرو بن احلارث املصطلقي، وقيس بن أيب غرزة، وأيب هريرة، وأيب اهلياج االسدي، وخلق 

  .سواهم
  .كمسروق، وعلقمة، ومحران بن أبان: ويروي عن أقرانه

  .وكان من أئمة الدين
  .إنه روى عن أيب بكر الصديق: وقيل



__________  
  . وما بني احلاصرتني منه١٤٨ / ٤احللية ) ١(
، املعارف ٢٤٥ / ٤، تاريخ البخاري ١١١٤، طبقات خليفة ت ١٨٠ و ٩٦ / ٦طبقات ابن سعد * 

 / ٤، احللية ٣٧١، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٥٧٤ / ٢ريخ ، املعرفة والتا٤٤٩
 ٣ ب، أسد الغابة ٥٣ / ٨، تاريخ ابن عساكر ٢٦٨ / ٩، تاريخ بغداد ١٢٠١، االستيعاب ت ١٠١

، ذيب ٤٧٦ / ٢، وفيات االعيان ٢٤٧، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ٣/ 
 ب، ٨٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٥٥ / ٣، تاريخ االسالم ٥٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٥٨٦الكمال ص 

، ٢٠١ / ١، النجوم الزاهرة ٣٦١ / ٤، ذيب التهذيب ٣٩٨٢، االصابة ١٤٢٩غاية النهاية ت 
  .٣٣٦ / ٦، ذيب ابن عساكر ١٦٧، خالصة تذهيب التهذيب ٢٠طبقات احلفاظ للسيوطي ص 

(*)  

)٤/١٦١(  

  

 بن مرة، وحبيب بن أيب ثابت، واحلكم بن عتيبة، وواصل االحدب، ومحاد الفقيه، عمرو: حدث عنه
وعبدة بن أيب لبابة، وعاصم بن دلة، وأبو حصني، وأبو إسحاق، ونعيم بن أيب هند، ومنصور 

واالعمش، ومغرية، وعطاء بن السائب، وزبيد اليامي، وسيار أبو احلكم، وحممد بن سوقة، والعالء بن 
  .بو هاشم الرماين، وأبو بشر، وخلق كثريخالد، وأ

إبال : إين أذكر وأنا أبن عشر يف اجلاهلية أرعى غنما أو قال: روى الزبرقان السراج عن أيب وائل قال
  .الهلي حني بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أدركت سبع سنني من سين اجلاهلية: عن أيب وائل قال: عاصم بن دلة
نعم، وأنا غالم : هل أدركت النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال:  قلت اليب وائلعن أيب العنبس،: وكيع

  ).١(أمرد، ومل أره 
خذ صدقة : أتانا مصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتيته بكبش فقلت: وروى مغرية عن أيب وائل، قال

  ).١(ليس يف هذا صدقة : هذا، قال
  ، لو رأيتنا وحنن)٢ (يا سليمان: قال يل شقيق بن سلمة: وقال االعمش

  ، فوقعت عن البعري، فكادت تندق)٣(هراب من خالد بن الوليد يوم بزاخة 
__________  

  .٩٦ / ٦ابن سعد ) ١(
  .وهو تصحيف، وما أثبتناه من املصدر السابق) حدثنا(يعىن ) ثنا سليمان: (يف االصل) ٢(



لبين أسد كانت فيه وقعة عظيمة يف أيام ماء : ماء لطئ بأرض جند، وقال أبو عمرو الشيباين: بزاخة) ٣(
أيب بكر الصديق مع طليحة بن خويلد االسدي، وكان قد تنبأ بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، واجتمع 
إليه أسد وغطفان، فقوي أمره، فبعث إليه أبو بكر خالد بن الوليد، فقدم خالد أمامه عكاشة ابن حمصن 

اء لبين أسد فقتل عكاشة، وكان عيينة بن حصن مع طليحة يف االسدي حليف االنصار، فلقيه ببزاخة م
  = (*)سبع مئة من بين فزارة، وجاء خالد على االثر، فلما رأى عيينة 

)٤/١٦٢(  

  

  .عنقي
  .فلو مت يومئذ كانت النار

  .ابن إحدى وعشرين سنة وهو أشبه: وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة، ويف نسخة: قال
لو :  هرب من خالد، يؤذن بارتداده، مث من اهللا عليه باالسالم، أال تراه يقولكونه جاء بالكبش مث: قلت

  .مت يومئذ، كانت النار، فكانت هللا به عناية
  .أنا أكرب من مسروق: وروى يزيد بن أيب زياد، عن أيب وائل

  .عن أبيه، عن أيب وائل، أنه تعلم القرآن يف شهرين: حممد بن فضيل
  .أبو وائل: لم أهل الكوفة حبديث ابن مسعود ؟ قالمن أع: وقال عمرو بن مرة

قال يل إبراهيم النخعي، عليك بشقيق، فإين أدركت الناس، وهم متوافرون، وإم : قال االعمش
  ).١(ليعدونه من خيارهم 

  .إين الحسبه ممن يدفع عنا به: وروى مغرية، عن إبراهيم، وذكر عنده أبو وائل، فقال
  ).٢(ين أما إنه خري م: وعنه قال

  .ما مسعت أبا وائل سب إنسانا قط، وال يمة: قال عاصم بن أيب النجود
أنا أكرب منه سنا، وهو : أنت أكرب أو الربيع بن خثيم ؟ قال: عن أبيه، مسع أبا وائل سئل: قال الثوري

  ).٣(أكرب مين عقال 
__________  

 يعين -ى ما يصنع جيش أيب الفضل أما تر: أن سيوف املسلمني قد استلحمت املشركني قال لطليحة= 
نعم قد جاء ين وقال يل إن لك يوما ستلقاه ليس :  فهل جاءك ذوالنون بشئ ؟ قال-خالد بن الوليد 

أرى واهللا أن لك حديثا ال تنساه، يا : لك أوله ولكن لك آخره، ورحى كرحاه، وحديثا ال تنساه، فقال
  . وظهر املسلمونووىل عسكره فازم الناس! بين فزارة هذا كذاب 

  .اه



  .معجم البلدان
  .٩٩ / ٦ابن سعد ) ١(
  .٢٧٠ / ٩انظر تاريخ بغداد ) ٢(
  .٩٦ / ٦ابن سعد ) ٣(

(*)  

)٤/١٦٣(  

  

  ).١(التائب، قال، كان أبو وائل حيب عثمان : كان عبد اهللا إذا رأى أبا وائل قال: وقال عاصم
: أيهما أحب إليك، علي أو عثمان ؟ قال: لقيل اليب وائ: روى محاد بن زيد، عن عاصم بن دلة قال

  .كان علي أحب إيل، مث صار عثمان أحب إيل من علي
  .أبو وائل ثقة، ال يسأل عن مثله: وقال إسحاق بن منصور عن ابن معني

  .كان ثقة كثري احلديث): ٢(وقال ابن سعد 
ما فيهم : ء واحدة من اثنتنييا سليمان، ما يف أمرائنا هؤال: أبو معاوية، عن االعمش، قال يل أبو وائل

  تقوى أهل االسالم، وال عقول أهل
  .اجلاهلية

  .نعم الرب ربنا، لو أطعناه: عمرو بن عبد الغفار، عن االعمش، قال يل شقيق
  .ما عصانا

أخربنا إسحاق بن طارق، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا اللبان، أنبأنا احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا أبو علي حممد 
كنا عند أيب وائل، :  أمحد، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا خالد بن حيىي، حدثنا معرف بن واصل، قالبن

ابن آدم، ادن مين شربا أدن منك ذراعا، ادن : " نعم، يقول اهللا تعاىل: فذكروا قرب اهللا من خلقه، فقال
  ).٣" (مين ذراعا، أدن منك باعا، امش إيل، أهرول إليك 

__________  
  .٢٧٠ / ٩ تاريخ بغداد انظر) ١(
  .١٠٢ / ٦يف طبقاته ) ٢(
ومسلم : ٣٢٨ و ٣٢٧ و ٣٢٥ / ١٣هو يف معىن حديث أيب هريرة الذي خرجه البخاري ) ٣(
أنا عند ظن عبدي يب، وأنا : يقول اهللا عزوجل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال) ٢٦٧٥(

سي، وإن ذكرين يف مالء ذكرته يف مالهم خري منهم، معه حني يذكرين، وإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نف
  .وإن تقرب مين شربا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إيل ذراعا تقربت منه باعا



  .وقد استوىف احلافظ ابن حجر شرحه يف الفتح فراجعه" وإن أتاين ميشي أتيته هرولة 
(*)  

)٤/١٦٤(  

  

ر، حدثنا أبوحيىي الرازي، حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن وبه إىل أيب نعيم، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعف
ال تسبه، وما يدريك : كنت عبد أيب وائل، فجعلت أسب احلجاج وأذكر مساوئه فقال: الزبرقان، قال

  ).١(اللهم اغفر يل فغفر له : لعله قال
  وبه، حدثنا أمحد بن جعفر، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين يوسف

كان أبو وائل إذا صلى يف بيته ينشج : دثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم قالابن يعقوب الصفار، ح
  ).٢(نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه، ما فعله 

  .كان إبراهيم التيمي يذكر يف مرتل أيب وائل، وكان أبو وائل ينتفض انتفاض الطري: قال مغرية
 بشئ، فال تقبليه، وإذا - يعين ابنه -جلاريته، إذا جاء حيىي كان أبو وائل يقول : قال عاصم بن دلة

  .جاء أصحايب بشئ، فخذيه
  ).٣(وكان ابنه قاضيا على الكناسة 

  .وكان اليب وائل رمحه اهللا خص من قصب، يكون فيه هو وفرسه، فإذا غزا، نقضه وتصدق به: قال
  ).٤(فإذا رجع، أنشأ بناءه 

  .لعلم والعملقد كان هذا السيد رأسا يف ا: قلت
  .مات يف زمن احلجاج بعد اجلماجم: قال حممد بن عثمان بن أيب شيبة

  .مات بعد اجلماجم سنة اثنتني ومثانني): ٥(وقال خليفة 
  وأما قول

__________  
  .١٠٢ / ٤احللية ) ١(
  .٢٧٠ / ٩تاريخ بغداد ) ٢(
  .حملة بالكوفة: الكناسة) ٣(
  .١٠٣ / ٤احللية ) ٤(
  .٣٢٨  /١يف طبقاته ) ٥(

(*)  

)٤/١٦٥(  



  

  .مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز، فوهم: الواقدي
  .مات يف عشر املئة

  .نعم، وبئست الصفون كانت: شهدت صفني ؟ قال: قلت اليب وائل: قال عاصم بن أيب النجود
  .علي، مث صار عثمان أحب إيل: أيهما أحب إليك، علي أو عثمان ؟ قال: فقيل له

استعملين ابن زياد على بيت املال، فأتاين رجل بصك أن أعط صاحب :  وائلعامر بن شقيق عن أيب
  .املطبخ مثان مئة درهم

  ).١(ضع املفاتيح واذهب : فأتيت ابن زياد، فكلمته يف االسراف فقال
أنبأنا عبد اهللا بن قدامة، أنبأنا أبو بكر بن : أخربنا أمحد بن عبداحلميد، وإمساعيل بن عبدالرمحن، قاال

ر، أنبأنا علي بن حممد العالف، أنبأنا أبو احلسن احلمامي، حدثنا عثمان بن أمحد، حدثنا حممد بن النقو
قال عبد اهللا، : عبيداهللا ابن أيب داود، حدثنا أبو بدر، حدثنا سليمان بن مهران، عن شقيق بن سلمة، قال

  ).٢" (ه، والنار مثل ذلك اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  

ابن حباشة بن أوس، االمام القدوة، مقرئ الكوفة مع السلمي، أبو مرمي ) ع * ( زر بن حبيش- ٦٠
  .االسدي الكويف، ويكىن أيضا أبا مطرف

  .أدرك أيام اجلاهلية
__________  

  . آ٦٠ / ٨ابن عساكر ) ١(
 يف الرقاق من طرق عن ٢٧٥  /١١، والبخاري ٤٤٢، و ٤١٣، و ٣٨٧ / ١وأخرجه أمحد ) ٢(

  .شقيق عن ابن مسعود
، ٤٢٧، املعارف ٤٤٧ / ٣، تاريخ البخاري ٩٨٣، طبقات خليفة ت ١٠٤ / ٦طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ٨٦٩، االستيعاب ت ١٨١ / ٤، احللية ٦٢٢اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول 
، ذيب الكمال ١٩٦لقسم االول من اجلزء االول  آ، ذيب االمساء واللغات ا٢٠٧ / ٦ابن عساكر 

 / ١، تذهيب التهذيب ٩٥ / ١، العرب ٢٤٩ / ٣، تاريخ االسالم ٥٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٤٢٩ص 
  = (*)، ذيب ٢٩٧١، االصابة ت ١٢٩٠، ب، غاية النهاية ت ٢٣٥

)٤/١٦٦(  

  



  وحدث عن عمر بن اخلطاب، وأيب بن كعب، وعثمان، وعلي، وعبد
عمار، والعباس، وعبد الرمحن بن عوف، وحذيفة بن اليمان، وصفوان بن عسال، وقرأ على ابن اهللا، و

  .مسعود وعلي
  .وتصدر لالقراء، فقرأ عليه حيىي بن وثاب، وعاصم بن دلة، وأبو إسحاق، واالعمش، وغريهم

الشيباين، وأبو وحدثوا عنه، هم واملنهال بن عمرو، وعبدة بن أيب لبابة، وعدي بن ثابت، وأبو إسحاق 
  .بردة بن أيب موسى، وإمساعيل بن أيب خالد، وآخرون

  .كان ثقة، كثري احلديث): ١(قال ابن سعد 
  ).١(كان زر من أعرب الناس، كان ابن مسعود يسأله عن العربية : وقال عاصم
ك احلرص وفدت إىل املدينة يف خالفة عثمان، وإمنا محلين على ذل: حدثنا عاصم عن زر، قال: وقال مهام

هل رأيت : على لقي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلقيت صفوان بن عسال، فقلت له
  ).٢(نعم، وغزوت معه ثنيت عشرة غزوة : رسول اهللا ؟ قال
خرجت يف وفد من أهل الكوفة، وامي اهللا، إن حرضين على : عن عاصم، عن زر، قال: شيبان النحوي

  هللالوفادة إال لقي أصحاب رسول ا
__________  

، شذرات ١٣٠، خالصة تذهيب التهذيب ١٩، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٣١٢ / ٣التهذيب = 
  .٣٧٧ / ٥، ذيب ابن عساكر ٩١ / ١الذهب 

  .١٠٥ / ٦يف الطبقات ) ١(
  .١٨٢ / ٤احللية ) ٢(

(*)  

)٤/١٦٧(  

  

   بن عوف، فكاناصلى اهللا عليه وسلم، فلما قدمت املدينة، أتيت أيب بن كعب، وعبد الرمحن
  .؟) ١(يازر، ما تريد أن تدع من القرآن آية إال سألتين عنها : جليسي وصاحيب، فقال أيب

كنت باملدينة يف يوم عيد، فإذا عمر رضي اهللا عنه ضخم أصلع، كأنه : عن عاصم، عن زر، قال: شعبة
  .على دابة مشرف

  . وأبيالزمت عبدالرمحن بن عوف: عن عاصم، عن زر، قال: محاد بن زيد
أدركت أقواما كانوا يتخذون هذا الليل مجال، يلبسون املعصفر، ويشربون نبيذ اجلر، ال : مث قال عاصم

  ).٢(يرون به بأسا، منهم زر وأبو وائل 



كان أبو وائل عثمانيا وكان زر بن حبيش علويا، وما رأيت واحدا : قال أبو بكر بن عياش عن عاصم
  .امنهما قط تكلم يف صاحبه حىت مات

  .يتأدب معه لسنه:  يعين-وكان زر أكرب من أيب وائل، فكانا إذا جلسا مجيعا، مل حيدث أبو وائل مع زر 
رأيت زر بن حبيش وإن حلييه ليضطر بان من الكرب، وقد أتى عليه عشرون : قال إمساعيل بن أيب خالد

  ).٣(ومئة سنة 
  .ما رأيت أحدا أقرا من زر: وعن عاصم قال

  .ات زر سنة إحدى ومثاننيم: قال أبو عبيد
  .مات سنة اثنتني ومثانني: والفالس) ٤(قال خليفة 

  .زر ثقة: قال إسحاق الكوسج عن حيىي بن معني
__________  

  . ب٢٠٩ / ٦ابن عساكر ) ١(
  . آ٢١٠ / ٦ابن عساكر ) ٢(
  .١٠٥ / ٦ابن سعد ) ٣(
  .٢٩٤ / ١طبقات خليفة ) ٤(

(*)  

)٤/١٦٨(  

  

:  وقيل-زر بن حبيش بن حباشة ابن أوس بن بالل ): ١" (ذيبه " جاج يف وقال لنا احلافظ أبو احل
 ابن سعد بن حبال بن نصر بن غاضرة بن مالك بن ثعلبة بن غنم بن دودان بن أسد -هالل بدل بالل 

  .بن خزمية االسدي، خمضرم أدرك اجلاهلية
ن العاص، وأيب ذر، وعائشة، املذكورين، وسعيد بن زيد، وعبد اهللا بن عمرو ب) ٢(فسمى ..وروى عن

  .وعن أيب وائل، وهو من أقرانه
روى عنه بسرد املذكورين، وإبراهيم النخعي، وحبيب بن أيب ثابت، وزبيد اليامي، وطلحة بن مصرف، 

ومشر بن عطية، والشعيب، وعبد الرمحن ابن مروزق الدمشقي، وعثمان بن اجلهم، وعلقمة بن مرثد، 
  .سى بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، وأبو رزين مسعود بن مالكوعيسى بن عاصم االسدي، وعي

  .يل جناحك فإمنا أمتتع منك متتعا) ٣(يا أبا املنذر، اخفض : عن عاصم، عن زر، قلت اليب: شيبان
أدركت أشياخنا زرا وأبا وائل، فمنهم من عثمان أحب إليه من : عن االعمش قال: حممد بن طلحة

  .ن عثمانعلي، ومنهم من علي أحب إليه م



  .وكانوا أشد شئ حتابا وتوادا
يا أبا مرمي قد كنت أكرمك عن : مر رجل على زر وهو يؤذن، فقال: عن عاصم، قال: قيس بن الربيع

  .ذا
  .إذا ال أكلمك كلمة حىت تلحق باهللا: قال

__________  
  .٤٣١ص ) ١(
  .وهو حتريف) تسمى(أي احلافظ املزي صاحب التهذيب ويف االصل ) ٢(
  .١٨٢ / ٤وما أثبتناه من احللية ) احفظ: ( االصليف) ٣(

(*)  

)٤/١٦٩(  

  

  .أنا ابن مئة وعشرين سنة: كم أتى عليك ؟ قال: عن إمساعيل، قلت لزر: ابن عيينة
  .بلغ زر مئة واثنتني وعشرين سنة: وقال هشيم
  .مات قبل اجلماجم: وقال اهليثم

  .مات ابن سبع وعشرين ومئة: وقال أبو نعيم
  ).١(أن زرا كتب إىل عبد امللك بن مروان كتابا يعظه : ا بن حكيم احلبطي عن الشعيبوروى زكري

  
  .القدوة العابد االمام، أبو املغرية العرتي الكويف) م، ت، س * ( عبد اهللا بن أيب اهلذيل- ٦١

  .روى عن أيب بكر، وعمر مرسال، وعن علي، وعمار، وأيب، وابن مسعود، وخباب، وأيب هريرة، وعدة
واصل االحدب، وأبو التياح الضبعي، وإمساعيل بن رجاء، وأجلح الكندي، وسلم بن عطية، : عنهو

  .وعطاء بن السائب، والعوام بن حوشب
  .ثقة: قال النسائي

  .ما رأيته إال وكأنه مذعور: وقال أبوالتياح
  ).٢ (إين التكلم حىت أخشى اهللا، وأسكت حىت أخشى اهللا: قال ابن أيب اهلذيل: وقال العوام

أدركنا أقواما وإن أحدهم يستحيي من اهللا يف : وروى الثوري عن أيب سنان، عن ابن أيب اهلذيل قال
  .سواد الليل
  ).٢(يعين التكشف : قال الثوري

__________  



  .١٨٤ / ٤انظر احللية ) ١(
، اجلرح والتعديل ٢٢٢ / ٥، تاريخ البخاري ١١٣٤، طبقات خليفة ت ١١٥ / ٦طبقات ابن سعد * 

 / ٣، تاريخ االسالم ٧٥١، ذيب الكمال ص ٣٥٨ / ٤، احللية ١٩٦القسم الثاين من الد الثاين 
  .٦٢ / ٦، ذيب التهذيب ١٩٢٦، ب، غاية النهاية ت ١٩٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٧٠

  .٣٥٩، ٣٥٨ / ٤احللية ) ٢(
(*)  

)٤/١٧٠(  

  

، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا ابن خالد، حدثنا احلارث أنبأنا ابن سالمة، عن أيب املكارم التيمي، أنبأنا احلداد
بن أيب أسامة، حدثنا عبيداهللا بن عائشة، حدثنا محاد عن أيب التياح، عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل، عن 

تابعه عبد الوارث عن أيب ) ١" (تقتلك الفئة الباغية : " عمار، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .التياح

كنت عند عمر، فجئ بشيخ نشوان يف رمضان، : حدثنا االجلح عن ابن أيب اهلذيل، قال: يديعلى بن عب
  .فضربه مثانني! ويلك، وصبياننا صيام : قال
  

 -ابن احلدثان بن احلارث بن عوف، الفقيه االمام احلجة، أبو سعد ) ع * ( مالك بن أوس- ٦٢
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم النصري احلجازي املدين، أدرك حياة -أبو سعيد : ويقال

__________  
 وهو حديث صحيح متواتر رواه مجاعة من الصحابة منهم أبو سعيد اخلدري وأم ٣٦١ / ٤احللية ) ١(

سلمة ومها يف الصحيح، وقتادة بن النعمان عند النسائي، وأبو هريرة عند الترمذي وعبد اهللا بن عمرو 
حذيفة، وأبو أيوب، وأبو رافع، وخزمية بن ثابت، ومعاوية، بن العاص عند النسائي، وعثمان بن عفان، و

  .وعمرو بن العاص
وفيه " وكلها عند الطرباين وغريه، وغالب طرقها صحيحة أو حسنة " ، ٤٥٢ / ١قال احلافظ يف الفتح 

  .عن مجاعة آخرين يطول عدهم
نهما، ورد على ويف هذا احلديث علم من أعالم النبوة، وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار رضي اهللا ع

  .النواصب الزاعمني أن عليا مل يكن مصيبا يف حروبه
، ٤٢٧، املعارف ٣٠٥ / ٧، تاريخ البخاري ٢٠٢٠، طبقات خليفة ت ٥٦ / ٥طبقات ابن سعد * 

، االستيعاب ت ٢٠٣، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع ٣٩٧ / ١املعرفة والتاريخ 



  ، ذيب االمساء٣٧٢ / ٤ ب، أسد الغابة ٨٤ / ١٦، تاريخ ابن عساكر ٢٢٥٣
 ١، العرب ٤٩ / ٤، تاريخ االسالم ٦٣ / ١، تذكرة احلفاظ ٧٩واللغات القسم االول من اجلزء الثاين 

، النجوم ١٠ / ١٠، ذيب التهذيب ٧٥٩٥ ب، االصابة ت ١٦ / ٤، تذهيب التهذيب ١٠٦/ 
، شذرات ٣٦٦ة تذهيب التهذيب ، خالص٢٦، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ١٩٠ / ١الزاهرة 
  .٩٩ / ١الذهب 

(*)  

)٤/١٧١(  

  

وحدث عن عمر، وعلي، وعثمان، وطلحة، والزبري، وعبد الرمحن ابن عوف، والعباس، وسعد بن أيب 
  .وقاص، وطائفة

حدث عنه الزهري، وحممد بن املنكدر، وعكرمة بن خالد، وأبو الزبري، وحممد بن عمرو بن حلحلة، 
  . عطاء، وسلمة بن وردان، وآخرونوحممد بن عمر بن

  .وشهد اجلابية وفتح بيت املقدس مع عمر
[ فدخلت عليه فإذا هو جالس على رمال سرير : أخربين مالك بن أوس أن عمر دعاه قال: قال الزهري

] حضروا املدينة [ يا مالك إنه قد قدم من قومك أهل أبيات : ، فقال]له، ليس بينه وبني الرمال فراش 
  .رت هلم برضخ فاقسمه بينهموقد أم
  ).١(اقسمه أيها املرء : لو أمرت بذلك غريي، قال: قلت

  .مالك بن أوس قال بعضهم له صحبة، وال يصح): ٢(قال البخاري 
  .وقد ركب اخليل يف اجلاهلية: قال

  .قاله الواقدي
  . عمركنت عريفا يف زمن: وروى ابن إسحاق عن حممد بن عمر بن عطاء، عن مالك بن أوس، قال

  .ثقة: وقال ابن خراش وغريه
  .كان مذكورا بالبالغة والفصاحة، وهو قليل احلديث: قلت

  .مات سنة اثنتني وتسعني: قال أبو حفص الفالس وغري واحد
  .لعله عاش مئة سنة: قلت

  .ذكره أبو القاسم ابن عساكر يف تارخيه
  

   أشراف قريش، كان جواداابن معمر، االمري أبو حفص التيمي، من *  عمر بن عبيداهللا- ٦٣



__________  
  . آ وله تتمة، وما بني احلاصرتني منه٨٥ / ١٦" ابن عساكر " اخلرب يف ) ١(
  .٣٠٥ / ٧يف تارخيه الكبري ) ٢(
  = (*)، تاريخ ١٢٠، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ١٧٥ / ٦تاريخ البخاري * 

)٤/١٧٢(  

  

  .له فتوحات مشهودة، ويل البصرة البن الزبريممدحا، شجاعا، كبري الشأن، 
  .وحدث عن ابن عمر، وجابر

  .وعنه عطاء بن أيب رباح، وابن عون
  .وويل إمرة فارس، مث وفد على عبدامللك

  .وتويف بدمشق
  .وكان مراهقا عند مقتل عثمان

  .أمحر قريش، يضرب بشجاعته املثل: وكان يقال له
  .وصلته رحم:  فقبلها، وقالوقد بعث مرة بألف دينار إىل ابن عمر

  .خذها ومثنها: إنه اشترى مرة جارية مبئة ألف، فتوجعت لفراق سيدها، فقال له: وقيل
  .تويف سنة اثنتني ومثانني: قال املدائين

  
  .امسه سعد بن إياس الكويف، من بين شيبان بن ثعلبة بن عكابة) ع * ( أبو عمرو الشيباين- ٦٤

  . صحابياأدرك اجلاهلية وكاد أن يكون
  .حدث عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، وطائفة

روى عنه منصور، واالعمش، وسليمان التيمي، والوليد بن العيزار، وإمساعيل بن أيب خالد، وأبو معاوية 
  .عمرو بن عبد اهللا النخعي، وآخرون

__________  
، تعجيل املنفعة ٤٦ / ٩، البداية والنهاية ٢٨٧ / ٣ ب، تاريخ االسالم ١٦٨ / ١٣ابن عساكر = 

، املعارف ٤٧ / ٤، تاريخ البخاري ١١٣١، طبقات خليفة ت ١٠٤ / ٦طبقات ابن سعد * ، ٢٩٩
 / ٢، أسد الغابة ٩١٩، االستيعاب ت ٧٨، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٤٢٦
، ١١٦ / ١، العرب ٦٣ / ١، تذكرة احلفاظ ٨٣ / ٤، تاريخ االسالم ٤٧١، ذيب الكمال ص ٢٧٠

 / ٣، ذيب التهذيب ٣٦٦٩، االصابة ت ١٣٢٧ ب، غاية النهاية ت ٧ / ٢تذهيب التهذيب 



، ١٣٤، خالصة تذهيب التهذيب ٢٦، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٠٨ / ١، النجوم الزاهرة ٤٦٨
  .١١٣ / ١شذرات الذهب 

(*)  

)٤/١٧٣(  

  

  . عليه وسلم وأنا أرعى إبال بكاظمةبعث النيب صلى اهللا: وعاش مئة عام وعشرين عاما، فعنه قال
  ).١(وكنت يوم القادسية ابن أربعني سنة : قال

كان أبو عمرو الشيباين يقرئ القرآن يف املسجد االعظم، فقرأت عليه، مث : قال عاصم بن أيب النجود
  .سألته عن آية، فامين وى

  .كويف، ثقة: وقال حيىي بن معني
  .هو من رجال الكتب الستة: قلت

  .ومات يف خالفة الوليد بن عبد امللك فيما أحسب
  

  .االمام املعمر أبو أمية االسدي الكويف) ع * ( املعرور بن سويد- ٦٥
واصل االحدب، وسامل بن أيب اجلعد، وعاصم بن : حدث عن ابن مسعود، وأيب ذر، ومجاعة، وعنه

  .دلة، ومغرية اليشكري، وسليمان االعمش
  .وثقه حيىي بن معني

  .رأيته وهو ابن مئة وعشرين سنة، أسود الرأس واللحية: قال االعمش): ٢(أبو حامت قال 
  .تويف سنة بضع ومثانني: قلت
  

  .ابن عوف الزهري، قاضي املدينة زمن يزيد) ٤خ  * * ( طلحة بن عبد اهللا- ٦٦
__________  

  .١٠٤ / ٦ابن سعد ) ١(
، ٤٣٢، املعارف ٣٩ / ٨خ البخاري ، تاري١٠٩٥، طبقات خليفة ت ١١٨ / ٦طبقات ابن سعد * 

 / ١، تذكرة احلفاظ ١٣٥٣، ذيب الكمال ص ٤١٥اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع 
، طبقات ٢٣٠ / ١٠ ب، ذيب التهذيب ٥٤ / ٤، تذهيب التهذيب ٣٠٦ / ٣، تاريخ االسالم ٦٣

  .٣٩٧، خالصة تذهيب التهذيب ٢٥احلفاظ للسيوطي ص 



  .٤١٥ح والتعديل القسم االول من الد الرابع يف اجلر) ٢(
  = (*)، املعرفة والتاريخ ٢٣٥، املعارف ٢٠٧٨، طبقات خليفة ت ١٦٠ / ٥طبقات ابن سعد * * 

)٤/١٧٤(  

  

سعد بن إبراهيم : حدث عن عمه عبدالرمحن بن عوف، وعثمان، وسعيد بن زيد، وابن عباس، وعنه
  .والزهري، وأبو الزناد، ومجاعة

  .شريفا، جوادا، حجة إماما يقال له طلحة الندىوكان 
  .مات سنة تسع وتسعني

  
 -ابن ملي :  وقيل-االمام، احلجة، شيخ الوقت، عبدالرمحن بن مل ) ع * ( أبو عثمان النهدي- ٦٧

  .ابن عمرو بن عدي البصري
  .خمضرم معمر، أدرك اجلاهلية واالسالم
  .وغزا يف خالفة عمر وبعدها غزوات

، وعلي، وابن مسعود، وأيب بن كعب، وبالل، وسعد ابن أيب وقاص، وسلمان وحدث عن عمر
الفارسي، وحذيفة بن اليمان، وأيب موسى االشعري، وأسامة بن زيد، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، 

  وأيب هريرة،
  .وابن عباس، وطائفة سواهم

وب السختياين، وداود بن أيب حدث عنه قتادة، وعاصم االحول، ومحيد الطويل، وسليمان التيمي، وأي
  هند، وخالد احلذاء، وعمران بن حدير،

__________  
، تاريخ ٤٧٢، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ١٢٠ / ١، أخبار القضاة ٣٦٨ / ١= 

 / ٢، تذهيب التهذيب ١٦ / ٤، تاريخ االسالم ٦٢٧ آ، ذيب الكمال ص ٢٦٦ / ٨ابن عساكر 
، شذرات ١٧٩، خالصة تذهيب التهذيب ١٩ / ٥، ذيب التهذيب ٤٣٠٥ ت  ب، االصابة١٠٤

  .٧٢ / ٧، ذيب ابن عساكر ١١٢ / ١الذهب 
، اجلرح والتعديل القسم الثاين ٤٢٦، املعارف ١٦٧٠، طبقات خليفة ت ٩٧ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ٢٠٢ / ١٠د ، تاريخ بغدا٣٢٤ / ٣، أسد الغابة ١٤٦١، االستيعاب ت ٢٨٣من الد الثاين 
، ١١٩ / ١، العرب ٦١ / ١، تذكرة احلفاظ ٨٢ / ٤، تاريخ االسالم ١٦٣٢ذيب الكمال ص 
، ذيب ٦٣٧٩، االصابة ت ١٩٠ و ١٥ / ٩ آ، البداية والنهاية ٢٢٨ / ٢تذهيب التهذيب 



، شذرات ٢٣٥، خالصة تذهيب التهذيب ٢٥، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٧٧ / ٦التهذيب 
  .١١٨ / ١الذهب 

(*)  

)٤/١٧٥(  

  

  .وعلي بن جدعان، وحجاج بن أيب زينب، وخلق
  .وشهد وقعة الريموك، وثقه علي بن املديين، وأبو زرعة، ومجاعة

  .أصله كويف، وحتول إىل البصرة: وقيل
  .وكانت هجرته من أرض قومه وقت استخالف عمر

  .وكان من سادة العلماء العاملني
  . وثالثني سنةبلغت مئة: روى محيد الطويل عنه قال

  .فعلى هذا هو أكرب من أنس بن مالك ومن سهل بن سعد: قلت
  .الساعدي، نعم، ومن ابن عباس، وعائشة

  .أسلم أبو عثمان على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال احلافظ أبو نصر الكالباذي
  .ومل يره، لكنه أدى إىل عماله الزكاة

كنا يف اجلاهلية نعبد حجرا، : ينب، مسعت أبا عثمان يقولحدثنا حجاج بن أيب ز: قال يزيد بن هارون
  .يا أهل الرحال، إن ربكم قد هلك، فالتمسوا ربا: فسمعنا مناديا ينادي

إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، : فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينا حنن كذلك إذ مسعنا مناديا ينادي
  ).١(فجئنا فإذا حجر فنحرنا عليه اجلزر 

رأيت يغوث صنما من رصاص حيمل على مجل أجرد، فإذا :  االحول، عن أيب عثمان قالوروى عاصم
  .قد رضي لكم ربكم هذا الوادي: بلغ واديا، برك فيه، وقالوا

  .حججت يف اجلاهلية حجتني: مسعت أبا عثمان النهدي يقول: حدثنا أبو حبيب املروزي: أبو قتيبة
  سئل أبو عثمان: عبدالرحيم بن سليمان، عن عاصم االحول قال

__________  
  .٩٧ / ٧ابن سعد ) ١(

(*)  

)٤/١٧٦(  

  



نعم، وأديت إليه ثالث صدقات ومل : هل أدركت النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: النهدي وأنا أمسع
  .ألقه

وغزوت على عهد عمر، وشهدت الريموك، والقادسية، وجلوالء، وتستر واوند، وأذربيجان، 
  ).١(ومهران، ورستم 

كان أبو عثمان من قضاعة، وسكن الكوفة، فلما قتل : عن أبيه، عن جده، قال: عبدالقاهر بن السري
  .ال أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلسني، حتول إىل البصرة وقال

د أنكرته، أتت علي ثالثون ومئه سنة وما شئ إال وق: وحج ستني مرة ما بني حجة وعمرة، وقال: قال
  ).٢(خال أملي فإنه كما هو 
  .صحبت سلمان الفارسي ثنيت عشرة سنة: عن أيب عثمان، قال: زهري بن حممد بن عاصم

  .أتيت عمر رضي اهللا عنه بالبشارة يوم اوند: عن علي بن زيد، عن أيب عثمان النهدي، قال: محاد
  . عليهكان أبو عثمان النهدي يصلي حىت يغشى: عن أبيه، قال: معتمر

  .كانوا يرون أن عبادة سليمان التيمي، من أيب عثمان النهدي أخذها: وقال معاذ بن معاذ
إين الحسب أن أبا عثمان كان ال يصيب دنيا، كان ليله : حدثنا معتمر عن أبيه، قال: أبو عمر الضرير

  .قائما، واره صائما، وإن كان ليصلي حىت يغشي عليه
  . أن أبا عثمان النهدي كان يصلي ما بني املغرب والعشاء مئة ركعةبلغين: عن عاصم االحول، قال

__________  
  . وله تتمة٢٠٤ / ١٠تاريخ بغداد ) ١(
  .٢٠٤ / ١٠ وتاريخ بغداد ٩٨ / ٧انظر ابن سعد ) ٢(

(*)  

)٤/١٧٧(  

  

  .كان ثقة): ١(قال أبو حامت 
  .وكان عريف قومه

  .با عثمان النهدي شرطياحدثنا أبو طالوت عبد السالم، رأيت أ: أبو نعيم
  .مات سنة مئة: قال املدائين وخليفة بن خياط وابن معني

  .مات سنة مخس وتسعني: وشذ أبو حفص الفالس فقال
  .وقيل غري ذلك

  .وغري ذلك، واهللا أعلم) ٢(يقع حديثه عاليا يف جزء االنصاري، ويف الغيالنيات 



أنبأنا عمر ابن حممد، أنبأنا هبة اهللا بن حممد، أنبأنا : الواأخربنا عبدالرمحن بن حممد بن الفقيه ومجاعة إذنا ق
ابن غيالن أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا موسى بن سهل، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا سليمان التيمي، 

كأن : خرج فتية يتحدثون، فإذا هم بإبل معطلة، فقال بعضهم: عن أيب عثمان، عن حذيفة بن اليمان قال
  .إن أرباا حشروا ضحى: سوا معها، فأجابه بعري منها فقالأرباب هذه لي

وبه، قال أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن مسلمة، حدثنا يزيد، أنبأنا سليمان التيمي عن أيب عثمان 
وقفت على باب اجلنة، فإذا أكثر من : " النهدي، عن أسامة بن زيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).٣" ( وإن أهل اجلد حمبوسون يدخلها الفقراء،
__________  

  .٢٨٤ و ٢٨٣يف اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين ) ١(
هي أحد عشر جزءا، ختريج احلافظ الدار قطين من حديث أيب بكر حممد ابن عبد اهللا : الغيالنيات) ٢(

  .وثالث مئةاملتوىف سنة أربع ومخسني )..الشافعي البزار(بن إبراهيم البغدادي 
القدر املسموع اليب طالب حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيالن البزار املتوىف سنة أربعني وأربع مئة من 

  .أيب بكر املذكور وهي من أعلى احلديث وأحسنه
  . ط الثانية٩٣ و ٩٢الرسالة املستطرفة حملمد جعفر الكتاين ص 

  = (*)يف ) ٢٧٣٦(نة والنار، ومسلم  يف الرقاق باب صفة اجل٣٦١ / ١١وأخرجه البخاري ) ٣(

)٤/١٧٨(  

  

  .هو سليم بن أسود احملاريب، الفقيه، الكويف، صاحب علي) ع * ( أبو الشعثاء- ٦٨
روى عن علي، وشهد معه مشاهده، وعن حذيفة، وأيب ذر الغفاري، وأيب أيوب االنصاري، وأيب موسى 

  .االشعري، وأيب هريرة، وعائشة، وابن عمر، وطائفة
 عنه ابنه أشعث بن أيب الشعثاء، وأبو صخرة جامع بن شداد، وإبراهيم بن مهاجر، وحبيب بن أيب حدث

  .ثابت، وغريهم
  .متفق على توثيقه

  ).١(ال يسأل عن مثله : وسئل عنه أبو حامت الرازي فقال
  .مع ابن االشعث سنة اثنتني ومثانني) ٢(إن أبا الشعثاء احملاريب قتل يوم الزاوية : قيل
  ).٣(عامل البصرة فأصغر من هذا وسيأيت ) ع( أبو الشعثاء أما
  

  .النخعي) ع * * ( عابس بن ربيعة- ٦٩



  .كويف خمضرم
  .حجة

__________  
  .الذكر باب أكثر أهل اجلنة الفقراء من طرق عن سليمان التيمي عن أيب عثمان عن أسامة بن زيد= 

ل اجلنة مع الفقراء من أجل احملاسبة على أي ممنوعون من دخو: أي الغىن، حمبوسون: وأصحاب اجلد
  .املال
، اجلرح والتعديل ١٢٠ / ٤، تاريخ البخاري ١٠٩٩، طبقات خليفة ت ١٩٥ / ٦طبقات ابن سعد * 

 / ١، العرب ٣١٨ / ٣، تاريخ االسالم ٥٣٠، ذيب الكمال ص ٢١١القسم االول من الد الثاين 
، خالصة ٢٠٤ / ١، النجوم الزاهرة ١٦٥ / ٤ب  ب، ذيب التهذي٤٣ / ٢، تذهيب التهذيب ٩٥

  .٩١ / ١، شذرات الذهب ١٤٩تذهيب التهذيب 
  ".هو من التابعني ال يسأل عنه : " عبارة أيب حامت يف اجلرح والتعديل) ١(
  .موضع قرب البصرة، كانت به الوقعة املشهورة بني احلجاج وابن االشعث: الزاوية) ٢(

  .٣٤٢ / ٦" الطربي " انظر أخبارها يف 
  . من هذا اجلزء٤٨١انظر ترمجته على ص ) ٣(

  = (*)، اجلرح ٨٠ / ٧، تاريخ البخاري ١٠٦٣، طبقات خليفة ت ١٢٢ / ٦طبقات ابن سعد * * 

)٤/١٧٩(  

  

  .حدث عن علي، وعمر، وعائشة
  .إبراهيم وعبد الرمحن، وإبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي، وآخرون: حدث عنه ابناه

  .يسريةله أحاديث 
  

  .اهلمداين اخليواين الكويف) م ن * ( سعيد بن وهب- ٧٠
  .من كرباء شيعة علي

  .حدث عن علي، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وخباب
  .أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ولزم عليا رضي اهللا عنه حىت كان يقال له القراد، للزومه إياه
  .ريحوروى عن سلمان، وابن عمر، والقاضى ش

  .أبو إسحاق، وولده يونس بن أيب إسحاق، وطائفة: روى عنه



  .وكان خيضب بالصفرة
  .وكان عريف قومه

  .وحدث عنه أيضا ابنه عبدالرمحن
  .له أحاديث

  .وثقه حيىي بن معني
  .مات يف سنة ست وسبعني

سنة ست مات بالكوفة يف خالفة عبدامللك ): ٢(وقال ابن سعد ) ١" (تاريخ االسالم " كذا قلت يف 
  .ومثانني

__________  
، ٢٥٩ / ٣، تاريخ االسالم ٦٣٣، ذيب الكمال ص ٣٥والتعديل القسم الثاين من الد الثالث = 

  .٣٠٤، خالصة تذهيب التهذيب ٣٧ / ٥ آ، ذيب التهذيب ١٠٩ / ٢تذهيب التهذيب 
جلرح والتعديل ، ا٥١٧ / ٣، تاريخ البخاري ١٠٧٢، طبقات خليفة ت ١٧٠ / ٦طبقات ابن سعد * 

 ٣، تاريخ االسالم ٥٠٨، ذيب الكمال ص ٣١٦ / ٢، وأسد الغابة ٦٩القسم االول من الد الثاين 
، ٩٥ / ٤، ذيب التهذيب ٣٦٨٥ آ، االصابة ت ٣٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٧ / ٤ و ١٥٦/ 

  .١٤٣خالصة تذهيب التهذيب 
)١٥٦ / ٣) ١.  
  .١٧٠ / ٦يف الطبقات ) ٢(

(*)  

)٤/١٨٠(  

  

ابن معمر أبو عمرو العذري الشاعر البليغ، صاحب بثينة، وما أحلى  *  مجيل بن عبد اهللا- ٧١
  ).١(هل يقتل الرجل احلب : أسائلكم* أال أيها النوام وحيكم هبوا : استهالله حيث يقول

  .وحيكى عنه تصون ودين وعفة
  .مات سنة اثنتني ومثانني: يقال
  .عبد العزيز، ونظمه يف الذروةبل عاش حىت وفد على عمر ابن : وقيل

  .يذكر مع كثري عزة والفرزدق
  

  .االمري متويل البصرة البن الزبري، احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي املكي * *  القباع- ٧٢



  .لقب بالقباع باسم مكيال وضعه هلم
  .حدث عن عمر، وعن عائشة، وأم سلمة، ومعاوية

  .الزهري: وعنه
  .عبيد بن عمري، والوليد بن عطاء، وابن سابطوعبد اهللا بن 

__________  
، املؤتلف واملختلف ٧٧ / ٧، االغاين ٣٤٦، الشعر والشعراء ص ٥٤٣طبقات فحول الشعراء ص * 

 آ، وفيات االعيان ٥ / ٤، تاريخ ابن عساكر ١٦٩ / ١، شرح ديوان احلماسة للتربيزي ٧٢لآلمدي 
، تزيني ٥٥٨ / ١، حسن احملاضرة ٤٤ / ٩بداية والنهاية ، ال٣٤٧ / ٣، تاريخ االسالم ٣٦٦ / ١

، ذيب ابن ٣٩٧ / ١، خزانة االدب حتقيق هارون ٩١ / ١، شذرات الذهب ٣٨ / ١االسواق 
  .٣٨٥ وسيكرر املؤلف ترمجته يف ص ٣٩٨ / ٣عساكر 

  .، والتخريج فيه٢٥الديوان ص ) ١(
، املعرفة ٢٧٣ / ٢، تاريخ البخاري ٢٠٠١، طبقات خليفة ت ٤٦٤ و ٢٨ / ٥طبقات ابن سعد * * 

  ، تاريخ ابن عساكر٧٧، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٣٧٢ / ١والتاريخ 
 آ، ١١٤ / ١، تذهيب التهذيب ٢٤٤ / ٣، تاريخ االسالم ٢١٥ آ، ذيب الكمال ص ٥٤ / ٤

، خالصة تذهيب التهذيب ١٤٤ / ٢، ذيب التهذيب ٢٠٤٣، االصابة ت ٤٣ / ٩البداية والنهاية 
  .٤٥٣ / ٣، ذيب ابن عساكر ٦٨
(*)  

)٤/١٨١(  

  

قاتل اهللا ابن الزبري يكذب على : روى حامت بن أيب صغرية عن أيب قزعة أن عبدامللك قال يف الطواف
لوال حدثان قومك بالكفر، لنقضت البيت حىت أزيد : " عائشة أن النيب صلى اهللا عليه واله وسلم قال هلا

  .فقال له احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة ال تقل هذا يا أمري املؤمنني، فأنا مسعتها تقوله" حلجر فيه ا
  ).١(الزبري ] ابن [ لو كنت مسعته قبيل أن أهدمه لتركته على بناء : فقال

  .كانت أمه نصرانية، فشيعها أصحاب رسول اهللا: وقال الشعيب
  . دين غريكمإن لنا أهل: إنه خرج عليهم، فقال: وقيل

  .لقد ساد هذا: فقال معاوية
  .كانت حبشية، فكان هو أسود: وقيل

  ).٢(وكان خطيبا بليغا دينا 



  
  .الفارسي الفقيه، موىل أمري املؤمنني عثمان) ع * ( محران بن أبان- ٧٣

  .، ابتاعه عثمان من املسيب بن جنبة)٣(كان من سيب عني التمر 
  .حدث عن عثمان، ومعاوية

  .حلديثوهو قليل ا
  عطاء بن: روى عنه

__________  
  .يف احلج باب نقض الكعبة وبنائها) ٤٠٤) (١٣٣٣(أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(

  .١٢٩ / ٨، و ٣٥٣، ٣٥١ / ٣وانظر البخاري 
  .٢٩ / ٥انظر ابن سعد ) ٢(
  .١٤٨ / ٧ و ٢٨٣ / ٥طبقات ابن سعد * 

، اجلرح والتعديل القسم ٤٣٥ارف ، املع٨٠ / ٣، تاريخ البخاري ١٦٥٦ و ١٦١١طبقات خليفة ت 
، تاريخ ٣٣١ آ، ذيب الكمال ص ١٤٤ / ٥، تاريخ ابن عساكر ٢٦٥الثاين من الد االول 

  ١٧٥ / ١، تذهيب التهذيب ٢٤٥ و ١٥٢ / ٣االسالم 
، خالصة تذهيب ٢٤ / ٣،، ذيب التهذيب ١٩٩٨، االصابة ت ١٢ / ٩ب، البداية والنهاية 

  .٤٣٨ / ٤ عساكر ، ذيب ابن٩٣التهذيب 
بلدة قريبة من االنبار غريب الكوفة، منها جيلب القسب والتمر إىل سائر البالد، افتتحها : عني التمر) ٣(

  .املسلمون أيام أيب بكر على يد خالد بن الوليد فسىب نساءها وقتل رجاهلا، اه
  .معجم البلدان

(*)  

)٤/١٨٢(  

  

  .ن بشر، وبكري بن االشج، ومعاذ بن عبدالرمحن، وآخرونيزيد الليثي، وعروة، وزيد بن أسلم، وبيان ب
  .كان ممن سباه خالد من عني التمر: قال صاحل بن كيسان
  .إمنا هو محران بن أبا: وقال مصعب الزبريي

  .ابن أبان: فقال بنوه
  .نزل البصرة وادعى ولده أنه من النمر بن قاسط): ١(وقال ابن سعد 

  .عثمان، فإذا أخطأ فتح عليهكان محران يصلي خلف : قال قتادة



  .وعن الزهري أن محران كان يأذن على عثمان
  .وقيل كان كاتب عثمان

  .وكان وافر احلرمة عند عبد امللك
  .طال عمره وتويف سنة نيف ومثانني

  ).٢(وسيأيت أبان ولد عثمان وأخوه عمرو بن عثمان 
  .االشعث بن قيس الكندياالمري متويل سجستان، عبدالرمحن حممد بن  *  ابن االشعث- ٧٤

بعثه احلجاج على سجستان، فثار هناك، وأقبل يف مجع كبري، وقام معه علماء وصلحاء هللا تعاىل ملا انتهك 
  .احلجاج من إماتة وقت الصالة، وجلوره وجربوته

  .فقاتله احلجاج، وجرى بينهما عدة مصافات
  وينتصر ابن

__________  
  .٢٨٣ / ٥يف الطبقات ) ١(
  . من هذا اجلزء٣٥٣ وصفحة ٣٥١ترمجتهما يف انظر ) ٢(
حوادث سنة  / ٤ ه، تاريخ ابن االثري ٨٥ - ٨٠حوادث سنة  / ٦، تاريخ الطربي ٣٣٤املعارف * 

  . ه٨٥ - ٨٠
 / ١، النجوم الزاهرة ٥٣ / ٩، البداية والنهاية ٩٧ و ٩٠ / ١، العرب ٢٧٣ / ٣تاريخ االسالم 

  .٩٤ / ١، شذرات الذهب ٢٠٢

)٤/١٨٣(  

  

االشعث، ودام احلرب أشهرا، وقتل خلق من الفريقني، ويف آخر االمر ازم مجع ابن االشعث، وفر هو 
أخاف عليك، وكأين بكتاب احلجاج قد جاء إىل : إىل امللك رتبيل ملتجئا إليه، فقال له علقمة بن عمرو
  .رتبيل يرغبه ويرهبه، فإذا هو قد بعث بك أو قتلك

 قد تبايعنا على أن ندخل مدينة نتحصن ا ونقاتل حىت نعطى أمانا أو منوت ولكن ها هنا مخس مئة مقاتل
  .كراما

  .فأىب عليه، وأقام اخلمس مئة حىت قدم عمارة بن متيم فقاتلوه حىت أمنهم ووىف هلم
سبعة ) ١(مث تتابعت كتب احلجاج إىل رتبيل بطلب ابن االشعث، فبعث به إليه على أن ترك له احلمل 

  .أعوام
  . إن ابن االشعث أصابه السل فمات، فقطع رأسه، ونفذ إىل احلجاج:وقيل



إين قد بعثت إليك عمارة يف ثالثني ألفا يطلبون ابن االشعث، فأىب أن : إن احلجاج كتب إىل رتبيل: وقيل
يسلمه، وكان مع ابن االشعث عبيد بن أيب سبيع، فأرسله إىل رتبيل، فخف على رتبيل واختص به، قال 

 فهم به، ففهم ذلك وخاف، فوشي -ال آمن غدر رتبيل، فاقتله يعين عبيدا : ث أخوه القاسمالبن االشع
به إىل رتبيل وخوفه من غائلة احلجاج، وهرب سرا إىل عمارة فاستعجل يف ابن االشعث ألف ألف 

  .درهم
  .أن أعط عبيدة ورتبيل ما طلبا: فكتب بذلك عمارة إىل احلجاج فكتب

أرسل إىل ابن االشعث وإىل ثالثني من أهل بيته وقد هيأ هلم القيود واالغالل، فاشترط أمورا فأعطيها و
  .فقيدهم وبعث م إىل عمارة، وسار م

  فلما
  .قرب ابن االشعث من العراق ألقى نفسه من قصر خراب أنزلوه فوقه فهلك

  .ألقى نفسه واحلر معه الذي هو مقيد معه: فقيل
  .لك يف سنة أربع ومثاننيوالقيد يف رجلي االثنني فهلكا، وذ

__________  
وترك : "  هكذا٣٩٠ / ٦فقد جاءت عبارة الطربي ) الصلح( ولعلها - وهو حمتمل -كذا االصل ) ١(

  .وال نراه) اجلعل(وقد صححها حمقق تاريخ االسالم، ب " له الصلح الذي كان يأخذه منه سبع سنني 
(*)  

)٤/١٨٤(  

  

، كويف، وهو أبو املصبح عبدالرمحن بن عبد اهللا بن احلارث شاعر مفوه شهري *  أعشى مهدان- ٧٥
  .اهلمداين

كان متعبدا فاضال، مث عبث بالشعر، وامتدح النعمان بن بشري، فاعتىن به، ومجع له من جيش محص 
  .أربعني إلف دينار

  .مث إن االعشى خرج مع القراء مع ابن االشعث، وكان زوج أخت الشعيب، وكان الشعيب زوج أخته
  .تله احلجاج سنة نيف ومثاننيق

  
ابن عبد اهللا ابن عكيم اجلهين، نزيل البصرة، :  وقيل-ابن عومير ) ق * * ( معبد بن عبد اهللا- ٧٦

  .وأول من تكلم بالقدر يف زمن الصحابة
  .حدث عن عمران بن حصني، ومعاوية، وابن عباس، وابن عمر، ومحران بن أبان، وطائفة



  .بدعتهوكان من علماء الوقت على 
حدث عنه معاوية بن قرة، وزيد بن رفيع، وقتادة، ومالك بن دينار، وعوف االعرايب، وسعد بن 

  .إبراهيم، وآخرون
__________  

 / ٥، االغاين ٣٩٣وكذا يف مجهرة ابن حزم " عبدالرمحن بن احلارث : "  وفيه٥٨ / ١٠االكليل، * 
  .٢٤٢ / ٣ ب، تاريخ االسالم ٤٩٩ / ٩، تاريخ ابن عساكر ١٤، املؤتلف واملختلف ١٤٦
، اجلرح ٦٢٥ و ٥٤٧، املعارف ٢٠٤ / ١، تاريخ البخاري الصغري ٣٩٩ / ٧تاريخ البخاري * * 

، ٣٥ / ٣، اروحني "الصحيح أنه ال ينسب : " ، وفيه٢٨٠والتعديل القسم االول من الد الرابع 
، العرب ٣٠٤ / ٣يخ االسالم ، تار١٣٥١ ب، ذيب الكمال ص ٣٩٩ / ١٦، تاريخ ابن عساكر ٣٦
، ذيب التهذيب ٣٤ / ٩، البداية والنهاية ١٤١ / ٤ ب، امليزان ٥٣ / ٤، تذهيب التهذيب ٩٢ / ١

  .٣٨٣، خالصة تذهيب التهذيب ٢٠٦ / ١، النجوم الزاهرة ٢٢٥ / ١٠
(*)  

)٤/١٨٥(  

  

  .وقد وثقه حيىي بن معني
  .صدوق يف احلديث: وقال أبو حامت

  .هو معبد بن خالد: وقيل) ١" (ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب " حب حديث هو ولد صا: وقيل
: وعن عبدامللك بن عمري أن القراء اجتمعوا على معبد اجلهين، وكان أحد من شهد احلكمني، وقالوا له

ال تعرضوين المر أنا له كاره، واهللا ما رأيت : قد طال أمر هذين علي ومعاوية، فلو كلمتهما، قال
  .كقريش، كأن قلوم أقفلت بأقفال احلديد، وأنا صائر إىل ما سألتم

  .انظر ما أنت صانع: فلقيت أبا موسى فقلت: قال معبد
  ].اثنان [ يا معبد غدا ندعو الناس إىل رجل ال خيتلف فيه : قال

  .أما هذا، فقد عزل صاحبه: فقلت لنفسي
  .نت صانعقد وليت أمر االمة، فانظر ما أ: مث لقيت عمرا وقلت

لست من أهل السر وال العالنية، واهللا ! إيها تيس جهينة، ما أنت وهذا ؟ : فرتع عنانه من يدي مث قال
  ).٢(ما ينفعك احلق وال يضرك الباطل 

كان قوم يتكلمون يف القدر، احتمل الناس حديثهم ملا عرفوا من اجتهادهم يف الدين : قال اجلوزجاين
  عليهموالصدق واالمانة، ومل يتوهم 



  .الكذب، وإن بلوا بسوء رأيهم، منهم معبد اجلهين، وقتادة، ومعبد رأسهم
  أول من نطق يف القدر: مسعت االوزاعي يقول: قال حممد بن شعيب
__________  

أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث ضعيف الضطرا به كما ذكر غري واحد من االئمة، انظر ) ١(
وقد صح  ؛ ١٤٨، ١٤٧ / ١" تلخيص احلبري " ، و ١٢٢؛  ١٢٠ / ١" نصب الراية " بسط ذلك يف 

  ".أميا إهاب دبغ فقد طهر : " عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث ابن عباس
مث مضى وتركين فأنشأ : ".. آ، ب مطول، وزاد يف اية اخلرب٤٠٠ / ١٦" ابن عساكر " اخلرب يف ) ٢(

* عمرو ضن باخلرب شتان بني أيب موسى وصاحبه مبا أردت و* إين لقيت أبا موسى فأخربين : معبد يقول
  (*)وذاك ذو حذر كاحلية الذكر * عمرو لعمرك عند الفضل واخلطر هذا له غفلة أبدت سريرته 

)٤/١٨٦(  

  

  .سوسن بالعراق، كان نصرانيا فأسلم مث تنصر، فأخذ عنه معبد
  ).١(وأخذ غيالن القدري عن معبد 

كنا يف املسجد إذ مر مبعبد اجلهين إىل عبدامللك، : ياد االهلاين، قالحدثنا حممد بن ز: وقال حممد بن محري
  .هذا هو البالء: فقال الناس

  ).٢(إن البالء كل البالء إذا كانت االئمة منهم : فقال خالد بن معدان
  .إياكم ومعبدا اجلهين فإنه ضال مضل: حدثنا أيب وعمي، مسعا احلسن يقول: قال مرحوم العطار

  .ركت احلسن يعيب قول معبد، مث تلطف له معبد، فألقى يف نفسه ما ألقىأد: قال يونس
  .احذروا قول معبد، فإنه كان قدريا: قال طاووس

لقيت معبدا مبكة بعد فتنة ابن االشعث وهو جريح، قد قاتل احلجاج يف املواطن : وقال مالك بن دينار
  ).٣(كلها 

عذب معبدا اجلهين بأصناف العذاب وال جيزع، كان احلجاج ي: وروى ضمرة، عن صدقة بن يزيد، قال
  .مث قتله

  .مات قبل التسعني): ٤(قال خليفة 
  .يف سنة مثانني صلب عبدامللك معبدا اجلهين بدمشق: وقال سعيد بن عفري

  .يكون صلبه مث أطلقه: قلت
  

 العامري ابن الشخري، االمام، القدوة، احلجة، أبو عبد اهللا احلرشي) ع * ( مطرف بن عبد اهللا- ٧٧



  .البصري، أخو يزيد بن عبد اهللا
__________  

  . آ٤٠١ / ١٦ابن عساكر ) ١(
  . ب٤٠١ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
  .ساقط يف سائر مصادر اخلرب) فتنة( ولفظ ٣٩٩ / ٧تاريخ البخاري ) ٣(
  .٣٠٢يف تارخيه ص ) ٤(
   = (*)، تاريخ١٥٧٠، طبقات خليفة ت ٢٣٨، الزهد المحد ص ١٤١ / ٧طبقات ابن سعد * 

)٤/١٨٧(  

  

حدث عن أبيه رضي اهللا عنه، وعلي، وعمار، وأيب ذر، وعثمان، وعائشة، وعثمان بن أيب العاص، 
  .ومعاوية، وعمران بن حصني، وعبد اهللا بن مغفل املزين، وغريهم

  .وعن أيب مسلم اجلذمي، وحكيم بن قيس بن عاصم املنقري
  .وأرسل عن أيب بن كعب

وأخوه يزيد بن عبد اهللا، وأبو التياح يزيد ابن محيد، وثابت البناين، وسعيد احلسن البصري، : حدث عنه
بن أيب هند، وقتادة، وغيالن بن جرير، وحممد بن واسع، وأبو نضرة العبدي، ويزيد الرشك، ومحيد بن 

  هالل، وسعيد اجلريري، وابن أخيه عبد اهللا بن هانئ بن عبد اهللا بن الشخري، وعبد
  .أبو نعامة السعدي، وخلق سواهمالكرمي بن رشيد، و

، حدثنا احلسن )١(أنبأنا ابن أيب اخلري، عن اللبان، أنبأنا احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا يوسف النجريمي 
بن املثىن، حدثنا عفان، حدثنا محاد ابن سلمة، عن ثابت، عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري، عن أبيه 

  ).٢" (وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء أتيت النيب صلى اهللا عليه : " قال
__________  

، اجلرح والتعديل القسم ٩٠ و ٨٠ / ٢، املعرفة والتاريخ ٤٣٦، املعارف ٣٩٦ / ٧البخاري = 
 ب، ذيب الكمال ص ٢٨٢ / ١٦، ابن عساكر ١٩٨ / ٢، احللية ٣١٢االول من الد الرابع 

 / ٤، تذهيب التهذيب ١١٣ / ١، العرب ٦٠ / ١، تذكرة احلفاظ ٥٦ / ٤، تاريخ االسالم ١٣٣٦
، ١٧٣ / ١٠، ذيب التهذيب ٨٣٢٤، االصابة ت ١٤٠ و ٦٩ / ٩ ب، البداية والنهاية ٤٣

، ٣٧٨، خالصة تذهيب التهذيب ٢٤، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢١٤ / ١النجوم الزاهرة 
  .١١٠ / ١شذرات الذهب 

  .البصرةنسبة إىل جنريم حملة ب) ١(



  .اللباب
يف الصالة باب ) ٩٠٤(،، وأبو داود ٢٦، ٢٥ / ٤، وأمحد )٣٥١(وأخرجه الترمذي يف الشمائل ) ٢(

، يف السهو باب البكاء يف الصالة، وإسناده قوي وصححه ابن ١٣ / ٣البكاء يف الصالة، والنسائي 
  .واحلاكم) ٥٢٢(خزمية وابن حبان رقم 

  .جوفه بالبكاءصوته، يريد غليان : وأزيز املرجل
(*)  

)٤/١٨٨(  

  

  .روى عن أيب بن كعب): ١(ذكره ابن سعد فقال 
  .وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب

  .كان ثقة مل ينج بالبصرة من فتنة ابن االشعث إال هو واين سريين: وقال العجلي
  .ومل ينج منها بالكوفة إال خيثمة بن عبدالرمحن، وإبراهيم النخعي

اللهم :  حدثنا غيالن بن جرير، أنه كان بينه وبني رجل كالم، فكذب عليه فقال:قال مهدي بن ميمون
  .إن كان كاذبا فأمته

  .فخر ميتا مكانه
  قال فرفع

  .قتلت الرجل: ذلك إىل زياد فقال
  ).٢(ال، ولكنها دعوة وافقت أجال : قال

ن، ولكنه إذا وعن غيالن أن مطرفا كان يلبس املطارف والربانس، ويركب اخليل، ويغشى السلطا
  ).٣(أفضيت إليه، أفضيت إىل قرة عني 

  ).٤(عقول الناس على قدر زمام : وكان يقول
  .فضل العلم أحب إيل من فضل العبادة: وروى قتادة عن مطرف بن عبد اهللا، قال

  ).٥(وخري دينكم الورع 
سن البصري بعشر مطرف أكرب مين بعشر سنني، وأنا أكرب من احل: قال يزيد بن عبد اهللا بن الشخري

  .سنني
وميكن أن يكون مسع من عمر " أحد " أو عام " بدر " على هذا يقتضي أن مولد مطرف كان عام : قلت
  .وأيب

__________  



  ,١٤٢، ١٤١ / ٧يف الطبقات ) ١
  ,٢٠٦ / ٢احللية ) ٢
  ).١٩١( وسريد يف ص ٢٣٩، والزهد المحد ١٤٤ / ٧ابن سعد ) ٣
  ,١٤٣ / ٧ابن سعد ) ٤
  .٢١٢ / ٢، واحللية ٢٤٠، والزهد المحد ١٤٢ / ٧عد ابن س) ٥

(*)  

)٤/١٨٩(  

  

  .تويف مطرف يف أول والية احلجاج): ١(قال ابن سعد 
  .أن خرج عبدالرمحن بن حممد بن االشعث بعد الثمانني) ٢] (إىل [ بل بقي : قلت

  .وأما عمرو بن علي والترمذي، فأرخا موته يف سنة مخس وتسعني
  .وهذا أشبه

الن أبيت نائما وأصبح : روى أبو األشهب، عن رجل، قال مطرف بن عبد اهللا): ٣" (احللية " ويف 
  .نادما أحب إيل من أن أبيت قائما وأصبح معجبا

  .ال أفلح واهللا من زكى نفسه أو أعجبته: قلت
  .تيا مطرف، أال فعل: الن يسألين اهللا تعاىل يوم القيامة، فيقول: وعن ثابت البناين، عن مطرف قال

  .؟) ٤(مل فعلت : أحب إيل من أن يقول
إمنا وجدت العبد ملقى بني ربه وبني : قال مطرف بن عبد اهللا: حدثنا محيد بن هالل قال: جرير بن حازم

  ).٥(الشيطان، فإن استشاله ربه واستنقذه جنا، وإن تركه والشيطان، ذهب به 
، فجعل يف يساري وجئ باخلري، فجعل لو أخرج قليب: قال مطرف: حدثنا ثابت قال: جعفر بن سليمان

  ).٦(يف مييين، ما استطعت أن أوجل قليب منه شيئا حىت يكون اهللا يضعه 
  إن هذا املوت قد أفسد: عن قتادة، عن مطرف قال: أبو جعفر الرازي

__________  
  ,١٤٦ / ٧يف الطبقات ) ١(
  .ساقط من االصل) ٢
٢٠٠ / ٢) ٣,  
  .املصدر السابق) ٤
  .استنقذه من اهللكة: واستشاله) شال( ويف النهاية البن االثري ٢٠١  /٢احللية ) ٥



  .٢٠١ / ٢احللية ) ٦
(*)  

)٤/١٩٠(  

  

  .على أهل النعيم نعيمهم
  ).١(فاطلبوا نعيما ال موت فيه 

ليس الحد أن يصعد فيلقي نفسه من : عن داود بن أيب هند، عن مطرف بن عبد اهللا قال: محادبن يزيد
  .يل ريبقدر : شاهق، ويقول

  ).٢(ولكن حيذر وجيتهد ويتقي، فإن أصابة شئ، علم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهللا له 
  :فإن اهللا يقول، ولكن قل: ال تقل: غيالن بن جرير، عن مطرف قال

  .قال اهللا تعاىل
  ).٣(ال شئ إال شئ ليس بشئ : ماهذا ؟ فيقول: إن الرجل ليكذب مرتني، يقال له: وقال

يلزم : ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس ؟ قال: قلت ليزيد بن الشخري: ن عقبة قالأبو عقيل بشري ب
  ).٤(قعر بيته، وال يقرب هلم مجعة وال مجاعة حىت تنجلي 

  ).٥(الن آخذ بالثقة يف القعود أحب إيل من أن ألتمس فضل اجلهاد بالتغرير : قال مطرف: وقال أيوب
انس واملطارف، ويركب اخليل، ويغشى السلطان، لكن إذا كان مطرف يلبس الرب: قال غيالن بن جرير

  ).٦(أفضيت إليه، أفضيت إىل قرة عني 
  حدثتين: حدثنا أبو طلحة بشر بن كثري، قال: قال مسلمة بن إبراهيم

__________  
  ,٢٠٤ / ٢، واحللية ٢٣٨الزهد المحد ) ١
  ,٢٠٢ / ٢احللية ) ٢
  ".ال شئ ال شئ، أليس بشئ ؟ : لفيقو: " ، ولفظه٢٠٣ / ٢اخلرب يف احللية ) ٣
  ,١٤٢ / ٧ابن سعد ) ٤
  ,١٤٣ / ٧ابن سعد ) ٥
  .١٨٩تقدم اخلرب على الصفحة ) ٦

(*)  

)٤/١٩١(  

  



  .امرأة مطرف أنه تزوجها على ثالثني ألفا وبغلة وقطيفة وماشطة
  ).١(تزوج مطرف امرأة على عشرين ألفا : وروى مهدي ابن ميمون، أن غيالن قال

  .ف له مال وثروة وبزة مجيلة، ووقع يف النفوسكان مطر: قلت
  .وروى أبو خلدة أن مطرفا كان خيضب بالصفرة

  أخربنا إسحاق بن أيب بكر، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم اللبان،
أنبأنا أبو علي املقرئ، أنبأنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا يوسف بن يعقوب النجريمي، حدثنا احلسن بن املثىن، 

: كنا نأيت زيد بن صوحان فكان يقول: حدثنا مطرف قال: نا عفان، حدثنا مهام، مسعت قتادة يقولحدث
  .اخلوف والطمع: يا عباد اهللا، أكرموا وأمجلوا، فإمنا وسيلة العباد إىل اهللا خبصلتني
لقرآن إمامنا، إن اهللا ربنا، وحممد نبينا، وا: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا، فنسقوا كالما من هذا النحو

  .ومن كان معنا كنا وكنا
  .ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا

: أقررت يا فالن ؟ حىت انتهوا إيل فقالوا: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجال رجال، فيقولون: قال
 إن اهللا قد: ال تعجلوا على الغالم، ما تقول يا غالم ؟ قلت: ال، قال يعين زيدا: أقررت يا غالم ؟ قلت

  .أخذ علي عهدا يف كتابه، فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي
  .فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد

  ).٢(وكانوا زهاء ثالثني نفسا 
  .قال قتادة فكان مطرف إذا كانت الفتنة ى عنها وهرب

  .وكان احلسن ينهى عنها وال يربح
  ).٣(اس السيل ويقوم بسننه ما أشبه احلسن إال برجل حيذر الن: قال مطرف

__________  
  ,١٤٥ / ٧ابن سعد ) ١(
  ,٢٠٤ / ٢احللية ) ٢
  . واملصدر السابق١٤٢ / ٧ابن سعد ) ٣

(*)  

)٤/١٩٢(  

  

حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا إسحاق، أنبأنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ): ١(وبه، قال أبو نعيم 
له سريا يف ليلة مظلمة فإذا طرف سوط أحدمها عنده كان مطرف بن عبد اهللا وصاحب : قتادة قال



  .أما إنه لو حدثنا الناس ذا، كذبونا: ضوء، فقال
  املكذب: فقال مطرف، املكذب أكذب يقول

  .بنعمة اهللا أكذب
حدثنا حممد بن إسحاق، حدثنا احلسني بن منصور، حدثنا حجاج، عن : وبه، حدثنا أبو حامد بن جبلة

 - وكان يبدو -أقبل مطرف مع ابن أخ له من البادية : الن بن جرير، قالمهدي بن ميمون، عن غي
  .لو حدثنا الناس ذا، كذبونا: فبينا هو يسري مسع يف طرف سوطه كالتسبيح فقال له ابن أخيه

  ).٢(املكذب أكذب الناس : فقال
حساب، حدثنا جعفر وبه، حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثنا حممد ابن عبيد بن 

كان مطرف بن عبد اهللا يبدو، فإذا كان ليلة اجلمعة، أدجل على فرسه، : بن سليمان، حدثنا أبوالتياح قال
فرأيت أهل القبور، : على فرسه، قال) ٣(فرمبا نور له سوطه، فأدجل ليلة حىت إذا كان عند القبور، هوم 

أتعلمون عندكم يوم : ذا مطرف يأيت اجلمعة قلته: صاحب كل قرب جالسا على قربه، فلما رأوين، قالوا
  .نعم، نعلم ما تقول الطري فيه: اجلمعة ؟ قالوا

  .سالم سالم من يوم صاحل: تقول: وما تقول الطري ؟ قالوا: قلت
  ).٤(إسنادها صحيح 

  عبد اهللا بن جعفر الرقي، حدثنا احلسن بن عمرو الفزاري، عن ثابت
__________  

  .٢٠٥ / ٢يف احللية ) ١
  .املصدر السابق) ٢
  .هز رأسه من النعاس أو نام نوما خفيفا: هوم) ٣
  .٢٤٦، وانظر الزهد المحد ٢٠٥ / ٢احللية ) ٤(

(*)  

)٤/١٩٣(  

  

نور من : فسطعت مع ثالثة أنوار: البناين ورجل آخر، أما دخال على مطرف وهو مغمى عليه، قال
  رأسه، ونور من وسطه، ونور من رجليه، فهالنا ذلك،

  .صاحل: كيف أنت يا أبا عبد اهللا ؟ قال: فأفاق فقلنا
  .لقد رأينا شيئا هالنا: فقيل
  .أنوار سطعت منك: وما هو ؟ قلنا: قال



  .نعم: وقد رأيتم ذلك ؟ قالوا: قال
تلك ترتيل السجدة، وهي تسع وعشرون آية، سطع أوهلا من رأسي ووسطها من وسطي وآخرها : قال

  .من قدمي
  ).١( فهذه ثوابية حترسين وقد صورت تشفع يل،

اللهم ارض عنا، فإن مل ترض عنا فاعف عنا، فإن املوىل قد : كان مطرف يقول: وعن حممد بن واسع قال
  ).٢(يعفو عن عبده وهو عنه غري راض 
يا أبا فالن إذا كانت لك حاجة، فال تكلمين واكتبها يف رقعة، فإين : وعن مطرف أنه قال لبعض إخوانه

  ).٣( وجهك ذل السؤال أكره أن أرى يف
  ).٤(روى ابو التياح عن يزيد بن عبد اهللا أن أخاه أوصى أن ال يؤذن جبنازته أحدا 

  .وكان يزيد أخو مطرف من ثقات التابعني، عاش بعد أخيه عواما
يا أبا عبد اهللا، ما بطأبك : لقيت عليا رضي اهللا عنه، فقال يل: عن قتادة، عن مطرف قال: ابن أيب عروبة

  .لئن قلت ذاك، لقد كان أوصلنا للرحم، وأتقانا للرب: حب عثمان ؟ مث قال؟ أ
  ).٥(لقد كاد خوف النار حيول بيين وبني أن أسأل اهللا اجلنة : قال مطرف: وقال مهدي بن ميمون

__________  
  ".فهذا ثوا حيرسين : " ، ولفظه٢٠٦ / ٢، وهويف احللية ١٤٦ / ٧انظر ابن سعد ) ١
  .٢٤٠ وانظر الزهد المحد ٢٠٧  /٢احللية ) ٢
  .٢١٠ / ٢انظر احللية ) ٣(
  .١٤٥ / ٧ابن سعد ) ٤(
  .٢٣٩الزهد المحد ) ٥(

(*)  

)٤/١٩٤(  

  

  .ما يسرين أين كذبت كذبة وأن يل الدنيا وما فيها: قال مطرف بن عبد اهللا: وقال ابن عيينة
ري مطرف خز أخذه بأربعة رأيت على مطرف بن الشخ: حدثنا عمارة بن زاذان قال: وقال أبو نعيم
  .آالف درهم

يا هؤالء، لو كان يل : أتت احلرورية مطرف بن عبد اهللا يدعونه إىل رأيهم، فقال: وقال محيد بن هالل
نفسان بايعتكم بإحدامها وأمسكت االخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها االخرى، وإن كان 

  ).١(احدة الأغرر ا ضاللة، هلكت نفس وبقيت يل نفس، ولكن هي نفس و



  .أبتلى فأصرب) ٢] (أن [ الن أعايف فأشكر أحب إيل من : قال مطرف: قال قتادة
  ).٣(كان مطرف إذا دخل بيته، سبحت معه آنية بيته : قال سليمان بن املغرية

  .إن كنت كذبت فأرنا به: كان مطرف جماب الدعوة، قال لرجل: وقال سليمان بن حرب
حبس السلطان ابن أخي مطرف، :  مهدي بن ميمون عن غيالن بن جرير، قالوقال) ٤(فمات مكانه 

  .لريب لعله أن يشفعين يف ابن أخي) ٥(أستكني : فلبس مطرف خلقان ثيابه، وأخذ عكازا وقال
  .مات مطرف سنة ست ومثانني): ٦(قال خليفة بن خياط 

  .وقيل يف وفاته غري ذلك كما مضي
__________  

  .١٤٣ / ٧ابن سعد ) ١
  .٢٠٠ / ٢ واحللية ١٤٤ / ٧" ابن سعد " ساقط من االصل، واخلرب يف ) ٢
  .٢٠٦، ٢٠٥ / ٢احللية ) ٣(
  ".إن كان كذب علي فأرين به "  آ ولفظه ٢٩٠ / ١٦" ابن عساكر " انظره مطوال يف ) ٤(
  . ب٢٩٠ / ١٦واخلرب فيه ) أمتسكن(ويف رواية البن عساكر ) ٥(
  .٤٦٧ / ١يف طبقاته ) ٦(

(*)  

)٤/١٩٥(  

  

  .االمام احلجة، أبو سليمان اجلهين الكويف، خمضرم قدمي) ع * ( زيد بن وهب- ٧٨
ارحتل إىل القاء النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحبته، فقبض صلى اهللا عليه وسلم وزيد يف الطريق على ما 

  .بلغنا
  .مسع عمر، وعليا، وابن مسعود، وأبا ذر الغفاري، وحذيفة بن اليمان وطائفة

  .رأ القرآن على ابن مسعودوق
حبيب بن أيب ثابت، وعبد العزيز بن رفيع، وحصني بن عبدالرمحن، وسليمان االعمش، : حدث عنه

  .وإمساعيل بن أيب خالد، وآخرون
  .يف حدود سنة ثالث ومثانني) ١(تويف بعد وقعة اجلماجم 

  .شهد مع علي مشاهده): ٢(قال ابن سعد 
  .رأيته يصفر حليته: ل االعمشوغزا يف أيام عمر أذربيجان وقا

  .وثقه ابن سعد



  
  .ابن عمر بن اخلطاب القرشي العمري املدين الفقيه) ع * * ( حفص بن عاصم- ٧٩

__________  
، اجلرح والتعديل ٤٠٧ / ٣، تاريخ البخاري ١١٤٩، طبقات خليفة ت ١٠٢ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ٢٤٣ / ٢، أسد الغابة ٨٦١، االستيعاب ت ١٧١ / ٤، احللية ٥٧٤القسم الثاين من الد االول 
، تاريخ االسالم ٤٥٨، ذيب الكمال ص ٢٠٥ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول 

، ١٣٠٩، غاية النهاية ت ٢٥٥ / ١، تذهيب التهذيب ٦٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٦٩ و ٢٥١ / ٣
  ، طبقات احلفاظ٢٠١ / ١زاهرة ، النجوم ال٤٢٧ / ٣، ذيب التهذيب ٣٠٠١االصابة ت 

  ,١٢٩، خالصة تذهيب التهذيب ٢٥للسيوطي ص 
بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف الرب للسالك إىل البصرة، وعند هذا : دير اجلماجم) ١

  .املوضع كانت الوقعة بني احلجاج وابن االشعث اليت كسر فيها ابن االشعث وقتل القراء
  .٣٥٧ / ٦" لطربي ا" انظر أخبارها يف 

  .١٠٣، ١٠٢ / ٦يف الطبقات ) ٢(
، اجلرح والتعديل القسم ١٨٨، املعارف ٣٥٩ / ٢، تاريخ البخاري ٢١٢١طبقات خليفة ت * * 

  = (*)، ٣٥٩ / ٣، تاريخ االسالم ٣٠٣، ذيب الكمال ص ١٨٤الثاين من الد االول 

)٤/١٩٦(  

  

  .رة، وعبد اهللا بن حبينة، وأيب سعيد بن املعلى، وغريهمحدث عن أبيه وعمه عبد اهللا بن عمر، وأيب هري
عمر، وعيسى، ورباح، وابن عمه سامل بن عبد اهللا، وقرابته عمربن حممد بن زيد، وسعد : روى عنه بنوه

  .بن إبراهيم، وابن شهاب الزهريان، وخبيب بن عبدالرمحن، ومجاعة
  .وكان من سروات الرجال

  .متفق على االحتجاج به
  . حدود سنة تسعنيتويف يف

  
  .هو أيوب بن يزيد بن قيس بن زرارة النمري اهلاليل االعرايب *  أيوب القرية- ٨٠

  .صحب احلجاج، ووفد على اخلليفة عبدامللك
  .وكان رأسا يف البالغة والبيان واللغة

  .مث إنه خرج على احلجاج مع ابن االشعث، الن احلجاج نفذه إىل ابن االشعث إىل سجستان رسوال



  .فأمره ابن االشعث أن يقوم ويسب احلجاج وخيلعه أو ليقتلنه ففعل مكرها
  .مث أسر أيوب

  .وملا ضرب احلجاج عنقه ندم
  .وذلك يف سنة أربع ومثانني

  ).١(وله كالم بليغ متداول 
__________  

، خالصة ٤٠٢ / ٢، ذيب التهذيب ٩٣ / ٩ ب، البداية والنهاية ١٦٢ / ١تذهيب التهذيب = 
  .٨٧التهذيب تذهيب 

 / ٤ آ، تاريخ ابن االثري ١٤٨ / ٣، تاريخ ابن عساكر ٣٨٥ / ٦، تاريخ الطربي ٤٠٤املعارف * 
 / ٩، البداية والنهاية ٩٧ / ١، العرب ٢٤٢ / ٣، تاريخ االسالم ١١٣٣، ذيب الكمال ص ٤٩٨
 ٢١٩ / ٣، ذيب ابن عساكر ٩٣ / ١، شذرات الذهب ٢٠٧ / ١، النجوم الزاهرة ٥٤ و ٥٢

  .٣٤٦وقد كرر املؤلف ترمجته ص " أيوب بن زيد " وفيه تصحف إىل 
اخطب علي هند بنت :  أن احلجاج قال اليوب٦٩ / ٣" عيون االخبار " ومن كالمه ما جاء يف ) ١(

  = (*)أتيتكم من عند من تعلمون، واالمري : أمساء وال تزد على ثالث كلمات، فأتاهم فقال

)٤/١٩٧(  

  

العامل الثقة احلافظ، أبو عبد اهللا البجلي االمحسي، الكويف واسم أبيه ) ع * (ازم قيس بن أيب ح- ٨١
  .حصني بن عوف

  .عوف بن عبد احلارث بن عوف بن حشيش بن هالل: وقيل
  .ويف نسبه اختالف
  .وجبيلة هم بنو أمنار

  . أيب حازم صحبةأسلم وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ليبايعه، فقبض نيب اهللا وقيس يف الطريق، والبيه
  .إن لقيس صحبة، ومل يثبت ذلك: وقيل

  .وكان من علماء زمانه
روى عن أيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمار، وابن مسعود، وخالد، والزبري، وخباب، وحذيفة، 

وعائشة، وأيب موسى، وعمرو، ومعاوية، واملغرية، وبالل، : ومعاذ، وطلحة، وسعد، وسعيد بن زيد
  .ن عمرية، وعقبة بن عامر، وأيب مسعود عقبة بن عمرو، وخلقوجرير، وعدي ب

__________  



  .بل أنكحنا وأنعمنا: يعطيكم ما تسألون، أفتنكحون أم تردون ؟ قالوا= 
  وملا أراد احلجاج أن يطلقها أمر ابن القرية أن يأتيها فيطلقها بكلمتني وميتعها بعشرة آالف

  . لك، كنت فبنت وهذه عشرة آالف متعة لكإن احلجاج يقول: درهم، فأتاها فقال هلا
عيون " كنا فما محدنا، وبنا فما ندمنا، وهذه العشرة آالف لك ببشارتك إياي بطالقي : قل له: فقالت

  .٢٠٩ / ٢االخبار 
، اجلرح والتعديل ١٤٥ / ٧، تاريخ البخاري ١٠٨٧، طبقات خليفة ت ٦٧ / ٦طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ابن ٤٥٢ / ١٢، تاريخ بغداد ٢١٢٦، االستيعاب ت ١٠٢لث القسم الثاين من الد الثا
، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء الثاين ٢١١ / ٤ آ، أسد الغابة ٢٣٥ / ١٤عساكر 

، ١١٥ / ١، العرب ٥٧ / ١، تذكرة احلفاظ ٤٦ / ٤، تاريخ االسالم ١١٣٤، ذيب الكمال ص ٦١
، النجوم ٣٨٦ / ٨، ذيب التهذيب ٧٢٩٥ و ٧٢٧٤صابة ت  آ، اال١٦٢ / ٣تذهيب التهذيب 

، شذرات ٣١٧، خالصة تذهيب التهذيب ٢٢، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٤١ / ١الزاهرة 
  .١١٢ / ١الذهب 

(*)  

)٤/١٩٨(  

  

  ).١(أبو إسحاق السبيعي، واملغرية بن شبيل : وعنه
الد بن سعيد، وعمر بن أيب زائدة، وبيان بن بشر، وإمساعيل بن أيب خالد، وسليمان االعمش، وجم

 وعيسى بن املسيب - إن صح -واحلكم بن عتيبة، وأبو حريز عبد اهللا بن حسني قاضي سجستان 
  .البجلي، واملسيب بن رافع، وآخرون

  .روى عن بالل ومل يلقه: قال علي بن املديين
  .ومل يسمع من أيب الدرداء، وال سلمان

لكوفة أحد أروى عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ما كان با: وقال سفيان بن عيينة
  ).٢(قيس بن أيب حازم 

  .أجود التابعني إسنادا قيس: وقال أبو داود
  ).٢(وقد روى عن تسعة من العشرة، ومل يرو عن عبدالرمحن بن عوف 

  أدرك قيس أبا بكر الصديق، وهو رجل كامل إىل: وقال يعقوب بن شيبة
 الرواية، وقد تكلم أصحابنا فيه، فمنهم من رفع قدره وعظمه، وجعل احلديث عنه وهو متقن: أن قال

  .من أصح االسانيد



  .له أحاديث مناكري: ومنهم من محل عليه وقال
  .هي غرائب: والذين أطروه محلوا عنه هذه االحاديث على أا عندهم غري مناكري، وقالوا

  .كان حيمل على علي:  عليه يف مذهبه، وقالواومنهم من مل حيمل عليه يف شئ من احلديث، ومحل
  .واملشهور أنه كان يقدم عثمان

  .ولذلك جتنب كثري من قدماء الكوفيني الرواية عنه
__________  

  .شبل: ويقال) ١(
  .٤٥٤ / ١٢تاريخ بغداد ) ٢(

(*)  

)٤/١٩٩(  

  

  . هؤالءإنه مع شهرته مل يرو عنه كبري أحد وليس االمر عندنا كما قال: ومنهم من قال
  ).١( وذكر مجاعة -وأرواهم عنه إمساعيل بن أيب خالد، وكان ثقة ثبتا، وبيان بن بشر، وكان ثقة ثبتا 

هو كويف جليل، ليس يف التابعني أحد روى عن العشرة إال قيس بن أيب : وقال عبدالرمحن بن خراش
  ).٢(حازم 

أوثق من الزهري، ومن السائب بن قيس بن أيب حازم : وروى معاوية بن صاحل عن حيىي بن معني قال
  ).٣(يزيد 

  .ثقة: وروى أمحد بن أيب خيثمة، عن ابن معني
  .وكذا وثقه غري واحد

مث ذكر له حيىي : قيس بن أيب حازم منكر احلديث، قال: وروى علي بن املديين أن حيىي بن سعيد قال له
  ).٤" (كالب احلوأب " أحاديث مناكري، منها حديث 

  يا أبا: مسعت أبا خالد األمحر يقول البن منري: الشجوقال أبو سعيد ا
  حدثنا قيس بن أيب حازم،: هشام أما تذكر إمساعيل بن أيب خالد وهو يقول

__________  
  . ب٢٣٨ / ١٤ابن عساكر ) ١(
  .٤٥٤ / ١٢تاريخ بغداد ) ٢(
  .٤٥٥ / ١٢تاريخ بغداد ) ٣(
لى عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها عند موضع بئر بني مكة والبصرة، نبحت كالبه ع: احلوأب) ٤(



 من طريق إمساعيل بن أيب خالد ٩٧ و ٥٢ / ٦مقبلها إىل البصرة يف وقعة اجلمل، وحديثها أخرجه أمحد 
أي ماء : ملا أقبلت عائشة بغلت مياه بين عامر ليال نبحت الكالب، قالت: عن قيس بن أيب حازم، قال

بل تقدمني فرياك : أظنين إال أين راجعة، وقال بعض من كان معهاما : ماء احلوأب، قالت: هذا ؟ قالوا
: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا ذات يوم: املسلمون فيصلح اهللا عزو جل ذات بينهم، قالت

  .وإسناده صحيح" كيف بإحداكن تنبح عليها كالب احلوأب " 
(*)  

)٤/٢٠٠(  

  

  ).١(ذه االسطوانة هذه االسطوانة يعين أنه يف الثقة مثل ه
كرب قيس حىت جاز املئة بسنني كثرية حىت : حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، قال: وقال حيىي بن أيب غنية

وجعل يف عنقها قالئد من عهن : فاشتروا له جارية سوداء أعجمية، قال: خرف، وذهب عقله، قال
  .وودع وأجراس من حناس

  .فجعلت معه يف مرتله، وأغلق عليه باب
  . وكنا نطلع إليه من وراء الباب وهو معها:قال
  .فيأخذ تلك القالئد بيده فيحركها، ويعجب منها، ويضحك يف وجهها: قال

  ).٢(رواها حيىي بن سليمان اجلعفي عن حيىي 
  .مات سنة سبع أو مثان وتسعني: روى أمحد بن زهري، عن ابن معني، قال

  .مات سنة مثان وتسعني: وقال خليفة وأبو عبيد
  .مات يف آخر خالفة سليمان بن عبدامللك: ل اهليثم بن عديوقا

  .مات سنة أربع ومثانني: وشذ الفالس فقال
   عن إمساعيل- فقد ام -والعربة مبا رواه حفص بن سلم السمرقندي 

دخلت املسجد مع أيب، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب وأنا : ابن أيب خالد، عن قيس قال
  .مثان سننيابن سبع أو 

أتيت : ، فإن قيس بن أيب حازم قال)٣(فهذا لو صح، لكان قيس هذا هو قيس بن عائذ صحايب صغري 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البايعه فجئت وقد قبض

  ).٤(رواه السري بن إمساعيل عنه 
  .كان قيس يف جيش خالد بن الوليد، إذ قدم الشام على برية السماوة: وقيل

__________  



  .٤٥٤ / ١٢، وتاريخ بغداد ١٠٢اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثالث ) ١(
  .٤٥٥ / ١٢تاريخ بغداد ) ٢(
، وأسد الغابة ٣١٤٢هو أبو كاهل االمحسي، مرت ترمجته يف اجلزء الثالث، وهويف االستيعاب ت ) ٣(
  .٩٥٦، واالصابة كىن ت ٢٢١ / ٤
  .به ابن االثري على ذلك فقد ن٢١١ / ٤انظر أسد الغابة ) ٤(

(*)  

)٤/٢٠١(  

  

  ).١(أمنا خالد بالريموك يف ثوب واحد : وروى احلكم بن عتيبة عن قيس قال
دخلت على أيب بكر يف مرضه وأمساء بنت عميس تروحه، فكأين أنظر إىل : وروى جمالد عن قيس قال
  ).٢(يا أبا حازم قد أجزت لك فرسك : وشم يف ذراعها، فقال اليب

  
  .ابن مطر بن شريح، القدوة العابد، أبو نصر العدوي البصري) ق * (العالء بن زياد - ٨٢

  .أرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وحدث عن عمران بن حصني، وعياض بن محار، وأيب هريرة، ومطرف بن الشخري، وغريهم

ن دهلم، وإسحاق بن روى عنه احلسن، وأسيد بن عبدالرمحن اخلثعمي، وقتادة، ومطر الوراق، وأوىف ب
  .سويد، وآخرون

  .وكان ربانيا تقيا قانتا هللا، بكاء من خشية اهللا
  .كان العالء بن زياد قد بكى حىت غشي بصره: قال قتادة
  وكان إذا

__________  
قد خالف بني طرفيه وخلفه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه ".. ب ٢٣٥ / ١٤زاد ابن عساكر ) ١(

  ".وسلم 
وكان وعدين ووعد أيب : قد أجزت لك فرسيك، قال: "  ب هكذا٢٣٧ / ١٤عساكر لفظ ابن ) ٢(

  ".فرسا 
 / ٦، تاريخ البخاري ١٦٣٣، طبقات خليفة ت ٢٥٢، الزهد المحد ٢١٧ / ٧طبقات ابن سعد * 

 / ٢، احللية ٣٥٥، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ٩٣ / ٢، املعرفة والتاريخ ٥٠٧
، ١٠٧٤، ذيب الكمال ص ٣٤٢ االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ، ذيب٢٤٢



 ٨، ذيب التهذيب ٢٦ / ٩ ب، البداية والنهاية ١٢٣ / ٣، تذهيب التهذيب ٤١ / ٤تاريخ االسالم 
  .٢٩٩، خالصة تذهيب التهذيب ٢٠٢ / ١، النجوم الزاهرة ١٨١/ 

(*)  

)٤/٢٠٢(  

  

  .البكاءأراد أن يقرأ أو يتكلم، جهشه 
  .وكان أبوه قد بكى حىت عمي

كان للعالء بن : كان قوت العالء بن زياد رغيفا كل يوم، وقال أوىف بن دهلم: وقال هشام بن حسان
إمنا أتذلل هللا لعلة : زياد مال ورقيق، فأعتق بعضهم، وباع بعضهم، وتعبد وبالغ، فكلم يف ذلك فقال

  ).١(يرمحين 
ائت العالء بن : أتاين آت يف منامي فقال: ى رجل العالء بن زياد، فقالأت: وعن عبد الواحد بن زيد قال

  .مل تبكي، قد غفر لك: زياد، فقل له
  .اآلن حني الأهدأ: فبكى، وقال: قال

روي العالء بن زياد أنه من أهل اجلنة، فمكث ثالثا ال ترقا له دمعة، وال يكتحل : وقال سلمة بن سعيد
  .بنوم، وال يذوق طعاما

  احلسنفأتاه 
فازداد بكاء، فلم يفارقه حىت أمسى وكان صائما، ! أي أخي، أتقتل نفسك أن بشرت باجلنة : فقال

  .فطعم شيئا
  .رواها عبيد اهللا العنسي عن سلمة

جتهز رجل من أهل الشام : مسعت مالك بن دينار وسأل هشام بن زياد العدوي فقال: جعفر بن سليمان
صرة، فائت العالء بن زياد فإنه رجل ربعة، أقصم الثنية بسام، فبشره ائت الب: للحج، فأتاه آت يف منامه

  .باجلنة
  .رؤيا ليست بشئ: فقال

فأتاه يف الليلة الثانية، مث يف الثالثة وجاءه بوعيد، فأصبح وجتهز إىل العراق، فلما خرج من البيوت إذا 
  .الذي أتاه يف منامه يسري بني يديه، فإذا نزل فقده

ال، انزل رمحك اهللا، فضع : أنت العالء ؟ قلت: على باب العالء، فخرجت إليه فقالفجاء فوقف : قال
  .رحلك

  .يف املسجد: ال، أين العالء ؟ قلت: قال



  .هذا واهللا هو: فجاء العالء، فلما رأى الرجل، تبسم فبدت ثنيته، فقال
  هال حططت رحل: فقال العالء

__________  
  .٢٤٣ / ٢انظر احللية ) ١(

(*)  

)٤/٢٠٣(  

  

  .قلت له فأىب: قال! الرجل، أال أنزلته 
  .انزل ارمحك اهللا: قال العالء

  .أخلين: قال
  .يا أمساء حتويل: فدخل العالء مرتله وقال

فدخل الرجل فبشره برؤياه، مث خرج فركب، وأغلق العالء بابه، وبكى ثالثة أيام، أو قال سبعة ال 
  .يذوق فيها طعاما وال شرابا

  .أنا، أنا: الل بكائهفسمعته يقول يف خ
  .وكنا ابه أن نفتح بابه

وخشيت أن ميوت، فأتيت احلسن، فذكرت له ذلك، فجاء فدق عليه، ففتح وبه من الضر شئ اهللا به 
  .عليم

فحدثنا العالء يل : ومن أهل اجلنة إن شاء اهللا، أفقاتل نفسك أنت ؟ قال هشام: مث كلم احلسن، فقال
  ).١(دثوا ا ما كنت حيا ال حت:  بالرؤيا وقال-وللحسن 

  ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو: عن العالء بن زياد، قال: قتادة
  ).٢(قتلته 

كان العالء يصوم حىت خيضر، ويصلي حىت يسقط، فدخل عليه أنس واحلسن : وقال هشام بن حسان
  ).٣(إن اهللا مل يأمرك ذا كله : فقاال

دخلت مع احلسن على : الة، عن محيد بن هالل، قالأخربت عن مبارك بن فض: قال أمحد بن حنبل
كيف أنت يا : العالء بن زياد وقد أسله احلزن، وكانت له أخت تندف عليه القطن غدوة وعشية، فقال

  ).٤(واحزناه على احلزن : عالء ؟ قال
ز كبرية رأيت الناس يف النوم، يتبعون شيئا فتبعته، فإذا عجو: عن العالء بن زياد، قال: محيد بن هالل

  هتماء عوراء، عليها من كل حلية



__________  
  .٢٤٦، ٢٤٥ / ٢رواها أبو نعيم يف احللية ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٢٤٣ / ٢احللية ) ٣(
  .٢٤٢ / ٢احللية ) ٤(

(*)  

)٤/٢٠٤(  

  

  .أنا الدنيا: ما أنت ؟ قالت: وزينة، فقلت
  ).١(دراهم نعم، إن أبغضت ال: أسأل اهللا أن يبغضك إيل، قالت: قلت

  .وروى احلارث بن نبهان عن هارون بن رئاب، عن العالء بنحوه
حدثنا هشام بن زياد أخو العالء، أن العالء كان حييي ليلة اجلمعة، فنام ليلة : جعفر بن سليمان الضبعي

  .قم يا ابن زياد، فاذكر اهللا يذكرك: مجعة، فأتاه من أخذ بناصيته، فقال
  ).٢(ت اليت أخذها منه قائمة حىت مات فقام، فما زالت تلك الشعرا

  )ال تقنطوا من رمحة اهللا(يف " حم، املؤمن " قال البخاري يف تفسري 
رأيت يف النوم الدنيا عجوزا شوهاء : روى محيد بن هالل، عن العالء بن زياد، قال]:  الزمر ٥٣اآلية [ 

  .الدنيا:  قالتما أنت ؟: هتماء، عليها من كل زينة وحلية، والناس يتبعوا، قلت
  ).٣(وذكر احلكاية 

  .ذكر أبو حامت بن حبان أن العالء بن زياد تويف يف أخرة والية احلجاج سنة أربع وتسعني
أخربكم يوسف بن خليل، أنبأنا أبو املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي احلداد، : قرأت على إسحاق االسدي

أنبأنا أبو مسلم الكشي، حدثنا : سن يف مجاعة قالواأنبأنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا فاروق وحبيب بن احل
  عمرو

__________  
  .٢٤٤، ٢٤٣ / ٢، واحللية ٩٣ / ٢املعرفة والتاريخ ) ١(
  .٢٤٤ / ٢احللية ) ٢(
وكان العالء بن زياد يذكر النار، :  يف تفسري سورة املؤمن٤٢٦ / ٨الذي يف صحيح البخاري ) ٣(

يا عبادي الذين : (واهللا عزوجل يقول! نا أقدر أن أقنط الناس وأ: مل تقنط الناس ؟ قال: فقال رجل
ولكنكم حتبون ) وإن املسرفني هم أصحاب النار: (ويقول) أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا



أن تبشروا باجلنة على مساوئ أعمالكم، وإمنا بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم مبشرا باجلنة ملن 
  .بالنار ملن عصاهأطاعه ومنذرا 

(*)  

)٤/٢٠٥(  

  

ابن مروزق، أنبأنا عمران القطان، عن قتادة، عن العالء بن زياد، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه 
  .رواه مطر الوراق عن العالء مثله" اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة : " وسلم قال

  ).١(إسناده قوي 
صري، يروي عن احلسني، روى عنه محاد بن زيد، روى له فشيخ آخر، ب" العالء بن زياد " فأما 

  .النسائي
  .وقد جعل شيخنا أبو احلجاج احلافظ الترمجتني واحدة، وال يستقيم ذلك

  
  .ابن مقرن، االمام أبو الوليد املزين الكويف) خ، م، د، س * ( عبد اهللا بن معقل- ٨٣

  .البيه صحبة
  .ن عجرة، ومجاعةحدث عن أبيه، وعن علي، وابن مسعود، وكعب ب

أبو إسحاق السبيعي، وعبد امللك بن عمري، ويزيد بن أيب زياد، وأبو إسحاق سليمان بن فريوز : وعنه
  .الشيباين، وآخرون

  .ثقة من خيار التابعني: ذكره أمحد بن عبد اهللا العجلي فقال
  .تويف سنة مثان ومثانني

  
  .جليلالزماين، بصري ثقة ) ٤م  * * ( عبد اهللا بن معبد- ٨٤

__________  
  . من طريق أيب داود الطيالسي عن عمران به٣٦٢ / ٢، وهويف املسند ٢٤٨ / ٢احللية ) ١(
، اجلرح والتعديل ١٩٥ / ٥، تاريخ البخاري ١٠٩٧، طبقات خليفة ت ١٧٥ / ٦طبقات ابن سعد * 

 ب، تاريخ ١٨٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٤٦، ذيب الكمال ص ١٦٩القسم الثاين من الد الثاين 
  .٢١٥، خالصة تذهيب التهذيب ٤٠ / ٦، ذيب التهذيب ٦٦٤٣، االصابة ت ٢٧٠ / ٣االسالم 

  = (*)، ١٩٨ / ٥تاريخ البخاري ) معبد(إىل ) معبد( وفيه تصحف ١٧١٦طبقات خليفة * * 

)٤/٢٠٦(  



  

  .روى عن ابن مسعود، وأيب هريرة، وأيب قتادة
  . بن جرير، وآخرونحدث عنه ثابت البناين، وقتادة، وغيالن

  .مات قبل املئة
  

رفيع بن مهران، االمام املقرئ احلافظ املفسر، أبو العالية الرياحي البصري، ) ع * ( أبو العالية- ٨٥
  .أحد االعالم

  كان موىل المرأة من بين رياح بن يربوع، مث من بين
  .متيم

  .يب بكر الصديق، ودخل عليهأدرك زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو شاب، وأسلم يف خالفة أ
ومسع من عمر، وعلي، وأيب، وأيب ذر، وابن مسعود، وعائشة، وأيب موسى، وأيب أيوب، وابن عباس، 

  .وزيد بن ثابت، وعدة
  .وحفظ القرآن وقرأه على أيب بن كعب، وتصدر الفادة العلم، وبعد صيته

  يمي،قرأ عليه أبو عمرو بن العالء فيما قيل، وماذاك ببعيد فإنه مت
__________  

 / ٢، تذهيب التهذيب ٧٤٥، ذيب الكمال ص ١٧٣اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين = 
  .٢١٥، خالصة تذهيب التهذيب ٤٠ / ٦، ذيب التهذيب ٢٧٠ / ٣ آ، تاريخ االسالم ١٨٩

 / ٣ري ، تاريخ البخا١٦٣٤، طبقات خليفة ت ٣٠٢، الزهد المحد ١١٢ / ٧طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ٢١٧ / ٢، احللية ٥١٠، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٤٥٤، املعارف ٣٢٦

 آ، ذيب االمساء ١٣١ / ٦، تاريخ ابن عساكر ٨٨، طبقات الفقهاء للشريازي ٣١٤ / ١أصبهان 
 / ١فاظ ، تذكرة احل١٦٢٥ و ٤١٧، ذيب الكمال ص ٢٥١واللغات القسم االول من اجلزء الثاين 

 / ٤ ب، و ٢٢٦ / ١، تذهيب التهذيب ١٠٨ / ١، العرب ٧٩ / ٤ و ٣١٩ / ٣، تاريخ االسالم ٥٨
، ٢٨٤ / ٣، ذيب التهذيب ٨٣٨ وكىن ت ٢٧٤٠، االصابة ت ١٢٧٢ ب، غاية النهاية ت ٢١٩

، ١٧٢ / ١، طبقات املفسرين ١١٩، خالصة تذهيب التهذيب ٢٢طبقات احلفاظ للسيوطي ص 
  .٣٢٦ / ٥، ذيب ابن عساكر ١٠٢ / ١ شذرات الذهب

(*)  

)٤/٢٠٧(  

  



  .وكان معه ببلده
  .وأدرك من حياة أيب العالية نيفا وعشرين سنة

  .عن أيب، وزيد، وابن عباس) ١(أخذ أبو العالية القراءة عرضا : قال أبو عمرو الداين
  .قرأ على عمر: ويقال

  .روى عنه القراءة عرضا شعيب بن احلبحاب، وآخرون
  ).٢(قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم بعشر سنني : قال أبو العالية:  قتادةقال

قال يل أبو : وروى معتمر بن سليمان، وغريه عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سريين، قالت
  ).٣(قرأت القرآن على عمر رضي اهللا عنه ثالث مرار : العالية

كان ابن عباس يرفعين على السرير وقريش أسفل من السرير، : لوعن أيب خلدة، عن أيب العالية، قا
هكذا العلم يزيد الشريف شرفا، وجيلس اململوك على االسرة : فتغامزت يب قريش، فقال ابن عباس

)٤.(  
  .هذا كان سريردار االمرة ملا كان ابن عباس متوليها لعلي رضي اهللا عنهما: قلت

  .عد الصحابة أعلم بالقرآن من أيب العاليةوليس أحد ب: قال أبو بكر بن أيب داود
  .وبعده سعيد بن جبري

  .وقد وثق أبا العالية احلافظان أبو زرعة وأبو حامت
__________  

  .القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب يسمى عندهم عرضا) ١(
  .١١٣ / ٧ابن سعد ) ٢(
  . آ١٣٤ / ٦ابن عساكر ) ٣(
  . ب١٣٥ / ٦ابن عساكر ) ٤(

(*)  

)٤/٢٠٨(  

  

  .كنت بالشام مع أيب ذر: قال خالد أبو املهاجر، عن أيب العالية
كنا عبيدا مملوكني، منا من يؤدي الضرائب، ومنا : مسعت أبا العالية يقول: وقال أبو خلدة خالد بن دينار

  من خيدم أهله، فكنا خنتم كل ليلة،
  .فشق علينا حىت شكا بعضنا إىل بعض
 عليه وسلم، فعلمونا أن خنتم كل مجعة، فصلينا ومننا ومل يشق علينا فلقينا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا



)١.(  
رجل مسلم يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، : ذكر احلسن البصري اليب العالية، فقال: قال أبو خلدة

  .وأدركنا اخلري وتعلمنا قبل أن يولد
  .أسفلوكنت آيت ابن عباس وهو أمري البصرة فيجلسين على السرير وقريش 

  .كان أشبه أهل البصرة علما بإبراهيم النخعي أبو العالية: وروى جرير عن مغرية قال
كنت أرحل إىل الرجل مسرية أيام : وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أيب العالية، قال

مسع منه، المسع منه، فأتفقد صالته، فإن وجدته حيسنها، أقمت عليه، وإن أجده يضيعها، رحلت ومل أ
  ).٢(هو ملا سواها أضيع : وقلت

  .حابيت أبا العالية يف ثوب، فأىب أن يشتري مين الثوب: قال شعيب بن احلبحاب
ملا كان زمان علي ومعاوية، وإين لشاب القتال أحب إيل من الطعام : قال أبو العالية: قال أبو خلدة

رفا مها، إذا كرب هؤالء، كرب هؤالء، الطيب، فتجهزت جبهاز حسن حىت أتيتهم، فإذا صفان ما يرى ط
  وإذا هلل

__________  
  .١١٣ / ٧ابن سعد ) ١
  .٢٢٠ / ٢احللية ) ٢(

(*)  

)٤/٢٠٩(  

  

  .هؤالء هلل هؤالء
فما أمسيت حىت : أي الفريقني أنزله كافرا ؟ ومن أكرهين على هذا ؟ قال: فراجعت نفسي، فقلت

  ).١(رجعت وتركتهم 
  ).٢(عالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام فتركهم كان أبو ال: قال عاصم االحول

أنتم أكثر صالة وصياما ممن كان قبلكم، ولكن الكذب قد : عن عاصم، عن أيب العالية، قال: معمر
  .جرى على ألسنتكم

تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر يب أهلي، : حدثنا خالد بن دينار، عن أيب العالية، قال: زيد بن احلباب
  ).٣(يف ثويب مداد قط والرئي 
تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فال ترغبوا : مسعت عاصما االحول، حيدث عن أيب العالية، قال: ابن عيينة

  .توقع العداوة والبغضاء بينكم) ٤(عنه، وإياكم وهذه االهواء فإا 



  . خبمس عشرة سنة- يعين عثمان -فإنا قد قرأنا القرآن قبل أن يقتل 
  ).٥(قد نصحك واهللا، وصدقك : ه احلسن، فقالفحدثت ب: قال

  ).٦(ما مسست ذكري بيميين منذ ستني أو سبعني سنة : حدثنا أبو خلدة، عن أيب العالية، قال: أبو نعيم
[ نعمة حيمد اهللا : إين الرجو أن ال يهلك عبد بني نعمتني: عن ثابت، أن أبا العالية قال: محاد بن سلمة

  ).٦( منه وذنب يستغفر اهللا] عليها 
__________  

  ,١١٤ / ٧ابن سعد ) ١
  ,٢١٨ / ٢احللية ) ٢
  ,٢١٧ / ٢احللية ) ٣
  .وهو تصحيف) فإنكم: (يف االصل) ٤
  ,٢١٨ / ٢احللية ) ٥
  .٢١٩ / ٢احللية ) ٦

(*)  

)٤/٢١٠(  

  

تعلموا القرآن مخس آيات، مخس آيات، فإنه أحفظ عليكم، : مسعت أبا العالية يقول: وقال أبو خلدة
  يل كان يرتل به مخس آيات،وجرب

  ).١(مخس آيات 
  ).٢(أول من أذن مبا وراء النهر أبو العالية الرياحي : حدثنا جرير، عن مغرية، قال: قتيبة

وإذا جاءك الذين يؤمنون (كان أبو العالية إذا دخل عليه أصحابه يرحب م ويقرأ : أبو خلدة، قال
  ).٣ ] (٥٤: االنعام[ اآلية ) بآياتنا فقل سالم عليكم

إن اهللا قضى على نفسه أن من : عن أيب جعفر الرازي، عن الربيع، عن أيب العالية، قال: حممد بن مصعب
ومن توكل عليه  ] ١١: التغابن) [ ومن يؤمن باهللا يهد قلبه: (آمن به هداه، وتصديق ذلك يف كتاب اهللا

ومن أقرضه  ] ٣الطالق  [ )ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه: (كفاه، وتصديق ذلك يف كتاب اهللا
) [ من ذاالذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية: (جازاه، وتصديق ذلك يف كتاب اهللا

) واعتصموا حببل اهللا مجيعا: (ومن استجار من عذابه أجاره، وتصديق ذلك يف كتاب اهللا ] ٢٤٥: البقرة
  .واالعتصام الثقة باهللا ] ١٠٣: آل عمران[ 

وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع : ( أجابه، وتصديق ذلك يف كتاب اهللاومن دعاه



  ).٤ ] (١٨٦: البقرة) [ إذا دعان
__________  

  ,٢٢٠، ٢١٩ / ٢احللية ) ١
أطلقه املسلمون العرب على البلدان اليت افتتحوها وراء ر : ، وما وراء النهر٢٢١ / ٢احللية ) ٢

الصغد وخباري ومسرقند وخوارزم وطشقند انظر بلدان اخلالفة : ان وأجلها شأناجيحون، من هذه البلد
  ,٤٧٦الشرقية ص 

  ,٢٢١ / ٢احللية ) ٣
  . وما بني احلاصرتني ساقط من االصل استدركناه منه٢٢٢، ٢٢١ / ٢اخلرب يف احللية ) ٤

(*)  

)٤/٢١١(  

  

لوضوء والصالة على من ضحك يف االمر بإعادة ا: ومن مراسيل أيب العالية الذي صح إسناده إليه
  .الصالة

  ).١(وبه يقول أبو حنيفة وغريه من أئمة العلم 
 يعين ما -حديث أيب العالية الرياحي قال أبو حامت : حدثنا حرملة، مسعت الشافعي يقول: وقال أبو حامت

  .يروى يف الضحك يف الصالة
اشترتين امرأة فأرادت أن تعتقين، : يةقال أبو العال: وروى محاد بن زيد، عن شعيب بن احلبحاب، قال

  .تعتقينه فيذهب إىل الكوفة فينقطع: فقال بنو عمها
  . تريد ال والء الحد عليك-أنت سائبة : فأتت يل مكانا يف املسجد فقالت

  ).٢(فأوصى أبو العالية مباله كله : قال
، وثلثه يف أهل بيت البين ما تركت من مال فثلثه يف سبيل اهللا: وقال أبو خلدة، عن أيب العالية، قال

  .صلى اهللا عليه وسلم، وثلثه يف الفقراء
  ).٣(السائبة يضع نفسه حيث شاء : فأين مواليك ؟ قال: قلت له

قرأت احملكم بعد وفاة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم بعشر : حدثنا قتادة، عن أيب العالية، قال: مهام بن حيىي
  .سنني

  ).٤(أن هداين لالسالم، ومل جيعلين حروريا : دري أيهما أفضلفقد أنعم اهللا علي بنعمتني الأ
__________  

، والدار قطين من طريقه عن معمر، عن قتادة، عن أيب )٣٧٦١(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ) ١



العالية، أن رجال أعمى تردى يف بئر والنيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف أصحابه، فضحك بعض من 
يب صلى اهللا عليه وسلم، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من ضحك منهم أن يعيد كان يصلي مع الن
  .الوضوء والصالة

  .وعبد الرزاق فمن فوقه من رجال الصحيحني
  ,١١٢ / ٧طبقات ابن سعد ) ٢
  ,١١٣، ١١٢ / ٧" ابن سعد " انظر اخلرب مفصال يف ) ٣
ن قرى الكوفة، جتمع ا احملكمة االوىل ، واحلرورية نسبة إىل حروراء، قرية م١١٣ / ٧ابن سعد ) ٤

  = (*)الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه بعد حتكيم احلكمني، 

)٤/٢١٢(  

  

هذا : زارين عبد الكرمي أبو أمية وعليه ثياب صوف، فقلت له: مسعت أبا العالية يقول: قال أبو خلدة
  .زي الرهبان، إن املسلمني إذا تزاوروا جتملوا

وروى محاد بن سلمة، عن عاصم االحول، أن أبا العالية أوصى مورقا العجلي أن جيعل يف قربه جريدتني 
)١.(  

  ).٢(وأوصى بريدة االسلمي رضي اهللا عنه أن يوضع يف قربه جريدتان : وقال مورق
نا أبو نعيم، أخربكم ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم التيمي، أنبأنا احلداد، أنبأ: قرأت على إسحاق االسدي

: حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا إسحاق، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ثابت، عن أيب العالية، قال
 حني رفع إال مدرعة صوف وخفي راع وقذافة يقذف ا - عليه السالم -ما ترك عيسى ابن مرمي 

  ).٣(الطري 
  .مات أبو العالية يف شوال سنة تسعني: قال أبو خلدة

  .مات سنة ثالث وتسعني: وغريه) ٤(ال البخاري وق
  .مات سنة ست ومئة: وشذ املدائين فوهم وقال

__________  
فاجتمعوا فيها ورأسهم عبد اهللا بن الكواء، وحرقوص بن زهري البجلي املعروف بذي الثدية، وعدة = 

  .فكفروا عليا وتربؤوا منه فحارم بالنهروان فقتلهم وقتل ذا الثدية
  .افترقت فرق اخلوارج كلهاومنهم 
  . وما بعدها١١٥ / ١للشهرستاين " امللل والنحل "  و ٥ص " املقاالت والفرق " انظر 

  ,١١٧ / ٧ابن سعد ) ١



  . يف اجلنائز باب اجلريدة على القرب، وقد وصله ابن سعد يف١٧٦ / ٣علقه البخاري ) ٢
: قال مورق: ن عاصم االحول، قال من طريق عفان بن مسلم، عن محاد بن سلمة، ع٨ / ٧الطبقات 
  ,٢٢١ / ٢احللية ) ٣..أوصاين

  .٣٢٦ / ٣يف تارخيه الكبري ) ٤
(*)  

)٤/٢١٣(  

  

ابن ظبيان، السدوسي البصري، من أعيان العلماء، لكنه من ) خ، د، ت * ( عمران بن حطان- ٨٦
  .رؤوس اخلوارج

  .حدث عن عائشة، وأيب موسى االشعري، وابن عباس
  .ريين، وقتادة، وحيىي بن أيب كثريابن س: روى عنه

ليس يف أهل االهواء أصح حديثا من اخلوارج، مث ذكر عمران بن حطان، وأبا حسان : قال أبو داود
  .االعرج

عمران بن حطان من أشعر الناس، النه لو أراد أن يقول مثلنا لقال، ولسنا نقدر أن نقول : قال الفرزدق
  .مثل قوله

سأردها، قال فصرفته إىل : تزوج عمران خارجية وقال: ن سريين، قالحدث سلمة بن علقمة، عن اب
  ).١(مذهبها 

أنا وأنت يف اجلنة، النك أعطيت : فذكر املدائين أا كانت ذات مجال، وكان دميما فأعجبته يوما فقالت
  .فشكرت، وابتليت فصربت

اعرض : لعبد امللك، فقالبلغنا أن عمران بن حطان كان ضيفا لروح بن زنباع، فذكره : قال االصمعي
  .عليه أن يأتينا
  :فهرب وكتب

__________  
  ، الكامل٤١٣ / ٦، تاريخ البخاري ١٧٠٥، طبقات خليفة ت ١٥٥ / ٧طبقات ابن سعد * 

 ١٦، االغاين ٢٩٦، وانظر الفهارس، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ١٦٧ / ٣للمربد 
 / ٣ تذهيب التهذيب ٩٨ / ١، العرب ٢٨٤ / ٣اريخ االسالم ، ت١٠٦٠، ذيب الكمال ص ١٥٢/ 

، النجوم الزاهرة ١٢٧ / ٨، ذيب التهذيب ٦٨٧٥، االصابة ت ٥٢ / ٩ ب، البداية والنهاية ١١٣
، خزانة االدب بتحقيق هارون ٩٥ / ١، شذرات الذهب ٢٩٥، خالصة تذهيب التهذيب ٢١٦ / ١



٣٥٠ / ٥.  
  .لدار ط ا١١٥ / ١٨انظر االغاين ) ١(

(*)  

)٤/٢١٤(  

  

من بعد * قد ظن ظنك من خلم وغسان حىت إذا خفته زايلت مرتله * يا روح كم من كرمي قد نزلت به 
فيه طوارق من إنس والجان حىت أردت * عمران بن حطان قد كنت ضيفك حوال ما تروعين : ما قيل

كنت * ا يوما لطاغية ما يوحش الناس من خوف ابن مروان لو كنت مستغفر* يب العظمى فأوحشين 
ومن شعره ) ١" (عمران " و " طه " عقد الوالية يف * املقدم يف سر وإعالن لكن أبت يل آيات مفصلة 

يا ضربة من تقي ما أراد ا إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا إين الذكره : يف مصرع علي رضي اهللا عنه
مل خيلطوا دينهم بغيا وعدوانا * بطون الطري قربهم أوىف الربية عند اهللا ميزانا أكرم بقوم * حينا فأحسبه 

  فبلغ شعره عبدامللك بن مروان، فأدركته محية لقرابته من علي رضي) ٢(
__________  

" و " يا روح كم من أخي مثوى نزلت به : "  وروايته١٧٠ / ٣للمربد " الكامل " االبيات يف ) ١(
  ".و " من إنس ومن جان فيه روائع " و .." كنت ضيفك" و " فارقت مرتله 

  .العظمى فأدركين ما أدرك الناس
 / ١٨وكذا يف االغاين " عند الوالية " و " آيات مطهرة " و " كنت املقدم يف سري وإعالين " و " 

  . ط الدار١١٢
  . ط الدار١١١ / ١٨" االغاين " ، و ١٦٩ / ٣للمربد " االبيات عدا االخري يف الكامل ) ٢(

يا :  فقال- كما جاء يف نسخة من الكامل للمربد -ن حطان الفقيه الطربي وقد رد على عمران ب
إيها وألعن عمران * إال ليهدم من ذي العرش بنيانا إين الذكره يوما فألعنه * ضربة من شقي ما أراد ا 

* يا ضربة من غدور صار ضارا : بن حطانا وقال حممد بن أمحد الطبيب يرد على عمران بن حطان
وألعن الكلب عمران بن حطانا وللسيد * لربية عند اهللا إنسانا إذا تفكرت فيه ظلت ألعنه أشقى ا

  .احلمريي ولغريه قصائد ردوا فيها على عمران، انظرها يف ترمجته يف اخلزانة
(*)  

)٤/٢١٥(  

  



  .اهللا عنه فنذر دمه ووضع عليه العيون
  .من االزد: ممن أنت ؟ قال:  فقالفلم حتمله أرض، فاستجار بروح بن زنباع فأقام يف ضيافته،

  .فبقي عنده سنة فأعجبه إعجابا شديدا، فسمر روح ليلة عند أمري املؤمنني، فتذاكرا شعر عمران هذا
إن يف : فلما انصرف روح، حتدث مع عمران مبا جرى، فأنشده بقية القصيد، فلما عاد إىل عبدامللك قال

  .ين به وبأحسن منه، ولقد أنشدين تلك القصيدة كلهاضيافيت رجال ما مسعت منه حديثا قط إال وحدث
  .صفه يل، فوصفه له: قال
  .إنك لتصف عمران بن حطان، اعرض عليه أن يلقاين: قال
  .فهرب إىل اجلزيرة، مث حلق بعمان فأكرموه: قال

حىت مىت تسقى : يا أعمى، احفظ عين هذه االبيات: لقيين عمران بن حطان، فقال: وعن قتادة، قال
وإىل املنية كل يوم تدفع * ريب املنون وأنت اله ترتع أفقد رضيت بأن تعلل باملىن * فوس بكأسها الن

  إن اللبيب مبثلها ال خيدع* أحالم نوم أو كظل زائل 
وبلغنا أن الثوري كان كثريا ما يتمثل ) ١(وامجع لنفسك ال لغريك جتمع * فتزودن ليوم فقرك دائبا 

على أم فيها عراة وجوع أراها وإن كانت حتب * اء الناس ال يسأموا أرى أشقي: بأبيات عمران هذه
) ٢(طريقهم بادي العالمة مهيع * سحابة صيف عن قليل تقشع كركب قضوا حاجام وترحلوا * فإا 

  .تويف عمران بن حطان سنة أربع ومثانني: قال عبدا لباقي بن قانع احلافظ
__________  

  ,٣٦١، ٣٦٠ / ٥ وخزانة االدب بتحقيق هارون ٢٨٥ / ٣سالم االبيات يف تاريخ اال) ١
: "  وفيه٣٦١ / ٥ وخزانة االدب حتقيق عبد السالم هارون ٢٨٦ / ٣االبيات يف تاريخ االسالم ) ٢

  ".بادي الغيابة مهيع 
(*)  

)٤/٢١٦(  

  

  .القرشي االسديابن الزبري بن العوام، االمام الكبري القاضي، أبوحيىي ) ع * ( عباد بن عبد اهللا- ٨٧
  .كان عظيم املرتلة عند والده أمري املؤمنني، فاستعمله على القضاء وغري ذلك

  .وكانوا يظنون أن أباه تعهد إليه باخلالفة
  .حدث عن أبيه، وجدته أمساء، وخالة أبيه عائشة

زة، وابن ابنه حيىي، وابن عمه هشام بن عروة، وابن أيب مليكة، وابن أخيه عبد الواحد بن مح: حدث عنه
  .عمه حممد بن جعفر بن الزبري، وآخرون



  ).١" (النسب " وله ترمجة حسنة يف 
  .ومل أظفر له بوفاة

  
  ابن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم بن) ع * * ( سعيد بن املسيب- ٨٨

  يقظة، االمام العلم، أبو حممد القرشي املخزومي، عامل أهل املدينة،
__________  

، اجلرح والتعديل القسم االول ٢٢٦، املعارف ٣٢ / ٦، تاريخ البخاري ٢٢٤٠طبقات خليفة ت * 
 / ٢، تذهيب التهذيب ٢٦٠ / ٣، تاريخ االسالم ٦٥٠، ذيب الكمال ص ٨٢من الد الثالث 

  .١٨٦، خالصة تذهيب التهذيب ٩٨ / ٥، ذيب التهذيب ٨٩ / ٥ ب، العقد الثمني ١٢٠
  . حتقيق حممود شاكر٧٠ / ١للزبري بن بكار " ش نسب قري) " ١(

، املعارف ٥١٠ / ٣، تاريخ البخاري ٢٠٩٦، طبقات خليفة ت ١١٩ / ٥طبقات ابن سعد * * 
، ١٦١ / ٢، احللية ٥٩، اجلرح والتعديل القسم االول الد الثاين ٤٦٨ / ١، املعرفة والتاريخ ٤٣٧

، وفيات ٢١٩اللغات القسم االول من اجلزء االول ، ذيب االمساء و٥٧طبقات الفقهاء للشريازي 
 / ١، تذكرة احلفاظ ١٨٨ و ٤ / ٤، تاريخ االسالم ٥٠٥، ذيب الكمال ص ٣٧٥ / ٢االعيان 

، غاية النهاية ت ٩٩ / ٩ آ، البداية والنهاية ٢٨ / ٢، تذهيب التهذيب ١١٠ / ١، العرب ٥١
، ١٧، طبقات احلفاظ للسيوطي ٢٢٨ / ١، النجوم الزاهرة ٨٤ / ٤، ذيب التهذيب ١٣٥٤

  .١٠٢ / ١، شذرات الذهب ١٤٣خالصة تذهيب التهذيب 
(*)  

)٤/٢١٧(  

  

  .وسيد التابعني يف زمانه
  .الربع مضني منها باملدينة: ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر رضي اهللا عنه، وقيل

وأبا هريرة، وابن عباس، رأى عمر، ومسع عثمان، وعليا، وزيد بن ثابت، وأبا موسى، وسعدا، وعائشة 
  .وحممد بن مسلمة، وأم سلمة، وخلقا سواهم

  .إنه مسع من عمر: وقيل
  .وروى عن أيب بن كعب مرسال، وبالل كذلك، وسعد بن عبادة كذلك، وأيب ذر وأيب الدرداء كذلك
وروايته عن علي، وسعد، وعثمان، وأيب موسى، وعائشة، وأم شريك، وابن عمر، وأيب هريرة، وابن 

  باس،ع



وعن حسان بن " الصحيحني " وحكيم بن حزام، وعبد اهللا بن عمرو، وأبيه املسيب، وأيب سعيد يف 
  .ثابت، وصفوان بن أمية، ومعمربن عبد اهللا، ومعاوية، وأم سلمة، يف صحيح مسلم

  .وروايته عن جبري بن مطعم وجابر، وغريمها يف البخاري
  .وروايته عن عمر يف السنن االربعة

ا عن زيد بن ثابت، وسراقة بن مالك، وصهيب، والضحاك بن سفيان، وعبد الرمحن بن وروى أيض
  .عثمان التيمي، وروايته عن عتاب بن أسيد يف السنن االربعة، وهو مرسل

وأرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب بكر الصديق وكان زوج بنت أيب هريرة، وأعلم الناس 
  .حبديثه

، وعبد )١(دريس بن صبيح، وأسامة بن زيد الليثي، وإمساعيل بن أمية، وبشري منهم إ: روى عنه خلق
الرمحن بن حرملة، وعبد الرمحن بن محيد بن عبدالرمحن، وعبد الكرمي اجلزري، وعبد ايد بن سهيل، 

  وعبيداهللا بن سليمان العبدي، وعثمان بن حكيم، وعطاء اخلراساين، وعقبة
__________  

  .حملررهو بشري بن ا) ١(
  .اليعرف: ٣٢٩ / ١قال املؤلف يف امليزان 

  .ونقله ابن حجر يف التهذيب
(*)  

)٤/٢١٨(  

  

ابن حريث، وعلي بن جدعان، وعلي بن نفيل احلراين، وعمارة بن عبد اهللا ابن طعمة، وعمرو بن 
شعيب، وعمرو بن دينار، وعمرو بن مرة، وعمرو بن مسلم الليثي، وغيالن بن جرير، والقاسم بن 

عاصم، وابنه حممد بن سعيد، وقتادة، وحممد بن صفوان، وحممد بن عبدالرمحن بن أيب لبيبة، وأبو جعفر 
حممد بن علي، وحممد بن عمرو بن عطاء، والزهري، وابن املنكدر، ومعبد ابن هرمز، ومعمر بن أيب 

الك، وأبو حبيبة، وموسى بن وردان، وميسرة االشجعي، وميمون بن مهران، وأبو سهيل نافع بن م
  معشر جنيح السندي، وهو

عند الترمذي، وهاشم بن هاشم الوقاصي، وحيىي بن سعيد االنصاري، ويزيد بن قسيط، ويزيد بن نعيم 
، وأبو قرة )١(بن هزال، ويعقوب بن عبد اهللا بن االشج، ويونس بن سيف، وأبو جعفر اخلطمي 

  ".التهذيب " االسدي، من 
بن دينار، وحيىي بن سعيد االنصاري، وبكري بن االشج، وداود بن أيب الزهري، وقتادة، وعمرو : وعنه



، )٢(هند، وسعد بن إبراهيم، وعلي بن زيد بن جدعان، وشريك بن أيب منر، وعبد الرمحن بن حرملة 
  .وبشر كثري

  .وكان ممن برز يف العلم والعمل، وقع لنا مجلة من عايل حديثه
رايف، انبأنا الفتح بن عبد اهللا الكاتب، أنبأنا حممد بن عمر الشافعي، أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق الق

أنبأنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن املسلمة، : وحممد بن أمحد الطرائفي، وحممد ابن علي بن الداية، قالوا
  أنبأنا عبيداهللا بن عبدالرمحن الزهري سنة مثانني وثالث مئة، أنبأنا جعفر بن

__________  
  .سبق ذكره) ٢" التهذيب " بزيادة الواو وهو خطأ، والتصويب من " واخلطمي : " صليف اال) ١

(*)  

)٤/٢١٩(  

  

حممد الفريايب، حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي، حدثنا محادبن سلمة، عن داود بن أيب هند، عن سعيد 
ثالث من كن فيه : " لبن املسيب، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا

من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان : فهو منافق وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم
."  

  .هذا صحيح، عال، فيه دليل على أن هذه اخلصال من كبار الذنوب
لم عن أيب نصر التمار، عن محاد بن سلمة، فوقع لنا بدال عاليا مع علوه يف نفسه ملس) ١(أخرجه مسلم 

  .ولنا
  فإن أعلى أنواع االبدال أن يكون احلديث من

  .أعلى حديث صاحب ذلك الكتاب، ويقع لك بإسناد آخر أعلى بدرجة أو أكثر
  .واهللا أعلم

أنبأنا أبو املكارم : وأنبأنا أمحد بن سالمة قاال) ح(أخربنا إسحاق االسدي، أنبأنا يوسف اآلدمي 
أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا سليمان :  إجازةاالصبهاين، قال يوسف مساعا، وقال اآلخر

بن أمحد، حدثنا أمحد بن داود املكي، حدثنا حبيب كاتب مالك، حدثنا ابن أخي الزهري، عن الزهري، 
: قال يل جربيل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن سعيد بن املسيب، عن أيب بن كعب، قال

  ).٢" ( موت عمر ليبك االسالم على
  .هذا حديث منكر، وحبيب ليس بثقة، مع أن سعيدا عن أيب منقطع

عبد العزيز بن املختار، عن علي بن زيد، حدثين سعيد بن املسيب ابن حزن أن جده حزنا أتى النيب 



  حزن،: ما امسك ؟ قال: " صلى اهللا عليه وسلم فقال
__________  

  .ان خصال املنافقيف االميان باب بي) ١١٠) (٥٩(برقم ) ١
  .واملراد من النفاق هنا النفاق الفعلي ال االعتقادي الذي خيرج صاحبه عن امللة

  .١٧٥ / ٢احللية ) ٢(*) (
(*)  

)٤/٢٢٠(  

  

يا رسول اهللا، اسم مساين به أبواي وعرفت به يف الناس، فسكت عنه النيب : قال" بل أنت سهل : قال
  .صلى اهللا عليه وسلم

  ).١" (ا تعرف احلزونة فينا أهل البيت فمازلن: قال سعيد
  .هذا حديث مرسل، ومراسيل سعيد حمتج ا

أن النيب صلى : احلديث فمروي بإسناد صحيح، متصل، ولفظه] أما [ لكن علي بن زيد ليس باحلجة و 
  .حزن: ما امسك ؟ قال: " اهللا عليه وسلم قال له

  .فقال الأغري امسا مسانيه أيب" أنت سهل : قال
  ).٢(فما زالت تلك احلزونة فينا بعد : سعيدقال 

  ما فاتتين: عن أيب حرملة، عن ابن املسيب قال: العطاف بن خالد
  ).٣(الصالة يف مجاعة منذ أربعني سنة 

ما أذن املؤذن منذ ثالثني سنة إال : عن عثمان بن حكيم، مسعت سعيد بن املسيب يقول: سفيان الثوري
  .وأنا يف املسجد
  ).٤(حدثنا يزيد بن حازم، أن سعيد بن املسيب كان يسرد الصوم : محاد بن زيد) ٣(إسناده ثابت 

ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول اهللا صلى : عن سعيد بن إبراهيم، مسع ابن املسيب يقول): ٥(مسعر 
  .اهللا عليه وسلم، وال أبو بكر، وال عمر مين

__________  
  ,١١٩ / ٥ابن سعد ) ١
ما غلظ من االرض :  يف االدب باب اسم احلزن، واحلزن٤٧٤ و ٤٧٣  /١٠أخرجه البخاري ) ٢

  .فالن حزون، أي يف خلقه غلظة وقساوة: وهو ضد السهل، واستعمل يف اخللق، يقال
  ).٤٩٦٥(وأبو داود 



  .١٦٢ / ٢احللية ) ٣(
  ,١٦٣ / ٢احللية ) ٤(
  .١٢٠ / ٥وهو تصحيف، واخلرب يف ابن سعد ) مسعري(يف االصل ) ٥

(*)  

)٤/٢٢١(  

  

  .هو واهللا أحد املفتني: عن نافع، أن ابن عمر ذكر سعيد بن املسيب فقال: أسامة بن زيد
  .مرسالت سعيد بن املسيب صحاح: قال أمحد بن حنبل، وغري واحد

  .ما رأيت أعلم من سعيد بن املسيب: وقال قتادة، ومكحول، والزهري، وآخرون، واللفظ لقتادة
  .يف التابعني أحدا أوسع علما من ابن املسيبال أعلم : قال علي بن املديين

  .هو عندي أجل التابعني
  .حججت أربعني حجة: مسعت ابن املسيب يقول: عبدالرمحن بن حرملة

  ).١(اللهم سلم سلم : كان سعيد يكثر أن يقول يف جملسه: قال حيىي بن سعيد االنصاري
  ).٢(ام والليايل يف طلب احلديث الواحد إن كنت السري االي: مسعت مالكا يقول، قال ابن املسيب: معن

مسعت من عمر : عن إبراهيم بن طريف، عن محيد بن يعقوب، مسع سعيد ابن املسيب يقول: ابن عيينة
  ).٣(كلمة ما بقي أحد مسعها غريي 

  عن بكري بن االخنس، عن سعيد بن: أبو إسحاق الشيباين
__________  

  .١٦٤ / ٢احللية ) ١(
  .٤٦٩، ٤٦٨ / ١يخ املعرفة والتار) ٢(
  .١٢٠ / ٥ابن سعد ) ٣(

(*)  

)٤/٢٢٢(  

  

  .مسعت عمر على املنرب: املسيب، قال
  ).١(ال أجد أحدا جامع فلم يغتسل، أنزل أو مل يرتل، إال عاقبته : وهو يقول
  .ولدت لسنتني مضتا من خالفة عمر: عن حيىي بن سعيد، عن ابن املسيب، قال: ابن عيينة



  ).٢( وأربعة أشهر وكانت خالفته عشر سنني
عن : حدثين هشام بن سعد، مسعت الزهري وسئل عمن أخذ سعيد بن املسيب علمه ؟ فقال: الواقدي

  .زيد بن ثابت
  .وجالس سعدا، وابن عباس، وابن عمر

  .عائشة وأم سلمة: ودخل على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ومسع

__________  
 إن سعيدا رأى عمر ومسع منه، وقد ذكر احلافظ يف ذيب :رجاله ثقات، وفيه حجة ملن يقول) ١(

   حديثا وقع له بإسناد صحيح ال مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من٨٧ / ٤التهذيب 
  .عمر

وقد كان احلكم يف ابتداء االسالم أن من جامع فأكسل ال جيب عليه الغسل، فقد أخرج البخاري يف 
أرأيت إذا جامع الرجل : ين أنه سأل عثمان بن عفان فقال عن زيد بن خالد اجله٣٣٨ / ١صحيحه 

  .يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره: امرأته فلم مين ؟ قال عثمان
مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أيب طالب والزبري بن : قال عثمان

  .العوام وطلحة بن عبيداهللا وأيب بن كعب، أمروه بذلك
  . صار منسوخا بإجياب الغسل وإن مل يرتلمث

من حديث الزهري، عن ) ١١٠(والترمذي ) ٢١٤(، وأبو داود ١١٦، ١١٥ / ٥فقد أخرج أمحد 
املاء من املاء شئ يف أول االسالم مث ترك ذلك بعد، وأمروا : سهل بن سعد، عن أيب بن كعب قال

  .صحيححديث حسن : بالغسل إذا مس اخلتان اخلتان، وقال الترمذي
، ١٦٥ / ١والبيهقي يف السنن ) ١٩٤(والدارمي ) ٢١٥(وجاء من طريق أخرى أخرجه أبو داود 

إن الفتيا اليت كانوا يفتون أن : حدثين أيب بن كعب: ، من طريق أيب حازم عن سهل بن سعد، قال١٦٦
مر باالغتسال املاء من املاء كانت رخصة رخصها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بدء االسالم مث أ

  .بعد
  .، وابن خزمية٢٢٩ و ٢٢٨صحيح، وصححه ابن حبان : ، وقال٤٦وأخرجه الدار قطين يف سننه ص 

وممن بقي على املذهب االول يف إن االكسال ال يوجب االغتسال سعد بن : قال البغوي يف شرح السنة
 قوله سليمان أيب وقاص وأبو أيوب االنصاري وأبو سعيد اخلدري ورافع بن خديج، وذهب إىل

  .االعمش
  .١٢٠ / ٥ابن سعد ) ٢(

(*)  



)٤/٢٢٣(  

  

  .من عثمان، وعلي، وصهيب، وحممد بن مسلمة
  .وجل روايته املسندة عن أيب هريرة، كان زوج ابنته

  :ومسع من أصحاب عمر، وعثمان، وكان يقال
  ).١(ليس أحد أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان منه 

  ).١( ابن املسيب يفيت والصحابة أحياء كان: وعن قدامة بن موسى، قال
فقيه : كان املقدم يف الفتوى يف دهره سعيد بن املسيب، ويقال له: وعن حممد بن حيىي بن حبان، قال

  ).١(الفقهاء 
  ).١(سعيد بن املسيب عامل العلماء : حدثنا ثور بن يزيد، عن مكحول، قال: الواقدي

  ).٢( الناس مبا تقدمه من اآلثار، وأفقههم يف رأيه ابن املسيب أعلم: وعن علي بن احلسني، قال
أتيت املدينة فسألت عن أفقه أهلها، فدفعت إىل سعيد : أخربين ميمون بن مهران، قال: جعفر بن برقان

  ).٣(بن املسيب 
  .هذا يقوله ميمون مع لقيه اليب هريرة وابن عباس: قلت

 فأتينا املدينة، فسألنا عن أعلم أهلها حججت: عن شهاب بن عباد العصري: عمر بن الوليد الشين
  ).٤(سعيد : فقالوا
  .عمر ليس بالقوي: قلت

  .قاله النسائي
  كان عمر بن عبد العزيز ال يقضي: معن بن عيسى، عن مالك، قال

__________  
  .١٢١ / ٥ابن سعد ) ١(
  .١٢٢، ١٢١ / ٥ابن سعد ) ٢(
  ,١٢٢ / ٥ابن سعد ) ٣(
  .١٢٢ / ٥ابن سعد ) ٤

(*)  

)٤/٢٢٤(  

  



   حىت يسأل سعيد بن املسيب، فأرسل إليه- يعين وهو أمري املدينة -بقضية 
  .أخطأ الرسول، إمنا أرسلناه يسألك يف جملسك: إنسانا يسأله، فدعاه، فجاء فقال عمر له

  ).١(ما كان باملدينة عامل إال يأتيين بعلمه، وكنت أوتى مبا عند سعيد بن املسيب : وكان عمر يقول
: سألين سعيد بن املسيب فانتسبت له، فقال: حدثين عمران بن عبد اهللا اخلزاعي، قال: كنيسالم بن مس

  .لقد جلس أبوك إيل يف خالفة معاوية وسألين
 وإين - يعين ابن املسيب -واهللا ما أراه مر على أذنه شئ قط إال وعاه قلبه : يقول عمران: قال سالم

  ).٢( من نفس ذباب أرى أن نفس سعيد كانت أهون عليه يف ذات اهللا
حدثنا ميمون بن مهران، بلغين أن سعيد بن املسيب بقي أربعني سنة مل يأت املسجد : جعفر بن برقان

  .فيجد أهله قد استقبلوه خارجني من الصالة
يزعم قومك أن ما منعك من : حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد، قلت لسعيد بن املسيب: عفان

  . هللا عليك إذا رأيت الكعبة أن تدعو على ابن مرواناحلج إال أنك جعلت
ما فعلت، وما أصلي صالة إال دعوت اهللا عليهم، وإين قد حججت واعتمرت بضعا وعشرين : قال

مرة، وإمنا كتبت علي حجة واحدة وعمرة، وإين أرى ناسا من قومك يستدينون وحيجون ويعتمرون مث 
  .من حجة أو عمرة تطوعاميوتون، وال يقضى عنهم، وجلمعة أحب إيل 

ما قال شيئا، لو كان كما قال ما حج أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : فأخربت بذلك احلسن، فقال
  ).٣(وسلم وال اعتمروا 
__________  

  .املصدر السابق) ١(
  .١٦٤ / ٢، واحللية ١٢٢ / ٥انظر ابن سعد ) ٢(
  .١٢٨ / ٥ابن سعد ) ٣(

(*)  

)٤/٢٢٥(  

  

كان لسعيد بن : حدثنا عمران بن عبد اهللا، قال:  وصدعه باحلق سالم بن مسكنيفصل يف عزة نفسه
  .املسيب يف بيت املال بضعة وثالثون ألفا، عطاؤه

  .ال حاجة يل فيها: وكان يدعى إليها فيأىب ويقول
  ).١(حىت حيكم اهللا بيين وبني بين مروان 

ما شأن احلجاج ال يبعث إليك، وال : بأنبأنا علي بن زيد أنه قيل لسعيد بن املسي: محاد بن سلمة



واهللا ما أدري، إال أنه دخل ذات يوم مع أبيه املسجد، فصلى صالة اليتم : حيركك، وال يؤذيك ؟ قال
  .ركوعها وال سجودها، فأخذت كفا من حصى فحصبته ا

  ).٢(مازلت بعد أحسن الصالة : زعم أن احلجاج قال
كثري بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا ميمون، وأنبأنا عبد أنبأنا ): ٣(البن سعد " الطبقات " يف 

قدم عبدامللك بن مروان املدينة فامتنعت : اهللا بن جعفر، حدثنا أبو املليح، عن ميمون ابن مهران، قال
انظر، هل يف املسجد أحد من حداثنا ؟ فخرج فإذا سعيد بن : منه القائلة، واستيقظ، فقال حلاجبه

ال : ته، فقام حيث ينظر إليه، مث غمزه وأشار بأصبعه، مث وىل، فلم يتحرك سعيد، فقالاملسيب يف حلق
أجب أمري : وما حاجتك ؟ قال: أمل ترين أشري إليك ؟ قال: أراه فطن، فجاء ودنا منه، مث غمزه وقال

  .املؤمنني
  .انظر بعض حداثنا فلم أر أحدا أهيأ منك: ال، ولكن قال: إيل أرسلك ؟ قال: فقال

  .اذهب فأعلمه أين لست من حداثه: الق
ذاك سعيد بن : ما أرى هذا الشيخ إال جمنونا، وذهب فأخرب عبدامللك، فقال: فخرج احلاجب وهو يقول

  .املسيب فدعه
__________  

  .املصدر السابق) ١(
  .١٢٩ / ٥ابن سعد ) ٢(
)١٣٠ / ٥) ٣.  

(*)  

)٤/٢٢٦(  

  

بن مسكني، عن عمران بن عبد اهللا بن طلحة وعمرو بن عاصم، حدثنا سالم : سليمان بن حرب
حج عبد امللك بن مروان، فلما قدم املدينة، ووقف على باب املسجد أرسل إىل سعيد بن : اخلزاعي، قال

أجب أمري املؤمنني، واقف بالباب يريد أن : املسيب رجال يدعوه وال حيركه، فأتاه الرسول وقال
  .يكلمك

ة، ومايل إليه حاجة، وإن حاجته يل لغري مقضية، فرجع الرسول، فأخربه ما المري املؤمنني إيل حاج: فقال
  .إمنا أريد أن أكلمك، وال حتركه: ارجع فقل له: فقال

  .أجب أمري املؤمنني: فرجع إليه، فقال له
  .فرد عليه مثل ما قال أوال



يكلمك تقول مثل هذا لوال أنه تقدم إيل فيك ما ذهبت إليه إال برأسك، يرسل إليك أمري املؤمنني : فقال
إن كان يريد أن يصنع يب خريا، فهو لك، وإن كان يريد غري ذلك فال أحل حبويت حىت يقضي : فقال! 

  ).١(رحم اهللا أبا حممد، أىب إال صالبة : ما هو قاض، فأتاه فأخربه، فقال
ملسجد، فرأى فلما استخلف الوليد، قدم املدينة، فدخل ا: زاد عمرو بن عاصم يف حديثه ذا االسناد

سعيد بن املسيب، فلما جلس أرسل إليه، فأتاه : من هذا ؟ قالوا: شيخا قد اجتمع عليه الناس، فقال
لعلك أخطأت بامسي، أو لعله أرسلك إىل غريي، فرد الرسول، : أجب أمري املؤمنني، فقال: الرسول فقال

يا أمري املؤمنني، فقيه املدينة، : فقالواويف الناس يومئذ تقية، فأقبلوا عليه، : فأخربه، فغضب وهم به، قال
  .وشيخ قريش، وصديق أبيك، مل يطمع ملك قبلك أن يأتيه

  ).٢(فما زالوا به حىت أضرب عنه 
  ما علمت فيه:  من أصحاب سعيد بن املسيب-عمران بن عبد اهللا 
__________  

  .١٢٩ / ٥ابن سعيد ) ١(
  .١٣٠، ١٢٩ / ٥ابن سعد ) ٢(

(*)  

)٤/٢٢٧(  

  

  .لينا
  .كان عند سعيد بن املسيب أمر عظيم من بين أمية وسوء سريم: قلت

  .وكان ال يقبل عطاءهم
لو تبديت، وذكرت له : حدثنا مالك، عن ابن شهاب، قلت لسعيد بن املسيب: قال معن بن عيسى

  ).١(كيف بشهود العتمة : البادية وعيشها والغنم، فقال
 املكي، أنبأنا عبداحلميد بن سليمان، عن أيب حازم، مسعت أنبأنا الوليد بن عطاء بن االغر: ابن سعد

لقد رأيتين ليايل احلرة وما يف املسجد أحد غريي، وإن أهل الشام ليدخلون : سعيد بن املسيب، يقول
  .انظرو إىل هذا انون: زمرا يقولون

  .وما يأيت وقت صالة إال مسعت أذانا يف القرب
  ).٢(جد أحد غريي مث تقدمت فأقمت وصليت وما يف املس

  .عبداحلميد هذا، ضعيف
يف ) ٣(كان سعيد أيام احلرة : حدثنا طلحة بن حممد بن سعيد بن املسيب، عن أبيه، قال: الواقدي



  املسجد مل خيرج، وكان يصلي معهم
__________  

  .١٣١ / ٥ابن سعد ) ١(
  .١٣٢ / ٥ابن سعد ) ٢(
نت الوقعة املشهورة، يقول فيها ابن حزم يف كتابه هي حرة واقم شرقي املدينة املنورة، وفيها كا) ٣(

أغزى يزيد اجليوش إىل املدينة حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه : ".. ما نصه٣٥٧جوامع السرية ص 
  .وسلم، وإىل مكة حرم اهللا تعاىل

فقتل بقايا املهاجرين واالنصار يوم احلرة، وهي أيضا أكرب مصائب االسالم وخرومه، الن أفاضل 
  لمني وبقية الصحابة، وخيار املسلمني من جلة التابعني قتلوااملس

  .جهرا ظلما يف احلرب وصربا
وجالت اخليل يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وراثت وبالت يف الروضة بني القرب واملنرب، ومل 

يب فإنه مل تصل مجاعة يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال كان فيه أحد، حاشا سعيد بن املس
يفارق املسجد، ولوال شهادة عمرو بن عثمان بن عفان، ومروان بن احلكم عند جمرم بن عقبة املري بأنه 

  .جمنون لقتله
وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أم عبيد له، إن شاء باع، وإن شاء أعتق، وذكر له 

  .ى اهللا عليه وسلم فأمر بقتلهبعضهم البيعة على حكم القرآن وسنة رسول اهللا صل
  .فضرب عنقه صربا

  (*)وهتك مسرف أو جمرم االسالم هتكا، وأب املدينة ثالثا، واستخف 

)٤/٢٢٨(  

  

  .اجلمعة وخيرج يف الليل
  ).١(فكنت إذا حانت الصالة، أمسع أذانا خيرج من قبل القرب حىت أمن الناس : قال

استعمل ابن الزبري جابر بن : عفر، وغريه من أصحابنا، قالواحدثنا عبد اهللا بن ج: الواقدي: ذكر حمنته
ال، : فقال سعيد بن املسيب] البن الزبري [ االسود بن عوف الزهري على املدينة، فدعا الناس إىل البيعة 

  .حىت جيتمع الناس
  .فضربه ستني سوطا

  .)٢(مالنا ولسعيد، دعه : فبلغ ذلك ابن الزبري، فكتب إىل جابر يلومه ويقول
كان جابر بن االسود عامل ابن الزبري على املدينة قد تزوج : وعن عبد الواحد بن أيب عون، قال



واهللا ما : اخلامسة قبل انقضاء عدة الرابعة، فلما ضرب سعيد بن املسيب صاح به سعيد والسياط تأخذه
يال فاصنع ما بدا ربعت على كتاب اهللا، وإنك تزوجت اخلامسة قبل انقضاء عدة الرابعة، وما هي إال ل

  .لك، فسوف يأتيك ما تكره
  ).٣(فما مكث إال يسريا حىت قتل ابن الزبري 

  حدثنا عبد اهللا بن جعفر وغريه أن عبد العزيز بن مروان تويف: الواقدي
__________  

بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومدت االيدي إليهم وانتهبت دورهم، وانتقل هؤالء إىل = 
  ا اهللامكة شرفه

تعاىل، فحوصرت، ورمي البيت حبجارة املنجنيق، توىل ذلك احلصني بن منري السكوين يف جيوش أهل 
  .الشام، وذلك الن جمرم بن عقبة املري مات بعد وقعة احلرة بثالث ليال، وويل مكانه احلصني بن منري

  .ر وأزيد من شهرينوأخذ اهللا تعاىل يزيد أخذ عزيز مقتدر، فمات بعد احلرة بأقل من ثالثة أشه
  .اه" وانصرفت اجليوش عن مكة 

  .١٣٢ / ٥انظر ابن سعد ) ١(
  . وما بني احلاصرتني منه١٢٣، ١٢٢ / ٧ابن سعد ) ٢(
  .١٢٣ / ٧ابن سعد ) ٣(

(*)  

)٤/٢٢٩(  

  

الوليد وسليمان بالعهد، وكتب بالبيعة هلما إىل البلدان، : مبصر سنة أربع ومثانني، فعقد عبدامللك البنيه
امله يومئذ على املدينة هشام بن إمساعيل املخزومي، فدعا الناس إىل البيعة، فبايعوا، وأىب سعيد بن وع

حىت أنظر، فضربه هشام ستني سوطا، وطاف به يف تبان من شعر، حىت بلغ : املسيب أن يبايع هلما وقال
  .أين تكرون يب ؟ قالوا إىل السجن: به رأس الثنية، فلما كروا به قال

  .واهللا لوال أين ظننته الصلب، ما لبست هذا التبان أبدا: فقال
  .فردوه إىل السجن، فحبسه وكتب إىل عبدامللك خيربه خبالفه

سعيد، كان واهللا أحوج إىل أن تصل رمحه من أن : فكتب إليه عبد امللك يلومه فيما صنع به ويقول
  ).١(تضربه، وإنا لنعلم ما عنده خالف 

دخل قبيصة بن ذؤيب على عبدامللك بكتاب : ة، عن املسور بن رفاعة، قالوحدثين أبو بكر بن أيب سرب
  .هشام بن إمساعيل يذكر أنه ضرب سعيدا وطاف به



يا أمري املؤمنني، يفتات عليك هشام مبثل هذا، واهللا ال يكون سعيد أبدا أحمل وال أجل منه : قال قبيصة
  حني يضرب، لو مل يبايع

  . ممن خياف فتقه، يا أمري املؤمنني اكتب إليهسعيد ما كان يكون منه، وما هو
  .اكتب أنت إليه عىن ختربه برأيي فيه، وما خالفين من ضرب هشام إياه: فقال عبدامللك

  .فكتب قبيصة بذلك إىل سعيد
  ).٢(اهللا بيين وبني من ظلمين : فقال سعيد حني قرأ الكتاب

 املسيب السجن فإذا هو قد ذحبت له شاة، دخلت على سعيد بن: حدثين عبد اهللا بن يزيد اهلذيل، قال
اللهم : فجعل االهاب على ظهره، مث جعلوا له بعد ذلك قضبا رطبا، وكان كلما نظر إىل عضديه قال

  ).٢(انصرين من هشام 
__________  

  .١٢٦، ١٢٥ / ٥ابن سعد ) ١(
  .١٢٦ / ٥ابن سعد ) ٢(

(*)  

)٤/٢٣٠(  

  

دعي سعيد بن : ثنا عمران بن عبد اهللا اخلزاعي قالحدثنا سالم بن مسكني، حد: شيبان بن فروخ
  .ال أبايع اثنني ما اختلف الليل والنهار: املسيب للوليد وسليمان بعد أبيهما فقال

فجلده مئة وألبسه : واهللا ال يقتدي يب أحد من الناس، قال: ادخل واخرج من الباب اآلخر، قال: فقيل
  ).١(املسوح 

قال عبدالرمحن بن عبد القاري لسعيد بن املسيب حني : ن مجيل، قالحدثنا رجاء ب: ضمرة بن ربيعة
تعتزل مقامك، فإنك : ما هن ؟ قال: إين مشري عليك خبصال، قال: قامت البيعة للوليد وسليمان باملدينة

  .ماكنت الغري مقاما قمته منذ أربعني سنة: تقوم حيث يراك هشام بن إمساعيل، قال
  .خترج معتمرا: قال
أرأيت : تبايع، قال: فما الثالثة ؟ قال: نت النفق مايل وأجهد بدين يف شئ ليس يل فيه نية، قالماك: قال

  فدعاه هشام بن:  قال رجاء- وكان أعمى -إن كان اهللا أعمى قلبك كما أعمى بصرك فما علي ؟ قال 
  .إمساعيل إىل البيعة، فأىب، فكتب فيه إىل عبدامللك

يد، ما كان علينا منه شئ نكرهه، فأما إذ فعلت فاضربه ثالثني سوطا مالك ولسع: فكتب إليه عبد امللك
  .وألبسه تبان شعر، وأوقفه للناس لئال يقتدي به الناس



  .ال أبايع الثنني: فدعاه هشام فأىب وقال
  .فألبسه تبان شعر، وضربه ثالثني سوطا، وأوقفه للناس
يا أبا : علمنا أنه ال يلبس التبان طائعا، قلنا له: فحدثين االيليون الذين كانوا يف الشرط باملدينة قالوا

يا معجلة أهل أيلة، : فلبسه، فلما ضرب تبني له أنا خدعناه، قال: حممد، إنه القتل، فاستر عورتك، قال
  ).٢(لوال أين ظننت أنه القتل ما لبسته 

  .رأيت ابن املسيب حني ضرب يف تبان شعر: وقال هشام بن زيد
__________  

  .١٧٠ / ٢ة احللي) ١(
  .١٧١، ١٧٠ / ٢احللية ) ٢(

(*)  

)٤/٢٣١(  

  

أتيت سعيد بن املسيب وقد ألبس تبان شعر وأقيم يف : حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، قال: حيىي بن غيالن
أدنين منه فأدناين، فجعلت أسأله خوفا من أن يفوتين، وهو جييبين حسبة والناس : الشمس، فقلت لقائدي

  ).١(يتعجبون 
حدثين غري واحد أن عبدامللك ضرب سعيد بن املسيب مخسني سوطا، وأقامه : و املليح الرقيقال أب

  .لو علمت أم ال يزيدوين على الضرب ما لبسته: باحلرة وألبسه تبان شعر، فقال سعيد
  ).٢(تبان أستر من غريه : إمنا ختوفت من أن يقتلوين، فقلت

: ادع على بين أمية، قال:  قلت لسعيد بن املسيب:حدثنا سفيان عن رجل من آل عمر، قال: قبيصة
  اللهم أعز دينك، وأظهر أولياءك، واخز

  ).٣(أعداءك يف عافية المة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
دخلت مسجد املدينة، فإذا سعيد بن املسيب جالس : ، قال)٤(عن أيب يونس القوي : أبو عاصم النبيل

  ).٥(السه أحد ي أن جي: ما شأنه ؟ قيل: وحده، فقلت
إم قد جلدوين، ومنعوا الناس أن : عن قتادة، أن ابن املسيب كان إذا أراد أحد أن جيالسه قال: مهام

ال متلؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إال : عن أيب عيسى اخلراساين، عن ابن املسيب، قال) ٦(جيالسوين 
  .بإنكار من قلوبكم، لكيال حتبط أعمالكم

__________  
  .١٧١ / ٢لية احل) ١(



  .١٢٨، ١٢٧ / ٥ابن سعد ) ٢(
  .١٢٨ / ٥ابن سعد ) ٣(
  . وتقريب التهذيب١١١٥بالنون، والتصحيح من التبصري ) القوين(يف االصل ) ٤(
  .١٢٨ / ٥ابن سعد ) ٥(
  .١٧٢ / ٢احللية ) ٦(

(*)  

)٤/٢٣٢(  

  

و نعيم، حدثنا القطيعي، حدثنا عبد أنبئت عن أيب املكارم الشروطي، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أب: تزوجيه ابنته
كتب إىل ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن عبد اهللا : اهللا بن أمحد، حدثنا احلسن بن عبد العزيز، قال

  ).١(الكناين أن سعيد بن املسيب زوج ابنته بدرمهني 
بنة له حدثنا مسلم الزجني، عن يسار بن عبدالرمحن، عن سعيد بن املسيب أنه زوج ا: سعيد بن منصور

  ).٢(على درمهني من ابن أخيه 
كانت بنت سعيد قد خطبها عبدامللك البنه الوليد، فأىب عليه، فلم يزل : وقال أبو بكر بن أيب داود

حيتال عبدامللك عليه حىت ضربه مئة سوط يف يوم بارد، وصب عليه جرة ماء، وألبسه جبة صوف، مث 
ب، حدثنا عمر بن وهب، عن عطاف بن خالد، عن بن وه] عبدالرمحن [ حدثين أمحد ابن أخي : قال

كنت أجالس سعيد بن املسيب، ففقدين أياما، فلما :  قال- يعين كثريا -ابن حرملة، عن ابن أيب وداعة 
هل : أال أخربتنا فشهدناها، مث قال: توفيت أهلي فاشتغلت ا، فقال: أين كنت ؟ قلت: جئته قال

  .أنا: ومن يزوجين وما أملك إال درمهني أو ثالثة ؟ قاليرمحك اهللا، : استحدثت امرأة ؟ فقلت
 أو -نعم، مث حتمد، وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وزوجين على درمهني : وتفعل ؟ قال: فقلت
  . فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إىل مرتيل وجعلت أتفكر فيمن أستدين-ثالثة : قال

، وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا، فصليت املغرب، ورجعت إىل مرتيل
  .سعيد: من هذا ؟ فقال: فإذا بايب يقرع، فقلت
  فأفكرت يف كل من
__________  

  .١٦٧ / ٢احللية ) ١(
   (*).١٣٨ / ٥ابن سعد ) ٢(

)٤/٢٣٣(  



  

 فإذا سعيد، فظننت أنه امسه سعيد إال ابن املسيب، فإنه مل ير أربعني سنة إال بني بيته واملسجد، فخرجت،
ال، أنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجال : يا أبا حممد أال أرسلت إيل فأتيك ؟ قال: قد بدا له، فقلت

  .عزبا فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك
  .فإذا هي قائمة من خلفه يف طوله، مث أخذ بيدها فدفعها يف الباب، ورد الباب

  ياء، فاستوثقت من الباب، مث وضعت القصعة يف ظل السراج لكي الفسقطت املرأة من احل
  .ما شأنك ؟ فأخربم: تراه، مث صعدت إىل السطح فرميت اجلريان، فجاؤوين فقالوا

وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إىل ثالثة : ونزلوا إليها، وبلغ أمي، فجاءت وقالت
إذا هي من أمجل الناس، وأحفظ الناس لكتاب اهللا، وأعلمهم بسنة أيام، فأقمت ثالثا، مث دخلت ا، ف

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأعرفهم حبق زوج
  .فمكثت شهرا ال آيت سعيد بن املسيب

مث أتيته وهو يف حلقته، فسلمت، فرد علي السالم ومل يكلمين حىت تقوض الس، فلما مل يبق غريي 
  .خري يا أبا حممد، على ما حيب الصديق، ويكره العدو: قلتما حال ذلك االنسان ؟ : قال
  .إن رابك شئ، فالعصا: قال

  ).١(فانصرفت إىل مرتيل، فوجه إيل بعشرين ألف درهم 
  .ابن أيب وداعة هو كثري بن املطلب بن أيب وداعة: قال أبو بكر بن أيب داود

  .هو سهمي مكي، روى عن أبيه املطلب أحد مسلمة الفتح: قلت
  .ولده جعفر بن كثري، وابن حرملة: هوعن

  .تفرد باحلكاية أمحد بن عبدالرمحن بن وهب
  ).٢(وعلى ضعفه قد احتج به مسلم 

__________  
  .وثقه ابن أيب حامت وغريه، إال أنه تغري بأخرة) ٢ (١٦٨، ١٦٧ / ٢أوردها أبو نعيم يف احللية ) ١(

(*)  

)٤/٢٣٤(  

  

زوج سعيد بن املسيب : كني، حدثنا عمران بن عبد اهللا قالقال عمرو بن عاصم، حدثنا سالم بن مس
  .بنتا له من شاب من قريش

صلي ركعتني، فصلت، مث أرسل إىل : فلما أمست، قال هلا شدي عليك ثيابك واتبعيين، ففعلت، مث قال



  .انطلق ا: زوجها فوضع يدها يف يده وقال
  فذهب ا، فلما
  .يتامرأ: من هذه ؟ قال: رأا أمه، قالت

  .وجهي من وجهك حرام إن أفضيت إليها حىت أصنع ا صاحل ما يصنع بنساء قريش: قالت
  ).١(فأصلحتها مث بىن ا 
كان سعيد من املسيب من أعرب الناس للرؤيا، أخذ ذلك عن أمساء : قال الواقدي: ومن معرفته بالتعبري

  ).٢(عدة منامات، منها بنت أيب بكر الصديق، وأخذته أمساء عن أبيها، مث ساق الواقدي 
كنت جالسا : حدثنا موسى بن يعقوب، عن الوليد بن عمرو بن مسافع، عن عمر بن حبيب بن قليع قال

رأيت كأين : عند سعيد بن املسيب يوما، وقد ضاقت يب االشياء، ورهقين دين، فجاءه رجل، فقال
  .هره أربعة أوتادأخذت عبدامللك ابن مروان، فأضجعته إىل االرض، وبطحته فأوتدت يف ظ

  .ما أنت رأيتها: قال
  .بلى: قال
  .ابن الزبري رآها، وهو بعثين إليك: ال أخربك أو ختربين قال: قال
  .لئن صدقت رؤياه قتله عبدامللك، وخرج من صلب عبدامللك أربعة كلهم يكون خليفة: قال
  . فأخربتهفرحلت إىل عبدامللك بالشام فأخربته، فسر، وسألين عن سعيد وعن حاله: قال

  ).٣(وأمر بقضاء ديين وأصبت منه خريا 
__________  

  .١٣٨ / ٥ابن سعد ) ١(
  . وما بعدها١٢٤ / ٥انظر طبقات ابن سعد ) ٢(
  .١٢٣ / ٥ابن سعد ) ٣(

(*)  

)٤/٢٣٥(  

  

رأيت كأن عبدامللك بن : قال رجل: وحدثين احلكم بن القاسم، عن إمساعيل بن أيب حكيم، قال: قال
   قبلة مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعمروان يبول يف

  .مرار
  ).١(إن صدقت رؤياك، قام فيه من صلبه أربعة خلفاء : فذكرت ذلك لسعيد بن املسيب، فقال

رأيت كأن أسناين : وأخربنا عبد السالم بن حفص، عن شريك بن أيب منر، قلت لسعيد ابن املسيب



  .سقطت يف يدي، مث دفنتها
  ).٢(، دفنت أسنانك من أهل بيتك إن صدقت رؤياك: فقال

: رأيت أين أبول يف يدي، فقال: ، قال رجل البن املسيب)٣(وحدثنا ابن أيب ذئب، عن مسلم احلناط 
  ).٢(اتق اهللا، فإن حتتك ذات حمرم، فنظر، فإذا امرأة بينهما رضاع 

  .أراين كأين أبول يف أصل زيتونة: وبه، وجاءه آخر فقال
  .إن حتتك ذات رحم: فقال

  ).٢(فنظر فوجد كذلك 
يتزوج احلجاج ابنة عبد اهللا بن جعفر : إىن رأيت كأن محامة وقعت على املنارة، فقال: وقال له رجل

)٤.(  
  .الكبل يف النوم ثبات يف الدين: وبه، عن ابن املسيب قال

  .يا أبا حممد، رأيت كأين يف الظل، فقمت إىل الشمس: وقيل له
  . من االسالمإن صدقت رؤياك، لتخرجن: فقال
  يا أبا حممد، إين أراين: قال

__________  
  .املصدر السابق) ١(
  .١٢٤ / ٥ابن سعد ) ٢(
كان مسلم هذا يبيع اخلبط واحلنطة، : قال حيىي بن معني: ٢٥٣ص ) ٢(يف املشتبه للمؤلف تعليق ) ٣(

  .وكان خياطا، فقد اجتمع فيه الثالثة
  ".ر يف مسلم باملهملة والنون واالشه: " ٥١٧وقال ابن حجر يف التبصري ص 

  .١٢٤ / ٥ابن سعد ) ٤(
(*)  

)٤/٢٣٦(  

  

  .أخرجت حىت أدخلت يف الشمس، فجلست
  .تكره على الكفر: قال
  ).١(فأسر وأكره على الكفر، مث رجع، فكان خيرب ذا باملدينة : قال

إنه رأى كأنه : املسيبوحدثنا عبد اهللا بن جعفر، عن عبيداهللا بن عبدالرمحن بن السائب، قال رجل البن 
  .خيوض النار



  .ال متوت حىت تركب البحر، ومتوت قتيال: قال
  ).٢(فركب البحر، وأشفى على اهللكة، وقتل يوم قديد 

  ).١( يعين تأويلها -آخر الرؤيا أربعون سنة : وحدثنا صاحل بن خوات، عن ابن املسيب، قال
  .ديعن الواق) ٣" (الطبقات " روى هذا الفصل ابن سعد يف 

قل هو : (رأى احلسن بن علي كأن بني عينيه مكتوب: عن عمران بن عبد اهللا، قال: سالم بن مسكني
  .فاستبشر به، وأهل بيته) اهللا أحد

  .إن صدقت رؤياه فقلما بقي من أجله، فمات بعد أيام: فقصوها على سعيد بن املسيب، فقال
ما أيس الشيطان من شئ : ن املسيب، قالعن علي بن زيد، عن سعيد ب: سفيان بن عيينة: ومن كالمه

  ).٤(إال أتاه من قبل النساء 
ما شئ :  وهو ابن أربع ومثانني سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو باالخرى-مث قال لنا سعيد 

  ).٥(أخوف عندي من النساء 
__________  

  .١٢٥ / ٥ابن سعد ) ١(
  .١٢٥، ١٢٤ / ٥ابن سعد ) ٢(

 ه بني أهل املدينة وبني أيب محزة اخلارجي ١٣٠ملدينة، فيه كانت الوقعة سنة موضع بني مكة وا: وقديد
  .فقتل منهم مقتلة عظيمة

  .٣٩٣ / ٧انظر الطربي 
  . وما بعدها١٢٣ / ٥) ٣(
  ).الثناء(يف هامش االصل ) ٤(
  .١٦٦ / ٢احللية ) ٥(

(*)  

)٤/٢٣٧(  

  

  ).١(ما أصلي صالة إال دعوت اهللا على بين مروان : وقال
ما مسعت سعيد ابن املسيب سب أحدا من االئمة، : حدثنا عطاف بن خالد، عن ابن حرملة قال: بةقتي

، كان أول من غري قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإنه )٢(قاتل اهللا فالنا : إال أين مسعته يقول
  ).٣" (الولد للفراش : " قال

  .ن املسيب ال يقبل من أحد شيئاكان اب: عن عمران بن عبد اهللا، قال: سالم بن مسكني



ال تقولوا مصيحف، وال مسيجد، ما كان هللا فهو عظيم : قال سعيد: عن ابن حرملة، قال: العطاف
  ).٤(حسن مجيل 

ال خري فيمن ال يريد مجع : حدثين حيىي بن سعيد، مسع ابن املسيب يقول: عبدالرمحن بن زياد بن أنعم
  ).٥( وجهه عن الناس املال من حله، يعطي منه حقه، ويكف به

__________  
  .١٦٧ / ٢احللية ) ١(
رمبا يعين معاوية فإنه قد استلحق زياد بن أبيه يف سنة أربع وأربعني، وملا بلغ أبا بكرة أن معاوية ) ٢(

هذا زىن أمه وانتفى من أبيه، وال واهللا ما : استلحقه، وأنه رضي بذلك، آىل ميينا أال يكلمه أبدا وقال
  .أت أبا سفيان قطعلمت مسية ر

  . وما بعدها٢٣٥ والعواصم من القواصم ص ٢٩٨١، واالصابة ت ٨٢٥انظر االستيعاب ت 
، ٣١ و ٢٦ / ١٢ و ٥٤ / ٥ و ٢٥٠ / ٤أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة وعائشة ) ٣(

  .وغريمها) ١٤٥٧(ومسلم 
م، جاء عن بضعة وعشرين هو من أصح ما يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسل: وقد قال ابن عبد الرب

  .نفسا من الصحابة
  ويف الباب عن: وقال الترمذي عقيب إخراجه من حديث أيب هريرة

عمر وعثمان، وعبد اهللا بن مسعود، وعبد اهللا بن الزبري، وعبد اهللا بن عمرو، وأيب أمامة وعمرو بن 
  .خارجة، والرباء، وزيد بن أرقم

  .عمرمعاوية وابن : وزاد احلافظ العراقي عليه
معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأنس بن مالك، وعلي بن أيب : وزاد أبو القاسم بن مندة يف تذكرته

  .طالب، واحلسني بن علي، وعبد اهللا بن حذافة، وسعد بن أيب وقاص، وسودة بنت زمعة
  .جحشابن عباس، وأبا مسعود البدري، وواثلة بن االسقع، وزينب بنت : وزاد عليه احلافظ ابن حجر

  .١٣٧ / ٥ابن سعد ) ٤(
  .١٧٣ / ٢احللية ) ٥(

(*)  

)٤/٢٣٨(  

  

  .عن حيىي بن سعيد، أن ابن املسيب خلف مئة دينار: الثوري
  .وعن عباد بن حيىي بن سعيد، أن ابن املسيب خلف ألفني أو ثالثة آالف



  .ما تركتها إال الصون ا ديين: وعن ابن املسيب، قال
  ).١(، افتقر الناس إليه من استغىن باهللا: وعنه، قال

يا عم أال خترج فتأكل : قلت لسعيد ابن املسيب: عن بشر بن عاصم، قال: داود بن عبدالرمحن العطار
معاذ اهللا يا ابن أخي، أدع مخسا وعشرين صالة مخس صلوات وقد مسعت كعبا : اليوم مع قومك ؟ قال

  :يقول) ٢(
__________  

  .١٧٣ / ٢احللية ) ١(
، كان من أحبار )العلماء( ماتع احلمريي، يكىن أبا إسحاق، يقال له كعب االحبار هو كعب بن) ٢(

اليهود ومن أوسعهم اطالعا على كتبهم، ولد يف اليمن، وكان قد أدرك اجلاهلية واالسالم، وتأخر 
 يف إسالمه إىل سنة اثنيت عشرة يف زمن عمر، مث خرج إىل الشام وأقام حبمص وتويف ا سنة اثنتني وثالثني

  .خالفة عثمان
لكعب ترمجة يف ذيب التهذيب وليس فيها عن أحد من : ٩٩ص " االنوار الكاشفة " قال املعلمي يف 

  املتقدمني توثيقه، إمنا فيها ثناء بعض الصحابة عليه بالعلم، وكان املزي علم عليه
ئ من احلديث فيهما، عالمة الشيخني مع أنه إمنا جرى ذكره يف الصحيحني عرضا، مل يسند من طريقه ش

  .وال أعرف له رواية حيتاج إليها أهل العلم
فأما ما كان حيكيه عن الكتب القدمية فليس حبجة عند أحد من املسلمني، وإن حكاه بعض السلف 

ملناسبته عنده ملا ذكر يف القرآن، وليس كل ما نسب إىل كعب يف الكتب بثابت عنه، فإن الكذابني من 
  .أشياء كثرية مل يقلهابعده قد نسبوا إليه 

 يف كتاب االعتصام باب ال تسألوا أهل الكتاب عن ٢٨٢، ٢٨١ / ١٣وأخرج البخاري يف صحيحه 
عن محيد بن عبدالرمحن، مسع معاوية حيدث رهطا من قريش باملدينة ملا حج يف خالفته، وذكر كعب : شئ

هل الكتاب وإن كنا نبلو مع ذلك إن كان من أصدق هؤالء احملدثني الذين حيدثون عن أ: االحبار فقال
  .عليه الكذب

ساحمهما اهللا تعاىل فيما نقاله إىل هذه االمة : وقد قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه، فيه ويف وهب بن منبه
من أخبار بين إسرائيل من االوابد والغرائب والعجائب، مما كان ومما مل يكن، ومما حرف وبدل ونسخ، 

  . أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، وهللا احلمد واملنةوقد أغنانا اهللا مبا هو
(*)  

)٤/٢٣٩(  

  



  .وددت أن هذا اللنب عاد قطرانا
  ).١(تتبع قريش أذناب االبل يف هذه الشعاب، وإن الشيطان مع الشاذ وهو من االثنني أبعد 

 العقيق لو خرجت إىل: عن ابن حرملة، عن سعيد بن املسيب أنه اشتكى عينه، فقالوا: العطاف بن خالد
  ).٢(فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح : فنظرت إىل اخلضرة، لوجدت لذلك خفة، قال

ما أدري، إنه : ما صالة ابن املسيب يف بيته ؟ قال: عن ابن حرملة، قلت لربد موىل ابن املسيب: العطاف
  ).٣) (ص والقرآن ذي الذكر(ليصلي صالة كثريه، إال أنه يقرأ ب 

  كان: حدثنا عاصم بن العباس االسدي، قال: وقال عمرو بن عاصم
  .سعيد بن املسيب يذكر وخيوف

ومسعته يقرأ يف الليل على راحلته فيكثر، ومسعته جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم، وكان حيب أن يسمع 
، ورأيته حيفي شاربه شبيها باحللق، ورأيته )٤(الشعر، وكان ال ينشده، ورأيته ميشي حافيا وعليه بت 

  ).٥( كل من لقيه، وكان يكره كثرة الضحك يصافح
  ).٥(عن داود بن أيب هند، عن سعيد، أنه كان يستحب أن يسمي ولده بأمساء االنبياء : سفيان الثوري
  ).٥(عن علي بن زيد، أنه كان يصلي التطوع يف رحله، وكان يلبس مالء شرقية : محاد بن سلمة

  ما أحصي ما رأيت: حدثين عمران بن عبد اهللا قال: سالم بن مسكني
__________  

  .١٣١ / ٥انظر ابن سعد ) ١(
  .١٧٣ / ٢ واحللية ١٣٢ / ٥ابن سعد ) ٢(

  .موضع بناحية املدينة فيه عيون وخنل: والعقيق
  .١٣٢ / ٥اخلرب يف الطبقات ) ٣(
  .الطيلسان من خز وحنوه: البت) ٤(
  .١٣٣ / ٥ابن سعد ) ٥(

(*)  

)٤/٢٤٠(  

  

  ).١(دة قمص اهلروي على سعيد بن املسيب من ع
  .وكان يلبس هذه الربود الغالية البيض

  ).٢(حمدث : حدثنا قتادة، سألت سعيدا عن الصالة على الطنفسة، فقال: أبان بن يزيد
حدثنا عمران بن حممد بن سعيد بن املسيب، حدثتين غنيمة جارية سعيد، أنه كان ال : موسى بن إمساعيل



  ).٢( تعين الطبل -ا يف الكرب يأذن لبنته يف لعب العاج، ويرخص هل
ما جتارة أعجب إيل من : حدثنا حممد بن هالل، عن سعيد بن املسيب أنه قال: إمساعيل بن أيب أويس

  ).٢(البز، ما مل يقع فيه أميان 
قال برد موىل ابن املسيب لسعيد بن املسيب، ما رأيت أحسن ما : حدثنا مالك، قال: مطرف بن عبد اهللا

يصلي أحدهم الظهر، مث ال يزال صافا رجليه حىت يصلي : وما يصنعون ؟ قال: ال سعيدق! يصنع هؤالء 
  .العصر
هي بالعبادة، إمنا العبادة التفكر يف أمر اهللا، والكف عن حمارم اهللا ] ما [ وحيك يا برد أما واهللا : فقال

)٣.(  
ما خفت على نفسي : ملسيبقال سعيد ابن ا: حدثنا عمران بن عبد اهللا اخلزاعي، قال: سالم بن مسكني

هو ما أقول : يا أبا حممد، إن مثلك ال يريد النساء، وال تريده النساء، فقال: شيئا خمافة النساء، قالوا
  .لكم

  ).٤(وكان شيخا كبريا أعمش 
__________  

ثوب مهرى إذا صبغ : قال ابن االعرايب..أو صبغه وصفره) نسبة إىل هراة(اختذه هرويا : هرى ثوبه) ١(
  .الصبيب وهو ماء ورق السمسمب

  .١٣٤ / ٥واخلرب يف طبقات ابن سعد 
  .املصدر السابق) ٢(
  . وما بني احلاصرتني منه١٣٥ / ٥ابن سعد ) ٣(
  .١٣٦ / ٥ابن سعد ) ٤(

(*)  

)٤/٢٤١(  

  

قلة العيال أحد : أنبأنا طلحة بن حممد بن سعيد بن املسيب، عن أبيه، قال سعيد بن املسيب: الواقدي
  ).١ (اليسرين

قل لقائدك يقوم، فينظر إىل وجه هذا : قال يل سعيد بن املسيب: حدثنا علي بن زيد، قال: محاد بن زيد
  .رأيت وجه زجني وجسده أبيض: فقام، وجاء فقال] وإىل جسده [ الرجل 

  طلحة: إن هذا سب هؤالء: فقال سعيد
إن كنت كاذبا فسود اهللا : ، قلت، فدعوت اهللا عليه]فأيب [ والزبري وعليا رضي اهللا عنهم، فنهيته 



  ).٢(وجهك، فخرجت بوجهه قرحة، فاسود وجهه 
ال أقول يف القرآن شيئا : سئل سعيد بن املسيب عن آية، فقال سعيد: عن حيىي بن سعيد، قال: مالك

)٣.(  
  .وهلذا قل ما نقل عنه يف التفسري: قلت

رأيت سعيد بن :  عبيد بن نسطاس، قالأخربنا قبيصة، عن): ٤(قال ابن سعد يف الطبقات : ذكر لباسه
  .املسيب يعتم بعمامة سوداء، مث يرسلها خلفه، ورأيت عليه إزارا وطيلسانا وخفني

أخربنا معن، حدثنا حممد بن هالل، أنه رأى سعيد بن املسيب يعتم وعليه قلنسوة لطيفة بعمامة بيضاء، 
  ).٤(هلا علم أمحر يرخيها وراءه شربا 

  رأيت ابن املسيب يلبس يف الفطر: ثنا عثيمأخربنا القعنيب، حد
__________  

  ).اليسارين(املصدر السابق ولفظه ) ١(
  . وما بني احلاصرتني منه١٣٦ / ٥ابن سعد ) ٢(
  .١٣٧ / ٥ابن سعد ) ٣(
)١٣٨ / ٥) ٤.  

(*)  

)٤/٢٤٢(  

  

  ).١(واالضحى عمامة سوداء، ويلبس عليها برنسا أمحر أرجوانا 
  ).٢(رأيت على سعيد ابن املسيب برنس أرجوان : اد، عن شعيب بن احلبحابأخربنا عارم، حدثنا مح

رأيت على سعيد قميصا إىل نصف ساقه، وكماه إىل أطراف : أخربنا أبو نعيم، حدثنا خالد بن إلياس
  أصابعه، ورداء فوق القميص، مخسة أذرع

  ).٢(وشرب 
كان سعيد بن املسيب يلبس : قالأخربنا روح، أخربنا سعيد، عن قتادة، عن إمساعيل بن عمران، 

  ).٢(طيلسانا أزراره ديباج 
  ).٢(مل أر سعيدا لبس غري البياض : أخربنا معن، حدثنا حممد بن هالل، قال

  ).٢(وعن ابن املسيب أنه كان يلبس سراويل 
  ).٣(رأيت على سعيد بن املسيب اخلز : أخربنا حممد بن عمر، حدثنا أبو معشر، قال

  .كان ابن املسيب ال خيضب: ، قال)٤(رون، أنبأنا حممد بن عمرو أخربنا يزيد بن ها



  ).٥(رأيت سعيد بن املسيب يصفر حليته : أخربنا خالد بن خملد، حدثنا حممد بن هالل
  أيب أويس، حدثنا أبو الغصن أنه] عبد اهللا بن [ أخربنا إمساعيل بن 
__________  

  .١٣٩، ١٣٨ / ٥ابن سعد ) ١(
  .١٣٩ / ٥ابن سعد ) ٢(
  .١٤٠ / ٥ابن سعد ) ٣(
  . وذيب التهذيب١٤٠ / ٥وما أثبتناه من ابن سعد ) عمر(يف االصل ) ٤(
  .١٤٠ / ٥ابن سعد ) ٥(

(*)  

)٤/٢٤٣(  

  

  ).١(رأى سعيد بن املسيب أبيض الرأس واللحية 
  ).٢(هؤالء الناس بعدنا : وعن حيىي بن سعيد، أن ابن املسيب كان إذا مر باملكتب، قال للصبيان

حدثنا خالد بن خملد، حدثين سليمان بن بالل، حدثين ): ٣(قال ابن سعد : كر مرضه ووفاتهذ
دخلت على سعيد بن املسيب وهو شديد املرض، وهو يصلي الظهر، وهو : عبدالرمحن بن حرملة، قال

  .مستلق يومئ إمياء، فسمعته يقرأ بالشمس وضحاها
  .استغفروا هلا: يف جنازة، فقال رجلكنت مع ابن املسيب : عن ابن حرملة، قال: الثوري

مات سعيد بن : قد حرجت على أهلي أن يرجز معي راجز، وأن يقولوا! ما يقول راجزهم : فقال
إىل ريب، وأن ميشوا معي مبجمر، فإن أكن طيبا، فما عند اهللا أطيب من ) ٤(املسيب، حسيب من يقلبين 

  .طيبهم
أن ال يتبعين : أوصيت أهلي بثالث: بن املسيب قالعن حيىي بن سعيد، عن سعيد : معاوية بن صاحل

  ).٥(راجز وال نار، وأن يعجلوا يب، فإن يكن يل عند اهللا خري، فهو خري مما عندكم 
: أيب أويس، حدثين أيب، عن عبد الرمحن بن احلارث املخزومي، قال] عبد اهللا بن [ أخربنا إمساعيل بن 

  .وجهوه:  بن جبري يعوده، فأغمي عليه فقال نافعاشتد وجع سعيد بن املسيب، فدخل عليه نافع
  ففعلوا، فأفاق

__________  
  .املصدر السابق وما بني احلاصرتني منه) ١(
  .١٤١ / ٥ابن سعد ) ٢(



  .١٤١ / ٥يف الطبقات ) ٣(
  ).يبلغين: (ويف رواية له) يقبلين: (١٤١ / ٥يف الطبقات ) ٤(
  .١٤٢ / ٥ابن سعد ) ٥(

(*)  

)٤/٢٤٤(  

  

  .نعم:  أمركم أن حتولوا فراشي إىل القبلة، أنافع ؟ قالمن: فقال
  قال له
  ).١(لئن مل أكن على القبلة وامللة واهللا ال ينفعين توجيهكم فراشي : سعيد

عن أخيه املغرية، أنه دخل مع أبيه على سعيد وقد أغمي عليه، فوجه إىل القبلة، فلما : ابن أيب ذئب
  ).٢(ءا مسلما ؟ وجهي إىل اهللا حيث ما كنت من صنع يب هذا، ألست امر: أفاق، قال

يا : أخربنا حممد بن عمر، حدثين حممد بن قيس الزيات، عن زرعة بن عبدالرمحن، قال سعيد بن املسيب
  ).٣(زرعة، إين أشهدك على ابين حممد ال يؤذنن يب أحدا، حسيب أربعة حيملوين إىل ريب 

اللهم إنك تعلم أين مل أتركها : سيب، ترك دنانري، فقالملا احتضر سعيد بن امل: وعن حيىي بن سعيد، قال
  ).٤(إال الصون ا حسيب وديين 

أخربنا حممد بن عمر، حدثين عبد احلكيم بن عبد اهللا بن أيب فروة، شهدت سعيد بن املسيب يوم مات 
 من مات سنة أربع وتسعني، فرأيت قربه قد رش عليه املاء، وكان يقال هلذه السنة سنة الفقهاء لكثرة

  ).٥(منهم فيها 
  .مات يف سنة أربع وتسعني عدة فقهاء، منهم سعيد بن املسيب: وقال اهليثم بن عدي

  .وفيها أرخ وفاة ابن املسيب سعيد بن عفري، وابن منري، والواقدي
  .وما ذكر ابن سعد سواه

__________  
  . وما بني احلاصرتني منه١٤٢ / ٥ابن سعد ) ١(
  .١٤٣، ١٤٢ / ٥ابن سعد ) ٢(
  ".وال تتبعين صائحة تقول يف ما ليس يف : "  وزاد١٤٣ / ٥ابن سعد ) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .١٤٣ / ٥ابن سعد ) ٥(

(*)  



)٤/٢٤٥(  

  

  .تويف سنة ثالث وتسعني: وقال أبو نعيم، وعلي بن املديين
  .تسعنيحدثنا محاد بن خالد اخلياط أن سعيد بن املسيب تويف سنة مخس و: وقال أمحد بن حنبل

  .واالول أصح
  .وأما ما قال املدائين وغريه من أنه تويف سنة مخس ومئة فغلط

  .وتبعه عليه بعضهم، وهي رواية عن ابن معني
  .ومال إليه أبو عبد اهللا احلاكم، واهللا أعلم

  .آخر الترمجة واحلمد هللا
  

  .ه، أبو الوليد االمويابن احلكم بن أيب العاص بن أمية، اخلليفة الفقي *  عبدامللك بن مروان- ٨٩
  .ولد سنة ست وعشرين

  .مسع عثمان، وأبا هريرة، وأبا سعيد، وأم سلمة، ومعاوية، وابن عمر، وبريرة، وغريهم
  .ذكرته لغزارة علمه

حدث عنه عروة، وخالد بن معدان، ورجاء بن حيوة، وإمساعيل بن عبيداهللا، والزهري، وربيعة بن يزيد، 
  .ويونس بن ميسرة، وآخرون

__________  
، ٤٢٩ / ٥، تاريخ البخاري ٣٧٧، احملرب ٢٠٦١، طبقات خليفة ت ٢٢٣ / ٥طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ٢٩٢ / ٣، مروج الذهب ١٤ / ٣، تاريخ اليعقويب ٥٦٣ / ١، املعرفة والتاريخ ٣٥٥املعارف 
بن االثري  آ، تاريخ ا٢٥٢ / ١٠، تاريخ ابن عساكر ٦٢، طبقات الفقهاء للشريازي ٣٨٨ / ١٠بغداد 

، ذيب الكمال ص ٣٠٩ وما بعدها، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ٥١٧ / ٤
 ب، ميزان االعتدال ٢٥٣ / ٢، تذهيب التهذيب ١٠٢ / ١، العرب ٢٧٦ / ٣، تاريخ االسالم ٨٦٦

 / ٥ثمني ، العقد ال٦١ / ٩، و ٢٦٠ / ٨، البداية والنهاية ٤٠٢ / ٢، فوات الوفيات ٦٦٤ / ٢
، ٢٤٦، خالصة تذهيب التهذيب ٢١٢ / ١، النجوم الزاهرة ٤٢٢ / ٦، ذيب التهذيب ٥١٢

  .٩٧ / ١شذرات الذهب 
(*)  

)٤/٢٤٦(  

  



، )١(متلك بعد أبيه الشام ومصر، مث حارب ابن الزبري اخلليفة، وقتل أخاه مصعبا يف وقعة مسكن 
 فقتل ابن الزبري سنة اثنتني وسبعني، واستوسقت واستوىل على العراق، وجهز احلجاج حلرب ابن الزبري،

  .املمالك لعبد امللك
  .كان قبل اخلالفة عابدا ناسكا باملدينة) ٢: (قال ابن سعد

  .شهد مقتل عثمان وهو ابن عشر، واستعمله معاوية على املدينة
  .كذا قال، وإمنا استعمل أباه

رقيق الوجه، ليس بالبادن، أبيض الرأس وكان أبيض طويال، مقرون احلاجبني، أعني، مشرف االنف، 
  ).٣(واللحية 

مسعت أبا هريرة : عبد اهللا بن العالء بن زبر، عن يونس بن ميسرة، عن عبدامللك، أنه قال على املنرب
ما من مسلم ال يغزو، أو جيهز غازيا، أو خيلفه خبري إال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول

  ).٤" (بل املوت أصابه اهللا بقارعة ق
  ).٥(إن ملروان ابنا فقيها فسلوه : قال ابن عمر: قال عبادة بن نسي

  .هذا ميلك العرب: إن أبا هريرة نظر إىل عبدامللك وهو غالم فقال: وقيل
__________  

  . من هذا اجلزء١٤٤انظر صفحة ) ١(
  .٢٣٤، و ٢٢٤ / ٥يف الطبقات ) ٢(
  .٣٩١ / ١٠تاريخ بغداد ) ٣(
 / ٢والدارمي ) ٢٧٦٢(وابن ماجه ) ٢٥٠٣(ثقات خال عبدامللك، وأخرجه أبو داود رجاله ) ٤(

، من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا حيىي بن احلارث، عن القاسم بن عبدالرمحن، عن أيب ٢٠٩
  .وسنده قوي..أمامة

  .٣٨٩ / ١٠، تاريخ بغداد ٥٦٣ / ١املعرفة والتاريخ ) ٥(
(*)  

)٤/٢٤٧(  

  

لقد رأيت املدينة وما ا شاب أشد تشمريا وال أفقه وال أنسك وال أقرأ : افع، قالجرير بن حازم، عن ن
  ).١(لكتاب اهللا من عبدامللك 

  ).٢(سعيد بن املسيب، وعبد امللك، وعروة، وقبيصة بن ذؤيب : فقهاء املدينة: وقال أبو الزناد
  .ولد الناس أبناء، وولد مروان أبا: وعن ابن عمر



أول من صلى بني الظهر والعصر عبدامللك بن مروان وفتيان معه كانوا : النصاريوعن حيىي بن سعيد ا
  .يصلون إىل العصر

ما جالست أحدا إال وجدت يل عليه الفضل إال عبدامللك، : إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، قال
  .احلجاج الفاسقإنه تأوه من تنفيذ يزيد جيشه إىل حرب ابن الزبري، فلما ويل االمر، جهز إليه : وقيل

  ).٣(هذا آخر العهد بك : أفضى االمر إىل عبدامللك واملصحف بني يديه، فأطبقه وقال: قال ابن عائشة
  .اللهم ال متكر بنا: قلت

  .عجل بك الشيب: قيل لعبد امللك: قال االصمعي
  .وكيف ال وأنا أعرض عقلي على الناس يف كل مجعة: قال

  ).٤(دامللك، وكتب عليها القرآن أول من ضرب الدنانري عب: قال مالك
__________  

  .٢٣٤ / ٥ آ، وانظر ابن سعد ٢٥٤ / ١٠ابن عساكر ) ١(
  .٥٦٣ / ١املعرفة والتاريخ ) ٢(
  .٣٩٠ / ١٠تاريخ بغداد ) ٣(
قل (كتب عبدامللك على الدينار : وقال مصعب بن عبد اهللا: " ٢٧٩ / ٣وقال املؤلف يف تارخيه ) ٤(

حممد رسول (وكتب يف خارج الطوق " طوق فضة وكتب فيه ضرب مبدينة كذا وطوقه ب) هو اهللا أحد
  ).اهللا أرسله باهلدى ودين احلق

(*)  

)٤/٢٤٨(  

  

  .كان عبدامللك إذا جلس للحكم قيم على رأسه بالسيوف: وقال يوسف بن املاجشون
 يف مؤخر مسجد كان عبدامللك كثريا ما جيلس إىل أم الدردءا: الغساين، قال) ١(وعن حيىي بن حيىي 

  .إين واهللا، والدماء: فقال! بعد النسك والعبادة ) ٢(بلغين أنك شربت الطالء : دمشق، فقالت
  ).٣(كان أخبر : وقيل

اللهم إن ذنويب عظام، وهي صغار يف جنب عفوك يا كرمي، : خطب عبدامللك، فقال: قال الشعيب
  ).٤(فاغفرها يل 

  .وكان احلجاج من ذنوبهكان من رجال الدهر ودهاة الرجال، : قلت
  .تويف يف شوال سنة ست ومثانني عن نيف وستني سنة

  



ابن احلكم، أمري مصر، أبو األصبغ املدين، ويل العهد بعد عبد امللك، ) د * ( عبد العزيز بن مروان- ٩٠
  .عقد له بذلك أبوه، واستقل مبلك مصر عشرين سنة وزيادة

__________  
 ١٠وهو تصحيف وما أثبتناه من امليزان للمؤلف، واخلرب يف ابن عساكر ) حيىي بن حبر: (يف االصل) ١(
  . آ٢٦٢/ 
  .ما طبخ من عصري العنب حىت ذهب ثلثاه، وبعض العرب تسمي اخلمر به: الطالء) ٢(
  .له ننت يف فمه) ٣(
  . آ٢٦٣ / ١٠ابن عساكر ) ٤(
 و ٣٥٥، املعارف ٨ / ٦، تاريخ البخاري ٢٠٦٢، طبقات خليفة ت ٢٣٦ / ٥طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ابن عساكر ٣٩٣، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين ٤٨، والة مصر وقضاا ٣٦٢
، ذيب الكمال ص ٢٠٦ ب، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ١٩٤ / ١٠

 ٩البداية والنهاية  ب، ٢٤٣ / ٢، تذهيب التهذيب ٩٩ / ١، العرب ٢٧٤ / ٣، تاريخ االسالم ٨٤٧
 وما بعدها، ١٧١ / ١، النجوم الزاهرة ٣٥٦ / ٦، ذيب التهذيب ٢٠٩ / ١، خطط املقريزي ٥٧/ 

، خزانة ٩٥ / ١، شذرات الذهب ٢٤١، خالصة تذهيب التهذيب ٥٨٦ و ٢٦٠ / ١حسن احملاضرة 
  .٥٨٣ / ٣االدب 

(*)  

)٤/٢٤٩(  

  

ن الزبري، وله بدمشق دار إىل جانب اجلامع، هي يروي عن أبيه، وأيب هريرة، وعقبة بن عامر، واب
  ).١(السميساطية 

روى عنه ابنه عمر بن عبد العزيز، والزهري، وكثري بن مرة، وعلي بن رباح، وابن أيب مليكة، وحبري بن 
  ).٢(ذاخر 

  .وثقه ابن سعد، والنسائي
  .وله يف سنن أيب داود حديث

  ).٣( بألف دينار إىل ابن عمر، فجئته ا ففرقها بعثين عبد العزيز بن مروان: قال سويد بن قيس
  .يا ليتين مل أكن شيئا، ياليتين كهذا املاء اجلاري: شهدت عبد العزيز عند املوت يقول: قال ابن أيب مليكة

  ).٤(هاتوا كفين، أف لك ما أقصر طويلك وأقل كثريك : قال: وقيل
مالك : البشري يبشره مباله الواصل يف العام، فقالملا احتضر عبد العزيز، أتاه : وعن محاد بن موسى، قال



  .هذه ثالث مئة مدي من ذهب: ؟ قال
  ).٥(قال مايل وله، لوددت أنه كان بعراحائال بنجد 

  .هذا قول كل ملك كثري االموال، فهال يبادر ببذله: قلت
__________  

حيىي السلمي احلبشي، من هي خانقاه السميساطية نسبة للسميساطي أيب القاسم علي بن حممد بن ) ١(
  . ه الذي اشتراها حني قدم دمشق٤٢٣أكابر الرؤساء بدمشق املتوىف 

  .ومسيساط قلعة على الفرات بني قلعة الروم وملطبة
  .١٥١ / ٢انظر الدارس 

  .هو حبري املعافري، ذكر البخاري أنه كان من حرس عبد العزيز بن مروان) ٢(
  . آ١٩٧ / ١٠ابن عساكر ) ٣
  . آ١٩٨ / ١٠اكر ابن عس) ٤
أتى بشري يبشره مباله الذي كان مبصر حني كان عامال : ".. آولفظه١٩٨ / ١٠اخلرب يف ابن عساكر ) ٥

مايل وله واهللا لوددت أنه كان بعرا حائال : مالك، هذه ثالث مئة مدي من ذهب، قال: عليها، فقال
  ".ببحر 

(*)  

)٤/٢٥٠(  

  

  .مات سنة مخس ومثانني: وغريهمقال ابن سعد، وسعيد بن عفري، والزيادي، 
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة ست ومثانني: قال الليث: وقال ابن يونس

االول أصح، وقد كان مات قبله ابنه أصبغ بستة عشر يوما فحزن عليه ومرض ومات حبلوان، : قلت
  .مدينة صغرية أنشأها على بريد فق مصر

  .الوليد مث سليمان: بوالية العهد البنيهوعاش أخوه عبدامللك بعده، فلما جاءه نعيه عقد 
  

  .ابن روح بن سالمة، االمري الشريف، أبو زرعة اجلذامي الفلسطيين، سيد قومه * روح بن زنباع- ٩١
  .وكان شبه الوزير للخليفة عبدامللك

  . وعن متيم الداري، وعبادة بن الصامت- وله صحبة -روى عن أبيه 
  ن مسلم، وعبادة بن نسي،ابنه روح بن روح، وشرحبيل ب: وعنه

  .وآخرون



  .، ويل جند فلسطني ليزيد)١(وله دار بدمشق يف البزوريني 
  .مع مروان) ٢(وكان يوم مرج راهط 
  .له صحبة: وقد وهم مسلم، وقال

  .وإمنا الصحبة البيه
__________  

ن الد االول ، اجلرح والتعديل القسم الثاين م٣٥٨ / ١، البيان والتبيني ٣٠٧ / ٣تاريخ البخاري * 
، تاريخ االسالم ١٨٩ / ٢ ب، أسد الغابة ١٤٩ / ٦، تاريخ ابن عساكر ٧٨٦، االستيعاب ت ٤٩٤

، تعجيل املنفعة ٢٧١٣، االصابة ت ٥٤ و ٥٢ / ٩، البداية والنهاية ٩٨ / ١، العرب ٢٤٨ / ٣
  ,٣٤٠ / ٥، ذيب ابن عساكر ٩٥ / ١، شذرات الذهب ٢٠٥/ ، النجوم الزاهرة ١٣١

موقعه ) سوق البزورية(من أسواق دمشق القدمية، يعرف بسوق القمح أيضا، واليوم ب : البزوريني) ١
  ).١( واملخطط رقم ١٤٢انظر تاريخ ابن عساكر الدة الثانية ص ) اخلضراء(يف اجلهة اجلنوبية من 

  = (*)موضع به كانت الوقعة املشهورة بني : اسم رجل من قضاعة، ومرج راهط: راهط) ٢

)٤/٢٥١(  

  

  .كان روح بن زنباع إذا خرج من احلمام، أعتق رقبة: روى ضمرة، عن شيخ له، قال
  .تويف سنة أربع ومثانني: قال ابن زبر

  .هو صدوق، وما وقع له شئ يف الكتب الستة، وحديثه قليل: قلت
  

محن ابن أم االمري عبدالرمحن بن آدم البصري، صاحب السقاية، هو عبدالر) م، د * ( ابن أم برثن- ٩٢
  .برثن

  .لعله ابن مالعنة
  .وآدم هنا

  .عبد الرمحن بن برمث، وابن برثن: وقيل: هو أبونا عليه السالم
  .عبدالرمحن موىل أم برثن: وقيل

  .من جلة التابعني
  .روى عن أيب هريرة، وجابر، وعبد اهللا بن عمرو

  .يمي، وعوف االعرايب وقتادة، وسليمان الت- وهو من طبقته -أبو العالية الرياحي : وعنه
استعمل عبيداهللا بن زياد ابن أم برثن، مث غضب عليه وغرمه مثة ألف، فخرج إىل يزيد، : قال املدائين



  فرتلت على مرحلة من دمشق،: قال
__________  

  .مروان بن احلكم وأنصار عبد اهللا بن الزبري= 
استحييت لك من هذا : قال له عبيداهللا بن زيادوكان مروان قد هم باملسري إىل املدينة ملبايعة ابن الزبري، ف

: فقال له! الفعل إذ أصبحت شيخ قريش املشار إليه وتبايع عبد اهللا بن الزبري وأنت أوىل ذا االمر منه 
: مل يفت شئ فبايعه، وبايعه أهل الشام وخالف عليه الضحاك بن قيس الفهري، وصار أهل الشام حزبني

 راهط بغوطة دمشق، وحزب مع مروان، وكانت الوقعة بينهما، قتل حزب اجتمع إىل الضحاك مبرج
  .٥٣٥ / ٥فيها الضحاك واستقام االمر ملروان، انظر معجم البلدان وتاريخ الطربي 

، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين ٢٥٤ / ٥، تاريخ البخاري ١٦٥٢طبقات خليفة ت * 
، تذهيب ٢٧٠ / ٣، تاريخ االسالم ٧٧٤ذيب الكمال ص  آ، ٤٢٤ / ٩، تاريخ ابن عساكر ٢٠٩

  .٢٢٣، خالصة تذهيب التهذيب ١٣٤ / ٦ آ، ذيب التهذيب ٢٠٣ / ٢التهذيب 
  ).برمث(وفيه 
(*)  

)٤/٢٥٢(  

  

وضرب يل خباء وحجرة، فإذا كلب دخل يف عنقه طوق من ذهب، فأخذته، وطلع فارس فهبته، 
  .ذا هو يزيد بن معاويةوأنزلته، فلم ألبث أن توافت اخليل، فإ

  .إن شئت، كتبت لك هنا: من أنت ؟ فأخربته، فقال: فقال يل بعدما صلى
وأمر بأن ترد علي املئة ألف، فرجعت، : ] بل تكتب يل من مكاين، قال: قلت[ وإن شئت دخلت، 

  .وأعتق هناك ثالثني مملوكا، وكان يتأله: قال
  ):١(وقال املدائين 

اذهب فأنت حر، فلو : ، وأصاب ولده فنتر دماغه، فخاف الغالم، فقالرمى عبدا له بسفود فأخطأه
  .قتلتك، لكنت هلكت، الين كنت متعمدا وأصبت ابين خطأ

  .مث عمي عبدالرمحن بعد، ومرض
  .كانت أمه تعمل الطيب وختالط نساء ابن زياد، فالتقطت هذا وربته: وقيل

  .مات يف خالفة عبدامللك بن مروان، وهو ثقة
  

االمام الكبري، شيخ االسالم، عمران بن ملحان التميمي البصري، ) ع * (و رجاء العطاردي أب- ٩٣



  .من كبار املخضرمني، أدرك اجلاهلية، وأسلم بعد فتح مكة، ومل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢" (االستيعاب " أورده أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب 

  .إنه رأى أبا بكر الصديق: وقيل
__________  

  .لعله تصحيف الن ابن عساكر أورد اخلرب متصال فلم يكرر ذكر املدائين) فقال: (يف االصل) ١(
  . ب وما بني احلاصرتني منه٤٢٤ / ٩ابن عساكر 

، ٤٢٧، املعارف ٤١٠ / ٦، تاريخ البخاري ١٥٦٤، طبقات خليفة ت ١٣٨ / ٧طبقات ابن سعد * 
، أسد ١٩٧١، االستيعاب ت ٣٠٤ / ٢، احللية ٣٠٣لث اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثا

، ١٢٩ / ١، العرب ٦٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٢١٧ / ٤، تاريخ االسالم ١٩١ / ٥ و ١٣٦ / ٤الغابة 
، النجوم الزاهرة ١٤٠ / ٨، ذيب التهذيب ٤٣٣ ب، االصابة كىن ت ١١٥ / ٣تذهيب التهذيب 

 / ١، شذرات الذهب ٢٩٦ذهيب التهذيب ، خالصة ت٢٥، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٤٣ / ١
١٣٠.  

  .١٩٧١ ت ١٢٠٩ / ٣) ٢(
(*)  

)٤/٢٥٣(  

  

حدث عن عمر، وعلي، وعمران بن حصني، وعبد اهللا بن عباس، ومسرة بن جندب، وأيب موسى 
   وتلقن عليه القرآن، مث عرضه على-االشعري 

  .ابن عباس، وهو أسن من ابن عباس
  .وكان خريا تالءلكتاب اهللا

  .يه أبو األشهب العطاردي وغريهقرأ عل
أيوب، وابن عون، وعوف االعرايب، وسعيد بن أيب عروبة، وسلم بن زرير، وصخر بن : وحدث عنه

  .جويرية، ومهدي بن ميمون، وخلق كثري
  .هربنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم: مسعته يقول: قال جرير بن حازم

  ).١(؟ حلو : ما طعم الدم ؟ قال: فقلت له
أذكر قتل بسطام، مث : ما تذكر ؟ قال: حدثنا أبو عمرو بن العالء، قلت اليب رجاء: االصمعيقال 
قتل بسطام قبل : مث قال االصمعي) ٢(كأن جبينه سيف صقيل * وخر على االالءة مل يوسد : أنشد

  .االسالم بقليل



أدركت : ا رجاء يقولمسعت أب:  قال-ثقة ] وكان  [ -حدثنا أبو احلارث الكرماين : بو سلمة املنقري
جييئون بالشاة ) ٣(النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا شاب أمرد، ومل أرناسا كانوا أضل من العرب، كانوا 

  البيضاء فيعبدوا، فيختلسها الذئب، فيأخذون أخرى مكاا يعبدوا، وإذا رأوا صخرة حسنة، جاؤوا
__________  

  .٢٥٦انظر تفصيل اخلرب على صفحة ) ١(
، والبيت من مرثية البن عنمة الضيب يف مقتل بسطام بن قيس أوردها أبو متام ١٣٨ / ٧ابن سعد ) ٢(

 / ١ واجلمهرة ٤٢٨ بشرح املرزوقي، وهويف املعارف البن قتيبة ١٠٢١صفحة ) ٣٥٥(يف محاسته رقم 
  ).أالآة(وقد تصحف يف االصل لفظ االالءة إىل ) أال( واللسان والتاج مادة ١٨٩

  .، وما بني احلاصرتني منه١٢١١، ١٢١٠ / ٣واخلرب يف االستيعاب ) كان(صل يف اال) ٣(
(*)  

)٤/٢٥٤(  

  

  .ا، وصلوا إليها، فإذا رأوا أحسن منها رموها
فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أرعى االبل على أهلي، فلما مسعنا خبروجه، حلقنا مبسيلمة 

)١.(  
 فيما -بطن من متيم، وكان أبو رجاء : مران بن تيم، وبنو عطاردإن اسم أيب رجاء العطاري ع: وقيل
  . خيضب رأسه دون حليته-قيل 

ما آسى على شئ من : كان أبو رجاء عابدا، كثري الصالة وتالوة القرآن كان يقول: قال ابن االعرايب
  ).٢(الدنيا إال أن أعفر يف التراب وجهي كل يوم مخس مرات 

  .ال فيه غفلة، وله عبادة، عمر عمرا طويال أزيد من مئة وعشرين سنةرج) ٣: (قال ابن عبد الرب
اجتمع يف جنازة أيب رجاء احلسن البصري والفرزدق، : ذكر اهليثم بن عدي، عن أيب بكر بن عياش، قال

  .اجتمع يف هذه اجلنازة خري الناس وشرهم: يا أبا سعيد، يقول الناس: فقال الفرزدق
شهادة أن : س ولست بشرهم لكن ما أعددت هلذا اليوم يا أبا فراس ؟ قاللست خبري النا: فقال احلسن

وقد * أمل تر أن الناس مات كبريهم : الإله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وعبده ورسوله، مث انصرف وقال
وستني ملا بات غري موسد إىل حفرة غرباء * كان قبل البعث بعث حممد ومل يغن عنه عيش سبعني حجة 

  سوى أا مثوى وضيع وسيد* وردها يكره 
__________  

: " مسعنا مبسيلمة، والتصحيح من تاريخ املؤلف واالستيعاب، وقال احلافظ يف االصابة: يف االصل) ١(



  ".ملا بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم فررنا إىل بالنار إىل مسيلمة : ويف صحيح البخاري من طريق
  .٣٠٦ / ٢انظر احللية ) ٢(
  .١٢١١ / ٣ االستيعاب يف) ٣(

(*)  

)٤/٢٥٥(  

  

مقيما * ويدفع عنه عيب عمر عمرد لكان الذي راحوا به حيملونه * ولو كان طول العمر خيلد واحدا 
أخربنا ) ١(يضعن بنا حتف الردى كل مرصد * ولكن ليس حي مبخلد نروح ونغدو واحلتوف أمامنا 
مد، أنبأنا احلداد، أنبأنا أبو نعيم، أنبأنا أمحد بن حممد إسحاق بن طارق، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا أمحد بن حم

بن عبد الوهاب، حدثنا أبو العباس السراج، حدثنا املفضل بن غسان، حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، 
، فانطلقنا )٢(بلغنا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن على ماء لنا يقال له سند : مسعت أبا رجاء يقول

: هاربني بعيالنا، فبينا أنا أسوق القوم، إذ وجدت كراع ظيب، فأخذته فأتيت املرأة، فقلتحنو الشجرة 
  .قد كان يف وعاء لنا عام أول شئ من شعري، فما أدري بقي منه شئ أم ال: هل عندك شعري ؟ فقالت

فأخذته فنفضته فاستخرجت منه ملء كف من شعري، ورضخته بني حجرين، وألقيته والكراع يف برمة 
عودا فلبكته به لبكا شديدا ] ت [ لنا، مث قمت إىل بعري، ففصدته إناء من دم، وأوقدت حتته، مث أخذ 

  .حىت أنضجته، مث أكلنا
  ).٣(حلو : وكيف طعم الدم ؟ قال: فقال له رجل
بعث النيب صلى اهللا عليه : دخلت على أيب رجاء فقال: حدثنا يوسف بن عطية، عن أبيه: حمرز بن عون

ن لنا صنم مدور، فحملناه على قتب، وحتولنا ففقدنا احلجر، انسل فوقع يف رمل، فرجعنا يف وسلم وكا
إن إهلا مل ميتنع من : طلبه فإذا هو يف رمل قد غاب فيه، فاستخرجته، فكان ذلك أول إسالمي، فقلت

  .تراب يغيب فيه الله سوء وإن العرت لتمنع حياها بذنبها
  فكان

__________  
 ٣٣٥ وطبقات ابن سالم ١٤٠ / ٧، وانظر ابن سعد ١٢١١ / ٣خلرب يف االستيعاب االبيات وا) ١(

  . من هذا اجلزء٥٨٤ وصفحة ١١٩ / ١والكامل للمربد 
  .بلد معروف يف البادية وقيل ماء معروف لبين سعد) ٢(

  .معجم البلدان



  . وما بني احلاصرتني منه٣٠٥ / ٢احللية ) ٣(
(*)  

)٤/٢٥٦(  

  

  .ذلك أول إسالمي
  ).١(عت إىل املدينة وقد تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم فرج

كنا نعمد إىل الرمل فنجمعه وحنلب عليه، فنعبده، وكنا نعمد : مسعت أبا رجاء يقول: قال عمارة املعويل
  ).٢(إىل احلجر االبيض، فنعبده 

  .كان أبو رجاء العطاردي خيتم بنا يف قيام لكل عشرة أيام: قال أبو األشهب
  .مات أبو رجاء سنة مخس ومئة، وله أزيد من مئة وعشرين سنة: وغريه) ٣( عبد الرب قال ابن

  .مات سنة سبع ومئة: وقال غري واحد من املؤرخني
  .سنة مثان: وقيل

  
أبو سالم احملاريب الكويف، من كرباء التابعني، أدرك أيام ) خ، م، د، س * ( االسود بن هالل- ٩٤

  .اجلاهلية
  .عاذ، وابن مسعود، وأيب هريرة، وما هو باملكثروقد حدث عن عمر، وم

  .أشعث بن أيب الشعثاء، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو حصني عثمان بن عاصم، ومجاعة: حدث عنه
  .وثقه حيىي بن معني

  .تويف سنة أربع ومثانني
__________  

  .٣٠٦، ٣٠٥ / ٢احللية ) ١(
  .٣٠٦ / ٢احللية ) ٢(
  .١٢١١ / ٣يف االستيعاب ) ٣(
  ، اجلرح٤٤٩ / ١، تاريخ البخاري ١٠٠٤، طبقات خليفة ت ١١٩ / ٦بقات ابن سعد ط* 

، ٢٤٢ / ٣، تاريخ االسالم ١٠٣، ذيب الكمال ص ٢٩٢والتعديل القسم االول من الد االول 
، خالصة تذهيب التهذيب ٣٤٢ / ١، ذيب التهذيب ٤٥٩ آ، االصابة ت ٦٨ / ١تذهيب التهذيب 

٣٧.  
(*)  



)٤/٢٥٧(  

  

ابن عائذ، االمام القدوة العابد، أبو يزيد الثوري الكويف، أحد ) خ، م * ( الربيع بن خثيم- ٩٥
  .االعالم

  .أدرك زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأرسل عنه
وروى عن عبد اهللا بن مسعود، وأيب أيوب االنصاري، وعمرو بن ميمون وهو قليل الرواية إال أنه كبري 

  .الشأن
  .عيب، وإبراهيم النخعي، وهالل بن يساف، ومنذر الثوري، وهبرية بن خزمية، وآخرونالش: حدث عنه

  .وكان يعد من عقالء الرجال
كان الربيع بن خثيم إذا دخل على ابن مسعود مل يكن : روي عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود، قال
  .له إذن الحد حىت يفرغ كل واحد من صاحبه

با يزيد، لو رآك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الحبك، وما رأيتك إال ذكرت يا أ: فقال له ابن مسعود
  ).١(املخبتني 

فهذه منقبة عظيمة للربيع، أخربين ا إسحاق االسدي، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم التيمي، أنبأنا 
حدثنا أزهر بن مروان، حدثنا أبو علي املقرئ، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا الطرباين، حدثنا عبدان بن أمحد، 

  .عبد الواحد ابن زياد، حدثنا عبد اهللا بن الربيع بن خثيم، حدثنا أبو عبيدة
  كان: عن سعيد بن مسروق، عن منذر الثوري، قال: أبو األحوص

__________  
  ، املعارف٢٦٩ / ٣، تاريخ البخاري ٩٩٢، طبقات خليفة ت ١٨٢ / ٦طبقات ابن سعد * 

 / ٢، احللية ٤٥٩، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٥٦٣ / ٢تاريخ ، املعرفة وال٤٩٧
: ٣٦٥ و ٢٤٧ و ١٥ / ٣، تاريخ االسالم ٥٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٤٠٤، ذيب الكمال ص ١٠٥

 ٣، ذيب التهذيب ١٢٦٣، غاية النهاية ت ٢١٧ / ٨ آ، البداية والنهاية ٢١٧ / ١تذهيب التهذيب 
  .١١٥تذهيب التهذيب ، خالصة ٢٤٢/ 
هم : هم املطمئنون وقيل: ، واملخبتون١٨٣، ١٨٢ / ٦، وانظر ابن سعد ١٠٦ / ٢احللية ) ١(

  .املتواضعون اخلاشعون لرم
(*)  

)٤/٢٥٨(  

  



اتق اهللا فيما علمت، وما استوثر به عليك، فكله إىل عامله، النا عليكم : الربيع إذا أتاه الرجل يسأله قال
ين عليكم يف اخلطأ، وما خريكم اليوم خبري، ولكنه خري من آخر شر منه، وما تتبعون يف العمد أخوف م

اخلري حق اتباعه، وما تفرون من الشر حق فراره، والكل ما أنزل اهللا على حممد صلى اهللا عليه وسلم 
ن هللا السرائر السرائر الاليت خيفني من الناس وه: أدركتم، وال كل ما تقرؤون تدرون ما هو، مث يقول

  ).٢(، التمسوا دواءهن، وما دواؤهن إال أن يتوب مث ال يعود )١(بواد 
ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكالم منذ عشرين سنة إال : قال فالن: روى منصور عن إبراهيم، قال

  .بكلمة تصعد
  ).٣(صحبت الربيع عشرين عاما ما مسعت منه كلمة تعاب : وعن بعضهم، قال

جالست الربيع بن خثيم سنني، فما سألين عن شئ مما فيه الناس :  عن أبيه، قالوروى الثوري عن رجل،
  .؟) ٤(أمك حية : إال أنه قال يل مرة

ضعفاء مذنبني، : كيف أصبحتم ؟ قال: كان الربيع بن خثيم إذا قيل له: وروى الثوري، عن أبيه قال
  ).٥(نأكل أرزاقنا، وننتظر آجالنا 

  ).٦(جه اهللا يضمحل كل ما اليراد به و: وعنه قال
  وروى االعمش عن منذر الثوري، أن الربيع أخذ يطعم مصابا

__________  
  .وهو تصحيف) لواد(يف االصل ) ١(
  .١٨٥ / ٦، وانظر ابن سعد ١٠٨ / ٢احللية ) ٢(
  .١٨٥ / ٦ابن سعد ) ٣(
  ".كم لكم مسجدا ؟ : وقال مرة: "  وزاد١١٠ / ٢احللية ) ٤(
  .١٨٥ / ٦ابن سعد ) ٥(
  .١٨٦ / ٦ابن سعد ) ٦(

(*)  

)٤/٢٥٩(  

  

عن سرية للربيع، أنه كان يدخل : الثوري) ١(لكن اهللا يدري : ما يدريه ما أكل، قال: خبيصا، فقيل له
  .ويف حجره املصحف فيغطيه) ٢(عليه الداخل 

  .كيف ينام من خياف البيات: فيقول! يا أبتاه، أال تنام ؟ : كنت أقول): ٣(وعن ابنة للربيع، قالت 
قد : كان الربيع بن خثيم يقاد إىل الصالة وبه الفاجل، فقيل له: عن أيب حيان، عن أبيه، قال: الثوري



  .رخص لك
  .فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبوا" حي على الصالة " إين أمسع : قال

  ).٤(ما يسرين أن هذا الذي يب بأعىت الديلم على اهللا : إنه قال: وقيل
ذكرت عادا ومثودا وأصحاب الرس، وقرونا بني ذلك : لو تداويت، قال:  لهوقيل: قال سفيان الثوري

  ).٥(كثريا، كانت فيهم أوجاع، وكانت هلم أطباء، فما بقي املداوي وال املداوى إال وقد فين 
أخاف أن أرى أمرا، أخاف أن ال أرد : ما جلس ربيع يف جملس منذ اتزر بإزار، يقول: قال الشعيب

  ).٦( أغمض بصري السالم، أخاف أن ال
__________  

  .١٨٩، ١٨٨ / ٦انظره مفصال يف ابن سعد ) ١(
 / ٢ وانظر احللية ٥٧٠ / ٢واخلرب فيه " املعرفة والتاريخ " الراجل وما أثبتناه من : يف االصل) ٢(

١٠٧.  
 / ٢، وانظر احللية ٥٧٠ / ٢" املعرفة والتاريخ " وهو تصحيف، واخلرب يف ) قال: (يف االصل) ٣(

١١٥، ١١٤.  
  .١١٥، ١١٣ / ٢ وانظر احللية ٥٧١ / ٢ واملعرفة والتاريخ ١٩٠، ١٨٩ / ٦ابن سعد ) ٤(

  .ماء لبين عبس من أرض اليمامة: الديلم: االعداء ويف معجم البلدان: والديلم هنا
  .١٠٦ / ٢، واحللية ١٩٢ / ٦، وانظر ابن سعد ٥٧١ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٥(
وقد أورد الفسوي اخلرب مفصال يف ) أمرا(بدل ) حامال: ( ولفظه٥٧٢/  ٢املعرفة والتاريخ ) ٦(

  .١١٦ / ٢، وانظر احللية ٥٦٩الصفحة 
(*)  

)٤/٢٦٠(  

  

  ).١(ما تطوع الربيع بن خثيم يف مسجد احلي إال مرة : قال نسري بن ذعلوق
  ).٢(حدثنا الربيع وكان من معادن الصدق : قال الشعيب

  ).٢( أخذ عطاءه، فرقه وترك قدر ما يكفيه وعن منذر، أن الربيع كان إذا
  .دلين على من هو خري منك: جاء ابن الكواء إىل الربيع بن خثيم، فقال: وعن ياسني الزيات قال

  ).٣(نعم، من كان منطقه ذكرا، وصمته تفكرا ومسريه تدبرا فهو خري مين : قال
  ).٤(كان الربيع أورع أصحاب عبد اهللا : وعن الشعيب، قال

ا أمحد بن أيب اخلري يف كتابه، عن أمحد بن حممد التيمي، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم أخربن



احلافظ، حدثنا أبو بكر بن خالد، حدثنا حممد بن غالب، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا زائدة، عن منصور، 
  عن هالل بن

 ليلى، عن امرأة من االنصار، يساف، عن الربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن عبدالرمحن بن أيب
أيعجز أحدكم أن يقرأ ليلة بثلث : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب أيوب االنصاري قال

  .فسكتنا: القرآن ؟ فأشفقنا أن يأمرنا بأمر نعجز عنه، قال
د، فقد قرأ اهللا الواحد الصم: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن ؟ فإنه من قرأ: قاهلا ثالث مرات

  ).٥" (ليلتئذ ثلث القرآن 
__________  

عن نسري بن ذعلوق عن الربيع : "  ولفظه٥٧٢ / ٢، وانظر املعرفة والتاريخ ١٨٧ / ٦ابن سعد ) ١(
  ".ما أرى متطوعا يف مسجد احلي قط غري مرة : بن خثيم قال

  ,٥٧٣ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٢(
  .١٠٦ / ٢احللية ) ٣
  .١٠٧ / ٢احللية ) ٤(
  = (*) من طريق عبدالرمحن بن مهدي عن ٤١٩، ٤١٨ / ٥، وأخرجه أمحد ١١٧ / ٢احللية ) ٥(

)٤/٢٦١(  

  

  .ورواه الشعيب عن الربيع بن خثيم، قد جتمع يف إسناده مخسة تابعيون
أخرجه الترمذي والنسائي من طريق زائدة، وحسنه الترمذي، وقد رواه غندر عن شعبة، عن منصور، 

  .عن عمرو، عن امرأة من االنصار فحذف منه ابن أيب ليلى: يع، فقالعن هالل، عن رب
  .ورواه جرير عن منصور، فحذف منه ابن أيب ليلى واملرأة

كان يف بين ثور ثالثون رجال، : عن العالء بن املسيب، عن أيب يعلى الثوري، قال: قال سفيان الثوري
  ).١(مامنهم رجل دون الربيع بن خثيم 

ما رأيت قوما قط أكثر علما، وال أعظم حلما، وال : قال الشعيب: مسعت مالكا يقول: قال ابن عيينة
  .أكف عن الدنيا من أصحاب عبد اهللا

  .ولوال ما سبقهم به الصحابة، ما قدمنا عليهم أحدا
ما رأيت قوما سود الرؤوس أفقه من أهل الكوفة من قوم : عمن ذكره، عن ابن سريين قال: محادبن زيد
  ).٢(فيهم جرة 

  .تويف الربيع بن خثيم قبل سنة مخس وستني: قيل



  
االمام العالمة احلافظ، أبو عيسى االنصاري الكويف، الفقيه، ) ع * ( عبدالرمحن بن أيب ليلى- ٩٦

  :ويقال
__________  

زائدة بن قدامة عن منصور عن هالل بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد = 
  .يلى عن امرأة من االنصار عن أيب أيوبالرمحن بن أيب ل
، عن حممد بن بشار، ورواه الترمذي وقتيبة ١٧٢، ١٧١ / ٢والنسائي ) ٢٨٩٦(ورواه الترمذي 

 ٩، والبخاري ٨ / ٣كالمها عن عبد الرمحن بن مهدي به، ويف الباب عن أيب سعيد اخلدري، عند أمحد 
والترمذي ) ٨١٣( هريرة عند مسلم ، وعن أيب١٧١ / ٢والنسائي ) ١٤٦١(، وأيب داود ٥٣/ 
  ).٨١١(وعن أيب الدرداء عند مسلم ) ٢٩٠٠(
  .١٩٠ / ٦ابن سعد ) ١(
  .٥٧٧ / ٢وهي الشجاعة، واخلرب يف املعرفة والتاريخ ) اجلرأة(لغة يف : اجلرة) ٢(
  = (*)، املعرفة ٣٦٨ / ٥، تاريخ البخاري ١٠٨٠، طبقات خليفة ت ١٠٩ / ٦طبقات ابن سعد * 

)٤/٢٦٢(  

  

  .أبو حممد، من أبناء االنصار، ولد يف خالفة الصديق أو قبل ذلك
وحدث عن عمر، وعلي، وأيب ذر، وابن مسعود، وبالل، وأيب بن كعب، وصهيب، وقيس بن سعد، 

  . وما إخاله لقيه، مع كون ذلك يف السنن االربعة-واملقداد، وأيب أيوب، ووالده، ومعاذ بن جبل 
  .ة عمر ورآه يتوضا وميسح على اخلفنيوقيل بل ولد يف وسط خالف

عمرو بن مرة، واحلكم بن عتيبة، وحصني بن عبد الرمحن، وعبد امللك بن عمري، : حدث عنه
  .واالعمش، وطائفة سواهم

  .إنه قرأ القرآن على علي: وقيل
  .جلست إىل عبدالرمحن بن أيب ليلى، وأصحابه يعظمونه كأنه أمري: قال حممد بن سريين

اقرأ القرآن، فإنه يدلين على ما : كنا إذا قعدنا إىل عبدالرمحن بن أيب ليلى، قال لرجل: البناينوقال ثابت 
  ).١(تريدون، نزلت هذه اآلية يف كذا، وهذه اآلية يف كذا 

أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول اهللا : قال) ٢] (عن ابن أيب ليلى [ وروى عطاء بن السائب 
  ).٣(صار، إذا سئل أحدهم عن شئ، ود أن أخاه كفاه صلى اهللا عليه وسلم من االن

__________  



، ٣٠١، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين ٤٠٦ / ٢، أخبار القضاة ٦١٧ / ٢والتاريخ = 
، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ١٩٩ / ١٠، تاريخ بغداد ٣٥٠ / ٤احللية 
، تاريخ االسالم ٥٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٨١٧، ذيب الكمال ص ١٢٦ / ٣، وفيات االعيان ٣٠٣

، االصابة ت ١٦٠٢ آ، غاية النهاية ت ٢٢٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٩٦ / ١، العرب ٢٧٢ / ٣
، ١٩، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٠٦ / ١، النجوم الزاهرة ٢٦٠ / ٦، ذيب التهذيب ٥١٩٢

  .٩٢ / ١، شذرات الذهب ٢٦٩ / ١فسرين ، طبقات امل٢٣٤خالصة تذهيب التهذيب 
  .٣٦٨ / ٥تاريخ البخاري ) ١(
  .ما بني احلاصرتني ساقط من االصل استدركناه من تاريخ االسالم وذيب بن حجر) ٢(
  = (*) من طريق يزيد بن هارون عن شعبة عن عطاء ١١٠ / ٦أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) ٣(

)٤/٢٦٣(  

  

  .ما شعرت أن النساء ولدن مثل هذا: نه اجتمع بابن أيب ليلى فقالوعن عبد اهللا بن احلارث، أ
  صحبت عليا رضي: عن عمرو بن مرة، عن ابن أيب ليلى، قال: شعبة

  ).١(اهللا عنه يف احلضر والسفر، وأكثر ما يتحدثون عنه باطل 
نه وهم وهو متكئ على اب) ٢(رأيت ابن أيب ليلى وقد ضربه احلجاج، وكأن ظهره مسح : قال االعمش

  .لعن اهللا الكذابني: العن الكذابني فيقول: يقولون
  .اهللا اهللا، علي بن أيب طالب، عبد اهللا بن الزبري، املختار ابن أيب عبيد: يقول
  ).٣(وأهل الشام كأم محري ال يدرون ما يقصد، وهو خيرجهم من اللعن : قال
  .شعث من العلماء والصلحاءمث كان عبدالرمحن من كبار من خرج مع عبدالرمحن بن اال: قلت

  .وكان له وفادة على معاوية ذكرها ولده القاضي حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى
أخربنا إسحاق الصفار، حدثنا ابن خليل، حدثنا اللبان، حدثنا أبو علي، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا أبو بكر 

ثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن بن مالك، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثنا عبد اهللا بن عمر، حد
  ).٤(كان عبدالرمحن بن أيب ليلى يصلي، فإذا دخل الداخل، نام على فراشه : االعمش، قال

  حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، حدثنا حممد بن: وبه قال أبو نعيم
__________  

  .وهذا سند صحيح، فإن شعبة مسع من عطاء قبل االختالط= 
  . من طريق آخر حنوه١١٣ / ٦د أخرج ابن سع) ١(
  .كساء من شعر: املسح ؟ ؟) ٢(



  .٣٥١ / ٤، واحللية ١١٣، ١١٢ / ٦، وانظر ابن سعد ٦١٨ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٣(
  .٦١٨ / ٢ وانظر املعرفة والتاريخ ٣٥١ / ٤احللية ) ٤(

(*)  

)٤/٢٦٤(  

  

  ش، عنعثمان بن أيب شيبة، حدثنا يزيد بن مهران، حدثنا أبو بكر بن عيا
العن الكذابني، وكان رجال : رأيت عبدالرمحن حملوقا على املصطبة وهم يقولون له: االعمش، قال
، علي، وعبد اهللا بن الزبري، واملختار ]مث يسكت [ اللهم العن الكذابني، آه : ، فقال)١(ضخما به ربو 

)٢.(  
  .بالل: يسار، وقيل: اسم والده أيب ليلى

  .بن كلفة) ٣(بن اجلالح بن احلريش بن جحجىب داود بن أيب أحيحة ا: وقيل
كان لعبد الرمحن ابن أيب ليلى بيت فيه مصاحف جيتمع : عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قال: ابن عيينة

  .ال: أحتلي به سيفا ؟ قلت: إليه فيه القراء، قلما تفرقوا إال عن طعام، فأتيته ومعي ترب، فقال
  .ال: فتحلي به مصحفا ؟ قلت: قال

  ).٤(فلعلك جتعلها أخراصا فإا تكره : الق
  ).٥(كان ابن أيب ليلى إذا صلى الصبح نشر املصحف، وقرأ حىت تطلع الشمس : قال ثابت

كان رجل من بين إسرائيل يعمل : عن مغرية، عن الشعيب، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، قال: شريك
بأيب ما فعل، فقطع يده، فبلغ ذلك بين ال يصحبين من فعل : مبسحاة له، فأصاب أباه، فشجه، فقال

فالن، فبعث : من نبعث ا ؟ قالوا: إسرائيل، مث إن ابنة امللك أرادت أن تصلي يف بيت املقدس، فقال
  .فأجلين إذا أياما: ال، قال: أعفين، قال: إليه، فقال،

  ، مث جاء به خامته)٦(فذهب فقطع مذاكريه يف حق : قال
__________  

  . النفس العايل:الربو هنا) ١(
  . وما بني احلاصرتني منه٣٥١ / ٤احللية ) ٢(
  .مصحف، وما أثبتناه من االشتقاق ومجهرة ابن حزم والتاج) مجحبا(يف االصل ) ٣(

  .واشتقاق جحجىب من اجلحجبة وهو التردد يف الشئ وائ والذهاب
  .مجع خرص، وهو القرط، والدرع:  واالخراص١١١، ١١٠ / ٦ابن سعد ) ٤(
  .١١١ / ٦ابن سعد ) ٥(



  .الوعاء: احلق) ٦(
(*)  

)٤/٢٦٥(  

  

  .هذه وديعيت عندك فاحفظها: عليه، فقال
امللك مرتال مرتال، انزل يوم كذا وكذا، كذا وكذا، ويوم كذاو كذا، كذا وكذا، ) ١(ونزهلا : قال

 مىت شاءت، ، فترتل حيث شاءت، وترحتل)٢(فوقت له وقتا، فلما سار، جعلت ابنة امللك ال ترتقع به 
: إمنا كان ينام عند ها، فقال له امللك: وجعل إمنا هو حيرسها وينام عندها، فلما قدم عليه، قالوا له

اردد علي وديعيت، فلما ردها، فتح احلق، وتكشف عن مثل الراحة، ففشا : وأراد قتله، فقال! خالفت 
  .ذلك يف بين إسرائيل

دعوين حىت : فالن، فأىب، فلم يزالوا به حىت قال:  ؟ قالوامن جنعل مكانه: فمات قاض هلم، فقالوا: قال
  .أنظر يف أمري، فكحل عينيه بشئ حىت ذهب بصره

اللهم إن كان هذا الذي صنعت لك رضى، فاردد : مث جلس على القضاء فقام ليلة فدعا اهللا، فقال: قال
  ).٣(انتا ويده ومذاكريه علي خلقي أصح ما، كان، فأصبح وقد رد اهللا عليه بصره ومقلتيه أحسن ما ك

 يعين -أنبأنا ا أمحد بن سالمة، عن أيب املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا أبو أمحد 
  . حدثنا موسى بن إسحاق، حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا شريك، فذكرها-العسال يف كتابه 

نا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسان، حدثنا إسرائيل إىل أيب نعيم، حدثنا سليمان بن أمحد، حدث: وبه
كنت جالسا عند عمر فأتاه راكب فزعم أنه : ، عن عبداالعلى، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال)٤(

  من ماء) ٥(أيها الناس أفطروا، مث قام إىل عس : رأى اهلالل هالل شوال، فقال
__________  

  ).ونزله: (يف احللية) ١(
  .ال تبايل: تقع به، أيال تر) ٢
  .٣٥٣، ٣٥٢ / ٤احللية ) ٣(
  .القدح الضخم: العس) ٥) إمساعيل: (هو إسرائيل بن يونس تصحف يف احللية إىل) ٤(

(*)  

)٤/٢٦٦(  

  



ما جئتك إال السألك عن هذا، : ، مث صلى املغرب، فقال له الراكب)١(فتوضأ ومسح على موقني له 
 رأيت خريا مين وخري االمة، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل نعم،: أشيئا رأيت غريك يفعله ؟ قال

  ).٢(ذلك 
  .تفرد به إسرائيل

روي عن أيب حصني، أن احلجاج استعمل عبدالرمحن بن أيب ليلى على القضاء مث عزله، مث ضربه ليسب 
  .أبا تراب رضي اهللا عنه، وكان قد شهد النهروان مع علي

اهللا بن شداد بن اهلاد، وابن أيب ليلى فاقتحم ما فرسهما الفرات قدم عبد : وقال شعبة بن احلجاج
  ).٣( يعين غرقا -فذهبا 

سنة : ، وقيل)٤(قتل ابن أيب ليلى بوقعة اجلماجم، يعين سنة اثنتني ومثانني : وأما أبو نعيم املالئي فقال
  .ثالث

  
اهللا بن حبيب بن ربيعة الكويف، مقرئ الكوفة، االمام العلم، عبد ) ع * ( أبو عبد الرمحن السلمي- ٩٧

  .من أوالد الصحابة، مولده يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .خف غليظ يلبس فوق اخلف: املوق) ١(
 وعبد االعلى هو ابن عامر الثعليب الكويف ضعفه أمحد وأبو زرعة وأبو حامت وابن ٣٥٤ / ٤احللية ) ٢(

  .مهدي والقطان وابن سعد والنسائي
  .حيدث بأشياء ال يتابع عليها: وقال ابن عدي

  .١١٣ / ٦انظر ابن سعد ) ٣(
  .٢٠١ / ١٠انظر تاريخ بغداد ) ٤(
، ٥٢٨، املعارف ٧٢ / ٥، تاريخ البخاري ١١٠٢، طبقات خليفة ت ١٧٢ / ٦طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ١٩١ / ٤احللية ، ٣٧، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين ٥٨٩ / ٢املعرفة والتاريخ 
، ٢٢٢ / ٣، تاريخ االسالم ٥٥ / ١، تذكرة احلفاظ ١٦٢٨، ذيب الكمال ص ٤٣٠ / ٩بغداد 

، غاية النهاية ت ٦٦ / ٨، العقد الثمني ٦ / ٩ آ، البداية والنهاية ١٣٧ / ٢تذهيب التهذيب 
  .١٩، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ١٨٣ / ٥، ذيب التهذيب ١٧٥٥

(*)  

)٤/٢٦٧(  

  



  .قرأ القرآن، وجوده، ومهر فيه، وعرض على عثمان فيما بلغنا، وعلى علي، وابن مسعود
  .وحدث عن عمر، وعثمان، وطائفة

  .عن عثمان، وعلي، وزيد، وأيب، وابن مسعود) ١(أخذ القراءة عرضا : قال أبو عمرو الداين
 وعبد اهللا بن عيسى بن عاصم بن أيب النجود، وحيىي بن وثاب، وعطاء بن السائب: أخذ عنه القرآن

عبدالرمحن بن أيب ليلى، وحممد بن أيب أيوب، والشعيب، وإمساعيل بن أيب خالد، وعرض عليه احلسن 
  .واحلسني رضي اهللا عنهما

  .عاصم، وأبو إسحاق، وعلقمة بن مرثد، وعطاء بن السائب، وعدد كثري: وحدث عنه
، أن أبا عبدالرمحن السلمي تعلم القرآن من روى حسني اجلعفي عن حممد بن أبان، عن علقمة بن مرثد

  .عثمان، وعرض على علي
  .حممد ليس حبجة
  كان أبو عبد الرمحن السلمي يقرئ الناس يف املسجد: قال أبو إسحاق

  ).٢(االعظم أربعني سنة 
  ).٣(وقال سعد بن عبيدة، أقرأ أبو عبد الرمحن يف خالفة عثمان، وإىل أن تويف يف زمن احلجاج 

__________  
  ).١( رقم ٢٠٨انظر تعريف القراءة عرضا صفحة ) ١(
  .١٩٢ / ٢احللية ) ٢(
  .٥٩٠ / ٢انظر املعرفة والتاريخ ) ٣(

(*)  

)٤/٢٦٨(  

  

  .، كذا قال شعبة، ومل يتابع)١(مل يسمع من عثمان : قال شعبة
  ).٢(أخذت القراءة عن علي : وروى أبان العطار، عن عاصم بن دلة، عن أيب عبدالرمحن، قال

  ).٣(وروى منصور عن متيم بن سلمة، أن أبا عبدالرمحن كان إمام املسجد، وكان حيمل يف اليوم املطري 
أخذنا القرآن عن قوم أخربونا أم : عن عطاء بن السائب، أن أبا عبد الرمحن قال) ٤: (محاد بن زيد

 فيهن، فكنا نتعلم القرآن كانوا إذا تعلموا عشر آيات مل جياوزوهن إىل العشر االخر حىت يعلموا ما
  ).٥(والعمل به، وسريث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب املاء ال جياوز تراقيهم 

عن أبيه، عن أيب عبدالرمحن السلمي أنه جاء ويف الدار جالل وجزر، : عبد احلميد بن أيب جعفر الفراء
ا ال نأخذ على كتاب اهللا أجرا رد، إن: بعث ا عمرو بن حريث النك علمت ابنه القرآن، فقال: فقالوا



)٦.(  
والدي علمين القرآن، وكان من أصحاب رسول : وروى أبو إسحاق السبيعي، عن أيب عبدالرمحن، قال

  ).٧(اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد غزا معه 
__________  

  .١٩٤، ١٩٣ / ٤ واحللية ١٧٢ / ٦ابن سعد ) ١(
  ويف قول شعبة نظر، كما قال املؤلف يف

 يف فضائل القرآن باب خريكم من تعلم ٦٦ / ٩، فقد أخرج البخاري يف صحيحه ٢٢٢ / ٣تارخيه 
أخربين علقمة بن مرثد، مسعت سعد ابن : القرآن وعلمه من طريق حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال

: " عبيدة عن أيب عبدالرمحن السلمي عن عثمان رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ". من تعلم القرآن وعلمه خريكم

  .١٧٢ / ٦ابن سعد ) ٢(
  ".حيمل يف الطني يف اليوم املطري : " ١٧٢ / ٦رواية ابن سعد يف الطبقات ) ٣(
  .وهو حتريف) يزيد(يف االصل ) ٤(
  ".بل ال جياوز هاهنا، ووضع يده على احللق : " ١٧٢ / ٦زاد ابن سعد ) ٥(
  .١٧٣ / ٦ابن سعد ) ٦(
  .١٧٣ / ٦ن سعد له تتمة يف اب) ٧(

(*)  

)٤/٢٦٩(  

  

: " وروى سعد بن عبيدة، عن أيب عبد الرمحن، عن عثمان بن عفان، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" (خريكم من تعلم القرآن وعلمه 

  .فذلك الذي أقعدين هذا املقعد: قال أبو عبد الرمحن
  ).٢(لمنا القرآن، مخس آيات، مخس آيات كان أبو عبد الرمحن السلمي يع: قال إمساعيل بن أيب خالد

  .كنا نذهب بأيب عبد الرمحن من جملسه، وكان أعمى: قال أبو حصني عثمان بن عاصم
  .أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أيب عبد الرمحن، أنه قرأ على علي

  .خرج علينا علي رضي اهللا عنه وأنا أقرئ: وعن أيب عبدالرمحن، قال
  كنت أقرأ: ، قال)٣(حدثنا أبو عون الثقفي :  قالوروى أبو جناب الكليب،

  .على أيب عبدالرمحن، وكان احلسن بن علي رضي اهللا عنهما يقرأ عليه



حدثنا حممد بن عبيد اهللا املقرئ، حدثنا عبد اهللا بن عبدالرمحن، حدثنا : قال عبد الواحد بن أيب هاشم
لسائب، وحممد بن أيب أيوب، وعبد اهللا بن أيب، حدثنا حفص أبو عمر، عن عاصم بن دلة، وعطاء بن ا

عيسى، أم قرؤوا على أيب عبدالرمحن السلمي، وذكروا أنه أخربهم أنه قرأ على عثمان عامة القرآن، 
إنك تشغلين عن أمر الناس، فعليك بزيد بن ثابت، فإنه جيلس للناس، : وكان يسأله عن القرآن، فيقول

  ويتفرغ هلم، ولست
__________  

  .ظر ختريج احلديث على الصفحة السابقةان) ١(
  .١٧٢ / ٦ابن سعد ) ٢(
  ).عوان(هو حممد بن عبيداهللا بن سعيد الثقفي، وقد حترف يف االصل إىل ) ٣(

(*)  

)٤/٢٧٠(  

  

  .أخالفه يف شئ من القرآن
عليك بزيد، فأقبلت على زيد، فقرأت عليه القرآن : وكنت ألقى عليا، فأسأله، فيخربين ويقول: قال
  .ث عشرة مرةثال

  ).١(ليس إسنادها بالقائم : قلت
حدثين الذين كانوا يقرئوننا، عثمان، وابن : وروي عن عطاء بن السائب، عن أيب عبدالرمحن، قال

  ).٢(مسعود، وأيب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقرئهم العشر، فذكر احلديث 
كان رجل يقرأ : وكيع، عن عطاء ابن السائب، قالحدثنا حيىي بن السري، حدثنا : أمحد بن أيب خيثمة

  !.أال كان هذا قبل القراءة : على أيب عبدالرمحن، فأهدى له قوسا فردها وقال
  .كذا عندي، وكيع، عن عطاء، ومل يلحقه

  دخلنا على أيب عبدالرمحن نعوده فذهب: وعن عطاء بن السائب، قال
  ).٣(مثانني رمضانا أنا أرجو ريب، وقد صمت له : بعضهم يرجيه، فقال

  .ما أعتقد صام ذلك كله: قلت
  .وقد كان ثبتا يف القراءة، ويف احلديث حديثه خمرج يف الكتب الستة

  مات يف إمرة بشر بن مروان: تويف سنة أربع وسبعني، وقيل: يقال
__________  

  .الن حفصا وهو ابن سليمان االزدي متروك احلديث مع إمامته يف القراءة) ١(



حدثنا :  من طريق ابن محيد عن جرير عن عطاء عن أيب عبدالرمحن، قال٣٦ / ١رجه الطربي وأخ) ٢(
الذين كانوا يقرئوننا أم كانوا يستقرئون من النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات 

  .مل خيلفوها حىت يعملوا مبا فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل مجيعا
، من طريق احلسني بن واقد، حدثنا ٣٥ / ١ من عطاء بعد االختالط، وأخرجه الطربي وجرير مسع

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات مل جياوزهن حىت يعرف : االعمش عن شقيق عن ابن مسعود، قال
  .معانيهن والعمل ن

  .ورجاله ثقات
 / ٢ يف املعرفة والتاريخ ، وكذا١٧٥ / ٦، وبلفظ خمالف عند ابن سعد ٤٣١ / ٩تاريخ بغداد ) ٣(

  .١٩٢ / ٤ واحللية ٥٩٠
(*)  

)٤/٢٧١(  

  

مات يف أوائل والية : مات قبل سنة مثانني، وقيل: مات سنة ثالث وسبعني، وقيل: على العراق، وقيل
  .احلجاج على العراق

  .وغلط ابن قانع حيث قال يف وفاته إا سنة مخس ومئة
  

الد بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس القرشي ابن خ) س، ق * ( أمية بن عبد اهللا- ٩٨
  .االموي، أحد االشراف، ويل إمرة خراسان لعبد امللك بن مروان

  .وحدث عن ابن عمر
  .روى عنه عبد اهللا بن أيب بكر بن عبد الرمحن املخزومي، واملهلب االمري، وأبو إسحاق السبيعي

  .تويف سنة سبع ومثانني
  

عيذ اهللا بن إدريس بن عائذ بن : عائذ اهللا بن عبد اهللا، ويقال فيه) ع * * (الين أبو إدريس اخلو- ٩٩
  .عبد اهللا بن عتبة، قاضي دمشق وعاملها وواعظها

  ولد عام الفتح
__________  

، اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول ٧ / ٢، تاريخ البخاري ٤٧٨ / ٥طبقات ابن سعد * 
 ب، العقد ٧٢ / ١، تذهيب التهذيب ٢٤٢ / ٣ آ، تاريخ االسالم ٦٤ / ٣، تاريخ ابن عساكر ٣٠١



، ٤٠، خالصة تذهيب التهذيب ٣٧١ / ١، ذيب التهذيب ٥٥٠، االصابة ت ٣٣٢ / ٣الثمني 
  .١٣١ / ٣ذيب ابن عساكر 

، املعرفة والتاريخ ٨٣ / ٧، تاريخ البخاري ٢٩٠٠، طبقات خليفة ت ٤٤٨ / ٧طبقات ابن سعد * * 
 / ٥، احللية ٣٧، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثالث ٢٠٢ / ٣، أخبار القضاة ٣١٩ / ٢

 ب، ٤١٨ / ٨، تاريخ ابن عساكر ٧٤، طبقات الفقهاء الشريازي ٢٨٣٤، االستيعاب كىن ت ١٢٢
 ٣، تاريخ االسالم ٥٣ / ١، تذكرة احلفاظ ١٥٧٨ و ٦٤٦، ذيب الكمال ص ١٣٤ / ٥أسد الغابة 

، االصابة ت ٣٤ / ٩ ب، البداية والنهاية ١١٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٩١ / ١، العرب ٢١٥/ 
، ١٨، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٠١ / ١، النجوم الزاهرة ٨٥ / ٥، ذيب التهذيب ٦١٥٧

 ٧ذيب ابن عساكر ) عوذ(، تاج العروس ٨٨ / ١، شذرات الذهب ١٨٥خالصة تذهيب التهذيب 
 /٢٠٦.  

(*)  

)٤/٢٧٢(  

  

وحدث عن أيب ذر، وأيب الدرداء، وحذيفة، وأيب موسى، وشداد بن أوس، وعبادة بن الصامت، وأيب 
هريرة، وعوف بن مالك االشجعي، وعقبة ابن عامر اجلهين، واملغرية بن شعبة، وابن عباس، ومعاوية بن 

  .أيب سفيان، وعبد اهللا بن حوالة، وأيب مسلم اخلوالين، وعدة
  .مساعه من معاذ بن جبل صحيح): ١(لرب قال أبو عمر بن عبد ا

  .مسع أبو إدريس من أيب الدرداء وعبادة: وقال أبو داود
حدث عنه أبو سالم االسود، ومكحول، وابن شهاب وعبد اهللا ابن عامر اليحصيب، وحيىي بن : قلت

ميسرة بن حيىي الغساين، وعطاء بن أيب مسلم، وأبو قالبة اجلرمي، وحممد بن يزيد الرحيب، ويونس بن 
  .حلبس، ويزيد ابن أيب مرمي، وربيعة القصري وآخرون

أبو إدريس هو : وليس هو باملكثر، لكن له جاللة عجيبة، سئل دحيم عنه وعن جبري، أيهما أعلم ؟ قال
  ).٢(املقدم، ورفع أيضا من شأن جبري بن نفري السناده وأحاديثه 

بد اهللا بن، حمرييز اجلمحي، وأم الدرداء، علماء مها كانا مع كثري بن مرة، وقبيصة بن ذؤيب، وع: قلت
  .الشام يف عصرهم يف دولة عبدامللك ابن مروان، وقبل ذلك

  ).٣(أبو إدريس قد مسع من أيب ذر : مسعت حيىي بن معني يقول: قال أمحد بن زهري
  ).٤(حدثين أبو إدريس اخلوالين، وكان من فقهاء أهل الشام : يونس، عن ابن شهاب

__________  



  .١٥٩٤ / ٤انظر قوله يف االستيعاب ) ١(
  . آ٤٢٤ ب، ٢٢٣ / ٨ابن عساكر ) ٢(
  . آ٤٢٤ / ٨ابن عساكر ) ٣(
  . آ، ب٤٢٤ / ٨ابن عساكر ) ٤(

(*)  

)٤/٢٧٣(  

  

ما رأيت مثل أيب إدريس : وروى عبد العزيز بن الوليد بن أيب السائب، عن أبيه، عن مكحول، قال
  ).١(اخلوالين 

  .ر، عن سعيد، عن مكحولوكذلك روى أبو مسه
  ).٢(كان أبو إدريس عامل الشام بعد أيب الدرداء : وعن سعيد بن عبد العزيز، أنه قال

حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا حممد بن محري، حدثين سعيد بن عبد العزيز، مسعت : ابن جوصاء احلافظ
يعا، فإذا بلغوا سجدة كانت حلقة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يدرسون مج: مكحوال يقول

  ).٣(بعثوا إىل أيب إدريس اخلوالين، فيقرؤها، مث يسجد، فيسجد أهل املدارس 
أخربين يزيد بن عبيدة، أنه رأى أبا إدريس يف زمن عبدامللك بن مروان، وأن : حممد بن شعيب بن شابور

العمد، فكلما مرت حلق املسجد بدمشق يقرؤون القرآن، يدرسون مجيعا، وأبو إدريس جالس إىل بعض 
حلقة بآية سجدة بعثوا إليه يقرأ ا، وأنصتوا له وسجدم مجيعا، ورمبا سجد م ثنيت عشرة سجدة حىت 

  .إذا فرغوا من قراءم قام أبو إدريس يقص
  ).٤(مث إنه قدم القصص بعد ذلك : مث قال يزيد بن عبيدة

كنا جنلس إىل أيب إدريس اخلوالين : بيه، قالحدثنا خالد بن يزيد بن أيب مالك، عن أ: الوليد بن مسلم
فيحدثنا، فحدث يوما عن بعض مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت استوعب الغزاة، فقال له 

  :رجل من ناحية الس
__________  

  .٧٤ وطبقات الفقهاء للشريازي ١٥٩٤ / ٤ ب وانظر االستيعاب ٤٢٤ / ٨ابن عساكر ) ١(
  . ب٤٢٤  /٨ابن عساكر ) ٢(
  . آ٤٢٥ / ٨أورده ابن عساكر مطوال ) ٣(
  ".وأخروا القراءة : "  آ، ومتامه٤٢٥ ب، ٤٢٤ / ٨ابن عساكر ) ٤(

(*)  



)٤/٢٧٤(  

  

  قد حضرا مع رسول اهللا: ال، فقال الرجل: أحضرت هذه الغزوة ؟ فقال
  ).١(صلى اهللا عليه وسلم، والنت أحفظ هلا مين 

 يعين ووىل -عن القضاء ) ٢(يز، أن عبدامللك بن مروان عزل بالال عن سعيد بن عبد العز: أبو مسهر
  ).٣(أبا إدريس 

وروى الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، أن عبدامللك عزل أبا إدريس عن القصص، وأقره على القضاء، 
  ).٣(عزلتموين عن رغبيت، وتركتموين يف رهبيت : فقال أبو إدريس

  .يكون له صورة عظيمة يف العلم والعملقد كان القاص يف الزمن االول : قلت
أخربين أبو إدريس، أنه مسع عبادة بن الصامت، عن النيب صلى اهللا : مسعت الزهري يقول: قال ابن عيينة

  ).٤" (بايعوين : " عليه وسلم، قال
أدركت أبا الدرداء ووعيت : حفظنا من الزهري، عن أيب إدريس اخلوالين، أخربه قال: قال ابن عيينة

  ).٥(، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، ووعيت عنهما، وفاتين معاذ بن جبل عنه
__________  

  . آ٤٢٥ / ٨أورده ابن عساكر مطوال ) ١(
  .٢٨٥هو بالل بن أيب الدرداء تأيت ترمجته يف ص ) ٢(
  . ب٤٢٥ / ٨ابن عساكر ) ٣(
الزهري، عن أيب إدريس ، من طريق ابن عيينة عن ٧٤ / ١٢، والبخاري ٣١٤ / ٥أخرجه أمحد ) ٤(

بايعوين على : " كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جملس فقال: اخلوالين عن عبادة بن الصامت، قال
فمن ويف منكم فأجره على اهللا، ومن أصاب من ذلك ..أن ال تشركوا باهللا شيئا، وال تسرقوا، وال تزنوا،

 فستره اهللا عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا
."  

  ١٧٤ / ٧ من طريق شعيب عن الزهري، وأخرجه البخاري ٢٤٣ / ٧ و ٦٠ / ١وأخرجه البخاري 
  .من طريق ابن أخي الزهري عن عمه به

  . ب٤٢١ / ٨ابن عساكر ) ٥(
(*)  

)٤/٢٧٥(  

  



  .أبو إدريس ثقة: قال النسائي وغري واحد
  .مات أبو إدريس اخلوالين سنة مثانني:  وابن معنيوقال خليفة بن خياط

  .فعلى، مولده عام حنني، يكون عمره اثنتني وسبعني سنة، رمحه اهللا، والبيه صحبة: قلت
أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق، أنبأنا أبو احملاسن حممد بن هبة اهللا الدينوري، أنبأنا عمي أبو بكر حممد 

ثني ومخس مئة، وأنبأنا إمساعيل بن الفراء، أنبأنا أبو حممد بن قدامة، أنبأنا بن عبد العزيز سنة تسع وثال
، وأنبأنا أبو املعايل، أنبأنا القاضي أبو )ح(أنبأنا أبو احلسني عاصم بن احلسن : هبة اهللا بن هالل، قاال

 وحممد بن ، وأنبأنا أمحد بن عبداحلميد سنة اثنتني وتسعني وست مئة،)ح(صاحل نصر بن عبد الرزاق، 
أنبأنا عبدالرمحن بن جنم الواعظ، وأنبأنا عبد : بطيخ، وعبد احلميد بن أمحد، وأمحد بن عبدالرمحن، قالوا

أنبأنا البهاء عبدالرمحن : اخلالق بن عبد السالم، وست االهل بنت الناصح، وخدجية بنت الرضى، قالوا
وأنبأنا أبو املعايل الزاهد، أنبأنا أبو ) ح(أخربتنا فخر النساء شهدة بنت أيب نصر : بن إبراهيم، قالوا

أنبأنا احلسني بن : احلسن واثلة بن كراز ببغداد، أنبأنا أبو علي أمحد بن حممد الرحيب، قال هو وشهدة
أنبأنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد، حدثنا احلسني بن إمساعيل احملاملي إمالء، حدثنا : أمحد النعايل، قاال
 حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، أمحد ابن إمساعيل،

  من توضأ فليستنثر، ومن: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".استجمر فليوتر 

)٤/٢٧٦(  

  

  ).١(من طرق عن الزهري " الصحيحني " هذا حديث صحيح عال، أخرجاه يف 
  

جهيمة االوصابية احلمريية الدمشقية، : دة العاملة الفقيهة، هجيمة، وقيلالسي) ع * ( أم الدرداء- ١٠٠
  .وهي أم الدرداء الصغرى

روت علما مجا عن زوجها أيب الدرداء، وعن سلمان الفارسي، وكعب ابن عاصم االشعري، وعائشة، 
  .وأيب هريرة، وطائفة

  .وعرضت القرآن وهي صغرية على أيب الدرداء
  .بالعلم والعمل والزهدوطال عمرها، واشتهرت 

حدث عنها جبري بن نفري، وأبو قالبة اجلرمي، وسامل بن أيب اجلعد، ورجاء بن حيوة، ويونس بن ميسرة، 
ومكحول، وعطاء الكيخاراين، وإمساعيل بن عبيداهللا بن أيب املهاجر، وزيد بن أسلم، وأبو حازم االعرج، 

  .وإبراهيم بن أيب عبلة، وعثمان بن حيان املري



، وأم الدرداء الكربى هي خرية )٢(أم الدرداء هي هجيمة بنت حيي الوصابية : ل أبو مسهر الغساينقا
  .بنت أيب حدرد، هلا صحبة

__________  
  ).٢٣٧(، ومسلم ٢٣٠، ٢٢٩ / ١، والبخاري ٩١ / ١أخرجه مالك ) ١

  .مبىن) صىاحل(يف االستنجاء، ومنه رمي اجلمار ) االحجار(هو استعمال اجلمار : واالستجمار
، ٧٦ / ١، اللباب ٤٦٣، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الرابع ٣٢٧ / ٢املعرفة والتاريخ * 

، ٩٣ / ١، البعر ٣١٦ / ٣، تاريخ االسالم ٥٠ / ١ تذكرة احلفاظ ١٧٠٩ذيب الكمال ص 
  ب التهذيب، ذي٣٧٨٣، غاية النهاية ت ٤٧ / ٩ آ، البداية والنهاية ٢٧٧ / ٤تذهيب التهذيب 

  .٤٩٨، خالصة تذهيب التهذيب ١٧، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٤٦٥ / ١٢
وانظر اجلرح والتعديل القسم ) وصب" (تاج العروس " بطن من محري كما يف ) وصاب(نسبة إىل ) ٢(

  .٤٦٣الثاين من الد الرابع 
(*)  

)٤/٢٧٧(  

  

يهة اليت مات عنها أبو الدرداء وخطبها اسم أم الدرداء الفق: قال حممد بن سليمان بن أيب الدرداء
  .معاوية، هجيمة بنت حي االوصابية

كانت أم الدرداء يتيمة يف حجر أيب الدرداء، ختتلف معه يف : وقال ابن جابر وعثمان بن أيب العاتكة
: برنس، تصلي يف صفوف الرجال، وجتلس يف حلق القراء تعلم القرآن، حىت قال هلا أبو الدرداء يوما

  . بصفوف النساءاحلقي
عبد اهللا بن صاحل، حدثنا معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية، عن جبري ابن نفري، عن أم الدرداء، أا قالت 

إنك خطبتين إىل أبوي يف الدنيا فأكحوك، وأنا أخطبك إىل نفسك يف اآلخرة، : اليب الدرداء عند املوت
  .فال تنكحني بعدي: قال

  .عليك بالصيام:  كان، فقالفخطبها معاوية فأخربته بالذي
  .وكان هلا مجال وحسن: ورويت من وجه عن لقمان بن عامر، وزاد

ال تسأيل أحدا شيئا، فقلت، إن احتجت ؟ : قال يل أبو الدرداء: وروى ميمون بن مهران عنها، قالت
  .تتبعي احلصادين، فانظري ما يسقط منهم فخذيه فاخبطيه مث اطحنيه وكليه: قال

  .انت أم الدرداء فقيهةك: قال مكحول
  .كنا نأيت أم الدرداء فنذكر اهللا عندها: وعن عون بن عبد اهللا، قال



  ).١(كن النساء يتعبدن مع أم الدرداء، فإذا ضعفن عن القيام، تعلقن باحلبال : وقال يونس بن ميسرة
  :إن أحدهم يقول: مسعت أم الدرداء تقول: وقال عثمان بن حيان

__________  
لت ذلك إحدى أمهات املؤمنني، فنهاها النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمر حبله وقال، ليصل وقد فع) ١(

  ).٧٨٤( ومسلم ٣٠ / ٣كما يف البخاري " أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد 
(*)  

)٤/٢٧٨(  

  

اللهم ارزقين، وقد علم أن اهللا ال ميطر عليه ذهبا وال دراهم، وإمنا يرزق بعضهم من بعض، فمن أعطي 
  .ا، فليقبل، فإن كان غنيا، فليضعه يف ذي احلاجة، وإن كان فقريا، فليستعن بهشيئ

كان عبدامللك بن مروان جالسا يف صخرة بيت املقدس، وأم الدرداء معه : قال إمساعيل بن عبيداهللا
وقامت تتوكأ على عبدامللك حىت يدخل ا املسجد، فتجلس ) ١(جالسة، حىت إذا نودي للمغرب قام 

  .اء، وميضي عبدامللك إىل املقام يصلي بالناسمع النس
كان عبدامللك بن مروان كثريا ما جيلس إىل أم الدرداء يف مؤخر : وعن حيىي بن حيىي الغساين، قال

  .املسجد بدمشق
  .حجت أم الدرداء يف سنة إحدى ومثانني: وعن عبد ربه بن سليمان، قال

  
  . الفقيه، أحد العباد، امسه سعيد بن فريوزالطائي، موالهم، الكويف) ع * ( أبوالبختري- ١٠١

  .حدث عن أيب برزة االسلمي، وابن عباس، وابن عمر، وأيب سعيد اخلدري، وطائفة
  .وأرسل عن علي، وابن مسعود

عمرو بن مرة، وعطاء بن السائب، ويونس بن خباب، ويزيد ابن أيب زياد، وحبيب بن أيب : روى عنه
  .ثابت

__________  
  .وهو تصحيف) قامت (يف االصل) ١(
، اجلرح والتعديل ٥٠٦ / ٣، تاريخ البخاري ١١٠٧، طبقات خليفة ت ٢٩٢ / ٦طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ١٥٨٣ و ٥٠٢، ذيب الكمال ص ٣٧٩ / ٤، احللية ٥٤القسم االول من الد الثاين 
، خالصة ٧٢  /٤ آ، ذيب التهذيب ٢٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٩٦ / ١، العرب ٣١٦ / ٣االسالم 



  .٩٢ / ١، شذرات الذهب ١٤٢تذهيب التهذيب 
(*)  

)٤/٢٧٩(  

  

  .وثقه حيىي بن معني
وكان مقدم الصاحلني القراء الذين قاموا على احلجاج يف فتنة ابن االشعث، فقتل أبوالبختري يف وقعة 

  ).١(اجلماجم سنة اثنني ومثانني 
  .بو البختري، فكان أبوالبختري أعلمنا وأفقهنااجتمعت أنا وسعيد بن جبري وأ: قال حبيب بن أيب ثابت

  
أبو عمر الكندي، موالهم، الكويف البزاز الضرير، أحد العلماء الكبار، ولد يف ) ٤م  * ( زاذان- ١٠٢

  ).٢(حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد خطبة عمر باجلابية 
البجلي، وابن عمر، والرباء بن روى عن عمر، وعلي، وسلمان، وابن مسعود، وعائشة، وحذيفة وجرير 

  .عازب، وغريهم
حدث عنه أبو صاحل السمان، وعمرو بن مرة، وحبيب بن أيب ثابت، واملنهال بن عمرو، وعطاء بن 

  .السائب، وحممد بن جحادة، وآخرون
  .وكان ثقة، صادقا، روى مجاعة أحاديث

  .ليس به بأس: قال النسائي
  .ثقة: بن معني، عن حيىي )٣(وروى إبراهيم بن اجلنيد 

__________  
  .٢٩٢ / ٦انظر ابن سعد ) ١
، اجلرح والتعديل ٤٣٧ / ٣، تاريخ البخاري ١١٥٠، طبقات خليفة ت ١٧٨ / ٦طبقات ابن سعد * 

 / ٦، تاريخ ابن عساكر ٤٨٧ / ٨، تاريخ بغداد ١٩٩ / ٤، احللية ٦١٤القسم الثاين من الد االول 
 / ١، تذهيب التهذيب ٩٤ / ١، العرب ٢٤٨ / ٣ االسالم ، تاريخ٤٢٢ آ، ذيب الكمال ص ١٥٩
، خالصة ٢٠٦ / ١، النجوم الزاهرة ٣٠٢ / ٣، ذيب التهذيب ٤٧ / ٩ آ، البداية والنهاية ٢٣٠

  .٣٤٧ / ٥، ذيب ابن عساكر ٩٠ / ١، شذرات الذهب ١٣٠تذهيب التهذيب 
  ).١( رقم ١٣٢ص ) اجلابية(مر تعريف ) ٢(
  .بد اهللا بن اجلنيد كما يف ذيب ابن حجرهو إبراهيم بن ع) ٣(

(*)  



)٤/٢٨٠(  

  

  ).١(أبوالبختري أحب إيل منه : سألت سهل بن كهيل عنه، فقال: وقال شعبة
  .أحاديثه ال بأس ا: وقال ابن عدي

  ).١(كان كثري الكالم :  قال-مل مل حتمل عنه ؟ يعين زاذان : قلت للحكم: وقال شعبة
  .يس باملتني عندهمل: وقال أبو أمحد احلاكم

  ).٢(كذا قال أبو أمحد 
  .تاب على يد ابن مسعود: وقال ابن عدي

كنت غالما حسن الصوت، جيد الضرب بالطنبور، فكنت مع : قال زاذان: وعن أيب هاشم الرماين، قال
بددها وكسر الطنبور، ) ٣(صاحب يل وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم، فمر ابن مسعود فدخل فضرب الباطية 

  .لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غالم بالقرآن كنت أنت أنت، مث مضى: المث ق
هذا ابن مسعود، فألقى يف نفسي التوبة، فسعيت أبكي، وأخذت : من هذا ؟ قالوا: فقلت الصحايب

  مرحبا مبن أحبه اهللا، اجلس، مث دخل: بثوبه، فأقبل علي فاعتنقين وبكى وقال
  ).٤(وأخرج يل مترا 

  ).٥(ت زاذان يصلي كأنه جذع رأي: قال زبيد
  ).٦(إين جائع، فسقط عليه رغيف مث الرحا : روي أن زاذان قال يوما

  ).٧(كان إذا باع ثوبا مل يسم فيه : وقيل
  .مات سنة اثنتني ومثانني

__________  
  . ب١٦١ / ٦ابن عساكر ) ١(
  . آ١٦٠ / ٦ابن عساكر ) ٢
  .خلمرالناجود، وهو كل إناء جيعل فيه ا: الباطية) ٣(
  . آ١٦٠ / ٦أورده ابن عساكر مطوال ) ٤
  .ب
  ".كأنه خشبة : "  آ، ويف رواية له١٦١ / ٦ابن عساكر ) ٥
  . ب١٦١ / ٦ابن عساكر ) ٦(
وكان إذا جاءه الرجل أراه شر الطرفني وسامه سومة : "  ب ويف رواية له١٦١ / ٦ابن عساكر ) ٧

  ".واحدة 
(*)  



)٤/٢٨١(  

  

  .االمام الكبري، الفقيه، أبو سعيد اخلزاعي املدين مث الدمشقي الوزير) ع * ( قبيصة بن ذؤيب- ١٠٣
مولده عام الفتح سنة مثان، ومات أبوه ذؤيب بن حلحلة صاحب بدن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

آخر أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأيت بقبيصة بعد موت أبيه فيما قيل، فدعا له النيب صلى اهللا عليه 
  .م ومل يع هو ذلكوسل

 وعن عمر، وأيب الدرداء، وبالل، وعبد الرمحن بن عوف، ومتيم الداري، -وروى عن أيب بكر إن صح 
  .وعبادة بن الصامت، وعدة

  حدث عنه ابنه إسحاق، ومكحول، ورجاء بن حيوة، وأبو الشعثاء جابر
  .، وآخرونابن زيد، وأبو قالبة، والزهري، وإمساعيل بن عبيداهللا، وهارون بن رئاب

وكان على اخلتم والربيد للخليفة عبدامللك، وقد أصيبت عينه يوم احلرة، وله دار معتربة بباب الربيد 
)١.(  

  شهد أبوه الفتح، وكان: أبا إسحاق وقال) ٢(وقدكناه حممد بن سعد 
__________  

، ١٧٤ / ٧، تاريخ البخاري ٢٩١٦، طبقات خليفة ت ٤٤٧ / ٧ و ١٧٦ / ٥طبقات ابن سعد * 
، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثالث ٥٥٧ و ٤٠٤ / ١، املعرفة والتاريخ ٤٤٧املعارف 

 آ، أسد ١٩٧ / ١٤، تاريخ ابن عساكر ٦٢، طبقات الفقهاء للشريازي ٢١٠٠، االستيعاب ت ١٢٥
، ١١٢١ل ، ذيب الكما٥٦، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء الثاين ١٩١ / ٤الغابة 

 آ، ١٥٤ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠١ / ١، العرب ٢٩٠ / ٣، تاريخ االسالم ٥٧ / ١تذكرة احلفاظ 
 ٨، ذيب التهذيب ٧٢٧١، االصابة ت ٣٧ / ٧، العقد الثمني ٧٣ / ٩ و ٣١٣ / ٨البداية والنهاية 

، ٣١٤، خالصة تذهيب التهذيب ٢١، طبقات احلفاظ للسيوطي ٢١٤ / ١، النجوم الزاهرة ٣٤٦/ 
  .٩٧ / ١شذرات الذهب 

اسم الحد أبواب جامع دمشق من جهة الغرب، به مسيت حملة باب الربيد وهي من : باب الربيد) ١(
  .ودار قبيصة هي يف موضع دار احلكم، كما ذكر ابن عساكر يف ترمجته) قدميا(أنزه املواضع 

  ).١(وانظر معجم البلدان وتاريخ ابن عساكر الدة الثانية خمطط 
  . ب١٩٧ / ١٤، وابن عساكر ٤٤٧ / ٧، وانظر ١٧٦ / ٥يف الطبقات ) ٢(

(*)  

)٤/٢٨٢(  



  

  .يرتل بقديد، وكان يقرأ الكتب إذا وردت على اخلليفة
  .وكان ثقة مأمونا، كثري احلديث، تويف سنة ست أو سبع ومثانني: قال

  .مسع قبيصة أبا الدرداء وزيد بن ثابت): ١(قال البخاري 
  كان عبدامللك بن مروان رابع أربعة يف الفقه والنسك: قال أبو الزناد

  ).٢(هو وسعيد بن املسيب، وقبيصة بن ذؤيب، وعروة بن الزبري 
بن نبيه اخلزاعي، عن أبيه، أن قبيصة بن ) ٣] (بن عمر [ حدثنا حفص : قال حممد بن راشد املكحويل

  .يعين يف مبدإ أمره:  قلت-) ٤(ذؤيب كان معلم كتاب 
  .كان قبيصة كاتب عبدامللك بن مروان:  بن سعيد، قالوعن جمالد

  .ما رأيت أحدا أعلم من قبيصة: وعن مكحول قال
  ).٥(كان قبيصة أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت : وعن الشعيب قال

  ).٦(كان قبيصة بن ذؤيب من علماء هذه االمة : عن ابن شهاب، قال: ابن هليعة
  .سنة مثان ومثانني: سنة سبع، وقيل: نة ست ومثانني، وقيلتويف س: قال علي بن املديين ومجاعة

  
  .النخعي الكويف الفقيه) ع * ( مهام بن احلارث- ١٠٤

__________  
  .٢٠٤، ٢٠٣ / ١يف التاريخ الصغري ) ١(
  . آ١٩٩ / ١٤، وانظر ابن عساكر ١٧٥ / ٧تاريخ البخاري ) ٢(
  .، وما بني احلاصرتني منه١٧٧ االول مترجم يف اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد) ٣(
  . ب١٩٨ / ١٤ابن عساكر ) ٤(
  .١٧٥ / ٧تاريخ البخاري ) ٥(
  . ب١٩٨ / ١٤ابن عساكر ) ٦(
  = (*)، اجلرح ٢٣٦ / ٨، تاريخ البخاري ١٠٥٩، طبقات خليفة ت ١١٨ / ٦طبقات ابن سعد * 

)٤/٢٨٣(  

  

  ة بنحدث عن عمر، وعمار بن ياسر، واملقداد بن االسود، وحذيف
  .اليمان، ومجاعة

  .إبراهيم النخعي، وسليمان بن يسار، ووبرة بن عبدالرمحن: وعنه



  .وثقه حيىي بن معني
  .تويف زمن احلجاج): ١(قال ابن سعد 

  .كان الناس يتعلمون من هديه ومسته، وكان طويل السهر رمحه اهللا: قال ابن اجلوزي
للهم اشفين من النوم باليسري، وارزقين سهرا يف ا: حصني، عن إبراهيم، أن مهام بن احلارث كان يدعو

  .طاعتك
  ).٢(فكان ال ينام إال هنيهة وهو قاعد : قال
  

االمام، أبو اخلري اليزين املصري، عامل الديار املصرية ومفتيها، ويزن ) ع * ( مرثد بن عبد اهللا- ١٠٥
  .بطن من محري

  غفاريحدث بن أيب أيوب االنصاري، وزيد بن ثابت، وأيب بصرة ال
__________  

، تاريخ ١٤٥١، ذيب الكمال ص ١٧٨ / ٤، احللية ١٠٦والتعديل القسم الثاين من الد الرابع = 
، خالصة تذهيب ٦٦ / ١١ ب، ذيب التهذيب ١٢١ / ٤، تذهيب التهديب ٢١٢ / ٣االسالم 
  .٤١١التهذيب 

  .١١٨ / ٦يف الطبقات ) ١(
  .١١٨ / ٦سعد ، وانظر طبقات ابن ١٧٨ / ٤احللية ) ٢(
، املعرفة والتاريخ ٤١٦ / ٧، تاريخ البخاري ٢٧٣٥، طبقات خليفه ت ٥١١ / ٧طبقات ابن سعد * 
، طبقات الفقهاء للشريازي ٢٩٩، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع ٤٩٩ و ٤٩١ / ٢

، العرب ٣٠٣ / ٣، تاريخ االسالم ٦٨ / ١، تذكرة احلفاظ ١٦٠٨ و ١٣١٥، ذيب الكمال ص ٧٨
  ، طبقات احلفاظ٨٢ / ١٠ آ، ذيب التهذيب ٢٩ / ٤، تذهيب التهذيب ١٠٥ / ١

  .٣٧٢، خالصة تذهيب التهذيب ٣٤٥، ٢٩٦ / ١، حسن احملاضرة ٢٩للسيوطي ص 
(*)  

)٤/٢٨٤(  

  

  .وعقبة بن عامر، وعمرو بن العاص، وابنه عبد اهللا بن عمرو، ومجاعة، ولزم عقبة مدة وتفقه به
عفر بن ربيعة، وعبد الرمحن بن مشاسة، ويزيد بن أيب حبيب، وعبيداهللا بن أيب جعفر، حدث عنه ج

  .وعياش بن عباس القتباين، ومجاعة
 يعين متويل مصر -كان مفيت أهل مصر يف أيامه، وكان عبد العزيز بن مروان : قال أبو سعيد بن يونس



  . حيضره جملسه للفتيا-
  . سنة تسعنيتويف أبو اخلري: وقال ابن عون: قال
  

  .االنصاري، حدث عن أبيه، وأم الدرداء) د * ( بالل بن أيب الدرداء- ١٠٦
روى عنه خالد بن حممد الثقفي، ومحيد بن مسلم، وإبراهيم بن أيب عبلة، وحريز بن عثمان، وأبو بكر بن 

  .أيب مرمي
  .كان أسن من أم الدرداء الصغرى: قال أبو مسهر
  .الشامبالل أمري ): ١(قال البخاري 

ويل القضاء بعد النعمان بن بشري، فلما استخلف عبدامللك، عزله بأيب : وقال سعيد بن عبد العزيز
  ).٢(إدريس اخلوالين 

  .مات سنة ثالث وتسعني: وقال أبو عبيد
__________  

 ٣، أخبار القضاة ٣٢٨ / ٢، املعرفة والتاريخ ١٠٧ / ٢، تاريخ البخاري ٢٩١٠طبقات خليفة ت * 
 ب ٢٤٩ / ٣، تاريخ ابن عساكر ٣٩٧اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول ، ٢٠١/ 

 آ ٩٢ / ١، تذهيب التهذيب ١٠٨ / ١، العرب ٣٤٥ / ٣، تاريخ االسالم ١٦٧ذيب الكمال ص 
، خالصة تذهيب ٢٢٥ / ١، النجوم الزاهرة ٥٠٢ / ١، ذيب التهذيب ٩٣ / ٩البداية والنهاية 

  التهذيب
  .٣٢٥ / ٣، ذيب ابن عساكر ١٠١ / ١ الذهب ، شذرات٥٣

  .١٠٧ / ٢يف تارخيه الكبري ) ١(
  . آ٢٥٠ / ٣ابن عساكر ) ٢(

  . من هذا اجلزء٢٧٥ ب، وصفحة ٤٢٥ / ٨وانظر 
(*)  

)٤/٢٨٥(  

  

  .املازين البصري، العابد، أحد االعالم)  م-خ  * ( صفوان بن حمرز- ١٠٧
  .، وحكيم بن حزام، وابن عمرحدث عن أيب موسى االشعري، وعمران بن حصني

روى عنه جامع بن شداد، وبكر املزين، وقتادة وثابت، وحممد بن واسع، وعاصم االحول، وعلي بن 
  .زيد بن جدعان، وآخرون



  .ثقة، له فضل وورع): ١(قال ابن سعد 
  .يبكي فيه) ٢(كان واعظا، قانتا هللا، قد اختذ لنفسه سربا : وقال غريه

لقيت أقواما كانوا فيما أحل اهللا هلم أزهد منكم فيما حرم : ام، عن احلسن، قالعثمان بن مطر، عن هش
اهللا عليكم، وصحبت أقواما كان أحدهم يأكل على االرض وينام على االرض، منهم صفوان بن حمرز، 

  .إذا أويت إىل أهلي وأصبت رغيفا، فجزى اهللا الدنيا عن أهلها شرا: كان يقول
ىت مات، كان يظل صائما ويفطر على رغيف، ويصلي حىت يصبح، مث يأخذ واهللا ما زاد على رغيف ح

املصحف فيتلو حىت يرتفع النهار، مث يصلي، مث ينام إىل الظهر، فكانت تلك نومته حىت فارق الدنيا، 
  .ويصلي من الظهر إىل العصر، ويتلو يف املصحف إىل أن تصفر الشمس

  .تفرد ا عثمان هذا وليس بقوي
__________  

  ، املعارف٣٠٥ / ٤، تاريخ البخاري ١٥٤٠، طبقات خليفة ت ١٤٧ / ٧طبقات ابن سعد * 
 / ٢، احللية ٤٢٣، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٨٤ / ٢، املعرفة والتاريخ ٤٥٨
 ب، االصابة ت ٩٥ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٧ / ١، تذكرة احلفاظ ١٤ / ٤ تاريخ االسالم ٢١٣

، خالصة تذهيب التهذيب ٢١، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٤٣٠ / ٤يب التهذيب ، ذ٤١٥٠
١٧٤.  

  .١٤٧ / ٧يف الطبقات ) ١(
  ).تاج(بيت حتت االرض :  وقيل-حفري : السرب) ٢(

(*)  

)٤/٢٨٦(  

  

  الطبقة الثانية من التابعني
  

زهرة بن  بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن ابن عوف) ع* ( أبو سلمة بن عبدالرمحن - ١٠٨
  .كالب بن مرة ابن كعب القرشي الزهري، احلافظ، أحد االعالم باملدينة

  .إمساعيل، ولد سنة بضع وعشرين: امسه عبد اهللا، وقيل: قيل
وحدث عن أبيه بشئ قليل لكونه تويف وهذا صيب، وعن أسامة بن زيد، وعبد اهللا بن سالم، وأيب أيوب، 

يم، وأيب هريرة، وأيب أسيد الساعدي، ومعيقيب الدوسي، وعائشة، وأم سلمة، وبنتها زينب، وأم سل
واملغرية بن شعبة، وأيب الدرداء ومل يدركه، وعثمان بن عفان، وحسان بن ثابت، وثوبان، ومحزة بن 



عمرو االسلمي، وعبادة بن الصامت مرسل، وطلحة بن عبيداهللا كذلك، وربيعة بن كعب، وعبد اهللا بن 
، وعدة من ! وجابر، وزيد بن خالد اجلهين، ونافع بن عبد احلارث عمرو، وابن عباس، وابن عمر،

  .أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  مث عن بسر بن سعيد، وجعفر بن عمرو بن أمية، وعروة، وعطاء بن

  .يسار، وغريهم
  .ونزل إىل أن روى عن عمر بن عبد العزيز

  .كان طالبة للعلم، فقيها، جمتهدا كبري القدر، حجة
  ث عنه ابنه عمر بن أيب سلمة، وابن أخيه سعد بن إبراهيم، وابنحد

__________  
، ١١٦ / ١، أخبار القضاة ٥٥٨ / ١، املعرفة والتاريخ ٢٣٨، املعارف ١٥٥ / ٥طبقات ابن سعد * 

 آ، ذيب االمساء واللغات ١٤٩ / ٩) ع(، تاريخ ابن عساكر نسخة ٦١طبقات الفقهاء للشريازي 
، تذكرة ٧٦ / ٤، تاريخ االسالم ١٦١٦ ذيب الكمال ص ٢٤٠اجلزء الثاين القسم االول من 

، ١١٦ / ٩ ب، البداية والنهاية ٢١٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١١٢ / ١، العرب ٥٩ / ١احلفاظ 
  .١٤٥، خالصة تذهيب التهذيب ٢٣، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ١١٥ / ١٢ذيب التهذيب 

(*)  

)٤/٢٨٧(  

  

هيل، وابن أخيه زرارة بن مصعب، وعروة، وعراك بن مالك، والشعيب وسعيد أخيه عبدايد بن س
املقربي، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، ونافع العمري، والزهري، وحيىي بن أيب كثري، وسلمة 
بن كهيل، وبكري بن االشج، وسامل أبو النضر، وأبو الزناد وأبو طوالة، وصفوان بن سليم، وعبد اهللا بن 

فضل اهلامشي، وعبد اهللا بن أيب لبيد، وشريك بن أيب منر، وأبو حازم االعرج وصاحل بن حممد بن ال
زائدة، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وهشام بن عروة، وحيىي بن سعيد، وأخوه عبد ربه بن سعيد، 

 ونوح بن وعثمان بن أيب سليمان بن جبري بن مطعم، وحممد بن أيب حرملة، وحممد بن عمرو بن علقمة،
  .أيب بالل، وخلق كثري

كان ثقة، فقيها، كثري احلديث، وأمه متاضر بنت االصبغ ) ١: (قال ابن سعد يف الطبقة الثانية من املدنيني
بن عمرو، من أهل دومة اجلندل، أدركت حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهي أول كلبية نكحها 

  .قرشي
  ).٢(رضاعة وأرضعته أم كلثوم، فعائشة خالته من ال



  ).٣(لو رفقت بابن عباس، الستخرجت منه علما كثريا : وروى الزهري، عن أيب سلمة، قال
  ).٤(كان أبو سلمة خيضب بالسواد : قال سعد بن إبراهيم

  ).٥(أبو سلمة يف زمانه خري من ابن عمر يف زمانه : عن أيب إسحاق، قال: شعبة
__________  

  .يف الطبعة اليت قدم هلا د) ١(
 ١٥٥ / ٥سان عباس من الطبقات، معدود يف الطبقة االوىل من تابعي املدينة، انظر طبقات ابن سعد إح
  . آ٤٩ / ٩ وابن عساكر ٨٩ / ٢، مث انظر ١٥٧و 
  .١١٧ / ١انظر أخبار القضاة ) ٢(
  . ب١٥٠ / ٩) ع(وانظر ابن عساكر نسخة " لو وقفت : "  ولفظه٥٥٩ / ١املعرفة والتاريخ ) ٣(
  .١٥٦ / ٥عد ابن س) ٤(
  . ب١٥٠ / ٩) ع(ابن عساكر نسخة ) ٥(

(*)  

)٤/٢٨٨(  

  

  .ثقة، إمام: وقال أبو زرعة
  .أبو سلمة: كان عندنا من رجال أهل العلم، اسم أحدهم كنيته، منهم: وقال مالك

قدم علينا البصرة أبو سلمة يف إمارة بشر بن مروان، : وقال حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب الضيب
  ).١(جال صبيحا، كأن وجهه دينار هرقلي وكان ر

  .أربعة من قريش وجدم حبورا، عروة، وابن املسيب، وأبو سلمة، وعبيداهللا بن عبد اهللا: قال الزهري
  .وكان أبو سلمة كثريا ما خيالف ابن عباس، فحرم لذلك منه علما كثريا: قال

  ).٢(قاله الزهري 
  - يعين متوليها -زيز قدمت مصر على عبد الع: عقيل، عن ابن شهاب

: فقلت! ما أمسعك حتدث إال عن سعيد : وأنا أحدث عن سعيد بن املسيب، فقال يل إبراهيم بن قارظ
  .أجل
  ).٣(لقد تركت رجلني من قومك ال أعلم أكثر حديثا منهما، عروة، وأبو سلمة : فقال
  .فلما رجعت إىل املدينة وجدت عروة حبرا ال تكدره الدالء: قال
 يكثر عن أيب سلمة وهو من عشريته، رمبا كان بينهما شئ، وإال فما أبو سلمة بدون عروة يف ال: قلت

  .سعة العلم



تويف أبو سلمة باملدينة سنة أربع وتسعني يف خالفة الوليد وهو ابن اثنتني وسبعني ): ٤(قال ابن سعد 
  .سنة

__________  
  .١٥٦ / ٥ابن سعد ) ١(
: " ويف رواية أخرى" فكان مياري ابن عباس : "  ب ولفظه١٥٠/  ٩) ع(انظر ابن عساكر نسخة ) ٢(

  ".وكان أبو سلمة ينازع ابن عباس يف املسائل ومياريه 
  . ب١٥٠ / ٩) ع(ابن عساكر نسخة ) ٣(
  .١٥٧ / ٥يف الطبقات ) ٤(

(*)  

)٤/٢٨٩(  

  

  .ثنتني وسبعني سنةمات سنة أربع ومئة وهو ابن ا: وقال الواقدي يف وفاته وسنه ماال يتابع عليه فقال
  .وقال اهليثم بن عدي يف وفاته كاالول

  .قدم علينا أبو سلمة زمن بشر بن مروان وكان زوج بنته مبد متر: قال إمساعيل بن أيب خالد
  .يف املبارك: أنا أفقه من بال، فقال ابن عباس: وقال عمرو بن دينار، قال أبو سلمة

  ).١(رواها ابن عيينة عنه 
  كان أبو سلمة مع قوم، فرأوا قطيعا: يب االسود، قالابن هليعة، عن أ

اللهم إن كان يف سابق علمك أن أكون خليفة فاسقنا من لبنها، فانتهى إليها : من غنم، فقال أبو سلمة
  ).٢(فإذا هي تيوس كلها 

إمنا مثلك مثل الفروج يسمع الديكة : قال عمرو بن دينار، عن عائشة أا قالت اليب سلمة وهو حدث
  ).٣(صيح فيصيح ت

قدم أبو سلمة الكوفة، فكان ميشي بيين وبني رجل، فسئل عن أعلم من بقي، : وروي عن الشعيب قال
  ).٤(رجل بينكما : فتمنع ساعة مث قال

أنبأنا هبة اهللا بن : أخربهم، قال) ٥(أخربنا عبدالرمحن بن حممد، ومجاعة كتابة، أن عمر بن طربزذ 
   بناحلصني، أنبأنا حممد بن حممد

__________  
  . ب١٥١ / ٩) ع( وابن عساكر نسخة ١١٦ / ١انظر أخبار القضاة ) ١(
  . آ١٥٢ / ٩) ع( وابن عساكر نسخة ٥٦٠ / ١املعرفة والتاريخ ) ٢(



  . ب١٥١ / ٩) ع(أورده ابن عساكر مطوال يف نسخة ) ٣(
  .١٥٦ / ٥املصدر السابق وانظر ابن سعد ) ٤(
مر بن حممد بن معمر البغدادي املؤدب، ويعرف بابن طربزذ املتوىف هو املسند الكبري ابو حفص ع) ٥(

  .بذال معجمة هو السكر فارسي معرب:  ه والطربزذ٦٠٧
  . آ١١٦تأيت ترمجته يف الد الثالث عشر من االصل 

(*)  

)٤/٢٩٠(  

  

، أنبأنا حممد بن غيالن، أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا، أنبأنا أمحد بن عبيداهللا حدثنا يزيد ابن هارون
ال تشدوا الرحال إال إىل : " عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).١" (مسجدي، واملسجد احلرام، واملسجد االقصى : ثالثة مساجد
بد الغين، أنبأنا أخربنا عبد اخلالق بن عبد السالم الشافعي، أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أنبأنا أمحد بن ع

  ، أنبأنا عبد اهللا بن)٢(نصر بن البطر 
، حدثنا حيىي القطان، عن حيىي بن سعيد، )٣(عبيداهللا، حدثنا أبو عبد اهللا احملاملي، حدثنا حفص الربايل 

الرؤيا : " مسعت أبا سلمة بن عبدالرمحن مسعت أبا قتادة، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
واحللم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، فليبزق عن مشاله ثالث مرات، وليستعذ من اهللا، 

  ).٤" (باهللا من شرها، فإا لن تضره 
عزل مروان عن املدينة يف سنة مثان وأربعني، ووليها سعيد بن العاص، ): ٥(قال خليفة بن خياط 

  فاستقضى أبا سلمة بن عبدالرمحن،
__________  

من طريق سفيان بن عيينة عن ) ١٣٩٧(، ومسلم ٥١ / ٣سن، وأخرجه البخاري سنده ح) ١(
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة : " الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

عن أيب سعيد ) ٨٢٧(وأخرجه مسلم " املسجد احلرام، ومسجدي هذا، ومسجد االقصى : مساجد
  ".ال تشدوا الرحال " فظ اخلدري مرفوعا بل

 ه تأيت ترمجته يف ٤٩٤هو مسند العراق نصر بن أمحد بن عبد اهللا بن البطر البغدادي البزاز املتوىف ) ٢(
  . آ١٠الد الثاين عشر من االصل 

  .نسبة إىل ربال جده، وهو حفص بن عمرو بن ربال) ٣(
 بن سعيد، عن أيب سلمة، عن أيب  عن حيىي٩٥٧ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه مالك يف املوطأ ) ٤(



 من طريق حيىي بن بكري، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أيب ٣٤٤ / ١٢قتادة، والبخاري 
  .عن القعنيب، عن سليمان بن بالل) ٢) (٢٢٦١(سلمة، وأخرجه مسلم 

  .عن حيىي بن سعيد
  .٢٢٨يف تارخيه ص ) ٥(

(*)  

)٤/٢٩١(  

  

  .نة أربع ومخسنيفلم يزل قاضيا حىت عزل سعيد س
رأيت أبا سلمة يأيت املكتب، فينطلق بالغالم إىل بيته، فيملي : حدثنا ابن إسحاق، قال: سلمة االبرش
  ).١(عليه احلديث 

  
، االمام الفقيه، أبو إسحاق الزهري العويف املدين، ابن عوف) خ، م* ( إبراهيم بن عبدالرمحن - ١٠٩
  .فقيه ومحيدكنيته أبو حممد، أخو أيب سلمة ال: وقيل

  .حدث عن أبيه، وعن عمر، وعثمان، وعلي، وسعد، وعمار بن ياسر، وجبري بن مطعم، وطائفة
سعد بن إبراهيم قاضي املدينة، وصاحل بن إبراهيم، وعطاء بن أيب رباح، وابن شهاب : روى عنه ابناه

  .الزهري، وحممد بن عمرو بن علقمة، وغريهم
  .ة بن أيب معيطوأمه هي املهاجرة أم كلثوم بنت عقب

  .إنه شهد حصار الدار مع عثمان رضي اهللا عنه: وقيل
  .وثقه النسائي وغريه

  .تويف سنة ست وتسعني عن سن عالية
  .وحيتمل أنه ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  . آ١٥٢ ب، ١٥١ / ٩) ع(ابن عساكر نسخة ) ١(
، ٢٣٧، املعارف ٢٩٥ / ١، تاريخ البخاري ٢٠٧٦، طبقات خليفة ت ٥٥ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ٢، االستيعاب ت ١١١، اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول ٣٦٧ / ١املعرفة والتاريخ 
 / ٣، تاريخ االسالم ٥٩، ذيب الكمال ص ٤٢ / ١ آ، أسد الغابة ٢٣٠ / ٢تاريخ ابن عساكر 

 / ١، ذيب التهذيب ٤٠٤االصابة ت  ب، ٣٨ / ١، تذهيب التهذيب ١١٢ / ١، العرب ٣٣٥



  .٢٢٨ / ٢، ذيب ابن عساكر ١١١ / ١، شذرات الذهب ١٩، خالصة تذهيب التهذيب ١٣٩
(*)  

)٤/٢٩٢(  

  

 أخوه وشقيقه، وخاهلما عثمان، النه أخو أم كلثوم من الزهري) ع* ( ومحيد بن عبدالرمحن - ١١٠
  .االم

  د، وأيب هريرة،حدث عن أبويه، وعن خاله عثمان، وسعيد بن زي
  .وعبد اهللا بن عباس، ومجاعة

  .روى عنه سعد بن إبراهيم القاضي، وابن أيب مليكة، والزهري، وصفوان بن سليم، وقتادة، وآخرون
  .إنه حلق عمر، ومل يصح ذلك، بل ولد يف أيامه: وقيل

  .وكان فقيها، نبيال، شريفا
  .وثقه أبو زرعة الرازي

  .مات يف سنة مخس وتسعني
  ).١(إنه مات يف سنة مخس ومئة فقد وهم : لومن قا

  
  .، شيخ بصري ثقة، عاملاحلمريي) ع* * ( محيد بن عبدالرمحن - ١١١

 موته قريب من موت مسيه محيد بن عبدالرمحن -يروي عن أيب هريرة، وأيب بكرة الثقفي، وابن عمر 
  . ويروي أيضا عن سعد بن هشام، وأوالد سعد بن أيب وقاص-الزهري 

__________  
، ٢٣٨، املعارف ٣٤٥ / ٢، تاريخ البخاري ٢٠٧٥، طبقات خليفة ت ١٥٣ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ٥٤ / ٢، أسد الغابة ٢٢٥، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٣٦٧ / ١املعرفة والتاريخ 
 آ، ١٧٩ / ١، تذهيب التهذيب ١١٣ / ١، العرب ٣٦٠ / ٣، تاريخ االسالم ٣٣٩ذيب الكمال ص 

، شذرات الذهب ٩٤، خالصة تذهيب التهذيب ٤٥ / ٣، ذيب التهذيب ١٤٠ / ٩البداية والنهاية 
١١١ / ١.  
  .١٥٥ / ٥انظر ابن سعد ) ١(

، املعرفة ٣٤٦ / ٢، تاريخ البخاري ١٦٦٢، طبقات خليفة ت ١٤٧ / ٧طبقات ابن سعد * * 
، ٢٩٠ / ١، أخبار أصبهان ٢٢٥لد االول ، اجلرح والتعديل القسم الثاين من ا٦٧ / ٢والتاريخ 

، تذهيب ٣٦٠ و ٢٤٦ / ٣، تاريخ االسالم ٣٣٩، ذيب الكمال ص ٨٨طبقات الفقهاء للشريازي 



  .٩٤، خالصة تذهيب التهذيب ٤٦ / ٣ آ، ذيب التهذيب ١٧٩ / ١التهذيب 
(*)  

)٤/٢٩٣(  

  

ر، وقتادة بن دعامة، وأبو بشر جعفر عبد اهللا بن بريدة، وحممد بن سريين، وحممد بن املنتش: حدث عنه
  .بن إياس، وداود بن عبد اهللا االودي، ومجاعة

هو أفقه أهل البصرة، رواه منصور بن زاذان عن : كان ابن سريين يقول: تابعي ثقة، مث قال: قال العجلي
  ).١(حممد 

 الكوفة  يعين-كان محيد بن عبدالرمحن أعلم أهل املصرين : وروى هشام، عن ابن سريين، قال
  .والبصرة

  
  .إنه حسان بن النعمان بن املنذر الغساين: وأمري العرب، فقيل *  حسان أمري املغرب- ١١٢

  .حكى عنه أبو قبيل املعافري، وكان بطال شجاعا غزاء
افتتح يف املغرب بالدا، وكانت له يف دمشق دار كبرية، وقد جهزه معاوية، فصاحل الرببر وقرر عليهم 

لى املغرب نيفا وعشرين سنة، وهذب االقليم إىل أن عزله الوليد بن عبدامللك، فقدم اخلراج، وحكم ع
يا أمري املؤمنني إمنا خرجت جماهدا هللا وليس مثلي من خيون، : بأموال وحتف، وجواهر عظيمة، مث قال

  .وأحضر خزائن املال
  .إنه ال يلي لبين أمية أبدا: ارجع إىل واليتك، فأىب وحلف: فقال

  .عى الشيخ االمني، لثقته وجاللتهوكان يد
  .وأما أبو سعيد بن يونس، فأرخ موت حسان سنة مثانني رمحه اهللا

  
  قيل من أقيال:  وذو كبار-عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار ) ع * * ( الشعيب- ١١٣

__________  
  .٦٨ / ٢ واملعرفة والتاريخ ٣٤٦ / ٢انظر تاريخ البخاري ) ١(
  . من هذا اجلزء١٤٠صادرها على الصفحة تقدمت ترمجته وم* 

، تاريخ ٤٥٠ / ٦، تاريخ البخاري ١١٤٤، طبقات خليفة ت ٢٤٦ / ٦طبقات ابن سعد * * 
  = (*)، ٥٩٢ / ٢، املعرفة والتاريخ ٤٤٩، املعارف ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٤٣ / ١البخاري الصغري 

)٤/٢٩٤(  



  

  . االمام، عالمة العصر، أبو عمرو اهلمداين مث الشعيب-اليمن 
  ).١(هو عامر بن عبد اهللا، وكانت أمه من سيب جلوالء : ويقال

  .مولده يف إمرة عمر بن اخلطاب لست سنني خلت منها
  .ولد سنة إحدى وعشرين: فهذه رواية وقيل

  ).٢(قاله شباب 
  ).٣(وكانت جلوالء يف سنة سبع عشرة 

  ).٤(لوالء ولدت عام ج: وروى ابن عيينة عن السري بن إمساعيل، عن الشعيب، قال
  .فهذه رواية منكرة، وليس السري مبعتمد، قد ام

  ).٥(ولد الشعيب سنة مثان وعشرين : وعن أمحد بن يونس
__________  

، اجلرح والتعديل القسم االول من ٦٣٥، املنتخب من ذيل املذيل للطربي ٤١٣ / ٢أخبار القضاة = 
، تاريخ ٥٨، طبقات الشافعية للعبادي ٣١٠ / ٤، احللية ١٤٥ / ٨، االكليل ٣٢٢الد الثالث 

، اجلمع بني رجال الصحيحني ٧٥١، مسط الآليل ٨١، طبقات الفقهاء للشريازي ٢٢٧ / ١٢بغداد 
 ب، طبقات فقهاء اليمن ٣٤٢ / ٨) س(، واالصل ١٣٨) عاصم عايذ(، تاريخ ابن عساكر ٣٧٧
، ٦٤٢ ذيب الكمال ص ،١٢ / ٣، وفيات االعيان )شعب(، معجم البلدان ٢١ / ٢، اللباب ٧٠

 آ، ١١٤ / ٢، تذهيب التهذيب ١٢٧ / ١، العرب ٧٤ / ١، تذكرة احلفاظ ١٣٠ / ٤تاريخ االسالم 
 ٥، ذيب التهذيب ١٣٩، ١٣٠، طبقات املعتزلة ١٥٠٠، غاية النهاية ت ٢٣٠ / ٩البداية والنهاية 

، ١٨٤تذهيب التهذيب ، خالصة ٣٢، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٥٣ / ١، النجوم الزاهرة ٦٥/ 
  .١٤١ / ٧، ذيب ابن عساكر ١٢٦ / ١شذرات الذهب 

  قرية بناحية فارس كانت ا:  وجلوالء٢٢٧ / ١٢ وتاريخ بغداد ٤٢٥ / ٢انظر أخبار القضاة ) ١(
  . ه١٦الوقعة املشهورة اليت انتصر فيها املسلمون سنة 

  .مستها احلكومة العراقية بالسعدية) محرأي الرباط اال(وموضعها اليوم يف العراق، مرحلة قزرلرباط 
  .١٦ / ٣ ووفيات االعيان ٨٧انظر معجم البلدان وبلدان اخلالفة الشرقية ص 

  .٢٤ / ٤وانظر خرب الوقعة يف الطربي 
  .١٤٩هو خليفة بن خياط يف تارخيه ص ) ٢(
 ١٧ استعجم سنة ومعجم ما:  ه، ويف تاريخ خليفة١٦يف الطربي وابن االثري ومعجم البلدان سنة ) ٣(

  .سنة تسع عشرة: كما هنا وقيل
  .١٤١) عاصم عايذ(ابن عساكر ) ٤(



  .١٤٢املصدر السابق ص ) ٥(
(*)  

)٤/٢٩٥(  

  

  ).١(الشعيب أكرب مين بسنة أو سنتني : ويقارا رواية حجاج االعور عن شعبة، قال يل أبو إسحاق
  .وإمنا ولد أبو إسحاق بعد سنة اثنتني وثالثني: قلت

  .هو من محري، وعداده يف مهدان): ٢(حممد بن سعد وقال 
  .رأى عليا رضي اهللا عنه وصلى خلفه، ومسع من عدة من كرباء الصحابة: قلت

وحدث عن سعد بن أيب وقاص، وسعيد بن زيد، وأيب موسى االشعري، وعدي بن حامت وأسامة بن زيد، 
بن مسرة، وابن عمر، وعمران بن وأيب مسعود البدري، وأيب هريرة، وأيب سعيد، وعائشة، وجابر 

حصني، واملغرية بن شعبة، وعبد اهللا بن عمرو، وجرير بن عبد اهللا، وابن عباس، وكعب بن عجرة، 
وعبد الرمحن بن مسرة، ومسرة بن جندب، والنعمان بن بشري، والرباء بن عازب، وزيد بن أرقم، وبريدة 

  ث بن قيس الكندي، ووهب بنبن احلصيب، واحلسن بن علي، وحبشي بن جنادة، واالشع
خنبش الطائي، وعروة بن مضرس، وجابر بن عبد اهللا، وعمرو بن حريث، وأيب سرحية الغفاري، 

وميمونة، وأم سلمة، وأمساء بنت عميس، وفاطمة بنت قيس، وأم هانئ، وأيب جحيفة السوائي، وعبد اهللا 
بزى، وعبد اهللا بن الزبري، واملقدام بن معد بن أيب أوىف، وعبد اهللا بن يزيد االنصاري، وعبد الرمحن بن أ

يكرب، وعامر بن شهر، وعروة بن اجلعد البارقي، وعوف بن مالك االشجعي، وعبد اهللا بن مطيع بن 
  .االسود العدوي، وأنس بن مالك، وحممد ابن صيفي، وغري هؤالء اخلمسني من الصحابة

__________  
  .٤٢٦ / ٢انظر أخبار القضاة ) ١(
  .٢٤٦ / ٦طبقات يف ال) ٢(

(*)  

)٤/٢٩٦(  

  

  .وحدث عن علقمة، واالسود، واحلارث االعور، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، والقاضي شريح وعدة
روى عنه احلكم، ومحاد، وأبو إسحاق، وداود بن أيب هند، وابن عون وإمساعيل بن أيب خالد، وعاصم 

طاء بن السائب، ومغرية بن مقسم، االحول، ومكحول الشامي، ومنصور بن عبدالرمحن الغداين، وع



وحممد بن سوقة، وجمالد، ويونس بن أيب إسحاق، وابن أيب ليلى، وأبو حنيفة، وعيسى بن أيب عيسى 
  .، وعبد اهللا بن عياش املنتوف، وأبو بكر اهلذيل، وأمم سواهم)١(احلناط 
  .شعيب: من كان منهم بالكوفة قيل: وقبيلته

  .االشعويب: ومن كان مبصر قيل
الشعباين، وأرى قبيلة شعبان نزلت : آل ذي شعبني، ومن كان بالشام قيل: من كان باليمن قيل هلمو

  ).٣(فعرف م، وهم مجيعا ولد حسان بن عمرو بن شعبني ) ٢" (كفربطنا " مبرج 
  .فبنو علي بن حسان بن عمرو رهط عامر الشعيب، دخلوا يف مجهور مهدان: قال احلاكم أبو عبد اهللا

  .إين زومحت يف الرحم: شعيب توءما ضئيال فكان يقولوكان ال
وأقام باملدينة مثانية أشهر هاربا من املختار، فسمع من ابن عمر وتعلم احلساب من احلارث االعور، : قال

  .وكان حافظا وما كتب شيئا قط
  أنبأنا عبد اهللا بن حممد بن مرة الشعباين، حدثين): ٤(قال ابن سعد 

__________  
وعيسى بن أيب عيسى احلباط واحلناط واخلياط، وهو :  ابن ماكوال تبعا للدار قطين، فإنه قالثلثه) ١(

  .يشتهر باحلاء والنون
  .٢٥٢انظر املشتبه للمؤلف 

انظر معجم " جسرين " من إقليم داعية، تقع إىل الغرب من قرية ) الشرقية(من قرى غوطة دمشق ) ٢(
  .البلدان وغوطة دمشق حملمد كرد علي

  .١٤٦، ١٤٥) عاصم عايذ(انظر ابن عساكر ) ٣(
  .٢٤٦ / ٦يف الطبقات ) ٤(

(*)  

)٤/٢٩٧(  

  

 أن مطرا أصاب اليمن، فجحف السيل - وكان عاملا -أشياخ من شعبان، منهم حممد بن أيب أمية 
عليه باب من حجارة، فكسر الغلق ودخل، فإذا و عظيم فيه سرير من ) ١(موضعا فأبدى عن أزج 

عليه رجل شربناه فإذا طوله اثنا عشر شربا، وإذا عليه جباب من وشي منسوجة بالذهب، ذهب، فإذا 
وإىل جنبه حمجن من ذهب على رأسه ياقوتة محراء، وإذا رجل أبيض الرأس واللحية، له ضفران، وإىل 

 إذ ال قيل إال) ٢(بامسك اللهم رب محري أنا حسان بن عمرو القيل : جنبه لوح مكتوب فيه باحلمريية
، وما وخزهيد ؟ هلك فيه اثنا عشر ألف قيل، فكنت )٣(اهللا، عشت بأمل، ومت بأجل، أيام وخزهيد 



  .آخرهم قيال، فأتيت جبل ذي شعبني ليجريين من املوت فأخفرين
  وإىل جنبه سيف

  .أنا قيل يب يدرك الثأر: مكتوب فيه
أصحاب النيب صلى اهللا عليه أدركت مخس مئة من : شعبة، عن منصور بن عبدالرمحن، عن الشعيب، قال

  ).٤(وسلم 
  ).٥(ما رأيت أحدا أعلم من الشعيب : سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، قال

  ما مات ذو قرابة: أنبأنا إمساعيل بن سامل، عن الشعيب، قال: هشيم
__________  

  .بناء مستطيل مقوس السقف: االزج) ١(
  ).لسان) (يشبهه(من ملوكهم امللك من ملوك محري يتقيل من قبله : القيل) ٢(
  .بالذال املعجمة، وما أثبتناه من االشتقاق والتاج" وخزهيذ : " يف االصل) ٣(

  .الطعن النافذ، أو هو الطاعون": وخز " وال 
: وأيام هيد أيام موتان كانت يف اجلاهلية يف الدهر االول، قيل: قال ياقوت يف معجم البلدان" هيد " و 

  .مات فيها
  .ألفااثنا عشر 

  .هكذا ذكره العمراين يف أمساء االماكن وال أدري ما معناه
  .اه

  .١٤٥، ١٤٤) عاصم عايذ( وابن عساكر ٥٢٤، واالشتقاق ٢٤٦ / ٦انظر ابن سعد 
  .٤٢٨ / ٢ وأخبار القضاة ٢٥٤، ٢٥٣ / ١التاريخ الصغري للبخاري ) ٤(
  . وما بعدها١٦٧) عاصم عايذ(انظر ابن عساكر ) ٥(

(*)  

)٤/٢٩٨(  

  

  .يل وعليه دين، إال وقضيت عنه، وال ضربت مملوكا يل قط، وال حللت حبويت إىل شئ مما ينظر الناس
  .ما رأيت أحدا قط كان أفقه من الشعيب: أبو بكر بن عياش، عن أيب حصني، قال

  ).١(إن شرحيا مل أنظر أمره : وال شريح ؟ فغضب وقال: قلت
يا : أصحاب املال، فأقبل الشعيب، فقام إليه إبراهيم، فقال لهكنت مع إبراهيم يف : زائدة، عن جمالد، قال

  مث! أعور، لو أن أصحايب أبصروك 



  .جاء، فجلس يف موضع إبراهيم
ما رأيت أحدا أفقه من الشعيب، ال سعيد بن املسيب، وال طاووس، : سليمان التيمي، عن أيب جملز، قال

  .والعطاء، وال احلسن، وال ابن سريين، فقد رأيت كلهم
؟ ) ٢(سأل رجل الشعيب عن ولد الزىن شر الثالثة هو : حدثنا جرير بن أيوب، قال: عبد اهللا بن رجاء

  .لو كان كذلك، لرمجت أمه وهو يف بطنها ومل تؤخر حىت تلد: فقال
__________  

  ".مل أبطن أمره : "  ولفظه١٧٠) عاصم عايذ(ابن عساكر ) ١(
 من ٢١٤ / ٢واحلاكم ) ٣٩٦٣(، وأبو داود ٣١١ / ٢يشري إىل احلديث الذي أخرجه أمحد ) ٢(

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: طريق جرير عن سهيل عن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة، قال
 ٢١٥ / ٢وسهيل بن أيب صاحل ثقة لكنه تغري حفظه بأخرة، وأخرجه احلاكم " ولد الزىن شر الثالثة " 

مر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة، وأخرجه احلاكم أيضا من من طريق أخرى عن أيب عوانة عن ع
بلغ عائشة رضي اهللا عنها : طريق سلمة بن الفضل، عن حممد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة قال

رحم اهللا : فقالت" ولد الزىن شر الثالثة : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أن أبا هريرة يقول
اء مسعا فأساء إصابة، مل يكن احلديث على هذا، إمنا كان رجل من املنافقني يؤذي رسول أبا هريرة، أس

يارسول اهللا، مع ما به ولد زىن، فقال : قيل" من يعذرين من فالن : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ).ر أخرىوال تزر وازرة وز: (واهللا عزوجل يقول" هو شر الثالثة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وسلمة بن الفضل خمتلف فيه
  " = (*)املصنف " وباقي رجاله ثقات وأخرج عبد الرزاق يف 

)٤/٢٩٩(  

  

كانت عائشة من أبغض : عند الشعيب) ١(حدثنا حر، عن مغرية، قال رجل من الكيسانية : ابن محيد
  .زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم إليه

  .خالفت سنة نبيك: قال
الزم الشعيب، فلقد رأيته يستفىت وأصحاب : ، عن أيب بكر اهلذيل، قال يل ابن سريينعلى بن القاسم

  ).٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متوافرون 
بنفي : من أين لك كل هذا العلم ؟ قال: قيل للشعيب: قال أبو احلسن املدائين يف كتاب احلكمة

  ).٣(ر كبكور الغراب االغتمام، والسري يف البالد، وصرب كصرب احلمام، وبكو
  ).٤(علماء الناس ثالثة، ابن عباس يف زمانه، والشعيب يف زمانه، والثوري يف زمانه : قال ابن عيينة



  .كان الشعيب ضئيال حنيفا، ولد هو وأخ له توءما): ٥(قال ابن سعد 
__________  

هو : إذا قيل هلاكان : من طريق معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت) ١٣٨٦٠= (
وإسناده ) التزر وازرة وزر أخرى: (ما عليه من وزر أبويه، قال اهللا: شر الثالثة، عابت ذلك، وقالت

 / ٦من طريق الثوري عن هشام بن عروة، عن أبيه وأخرج أمحد ) ١٣٨٦١(صحيح، وأخرجه أيضا 
" ثة إذا عمل بعمل أبويه هو أشر الثال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  عن عائشة قالت١٠٩

  .وإسناده ضعيف
 وقال ليس بالقوي، وقد روى مثله بإسناد ضعيف عن ابن عباس، ٥٨ / ١٠وأخرجه البيهقي يف سننه 
لو كان : قد أنكر ابن عباس على من روى يف ولد الزىن أنه شر الثالثة، وقال: وقال صاحب االستذكار

  .هشر الثالثة ما استوين بأمه أن ترجم حىت تضع
  .رواه ابن وهب عن معاوية بن صاحل، عن علي بن طلحة عن ابن عباس

كيسان لقب املختار الثقفي، : الكيسانية هم أتباع كيسان موىل علي رضي اهللا عنه، وقيل) ١(
والكيسانية فرقة شيعية اعتقدت بإمامها بأنه حميط بالعلوم كلها، وجيمعهم القول بأن الدين طاعة رجل، 

  . تأويل االركان الشرعية على رجال فعطلوهافحملهم ذلك على
  ).كيس(، والتاج ٣٤، والفاطميون يف مصر ٢١، واملقاالت والفرق ١٤٧ / ١انظر امللل والنحل 

  .١٦٦) عاصم عايذ(انظر ابن عساكر ) ٢(
  ".وصرب كصرب احلمار : "  ولفظه١٦٣) عاصم عايذ(ابن عساكر ) ٣(
  .٤٢١ / ٢ القضاة  وانظر أخبار٢٢٧ / ١٢تاريخ بغداد ) ٤(
  .٢٤٧ / ٦يف الطبقات ) ٥(

(*)  

)٤/٣٠٠(  

  

مسع الشعيب من مثانية وأربعني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .وسلم
  .وال يكاد يرسل إال صحيحا: قال

أدركت مخس : لحدثنا أبو داود، عن شعبة، عن منصور الغداين، عن الشعيب، قا: روى عقيل بن حيىي
  ).١(أبو بكر وعمر وعثمان وعلي : مئة صحايب أو أكثر يقولون

  ).٢(علي وطلحة والزبري يف اجلنة : يقولون: وأما عمرو بن مرزوق، فرواه عن شعبة، وفيه



ما كتبت سوداء يف بيضاء إىل يومي هذا، وال حدثين : مسعت الشعيب يقول: ابن فضيل، عن ابن شربمة
  ).٣(حفظته، وال أجبت أن يعيده علي رجل حبديث قط إال 

  ".مسند الدارمي " هذا مساعنا يف 
فكأن الشعيب خياطبك به وهذا يدل على أنه أمي الكتب : أنبأنا مالك بن إمساعيل، أنبأنا ابن فضيل

  .والقرأ
ما : حدثنا احلميدي حدثنا سفيان، حدثنا ابن شربمة، مسعت الشعيب يقول): ٤" (تارخيه " الفسوي يف 

عت منذ عشرين سنة رجال حيدث حبديث إال أنا أعلم به منه، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه مس
  .رجل، لكان به عاملا

  نوح بن قيس، عن يونس بن مسلم، عن وادع الراسيب، عن الشعيب
__________  

  .١٥٦، ١٥٥) عاصم عايذ(ابن عساكر ) ١(
  .١٥٦املصدر السابق ) ٢(
  .٢٢٩ / ٢ وتاريخ بغداد ٢٤٩ / ٦ظر ابن سعد  وان١٥٧املصدر السابق ) ٣(
  . وهو يف قسم النصوص املقتبسة من الد املفقود٣٧٢ / ٣) ٤(

  .١٥٨) عاصم عايذ( وانظر ابن عساكر ٢٢٩ / ١٢واخلرب يف تاريخ بغداد 
(*)  

)٤/٣٠١(  

  

  ).١(ما أروي شيئا أقل من الشعر، ولو شئت، النشدتكم شهرا الأعيد : قال
  .عن يونس ووادع:  مرة فقالورويت عن نوح
كان عمر يف زمانه رأس الناس وهو جامع، وكان بعده ابن : مسعت أبا أسامة يقول: حممود بن غيالن

عباس يف زمانه، وكان بعده الشعيب يف زمانه، وكان بعده الثوري يف زمانه، مث كان بعده حيىي بن آدم 
)٢.(  

كأن هذا كان : لشعيب وهو يقرأ املغازي، فقالمرابن عمر با: شريك، عن عبدامللك بن عمري، قال
  ).٣(شاهدا معنا، وهلو أحفظ هلامين وأعلم 
قدمت الكوفة وللشعيب حلقة عظيمة، والصحابة يومئذ كثري : أشعب بن سوار، عن ابن سريين، قال

)٤.(  
  .ما جالست أحدا أعلم من الشعيب: ابن عيينة، عن داود بن أيب هند، قال



ما رأيت أحدا أعلم حبديث أهل الكوفة والبصرة واحلجاز واآلفاق من الشعيب : نوقال عاصم بن سليما
)٤.(  

يأتيين بالليل فيسألين ! أال تعجبون من هذا االعور ؟ : قال الشعيب: مسعت االعمش يقول: أبو معاوية
  ).٥( يعين إبراهيم -ويفيت بالنهار 

  ).٦(شعيب، أكثر منه يقول ال أدري ما بلغ أحد مبلغ ال: أبو شهاب، عن الصلت بن رام، قال
__________  

  .١٦٠) عاصم عايذ(ابن عساكر ) ١
  .املصدر السابق) ٢(
  .١٦٤املصدر السابق ) ٣(
  .٣١٠ / ٤احللية ) ٤(
  .٦٠٣ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٥(
  .٢٥٠ / ٦ابن سعد ) ٦(

(*)  

)٤/٣٠٢(  

  

  ).١(، وكان إبراهيم يقول ويقول كان الشعيب إذا جاءه شئ اتقاه: أبو عاصم، عن ابن عون، قال
كان إبراهيم صاحب قياس، والشعيب صاحب : جعفر بن عون، عن حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، قال

  ).٢(آثار 
كان الشعيب منبسطا، وكان إبراهيم منقبضا، فإذا وقعت الفتوى، انقبض : ابن املبارك، عن ابن عون
  ).٢(الشعيب، وانبسط إبراهيم 

  .ما اجتمع الشعيب وإبراهيم إال سكت إبراهيم: بن كهيلوقال سلمة 
إنا لسنا بالفقهاء، ولكنا مسعنا احلديث فرويناه، : قال الشعيب: حدثنا أبواجلابية الفراء، قال: أبو نعيم

  ).٣(ولكن الفقهاء من إذا علم عمل 
  ).٤(ليتين مل أكن علمت من ذا العلم شيئا : مسعت الشعيب يقول: مالك بن مغول

النه حجة على العامل، فينبغي أن يعمل به، وينبه اجلاهل، فيأمره وينهاه، والنه مظنة أن ال خيلص : لتق
  .فيه، وأن يفتخر به ومياري به، لينال رئاسة ودنيا فانية

  حدثنا سفيان، عن ابن شربمة، سئل الشعيب عن شئ فلم: احلميدي
  .أبو عمرو يقول فيه كذا وكذا: جيب فيه، فقال رجل عنده



  :الشعيب: فقال
__________  

  .١٧٦) عاصم عايذ(ابن عساكر ) ١(
  .١٧٧املصدر السابق ) ٢(
  .٣١١ / ٤ وانظر احللية ١٧٨املصدر السابق ) ٣(
  .١٧٨) عاصم عايذ(ابن عساكر ) ٤(

(*)  

)٤/٣٠٣(  

  

  ).١(هذا يف احمليا، فأنت يف املمات علي أكذب 
 فلما انصرف من - يعين رسوال - إىل ملك الروم وجه عبدامللك بن مروان الشعيب: قال ابن عائشة

كنت : وما كتب به يا أمري املؤمنني ؟ قال: يا شعيب، أتدري ما كتب به إيل ملك الروم ؟ قال: عنده قال
  .أتعجب الهل ديانتك، كيف مل يستخلفوا عليهم رسولك

  ).٢(يا أمري املؤمنني النه رآين ومل يرك : قلت
  .يا شعيب، إمنا أراد أن يغريين بقتلك: الأوردها االصمعي، وفيها ق

  ).٢(هللا أبوه، واهللا ما أردت إال ذاك : فبلغ ذلك ملك الروم فقال
ملا قدم احلجاج : ، قال]عن الشعيب [ حدثنا جابر بن نوح، حدثين جمالد : يوسف بن لول احلافظ

على مجيع ) ٣(شعبيني ومنكبا سألين عن أشياء من العلم فوجدين ا عارفا، فجعلين عريفا على قومي ال
مهدان وفرض يل، فلم أزل عنده بأحسن مرتلة، حىت كان شأن عبدالرمحن بن االشعث، فأتاين قراء أهل 

يا أبا عمرو، إنك زعيم القراء، فلم يزالوا حىت خرجت معهم، فقمت بني الصفني أذكر : الكوفة، فقالوا
أما لئن أمكنين اهللا منه، الجعلن ! ون من هذا اخلبيث أال تعجب: احلجاج وأعيبه بأشياء، فبلغين أنه قال

  ).٤(الدنيا عليه أضيق من مسك مجل 
فما لبثنا أن هزمنا، فجئت إىل بييت، وأغلقت علي، فمكثت تسعة أشهر، فندب الناس خلراسان، : قال

  من حلق: أنا هلا، فعقد له على خراسان، فنادى مناديه: فقام قتيبة بن مسلم، فقال
تيبة فهو آمن، فاشترى موىل يل محارا، وزودين، مث خرجت، فكنت يف العسكر، فلم أزل معه بعسكر ق

  ،)٥(حىت أتينا فرغانة 
__________  

  ,١٧٩، ١٧٨املصدر السابق ) ١(



  .١٩٩املصدر السابق ) ٢
  .منكب القوم رأس العرفاء: قال الليث) ٣(
  .باملهملة) اجللد، ولفظ ابن عساكر محل: املسك) ٤
  = (*)مدينة وكورة واسعة مبا وراء النهر، متامخة لبالد تركستان يف زاوية من ناحية : انةفرغ) ٥

)٤/٣٠٤(  

  

ومن : فقال] ما تريد [ أيها االمري، عندي علم : ، فنظرت إليه فقلت)١(فجلس ذات يوم وقد برق 
  .اكتب نسخة: أعيذك أال تسأل عن ذاك، فعرف أين ممن خيفي نفسه، فدعا بكتاب فقال: أنت ؟ قلت

  .ال حتتاج إىل ذلك فجعلت أمل عليه وهو ينظر حىت فرغ من كتاب الفتح: قلت
من حرير، وكنت عنده يف أحسن مرتلة، فإين ليلة أتعشى ) ٢(فحملين على بغلة وأرسل إيل بسرق : قال

، إذا نظرت يف كتايب هذا، فإن صاحب كتابك عامر الشعيب: معه، إذا أنا برسول احلجاج بكتاب فيه
  .فإن فاتك، قطعت يدك على رجلك وعزلتك

ما عرفتك قبل الساعة، فاذهب حيث شئت من االرض، فواهللا الحلفن له بكل : فالتفت إيل، وقال: قال
  .أيها االمري إن مثلي ال خيفى: ميني، فقلت

  .أنت أعلم: فقال
  .جاجإذا وصلتم إىل خضراء واسط فقيدوه، مث أدخلوه على احل: فبعثين إليه وقال: قال

يا أبا عمرو، إين الضن بك عن القتل، إذا دخلت : فلما دنوت من واسط، استقبلين ابن أيب مسلم، فقال
  .على االمري فقل كذا وقل كذا
  ال مرحبا وال أهال، جئتين ولست يف الشرف من: فلما أدخلت عليه ورآين قال

  .قومك، وال عريفا، ففعلت وفعلت، مث خرجت علي
  .كلمت: وأنا ساكت، فقال

اخلوف، ومل ) ٣(أصلح اهللا االمري، كل ما قلته حق، ولكنا قد اكتحلنا بعدك السهر، وحتلسنا : فقلت
  .نكن مع ذلك بررة أتقياء، وال فجرة أقوياء، فهذا أوان حقنت يل دمي، واستقبلت يب التوبة

  ).٤(قد فعلت ذلك : قال
__________  

  .الد التركهيطل من جهة مطلع الشمس على ميني القاصد لب= 
  .اه

  .معجم البلدان



  .حتري: برق) ١
  .مفردها سرقة، وهي القطعة من جيد اجلرير: السرق) ٢
  ).١( حاشية ٣٠٦انظر الصفحة التالية ) ٣
  . وما بعدها، وما بني احلاصرتني منه٢٠٨) عاصم عايذ(أورد ابن عساكر اخلرب مطوال ) ٤(

(*)  

)٤/٣٠٥(  

  

  .هيه يا شعيب: لى احلجاج قالملا أدخل الشعيب ع: وقال االصمعي
  .، فلم نكن فيما فعلنا بررة أتقياء، وال فجرة أقوياء)١(أحزن بنا املرتل، واستحلسنا اخلوف : فقال

  ).٢(فقال هللا درك 
كان الشعيب فيمن خرج مع القراء على احلجاج، مث اختفى زمانا، : قال أصحابنا): ٣(قال ابن سعد 

  .م أن يكلم فيه احلجاجوكان يكتب إىل يزيد بن أيب مسل
خرج القراء، وهم أهل القرآن والصالح بالعراق على احلجاج لظلمه وتأخريه الصالة واجلمع يف : قلت

يكون عليكم أمراء : " احلضر، وكان ذلك مذهبا واهيا لبين أمية كما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).٤" (مييتون الصالة 

شعث بن قيس الكندي، وكان شريفا مطاعا، وجدته أخت فخرج على احلجاج عبدالرمحن بن اال
على مائة ألف أو يزيدون، وضاقت على احلجاج الدنيا، وكاد أن يزول ملكه، ) ٥(الصديق، فالتف 

  وهزموه مرات، وعاين التلف وهو ثابت
  .مقدام، إىل أن انتصر ومتزق مجع ابن االشعث

  وقتل خلق
__________  

  .كأن املرتل أركبهم احلزونة حيث نزلوا فيه) خشونة( حزونة صار ذا: أحزن بنا املرتل) ١
  .إذا مل يفارقه اخلوف ومل يأمن: واستحلس فالن اخلوف

  ).حلس( واللسان ٣٢٥ / ٤، وانظر احللية ٢١١) عاصم عايذ(ابن عساكر ) ٢
  .٢٤٩ / ٦يف الطبقات ) ٣

  .له تتمة
عن ) ١٢٥٦(وابن ماجه ) ١٧٦(ي والترمذ) ٤٣١(وأبو داود ) ٦٤٨(أخرج مسلم يف صحيحه ) ٤(

كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب ذر قال



صل الصالة لوقتها، : " فما تأمرين ؟ قال: قلت: ؟ قال" الصالة عن وقتها أو مييتون الصالة عن وقتها 
  ".فإن أدركتها معهم فصل فإا لك نافلة 

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من حديث قبيصة بن وقاص، قال) ٤٣٤( داود وأخرج أبو
  ".يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصالة، فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة 

  .اجتمعوا: التف عليه القوم) ٥
  ".فالتف عليه مئة ألف : " فعلى هذا تكون العبارة

(*)  

)٤/٣٠٦(  

  

  .ري من الفريقنيكث
  .فكان من ظفر به احلجاج منهم قتله إال من باء منهم بالكفر على نفسه فيدعه

إمنا كان يطلب هذا : قال الشعيب: قال) ١(سعيد بن عامر، عن محيد بن االسود، عن عيسى احلناط 
 ال يناله هذا أمر: العقل والنسك، فإن كان عاقال ومل يكن ناسكا قال: العلم من اجتمعت فيه خصلتان

  .هذا أمر ال يناله إال العقالء، فلن أطلبه: إال النساك فلن أطلبه، وإن كان ناسكا ومل يكن عاقال قال
  ).٢(فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما، العقل والنسك : يقول الشعيب

  .أظنه أراد بالعقل الفهم والذكاء: قلت
  .يل بن أيب خالد يزدرد العلم ازدراداإمساع: قال الشعيب: قال جمالد

ال بأس بذبيحة الليطة : وقلما روى االعمش عن الشعيب، فروى حفص عن االعمش، عن الشعيب، قال
)٣.(  

وحيك، كيف كنت آتيه وهو إذا رآين : يا أبا حممد، ما منعك من إتيان الشعيب ؟ قال: فقلت لالعمش
  . هيئة حائكما هيئتك إال! هذه هيئة عامل : سخر يب ويقول

  .وكنت إذا أتيت إبراهيم أكرمين وأدناين
  .إن هذا يرفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثين الشعيب حبديث، فقلت: قال عاصم االحول

  .من دونه أحب إلينا إن كان فيه زيادة أو نقصان: قال
  . على عليما كذب على أحد يف هذه االمة ما كذب: خالد احلذاء، عن حصني، عن عامر، قال

  ما جلست مع قوم مذ: عن ابن شربمة، عن الشعيب، قال: ابن عيينة
__________  

  ,٢٩٧صفحة ) ١(انظر التعليق ) ١



  ,٢٢٦) عاصم عايذ(ابن عساكر ) ٢
  .قشرة القصب احملددة: الليطة) ٣

(*)  

)٤/٣٠٧(  

  

  .كذاوكذا، فخاضوا يف حديث إال كنت أعلمهم به
واهللا لو أصبت تسعا وتسعني مرة :  بن يزيد، مسعت الشعيب يقولحدثنا داود: عبيداهللا بن موسى

  ).١(وأخطأت مرة، العدوا علي تلك الواحدة 
  .كأين ذا العلم حتول إىل خراسان: وعن زكريا بن أيب زائدة، عن الشعيب قال

 أصبحت االمة على أربع: عبد اهللا بن إدريس، عن عمرو بن خليفة، عن أيب عمرو، عن الشعيب، قال
  .حمب لعلي مبغض لعثمان، وحمب لعثمان مبغض لعلي، وحمب هلما، ومبغض هلما: فرق
  من أيها: قلت

  ).٢(مبغض لبا غضهما : أنت ؟ قال
أحدثك عن القوم كأنك شهدم، كان شريح أعلمهم : حدثنا عمي، قال يل الشعيب: عبد اهللا بن إدريس

ما علقمة، فانتهى إىل علم عبد اهللا مل جياوزه، وأما بالقضاء، وكان عبيدة يوازي شرحيا يف علم القضاء، وأ
  .مسروق، فأخذ عن كل

  ).٣(وكان الربيع بن خثيم أعلمهم علما، وأورعهم ورعا 
تفسر القرآن وأنت ال : فيأخذ بأذنه ويقول) ٤(كان الشعيب مير بأيب صاحل : قال زكريا بن أيب زائدة

، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثين ربيعة بن يزيد، حدثنا بقية: عبد الوهاب بن جندة! تقرأ القرآن 
جلست إىل الشعيب بدمشق يف خالفة عبد امللك، فحدث رجل من الصحابة، عن رسول اهللا صلى : قال

  اعبدوا: " اهللا عليه وسلم، أنه قال
__________  

  .العدوا، أي لعدوا:  وقوله٣٢١، ٣٢٠ / ٤انظر احللية ) ١
  ).عدد(انظر التاج 

  ,٣٢١ / ٤ واحللية ١٨٢) عاصم عايذ(ر ابن عساكر انظ) ٢
  ,١٠٢لقد تكرر اخلرب يف عدة مواضع بسياقات خمتلفة، انظر ص ) ٣
  .هو باذام موىل أم هانئ، ضعفه غري واحد) ٤

(*)  



)٤/٣٠٨(  

  

ربكم وال تشركوا به شيئا، وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة، وأطيعوا االمراء، فإن كان خريا، فلكم، وإن 
  .كذبت: فقال له الشعيب) ١" (ن شرا فعليهم وأنتم منه برآء كا

حدثنا إبراهيم بن مضارب العمري، حدثنا أبو بكر حممد بن إمساعيل بن : هكذا رواه احلاكم فقال
  .مهران، حدثنا عبد الوهاب

  .فكأنه أراد ا أخطأت
ا على باب الشعيب إذ كنت جالس: حدثنا يونس بن أيب إسحاق، عن طارق بن عبدالرمحن، قال: قراد

حولك أشياخ، وجاء هذا الغالم : جاء جرير بن يزيد بن جرير البجلي، فدعا الشعيب له بوسادة، فقلنا له
إذا : " نعم، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألقى جلده وسادة وقال: ؟ قال! فدعوت له بوسادة 

  ).٢" (أتاكم كرمي قوم فأكرموه 
كنت أمشي مع قيس االرقب، فمررنا بالشعيب، فقال يل : ياض، عن جمالد، قالحدثنا يزيد بن ع: شبابة

  .اتق اهللا ال يشعلك بناره: الشعيب
وما تركته إال :  مث قال له- كذا قال، ولعله يف هذا الرأي -أما واهللا قد كنت يف هذه الدار : فقال قيس
  .حلب الدنيا

  .إن كنت كاذبا، فلعنك اهللا: فقلت: قال
ماكنت أعرف فقهاء الكوفة إال أصحاب عبد اهللا قبل أن : تعرف أصحاب علي ؟ قال الشعيبفهل : قال

  .يقدم علينا علي، ولقد كان أصحاب عبد اهللا يسمون قناديل املسجد، أو سرج املصر
  .نعم: أفال تعرف أصحاب علي ؟ قال: قال قيس

  نعم،: فهل تعرف احلارث االعور ؟ قال: قال
__________  

  .قات خال سعيد بن عبد العزيز فإنه اختلط بأخرةرجاله ث) ١
حديث حسن أخرجه حسن الطرباين عن جرير، وابن عدي والبيهقي وابن خزمية والبزار، وأخرجه ) ٢

ابن ماجه عن ابن عمر، والبزار عن أيب هريرة، وابن عدي عن معاذ وأيب قتادة، واحلاكم عن جابر، 
  .أنسوالطرباين عن ابن عباس، وابن عساكر عن 

  .وانظر املقاصد احلسنة
(*)  

)٤/٣٠٩(  



  

  .لقد تعلمت منه حساب الفرائض فخشيت على نفسي منه الوسواس، فال أدري ممن تعلمه
  .نعم، ومل يكن بفقيه، ومل يكن فيه خري: فهل تعرف ابن صبور ؟ قال: قال
  .كان رجال خطيبا ومل يكن بفقيه: فهل تعرف صعصعة بن صوحان ؟ قال: قال
  نعم،: ل تعرف رشيد اهلجري ؟ قال الشعيبفه: قال

  .نعم: هل لك يف رجل علينا حيب أمري املؤمنني ؟ قلت: بينما أنا واقف يف اهلجريني إذ قال يل رجل
لو أحدثت عهدا بأمري املؤمنني، : خرجت حاجا، فلما قضيت نسكي، قلت: فأدخلين على رشيد فقال

: استأذن يل على سيد املسلمني، فقال: ، فقلت النسانفممرت باملدينة، فأتيت باب علي رضي اهللا عنه
لست أعين احلسن إمنا أعين أمري املؤمنني وإمام املتقني : هو نائم، وهو حيسب أين أعين احلسن، قلت

  .وقائد الغر احملجلني
  .فبكى! أو ليس قد مات : قال

  .أما واهللا إنه ليتنفس اآلن بنفس حي، ويعترق من الدثار الثقيل: فقلت
  .أما إذ عرفت سر آل حممد، فادخل عليه، فسلم عليه: قالف

  .فدخلت على أمري املؤمنني، فسلمت عليه، وأنبأين بأشياء تكون
  .إن كنت كاذبا، فلعنك اهللا، مث خرجت: فقلت لرشيد: قال الشعيب

  .وحدثنيه غري واحد، عن جمالد، عن الشعيب: قال شبابة) ١(وبلغ احلديث زيادا، فقطع لسانه وصلبه 
أفرط ناس يف حب علي كما أفرطت النصارى يف : إمساعيل بن أيب خالد، عن عامر، عن علقمة، قال

  .حب املسيح
  .حب أيب بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة: وروى خالد بن سلمة، عن الشعيب قال

__________  
: ال البخاريليس بالقوي وق: كذاب غري ثقة، وقال النسائي: رشيد اهلجري، قال اجلوزجاين) ١

  .يتكلمون فيه
  .ال يساوي شيئا: وقال ابن معني

  .٥٢ / ٢ وامليزان للمؤلف ٢٩٨ / ١وانظر اخلرب يف الضعفاء واروحني 
(*)  

)٤/٣١٠(  

  



  ).١(ما بكيت من زمان إال بكيت عليه : مالك بن مغول، عن الشعيب
  روى جمالد وغريه، أن رجال مغفال لقي الشعيب ومعه امرأة متشي،

  ).٢(هذه : أيكما الشعيب ؟ قال: الفق
فمر : امض بنا نفر من أصحاب احلديث، فخرجنا، قال: قال يل الشعيب: ، قال)٣(وعن عامر بن يساف 

إن هيأت : عندنا دن مكسور ترفوه لنا ؟ قال: رفاء، قال: ما صنعتك ؟ قال: بنا شيخ، فقال له الشعيب
  .يل سلوكا من رمل، رفوته
  ).٤(لقى فضحك الشعيب حىت است

ما اختلفت أمة بعد نبيها إال ظهر أهل باطلها على أهل حقها : روى عطاء بن السائب، عن الشعيب قال
)٥.(  

السالم : رأيت الشعيب سلم على نصراين فقال: عبد الواحد بن زياد، عن احلسن بن عبدالرمحن، قال
  .عليك ورمحة اهللا

  ).٦( ذلك، هللك أو ليس يف رمحة اهللا، لوال: فقيل له يف ذلك فقال
  ).٧(لعن اهللا أرأيت : روى جمالد عن الشعيب قال

أرأيتم لو قتل االحنف، وقتل معه صغري، أكانت ديتهما سواء، أم : قال أبو بكر اهلذيل، قال الشعيب
  .بل سواء: يفضل االحنف لعقله وحلمه ؟ قلت

  ).٧(فليس القياس بشئ : قال
__________  

  .٣٢٣ / ٤احللية ) ١
  ,٢٣٣) عاصم عايذ( ابن عساكر انظر) ٢(
  .هو عامر بن عبد اهللا بن يساف اليمامي ينسب إىل جده) ٣
  ,٢٣٤) عاصم عايذ(انظر ابن عساكر ) ٤
  .٣١٣ / ٤احللية ) ٥
من طريق أيب هريرة ) ٢١٦٧(ال ندري كيف خفي على الشعيب حديث مسلم يف الصحيح ) ٦(

  ".م ال تبدأوا اليهود وال النصارى بالسال: " مرفوعا
  . وانظر ما قبلها٣٢٠ / ٤احللية ) ٧(

(*)  

)٤/٣١١(  

  



نعم الشئ الغوغاء، يسدون السيل ويطفئون احلريق، ويشغبون على والة السوء : جمالد، عن الشعيب
)١.(  

  ).٢(يا ليتين أنفلت من علمي كفافا ال علي وال يل : وبلغنا عن الشعيب أنه قال
ذاك عرس ما : ما اسم امرأة إبليس ؟ قال: ل الشعيب، فقالأتى رج: إسحاق االزرق، عن االعمش، قال

  ).٣(شهدته 
فنهيت : ليس بشئ قال: سئل الشعيب عمن نذر أن يطلق امرأته ؟ قال: ابن عيينة، عن ابن شربمة، قال

  .نذرك يف عنقك إىل يوم القيامة: ردوا علي الرجل: الشعيب أنا فقال
ت الشعيب ينشد الشعر يف املسجد، ورأيت عليه ملحفة رأي: عيسى بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، قال

  ).٤(محراء، وإزارا أصفر 
ال أستطيع، فأفردين : استعمل ابن هبرية الشعيب على القضاء وكلفه أن يسامره فقال: قال ابن شربمة

  ).٥(بأحدمها 
  .قال عاصم االحول، كان الشعيب أكثر حديثا من احلسن وأسن منه بسنتني

  .حدثنا جمالد، عن الشعيب: اهليثم بن عدي
  كره الصاحلون: قال

__________  
  ,٣٢٤ / ٤احللية ) ١
  .١٧٥) عاصم عايذ( وابن عساكر ٢٥٠ / ٦انظر ابن سعد ) ٢

  ,٢٣٢) عاصم عايذ(ابن عساكر 
  .٢٥٣ / ٦، وانظر ابن سعد ٥٩٣ / ٥املعرفة والتاريخ ) ٤

  ).أصفر(ويف االصل سقطت ألف 
  .٤١٤ / ٢، وأخبار القضاة ٥٩٣ / ٢انظر املعرفة والتاريخ ) ٥

(*)  

)٤/٣١٢(  

  

االولون االكثار من احلديث، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت إال مبا أمجع عليه أهل 
  .احلديث

  .اهليثم واه: قلت
  .رزق صبيان هذا الزمان من العقل ما نقص من أعمارهم يف هذا الزمان: وروي عن الشعيب قال



رفع الطرف إليها فلما * فنت الشعيب ملا :  بإنسان وهو يقول- وأنا معه -مر الشعيب : قال ابن شربمة
  .نظر الطرف إليها: ، ومل يتم البيت، فقال الشعيب)١(رأى الشعيب، كأنه 

فتنته : ، يقول فيها)٢(هذه أبيات مشهورة، عملها رجل حتاكم هو وزوجته إىل الشعيب أيام قضائه : قلت
  قدمها وأحضر شاهديها) ٤(قال للجلواز ) ٣(يها وخبطي مقلت* ببنان 

__________  
 / ٢، واخلرب أيضا يف املعرفة والتاريخ ٢٢٣) عاصم عايذ(زيادة عند ابن عساكر ] يعين هابه ) [ ١(

٥٩٥، ٥٩٤,  
 أن االبيات للبارقي اختصم مع امرأة ٤١٧، ٤١٦ / ٢" أخبار القضاة " ذكر وكيع بسنده يف ) ٢
  .ر نسبها للحكم بن عبدلويف خرب آخ..اخل

فدخلت على عبدامللك بن : قال الشعيب: " وقد ساق صاحب العقد اخلرب واالبيات، وأضاف ما نصه
أوجعته : ما فعلت بقائل هذه االبيات ؟ قلت: مث قال..فنت الشعيب: مروان، فلما نظر إيل تبسم وقال

  . ومبا افترى به عليضربا يا أمري املؤمنني مبا انتهك من حرميت يف جملس احلكومة،
  ".أحسنت : قال

  ,٧٣ / ١انظر العقد الفريد 
  "وخبطي حاجبيها : " كذا االصل، ولعله وهم، فرواية وكيع وصاحب العقد وابن عساكر) ٣

وهو ) للجواز: (يف االصل) ٤وحبسن مقلتيها * وبنان كاملدارى : ولفظ املقلتني جاء يف بيت آخر
  .الشرطي: تصحيف واجللواز

(*)  

)٤/٣١٣(  

  

إذا عظمت احللقة فإمنا هو ]: عن الشعيب [ فقضى جورا على اخلصم ومل يقض عليها قال ابن شربمة 
  ).١(جناء أو نداء 

أخربكم ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم اللبان، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا : قرأت على إسحاق بن طارق
، حدثنا يعقوب بن )٢( حممد بن إبراهيم البوشنجي أبو نعيم، وحدثنا حممد بن علي بن حمارب، حدثنا

  .، قال أبو نعيم)ح(كعب 
وحدثنا ) ح(وحدثنا حممد بن علي بن حبيش، حدثنا ابن زجنويه، أنبأنا إمساعيل بن عبد اهللا الرقي 

حدثنا عيسى بن يونس، عن عباد بن موسى، عن : الطرباين، حدثنا أمحد بن املعلى، حدثنا هشام، قالوا
إنا هللا يا : أيت يب احلجاج موثقا، فلما انتهيت إىل باب القصر لقيين يزيد بن أيب مسلم فقال: ، قالالشعيب



شعيب ملا بني دفتيك من العلم، وليس بيوم شفاعة، بؤ لالمري بالشرك والنفاق على نفسك فباحلري أن 
  .تنجو

وأنت يا شعيب فيمن خرج : لمث لقيين حممد بن احلجاج فقال يل مثل مقالة يزيد، فلما دخلت عليه قا
، وضاق املسلك، واكتحلنا )٣(أصلح اهللا االمري، أحزن بنا املرتل، وأجدب اجلناب : قلت! علينا وكثر 

  .السهر، واستحلسنا اخلوف، ووقعنا يف خزية مل نكن فيها بررة أتقياء، وال فجرة أقوياء
  .يث فجرواصدق واهللا، ما بروا يف خروجهم علينا، وال قووا علينا ح: قال

  .فأطلقوا عين
  اختلف فيها: ما تقول يف أخت وأم وجد ؟ قلت: فاحتاج إىل فريضة، فقال: قال

  عثمان، وزيد، وابن: مخسة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .٣٢٣ / ٤ واحللية ٢٥٤ / ٦ما بني احلاصرتني من ابن سعد ) ١
نسبة إىل بوشنج وهي بلد على سبعة فراسخ ) ٢) (جنا(انظر مادة  " بذاء أو جناء: " ولفظ اللسان والتاج

  .من هراة
  .اه

  .أنساب السمعاين
  .احملل نقيض اخلصب: ما حوهلم، واجلدب: جناب القوم) ٣(

  .فالن خصيب اجلناب وجديب اجلناب: ويقال
  .٣٠٦صفحة ) ١(وانظر حاشية ) لسان(

(*)  

)٤/٣١٤(  

  

  .مسعود، وعلي، وابن عباس
  ).١(فما قال فيها ابن عباس ؟ إن كان ملنقبا : قال
  .جعل اجلد أبا وأعطى االم الثلث ومل يعط االخت شيئا: قلت
  .جعلها أثالثا:  قلت-فما قال فيها أمري املؤمنني ؟ يعين عثمان : قال
جعلها من تسعة، فأعطى االم ثالثا، وأعطى اجلد أربعا، وأعطى االخت : فما قال فيها زيد ؟ قلت: قال

  .سهمني
جعلها من ستة، أعطى االخت ثالثا، وأعطى االم سهما، وأعطى : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قلت: قال



  .اجلد سهمني
  .جعلها من ستة، فأعطى االخت ثالثا، واالم سهمني، واجلد سهما: فما قال فيها أبو تراب ؟ قلت: قال
إن :  عثمان، إذ دخل عليه احلاجب فقالمر القاضي فليمضها على ما أمضاها عليه أمري املؤمنني: قال

  .ائذن هلم: بالباب رسال، قال
فدخلوا عمائمهم على أوساطهم، وسيوفهم على عواتقهم، وكتبهم يف أميام، فدخل رجل من بين 

كيف أمري املؤمنني، كيف : من الشام، قال: من أين أنت ؟ قال: سليم، يقال له سيابة من عاصم، فقال
نعم، أصابين فيما بيين وبني أمري املؤمنني ثالث : ن وراءك من غيث ؟ قالهل كا: حشمه ؟ قال
أصابتين سحابة حبوران، فوقع قطر صغار وقطر كبار، فكان الكبار حلمة : قال: فانعت يل: سحائب، قال

  )٢(للصغار، فوقع سبط متدارك، وهو السح 
ة، فأصابتين سحابة بسواء، أو ، وأرض مقبلة وأرض مدبر)٣(الذي مسعت به، فواد سائل وواد نازح 

   فلبدت الدماث،- شك عيسى -) ٤(بالقريتني : قال
__________  

حبث عنها : ونقب عن االخبار وغريها" ملفتيا " ولفظ الفسوي " ملتقيا " كذا االصل، ولفظ احللية ) ١
  .وفتش وأخرب ا

لصب الكثري أو السيالن من متدارك سح، أراد بالسبط املطر الواسع الكثري، والسح ا: مطر سبط) ٢
  .فوق
  ".سائح : " مصحف، وما أثبتناه من احللية، ولفظ الفسوي" تارح : " يف االصل) ٣
وملا ..اسم ماء لبهراء من ناحية السماوة: سوى بضم أوله والقصر": معجم البلدان " قال ياقوت يف ) ٤

  : (*)قالاحتاج ابن قيس الرقيات إىل مده لضرورة الشعر فتح أوله قياسا ف

)٤/٣١٥(  

  

  .، فصدعت عن الكماة أماكنها)١(وأسالت العزاز، وأدحضت التالع 
االودية، وجئتك ) ٣(، وأفعمت )٢(وأصابتين أيضا سحابة فقاءت العيون بعد الري، وامتالت االخاذ 

  .الضبع) ٤(يف مثل وجار 
  .ائذن: مث قال

ال، كثر االعصار، واغرب البالد، : هل كان وراءك من غيث ؟ قال: فدخل رجل من بين أسد، فقال
  .، فاستيقنا أنه عام سنة)٥(وأكل ما أشرف من اجلنبة 

  .بئس املخرب أنت: فقال



  .ائذن: مث قال
الرواد تدعو إىل ) ٦(تقنعت : هل كان وراءك من غيث ؟ قال: فدخل رجل من أهل اليمامة فقال

ا فيها النريان، وتشكى فيها النساء، وتنافس هلم أظعنكم إىل حملة تطف: ، ومسعت قائال يقول)٧(زيادا 
  فيها

__________  
قرية كبرية من أعمال محص، بينها وبني : خرق يكل فيه البعري والقريتان* وسواء وقريتان وعني التمر 

  .تدمر مرحلتان
  .أي صريا ال تسوخ فيها االرجل: السهول، ولبدت الدماث: الدماث) ١

  :والعزاز
  .كان الصلب السريع السيلاالرض الصلبة أو امل

  .صريا مزلقة: وأدحضت التالع
  .أخرجتها وأظهرا: قاءت االرض الكمأة) ٢

  .أي أظهرت نباا وخزائنها: وبعج االرض فقاءت أكلها: ويف حديث عائشة تصف عمر
  .هو جمتمع املاء، شبيه بالغدير: واالخاذ

  ".ابن عساكر " و " احللية " و " عرفة والتاريخ امل" مصحفة، وما أثبتناه من " أنعمت : " يف االصل) ٣
  .سرب الضبع إذا حفر فأمعن: الوجار) ٤

غيث جار الضبع، أي : يقال" يف مثل جار الضبع " هو خطأ، وإمنا هو : قال اخلطايب: قال ابن االثري
ك يف ماء وجئت: " ويشهد لذلك أنه جاء يف رواية أخرى: يدخل عليها يف وجارها حىت خيرجها منه، قال

  ).وجر(جير الضبع ويستخرجها من وجارها انظر اللسان 
وهي رطب الصليان من : ، وما أثبتناه من احللية وابن عساكر واللسان، واجلنبة)اجلببة(يف االصل ) ٥

نبت له سنمة عظيمة كأا رأس : اجلنبة هو ما فوق البقل ودون الشجر، والصليان: النبات، وقيل
  .ه خبزة االبلالقصبة، والعرب تسمي

  .أي ترفعهما" تقنع يديك يف الدعاء : " يف احلديث) ٦
  = (*)وابن عساكر " املعرفة والتاريخ " بالزاي املعجمة، ورواية " احللية " كذا االصل، و ) ٧

)٤/٣١٦(  

  

  .املعزى
 أصلح نعم،: وحيك، إمنا حتدث أهل الشام، فأفهمهم فقال: فلم يدر احلجاج ما قال، فقال: قال الشعيب



اهللا االمري، أخصب الناس، فكان التمر والسمن والزبد واللنب، فال توقد نار ليختبز ا، وأما تشكي 
مها متخض لبنها فتبيت وهلا أنني من عضديها، كأا ليستا معها، وأما ) ١(النساء، فإن املرأة تظل بربق 

 النبات ما تشبع بطوا، وال تشبع تنافس املعزى، فإا ترعى من أنواع الشجر وألوان الثمر، ونور
  .، فتبقى اجلرة حىت تسترتل ا الدرة)٢(عيوا، فتبيت وقد امتالت أكراشها، هلامن الكظة جرة 

  .ائذن: مث قال
هل كان وراءك من : ، فقال)٣(إنه من أشد الناس يف ذلك الزمان : فدخل رجل من املوايل كان يقال

  .ول كما قال هؤالءنعم، ولكين ال أحسن أق: غيث ؟ قال
  .قل كما حتسن: قال
لئن كنت : فلم أزل أطأ يف إثرها حىت دخلت على االمري فقال احلجاج) ٤(أصابتين سحابة حبلوان : قال

  ).٥(أقصرهم يف املطر خطبة، إنك أطوهلم بالسيف خطوة 
 بن عباد بن موسى وبه، إىل أيب نعيم، حدثنا أبو حامد بن جبلة، حدثنا أبو العباس السراج، حدثنا حممد

  العكلي، حدثنا أيب، أخربين أبو بكر
__________  

  .بالراء املهملة، ولعله هو الصواب" مسعت الرواد تدعو إىل ريادا : " واللسان= 
  .احلبل واحللقة تشد ا الغنم الصغار لئال ترضع: الربق والربقة) ١
  ".تربق مها ومتخض لبنها : " ولفظ ابن عساكر) لسان(
  ).لسان(ما خيرجه البعري من بطنه ليمضغه مث يبلعه : البطنة، واجلرة:  الكظة)٢
  .من أين ؟ قال من خراسان: قال: " زاد ابن عساكر) ٣

  ".اخل ..هل كان: فقال
  .مدينة عامرة يف آخر حدود خراسان مما يلي أصبهان: حلوان) ٤

  .انظر معجم البلدان
 وما بعدها، وابن عساكر ٥٩٨ / ٢وانظر املعرفة والتاريخ  وما بعدها، ٣٢٥ / ٤اخلرب يف احللية ) ٥
  . وما بعدها٢١٥) عاصم عايذ(

(*)  

)٤/٣١٧(  

  

أال أحدثك حتفظه يف جملس واحد، إن كنت حافظا كما حفظت، إنه ملا أيت : قال يل الشعيب: اهلذيل، قال
  ).١(وه إنا هللا، فذكر حن: يب احلجاج وأنا مقيد، فخرج إيل يزيد بن أيب مسلم، فقال



شهدت عليا جلد شراحة يوم : أنبأنا شعبة، عن سلمة بن كهيل وجمالد، عن الشعيب، قال: علي بن اجلعد
  .اخلميس، ورمجها يوم اجلمعة، فكأم أنكروا، أو رأى أم أنكروا

  جلدا بكتاب اهللا، ورمجتها: فقال
  ).٢(بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .إا اعترفت بالزىن:  وزاد بعضهمرواه مجاعة، عن الشعيب،
  .مات الشعيب سنة أربع ومئة: قال إمساعيل بن جمالد، وخليفة، وطائفة

  ).٣(وقد بلغ ثنتني ومثانني سنة : زاد ابن جمالد
  ).٤(مات سنة مخس ومئة، عن سبع وسبعني سنة : وقال الواقدي

  .وفيهما أرخه حممد بن عبد اهللا بن منري
  .سنة ست ومئةيف أول : وقال الفالس

  .سنة ثالث ومئة: وقال حيىي
  .واالول أشهر
  ).٥(إمنا مسي هوى النه يهوي بأصحابه : ابن عيينة، عن ابن شربمة، عن الشعيب، قال: ومن كالمه

  ).٦(نصف العلم : ال أدري: أبو عوانة، عن مغرية، عن الشعيب، قال
__________  

  . وما بعدها٢١٥) عاصم عايذ( وانظر ابن عساكر ٣٢٧ / ٤احللية ) ١
  .٣٢٩ / ٤احللية ) ٢

  . من طرق عن الشعيب١٥٣ و ١٤٣ و ١٤١ و ١٤٠ و ١٠٧ / ١سنده قوي، وأخرجه أمحد 
 ٢٤١) عاصم عايذ(، وابن عساكر ٤٥٠ / ٦، وتاريخ البخاري ٣٦٣ / ١انظر طبقات خليفة ) ٣

  .وما بعدها
  ,٢٥٥ / ٦انظر ابن سعد ) ٤
  ,٣٢٠ / ٤انظر احللية ) ٥
  .٢٥٠ / ٦ابن سعد انظر ) ٦

(*)  

)٤/٣١٨(  

  

أنبأنا ابن الليت، أنبأنا أبو الوقت، أنبأنا الداودي، أنبأنا ابن : أخربنا عمر بن حممد الفارسي ومجاعة، قالوا
 هو -، أنبأنا عيسى بن عمر، حدثنا أبو حممد الدارمي، أنبأنا حممد بن يوسف، حدثنا مالك )١(محوية 



  : قال-ابن مغول 
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فخذه، وما قالوه برأيهم فألقه يف ) ٢(ما حدثوك هؤالء : قال الشعيب

  .احلش
أخربنا عبدالرمحن بن حممد إجازة، أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا هبة اهللا بن حممد، أنبأنا أبو طالب بن 

يزيد، عن إمساعيل بن ، حدثنا يعلى و)٣(غيالن، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن اجلهم السمري 
أيب خالد، عن عامر، أنه سئل عن رجل نذر أن ميشي إىل الكعبة، فمشى نصف الطريق مث ركب ؟ قال 

  .إذا كان عاما قابال، فلريكب ما مشى وليمش ما ركب، وينحر بدنة: ابن عباس
: با جبر، وقيل، يكىن أ)٥( الثقفي، أخو عبيداهللا املذكور ابن أيب بكرة) ع) * (٤( عبدالرمحن - ١١٤

  .أبا حامت
__________  

  .هو حممد عبد اهللا بن أمحد بن محوية احلموي السرخسي) ١
  . ه٣٨١راوي الصحيح، املتوىف 

  . من االصل اخلطي٥٤١ / ١٠تأيت ترمجته يف الد 
) ٣ ١٨١) عاصم عايذ( وابن عساكر ٢٥١ / ٦وانظر ابن سعد " أكلوين الرباغيث " على لغة ) ٢

  .ر بلد من أعمال كسكر بني واسط والبصرةنسبة إىل مس
  .اه
  ).أنساب السمعاين(
  .٤١١سيكرر املؤلف ترمجته يف ص ) ٤
، ٢٨٩، املعارف ٢٦٠ / ٥، تاريخ البخاري ١٦٤١، طبقات خليفة ت ١٩٠ / ٧طبقات ابن سعد * 

 ،٢٩٥ ب، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ١١٤ / ١٠تاريخ ابن عساكر 
 / ٢، تذهيب التهذيب ١٢٣ / ١، العرب ١٤١ و ٢٣ / ٤، تاريخ االسالم ٧٧٩ذيب الكمال ص 

، شذرات ٢٢٤، خالصة تذهيب التهذيب ١٤٨ / ٦، ذيب التهذيب ٦٦٧٨ آ، االصابة ت ٢٠٦
  ,١٢٢ / ١الذهب 

  . من هذا اجلزء١٣٨ص ) ٥
(*)  

)٤/٣١٩(  

  



  .مسع أباه، وعليا
  .، وخالد احلذاء، وآخرون)١(وعنه ابن سريين، وأبو بشر 

  .ولد زمن عمر، وكان ثقة، كبري القدر، مقرئا، عاملا
  .كان أقرأ أهل البصرة: قال شعبة

أنا أنعم الناس، أنا أبو أربعني، وعم أربعني، وخال أربعني، وعمي زياد االمري، وكنت : كان يقول: وقيل
  ).٢(أول مولود بالبصرة 

  ).٣(ذاك أخوه :  مئة جاموسة، وقيلكان جوادا، ممدحا، أعطى إنسانا تسع
  .تويف سنة ست وتسعني: قال املدائين

  
ابن أيب سربة يزيد بن مالك بن عبد اهللا بن ذؤيب بن سلمة بن ) ع * ( خيثمة بن عبدالرمحن- ١١٥

  .بن مران بن جعفي املذحجي، مث اجلعفي الكويف، الفقيه) ٤(عمرو بن ذهل 
  .والبيه وجلده صحبة
عن عائشة، وعبد اهللا بن عمرو، وعدي بن حامت، وابن عباس، وابن عمر، وعن سويد حدث عن أبيه، و
  .بن غفلة، وطائفة

  .ومل يلق ابن مسعود
__________  

  .هو ابن وحشية جعفر بن إياس) ١
  ,٤١٢ آوقد كرر املؤلف اخلرب يف ترمجته على ص ١١٦ / ١٠انظر ابن عساكر ) ٢
  .٤١٢يف ترمجته أيضا ص ، و١٣٨انظر اخلرب يف ترمجة أخيه ص ) ٣
، ٢١٥ / ٣، تاريخ البخاري ١١٤٨ و ١١٣٨، طبقات خليفة ت ٢٨٦ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ١١٣ / ٤، احللية ٣٩٣، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ١٤١ / ٣املعرفة والتاريخ 
  ذيب التهذيب آ، ٢٠٣ / ١، تذهيب التهذيب ٢٤٧ / ٣، تاريخ االسالم ٣٨٤ذيب الكمال ص 

  ,١٠٧، خالصة تذهيب التهذيب ١٧٨ / ٣
  .سلمة بن سعد بن عمرو بن ذهل: " ٤١٠يف مجهرة ابن حزم ص ) ٤

  ": (*)اخل 

)٤/٣٢٠(  

  



  .حدث عنه عمرو بن مرة، وطلحة بن مصرف، ومنصور بن املعتمر، وإمساعيل بن أيب خالد، واالعمش
الشعث إال هو وإبراهيم النخعي فيما قيل، وحديثه يف وكان من العلماء العباد، ما جنا من فتنة ابن ا

  .دواوين االسالم
  .وكان سخيا، جوادا يركب اخليل ويغزو

ملا ولد أيب، مساه جدي عزيزا، مث ذكر ذلك للنيب صلى اهللا : عن أيب إسحاق، عن خيثمة، قال: قال شعبة
  ).١" (مسه عبدالرمحن : " عليه وسلم، فقال

  ).٢(فة ابن فاشترى خيثمة له ظئرا، فبعث ا إليه ولد للمسيب بالكو: وقيل
  ).٣(كان خيثمة وإبراهيم أعجب أهل الكوفة إيل : وقال طلحة بن مصرف

: رأيت أبا وائل يف جنازة، خيثمة، وهو على محار وهو يقول: عن نعيم بن أيب هند، قال: قال شعبة
  ).٤(واحزناه، أو كلمة حنوها 

  ).٥( عشر صحابيا ما منهم من غري شيبه وروي عن خيثمة أنه أدرك ثالثة
  

أبو : ابن هشام، االمام احلافظ املقرئ املفسر الشهيد، أبو حممد، ويقال) ع * ( سعيد بن جبري- ١١٦
  .عبد اهللا االسدي الواليب، موالهم الكويف، أحد االعالم

__________  
  .ن أبيه عن أيب إسحاق عن خيثمة ع١٧٨ / ٤ وأخرجه أمحد ٢٨٦ / ٦ابن سعد ) ١
  ,٢٨٧ / ٦ابن سعد ) ٢
  ,٢٨٧ / ٦انظر ابن سعد ) ٣
  .املصدر السابق) ٤
  .١٢٠ / ٤وانظر احللية " غري شيئا : " املصدر السابق ولفظه) ٥
  = (*)، تاريخ ٢٥٣٤، طبقات خليفة ت ٣٧٠، الزهد المحد، ٢٥٦ / ٦طبقات ابن سعد * 

)٤/٣٢١(  

  

بن مغفل، وعائشة، وعدي بن حامت، وأيب موسى روى عن ابن عباس فأكثر وجود، وعن عبد اهللا 
االشعري يف سنن النسائي، وأيب هريرة، وأيب مسعود البدري وهو مرسل وعن ابن عمر، وابن الزبري، 

  .والضحاك بن قيس، وأنس، وأيب سعيد اخلدري
  .وروى عن التابعني، مثل أيب عبدالرمحن السلمي

  .وكان من كبار العلماء



  .باسقرأ القرآن على ابن ع
  .قرأ عليه أبو عمرو بن العالء وطائفة

وحدث عنه أبو صاحل، السمان، وآدم بن سليمان والد حيىي، وأشعث ابن أيب الشعثاء، وأيوب 
السختياين وبكري بن شهاب، وثابت بن عجالن، وأبو املقدام ثابت بن هرمز، وجعفر بن أيب املغرية، وأبو 

بت، وحبيب بن أيب عمرة، وحسان بن أيب االشرس، بشر جعفر بن أيب وحشية، وحبيب بن أيب ثا
وحصني، واحلكم، ومحاد، وخصيف اجلزري، وذر اهلمداين، وزيد العمي، وسامل االفطس، وسلمة بن 
كهيل، وسليمان بن أيب املغرية، وسليمان االحول، وسليمان االعمش، ومساك بن حرب، وأبو سنان 

 مصرف، وأبو سنان طلحة بن نافع، وأبو حريز عبد ضرار بن مرة، وطارق بن عبدالرمحن، وطلحة بن
  اهللا بن حسني، وابنه عبد اهللا بن سعيد، وعبد اهللا بن عثمان

__________  
  ، اجلرح٤١١ / ٢، أخبار القضاة ٧١٢ / ١، املعرفة والتاريخ ٤٤٥، املعارف ٤٦١ / ٣البخاري = 

، طبقات الفقهاء ٣٢٤ / ١بار أصبهان ، أخ٤ ٢٧٢، احللية ٩والتعديل القسم االول من الد الثاين 
 / ٢، وفيات االعيان ٢١٦، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ٨٢للشريازي 

، ١١٢ / ١، العرب ٧١ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ٤، تاريخ االسالم ٤٨٠، ذيب الكمال ٣٧١
، غاية النهاية ٥٤٩ / ٤قد الثمني ، الع٩٨ و ٩٦ / ٩ ب، البداية والنهاية ١٣ / ٢تذهيب التهذيب 

، ٣١، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٢٨ / ١، النجوم الزاهرة ١١ / ٤، ذيب التهذيب ١٣٤٠ت 
  .١٠٨ / ١، شذرات الذهب ١٨١ / ١، طبقات املفسرين ١٣٦خالصة تذهيب التهذيب 

(*)  

)٤/٣٢٢(  

  

ر الثعليب، وعبد الكرمي اجلزري، وعبد ابن خثيم، وعبد اهللا بن عيسى بن أيب ليلى، وعبد االعلى بن عام
الكرمي أبو أمية البصري، وابنه عبدامللك بن سعيد، وعبد امللك بن أيب سليمان، وعبد امللك بن ميسرة، 
وعثمان بن حكيم، وعثمان بن أيب سليمان، وعثمان بن قيس، وعدي بن ثابت، وعزرة ابن عبدالرمحن، 

 بن بذمية، وعمار الدهين، وعمرو بن دينار، وعمرو بن وعطاء بن السائب، وعكرمة بن خالد، وعلي
سعيد البصري، وعمروبن عمرو املدين، وعمرو بن مرة، وعمرو بن هرم، وفرقد السبخي، وفضيل بن 
عمرو الفقيمي، والقاسم بن أيب أيوب، والقاسم بن أيب بزة، وكثري بن كثري ابن املطلب، وكلثوم بن 

يقه، وحممد بن سوقة، وحممد بن أيب حممد، والزهري، وحممد بن جرب، ومالك بن دينار، وجماهد رف
واسع، ومسعود بن مالك، ومسلم البطني، واملغرية بن النعمان، ومنصور بن حيان، ومنصور بن املعتمر، 



واملنهال بن عمرو، وموسى بن أيب عائشة، وأبو شهاب احلناط االكرب موسى بن نافع، وميمون بن 
 وهالل بن خباب، ووبرة بن عبدالرمحن، ووهب بن مأنوس، وأبو هبرية حيىي مهران، وهشام بن حسان،

  بن عباد، وحيىي بن ميمون أبو املعلى العطار، ويعلى بن حكيم، ويعلى بن مسلم،
وأبو إسحاق السبيعي، وأبو حصني االسدي، وأبو الزبري املكي، وأبو الصهباء الكويف، وأبو عون 

  .لق كثريالثقفي، وأبو هاشم الرماين، وخ
كان لسعيد بن جبري ديك، كان يقوم من الليل بصياحه، : روى ضمرة بن ربيعة، عن أصبغ بن زيد، قال

ما له قطع اهللا : فلم يصح ليلة من الليايل حىت أصبح، فلم يصل سعيد تلك الليلة، فشق عليه، فقال
  .صوته ؟ فما مسع له صوت بعد

  ).١ (يا بين، ال تدع على شئ بعدها: فقالت له أمه
__________  

  .٢٧٤ / ٤احللية ) ١
(*)  

)٤/٣٢٣(  

  

  ).١(قدم سعيد أصبهان زمن احلجاج، وأخذوا عنه : قال أبو الشيخ
كان سعيد بن جبري بأصبهان ال حيدث، مث رجع إىل الكوفة فجعل حيدث، : وعن عمر بن حبيب قال

  ).٢(انشر بزك حيث تعرف : فقلنا له يف ذلك فقال
  .ليس أحد يسألين عن شئ: كان سعيد بن جبري بفارس، وكان يتحزن، يقول: قال عطاء بن السائب

  .وكان يبكينا، مث عسى أن ال يقوم حىت نضحك
كان سعيد بن جبري بأصبهان، وكان غالم جموسي خيدمه، وكان يأتيه : شعبة، عن القاسم بن أيب أيوب

  .باملصحف يف غالفه
واتقوا يوما (ه اآلية يف الصالة بضعا وعشرين مرة مسعت سعيدا يردد هذ: قال القاسم بن أيب أيوب

  ).٣ ] (٢٨١: البقرة) [ ترجعون فيه إىل اهللا
أنبأنا أمحد بن أيب اخلري، عن اللبان، أنبأنا احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا أمحد بن جعفر، حدثنا عبد اهللا بن 

سحاق موىل عبد اهللا بن عمر، عن أمحد، حدثنا سعيد بن أيب الربيع السمان، حدثنا أبو عوانة، عن إ
  هالل بن

  ).٤(دخل سعيد بن جبري الكعبة فقرأ القرآن يف ركعة : يساف، قال
كان سعيد بن جبري خيتم القرآن فيما بني املغرب والعشاء يف : احلسن بن صاحل، عن وقاء بن إياس، قال



  ).٥(شهر رمضان، وكانوا يؤخرون العشاء 
__________  

  ,٣٢٤ / ١هان انظر أخبار أصب) ١
  ,٣٢٤ / ١انظر أخبار أصبهان ) ٢
  ,٢٧٢ / ٤احللية ) ٣
  ,٣٧٠الزهد المحد ) ٤
  ).وفاء( فقد تصحف فيه إىل ٢٥٩ / ٦إسناده ضعيف لضعف وقاء، وانظر ابن سعد ) ٥

(*)  

)٤/٣٢٤(  

  

  ).١(هذا خالف السنة، وقد صح النهي عن قراءة القرآن يف أقل من ثالث : قلت
  ).٢(مللك بن أيب سليمان، عن سعيد بن جبري، أنه كان خيتم القرآن يف كل ليلتني أنبأنا عبدا: يزيد

أليس : كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه، يقول: يعقوب القمي، عن جعفر بن أيب املغرية
  ).٣(فيكم ابن أم الدمهاء ؟ يعين سعيد بن جبري 

لقد مات سعيد بن جبري وما على : ، قال)٤(أبيه قال ابن مهدي، عن سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن 
  .ظهر االرض أحد إال وهو حمتاج إىل علمه

  .التوكل على اهللا مجاع االميان: وقال ضرار بن مرة، عن سعيد بن جبري، قال
  ).٥(اللهم إين أسألك صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك : وكان يدعو

عيد بن جبري يف رجب، فأحرم من الكوفة بعمرة، خرجت مع س: أبو عوانة، عن هالل بن خباب، قال
يف كل سنة مرتني، مرة ) ٦(مث رجع من عمرته، مث أحرم باحلج يف النصف من ذي القعدة، وكان حيرم 

  .للحج، ومرة للعمرة
__________  

  ,١٣٢ص ) ٢(انظر التعليق ) ١
  ,٢٧٣ / ٤، واحللية ٣٧٠، والزهد المحد ٢٥٩ / ٦ابن سعد ) ٢
  ,٢٥٧ / ٦، وانظر ابن سعد ٢٧٣/  ٤احللية ) ٣
  .وهو تصحيف" أمه : " يف االصل) ٤

  .٢٧٣ / ٤ واحللية ٧١٣، ٧١٢ / ١واخلرب يف املعرفة والتاريخ 
  ,٢٦٦ / ٦وانظر ابن سعد 



  ,٢٧٤ / ٤احللية ) ٥
  .٢٧٥ / ٤ واحللية ٣٧٠انظر الزهد " خيرج : " كذا االصل، ولفظ أمحد وأيب نعيم) ٦

(*)  

)٤/٣٢٥(  

  

إن اخلشية أن ختشى اهللا حىت حتول خشيتك : يعة، عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبري، قالابن هل
بينك وبني معصيتك، فتلك اخلشية، والذكر طاعة اهللا، فمن أطاع اهللا، فقد ذكره، ومن مل يطعه فليس 

  ).١(بذاكر وإن أكثر التسبيح وتالوة القرآن 
الن أنشر علمي أحب إيل من أن أذهب به إىل : ن جبريقال يل سعيد ب: وروي عن حبيب بن أيب ثابت

  ).٢(قربي 
  ).٣(إذا ذهب علماؤهم : ما عالمة هالك الناس ؟ قال: قلت لسعيد بن جبري: قال هالل بن خباب

  كتب سعيد بن جبري إىل أيب كتابا أوصاه بتقوى اهللا: وقال عمربن ذر
  ).٤(لصلوات وما يرزقه اهللا من ذكره إن بقاء املسلم كل يوم غنيمة، فذكر الفرائض وا: وقال
ال تطفئوا سرجكم : حدثنا معتمر، عن الفضيل بن ميسرة، عن أيب حريز، أن سعيد بن جبري قال: أمحد

  .ليايل العشر) ٥(
  ).٦(أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة : تعجبه العبادة ويقول

  جبري يفخرجنا مع سعيد بن : أنبأنا هالل بن خباب: عباد بن العوام
__________  

  ,٢٧٦ / ٤احللية ) ١
  ,٢٥٨ / ٦انظر ابن سعد ) ٢
  ,٢٦٢ / ٦، وانظر ابن سعد ٢٧٦ / ٤احللية ) ٣
  ,٢٧٦ / ٤، وانظر ٢٨٠ / ٤احللية ) ٤
  ".مصابيحكم " يف نسخة ) ٥
  .٢٨١ / ٤احللية ) ٦

ذه االيام، فقد روى وكان رمحه اهللا يروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثا يف فضل العبادة يف ه
وأبو ) ٧٥٧( يف العيدين باب فضل العمل يف أيام التشريق، والترمذي ٣٨٣ و ٣٨١ / ٢البخاري 

  = (*)من طرق عن مسلم البطني، عن سعيد ) ١٧٢٧(وابن ماجه ) ٢٤٣٨(داود 

)٤/٣٢٦(  



  

نا، فرجعنا، وكان جنازة، فكان حيدثنا يف الطريق ويذكرنا، حىت بلغ، فلما جلس، مل يزل حيدثنا حىت قم
  ).١(كثري الذكر هللا 
  ).٢(وددت الناس أخذوا ما عندي، فإنه مما يهمين : وعن سعيد، قال

إن هذا الرجل قادم يعين : أتيت سعيد بن جبري مبكة، فقلت: أبو بكر بن عياش، عن أيب حصني، قال
  .خالد بن عبد اهللا وال آمنه عليك، فأطعين واخرج

  . استحييت من اهللاواهللا لقد فررت حىت: فقال
  .سعيدا) ٣(إين الراك كما مستك أمك : قلت

  .فقدم خالد مكة، فأرسل إليه فأخذه
كنت مع وهب وسعيد : حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أمية بن شبل، عن عثمان بن بوذويه قال: أمحد

من احلجاج ؟ يا أبا عبد اهللا، كم لك منذ خفت : بن جبري يوم عرفة بنخيل ابن عامر، فقال له وهب
  .خرجت عن امرأيت وهي حامل، فجاءين الذي يف بطنها وقد خرج وجهه: قال

  ).٤(إن من قبلكم كان إذا أصاب أحدهم بالء، عده رخاء، وإذا أصابة رخاء، عده بالء : فقال وهب
__________  

ما من أيام : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال= 
يا رسول اهللا، وال اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ : قالوا" العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهللا من هذه االيام العشر 

وال اجلهاد، إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".بشئ 

من حديث أيب قتادة ) ٢٤٢٥(وأبو داود ) ١١٦٢(وصوم يوم عرفة سنة لغري احلاج، ملا رواه مسلم 
  ".صيام يوم عرفة أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده : " مرفوعا

  ,٢٨٠ / ٤احللية ) ١
  ,٢٨٣ / ٤احللية ) ٢
  .٤٨٨ / ٦ وتاريخ الطربي ٢٧٥، ٢٧٤ / ٤وما أثبتناه من احللية ) أمتك: (يف االصل) ٣

  ,٣٣٧وانظر ص 
  .٢٩٠، ٢٨٩ / ٤ية احلل) ٤

(*)  

)٤/٣٢٧(  

  



أنت شقي بن : أنا سعيد ابن جبري، قال: قال سامل بن أيب حفصة ملا أيت احلجاج بسعيد بن جبري قال
  .كسري، القتلنك

  .دعوين أصل ركعتني: فإذا أنا كما مستين أمي، مث قال: قال
  .وجهوه إىل قبلة النصارى: قال
  .إين أستعيذ منك مبا عاذت به مرمي: ل، وقا)أينما تولوا فثم وجه اهللا: (قال
  ).إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا: (قالت: وما عاذت به ؟ قال: قال

  .رواها ابن عيينة، عن سامل
  ).١(مل يقتل بعد سعيد إال رجال واحدا : مث قال ابن عيينة

أمل : ج يقولحضرت سعيدا حني أتى به احلجاج بواسط، فجعل احلجا: وعن عتبة موىل احلجاج، قال
  .بلى: فيقول! أمل أفعل بك ؟ ! أفعل بك ؟ 

 - يعين البن االشعث -بيعة كانت علي : فما محلك على ما صنعت من خروجك عينا ؟ قال: قال
  .فبيعة أمري املؤمنني كانت أسبق وأوىل: فغضب احلجاج وصفق بيديه، وقال

  ).٢(وأمر به، فضربت عنقه 
  . ذا، الستحياه كما عفا عن الشعيب ملا الطفه يف االعتذارلو مل يواجهه سعيد بن جبري: وقيل

بلغين أن احلجاج : حدثنا حفص أبو مقاتل السمرقندي، حدثنا عون بن أيب شداد: حامد بن حيىي البلخي
ملا ذكر له سعيد بن جبري أرسل إليه قائدا يسمى املتلمس بن أحوص يف عشرين من أهل الشام، فبينما 

صفوه يل، فوصفوه فدهلم عليه، فانطلقوا : م براهب يف صومعته، فسألوه عنه فقالهم يطلبونه إذا ه
  فوجدوه ساجدا يناجي بأعلى صوته، فدنوا وسلموا،

__________  
  .٢٩٠ / ٤احللية ) ١(
  .٢٦٥ / ٦، وانظر ابن سعد ٢٩٠ / ٤احللية ) ٢(

(*)  

)٤/٣٢٨(  

  

وال بد من : إنا رسل احلجاج إليك، فأجبه، قال: لوافربع رأسه، فأمت بقية صالته، مث رد عليه السالم، فقا
يا : البد، فحمد اهللا وأثىن عليه وقام معهم حىت انتهى إىل دير الراهب، فقال الراهب: االجابة ؟ قالوا

  .نعم: معشر الفرسان أصبتم صاحبكم ؟ قالوا
  .اصعدوا، فإن اللبوة واالسد يأويان حول الدير: فقال



  .خلففعلوا وأىب سعيد أن يد
  ما نراك إال وأنت تريد اهلرب: فقالوا

الضري، : فإنا ال ندعك، فإن السباع تقتلك، قال: ال، ولكن ال أدخل مرتل مشرك أبدا، قالوا: منا، قال
ما أنا من االنبياء، : فأنت من االنبياء ؟ قال: إن معي ريب يصرفها عين وجيعلها حرسا حترسين، قالوا

  .ولكن عبد من عبيداهللا مذنب
  .فليعطين ما أثق به على طمأنينة: ال الراهبق

فعرضوا على سعيد أن يعطي الراهب ما يريد، قال، إين أعطي العظيم الذي ال شريك له، ال أبرح مكاين 
  .حىت أصبح إن شاء اهللا

اصعدوا وأوتروا القسي لتنفروا السباع عن هذا العبد الصاحل، فإنه : فرضي الراهب بذلك، فقال هلم
  . يف الصومعة ملكانكمكره الدخول

فلما صعدوا وأوتروا القسي، إذا هم بلبوة قد أقبلت، فلما دنت من سعيد، حتككت به ومتسحت به، مث 
  .ربضت قريبا منه

  .وأقبل االسد يصنع كذلك
فلما رأى الراهب ذلك وأصبحوا، نزل إليه، فسأله عن شرائع دينه، وسنن رسوله، ففسر له سعيد ذلك 

 القوم على سعيد يعتذرون إليه ويقبلون يديه ورجليه، ويأخذون التراب الذي وطئه كله، فأسلم، وأقبل
يا سعيد، حلفنا احلجاج بالطالق والعتاق، إن حنن رأيناك ال ندعك حىت نشخصك إليه، فمرنا : فيقولون

قال وال راد لقضائه، فساروا حىت بلغوا واسطا ف) ١(امضوا المركم، فإين الئذ خبالقي : مبا شئت، قال
قد حترمت بكم وصحبتكم، ولست أشك أن أجلي قد حضر فدعوين الليلة آخذ أهبة املوت، : سعيد

  وأستعد ملنكر ونكري، وأذكر عذاب القرب، فإذا أصبحتم
__________  

  .والصواب ما أثبتناه من احللية" فإين الند خلالقي " يف االصل ) ١
(*)  

)٤/٣٢٩(  

  

  .نفامليعاد بيننا املكان الذي تريدو
، واستوجبتم جوائز )٢(قد بلغتم أمنكم : أثرا بعد عني، وقال بعضهم) ١(ال تريدون : فقال بعضهم

  .االمري، فال تعجزوا عنه
  يعطيكم ما أعطى الراهب،: وقال بعضهم



ونظروا إىل سعيد قد دمعت عيناه، وشعث رأسه، واغرب لونه، ومل يأكل ! ويلكم أما لكم عربة باالسد ؟ 
يا خري أهل االرض، ليتنا مل نعرفك، ومل نسرح : يضحك منذ يوم لقوه وصحبوه، فقالواومل يشرب ومل 

اعذرنا عند خالقنا يوم احلشر االكرب، فإنه القاضي ! إليك، الويل لنا ويال طويال، كيف ابتلينا بك 
  .االكرب، والعدل الذي ال جيور

  .ما أعذرين لكم وأرضاين ملا سبق من علم اهللا يف: قال
أسألك باهللا ملا زودتنا من دعائك وكالمك، فإنا لن نلقى : رغوا من البكاء وااوبة، قال كفيلهفلما ف

  .مثلك أبدا
  .ففعل ذلك

  .فخلوا سبيله
  .فغسل رأسه ومدرعته وكساءه وهم حمتفون الليل كله، ينادون بالويل واللهف

وذهبوا به إىل احلجاج، وآخر فلما انشق عمود الصبح، جاءهم سعيد فقرع الباب، فرتلوا وبكوا معه، 
  .معه

  .نعم، وعاينا منه العجب): ٣(أتيتموين بسعيد بن جبري ؟ قالوا : فدخال، فقال احلجاج
  .فصرف بوجهه عنهم

  .أدخلوه علي: فقال
  .أستودعك اهللا، وأقرأ عليك السالم) ٤] (لسعيد [ فخرج املتلمس فقال 

  .فأدخل عليه
  .أنت شقي بن كسري: ، قالسعيد بن جبري: ما امسك ؟ قال: فقال
  .بل أمي كانت أعلم بامسي منك: قال
  .شقيت أنت وشقيت أمك: قال
  .غريك) ٥(الغيب يعلمه : قال
  .البدلنك بالدنيا نارا تلظى: قال
  لو علمت أن ذلك: قال

__________  
  ".ال نريد : " لفظ احللية) ١(
  ".أملكم : " لفظ احللية) ٢(
  .ثبتناه من احلليةوما أ" قاال : " يف االصل) ٣(
  .من احللية) ٤(
  .وما أثبتناه من احللية" يعلمك : " يف االصل) ٥(

(*)  



)٤/٣٣٠(  

  

  .بيدك الختذتك إهلا
  نيب الرمحة،: فما قولك يف حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: قال

  .إمام اهلدى
  .هلها عرفتلو دخلتها، فرأيت أ: فما قولك يف علي، يف اجلنة هو أم يف النار ؟ قال: قال
  .لست عليهم بوكيل: فما قولك يف اخللفاء ؟ قال: قال
  .أرضاهم خلالقي: فأيهم أعجب إليك ؟ قال: قال
  .علم ذلك عنده: فأيهم أرضى للخالق ؟ قال: قال
  .أبيت أن تصدقين: قال
  .إين مل أحب أن أكذبك: قال
  .مل تستو القلوب: فما بالك مل تضحك ؟ قال: قال
إن كنت مجعته لتفتدي به : ج باللؤلؤ والياقوت والزبرجد فجمعه بني يدي سعيد، فقالمث أمر احلجا: قال

من فزع يوم القيامة فصاحل، وإال، ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وال خري يف شئ مجع 
  .للدنيا، إال ما طاب وزكا

ما يبكيك ؟ هو : ل احلجاجمث دعا احلجاج بالعود والناي، فلما ضرب بالعود ونفخ يف الناي بكى، فقا
  .اللهو
بل هو احلزن، أما النفخ، فذكرين يوم نفخ الصور، وأما العود، فشجرة قطعت من غري حق، وأما : قال

  .االوتار فأمعاء شاة يبعث ا معك يوم القيامة
  .ويلك يا سعيد: فقال احلجاج

  .الويل ملن زحزح عن اجلنة وأدخل النار: قال
اختر لنفسك يا حجاج، فواهللا ما تقتلين قتلة إال قتلتك قتلة يف : د أن أقتلك، قالاختر أي قتلة تري: قال

  .اآلخرة
  .إن كان العفو، فمن اهللا، وأما أنت فال براءة لك والعذر: فتريد أن أعفو عنك ؟ قال: قال
  .اذهبوا به فاقتلوه: قال

عجبت من : أضحكك ؟ قالما : فلما خرج من الباب، ضحك، فأخرب احلجاج بذلك، فأمر برده، فقال
  .اقتلوه: فأمر بالنطع فبسط، فقال! جرأتك على اهللا وحلمه عنك 

  ).وجهت وجهي للذي فطر السموات واالرض: (فقال
  .شدوا به لغري القبلة: قال



  ).فأينما تولوا فثم وجه اهللا: (قال
  .كبوه لوجهه: قال
  هد وأحاج أن الإله إال اهللا وحده الإين أش: اذحبوه قال: قال) منها خلقناكم وفيها نعيدكم: (قال

)٤/٣٣١(  

  

  .شريك له وأن حممدا عبده ورسوله، خذها مين حىت تلقاين يوم القيامة
  .اللهم ال تسلطه على أحد يقتله بعدي: مث دعا سعيد اهللا وقال

  .فذبح على النطع
طبيب لينظر إليه، فدعا بال) ١(وبلغنا أن احلجاج عاش بعده مخس عشرة ليلة، وقعت يف بطنه االكلة 

فنظر إليه، مث دعا بلحم مننت، فعلقه يف خيط مث أرسله يف حلقه، فتركه ساعة مث استخرجه وقد لزق به 
  .من الدم، فعلم أنه ليس بناج

  .هذه حكاية منكرة، غري صحيحة
أبو أمية حدثنا أيب، حدثنا خايل أمحد بن حممد بن يوسف، أخربين ) ٢: (فقال" احللية " رواها أبو نعيم يف 

  .حممد بن إبراهيم كتابة، حدثنا حامد بن حيىي
حدثنا حممد بن مسلمة املخزومي، حدثنا مالك، عن حيىي بن سعيد، عن كاتب ): ٣(هارون احلمال 

كنت أكتب للحجاج وأنا :  قال- هو أخ اليب مسلة الذي كان على بيت املال -احلجاج قال مالك 
 وأدخل عليه بغري إذن، فدخلت عليه يوما بعدما قتل سعيد ابن يومئذ غالم يستخفين ويستحسن كتابيت،

مايل ولسعيد بن جبري، : جبري وهو يف قبة له، هلا أربعة أبواب، فدخلت عليه مما يلي ظهره، فسمعته يقول
  ).٤(فخرجت رويدا وعلمت أنه إن علم يب قتلين، فلم ينشب إال قليال حىت مات 

دعا سعيد بن جبري حني دعي : ن عمر بن سعيد بن أيب حسني، قالحدثنا سفيان، ع: أبو حذيفة النهدي
  ما: ، فجعل ابنه يبكي، فقال)٥(للقتل 

__________  
  .كفرحة، داء يقع يف العضو فيأتكل منه: االكلة) ١(
)٢٩٤ - ٢٩١ / ٤) ٢.  
  .إنه لقب باحلمال لكثرة ما محل من العلم: قيل) ٣(
  ).أنساب السمعاين(
  .٢٩١ / ٤احللية ) ٤(



  .٢٧٥ / ٤انظر احللية .." دعا سعيد بن جبري ابنه: " عباره أيب نعيم) ٥(
(*)  

)٤/٣٣٢(  

  

حدثنا يعقوب القمي، عن جعفر بن أيب املغرية، : يبكيك ؟ ما بقاء أبيك بعد سبع ومخسني سنة ؟ ابن محيد
 لريسلن :قحط الناس يف زمان ملك من ملوك بين إسرائيل ثالث سنني، فقال امللك: عن سعيد، قال

أقتل : كيف تقدر على أن تؤذيه، وهو يف السماء وأنت يف االرض ؟ قال: علينا السماء أو لنؤذينه، قالوا
  .أولياءة من أهل االرض فيكون ذلك أذى له

  ).١(فأرسل اهللا عليهم السماء : قال
  ).٢(كان سعيد بن جبري يبكي بالليل حىت عمش : وروى أصبغ بن زيد، عن القاسم االعرج، قال

  ).٣(كان سعيد بن جبري يؤمنا، يرجع صوته بالقرآن : وروي عن ابن شهاب، قال
  ).٤(قرأت القرآن يف ركعتني يف الكعبة : قال سعيد: وروى الثوري، عن محاد، قال

  ).٥(العلماء ] جهبذ [ سعيد بن جبري : كان يقال: جرير الضيب، عن أشعث بن إسحاق، قال
لدغتين عقرب، فأقسمت علي أمي أن أسترقي، : يد بن جبري، قالابن عيينة، عن أيب سنان، عن سع

  ).٦(فأعطيت الراقي يدي اليت مل تلدغ، وكرهت أن أحنثها 
__________  

  .٢٨٢ / ٤احللية ) ١(
  .٣٧٠ وانظر الزهد المحد ٢٧٢ / ٤احللية ) ٢(
  .٢٦٠ / ٦، وانظر ابن سعد ٢٧٣ / ٤احللية ) ٣(
  .٢٥٦ / ٦ابن سعد ) ٤(
  .، وما بني احلاصرتني منه٣٤١املؤلف اخلرب على ص سيكرر ) ٥(

  .النقاد اخلبري بغوامض االمور، البارع العارف بطرق النقد، وهو معرب: واجلهبذ
  .، وحنث الرجل يف ميينه إذا مل يرب فيه٢٧٥ / ٤احللية ) ٦(

(*)  

)٤/٣٣٣(  

  



ى حلرمة هذا البيت، وال ما رأيت أرع: قال سعيد بن جبري: جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، قال
أحرص عليه، من أهل البصرة، لقد رأيت جارية ذات ليلة تعلقت بأستار الكعبة تدعو وتضرع وتبكي 

  .حىت ماتت
  .إسنادها صحيح

ملا أهبط : حدثنا يعقوب القمي، عن جعفر بن أيب املغرية، عن سعيد بن جبري، قال: حممد بن محيد الرازي
ا نسر وحوت، مل يكن غريمها، فلما رأى النسر آدم، وكان يأوي إىل اهللا آدم إىل االرض، كان فيه

  .يا حوت لقد أهبط اليوم إىل االرض شئ ميشي على رجليه، ويبطش بيديه: احلوت يبيت عنده، فقال
  ).١(لئن كنت صادقا مايل يف البحر منه منجى، وال لك يف الرب : قال

  ).٢(قليب، خلشيت أن يفسد علي قليب لو فارق ذكر املوت : وروي عن سعيد بن جبري، قال
  .من مجع اآلخرة) ٣(إمنا الدنيا مجع : وعنه، قال

  .، عنه)٤(رواه ضمرة بن ربيعة عن هشام 
مث ] فشرا [ سقيت سعيد بن جبري شربة من عسل يف قدح، : قال ابن فضيل، عن بكري بن عتيق، قال

  :مل ؟ قال: واهللا السألن عنه، قلت: قال
  ).٥(تلذه شربته وأنا أس

  شهدت مقتل سعيد، فلما بان: وعن خلف بن خليفة، عن أبيه، قال
__________  

  .٢٧٨ / ٤احللية ) ١(
  .٢٧٩ / ٤ واحللية ٣٧١الزهد المحد ) ٢(
  ".مجعة من مجع " لفظ أمحد وأيب نعيم ) ٣(
، ٢٧٩ / ٤ ، واحللية٣٧١" الزهد " وما أثبتناه من نص اخلرب عند أمحد يف " هاشم : " يف االصل) ٤(

  . وسرد املؤلف لرواة سعيد يف صدر الترمجة٢٨٠
  .، وما بني احلاصرتني منه٢٨١ / ٤احللية ) ٥(

  .٣٧١وانظر الزهد المحد 
(*)  

)٤/٣٣٤(  

  

  ).١(ال إله إال اهللا، ال إله إال اهللا، ومل يتم الثالثة : رأسه قال
رآين أبو مسعود البدري يف : ري، قالمهام بن حيىي، عن حممد بن جحادة، عن أيب معشر، عن سعيد بن جب



يا غالم، إنه ال صالة يف مثل هذا اليوم قبل صالة االمام، فإذا صلى االمام، : يوم عيد ويل ذؤابة، فقال
  .فصل بعدها ركعتني، وأطل القراءة
  .حدث: قال ابن عباس لسعيد بن جبري: شعبة، عن االعمش، عن جماهد قال

أو ليس من نعمة اهللا عليك أن حتدث وأنا شاهد، فإن أصبت فذاك، : قال! أحدث وأنت ها هنا ؟ : قال
  ).٢(وإن أخطأت، علمتك 

رمبا أتيت ابن عباس، فكتبت يف صحيفيت : يعقوب القمي، عن جعفر بن املغرية، عن سعيد بن جبري، قال
  ).٣(حىت أمالها، وكتبت يف نعلي حىت أمالها، وكتبت يف كفي 

تسألوين وفيكم : ان ابن عباس بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه، يقولك: قال جعفر بن أيب املغرية
   يعين سعيد بن-! دمهاء ] أم [ ابن 

  ).٤(جبري 
كنت أسأل ابن عمر يف صحيفة، ولو علم ا كانت : وقال أيوب السختياين، عن سعيد بن جبري، قال

  ).٥(الفيصل بيين وبينه 
__________  

  .من هذا اجلزء) ٢( رقم ٣٤٠، وصفحة ٢٦٥ / ٦وانظر ابن سعد ، ٢٩١ / ٤احللية ) ١(
  .٣٧١ / ٢، وانظر وفيات االعيان ٢٥٧، ٢٥٦ / ٦ابن سعد ) ٢(
ورمبا أتيته فلم أكتب حديثا حىت أرجع، ال يسأله أحد عن : ".. وزاد يف آخره٢٥٧ / ٦ابن سعد ) ٣(

  ".شئ 
جلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين  وما بني احلاصرتني منه، وانظر ا٢٥٧ / ٦ابن سعد ) ٤(
٩.  
 وما بني احلاصرتني منه، وانظر اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٢٥٧ / ٦ابن سعد ) ٤(
٩.  
  .٢٥٨ / ٦ابن سعد ) ٥(

(*)  

)٤/٣٣٥(  

  

ائت سعيد : سأل رجل ابن عمر عن فريضة، فقال: الثوري، عن أسلم املنقري، عن سعيد بن جبري، قال
  ).١(بن جبري، فإنه أعلم باحلساب مين، وهو يفرض فيها ما أفرض 

بعد الفجر : كان يقص لنا سعيد بن جبري كل يوم مرتني: عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو شهاب، قال



  ).٢(وبعد العصر 
 احلسني ما مضت علي ليلتان منذ قتل: قال سعيد بن جبري: قيس بن الربيع، عن الصعب بن عثمان، قال
  ).٣(إال أقرأ فيهما القرآن، إال مريضا أو مسافرا 

  إسرائيل، عن أيب اجلحاف، عن مسلم البطني، عن سعيد بن جبري،
  ).٤(أنه كان ال يدع أحدا يغتاب عنده 

رأيت سعيد بن جبري يصلي يف الطاق، وال يقنت يف الصبح، : حدثنا إمساعيل بن عبدامللك، قال: أبو نعيم
  ).٥(هلا طرفا من ورائه شربا ويعتم، ويرخي 

  .هو احملراب: الطاق: قلت
  ).٦(أهل من الكوفة ] رأيت سعيد بن جبري : [ قال هالل بن خباب
كان الذي قبض على سعيد بن جبري وايل مكة خالد بن عبد اهللا القسري، ): ٧(قال حممد بن سعد 

  فبعث بن إىل احلجاج، فأخربنا يزيد عن عبد
__________  

، واجلرح والتعديل القسم االول من الد ٤١١ / ٢، وانظر أخبار القضاة ٢٥٨ / ٦عد ابن س) ١(
  .٩الثاين 

  .٢٥٩ / ٦ابن سعد ) ٢(
  .٢٦٠، ٢٥٩ / ٦ابن سعد ) ٣(
  .٢٦١ / ٦انظر ابن سعد ) ٤(
  .٢٦٢ / ٦ابن سعد ) ٥(
  .املصدر السابق وما بني احلاصرتني منه) ٦(
  .٢٦٤ / ٦يف الطبقات ) ٧(

(*)  

)٤/٣٣٦(  

  

سعيد بن جبري : ما هذا ؟ قيل: امللك بن أيب سليمان، قال مسع خالد بن عبد اهللا صوت القيود فقال
  .اقطعوا عليهم الطواف: وطلق بن حبيب وأصحاما يطوفون بالبيت، فقال

دخلت على سعيد بن جبري حني جئ به إىل : وأنبأنا عبيداهللا بن موسى، أنبأنا الربيع بن أيب صاحل، قال
  ما: جاج، فبكى رجل، فقال سعيداحل

ما أصاب من مصيبة : (فال تبك، كان يف علم اهللا أن يكون هذا، مث تال: ملا أصابك، قال: يبكيك ؟ قال



   ].٢٢: احلديد) [ ١) (يف االرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها
يكسو اهللا العبد :  فكرهه، وقال)٢(سئل سعيد بن جبري عن اخلضاب بالومسة : محاد بن زيد، عن أيوب

  ).٣(النور يف وجهه، مث يطفئه بالسواد 
: حدثنا واصل بن عبداالعلى، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أيب حصني، قال: احلسني بن محيد بن الربيع
واهللا لقد :  ولست آمنه عليك، قال- يعين خالد بن عبد اهللا -إن هذا قادم : رأيت سعيدا مبكة فقلت

  ).٤(ىت استحييت من اهللا فررت ح
طال اختفاؤه، فإن قيام القراء على احلجاج كان يف سنة اثنتني ومثانني، وما ظفروا بسعيد إىل سنة : قلت

  .مخس وتسعني، السنة اليت قلع اهللا فيها احلجاج
__________  

  .٢٦٤ / ٦ابن سعد ) ١(
  .شجر له ورق خيتضب به: الومسة) ٢(
 وأخرج مسلم يف ٣٣٩ حديث النهي عن اخلضاب بالسواد يف صفحة ، وانظر٢٦٧ / ٦ابن سعد ) ٣(
أيت بأيب قحافة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم : من طريق جابر قال) ٢١٠٢" (صحيحه " 

  ".غريوه وجنبوه السواد : " الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .٤٨٨، ٤٨٧ / ٦، وانظره مفصال يف تاريخ الطربي ٣٢٧تقدم اخلرب على الصفحة ) ٤(

(*)  

)٤/٣٣٧(  

  

أتينا سعيدا فإذا هو طيب النفس، وبنته يف : فأخربين يزيد بن أيب زياد، قال: قال أبو بكر بن عياش
  حجره فبكت، وشيعناه إىل باب اجلسر فقال

  . بهفكنت فيمن كفل: أعطنا كفيال فإنا خناف أن تغرق نفسك، قال: احلرس له
  ).١(ائتوين بسيف عريض : فبلغين أن احلجاج قال: قال أبو بكر

كان الشعيب يرى التقية، وكان ابن جبري ال يرى التقية، وكان احلجاج إذا أيت : قال سليمان التيمي
  .أكفرت خبروجك علي ؟ فإن قال نعم، خلى سبيله:  قال له- يعين ممن قام عليه -بالرجل 

  .ال: أكفرت ؟ قال: فقال لسعيد
  .اختر أي قتلة أقتلك: قال
  .اختر أنت فإن القصاص أمامك: قال

ال أشهد : ما تقول للحجاج ؟ قال: قلت لسعيد بن جبري: حدثنا عبد الواحد بن أمين، قال: أبو نعيم



  .على نفسي بالكفر
 ألف إن يف النار لرجال ينادي قدر: حدثنا يعقوب القمي عن جعفر، عن سعيد بن جبري، قال: ابن محيد

فيأتيها فيجدها مطبقة فريجع : يا جربيل أخرج عبدي من النار، قال: يا حنان يا منان، فيقول: عام
يا جربيل ارجع ففكها فأخرج عبدي من : فيقول ] ٨: اهلمزة) [ إا عليهم موصدة(يا رب : فيقول

  ).٢(را وحلما النار، فيفكها، فيخرج مثل اخليال، فيطرحه على ساحل اجلنة حىت ينبت اهللا له شع
إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه 

ما امسك ؟ : كان نيب اهللا سليمان إذا قام يف مصاله رأى شجرة نابتة بني يديه، فقال هلا: " وسلم، قال
  ).٣(اخلرنوب : قالت
  . البيتخلراب هذا: ؟ فقالت) ٤(الي شئ أنت : قال
  :فقال

__________  
  .٢٧٥ / ٤انظر احللية ) ١(
  .٢٨٥ / ٤احللية ) ٢(
ذو أفنان ومحل، وله شوك : وهو نوعان بري، وشامي، فاالول: اخلروب: ويروى بفتح اخلاء، ويقال) ٣(

  .يرتفع قدر الذراع، وفيه حب صلب زالل بشع، ال يؤكل إال يف اجلهد
  .ابقهحلو يؤكل، عريض وأكرب من س: والثاين
  ).خرب(التاج 

  ".أنبت : " يف احللية) ٤(
(*)  

)٤/٣٣٨(  

  

  .مويت حىت يعلم االنس أن اجلن ال تعلم الغيب) ١(اللهم عم عليهم 
قال فنحتها عصا يتوكأ عليها، فأكلتها االرضة فسقطت، فخر، فحزروا أكلها االرضة، فوجدوه حوال، 

 وكان ابن عباس يقرؤها -) ٢(يف العذاب املهني فتبينت االنس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
  ).٣( فشكرت اجلن االرضة، فكانت تأتيها باملاء حيث كانت -هكذا 

قرأته على إسحاق بن أيب بكر، أنبأنا يوسف بن خليل، أنبأنا أمحد بن حممد التيمي، أنبأنا أبو علي 
عبد العزيز، حدثنا أبو حذيفة موسى بن احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا علي بن 

  .مسعود، حدثنا إبراهيم بن طهمان



  .إسناده حسن
أنبأنا حممد بن عماد، أنبأنا عبد اهللا بن : أخربنا حيىي بن أمحد اجلذامي، وحممد بن حسني الفوي، قاال

ن إسحاق الرازي، رفاعة، أنبأنا أبو احلسن اخللعي، أنبأنا شعيب بن عبد املنهال، حدثنا أمحد بن احلسن ب
حدثنا أبوالزنباع روح بن الفرج، حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا عبيداهللا بن عمرو، عن عبد الكرمي بن 

يكون قوم يف : " مالك اجلزري، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ).٤" (ائحة اجلنة آخر الزمان خيضبون ذا السواد، كحواصل احلمام، ال يرحيون ر

  .هذا حديث حسن غريب، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد اهللا الرقي
__________  

  ".عم على اجلن : " يف احللية) ١(
فلما خر تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب : ( من سورة سبأ١٤اآلية ) ٢(

  ).املهني
 يف الزينة، باب النهي عن ١٣٨ / ٨أخرجه النسائي ) ٤) (خرب(ج  وانظر التا٣٠٤ / ٤احللية ) ٣(

، ٢٧٣ / ١يف الترجل، باب ما جاء يف خضاب السواد، وأمحد ) ٤٢١٢(اخلضاب بالسواد، وأبو داود 
  .وإسناده قوي

(*)  

)٤/٣٣٩(  

  

  ).٢(رأسه هلل ثالث مرات يفصح ا ) ١(إن سعيد بن جبري ملا ندر : قال خلف بن خليفة، عمن حدثه
ملا أخذ احلجاج سعيد : حدثنا صاحل بن عمر، عن داود بن أيب هند، قال): ٣(حيىي بن حسان التنيسي 

إين كنت أنا وصاحبان يل دعونا حني وجدنا حالوة : ما أراين إال مقتوال وسأخربكم: بن جبري قال
رأى أن االجابة عند حالوة فكأنه : الدعاء، مث سألنا اهللا الشهادة، فكال صاحيب رزقها، وأنا أنتظرها، قال

  ).٤(الدعاء 
وملا علم من فضل الشهادة ثبت للقتل ومل يكثرت، وال عامل عدوه بالتقية املباحة له، رمحه اهللا : قلت
  .تعاىل

ملا جئ بسعيد بن جبري وطلق بن : أمحد بن داود احلراين، حدثنا عيسى بن يونس، مسعت االعمش يقول
جاء بكم شرطي أو جليويز من مكة إىل القتل أفال : سجن، فقلتحبيب وأصحاما، دخلت عليهم ال

  .فمن كان يسقيه املاء إذا عطش: فقال سعيد! كتفتموه وألقيتموه يف الربية ؟ 
حدثين ربيعة عن سعيد بن جبري، وكان : حدثنا أيب، مسعت مالكا يقول: حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم



، وجده يف الكعبة وناسا فيهم طلق بن حبيب، فسار م إىل سعيد من العباد العلماء، قتله احلجاج
  العراق،

  .فقتلهم عن غري شئ تعلق عليهم به إال العبادة
  ما بال دم هذا: فلما قتل سعيد بن جبري، خرج منه دم كثري حىت راع احلجاج، فدعا طبيبا قال له

__________  
  .سقط: ندر الشئ) ١(
  ).١( رقم ٣٣٥انظر ص ) ٢(
  .يف حبر مصر، قريبة من الرب ما بني الفرما ودمياط" تنيس "  إىل جزيرة نسبة) ٣(
  ).معجم البلدان واالنساب(
  .٢٧٤ / ٤احللية ) ٤(

(*)  

)٤/٣٤٠(  

  

  ).١(قتلته ونفسه معه : إن أمنتين أخربتك، فأمنه، قال: كثري ؟ قال
 باحلج عطاء، وأعلمهم كان أعلمهم بالقرآن جماهد، وأعلمهم: عبد السالم بن حرب، عن خصيف، قال

  ).٢(باحلالل واحلرام طاووس، وأعلمهم بالطالق سعيد بن املسيب، وأمجعهم هلذه العلوم سعيد بن جبري 
أجتالس سعيد بن جبري : قال يل علي ابن احلسني: حدثين مسعود بن احلكم قال: أبو أسامة عن االعمش

  .نعم: ؟ قلت
  .الحب جمالسته وحديثه: قال

  ).٣(إن هؤالء يشريون إلينا مبا ليس عندنا : كوفة وقالمث أشار حنو ال
  ).٤(سعيد بن جبري جهبذ العلماء : كان يقال: جرير، عن أشعث بن إسحاق قال

كيف تباع : كنت إذا سألت سعيد بن جبري عن حديث، فلم يرد أن حيدثين، قال: االصبغ بن زيد قال
ليس يف أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن : ديين، قالحدثنا علي بن امل: احلنطة ؟ حممد بن أمحد بن الرباء

  .جبري
  .وال طاووس وال أحد: وال طاووس ؟ قال: قيل

وكان قتله يف شعبان سنة مخس وتسعني، ومن زعم أنه عاش تسعا وأربعني سنة مل يصنع شيئا، وقد مر 
  ما بقاء أبيك بعد سبع: البنه) ٥(قوله 

__________  



  .٣٧٤  /٢انظر وفيات االعيان ) ١(
  .٣٧٢ / ٢، ووفيات االعيان ٨٢انظر طبقات الفقهاء للشريازي ) ٢(
  .٢٥٨ / ٦انظر ابن سعد ) ٣(
، وانظر اخلرب ومعىن جهبذ ٢٧٣ / ٤، واحللية ١٠اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ) ٤(

  ).٥( رقم ٣٣٣على الصفحة 
  .٣٣٣على الصفحة ) ٥(

(*)  

)٤/٣٤١(  

  

  .ومخسني
  .ذا يكون مولده يف خالفة أيب احلسن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهفعلى ه

أنبأنا موسى ابن عبد القادر، أنبأنا سعيد بن أمحد، : أخربنا يوسف بن أمحد، وعبد احلافظ بن بدران، قاال
 ، أنبأنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا أبو نصر)١(أنبأنا علي بن أمحد بن البسري 

قال رسول : التمار، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن االعمش، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال
  ).٢" (استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكرم

ر وبه، إىل املخلص، حدثنا عبد اهللا البغوي، حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا يعقوب القمي، حدثنا جعف
سلونا فإنكم لن تسألونا عن شئ إال وقد سألنا : بن أيب املغرية، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال

من مسك، عليهن جوار حيمدن اهللا عزوجل ) ٣(فيها أكمات : أيف اجلنة غناء ؟ قال: عنه، فقال رجل
  .بأصوات مل تسمع اآلذان مبثلها قط

ة، أن عمر بن حممد أخربهم، أنبأنا هبة اهللا بن حممد، أنبأنا أخربنا املسلم بن حممد، وابن أيب عمر كتاب
حممد بن حممد، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن شداد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا بن حبيب 

أين " أوحى اهللا إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال
  ".يحىي بن زكريا سبعني ألفا، وإين قاتل بابن ابنتك سبعني ألفا، وسبعني ألفا قد قتلت ب

__________  
  .يف االصل بالياء مصحف، وما أثبتناه من أنساب السمعاين ومشتبه النسبة للمؤلف) ١(
  .رجاله ثقات، وأخرجه الطرباين والبزار والبيهقي) ٢(

  .وقد صححه احلافظ العراقي واهليثمي والسخاوي
  .غسالة السواك أو ما يتفتت منه: وشوص السواك بضم الشني وفتحها



  .مجع أكمة، وهي التل) ٣(
  .وسند احلديث حسن

(*)  

)٤/٣٤٢(  

  

  .هذا حديث نظيف االسناد، منكر اللفظ
  .وعبد اهللا وثقه ابن معني وخرج له مسلم

  
 جبارا، ناصبيا، خبيثا، أهلكه اهللا يف رمضان سنة مخس وتسعني كهال، وكان ظلوما، *  احلجاج- ١١٧

  .سفاكا للدماء
  .وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء، وفصاحة وبالغة، وتعظيم للقرآن

قد سقت من سوء سريته يف تارخيي الكبري، وحصاره البن الزبري بالكعبة، ورميه إياها باملنجنيق، وإذالله 
حروب ابن االشعث له، وتأخريه الهل احلرمني، مث واليته على العراق واملشرق كله عشرين سنة، و

  .للصلوات إىل أن استأصله اهللا
  .فنسبه وال حنبه، بل نبغضه يف اهللا
  .فإن ذلك من أوثق عرى االميان

  .وله حسنات مغمورة يف حبر ذنوبه
  .وأمره إىل اهللا
  وله توحيد يف

  .اجلملة، ونظراء من ظلمة اجلبابرة واالمراء
  

   ويقال- موسى االشعري، االمام، الفقيه، الثبت، حارث ابن أيب) ع) * * (١ ( أبو بردة- ١١٨
__________  

، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٥٤٨ و ٣٩٥، املعارف ٣٧٣ / ٢تاريخ البخاري * 
 تاريخ ابن ١٠٥ / ٤، تاريخ ابن عساكر ٢٧ / ٦، البدء والتاريخ ٣٦٥ / ٣، مروج الذهب ١٦٨
 ٩، البداية والنهاية ١٧٠، سرح العيون ١١٢ / ١، العرب ٣٤٩ / ٣السالم ، تاريخ ا٥٨٣ / ٤االثري 

 ١، النجوم الزاهرة ٨٧، تعجيل املنفعة ١٨٠ / ٢، لسان امليزان ٢١٠ / ٢، ذيب التهذيب ١١٧/ 
  .٥١ / ٤، ذيب ابن عساكر ١٠٦ / ١، شذرات الذهب ٧٣ خالصة تذهيب التهذيب ٢٣٠/ 



  .ول الد اخلامس من االصلسيكرر املؤلف ترمجته يف أ) ١(
، تاريخ ٤٤٧ / ٦، تاريخ البخاري ١١٥٣، طبقات خليفة ت ٢٦٨ / ٦طبقات ابن سعد * * 

= ، تاريخ ٤٦ / ١٠، االكليل ٤٠٨ / ٢، أخبار القضاة ٥٨٩، املعارف ٢٤٨ / ١البخاري الصغري 
(*)  

)٤/٣٤٣(  

  

ليه وسلم، عبد اهللا بن قيس بن حضار  ابن صاحب رسول اهللا صلى اهللا ع-امسه كنيته : عامر، ويقال
  .الكويف الفقيه

  .وكان قاضي الكوفة للحجاج، مث عزله بأخيه أيب بكر
حدث عن أبيه، وعلي، وعائشة، وأمساء بنت عميس، وعبد اهللا بن سالم، وحذيفة، وحممد بن مسلمة، 

  . وعدةوأيب هريرة، وعبد اهللا بن عمرو، وابن عمر، والرباء، ومعاوية واالغر املزين،
  .ويرتل إىل عروة بن الزبري، والربيع بن خثيم، وزر بن حبيش، وطائفة

سعيد ويوسف واالمري بالل، وحفيده بريد بن عبد اهللا ابن أيب بردة، والشعيب، والقاسم : حدث عنه بنوه
بن خميمرة، وأبو جملز، وأبو إسحاق السبيعي، ومكحول الشامي، وقتادة، وعمرو بن مرة، وطلحة بن 

  ف، وعبد امللك بن عمري، وعدي بن ثابت، وعون بن عبد اهللا، والنضر بن أنس،مصر
وأبو إسحاق الشيباين، وأبو صخرة جامع بن شداد، وثابت البناين، وأشعث ابن أيب الشعثاء، وحكيم بن 

الديلم، ومحيد بن هالل، وطلحة بن حيىي بن طلحة، وأبو حصني، وفرات بن السائب، وليث بن أيب 
  .كري بن عبد اهللا بن االشج، ويونس بن أيب إسحاق، وخلق كثري، وكان من أئمة االجتهادسليم، وب

  .كان ثقة، كثري احلديث): ١(قال ابن سعد 
  .كويف تابعي ثقة: وقال العجلي

__________  
، تاريخ ١٥٧٨، ذيب الكمال ص ١٠ / ٣، وفيات االعيان ٣٧١) عاصم عايذ(ابن عساكر = 

 آ، البداية ١٩٩ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٨ / ١، العرب ٨٩ / ١كرة احلفاظ ، تذ٢١٦ / ٤االسالم 
 ١، شذرات الذهب ٢٥٢ / ١، النجوم الزاهرة ٣٦، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٣١ / ٩والنهاية 

 /١٢٦.  
  .مل جند هذا القول يف ترمجته يف املطبوع من الطبقات ط دار صادر) ١(

(*)  

)٤/٣٤٤(  



  

حدثنا عمي، حدثين عبد اهللا بن عياش، عن أبيه، أن يزيد بن املهلب ملا :  وهبأمحد بن عبدالرمحن بن
  .دلوين على رجل كامل خلصال اخلري، فدل على أيب بردة االشعري: ويل خراسان قال

إين وليتك كذا وكذا من : فلما جاء، رآه رجال فائقا، فلما كلمه رأى من خمربته أفضل من مرآته، فقال
أيها االمري، أال أخربك بشئ حدثنيه أيب، إنه مسعه من رسول اهللا : أىب أن يعفيه، فقالعملي، فاستعفاه، ف

  .هاته: صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال
من توىل عمال وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل : " إنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

  ".بأهل، فليتبوأ مقعده من النار 
  . أين لست بأهل ملا دعوتين إليهوأنا أشهد أيها االمري

  .ما زدت على أن حرضتنا على نفسك ورغبتنا فيك، فاخرج إىل عهدك فإين غري معفيك: فقال
أيها االمري أال أحدثك : فخرج مث أقام فيهم ما شاء اهللا أن يقيم، فاستأذن يف القدوم عليه، فأذن له، فقال

  بشئ حدثنيه أيب مسعه من
ملعون من سأل بوجه اهللا، وملعون من سئل بوجه اهللا مث : " قال: يه وسلم ؟ قالرسول اهللا صلى اهللا عل

  ".منع سائله، ما مل يسأل هجرا 
  .وأنا سائلك بوجه اهللا إال ما أعفيتين أيها االمري من عملك

  .فأعفاه
  ).١(عن أمحد " مسنده " رواه الروياين يف 

  كم:  أيب موسىسأل عمر بن عبد العزيز أبا بردة بن: قال ابن عيينة
__________  

ليس باملتني، صدوق يكتب حديثه، وهو : رجاله ثقات إال عبد اهللا بن عياش، فقد قال أبو حامت) ١(
  .قريب من ابن هليعة

  .وضعفه أبو داود والنسائي، وأخرج له مسلم يف الشواهد ال يف االصول
  .طريق الروياين من ٣٨٧) عاصم عايذ(واخلرب بتمامه أورده ابن عساكر يف تارخيه 

رواه الطرباين أيضا من حديث أيب موسى االشعري، وحسنه احلافظ .." ملعون من سأل" واحلديث الثاين 
رواه الطرباين عن شيخه حيىي بن عثمان بن صاحل وهو ثقة، وفيه ضعف، وبقية : العراقي، وقال اهليثمي

  .منهما قوةرجاله رجال الصحيح، فإذا ضم هذا السند إىل سند الروياين حدث 
(*)  

)٤/٣٤٥(  

  



  ).١( يعين أربعني وأربعني -أشدان : أتى عليك ؟ قال
، أنه مات سنة ثالث )٢(روى اهليثم بن عدي، عن ابن عياش املنتوف : ذكر االختالف يف وفاة أيب بردة

  .ومئة
  .مات سنة أربع ومئة: وقال أبو عبيد، وخليفة، وطائفة

  .إنه مات وله بضع ومثانون سنة: وقيل
  .مات سنة سبع ومئة: ووهم من قال

  
بن قيس بن زرارة النمري اهلاليل، ) ٤(وهي أمه، واسم أبيه يزيد ) * ٣ ( أيوب بن القرية- ١١٩

  ، وفد على عبدامللك،)٥(أعرايب أمي فصيح، مفوه يضرب ببالغته املثل 
ره أن خيلع وعلى احلجاج، فأعجب بفصاحته، مث بعثه رسوال إىل ابن االشعث إىل سجستان، فأم

  .إمنا أنا رسول: احلجاج، ويقوم بذلك ويشتمه، فقال
أخربين عن أهل : لتفعلن أو الضربن عنقك، ففعل، فلما انتصر احلجاج جئ بابن القرية فقال: فقال

  .أعلم الناس حبق وبباطل: العراق ؟ قال
  .أسرع الناس إىل فتنة، وأعجزهم عنها: فأهل احلجاز ؟ قال: قال
  .أطوع شئ المرائهم: ام ؟ قالفأهل الش: قال
  فأهل مصر ؟: قال

__________  
  .٤٤٨ / ٦، وانظر تاريخ البخاري ٣٨٩) عاصم عايذ(ابن عساكر ) ١(
 وانظر ابن ٤٧٠، ٤٦٩ / ٢وامسه عبد اهللا، وهو غري ابن عياش القتباين، انظر ميزان االعتدال ) ٢(

  .٣٩٠) عاصم عايذ(عساكر 
  .، فمصادر ترمجته هناك١٩٧سبق للمؤلف أن ترجم له ص * 
  ).االشتقاق(احلوصلة : القرية من الطري) ٣(
  ).زيد( ففيهما اسم أبيه ٣٣٥ واالشتقاق ٢٥٠ / ١انظر وفيات االعيان ) ٤(
  .١٩٧ص ) ١(ذكرنا نتفا من بالغته يف احلاشية ) ٥(

(*)  

)٤/٣٤٦(  

  



  .عبيد من علمت: قال
  .قرانأشجع فرسان وأقتل لال: فأهل اجلزيرة ؟ قال: قال
  .أهل مسع وطاعة: فأهل اليمن ؟ قال: قال

  .مث سأله عن قبائل العرب، وعن البلدان وهو جييب
  .مث ضرب عنقه، وندم عليه
  .وذلك يف سنة أربع ومثانني
  ).١(طول أخباره ابن عساكر 

  
الذي  بن مروان بن احلكم االموي، الدمشقي اخلليفة، أبو العباس الوليد بن عبدامللك*  الوليد - ١٢٠

  .أنشأ جامع بين أمية
) ٢(بويع بعهد من أبيه، وكان مترفا، دميما، سائل االنف، طويال أمسر، بوجهه أثر جدري، يف عنفقته 

  .شيب، يتبختر يف مشيه، وكان قليل العلم، مته يف البناء
  .أنشأ أيضا مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وزخرفه

  .ورزق يف دولته سعادة
  . االندلس، وبالد الترك، وكان حلنة، وحرص على النحو أشهرا، فما نفعففتح بوابة

  .وغزا الروم مرات يف دولة أبيه
  .وحج
  .كان خيتم يف كل ثالث، وختم يف رمضان سبع عشرة ختمة: وقيل

  .لوال أن اهللا ذكر قوم لوط ما شعرت أن أحدا يفعل ذلك: وكان يقول
__________  

  .١٩٧انظر مصادر الترمجة ص ) ١(
 ٣٦٥ / ٣ وما بعدها، مروج الذهب ٤٩٥ / ٦، الطربي ٢٧ / ٣، تاريخ اليعقويب ٣٥٩املعارف * 

 وما بعدها، ٨ / ٥ آ، تاريخ ابن االثري ٤٢٠ / ١٧، تاريخ ابن عساكر ١٥وما بعدها، عنوان املعارف 
 و ٧٠  /٩، البداية والنهاية ٢٥٤ / ٤، فوات الوفيات ١١٤ / ١، العرب ٦٥ / ٤تاريخ االسالم 

، ٢٣٤ و ٢٢٠ / ١، النجوم الزاهرة ٢٩، الذهب املسبوك للمقريزي ٣٨٩ / ٧، العقد الثمني ١٦١
  .١١١ / ١، شذرات الذهب ٣١٤، ٣١١ / ٢، تاريخ اخلميس ٢٢٣تاريخ اخللفاء 

  .شعريات بني الشفة السفلى والذقن: العنفقة) ٢(
(*)  

)٤/٣٤٧(  



  

افتتح اهلند واالندلس، وكان يعطيين قصاع الفضة ! مثل الوليد رحم اهللا الوليد، وأين : قال ابن أيب عبلة
  ).١(أقسمها على القراء 

  ).٢(بالضم ) يا ليتها(إنه قرأ على املنرب : وقيل
  .وكان فيه عسف وجربوت، وقيام بأمر اخلالفة

  .وقد فرض للفقهاء وااليتام والزمىن والضعفاء، وضبط االمور
  .فاهللا يساحمه

  ).٣( أخباره وقد ساق ابن عساكر
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة ست وتسعني، وله إحدى ومخسون سنة
  .وكان يف اخلالفة عشر سنني سوى أربعة أشهر، وقربه بباب الصغري

  .وقام بعده أخوه سليمان بعهد له من أبيهما عبدامللك
ن عبد العزيز وقد كان عزم على خلع سليمان من والية العهد لولده عبد العزيز، فامتنع عليه عمر ب

  .لسليمان بيعة يف أعناقنا: وقال
خنقه مبنديل حىت صاحت أخته : فأخذه الوليد وطني عليه، مث فتح عليه بعد ثالث وقد مالت عنقه، وقيل

  .أم البنني
  .فشكر سليمان لعمر ذلك، وعهد إليه باخلالفة
  .وله ترمجة طويلة يف تاريخ دمشق، وغري ذلك

  
 مالك، االمام الثقة، أبو القاسم القرشي، ابن أيب وقاص) ، ت، س، قخ، م* ( حممد بن سعد - ١٢١

  .الزهري املدين، أخو عمر بن سعد االمري، وعامر بن سعد، وعائشة بنت سعد
__________  

  . ب٤٢٣ / ١٧ابن عساكر ) ١(
ل عمر وضم التاء، فقا) يا ليتها كانت القاضية: (قرأ: "  آ، ومتامه٤٢٤ / ١٧اخلرب يف ابن عساكر ) ٢(

  ".يا ليتها كانت عليك وأراحتنا منك : بن عبد العزيز
  . آ٤٢٠ / ١٧س ) ٣(
، ٨٨ / ١، تاريخ البخاري ٢٠٨١، طبقات خليفة ت ٢٢١ / ٦ و ١٦٧ / ٥طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ١٢٠٠، ذيب الكمال ٢٦١، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثالث ٢٤٤املعارف 
، ١٨٣ / ٩ ب، ذيب التهذيب ٢٠٥ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٥ / ١العرب ، ٢٩٤ / ٣االسالم 

  .٩١ / ١، شذرات الذهب ٣٣٧خالصه تذهيب التهذيب 
(*)  



)٤/٣٤٨(  

  

  .حدث عن أبيه، وعن عثمان بن عفان، وأيب الدرداء، وطائفة
أيب خالد، إبراهيم وإمساعيل، وأبو إسحاق السبيعي، ويونس ابن جبري، وإمساعيل بن : حدث عنه ابناه

  .ومجاعة
روى مجلة صاحلة من العلم، مث كان ممن قام على احلجاج مع ابن االشعث، فأسر يوم دير اجلماجم، 

  .فقتله احلجاج
  .روى له الشيخان، والترمذي، والنسائي، والقزويين

  .إنه ازم إىل املدائن: قيل
  .ومثاننيفتجمع إليه ناس كثري، مث حلق بالبصرة وكان مصرعه يف سنة اثنتني 

  
  .ابن سعد بن أيب وقاص، إمام ثقة، مدين) ع * ( أخوه عامر- ١٢٢

  .مسع أباه، وأسامة بن زيد، وعائشة، وأبا هريرة، وجابر بن مسرة
  .وعنه ابنه داود بن عامر، وابنا إخوته، وعمرو بن دينار، والزهري، وموسى بن عقبة، وآخرون

  .مات سنة أربع ومئة
  

  ابن سعد، أمري السرية الذين قاتلوا احلسني رضي اهللا عنه مث قتله) س( * *  وأخومها عمر- ١٢٣
__________  

، ٢٤٤، املعارف ٤٤٩ / ٦، تاريخ البخاري ٢٠٧٩، طبقات خليفة ت ١٦٧ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ذيب الكمال ص ٣٢١، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ٣٦٨ / ١املعرفة والتاريخ 

 / ٩ آ البداية والنهاية ١١٤ / ٢، تذهيب التهذيب ١٢٧ / ١، العرب ١٣٠ / ٤يخ االسالم ، تار٦٤١
  .١٢٦ / ١، شذرات الذهب ١٨٤ خالصة تذهيب التهذيب ٦٣ / ٥، ذيب التهذيب ٢٣٠
، املعارف ١٥٨ / ٦، تاريخ البخاري ٢٠٨٠، طبقات خليفة ت ١٦٨ / ٥طبقات ابن سعد * * 

  = (*)، تاريخ ابن عساكر ١١١االول من الد الثالث ، اجلرح والتعديل القسم ٢٤٣

)٤/٣٤٩(  

  

  .املختار
  .وكان ذا شجاعة وإقدام



  .روى له النسائي
  .قتل هو وولداه صربا

  
  .ابن سعد*  وأخوهم عمرو - ١٢٤

  .قتل يوم احلرة
  

  .ابن سعد) ع * * ( وأخوهم مصعب- ١٢٥
  .بقي بالكوفة إىل سنة ثالث ومئة

  . الستةخرجوا له يف الكتب
  

  .ابن سعد، والد قاضي املدينة، سعد بن إبراهيم) خ، م * * * ( وأخوهم إبراهيم- ١٢٦
  ".الصحيحني " حديثه يف 

  
  .قتل أيضا يوم احلرة * * * *  وأخوهم عمري- ١٢٧

__________  
، تذهيب ٧٣ / ١، العرب ٥٢ / ٣، تاريخ االسالم ١٠١٤ آ، ذيب الكمال ص ١٠٩ / ١٣= 

، ٤٥٠ / ٧، ذيب التهذيب ٦٨٢٧، االصابة ت ٢٧٣ / ٨ آ، البداية والنهاية ٨٤  /٣التهذيب 
  .٢٨٣خالصة تذهيب التهذيب 

  .٧٤ / ١، شذرات الذهب ١٠٦، املعارف ١٦٨ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ٣٥٠ / ٧، تاريخ البخاري ٢٠٨٢، طبقات خليفة ت ٢٢٢ / ٦ و ١٦٩ / ٥طبقات ابن سعد * * 

، ذيب االمساء واللغات القسم ٣٠٣لتعديل القسم االول من الد الرابع ، اجلرح وا٢٤٤املعارف 
، ١٢٥ / ١، العرب ٢٠٤ / ٤، تاريخ االسالم ١٣٣٣، ذيب الكمال ص ٩٥االول من اجلزء الثاين 

، شذرات ١٦٠ / ١٠، ذيب التهذيب ٢٢٩ / ٩ ب، البداية والنهاية ٤١ / ٤تذهيب التهذيب 
  .٣٧٧ذهيب التهذيب ، خالصة ت١٢٥ / ١الذهب 
، اجلرح ٢٨٨ / ١، تاريخ البخاري ٢٠٨٣، طبقات خليفة ت ١٦٩ / ٥طبقات ابن سعد * * * 

 ب، ٣٥ / ١، تذهيب التهذيب ٥٦، ذيب الكمال ص ١٠١والتعديل القسم االول من الد االول 
  .١٧، خالصة تذهيب التهذيب ١٢٣ / ١ذيب التهذيب 

  .١٦٩ / ٥طبقات ابن سعد * * * * 
(*)  



)٤/٣٥٠(  

  

  *إمساعيل :  وإخوم- ١٢٨
  

  * * وحيىي - ١٢٩
  

  .هلم ذكر * * *  وعبد الرمحن- ١٣٠
  

ابن أيب، الفقيه، أبو أيوب احلمريي العدوي البصري، العابد، ) ٤خ  * * * * ( بشري بن كعب- ١٣١
  .إن أبا عبيدة بن اجلراح استعمله على بعض االمور: أحد املخضرمني، قيل

  . أيب ذر، وأيب الدرداء، وأيب هريرةحدث عن
  .حدث عنه عبد اهللا بن بريدة، وقتادة، وطلق بن حبيب، والعالء بن

  .زياد، وثابت البناين، ومجاعة
  .وثقه النسائي وغريه

  .وكان أحد القراء والزهاد، رمحه اهللا
  

  . يف دولة معاوية بفتح املوحدة، فهو شاعر، له ذكر، كانالعلوي* * * * *  أما بشري بن كعب - ١٣٢
  

ابن عفان، االمام الفقيه، االمري، أبو سعد بن أمري املؤمنني ) ٤م  * * * * * * ( أبان بن عثمان- ١٣٣
  .أيب عمرو االموي، املدين

__________  
  .١٧٠ / ٥طبقات ابن سعد * 

، اجلرح ٢٧٥ / ٨، تاريخ البخاري ٢٠٨٦، طبقات خليفة ت ١٧٠ / ٥طبقات ابن سعد * * 
  .١٥٣ديل القسم الثاين من الد الرابع والتع

  .١٧٠ / ٥طبقات ابن سعد * * * 
  ،١٣٢ / ٢، تاريخ البخاري ١٦٨٥، طبقات خليفة ت ٢٢٣ / ٧طبقات ابن سعد * * * * 

، ذيب الكمال ص ٣٩٥، اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول ٩٣ / ٢املعرفة والتاريخ 
، ذيب التهذيب ٨٢٢، االصابة ت ٢٤٣ / ٣ب، تاريخ االسالم  ٨٦ / ١، تذهيب التهذيب ١٥٥

  .٢٧٤ / ٣، ذيب ابن عساكر ٥٠، خالصة تذهيب التهذيب ٤٧١ / ١



  .٢٤٣ / ٣تاريخ االسالم * * * * * 
 = ٤٥٠ / ١، تاريخ البخاري ٢٠٥٨، طبقات خليفة ت ١٥١ / ٥طبقات ابن سعد * * * * * * 

(*)  

)٤/٣٥١(  

  

  . ثابتمسع أباه، وزيد بن
  .حدث عنه عمرو بن دينار، والزهري، وأبو الزناد، ومجاعة

  .له أحاديث قليلة، ووفادة على عبدامللك
بسم اهللا : " من قال يف أول يومه وليلته: مسعت عثمان يقول: قال ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن أبان

 مل يضره ذلك اليوم شئ، أو "الذي ال يضر مع امسه شئ يف االرض وال يف السماء وهو السميع العليم 
  .تلك الليلة

  .إين واهللا نسيت هذا الدعاء هذه الليلة ليمضي يف أمر اهللا: فلما أصاب أبان الفاجل قال
  .حديث صحيح

  .ورواه عن أبان منذر بن عبد اهللا احلزامي، وحممد بن كعب القرظي
  ).١(أخرجه الترمذي 

  .ثقة، له أحاديث عن أبيه): ٢(قال ابن سعد 
  .ن بن صمم ووضح كثريوكا

  .أصابه الفاجل يف أواخر عمره
  .هو أخو عمرو، وأمهما أم عمرو بنت جندب): ٣(قال خليفة 

  .كان والية أبان على املدينة سبع سنني): ٤(قال الواقدي 
__________  

، ٢٩٥، اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول ١٢٩ / ١، أخبار القضاة ٢٠١املعارف = 
  ، ذيب٩٧ آ، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ١٥٣ / ٢ ابن عساكر تاريخ

 آ، البداية ٣١ / ١، تذهيب التهذيب ١٢٩ / ١، العرب ٢٤١ / ٣، تاريخ االسالم ٤٨الكمال ص 
 / ١، شذرات الذهب ٢٥٣ / ١، النجوم الزاهرة ٩٧ / ١، ذيب التهذيب ٢٣٣ / ٩والنهاية 

  .١٣٤ / ٢بن عساكر ، ذيب ا١٣١
  .حديث حسن صحيح: يف الدعوات باب ما جاء يف الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، وقال) ٣٣٨٥) (١(

وابن ماجه ) ٥٠٨٨(وأبو داود ) ٥٢٨( وابنه عبد اهللا يف زوائده ٤٧٤ و ٤٤٦وأخرجه أمحد 



  . ووافقه املؤلف يف خمتصره٥١٤ / ١واحلاكم ) ٢٣٥٢(وصححه ابن حبان ) ٣٣٦٩(
  .١٥٣، ١٥٢ / ٥ر ابن سعد وانظ

  .١٥٣، ١٥٢ / ٥يف الطبقات ) ٢(
  .٦٠١ / ٢يف طبقاته ) ٣(
  .١٥٢ / ٥انظر ابن سعد ) ٤(

(*)  

)٤/٣٥٢(  

  

  .مات أبان قبل عبدامللك بن مروان: وعن أيب الزناد، قال
  .أبان بن عثمان، وسعيد بن املسيب، وذكر سائرهم: فقهاء املدينة عشرة: قال حيىي القطان

  .حدثين عبد اهللا بن أيب بكر، أن والده أبا بكر بن حزم كان يتعلم من أبان القضاء: الكقال م
  .ما رأيت أحدا أعلم حبديث وال فقه، من أبان بن عثمان: وعن عمرو بن شعيب، قال

  .إن أبانا تويف سنة مخس ومئة: وقال خليفة
  

  .ابن عثمان، قدمي املوت) ع * ( أخوه عمرو- ١٣٤
  .وأسامة بن زيديروي عن أبيه، 

  .وعنه سعيد بن املسيب، وعلي بن احلسني، وأبو الزناد، وآخرون
  .ثقة، ليس باملكثر

  
  .، االمام، أبو املعتمر البصريالعجلي) ع* * ( مورق - ١٣٥

__________  
، اجلرح والتعديل القسم ١٩٩، املعارف ٢٠٥٩، طبقات خليفة ت ١٥٠ / ٥طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ١٠٤٨ آ، ذيب الكمال ص ٢٩١ / ١٣، تاريخ ابن عساكر ٢٤٨الث االول من الد الث
، خالصة ٧٨ / ٨ آ، ذيب التهذيب ١٠٦ / ٣، تذهيب التهذيب ٢٩٠ و ١٩٧ / ٣االسالم 

  .٢٩١تذهيب التهذيب 
 / ٨، تاريخ البخاري ١٧٢٠، طبقات خليفة ت ٣٠٥، الزهد المحد ٢١٣ / ٧طبقات ابن سعد * * 
، ذيب ٢٣٤ / ٢، احللية ٤٠٣، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع ٤٧٠، املعارف ٥١

 ب، ٧٥ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٢ / ١، العرب ٢٠٦ / ٤، تاريخ االسالم ١٣٨٤الكمال ص 



  .٣٩٨، خالصة تذهيب التهذيب ٣٣١ / ١٠ذيب التهذيب 
(*)  

)٤/٣٥٣(  

  

  .ممن مل يلحق السماع منهم، فذلك مرسليروي عن عمر، وأيب ذر، وأيب الدرداء، وطائفة 
  .وروى عن ابن عمر، وجندب بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن جعفر، وعدة

حدث عنه توبة العنربي، وقتادة بن دعامة، وعاصم االحول، ومحيد الطويل، وإمساعيل بن أيب خالد، 
  .ومجاعة

  .ى العراقكان ثقة، عابدا، تويف يف والية عمر بن هبرية عل): ١(قال ابن سعد 
ما من أمر يبلغين، أحب إيل من موت : قال مورق العجلي: حدثنا معلى بن زياد، قال: يوسف بن عطية
  ).٢(أحب أهلي إيل 

  تعلمت: وقال
  ).٣(الصمت يف عشر سنني، وما قلت شيئا قط إذا غضبت، أندم عليه إذا زال غضيب 

أمسكوا لنا هذه : ه اهللا جييئنا فيقولكان مورق رمح: بن مرة، قال) ٤(روى محاد بن زيد، عن مجيل 
  .الصرة، فإن احتجتم فأنفقوها

  .فيكون آخر عهده ا
كان مورق يتجر فيصيب املال، فال يأيت عليه ]: حدثنا بعض أصحابنا، قال : [ قال جعفر بن سليمان
  .مجعة وعنده منه شئ

شأنك : ، مث يلقاه بعد، فيقولضعها لنا عندك: وكان يأيت االخ فيعطيه االربع مئة واخلمس مئة ويقول
  ).٥(ا، ال حاجة يل فيها 
__________  

  .٢١٦ و ٢١٣ / ٧يف الطبقات ) ١(
  .٢١٥ / ٧،، وانظر ابن سعد ٢٣٤ / ٢احللية ) ٢(
  .٢١٤، ٢١٣ / ٧، وانظر ابن سعد ٢٣٥ / ٢احللية ) ٣(
  .٢١٥ / ٧د مصحف، وما أثبتناه من التهذيب، واخلرب يف ابن سع" محيد : " يف االصل) ٤(
  .، وما بني احلاصرتني منهما٢٣٦ / ٢، واحللية ٢١٦، ٢١٥ / ٧ابن سعد ) ٥(

(*)  

)٤/٣٥٤(  



  

ما امتالت غضبا : حدثنا حيىي بن خليف، حدثنا هشام بن حسان، عن مورق قال): ١(حممد بن سعد 
  .قط، ولقد سألت اهللا حاجة منذ عشرين سنة، فما شفعين فيها، وما سئمت من الدعاء

أنا أمحد بن سالمة، عن أمحد بن حممد، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا فاروق، حدثنا أبو مسلم أنب
) ٢(الكشي، حدثنا داود بن شبيب، حدثنا مهام، عن قتادة، عن مورق، عن أيب االحوص، عن ابن 

  وحده مخسةفضل صالة اجلماعة على صالة الرجل : " مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ).٣" (وعشرون درجة 

  
إمنا قيل له احلبشي : ، مث الدمشقي، االسود االعرج، وقيلممطور احلبشي) ٤م * ( أبو سالم - ١٣٦

  .نسبة إىل حي من محري، فاهللا أعلم
  .من جلة العلماء بالشام

اميني حدث عن حذيفة، وثوبان، وعلي، وأيب ذر، وعمرو بن عبسة، وكثري من ذلك مراسيل كعادة الش
  يرسلون عن الكبار، وروى أيضا عن أيب

__________  
  .٢١٤ / ٧يف الطبقات ) ١(
  .مصحف" أيب : " يف االصل) ٢(
  .٤٣٧ / ١ وأخرجه أمحد ٢٣٧ / ٢رجاله ثقات، وهو يف احللية ) ٣(

" بلفظ ) ٦٥٠(، ومسلم ١١٠، ١٠٩ / ٢، والبخاري ١٢٩ / ١ويف الباب عن ابن عمر، عند مالك 
  ".ة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة صالة اجلماع

صالة اجلماعة " ، ومسلم بلفظ ١١٣ / ٢ والبخاري ١٢٩ / ١وعن أيب هريرة عن مالك يف املوطأ 
  ".أفضل من صالة أحدكم وحده خبمسة وعشرين جزءا 

صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ خبمس "  بلفظ ١١٢ / ٢وعن أيب سعيد اخلدري عند البخاري 
  ".درجة وعشرين 

  .٣٩، ٣٨ / ٢" جممع الزوائد " وانظر 
، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع ٣٣٤ / ٢، املعرفة والتاريخ ٥٧ / ٨تاريخ البخاري * 

 / ٤، تاريخ االسالم ١٦١٩ و ١٣٧٣ ب، ذيب الكمال ص ٩٦ / ١٧، تاريخ ابن عساكر ٤٣١
، خالصة تذهيب ٢٩٦ / ١٠ب، ذيب التهذيب  ٦٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٣ / ١، العرب ٢٠٥

  .١٢٤ / ١، شذرات الذهب ٣٩٨التهذيب 
(*)  



)٤/٣٥٥(  

  

بن غنم، وأيب أمساء الرحيب، وأيب مالك االشعري، والنعمان بن بشري، ) ١(أمامة الباهلي، وعبد الرمحن 
  .وطائفة

  وقد ذكر أبوب مسهر أن أبا سالم مسع من عبادة بن الصامت ببيت
  .املقدس

يزيد ومعاوية ابنا سالم، ومكحول، وعبد الرمحن ابن يزيد، وعبد اهللا بن العالء بن : حدث عنه حفيداه
  .زبر، واالوزاعي، وطائفة

  .وعمر دهرا
  .وثقه أمحد العجلي وغريه

  .وقد كان كتب إىل حيىي بن أيب كثري بأحاديث من مروياته
) ٢(لربيد ليشافهه مبا مسع من ثوبان يف حوض  إليه على ا- يف خالفته -واستقدمه عمر بن عبد العزيز 

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له
__________  

  .مصحف، وما أثبتناه من ؟ ؟ التهذيب" عبدالرحيم : " يف االصل) ١(
 من طريق احلسني بن حممد، حدثنا ابن عياش عن ٢٧٥ / ٥حديث ثوبان يف احلوض أخرجه أمحد ) ٢(

بعث عمر بن عبد العزيز إىل أيب سالم احلبشي فحمل : عباس بن سامل اللخمي قالحممد بن املهاجر عن ال
مسعت رسول اهللا صلى : مسعت ثوبان يقول: إليه على الربيد ليسأله عن احلوض فقدم به عليه فسأله فقال

إن حوضي من عدن إىل عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللنب، وأحلى من : " اهللا عليه وسلم يقول
لعسل، وأكاويبه عدد النجوم، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء ا

هم الشعث رؤوسا، : من هم يا رسول اهللا ؟ قال: املهاجرين، فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  ".الدنس ثيابا الذين ال ينكحون املتنعمات، وال تفتح هلم أبواب السدد 

لقد نكحت املتنعمات وفتحت يل السدد إال أن يرمحين اهللا، واهللا ال جرم أن : بد العزيزفقال عمر بن ع
  .ال أدهن رأسي حىت يشعث، وال أغسل ثويب الذي يلي جسدي حىت يتسخ

يف ) ٤٣٠٣(يف القيامة باب ما جاء يف صفة أواين احلوض، وابن ماجه ) ٢٤٤٤(وأخرجه الترمذي 
مد بن املهاجر عن العباس بن سامل عن ابن سالم، وإسناده الزهد باب ذكر احلوض من حديث حم

 ٥وأمحد أيضا ) ٢٣٠١(وأخرجه مسلم " خمتصره " صحيح، وصححه احلاكم، ووافقه املؤلف عليه يف 
 من طريق سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوبان أن النيب صلى اهللا عليه ٢٨٢، ٢٨٠/ 

فسئل عن " ذود الناس الهل اليمن، أضرب بعصاي حىت يرفض عليهم إين لبعقر حوضي أ: " وسلم قال



  أشد بياضا من اللنب وأحلى من: " وسئل عن شرابه فقال" من مقامي إىل عمان : " عرضه فقال
  ".العسل، يغت فيه ميزابان ميدانه من اجلنة، أحدمها من ذهب، واآلخر من ورق 

(*)  

)٤/٣٥٦(  

  

  .شققت علي
  .رمهفاعتذر إليه عمر وأك
  .تويف سنة نيف ومئة

  .فإن كان االوزاعي شافهه فهو أكرب شيخ له
  

ابن خارجة الفزاري، من فحول الشعراء، له وفادة على عبدامللك ابن  *  مالك بن أمساء- ١٣٧
  .مروان، وكان عامال على احلرية للحجاج

  .وكان مجيال وسيما
إن للموت * حنيبا أيها املشفق امللح حذارا أقطع الليل عربة و* رمبا قد لقيت أمس كئيبا : ومن شعره
  طالبا ورقيبا

  
شراحيل : ، من كبار علماء دمشق، ويف امسه أقوال، أقواهاالصنعاين) ٤م * * ( أبو األشعث - ١٣٨

  .ابن آدة
حدث عن عبادة بن الصامت، وثوبان، وشداد بن أوس، وأيب هريرة وأيب ثعلبة اخلشين، وأوس بن 

  .أوس، وطائفة
  . أبو قالبة اجلرمي، وحسان بن عطية، وحيىي الذماري وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، ومجاعةحدث عنه

__________  
، تاريخ ابن ١٥، مسط الآليل ٢٦٦، معجم املرزباين ٤١ / ١٦، االغاين ٦٦٦الشعر والشعراء * 

  .٢ / ٥، لسان امليزان ١٨٨ / ٤ ب، تاريخ االسالم ٨١ / ١٦عساكر 
، اجلرح ٢٥٥ / ٤، تاريخ البخاري ٢٩١٣، طبقات خليفة ت ٥٣٦ / ٥د طبقات ابن سع* * 

 و ٢٥٤ / ٣ آ، تاريخ االسالم ٨ / ٨، تاريخ ابن عساكر ٣٧٣والتعديل القسم االول من الد الثاين 
، خالصة ٣١٩ / ٤ ب، ذيب التهذيب ٧١ / ٢، تذهيب التهذيب ١٢٣ / ١، العرب ٧١ / ٤

  تذهيب



  .٢٩٦ / ٦، ذيب ابن عساكر ١٢٣ / ١هب ، شذرات الذ١٦٤التهذيب 
(*)  

)٤/٣٥٧(  

  

  .وثقه أمحد بن عبد اهللا وغريه
  .هو مياين نزل دمشق): ١(قال حممد بن سعد 

  ).٣(لعله من صنعاء اليمن، فرتل صنعاء دمشق ): ٢(وقال احلافظ ابن عساكر 
  .تويف بعد املئة: قلت

  .كادان يصرحان باللقاءومل خيرج له البخاري وال اليب سالم، الما ال ي
  ).٤(وهو ال يقنع باملعاصرة 

فجاء أبو : كنت بالشام يف حلقة فيها مسلم بن يسار: ويف صحيح مسلم عن أيوب، عن أيب قالبة، قال
  .أبو األشعث، أبو االشعث: األشعث، فقالوا

اس معاوية، نعم، غزونا غزاة وعلى الن: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قال: فجلس، فقالوا له
فغنمنا، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجال أن يبيعها يف أعطيات الناس، فتسارع الناس يف 

  إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى: " ذلك فقام عبادة بن الصامت فقال
__________  

  .٥٣٦ / ٥يف الطبقات ) ١(
  . ب٩ / ٨يف تارخيه ) ٢(
هي قصبتها وأحسن بالدها، تشبه بدمشق لكثرة فواكهها، وتدفق مياهها، تقع إىل : نصنعاء اليم) ٣(

  .الشمال من عدن، وتبعد عنها مثانية وستني ميال
  .قرية على باا، دون املزة: وصنعاء دمشق

  .انظر معجم البلدان
شيخه بلفظ عن، يشترط البخاري رمحه اهللا يف احلديث، الذي يرويه العدل الضابط غري املدلس عن ) ٤(

ثبوت مالقاة الراوي ملن روى عنه ولو مرة واحدة، بينما يكتفي االمام مسلم باملعاصرة، وقد أنكر على 
  شيخه البخاري يف خطبة صحيحه اشتراط اللقي وادعى أنه قول خمترع

يف ذلك كوما مل يسبق قائله إليه، وأن الشائع املتفق عليه بني أهل العلم باالخبار قدميا وحديثا أنه يكفي 
  .يف عصر واحد



  .٢٩، ٢٨ / ١انظر مقدمة صحيح مسلم 
(*)  

)٤/٣٥٨(  

  

  .احلديث) ١" (عن بيع الذهب بالذهب 
  

] مرمي [ ابن جحش بن عمرو، االمام القدوة الويل احلافظ احلجة، أبو ) ع * ( ربعي بن حراش- ١٣٩
  .ود، الذي تكلم بعد املوتالغطفاين مث العبسي الكويف املعمر، أخو العبد الصاحل مسع) ٢(

، وعلي بن أيب طالب، وأيب موسى االشعري، وأيب مسعود )٣(مسع من عمر بن اخلطاب يوم اجلابية 
  .البدري، وحذيفة بن اليمان، وأيب بكرة الثقفي، وعدة

  حدث عنه أبو مالك االشجعي، ومنصور بن املعتمر، وعبد امللك بن
__________  

  .باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا: املساقاةيف ) ١٥٨٧(أخرجه مسلم ) ١(
والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، إال سواء بسواء، : " ومتامه

أال ما : فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال" عينا بعني، فمن زاد أو ازداد فقد أرىب 
ون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه، فلم نسمعها بال رجال حيدث

لنحدثن مبا مسعنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقام عبادة ابن الصامت، فأعاد القصة مث قال! منه 
  . ما أبايل أن ال أصحبه يف جنده ليلة سوداء- أو قال وإن رغم -وسلم وإن كره معاوية 

، اجلرح والتعديل ٣٢٧ / ٣، تاريخ البخاري ١١٠٤، طبقات خليفة ت ١٢٧ / ٦بن سعد طبقات ا* 
 / ٨ وفيه صحف باخلاء املعجمة، تاريخ بغداد ٣٦٧ / ٤، احللية ٥٠٩القسم الثاين من الد االول 

، ذيب ٣٠٠ / ٢، وفيات االعيان ١٦٢ / ٢ ب، أسد الغابة ٩٩ / ٦، تاريخ ابن عساكر ٤٣٣
  ، تذهيب١٢١ / ١، العرب ٦٥ / ١، تذكرة احلفاظ ١١١ / ٤، تاريخ االسالم ٤٠٢الكمال ص 

، ٢٥٣ / ١، النجوم الزاهرة ٢٣٦ / ٣، ذيب التهذيب ٢٧٢١ ب، االصابة ت ٢١٥ / ١التهذيب 
، ١٢١ / ١، شذرات الذهب ١١٤، خالصة تذهيب التهذيب ٢٧طبقات احلفاظ للسيوطي ص 

  .٣٠٠ / ٥ذيب ابن عساكر 
  . احلاصرتني ساقط من االصل استدركناه من االصابة وذيب الكمالما بني) ٢(
  ).١( رقم ١٣٢انظر تعريف اجلابية ص ) ٣(

(*)  



)٤/٣٥٩(  

  

  .عمري، وحصني بن عبدالرمحن، وآخرون
  ).١(خطبنا عمر باجلابية : عمران بن عيينة، عن عبدامللك بن عمري، عن ربعي بن حراش، قال

  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل حراش بن جحش، فخرق كتابه ، أن النيب )٢(وعن الكليب 
رأيت ربعي بن حراش مر بعشار، ومعه مال، فوضعه على قربوس سرجه، : قال حممد بن علي السلمي

  ).٤(مث غطاه ومر 
  .إن ربعي بن حراش زعموا ال يكذب، وقد قدم ولداه عاصيني: أتى رجل احلجاج فقال: قال االصمعي

  .مها يف البيت واهللا املستعان: ما فعل ابناك ؟ قال: يه احلجاج فقالفبعث إل: قال
  .مها لك: فقال له احلجاج بن يوسف

  ).٥(وأعجبه صدقه 
ذكرت ربعيا، وتدرون من : من ذكرت يا أبا سفيان ؟ قال: قالوا: ورواها الثوري عن منصور، وزاد

  ).٥(ربعي ؟ كان ربعي من أشجع، زعم قومه أنه مل يكذب قط 
  .ربعي ثقة: ال أمحد بن عبد اهللا العجليق

  .صدوق: وقال ابن خراش
__________  

  . آ١٠٠ / ٦ابن عساكر ) ١(
هو حممد بن السائب أبو النضر الكويف املفسر النسابة، ضعفه غري واحد، وبعضهم امه، وقال ) ٢(

  .متروك: الدار قطين ومجاعة
  .جاج بهال حيل ذكره يف الكتب فكيف االحت: وقال ابن حبان

  .١٢٧ / ٦ابن سعد ) ٣(
  .حنو السرج:  ب، والقربوس١٠١ / ٦ابن عساكر ) ٤(
  . ب١٠١ / ٦ابن عساكر ) ٥(

(*)  

)٤/٣٦٠(  

  

آىل : حدثنا حممد بن جعفر بن عون، أنبأنا بكر بن حممد العابد، عن احلارث الغنوي، قال: الربجالين
  .مصريهربعي بن حراش أن ال تفتر أسنانه ضاحكا حىت يعلم أين 



فأخرب الذي غسله أنه مل يزل متبسما على سريره وحنن نغسله، حىت فرغنا منه، رمحة اهللا : قال احلارث
  ).١(عليه 

  .ربعي، وربيع، ومسعود: بنو حراش ثالثة: قال علي بن املديين
  .سعي إىل احلجاج بأنك ضربت البعث على ابين ربعي فعصيا: قال منصور بن املعتمر

  .مها يف البيت: ما فعل ابناك ؟ قال: هو شيخ منحن، فقالفبعث إليه فإذا 
  ).٢(فحمله وكساه وأوصى به خريا : قال

أخربنا إسحاق الصفار، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم اللبان، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا 
د بن رياح االشجعي، حدثنا أيب، أبو أمحد الغساين، حدثنا علي بن العباس البجلي، حدثنا جعفر بن حمم

كنا أربعة إخوة، فكان الربيع أكثرنا صالة وصياما : عن عبيدة، عن عبدامللك بن عمري، عن ربعي، قال
: يف اهلواجر، وإنه تويف، فبينا حنن حوله قد بعثنا من يبتاع له كفنا، إذ كشف الثوب عن وجهه فقال

نعم، إين لقيت ريب : قال! أخا عيسى، أبعد املوت ؟ عليكم السالم يا : السالم عليكم، فقال القوم
  بعدكم فلقيت

  .ربا غري غضبان، واستقبلين بروح ورحيان وإستربق، أال وإن أبا القاسم ينتظر الصالة علي فعجلوين
  .مث كان مبرتلة حصاة رمي ا يف طست

: " اهللا عليه وسلم يقولأما إين مسعت رسول اهللا صلى : فنمي احلديث إىل عائشة رضي اهللا عنها فقالت
  ).٣" (يتكلم رجل من أميت بعد املوت 

__________  
  . آ١٠٢ / ٦ابن عساكر ) ١(
  . ب١٠١ / ٦ وابن عساكر ٣٦٩ / ٤انظر احللية ) ٢(
، وذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب يف ترمجة زيد بن خارجة ت ٣٦٨، ٣٦٧ / ٤اخلرب يف احللية ) ٣(

ليس فيه املرفوع، وهو االصح فقد رواه عن عبدامللك غري واحد فما  ورجال إسناده ثقات لكن ٨٤٤
  .رفعه
(*)  

)٤/٣٦١(  

  

ورواه عن عبدامللك زيد بن أيب أنيسة، وإمساعيل ابن أيب خالد، والثوري، وابن ): ١(قال أبو نعيم 
  .عيينة، وما رفعه سوى عبيدة

ن، حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا عاصم بن حدثنا أبو علي حممد بن أمحد بن احلس): ١(وبه، قال أبو نعيم 



مات أخ لنا، فسجيناه، فذهبت يف : علي، حدثنا املسعودي، عن عبد امللك بن عمري، عن ربعي، قال
  .التماس كفنه، فرجعت وقد كشف الثوب وهو يقول

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال يذهب حىت أدركه) ٢(وعدت : فذكر حنوه، وفيه
  .ت خروج نفسه إال كحصاة ألقيت يف ماء فرسبتفما شبه: قال

  .قد كنا نتحدث أن رجال من هذه االمة يتكلم بعد املوت: فذكر ذلك لعائشة، فقالت
  .حدثونا أن ربعيا تويف سنة إحدى ومثانني: قال هارون بن حامت

  .بعد اجلماجم سنة اثنتني ومثانني): ٣(وقال خليفة 
  وقال ابن: مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز:  املديين، وغريمهاوقال أبو بكر بن أيب شيبة، وعلي بن

  .تويف سنة إحدى ومئة: منري
  .سنة مئة: وقال أبو عبيد

  .سنة أربع ومئة: وقال املدائين وابن معني
  

  .، وامسه حصني بن جندب بن عمرو، من علماء الكوفةاجلنيب الكويف) ع* ( أبو ظبيان - ١٤٠
__________  

  .٣٦٨ / ٤ة يف احللي) ١(
  ".ووعدين : " لفظ أيب نعيم يف احللية) ٢(
  .٢٨٨يف تارخيه ) ٣(
، اجلرح ٣ / ٣، تاريخ البخاري ١١٥٢، طبقات خليفة ت ٢٤١ و ٢٢٤ / ٦طبقات ابن سعد * 

  = (*) ب، ذيب ٧٣ / ٥، تاريخ ابن عساكر ١٩٠والتعديل القسم الثاين من الد االول 

)٤/٣٦٢(  

  

 وروى عن جرير بن عبد اهللا، - والظاهر أن ذلك ليس مبتصل -، وحذيفة يروي عن عمر، وعلي
  .وأسامة بن زيد، وابن عباس، وطائفة

  .حدث عنه ابنه قابوس، وحصني بن عبدالرمحن، وعطاء بن السائب، وسليمان االعمش، ومجاعة
  .وثقه غري واحد

  .وهو جممع على صدقه
  .وحديثه يف الكتب كلها
  .نية مع يزيد بن معاوية سنة مخسنيوكان ممن غزا القسطنطي



  .سنة تسعني: تويف سنة تسع ومثانني، وقيل
  

امسه عامر، :  اهلذيل الكويف، أخو عبدالرمحن، يقالابن عبد اهللا بن مسعود) ع* ( أبو عبيدة - ١٤١
  .ولكن ال يرد إال بالكنية

  .روى عن أبيه شيئا، وأرسل عنه أشياء
  وروى عن أيب موسى

  .، وكعب بن عجرة، ومجاعة، وعن مسروق وعلقمةاالشعري، وعائشة
حدث عنه إبراهيم النخعي، وسامل االفطس، وسعد بن إبراهيم، وخصيف اجلزري، وأبو إسحاق 

  .اجلزري، وأبو إسحاق السبيعي وآخرون
  .وثقوه

  .تويف يف سنة إحدى ومثانني
__________  

، تذهيب ١٠٥ / ١لعرب ، ا٧٩ / ٤ و ٣١٩ / ٣، تاريخ االسالم ١٦٢٤ و ٥٠الكمال ص = 
، شذرات الذهب ٨٥، خالصة تذهيب التهذيب ٣٧٩ / ٢ ب، ذيب التهذيب ١٦٠ / ١التهذيب 

  .٣٧٣ / ٤، ذيب ابن عساكر ٩٩ / ١
 / ٤، احللية ٥١ / ٩، تاريخ البخاري ١٠٩٨، طبقات خليفة ت ٢١٠ / ٦طبقات ابن سعد * 

 ١١٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٣٢٠ / ٣، تاريخ االسالم ١٦٢٣ و ٦٤٥، ذيب الكمال ص ٢٠٤
  .٩٠ / ١، شذرات الذهب ١٨٥، خالصة تذهيب التهذيب ٧٥ / ٥آ، ذيب التهذيب 

(*)  

)٤/٣٦٣(  

  

  .، أحد من يضرب به املثل يف صناعة الغناءاملدين*  طويس - ١٤٢
  .امسه أبو عبد املنعم عيسى بن عبد اهللا، وكان أحول طواال

النه ولد يوم وفاه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفطم يوم موت أيب : أشأم من طويس، قيل: وكان يقال
  .بكر، وبلغ يوم مقتل عمر، وتزوج يوم مقتل عثمان، وولد له يوم مقتل علي رضي اهللا عنهم

  .مات سنة اثنتني وتسعني
  

زيل ابن عبيداهللا، االمام القدوة أبو عيسى القرشي التيمي املدين، ن) ع * * ( موسى بن طلحة- ١٤٣



  .الكوفة
  .روى عن أبيه، وعن عثمان، وعلي، وأيب ذر، وأيب أيوب، وعائشة

  .وأيب هريرة، وغريهم
حدث عنه ولده عمران، وحفيده سليمان بن عيسى، وأوالد إخوته معاوية وموسى ابنا إسحاق بن 
، طلحة، وطلحة وإسحاق ابنا حيىي بن طلحة، ومساك بن حرب، وبيان بن بشر، وعبد امللك بن عمري

  وعثمان بن عبد اهللا
__________  

، فوات ١٦ / ٤، تاريخ االسالم ٥٠٦ / ٣، وفيات االعيان ١٧٠ / ٢، االغاين ٣٢٢املعارف * 
، ٢٢٥ / ١، النجوم الزاهرة ٨٤ / ٩، البداية والنهاية ٣٨٠، سرح العيون ١٣٧ / ٢الوفيات 

  .١٠٠ / ١شذرات الذهب 
، ١١٠٩، طبقات خليفة ت ٢٨١سب قريش ملصعب ، ن٢١١ / ٦ و ١٦١ / ٥طبقات ابن سعد * * 

، ١٤٧، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع ٢٣٣، املعارف ٢٨٦ / ٧تاريخ البخاري 
 / ٤، تاريخ االسالم ١٣٨٦ ب، ذيب الكمال ص ١٣٧ / ١٧، تاريخ ابن عساكر ٣٧١ / ٤احللية 
 / ١٠، ذيب التهذيب، ٣٦٨٣النهاية  ب، غايه ٧٩ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٦ / ١، العرب ٢٠٦
  .١٢٥ / ١، شذرات الذهب ٣٩١، خالصة تذهيب التهذيب ٣٥٠

(*)  

)٤/٣٦٤(  

  

  .ابن موهب، وابناه حممد وعمرو ابنا عثمان، وآخرون
  .هو أفضل ولد طلحة بعد حممد): ١(قال أبو حامت الرازي 

ن عابدا نبيال، مث أفضلهم موسى صاحب كان حممد هذا أكرب أوالد أبيه، قتل معه يوم اجلمل، وكا: قلت
، أحد االجواد قتل )٤(، مث يعقوب بن طلحة )٣(، مث حيىي بن طلحة )٢(الترمجة، مث عيسى بن طلحة 

  .يوم احلرة
، )٧(، مث عمران بن طلحة )٦(سبط أيب بكر الصديق، مث إسحاق بن طلحة ) ٥(مث زكريا بن طلحة 
  .وهلم أوالد وعقب

  .املهديكان موسى يسمى : قيل
  .وثقه أمحد العجلي وغريه

ملا ظهر املختار الكذاب بالكوفة هرب منه ناس، : ، قال)٨(وروى االسود بن شيبان، عن خالد بن مسري 



  فقدموا علينا البصرة، فكان منهم
__________  

  .١٤٨يف اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع ) ١(
  .٣٦٧ترمجته يف ص ) ٢(
، تاريخ البخاري ٢٠٩٥ و ١١١١، طبقات خليفة ت ١٦٤ / ٥ته يف طبقات ابن سعد انظر ترمج) ٣(
، تاريخ ابن عساكر ١٦٠، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الرابع ٢٣٢، املعارف ٢٨٣ / ٨

 / ١١ ب، ذيب التهذيب ١٥٧ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٠٣ ب، ذيب الكمال ص ٧١ / ١٨
  .٤٢٤يب ، خالصة تذهيب التهذ٢٣٣

، تاريخ ٢٣٢، املعارف ١٩٩٦، طبقات خليفة ت ١٦٥ / ٥طبقات ابن سعد : انظر ترمجته يف) ٤(
  .٧١ / ٢، شذرات الذهب ٦٨ / ١ آ، العرب ١٥ابن عساكر نسخة باريس 

  .تصحيف" زكريا وطلحة : " يف االصل) ٥(
  .٢٣٣، املعارف ١٦٦ / ٥وانظر ترمجته يف طبقات ابن سعد 

  .٣٦٨يف ص تأيت ترمجته ) ٦(
  .٣٧٠تأيت ترمجته يف ص ) ٧(
هو خالد بن مسري السدوسي البصري، وثقه النسائي وغريه، ووقع يف ذيب التهذيب واخلالصة ) ٨(

  .مصحفا بالشني املعجمة
  .انظر االكمال والتبصري

(*)  

)٤/٣٦٥(  

  

كوت، شديد موسى بن طلحة، وكان يف زمانه يرون أنه املهدي، فغشيناه، فإذا هو رجل طويل الس
واهللا الن أعلم أا فتنة هلا انقضاء أحب إيل من كذا : الكآبة واحلزن، إىل أن رفع رأسه يوما، فقال

  .وكذا، وأعظم اخلطر
  .اهلرج: يا أبا حممد وما الذي ترهب أن يكون أعظم من الفتنة ؟ قال: فقال رجل

  القتل القتل: لم حيدثوناكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: وما اهلرج ؟ قال: قالوا
  ).١(حىت تقوم الساعة وهم على ذلك 

  .صحبت عثمان رضي اهللا عنه ثنيت عشرة سنة: وعن موسى بن طلحة، قال
  ).٢(رأيت موسى بن طلحة خيضب بالسواد : قال ابن وهب



  ).٣(رأيت على موسى بن طلحة برنس خز : وقال عيسى بن عبدالرمحن
موسى بن طلحة : فصحاء الناس ثالثة: اصم بن أيب النجود، قالروى صاحل بن موسى الطلحي، عن ع

  ).٣(التيمي، وقبيصة بن جابر االسدي، وحيىي بن يعمر 
  ).٤(وورد مثل هذا القول، عن عبدامللك بن عمري 

  .مات موسى يف آخر سنة ثالث ومئة
 أنبأنا أبو نعيم، حدثنا أبو أخربنا أمحد بن سالمة، عن أمحد بن حممد التيمي إجازة، أنبأنا أبو علي احلداد،

  بكر بن خالد، حدثنا احلارث بن حممد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا أبو مالك االشجعي، عن موسى بن
__________  

ابن ) ٢ (٣٧٢، ٣٧١ / ٤، وانظر احللية ١٦٢ / ٥انظر اخلرب مطوال عند ابن سعد يف الطبقات ) ١(
  .٢١٢ / ٦سعد 

  .٣٧١ / ٤احللية ) ٣(
  .نظر املصدر السابقا) ٤(

(*)  

)٤/٣٦٦(  

  

أسلم، وغفار، وجهينة وأشجع، : " طلحة، عن أيب أيوب االنصاري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ).١" (ومن كان من بين كعب موايل دون الناس، واهللا ورسوله موالهم 

  
  .، أحد االخوةابن عبيداهللا، أبو حممد القرشي التيمي املدين) ع * ( عيسى بن طلحة- ١٤٤

  .معاوية، وأيب هريرة، وعبد اهللا بن عمرو، وطائفة] و [ حدث عن أبيه، 
  .حدث عنه حممد بن إبراهيم، وطلحة بن حيىي بن طلحة، والزهري، وآخرون

  .وكان من احللماء االشراف، والعلماء الثقات
  .وفد على معاوية

  .وعاش إىل حدود سنة مئة
: دخل رجل إىل عيسى بن طلحة، فأنشد عيسى: ن مرباع، قالروى أيوب بن عباية، عن سليمان ب
وما * وهل للعاشقني قلوب عدمت فؤادي كيف عذبه اهلوى : فقلت* يقولون لو عذبت قلبك الرعوى 

  لفؤادي من هواه طبيب فقام الرجل، فأسبل إزاره، ومضى إىل باب احلجرة يتبختر، مث يرجع، حىت
__________  



  .٨٢ / ٤" املستدرك " ، وأخرجه احلاكم يف ٣٧٤ / ٤ احللية إسناده صحيح، وهو يف) ١(
 من طريق حيىي بن جعفر عن يزيد بن ٨٢ / ٢وصححه املؤلف يف خمتصره، وأخرجه احلاكم أيضا 

  .هارون به
، ٣٨٥ / ٦، تاريخ البخاري ٢٠٩٤، ١١١٠، طبقات خليفة ت ١٦٤ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ٢٧٩، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ٣٦٦ / ١، املعرفة والتاريخ ٢٣٢املعارف 
، ١٢٠ / ١، العرب ٤٣ / ٤، تاريخ االسالم ١٠٨٣ آ، ذيب الكمال ص ٧ / ١٤تاريخ ابن عساكر 
، شذرات ٣٠٢، خالصة تذهيب التهذيب ٢١٥ / ٨ آ، ذيب التهذيب ١٢٨ / ٣تذهيب التهذيب 

  .١١٩ / ١الذهب 
(*)  

)٤/٣٦٧(  

  

  .أحسنت: لسه طربا، وقالعاد إىل جم
  ).١(فضحك عيسى وجلساؤه لطرب الرجل 

  
  . لعبادته وتأهلهامللقب بالسجاد*  حممد بن طلحة - ١٤٥

  .ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .، مل يزل به أبوه حىت سار معه)٢(قتل شابا يوم اجلمل 

  .وأمه هي محنة بنت جحش
  .وسيأيت ابنه إبراهيم

  
  .حدث عن أبيه، وعائشة * * بن طلحة إسحاق - ١٤٦

  .وعنه ابنه معاوية، وابن أخيه إسحاق بن حيىي
__________  

 من قصيدة يتغزل فيها بسعدى بنت صقر، ١٨٦ / ١البيت االول لبشار بن برد، وهو يف ديوانه ) ١(
  ".لو عزيت " ، والرواية فيه ١٧١ / ٣وأورده صاحب االغاين يف ترمجته 

  . آ وروايته موافقة للديوان٩ ب، ٨ / ١٤ تاريخ ابن عساكر واخلرب والبيتان يف
، ٢٣١، املعارف ١٩٩٤، طبقات خليفة ت ٢٨١، نسب قريش ملصعب ٥٢ / ٥طبقات ابن سعد * 

 وما بعدها، ٣٧٤ / ٣، مستدرك احلاكم ٢٩١اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثالث 



، تعجيل ٧٧٨١، االصابة ت ٣٦ / ٢عقد الثمني ، ال٣٢٢ / ٤، أسد الغابة ٢٣٣٤االستيعاب ت 
  .٤٣ / ١، شذرات الذهب ٣٦٦املنفعة 

وكان طلحة أمره يوم اجلمل أن يتقدم باللواء، فتقدم ونثل : " ٢٨١ملصعب " نسب قريش " يف ) ٢(
فينصرف الرجل " حم " نشدتك ب : درعه بني رجليه، وقام عليها، فجعل كلما محل عليه رجل قال

  .فلم يثنه ذلك" حم "  عليه رجل من أسد بن خزمية، يقال له جرير، فنشده حممد ب عنه، حىت شد
قليل االذى فيما ترى العني مسلم ضممت إليه * وأشعث قوام بآيات ربه : ففي ذلك يقول االسدي

  فخر صريعا لليدين وللفم* بالسنان قميصه 
فهال تال * فذكرين حاميم والرمح شاجر عليا ومن ال يتبع احلق يظلم * على غري شئ غري أن ليس تابعا 

السجاد ورب الكعبة، هذا الذي قتله بر : " حاميم قبل التقدم فمر به علي رضي اهللا عنه يف القتلى فقال
  ".أبيه 
 / ١، أخبار القضاة ٢٣٢، املعارف ٣٩٣ / ١، تاريخ البخاري ١٦٦ / ٥طبقات ابن سعد * * 

٢٢٦آ ٣٨١ / ٢، تاريخ ابن عساكر ٢٢٦لد االول ، اجلرح والتعديل القسم االول من ا (*) =  

)٤/٣٦٨(  

  

  .وهو ابن خالة معاوية بن أيب سفيان
  .وجده، هو عتبة بن ربيعة

  .واله معاوية خراج خراسان، فمات هناك يف سنة ست ومخسني
  .أرخه املدائين

  
ئشة، أم كلثوم بنيت ابن عبيداهللا التيمية، بنت أخت أم املؤمنني عا) ع* (ة  عائشة بنت طلح- ١٤٧

  .الصديق
تزوجها ابن خاهلا عبد اهللا بن عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق، مث بعده أمري العراق مصعب، فأصدقها 

  .مصعب مئة ألف دينار
  .وكانت أمجل نساء زماا وأرأسهن: قيل

  .وحديثها خمرج يف الصحاح
أصدقها ألف ألف درهم، ويف ذلك يقول وملا قتل مصعب بن الزبري تزوجها عمر بن عبيداهللا التيمي، ف

روت عن خالتها ) ٢(وتبيت سادات اجليوش جياعا * بضع الفتاة بألف ألف كامل ): ١(الشاعر 
عائشة، وعنها حبيب بن أيب عمرة، وابن أخيها طلحة ابن حيىي، وابن أخيها اآلخر معاوية بن إسحاق، 



  .يمي، وآخرونوابن ابن أخيها موسى عبيداهللا بن إسحاق، وفضيل الفق
  .وفدت على هشام بن عبدامللك، فاحترمها، ووصلها جبملة كبرية وثقها حيىي بن معني

__________  
 آ، ذيب التهذيب ٥٦ / ١، تذهيب التهذيب ٢٧٣ / ٢، تاريخ االسالم ٨٦ذيب الكمال ص = 
  .٤٤٤ / ٢، ذيب ابن عساكر ٢٨، خالصة تذهيب التهذيب ٢٣٨ / ١
 ط دار الكتب، ذيب االمساء ١٧٦ / ١١، االغاين ٢٣٣، املعارف ٤٦٧ / ٨طبقات ابن سعد * 

، ١٣٥ / ٤، تاريخ االسالم ١٦٩٧، ذيب الكمال ص ٣٥٢واللغات القسم االول من اجلزء الثاين 
 / ١٢، ذيب التهذيب ٣٠٢ / ٩ آ، البداية والنهاية ٢٦٧ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٣ / ١العرب 
  .١٢٢ / ١، شذرات الذهب ٤٩٣، خالصة تذهيب التهذيب ٢٩٠ / ١، النجوم الزاهرة ٤٣٦

أبلغ أمري :  وقبله٣٦١ / ٣ واالغاين ط الدار ٢٣٣هو أنس بن زنيم الديلي كما يف املعارف ) ١(
  .املهر: وهو تصحيف والبضع" جياع : " يف االصل) ٢(من ناصح لك ال يريد خداعا * املؤمنني رسالة 

(*)  

)٤/٣٦٩(  

  

إن تزوجت مصعبا، فهو عليها كظهر : نا مغرية، عن إبراهيم أن عائشة بنت طلحة قالتأنبأ: هشيم
" ، رواه سعيد يف )١(أمها، فتزوجته، فسألت عن ذلك، فأمرت أن تكفر، فأعتقت غالما هلا مثن ألفني 

  ).٢" (سننه 
  .بقيت إىل قريب من سنة عشر ومئة باملدينة

  
  .عبيداهللا، قدمي الوفاةابن ) د، ت، ق * ( عمران بن طلحة- ١٤٨

  .حدث عن أبيه، وأمه محنة، وعلي
  .إبراهيم بن حممد، ومعاوية بن إسحاق، وسعد بن طريف: وعنه ابنا أخيه

  .تابعي ثقة: قال أمحد العجلي
  .انقرض عقبه: وقيل
  .ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم: ويقال

  
   بن هشام بن املغرية، سيد بين خمزوم يفابن عبدالرمحن بن احلارث) خ، م* * ( عكرمة - ١٤٩

__________  



  ".مثنه ألفان ": " تاريخ االسالم " أي بثمن ألفني، ولفظ املؤلف يف ) ١(
  . ه٢٢٧هو سعيد بن منصور املروزي املتوىف ) ٢(

  .وسننه من مظان املعضل واملنقطع واملرسل
  .٣٤انظر الرسالة املستطرفة 

، ٢٣٢، املعارف ٤١٦ / ٦، تاريخ البخاري ٢٠٩٢ات خليفة ت ، طبق١٦٦ / ٥طبقات ابن سعد * 
 ٤ آ، أسد الغابة ٣٣٩ / ١٢، تاريخ ابن عساكر ٤٩٩اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث 

 ب، ١١٤ / ٣، تذهيب التهذيب ٢٨٦ / ٣، تاريخ االسالم ١٠٦١، ذيب الكمال ص ١٣٨/ 
، خالصة تذهيب التهذيب ١٣٣ / ٨ ذيب التهذيب ،٦٢٧١، االصابة ت ٤٢٢ / ٦العقد الثمني 

٢٩٥.  
، املعرفة والتاريخ ٥٠ / ٧، تاريخ البخاري ٢٠٩٩، طبقات خليفة ت ٢٠٩ / ٥طبقات ابن سعد * * 

، تاريخ ٩٥٣، ذيب الكمال ص ١٠، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثالث ٣٧٢ / ١
، خالصة تذهيب ٢٦٠ / ٧ ب، ذيب التهذيب ٤٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١٥٦ / ٤االسالم 
  .٢٧٠التهذيب 

  .٤١٩كرر املؤلف ترمجته يف ص 
(*)  

)٤/٣٧٠(  

  

  .زمانه، أبو عبد اهللا، وأخو الفقيه أيب بكر
  .مسع أباه، وابن عمرو السهمي، وأم سلمة

  .عبد اهللا، وحممد، والزهري، وحيىي بن حممد بن صيفي: حدث عنه ابناه
  .و قليل احلديث، ثقةه) ١: (قال ابن سعد

  .تويف بعد املئة: قلت
  

  . البصري، من كبار العلماءأوس بن عبد اهللا الربعي) ع* ( أبو اجلوزاء - ١٥٠
  .حدث عن عائشة، وابن عباس، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص

  روى عنه أبو األشهب العطاردي، وعمرو بن مالك النكري، وبديل بن
  .ميسرة، ومجاعة
  .د الذين قاموا على احلجاجوكان أحد العبا



  .إنه قتل يوم اجلماجم: فقيل
ما لعنت شيئا قط، وال أكلت شيئا : روى محاد بن زيد، عن عمرو بن مالك، مسع أبا اجلوزاء يقول

  ).٢(ملعونا قط، وال آذيت أحدا قط 
  .انظر إىل هذا السيد، واقتد به: قلت

__________  
  .٢٠٩ / ٥يف الطبقات ) ١(
، املعارف ؟ ؟ ١٦ / ٢، تاريخ البخاري ١٦٦٨، طبقات خليفة ت ٢٢٣ / ٧عد طبقات ابن س* 

، ذيب الكمال ص ٧٨ / ٣، احللية ٣٠٤، اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول ٤٦٩
 آ، ذيب ٧٥ / ١، تذهيب التهذيب ٩٦ / ١، العرب ٣١٦ / ٣، تاريخ االسالم ١٥٩٩ و ١١٧

  .٩٣ / ١، شذرات الذهب ٤١ التهذيب ، خالصة تذهيب٣٨٣ / ١التهذيب 
  .٢٢٤ و ٢٢٣ / ٧، وانظر ابن سعد ٧٩، ٧٨ / ٣احللية ) ٢(

(*)  

)٤/٣٧١(  

  

  .أحدا قط) ١(ما ماريت : وعنه أنه قال
أن أجالس أحدا من أهل ] من [ الن أجالس اخلنازير أحب إيل : وروى عنه عمرو بن مالك، قال

  ).٢(االهواء 
كان أبو اجلوزاء يواصل : رة، روى نوح بن قيس، عن سليمان الربعي، قالوكان أبو اجلوزاء قويا بامل

  ).٣(أسبوعا، ويقبض على ذراع الشاب فيكاد حيطمها 
  

أبو سعيد االشعري الشامي، موىل الصحابية أمساء بنت يزيد )  م مقرونا٤ ( شهر بن حوشب- ١٥١
  .االنصارية

  كان من كبار علماء التابعني
، وعن أيب هريرة، وعائشة، وابن عباس، وعبد اهللا بن عمرو، وأم سلمة، وأيب حدث عن موالته أمساء
  .سعيد اخلدري، وعدة

  .وقرأ القرآن على ابن عباس، ويرسل عن بالل، وأيب ذر، وسلمان، وطائفة
  حدث عنه قتادة، ومعاوية بن قرة، واحلكم بن عتيبة، وأبو بشر جعفر

__________  



  .اجلدل: املراء) ١(
  ".من ترك املراء وهو حمق بىن اهللا له بيتا يف اجلنة : " ويف االثر

  .٢٢٤ / ٧ وما بني احلاصرتني منه، وانظر ابن سعد ٧٨ / ٣احللية ) ٢(
، وقد ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن صوم الوصال يف االحاديث ٨٠، ٧٩ / ٣احللية ) ٣(

  .الصحيحة
، ٤٤٨، املعارف ٢٥٨ / ٤تاريخ البخاري ، ٢٩٣١، طبقات خليفة ت ٤٤٩ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ذكر ٥٩ / ٦، احللية ٣٨٢، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٩٧ / ٢املعرفة والتاريخ 
 ب، ذيب ٦٩ / ٨، تاريخ ابن عساكر ٧٤، طبقات الفقهاء للشريازي ٣٤٣ / ١أخبار أصبهان 

 ب، البداية ٨٢ / ٢، تذهيب التهذيب ١١٩ / ١، العرب ١٢ / ٤، تاريخ االسالم ٥٨٩الكمال ص 
، النجوم الزاهرة ٣٦٩ / ٤، ذيب التهذيب ١٤٣٤، غاية النهاية ت ١٧٦ وانظر ٣٠٤ / ٩والنهاية 

 / ٦، ذيب ابن عساكر ١١٩ / ١، شذرات الذهب ١٦٩،، خالصه تذهيب التهذيب ٢٧١ / ١
٣٤٥.  

(*)  

)٤/٣٧٢(  

  

بن أيب هند، وأشعث بن عبد اهللا احلداين، وأبو بكر اهلذيل، ابن أيب وحشية، ومقاتل بن حيان، وداود 
وعبد اهللا بن عثمان بن خثيم، وعبيداهللا بن زياد املكي، وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، وعبد احلميد 

  .بن رام، وخلق سواهم
  ).١(يا أبا سعيد : قلت لشهر: أبان بن صمعة قال

  .وا كناه مسلم والنسائي
  ).٢(عرضت القرآن على ابن عباس سبع مرات :  شهر، قالوعن حنظلة، عن

قرأت القرآن على ابن عباس، وابن عمر ومجاعة، فما رأيت أحدا أقرأ من شهر : وعن ابن أيب يك، قال
  .بن حوشب

مسع من أيب هريرة، وأيب سعيد، وأم سلمة، وجندب بن عبد : يف ترمجة شهر، مث قال) ٣(رواه البخاري 
  . بن عمرواهللا، وعبد اهللا
أتى قال شهر بن حوشب مثانون سنة، ورأيته يعتم : حدثنا عبداحلميد بن رام، قال: علي بن عياش

بعمامة سوداء، طرفها بني كتفيه، وعمامة أخرى قد أوثق ا وسطه سوداء، ورأيته خمضوبا خضابة 
  .سوداء يف محرة



  .ة آالف درهم فأخذهافأجازه بأربع) ٤(ووفد على بالل بن مرداس الفزاري حبواليا 
  دعي شهر بن: حدثنا عثمان بن نويرة، قال: إمساعيل بن عياش

__________  
  . آ٧٠ / ٨ابن عساكر ) ١(
  . ب٧٠ / ٨ابن عساكر ) ٢(
 وال يف ٢٥٩، ٢٥٨ / ٤ليست هذه الرواية يف ترمجة شهر عند البخاري من املطبوع يف تارخيه ) ٣(

  . ب٧٠ / ٨التاريخ الصغري وانظر ابن عساكر 
  .قرية كانت بنواحي النهروان خربت اآلن اه: حواليا) ٤(

  .معجم البلدان
(*)  

)٤/٣٧٣(  

  

من طعامهم، فلما مسع شهر املزمار، وضع أصبعيه ) ١(، فأصبنا ]فدخلنا [ حوشب إىل وليمة وأنا معه، 
  .يف أذنيه، وخرج

  ).٢(شهر ثقة، ما أحسن حديثه : روى حرب الكرماين، عن أمحد بن حنبل
  .شهر ليس به بأس: مسعت أبا عبد اهللا يقول): ٣(وقال حنبل 

إمنا تكلم فيه ابن : شهر حسن احلديث، وقوى أمره وقال:  يعين البخاري-قال حممد : وقال الترمذي
  ).٤(عون، مث إنه روى عن رجل عنه 

  .ثقة: وقال أمحد العجلي
  ).٥(شهر ثبت : وروى عباس، عن حيىي بن معني

  .ال بأس به: غريهوقال أبو زرعة و
  .ليس بالقوي: وقال النسائي

  .ال حيتج به، وال يتدين حبديثه: وقال ابن عدي
  .ليس هو بدون أيب الزبري املكي، وال حيتج به: وقال أبو حامت الرازي

  .ثقة: وروى معاوية بن صاحل، وأمحد بن زهري، عن حيىي بن معني
  ).٦(ن شهرا تركوه إ: وروى النضر بن مشيل، عن عبد اهللا بن عون، قال

__________  
 آ، وما بني ٧١ / ٨وهو تصحيف، وما أثبتناه من تاريخ ابن عساكر " فأطيبنا : " يف االصل) ١(



  .احلاصرتني منه
  . آ٧١ / ٨انظر ابن عساكر ) ٢(
  . آ٧١ / ٨هو حنبل بن إسحاق بن حنبل كما يف ابن عساكر ) ٣(
  . ب٧١ / ٨انظر ابن عساكر ) ٤(
  . ب٧١ / ٨ر ابن عساك) ٥(
تركوه أي : قال أبو داود، قال النضر: "  ب، وزاد ما نصه٧٣ / ٨، وابن عساكر ٤٤٨املعارف ) ٦(

  ".طعنوا فيه 
  ".وشهر وإن قال ابن عون تركوه فهو ثقة : قال يعقوب بن سفيان: " ويف ذيب الكمال للمزي

  .٩٨، ٩٧ / ٢وانظر املعرفة والتاريخ 
(*)  

)٤/٣٧٤(  

  

  قدم شهر على احلجاج، فحدث بالعراق: ن حممد جزرةوقال صاحل ب
  ).١(ومل يوقف منه على كذب، وكان رجال يتنسك 

  .كان حيىي بن سعيد القطان ال حيدث عن شهر: قال أبو حفص الفالس: وقال
  .وكان عبدالرمحن حيدث عنه

  .يعين االحتجاج وعدمه: قلت
 شهر بن حوشب على بيت املال، فأخذ خريطة كان: وروى حيىي بن أيب بكري الكرماين، عنه أبيه، قال

فمن يأمن القراء بعدك يا شهر أخذت ا شيئا طفيفا * لقد باع شهر دينه خبريطة : فيها دارهم فقيل فيه
إسنادها منقطع، ولعلها وقعت، وتاب منها، أو ): ٣(قلت ) ٣(من ابن جرير إن هذا هو الغدر * وبعته 

  .ملسلمني حقا، نسأل اهللا الصفحأخذها متأوال أن له يف بيت مال ا
): ٤(حججت مع شهر ابن حوشب فسرق عيبيت : فأما رواية حيىي القطان، عن عباد بن منصور، قال

  .فما أدري ما أقول
من ركب مشهورا من الدواب، ولبس مشهورا من الثياب، أعرض اهللا عنه، وإن : ومن مليح قول شهر

  ).٥(كان كرميا 
__________  

إال أنه روى أحاديث ينفرد ا مل يشركه فيها غريه مثل : "  آ، وتتمة اخلرب٧٢ / ٨ ابن عساكر) ١(
وأن النيب ) عمل غري صاحل: (حديث البناين عن شهر عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ



يغفر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا : (صلى اهللا عليه وسلم قرأ
فشهر يروي عن النيب صلى : " وال يبايل ويذكر عنه أحاديث عدة، مث يقول راوي اخلرب) الذنوب مجيعا

، من ٣٧٨، ٣٧٧انظر بعض هذه االحاديث ص " اهللا عليه وسلم أحاديث من القرآن ال يأيت ا غريه 
  .هذا اجلزء

  . آ٧٣ ب، ٧٢ / ٨البيتان واخلرب يف تاريخ ابن عساكر ) ٢(
، من طريق آخر، وعزا البيتني للقطامي الكليب، ويقال ٥٣٩، ٥٣٨ / ٦دمها الطربي يف تارخيه وقد أور

  .لسنان بن مكمل النمري
  .تصحيف" قال : " يف االصل) ٣(
  .الوعاء: العيبة) ٤(

  . ب٧٢ / ٨واخلرب يف ابن عساكر 
  . آ٧١ / ٨ابن عساكر ) ٥(

(*)  

)٤/٣٧٥(  

  

  .نافقني، ويتواضع مع ذلك للمؤمنني، وحيمد رب العاملني، فحسنمن فعله ليعز الدين، ويرغم امل: قلت
ومن فعله بذخا وتيها وفخرا أذله اهللا وأعرض عنه، فإن عوتب ووعظ فكابر وادعى أنه ليس مبختال وال 

  .تياه فأعرض عنه فإنه أمحق، مغرور بنفسه
م ناقة رسول اهللا صلى اهللا شهر ال يشبه حديثه حديث الناس، كأنه مولع بزما: قال أبو بشر الدواليب

  .عليه وسلم
  ).١(قاله أبو إسحاق السعدي 

فلقيت : حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق، عن عبد اهللا بن عطاء، عن عقبة بن عامر، قال شعبة: الطيالسي
حدثين رجل : حدثين زياد ابن خمراق، فقدمت على زياد، فسألته، فقال: عبد اهللا بن عطاء فسألته، فقال

  .ث، عن جماهد، عن شهر، عن حديث عقبة، عن عمر يف الوضوءمن بين لي
سألت ابن عون عن حديث هالل بن أيب زينب، عن شهر، عن أيب هريرة، عن النيب : وقال معاذ بن معاذ

ما : ؟ فقال ابن عون" ال جتف االرض من دم الشهيد حىت تبتدره زوجتاه : " صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ).٢(ترك شهرا يصنع بشهر، إن شعبة قد 

صدوق إال أنه حيدث عن : سألت شعبة عن عبداحلميد بن رام ؟ فقال: وقال علي بن حفص املدائين
  ).٣(شهر 



  عبداحلميد بن رام، حديثه مقارب من حديث: وقال أمحد بن حنبل
__________  

  . آ٧٤ / ٨ابن عساكر ) ١(
  من) ٢٧٩٨(، وابن ماجه ٤٢٨ و ٤٢٧ و ٢٩٧ / ٢ آ، وأخرجه أمحد ٧٣ / ٨ابن عساكر ) ٢(

  .طريق هالل بن أيب زينب، عن شهر، عن أيب هريرة
  .وإسناده ضعيف لضعف شهر وجهالة هالل

  . آ٧٤ / ٨ابن عساكر ) ٣(
(*)  

)٤/٣٧٦(  

  

  ).١(شهر، وكان حيفظها كأنه يقرأ سورة وهي سبعون حديثا 
ملا قتل ابن : ن شهر بن حوشب، قالحدثنا جعفر بن سليمان، عن أيب بكر اهلذيل، ع: قال سيار بن حامت

فوجه االرض مغرب * تغريت البالد ومن عليها : آدم أخاه، مكث آدم مئة سنة ال يضحك، مث أنشأ يقول
: إسحاق بن املنذر شيخ صدوق، قال) ٢(وقل بشاشة الوجه املليح * قبيح تغري كل ذي لون وطعم 

لكل نيب : "  النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالحدثنا عبداحلميد بن رام، عن شهر، عن ابن عباس، عن
  ).٣" (حرم، وحرمي املدينة 

إنه عمل غري : (ثابت البناين، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ
   ].٤٦: هود) [ ٤) (صاحل

  ).٥(ر ومفتر احلكم بن عتيبة، عن شهر، عن أم سلمة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن كل مسك
__________  

  ".وهى طوال، وفيها حروف ينبغي أن تضبط، ولكن يقطعوا : "  ومتامه٧١ / ٨ابن عساكر ) ١(
  .٢٨٤ / ٢، وامليزان ٦٣ / ٦احللية ) ٢(

" برفع : ، وفيه١٩٠ / ٦ وتفسريه ١٤٥ / ١وقد روى الطربي اخلرب والبيتني من طريق آخر يف تارخيه 
  .وفيه على هذا إقواء" املليح الوجه " وخفض " بشاشة 

  .والشعر مفتعل منحول
   من طريق عبد اهللا بن جعفر عن٣٤٣ / ١" ذكر أخبار أصبهان " أخرجه أبو نعيم يف ) ٣(

  .إمساعيل بن عبد اهللا، عن إمساعيل بن أبان عن عبداحلميد بن رام، عن شهر، عن ابن عباس
داحلميد بن رام عن شهر عن ابن عباس، ومتامه  من طريق عب٣١٨ / ١" املسند " وأخرجه أمحد يف 



اللهم إين أحرمها حبرمك أن ال يؤوى فيها حمدث، وال خيتلى خالها، وال يعضد شوكها، وال : " عنده
  ".تؤخذ لقطتها إال ملنشد 

 ونسبه المحد وحسن ٣٠١ / ٣ آ، وذكره اهليثمي يف امع ٧٠ / ٨وأخرجه ابن عساكر يف تارخيه 
  .إسناده

  . من طريق ثابت عن شهر٣٢٢ و ٢٩٤ / ٦ وأخرجه أمحد )٤(
 / ٩ وتفسري القرطيب ٥٣٠ / ١" الكشف عن وجوه القراءات السبع " وهي قراءة الكسائي انظر 

٤٦.  
  .من طريق احلكم عن شهر) ٣٦٨٦( وأبو داود ٣٠٩ / ٦أخرجه أمحد ) ٥(

(*)  

)٤/٣٧٧(  

  

) إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا: (ى اهللا عليه وسلم قرأثابت البناين، عن شهر، عن أم سلمة، أن النيب صل
   ].٥٣: الزمر) [ ١(وال يبايل 

  ).٢(فهذا ما استنكر من حديث شهر يف سعة روايته، وما ذاك باملنكر جدا 
  .شهر ثقة، طعن فيه بعضهم: يعقوب بن شيبة

  .شهر وإن تكلم فيه ابن عون، فهو ثقة: وقال يعقوب بن سفيان
  .مدفوع عن صدق وعلم، واالحتجاج به مترجحالرجل غري : قلت

  .تويف سنة مئة: قال صاحبه عبداحلميد بن رام: ذكر االختالف يف تاريخ موته
  .وتبعه على ذلك املدائين واهليثم بن عدي وخليفة وآخرون

  .ويروى أنه تويف سنة مثان وتسعني
  .ومل يصح

  .مات سنة إحدى عشرة ومئة: وأما حيىي بن بكري فقال
  . أعلمفاهللا

  .سنة اثنيت عشرة: وقال الواقدي وكاتبه
  .أدركت شهر بن حوشب، وتركته عمدا، مل آخذ عنه: ويعضده، أن شعبة يقول

  .ومولده يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه: قلت
  .وطلب العلم بعد اخلمسني يف أيام معاوية

__________  



  .وحسنه) ٣٢٣٥( والترمذي ٤٥٤ / ٦أخرجه أمحد ) ١(
) إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا(ويف مصحف ابن مسعود : "  مث قال٢٦٩ / ١٥لقرطيب يف التفسري وذكره ا
  .ملن يشاء

  .اه" وهاتان القراءتان على التفسري : قال أبو جعفر النحاس
  .وأم سلمة هي أمساء بنت يزيد بن السكن االنصارية

  ).١( حاشية ٣٧٥انظر صفحة ) ٢(
(*)  

)٤/٣٧٨(  

  

ابن أيب ربيعة بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة، شاعر  *  اهللا عمر بن عبد- ١٥٢
  .قريش يف وقته، أبو اخلطاب املخزومي

  .وكان يتغزل بالثريا العبشمية
  ).١(مولده ليلة مقتل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  .وشعره سائر مدون
  .ث وتسعني وما بني رمحه اهللاغزا البحر، فأحرق العدو سفينته فاحترق يف حدود سنة ثال

  
االمام القدوة املقرئ، الفقيه، شيخ القراء، االسدي الكاهلي، ) ٤م  * * ( حيىي بن وثاب- ١٥٣

  .موالهم، الكويف، أحد االئمة االعالم
  ".طبقات القراء " قد ذكرته يف 

السلمي من قاشان، إذ اسم أبيه وثاب بزدويه بن ماهويه، سباه جماشع ابن مسعود : قال أبو نعيم احلافظ
  .افتتحها، وكان وثاب من أبناء أشرافها مث وقع يف سهم ابن عباس

  .فسماه وثابا
  وتزوج فولد له حيىي، مث استأذن ابن

يا أبت إين آثرت العلم : عباس يف الرجوع إىل قاشان، فأذن له، فدخل هو وابنه حيىي الكوفة، فقال حيىي
  .على املال، فأذن له يف املقام

  ل علىفأقب
__________  

 ب، ذيب االمساء واللغات ١٢٠ / ٣، تاريخ ابن عساكر ٣٠ / ١، االغاين ٤٥٧الشعر والشعراء * 



، سرح العيون ١٦١ / ٤، تاريخ االسالم ٤٣٦ / ٣، وفيان االعيان ١٥القسم االول من اجلزء الثاين 
، شذرات الذهب ٢٤٧ / ١هرة ، النجوم الزا٣١١ / ٦، العقد الثمني ٩٢ / ٩، البداية والنهاية ٣٥٦

  .٣٢ / ٢) بتحقيق هارون(، خزانة االدب ١٠١ / ١
  .أي حق رفع، وأي باطل وضع: وقد قيل) ١(

، املعارف ٣٠٨ / ٨، تاريخ البخاري ١١١٦، طبقات خليفة ت ٢٩٩ / ٦طبقات ابن سعد * * 
، ذيب ٣٥٦ / ٢ ، ذكر أخبار أصبهان١٩٣، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الرابع ٥٢٩

 / ٤، تاريخ االسالم ١٥٢٧، ذيب الكمال ص ١٥٩االمساء واللغات القسم االول من اجلزء الثاين 
 ١١، ذيب التهذيب ٣٨٧١ آ، غاية النهاية ت ١٦٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٦ / ١، العرب ٢٠٩

  .١٢٥ / ١، شذرات الذهب ٤٢٩، خالصة تذهيب التهذيب ٢٥٢ / ١، النجوم الزاهرة ٢٩٤/ 
(*)  

)٤/٣٧٩(  

  

  .القرآن، وتال على أصحاب علي وابن مسعود، حىت صار أقرأ أهل زمانه
فأورث وثاب عقبه، فحازوا رئاسة الدارين، الن حيىي فاق نظراءه يف القرآن واآلثار، وفاق خالد بن 

  .أزهر وخملد، يف رئاسة الدنيا والواليات: وثاب وولداه
، واحلظ اجلسيم )١( بأصبهان، وهلم الصيت والذكر يف الثروة والتناية واتصلت رئاسة عقبه إىل أيامنا

  .من اجلاللة والنباهة
  .حدث عن ابن عباس، وابن عمر، وروى مرسال عن عائشة، وأيب هريرة، وابن مسعود: قلت

وروى أيضا عن ابن الزبري، ومسروق وعلقمة، وزر، واالسود بن يزيد، وعبيدة السلماين، وأيب عمرو 
  .باينالشي

أخد حيىي بن وثاب القراءة عرضا عن علقمة، ومسروق، واالسود، والشيباين، : وقال أبو عمرو الداين
  .والسلمي

  ).٢(الثبت أنه قرأ القرآن كله على عبيد بن نضيلة صاحب علقمة، فتحفظ عليه كل يوم آية : قلت
 قارئا - واهللا - آية، وكان تعلم حيىي بن وثاب من عبيد آية: قال أبو بكر بن عياش، عن عاصم، قال

)٣.(  
  .قرأ عليه االعمش، وطلحة بن مصرف، وأبو حصني، ومحران ابن أعني، وطائفة: قلت

وحدث عنه عاصم، وأبو العميس عتبة املسعودي وأبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق الشيباين، وقتادة، 
  .وحبيب بن أيب ثابت، واالعمش، وعدة



  حدثين حيىي بن وثاب،: ش يقولكان االعم: قال عطاء بن مسلم
__________  

  .الفالحة والزراعة: التناية) ١(
  .٣٤٢ و ١١٧ / ٦انظر ابن سعد ) ٢(
  .٢٩٩ / ٦ابن سعد ) ٣(

(*)  

)٤/٣٨٠(  

  

أي رب، أذنبت كذا، فعفوت عين، فال : هذا وقف للحساب، فيقول: وكنت إذا رأيته قد جثا، قلت
  .ودأعود، وأذنبت كذا، فعفوت عين، فال أع
كان حيىي بن وثاب من أحسن الناس قراءة، رمبا اشتهيت أن : حيىي بن عيسى الرملي، عن االعمش، قال

  .أقبل رأسه من حسن قراءته، وكان إذا قرأ ال تسمع يف املسجد حركة، كأن ليس يف املسجد أحد
فيه كآبة حدثنا أيب عن االعمش، كان حيىي إذا قضى صالته مكث مليا تعرف : محيد بن عبدالرمحن

  .الصالة
  .هو تابعي ثقة، مقرئ يؤم قومه: قال أمحد العجلي

  .وقد أمر احلجاج أن ال يؤم بالكوفة إال عريب، واستثىن حيىي بن وثاب
  .فصلى م يوما، مث ترك
  .حيىي بن وثاب أقرأ من بال على تراب: كان االعمش يقول: قال عبيداهللا بن موسى

قرأ حيىي على علقمة، وقرأ علقمة على ابن مسعود، : صاحل يقولمسعت احلسن بن : قال حيىي بن آدم
ما رأيت أحدا بال يف : مسعت االعمش يقول: قال خملد بن خداش) ! ١(فأي قراءة أفضل من هذه 

  .التراب، أقرأ من حيىي بن وثاب
  .مات حيىي بن وثاب سنة ثالث ومئة: قال اهليثم بن عدي وغريه

  ".من راح إىل اجلمعة فليغتسل : " ىي، عن ابن عمر حديثروى مجاعة عن أيب إسحاق، عن حي
__________  

  .قرأ حيىي على عبيد بن نضيلة، وقرأ عبيد بن نضيلة على علقمة: ".. وروايته٢١١ / ٦ابن سعد ) ١(
  .٣٤٢ و ١١٧ / ٦وهو االشبه بالصواب، وانظر أيضا ابن سعد " 

(*)  

)٤/٣٨١(  



  

  ).١(هذا حسن نظيف االسناد 
  

 بن أيب سفيان، االمام البارع، أبو هاشم القرشي، ابن معاوية) د* ( خالد ابن اخلليفة يزيد - ١٥٤
  .االموي الدمشقي، أخو اخلليفة معاوية، والفقيه عبدالرمحن

  .روى عن أبيه، وعن دحية ومل يلقه
  .وعنه رجاء بن حيوة، وعلي بن رباح، والزهري، وأبو االعيس اخلوالين

  دار:  كان موصوفا بالعلم، وقول الشعر، وقيل:قال الزبري بن بكار
  .احلجارة كانت داره، وقد صارت اليوم قيسارية للذهب املمدود

  ).٢(هو وأخواه من صاحلي القوم : قال أبو زرعة الدمشقي
أجاز شاعرا مبئة : قلت) ٢(اجلمعة، والسبت، واالحد : وروى الزهري أن خالدا كان يصوم االعياد

  .فقاال مجيعا* ت الندى واجلود حران أنتما سأل: ألف لقوله فيه
  إننا لعبيد

__________  
: "  من طريق نافع عن ابن عمر بلفظ٢٩٥ / ٢، والبخاري ١٠٢ / ١وأخرجه مالك يف املوطأ ) ١(

من طريق الليث عن ابن شهاب ونافع عن ) ٨٤٤(وأخرجه مسلم " إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل 
  .ابن عمر به

، ٣٥٧، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٣٥٢، املعارف ١٨١ / ٣ري تاريخ البخا* 
 / ٢ أسد الغابة ٣٥ / ١١ ب، معجم االدباء ٢٨٨ / ٥، تاريخ ابن عساكر ٤١٩فهرست ابن الندمي 

 / ١، العرب ٢٤٦ / ٣، تاريخ االسالم ٣٦٨، ذيب الكمال ص ٢٢٤ / ٢، وفيات االعيان ٩٧
، ٢٣٦٢، االصابة ت ٨٠ / ٩ و ٢٣٦ / ٨ ب، البداية والنهاية ١٩٤ / ١ب ، تذهيب التهذي١٠٥

، ذيب ابن ١٠٣، خالصة تذهيب التهذيب ٢٢١ / ١، النجوم الزاهرة ١٢٨ / ٣ذيب التهذيب 
  .١١٩ / ٥عساكر 

  . ب٢٨٩ / ٥انظر ابن عساكر ) ٢(
(*)  

)٤/٣٨٢(  

  



وقد ذكر خالد للخالفة عند موت ) ١(يد خالد بن يز: علي وقاال* فمن موالكما ؟ فتطاوال : فقلت
  .أخيه معاوية، فلم يتم ذلك، وغلب على االمر مروان بشرط أن خالدا ويل عهده

أددين ويد اهللا فوقك مانعة، وعطاؤه دونك : دد عبدامللك بن مروان خالدا وسطا عليه، فقال: قيل
  ؟) ٢(مبذول 

: االمل، قيل: فما أبعد شئ ؟ قال: االجل، قيل: لما أقرب شئ قا: قيل خلالد بن يزيد: قال االصمعي
إذا كان الرجل جلوجا، مماريا، معجبا برأيه، فقد متت : وعنه، قال) ٣(العمل : فما أرجى شئ ؟ قال

  ).٣(خسارته 
  .كان خالد يعرف الكيمياء، وصنف فيها ثالث رسائل): ٤(قال ابن خلكان 

  .وهذا مل يصح
  .ننيتويف سنة أربع أو مخس ومثا: قيل

  .سنة تسعني: وقيل
  

  االمري البطل، قائد الكتائب، أبو سعيد، املهلب بن أيب صفرة ظامل) د، ت، س * ( املهلب- ١٥٥
__________  

  . آ٢٩١ / ٥" ابن عساكر " انظر اخلرب والبيتني يف ) ١(
  . آ٢٩١ / ٥ابن عساكر ) ٢(

  .٤٦٨، ٤٦٧وانظر االخبار املوفقيات 
  . ب٢٩١ / ٥ابن عساكر ) ٣(
  .٢٢٤ / ٢" وفيات االعيان " يف ) ٤(
، ٣٩٩، املعارف ٢٥ / ٨، تاريخ البخاري ١٦٢٠، طبقات خليفة ت ١٢٩ / ٧طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ابن عساكر ٣٦٩،، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع ٣٥٤ / ٦تاريخ الطربي 
 / ٥، وفيات االعيان ١١٧ء الثاين  ب، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلز٢٢١ / ١٧

 ٧٥ / ٤، تذهيب التهذيب ٩٥ / ١، العرب ٣٠٧، تاريخ االسالم ١٣٨٣، ذيب الكمال ص ٣٥٠
 / ١، النجوم الزاهرة ٣٢٩ / ١٠، ذيب التهذيب، ٨٦٣٣، االصابة ت ١٩٤آ، سرح العيون 

  .٩٠ / ١، شذرات الذهب ٣٨٩، خالصة تذهيب التهذيب ٢٠٦
(*)  

)٤/٣٨٣(  

  



  .بن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو االزدي العتكي البصريا
  .بل ذلك أبوه: ولد عام الفتح، وقيل

  .حدث املهلب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، ومسرة بن جندب، وابن عمر، والرباء بن عازب
  .روى عنه مساك بن حرب، وأبو إسحاق، وعمر بن سيف

م عكرمة بن أيب جهل وظفر م، فبعث بذراريهم إىل ارتد قوم املهلب، فقاتله): ١(قال ابن سعد 
  .الصديق، فيهم أبو صفرة مراهقا

  .مث نزل البصرة
سنة أربع وأربعني غزا املهلب اهلند، وويل اجلزيرة البن الزبري، وحارب اخلوارج، مث ): ٢(وقال خليفة 
  .ويل خراسان

  .الزارقةإن احلجاج بالغ يف احترام املهلب، ملا دوخ ا: وقال غري واحد
  .ولقد قتل منهم يف ملحمة، أربعة آالف ومثان مئة
ما رأيت أمريا قط أفضل وال أسخى وال أشجع من : وروى احلسن بن عمارة، عن أيب إسحاق، قال
  ).٣(املهلب، وال أبعد مما يكره، وال أقرب مما حيب 

وعفافه ومرتلته من علي، االحنف يف حلمه : كان بالبصرة أربعة ليس مثلهم: قال حممد بن سالم اجلمحي
واحلسن يف زهده وفصاحته وسخائه وحمله من القلوب، واملهلب بن أيب صفرة، فذكر أمره، وسوار 

  ).٣(القاضي يف عفافه وحتريه للحق 
  ).٤(يعجبين يف الرجل، أن أرى عقله زائدا على لسانه : وعن املهلب، قال

__________  
  .١٠٢، ١٠١ / ٧يف الطبقات، انظر ) ١(
  .٢٦٢ و ٢٠٦يف تارخيه، انظر ) ٢(
  . ب٢٢٥ / ١٧ابن عساكر ) ٣(
  . ب، وانظر ما قبلها٢٢٦ / ١٧ابن عساكر ) ٤(

(*)  

)٤/٣٨٤(  

  

ما شئ أبقى للملك من العفو، خري مناقب امللك العفو : وروى روح بن قبيصة، عن أبيه، قال املهلب
)١.(  

احلدود، وأن ال يعفو عن وال ظامل، وال عن ينبغي أن يكون العفو من امللك عن القتل، إال يف : قلت



قاض مرتش، بل يعجل بالعزل، ويعاقب املتهم بالسجن، فحلم امللوك حممود إذا ما اتقوا اهللا، وعملوا 
  .بطاعته

  .، يف ذي احلجة سنة اثنتني ومثانني)٢(تويف املهلب غازيا مبرو الروذ : قيل
  .يف سنة ثالث: وقيل

  . بن املهلبوويل خراسان بعده ابنه يزيد
  

  .، أبو عمرو العذري، الشاعر الشهري، صاحب بثينةابن معمر*  مجيل بن عبد اهللا - ١٥٦
  .له شعر يف الذروة لطافة ورقة وبالغة

بقي إىل حدود سنة مئة، وكان معه يف زمانه االخطل، شاعر عبد امللك بن مروان، وامسه غياث بن غوث 
، وشاعر العصر الفرزدق )٤(شاعر وقته جرير بن اخلطفى ، مقدم الشعراء، و)٣(التغليب النصراين 

، ولد )٧(، وكثري عزة )٦(، وشاعر قريش عمر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي )٥(ااشعي 
  عبدالرمحن بن االسود اخلزاعي املدين

__________  
  ".خري مناقب امللوك العفو : "  آ ولفظه٢٢٧ / ١٧ابن عساكر ) ١(
  ).٢( حاشية ٨٧ريف مبرو الروذ ص انظر التع) ٢(
، املؤتلف واملختلف ٧٧ / ٧، االغاين ٣٤٦، الشعر والشعراء ٦٦٩ / ٢طبقات فحول الشعراء * 

، البداية ٣٤٧ / ٣، تاريخ االسالم ٣٦٦ / ١ آ، وفيات االعيان، ٥ / ٤، تاريخ ابن عساكر ٧٢
  بتحقيق( خزانة االدب ،٩١ / ١، شذرات الذهب ٥٥٨ / ١، حسن احملاضرة ٤٤ / ٩والنهاية 
  .٣٩٨ / ٣، ذيب ابن عساكر ٣٩٧ / ١) هارون

  .١٨١وقد تقدمت ترمجته يف ص 
  . من هذا اجلزء٥٨٩ستأيت ترمجته يف ص ) ٣(
  . من هذا اجلزء٥٩٠ستأيت ترمجته يف ص ) ٤(
  . من هذا اجلزء٥٩٠ستأيت ترمجته يف ص ) ٥(
  . من هذا اجلزء٣٧٩مرت ترمجته يف ص ) ٦(
  . آ من االصل٤٥ترمجته يف الد اخلامس انظر ) ٧(

(*)  

)٤/٣٨٥(  

  



املدين عبد اهللا بن ) ٢(الذي يتغزل يف كثرية، واالحوص ) ١(وشاعر املدينة عبد اهللا بن قيس الرقيات 
أحد البلغاء، وعدي بن زيد ) ٣(حممد بن عبد اهللا بن عاصم بن ثابت بن أيب االقلح، وزياد االعجم 

  .احلماد العبادي فقدمي نصراين شاعر مفلق) ٥(، أما عدي بن زيد )٤(برص يعرف بابن الرقاع اال
  

 بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن االمام علي) ع* ( علي بن احلسني - ١٥٧
  .السيد االمام، زين العابدين، اهلامشي العلوي، املدين

  .أبو عبد اهللا: د، ويقالأبو حمم: أبو احلسن، ويقال: يكىن أبا احلسني ويقال
  .غزالة: وأمه أم ولد، امسها سالمة سالفة بنت ملك الفرس يزدجرد، وقيل

  .ولد يف سنة مثان وثالثني ظنا
وحدث عن أبيه احلسني الشهيد، وكان معه يوم كائنة كربالء وله ثالث وعشرون سنة، وكان يومئذ 

  موعوكا فلم يقاتل، وال تعرضوا له، بل أحضروه
__________  

  .١٩٠ / ٣، انظر ترمجته يف تاريخ االسالم للمؤلف )عبيداهللا(واملشهور ) ١(
  . من هذا اجلزء٥٩٣ستأيت ترمجته يف ص ) ٢(
  . من هذا اجلزء٥٩٧ستأيت ترمجته يف ص ) ٣(
  . آ من االصل٣٣انظر ترمجته يف الد اخلامس ) ٤(
  . آ من االصل٣٣انظر ترمجته يف الد اخلامس ) ٥(
، ٢١٤، املعارف ٢٦٦ / ٦، تاريخ البخاري ٢٠٤٤، طبقات خليفة ت ٢١١ / ٥ ابن سعد طبقات* 

 / ٣، احللية ١٧٨، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ٥٤٤ و ٣٦٠ / ١املعرفة والتاريخ 
 ب، ذيب االمساء واللغات ١٥ / ١٢، تاريخ ابن عساكر ٦٣، طبقات الفقهاء للشريازي ١٣٣

، تاريخ ٩٦٥، ذيب الكمال ص ٢٦٦ / ٣، وفيات االعيان ٣٤٣ول من اجلزء االول القسم اال
 آ، البداية ٥٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١١١ / ١، العرب ٧٠ / ١، تذكره احلفاظ ٣٤ / ٤االسالم 
، ٢٢٩ / ١، النجوم الزاهرة ٣٠٤ / ٧، ذيب التهذيب ٢٢٠٦، غاية النهاية ت ١٠٣ / ٩والنهاية 

  .٢٧٢، خالصة تذهيب التهذيب ٣٠لسيوطي ص طبقات احلفاظ ل
(*)  

)٤/٣٨٦(  

  



مع آله إىل دمشق، فأكرمه يزيد، ورده مع آله إىل املدينة، وحدث أيضا عن جده مرسال، وعن صفية أم 
، وعن أيب رافع، "مسلم " وعن أيب هريرة، وعائشة وروايته عنها يف " الصحيحني " املؤمنني، وذلك يف 

  . بن عباس، وأم سلمة، واملسور بن خمرمة، وزينب بنت أيب سلمة، وطائفةوعمه احلسن، وعبد اهللا
وعن مروان بن احلكم، وعبيداهللا بن أيب رافع، وسعيد بن املسيب، وسعيد بن مرجانة، وذكوان موىل 

  .عائشة، وعمرو بن عثمان بن عفان، وليس باملكثر من الرواية
قتول، وعبد اهللا، والزهري، وعمرو بن دينار، أبو جعفر حممد، وعمر، وزيد امل: حدث عنه أوالده

واحلكم بن عتيبة، وزيد بن أسلم، وحيىي بن سعيد، وأبو الزناد، وعلي بن جدعان، ومسلم البطني، 
وحبيب بن أيب ثابت، وعاصم بن عبيداهللا، وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان، وأبوه عمر والقعقاع 

  شام بن عروة، وأبو الزبريبن حكيم، وأبو االسود يتيم عروة، وه
املكي، وأبو حازم االعرج، وعبد اهللا بن مسلم بن هرمز، وحممد بن الفرات التميمي، واملنهال بن 

  .عمرو، وخلق سواهم
  .وقد حدث عنه أبو سلمة، وطاووس، ومها من طبقته

  .هو علي االصغر، وأما أخوه علي االكرب، فقتل مع أبيه بكربالء): ١(قال ابن سعد 
  .ن علي بن احلسني ثقة، مأمونا، كثري احلديث عاليا، رفيعا، ورعاوكا

  ).٢(ما رأيت قرشيا أفضل بن علي بن احلسني : روى ابن عيينة، عن الزهري، قال
__________  

  .٢٢٢ و ٢١١ / ٥يف الطبقات ) ١(
  .٥٤٤ / ١ آ، واملعرفة والتاريخ ١٨ / ١٢ابن عساكر ) ٢(

(*)  

)٤/٣٨٧(  

  

  ).١( يعين عليا -ال تعرضوا هلذا املريض : سعد قال يوم كربالءإن عمر بن : وقيل
كان عبيداهللا بن عبد اهللا من العلماء، وكان إذا دخل يف صالته، فقعد إليه : ابن وهب، عن مالك، قال

إنسان، مل يقبل عليه حىت يفرغ، وإن علي بن احلسني كان من أهل الفضل، وكان يأتيه، فيجلس إليه، 
ال بد ملن طلب هذا : فقال! علي وهو ممن هو منه :  يف صالته، وال يلتفت إليه، فقيل لهفيطول عبيد اهللا

  ).٢(االمر أن يعىن به 
آيت من أنتفع مبجالسته يف : قال! إنك جتالس أقواما دونا : قال نافع بن جبري لعلي بن احلسني: وقال
  .ديين



  ).٣(ه فضل يف الدين وكان نافع جيد يف نفسه، وكان علي بن احلسني رجال ل: قال
  ابن سعد، عن علي بن حممد، عن علي بن جماهد، عن هشام بن

كان علي بن احلسني خيرج على راحلته إىل مكة ويرجع ال يقرعها، وكان جيالس أسلم موىل : عروة، قال
  ).٤(إمنا جيلس الرجل حيث ينتفع : فقال! تدع قريشا، وجتالس عبد بين عدي : عمر، فقيل له

كان علي بن احلسني يدخل :  قال-أخو علي بن احلسني المه ] يقال هو  [ -رمحن بن أدرك وعن عبدال
غفر اهللا لك، أنت سيد : املسجد، فيشق الناس حىت جيلس يف حلقة زيد ابن أسلم، فقال له نافع بن جبري

ب من العلم يبتغى ويؤتى ويطل: الناس، تأيت تتخطى حىت جتلس مع هذا العبد، فقال علي بن احلسني
  ).٥(حيث كان 

__________  
  . آ١٧ / ١٢، وابن عساكر ٢١٢ / ٥انظر ابن سعد ) ١(
  .٥٤٥ / ١، واملعرفة والتاريخ ٢١٦، ٢١٥ / ٥ ب، وانظر ابن سعد ١٧ / ١٢ابن عساكر ) ٢(
  . ب١٧ / ١٢ابن عساكر ) ٣(
  . ب١٧ / ١٢ وابن عساكر ٢١٦ / ٥ابن سعد ) ٤(
، واخلرب أيضا يف ذيب الكمال وما ١٣٨، ١٣٧ / ٣حللية  ب، وانظر ا١٧ / ١٢ابن عساكر ) ٥(

  .بني احلاصرتني منه
(*)  

)٤/٣٨٨(  

  

تستطيع أن جتمع بيين وبني سعيد بن جبري ؟ : االعمش، عن مسعود بن مالك، قال يل علي بن احلسني
  ).١(أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأتوننا مبا ليس عندنا : ما حاجتك إليه ؟ قال: قلت

ما كان أكثر جمالسيت مع علي بن احلسني، وما رأيت أحدا كان أفقه منه، : ابن عيينة، عن الزهري، قال
  ).٢(ولكنه كان قليل احلديث 

كان علي بن احلسني من أفضل أهل بيته، وأحسنهم طاعة، وأحبهم : وروى شعيب، عن الزهري، قال
  ).٣(إىل مروان، وإىل عبدامللك 

  ).٤(مل أدرك من أهل البيت أفضل من علي بن احلسني : معمر، عن الزهري
  .ما رأيت فيهم مثل علي بن احلسني: وروى عبدالرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال

  ).٥(مل يكن يف أهل البيت مثله، وهو ابن أمة : ابن وهب، عن مالك، قال
يا أيها :  يقول-ي أدركته  وكان أفضل هامش-مسعت علي بن احلسني : محاد بن زيد، عن حيىي بن سعيد



  ).٦(الناس، أحبونا حب االسالم، فما برح بنا حبكم حىت صار علينا عارا 
  يا أهل العراق، أحبونا: أبو معاوية، عن حيىي بن سعيد، عن علي

__________  
  .٥١٦ / ٥ آ، وانظر ابن سعد ١٨ / ١٢ابن عساكر ) ١(
  . ب١٩ / ١٢انظر ابن عساكر ) ٢(
  . آ، ب١٨ / ١٢وابن عساكر " من أقصد أهل بيته : "  ولفظه٢١٥ / ٥ابن سعد ) ٣(
  .١٧٩اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ) ٤(
  . آ١٩ / ١٢ابن عساكر ) ٥(
  .١٣٦ / ٣ آ، وانظر احللية ١٩ / ١٢ وابن عساكر ٢١٤ / ٥ابن سعد ) ٦(

(*)  

)٤/٣٨٩(  

  

  ).١(زال بنا حبكم حىت صار علينا شينا حب االسالم، وال حتبونا ؟ ؟ حب االصنام، فما 
 إال من ابنه علي، ومل يكن لعلي بن احلسني ولد إال من - يعين احلسني -مل يكن له عقب : قال االصمعي

أرى نسل أبيك قد انقطع، فلو اختذت السراري : أم عبد اهللا بنت احلسن وهي ابنة عمه، فقال له مروان
  لعل اهللا أن يرزقك

  .فأنا أقرضك: ندي ما أشتري، قالما ع: منهن، قال
  .فأقرضه مئة ألف، فاختذ السراري وولد له مجاعة من الولد

  ).٢(مث أوصى مروان ملا احتضر أن ال يؤخذ منه ذلك املال 
  .إسنادها منقطع، ومروان ما احتضر، فإن امرأته غمته حتت وسادة هي وجواريها

  .بل ابنه علي االصغر، وكان أفضل أهل زمانهنسل احلسني كله من ق): ٣(قال أبو بكر بن الربقي 
إن قريشا رغبت يف أمهات االوالد بعد الزهد فيهن حني نشأ علي بن احلسني، والقاسم بن : ويقال

  ).٤(حممد، وسامل بن عبد اهللا 
  .علي بن احلسني مدين، تابعي، ثقة: قال العجلي

سنه وسن الزهري : د ابن صاحل يقولمل يسمع علي بن احلسني من عائشة، ومسعت أمح: وقال أبو داود
  .واحد
  .وهم ابن صاحل، بل علي أسن بكثري من الزهري: قلت

__________  



  . آ٢٣ / ١٢ابن عساكر ) ١(
  . آ١٩ / ١٢ابن عساكر ) ٢(
من قرى قم، كان هو وإخوته يتجرون " برقة " هو احلافظ أمحد بن عبد اهللا بن الربقي، نسبة إىل ) ٣(

  . من االصل١٠ تأيت ترمجته ضمن ترمجة أخيه حممد بن عبد اهللا يف الد التاسع إليها فعرفوا ا،
  . من هذا اجلزء٤٦٠ آ، وانظر ص ١٩ / ١٢ابن عساكر ) ٤(

(*)  

)٤/٣٩٠(  

  

الزهري، عن علي بن احلسني، عن أبيه، عن : أصح االسانيد كلها: وروي عن أيب بكر بن أيب شيبة، قال
  ).١(علي 

  حدثت علي بن احلسني: العمري، عن الزهري، قالعبد اهللا بن عمر 
أعلم به ) ٢(ما أراين إال حدثتك حبديث أنت : هكذا حدثناه، قلت! أحسنت : حبديث، فلما فرغت قال

  ).٣(ال تقل ذاك، فليس ما ال يعرف من العلم، إمنا العلم ما عرف، وتواطأت عليه االلسن : مين، قال
ال، : هل رأيت علي بن احلسني ؟ قال: ا رأيت أورع من فالن، قالم: إن رجال قال البن املسيب: وقيل
  ).٤(ما رأيت أورع منه : قال

ما أكل علي بن احلسني بقرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم درمها قط : وقال جويرية بن أمساء
)٥.(  

 علي بن احلسني بعث املختار إىل: ابن سعد، عن علي بن حممد، عن سعيد بن خالد، عن املقربي، قال
مبئة ألف، فكره أن يقبلها، وخاف أن يردها، فاحتبسها عنده، فلما قتل املختار، بعث خيرب ا عبدامللك، 

  .ابعث من يقبضها: وقال
  ).٦(يا ابن العم، خذها قد طيبتها لك، فقبلها : فأرسل إليه عبدامللك

ريق يف بيت فيه علي بن احلسني وهو وقع ح: حممد بن أيب معشر السندي، عن أيب نوح االنصاري، قال
  .يا ابن رسول اهللا النار: ساجد، فجعلوا يقولون

  .فما رفع رأسه حىت طفئت
  أهلتين عنها: فقيل له يف ذلك فقال

__________  
  . ب١٩ / ١٢ابن عساكر ) ١(
  .وهو تصحيف" انه : " يف االصل) ٢(



  . ب١٩ / ١٢انظر ابن عساكر ) ٣(
  . ب١٩ / ١٢ عساكر  وابن١٤١ / ٣احللية ) ٤(
  . ب١٩ / ١٢ابن عساكر ) ٥(
  . ب١٩ / ١٢ مطوال وابن عساكر ٢١٣ / ٥رواه ابن سعد يف الطبقات ) ٦(

(*)  

)٤/٣٩١(  

  

  ).١(النار االخرى 
كان علي بن احلسني إذا مشى ال جتاوز : ابن سعد، عن علي بن حممد، عن عبد اهللا بن أيب سليمان، قال

تدرون بني يدي من أقوم : إذا قام إىل الصالة، أخذته رعدة، فقيل له، فقاليده فخذيه وال خيطر ا، و
  ).٣(وعنه، أنه كان إذا توضأ اصفر ! ؟ ) ٢(ومن أناجي 

حج علي بن احلسني، فلما أحرم، اصفر وانتفض ومل يستطع أن : إبراهيم بن حممد الشافعي، عن سفيان
  .ال لبيك:  فيقول يللبيك،: أخشى أن أقول: أال تليب ؟ قال: يليب، فقيل

  .فلما لىب، غشي عليه، وسقط من راحلته
  ).٣(فلم يزل بعض ذلك به حىت قضى حجه 

  .إسنادها مرسل
أحرم علي بن احلسني، فلما أراد أن يليب، قاهلا، فأغمي عليه، : وروى مصعب بن عبد اهللا، عن مالك

  .وسقط من ناقته، فهشم
  . ألف ركعة إىل أن ماتولقد بلغين أنه كان يصلي يف كل يوم وليلة

  ).٤(وكان يسمى زين العابدين لعبادته 
كان أيب يصلي يف اليوم والليلة ألف ركعة، فلما احتضر، بكى، : ويروى عن جابر اجلعفي، عن أيب جعفر

يا بين، إنه إذا كان يوم القيامة مل يبق ملك مقرب، وال نيب مرسل، إال : يا أبت ما يبكيك ؟ قال: فقلت
  كان هللا

__________  
  . ب١٩ / ١٢ابن عساكر ) ١(
  .١٣٣ / ٣، وانظر احللية ٢١٦ / ٥ابن سعد ) ٢(
  . آ٢٠ / ١٢ابن عساكر ) ٣(



  . آ٢٠ / ١٢ابن عساكر ) ٤(
(*)  

)٤/٣٩٢(  

  

  ).١(فيه املشيئة، إن شاء، عذبه، وإن شاء، غفر له 
  .إسنادها تالف
عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، : مسعت علي بن احلسني وهو ساجد يف احلجر يقول: عن طاووس

  .سائلك بفنائك، فقريك بفنائك
  ).٢(فواهللا ما دعوت ا يف كرب قط إال كشف عين : قال

  .حجاج بن أرطاة، عن أيب جعفر، أن أباه قاسم اهللا تعاىل ماله مرتني
  ).٣(إن اهللا حيب املذنب التواب : وقال

 كان حيمل اخلبز بالليل على ظهره يتبع به املساكني ابن عيينة، عن أيب محزة الثمايل، أن علي بن احلسني
  ).٤(إن الصدقة يف سواد الليل تطفئ غضب الرب : يف الظلمة، ويقول

كان ناس من أهل املدينة يعيشون، ال يدرون من أين كان : إسحاق] حممد بن [ يونس بن بكري، عن 
  ).٥( بالليل معاشهم، فلما مات علي بن احلسني، فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون

ملا مات علي بن احلسني، وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل : جرير بن عبداحلميد، عن عمرو بن ثابت
  ).٦(اجلرب بالليل إىل منازل االرامل 

__________  
  .املصدر السابق) ١(
  . آ، ب٢٠ / ١٢أورده ابن عساكر مطوال ) ٢(
  .١٤٠ / ٣ احللية  آ، وانظر٢١ / ١٢، وابن عساكر ٢١٩ / ٥ابن سعد ) ٣(
  .١٣٦، ١٣٥ / ٣ آ، وانظر احللية ٢١ / ١٢ابن عساكر ) ٤(
  . آ، وما بني احلاصرتني منهما٢١ / ١٢، وابن عساكر ١٣٦ / ٣احللية ) ٥(
  .١٣٦ / ٣ آ، وانظر احللية ٢١ / ١٢ابن عساكر ) ٦(

(*)  

)٤/٣٩٣(  

  



  ).١(ملا مات علي وجدوه يعول مئة أهل بيت : وقال شيبة بن نعامة
  .هلذا كان يبخل، فإنه ينفق سرا ويظن أهله أنه جيمع الدراهم: قلت

  ).٢(ما فقدنا صدقة السر، حىت توىف علي : وقال بعضهم
: " وروى واقد بن حممد العمري، عن سعيد بن مرجانة، أنه ملا حدث علي بن احلسني حبديث أيب هريرة

فأعتق علي ) ٣" (لنار، حىت فرجه بفرجه من أعتق نسمة مؤمنة أعتق اهللا كل عضو منه بعضو منه من ا
  .غالما له، أعطاه فيه عبد اهللا بن جعفر عشرة آالف درهم

دخل علي بن احلسني على حممد بن أسامة بن زيد : وروى حامت بن أيب صغرية، عن عمرو بن دينار، قال
عة عشر ألف بض: وكم هو ؟ قال: علي دين، قال: ما شأنك ؟ قال: يف مرضه، فجعل حممد يبكي، فقال

  ).٤(فهي علي : دينار، قال
إين الستحيي من اهللا أن أرى : حدثنا أيب عن أبيه، عن جده، قال علي بن احلسني: علي بن موسى الرضا

لو كانت اجلنة بيدك : االخ من إخواين، فأسأل اهللا له اجلنة وأخبل عليه بالدنيا، فإذا كان غدا قيل يل
  ).٥(لكنت ا أخبل وأخبل 

كيف كانت مرتلة أيب : ما رأيت هامشيا أفقه من علي بن احلسني، مسعته وقد سئل:  حازم املدينقال أبو
  بكر وعمر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟

__________  
  .١٣٦ / ٣، واحللية ٢٢٢ / ٥ آ، وانظر ابن سعد ٢١ / ١٢ابن عساكر ) ١(
  . آ، ب٢١ / ١٢، وابن عساكر ١٣٦ / ٣انظر احللية ) ٢(
  .متفق عليه) ٣(
  ".مخسة عشر ألف دينار : "  ب، ولفظهما٢١ / ١٢ وابن عساكر ١٤١ / ٣احللية ) ٤(
  . ب٢١ / ١٢ابن عساكر ) ٥(

(*)  

)٤/٣٩٤(  

  

  ).١(مبرتلتهما منه الساعة : فأشار بيده إىل القرب، مث قال
  .رواها ابن أيب حازم عن أبيه

: أخربين عن أيب بكر ؟ قال:  جاء رجل إىل أيب فقال:حيىي بن كثري، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، قال
ثكلتك أمك قد مساه صديقا من هو خري مين، : قال! وتسميه الصديق ؟ : عن الصديق تسأل ؟ قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واملهاجرون، واالنصار، فمن مل يسمه صديقا، فال صدق اهللا قوله، 



  ).٢(ما كان من أمر ففي عنقي اذهب فأحب أبا بكر وعمر، وتوهلما، ف
  .حسبنا أن نكون من صاحلي قومنا: وعنه، أنه أتاه قوم فأثنوا عليه فقال

حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن قدامة اجلمحي، عن أبيه، عن جده، عن حممد بن ": النسب " الزبري يف 
فسبومها، مث ابتركوا يف علي، عن أبيه، قال قدم قوم من العراق، فجلسوا إيل، فذكروا أبا بكر وعمر 

  ).٣(عثمان ابتراكا، فشتمتهم 
  ).٤(ما يسرين بنصييب من الذل، محر النعم : قال علي بن احلسني: قال ابن عيينة

أخربنا إسحاق بن طارق، أنبأنا يوسف بن خليل، أنبأنا أمحد بن حممد، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو 
بد اهللا بن أمحد، حدثين أبو معمر، حدثنا جرير، عن فضيل بن نعيم، حدثنا أمحد بن جعفر، حدثنا ع

  غزوان،
__________  

  . آ٢٢ / ١٢ابن عساكر ) ١(
  . ب٢٢ / ١٢ابن عساكر ) ٢(
  تنقصه واجتهد: "  ب، وابترك الرجل يف عرضه، وعليه٢٢ / ١٢أورده ابن عساكر مطوال ) ٣(

  .يف ذمه
  . ب٢٤ / ١٢ وابن عساكر ١٣٧ / ٣احللية ) ٤(

*)(  

)٤/٣٩٥(  

  

  ).١(من ضحك ضحكة، مج جمة من علم : قال علي بن احلسني: قال
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر، حدثنا أمحد بن علي بن اجلارود، حدثنا أبو سعيد : وبه، قال أبو نعيم

إن اجلسد إذا : الكندي، حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أيب جعفر، عن علي بن احلسني، قال
  ).٢( أشر، والخري يف جسد يأشر مل ميرض

  .فقد االحبة غربة: وعن علي بن احلسني، قال
العيون عالنييت، وتقبح يف خفيات العيون ) ٣(اللهم إين أعوذ بك أن حتسن يف لوائح : وكان يقول

  ).٤(سريريت، اللهم كما أسأت وأحسنت إيل، فإذا عدت، فعد علي 
اللهم ال تكلين إىل نفسي، فأعجز عنها، وال تكلين : سنيقال زيد بن أسلم، كان من دعاء علي بن احل

  ).٥(إىل املخلوقني، فيضيعوين 
  ).٦(كتاب اهللا وكالمه : سألت علي بن احلسني عن القرآن فقال: قال ابن أيب ذئب، عن الزهري



جاءين رجل : قال علي بن احلسني: أبو عبيدة، عن ابن إسحاق الشيباين، عن القاسم بن عوف، قال
جئت السألك مىت يبعث علي : وماهي ؟ قال: جئتك يف حاجة، وما جئت حاجا وال معتمرا، قلت: فقال

  . واهللا يوم القيامة، مث مه نفسه-يبعث : ؟ فقلت
__________  

  .١٣٤ / ٣احللية ) ١(
  .١٣٤ / ٣احللية ) ٢(
  بالعني" لوائع : " ما يبدو منه وتظهر عالمته عليه، ولفظ أيب نعيم يف احللية: لوائح الشئ) ٣(

  ".لوامع : " املهملة، ولفظ ابن عساكر
  . آ٢٨ / ١٢، وابن عساكر ١٣٤ / ٣احللية ) ٤
  . ب٢٠ / ١٢ابن عساكر ) ٥
  . آ٢٢ / ١٢ابن عساكر ) ٦

(*)  

)٤/٣٩٦(  

  

كان بني حسن بن حسن وبني ابن عمه : حدثين أبو يعقوب املدين، قال: أمحد بن عبداالعلى الشيباين
 شئ، فما ترك حسن شيئا إال قاله، وعلي ساكت، فذهب حسن، فلما كان يف الليل، علي بن احلسني

يا ابن عمي إن كنت صادقا فغفر اهللا يل، وإن كنت كاذبا، فغفر اهللا لك، : أتاه علي، فخرج، فقال علي
  .السالم عليك

  ).١(فالتزمه حسن، وبكى حىت رثى له : قال
قام أيب على : سألت أبا جعفر عن املختار، فقال:  قال- ثقة -دينار ] بن [ حدثنا عيسى : قال أبو نعيم

إنه كان يكذب على اهللا وعلى رسوله : قال! تلعنه وإمنا ذبح فيكم : باب الكعبة، فلعن املختار، فقيل له
)٢.(  

 من غري تقية، وأشهد على أيب أنه - يعين االموية -إنا لنصلي خلفهم : وعن احلكم، عن أيب جعفر، قال
  ).٣(لي خلفهم من غري تقية كان يص

  .رواه أبو إسرائيل املالئي عنه
واهللا ما قتل عثمان رمحه اهللا على : قال علي بن احلسني: وروى عمر بن حبيب، عن حيىي بن سعيد، قال

  ).٤(وجه احلق 
  .نقل غري واحد، أن علي بن احلسني كان خيضب باحلناء والكتم



  ).٥(جلمعة كساء أصفر يلبسه يوم ا] له [ كان : وقيل
__________  

  . آ٢٤ / ١٢انظر ابن عساكر ) ١(
  . ب٢٣ / ١٢ وابن عساكر ٢١٣ / ٥ابن سعد ) ٢(
  .٢١٣ / ٥ابن سعد ) ٣(
  .٢١٦ / ٥ابن سعد ) ٤(
  .٢١٧ / ٥انظر ابن سعد ) ٥(

(*)  

)٤/٣٩٧(  

  

  ).١(رأيت على علي بن احلسني كساء خز، وجبة خز : وقال عثمان بن حكيم
د بن علي، عن عمه، أن علي بن احلسني كان يشتري كساء اخلز خبمسني دينارا وروى حسني بن زي

  ).٢(يشتو فيه، مث يبيعه، ويتصدق بثمنه 
  ).٢(رأيت علي بن احلسني يعتم، ويرخي منها خلف ظهره : وقال حممد بن هالل

 أخرج قل من حرم زينة اهللا اليت: (كان يلبس يف الصيف ثوبني ممشقني من ثياب مصر ويتلو: وقيل
   ].٣١االعراف ) [ ٢) (لعباده والطيبات من الرزق

  .الطريق: كان علي بن احلسني إذا سار يف املدينة على بغلته، مل يقل الحد: وقيل
  .هو مشترك ليس يل أن أحني عنه أحدا: ويقول

تأهله وكان له جاللة عجيبة، وحق له واهللا ذلك، فقد كان أهال لالمامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه و
  .وكمال عقله

 أن هشام بن عبدامللك حج قبيل واليته اخلالفة، فكان - وهي مساعنا -قد اشتهرت قصيدة الفرزدق 
إذا أراد استالم احلجر زوحم عليه، وإذا دنا على بن احلسني من احلجر تفرقوا عنه إجالال له، فوجم هلا 

والبيت *  الذي تعرف البطحاء وطأته هذا: من هذا ؟ فما أعرفه، فأنشأ الفرزدق يقول: هشام وقال
  يعرفه واحلل واحلرم

إىل مكارم هذا * هذا التقي النقي الطاهر العلم إذا رأته قريش قال قائلها * هذا ابن خري عباد اهللا كلهم 
  ينتهي الكرم

__________  
  .٢١٧ / ٥ابن سعد ) ١(



  .٢١٨ / ٥انظر ابن سعد ) ٢(
(*)  

)٤/٣٩٨(  

  

فما يكلم * ركن احلطيم إذا ما جاء يستلم يغضي حياء ويغضى من مهابته * ته يكاد ميسكه عرفان راح
  .وهي قصيدة طويلة) ١(جبده أنبياء اهللا قد ختموا * إال حني يبتسم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 

فأمر هشام حببس الفرزدق، فحبس بعسفان، وبعث إليه علي بن احلسني باثين عشر ألف درهم : قال
  .أبا فراساعذر : وقال

  .ما قلت ذلك إال غضبا هللا ولرسوله: فردها وقال
  .حبقي عليك ملا قبلتها، فقد علم اهللا نيتك ورأى مكانك: فردها إليه وقال

  .فقبلها
إليها قلوب الناس يهوي منيبها يقلب رأسا مل يكن رأس سيد * أحيبسين بني املدينة واليت : وقال يف هشام

وكانت أم علي من بنات ملوك االكاسرة، تزوج ا بعد احلسني ) ٢(وعينني حوالوين باد عيوا * 
  ).٣( قاله ابن سعد - بياءين -رضي اهللا عنه مواله زييد، فولدت له عبد اهللا بن زييد 

  .هي عمة أم اخلليفة يزيد بن الوليد بن عبدامللك: وقيل
  مات سنة أربع: قال الواقدي، وأبو عبيد، والبخاري، والفالس

__________  
 آ، وانظر اخلرب واالبيات يف ٢٦ ب، ٢٥ / ١٢أورد ابن عساكر اخلرب واالبيات بروايات خمتلفة ) ١(

أحدها أا للحزين :  ويف نسبة االبيات أقوال٣٢٧، ٣٢٦ / ١٥ واالغاين ط الدار ١٣٩ / ٣احللية 
   الثالثالكناين يف عبد اهللا بن عبدامللك، الثاين أا لداود بن سلم يف قثم بن العباس،

  .٣٢٩ - ٣٢٥ / ١٥أا للفرزدق، وقد رجح أبو الفرج االول، انظر االغاين ط الدار 
  .٨٤٩، ٨٤٨ / ٢واالبيات يف ديوان الفرزدق 

وعينا له : "  ولفظه٣٢٧ / ١٥ آ، واالغاين ط الدار ٢٦ / ١٢البيتان واخلرب يف ابن عساكر ) ٢(
إليها قلوب الناس * يرددين بني املدينة واليت :  وروايته٥١ / ١ومها أيضا يف الديوان " حوالء باد عيوا 

  .٢١١ / ٥يف الطبقات ) ٣مشوهة حوالء باد عيوا * يهوي منيبها يقلب عينا مل تكن خلليفة 
(*)  

)٤/٣٩٩(  

  



  .وتسعني
  .وروي ذلك عن جعفر الصادق

  . الثالثاء سنة أربعمات يف رابع عشر ربيع االول ليلة: وقال حيىي أخو حممد بن عبد اهللا بن حسن
  .تويف سنة اثنتني وتسعني: وقال أبو نعيم وشباب
  .سنة ثالث: وقال معن بن عيسى
  .سنة مخس وتسعني: وقال حيىي بن بكري
  ).١(واالول الصحيح 

  .عاش أيب مثانيا ومخسني سنة: قال أبو جعفر الباقر
  .ينقربه بالبقيع، وال بقية للحسني إال من قبل ابنه زين العابد: قلت

أنبأنا حممد بن هبة اهللا الدينوري ببغداد، أنبأنا عمي حممد بن عبد ): ٢(أخربنا أبو املعايل االبرقوهي 
وأنبأنا أمحد بن عبداحلميد وحممد بن ) ح(العزيز سنة تسع وثالثني ومخس مئة، أنبأنا عاصم بن احلسن 

الرمحن بن جنم الواعظ، وأخربتنا أنبأنا عبد: بطيخ، وأمحد ابن مؤمن، وعبد احلميد بن خوالن، قالوا
الكاتبة، أنبأنا احلسني بن طلحة، ) ٣(أخربتنا شهدة : خدجية بنت عبدالرمحن، أنبأنا البهاء عبدالرمحن قاال

  أنبأنا أبو عمر بن: قاال
مهدي، حدثنا أبو عبد اهللا احملاملي، أنبأنا أمحد بن إمساعيل املدين، حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن علي 

ال يرث : " سني، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالبن ح
  ).٤" (املسلم الكافر 

__________  
  . ب وما بعدها٢٨ / ١٢انظر أخبار وفاته يف ابن عساكر ) ١(
  .نسبة إىل أبرقوه، ومعناه فوق اجلبل، وهو بلد مشهور بأرض فارس) ٢(

  .أنساب السمعاينانظر معجم البلدان و
  . من االصل٢٧٥تأيت ترمجتها يف الد الثاين عشر ) ٣(
  .كالمها يف الفرائض) ١٦١٤(، ومسلم ٤٣ / ١٢، وأخرجه البخاري ١٤٤ / ٣احللية ) ٤(

(*)  

)٤/٤٠٠(  

  

  .عمر بن عثمان: كذا يقول مالك بن أنس
  .وخالفه عشرة ثقات، فرووه عن ابن شهاب



  .ان، وكذلك هو يف الصحيحني عمروعن عمرو بن عثم: فكلهم قال
  

هو السيد االمام، أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي، ) ع * ( ابنه أبو جعفر الباقر- ١٥٨
  .العلوي الفاطمي، املدين، ولد زين العابدين، ولد سنة ست ومخسني يف حياة عائشة وأيب هريرة

  .أرخ ذلك أمحد بن الربقي
 عليه وسلم، وعلي رضي اهللا عنه مرسال، وعن جديه احلسن واحلسني النيب صلى اهللا: روى عن جديه

مرسال أيضا، وعن ابن عباس، وأم سلمة، وعائشة مرسال، وعن ابن عمر، وجابر، وأيب سعيد، وعبد اهللا 
  .بن جعفر، وسعيد بن املسيب، وأبيه زين العابدين، وحممد بن احلنفية، وطائفة

سال أيضا، وليس هو باملكثر، هو يف الرواية كأبيه وابنه جعفر، وعن أيب هريرة، ومسرة بن جندب مر
  .ثالثتهم ال يبلغ حديث كل واحد منهم جزءا ضخما، ولكن هلم مسائل وفتاو

حدث عنه ابنه، وعطاء بن أيب رياح، واالعرج مع تقدمهما، وعمرو ابن دينار، وأبو إسحاق السبيعي، 
، وليث بن أيب سليم، وابن جريج، وقرة بن خالد، وحجاج والزهري، وحيىي بن أيب كثري، وربيعة الرأي

  بن أرطاة،
__________  

، ٢١٥، املعارف ١٨٣ / ١، تاريخ البخاري ٢٢٣٣، طبقات خليفة ت ٣٢٠ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ٦٤١، ذيل املذيل ٢٦، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع ٣٦٠ / ١املعرفة والتاريخ 

 ب، ذيب االمساء ٣٥٠ / ١٥، تاريخ ابن عساكر ٦٤، طبقات الفقهاء للشريازي ١٨٠ / ٣احللية 
 / ١، تذكرة احلفاظ ١٥٩٧ و ١٢٤٤، ذيب الكمال ص ٨٧واللغات القسم االول من اجلزء االول 

، ذيب ٣٠٩ / ٩، البداية والنهاية ٢٩٩ / ٤، تاريخ االسالم ١٤٨ و ١٤٢ / ١، العرب ١١٧
، طبقات ٣٥٢، خالصة تذهيب التهذيب ٤٩قات احلفاظ للسيوطي ص ، طب٣٥٠ / ٩التهذيب 
  .١٤٩ / ١، شذرات الذهب ٥٣٧ / ٢املفسرين 

(*)  

)٤/٤٠١(  

  

  .واالعمش، وخمول بن راشد، وحرب بن سريج، والقاسم بن الفضل احلداين، واالوزاعي، وآخرون
  .وروايته عن احلسن وعائشة يف سنن النسائي، وذلك منقطع

رة يف سنن أيب داود، وكان أحد من مجع بني العلم والعمل والسؤدد، والشرف، والثقة، وروايته عن مس
  .والرزانة، وكان أهال للخالفة



  .وهو أحد االئمة االثين عشر الذين تبجلهم الشيعة االمامية وتقول بعصمتهم ومبعرفتهم جبميع الدين
ذ من قوله ويترك سوى النيب صلى اهللا فال عصمة إال للمالئكة والنبيني، وكل أحد يصيب وخيطئ، ويؤخ

  .عليه وسلم فإنه معصوم، مؤيد بالوحي
  .بقر العلم، أي شقه فعرف أصله وخفيه: وشهر أبو جعفر بالباقر، من

ولقد كان أبو جعفر إماما، جمتهدا، تاليا لكتاب اهللا، كبري الشأن، ولكن ال يبلغ يف القرآن درجة ابن 
   أيب الزناد، وربيعة،كثري وحنوه، وال يف الفقه درجه

  .وال يف احلفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب
  .فال حنابيه، وال حنيف عليه، وحنبه يف اهللا ملا جتمع فيه من صفات الكمال

يا : سألت أبا جعفر وابنه جعفرا عن أيب بكر وعمر، فقال يل: قال ابن فضيل، عن سامل بن أيب حفصة
  ).١(ا، فإما كانا إمامي هدى سامل، توهلما وابرأ من عدومه

كان سامل فيه تشيع ظاهر، ومع هذا فيبث هذا القول احلق، وإمنا يعرف الفضل الهل الفضل ذو الفضل، 
  .وكذلك ناقلها ابن فضيل، شيعي ثقة

  فعثر اهللا شيعة زماننا ما أغرقهم يف اجلهل والكذب، فينالون من
__________  

  .٣٢١ / ٥ابن سعد  ب، وانظر ٣٥٥ / ١٥ابن عساكر ) ١
(*)  

)٤/٤٠٢(  

  

  .الشيخني وزيري املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وحيملون هذا القول من الباقر والصادق على التقية
واهللا إين : سألت أبا جعفر عن أيب بكر وعمر، فقال: وروى إسحاق االزرق، عن بسام الصرييف، قال

  ).١(ييت إال وهو يتوالمها التوالمها وأستغفر هلما، وما أدركت أحدا من أهل ب
كنت أنا وأبو جعفر خنتلف إىل جابر نكتب عنه يف ألواح، وبلغنا : وعن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، قال

  .أن أبا جعفر كان يصلي يف اليوم والليلة مئة ومخسني ركعة
  .وقد عده النسائي وغريه يف فقهاء التابعني باملدينة

  .جعفرواتفق احلفاظ على االحتجاج بأيب 
: حدثنا أبو مسلم الكجي، حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن حممد، حدثين أيب قال: قال القطيعي يف فوائده

فقام عبدالرمحن بن عوف فروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ! ما أدري ما أصنع باوس : قال عمر
  سنوام: " قال



  ).٢" (سنة أهل الكتاب 
  .هذا مرسل

  .باقر العلم، وأمه هي أم عبد اهللا بنت احلسن بن علي: ان يقال حملمد بن عليك: قال الزبريبن بكار
  :وفيه يقول القرظي
__________  

  .٣٢١ / ٥ ب، وانظر ابن سعد ٣٥٥ / ١٥ابن عساكر ) ١(
وأخرج " هذا منقطع، حممد مل يدرك عمر : "  آ وقال يف ايته٣٥١ / ١٥أخرجه ابن عساكر ) ٢(

، من ١٨٥، ١٨٤ / ٦، ويف البخاري .. طريق جعفر بن حممد عن أبيه أن عمرمن" املوطأ " مالك يف 
مل يكن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أخذ اجلزية : طريق سفيان عن عمرو بن دينار أنه مسع جبالة يقول

  .من اوس حىت شهد عبدالرمحن بن عوف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذها من جموس هجر
(*)  

)٤/٤٠٣(  

  

إذا طلب الناس ): ١(وخري من لىب على اال جبل وقال فيه مالك بن أعني * ا باقر العلم الهل التقى ي
ل نلت بذلك فرعا طواال حتوم * إبن ابن بنت الرسو : ن كانت قريش عليه عياال وإن قيل* علم القرا 

بن أيب جنيح، حدثنا حدثنا حممد بن عبد اهللا : ابن عقدة) ٢(جبال تورث علما جباال * لل للمدجلني 
أجلسين جدي : قال أيب: علي بن حسان القرشي، عن عمه عبدالرمحن بن كثري، عن جعفر بن حممد، قال

  ).٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرئك السالم : احلسني يف حجره، وقال يل
  .أتاين جابر بن عبد اهللا، وأنا يف الكتاب: عن أبان بن تغلب، عن حممد بن علي، قال

  اكشف عن بطنك، فكشفت، فألصق بطنه: فقال يل
  ).٣(أمرين رسول اهللا أن أقرئك منه السالم : ببطين، مث قال
  .ال أعلم رواه عن أبان غري املفضل بن صاحل أيب مجيلة النخاس: قال ابن عدي

  رأيت على أيب: حدثنا أبو يعقوب عبد اهللا بن حيىي، قال): ٤(لوين 
__________  

  .أعني اجلهين ؟ ؟، حجازي، تويف سنة مثان وأربعني ومئةهو مالك بن ) ١
  ,٢٦٨انظر معجم املرزباين 

  . ب٣٥١ / ١٥اخلرب واالبيات يف ابن عساكر ) ٢
واالبيات أيضا يف معجم املرزباين " جنوم لل للمدجلني " و " إين ابن بنت الرسول : وإن قيل: " ولفظه



  ".جنوم لل " و " وإن قيل أين ابن بنت الرسول : "  ولفظه٢٦٨
  . ب٣٥٢ / ١٥ابن عساكر ) ٣
  . من االصل١٣٣هو أبو جعفر حممد بن سليمان بن حبيب، تأيت ترمجته يف الد الثامن ) ٤

  .هذا الفرس لوين: لقب بلوين النه يبيع الدواب فيقول
  .هذا الفرس

  .١٩٨ / ٩وانظر ذيب التهذيب 
(*)  

)٤/٤٠٤(  

  

  ).١( كل يوم وليلة مخسني ركعة باملكتوبة جعفر إزارا أصفر، وكان يصلي
  ).٢(كان أبو جعفر منهم : قال ] ٧٥: احلجر) [ آليات للمتومسني(وعن سلمة بن كهيل، يف قوله 

حج اخلليفة هشام، فدخل احلرم : حدثين عبدالرمحن بن عبد اهللا الزهري، قال": النسب " الزبري يف 
  .يا أمري املؤمنني، هذا حممد بن علي:  احلسني جالس، فقالمتكئا على يد سامل مواله، وحممد بن علي بن

  .نعم: املفتون به أهل العراق ؟ قال: فقال
ما الذي يأكل الناسل ويشربون إىل أن يفصل بينهم : يقول لك أمري املؤمنني: اذهب إليه فقل له: قال
  يوم

  .الار مفجرة، فيها ا)٣(حيشر الناس على مثل قرصة النقي : القيامة ؟ فقال له حممد
! ما أشغلهم عن االكل والشرب يومئذ : اهللا اكرب، اذهب إليه، فقل له: فرأى هشام أنه قد ظفر فقال

  .ففعل
) [ ٤) (أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا: (هم يف النار أشغل، ومل يشغلوا أن قالوا: قل له: فقال

   ].٤٩: االعراف
دخلت على أيب جعفر حممد بن علي وهو يذكر : بن أيب سليم، قالحدثنا ليث : قال املطلب بن زياد

  ).٥(ذنوبه وما يقول الناس فيه، فبكى 
  .من دخل قلبه ما يف خالص دين اهللا، شغله عما سواه: وعن أيب جعفر، قال

  ).٦(وثوب لبسته، أو أمرأة أصبتها ] أ [ هل هو إال مركب ركبته ! ما الدنيا، وما عسى أن تكون 
__________  

  .١٨٢ / ٣احللية ) ١(
  . ب٣٥٣ / ١٥ابن عساكر ) ٢(



  .يعين اخلبز احلوارى: النقي: قال ابن االثري) ٣(
  . ب٣٥٣ / ١٥ابن عساكر ) ٤(
  . آ٣٥٤ / ١٥ابن عساكر ) ٥(
  . آ٣٥٤ / ١٥أورده ابن عساكر مطوال، خياطب أبو جعفر فيه جابر اجلعفي ) ٦(

(*)  

)٤/٤٠٥(  

  

اذكروا من عظمة : ر الرازي، عن املنهال بن عمرو، عن حممد ابن علي، قالحدثنا أبو جعف: أبو نعيم
أعظم منه، واذكروا من النار ما شئتم، وال تذكرون ) ١(اهللا ما شئتم، وال تذكرون منه شيئا إال وهي 

  ).٢(منها شيئا إال وهي أشد منه، واذكروا من اجلنة ما شئتم، وال تذكرون منها شيئا إال وهي أفضل 
أمجع بنو فاطمة على أن يقولوا يف أيب بكر وعمر أحسن ما : جابر اجلعفي، عن حممد بن علي، قالوعن 

  ).٣(يكون من القول 
أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق هي صاحبة أيب جعفر الباقر، وأم ولده جعفر : قلت

  .الصادق
دخلت :  حفصة وكان يترفض، قالحممد بن طلحة بن مصرف، عن خلف بن حوشب، عن سامل بن أيب

اللهم إين أتوىل وأحب أبا بكر وعمر، :  وأظن قال ذلك من أجلي-على أيب جعفر وهو مريض فقال 
  ).٤( يوم القيامة صلى اهللا عليه وسلم -اللهم إن كان يف نفسي غري هذا، فال نالتين شفاعة حممد 

إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين : (ن عليقلت حملمد ب: عيسى بن يونس، عن عبدامللك بن أيب سليمان
  .هم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ] ٥٨: املائدة) [ آمنوا
  .هو علي: إم يقولون: قلت
  ).٥(علي منهم : قال

  كان احلسن واحلسني: مسعت أبا جعفر يقول: أنبأنا بسام: شبابة
__________  

  .عساكروما أثبتناه من ابن " وهم : " يف االصل) ١(
  . ب٣٥٤ / ١٥ابن عساكر ) ٢(
  . آ٣٥٥ / ١٥ابن عساكر ) ٣(
  . ب٣٥٥ / ١٥ابن عساكر ) ٤(



  .١٨٥ / ٣ آ، وانظر احللية ٣٥٧ ب، ٣٥٦ / ١٥ابن عساكر ) ٥
(*)  

)٤/٤٠٦(  

  

  .الصف، وكان احلسني يسب مروان وهو على املنرب حىت يرتل) ١(يصليان خلف مروان يتبادران 
يزعمون أين املهدي، : كر بن عياش، عن االعمش، عن أيب جعفر حممد بن علي، قالأبو ب! أفتقية هذه ؟ 

  ).٢(وإين إىل أجلي أدىن مين إىل ما يدعون 
  .اشتكى بعض أوالد حممد بن علي، فجزع عليه، مث أخرب مبوته، فسري عنه: قال سفيان الثوري

  ).٣(مل خنالف اهللا فيما أحب ندعو اهللا فيما حنب، فإذا وقع ما نكره، : فقيل له يف ذلك، فقال
هذه تويف يل مثانيا : مسعت أيب يقول لعمته فاطمة بنت احلسني: حدثنا جعفر بن حممد: قال ابن عيينة
  .ومخسني سنة
  ).٤(فمات فيها 
رأيت على أيب جعفر حممد بن علي جبة خز ومطرف خز : حدثين معاوية بن عبد الكرمي، قال: قال عفان

)٥.(  
رأيت على أيب جعفر ثوبا معلما، فقلت : حدثنا إمساعيل بن عبدامللك، قال]: موسى [ ن وقال عبيداهللا ب

  ).٦(ال بأس باالصبعني من العلم باالبريسم يف الثوب : له، فقال
  .رأيت على أيب جعفر ملحفة محراء: وقال عمرو بن موهب

__________  
 ٣٥٧ / ١٥، واخلرب فيه " يبتدران "ولفظ ابن عساكر " يبادران " سقطت الراء من : يف االصل) ١(
  .آ
ولو أن الناس اجتمعوا على أن يأتيهم العدل من باب خلالفهم : "  آ ومتامه٣٥٧ / ١٥ابن عساكر ) ٢(

  .اه" القدر حىت يأيت من باب آخر 
  .١٨٧ / ٣ آ، وانظر احللية ٣٥٨ / ١٥ابن عساكر ) ٣(
  . آ٣٥٨ / ١٥ وابن عساكر ٣٢٤ / ٥ابن سعد ) ٤(

  .بالرفع" مثان ومخسون " صل ويف اال
  .٣٢١ / ٥ابن سعد ) ٥(
  .احلرير: ، وما بني احلاصرتني منه، واالبريسم٣٢٢ / ٥ابن سعد ) ٦(

(*)  



)٤/٤٠٧(  

  

: وروى إسرائيل، عن عبداالعلى، أنه رأى حممد بن علي يرسل عمامته خلفه، وسألته عن الومسة فقال
  ).١(هو خضابنا أهل البيت 

ار، أنبأنا ابن خليل، انبأنا أبو املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي املقرئ، حدثنا أبو نعيم أخربنا إسحاق الصف
: احلافظ، حدثنا علي بن أمحد املصيصي، حدثنا أمحد بن خليد، حدثنا أبو نعيم، نبأنا بسام الصرييف، قال

  ).٢(كالم اهللا غري خملوق : سألت أبا جعفر حممد بن علي عن القرآن فقال
ثنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن علي بن حبيش، حدثنا إبراهيم ابن شريك، حدثنا عقبة بن مكرم، حد: وبه

سألت أبا جعفر حممد بن : حدثنا يونس بن بكري، عن أيب عبد اهللا اجلعفي، عن عروة بن عبد اهللا، قال
  .ال بأس به، قد حلى أبو بكر الصديق سيفه: علي عن حلية السيوف، فقال

نعم الصديق، نعم الصديق، فمن مل يقل : ديق ؟ فوثب وثبة واستقبل القبلة مث قالوتقول الص: قلت
  ).٣(الصديق، فال صدق اهللا له قوال يف الدنيا واآلخرة 

ما دخل قلب امرئ من الكرب شئ إال نقص من عقله : عن عمر موىل غفرة، عن حممد بن علي، قال
  ).٤(مقدار ذلك 

  .املؤمن وغري املؤمن، وال تصيب الذاكرالصواعق تصيب : وعن أيب جعفر، قال
  ).٥(سالح اللئام قبح الكالم : وعنه قال

__________  
  .٣٢٢ / ٥ابن سعد ) ١(
  .١٨٨ / ٣احللية ) ٢(
  .١٨٥، ١٨٤ / ٣احللية ) ٣(
  .١٨٠ / ٣انظر احللية ) ٤(
  ".سالم اللئام : "  ولفظه١٨٣ / ٣احللية ) ٥(

(*)  

)٤/٤٠٨(  

  

  .عشرة ومئة باملدينةمات أبو جعفر سنة أربع 
  .أرخه أبو نعيم وسعيد بن عفري، ومصعب الزبريي

  .تويف سنة سبع عشرة: وقيل



أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا عبد الوهاب االمناطي، : أنبأنا علي بن أمحد وطائفة، قالوا: ومن عايل روايته
البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، حدثنا ، أنبأنا ابن حبابة، أنبأنا أبو القاسم )١(أنبأنا أبو حممد بن هزارمرد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : كانت أم سلمة تقول: القاسم ابن الفضل، عن حممد بن علي، قال
  ).٢" (احلج جهاد كل ضعيف : " وسلم

  
  .، القنسريين، نائب ديار مصر للوليد، ظامل، جبار، عات فاسقالقيسي*  قرة بن شريك - ١٥٩

  .ها سبعة أعواممات مبصر بعد أن ولي
لنا الليل : أنشأ جامع الفسطاط، وكان إذا انصرف منه الصناع، دخله ودعا باخلمور واملطربني، ويقول

  .وهلم النهار، وكان جائرا عسوفا، مهت اخلوارج باغتياله فعلم وقتلهم
  .قرة مبصرالوليد بالشام، واحلجاج بالعراق، وعثمان املري باحلجاز، و: وفيه يقول عمر بن عبد العزيز

  ).٣(امتالت الدنيا واهللا جورا 
__________  

  . من االصل٤٤٠هو عبد اهللا بن حممد الصريفيين، تأيت ترمجته يف الد احلادي عشر ) ١(
  .وقد ضبطه حمقق التاج خطأ بكسر اهلاء) بالفارسية(ألف رجل : ومعىن هزار مرد

  ).هزر) (هزارمرد(انظر التاج 
، من طريق القاسم بن الفضل، عن ٣١٤، ٣٠٣، ٢٩٤ / ٦وأمحد ) ٢٩٠٢(وأخرجه ابن ماجه ) ٢(

أيب جعفر حممد بن علي عن أم سلمة ورجاله ثقات، لكنه منقطع، وله شاهد من حديث علي رضي اهللا 
 ١١٤، ١١٣ / ٥ والنسائي ٤٢١ / ٢عنه عند القضاعي، وآخر من حديث أيب هريرة عند أمحد 

  .يتقوى ما
  ، العرب٤٦ / ٤ آ، تاريخ االسالم ٢٠٨ / ١٤، تاريخ ابن عساكر ٦٣والة مصر وقضاا * 
، ٥٨٧ / ١، حسن احملاضرة ٢١٧ / ١، النجوم الزاهرة ١٦٩ / ٩، البداية والنهاية ١١٣ / ١

  .١١١ / ١، شذرات الذهب ٥٨٨
  . ب٢٠٨ / ١٤ابن عساكر ) ٣(

(*)  

)٤/٤٠٩(  

  

  .وصل نعي احلجاج، وقرة يف وقت على الوليد: وقيل
  .صحومل ي



  ).١(فإن قرة مات يف أثناء سنة ست وتسعني 
  

ابن عمرو بن حصني بن ربيعة الباهلي، االمري أبو حفص، أحد االبطال  *  قتيبة بن مسلم- ١٦٠
والشجعان، ومن ذوي احلزم والدهاء والرأي والغناء، وهو الذي فتح خوارزم وخباري، ومسرقند، 

  .وكانوا قد نقضوا وارتدوا
  .انة، وبالد الترك يف سنة مخس وتسعنيمث إنه افتتح فرغ

  .ويل خراسان عشر سنني، وله رواية عن عمران بن حصني، وأيب سعيد اخلدري
وملا بلغه موت الوليد، نزع الطاعة، فاختلف عليه جيشه، وقام عليه رئيس متيم وكيع بن حسان، وألب 

ست وتسعني، وعاش مثانيا وأربعني عليه، مث شد عليه يف عشرة من فرسان متيم فقتلوه يف ذي احلجة سنة 
  .سنة

  .وقد قتل أبوه االمري أبو صاحل مع مصعب
عوى الكلب من لوم هذا * ولو قيل للكلب يا باهلي : وباهلة قبيلة منحطة بني العرب، قال الشاعر

  )٢(النسب 
__________  

  .انظر املصدر السابق) ١(
، وما ٥٠٦ / ٦، تاريخ الطربي ١٣ / ٣مربد ، الكامل لل٤٠٦، املعارف ١٣٢ / ٢البيان والتبيني * 

  ، تاريخ االسالم٨٦ / ٤، وفيات االعيان ١٢ / ٥، تاريخ ابن االثري ٢١٢بعدها، معجم املرزباين 
 ١، النجوم الزاهرة ٦٦ و ٥٩ / ٣، تاريخ ابن خلدون ١٨٦، سرح العيون ١١٤ / ١، العرب ٤٥ / ٤
  .١١٨ / ٦ و ٦ / ٣، رغبة اآلمل ٦٥٧ / ٣، خزانة االدب ١١٢ / ١، شذرات الذهب ٢٣٣/ 
  .٩٠ / ٤، ووفيات االعيان ١١٩، ومثار القلوب ١١ / ٣البيت يف الكامل للمربد ) ٢(

  (*)وأسدكم ككالب العرب * أباهل ينبحين كلبكم : ونسبه الثعاليب اليب هفان، وقبله

)٤/٤١٠(  

  

أي : إن قتيبة قال هلبرية: قيل) ١(إذا كانت النفس من باهله * وما ينفع االصل من هاشم : وقال آخر
أيها االمري، بادل م من شئت، وجنبين : رجل أنت لوال أن أخوالك من سلول، فلو بادلت م، قال

  ).٢(باهلة 
إي واهللا، بشرط أن ال يعلم أهل اجلنة أين باهلي : أيسرك أنك باهلي وتدخل اجلنة ؟ قال: وقيل العرايب

)٣.(  



  .من باهلة، فرثى له: ن أنت ؟ قالمم: ولقي أعرايب آخر فقال
ما ابتالك اهللا : إين لست من أنفسهم، بل من مواليهم، فأخذ االعرايب يقبل يديه ويقول: أزيدك: فقال

  ).٤(ذه الرزية إال وأنت من أهل اجلنة 
 مل ينل قتيبة أعلى الرتب بالنسب، بل بكمال احلزم والعزم واالقدام، والسعد، وكثرة الفتوحات،: قلت

ووفور اهليبة، ومن أحفاده االمري سعيد ابن مسلم بن قتيبة الذي ويل إرمينية، واملوصل، والسند، 
  وسجستان، وكان فارسا جوادا، له أخبار ومناقب، مات زمن املأمون سنة سبع عشرة ومئتني

.  
  *و حبر، اسم أبيه مسروح، الثقفي، أب: نفيع بن احلارث، ويقال) ع * ( عبدالرمحن بن أيب بكرة- ١٦١

__________  
: ، ومل يعزه الحد، وقبله٤٥٦" التمثيل واحملاضرة " ، و ١١٩" مثار القلوب " أورده الثعاليب يف ) ١(

  ضررت به نفسك اخلاملة* فخرت فأصلك أصل شريف 
  .٩٠ / ٤وفيات االعيان ) ٢(
  .٩١، ٩٠ / ٤، ووفيات االعيان ١١٩انظر مثار القلوب ) ٣(
  .٩٠ / ٤ان انظر وفيات االعي) ٤(
  .٣١٩تقدمت ترمجته ومصادرها يف ص * 
(*)  

)٤/٤١١(  

  

  .أبو حامت: وقيل
  .ولد يف خالفة عمر فكان أول من ولد بالبصرة

  .مسع علي بن أيب طالب، وأباه، وعبد اهللا بن عمرو
روى عنه حممد بن سريين، وعبد امللك بن عمري، وأبو بشر، وعلي ابن زيد بن جدعان، وخالد احلذاء، 

  .تادة، وابن عون، وآخرونوق
  .وله وفادة على معاوية مع أبيه، مث قدم نوبة أخرى

  .مولده سنة أربع عشرة: قال خليفة وغريه
  .وكانت البصرة حينئذ صغرية جدا، مل يكمل بناؤها: قلت

  .، وأطعم أهل البصرة وكفتهم، وكانوا ثالث مئة)٢(حنروا له جزورا وهم باخلريبة ): ١(قال ابن سعد 
  .وكان ثقة له أحاديث: قال



أنا أنعم الناس، أنا أبو أربعني، : مسعت عبدالرمحن بن أيب بكرة الثقفي يقول: قال عبد الواحد بن صفوان
وعم أربعني، وخال أربعني، أيب أبو بكرة، وعمي زياد، وأنا أول مولود ولد بالبصرة، فنحرت علي 

  ).٣(جزور 
  .رواه هدبة بن خالد عنه

اشتكى رجل، فوصف له لنب اجلواميس، فبعث إىل عبدالرمحن بن أيب :  سريين، قالروى هشام، عن ابن
  .إمنا أردت واحدة: بكرة أن ابعث إلينا جباموسة فبعث إليه بتسع مئة جاموسة، فقال

  .أن اقبضها كلها) ٤(فبعث إليه 
  ).٥(ورويت هذه احلكاية الخيه االمري عبيداهللا، وذلك أشبه 

__________  
  .١٩٠ / ٧بقات يف الط) ١(
  .موضع بالبصرة: اخلريبة) ٢(
  .٣٢٠تقدم اخلرب، انظره يف ص ) ٣(
  .تصحيف" إليها : " يف االصل) ٤(
  .١٣٨راجع ص ) ٥(

(*)  

)٤/٤١٢(  

  

  .عبدالرمحن ثقة: قال أمحد العجلي
  .تويف سنة ست وتسعني، وقيل غري ذلك: وقال املدائين وحيىي بن معني

  
  .حلمريي، احلرب، ابن امرأة كعب االحبارا) س * ( تبيع بن عامر- ١٦٢

  .قرأ الكتب، وأسلم يف أيام أيب بكر أو عمر
  .وروى عن كعب فأكثر، وعن أيب الدرداء، وعرض القرآن على جماهد، وكان رفيقه يف الغزو

روى عنه جماهد، وأبو قبيل املعافري، وعطاء بن أيب رباح، وحكيم ابن عمري، وحيان أبو النضر، 
  .وآخرون

أبو عبيدة، وأبو عبيد، وأبو عتبة، وأبو أمين، وأبو محري، : ه سبع كىن ذكرها احلافظ ابن عساكر وهيول
  .وأبو غطيف، وأبو عامر

  .أشهرها) ١(واالوىل 



جزيرة قريبة من قسطنطينية، وى عمرا االشدق عن خروجه على ) ٢(قرأ القرآن بأرواد : وقال
  .عبدامللك

  .بيع صاحب املالحمهو ت: وقال عبد الغين املصري
  :كنا عند عبد اهللا بن عمرو فأقبل تبيع فقال: وعن حسني بن شفي، قال

  يا تبيع أخربنا عن اخلريات: أتاكم أعرف من عليها، مث قال له
__________  

 ب ذيب ٢٥٧ / ٣، تاريخ ابن عساكر ٢٨٩٣، طبقات خليفة ت ٤٥٢ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ذيب ٨٦٠ ب، االصابة ت ٩٣ / ١، تذهيب التهذيب ٩٥ / ٤، تاريخ االسالم ١٦٨الكمال ص 

  .٣٤٢ / ٣، ذيب ابن عساكر ٥٥، خالصة تذهيب التهذيب ٥٠٨ / ١التهذيب 
  ".االول " يف االصل ) ١(
  .غزاها املسلمون وفتحوها سنة أربع ومخسني مع جنادة بن أيب أمية يف أيام معاوية) ٢(

  .بل أقرأه القرآن برودس انظر معجم البلدان: الوا أقرأ جماهد تبيعا القرآن، ويق
(*)  

)٤/٤١٣(  

  

  ).١(اللسان الصدوق، وقلب تقي، وامرأة صاحلة : الثالث ؟ قال
إنه : وأمرينا جنادة بن أيب أمية، فكتب إلينا معاوية) ٢(كنا برودس : الليث، عن رشيد بن كيسان، قال

ما : ن إىل كذا وكذا، فأنكروا، حىت قال له صاحبهتقفلو: الشتاء فتأهبوا، فقال تبيع ابن امرأة كعب
  .يسمونك إال الكذاب

  ).٣(فإنه يأتيهم االذان يوم كذا، ويأيت ريح يومئذ تقلع هذه البنية : قال
فقلعتها وتصايح الناس، فإذا ) ٣(فانتشر قوله، وأصبحوا ينتظرون ذلك، فأقبلت ريح أحاطت بالبنية 

  .اوية، وبيعة يزيدقارب يف البحر فيه اخلرب مبوت مع
  ).٤(وأذن هلم يف القفول، فأثنوا على تبيع 

  .تويف تبيع عن عمر طويل، سنة إحدى ومئة باالسكندرية
  .خرج له النسائي، وما علمت به بأسا

  .وحديثه عزيز
  

  .، املدين مث البصري، من أئمة التابعنيالصائغ) ع* ( أبو رافع - ١٦٣



  .وهو موىل آل عمر
  .امسه نفيع
  . حياة النيب صلى اهللا عليه وسلمذلك يف

  حدث عن عمر، وأيب بن كعب، وأيب موسى، وأيب هريرة، وكعب
  .االحبار، ومجاعة سواهم

__________  
  . آ٢٥٩ / ٣أورده ابن عساكر مطوال ) ١(
  .جزيرة مقابل االسكندرية على ليلة منها يف البحر وهي أول بالد إفرجنة: رودس) ٢(

  .انظر معجم البلدان
  ".الثنية : " لفظ ابن عساكر) ٣(
  . ب٢٥٩ / ٣أورده ابن عساكر مطوال ) ٤(
، اجلرح والتعديل القسم االول من الد ٢٠١٣، طبقات خليفة ت ١٢٢ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ذيب االمساء واللغات القسم االول من ١٩١ / ٥، أسد الغابة ٢٩٤٧، االستيعاب ت ٤٨٩الرابع 
 / ١، تذكرة احلفاظ ٧٤ / ٤، تاريخ االسالم ١٦١٠، ١٤٢٧ الكمال ص ، ذيب٢٣٠اجلزء الثاين 

  .٤٠٤، ذيب التهذيب ٤٣٢ كىن ت - ب، االصابة ١٠٤ / ٤، تذهيب التهذيب ٦٥
(*)  

)٤/٤١٤(  

  

روى عن احلسن البصري، وبكر بن عبد اهللا املزين، وثابت، وقتادة وعلي بن زيد بن جدعان، وعطاء بن 
  .مأيب ميمونة، وخلق سواه
  .وثقه أمحد العجلي وغريه

  .ليس به بأس: وقال أبو حامت
  .كان يل أجران فذهب أحدمها: ملا أعتق أبو رافع بكى، وقال: وقال ثابت البناين

  .كان من أئمة التابعني االولني، ومن نظراء أيب العالية وبابته: قلت
  .تويف سنة نيف وتسعني

  
  .لد بن الوليد املخزوميابن سيف اهللا خا) م * ( خالد بن مهاجر- ١٦٤

  .حدث عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد الرمحن بن أيب عمرة



  روى عنه الزهري، وحممد بن أيب حيىي االسلمي، وإمساعيل بن
  .رافع، وثور بن يزيد، وكان فاضال شاعرا، وافر احلرمة

  .هامه معاوية بأنه دس على عمه عبدالرمحن بن خالد طبيبا مس: قال الزبري بن بكار
  . خالد ولد املسموم- وامسه ابن أثال -بل قتل الطبيب : فقتل معاوية الطبيب، وقيل

  ).١(فنابذ خالد بن مهاجر بين أمية وانضم إىل ابن الزبري 
  .خرج له مسلم

__________  
، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٣٧٣ / ١، املعرفة والتاريخ ١٧٠ / ٣تاريخ البخاري * 

، تاريخ االسالم ٣٦٥ آ، ذيب الكمال ص ٢٦٣ / ٥، تاريخ ابن عساكر ١١ / ١٥، االغاين ٣٥١
، خالصة تذهيب التهذيب ١٢٠ / ٣ آ، ذيب التهذيب ١٩٣ / ١، تذهيب التهذيب، ٣٦٢ / ٣

  .٩٤ / ٥، ذيب ابن عساكر ٢٣٤ / ٢) بتحقيق هارون(، خزانة االدب ١٠٣
  . آ٢٦٤ / ٥وانظر ابن عساكر  / ١٦ط الدار انظر اخلرب مفصال يف االغاين ) ١(

(*)  

)٤/٤١٥(  

  

ابن احلارث بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، ) ع * ( أبو بكر بن عبدالرمحن- ١٦٥
  .االمام، أحد الفقهاء السبعة باملدينة النبوية، أبو عبد الرمحن
 والد عبد اهللا، وسلمة، وعبد امللك، وعمر، والصحيح أن امسه كنيته، وهو من سادة بين خمزوم، وهو

  .وأخو عبد اهللا، وعبد امللك، وعكرمة، وحممد، ومغرية، وحيىي، وعائشة، وأم احلارث، وكان ضريرا
حدث عن أبيه، وعمار بن ياسر، وأيب مسعود االنصاري، وعائشة، وأم سلمة، وأيب هريرة، ونوفل بن 

  .بن مطيع، وأيب رافع النبوي، وأمساء بنت عميس، وطائفةمعاوية، ومروان ابن احلكم، وعبد الرمحن 
  وعنه ابناه عبد اهللا وعبد امللك، وجماهد، وعمر بن عبد العزيز،

والشعيب، وعراك بن مالك، وعمرو بن دينار، والزهري، وعبد ربه بن سعيد، وعكرمة بن خالد، ومسي 
 الواحد بن أمين، وابن أخته القاسم بن مواله، وإبراهيم بن مهاجر، وعبد اهللا بن كعب احلمريي، وعبد

  .حممد بن عبد الرمحن، وخلق كثري
  .امسه كنيته، وقد أضر، وقد استصغر يوم اجلمل فرد هو وعروة: قال الواقدي

  ).١(وكان ثقة، فقيها، عاملا سخيا، كثري احلديث 
__________  



، تاريخ ٢٠٩٧ت ، طبقات خليفة ٣٠٤، ٣٠٣، نسب قريش ملصعب ٢٠٧ / ٥طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ابن عساكر ٥٩، طبقات الفقهاء للشريازي ١٨٧ / ٢، احللية ٢٨٢، املعارف ٩ / ٩البخاري 

، العرب ٥٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٧٢ / ٤، تاريخ االسالم ١٥٨٨ ب، ذيب الكمال ص ٨٦) باريس(
 و ٢٩٥ / ٩يب ، ذيب التهذ١١٥ / ٩ ب، البداية والنهاية ٢٠١ / ٤، تذهيب التهذيب ١١١ / ١

 / ١، شذرات الذهب ٤٤٤، خالصة تذهيب التهذيب ٢٤، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٣٠ / ١٢
١٠٤.  

  .٢٠٨ / ٥ابن سعد ) ١(
(*)  

)٤/٤١٦(  

  

  .راهب قريش لكثرة صالته، وكان مكفوفا: ولد يف خالفة عمر، وكان يقال له): ١(قال ابن سعد 
  .تابعي ثقة: وقال العجلي وغريه

  ).٢(هو أحد أئمه املسلمني، هو وإخوته يضرب م املثل : اشوقال ابن خر
  .كان إذا سجد يضع يده يف طشت ماء من علة كان جيدها: قال أبو داود

  هو أحد فقهاء املدينة السبعة، وكان يسمى: وقال الزبري بن بكار
  ).٣(الراهب، وكان من سادات قريش 

: الزناد، أن الفقهاء السبعة الذين كان أبو الزناد يذكرهمحدثنا معن، عن ابن أيب : قال إبراهيم بن املنذر
سعيد بن املسيب، وعروة، والقاسم، وأبو بكر بن عبدالرمحن، وعبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وخارجة 

  ).٤(بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار 
  .، أن أخاه أبا بكر كان يصوم وال يفطر)٥(وروى الشعيب عن عمر بن عبدالرمحن 

  ).٦(يف حديث ذكره 
__________  

  . عن حممد بن عمر الواقدي٢٠٨، ٢٠٧ / ٥يف الطبقات ) ١(
  . ب٨٧) باريس(انظر ابن عساكر ) ٢(
  . ب٨٦املصدر السابق ) ٣(
  . ب٨٧املصدر السابق ) ٤(
  .وهو تصحيف، وما أثبتناه من ابن عساكر وذيب ابن حجر" عبد العزيز : " يف االصل) ٥(
ما شأنك : فدخل عليه ابنه وهو مفطر فقال: "  آ، ب، ومتامه٨٨) باريس( ابن عساكر اخلرب يف) ٦(



  .أصابتين جنابة فلم أغتسل حىت أصبحت، فأفتاين أبو هريرة أن أفطر: اليوم مفطرا ؟ قال
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم تصيبه اجلنابة فيغتسل بعدما يصبح : فأرسلوا إىل عائشة يسألوا، فقالت

  ".خيرج رأسه يقطر، فيصلي بأصحابه مث يصوم ذلك اليوم مث 
(*)  

)٤/٤١٧(  

  

  .كان أبو بكر بن عبدالرمحن ممن مجع العلم والعمل والشرف: قلت
  .وكان ممن خلف أباه يف اجلاللة

قال اهليثم بن عدي، وعلي بن عبد اهللا التميمي، وابن منري، وابن معني، وأبو عمر الضرير، والفالس، 
  .مات سنة أربع وتسعني: وأبو عبيد

  صلى أبو بكر: وروى الواقدي، عن عبد اهللا بن جعفر املخرمي، قال
  .واهللا ما أحدثت يف صدر اري هذا شيئا: ابن عبدالرمحن العصر، فدخل مغتسله فسقط، فجعل يقول

  .فما علمت أن الشمس غربت حىت مات
  ).١] (وتسعني باملدينة [ وذلك يف سنة أربع 

  .سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم: يقال هلا): ٢ (قال الواقدي
  .مات سنة مخس وتسعني: وقيل

أخربنا حممد بن احلسني القرشي، أنبأنا حممد بن عماد، أنبأنا عبد اهللا ابن رفاعة، أنبأنا أبو احلسن اخللعي، 
دثنا سفيان بن عيينة، أنبأنا أبو حممد بن النحاس، أنبأنا أبو الطاهر املديين، حدثنا يونس بن عبداالعلى، ح

عن الزهري، عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث، عن أيب مسعود، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ).٣" (ى عن مثن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن " وسلم 

__________  
  . آ، وما بني احلاصرتني منهما٨٩) باريس(، وابن عساكر ٢٠٨ / ٥ابن سعد ) ١(
  .٢٠٨ / ٥ ابن سعد انظر) ٢(
  .٦٥٦ / ٢" املوطأ " أخرجه مالك يف ) ٣(

و ) ١١٣٣(و ) ١٢٧٦(والترمذي ) ٣٤٨١(وأبو داود ) ١٥٦٧(، ومسلم ٣٥٣ / ٤والبخاري 
  ).٤٦٧٠(والنسائي ) ٢١٥٩(وابن ماجه ) ٢٠٧٢(

  .ما يأخذه املتكهن على كهانته: وحلوان الكاهن
 ذلك مما يتعاناه العرافون واملشعوذون من استطالع وفعل الكهان والتنجيم، والضرب باحلصى وغري



  .الغيب، حرام وباطل، ال جيوز الحد أن يأيت أمثال هؤالء فيسأهلم أو يصدق مقاهلم
من أتى حائضا أو امرأة يف "  من حديث أيب هريرة مرفوعا ٤٧٦ و ٤٠٨ / ٢فقد أخرج االمام أمحد 

  .إسناده صحيح" زل على حممد دبرها، أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أن
(*)  

)٤/٤١٨(  

  

عن ابن شهاب، عن أيب بكر أن أبا مسعود ) ١(حدثنا ابن وهب، أخربين يونس بن يزيد : وبه إىل يونس
  :عقبة بن عمرو حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".مثن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن : ثالث هن سحت" 
  ).٢(مهات الستة من حديث ابن عيينة، ومالك، والليث، عن الزهري وأخرجه أصحاب اال

  .وكان والده عبدالرمحن بن احلارث من كبار التابعني وأشراف قومه
  .يوصف بالعقل والفضل

  .ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وما علمت له صحبة

  .له رواية يف صحيح البخاري
  

  .ابن عبدالرمحن، ثقة، جليل القدر) خ، م، د، س * ( وأخوه عكرمة- ١٦٦
  .مسع أباه، وأم سلمة، وعبد اهللا بن عمرو

  .وعنه ابناه عبد اهللا وحممد، وحيىي بن حممد بن صيفي، وابن شهاب الزهري
  .وثقه ابن سعد

  .تويف سنة ثالث ومئة رمحه اهللا: قيل
  

ح، وحسن إسالمه، وكان أخو أيب جهل، فأسلم يوم الفت) ق * * ( فأما جده احلارث بن هشام- ١٦٧
  خريا،

__________  
  .وهو تصحيف" مزيد : " يف االصل) ١(
  .انظر ختريج احلديث السابق) ٢(
، املعرفة والتاريخ ٥٠ / ٧، تاريخ البخاري ٢٠٩٩، طبقات خليفة ت ٢٠٩ / ٥طبقات ابن سعد * 



، تاريخ ٩٥٣ ص ، ذيب الكمال١٠، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثالث ٣٧٢ / ١
، خالصة تذهيب ٢٦٠ / ٧ ب، ذيب التهذيب، ٤٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١٥٦ / ٤االسالم 
  .٣٧٠، وقد تقدمت ترمجته يف ص ٢٧٠التهذيب 

= ، اجلرح ٢٨١، املعارف ٢٨١٩، طبقات خليفة ت ٤٠٤ / ٧ و ٤٤٤ / ٥طبقات ابن سعد * * 
(*)  

)٤/٤١٩(  

  

  .شريفا، كبري القدر
  ).١" (قد أجرنا من أجرت : " ه أم هانئ فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلموهو الذي أجارت

  ).٢(له رواية يف سنن ابن ماجه 
  .أعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم من غنائم حنني مئة من االبل

  .استشهد بالشام، وتزوج عمر بعده بامرأته فاطمة
  .تزوج عمر بابنته أم حكيم: وقال ابن سعد
  .سنة مثاين عشرة) ٣( عمواس مات يف طاعون

  .أنبأنا االسود بن شيبان، عن أيب نوفل بن أيب عقرب: ابن املبارك
  أهل مكة وخرجوا يشيعونه، فوقف) ٤(خرج احلارث بن هشام فجزع : قال

__________  
، ٤٤٠ وما بعدها، االستيعاب ت ٢٧٧ / ٣، املستدرك ٩٢والتعديل القسم الثاين من الد االول = 

، ٢٢ / ١، العرب ٢٢٣، ذيب الكمال ص ٤٢٠ / ١ ب، أسد الغابة ٦٨ / ٤ ابن عساكر تاريخ
 / ٤، العقد الثمني ٩٣ / ٧، البداية والنهاية ٢٥ / ٢ آ، تاريخ االسالم ١١٦ / ١تذهيب التهذيب 

٣٢.  
 ٤، ذيب ابن عساكر ٦٩، خالصة تذهيب التهذيب ١٦١ / ٢، ذيب التهذيب ١٥٠٤االصابة ت 

 /٨.  
من ) ٨٢) (٣٣٦ (٤٩٨ / ١، ومسلم ١٩٦، ١٩٥ / ٦، والبخاري ١٥٢ / ١أخرجه مالك ) ١(

وانظر شرح املوطأ للزرقاين ..طريق أيب النضر موىل عمر بن عبيداهللا أن أبا مرة موىل عقيل بن أيب طالب
  . فقد توسع يف بيان اسم الذي أجارته٣٠٦، ٣٠٥ / ١
لبناء بالنساء من طريق حممد بن إسحاق عن عبد اهللا يف النكاح باب مىت يستحب ا) ١٩٩١(رقم ) ٢(

بن أيب بكر عن أبيه عن عبدامللك بن احلارث بن هشام عن أبيه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج أم 



  .سلمة يف شوال ومجعها إليه يف شوال
ال من هي ضيعة على ستة أمي: كورة من فلسطني، بالقرب من بيت املقدس، وقيل: ويقال عمواس) ٣(

  الرملة على طريق بيت املقدس، وفيها كان ابتداء الطاعون يف أيام عمر بن اخلطاب
مات فيه مخسة : رضي اهللا عنه، مث فشا يف أرض الشام، فمات فيه خلق كثري من الصحابة وغريهم، وقيل

  .وعشرون ألفا من املسلمني
  .انظر معجم البلدان

  .أثبتناه من االستيعاب وابن عساكرمصحف، والصواب ما " فخرج : " يف االصل) ٤(
(*)  

)٤/٤٢٠(  

  

واهللا ما خرجت رغبة بنفسي عنكم، وال اختيار بلد على بلدكم، ولكن : ووقفوا حوله يبكون، فقال
 -هذا االمر كان، فخرجت فيه رجال من قريش ما كانوا من ذوي أسناا، وال يف بيوا، وأصبحنا 

ناها يف سبيل اهللا، ما أدركنا يوما من أيامهم، فنلتمس أن نشاركهم  لو أن جبال مكة ذهبا، فأنفق-واهللا 
  ).١(يف اآلخرة، فاتقى اهللا امرؤ 

  .فتوجه غازيا إىل الشام، واتبعه ثقله، فأصيب شهيدا رضي اهللا عنه
  

 صلى اهللا عليه وسلم وابن عمته صفية، الزبري بن العوام ابن حواري رسول اهللا) ع* ( عروة - ١٦٨
بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب، االمام، عامل املدينة، أبو عبد اهللا القرشي االسدي، بن خويلد 

  .املدين، الفقيه، أحد الفقهاء السبعة
حدث عن أبيه بشئ يسري لصغره، وعن أمه أمساء بنت أيب بكر الصديق، وعن خالته أم املؤمنني عائشة، 

  .والزمها وتفقه ا
أيب طالب، وسهل بن أيب حثمة، وسفيان بن عبد اهللا الثقفي، وجابر، وعن سعيد بن زيد، وعلي بن 

  واحلسن، واحلسني، وحممد بن مسلمة، وأيب محيد، وأيب
__________  

  . آ٧١ / ٤، وابن عساكر ٣٠٤، ٣٠٣ / ١" االستيعاب " أورده ابن عبد الرب يف ) ١(
 / ٧، تاريخ البخاري ٢٠٦٦، طبقات خليفة ت ٣٧١، الزهد المحد ١٧٨ / ٥طبقات ابن سعد * 

 و ٢٦٤ / ١، املعرفة والتاريخ ٢٢٢، املعارف ٢٨٣، ٢٦٢، مجهرة نسب قريش للزبري بن بكار ٣١
  ١٧٦ / ٢، احللية ٣٩٥، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ٥٥٠



  ب، ذيب االمساء واللغات القسم٢٨٠ / ١١، تاريخ ابن عساكر ٥٨طبقات الفقهاء للشريازي 
 ٤، تاريخ االسالم ٩٣٢، ذيب الكمال ص ٢٥٥ / ٣، وفيات االعيان ٣٣١االول من اجلزء االول 

 / ٩ ب، البداية والنهاية ٣٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٠ / ١، العرب ٥٨ / ١، تذكرة احلفاظ ٣١/ 
، طبقات ٢٢٨ / ١، النجوم الزاهرة ١٨٠ / ٧، ذيب التهذيب ٢١١٤، غاية النهاية ت ١٠١
  .١٠٣ / ١، شذرات الذهب ٢٦٥، خالصة تذهيب التهذيب ٢٣اظ للسيوطي احلف
(*)  

)٤/٤٢١(  

  

هريرة وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأيب أيوب االنصاري، واملغرية بن شعبة، وأسامة بن زيد، ومعاوية، 
وعمرو بن العاص، وابنه عبد اهللا بن عمرو، وأم هانئ بنت أيب طالب، وقيس بن سعد بن عبادة، 

  .يم بن حزم، وابن عمر، وخلق سواهموحك
حيىي وعثمان وهشام وحممد، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبدالرمحن، وابن شهاب، : وعنه بنوه

وصفوان بن سليم، وبكر بن سوادة، ويزيد بن أيب حبيب، وأبو الزناد، وحممد بن املنكدر، وأبو االسود 
كيسان، وحفيده عمر بن عبد اهللا بن عروة، وابن أخيه حممد بن عبدالرمحن وهو يتيم عروة، وصاحل بن 

  .حممد بن جعفر بن الزبري، وخلق سواهم
  .ولد عروة سنة ثالث وعشرين): ١(قال خليفة 

  .مولده بعد ذلك: فهذا قول قوي، وقيل
  .ولد لست سنني خلت من خالفة عثمان: قال مصعب بن عبد اهللا

  .ولد سنة تسع وعشرين): ٢(وقال مرة 
مبارك من ولد : أذكر أن أيب الزبري كان ينقزين ويقول: هلذا ما رواه هشام بن عروة عن أبيه قالويشهد 
  )٣(أبيض من آل أيب عتيق ألذه كما ألذ ريقي * الصديق 

وقفت وأنا غالم أنظر إىل الذين قد : قال عروة: حدثنا حممد بن الضحاك، قال: قال الزبري بن بكار
  وقد مشىحصروا عثمان رضي اهللا عنه، 

__________  
، وكذا يف تاريخ االسالم ٢٨٣ / ١١قول مصعب هذا يف تاريخ ابن عساكر ) ٢ (١٥٦يف تارخيه ) ١(

  .للمؤلف
  . آ٢٨٣ / ١١ابن عساكر ) ٣(

(*)  



)٤/٤٢٢(  

  

، فضربه ضربة طاح قتيال ]عبد اهللا بن الزبري [ أحدهم على اخلشبة ليدخل إىل عثمان، فلقيه عليها أخي 
  .قتله أخي: ط، فقلت لصبيان معيعلى البال

  ).١(فوثب علي الذين حصروا عثمان، فكشفوين، فوجدوين مل أنبت، فخلوين 
  .هذه حكاية منقطعة

  ).٢(رددت أنا وأبو بكر بن عبد الرمحن يوم اجلمل، استصغرنا : أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، قال
ل هذا مطابق النه ولد يف سنة ثالث كان عمره يومئذ ثالث عشرة سنة، فك: قال حيىي بن معني

  .وعشرين
حدثين علي بن صاحل، حدثين عامر بن صاحل بن عبد اهللا بن عروة بن الزبري، عن هشام بن : وقال الزبري

أمت بأرحام إليك قربية : عروة عن أبيه، أنه قدم البصرة على ابن عباس وهو عامل عليها، فيقال أنشده
: أبو أمحد بن جحش قال ابن عباس: من قال هذا ؟ قال:  فقال لعروةوال قرب باالرحام ما مل تقرب* 

  .ال: فهل تدري ما قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال
  اشتدت احلال، وأيب عبد اهللا أن يقسم سبع: ما أقدمك البصرة ؟ قلت: صدقت، مث قال يل: قال له: قال

  ).٣(وأعطاين، مث حلق عروة مبصر، فأقام ا بعد فأجازين : حجج وتأىل حىت يقضي دين الزبري، قال
__________  

  . ب، وما بني احلاصرتني منه٢٨٣ / ١١أورده ابن عساكر مطوال ) ١(
  .إذا نبتت عانته: وأنبت الغالم

  .١٧٩ / ٥ ب، وابن سعد ٢٨٣ / ١١ابن عساكر ) ٢(
  . آ٢٩٠ / ١١أورده ابن عساكر مطوال ) ٣(

  . برواية خمتلفة٤٧٤ / ١والبيت يف ابن هشام 
(*)  

)٤/٤٢٣(  

  

  ).١(كنت أتعلق بشعر يف ظهر أيب : ابن أيب الزناد، عن هشام، عن أبيه، قال
كنا يف خالفة معاوية، وإىل آخرها، جنتمع يف حلقة : ويروى عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، قال

 وعبد امللك بن مروان، وعبد باملسجد، بالليل، أنا، ومصعب، وعروة ابنا الزبري، وأبو بكر بن عبدالرمحن
الرمحن املسور، وإبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف، وعبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وكنا نتفرق بالنهار، 



فكنت أنا أجالس زيد بن ثابت وهو مترئس باملدينة يف القضاء، والفتوى، والقراءة، والفرائض، يف عهد 
  .عمر، وعثمان، وعلي
  ).٢(ن عبدالرمحن جنالس أبا هريرة، وكان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة مث كنت أنا وأبو بكر ب

  ).٢(ما ماتت عائشة حىت تركتها قبل ذلك بثالث سنني : قال هشام، عن أبيه
) ٣(مالكم ال تعلمون، إن تكونوا : مبارك بن فضالة، عن هشام، عن أبيه، أنه كان يقول لنا وحنن شباب

  .ر قوم، وما خري الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهلصغار قوم يوشك أن تكونوا كبا
  لقد رأيتين قبل موت عائشة بأربع حجج

لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إال وقد وعيته، ولقد كان يبلغين عن الصحايب : وأنا أقول
  ).٤(احلديث فآتيه، فأجده قد قال، فأجلس على بابه، مث أسأله عنه 

__________  
  . آ٢٨٤ / ١١ساكر انظر ابن ع) ١(
  . آ٢٨٤ / ١١ابن عساكر ) ٢(
  .تصحيف" نكون : " يف االصل) ٣(
 من طريق االصمعي عن ابن أيب الزناد عن هشام عن ١٧٧ / ٢أورد بعضها أبو نعيم يف احللية ) ٤(

  . ب٢٨٥ / ١١ وابن عساكر ٥٥١ / ١أبيه، وانظر املعرفة والتاريخ 
(*)  

)٤/٤٢٤(  

  

ما أجد أعلم من عروة بن : قال عمر بن عبد العزيز: حدثنا أيب قال: حقيعثمان بن عبداحلميد الال
  ).١(الزبري، وما أعلمه يعلم شيئا أجهله 

  ).١(سعيد، وعروة، وقبيصة، وعبد امللك بن مروان : فقهاء املدينة أربعة: قال أبو الزناد
  ).٢(ء رأيت عروة حبرا ال تكدره الدال: ابن املديين، عن سفيان، عن الزهري، قال

  ).٣(واهللا ما تعلمنا جزءا من ألفي جزء أو ألف جزء من حديث أيب : حيىي بن أيوب، عن هشام، قال
عليك ذا، : عن شئ من الفقه، فقال) ٤(سألت ابن صعري : االصمعي، عن مالك، عن الزهري، قال

عروة، ففجرت به ثبج وأشار إىل ابن املسيب، فجالسته سبع سنني ال أرى أن عاملا غريه، مث حتولت إىل 
  ).٥(حبر 

دخلت مع أيب املسجد، فرأيت الناس قد : حدثين عبدالرمحن بن محيد بن عبدالرمحن، قال: ابن أيب الزناد
  :اجتمعوا على رجل، فقال أيب



يا بين، ال تعجب، لقد رأيت أصحاب : انظر من هذا، فنظرت فإذا هو عروة، فأخربته وتعجبت، فقال
  ).٦(ليه وسلم يسألونه رسول اهللا صلى اهللا ع

  ).٧(كان عروة يتألف الناس على حديثه : ابن عيينة، عن الزهري، قال
__________  

  . آ٢٨٤ / ١١ابن عساكر ) ١(
  .٥٥٢ / ١ ب، وانظر املعرفة والتاريخ ٢٨٤ / ١١ابن عساكر ) ٢(
  .٣٢ / ٧ آ، وانظر تاريخ البخاري ٢٨٢ / ١١أورده ابن عساكر مطوال ) ٣(
  .٤١١ اهللا بن ثعلبة بن صعري املازين، شيخ للزهري، وأبوه له صحبة انظر مشتبه النسبة هو عبد) ٤(
  . ب٢٨٤ / ١١ابن عساكر ) ٥(
  . آ٢٨٥ / ١١ابن عساكر ) ٦(
  .٤٣١ ب، وقد كرره املؤلف يف ص ٢٨٥ / ١١، وابن عساكر ١٧٦ / ٢احللية ) ٧(

(*)  

)٤/٤٢٥(  

  

  .أزهد الناس يف عامل أهله: ن يقالكا: وقال ابن منري، عن هشام، عن أبيه، قال
لوددت لو أين كنت فديتها بأهلي : معمر، عن هشام، عن أبيه، أنه، أحرق كتبا له، فيها فقه، مث قال

  ).١(ومايل 
  .ما رأيت أحدا أروى للشعر من عروة: ابن أيب الزناد، عن أبيه، قال

ة، ما كان يرتل ا شئ إال أنشدت فيه ما رواييت ما يف رواية عائش: فقال! ما أرواك للشعر : فقيل له
  ).٢(شعرا 

كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم يف املصحف نظرا، ويقوم بن الليل، : ضمرة، عن ابن شوذب، قال
  فما تركه إال ليلة قطعت رجله، وكان وقع

ن يأكلون فنشرت، وكان إذا كان أيام الرطب يثلم حائطه، مث يأذن للناس فيه، فيدخلو) ٤(فيها اآلكلة 
  .وحيملون
حدثنا حيىي بن عبدامللك اهلديري، عن املغرية ابن عبدالرمحن بن احلارث بن عبد ": النسب " الزبري يف 

: العلم لواحد من ثالثة: اهللا املخزومي، عن أبيه، عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام، قال
سلطانا يتحفه بعلمه، وال أعلم أحدا ) ٥(ط لذي حسب يزينه به، أو ذي دين يسوس به دينه، أو خمتب

  ).٦(أشرط هلذه اخلالل من عروة، وعمر بن عبد العزيز 



__________  
  . من هذا اجلزء٤٣٦، وانظر ص ١٧٩ / ٥ آ، وانظر ابن سعد ٢٨٦ / ١١ابن عساكر ) ١(
  . آ٢٨٦ / ١١ابن عساكر ) ٢(
  ).الغنغرينا(ملسمى ب االكلة، وهي املرض ا: كذا االصل، وضبط املعجم الكبري) ٣(

  .١٧٩، ١٧٨ / ٢وانظر احللية 
  . ب٢٨٦ / ١١ابن عساكر ) ٤(

  .١٨٠ - ١٧٨ / ٢وانظر احللية 
  .الذي يسألك بال وسيلة وال قرابة وال معرفة: طلب املعروف، واملختبط: اخلبط) ٥(
  ."كالمها حسيب دين، من السلطان بارا : "  ب، وزاد يف ايته٢٨٥ / ١١ابن عساكر ) ٦(

(*)  

)٤/٤٢٦(  

  

جفوت : قال له الناس) ١(ملا اختذ عروة قصره بالعقيق : أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، قال
رأيت مساجدهم الهية، وأسواقهم الغية، والفاحشة يف فجاجهم عالية، فكان : قال! مسجد رسول اهللا 

  ).٢( عافية - عما هم فيه -فيما هنالك 
بعث إيل معاوية مقدمه املدينة، فكشفين :  بن عروة، عن أبيه، قالمصعب الزبريي، عن جده، عن هشام

  :أتروي قول جدتك صفية بنت عبداملطلب: وسألين، واستنشدين، مث قال يل
 قد يزعم -ولكنه * وأمساء مل تشعر بذلك أمي فلو كان زبر مشركا لعذرته * خاجلت آباد الدهور عليهم 

ففيم الكيد فينا واالمار وسائل يف * ال أبلغ بين عمي رسوال أ: نعم، وأروي قوهلا:  مسلم قلت-الناس 
وحنن ملن تومسنا نضار مىت نقرع * إذا كثر التناشد والفخار بأنا ال نقر الضيم فينا * مجوع بين علي 

هم االخيار إن ذكر اخليار * وتظعن من أماثلكم ديار ويظعن أهل مكة وهي سكن * مبروتكم نسؤكم 
وفينا عند عدوتنا انتصار * وأيسار إذا حب القتار وحنن الغافرون إذا قدرنا * وهبنا جمازيل العطاء إذا 

 أبا -وإمنا قالت ذلك يف قتل أيب أزيهر، تعري به : بأيديها وقد سطع الغبار قال* وأنا والسوابح يوم مجع 
  سفيان بن حرب،

__________  
كرب وهو مما يلي احلرة، ما بني أرض عروة بن اال: موضع بناحية املدينة، ويقال مها عقيقان: العقيق) ١(

  ".معجم البلدان " الزبري إىل قصر املراجل، والثاين هو االصغر، وقد حددمها ياقوت يف 



  . آ، ب٢٩٢ / ١١ابن عساكر ) ٢(
(*)  

)٤/٤٢٧(  

  

  .وكان صهره
  .قتله هشام بن الوليد وذكر القصة

  ).١(حسبك يا ابن أخي، هذه بتلك : فقال معاوية
يلوح * حبمد اهللا يف خري العقيق تراهم ينظرون إليه شزرا * بنيناه فأحسنا بناه : عروة يف قصره بالعقيقول

  هلم على وضح الطريق
ومعتمد إىل البيت * العدائي وسر به صديقي يراه كل خمتلف وسار * فساء الكاشحني وكان غيظا 

، فطعم الناس، وجعلوا يربكون وينصرفون ، دعا مجاعة)٣(ملا فرغ من بنائه وبئاره : وقيل) ٢(العتيق 
)٤.(  

حدثين حممد بن حسن، عن حممد بن يعقوب بن عتبة، عن عبد اهللا بن عكرمة، عن عروة، أن : الزبري
يكون يف آخر أميت مسخ وخسف وقذف، وذلك عند ظهور " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال 

  ".شئ من عمل قوم لوط 
  .ظهر شئ منهفبلغين أنه قد : قال عروة

  ).٥(فتنحيت عنها، وخشيت أن يقع وأنا ا، وبلغين أنه ال يصيب إال أهل القصبة 
  .وأخربين إبراهيم بن محزة مثله مبثل إسناده: قال الزبري

قصدا إىل * لو يعلم الشيخ غدوي بالسحر : وبئر عروة مشهور بالعقيق، طيب املاء، وفيه يقول الشاعر
  البئر اليت كان حفر

__________  
  . آ٢٩٠ / ١١اخلرب واالبيات يف ابن عساكر ) ١(
  . ب٢٩٢ / ١١االبيات يف ابن عساكر ) ٢(
  .أي حفر آباره: بئاره) ٣(
  . آ٢٩٢ / ١١أورده ابن عساكر مطوال ) ٤(
  .ضعيف الرساله وجهالة حممد بن يعقوب بن عتبة، وعبد اهللا بن عكرمه مل يوثقه غري ابن حبان) ٥(

(*)  

)٤/٤٢٨(  



  

مث احلواري هلم جد أغر * وقاهم اهللا النفاق والضجر بني أيب بكر وزيد وعمر * فتية مثل الدنانري غرر يف 
  فهم عليها بالعشي والبكر* قد مشخ اد هناك وازخمر 

حدثنا عمي مصعب بن : لزاد يف الشكر وإن كان شكر قال الزبري* يسقون من جاء وال يؤذى بشر 
الذي يعرف بالسقاية من معاوية مبئة ألف ) ١( بن الزبري قد باع ماله بالغابة كان عبد اهللا: عبد اهللا، قال

  .لعروة من ذلك بألوف دنانري) ٢(دينار، مث قسمها يف بين أسد، وتيم، فاشتري جماح 
قدم عروة على : حدثنا مصعب بن عثمان، عن عامر بن صاحل، عن هشام بن عروة، قال: الزبري

ه معه على السرير، فجاء قوم فوقعوا يف عبد اهللا بن الزبري، فخرج عروة عبدامللك بن مروان، فأجلس
  .إن عبد اهللا أخي، فإذا أردمت أن تقعوا فيه فال تأذنوا يل عليكم: وقال لآلذن

حدثوين مبا قلت، وإن أخاك مل نقتله لعداوة، ولكنه طلب : فذكروا ذلك لعبد امللك، فقال له عبدامللك
 وإن أهل الشام من أخالقهم أن ال يقتلوا رجال إال شتموه، فإذا أذنا الحد قبلك، أمرا وطلبناه، فقتلناه،

  .فقد جاء من يشتمه، فانصرف
أكره أن أقطع مين طائفا، : اقطعها، قال: رجله، فقيل) ٣(مث إن عروة قدم على الوليد حني شئفت 

  .إا إن وقعت يف ركبتك قتلتك: فارتفعت إىل الركبة، فقيل له
  .فلم يقبض وجههفقطعها، 

  .ما يسرين أن هذا احلائط وقاين أذاها: نسقيك دواء ال جتد هلا أملا ؟ فقال: وقيل له قبل أن يقطعها
  وقعت اآلكلة يف رجل عروة، فصعدت يف: معمر، عن الزهري، قال

__________  
  .موضع قرب املدينة، على بريد منها من ناحية الشام: الغابة) ١(

  .انظر معجم البلدان
ماء لبين عبد اهللا بن الزبري، معروف، أعطاه عروة أخاه، هكذا روى الزبري : قال البكري: جماح) ٢*) ((

  .بن أيب بكر وهكذا ضبط عنه
  .١١٦٤معجم ما استعجم 

  .إذا خرجت ا الشأفة، وهي قرحة خترج يف القدم أو يف أسفله: شئفت رجله) ٣(
(*)  

)٤/٤٢٩(  

  



  .ليس له دواء إال القطع: إليه ودعا االطباء فقالواساقه، فبعث إليه الوليد، فحمل 
  ).١(فقطعت فما تضور وجهه 

إن : أال ندعو لك طبيبا ؟ قال: عمرو بن عبد الغفار، حدثنا هشام، أن أباه وقعت يف رجله االكلة، فقيل
امض لشأنك، ما كنت أظن أن خلقا يشرب ما : نسقيك شرابا يزول فيه عقلك ؟ فقال: شئتم، فقالوا

، فوضع املنشار على ركبته اليسرى، فما مسعنا له حسا فلما قطعها، )٢(زيل عقله حىت اليعرف به ي
  .لئن أخذت، لقد أبقيت، ولئن ابتليت، لقد عافيت: جعل يقول

  ).٣(وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة 
يد بن عبدامللك، حدثنا عامر بن صاحل، عن هشام بن عروة، أن أباه خرج إىل الول): ٤(يعقوب الدورقي 

  .حىت إذا كان بوادي القرى، وجد يف رجله شيئا، فظهرت به قرحة، مث ترقى به الوجع
  .دونك: يا أبا عبد اهللا اقطعها، قال: وقدم على الوليد وهويف حممل، فقال

: ، فلم يفعل، فقطعها من نصف الساق، فما زاد أن يقول)٥(اشرب املرقد : فدعا له الطبيب، وقال
  .ما رأيت شيخا قط أصرب من هذا: ، فقال الوليد)٦(حس، حس 

  .وأصيب عروة بابنه حممد يف ذلك السفر، ركضته بغلة يف إصطبل، فلم يسمع منه يف ذلك كلمة
اللهم كان يل بنون  ] ٦٣الكهف ) [ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا: (فلما كان بوادي القرى قال

   أطرافسبعة، فأخذت واحدا وأبقيت يل ستة، وكان يل
__________  

  . ب٢٨٦ / ١١ وابن عساكر ١٧٩ / ٢احللية ) ١(
  ".اليعرف ربه : " يف ابن عساكر) ٢(
  . ب٢٨٦ / ١١ابن عساكر ) ٣(
 من ١١٧ تأتى ترمجته يف الد الثامن ٢٥١هو يعقوب بن إبراهيم العبدي الدورقي املتوىف سنة ) ٤(

  .االصل
  .قدهشئ يشرب فينوم من يشربه وير: املرقد) ٥(
  .كلمة تقال عند االمل: حس) ٦(

(*)  

)٤/٤٣٠(  

  

  ).٢(ابتليت، لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت ) ١(أربعة، فأخذت طرفا، وأبقيت ثالثة، ولئن 
إن اهللا يعلم أين ما مشيت بك إىل : نظر أيب إىل رجله يف الطست، فقال: وعن عبد اهللا بن عروة، قال



  ).٣(معصية قط وأنا أعلم 
يا بين، سلوين، فلقذ تركت حىت :  زيد، عن هشام بن عروة، أن أباه كان يسرد الصوم، وأنه قالمحادبن

  ).٤(كدت أنسى، وإين السأل عن احلديث، فيفتح يل حديث يومني 
  ).٥(كان عروة يتألف الناس على حديثه : قال الزهري

  ).٦( فلم يفطر أفطر،: أبو أسامة، عن هشام، أن أباه مات وهو صائم، وجعلوا يقولون له
اجتمع يف احلجر مصعب، وعبد : حدثنا االصمعي، عن ابن أيب الزناد، عن أبيه، قال: سليمان بن معبد

أمتىن : أما أنا، فأمتىن اخلالفة، وقال عروة: متنوا، فقال عبد اهللا: اهللا، وعروة بنو الزبري، وابن عمر، فقالوا
 إمرة العراق، واجلمع بني عائشة بنت طلحة، وسكينة أما أنا، فأمتىن: أن يؤخذ عين العلم، وقال مصعب
  .أمتىن املغفرة: بنت احلسني، وأما ابن عمر فقال

  ).٧(فنالوا ما متنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له 
__________  

  .وما أثبتناه من ابن عساكر" إن ابتليت : " يف االصل) ١(
، واملعرفة ٢٨٣ب قريش للزبري  ا، وانظر مجهرة نس٢٨٧ / ١١أورده ابن عساكر مطوال ) ٢(

  .١٧٩ / ٢ واحللية ٥٥٣ / ١والتاريخ 
  .٥٥٣ / ١ ب، وانظر املعرفة والتاريخ ٢٨٧ / ١١ابن عساكر ) ٣(
  .٥٥٢ / ١، وانظر املعرفة والتاريخ ١٨٠ و ١٧٩ / ٥ابن سعد ) ٤(
  ).٧( رقم ٤٢٥تقدم اخلرب يف ص ) ٥(
  . آ٢٨٨ / ١١ابن عساكر ) ٦(
 من هذا اجلزء ١٤١من صفحة ) ٤( ب، وانظره رقم ٢٨٨ / ١١ وابن عساكر ١٧٦ / ٢احللية ) ٧(

  (*)يف ترمجة مصعب 

)٤/٤٣١(  

  

كنت آيت عروة، فأجلس ببابه مليا، ولو شئت أن أدخل دخلت، فأرجع وما : معمر، عن الزهري، قال
  ).١(أدخل إعظاما له 

وحنن يف الطواف، فلم جيبين بشئ، خطبت إىل ابن عمر بنته سودة، : وعن أيب االسود، عن عروة، قال
  .فلما دخلت املدينة بعده، مضيت إليه

  .نعم: أكنت ذكرت سودة ؟ قلت: فقال
أحرص ما كنت، : إنك ذكرا وحنن يف الطواف يتخايل اهللا بني أعيننا، أفلك فيها حاجة ؟ قلت: قال



: وبعض آل الزبري ؟ قال: قلت له: يا غالم، أدع عبد اهللا بن عبد اهللا، ونافعا موىل عبد اهللا، قال: قال
  .ال

  .ذاك أبعد: فموىل خبيب ؟ قال: قلت
هذا عروة بن أيب عبد اهللا، وقد علمتما حاله، وقد خطب إيل سودة، وقد زوجته إياها، مبا : مث قال هلما

جعل اهللا للمسلمات على املسلمني من إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان، وعلى أن يستحلها مبا 
  .نعم: ثلها، أقبلت يا عروة ؟ قلتيستحل به م

  ).٢(بارك اهللا لك : قال
ملا قتل ابن الزبري : وقال ابن عيينة): ٣(أقام ابن الزبري مبكة تسع سنني، وعروة معه : قال هشام بن عروة

  خرج عروة إىل املدينة باالموال، فاستودعها وسار إىل عبدامللك، فقدم عليه قبل الربيد باخلرب، فلما انتهى
قل له كذا، : من أبو عبد اهللا ؟ قال: أبو عبد اهللا بالباب، فقال: قل المري املؤمنني:  الباب قال للبوابإىل

  .ذاك عروة فائذن له: كيت وكيت، فقال: ها هنا رجل عليه أثر السفر، قال: فدخل فقال
قتل :  فقال- يعين عبد اهللا بن الزبري -كيف أبو بكر ؟ : فلما رآه زال له عن موضعه، وجعل يسأله

  .رمحه اهللا، فرتل عبدامللك عن السرير، فسجد
  إن عروة قد خرج: فكتب إليه احلجاج
__________  

  . ب٢٨٨ / ١١ابن عساكر ) ١(
  . آ٢٩٠ ب، ٢٨٩ / ١١ابن عساكر ) ٢(
  . ب٢٩٠ / ١١ابن عساكر ) ٣(

(*)  

)٤/٤٣٢(  

  

  .واالموال عنده
فلما رأى !  الرجل حىت يأخذ سيفه فيموت كرميا ما تدعون: فقال له عبدامللك يف ذلك، فقال: قال

  ).١(أن أعرض عن ذلك : ذلك، كتب إىل احلجاج
  .هو الذي حفر بئر عروة باملدينة، وما باملدينة أعذب من مائها): ٢(قال ابن خلكان 

  ).٣(ما مسعت أحدا من أهل االهواء يذكر أيب بسوء : جرير، عن هشام بن عروة، قال
  ).٤(عروة بن الزبري تابعي ثقة، رجل صاحل، مل يدخل يف شئ من الفنت :  العجليقال أمحد بن عبد اهللا

  ).٥(ثقة : وقال ابن خراش



  ).٥(ما بر والده من شد الطرف إليه : قال معاوية بن إسحاق، عن عروة، قال
سقط أخي حممد وأمه بنت احلكم بن أيب العاص من أعلى : عامر بن صاحل، عن هشام بن عروة، قال

   يف إصطبل الوليد، فضربته الدوابسطح
  ).٦(بقوائمها فقتلته 

  .إن كنت تعزيين برجلي فقد احتسبتها: فأتى عروة رجل يعزيه، فقال
اللهم أخذت عضوا وتركت أعضاء، : وما له ؟ فأخربه، فقال: بل أعزيك مبحمد ابنك، قال: قال

  .وأخذت ابنا، وتركت أبناء
  فلما

__________  
  . ب٢٩٠ / ١١ وابن عساكر ٥٥٤ / ١يخ املعرفة والتار) ١(
  .٢٥٧ / ٣يف وفيات االعيان ) ٢(
  . ب٢٩١ / ١١ابن عساكر ) ٣(
  .٤٣٦ ب، وقد كرره املؤلف يف ص ٢٩١ / ١١ابن عساكر ) ٤(
  . ب٢٩١ / ١١ابن عساكر ) ٥(
  .٢٧٨ و ٢٧٧انظر خرب مقتله يف مجهرة نسب قريش للزبري ) ٦(

(*)  

)٤/٤٣٣(  

  

: الكهف) [ ١) (لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا: (كيف كنت ؟ قال: بن املنكدر، فقالقدم املدينة، أتاه ا
٦٣.[   

حدثين غري واحد أن عيسى بن طلحة جاء إىل عروة حني قدم، فقال عروة لبعض : قال الزبري بن بكار
 للسباق، إنا واهللا يا أبا عبد اهللا ما أعددناك للصراع، وال: اكشف لعمك رجلي، ففعل فقال عيسى: بنيه

  .ولقد أبقى اهللا منك لنا ما كنا حنتاج إليه، رأيك وعلمك
  ).٢(ما عزاين أحد مثلك : فقال

واهللا ما بك حاجة إىل : كان أحسن من عزاه إبراهيم بن حممد بن طلحة، فقال): ٣(قال ابن خلكان 
والكل تبع املشي، وال أرب يف السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك، وابن من أبنائك إىل اجلنة، 

  .للبعض إن شاء اهللا
  .وقد أبقى اهللا لنا منك ما كنا إليه فقراء، من علمك ورأيك، واهللا ويل ثوابك والضمني حبسابك



  ).٤(تويف عروة وهو ابن سبع وستني سنة : قال الزبري
  .مات عروة سنة ثالث وتسعني: وقال ابن املديين، وأبو نعيم، وشباب

  .سنة أربع وتسعني: عبيد، وحيىي بن معني، والفالسوقال اهليثم، والواقدي، وأبو 
  .سنة مخس: وقال حيىي بن بكري

  .سنة إحدى ومئة، وليس هذا بشئ: وقيل غري ذلك، ويقال
  أمه أمساء،: من شيوخ عروة": ذيبه " ذكر شيخنا أبو احلجاج يف 

__________  
  . ب٢٩٠ / ١١أورده ابن عساكر مطوال ) ١(
  . آ٢٨٨ / ١١ابن عساكر ) ٢(
  .٢٥٦ / ٣يف وفيات االعيان ) ٣(
  ,١١ابن عساكر ) ٤(

  . آ٢٩٤
(*)  

)٤/٤٣٤(  

  

وخالته، وأمساء بنت عميس، وأم حبيبة، وأم سلمة، وأم هانئ، وأم شريك فاطمة بنت قيس، وضباعة 
  .بنت الزبري، وبسرة بنت صفوان، وزينب بنت أيب سلمة، وعمرة االنصارية

 ومتيم بن سلمة، وجعفر الصادق، وجعفر بن مصعب، وحبيب بن أيب بكر بن سوادة،: ومن الرواة عنه
ثابت، وحبيب موىل عروة، وخالد بن أيب عمران قاضي إفريقية، وداود بن مدرك، والزبرقان بن عمرو 

بن أمية، وزميل موىل عروة، وسعد بن إبراهيم، وسعيد بن خالد االموي، وسليمان بن عبد اهللا بن 
ر، وشيبة اخلضري، وصاحل بن حسان، وصاحل بن كيسان، وصفوان بن سليم، عومير، وسليمان بن يسا

وعاصم بن عمر، وعبد اهللا بن إنسان، الطائفي، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، وأبو الزناد، وعبد اهللا 
  املاجشون،

 بن محيد وابن أيب مليكة، وابنه عبد اهللا بن عروة، وعبد اهللا بن نيار، وعبد اهللا البهي، وعبد الرمحن
الزهري، وعبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وابنه عثمان، وعثمان بن الوليد، وعراك بن مالك، وعطاء بن 

أيب رباح، وعلي بن جدعان، وحفيده عمر بن عبد اهللا، وعمر بن عبد العزيز، وعمروبن دينار، وعمران 
يه حممد بن جعفر بن الزبري، وأبو ابن أيب أنس، وجماهد بن وردان، وحممد بن إبراهيم التيمي، وابن أخ

االسود يتيم عروة، وابنه حممد بن عروة، والزهري، وابن املنكدر، وخملد بن خفاف، ومسافع بن شيبة، 



ومسلم بن قرط، ومعاوية بن إسحاق، ومنذر بن املغرية، وموسى بن عقبة، وهشام ابنه، وهالل الوزان، 
 ويزيد بن رومان، - وقيل مل يسمع منه -ىي بن أيب كثري والوليد بن أيب الوليد، ووهب بن كيسان، وحي

  ، ويزيد بن عبد اهللا بن قسيط، ويزيد بن أيب يزيد، وأبو بردة بن)١(ويزيد بن خصيفة 
__________  

  . من االصل٢٠٥هو يزيد بن عبد اهللا بن خصيفة، ترمجته يف الد اخلامس ) ١(
(*)  

)٤/٤٣٥(  

  

  .رمحن، ومها من أقرانه، وأبو بكر بن حفص الزهريأيب موسى، وأبو سلمة بن عبدال
  .وقد روى رفيقه أبو سلمة أيضا عن عمربن عبد العزيز، عن عروة

  .كان عروة ثقة، ثبتا، مأمونا، كثري احلديث، فقيها، عاملا): ١(قال ابن سعد 
  ).٢(مدين ثقة، رجل صاحل، مل يدخل يف شئ من الفنت : وقال أمحد العجلي
كان إذا حدثين عروة، مث حدثتين عمرة، صدق : ملاجشون، عن ابن شهاب، قالوروى يوسف بن ا

  عندي حديث عمرة حديث عروة، فلما
  ).٣(تبحرما إذا عروة حبر ال يرتف 

ال نتخذ كتابا مع كتاب اهللا، فمحوت كتيب، : كنا نقول: قال عروة: عن ابن أيب الزناد، قال: االصمعي
  ).٤(كتاب اهللا قد استمرت مريرته فواهللا لوددت أن كتيب عندي، إن 

علي بن املبارك اهلنائي، عن هشام بن عروة، أن أباه كان يصوم الدهر إال يوم الفطر ويوم النحر، ومات 
  ).٥(وهو صائم 
  )٦(رب كلمة ذل احتملتها أورثتين عزا طويال : قال أيب: وقال هشام

__________  
  . عن حممد بن عمر١٧٩ / ٥يف الطبقات ) ١(
  ,٤٣٣ سبق للمؤلف أن ذكر اخلرب يف ص )٢(
  ".فلما استخربما : "  ولفظه٣١ / ٧ وتاريخ البخاري ١٨١ / ٥ابن سعد ) ٣
  .أي قوي واستحكم وانظر:  آ واستمرت مريرته٢٨٦ / ١١ وابن عساكر ١٧٦ / ٢احللية ) ٤(

  .٤٢٦ص 
  .٣٧١ ب، وانظر الزهد المحد ٢٨٨ / ١١ وابن عساكر ١٨٠ / ٥ابن سعد ) ٥(



  .١٧٧ / ٢احللية ) ٦(
(*)  

)٤/٤٣٦(  

  

  ).١(ما حدثت أحدا بشئ من العلم قط ال يبلغه عقله إال كان ضاللة عليه : وقال
  .ولد عروة يف آخر خالفة عمر، وكان أصغر من أخيه عبد اهللا بعشرين سنة: قال غري واحد
  .وقيل غري ذلك

شعيب بن أيب محزة، عن الزهري، ، عن عيسى بن هالل، عن شريح بن يزيد، عن )٢(يعقوب الفسوي 
كنت غالما، يل ذؤابتان، فقمت أركع ركعتني بعد العصر، فبصر يب عمر ومعه الدرة، : عن عروة، قال

  فلما
  ).٣(ال أعود : فنهاين، قلت: رأيته، فررت منه، فلحقين، فأخذ بذؤابيت، قال

  .االشبه أن هذا جرى الخيه عبد اهللا، أو جرى له مع عثمان
  

  ، الفقيه، االمام ابن االمام، وأحد الفقهاء السبعة االعالم،ابن ثابت) ع* (رجة بن زيد  خا- ١٦٩
__________  

  . آ٢٨٦ / ١١ وابن عساكر ٥٥٠ / ١املعرفة والتاريخ ) ١(
  .٣٦٥، ٣٦٤ / ١يف املعرفة والتاريخ ) ٢(
  .ق بذؤابيتفأحضر يف طليب حىت تعل"  ب، ولفظه ٢٨٣ / ١١وأورده ابن عساكر يف تارخيه ) ٣(

  ".املعرفة والتاريخ " وكذا لفظ الفسوي يف " يا أمري املؤمنني ال أعود 
، ٢٦٠، املعارف ٢٠٤ / ٣، تاريخ البخاري ٢١٨٥، طبقات خليفة ت ٢٦٢ / ٥طبقات ابن سعد * 

 / ٢، احللية ٣٧٤، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٥٦٧ و ٣٧٦ / ١املعرفة والتاريخ 
 ب، ذيب االمساء واللغات ٢٠٠ / ٥، تاريخ ابن عساكر ٦٠ طبقات الفقهاء للشريازي ،١٨٩

 / ٣، ذيب الكمال، تاريخ االسالم ٢٢٣ / ٢، وفيات االعيان ١٧٢القسم االول من اجلزء االول 
 ٩ ب، البداية والنهاية ١٨٤ / ١، تذهيب التهذيب ١١٩ / ١، العرب ٨٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٦٢

، ٣٥، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٤٢ / ١، النجوم الزاهرة ٧٤ / ٣ذيب التهذيب ، ١٨٧/ 
  .٢٧ / ٥، ذيب ابن عساكر ١١٨ / ١، شذرات الذهب ٩٩خالصة تذهيب التهذيب 

(*)  

)٤/٤٣٧(  



  

إمساعيل، وسليمان، وحيىي، وسعد، وجده المه : أبو زيد االنصاري، النجاري، املدين، وأجل إخوته، وهم
  .بن الربيع االنصاري، أحد النقباء السادةهو سعد 

حدث عن أبيه، وعمه يزيد، وأسامة بن زيد، وأمه أم سعد بنت سعد، وأم العالء االنصارية، وعبد 
  الرمحن بن أيب عمرة، ومل يكن باملكثر من

  .احلديث
ميذه يف الفقه، روى عنه ابنه سليمان، وابن أخيه سعيد بن سليمان، وسامل ابو النضر، وأبو الزناد وهو تل

وعبد امللك بن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث، وعبد اهللا بن عمرو بن عثمان، وعثمان بن حكيم 
االنصاري، وجمالد بن عوف، وحممد بن عبد اهللا الديباج، وابن شهاب، ويزيد بن عبد اهللا بن قسيط، 

  .وأبو بكر بن حزم، وآخرون
  .وروايته عن عمه مرسلة

  ).١(الن عمه قتل زمن الصديق : ةقال موسى بن عقب
كان الفقهاء السبعة الذين يسألون باملدينة : وروى الواقدي عن عبدالرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، قال

سعيد بن املسيب، وأبو بكر بن عبدالرمحن، وعروة، والقاسم، وعبيداهللا بن عبد اهللا، : وينتهى إىل قوهلم
  ).٢(وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار 

كان الفقه بعد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى الدراوردي عن عبيداهللا بن عمر، قال
  باملدينة يف خارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن املسيب،

__________  
فإن صح قول موسى بن عقبة أن يزيد بن ثابت قتل أيام اليمامة يف عهد أيب بكر، : قال البخاري) ١(

  . يدرك يزيد أ هفإن خارجة مل
  .٤٢ / ١انظر التاريخ الصغري 

  . ب٢٠١ / ٥ابن عساكر ) ٢(
(*)  

)٤/٤٣٨(  

  

  .وعروة، والقاسم بن حممد، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد امللك بن مروان، وسليمان بن يسار موىل ميمونة
، وينتهي كان خارجة بن زيد، وطلحة بن عبد اهللا بن عوف يف زماما يستفتيان: وقال مصعب بن الزبري

  الناس إىل قوهلما، ويقسمان املواريث



  ).١(بني أهلها من الدور والنخيل، واالموال، ويكتبان الوثائق للناس 
أجاز سليمان بن عبد امللك خارجة بن زيد مبال فقسمه : وروى معن القزاز عن زيد بن السائب، قال

)١.(  
 أن عمر بن عبد العزيز -بن زيد ابن ثابت  هو ا-حدثنا موسى بن جنيح، عن إبراهيم بن حيىي : الواقدي

إين : كتب أن يعطى خارجة بن زيد ما قطع عنه من الديوان، فمشى خارجة إىل أيب بكر بن حزم، فقال
أكره أن يلزم أمري املؤمنني من هذا مقالة، ويل نظراء، فإن عمهم أمري املؤمنني ذا، فعلت، وإن هو 

  .خصين به، فإين أكره ذلك له
  ).١(ال يسع املال لذلك، ولو وسعه لفعلت : رفكتب عم

  ).١(خارجة بن زيد مدين، تابعي، ثقة : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
حدثين حيىي بن عبد اهللا بن عبدالرمحن بن أيب عمرة االنصاري، مسعت خارجة بن زيد : ابن إسحاق

ب قرب عثمان بن مظعون حىت رأيتين وحنن غلمان شباب، زمن عثمان، وإن أشدنا وثبة الذي يث: يقول
  ).٢(جياوزه 
حدثين إمساعيل بن مصعب، عن إبراهيم بن حيىي بن زيد ابن ثابت، عن خارجة بن زيد بن : الواقدي

  رأيت يف املنام كأين بنيت: ثابت، قال
__________  

  . آ٢٠٢ / ٥ابن عساكر ) ١(
  .٥٦٧ / ١ ب، وانظر املعرفة والتاريخ ٢٠٢ / ٥ابن عساكر ) ٢(

(*)  

)٤/٤٣٩(  

  

  .وهذه السنة يل سبعون سنة قد أكملتها: سبعني درجة، فلما فرغت منها، ورت
  ).١(فمات عنها 

يا أمري املؤمنني، قدم قادم : قال رجاء بن حيوة: حدثنا حممد بن بشر بن محيد، عن أبيه، قال: الواقدي
  الساعة، فأخربنا أن خارجة بن زيد مات،

  ).٢(ثلمة واهللا يف االسالم :  على االخرى وقالفاسترجع عمر وصفق بإحدى يديه
  .مات خارجة سنة تسع وتسعني: قال الفالس وابن منري

  .مات سنة مئة: وقال اهليثم بن عدي، وحيىي بن بكري، وخليفة، وابن املديين، وعدة
  ).٣(صلى عليه أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم : وقال أبو عبيد



 املرداوي، أنبأنا حممد بن خلف، وأنبأنا ابن علون، أنبأنا البهاء عبدالرمحن، أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن
قرأت : أخربتنا شهدة الكاتبة، أنبأنا أبو الفضل حممد بن عبد السالم، أنبأنا أمحد بن حممد الربقاين: قاال

ثنا ابن على أيب حامت حممد بن يعقوب، أخربكم حممد بن عبدالرمحن الشامي، حدثنا خلف بن هشام، حد
أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أتعلم : " أيب الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، قال

كتاب يهود، فما مريب نصف شهر حىت تعلمت، كنت أكتب له إىل يهود إذا كتب إليهم، فإذا كتبوا 
  ".إليه، قرأت كتام له 

  .جة عن أبيهوقال خار: تعليقا، فقال) ٤(أخرجه البخاري 
__________  

  ".فمات فيها : "  ب، ولفظه٢٠٢ / ٥ابن عساكر ) ١(
  . ب٢٠٢ / ٥ابن عساكر ) ٢(
  .٢٦٣ / ٥انظر ابن سعد ) ٣(
  . يف االحكام باب ترمجة احلكام، وهل جيوز ترمجان واحد، بصيغة اجلزم١٦١ / ١٣) ٤(

 من ١٨٦ / ٥ وأمحد )٢٧١٦(والترمذي ) ٣٦٤٥(وهو حديث صحيح أخرجه موصوال أبو داود 
  = (*)حديث عبد 

)٤/٤٤٠(  

  

  .ما بعد الرمحن بن أيب الزناد من شرط البخاري، وهو وسط
قتل رجل من االنصار وهو : حدثين خارجة بن زيد، قال: أنبأنا ابن أيب الزناد، عن أبيه: ابن وهب

ع رأي الناس على أن سكران أنصاريا يف عهد معاوية، ومل يكن على ذلك شهادة إال لطخ وشبهة، فاجتم
حيلف والة املقتول، مث يسلم إليهم فيقتلوه، فركبنا إىل معاوية، فقصصنا عليه القصة، فكتب إىل سعيد بن 

إن كان ما ذكرنا له حقا أن حيلفنا على القاتل، مث يسلمه إلينا، فجئنا بكتاب معاوية إىل سعيد، : العاص
ى بركة اهللا، فغدونا عليه، فأسلمه إلينا بعد أن حلفنا مخسني أنا منفذ كتاب أمري املؤمنني فاغدوا عل: فقال
  ).١(ميينا 
  

الفقيه، العالمة، املقرئ، أبو سليمان العدواين البصري، قاضي مرو ويكىن ) ع * ( حيىي بن يعمر- ١٧٠
  أبا عدي

__________  
أمرين رسول اهللا : بتقال زيد بن ثا: الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت، قال= 



فتعلمته، فلم " إين واهللا ما آمن يهود على كتايب : " صلى اهللا عليه وسلم، فتعلمت له كتاب يهود، وقال
  .مير يب نصف شهر حىت حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه

  .وسنده حسن
  .حسن صحيح: وقال الترمذي

  . ووافقه املؤلف٧٥ / ١وصححه احلاكم 
:  من طريق جرير عن االعمش عن ثابت بن عبيد، قال٤٢٢ / ٣ واحلاكم ١٨٣ / ٥وأخرجه أمحد 

: فقلت" أحتسن السريانية ؟ إا تأتيين كتب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال زيد بن ثابت
  .فتعلمتها يف سبعة عشر يوما" فتعلمها : " ال، قال

  .وإسناده صحيح
  . آ٢٠١ / ٥ابن عساكر ) ١(
، اجلرح والتعديل ٣١١ / ٨، تاريخ البخاري ١٦٤٩، طبقات خليفة ت ٣٦٨ / ٧طبقات ابن سعد * 

 وفيه حيىي بن نعيم، طبقات النحويني ٤٨٥، معجم املرزباين ١٩٦القسم الثاين من الد الرابع 
  ، ونزهة االلباء٤٢ / ٢٠، معجم االدباء ٤٧، فهرست ابن الندمي ٢٧واللغويني 

 / ٤، تاريخ االسالم ١٥٢٩، ذيب الكمال ص ١٧٣ / ٦، وفيات االعيان ٨)  السامرائيبتحقيق(
، غاية النهاية ٧٣ / ٩ آ، البداية والنهاية ١٧١ / ٤، تذهيب التهذيب ٧١ / ١، تذكرة احلفاظ ٦٨
  = (*)ت 

)٤/٤٤١(  

  

اس، وابن عمر، حدث عن أيب ذر الغفاري، وعمار بن ياسر مرسال، وعن عائشة وأيب هريرة، وابن عب
  .وعدة

  .وقرأ القرآن على أيب االسود الدئلي
حدث عنه عبد اهللا بن بريدة وهو من طبقته، وقتادة، وعطاء اخلراساين، وسليمان التيمي، وحيىي بن 

  .عقيل، وإسحاق بن سويد، وآخرون
  .وكان من أوعية العلم ومحلة احلجة

  .مل يسمع من عائشة: قال أبو داود
ل من نقط املصاحف، وذلك قبل أن يوجد تشكيل الكتابة مبدة طويلة، وكان ذا لسن إنه كان أو: وقيل

  .وفصاحة، أخذ ذلك عن أيب االسود
وكان احلجاج قد نفاه، فأقبل عليه االمري قتيبة بن مسلم وواله قضاء خراسان، فكان إذا انتقل من بلد 



  ).١(إنه يشرب املنصف : نهإىل بلد، استخلف على القضاء ا، مث إن قتيبة عزله ملا قيل ع
  .روى القراءة عنه عرضا عبد اهللا بن أيب إسحاق وأبو عمرو بن العالء: قال أبو عمرو الداين

قال : عمران القطان، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن عبد اهللا بن فطيمة، عن حيىي بن يعمر، قال
  ).٢(يف القرآن حلن ستقيمه العرب بألسنتها : عثمان رضي اهللا عنه
__________  

  ، طبقات٣٤٥ / ٢، بغية الوعاة ٢١٧ / ١، النجوم الزاهرة ٣٥٠ / ١١، ذيب التهذيب ٣٨٧١= 
  .١٧٥ / ١، شذرات الذهب ٤٢٩، خالصة تذهيب التهذيب ٣٠احلفاظ للسيوطي ص 

  .الذي يطبخ حىت يذهب نصفه: املنصف من الشراب) ١(
  .إسناده ضعيف جلهالة عبد اهللا بن فطيمة) ٢

(*)  

)٤/٤٤٢(  

  

  .تويف حيىي بن يعمر قبل التسعني): ١(قال خليفة بن خياط 
  

  .النخعي الكويف، شيخ ثقة، فقيه، معمر، من البقايا) خ، م، د، ق * ( عمري بن سعيد١٧١
  .حدث عن ابن مسعود، وعلي، وعمار بن ياسر، وأيب مسعود، وسعد ابن أيب وقاص، وطائفة

االعمش، وأشعث بن سوار، وحجاج بن أرطاة، وفطر بن روى عنه أبو حصني عثمان بن عاصم، و
  .خليفة، ومسعر بن كدام، وآخرون

  .وثقه حيىي بن معني
  .تويف سنة مخس عشرة ومئة): ٢(قال ابن سعد 

  .لعله جاوز املئة: قلت
  

، من كبار االمراء، واسم أبيه جربيل بن يسار، عد يف )٣(البتلهي ) خ * * ( يزيد بن أيب كبشة- ١٧٢
  .بعنيالتا

__________  
، تاريخ ١١٤٣، طبقات خليفة ت ١٧٠ / ٦طبقات ابن سعد  (*) ٣٠٣، ٣٠٢يف تارخيه ) ١

 / ٢، ذكر أخبار أصبهان ٣٧٦، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثالث ٥٣٢ / ٦البخاري 
ب ، ذي٢٨٧ / ٤ آ، تاريخ االسالم ١١٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٦٤، ذيب الكمال ص ٣٥



  .٢٩٦، خالصة تذهيب التهذيب ١٤٦ / ٨التهذيب 
  .١٧٠ / ٦يف الطبقات ) ٢(

، تاريخ ابن عساكر ٢٨٦، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الرابع ٣٥٤ / ٨تاريخ البخاري * * 
 / ١١ آ، ذيب التهذيب ١٧٩ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٤٤ آ، ذيب الكمال ص ١٨٦ / ١٨

  .٤٣٤لتهذيب ، خالصة تذهيب ا٣٥٤
  .أي بيت االهلة" بيت هليا " نسبة إىل ) ٣(

  .إن آزر أبا إبراهيم اخلليل كان ينحت ا االصنام: قرية مشهورة بغوطة دمشق، قيل
  .انظر معجم البلدان

(*)  

)٤/٤٤٣(  

  

  .وروى عن أبيه أيب كبشة السكسكي، ومروان بن احلكم
  .اهيم السكسكيروى عنه معاوية بن قرة، واحلكم، وأبو بشر، وإبر

وكان مقدم السكاسك، وصاحب شرطة عبدامللك، وويل على الغزاة، مث ويل إمرة العراقني للوليد، فلما 
  .استخلف سليمان، واله خراج السند، ونزلت رتبته قليال، فأدركه االجل بالسند قبل سنة مئة

 يف السفر، وويل العراقني بعد يف نسخة حيىي بن معني، وورد أنه كان يصوم" السهو " وقع لنا روايته يف 
  .احلجاج

  .وكان كبري الشأن رمحه اهللا
  .وقلما روى

  .له ذكر يف الصوم، يف البخاري
  

أبو عبد الرمحن : الفقيه، االمام، عامل املدينة ومفتيها، أبو أيوب، وقيل) ع * ( سليمان بن يسار- ١٧٣
  .، وأخو عطاء ابن يسار، وعبد امللك وعبد اهللاوأبو عبد اهللا، املدين، موىل أم املؤمنني ميمونة اهلاللية

  .كان سليمان مكاتبا الم سلمة: وقيل
  .ولد يف خالفة عثمان

وحدث عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وأيب هريرة، وحسان بن ثابت، وجابر بن عبد اهللا، ورافع بن 
  خديج، وابن عمر، وعائشة، وأم

__________  



، املعرفة والتاريخ ٤١ / ٤، تاريخ البخاري ٢١٣١ليفة ت ، طبقات خ١٧٤ / ٥طبقات ابن سعد * 
، طبقات الفقهاء ١٩٠ / ٢، احللية ١٤٩، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٥٤٩ / ١

، ذيب االمساء واللغات القسم ٦٤٨صورة رقم ) أمحد الثالث(، تاريخ ابن عساكر ٦٠للشريازي 
 ٤، تاريخ االسالم ٥٤٩، ذيب الكمال ص ٣٩٩ / ٢ االعيان ، وفيات٢٣٤االول من اجلزء االول 

 / ٩ آ، البداية والنهاية ٥٧ / ٢، تذهيب التهذيب ١٣١ / ١، العرب ٨٥ / ١، تذكرة احلفاظ ١٢٠/ 
، طبقات ٢٥٢ / ١، النجوم الزاهرة ٢٢٨ / ٤، ذيب التهذيب ١٣٩٦، غاية النهاية ت ٢٤٤

  .١٣٤ / ١، شذرات الذهب ١٥٥تهذيب ، خالصة تذهيب ال٣٥احلفاظ للسيوطي ص 
(*)  

)٤/٤٤٤(  

  

سلمة، وميمونة، وأيب رافع موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومحزة بن عمرو االسلمي، واملقداد بن 
 مرسل - وما أراه لقيه، وسلمة بن صخر البياضي - وذلك يف أيب داود والنسائي وابن ماجه -االسود 

 وأيب سعيد اخلدري، - مرسل - والفضل بن العباس - مرسل - وعبد اهللا بن حذافة السهمي -
  .والربيع بنت معوذ، وعدد من الصحابة

ويروي أيضا عن عروة، وكريب، وعراك بن مالك، وأيب مراوح، وعمرة، ومسلم بن السائب، 
  .وغريهم

  .وكان من أوعية العلم حبيث إن بعضهم قد فضله على سعيد بن املسيب
لزهري، وبكري بن االشج، وعمروبن دينار وعمرو بن ميمون بن مهران، حدث عنه أخوه عطاء، وا

وسامل أبو النضر، وربيعة الرأي، وأبو االسود يتيم عروة، ويعلى بن حكيم، ويعقوب بن عتبة، وأبو 
الزناد، وصاحل بن كيسان، وحممد بن عمرو بن عطاء، وحممد بن يوسف الكندي، وحيىي بن سعيد 

  سف، وعبد اهللا بن الفضل اهلامشي، وعمرواالنصاري، ويونس بن يو
  .ابن شعيب، وحممد بن أيب حرملة، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وخثيم ابن عراك، وخلق سواهم

  .كان من العلماء: قال الزهري
سعيد بن : كان ممن أدركت من فقهاء املدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إىل قوهلم: وقال أبو الزناد
وة، والقاسم، وأبو بكر ابن عبدالرمحن، وخارجة بن زيد، وعبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة، املسيب، وعر

  ).١(وسليمان ابن يسار، يف مشيخة أجلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وصالح وفضل 
__________  



  .٦٥٢) أمحد الثالث(ابن عساكر ) ١(
(*)  

)٤/٤٤٥(  

  

  ).١(ار عندنا أفهم من سعيد بن املسيب سليمان بن يس: قال احلسن بن حممد بن احلنفية
  .سعيد بن املسيب بقية الناس: مسعت سليمان بن يسار يقول: الواقدي عن عبد اهللا بن يزيد اهلذيل

  .ومسعت السائل يأيت سعيد بن املسيب
  ).٢(اذهب إىل سليمان بن يسار، فإنه أعلم من بقي اليوم : فيقول

اء الناس بعد سعيد بن املسيب، وكان كثريا ما يوافق سعيدا، كان سليمان بن يسار من علم: وقال مالك
  ).٣(وكان سعيد ال جيترأ عليه 

كان سليمان بن يسار أحسن الناس وجها، فدخلت عليه : قال مصعب الزبريي، عن مصعب بن عثمان
إذا أفضحك، فخرج إىل خارج وتركها يف مرتله وهرب : امرأة، فسامته نفسه، فامتنع عليها، فقالت

  .نهام
نعم، أنا يوسف الذي : أنت يوسف ؟ قال: فرأيت يوسف عليه السالم وكأين أقول له: قال سليمان

  ).٤(مهمت، وأنت سليمان الذي مل م 
  .إسناده منقطع
  .سليمان ثقة: قال ابن معني

  .ثقة، مأمون، فاضل عابد: وقال أبو زرعة
  .أحد االئمة: وقال النسائي

  ).٦(عاملا، رفيعا، فقيها، كثري احلديث، مات سنة سبع ومئة كان ثقة، ): ٥(وقال ابن سعد 
__________  

  ".ومل يقل أفقه : "  وزاد٥٤٩ / ١" املعرفة والتاريخ " ، والفسوي يف ١٧٤ / ٥ابن سعد ) ١(
  .٦٥٥) أمحد الثالث(ابن عساكر ) ٢(
  .٦٥٥) أمحد الثالث(، وابن عساكر ٥٤٩ / ١املعرفة والتاريخ ) ٣(
  .٦٥٤) أمحد الثالث(، وابن عساكر ١٩١، ١٩٠ / ٢احللية ) ٤(
  .١٧٥ / ٥يف الطبقات ) ٥(
  ".وهو ابن ثالث وسبعني سنة : " وزاد يف اية اخلرب" عاليا : " لفظ ابن سعد) ٦(

(*)  



)٤/٤٤٦(  

  

وكذا أرخه مصعب بن عبد اهللا، وابن معني، والفالس، وعلي بن عبد اهللا التميمي، والبخاري، وطائفة، 
  .بن ثالث وسبعني سنةوهو ا
  .فيكون مولده يف أواخر أيام عثمان يف سنة أربع وثالثني: قلت

  .تويف سنة تسع: وقال حيىي بن بكري
  .وهذا وهم، لعله تصحف

  .مات سنة أربع: وقال خليفة
  .سنة مئة: وقال اهليثم بن عدي

ت هو وابن املسيب عن هارون بن حممد، عن رجل أنه ما): ١(وهذا شاذ، وأشذ منه رواية البخاري 
  .وعلي بن احلسني وأبو بكر بن عبدالرمحن، سنة الفقهاء سنة أربع وتسعني

أخربنا أمحد بن سالمة إجازة عن أيب املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا ابن 
  خالد، حدثنا احلارث بن أيب أسامة،

، عن سليمان بن يسار، )٢(ج، أخربين يونس بن يوسف حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا ابن جري
يا أبا هريرة، حدثنا حديثا مسعته من : تفرق الناس عن أيب هريرة، فقال له ناتل أخو أهل الشام: قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رجل : أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثالثة: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال

قاتلت يف سبيلك حىت استشهدت، : ما عملت فيها ؟ قال: استشهد، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، فقال
  .، فقد قيل]جرئ [ كذبت، إمنا أردت أن يقال فالن : فقال

فأمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار، ورجل تعلم العلم، وقرأ القرآن، فأيت به، فعرفه نعمه 
كذبت، إمنا : القرآن وعلمته فيك، قال[ تعلمت العلم وقرأت : لت فيها ؟ قالما عم: فعرفها، فقال

فأمر به فسحب على وجهه إىل النار، ورجل آتاه اهللا ] أردت أن يقال فالن عامل، وفالن قارئ، فقد قيل 
  من أنواع املال، فأيت به فعرفه نعمه

__________  
  .٢٣٥ / ١يف التاريخ الصغري ) ١(
  .وهو تصحيف، والصواب من احللية ومصادر التخريج"  سيف : "يف االصل) ٢(

(*)  

)٤/٤٤٧(  



  

  .ما تركت من شئ حتب أن ينفق فيه إال أنفقت فيه لك: ما عملت فيها ؟ قال: فعرفها، قال
  .كذبت، إمنا أردت أن يقال فالن جواد، فقد قيل: فقال

  ".فأمر به، فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار 
  ).١(هذا حديث صحيح 

قدم علينا سليمان بن يسار دمشق، فدعاه أيب إىل احلمام، وصنع له : قال عبدالرمحن بن يزيد بن جابر
  ).٢(طعاما 

  .وكان أبوه يسار فارسيا
  ).٣(ويل سليمان سوق املدينة المريها عمر بن عبد العزيز : وقال الواقدي

  .يكىن أبا أيوب: قال ابن املديين والبخاري ومسلم
  ).٤(سليمان بن يسار : قدمت املدينة فسألت عن أعلم أهلها بالطالق، فقيل: قال: وعن قتادة

كان سليمان بن يسار يصوم الدهر، وكان أخوه عطاء يصوم يوما ويفطر يوما : وعن أيب الزناد، قال
)٥.(  

  
  .وكان أخوه إماما، فقيها، واعظا، مذكرا، ثبتا، حجة، كبري القدر) ع * ( عطاء بن يسار- ١٧٤
__________  

 وما بني احلاصرتني ساقط من االصل، استدركناه منه، وأخرجه مسلم يف صحيحه ١٩٢ / ٢احللية ) ١(
 من ٣٢٢ / ٢يف االمارة باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا، وأمحد ) ١٩٠٥(

  .طريق ابن جريج عن يونس بن يوسف، عن سليمان بن يسار، به
  .٦٥١) أمحد الثالث(ابن عساكر ) ٢(
  .١٧٥ / ٥ابن سعد ) ٣(
  .٦٥٥) أمحد الثالث(ابن عساكر ) ٤(
  .٦٥٤) أمحد الثالث(ابن عساكر ) ٥(
   = (*)٤٦١ / ٦، تاريخ البخاري ٢١٣٢، طبقات خليفة ت ١٧٣ / ٥طبقات ابن سعد * 

)٤/٤٤٨(  

  

  .حدث عن أيب أيوب، وزيد، وعائشة، وأيب هريرة، وأسامة بن زيد وعدة
  .نه زيد بن أسلم، وصفوان بن سليم، وعمرو بن دينار، وهالل ابن علي، وشريك بن أيب منرروى ع



ما رأيت رجال كان ألزم ملسجد رسول اهللا صلى : روى عبدالرمحن بن زيد بن أسلم، أن أبا حازم قال
  .اهللا عليه وسلم من عطاء بن يسار

  .مسع عطاء من ابن مسعود: قال أبو داود
  .مات قبل املئة: ث ومئة، وقيلمات سنة ثال: ويقال

  .فاهللا أعلم
  

االمام، شيخ القراء واملفسرين، أبو احلجاج املكي، االسود، موىل ) ع * ( جماهد بن جرب- ١٧٥
  موىل عبد اهللا بن السائب: السائب بن أيب السائب املخزومي، ويقال

__________  
، ٣٣٨ل القسم االول من الد الثالث ، اجلرح والتعدي٥٦٤ / ١، املعرفة والتاريخ ٤٥٩املعارف = 

، ذيب ٣٣٥ آ، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ٣٣٥ / ١١تاريخ ابن عساكر 
، ١٢٥ / ١، العرب ٨٤ / ١، تذكرة احلفاظ ١٥٥ و ٣٤ / ٤، تاريخ االسالم ٩٤٠الكمال ص 

 ١، النجوم الزاهرة ٢١٧ / ٧هذيب ، ذيب الت٢١٢٢ آ، غاية النهاية ت ٤٣ / ٣تذهيب التهذيب 
 / ١، شذرات الذهب ٢٦٧، خالصة تذهيب التهذيب ٣٤، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٢٩/ 

١٢٥.  
، ٤٤٤، املعارف ٤١١ / ٧، تاريخ البخاري ٢٥٣٥، طبقات خليفة ت ٤٦٦ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ٢٧٩ / ٣، احللية ٣١٩لرابع ، اجلرح والتعديل القسم االول من الد ا٧١١ / ١املعرفة والتاريخ 
 ب، ذيب االمساء واللغات القسم ١٢٥ / ١٦، تاريخ ابن عساكر ٦٩طبقات الفقهاء للشريازي 

 / ١، تذكرة احلفاظ ١٩٠ / ٤، تاريخ االسالم ١٣٠٦، ذيب الكمال ص ٨٣االول من اجلزء الثاين 
 / ٧، العقد الثمني ٢٢٤ / ٩  آ، البداية والنهاية٢٢ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٥ / ١، العرب ٨٦

، طبقات احلفاظ ٤٢ / ١٠، ذيب التهذيب ٨٣٦٣، االصابة ت ٢٦٥٩، غاية النهاية ت ١٣٢
  .١٢٥ / ١، شذرات الذهب ٣٦٩، خالصة تذهيب التهذيب ٣٥للسيوطي ص 

(*)  

)٤/٤٤٩(  

  

 أخذ موىل قيس بن احلارث املخزومي روى عن ابن عباس، فأكثر وأطاب، وعنه: القارئ، ويقال
  القرآن، والتفسري، والفقه، وعن أيب هريرة، وعائشة، وسعد بن أيب وقاص، وعبد اهللا بن عمرو،

وابن عمر، ورافع بن خديج، وأم كرز، وجابر بن عبد اهللا، وأيب سعيد اخلدري، وأم هانئ، وأسيد بن 



  .ظهري، وعدة
  . حميصنمنهم ابن كثري الداري، وأبو عمرو بن العالء، وابن: تال عليه مجاعة

وحدث عنه عكرمة، وطاووس، وعطاء، وهم من أقرانه، وعمرو بن دينار، وأبو الزبري، واحلكم بن 
عتيبة، وابن أيب جنيح، ومنصور بن املعتمر، وسليمان االعمش، وأيوب السختياين، وابن عون، وعمر بن 

جر، ومحيد االعرج، ذر، ومعروف ابن مشكان، وقتادة بن دعامة، والفضل بن ميمون، وإبراهيم بن مها
وبكري بن االخنس، واحلسن الفقيمي، وخصيف، وسليمان االحول، وسيف بن سليمان، وعبد الكرمي 

  .اجلزري، وأبو حصني، والعوام ابن حوشب، وفطر بن خليفة، والنضر بن عريب، وخلق كثري
باس ثالثني عرضت القرآن على ابن ع: مسعت جماهدا يقول: حدثنا الفضل بن ميمون: قال االنصاري

  ).١(مرة 
عرضت القرآن ثالث عرضات على ابن : وروى ابن إسحاق، عن أبان بن صاحل، عن جماهد، قال

  ).٢(عباس، أقفه عند كل آية، أسأله فيم نزلت، وكيف كانت 
  حدثنا الشافعي، حدثنا: قال حممد بن عبد اهللا بن احلكم

__________  
" ثالثني عرضة : "  آ ولفظهم١٢٧ / ١٦ن عساكر  واب٢٨٠ / ٣، واحللية ٤٦٦ / ٥ابن سعد ) ١(
  . آ١٢٧ / ١٦، وابن عساكر ٢٨٠، ٢٧٩ / ٣احللية ) ٢(

(*)  

)٤/٤٥٠(  

  

قرأت على شبل بن عباد، وقرأ على ابن كثري، وأخربه ابن كثري : إمساعيل بن عبد اهللا بن قسطنطني، قال
  ).١(أنه قرأ على جماهد، وقرأ جماهد على ابن عباس 

  ).٢(جماهد، وسعيد بن جبري، وعكرمة، والضحاك : خذوا التفسري من أربعة:  الثوريقال سفيان
  ).٣(كان جماهد أعلمهم بالتفسري : وقال خصيف

  .أعلم من بقي بالتفسري جماهد: وقال قتادة
كانوا يرون أنه يسأل أهل : ما باهلم يتقون تفسري جماهد ؟ قال: قلت لالعمش: قال أبو بكر بن عياش

  ).٤(الكتاب 
  .مسع جماهد من عائشة: قال ابن املديين

  ).٥(مل يسمع منها : وقال حيىي القطان
  .بلى قد مسع منها شيئا يسريا: قلت



  ).٦(مسعت جماهدا أحب إيل من أهلي ومايل : الن أكون مسعت من جماهد، فأقول: قال ابن جريج
  .مع أنه قلما مسع من جماهد حرفني: قلت

  .جماهد ثقة: وقال حيىي بن معني، وطائفة
__________  

  . آ١٢٧ / ١٦ابن عساكر ) ١(
  .٥٩٨ آ، والضحاك هو ابن مزاحم تأيت ترمجته يف ص ١٢٨ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
  . آ١٢٨ / ١٦ابن عساكر ) ٣(
  .٤٦٧ / ٥ابن سعد ) ٤(
  . آ١٢٨ / ١٦ابن عساكر ) ٥(

  ".هدا مسع من عائشة كان شعبة ينكر جما: قال حيىي بن سعيد: " ويف رواية أخرى البن عساكر
  ..".الن أكون مسعت من حممد بن جماهد: "  ب، وروايته١٢٨ / ١٦ابن عساكر ) ٦(

(*)  

)٤/٤٥١(  

  

  .سكن الكوفة بأخرة، وكان كثري االسفار والتنقل: ويقال
عطاء، وجماهد، وطاووس : ما رأيت أحدا يريد ذا العلم وجه اهللا إال هؤالء الثالثة: قال سلمة بن كهيل

)١.(  
  ).٢(استفرغ علمي القرآن : مسع جماهدا يقول: بقية، عن حبيب بن صاحل

  ).٣(صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان خيدمين : مسعت جماهدا يقول: شعبة، عن رجل
  ).٤(رمبا أخذ ابن عمر يل بالركاب : إبراهيم بن مهاجر، عن جماهد، قال

  ).٥(متبذال، كأنه خربندج ضل محاره وهو مغتم كنت إذا رأيت جماهدا، ازدريته، : قال االعمش
  ).٦(طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية، مث رزق اهللا النية بعد : روى االجلح، عن جماهد، قال
  ).٧(ال تنوهوا يب يف اخللق : وقال منصور، عن جماهد، قال

__________  
  . آ١٢٩ / ١٦ابن عساكر ) ١(
  . آ١٢٨ / ١٦ساكر  وابن ع٧١٢ / ١املعرفة والتاريخ ) ٢(
شعبة عن عبيداهللا بن عمر عن : " ، وروايته٢٨٦، ٢٨٥ / ٣ آ، واحللية ١٢٩ / ١٦ابن عساكر ) ٣(

  .جماهد يقول



  .عبيداهللا بن عمر، عن جماهد يقول" ويف رواية أخرى البن عساكر " 
."  
  . ب١٢٩ / ١٦ابن عساكر ) ٤(
، ٧١١ / ١، واملعرفة والتاريخ ٤٦٧، ٤٦٦ / ٥ ب، وانظر ابن سعد ١٢٩ / ١٦ابن عساكر ) ٥(

  .وهو حارس احلمار أو مؤجره واللفظة فارسية" خربندة : " ، ولفظ أيب نعيم٢٧٩ / ٣، واحللية ٧١٢
  . آ١٣٠ ب، ١٢٩ / ١٦ وابن عساكر ٧١٢ / ١املعرفة والتاريخ ) ٦(
  . آ١٣٠ / ١٦ابن عساكر ) ٧(

(*)  

)٤/٤٥٢(  

  

) ١(مثل الغالم ذات ليلة، فشددت عليه آلخذه، فوثب فوقع بينا أنا أصلي إذ قام : حصني، عن جماهد
  ).٢(إم يهابونكم كما ابوم من أجل ملك سليمان : خلف احلائط حىت مسعت وجبته، مث قال

  .كان جماهد كأنه محال، فإذا نطق، خرج من فيه اللؤلؤ: وروي عن االعمش، قال
  ).٣" (والضحى " ورة كان جماهد رمحه اهللا يكرب من س: وقال محيد االعرج

قدم جماهد على سليمان بن عبد امللك، مث على عمر بن عبد العزيز، ): ٤(قال أبو القاسم ابن عساكر 
  .وشهد وفاته

يا : عمر بن عبد العزيز] يل [ قال : فروى مروان بن معاوية، عن معروف بن مشكان، عن جماهد، قال
  .وريقولون مسح: ؟ قلت] يف [ جماهد ما يقول الناس 

  .ما أنا مبسحور: قال
: ألف دينار أعطيتها وأن أعتق، قال: وحيك، ما محلك على أن سقيتين السم ؟ قال: مث دعا غالما له فقال

  ).٥(اذهب حيث ال يراك أحد : هاا، فجاء ا، فألقاها يف بيت املال وقال
  ).٦(جماهد موىل لبين زهرة : قال حممد بن عبيد، عن الثوري، قال

  ).٧(جماهد موىل عبد اهللا بن السائب : د بن حنبلوقال أمح
  ).٧(موىل قيس بن السائب : وقال احلميدي وغريه
__________  

  .وما أثبتناه من ابن عساكر" وقع " يف االصل ) ١(
  . آ١٣٠ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
  .أي عند ختم القرآن) ٣(



  . ب١٢٧ / ١٦وانظر ابن عساكر 
  . ب١٢٥ / ١٦يف تارخيه ) ٤(
  .املصدر السابق، وما بني احلاصرتني منه) ٥(
  . آ١٢٦ / ١٦ابن عساكر ) ٦(
  .املصدر السابق) ٧(

(*)  

)٤/٤٥٣(  

  

وهو موىل قيس ) ١(جماهد بن جبري : كان ابن إسحاق يقول يف أحاديث جماهد كلها: وقال ابن املديين
  .بن السائب بن أيب السائب، وكان السائب شريك النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .موىل قيس): ٢(قال ابن سعد و
  .وقال البخاري ومسلم كقول أمحد

  ).٤(للمصريني جماهد بن جرب آخر، ذكره ابن يونس ): ٣(قال احلافظ عبد الغين املصري 
لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود، مل أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثري من : قال جماهد: قال االعمش

  ).٥(القرآن مما سألت 
  .ينة عنهرواه ابن عي

أعلم من بقي باحلالل واحلرام الزهري، وأعلم من بقي بالقرآن جماهد : مطر الوراق، عن قتادة، قال
)٥.(  

  .جماهد ثقة، فقيه، عامل، كثري احلديث): ٦(قال ابن سعد 
  .أحاديث جماهد عن علي وعائشة، مراسيل: قال ابن خراش

أخذ يل ابن عمر بالركاب، ورمبا أدخل ابن عباس رمبا : الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر، عن جماهد، قال
  ).٧(أصابعه يف إبطي 

  ما أدري أي: يعلى بن عبيد، عن االعمش، عن جماهد، قال
__________  

  .كذا االصل، إذ يقال له ابن جبري أيضا كما يف صدر ترمجته عند ابن عساكر) ١(
  . ب١٢٦ / ١٦" جرب : " ولفظه يف هذا اخلرب

  .٤٦٦/  ٥يف الطبقات ) ٢(
، تأيت ٤٠٩هو عبد الغين بن سعيد أبو حممد االزدي املصري، صاحب كتاب املؤتلف، املتوىف سنة ) ٣(



  . ب من االصل٥٩ترمجته يف الد احلادي عشر 
  . آ١٢٧ / ١٦ابن عساكر ) ٤(
  . آ١٢٨ / ١٦ابن عساكر ) ٥(
  .٤٦٧ / ٥يف الطبقات ) ٦(
  .٢٨٥ / ٣احللية ) ٧(

(*)  

)٤/٤٥٤(  

  

  ).١(ني أعظم، أن هداين لالسالم، أو عافاين من هذه االهواء النعمت
  .مثل الرفض والقدر والتجهم: قلت

يا أبتاه، إن : كنت عند أيب فجاء ولده يعقوب فقال: حدثنا عبد الوهاب بن جماهد، قال: حيىي بن سليم
  .لنا أصحابا يزعمون أن إميان أهل السماء وأهل االرض واحد

  ).٢(ء بأصحايب، ال جيعل اهللا من هو منغمس يف اخلطايا كمن ال ذنب له يا بين، ما هؤال: فقال
ال تسبقيين : كنت يف جنازة رجل، فسمعت رجال يقول المرأة امليت: وبإسناد حسن، عن جماهد، قال

  .بنفسك
  .قد سبقت: قالت
  .واهد أقوال وغرائب يف العلم والتفسري تستنكر: قلت

  .ب من متوليها أن يوقفه على هاروت وماروتوبلغنا أنه ذهب إىل بابل، وطل
فبعث معي يهوديا، حىت أتينا تنورا يف االرض، فكشف لنا عنهما، فإذا ما معلقان منكسان، : قال

آمنت بالذي خلقكما، فاضطربا، فغشي علي وعلى اليهودي، مث أفقنا بعد حني، فالمين اليهودي : فقلت
  ).٣(كدت أن لكنا : وقال

  .مات جماهد سنة مئة: الضريرقال أبو عمر 
  .هذا قول شاذ، فإن جماهدا رأى عمر بن عبد العزيز ميوت: قلت

  ).٤(مات جماهد وهو ساجد سنة ثنتني ومئة : وقال أبو نعيم
  .وكذا أرخه اهليثم بن عدي، واملدائين، ومجاعة

  .مات سنة ثالث ومئة: وقال محاد اخلياط، وأبو عبيد، ومجاعة
  وقال

__________  



  .مصحف" علي بن عبيد "  وفيه ٢٩٣ / ٣احللية ) ١(
  . آ، ب١٣٠ / ١٦وابن عساكر 

  . ب١٣٠ / ١٦ابن عساكر ) ٢(
  .ستذكر القصة برواية أخرى على الصفحة التالية) ٣(
  . ب١٣٠ / ١٦ وابن عساكر ٤٦٧ / ٥ابن سعد ) ٤(

(*)  

)٤/٤٥٥(  

  

  .سنة مثان ومئة: سنة أربع ومئة، وجاء عن ابن املديين: ابن املديين وغريه
  .رواه عنه ابنه عبد اهللا
  .وعنه سنة سبع ومئة

، وقال حيىي القطان )١(بلغ جماهد ثالثا ومثانني سنة : وروى حممد بن عمر الواقدي، عن ابن جريج، قال
  .مات سنة أربع ومئة: وغريه

جماهد ال يسمع كان : أنبأنا عبد اهللا بن عبد القدوس، عن االعمش قال: حممد بن محيد الرازي احلافظ
حبضرموت، وذهب إىل بابل، عليها وال فقال ) ٢(بأعجوبة إال ذهب فنظر إليها، ذهب إىل بئر برهوت 

  .تعرض علي هاروت وماروت ؟: له جماهد
: بشرط أن ال تدعو اهللا عندمها، قال: اذهب به، فقال اليهودي: فدعا رجال من السحرة فقال: قال

  .خذ برجلي: را مث قالفذهب يب إىل قلعة، فقطع منها حج
سبحان : كاجلبلني، فلما رأيتهما قلت) ٤(، فإذا مها معلقان منكسان )٣(فهوى به حىت انتهى إىل جوبة 

: اهللا خالقكما، فاضطربا، فكأن اجلبال تدكدكت، فغشي علي وعلى اليهودي، مث أفاق قبلي فقال
  ).٥(أهلكت نفسك وأهلكتين 

  خليل، أنبأنا أبو املكارم، أنبأنا أبوأخربنا إسحاق االسدي، أنبأنا ابن 
علي، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا أبو أمحد حممد بن أمحد، حدثنا عبد اهللا بن شريويه، حدثنا ابن راهويه، حدثنا 

  عرضت القرآن: حدثنا ابن إسحاق، عن أبان بن صاحل، عن جماهد، قال: حممد بن سلمة، واحملاريب، قاال
__________  

  .٤٦٧  /٥ابن سعد ) ١(
، وهو واد معروف، أو بئر عميقة حبضرموت اليمن، ال )برهت(كذا ضبطها صاحب التاج ) ٢(

: ويقال" تاريخ مكة " يستطاع الرتول إىل قعرها، وهو مقر أرواح الكفار، كما حققه ابن ظهرية يف 



  .برهوت كعصفور
  ".شر بئر يف االرض برهوت : " ويف حديث علي

  .من االرض بال بناءفجوة أو منفتق : اجلوبة) ٣(
  ".معلقني منكسني : " يف االصل) ٤(
  .، وإسناده ضعيف لضعف حممد بن محيد٢٨٨ / ٣انظر احللية ) ٥(

(*)  

)٤/٤٥٦(  

  

  ).١(على ابن عباس ثالث غرضات، أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت 
نا عمرو بن مرزوق، حدثنا حدثنا حبيب بن احلسن، حدثنا يوسف القاضي، حدث: وبه، إىل أيب نعيم

  ).٢(الرعد ملك يزجر السحاب بصوته : شعبة، عن احلكم، عن جماهد، قال
أخربنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا حممد بن هبة اهللا، أنبأنا عمي حممد بن عبد العزيز الدينوري، أنبأنا عاصم 

ب الدورقي، حدثنا مروان بن بن احلسن، أنبأنا أبو عمر بن مهدي، نبأنا احلسني بن إمساعيل، حدثنا يعقو
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : شجاع، عن خصيف، عن جماهد، عن أيب سعيد اخلدري، قال

  ).٣(الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزنا بوزن : " مرتني على املنرب يقول
  

   احلافظ، مفيت عمر بن اخلطاب، االمام الزاهد،ابن أمري املؤمنني) ع* ( سامل بن عبد اهللا - ١٧٦
__________  

  ).٢( رقم - ٤٥٠تقدم اخلرب يف ص ) ١(
 من طريق حممد بن املثىن عن حممد بن ١٥٠ / ١، وأخرجه ابن جرير ٢٨٥، ٢٨٤ / ٢احللية ) ٢(

  .جعفر عن شعبة عن احلكم عن جماهد
 )١٥٨٤( ومسلم ٣١٧ / ٤، والبخاري ٦٣٣، ٦٣٢ / ٢رجاله ثقات، وأخرجه مالك يف املوطأ ) ٣(

ال تبيعوا الذهب بالذهب إال : " عن نافع عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائبا بناجز 

، ١٨٦، املعارف ١١٥ / ٤، تاريخ البخاري ٢١١٣، طبقات خليفة ت ١٩٥ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ١٩٣ / ٢، احللية ١٨٤، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٥٥٤ / ١يخ املعرفة والتار

 آ، ذيب االمساء واللغات القسم االول من ١٢ / ٧، تاريخ ابن عساكر ٦٢طبقات الفقهاء للشريازي 
، ١١٥ / ٤، تاريخ االسالم ٤٦١، ذيب الكمال ص ٣٤٩ / ٢، وفيات االعيان ٢٠٧اجلزء االول 



، ٢٣٤ / ٩ ب، البداية والنهاية ٢ / ٢، تذهيب التهذيب ١٣٠ / ١، العرب ٨٢ / ١احلفاظ تذكرة 
= ، طبقات احلفاظ ٢٥٦ / ١، النجوم الزاهرة ٤٣٦ / ٣، ذيب التهذيب ١٣١٥غاية النهاية ت 

(*)  

)٤/٤٥٧(  

  

  .املدينة، أبو عمر، وأبو عبد اهللا، القرشي، العدوي، املدين، وأمه أم ولد
  .الفة عثمانمولده يف خ

  .أخربنا أمحد بن هبة اهللا سنة اثنتني وتسعني وست مئة
أنبأنا أبو روح اهلروي، أنبأنا متيم اجلرجاين، أنبأنا أبو سعد االديب، أنبأنا أبو عمرو بن محدان، أنبأنا أبو 

ثقه  وسألت حيىي بن معني عنه فو-يعلى املوصلي، حدثنا حوثرة بن أشرس، حدثنا عقبة بن أيب الصهباء 
:  عن سامل، عن أبيه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الصبح، مث استقبل مطلع الشمس، فقال-
  ).١" ( ومن مث يطلع قرن الشيطان - ثالث مرات -أال إن الفنت من ها هنا " 

  .إسناده حسن عال، وال يقع لنا حديث سامل أعلى من هذا
 وذلك يف - وأيب هريرة - يف سنن النسائي  وذلك-حدث عن أبيه فجود وأكثر، وعن عائشة 

 وعن - وذلك مرسل - وعن زيد بن اخلطاب العدوي، وأيب لبابة ابن عبد املنذر -البخاري ومسلم 
رافع بن خديج، وسفينة، وأيب رافع موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وسعيد بن املسيب، وامرأة أبيه 

  .صفية
جلعد، وعمرو بن دينار، وعمرو بن دينار القهرمان، وحممد بن واسع، وعنه ابنه أبو بكر، وسامل بن أيب ا

وحيىي بن أيب إسحاق احلضرمي، وأبو بكر بن حزم، والزهري، وحممد بن أيب حرملة، وكثري بن زيد، 
وفضيل بن غزوان، وحنظلة بن أيب سفيان، وصاحل بن كيسان، وصاحل بن حممد بن زائدة أبو واقد، 

عبد العزيز بن أيب رواد، وعبيداهللا بن عمر، وعكرمة بن عمار، وابن أخيه عمر وعاصم بن عبد اهللا، و
  بن محزة، وابن ابن
__________  

، ذيب ابن ١٣٣ / ١، شذرات الذهب ١٣١، خالصة تذهيب التهذيب ٣٣للسيوطي ص = 
  .٥٢ / ٦عساكر 

  . ب١٢ / ٧ابن عساكر ) ١(
  .وإسناده حسن كما ذكر املصنف

(*)  



)٤/٤٥٨(  

  

ه عمر بن حممد بن زيد، وابن ابن أخيه خالد بن أيب بكر بن عبيداهللا، وابن أخيه القاسم بن عبيداهللا، أخي
  .وخلق سواهم

  .ال: أتدري مل مسيت ابين ساملا ؟ قلت: قال يل ابن عمر: روى علي بن زيد، عن ابن املسيب، قال
  ).١( يعين أحد السابقني -باسم سامل موىل أيب حذيفة : قال

كان عبد اهللا بن عمر أشبه ولد عمر به، وكان سامل أشبه ولد عبد : ن سعيد، عن ابن املسيب، قالحيىي ب
  ).٢(اهللا به 

رأيت سامل بن عبد اهللا يلبس الصوف، وكان علج اخللق، : روى سلمة االبرش، عن ابن إسحاق قال
  ).٣(يعاجل بيديه ويعمل 
، فأتوا باب سامل ابن عبد اهللا، فسمعوا ؟ ؟ رغاء بعري، قدم مجاعة من املصريني املدينة: قال حيىي بن بكري

موالك : فبينا هم كذلك خرج عليهم رجل شديد االدمة، متزر بكساء صوف إىل ثندوته، فقالوا له
  .سامل: من تريدون ؟ قالوا: داخل ؟ قال

  .سامل: من أردمت ؟ قالوا: فلما كلمهم، جاء شئ غري املنظر، قال: قال
  .سلوا عما شئتم): ٤(أردنا أن نسائلك قال : ا جاء بكم ؟ قالواها أناذا فم: قال

  ).٦(بالدم والقيح الذي أصابه من البعري، فسألوه ) ٥(وجلس ويده ملطخة 
مل يكن أحد يف زمان سامل أشبه مبن مضى من الصاحلني، يف الزهد والفضل : قال أشهب، عن مالك، قال

  والعيش منه، كان يلبس الثوب
__________  

  . آ١٣ / ٧ابن عساكر ) ١(
  . آ١٤ ب، ١٣ / ٧ابن عساكر ) ٢(
  . ب١٥ / ٧ابن عساكر ) ٣(
  ".قالوا : " يف االصل) ٤(
  ".ملطخ : " يف االصل) ٥(
  . آ١٥ ب، ١٤ / ٧ابن عساكر ) ٦(

(*)  

)٤/٤٥٩(  

  



  .ليحملها) ١(بدرمهني، ويشتري الشمال 
اخلبز والزيت، وإذا :  أي شئ تأكل ؟ قال:فقال سليمان بن عبدامللك لسامل ورآه حسن السحنة: قال

  .وجدت اللحم، أكلته
  ).٣(إذا مل أشتهه، تركته حىت أشتهيه : أو تشتهيه ؟ قال): ٢(فقال له عمر 

  دخلت على: وروى أبو املليح الرقي، عن ميمون بن مهران قال
ما وجدت ما ابن عمر، فقومت كل شئ يف بيته، فما وجدته يسوى مئة درهم، مث دخلت مرة أخرى، ف

  ).٤(يسوى مثن طيلسان، ودخلت على سامل من بعده، فوجدته على مثل حال أبيه 
  ).٥(شيخ يقبل شيخا : كان ابن عمر يقبل ساملا ويقول: روى زيد بن حممد بن زيد، عن نافع، قال

 بلغين أن ابن عمر كان يالم يف حب: مسع خالد بن أيب بكر يقول: ابن سعد، عن حممد بن حرب املكي
: قال ابن أيب الزناد) ٦(وجلدة بني العني واالنف سامل * يلومونين يف سامل وألومهم : سامل، فكان يقول

علي بن احلسني، والقاسم بن : كان أهل املدينة يكرهون اختاذ أمهات االوالد حىت نشأ فيهم الغر السادة
عا، فرغب الناس حينئذ يف السراري حممد، وسامل بن عبد اهللا، ففاقوا أهل املدينة علما وتقى وعبادة وور

)٧.(  
__________  

  .مشلة، وهي كساء دون القطيفة يشتمل به: مفردها) ١(
كذا االصل وتاريخ ابن عساكر، وحيتمل أن يكون القائل له هو عمر بن عبد العزيز، النه كان ) ٢(

  .ترجمفإا كنية امل" يا أبا : " جيلس يف جملس سليمان، وإال فيكون سقط من االصل
  . آ١٤ / ٧ وابن عساكر ٥٥٦ / ١املعرفة والتاريخ ) ٣(
  . آ١٤ / ٧ابن عساكر ) ٤(
  . آ١٤ / ٧ابن عساكر ) ٥(
  . آ١٤ / ٧ وابن عساكر ١٩٦ / ٥طبقات ابن سعد ) ٦(
  .٣٩٠ ب، وقد تقدم اخلرب بنحوه يف ص ١٤ / ٧ابن عساكر ) ٧(

(*)  

)٤/٤٦٠(  

  

ابن املسيب، وسليمان : نة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم سبعةكان فقهاء أهل املدي: قال ابن املبارك
  بن يسار، وسامل، والقاسم، وعروة، وعبيد

  .اهللا بن عبد اهللا، وخارجة بن زيد



وكانوا إذا جاءم مسألة دخلوا فيها مجيعا فنظروا فيها، وال يقضي القاضي حىت يرفع إليهم، فينظرون 
  .فيها فيصدرون

عن يزيد بن رومان، عن سامل بن عبد اهللا، أنه كان خيرج إىل السوق يف حوائج حدثنا مالك : ابن وهب
  .نفسه

واشترى مشلة، فانتهى ا إىل املسجد، فرمى ا إىل عبدامللك بن عمر بن عبد العزيز، فحبسها عنده 
  .بل أنا أمحلها: أال تبعث من حيملها لك ؟ فقال: ساعة، مث قال

ر خيرج إىل السوق فيشتري، وكان سامل دهره يشتري يف االسواق، كان ابن عم: وحدثين مالك، قال
  ).٢(وكان من أفضل أهل زمانه 

دخل سامل على سليمان بن عبدامللك، وعلى سامل : وروى أبو سعيد احلارثي، عن العتيب، عن أبيه، قال
 عبد العزيز ثياب غليظة رثة، فلم يزل سليمان يرحب به، ويرفعه حىت أقعده معه على سريره، وعمر بن

ما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة أحسن من هذه، : يف الس، فقال له رجل من أخريات الناس
ما رأيت هذه : وعلى املتكلم ثياب سرية، هلا قيمة، فقال له عمر: قال! يدخل فيها على أمري املؤمنني ؟ 

  ).٣(ك إىل مكان خايل ذاك الثياب اليت على خايل وضعته يف مكانك، وال رأيت ثيابك هذه رفعت
__________  

  .٤٣٩، ٤٣٨ ب، وقد تقدم بنحوه يف ص ١٤ / ٧ابن عساكر ) ١(
  . آ١٦ / ٧ابن عساكر ) ٢(
لقد أحسن عمر يف جوابه وأجاد يف الذب : قال القاضي: "  آ، وزاد يف ايته١٦ / ٧ابن عساكر ) ٣(

  .عن خاله
  : = (*)هذا املوضع لبعض االعرابوقد أنشدنا ابن دريد يف خرب قد ذكرته يف غري 

)٤/٤٦١(  

  

  ).١(سامل بن عبد اهللا تابعي ثقة : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  أصح االسانيد ؟ ؟، الزهري، عن سامل، عن: وقال أمحد وابن راهويه

  .أبيه
ب وروى عباس، عن حيىي بن معني، ؟ ؟ ؟ ؟ سامل والقاسم حديثهما قريب من السواء، وسعيد بن املسي

  .أيضا قريب منهما، وإبراهيم أعجب إيل مرسالت منهم
  .قلت ليحىي: قال عباس

مل : وقال البخاري) ٢(إن نافعا مل حيدث حىت مات سامل : يقولون: فسامل أعلم بابن عمر أو نافع ؟ قال



  ).٣(يسمع سامل من ؟ ؟ عائشة 
  . السماء العشرفيما سقت" وقال النسائي يف حديث الزهري، عن سامل، عن أبيه مرفوعا 

واختلف سامل ونافع على ابن عمر يف ثالثة : ورواه نافع عن ابن عمر قوله، قال: احلديث) ٤" (
  .هذا أحدها: أحاديث
  .سامل عن أبيه مرفوعا: فقال) ٥" (من باع عبدا له مال : " والثاين
  .نافع عن ابن عمر قوله: وقال

__________  
جباعل * ال ترى يف السوق قمصانا ليس القميص إذا جددت رقعته كأا * يغايظونا بقمصان هلم جدد = 

  . ب١٤ / ٧ابن عساكر ) ١" (رجال إال كما كانا 
  . آ١٤ / ٧ابن عساكر ) ٢(
  . ب١٤ / ٧انظر ابن عساكر ) ٣(
 وابن ماجه ٤١ / ٥والنسائي ) ١٥٩٦( وأبو داود ٢٧٦، ٢٧٤ / ٣أخرجه البخاري ) ٤(
)١٨١٧.(  

الصحيح وقفه على ابن عمر، ذكره ابن أيب حامت :  قول أيب زرعة١٦٩ / ٢يص ونقل احلافظ يف التلخ
  .عنه يف العلل

وابن ) ٦٣٩(، من حديث جابر، ورواه الترمذي ٤٢، ٤١ / ٥والنسائي ) ٩٨٠(وقد رواه مسلم 
  .من حديث معاذ) ١٨١٨(، وابن ماجه ٤٢ / ٥من حديث أيب هريرة، والنسائي ) ١٨١٦(ماجه 

  ٣٧ / ٥ والبخاري ١٦٠ / ٢أخرجه الشافعي " ماله للبائع إال أن يشترط املبتاع ف: " ومتامه) ٥(
  . يف الشرب باب الرجل يكون له محر أو شرب من حائط أو يف خنل٣٨و 

  = (*)من ) ٨٠) (١٥٤٣(ومسلم 

)٤/٤٦٢(  

  

  .خيرج نار من قبل اليمن: " سامل عن أبيه مرفوعا: وقال
  .كعب قولهورواه نافع عن ابن عمر، عن ) ١" (
  .ان ؟ ؟ سامل ؟ ؟ أجل من نافع، وأحاديث نافع أوىل بالصواب: قال

  .كان سامل ثقة، كثري احلديث، عاليا من الرجال ورعا): ٢(وقال ابن سعد 
أي شئ : يف سامل بن عبد اهللا، فأعجبته سحنته، فقال) ٣(حج هشام بن عبدامللك : قال أبو ضمرة الليثي

  .أمخره حىت أشتهيه: فإذا مل تشتهه ؟ قال: ، قالاخلبز والزيت: تأكل ؟ فقال



إن : فرآهم هشام فقال) ٥(هشام، فمرض ومات، فشهده هشام وأجفل الناس يف جنازته ) ٤(فعانه 
  .أهل املدينة لكثري، فضرب عليهم بعثا أخرج فيه مجاعة منهم، فلم يرجع منهم أحد

  ).٦( بلدنا عان فقيهنا، وعان أهل: فتشاءم به أهل املدينة، فقالوا
  .ال تسأل أحدا غري اهللا تعاىل: قال يل سامل: حدثنا ؟ ؟ أشعب الطمع، قال: قال جويرية بن أمساء
  )٧(رأيت سامل بن عبد اهللا أبيض الرأس واللحية : وقال فطر بن خليفة
__________  

  .طريق ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر= 
واية سامل يف رفع احلديث كما نقله الترمذي عنه وقد رجح مسلم ما رجحه النسائي ورجح البخاري ر

  .يف العلل
  ).٢٢١٧(الترمذي ) ١(
  .٢٠٠ / ٥يف الطبقات ) ٢(
  ".فجاءه سامل اخل ؟ ؟ : " لفظ ابن عساكر) ٣(
  .أصابه بالعني: عانه) ٤(
والصواب ما أثبتناه ؟ ؟ من ابن " أعان : " يف االصل) ٦(انقلعوا كلهم فمضوا : أجفل القوم) ٥(

  .٢٠١، ٢٠٠ / ٥ ب، وانظر ابن سعد ١٧ / ٧اكر واللسان، واخلرب يف ابن عساكر عس
  .١٩٧ / ٥ابن سعد ) ٧(

(*)  

)٤/٤٦٣(  

  

رأيت على سامل قلنسوة بيضاء، وعمامة بيضاء : حدثين خالد بن أيب بكر، قال: وقال معن بن عيسى
  ).١(يسدل منها خلفه أكثر من شرب 

  .امل بن عبد اهللا وهو يف قميص وجبة قد اتزر فوقهاس) ٢(أتينا : قال أيوب السختياين
  .كان سامل يركب يف عهد ابن عمر بالقطيفة االرجوان: قال نافع

أشبه ولد ابن : أخربت عن عبدالرمحن بن مهدي، عن مالك، عن ابن املسيب، قال): ٣(قال ابن سعد 
  .عمر بن سامل

فقطعوا ذنبه حىت ال يعود يركبه سامل، فركب وهو كان سامل يركب محارا عتيقا زريا، فعمد أوالده : وقيل
أقطش الذنب فعمدوا، فقطعوا أذنه، فركبه ومل يغريه ذلك، مث جدعوا أذنه االخرى وهو مع ذلك يركبه 

  ).٤(تواضعا واطراحا للتكلف 



محل إلينا هريسة وأنا صائم، فاقعد كل، : دخلت على سامل بن عبد اهللا فقال: االصمعي، عن أشعب، قال
يا مشؤوم بعث عبد اهللا بن : فرجعت، فقالت املرأة: ارفق فما بقي حيمل معك، قال: فأمعنت، فقال: الق

: أحسنت، فدخل محاما ومترج بدهن وصفرة، قال: قال! إنك مريض : عمرو ابن عثمان يطلبك، وقلت
  وعصبت رأسي، وأخذت قصبة أتوكأ عليها وأتيته،

وحيك : وعنده سامل ومل أشعر، فقال:  قمت منذ شهرين، قالنعم، جعلت فداك، ما: أشعب ؟ قلت: فقال
  يا أشعب، وغضب وخرج، فقال عبد

__________  
  .١٩٧ / ٥ابن سعد ) ١(
  .أمنا سامل: " ١٩٧ / ٥لفظ ابن سعد ) ٢(
."  
  .١٩٦، ١٩٥ / ٥يف الطبقات ) ٣(
  . ب١٥ / ٧انظر ابن عساكر ) ٤(

(*)  

)٤/٤٦٤(  

  

  . شئ، فاعترفت له، فضحك هو وجلساؤهما غضب خايل سامل إال من: اهللا
: بلى، فقال: وحيك، أمل تأكل عندي اهلريسة ؟ قلت: ووهب يل، فخرجت فإذا أشعب قد لقي ساملا فقال

  ).١(واهللا لقد شككتين 
وحيكم، سامل يقسم جوزا أو مترا، : وحكى االصمعي، أن أشعب مر يف طريق، فعبث به الصبيان فقال

  ).٢(ما يدريين لعله حق : معهم، وقالفمروا يعدون، فغدا أشعب 
  .مات سامل يف سنة ست ومئة

  .قاله ابن شوذب، وعطاف بن خالد، وضمرة، وأبو نعيم، وعدة
  .يف ذي احلجة: يف ذي القعدة، وقال بعضهم: زاد بعضهم

  .فصلى عليه هشام بن عبدامللك بعد انصرافه من احلج
  .سنة سبع ومئة: وقال خليفة، وأبو أمية بن يعلى

  .سنة مثان: وقال اهليثم بن عدي، وأبو عمر الضرير
  .واالول أصح

قدم سامل الشام وافدا على عبدامللك ببيعة والده له، مث قدم على الوليد، مث ): ٣(قال احلافظ ابن عساكر 



  .على عمر بن عبد العزيز
أكثر من مئة مرة ! مرة واحدة : أمسعته من ابن عمر ؟ فقال: قلت لسامل يف حديث: قال حيىي بن سعيد

)٤.(  
__________  

  . آ٢٨ / ٣أورده ابن عساكر مطوال مع خالف يسري، يف ترمجة أشعب ) ١(
  . ب٢٩ / ٣انظر ابن عساكر ) ٢(
  . آ١٢ / ٧يف تارخيه ) ٣(
  ".نعم وأكثر من مئة مرة : "  آ، ولفظهما١٤ / ٧، وابن عساكر ٥٥٤ / ١املعرفة والتاريخ ) ٤(

(*)  

)٤/٤٦٥(  

  

أمسلم : دفع احلجاج رجال إىل سامل بن عبد اهللا ليقتله، فقال للرجل: م، عن عطاء بن السائبقال مها
ذكر : نعم، فرد إىل احلجاج، فرمى بالسيف، وقال: فصليت اليوم الصبح ؟ قال: قال: نعم: أنت ؟ قال

و يف ذمة من صلى الصبح فه: " أنه مسلم، وأنه صلى الصبح، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ها هنا من هو أوىل : لسنا نقتله على صالة، ولكنه ممن أعان على قتل عثمان، فقال: فقال) ١" (اهللا 

  ).٢(مكيس مكيس : بعثمان مين، فبلغ ذلك ابن عمر فقال
سلين حاجة، قال، إين أستحيي من : دخل هشام الكعبة فإذا هو بسامل بن عبد اهللا، فقال: قال ابن عيينة

من حوائج الدنيا أم من : فقال له سامل[ اآلن فسلين حاجة : ل يف بيته غريه، فلما خرجا قالاهللا أن أسأ
واهللا ما سألت الدنيا من ميلكها، فكيف أسأهلا من ال : قال] من حوائج الدنيا : حوائج اآلخرة ؟ فقال

  ).٣(ميلكها 
  .ال، حدثنا حديث الفتيانكان سامل إذا خ: وكان سامل حسن اخللق، فروي عن إبراهيم بن عقبة، قال

  .كان على مست أبيه يف عدم الرفاهية: ، وقيل)٤(كان سامل غليظا كأنه محال : وعن أيب سعد قال
  محاد بن عيسى اجلهين، حدثنا حنظلة، عن سامل، عن أبيه، عن

__________  
هللا من فال يطلبنكم ا: " من حديث جندب بن عبد اهللا، ومتامه) ٦٥٧(أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(

  .ذمته بشئ
  .من حديث أيب هريرة) ٢١٦٤(وأخرجه الترمذي " فيدركه فيكبه يف نار جهنم 

  .كيس معروف بالعقل: كذا ضبط يف االصل، ويف اللسان والتاج مكيس كمعظم) ٢(



  . آ١٥ / ٧ وابن عسار ١٩٦ / ٥واخلرب يف ابن سعد 
  . ب، وما بني احلاصرتني منه١٦ / ٧ابن عساكر ) ٣(
  . آ، وفيه مجال باملعجمة١٧ / ٧عساكر ابن ) ٤(

(*)  

)٤/٤٦٦(  

  

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مد يديه يف الدعاء، مل يرسلهما حىت ميسح ما : عمر، قال
  ).١(وجهه 

  .تفرد به محاد وفيه لني
  

  .)٣(ولدت عام أحد : ، وكان يقول)٢(، قد ذكر عامر بن واثلة الكناين*  أبو الطفيل - ١٧٧
  ).٤(أنا ابن تسعني سنة ونصف سنة : دخلت مبكة على أيب الطفيل، فقال يل: وقال سيف بن وهب
  ).٥(رأيت جنازة أيب الطفيل مبكة سنة عشر ومئة : وقال جرير بن حازم

  .هو آخر من رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وفاة: قلت
__________  

 من طريق محاد بن عيسى، وهو مع ضعفه )٣٣٨٣( ب، وأخرجه الترمذي ١٢ / ٧ابن عساكر ) ١(
بشواهد، منها حديث ابن عباس عند أيب داود " بلوغ املرام " فقد حسنه احلافظ ابن حجر يف 

)١٤٨٥.(  
، تاريخ ٢٥١٩ و ٨٤١ و ١٧٦، طبقات خليفة ت ٦٤ / ٦ و ٤٥٧ / ٥طبقات ابن سعد * 

، اجلرح والتعديل القسم ٣٥٩ و ٢٩٥ / ١، املعرفة والتاريخ ٣٤١، املعارف ٤٤٦ / ٦البخاري 
  االول من

  .٣٢٨الد الثالث 
، ذيب ٩٦ / ٣ ب، أسد الغابة ٤١٢ / ٨، ابن عساكر ١٣٤٤، االستيعاب ت ١٦٦ / ١٣االغاين 
 / ٢، تذهيب التهذيب ١٣٦، ١١٨ / ١، العرب ٧٨ / ٤، تاريخ االسالم ١٦٢٣ و ٦٤٦الكمال 
، ذيب ٦٧٦، كىن ٤٤٣٦، االصابة ت ٨٧ / ٥مني ، العقد الث١٩٠ / ٩ آ، البداية والنهاية ١١٨

 / ١، شذرات الذهب ١٨٥، خالصة تذهيب التهذيب ٢٤٣ / ١، النجوم الزاهرة ٨٢ / ٥التهذيب 
  .٢٠٣ / ٧، ذيب ابن عساكر ٤١ / ٤) بتحقيق هارون(، خزانة االدب ١١٨

  . آ من االصل١١٤يف القسم االول من الد الرابع ) ٢(



  .٦٤ / ٦د انظر ابن سع) ٣(
  . آ٤١٤، وكذا ابن عساكر ٤٤٧، ٤٤٦ / ٦ آ، وطوله البخاري ٤١٧ / ٨ابن عساكر ) ٤(
  . آ٤١٨ / ٨ابن عساكر ) ٥(

(*)  

)٤/٤٦٧(  

  

بن مالك، االمام، شيخ ) ١( بن عمرو أو عامر بن ناتل عبد اهللا بن زيد) ع* ( أبو قالبة - ١٧٨
بن قضاعة، قدم الشام وانقطع بداريا، ) ٢( احلاف االسالم، أبو قالبة اجلرمي البصري، وجرم بطن من

  .ما علمت مىت ولد
حدث عن ثابت بن الضحاك يف الكتب كلها، وعن أنس كذلك، ومالك بن احلويرث كذلك، وعن 

 ومسرة بن جندب يف سنن النسائي، وعبد اهللا بن عباس يف سنن - ومل يلحقه -حذيفة يف سنن أيب داود 
، وعمه أيب )٣(بن العاص يف البخاري ومسلم، وعن زهدم بن مضرب الترمذي، وعنبسة بن سعيد 

املهلب اجلرمي، وأيب االشعث الصنعاين، وأيب هريرة يف سنن النسائي، ومعاذة العدوية، وزينب بنت أم 
سلمة، وعائشة الكربى يف مسلم والترمذي والنسائي، ومعاوية يف أيب داود والنسائي، وعمرو بن سلمة 

  اري وسنن النسائي، والنعمان بن بشري يف أيب داود والنسائي وابناجلرمي يف البخ
__________  

، ٤٤٦، املعارف ٩٢ / ٥، تاريخ البخاري ١٧٣٠، طبقات خليفة ت ١٨٣ / ٧طبقات ابن سعد * 
 ٢، احللية ٦٠، تاريخ داريا ٥٧، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين ٦٥ / ٢املعرفة والتاريخ 

، ٦٨٥ آ، ذيب الكمال ص ١٥٦ / ٩، تاريخ ابن عساكر ٨٩، طبقات الفقهاء للشريازي ٢٨٢/ 
 / ٢، تذهيب التهذيب ١٢٧ / ١، العرب ٨٨ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٢١ / ٤، تاريخ االسالم ١٦٤٥
، طبقات ٢٥٤ / ١، النجوم الزاهرة ٢٢٤ / ٥، ذيب التهذيب ٢٣١ / ٩ آ، البداية والنهاية ١٤٦

، ذيب ابن ١٢٦ / ١، شذرات الذهب ١٩٨، خالصة تذهيب التهذيب ٣٦وطي ص احلفاظ للسي
  .٤٢٩ / ٧عساكر 

  .كذا ضبط يف االصل ويف مجهرة ابن حزم) ١(
  ).نايل(وقد جاء يف تاريخ داريا وابن عساكر 

  .ويقال احلايف كما يف مجهرة ابن حزم) ٢(
فت العرب ياءه اجتزاء بالكسرة كالعاص مما حذ" احلاف " و " االشتقاق " واحلاف من احلفى كما يف 

  .٧٣ / ٢انظر أمايل ابن الشجري ) " دعوة الداع: (بن أمية، وقوله تعاىل



  .وهو تصحيف" مضرس " يف تقريب التهذيب ) ٣(
(*)  

)٤/٤٦٨(  

  

  .ماجه، وقبيصة بن ؟ ؟ خمارق يف أيب داود والنسائي، وعن خلق سواهم
  .وهو يدلس، وكان من أئمة اهلدى

نه مواله أبو رجاء سلمان، وحيىي بن أيب كثري، وثابت البناين، وقتادة، وعمران بن حدير، واملثىن حدث ع
بن سعيد، وغيالن بن جرير، وميمون القناد، وأيوب السختياين، وخالد احلذاء، وعاصم االحوال، 

  . سواهموداود بن أيب هند، وحسان بن عطية، وأبو عامر اخلزار، وعمرو بن ميمون بن مهران وخلق
  .كان ثقة، كثري احلديث، وكان ديوانه بالشام): ١(قال ابن سعد 

يا أبا عبد اهللا، لو علم اهللا أن بالعراق : قدم علينا مسلم بن يسار دمشق، فقلنا له: وقال علي بن أيب محلة
ا ذهبت فم: قال! كيف لو رأيتم عبد اهللا بن زيد أبا قالبة اجلرمي : من هو أفضل منك، جلاءنا به، فقال

  ).٢(االيام والليايل حىت قدم علينا أبو قالبة 
] الشام [ مولد أيب قالبة بالبصرة، وقدم ): ٣(قال القاضي عبد اجلبار بن حممد اخلوالين يف تاريخ داريا 

  .فرتل داريا وسكن ا عند ابن عمه بيهس بن صهيب بن عامل بن ناتل
سم ومل يتركوا كتبا، ومات أبو قالبة فبلغين أنه مات ابن املسيب والقا: روى أشهب، عن مالك، قال

  ).٤(ترك محل بغل كتبا 
  لو كان أبو قالبة من العجم: وروى أيوب، عن مسلم بن يسار، قال

__________  
  .١٨٣ / ٧يف الطبقات ) ١(
  . من هذا اجلزء٥١١ ب وانظر ص ١٥٦ / ٩ابن عساكر ) ٢(
  .احلاصرتني منهما آ، وما بني ١٥٧ / ٩، وكذا ابن عساكر ٦١ص ) ٣(
  . ب١٥٩ / ٩ابن عساكر ) ٤(

(*)  

)٤/٤٦٩(  

  



وروى محاد بن زيد، عن أيب خشينة صاحب الزيادي، ) ١( يعين قاضي القضاة -لكان موبذ موبذان 
  ).٢(ذاك أخي حقا : ذكر أبو قالبة عند ابن سريين فقال: قال

 إن شاء اهللا ثقة، رجل صاحل، ولكن أبو قالبة: ذكر أيوب حملمد حديث أيب قالبة فقال: وقال ابن عون
  ).٣(عمن ذكره أبو قالبة 

  .كان واهللا من الفقهاء ذوي االلباب: مسعت أيوب ذكر أبا قالبة، فقال: قال محاد
  إين وجدت أعلم الناس بالقضاء أشدهم منه فرارا، وأشدهم
  .منه فرقا، وما أدركت ذا املصر أعلم بالقضاء من أيب قالبة

  ).٤(د ال أدري ما حمم
 زمن شريح ذكر أبو - يعين قاضي البصرة -ملا مات عبدالرمحن بن أذينة : ابن علية، عن أيوب، قال

ما وجدت مثل : فلقيته بعد ذلك فقلت له يف ذلك، فقال: قالبة للقضاء، فهرب حىت أتى اليمامة، قال
  ).٥(القاضي العامل إال مثل رجل وقع يف حبر، فما عسى أن يسبح حىت يغرق 

  ).٦(قد أكثرت : كان أبو قالبة إذا حدثنا بثالثة أحاديث قال: ال خالد احلذاءوق
__________  

  .٢٨٤ / ٢ واحللية ٦٥ / ٢، واملعرفة والتاريخ ١٨٣ / ٧ابن سعد ) ١(
  .١٨٤، ١٨٣ / ٧ابن سعد ) ٢(
  . آ١٦٠ / ٩ابن عساكر ) ٣(
ويف " لو جرب عليه : "  آ١٦١ / ٩ويف رواية البن عساكر " لو خرب : "  وزاد١٨٣ / ٧ابن سعد ) ٤(

ال أدري ما حممد بن سريين، فكان يراد على القضاء : "  ب زاد يف اية اخلرب١٦١ / ٩رواية أخرى 
وانظر " فيفر إىل الشام مرة، ويفر إىل اليمامة مرة، فكان إذا قدم البصرة كان كاملستخفي حىت خيرج 

  .٢٨٥ / ٢ واحللية ٦٧ / ٢املعرفة والتاريخ 
  .٦٦، ٦٥ / ٢ واملعرفة والتاريخ ١٨٣ / ٧ به وانظر ابن سعد ١٦١ / ٩ابن عساكر ) ٥(
  .٢٨٧ / ٢ واحللية ١٨٥ / ٧ابن سعد ) ٦(

(*)  

)٤/٤٧٠(  

  

  .بصري، تابعي، ثقة: وقال أمحد بن عبد اهللا
  ).١(كان حيمل على علي ومل يرو عنه شيئا، ومل يسمع من ثوبان شيئا 

  ).٢( قتادة من أيب قالبة مل يسمع: وقال عمرو بن علي



  أبو قالبة عريب من جرم، مات بالشام، وأدرك: وقال علي بن املديين
  .خالفة عمر بن عبد العزيز، مث تويف سنة أربع ومئة

، )٣(كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا القسامة : أبو رجاء، عن مواله أيب قالبة، قال
  ).٥(لن تزالوا خبري مادام فيكم هذا أو مثل هذا : فقال عمر: ال، ق)٤(فحدثته عن أنس بقصة العرنيني 

  .روى أبو قالبة عن مسرة ومسع منه، وروى عن هشام بن عامر ومل يسمع منه: قال ابن املديين
__________  

  . ب١٦٠ / ٩انظر ابن عساكر ) ١(
  . آ١٦٣ / ٩ابن عساكر ) ٢(
  .٤٤٣ / ١٠والبخاري ) ١٦٦٩(حديث القسامة أخرجه مسلم ) ٣(

صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه : ٢١٦ / ١٠" شرح السنة " قال البغوي يف : والقسامة
على رجل أو على مجاعة وعليهم لوث ظاهر، واللوث ما يغلب على القلب صدق املدعي بأنه وجد فيما 

النصار وبني أهل خيرب بني قوم أعداء هلم ال خيالطهم غريهم كقتيل خيرب وجد بينهم والعداوة بني ا
ظاهرة، أو اجتمع مجاعة يف بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، أو وجد يف ناحية قتيل ومث رجل خمتضب 

بدمه أو شهد عدل واحد على أن فالنا قتله أو قاله مجاعة من العبيد والنسوان جاؤوا متفرقني حبيث 
ي فيحلف مخسني ميينا ويستحق دعواه، وإن يؤمن تواطؤهم وحنو ذلك من أنواع اللوث فيبدأ بيمني املدع

  .مل يكن هناك لوث فالقول قول املدعى عليه مع ميينه كما يف سائر الدعاوى
 يف احملاربني يف فاحتته، باب مل حيسم النيب صلى اهللا عليه ٩٨ / ١٢حديث العرنيني أخرجه البخاري ) ٤(

اربون حىت ماتوا، وباب مسر النيب صلى اهللا وسلم من أهل الردة حىت هلكوا، وباب مل يسق املرتدون احمل
عليه وسلم أعني احملاربني، ويف املغازي باب قصة عكل وعرينة، ويف تفسري سورة املائدة باب إمنا جزاء 

يف القسامة باب حكم احملاربني من حديث أنس ) ١٦٧١(وأخرجه مسلم ..الذين حياربون اهللا ورسوله
  .بن مالك

  .٦٥ / ٢ظر املعرفة والتاريخ ، وان٢٨٤ / ٢احللية ) ٥(
(*)  

)٤/٤٧١(  

  

  .قد روى عن عمر بن اخلطاب ومل يدركه، فكان يرسل كثريا: قلت
أما علمت أن اهللا قد نزع من كل : رآين أبو قالبة وقد اشتريت مترا رديئا، فقال: قال أيوب السختياين

  ).١(ردئ بركته 



  ).٢(ن شئ إال أننت ليس شئ أطيب من الروح، ما انتزع م: وقال أبو قالبة
أخربنا إسحاق بن طارق، أنبأنا ابن خليل، حدثنا اللبان، أنبأنا احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن 
: أمحد بن احلسن، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، قال

، فإين ال آمن أن يغمروكم يف ضاللتهم، أو يلبسوا ال جتالسوا أهل االهواء وال حتادثوهم: قال أبو قالبة
  ).٣(عليكم ما كنتم تعرفون 

دعنا من هذا، وهات كتاب اهللا، : إذا حدثت الرجل بالسنة، فقال: وعن أيوب، عن أيب قالبة، قال
  ).٤(فاعلم أنه ضال 

فاعلم " العقل " ت دعنا من الكتاب واالحاديث اآلحاد، وها: وإذا رأيت املتكلم املبتدع يقول: قلت أنا
دعنا من النقل ومن العقل، وهات الذوق والوجد، : أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول

فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر، أو قد حل فيه، فإن جبنت منه، فاهرب، وإال فاصرعه وابرك 
  .على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه

نبأنا الفتح بن عبد السالم، أنبأنا حممد بن عمر القاضي، أنبأنا أبو جعفر بن أخربنا أمحد بن إسحاق، أ
  املسلمة، أنبأنا عبيداهللا بن عبدالرمحن،

__________  
  . آ، واخلرب فيهما مطول١٦٣ / ٩ وابن عساكر ٢٨٦ / ٢انظر احللية ) ١(
  .٢٨٧ / ٢احللية ) ٢(
  ". جتادلوهم فإين ال آمن أن يغمسوكم وال: "  وفيه١٨٤ / ٧، وابن سعد ٢٨٧ / ٢احللية ) ٣(
  .١٨٤ / ٧ابن سعد ) ٤(

(*)  

)٤/٤٧٢(  

  

دخل عمر بن عبد : أنبأنا جعفر الفريايب، حدثنا عبيداهللا القواريري، حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، قال
  ).١(يا أبا قالبة، تشدد ال يشمت بنا املنافقون : العزيز على أيب قالبة يعوده فقال له

ما أقدمه ؟ : هذا أبو قالبة، قال: قيل لعبد امللك بن مروان: ليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، قالروى الو
  .من احلجاج أراده على القضاء، فكتب إىل احلجاج بالوصاة به] متعوذا : [ قالوا

  ).٢(لن أخرج من الشام : فقال أبو قالبة
  .ال يعرف اليب قالبة تدليس): ٣(قال أبو حامت 

هذا أنه إذا روى شيئا عن عمر أو أيب هريرة مثال مرسال ال يدري من الذي حدثه به، خبالف معىن : قلت



  .تدليس احلسن البصري، فإنه كان يأخذ عن كل ضرب، مث يسقطهم كعلي بن زيد تلميذه
ويروى أن أبا قالبة عطش وهو صائم فأكرمه اهللا ملا دعا، بأن أظلته سحابة وأمطرت على جسده، 

  ).٤(فذهب عطشه 
مات أبو قالبة رمحه اهللا بالشام، فأوصى بكتبه اليوب السختياين، فحملت إليه : قال سلمة بن واصل

)٥.(  
ال : نعم، مث قال: أحدث منها ؟ قال: فلما جاءتين الكتب أخربت ابن سريين، وقلت له: وقال أيوب

  ).٦(آمرك وال أاك 
__________  

  . آ١٦٣ / ٩ وابن عساكر ٦٧ / ٢ة والتاريخ  وكذا يف املعرف١٨٥ / ٧انظر ابن سعد ) ١(
  . ب، وما بني احلاصرتني منه١٥٦ / ٩أورده ابن عساكر مطوال ) ٢(
  .٥٨يف اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين ) ٣(
  . ب١٦٠ / ٩انظر اخلرب مطوال يف ابن عساكر ) ٤(
  . آ، ب١٦٣ / ٩ابن عساكر ) ٥(
  .١٨٥ / ٧وانظر ابن سعد " فأخذت منها : " فظه ب، ول١٦٣ / ٩ابن عساكر ) ٦(

(*)  

)٤/٤٧٣(  

  

  .إن أيوب وزن كراء محلها بضعة عشر درمها: وقيل
  .جئ ا يف عدل راحلة: فقال محاد بن زيد

 أن أبا قالبة ممن ابتلى يف بدنه ودينه، أريد على القضاء، فهرب إىل - شيخنا -وقد أخربين عبداملؤمن 
  .ر سنة أربع، وقد ذهبت يداه ورجاله، وبصره، وهو مع ذلك حامد شاكرالشام، فمات بعريش مص

  .سنة أربع أو مخس ومئة: وكذا أرخ موته شباب وأبو عبيد، وقال الواقدي
  .مات سنة سبع: مات سنة ست أو سبع ومئة، وقال اهليثم بن عدي: وقال حيىي بن معني

، أنبأنا )١(د القادر احلافظ، أنبأنا نصر بن سيار أخربنا حيىي بن أيب منصور الفقيه يف كتابه، أنبأنا عب
حممود االزدي، أنبأنا عبد اجلبار اجلراحي، أنبأنا أبو العباس احملبويب، حدثنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا 

قال رسول : حممد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة، عن أنس، قال
أرحم أميت بأميت أبو بكر، وأشدهم يف أمر اهللا عمر، وأصدقهم حياء عثمان، : " يه وسلماهللا صلى اهللا عل

وأقرؤهم لكتاب اهللا أيب بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل، أال 



  ".وإن لكل أمة أمينا، أال وإن أمني هذه االمة أبو عبيدة بن اجلراح 
  ).٢(هذا حديث حسن صحيح 

  حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا محيد بن عبد) ٣(وبه يف سنن الترمذي 
__________  

 ه تأيت ترمجته يف الد الثاين عشر ٥٧٢هو نصر بن سيار بن صاعد أبو الفتح الكتاين متوىف سنة ) ١(
  . ب من االصل٢٧٥

، ٢٨١ و ١٨٤  /٣وأخرجه أمحد ) ٣٧٩١(رجاله ثقات، وسنده قوي، وهو يف سنن الترمذي ) ٢(
  ).١٥٤(وابن ماجه 

  ).٣٧٩٠(رقم ) ٣(
(*)  

)٤/٤٧٤(  

  

الرمحن، عن داود العطار، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ ؟، 
أرحم ؟ ؟ أميت بأميت أبو بكر، وأشدهم يف دين اهللا عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم باحلالل 

هم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أيب، ولكل أمة أمني وأمني هذه االمة أبو عبيدة بن واحلرام معاذ، وأفرض
  ".اجلراح 

  .سفيان ليس حبجة: هذا حديث غريب، قلت
  

االمام، الفقيه، مفيت املدينة وعاملها، وأحد الفقهاء السبعة، ) ع * ( عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة- ١٧٩
  .وهو أخو احملدث عونأبو عبد اهللا اهلذيل، املدين، االعمى، 

  .وجدمها عتبة هو أخو عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما
  .ولد يف خالفة عمر أو بعيدها

وحدث عن عائشة، وأيب هريرة وفاطمة بنت قيس، وأيب واقد الليثي، وزيد بن خالد اجلهين، وابن عباس 
 وأم سلمة، وأم قيس بنت  وابن عمر، وأيب سعيد، والنعمان بن بشري، وميمونة،- والزمه طويال -

  .حمصن، ووالده، وطائفة، وعن عمر وعمار بن ياسر، وعثمان بن حنيف، وغريهم مرسال
  وعنه أخوه، والزهري، وضمرة بن سعيد املازين، وعراك بن مالك

  وموسى بن أيب عائشة، وأبو الزناد، وصاحل بن كيسان، وخصيف اجلزري،
__________  



، ٢٥٠، املعارف ٣٨٥ / ٥، تاريخ البخاري ٢٠٨٧قات خليفة ت ، طب٢٥٠ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ١٨٨ / ٢، احللية ٣١٩، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين ٥٦٠ / ١املعرفة والتاريخ 

، وفيات ٣١٢، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ٦٠طبقات الفقهاء للشريازي 
  .٧٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٠ / ٤، تاريخ االسالم ٨٨٤الكمال ص ، ذيب ١١٥ / ٣االعيان 

، طبقات احلفاظ للسيوطي ٢٣ / ٧ ب، ذيب التهذيب ٢٦٥ / ٢، تذهيب التهذيب ١١٦ / ١العرب 
  .١١٤ / ١، شذرات الذهب ٢٥١، خالصة تذهيب التهذيب ٣٢
(*)  

)٤/٤٧٥(  

  

لحة، وعبد ايد بن سهيل، وأبو بكر بن أيب وسعد بن إبراهيم، وسامل أبو النضر، وطلحة بن حيىي بن ط
  .اجلهم العدوي، وآخرون

  ).١(كان ثقة، عاملا، فقيها، كثري احلديث والعلم بالشعر، وقد ذهب بصره : قال الواقدي
كان أعمش، وكان أحد فقهاء املدينة ثقة، رجال صاحلا، جامعا للعلم، : وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  .د العزيزوهو معلم عمر بن عب
  .ثقة، مأمون، إمام: وقال أبو زرعة الرازي
كان أبو سلمة : بن زيد، عن معمر، عن الزهري، قال) ٣(، عن عمارة )٢(يونس بن حممد املؤدب 

  ).٤(يسأل ابن عباس، وكان خيزن عنه، وكان عبيداهللا يلطفه، فكان يعزه عزا 
مد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن الزهري، عبد اهللا بن شبيب، عن يعقوب بن حممد، عن إبراهيم بن حم

ما جالست أحدا من العلماء إال وأرى أين قد أتيت على ما عنده، وقد كنت أختلف إىل عروة بن : قال
  .الزبري حىت ما كنت أمسع منه إال معادا ما خال عبيداهللا، فإنه مل آته إال وجدت عنده علما طريفا

  كنت أمسع: أبيه، قالوروى يعقوب بن عبدالرمحن القاري، عنه 
__________  

  .٢٥٠ / ٥ابن سعد ) ١(
  .وهو تصحيف" املؤذن " يف االصل ) ٢(
  .محاد بن زيد، ويغلب على الظن أن ما يف الطبقات هو الصواب: كذا االصل، ويف الطبقات) ٣(
  .٢٥٠ / ٥يتحفه بالقليل، واخلرب يف ابن سعد : أي) ٤(

(*)  

)٤/٤٧٦(  



  

  .أن أعيه إال وعيته) ١(ما مسعت حديثا قط فأشاء : يقولعبيداهللا بن عبد اهللا 
كان عبيداهللا بن عبد اهللا ال أشاء أن أقع منه على ما ال أجده إال : وروى يعقوب هذا، عن الزهري، قال

  .عنده، إال وقعت عليه
ن كنت أخدم عبيداهللا بن عبد اهللا حىت أ:  عن مالك، عن ابن شهاب، قال- وهو واه -حممد بن احلسن 

  .غالمك االعمش: من بالباب ؟ فتقول: كنت أستقي له املاء املاحل، وكان يقول جلاريته
أخربنا إسحاق الصفار، أنبأنا يوسف بن خليل، أنبأنا أبو املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو 

 بن املنذر، حدثنا نعيم، حدثنا سليمان الطرباين، حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي، حدثنا إبراهيم
كتب عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة إىل : عبدالرمحن ابن املغرية، عن عبدالرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، قال

واحلمد هللا أما بعد يا عمر إن كنت تعلم ما * بسم الذي أنزلت من عنده السور : عمر بن عبد العزيز
وإن أتاك مبا ال *  على القدر احملتوم وارض به فكن على حذر قد ينفع احلذر واصرب* تأيت وما تذر 

  )٢(إال سيتبع يوما صفوه كدر * تشتهي القدر فما صفا المرئ عيش يسر به 
  ).٣(كان عبيداهللا بن عبد اهللا حبرا من حبور العلم : قال الزهري

  كان ابن شهاب يأيت: وقال حممد بن الضحاك احلزامي، قال مالك
__________  

  .٣٠ / ٤ وتاريخ االسالم ٥٦٠ / ١والصواب ما أثبتناه من املعرفة والتاريخ " حاشا " : يف االصل) ١(
  .١٨٩، ١٨٨ / ٢اخلرب واالبيات يف احللية ) ٢(
  .٥٦١ / ١انظر املعرفة والتاريخ ) ٣(

(*)  

)٤/٤٧٧(  

  

يداهللا يطول عبيداهللا بن عبد اهللا، وكان من العلماء فكان حيدثه ويستقي هو له املاء من البئر، وكان عب
فبلغين أن علي بن احلسني جاءه وهو يصلي، فجلس ينتظره، : الصالة، وال يعجل عنها الحد، قال

يأتيك ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتحبسه : وطول عليه، فعوتب عبيد اهللا يف ذلك وقيل
  ).١(اللهم غفرا، ال بد ملن طلب هذا الشأن أن يعىن : فقال! هذا احلبس 

  .ربنا عبداملؤمن بن خلف احلافظأخ
أنبأنا أبو حفص عمر بن : أنبأنا يوسف بن عبد املعطي، أنبأنا أبو طاهر السلفي، أنبأنا نصر بن أمحد، قال

أمحد البزار أنبأنا أبو جعفر حممد بن حيىي بن عمر بن علي بن حرب، حدثين علي بن حرب، حدثنا 



جئت أنا والفضل على : ابن عبد اهللا، مسع ابن عباس يقولسفيان بن عيينة، عن الزهري، حدثه عبيداهللا 
أتان يوم عرفة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالناس، فمررنا على بعض الصف فرتلنا عنها 

  ).٢(وتركناها ترتع، ومل يقل لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئا 
من باب ويف يده : " لى اهللا عليه وسلم، قالوبه، عن الزهري، عن عبيداهللا بن عبد اهللا، يبلغ به النيب ص

  ".غمر فأصابه شئ، فال يلومن إال نفسه 
  .، فيه احلض على غسل اليد من الزفر)٣(هذا مرسل قوي االسناد 

  .مات عبيداهللا سنة مثان وتسعني: قال الواقدي وحممد بن عبد اهللا بن منري والترمذي
  . من هذا اجلزء٣٨٨ ص انظر اخلرب بنحوه يف ترمجة علي بن احلسني) ١(
 من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيداهللا ابن عبد ١٥٦، ١٥٥ / ١" املوطأ " وأخرجه مالك يف ) ٢(

  ).٥٠٤( ومسلم ٤٧٢ / ١اهللا عن ابن عباس، وهو يف البخاري 
، ٢٦٣ / ٢، وأمحد ١٠٤ / ٢والدارمي ) ٣٨٥٢(وهو حديث صحيح أخرجه موصوال أبو داود ) ٣(

قال : من طرق عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة، قال) ٣٢٩٧(ن ماجه ، واب٥٣٧، ٣٤١
" من نام ويف يده غمر ومل يغسله فأصابه شئ، فال يلومن إال نفسه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .الدسم والزهومة من ريح اللحم: والغمر
(*)  

)٤/٤٧٨(  

  

  . سنة تسع وتسعنيمات: وقال اهليثم بن عدي، وعلي بن املديين
  .وقيل غري ذلك

  
  . موالهم، البصري، وهو صاحل بن أيب مرميأبو اخلليل الضبعي) ع* ( صاحل - ١٨٠

  .روى عن سفينة، وأيب سعيد، وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل، وأيب علقمة
  .ائيوعنه جماهد، وعطاء، وقتادة، وأيوب، وأبو الزبري، ومنصور بن املعتمر، وثقه ابن معني والنس

  .وروى عن أيب قتادة االنصاري وأيب موسى مرسال
  .بقي إىل حدود املئة

  
  ، االمام، احلجة، أبورشدين، اهلامشي العباسي،ابن أيب مسلم) ع* * ( كريب - ١٨١

  .احلجازي، والد رشدين وحممد، أدرك عثمان، وأرسل عن الفضل بن عباس



  مونة، وأسامةوحدث عن مواله ابن عباس، وأم الفضل أمه، وأختها مي
__________  

، اجلرح والتعديل القسم االول من الد ٢٨٩ / ٤، تاريخ البخاري ٢٣٧ / ٧طبقات ابن سعد * 
 ب، ٨٨ / ٢، تذهيب التهذيب ١٤ / ٤، تاريخ االسالم ٥٩٩، ذيب الكمال ص ٤١٥الثاين 

  .١٧١، خالصة تذهيب التهذيب ٤٠٢ / ٤ذيب التهذيب 
، املعرفة ٢٣١ / ٧، تاريخ البخاري ٢٥٣٨، طبقات خليفة ت ٢٩٣  /٥طبقات ابن سعد * * 

 / ١٤، تاريخ ابن عساكر ١٦٨، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثالث ٤١٧ / ١والتاريخ 
، تذهيب ١١٧ / ١، العرب ٤٨ / ٤، تاريخ االسالم ١٦١١، ١١٤٦ ب، ذيب الكمال ص ٢٧٢

، خالصة تذهيب ٤٣٣ / ٨ ذيب التهذيب ١٨٦ / ٩ية  ب، البداية والنها١٦٩ / ٣التهذيب 
  .١١٤ / ١، شذرات الذهب ٣٢٢التهذيب 

(*)  

)٤/٤٧٩(  

  

  .ابن زيد، وأم سلمة، وأم هانئ، وزيد بن ثابت، وابن عمر، واملسور، وطائفة
وعنه أبو سلمة بن عبدالرمحن مع تقدمه، ومكحول، وسليمان بن يسار، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن 

بت، وسامل بن أيب اجلعد، ومنصور بن املعتمر، والزهري، وموسى بن عقبة، وبكري بن االشج، أيب ثا
وأخوه يعقوب بن عبد اهللا، وشريك بن أيب منر، وأبو صخر محيد بن زياد، وحممد ابن عبدالرمحن موىل 

  .آل طلحة، وحممد بن أيب حرملة، وخلق سواهم
  .كان ثقة، حسن احلديث): ١(قال ابن سعد 

  .ثقة: ل حيىي بن معني والنسائيوقا
  وضع عندنا كريب محل: قال زهري بن معاوية، عن موسى بن عقبة، قال

: بعري أو عدل بعري من كتب ابن عباس، فكان علي بن عبد اهللا بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه
  ).٢(ابعث إيل بصحيفة كذا وكذا، فينسخها، ويبعث إليه إحدامها 

  .مات سنة مثان وتسعني: ائين وخليفة ومجاعةقال الواقدي واملد
  .وروى عنه ولداه حممد ورشدين

  
  .، العامل ؟ ؟، الثقة، أبو الشعثاء البصريابن يك) ع* ( بشري - ١٨٢

__________  



  .٢٩٣ / ٥يف الطبقات ) ١(
  .٢٩٣ / ٥اخلرب يف ابن سعد ) ٢(
ح والتعديل القسم االول من ، اجلر١٠٥ / ٢، تاريخ البخاري ١٦٥٥، ١٥٩٧طبقات خليفة ت * 

 ٨٦ / ١، تذهيب التهذيب ٣٤٥ / ٣، تاريخ االسالم ١٥٥، ذيب الكمال ص ٣٧٩الد االول 
  .٥٠، خالصة تذهيب التهذيب ٤٧٠ / ١ب، ذيب التهذيب 

(*)  

)٤/٤٨٠(  

  

  .عن بشري بن اخلصاصية، وأيب هريرة
، وحيىي بن سعيد )١( وخالد بن مسري وعنه الوليد بن بركة، وأبو جملز الحق، والنضر بن أنس،

  .االنصاري
  .حديثه يف الكتب الستة

  .ال حيتج به: شذ أبو حامت فقال
  

  .، من علماء الكوفة وثقامابن عبدالرمحن بن أبزى) ع* ( سعيد - ١٨٣
  .يروي عن أبيه

  .روى عنه ذر اهلمداين، واحلكم، وقتادة، وزبيد اليامي، وعطاء بن السائب، وهو مقل
  

 االزدي اليحمدي، موالهم، البصري، اخلويف، خباء معجمة جابر بن زيد) ع* * ( أبو الشعثاء - ١٨٤
  ، واخلوف ناحية من عمان، كان عامل أهل البصرة يف زمانه، يعد مع)٢(

__________  
  .٣٦٥ص ) ٨(انظر التعليق رقم ) ١(
، ذيب الكمال ص ٣٩الثاين ، اجلرح والتعديل القسم االول من الد ٤٩٤ / ٣تاريخ البخاري * 

، خالصة ٥٤ / ٤ ب، ذيب التهذيب ٢٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٤ / ٤، تاريخ االسالم ٤٩٧
  .١٤٠تذهيب التهذيب 

، املعارف ٢٠٤ / ٢، تاريخ البخاري ١٧٢٩، طبقات خليفة ت ١٧٩ / ٧طبقات ابن سعد * * 
 / ٣، احللية ٤٩٤ل من الد االول ، اجلرح والتعديل القسم االو١٢ / ٢، املعرفة والتاريخ ٤٥٣
 ١٤١، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ٨٨، طبقات الفقهاء للشريازي ٨٥



، ٧٧ / ٤ تاريخ االسالم ١٦٢٠، ١٧٩، ذيب الكمال ص ٢٤٤والقسم االول من اجلزء الثاين 
، غاية ٩٣ / ٩آ، البداية والنهاية  ٩٩ / ١، تذهيب التهذيب ١٠٨ / ١، العرب ٦٧ / ١تذكرة احلفاظ 

،، طبقات احلفاظ للسيوطي ٢٥٢ / ١، النجوم الزاهرة ٣٨ / ٢، ذيب التهذيب ٨٦٨النهاية، ت 
  .١٠١ / ١، شذرات الذهب ٥٩، خالصة تذهيب التهذيب ٢٨ص 

   (*)=وتبعه ؟ ؟ " تاريخ االسالم " و " مشتبه النسبة " كذا ضبط يف االصل ونص عليه املؤلف يف ) ٢(

)٤/٤٨١(  

  

  .احلسن وابن سريين وهو من كبار تالمذة ابن عباس
  .حدث عنه عمرو بن دينار، وأيوب السختياين، وقتادة، وآخرون

لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر ابن زيد الوسعهم علما عما يف : روى عطاء عن ابن عباس، قال
  ).١(كتاب اهللا 

  ) !.٢( وفيكم جابر بن زيد تسألوين: وروي عن ابن عباس أنه قال
  ).٣(ما رأيت أحدا أعلم من أيب الشعثاء : وعن عمرو بن دينار، قال

كانت اليب الشعثاء حلقة جبامع البصرة يفيت فيها قبل احلسن، وكان من اتهدين يف : قال ابن االعرايب
  .العبادة، وقد كانوا يفضلون احلسن عليه حىت خف احلسن يف شأن ابن االشعث

  .مل خيف، بل خرج مكرها: قلت
  ).٤(رأيت أبا الشعثاء، وكان لبيبا : قال أيوب

  ).٥(عامل العراق :  أو قال-اليوم دفن علم أهل البصرة : وقال قتادة يوم موت أيب الشعثاء
  ).٦(أدركت أهل البصرة، ومفتيهم جابر بن زيد : وعن إياس بن معاوية، قال

__________  
إال أنه يف ذيب الكمال ومعجم البلدان والقاموس ينسب إىل درب اجلوف " التبصري " ابن حجر يف = 

  .بالبصرة
  .واختلف أيضا يف ضبط اخلوف اليت يف عمان، فقيل باجليم واحلاء واخلاء، انظر التاج

  .٨٥ / ٣ واحللية ١٢ / ٢ واملعرفة والتاريخ ١٨٠، ١٧٩ / ٧ابن سعد ) ١(
  .٨٦ / ٣احللية ) ٢(
ما رأيت أحدا أعلم بالفتيا من أيب الشعثاء : "  وروايتهما١٣ / ٢واملعرفة والتاريخ املصدر السابق ) ٣(
."  
  .١٢ / ٢ واملعرفة والتاريخ ١٨٠ / ٧انظر ابن سعد ) ٤(



  .٨٦ / ٣انظر احللية ) ٥(
  .٨٦ / ٣ واحللية ١٨٠ / ٧انظر ابن سعد ) ٦(

(*)  

)٤/٤٨٢(  

  

  ).١(بت راحليت وهربت لو ابتليت بالقضاء، لرك: وعن أيب الشعثاء، قال
  تويف أبو الشعثاء سنة ثالث: قال أمحد، والفالس، والبخاري وغريهم

  .وتسعني
  .إنه تويف سنة ثالث ومئة: وشذ من قال

  .حديثه يف الدواوين املعروفة
  

 صلى اهللا عليه وسلم، السيد أيب حممد احلسن ابن أمري ابن سبط رسول اهللا) س* ( احلسن - ١٨٥
  .احلسن علي بن أيب طالب، اهلامشي، العلوي، املدين، االمام، أبو حممداملؤمنني، أيب 

  .حدث عن أبيه، وعبد اهللا بن جعفر، وهو قليل الرواية والفتيامع صدقه وجاللته
حدث عنه ولده عبد اهللا، وابن عمه احلسن بن حممد بن احلنفية، وسهيل بن أيب صاحل، والوليد بن كثري، 

  .بن يسار والد حممد، وغريهموفضيل بن مرزوق، وإسحاق 
ابن عجالن عن سهيل وسعيد موىل املهري، عن حسن بن حسن بن علي أنه رأى رجال وقف على 

  البيت الذي فيه قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو له ويصلي
__________  

  .٨٦ / ٣انظر احللية ) ١(
، تاريخ البخاري ٢٠٤٥ ، طبقات خليفة ت٤٦، نسب قريش ملصعب ٣١٩ / ٥طبقات ابن سعد * 
 / ٤، تاريخ ابن، عساكر ٥، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٢١٢، املعارف ٢٨٩ / ٢

 / ١، تذهيب التهذيب ١٩٦ / ١، العرب ٣٥٦ / ٣، تاريخ االسالم ٢٥٥ آ، ذيب الكمال ص ٢١٧
، ٧٧تذهيب التهذيب ، خالصة ٢٦٣ / ٢، ذيب التهذيب ١٧٠ / ٩ ب، البداية والنهاية ١٣٢

  .١٦٥ / ٤ذيب ابن عساكر 
(*)  

)٤/٤٨٣(  

  



  ال تتخذوا بييت: " ال تفعل فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال): ١(عليه، فقال للرجل 
  ).٢" (عيدا، وال جتعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث ما كنتم، فإن صالتكم تبلغين 

ائل من الداللة، فمن وقف عند احلجرة املقدسة ذليال مسلما، هذا مرسل، وما استدل حسن يف فتواه بط
مصليا على نبيه، فيا طوىب له، فقد أحسن الزيارة، وأمجل يف التذلل واحلب، وقد أتى بعبادة زائدة على 

من صلى عليه يف أرضه أو يف صالته، إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصالة عليه، واملصلي عليه يف سائر 
  .ه أجر الصالة فقطالبالد ل

 وأساء أدب - صلوات اهللا عليه -فمن صلى عليه واحدة صلى اهللا عليه عشرا، ولكن من زاره 
الزيارة، أو سجد للقرب أو فعل ما اليشرع، فهذا فعل حسنا وسيئا فيعلم برفق، واهللا غفور رحيم، فواهللا 

، إال وهو حمب هللا ولرسوله، فحبه ما حيصل االنزعاج ملسلم، والصياح وتقبيل اجلدران، وكثرة البكاء
املعيار والفارق بني أهل اجلنة وأهل النار، فزيارة قربه من أفضل القرب، وشد الرحال إىل قبور االنبياء 

ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة : " واالولياء، لئن سلمنا أنه غري مأذون فيه لعموم قوله صلوات اهللا عليه
  نبينافشد الرحال إىل ) ٣" (مساجد 

__________  
  .وما أثبتناه من ابن عساكر" فقالوا : " يف االصل) ١(
 آ، وعبد الرزاق يف املصنف ٢١٧ / ٤حديث حسن وأخرجه ابن أيب شيبة وابن عساكر ) ٢(
من طريق سهيل بن أيب سهيل ويقويه ما أخرجه إمساعيل القاضي يف فضل الصالة على النيب ) ٦٧٢٦(

احلسني أنه رأى رجال كان يأيت كل غداة فيزور قرب النيب صلى اهللا عليه من طريق علي بن ) ٢٠(رقم 
هل لك أن : وسلم ويصلي عليه ويصنع ذلك ما اشتهره عليه علي بن احلسني، فقال له علي بن حسني

قال رسول : أخربين أيب عن جدي أنه قال: أحدثك حديثا عن أيب ؟ قال نعم، فقال له علي بن احلسني
ال جتعلوا قربي عيدا وال جتعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا حيث ما : " عليه وسلماهللا صلى اهللا 

  .ويف سنده مستور وباقي رجاله ثقات" كنتم فسيبلغين صالتكم وسالمكم 
  .٢٩١سبق خترجيه يف ص ) ٣(

  ).١(رقم 
(*)  

)٤/٤٨٤(  

  

زاع، إذ ال وصول إىل صلى اهللا عليه وسلم مستلزم لشد الرحل إىل مسجده، وذلك مشروع بال ن
حجرته إال بعد الدخول إىل مسجده، فليبدأ بتحية املسجد، مث بتحية صاحب املسجد، رزقنا اهللا وإياكم 



  ).١(ذلك آمني 
  ).٢(أم حسن بن حسن هذا هي خولة بنت فالن : قال الزبري بن بكار

  .لسجادالفزارية، وهي والدة إبراهيم وداود والقاسم أوالد حممد بن طلحة التيمي ا
: وكان احلسن ويل صدقة علي رضي اهللا عنه، قال له احلجاج يوما وهو يسايره يف موكبه باملدينة: قال

: ال أغري شرط علي، قال: أدخل عمك عمر بن علي معك يف صدقة علي، فإنه عمك وبقية أهلك، فقال
تب له كتابا إىل فسار احلسن إىل عبدامللك بن مروان، فرحب به ووصله، وك: إذا أدخله معك، قال

  ).٣(احلجاج ال جياوزه 
حدثين أبو مصعب أن عبد امللك بن مروان كتب إىل هشام بن : زائدة، عن عبدامللك بن عمري، قال

  .بلغين أن احلسن بن احلسن يكاتب أهل العراق فاستحضره: إمساعيل متويل املدينة
ال إله إال اهللا احلليم الكرمي، ال : " رجيا ابن عم، قل كلمات الف: فجئ به فقال له علي بن احلسني: قال

: قال" إله إال اهللا العلي العظيم، ال إله إال اهللا رب السماوات السبع، ورب االرض رب العرش الكرمي 
  ).٤(فخلي عنه 

__________  
قصد املؤلف رمحه اهللا ذا االستطراد الرد على شيخه ابن تيمية الذي يقول بعدم جواز شد الرحل ) ١(

ارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ويرى أن على احلاج أن ينوي زيارة املسجد النبوي كما هو مبني لزي
  .يف حمله

  ملصعب" نسب قريش " و " ابن سعد " هي خولة بنت منظور بن زبان بن سيار، كما يف ) ٢(
  ".ابن عساكر " و 
  . آ، ب٢١٨ / ٤ن عساكر  مطوال، وكذا اب٤٧، ٤٦" نسب قريش " أورده مصعب الزبريي يف ) ٣(
  = (*) يف الدعوات باب ١٢٣ / ١١ ب مطوال، وأخرجه البخاري ٢١٨ / ٤أورده ابن عساكر ) ٤(

)٤/٤٨٥(  

  

انظر احلسن بن : كتب الوليد إىل عثمان املري: ورويت من وجه آخر عن عبدامللك بن عمري، لكن قال
  .تلهاحلسن، فاجلده مئة، ووقفه للناس يوما، وال أراين إال قا

  .فعلمه علي كلمات الكرب: قال
إنك : إن قتلك قربة إىل اهللا، فقال: مسعت احلسن بن احلسن يقول لرجل من الرافضة: فضيل بن مرزوق

  ).١(واهللا ما هو مين مبزاح : متزح، فقال
مسعت احلسن ابن احلسن يقول لرجل من : كان فضيل بن مرزوق يقول): ٢(قال مصعب الزبريي 



ا، فإن عصينا اهللا فأبغضونا، فلو كان اهللا نافعأ أحدا بقرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه أحبون: الرافضة
  ).٣(وسلم بغري طاعة لنفع أباه وأمه 
 يعين الذي أحرق يف -دخل علي املغرية بن سعيد : مسعت احلسن يقول: وروى فضيل بن مرزوق، قال

 وكنت أشبه وأنا شاب برسول - عليه وسلم  فذكر من قرابيت وشبهي برسول اهللا صلى اهللا-الزندقة 
 حىت - واهللا -مث خنقته ! يا عدو اهللا، أعندي :  مث لعن أبا بكر وعمر، فقلت-اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٤(دلع لسانه 
  .تويف احلسن بن احلسن سنة تسع وتسعني، وقيل يف سبع وتسعني

__________  
لذكر والدعاء باب دعاء الكرب من حديث ابن عباس يف ا) ٢٧٣٠(الدعاء عند الكرب، ومسلم = 

ال إله إال اهللا العظيم احلليم، ال إله إال اهللا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول عند الكرب
  ".رب العرش العظيم، ال إله إال اهللا رب السماوات ورب االرض ورب العرش الكرمي 

  . آ٢١٩ / ٤ابن عساكر ) ١(
  .٤٩" سب قريش ن" يف ) ٢(
 عن شبابة بن ٣٢٠، ٣١٩ / ٥ آ، وقد أورده ابن سعد ٢١٩ / ٤" ابن عساكر " واخلرب يف ) ٣(

  .سوار الفزاري عن الفضيل بن مرزوق مطوال
، ١٦١ / ٤" ميزان االعتدال " أورد املؤلف هذه القصة يف ترمجته للمغرية بن سعيد البجلي يف ) ٤(

  .ن، وفضيل بن مرزوق روى عنهماولكنه عزاها البنه إبراهيم بن حس
(*)  

)٤/٤٨٦(  

  

  .كانت شيعة العراق مينون احلسن االمارة مع أنه كان يبغضهم ديانة: وقيل
  .، وكان يصلح للخالفة)١(وله أخبار طويلة يف تاريخ ابن عساكر 

  
  .والد أمري املدينة احلسن بن زيد *  أخوه زيد- ١٨٦

  .روى عن أبيه، وابن عباس
  .يزيد بن عياض بن جعدبة، وأبو معشر جنيح، وعبد الرمحن بن أيب املوالوعنه ابنه، و

  .ذكره ابن حبان يف الثقات
إن زيد بن احلسن شريف بين هاشم فأدوا إليه صدقات رسول اهللا صلى : وقد كتب عمر بن عبد العزيز



  .اهللا عليه وسلم
در، عاش سبعني سنة، وللشعراء كان يتعجب الناس من عظم خلقته، وكان جوادا ممدحا كبري الق: وقيل

  .فيه مدائح
  .مات بعد املئة

  
  )٤ * * ( عبدالرمحن بن عائذ- ١٨٧

  االزدي الثمايل، احلمصي، من كبار علماء التابعني، وبعضهم يظن
__________  

  . آ٢١٧ / ٤) ١(
د ، اجلرح والتعديل القسم الثاين من ال٣٩٢ / ٣، تاريخ البخاري ٣١٨ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ١١٣ / ٤، تاريخ االسالم ٤٥٤ ب، ذيب الكمال ص ٣٠٠ / ٦، تاريخ ابن عساكر ٥٦٠االول 
، ذيب ١٢٧، خالصة تذهيب التهذيب ٤٠٦ / ٣ ب، ذيب التهذيب ٢٥٠ / ١تذهيب التهذيب 

  .٤٦٢ / ٥ابن عساكر 
رح ، اجل٣٨٢ / ٢، املعرفة والتاريخ ٣٢٤ / ٥، تاريخ البخاري ٢٩٢٧طبقات خليفة ت * * 

  = (*)، ذيب الكمال ص ٣٠٣ / ٣، أسد الغابة ٢٧٠والتعديل القسم الثاين من الد الثاين 

)٤/٤٨٧(  

  

  .أن له صحبة وال يصح ذلك
  .وكان ثقة، طالبة للعلم

  .حدث عن عمر، وعلي، ومعاذ، وأيب ذر، وعمرو بن عبسة، ومجاعة
 خالد، وثور بن يزيد، وصفوان بن حدث عنه حمفوظ بن علقمة، وراشد بن سعد، وإمساعيل بن أيب

  .عمرو، وسليم بن عامر، وحيىي بن جابر، وآخرون
 يعين أنه يرسل عمن مل يلقه كعوائد الشاميني، وإمنا -أحاديثه مراسيل : قال حممد بن أيب حامت، وغريه

  .اعتنوا باالسناد ملا سكن فيهم الزهري وحنوه
، فعفا عنه احلجاج )١( احلجاج، فأسر يوم اجلماجم إن ابن عائذ كان فيمن خرج مع القراء على: قيل

  .جلاللته
  .وثقه النسائي، وملا تويف خلف صحفا وكتبا

كان أهل محص يأخذون كتب ابن عائذ، فما وجدوا فيها من االحكام : حدثين ثور، قال: قال بقية



  عمدوا ا على باب املسجد، قناعة ا ورضى
  ).٢(حبديثه 

اقتسم رجال من اجلند كتب ابن عائذ بينهم بامليزان لقناعته :  بن املنذر، قالوحدثين أرطاة: قال بقية
  ).٢(فيهم 

__________  
، ٦٦٩٤، ٥١٤٧ ب، االصابة ت ٢١٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٦ / ٤، تاريخ االسالم ٧٩٩= 

  .٢٢٩، خالصة تذهيب التهذيب ٢٠٣ / ٦ذيب التهذيب 
  ).٤( رقم ٥٢٦و ) ١(م  رق١٩٦انظر تعريف يوم اجلماجم يف ص ) ١(
  .٣٨٣ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٢

(*)  

)٤/٤٨٨(  

  

حدثنا الوليد بن القاسم، حدثنا االحوص بن حكيم، حدثين أيب، عن عبدالرمحن بن عائذ : هارون احلمال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغري حليته مباء السدر، وكان يأمرنا بالتغيري خمالفة : الثمايل، قال

  ).١(عجم لل
ال كما يريد اهللا، : كيف أصبحت ؟ قال: إن احلجاج ملا أيت بعبد الرمحن بن عائذ قال له احلجاج: قيل

نعم، يريد اهللا أن أكون عابدا : وحيك، ما تقول ؟ قال: وال كما يريد الشيطان، وال كما أريد، قال
ذاك، وأريد أن أكون خملى يف بييت، زاهدا وما أنا كذلك، ويريد الشيطان أن أكون فاسقا مارقا وما أنا ب

  .أدب عراقي، ومولد شامي، وجرياننا إذ كنا بالطائف: آمنا يف أهلي وما أنا بذاك، فقال احلجاج
  .خلوا عنه

  
  .، الكويف، من العلماء االثباتأبو املغرية الواليب) ع* ( علي بن ربيعة - ١٨٨

  .ن عمرحدث عن علي، وأمساء بن احلكم، واملغرية بن شعبة، واب
وعنه سعد بن عبيد الطائي، وسلمة بن كهيل، وأبو إسحاق، وعاصم ابن أيب النجود، وإمساعيل بن أيب 

  .، وآخرون)٢(الصفريا 
  .وثقه حيىي بن معني
__________  

  .إسناده ضعيف لضعف االحوص بن حكيم، مث هو مرسل) ١(



لى املاء، وضال بري ال يصلح عربي ال شوك له أصفر مز ينبت ع: شجر النبق، وهو لونان: والسدر
  .ورقه للغسول ا ه

  ).لسان(
، اجلرح والتعديل ٢٧٣ / ٦، تاريخ البخاري ١١١٨، طبقات خليفة ت ٢٢٦ / ٦طبقات ابن سعد * 

، تذهيب ٣٩ / ٤، تاريخ االسالم ٩٧١، ذيب الكمال ص ١٨٥القسم االول من الد الثالث 
  .٢٧٤، خالصة تذهيب التهذيب ٣٢٠ / ٧ آ، ذيب التهذيب ٦١ / ٣التهذيب 

  .٨٣٩هو إمساعيل بن عبدامللك بن أيب الصفريا، من رجال الترمذي كما يف التبصري ) ٢(
(*)  

)٤/٤٨٩(  

  

  .، الفقيه، حمدث محص)١(، ويقال املقرائي احلرباين) ٤* ( راشد بن سعد - ١٨٩
 عبد السلمي، وأيب أمامة، يروي عن سعد بن أيب وقاص، ومعاوية بن أيب سفيان، وثوبان، وعتبة ابن

  .وأنس وطائفة
حدث عنه ثور بن يزيد، وحممد بن الوليد الزبيدي، وحريز بن عثمان، وصفوان بن عمرو، وأبو بكر بن 

  .أيب مرمي، ومعاوية بن صاحل، وأهل محص
  .وثقه غري واحد، منهم ابن معني، وأبو حامت، وابن سعد

  .ال بأس به: وقال أمحد بن حنبل
  .هو ضعيف: زم وحدهوقال ابن ح

  .فهذا من أقواله املردودة
  .ال بأس به، يعترب به: وقد قال الدارقطين

 وهو -إنه يروي أيضا عن عوف بن مالك االشجعي، وإنه شهد صفني مع معاوية، فإن صح هذا : وقيل
  . فقد عاش حنو التسعني-ممكن 

  .هو أحب إيل من مكحول: قال حيىي بن سعيد
  .تويف سنة ثالث عشرة ومئة: أبو عبيدقال ابن سعد وخليفة و

  .مات سنة مثان ومئة: وقيل
__________  

، املعرفة والتاريخ ٢٩٢ / ٣، تاريخ البخاري ٢٩٣٤، طبقات خليفة ت ٤٥٦ / ٧طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ابن عساكر ١١٧ / ٦، احللية ٤٨٣، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٣٣٢ / ٢



 / ١، تذهيب التهذيب ٢٤٨ و ١١١ / ٤، تاريخ االسالم ٣٩٩ذيب الكمال ص  آ، ٨٨ / ٦
، ١١٣، خالصة تذهيب التهذيب ٢٢٥ / ٣، ذيب التهذيب ٢٥٧ / ٩ آ، البداية والنهاية ٢١٤

  ,٢٩٢ / ٥ذيب ابن عساكر 
" لنسبة مشتبه ا" قرية حتت جبل قاسيون، قال املؤلف يف " مقرى " كذا ضبط يف االصل، نسبة إىل ) ١

  .واحملدثون يضمونه وهو خطأ: ٦١٠
  .وانظر معجم البلدان

(*)  

)٤/٤٩٠(  

  

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية :  عن راشد، عن ثوبان، قال- يف سنن أيب داود -ثور 
  ).١(فأصام الربد، فأمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخني 

فإن الشيخني ما احتجا براشد، وال ثور :  مسلم، فأخطأعلى شرط: إسناده قوي، وخرجه احلاكم فقال
  .من شرط مسلم

  
  .، بصري ثقة، خرجوا له يف الصحاحابن عمرو اهلجري) ع* ( خالس - ١٩٠

  .حدث عن علي، وعمار، وعائشة وأيب هريرة
  .وعنه قتادة، وعوف، وداود بن أيب هند، وآخرون

  .وثقه أمحد وغريه
  .بهوإمنا روايته عن علي كتاب وقع 

  .مل يسمع من أيب هريرة: وقال أمحد
  

  )٤م  * * ( أبو أمساء الرحيب- ١٩١
  ).٢(الدمشقي، والرحبة قرية عامرة بظاهر دمشق 

  .رحبة دمشق رأيتها عامرة، بينها وبني البلد ميل: قال احلافظ أبو سليمان بن زبر
__________  

 ووافقه ١٦٩ / ١امة، وصححه احلاكم يف الطهارة باب املسح على العم) ١٤٦(أخرجه أبو داود ) ١(
  .املؤلف، وإسناده صحيح ؟ ؟

" إن راشدا شهد مع معاوية : وإعالل أمحد له بعدم مساع راشد بن سعد من ثوبان فيه نظر، فإم قالوا



  .وثوبان مات سنة أربع ومخسني، ومات راشد سنة مثان ومئة" صفني 
  .رباخلفاف وكل ما تسخن به القدم كاجلو: والتساخني

، ذيب االمساء واللغات القسم االول من ٣٨٣ / ٢، أخبار القضاة ١٤٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
 ٢٠٣ / ١، تذهيب التهذيب ٣٦٤ / ٣، تاريخ االسالم ٣٨٣، ذيب الكمال ص ١٧٧اجلزء االول 

  .١٠٨، خالصة تذهيب التهذيب ١٧٦ / ٣آ، ذيب التهذيب 
 آ، ذيب ٣٠٢ / ١٣، تاريخ ابن عساكر ٥ / ٩ري ، تاريخ البخا٢٨٨٦طبقات خليفة ت * * 

 / ٨ آ، ذيب التهذيب ١٠٩ / ٣، تذهيب التهذيب ٧١ / ٤، تاريخ االسالم ١٥٨٠الكمال ص 
  .٢٩٣، خالصة تذهيب التهذيب ٩٩

  = (*)قد يتوهم القارئ أن أبا أمساء ينسب إىل هذه القرية، والصواب ما ذكره املؤلف يف ) ٢(*) (

)٤/٤٩١(  

  

 عن شداد بن أوس، وثوبان، وأيب هريرة، وأوس بن أوس، وأيب ثعلبة اخلشين، ومعاوية، وعن أيب حدث
  .ذر الغفاري

  .وروايته عن أيب ذريف مسلم
حدث عنه أبو سالم ممطور، وأبو االشعث الصنعاين، وأبو قالبة اجلرمي، وشداد أبو عمار، وربيعة بن 

  .شد الصنعاين وكان من كبار علماء الشاميزيد القصري، وحيىي بن احلارث الذماري، ورا
  .وثقه أمحد العجلي وغريه، ومل خيرج له البخاري

امسه : فقيل عمرو بن مرثد، وقال أبو احلسن ابن مسيع وأبو زرعة النصري: ويف اسم أيب أمساء اختالف
  .عمرو بن أمساء

  .مل أقع له بوفاة، وهو من كبار التابعني
  . ابن عبدامللكأرى أنه مات يف خالفة الوليد

  
  . بن حنظلة، أبورشدين النسائي الصنعاينابن عبد اهللا بن عمرو) ٤م * ( حنش - ١٩٢

__________  
"  من أن أبا أمساء ينسب إىل رحبة بن زرعة وهو بطن من محري، والسمعاين يف ٣١١" مشتبه النسبة = " 

  . ب٢٤٩" االنساب 
  ).رحب(وانظر التاج واللسان 

، اجلرح والتعديل ٥٣٠ / ٢، املعرفة والتاريخ ٩٩ / ٣، تاريخ البخاري ٥٣٦ / ٥طبقات ابن سعد * 



، ٥٧ ب، طبقات فقهاء اليمن ١٧٩ / ٥، تاريخ ابن عساكر ٢٩١القسم الثاين من الد االول 
 / ١، تذهيب التهذيب ١١٩ / ١، العرب ٣٦١ و ٢٤٦ / ٣، تاريخ االسالم ٣٤٣ذيب الكمال ص 

، ذيب ١١٩ / ١، شذرات الذهب ٥٧ / ٣، ذيب التهذيب ١٨٧ / ٩هاية  آ، البداية والن١٨١
  .١٠ / ٥ابن عساكر 

(*)  

)٤/٤٩٢(  

  

  .عن فضالة بن عبيد، وأيب هريرة، وابن عباس، ورويفع ابن ثابت، وأيب سعيد) ١] (حدث [ 
 بن سليم، وعنه ابنه احلارث، وقيس بن احلجاج، وعبد اهللا بن هبرية، وخالد بن أيب عمران، وربيعة

  .وعدة
  .نزل إفريقية مرابطا، وتويف سنة مئة

كان مع علي، وقدم بعد مقتله مصر، مث ثار مع ابن الزبري، فظفر به : وأما ابن يونس فقال: وثقه العجلي
  .ابن مروان فعفى عنه

  يف أنه صاحب علي، الن ذاك) ٢(وهم ابن يونس وابن عساكر : قلت
الكناين الكويف، يروي عنه احلكم، وإمساعيل بن أيب خالد، وأهل أو ابن املعتمر ) ٣(حنش بن ربيعة 
  .الكوفة، وفيه لني
  .مات قبل التسعني

  
  .أبو العالء العامري، البصري، أحد االئمة) ع * ( يزيد بن عبد اهللا بن الشخري- ١٩٣

  حدث عن أبيه وأخيه مطرف بن عبد اهللا، وعمران بن حصني، وعائشة
__________  

  .االصلساقط من ) ١(
  . ب١٧٩ / ٥انظر قول ابن عساكر ) ٢(
، ٩٩ / ٣، تاريخ البخاري ١٠٩٢، طبقات خليفة ت ٢٢٥ / ٦انظر ترمجته يف طبقات ابن سعد ) ٣(

 / ٣، تاريخ االسالم ٣٤٦، ذيب الكمال ص ٢٩١اجلرح، والتعديل القسم الثاين من الد االول 
، خالصة تذهيب ٥٨ / ٣، ذيب التهذيب ٢١١٤ آ، االصابة ت ١٨١ / ١، تذهيب التهذيب ٢٤٦

  .٩٦التهذيب 
، ٤٣٦، املعارف ٣٤٥ / ٨، تاريخ البخاري ١٧٠٠، طبقات خليفة ت ١٥٥ / ٧طبقات ابن سعد * 



، ذيب ١١٦ / ٥ أسد الغابة ٢١٢ / ٢، احللية ٢٧٤اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الرابع 
 آ، ١٧٧ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٣ / ١، العرب ٢١٢ / ٤، تاريخ االسالم ١٥٤٠الكمال ص 

 / ١، شذرات الذهب ٢٧٠ / ١، النجوم الزاهرة ٣٤١ / ١١، ذيب التهذيب ٩٤٤٥االصابة 
١٣٥.  

(*)  

)٤/٤٩٣(  

  

  .أم املؤمنني، وعثمان بن أيب العاص، وأيب هريرة، وعياض بن محار، وعدة
  .ان التيمي، وقرة بن خالد، وآخرونحدث عنه قتادة، وسعيد اجلريري، وخالد احلذاء، وسليم

  .أنا أكرب من احلسن البصري بعشر سنني: وكان يقول
  .على هذا يكون مولده يف خالفة الصديق: قلت

  وكان ثقة، فاضال،
  .كبري القدر، بلغنا أنه كان يقرأ يف املصحف، فرمبا غشي عليه

لتيمي، أنبأنا أبو علي املقرئ، أنبأنا أبو قرأت على إسحاق االسدي، أنبأنا ابن خليد، أنبأنا أبو املكارم ا
كان احلسن يف جملس، فقيل اليب العالء يزيد بن عبد اهللا : نعيم احلافظ بإسناد له عن ثابت البناين، قال

  ).١(أو هناك أنا، مث ذكر الكالم ومؤنته : تكلم، فقال: بن الشخري
ه فليصمت، فإن أعجبه الصمت ينبغي للعامل أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كالم: قلت

  .فلينطق، وال يفتر عن حماسبة نفسه، فإا حتب الظهور والثناء
  .إنه تويف يف سنة إحدى عشرة ومئة: تويف يزيد يف سنة مثان ومئة، وقيل

  .رأيت أبا العالء بن الشخري يصفر حليته: قال أبو خلدة
  

مام، الفقيه، القدوة الرباين، أبو حمرييز ابن جنادة بن وهب، اال) ع * ( عبد اهللا بن حمرييز- ١٩٤
  .القرشي، اجلمحي، املكي

__________  
  .٢١٣ / ٢احللية ) ١(
  = (*)، املعرفة ١٩٣ / ٥، تاريخ البخاري ٢٧٥٣، طبقات خليفة ت ٤٤٧ / ٧طبقات ابن سعد * 

)٤/٤٩٤(  

  



يان، وأيب سعيد حدث عن عبادة بن الصامت، وأيب حمذورة املؤذن زوج أمه، ومعاوية ابن أيب سف
  .، وطائفة)١(اخلدري، والصناحبي 

  ).٢(واسم زوج أمه مسرة، وال أعلم أحدا ذكر حمرييزا يف الصحابة، الظاهر أنه من الطلقاء 
  حدث عن ابن حمرييز خالد بن معدان، ومكحول، وحسان بن عطية،

  . عبلة، وآخرونوالزهري، وأبو زرعة حيىي السيباين، وإمساعيل بن عبيداهللا، وإبراهيم بن أيب
  .وكان من العلماء العاملني، ومن سادة التابعني

كان ابن أيب زكريا يقدم فلسطني، فيلقى ابن حمرييز، فتتقاصر إليه نفسه ملا يرى من فضل : قال االوزاعي
  ).٣(ابن حمرييز 

  ).٤(يه كان جدي خيتم يف كل مجعة، ورمبا فرشنا له فلم ينم عل: قال عمرو بن عبدالرمحن بن حمرييز
  إن يفخر علينا أهل املدينة بعابدهم ابن عمر،: وقال رجاء بن حيوة
__________  

، ١٣٨ / ٥، احللية ١٦٨، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين ٣٦٤، ٣٣٥ / ٢والتاريخ = 
، ذيب ٢٥٢ / ٣ آ، أسد الغابة ٦٩) صل (٢٩، تاريخ ابن عساكر الدة ١٦٥٢االستيعاب ت 

 / ٤، تاريخ االسالم ٣٤٠، ذيب الكمال ص ٢٨٧مساء واللغات القسم االول من اجلزء االول اال
 / ٩ ب، البداية والنهاية ١٨٥ / ٢، تذهيب التهذيب ١١٧ / ١، العرب ٦٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٢١

، طبقات احلفاظ ٣٢ / ٦، ذيب التهذيب ٦٦٣٣، االصابة ت ٢٤٦ / ٥، العقد الثمني ١٨٥
  .١١٦ / ١، شذرات الذهب ٢١٤، خالصة تذهيب التهذيب ٢٧ص للسيوطي 

  ".اللباب " هو أبو عبد اهللا عبدالرمحن عسيلة الصناحبي نسبة إىل صنابح بن زاهر من مراد كما يف ) ١(
ما : " الطلقاء هم كفار قريش الذين مجعهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعيد فتح مكة وقال هلم) ٢(

  ".اذهبوا فأنتم الطلقاء : " أخ كرمي وابن أخ كرمي، فقال: فقالوا"  ؟ تظنون أين فاعل بكم
  . ب٧٠) صل (٢٩ابن عساكر الدة ) ٣(
  . آ٧١املصدر السابق ) ٤(

(*)  

)٤/٤٩٥(  

  

  ).١(فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن حمرييز 
  وكان ابن حمرييز صموتا،: قال

  ).٢(معتزال يف بيته 



  ).٢(ص شئ أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده كان ابن حمرييز من أحر: وقيل
إمنا ألبس هلؤالء وأشار : أتلبس اخلز ؟ قال: إنه رأى على خالد بن يزيد بن معاوية جبة خز، فقال: وقيل

  ).٣(ما ينبغي أن يعدل خوفك من اهللا بأحد من خلقه : إىل اخلليفة، فغضب، وقال
ن حمرييز، إن اهللا مل يكن ليضل أمة فيها ابن حمرييز من كان مقتديا، فليقتد مبثل اب: وعن االوزاعي، قال

)٤.(  
حدثنا ابن حمرييز، إين أخشى أن يصرعين : إين أحدثكم، فال تقولوا: قال لنا ابن حمرييز: قال حيىي السيباين

  ).٥(ذلك القول مصرعا يسوؤين 
  ).٥ (اللهم إين أسألك ذكرا خامال: مسعت ابن حمرييز يقول: وقال عبد الواحد بن موسى

  ).٦(بقاء ابن حمرييز أمان للناس : وعن رجاء بن حيوة، قال
  :مات يف دولة الوليد

  
، أبو عبد الرمحن اللخمي، متويل إقليم املغرب، وفاتح االمري الكبري*  موسى بن نصري - ١٩٥

  .االندلس
__________  

  .٣٣٥ / ٢املعرفة والتاريخ ) ١(
  . آ٧١) صل (٢٩ابن عساكر الدة ) ٢(
  . ب خبالف يسري٧١ املصدر السابق )٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  . آ٧٢املصدر السابق ) ٥(
  ".بقاء ابن حمرييز بني أظهر هؤالء الناس أمان هلم : "  ب، ولفظه٧٣املصدر السابق ) ٦(
  = (*) ب ٢٠٤ / ١٧، تاريخ ابن عساكر ٣١٧، جذوة املقتبس ١٨ / ٢تاريخ علماء االندلس * 

)٤/٤٩٦(  

  

  .والؤه لبين أمية:  موىل امرأة من خلم، وقيلكان: قيل
  .وكان أعرج مهيبا، ذا رأي وحزم

  .يروي عن متيم الداري
  .حدث عنه ولده عبد العزيز، ويزيد بن مسروق

، وبىن هناك حصونا، وقد استعمل على أقصى املغرب مواله )١(ويل غزو البحر ملعاوية، فغزا قربس 



ه موسى فتمم فتحها، وجرت له عجائب هائلة، وعمل مع الروم طارقا، فبادر وافتتح االندلس، وحلق
  .مصافا مشهودا

وملا هم املسلمون باهلزمية كشف موسى سرادقه عن بناته وحرمه، وبرز ورفع يديه بالدعاء والتضرع 
والبكاء، فكسرت بني يديه جفون السيوف، وصدقوا اللقاء، ونزل النصر، وغنموا ما ال يعرب عنه، من 

عليها ختم ) ٢(ظفر بستة عشر قمقما :  سليمان عليه السالم من ذهب وجواهر، وقيلذلك مائدة
  .يا نيب اهللا، ال أعود أفسد يف االرض: سليمان ففتح أربعة ونقب منها واحدا فإذا شيطان يقول

  .واهللا ما أرى سليمان وال ملكه، وذهب، فطمرت البواقي: مث نظر فقال
 على اجليش، فأصاب من السيب مئة ألف، وبعث ابن أخيه فسىب بعث موسى ابنه مروان: وقال الليث

أيضا مئة ألف من الرببر، ودله رجل على كرت باالندلس، فرتعوا بابه فسال عليهم من الياقوت 
  .والزبرجد ما رهم

  إن كانت الطنفسة لتوجد منسوجة بالذهب واللؤلؤ والياقوت ال يستطيع: قال الليث
__________  

، تاريخ ٤٦ / ١، البيان املغرب ٣١٨ / ٥، وفيات االعيان ٣٠، احللة السرياء ٤٤٢مس بغية امللت= 
، نفح ٢٣٥ / ١، النجوم الزاهرة ١٧١ / ٩، البداية والنهاية ١١٦ / ١، العرب ٥٨ / ٤االسالم 
  الطيب

  .١١٢ / ١، شذرات الذهب ٢٨٣، ٢٢٩ / ١
  .لسوري والساحل التركيجزيرة يف شرق البحر املتوسط تقع بني الساحل ا: قربس) ١(
ومنه ) كمكم(القمقم آنية معروفة من حناس وغريه، يسخن فيها املاء ويكون ضيق الرأس، معرب ) ٢(

  .صغري احلجم يعجل فيه ماء الورد
(*)  

)٤/٤٩٧(  

  

  ).١(اثنان محلها فيقسماا بالفأس 
بر، وكان القحط، فأمر ملا دخل موسى إفريقية وجد غالب مدائنها خالية الختالف أيدي الرب: وقيل

الناس بالصالة والصوم والصالح، وبرز م إىل الصحراء ومعه سائر احليوانات ففرق بينها وبني 
أال تدعو : أوالدها، فوقع البكاء والضجيج، وبقي إىل الظهر، مث صلى وخطب، فما ذكر الوليد، فقيل له

  .قوا وأغيثواهذا مقام ال يدعى فيه إال هللا، فس: المري املؤمنني ؟ فقال
إىل أين تريد أن تذهب بنا ؟ : وملا متادى يف سريه يف االندلس، أتى أرضا متيد بأهلها، فقال عسكره



لو أطعتموين لوصلت إىل القسطنطينية، مث رجع إىل املغرب وهو راكب على : حسبنا ما بأيدينا، فقال
  .ب واحلريربغله كوكب، وهو جير الدنيا بني يديه، أمر بالعجل جتر أوقار الذه

  .واستخلف ابنه بإفريقية
وأخذ معه مئة من كرباء الرببر، ومئة وعشرين من امللوك وأوالدهم، فقدم مصر يف هيئة ما مسع مبثلها، 

فوصل العلماء واالشراف، وسار إىل الشام، فبلغه مرض الوليد، وكتب إليه سليمان يأمره بالتوقف، فما 
  .بنهمسع منه، فآىل سليمان إن ظفر به ليصل

وقدم قبل موت الوليد، فأخذ ما ال حيد من النفائس، ووضع باقيه يف بيت املال، وقومت املائدة مبئة ألف 
  .دينار

  . حىت غشي عليه- وكان مسينا -وويل سليمان فأهانه، ووقف يف احلر 
  .يا أبا حفص ما أظن إال أنين خرجت من مييين: وبقي عمر بن عبد العزيز يتأمل له، فقال سليمان

  وضمه يزيد بن املهلب إليه، مث فدى نفسه ببذل ألف ألف دينار، وقيل
__________  

  . آ٢٠٦ / ١٧انظر اخلرب مفصال يف ابن عساكر ) ١
(*)  

)٤/٤٩٨(  

  

لو أردت، لصار، : أنت يف خلق من مواليك وجندك، أفال أقمت يف مقر عزك، وبعثت بالتقادم، قال: له
  .ولكن آثرت اهللا ومل أر اخلروج

  . أراد ذا قدومه على احلجاج-وكلنا ذاك الرجل : قال له يزيدف
فأي اخليل رأيت : الدعاء والصرب، قال: ما كنت تفزع إليه عند احلرب ؟ قال: وقال له سليمان يوما

فأخربين عن الروم، : هم أكثر من أن أصف، قال: فأي االمم أشد قتاال ؟ قال: الشقر، قال: أصرب ؟ قال
وم، عقبان على خيوهلم، نساء يف مراكبهم، إن رأوا فرصة، انتهزوها، وإن رأوا أسد يف حص: قال

  .غلبة، فأوعال تذهب يف اجلبال، ال يرون اهلزمية عارا
: هم أشبه العجم بالعرب لقاء وجندة وصربا وفروسية، غري أم أغدر الناس، قال: فالرببر ؟ قال: قال

هناك العدد واجللد، : فالفرنج ؟ قال: ن الجيبنون، قالملوك مترفون، وفرسا: فأهل االندلس ؟ قال
أما هذا فواهللا ما هزمت يل راية قط، : فكيف كانت احلرب بينك وبينهم ؟ قال: والشدة والبأس، قال

والبدد يل مجع، وال نكب املسلمون معي منذ اقتحمت االربعني إىل أن بلغت الثمانني، ولقد بعثت إىل 
  .كان جيعل فيه اللنب حىت ترى فيه الشعرة البيضاءزبرجد، ) ١(الوليد بتور 



  .مث أخذ يعدد ما أصاب من اجلوهر والزبرجد حىت حتري سليمان
  إن مروان ملا قرر ولده عبد العزيز على مصر، جعل عنده موسى: وقيل

  .ابن نصري، مث كان موسى مع بشر بن مروان وزيرا بالعراق
  .دا كثرية، وويل إفريقية سنة تسع وسبعنيكان ذاحزم وتدبري، افتتح بال: قال الفسوي

  واهللا لو انقاد الناس يل، لقدم حىت أوقفهم على: إنه قال مرة: وقيل
__________  

  .االناء: التور) ١
(*)  

)٤/٤٩٩(  

  

  .رومية، مث ليفتحنها اهللا على يدي
 التيجان، والثياب جلس الوليد على منربه يوم اجلمعة، فأتى موسى وقد ألبس ثالثني من امللوك: وقيل

  .الفاخرة، ودخل م املسجد وأوقفهم حتت املنرب، فحمد الوليد اهللا وشكره
  .وقد حج موسى مع سليمان فمات باملدينة

يا أمري املؤمنني، لقد كانت االلف شاة تباع مبئة درهم، وتباع الناقة بعشرة دراهم، ومتر : وقال مرة
  .رأيت العلج الشاطر وزوجته وأوالده يباعون خبمسني درمهاالناس بالبقر، فال يلتفتون إليها، ولقد 

  :وكان فتح إقليم االندلس يف رمضان سنة اثنتني وتسعني على يد
، وكان أمريا على طنجة بأقصى املغرب، فبلغه اختالف الفرنج موىل موسى بن نصري*  طارق - ١٩٦

در طارق، وعدى يف جنده، وهزم واقتتاهلم، وكاتبه صاحب اجلزيرة اخلضراء ليمده على عدوه، فبا
الفرنج، وافتتح قرطبة وقتل صاحبها لذريق، وكتب بالنصر إىل مواله، فحسده على االنفراد ذا الفتح 

إمنا أنا موالك، : العظيم، وتوعده، وأمره أن ال يتجاوز مكانه، وأسرع موسى جبيوشه، فتلقاه طارق وقال
  لسوهذا الفتح لك، فأقام موسى بن نصري باالند

سنتني يغزو ويغنم، وقبض على طارق، وأساء إليه، مث استخلف على االندلس ولده عبد العزيز بن 
  .موسى، وكان جنده عامتهم من الرببر، فيهم شجاعة مفرطة

  .إقدام
__________  

، تاريخ ابن ٣١٥ و ١١ ب، بغية امللتمس ٢٤١ / ٨، تاريخ ابن عساكر ٤٦٨ / ٦تاريخ الطربي * 
 ٢٢٩ / ١، نفح الطيب ١٥ / ٤، تاريخ االسالم ٤٣ / ١، البيان املغرب ٩، املعجب ٥٥٦ / ٤االثري 



  .٤١ / ٧وما بعدها، ذيب ابن عساكر 
(*)  

)٤/٥٠٠(  

  

 فتوحات مل - يف هذا الوقت -وله فتوحات عظيمة جدا باملغرب، كما كان لقتيبة بن مسلم باملشرق 
  .يسمع مبثلها

القسطنطينية يف الرب والبحر، ودام احلصار حنوا من سنة، وكان علم ويف هذه املدة وبعدها كانت غزوة 
  .اجلهاد يف أطراف البالد منشورا، والدين منصورا، والدولة عظيمة، والكلمة واحدة

أخربين رجل أن سليمان هم باالقامة ببيت املقدس، وقدم عليه موسى بن نصري : قال سعيد بن عبد العزيز
أن الروم طلعوا من ساحل محص، وسبوا مجاعة فيهم امرأة هلا ذكر، فغضب وأخوه مسلمة، فجاءه اخلرب 

  .ما هو إال هذا، نغزوهم ويغزونا، واهللا الغزوم غزوة أفتح فيها القسطنطينية أو أموت: سليمان وقال
يا أمري املؤمنني، إن أردت : أشريا علي، فقال موسى: مث التفت إىل مسلمة وإىل موسى بن نصري، فقال

 فسر سرية الصحابة فيما فتحوه، كلما فتحوا مدينة اختذوها دارا، وحازوها لالسالم، فابدأ ذلك،
ما تقول أنت ؟ : بالدروب وافتح حصوا حىت تبلغ القسطنطينية، فإم سيعطون بأيديهم، فقال ملسلمة

نة، ولكين هذا الرأي إن طال عمر إليه، أو كان الذي يأيت على رأيك، وبريد ذلك، مخس عشرة س: قال
  أرى أن

تغزي املسلمني برا وحبرا القسطنطينية، فيحاصروا، فإم مادام عليهم البالء أعطوا اجلزية، أو أخذت 
  .عنوة، فمىت وقع ذلك، كان ما دوا من احلصون بيدك

هذا الرأي، فأغزى أهل الشام، واجلزيرة يف الرب، يف حنو من عشرين ومئة ألف، وأغزى أهل مصر : قال
  .غرب يف البحر يف ألف مركب، عليهم عمربن هبرية، وعلى الكل مسلمة بن عبدامللكوامل

فأخربين غري واحد أن سليمان أخرج هلم العطاء، وبني هلم غزوم وطوهلا، مث قدم : قال الوليد بن مسلم
  دمشق وصلى اجلمعة، مث عاد

)٤/٥٠١(  

  

نفروا على بركة اهللا، وعليكم بتقوى اهللا، مث الصرب إىل املنرب، وأخربهم بيمينه من حصاره القسطنطينية، فا
  .الصرب

، وسار مسلمة وأخذ معه أليون الرومي املرعشي ليدله على الطريق والعوار، )١(وسار حىت نزل بدابق 



وأخذ ميثاقه على املناصحة إىل أن عربوا اخلليج، وحاصروا قسطنطينية إىل أن برح م احلصار، وعرض 
فابعث إلينا أليون، فإنه منا ويفهم كالمنا، فبعثه، :  مسلمة إال أن يفتحها عنوة، قالواأهلها الفدية، فأىب

قد أجابوين أن يفتحوها، لكن ال يفتحوا حىت : إن ملكتموين أمنتم، فملكوه، فخرج وقال: فغدر وقال
  .أخشى غدرك، فحلف له أن يدفع إليه كل ما فيها من سيب ومال: تتنحى عنهم، قال

، )٢(مسلمة ودخل أليون لعنه اهللا فلبس التاج، وأمر بنقل العلوفات من خارج فمالوا االهراء فانتقل 
وجاء الصريخ إىل مسلمة، فكرب باجليش فأدرك شيئا من العلوفات، فغلقوا االبواب دونه، فبعث إىل 

  .ملك الروم ال يباع بالوفاء: يناشده عهده، فأرسل إليه أليون يقول: أليون
بفنائها ثالثني شهرا حىت أكل الناس يف املعسكر امليتة والعذرة من اجلوع، هذا ويف وسط ونزل مسلمة 

  املعسكر عرمة حنطة مثل اجلبل يغبطون
  .ا الروم

غزونا القسطنطينية، فجعنا حىت هلك ناس كثري، فإن كان الرجل خيرج إىل : فال حممد بن زياد االهلاين
قام، أقبل ذاك على رجيعه فأكله، وإن كان الرجل ليذهب إىل قضاء احلاجة واآلخر ينظر إليه، فإذا 

احلاجة، فيؤخذ ويذبح ويؤكل، وإن االهراء من الطعام كالتالل ال نصل إليها نكايد ا أهل 
  .القسطنطينية

  .فلما استخلف عمربن عبد العزيز، أذن هلم يف الترحل عنها
__________  

  .قرية قرب حلب من أعمال عزاز: دابق) ١
  .وهو بيت ضخم جيمع فيه طعام السلطان:  مفردها هري)٢

(*)  

)٤/٥٠٢(  

  

  .ابن أيب صفرة، االمري، أو خالد االزدي *  يزيد بن املهلب- ١٩٧
ويل املشرق بعد أبيه، مث ويل البصرة لسليمان بن عبدامللك، مث عزله عمر بن عبد العزيز بعدي بن 

  ).١(أرطاة، وطلبه عمر وسجنه 
  .دالرمحن، وأبو إسحاق السبيعيروى عنه ابنه عب

مولده زمن معاوية سنة ثالث ومخسنني، وكان احلجاج قد عزله وعذبه، فسأله أن خيفف عنه الضرب 
  .على أن يعطيه كل يوم مئة ألف درهم

  .فقصده االخطل ومدحه، فأعطاه مئة ألف، فعجب احلجاج من جوده يف تلك احلال وعفا عنه



  .واعتقله، مث هرب من حبسه
اللهم إن كان آل املهلب :  أخبار يف السخاء والشجاعة، وكان احلجاج مزوجا بأخته، وكان يدعووله

  .برآء، فال تسلطين عليهم، وجنهم
  هرب يزيد من احلبس، وقصد عبدامللك، فمر بعريب يف: وقيل

: نك، قالإن هؤالء ال يعرفو: أعطهم ألفا، قال: استسقنا منهم لبنا، فسقوه فقال: الربية، فقال لغالمه
  ).٢(لكين أعرف نفسي 

أغرم سليمان بن عبدامللك عمر بن هبرية االمري ألف ألف درهم، فمشى يف مجاعة إىل يزيد بن : وقيل
: فودعين عمر بن عبد العزيز وقال: املهلب فأداها عنه، وكان سليمان قد واله العراق وخراسان، قال

  يا يزيد اتق
__________  

 وما بعدها، التنبيه واالشراف ٥٢٣ / ٦، تاريخ الطربي ٥٢ / ٣يعقويب ، تاريخ ال٤٠٠املعارف * 
، ٢٧٨ / ٦ وما بعدها، وفيات االعيان ٢٣ / ٥، تاريخ ابن االثري ٩٥٠، معجم ما استعجم ٢٧٧

، ١٠٥ / ١، خزانة االدب ١٢٤ / ١، شذرات الذهب ١٢٥ / ١، العرب ٢١٥ / ٤تاريخ االسالم 
  ,١٨٩ / ٤رغبة اآلمل 

  ,٤٨ / ٥، وابن االثري ٥٥٦ / ٦رب القبض على يزيد بن املهلب يف الطربي انظر خ) ١
  .٢٨٠ / ٦وفيات االعيان ) ٢

(*)  

)٤/٥٠٣(  

  

  .اهللا، فإين وضعت الوليد يف حلده فإذا هو يرتكض يف أكفانه
فسار يزيد إىل خراسان مث ردمنها سنة تسع وتسعني، فعزله عمر بعدي بن أرطاة، ): ١(قال خليفة 

  .يسلم على عدي، فقبض عليه وجهزه إىل عمر، فسجنه حىت مات عمرفدخل ل
وحكى املدائين أن يزيد بن املهلب كان يصل ندميا له كل يوم مبئة دينار، فلما عزم على السفر، أعطاه 

  .ثالثة آالف دينار
ه فأولئك كانوا للفاضل والشاعر وهؤالء يعطون من ال يفهم شيئا وال في! ملوك دهرنا أكرم : قلت

  .جندة، أكثر من عطاء املتقدمني
  .مل أذكرها متننا، ومل أدع ذكرها جتربا: أمر يزيد بن املهلب بإنفاذ مئة ألف إىل رجل، وكتب إليه: قيل

  .من عرف بالصدق، جاز كذبه، ومن عرف بالكذب، مل جيز صدقه: وعنه، قال



على أعواد منربه يزيدا له *  رأينا وما مات املهلب مذ: أنشد زياد االعجم يزيد بن املهلب: قال الكليب
  .وأخرى متطر العلق احلديدا فأمر له بألف دينار* كف ندى وجود : كفان
: أمضي أبشر أمي، قال: إنه حج، فلما حلق رأسه احلالق، أعطاه ألف درهم، فدهش ا، وقال: وقيل

  ).٢(لفني آخرين أعطوه أ: امرأيت طالق إن حلقت رأس أحد بعدك، قال: أعطوه ألفا أخرى، فقال
  :دخل محزة بن بيض على يزيد يف حبسه فأنشده: قيل

__________  
  ,٣٢٠يف تارخيه ص ) ١
  .٢٨٠ / ٦وفيات االعيان ) ٢

(*)  

)٤/٥٠٤(  

  

وصابر يف البالء * حلم وفن اآلداب واخلطب ال بطر إن تتابعت نعم * أصبح يف قيدك السماح مع ال 
كم : وجدتك رخيصا، فأجبت أن أسلفك، فقال خلادمه: ، قالما لنا ولك يا هذا: حمتسب فقال يزيد

  ).١(ادفعها إليه : حنو عشرة آالف درهم، قال: معك من النفقة ؟ قال
  .مث صاحلهم على سبع مئة ألف وعلى أربع مئة محل زعفران) ٢(غزا يزيد طربستان، وهزم االصبهبذ 

م مسافة فرسخني، وأسر اثين عشر مث نكث أهل جرجان فحاصرهم مدة، وافتتحها عنوة، فصلب منه
  .ألفا، مث ضرب أعناقهم على ر جرجان حىت دارت الطاحون بدمائهم

: إن هذه مشية يبغضها اهللا، قال: وكان ذا تيه وكرب، رآه مطرف بن الشخري يسحب حلته، فقال له
  ).٣(العذرة بلى، أو لك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بني ذلك حتمل : قال! أوما تعرفين ؟ 

  .احلياة أحب إيل من املوت، وحسن الثناء أحب إيل من احلياة: وعنه، قال
  ).٤(ال، إن كنت متوليا فدار االمارة، وإن كنت معزوال فالسجن : أال تنشئ لك دارا ؟ قال: وقيل له

__________  
د بن احلكم ورواية إا ليزي:  بسياق خمتلف، وقيل٢٩١ / ١٢البيتان واخلرب يف االغاين ط الدار ) ١

بززت سبق : جود وفضل الصالح واخلطب وزاد ثالثا* أصبح يف قيدك السماحة وال : البيت االول فيه
، ١٤٩ / ١٦وقصرت دون سعيك العرب وذكر اخلرب واالبيات أيضا بسياق آخر يف * اجلهاد يف مهل 

  ,٣٠٠ / ٦ظر وفيات االعيان وأما ابن خلكان فقد نسب البيتني للفرزدق، ان) طبعة دار الثقافة (١٥٠
  .االمري: االصبهبذ) ٢

  .رئيس) وبد(جيش، ) اسبه: (وهو منقول عن الفارسية



  ,٢٨٤ / ٦انظر وفيات االعيان ) ٣
  .٢٩٤ / ٦وفيات االعيان ) ٤

(*)  

)٤/٥٠٥(  
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  الم النبالءسري أع: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

، وإن كان ميتا فالقرب، فهل من )١(هكذا هو، وإن كان غازيا فالسرج، وإن كان حاجا فالكور : قلت
  !.عامر لدار مقره 
املهلب، ملا استخلف يزيد بن عبدامللك غلب على البصرة، وتسمى بالقحطاين، فسار مث إن يزيد بن 

  حلربه مسلمة بن عبدامللك، فالتقوا،
  .فقتل يزيد يف صفر سنة اثنتني ومئة

  .املهلب بطوهلا) ٢] (يزيد بن [ وقد استوعب ابن عساكر، وابن خلكان أخبار 
هذا عدو اهللا يزيد بن :  فتنة يزيد بن املهلبمسعت احلسن البصري يقول يف: قال شعبة بن احلجاج

  .املهلب، كلما نعق م ناعق اتبعوه
اللهم : أدعوكم إىل سنة عمر بن عبد العزيز، فخطب احلسن، وقال: وعن أيب بكر اهلذيل، أن يزيد قال

كل اصرع يزيد بن املهلب صرعة جتعله نكاال، يا عجبا لفاسق غري برهة من دهره، ينتهك احملارم، يأ
إين غضبان فاغضبوا، فنصب قصبا عليها : معهم ما أكلوا، ويقتل من قتلوا، حىت إذا منع شيئا، قال

أطلب بسنة عمر، إن من سنة عمر أن توضع رجاله يف القيد، مث : خرق، فاتبعه رجرجة ورعاع، يقول
  ).٣(يوضع حيث وضعه عمر 

فللت مجوعه، فما زال حيمل بنفسه يف قتل عن تسع وأربعني سنة، ولقد قاتل قتاال عظيما، وت: قلت



  .االلوف، ال جلهاد، بل شجاعة ومحية، حىت ذاق محامه
  .نعوذ باهللا من هذه القتلة اجلاهلية

__________  
  .الرحل: الكور) ١
 - ٧٨ / ٦ صفحة ٣٢ما بني احلاصرتني ساقط من االصل، فترمجة يزيد عند ابن خلكان تقع يف ) ٢

 التاريخ فترمجته تقع يف القسم املفقود ما بني يزيد بن معاوية ويزيد بن ، أما عند ابن عساكر يف٣٠٩
  .يزيد
  .٣٠٤ / ٦انظر وفيات االعيان ) ٣

(*)  

)٤/٥٠٦(  

  

  .أم اهلذيل، الفقيهة، االنصارية) ع * ( حفصة بنت سريين- ١٩٨
  .روت عن أم عطية، وأم الرائح، وموالها أنس بن مالك، وأيب العالية

  .حممد، وقتادة وأيوب، وخالد احلذاء، وابن عون، وهشام بن حسانروى عنها أخوها 
  .ما أدركت أحدا أفضله عليها: روي عن إياس بن معاوية، قال

قرأت القرآن وهي بنت ثنيت عشرة سنة، وعاشت سبعني سنة، فذكروا له احلسن وابن سريين : وقال
  .أما أنا فما أفضل عليها أحدا: فقال

ثت حفصة بنت سريين ثالثني سنة ال خترج من مصالها إال لقائلة أو قضاء مك: وقال مهدي بن ميمون
  .حاجة
  .توفيت بعد املئة: قلت
  

 بن سعد بن زرارة بن عدس، االنصارية النجارية املدنية، بنت عبدالرمحن) ع* * ( عمرة - ١٩٩
، وهو أخو النقيب البيها صحبة، وجدها سعد من قدماء الصحابة: الفقيهة، تريبة عائشة وتلميذا، قيل

  .الكبري أسعد بن زرارة
__________  

 / ١، العرب ١٠٧ / ٤، تاريخ االسالم ١٦٧٩، ذيب الكمال ص ٤٨٤ / ٨طبقات ابن سعد * 
، ٢٧٥ / ١، النجوم الزاهرة ٤٠٩ / ١٢ ب، ذيب التهذيب ٢٥٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٣

  .١٢٢ / ١، شذرات الذهب ٤٩٠خالصة تذهيب التهذيب 



 / ١، العرب ٤٠ / ٤، تاريخ االسالم ١٦٩٧، ذيب الكمال ص ٤٨٠ / ٨ طبقات ابن سعد * *
، خالصة تذهيب التهذيب ٤٣٨ / ١٢ ب، ذيب التهذيب ٢٦٧ / ٤، تذهيب التهذيب ١١٧
  .١١٤ / ١، شذرات الذهب ٤٩٤

(*)  

)٤/٥٠٧(  

  

  .حدثت عن عائشة، وأم سلمة، ورافع بن خديج، وأختها أم هشام بنت حارثة
  حارثة: حدث عنها ولدها أبو الرجال حممد بن عبدالرمحن، وابناه

عبد اهللا، وحممد والزهري، وحيىي بن سعيد : ومالك، وابن أختها القاضي أبو بكر بن حزم، وابناه
  .االنصاري، وآخرون

  .وكانت عاملة، فقيهة، حجة، كثرية العلم
يا غالم، أراك :  حممد أنه قال يلروى أيوب بن سويد، عن يونس، عن ابن شهاب، عن القاسم بن

عليك بعمرة فإا كانت يف حجر : بلى، قال: حترص على طلب العلم، أفال أدلك على وعائه ؟ قلت
  .فأتيتها فوجدا حبرا ال يرتف: عائشة، قال

  .توفيت سنة مثان وتسعني: اختلفوا يف وفاا، فقيل: قلت
  .توفيت يف سنة ست ومئة: وقيل

  . دواوين االسالموحديثها كثري يف
  

، السيدة العاملة، أم الصهباء العدوية البصرية العابدة، زوجة السيد بنت عبد اهللا) ع* ( معاذة - ٢٠٠
  .القدوة صلة بن أشيم

  .روت عن علي بن أيب طالب، وعائشة، وهشام بن عامر
  ، وعاصم االحول،)١(حدث عنها أبو قالبة اجلرمي، ويزيد الرشك 

__________  
 ب، تاريخ ٢٧٢ / ٤، تذهيب التهذيب ١٧٠٥، ذيب الكمال ص ٤٨٣ / ٨ ابن سعد طبقات* 

، خالصة تذهيب ١٢٢ / ١، شذرات الذهب ٤٥٢ / ١٢، ذيب التهذيب ٣٠٤ / ٣االسالم 
  ,٤٩٦التهذيب 

  .هو الذي يعد على الرماة يف السبق: الرشك هو الكبري اللحية، ويقال: يقال) ١
وريش هو اللحية : ريشك بزيادة الياء: وحقيقة هذه اللفظة:  وقالوقد رجح شارح القاموس االول



  .والكاف للتصغري، أريد به التهويل والتعظيم، مث عربت حبذف الياء
  ).رشك(انظر التاج 

(*)  

)٤/٥٠٨(  

  

  .وعمر بن ذر، وإسحاق بن سويد، وأيوب السختياين وآخرون
  .وحديثها حمتج به يف الصحاح، وثقها حيىي بن معني

  .عجبت لعني تنام، وقد علمت طول الرقاد يف ظلم القبور: نا أا كانت حتيي الليل عبادة، وتقولبلغ
مرحبا بكن، إن كننت : وملا استشهد زوجها صلة وابنها يف بعض احلروب، اجتمع النساء عندها، فقالت

  .جئنت للهناء، وإن كننت جئنت لغري ذلك فارجعن
ال التقرب إىل ريب بالوسائل، لعله جيمع بيين وبني أيب الشعثاء وابنه واهللا ما أحب البقاء إ: وكانت تقول

  .يف اجلنة
  .أرخ أبو الفرج بن اجلوزي وفاا يف سنة ثالث ومثانني

  فأما زوجها
فسيد كبري، لكنه ما روى سوى حديث واحد عن ابن عباس، ومات شهيدا  *  صلة بن أشيم- ٢٠١

  .قبل ابن عباس كما قدمنا
  

  .التجييب املصري * *  بن لقيط ربيعة- ٢٠٢
  .روى عن معاوية، وعمرو بن العاص، وابن حوالة

__________  
، املعرفة والتاريخ ٣٢١ / ٤، تاريخ البخاري ١٥٢٨، طبقات خليفة ت ١٣٤ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٢٩ / ٣، أسد الغابة ٢٣٧ / ٢، احللية ٤٤٧، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٧٧ / ٢

  .١٩٤ / ١، النجوم الزاهرة ٤١٣٢، االصابة ت ١٥ / ٩، البداية والنهاية ١٩ / ٣تاريخ االسالم 
  ).٣٣٣(وقد مرت ترمجته كما أشار املؤلف برقم 

  ، أسد٤٧٥، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٢٨٣ / ٣تاريخ البخاري * * 
، ١٢٨، تعجيل املنفعة ٢٧٥٦، االصابة ت ٣٦٥، و ٢١٨ / ٣، تاريخ االسالم ١٧٢ / ٢الغابة 

  .٢٦٧ / ١حسن احملاضرة 
(*)  



)٤/٥٠٩(  

  

  .وعنه ابنه إسحاق ويزيد بن أيب حبيب
  .وثقه العجلي

، )١(أخربين ربيعة بن لقيط، أنه كان مع عمرو بن العاص عام اجلماعة، فمطروا دما عبيطا : قال يزيد
 أا الساعة وماجوا، فقام عمرو، فأثىن على اهللا مبا هو فلقد رأيتين أنصب االناء فيمتلئ، وظن الناس

  .أيها الناس أصلحوا ما بينكم، وال يضركم لو اصطدم هذان اجلبالن: أهله مث قال
ورواه عمرو بن احلارث، عن يزيد، عنه، أم كانوا حني قفلوا من العراق، فأمطرت السماء بدجلة دما 

  .القيامة وذكر حنوه: عبيطا، فقالوا
  

القدوة، الفقيه، الزاهد، أبو عبد اهللا البصري، موىل بين أمية، ) د، س، ق ( مسلم بن يسار- ٢٠٣
  .موىل بين تيم من موايل طلحة رضي اهللا عنه: وقيل

 -البيه صحبة :  فقيل-روى عن عبادة بن الصامت ومل يلقه، وعن ابن عباس، وابن عمر، وأبيه يسار 
  .وعن أيب االشعث الصنعاين، وغريهم

 وقتادة، وثابت البناين، وأيوب السختياين، وحممد بن - وهو من طبقته -حدث عنه حممد بن سريين 
  .واسع، وآخرون

__________  
  .الدم الطري: العبيط) ١
 / ٧، تاريخ البخاري ١٦٧٢، طبقات خليفة ت ٢٤٨، الزهد المحد ١٨٦ / ٧طبقات ابن سعد * 

، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع ٨٥ / ٢، املعرفة والتاريخ ٢٣٤، املعارف ٢٧٥
   ب،٢٤٣ / ١٦، تاريخ ابن عساكر ٨٨، طبقات الفقهاء للشريازي ٢٩٠ / ٢، احللية ١٩٨

، تاريخ االسالم ١٣٢٩، ذيب الكمال ص ٩٣ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء الثاين 
، العقد ١٨٦ / ٩ ب، البداية والنهاية ٣٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٠ / ١، العرب ٢٠٣ و ٥٤ / ٤

 / ١، شذرات الذهب ٣٧٦، خالصة تذهيب التهذيب ١٤٠ / ١٠ ذيب التهذيب ١٩٢ / ٧الثمني 
١١٩.  

(*)  

)٤/٥١٠(  

  



  ).١(كان ال يفضل عليه أحد يف زمانه : قال ابن عون
  .كان ثقة، فاضال، عابدا، ورعا): ٢(وقال ابن سعد 

يا أبا عبد اهللا، لو علم اهللا أن : قدم علينا مسلم بن يسار دمشق، فقالوا له: وقال علي بن أيب محلة
  ).٣(كيف لو رأيتم أبا قالبة : بالعراق من هو أفضل منك، التانا به، فقال

  ).٤(مسلم بن يسار خامس مخسة من فقهاء البصرة : روى هشام، عن قتادة، قال
لو كنت متمنيا، لتمنيت فقه احلسن، وورع :  يقولوروى هشام بن حسان، عن العالء بن زياد أنه كان

  ).٥(ابن سريين، وصواب مطرف، وصالة مسلم بن يسار 
أدركت هذا املسجد وما فيه حلقة تنسب إىل الفقه إال حلقة : روى محيد بن االسود، عن ابن عون، قال

  ).٦(مسلم بن يسار 
ذا صلى كأنه ود ال مييل ال هكذا وال إن أباه كان إ: قال ابن عون، عن عبد اهللا بن مسلم بن يسار

  ).٧(هكذا 
__________  

  ,١٨٦ / ٧ابن سعد ) ١
  ,١٨٨ / ٧يف الطبقات ) ٢
  : آ وأضافا٢٤٤ / ١٦، وابن عساكر يف تارخيه ٨٧ / ٢" املعرفة والتاريخ " الفسوي يف ) ٣
 ٤٦٩ يف ترمجة أيب قالبة ص وانظر اخلرب فقد تقدم" فما ذهبت االيام والليايل حىت أتانا اهللا بأيب قالبة " 

  .من هذا اجلزء
  . آ٢٤٥ / ١٦، وابن عساكر ٨٨ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٤
  ,٦٠٢ و ٥٧٧ ا وانظر صفحة ٢٤٥ / ١٦ابن عساكر ) ٥
: قال: "  آ، وأضافا٢٤٥ / ١٦، وابن عساكر يف تارخيه ٨٦ / ٢" املعرفة والتاريخ " الفسوي يف ) ٦

  ".ري أا كانت تنسب إليه إن يف احللقة من هو أسن منه، غ
  . ب٢٤٥ / ١٦، وابن عساكر ٨٥ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٧

  .الوتد: والود
  .٢٩١ / ٢ واحللية ١٨٦ / ٧مث انظر ابن سعد 

(*)  

)٤/٥١١(  

  



  ).١(كان مسلم بن يسار إذا صلى كأنه ثوب ملقى : وقال غيالن بن جرير
حتدثوا فلست أمسع حديثكم :  دخل يف يف الصالةكان مسلم بن يسار يقول الهله إذا: وقال ابن شوذب

)٢.(  
  ).٣(ما شعرت : وروي أنه وقع حريق يف داره وأطفئ، فلما ذكر ذلك له قال

  .رواها سعيد بن عامر الضبعي، عن معدي بن سليمان
حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا السري بن حيىي، حدثين أبو عوانة، عن : وقال هشام بن عمار وغريه

كان مسلم بن يسار حيج كل سنة وحيجج معه رجاال من إخوانه، تعودوا ذلك، :  قرة، قالمعاوية بن
البد أن خترجوا، ففعلوا : كيف ؟ قال: اخرجوا، فقالوا: فأبطأ عاما حىت فاتت أيام احلج، فقال الصحابه

حوا استحياء منه، فأصام حني جن عليهم الليل إعصار شديد حىت كاد ال يرى بعضهم، بعضا، فأصب
  ) !٤(ما تعجبون من هذا يف قدرة اهللا تعاىل : وهم ينظرون إىل جبال امة، فحمدوا اهللا، فقال

مها واديان عميقان، يسلك فيهما الناس، لن يدرك : قال مسلم بن يسار يف الكالم يف القدر: قال قتادة
نه ال يصيبك إال ما غورمها، فاعمل عمل رجل تعلم أنه لن ينجيك إال عملك، وتوكل توكل رجل تعلم أ

  ).٥(كتب اهللا لك 
__________  

  . ب٢٤٥ / ١٦ وابن عساكر ٢٩١ / ٢احللية ) ١
  . بطريق أخرى٨٥ / ٢" املعرفة والتاريخ " وأورده الفسوي يف 

  ,١٨٦ / ٧ آ، وانظر ابن سعد ٢٤٦ / ١٦ وابن عساكر ٢٩٠ / ٢احللية ) ٢
  .١٨٦ / ٧ آ، وانظر ابن سعد ٢٤٦ / ١٦ابن عساكر ) ٣
  . آ٢٤٧ / ١٦ابن عساكر ) ٤
  . ب٢٤٨ / ١٦ابن عساكر ) ٥

(*)  

)٤/٥١٢(  

  

ملا وقعت الفتنة زمن ابن االشعث، خف مسلم فيها، وأبطأ احلسن، فارتفع احلسن، : قال ابن عون
  .واتضع مسلم

  .إمنا يعترب ذلك يف اآلخرة، فقد يرتفعان معا: قلت
أن يقتلوا حولك كما قتلوا يوم اجلمل حول محل إن أردت : قيل البن االشعث: قال أيوب السختياين

  ).١(عائشة فأخرج معك مسلم بن يسار، فأخرجه مكرها 



مل أضرب فيها ) أين مل أرم بسهم و(إين أمحد اهللا إليك، : قال يل مسلم بن يسار: قال أيوب عن أيب قالبة
ن يقاتل إال على حق، ل) مسلم بن يسار(هذا : فكيف مبن رآك بني الصفني فقال: بسيف، قلت له) ٢(

  ).٣(فقاتل حىت قتل ؟ فبكى واهللا حىت وددت أن االرض انشقت، فدخلت فيها 
  ويف القراء الذين خرجوا مع ابن االشعث، ال: قال أيوب السختياين

  ).٤(أعلم أحدا منهم قتل، إال رغب له عن مصرعه، أو جنا إال ندم على ماكان منه 
  ).٥(وامعلماه : صري ملا مات مسلم بن يسار قالإن احلسن الب: قال سفيان بن عيينة

  ).٦(ملسلم رمحة اهللا عليه ترمجة حافلة يف تاريخ احلافظ ابن عساكر : قلت
__________  

  . ب٢٤٨ / ١٦ وابن عساكر ٨٦ / ٢املعرفة والتاريخ ) ١(
  .الضمري عائد على فتنة ابن االشعث) ٢(
  .١٨٨ / ٧منه، وانظر ابن سعد  ب، وما بني احلاصرتني ٢٤٨ / ١٦ابن عساكر ) ٣(

  .٨٧، ٨٦ / ٢واملعرفة والتاريخ 
  .١٨٨ / ٧انظر ابن سعد ) ٤(
  . آ٢٤٩ / ١٦ابن عساكر ) ٥(
  . ب٢٤٣ / ١٦) ٦(

(*)  

)٤/٥١٣(  

  

  .مات سنة مئة: قال خليفة بن خياط والفالس
  .تويف سنة إحدى ومئة: وقال اهليثم بن عدي

  
قرية من قرى مصر ) ١( وطنبذ - الطنبذي عثمان املصريأبو ) د، ت، ق* ( مسلم بن يسار - ٢٠٤

  .فكان رضيع اخلليفة عبدامللك
  .حدث عن أيب هريرة، وابن عمر

  .حدث عنه بكر بن عمرو املعافري، وأبو هانئ محيد بن هانئ وعبد الرمحن بن زياد االفريقي، ومجاعة
  .وهو قليل احلديث، صدوق

  .يعترب به: قال الدارقطين
  



عن نعيم عن : ، تابعي، روى شيئا عن عمر، وقيلاجلهين) د، ت، س* * ( بن يسار  ومسلم- ٢٠٥
  .عمر

  .روى عنه عبد احلميد بن عبدالرمحن اخلطايب
  

  .، له شئ عن مواله الم سلمةالدوسي* * *  ومسلم بن يسار - ٢٠٦
  

______________  
  ) *اهلامش* (
ح والتعديل القسم ااالول من الد ، اجلر٢٧٥ / ٧، تاريخ البخاري ٢٧٨٤طبقات خليفة ت * 

، تذهيب ٢٠٣ و ٥٥ / ٤، تاريخ االسالم ١٦٣١، ١٣٢٩، ذيب الكمال ص ١٩٩الرابع 
، خالصة تذهيب ٢٦٢ / ١، حسن احملاضرة ١٤١ / ١٠ آ، ذيب التهذيب ٣٩ / ٤التهذيب 
  ).طنبذ(، تاج العروس ٣٧٦التهذيب 

ج العروس، أما ياقوت فقد ضبطه يف معجم البلدان كذا االصل وأنساب السمعاين واللباب وتا) ١(
  .قرية من أعمال البهنسى من صعيد مصر: وقال) طنبذة(بالفتح وزيادة تاء 

 آ ميزان ٣٩ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٣٠، ذيب الكمال ص ٢٧٦ / ٧تاريخ البخاري * * 
  .١٤٢ / ١٠، ذيب التهذيب ١٠٨ / ٤االعتدال 

  .١٠٨ / ٤، ميزان االعتدال ١٩٩م االول من الد الرابع اجلرح والتعديل القس* * * 
(*)  

)٤/٥١٤(  

  

ابن حية الثقفي البصري، عن أبيه وسعد بن أيب وقاص، واملغرية بن ) ع) * (١ ( زياد بن جبري- ٢٠٧
  .شعبة، وابن عمر

  .، وعدةوعنه ابنا أخيه سعيد ومغرية ابنا عبيداهللا، ويونس بن عبيد، وابن عون، ومبارك بن فضالة
  .وثقه النسائي

  
ابن سعد بن أيب سرح القرشي، العامري، املصري، ابن أمري مصر ) ع * * ( عياض بن عبد اهللا- ٢٠٨

  .حدث عن أيب هريرة، وأيب سعيد، وابن عمر
وعنه بكري بن االشج، وزيد بن أسلم، وسعيد املقربي، وداود بن قيس، وعبيداهللا بن عمر، وحممد بن 



  . دواوين االسالمعجالن، وحديثه يف
  

االمام الكبري، قاضي البصرة، أبو حاجب العامري، البصري، أحد ) ع * * * ( زرارة بن أوىف- ٢٠٩
  .االعالم

__________  
  .٦٠٥تكررت ترمجة زياد بن جبري يف ص ) ١(
، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٣٤٧ / ٣، تاريخ البخاري ١٦٩٧طبقات خليفة * 

 آ، ذيب ٢٤٢ / ١، تذهيب التهذيب ١٣٣ / ٤، تاريخ االسالم ٤٤١ ذيب الكمال ص ،٥٢٦
  .١٢٤، خالصة تذهيب التهذيب ٣٥٧ / ٣التهذيب 

، اجلرح التعديل القسم االول من الد ٢١ / ٧، تاريخ البخاري ٢٤٢ / ٥طبقات ابن سعد * * 
 ١٢٦ / ٣، تذهيب التهذيب ١٧٨ / ٤، تاريخ االسالم ١٠٧٩، ذيب الكمال ص ٤٠٨الثالث 

  .٣٠١، خالصة تذهيب التهذيب ٢٠٠ / ٨ب، ذيب التهذيب 
، أخبار ٤٣٨ / ٣، تاريخ البخاري ١٥٧١، طبقات خليفة ت ١٥٠ / ٧طبقات ابن سعد * * * 
  = (*)، ٢٥٨ / ٢، احللية ٦٠٣، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٢٩٢ / ١القضاة 

)٤/٥١٥(  

  

  .ران بن حصني، وأبا هريرة، وابن عباسمسع عم
  .روى عنه أيوب السختياين، وقتادة، وز بن حكيم، وعوف االعرايب، وآخرون

  .وثقه النسائي وغريه
   ]٨: املدثر) [ فإذا نقر يف الناقور: (صح أنه قرأ يف صالة الفجر فلما قرأ

  .خر ميتا
  .وكان ذلك يف سنة ثالث وتسعني

أنبأنا ابن خليل، أبنأنا أبو املكارم اللبان، أنبأنا أبو علي املقرئ، أنبأنا أبو نعيم، أخربنا إسحاق بن طارق، 
حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا معاذ ابن املثىن، حدثنا إبراهيم بن أيب سويد الذارع، حدثنا صاحل املري، 

أي العمل : سلمسأل رجل النيب صلى اهللا عليه و: عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن ابن عباس، قال
صاحب القرآن، : " يا رسول اهللا، وما احلال املرحتل ؟ قال: قال" احلال املرحتل : " أحب إىل اهللا ؟ فقال

  ).١" (يضرب يف أوله حىت يبلغ آخره، ويف آخره حىت يبلغ أوله 
  .وكذا رواه يعقوب احلضرمي، وزيد بن احلباب، عن صاحل، وهو لني



فإذا : (صلى بنا زرارة يف مسجد بين قشري، فقرأ: نا ز بن حكيم، قالعتاب بن املثىن القشريي، حدث
فخر ميتا، فكنت فيمن محله إىل داره، وقدم احلجاج البصرة وهو يقص يف  ] ٨: املدثر) [ نقر يف الناقور

  ).٢(داره 
__________  

 ٢٣٦ / ١، تذهيب التهذيب ١٠٩ / ١، العرب ٣٦٨ / ٣، تاريخ االسالم ٤٢٩ذيب الكمال ص = 
، شذرات ١٢١، خالصة تذهيب التهذيب ٣٢٢ / ٣، ذيب التهذيب ٩٣ / ٩آ، البداية والنهاية 

  .١٠٢ / ١الذهب 
  .، وإسناده ضعيف لضعف صاحل املري٢٦٠ / ٢احللية ) ١(
  .٢٥٩، ٢٥٨ / ٢احللية ) ٢(

(*)  

)٤/٥١٦(  

  

  .رج له يف الكتب كلها، تابعي كبري، ثقة، فاضل، خمالعبسي الكويف) ع* ( صلة بن زفر - ٢١٠
  .يروي عن علي، وابن مسعود، وعمار

تويف يف زمن : حدث عنه شتري بن شكل، وأبو إسحاق، وأيوب السختياين، وما أظنه شافهه، النه يقال
  .مصعب، وواليته على العراق

  
 عبد: من جلة التابعني بالرقة، والبيه صحبة، وهو عمرو، ويقال) ٤م  * * ( يزيد بن االصم- ٢١١

  .عمرو، ويقال عدس بن معاوية، االمام، احلافظ، أبو عوف العامري، البكائي
حدث عن خالته أم املؤمنني ميمونة، وابن خالته ابن عباس، وعلي ابن أيب طالب، وسعد بن أيب وقاص، 

  .وأيب هريرة، وعائشة، ومعاوية، وعوف بن مالك، وغريهم
  .ة يف خالفتهومل تصح روايته عن علي، وقد أدركه وكان بالكوف

  حدث عنه ابن أخيه عبد اهللا بن عبد اهللا بن االصم، وميمون بن
__________  

، اجلرح والتعديل ٣٢١ / ٤، تاريخ البخاري ١٠٠٦، طبقات خليفة ت ١٩٥ / ٦طبقات ابن سعد * 
، تاريخ االسالم ٦١٣، ذيب الكمال ص ٣٣٥ / ٩، تاريخ بغداد ٤٤٦القسم االول من الد الثاين 

، خالصة تذهيب التهذيب ٤٣٧ / ٤ ب، ذيب التهذيب ٩٥ / ٢، تذهيب التهذيب ١٦٣/  ٣
١٧٦.  



، املعرفة ٣١٨ / ٨، تاريخ البخاري ٣٠٦٧، طبقات خليفة ت ٤٧٩ / ٧طبقات ابن سعد * * 
، تاريخ ابن ٩٧ / ٤، احللية ٢٥٢، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الرابع ٣٩٦ / ١والتاريخ 
، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء الثاين ١٠٤ / ٥ آ، أسد الغابة ١٢٤ / ١٨عساكر 

 / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٦ / ١، العرب ٢١٠ / ٤، تاريخ االسالم ١٥٣٢، ذيب الكمال ص ١٦١
، خالصة ٣١٣ / ١١، ذيب التهذيب ٩٣٨١، االصابة ت ٤٦٠ / ٧ ب، العقد الثمني ١٧٢

  .٤٣٠تذهيب التهذيب 
(*)  

)٤/٥١٧(  

  

  مهران، وابن أخيه عبيداهللا بن عبد اهللا، وراشد بن كيسان، وأبو إسحاق
الشيباين، وابن شهاب، وأجلح الكندي، وعلي بن بذمية، ويزيد بن يزيد ابن جابر على خالف فيه، 

  .وجعفر بن برقان، وليث بن أيب سليم، وأبو جناب الكليب، وعبد امللك بن عطاء، وآخرون
، وعصمة والدة خالد بن الوليد )٢(أخت أم املؤمنني، وأم الفضل لبابة الكربى ) ١(زة اهلاللية وأمه بر

)٣.(  
  .وكان كثري احلديث، قاله ابن سعد

  .وثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي وغريهم
مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االصم عبدالرمحن، وكتب له مبائه الذي : قال هشام بن الكليب

  ).٥( يعين أصحاب الصفة -وكان من أصحاب الظلة : ، قال)٤(م عليه ذي القصة أسل
  ).٦(هو ابن أخت ميمونة وهي ربته : وقال ابن عمار املوصلي

هل ترى أحدا من : دخلت مع الشعيب املسجد فقال: قال ابن عيينة عن أيب إسحاق الشيباين، قال
  أصحابنا جنلس إليه ؟ مث نظر فرأى

__________  
  .٧١٨ نساءت -، واالصابة ٢٨٠ / ٨ انظر ترمجتها يف طبقات ابن سعد )١(
  .١٤٤٨ نساءت -، واالصابة ٢٧٧ / ٨انظر ترمجتها يف طبقات ابن سعد ) ٢(
  .٩٤٣ نساءت -، واالصابة ٢٧٩ / ٨انظر ترمجتها يف طبقات ابن سعد ) ٣(
لالعراب يدخلها ماء عذب موضع بني زبالة والشقوق، دون الشقوق مبيلني، فيه قلب : ذو قصة) ٤(

  .زالل
ذو القصة موضع بينه وبني املدينة أربعة وعشرون ميال وهو طريق الربذة، انظر معجم : وقال نصر



  .البلدان
 آ، وأهل الصفة كانوا أضياف االسالم، كانوا يبيتون يف مسجده صلى ١٢٦ / ١٨ابن عساكر ) ٥(

  .اهللا عليه وسلم، وهي موضع مظلل من املسجد
  . ب١٢٦ / ١٨ن عساكر اب) ٦(

(*)  

)٤/٥١٨(  

  

  ).١(هل لك أن جنلس إليه فإن خالته ميمونة، فجلسنا إليه : يزيد بن االصم فقال
  .يقال إن له رؤية من النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال شيخنا يف ذيبه

  ).٢(إنه مات سنة إحدى ومئة : قال بعض ولد يزيد بن االصم
  .مات سنة ثالث ومئة: راينوقال أبو عبيد وأبو عروبة احل

وروى الواقدي عن سليمان بن عبد اهللا بن االصم، أن يزيد بن االصم مات سنة ثالث، وهو ابن ثالث 
  .وسبعني سنة

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد : جعفر بن برقان، عن يزيد بن االصم، عن ميمونة قالت
  ).٣(جاىف حىت يرى بياض إبطيه 

  
  . الثقفي، البصري، من فصحاء الشعراءابن أيب العاص*  بن احلكم  يزيد- ٢١٢

  .حدث عن عمه عثمان بن أيب العاص
  .روى عنه معاوية بن قرة، وعبد الرمحن بن إسحاق

  .وله وفادة على سليمان بن عبدامللك، فوصله مبال جسيم، وكان قد عني المرة فارس
  راجعت عقلي واحلليم يراجعو* شريت الصبا واجلهل باحللم والتقى : ومن شعره

__________  
  .املصدر السابق) ١(
  .٤٧٩ / ٧ ب، وانظر ابن سعد ١٢٥ / ١٨ابن عساكر ) ٢(
  .٢١٣ / ٢والنسائي ) ٨٩٨(وأبو داود ) ٢٣٩) (٤٩٧(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ٣(
 مسط الآليل ،٢٨٦ / ١٢، االغاين ط الدار ٢٥٧اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الرابع * 

) بتحقيق هارون(، خزانة االدب ٢١١ / ٤ ب، تاريخ االسالم ١٣٤ / ٢١، تاريخ ابن عساكر ٢٣٨



  .٤٨، ٤٠ / ٨، رغبة اآلمل ١١٣ / ١
(*)  

)٤/٥١٩(  

  

  )١(ويف الشيب واالسالم للمرء وازع * أيب الشيب واالسالم أن أتبع اهلوى 
ه العراق، أبوعمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن االمام، احلافظ، فقي) ع * ( إبراهيم النخعي- ٢١٣

النخعي، اليماين مث الكويف، أحد ) ٢] (االسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع 
  .االعالم، وهو ابن مليكة أخت االسود بن يزيد

 وخيثمة بن عن خاله، ومسروق، وعلقمة بن قيس، وعبيدة السلماين، وأيب زرعة البجلي،] روى [ 
عبدالرمحن، والربيع بن خثيم، وأيب الشعثاء احملاريب، وسم بن منجاب، وسويد بن غفلة، والقاضي 

شريح، وشريح ابن أرطاة، وأيب معمر عبد اهللا بن سخربة، وعبيد بن نضيلة، وعمارة بن عمري، وأيب 
ومهام بن احلارث، وخلق عبيدة بن عبد اهللا، وأيب عبدالرمحن السلمي، وخاله عبد الرمحن بن يزيد، 

  .سواهم من كبار التابعني
  ومل جند له مساعا من الصحابة املتأخرين الذين كانوا معه بالكوفة

__________  
  .١٣٩البيت االخري يف محاسة ابن الشجري ) ١(
، ٤٦٣، املعارف ٣٣٣ / ١، تاريخ البخاري ١١٤٠، طبقات خليفة ت ٢٧٠ / ٦طبقات ابن سعد * 

 / ٤، احللية ١٤٤، اجلرح والتعدل القسم االول من الد االول ٦٠٤ و ١٠٠ / ٢يخ املعرفة والتار
، ١٠٤، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ٨٢، طبقات الفقهاء للشريازي ٢١٩

، ٣٣٥ / ٣، تاريخ االسالم ٦٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٦٨، ذيب الكمال ص ٢٥ / ١وفيات االعيان 
، ١٢٥، غاية النهاية ت ١٤٠ / ٩ آ، البداية والنهاية ٤٥ / ١، تذهيب التهذيب ١١٣  /١العرب 

 شذرات ٢٣، خالصة تذهيب التهذيب ٢٩، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ١٧٧ / ١ذيب التهذيب 
  .١١١ / ١الذهب 

 يف مكرر سهوا، وما بني احلاصرتني ساقط، وقد ساق ابن حزم نسبه" ربيعة بن ذهل : " يف االصل) ٢(
إبراهيم بن يزيد بن االسود بن ربيع بن ذهل بن حارثة ابن سعد : "  على الشكل التايل٤١٥اجلمهرة 

  ".ذهل " أما عند ابن سعد وخليفة وابن خلكان فبإسقاط " بن مالك بن النخع 
(*)  

)٤/٥٢٠(  



  

  .كالرباء وأيب جحيفة وعمرو بن حريث
ثبت له منها مساع، على أن روايته عنها يف كتب أيب وقد دخل على أم املؤمنني عائشة وهو صيب، ومل ي

داود والنسائي والقزويين، فأهل الصنعة يعدون ذلك غري متصل مع عدهم كلهم البراهيم يف التابعني، 
ولكنه ليس من كبارهم، وكان بصريا بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبري الشأن، كثري 

  .احملاسن، رمحه اهللا تعاىل
روى عنه احلكم بن عتيبة، وعمرو بن مرة، ومحاد بن أيب سليمان تلميذه، ومساك بن حرب، ومغرية بن 

مقسم تلميذه، وأبو معشر بن زياد بن كليب، وأبو حصني عثمان بن عاصم، ومنصور بن املعتمر، 
 وعبيدة بن معتب، وإبراهيم بن مهاجر، واحلارث العكلي، وسليمان االعمش، وابن عون، وشباك

، وعطاء ابن السائب، وعبد الرمحن بن أيب الشعثاء )١(الضيب، وشعيب بن احلبحاب، وعبيدة بن معتب 
احملاريب، وعبد اهللا بن شربمة، وعلي بن مدرك، وفضيل بن عمرو الفقيمي، وهشام بن عائذ االسدي، 

يد بن أيب زياد، وواصل بن حيان االحدب، وزبيد اليامي، وحممد بن خالد الضيب، وحممد ابن سوقة، ويز
  .وأبو محزة االعور ميمون، وخلق سواهم

مل حيدث عن أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد أدرك : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .منهم مجاعة، ورأى عائشة

وكان مفيت أهل الكوفة هو والشعيب يف زماما، وكان رجال صاحلا، فقيها، متوقيا، قليل التكلف وهو 
  .خمتف من احلجاج

  ).٢(كان إبراهيم صرييف احلديث : روى أبو أسامة، عن االعمش، قال
__________  

  .سبق ذكره قبل سطرين) ١(
  . مطوال٢٢٠، ٢١٩ / ٤أورده أبو نعيم يف احللية ) ٢(

(*)  

)٤/٥٢١(  

  

املسجد كان الشعيب وإبراهيم وأبو الضحى جيتمعون يف : وروى جرير عن إمساعيل بن أيب خالد، قال
  ).١(يتذاكرون احلديث، فإذا جاءهم شئ ليس فيه عندهم رواية، رموا إبراهيم بأبصارهم 

  .مراسيل إبراهيم أحب إىل من مراسيل الشعيب: قال حيىي بن معني
  .قاله عباس عنه



لعله ذاك الفىت االعور الذي كان جيالسنا عند علقمة، : وصفت إبراهيم البن سريين، قال: قال ابن عون
  ).٢( يف القوم وكأنه ليس فيهم كان

  ).٣(ما كتبت شيئا قط : شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، قال
  ).٤(كنا اب إبراهيم هيبة االمري : قال مغرية

  ).٥(ما بالكوفة أعجب إيل من إبراهيم وخيثمة : وقال طلحة بن مصرف
  ).٥(ه ما كتب إنسان كتابا إال اتكل علي: قال يل إبراهيم: قال فضيل الفقيمي

: إذا قلت: إذا حدثتين عن عبد اهللا فأسند، قال: قلت البراهيم: حدثنا شعبة، عن االعمش: قال أبو قطن
  ).٦(حدثين فالن، فحدثين فالن : قال عبد اهللا، فقد مسعته من غري واحد من الصحابة، وإذا قلت

  ).٧(كره إبراهيم أن يستند إىل سارية : وقال مغرية
__________  

  . خبالف يسري٢٢١ / ٤ة احللي) ١(
  .٢٧٠ / ٦ابن سعد ) ٢(
  .٦٠٩ / ٢املصدر السابق واملعرفة والتاريخ ) ٣(
  .٦٠٤ / ٢ واملعرفة والتاريخ ٢٧١ / ٦ابن سعد ) ٤(
  .٢٧١ / ٦ابن سعد ) ٥(
  . من هذا اجلزء٥٢٧ وانظر ص ٢٧٢ / ٦ابن سعد ) ٦(
  .٢٧٣ / ٦ابن سعد ) ٧(

(*)  

)٤/٥٢٢(  

  

  .جلست إىل إبراهيم، فقال يف املرجئة قوال غريه أحسن منه:  عونمحاد بن زيد، عن ابن
  ).١(وجاء ذم االرجاء من وجوه عنه 

  .؟) ٢(أتستفتوين وفيكم إبراهيم : وقال سعيد بن جبري
  .كان إبراهيم النخعي حيج مع عمه وخاله علقمة واالسود: قال احلاكم

 أخوف عليهم من عدم من االزارقة -ملرجئة  من ا-النه على هذه االمة : وكان يبغض املرجئة ويقول
)٣.(  

  .تويف وله تسع وأربعون سنة
حدثنا شعيب بن احلبحاب، حدثتين هنيدة امرأة إبراهيم، أن إبراهيم كان يصوم يوما : محاد بن زيد



  ).٤(ويفطر يوما 
  ).٥(ما ا عريف إال كافر : قال سعيد بن صاحل االشج، عن حكيم بن جبري، عن إبراهيم، قال

كان إبراهيم يأيت السلطان، فيسأهلم اجلوائز : حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثنا ابن عون، قال: عفان
)٦.(  

قدم إبراهيم على أيب وهو على حلوان، فحمله : وقال حممد بن ربيعة الكاليب عن العالء بن زهري، قال
  على برذون، وكساه أثوابا، وأعطاه ألف

  ).٦(درهم فقبله 
__________  

  .٢٧٤، ٢٧٣ / ٦انظر ابن سعد ) ١(
  .٢٢١ / ٤ واحللية ٢٧٠ / ٦ابن سعد ) ٢(
  .٢٧٤ / ٦ابن سعد ) ٣(
  .٢٢٤ / ٤ واحللية ٢٧٦ / ٦ابن سعد ) ٤(
  .٢٧٦ / ٦ابن سعد ) ٥(
  .٢٧٧ / ٦ابن سعد ) ٦(

(*)  

)٤/٥٢٣(  

  

  ).١(رمبا رأيت إبراهيم يصلي مث يأتينا، فيمكث ساعة كأنه مريض : قال االعمش
  ).٢(بشرت إبراهيم مبوت احلجاج، فسجد، ورأيته يبكي من الفرح :  أبو حنيفة عن محاد، قالقال

  ).٣(ما رأيت إبراهيم يف صيف قط إال وعليه ملحفة محراء وإزار أصفر : وقال سلمة بن كهيل
  ).٤(رأيت إبراهيم يرخي عمامته من ورائه : وقال مغرية

  .يف ومخسني بعد احلجاج بأربعة أشهر أو مخسةابن ن) ٥] (مات وهو : [ وقال حيىي القطان
دخل إبراهيم على أم املؤمنني عائشة، ومسع زيد ابن أرقم، واملغرية بن شعبة، وأنس : قال حممد بن سعد

  .بن مالك
  .روى عنه الشعيب، ومنصور، واملغرية بن مقسم، واالعمش وغريهم من التابعني

   عمرو، عن زيد بن أيبحدثنا عبيداهللا بن: عبد اهللا بن جعفر الرقي
يا أبا عمران، من أدركت من أصحاب : قلت البراهيم النخعي: أنيسة، عن طلحة بن مصرف، قال

  .دخلت على أم املؤمنني عائشة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال



__________  
  .٦٠٥ / ٢ واملعرفة والتاريخ ٢٧٩ / ٦ابن سعد ) ١(
  .٢٨٠ / ٦ابن سعد ) ٢(
  .ما رأيت:  عن أكيل قال٢٨٢ / ٦، وقد رواه بطريق أخرى ٢٨١ / ٦د ابن سع) ٣(
  .٢٨٣ / ٦انظر ابن سعد ) ٤(
  .٢٨٤ / ٦ما بني احلاصرتني ساقط من االصل، استدركناه من ابن سعد ) ٥(

(*)  

)٤/٥٢٤(  

  

حدثنا أبو شهاب، عن احلسن بن عمرو، عن أبيه، أنه دخل على إبراهيم : سليمان بن داود املباركي
  .يا أبا عمران: قالف

مسعت رجال يذكر أن محاد بن أيب سليمان قدم عليهم البصرة، فجاءه فرقد : وقال ضمرة بن ربيعة
ننتظر إبراهيم ) ١(ضع عنك نصرانيتك هذه، فلقد رأيتين : السبخي وعليه ثوب صوف، فقال له

  ).٢(فيخرج عليه معصفرة، وحنن نرى أن امليتة قد حلت له 
: ر، عن النخعي، أنه كان يدخل على عائشة فريى عليها ثيابا حربا، فقال أيوبشعبة، عن أيب معش

كان خيرج مع عمه وخاله حاجا وهو غالم قبل أن حيتلم، وكان بينهم : قال! وكيف كان يدخل عليها ؟ 
  ).٣(ود وإخاء، وكان بينهما وبني عائشة ود وإخاء 

  ).٤( االسود على عائشة وعلي أوضاح أدخلين خايل: شريك، عن سليمان بن يسري، عن إبراهيم
  كان إبراهيم يدخل على عائشة مع االسود: جرير، عن مغرية، قال

  .وعلقمة، ومات وله سبع ومخسون سنة أو حنوه
  .مات إبراهيم وهو ما بني اخلمسني إىل الستني: حدثنا ابن عون، قال: وقال سليم بن أخضر

يرمحه اهللا، ما ترك : قتل احلجاج سعيد ابن جبري، قال: يمقيل البراه: حدثنا مغرية، قال: علي بن عاصم
  فسمع بذلك: بعده خلف، قال

__________  
  ".رأيتنا " لفظ احللية ) ١(
  .٢٢٢، ٢٢١ / ٤احللية ) ٢(
  .٢٧١ / ٦انظر ابن سعد ) ٣(



  .حلي من الدراهم أو الفضة: االوضاح) ٤(
(*)  

)٤/٥٢٥(  

  

فلما مات إبراهيم، قال ! على احلجاج، ويقول اليوم هذا هو باالمس يعيبه خبروجه : الشعيب فقال
  .ما ترك بعده خلف: الشعيب

تبعت الشعيب، فمررنا بإبراهيم، فقام له إبراهيم عن : حدثنا جرير، عن عاصم، قال: نعيم بن محاد
، أما إين أفقه منك حيا، وأنت أفقه مين ميتا، وذاك أن لك أصحابا يلزمونك: جملسه، فقال له الشعيب

  ).١(فيحيون علمك 
تكلمت، ولو وجدت : قال يل إبراهيم: حدثين ميمون أبو محزة االعور، قال: حممد بن طلحة بن مصرف

  ).٢(بدا، مل أتكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء 
يا أبا عمران، إن احلسن البصري : كنت عند إبراهيم النخعي، فجاء رجل فقال: قال أبو محزة الثمايل

  .إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار: ليقو
هكذا قال أصحابنا : فقال إبراهيم: هذا من قاتل على الدنيا، فأما قتال من بغى، فال بأس به: فقال رجل

  أين: عن ابن مسعود، فقالوا له
فإن :  يف بييت، قالوا:؟ قال) ٤(فأين كنت يوم اجلماجم : يف بييت، قالوا: ؟ قال) ٣(كنت يوم الزاوية 

  .بخ بخ، من لنا مثل علي بن أيب طالب ورجاله: علقمة شهد صفني مع علي، فقال
  كنت فيمن دفن إبراهيم النخعي ليال: عن شعيب بن احلبحاب، قال

__________  
  .٢٨٤ / ٦انظر ابن سعد ) ١(
  .٢٢٣ / ٤احللية ) ٢(
هورة بني احلجاج وعبد الرمحن بن االشعث، قتل موضع قرب البصرة، كانت به الوقعة املش: الزاوية) ٣(

  . للهجرة٨٣فيها خلق كثري من الفريقني وذلك يف سنة 
  .٣٤٢ / ٦انظر معجم البلدان وتاريخ الطربي 

 أو ٨٣يوم اجلماجم كان بني احلجاج بن يوسف الثقفي وعبد الرمحن بن حممد بن االشعث سنة ) ٤(
  . ه على سبعة فراسخ من الكوفة٨٢
(*)  

)٤/٥٢٦(  



  

  .نعم: أدفنتم صاحبكم ؟ قلت: سابع سبعة أو تاسع تسعة، فقال الشعيب
نعم، وال من : وال احلسن وال ابن سريين ؟ قال: أما إنه ما ترك أحدا أعلم منه، أو أفقه منه، قلت: قال

  ).١(وال من أهل الشام :  ويف رواية-أهل البصرة، وال من أهل الكوفة، وال من أهل احلجاز 
أسند يل عن ابن مسعود، : قلت البراهيم النخعي: من طريق شعبة عن االعمش، قال) ٢(لترمذي روى ا
قال عبد اهللا، فهو : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد اهللا ابن مسعود، فهو الذى مسعت، وإذا قلت: فقال

  .عن غري واحد عن عبد اهللا
  .نه عاش مثانيا ومخسني سنةأحدمها عاش تسعا وأربعني سنة، الثاين أ: يف سن إبراهيم قوالن

  .مات سنة ست وتسعني
أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، وعبد الويل بن عبدالرمحن، وأمحد بن هبة اهللا، وعيسى بن بركة، 

أبنأنا عبد اهللا بن عمر، أنبأنا سعيد بن أمحد بن البناء حضورا يف سنة تسع وأربعني ومخس : ومجاعة، قالوا
مد الزينيب، أنبأنا حممد بن عمر بن زنبور، حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد، حدثنا مئة، أنبأنا حممد بن حم

لعن اهللا : قال عبد اهللا: يوسف بن موسى حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال
  .الوامشات واملستومشات، واملتنمصات، واملتفلجات للحسن، املغريات خلق اهللا

ما حديث بلغين : أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، فأتته، فقالت:  يقال هلافبلغ ذلك امرأة من بين أسد
  عنك، أنت لعنت الوامشات واملستومشات

__________  
  .٢٨٤ / ٦ مطوال، وانظر ابن سعد ٢٢٠ / ٤أورده أبو نعيم يف احللية ) ١(
  . بشرح احلافظ ابن رجب احلنبلي٢٢٣أي يف كتاب العلل ص ) ٢(

(*)  

)٤/٥٢٧(  

  

ومايل ال ألعن من لعن رسول اهللا صلى اهللا : صات واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا ؟ قالواملتنم
  .عليه وسلم، وهو يف كتاب اهللا

  ).١(واهللا لقد قرأت ما بني لوحي املصحف فما وجدته : فقالت
م، حدثنا أبو داود، حدثونا عن االشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهي: قال أبو عبيد اآلجري

  .كانوا يرون أن كثريا من حديث أيب هريرة منسوخ: قال
وكان كثري من حديثه ناسخا، الن إسالمه ليايل فتح خيرب، والناسخ واملنسوخ يف جنب ما محل من : قلت



العلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزر قليل، وكان من أئمة االجتهاد، ومن أهل الفتوى رضي اهللا 
  .عنه

  ال تردفالسنن الثابتة 
  .بالدعاوي

ما رأيت أحدا أرد : حدثنا ابن أيب السري، حدثنا يونس بن بكري، عن االعمش، قال: قال أبو داود
  .حلديث مل يسمعه من إبراهيم

وأي خطر أعظم مما أنا فيه، : إن إبراهيم ملا احتضر، جزع جزعا شديدا، فقيل له يف ذلك، فقال: وقيل
اجلنة وإما بالنار، واهللا لوددت أا تلجلج يف حلقي إىل يوم القيامة أتوقع رسوال يرد علي من ريب إما ب

)٢.(  
__________  

 يف اللباس باب املتفلجات للحسن، وباب املتنمصات، وباب ٣١٤، ٣١٣ / ١٠أخرجه البخاري ) ١(
يف اللباس والزينة باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة ) ٢١٢٥(املوصولة، وباب املستومشة، ومسلم 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه (واهللا لئن قرأتيه لقد وجدتيه : قال ابن مسعود: " وفيه زيادة
   ].٧: احلشر) [ فانتهوا

والوشم هو أن تغرز املرأة ظهر كفها ومعصمها بإبرة أو مبسلة حىت تؤثر فيه، مث حتشوه بالكحل أو النيل 
  .ره أو خيضر فيزرق أث- والنؤور دخان الشحم -أو بالنؤور 

  .والنامصة اليت تزين النساء بالنمص وهو نتف الشعر من الوجه
  .من الفلج وهو تباعد ما بني االسنان، يكون خلقة: واملتفلجات

  . اه-واملتفلجات هن الاليت يفعلن ذلك ويتكلفنه 
  ).لسان(
  .٢٥ / ١وفيات االعيان ) ٢(

(*)  

)٤/٥٢٨(  

  

ا أن جنلس إبراهيم النخعي إىل سارية، وأردناه على ذلك، جهدن: روى ابن عيينة، عن االعمش، قال
  .معصفرة) ١(فأىب، وكان يأيت املسجد وعليه قباء وريطة 

  .وكان جيلس مع الشرط: قال
  .كان إبراهيم ذكيا، حافظا، صاحب سنة: قال أمحد بن حنبل



  ).٢(طلبوه يف املسجد ا: كان إبراهيم إذا طلبه إنسان ال حيب لقاءه خرجت اجلارية، فقالت: قال مغرية
إين ذكرت رجال بشئ، فبلغه عين، فكيف : أتى رجل، فقال: روى قيس عن االعمش، عن إبراهيم، قال

  .واهللا إن اهللا ليعلم ما قلت من ذلك من شئ: تقول: أعتذر إليه ؟ قال
  .أخذ إبراهيم القراءة عرضا عن علقمة، واالسود: قال أبو عمر والداين

  .لحة بن مصرفقرأ عليه االعمش، وط
  ).٣(اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم بدعة : وروى وكيع عن شعبة، عن مغرية، عن إبراهيم، قال

  
   بن قطعة، االمام، احملدث الثقة، أبو نضرة العبدياملنذر بن مالك) ٤م * ( أبو نضرة - ٢١٤

__________  
يطة، املالءة كلها نسج واحد ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه، والر: القباء) ١(

  .وقطعة واحدة
  .٢٥ / ١انظر وفيات االعيان ) ٢(
:  عن ابن عبد اهللا بن مغفل وقال١٣٥ / ٢والنسائي ) ٢٤٤( والترمذي ٨٥ / ٤أخرج أمحد ) ٣(

أي بين إياك واحلدث، فقد صليت مع النيب صلى : بسم اهللا الرمحن الرحيم وقال: مسعين أيب وأنا أقول
وسلم ومع أيب بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أمسع أحدا منهم يقوهلا، فال تقلها، إذا صليت اهللا عليه 

  .احلمد هللا رب العاملني، وهو حديث حسن: فقل
  .٥٧، ٥٢ / ٣انظر شرح السنة 

  = (*)، ٣٥٥ / ٧، تاريخ البخاري ١٧١٨، طبقات خليفة ت ٢٠٨ / ٧طبقات ابن سعد * 

)٤/٥٢٩(  

  

  .عوقة بطن من عبدالقيسمث العوقي البصري، وال
حدث عن علي، وأيب هريرة، وعمران بن حصني، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن مسرة، وأيب سعيد 

  .اخلدري، وجابر، وابن الزبري، وطائفة من الصحابة، وأرسل عن أيب ذر
لة، بن ار، وسعد ابن االطول، وعبد اهللا بن مو) ١(وحدث أيضا عن صهيب موىل ابن عباس، ومسري 

  .وقيس بن عباد، وأيب فراس النهدي، وعدة
  .وكان من كبار العلماء بالبصرة

حدث عنه قتادة، وحيىي بن كثري، وسليمان التيمي، وعاصم االحول، وأبو بشر، وعلي بن زيد بن 
جدعان، وسعيد اجلريري، ومحيد الطويل، وداود بن أيب هند، والصلت بن دينار، وعبد العزيز بن 



عرايب، وكهمس بن احلسن، وأبو االشهب العطاردي، واملستمر بن الريان، وأبو صهيب، وعوف اال
عقيل الدورقي، والقاسم بن الفضل احلداين، وابنه عبدامللك ابن أيب نضرة، والعوام بن محزة، وسعيد بن 

  .أيب عروبة، وسويد بن حجري، وعبد اهللا بن شوذب، وخلق سواهم
  .اما علمت إال خري: قال أمحد بن حنبل

  .ثقة: وروى إسحاق الكوسج عن حيىي
  .ثقة: وقال أبو زرعة والنسائي

  .ثقة كثري احلديث، وليس كل أحد حيتج به): ٢(وقال ابن سعد 
__________  

، ذيب ٩٧ / ٣، احللية ٢٤١، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع ٤٤٩املعارف = 
 ٦٩ / ٤، تذهيب التهذيب ٢٢٥ / ٤خ االسالم ، تاري١٣٣ / ١، العرب ١٦٥٩، ١٣٧٥الكمال ص 

، ٣٨٧، خالصة تذهيب التهذيب ٣٠٢ / ١٠، ذيب التهذيب ٢٥٩ / ٩ب، البداية والنهاية 
  .١٣٥ / ١شذرات الذهب 

  .ويقال شتري) ١(
  .٢٠٨ / ٧يف الطبقات ) ٢(

(*)  

)٤/٥٣٠(  

  

  ).١( عبيداهللا يف ثوبني ممصرين خرج علينا طلحة بن: أنبأنا اجلريري، عن أيب نضرة قال: سامل بن نوح
  .كان ممن خيطئ، وكان من فصحاء ؟ ؟ الناس": الثقات " وقال ابن حبان يف 
  .فلج يف آخر عمره

  .مات سنة مثان ومئة، أو سنة سبع
  .وأوصى أن يصلي عليه احلسن، فصلى عليه، وذلك يف إمارة عمر بن هبرية على العراق

  .استشهد به البخاري ومل يرو له: قلت
  .وقد أورده العقيلي وابن عدي يف كتابيهما فما ذكرا له شيئا يدل على لني فيه

  .كان عريفا لقومه: بلى قال ابن عدي
أخربنا حممد بن عبد السالم العصروين، أنبأنا عبداملعز : هو ممن اشتهر بالكنية، وقع يل حديثه بعلو: قلت

بو سعيد الكنجروذي، أنبأنا أبو عمرو احلريي، أنبأنا أبو بن حممد البزاز، أنبأنا متيم بن أيب سعيد، أنبأنا أ
: يعلى املوصلي، حدثنا شيبان، حدثنا أبو األشهب، نبأنا أبو نضرة، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه، قال



بينما حنن يف سفر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلته، فجعل يضرب ميينا ومشاال، 
من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان له : "  عليه وسلمفقال النيب صلى اهللا

فذكر من أصناف املال ما ذكر، حىت رأينا أنه ال حق الحد منا " فضل زاد فليعد به على من ال زاد له 
  .يف فضل

خرا فقال حدثنا أبو نضرة، عن أيب سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى يف أصحابه تأ: وبه
  تقدموا فائتموا يب، وليأمت بكم من بعدكم، ال: " هلم

__________  
  .املصبوغ حبمرة خفيفة: الثوب املمصر) ١(

(*)  

)٤/٥٣١(  

  

  ".يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا 
  .من طريق أيب االشهب) ١(أخرجهما مسلم 

  
ظ، احلجة، أبو عبد اهللا املزين، ابن عمرو، االمام، القدوة، الواع) ع * ( بكر بن عبد اهللا- ٢١٥

  .البصري، أحد االعالم، يذكر مع احلسن وابن سريين
  .حدث عن املغرية بن شعبة، وابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، وأيب رافع الصائغ، وعدة

حدث عنه ثابت البناين، وعاصم االحول، وسليمان التيمي، وحبيب العجمي، ومحيد الطويل، وقتادة، 
لقطان، وأبو عامر صاحل اخلزاز، ومبارك بن فضالة، وصاحل املري، وابنه عبد اهللا بن بكر، وغالب ا
  .وآخرون

  .كان بكر املزين ثقة، ثبتا، كثري احلديث، حجة، فقيها): ٢(قال حممد بن سعد الكاتب 
  ).٣(احلسن شيخ البصرة، وبكر املزين فتاها : قال سليمان التيمي

  كان أبوك قد جعل على: تين أخيت قالتأخرب: وقال عبد اهللا بن بكر
__________  

  .يف اللقطة باب استحباب املواساة بفضول املال) ١٧٢٨(االول برقم ) ١
  .يف الصالة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل االول) ٤٣٨(والثاين برقم 

 ،٤٥٧، املعارف ٩٠ / ٢، تاريخ البخاري ١٦٨٠ طبقات خليفة ت ٢٠٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ١٥٨، ذيب الكمال ص ٢٢٤ / ٢، احللية ٣٨٨اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول 



، ٢٥٦ / ٩ ب البداية والنهاية ٨٨ / ١، تذهيب التهذيب ١٣٣ / ١، العرب ٩٣ / ٤تاريخ االسالم 
  ,١٣٥ / ١، شذرات الذهب ٥١، خالصة تذهيب التهذيب ٤٨٤ / ١ذيب التهذيب 

  ,٢٠٩  /٧يف الطبقات ) ٢
  .املصدر السابق) ٣

(*)  

)٤/٥٣٢(  

  

  ).١(نفسه أن ال يسمع رجلني يتنازعان يف القدر إال قام فصلى ركعتني 
هذا يدل على أن البصرة كانت تغلي يف ذلك الوقت بالقدر، وإال، فلو جعل الفقيه اليوم على : قلت

وهللا احلمد، وال يتظاهر أحد نفسه ذلك الوشك أن يبقى السنة والسنتني ال يسمع متنازعني يف القدر 
  .بالشام ومصر بإنكار القدر

كان الرجل يف بين إسرائيل إذا بلغ املبلغ، فمشى يف :  قال-المحد " الزهد " عن بكر املزين وهو يف 
  ).٢(الناس، تظله غمامة 

 ففعل م تعاىل ] ١٥٩:  االعراف٥٧: البقرة) [ وظللنا عليكم الغمام: (شاهده أن اهللا قال: قلت
  .ذلك عاما، وكان فيهم الطائع والعاصي

، بل ثبت أنه )٣(فنبينا صلوات اهللا عليه أكرم اخللق على ربه، وما كانت له غمامة تظله وال صح ذلك 
  .ملا رمى اجلمرة كان بالل يظله بثوبه من حر الشمس

ام أثبت، مل ولكن كان يف بين إسرائيل االعاجيب واآليات، وملا كانت هذه االمة خري االمم، وإمي
حيتاجوا إىل برهان، وال إىل خوارق، فافهم هذا، وكلما ازداد املؤمن علما ويقينا، مل حيتج إىل اخلوارق، 

  .وإمنا اخلوارق للضعفاء، ويكثر ذلك يف اقتراب الساعة
قومت كسوة بكر بن عبد اهللا : حدثنا يزيد بن زريع، عن محيد الطويل، قال: عبدامللك بن مروان احلذاء

  .أربعة آالف
  .بإسناد آخر عن محيد) ٤(وساقها أبو نعيم 

__________  
  . وانظر املصدر السابق٢٢٥ / ٢احللية ) ١
  . وله تتمة٢٢٦ / ٢احللية ) ٢
يريد املؤلف رمحه اهللا خرب التقاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم ببحريى الراهب وقد أورده يف تارخيه ) ٣

وفيه ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية لكن احلافظ ابن : ا وقال واستنكره جد٣٠ - ٢٦ / ٢الكبري 



  .منكرا) وبعث معه أبو بكر بالال(حجر وغريه صححوا احلديث، وعدوا لفظ 
  .٢٢٧ / ٢يف احللية ) ٤

(*)  

)٤/٥٣٣(  

  

قد : لوال أين فيهم لقلت: مسعت إنسانا حيدث عن أيب أنه كان واقفا بعرفة، فرق فقال: عبد اهللا بن بكر
  ).١(غفر هلم 

  .كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها: قلت
إين ال علم يل : إين سأخربك عين: أبو هالل، عن غالب القطان، عن بكر، أنه ملا ذهب به للقضاء قال

  ).٢(واهللا بالقضاء، فإن كنت صادقا، فما ينبغي لك أن تستعملين، وإن كنت كاذبا فال تول كاذبا 
  .إين الرجو أن أعيش عيش االغنياء وأموت موت الفقراء: ، عن بكر قالروى محيد الطويل

لعلهم : فكان رمحه اهللا كذلك، يلبس كسوته، مث جيئ إىل املساكني، فيجلس معهم حيدثهم ويقول
  ).٣(يفرحون بذلك 

كانت قيمة كسوة بكر أربعة آالف، كانت أمه ذات ميسرة، وكان هلا زوج كثري : قال سليمان التيمي
  ).٤(ال امل

اشترى بكر بن عبد اهللا طيلسانا بأربع مئة : وروى عبيداهللا بن عمرو الرقي، عن كلثوم بن جوشن، قال
كما أنت، فأمر بكافور، فسحق مث : درهم، فأراد اخلياط أن يقطعه، فذهب ليذر عليه ترابا، فقال له بكر

  ).٥(ذره عليه 
أصبحت ال : مسعت بكرا املزين يقول يف دعائه: عنربيعمرو بن عاصم الكاليب، حدثنا عتبة بن عبد اهللا ال

  ).٦(أملك ما أرجو، وال أدفع عن نفسي ما أكره، أمري بيد غريي، وال فقري أفقر مين 
__________  

  ,٢٠٩ / ٧ابن سعد ) ١
  ,٢١٠ / ٧ابن سعد مطوال ) ٢
  ,٢٢٧ / ٢ وانظر احللية ٢١٠ / ٧ابن سعد ) ٣
  ".يكره أن يرد عليها شيئا وكان : "  وزاد٢١٠ / ٧ابن سعد ) ٤
  ,٢١٠ / ٧ابن سعد ) ٥
  . وله تتمة٢١١، ٢١٠ / ٧ابن سعد ) ٦

(*)  



)٤/٥٣٤(  

  

اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن : مسعت بكرا يقول: قال أبو األشهب
  ).١(سواك غىن 

  ).٢(كان بكر بن عبد اهللا جماب الدعوة : قال محيد الطويل
ما : حضر احلسن جنازة بكر بن عبد اهللا على محار، فرأى الناس يزدمحون فقال:  مبارك بن فضالةقال

  ).٣(يوزرون أكثر مما يؤجرون، كانوا ينظرون، فإن قدروا على محل اجلنازة، أعقبوا إخوام 
لك إياك من الكالم، ما إن أصبت فيه مل تؤجر، وإن أخطأت توزر، وذ: قال غالب القطان، قال بكر

  ).٤(سوء الظن بأخيك 
  ).٥(رأيت بكر بن عبد اهللا خيضب بالسواد : حدثنا زياد بن أيب مسلم، قال: قال أبو الوليد الطيالسي

 إنه مات - وهو أصح -: مات بكر بن عبد اهللا سنة ست ومئة، وقال غري واحد: قال مؤمل بن إمساعيل
  ).٦(سنة مثان ومئة 

خذ : لو قيل يل: لكرمي الثقفي، مسعت بكر بن عبد اهللا يقول يوم اجلمعةحدثنا معاوية بن عبد ا: قال قتيبة
: هذا، أخذت بيده، ولو قيل يل: دلوين على أنصحهم لعامتهم، فإذا قيل: بيد خري أهل املسجد، لقلت

إنه ال يدخل اجلنة : دلوين على أغشهم لعامتهم، ولو أن مناديا نادى من السماء: خذ بيد شرهم، لقلت
   رجل واحد، لكان ينبغي لكل إنسان أن يلتمسمنكم إال

__________  
  ,٢٢٥ / ٢ وانظر احللية ٢١١ / ٧ابن سعد ) ١
  ,٢٣٠ / ٢احللية ) ٢
  ,٢١١ / ٧ابن سعد ) ٣
  ,٢٢٦ / ٢ وانظر احللية ٢١٠ / ٧ابن سعد ) ٤
  ,٢١١ / ٧ابن سعد ) ٥
  .٢١١ / ٧انظر ابن سعد ) ٦

)٤/٥٣٥(  

  

إنه اليدخل النار منكم إال رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن : دىأن يكون هو، ولو أن مناديا نا
  ).١(يفرق أن يكون ذلك الواحد 

قرأت على إسحاق بن طارق، أخربكم ابن خليل، أنبأنا أمحد بن حممد، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو نعيم، 



، حدثنا عبيد الرمحن بن حدثنا أمحد بن جعفر بن معبد، حدثنا حيىي بن مطرف، حدثنا مسلم بن إبراهيم
فضالة أخو مبارك، حدثنا بكر بن عبد اهللا، عن أنس، أن امرأة دخلت على عائشة ومعها صبيان هلا، 

فأعطتها ثالث مترات، فأعطت كل صيب مترة، فأكال مترتيهما مث نظر إىل أمهما، فأخذت التمرة فشقتها 
ما أعجبك : " يه وسلم فأخربته عائشة فقالنصفني فأعطت ذا نصفا وذا نصفا، فدخل النيب صلى اهللا عل

  ).٢" (من ذلك ؟ فإن اهللا قد رمحها برمحتها صبييها 
غريب تفرد به عبيد الرمحن وهو صدوق مقل، روى عنه ابن املبارك وابن مهدي، وال شئ له يف الكتب 

  .تفرد به عنه مسلم بن إبراهيم: الستة، قال أبو نعيم احلافظ
  

ابن أيب كرب، االمام، شيخ أهل الشام، أبو عبد اهللا الكالعي، ) ع ( * خالد بن معدان- ٢١٦
  .احلمصي

__________  
  . ولعمر رضي اهللا عنه قول مبعناه٢٢٤ / ٢احللية ) ١(
  يف الرب والصلة باب فضل) ٢٦٣٠( ومسلم ٩٢ / ٦ وأخرجه أمحد ٢٣١، ٢٣٠ / ٢احللية ) ٢(

جاءتين امرأة ومعها ابنتان هلا، فسألتين : ها قالتاالحسان إىل البنات، من حديث عائشة رضي اهللا عن
  .فلم جتد عندي شيئا غري مترة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذا فقسمتها بني ابنتيها ومل تأكل منها شيئا

من ابتلي : " فحدثته حديثها فقال: مث قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".ليهن كن له سترا من النار من البنات بشئ فأحسن إ

  = (*)، ١٧٦ / ٣، تاريخ البخاري ٢٩٢٨، طبقات خليفة ت ٤٥٥ / ٧طبقات ابن سعد * 

)٤/٥٣٦(  

  

حدث عن خلق من الصحابة وأكثر ذلك مرسل روى عن ثوبان، وأيب أمامة الباهلي، ومعاوية، وأيب 
هللا بن عمرو، وعبد اهللا بن بسر هريرة، واملقدام بن معدي كرب، وابن عمر، وعتبة بن عبد، وعبد ا

املازين، وذي خمرب ابن أخي النجاشي، وجبري بن نفري، وحجر بن حجر، وربيعة بن الغاز، وخيار بن 
 وكثري بن مرة، ومالك بن خيامر، - وهو عمري -سلمة، وعبد اهللا بن أيب هالل، وعمرو بن االسود 

  .وأيب حبرية، وأيب رهم السماعي، وطائفة
اذ بن جبل، وأيب الدرداء، وعائشة، وعبادة بن الصامت، وأيب عبيدة بن اجلراح، وأرسل عن مع

  .وغريهم
روى عنه حممد بن إبراهيم التيمي، وحسان بن عطية، وعامر بن جشيب، وفضيل بن فضالة، وثور بن 



، واالحوص بن حكيم وحبري بن سعد، وصفوان بن عمرو، وحممد بن عبد اهللا الشعيثي، ويزيد )١(يزيد 
بن عبد الرمحن بن أيب مالك وإبراهيم بن أيب عبلة، وعبدة بنت خالد ابنته، وقوم آخرهم وفاة حريز بن 

  .عثمان الرحيب
  .وهو معدود يف أئمة الفقه، وثقه ابن سعد والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وابن خراش، والنسائي

  حدثتنا عبدة بنت خالد، وأم الضحاك بنت: روى إمساعيل بن عياش
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، اجلرح والتعديل القسم الثاين من ٦٣٢، ذيل املذيل ٣٣٢ / ٢، املعرفة والتاريخ ٦٢٥املعارف = 

، ٣٦٥ آ، ذيب الكمال ص ٢٥٧ / ٥، تاريخ ابن عساكر ٢١٠ / ٥ احللية ٣٥١الد االول 
 آ، ١٩٢ / ١التهذيب ، تذهيب ١٢٦ / ١، العرب ٨٧ / ١، تذكرة احلفاظ ١٠٩ / ٤تاريخ االسالم 
، طبقات السيوطي ٢٥٢ / ١، النجوم الزاهرة ١١٨ / ٣، ذيب التهذيب ٢٣٠ / ٩البداية والنهاية 

  .٨٩ / ٥، ذيب ابن عساكر ١٢٦ / ١، شذرات الذهب ١٠٣، خالصة تذهيب التهذيب ٣٦ص 
  .تصحيف" مزيد : " يف االصل) ١(

(*)  

)٤/٥٣٧(  

  

أدركت سبعني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : الد بن معدان قالراشد موالة خالد بن معدان، أن خ
  ).١(وسلم 

ما رأيت أحد ألزم للعلم من خالد بن معدان، وكان علمه يف مصحف له : بقية، عن حبري بن سعد، قال
  ).١(أزرار وعرى 

  ).١(ى قوله فأجابه فيها خالد، فحمل القضاة عل: كتب الوليد إىل خالد بن معدان يف مسألة: وقال أيضا
كان خالد بن معدان إذا قعد مل يقدر أحد منهم يذكر الدنيا عنده : وروى بقية عن عمر بن جعثم، قال

  ).٢(هيبة له 
  ).٢(ما خفنا أحدا من الناس ما خفنا خالد ابن معدان : بقية، عن حبيب بن صاحل، قال

فائتوها، : له ابنة، قال:  فقلناله عقب ؟: كان االوزاعي يعظم خالد بن معدان، فقال لنا: وقال بقية
  ).٣(فكان سبب إتياننا عنده بسبب االوزاعي : فسلوها عن هدي أبيها، قال

كان خالد بن معدان إذا أمر الناس بالغزو كان فسطاطه أول فسطاط بدابق : وقال صفوان بن عمرو



)٤.(  
 فحدثنا عن ثور، عن خالد بن املوت املوت،) ٥(كان الثوري إذا جلسنا معه إمنا يسمع : وقال أبو أسامة

: لو كان املوت علما يستبق إليه ما سبقين إليه أحد، إال أن يسبقين رجل بفضل قوة قال: معدان، قال
  فما

__________  
  . ب٢٥٨ / ٥ابن عساكر ) ١(
  . آ٢٥٩ / ٥ابن عساكر ) ٢(
  . آ٢٥٩ / ٥ابن عساكر ) ٣(
  .بكسر الباء: املصدر السابق، ودابق) ٤(

  .فتحها، قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبني حلب أربعة فراسخ، انظر معجم البلدانوقد روي ب
  .بالنون" نسمع : " لفظ ابن عساكر) ٥(

)٤/٥٣٨(  

  

  ).١(زال الثوري حيب خالد بن معدان مذ بلغه هذا عنه 
كر شوقه إىل قلما كان خالد يأوي إىل فراشه إال وهو يذ: الوليد بن مسلم، عن عبدة بنت خالد، قالت

هم أصلي : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإىل أصحابه من املهاجرين واالنصار، مث يسميهم ويقول
وفصلي، وإليهم حين قليب، طال شوقي إليهم، فعجل رب قبضي إليك، حىت يغلبه النوم وهو يف بعض 

  ).٢(ذلك 
ل الفقه حىت يرى الناس يف جنب اهللا ال يفقه الرجل ك: ابن املبارك، عن ثور، عن خالد بن معدان، قال

  ).٤(فيكون هلا أحقر حاقر ) ٣(أمثال االباعر، مث يرجع إىل نفسه 
) ٥(ما من آدمي إال وله أربع : وقال شجاع بن الوليد، عن عمرو االيامي، عن خالد بن معدان، قال

آلخرة، فإذا أراد اهللا بعبد عينان يف رأسه يبصر ما أمر الدنيا، وعينان يف قلبه يبصر ما أمر ا: أعني
  خريا فتح عينيه اللتني

  ).٦(يف قلبه، فأبصر ما ما وعد بالغيب، فأمن الغيب بالغيب 
كان إبراهيم خليل اهللا إذا أيت بقطف من العنب، أكل حبة : بقية، عن حبري، عن خالد بن معدان، قال

  ).٧(حبة، وذكر اهللا عند كل حبة 
  ).٨(أكل ومحد خري من أكل وصمت : معدان أنه كان يقولبلغين عن خالد بن : االوزاعي

__________  



  ,٢١١، ٢١٠ / ٥ واحللية ٤٥٥ / ٧ ب، وانظر ابن سعد ٢٥٩ / ٥ابن عساكر ) ١
  . ب٢٥٩ / ٥ وابن عساكر ٢١٠ / ٥احللية ) ٢
  .وهو تصحيف" نفسها " يف االصل ) ٣
  ,٢١٢ / ٥احللية ) ٤
  .وهو تصحيف" أربعة : " يف االصل) ٥
  . بطريق آخر٢١٢ / ٥ آ، وأورده أبو نعيم يف احللية ٢٦٠ / ٥ابن عساكر ) ٦
  ,٢١١ / ٥انظر احللية ) ٧
  .٢١٢ / ٥احللية ) ٨

(*)  

)٤/٥٣٩(  

  

إذا فتح أحدكم باب خري فليسرع إليه، فإنه ال يدري مىت : حريز بن عثمان، عن خالد بن معدان، قال
  ).١(يغلق عنه 
س مال، وخري مال العبد ما انتفع به وابتذله، وشر أموالك ما ال تراه وال العني مال، والنف: وقال أيضا

  ).٢(يراك، وحسابه عليك، ونفعه لغريك 
من التمس احملامد يف : روى عطية بن بقية، عن أبيه، عن حبري بن سعد، مسعت خالد بن معدان يقول

م يف موافقة احلق، رد اهللا تلك املالوم خمالفة احلق، رد اهللا تلك احملامد عليه ذما، ومن اجترأ على املالو
  ).٣(عليه محدا 

  ).٤(مات خالد بن معدان وهو صائم : قال يزيد بن هارون
كان خالد بن معدان يسبح يف اليوم : وروى إبراهيم بن جعفر االشعري، عن سلمة بن شبيب، قال

غسل، جعل بأصبعه كذا أربعني ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن، فلما مات، فوضع على سريره لي
  ).٥( يعين بالتسبيح -حيركها 

  .هذا إسناد منقطع
  .مات خالد بن معدان سنة ثالث ومئة: قال اهليثم، واملدائين، وابن معني، والفالس، وعدة

  .أمجعوا على أنه مات سنة ثالث ومئة): ٦(وقال ابن سعد 
__________  

  ".إذا فتح الحدكم : "  ولفظه٢١١ / ٥احللية ) ١
  .املصدر السابق) ٢



  . آ٢٦٠ / ٥ وابن عساكر ٢١٤، ٢١٣ / ٥احللية ) ٣
  ,٢١٠ / ٥ آ، وانظر احللية ٢٦٠ / ٥ وابن عساكر ٤٥٥ / ٧ابن سعد ) ٤
  . آ بطريق آخر٢٦٠ / ٥ وابن عساكر ٢١٠ / ٥احللية ) ٥
  .٤٥٥ / ٧يف الطبقات ) ٦

(*)  

)٤/٥٤٠(  

  

  .مات سنة أربع ومئة: وطائفةوقال عفري بن معدان، ويزيد بن عبدربه، ودحيم، 
  .مات سنة مخس ومئة: وروى حيىي بن صاحل، عن إمساعيل بن عياش

  .مات سنة مثان ومئة: وقال خليفة و أبو عبيد
  

   بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي، الفقيه، االمام،ابن مطعم) ع* ( نافع بن جبري - ٢١٧
  .نوفلي املدين، أخو حممد ابن جبريأبو عبد اهللا القرشي ال: احلجة، أبو حممد، وقيل

روايته عن العباس، والزبري عند البخاري، وروى أيضا عن أبيه، وعائشة، وجرير، وعلي، واملغرية، وأيب 
هريرة، ورافع بن خديج، وابن عباس، وعثمان بن أيب العاص، وأيب شريح اخلزاعي، وأم سلمة، ومسعود 

  .ابن احلكم، وعدة
بن دينار، والزهري، وأبو الزبري، وعبيداهللا ابن أيب يزيد، وحممد بن سوقة، وعنه رفيقه عروة، وعمرو

وصاحل بن كيسان، وصفوان بن سليم، وعبد اهللا ابن عبدالرمحن بن أيب حسني، وعبد اهللا بن الفضل 
اهلامشي، وعمر بن عطاء بن أيب اخلوار، وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وسعد بن إبراهيم، وأبو 

  .بت بن قيس، وخلق كثريالغصن ثا
__________  

، ٢٨٥، املعارف ٨٢ / ٨، تاريخ البخاري ٢٠٦٥، طبقات خليفة ت ٢٠٥ / ٥طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ابن ٤٥١، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الرابع ٥٦٥ و ٣٦٤ / ١املعرفة والتاريخ 

، ذيب الكمال ١٢١من اجلزء االول  آ، ذيب االمساء واللغات القسم االول ٢٥٠ / ١٧عساكر 
 آ، البداية والنهاية ٨٩ / ٤، تذهيب التهذيب ١١٧ / ١، العرب ٦٢ / ٤، تاريخ االسالم ١٤٠٥ص 
 / ١، شذرات الذهب ٣٩٩، خالصة تذهيب التهذيب ٤٠٤ / ١٠، ذيب التهذيب ١٨٦ / ٩

١١٦.  
(*)  



)٤/٥٤١(  

  

  .وثقه العجلي وأبو زرعة ومجاعة
أصحاب زيد الذين كانوا يأخذون عنه، ويفتون بفتواه، منهم من لقيه، ومنهم من : ديينوقال علي بن امل

  ).١(مل يلقه، وهم اثنا عشر رجال، فذكر منهم نافع بن جبري 
  ).٢(كان من خيار الناس، كان حيج ماشيا وناقته تقاد، وكان خيضب بالومسة : وقال ابن حبان

د من فصحاء قريش، هو وعمر ابن عبد العزيز، وسليمان بن كان نافع بن جبري يع: وقال ابن املبارك
  ).٣(عبدامللك 

  ).٤(من شهد جنازة لرياه أهلها، فال يشهدها : وعن نافع بن جبري، قال
قتلت ابن الزبري، وعبد اهللا بن صفوان، وابن : قدم نافع بن جبري على احلجاج، فقال احلجاج: وقيل

  .مطيع، ووددت أين كنت قتلت ابن عمر
ال : صدقت، فلما خرج، قال له عنبسة بن سعيد: ما أراد اهللا بك خري مما أردت نفسك، قال: قال لهف

  .جئت للغزو: خري لك يف املقام عند هذا، قال
  ).٥(مث ودع احلجاج، وسار حنو الديلم 

كنت أصلي إىل جنب نافع بن جبري، فيغمزين، فأفتح عليه وحنن نصلي : مالك بن يزيد بن رومان، قال
)٦.(  

__________  
  . ب٢٥١ / ١٧ابن عساكر ) ١
  ,٢٠٦ / ٥انظر ابن سعد ) ٢
  . آ٢٥٢ ب، ٢٥١ / ١٧انظر ابن عساكر ) ٣
  ".ومن مل يشهد اجلنازة إال لرياه أهلها فال يشهدها : "  ب، ولفظه٢٥٢ / ١٧ابن عساكر ) ٤
 وانظر التعريف ٥٦٦، ٥٦٥ آ مطوال، وانظر املعرفة والتاريخ ٢٥٣ ب، ٢٥٢ / ١٧ابن عساكر ) ٥

  ,٢٦٠بالديلم صفحة 
  .٥٥٩ آ، وانظر معىن الفتح ص ٢٥٢ / ١٧ابن عساكر ) ٦

(*)  

)٤/٥٤٢(  

  



  .حممد بن مسلم الطائفي، عن عمرو، أن نافع بن جبري كان حيج ماشيا، وراحلته تقاد معه
  ما: حدثنا عثمان بن حكيم، عن نافع بن جبري، قال: يعلى بن عبيد

وكان يقضي مناسكه على : رت أرضا يل قط، من استقرضها أقرضته، قالصخبت مبكة قط، وال آج
  ).١(رجليه 

 يعين التيه -إن الناس يقولون كأنه : ابن أيب ذئب، عن القاسم بن عباس، عن نافع بن جبري، أنه قيل له
 واهللا لقد ركبت احلمار، ولبست الشملة، وحلبت الشاة، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه:  فقال-

  ".ما فيمن فعل ذلك من الكرب شئ : " وسلم
  ).٢(هذا مرسل جيد 

مات نافع يف خالفة سليمان بن عبدامللك، : ، وخليفة، والزبري بن بكار)٣(قال الواقدي وكاتبه 
  .وسليمان استخلف سنة ست وتسعني ومات سنة تسع

  .وروى الواقدي عن عبدالرمحن بن أيب الزناد، أنه تويف سنة تسع وتسعني
  .مات يف عشر التسعني فيما أرى: تقل
  

  :وأخوه
  .إمام، فقيه، ثبت، يكىن أبا سعيد) ع * ( حممد بن جبري- ٢١٨

__________  
  . ب٢٥٢ / ١٧ابن عساكر ) ١
من طريق شبابة عن ابن أيب ذئب عن ) ٢٠٠١( والترمذي ٢٠٦ / ٥أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) ٢(

  .هذا حديث حس صحيح غريب:  بنحوه، وقالالقاسم بن عباس عن نافع بن جبري عن أبيه
  .ورواية املرسل أصح، الن املعروف بالتيه نافع ال أبوه

  .٢٠٧ / ٥يف الطبقات ) ٣(
  = (*)، املعرفة ٥٢ / ١، تاريخ البخاري ٢٠٦٤، طبقات خليفة ت ٢٠٥ / ٥طبقات ابن سعد * 

)٤/٥٤٣(  

  

  .روى عن أبيه، وعمر، وابن عباس، ووفد على معاوية
جبري، وعمر، وسعيد، وإبراهيم، وعمروبن دينار، والزهري، وسعد بن إبراهيم، : نه أوالدهروى ع

  .وآخرون من املدنيني
  .وكان أحد العلماء االشراف، صاحب كتب وعناية بالعلم



  .ثقة، قليل احلديث): ١(وقال ابن سعد 
  . العزيزمات يف خالفة عمر ابن عبد: مات بعد أخيه نافع بقليل باملدينة، فقيل: قلت
  

بن ذي كبار، وهو االسوار االمام، العالمة ) ٢(ابن كامل بن سيج ) ع * ( وهب بن منبه- ٢١٩
االخباري القصصي، أبو عبد اهللا اال بناوي، اليماين الذماري الصنعاين، أخو مهام بن منبه، ومعقل بن 

  .منبه، وغيالن بن منبه
__________  

 / ١٥، تاريخ ابن عساكر ٢١٨القسم الثاين من الد الثالث ، اجلرح والتعديل ٣٦٣ / ١والتاريخ = 
 ب، البداية ١٩٣ / ٣، تذهيب التهذيب ٥٠ / ٤، تاريخ االسالم ١١٨١ آ، ذيب الكمال ص ٧٩

  ,٣٣٠، خالصة تذهيب التهذيب ٩١ / ٩، ذيب التهذيب ١٨٦ / ٩والنهاية 
  .٢٠٥ / ٥يف الطبقات ) ١
 / ٨، تاريخ البخاري ٢٦٥٢، طبقات خليفة ت ٣٧١ المحد ، الزهد٥٤٣ / ٥طبقات ابن سعد * 

 / ٤، احللية ٦٤٠ ذيل املذيل ٢٤، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الرابع ٤٥٩، املعارف ١٦٤
، ٥٧ آ، طبقات فقهاء اليمن ٤٧٤ / ١٧، تاريخ ابن عساكر ٧٤، طبقات الفقهاء للشريازي ٢٣

، وفيات االعيان ١٤٩مساء واللغات القسم االول من الد الثاين ، ذيب اال٢٥٩ / ١٩معجم االدباء 
 / ١، العرب ٩٥ / ١، تذكرة احلفاظ ١٤ / ٥، تاريخ االسالم ١٤٨٤، ذيب الكمال ص ٣٧ / ٦

  ،١٦٦ / ١١، ذيب التهذيب ٢٧٦ / ٩ آ، البداية والنهاية ١٤٣ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٣
، شذرات ٤١٩، خالصة تذهيب التهذيب ٤١سيوطي ص ، طبقات احلفاظ لل١٦١طبقات اخلواص 

  .١٥٠ / ١الذهب 
  .بالفتح والكسر والتحريك: كذا ضبطه املؤلف، وقال شارح القاموس) ٢(

  ).سيچ(انظر 
(*)  

)٤/٥٤٤(  

  

  .مولده يف زمن عثمان سنة أربع وثالثني، ورحل وحج
 بشري، وجابر، وابن عمر،  وأيب سعيد، والنعمان بن- إن صح -وأخذ عن ابن عباس، وأيب هريرة 

  .وعبد اهللا بن عمرو بن العاص على خالف فيه وطاووس
 وال -حىت إنه يرتل ويروي عن عمرو بن دينار، وأخيه مهام، وعمرو بن شعيب ؟ ؟، وفنج اليماين 



  .يدرى من فنج
وعاصم عبد اهللا وعبد الرمحن، وعمرو بن دينار، ومساك بن الفضل، وعوف االعرايب، : حدث عنه ولداه

بن رجاء بن حيوة، ويزيد بن يزيد بن جابر، وعبد اهللا بن عثمان بن خثيم، وإسرائيل أبو موسى، ومهام 
بن نافع أبو عبد الرزاق، واملغرية بن حكيم، واملنذر بن النعمان، وابن أخيه عقيل بن معقل، وابن أخيه 

الكرمي بن حوران، وعبد امللك عبد الصمد بن معقل، وسبطه إدريس بن سنان، وصاحل ابن عبيد، وعبد 
  .بن خلج، وداود بن قيس، وعمران بن هربذ أبو اهلذيل، وعمران بن خالد الصنعانيون، وخلق سواهم

  .وروايته للمسند قليلة، وإمنا غزارة علمه يف االسرائيليات، ومن صحائف أهل الكتاب
هو شريف، " ذي " يمن له وكل من كان من أهل ال: كان من أبناء فارس، له شرف، قال: قال أمحد

  .فالن له ذي، وفالن ال ذي له: يقال
  .تابعي ثقة، كان على قضاء صنعاء: قال العجلي

  وقال أبو زرعة
  .ثقة: والنسائي

أن مهاما ووهبا : مسعت سلمة بن مهام بن مسلمة بن مهام يذكر عن آبائه: قال أمحد بن حممد بن االزهر
  .وعبد اهللا ومعقال ومسلمة بنو منبه

  أصلهم من خراسان، من هراة، فمنبه من أهل هراة، خرج أيام كسرى،

)٤/٥٤٥(  

  

  .وكسرى أخرجه من هراة، مث إنه أسلم على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فحسن إسالمه
  ).١(ومسكنهم باليمن، وكان وهب بن منبه خيتلف إىل هراة، ويتفقد أمر هراة 

: ، أنبأنا عبد اهللا بن راشد، عن موىل لسعيد بن عبدامللك)٢(حدثنا حيىي بن زبان : حسان بن إبراهيم
سيكون : " مسعت خالد بن معدان حيدث عن عبادة بن الصامت، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

أحدمها يقال له وهب، يؤتيه اهللا احلكم، واآلخر يقال له غيالن، هو أشد على أميت من : يف أميت رجالن
  ).٣" (إبليس 
  .ال أعرفهما: ن معني عن ابن زبان وشيخه فقالسئل اب

 عن أحوص بن حكيم، عن خالد، عن عبادة -) ٤( واه -الوليد بن مسلم، عن مروان بن سامل 
  .مرفوعا، حنوه

  ".أضر على أميت : " وقال
يقولون عبد اهللا بن سالم كان أعلم أهل زمانه، وإن كعبا : وعن عبد الرزاق، عن أبيه، عن وهب قال



  .؟ إسنادها مظلم) ٥(أهل زمانه، أفرأيت من مجع علمهما، أهو أعلم أم مها أعلم 
عند رجل، فخرجت بنت الرجل فرأت مصباحا، ) ٦(وعن كثري، أنه سار مع وهب، فباتوا بصعدة 
  فاطلع صاحب املرتل فنظر إليه صافا قدميه يف

__________  
  . آ٤٧٦ / ١٧ابن عساكر ) ١
  . وامليزان للمؤلف١١٩ / ٤ما أثبتناه من االكمال مصحف، و" ريان " يف االصل ) ٢
  .، وال يصح٥٤٣ / ٥ ب، وأخرجه ابن سعد يف الطبقات ٤٧٦ / ١٧ابن عساكر ) ٣
منكر : عن الدار قطين أنه متروك، وقال البخاري ومسلم وأبو حامت" امليزان " نقل املؤلف يف ) ٤

  .يضع احلديث: احلديث، وقال أبو عروبة احلراين
  .عامة حديثه مما ال يتابعه الثقات عليه: ن عديوقال اب

  .مث أورد له هذا اخلرب
: ٢٥٣ / ٦" لسان امليزان " وشيخه فيه وهو أحوص بن حكيم ضعيف احلفظ، قال فيه ابن حجر يف 

  .االسناد إىل االحوص واه جدا
  . آ٤٧٧ / ١٧ابن عساكر ) ٥
  .اسم موضع) ٦

(*)  

)٤/٥٤٦(  

  

  ).١(اكتم ما رأيت : رأيتك الليلة يف هيئة، وأخربه فقال: ل الرجلضياء كأنه بياض الشمس، فقا
لبث وهب بن منبه أربعني سنة مل يسب شيئا فيه الروح، : حدثين املثىن بن الصباح، قال: مسلم الزجني

  .ولبث عشرين سنة مل جيعل بني العشاء والصبح وضوءا
  ).٢(يا لقد قرأت ثالثني كتابا نزلت على ثالثني نب: قال وقال وهب

صحبت عمي وهبا أشهرا يصلي الغداة بوضوء : جعفر بن سليمان، عن عبد الصمد بن معقل، قال
  ).١(العشاء 

لبث وهب ابن منبه أربعني سنة ال يرقد على : وقال سلم بن ميمون اخلواص، عن مسلم الزجني، قال
  ).٣(فراش، وعشرين سنة مل جيعل بني العتمة والصبح وضوءا 

لك احلمد السرمد، محدا ال : رأيت وهبا إذا قام يف الوتر قال: ق بن مهام، عن أبيه، قالوروى عبد الرزا
حيصيه العدد، وال يقطعه االبد، كما ينبغي لك أن حتمد، وكما أنت له أهل، وكما هو لك علينا حق 



)٤.(  
  كان وهب حيفظ كالمه: وروى عبد املنعم بن إدريس، عن أبيه، قال

  ).٤( وإال طوى كل يوم، فإن سلم أفطر،
ما كلمت عاملا قط إال غضب، وحل حبوته غري وهب : قال عبد الصمد بن معقل، قال اجلعد بن درهم

)٤.(  
  كنا عند عروة بن حممد االمري،: معمر، عن مساك بن الفضل، قال

__________  
  . ب٤٧٧ / ١٧ابن عساكر ) ١
  . آ٤٧٧ / ١٧ وابن عساكر ٥٤٣ / ٥ابن سعد ) ٢
  . آ٤٧٧ / ١٧ابن عساكر ) ٣
  . ب٤٧٧ / ١٧ابن عساكر ) ٤

(*)  

)٤/٥٤٧(  

  

وإىل جنبه وهب، فجاء قوم فشكوا عاملهم، وذكروا منه شيئا قبيحا، فتناول وهب عصا كانت يف يد 
يعيب علينا وهب الغضب : عروة فضرب ها رأس العامل حىت سال الدم، فضحك عروة واستلقى وقال

فلما آسفونا انتقمنا : (ب الذي خلق االحالم، يقول تعاىلومايل ال أغضب وقد غض: قال! وهو يغضب 
   ].٥٥: الزخرف) [ ١) (منهم

إنك يا أبا عبد اهللا كنت ترى : وروى إمساعيل بن عبد الكرمي، عن عبد الصمد بن معقل، قيل لوهب
  ).٢(هيهات، ذهب ذلك عين منذ وليت القضاء : قال! الرؤيا، فتحدثنا ا فتكون حقا 

  ).٣(راهم خواتيم اهللا يف االرض، فمن ذهب خبامت اهللا قضيت حاجته الد: وعن وهب
دخلت على وهب داره بصنعاء، فأطعمين من جوزة يف داره، : ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال

  .وددت أنك مل تكن كتبت يف القدر كتابا، فقال: فقلت له
  ).٤(وأنا واهللا 

  مة الفقهاء سنةحج عا: مسعت أيب يقول: أمحد، عن عبد الرزاق
مئة، فحج وهب، فلما صلوا العشاء، أتاه نفر فيهم عطاء واحلسن، وهم يريدون أن يذاكروه القدر، 

  ).٥(فافنت يف باب من احلمد، فما زال فيه حىت طلع الفجر، فافترقوا ومل يسألوه عن شئ : قال
  .ام بشئ منه ورجع: قال أمحد



  .رجع: وقال العجلي
__________  

  . ب٤٧٧ / ١٧ساكر ابن ع) ١(
  .٥٦ / ٤املصدر السابق، وانظر احللية ) ٢(
  .٥٣ / ٤ آ، وانظر احللية ٤٨٢ / ١٧ابن عساكر ) ٣(
  . آ٤٧٩ / ١٧ابن عساكر ) ٤(
  . ب٤٧٩ / ١٧ابن عساكر ) ٥(

(*)  

)٤/٥٤٨(  

  

كنت أقول بالقدر حىت قرأت بضعة : مسعت وهبا يقول: محاد بن سلمة، عن أيب سنان عيسى بن سنان
من جعل إىل نفسه شيئا من املشيئة فقد كفر، فتركت قويل : وسبعني كتابا من كتب االنبياء، يف كلها

)١.(  
كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن : أبو أسامة، عن أيب سنان مسعت وهبا يقول لعطاء اخلراساين

 يف علمهم، فأصبح أهل العلم دنيا غريهم، فكانوا ال يلتفتون إليها، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم
يبذلون الهل الدنيا علمهم رغبة يف دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا يف علمهم ملا رأوا من سوء 

  ).٢(موضعه عندهم 
  ).٣(إياكم وهوى متبعا، وقرين سوء، وإعجاب املرء بنفسه : احفظوا عين ثالثا: وعنه، قال

رجل هو أعلم منك، فكيف تعادي وجتادل من هو : حد رجلنيدع املراء واجلدل، فإنه لن يعجز أ: وعنه
  ورجل أنت أعلم منه،! أعلم منك ؟ 

حدثين أبو سالم، عن : أبو عاصم النبيل! ؟ ) ٤(فكيف تعادي وجتادل من أنت أعلم منه وال يطيعك 
أمري العلم خليل املؤمن، واحللم وزيره، والعقل دليله، والعمل قيمه، والصرب : وهب بن منبه، قال

  ).٥(جنوده، والرفق أبوه، واللني أخوه 
  ).٦(املؤمن ينظر ليعلم، ويتكلم ليفهم، ويسكت ليسلم، وخيلو ليغنم : وعن وهب

__________  
  .٢٤ / ٤ واحللية ٥٤٣ / ٥املصدر السابق، وانظر ابن سعد ) ١(
  . له تتمة٧٩ / ٤ آ، ويف احللية ٤٨٠ / ١٧ابن عساكر ) ٢(
  . آ٤٨٠ / ١٧ابن عساكر  و٣٧٤الزهد المحد ) ٣(



  . آ٤٧٠ / ١٧ابن عساكر ) ٤(
  . آ، ب٤٨٠ / ١٧ابن عساكر ) ٥(
  . من هذا اجلزء٥٥١ ب، وانظر صفحة ٤٨٠ / ١٧ وابن عساكر ٦٨ / ٤احللية ) ٦(

(*)  

)٤/٥٤٩(  

  

  ).١(االميان عريان، ولباسه التقوى، وزينته احلياء، وماله الفقه 
  ).١( والصرب على االذى، وطيب الكالم السخاء،: ثالث من كن فيه أصاب الرب

استكثر من االخوان ما استطعت، فإن : قال وهب بن منبه: أبو اليمان، عن عباس بن يزيد، قال
  ).٢(استغنيت عنهم مل يضروك، وإن احتجت إليهم نفعوك 

  ).٣(إذا مسعت من ميدحك مبا ليس فيك، فال تأمنه أن يذمك مبا ليس فيك : وعن وهب
قد حدثت نفسي أن ال : جاء رجل إىل وهب بن منبه فقال: ، عن وهيب بن الورد، قالابن املبارك

ال تفعل، إنه ال بد لك من الناس، وال بد هلم منك، وهلم إليك حوائج ولك حنوها، : أخالط الناس، قال
  ولكن كن فيهم

  ).٤(أصم مسيعا، أعمى بصريا، سكوتا نطوقا 
خليل، أنبأنا أمحد بن حممد، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم، أخربنا إسحاق بن أيب بكر، أنبأنا ابن 

، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته، حدثنا بشر بن هالل، حدثنا جعفر بن سليمان، )٥(حدثنا ابن حيان 
  عن أيب

__________  
  . ب٤٨٠ / ١٧ابن عساكر ) ١(
  . آ٤٨١ ب، ٤٨٠ / ١٧ابن عساكر ) ٢(
  .٢٧٦، ٢٧٥ / ١ ب، وانظر عيون االخبار ٤٨١ / ١٧ابن عساكر ) ٣(
  .٢١ / ٣ آ، وانظر عيون االخبار ٤٨١ / ١٧ابن عساكر ) ٤(

ولقاء الناس ونصحهم وحثهم على فعل اخلري والصرب على أذاهم أفضل من البعد عنهم، وذلك يف نص 
" مرفوعا : احلديث الذي خرجه الترمذي وأمحد والبخاري يف االدب املفرد وابن ماجه عن ابن عمر

املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم، أفضل من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب على 
  .وسنده قوي" أذاهم 

 آ من ٢٣٥هو أبو الشيخ عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان، تأيت ترمجته يف الد العاشر ) ٥(



  .االصل
(*)  

)٤/٥٥٠(  

  

يا أبا عبد اهللا، ما هذا الذي فشا عنك يف : اخلراساين، فقال له عطاءاجتمع وهب وعطاء : سنان، قال
ما تكلمت يف القدر بشئ، وال أعرف هذا، قرأت نيفا وتسعني كتابا من كتب اهللا، منها : القدر ؟ فقال

أن من وكل إىل : سبعون ظاهرة يف الكنائس، ومنها عشرون ال يعلمها إال القليل، فوجدت فيها كلها
  ).١(من املشيئة، فقد كفر نفسه شيئا 

حدثنا أبو حامد، حدثنا السراج، حدثنا إسحاق ابن منصور، حدثنا عبد الرزاق، : وبه، إىل أيب نعيم
  ).٢(رمبا صليت الصبح بوضوء العتمة : أخربين أيب، مسعت وهبا يقول

  كان نوح عليه السالم من أمجل أهل زمانه، وكان: وعن وهب قال
  ).٣(جماعة يف السفينة، فكان نوح إذا جتلى هلم بوجهه شبعوا يلبس الربقع، فأصابتهم 

أشدكم جزعا على املصيبة، أشدكم حبا للدنيا : وعن وهب، أن عيسى عليه السالم قال للحواريني
)٣.(  

  ).٤(املؤمن خيالط ليعلم، ويسكت ليسلم، ويتكلم ليفهم، وخيلو ليغنم : وعن وهب قال
، ال خري لك يف أن تعلم ما مل تعلم ومل تعمل مبا علمت، فإن مثل ابن آدم: وعنه، قرأت يف بعض الكتب

  ).٥(ذلك كرجل احتطب حطبا فحزم حزمة، فذهب حيملها فعجز عنها، فضم إليها أخرى 
__________  

  .٥٤٣ / ٥، وانظر ابن سعد ٢٤ / ٤احللية ) ١(
  .٦٧، ٦٦ / ٤احللية ) ٢(
  .٦٧ / ٤احللية ) ٣(
  ).٦(قم  ر٥٤٩انظره فقد تقدم ص ) ٤(
  .٧١ / ٤احللية ) ٥(

(*)  

)٤/٥٥١(  

  



أنبأنا أمحد بن سالمة، عن أيب املكارم اللبان، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن 
، )١(أمحد، حدثنا حممد بن احلسن بن كيسان، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن أيب موسى اليماين 

من سكن البادية جفا، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عباس، قالعن وهب بن منبه، عن ابن 
  ).٣(أبو موسى جمهول ) ٢" (ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتنت 

طوىب ملن شغله عيبه عن عيب : ، عن جعفر بن برقان، قال وهب]عن سفيان [ مبارك بن سعيد الثوري 
  سكنة،أخيه، طوىب ملن تواضع هللا من غري م

طوىب ملن تصدق من مال مجعة من غري معصية، طوىب الهل الضر وأهل املسكنة، طوىب ملن جالس أهل 
  ).٤(العلم واحللم، طوىب ملن اقتدى بأهل العلم واحللم واخلشية، طوىب ملن وسعته السنة فلم يعدها 

ذا ترك أضاع، ال االمحق إذا تكلم فضحه محقه، وإذا سكت فضحه عيه، وإذا عمل أفسد، وإ: عن وهب
علمه يعينه،، وال علم غريه ينفعه، تود أمه أا ثكلته، وامرأته لو عدمته، ويتمىن جاره منه الوحدة، وجيد 

  .جليسه منه الوحشة
__________  

  .وهو تصحيف وما أثبتناه من احللية وميزان االعتدال" الثمامي : " يف االصل) ١(
) ٢٨٥٩( وسنن أيب داود ٣٥٧ / ١ وهو يف املسند ،٧٢ / ٤أخرجه أبو نعيم يف احللية ) ٢(

باب اتباع الصيد كلهم من حديث سفيان عن أيب ) ١٩٦، ١٩٥ / ٧(والنسائي ) ٢٢٥٦(والترمذي 
  .موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس
  .وأبو موسى جمهول وباقي رجاله ثقات

  .، وسنده حسن٣٧١ / ٢وله شاهد من حديث أيب هريرة عند أمحد 
شيخ مياين جيهل، وما روى عنه غري الثوري، ولعله إسرائيل ابن موسى، وإال :  املؤلف يف امليزانقال) ٣(

  .فهو جمهول
، ٣٧١" الزهد "  ب، وما بني احلاصرتني منه، وأورده االمام أمحد يف ٤٨٣ / ١٧ابن عساكر ) ٤(

 من طريق ٦٧ / ٤" احللية "  من طريق عمر بن أيوب عن جعفر عن وهب، وأبو نعيم يف ٣٧٢
  .إمساعيل بن سعيد الكسائي عن كثري بن هشام عن جعفر عن وهب

(*)  

)٤/٥٥٢(  

  

كان يل صديق يقال له أبو : حدثنا هشام بن يوسف، أخربين داود بن قيس، قال): ١(علي بن املديين 
مشر ذو خوالن، فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابا خمتوما إىل أيب مشر، 



  قدم رسول من صنعاء، فذكر أن: جئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك فقالف
: احلمد هللا، ففضه فقرأه، فقلت: فهذا الكتاب، فقال: أصدقاء يل كتبوا يل كتابا فضيعه الرسول، قلت

  .ضرب الرقاب: فما فيه ؟ قال: إين الستحدث سنك، قلت: أقرئنيه، فقال
إين وأصحابا يل جنالس : من أين تعرفهم ؟ قلت: رية يف زكاة مالك، قاللعله كتبه إليك ناس حرو: قلت

احذروا أيها االحداث االغمار هؤالء احلر وراء ال يدخلونكم يف رأيهم : وهب بن منبه، فيقول لنا
سالم عليك، فإنا حنمد إليك اهللا، : هلذه االمة، فدفع إيل الكتاب فقرأته فإذا فيه) ٢(املخالف، فإم عرة 

وصيك بتقواه، فإن دين اهللا رشد وهدى، وإن دين اهللا طاعة اهللا وخمالفة من خالف سنة نبيه، فإذا ون
 ما افترض اهللا عليك من حقه، تستحق بذلك والية اهللا، - إن شاء اهللا -جاءك كتابنا، فانظر أن تؤدي 

  .ووالية أوليائه والسالم
فتحب أن : ك قول من هو أقدم منك ؟ قلتفكيف أتبع قولك وأتر: فإين أاك عنهم، قال: قلت له

  .نعم: أدخلك على وهب حىت تسمع قوله ؟ قال
 - ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن حممد -فرتلنا إىل صنعاء، فأدخلته على وهب 

له حاجة، فقام القوم، فقال : من هذا الشيخ ؟ قلت:  نفرا، فقال يل بعض النفر-فوجدنا عند وهب 
  إنه من أهل: عرب عنه، قلت: وجنب، فقال يل وهب) ٣(ا حاجتك يا ذا خوالن ؟ فهرج م: وهب

__________  
  . آ٤٨٣ / ١٧ابن عساكر ) ١(
  .فالن عرة أهله، أي شرهم: عذرة الناس، ويقال: العرة) ٢(
  .خلط فيه: هرج يف احلديث) ٣(

(*)  

)٤/٥٥٣(  

  

زكاتك اليت : عرض له نفر من أهل حروراء فقالوا لهالقرآن والصالح، واهللا أعلم بسريرته، فأخربين أنه 
  تؤديها إىل االمراء ال جتزئ عنك، الم ال

يا ذا : يضعوا يف مواضعها فأدها إلينا، ورأيت يا أبا عبد اهللا أن كالمك أشفى له من كالمي، فقال
ذا أنت قائل هللا خوالن، أتريد أن تكون بعد الكرب حروريا تشهد على من هو خري منك بالضاللة ؟ فما

غدا حني يقفك ؟ ؟ اهللا ؟ ومن شهدت عليه، فاهللا يشهد له باالميان، وأنت تشهد عليه بالكفر، واهللا 
يشهد له باهلدى، وأنت تشهد عليه بالضاللة، فأين تقع إذا خالف رأيك أمر اهللا، وشهادتك شهادة اهللا ؟ 

إم يأمرونين أن ال أتصدق إال : ال لوهبأخربين يا ذا خوالن، ماذا يقولون لك ؟ فتكلم عند ذلك وق



صدقت، هذه حمنتهم الكاذبة، فأما قوهلم يف الصدقة، فإنه : على من يرى رأيهم وال أستغفر إال له، فقال
قد بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار يف هرة ربطتها 

؟ واهللا ! ده وال يشرك به أحب إىل اهللا أن يطعمه من جوع، أو هرة ، أفإنسان ممن يعبد اهللا يوح)١(
  .اآليات ] ٨: االنسان) [ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا: (يقول

) ويستغفرون ملن يف االرض: (وأما قوهلم ال يستغفر إال ملن يرى رأيهم، أهم خري أم املالئكة، واهللا يقول
) [ ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون: (ما فعلت املالئكة ذلك حىت أمروا بهفواهللا  ] ٥: الشورى[ 

   ].٧: غافر) [ ويستغفرون للذين آمنوا: (وجاء ميسرا ] ٢٧: االنبياء
  يا ذا خوالن إين قد أدركت صدر االسالم، فواهللا ما كانت اخلوارج

__________  
لق باب إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم،  يف بدء اخل٢٥٤ / ٦حديث اهلرة أخرجه البخاري ) ١(

يف الرب والصلة باب حترمي تعذيب اهلرة وحنوها عن عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى ) ٢٢٤٢(ومسلم 
دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش : " اهللا عليه وسلم أنه قال

  ".االرض 
(*)  

)٤/٥٥٤(  

  

قها اهللا على شر حاالم، وما أظهر أحد منهم قوله إال ضرب اهللا عنقه، ولو مكن اهللا مجاعة قط إال فر
مجاعة، ) ١(هلم من رأيهم لفسدت االرض، وقطعت السبل واحلج، ولعاد أمر االسالم جاهلية، وإذا لقام 

كل منهم يدعو إىل نفسه اخلالفة، مع كل واحد منهم أكثر من عشرة آالف، يقاتل بعضهم بعضا 
يشهد بعضهم على بعض بالكفر، حىت يصبح املؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، ال و

 ٢٥١: البقرة) [ ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض: (يدري مع من يكون، قال تعاىل
وإن جندنا (: فلو كانوا مؤمنني لنصروا، وقال ] ٥١: غافر) [ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا: (وقال] 

أال يسعك يا ذا خوالن من أهل القبلة ما وسع نوحا من عبدة  ] ١٧٣: الصافات) [ هلم الغالبون
فقال ذو : إىل أن قال ] ١١١: الشعراء) [ أنؤمن لك واتبعك االرذلون: (االصنام، إذ قال له قومه

مة، ومجعهم عليه، فإن امللك انظر زكاتك فأدها إىل من واله اهللا أمر هذه اال: فما تأمرين ؟ قال: خوالن
من اهللا وحده وبيده، يؤتيه من يشاء، فإذا أديتها إىل وايل االمر برئت منها، وإن كان فضل فصل به 

  ).٢(اشهد أين نزلت عن رأي احلرورية : أرحامك ومواليك وجريانك والضيف، فقال
  .طرا فيها مئة خصلةذكر صفات محيدة للعاقل حنو من ستني س) ٣(البن احملرب " العقل " ويف 



  ).٤(احتمال الذل خري من انتصار يزيد صاحبه قمأة : وعن وهب قال
  :وقد امتحن وهب وحبس وضرب، فروى حبان بن زهري العدوي، قال

__________  
  .وإذا أقام مجاعة: يف االصل) ١(
  . آ٤٧٨ / ١٧أورده ابن عساكر مطوال ) ٢(
  .هو داود بن احملرب) ٣(

  .٢٠ / ٢ كتابه، امليزان للمؤلف انظر ما قيل فيه ويف
  .اخلصب والدعة: القمأة) ٤(

(*)  

)٤/٥٥٥(  

  

هذا : العراق بكيت وقلت) ٢(ملا قدم يوسف بن عمر : صاحل بن طريف، قال) ١(حدثين أبو الصيداء 
  ).٣(الذي ضرب وهب بن منبه حىت قتله 

 وكان جبارا عنيدا، مهيبا، كان مساطه يعين ملا ويل إمرة اليمن، مث نقله اخلليفة هشام إىل إمرة العراق،
  .مائدة، أبعد املوائد وأقرا سواء يف اجلودة] مئة [ بالعراق فيما حكى املدائين كل يوم مخس 

مث إنه عزل عن العراق عند مقتل الوليد الفاسق، مث ضربت عنقه واهللا احلمد يف سنة سبع وعشرين ومئة 
 منبه سوى حديث واحد أنبأناه ابن قدامة، أنبأنا حنبل، لوهب بن" الصحيحني " ال شئ يف : قلت) ٤(

أنبأنا ابن احلصني، أنبأنا ابن املذهب، أنبأنا ابن مالك، حدثنا عبد اهللا، حدثين أيب، حدثنا سفيان، عن 
ليس أحد أكثر حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا : عمرو، عن ابن منبه، عن أخيه، مسعت أبا هريرة يقول

  . عبد اهللا بن عمرو، فإنه كان يكتب، وكنت ال أكتبعليه وسلم مين إال
  .مات سنة عشر ومئة: ، وشباب، وأبو عبيد، وعبد املنعم بن إدريس)٥(وكاتبه : قال الواقدي

  .مات سنة أربع عشرة ومئة: وقال والد عبد الرزاق، وعبد الصمد بن معقل، ومعاوية بن صاحل
  .زاد عبد الصمد يف احملرم

__________  
 ٧ و ٥٥٩ / ٦ وتاريخ الطربي ١٤ / ٢وما أثبتناه من الكىن للدواليب " أبو الصيد : "  االصليف) ١(
  . وما بعدها٥٤/ 
  .تصحيف" عمى : " يف االصل) ٢(
  ، وقد أورده ابن عساكر يف تارخيه ناقصا١٤ / ٢للدواليب " الكىن " انظر اخلرب مفصال يف ) ٣(



  . ب٤٨٣ / ١٧
  . ب، وما بني احلاصرتني استدركناه منه١٣٦ر يف الد اخلامس ستأيت ترمجة يوسف بن عم) ٤(
  .٥٤٣ / ٥يف الطبقات ) ٥(

(*)  

)٤/٥٥٦(  

  

  .مات يف ذي احلجة سنة ثالث عشرة: وقيل
  

ابن جندل، االمام، : ، وقيل)١(ابن جزل : ابن جرول، وقيل) ، خت٤م،  * ( رجاء بن حيوة- ٢٢٠
الفلسطيين، الفقيه، من جلة التابعني، وجلده :  االزدي، ويقالالقدوة الوزير العادل، أبو نصر الكندي

  .جرول بن االحنف صحبة فيما قيل
  .حدث رجاء عن معاذ بن جبل، وأيب الدرداء، وعبادة بن الصامت، وطائفة

  .أرسل عن هؤالء، وعن غريهم
لباهلي، وحممود وروى أيضا عن عبد اهللا بن عمرو، ومعاوية، وأيب سعيد اخلدري، وجابر، وأيب أمامة ا
  .بن الربيع، وأم الدرداء، وعبد امللك ابن مروان، وأبيه حيوة، وأيب إدريس، وخلق كثري

حدث عنه مكحول، والزهري، وقتادة، وعبد امللك بن عمري، وإبراهيم ابن أيب عبلة، وابن عون، ومحيد 
بن رومي، ورجاء بن الطويل، وأشعث بن أيب الشعثاء، وحممد ابن عجالن، وحممد بن جحادة، وعروة 

  .أيب سلمة، وثور ابن يزيد، وآخرون
__________  

، ٤٧٢، املعارف ٣١٢ / ٣، تاريخ البخاري ٢٩٢٤، طبقات خليفة ت ٤٥٤ / ٧طبقات ابن سعد * 
 / ٥، احللية ٥٠١، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٣٦٨ و ٣٢٩ / ٢املعرفة والتاريخ 

   آ، ذيب االمساء١١٦ / ٦، تاريخ ابن عساكر ٧٥شريازي ، طبقات الفقهاء لل١٧٠
، تاريخ ٤١١، ذيب الكمال ٣٠١ / ٢، وفيات االعيان ١٩٠واللغات القسم االول من اجلزء االول 

 آ، ٢٢٣ / ١، تذهيب التهذيب ١٣٨ / ١، العرب ١١١ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٤٩ / ٤االسالم 
، طبقات احلفاظ ٢٧١ / ١، النجوم الزاهرة ٢٦٥ / ٣  ذيب التهذيب٣٠٤ / ٩البداية والنهاية 
، ذيب ابن عساكر ١٤٥ / ١، شذرات الذهب ١١٧، خالصة تذهيب التهذيب ٤٥للسيوطي ص 

٣١٥ / ٥.  
ويف االصابة يف ترمجة جده جرول نقال عن ابن ) خرتل (٥٦٢، ٣٦٨كذا االصل ويف االشتقاق ) ١(



  ).جرتل(عساكر 
(*)  

)٤/٥٥٧(  

  

  .كان ثقة، عاملا، فاضال، كثري العلم): ١ (قال ابن سعد
  .ثقة: وقال النسائي وغريه

حىت عاوم علي رجاء بن حيوة، وذلك أنه كان ) ٢(ما زلت مضطلعا على من ناواين : قال مكحول
  ).٣(سيد أهل الشام يف أنفسهم 

امان، فال كان ما بينهما فاسدا، وما زال االقران ينال بعضهم من بعض، ومكحول ورجاء إم: قلت
  .يلتفت إىل قول أحد منهما يف اآلخر

  .كان رجاء قدم الكوفة مع بشر بن مروان، فسمع منه أبو إسحاق وقتادة): ٤(قال يعقوب الفسوي 
  ).٥(ما رأيت شاميا أفضل من رجاء ابن حيوة : ابن شوذب، عن مطر الوراق، قال

أحب إيل أن أقتدي به من رجاء بن عن رجاء بن أيب سلمة، ما من رجل من أهل الشام : وقال ضمرة
  ).٦(حيوة 

من مل يؤاخ إال من ال عيب فيه قل صديقه، ومن مل يرض من صديقه : ويروى عن رجاء بن حيوة، قال
  ).٧(إال باالخالص له دام سخطه، ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه 

__________  
  .٤٥٤ / ٧يف الطبقات ) ١(
  .ما أثبتناه من ابن عساكرو" ناداين : " يف االصل) ٢(
 وقد ورد اخلرب يف ترمجة مكحول ٣٦٨ / ٢ آ، وانظر املعرفة والتاريخ ١١٨ / ٦ابن عساكر ) ٣(

  . آ٤٨البصري يف الد اخلامس من االصل 
  .٣٦٩، ٣٦٨ / ٢يف املعرفة والتاريخ ) ٤(
أفقه "  ففيه بلفظ ٣٧١ / ٢ آ، وانظر املعرفة والتاريخ ١١٨ / ٦ وابن عساكر ١٧٠ / ٥احللية ) ٥(
  .وله تتمة" أفضل " بدل " 

  .٧٥وكذا يف طبقات الفقهاء للشريازي 
 من طريق ضمرة عن رجاء عن ٣٧٢، ٣٧١ / ٢ آ، ويف املعرفة والتاريخ ١١٨ / ٦ابن عساكر ) ٦(

  :.نعيم بن سالمة قال



  . ب١١٨ / ٦ابن عساكر ) ٧(
(*)  

)٤/٥٥٨(  

  

مللك بن مروان يف قراءته، فقال لرجاء بن حيوة، أال فتحت علي وقف عبدا: قال ربيعة بن يزيد القصري
)١.(  

مسعت ابن عون : ، قال االصمعي)٢(وكان عبد اهللا بن عون إذا ذكر من يعجبه، ذكر رجاء بن حيوة 
حممد بن سريين بالعراق، والقاسم بن حممد باحلجاز، ورجاء بن : مثلهم] رأيت [ رأيت ثالثة ما : يقول

  ).٣(حيوة بالشام 
كان إبراهيم والشعيب واحلسن، يأتون باحلديث على املعاين، وكان : االنصاري، عن ابن عون، قال

  ).٤(القاسم وابن سريين ورجاء يعيدون احلديث على حروفه 
كان يزيد بن عبدامللك جيري على رجاء بن حيوة ثالثني دينارا يف : ضمرة، عن رجاء بن أيب سلمة، قال

  ما: م اخلالفة قالكل شهر، فلما ويل هشا
  ).٥(هذا برأي، فقطعها، فرأى هشام أباه يف النوم، فعاتبه يف ذلك، فأجراها 

، لكونه عمل على تأخريه وقت وفاة أخيه سليمان، وعقد )٦] (منه شئ [ كان يف نفس هشام : قلت
  .اخلالفة البن عمه عمر بن عبد العزيز

   ينعس بعدقال رجاء بن أيب سلمة، نظر رجاء بن حيوة إىل رجل
__________  

) ٢) (تاج(فتح عليه، علمه وعرفه، ومنه الفتح على القارئ إذا أرتج عليه : املصدر السابق يقال) ١(
  .١٧٠ / ٥احللية 

، وما بني احلاصرتني منهما، وانظر املعرفة ٢٤٩ / ٤ ب، وتاريخ االسالم ١١٨ / ٦ابن عساكر ) ٣(
  .١٧٠ / ٥ واحللية ٣٦٨ / ٢ و ٥٤٨ / ١والتاريخ 

  .٣٦٨ / ٢ واملعرفة والتاريخ ٤٥٤ / ٧ آ، وانظر ابن سعد ١١٩ / ٦ابن عساكر ) ٤(
  . خبالف يسري٣٧٠/  ؟ ؟ ٢ آ، واملعرفة والتاريخ ١١٩ / ٦ابن عساكر ) ٥(
  .ما بني احلاصرتني ساقط من االصل) ٦(

(*)  

)٤/٥٥٩(  

  



  ).١(انتبه ال يظنون أن ذا عن سهر : الصبح فقال
كنت واقفا على باب : حدثنا حممد بن ذكوان، عن رجاء بن حيوة، قال:  السهميعبد اهللا بن بكر

يا رجاء، إنك قد ابتليت ذا وابتلي بك، ويف قربه الوتغ : سليمان إذ أتاين آت مل أره قبل وال بعد، فقال
، فعليك باملعروف وعون الضعيف، يا رجاء، من كانت له مرتلة من سلطان، فرفع حاجة ضعيف ال )٢(

  ).٣(يستطيع رفعها، لقي اهللا وقد شد قدميه للحساب بني يديه 
كان رجاء كبري املرتلة عند سليمان بن عبدامللك، وعند عمر بن عبد العزيز، وأجرى اهللا على : قلت

  .يديه اخلريات، مث إنه بعد ذلك أخر، فأقبل على شأنه
  ).٤(يكفيين الذي أدعهم له :  فقال!إنك كنت تأيت السلطان فتركتهم : قيل لرجاء: فعن ابن عون، قال

كنا جنلس إىل عطاء اخلراساين، فكان يدعو بعد الصبح : وروى ضمرة، عن إبراهيم بن أيب عبلة، قال
أنا يا : ، فتكلم رجل من املؤذنني، فأنكر رجاء بن حيوة صوته فقال، من هذا ؟ قال)٥(بدعوات، فغاب 
  ).٦(خلري إال من أهله اسكت فأنا نكره أن نسمع ا: أبا املقدام، قال

__________  
  . ب خبالف يسري١٢٠ / ٦، وابن عساكر ٣٧١ / ٢املعرفة والتاريخ ) ١(
  .اهلالك: الوتغ) ٢(
 بألفاظ مقاربة ولكن من ١٧١ / ٥" احللية "  ب، وأورده أبو نعيم يف ١١٩ / ٦ابن عساكر ) ٣(

  .رجاء بن حيوةطريق عبد اهللا بن بكر عن سامل بن نوح عن حممد بن ذكوان عن 
 واحللية ٣٧٠ / ٢ واملعرفة والتاريخ ٣١٢ / ٣ ب، وانظر تاريخ البخاري ١١٩ / ٦ابن عساكر ) ٤(
١٧١ / ٥.  
  .وما أثبتناه من احللية وابن عساكر" فعات : " يف االصل) ٥(
  .١٧٢ / ٥ آ، واحللية ١٢٠ / ٦ابن عساكر ) ٦(

(*)  

)٤/٥٦٠(  

  

 بن كثري الدمشقي القارئ، حدثنا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، حدثنا عبد اهللا: قال صفوان بن صاحل
ما أحد يقوم بشكر نعمة، وخلفنا رجل على : كنا مع رجاء بن حيوة، فتذاكرنا شكر النعم، فقال: قال

  .وإمنا هو رجل من الناس! وما ذكر أمري املؤمنني هنا : وال أمري املؤمنني ؟ فقلنا: رأسه كساء، فقال
أتيتم من صاحب الكساء، فإن دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا، : نه، فالتفت رجاء فلم يره فقالفغفلنا ع: قال
: قال! هيه يا رجاء، يذكر أمري املؤمنني، فال حتتج له ؟ : فما علمنا إال حبرسي قد أقبل عليه، قال: قال



  وما: فقلت
وال أمري : ر نعمة، قيل لكمما أحد يقوم بشك: ذكرمت شكر النعم، فقلتم: ذاك يا أمري املؤمنني ؟ قال

  .آهللا ؟ قلت آهللا: مل يكن ذلك، قال: فقلت! أمري املؤمنني رجل من الناس : املؤمنني، فقلت
  .فأمر بذلك الرجل الساعي، فضرب سبعني سوطا: قال

سبعني سوطا يف ظهرك خري من دم : هذا وأنت رجاء بن حيوة قلت: فخرجت وهو متلوث بدمه فقال
  .مؤمن

احذروا صاحب : فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس يف جملس يقول ويتلفت: برقال ابن جا
  ).١(الكساء 

  ).٢(برجاء بن حيوه وبأمثاله ننصر : قال مسلمة بن عبدامللك أمري السرايا
  ).٣(أدرك رجاء بن حيوة معاوية، ومات يف أول إمرة هشام : قال حيىي بن معني

  .مات سنة اثنيت عشرة ومئة: )٤(وقال أبو عبيد، وخليفة بن خياط 
__________  

  . آ، ب١٢٠ / ٦ابن عساكر ) ١(
  . ب١١٧ / ٦انظر ابن عساكر ) ٢(
  . ب١٢٠ / ٦ابن عساكر ) ٣(
  .٣٤٣ وتارخيه ٧٩٣ / ٢يف الطبقات ) ٤(

(*)  

)٤/٥٦١(  

  

راقني ووالد ابن معاوية بن سكني، االمري، أبو املثىن، الفزاري الشامي، أمري الع *  عمر بن هبرية- ٢٢١
أمريها يزيد، كان ينوب ليزيد بن عبدامللك فعزله هشام، وقد ويل غزو البحر سنة سبع نوبة قسطنطينية، 
ومجعت له العراق يف سنة ثالث ومئة مث عزل خبالد القسري، فقيده وألبسه عباءة وسجنه، فتحيل غلمانه 

  امللك، فأجاره مثونقبوا سربا أخرجوه منه، فهرب واستجار باالمري مسلمة بن عبد
  .مل يلبث أن مات سنة سبع ومئة تقريبا

  
ابن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلحة بن عبيداهللا ) ٤م  * * ( إبراهيم بن حممد- ٢٢٢

  .التيمي، استشهد أبوه مع جده يوم اجلمل
  .وروى عن سعيد بن زيد، وأيب هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وعبد اهللا بن عمرو، وعدة



وعنه سعد بن إبراهيم، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وحممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة، وحممد بن 
  .زيد بن املهاجر، وعبد اهللا بن حسن، وطلحة بن حيىي، وآخرون

  وكان من رجال الكمال، ويل خراج العراق البن الزبري ووفد على عبد
__________  

 / ٥ ب، تاريخ ابن االثري ١٨٨ / ١٣ تاريخ ابن عساكر ،٣٧ / ٤، مروج الذهب ٤٠٨املعارف * 
  .١٤٤ / ٣، خزانة االدب ١٧٦ / ٤، تاريخ االسالم ١٠٣، ٩٨، ٩٧
، ٢٣٢، املعارف ٣١٥ / ١، تاريخ البخاري ٢٢٣٧، طبقات خليفة ت ٥٢ / ٥طبقات ابن سعد * * 

 آ، ذيب الكمال ٢٥٥  /٢، تاريخ ابن عساكر ١٢٤اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول 
 / ١ آ، ذيب التهذيب ٤١ / ١، تذهيب التهذيب ١٣٥ / ١، العرب ٩٠ / ٤، تاريخ االسالم ٦٣ص 

  .٢٦٠ / ٢، ذيب ابن عساكر ١٣٦ / ١، شذرات الذهب ٢١، خالصة تذهيب التهذيب ١٥٣
(*)  

)٤/٥٦٢(  

  

  .امللك فوعظه
  .، وكان أعرج، موثقاوكان يقال له أسد قريش، قواال باحلق، فصيحا، صارما

ويل احلجاج احلرمني، : حدثنا حممد بن حيىي، حدثين عمران بن عبد العزيز الزهري، قال: الزبري بن بكار
  فبالغ يف إجالل إبراهيم بن طلحة بن

يا أمري املؤمنني، قدمت عليك برجل احلجاز، مل أدع له : عبيداهللا، مث أخذه معه إىل عبدامللك، وقال
فنصحه وذكر عسف : إن احلجاج أذكرنا فضلك، قال:  وأجلسه على فرشه وقالنظريا، فأذن له

يهزأ يب، مث : فقلت: احلجاج، فتنمر له وأقامه، مث بعد ساعة خرج احلجاج، فاعتنق إبراهيم ودعا له، قال
ال واهللا ولو كنت حمابيا : لعل يا ابن طلحة شاركك يف نصيحتك أحد ؟ قلت: أدخلت، فقال عبدامللك

قد علمت ذلك وأزلته عن :  حلابيت احلجاج الثارة عندي، ولكن آثرت اهللا ورسوله، فقالأحدا،
احلرمني، وأعلمته أنك استرتلتين عنهما استصغارا هلما ووليته العراقني ملا هناك من االمور فاخرج معه 

)١.(  
  .تويف إبراهيم سنة عشر ومئة عن حنو مثانني سنة

  .وثقه أمحد العجلي وغريه
  .ته مبىن زمن احلجوكان مو

  



  هو احلسن بن أيب احلسن يسار، أبو سعيد، موىل زيد بن ثابت) ع * ( احلسن البصري- ٢٢٣
__________  

  . آ، ب٢٥٥ / ٢أورده ابن عساكر يف تارخيه مطوال ) ١(
 / ٢، تاريخ البخاري ٢٥٨، الزهد المحد ١٧٢٦، طبقات خليفة ت ١٥٦ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ذيل املذيل ٣ / ٢، أخبار القضاة ٣٣٨ / ٣ و ٣٢ / ٢، املعرفة والتاريخ ٤٤٠، املعارف ٢٨٩
 / ١، ذكر أخبار أصبهان ١٣١ / ٢، احللية ٤٠، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد االول ٦٣٦
  = (*)، احلسن البصري ٨٧، طبقات الفقهاء للشريازي ٢٠٢، فهرست ابن الندمي ٢٥٤

)٤/٥٦٣(  

  

 موىل أيب اليسر كعب بن عمرو السلمي، قاله عبد السالم ابن مطهر، عن غاضرة بن االنصاري، ويقال
كان موىل : وكانت أم احلسن موالة الم سلمة أم املؤمنني املخزومية، ويقال: العويف، مث قال) ١(قرهد 

  ).٢(مجيل بن قطبة 
  ).٣(ويسار أبوه من سيب ميسان 

ر، فولد له ا احلسن رمحة اهللا عليه لسنتني بقيتا من خالفة سكن املدينة، وأعتق، وتزوج ا يف خالفة عم
عمر واسم أمه خرية، مث نشأ احلسن بوادي القرى، وحضر اجلمعة مع عثمان، ومسعه خيطب، وشهد يوم 

  .الدار وله يومئذ أربع عشرة سنة
  .سبيت أم احلسن البصري من ميسان وهي حامل به، وولدته باملدينة: قال حجاج بن نصري

كان احلسن وابن سريين موليني لعبد اهللا بن رواحة، : حدثين أبو كرب، قال: قال سويد بن سعيدو
  .وقدما البصرة مع أنس

  ).٤(القوالن شاذان : قلت
كانت أم سلمة تبعث أم احلسن يف احلاجة : حدثنا أبو عمرو الشعاب بإسناد له قال: قال حممد بن سالم

  هافيبكي وهو طفل فتسكته أم سلمة بثدي
__________  

، وفيات االعيان ١٦١اليب الفرج بن اجلوزي، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول = 
، تذهيب ٦٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٩٨ / ٤، تاريخ االسالم ٢٥٦، ذيب الكمال ص ٦٩ / ٢

ذيب التهذيب ، ١٠٧٤، غاية النهاية ت ٢٦٨ و ٢٦٦ / ٩ آ، البداية والنهاية ١٣٣ / ١التهذيب 
، خالصة تذهيب التهذيب ٢٨، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٢٦٧ / ١، النجوم الزاهرة ٢٦٣ / ٢

  .١٣٦ / ١، شذرات الذهب ١٤٧ / ١، طبقات املفسرين ٧٧



" فرهد : " ٥٦كذا االصل، وضبطه ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثالث ) ١(
  .بالفاء

  .٤ / ٢بار القضاة انظر أخ) ٢(
  .كورة واسعة كثرية القرى والنخل بني البصرة وواسط: ميسان) ٣(

  .انظر معجم البلدان
  .٣ / ٢وانظر أخبار القضاة ) ٤(

(*)  

)٤/٥٦٤(  

  

وخترجه إىل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري، وكانت أمه منقطعة إليها، فكانوا 
  ).١(اللهم فقهه يف الدين وحببه إىل الناس : ا له وقاليدعون له، فأخرجته إىل عمر فدع

  .إسنادها مرسل: قلت
  .يونس، عن احلسن، عن أمه، أا كانت ترضع الم سلمة

كان أيب وأمي لرجل من بين النجار، فتزوج امرأة من بين سلمة، فساق أيب : قال احلسن: قال املدائين
  ).٢(وأمي يف مهرها فأعتقتنا السلمية 

  ).٣(سنتان من خالفة عمر : ما أمدك يا حسن ؟ قلت:  احلسن، قال يل احلجاجيونس، عن
  .وكان سيد أهل زمانه علما وعمال

  .احلسن شيخ أهل البصرة: كان أيب يقول: قال معتمر بن سليمان
  ).٤(وروي أن ثدي أم سلمة در عليه ورضعها غري مرة 

  .رأى عثمان، وطلحة، والكبار
املغرية بن شعبة، وعبد الرمحن بن مسرة، ومسرة بن جندب، وأيب بكرة وروى عن عمران بن حصني، و

الثقفي، والنعمان بن بشري، وجابر، وجندب البجلي، وابن عباس، وعمرو بن تغلب، ومعقل بن يسار، 
  .واالسود ابن سريع، وأنس، وخلق من الصحابة

  .وقرأ القرآن على حطان بن عبد اهللا الرقاشي، وروى عن خلق من التابعني
__________  

  .٥ / ٢أخبار القضاة ) ١(
  .١٥٦ / ٧انظر ابن سعد ) ٢(
  .أمدان، االول عند والدة االنسان، والثاين عند موته: ، واالمد١٥٧ / ٧ابن سعد ) ٣(



  ).أمد(وقول احلجاج من االول كما يف التاج 
  .١٤٧ / ٢انظر اخلرب يف احللية ) ٤(

(*)  

)٤/٥٦٥(  

  

 ويونس بن عبيد، وابن عون، ومحيد الطويل، وثابت البناين، ومالك بن وعنه أيوب وشيبان النحوي،
دينار، وهشام بن حسان، وجرير بن حازم، والربيع بن صبيح، ويزيد بن إبراهيم التستري، ومبارك بن 
فضالة، وأبان بن يزيد العطار، وقرة بن خالد، وحزم القطعي، وسالم بن مسكني، ومشيط بن عجالن، 

 اخلزاز، وعباد بن راشد، وأبو حريز عبد اهللا بن حسني قاضي سجستان، ومعاوية بن وصاحل أبو عامر
، وواصل أبو حرة الرقاشي، وهشام بن زياد، وشبيب بن شيبة، وأشعث بن )١(عبد الكرمي الضال 

براز، وأشعث بن جابر احلداين، وأشعث بن عبدامللك احلمراين، وأشعث بن سوار، وأبو االشهب، وأمم 
  .سواهم

كعلي، وأم سلمة، ومل يسمع منهما، وال من أيب موسى، وال من ابن : وقد روى باالرسال عن طائفة
سريع، وال من عبد اهللا بن عمرو، وال من عمرو بن تغلب، وال من عمران، وال من أيب برزة، وال من 

 بكرة، وال من أيب أسامة بن زيد، وال من ابن عباس، وال من عقبة بن عامر وال من أيب ثعلبة، وال من أيب
  .هريرة، وال من جابر، وال من أيب سعيد

  .قاله حيىي بن معني
  .مل يعرف للحسن مساع من دغفل: وقال البخاري

  .، وال من العباس، وال من أيب)٢(مل يسمع من سلمة بن احملبق : وقال غريه
  أخذت: يقال عن احلسن: قلت البن املديين: قال يعقوب بن شيبة
__________  

وليس هذا من الضاللة يف الدين، وإمنا مسي الضال النه ضل يف طريق :  قال السمعاين يف االنساب)١(
  .مكة، وكان من عقالء أهل البصرة ومتقيهم وثقام

احملبق بكسر الباء، وأصحاب احلديث يصحفون : قال أبو حممد العسكري يف كتاب التصحيف) ٢(
  .ويفتحون الباء

  ).حبق(انظر التاج 
(*)  

)٤/٥٦٦(  



  

هذا باطل، أحصيت أهل بدر الذين يروى عنهم فلم يبلغوا مخسني، منهم من : حبجزة سبعني بدريا، فقال
  .املهاجرين أربعة وعشرون

  ).١(رأيت عثمان يصب عليه من إبريق : وقال شعيب بن احلبحاب، عنه
  ).٢(أحاديثه عن مسرة، مسعنا أا كتاب : وقال حيىي القطان

  ).٤(، ويف حديث النهي عن املثلة من مسرة )٣( يف حديث العقيقة قد صح مساعه: قلت
  ).٥(ما شافه احلسن بدريا حبديث : وقال قتادة

  ).٢(مسعنا أا من كتاب معن القزاز : قال حيىي القطان يف أحاديث مسرة رواية احلسن
  .النارالوضوء مما غريت : مسعت أبا هريرة يقول: مسعت احلسن يقول: حدثنا حممد بن عمرو

  ).٦(ال أدعه أبدا : فقال احلسن
__________  

  .١٥٧ / ٧ابن سعد ) ١(
  .٦٣٧ واملنتخب من ذيل املذيل ١٥٧ / ٧انظر ابن سعد ) ٢(
، ١٦٦ / ٧والنسائي ) ٢٨٣٨(، وأبو داود ٢٢ و ١٧ و ٧ / ٥حديث العقيقة أخرجه أمحد ) ٣(

الغالم : "  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: من طريق احلسن عن مسرة قال) ١٥٢٢(والترمذي 
 / ٩وإسناده صحيح فقد أخرج البخاري " مرن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، وحيلق رأسه 

أمرين ابن :  من طريق عبد اهللا بن أيب االسود، حدثنا قريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد، قال٥١٢
  .من مسرة بن جندب: ته فقالسريين أن أسأل احلسن ممن مسع حديث العقيقة، فسأل

من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن ) ٢٦٦٧(حديث النهي عن املثلة أخرجه أبو داود ) ٤(
احلسن عن اهلياج بن عمران، أن عمران أبق له غالم، فجعل هللا عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلين 

 نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيثنا على الصدقة كان: " السأل له، فأتيت مسرة بن جندب فسألته فقال
  ".وينهانا عن املثلة 

  .٣٥ / ٢ واملعرفة والتاريخ ١٥٩ / ٧انظر ابن سعد ) ٥(
  .١٥٨ / ٧ابن سعد ) ٦(

: كان آخر االمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد صح من طريق جابر رضي اهللا عنه قوله
  .ترك الوضوء مما غريت النار

  . وإسناده صحيح١٠٨ / ١والنسائي ) ١٩٢(خرجه أبو داود وأ
(*)  

)٤/٥٦٧(  



  

ال يغتسل ] موسى نيب اهللا، صلى اهللا عليه وسلم [ كان : حدثنا أبو هالل، مسعت احلسن يقول: مسلم
  ).١(من أيب هريرة : ممن مسعت هذا ؟ قال: إال مستترا، فقال له ابن بريدة
  ).٢(احلسن من أيب هريرة مل يسمع : قال يونس وعلي بن جدعان
اقتلوا الكالب : مسعت عثمان رضي اهللا عنه يقول يف خطبته، أراه قال: مهام، عن قتادة، عن احلسن

  .واحلمام
  .شهدت عثمان مجعا تباعا يأمر بذبح احلمام وقتل الكالب: شعيب بن احلبحاب، عن احلسن

  .حدثنا مبارك بن فضالة، واخر، عن احلسن مبثله: عفان
رأيت عثمان نائما يف املسجد، : حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن يونس، عن احلسن، قال: ن أسدز ب

  .حىت جاءه املؤذن فقام، فرأيت أثر احلصى على جنبه
  خرج علينا عثمان،: مسعت احلسن يقول: محاد بن زيد، عن أيوب

  .فكان بينهم ختليط، فتراموا باحلصباء
أنشدك : دت عثمان يوم اجلمعة قام خيطب، فقام إليه رجل فقالشه: وعن أيب موسى، عن احلسن، قال

فجلس مث قام، أو قام رجل غريه : قال! اجلس، أما لكتاب اهللا منشد غريك : كتاب اهللا، فقال عثمان
اجلس، أما لكتاب اهللا منشد غريك، فأىب أن جيلس، فبعث إليه الشرط : فقال مثل مقالته، فقال له
ما أكاد أرى : حىت يقول القائل) ٣(الوا بينهم وبينه، مث تراموا بالبطحاء ليجلسوه، فقام الناس فح

  السماء من البطحاء
__________  

  .، وما بني احلاصرتني منه١٥٨ / ٧ابن سعد ) ١(
  .٦٣٧املصدر السابق وانظر املنتخب من ذيل املذيل ) ٢(
  .التراب السهل اللني واحلصى مما قد جرته السيول: البطحاء) ٣(

(*)  

)٤/٥٦٨(  

  

  .فرتل عن منربه ودخل داره، ومل يصل اجلمعة يومئذ
  .خرج عثمان فقام خيطب، فذكر بعض حديث أيب موسى: حدثنا أبو عقيل، حدثنا احلسن، قال: مسلم

إنا نسألك : كان عثمان يوما خيطب، فقام رجل فقال: أنبأنا احلسن، قال: سليم بن أخضر، عن ابن عون
  .كتاب اهللا، مث ذكر حنوه



فحصبوه، فحصبوا الذين حصبوه، مث حتاصب القوم واهللا، فأنزل الشيخ يهادى بني رجلني، ما كاد أن 
فجاؤوا بأم حبيبة : لو جئتم بأم املؤمنني عسى أن يكفوا عنه، قال: يقيم عنقه حىت أدخل الدار، فقال

ا إىل الدار، صرفوا وجه ، فلما جاؤوا )١(بنت أيب سفيان، فنظرت إليها وهي على بغلة بيضاء يف حمفة 
  .البغلة حىت ردوها
  كنت أدخل بيوت رسول اهللا: حدثنا احلسن، قال: حريث بن السائب

  ).٢(صلى اهللا عليه وسلم يف خالفة عثمان أتناول سقفها بيدي وأنا غالم حمتلم يومئذ 
:  احلسنكنت يوم قتل عثمان ابن أربع عشرة سنة، مث قال: قال احلسن: ضمرة، عن ابن شوذب، قال
  .لوال النسيان كان العلم كثريا

  .دخلت على عثمان بن أيب العاص: محاد بن زيد، عن أيوب، عن احلسن، قال
  ).٣" (تقاتلون قوما ينتعلون الشعر : " حدثنا احلسن، حدثنا عمرو بن تغلب مرفوعا: جرير بن حازم

  أنبأنا: أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال
__________  

  .مركب للنساء كاهلودج إال أنه ال قبة له: احملفة) ١(
  .١٦١ / ٧انظر ابن سعد ) ٢(
  . وإسناده صحيح٧٠، ٦٩ / ٥أخرجه أمحد ) ٣(

(*)  

)٤/٥٦٩(  

  

موسى بن عبد القادر، أنبأنا سعيد بن البناء، أنبأنا أبو القاسم بن البسري، أنبأنا أبو طاهر املخلص، 
 حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا مبارك بن فضالة، حدثنا احلسن، عن أنس بن حدثنا أبو القاسم البغوي،

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة إىل جنب خشبة، يسند ظهره إليها، : مالك، قال
 فلما قام على املنرب خيطب حنت اخلشبة إىل رسول اهللا" ابنوا يل منربا له عتبتان : " فلما كثر الناس، قال
  .صلى اهللا عليه وسلم

وأنا يف املسجد، فسمعت اخلشبة حتن حنني الواله، فما زالت حتن حىت نزل إليها، فاحتضنها : قال
  .فسكنت

يا عباد اهللا، اخلشبة حتن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : وكان احلسن إذا حدث ذا احلديث بكى مث قال
  .ائهوسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إىل لق

  ، ما وقع يل من رواية احلسن أعلى منه)١(هذا حديث حسن غريب 



أخربنا أمحد بن إسحاق اهلمذاين، أنبأنا الفتح بن عبد اهللا بن حممد الكاتب، : سوى حديث آخر سأسوقه
أنبأنا أبو جعفر بن املسلمة، أنبأنا أبو : أنبأنا االرموي وحممد الطرائفي، وأبو غالب بن الداية، قالوا

ضل عبيداهللا بن عبدالرمحن الزهري، أنبأنا جعفر بن حممد الفريايب، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا الف
  )أفرأيت من اختذ إهله هواه: (مبارك بن فضالة، حدثنا احلسن يف هذه اآلية

__________  
  .رجاله ثقات، لكن مباركا عنعن) ١(

  . عن احلسن من طريق هاشم عن املبارك٢٢٦ / ٣وأخرجه أمحد يف املسند 
وحنني اجلذع ثابت عن غري واحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منها حديث جابر عند 

، ٣٣٢ و ٣٣١ / ٦، وحديث ابن عمر عند البخاري ١٠٢ / ٣، والنسائي ٣٢٣ / ٢البخاري 
  ).٥٠٥(والترمذي 

(*)  

)٤/٥٧٠(  

  

  ).١(ه هو املنافق ال يهوى شيئا إال ركب: قال ] ٢٣: اجلاثية[ 
أخربنا حممد بن عبد الوهاب بن احلباب الكاتب، أنبأنا علي بن خمتار، أنبأنا أبو طاهر السلفي، أنبأنا 
القاسم بن الفضل، وأنبأنا إمساعيل بن الفراء، أنبأنا أبو حممد بن قدامة، أخربتنا شهدة االبرية وجتين 

حممد احلفار، أنبأنا احلسني بن حيىي القطان، حدثنا هالل بن : أخربنا طراد الزينيب قال: الوهبانية قالتا
بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو األشعث، حدثنا حزم القطعي، مسعت احلسن يقول

  ).٢" (رحم اهللا عبدا تكلم فغنم، أو سكت فسلم : " قال
 وطاووس وجماهد، رأيت احلسن قدم مكة فقام خلف املقام فصلى، فجاء عطاء: وبه، حدثنا حزم، قال

  .وعمرو بن شعيب، فجلسوا إليه
  .هذا أعلى ما يقع لنا عن احلسن البصري رمحه اهللا

ففي بعض : مل يسمع احلسن من أيب هريرة، قيل له: مسعت حيىي بن معني يقول: قال أمحد بن أيب خيثمة
  .حدثنا أبو هريرة: احلديث

  .ليس بشئ: قال
عهد إيل النيب صلى : نبأنا أبو هريرة، قال: وم، عن احلسن، قالحدثنا ربيعة بن كلث: موسى بن إمساعيل

  ).٣(الغسل يوم اجلمعة، والوتر قبل أن أنام، وصيام ثالثة من كل شهر : اهللا عليه وسلم ثالثا
  .ربيعة صدوق، خرج له مسلم



__________  
  .رجاله ثقات) ١(
 حدثين خالد بن أيب عمران أن النيب : من طريق ابن هليعة، قال٣٨٠أخرجه ابن املبارك يف الزهد ) ٢(

أختوف عليكم هذا، رحم اهللا عبدا قال : " صلى اهللا عليه وسلم أمسك لسانه طويال مث أرسله مث قال
  ".خريا وغنم، أو سكت عن سوء فسلم 

  .ورجاله ثقات لكنه معضل
  .وقد روي موصوال من حديث أيب أمامة
روى ابن أيب الدنيا يف الصمت والبيهقي يف الشعب : ٩٥ / ٣وقال احلافظ العراقي يف ختريج االحياء 

من حديث أنس بسند فيه ضعف فإنه من رواية إمساعيل بن عياش، عن احلجازيني، فاحلديث حسن 
  .مبجموع طرقه

  .٢٧٧وأخرجه أمحد يف الزهد 
  = (*) من طريق مسلم بن إبراهيم عن ربيعة بن ١٥٨ / ٧رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد ) ٣(

)٤/٥٧١(  

  

  .مسعنا أبا هريرة، فذكر حديثا: مسعت احلسن وابن سريين يقوالن: الوليد بن مسلم، عن سامل اخلياط
سامل واه، واحلسن مع جاللته فهو مدلس، ومراسيله ليست بذاك، ومل يطلب احلديث يف صباه، وكان 

  .كثري اجلهاد، وصار كاتبا المري خراسان الربيع ابن زياد
 كان احلسن يغزو، وكان مفيت البصرة جابر بن زيد أبو الشعثاء، مث جاء احلسن :وقال سليمان التيمي

  .فكان يفيت
كان احلسن رمحه اهللا جامعا، عاملا، رفيعا، فقيها، ثقة، حجة، مأمونا، عابدا، ): ١(قال حممد بن سعد 

  .ناسكا، كثري العلم، فصيحا، مجيال، وسيما
  .وما أرسله فليس حبجة
  .ما رأيت زندا أعرض من زند احلسن البصري، كان عرضه شربا: الاالصمعي عن أبيه، ق

  .كان رجال تام الشكل، مليح الصورة، يا، وكان من الشجعان املوصوفني: قلت
  .ما أشبه احلسن إال بنيب: مسع العوام بن حوشب، قال: ضمرة بن ربيعة، عن االصبغ بن زيد

  ).٢(مد صلى اهللا عليه وسلم منه ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب حم: وعن أيب بردة، قال
__________  

:  من طريق أسود بن عامر، عن جرير بن حازم قال٢٥٤ / ٢كلثوم عن احلسن، وأخرجه أمحد = 



  .قال أبو هريرة: مسعت احلسن قال
  .١٥٨ و ١٥٧ / ٧يف الطبقات ) ١(
  .٧ / ٢ وأخبار القضاة ١٦٢ / ٧انظر ابن سعد ) ٢(

(*)  

)٤/٥٧٢(  

  

 يعين احلسن -الزموا هذا الشيخ، فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر منه : قال لنا أبو قتادة: لمحيد بن هال
)١.(  

  .سلوا احلسن، فإنه حفظ ونسينا: وعن أنس بن مالك، قال
  ).٢(ملا ظهر احلسن جاء كأمنا كان يف اآلخرة، فهو خيرب عما عاين : وقال مطر الوراق

  .كان أسود من احلسنما رأيت الذي : جمالد، عن الشعيب قال
  كان احلسن جيئ إىل حطان الرقاشي، فما: عن أمة احلكم، قالت

  .رأيت شابا قط كان أحسن وجها منه
  ).٤(رأيت احلسن يصفر حليته يف كل مجعة : ، قال)٣(وعن جرثومة 

  .رأيت احلسن يغري بالصفرة: أبو هالل
  . حليتهرأيت احلسن يصفر: حدثنا محاد بن سلمة، قال: وقال عارم ؟ ؟

ما مجعت علم احلسن إىل أحد من العلماء إال وجدت له فضال عليه، غري أنه إذا أشكل عليه : وقال قتادة
  .شئ، كتب فيه إىل سعيد بن املسيب يسأله، وما جالست فقيها قط إال رأيت فضل احلسن

  .ة لهكان الرجل جيلس إىل احلسن ثالث حجج ما يسأله عن املسألة هيب: قال أيوب السختياين
ما لقيت أحدا : قال! قد لقيت عطاء وعندك مسائل، أفال سألته ؟ : قلت لالشعث: وقال معاذ بن معاذ

  .بعد احلسن إال صغر يف عيين
  .كنت عند قتادة، فجاء اخلرب: وقال أبو هالل

  :مبوت احلسن، فقلت
__________  

  . بنحوه٤٨، ٤٧ / ٢ واملعرفة والتاريخ ١٦١ / ٧ابن سعد ) ١(
  .٤٨ / ٢ظر املعرفة والتاريخ ان) ٢(
  .هو جرثومة بن عبد اهللا أبو حممد النساج موىل بالل بن أيب بردة) ٣(



  .١٦٠ / ٧وانظر ابن سعد ) ٤(
(*)  

)٤/٥٧٣(  

  

وتشربه، واهللا ال يبغضه إال ) ٢(فيه وحتقبه ) ١(بل نبت : لقد كان غمس يف العلم غمسة، قال قتادة
  ).٣(حروري 

ما خلت االرض قط من سبعة رهط، م : يقال:  عن مهام، عن قتادة، قالحممد بن سالم اجلمحي،
  .يسقون، وم يدفع عنهم، وإين الرجو أن يكون احلسن أحد السبعة

  .ما كان أحد أكمل مروءة من احلسن: قال قتادة
  .ما رأينا أحدا أكمل مروءة من احلسن: وقال محيد ويونس

يب، وعروة، والقاسم وغريهم، ما رأيت مثل احلسن، ولو مسعت من ابن املس: وعن علي بن زيد، قال
  ).٤(أدرك الصحابة وله مثل أسنام ما تقدموه 

ما مسعنا وال علمنا أنه : سألت عطاء عن القراءة على اجلنازة، قال: محاد بن زيد، عن حجاج بن أرطاة
ذاك إمام ضخم يقتدى عليك بذاك، : قال عطاء): ٥(يقرأ عليها : إن احلسن يقول: يقرأ عليها، قلت

  .به
  ).٦(أما أنا فإين مل أر أحدا أقرب قوال من فعل من احلسن : وقال يونس بن عبيد

  اختلفت إىل احلسن: أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، قال
__________  

  ".ثبت : " ابن سعد) ١(
  ".حتقنه : " ابن سعد) ٢(
  .١٧٤ / ٧ابن سعد ) ٣(
  .١٦١ / ٧وانظر ابن سعد ) ٤(
 عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف، ١٦٤ / ٣وهو يف الصحيح، فقد أخرج البخاري يف صحيحه ) ٥(

  .لتعلموا أا سنة: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاحتة الكتاب وقال: قال
  . من طريق آخر عن عمارة بألفاظ مقاربة١٧٦ / ٧وأورده ابن سعد ) ٦(

(*)  

)٤/٥٧٤(  

  



  . اهللا، فليس من يوم إال أمسع منه ما مل أمسع قبل ذلكعشر سنني أو ما شاء
  .رأيت على احلسن قباء مثل الذهب يتألق: حدثنا سالم بن مسكني: مسلم بن إبراهيم

كان احلسن يلبس يف الشتاء قباء حربة، وطيلسانا كرديا، وعمامة سوداء، : عن يونس: وقال ابن علية
  .ويف الصيف إزار كتان، وقميصا وبردا حربة

  .املؤمن يداري دينه بالثياب: وروى حوشب، عن احلسن، قال
  ).١(يونس، عن احلسن، أنه كان من رؤوس العلماء يف الفنت والدماء والفروج 

  ).٢(ما رأيت رجال أعلم بطريق اجلنة من احلسن : وقال عوف
إن خفق : م وقالقام احلسن من اجلامع، فاتبعه ناس، فالتفت إليه: محادبن زيد، عن يزيد بن حازم، قال

  ).٣(النعال حول الرجال قلما يلبث احلمقى 
يا ابن آدم، واهللا إن قرأت القرآن مث آمنت به، ليطولن يف الدنيا : وروى حوشب عن احلسن، قال

  ).٤(حزنك، وليشتدن يف الدنيا خوفك، وليكثرن يف الدنيا بكاؤك 
 احلسن، ما رأيته إال حسبته حديث ما رأيت أحدا أطول حزنا من: وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري

  ).٥(عهد مبصيبة 
__________  

  .وهي الثغور" الفروج "  بإسقاط ١٦٣ / ٧أورده ابن سعد ) ١
  ,٥٠ / ٢انظر املعرفة والتاريخ ) ٢
  .من اللبث، وهو املكث والتوقف:  ويلبث١٦٨ / ٧انظر ابن سعد ) ٣
  ,١٣٤، ١٣٣ / ٢ واحللية ٢٥٩الزهد المحد ) ٤
  .١٣٣ / ٢ واحللية ٢٥٩ المحد الزهد) ٥

(*)  

)٤/٥٧٥(  

  

إن الفقهاء يقولون كذا وكذا، : سألت احلسن عن شئ فقلت: الثوري، عن عمران القصري ؟ ؟، قال
  الزاهد: إمنا الفقيه! وهل رأيت فقيها بعينك : فقال

  ).٢(، املداوم على عبادة ربه )١(يف الدنيا، البصري بدينه 
لقيت مسلمة بن :  حدثنا حممد بن ذكوان، حدثنا خالد بن صفوان، قال:عبد الصمد بن عبد الوارث

أصلحك اهللا، أخربك عنه بعلم، أنا : يا خالد، أخربين عن حسن أهل البصرة ؟ قلت: عبدامللك فقال
أشبه الناس سريرة بعالنية، وأشبهه قوال بفعل، : جاره إىل جنبه، وجليسه يف جملسه، وأعلم من قبلي به



مر قام به، وإن قام على أمر قعد عليه، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن ى عن إن قعد على أ
حسبك، كيف يضل : شئ كان أترك الناس له، رأيته مستغنيا عن الناس، ورأيت الناس حمتاجني إليه، قال

  ).٣(قوم هذا فيهم 
  ).٤( مسعت احلسن حيلف باهللا، ما أعز أحد الدرهم إال أذله اهللا: هشام بن حسان

  .بئس الرفيقان، الدينار والدرهم، ال ينفعانك حىت يفارقاك: مسعت احلسن يقول: وقال حزم بن أيب حزم
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجدت له أصال : كل شئ، قال احلسن: وقال أبو زرعة الرازي

  .ثابتا ما خال أربعة أحاديث
__________  

  ".البصري بذنبه : " لفظ االمام أمحد يف الزهد) ١
  ,٢٧٩ و ٢٦٧ وانظر الزهد المحد ١٤٧ / ٢احللية ) ٢
 من طريق عبد اهللا ٥٢، ٥١ / ٢" املعرفة والتاريخ " ، وأورده الفسوي يف ١٤٨، ١٤٧ / ٢احللية ) ٣

 يعين اتباعهم ابن -؟ ؟ كيف ضل قوم هذا فيهم " بن بكري السهمى عن حممد بن ذكوان، ولفظه ؟ ؟ 
  ".املهلب 

  .١٥٢ / ٢ واحللية ٢٧٠زهد المحد ال) ٤
(*)  

)٤/٥٧٦(  

  

  ليتين: متىن رجل فقال: حدثنا حجاج االسود، قال: روح بن عبادة
بزهد احلسن، وورع ابن سريين، وعبادة عامر بن عبد قيس، وفقه سعيد بن املسيب، وذكر مطرف بن 

  ).١(فنظروا يف ذلك، فوجدوه كله كامال يف احلسن : الشخري بشئ، قال
أنا يوم الدار ابن أربع عشرة سنة، مجعت : مسعت احلسن يقول: ى بن يونس، عن الفضيل أيب حممدعيس

  .القرآن، أنظر إىل طلحة بن عبيداهللا
  .اليعرف: الفضيل

  .حفظت عن احلسن مثانية آالف مسألة: مسعت أبا سلمة التبوذكي يقول: يعقوب الفسوي
رأيت سعيد بن املسيب، وعروة، والقاسم يف آخرين، ما : أنبأنا علي بن زيد، قال: وقال محاد بن سلمة
  .رأيت مثل احلسن

ما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر بن اخلطاب : وقال جرير بن حازم، عن محيد بن هالل، قال لنا أبو قتادة
  ).٢( يعين احلسن -منه 



، فجذبناها فإذا دخلنا على احلسن وهو نائم، وعند رأسه سلة: ابن املبارك، عن معمر، عن قتادة، قال
  ).٣(ال جناح عليكم ) أو صديقكم: (خبز وفاكهة، فجعلنا نأكل، فانتبه فرآنا، فسره، فتبسم وهو يقرأ

كان احلسن يتكلم بكالم كأنه الدر، فتكلم قوم من بعده بكالم خيرج : مسعت أيوب يقول: محاد بن زيد
  .من أفواههم كأنه القئ

__________  
  ".وذكر مطرفا بن الشخري بشئ ال حيفظه روح : " ه، ولفظ١٦٥ / ٧ابن سعد ) ١
  ,٢٦٧، وانظر الزهد المحد ٥١، ٤٨، ٤٧ / ٢ واملعرفة والتاريخ ١٦١ / ٧ابن سعد ) ٢
   ] (*)٦١: النور) [ أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا أو أشتاتا: (اآلية) ٣

)٤/٥٧٧(  

  

  أشهر احلرم،كان احلسن يصوم البيض، و: وقال السري بن حيىي
  ).١(واالثنني واخلميس 

  .أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٢(كنا نعاري : يونس بن عبيد، عن احلسن، قال
  .من سره أن ينظر إىل أفقه من رأينا، فلينظر إىل احلسن: غالب القطان، عن بكر بن عبد اهللا املزين، قال

  ).٣(حلرام كان احلسن من أعلم الناس باحلالل وا: وقال قتادة
وكان ! مل حيج احلسن إال حجتني، وكان يكون خبراسان : روى أبو عبيد اآلجري، عن أيب داود، قال

  .يرافق مثل قطري بن الفجاءة، واملهلب ابن أيب صفرة، وكان من الشجعان
  .كان احلسن أشجع أهل زمانه: قال هشام بن حسان

  .واحلجاجما رأيت أفصح من احلسن : وقال أبو عمرو بن العالء
ما حليت اجلنة المة ما حليت هلذه االمة، مث ال ترى هلا : فضيل بن عياض، عن رجل، عن احلسن، قال

  .عاشقا
ابن آدم، ترك اخلطيئة أهون عليك من معاجلة التوبة، ما يؤمنك أن : أبو عبيدة الناجي، عن احلسن، قال

  ).٤(تكون أصبت كبرية أغلق دوا باب التوبة فأنت يف غري معمل 
__________  

  ,٢٦٩الزهد المحد ) ١
  .أي نركب اخليل أعراء: حنن نعاري: يقال) ٢
  ,١٦٣ / ٧ابن سعد ) ٣



  .٢٧٩أورد بعضه أمحد يف الزهد ) ٤
(*)  

)٤/٥٧٨(  

  

  ).١(أهينوا الدنيا، فواهللا الهنأ ما تكون إذا أهنتها : سالم بن مسكني، عن احلسن، قال
  ).٢(ن أشد الناس، وكان املهلب إذا قاتل املشركني يقدمه كان احلسن م: وقال جعفر بن سليمان

كان عامة من ذكرنا من النساك يأتون احلسن، ": طبقات النساك " يف ) ٣(وقال أبو سعيد بن االعرايب 
ويسمعون كالمه، ويذعنون له بالفقه، يف هذه املعاين خاصة، وكان عمرو بن عبيد، وعبد الواحد بن 

وكان له جملس خاص يف مرتله، ال يكاد يتكلم فيه إال يف معاين الزهد والنسك زيد من املالزمني له، 
  .إمنا خلونا مع إخواننا نتذاكر: وعلوم الباطن، فإن سأله إنسان غريها، تربم به وقال

فأما حلقته يف املسجد فكان مير فيها احلديث، والفقه، وعلم القرآن، واللغة، وسائر العلوم، وكان رمبا 
لتصوف فيجيب، وكان منهم من يصحبه للحديث، ومنهم من يصحبه للقرآن والبيان، يسأل عن ا

، وأيب )٤(ومنهم من يصحبه للبالغة، ومنهم من يصحبه لالخالص وعلم اخلصوص، كعمرو بن عبيد 
جهري، وعبد الواحد بن زيد، وصاحل املري، ومشيط، وأيب عبيدة الناجي، وكل واحد من هؤالء اشتهر 

  .يف العبادة يعين -حبال 
  كذب على احلسن سربان من: محاد بن زيد، عن أيوب، قال

__________  
  ,٢٨٢، والزهد المحد "إذا أهنتموها : "  ولفظه١٦٨ / ٧ابن سعد ) ١
  . مطوال٤٩ / ٢" املعرفة والتاريخ " أورده الفسوي يف ) ٢
  . ه٣٤٠ىف سنة هو أمحد بن حممد بن زياد أبو سعيد بن االعرايب البصري الصويف املتو) ٣

  . آ من االصل١٠٠وكتابه هذا نقل عنه املؤلف يف أكثر من موضع، انظر ترمجته يف الد العاشر 
  . آ من االصل١٨٦انظر ترمجته يف الد اخلامس ) ٤

(*)  

)٤/٥٧٩(  

  

  .قوم القدر رأيهم لينفقوه يف الناس باحلسن، وقوم يف صدورهم شنآن وبغض للحسن: الناس
  ال: غري مرة يف القدر حىت خوفته بالسلطان، فقالوأنا نازلته 



  .أعود فيه بعد اليوم
  ).١( وما يقوله - واهللا -فال أعلم أحدا يستطيع أن يعيب احلسن إال به، وقد أدركت احلسن 

  ).٢(ما استخف احلسن شئ ما استخفه القدر : قال احلمادان، عن يونس قال
  .ال: وال تريان ذاك ؟ قاال: السلطان، فقال هلمامحاد بن زيد، أن أيوب ومحيدا خوفا احلسن ب

  ).٣(ال أعود : قال
  .ال أعلم أحدا يستطيع أن يعيب احلسن إال به: قال محاد

  .وروى أبو معشر، عن إبراهيم، أن احلسن تكلم يف القدر
  .رواه مغرية ابن مقسم، عنه

  .رجع احلسن عن قوله يف القدر: وقال سليمان التيمي
  .خلق اهللا الشيطان، وخلق اخلري، وخلق الشر: ن محيد، مسعت احلسن يقولمحاد بن سلمة، ع

  .قاتلهم اهللا، يكذبون على هذا الشيخ: فقال رجل
حيل : قال ] ٥٤: سبأ) [ وحيل بينهم وبني ما يشتهون: (مسعت احلسن يقول يف قوله: أبو األشهب

  ).٤(بينهم وبني االميان 
  ن كله على احلسن، ففسرهقرأت القرآ: وقال محاد، عن محيد، قال

__________  
  ,١٦٧ / ٧ جمزءا، وانظر ابن سعد ٣٤ / ٢" املعرفة والتاريخ " أورده الفسوي يف ) ١
  ,١٣ / ٢أخبار القضاة ) ٢
  ,١٦٧ / ٧انظر ابن سعد ) ٣
  . منه٣٩، وانظر ٤٠ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٤

(*)  

)٤/٥٨٠(  

  

: قال ] ٢٠٠: الشعراء) [ لك سلكناه يف قلوب ارمنيكذ: (يل أمجع على االثبات، فسألته عن قوله
  ).١(الشرك سلكه اهللا يف قلوم 

) إال من رحم ربك* وال يزالون خمتلفني : (سأل الرجل احلسن فقال: محادبن زيد، عن خالد احلذاء، قال
 أهل رمحته ال خيتلفون، ولذلك خلقهم، خلق هؤالء جلنته، وخلق: ؟ قال ] ١١٩ و ١١٨: هود[ 

أرأيت لو : لالرض خلق، قلت: يا أبا سعيد، آدم خلق للسماء أم لالرض ؟ قال: هؤالء لناره، فقلت
ما أنتم : (مل يكن بد من أن يأكل منها النه خلق لالرض، فقلت: اعتصم فلم يأكل من الشجرة ؟ قال



ني ال يضلون نعم، الشياط: ؟ قال ] ١٦٣ و ١٦٢: الصافات) [ إال من هو صال اجلحيم* عليه بفاتنني 
  ).٢(إال من أحب اهللا له أن يصلى اجلحيم 

يا أبا سعيد، أما مجعت ؟ : دخلت على احلسن يوم اجلمعة ومل يكن مجع، فقلت: أبو هالل حممد بن سليم
  ).٣(أردت ذلك، ولكن منعين قضاء اهللا : قال

  .سألنا احلسن عن القرآن، ففسره كله على االثبات: منصور بن زاذان
  ).٤(من كذب بالقدر فقد كفر : يعة، عن رجاء، عن ابن عون، عن احلسن، قالضمرة بن رب

  ملا ويل احلسن القضاء كلمين: محاد بن زيد، عن ابن عون، قال
__________  

  ,٤٠ / ٢املعرفة والتاريخ ) ١
  . منه٣٩، ٣٨ وانظر ٤١ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٢
  ,٣٦ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٣
  .٤٤ / ٢ واملعرفة والتاريخ ،٢٨٥الزهد المحد ) ٤

(*)  

)٤/٥٨١(  

  

  أتعرف الرجل ؟: رجل أن أكلمه يف مال يتيم يدفع إليه ويضمه، فكلمته فقال
  .فدفعه إليه: نعم، قال: قلت

وما كان ينحل إليه أهل القدر ؟ :  وقيل له يف احلسن-رجاء بن سلمة، عن ابن عون، عن ابن سريين 
  ).١(مل، لو فسروه هلم لساءهم كانوا يأتون الشيخ بكالم جم: قال

قد كان حربا االمة أو فقيها االمة ال يريان : كلمت مطرا الوراق يف بيع املصاحف فقال: ابن أيب عروبة
  ).٢(احلسن والشعيب : به بأسا

دخلنا على احلسن نعوده، فما كان يف البيت شئ، ال فراش وال بساط وال : ابن شوذب، عن مطر، قال
  ).٣(إال سرير مرمول هو عليه وسادة وال حصري 

  .ويل وهب القضاء زمن عمر بن عبد العزيز فلم حيمد فهمه: عبد الرزاق بن مهام، عن أبيه، قال
  ).٤(ويل احلسن القضاء زمن عمر بن عبد العزيز فلم حيمد فهمه : فحدثت به معمرا، فتبسم وقال

ؤالء، فيتكلم يف اخلصوص، حىت نسبته كان جيلس إىل احلسن طائفة من ه: وقال أبو سعيد بن االعرايب
  القدرية إىل اجلرب، وتكلم يف االكتساب حىت نسبته السنة إىل القدر، كل ذلك ال فتنانه وتفاوت الناس

__________  



ورمبا .. من طريق سعيد بن أسد عن ضمرة عن رجل عن ابن عون٤٧ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ١
  .لو فسروه له: يكون الصواب

  ..".أتنهوين عن بيع املصحف وقد كان حربا االمة: فقال: " ، ولفظه٤٨ / ٢رفة والتاريخ املع) ٢
الذي نسج وجهه بالسعف ومل يكن على السرير وطاء :  والسرير املرمول٤٨ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٣

  .سوى احلصري
  ).رمل(انظر اللسان 

  ٧ / ٢قاربة، وانظر أخبار القضاة  بألفاظ م٤٩ / ٢" املعرفة والتاريخ " أورده الفسوي يف ) ٤
  .٨و 
(*)  

)٤/٥٨٢(  

  

  .عنده، وتفاوم يف االخذ عنه، وهو برئ من القدر ومن كل بدعة
وقد مر إثبات احلسن لالقدار من غري وجه عنه سوى حكاية أيوب عنه، فلعلها هفوة منه ورجع : قلت

  .عنها وهللا احلمد
مؤمل بن إهاب، حدثنا عبد الرزاق، عن ؟ ؟ معمر، عن قتادة، حدثنا ": تارخيه " كما نقل أمحد االبار يف 

  .اخلري بقدر، والشر ليس بقدر: عن احلسن، قال
  .قد رمي قتادة بالقدر: قلت

  .رأيت على احلسن عمامة سوداء: قال غندر، عن شعبة
  .رأيت على احلسن طيلسانا كأمنا جيري فيه املاء، ومخيصة كأا خز: وقال سالم بن مسكني

  ).١(كان احلسن يروي باملعىن : ل ابن عونوقا
  .إن سرك أن يقتلوا حولك كما قتلوا حول مجل عائشة، فأخرج احلسن: قيل البن االشعث: أيوب

  .فأرسل إليه، فأكرهه
فنظرت إليه : أخرج احلسن، قال ابن عون: قالوا البن االشعث: حدثنا ابن عون: قال سليم بن أخضر

  .داء، فغفلوا عنه، فألقى نفسه يف ر حىت جنا منهم، وكاد يهلك يومئذبني اجلسرين وعليه عمامة سو
  ).٢(رأيت احلسن قاعدا يف أصل منرب ابن االشعث : وقال القاسم احلداين

كان الرجل يطلب العلم فال يلبث أن يرى ذلك يف ختشعه وزهده ولسانه : هشام، عن احلسن، قال
  ).٣(وبصره 

__________  



  ,١٥٨/  ٧انظر ابن سعد ) ١
  ,١٦٥ / ٧ابن سعد ) ٢
  . خبالف يسري٢٨٥ و ٢٦١" الزهد " أورده أمحد يف ) ٣

(*)  

)٤/٥٨٣(  

  

منعوه : لوال أن تصنعوا يب ما صنعتم باحلسن حدثتكم أحاديث مونقة، مث قال: مسعت ثابتا يقول: محاد
  .القائلة، منعوه النوم

  .صحبهم، فإم سيصحبونك مبثلهاصحب الناس مبا شئت أن ت: كان احلسن يقول: محيد الطويل
  ).١(ما وجدت ريح مرقة طبخت أطيب من ريح قدر احلسن : قال أيوب

  .قلما دخلنا على احلسن إال وقد رأينا قدرا يفوح منها ريح طيبة: وقال أبو هالل
 شهدت احلسن يف جنازة أيب رجاء على بغلة، والفرزدق إىل: حدثنا إياس بن أيب متيمة: مسلم بن إبراهيم

يا أبا : خري الناس وشر الناس، قال: قد استشرفنا الناس، يقولون: جنبه على بعري، فقال له الفرزدق
فراس، كم من أشعث أغرب، ذي طمرين، خري مين، وكم من شيخ مشرك أنت خري منه، ما أعددت 

 هل من توبة :إن معها شروطا، فإياك وقذف احملصنة، قال: شهادة أن ال إله إال اهللا، قال: للموت ؟ قال
  ).٢(نعم : ؟ قال

  .مات احلسن وترك كتبا فيها علم: ضمرة، عن أصبغ بن زيد، قال
ابعث : بعثت إىل عبد اهللا بن احلسن البصري: حدثنا سهل بن احلصني الباهلي، قال: موسى بن إمساعيل

نع ا، فأتيت ا امجعها يل، فجمعتها له وما أدري ما يص: إيل بكتب أبيك، فبعث إيل أنه ملا ثقل قال يل
  اسجري التنور، مث أمر ا فأحرقت غري صحيفة واحدة فبعث: فقال للخادم

  .ارو ما يف هذه الصحيفة: ا إيل وأخربين أنه كان يقول
  ).٣(مث لقيته بعد فأخربين به مشافهة مبثل ما أدى الرسول 

__________  
  ,١٦٧ / ٧ابن سعد ) ١
  . من هذا اجلزء٢٥٥ وصفحة ١١٩ / ١ل للمربد  والكام٣٣٥انظر طبقات ابن سالم ) ٢
  .٦٣٩ واملنتخب من ذيل املذيل ١٧٥، ١٧٤ / ٧ابن سعد ) ٣

(*)  

)٤/٥٨٤(  



  

وأما احلسن فما رأينا أحدا أطول حزنا منه، ما : وعن علقمة بن مرثد يف ذكر الثمانية من التابعني، قال
  .عل اهللا قد اطلع على بعض أعمالنانضحك وال ندري ل: كنا نراه إال حديث عهد مبصيبة، مث قال

 واهللا لقد رأيت أقواما - يعين قوة -ال أقبل منكم شيئا، وحيك يا ابن آدم، هل لك مبحاربة اهللا : وقال
أحدهم وال جيد ) ١(كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب حتت قدميه، ولقد رأيت أقواما ميسي 

 بطين، فيتصدق ببعضه ولعله أجوع إليه ممن يتصدق به عليه ال أجعل هذا كله يف: عنده إال قوتا فيقول
)٢.(  

  .إنك مل جتالس فقيها قط: لو رأيت احلسن لقلت: قال أيوب السختياين
ما زال احلسن يعي احلكمة حىت نطق ا، وكان إذا ذكر احلسن عند أيب جعفر : وعن االعمش، قال

  ).٣(ذاك الذي يشبه كالمه كالم االنبياء : الباقر قال
  ).٤(ابن آدم، إمنا أنت أيام، كلما ذهب يوم، ذهب بعضك : صاحل املري، عن احلسن قال

  ).٥(فضح املوت الدنيا، فلم يترك فيها لذي لب فرحا : مسعت احلسن يقول: مبارك بن فضالة
  ).٦(ضحك املؤمن غفلة من قلبه : وروى ثابت عنه، قال

__________  
  .ا أثبتناه من احلليةباملعجمة وم" ميشي : " يف االصل) ١
  . مطوال١٣٤ / ٢أورده أبو نعيم يف احللية ) ٢
  ,٤٥ / ٢" املعرفة والتاريخ " ، وأورد الفسوي بعضه يف ١٤٧ / ٢احللية ) ٣
  ,١٤٨ / ٢احللية ) ٤
  . من طريق آخر٢٥٨" الزهد " ، وأورده أمحد يف ١٤٩ / ٢احللية ) ٥
  .٢٧٩" الزهد " حنوه أمحد يف ، وأورد ١٥٢ / ٢، واحللية ١٧٠ / ٧ابن سعد ) ٦

(*)  

)٤/٥٨٥(  

  

حدثنا حممد بن عبدالرمحن بن الفضل، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن سعيد، ): ١" (احللية " أبو نعيم يف 
خرج احلسن : ، حدثنا فضيل بن جعفر، قال)٢(حدثنا أمحد بن زياد، حدثنا عصمة بن سليمان اخلزاز 

ما جيلسكم ها هنا ؟ تريدون الدخول على هؤالء :  على الباب فقالبن عند ابن هبرية فإذا هو بالقراء
اخلبثاء، أما واهللا ما جمالستهم جمالسة االبرار، تفرقوا فرق اهللا بني أرواحكم وأجسادكم، قد فرطحتم 

نعالكم، ومشرمت ثيابكم، وجززمت شعوركم، فضحتم القراء فضحكم اهللا، واهللا لو زهدمت فيما ) ٣(



  .فيما عندكم، ولكنكم رغبتم فيما عندهم، فزهدوا فيكم، أبعد اهللا من أبعدعندهم، لرغبوا 
  ).٤(ابن آدم، السكني حتد، والكبش يعلف، والتنور يسجر : وعن احلسن، قال

املؤمن من علم أن ما قال اهللا كما قال، واملؤمن : حدثنا طلحة بن صبيح، عن احلسن، قال: ابن املبارك
اس وجال، فلو أنفق جبال من مال ما أمن دون أن يعاين، ال يزداد صالحا أحسن الناس عمال، وأشد الن

  سواد الناس كثري وسيغفر يل وال بأس علي، فيسئ: وبرا إال ازداد فرقا، واملنافق يقول
  ).٥(العمل ويتمىن على اهللا 

 أن رسول حدثنا جسر أبو جعفر، عن احلسن، عن أيب هريرة،: الذي مسعناه) ٦" (املسند " الطيالسي يف 
  ".يف ليلة التماس وجه اهللا غفر له " يس " من قرأ : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

__________  
١٥١، ١٥٠ / ٢) ١,  
  .وهو تصحيف" احلراين : " يف احللية) ٢

  ,٢٠انظر ترمجته يف اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثالث 
  .كل شئ عرضته فقد فرطحته) ٣
  ,٢٧٠ والزهد المحد ١٥٢/  ٢احللية ) ٤
  ".فينسئ العمل : "  ولفظه١٥٣ / ٢احللية ) ٥
  .، وجسر ضعيف، واحلسن مدلس وقد عنعن٢٣ / ٢) ٦

(*)  

)٤/٥٨٦(  

  

  .رواه يونس بن عبيد وغريه عن احلسن
ملا حضرت احلسن الوفاة جعل يسترجع، فقام إليه : حدثنا صاحل املري، عن يونس، قال: خالد بن خداش

  .هي نفسي مل أصب مبثلها: يا أبت قد غممتنا، فهل رأيت شيئا، قال: لابنه فقا
مات : كنا عند حممد عشية يوم اخلميس، فدخل عليه رجل بعد العصر فقال: قال هشام بن حسان

احلسن، فترحم عليه حممد وتغري لونه وأمسك عن الكالم، فما تكلم حىت غربت الشمس، وأمسك 
  .ليهالقوم عنه مما رأوا من وجده ع

  .وما عاش حممد بن سريين بعد احلسن إال مئة يوم: قلت
  .مات احلسن يف رجب سنة عشر ومئة: قال ابن علية

  .إن أباه عاش حنوا من مثان ومثانني سنة: وقال عبد اهللا بن احلسن



مات يف أول رجب، وكانت جنازته مشهودة، صلوا عليه عقيب اجلمعة بالبصرة، فشيعه اخللق، : قلت
  . عليه، حىت إن صالة العصر مل تقم يف اجلامعوازدمحوا

  .لقد نبهتموين من جنات وعيون، ومقام كرمي: ويروى أنه أغمي عليه مث أفاق إفاقة فقال
اختلف النقاد يف االحتجاج بنسخة احلسن، عن مسرة، وهي حنو من مخسني حديثا، فقد ثبت مساعه : قلت

  ).١(من مسرة، فذكر أنه مسع منه حديث العقيقة 
  حدثنا مهام، عن قتادة، حدثين احلسن، عن هياج بن: وقال عفان

__________  
  ).٣( حاشية ٥٦٧انظر ختريج حديث العقيقة ص ) ١

(*)  

)٤/٥٨٧(  

  

عمران الربمجي، أن غالما له أبق، فجعل عليه إن قدر عليه أن يقطع يده فلما قدر عليه بعثين إىل عمران 
صلى اهللا عليه وسلم كان حيث يف خطبته على الصدقة وينهى عن أخربه أن رسول اهللا : فسألته، فقال

  .املثلة، فليكفر عن ميينه، ويتجاوز عن غالمه
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث يف خطبته على الصدقة وينهى عن : وبعثين إىل مسرة فقال: قال

  .املثلة، ليكفر عن ميينه ويتجاوز عن غالمه
عن فالن، وإن كان مما قد ثبت لقية :  الصحيح عن كثري مما يقول فيه احلسنإمنا أعرض أهل: قال قائل

فيه لفالن املعني، الن احلسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى يف النفس من ذلك، فإننا 
  .وإن ثبتنا مساعه من مسرة، جيوز أن يكون مل يسمع فيه غالب النسخة اليت عن مسرة واهللا أعلم

  
  ).١(، أخو احلسن البصري، من ثقات التابعني ابن أيب احلسن يسار البصري) ع* (يد  سع- ٢٢٤

  .حدث عن أمه خرية، وأيب هريرة، وأيب بكرة الثقفي، وابن عباس
  .وسليمان التيمي، وخالد احلذاء، وعوف االعرايب، وعلي بن علي الرفاعي، وآخرون: قتادة: روى عنه

__________  
 / ٣، تاريخ البخاري ٢٨٧، الزهد المحد ١٧٢٧، طبقات خليفة ت ١٧٨ / ٧طبقات ابن سعد * 

 ٤، تاريخ االسالم ٤٨٦، ذيب الكمال ص ٧٢، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٤٦٢
، خالصة تذهيب التهذيب ١٦ / ٤ ب، ذيب التهذيب ١٥ / ٢، تذهيب التهذيب ١١٩ و ٧/ 

١٣٧,  



 خرم يبدأ من هنا إىل آخر الد، وقد اعتمدنا النسخة الثانية المحد يف االصل الذي اعتمدناه،) ١
  .الثالث الكمال هذا اخلرم، وهي ال ترقى إىل االصل الذي اعتمدناه من حيث الضبط وسالمة النص

  .فلذا اضطررنا إىل مقابلة النصوص مجيعها على املصادر اليت نقل عنها املؤلف ما وجدنا إىل ذلك سبيال
(*)  

)٤/٥٨٨(  

  

  .وثقه النسائي وغريه
  .وملا تويف حزن عليه أخوه وبكى

  .مات قبله بعام، والصحيح أنه مات سنة مئة: قيل
  .رمحه اهللا) ١(وكان يسمى راهبا لدينه 
  .حديثه يف الدواوين كلها

  .واهللا أعلم
  

  .، وامسه غياث بن غوث التغليب النصراينشاعر زمانه*  االخطل - ٢٢٥
كفاك يب إذا افتخرت، وجبرير إذا هجا، وبابن النصرانية إذا : عر الناس ؟ قالمن أش: قيل للفرزدق

  .امتدح
  .وكان عبدامللك بن مروان جيزل عطاء االخطل، ويفضله يف الشعر على غريه

طول احلياة يزيد غري خبال وإذا افتقرت إىل الذخائر مل * والناس مههم احلياة وال أرى ): ٢(ولالخيطل 
إن االخطل قيده االسقف وأهانه، فليم يف صربه له، : وقيل) ٣( كصاحل االعمال ذخرا يكون* جتد 
  ).٤(إنه الدين، إنه الدين : فقال

  وقد حصل أمواال جزيلة من بين أمية، ومات قبل الفرزدق بسنوات
__________  

  .املتعبد، هو من الرهبة، اخلوف: راهب املدينة، والراهب:: يف االصل) ١
، تاريخ ٤٤، مسط الآليل ١٦٩ / ٧، االغاين ٣٩٣، الشعر والشعراء ٤٥١ / ١ طبقات ابن سالم* 

بتحقيق (، خزانة االدب ٤٦، شرح شواهد املغين ٣٣٧ / ٣ آ، تاريخ االسالم ٧٣ / ١٤ابن عساكر 
  ,٤٥٩ / ١) هارون

  .وهو حتريف" لالخطيل " يف االصل ) ٢
  .٣٣٧ / ٣ وتاريخ االسالم ٢٤٨البيتان يف ديوانه ) ٣



 ٤٩٣ / ١ البن مقبل، وأورد الثاين منهما ابن سالم يف طبقاته ١٨٦ / ٦امها الطربي يف تارخيه وعز
  . آ٧٧ ب، ٧٣ / ١٤ وابن عساكر ٣١٠ / ٨وكذا أبو الفرج يف أغانيه ط دار الكتب 

  . للخليل بن أمحد١٤ / ٢" الكامل " وعزاه املربد يف 
  .واملرجح أما من قصيدة لالخطل

  .٤٩٠ / ١فصال يف طبقات ابن سالم انظر اخلرب م) ٤
(*)  

)٤/٥٨٩(  

  

  . ، أبو فراس، مهام بن غالب بن صعصعة بن ناحية التميمي البصريشاعر عصره*  الفرزدق - ٢٢٦
  أرسل عن علي، ويروي عن أيب هريرة، واحلسني، وابن عمر، وأيب

  .سعيد، وطائفة
، )١(اين، والصعق بن ثابت، وابنه لبطة الكميت، ومروان االصفر، وخالد احلذاء، وأشعث احلمر: وعنه

  .وحفيده أعني بن لبطة
  .وفد على الوليد، وعلى سليمان، ومدحهما

  .ونظمه يف الذروة
  .الكبرية) ٢(كان وجهه كالفرزدق وهي الطلمة 

إنه مسع من علي، فكان أشعر أهل زمانه مع جرير واالخطل النصراين، ومات معه يف سنة عشر : فقيل
 يف قول -أبو بكر حممد بن سريين، وأبو الطفيل عامر ابن واثلة : ان مع احلسن البصريومئة من االعي

 وجرير بن اخلطفى التميمي الشاعر، ونعيم بن أيب هند االشجعي الكويف، وإبراهيم بن حممد بن طلحة -
  .بن عبيداهللا التميمي

  
  .ميمي البصري، أبو حزرة، جرير بن عطية بن اخلطفى التشاعر زمانه* *  جرير - ٢٢٧

__________  
، معجم املرزباين ٣ / ١٩ و ١٨٦ / ٨، االغاين ٣٨١، الشعر والشعراء ٢٩٩ / ١طبقات ابن سالم * 

، ٢٨٠، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء الثاين ٤٤، مسط الآليل ٥٠، املبهج ٤٦٥
 و ٣٨٩، سرح العيون ٢٣٨/  ١، مرآة اجلنان ١٧٨ / ٤، تاريخ االسالم ٨٦ / ٦وفيات االعيان 

، خزانة ١٤١ / ١، شذرات الذهب ٢٦٨ / ١، النجوم الزاهرة ٢٦٥ / ٩، البداية والنهاية ٤٦٤
  ,٢١٧ / ١) بتحقيق هارون(االدب 



  .من قوهلم تالبط القوم بالسيوف إذا تضاربوا: لبطة) ١
  ,٢٤٠) االشتقاق(
وهو الرغيف : " لفظ املؤلف يف تارخيهباملعجمة تصحيف، وهي اخلبزة، و" الظلمة : " يف االصل) ٢

  ".الضخم 
  = (*)، مسط الآليل ٣٨ / ٧، االغاين ٣٧٤، الشعر والشعراء ٣٧٤ / ١طبقات ابن سالم * * 

)٤/٥٩٠(  

  

  .مدح يزيد بن معاوية، وخلفاء بين أمية، وشعره مدون
 وتقذف احملصنات هذا حالك: رأيت جريرا وما تضم شفتاه من التسبيح، قلت: عن عثمان التيمي، قال

  .وعد من اهللا حق ] ١١٥: هود) [ إن احلسنات يذهنب السيئات: (فقال! 
  .أهل الشام أمجعوا على جرير والفرزدق واالخطل النصراين: وعن بشار االعمى، قال

  .فضل جريرا على الفرزدق مجاعة: قلت
غلبك على : راغة ؟ قالتأنا أشعر أم ابن امل: وروى يونس بن حبيب، أن الفرزدق قال المرأته نوار

  .حلوه، وشركك يف مره
كان جرير : حلو القريض ومره جرير وقيل* ذهب الفرزدق بالفخار وإمنا : وقال مروان بن أيب حفصة

  .يف كراسني) ١" (تاريخ دمشق " عفيفا منيبا، تويف سنة عشر بعد الفرزدق بشهر، وترمجته يف 
  

، من موايل االنصار، وما هو بأخي عطاء بن يسار، وال مدين، إمام، ثقة) ع * ( بشري بن يسار- ٢٢٨
  .سليمان بن يسار

__________  
، ٩٥ / ٤، تاريخ االسالم ٣٢١ / ١، وفيات االعيان ٣٤٩ / ٢، شرح املقامات احلريرية ٢٩٢= 

 / ١، شرح شواهد املغين ٢٦٩ / ١ النجوم الزاهرة ٢٦٠ / ٩، البداية والنهاية ٢٣٥ / ١مرآة اجلنان 
  ,٣٦ / ١، خزانة االدب ١٤٠ / ١ذرات الذهب ، ش٤٥
  .من تاريخ ابن عساكر"  جعونة -جربيل " يبدو أن ترمجة جرير تقع يف القسم املفقود ما بني ) ١
، اجلرح ١٣٢ / ٢، تاريخ البخاري ٢٢٢٥، ٢١٥٥، طبقات خليفة ت ٣٠٣ / ٥طبقات ابن سعد * 

  = (*)االمساء ؟ ؟ واللغات القسم ، ذيب ٣٩٤والتعديل القسم االول من الد االول 

)٤/٥٩١(  

  



  .وثقه ابن معني
  .كان فقيها، أدرك عامة الصحابة): ١(وقال ابن سعد 

  .روى عن سويد بن النعمان، وحميصة بن مسعود، وسهل بن أيب حثمة، ورافع بن خديج: قلت
  .حاق، ومجاعةحيىي بن سعيد، وربيعة الرأي، والوليد بن كثري، وابن إس: له أحاديث، روى عنه

  .ومئة، واهللا أعلم) ٢(تويف سنة بضع 
  

  .الفقيه، شامي جليل، ثقة) ع * (بن عبيداهللا احلضرمي) ٣( بسر - ٢٢٩
  .يروي عن واثلة بن االسقع، ورويفع، وطائفة

  .عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، وثور بن يزيد، وزيد بن واقد، وابن زبر: وعنه
  . إدريس اخلوالينهو أحفظ أصحاب أيب: قال أبو مسهر

  .عاش إىل حدود سنة عشر مئة، وكان من علماء دمشق، تويف يف خالفة هشام بن عبدامللك: قلت
__________  

، ١٢٣ / ١، العرب ٩٣ / ٤، تاريخ االسالم ١٥٧، ذيب الكمال ص ١٣٤االول من اجلزء االول = 
  ,٥١لتهذيب ، خالصة تذهيب ا٤٧٢ / ١ آ، ذيب التهذيب ٨٧ / ١تذهيب التهذيب 

  ,٣٠٣ / ٥يف الطبقات ) ١
  .ويف العرب ذكره املؤلف مع من تويف بعد املئة) ٢
  .باملعجمة تصحيف" بشر " يف االصل ) ٣
، ذيب الكمال ص ٤٢٣، اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول ١٢٤ / ٢تاريخ البخاري * 

  .٤٣٨ / ١ذيب التهذيب  ب، ٨٢ / ١، تذهيب التهذيب ٩٣ / ٤، تاريخ االسالم ١٤٦
  .٤٧خالصة تذهيب التهذيب 

(*)  

)٤/٥٩٢(  

  

أبو عاصم عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا، ابن صاحب النيب صلى اهللا عليه  *  االحوص الشاعر- ٢٣٠
ابن ثابت بن أيب االقلح االنصاري، الذي نفاه عمر بن عبد العزيز إىل جزيرة ..وسلم، عاصم ابن ثابت

  .ة هجوهلكثر) ١(دهلك 
حذر * يا بيت عاتكة الذي أتعزل : نفاه سليمان اخلليفة لكونه شبب بعاتكة بنت يزيد بقوله: وقيل

  ).٢(قسما إليك مع الصدود الميل * العدى وبه الفؤاد موكل إين المنحك الصدود وإنين 



  
 وكاتبه ومشريه، أمري املغرب، أبو العالء بن دينار الثقفي، موىل احلجاج * *  يزيد بن أيب مسلم- ٢٣١

مثلي ومثل : استخلفه احلجاج عند موته على أموال اخلراج، فضبط ذلك، وأقره الوليد، حىت لقد قال
  .احلجاج وأيب العالء، كمن ضاع منه درهم فوجد دينارا

مث ويل اخلالفة سليمان، فطلب أبو العالء يف غل، وكان قصريا دميما، كبري البطن، مشوها، فنظر إليه 
ال تفعل يا أمري املؤمنني، فإنك رأيتين واالمور مدبرة عين، فلو : لعن اهللا من والك، قال: قالسليمان ف

  .رأيتين يف االقبال الستعظمت ما استحقرت
  .عقله) ٣(قاتله اهللا ما اسد : فقال

  مث
__________  

ملبهج ، ا٢٣١، املوشح ٥٣ / ٦ و ٤٠ / ٤، االغاين ٤٢٤، الشعر والشعراء ٦٥٥طبقات ابن سالم * 
  ,١٦ / ٢) بتحقيق هارون(، خزانة االدب ٩١ / ٤، تاريخ االسالم ٧٣، مسط الآليل ٢٣
  .جزيرة يف حبر اليمن، وهو مرسى بني بالد اليمن واحلبشة: دهلك) ١
  .البيتان من قصيدة ميدح ا عمر بن عبد العزيز حينما كان أمري املدينة) ٢

  االغاين ط الدار: انظر
١٠١ - ٩٧ / ٢١.  
 ب، ١٩٣ / ١٨، تاريخ ابن عساكر ١٠١ / ٥، الكامل البن االثري ٦١٧ / ٦تاريخ الطربي * * 

 / ١، النجوم الزاهرة ٢١٢ / ١، مرآة اجلنان ٢١٥ / ٤، تاريخ االسالم ٣٠٩ / ٦وفيات االعيان 
  ,١٦٩، ١٦٧ / ٥، رغبة اآلمل ٤٦ / ١، االستقصا ١٢٤ / ١، شذرات الذهب ٢٤٥

  .٣١٠ / ٦باملعجمة، تصحيف، وما أثبتناه من وفيات االعيان " ما أشد : " يف االصل) ٤
(*)  

)٤/٥٩٣(  

  

  .ال تقل ذاك، فإنه حيشر مع من واله: أترى احلجاج يهوي بعد يف جهنم أو بلغ قعرها ؟ قال: قال
  .مثل هذا فليصطنع: فقال

  .مث إنه كشف عليه فلم جيده خان يف درهم، وهم باستكتابه
  .د بن عبدامللك، فثارت عليه اخلوارج ففتكوا به لظلمه سنة اثنتني ومئةمث أمره على إفريقية يزي

  



 التراغمي احلمصي، من كبار التابعني، شهد خطبة عبد اهللا بن قيس الكندي) ٤* ( أبو حبرية - ٣٣٢
  .عمر باجلابية

  .وحدث عن عمر، ومعاذ، وأيب الدرداء، وأيب هريرة، وطائفة
ن قطيب، وضمرة بن حبيب، ويونس بن ميسرة، وابنه حبرية بن عبد خالد بن معدان، ويزيد ب: روى عنه

  .اهللا، وأبو ظبية الكالعي، وأبو بكر بن أيب مرمي، وغريهم
  .وكان عاملا فاضال، ناسكا، جماهدا

  .أن أغز الصائفة رجال مأمونا على املسلمني، رفيقا بسياستهم: أن عثمان كتب إىل معاوية: عن الواقدي
 حىت مات يف خالفة - وكان فقيها ناسكا، حيمل عنه احلديث -عبد اهللا بن قيس فعقد اليب حبرية 

  .الوليد
  .وقد كان معاوية وخلفاء بين أمية يعظمونه

  
  .االمام القدوة املدين، موىل بين احلضرمي) ع * * (بن سعيد) ١( بسر - ٢٣٣

__________  
 / ١، الكىن ٣١٣ / ٢ والتاريخ ، املعرفة١٧١ / ٥، تاريخ البخاري ٤٤٢ / ٧طبقات ابن سعد * 

 ب ذيب ٢٧، تاريخ ابن عساكر صل ١٣٨، اجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثاين ١٢٥
 آ، غاية النهاية ت ١٧٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٢ / ٤، تاريخ االسالم ١٥٧٨، ٧٢٥الكمال ص 

  ,٢١٠التهذيب ، خالصة تذهيب ٣٦٤ / ٥، ذيب التهذيب ١٤٨، االصابد كىن ت ١٨٥٠
  .باملعجمة وكذا يف سائر الترمجة وهو تصحيف" بشر : " يف االصل) ١

  =. تاريخ البخاري ٢٢٢٨، ٢١٥٦، طبقات خليفة ت ٢٨١ / ٥طبقات ابن سعد * * 
(*)  

)٤/٥٩٤(  

  

  .حدث عن عثمان بن عفان، وسعد بن أيب وقاص، وزيد بن ثابت، وأيب هريرة، وطائفة
لرمحن، وحممد بن إبراهيم التيمي، وسامل أبو النضر، وبكري بن عبد اهللا بن حدث عنه أبو سلمة بن عبدا

  .االشج، وأخوه يعقوب، وزيد بن أسلم وآخرون
  .وثقه حيىي بن معني، والنسائي

  .كان من العباد املنقطعني والزهاد، كثري احلديث): ١(قال حممد بن سعد 
موىل لبين احلضرمي :  زمانه باملدينة ؟ فقالمن أفضل أهل: وروي أن الوليد سأل عمر بن عبد العزيز



  .يقال له بسر
مل : فأحضره وسأله ؟ فقال: إن رجال وشى على بسر عند الوليد بن عبدامللك بأنه يعيبكم، قال: ويقال

  .أقله، اللهم إن كنت صادقا فأرين به آية
  .فاضطرب الرجل حىت مات

  .تويف بسر رمحه اهللا، فما خلف كفنا: قال مالك
  .، كأنه نسيه"احللية "  تويف سنة مئة، ومل يذكره أبو نعيم يف :قلت
  

  ، وهو)٢(، موىل النصريني، وهو سامل موىل املهري سامل بن عبد اهللا) م، د، ن، ق* ( سبالن - ٢٣٤
__________  

، ذيب ٤٢٣، اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول ٤٢٢ / ١ املعرفة والتاريخ ١٢٣ / ٢= 
 آ، ذيب ٨٢ / ١، تذهيب التهذيب ١١٩ / ١، العرب ٣٤٥ / ٣، تاريخ االسالم ١٤٥ال ص الكم

  ,٤٧، خالصة تذهيب التهذيب ٤٣٧ / ١التهذيب 
  .٢٨٢ / ٥يف الطبقات ) ١
، اجلرح والتعديل ١٠٩ / ٤، تاريخ البخاري ٢١٦٦، طبقات خليفة ت ٣٠١ / ٥طبقات ابن سعد * 

، تذهيب ١١٧ / ٤، تاريخ االسالم ٤٦٤، ذيب الكمال ص ١٨٤القسم االول من الد الثاين 
  ,١٣١، خالصة تذهيب التهذيب ٤٣٨ / ٣ ب، ذيب التهذيب ٣ / ٢التهذيب 

  .وكالمها تصحيف، وما أثبتناه من التهذيب" املهدي " ويف التاريخ للمؤلف " النهري : " يف االصل) ٢
(*)  

)٤/٥٩٥(  

  

  .احلدثان النصري، وهو سامل موىل شداد بن اهلاد] بن [ وس ، وهو سامل موىل أ)١(سامل الدوسي 
  .كان من علماء املدينة

  .بن أيب وقاص، وعائشة، وأيب هريرة، ومجاعة) ٢(سعد ] عن [ روى 
  .سعيد املقربي، وأبو االسود اليتيم، وابن إسحاق، وحممد بن عمرو، وآخرون: وعنه

  .وثق، واحتج به مسلم
  

   *يمي سليمان بن قتة الت- ٢٣٥
  .موالهم البصري، املقرئ، من فحول الشعراء



  .عرض ختمة على ابن عباس
  ).٣(ومسع من معاوية، وعمرو بن العاص، وقرأ عليه عاصم اجلحدري 

  .موسى بن أيب عائشة، ومحيد الطويل، وأبان بن أيب عياش: وحدث عنه
  .وثقه ابن معني
  وقتة هي أمه

__________  
ذا يف تاريخ املؤلف وهو تصحيف، وما أثبتناه من تاريخ البخاري وك" السدوسي : " يف االصل) ١

  .واجلرح والتعديل والتهذيب
  .تصحيف" سعيد : " يف االصل) ٢

  .وما بني احلاصرتني من تاريخ االسالم
 تاريخ ٤٤، املبهج ١٣٦، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٣٢ / ٤تاريخ البخاري * 

 وفيه قنة مصحف، تبصري املنتبه ١٦٧، تعجيل املنفعة ١٣٨٥غاية النهاية ت ، ١٢٠ / ٤االسالم 
  ).قتت(، تاج العروس ١١٢٢

  .وهو تصحيف" احلجازي : " يف االصل) ٣
  .وما أثبتناه من امليزان وتاريخ االسالم للمؤلف وتعجيل املنفعة، وغاية النهاية

(*)  

)٤/٥٩٦(  

  

 ، وهو أبو أمامة زياد بن سليم العبدي، الشعراءمن فحول ) د، ت، ق* ( زياد االعجم - ٢٣٦
  .موالهم

  .وكان يف لسانه عجمة
  .، وعن عبد اهللا بن عمرو)١(روى عن أيب موسى االشعري، وشهد معه فتح إصطخر 

  .وحديثه يف السنن
  ).٢(، وأخوه احملرب بن قحذم )٢(طاووس، وهشام بن قحذم : روى عنه

  .بامتدح عبد اهللا بن جعفر، ورثى املهل
  .وله وفادة على هشام بن عبد امللك

  .خرج له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه
  .واهللا أعلم



  
  :، أبو جندل، عبيد بن حصني النمريي الذي يقول فيه جريرمن كبار الشعراء* *  الراعي - ٢٣٧

__________  
بن سليمان،  وفيه زياد ١٠٢ / ١٤، االغاين ٣٤٣، الشعر والشعراء ٦٩٣طبقات فحول الشعراء * 

 / ٤ ب، تاريخ االسالم ٢٣٧ / ٦، وفيه زياد بن سلمى، تاريخ ابن عساكر ١٦٨ / ١١معجم االدباء 
 / ١، شذرات الذهب ١٩٣ / ٤، خزانة االدب ٢٠٦، شرح شواهد املغين ١٢٣ / ١، العرب ١١٣
  ,٣٧٠ / ٣، ذيب التهذيب ٤٠٤ / ٥، ذيب ابن عساكر ١٢٣

كان أول من أنشأها إصطخر : عيان حصون فارس ومدا وكورها، قيلبلدة بفارس، من أ: إصطخر) ١
  .بن طهمورث ملك الفرس

  .انظر معجم البلدان
  .وهو تصحيف" حمذم " يف االصل ) ٢

، ٥٠، مسط الآليل ١٢٢، املؤتلف واملختلف ١٦٨ / ٢٠، االغاين ٥٠٢طبقات فحول الشعراء * * 
 ١، خزانة اآلدب ٣٣٦، شرح شواهد املغين ١١١/  ٤ آ، تاريخ االسالم ٦ / ١١تاريخ ابن عساكر 

 /٥٠٤.  
(*)  

)٤/٥٩٧(  

  

وإمنا لقب بالراعي لكثرة ما يصف االبل يف ) ١(فال كعبا بلغت وال كالبا * فغض الطرف إنك من منري 
  .شعره

  .امتدح عبدامللك بن مروان
ولكن لست من أحد تأىب يا ابن الرقاع * لو كنت من أحد يهجى هجوتكم : وله يف ابن الرقاع العاملي

  ).٢(وابنا نزار فأنتم بيضة البلد * قضاعة أن تعرف لكم نسبا 
يأيت على احلجر القاسي فينفلق ما الدهر للناس إال مثل * إن الزمان الذي نرجو هواديه : وهو القائل

  ).٣(إذا مضى عنق منها بدا عنق * واردة 
  

  .، وقيل أبو القاسم، صاحب التفسرياهلاليل، أبو حممد) ٤ * ( الضحاك بن مزاحم- ٢٣٨
حممد ومسلم، : كان من أوعية العلم، وليس باود حلديثه، وهو صدوق يف نفسه، وكان له أخوان

  .وكان يكون ببلخ وبسمرقند



__________  
  .بتثليث الضاد) فغض(، وفيه ٥٩٥ / ٤ واخلزانة ٣٤٠ / ١ والكامل ٨٢١البيت يف ديوانه ) ١(
 / ٢٣ واالغاين ط دار الثقافة ٥٠٤، ٥٠٣كتب كثرية منها طبقات ابن سالم روي البيتان يف ) ٢

أن ترضى لكم : "  وروايته٦٤، والديوان )بيض(وكذا اللسان " مل تعرف لكم نسبا : "  ولفظه٣٦١
  ".أن يعزى لكم : " ورواية املؤلف يف تارخيه" نسبا 

  .٨٤، وخاص اخلاص للثعاليب ١٠٥البيتان يف شعره ص ) ٣
  .الطائفة من الناس: وارد املاء، والعنق: اردةوالو
، ٣٣٢ / ٤، تاريخ البخاري ٢٩٥٠، طبقات خليفة ت ٣٦٩ / ٧ و ٣٠٠ / ٦طبقات ابن سعد * 

 / ٢، تذهيب التهذيب ٦١٨، ذيب الكمال ص ٤٥٨اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين 
 ١، املغين يف الضعفاء ٣٢٥ / ٢ان االعتدال ، ميز١٢٤ / ١، العرب ١٢٥ / ٤ ب، تاريخ االسالم ٩٨
، ذيب التهذيب ١٤٦٧، غاية النهاية ت ٢٢٣ / ٩، البداية والنهاية ٢١٣ / ١، مرآة اجلنان ٣١٢/ 
، ٢١٦ / ١، طبقات املفسرين ١٧٧، خالصة تذهيب التهذيب ٢٤٨ / ١، النجوم الزاهرة ٤٥٣ / ٤

  .١٢٤ / ١شذرات الذهب 
(*)  

)٤/٥٩٨(  

  

ن عباس، وأيب سعيد اخلدري، وابن عمر، وأنس بن مالك، وعن االسود، وسعيد بن جبري، حدث عن اب
  .وعطاء، وطاووس، وطائفة

  .مل يلق ابن عباس: وبعضهم يقول
  .فاهللا أعلم
، وجويرب بن سعيد، ومقاتل، وعلي بن احلكم، )١(عمارة بن أيب حفصة، وأبو سعد البقال : حدث عنه
اب الكليب حيىي بن أيب حية، وشل بن سعيد، وعمر بن الرماح، وعبد عطية، وأبو جن) ٢(وأبو روق 

  .العزيز بن أيب رواد، وقرة بن خالد، وآخرون
  .وثقه أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وغريمها

  .وحديثه يف السنن ال يف الصحيحني
  .وقد ضعفه حيىي بن سعيد

  .كان يدلس: وقيل
  .فيه ثالثة آالف صيب، فكان يركب محارا ويدور على الصبيانكان فقيه مكتب كبري إىل الغاية، : وقيل



  .وله باع كبري يف التفسري والقصص
  .كان الضحاك يعلم وال يأخذ أجرا: قال سفيان الثوري

  .ال: هل لقيت ابن عباس ؟ فقال: سألت الضحاك: وروى شعبة عن مشاش، قال
 عباس، إمنا لقي سعيد بن جبري بالري مل يلق الضحاك ابن: وروى شعبة عن عبدامللك بن ميسرة، قال

  ).٣(فأخذ عنه التفسري 
  .كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس قط: قال حيىي القطان
  .والضحاك عندنا ضعيف: مث قال القطان

__________  
  .وما أثبتناه من التاريخ للمؤلف والتهذيب" أبو سعيد " يف االصل ) ١
  .تصحيفوهو " ردف : " يف االصل) ٢
  .٣٠١ / ٦ابن سعد ) ٣

(*)  

)٤/٥٩٩(  

  

  جاورت ابن: الكليب فروى عن الضحاك، قال) ١(وأما أبو جناب 
  .عباس سبع سنني

  .أبو جناب ليس بقوي، واالول أصح: قلت
ال أدري ]: له، فيقول [ كان الضحاك إذا أمسى بكى فيقال : وروى قبيصة، عن قيس بن مسلم، قال

  ).٢(ما صعد اليوم من عملي 
  .أدركتهم وما يتعلمون إال الورع: ، قال)٣(سفيان الثوري، عن أيب السوداء، عن الضحاك 

  .ال حول وال قوة إال باهللا: الضحاك إذا سكت) ٤(كان هجريى : قال قرة
  .حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها: وروى ميمون أبو عبد اهللا عن الضحاك، قال

   ].٧٩: آل عمران) [ يني مبا كنتم تعلمون الكتابكونوا ربان: (وتال قول اهللا
  .كنت ابن مثانني سنة جلدا غزاء: زهري بن معاوية، عن بشري أيب إمساعيل، عن الضحاك، قال

  .نقل غري واحد وفاة الضحاك يف سنة اثنتني ومئة
  .تويف سنة مخس ومئة: وقال أبو نعيم املالئي

  . سنة ست ومئةتويف: وقال احلسني بن الوليد، والنيسابوري
__________  



  .وهو تصحيف" أبو سفيان : " يف االصل) ١
  .، وما بني احلاصرتني منه١٢٥ / ٤تاريخ االسالم ) ٢
  .زيادة من الناسخ" عن أيب الضحاك : " يف االصل) ٣

  ,٣٠١ / ٦واخلرب يف طبقات ابن سعد 
  .الدأب والعادة والديدن: اهلجري واهلجريى) ٤

(*)  

)٤/٦٠٠(  

  

  )٤م  * (طلق بن حبيب العرتي - ٢٣٩
  .بصري زاهد كبري، من العلماء العاملني

حدث عن ابن عباس، وابن الزبري، وجندب بن سفيان، وجابر بن عبد اهللا، واالحنف بن قيس، وأنس 
  .بن مالك، وعدة

  .روى عنه منصور، واالعمش، وسليمان التيمي، وعوف االعرايب، ومصعب بن شيبة، ومجاعة
  .ت بالقرآن، برا بوالديهوكان طيب الصو

  .ما رأيت أحدا أحسن صوتا منه: روي عن طاووس، قال
  .وكان ممن خيشى اهللا تعاىل

  .اتقوها بالتقوى: ملا كانت فتنة ابن االشعث قال طلق بن حبيب: عاصم االحول، عن بكر املزين، قال
ء ثواب اهللا، وترك معاصي العمل بطاعة اهللا، على نور من اهللا، رجا: صف لنا التقوى، فقال: فقيل له

  ).١(اهللا، على نور من اهللا، خمافة عذاب اهللا 
  .أبدع وأوجز، فال تقوى إال بعمل، وال عمل إال بترو من العلم واالتباع: قلت

فالن تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ املعاصي يفتقر اجتناا إىل : وال ينفع ذلك إال باالخالص هللا، ال ليقال
  .الترك خوفا من اهللا، ال ليمدح بتركها، فمن دوام على هذه الوصية فقد فازمعرفتها، ويكون 

__________  
، ٤٦٨، املعارف ٣٥٩ / ٤، تاريخ البخاري ١٧٢٢، طبقات خليفة ت ٢٢٧ / ٧طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ٦٣٢، ذيب الكمال ص ٦٣ / ٣، احللية ٤٩٠اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين 
 / ٩، البداية والنهاية ٣٤٥ / ٢ آ، ميزان االعتدال ١٠٨ / ٢، تذهيب التهذيب ١٢٩ / ٤الم االس

  ,١٨١، خالصة تذهيب التهذيب ٣١ / ٥، ذيب التهذيب ١٠١



  .٦٤ / ٣انظر احللية ) ١
(*)  

)٤/٦٠١(  

  

ا إن حقوق اهللا أعظم من أن يقوم : بن إبراهيم الزهري، عن طلق بن حبيب، قال) ١(وروى سعد 
  ).٢(العباد، وإن نعم اهللا أكثر من أن حتصى، ولكن أصبحوا تائبني، وأمسوا تائبني 

فقه احلسن، وورع ابن سريين، وحلم مسلم بن يسار، وعبادة طلق، وكان : كان يقال: قال ابن االعرايب
  ).٣(طلق يتكلم على الناس ويعظ 

  .بن حبيبما رأيت أحدا أعبد من طلق : قال محاد بن زيد، عن أيوب، قال
  . قتل طلقا مع سعيد بن جبري- قاتله اهللا -إن احلجاج : وقيل

  .ومل يصح
  .طلق صدوق، يرى االرجاء): ٤(قال أبو حامت 
" ، حىت يبلغ "البقرة " كان طلق ال يركع إذا افتتح سورة : مسعت عبد الكرمي يقول: قال ابن عيينة

  ).٥( أشتهي أن أقوم حىت يشتكي صليب: وكان يقول" العنكبوت 
اللهم إين أسألك علم اخلائفني منك، : غندر، حدثنا عوف، عن طلق بن حبيب، أنه كان يقول يف دعائه

  بك، ويقني املتوكلني عليك، وتوكل املوقنني بك، وإنابة املخبتني إليك، وإخبات) ٦(وخوف العاملني 
__________  

  .تصحيف" سعيد : " يف االصل) ١
  .٦٥ / ٣انظر احللية ) ٢
  .٦٤ / ٣انظر احللية ) ٣(

  ,٥٧٧ و ٥١١وصفحة 
  ,٤٩١يف اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ) ٤
  ,٦٤ / ٣احللية ) ٥
  .وما أثبتناه من التاريخ للمؤلف واحللية" العاملني : " يف االصل) ٦

(*)  

)٤/٦٠٢(  

  



  ).١( املرزوقني عندك املنيبني، إليك، وشكر الصابرين لك، وصرب الشاكرين لك، وحلاقا باالحياء
  .طلق مسع من ابن عباس، وهو ثقة مرجئ: قال أبو زرعة

  ).٢(مل يكن ببلدنا أحد أحسن مداراة لصالته من طلق بن حبيب : قال ابن عيينة، عن ابن أيب جنيح، قال
عبادة طلق ابن حبيب، وحلم مسلم بن ): ٣(كان املتمين بالبصرة يقول : وعن كلثوم بن جرب، قال

  .يسار
  .مات طلق قبل املئة

  
، االمري، نائب دمشق )٤(ابن عرزم : ابن عرزب، وقيل) ت، ق * ( الضحاك بن عبدالرمحن- ٢٤٠

  .لعمر بن عبد العزيز، أبو عبد الرمحن االشعري، الطرباين، االردين
  .روى عن أيب هريرة، وأيب موسى االشعري، وعبد الرمحن بن غنم، وابنه

 االهلاين، وأبو طلحة اخلوالين، وعبد اهللا ابن العالء بن زبر، واالوزاعي، مكحول، وحممد بن زياد: وعنه
  .وحريز بن عثمان

__________  
  ".وجناة االحياء املرزوقني عندك : "  وروايته٦٤، ٦٣ / ٣احللية ) ١
  ,٦٤ / ٣احللية ) ٢
  .٦٤ / ٣وما أثبتناه من احللية " يقول " بدل " بورع " يف االصل ) ٣
، تاريخ ابن عساكر ٤٥٩، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٣٣٣ / ٤اري تاريخ البخ* 
، ٣٢٤ / ٢، ميزان االعتدال ١٢٤ / ٤، تاريخ االسالم ٦١٦ آ، ذيب الكمال ص ٢٠٣ / ٨

، ذيب ابن ١٧٦، خالصة تذهيب التهذيب ٤٤٦ / ٤ آ، ذيب التهذيب ٩٧ / ٢تذهيب التهذيب 
  ,٦ / ٧عساكر 

  ".وعرزب بالباء أصح : " ١٢٤ / ٤ل املؤلف يف تاريخ االسالم قا) ٤
(*)  

)٤/٦٠٣(  

  

  .وثقه العجلي
  .كان من خري الوالة: وقال أبو مسهر

  .مسعته خيطب على منرب دمشق: قال ابن زبر
  .هكذا كان من توىل إمرة دمشق أو حنوها، هو الذي خيطب بالناس: قلت



  
  . سعيد اخلدري، حديثه يف البخاري ومسلمعن أيب) خ، م * ( الضحاك املشرقي- ٢٤١

  
  .املدين، موىل العباس، أبو علي) ع * * ( عبد اهللا بن حنني- ٢٤٢

  .يروي عن علي، وأيب أيوب، وابن عباس
  .وعنه ابنه إبراهيم، وابن املنكدر، وشريك بن أيب منر، وأسامة بن زيد وآخرون

  .ثقة، كبري
  

  :وابنه
  .أبو إسحاق، أرسل عن علي، وحدث عن أيب هريرة) ع* * ( *  إبراهيم بن عبد اهللا- ٢٤٣

__________  
  .هو ابن شرحبيل أو شراحيل كما نص املؤلف يف تارخيه* 

، ذيب ٤٦١، اجلرح والتعديل القسم االول من الد الثاين ٣٣٥ / ٤وترمجته يف تاريخ البخاري 
 آ، ٩٧ / ٢ تذهيب التهذيب ،٥٩٢، مشتبه النسبة ١٢٦ / ٤، تاريخ االسالم ٦١٥الكمال ص 

  .١٧٦، خالصة تذهيب التهذيب ٤٤٤ / ٤، ذيب التهذيب ٣٢٤ / ٢ميزان االعتدال 
  ، اجلرح والتعديل القسم الثاين من٦٩ / ٥، تاريخ البخاري ٢٨٦ / ٥طبقات ابن سعد * * 

 ١٣٩ / ٢، تذهيب التهذيب ١٣٦ / ٤، تاريخ االسالم ٦٧٦، ذيب الكمال ص ٤٠الد الثاين 
  .١٩٥، خالصة تذهيب التهذيب ١٩٣ / ٥ب، ذيب التهذيب 

، اجلرح والتعديل القسم االول من الد ٤١٥ / ١، املعرفة والتاريخ ٢٩٩ / ١تاريخ البخاري * * * 
 ١، تذهيب التهذيب ١٢٢ / ١، العرب ٩٠ / ٤، تاريخ االسالم ٥٨، ذيب الكمال ص ١٠٨االول 

  .١٢٢ / ١، شذرات الذهب ١٨، خالصة تذهيب التهذيب ١٣٣ / ١ ب، ذيب التهذيب ٣٧/ 
(*)  

)٤/٦٠٤(  

  

  .زيد بن أسلم، وابن عجالن، وابن إسحاق، وحممد بن عمرو، وعدة: وعنه
  .وهو ثقة أيضا

  .مات بعد أبيه بيسري بعد املئة
  .حديثهما يف الكتب الستة وهو قليل



  
  .ين ثقةموىل آل زيد بن اخلطاب، مد) ع * ( عبيد بن حنني- ٢٤٤

  .عن زيد بن ثابت، وأيب موسى، وأيب هريرة، وابن عباس] روى [ 
  .سامل أبو النضر، وأبو طوالة، وأبو الزناد، وحيىي بن سعيد االنصاري، وعدة: وعنه

  .حممد وعبد اهللا: تويف سنة مخس ومئة، وله أخوان
  

  .ابن حية الثقفي، بصري حجة) ع * * ( زياد بن جبري- ٢٤٥
  .وسعد، واملغرية بن شعبة، وابن عمرروى عن أبيه، 

  .عون، ويونس بن عبيد، ومبارك بن فضالة] ابن : [ وعنه
  .وثقه النسائي

  .تويف سنة أربع ومئة
__________  
 اجلرح ٤٤٦ / ٥، تاريخ البخاري ٢١٧٢، ٢١٢٩، طبقات خليفة ت ٢٨٥ / ٥طبقات ابن سعد 

، ذيب الكمال ص ٢٦٢ / ١ االمساء واللغات ، ذيب٤٠٤والتعديل القسم الثاين من الد الثاين 
، خالصة ٦٣ / ٧ ب، ذيب التهذيب ٢٢ / ٣، تذهيب التهذيب ١٤٩ / ٤،، تاريخ االسالم ٨٩٤

  .٢٥٤تذهيب التهذيب 
  . فمصادر ترمجته هناك٥١٥سبق للمؤلف أن ترجم له يف ص * * 
(*)  

)٤/٦٠٥(  

  

 بكر االنصاري، االنسي البصري، موىل أنس بن االمام، شيخ االسالم، أبو *  حممد بن سريين- ٢٤٦
  .مالك، خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، متلكة أنس، مث كاتبه على ألوف من املال، فوفاه، وعجل له مال )١(وكان أبوه من سيب جرجرايا 
ثه، الكتابة قبل حلوله، فتمنع أنس من أخذه ملا رأى سريين قد كثر ماله من التجارة، وأمل أن ير

  .فحاكمه إىل عمر رضي اهللا عنه، فألزمه تعجيل املؤجل
  .، وولدت بعده بسنة قابلة)٢(ولد أخي حممد لسنتني بقيتا من خالفة عمر : قال أنس بن سريين

مسع أبا هريرة، وعمران بن حصني، وابن عباس، وعدي بن حامت، وابن عمر، وعبيدة السلماين، وشرحيا 
  . سواهمالقاضي، وأنس بن مالك، وخلقا



  قتادة، وأيوب، ويونس بن عبيد، وابن عون، وخالد: روى عنه
__________  

 / ١، تاريخ البخاري ١٧٢٨، طبقات خليفة ت ٣٠٦، الزهد المحد ١٩٣ / ٧طبقات ابن سعد * 
، اجلرح والتعديل القسم الثاين من ٦٤٠، ذيل املذيل ٥٤ / ٢، املعرفة والتاريخ ٤٤٢، املعارف ٩٠

  ، طبقات الفقهاء للشريازي٣٣١ / ٥، تاريخ بغداد ٢٦٣ / ٢، احللية ٢٨٠الد الثالث 
، ٨٢ آ، ذيب االمساء واللغات القسم االول من اجلزء االول ٢١٠ / ١٥، تاريخ ابن عساكر ٨٨

 / ١، تذكرة احلفاظ ١٩٢ / ٤، تاريخ االسالم ١٢٠٧، ذيب الكمال ص ١٨١ / ٤وفيات االعيان 
 / ٩، البداية والنهاية ٢٣٢ / ١ ب، مرآة اجلنان ٢١٠ / ٣يب التهذيب ، تذه١٣٥ / ١، العرب ٧٣

، ٢٦٨ / ١، النجوم الزاهرة ٢١٤ / ٩، ذيب التهذيب ٣٠٥٧، غاية النهاية ت ٢٧٤ و ٢٦٧
  ,١٣٨ / ١، شذرات الذهب ٣٤٠، خالصة تذهيب التهذيب ٣١طبقات الفقهاء للسيوطي 

بني واسط وبغداد من اجلانب الشرقي، انظر معجم بلد من أعمال النهروان االسفل : جرجرايا) ١
  .البلدان

 وباقي ٣٣٣ / ٥ وتاريخ اخلطيب ١٩٣ / ٧كما يف ابن سعد ) عثمان(كذا االصل، والصواب ) ٢
  .لوروده يف رواية أخرى بعد سطور، ولتعليق املؤلف على) عمر(الروايات واملصادر، وقد أثبتنا 

  .ذلك يف الصفحة التالية
(*)  

)٤/٦٠٦(  

  

احلذاء، وهشام بن حسان، وعوف االعرايب، وقرة بن خالد، ومهدي ابن ميمون، وجرير بن حازم، وأبو 
هالل حممد بن سليم، ويزيد بن إبراهيم التستري، وعقبة بن عبد اهللا االصم، وسعيد بن أيب عروبة، وأبو 

  .يد بن دعلجبكر سلمى اهلذيل، وحيان بن حصني، وشبيب بن شيبة، وسليمان بن املغرية، وخل
  .ولد أخي حممد لسنتني بقيتا من خالفة عمر: حدثنا محاد، عن أنس بن سريين: قال خالد بن خداش

  .عثمان: عمر، وقال غريه: هكذا وجدت يف كتايب: قال احلاكم
الثاين أشبه، ولو كان أوالمها االول لكان ابن سريين يف سن احلسن، ومعلوم أن حممدا كان أصغر : قلت

  .عاش ابن سريين نيفا ومثانني سنة: كن يشهد لالول قول عارم، عن محاد بن زيدبسنوات، ل
  ويشهد للثاين قول

مات حممد بن سريين وهو ابن مثان وسبعني : ، حدثنا يونس بن عبيد قال)١(ميسرة، عن معلى بن هالل 
  .سنة



ملدينة، فأدخلنا على زيد حج بنا أبو الوليد فمر بنا على ا: محاد بن زيد، عن هشام، عن ابن سريين، قال
هذا الم، وهذان الم، وهذان : هؤالء بنو سريين، فقال زيد: بن ثابت، وحنن سبعة ولد سريين، فقال له

  .الم، وهذا من أم
  .فما أخطأ: قال

  .وكان حيىي أخا حممد من أمه
  ).٢(بل معبد كان أخا حممد المه : وقيل

  .أدرك حممد ثالثني صحابيا: قال هشام بن حسان
  رأيت ابن سريين قصريا عظيم: حدثنا يوسف بن عطية: مربن شبةع

__________  
  .حتريف، وما أثبتناه من ذيب الكمال" معلى بن االعلم : " يف االصل) ١
  .٣٣٣، ٣٣٢ / ٥ وتاريخ اخلطيب ١٩٣ / ٧، وانظر بن سعد ٥٨ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٢

(*)  

)٤/٦٠٧(  

  

  ).١( املزاح والضحك، خيضب باحلناء البطن، له وفرة، يفرق شعره، كثري
  .كان حممد يأيت باحلديث على حروفه، وكان احلسن صاحب معىن: قال ابن عون

  .حدثنا هشام، حدثين أصدق من أدركت، حممد بن سريين: عون بن عمارة
واهللا ما رأيت مثل طاووس، فقال أيوب : كنت عند عمرو بن دينار فقال: قال حبيب بن الشهيد

  .واهللا لو رأى حممد بن سريين مل يقله:  وكان جالساالسختياين
  .ما رأيت مثل حممد بن سريين: مسعت ابن عون يقول: معاذ بن معاذ

  .كان ابن سريين نسيج وحده: وعن خليف بن عقبة، قال
  ).٢(مل يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن سريين : وقال محاد بن زيد، عن عثمان البيت، قال

  ).٣(عليكم بذلك االصم يعين ابن سريين : كان الشعيب يقول لنا: بن احلبحاب، قالوعن شعيب 
  ).٤(كان ابن سريين أفطن من احلسن يف أشياء : وقال ابن يونس

__________  
  ".وافر اللحية : "  آ، وزاد٢١٣ / ١٥ابن عساكر ) ١
ذه النقرة أعلم مل يكن أحد : " ، ولفظهما٣٣٧ / ٥ وتاريخ اخلطيب ١٩٦ / ٧ابن سعد ) ٢

 أحدا أعلم - يعين البصرة -ما رأيت ذه النقرة : "  آ، ولفظه٢١٧ / ١٥وابن عساكر .." بالقضاء



  ..".بالقضاء
  . آ٢١٨ ب، ٢١٧ / ١٥ وابن عساكر ١٩٥ / ٧ابن سعد ) ٣
  . ب بنحوه٢١٧ / ١٥ابن عساكر ) ٤

(*)  

)٤/٦٠٨(  

  

  ).١(لفرائض والقضاء واحلساب كان ابن سريين حسن العلم با: وقال عوف االعرايب
ما رأيت أحدا أفقه يف ورعه، وال أورع يف فقهه : محاد بن زيد، عن عاصم، مسعت مورقا العجلي يقول

  ).٢(من حممد بن سريين 
اصرفوه كيف شئتم، فلتجدنه أشدكم ورعا، وأملككم : وذكر حممد عند أيب قالبة، فقال: وقال عاصم

  ).٣(لنفسه 
  ).٤(؟ حممد يركب مثل حد السنان ! ومن يستطيع ما يطيق : عن أيب قالبة قالحدثنا أيوب، : محاد

  ابن: ثالثة مل تر عيناي مثلهم: النضر بن مشيل، عن ابن عون قال
  .سريين بالعراق، والقاسم بن حممد باحلجاز، ورجاء بن حيوة بالشام، كأم التقوا فتواصوا

  .كثري أراقه، لكونه وجد يف بعض الظروف فأرةوقد وقف على ابن سريين دين كثري من أجل زيت 
يا أبا حممد، مل يكن مينعين من جمالستكم إال خمافة الشهرة، فلم : محادبن سلمة، عن ثابت، قال يل حممد

هذا ابن سريين، أكل أموال الناس، وكان عليه دين كثري : يزل يب البالء حىت قمت على املصطبة، فقيل
)٥.(  

__________  
  ,٢٨٠ واجلرح والتعديل القسم الثاين من الد الثالث ٩١ / ١ريخ البخاري انظر تا) ١
  ,٥٦ / ٢، واملعرفة والتاريخ ١٩٦ / ٧ابن سعد ) ٢
 / ٢ واملعرفة والتاريخ ١٩٦ / ٧ آ، وانظر ابن سعد ٢١٧ ب، ٢١٦ آ، ٢١١ / ١٥ابن عساكر ) ٣

  ,٩١، ٩٠ / ١ وتاريخ البخاري ٣٣٤ / ٥ وتاريخ اخلطيب ٥٦
 ٥٧ / ٢ بنحوه، وكذا املعرفة والتاريخ ١٩٨ / ٧ آ، وأورد ابن سعد ٢١١ / ١٥ن عساكر اب) ٤

  ,٣٣٧ / ٥ وتاريخ اخلطيب ٢٦٧ / ٢واحللية 
 = ٣٣٥ / ٥ وتاريخ اخلطيب ٢٧١ / ٢ واحللية ٦١ / ٢ واملعرفة والتاريخ ١٩٩ / ٧ابن سعد ) ٥

(*)  

)٤/٦٠٩(  



  

  ).١(وق، فما رآه أحد إال ذكر اهللا رأيت حممد بن سريين يف الس: وقال أبو عوانة
  .مل يكن كويف وال بصري له مثل ورع حممد بن سريين: مسعت سفيان يقول: حممد بن عمر الباهلي

  ).٢(كان حممد بن سريين، إذا ذكر املوت، مات كل عضو منه على حدة : وعن زهري االقطع
وإذا رأيت : (وأن هذه نزلت فيهمكان حممد يرى أن أهل االهواء أسرع الناس ردة، : وقال ابن عون

   ].٦٨: االنعام) [ الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه
  ).٣(وما رأيت أحدا أسخى نفسا من ابن عون 

  ).٤(إن الطعام أهون من أن يقسم عليه : أكلت عند ابن سريين فقال: مسلم بن إبراهيم، عن قرة، قال
كان احلسن متواريا من احلجاج، فماتت بنت له، فبادرت إليه رجاء أن يقول يل : الوعن ثابت البناين، ق

  .اذهب إىل حممد بن سريين، فقل له ليصل عليها: صل عليها، فبكى حىت ارتفع حنيبه، مث قال يل
  ).٥(فعرف حني جاء احلقائق، أنه ال يعدل بابن سريين أحد 

   بن احلسن،كان إبراهيم: حدثنا ابن عون، قال: االنصاري
__________  

  .فلم يزل يب البالء حىت أخذ بلحييت فأقمت على املصطبة: "  ب، ولفظهم٢٢٦ / ١٥وابن عساكر = 
."  
  . بنحوه٦٣ / ٢املعرفة والتاريخ ) ١
  ,٥٩ / ٢ واملعرفة والتاريخ ٣٠٨الزهد ) ٢
  .يف االصل مل يذكر قائل هذا) ٣

  .ولعله أقحم يف النص
  .٢٦٩، ٢٦٨ / ٢انظر احللية ) ٤
  .٢٠٤ / ٧انظر ابن سعد ) ٥(

(*)  

)٤/٦١٠(  

  

والشعيب يأتون باحلديث على املعاين، وكان القاسم وابن سريين ورجاء بن حيوة، يقيدون احلديث على 
  .حروفه

ما رأيت سود الرؤوس أفقه من أهل الكوفة إال أن : خارجة بن مصعب، عن ابن عون، عن حممد، قال
  .فيهم حدة



كان ابن سريين فقيها، عاملا، ورعا أديبا، كثري احلديث، صدوقا، شهد له : ير الطربيقال حممد بن جر
  .أهل العلم والفضل بذلك، وهو حجة

  ).١(إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم : محاد بن زيد، عن أيوب، قال حممد
 بن زاذان، عن ابن حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، حدثنا منصور: الفضل بن حممد الشعراين

 فانقض -وحنن عشرة من ولد سريين :  قال-نزل بنا أبو قتادة، فبينا هو على سطح لنا : سريين، قال
  .كوكب من السماء، فأتبعناه أبصارنا، فنهانا أبو قتادة عن ذلك

ال نسمع منهم : ما ترى يف السماع من أهل االهواء ؟ قال: وعن شعيب بن احلبحاب، قلت البن سريين
  .وال كرامة

حدثين عمر بن جعفر البصري، حدثنا احلسن بن صاحل االهوازي بالبصرة، حدثنا سليمان : احلاكم
الشاذكوين، حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن حممد بن سريين، أنه كان حيدثه الرجل فال يقبل عليه، 

  .ما أمك، وال الذي حيدثك، ولكن من بينكما أمه: ويقول
  .منا يقع الكذب بالذي وضع احلديث على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإ: قال سليمان

__________  
 يف املقدمة يف باب بيان أن االسناد ١٤ / ١ ومسلم ٢٧٨ / ٢ واحللية ١٩٤ / ٧انظر ابن سعد ) ١

  .من الدين وأن الرواية ال تكون إال عن الثقات
(*)  

)٤/٦١١(  

  

  .ذهب العلم وبقيت منه شذرات يف أوعية شىت: مسعت حممدا يقول: وقال قرة بن خالد
رأيت حممد بن سريين حيدث بأحاديث الناس، وينشد : حدثنا مهدي بن ميمون، قال: خالد بن خداش

  الشعر، ويضحك حىت مييل، فإذا
  .جاء باحلديث من املسند، كلح وتقبض

إنك تفيت الناس : سعودقال عمر البن مسعود، أو اليب م: أشهل بن حامت، عن ابن عون، عن حممد، قال
  ).١(ولست بأمري، ول حارها من توىل قارها 

ومن يعلم ما نسخ من : من يعلم ما نسخ من القرآن، قالوا: إمنا يفيت الناس أحد ثالثة: وقال حذيفة: قال
  ).٢(عمر، أو أمري ال جيد بدا، أو أمحق متكلف : القرآن ؟ قال

  . أحب أن أكون الثالثمث قال ابن سريين، ولست بواحد من هذين، وال
كان معاوية ال يتهم يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه : يزيد بن طهمان، عن حممد بن سريين، قال



  .وسلم
سألت حممد بن عبد اهللا االنصاري، عن سبب : حدثين حممد بن سعد، قال: قال احلارث بن أيب أسامة

 باع من أم حممد بنت عبد اهللا بن عثمان كان: الدين الذي ركب حممد بن سريين حىت حبس به ؟ فقال
  بن أيب العاص جارية، فرجعت إىل حممد فشكت أا تعذا،

__________  
أمل أنبأ أو أنبئت أنك :  يف املقدمة من طريق آخر، قال عمر البن مسعود٦١ / ١اورده الدارمي ) ١

  .تفيت ولست بأمري، ول حارها من توىل قارها
  . عن معمر عن أيوب عن ابن سريين بنحوه٢٠٦٧٨صنف وأورده عبد الرزاق يف امل

  .وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف من طريق معمر عن أيوب عن ابن سريين) ٢
(*)  

)٤/٦١٢(  

  

فأخذها حممد وكان قد أنفق مثنها، فهي اليت حبسته، وهي اليت تزوجها سلم ابن زياد، وأخرجها إىل 
  ).١(خراسان، وكان أبوها يلقب كركرة 

  كان سبب حبسه أنه أخذ زيتا بأربعني ألف درهم،): ٢( املدائين وقال
  .فوجد يف زق منه فأرة، فظن أا وقعت يف املعصرة، وصب الزيت كله

  .إين ابتليت بذنب أذنبته منذ ثالثني سنة: وكان يقول
  ).٣(فكانوا يظنون أنه عري رجال بفقر : قال

لقد أتى على الناس زمان وما يسأل :  سريين، قالبن زكريا، عن عاصم االحول، عن ابن) ٤(إمساعيل 
عن إسناد احلديث، فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد احلديث، فينظر من كان من أهل البدع، ترك 

  ).٥(حديثه 
كأنه ليس بالذي : إذا سئل عن احلالل واحلرام، تغري لونه حىت تقول) ٦(كان ابن سريين : قال أشعث

  ).٧(كان 
  .ابن سريين صاحب ضحك ومزاحكان : وقال يونس

  ).٨(كان حممد يضحك حىت تدمع عيناه، وكان احلسن حيدثنا ويبكي : هشيم، عن منصور
__________  

  . من هذا اجلزء٦١٦ وصفحة ١٩٩ / ٧انظر ابن سعد ) ١
  .وما أثبتناه من تاريخ اخلطيب وابن عساكر" املديين : " يف االصل) ٢



  ,٣٣٥ / ٥حوه، وانظر تاريخ اخلطيب  آ بن٢٢٦ / ١٥أورد ابن عساكر ) ٣
  .تصحيف" إمساعيل وزكريا : " يف االصل) ٤
  ,٢٧٨ / ٢انظر احللية ) ٥
  .تصحيف" ابن السمان : " يف االصل) ٦
 / ٢ واملعرفة والتاريخ ١٩٥ / ٧ آ، وانظر ابن سعد ٢١٨ / ١٥ وابن عساكر ٢٦٤ / ٢احللية ) ٧

٦٠,  
  . ب٢٢٠ / ١٥انظر ابن عساكر ) ٨

(*)  

)٤/٦١٣(  

  

  كنا يف جنازة حفصة: حدثنا عمارة بن مهران، قال: سليمان بن حرب
: أين هو ؟ قالوا: بنت سريين، فوضعت اجلنازة ودخل حممد بن سريين صهرجيا يتوضأ، فقال احلسن

  ).١(يتوضأ صبا صبا، دلكا دلكا، عذاب على نفسه وعلى أهله 
:  إال رجاء إن كلمته أن يرجع قال حممد بن عمرومسع ابن سريين ينهى عن اجلدال،: محاد، عن ابن عون

  .كاتب أنس بن مالك أيب أبا عمرة على أربعني ألف درهم: مسعت حممد بن سريين يقول
  .فأداها حممد بن سريين

  ).٢(هذه مكاتبة سريين عندنا، وكان قينا : قال عبيداهللا بن أيب بكر بن أنس
ط، فلم أر أجنب من فتوى منه، وال أجرأ على رؤيا دخلت على حممد بن سريين بواس: قال ابن شربمة

  ).٣(منه 
  ).٥(، إال أخذ بأوثقهما )٤(مل يكن يعرض حملمد أمران يف ذمته : قال يونس بن عبيد

  ).٦(من أراد أن ينظر إىل أورع من أدركنا، فلينظر إىل حممد بن سريين : قال بكر بن عبد اهللا املزين
__________  

  ,٥٨ / ٢تاريخ انظر املعرفة وال) ١
 ب وقد نصوا ٢١٢ / ١٥، وابن عساكر ٣٣٢ / ٥، وتاريخ اخلطيب ٥٧ / ٢املعرفة والتاريخ ) ٢

هذا ما كاتب عليه أنس بن مالك فتاه سريين على كذا وكذا ألفا وعلى غالمني : " على املكاتبة وهي
  ".يعمالن عمله 

  . آ٢١٨ / ١٥ابن عساكر ) ٣
  ".دينه : "  نعيم يف احللية وابن عساكرلفظ املؤلف يف التاريخ، وأيب) ٤



  ,٢٦٨ / ٢ آ، وانظر احللية ٢١٩ / ١٥ابن عساكر ) ٥
  .٢٦٦ / ٢ واحللية ٣٠٨انظر الزهد المحد ) ٦

(*)  

)٤/٦١٤(  

  

  ).١(كان حممد يتجر، فإذا ارتاب يف شئ تركه : وقال هشام بن حسان
  ).٢(كان حممد بن أشد الناس إزراء على نفسه : وقال ابن عون

  ).٣(خذوا حبلم ابن سريين، وال تأخذوا بغضب احلسن : وقال غالب القطان
  ).٤(كان حممد يصوم يوما ويفطر يوما : محاد بن سلمة، عن أيوب، قال

  ).٥(كان حممد يصوم عاشوراء يومني مث يفطر بعد ذلك يومني : وقال ابن عون
  ).٦(إن هللا، إين اغتبته : ود، مث قالذاك االس: كنت عند حممد، فذكر رجال، فقال: قال جرير بن حازم

عن ابن عون، أن عمر بن عبد العزيز بعث إىل احلسن فقبل، وبعث إىل ابن سريين فلم : معاذ بن معاذ
  ).٧(يقبل 

كان احلسن جيئ إىل السلطان ويعيبهم، وكان ابن سريين ال جيئ إليهم : ضمرة بن ربيعة، عن رجاء، قال
  ).٨(وال يعيبهم 
  ).٩( رأيت أحدا عند السلطان أصلب من ابن سريين ما: قال هشام

__________  
  . بنحوه١٩٧ / ٧ابن سعد ) ١
  . بنحوه٣٣٥ / ٥ آ، وتاريخ اخلطيب ٢٢٠ / ١٥ابن عساكر ) ٢
  ,١٩٥ / ٧ابن سعد ) ٣
  ,٣٠٧ آ، وانظر الزهد ٢٢١ / ١٥ وابن عساكر ٢٠٠ / ٧ابن سعد ) ٤
  . آ٢٢١ / ١٥ابن عساكر ) ٥
  . ب٢٢٢ / ١٥ وابن عساكر ٢٦٨ / ٢ بنحوه، وانظر احللية ١٩٦ / ٧ابن سعد ) ٦
  . آ٢٢٤ / ١٥ وابن عساكر ٢٠٢ / ٧ابن سعد ) ٧
  . آ٢٢٤ / ١٥ وابن عساكر ٦٤ / ٢املعرفة والتاريخ، ) ٨
  . آ٢٢٤ / ١٥ابن عساكر ) ٩

(*)  

)٤/٦١٥(  



  

  ).١(لنوم مقيدا رأيت احلسن يف النوم مقيدا، ورأيت ابن سريين يف ا: محاد بن زيد، عن أيوب
، فأشرف فيه )٢(ابن سريين اشترى بيعا من منونيا ] أن [ أبو شهاب احلناط، عن هشام بن حسان، 

  ).٣(ما هو واهللا بربا : على ربح مثانني ألفا، فعرض يف قلبه شئ فتركه، قال هشام
: سألت االنصاري عن سبب الدين الذي ركب حممد ابن سريين حىت حبس ؟ قال: حممد بن سعد

اشترى طعاما بأربعني ألفا، فأخرب عن أصل الطعام بشئ، فكرهه فتركه أو تصدق به، فحبس على املال 
  ).٤(حبسه مالك بن املنذر ] حبسته امرأة، وكان الذي [ 

  ).٥(ترك حممد أربعني ألفا يف شئ ما يرون به اليوم بأسا : وقال هشام
  ).٦(يا مفلس، فعوقبت : قلت مرة لرجل: وعنه، قال

قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندر : ال أبو سليمان الداراين وبلغه هذا فقالق
  ).٦(من أين نؤتى 
إذا : ، أن السجان قال البن سريين)٧(حدثنا عبداحلميد بن عبد اهللا بن مسلم بن يسار : قريش بن أنس

  كان الليل فاذهب إىل أهلك،
__________  

  ,١٩٧ / ٧ ب، وانظر ابن سعد ٢٢٤ / ١٥ وابن عساكر ٣٣٦ / ٥ تاريخ اخلطيب) ١
  .كانت أوال مدينة وهلا ذكر يف أخبار الفرس" ر امللك " قرية من قرى : منونيا) ٢
  .كورة واسعة ببغداد" ر امللك " و 
  . آ٢٢٧ / ١٥، وابن عساكر ١٩٩ / ٧ابن سعد ) ٣
  ,٦١٣ بني احلاصرتني منهما، وانظر ص  آ، وما٢٢٦ / ١٥ وابن عساكر ١٩٨ / ٧ابن سعد ) ٤
  ,٢٦٦ / ٢انظر احللية ) ٥
  ,٢٧١ / ٢انظر احللية ) ٦
  .تصحيف" مسلم عن يسار : " يف االصل) ٧

(*)  

)٤/٦١٦(  

  

  .فإذا أصبحت فتعال
  ).١(ال واهللا، ال أكون لك عونا على خيانة السلطان : قال

مة التقمت لؤلؤة، فخرجت منها أعظم ما رأيت كأن محا: جاء رجل إىل ابن سريين فقال: قال معمر



كانت، ورأيت محامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت أصغر مما دخلت، ورأيت أخرى التقمت لؤلؤة 
  .فخرجت كما دخلت

  .أما االوىل فذاك احلسن، يسمع احلديث فيجوده مبنطقه، ويصل فيه من مواعظه: فقال ابن سريين
  .ط منهوأما اليت صغرت فأنا، أمسع احلديث فأسق

  ).٢(وأما اليت خرجت كما دخلت فقتادة، فهو أحفظ الناس 
كنت أجالس ابن سريين، فتركته وجالست االباضية، : ابن املبارك، عن عبد اهللا بن مسلم املروزي، قال

: فرأيت كأين مع قوم حيملون جنازة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأتيت ابن سريين فذكرته له، فقال
  ).٣(ما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم مالك جالست أقوا

رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه : قص رجل على ابن سريين فقال: وعن هشام بن حسان، قال
  .ماء، فانكسر القدح وبقي املاء

  .سبحان اهللا: اتق اهللا فإنك مل تر شيئا، فقال: فقال له
  .ستلد امرأتك ومتوت، ويبقى ولدهافمن كذب فما علي، : قال ابن سريين

  .واهللا ما رأيت شيئا: فلما خرج الرجل قال
  ).٤(فما لبث أن ولد له وماتت امرأته 

  رأيت كأين وجارية سوداء نأكل يف قصعة]: فقال [ ودخل آخر : قال
__________  

  . ب٢٢٦ / ١٥ وابن عساكر ٣٣٤ / ٥تاريخ اخلطيب ) ١
  . آ٢٢٧ه بسياق آخر  ب، وأورد٢٢٧ / ١٥ابن عساكر ) ٢
  .قوم من اخلوارج:  ب، واالباضية٢٢٧ / ١٥ابن عساكر ) ٣

  ).أبض(راجع التاج 
  . آ٢٢٨ ب، ٢٢٧ / ١٥ابن عساكر ) ٤

(*)  

)٤/٦١٧(  

  

  .مسكة
فقال له ابن ! نعم، ففعل، فلما وضعت املائدة، إذا جارية سوداء : ايئ يل طعاما وتدعوين ؟ قال: قال

يا أبا بكر، رجل واهللا، : فادخل ا املخدع، فدخل، وصاح: ال، قال:  قالهل أصبت هذه ؟: سريين
  ).١(هذا الذي شاركك يف أهلك : فقال



رأيت كأن اجلوزاء تقدمت الثريا، : سئل ابن سريين، فقال: أبو بكر بن عياش، عن مغرية بن حفص، قال
  ).٢(هذا احلسن ميوت قبلي، مث أتبعه، وهو أرفع مين : قال

  . ابن سريين يف التعبري عجائب يطول الكتاب بذكرها، وكان له يف ذلك تأييد إهليقد جاء عن
قرأه ] الليل [ كان حملمد سبعة ؟ ؟ أوراد، فإذا فاته شئ من : حدثنا أنس بن سريين قال: محاد بن زيد

  ).٣(بالنهار 
  ).٤(محاد، عن ابن عون، أن حممدا كان يغتسل كل يوم 

  .كان مشهورا بالوسواس: قلت
  ).٥(رأيته إذا توضأ فغسل رجليه بلغ عضلة ساقيه : قال مهدي بن ميمون

  ).٦(، ورأيته يتختم يف الشمال "أبو بكر " كان نقش خامت حممد بن سريين كنيته : قال قرة بن خالد
__________  

  . آ مطوال٢٢٨ / ١٥أورده ابن عساكر ) ١
  ,٢٧٧ / ٢ آ، وانظر احللية ٢٢٨ / ١٥ابن عساكر ) ٢
  . آ، وما بني احلاصرتني من تاريخ املؤلف وابن عساكر٢٢١ / ١٥بن عساكر ا) ٣

  . بنحوه٢٧٢، ٢٧١ / ٢وأورد أبو نعيم يف احللية 
  ,٢٠٠ / ٧ابن سعد ) ٤
  ,٢٠٣ / ٧ابن سعد ) ٥
  .٢٠٣ / ٧انظر ابن سعد ) ٦

(*)  

)٤/٦١٨(  

  

  ).١(عققت عن نفسي خبتية : مسعت ابن سريين يقول: قال حممد بن عمرو
رأيت ابن سريين يلبس طيلسانا، ويلبس كساء أبيض يف الشتاء، وعمامة بيضاء : ال مهدي بن ميمونوق

  ).٢(وفروة 
  ).٢(رأيت ابن سريين يلبس الثياب الثمينة والطيالس والعمائم : وقال سليمان بن املغرية

د أرخى ذوائبها من رأيت ابن سريين يتعمم بعمامة بيضاء الطية، ق: حدثنا أبو خلدة قال: حيىي بن خليف
  ).٢(خلفه، ورأيته خيضب بالصفرة 

  ).٢(رأيت عليه ثياب كتان : قال أبو األشهب
  ).٣(رأيت ابن سريين خيضب حبناء وكتم، ورأيته ال حيفي شاربه : حدثنا حممد بن عمرو: معن بن عيسى



  ).٤(أمر ابن سريين سويدا أن جيعل له حلة حربة يكفن فيها : قال محيد الطويل
كانت والدة حممد حجازية، وكان يعجبها : حدثتين حفصة بنت سريين قالت: ل هشام بن حسانوقا

  الصبغ، وكان حممد إذا اشترى هلا ثوبا اشترى
ألني ما جيد، فإذا كان عيد، صبغ هلا ثيابا، وما رأيته رافعا صوته عليها، كان إذا كلمها كاملصغي إليها 

)٥.(  
__________  

  .إذا ذبح عنه شاة يوم أسبوعه: من عق فالن عن ابنه: ، وعققت٢٠٤ / ٧انظر ابن سعد ) ١
  ).طوال االعناق(االنثى من اجلمال البخت : والبختية

  ).لسان(
  ,٢٠٤ / ٧ابن سعد ) ٢
  ,٢٠٥ و ٢٠٤ / ٧انظر ابن سعد ) ٣
  ,٢٠٥ / ٧ابن سعد ) ٤
  . آ٢٢٣ / ١٥ وابن عساكر ١٩٨ / ٧ابن سعد ) ٥

(*)  

)٤/٦١٩(  

  

  .، عن ابن عون، أن حممدا كان إذا كان عند أمه لو راهبكار بن حممد
  ).١(رجل ال يعرفه، ظن أن به مرضا من خفض كالمه عندها 

  .كانوا إذا ذكروا عند حممد رجال بسيئة ذكره هو بأحسن ما يعلم: أزهر، عن ابن عون، قال
  ).٢( اهللا ال أحل لكم شيئا حرمه: إنا نلنا منك فاجعلنا يف حل، قال: وجاءه ناس فقالوا

قدمت الكوفة وأنا أريد أن أشتري البز، فأتيت ابن سريين : جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال
نعم، فيعيد ذلك : هل رضيت ؟ فأقول: بالكوفة، فساومته، فجعل إذا باعين صنفا من أصناف البز قال

 ذه الدراهم احلجاجيةعلي ثالث مرات، مث يدعو رجلني فيشهدمها، وكان ال يشتري وال يبيع.  
  ).٣(فلما رأيت ورعه، ما تركت شيئا من حاجيت أجده عنده إال اشتريته، حىت لفائف البز 

كان ابن سريين إذا وقع عنده درهم زيف، أو ستوق مل يشتر به، فمات : أبو كدينة، عن ابن عون، قال
  .يوم مات، وعنده مخس مئة زيوفا

  ).٤(وستوقة 
ذكر ما أوصى به حممد : وصية حممد بن سريين] كانت : [ بأنا ابن عون، قالعبد الوهاب بن عطاء، أن



بن أيب عمرة أهله وبنيه، أن يتقوا اهللا ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا اهللا ورسوله إن كانوا مؤمنني، 
  .إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بين إن اهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن(وأوصاهم مبا أوصى به 

__________  
  . آ٢٢٣ / ١٥ابن عساكر ) ١
  ,٢٦٣ / ٢، وانظر احللية ٢٠٠ / ٧ابن سعد ) ٢
  . ب٢١٩ / ١٥ وابن عساكر ٢٠٢ / ٧ابن سعد ) ٣
  .٢٠٢، ٢٠١ / ٧ابن سعد ) ٤

(*)  

)٤/٦٢٠(  

  

وأوصاهم أن اليدعوا أن يكونوا إخوان االنصار ومواليهم يف  ] ١٣٢: البقرة) [ إال وأنتم مسلمون
إن حدث يب : اف والصدق خري وأبقى وأكرم من الزىن والكذب، وأوصى فما تركالدين، فإن العف

  ).١(فذكر الوصية ..حدث قبل أن أغري وصييت
ملا : أنبأنا بكار بن حممد السرييين، حدثين أيب عن أبيه عبد اهللا بن حممد بن سريين قال: حممد بن سعد

  .عا يل خبريبالوفاء، فد: ضمنت على أيب دينه، قال يل بالوفاء ؟ قلت
فقضى عبد اهللا عنه ثالثني ألف درهم، فما مات عبد اهللا حىت قومنا ماله ثالث مئة ألف درهم أو حنوها 

)٢.(  
  ).٣(ملا كفنه ] يعين [ أنا زررت على حممد القميص : قال أيوب السختياين

  ).٤(وروى أيوب، عن حممد أنه كان يأمر أن جيعل لقميص امليت أزرار ويكف 
  .مات حممد: احدقال غري و

  .بعد احلسن البصري مبئة يوم، سنة عشر ومئة
مات ابن سريين لتسع مضني من شوال، سنة عشر ومئة : حدثنا محاد بن زيد، قال: خالد بن خداش

)٥.(  
إن مات أحدمها قبل اآلخر : حدثين حيىي بن أيوب أن رجلني تآخيا فتعاهدا]: الليث [ أبو صاحل كاتب 

  مات أحدمها، فرآهأن خيربه مبا وجد، ف
__________  

  . ب٢٢٨ / ١٥، وابن عساكر ٢٠٥ / ٧ابن سعد ) ١
  ,٢٠٥ / ٧ابن سعد ) ٢



  .، وما بني احلاصرتني من تاريخ املؤلف٢٠٥، وانظر ٢٠٦ / ٧ابن سعد ) ٣
  ,٢٠٥ / ٧ابن سعد ) ٤
  . آ٢٣٠ / ١٥ابن عساكر ) ٥

(*)  

)٤/٦٢١(  

  

فابن سريين ؟ : ذاك ملك يف اجلنة ال يعصي، قال: قالاآلخر يف النوم، فسأله عن احلسن البصري ؟ 
فبأي شئ أدرك احلسن ؟ قال بشدة اخلوف واحلزن : ذاك فيما شاء واشتهى، شتان ما بينهما، قال: قال

)١.(  
كان احلكم ابن جحل، صديقا البن سريين، فحزن : حدثنا حجاج بن دينار، قال: مجاعة مسعوا احملاريب

ما فعل : رأيته يف املنام يف حال كذا وكذا، فسألته ملا سرين: يعاد، مث قالعلى ابن سريين حىت كان 
  ).٢(بطول احلزن : قال! مب ؟ فقد كنا نرى أنك فوقه : رفع فوقي سبعني درجة، قلت: احلسن ؟ قال

وقد كان االوزاعي أشار عليه حيىي بن أيب كثري، أن يرحتل إىل البصرة للقي حممد بن سريين، فأتى، 
  يف مرض املوت، فعاده ومل يسمعفوجده 

  .منه، رمحه اهللا تعاىل
  .وبلغين أن اسم أمه صفية، موالة اليب بكر الصديق

  
  .بن ثابت) ٣(كان آخرهم موتا، أدخل على زيد ) ع * ( أنس بن سريين- ٢٤٧

  .وحدث عن جندب البجلي، وابن عمر، وابن عباس، ومسروق
  .ومهام، وأبان العطار وخلقابن عون، وخالد، وشعبة، واحلمادان، : وعنه

__________  
  . آ، ب، وما بني احلاصرتني من التاريخ للمؤلف٢٣٠ / ١٥ابن عساكر ) ١
  . ب٢٣٠ / ١٥ابن عساكر ) ٢
، ٣٨٢ / ٢، أخبار القضاة ٤٤٢، املعارف ١٧٧٧، طبقات خليفة ت ٢٠٧ / ٧طبقات ابن سعد * 

 ب ذيب الكمال ٧٣ / ٣اريخ ابن عساكر ، ت٢٨٧اجلرح والتعديل القسم االول من الد االول 
 / ١ آ، مرآة اجلنان ٧٣ / ١، تذهيب التهذيب ١٥١ / ١، العرب ٢٣٣ / ٤، تاريخ االسالم ١٢٤ص 

، ١٥٧ / ١، شذرات الذهب ٤٠، خالصة تذهيب التهذيب ٣٧٤ / ١، ذيب التهذيب ٢٥٦
  ,١٣٨ / ٣ذيب ابن عساكر 



  .تصحيف" يزيد : " يف االصل) ٣
(*)  

)٤/٦٢٢(  

  

  .وثقه حيىي بن معني وغريه
  .سنة مثان عشرة ومئة: مات سنة عشرين ومئة، ويقال

  ).١(واهللا أعلم 
__________  

مت اجلزء الرابع من سري أعالم النبالء للشيخ االمام احلجة : جاء يف االصل الذي اعتمدناه ما نصه) ١
  .مشس الدين بن الذهيب، فسح اهللا يف مدته

  . من خط املصنف وقوبلت عليهوهو أول نسخة نسخت
  .أبو بردة بن أيب موسى عبد اهللا بن قيس بن حضار االشعري: ويتلوه يف اجلزء الذي يليه وهو اخلامس

  .رضي اهللا عنه
  .بن ثابت) ٣(كان آخرهم موتا، أدخل على زيد 

  .وحدث عن جندب البجلي، وابن عمر، وابن عباس، ومسروق
  .حلمادان، ومهام، وأبان العطار وخلقابن عون، وخالد، وشعبة، وا: وعنه

)٤/٦٢٣(  

  

  .وثقه حيىي بن معني وغريه
  .سنة مثان عشرة ومئة: مات سنة عشرين ومئة، ويقال

  ).١(واهللا أعلم 
__________  

مت اجلزء الرابع من سري أعالم النبالء للشيخ االمام احلجة : جاء يف االصل الذي اعتمدناه ما نصه) ١
  .، فسح اهللا يف مدتهمشس الدين بن الذهيب

  .وهو أول نسخة نسخت من خط املصنف وقوبلت عليه
  .أبو بردة بن أيب موسى عبد اهللا بن قيس بن حضار االشعري: ويتلوه يف اجلزء الذي يليه وهو اخلامس

  .رضي اهللا عنه



  .وكان الفراغ من نسخه يف سنة تسع وثالثني وسبع مئة
  .ى حممد نبيه، وخريته من خلقه وسلمواحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا عل

(*)  

)٤/٦٢٣(  

  

  ٥ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ٥الذهيب ج 

)٥(/  

  

  ) *٥* (سرية اعالم النبالء 

)٥/١(  

  

مجيع احلقوق حمفوظة ملؤسسة الرسالة وال حيق الية جهة أن تطبع أو تعطي حق الطبع الحد سواء كان 
 شارع سوريا - م مؤسسة الرسالة بريوت ١٩٩٣ - ه ١٤١٣فرادا الطبعة التاسعة مؤسسة رمسية أو ا

   بناية صمدي وصاحلة-

)٥/٢(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨سري أعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
  ؤسسة الرسالةم اجلزء اخلامس أشرف على حتقيق الكتاب وحقق هذا اجلزء شعيب االرنؤوط م

)٥/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم



)٥/٤(  

  

ابن أيب موسى، عبد اهللا بن قيس بن حضار االشعري، الفقيه، العالمة، قاضي ) ع * ( أبو بردة- ١
  .الكوفة

حدث عن أبيه، وعلي بن أيب طالب، والزبري بن العوام، وحذيفة بن اليمان، وعبد اهللا بن سالم، وأيب 
  .هريرة، وآخرين

دث عنه حفيده أبو بردة يزيد بن عبد اهللا بن أيب بردة، وابنه بالل بن أيب بردة االمري، وثابت البناين، ح
وقتادة، وبكري بن االشج، وأبو إسحاق الشيباين، وابنه سعيد بن أيب بردة، وطلحه بن حيىي، وحكيم بن 

  .اهمالديلم، ومحيد بن هالل، وأ ؟ ؟ وعبد االعلى بن أيب املساور، وخلق سو
وكان من أوعية العلم، حجة باتفاق، امسه عامر فيما قيل، وويل قضاء الكوفة بعد شريح مدة، مث عزله 

  .احلجاج، ووىل أخاه أبا بكر بن أيب موسى
  القتباين، عن أبيه، أن يزيد بن) ١(عبد اهللا بن وهب حدثنا ابن عياش 

__________  
، ٣٢٥ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٣٠ خليفة ، تاريخ٦٨، طبقات خليفة ٢٦٨ / ٦طبقات ابن سعد 

، تذكرة ١٥٧٨، ذيب الكمال ١٢، ١٠ / ٣، وفيات االعيان ٣٩٢، ٣٧١تاريخ ابن عساكر 
 ١، العرب ٧٣، دول االسالم ٢١٦ / ٤، تاريخ االسالم ١٩٩ / ٤، تذهيب التهذيب ٩٥ / ١احلفاظ 

، ٢٥٢، ١٩٩ / ١جوم الزاهرة ، الن١٨ / ١٢، ذيب التهذيب ١٤٢ / ٤، الوايف بالوفيات ١٢٨/ 
  .١٦٨ / ٧، ذيب ابن عساكر ٤٤٣خالصة تذهيب الكمال 

وامسه عبد اهللا بن عياش القتباين، وهو ضعيف، ضعفه أبو داود، والنسائي، وأبو حامت، وباقي رجال ) ١(
  .االسناد ثقات

  .٣٨٧واخلرب يف تاريخ دمشق ص 
[ * ]  

)٥/٥(  

  

على رجل كامل خبصال اخلري، فدل على أيب بردة، فلما رآه، رأى دلوين : املهلب ويل خراسان، فقال
  رجال قانعا، فلما كلمه رأى من خمربه أفضل من

حدثين أيب أنه مسع رسول اهللا : إين وليتك كذا وكذا من عملي، فاستعفاه، فأىب، وقال: مرآه، فقال له
  ". فليتبوأ مقعده من النار -بأهل  وهو يعلم أنه ليس له -من توىل عمال : " صلى اهللا عليه وسلم يقول



  .عن أمحد بن أخي ابن وهب عنه" مسنده " يف ) ١(أخرجه الروياين 
  .بعثين أيب أبو موسى إىل عبد اهللا بن سالم التعلم منه: وروى سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، قال

  .مات سنة ثالث ومئة: مات أبو بردة سنة أربع ومئة، وقال الواقدي: قال أبو نعيم
فأما أخوه أبو بكر بن أيب موسى االشعري القاضي املذكور، فهو كويف عثماين عامل ثقة، حدث عن أبيه، 

  .وعن أيب هريرة، وابن عباس، وجابر بن مسرة
  .حدث عنه أبوعمران اجلوين، وأبو مجرة الضبعي، وحجاج بن أرطاة، ويونس بن أيب إسحاق، وآخرون

  .أخيه أيب بردة قليال، حديثهما يف الكتبواله احلجاج قضاء الكوفة، وعاش بعد 
  فويل أيضا على البصرة، وكان جليال) ٢(وأما االمري بالل بن أيب بردة 

__________  
تذكرة " هو االمام أبو بكر حممد بن هارون صاحب املسند املشهور مات سنة سبع وثالث مئة ) ١(

  .٧٥٣، ٧٥٢ / ٢" احلفاظ 
" خزانة االدب " ، و ٥٠٠ / ١" وذيب التهذيب " ، ١٦٧، ١٦٤" ذيب الكمال " ترمجته يف ) ٢(
  .٣١٨ / ٣" ذيب ابن عساكر "  و ٤٥٢ / ١

[ * ]  

)٥/٦(  

  

  كرميا، مدحه ذوالرمة، وكان قد أصابه جذام، فكان ينتقع يف السمن
، العراق، أخذ بالال، وعذبه حىت مات سنة نيف وعشرين )٢(، وملا ويل يوسف بن عمر )١(الكثري 

  .ومئة
لو مل يكن اليب موسى منقبة إال أنه حجم : إن أبا بردة افتخر يوما بأبيه وبصحبته، فقال الفرزدق: وقيل

: أما إنه ما حجم أحدا غريه، فقال الفرزدق: النيب صلى اهللا عليه وسلم، فامتعض هلا أبو بردة، وقال
يه وسلم، فسكت أبو بردة على كان أبو موسى أورع من أن جيرب احلجامة يف رسول اهللا صلى اهللا عل

  .حنق
  
  .، حمدث ثقة، وامسه سلمان الكويف، موىل عزةاالشجعي صاحب أيب هريرة) ع* ( أبو حازم - ٢

  .حدث عن أيب هريرة فأكثر، وعن ابن عمر، واحلسني بن علي
  .روى عنه منصور، واالعمش، وحممد بن جحادة، وفرات القزاز، ومجاعة

  .عنيوثقة أمحد بن حنبل، وابن م



__________  
كان بالل قد خاف اجلذام، فوصف له السمن يستنقع فيه، : عن املدائين قال" ذيب الكمال " يف ) ١(

  .فكان يفعل مث يأمر بذلك السمن، فيباع، فتنكب الناس شراء السمن بالبصرة
إنه أول من : ، وقد قالوا١١٢، ١٠١ / ٧" وفيات االعيان " انظر ترمجته وخرب تعذيبه بالال يف ) ٢(

إن الرجلني ليختصمان إيل، فأجد أحدمها أخف على : أظهر اجلور من القضاة يف احلكم، وكان يقول
  .قليب، فأقضي له

: ، ذيب الكمال٢٩٧ / ٤، اجلرح والتعديل ١٣٧ / ٤، التاريخ الكبري ٢٩٤ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ١٤٠ / ٤، ذيب التهذيب ٧٤، ٧٣ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٤١ / ٢، ذيب التهذيب ٥٢٥

  .١٤٧: خالصة تذهيب الكمال
[ * ]  

)٥/٧(  

  

وروى عنه أيضا نعيم بن أيب محيد، ويزيد بن كيسان، وفضيل بن غزوان، مات يف خالفة عمر بن عبد 
  .إنه جالس أبا هريرة مخس سنني: العزيز، قريبا من سنة مئة، يقال

  
 اهللا البجلي الكويف، من ثقات التابعني وعلمائهم، امسه  بن عبدابن عمرو بن جرير) ع* ( أبو زرعة - ٣

امسه عمرو كأبيه، وذلك الن أباه مات يف حياة جده، : امسه هرم، وقيل: كنيته على االشهر، وقيل
  .فسمي أبو زرعة بامسه

  .إنه رأى عليا، وحدث عن جده، وأيب هريرة، وعبد اهللا بن عمرو، وخرشة بن احلر، وطائفة: قيل
عمه إبراهيم، وحفيداه جرير وحيىي ابنا أيوب بن أيب زرعة، واحلارث بن عبد اهللا العكلي، حدث عنه 

وعبد اهللا بن شربمة، وعمارة بن القعقاع، وموسى اجلهين، وعلي بن مدرك، وحيىي بن سعيد التيمي، 
  .وآخرون

  .وكان ثقة، نبيال، شريفا، كثري العلم، وفد مع جده جرير على معاوية
  
  إن داود: ، حمدث إمام، امسه علي بن داود، وقيلالناجي البصري) ع* * (توكل  أبو امل- ٤

__________  
: ، ذيب الكمال٣٧٤ / ٩، اجلرح والتعديل ١٥٨، طبقات خليفة ٢٩٧ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ٩٩ / ١٢، ذيب التهذيب ٧٤ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٢١٣ / ٤ ذيب التهذيب ١٦٠٥



  .٤٥٠ل خالصة ذيب الكما
 ٦، اجلرح والتعديل ٢٧٣ / ٦، التاريخ الكبري ٢٠٦، طبقات خليفة ٢٢٥ / ٧طبقات ابن سعد * * 

، ذيب ٢٢٣ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٦١ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٧٠: ، ذيب الكمال١٨٤/ 
  .٤٥٠: ، خالصة تذهيب الكمال٩٩ / ١٢التهذيب 

[ * ]  

)٥/٨(  

  

  .ابن عباس، وأيب سعيد، وجابرحدث عن عائشة، وأيب هريرة، و
  .وعنه قتادة، ومحيد الطويل، وخالد احلذاء، وعلي بن علي الرفاعي، وأبو عقيل بشري بن عقبة، وعدة

  .متفق على ثقته، تويف سنة اثنتني ومئة
  
االمام الثقة أبو محزة السلمي الكويف، من علماء الكوفة، وكان زوج ابنة أيب ) ع * ( سعد بن عبيد- ٥

  .رمحن السلميعبدال
  .حدث عن ابن عمر، والرباء بن عازب، واملستورد بن االحنف

  .وعنه زبيد اليامي، وإمساعيل السدي، ومنصور، واالعمش، وفطر بن خليفة
  .مات بعد املئة

  .وثقه النسائي وغريه
  .مات يف الكهولة يف حدود سنة بضع ومئة، ولوال قدم موته، الخرته إىل الطبقة اآلتية

  .مواهللا أعل
  
  حجازي جليل، من موايل مسرة بن جندب) ع * * ( سعيد بن أيب هند- ٦

__________  
، ٨٩ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٥٥: ، تاريخ خليفة١٥٥: ، طبقات خليفة٢٩٨ / ٦طبقات ابن سعد 

 ٤، ذيب التهذيب ١١٨ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ١٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٧٤: ذيب الكمال
  .١٣٥: تذهيب الكمال، خالصة ٤٧٨/ 

 / ١، كتاب اروحني ٧١ / ٤، اجلرح والتعديل ٥١٨ / ٣، التاريخ الكبري ٢٦٤: طبقات خليفة* * 
 / ١، العرب ١١٩ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٣٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٠٩: ، ذيب الكمال٣٦٢



  .١٢٣/  ١، شذرات الذهب ١٤٣: ، خالصة تذهيب الكمال٩٣ / ٤، ذيب التهذيب ١٢٣
[ * ]  

)٥/٩(  

  

  .حدث عن أيب موسى االشعري، وابن عباس، وأيب هريرة، وعن عبيدة السلماين، ومطرف بن عبد اهللا
  .حدث عنه ابنه عبد اهللا، ويزيد بن أيب حبيب، وابن إسحاق، ونافع بن عمر اجلمحي، وطائفة

  .تويف يف خالفة هشام يف أوهلا: قال ابن سعد
  .سنة عشر ومئةلعله تويف يف حدود : قلت

  .اتفقوا على االحتجاج به، ومات ابنه عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند سنة سبع وأربعني ومئة
  .روى البخاري عن رجل عنه، فذلك من عوايل صحيحه

  
  . القرشي االموي، أحد من يصلح للخالفةابن أبان بن عثمان بن عفان) ٤( عبدالرمحن - ٧

  .روى عن أبيه يسريا
  .ليمان، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، وموسى بن حممد بن إبراهيم التيميوعنه عمر بن س

  .ما رأيت أحدا أمجع للدين واململكة والشرف منه: قال موسى التيمي
، فمات )١(أستعني م على غمرات املوت : كان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول: وقيل

  .وهو نائم يف مسجده
  دةكان كثري العبا: وقيل

__________  
 ٢٠٣ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٧٢، ذيب الكمال ٢١٠ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٥٩طبقات خليفة 

  .٢٢٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٠ / ٦، ذيب التهذيب ١٤٠ / ٤، تاريخ االسالم ١/ 
  كان عبدالرمحن بن أبان يشتري أهل البيت، مث يأمر م": ذيب الكمال " نص اخلرب يف ) ١(

  (*).فيكسون، مث يعرضون عليه، فيقول أنتم أحرار لوجه اهللا، أستعني بكم على غمرات املوت 

)٥/١٠(  

  

  .والتأله، رآه علي بن عبد اهللا بن عباس فأعجبه نسكه وهديه، فاقتدى به يف اخلري
  



بن ابن يزيد بن قيس، أبو حفص النخعي الكويف، الفقيه، االمام ا) ع * ( عبدالرمحن بن االسود- ٨
  .االمام

  .حدث عن أبيه، وعمه علقمة بن قيس، وعائشة، وابن الزبري، وغريهم
  .وأدرك أيام عمر

حدث عنه االعمش، وإمساعيل بن أيب خالد، وحممد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، ومالك بن مغول، 
  .وزبيد اليامي، وأبو إسرائيل املالئي، وأبو بكر النهشلي، وعبد الرمحن املسعودي، وآخرون

كان أيب يبعثين إىل أم املؤمنني عائشة، فلما : قال الصقعب بن زهري، عن عبدالرمحن بن االسود، قال
أفعلتها يا لكع ؟ : يا أم املؤمنني ما يوجب الغسل ؟ فقالت: احتلمت أتيتها، فناديت من وراء احلجاب

  ).١(إذا التقت املواسي 
إنه كان : ا منعك أن تسأل كما سأل إبراهيم ؟ قالوم: قلت لعبد الرمحن بن االسود: قال ابن أيب خالد

  .جردوا القرآن: يقال
  .كان من املتهجدين العباد: قلت

  .وروى مالك بن مغول عن رجل أنه عد على ابن االسود يوم مجعة قبل الصالة ستا ومخسني ركعة
__________  
  جلرح والتعديل، ا٢٥٢ / ٥، التاريخ الكبري ١٥٧، طبقات خليفة ٢٨٩ / ٦طبقات ابن سعد 

، تاريخ االسالم ١١٦ / ١، العرب ٢ / ٢٠٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٧٦: ، ذيب الكمال٢٠٩ / ٥
  .١٤٠ / ٦، ذيب التهذيب ٢٤ / ٤
  .٢٨٩ / ٦" طبقات ابن سعد " اخلرب يف ) ١(

[ * ]  

)٥/١١(  

  

، فاعتلت رجله، قدم علينا عبدالرمحن ابن االسود حاجا: وروى حفص بن غياث، عن ابن إسحاق، قال
  .فصلى على قدم حىت أصبح

كان عبدالرمحن بن االسود، وعقبة موىل أدمي، وسعد أبو هشام حيرمون من : وقال هالل بن خباب
  .الكوفة، ويصومون يوما، ويفطرون يوما حىت يرجعوا

م، ومل أسفا على الصالة والصو: وعن احلكم أن عبدالرمحن بن االسود ملا احتضر، بكى، فقيل له ؟ فقال
  .يزل يتلو حىت مات

  .أهل بيت خلقوا للجنة، علقمة واالسود وعبد الرمحن: قال الشعيب



  .وروي أن عبدالرمحن صام حىت أحرق الصوم لسانه
  .مات سنة مثان أو تسع وتسعني: قال خليفة

  .وذكر ابن عساكر أنه وفد على عمر بن عبد العزيز
  
افظ، املفسر، أبو عبد اهللا القرشي، موالهم، املدين، العالمة، احل) ، م مقرونا٤خ،  * ( عكرمة- ٩

  .الرببري االصل
__________  

 / ٢ و ٢٥٨، ٢٥٧ / ١، التاريخ الصغري ٢٨٠: ، طبقات خليفة٢٨٧ / ٥طبقات ابن سعد * 
، طبقات ٧ / ٧، اجلرح والتعديل ٥ / ٢، تاريخ الفسوي ٤٢٩، ٤٢٤: ، مقدمة فتح الباري١١٩

، وفيات االعيان ٣٤٠ / ١، ذيب االمساء واللغات ٣٤٧ - ٣٢٦ / ٣لياء ، حلية االو٧٠الشريازي 
، ٩٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ٤٩ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٥٧، ٩٥٤: ، ذيب الكمال٢٦٥ / ٣

  ميزان
 / ٦، العقد الثمني ٧٥: ، دول االسالم١٥٦ / ٤، تاريخ االسالم ١٣١ / ١، العرب ٩٣ / ٣االعتدال 

، خالصة ٣٧، طبقات احلفاظ ١٦٣ / ١، النجوم الزاهرة ٢٦٣ / ٧التهذيب ، ذيب ١٢٥، ١٢٣
 / ١، شرح العلل ١٣٠ / ١، شذرات الذهب ٣٨٠ / ١، طبقات املفسرين ٢٧٠: تذهيب الكمال

٣٢٦، ٣٢٥[ * ]   

)٥/١٢(  

  

  .كان حلصني بن أيب احلر العنربي، فوهبه البن عباس: قيل
وابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وعقبة بن عامر، وعلي بن حدث عن ابن عباس، وعائشة، وأيب هريرة، 

أيب طالب، وذلك يف النسائي، وأظنه مرسال، وصفوان بن أمية، واحلجاج بن عمرو االنصاري، وجابر 
  .بن عبد اهللا، ومحنة بنت جحش، وأيب سعيد اخلدري، وأم عمارة االنصارية، وعدة

  .وعن حيىي بن يعمر، وعبد اهللا بن رافع
  .مسع من عائشة، وأيب هريرة، وأيب قتادة، وعبد اهللا بن عمرو، وابن عمر: ن املديينقال اب

حدث عنه إبراهيم النخعي، والشعيب، وماتا قبله، وعمرو بن دينار، وابو الشعثاء جابر بن زيد، وحبيب 
مي بن أيب ثابت، وحصني بن عبدالرمحن، واحلكم بن عتيبة، وعبد اهللا بن كثري الداري، وعبد الكر

اجلزري، وعبد الكرمي أبو أمية البصري، وعلي بن االقمر، وقتادة، ومطر الوراق، وموسى بن عقبة، 
وأبو إسحاق اهلمداين، وأبو إسحاق الشيباين، وأبو صاحل موىل أم هانئ مع تقدمه، وأبو الزبري املكي، 



 الديلي، وثو بن يزيد وخلق كثري من جلة التابعني، وأيوب السختياين، وأشعث بن سوار، وثور بن زيد
احلمصي، وجابر اجلعفي، وأبو بشر جعفر، وحجاج بن أرطاة، واحلسن بن زيد والد الست نفيسة، 
وحسني بن عبد اهللا العباسي، وحسني بن قيس الرحيب، وحسني بن واقد املروزي، واحلكم بن أبان، 

  ومحيد الطويل،
 أيب عوف، وداود ابن أيب هند، والزبري بن وخالد احلذاء، وداود بن احلصني، وأبو اجلحاف داود بن

احلريث، وزيد أبو أسامة احلجام، وزيد موىل قيس احلذاء، وسعيد بن مسروق، وسفيان بن دينار التمار، 
وسفيان بن زياد العصفري، واالعمش، وسلمة بن وهرام، ومساك بن حرب، وصاحل بن رستم اخلزاز، 

   وعاصموصفوان بن عمرو احلمصي، وعاصم بن دلة،

)٥/١٣(  

  

االحول، وعباد بن منصور، وعبد اهللا بن حسن بن حسن، وأبو حريز عبد اهللا ابن احلسني، وابن 
طاووس، وعبد اهللا بن عبدالرمحن بن أيب حسني، وعبد اهللا بن عيسى بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، وعبد 

 وعبد العزيز بن أيب رواد، وابن اهللا بن كيسان، وعبد الرمحن بن االصبهاين، وعبد الرمحن بن الغسيل،
جريج مرسل، وعبد امللك بن أيب بشري، وعبد الواحد بن صفوان، وعثمان بن سعد الكاتب، وعثمان 

الشحام، وعثمان بن غياث، وعطاء بن السائب، وعقيل االيلي، وعلباء بن أمحر، وعلي بن بذمية، 
خ العبدي، وعمرو بن أيب عمرو موىل وعمارة بن أيب حفصة، وعمر بن عطاء بن وراز، وعمر بن فرو

املطلب، وعمرو بن مسلم اجلندي، وعمرو بن هرم، والفضل ابن ميمون، وفضل بن غزوان، وفطر بن 
خليفة، وقباث بن رزين اللخمي، وليث بن أيب سليم، وأبو االسود يتيم عروة، وابن شهاب، ومغرية بن 

، ومهدي بن حرب، وموسى ابن أيوب مقسم، ومقاتل بن حيان، ومنصور بن النعمان اليشكري
الغافقي، وموسى بن مسلم الطحان، ونزار بن حيان، والنضر أبو عمر اخلزاز، ونوح بن ربيعة، وهشام 

  .بن حسان، ويزيد بن أيب سعيد النحوي، وأبو االشهب العطاردي، وأمم سواهم
  مسعت عكرمة: روى حرمي بن عمارة، عن عبدالرمحن بن حسان

  .لم أربعني سنة، وكنت أفيت بالباب، وابن عباس يف الدارطلبت الع: يقول
على تعليم القرآن ) ١(كان ابن عباس يضع يف رجلي الكبل : وروى الزبري بن اخلريت عن عكرمة قال

  .والسنن
لو أن : انطلق فأفت الناس، وأنا لك عون، قلت: وروى يزيد النحوي، عن عكرمة أن ابن عباس قال

  .، الفتيتهمهذا الناس مثلهم مرتني
__________  



متيم إثرها مل * بانت سعاد فقليب اليوم متبول : القيد من أي شئ كان، ويف قصيدة كعب: الكبل) ١(
  .يفد مكبول

  .مقيد: أي
[ * ]  

)٥/١٤(  

  

انطلق فأفتهم، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما ال يعنيه، فال تفته، فإنك تطرح : قال
  . الناسعنك ثلثي مؤنة

رأيت عكرمة أبيض اللحية عليه عمامة بيضاء، طرفها بني كتفيه، قد أدارها : قال عبداحلميد بن رام
حتت حليته، وقميصه إىل الكعبني، وكان رداؤه أبيض، وقدم على بالل بن مرداس، وكان على املدائن 

  .، فأجازه بثالثة آالف، فقبضها منه)١(
  . سكان املدينة، وقد كان سكن مكة، قدم مصرعكرمة من: قال أبو سعيد بن يونس

  .ونزل على عبدالرمحن بن احلساس الغافقي، وصار إىل إفريقية: كان كثري االسفار، قال: قلت
، وكان يدور البلدان )٢(كان أعلم شاكردي ابن عباس بالتفسري : قال العباس بن مصعب املروزي

  .يتعرض
ان جيلس يف السراجني يف دكان أيب سلمة السراج مغرية بن وقدم مرو على خملد بن يزيد بن املهلب، وك

  .مسلم، فحمله على بغلة خضراء
كنا مع شهر بن : وقال أبومتيلة، عن ضماد بن عامر القسملي، عن الفرزدق بن جواس احلماين، قال

ان هلا ائتوه، فإنه مل تكن أمة إال ك: أال نأتيه ؟ قال: حوشب جبرجان، فقدم علينا عكرمة، فقلنا لشهر
  .حرب، وإن موىل ابن عباس حرب هذه االمة

ما : ملا قدم عكرمة اجلند، أهدى له طاووس جنبا بستني دينارا، فقيل لطاووس: قال عبد الصمد بن معقل
أتروين ال أشتري علم ابن عباس بستني دينارا لعبد اهللا بن : يصنع هذا العبد بنجب بستني دينارا، قال

  .طاووس
   مات ابن عباس، وعكرمة عبد مل يعتق، فباعه:قال حيىي بن معني

__________  
قرب بغداد تبعد عنها سبعة فراسخ على حافيت دجلة، كانت مسكن امللوك من االكاسرة : املدائن) ١(

  .الساسانية، وفتحت على يد سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه يف صفر يف خالفة عمر رضي اهللا عنه
كان عكرمة أعلم تالميذ ابن عباس : التلميذ واخلادم، واملعىن: هاكلمة فارسية معنا: شاكردي) ٢(



  .بالتفسري
[ * ]  

)٥/١٥(  

  

  .تبيع علم أبيك ؟ فاسترده: علي بن عبد اهللا، فقيل له
باع علي بن عبد اهللا بن عباس عكرمة من خالد بن يزيد : روى الواقدي عن أيب بكر بن أيب سربة، قال

! ما خري لك، بعت علم أبيك بأربعة آالف دينار ؟ :  فقال له عكرمةبن معاوية بأربعة آالف دينار،
  .فاستقاله، فأقاله وأعتقه

مل تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذم * (قرأ ابن عباس هذه اآلية : داود بن أيب هند، عن عكرمة قال
فما زلت أبني : المل أدر أجنا القوم أم هلكوا ؟ ق: قال ابن عباس ] ١٦٤: االعراف) * [ عذابا شديدا

  .فكساين حلة: له أبصره حىت عرف أم قد جنوا، قال
يا أبا : كنت جالسا مع أيب أمامة بن سهل إذ جاء عكرمة، فقال: ابن فضيل، عن عثمان بن حكيم قال

ما حدثكم عين عكرمة فصدقوه، فإنه مل يكذب علي، : هل مسعت ابن عباس يقول: أمامة أذكرك اهللا
  .نعم: فقال أبو أمامة

هذا عكرمة : دفع إيل جابر بن زيد مسائل، أسأل عكرمة، وجعل يقول: قال أيوب، عن عمرو بن دينار
  .موىل ابن عباس، هذا البحر فسلوه

: هذا عكرمة موىل ابن عباس، هذا أعلم الناس، قال سفيان: ابن عيينة، عن عمرو مسع أبا الشعثاء يقول
  .كأنه مشرف عليهم يراهم:  تكلم فسمعه إنسان قالالوجه الذي عليه فيه عكرمة املغازي، إذا

  .نعم، عكرمة: تعلم أحدا أعلم منك ؟ قال: قيل لسعيد بن جبري: مغرية
ما خلف : ، قال إبراهيم)١(تزوج عكرمة أم سعيد بن جبري، فلما قتل سعيد : قال مصعب بن عبد اهللا

  .بعده مثله
__________  

  .سف الثقفيقتله شقي هذه االمة احلجاج بن يو) ١(
[ * ]  

)٥/١٦(  

  



  .ما بقي أحد أعلم بكتاب اهللا من عكرمة: مسعت الشعيب يقول: وقال إمساعيل بن أيب خالد
  .أعلم الناس باحلالل واحلرام احلسن، وأعلمهم باملناسك عطاء، وأعلمهم بالتفسري عكرمة: وقال قتادة

ء أعلمهم باملناسك، وكان سعيد بن جبري كان أعلم التابعني أربعة، كان عطا: وروى سعيد عن قتادة قال
أعلمهم بالتفسري، وكان عكرمة أعلمهم بسرية النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان احلسن أعلمهم 

  .باحلالل واحلرام
اجتمع حفاظ ابن عباس، منهم سعيد بن جبري، وعطاء : روى حامت بن وردان، عن أيوب، قال

لونه عن حديث ابن عباس، فكلما حدثهم حديثا قال وطاووس، على عكرمة، فأقعدوه، فجعلوا يسأ
من [ كان يسايرمها يف ضحضاح : ، فقال عكرمة)١(هكذا، يعقد ثالثني، حىت سئل عن احلوت : سعيد

أراه كان يقول : كانا حيمالنه يف مكتل، فقال أيوب: أشهد على ابن عباس أنه قال: املاء، فقال سعيد] 
  .القولني مجيعا

إن عكرمة وسعيد بن جبري اختلفا يف رجل من املستهزئني، فقال : قلت للزهري: يلقال أبو بكر اهلذ
صدقا مجيعا، كانت أمه تدعى غيطلة : احلارث بن قيس، فقال: احلارث بن غيطلة، وقال عكرمة: سعيد

  .، وكان أبوه يدعى قيسا)٢(
__________  

مارق من املاء على :  والضحضاحيريد احلوت الذي نسيه موسى وفتاه حني بلغا جممع البحرين،) ١(
وجه االرض إىل حنو الكعبني، وقد استعري للنار يف حديث أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة، فيجعل يف ضحضاح من نار : " وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال
  ).٢١٠(، ومسلم ١٤٩ / ٧أخرجه البخاري " يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه 

  .احلارث بن الطالطلة: ٤٠٩ / ١، ويف سرية ابن هشام ٧٠ / ١٤وهو كذلك يف تفسري الطربي ) ٢(
فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أمر اهللا تعاىل صابرا حمتسبا مؤديا إىل قومه : قال ابن إسحاق

  .ءالنصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب واالذى واالستهزا
فلما متادوا يف الشر، وأكثروا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وذكر عظماء املستهزئني، مث قال
  = [ * ]فاصدع مبا تؤمر وأعرض * (االستهزاء، أنزل اهللا تعاىل عليه 

)٥/١٧(  

  

عطاء، وطاووس، : اجتمع عندي مخسة ال جيتمع مثلهم أبدا: أبو سنان عن حبيب بن أيب ثابت قال
د، وسعيد بن جبري، وعكرمة، فأقبل جماهد وسعيد يلقيان على عكرمة التفسري، فلم يسأاله عن آية وجماه

  إال فسرها



مث دخلوا احلمام : أنزلت آية كذا يف كذا، وآية كذا يف كذا، قال: هلما، فلما نفد ما عندمها جعل يقول
  .ليال

  .، وسعيد، وعكرمة، وجابر بن زيدجماهد، وطاووس، وعطاء: أصحاب ابن عباس ستة: قال حيىي القطان
إن احلسن ترك كثريا من التفسري حني دخل علينا عكرمة : لو قلت لك: ابن عيينة، مسعت أيوب يقول

  .البصرة حىت خرج منها، لصدقت
  .عن سعيد بن جبري، وجماهد، وعكرمة، والضحاك: خذوا التفسري عن أربعة: قال الثوري
ىل السوق، فأمسع الرجل يتكلم بالكلمة، فينفتح يل مخسون بابا من إين الخرج إ: قال عكرمة: قال أيوب

  .العلم
ال، : فكتبتم عنه ؟ قلت: بلى، قال: قدم عليكم عكرمة ؟ قلت: قال يل ابن جريج: قال حيىي بن أيوب

  .فاتكم ثلثا العلم: قال
مية بن شبل، عن ما لكم ال تسألوين، أفلستم ؟ أ: مسعت عكرمة يقول: وقال أبو مسلمة سعيد بن يزيد

  .قدم علينا عكرمة، فاجتمع الناس عليه حىت صعد فوق ظهر بيت: معمر، عن أيوب قال
كنت أريد أن أرحل إىل عكرمة، إىل أفق من اآلفاق، فإين لفي سوق البصرة، إذا : معمر، عن أيوب قال

 أسأله، ذهبت عكرمة، فاجتمع الناس إليه، فقمت إليه، فما قدرت على شئ: رجل على محار، فقيل يل
  .مين املسائل، فقمت إىل جنب محاره، فجعل الناس يسألونه وأنا أحفظ

  لو مل يكن عندي ثقة مل أكتب:  فقال- وسئل عن عكرمة -وعن أيوب 
__________  

 ٩٥: احلجر) * [ عن املشركني إنا كفيناك املستهزئني الذين جيعلون مع اهللا إهلا آخر فسوف يعلمون= 
.[  

[ * ]  

)٥/١٨(  

  

  أما أنا فلم: أكنتم تتهمون عكرمة ؟ قال: قيل اليوب: عنه، وقال محاد بن زيد
  .أكن أمه

: مر عكرمة بعطاء، وسعيد بن جبري حيدثهم، فلما قام، قلت هلم: االعمش، عن حبيب بن أيب ثابت قال
  .ال: ما تنكران مما حدث شيئا ؟ قاال

نكم لتحدثون عن عكرمة بأحاديث لو كنت إ: مسعت سعيد بن جبري يقول: شيبان، عن أيب إسحاق
فجاء عكرمة، فحدث بتلك االحاديث كلها، والقوم سكوت، فما تكلم : عنده ما حدث ا، قال



  .أصاب احلديث: فعقد ثالثني، وقال: يا أبا عبد اهللا ما شأنك ؟ قال: سعيد، مث قام عكرمة فقالوا
حجاج !  خلفي، أفال يكذبوين يف وجهي ؟ أرأيت هؤالء الذين يكذبوين من: قال عكرمة: قال أيوب

إن : الصواف، عن أرطاة بن أيب أرطاة، أنه مسع عكرمة حيدث القوم وفيهم سعيد بن جبري وغريه، فقال
  .أن تضعه عند من حيسن حفظه وال يضيعه: وما مثنه يا أبا عبد اهللا ؟ قال: للعلم مثنا، فأعطوه مثنه، قالوا

: إنه يقال: أحيفظ هذا من حديثك شيئا ؟ قال: مة ومعه ابن له، قلتلقيت عكر: وقال سليمان االحول
  .أزهد الناس يف عامل أهله

  .اضرب ظله مثانني: فالن قذفين يف النوم، قال: قال محاد، عن أيوب مسعت رجال قال لعكرمة
ال : كان ابن عباس يسبهم، ويقول: عن عكرمة أنه كان إذا رأى السؤال يوم اجلمعة سبهم، ويقول

تشهدون مجعة وال عيدا إال للمسألة واالذى، وإذا كانت رغبة الناس إىل اهللا، كانت رغبتهم إىل الناس، 
  .فكيف إذا انضاف إىل ذلك غىن ما عن السؤال، وقوة على التكسب: قلت

وقد نقموا على هذا العامل أخالقا وآراء، وروى محيد الطويل، عن عكرمة أنه ذكر عنده كراهة احلجامة 
  .أفال تكره له اخلراءة: م، قالللصائ

)٥/١٩(  

  

أنا أعرف قوما لو : أنا أول من هيج عكرمة على املسري إىل إفريقية، قلت له: ابن هليعة، عن أيب االسود
  .هو ذا عكرمة يتجهز إىل إفريقية، فلما قدم عليهم، اموه: فلقيين جليس له، فقال: أتيتهم، قال

 قد مسع احلديث من رجلني، وكان إذا سئل حدث به عن واحد، مث وكان قليل العقل خفيفا، كان: قال
ما أكذبه، فشكوا ذلك إىل إمساعيل بن عبيد : يسأل عنه بعد، فيحدث به عن اآلخر، فكانوا يقولون

كيف مسعت ابن : ال بأس أنا أشفيكم منه، فبعث إليه، فقال له: االنصاري، وكان له فضل وورع، فقال
: صدقت، سألت عنها ابن عباس فقال: كذا وكذا، فقال إمساعيل:  ؟ فقالعباس يقول يف كذا وكذا

  .هكذا
، وأتاه، فأقام عنده ستة أشهر، مث أتى ابن عباس )١(وكان حيدث برأي جندة احلروري : قال ابن هليعة

  .قد جاء اخلبيث: فسلم، فقال ابن عباس
 من سبب لعكرمة اخلروج إىل املغرب، كنت أول: سعيد بن أيب مرمي، عن ابن هليعة، عن أيب االسود قال

: وذلك أين قدمت من مصر إىل املدينة، فلقيين عكرمة، وسألين عن أهل املغرب، فأخربته بغفلتهم، قال
  ).٢(فخرج إليهم، وكان أول ما أحدث فيهم رأي الصفرية 

__________  
ويعرف أصحاا بالنجدات، هو جندة بن عامر احلروري احلنفي من بين حنيفة رأس الفرقة النجدية، ) ١(



موضع على ميلني من الكوفة، كان أول : نسبة إىل حروراء: انفرد عن سائر اخلوارج بآراء واحلرورية
  .اجتماع اخلوارج به، فنسبوا إليه

" تاريخ االسالم "  ه، وله مقاالت معروفة، وأتباع انقرضوا، مترجم يف ٦٩وقدم جندة مكة، وقتل سنة 
  .٧٦ / ١" شذرات الذهب " ، و ١٤٨ / ٦" مليزان لسان ا" ، و ٨٨ / ٣

مل يثبت عنه :  وهو يرد عن عكرمة ما ألصق به٤٢٧ص " مقدمة الفتح " وقد قال احلافظ ابن حجر يف 
  من وجه قاطع أنه كان يرى ذلك، وإمنا كان يوافق يف بعض املسائل، فنسبوه إليهم،

عكرمة موىل ابن عباس رضي اهللا : له" قات الث" وقد برأه أمحد والعجلي من ذلك، فقال يف كتاب 
  .عنهما مكي تابعي ثقة برئ مما يرميه الناس به من احلرورية

ولو كان كل من ادعي عليه مذهب من املذاهب الرديئة، ثبت عليه ما ادعي به : وقال ابن جرير
 وقد نسبه قوم وسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك، للزم ترك أكثر حمدثي االمصار، النه ما منهم إال

  .إىل ما يرغب به عنه
هم فرقة من اخلوارج أتباع زياد بن االصفر، وقوهلم كقول االزارقة يف أن أصحاب الذنوب ) ٢(

كل ذنب له حد معلوم يف : مشركون، إال أن الصفرية ال يرون قتل أطفال خمالفيهم وال نسائهم، وقالوا
=  

)٥/٢٠(  

  

زل هذه الدار، وخرج إىل املغرب، فاخلوارج الذين باملغرب عنه قال حيىي بن بكري قدم عكرمة مصر ون
  .أخذوا

  .كان عكرمة يرى رأي جندة احلروري: قال علي بن املديين
الن : قال" املوطأ "  يعين يف -إمنا مل يذكر مالك عكرمة : مسعت حيىي بن معني يقول: وقال أمحد بن زهري

  .عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية
  ).١(كان عكرمة إباضيا : يس املكي، عن عطاء قالوروى عمر بن ق
  ).٢(كان عكرمة بيهسيا : وعن أيب مرمي قال

إنه : يقال: سألت أمحد بن حنبل عن عكرمة، أكان يرى رأي االباضية ؟ فقال: وقال إبراهيم اجلوزجاين
  ).٣(نعم، وأتى خراسان يطوف على االمراء يأخذ منهم : أتى الرببر ؟ قال: كان صفريا، قلت

  :حكي عن يعقوب احلضرمي، عن جده قال: وقال علي بن املديين
__________  

سارق، : الشريعة ال يسمى مرتكبه مشركا وال كافرا، بل يدعى بامسه املشتق من جرميته، فيقال= 



وقاتل، وقاذف، وكل ذنب ليس فيه حد كمن يترك الصالة، فمرتكبه كافر، وال يسمون مرتكب واحد 
  . مجيعا مؤمنامن هذين النوعني

ص " التبصري يف الدين " ، و ٧٠ص " والفرق بني الفرق " ، ١٨٣، ١٨٢ص " مقاالت االسالميني " 
  .١٣٧ / ١" امللل والنحل " ، و ٥٢

هم أتباع عبد اهللا بن إباض من بين مرة بن عبيد بن متيم خرج يف دولة بين أمية، نقل عن ) ١(
إن خمالفينا من أهل القبلة كفار غري مشركني، :  قوله١٣٤ / ١" امللل والنحل " الشهرستاين يف 

ومناكحتهم جائزة، وموارثتهم حالل، وغنيمة أمواهلم عند احلرب حالل، وما سواه حرام، وحرام قتلهم 
وسبيهم يف السر غيلة إال بعد نصب القتال، وإقامة احلجة، وال تزال بقية من هؤالء يف بالد اجلزائر، 

  .عالمه يف ترمجة عبد اهللا بن إياض، فراجعهوقد طول الزركلي يف أ
فرقة من الصفرية أصحاب أيب بيهس هيصم بن جابر الضبعي رأس الفرقة البيهسية من اخلوارج، ) ٢(

وقد كان احلجاج طلبه أيام الوليد، فهرب إىل املدينة، فطلبه ا عثمان بن حيان املري، فظفر به، 
  .ه ٩٤وحبسه، مث قتله بأمر من الوليد سنة 

  .١٢٧، ١٢٥ / ١" امللل والنحل " واالباضية والصفرية والبيهسية من االزارقة انظر 
قبوله جلوائز االماء ال مينع من قبول روايته، فابن شههاب الزهري كان يف ذلك أشهر من عكرمة، ) ٣(

  .ومع ذلك، فلم يترك أحد الرواية عنه بسبب ذلك
[ * ]  

)٥/٢١(  

  

  .ما فيه إال كافر: فقالوقف عكرمة على باب املسجد 
  .وكان يرى رأي االباضية: قال

دخل علينا عكرمة موىل ابن عباس : وروى خالد بن سليمان احلضرمي، عن خالد بن أيب عمران قال
: وددت أين اليوم باملوسم بيدي حربة أضرب ا ميينا ومشاال، ويف رواية: بإفريقية يف وقت املوسم، فقال

  .مفأعترض ا من شهد املوس
  .فمن يومئذ رفضه أهل إفريقية: قال خالد

كان عكرمة يرى رأي اخلوارج، وادعى على ابن عباس أنه كان يرى رأي : قال مصعب بن عبد اهللا
  .اخلوارج

  .هذه حكاية بال إسناد
اتق اهللا، وحيك، ال : قال أبو خلف عبد اهللا بن عيسى اخلزاز، عن حيىي البكاء مسعت ابن عمر يقول لنافع



  علي كما كذب عكرمة على ابنتكذب 
  .عباس، كما أحل الصرف، وأسلم ابنه صريفيا

  ).١(البكاء واه 
يا برد، ال تكذب علي كما : إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول لغالم له

  .عكرمة على ابن عباس) ٢(يكذب 
__________  

  . أن جيرح العدل بكالم اروح-ا قال ابن حبان  كم-بل هو متروك اتفقوا على ضعفه، ومن احملال 
" يف موضع " كذب " أهل احلجاز يطلقون ": الثقات " قال ابن حبان يف ترمجة برد هذا من كتاب ) ٢(

الوتر واجب : " ملا أخرب أنه يقول" كذب أبو حممد " ويؤيد ذلك إطالق عبادة بن الصامت قوله " أخطأ 
  .إنه أخطأ: إنه كذب، وإمنا يقال: ة، وإمنا قاله اجتهادا، واتهد ال يقال لهفإن أبا حممد مل يقله رواي" 

، والنسائي ٣١٩ و ٣١٥ / ٥وأمحد ) ١٤٢٠(، وأبو داود ١٢٣ / ١وخرب عبادة أخرجه مالك : قلت
كلهم من طريق حيىي بن سعيد عن حممد بن ) ١٤٠١(، وابن ماجه ٣٧٠ / ١، والدارمي ٢٣٠ / ١

: ابن حمرييز أن رجال من كنانة يدعى املخدجي مسع رجال بالشام يدعى أبا حممد يقولحيىي بن حبان، عن 
فرحت إىل عبادة بن الصامت، فاعترضت له وهو رائح إىل املسجد، : إن الوتر لواجب، قال املخدجي

: " كذب أبو حممد، مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: فأخربته بالذي قال أبو حممد، فقال عبادة
مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد، من جاء ن، مل ينقص منهن شيئا استخفافا حبقهن، كان له عند اهللا 

" عهد أن يدخله اجلنة، ومن مل يأت ن، فليس له عند اهللا عهد إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله اجلنة 
  = (*) لكن ورجال إسناده رجال الصحيح ما عدا املخدجي، فإنه اليعرف بغري هذا احلديث،

)٥/٢٢(  

  

ال تكذب علي كما كذب عكرمة : أبلغك أن ابن عمر قال لنافع: سألت مالكا: قال إسحاق بن الطباع
  .ال، ولكين بلغين أن سعيد ابن املسيب قال ذلك لربد مواله: على عبد اهللا ؟ قال

  .هذا أشبه، ومل يكن لعكرمة ذكر يف أيام ابن عمر، وال كان تصدى للرواية: قلت
دخلت على علي بن عبد اهللا بن عباس، وعكرمة مقيد : رير بن عبداحلميد، عن يزيد بن أيب زياد قالج

  ).١(إنه يكذب على أيب : ما هلذا كذا، قال: قلت: على باب احلش، قال
إن عكرمة يزعم أن رسول اهللا صلى : قلت لسعيد بن املسيب: هشام بن سعد، عن عطاء اخلراساين قال

: ، اذهب إليه فسبه، سأحدثكم)٣(كذب خمبثان : ، فقال)٢(تزوج ميمونة وهو حمرم اهللا عليه وسلم 
  .قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم، فلما حل تزوجها



  سأل رجل سعيد بن املسيب عن آية،: وقال شعبة، عن عمرو بن مرة
__________  

وأبو إدريس اخلوالين عند الطيالسي ) ٤٢٥(، وأيب داود ٢١٧ / ٥تابعه عبد اهللا الصناحبي عند أمحد = 
  .وغريه) ٢٥٢(فصح احلديث، وقد صححه ابن حبان ) ٧٨(
  .يزيد بن أيب زياد ضعيف ال حيتج بنقله، فاخلرب ال يصح) ١(

  .البستان: واحلش
إن النيب : لقد ظلم عكرمة يف ذلك، فإن هذا مروي عن ابن عباس من طرق كثرية أنه كان يقول) ٢(

  .يه وسلم تزوجها وهو حمرمصلى اهللا عل
وهو معدود يف أوهامه رضي اهللا عنه، فقد صح عن يزيد بن االصم بن أخت ميمونة، عن ميمونة أن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوجها وهو حالل، وبىن ا حالال، وماتت بسرف أخرجه الترمذي 

ليمان بن يسار، عن أيب وعن س) ١٩٦٤(وابن ماجه ) ١٨٤٣(وأبو داود ) ١٤١١(ومسلم ) ٨٥٤(
  .تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ميمونة حالال، وبىن ا حالال، وكنت أنا الرسول بينهما: رافع، قال

 عن ٣٤٨ / ١" املوطأ " وحسنه، وأخرجه مالك يف ) ٨٤١(، والترمذي ٢٩٣ / ٦أخرجه أمحد 
وسلم بعث أبا رافع مواله ورجال من سليمان بن يسار موىل ميمونة مرسال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .االنصار، فزوجاه ميمونة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة قبل أن خيرج
  .هو اخلبيث، ويقال للرجل واملرأة مجيعا، وكأنه يدل على املبالغة": اللسان " يف ) ٣(

[ * ]  

)٥/٢٣(  

  

  فى عنه منه شئال تسألين عن القرآن، وسل عنه من يزعم أنه ال خي: فقال
  .يعين عكرمة
كذب : سبق الكتاب املسح على اخلفني، فقال: قال ابن عباس: إن عكرمة قال: قلت لعطاء: وقال مطر

  ).١(امسح على اخلفني وإن خرجت من اخلالء : عكرمة، مسعت ابن عباس يقول
ر به عكرمة ومعه مسلم الزجني، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم أنه كان جالسا مع سعيد بن جبري، فم

قوموا إليه واسألوه، واحفظوا ما تسألون عنه وما جييبكم، فقمنا وسألناه فأجابنا، : ناس، فقال لنا سعيد
  ).٢(كذب : مث أتينا سعيدا فأخربناه، فقال

: * بشر بن املفضل، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم سألت عكرمة، أنا وعبد اهللا بن سعيد، عن قوله
بسوقها كبسوق النساء عند والدا، فرحت إىل سعيد، : قال ] ١٠: ق) * [ توالنخل باسقا(



  ).٣(طوهلا : كذب، بسوقها: فأخربته، فقال
  إسرائيل، عن عبد الكرمي اجلزري، عن عكرمة أنه كره كراء االرض،

__________  
وى عنه وحيتمل أن يكون ابن عباس قال ما ر: ، وقال٢٧٣ / ١" سننه " وأخرجه البيهقي يف ) ١(

  .عكرمة، مث ملا جاءه التثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مسح بعد نزول املائدة قال ما قال عطاء
ليس يف املسح على اخلفني عن الصحابة اختالف، الن كل من : ونقل ابن املنذر عن ابن املبارك قال

  .روي عنه منهم إنكاره، فقد روي إثباته
روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إال عن مالك مع أن الروايات ال أعلم : وقال ابن عبد الرب

وقد صرح مجع من احلفاظ بأن املسح على اخلفني متواتر، : الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وقال النووي
ومجع بعضهم رواته، فجاوزوا الثمانني ومنهم العشرة، ويف مصنف ابن أيب شيبة وغريه عن احلسن 

  . من الصحابة باملسح على اخلفنيحدثين سبعون: البصري
  .مسلم بن خالد الزجني ضعيف كثري االوهام، فاخلرب ال يصح) ٢(
وقال احلسن : ٧، ٦ / ١٧وقد وافق عكرمة يف تفسريه هذا احلسن البصري والفراء، ففي القرطيب ) ٣(

  إذا ولدت، على أن تفسري: بسقت: حوامل، يقال للشاة: مواقري: وعكرمة والفراء
 من طريق هناد، عن أيب ١٥٣ / ٢٦بالطوال مروي أيضا عن عكرمة نقله عنه الطربي " سقات البا" 

  ..[ * ]االحوص، عن مساك

)٥/٢٤(  

  

إن أمثل ما أنتم صانعون استئجار : " كذب عكرمة، مسعت ابن عباس يقول: فذكرت ذلك لسعيد فقال
  ).١" (االرض البيضاء سنة بسنة 

ما يسوؤين أن يكون : لت بن دينار، سألت ابن سريين عن عكرمة فقالوقال مسلم بن إبراهيم، عن الص
  .من أهل اجلنة، ولكنه كذاب

إن عكرمة يؤذينا ويسمعنا ما نكره، فقال كالما : قلت البن سريين: وروى عارم، عن الصلت بن دينار
وأيوب ذكرا مسعت حيىي بن سعيد ] بن خالد [ وهيب ) ٢(فيه لني، أسأل اهللا أن مييته ويرحينا منه 

  .مل يكن بكذاب: كان كذابا، وقال أيوب: عكرمة، فقال حيىي
  .رأيت عكرمة، وكان غري ثقة: مسعت ابن أيب ذئب يقول) ٣(هشام بن عبد اهللا بن عكرمة املخزومي 

هكذا رواه عمران بن موسى بن جماشع، عن إبراهيم بن املنذر عنه، ورواه العقيلي عن حممد بن زريق بن 
  .كان ثقة: براهيم فقالجامع، عن إ



  .فاهللا أعلم، والرواية االوىل أشبه
 -ما تركوا أيوب حىت استخرجوا منه ما مل يكن يريد : مسعت ابن عون يقول: قال رجاء بن أيب سلمة

هذا عمل : هل تروي عن عكرمة ؟ قال: قيل لداود بن أيب هند:  وقال ضمرة-يعين الرواية عن عكرمة 
  .عكرمة: ناعكرمة ؟ فقل: أيوب، قال

__________  
باب كراء :  يف احلرث١٩ / ٥" صحيحه " إسناده صحيح، وعلق قول ابن عباس البخاري يف ) ١(

أخربين عبد الكرمي هو : قال" جامعه " وصله الثوري يف : االرض بالذهب والفضة، وقال احلافظ
  روا االرض البيضاء ليسإن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأج: اجلزري، عن سعيد بن جبري عنه، ولفظه

  .فيها شجر يعين من السنة إىل السنة
  . من طريق عبد اهللا بن الوليد العدين، عن سفيان به١٣٣ / ٦وإسناده صحيح، وأخرجه البيهقي 

كل ما قال ابن : يغلب على الظن أن طعن ابن سريين عليه من جهة الرأي، فقد قال خالد احلذاء) ٢(
قال ابن ) ٣(منا أخذه عن عكرمة، وكان ال يسميه، النه مل يكن يرضاه ثبت عن ابن عباس، فإ: سريين

  .ال يعجبين االحتجاج خبربه إذا انفرد: ٩١ / ٣" اروحني والضعفاء " حبان يف 
[ * ]  

)٥/٢٥(  

  

  .كان مالك ال يرى عكرمة ثقة، ويأمر أن ال يؤخذ عنه: وقال معن وغريه
  .شي يسري: فقد روى عن رجل عنه، قال: ، قيلكان مالك يكره عكرمة: قال حيىي بن معني
مل يسم مالك عكرمة يف شئ من كتبه إال يف حديث ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس : وقال ابن املديين

  .وكأنه ذهب إىل أنه يرى رأي اخلوارج) ١(يصوم ويهدي : يف الذي يصيب أهله وهو حمرم، قال
  .رجل: وكان يقول يف كتبه

  .ال أرى الحد أن يقبل حديثه: ومالك سيئ الرأي يف عكرمة، قال: فعي قالوروى الربيع عن الشا
عكرمة بن خالد أوثق من عكرمة موىل ابن عباس، عكرمة مضطرب احلديث خيتلف : قال أمحد بن حنبل

  .عنه، وما أدري
  .ما حفظت عن عكرمة إال بيت شعر، رواه عنه أيوب: وقال قتادة

  .فعلى هذا روايته عنه تدليس
يف تكبريات الصالة، واخلنصر واالام سواء، : صحيح البخاري لقتادة عن عكرمة أربعة أحاديثويف 

  .ويف السنن أحاديث) ٢(واملتشبهني بالنساء، ويف زوج بريرة 



  رأيت يف كتاب علي بن املديين، مسعت: قال أمحد بن أيب خيثمة
__________  

قبل أن يطوف طواف : ه قبل أن يفيض أيباب من أصاب أهل:  يف احلج٣٨٤ / ١أخرجه مالك ) ١(
  .االفاضة
يعتمر " " املوطأ " كذا االصل، وهو كذلك يف ذيب الكمال، والذي يف " يصوم ويهدي : " وقوله

  .وهو الصواب" ويهدي 
 يف ١٩٨ / ١٢باب التكبري وإذا قام من السجود، و :  يف صفة الصالة٢٢٥ / ٢انظر البخاري ) ٢(

 ٩باب املتشبهني بالنساء واملتشبهات بالرجال، و :  يف اللباس٢٧٩ / ١٠صابع و باب دية اال: الديات
  .باب خيار االمة حتت العبد:  يف النكاح٢٥٨/ 

[ * ]  

)٥/٢٦(  

  

  .عكرمة ال حيسن الصالة: حيىي بن سعيد يقول، حدثوين واهللا عن أيوب، أنه ذكر له
رأيت عكرمة قد أقيم قائما :  كريب قالالفضل بن موسى، عن رشدين بن! وكان يصلي ؟ : قال أيوب

  .يف لعب النرد
قدم عكرمة البصرة، فأتاه أيوب وسليمان التيمي ويونس، فبينا هو حيدثهم إذ مسع : وقال يزيد بن هارون

قاتله اهللا، لقد أجاد، فأما سليمان ويونس، فما عادا إليه، وعاد إليه : أمسكوا، مث قال: صوت غناء، فقال
  .وبأيوب، فأحسن أي

واهللا الحدثنكم، فمكث، : كان قليل العقل، أتيناه يوما فقال: ذكر أيوب عكرمة فقال: قال ابن علية
، أمل أرك )١(هاه : أحيسن حسنكم مثل هذا ؟ وبينا أنا عنده إذ رأى أعرابيا فقال: فجعل حيدثنا، مث قال

  .بأرض اجلزيرة أو غريها، فأقبل عليه وتركنا
سلوه ما جالجل احلاج ؟ : ملا قدم عكرمة خراسان قال أبو جملز: ن مسلم قالوروى شبابة عن املغرية ب

  !وأىن هذا ذه االرض ؟ : فسئل، فقال
  .صدق: االفاضة، فقيل اليب جملز، فقال: جالجل احلاج

أسعى على : قال! تركت احلرمني، وجئت إىل خراسان ؟ : قلت لعكرمة: قال عبد العزيز بن أيب رواد
  .بنايت

رأيت عكرمة جائيا من مسرقند على محار، حتته جوالقان : أخربنا أبو الطيب موسى بن يسار قالشبابة، 
  ، فيهما حرير، أجازه بذلك عامل)٢(



__________  
  .كلمة تقال للتذكر، وتقال أيضا عند التوجع والتلهف) ١(
  .عرعدل كبري منسوج من صوف أو ش: تثنية جوالق، بضم اجليم وكسر الالم أو فتحها) ٢(

  .فارسي معرب
[ * ]  

)٥/٢٧(  

  

  .احلاجة: ما جاء بك إىل هذه البالد ؟ قال: مسرقند، ومعه غالم، وقيل له
ما تريد إىل هذه ؟ عندنا عمائم نرسل : تناول عكرمة عمامة له خلقا، فقال رجل: وقال عمران بن حدير

  .ال آخذ من الناس شيئا، إمنا آخذ من االمراء: إليك بواحدة، قال
إن : يوم القيامة، فقلت: قال) ١(لقيت عكرمة فسألته عن البطشة الكربى : مش، عن إبراهيم قالاالع

  .يوم بدر: يوم بدر، فأخربين من سأله بعد ذلك، فقال: عبد اهللا كان يقول
  ).٢(القوالن مشهوران : قلت

أن رسول اهللا حدثنا ابن عباس : إن عكرمة قال: قلت للقاسم: عباس بن محاد، عن عثمان بن مرة قال
  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزفت، والنقري، والدباء، واحلنتم، واجلرار 

  إن عكرمة كذاب حيدث غدوة حديثا! يا ابن أخي : قال
__________  

وتفسري ابن مسعود أخرجه ) * يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون* (يف قوله تعاىل : أي) ١(
وقد وافق ابن مسعود ) فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني(باب : ري يف التفس٤٣٩ / ٨البخاري 

رضي اهللا عنه على تفسري اآلية ذا مجاعة من السلف كمجاهد وأيب العالية وإبراهيم النخعي، 
  والضحاك،

  .وعطية العويف، وهو اختيار ابن جرير الطربي
وأما طعن إبراهيم : ٤٢٧ص " تح مقدمة الف"  وقال احلافظ يف ١١٥، ١١١ / ٢٥انظر الطربي ) ٢(

عليه بسبب رجوعه عن قوله يف تفسري البطشة الكربى إىل ما أخرب به ابن مسعود، فالظاهر أن هذا 
يوجب الثناء على عكرمه ال القدح، إذ كان يظن شيئا، فبلغه عمن هو أوىل منه خالفه، فترك قوله الجل 

  .قوله
 / ١ عباس أبو مجرة نصر بن عمران، انظر البخاري ومل ينفرد عكرمة بذلك، بل رواه عن ابن) ٣(

 / ١وأمحد ) ٣٦٩٢(وأبو داود ) ١٧( ومسلم ٦٧ / ٨، و ١٤٦ / ٦ و ١٦٦ و ١٢٥، ١٢٠



  .٢٧٤ و ٢٢٨
القرع، : أصل خنلة، والدباء: أصل خشبة تنقر، وقيل: الوعاء املطلي بالزفت من داخل، والنقري: واملزفت
مجع جرة وهو من اخلزف : ر كانوا خيزنون فيها اخلمر، واجلرارجرار خض: دباءة، واحلنتم: واحدها

  .هو ماكان منه مدهونا: معروف، وقيل
  .وهذه االوعية االربعة تسرع بالشدة يف الشراب، وحتدث فيه القوة املسكرة عاجال

وحترمي االنتباذ يف هذه الظروف كان يف صدر االسالم، مث نسخ كما يف حديث بريدة رضي اهللا عنه 
" كنت يتكم عن االشربة يف ظروف االدم، فاشربوا يف كل وعاء غري أال تشربوا مسكرا : " فوعامر

  .١٥٨٥ / ٣) ٦٥) (٩٧٧" (صحيحه " أخرجه مسلم يف 
[ * ]  

)٥/٢٨(  

  

  .خيالفه عشية
  .وروى روح بن عبادة عن عثمان حنوه

: مسعت ابن عباس يقول: الحدث عكرمة حبديث فق: القاسم بن معن، حدثين أيب، عن عبدالرمحن، قال
إمنا قلته برأيي : نعم، قال: أعجبك ؟ قلت: هات الدواة والقرطاس، فقال! يا غالم : كذا وكذا، فقلت

)١.(  
نعم صاحب رجل : قال خالد بن يزيد بن معاوية يف عكرمة: أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز قال

عرف، وأما اجلاهل، فيأخذ كل ما مسع، مث قال عامل، وبئس صاحب رجل جاهل، أما العامل، فيأخذ ما ي
  .إن كان كذلك: وكان عكرمة حيدث احلديث، مث يقول يف نفسه: سعيد

كنت أطوف أنا وبكر بن عبد اهللا املزين، فضحك : حدثنا سامل أبو عتاب بصري قال: النضر بن مشيل
 - يعين عن ابن عباس -العجب من أهل البصرة أن عكرمة حدثهم : ما يضحكك ؟ قال: بكر، فقيل له

يف حتليل الصرف، فإن كان عكرمة حدثهم أنه أحله، فأنا أشهد أنه صدق، ولكين أقيم مخسني من أشياخ 
  ).٢(املهاجرين واالنصار يشهدون أنه انتفى منه 
ال يدافعن أحدكم الغائط والبول يف : إن عكرمة يقول: معتمر بن سليمان، عن أبيه، قيل لطاووس

  .ما هذا معناه، فقال طاووس ؟ املسكني لو اقتصر على ما مسع كان قد مسع علماالصالة، أو كال
  أعين قبل) ٣(قلت أصاب هنا عكرمة، فقد صح احلديث يف ذلك 

__________  
وأما قصة القاسم بن معن، ففيها داللة على حتريه فإنه حدثه يف املذاكرة بشئ فلما رآه : قال احلافظ) ١(



فيه، فأخربه أنه إمنا قاله برأيه، فهذا أوىل أن حيمل عليه من أن يظن به أنه تعمد يريد أن يكتبه عنه، شك 
  .الكذب على ابن عباس رضي اهللا عنه

  .١٩١ / ٤" اجلرح والتعديل " سامل أبو عتاب اليعرف جبرح وال تعديل كما يف ) ٢(
  ).١٥٩٦(و ) ١٥٩٤(، ومسلم ٣١٩ / ٤" فتح الباري " وانظر 

  = [ * ]باب كراهية الصالة حبضرة الطعام : يف املساجد) ٥٦٠" (صحيحه " أخرج مسلم يف ) ٣(

)٥/٢٩(  

  

 فإن عرض له ذلك يف الصالة، وأمكنه الصرب، فصالته صحيحة، وإن أجهده ذلك -االحرام بالصالة 
  .فلينصرف

يه لو أن موىل ابن عباس اتقى اهللا، وكف من حديثه، لشدت إل: وروى إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس
  .املطايا

عكرمة أثبت الناس فيما روى، ومل حيدث عن : وروى أمحد بن منصور املروزي، عن أمحد بن زهري قال
  .أقرانه، أكثر حديثه عن الصحابة

كل ما قال حممد بن سريين نبئت عن ابن عباس، : قال خالد احلذاء: وقال أبو طالب عن أمحد بن حنبل
كان يرى رأي اخلوارج، رأي الصفرية، ومل يدع موضعا إال :  قالما شأنه ؟: فإمنا رواه عن عكرمة، قيل

  .خراسان والشام واليمن ومصر وإفريقية: خرج إليه
وإمنا أخذ أهل إفريقية رأي الصفرية من عكرمة ملا قدم عليهم، وكان يأيت االمراء يطلب : قال أمحد
  .جوائزهم

ادعوا موىل ابن :  يرثها ؟ فقال أبان بن عثمان:واختلف أهل املدينة يف املرأة متوت ومل يالعنها زوجها
  ).١(عباس، فدعي فأخربهم، فعجبوا منه، وكانوا يعرفونه بالعلم 

__________  
الذي يريد أكله يف احلال، وكراهة الصالة مع مدافعة االخبثني من حديث عائشة رضي اهللا عنها = 

" ة طعام، وال هو يدافعه االخبثان ال صالة حبضر: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ال يصلي أحدكم وهو " بلفظ ) ١٩٥(ويف الباب عن أيب هريرة عند ابن حبان ) ٨٩(وأخرجه أبو داود 
) ٨٨(، وأيب داود ١٥٩ / ١" املوطأ " وعن عبد اهللا بن االرقم عند مالك يف " يدافعه االخبثان 

وإسناده صحيح، وصححه ) ٦١٦ (، وابن ماجه١١١، ١١٠ / ٢والنسائي ) ١٤٢(والترمذي 
" إذا أراد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل الصالة "  ووافقه الذهيب، ولفظه ١٦٨ / ١الترمذي، واحلاكم 

  ".إذا أراد أحدكم أن يذهب إىل اخلالء، وقامت الصالة، فليبدأ باخلالء " ويف لفظ 



 / ٩" شرح السنة " زوجني يف اللعان يف انظر أقوال العلماء يف الوقت الذي تقع فيه الفرقة بني ال) ١(
  . وما بعدها بتحقيقنا٢٥٥
[ * ]  

)٥/٣٠(  

  

  .مات أعلم الناس وأشعر الناس: ومات هو وكثري عزة يف يوم واحد، فقالوا
  .نعم حيتج به: حيتج حبديث عكرمة ؟ قال: قال أبو بكر املروذي، قلت المحد

كالمها، ومل : ب إليك يف ابن عباس أو عبيداهللا ؟ قالفعكرمة أح: قلت البن معني: وقال عثمان بن سعيد
  .ثقة وثقة: فعكرمة، أو سعيد بن جبري ؟ فقال: خيتر، قلت

إذا رأيت إنسانا يقع يف عكرمة، ويف محاد : وروى جعفر بن أيب عثمان الطيالسي، عن حيىي بن معني قال
  .بن سلمة، فامه على االسالم

 وى وحيف يف وزما، أما من نقل ما قيل يف جرحهما وتعديلهما هذا حممول على الوقوع فيهما: قلت
على االنصاف، فقد أصاب، نعم إمنا قال حيىي هذا يف معرض رواية حديث خاص يف رؤية اهللا تعاىل يف 

  .املنام، وهو حديث يستنكر
  ".صحة حديث عكرمة : " وقد مجع ابن مندة فيه جزءا مساه

  .مل يكن يف موايل ابن عباس أغزر من عكرمة:  يقولمسعت عليا: وقال يعقوب بن شيبة
  .كان عكرمة من أهل العلم، قد روى عنه الشعيب، وإبراهيم، وجابر أبو الشعثاء، وعطاء، وجماهد

  .مكي تابعي ثقة برئ مما يرميه به الناس من احلرورية: وقال أمحد العجلي
  .يعين من رأيهم
  .و حيتج بعكرمةليس أحد من أصحابنا إال وه: وقال البخاري
  .ثقة: وقال النسائي

)٥/٣١(  

  

نعم إذا روى عنه الثقات، : حيتج حبديثه ؟ قال: ثقة، قلت: سألت أيب عنه فقال: وقال ابن أيب حامت
  .والذي أنكر عليه حيىي بن سعيد ومالك، فلسبب رأيه

  .كريب ومسيع وشعبة وعكرمة، وهو أعالهم: فموايل ابن عباس ؟ قال: قيل اليب
أصحاب ابن عباس عيال على :  أيب عن عكرمة وسعيد بن جبري، أيهما أعلم بالتفسري ؟ فقالوسئل



  ).١(عكرمة 
وعكرمة مل أخرج هنا من حديثه شيئا، الن الثقات إذا رووا عنه، " كامله " قال احلافظ ابن عدي يف 

 قبله، ومل ميتنع فهو مستقيم احلديث إال أن يروي عنه ضعيف، فيكون قد أيت من قبل الضعيف، ال من
االئمة من الرواية عنه، وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إذا روى عنه ثقة يف صحاحهم، وهو أشهر 

  ).٢(من أن أحتاج أن أخرج له شيئا من حديثه، وهو ال بأس به 
  .احتج حبديثه االئمة القدماء، لكن بعض املتأخني أخرج حديثه من حيز الصحاح: وقال أبو أمحد احلاكم

ما علمت مسلما أخرج له سوى حديث واحد، لكنه مقرون بآخر، فروى البن جريج عن أيب : لتق
  .الزبري عن عكرمة

  ).٣(وطاووس عن ابن عباس يف حج ضباعة 
  شهدت محاد بن: حدثنا خالد بن خداش قال: قال اخلصيب بن ناصح

__________  
  .٩، ٨ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٦٢٣الكامل اللوحة ) ٢(
إين امرأة ثقيلة، وإين أريد : هي ضباعة بنت الزبري أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت) ٣(

  .فأدركت: أهلي باحلج واشترطي أن حملي حيث حتبسين، قال: احلج فما تأمرين ؟ قال
  .باب جواز اشتراط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوه: يف احلج) ١٢٠٨" (صحيحه " أخرجه مسلم يف 

[ * ]  

)٥/٣٢(  

  

أحدثكم حبديث مل أحدث به قط، إين أكره أن ألقى اهللا ومل أحدث به، : زيد يف آخر يوم مات فيه، فقال
  إمنا أنزل: مسعت أيوب حيدث عن عكرمة قال

  .اهللا متشابه القرآن ليضل به
الفاسقني، كما أخربنا هذه عبارة رديئة، بل إمنا أنزله اهللا تعاىل ليهدي به املؤمنني، وما يضل به إال : قلت

  ).١(عزوجل يف سورة البقرة 
كان عكرمة كثري العلم واحلديث، حبرا من البحور، وليس حيتج حبديثه، ويتكلم الناس : قال ابن سعد

  .فيه
كان عكرمة يرى رأي اخلوارج، فطلبه متويل املدينة، فتغيب عند داود : قال مصعب بن عبد اهللا الزبريي

  .هبن احلصني حىت مات عند



وهلذا ينفرد عنه داود بأشياء تستغرب، وكثري من احلفاظ عدوا تلك االفرادات مناكري، وال سيما : قلت
  .إذا انفرد ا مثل ابن إسحاق وحنوه

أيت جبنازة عكرمة موىل ابن عباس وكثري : روى إمساعيل بن أيب أويس، عن مالك بن أنس، عن أبيه قال
  . أهل املسجد حل حبوته إليهماعزة بعد الظهر، فما علمت أن أحدا من

مات كثري وعكرمة موىل ابن عباس يف : وروى أبو داود السنجي، عن االصمعي، عن ابن أيب الزناد قال
  .فشهد الناس جنازة كثري وتركوا جنازة عكرمة: يوم واحد، فأخربين غري االصمعي، قال

__________  
ا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثال م* (نص اآلية ) ١(

احلق من رم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد اهللا ذا مثال يضل به كثريا ويهدي به كثريا وما 
يضل به إال الفاسقني الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون 

   ].٢٧، ٢٦: البقرة) * [ خلاسرونيف االرض أولئك هم ا
[ * ]  

)٥/٣٣(  

  

  . وشيعوا كثريا إال عن بلية كبرية يف نفوسهم له رضي اهللا عنه- مع علمه -ما تركوا عكرمة : قلت
مات عكرمة وكثري عزة يف يوم واحد فما شهدمها إال سودان : وروى حيىي بن بكري، عن الدراوردي قال

  .املدينة
  .مات فقيه الناس، وشاعر الناس: ا يف يوم، فقال الناسمات: وقال نوح بن حبيب

مات عكرمة باملدينة سنة أربع ومئة، رواها يعقوب الفسوي : البخاري وغريه، عن علي بن املديين قال
  .فما محله أحد، اكتروا له أربعة: عن علي فزاد، قال

س، وأبو عبيد، وشباب، وابن وقال علي بن عبد اهللا التميمي، ومصعب بن عبد اهللا، وابن منري، والفال
  .يونس، مات سنة مخس ومئة

  .وكذا نقل أبو احلسن بن الرباء عن ابن املديين
  .وهو ابن مثانني سنة: قال التميمي وابن يونس

  .حدثتين بنته أم داود أنه تويف سنة مخس ومئة: وقال الواقدي
  .سنة مخسمات سنة ست ومئة، واالصح : وقال اهليثم بن عدي وأبو عمر الضرير

: وقال أبو معشر السندي، وأبو نعيم، وابن أيب شيبة، وأخوه عثمان، وهارون بن حامت، وقعنب بن احملرر
  .مات سنة سبع ومئة، وقيل غري ذلك



واهللا أعلم ) ١(خرج له مسلم مقرونا بطاووس يف احلج، فالذين أهدروه كبار، والذين احتجوا به كبار 
  .بالصواب

__________  
ومل يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم يف العلم بالفقه والقرآن : بو جعفر بن جرير الطربيقال أ) ١(

  = [ * ]وتأويله، وكثرة الرواية لآلثار، وأنه كان عاملا مبواله، ويف تقريظ جلة أصحاب ابن عباس 

)٥/٣٤(  

  

  أخربنا عمر بن: أخربنا عبدالرمحن بن حممد ومجاعة إجازة، قالوا
ن احلصني، أخربنا ابن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا موسى بن سهل الوشاء، حممد، أخربنا اب

حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه 
خري يوم حيتجم فيه يوم سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، وما مررت مبال من : " وسلم قال

  ).١" (عليك باحلجامة يا حممد : ئكة ليلة أسري يب إال قالوااملال
  .تفرد به عباد، وفيه ضعف، أخرجه أمحد يف مسنده عن يزيد

) يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة* (وروى ابن املبارك، عن معمر، عن احلكم بن أبان، عن عكرمة 
سنة، ال يعلم أحدكم مضى، وكم بقي إال من أول الدنيا إىل آخرها مخسون ألف : قال ] ٤: املعارج* [ 

  )٢(اهللا عزوجل 
__________  

إياه، ووصفهم له بالتقدم يف العلم، وأمرهم الناس باالخذ عنه ما بشهادة بعضهم تثبت عدالة = 
االنسان، ويستحق جواز الشهادة، ومن ثبتت عدالته، مل يقبل فيه اجلرح، وما تسقط العدالة بالظن، 

ال تكذب علي وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غري الذي : وبقول فالن ملواله
  .وجهه إليه أهل الغباوة، ومن ال علم له بتصاريف كالم العرب

وأما حال عكرمة يف نفسه، فقد عدله أمة من نبالء التابعني، فمن ": صحيحه " وقال ابن مندة يف 
فات والسنن واالحكام، روى عنه زهاء ثالث مئة رجل بعدهم، وحدثوا عنه، واحتجوا مبقاريده يف الص

من البلدان منهم زيادة على سبعني رجال من خيار التابعني ورفعائهم، وهذه مرتلة ال تكاد توجد لكثري 
من التابعني على أن من جرحه من االئمة مل ميسك من الرواية عنه، ومل يستغنوا عن حديثه، وكان يتلقى 

به قرنا بعد قرن، وإماما بعد إمام إىل وقت االئمة االربعة الذين أخرجوا حديثه بالقبول، وحيتج 
الصحيح، وميزوا ثابته من سقيمه، وخطأه من صوابه، وأخرجوا روايته، وهم البخاري، ومسلم، وأبو 
داود، والنسائي، فأمجعوا على إخراج حديثه، واحتجوا به على أن مسلما كان أسوأهم رأيا فيه، وقد 



  .مقرونا وعدله بعدما جرحهأخرج عنه 
  ، وسنده٤٠٩ / ٤واحلاكم ) ٢٦٦٦(والطيالسي ) ٢٠٥٤(، والترمذي ٣٥٤ / ١أخرجه أمحد ) ١(

  .ضعيف لضعف عباد بن منصور لتدليسه وسوء حفظه وتغريه
  .٤١٩ / ٤عن معمر فيما ذكره احلافظ ابن كثري " تفسريه " وأخرجه عبد الرزاق يف ) ٢(

ريق عبدالرمحن بن مهدي، عن إسرائيل، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس وروى ابن أيب حامت من ط
  .يوم القيامة: قال) يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة(

  .ورجاله ثقات
[ * ]  

)٥/٣٥(  

  

حدثنا عباد بن عباد املهليب، عن عاصم االحول، عن عكرمة يف رجل قال : قال سنيد بن داود يف تفسريه
ال جيلد غالمه، وال يطلق امرأته، هذا من خطوات : ك مئة سوط، فامرأته طالق، قالإن مل أجلد: لغالمه

  .الشيطان
هذا واضح يف أن عكرمة كان يرى أن اليمني بالطالق يف الغضب من نزغات الشيطان، فال يقع : قلت

  .بذلك طالق
  .واهللا أعلم

  .إن عكرمة هي احلمامة االنثى: وقيل
  

القدوة احلافظ احلجة ذكوان بن عبد اهللا موىل أم املؤمنني جويرية ) ع * ( أبو صاحل السمان- ١٠
  .الغطفانية

كان من كبار العلماء باملدينة، وكان جيلب الزيت والسمن إىل الكوفة، ولد يف خالفة عمر، وشهد فيما 
 يوم الدار، وحصر عثمان، ومسع من سعد بن أيب وقاص، وعائشة، وأيب هريرة، وابن عباس، -بلغنا 
  . سعيد، وعبد اهللا بن عمر، ومعاوية، وطائفة سواهم، والزم أبا هريرة مدةوأيب

حدث عنه ابنه سهيل بن أيب صاحل، واالعمش، ومسي، وزيد بن أسلم، وبكري بن االشج، وعبد اهللا بن 
  .دينار، والزهري، وحيىي بن سعيد االنصاري، وخلق سواهم

  .كان عظيم اللحية: وأوثقهم، وقيلثقة ثقة، من أجل الناس : ذكره االمام أمحد فقال
  .مسعت من أيب صاحل السمان ألف حديث: وروى أبو خالد االمحر، عن االعمش قال

__________  



، تاريخ الفسوي ٢٣٩ / ١، التاريخ الصغري ٢٦٠ / ٣، التاريخ الكبري ٣٠١ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ١ / ٢١٣ / ١ب التهذيب ، تذهي٤٠٠: ، ذيب الكمال٤٥٠ / ٣، اجلرح والتعديل ٤١٥ / ١

  .٢١٩ / ٣، ذيب التهذيب ٨٩ / ١، تذكرة احلفاظ ١٢١ / ١، العرب ٢١٩ / ٤تاريخ االسالم 
[ * ]  

بالباء املوحدة قبل امليم ، وهي " السبمان"كانت يف األصل " : أبو صاحل السمان" :تعليق املستخدم 
  .حبذف الباء " السمان"تصحيف ، وقمت بتصحيحها ، وصواا 

  
  .عبد الرمحن الشامي : حرره 

)٥/٣٦(  

  

كانت اليب صاحل حلية طويلة، فإذا ذكر عثمان رضي : مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال أبو احلسن امليموين
  .هاه، هاه: اهللا عنه، بكى فارجتت حليته، وقال

  .وذكر أبو عبد اهللا من فضله
االمام، فأمنا، فكان ال يكاد جييزها من كان أبو صاحل مؤذنا فأبطأ : حفص بن غياث، عن االعمش قال

  .الرقة والبكاء، رمحه اهللا
ما على : إن أبا هريرة كان إذا رأى أبا صاحل قال: ثقة صاحل احلديث، حيتج حبديثه، وقيل: وقال أبو حامت

  .هذا أن يكون من بين عبد مناف
  .تويف سنة إحدى ومئة: قلت
  

  .باذان: ويقال) ٤ * ( أبو صاحل باذام- ١١
  .عن موالته أم هانئ، وأخيها علي، وأيب هريرة، وابن عباس] حدث [ 

حدث عنه أبو قالبة، واالعمش، والسدي، وحممد بن السائب الكليب، وحممد بن سوقة، ومالك بن 
  .مغول، وسفيان الثوري، وعمار بن حممد

  .وهو آخر من روى عنه
  . بشئليس به بأس، وإذا حدث عنه الكليب فليس: قال حيىي بن معني
  .مل أر أحدا من أصحابنا تركه: وقال حيىي القطان
  .عامة ما يرويه تفسري، قل ما له من املسند: وقال ابن عدي
  ليس بثقة، كذا عندي، وصوابه بقوي، فكأا: وقال النسائي



__________  
 / ٢، الفسوي ٢٣٨ / ١، التاريخ الصغري ١٤٤ / ٢، التاريخ الكبري ٣٠٢ / ٥طبقات ابن سعد * 

 / ١، اروحني والضعفاء ٤٣١ / ٢، اجلرح والتعديل ٨٠٠ و ٧٨٥ و ٧٨٢ و ٦٨٦، ٦٨٥
، ميزان ٢٣٣ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٧٩ / ١، تذهيب التهذيب ١٤٠: ، ذيب الكمال١٨٥

  .٥٤: ، خالصة تذهيب الكمال٤١٦ / ١، ذيب التهذيب ٢٦٦ / ١االعتدال 
[ * ]  

)٥/٣٧(  

  

ليس بثقة يف رجل خمرج يف كتابه، وهذا الرجل من طبقة السمان، لكنه : يقولتصحفت، فإن النسائي ال 
  .عاش بعده حنوا من عشرين سنة

  
  .عبدالرمحن بن قيس: الكويف، يقال) م، د، س * ( أبو صاحل احلنفي- ١٢

  .له عن علي، وابن مسعود، وأيب هريرة
  .، وثقه ابن معني، وما هو باملكثروعنه بيان بن بشر، وابن أيب خالد، وسعيد والد الثوري، وطائفة

  
، الفقيه القدوة عامل اليمن، أبو عبد الرمحن الفارسي، مث اليمين ابن كيسان) ع* * ( طاووس - ١٣

  .احلافظ) ١(اجلندي 
هو موىل حبري بن ريسان احلمريي، : كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى الخذ اليمن له، فقيل

  .بل والؤه هلمدان: وقيل
  اه ولد يف دولةأر

__________  
، اجلرح والتعديل ٦١٥ / ٢، تاريخ الفسوي ٣٣٨ / ٥، التاريخ الكبري ٦١٥ / ٢طبقات ابن سعد * 
، ذيب ٧٨ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٢٢٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٨١٣: ، ذيب الكمال٢٧٦ / ٥

  .٢٣٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٦ / ٦التهذيب 
 / ٤، التاريخ الكبري ٢٣٦: ، تاريخ خليفة٢٨٧: ، طبقات خليفة٥٣٧ / ٥طبقات ابن سعد * * 

، حلية ٥٠٠ / ٤، اجلرح والتعديل ٧٠٥ / ١، تاريخ الفسوي ٢٥٢ / ١، التاريخ الصغري ٣٦٥
 / ١، ذيب االمساء واللغات ٢٤١ / ١، اللباب ٧٣، طبقات الفقهاء للشريازي ٢٣، ٣ / ٤االولياء 

، تاريخ ٢ / ١٠١ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٢٣: ، ذيب الكمال٥٠٩ / ٢، وفيات االعيان ٢٥١



، ذيب ٣٤١ / ١، طبقات القراء ١٣٠ / ١، العرب ٩٠ / ١، تذكرة احلفاظ ١٢٦ / ٤االسالم 
، ١٨١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤: ، طبقات احلفاظ٢٦٠ / ١، النجوم الزاهرة ٨ / ٥التهذيب 

  .١٣٣ / ١شذرات الذهب 
نة كبرية باليمن كثرية اخلريات، ا قوم من خوالن، وا مسجد جامع بناه معاذ بن نسبة إىل مدي) ١(

  .جبل رضي اهللا عنه حني نزهلا، نزل ا طاووس، فنسب إليها
[ * ]  

)٥/٣٨(  

  

  .عثمان رضي اهللا عنه، أو قبل ذلك
اس مدة، وهو مسع من زيد بن ثابت، وعائشة، وأيب هريرة، وزيد بن أرقم، وابن عباس، والزم ابن عب

  .معدود يف كرباء أصحابه
وروى أيضا عن جابر، وسراقة بن مالك، وصفوان بن أمية، وابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وعن زياد 

  .االعجم، وحجر املدري، وطائفة
  .وروى عن معاذ مرسال

إبراهيم بن روى عنه عطاء، وجماهد، ومجاعة من أقرانه، ابنه عبد اهللا، واحلسن بن مسلم، وابن شهاب، و
ميسرة، وأبو الزبري املكي، وسليمان التيمي، وسليمان بن موسى الدمشقي، وقيس بن سعد املكي، 

وعكرمة بن عمار، وأسامة بن زيد الليثي، وعبد امللك بن ميسرة، وعمرو بن دينار، وعبد اهللا بن أيب 
  .جنيح، وحنظلة بن أيب سفيان، وخلق سواهم

  .و حجة باتفاقوحديثه يف دواوين االسالم، وه
  .إين الظن طاووسا من أهل اجلنة: فروى عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس قال

  .هو فينا مثل ابن سريين يف أهل البصرة: وقال قيس بن سعد
رأيتك يا أبا عبدالرمحن تصلي يف الكعبة، : قال جماهد لطاووس: سفيان بن عيينة، عن ابن أيب جنيح قال

  .اكشف قناعك، وبني قراءتك:  على باا يقول لكوالنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مث خيل إيل أنه انبسط يف الكالم، يعين فرحا باملنام: اسكت ال يسمع هذا منك أحد، قال: قال طاووس

عبد الرزاق، عن داود بن إبراهيم أن االسد حبس ليلة الناس يف طريق احلج، فدق الناس بعضهم بعضا، 
  رتلوافلما كان السحر، ذهب عنهم، ف

)٥/٣٩(  

  



  .وهل ينام أحد السحر: أال تنام، فقال: وناموا، وقام طاووس يصلي، فقال له رجل
أخربنا إسحاق بن أيب بكر، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا أبو املكارم اللبان، أخربنا أبو علي احلداد، 

مان بن طالوت، حدثنا عبد أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا حممد بن بدر، حدثنا محاد بن مدرك، حدثنا عث
قد أخرج رأسا فغشي ] برواس [ مر طاووس : السالم بن هاشم، عن احلر بن أيب احلصني العنربي قال

  ).١(عليه 
  .كان طاووس إذا رأى تلك الرؤوس املشوية، مل يتعش تلك الليلة: وروى عبد اهللا بن بشر الرقي قال

  .مسعه منه معمر بن سليمان
دثنا الطرباين، حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس أو غريه وبه إىل أيب نعيم، ح

أي خري عند هذا أو : خري، فقال طاووس: فقال] ينعب [ أن رجال كان يسري مع طاووس، فسمع غرابا 
  شر ؟ ال

  .ال متش معي: تصحبين، أو قال
ن حممد بن يوسف، أو أيوب بن حيىي بعث وبه إىل عبد الرزاق مسعت النعمان بن الزبري الصنعاين حيدث أ

إن أخذها الشيخ منك، فإن االمري سيحسن : إىل طاووس بسبع مئة دينار أو مخس مئة، وقيل للرسول
إليك ويكسوك، فقدم ا على طاووس اجلند، فأراده على أخذها، فأىب، فغفل طاووس، فرمى ا الرجل 

ابعثوا إليه، :  بلغهم عن طاووس شئ يكرهونه فقالقد أخذها، مث: يف كوة البيت، مث ذهب وقال هلم
ما قبضت منه شيئا، : املال الذي بعث به االمري إليك، قال: فليبعث إلينا مبالنا، فجاءه الرسول، فقال

  املال: فرجع الرسول، وعرفوا أنه صادق، فبعثوا إليه الرجل االول، فقال
__________  

  .٤ / ٤حلية االولياء ) ١(
[ * ]  

)٥/٤٠(  

  

ال، مث نظر حيث وضعه، فمد يده : هل قبضت منك شيئا ؟ قال: الذي جئتك به يا أبا عبدالرمحن، قال
  .فإذا بالصرة قد بىن العنكبوت عليها، فذهب ا إليهم

: وبه قال أبو نعيم، حدثنا أمحد بن جعفر، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أبو معمر، عن ابن عيينة قال
مايل :  قال-ارفع حاجتك إىل أمري املؤمنني يعين سليمان بن عبدامللك : عزيز لطاووسقال عمر بن عبد ال

  .إليه حاجة، فكأن عمر عجب من ذلك
ما رأيت أحدا، ) ١(ورب هذه البنية : وحلف لنا إبراهيم بن ميسرة وهو مستقبل الكعبة: قال سفيان



  .الشريف والوضيع عنده مبرتلة، إال طاووسا
 جعفر، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن ابن وبه حدثنا أمحد بن

  كنت ال أزال أقول: طاووس قال
فخرجنا حجاجا، فرتلنا يف بعض القرى، : إنه ينبغي أن خيرج على هذا السلطان، وأن يفعل به، قال: اليب

ن من أخبث عماهلم، فشهدنا صالة الصبح يف ابن جنيح، وكا:  يقال له- يعين المري اليمن -وفيها عامل 
املسجد، فجاء ابن جنيح، فقعد بني يدي طاووس، فسلم عليه، فلم جيبه، مث كلمه فأعرض عنه، مث عدل 

إن : إىل الشق اآلخر، فأعرض عنه، فلما رأيت ما به قمت إليه، فمددت بيده وجعلت أسائله، وقلت له
فمضى وهو ساكت ال يقول : بلى معرفته يب فعلت ما رأيت، قال: أبا عبدالرمحن مل يعرفك، فقال العامل

أي لكع، بينما أنت زعمت تريد أن خترج عليهم بسيفك، مل تستطع : يل شيئا، فلما دخلت املرتل قال
  .أن حتبس عنه لسانك
__________  

ا، وقد كثر ال ورب هذه البنية ما كان كذا وكذ: الكعبة لشرفها، إذ هي أشرف مبىن، يقال: البنية) ١(
  .قسمهم برب هذه البنية

[ * ]  

)٥/٤١(  

  

حج سليمان بن عبدامللك، فخرج : حممد بن املثىن العرتي، حدثنا مطهر بن اهليثم الطائي، عن أبيه قال
: فمر طاووس، فقالوا: ابغوا إيل فقيها أسأله عن بعض املناسك، قال: إن أمري املؤمنني قال: حاجبه فقال

أعفين، فأىب، مث أدخله عليه، قال : أجب أمري املؤمنني، قال: فأخذه احلاجب، فقالهذا طاووس اليماين، 
إن صخرة ! يا أمري املؤمنني : إن هذا لس يسألين اهللا عنه، فقلت: فلما وقفت بني يديه قلت: طاووس

 ؟ كانت على شفري جب يف جهنم، هوت فيها سبعني خريفا، حىت استقرت قرارها، أتدري ملن أعدها اهللا
  .فكبا هلا: ملن أشركه اهللا يف حكمه فجار، قال: ال، ويلك ملن أعدها ؟ قال: قال

  جاء ابن لسليمان بن عبد: زعم يل سفيان قال: قال أبو عاصم النبيل
جلس إليك ابن أمري املؤمنني فلم تلتفت إليه : امللك، فجلس إىل جنب طاووس، فلم يلتفت إليه، فقيل له

  .ن هللا عبادا يزهدون فيما يف يديهأردت أن يعلم أ: قال! 
ما أجد لقليب خشية، : ادع اهللا لنا، قال: قال رجل لطاووس: روى أبو أمية عن داود بن شابور قال

  .فأدعو لك
ما كنت أرى أن أحدا ينام يف : هو نائم، قال: ويروى أن طاووسا جاء يف السحر يطلب رجال، فقالوا



  .السحر
من قال واتقى اهللا خري ممن صمت ! يا أبا جنيح : عن أبيه أن طاووسا قال لهابن عيينة، عن ابن أيب جنيح، 

  .واتقى اهللا
  .اليتم نسك الشاب حىت يتزوج: ابن عيينة، عن هشام بن حجري، عن طاووس قال

اللهم احرمين كثرة املال : كان من دعاء طاووس: وروى سفيان الثوري، عن سعيد بن حممد قال
  .ن والعملوالولد، وارزقين االميا

)٥/٤٢(  

  

  .لو رأيت طاووسا، علمت أنه ال يكذب: قال ابن شهاب
أدركت مخسني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : االعمش، عن عبدامللك بن ميسرة، عن طاووس قال

  .عليه وسلم
عطاء وطاووس وجماهد : اجتمع عندي مخسة ال جيتمع مثلهم عند أحد: وعن حبيب بن أيب ثابت قال

  .جبري وعكرمةوسعيد بن 
أما علمت أنه ال يصيبك : لقي عيسى عليه السالم إبليس، فقال: معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال

إن : فارق ذروة هذا اجلبل، فترد منه، فانظر أتعيش أم ال، قال عيسى: نعم، قال: إال ما قدر لك، قال
  .ال جيربين عبدي، فإين أفعل ما شئت: اهللا يقول

  .فخصمه: إن العبد ال يبتلي ربه، ولكن اهللا يبتلي عبده، قال: فقال: زهري وفيهورواه معمر عن ال
كان طاووس إذا شدد الناس يف شئ، رخص هو فيه، وإذا ترخص : حفص بن غياث، عن ليث قال

  .وذلك للعلم: الناس يف شئ، شدد فيه، قال ليث
الأدري أكثر من :  قط يقولما رأيت عاملا: عنبسة بن عبد الواحد، عن حنظلة بن أيب سفيان قال

  .طاووس
  ).١(كان طاووس يتشيع : وقال سفيان الثوري

  .احتبس طاووس على رفيق له حىت فاته احلج: وقال معمر
  .قد حج مرات كثرية: قلت

__________  
  .هو اعتقاد تفضيل: التشيع يف عرف املتقدمني: ٩٤ / ١" التهذيب " قال احلافظ ابن حجر يف ) ١(

ن، وأن عليا كان مصيبا يف حروبه، وأن خمالفه خمطئ مع تقدمي الشيخني وتفضيلهما، علي على عثما
ورمبا اعتقد بعضهم أن عليا أفضل اخللق بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك 



  .ورعا دينا صادقا جمتهدا، فال ترد روايته السيما إن كان غري داعية
[ * ]  

)٥/٤٣(  

  

  .رأيت طاووسا خيضب حبناء شديد احلمرة: ن حازموقال جرير ب
  .كان طاووس يتقنع ويصبغ باحلناء: وقال فطر بن خليفة

  .رأيت طاووسا وبني عينيه أثر السجود: قال عبدالرمحن بن أيب بكر املليكي
  ).١(املال والولد ] كثرة [ كان من دعاء طاووس اللهم احرمين : سفيان الثوري، عن رجل قال

  .عجبت الخوتنا من أهل العراق يسمون احلجاج مؤمنا:  عن ابن طاووس، عن أبيه قالقال معمر،
  يشري إىل املرجئة منهم، الذين: قلت

  ).٢(هو مؤمن كامل االميان مع عسفه وسفكه الدماء وسبه الصحابة : يقولون
لصدقة، حدثنا إبراهيم بن ميسرة أن حممد بن يوسف الثقفي استعمل طاووسا على بعض ا: ابن جريج

تزكي رمحك اهللا مما أعطاك اهللا ؟ فإن أعطانا : كنا نقول للرجل: فسألت طاووسا كيف صنعت ؟ قال
  .تعال: أخذنا، وإن توىل، مل نقل

وبلغنا أن ابن عباس كان جيل طاووسا، ويأذن له مع اخلواص، وملا قدم عكرمة اليمن، أنزله طاووس 
  ).٣(عنده، وأعطاه جنيبا 
لو أن موىل ابن عباس اتقى اهللا، وكف من حديثه، لشدت : سرة، عن طاووس قالروى إبراهيم بن مي

  .إليه املطايا
  تويف طاووس مبكة أيام املوسم، ومن زعم أن قرب طاووس ببعلبك،

__________  
  .وارزقين االميان والعمل: ، والزيادة منه ومتامه٩ / ٣" احللية " أورده أبو نعيم يف ) ١(
  .لو جاءت كل أمة خببيثها، وجئنا باحلجاج، لغلبناهم:  قال عمر بن عبد العزيز":التهذيب " يف ) ٢(
  .القوي منها، اخلفيف السريع: النجيب من االبل) ٣(

[ * ]  

)٥/٤٤(  

  



فهو ال يدري ما يقول، بل ذاك شخص امسه طاووس إن صح، كما أن قرب أيب بشرقي دمشق، وليس 
  .بأيب بن كعب البتة

 عنه ولده أنه كان ال يرى احللف بالطالق شيئا، وما ذاك إال أن احلجاج وذويه وطاووس هو الذي ينقل
  .كانوا حيلفون الناس على البيعة لالمام باهللا وبالعتاق والطالق واحلج وغري ذلك

 حلف الناس بذلك، فاستفيت طاووس -فالذي يظهر يل أن أخا احلجاج وهو حممد بن يوسف أمري اليمن 
  .ئا، وما ذاك إال لكوم أكرهوا على احللفيف ذلك، فلم يعده شي

  .فاهللا أعلم
: شهدت جنازة طاووس مبكة سنة مخس ومئة، فجعلوا يقولون: ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب قال

  .رحم اهللا أبا عبدالرمحن، حج أربعني حجة
بدامللك مات طاووس مبكة فلم يصلوا عليه حىت بعث ابن هشام بن ع: وروى عبد الرزاق، عن أبيه قال

فلقد رأيت عبد اهللا بن احلسن بن احلسن واضعا السرير على كاهله، فسقطت قلنسوة : باحلرس، قال
  .كانت عليه، ومزق رداؤه من خلفه، فما زايله إىل القرب، تويف مبزدلفة أو مبىن

  .إن كان فيه تشيع، فهو يسري ال يضر إن شاء اهللا: قلت
: مات طاووس سنة ست ومئة، ويقال: ان، واهليثم وغريهموقال حممد بن عمر الواقدي، وحيىي القط

من ذي احلجة، وصلى عليه اخلليفة هشام بن عبدامللك، اتفق له ذلك، مث ) ١(كانت وفاته يوم التروية 
  .بعد أيام اتفق له الصالة باملدينة على سامل بن عبد اهللا

الخنسي، وابرإهيم بن ميسرة، حدث عنه إبراهيم بن أيب بكر ا": ذيب الكمال " قال شيخنا يف 
  وإبراهيم بن يزيد اخلوزي، وأسامة بن زيد

__________  
هو اليوم الثامن من ذي احلجة، مسي به، الن احلجاج فيما مضى كانوا يتروون فيه من املاء، ) ١(

  .وينهضون إىل مىن وال ماء ا، فيتزودون ريهم من املاء
[ * ]  

)٥/٤٥(  

  

بت، واحلسن بن مسلم بن يناق، واحلكم، وحنظلة بن أيب سفيان، وسعيد بن الليثي، وحبيب بن أيب ثا
حسان، وسعيد بن سنان أبو سنان الشيباين، وسليمان التيمي، وسليمان االحول، وسليمان بن موسى 
الدمشقي، وأبو شعيب الطيالسي، وصدقة بن يسار، والضحاك بن مزاحم، وعامر بن مصعب، وابنه 

عبد اهللا بن أيب جنيح، وعبد الكرمي اجلزري، وعبد الكرمي أبو أمية البصري، وابن عبد اهللا بن طاووس، و



  جريج مسألة، وعبد امللك بن ميسرة،
وعبيداهللا بن الوليد الوصايف، وعطاء بن السائب، وعكرمة بن عمار، وعمرو بن دينار، وعمرو بن 

ث بن أيب سليم، وجماهد، وأبو شعيب، وعمرو بن قتادة، وعمرو بن مسلم اجلندي، وقيس بن سعد، ولي
الزبري، والزهري، واملغرية بن حكيم الصنعاين، ومكحول، والنعمان بن أيب شيبة، وهانئ بن أيوب، 

  .وهشام بن حجري، ووهب بن منبه، وأبو عبد اهللا الشامي
حدثنا طاووس وال حتسنب فينا أحدا أصدق هلجة من : روى جعفر بن برقان، عن عمرو بن دينار، قال

  .ما رأيت قط مثل طاووس: وروى حبيب بن الشهيد، عن عمرو بن دينار قال..اووسط
مع عطاء : مع من كنت تدخل على ابن عباس ؟ قال: قلت لعبيداهللا بن أيب يزيد: وقال ابن عيينة
  .ذاك كان يدخل مع اخلواص) ١(أيهان : وطاووس ؟ قال: وأصحابه، قلت

تعلم لنفسك، فإن الناس قد ذهبت : ديث حرفا حرفاوقالكان طاووس يعد احل: ليث بن أيب سليم قال
  .منهم االمانة

  إذا حدثتك احلديث، فأثبته: قال يل طاووس: قال حبيب بن أيب ثابت
__________  

  .بعد: هي كهيهات مبعىن) ١(
[ * ]  

)٥/٤٦(  

  

  .لك، فال تسألن عنه أحدا
  .طاوس ثقة: قال ابن معني وأبو زرعة

  .عباد أهل اليمن، ومن سادات التابعني، مستجاب الدعوة، حج أربعني حجةكان من : قال ابن حبان
  وكيع، عن أبيه، عن أيب عبد: وكيع، عن أيب عبد اهللا الشامي، وقيل

: استأذنت على طاووس السأله عن مسألة، فخرج علي شيخ كبري فظننته هو، فقال: اهللا الشامي، قال
فدخلت، : إن العامل ال خيرف، قال! تقول ذاك : أبوك، قالإن كنت ابنه، فقد خرف : ال، أنا ابنه، قلت
إن : سل وأوجز، وإن شئت علمتك يف جملسك هذا القرآن والتوراة واالجنيل، قلت: فقال يل طاووس

خف اهللا خمافة ال يكون شئ عندك أخوف منه، وارجه رجاء هو أشد : علمتنيهم ال أسألك عن شئ، قال
  .ب لنفسكمن خوفك إياه، وأحب للناس ما حت

كان طاووس يصلي يف غداة باردة مغيمة، فمر به حممد بن يوسف : وروى عبد الرزاق، عن أبيه قال
أخو احلجاج، أو أيوب بن حيىي يف موكبه، وهو ساجد، فأمر بساج أو طيلسان مرتفع فطرح عليه، فلم 



نظر إليه، ومضى إىل يرفع رأسه حىت فرغ من حاجته، فلما سلم، نظر فإذا الساج عليه، فانتفض ومل ي
  ).١(مرتله 

  .ما من شئ يتكلم به ابن آدم إال أحصي عليه، حىت أنينه يف مرضه: ليث، عن طاووس قال
  .اليتم نسك الشاب حىت يتزوج: هشام بن حجري عن طاووس قال

__________  
  .٤ / ٣حلية االولياء ) ١(

[ * ]  

)٥/٤٧(  

  

ما : و القولن لك ما قال عمر بن اخلطاب اليب الزوائدتزوج أ: قال يل طاووس: إبراهيم بن ميسرة قال
  .مينعك من النكاح إال عجز أو فجور

أن حيب أن يكون له ما يف : أن يبخل الرجل مبا يف يديه، والشح: البخل: ابن طاووس، عن أبيه قال
  .أيدي الناس

  كان رجل من بين إسرائيل: معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال
ا إليه، فتركت عنده، فأعجبته، فوقع عليها، رمبا يداوي ا انني، وكانت امرأة مجيلة، فجنت، فجئ

إن علم ا، افتضحت، فاقتلها، وادفنها يف بيتك، فقتلها : ، فجاءه الشيطان فقال]منه [ فحملت 
ماتت، فلم يتهموه لصالحه، فجاءهم : ودفنها، فجاء أهلها بعد ذلك بزمان يسألونه عنها، فقال

ما : إا مل متت، ولكن وقع عليها، فحملت، فقتلها ودفنها يف بيته، فجاء أهلها فقالوا: ان، فقالالشيط
نتهمك، ولكن أين دفنتها ؟ أخربنا، ومن كان معك ؟ فنبشوا بيته فوجدوها، فأخذ فسجن، فجاءه 

فتربأ منه إن كنت تريد أن أخرجك مما أنت فيه فاكفر باهللا، فأطاعه، فكفر، فقتل، : الشيطان فقال
  .الشيطان حينئذ

[ اآلية ) * كمثل الشيطان إذ قال لالنسان اكفر* (فال أعلم إال أن هذه اآلية نزلت فيه : قال طاووس
  ).١(أو مبثله  ] ١٦: احلشر

رأيت طاووسا وأصحابه إذا صلوا العصر، استقبلوا القبلة، ومل يكلموا أحدا، : عن ابن أيب رواد، قال
  .وابتهلوا بالدعاء

__________  
مثل هؤالء املنافقني الذين وعدوا : يقول تعاىل ذكره: ٤٩ / ٢٨قال ابن جرير يف تفسري اآلية ) ١(

اليهود من النضري النصرة إن قوتلوا، أو اخلروج معهم إن أخرجوا، ومثل النضري يف غرورهم إياهم 



هم، كمثل الشيطان الذي بإخالفهم الوعد، وإسالمهم إياهم عند شدة حاجتهم إليهم، وإىل نصرم إيا
غر إنسانا، ووعده على اتباعه وكفره باهللا النصرة عند احلاجة، فكفر باهللا، واتبعه وأطاعه، فلما احتاج 

  .إين أخاف اهللا رب العاملني، يف نصرتك: إىل نصرته، أسلمه وتربأ منه، وقال له
ثل، الأا املرادة وحدها باملثل، بل  كاملثال هلذا امل-والقصة اليت أوردها املؤلف هي كما قال ابن كثري 

  .هي منه مع غريها من الوقائع املشاكلة هلا
[ * ]  

)٥/٤٨(  

  

  .مات سنة بضع عشرة ومئة فشاذ: الريب يف وفاة طاووس يف عام ستة ومئة، فأما قول اهليثم
  .واهللا أعلم

ن حممد، أخربنا هبة اهللا بن أخربنا عبدالرمحن بن حممد، وحيىي بن أيب منصور وطائفة إذنا، مسعوا عمر ب
حممد، أخربنا حممد بن حممد، أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا، حدثنا حممد بن سليمان، حدثنا أبو 

عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار أخربه أن طاووسا حدثه أن حجر بن قيس املدري حدثه أن 
  ).١" (العمرى مرياث : "  عليه وسلم قالزيد بن ثابت حدثه، أو أخربه زيد أن رسول اهللا صلى اهللا

  
  . بن أيب سفيان االموي، أخو خالدابن يزيد بن معاوية) س، ق* ( عبدالرمحن - ١٤

  .كان من االتقياء العباد
  .حدث عن ثوبان

  ).٢(وعنه أبو طوالة عبد اهللا، وأبو حازم االعرج، وحممد بن قيس، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر 
__________  

العمرى والرقىب سبيلهما سبيل " بلفظ " اجلامع الصغري "  رجاله ثقات، واخرجه الطرباين كما يف )١(
وأخرجه مسلم يف " من أعمر أرضا، فهي لوارثه " بلفظ ) ١١٤٩(وهو يف صحيح ابن حبان " املرياث 

رى العم" باب العمرى من حديث جابر بن عبد اهللا بلفظ : يف اهلبات) ٣١) (١٦٢٥" (صحيحه " 
: أعمرته الدار عمري، أي: العمرى من قوهلم" العمرى ملن وهبت له " ويف رواية " مرياث الهلها 

جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات، عادت إىل املعمر، كذا كانوا يفعلون يف اجلاهلية، فأبطل ذلك 
  .من بعدهالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وأعلمهم أن من أعمر شيئا يف حياته، فهو لورثته 

: ، ذيب الكمال٢٩٩ / ٥، اجلرح والتعديل ٥٧٦ / ١، تاريخ الفسوي ٣٦٤ / ٥التاريخ الكبري * 
، ٣٠٠ / ٦، ذيب التهذيب ١٤٥ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٢٣٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٢٨



  .٢٣٧: خالصة تذهيب الكمال
  = [ * ]قال رسول اهللا : ن، قالرواه عن ثوبا) ١٨٣٧(له حديث واحد عند النسائي وابن ماجه ) ٢(

)٥/٤٩(  

  

كان عمر بن عبد العزيز يرق له، ملا هو عليه من النسك، فرفع دينا عليه أربعة : قال الوليد بن هشام
إين أكره أن أقضي عن : وكل أخاك الوليد، فوكله، فقال له عمر: آالف دينار، فوعده أن يوفيه، وقال
  . حقواحد هذا املال، وإن كان أنفقها يف

وضعتين هذا املوضع، فلم ! وحيك : إن من أخالق املؤمن أن ينجز ما وعد، قال! يا أمري املؤمنني : قال
  .يقض عنه

عباد الرمحن من قريش كلهم عابد، عبد الرمحن بن زياد بن أيب سفيان، وعبد : قال املفضل الغاليب
  .د الرمحن بن يزد بن معاويةالرمحن بن خالد بن الوليد، وعبد الرمحن بن أبان بن عثمان، وعب

  .اجتهد عبدالرمحن بن يزيد يف العبادة حىت صار كالشن البايل: وقيل
  .رمحه اهللا

  
ابن احلصيب احلافظ االمام، شيخ مرو وقاضيها، أبو سهل االسلمي ) ع * ( عبد اهللا بن بريدة- ١٥

  .املروزي، أخو سليمان بن بريدة، وكانا توأمني، ولدا سنة مخس عشرة
 عن أبيه فأكثر، وعمران بن احلصني، وعبد اهللا بن مغفل املزين، وأيب موسى، وعائشة، وأم سلمة، حدث

  .وذلك يف السنن
  ويف الترمذي أيضا عن أمه، عن أم سلمة، وعن عبد اهللا بن عمرو السهمي، وابن عمر، ومسرة بن

__________  
ال تسأل الناس شيئا : " أنا، فقال: قلت" نة ومن يتقبل يل بواحدة، أتقبل له باجل: " صلى اهللا عليه وسلم

  .ناولنيه حىت يرتل، فيأخذه: فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب، فال يقول الحد: قال" 
  . وسنده قوي٢٨١ و ٢٧٧ / ٥وأخرجه أمحد 

، اجلرح والتعديل ١٤٠، ١٣٩ / ٢، التاريخ الصغري ٥١ / ٥، التاريخ الكبري ٢١١: طبقات خليفة* 
  ،٢٦٣ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ١٣١ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٦٧: ب الكمال، ذي١٣ / ٥

، ٤٠: ، طبقات احلفاظ١٥٧ / ٥، ذيب التهذيب ١٤٣ / ١، العرب ١٠٢ / ١تذكرة احلفاظ 
  .٣٠٩ / ٧، ذيب ابن عساكر ١٥١ / ١، شذرات الذهب ١٩٢: خالصة تذهيب الكمال

[ * ]  



)٥/٥٠(  

  

، واملغرية بن شعبة، ومعاوية، وعبد اهللا بن مسعود مرسال، وعدة، وعن جندب، وأيب هريرة، وابن عباس
أيب االسود الديلي، وبشري بن كعب، ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي وحيىي بن يعمر، وحنظلة بن علي، 

  .وطائفة
  .وكان من أوعية العلم

د بن عبيدة، حدث عنه ابناه صخر وسهل، ومطر الوراق، وحمارب بن دثار، والشعيب وقتادة، وسع
واملغرية بن سبيع، والوليد بن ثعلبة الطائي، وأبو ربيعة االيادي، وأبو هاشم الرماين، وأجلح بن عبد اهللا 

وبشري بن املهاجر، وثواب بن عتبة، وحسني املعلم، وحسني بن واقد، وداود بن أيب الفرات، وسعيد 
في، وعثمان بن غياث، وعطاء اخلراساين، اجلريري، وصاحل بن حيان القرشي، وعبد املؤمن بن خالد احلن

وعطاء بن السائب، وعيسى بن عبيد الكندي، وفائد أبو العوام، وكهمس بن احلسن، ومالك بن مغول، 
ومقاتل بن حيان، ومقاتل بن سليمان املفسر، وأبو هالل حممد بن سليم، ومعاوية بن عبد الكرمي الثقفي، 

  .وخلق سواهم
أما سليمان، فليس يف نفسي منه شئ، وأما : ابنا بريدة ؟ قال: اليب عبد اهللاقلت : قال أبو بكر االثرم

  .مث سكت! عبد اهللا 
  .كانوا لسليمان بن بريده أمحد منهم لعبد اهللا، أو ما هذا معناه: كان وكيع يقول: مث قال

! ا أنكرها عبد اهللا بن بريدة الذي روى عنه حسني بن واقدة م: وروى عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه قال
  .كأا من قبل هؤالء: يقول: وأبو املنيب أيضا، قال

  .ثقة، وكذا قال أبو حامت والعجلي: وروى إسحاق الكوسج، عن حيىي بن معني
ولدت لثالث خلون من خالفة عمر : أبومتيلة، عن رميح بن هالل الطائي، عن عبد اهللا بن بريدة قال

أنت حر، وولد أخي سليمان بعدي، : و عند عمر، فقالرضي اهللا عنه، فجاء عبد لنا، فبشر أيب وه
  وكانا توأما، فجاء غالم آخر

)٥/٥١(  

  

: فقال عمر: إنه آخر، قال: سبقك فالن، قال: ولد لك غالم، قال: لنا إىل أيب وهو عند عمر، فقال
  .أعتقه: وهذا أيضا، أي
 مخس عشرة، ومات سليمان بن بريدة ولد ابنا بريدة يف السنة الثالثة من خالفة عمر سنة: قال ابن حبان

مبرو، وهو على القضاء ا سنة مخس ومئة، وويل أخوه بعده القضاء ا، فكان على القضاء إىل أن مات 



  .سنة مخس عشرة ومئة، فيكون عمر عبد اهللا مئة عام، وأخطأ من زعم أما ماتا يف يوم واحد
ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثالثة : ريدة قالحدثنا عبداملؤمن بن خالد، عن ابن ب: قال أبومتيلة

املشي، فإن احتاجه، وجده، وأن ال يدع االكل فإن أمعاءه تضيق، وأن ال يدع اجلماع، : أشياء ال يدعها
  .فإن البئر إذا مل ترتع ذهب ماؤها

  .يفعل هذه االشياء باقتصاد، والسيما اجلماع، إذا شاخ، فتركه أوىل: قلت
دخلت أنا وأيب على : حدثنا زيد بن احلباب، حدثين حسني، حدثين ابن بريدة قال ": مسنده" أمحد يف 

ما شربته منذ حرمه رسول : معاوية، فأجلسنا على الفراش، مث أكلنا، مث شرب معاوية فناول أيب، مث قال
د له كنت أمجل شباب قريش، وأجوده ثغرا، وما شئ كنت أج: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قال معاوية

  ).١(لذة وأنا شاب أجده غري اللنب، أو إنسان حسن احلديث حيدثين 
  

  .قد كان ابن عيينة يفضله على عبد اهللا بن بريدة *  أخوه سليمان بن بريدة- ١٦
  .روى عن أبيه، وعائشة، وعمران بن حصني

__________  
  .، وسنده حسن٣٤٧ / ٥أخرجه أمحد ) ١(
، ٥٣٥: ، ذيب الكمال١٠٢ / ٤، اجلرح والتعديل ٤ / ٤ري ، التاريخ الكب٣٢٢: طبقات خليفة* 

 / ٤، ذيب التهذيب ١٢٩ / ١، العرب ٨٧ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٤٦ / ٢تذهيب التهذيب 
  .١٣١ / ١، شذرات الذهب ١٥٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٤
[ * ]  

)٥/٥٢(  

  

  .عةوعنه علقمة بن مرثد، وحمارب بن دثار، وحممد بن جحادة، ومجا
  .ثقة، مات سنة مخس ومئة، وله تسعون عاما

  
  .الفزاري الدمشقي أمري البصرة لعمر بن عبد العزيز *  عدي بن أرطاة- ١٧

  .حدث عن عمرو بن عبسة، وأيب أمامة
  .وعنه أبو سالم ممطور، وبكر املزين، ويزيد بن أيب مرمي، وطائفة

  .بكى وأبكاناخطبنا عدي على منرب املدائن حىت : قال عباد بن منصور
إنك غررتين بعمامتك السوداء، وجمالستك القراء، وقد : كتب عمر إىل عدي بن أرطاة: قال معمر



قدم عدي على البصرة، فقيد : قال شباب! أظهرنا اهللا على كثري مما تكتمون أما متشون بني القبور ؟ 
ودعا إىل نفسه، وتسمى يزيد بن املهلب، ونفذه إىل عمر بن عبد العزيز، فلما مات عمر، انفلت، 

أدعو إىل سرية عمر بن اخلطاب، فحاربه مسلمة بن عبدامللك، : بالقحطاين، ونصب رايات سودا، وقال
  وقتله، مث وثب ولده معاوية فقتل عديا ومجاعة

  .صربا، سنة اثنتني ومئة
  

يق عبد اهللا بن ابن خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب بكر الصد) ع * * ( القاسم بن حممد- ١٨
  أيب قحافة، االمام

__________  
 و ٥٥٤ / ٦، الطربي ٤٤ / ٧، التاريخ الكري ٣٢٥ و ٣٢٢: ، تاريخ خليفة٣١٢طبقات خليفة * 

، ٤٩، ٤٤، ٤٣ / ٥، ابن االثري ٣ / ٧، اجلرح والتعديل ٦٠٠ و ٥٨٤ - ٥٧٨ و ٥٥٨ و ٥٥٦
 / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٣٦  /٣، تذهيب التهذيب ٩٢٥: ، ذيب الكمال٩٩، ٨٥، ٧٣، ٧١

، خالصة تذهيب ١٦٤ / ٧، ذيب التهذيب ١٢٤ / ١، العرب ٦١ / ٣، ميزان االعتدال ١٥٠
  .١٥٩ / ٧، و ٧٦ / ٢، رغبة اآلمل ١٢٤ / ١، شذرات الذهب ٢٦٣: الكمال

  = [ * ]، التاريخ الصغري ٣٣٨: ، تاريخ خليفة٢٤٤: ، طبقات خليفة١٨٧ / ٥طبقات ابن سعد * * 

)٥/٥٣(  

  

القدوة احلافظ احلجة، عامل وقته باملدينة مع سامل وعكرمة، أبو حممد وأبو عبدالرمحن القرشي التيمي 
  .البكري املدين

ولد يف خالفة االمام علي، فروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع، فكل منهما مل حيق أباه، وريب 
  .منها، وأكثر عنهاالقاسم يف حجر عمته أم املؤمنني عائشة، وتفقه 

وروى عن ابن مسعود مرسال، وعن زينب بنت جحش مرسال، وعن فاطمة بنت قيس، وابن عباس، 
وابن عمر، وأمساء بنت عميس جدته، وأيب هريرة، ورافع بن خديج، وعبد اهللا بن خباب، وعبد اهللا بن 

  . بن جاريةعمرو، ومعاوية، وطائفة، وعن صاحل بن خوات، وعبد الرمحن وجممع ابين يزيد
حدث عنه ابنه عبدالرمحن، والشعيب، ونافع العمري، وسامل بن عبد اهللا، وأبو بكر بن حزم، والزهري، 

وابن أيب مليكة، وسعد بن إبراهيم، ومحيد الطويل، وأيوب، وربيعة الرأي، وعبيداهللا بن عمر، وابن 
  عون، وربيعة بن

يد االنصاري وأخوه سعد بن سعيد، وشيبة بن عطاء، وثابت بن عبيد، وجعفر بن حممد، وحيىي بن سع



نصاح، وطلحة بن عبدامللك، وعاصم بن عبيداهللا، وأبو الزناد وعبيداهللا بن أيب الزناد القداح، وعمر بن 
عبد اهللا بن عروة، وعيسى بن ميمون الواسطي، وموسى بن سرجس، وأفلح بن محيد، وحنظلة ابن أيب 

 اهللا بن العالء بن زبر، وصاحل بن كيسان، وأمين بن نابل، وعباد بن سفيان، وأسامة بن زيد الليثي، وعبد
  .منصور، وخلق كثري

  .له مئتا حديث: قال ابن املديين
__________  

، طبقات الفقهاء ١٨٣ / ٢، حلية االولياء ١١٨ / ٧، اجلرح والتعديل ٢٥٣ و ٢٤١ / ١= 
، ١١١٦، ذيب الكمال ٥٩ / ٤يان ، وفيات االع٥٥ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٥٩: للشريازي

 / ١، العرب ٩٦ / ١، تذكرة احلفاظ ١٨٢ / ٤ تاريخ االسالم ٢ / ١٥٠ / ٣: تذهيب التهذيب
، خالصة تذهيب ٣٨: ، طبقات احلفاظ٢٣٠: ، نكت اهلميان٣٢٣ / ٨، ذيب التهذيب ١٣٢

  .١٣٥ / ١، شذرات الذهب ٣١٣: الكمال
[ * ]  

)٥/٥٤(  

  

  .سودة، وكان ثقة، عاملا، رفيعا، فقيها، إماما، ورعا، كثري احلديث: م ولد يقال هلاأمه أ: وقال ابن سعد
كنت عند عبد اهللا بن الزبري، فاستأذن القاسم بن : موسى بن عقبة، عن حممد بن خالد بن الزبري قال

صته، مات فالن، فذكر ق: ؟ قال) ١(مهيم : ائذن له، فلما دخل عليه قال له: حممد، فقال ابن الزبري
  .ما رأيت أبا بكر ولد ولدا أشبه به من هذا الفىت: فوىل، فنظر إليه ابن الزبري وقال: قال

كانت عائشة قد استقلت بالفتوى يف خالفة أيب بكر وعمر، وإىل أن ماتت، وكنت : وعن القاسم قال
ن عمر ، وكنت أجالس البحر ابن عباس، وقد جلست مع أيب هريرة، واب)٢(مالزما هلا مع ترهايت 

  .فأكثرت
   يعين ابن-فكان هناك 

  . ورع وعلم جم، ووقوف عما ال علم له به-عمر 
  .ما أدركنا باملدينة أحدا نفضله على القاسم: ابن شوذب، عن حيىي بن سعيد قال

  .ما رأيت رجال أفضل منه، ولقد ترك مئة ألف وهي له حالل: وهيب، عن أيوب، وذكر القاسم فقال
 حدثنا سفيان، حدثنا عبدالرمحن بن القاسم، وكان أفضل أهل زمانه، أنه مسع البخاري، حدثنا علي،

طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت عائشة تقول: أباه، وكان أفضل أهل زمانه يقول
  ).٣(احلديث ..وسلم



__________  
:  مجع ترهة:الترهات) ٢(ما حالك وما شأنك ؟ : كلمة يستفهم ا، معناها: مهيم: قال اجلوهري) ١(

  .االباطيل، والقول اخلايل عن النفع
باب الطيب بعد رمي اجلمار واحللق قبل االفاضة، ولفظه :  يف احلج٤٦٦ / ٣أخرجه البخاري ) ٣(

طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي هاتني حني أحرم، وحلله حني أحل قبل أن يطوف، : بتمامه
  .وبسطت يديها

[ * ]  

)٥/٥٥(  

  

ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم بن حممد، وما كان : دالرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه قالوروى عب
الرجل يعد رجال حىت يعرف السنة، وما رأيت أحد ذهنا من القاسم، إن كان ليضحك من أصحاب 

  .الشبه كما يضحك الفىت
  .القاسم وعروة وعمرة: ةأعلم الناس حبديث عائشة ثالث: وروى خالد بن نزار، عن ابن عيينة قال

عبيداهللا بن عمر، عن القاسم، عن عائشة ترمجة : مسعت حيىي بن معني يقول: وقال جعفر بن أيب عثمان
  .مشبكة بالذهب
كان القاسم وابن سريين ورجاء بن حيوة حيدثون باحلديث على حروفه، وكان احلسن : وقال ابن عون

  ).١(وإبراهيم والشعيب حيدثون باملعاين 
أميا أعلم أنت : رأيت القاسم بن حممد يصلي، فجاء أعرايب فقال: س بن بكري، عن ابن إسحاق قاليون

: سبحان اهللا، فأعاد، فقال: أيكما أعلم ؟ قال: سبحان اهللا، كل سيخربك مبا علم، فقال: أم سامل ؟ فقال
  .ذاك سامل، انطلق، فسله، فقام عنه

  .سامل أعلم مين فيكذب: كون تزكية، وكره أن يقولأنا أعلم، في: كره أن يقول: قال ابن إسحاق
  .وكان القاسم أعلمهما

  كان من فقهاء هذه: ذكر مالك القاسم بن حممد فقال: قال ابن وهب
__________  

مجهور العلماء سلفا وخلفا على جواز رواية احلديث باملعىن إذا كان الراوي عاملا بااللفاظ ) ١(
ا حييل معانيها، بصريا مبقادير التفاوت بينها، وعليه العمل كما هو مشاهد ومدلوالا ومقاصدها، خبريا مب

يف االحاديث الصحاح وغريها، فإن الواقعة تكون واحدة، وجتئ االلفاظ متعددة من وجوه خمتلفة 
  .متباينة



من وأكثر مرويات الصحابة والتابعني باملعىن إال فيما يتعبد بلفظه كالتشهد والقنوت والصالة وما هو 
  .جوامع حكمه صلى اهللا عليه وسلم، فإم كانوا حيرصون على روايته باللفظ النبوي

مث إن هذا اخلالف ال جيري يف الكتب املصنفة كالكتب الستة واملسانيد واملعاجم وغريها، فليس الحد 
يها من أن يغري لفظ شئ من كتاب، ويثبت بدله فيه لفظا آخر مبعناه الن الرواية باملعىن إمنا رخص ف

رخص حني كان احلرج شديدا على الرواة يف ضبط االلفاظ، وهذا غري موجود فيما اشتملت عليه 
  .الكتب
[ * ]  

)٥/٥٦(  

  

االمة، مث حدثين مالك أن ابن سريين كان قد ثقل وختلف عن احلج، فكان يأمر من حيج أن ينظر إىل 
  .هدي القاسم ولبوسه وناحيته، فيبلغونه ذلك، فيقتدي بالقاسم

  .القاسم من خيار التابعني: قال مصعب الزبريي
  .، ثقة، نزه، رجل صاحل)١] (مدين تابعي : وفقهائهم، وقال[ كان من خيار التابعني : وقال العجلي

الن يعيش الرجل جاهال بعد أن يعرف حق اهللا عليه : مسعت القاسم بن حممد يقول: قال حيىي بن سعيد
  .خري له من أن يقول ما ال يعلم

إن من : أتى القاسم أمري من أمراء املدينة، فسأله عن شئ، فقال: قال: قال هشام بن عمار، عن مالكو
  .إكرام املرء نفسه أن ال يقول إال ما أحاط به علمه

  .ما كان القاسم جييب إال يف الشئ الظاهر: وعن أيب الزناد قال
هذا االمر شئ ما عصبته إال بالقاسم لو كان إيل من : ابن وهب، عن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال

  .بن حممد
وكان القاسم قليل احلديث، قليل : وكان يزيد بن عبدامللك قد ويل العهد قبل ذلك، قال: قال مالك

هذا الذي تريد أن ختاصمين فيه : الفتيا، وكان يكون بينه وبني الرجل املداراة يف الشئ، فيقول له القاسم
  .، فخذه، وال حتمدين فيه، وإن كان يل، فأنت منه يف حل، وهو لكهو لك، فإن كان حقا، فهو لك

قد جعل اهللا يف الصديق البار املقبل : قال القاسم بن حممد: وروى حممد بن عبد اهللا البكري، عن أبيه
  .عوضا من ذي الرحم العاق املدبر

__________  
  .زيادة من التهذيب) ١(

[ * ]  



)٥/٥٧(  

  

مات القاسم وسامل، أحدمها سنة مخس : ، عن عبد اهللا بن عمر العمري قالروى محاد بن خالد اخلياط
  .ومئة، واآلخر سنة ست
  .مات يف آخر سنة ست أو أول سنة سبع: وقال خليفة بن خياط

  ).١(مات سنة سبع، زاد حيى بقديد : وقال اهليثم بن عدي وحيىي بن بكري
  .سنة مثان ومئة: عبيد والفالسوقال حيىي بن معني وعلي بنب املديين والواقدي وأبو 

تويف سنة اثنيت : وهو ابن سبعني، أو اثنتني وسبعني سنة، وقد عمي وشذ ابن سعد، فقال: زاد الواقدي
  .عشرة ومئة، ومل يبق إىل هذا الوقت أصال

  .وكذا نقل أبو احلسن بن الرباء عن علي، وقيل غري ذلك
ربنا أمحد بن حممد، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أخربنا إسحاق بن طارق، أخربنا يوسف بن خليل، أخ

أبو نعيم، أخربنا أبو بكر بن خالد، حدثنا احلارث بن أيب أسامة، حدثنا يزيد حدثنا محاد بن سلمة، عن 
أعظم النساء بركة أيسرهن : " أبن سخربة، عن القاسم، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).٢" (مؤنة 
  .ائي عن حممد بن إمساعيل بن علية، عن يزيد بن هارونأخرجه النس

  .فقهاء املدينة عشرة، فذكر منهم القاسم: قال حيىي القطان
  .ما حدث القاسم مئة حديث: وقال مالك

__________  
  . سبعة وعشرون ميال- ميقات أهل الشام -موضع يف الطريق بني مكة واملدينة بينها وبني اجلحفة ) ١(
، وإسناده ضعيف جلهالة ابن سخربة وبعضهم يسميه الطفيل بن ١٨٦ / ٢" ولياء حلية اال) " ٢(

، ١٤٥ و ٨٢ / ٦هو عيسى بن ميمون املدين فإن يكنه، فهو ضعيف، وأخرجه أمحد : سخربة، ويقال
) ٢١١٧(، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهيب، فأخطا، وأخرج أبو داود ١٧٨ / ٢واحلاكم 

  ).١٢٥٧(وسنده صحيح، وصححه ابن حبان " خري النكاح أيسره "  مرفوعا من حديث عقبة بن عامر
[ * ]  

)٥/٥٨(  

  

لو كان إيل أن أعهد ما : قال عمر بن عبد العزيز: وروى حممد بن الضحاك احلزامي، عن أبيه قال
أعيمش بين تيم، يعين القاسم، فروى الواقدي ) ١(عدوت صاحب االعوص، يعين إمساعيل بن أمية، أو 



   أفلح بن محيدعن
  .إين الضعف عن أهلي، فكيف بأمر االمة: أا بلغت القاسم، فقال

  .كان القاسم ممن يأيت باحلديث حبروفه: قال ابن عون
كان القاسم ال يكاد يعيب على أحد، فتكلم ربيعة يوما فأكثر، فلما قام القاسم، : قال حيىي بن سعيد

  .انوا غافلني عما يقول صاحبنا يعين عما يقول ربيعة برأيهال أبا لغريك، أتراهم ك: وهو متكئ علي: قال
أرسلين عمر بن عبيداهللا التيمي إىل القاسم خبمس مئة : ، قال)٢(محيد الطويل، عن سليمان بن قتة 

  .دينار، فأىب أن يقبلها
  .كان القاسم ال يفسر القرآن: وقال عبيداهللا بن عمر
  .يلعنان القدريةمسعت القاسم وساملا : وقال عكرمة بن عمار

إن : سألت القاسم أن ميلي علي أحاديث فمنعين، وقال: حدثنا عبد اهللا بن العالء قال: قال زيد بن حيىي
مثناة : االحاديث كثرت على عهد عمر، فناشد الناس أن يأتوه ا، فلما أتوه ا، أمر بتحريقها، مث قال

  ).٣(كمثناة 
  .أهل الكتاب

__________  
موضع على أميال من املدينة، والذي منع عمر بن عبد : وهو خطأ، واالعوص"  إذ "يف االصل ) ١(

  .العزيز أن يعهد إىل واحد منهما أن سليمان بن عبدامللك عهد إىل عمر باخلالفة، وليزيد من بعده
 :هو سليمان بن حبيب احملاريب يعرف بابن قتة، وهو القائل يف رثاء احلسني بن علي رضي اهللا عنهما) ٢(

  .١١٢٢" تبصري املنتبه " أذل رقاب املسلمني فذلت * وإن قتيل الطف من آل هاشم 
طف، ونسبها إىل أيب ": معجم البلدان " لكن البيت ومعه أربعة أبيات أخر أوردها ياقوت يف : قلت

  .دهبل اجلمحي
 أرادوا من غري كتاب وضعه أحبار بين إسرائيل بعد موسى عليه السالم فيما بينهم على ما: املثناة) ٣(

  .كتاب
[ * ]  

)٥/٥٩(  

  

  .اختالف الصحابة رمحة: روى أفلح بن محيد، عن القاسم قال
  .رأيت على القاسم جبة خز، وكساء خز، وعمامة خز: حدثنا خالد بن إلياس قال: أبو نعيم

  .كان القاسم يلبس جبة خز: وقال أفلح بن محيد



  . صفراء، ورداء مثينرأيت القاسم وعليه جبة خز: وقال عطاف بن خالد
  .رأيت القاسم وعلى رحله قطيفة من خز غرباء، وعليه رداء ممصر: وقال معاذ بن العالء

  .دخلت على القاسم وهو يف قبة معصفرة، وحتته فراش معصفر: وقال ابن زبر
  .رأيت على القاسم عمامة بيضاء، قد سدل خلفه منها أكثر من شرب: وقال خالد بن أيب بكر

  . خيضب رأسه وحليته باحلناء، وكان قد ضعف جداكان: وقيل
  .كان يصفر حليته: وقيل
  .كفنوين يف ثيايب اليت كنت أصلي فيها، قميصي وردائي: إنه مات بقديد، فقال: وقيل

  .هكذا كفن أبو بكر
  .وأوصى أن اليبىن على قربه

  
  .عابد الكوفة أبو أمساءتيم الرباب، االمام القدوة الفقيه : التيمي) ع * ( إبراهيم بن يزيد- ١٩

  .حدث عن أبيه يزيد بن شريك التيمي، وكان أبوه يزيد من أئمة الكوفة أيضا
  .يروي عن عمر، وأيب ذر، والكبار، أخذ عنه أيضا احلكم، وإبراهيم النخعي، وحديثه يف الدواوين الستة

  نعم وحدث إبراهيم عن
__________  

، اجلرح ٣٣٤، ٣٣٣ / ١، التاريخ الكبري ١٥٥: ، طبقات خليفة٢٨٥ / ٦طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ١ / ٤٥ / ١، تذهيب التهذيب ١٨: ، ذيب الكمال١٩٠ / ١، اللباب ١٤٦ / ٢والتعديل 
، النجوم ١٧٦ / ١، ذيب التهذيب ٢٩ / ١، طبقات القراء ١٠٦ / ١، العرب ٣٣٧ / ٣االسالم 
  .٢٣: مال، خالصة تذهيب الك٢٩: ، طبقات احلفاظ٢٢٥ / ١الزاهرة 
[ * ]  

)٥/٦٠(  

  

  .احلارث بن سويد، وأنس بن مالك، وعمرو بن ميمون االودي، ومجاعة، وأرسل عن عائشة
  .حدث عنه االعمش، ومسلم البطني، وبيان بن بشر، ويونس بن عبيد، ومجاعة

  .وكان شابا صاحلا قانتا هللا عاملا فقيها كبري القدر واعظا
  .ما أكلت منذ أربعني ليلة إال حبة عنب: راهيم التيميحدثنا االعمش قال يل إب: احملاريب

رمبا أتى علي شهر ال أطعم طعاما، وال أشرب : قال إبراهيم التيمي: مسعت االعمش يقول: أبو أسامة
  .شرابا، ال يسمعن هذا منك أحد



  .كان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جذم حائط يرتل على ظهره العصافري: وقال االعمش
  .له احلجاجقت: يقال
  .بل مات يف حبسه سنة اثنتني وتسعني: وقيل
  .سنة أربع وتسعني: وقيل

  .مل يبلغ إبراهيم أربعني سنة
أقبلت عليهم الدنيا فهربوا، وأدبرت عنكم، ! كم بينكم وبني القوم : قال إبراهيم التيمي: روى الثوري

  .فاتبعتموها
  .لي إال خفت أن أكون مكذباما عرضت قويل على عم: روى أبو حيان عن إبراهيم قال

  .ما رأيت إبراهيم التيمي رافعا بصره إىل السماء قط: قال العوام بن حوشب
  .إن الرجل ليظلمين فأرمحه: وعن إبراهيم قال

)٥/٦١(  

  

  إذا رأيت الرجل يتهاون يف التكبرية االوىل: وروى عنه منصور قال
  .فاغسل يدك منه

أريد : طلب احلجاج إبراهيم النخعي، فجاء الرسول فقال: لأخربنا علي بن حممد قا: قال ابن سعد
يف الدمياس [ أنا إبراهيم، ومل يستحل أن يدله على النخعي، فأمر حببسه : إبراهيم، فقال إبراهيم التيمي

كل اثنني يف سلسلة، فتغري إبراهيم، ] كان [ ، ومل يكن هلم ظل من الشمس، وال كن من الربد، و ]
مات يف البلد الليلة رجل : عرفه، حىت كلمها، فمات، فرأى احلجاج يف نومه قائال يقولفعادته أمه، فلم ت

] نزغات [ حلم نزغة من : مات يف السجن إبراهيم التيمي، فقال: من أهل اجلنة، فسأل، فقالوا
  ).١(فألقي على الكناسة ] به [ الشيطان، وأمر 

  
  .قدوة الرباين أبو احلكم البجلي الكويفاالمام احلجة ال) ع * ( عبدالرمحن بن أيب نعم- ٢٠

  .حدث عن املغرية بن شعبة، وأيب هريرة، وأيب سعيد اخلدري، وليس باملكثر
روى عنه ابنه احلكم، وعمارة بن القعقاع، وفضيل بن غزوان، وسعيد ابن مسروق، ويزيد بن مردانبة، 

  .وفضيل بن مرزوق، وطائفة
توجه إليك ملك املوت ما كان عنده زيادة عمل، وكان ميكث قد : كان لو قيل له: قال بكري بن عامر

  .مجعتني ال يأكل
__________  



  .، والزيادة منه٢٨٥ / ٦اخلرب يف الطبقات ) ١(
، اجلرح والتعديل ٥٧٤ / ٢، تاريخ الفسوي ٣٥٦ / ٥، التاريخ الكبري ٢٩٨ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ٢ / ٢٣١ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٢٣: ل، ذيب الكما٧٣، ٦٩ / ٥، حلية االولياء ٢٩٥ / ٥

  .٢٣٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٦ / ٦، ذيب التهذيب ١٤٤ / ٤تاريخ االسالم 
[ * ]  

)٥/٦٢(  

  

لبيك، : كان عبدالرمحن بن أيب نعم حيرم من السنة إىل السنة ويقول: وروى حممد بن فضيل عن أبيه قال
  .لو كان رياء الضمحل

  .من يف بطنها أكثر ممن على ظهرها: اج كثرة القتل، فهم به، فقال لهوروي أنه أنكر على احلج
  .رواها أبو بكر بن عياش، عن مغرية فذكرها

كنا جنمع مع عبدالرمحن بن أيب نعم، وهو يليب : وقال حفص بن غياث، عن عبدامللك بن أيب سليمان
  .بصوت حزين، مث يأيت خراسان وأطراف االرض، مث يوايف مكة وهو حمرم

  .وكان يفطر يف الشهر مرتني: الق
  .مات بعد املئة: قلت

قرأت على إسحاق االسدي، أخربكم ابن خليل، أخربنا أبو املكارم التيمي، أخربنا أبو علي احلداد، 
أخربنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يزيد بن 

قال رسول اهللا : لرمحن بن أيب نعم، عن عبدالرمحن بن أيب نعم، عن أيب سعيد قالمردانبة واحلكم بن عبدا
  ).١" (احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة : " صلى اهللا عليه وسلم

  
  .الغفاري املدين، أحد العلماء العاملني) ع * ( عراك بن مالك- ٢١

  وعنروى عن أيب هريرة، وعبد اهللا بن عمر، وزينب بنت أيب سلمة، 
__________  

، ٨٢ و ٨٠ و ٦٤ و ٦٢ و ٣ / ٣، وإسناده صحيح، وأخرجه أمحد ٧١ / ٥حلية االولياء ) ١(
) ٢٢٢٨(حسن صحيح، وصححه ابن حبان : وقال) ٣٧٧١(، والترمذي ١٦٧، ١٦٦ / ٣واحلاكم 

 / ٦" تارخيه " واخلطيب يف ) ٣٧٨٣(، والترمذي ٣٩٢، ٣٩١ / ٥ويف الباب عن حذيفة عن أمحد 
، وعن ابن مسعود عند ٤ / ١٢، واخلطيب ١٤٠ / ٤، وسنده صحيح، وعن علي عند أيب نعيم ٣٧٢

، ١٨٤ / ٩" امع "  ورجاله ثقات، وعن الرباء عند الطرباين وحسنه اهليثمي يف ١٦٧ / ٣احلكام 



  .١ / ١٢٣ / ١وعن أيب هريرة عند الطرباين 
= [ ، اجلرح والتعديل ٣٩٦ / ١ الفسوي ، تاريخ٢٤٨ / ١، التاريخ الصغري ٢٤٨: طبقات خليفة* 

[ *  

)٥/٦٣(  

  

  .عائشة
  .مل يسمع منها: فقيل

حدث عنه ولده خثيم، ويزيد بن أيب حبيب، وبكري بن االشج، وحيىي بن سعيد االنصاري، وجعفر بن 
  .ربيعة، وعدة

  .وثقه أبو حامت وغريه
  .وكان يسرد الصوم

  .صالة من عراك بن مالكما أعلم أحدا أكثر : وقال عمر بن عبد العزيز
وكان عراك حيرض عمر بن عبد العزيز على انتزاع ما بأيدي بين أمية من االموال والفئ، فلما : قيل

  .من غريب اليمن) ١(استخلف يزيد بن عبدامللك نفى عراكا إىل جزيرة دهلك 
  .فمات هناك رمحه اهللا يف إمرة يزيد املذكور

  .ري الرواية، لعله تويف يف سنة أربع ومئة أو قبلهاحديثه يف الكتب كلها، وليس هو بالكث
  

 املدين الشاعر بن الشاعر، وأمه هي سريين ابن حسان بن ثابت االنصاري) ق* ( عبدالرمحن - ٢٢
  .خالة إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه وسلم

__________  
 / ١، العرب ٦٣ / ٣، ميزان االعتدال ١٥٣ / ٤، تاريخ االسالم ٩٢٧: ، ذيب الكمال٣٨ / ٧= 

  .١٢٢ / ١، شذرات الذهب ٢٦٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٢ / ٧، ذيب التهذيب ١٢٢
هي جزيرة يف حبر اليمن، ضيقة حرجة حارة، كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه : قال ياقوت) ١(

: الك بن الشدادإليها، قال أبو الفتح نصر بن عبد اهللا بن قالقس االسكندري يذكر دهلك وصاحبه م
  جحيم وخازا مالك* فكل امرئ حلها هالك كفاك دليال على أا * واقبح بدهلك من بلدة 

 / ١، التاريخ الصغري ٢٧٠ / ٥، التاريخ الكبري ٢٥١: ، طبقات خليفة٢٦٦ / ٥طبقات ابن سعد * 
 التهذيب ، تذهيب٧٨٤: ، ذيب الكمال٢٢٣ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٣٥ / ١، تاريخ الفسوي ٧٦
، خالصة ٦١٩٩، االصابة ت ١٦٢ / ٦، ذيب التهذيب ١٤١ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٢٠٨ / ٢



  .٢٢٦: تذهيب الكمال
[ * ]  

)٥/٦٤(  

  

  .حدث عن أبويه، وزيد بن ثابت
  .وعنه ابنه سعيد، وعبد الرمحن بن مان، وهو نزر احلديث

  .فا وتسعني سنةولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعاش ني: قيل
ص ميزت من جوهر مكنون فإذا ما نسبتها مل * هي زهراء مثل لؤلؤة الغوا : وهو القائل يف بنت معاوية

ء * مث خاصرا إىل القبة اخلضرا : فإنه يقول: صدق، قيل: يف سنا من املكارم دون فقال معاوية* جتدها 
  .كذب: متشي يف مرمر مسنون فقال معاوية

  .بع ومئةتويف سنة أر: قيل
  

  . بن سليمحممد بن كعب) ع* ( القرظي - ٢٣
أبو عد اهللا : حممد بن كعب بن حيان بن سليم، االمام العالمة الصادق أبو محزة، وقيل: وقال ابن سعد

: القرظي املدين، من حلفاء االوس، وكان أبوه كعب من سيب بين قريظة، سكن الكوفة، مث املدينة، قيل
  .ة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يصح ذلكولد حممد بن كعب يف حيا

لوال أين ! يا بين : قال زهري بن عباد الرؤاسي، عن أيب كبري البصري، قالت أم حممد بن كعب القرظي له
وما ! يا أماه : إنك أذنبت ذنبا موبقا ملا أراك تصنع بنفسك، قال: أعرفك طيبا صغريا وكبريا لقلت

  يؤمنين أن يكون
__________  

  ، تاريخ٢٥٥، ٢٤٣: ، التاريخ الصغري٢١٦ / ١، التاريخ الكبري ٢٦٤: بقات خليفةط* 
: ، ذيب الكمال٢١٢ / ٣، حلية االولياء ٦٧ / ٨، اجلرح والتعديل ٥٦٤، ٥٦٣ / ١الفسوي 
 ٩، ذيب التهذيب ٢٥٧ / ٩، البداية والنهاية ١٩٩ / ٤، تذهيب التهذيب، تاريخ االسالم ١٢٦١

  .١٣٦ / ١، شذرات الذهب ٣٥٧: يب الكمال، خالصة تذه٤٢٠/ 
[ * ]  

)٥/٦٥(  

  



اذهب ال أغفر لك، مع أن عجائب القرآن ترد يب : اهللا قد اطلع علي، وأنا يف بعض ذنويب فمقتين، وقال
  .على أمور حىت إنه لينقضي الليل ومل أفرغ من حاجيت

عب جلساء من أعلم الناس كان حملمد ابن ك: وروى يعقوب الفسوي، عن حممد بن فضيل البزاز قال
، فأصابتهم زلزلة، فسقط عليهم املسجد، فماتوا مجيعا )١(بالتفسري، وكانوا جمتمعني يف مسجد الربذة 

  ).٢(حتته 
  .تويف سنة مثان ومئة: قال أبو معشر ومجاعة

  .مات سنة سبع عشرة: وقال الواقدي وخليفة والفالس ومجاعة
  .بعني سنةوهو ابن مثان وس: قال الواقدي ومجاعة

سنة عشرين : سنة تسع عشرة، وقال ابن املديين وابن معني وابن سعد: وقال حممد بن عبد اهللا بن منري
  .ومئة

  .سنة تسع وعشرين: وأخطأ من قال
وحدث عن أيب أيوب االنصاري، وأيب هريرة، ومعاوية، وزيد بن أرقم، وابن عباس، وعبد اهللا بن يزيد 

رباء بن عازب، وعبد اهللا بن جعفر، وكعب بن عجرة، وجابر، وأيب اخلطمي، وفضالة بن عبيد، وال
صرمة االنصاري البدري، وأنس، وابن عمر، وعن حممد بن خثيم، وعبيداهللا بن عبدالرمحن ابن رافع، 

  .وأبان بن عثمان، وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد، وطائفة
 الدرداء، وعلي، والعباس، وابن وهو يرسل كثريا، ويروي عمن مل يلقهم، فروى عن أيب ذر، وأيب

  مسعود، وسلمان، وعمرو بن العاص،
  .ويروي عن رجل عن أيب هريرة

  .وكان من أوعية العلم
__________  

الربذة من قرى املدينة على ثالثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق احلجاز إذا رحلت من فيد ) ١(
  . بن جنادة رضي اهللا عنهتريد مكة، وذا املوضع قرب أيب ذر الغفاري جندب

  .٥٦٤ / ١تاريخ الفسوي ) ٢(
(*)  

)٥/٦٦(  

  

روى عنه أخوه عثمان، ويزيد بن اهلاد، وأبو جعفر اخلطمي، وأبو سربة النخعي، واحلكم بن عتيبة، 
وعاصم بن كليب، وأيوب بن موسى، وأسامة بن زيد الليثي، وزيادة بن حممد، وصاحل بن حسان، 



 وابن عجالن، وأبو املقدام هشام بن زياد، والوليد بن كثري، وأبو معشر جنيح، وعاصم بن حممد العمري،
  .وحممد بن رفاعة القرظي، وخلق كثري

  .كان ثقة عاملا كثري احلديث ورعا: قال ابن سعد
  .ثقة، وزاد العجلي، مدين تابعي رجل صاحل عامل بالقرآن: وقال ابن املديين وأبو زرعة والعجلي

  ).١(كان أبوه ممن مل ينبت يوم قريظة، فترك :  التفسري، وقال البخاريكان من أئمة: قلت
حدثين ابن بشار، حدثنا أبو بكر احلنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن أيوب بن موسى، : مث قال

من قرأ : " مسعت حممد بن كعب القرظي، مسعت عبد اهللا بن مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢" ( فله حسنة حرفا من كتاب اهللا

  .الأدري أحفظه أم ال: قال البخاري
  .مسع من علي وابن مسعود: وقال أبو داود

  .بلغين أنه ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، مسعه الترمذي منه: وقال قتيبة
  .بلغين أن حممد بن كعب رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم: مسعت قتيبة يقول: وقال أبو داود

  .ا قول منقطع شاذهذ: قلت
__________  

، وممن خلي سبيله من أسرى بين قريظة النه مل ينبت عطية القرظي كما ٢١٦ / ١التاريخ الكبري ) ١(
وسنده ) ٢٥٤١(، وابن ماجه ١٥٥ / ٦والنسائي ) ١٥٨٤(والترمذي ) ٤٤٠٤(يف سنن أيب داود 

  .حسن
يف ثواب القرآن من ) ٢٩١٢( الترمذي ، ورجاله ثقات، وأخرجه٢١٦ / ١التاريخ الكبري ) ٢[ * ] (

طريق ابن بشار، عن أيب بكر احلنفي، عن الضحاك بن عثمان، عن أيوب بن موسى، عن حممد بن كعب 
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال..القرظي، عن ابن مسعود

[ * ]  

)٥/٦٧(  

  

  .من العباسولد حممد بن كعب يف آخر خالفة علي سنة أربعني، ومل يسمع : وقال يعقوب بن شيبة
[ بن أيب بردة ) ١(وروى ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن أيب صخر، عن عبد اهللا ابن مغيث 

خيرج من أحد الكاهنني رجل يدرس : " ، عن أبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم]الظفري 
  ".القرآن دراسة ال يدرسها أحد يكون من بعده 

  .هو حممد بن كعب: كنا نقولف: قال ربيعة: قال نافع بن يزيد



ما رأيت أحدا أعلم بتأويل : مسعت عون بن عبد اهللا يقول: يعقوب بن عبدالرمحن القاري، عن أبيه
  .القرآن من القرظي

ال، ولكن أدخره لنفسي : ادخر لولدك، قال: كان له أمالك باملدينة، وحصل ماال مرة، فقيل له: وقيل
  .نه كان جماب الدعوة، كبري القدرإ: عند ريب، وأدخر ريب لولدي، وقيل

  
  .الفارسي من موايل أهل مكة) ع * ( يوسف بن ماهك- ٢٤

  حدث عن حكيم بن حزام، وأيب هريرة، وعبد اهللا بن عمرو، وابن
__________  

وبعضهم مساه عبد اهللا بن معتب، مل يوثقه غري ابن حبان على عادته يف توثيق ااهيل، وأبوه ال ) ١(
  . من طريق ابن وهب١١ / ٦" املسند " يث ضعيف، وهو يف يعرف، فاحلد

 من طريق نافع بن ٥٦٤، ٥٦٣ / ١" تارخيه " وقد حترف فيه معتب إىل معقب وأخرجه الفسوي يف 
، وأورده احلافظ ..يزيد، عن أيب صخر، عن عبد اهللا بن معتب أو مغيث بن أيب بردة، عن أبيه عن جده

  .ة أيب بردة الظفري، ونسبه المحد والبغوييف ترمج" االصابة " ابن حجر يف 
 ١، تاريخ الفسوي ٣٤٥: ، تاريخ خليفة٢٨١: ، طبقات خليفة٤٧١، ٤٧٠ / ٥طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ١٩١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٦١: ، ذيب الكمال٢٢٩ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٢٣/ 

: ، خالصة تذهيب الكمال٤٢١/  ١١، ذيب التهذيب ٤٩٧ / ٧، العقد الثمني ٢١ / ٥االسالم 
  .١٤٧ / ١، شذرات الذهب ٤٣٩
[ * ]  

)٥/٦٨(  

  

  .عباس، وعبد اهللا بن صفوان بن أمية، وعبيد بن عمري
  .وعنه أبو بشر، وعطاء، وأيوب السختياين، ومحيد الطويل، وابن جريج وآخرون

  .وثقه حيىي بن معني
  .ع عشرةسنة أرب: مات سنة عشر ومئة، وقيل: قال اهليثم بن عدي

  .تويف سنة ثالث عشرة ومئة، رمحه اهللا: وقال الواقدي وحيىي بن بكري والفالس
  

االمام احلافظ احلجة املقرئ أبو داود عبدالرمحن بن هرمز املدين االعرج موىل ) ع * ( االعرج- ٢٥
  .حممد بن ربيعة بن احلارث بن عبداملطلب بن هاشم



  . مالك بن حبينة، وطائفةمسع أبا هريرة، وأبا سعيد، وعبد اهللا بن
  .وجود القرآن وأقرأه، وكان يكتب املصاحف

  ومسع أيضا من أيب سلمة بن
  .عبدالرمحن، وعمري موىل ابن عباس، وعدة

حدث عنه الزهري، وأبو الزناد، وصاحل بن كيسان، وحيىي بن سعيد االنصاري، وعبد اهللا بن هليعة، 
  .وآخرون

  .وتال عليه نافع بن أيب نعيم
  . بل والؤه لبين خمزوم:وقيل

  .أخذ القراءة عرضا عن أيب هريرة، وابن عباس، وعبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة
  .كان االعرج يكتب املصاحف: قال إبراهيم بن سعد
__________  

 / ١، التاريخ الصغري ٣٦٠ / ٥، التاريخ الكبري ٢٣٩: ، طبقات خليفة٢٨٣ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ذيب االمساء ٧٥ / ١، اللباب ٢٩٧ / ٥، اجلرح والتعديل ٧٣٧ / ٢، تاريخ الفسوي ٢٨٣

 تاريخ االسالم ٢ / ٢٣٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٢٤: ، ذيب الكمال٣٠٦، ٣٠٥ / ١واللغات 
، طبقات ٣٥٠ / ١، مرآة اجلنان ٦٣ / ١، طبقات القراء للذهيب ٩٧ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٧٥ / ٤

، بغية ٣٨: ، طبقات احلفاظ٢٧٦ / ١، النجوم الزاهرة ٢٩٠ / ٦ب ، ذيب التهذي٣٨١ / ١القراء 
  .١٥٣ / ١، شذرات الذهب ٢٣٦، خالصة تذهيب الكمال ٩١ / ٢الوعاة 
[ * ]  

)٥/٦٩(  

  

ما أدركت الناس إال وهم يلعنون : مالك، عن داود بن احلصني، مسع عبدالرمحن بن هرمز االعرج يقول
 سورة البقرة يف مثاين ركعات، فإذا قام ا يف ثنيت عشرة ركعة، الكفرة يف رمضان، وكان القارئ يقرأ

  ).١(رأى الناس أنه قد خفف 
كان عبدالرمحن بن هرمز أول من وضع العربية، وكان أعلم الناس بأنساب : ابن هليعة عن أيب النضر قال

  .إنه أخذ العربية عن أيب االسود الديلي: قريش، وقيل
  . عمره إىل مصر، ومات مرابطا باالسكندريةاتفق أن االعرج سافر يف آخر

  أرخ وفاته مصعب الزبريي وطائفة يف سنة سبع عشرة ومئة،
  .وأظنه جاوز الثمانني



  
  . اهلمداين الكويف الفقيههو سعيد بن حيمد) ع* ( أبو السفر - ٢٦

  .حدث عن ابن عباس، والرباء بن عازب، وعبد اهللا بن عمرو، وابن عم، وناجية بن كعب
  . االعمش، وإمساعيل بن أيب خالد، ويونس بن أيب إسحاق، ومالك بن مغول، وآخرونوعنه

  .وثقه حيىي بن معني وغريه
  .تويف سنة ثالث عشرة ومئة

__________  
وإسناده ) ٧٧٣٤" (املصنف " ، وعنه عبد الرزاق يف ١١٥ / ١" املوطأ " أخرجه مالك يف ) ١(

  .صحيح
 / ٤، اجلرح والتعديل ٥١٩ / ٣، التاريخ الكبري ١٦٢: ليفة، طبقات خ٢٩٩ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ذيب ٢٥٢ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٣٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٥١٠: ، ذيب الكمال٧٣
  .١٤٣: ، خالصة تذهيب الكمال٩٦ / ٤التهذيب 

[ * ]  

)٥/٧٠(  

  

  .اص القرشي الكويف، موىل آل سعيد بن العمسلم بن صبيح) ع* ( أبو الضحى - ٢٧
  .مسع ابن عباس، وابن عمر، والنعمان بن بشري، ومسروقا، وغريهم
  .حدث عنه مغرية، ومنصور، واالعمش، وفطر بن خليفة، وآخرون

  .وتفقه بعلقمة وغريه، وكان من أئمة الفقه والتفسري، ثقة حجة، وكان عطارا
  .مات حنو سنة مئة يف خالفة عمر بن عبد العزيز

  
  االمام احلجة، عامل اجلزيرة ومفتيها، أبو أيوب اجلزري الرقي،) ٤م،  ( * * ميمون بن مهران- ٢٨

  .أعتقته امرأة من بين نصر بن معاوية بالكوفة، فنشأ ا، مث سكن الرقة
وحدث عن أيب هريرة، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، والضحاك ابن قيس الفهري االمري، وصفية 

م الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ونافع، ويزيد بن االصم، بنت شيبة العبدرية، وعمرو بن عثمان، وأ
  .ومقسم، وعدة

  .وأرسل عن عمر والزبري
  روى عنه ابنه عمرو، وأبو بشر جعفر بن إياس، ومحيد الطويل، وسليمان



__________  
 / ٤، اجلرح والتعديل ٣٢٥: ، تاريخ خليفة١٥٧: ، طبقات خليفة٢٨٨ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ذيب ٧٨ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٣٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٢٧: لكمال، ذيب ا١٨٦
  .٣٧٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٢ / ١٠التهذيب 

، اجلرح والتعديل ٣٨٩ / ٢، تاريخ الفسوي ٣١٩: ، طبقات خليفة٤٧٧ / ٧طبقات ابن سعد * * 
، تذهيب ١٣٩٦ :، ذيب الكمال٧٧: ، طبقات الشريازي٨٢ / ٤، حلية االولياء ٢٣٣ / ٨

 / ٩، البداية ٩٨ / ١، تذكرة احلفاظ ٨ / ٥، تاريخ االسالم ١٤٧ / ١، العرب ٢ / ٨٦ / ٤التهذيب 
، شذرات ٣٩٤: ، خالصة تذهيب الكمال٣٩: ، طبقات احلفاظ٣٩٠ / ١٠، ذيب التهذيب ٣١٤

  .١٥٤ / ١الذهب 
[ * ]  

)٥/٧١(  

  

هاجر، وجعفر بن برقان، وفرات بن السائب، االعمش، وحجاج بن أرطاة، وخصيف، وسامل بن أيب امل
وزيد بن أيب أنيسة، وحبيب بن الشهيد، واالوزاعي، وعلي بن احلكم، والنضر بن عريب، واجلريري، 

  .ومعقل بن عبيد اهللا، وأبو املليح احلسن بن عمر الرقي، وخلق سواهم
  .إن مولده عام موت علي رضي اهللا عنه: قيل

  .سنة أربعني
  .هو أوثق من عكرمة: وقال أمحد بن حنبلوثقه مجاعة، 

  هؤالء االربعة: وروى سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى قال
  .مكحول واحلسن والزهري وميمون بن مهران: علماء الناس يف زمن هشام بن عبدامللك

عمر بن كنت أفضل عليا على عثمان، فقال يل : وروى إمساعيل بن عبيداهللا، عن ميمون بن مهران قال
ال : أيهما أحب إليك، رجل أسرع يف الدماء، أو رجل أسرع يف املال، فرجعت وقلت: عبد العزيز

  .أعود
إذا ذهب هذا وضرباؤه، صار الناس بعده : كنت عند عمر بن عبد العزيز، فلما قمت، قال: وقال

  ).١(رجراجة 
  .ما رأيت رجال أفضل من ميمون بن مهران: قال أبو املليح
إين وددت أن أصبغي قطعت من هاهنا، وأين مل أل لعمر بن عبد : بن ميمون بن مهران قالروى عمرو 

  .العزيز وال لغريه



  وددت أن: قال ميمون: أبو املليح الرقي، عن حبيب بن أيب مرزوق
__________  

 يعين ميمون ابن -الناس رجاج بعد هذا الشيخ : ويف حديث عمر بن عبد العزيز": اللسان " يف ) ١(
ال تقوم الساعة إال على : " يف حديث ابن مسعود" النهاية "  هم رعاع الناس وجهاهلم، ويف -مهران 

بقية املاء الكدرة يف احلوض املختلطة : الرجرجة بكسر الراءين" شرار الناس كرجرجة املاء اخلبيث 
  .بالطني، فال ينتفع ا

: الرجراجة:  الكالم رجرجة وقال الزخمشرياحلديث يروى كرجراجة املاء واملعروف يف: قال أبو عبيد
  .هي املرأة يترجرج كفلها

[ * ]  

)٥/٧٢(  

  

  .إحدى عيين ذهبت، وأين مل أل عمال قط، الخري يف العمل لعمر بن عبد العزيز، وال لغريه
  .كان ويل خراج اجلزيرة، وقضاءها، وكان من العابدين: قلت

ال جتالسوا أهل القدر، وال تسبوا أصحاب حممد صلى : لروى أبو املليح الرقي، عن ميمون بن مهران قا
  ).١(اهللا عليه وسلم، وال تعلموا النجوم 

خاصمه رجل يف : أخربنا عبدامللك بن أيب النعمان اجلزري، عن ميمون ابن مهران قال: بقية بن الوليد
ذه من إميان مرمي بنت أين إميان ه: ، فبينما مها على ذلك إذ مسعا امرأة تغين، فقال ميمون)٢(االرجاء 

  ).٣(عمران، فانصرف الرجل ومل يرد عليه 
احملظور من علم النجوم هو ما عليه الكهان واملشعوذون من علم التأثري الذي يزعمون أم ) ١[ * ] (

يعلمون به الكوائن واحلوادث اليت مل تقع وستقع يف مستقبل الزمان، وأما علم التسيري الذي يدرك من 
دة واحلس، وتعلم ما حيتاج إليه لالهتداء وملعرفة اجلهات وغري ذلك مما هو مفيد ونافع فال طريق املشاه

  .حرج يف تعلمه
االرجاء يطلقه املعتزلة القائلون بتخليد صاحب الكبرية يف النار على أهل السنة واجلماعة، الم ال ) ٢(

 اهللا إن شاء عذم، وإن شاء غفر يقطعون بعقاب الفساق الذين يرتكبون الكبائر، ويفوضون أمرهم إىل
  .هلم

ويطلقه احملدثون على من ال يقول بزيادة االميان وال نقصانه، وال يقول بدخول العمل حبقيقة االميان 
ومسماه، وهو مذهب أيب حنيفة واجللة من العلماء وهم يعتدون باالعمال، وحيرضون عليها، ويفسقون 

ة الذين يرتكبون الكبائر إىل اهللا إن شاء عذم، وإن شاء غفر من ضيع شيئا منها، ويرجئون أمر العصا



  .هلم
االميان هو املعرفة، وما سوى االميان : ويطلقه اجلمهور على الطائفة املذمومة املتهمة يف دينها اليت تقول
ومن كان من هذا القبيل، فهو مرفوض ..من الطاعات، وما سوى الكفر من املعاصي غري ضارة وال نافعة

  .رواية وال كرامةال
يريد ميمون أن يثبت مبقالته هذه أن االميان تتفاوت نسبته بني مؤمن وآخر، وأنه يزيد وينقص، ) ٣(

وهو مذهب مجهور سلف االمة، ونصوص القرآن، وما صح من حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم تقوي 
  . للبغوي بتحقيقنا٤٧، ٣٣ / ١" شرح السنة " ذلك وترجحه، انظر 

 * ][  

)٥/٧٣(  

  

فتذاكرنا هذه االهواء، فانصرفت ) ١(كنت يف مسجد ملطية : أبو املليح، عن فرات بن السائب قال
  .الطريق مع ميمون بن مهران: فنمت، فسمعت هاتفا يهتف

ضرب على أهل الرقة : حدثنا عبد اهللا بن عمرو، عن عبدامللك بن زائدة قال: عبد اهللا بن جعفر الرقي
  ).٢(لقد أصبح أبو أيوب يف طاعتنا مشريا : مون بن مهران بنبال، فقال مسلمةبعث، فجهز فيه مي

إين شيخ : كتب ميمون بن مهران إىل عمر بن عبد العزيز: حدثنا هارون الرببري، قال: يعلى بن عبيد
إين مل أكلفك : كبري رقيق، كلفتين أن أقضي بني الناس، وكان على اخلراج والقضاء باجلزيرة، فكتب إليه

ما يعنيك، اجب الطيب من اخلراج، واقض مبا استبان لك، فإذا لبس عليك شئ، فارفعه إيل، فإن الناس 
  .لو كان إذا كرب عليهم أمر تركوه، مل يقم دين وال دنيا

ال يكون الرجل تقيا حىت يكون لنفسه أشد حماسبة من : جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال
  .ن أين ملبسه ومطعمه ومشربهالشريك لشريكه، وحىت يعلم م

رأيت على ميمون جبة صوف : حدثنا عبد اهللا بن ميمون، عن احلسن بن حبيب قال: أمحد بن حنبل
  .نعم، فال خترب به أحدا: ما هذا ؟ قال: حتت ثيابه، فقلت له

العهد، االمانة، و: ثالثة تؤدى إىل الرب والفاجر: مسعت ميمون بن مهران يقول: وقال جامع بن أيب راشد
  وصلة الرحم

__________  
  .مدينة على الفرات، يف تركيا كانت من الثغور الشامية: ملطية) ١(
  .ماض يف االمور واحلوائج جمرب: رجل مشري، أي: يقال) ٢(

[ * ]  



)٥/٧٤(  

  

الا : ومل ؟ قال: ال أرضاها لك، قال: جاء رجل إىل ميمون بن مهران خيطب بنته، فقال: قال أبو املليح
  .اآلن ال أرضاك هلا: فعندي من هذا ما تريد، قال: ب احللي واحللل، قالحت

  .إين الشبه ورع جدك بورع ابن سريين: قال يل أمحد بن حنبل: قال االمام أبو احلسن امليموين
أقبل على : ما يزال الناس خبري ما أبقاك اهللا هلم، قال! يا أبا أيوب : قال رجل مليمون: قال أبو املليح

  .، ما يزال الناس خبري ما اتقوا رمشأنك
كتبت إىل ميمون بن مهران بعد طاعون كان ببالدهم أسأله عن : حدثنا يونس بن عبيد، قال: ابن علية

بلغين كتابك، وإنه مات من أهلي وخاصيت سبعة عشر إنسانا، وإين أكره البالء إذا : أهله، فكتب إيل
  .أقبل، فإذا أدبر، مل يسرين أنه مل يكن

من أساء سرا، فليتب سرا، ومن أساء عالنية، فليتب عالنية، فإن الناس : وى أبو املليح، عن ميمونر
  .يعريون وال يغفرون، واهللا يغفر وال يعري

يا جعفر قل يل يف وجهي ما أكره، : قال يل ميمون بن مهران: خالد بن حيان الرقي، عن جعفر بن برقان
  . يف وجهه ما يكرهفإن الرجل ال ينصح أخاه حىت يقول له

إذا أتى رجل باب سلطان، فاحتجب عنه، فليأت : قال ميمون: عبد اهللا بن جعفر، عن أيب املليح قال
  .بيوت الرمحن، فإا مفتحة، فليصل ركعتني، وليسأل حاجته

قال حممد بن مروان بن احلكم، ما مينعك أن تكتب يف الديوان، فيكون لك سهم يف : وقال ميمون
  إين الرجو أن يكون يل سهام: قلتاالسالم ؟ 

)٥/٧٥(  

  

  .يف االسالم
شهادة أن ال إله إال اهللا سهم، والصالة سهم، والزكاة سهم، : من أين ولست يف الديوان ؟ فقلت: قال

  .وصيام رمضان سهم، واحلج سهم
 بن هذا ابن عمك حكيم: ما كنت أظن أن الحد يف االسالم سهما إال من كان يف الديوان، قلت: قال

استعف يا حكيم : حزام مل يأخذ ديوانا قط، وذلك أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسألة، فقال
  .خري لك

الجرم الأسألك وال غريك شيئا أبدا، ولكن ادع اهللا يل أن : ومين، قال: ومنك يا رسول اهللا ؟ قال: قال
  .هللا بن جعفر، عن أيب املليح، عنهرواها عبد ا) ١( يعين التجارة فدعا له -يبارك يل يف صفقيت 



  .لو نشر فيكم رجل من السلف ما عرف إال قبلتكم: مسعت ميمونا يقول: قال فرات
إن زوجة هشام ماتت، وأعتقت كل مملوك هلا، : مسعت ميمون بن مهران، وأتاه رجل فقال: أبو املليح

  .ر لغريهم أسرفوا فيهيعصون اهللا مرتني، يبخلون به وقد أمروا أن ينفقوه، فإذا صا: فقال
  .ميمون ثقة: قال أمحد العجلي والنسائي

  كان حيمل على: زاد أمحد
__________  

 / ٣رجاله ثقات، لكنه منقطع، ميمون بن مهران مل يدرك حكيم بن حزام، وأخرج البخاري ) ١(
سعيد باب االستعفاف عن املسألة من حديث الزهري، عن عروة بن الزبري و: ، يف الزكاة٢٦٦، ٢٦٥

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأعطاين، مث : بن املسيب أن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال
يا حكيم إن هذا املال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة : " سألته فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث قال

 وال يشبع، اليد العليا نفس، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مل يبارك له فيه وكان كالذي يأكل
  .خري من اليد السفلى

  .فقلت يا رسول اهللا والذي بعثك باحلق ال أرزأ أحدا بعدك شيئا حىت أفارق الدنيا: فقال حكيم" 
فكان أبو بكر رضي اهللا عنه يدعو حكيما إىل العطاء، فيأىب أن يقبله منه، مث إن عمر رضي اهللا عنه دعاه 

  إين أشهدكم معشر املسلمني على حكيم إين: ئا، فقالليعطيه، فأىب أن يقبل منه شي
أعرض عليه حقه من هذا الفئ فيأىب أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم
[ * ]  

)٥/٧٦(  

  

  .مل يثبت عنه محل، إمنا كان يفضل عثمان عليه، وهذا حق: علي رضي اهللا عنه، قلت
بر الطرسوسي، عن جعفر بن حممد بن نوح، عن إبراهيم بن حممد السمري أن ميمون بن عبد اهللا بن جا

مهران صلى يف سبعة عشر يوما سبعة عشر ألف ركعة، فلما كان يف اليوم الثامن عشر،، انقطع يف جوفه 
  .شئ فمات

لسماء فرقا من أدركت من مل يكن ميال عينيه من ا: حدثنا أبو املليح، عن ميمون قال: عبد اهللا بن جعفر
  .ربه عزوجل

  .أدركت من كنت أستحيي أن أتكلم عنده: وعنه قال
  .ميمون يكىن أبا أيوب، ثقة، كثري احلديث: قال ابن سعد



  .نزل الرقة وا عقبه: وقال أبو عروبة
ال : ثالث التبلون نفسك ن: معمر بن سليمان، عن فرات بن السائب، عن ميمون بن مهران قال

آمره بطاعة اهللا، وال تصغني بسمعك إىل هوى، فإنك ال تدري ما يعلق : طان، وإن قلتتدخل على السل
  .أعلمها كتاب اهللا: بقلبك منه، وال تدخل على امرأة، ولو قلت

وددت أن عيين ذهبت، وبقيت االخرى أمتتع ا، وأين مل أل : وروى حبيب بن أيب مرزوق، عن ميمون
  .ال لعمر وال لغريه: العزيز ؟ قالوال لعمر بن عبد : عمال قط، قلت له

ال تضرب اململوك يف كل ذنب، ولكن احفظ له، فإذا عصى اهللا، فعاقبه : أبو املليح، عن ميمون قال
  .على املعصية، وذكره الذنوب اليت بينك وبينه

  .الن أومتن على بيت مال أحب إيل من أن أومتن على امرأة: أبو املليح، مسعت ميمونا يقول

)٥/٧٧(  

  

ما نال : حدثين حيىي بن عثمان احلريب، حدثنا أبو املليح، عن ميمون، قال: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  . نيب والغريه إال بالصرب-رجل من جسيم اخلري 
لقيت : حدثنا كثري بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا يزيد بن االصم قال: احلارث بن أيب أسامة

 من مكة، أنا وابن لطلحة وهو ابن أختها، وقد كنا وقعنا يف حائط من عائشة رضي اهللا عنها مقبلة
أما علمت : حيطان املدينة، فأصبنا منه، فبلغها ذلك، فأقبلت على ابن أختها تلومه، مث وعظتين، مث قالت

أن اهللا ساقك حىت جعلك يف بيت نبيه، ذهبت واهللا ميمونة، ورمي برسنك على غاربك، أما إا كانت 
  ).١(انا هللا عزوجل، وأوصلنا للرحم من أتق

  .جرى القلم بكتابة هذا هنا، ويزيد بن االصم من فضالء التابعني بالرقة
وقد خرج أرباب الكتب مليمون بن مهران سوى البخاري، فما أدري مل تركه ؟ قال ابن سعد وأبو 

  .سنة ست عشرة: تويف سنة سبع عشرة ومئة، وقال شباب: عروبة وغريمها
  .رمحه اهللا

  .له حديث سيأيت
  

  أسلم، االمام شيخ االسالم، مفيت احلرم، أبو حممد القرشي موالهم) ع * ( عطاء بن أيب رباح- ٢٩
__________  

هو ابن أخت ميمونة أم املؤمنني زوج : سند هذا اخلرب قوي ورجاله كلهم ثقات ويزيد بن االصم) ١(
باملترجم له، وإمنا ذكره املؤلف رمحه اهللا استطرادا، وقد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال عالقة هلذا اخلرب 



  نبه على
  .جرى القلم بكتابه هذا هنا: ذلك بقوله

 / ١، التاريخ الصغري ٤٦٣ / ٦، تاريخ البخاري ٢٨٠: ، طبقات خليفة٤٦٧ / ٥طبقات ابن سعد * 
وفيات ، ٦٩: ، طبقات الشريازي٣٣٠ / ٦، اجلرح والتعديل ٧٠١ / ١، تاريخ الفسوي ٢٧٧

  = [ * ]، تاريخ االسالم ١ / ٤١ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٣٨: ، ذيب الكمال٢٦١ / ٣االعيان 

)٥/٧٨(  

  

  .، ونشأ مبكة، ولد يف أثناء خالفة عثمان)١(والؤه لبين مجح، كان من مولدي اجلند : املكي، يقال
زام، ورافع بن خديج، حدث عن عائشة، وأم سلمة، وأم هانئ، وأيب هريرة، وابن عباس، وحكيم بن ح

وزيد بن أرقم، وزيد بن خالد اجلهين، وصفوان بن أمية، وابن الزبري، وعبد اهللا بن عمرو، وابن عمر، 
  .وجابر ومعاوية، وأيب سعيد، وعدة من الصحابة

وأرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن أيب بكر، وعتاب بن أسيد، وعثمان بن عفان، والفضل بن 
  .ةعباس، وطائف

وحدث أيضا عن عبيد بن عمري، ويوسف بن ماهك، وسامل بن شوال، وصفوان بن يعلى بن أمية، 
  .وجماهد، وعروة، وابن احلنفية، وعدة

حىت إنه يرتل إىل أيب الزبري املكي، وابن أيب مليكة، وعبد الكرمي أيب أمية البصري، وكان من أوعية 
  .العلم

بيعي، وأبو الزبري، وعمرو ابن دينار، والقدماء، والزهري، حدث عنه جماهد بن جرب، وأبو إسحاق الس
وقتادة، وعمرو بن شعيب، ومالك بن دينار، واحلكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، واالعمش، وأيوب 

السختياين، ومطر الوراق، ومنصور بن زاذان، ومنصور بن املعتمر، وحيىي بن أيب كثري، وخلق من صغار 
جرير بن حازم، ويونس بن عبيد، وأسامة بن زيد الليثي، وإمساعيل بن مسلم التابعني، وأبو حنيفة، و

  املكي، واالسود بن شيبان، وأيوب بن
  موسى الفقيه، وأيوب بن عتبة اليمامي، وبديل بن ميسرة، وبرد بن سنان،

__________  
، ٣٠٦/  ٩، البداية ١٩٩: ، نكت اهلميان١٤١ / ١، العرب ٧٠ / ٣، ميزان االعتدال ٢٧٨ / ٤= 

 / ١، النجوم الزاهرة ١٩٩ / ٧، ذيب التهذيب ٥١٣ / ١، طبقات القراء ٨٤ / ٦العقد الثمني 
  .١٤٧ / ١، شذرات الذهب ٢٦٦: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٩: ، طبقات احلفاظ٢٧٣

بلدة مشهورة باليمن، خرج منها مجاعة من العلماء، : اجلند، بفتح اجليم والنون، بعدها دال مهملة) ١(



  .بينها وبني صنعاء مثانية ومخسون فرسخا
[ * ]  

)٥/٧٩(  

  

وجعفر بن برقان، وجعفر الصادق، وحبيب بن الشهيد، وحجاج بن أرطاة، وحسني املعلم، وخصيف 
اجلزري، ورباح بن أيب معروف املكي، ورقبة ابن مصقلة، والزبري بن خريق، وزيد بن أيب أنيسة، وطلحة 

ور الناجي، وعبد اهللا بن عبدالرمحن بن أيب حسني، وعبد اهللا ابن أيب بن عمرو املكي، وعباد بن منص
جنيح، وعبد اهللا بن املؤمل املخزومي، واالوزاعي، وعبد امللك بن أيب سليمان، وابن جريج، وعبد 

الواحد بن سليم البصري، وعبد الوهاب بن خبت، وعبيداهللا بن عمر، وعثمان بن االسود، وعسل بن 
راساين، وعفري بن معدان، وعقبة بن عبد اهللا االصم، وعكرمة بن عمار، وعلي بن سفيان، وعطاء اخل

احلكم، وعمارة بن ثوبان، وعمارة بن ميمون، وعمر بن سعيد بن أيب حسني، وعمر بن قيس سندل، 
وفطر بن خليفة، وقيس بن سعد، وكثري ابن شنظري، والليث بن سعد، ومبارك بن حسان، وابن 

جحادة، وحممد بن سعيد الطائفي، وحممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، وحممد بن إسحاق، وحممد بن 
عبيداهللا العرزمي، ومسلم البطني، ومعقل بن عبيداهللا اجلزري، ومغرية بن زياد املوصلي، وموسى بن نافع 

  نأبو شهاب الكويف، ومهام بن حيىي، وعبد اهللا بن هليعة، ويزيد بن إبراهيم التستري، وأبو عمرو ب
  .العالء، وأبو املليح الرقي، وأمم سواهم

  .اسم أيب رباح أسلم موىل حبيبة بنت ميسرة بن أيب خثيم: قال علي بن املديين
هو موىل لبين فهر أو بين مجح، انتهت فتوى أهل مكة إليه وإىل جماهد، وأكثر ذلك إىل : وقال ابن سعد

  .عطاء
أفطس أشل أعرج، مث عمي، وكان ثقة، فقيها، كان عطاء أسود أعور : مسعت بعض أهل العلم يقول

  .عاملا، كثري احلديث
وقطعت : أبوه نويب، وكان يعمل املكاتل، وكان عطاء أعور أشل أفطس أعرج أسود، قال: قال أبو داود

  .يده مع ابن الزبري

)٥/٨٠(  

  

  .وا عليناإم دخل: بالسيف، قال) ١(إنك يومئذ خلنشليل : قلت لعطاء: قال أبو عمرو بن العالء
  .رأيت يد عطاء شالء، ضربت أيام ابن الزبري: وقال جرير بن حازم



  .رأيت عطاء أسود خيضب باحلناء: وقال أبو املليح الرقي
  .كان عطاء معلم كتاب: وروى عباس عن ابن معني قال

  .أدركت مئتني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن خالد بن أيب نوف عن عطاء قال
يا : وري، عن عمر بن سعيد بن أيب حسني، عن أمه أا أرسلت إىل ابن عباس تسأله عن شئ، فقالالث

  .جتتمعون علي وعندكم عطاء! أهل مكة 
  .وقال قبيصة عن سفيان ذه ولكن جعله عن ابن عمر

ال وقال بشر بن السري، عن عمر بن سعيد، عن أمه أا رأت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامها فق
  .سيد املسلمني عطاء بن أيب رباح: هلا

   وقد-مسعت أبا جعفر الباقر يقول للناس : وقال أبو عاصم الثقفي
  .عليكم بعطاء، هو واهللا خري لكم مين: اجتمعوا

  .خذوا من عطاء ما استطعتم: وعن أيب جعفر قال
  .سك احلج من عطاءما بقي على ظهر االرض أحد أعلم مبنا: وروى أسلم املنقري، عن أيب جعفر قال
  .ما أدركت أحدا أعلم باحلج من عطاء بن أيب رباح: عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه قال
  دخلت على عطاء فجعل: أبو حفص االبار، عن ابن أيب ليلى قال

__________  
  .هو املسن القوي واجليد الضرب بالسيف: اخلنشليل) ١(

[ * ]  

)٥/٨١(  

  

  .ما تنكرون ؟ هو أعلم مين: تسأله ؟ قال: وا ذلك، وقالوايسألين، فكأن أصحابه أنكر
  .قد حج زيادة على سبعني حجة:  وكان عاملا باحلج-قال ابن أيب ليلى 

وعلى : * (قال ابن عباس: وكان يوم مات ابن حنو مئة سنة، رأيته يشرب املاء يف رمضان ويقول: قال
  .الذين يطيقونه فدية طعام مسكني

  ).١(إين أطعم أكثر من مسكني  ]: ١٨٤: البقرة) * [  خري لهفمن تطوع خريا فهو
عمرو بن دينار، وجماهد، وغريمها من أهل مكة، مل يزالوا متناظرين حىت خرج : ابن وهب، عن مالك قال

  .عطاء بن أيب رباح إىل املدينة، فلما رجع إلينا استبان فضله علينا
ال يفيت : زمان بين أمية يأمرون يف احلج مناديا يصيحأذكرهم يف : وروى إبراهيم بن عمر بن كيسان قال

  .الناس إال عطاء بن أيب رباح، فإن مل يكن عطاء، فعبد اهللا بن أيب جنيح



  .فاق عطاء أهل مكة يف الفتوى: قال أبو حازم االعرج
__________  

  ن حممد بن من حديث احلسني ب٢١٥ / ١أخرجه احلافظ أبو بكر بن مردويه فيما ذكره ابن كثري ) ١(
دخلت على : رام املخزومي، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن ابن أيب ليلى، قال

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام * (نزلت هذه اآلية : قال ابن عباس: عطاء يف رمضان وهو يأكل، فقال
  .ينافنسخت االوىل إال الكبري الفاين إن شاء أطعم عن كل يوم مسك) * مسكني

 يف تفسري سورة البقرة من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء ١٣٥ / ٨" صحيحه " وأخرج البخاري يف 
ليست مبنسوخة : قال ابن عباس) * وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكني: * (مسع ابن عباس يقول

  .يناهو الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسك
بفتح الطاء وتشديد الواو مبنيا للمفعول خمفف الطاء من طوق بضم أوله بوزن " يطوقونه : " قال احلافظ

  .قطع، وهذه قراءة ابن مسعود أيضا
يكلفونه، وهو تفسري حسن : وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أيب جنيح، عن عمرو بن دينار يطوقونه

  .يكلفون إطاقته: أي
وعلى الذين * ( من طريق سعيد بن جبري، عن ابن عباس ٤٢٧ / ٣والطربي ) ٢٣١٨(واليب داود 

كانت رخصة للشيخ الكبري واملرأة الكبرية ومها يطيقان الصيام أن يفطرا ) * يطيقونه فدية طعام مسكني
 أفطرتا -يعين على أوالدمها :  قال أبو داود-ويطعما مكان كل يوم مسكينا واحلبلى واملرضع إذا خافتا 

  .وأطعمتا
  .وإسناده قوي

[ * ]  

)٥/٨٢(  

  

نعم، أقدم :  أحد ؟ قلت- يعين مكة -هل بالبلد : قال يل سليمان بن هشام: وروى مهام عن قتادة قال
  .عطاء بن أيب رباح: من ؟ قلت: رجل يف جزيرة العرب علما، فقال

 ألتفت إىل غريهم، ومل أبال من إذا اجتمع يل أربعة، مل:  فيما يظن الراوي قال-ابن أيب عروبة، عن قتادة 
  .احلسن، وابن املسيب، وإبراهيم، وعطاء، هؤالء أئمة االمصار: خالفهم

كان عطاء أسود شديد السواد، ليس يف رأسه شعر إال شعرات، : ضمرة، عن عثمان بن عطاء قال
  .فصيح إذا تكلم، فما قال باحلجاز قبل منه
   كان عطاء يطيل الصمت، فإذا:وقال ابن عيينة، عن إمساعيل بن أمية قال



  .تكلم خييل لنا أنه يؤيد
أين أبو حممد ؟ : جاء أعرايب يسأل، فأرشد إىل سعيد بن جبري، فجعل االعرايب يقول: وقال أسلم املنقري

  .ما لنا ها هنا مع عطاء شئ: فقال سعيد
بن أيب رباح، وال ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء : وروى عبداحلميد احلماين، عن أيب حنيفة قال

لقيت أكذب من جابر اجلعفي، ما أتيته قط بشئ إال جاءين فيه حبديث، وزعم أن عنده كذا وكذا ألف 
  ).١(حديث من رأيي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينطق ا 

  ما رأيت مفتيا خريا من عطاء، إمنا): ٢(وقال حممد بن عبد اهللا الديباج 
__________  

ما أتيته بشئ قط إال جاء فيه حبديث وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث مل " زان املي" يف ) ١(
  .يظهرها

ما أتيته بشئ قط من رأي إال جاءين فيه حبديث : ٢٠٩ / ١" اروحني والضعفاء " ولفظ ابن حبان يف 
  .وزعم أنه عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينطق ا

  = [ * ]قب به حلسن وجهه، وهو حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان االموي املدين ل) ٢(

)٥/٨٣(  

  

  .كان جملسه ذكر اهللا اليفتر، وهم خيوضون، فإن تكلم أو سئل عن شئ أحسن اجلواب
مات عطاء بن أيب رباح يوم مات، وهو أرضى أهل االرض : وروى أيوب بن سويد، عن االوزاعي قال

  . الناس، وما كان يشهد جملسه إال تسعة أو مثانيةعند
عطاء، : ما رأيت أحدا يريد ذا العلم وجه اهللا غري هؤالء الثالثة: وقال الثوري، عن سلمة بن كهيل

  .وطاووس، وجماهد
  كان املسجد فراش عطاء عشرين سنة، وكان من: قال ابن جريج

  .أحسن الناس صالة
صلة االخوان، : ما كان معاش عطاء ؟ قال: د اهللا بن عثمان بن خثيمقلت لعب: وقال إمساعيل بن عياش

  .ونيل السلطان
دخل عطاء بن أيب رباح على عبدامللك، وهو جالس على السرير، وحوله االشراف، : قال االصمعي

وذلك مبكة يف وقت حجه يف خالفته، فلما بصر به عبدامللك، قام إليه فسلم عليه، وأجلسه معه على 
اتق اهللا يف حرم اهللا، وحرم ! يا أمري املؤمنني : حاجتك ؟ قال: يا أبا حممد:  وقعد بني يديه، وقالالسرير،

رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق اهللا يف أوالد املهاجرين واالنصار، فإنك م جلست هذا الس، واتق 



حدك املسؤول عنهم، واتق اهللا اهللا يف أهل الثغور، فإم حصن املسلمني، وتفقد أمور املسلمني، فإنك و
أفعل، مث ض وقام، فقبض عليه : فيمن على بابك، فال تغفل عنهم، وال تغلق دوم بابك، فقال له

مايل إىل خملوق : إمنا سألتنا حوائج غريك، وقد قضيناها، فما حاجتك ؟ قال! يا أبا حممد : عبدامللك وقال
  حاجة، مث

__________  
  [ * ] اهللا بن احلسن بن احلسن المه، قتله املنصور سنة مخس وأربعني ومئة الصدوق، وهو أخو عبد= 

)٥/٨٤(  

  

  .هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد: خرج، فقال عبدامللك
كنت عند عطاء بن أيب رباح : حدثنا أبومتيلة، حدثنا مصعب بن حيان أخو مقاتل قال: حممد بن محيد

  .نصف اجلهل: لم، ويقالال أدري نصف الع: فسئل عن شئ، فقال
: من مكة، قال: من أين قدمت ؟ قلت: قال يل عبدامللك بن مروان: ، عن الزهري)١(الوليد املوقري 

فيم سادهم : من املوايل، قال: أمن العرب أم من املوايل ؟ قلت: عطاء، قال: فمن خلفت يسودها ؟ قلت
  بالديانة: ؟ قلت

: طاووس، قال: ة ينبغي أن يسودوا، فمن يسود أهل اليمن ؟ قلتإن أهل الديانة والرواي: والرواية، قال
فمن : مكحول، قال: فمن يسود أهل الشام ؟ قلت: من املوايل، قال: فمن العرب أو املوايل ؟ قلت
فمن يسود أهل اجلزيرة : من املوايل، عبد نويب أعتقته امرأة من هذيل، قال: العرب أم من املوايل ؟ قلت

الضحاك بن مزاحم : فمن يسود أهل خراسان ؟ قلت: مهران، وهو من املوايل، قالميمون بن : ؟ قلت
فمن يسود أهل الكوفة ؟ : احلسن من املوايل، قال: فمن يسود أهل البصرة ؟ قلت: من املوايل، قال

  .من العرب: فمن العرب أم من املوايل ؟ قلت: إبراهيم النخعي، قال: قلت
سودن املوايل على العرب يف هذا البلد حىت خيطب هلا على املنابر، ويلك، فرجت عين، واهللا لي: قال

  .والعرب حتتها
  .إمنا هو دين، من حفظه، ساد، ومن ضيعه سقط: يا أمري املؤمنني: قلت

من : احلكاية منكرة، والوليد بن حممد واه فلعلها متت للزهري مع أحد أوالد عبدامللك، وأيضا ففيها
   بن أيبيزيد: يسود أهل مصر ؟ قلت

__________  
حصن بالبلقاء، ضعفه أبو حامت، وقال : بضم امليم، وفتح الواو، وفتح القاف املشددة نسبة إىل موقر) ١(

متروك : ال أحتج به، وكذبه حيىي بن معني، وقال النسائي: ال يكتب حديثه، وقال ابن خزمية: ابن املديين



  .احلديث
[ * ]  

)٥/٨٥(  

  

  .حبيب، وهو من املوايل
يزيد كان ذاك الوقت شابا ال يعرف بعد والضحاك، فال يدري الزهري من هو يف العامل، وكذا مكحول ف

  .يصغر عن ذاك
إين أستحيي : أال تقول برأيك ؟ قال: ال أدري، قيل: سئل عطاء عن شئ، فقال: قال عبد العزيز بن رفيع

  .من اهللا أن يدان يف االرض برأيي
  .أحدثكم حبديث لعله ينفعكم، فقد نفعين! يا ابن أخي : بن سوقة، فقالدخلنا على ا: يعلى بن عبيد قال

إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكالم ما عدا كتاب اهللا، أو أمر مبعروف، : قال لنا عطاء بن أيب رباح
أو ي عن منكر، أو أن تنطق يف معيشتك اليت البد لك منها، أتنكرون أن عليكم حافظني كراما 

 اليمني وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم لو كاتبني، عن
  .نشرت صحيفته اليت أملى صدر اره، وليس فيها شئ من أمر آخرته

إن الرجل ليحدثين باحلديث، فأنصت له كأين مل أمسعه، وقد مسعته قبل أن : قال ابن جريج عن عطاء
  ).١(يولد 

مرسالت جماهد أحب إيل من مرسالت عطاء بكثري، كان : ن سعيد القطان قالروى علي، عن حيىي ب
  .عطاء يأخذ عن كل ضرب

ليس يف املرسالت شئ أضعف من مرسالت احلسن وعطاء بن : الفضل بن زياد، عن أمحد بن حنبل قال
أيب رباح، كانا يأخذان عن كل أحد، ومرسالت ابن املسيب أصح املرسالت، ومرسالت إبراهيم 

  .نخعي ال بأس اال
  كان عطاء: وروى حممد بن عبدالرحيم، عن علي بن املديين قال

__________  
  [ * ]وبقلبه ولعله أدرى به * وتراه يصغي للحديث بسمعه : ومثله قوله) ١(

)٥/٨٦(  

  



  .بأخرة، تركه ابن جريج وقيس بن سعد) ١] (اختلط [ 
 ولكنه كرب وضعفت حواسه، وكانا قد تكفيا منه مل يعن علي بقوله تركه هاذان الترك العريف،: قلت

  ).٢(تركاه : وتفقها وأكثرا عنه، فبطال، فهذا مراده بقوله
وددت : ومل يكن حيسن العربية، روى العالء بن عمرو احلنفي، عن عبد القدوس، عن حجاج، قال عطاء

  .وهو يومئذ ابن تسعني سنة: أين أحسن العربية، قال
  .ل عثمانأعقل مقت: وعن عطاء قال

  .لعامني خلوا من خالفة عثمان: مىت ولدت ؟ قال: سألت عطاء: وقال عمر بن قيس
لزمت عطاء مثاين عشرة سنة، وكان بعد ما كرب وضعف يقوم إىل الصالة، فيقرأ : وعن ابن جريج قال

  .مئيت آية من البقرة وهو قائم ال يزول منه شئ وال يتحرك
ن أيب رباح، وما رأيت عليه قميصا قط، وال رأيت عليه ثوبا ما رأيت مثل عطاء ب: قال عمر بن ذر

  .يساوي مخسة دراهم
بسم اهللا الرمحن الرحيم، أعوذ : إذا تناهقت احلمري بالليل، فقولوا: مسعت عطاء يقول: وقال ابن جريج

  ).٣(باهللا من الشيطان الرجيم 
  لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينا، وال آمن نفسي: وعن عطاء قال

__________  
  .سقطت من االصل، واستدركت من تاريخ االسالم للمؤلف) ١(
مل يعن الترك االصطالحي، بل عىن أما بطال الكتابة عنه، وإال : قلت": امليزان " لفظ املؤلف يف ) ٢(

  .فعطاء ثبت رضي
 الليل أو النهار، الثابت عنه صلى اهللا عليه وسلم التعوذ باهللا دون البسملة إذا مسع يق احلمري يف) ٣(

عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا ) ٢٧٢٩(، ومسلم ٢٥١ / ٦" صحيحه " فقد أخرج البخاري يف 
  ".وإذا مسعتم يق احلمري، فتعوذوا باهللا من الشيطان فإا رأت شيطانا : " عليه وسلم قال

[ * ]  

)٥/٨٧(  

  

  .على أمة شوهاء
  .صدق رمحه اهللا: قلت

  ال خيلون رجلأال : " ففي احلديث
  ).١" (بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان 



: إذا أفطرت، دخلت عليه، قال: قدمت مكة، وعطاء حي، فقلت: روى عفان، عن محاد بن سلمة قال
  .فمات يف رمضان

  .الزم قيس بن سعد، فإنه أفقه من عطاء: وكذا ابن أيب ليلى يدخل عليه، فقال يل عمارة بن ميمون
  .مات عطاء سنة أربع عشرة ومئة: ليح الرقي، وأمحد، وأبو عمر الضرير، وغريهمقال اهليثم، وأبو امل
  .سنة أربع أو مخس عشرة: وقال حيىي القطان

  .سنة مخس عشرة ومئة: وقال ابن جريج وابن عيينة والواقدي وأبو نعيم والفالس
  .عاش مثانيا ومثانني سنة: وقال الواقدي
  .مات سنة سبع عشرة: وقال شباب

  .خطأ وابن جريج وابن عيينة أعلم بذلكفهذا 
وقد كان مبكة مع عطاء من أئمة التابعني جماهد، وطاووس، وعبيد بن عمري الليثي، وابن أيب مليكة، 

  .وعمرو بن دينار، وأبو الزبري املكي، وآخرون
  

  عبد اهللا بن عبيداهللا بن أيب مليكة، زهري بن عبد اهللا بن) ع * ( ابن أيب مليكة- ٣٠
__________  

باب ما جاء يف : يف الفنت) ٢١٦٦(، والترمذي ١٨ / ١قطعة من حديث صحيح أخرجه أمحد ) ١(
خطبنا عمر باجلابية، : لزوم اجلماعة من حديث حممد بن سوقه، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر قال

أوصيكم : " اليا أيها الناس إين قمت فيكم كمقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا، فق: فقال
بأصحايب، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم، مث يفشو الكذب حىت حيلف الرجل وال يستحلف، ويشهد 

الشاهد وال يستشهد، أال ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان، عليكم باجلماعة، وإياكم 
وحة اجلنة، فليلزم اجلماعة، من سرته والفرقة فإن الشيطان مع الواحد، وهو من االثنني أبعد من أراد حبب

 ووافقه ١١٥ و ١١٣ / ١وإسناده صحيح، وصححه احلاكم " حسنته، وساءته سيئته، فذلكم املؤمن 
  ".خمتصره " املؤلف يف 

  ، التاريخ١٣٧ / ٥، تاريخ البخاري ٢٥٧: ، طبقات خليفة٤٧٣ / ٥طبقات ابن سعد * 
 / ١٤٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٠٨: ذيب الكمال، ٩٩ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٨٣ / ١الصغري 

١ ،[ * ] =  

)٥/٨٨(  

  



  .جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي
االمام احلجة احلافظ أبو بكر وأبو حممد القرشي التيمي املكي القاضي االحول املؤذن، ولد يف خالفة 

  .علي أو قبلها
ها أمساء، وأيب حمذورة، وابن عباس، وعبد اهللا بن عمرو السهمي، وحدث عن عائشة أم املؤمنني، وأخت

وابن عمر، وابن الزبري، وعقبة بن احلارث، واملسور بن خمرمة، وأم سلمة، وعبد اهللا بن جعفر، وعن 
عثمان بن عفان، وهو مرسل، وعن جده أيب مليكة، ومحيد بن عبدالرمحن الزهري، وذكوان موىل 

 بن الزبري، وعبد اهللا بن السائب، وعبد اهللا بن مولة، وعبيد بن أيب مرمي، عائشة، وعباد بن عبد اهللا
  .وعلقمة بن وقاص، والقاسم بن حممد، ويعلى بن مملك، وحيىي بن حكيم بن صفوان بن أمية، وطائفة

وكان عاملا مفتيا صاحب حديث وإتقان، معدود يف طبقة عطاء، وقد ويل القضاء البن الزبري، واالذان 
  .أيضا

وعمرو ابن دينار، وعبد العزيز بن " صحيح مسلم " حدث عنه رفيقه عطاء بن أيب رباح، وذلك يف 
رفيع، وأبوب السختياين، ومحيد الطويل، وحبيب بن الشهيد، وابن جريج، وأبو العميس عتبة بن عبد 

 أيب صغرية، اهللا، وعمر بن سعيد بن أيب حسني، وعثمان بن االسود، وعبد الواحد بن أمين، وحامت بن
وعبد اجلبار بن الورد، وزنفل العريف، وأبو هالل حممد بن سليم، ونافع بن عمر اجلمحي، والليث، وابن 
هليعة، ويزيد بن إبراهيم التستري، وأبو عامر اخلزاز، وعبد اهللا بن املؤمل، وعبد اهللا بن حيىي التوأم، وابن 

  .أخيه عبدالرمحن بن أيب بكر املليكي، وعدة
__________  

، ٢٠٤ / ٥، العقد الثمني ٢٦٧ / ٤، تاريخ االسالم ١٤٥ / ١، العرب ١٠١ / ١تذكرة احلفاظ = 
: ، طبقات احلفاظ٢٧٦ / ١، النجوم الزاهرة ٣٠٦ / ٥، ذيب التهذيب ٤٣٠ / ١طبقات القراء 

  .١٥٣ / ١، شذرات الذهب ٢٠٥: ، خالصة تذهيب الكمال٤١
[ * ]  

)٥/٨٩(  

  

  . حامتوثقه أبو زرعة، وأبو
  .مات سنة سبع عشة ومئة: قلت البخاري ومجاعة

  .كان من أبناء الثمانني: قلت
أخربنا أبو الفضل أمحد بن تاج االمناء، وأبو عبد اهللا بن حممد بن أيب عصرون، عن عبداملعز بن حممد 

 بن حممد البزاز، أخربنا حممد بن إمساعيل الفضيلي، أخربنا سعيد بن أيب سعيد العباد، حدثنا عبيداهللا



الفامي، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن أيب مليكة، عن املسور بن خمرمة 
إن بين هشام بن املغرية استأذنوين أن : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب يقول

د ابن أيب طالب أن يطلق ابنيت وينكح ينكحوا ابنتهم علي بن أيب طالب، فال آذن، مث ال آذن، إال أن يري
أخرجه اجلماعة سوى ابن ماجه عن ) ١" (ابنتهم، فإمنا هي بضعة مين، يريبين ما راا ويؤذيين ما آذاها 

  .قتيبة
  

ابن متيم السكوين االمام الرباين الواعظ أبو عمرو الدمشقي شيخ أهل ) ت * ( بالل بن سعد- ٣١
  .دمشق، كان البيه سعد صحبة

__________  
 يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وباب مناقب قرابة ٦٨، ٦٧ / ٧أخرجه البخاري ) ١(

: باب من قال يف اخلطبة بعد الثناء: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وباب مناقب فاطمة، ويف اجلمعة
 وسيفه وقدحه وخامته، باب ما ذكر من درع النيب صلى اهللا عليه وسلم وعصاه: أما بعد، ويف اجلهاد

  باب ذب الرجل: ويف النكاح
يف فضائل ) ٢٤٤٩(باب الشقاق، وأخرجه مسلم : عن ابنته يف الغرية واالنصاف، ويف الطالق

و ) ٢٠٧٠(و ) ٢٠٦٩(باب فضائل فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأبو داود : الصحابة
  ).٣٨٦٦(والترمذي ) ٢٠٧١(
 و ٣٣٠ و ٧٣، ٧٢ / ٢، تاريخ الفسوي ١٠٨ / ٢، التاريخ الكبري ٤٦١ / ٧طبقات ابن سعدد * 

 / ١٠، تاريخ ابن عساكر ٢٢١ / ٥، حلية االولياء ٣٩٨ / ٢، اجلرح والتعديل ٤٠٧ و ٤٠٥
 / ٩، البداية ٢٣٤ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٩٣ / ١، تذهيب التهذيب ١٦٧: ، ذيب الكمال٣٥٦
  .٣١٨ / ٣، ذيب ابن عساكر ٥٣: ة تذهيب الكمال، خالص٥٠٣ / ١، ذيب التهذيب ٣٤٨
[ * ]  

)٥/٩٠(  

  

  .حدث عن أبيه، وعن معاوية، وجابر بن عبد اهللا
  .وهو قليل احلديث

روى عنه االوزاعي، وعبد اهللا بن العالء بن زبر، وعبد الرمحن بن يزيد ابن جابر، وسعيد بن عبد 
  .العزيز

  .عامةوكان بليغ املوعظة، حسن القصص، نفاعا لل



  .كان من العبادة على شئ مل نسمع أحدا قوي عليه، كان له كل يوم وليلة ألف ركعة: قال االوزاعي
  .وثقه أمحد العجلي، وبعضهم يشبهه باحلسن البصري

  .كان الهل الشام كاحلسن البصري بالعراق: قال أبو زرعة النصري
  .وكان قارئ أهل الشام جهري الصوت

  .مل أمسع واعظا قط أبلغ من بالل بن سعد: ثنا االوزاعي، قالحد: قال عبدامللك بن حممد
إنكم مل ختلقوا للفناء، وإمنا تنقلون من دار ! يا أهل التقى : مسعته يقول: وقال عبدالرمحن بن يزيد بن متيم

  إىل دار، كما نقلتم من االصالب إىل
بور إىل املوقف، ومن املوقف إىل اخللود االرحام، ومن االرحام إىل الدنيا، ومن الدنيا إىل القبور، ومن الق

  .يف جنة أو نار
أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا هبة اهللا بن احلسني، أخربنا ابن النقور، 

مسعت : حدثنا عيسى بن اجلراح، أخربنا أبو بكر بن نريوز، حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا الوليد بن مسلم
  .ال تنظر إىل صغر اخلطيئة، ولكن انظر من عصيت: مسعت بالل بن سعد يقول: ولاالوزاعي يق

  كان بالل بن سعد إمام جامع دمشق، فقال: قال أبو القاسم ابن عساكر

)٥/٩١(  

  

، وتبني قراءته من العقبة اليت )١(كان إمام اجلامع، وإذا كرب، مسع صوته من االوزاع : الوليد بن مسلم
  .، مل يكن هذا العمرانفيها دار الصيارفة

  .رأيته يعظ يف املصلى إىل جانب املنرب حىت خيرج اخلليفة: قال الضحاك بن عثمان
  .واهللا لكفى به ذنبا أن اهللا يزهدنا يف الدنيا، وحنن نرغب فيها: مسعته يقول: وقال االوزاعي
! شر من حضر يا مع: خرجوا يستسقون بدمشق، وفيهم بالل بن سعد، فقام فقال: وقال االوزاعي

: التوبة) * [ ما على احملسنني من سبيل: * (اللهم إنك قلت: نعم، قال: ألستم مقرين باالساءة ؟ قلنا
  .فسقينا يومئذ: وقد أقررنا باالساءة، فاعف عنا واسقنا، قال ] ٩١

  .تويف بالل سنة نيف وعشرة ومئة
ن أمحد احلافظ، أخربنا أبو بكر بن الزاغوين، أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد الغرايف بالثغر، أخربنا حممد ب

  أخربنا أبو نصر الزينيب، أخربنا أبو طاهر
الذهيب، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا حممد بن أيب مسينة، حدثنا صاحل بن بيان، حدثنا فرات بن 

 ٣١: االعراف) * [ خذوا زينتكم عند كل مسجد: * (السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس
  .الصالة يف النعلني: قال] 



فخلعهما، فخلع الناس، فلما قضى الصالة : وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نعليه، قال
  رأيناك خلعت فخلعنا،: مل خلعتم نعالكم ؟ قالوا: قال

__________  
)١ (ا هي اليت االوزاع من قرى دمشق القريبة منها كانت مشال اجلامع االموي ويغلب على الظن أ

وهو يف االصل اسم قبيلة من اليمن مسيت القرية بامسهم لسكناهم ا : تسمى اآلن العقيبة، قال ياقوت
  .بطن من مهدان: فيما أحسب، واالوزاع بطن من ذي الكالع من محري، وقيل

[ * ]  

)٥/٩٢(  

  

  .وشيخه) ١(ضعف صاحل إسناده واه ل" إن فيهما دم حيضة : إن جربيل عليه السالم أتاين فقال: " قال
  

  .بل موىل احلسن بن علي: املدين موىل أم املؤمنني ميمونة، وقيل) ع * ( أبو احلباب سعيد بن يسار- ٣٢
  .حدث عن أيب هريرة، وزيد بن خالد اجلهين، وابن عباس، وعبد اهللا ابن عمر

  روى عنه ابن أخته معاوية بن أيب مزرد، وسعيد املقربي، وأبو طوالة
__________  

: منكر احلديث، وقال ابن معني: متروك، وشيخه فرات بن السائب قال البخاري: قال الدارقطين) ١(
خذوا زينتكم عند * (متروك، فاخلرب باطل، والصحيح أن قوله تعاىل : ليس بشئ، وقال الدارقطين وغريه

ة كما رواه مسلم نزلت ردا على املشركني فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عرا) * كل مسجد
 واللفظ له من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطني، ١٦٠ / ٨وابن جرير ) ٣٠٢٨(

كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء الرجل بالنهار، : عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال
  :والنساء بالليل، وكانت املرأة تقول

وقال ) * خذوا زينتكم عند كل مسجد: * (ه فال أحله فقال اهللاوما بدا من* اليوم يبدو بعضه أوكله 
اللباس : كان رجال يطوفون بالبيت عراة، فأمرهم اهللا بالزينة، والزينة: العويف عن ابن عباس يف اآلية

وهو ما يواري السوأة، وما سوى ذلك من جيد البز واملتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، 
هد وعطاء وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبري، وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن وهكذا قال جما

  .الزهري وغري واحد من أئمة السلف يف تفسريها أا نزلت يف طواف املشركني بالبيت عراة
وكان أهل اجلاهلية يطوفون عراة : ونقل ابن حزم االتفاق على أا يف ستر العورة وقال االمام النووي

يام ويتركوا ملقاة على االرض، وال يأخذوا أبدا، ويتركوا تداس باالرجل حىت تبلى، ويرمون ث



خذوا زينتكم عند كل : * (اللقاء، حىت جاء االسالم، فأمر اهللا بستر العورة، فقال تعاىل: ويسمى
  ".ال يطوف بالبيت عريان : " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم) * مسجد

: ، ذيب الكمال٧٢ / ٤، اجلرح والتعديل ٥٢٠ / ٣، تاريخ البخاري ٢٨٤ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ذيب التهذيب ٣١٤ / ٩، البداية ٢٥٣ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٣١ / ٣، تذهيب التهذيب ٥١٢

  .١٥٣ / ١، شذرات الذهب ١٤٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٢ / ٤
[ * ]  

)٥/٩٣(  

  

  .عيد، وابن عجالن، وحممد بن إسحاق، وآخرونعبد اهللا بن عبدالرمحن، وحيىي بن س
  .وكان من العلماء االثبات

  .تويف سنة سبع عشرة ومئة باملدينة: تويف سنة ست عشرة ومئة، وقيل
  

 بن عامر بن أقيشر اهلذيل، الكويف مث البصري، أحد ابن أسامة بن عمري) ع* ( أبو املليح - ٣٣
  .االثبات

  .زيد: امسه عامر، وقيل: قيل
  عن أبيه، وعن عائشة، وعوف بن مالك االشجعي، وبريدة بنحدث 

  .احلصيب، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وابن عباس، ومجاعة
روى عن قتادة، وأيوب، وأبو بشر جعفر بن إياس، وخالد احلذاء، وحجاج بن أرطاة، وأبو بكر اهلذيل 

  .وآخرون
  ).١(وكان متوليا على االبلة 
  . عاصم وابن سعد سنة اثنيت عشرة ومئةأرخ وفاته أبو بكر بن أيب

__________  
 / ١، التاريخ الصغري ٤٤٩ / ٦، التاريخ الكبري ٢٠٧: ، طبقات خليفة٢١٩ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ١٦٥٦: ، ذيب الكمال٣١٩ / ٦، اجلرح والتعديل ٧٢ / ٣ و ١٥١ / ٢، تاريخ الفسوي ٢٣٧
: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٦ / ١٢ التهذيب ، ذيب٢٥ / ٥تذهيب التهذيب، تاريخ االسالم 

٤٦٠.  
مدينة بالعراق، بينها وبني البصرة أربعة فراسخ، ورها : بضم اهلمزة والباء والالم املشددة: االبلة) ١(

ما رأيت أرضا مثل االبلة : الذي يف مشاهلا وجانبها اآلخر على غريب دجلة، كان خالد بن صفوان يقول



  .وال أوطأ مطية، وال أربح لتاجر، وال أخفى لعائذمسافة وال أغذى نطفة، 
  .غوطة دمشق، ور بلخ، ور االبلة: جنان الدنيا ثالث: وقال االصمعي

[ * ]  

)٥/٩٤(  

  

، عامل املدينة، أبو عبد اهللا القرشي، مث العدوي العمري، موىل ابن االمام املفيت الثبت) ع* ( نافع - ٣٤
  .عمر وراويته

وعائشة، وأيب هريرة، ورافع بن خديج، وأيب سعيد اخلدري، وأم سلمة، وأيب لبابة روى عن ابن عمر، 
  .بن عبد املنذر، وصفية بنت أيب عبيد زوجة مواله، وسامل وعبد اهللا وعبيداهللا وزيد أوالد مواله، وطائفة

لطويل، وعنه الزهري، وأيوب السختياين، وعبيداهللا بن عمر، وأخوه عبد اهللا وزيد بن واقد، ومحيد ا
  وأسامة بن زيد، وابن جريج، وعقيل

وبكري بن عبد اهللا بن االشج، وابن عون، ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، ويونس بن عبيد، ويونس بن يزيد، 
وإمساعيل بن أمية، وابن عمه أيوب بن موسى، ورقبة بن مصقلة، وحنظلة بن أيب سفيان، وحفص بن 

 متأخر، وعبد اهللا بن سعيد بن أيب هند، وعبد اهللا بن سليمان عنان اليمامي، وخالد بن زياد الترمذي
وعمر، ) ١(الطويل، وعبد احلميد بن جعفر، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وعبد العزيز بن أيب رواد 

وأبو بكر، ولدا نافع، وحممد بن إسحاق، وابن أيب ذئب، وابن أيب ليلى، وحممد بن عجالن، والزبيدي، 
زة، وأبو معشر جنيح، وهشام بن الغاز، ومهام بن حيىي، وهشام بن سعد، ومحيد بن وشعيب بن أيب مح

  زياد، وحجاج بن أرطاة، واالوزاعي، والضحاك بن عثمان،
__________  

، تاريخ ٤٦٠: ، املعارف٥٩ / ٢، التاريخ الصغري ٨٤ / ٨، التاريخ الكبري ٢٠٦: تاريخ خليفة* 
، وفيات ١٢٣ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٤٥١ / ٨يل ، اجلرح والتعد٦٤٧، ٦٤٥ / ١الفسوي 
 / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٩١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٠٤: ، ذيب الكمال٣٦٧ / ٥االعيان 

، ذيب ٣١٩ / ٩، البداية ٢٥١ / ١، مرآة اجلنان ١٤٧ / ١، العرب ٩٩ / ١، تذكرة احلفاظ ١٠
 / ١، شذرات الذهب ٤٠٠: تذهيب الكمال، خالصة ٤٠: ، طبقات احلفاظ٤١٢ / ١٠التهذيب 

١٥٤.  
  .داود وهو تصحيف: يف االصل) ١(

[ * ]  

)٥/٩٥(  



  

ومالك بن مغول، وزيد، وعاصم، وواقد، وأبو بكر، وعمر بنو حممد بن زيد العمري، وجرير بن حازم، 
  .وجويرية بن أمساء، وفليح بن سليمان، ومالك، والليث، ونافع بن أيب نعيم، وخلق سواهم

خربنا علي بن أمحد العلوي، أخربنا حممد بن أمحد القطيعي، أخربنا حممد بن عبيداهللا الكتيب، أخربنا حممد أ
  بن حممد الزينيب، أخربنا حممد بن عبدالرمحن املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا خلف بن هشام

ا نافع أنه أقبل مع ابن عمر البزار، سنة ست وعشرين ومئتني، حدثنا القطاف بن خالد املخزومي، حدثن
من مكة، حىت إذا كان ببعض الطريق لقيه خرب من امرأته أا باملوت، وكان إذا نودي للمغرب، نزل 

: مكانه، فصلى، فلما كانت تلك العشية نودي باملغرب، فسار حىت أمسى، وظننا أنه نسي، فقلنا
وغاب الشفق، فصلى العتمة، مث أقبل الصالة، فسار حىت إذا كاد الشفق يغيب نزل، فصلى املغرب، 

  .هكذا كنا نصنع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا جد به السري: علينا فقال
  .، فوقع بدال عاليا)١(أخرجه النسائي عن قتيبة عن العطاف 

  .أيوب وعبيداهللا ومالك: أول طبقة من أصحاب نافع: قال النسائي
  .ن عون، وابن جريج، وحيىي بن سعيدصاحل بن كيسان، واب: الطبقة الثانية

  .موسى بن عقبة، وإمساعيل بن أمية، وأيوب بن موسى: الثالثة
  .يونس بن يزيد، وجويرية بن أمساء، والليث: الرابعة

  .ابن عجالن، وابن أيب ذئب، والضحاك بن عثمان: اخلامسة
  .سليمان بن موسى، وبرد بن سنان، وابن أيب رواد: السادسة

__________  
باب الوقت الذي جيمع فيه املسافر بني املغرب والعشاء، :  يف املواقيت٢٨٨ / ١أخرجه النسائي ) ١(

  .وسنده حسن
جد جيد بالضم والكسر، وجد به االمر، : إذا اهتم به، وأسرع فيه، يقال: إذا جد به السري، أي: وقوله

  .إذا اجتهد: وأجد به، وجد فيه

)٥/٩٦(  

  

  .ج، وعبيداهللا بن االخنسعبدالرمحن السرا: السابعة
ابن إسحاق، وأسامة بن زيد، وعمر بن حممد، وصخر بن جويرية، ومهام بن حيىي، وهشام بن : الثامنة
  .سعد

  ليث بن أيب سليم، وحجاج بن أرطاة، وأشعث بن سوار،: التاسعة



  .وعبد اهللا بن عمر
  .ن الربي وطائفةإساحق بن أيب فروة، وأبو معشر، وعبد اهللا بن نافع، وعثما: العاشرة

  ).١(مالك، عن نافع، عن ابن عمر : أصح االسانيد: قال البخاري
  .بعث عمر بن عبد العزيز نافعا موىل ابن عمر إىل أهل مصر يعلمهم السنن: قال عبيداهللا بن عمر

دخلت مع موالي على عبد اهللا بن جعفر، فأعطاه يف اثين عشر : حدثنا العمري عن نافع قال: االصمعي
  .، فأىب وأعتقين، أعتقه اهللاألفا

سافرت مع ابن عمر بضعا وثالثني حجة وعمرة، قال أمحد بن : وروى زيد بن أيب أنيسة، عن نافع قال
  .إذا اختلف سامل ونافع ما أقدم عليهما: حنبل

كنت آيت نافعا، وأنا حدث السن، ومعي غالم يل فيقعد وحيدثين، وكان : قال مالك: قال ابن وهب
  .، وكان يف حياة سامل ال يفيت شيئاصغري النفس

__________  
  .إطالق االصحية على بعض االسانيد يتفاوت بني حافظ وآخر) ١(

  .أصحها الزهري، عن سامل، عن أبيه: فقد قال أمحد وإسحاق
  .أصحها حممد بن سريين، عن عبيدة، عن علي: وقال ابن املديين وعمرو بن علي الفالس

  . االعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعودأصحها: وقال حيىي بن معني
  .أصحها مالك، عن نافع، عن ابن عمر: وقال البخاري

[ * ]  

)٥/٩٧(  

  

: كان يف نافع حدة، مث حكى مالك أنه كان يالطفه ويداريه، ويقال: مطرف بن عبد اهللا، عن مالك قال
  .كان يف نافع لكنة وعجمة

  .افع اللحن فيأىبكنا نرد على ن: قال إمساعيل بن أمية
كان كتاب نافع الذي مسعه من ابن عمر صحيفة، فكنا : وروى حممد بن عمر الواقدي عن مجاعه قالوا

  .نقرؤها
من زهريكم، يأتيين فأحدثه عن ابن عمر، مث يذهب إىل ) ١: (من يعذرين: قال نافع: قال يونس بن يزيد

  .ث به عن سامل ويدعين، والسياق من عندينعم، فيحد: هل مسعت هذا من أبيك ؟ فيقول: سامل، فيقول
كنت آيت نافعا، وأنا غالم حديث السن، فيرتل وحيدثين، وكان جيلس بعد الصبح : ابن وهب، عن مالك

يف املسجد ال يكاد يأتيه أحد، فإذا طلعت الشمس، خرج، وكان يلبس كساء، ورمبا وضعه على فمه ال 



  . بكساء له أسوديكلم أحدا، وكنت أراه بعد صالة الصبح يلتف
ما أصنع ذا العبد ؟ : كنا خنتلف إىل نافع، وكان سيئ اخللق، فقلت: إمساعيل بن أيب أويس، عن أبيه

  .فتركته ولزمهم غريي، فانتفع به
  .معمر، كان أيوب السختياين حيدثنا عن نافع، ونافع حي

  .إذا قال نافع شيئا، فاختم عليه: وقال مالك
  .ثقة نبيل:  نافع:وقال عبدالرمحن بن خراش

  .وروى أيوب أن عمر بن عبد العزيز وىل نافعا صدقات اليمن
__________  

هو حممد بن مسلم بن : من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فال يلومين، والزهري: أي) ١(
خلناصر عبيداهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث بن زهرة القرشي الفقيه احلافظ انعقدت ا

  .على جاللته وإتقانه

)٥/٩٨(  

  

أخربنا حممد بن عمر، حدثين نافع بن أيب نعيم، وإمساعيل بن إبراهيم بن عقبة، وابن أيب فروة : ابن سعد
  كان كتاب نافع الذي: قالوا

: حدثنا نافع ؟ فيقول: أتقول! يا أبا عبد اهللا : مسعه من ابن عمر يف صحيفة، فكنا نقرؤها عليه، فيقول
  .منع

: نعم، قال: كتبوا ؟ قيل: قد كتبوا علمك، قال: االصمعي، عن نافع بن أيب نعيم، عن نافع أنه قيل له
  .فليأتوا به حىت أقومه

: ما يبكيك ؟ قال: عبدايد بن عبد العزيز بن أيب رواد، عن أبيه، عن نافع، أنه ملا احتضر بكى، فقيل
  .وضغطة القرب) ١(ذكرت سعدا 

  .تويف نافع سنة سبع عشرة ومئة:  ومجاعةقال محاد بن زيد
  .مات سنة عشرين ومئة: وشذ اهليثم بن عدي، وأبو عمر الضرير، فقاال

  .ال، إال الذي مسعته: كنا نرد نافعا عن اللحن، فيأىب، ويقول: قال إمساعيل بن أمية
  .نيسابوري: هو بربري، وقيل: فقيل: وقد اختلف يف حمتد نافع على أقوال

  .يديلم: وقيل
  .طالقاين: وقيل
  .كابلي: وقيل



  .واالرجح أنه فارسي احملتد يف اجلملة
مالك، مث أيوب، مث عبيداهللا، مث حيىي بن سعيد، مث ابن عون، مث صاحل : أثبت أصحاب نافع: قال النسائي

  بن كيسان، مث موسى بن عقبة، مث ابن
__________  

د االوس، شهد بدرا وأحدا واخلندق ورمي هو سعد بن معاذ بن النعمان االنصاري االشهلي سي) ١(
  .يوم اخلندق بسهم فعاش شهرا، مث انتقض جرحه فمات منه

وهو الذي حكم يف يهود قريظة أن تقتل رجاهلم، وتقسم أمواهلم، وتسىب ذراريهم ورضي حبكمه رسول 
لقرب صحيح وحديث ضغطة ا" الصحيح " لقد قضيت حبكم اهللا، كما يف : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

إن : "  من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال٩٨ و ٥٥ / ٦أخرجه أمحد 
من حديث " الطبقات " وأخرجه ابن سعد يف " للقرب ضغطة لو كان أحد ناجيا منها، جنا سعد بن معاذ 

  .ابن عمر
[ * ]  

)٥/٩٩(  

  

  .جريج، مث كثري بن فرقد، مث الليث بن سعد
 اختلف سامل ونافع على ابن عمر يف ثالثة أحاديث، وسامل أجل منه، لكن أحاديث نافع الثالثة أوىل وقد

  .بالصواب
إمنا قال : وبلغنا أم تذاكروا حديث إتيان الدبر الذي تفرد به نافع عن مواله، فقال ميمون بن مهران

  .هذا نافع بعد ما كرب وذهب عقله
: كذب العبد، أو أخطأ العبد، إمنا كان ابن عمر يقول:  نافع، فقالهذا عن: وروي أن ساملا قالوا له

  .يأتيها مقبلة ومدبرة يف الفرج
ما مسعت من هشام بن عروة رفثا قط إال يوما واحدا، أتاه رجل، : وعن أيب إبراهيم املنذر احلزامي قال

كذب :  بن الزبري، فقالنافع موىل ابن عمر يفضل أباك عروة على أخيه عبد اهللا! يا أبا املنذر : فقال
  .عبد اهللا خري واهللا وأفضل من عروة! عدو اهللا، وما يدري نافع عاض بظر أمه 

وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحرمي أدبار النساء، وما جاء عنه بالرخصة فلو صح، ملا كان : قلت
مصنف مفيد، ال يطالعه صرحيا، بل حيتمل أنه أراد بدبرها من ورائها يف القبل، وقد أوضحنا املسألة يف 

  ).١(عامل إال ويقطع بتحرمي ذلك 
__________  



اتفق أهل العلم على أنه جيوز للرجل إتيان زوجته يف قبلها من جانب دبرها، وعلى أي صفة يشاء، ) ١(
ائتها من بني يديها، ومن خلفها بعد : قال) * فأتوا حرثكم أىن شئتم* (وفيه نزلت اآلية، قال ابن عباس 

  .ون يف املأتىأن يك
 من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، وأخرجه ٢٥٨ / ١أخرجه الدارمي 

ائتها أىن شئت مقبلة ومدبرة ما مل : من طريق عطاء، عن سعيد عن ابن عباس بلفظ) ٤٣١٠(الطربي 
  .الفرجإمنا هو ) *: فأتوا حرثكم أىن شئتم: * (تأا يف الدبر واحمليض، وقال عكرمة

 ٢وأما االتيان يف الدبر، فحرام، فمن فعله جاهال بتحرميه، ي عنه، فإن عاد، عزر، فقد أخرج الشافعي 
  ، من حديث خزمية بن ثابت أن النيب٢٥ / ٢، والطحاوي ٢١٣ / ٢، وأمحد ٣٦٠/ 

ده صحيح، وسن" إن اهللا ال يستحي من احلق ال تأتوا النساء يف أدبارهن : " صلى اهللا عليه وسلم قال
 / ٨" الفتح " ووصفه احلافظ يف " خالصة البدر املنري " وابن امللقن يف ) ١٢٩٩(وصححه ابن حبان 

  = [ * ] بأنه من االحاديث ٤٣

)٥/١٠٠(  

  

  .قد ذكرنا أن االصح وفاة نافع سنة سبع عشرة ومئة
  .سنة تسع عشرة ومئة: وقال ابن عيينة وأمحد بن حنبل

  . وذهب عقله، قول شاذ، بل اتفقت االمة على أنه حجة مطلقاكرب: وقول ميمون بن مهران
  .كان ثقة، كثري احلديث: قال ابن سعد

  .مدين ثقة: وقال العجلي والنسائي
  .ثقة نبيل: وقال ابن خراش

  
  .ابن قصري بن قشيب بن يينع االمام الثقة أبو موسى اللخمي املصري) ٤م،  * ( علي بن رباح- ٣٥

ص، وعقبة بن عامر، وأيب قتادة االنصاري، وأيب هريرة، وفضالة بن عبيد، وعبد مسع من عمرو بن العا
  .اهللا بن عمرو، وطائفة من الصحابة، وعمر دهرا طويال

__________  
  .الصاحلة االسناد= 

من حديث أيب هريرة ) ١٩٢٣(وابن ماجه ) ٢١٦٢(، وأبو داود ٤٧٩ و ٤٤٤ / ٢وأخرج أمحد 
" صححه البوصريي يف " ملعون من أتى امرأة يف دبرها "  عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: قال

 بسند حسن ١ / ٢١١" الكامل " وله شاهد من حديث عقبة بن عامر عند ابن عدي يف " الزوائد 



  .فيصح به
ال ينظر اهللا إىل رجل أتى رجال أو امرأة يف " من حديث ابن عباس مرفوعا ) ١١٦٥(وأخرج الترمذي 

وقال أبو الدرداء حني سئل عن الرجل يأيت املرأة ) ١٣٠٢(ه حسن وصححه ابن حبان وسند" الدبر 
  .يف دبرها ؟

  .وهل يفعل ذلك إال كافر
  .١٩٩ / ٧وسنن البيهقي ) ٤٣٣٢(بسند صحيح وهو يف الطربي ) ٦٩٦٨(أخرجه عنه أمحد 

  أخرجه! وهل يفعله أحد من املسلمني ؟ : وذكر البن عمر ذلك، فقال
  .، وإسناده صحيح٢٣ / ٢والطحاوي ) ٤٣٢٩(الطربي 

 / ٢، تاريخ الفسوي ٢٧٤ / ٦، التاريخ الكبري ٢٩٣: ، طبقات خليفة٥١٢ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ذيب ٧٧ / ١، رياض النفوس ٣١٠: ، تاريخ علماء االندلس١٨٦ / ٦، اجلرح والتعديل ٤٩٠

، ذيب ١٤٢ / ١، العرب ٢٨٢ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٦١ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٦٩: الكمال
 / ١، شذرات الذهب ٨ / ٣، نفح الطيب ٢٧٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣١٨ / ٧التهذيب 

١٤٩.  
[ * ]  

)٥/١٠١(  

  

  .حدث عنه ابنه موسى بن علي فأكثر، ويزيد بن أيب حبيب، ومحيد بن هانئ، ومعروف بن سويد، وعدة
كنت خلف مؤديب، فسمعته يبكي، : وية، وقد قالوكان من كبار علماء التابعني، وله وفادة على معا

  .قتل أمري املؤمنني عثمان، وكنت بالشام: مالك ؟ قال: فقلت
  .إنه ولد عام الريموك: قيل: قال ابن يونس

وذهبت عينه يوم غزوة ذات الصواري يف البحر مع االمري عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح يف سنة : قال
  ).١(أربع وثالثني 
رتلة من االمري عبد العزيز بن مروان، وهو الذي زف بنته أم البنني إىل الشام حىت عمل وكانت له م

عرسها على الوليد بن عبدامللك، مث إن عبد العزيز تغري عليه، فأغزاه إىل إفريقية، فلم يزل مرابطا ا إىل 
  .أن مات

  .ما علمت إال خريا: فقال: سئل عنه أمحد بن حنبل
أمية إذا مسعوا مبولود امسه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا، فغري ) ٢(كانت بنو : ملقرئقال أبو عبد الرمحن ا

  .اسم ابنه



  .تويف سنة سبع عشرة ومئة: تويف علي سنة أربع عشرة ومئة، وقال احلسن بن علي العداس: قيل
  .وعلى أن يكون ولد عام الريموك فقد تعدى املئة

  .رمحه اهللا
  .ديث إىل ست مئةإن حديثه من مخس مئة ح: وقيل

  
  . الكبري أبو العالء االسدي الكاهلي كويف ثبتابن رافع الفقيه) ع* ( املسيب - ٣٦

__________  
ويف سنة أربع وثالثني كانت غزوة ذات الصواري يف البحر من : ٣٤ / ١" العرب " قال املؤلف يف ) ١(

 ٧، وابن كثري ١١٧ / ٣بن االثري ، وا٢٨٨ / ٤ناحية اسكندرية، وأمريها ابن أيب سرح، وأما الطربي 
  .إا كانت يف سنة إحدى وثالثني: ، فقد قالوا١٥٧/ 
  .أبو وهو حتريف: يف االصل) ٢(
  = [ * ]، التاريخ الكبري ٣٣٦: ، تاريخ خليفة١٥٥: ، طبقات خليفة٢٩٣ / ٦طبقات ابن سعد * 

)٥/١٠٢(  

  

  .ب، وطائفةحدث عن جابر بن مسرة، وأيب سعيد اخلدري، والرباء بن عاز
  .روى عنه ابنه العالء، واالعمش، ومنصور، وأبو إسحاق، وآخرون

  ).١(مل يسمع من صحايب إال من الرباء، وعامر بن عبدة : قال ابن معني
ما يسرين، وإن سواري مسجدكم : إن عمر بن هبرية االمري أراد أن يويل املسيب القضاء، فقال: وقيل

  .يل ذهبا
  .تويف سنة مخس ومئة: قيل
  

ابن عتبة بن مسعود االمام القدوة العابد أبو عبد اهللا اهلذيل، الكويف، ) ٤م،  * ( عون بن عبد اهللا- ٣٧
  .أخو فقيه املدينة عبيداهللا

  .حدث عن أبيه، وأخيه، وابن املسيب، وابن عباس، وعبد اهللا بن عمرو وطائفة
  روايته عنهما: وحدث عن عائشة، وأيب هريرة، لكن قيل

__________  
 / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٢٩: ، ذيب الكمال٢٩٣ / ٨، اجلرح والتعديل ٤٠٨، ٤٠٧ / ٧= 
، ٣٧٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٣ / ١٠، ذيب التهذيب ٢٠٣ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٤١



  شذرات
  .١٣١ / ١الذهب 

 اضطرب ابن عامر بن عبدة ليس بصحايب، بل هو تابعي كما نص عليه غري واحد من االئمة، وقد) ١(
روى عن النيب صلى اهللا وعليه وسلم، : عبد الرب، فذكره يف التابعني، مث غفل، فذكره يف الصحابة، وقال

قال عبد اهللا بن :  من طريق عامر بن عبدة قال١٢ / ١فذكر حديثا هو يف مقدمة صحيح مسلم 
ن الكذب، فيتفرقون، إن الشيطان ليتمثل يف صورة الرجل فيأيت القوم فيحدثهم باحلديث م: مسعود

  .مسعت رجال أعرف وجهه، وال أدري ما امسه حيدث: فيقول الرجل منهم
  ).٦٥٥٥(ت " االصابة " وراجع 

، اجلرح والتعديل ٢٧٣ / ١، التاريخ الصغري ١٣ / ٧، تاريخ البخاري ٣١٣ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ١٠٦٧:  ذيب الكمال،٤١ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٢٤٠ / ٤، حلية االولياء ٣٨٤ / ٦

، خالصة ١٧١ / ٨، ذيب التهذيب ٢٨٧ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٢٠ / ٣تذهيب التهذيب 
  .١٤٠ / ١، شذرات الذهب ٢٩٨: تذهيب الكمال

[ * ]  

)٥/١٠٣(  

  

  .مرسلة، وأرسل أيضا عن عم أبيه عبد اهللا بن مسعود
الك بن مغول، وحممد بن عجالن، وأبو حدث عنه إسحاق بن يزيد اهلذيل، وحنظلة بن أيب سفيان، وم
  .حنيفة، ومسعر، وصاحل بن صاحل بن حي، واملسعودي، ومجاعة

  .صلى عون خلف أيب هريرة: وثقه أمحد وغريه، وقال علي بن املديين
ملا ويل عمر بن عبد العزيز اخلالفة جاءه راحال إليه عون بن عبد اهللا وموسى بن أيب كثري : وقال ابن سعد

وكان عون ثقة : ر، فكلموه يف االرجاء وناظروه، فزعموا أنه مل خيالفهم يف شئ منه، قالوعمر بن ذ
  .يرسل

  .عون مسع أبا هريرة: وقال البخاري
  .كان من آدب أهل املدينة وأفقههم، كان مرجئا، مث تركه: وقال االصمعي

لده مروان، فبلغنا أن أباه خرج مع ابن االشعث وفر، فأمنه حممد بن مروان باجلزيرة، وتعلم منه و: وقيل
ألزمتين أيها االمري رجال إن قعدت عنه عتب، وإن جئته حجب، : كيف رأيت ابن أخيك ؟ قال: قال

وإن عاتبته، صخب، وإن صاخبته غضب، فتركه، ولزم عمر بن عبد العزيز، فكانت له منه مكانة، وقد 
 ذه االبياتكان طال مقام جرير بباب عمر بن عبد العزيز، فكتب إىل عون.  



أين لدى * هذا زمانك إين قد مضى زمين أبلغ خليفتنا إن كنت القيه * يا أيها القارئ املرخي عمامته 
  كان عون بن عبد اهللا: روى جرير بن عبداحلميد، عن مغرية قال) ١(الباب كاملصفود يف قرن 

__________  
  .٧٣٨ / ٢ديوانه ) ١(

[ * ]  

)٥/١٠٤(  

  

إنك من أهل بيت صدق، : ، فأردت أن أرسل إليه)١(رية له أن تعظ وتطرب يقص، فإذا فرغ أمر جا
  .وإن اهللا مل يبعث نبيه باحلمق، وصنيعك هذا محق

بشرة، تقرأ : كان لعون جارية يقال هلا: زيد بن عوف، حدثنا سعيد بن زرىب، عن ثابت البناين قال
 وجيع حزين، فرأيتهم يلقون العمائم اقرئي على إخواين، فكانت تقرأ بصوت: بأحلان، فقال هلا يوما

قد أعطيت بك ألف دينار حلسن صوتك، اذهيب، فأنت حرة لوجه ! يا بشرة : ويبكون، فقال هلا يوما
  .اهللا

  .تويف سنة بضع عشرة ومئة
  

  . وهب بن عبد اهللا السوائي الكويفابن أيب جحيفة) ع* ( عون - ٣٨
  .عبد الرمحن بن مسريروى عن أبيه، واملنذر بن جرير بن عبد اهللا، و

حدث عنه مالك بن مغول، وحجاج بن أرطاة، وعمر بن أيب زائدة، وشعبة، وسفيان الثوري، وقيس بن 
  .الربيع

  .وثقه حيىي بن معني
  .مات قبل سنة عشرين ومئة

  
   عمر بن اخلطاب أبو عاصم العدويابن عبد اهللا بن أمري املؤمنني) ع* * ( حممد بن زيد - ٣٩

__________  
مد ورجع، ويعين بوعظها أا كانت تقرأ : مده وحتسينه، وطرب يف قراءته: التطريب يف الصوت) ١(

  .القرآن بصوت شجي، وحلن عذب يبينه اخلرب اآليت
، ١٥ / ٧، تاريخ البخاري ٣٥١: ، تاريخ خليفة١٥٩: ، طبقات خليفة٣١٩ / ٦طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ٢ / ١٢٠ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٦٧: ، ذيب الكمال٣٨٥ / ٦اجلرح والتعديل 



  .٢٩٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٠ / ٨، ذيب التهذيب ٢٨٨ / ٤االسالم 
  = [ * ]، ذيب ٢٥٦ / ٧، اجلرح والتعديل ٨٤ / ١، التاريخ الكبري ٢٦٢: طبقات خليفة* * 

)٥/١٠٥(  

  

  .العمري املدين
  .حدث عن جده ابن عمر، وسعيد بن زيد، وابن عباس

  .عاصم، وواقد، وزيد، وعمر، وأبو بكر، واالعمش، وآخرون: ث عنه أوالده اخلمسةحد
  .وثقه أبو حامت، وهو قليل احلديث

  .إنه وفد على هشام بن عبد امللك، فتباخل عليه، وما وصله بشئ: قيل
  

  .ابن جعفر القرشي املخزومي املكي) ع * ( حممد بن عباد- ٤٠
  سائب املخزومي، وأيب هريرة، وابنيروي عن جده المه عبد اهللا بن ال

  .عباس، وجابر بن عبد اهللا، وعدة، وهو من العلماء االثبات
  .حدث عنه زياد بن سعد، وابن جريج، واالوزاعي، وآخرون

  
  .املخرمي موالهم املدين عم صاحب املغازي) م، د، س، ق * * ( موسى بن يسار- ٤١

  .مسع أبا هريرة
__________  

 ٩، ذيب التهذيب ١٩٢ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٢٠٥ / ٣ذهيب التهذيب ، ت١١٩٨: الكمال= 
  .٣٣٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٢/ 
 ٢، التاريخ الصغري ١٧٥ / ١، تاريخ البخاري، ٢٨١: ، طبقات خليفة٤٧٥ / ٥طبقات ابن سعد * 
ب ، تذهي١١٩٨، ذيب الكمال ١٣ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٧٤ / ١، تاريخ الفسوي ٣٦٥/ 

 ٩، ذيب التهذيب ٤١، ٤٠ / ٢، العقد الثمني ١٩٩ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٢١٦ / ٣التهذيب 
 /٢٤٣.  

، تذهيب التهذيب ١٣٩٦: ، ذيب الكمال١٦٨ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٩٨ / ٧التاريخ الكبري * * 
، ذيب ٣١٠ / ٧، العقد الثمني ٢٢٦ / ٤، ميزان االعتدال ٨ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٨٤ / ٤

  .٣٩٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٧٧ / ١٠التهذيب 
[ * ]  



)٥/١٠٦(  

  

  ).١(وعنه ابن أخيه حممد بن إسحاق، وداود بن قيس الفراء، وعبد الرمحن بن الغسيل 
  .وثقه حيىي بن معني

  
  . بن الصامت الفقيه أبو الصامت االنصاريابن الوليد بن عبادة) خ، م* ( عبادة - ٤٢

  . أخو حيىيمدين حجة، وهو
  .يروي عن جده، وأيب أيوب، وعائشة، ومجاعة

  وعنه أبو حزرة يعقوب بن جماهد، وحيىي بن سعيد، وعبيداهللا بن
  .عمر، وابن إسحاق

  .وثقه أبو زرعة
  

االمام الواعظ أبو عمر العامري موالهم املصري القاص موىل ) د، ت، ق * * ( موسى بن وردان- ٤٣
  عبد اهللا

__________  
 عبدالرمحن بن سليمان بن عبد اهللا بن حنظلة االنصاري املعروف بابن الغسيل، والغسيل لقب هو) ١(

: " حنظلة جد أبيه، وإمنا قيل له ذلك، النه حني استشهد يف غزوة أحد، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
، فقال رسول خرج وهو جنب حني مسع اهلائعة: ، فقالت"إن صاحبكم تغسله املالئكة، فاسألوا صاحبته 

أخرجه إبن إسحاق وغريه بسند صحيح، وصححه " لذلك غسلته املالئكة " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .، ووافقه املؤلف يف خمتصره٢٠٤ / ٣ابن حبان، واحلاكم 

 / ٢، تذهيب التهذيب ٦٥٥: ، ذيب الكمال٩٥ / ٦، اجلرح والتعديل ٩٤ / ٦تاريخ البخاري * 
  .١٨٨: ، خالصة تذهيب الكمال١١٤ / ٥، ذيب التهذيب ١٣٥ / ٤م ، تاريخ االسال٢ / ١٢٤
، ١٦٦، ١٦٥ / ٨، اجلرح والتعديل ٤٩٢ / ٢، تاريخ الفسوي ٢٩٧ / ٧التاريخ الكبري * * 

، تاريخ ٢ / ٨٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٩٣: ، ذيب الكمال٢٣٩ / ٢اروحني والضعفاء 
، ٣٧٦ / ١٠، ذيب التهذيب ٣١٤ / ٩ البداية ،٢٢٦ / ٤، ميزان االعتدال ٧ / ٥االسالم 

  .١٥٤ / ١، شذرات الذهب ٣٩٣: خالصة تذهيب الكمال
[ * ]  

)٥/١٠٧(  



  

  .ابن سعد بن أيب سرح
روى عن أيب هريرة، وكعب بن عجرة، وأيب سعيد اخلدري، وجابر، وأنس بن مالك، وعن سعيد بن 

  .املسيب، وغريهم، وأرسل عن أيب الدرداء، ومجاعة
   عن احلسن بن ثوبان، وحممد بن أيب محيد، وعياش بن عباسحدث

  .القتباين، والليث بن سعد، وابن هليعة، وطائفة آخرهم ضمام بن إمساعيل وكان صاحب ثروة وجتارة
: ضعيف، وروى عباس عن ابن معني: ليس به بأس، وقال ابن معني: ثقة، وقال أبو حامت: قال أبو داود

  .صاحل
  .ليس بالقوي:  عنهوروى عثمان الدارمي

  .تويف سنة سبع عشرة ومئة: قال ابن يونس
  

  .االشجعي الغطفاين موالهم الكويف الفقيه أحد الثقات) ع * ( سامل بن أيب اجلعد- ٤٤
روى عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجابر، وابن عباس، والنعمان ابن بشري، وعبد 

ن مالك، وأبيه أيب اجلعد رافع، ومجاعة، ويروي عن عمر، وعن علي، اهللا بن عمرو، وابن عمر، وأنس ب
  ).١(وذلك منقطع، على أن ذلك يف سنن النسائي، فهو صاحب تدليس 

__________  
 / ١، التاريخ الصغري ١٠٧ / ٤، التاريخ الكبري ١٥٦: ، طبقات خليفة٢٩١ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ١ / ٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٦٠:  الكمال، ذيب١٨١ / ٤، اجلرح والتعديل ٢١٢، ٢١١
، خالصة ٤٣٢ / ٣، ذيب التهذيب ١٨٩ / ٩، البداية ١٨٩ / ٩، العرب ٣٦٩ / ٣تاريخ االسالم 
  .١١٨ / ١، شذرات الذهب ١٣١: تذهيب الكمال

  = [ * ]عن فالن، أو قال : أنه يروي عمن مل يسمع منه مومها أنه مسع منه، كأن يقول: أي) ١(

)٥/١٠٨(  

  

  .حدث عنه احلكم، وقتادة، ومنصور، واالعمش، وحصني بن عبد الرمحن، وآخرون
  .قبل املئة: وكان من نبالء املوايل وعلمائهم، مات سنة مئة، ويقال

  مات سنة إحدى ومئة، وحديثه خمرج يف الكتب الستة، وكان طالبة: وقيل
  .للعلم، كان يكتب

، فقلت البراهيم، )١(وكان إبراهيم إذا حدث، جزم كان سامل إذا حدث، حدث فأكثر، : قال منصور



  .إن ساملا كان يكتب: فقال
قيس بن الربيع، عن عطاء بن السائب أن علقمة واالسود وابن نضيلة رخصوا لسامل بن أيب اجلعد أن 

  .، يستعني ا على عبادته)٢(يبيع والء موىل له من عمرو بن حريث بعشرين ألفا 
  .يف يف خالفة عمر بن عبد العزيزتو: قالوا: قال ابن سعد
كان اليب اجلعد : وقالوا: بل مات يف خالفة سليمان، وكان ثقة، كثري احلديث، مث قال: وقال أبو نعيم

  .قد خالف اهللا بينكم: فاثنان شيعيان، واثنان مرجئان، واثنان خارجيان، فكان أبوهم يقول: ستة بنني
  ).٣(بد اهللا عبيد وعمران، وزياد، ومسلم، وع: وهم: قلت

__________  
فالن، أو حنو ذلك، وحديثه الذي من هذا القبيل ضعيف، أما إذا صرح بالسماع أو التحديث، ومل = 

  .يكن مسعه من شيخه، فال يكون مدلسا، بل هو كذاب فاسق ترد روايته مطلقا
 يذكر احلديث هو القطع، وأراد به هنا أنه ال: ، واجلزم٢٩١ / ٦" الطبقات " اخلرب ذكره يف ) ١(

: ما لسامل بن أيب اجلعد أمت حديثا منك ؟ قال: قلت البراهيم": ذيب الكمال " بتمامه، ولفظ اخلرب يف 
  .النه كان يكتب

وأما قول إبراهيم النخعي وال أصل له يف املرفوع التكبري جزم، والسالم جزم فمعناه كما قال الزخمشري 
ت والتعمق فيها، وقطعها أصال يف مواضع الوقف واالضراب االسراع به، واالمساك عن إشباع احلركا

  .عن اهلمز املفرط، واملد الفاحش وأن خيتلس احلركة
وما ورد يف بعض املصادر من تفسريه بأنه تسكن أواخر حروفه وال تعرب فخطأ حمض، الن استعمال 

  .اجلزم يف مقابل االعراب اصطالح حادث
  .بعشرة آالف" الطبقات " يف ) ٢(
  . مل يذكر السادس)٣(

[ * ]  

)٥/١٠٩(  

  

مل يلق سامل عائشة، ولقي ابن عباس، وعبد اهللا بن عمرو، واملغرية بن شعبة، وابن عمر، : قال ابن املديين
  .وطائفة

  
  .العاملي الشاعر، مدح الوليد بن عبدامللك، وهاجى جرير بن اخلطفى *  عدي بن الرقاع- ٤٥
  .كان أبرص، آية يف الشعر: وقيل



  
  :اأم

ابن احلمار العبادي التميمي النصراين فجاهلي، من فحول الشعراء، ذكرته  * *  عدي بن زيد- ٤٦
هو وطرفة بن العبد وعبيد بن االبرص وعلقمة بن : االربعة الذين هم] الفحول [ للتمييز، وهو أحد 

  .عبدة
  .وأما صاحب االغاين فقيد جده اخلمار مبعجمة مضمومة

أين آباؤهم * مث عاد من بعدهم ومثود أين آباؤنا وأين بنوهم * لديار من قوم نوح أين أهل ا: وهو القائل
  وأين اجلدود

__________  
، ١٥٠ / ٤، تاريخ االسالم ٢٥٣: ، املرزباين١١٦: ، املؤتلف واملختلف١٧٧، ١٧٢ / ٨االغاين * 

، شرح ٤٧٠  /٤، خزانة االدب ٣٠٩: ، مسط الآليل٢٢٥: ، االشتقاق٨٩، ٨٨: طبقات ابن سالم
وكان شاعرا حمسنا، وهو أحسن من : ، وجاء فيه٦٢١، ٦١٨ / ٢، الشعر والشعراء ١٦٨: الشواهد

من أرضها قفراا وعهادها خضبت هلا عقد * كالظبية البكر الفريدة ترتعي : وصف ظبية وصفا، فقال
بعد احلياء * لت من عركها علجاا وعرادها كالزين يف وجه العروس تبد* جبينها ) املراق(الرباق 

، ٣١: طبقات ابن سالم* * قلم أصاب من الدواة مدادها * فالعبت أرادها تزجي أغن كأن إبرة روقه 
  ،٢٣٣، ٢٢٥ / ١، الشعر والشعراء ٤٨٣، ٤٨٢: تاريخ خليفة

، تاريخ االسالم ١١١ / ١، اللباب ٤٨٥، ٤٨٣ / ١، ابن االثري ٢٢١: ، مسط الآليل٩٧ / ٢االغاين 
، ٤٣٩: ، شعراء اجلاهلية٢٦٥، ٢٦٢ / ٢، بلوغ االرب ١٤٥، ١٣٩: اهد التنصيص، مع١٥١ / ٤

  .١٨٦، ١٨٣ / ١، خزانة االدب ٤٧٤
[ * ]  

)٥/١١٠(  

  

ط أفضت إىل التراب * وأرانا قد حان منا ورود بينماهم على االسرة واالمنا * سلكوا منهج املنايا فبادوا 
ضل عنهم * وعيد واملوعود وأطباء بعدهم حلقوهم بعد ذاك ال* اخلدود مث مل ينقض احلديث ولكن 

هو أدىن للموت ممن يعود وهذه الكلمة السائرة * وصحيح أضحى يعود مريضا ) ١(صعوطهم واللدود 
  .فذكر القصيدة) ٢(ر أأنت املربأ املوفور * أيها الشامت املعري بالده : له أيضا

  .وأظنه مات يف الفترة
  .واهللا أعلم



  
 بن احلكم بن أيب العاص بن أمية اخلليفة أبو أيوب القرشي ابن مروان* بدامللك  سليمان بن ع- ٤٧

  .االموي، بويع بعد أخيه الوليد سنة ست وتسعني
، وأخرى أنشأها للخالفة بدرب حمرز، وعمل هلا قبة شاهقة )٣(وكان له دار كبرية مكان طهارة جريون 

  .صفراء
أو من : مات بذات اجلنب، ونقش خامته: نشأ بالبادية: يقالوكان دينا فصيحا مفوها عادال حمبا للغزو، 

  باهللا خملصا، وأمه وأم الوليد هي والدة
__________  

ما يسقاه املريض يف أحد : اسم للدواء يصب يف االنف، واللدود من االدوية: الصعوط والسعوط) ١(
  .جانباه: شقي الفم، ولديد الفم

  .واالغاين"  والشعراء الشعر" انظر القصيدة بتمامها يف ) ٢(
 ٣، تاريخ اليعقويب ٢٢٣ / ١، تاريخ الفسوي ٢٥ / ٤، التاريخ الكبري ٢٩٨ و ٢٨١: تاريخ خليفة* 
 / ٥، ابن االثري ١٢٧ / ٢، مروج الذهب ١٣٠ / ٤، اجلرح والتعديل ٥٤٦ / ٦، الطربي ٣٦/ 

، فوات ١١٨ و ١١٥ / ١، العرب ٨ / ٤، تاريخ االسالم ٤٢٧، ٤٢٠ / ٢، وفيات االعيان ٣٧
، شذرات ٣١٤ / ٢، تاريخ اخلميس ٧٤ / ٣، ابن خلدون ١٨٣ / ٩، البداية ٧٠، ٦٨ / ٢الوفيات 
  .١١٦ / ١الذهب 

  .باب جريون: هي إىل جانب الباب الشرقي جلامع بين أمية، وباب اجلامع هذا يقال له) ٣(
[ * ]  

)٥/١١١(  

  

  .بنت العباس بن حزن العبسية
  .يزيد، وقاسم، وسعيد، وحيىي، وعبيداهللا، وعبد الواحد، واحلارث، وغريهم: ولسليمان من البنني

جهز جيوشه مع أخيه مسلمة برا وحبرا ملنازلة القسطنطينية، فحاصرها مدة حىت صاحلوا على بناء 
  .مسجدها

وكان أبيض كبري الوجه، مقرون احلاجب مجيال، له شعر يضرب منكبيه، عاش تسعا وثالثني سنة، قسم 
 عظيمة، ونظر يف أمر الرعية، وكان ال بأس به، وكان يستعني يف أمر الرعية بعمر بن عبد العزيز، أمواال

إن الصالة كانت قد أميتت، فأحيوها بوقتها، وهم باالقامة ببيت املقدس، : وعزل عمال احلجاج، وكتب
  .للرباط، وحج يف خالفته) ١(مث نزل قنسرين 



أما ترى هذا اخللق الذين ال حيصيهم إال اهللا، وال : ر بن عبد العزيزرأى باملوسم اخللق، فقال لعم: وقيل
باهللا : هؤالء اليوم رعيتك، وهم غدا خصماؤك، فبكى وقال! يا أمري املؤمنني : ؟ قال! يسع رزقهم غريه 

  .أستعني
  يرحم اهللا سليمان افتتح خالفته بإحياء الصالة،: وعن ابن سريين قال

  .واختتمها باستخالفه عمر
  .وكان سليمان ينهى الناس عن الغناء

أكل مرة خروفا وست دجاجات، : إنه أكل مرة أربعني دجاجة، وقيل: وكان من االكلة، حىت قيل
  زبيب طائفي) ٢(وسبعني رمانة، مث أيت مبكوك 

__________  
  . ه بقيادة أيب عبيدة بن اجلراح١٧بلدة بالشام بني حلب وانطاكية، فتحها املسلمون سنة ) ١(
  .مكيال خيتلف مقداره باختالف اصطالح الناس عليه يف البالد، يقال: املكوك) ٢(

  .إنه يسع صاعا ونصفا
[ * ]  

)٥/١١٢(  

  

  .فأكله
فاآلخر ؟ : ابنك غائب، قال: من هلذا االمر ؟ قال: قال لرجاء بن حيوة الكندي) ١(وملا مرض بدابق 

ول عمر، مث من بعده : أختوف إخويت، قال:  قالفمن ترى ؟ قال عمر بن عبد العزيز،: صغري، قال: قال
  .لقد رأيت: يزيد بن عبد امللك، وتكتب كتابا، وختتمه، وتدعوهم إىل بيعة من فيه، قال

من أىب البيعة، فاقتلوه، وفعل ذلك ومت، مث كفن سليمان يف عاشر : وكتب العهد، ومجع الشرط، وقال
عاش أربعني سنة، وخالفته سنتان : عزيز، وقيلصفر سنة تسع وتسعني، وصلى عليه عمر بن عبد ال

  .وتسعة أشهر وعشرون يوما، عفا اهللا عنه
  .ظاهر سوى عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا) ٢(يف آل مروان نصب 

ويل الديار املصرية بعد عبد العزيز ابن مروان إىل أن صرف بقرة ) ٣(أخوه عبد اهللا بن عبدامللك االمري 
  .سنة تسعني) ٤(بن شريك 

  .، وله دار بدمشق)٥(وويل غزو الروم، فأنشأ مدينة املصيصة 
، فما ترك كفنا، ومات سنة مئة عبد اهللا هذا، فخلف مثانني مد )٦(مات بسر بن سعيد الفقيه : قيل

  .ذهب



__________  
قرية من أرض قنسرين بني حلب ومعرة النعمان عندها مرج معشب نزه كان يرتله بنو : دابق) ١(

  . غزوا الصائفة وبه قرب سليمان بن عبدامللكمروان إذا
  .بغض المري املؤمنني علي رضي اهللا عنه: أي) ٢(
  .٥٩: والة مصر للكندي) ٣(
هو قرة بن شريك بن مرثد العبسي الغطفاين القنسريين ويل إمارة مصر، واستمر فيها إىل أن مات ) ٤(

 ظاملا كاحلجاج، وكان عمر بن عبد  بأنه كان٦٣ / ١" دول االسالم "  وصفه املؤلف يف ٩٦سنة 
الوليد اخلليفة بدمشق، واحلجاج بالعراق، وأخوه باليمن، وعثمان بن حيان باحلجاز وقرة : العزيز يقول

  .بن شريك مبصر، امتالت واهللا الدنيا جورا
  .مدينة على ساحل البحر من ثغور الشام) ٥(

  .بالقرب من أنطاكية
كان من العباد املنقطعني، وأهل الزهد يف الدنيا، : رمي، قال ابن سعداملدين العابد موىل ابن احلض) ٦(

  .وكان ثقة، كثري احلديث، أخرج له اجلماعة
[ * ]  

)٥/١١٣(  

  

ابن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد ) ع * ( عمر بن عبد العزيز- ٤٨
هد الزاهد العابد السيد أمري املؤمنني حقا أبو مناف بن قصي بن كالب، االمام احلافظ العالمة ات

  .حفص، القرشي االموي املدين مث املصري، اخلليفة الزاهد الراشد أشج بين أمية
حدث عن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، والسائب بن يزيد، وسهل ابن سعد، واستوهب منه قدحا 

ما رأيت أحدا أشبه صالة برسول اهللا : قالشرب منه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأم بأنس بن مالك، ف
  .صلى اهللا عليه وسلم من هذا الفىت

وحدث أيضا عن سعيد بن املسيب، وعروة، وأيب سلمة بن عبد الرمحن، وأيب بكر بن عبدالرمحن، وعبد 
  اهللا بن إبراهيم بن قارظ، وعامر بن

  .سعد، ويوسف بن عبد اهللا بن سالم، وطائفة
  .، وخولة بنت حكيم، وغريهموأرسل عن عقبة بن عامر

  .وكان من أئمة االجتهاد، ومن اخللفاء الراشدين رمحة اهللا عليه
حدث عنه أبو سلمة أحد شيوخه، وأبو بكر بن حزم، ورجاء بن حيوة، وابن املنكدر، والزهري، 



ن حممد وعنبسة بن سعيد، وأيوب السختياين، وإبراهيم بن عبلة، وتوبة العنربي، ومحيد الطويل، وصاحل ب
  بن زائدة الليثي،

__________  
، ٣٢١: ، تاريخ خليفة٣٣٠ / ٥سرية عمر بن عبد العزيز البن عبد احلكم، طبقات ابن سعد * 

، ٥٧٣، ٥٦٥ / ٦، الطربي ٦٢٠، ٥٦٨ / ١، تاريخ الفسوي ١٧٤ / ٦، التاريخ الكبري ٣٢٢
، ٦٤: ، طبقات الشريازي٢٥٣ / ٥، حلية االولياء ٢٥٤ / ٩، االغاين ١٢٢ / ٦اجلرح والتعديل 

، تذهيب ١٠١٧، ذيب الكمال ٦٦، ٥٨ / ٥سرية عمر بن عبد العزيز البن اجلوزي، ابن االثري 
، فوات ١٢٠ / ١، العرب ١١٨ / ١، تذكرة احلفاظ ١٦٤ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٨٨ / ٣التهذيب 
 / ٦جري، العقد الثمني ، سرية عمر بن عبد العزيز لآل٢١٩، ١٩٢ / ٩، البداية ١٣٣ / ٣الوفيات 

، تاريخ ٢٤٦ / ١، النجوم الزاهرة ٤٧٥ / ٧، ذيب التهذيب ٥٩٣ / ١، طبقات ابن اجلزري ٣٣١
  .١١٩ / ١، شذرات الذهب ٢٨٤: ، خالصة تذهيب التهذيب٢٢٨: اخللفاء
[ * ]  

)٥/١١٤(  

  

 اهللا بن عمر، وعثمان وابنه عبد العزيز بن عمر، وأخوه زبان، وصخر بن عبد اهللا بن حرملة، وابنه عبد
بن داود اخلوالين، وأخوه سليمان بن داود، وعمر ابن عبدامللك، وعمر بن عامر البجلي، وعمرو بن 
مهاجر، وعمري بن هانئ العنسي، وعيسى بن أيب عطاء الكاتب، وغيالن بن أنس، وكاتبه ليث بن أيب 

مد بن قيس القاص، ومروان بن جناح، رقية، وأبو هاشم مالك بن زياد، وحممد بن أيب سويد الثقفي، وحم
ومسلمة بن عبدامللك االمري، والنضر بن عريب، وكاتبه نعيم بن عبد اهللا القيين، ومواله هالل أبو طعمة، 

  والوليد بن
  .هشام املعيطي، وحيىي بن سعيد االنصاري، ويعقوب بن عتبة بن املغرية، وخلق سواهم

أمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن : ي أهل املدينة فقالقال ابن سعد يف الطبقة الثالثة من تابع
  .اخلطاب

وكان ثقة مأمونا، له فقه وعلم وورع، وروى حديثا كثريا، وكان : ولد سنة ثالث وستني، قال: قالوا
  .إمام عدل رمحه اهللا ورضي عنه

: اخلرييب يقولمسعت : وإخوته من أبويه عاصم وأبو بكر وحممد وقال الفالس: وقال الزبري بن بكار
االعمش، وهشام بن عروة، وعمر بن عبد العزيز، وطلحة بن حيىي ولدوا سنة مقتل احلسني، يعين سنة 

  .إحدى وستني، وكذلك قال خليفة بن خياط وغري واحد يف مولده



أنه كان أمسر، رقيق الوجه، حسنه، حنيف اجلسم، حسن اللحية، غائر : وذكر صفته سعيد بن عفري
  .هته أثر نفحة دابة، قد وخطه الشيبالعينني، جبب

أبيض، رقيق الوجه، مجيال، حنيف اجلسم، حسن : رأيت صفته يف بعض الكتب: وقال إمساعيل اخلطيب
  اللحية، غائر العينني، جببهته أثر حافر

)٥/١١٥(  

  

  .دابة، فلذلك مسي أشج بين أمية، وقد وخطه الشيب
ىل إصطبل أبيه، وهو غالم، فضربه فرس، فشجه، فجعل دخل عمر بن عبد العزيز إ: قال ضمرة بن ربيعة

  .إن كنت أشج بين أمية إنك إذا لسعيد: أبوه ميسح عنه الدم، ويقول
أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غالم صغري، فأرسلت إليه أمه، : وروى ضمام بن إمساعيل عن أيب قبيل

  ذكرت املوت: ما يبكيك ؟ قال: وقالت
  . القرآن، فبكت أمه حني بلغها ذلكوكان يومئذ قد مجع: قال

دخل علينا عمر بن عبد العزيز من هذا : حدثنا املفضل بن عبد اهللا، عن داود بن أيب هند قال: أبو خيثمة
  .الباب يعين بابا من أبواب املسجد باملدينة

 خليفة بعث إلينا هذا الفاسق بابنه هذا يتعلم الفرائض والسنن، وزعم أنه يكون: فقال رجل من القوم
فواهللا ما مات حىت رأينا ذلك : فقال لنا داود: بعده، ويسري بسرية عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، قال

  .فيه
  .إن من ولدي رجال، بوجهه شتر، ميال االرض عدال: إن عمر بن اخلطاب قال: قيل

ذا الذي من يا ليت شعري من ه: قال ابن عمر: مبارك بن فضالة، عن عبيداهللا بن عمر، عن نافع قال
  .ولد عمر ميلؤها عدال، كما ملئت ظلما وجورا

حدثنا يعقوب، عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر إىل املدينة يتأدب ا، : سعيد بن عفري
ما حبسك ؟ : وكتب إىل صاحل بن كيسان يتعاهده، وكان يلزمه الصلوات، فأبطأ يوما عن الصالة، فقال

بلغ من تسكني شعرك أن تؤثره على الصالة، وكتب بذلك : كن شعري، فقالكانت مرجليت تس: قال
  .إىل والده، فبعث عبد العزيز رسوال إليه فما كلمه حىت حلق شعره

)٥/١١٦(  

  



وكان عمر بن عبد العزيز خيتلف إىل عبيداهللا بن عبد اهللا، يسمع منه العلم، فبلغ عبيداهللا أن عمر يتنقص 
فعرف ما :  مىت بلغك أن اهللا تعاىل سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم، قال:عليا، فأقبل عليه، فقال

  .معذرة إىل اهللا وإليك، الأعود: أراد، فقال
  .فما مسع عمر بعدها ذاكرا عليا رضي اهللا عنه إال خبري

ث أن أول ما استبني من عمر بن عبد العزيز أن أباه ويل مصر، وهو حدي: نقل الزبري بن بكار عن العتيب
  .يا أبت: السن، يشك يف بلوغه، فأراد إخراجه، فقال

ترحلين إىل املدينة فأقعد إىل فقهاء أهلها، وأتأدب بآدام، : أو غريذلك ؟ لعله أن يكون أنفع يل ولك
  .فوجهه إىل املدينة، فاشتهر ا بالعلم والعقل مع حداثة سنه

لطه بولده، وقدمه على كثري منهم، وزوجه مث بعث إليه عبدامللك بن مروان عند وفاة أبيه، وخ: قال
أخت اخلالئف، واخلليفة زوجها وكان الذين * بنت اخلليفة، واخلليفة جدها : بابنته فاطمة اليت قيل فيها

  .يعيبون عمر ممن حيسده بإفراطه يف النعمة، واختياله يف املشية
  . إىل سنة ثالث وتسعنيويل عمر املدينة يف إمرة الوليد من سنة ست ومثانني: وقال أبو مسهر

ليس له آثار سنة ثنتني وسبعني باملدينة، وال مساع من جابر بن عدا اهللا، ولو كان ا وهو حدث، : قلت
  .الخذ عن جابر

  .حج بالناس عمر بن عبد العزيز غري مرة، أوهلا سنة تسع ومثانني: وقال أبو بكر بن عياش

)٥/١١٧(  

  

ملا قدم عمر بن عبد العزيز املدينة : نا ابن أيب الزناد، عن أبيه، قالأخربنا حممد بن عمر، حدث: ابن سعد
واليا، فصلى الظهر دعا بعشرة، عروة، وعبيداهللا، وسليمان بن يسار، والقاسم، وساملا، وخارجة، وأبا 
بكر بن عبد الرمحن، وأبا بكر بن سليمان بن أيب حثمة، وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة، فحمد اهللا، وأثىن 

  إين دعوتكم المر تؤجرون فيه، ونكون فيه: عليه، مث قال
أعوانا على احلق، ما أريد أن أقطع أمرا إال برأيكم، أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى، 

  .أو بلغكم عن عامل ظالمة، فأحرج باهللا على من بلغه ذلك إال أبلغين
  .فجزوه خريا، وافترقوا

الرببري أنه ذاكر ربيعة بن أيب عبد الرمحن شيئا من قضاء عمر بن عبد حدثين قادم : الليث بن سعد
  .أخطأ، والذي نفسي بيده ما أخطأ قط: كأنك تقول: العزيز إذ كان باملدينة، فقال ربيعة

أتى فتيان إىل عمر بن عبد العزيز، : مسعت مالكا يقول: قال أبو زرعة عبداالحد بن أيب زرارة القتباين
: أنت القائل: ، فأحضره عمر، فلما دخل قال)١(ا تويف وترك ماال عند عمنا محيد االجمي إن أبان: وقالوا



وكان كرميا فلم يرتع * أخو اخلمر ذوالشيبة االصلع أتاه املشيب على شرا * محيد الذي أمج داره 
أيهات : ما أراين إال سوف أحدك، إنك أقررت بشرب اخلمر، وانك مل ترتع عنها، قال: نعم، قال: قال
وأم يقولون ما ال * (إىل قوله ) * والشعراء يتبعهم الغاوون: * (أين يذهب بك ؟ أمل تسمع اهللا يقول! 

   ].٢٢٦، ٢٢٤: الشعراء) * [ يفعلون
__________  

بلد من أعراض املدينة منها محيد االجمي، وأورد البيتني : أمج" معجم البلدان " قال ياقوت يف ) ١(
  [ * ]وعوتبت فيها فلم أمسع * شربت املدام فلم أقلع : قبلهما بيت آخر هو

)٥/١١٨(  

  

كان أبوك رجال صاحلا، وأنت رجل ! أوىل لك يا محيد، ما أراك إال قد أفلت، وحيك يا محيد : فقال
  .أصلحك اهللا، وأينا يشبه أباه ؟ كان أبوك رجل سوء، وأنت رجل صاحل: سوء، قال

  إن هؤالء زعموا أن: قال
أنفقت عليهم من مايل، وهذا : صدقوا، وأحضره خبتم أبيهم، وقال:  وترك ماال عندك، قالأباهم تويف

  .ماهلم
  ).١! (أيعود إيل وقد خرج مين ؟ : ما أحد أحق أن يكون هذا عنده منك، فقال: قال

ما صليت وراء إمام بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا زيد بن أسلم قال لنا أنس: العطاف بن خالد
فكان عمر يتم :  يعين عمر بن عبد العزيز قال زيد-وسلم أشبه صالة برسول اهللا من إمامكم هذا 

  ).٢(الركوع والسجود، وخيفف القيام والقعود 
كنت مع أيب غداة عرفة، فوقفنا لننظر لعمر ابن عبد العزيز، وهو أمري احلاج، : قال سهيل بن أيب صاحل

ملا أراه دخل له يف قلوب الناس من : مل ؟ قلت: هللا حيب عمر، قالواهللا إين الرى ا! يا أبتاه : فقلت
إذا أحب اهللا عبدا نادى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املودة، وأنت مسعت أبا هريرة يقول

  ).٣(احلديث " إن اهللا قد أحب فالنا فأحبوه : جربيل
__________  

الروض " ، واحلمريي يف ١٩١ / ١"  ما استعجم معجم" أورد اخلرب مع االبيات البكري يف ) ١(
 البيت االول مستشهدا به على حذف ٢١٦ / ١" الكامل " ، وأنشد املربد يف ٣١، ٣٠" املعطار 

  ".محيد " التنوين من 
باب ختفيف القيام والقراءة من طريق قتيبة، :  يف االفتتاح١٦٦ / ٢سنده حسن، وأخرجه النسائي ) ٢(

نعم، : صليتم ؟ قلنا: دخلنا على أنس بن مالك فقال:  عن زيد بن أسلم، قالعن العطاف بن خالد،



يا جارية هلمي يل وضوءا، ما صليت وراء إمام أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من : قال
  .إمامكم هذا

  .وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود، وخيفف القيام والقعود: قال زيد
من حديث سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، ) ١٥٨) (١٥٧) (٢٦٣٧(سلم أخرجه م) ٣(

إين أحب فالنا، : إن اهللا إذا أحب عبدا، دعا جربيل، فقال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
لسماء، إن اهللا حيب فالنا، فأحبوه فيحبه أهل ا: فيحبه جربيل، مث ينادي يف السماء، فيقول: فأحبه، قال

  = [ * ]إين أبغض : مث يوضع له القبول يف االرض، وإذا أبغض عبدا، دعا جربيل، فيقول: قال

)٥/١١٩(  

  

لكل قوم جنيبة، وإن جنيبة بين أمية عمر بن عبد العزيز، إنه يبعث أمة : قال) ١(وعن أيب جعفر الباقر 
  .وحده

  .بن عبد العزيز تالمذةكانت العلماء مع عمر : روى الثوري، عن عمرو بن ميمون قال
 وهو على املدينة أن يضرب خبيب بن عبد اهللا بن -كتب الوليد إىل عمر : معمر، عن أخي الزهري قال

  .، فضربه أسواطا، وأقامه يف الربد، فمات)٢(الزبري 
  .فمن يل خببيب: كان عمر إذا أثنوا عليه، قال: قلت

  .رمحهما اهللا
خللق، كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة، حريصا قد كان هذا الرجل حسن اخللق وا: قلت

على العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيه النفس، ظاهر الذكاء والفهم، أواها منيبا، قانتا هللا، حنيفا زاهدا 
مع اخلالفة، ناطقا باحلق مع قلة املعني، وكثرة االمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا حماققته هلم، ونقصه 

أخذوه بغري حق، فما زالوا به حىت سقوه السم، فحصلت ] مما [ أخذه كثريا مما يف أيديهم، أعطيام، و
  .له الشهادة والسعادة، وعد عند أهل العلم من اخللفاء الراشدين، والعلماء العاملني

أتينا عمر بن عبد العزيز، وحنن نرى : مبشر بن إمساعيل، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال
  .ه حيتاج إلينا، فما كنا معه إال تالمذةأن

  .وكذلك جاء عن جماهد وغريه
  بلغين أن عمر بن عبد العزيز": املوطأ " ويف 

__________  
: إن اهللا يبغض فالنا، فأبغضوه، قال: فيبغضه جربيل، مث ينادي يف أهل السماء: فالنا، فأبغضه، قال= 

 يف بدء ٢٢٠ / ٦صحيحه خمتصرا " رجه البخاري يف وأخ" فيبغضونه، مث توضع له البغضاء يف االرض 



  .باب املقة من اهللا: ٣٨٦، ٣٨٥ / ١٠اخللق تعليقا، ووصله يف االدب 
  .هو حممد بن علي بن احلسني بن علي أمري املؤمنني ثقة فاضل أخرج حديثه اجلماعة) ١(
مع فضل له كان خبيب يعلم علما كثريا : ٢٤٠ص " نسب قريش " قال مصعب الزبريي يف ) ٢(

  .وصالح
[ * ]  

)٥/١٢٠(  

  

  ).٢(أن نكون ممن نفته املدينة ) ١(يا مزاحم أختشى : حني خرج من املدينة، التفت إليها، فبكى، مث قال
خرجت من املدينة وما من : مسعت عمر بن عبد العزيز يقول: ابن إسحاق، عن إمساعيل بن أيب حكيم

  .رجل أعلم مين، فلما قدمت الشام نسيت
كل ما حدثته الليلة فقد : مسرت مع عمر بن عبد العزيز ليلة، فحدثته، فقال: ، عن الزهري قالمعمر

  .مسعته، ولكنك حفظت ونسينا
عقيل، عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخربه أن الوليد أرسل إليه بالظهرية، فوجده قاطبا بني 

ما تقول فيمن يسب اخللفاء ؟ : ه، فقالفجلست وليس عنده إال ابن الريان، قائم بسيف: عينيه، قال
أقتل يا أمري املؤمنني ؟ : مالك ؟ فسكت، فعاد ملثلها، فقلت: أترى أن يقتل ؟ فسكت، فانتهرين، وقال

  .إنه فيهم لنابه: فإين أرى أن ينكل، فرفع رأسه إىل ابن الريان، فقال: ال، ولكنه سب اخللفاء، قلت: قال
حج سليمان، ومعه عمر بن عبد العزيز، فأصام برق ورعد حىت : قالعن عبد العزيز بن يزيد االيلي 

: هل رأيت مثل هذه الليلة قط، أو مسعت ا ؟ قال! يا أبا حفص : كادت تنخلع قلوم، فقال سليمان
؟ وروى ابن عيينة عن ! هذا صوت رمحة اهللا، فكيف لو مسعت صوت عذاب اهللا ! يا أمري املؤمنني 

  .ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله: بد العزيزقال عمر بن ع: رجل
  :حدثنا عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر قال: عبد العزيز بن املاجشون

  يزعم الناس أن الدنيا ال تنقضي حىت: إنا كنا نتحدث، ويف لفظ: قال عمر
__________  

  .خنشى: ١٩٥ / ٩يف البداية ) ١(
  . جاء يف سكن املدينة واخلروج منهاباب ما:  يف اجلامع٨٨٩ / ٢املوطأ ) ٢(

[ * ]  

)٥/١٢١(  

  



فكان بالل ولد عبد اهللا بن عمر بوجهه شامة، : يلي رجل من آل عمر، يعمل مبثل عمل عمر، قال
  .وكانوا يرون أنه هو حىت جاء اهللا بعمر بن عبد العزيز، أمه هي ابنة عاصم بن عمر

  .رواه مجاعة عنه
إن من ولدي رجال بوجهه شني، يلي فيمال االرض عدال، قال : ر قالبلغنا أن عم: جويرية، عن نافع

  .فال أحسبه إال عمر بن عبد العزيز: نافع
من هذا الذي من ولد عمر، ! ليت شعري : كان ابن عمر يقول: وروى عبيداهللا بن عمر، عن نافع قال

  .يف وجهه عالمة، ميال االرض عدال
  .تفرد به مبارك بن فضالة عنه، وهو صدوق

خرج عمر بن عبد العزيز إىل الصالة، : ضمرة بن ربيعة، عن السري بن حيىي، عن رياح بن عبيدة قال
أصلح اهللا : هذا شيخ جاف، فلما صلى ودخل، حلقته فقلت: وشيخ متوكئ على يده، فقلت يف نفسي

 أحسبك إال ما: نعم، قال: رأيته ؟ قلت! يا رياح : االمري، من الشيخ الذي كان يتكئ على يدك ؟ فقال
  ).١(رجال صاحلا، ذاك أخي اخلضر، أتاين فأعلمين أين سأيل أمر االمة، وأين سأعدل فيها 

__________  
 من طريق عبد العزيز الرملي، عن ضمرة ابن ٥٧٧ / ١" تارخيه " وأخرجه يعقوب بن سفيان يف ) ١(

" وأبو نعيم يف " تارخيه "  يف ربيعة، عن السري بن حيىي، عن رياح بن عبيدة وأخرجه أبو عروبة احلراين
  . عن أيوب بن حممد الوزان، عن ضمرة بن ربيعة به٢٥٤ / ٥" احللية 

وهذا اخلرب ضعيف السند تفرد به ضمرة وهو معدود يف مجلة منكراته، فإنه وإن كان ثقة أنكر عليه 
  من ملك" االمام أمحد حديث 

إن هذا كذب ملا كان خمطئا، وأخرجه : ال رجللو ق: ورده ردا شديدا وقال" ذا رحم حمرم فهو عتيق 
  .ال يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ عند أهل احلديث: الترمذي، وقال

مث إن يف اخلرب ما يدل على بطالنه وهو حياة اخلضر عليه السالم فقد صرح مبوته مجهور أهل العلم فيما 
 منهم إبراهيم احلريب، وعبد اهللا بن "االصابة " ، وذكر احلافظ يف "البحر احمليط " نقله أبو حيان يف 

املبارك، والبخاري، وأبا طاهر ابن العبادي، وأبا الفضل بن ناصر، وأبا بكر بن العريب، وابن اجلوزي 
  .وغريهم

حبثت عن تعمري اخلضر وهل هو باق أم ال ؟ فإذا أكثر املغفلني : ونقل عن أيب احلسن بن املنادي قوله
واالحاديث املرفوعة يف ذلك واهية، والسند إىل أهل : روي يف ذلك، قالمغترون بأنه باق من أجل ما 

  = [ * ]الكتاب 

)٥/١٢٢(  

  



ملا ثقل سليمان بن : املدائين، عن جرير بن حازم، عن هزان بن سعيد، حدثين رجاء بن حيوة قال
ذكرك اهللا أ! يا رجاء : عبدامللك رآين عمر بن عبد العزيز يف الدار، أخرج، وأدخل، وأتردد، فقال

إنك : واالسالم أن تذكرين المري املؤمنني، أو تشري يب، فواهللا ما أقوى على هذا االمر، فانتهرته، وقلت
اتق اهللا، فإنك : من ترى هلذا االمر ؟ فقلت: حلريص على اخلالفة، فاستحىي، ودخلت، فقال يل سليمان

عمر بن عبد : فمن ترى ؟ قلت: القادم على اهللا تعاىل، وسائلك عن هذا االمر، وما صنعت فيه، ق
جتعله من بعده، : كيف أصنع بعهد عبدامللك إىل الوليد وإيل يف ابين عاتكة أيهما بقي، قلت: العزيز، قال

أصبت، جئين بصحيفة، فأتيته بصحيفة، فكتب عهد عمر ويزيد ابن عبدامللك من بعد، مث دعوت : قال
فلم يلبث : ع رجاء، اشهدوا واختموا الصحيفة، قالعهدي يف هذه الصحيفة م: رجاال، فدخلوا، فقال

مل يكن : كيف أمري املؤمنني ؟ قلت: أن مات، فكففت النساء عن الصياح، وخرجت إىل الناس، فقالوا
  .هللا احلمد: منذ اشتكى أسكن من الساعة، قالوا

  حدثين من شهد دابق، وكان جمتمع غزو الناس، فمات: قال ابن عيينة
جاء بن حيوة صاحب أمره ومشورته، خرج إىل الناس، فأعلمهم مبوته، وصعد املنرب سليمان بدابق، ور

نعم، : إن أمري املؤمنني كتب كتابا، وعهد عهدا، وأعلمهم مبوته، أفسامعون أنتم مطيعون ؟ قالوا: فقال
وجيذبه الناس حىت سقط : نسمع ونطيع إن كان فيه استخالف رجل من بين عبدامللك، قال: وقال هشام

واهللا إن هذا المر : قم يا عمر وهو على املنرب فقال عمر: مسعنا وأطعنا، فقال رجاء: إىل االرض، وقالوا
  .ما سألته اهللا قط

__________  
وما عدا ذلك كله : ساقط لعدم ثقتهم، وخرب مسلمة بن مصقلة كاخلرافة، وخرب رياح كالريح، قال= 

لو حاهلا من أحد أمرين، إما أن تكون أدخلت على من االخبار كلها واهية الصدور واالعجاز ال خي
وما جعلنا لبشر بن قبلك اخللد أفإن : * (الثقات استغفاال ويكون بعضهم تعمد ذلك، وقد قال تعاىل

   ].٣٤: االنبياء) * [ مت فهم اخلالدون
[ * ]  

)٥/١٢٣(  

  

! يا رجاء : ابق قالملا مرض سليمان بد: الوليد بن مسلم، عن عبدالرمحن بن حسان الكناين قال
عمر بن عبد : فمن ترى ؟ قال: هو صغري، قال: فاآلخر ؟ قال: ابنك غائب، قال: أستخلف ابين ؟ قال

فوله، ومن بعده يزيد بن عبد امللك، وتكتب كتابا : أختوف بين عبدامللك أن ال يرضوا، قال: العزيز، قال
إن أمري املؤمنني : د وختمه، فخرج رجاء، وقالفكتب العه: وختتمه، وتدعوهم إىل بيعة خمتوم عليها، قال



خمتوم، وال ختربون مبن فيه حىت ميوت، : ومن فيه ؟ قال: يأمركم أن تبايعوا ملن يف هذا الكتاب، قالوا
انطلق إىل أصحاب الشرط، وناد الصالة جامعة، ومرهم بالبيعة، فمن أىب، : فامتنعوا، فقال سليمان

قد علمت موقفك : فلما خرجوا، أتاين هشام يف موكبه، فقال: ل رجاءفاضرب عنقه، ففعل، فبايعوا، قا
  منا، وأنا أختوف أن يكون أمري املؤمنني أزاهلا عين، فأعلمين مادام يف االمر نفس،

، فأبيت )١(يستكتمين أمري املؤمنني، وأطلعك، ال يكون ذاك أبدا، فأدارين وأالصين ! سبحان اهللا : قلت
قد وقع ! يا رجاء : ا أسري إذ مسعت جلبة خلفي، فإذا عمر بن عبد العزيز، فقالعليه، فانصرف، فبينا أن

يف نفسي أمر كبري من هذا الرجل، أختوف أن يكون جعلها إيل ولست أقوم ذا الشأن، فأعلمين ما دام 
  .روى حنوها الواقدي! يستكتمين امرا أطلعك عليه ! سبحان اهللا : يف االمر نفس لعلي أختلص، قلت

فصلى على سليمان : وزاد..ثنا داود بن خالد، عن سهيل بن أيب سهيل، مسع رجاء بن حيوة يقولحد
  عمر بن عبد العزيز، فلما فرغ من دفنه،

__________  
إذا أداره على الشئ الذي يريده، وقال عمر لعثمان يف معىن كلمة : أالصه على كذا: يقال) ١(

:  صلى اهللا عليه وسلم عمه يعين أبا طالب عند املوتهي الكلمة اليت أالص عليها النيب: االخالص
  .أداره عليها، وراوده فيها: شهادة أن ال إله إال اهللا، أي

[ * ]  

)٥/١٢٤(  

  

فيه عيال أيب : ترتل مرتل اخلالفة ؟ قال: أيت مبراكب اخلالفة، فقال، دابيت أرفق يل، فركب بغلته، مث قيل
ادع يل كاتبا، فدعوته، فأملى ! يا رجاء : اء تلك الليلة، قالأيوب، ويف فسطاطي كفاية، فلما كان مس

  .عليه كتابا أحسن إمالء وأوجزه، وأمر به فنسخ إىل كل بلد
وقد كان سليمان بن عبدامللك من أمثل اخللفاء، نشر علم اجلهاد، وجهز مئة ألف برا وحبرا، فنازلوا 

  .القسطنطينية، واشتد القتال واحلصار عليها أكثر من سنة
إنا ولينا ما قد ترى، ! يا أبا حفص : ويل سليمان، فقال لعمر بن عبد العزيز: قال سعيد بن عبد العزيز

  ومل يكن لنا بتدبريه علم، فما رأيت من مصلحة
العامة، فمر به، فكان من ذلك عزل عمال احلجاج، وأقيمت الصلوات يف أوقاا بعد ما كانت أميتت 

إن سليمان حج، فرأى اخلالئق باملوقف، :  يسمع من عمر فيها، فقيلعن وقتها، مع أمور جليلة كان
هؤالء اليوم رعيتك، وهم غدا : أما ترى هذا اخللق الذي ال حيصي عددهم إال اهللا ؟ قال: فقال لعمر

  .خصماؤك، فبكى بكاء شديدا



 كان عمر له وزير صدق، ومرض بدابق أسبوعا، وتويف، وكان ابنه داود غائبا يف غزو: قلت
  .القسطنطينية

: ثقل سليمان، وملا مات أجلسته وسندته وهيأته، مث خرجت إىل الناس، فقالوا: وعن رجاء بن حيوة قال
أصبح ساكنا، فادخلوا سلموا عليه، وبايعوا بني يديه على ما يف : كيف أصبح أمري املؤمنني ؟ قلت

إن : لكتاب من جيبه، وقلتإنه يأمركم بالوقوف، مث أخذت ا: العهد، فدخلوا، وقمت عنده، وقلت
: أمري املؤمنني يأمركم أن تبايعوا على ما يف هذا الكتاب، فبايعوا، وبسطوا أيديهم، فلما فرغوا، قلت

  آجركم اهللا يف أمري املؤمنني،

)٥/١٢٥(  

  

: عمر بن عبد العزيز، فتغريت وجوه بين عبدامللك، فلما مسعوا: فمن ؟ ففتحت الكتاب، فإذا فيه: قالوا
، فلم )١(تراجعوا، وطلب عمر فإذا هو يف املسجد، فأتوه، وسلموا عليه باخلالفة فعقر " عده يزيد وب" 

أال تقومون : يستطع النهوض حىت أخذوا بضبعيه، فأصعدوه املنرب، فجلس طويال ال يتكلم، فقال رجاء
إنا : امللك يده إليه، قالإىل أمري املؤمنني فتبايعونه، فنهضوا إليه، ومد يده إليهم، فلما مد هشام بن عبد

نعم إنا هللا، حني صار يلي هذه االمة أنا وأنت، مث قام، فحمد اهللا، وأثىن : هللا وإنا إليه راجعون، فقال عمر
  إين لست بفارض، ولكين منفذ، ولست مببتدع،! أيها الناس : عليه، وقال

ليكم، وإن هم أبوا فلست لكم ولكين متبع، وإن من حولكم من االمصار إن أطاعوا كما أطعتم، فأنا وا
  .ال ائتوين بدابيت، مث كتب إىل عمال االمصار: بوال، مث نزل، فأتاه صاحب املراكب، فقال

  .كنت أظن أنه سيضعف، فلما رأيت صنعه يف الكتاب علمت أنه سيقوى: قال رجاء
  .صلى عمر املغرب، مث صلى على سليمان: قال عمرو بن مهاجر

  .مان يوم اجلمعة عاشر صفر سنة تسع وتسعنيمات سلي: قال ابن إسحاق
قال خالد بن مرداس، حدثنا احلكم بن عمر، شهدت عمر بن عبد العزيز حني جاءه أصحاب مراكب 

ابعث ا إىل أمصار الشام يبيعوا، واجعل أمثاا يف مال : اخلالفة يسألونه العلوفة ورزق خدمها، قال
  .اهللا، تكفيين بغليت هذه الشهباء

ملا انصرف عمر بن عبد العزيز عن قرب سليمان، قدموا له مراكب : الضحاك بن عثمان قالوعن 
  :سليمان، فقال

__________  
أن يفجأه الروع، فال يقدر أن يتقدم أو يتأخر دهشا، وبابه طرب ومنه قول عمر : العقر بفتحتني) ١(

) *: إنك ميت وإم ميتون* (كر فتال رضي اهللا عنه ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقام أبو ب



  .فعقرت حىت خررت إىل االرض
[ * ]  

)٥/١٢٦(  

  

لعاصيت يف حب الصىب كل زاجر قضى ما قضى فيما مضى مث ال * فلوال التقى مث النهى خشية الردى 
  .له صبوة أخرى الليايل الغوابر ال قوة إال باهللا* ترى 

بن ذر أن موىل لعمر بن عبد العزيز قال له بعد جنازة حدثنا ابن عيينة، عن عمر : سفيان بن وكيع
ملثل ما أنا فيه فليغتم، ليس أحد من االمة إال وأنا أريد أن أوصل إليه : مايل أراك مغتما ؟ قال: سليمان

  حقه غري كاتب إيل فيه،
  .وال طالبه مين

  .محاللست خبري أحد منكم، ولكين أثقلكم : خطبهم عمر، فقال: قال عبيداهللا بن عمر
كتب عمر بن عبد العزيز إىل سامل ليكتب إليه بسرية : حدثنا يونس، عن الزهري قال: أيوب بن سويد

إنك إن عملت مبثل عمل عمر يف زمانه ورجاله يف : عمر يف الصدقات، فكتب إليه بذلك، وكتب إليه
  .مثل زمانك ورجالك، كنت عند اهللا خريا من عمر

ريا من عمر ؟ حاشى وكال، ولكن هذا القول حممول على املبالغة، هذا كالم عجيب، أىن يكون خ: قلت
وأين عز الدين بإسالم عمر ؟ وأين شهوده بدرا ؟ وأين فرق الشيطان من عمر ؟ وأين فتوحات عمر 

  .شرقا وغربا ؟ وقد جعل اهللا لكل شئ قدرا
لنيب صلى اهللا عليه وسلم رأيت ا: محاد بن زيد، عن أيب هاشم أن رجال جاء إىل عمر بن عبد العزيز فقال

يا عمر : يف النوم، وأبو بكر عن ميينه، وعمر عن مشاله، فإذا رجالن خيتصمان وأنت بني يديه، فقال لك
  .إذا عملت فاعمل بعمل هذين، فاستحلفه باهللا لرأيت ؟ فحلف له، فبكى! 

  .د الناس بعمر بن عبد العزيزإن اهللا كان يتعاهد الناس بنيب بعد نيب، وإن اهللا تعاه: قال ميمون بن مهران

)٥/١٢٧(  

  

كيف حبك للدنيا والدرهم ؟ : ملا ويل عمر بن عبد العزيز بكى، فقال له رجل: قال محاد بن أيب سليمان
  .ال ختف، فإن اهللا سيعينك: الأحبه، قال: قال

  حدثنا إبراهيم بن هشام بن حيىي، حدثين أيب، عن: يعقوب الفسوي
خري أمري املؤمنني : يب زكريا بباب عمر بن عبد العزيز، فسمعنا بكاء، فقيلكنت أنا وابن أ: جدي قال



امرأته بني أن تقيم يف مرتهلا وعلى حاهلا، وأعلمها أنه قد شغل مبا يف عنقه عن النساء، وبني أن تلحق 
  .مبرتل أبيها، فبكت، فبكت جواريها

، فكان عالمة ما بينهم إذا أحب أن كان لعمر بن عبد العزيز مسار يستشريهم: جرير، عن مغرية، قال
  .إذا شئتم: يقوموا قال

  ).١(واهللا إن عبدا ليس بينه وبني آدم أب إال قد مات ملعرق له يف املوت : وعنه أنه خطب وقال
إن رسول اهللا صلى اهللا : مجع عمر بن عبد العزيز بين مروان حني استخلف، فقال: جرير، عن مغرية قال

ينفق منها، ويعود منها على صغري بين هاشم، ويزوج منها أميهم، وإن ) ٢ (عليه وسلم كانت له فدك
فاطمة سألته أن جيعلها هلا، فأىب، فكانت كذلك حياة أيب بكر وعمر، عمال فيها عمله، مث أقطعها مروان، 

  مث صارت يل، فرأيت أمرا منعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنته ليس يل حبق،
__________  

  . إن له فيه عرقا، وإنه أصيل يف املوت، وعرق كل شئ أصله:أي) ١(
هي قرية باحلجاز بينها وبني املدينة يومان أفاءها اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف سنة سبع ) ٢(

صلحا، وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل خيرب، وفتح حصوا، ومل يبق إال ثالث، واشتد م 
لوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألونه أن يرتهلم على اجلالء وفعل، وبلغ ذلك أهل احلصار، راس

فدك، فأرسلوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يصاحلهم على النصف من مثارهم وأمواهلم فأجام إىل 
  .مذلك، فهي مما مل يوجف عليه خبيل وال ركاب، فكانت خالصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

[ * ]  

)٥/١٢٨(  

  

  ).١(وإين أشهدكم أين قد رددا على ما كانت عليه يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  بدأ عمر بن عبد العزيز بأهل بيته، فأخذ ما بأيديهم،: قال الليث

فأتته إين قد عناين أمر، : ومسى أمواهلم مظامل، ففزعت بنو أمية إىل عمته فاطمة بنت مروان، فأرسلت إليه
تكلم يا أمري : أنت أوىل بالكالم، قالت! يا عمة : ليال، فأنزهلا عن دابتها، فلما أخذت جملسها قال

إن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم رمحة، ومل يبعثه عذابا، واختار له ما عنده، فترك : املؤمنني، قال
مث عمر، فعمل عمل صاحبه، مث مل يزل هلم را، شرم سواء، مث قام أبو بكر فترك النهر على حاله، 

النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد امللك، والوليد وسليمان، حىت أفضى االمر إيل، وقد يبس النهر 
حسبك، فلست بذاكرة لك شيئا، : االعظم، ولن يروي أهله حىت يعود إىل ما كان عليه، فقالت

  .ورجعت فأبلغتهم كالمه



لو أقمت فيكم مخسني عاما ما استكملت :  بن عبد العزيز يقولوعن ميمون بن مهران، مسعت عمر
  فيكم العدل، إين الريد االمر من أمر العامة،

__________  
باب يف صفايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من : يف اخلراج واالمارة) ٢٩٧٢(أخرجه أبو داود ) ١(

  .االموال، ورجاله ثقات
كانت يف أيدي ولد فاطمة أيام عمر بن عبد العزيز، فلما ويل يزيد ف": معجم البلدان " وقال ياقوت يف 

بن عبدامللك، قبضها فلم تزل يف أيدي بين أمية حىت ويل أبو العباس السفاح اخلالفة، فدفعها إىل احلسن 
بن احلسن بن علي بن أيب طالب، فكان هو القيم عليها يفرقها يف بين علي ابن ايب طالب، فلما ويل 

وخرج عليه بنو احلسن، قبضها عنهم، فلما ويل املهدي بن منصور اخلالفة، أعادها عليهم، مث املنصور، 
قبضها موسى اهلادي ومن بعده إىل أيام املأمون، فجاءه رسول بين علي بن أيب طالب، فطالب ا، فأمر 

 الزمان أصبح وجه: أن يسجل هلم ا، فكتب السجل، وقرئ على املأمون، فقام دعبل الشاعر وأنشد
باب غزوة خيرب، وف ي :  يف املغازي٣٧٧ / ٧برد مأمون هاشم فدكا وانظر البخاري * قد ضحكا 

باب مناقب قرابة رسول : باب فرض اخلمس، ويف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: اجلهاد
  ال: " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف الفرائض

ال : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: يف اجلهاد والسري) ١٧٥٩(ومسلم " ورث ما تركنا صدقة ن
  ".نورث ما تركنا صدقة 

[ * ]  

)٥/١٢٩(  

  

  ).١(فأخاف أال حتمله قلوم، فأخرج معه طمعا من طمع الدنيا 
هو املهدي، : لعزيز قالهو املهدي يعين عمر بن عبد ا: ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة قلت لطاووس

  .وليس به إنه مل يستكمل العدل كله
ى عنه إمام هدى، يعين عمر بن عبد : قال) ٢(كان ابن سريين إذا سئل عن الطالء : قال ابن عون

  .العزيز
  أبو بكر، وعمر،: اخللفاء مخسة: مسعت الشافعي يقول: قال حرملة

__________  
 ٩" البداية "  فإن أنكرت قلوبكم هذا، سكنت إىل هذا، ويف :١٧٠ / ٤ومتامه يف تاريخ املصنف ) ١(
  .وإين الريد االمر، فما أنفذه إال مع طمع من الدنيا حىت تسكن قلوم: ٢٠٠/ 



  .الشراب املطبوخ من عصري العنب وهو الرب: الطالء بالكسر واملد) ٢(
لى الثلث، ونقص منه وقد رأى جواز شربه عمر بن اخلطاب وأبو عبيدة ومعاذ إذا طبخ، فصار ع

 من طريق حممود بن لبيد االنصاري أن عمر بن اخلطاب حني قدم ٨٤٧ / ٢الثلثان، فقد أخرج مالك 
: ال يصلحنا إال هذا الشراب، فقال عمر: الشام، شكا إليه أهل الشام وباء االرض وثقلها، وقالوا

هل لك أن جنعل لك من : رضال يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل اال: اشربوا هذا العسل، فقالوا
نعم، فطبخوه حىت ذهب منه الثلثان، وبقي الثلث، فأتوا به عمر، : هذا الشراب شيئا ال يسكر ؟ قال

هذا الطالء هو مثل طالء االبل، فأمرهم عمر : فأدخل فيه عمر أصبعه، مث رفع يده، فتبعها يتمطط فقال
كال واهللا، اللهم إين الأحل هلم شيئا : ، فقال عمرأحللتها واهللا: أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت

حرمته عليهم، وال أحرم عليهم شيئا أحللته هلم، وأخرج سعيد بن منصور من طريق أيب جملز عن عامر 
أما بعد، فإنه جاءين عري حتمل شرابا أسود كأنه طالء االبل، : كتب عمر إىل عمار: بن عبد اهللا، قال

  ثلث برحيه، وثلث ببغيه، فمر من قبلك أن: يذهب ثلثاه االخبثانفذكروا أم يطبخونه حىت 
  .يشربوه

ومن طريق سعيد بن املسيب أن عمر أحل من الشراب ما طبخ، فذهب ثلثاه وبقي ثلثه، وأخرج 
اطبخوا شرابكم حىت يذهب : كتب عمر:  من طريق عبد اهللا بن يزيد اخلطمي، قال٣٢٩ / ٨النسائي 

  .للشيطان اثنني، ولكم واحدنصيب الشيطان منه، فإن 
وهذه أسانيد صحيحة، وقد أفصح بعضها بأن احملذور منه السكر، : ٥٥ / ١٠" الفتح " قال احلافظ يف 

  .فمىت أسكر مل حيل، وقد وافق عمر ومن ذكر معه على احلكم املذكور أبو موسى وأبو الدرداء
هم أخرجها ابن أيب شيبة وغريه، ومن أخرجه النسائي عنهما، وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغري

التابعني ابن املسيب واحلسن وعكرمة، ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأمحد واجلمهور وشرط 
  .تناوله عندهم ما مل يسكر، وكرهه طائفة تورعا

[ * ]  

)٥/١٣٠(  

  

  .وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز
السماك عن ] بن [  بكر بن عياش حنوه، وروى عباد اخللفاء الراشدون، وورد عن أيب: ويف رواية

  .الثوري مثله
رأيت يف املنام رجال، وعن ميينه ومشاله رجالن، إذ أقبل عمر بن عبد : أبو املليح، عن خصيف قال

العزيز، فأراد أن جيلس بني الذي عن ميينه وبينه، فلصق صاحبه، فجذبه االوسط فأقعده يف حجره، 



  .هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وهذا عمر: من هذا ؟ قالوا: فقلت
واهللا، ما مات عمر بن عبد العزيز حىت جعل الرجل يأتينا : عبدالرمحن بن زيد، عن عمر بن أسيد، قال

  .اجعلوا هذا حيث ترون، فما يربح حىت يرجع مباله كله: باملال العظيم، فيقول
  .قد أغىن عمر الناس

: بنت االمام علي، فأثنت على عمر بن عبد العزيز، وقالت) ١(دخلنا على فاطمة :  أمساءقال جويرية بن
  .فلو كان بقي لنا ما احتجنا بعد إىل أحد

فإذا دعتك قدرتك على الناس : أما بعد: كتب عمر بن عبد العزيز إىل بعض عماله: وعن ضمرة، قال
  إىل ظلمهم، فاذكر قدرة اهللا تعاىل عليك،

  .يت إليهم، وبقاء ما يأتون إليكونفاد ما تأ
حدثتين فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أا دخلت عليه، : عمر بن ذر، حدثين عطاء بن أيب رباح، قال

يا فاطمة : الشئ حدث ؟ قال! يا أمري املؤمنني : فإذا هو يف مصاله يده على خده، سائلة دموعه، فقلت
وسلم، فتفكرت يف الفقري اجلائع، واملريض الضائع، والعاري إين تقلدت أمر أمة حممد صلى اهللا عليه ! 

  اهود، واملظلوم املقهور، والغريب املأسور، والكبري، وذي
__________  

هي فاطمة الصغرى روت عن أبيها ومل تسمع منه، وعن أخيها حممد بن احلنفية، وأمساء بنت عميس ) ١(
بدالرمحن، وموسى اجلهين، ونافع ابن أيب نعيم وروى عنها احلارث بن كعب الكويف، واحلكم بن ع

  .القارئ وغريهم
  .توفيت سنة سبع عشرة ومئة: قال ابن جرير

  .أخرج حديثها النسائي
[ * ]  

)٥/١٣١(  

  

العيال يف أقطار االرض، فعلمت أن ريب سيسألين عنهم، وأن خصمهم دوم حممد صلى اهللا عليه 
  .ه، فرمحت نفسي فبكيتوسلم، فخشيت أال تثبت يل حجة عند خصومت

  .حدثتين بعد وفاة عمر: وروى محاد بن النضر، عن حممد بن املنكدر، عن عطاء عنها حنوه، وقال
: حدثنا االوزاعي أن عمر بن عبد العزيز جلس يف بيته، وعنده أشراف بين أمية، فقال: قال الفريايب

مل تعرض علينا ما ال تفعله ؟ : ل منهمأحتبون أن أويل كل رجل منكم جندا من هذه االجناد، فقال له رج
ترون بساطي هذا ؟ إين العلم أنه يصري إىل بلى، وإين أكره أن تدنسوه علي بأرجلكم، فكيف : قال



مل أمالنا : أوليكم ديين ؟ وأوليكم أعراض املسلمني وأبشارهم حتكمون فيهم ؟ هيهات هيهات، قالوا
ل من املسلمني عندي يف هذا االمر إال سواء، إال رجل ما أنتم وأقصى رج: قرابة ؟ أما لنا حق ؟ قال

  حبسه عين طول
  ).١(شقة 

: كتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حزم: حيىي بن أيب غنية، عن حفص بن عمر بن أيب الزبري، قال
  .أن أدق قلمك، وقارب بني أسطرك، فإين أكره أن أخرج من أموال املسلمني ما ال ينتفعون به

أقمت عند عمر بن عبد العزيز ستة أشهر، ما رأيته غري رداءه، كان يغسل من : مون بن مهرانقال مي
  .اجلمعة إىل اجلمعة، ويبني بشئ من زعفران

  كان مؤذن لعمر بن عبد: الثوري، عن عمر بن سعيد بن أيب حسني قال
__________  

مسافة : يك من شقة بعيدة، أيإنا نأت: السفر الطويل البعيد، ويف حديث وفد عبد قيس: الشقة) ١(
  .بعيدة
[ * ]  

)٥/١٣٢(  

  

  .أذن أذانا مسحا وال تغنه وإال فاجلس يف بينك: العزيز إذا أذن، رعد، فبعث إليه
ما : وروى عمر بن ميمون، عن أبيه ما زلت ألطف يف أمر االمة أنا وعمر بن عبد العزيز حىت قلت له

لم اجلليل، وهي من بيت املال، فكتب إىل اآلفاق بتركه، اليت تكتب فيها بالق) ١(شأن هذه الطوامري 
  .فكانت كتبه حنو شرب

أمل علي احلسن رسالة إىل عمر بن عبد العزيز، فأبلغ، مث شكى احلاجة والعيال، : قال محيد الطويل
دعنا منك، فأمر بعطائه، : قال] اكتب هذا يف غري ذا [ الجن الكتاب باملسألة ! يا أبا سعيد : فقلت
كان جربيل يرتل بالوحي، فما منعه : يا أبا سعيد اكتب إليه يف املشورة، فإن أبا قالبة قال: قلت: قال

  .نعم، فكتب باملشورة فأبلغ: عليه السالم ذلك أن أمره اهللا باملشورة، فقال
  ).٢(رواه محاد بن سلمة عنه 

ا عمر بن عبد العزيز رسالة، مل كتب إلين: حدثنا عبد اهللا بن حممد، عن االوزاعي، قال: خلف بن متيم
أما بعد، فإنه من أكثر ذكر املوت، رضي من الدنيا باليسري، ومن عد : حيفظها غريي وغري مكحول

  .كالمه من عمله، قل كالمه إال فيما ينفعه والسالم
كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجال حبسه ثالثا، مث عاقبه كراهية أن : وقال االوزاعي



  .يعجل يف أول غضبه
  حدثنا سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى م: معاوية بن صاحل

__________  
وأراه عربيا : هو دخيل، قال: الصحيفة، قيل: الطامور والطومار: عن ابن سيده" اللسان " يف ) ١(

  .حمضا، الن سيبويه قد اعتد به يف االبنية
  . والزيادة منه،١٧١ / ٤اخلرب يف تاريخ املولف ) ٢(

[ * ]  

)٥/١٣٣(  

  

إن ! يا أمري املؤمنني : اجلمعة مث جلس وعليه قميص مرقوع اجليب من بني يديه ومن خلفه، فقال له رجل
  ).١(أفضل القصد عند اجلدة، وأفضل العفو عند املقدرة : فقال! اهللا قد أعطاك، فلو لبست 

فسي تواقة، وإا مل تعط من الدنيا شيئا إال تاقت إىل إن ن: قال عمر بن عبد العزيز: قال جويرية بن أمساء
  .ما هو أفضل منه، فلما أعطيت ما ال أفضل منه يف الدنيا، تاقت إىل ما هو أفضل منه، يعين اجلنة

زاهد، إمنا الزاهد عمر بن عبد : الناس يقولون عين: مسعت مالك بن دينار يقول: قال محاد بن واقد
  .فتركهاالعزيز الذي أتته الدنيا 

: عمر بن عبد العزيز قال] بن [ حدثنا إبراهيم بن هشام بن حيىي، حدثين أيب عن عبد العزيز : الفسوي
مخسون ألف دينار، : كم كانت غلة عمر ابن عبد العزيز حني استخلف ؟ قلت: دعاين املنصور فقال

  كم كانت: قال
  .مئتا دينار: يوم موته ؟ قلت

: خلت على عمر وقميصه وسخ، فقلت المرأته، وهي أخت مسلمةد: وعن مسلمة بن عبدامللك قال
  .واهللا ماله قميص غريه: نفعل، مث عدت فإذا القميص على حاله، فقلت هلا، فقالت: اغسلوه، قالت

  .كانت نفقة عمر بن عبد العزيز كل يوم درمهني: وروى امساعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر
عندك درهم :  بن املعتمر أن عمر بن عبد العزيز قال المرأتهوروى سعيد بن عامر الضبعي، عن عون

ال، أنت أمري املؤمنني وال تقدر على درهم، : فعندك فلوس ؟ قالت: ال، قال: أشتري به عنبا ؟ قالت
  هذا أهون: قال

__________  
  ".احلدة " إىل " اجلدة " ، وقد تصحفت فيه ٤٠٢ / ٥اخلرب يف طبقات ابن سعد ) ١(

[ * ]  



)٥/١٣٤(  

  

  .من معاجلة االغالل يف جهنم
فوقهن طني [ كان سراج بيت عمر بن عبد العزيز على ثالث قصبات : مروان بن معاوية، عن رجل قال

.[  
رأيت عمر بن عبد العزيز خيطب خبناصرة : قال: عبد اهللا بن إدريس، عن أبيه، عن أزهر صاحب له

  .، وقميصه مرقوع)١(
مد بن مهاجر، حدثين أخي عمرو أن عمر بن عبد العزيز كان يلبس برد حدثنا حم: قال مروان بن حممد

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويأخذ قضيبه يف يده يوم العيد
  .رأيت عمر بن عبد العزيز قدم مكة، وعليه ثوبان أخضران: وقال معرف بن واصل

  كان لعمر بن عبد العزيز جبة خز غرباء،: وقال الوليد بن أيب السائب
  .وجبة خز صفراء، وكساء خز، مث ترك ذلك

رأيت عمر بن عبد العزيز خيطب : حدثنا عبدالرمحن بن عبد العزيز، عن عمرو بن مهاجر: قال الواقدي
االوىل جالسا، وبيده عصا قد عرضها على فخذه، يزعمون أا عصا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

فإذا ] ومحلها محال [ نية متوكئا عليها، فإذا مل مل يتوكأ، فإذا فرغ من خطبته سكت، مث قام فخطب الثا
  .دخل يف الصالة، وضعها إىل جنبه

البن املبارك، أخربنا إبراهيم بن نشيط، حدثنا سليمان بن محيد، عن أيب عبيدة بن عقبة بن " الزهد " ويف 
  نافع أنه دخل على فاطمة بنت عبدامللك

__________  
: مال حلب حتاذي قنسرين حنو البادية، وقد ذكرها عدي بن الرقاع فقالبليدة من أع: خناصرة) ١(

  .فسقى خناصرة االحص وجادها* وإذا الربيع تتابعت أنواؤه 
[ * ]  

)٥/١٣٥(  

  

  .ما أعلم أنه اغتسل من جنابة وال احتالم منذ استخلف: أال ختربيين عن عمر ؟ قالت: فقال
ن عمر بن عبد العزيز كان تسرج عليه الشمعة ما كان يف حدثنا عمرو بن مهاجر أ: قال حيىي بن محزة

  .حوائج املسلمني، فإذا فرغ، أطفأها وأسرج عليه سراجه
أنه سد أنفه، : أيت عمر بن عبد العزيز بعنربة، فأمسك على أنفه خمافة أن جيد رحيها، وعنه: وقال مالك



  .وقد أحضر مسك من اخلزائن
كان لعمر ثالث مئة حرسي وثالث مئة شرطي، فشهدته : قالحدثنا احلكم بن عمر : خالد بن مرداس

إن يل عنكم بالقدر حاجزا وباالجل حارسا، من أقام منكم، فله عشرة دنانري، ومن شاء، : يقول حلرسه
  .فليلحق بأهله

  دخل: حدثنا خالد بن يزيد، عن جعونة قال: عمرو بن عثمان احلمصي
إن من قبلك كانت اخلالفة هلم زينا، وأنت زين ! املؤمنني يا أمري : رجل على عمر بن عبد العزيز فقال

  .اخلالفة، فأعرض عنه
مسرت عنده، فعشي السراج، ! ما أكمل مروءة أبيك : قال يل رجاء بن حيوة: وعن عبد العزيز بن عمر

ل ال، ليس من مروءة الرج: قال: أنا أقوم: ال، دعه، قلت: أال أنبهه ؟ قال: وإىل جانبه وصيف نام، قلت
قمت وأنا عمر بن عبد : الزيت، وأصلح السراج، مث رجع، وقال) ١(استخدامه ضيفه، فقام إىل بطة 

  .العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز
  وكان رمحه اهللا فصيحا مفوها، فروى محاد بن سلمة، عن رجاء

__________  
  .وان، وهي إناء كالقارورةالدبة بلغة أهل مكة، الا تعمل على شكل البطة من احلي: البطة) ١(

[ * ]  

)٥/١٣٦(  

  

إنه ليمنعين من كثري من الكالم : الرملي، عن نعيم بن عبد اهللا كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر قال
  .خمافة املباهاة

حدثنا مغرية أنه يكون يف : قالت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز: جرير بن حازم، عن مغرية بن حكيم
ثر صالة وصياما من عمر بن عبد العزيز، وما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه منه، كان الناس من هو أك

إذا صلى العشاء، قعد يف مسجده، مث يرفع يديه، فلم يزل يبكي حىت تغلبه عينه، مث ينتبه، فال يزال يدعو 
  .رافعا يديه يبكي حىت تغلبه عينه، يفعل ذلك ليله أمجع

لو حلفت لصدقت، ما رأيت أزهد وال أخوف هللا من : عن مكحولابن املبارك، عن هشام بن الغاز، 
  .عمر بن عبد العزيز

دخلت على عمر بن عبد العزيز، فكان ينتفض أبدا، كأن : حدثنا النضر بن عريب قال): ١(قال النفيلي 
  .عليه حزن اخللق

ان قال يل عمر ، حدثنا أيب عن جدي، عن ميمون بن مهر)٢(حدثنا إبراهيم بن هشام الغساين : الفسوي



إنا نأكل : لو علمت حلدثتك ألني منه، فقال: حدثين، فحدثته، فبكى بكاء شديدا، فقلت: بن عبد العزيز
  .العدس، وهي ما علمت مرقة للقلب، مغزرة للدمعة، مذلة للجسد

به داء ليس له دواء، : ملا مرض عمر بن عبد العزيز جئ بطبيب فقال: حكام بن سلم، عن أيب حامت قال
  .لب اخلوف على قلبهغ

__________  
هو أبو جعفر عبد اهللا بن حممد بن علي بن نفيل احلراين ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ) ١(

  ".الرملي "  إىل ١٧٤ / ٤وأصحاب السنن، وقد حترف يف املطبوع من تاريخ املؤلف 
" الثقات " ره ابن حبان يف هو إبراهيم بن هشام بن حيىي الغساين كذبه أبو حامت وأبو زرعة، وذك) ٢(

إبراهيم بن هشام أحد : والصواب: يف ترمجة حيىي بن سعيد القرشي، فقال" ميزانه " وتعقبه املؤلف يف 
  .املتروكني الذين مشاهم ابن حبان، فلم يصب

انفرد به ) ٩٤(رقم " صحيحه " وهو صاحب حديث أيب ذر الطويل الذي أخرجه ابن حبان يف : قلت
  .دهعن أبيه عن ج

[ * ]  

)٥/١٣٧(  

  

كان عمر بن عبد العزيز جيمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون املوت والقيامة واآلخرة : وعن عطاء قال
  .ويبكون

إنك أن استشعرت ذكر املوت يف ليلك وارك بغض إليك : كتب عمر بن عبد العزيز إىل رجل: وقيل
  .كل فان، وحبب إليك كل باق والسالم

أو الغبار خياف الشني والشعثا ويألف الظل كي تبقى * ني تصيب الشمس جبهته من كان ح: ومن شعره
يطيل يف قعرها حتت الثرى * فسوف يسكن يوما راغما جدثا يف قعر مظلمة غرباء موحشة * بشاشته 

  يا نفس قبل الردى مل ختلقي عبثا* اللبثا جتهزي جبهاز تبلغني به 
  .العزيز إذا ذكر املوت اضطربت أوصالهكان عمر بن عبد : قال سعيد بن أيب عروبة

من اهللا يف دار القرار نصيب فإن تعجب الدنيا أناسا * وال خري يف عيش امرئ مل يكن له : ومما روي له
وكيف يطيق النوم * أيقظان أنت اليوم ؟ أم أنت نائم ؟ : متاع قليل، والزوال قريب ومما روي له* فإا 

مدامع عينيك الدموع السواجم تسر مبا يبلى وتفرح باملىن * ة خلرقت حريان هائم فلو كنت يقظان الغدا
وليلك نوم والردى لك الزم وسعيك * كما اغتر باللذات يف اليوم حامل ارك يا مغرور سهو وغفلة * 



كان عمر بن عبد : كذلك يف الدنيا تعيش البهائم وعن وهيب بن الورد قال* فيما سوف تكره غبه 
  :ا ذهالعزيز يتمثل كثري

)٥/١٣٨(  

  

وما * به عن حديث القوم ما هو شاغله وأزعجه علم عن اجلهل كله * يرى مستكينا وهو للهو ماقت 
فليس له منهم خدين يهازله تذكر ما يبقى من * عامل شيئا كمن هو جاهله عبوس عن اجلهال حني يراهم 

:  جابر، مسع عمري بن هانئ يقولفأشغله عن عاجل العيش آجله عبدالرمحن بن يزيد بن* العيش آجال 
كيف تقول يف رجل رأى سلسلة دليت من السماء، فجاء : دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال يل

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتعلق ا، فصعد، مث جاء أبو بكر فتعلق ا فصعد، مث جاء عمر، فتعلق 
يزل حىت وصل مث صعد، مث جاء الذي رأى هذه ا فصعد، مث جاء عثمان فتعلق ا، فانقطعت، فلم 

  الرؤيا فتعلق
  .ا فصعد، فكان خامسهم

حيتمل أن يكون الرجل عليا، وما أمكن : فقلت يف نفسي هو هو، ولكنه كىن عن نفسه، قلت: قال عمري
  .إذ ذاك) ١(الرأي يفصح به لظهور النصب 

لو جعلت على طعامك أمينا ال تغتال، : العزيزقيل لعمر بن عبد : حدثنا أرطاة قال: قال معاوية بن حيىي
  .وحرسيا إذا صليت، وتنح عن الطاعون

  .اللهم إن كنت تعلم أين أخاف يوما دون يوم القيامة فال تؤمن خويف: قال
إن عمر بن عبد العزيز سيلي، مث : لقيين يهودي فقال: قال علي بن أيب محلة، عن الوليد بن هشام قال

قاتله اهللا : إن صاحبك قد سقي، فمره فليتدارك نفسه، فأعلمت عمر، فقال: فقاللقيين آخر والية عمر 
  .ما أعلمه، لقد علمت الساعة اليت سقيت فيها، ولو كان شفائي أن أمسح شحمة أذين ما فعلت

  عن: وقد رواها أبو عمري بن النحاس، عن ضمرة، عنه، فقال
__________  

إنه : "  عنه مع أنه قد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لهأي بغض أمري املؤمنني علي رضي اهللا) ١(
باب الدليل : يف االميان) ٧٨" (صحيحه " أخرجه مسلم يف " ال حيبك إال مؤمن، وال يبغضك إال منافق 

  ).١١٤(، وابن ماجه ١١٤ / ٨على أن حب االنصار وعليا رضي اهللا عنه من االميان، والنسائي 
[ * ]  

)٥/١٣٩(  

  



  ).١( بن مهاجر بدل الوليد عمرو
ما يقول يف الناس ؟ : قال يل عمر بن عبد العزيز: مروان بن معاوية، عن معروف بن مشكان، عن جماهد

ما محلك على أن سقيتين ! وحيك : ما أنا مبسحور، مث دعا غالما له فقال: مسحور، قال: يقولون: قلت
:  هاا، فجاء ا، فألقاها يف بيت املال، وقالألف دينار أعطيتها، وعلى أن أعتق، قال: السم ؟ قال

  ).٢(اذهب حيث ال يراك أحد 
  اشتهى عمر بن عبد: إمساعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر قال

ارفعه يا غالم : وقال! ما أطيب رحيه وأحسنه : العزيز تفاحا، فأهدى له رجل من أهل بيته تفاحا، فقال
يا أمري املؤمنني : إن هديتك وقعت عندنا حبيث حتب، فقلت: ل لهللذي أتى به، وأقر موالك السالم، وق

ابن عمك، ورجل من أهل بيتك، وقد بلغك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأكل اهلدية، ! 
  .إن اهلدية كانت له هدية وهي اليوم لنا رشوة! وحيك : قال

كان له من الولد أنا وعبد : ه أبوك ؟ فقالما آخر ما تكلم ب: قلت لعبد العزيز بن عمر: قال ابن عيينة
تركت ولدك ليس : اهللا، وعاصم وإبراهيم، وكنا أغيلمة، فجئنا كاملسلمني عليه واملودعني له، فقيل له

ما كنت العطيهم ما ليس هلم، وما كنت الخذ منهم حقا هو هلم، : هلم مال، ومل تؤوهم إىل أحد، فقال
  صاحلني، إمنا هو أحدوإن وليي اهللا فيهم الذي يتوىل ال

__________  
وقد ( عن أيب عمري ٦٠٥ / ١" تارخيه " وهذا سند رجاله ثقات، رواه يعقوب بن سفيان يف ) ١(

وامسه عيسى بن حممد، عن ضمرة، عن عمر بن أيب محلة، عن عمرو بن ) تصحف يف املطبوع إىل أيب عمر
  .مهاجر

كانت : قلت:  بعد أن أورد اخلرب١٧٥ / ٤" تارخيه " رجال إسناد اخلرب ثقات، وقد قال املؤلف يف ) ٢(
بنو أمية قد تربمت بعمر، لكونه شدد عليهم، وانتزع كثريا مما يف أيديهم مما قد غصبوه، وكان قد أمهل 

  .التحرز، فسقوه السم
[ * ]  

)٥/١٤٠(  

  

  .صاحل أو فاسق: رجلني
  .إن الذي كلمه فيهم خاهلم مسلمة: وقيل

لو أتيت املدينة، فإن ! يأ أمري املؤمنني : قيل لعمر بن عبد العزيز: ن أيوب قالوروى محاد بن زيد، ع
واهللا الن يعذبين : قضى اهللا موتا، دفنت يف موضع القرب الرابع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال



  ).١(اهللا بغري النار أحب إيل من أن يعلم من قليب أين أراين لذلك أهال 
  .ن مطر مثلهوروى ابن شوذب، ع

أنا الذي أمرتين : أجلسوين، فأجلسوه، فقال: وعن ليث بن أيب رقية أن عمر بن عبد العزيز قال
إين الرى خضرة ما هم : فقصرت، ويتين فعصيت، ثالثا، ولكن ال إله إال اهللا، مث أحد النظر، وقال

  .بإنس وال جن، مث قبض
  .اهللاوروى حنوها أبو يعقوب اخلطايب، عن السري بن عبيد

: كنت أمسع عمر بن عبد العزيز يف مرضه يقول: قلت لفاطمة بنت عبدامللك: وقال املغرية بن حكيم
أال أخرج عنك، فإنك مل تنم، فخرجت، فجعلت : قلت له: اللهم أخف عليهم أمري ولو ساعة، قالت

) ا والعاقبة للمتقنيتلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف االرض وال فساد: * (أمسعه يقول
انظر، ! وحيك : مرارا، مث أطرق، فلبثت طويال ال يسمع له حس، فقلت لوصيف ] ٨٣: القصص* [ 

فلما دخل، صاح، فدخلت فوجدته ميتا، قد أقبل بوجهه على القبلة، ووضع إحدى يديه على فيه، 
  .واالخرى على عينيه

  .جرير بن حازم منه) ٢(مسعها 
__________  

الطبقات "  من طريق أيب النعمان، وابن سعد يف ٦٠٨ / ١" تارخيه " يعقوب بن سفيان يف أخرجه ) ١(
  . من طريق عارم بن الفضل، كالمها عن محاد بن زيد، عن أيوب، ورجاله ثقات٤٠٤ / ٥" 
جرير بن حازم حدثين : ١٧٥ / ٤وهو حتريف، فقد جاء يف تاريخ املصنف " مسعنا : " يف االصل) ٢(

  [ * ] من طريق ابن إسحاق، عن أيب ٣٣٥ / ٥" احللية " وأورده أبو نعيم يف ..حكيماملغرية بن 

)٥/١٤١(  

  

اخرجوا عين، فقعد مسلمة وفاطمة على : ملا احتضر عمر بن عبد العزيز قال: عن عبيد بن حسان قال
اآلخرة تلك الدار * (مرحبا ذه الوجوه ليست بوجوه إنس وال جان، مث تال : الباب، فسمعوه يقول

  .اآلية) * جنعلها
  قد قبض صاحبك فدخلوا فوجدوه قد]: لفاطمة [ مث هدأ الصوت، فقال مسلمة 

  .قبض
إنا جند يف التوراة أن السماوات واالرض تبكي على عمر بن : هشام بن حسان، عن خالد الربعي قال

  .عبد العزيز أربعني صباحا
  .الناسمات خري : وقال هشام ملا جاء نعيه إىل احلسن، قال



قال أبو إسحاق اجلوزجاين، حدثنا حممد بن سعيد القرشي، حدثنا حممد بن مروان العقيلي، حدثنا يزيد 
فلما بلغه قدومنا، يأ لنا، : أن الوفد الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إىل قيصر يدعوه إىل االسالم، قال

أن أجب فركبت : فأتاين رسوله: قالإىل أن ) ١(وأقام البطارقة على رأسه والنسطورية واليعقوبية 
: ومضيت، فإذا أولئك قد تفرقوا عنه، وإذا البطارقة قد ذهبوا، ووضع التاج، ونزل عن السرير، فقال

إن صاحب مسلحيت كتب إيل أن الرجل الصاحل عمر بن عبد : ال، قال: أتدرى مل بعثت إليك، قلت
ما يبكيك ؟ ألنفسك تبكي أم له أم :  فقال يلفبكيت، واشتد بكائي، وارتفع صويت،: العزيز مات، قال

  فابك لنفسك، والهل دينك،: لكل أبكي، قال: الهل دينك ؟ قلت
__________  

عن املغرية بن ) وقد تصحف فيها إىل جابر بن حازم(كريب عن ابن املبارك، عن جرير بن حازم = 
  .حدثتين فاطمة: حكيم، قال

  . لآلجري٨٣ص " أخبار عمر " وهذا سند قوي وهو يف 
أصحاب نسطور احلكيم الذي ظهر يف زمان املأمون، وتصرف يف االناجيل حبكم رأيه، : النسطورية) ١(

انقلبت الكلمة حلما ودما فصار : هم أصحاب يعقوب قالوا باالقانيم الثالثة إال أم قالوا: واليعقوبية
  . للشهرستاين٢٢٨، ٢٢٤ / ١ "امللل والنحل " االله هو املسيح، وهو الظاهر جبسده، بل هو هو 

[ * ]  

)٥/١٤٢(  

  

ما عجبت هلذا : فأما عمر، فال تبك له، فإن اهللا مل يكن ليجمع عليه خوف الدنيا وخوف اآلخرة، مث قال
  الراهب الذي تعبد يف صومعته وترك الدنيا،

  .ولكن عجبت ملن أتته الدنيا منقادة، حىت صارت يف يده مث خلى عنها
أن صاحل بن علي االمري سأل عن قرب عمر بن عبد العزيز فلم جيد من خيربه، حىت ابن وهب، عن مالك 

  .قرب الصديق تريدون ؟ هو يف تلك املزرعه: دل على راهب، فسأله، فقال
أوصى : أخربنا حممد بن عمر، حدثنا حممد بن مسلم بن مجاز، عن عبدالرمحن بن حممد قال: ابن سعد

دعا بشعر من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأظفار من أظفاره عمر بن عبد العزيز عند املوت، ف
  ).١(اجعلوه يف كفين : فقال

كن فيمن يغسلين، وتدخل قربي، فإذا وضعتموين : عمر بن عبد العزيز] يل [ وعن رجاء بن حيوة قال 
يف [ وضعته يف حلدي، فحل العقد، مث انظر إىل وجهي، فإين قد دفنت ثالثة من اخللفاء، كلهم إذا أنا 

فدخلت القرب، وحللت : حللت العقد، مث نظرت إليه فإذا وجهه مسود إىل غري القبلة، قال رجاء] حلده 



  .العقد، فإذا وجهه كالقراطيس يف القبلة
  ).٢(إسنادها مظلم، وهي يف طبقات ابن سعد 

زيد وكان وروى ابن سعد وإسحاق بن سيار، عن عباد بن عمر الواشحي املؤذن، حدثنا خملد بن ي
بينا حنن نسوي التراب على قرب عمر بن عبد العزيز إذ سقط : فاضال خريا عن يوسف بن ماهك قال

  .أمان من اهللا لعمر بن عبد العزيز من النار: بسم اهللا الرمحن الرحيم: علينا كتاب رق من السماء، فيه
__________  

مد بن عمر الواقدي، وهو على سعة  رواه عن شيخه حم٤٠٦ / ٥" طبقات ابن سعد " اخلرب يف ) ١(
  ".التقريب " علمه متروك كما يف 

)٤٠٧ / ٥) ٢.  
[ * ]  

)٥/١٤٣(  

  

  مثل هذه اآلية لو متت لنقلها أهل ذاك اجلمع، وملا انفرد بنقلها: قلت
  .أنه من أهل اجلنة: جمهول، مع أن قليب منشرح للشهادة لعمر

  .تقتله خشية اهللا: ا يف بعض الكتبوجدو: أخربين ابن هليعة قال: قال ابن املبارك
  .يعين عمر بن عبد العزيز

حممد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز اشترى موضع قربه قبل أن ميوت 
  .بعشرة دنانري

يف * فالناس فيه كلهم مأجور والناس مأمتهم عليه واحد * عمت صنائعه فعم هالكه : ولكثري عزة يرثيه
* خريا النك بالثناء جدير ردت صنائعه عليه حياته *  دار رنة وزفري يثين عليك لسان من مل توله كل

فكأنه من نشرها منشور روى خليفة بن خياط وغريه أن عمر بن عبد العزيز مات يوم اجلمعة خلمس 
  .من أرض محص) ١(بقني من رجب سنة إحدى ومئة بدير مسعان 

  .قال
  .، ولكن املعرة كانت من أعمال محص هي ومحاةوإمنا هو من أرض املعرة

  .وعاش تسعا وثالثني سنة ونصفا
إنه مات خلمس مضني من رجب يوم اخلميس، ودفن بدير : وقال جعفر الصادق، عن سفيان بن عاصم

  .مسعان، وصلى عليه مسلمة بن عبدامللك
  .ةوكان أمسر دقيق الوجه، حسنه، حنيف اجلسم، حسن اللحية، جببهته شج: قال



__________  
ن فىت من أمية * يا ابن عبد العزيز لو بكت العي : وقال الشريف الرضي يف عمر بن عبد العزيز) ١(

خري * م فلو أمكن اجلزا جلزيتك دير مسعان العدتك العوادي * لبكيتك أنت أنقذتنا من السب والشت 
  [ * ]ميت من آل مروان ميتك 

)٥/١٤٤(  

  

بدير مسعان من أرض محص يوم اجلمعة لعشر بقني من رجب، وله تسع مات : وقال أبو عمر الضرير
  .وثالثون سنة ونصف

  .يف رجب، مل يذكروا اليوم، وكانت خالفته سنتني ومخسة أشهر وأياما: وقال طائفة
بعثين عمر بدينارين : قال سليمان بن عمري الرقي، حدثنا أبو أمية اخلصي غالم عمر بن عبد العزيز قال

  .إن بعتموين موضع قربي، وإال حتولت عنكم: دير فقالإىل أهل ال
نزلنا مرتال مرجعنا من دابق، فلما ارحتلنا مضى مكحول، ومل نعلم أين يذهب، : قال هشام بن الغاز

أتيت قرب عمر بن عبد العزيز، وهو على مخسة أميال : أين ذهبت ؟ قال: فسرنا كثريا حىت جاء، فقلنا
لو حلفت ما استثنيت ما كان يف زمانه أحد أخوف هللا، وال أزهد يف : لمن املرتل، فدعوت له، مث قا

  .الدنيا منه
رأيت عمر بن عبد العزيز يصلي يف نعلني وسراويل، وكان ال حيفي شاربه، : قال احلكم بن عمر الرعيين

طرز ورأيته يبدأ باخلطبة قبل العيدين، مث يرتل فيصلي، وشهدت عمر بن عبد العزيز كتب إىل أصحاب ال
قطن، وال جتعلوا فيه إبريسم، وصليت معه فكان جيهر ببسم اهللا ] من [ اال ) ١(ال جتعلوا سدى اخلز 

  ، وصليت خلفه الفجر، فقنت)٢(الرمحن الرحيم يف كل سورة يقرؤها 
__________  

ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي مباحة قد لبسها الصحابة والتابعون، : اخلز: قال ابن االثري) ١(
  .خالف اللحمة، وهو ما مد طوال يف النسج: والسدى بوزن احلصى

وما روي عن عمر بن عبد :  نقال عن احلافظ ابن عبد اهلادي٣٥٤ / ١نصب الراية " جاء يف ) ٢(
  .العزيز من اجلهر ا، فباطل ال أصل له

   يف صفة الصالة من حديث١٨٨ / ٢وأخرج البخاري : قلت
 عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهم كانوا يفتتحون الصالة أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا

عثمان، : بدل الصاله وزاد" القراءة " وعنده ) ٢٤٦(باحلمد هللا رب العاملني، وأخرجه الترمذي 
  = [ * ]وأخرجه مسلم 



)٥/١٤٥(  

  

  .من فضة مربعقبل الركوع، ورأيته يأيت العيدين ماشيا، ويرجع ماشيا، ورأيت خامته من فضة، وفصه 
  .فهذه الفوائد من نسخة خالد بن مرداس، مسعها من احلكم

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن املؤيد الطوسي، أخربنا حممد بن املفضل، أخربنا عبد الغافر الفارسي، أخربنا 
 حممد بن عمرويه، أخربنا إبراهيم بن حممد، حدثنا مسلم بن احلجاج، حدثين عمرو الناقد، حدثنا يزيد

كنا بعرفة، فمر عمر بن عبد : بن هارون، أخربنا عبد العزيز بن أيب سلمة، عن سهيل بن أيب صاحل قال
إين أرى اهللا حيب عمر بن عبد ! يا أبة : العزيز، وهو على املوسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت اليب

  .ملاله من احلب يف قلوب الناس: وما ذاك ؟ قلت: العزيز، قال
أبا هريرة حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذكر مثل حديث جرير عن سهيل، مسعت : قال
فيحبه جربيل، مث ينادي يف : إين أحب فالنا فأحبه، قال: إن اهللا إذا أحب عبدا دعا جربيل فقال: " وهو

  ).١" (إن اهللا حيب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول يف االرض : السماء فيقول
  حدثنا يعقوب بن عبدالرمحن، عن أبيه أن حيان بن: سعيد بن منصور

__________  
صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان، فلم أمسع أحدا : بلفظ) ٣٩٩= (

  .منهم يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم
فكانوا ال جيهرون ببسم : لوا فيه، وقا١١٩: ، والدارقطين١١٩ / ١ والطحاوي ٢٦٤ / ٣ورواه أمحد 

وجيهرون باحلمد هللا رب العاملني، ويف لفظ : وزاد" صحيحه " اهللا الرمحن الرحيم، ورواه ابن حبان يف 
  فلم أمسع أحدا منهم جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم،: ، وابن حبان١٣٥ / ٢للنسائي 

حون القراءة فيما جيهر به باحلمد هللا رب فكانوا يستفت": " مسنده " ويف لفظ اليب يعلى املوصلي يف 
 / ١والطحاوي ) ٤٩٨(وابن خزمية " احللية " وأيب نعيم يف " معجمه " ويف لفظ للطرباين يف " العاملني 
  .وكانوا يسرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم: ١١٩

  .ورجال هذه الروايات كلهم ثقات خمرج هلم يف الصحيح مجع: قال الزيلعي
  .باب إذا أحب اهللا عبدا حببه إىل عباده: يف الرب والصلة) ١٥٨) (٢٦٣٧(م أخرجه مسل) ١(

[ * ]  

)٥/١٤٦(  

  



ان أهل الذمة قد أشرعوا يف االسالم، وكسروا اجلزية، : شريح عامل مصر كتب إىل عمر بن عبد العزيز
 كتايب فإن كان أهل إن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم داعيا ومل يبعثه جابيا، فإذا أتاك: فكتب إليه

  ).١(الذمة أشرعوا يف االسالم، وكسروا اجلزية، فاطو كتابك وأقبل 
حدثين مالك أن عمر بن عبد العزيز ذكر بعض ما مضى من العدل واجلور، فقال هشام بن : ابن وهب
  .أي عيب أعيب ممن عابه القرآن: إنا واهللا ال نعيب أبانا، وال نضع شرفنا، فقال عمر: عبدامللك

بل جزى اهللا االسالم : جزاك اهللا عن االسالم خريا، قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: قال ابن عيينة
  .عين خريا
كان الوالة من بين أمية قبل عمر بن عبد العزيز : أخربنا علي بن حممد، عن لوط بن حيىي قال: ابن سعد

وليت فلم تشتم : ثري عزة اخلزاعييشتمون رجال رضي اهللا عنه، فلما ويل هو أمسك عن ذلك، فقال ك
تبني آيات اهلدى بالتكلم فصدقت * بريا، ومل تتبع مقالة جمرم تكلمت باحلق املبني وإمنا * عليا ومل ختف 

  :فعلت فأضحى راضيا كل مسلم جلرير* معروف الذي قلت بالذي 
بدير * ات مصرعه تأيت رواحا وتبيانا وتبتكر رددت عن عمر اخلري* لو كنت أملك، واالقدار غالبة 

  ولعمر بن عبد العزيز من الولد ابنه عبدامللك الذي تويف قبله، وعبد) ٢(مسعان لكن يغلب القدر 
__________  

  .رجاله ثقات) ١(
" البداية " مل أجدمها يف املطبوع من ديوانه، وقد أوردمها احلافظ ابن كثري مع أربعة أبيات أخرى يف ) ٢(

  .كويف الفقيه الثقة املتوىف سنة ست عشرة ومئةونسبها حملارب بن دثار ال
[ * ]  

)٥/١٤٧(  

  

اهللا الذي ويل العراق، وعبد العزيز الذي ويل احلرمني، وعاصم، وحفص، وإمساعيل، وعبيداهللا، 
وإسحاق، ويعقوب، ويزيد، وإصبغ، والوليد، وزبان، وآدم، وإبراهيم، فأم إبراهيم كلبية، وسائرهم 

  ).١(لعالت 
  : سنة إحدى ومئة عمه االمريومات معه يف

 أمري اجلزيرة حدث عن أبيه، روى عنه ابنه مروان احلمار، ابن احلكم االموي*  حممد بن مروان - ٤٩
  .والزهري

  .وكان مفرط القوى، شديد البأس، موصوفا بالشجاعة
ىل أرمينية، كان أخوه عبدامللك يغبطه على ذلك وحيسده، ورمبا قابله مبا يكره، فغضب، وجتهز للرحيل إ



  .أقسمت عليك إال ما أقمت، فلن ترى بعدها ما تكره: وأتى يودع أخاه اخلليفة فقال
  .مشهودة مع نصارى الروم) ٢(وله حروب ومصافات 

  .وأمه أم ولد
  

 أبو األصبغ االموي، وهو ابن أخت عمر بن عبد ابن اخلليفة الوليد بن عبدامللك* *  عبد العزيز - ٥٠
  .العزيز

 دمشق، وعزم أبوه على خلع أخيه سليمان من والية العهد ليويل ابنه هذا، وأراد على ذلك ويل نيابة
  آله، فامتنع عمر بن عبد العزيز،

  لسليمان يف أعناقنا بيعة، فغضب الوليد، وطني على عمر، مث فتح: وقال
__________  

هللا عليه وسلم فيما رواه الذين أمهام خمتلفة وأبوهم واحد، ومنه قوله صلى ا: أوالد العالت) ١(
االنبياء إخوة من " من حديث أيب هريرة مرفوعا ) ٢٣٦٥(، ومسلم ٣٥٤، ٣٥٣ / ٦البخاري 

  ".عالت، وأمهام شىت، ودينهم واحد 
 ١، دول االسالم ١٢١ / ١، العرب ٨٦ / ٤، تاريخ االسالم ٧٠ / ٥، ابن االثري ٣٢٥: تاريخ خليفة* 
  .٣٤٠، فتوح البلدان للبالذري ١٢١ / ١شذرات الذهب ، ٣٧٥ / ٥، لسان امليزان ٧٠/ 
* * مجع مصنف وهو موضع احلرب الذي يكون فيه الصفوف : بالفتح وتشديد الفاء: املصاف) ٢(

 و ٥٧٨ و ٥٥٥ / ٤، ابن االثري ٤٥٤ / ٦، الطربي ٣١٢ و ٣١١ و ٣٠٦ و ٣٠٥تاريخ خليفة 
  .١٤٦ / ٤، تاريخ االسالم ٤٣٨ / ٦ و ٩١ و ٤١ / ٥ و ٥٨٢
[ * ]  

)٥/١٤٨(  

  

  .عليه بعد ثالث
خنق مبنديل حىت صاحت أم البنني أخت الوليد، فلذلك شكر سليمان : وقد ذبل، ومالت عنقه، وقيل
  .لعمر، وأعطاه اخلالفة من بعده

وقد حج عبد العزيز بالناس، وغزا الروم، وكان لبيبا عاقال، دعا إىل نفسه باخلالفة، فلما مسع 
  .ن، ودخل يف الطاعةباستخالف خاله، سك

  
 بن زيد بن اخلطاب االمام الثقة االمري العادل أبو عمر العدوي ابن عبدالرمحن) ع* ( عبداحلميد - ٥١



  .أسيد وعبد العزيز، ويل إمرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز: اخلطايب املدين االعرج، وله أخوان
  .وروى عن ابن عباس، وحممد بن سعد، ومسلم بن يسار، ومقسم

حدث عنه ابناه عمر، وزيد، والزهري، وزيد بن أيب أنيسة، وطائفة آخرهم عبدالرمحن بن يزيد بن 
  .جابر

  .وثقه ابن خراش وغريه
  روى املدائين عن يعقوب بن زيد أن عمر بن

  .عبد العزيز أجاز عامله على الكوفة عبداحلميد بعشرة آالف
  . عشرة ومئةاتفق موت عبداحلميد اخلطايب حبران يف سنة نيف: قلت

  .وهو قليل الرواية، كبري القدر
  

   املخزومي، شاعر قريش، واسم جده عمر بن املغرية بنابن أيب ربيعة* *  عمر بن عبد اهللا - ٥٢
__________  

: ، ذيب الكمال١٥ / ٦، اجلرح والتعديل ٢١٢ / ١، التاريخ الصغري ٤٥ / ٦التاريخ الكبري * 
، ١١٩ / ٦، ذيب التهذيب ٢٧٣ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٢٠١ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٦٩

  .٤٣٧ / ٤، رغبة اآلمل ٤٣٧، ٤٣٦ / ٤، العقد الفريد ٢٢٢: خالصة تذهيب الكمال
 و ١٤ / ٢ و ٢٢٧ / ١، االمايل ١١٩ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٥٢، ٣٤٨: الشعر والشعراء* * 

٣٠٧ ،[ * ] =  

)٥/١٤٩(  

  

  .لى عبدامللك فامتدحه، فأجازه مبال جزيل، لشرفه، وحسن نظمهعبد اهللا بن عمر بن خمزوم، وفد ع
إنه غزا : ، قيل)١(وله رواية عن سعيد بن املسيب، روى عنه مصعب بن شيبة، وعطاف ابن خالد 

والبيت يعرفهن * وهلن بالبيت العتيق لبانة : البحر، فاحترقت سفينتهم واحترق، ونظمه فائق سائر فمنه
  حىي احلطيم وجوههن وزمزم* ثلهن ظعائنا لو يتكلم لو كان حىي م

  
اخلليفة أبو خالد القرشي االموي الدمشقي، استخلف بعهد عقده له  * *  يزيد بن عبد امللك- ٥٣

  .أخوه سليمان بعد عمر بن عبد العزيز
  .وأمه هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية

  .هلولد سنة إحدى وسبعني، وكان أبيض جسيما مجيال مدور الوجه، مل يتك



  أقبل يزيد بن عبدامللك إىل جملس مكحول، فهممنا: قال ابن جابر
  .دعوه يتعلم التواضع: أن نوسع له، فقال

  ملا تويف عمر بن عبد: حدثنا عبدالرمحن بن يزيد قال: ابن وهب
__________  

 و ١٧١ و ١٣٧ و ٦٠: ، الكامل٢٤٦: ، زهر اآلداب٢٠١: ، املوشح٢٤٨، ٦٠ / ١االغاين = 
، سرح ١٦١ / ٤، تاريخ االسالم ٤٣٦ / ٣، وفيات االعيان ١٠٠٤ و ٩٨٦ و ٩٦٥ و ٢٥٢
، ٢٩ / ١، شرح شواهد املغين ٣٢٩، ٣١١ / ٦، العقد الثمني ٩٢ / ٩، البداية ١٩٨: العيون

  .٢٤٠ / ١، خزانة االدب ١٠١ / ١شذرات الذهب 
منقطعة، فما أراه بقي إىل وأخشى أن تكون رواية عطاف عنه : ١٦١ / ٤" تارخيه " قال املؤلف يف ) ١(

  .حدود العشرين ومائة، فإنه من طبقة جرير والفرزدق، وعبد اهللا بن قيس الرقيات
، تاريخ ١٢٠ / ٥، ابن االثري ٢١ / ٧، الطربي ٥٢ / ٣، تاريخ اليعقويب ٢٧٨ / ٩تاريخ خليفة * 

 شذرات الذهب ،٢٣١ / ٩، البداية ٣٢٢ / ٤، فوات الوفيات ١٢٨ / ١، العرب ٢١٢ / ٤االسالم 
١٢٨ / ١.  

[ * ]  

)٥/١٥٠(  

  

سريوا بسرية عمر بن عبد العزيز، فأتى بأربعني شيخا شهدوا أن اخللفاء ما عليهم : العزيز قال يزيد
  ).١(حساب وال عذاب 

واهللا ما عمر بن عبد العزيز بأحوج إىل اهللا مين، فأقام أربعني : إن يزيد قال: وقال ابن املاجشون وآخر
قل لصاحب الشرط يصلي ! وحيك : بسريته، فتلطفت حبابة وغنته أبياتا، فقال للخادميوما يسري 

  .بالناس
وهي اليت أحب يوما اخللوة معها، فحذفها بعنبة، وهي تضحك، فوقعت يف فيها فشرقت، فماتت، 

* فإن تسل عنك النفس أو تدع الصىب : وبقيت عنده حىت أروحت، واغتم هلا، مث زار قربها وقال
من اجلك هذا هامة اليوم أو غد مث رجع، : * أس تسلو عنك ال بالتجلد وكل خليل زارين فهو قائلفبالي

  .عاش بعدها مخسة عشر يوما: فما خرج إال على النعش، وقيل
  .وكانت بديعة احلسن، جميدة للغناء، المه أخوه مسلمة من شغفه ا، وتركه مصاحل املسلمني، فما أفاد

__________  
هذا اخلرب، وال إخاله يصح، فإن هؤالء الشيوخ قد شهدوا زورا وتانا، ونقضوا االحاديث إن صح ) ١(



الصحيحة املصرحة أن كل إنسان خليفة أو أمريا أو من عامة الناس سيسأل يوم القيامة عن كل 
 / ٢تصرفاته وأعماله، وحياسب من قبل ربه، وجيازى مبا يستحق من نعيم أو عذاب، ففي البخاري 

كلكم راع وكلكم مسؤول " من حديث ابن عمر مرفوعا ) ١٨٢٩(، ومسلم ١٠٠ / ١٣و  ٣١٧
  ..".عن رعيته، االمام راع ومسؤول عن رعيته

من حديث معقل بن يسار مسعت رسول اهللا صلى ) ١٤٦٠(، ومسلم ١١٢ / ١٣وأخررج البخاري 
هو غاش لرعيته إال حرم اهللا ما من عبد يسترعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت و: " اهللا عليه وسلم يقول

عن أيب مرمي االزدي رضي اهللا عنه أنه ) ١٣٣٢(والترمذي ) ٢٩٤٨(وأخرج أبو داود " عليه اجلنة 
من واله اهللا شيئا من أمور املسلمني فاحتجب : " قال ملعاوية مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

وإسناده صحيح، "  وخلته وفقره يوم القيامة دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب اهللا دون حاجته
  .٢٣٩، ٢٣٨ / ٥، وله شاهد من حديث معاذ بن جبل عند أمحد ٩٤، ٩٣ / ٤وصححه احلاكم 
بسند صحيح عن ) ١(رقم " اقتضاء العلم العمل " واخلطيب البغدادي يف ) ٢٤١٩(وأخرج الترمذي 

ال تزول قدما عبد حىت يسأل عن عمره : " مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: أيب برزة االسلمي قال
وله " فيم أفناه، وعن علمه فيم عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أباله 

  .شاهد من حديث معاذ عند اخلطيب والبزار والطرباين
[ * ]  

)٥/١٥١(  

  

  .وكان ال يصلح لالمامة، مصروف اهلمة إىل اللهو والغواين
* كفى حزنا بالواله الصب أن يرى : ى مع جارية يف قصوره بعد موت حبابة، فقالت جاريتهمش: قيل

  .منازل من يهوى معطلة قفرا فصاح، وخر مغشيا عليه، ومات بعد أيام
  .مات بسواد االردن، ومرض بنوع من السل: قيل

  مات خلمس بقني من: مات بإربد، وقالوا: وقال أبو مسهر
  .شعبان سنة مخس ومئة

  .كانت دولته أربعة أعوام وشهراف
  .وعهد باخلالفة إىل أخيه هشام، مث من بعده لولده الوليد بن يزيد ذاك الفويسق، وخلف أحد عشر ابنا

  
، وهو أبو صخر كثري بن عبدالرمحن بن االسود اخلزاعي املدين، من فحول الشعراء*  كثري عزة - ٥٤

  .امتدح عبدامللك والكبار



، يؤمن بالرجعة، وكان قد )١(كان شيعيا، يقول بتناسخ االرواح، وكان خشبيا : وقال الزبري بن بكار
  .تتيم بعزة، وشبب ا، وبعضهم يقدمه على الفرزدق والكبار، ومات هو وعكرمة يف يوم سنة سبع ومئة

__________  
، ١٦٩: ، املؤتلف واملختلف٢٥ / ٨، االغاين ٤١٠: ، الشعر والشعراء٤٥٧: طبقات ابن سالم

، وفيات االعيان ١٤٠ / ٣، شرح ديوان احلماسة ٦١: ، الآليل٢٥٠: ، معجم الشعراء١٤٣: ملوشحا
، ١٣١ / ١، شرح شواهد املغين ١٤٤ / ٢، عيون االخبار ١٨٦ / ٤، تاريخ االسالم ١٠٦ / ٤

 / ٢، خزانة االدب ١٣١ / ١، شذرات الذهب ٤٣ / ١، تزيني االسواق ٣٦ / ٢معاهد التنصيص 
٣٨١.  

، وقوله يؤمن بالرجعة، أي رجعة علي رضي  "٢٣٤ / ١شرح القاموس " ظر يف تعريف اخلشبية ان) ١(
اهللا عنه إىل الدنيا، كذا قال املؤلف، واملعروف أن كثريا هو على مذهب الكيسانية الذين ادعو حياة 

أال إن االئمة من : كحممد بن احلنفية ومل يصدقوا مبوته، وأنه سيعود بعد الغيبة، وأبياته التالية شاهدة بذل
هم االسباط ليس م خفاء فسبط سبط إميان وبر * والة احلق أربعة سواء علي والثالثة من بنيه * قريش 

  = [ * ]وسبط غيبته كربالء * 

)٥/١٥٢(  

  

  الطبقة الثالثة من التابعني
  

ياس املزين البصري ابن إياس بن هالل بن رئاب، االمام العامل الثبت أبو إ) ع * ( معاوية بن قرة- ٥٥
  .والد القاضي إياس

حدث عن والده، وعن عبد اهللا بن مغفل، وعلي بن أيب طالب إن صح إسناده، وابن عمر، ومعقل بن 
يسار، وأيب أيوب االنصاري، وأيب هريرة، وابن عباس، وعائد بن عمرو املزين، واحلسن بن علي، وأنس 

  .كهمس صاحب عمر، وطائفةبن مالك، وغريهم، وعن عبيد بن عمري الليثي، و
حدث عنه ابنه إياس، ومنصور بن زاذان، وقتادة، ومطر الوراق، وثابت البناين، وزيد العمي، وعروة بن 

عبد اهللا بن قشري، ومعلى بن زياد، وخالد بن ميسرة، وخالد بن أيب كرمية، وبسطام بن مسلم، وخالد 
  لك بن مغول، ومحاد بن حيىي االبح،احلذاء، وقرة بن خالد، وشعبة، والقاسم احلداين، وما

__________  
برضوى عنده * يقود اخليل يقدمها اللواء تغيب ال يرى فيهم زمانا * وسبط ال يذوق املوت حىت = 

 ٢٩، ٢٨ص " الفرق بني الفرق "  و ٩٣، ٩٢ / ١" مقاالت االسالميني " عسل وماء انظر 



 للدكتور حسن ٤٠٥ / ١" تاريخ االسالم "  و  للشهرستاين١٥٠ / ٢" امللل والنحل " للبغدادي، و 
  .إبراهيم حسن

إين العرف صالح :  عن الزبري بن بكار قول عمر بن عبد العزيز١٨٨ / ٤" تارخيه " ونقل املؤلف يف 
بين هاشم وفسادهم حبب كثري، فمن أحبه منهم، فهو فاسد، ومن أبغضه منهم، فهو صاحل، النه كان 

  .خشبيا يؤمن بالرجعة
 / ٧، تاريخ البخاري ٢٥٧: ، تاريخ خليفة٢٠٧: ، طبقات خليفة٢٢١ / ٧قات ابن سعد طب* 

، ٢ / ٥٢ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٤٦: ، ذيب الكمال٣٧٩، ٢٧٨ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٣٠
  .٣٨٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٦ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٠٤ / ٤تاريخ االسالم 

[ * ]  

)٥/١٥٣(  

  

  .حفيده املستنري بن أخضر بن معاوية، وخلق كثري حىت إن شهر بن حوشب روى عنهوأبو عوانة، و
  .وثقه ابن معني، والعجلي، وأبو حامت، وابن سعد، والنسائي

لقيت كثريا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، : عن معاوية بن قرة قال) ١(روى مطر االعنق 
  .منهم من مزينة مخسة وعشرون رجال

أدركت ثالثني من الصحابة، ليس فيهم إال من : لحة شداد بن سعيد الراسيب عن معاويةوروى أبو ط
  .طعن أو طعن، أو ضرب أو ضرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أدركت سبعني من الصحابة، لو خرجوا فيكم اليوم، ما : وقال متام بن جنيح، عن معاوية بن قرة قال
  .ذانعرفوا شيئا مما أنتم فيه إال اال

من يدلين عل رجل بكاء بالليل، بسام : حدثنا حجاج االسود أن معاوية بن قرة قال: محاد بن سلمة
  .بالنهار

  .بكاء العمل أحب إيل من بكاء العني: وروى عون بن موسى، عن معاوية بن قرة قال
  .هك العلماءال جتالس بعلمك السفهاء، وال جتالس بسف: وروى علي بن املبارك، عن معاوية بن قرة قال

الن ال يكون يف نفاق أحب إيل من : أسد بن موسى، عن عون بن موسى مسعت معاوية بن قرة يقول
  .مولد معاوية يوم اجلمل: قيل! الدنيا وما فيها، كان عمر خيشاه، وآمنه أنا ؟ 

__________  
  ".يب التهذ" هو مطر بن عبدالرمحن العبدي االعنق أبو عبد الرمحن البصري من رجال ) ١(

[ * ]  



)٥/١٥٤(  

  

مات هو ابن ست وسبعني : مات سنة ثالث عشرة ومئة، وقال حيىي ابن معني: وقال خليفة بن خياط
  .سنة
  
  ابنه
  .قاضي البصرة العالمة أبو واثلة *  إياس بن معاوية- ٥٦

  .يروي عن أبيه، وأنس، وابن املسيب، وسعيد بن جبري
  .وغريهم) ١(ة، ومعاوية بن عبد الكرمي الضائع وعنه خالد احلذاء، وشعبة، ومحاد بن سلم

  .وكان يضرب به املثل يف الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل
قلما روي عنه، وقد وثقه ابن معني، له شئ يف مقدمة صحيح مسلم، واستوعب شيخنا املزي أخباره يف 

  .وابن عساكر قبله" ذيبه " 
  .تويف سنة إحدى وعشرين ومئة كهال

  
أبو مسلم : أبو أيوب، وقيل: عامل أهل الشام، يكىن أبا عبد اهللا، وقيل) ٤م،  * * (ل مكحو- ٥٧

  .الدمشقي، الفقيه، وداره بطرف سوق االحد
__________  

، ١٢٣ / ٣، حليه االولياء ٧٢: ، مثار القلوب٤٦٧: ، املعارف البن قتيبة٢١٢طبقات خليفة 
 / ٩، البداية ٢٨٣ / ١ميزان االعتدال ، ٢٥٠، ٢٤٧ / ١، وفيات االعيان ١١٣ / ١الشريشي 

  .١٨٨، ١٧٨ / ٣، ذيب ابن عساكر ١٦٠ / ١، شذرات الذهب ٣٣٤
ويلقب أيضا بالضال، وليس بضال يف الدين، بل هو ثقة من عقالء أهل البصرة، وإمنا قيل له ذلك، ) ١(

  .النه ضل طريق مكة كما ذكره السمعاين واالزدي
، ٢١ / ٨، التاريخ الكبري ٣٤٥: ، تاريخ خليفة٣١٠: بقات خليفة، ط٤٥٣ / ٧طبقات ابن سعد * * 

: ، طبقات الشريازي١٧٧ / ٥، حلية االولياء ٤٠٧ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٧٢ / ٢التاريخ الصغري 
  ، ذيب٢٨٠ / ٥، وفيات االعيان ١١٤، ١١٣ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٧٥

، العرب ١٠٧ / ١، تذكرة احلفاظ ٣ / ٥االسالم ، تاريخ ٦٧ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٦٨: الكمال
، طبقات ٢٧٢ / ١، النجوم الزاهرة ٢٨٩ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٠٥ / ٩، البداية ١٤٠ / ١

  .٣٨٦: ، خالصة تذهيب الكمال١١٩ / ١، حسن احملاضرة ٤٢: احلفاظ
[ * ]  



)٥/١٥٥(  

  

لصحابة مل يدركهم، كأيب بن أرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، وأرسل عن عدة من ا
كعب، وثوبان، وعبادة بن الصامت، وأيب هريرة، وأيب ثعلبة اخلشين، وأيب جندل بن سهيل، وأيب هند 

  .الداري، وأم أمين، وعائشة، ومجاعة
وروى أيضا عن طائفة من قدماء التابعني، ما أحسبه لقيهم، كأيب مسلم اخلوالين، ومسروق، ومالك بن 

  .خيامر
واثلة بن االسقع، وأيب أمامة الباهلي، وأنس بن مالك، وحممود بن الربيع، وشرحبيل بن وحدث عن 

السمط، وسعيد بن املسيب، وعبد اهللا بن حمرييز، وجبري بن نفري، وأم الدرداء، وطاووس، وأيب سلمة بن 
كريب، عبدالرمحن، وكثري بن مرة، وأيب إدريس اخلوالين، وأيب أمساء الرحيب، ووقاص بن ربيعة، و

وغضيف بن احلارث، وعنبسة بن أيب سفيان، ويبعد أنه لقيه، وأيب سالم االسود، وأيب الشمال بن 
] أن [ ضباب، وأيب مرة الطائفي، وقبيصة بن ذؤيب، وقزعة بن حيىي، وعبد الرمحن بن غنم، ويرتل إىل 

  .يروي عن عمرو بن شعيب وحنوه
 وسليمان بن موسى، وأيوب بن موسى، وعامر حدث عنه الزهري، وربيعة الرأي، وزيد بن واقد،

االحول، وقيس بن سعد، وابن عون، وابن عجالن، وإمساعيل بن أمية، وحبري بن سعيد، وثابت بن 
ثوبان، وبرد بن سنان، ومتيم بن عطية، وثور بن يزيد، وصفوان بن عمرو، وحممد بن الوليد الزبيدي، 

  جاج بن أرطاة،ويزيد بن يزيد بن جابر، وحممد بن إسحاق، وح
وعبد اهللا بن العالء بن زبر، وسعيد بن عبد العزيز، وأبو معيد حفص بن غيالن، وأبو عمرو االوزاعي، 
وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وعبد الرمحن بن يزيد بن متيم، وعبد القدوس بن حبيب، وعكرمة بن 

  عمار، وعلي بن أيب

)٥/١٥٦(  

  

مد بن عبد اهللا الشعيثي، ومعاوية بن حيىي الصديف، وهشام بن محلة، وحممد بن راشد املكحويل، وحم
اهليثم بن محيد، فوهم، وإمنا " شيخنا وذكر فيهم " التهذيب " الغاز، وخلق سواهم، ذكرهم صاحب 

  .روى عن أصحاب مكحول، وكان يفيت بقوله ويدريه
كان : امرأة أموية، وقيلموىل : موىل امرأة هذلية، وهو أصح، وقيل: واختلف يف والء مكحول، فقيل

) ٢(من االبناء : وقيل) ١(من سيب كابل : لسعيد بن العاص فوهبه للهذلية فأعتقته، وكان نوبيا، وقيل
أصله من هراة، وهو مكحول بن أيب مسلم شهراب بن شاذل بن : ومل ميلك، وليس هذا بشئ، وقيل



  .ابلسند بن شروان بن يزدك بن يغوث بن كسرى، وأن مكحوال سيب من ك
  .عداده يف أوساط التابعني، من أقران الزهري

  .مل يسمع من عنبسة: قال أبو مسهر
  .مسع من أنس: هل مسع من الصحابة ؟ قال: وسئل أبو مسهر

مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ : هل مسع من أيب هند الداري يقول: فقلت اليب مسهر: قال أبو حامت
حدثنا أبو صاحل، حدثين : من ؟ فقلت:  فواثلة بن االسقع ؟ قال:فكأنه مل يلتفت إىل ذلك، فقلت له

  .دخلت أنا وأبو االزهر على واثلة: معاوية بن صاحل، عن العالء بن احلارث، عن مكحول قال
  ).٣(فكأنه أومأ برأسه 

  دخلت على: قال ابن وهب، عن معاوية، عن العالء، عن مكحول قال
__________  

  .اليوم عاصمة أفغانستان، وتقع يف مشال شرقي البالد على ر كابلمن ثغور خراسان، وهي ) ١(
لفظ يطلق على كل من ولد باليمن من أبناء الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف بن : االبناء) ٢(

  .ذي يزن
  .٤٠٨ / ٨اجلرح والتعديل ) ٣(

[ * ]  

)٥/١٥٧(  

  

  .واثلة بن االسقع
مل يسمع من أحد من الصحابة سوى :  وأيب هند، يقالمسع من واثلة وأنس: وقال أبو عيسى الترمذي

  .هؤالء الثالثة
  .طفت االرض كلها يف طلب العلم: يونس بن بكري، عن ابن إسحاق مسعت مكحوال يقول

  .هذا القول منه على سبيل املبالغة ال على حقيقته: قلت
:  عنه، عن مكحول قالأبو وهب الكالعي امسه عبد اهللا بن عبيد، فيما رواه حيىي بن محزة القاضي

عتقت مبصر، فلم أدع ا علما إال احتويت عليه فيما أرى، مث أتيت العراق، فلم أدع ا علما إال 
احتويت عليه فيما أرى، مث أتيت املدينة، فلم أدع ا علما إال احتويت عليه، مث اتيت الشام فغربلتها، 

زياد بن :  مررت بشيخ من بين متيم يقال لهكل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا خيربين عنه، حىت
شهدت رسول اهللا صلى اهللا : حدثين حبيب بن مسلمة قال: جارية جالسا على كرسي، فسألته فقال

  ).١(عليه وسلم نفل يف البداءة الربع، ويف الرجعة الثلث 



 املسيب باملدينة، سعيد بن: العلماء أربعة: إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء، عن أبيه، عن الزهري قال
  .والشعيب بالكوفة، واحلسن بالبصرة، ومكحول بالشام

__________  
اخلمس قبل النفل، وإسناده صحيح، : باب فيمن قال: يف اجلهاد) ٢٧٥٠(أخرجه أبو داود ) ١(

، وابن ٣٢٠، ٣١٩ / ٥ويف الباب عن عبادة بن الصامت أخرجه أمحد ) ١٦٧٢(وصححه ابن حبان 
  .وحسنه) ١٥٦١(رمذي والت) ٢٨٥٢(ماجه 

ابتداء السفر للغزو، وإذا ضت سرية من مجلة العسكر، فإذا أوقعت بطائفة من : البداءة: قال اخلطايب
العدو، فما غنموا، كان هلم فيه الربع، ويشركهم سائر العسكر يف ثالثة أرباعه، فإنه قفلوا من الغزاة، مث 

ا الثلث، الن وضهم بعد القفل أشق، لكون العدو على رجعوا، فأوقعوا بالعدو ثانية كان هلم مما غنمو
  .حذر وحزم

[ * ]  

)٥/١٥٨(  

  

إذا جاءنا العلم من احلجاز عن الزهري، : كان سليمان بن موسى يقول: وقال سعيد بن عبد العزيز
 قبلناه، وإذا جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه، وإذا جاءنا من اجلزيرة عن ميمون بن مهران، قبلناه،

  .وإذا جاءنا من العراق عن احلسن، قبلناه، هؤالء االربعة علماء الناس يف خالفة هشام
كان مكحول أفقه من الزهري، مكحول أفقه : وروى مروان بن حممد، عن سعيد بن عبد العزيز قال

  .أهل الشام
ا قال كل، فكل م: قل، يقول: كان مكحول رجال أعجميا ال يستطيع أن يقول: وقال عثمان بن عطاء

  .بالشام قبل منه
  .مل يكن يف زمن مكحول أبصر بالفتيا منه: وروى أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال

  .مكحول إمام أهل الشام: وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار
  .تابعي ثقة: وقال العجلي

  .صدوق يرى القدر: وقال ابن خراش
أن أحدا من التابعني تكلم يف القدر إال هذين مل يبلغنا : وروى مروان بن حممد، عن االوزاعي قال

  .يعين رجعا عن ذلك: احلسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك، فإذا هو باطل، قلت: الرجلني
  .ما بالشام أحد أفقه من مكحول: قال أبو حامت

كان لرجل من هذيل مصري فأعتقه، فسكن : ذكر أن مكحوال من أهل مصر، ويقال: قال ابن يونس



  .الشام
  . إنه من الفرس من السيب الذين سبوا من فارس، ويكىن أبا مسلم:ويقال

  .وكان فقيها عاملا، ورأى أبا أمامة وأنسا، ومسع واثلة بن االسقع
  .وفاته خمتلف فيها

  .سنة اثنيت عشرة ومئة: فقال أبو نعيم ودحيم ومجاعة
  بعد سنة اثنيت عشرة: مات سنة ثالث عشرة، وقال مرة: وقال أبو مسهر

)٥/١٥٩(  

  

  .أو سنة أربع عشرة: وقال مرة
  .وقال سليمان ابن بنت شرحبيل وأبو عبيد مات سنة ثالث عشرة

  .مات سنة ست عشرة ومئة: وقال حممد بن سعد
  .سنة مثاين عشرة ومئة، وهذا بعيد: وقال ابن يونس وآخر

  أما
  .أبو عبد اهللا، فروى عن ابن عمر، وأنس *  مكحول االزدي البصري- ٥٨

  .ارة بن زاذان، والربيع ابن صبيح، وهارون بن موسى النحويوعنه عم
  .ال بأس به: وثقه حيىي بن معني، وقال أبو حامت

كنت إىل جنب ابن عمر، فعطس رجل من ناحية املسجد، فقال : له يف االدب للبخاري أنه قال: قلت
  ).١(يرمحك اهللا إن كنت محدت اهللا : ابن عمر

 اهللا سنة اثنتني وتسعني وست مئة، أنبأنا عبداملعز بن حممد، أخربنا متيم أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة
اجلرجاين، أخربنا أبو سعد الكنجروذي، أنبأنا أبو عمرو احلريي، أنبأنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا علي بن 

 اجلعد، حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جبري بن نفري، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا
  ).٢" (إن اهللا تعاىل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر : " عليه وسلم قال

  هذا
  حديث عال صاحل االسناد، أخرجه الترمذي والقزويين من حديث عبد

__________  
 ٤، تذهيب التهذيب ١٣٦٩: ، ذيب الكمال٤٠٧ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٢ / ٨تاريخ البخاري * 
  .٣٨٧: ، خالصة ذيب الكمال٢٩٣ / ١٠، ذيب التهذيب ٢ / ٦٨/ 
: من طريق عارم، حدثنا عمارة بن زاذان، قال) ٩٣٦(رقم " االدب املفرد " أخرجه البخاري يف ) ١(



  .وعمارة بن زاذان صدوق كثري اخلطأ، وباقي رجاله ثقات:..حدثين مكحول االزدي قال
  . ترمجة مكحول الشاميوإىل هنا انتهى املؤلف من ترمجه مكحول االزدي العارضة مث عاد إىل

يف الدعوات، وابن ماجه ) ٣٥٣١(، والترمذي ١٥٣ و ١٣٢ / ٢إسناده حسن، وأخرجه أمحد ) ٢(
  .، ووافقه املؤلف يف خمتصره٢٥٧ / ٤واحلاكم ) ٢٤٤٩(يف الزهد، وصححه ابن حبان ) ٤٢٥٣(

  .ما مل يغرغر: وقوله
  .بهما مل تبلغ روحه حلقومه، فتكون مبرتلة الشئ يتغرغر : أي

[ * ]  

)٥/١٦٠(  

  

الرمحن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، وحسنه الترمذي، وعند القزويين عن عبد اهللا بن عمرو، فلم يصنع 
  .ابن عمر: شيئا، صوابه
مكحول رأى أبا هند الداري وواثلة، ومسع أيضا من واثلة، وفضالة : مسعت ابن معني يقول: قال عباس

  . دخل على أيب أمامةبن عبيد، وأنسا، وخطأ من روى أنه
  .روى مكحول عن سعد بن أيب وقاص ومجاعة من الصحابة مل يسمع عنهم: وقال يعقوب بن شيبة
  .عامة ما أحدثك فعن سعيد بن املسيب والشعيب: قال يل مكحول: قال إمساعيل بن أمية
  .اختلفت إىل شريح ستة أشهر أمسع ما يقضي به: مسعت مكحوال يقول: وقال متيم بن عطية

  .ما استودعت صدري شيئا مسعته إال وجدته حني أريد: قال مكحول: قال سعيد بن عبد العزيز
  .كان مكحول أفقه أهل الشام: مث قال شعبة
ال حول وال قوة إال باهللا، هذا رأي، والرأي : كان إذا سئل عن شئ ال جييب حىت يقول: قال سعيد

  .خيطئ ويصيب
  .ال أدري: ندامن يعين: كان مكحول يسأل، فيقولكثريا ما : قال متيم بن عطية العبسي
  .مل يكن عندنا أحد أحسن مستا يف العبادة من مكحول وربيعة بن يزيد: قال سعيد بن عبد العزيز

  .هذا هو ربيعة بن يزيد الدمشقي القصري أحد االئمة الثقات تابعي صغري: قلت
  .يروي عن أنس وعدة
دم فتضرب عنقي أحب إيل من أن أيل القضاء، والن أيل الن أق: عن مكحول: قال االوزاعي وغريه

  .القضاء أحب إيل من أن أيل بيت املال

)٥/١٦١(  

  



  .إن يكن يف خمالطة الناس خري، فالعزلة أسلم: وروى االوزاعي وسعيد عنه، قال
بأي وجه تلقون ربكم، وقد : جلست إىل مكحول، فقال: أبو املليح الرقي، عن أيب هريرة الشامي قال

  .زهدكم يف أمر، فرغبتم فيه، ورغبكم يف أمر، فزهدمت فيه ؟
أن مكحوال أعطي مرة عشرة آالف دينار، فكان يعطي الرجل من أصحابه : الوليد بن مسلم، عن سعيد

  .مخسني دينارا مثن الفرس
منا أقبل يزيد بن عبدامللك إىل مكحول يف أصحابه فلما رأيناه، مه: الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، قال

  .دعوه جيلس حيث أدرك، يتعلم التواضع: بالتوسعة له، فقال مكحول
ام ما صلوا، فأتى : كانوا يؤخرون الصالة زمن الوليد، ويستحلفون الناس: وقال سعيد بن عبد العزيز

  :عبد اهللا بن أيب زكريا، فاستحلف
  .فترك: فلم جئنا إذا ؟ قال: ما صلى فحلف، وأتى مكحول، فقال

أن انظروا االحاديث اليت رواها مكحول يف : كتب عمر بن عبد العزيز إىل الشام: ازم املديينقال أبو ح
  .الديات فأحرقوها، فأحرقت

  .أمروا هذه االحاديث كما جاءت: كان الزهري ومكحول، يقوالن: قال االوزاعي
  .وقال ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة، عن أيب عبيد موىل سليمان

أظنه الجل : يزيد بن املهلب ومكحوال، قلت:  حيوة يلعن أحدا إال رجلنيما مسعت رجاء بن: قال
  .القدر

  والناس[ كنا على ساقية بأرض الروم : ضمرة، عن علي بن محلة، قال

)٥/١٦٢(  

  

اللهم ارزقنا رزقا طيبا، واستعملنا صاحلا، فقال : يف الغلس، ورجل يقص، فدعا، فقال] ميرون، وذلك 
  .إن اهللا ال يرزق إال طيبا: مكحول وهو يف القوم

  .نعم: أمسعت ؟ قال: ورجاء بن حيوة وعدي بن عدي ناحية، فقال أحدمها لصاحبه
  .إن رجاء وعديا مسعاك: فقيل ملكحول

أنا أكفيك رجاء، فلما نزلوا، جاء ابن زيد فأجرى ذكر مكحول، : فشق عليه، فقال له عبد اهللا بن زيد
ما تقول رمحك اهللا يف رجل قتل يهوديا، فأخذ : الكلمة ؟ فقالدعه عنك، أليس هو صاحب : فقال رجاء

  .كل من عند اهللا: أرزق رزقه اهللا إياه ؟ فقال رجاء: منه ألف دينار فكان يأكل منها، حىت مات
قم وهلذا : إمنا لنا جملس، فال أستطيع أن أقول هلذا: جيالسك غيالن فقال: وقال ابن أيب محلة ملكحول

  .اجلس



إم : يا أبا املقدام: جاء مكحول إىل أيب، فقال: قال: ن أيب سلمة، عن عاصم بن رجاءوقال رجاء ب
  قد حذرتك القرشيني: يريدون دمي، قال

  .وجمالستهم، ولكنهم أدنوك وقربوك، فحدثتهم بأحاديث، فلما أفشوها عنك كرهتها
  .م حتسنون ذكرهدعوه، فقد كنتم حديثا وأنت: فراح، فجاء الذين يعيبونه فذكروه، فقال أيب

، وذلك أنه رجل أهل )١(ما زلت مستقال مبن بغاين حىت أعام علي رجاء : قال مكحول: قال رجاء
  .الشام يف أنفسهم
  يعين القدر، وبلغنا أن مكحوال: كان مكحول، يقوله: قال عبد الرزاق

__________  
لى من ناوأين حىت عاوم ما زلت مضطلعا ع" مضى النص يف ترمجة رجاء من هذا الكتاب بلفظ ) ١(

كان ما بينهما فاسدا، وما زال االقران : قلت: وعلق املصنف رمحه اهللا عليه بقوله" علي رجاء بن حيوة 
  .ينال بعضهم من بعض، ومكحول ورجاء إمامان، فال يلتفت إىل قول أحد منهما يف اآلخر

[ * ]  

)٥/١٦٣(  

  

  . عبد العزيز، يربئه من القدرتنصل من القدر فرضي عنه الدولة، وكان سعيد بن
  

  .االمام احملدث أبو عمرو اجلديل الكويف) ع * ( قيس بن مسلم- ٥٩
  .روى عن طارق بن شهاب، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وجماهد بن جرب

  .حدث عنه أيوب بن عائذ، وأبو حنيفة، ومسعر، وشعبة، وأبو العميس، وسفيان الثوري وآخرون
  .كان مرجئا: أبو داوودوثقه أمحد وغريه، قال 

ما رفع قيس بن مسلم رأسه إىل السماء منذ كذا : كانوا يقولون: أمحد بن حنبل، عن ابن عيينة، قال
  .وكذا تعظيما هللا

  .تويف سنة عشرين ومئة: قلت
  .ورفع الرأس إىل السماء يلزم املسلم ليعرف مواقيت الصالة، والنجوم اليت يهتدى ا

  .واهللا أعلم
  

  ابن أيب سعيد بن املعلى االنصاري الفقيه، قاضي املدينة حدث عن) ع * * ( بن احلارث سعيد- ٦٠
__________  



 / ٥، التاريخ الكبري ٣٠٣ / ١، التاريخ الصغري ١٦٠: ، طبقات خليفة٣١٧ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ١١٣٩: ، ذيب الكمال١٠٣ / ٧، اجلرح والتعديل ٥٦٣ و ٤٢٢ / ١، تاريخ الفسوي ١٥٤
، خالصة ٤٠٣ / ٨، ذيب التهذيب ٢٩٧ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ١٦٦ / ٣يب التهذيب تذه

  .٣١٨: تذهيب الكمال
 ٢، تذهيب التهذيب ٤٨٥: ، ذيب الكمال١٢ / ٤، اجلرح والتعديل ٤٦٣ / ٣التاريخ الكبري * * 

  .١٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٥ / ٤، ذيب التهذيب ٧٨ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ١٦/ 
[ * ]  

)٥/١٦٤(  

  

  .أيب هريرة وابن عمر، وأيب سعيد اخلدري، وجابر بن عبد اهللا وغريهم
حدث عنه زيد بن أيب أنيسة، وعمارة بن غزية، وعمرو بن احلارث، وحممد بن عمرو بن علقمة، وفليح 

  .بن سليمان وآخرون
  .جممع على االحتجاج به، مات يف حدود سنة عشرين ومئة، وقد شاخ

  
ابن حممد بن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن عمرو ) ٤ * (عمرو بن شعيب - ٦١

بن العاص بن وائل، االمام احملدث أبو إبراهيم وأبو عبد اهللا القرشي السهمي احلجازي فقيه أهل 
نت مرة الطائف، وحمدثهم، وكان يتردد كثريا إىل مكة، وينشر العلم، وله مال بالطائف، وأمه حبيبة ب

  .اجلمحية
  حدث عن أبيه فأكثر، وعن سعيد بن املسيب، وطاووس، وسليمان

ابن يسار، وعمرو بن الشريد بن سويد، وعروة بن الزبري، وجماهد، وعطاء، وسعيد املقربي، وعاصم بن 
  .سفيان، والزهري

يب سلمة، وهلما ويرتل إىل عبد اهللا بن أيب جنيح وطائفة، وقد حدث عن الربيع بنت معوذ، وزينب بنت أ
  .صحبة، وعن عمته زينب السهمية وأرسل عن أم كرز اخلزاعية

  حدث عنه الزهري، وقتادة، وعطاء بن أيب رباح شيخه، وعمرو بن
__________  

، ٢٣٨ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٤٢ / ٦، التاريخ الكبري ٣٤٩: ، تاريخ خليفة٢٨٦: طبقات خليفة* 
، تذهيب ١٠٣٧: ، ذيب الكمال٢٩، ٢٨ / ٢االمساء واللغات ، ذيب ٤٨٤ / ٢املغين يف الضعفاء 

، ١٤٨ / ١، العرب ٢٦٣ / ٣، ميزان االعتدال ٢٨٥ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ١٠١ / ٣التهذيب 



: ، خالصة تذهيب الكمال٣٢٥ / ٧، لسان امليزان ٤١ / ٨، ذيب التهذيب ٣٩٦ / ٦العقد الثمني 
  .١٥٥ / ١، شذرات الذهب ٢٩٠
[ * ]  

)٥/١٦٥(  

  

دينار، ومكحول، ومطر الوراق، ووهب بن منبه، وحسان بن عطية، وأيوب السختياين وابن طاووس، 
وعاصم االحول، وعطاء اخلراساين، وحيىي بن سعيد االنصاري، وحيىي بن أيب كثري، ويزيد بن أيب حبيب، 

الكرمي اجلزري، وثابت ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، وهشام بن عروة، وعبد العزيز بن رفيع، وعبد 
البناين، وبكري بن االشج، وموسى بن أيب عائشة، وداود بن أيب هند، وحسني املعلم، وحبيب املعلم، 

وأسامة بن زيد الليثي، وسليمان بن موسى، وعامر االحول، وابن عون، وعبيداهللا بن عمر، والعالء بن 
على الطائفي، وعبد الرمحن بن حرملة، وعبد احلارث، والضحاك بن محزة، وعبد اهللا بن عبدالرمحن بن ي

اهللا بن عامر االسلمي، وثور بن يزيد، وداود بن شابور، وداود بن قيس الفراء، ورجاء بن أيب سلمة، 
  وابن إسحاق،

واالوزاعي، وحجاج بن أرطاة، وعمرو بن احلارث، وابن عجالن، واملثىن ابن الصباح، وابن هليعة، 
  .لغاز، وخلق سواهموهشام بن سعد، وهشام بن ا

إذا روى عن عمرو ابن شعيب الثقات، فهو ثقة حمتج به، : روى صدقة بن الفضل، عن حيىي القطن، قال
  .هكذا نقل صدقة

  .حديثه عندنا واه: وقال علي بن املديين، عن حيىي بن سعيد، قال
ند الناس فيه وكان حديثه ع] عن جده [ كان إمنا حيدث عن أبيه : وروى علي، عن ابن عيينة، قال

  .شئ
كان ال يعاب على : وروى أمحد بن سليمان، عن معتمر بن سليمان، مسعت أبا عمرو بن العالء، يقول

  .قتادة وعمرو بن شعيب، إال أما كانا ال يسمعان شيئا إال حدثا به
  له أشياء: مسعت أمحد بن حنبل، يقول: وقال أبو احلسن امليموين

)٥/١٦٦(  

  

  . حديثه نعترب به، فأما أن يكون حجة، فالمناكري، وإمنا نكتب
: يقول: عمرو بن شعيب مسع من أبيه شيئا ؟ قال: قلت المحد: وقال حممد بن علي اجلوزجاين الوراق



  .نعم أراه قد مسع منه: فأبوه مسع من عبد اهللا بن عمرو ؟ قال: حدثين أيب، قلت
 رمبا احتججنا به، ورمبا وجس يف القلب منه :سئل أبو عبد اهللا، عن عمرو بن شعيب، فقال: وقال االثرم

  .شئ، ومالك يروي عن رجل عنه
رأيت أمحد وعليا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا حيتجون حبديث عمرو : وقال الترمذي عن البخاري

أستبعد صدور : بن شعيب، عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من املسلمني، فمن الناس بعدهم ؟ قلت
  ن البخاري، أخاف أن يكون أبوهذه االلفاظ م

  .عيسى وهم
فمن الناس بعدهم، مث ال حيتج به أصال وال متابعة ؟ : وإال فالبخاري ال يعرج على عمرو، أفتراه يقول

  ).١(بلى احتج به أرباب السنن االربعة، وابن خزمية، وابن حبان يف بعض الصور، واحلاكم 
  ذاأصحاب احلديث إ: وروى أبو داود عن أمحد، قال

__________  
وقد أكثرت يف هذا الكتاب احلجج يف تصحيح روايات عمرو : " ٦٥ / ٢" املستدرك " قال يف ) ١(

ابن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة، وكنت أطلب احلجة الظاهرة يف مساع شعيب بن حممد، عن عبد اهللا 
ر احلافظ، حدثنا أبو بكر حدثين أبو احلسن علي بن عم: بن عمرو، فلم أصل إليها إال يف هذا الوقت

عبد اهللا بن حممد بن زياد الفقيه النيسابوري، حدثنا حممد بن عبيد، حدثنا عبيداهللا بن عمر، عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه أن رجال أتى عبد اهللا بن عمرو يسأله عن حمرم وقع بامرأة فأشار إىل عبد اهللا بن 

: عرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقالاذهب إىل ذاك، فسله، قال شعيب فلم ي: عمر، فقال
أحرم مع الناس، واصنع ما يصنعون، وإذا أدركت قابال، : فما أصنع ؟ قال: بطل حجك، فقال الرجل

: اذهب إىل ابن عباس فسله، قال شعيب: فحج وأهد، فرجع إىل عبد اهللا بن عمرو وأنا معه، فقال
ما قال ابن عمر، فرجع إىل عبد اهللا بن عمرو وأنا معه، فذهبت معه إىل ابن عباس، فسأله، فقال له ك

  = [ * ]هذا " قويل مثل ما قاال : أنت ؟ فقال: ما تقول: فأخربه مبا قال ابن عباس، مث قال

)٥/١٦٧(  

  

  .شاؤوا احتجوا حبديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإذا شاؤوا، تركوه
  .جاج به، ال أم يفعلون ذلك على سبيل التشهيهذا حممول على أم يترددون يف االحت: قلت

إذا حدث عن أبيه، عن جده، : يكتب حديثه، وروى عباس عنه، قال: وروى الكوسج، عن حيىي، قال
أيب عن جدي، فمن هنا جاء ضعفه أو حنو هذا القول، فإذا حدث عن ابن املسيب، : فهو كتاب، ويقول

  أو سليمان بن



  .، أو قريب من هذايسار، أو عروة، فهو ثقة عنهم
ما : سألت حيىي عنه، فغضب وقال: ثقة، وقال أبو حامت: وروى عباس أيضا، ومعاوية بن صاحل عن حيىي

  أقول ؟ روى عنه االئمة، وروى أمحد بن
__________  

حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كاالخذ باليد يف صحة مساع شعيب بن حممد، عن جده عبد اهللا بن = 
  ".خمتصره " ؤلف رمحة اهللا عليه يف عمرو، وأقره امل

، ٢٥٤ص " التقصي حلديث املوطأ " وممن جزم بصحة حديثه أبو عمر بن عبد الرب، فقد ذكر يف كتابه 
هذا : ى عن بيع وسلف، مث قال: حديث مالك أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ٢٥٥

ه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه احلديث معروف مشهور من حديث عمرو بن شعيب، عن أبي
  .وسلم وهو حديث صحيح ال خيتلف أهل العلم يف قبوله، والعمل به

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده مقبول عند أكثر أهل العلم بالنقل، مث روى بإسناده عن 
عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص مسع : علي بن املديين قال

  .من أبيه، ومسع أبوه من عبد اهللا بن عمرو بن العاص
ومساع شعيب بن حممد بن عبد اهللا صحيح من جده عبد : ٣٩٧ / ٧" السنن " وكذلك قال البيهقي يف 

  .اهللا، لكن جيب أن يكون االسناد إىل عمرو صحيحا
كنت أطوف : شعيب، عن أبيه قال عن عمرو بن ٩٢ / ٥ومما يؤكد اجلزم بسماعه منه ما رواه البيهقي 

  .مع أيب عبد اهللا بن عمرو بن العاص
فهذا يشري إىل صحة ما نقل املؤلف أن والد شعيب تركه صغريا، ورباه جده عبد اهللا بن عمرو، ولذلك 

إن االحتجاج حبديث عمرو : يسميه هنا أباه، إذ هو أبوه االعلى، وهو الذي رباه وقال النووي رمحه اهللا
عن أبيه عن جده هو الصحيح املختار الذي عليه احملققون من أهل احلديث، وهم أهل هذا بن شعيب 

  .الفن، وعنهم يؤخذ
[ * ]  

)٥/١٦٨(  

  

  .ليس بذاك: زهري عن حيىي
فهذا إمام الصنعة أبو زكريا قد تلجلج قوله يف عمرو، فدل على أنه ليس حجة عنده مطلقا، وأن غريه 

  .أقوى منه
  :ا أنكروا عليه لكثرة روايته عن أبيه عن جده، وقالواإمن: وقال أبو زرعة



إمنا مسع أحاديث يسرية، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وما أقل ما تصيب عنه مما روى عن غري أبيه 
من املنكر، وعامة هذه املناكري اليت تروى عنه، إمنا هي عن املثىن بن الصباح، وابن هليعة، والضعفاء، 

  .وهو ثقة يف نفسه
  .ويأيت الثقات عنه أيضا مبا ينكر: قلت

عمرو أحب :  هو أو ز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال-سئل أيب أميا أحب إليك : وقال ابن أيب حامت
  .إيل

ال، وال : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندك حجة ؟ قال: قيل اليب داود: وقال أبو عبيد اآلجري
  .نصف حجة، ورجح ز بن حكيم عليه

  .وى جرير، عن مغرية، أنه كان ال يعبأ بصحيفة عبد اهللا بن عمروور
  .حياء من الناس: كان أيوب السختياين إذا قعد إىل عمرو بن شعيب، غطى رأسه يعين: قال معمر

ما روى عنه أيوب وابن جريج، : سألت علي بن املديين، عن عمرو بن شعيب، فقال: وقال ابن أيب شيبة
  .ى عمرو عن أبيه عن جده، فإمنا هو كتاب وجده، فهو ضعيففذاك كله صحيح، وما رو

  .هذا الكالم قاعد قائم: قلت
كان ال يعبأ حبديث سامل بن أيب اجلعد، وخالس بن عمرو، وأيب : قال جرير بن عبداحلميد، عن مغرية

ي ما يسرين أن صحيفة عبد اهللا بن عمرو عند: الطفيل، وبصحيفة عبد اهللا بن عمرو، مث قال مغرية
  .بتمرتني أو بفلسني

  قال

)٥/١٦٩(  

  

اعتربت حديثه، فوجدت أن بعض الرواة، يسمي عبد اهللا، وبعضهم يروي ذلك احلديث : احلافظ أيضا
بعينه، فال يسميه، ورأيت يف بعضها قد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حممد، عن عبد اهللا، ويف 

  بعضها عمرو، عن
  .جده حممد

  .ث واحد خمتلف، وعمرو مل يلحق جده حممدا أبداجاء هذا يف حدي: قلت
حرملة، أنبأنا ابن وهب، حدثين عمرو بن احلارث، أن : ومن االحاديث اليت جاء فيها عن جده عبد اهللا

كيف ترى يف : يا رسول اهللا: عمرو بن شعيب، حدثه عن أبيه، عن عبد اهللا ابن عمرو، أن مزنيا قال
قطع اليد إذا بلغ مثن ان : " فإذا مجعها املراح ؟ قال: قال" والنكال هي ومثلها : " حريسة اجلبل ؟ قال

) "١.(  



  ).٢(ابن عجالن عن عمرو، عن أبيه، عن جده عبد اهللا حبديث يف اللقطة 
أمحد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا حممد هو ابن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن 

  ).٣" (يف كل أصبع عشر من االبل : " هللا صلى اهللا عليه وسلمعبد اهللا بن عمرو، قال رسول ا
__________  

باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه :  يف قطع السارق٨٦، ٨٥ / ٨إسناده حسن وأخرجه النسائي ) ١(
اجلرين من طريق ابن وهب به، وأخرجه أيضا من طريق قتيبة عن الليث، عن ابن عجالن عن عمرو بن 

  . جده عبد اهللا بن عمروعن: شعيب، عن أبيه
  .حريسة: يقال للشاة اليت يدركها الليل قبل أن تصل إىل مراحها: وحريسة اجلبل

  .املوضع الذي تروح إليه املاشية، أو تأوي إليه ليال: العقوبة، واملراح، بضم امليم: والنكال
بن عجالن به، من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث عن ا) ١٧١٠(سنده حسن، أخرجه أبو داود ) ٢(

ما كان منها يف طريق امليتاء أو القرية اجلامعة، فعرفها سنة، فإن جاء : " وسئل عن اللقطة، فقال: وفيه
والطريق " طالبها، فادفعها إليه، وإن مل يأت، فهي لك، وما كان يف اخلراب، ففيها ويف الركاز اخلمس 

  .هي املسلوكة اليت يأتيها الناس: امليتاء
  = [ * ]ويف الباب ) ١٧٧٠٢(املصنف " ن موسى فيه لني، وباقي رجاله ثقات، وهو يف سليمان ب) ٣(

)٥/١٧٠(  

  

  ).١" (يف املواضح مخس " حسني املعلم، عن عمرو عن أبيه، عن جده عبد اهللا مرفوعا 
 ملا دخل: " حدثنا يزيد، أنبأنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اهللا، قال: أمحد

) ٢" (ال حلف يف االسالم : النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة عام الفتح، قام يف الناس خطيبا، وقال
  .احلديث

جرير بن عبداحلميد، عن ابن إسحاق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عبد اهللا، مسعت رسول اهللا 
ن غضبه وعقابه، ومن أعوذ بكلمات اهللا التامات م: " صلى اهللا عليه وسلم، يأمر بكلمات من الفزع
  ".شر عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون 

حدثنا حممد بن أمحد بن بالويه، حدثنا ": الدعوات " كذا هذا عن جده، عن عبد اهللا، رواه احلاكم يف 
  عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثنا عبيداهللا

__________  
  ).٢٦٥٤(، وابن ماجه ٥٦ / ٨ والنسائي )٤٥٥٧(ما يقويه عن أيب موسى االشعري عند أيب داود = 
  .باب ديات االعضاء، وسنده حسن: يف الديات) ٤٥٦٦(أخرجه أبو داود ) ١(



  .بياضه: وهي اليت تبدي وضح العظام، أي: واملواضح مجع املوضحة
واملسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، " ، ومتامه ١٨٠ / ٢رجاله ثقات أخرجه أمحد ) ٢(

هم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، ال يقتل مؤمن بكافر دية الكافر وجيري علي
ال حلف يف : " وقوله" نصف دية املسلم، ال جلب وال جنب، وال تؤخذ صدقام إال يف ديارهم 

اهلية املعاقدة واملعاهدة على التعاضد والتساعد واالتفاق، فما كان منه يف اجل: أصل احللف" االسالم 
على الفنت والقتال بني القبائل والثارات، فذلك الذي ورد النهي عنه يف االسالم بقوله صلى اهللا عليه 

وما كان منه يف اجلاهلية على نصر املظلوم، وصلة االرحام كحلف " ال حلف يف االسالم " وسلم 
م فيما رواه مسلم املطيبني وما جرى جمراه، فذلك الذى قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  :من حديث جبري بن مطعم) ٢٥٣٠(
يريد من املعاقدة على اخلري ونصرة احلق، وبذلك " أميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده االسالم إال شدة " 

  .جيتمع احلديثان ويأتلفان
[ * ]  

)٥/١٧١(  

  

  .ابن عمر، حدثنا جرير، فذكره
  .خلالفصحيح االسناد، متصل يف موضع ا: مث قال احلاكم

" رواه أمحد يف : فيه زائدة وإال فيكون من رواية حممد عن أبيه، قلت" عن " أظن : قال احلافظ الضياء
  .عن جده: عن يزيد، عن ابن إسحاق، فلم يزد على قوله) ١" (مسنده 

حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أمحد بن عبد الرمحن، حدثين عمي، حدثنا " سننه " الدارقطين يف 
مسعت عبد اهللا بن عمرو، : مسعت شعيبا، يقول: مة بن بكري، عن أبيه، مسعت عمرو بن شعيب، يقولخمر

  ).٢" (يف البيعني باخليار : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول
عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو، : قال عمرو بن شعيب: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، قال: أمحد

أميا امرأة نكحت على صداق أو عدة أو حباء قبل عصمة النكاح، : " يب صلى اهللا عليه وسلم قالأن الن
  ).٣" (فهو هلا 

__________  
باب كيف الرقى من طريق محاد، والترمذي : يف الطب) ٣٨٩٣(، وأخرجه أبو داود ١٨١ / ٢) ١(
مها عن حممد بن  من طريق إمساعيل بن عياش، كال٢٣٩يف الدعوات وابن السين ص ) ٣٥٢٨(

ورجاله ثقات إال أن فيه عنعنة ابن إسحاق، لكن ..إسحاق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده



فيما " أمايل االذكار " ، فيتقوى به، وقد حسنه احلافظ يف ٩٥٠ / ٢املرسل " املوطأ " يشهد له حديث 
أميا رجل ابتاع : " ، ولفظه٥٠ / ٣أخرجه الدارقطين ) ٢" (الفتوحات الربانية " نقله عنه ابن عالن يف 

من رجل بيعة، فإن كل واحد منهما باخليار حىت يتفرقا من مكاما إال أن تكون صفقة خيار، وال حيل 
، ٢٥٢، ٢٥١ / ٧والنسائي ) ٣٤٥٦(وأخرجه أبو داود " الحد أن يفارق صاحبه خمافة أال يقيله 

  من طريق الليث بن) ١٢٤٧(والترمذي 
ن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا سعد، عن ابن عجال

املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا إال أن تكون صفقة خيار، وال حيل له أن يفارق : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وسنده حسن" صاحبه خشية أن يستقيله 

، وأخرجه ابن ماجه ١٨٢ / ٢"  املسند "ورواه عنه أمحد يف ) ١٠٧٣٩" (املصنف " هو يف ) ٣(
 من ٢٤٨ / ٧، والبيهقي ١٢٠ / ٦من طريق أيب خالد عن ابن جريج، وأخرجه النسائي ) ١٩٥٥(

قبل عصمة النكاح، : طريق حجاج بن حممد عن ابن جريج، وابن جريج قد عنعن وهو مدلس وقوله
  [ * ]هي ما يعتصم به من عقد أو سبب : قبل عقد النكاح، والعصمة: أي

)٥/١٧٢(  

  

حدثنا ابن وهب، أخربين اسامة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو، عن : حرملة
  .مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل الكلب يقئ: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

) "١.(  
 على املقيد عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو، فاملطلق حممول: وعندي عدة أحاديث سوى ما مر يقول

  .املفسر بعبد اهللا، واهللا أعلم
هو يف نفسه ثقة، إال إذا روى عن أبيه، عن جده يكون مرسال، الن جده عنده حممد بن : قال ابن عدي

  .عبد اهللا بن عمرو، وال صحبة له
الرجل ال يعين جبده إال جده االعلى عبد اهللا رضي اهللا عنه، وقد جاء كذلك مصرحا به يف غري : قلت
عن جده عبد اهللا، فهذا ليس مبرسل، وقد ثبت مساع شعيب والده من جده عبد اهللا بن : يث، يقولحد

عمرو، ومن معاوية، وابن عباس، وابن عمر، وغريهم، وما علمنا بشعيب بأسا، ريب يتيما يف حجر جده 
ا لعمرو بن عبد هللا، ومسع منه، وسافر معه، ولعله ولد يف خالفة علي، أو قبل ذلك، مث مل جند صرحي

شعيب، عن أبيه، عن جده حممد بن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكن ورد حنو من عشرة 
  أحاديث هيئتها عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن عبد اهللا بن عمرو، وبعضها عن عمرو، عن أبيه، عن جده عبد اهللا، وما أدري، هل حفظ شعيب 



  . بأنه الزم جده ومسع منهشيئا من أبيه أم ال ؟ وأنا عارف
__________  

باب الرجوع يف اهلبة من طريق سليمان ابن : يف البيوع) ٣٥٤٠(سنده حسن وأخرجه أبو داود ) ١(
  .داود املهري، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه

وأخرجه " ، مث ليدفع إليه ما وهب فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف مبا استرد" ومتامه 
من طريق حسني املعلم عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمرو، وابن ) ٣٥٣٩(أبو داود 

وسنده " ومثل الذي يعطي العطية مث يرجع فيها يأكل، فإذا أشبع، قاء مث عاد يف قيئه " عباس بلفظ 
، ١٦٠ / ٥ عباس عند البخاري حسن صحيح، ويف الباب عن ابن): ٢١٣٣(قوي، وقال الترمذي 

  ".العائد يف هبته كالعائد يف قيئه " بلفظ ) ١٦٢٢(ومسلم 
[ * ]  

)٥/١٧٣(  

  

بال مساع، فمن جهة أن الصحف يدخل يف ) ١(وأما تعليل بعضهم بأا صحيفة، وروايتها وجادة 
 االخذ من روايتها التصحيف ال سيما يف ذلك العصر، إذ ال شكل بعد يف الصحف، وال نقط خبالف

  .أفواه الرجال
  .هو ثقة، بلي بكتاب أبيه عن جده: قال حيىي بن معني

إذا روى عن طاووس وابن ": الضعفاء " وممن تردد وحتري يف عمرو أبو حامت بن حبان، فقال يف كتاب 
املسيب وغريمها من الثقات غري أبيه، فهو ثقة، جيوز االحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جده، ففيه 

  .ناكري كثرية، فال جيوز عندي االحتجاج بذلكم
وإذ روى عن أبيه، عن جده، فإن شعيبا مل يلق عبد اهللا، فيكون اخلرب منقطعا، وإذا أراد به جده : قال

  ).٢(االدىن، فهو حممد، وال صحبة له، فيكون مرسال 
  .قد أجبنا عن هذا، وأعلمنا بأن شعيبا صحب جده، ومحل عنه: قلت

يب عمر يف كتابه عن الصيدالين، أخربتنا فاطمة اجلوزدانية، أنبأنا ابن ريذة، أنبأنا الطرباين، وأخربنا ابن أ
  وحدثنا جعفر بن حممد بن: حدثنا حجاج، قال الطرباين: حدثنا علي بن عبد العزيز والكجي، قاال

__________  
ها، سواء لقيه أو مسع منه هو أن يقف الراوي على أحاديث خبط راوي: الوجادة يف اصطالح احملدثني) ١(

أم مل يلقه، ومل يسمع منه، أو وجد أحاديث يف كتب مؤلفني معروفني، ففي هذه االنواع كلها ال جيوز أن 
قال فالن وحنو : وجدت خبط فالن إذا عرف اخلط ووثق منه، أو يقول: يرويها عن أصحاا، بل يقول



هم أن العمل باالحاديث اليت يتحملها ا غري جائز، ذلك وقد نقل عن أكثر احملدثني وفقهاء املالكية وغري
ونقل عن الشافعي واحملققني من أصحابه جوازه، وذهب بعض احملققني إىل وجوب العمل ا عند حصول 

الثقة مبا وجده، وهذا هو الصحيح الذي ال يتجه غريه يف االعصار املتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها 
العمل باملنقول لتعذر شرط الرواية فيها، فإذا اطمأن الباحث إىل صحة نسبة على الرواية، النسد باب 

  .الكتاب إىل مؤلفه، وكان ثقة مأمونا، وجب أن يعمل مبا فيه من االحاديث اليت يصح سندها
  .٧٢ / ٢كتاب اروحني والضعفاء ) ٢(

[ * ]  

)٥/١٧٤(  

  

 عن ثابت البناين، عن شعيب بن عبد اهللا حدثنا محاد بن سلمة،: حرب، حدثنا سليمان بن حرب، قاال
ما رئي النيب صلى اهللا عليه وسلم، يأكل متكئا، وال يطأ : مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول: بن عمرو، قال
  ).١(عقبه رجالن 

  .فهذا شعيب خيرب أنه مسع من عبد اهللا
والصواب يف : ثيقه، فقالمث إن أبا حامت بن حبان حترج من تليني عمرو بن شعيب، وأداه اجتهاده إىل تو

  .عمرو بن شعيب أن حيول من هنا إىل تاريخ الثقات، الن عدالته قد تقدمت
فأما املناكري يف حديثه إذا كانت يف روايته، عن أبيه، عن جده، فحكمه حكم الثقات إذا رووا املقاطيع 

  .واملراسيل بأن يترك من حديثهم املرسل واملقطوع، وحيتج باخلرب الصحيح
 يوضح لك أن اآلخر من االمرين عند ابن حبان أن عمرا ثقة يف نفسه، وأن روايته، عن أبيه، عن فهذا

جده، إما منقطعة أو مرسلة، والريب أن بعضها من قبيل املسند املتصل، وبعضها جيوز أن تكون روايته 
  .وجادة أو مساعا، فهذا حمل نظر واحتمال

ه من أقسام الصحيح الذي ال نزاع فيه من أجل الوجادة، ولسنا ممن نعد نسخة عمرو، عن أبيه، عن جد
  .ومن أجل أن فيها مناكري

فينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرا، ويروى ما عدا ذلك يف السنن واالحكام حمسنني 
السناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه يف اجلملة، وتوقف فيه آخرون قليال، وما علمت أن أحدا 

  .تركه
  ما يرغبين: شريك، عن ليث، عن جماهد، عن عبد اهللا بن عمرو، قال

__________  
من طريق محاد بن سلمة، عن ثابت ) ٢٤٤(وابن ماجه ) ٣٧٧٠(رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود ) ١(



  .البناين، عن شعيب بن عبد اهللا، عن أبيه
  .ال يطأ عقبه رجالن: وقوله

  .ن الزيادةال ميشي خلفه رجالن فضال ع: أي
[ * ]  

)٥/١٧٥(  

  

الصادقة والوهطة، فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : يف احلياة إال خصلتان
  .تصدق ا عمرو بن العاص، كان يقوم عليها) ١(وسلم، وأما الوهطة فأرض 

 قرشيا أكمل من ما أدركت: ما رأيت قرشيا أفضل، ويف لفظ: أيوب بن سويد، عن االوزاعي، قال
  .عمرو بن شعيب

  قال علي بن املديين، مسع شعيب من عبد اهللا بن عمرو، ومسع منه
  .ابنه عمرو بن شعيب

إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن : وروى احلسن بن سفيان، عن ابن راهويه، قال
  .جده ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر

  .ليس به بأس: قة وقال النسائي مرةث: وقال العجلي والنسائي
ثقة روى عنه الذين نظروا يف الرجال مثل أيوب والزهري : عمرو بن شعيب: وقال أمحد بن عبد اهللا

  .واحلكم، واحتج أصحابنا حبديثه، ومسع أبوه من عبد اهللا بن عمرو، وابن عمر، وابن عباس
شعيب، وصح مساع شعيب من جده عبد صح مساع عمرو بن ]: النيسابوري [ وقال أبو بكر بن زياد 

  .اهللا
االدىن منهم حممد، واالوسط عبد اهللا، واالعلى عمرو، : لعمرو بن شعيب ثالثة أجداد: وقال الدارقطين

وقد مسع شعيب من االدىن حممد، وحممد تابعي، ومسع جده عبد اهللا، فإذا بينه وكشف، فهو صحيح 
  .، ومل يسمع من جده عمرو بن العاصومل يترك حديثه أحد من االئمة: حينئذ، قال

__________  
  [ * ]هي بالطائف على ثالثة أميال من وج ) ١(

)٥/١٧٦(  

  



عمرو بن شعيب ليس من التابعني، وقد روى عنه : مسعت أبا بكر النقاش، يقول: وقال الدارقطين أيضا
  .عشرون من التابعني

ة النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب ومن فسكت الدارقطين، بل عمرو تابعي، قد مسع من ربيب: قلت
  ).١(الربيع وهلما صحبة 

روى عنه أئمة الناس وثقام، ومجاعة من الضعفاء، إال أن أحاديثه، عن أبيه، عن : قال احلافظ ابن عدي
  جده مع احتماهلم إياه، مل يدخلوها

  .هي صحيفة: يف صحاح ما خرجوا، وقالوا
  .بن شعيب سنة مثاين عشرة ومئة، زاد ابن بكري بالطائفمات عمرو : قال حيىي بن بكري وشباب

الضعفاء الراوون عنه مثل املثىن بن الصباح، وحممد بن عبيد اهللا العرزمي، وحجاج بن أرطاة، : قلت
وابن هليعة، وإسحاق بن أيب فروة، والضحاك بن محزة وحنوهم، فإذا انفرد هذا الضرب عنه بشئ، 

إذا روى عنه رجل خمتلف فيه كأسامة بن زيد، وهشام بن سعد، وابن ضعف خناعه، ومل حيتج به، بل و
إسحاق، ففي النفس منه، واالوىل أن ال حيتج به خبالف رواية حسني املعلم، وسليمان بن موسى الفقيه، 

وأيوب السختياين، فاالوىل أن حيتج بذلك إن مل يكن اللفظ شاذا وال منكرا، فقد قال أمحد بن حنبل إمام 
  .له أشياء مناكري: اجلماعة

  حدثنا ابن هليعة، عن عمرو بن شعيب، أنه دخل على زينب: قتيبة
__________  

وكأن الدارقطين قد :  بعد أن نقل كالم أيب بكر النقاش ما نصه١٠٣٨": ذيب الكمال " يف ) ١(
لربيع بنت وافقه على أنه ليس من التابعني، وليس كذلك، فإنه قد مسع من زينب بنت أيب سلمة، ومن ا

  .معوذ بن عفراء، وهلما صحبة
  ).٤٦٨(و ) ٤١٣(ت " االصابة " وترمجة الربيع وزينب يف : قلت

[ * ]  

)٥/١٧٧(  

  

  .بنت أيب سلمة، فحدثته أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: " قالحبيب املعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده عبد اهللا بن عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

  ".واع داع، أو الغ، أو منصت : حيضر اجلمعة ثالثة
  .حدثين عمرو بن شعيب، ومكحول جالس: قال االوزاعي) ١(

  حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، مسع أيوب يقول: قال نعيم بن محاد



شد يدك مبا مسعت من طاووس وجماهد، وإياك وجواليق وهب بن منبه، وعمرو بن : لليث بن أيب سليم
  . فإما صاحبا كتبشعيب،

  ).٢(يرويان عن الصحف : يعين
حدثنا أبو يعلى، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا ابن هليعة، حدثنا عمرو بن شعيب، عن : وقال ابن حبان

فمنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أبيه، عن جده بنسخة طويلة وابن هليعة نربأ من عهدته، قال
  ).٣" (، فحافظوا عليها وهي الوتر إن اهللا زادكم صالة" قال 

__________  
باب الكالم واالمام خيطب من طريق مسدد : يف الصالة) ١١١٣(سنده حسن، أخرجه أبو داود ) ١(

وأيب كامل، عن يزيد، عن حبيب املعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو، عن 
رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل : ة ثالثة نفرحيضر اجلمع: " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حضرها يدعو، فهو رجل دعا اهللا عزوجل إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات 
وسكوت، ومل يتخط رقبة مسلم، ومل يؤذ أحدا، فهي كفارة إىل اجلمعة اليت تليها وزيادة ثالثة أيام، 

  ) ".سنة فله عشر أمثاهلامن جاء باحل(وذلك بأن اهللا عزوجل يقول 
لكن مثت فرق كبري بني ما يرويه عمرو بن شعيب وجادة من صحيفة جد أبيه عبد اهللا بن عمرو ) ٢(

اليت دون فيها ما مسعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبني ما يرويه وهب بن منبه عن كتب أهل 
  .ملنكرة، والقصص الواهية، واحلكايات الباطلةالكتاب احملرفة املبتورة السند، وفيها الكثري من االخبار ا

 من طريق ١٨٠ / ٢ من طريق حممد بن عبيداهللا العرزمي، وأمحد ١٧٤وأخرجه الدارقطين ص ) ٣(
= [  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن - وثالثتهم ضعفاء - عن املثىن بن الصباح ٢٠٦احلجاج، و 

[ *  

)٥/١٧٨(  

  

  ).١" (من استودع وديعة، فالضمان عليه : " سلم، قالومنها عن النيب صلى اهللا عليه و
أحتبان أن : " ومنها أن امرأتني أتتا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف أيديهما سواران من ذهب، فقال

  .ال: يسوركما اهللا بسوارين من نار ؟ قالتا
  ).٢" (فأديا زكاته : " قال

  ).٣" (ن صلى مكتوبة فليقرأ بأم القرآن، وقرآن معها م: " ومنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
__________  

" ، والطرباين يف ٧ / ٦جده وله شاهد صحيح يقوى به من حديث أيب بصرة الغفاري أخرجه أمحد = 



 من طريقني عن عبد اهللا بن املبارك، عن سعيد بن يزيد، حدثين ابن ١ / ١٠٠ / ١" املعجم الكبري 
إن أبا بصرة حدثين أن : يشاين أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم اجلمعة، فقالهبرية عن أيب متيم اجل

 وهي الوتر فصلوها بني صالة العشاء إىل صالة -إن اهللا زادكم صالة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
سول أنت مسعت ر: قال أبو متيم، فأخذ بيدي أبو ذر، فسار يف املسجد إىل أيب بصرة، فقال له" الفجر 

أنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ما قال عمرو ؟ قال أبو بصرة
  .وسلم

  .٢٥٠ / ١، والطحاوي ٣٩٧ / ٦وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أمحد 
من طريق ) ٢٤٠١(حديث حسن بطرقه أخرجه ابن ماجه ) ١..(من طريق ابن هليعة، عن ابن هبرية

، عن عمرو ٤١ / ٣ بن سويد عن املثىن بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الدارقطين أيوب
بن عبد اجلبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه 

  /٦، والبيهقي ٤١ / ٣وعمرو وعبيدة ضعيفان، وأخرجه الدارقطين " ليس على مؤمتن ضمان " وسلم 
 من طريق يزيد بن عبدامللك، عن حممد بن عبدالرمحن احلجيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن ٢٨٩

  ".ال ضمان على مؤمتن " جده بلفظ 
من طريق املثىن بن الصباح، ) ٧٠٦٥(من طريق ابن هليعة، وعبد الرزاق ) ٦٣٧(أخرجه الترمذي ) ٢(

سني املعلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه،  من طريق ح٣٨ / ٥والنسائي ) ١٥٦٣(وأخرجه أبو داود 
إسناده ال مقال : وهذا سند حسن، وصححه ابن القطان وابن امللقن، وقال احلافظ املنذري..عن جده

  .هذا إسناد تقوم به احلجة: فيه، وقال احلافظ ابن حجر
  وقد قال بإجياب الزكاة يف احللي عمر، وابن مسعود وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وابن

عباس، وهو قول سعيد بن جبري، وسعيد بن املسيب، وعطاء وابن سريين، وجابر بن زيد، وجماهد، وإليه 
  .ذهب الزهري والثوري وأصحاب الرأي

وأبو داود ) ٣٧) (٣٩٥(لكن احلديث على ضعف سنده صحيح بشواهده فقد أخرج مسلم ) ٣(
صامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه من طريق الزهري، عن حممود بن الربيع، عن عبادة بن ال) ٨٢٢(

  = (*)ال : " وسلم قال

)٥/١٧٩(  

  

" من أعهر حبرة أو أمة قوم، فولدت، فالولد ولد زين، ال يرث وال يورث : " ومنها أنه عليه السالم، قال
  ".ال متشوا يف املساجد وعليكم بالقميص وحتته االزار " ومنها ) ١(

  ).٢" (ها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة العرافة أوهلا مالمة، وأوسط" ومنها 



ومن أفراد عمرو حديث محاد بن سلمة، عن حبيب، وداود، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده 
  ).٣" (ال جيوز المرأة أمر يف ماهلا إذا ملك زوجها عصمتها " مرفوعا 
ه سوار أبو محزة عنه عن أبيه، روا) ٤" (من زوج فتاته، فال ينظرن إىل ما بني السرة والركبة " وحديث 

  .عن جده مرفوعا
__________  

من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٨١٨(وأخرج أبو داود " صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب فصاعدا = 
من حديث ) ٤٥٣(ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان " أمرنا أن نقرأ بفاحتة الكتاب وما تيسر : " قال

، ٣٦٤ / ١" نصب الراية " وانظر " ال بقراءة فاحتة الكتاب وما تيسر ال صالة إ" أيب هريرة بلفظ 
٣٦٥.  

باب ما جاء يف إبطاال مرياث ولد الزىن من : يف الفرائض) ٢١١٣(حديث حسن أخرجه الترمذي ) ١(
وقد روى غري ابن هليعة هذا احلديث : طريق ابن هليعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال

يب، عن أبيه عن جده، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزىن ال يرث من أبيه، عن عمرو بن شع
   من طريق حممد بن راشد، عن سليمان٢٦٠ / ٦والبيهقي ) ٢٢٦٥(ورواه أبو داود 

  .ابن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بنحوه
االمارة قال : والعرافة" مسنده " يف لكن له شاهد يتقوى به من حديث أيب هريرة أخرجه الطيالسي ) ٢(

هذا أصل عظيم يف اجتناب الوالية والعرافة سيما ملن كان فيه ضعف، وهو يف حق من : االمام النووي
دخل فيها بغري أهلية، ومل يعدل، فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي باخلزي والعذاب يوم القيامة، 

  . تظاهرت به االخباروأما من كان أهال وعدال، فأجره عظيم كما
باب يف عطية املرأة بغري إذن زوجها، وسنده : يف البيوع واالجازات) ٣٥٤٧(أخرجه أبو داود ) ٣(

  .حسن
، وسنده حسن وله ٨٥: ، والدارقطين١٨٧ / ٢وأمحد ) ٤١١٤(و ) ٤٩٦(أخرجه أبو داود ) ٤(

  ".نصب الراية " طريق آخر ضعيف عند ابن عدي ساقه الزيلعي يف 
[ * ]  

)٥/١٨٠(  

  

  فأما
روى عن جده، : وقال" الثقات " فما علمت به بأسا، وقد ذكره ابن حبان يف ) ٤ * ( شعيب- ٦٢

  .وأبيه حممد، ومعاوية



ال حيل سلف وبيع " مع أن روايته عن أبيه حممد يف سنن أيب داود والنسائي والترمذي، واملنت هو : قلت
) "١.(  

شعيب بن عبد اهللا بن عمرو، وممن : ناين، فنسبه إىل جده، فقالحدث عنه ابناه عمرو، وعمر، وثابت الب
روى عنه أيضا عثمان بن حكيم، وعطاء اخلراساين، وقد ذكر البخاري وأبو داود وغري واحد، أنه مسع 

  .من جده ومن ابن عباس وابن عمر، ومل نعلم مىت تويف، فلعله مات بعد الثمانني يف دولة عبدامللك
  

  وأما أبو شعيب
  )د، ت، س * * ( حممد بن عبد اهللا بن عمرو- ٦٣

روى عن أبيه، روى عنه ابنه شعيب، وحكم بن : وقال" تارخيه " السهمي، فذكره ابن يونس يف 
  .أمه هي بنت حممية بن جزء الزبيدي: احلارث، وقال الزبري بن بكار

  بن أيب) ٢(حدثنا عبدايد : وقال أمحد بن حممد بن الوليد االزرقي
__________  

، خالصة تذهيب ٣٥٦ / ٤، ذيب التهذيب ٥٨٧، ذيب الكمال ٢١٨ / ٤التاريخ الكبري * 
  .١٦٧الكمال 

وأمحد ) ٢١٨٨(وابن ماجه ) ٢٢٥٧( والطيالسي ٢٨٨ / ٧والنسائي ) ٣٥٠٤(أخرجه أبو داود ) ١(
  .وسنده حسن) ٦٦٧١(و ) ٦٦٢٨(

بعتك هذه السلعة على أن : قرض بأن يقولال حيل بيع مع شرط : القرض، واملعىن: والسلف بفتحتني
  .هو أن تقرضه، مث تبيع منه شيئا بأكثر من قيمته، فإنه حرام، النه قرض جر نفعا: تسلفين ألفا، وقيل

  .٣٤٥، خالصة تذهيب الكمال ٢٦٦ / ٩، ذيب التهذيب ١٢٢١ذيب الكمال * * 
  .يف االصل عبداحلميد، وهو حتريف) ٢(

[ * ]  

)٥/١٨١(  

  

طاف حممد بن عبد اهللا بن : ، عن ابن جريج واملثىن بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قالرواد
  ).١(عمرو مع أبيه، فلما كان يف السابع، أخذ بيده إىل دبر الكعبة احلديث 

  ".سلف وبيع ] ال حيل : " [ وحممد نزر الرواية، قد ذكرنا له حديث
 بن خرزاذ، حدثنا سهيل بن بكار، عن وهيب، عن ابن حدثنا عثمان بن عبد اهللا: وقال النسائي

عن : عن أبيه، وقال مرة: طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه حممد بن عبد اهللا، قال مرة



) ٢" (ى يوم خيرب عن حلوم احلمر االهلية وعن اجلاللة " جده، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ي، عن النسائي، ووقع يف رواية ابنهكذا يرويه أبو علي االسيوط

حيويه، عن النسائي عمرو بن شعيب، عن أبيه حممد بن عبد اهللا بن عمرو، وهو وهم، وأما أبو داود، 
  .عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كباقي أحاديثه: فرواه عن سهل بن بكار بإسناده، فقال

  .الظاهر موته يف حياة أبيهفهذا كل ما ميكن أن يتعلق به من أن حملمد رواية، و
  .واهللا أعلم

أخربنا أبو املعايل أمحد بن املؤيد، أنبأنا الفتح بن عبد السالم، أنبأنا هبة اهللا بن أيب شريك، أنبأنا أمحد بن 
حممد بن النقور، حدثنا عيسى بن اجلراح سنة تسع ومثانني وثالث مئة، قرئ على أيب القاسم البغوي، 

  وأنا
__________  

  .رجاله ثقات) ١(
  . يف٢٤٠، ٢٣٩ / ٧النسائي ) ٢(

باب يف حلوم احلمر : يف االطعمة) ٣٨١١(باب النهي عن أكل حلوم اجلاللة،، وأبو داود : الضحايا
  .االهلية، وسنده حسن

  .البعر فكىن ا عن العذرة: هي اليت تأكل اجللة، وهي العذرة، وأصل اجللة: واجلاللة
[ * ]  

)٥/١٨٢(  

  

حدثكم عمرو بن حممد الناقد، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو ابن دينار، عن عمرو بن : هأمسع، قيل ل
صالة القاعد على النصف من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شعيب، عن أبيه، عن جده، قال

  ).١" (صالة القائم 
له نسخة ) ٢" (تارة املخ" هذا حديث صاحل االسناد، حمفوظ املنت، وقد مجع احلافظ الضياء يف كتاب 

  .لعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
وآل عمرو بن شعيب، إىل اليوم، هلم بقية بالطائف، يتوارثون الوهط وهو بستان كبري إىل الغاية جلماعة 

  .كبرية هو معاشهم
 والطائف واد طيب كثري الفواكه واالعناب واملياه الباردة، ويتجلد فيه املاء يف الربد، أخربين صدوق

  عاين اجلليد ا، وهلم جامع كبري وهو مسرية
  .أرجح من يوم عن مكة، وخريات الطائف جتلب إىل مكة وغريها



__________  
باب جواز النافلة قائما : يف صالة املسافرين وقصرها) ٧٣٥(إسناده حسن، وأخرجه مسلم ) ١(

 باب يف صالة القاعد، :يف الصالة) ٩٥٠(وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما وقاعدا، وأبو داود 
باب فصل صالة القائم على القاعد من طريق منصور، عن هالل بن :  يف قيام الليل٢٢٣ / ٣والنسائي 

: " حدثت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: يساف، عن أيب حيىي، عن عبد اهللا بن عمرو قال
: سا، فوضعت يدي على رأسه، فقالفأتيته، فوجدته يصلي جال: قال" صالة الرجل قاعدا نصف الصالة 
صالة الرجل قاعدا على نصف " حدثت يا رسول اهللا أنك قلت : مالك يا عبد اهللا بن عمرو ؟ قلت

  ".أجل، ولكين لست كأحدكم : " قال: وأنت تصلي قاعدا" الصالة 
م حسنة وفيه علو: مل يطبع بعد ومنه أجزاء يف املكتبة الظاهرية بدمشق، قال احلافظ ابن كثري) ٢(

 أن بعض احلفاظ ٢٩ص " الباعث احلثيث " حديثية، وهو أجود من مستدرك احلاكم لو كمل، ونقل يف 
" من مشاخيه كان يرجحه على مستدرك احلاكم وكأنه يعين شيخه احلافظ ابن تيمية، وذكر السيوطي يف 

  .ي وابن حبانعن الزركشي يف ختريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الترمذ" الآليل 
و مؤلفه هو حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبدالرمحن املقدسي اجلماعيلي مث الدمشقي الصاحلي، 

احلافظ الرحالة مسع الكثري بدمشق ومصر وبغداد وهراة، وكتب عن شيوخ كثريين، له تآليف تنبئ عن 
 وستأيت ترمجته يف الد  ه،٦٤٣حفظه واطالعه، وتضلعه من علوم احلديث متنا وإسنادا، تويف سنة 

  .االخري من هذا الكتاب
[ * ]  

)٥/١٨٣(  

  

  . أبو عمرو االسدي، موالهم الكويفابن عمرو) ٤خ، * ( املنهال - ٦٤
  .يروي عن أنس بن مالك، وزر بن حبيش، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وأيب عمر زاذان، وسعيد ابن جبري

  ة، ومنصور، وشعبة،روى عنه حجاج بن أرطاة، وزيد بن أيب أنيس
  .واملسعودي، وسوار بن مصعب، وطائفة كبرية

إن سوارا إمنا روى عن االعمش عنه، مث إن شعبة ترك الرواية عنه، لكونه مسع آلة الطرب من : وقيل
  ).١(بيته 

  .ليس بالقوي: صدوق، وقال ابن حزم: وثقه حيىي بن معني وغريه، وقال الدارقطين
  ).٢(طوله فيه نكارة وغرابة، يرويه عن زاذان عن الرباء حديثه يف شأن القرب ب: قلت

  .، قرأ عليه ابن أيب ليلى وغريه)٣(وقد تال على سعيد بن جبري 



  .تويف سنة بضع عشرة ومئة
__________  

، ذيب الكمال ٣٥٧، ٣٥٦ / ٨، اجلرح والتعديل ١٢ / ٨، التاريخ الكبري ١٦٠: طبقات خليفة* 
، طبقات ١٩٢ / ٤، ميزان االعتدال ٧ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٧٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٧٧
  .٣٢٠، ٣١٩ / ١٠، ذيب التهذيب ٣١٥ / ٢القراء 

وهذا ال يوجب غمز : النه مسع من بيته صوت غناء وتعقبه بقوله" امليزان " عبارة املؤلف يف ) ١(
  .ءة بالتطريبالنه مسع من داره صوت قرا: ٣٥٧ / ٨" اجلرح والتعديل " الشيخ، ويف 

، وأبو داود ٢٩٦ و ٢٩٥ و ٢٨٧ / ٤بل هو حديث حسن وليس فيه علة أخرجه االمام أمحد ) ٢(
" ، وأقره املؤلف يف ٤٠، ٣٧ / ١باب يف املسألة عند القرب، وصححه احلاكم : يف السنة) ٤٧٥٣(

  ".خمتصره 
" قاله املؤلف يف " قدر مجلة أنزل القرآن إىل السماء الدنيا ليلة ال" وروى عنه حديث ابن عباس ) ٣(

  .٧ / ٥تارخيه 
 من طريق داود بن ٢٢٢ / ٢، واحلاكم ٢٥٨ / ٣٠وحديث ابن عباس هذا أخرجه ابن جرير : قلت

  = [ * ] من طريق جرير عن ٢٢٢ / ٢أيب هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، وأخرجه احلاكم 

)٥/١٨٤(  

  

  .حلمصيالكالعي اخلبائري ا) ٤م،  * ( سليم بن عامر- ٦٥
حدث عن أيب الدرداء، ومتيم الداري، واملقداد بن االسود، وعوف ابن مالك، وأيب هريرة، وعمرو بن 

  .عبسة، وطائفة، وجيوز أن روايته عن املقداد وحنوه مرسلة، وأنه ما شافههم
حدث عنه حممد بن الوليد الزبيدي، وحريز بن عثمان، وعبد الرمحن ابن يزيد بن جابر، وعفري بن 

  .دان، ومعاوية بن صاحل، وآخرون، وعمر دهرامع
  .استقبلت االسالم من أوله، فهذا يدل على أنه ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم: وكان يقول

  .ال بأس به: وثقه أمحد بن عبد اهللا العجلي، وقال أبو حامت
  . صلى اهللا عليه وسلممسعت سليم بن عامر، وكان قد أدرك النيب: روى شعبة، عن يزيد بن مخري، قال

  .سليم بن عامر الكالعي زعم أنه قرأ عليهم كتاب عمر رضي اهللا عنه: وقال حيىي بن معني
  .شهد فتح القادسية: وقال أبو القاسم بن عساكر

__________  
أنزل : قال) * إنا أنزلناه يف ليلة القدر: * (منصور عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله تعاىل= 



ن مجلة واحدة يف ليلة القدر إىل السماء الدنيا، وكان مبوقع النجوم، وكان اهللا يرتله على رسوله القرآ
وقالوا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة كذلك : * (صلى اهللا عليه وسلم بعضه يف اثر بعض، قال

" ورده السيوطي يف وأ" خمتصره " وصححه احلاكم، ووافقه املؤلف يف ) * لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال
، وزاد نسبته إىل ابن الضريس، وابن املنذر، وابن أيب حامت، وابن مردويه، ٣٧٠ / ٦" الدر املنثور 
  ".الدالئل " والبيهقي يف 

، تاريخ الفسوي ٣١٣ / ١، التاريخ الصغري ١٢٥ / ٤، التاريخ الكبري ٤٦٤ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٢٣٢ / ١، ذيب االمساء واللغات ٤١٨ / ١لباب ، ال٢١١ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٣١ / ٢

 ٤، ذيب التهذيب ٢٥٥ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٤٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٣٢: ذيب الكمال
  .١٤٠ / ١، شذرات الذهب ١٥٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٦/ 

[ * ]  

)٥/١٨٥(  

  

  .رة ومئةعاش سليم بعد سنة اثنيت عش: قال أمحد بن حممد بن عيسى احلمصي
إنه مات سنة ثالثني ): ٢(، وخليفة بن خياط )١(جاوز املئة بسنتني، فأما قول حممد بن سعد : قلت

ومئة، فهو بعيد، ما أعتقد أنه بقي إىل هذا الوقت، ولو عاش إىل هذا الوقت، لسمع منه إمساعيل بن 
  .عياش وأقرانه

  
مام الفقيه احلجة أبو عبد اهللا االنصاري  بن منقذ بن عمرو، االابن حبان) ع* ( حممد بن حيىي - ٦٦

  .النجاري، املازين املدين، حفيد الصحايب الذي كان خيدع يف البيوع
  .مولده يف سنة سبع وأربعني) ٣" (ال خالبة : " ويقول

  وحدث عن ابن عمر، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك، وعبد اهللا بن
__________  

  .٤٦٧ / ٧ابن سعد ) ١(
  .٣١٣ات ص يف الطبق) ٢(
، تاريخ ٢٦٥ / ١، التاريخ الكبري ٢٥٨: ، طبقات خليفة٤٥٠، ٤٤٩ / ٧طبقات ابن سعد * 

 ٤، تذهيب التهذيب ١٢٨٤، ذيب الكمال ١٢٣، ١٢٢ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٨٩ / ١الفسوي 
، خالصة تذهيب ٥٠٧ / ٩، ذيب التهذيب ١٥٣ / ١، العرب ١٦٢ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٨/ 

  .١٥٩ / ١، شذرات الذهب ٣٦٣: الكمال



إذا مل : " إذا خدعته، أخلبه خلبا وخالبة، ويف املثل: خلبت الرجل: وهي مصدر: اخلديعة: اخلالبة) ٣(
 يف ٦٨٥ / ٢إذا أعياك االمر مغالبة، فاطلبه خمادعة واحلديث أخرجه مالك : يقول" تغلب فاخلب 

باب ما يكره من اخلداع يف البيع، ويف : بيوع يف ال٢٨٣ / ٤باب جامع البيوع، والبخاري : البيوع
باب من رد السفيه والضعيف العقل وإن مل : باب ماينهى عن إضاعة املال، ويف اخلصومات: االستقراض

باب : يف البيوع) ١٥٣٣(يكن حجر عليه االمام، ويف احليل باب ما ينهى من اخلداع يف البيوع ومسلم 
  أن رجال ذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنهمن خيدع يف البيع من حديث ابن عمر 

فكان الرجل : قال" إذا بايعت فقل ال خالبة : " خيدع يف البيوع، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ال خالبة: إذا بايع يقول

" كان رجل من االنصار وزاد ابن اجلارود يف : والمحد من طريق ابن إسحاق حدثين نافع عن ابن عمر
  . من طريق سفيان عن نافع أنه حبان بن منقد، وهو بفتح احلاء وتشديد الباء٥٦٧" نتقى امل

[ * ]  

)٥/١٨٦(  

  

  .حمرييز، وعمرو بن سليم الزرقي، وعبد الرمحن االعرج، وعمه واسع بن حبان
حدث عنه ربيعة الرأي، وعبيداهللا بن عمر، وحممد بن عجالن، وعمرو بن حيىي املازين، ومالك، وابن 

  .إسحاق، والليث وخلق سواهم
كانت له حلقة للفتوى وكان ثقة كثري احلديث، عاش أربعا : وهو إمام جممع على ثقته، قال الواقدي

  .وسبعني سنة
  .أرخ مجاعة موته يف سنة إحدى وعشرين ومئة، وهو من أعيان مشيخة مالك رمحه اهللا: قلت
  

هللا عثمان بن عبد اهللا بن موهب التيمي املدين االمام أبو عبد ا) خ، م، ت، س، ق * ( ابن موهب- ٦٧
  .االعرج

  .سكن العراق، وحدث عن أيب هريرة، وأم سلمة، وجابر بن مسرة، وابن عمر، وعبد اهللا بن أيب قتادة
  .روى عنه أبو حنيفة، وشعبة، وسفيان، وإسرائيل، وشيبان، وأبو عوانة، وآخرون

  .وثقه ابن معني وغريه
مات يف خالفة املهدي سنة : ئة، وقدوهم ابن سعد، فقال ما ال يسوغ وهوتويف بعد سنة عشرين وم

  .ستني ومئة
__________  



: ، ذيب الكمال١٥٥ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٣١ / ٦، التاريخ الكبري ٢٧٣: طبقات خليفة* 
، ١٣٢ / ٧، ذيب التهذيب ١٠٨ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٣١ / ٣، تذهيب التهذيب ٩١٥

  .٢٦١: ب الكمالخالصة تذهي
[ * ]  

)٥/١٨٧(  

  

  .االمام احلافظ الواعظ االنصاري الكويف، سبط عبد اهللا بن يزيد اخلطمي) ع * ( عدي بن ثابت- ٦٨
روى عن أبيه، وعن الرباء بن عازب، وسليمان بن صرد، وعبد اهللا بن أيب أوىف، وعبد اهللا بن يزيد 

ري، وأيب حازم االشجعي، ويزيد بن الرباء اخلطمي، وزر بن حبيش، وزيد بن وهب، وسعيد بن جب
  .ومجاعة

وعنه علي بن زيد بن جدعان، وحيىي بن سعيد االنصاري، وأبان ابن تغلب، وأبو إسحاق الشيباين، وأبو 
إسحاق السبيعي، وسليمان االعمش، وأشعث بن سوار، وحجاج بن أرطاة، وأبو اليقظان عثمان بن 

  .د بن أيب أنيسة، وشعبة، والعالء بن صاحل وخلقعمري، وفضيل ابن مرزوق، ومسعر، وزي
صدوق، كان إمام مسجد الشيعة : قال أمحد بن حنبل والعجلي، ثقة، وتبعهما النسائي، وقال أبو حامت

  .وقاصهم
أخو الرباء هو جد عدي بن ثابت روى يف الوضوء ) ١(عبيد بن عازب : قال أبو عمر بن عبد الرب

  ).٢(علي مشاهده كلها واحليض، شهد عبيد والرباء مع 
  .هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن اخلطيم االنصاري الظفري، وثابت صحايب كبري: وقال غريه

__________  
، ٢ / ٧، اجلرح والتعديل ٤٤ / ٧، التاريخ الكبري ٣٥١: ، تاريخ خليفة١٦١: طبقات خليفة* 

 / ١، دول االسالم ٢٧٦ / ٤الم ، تاريخ االس١ / ٣٦ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٢٥: ذيب الكمال
٨٠،  

: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٥ / ٧، ذيب التهذيب ١٤٤ / ١، العرب ٦١ / ٣ميزان االعتدال 
٢٦٣.  

وهو أحد العشرة الذين وجههم عمر من الصحابة إىل الكوفة مع عمار بن ياسر فيما ذكره ابن ) ١(
  .سعد

  ).١٧٣٣(االستيعاب ت ) ٢(
[ * ]  



)٥/١٨٨(  

  

، وأما حيىي ١١٦سنة : مات عدي يف والية خالد القسري على العراق، وقال ابن قانع: ابن حبانوقال 
  .هو عدي بن ثابت بن دينار: بن معني، فقال

) ١) (ح(أخربنا عبد احملسن بن حممد،، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا مسعود بن أيب منصور، وأمحد بن حممد 
داد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا أبو بكر بن خالد، حدثنا حممد بن يونس أنبأنا أبو علي احل: وأنبئت عنهما قاال

مسعت عليا رضي : السامي، حدثنا عبد اهللا بن داود اخلرييب، حدثنا االعمش، عن عدي بن ثابت عن زر
والذي فلق احلبة وبرأ النسمة، وتردى بالعظمة، إنه لعهد النيب صلى اهللا عليه وسلم : " اهللا عنه يقول

من طريق أيب معاوية ووكيع عن ) ٢(رواه مسلم " أنه ال حيبك إال مؤمن، وال يبغضك إال منافق : " إيل
  .االعمش

  
، فارس الكتائب، أبو عقبة اجلراح بن عبد اهللا احلكمي، ويل البصرة من مقدم اجليوش*  اجلراح - ٦٩

، مهيبا طواال، عابدا جهة احلجاج، مث ويل خراسان، وسجستان لعمر بن عبد العزيز، وكان بطال شجاعا
  .قارئا، كبري القدر

  .روى عن ابن سريين، وعنه صفوان بن عمرو، وحيىي بن عطية، وربيعة بن فضالة
__________  

  .رمز لتحويل السند) ١(
  باب الدليل على حب االنصار وعلي رضي اهللا عنهم من االميان: يف االميان) ٧٨(رقم ) ٢(

  ).١١٤(باب عالمة االميان، وابن ماجه :  يف االميان١١٤ / ٨وأخرجه النسائي ..وعالماته
 و ٣٢٩ و ٣٢٢ و ٣٢٠ و ٣١٨ و ٣١٧ و ٣١٠: ، تاريخ خليفة١٥٧، ١٥٦طبقات خليفة * 

 / ٢، التاريخ الكبري ٣٦١ و ٣٤٣ و ٣٤٢ و ٣٤١ و ٣٣٧ و ٣٣٦ و ٣٣٣ و ٣٣١ و ٣٣٠
 و ٥٥٧  و٥٥٤ و ٥٢٦ و ٤٩١ و ٤٤٧ و ٤٣٣ و ٣٦١ و ٣٥٠ / ٦، الطربي ٢٢٧، ٢٢٦
، ابن ٥٢٢ / ٢، اجلرح والتعديل ١١٤ و ٧١ و ٧٠ و ٦٧ و ٢١ و ١٤ / ٧ و ٥٨٥ و ٥٦٢
، ١٣٨، ١٣٧ / ١، العرب ٢٣٨، ٢٣٧ / ٤، تاريخ االسالم ١٦١ و ١٥٨ و ٥٠، ٤٨ / ٥االثري 

  .١٤٤ / ١شذرات الذهب 
[ * ]  

)٥/١٨٩(  

  



نوب حياء أربعني سنة، مث تركت الذ: قال اجلراح احلكمي: روى أبو مسهر عن شيخ من حكم قال
  .أدركين الورع

كان إذا مر يف : هو دمشقي نزل البصرة والكوفة، وكان من القراء قال الوليد بن مسلم: قال شباب
  .جامع دمشق مييل رأسه عن القناديل من طوله

 ويل يزيد بن املهلب العراق، فلما سار إىل خراسان، استخلف اجلراح على العراق، وعن: وقال جمالد
  .كان اجلراح بن عبد اهللا على خراسان كلها حرا وصالا وماهلا: احلسن الزرقي، قال

ويف سنة اثنيت عشرة ومئة غزا اجلراح بالد الترك ورجع، فأدركته الترك، فقتل هو : قال ابن جابر
  .وأصحابه

، ففزع الناس )١(كان اجلراح على أرمينية وكان رجال صاحلا فقتلته اخلزر : وقال أبو سفيان احلمريي
  .لقتله يف البلدان

يا : دخلت على اجلراح، فرفع يديه، فرفع االمراء أيديهم، فمكث طويال، مث قال يل: قال سليم بن عامر
سألنا اهللا : ال، وجدتكم يف رغبة، فرفعت يدي معكم، قال: أبا حيىي، هل تدري ما كنا فيه ؟ قلت

  .زاة حىت استشهدالشهادة، فواهللا ما بقي منهم أحد يف تلك الغ
سنة اثنيت عشرة إىل ابن خاقان، فاقتتلوا قتاال شديدا، فقتل ) ٢(زحف اجلراح من برذعة : قال خليفة

  ).٣(اجلراح يف رمضان، وغلبت اخلزر على أذربيجان، وبلغوا إىل قريب من املوصل 
  .ندكان البالء مبقتل اجلراح على املسلمني عظيما، بكوا عليه يف كل ج: قال الواقدي

__________  
" و " معجم البلدان " شعب قطن مشايل حبر قزوين مث قسما من أرمينيا انظر للتعريف م : اخلزر) ١(

  .٧ / ٢" مروج الذهب "  و ٢١٩ و ٢١٨ص " الروض املعطار 
  .قصبة أذربيجان: برذعة) ٢(
  .٣٤٢تاريخ خليفة ص ) ٣(

[ * ]  

)٥/١٩٠(  

  

 بن كعب، االمام احلافظ املقرئ، اود، شيخ االسالم، أبو ابن عمرو) ع * ( طلحة بن مصرف- ٧٠
  .حممد اليامي اهلمداين الكويف

تال على حيىي بن وثاب وغريه، وحدث عن أنس بن مالك، وعبد اهللا بن أيب أوىف، ومرة الطيب، وزيد 
  .بن وهب، وجماهد، وخيثمة بن عبدالرمحن، وذر اهلمداين، وأيب صاحل السمان وطائفة



  .ه ابنه حممد بن طلحة ومنصور، واالعمش، ومالك بن مغول وشعبة، وخلق كثريحدث عن
أخربت أن طلحة بن مصرف شهر بالقراءة، فقرأ على االعمش لينسلخ ذلك : قال أبو خالد االمحر

كان يأيت، فيجلس على الباب حىت أخرج فيقرأ، فما ظنكم : ، فسمعت االعمش يقول)١(االسم عنه 
  .لحنبرجل ال خيطئ وال ي
  قد أكثرمت علي يف: مسعت طلحة بن مصرف يقول: وقال موسى اجلهين

  ).٢(عثمان، ويأىب قليب إال أن حيبه 
__________  

 / ١، التاريخ الصغري ٣٤٦ / ٤، التاريخ الكبري ١٦٢: ، طبقات خليفة٣٠٨ / ٦طبقات ابن سعد * 
، تذهيب التهذيب ٦٣١: مال، ذيب الك١٤ / ٥، حلية االولياء ٤٧٣ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٧١

، خالصة ٢٥ / ٥، ذيب التهذيب ١٣٩ / ١، العرب ٢٦٠ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ١٠٧ / ٢
، طبقات ٢٣٠: ، اجلمع بني رجال الصحيحني١٤٥ / ١، شذرات الذهب ١٨٠: ذيب الكمال

  .٣٤٣ / ١القراء 
ل الكوفة على أنه أقرأ من ا كان يسمى سيد القراء وملا علم إمجاع أه": الشذرات " قال يف ) ١(

  .ذهب ليقرأ على االعمش رفيقه لترتل رتبته يف أعينهم، ويأىب اهللا إال رفعته
وحق له أن حيبه، فهو أمري املؤمنني ومن أول الناس إسالما وزوجه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(

لى اهللا عليه وسلم باجلنة، وملا بابنتيه رقية وأم كلثوم، وهو أحد العشرة الذين شهد هلم رسول اهللا ص
اثبت أحد : صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدا هو وأبو بكر وعمر وعثمان رجف م، فقال

أال أستحي من رجل : عليك نيب وصديق وشهيدان، وكان صلى اهللا عليه وسلم يستحي منه ويقول
حابه على اهلدى، وملا جهز جيش تستحي منه املالئكة، وشهد له صلى اهللا عليه وسلم أنه هو وأص

  ".ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم : " العسرة بألف دينار قال له صلى اهللا عليه وسلم
[ * ]  

)٥/١٩١(  

  

  .ما رأيت طلحة بن مصرف يف مال إال رأيت له الفضل عليهم: بن أجبر، قال) ١(وعن عبدامللك 
  . أين على وضوء الخربتك مبا تقول الرافضةلوال: قال يل طلحة بن مصرف: وقال احلسن بن عمرو
إين أكره أن يعلم اهللا : لو ابتعت طعاما رحبت فيه، قال: قيل لطلحة بن مصرف: قال فضيل بن غزوان

  .من قليب غال على املسلمني
ومل تضحك، إمنا : بلغين عن طلحة أنه ضحك يوما فوثب على نفسه وقال: وقال فضيل بن عياض



آليت أن ال أفتر ضاحكا حىت أعلم مب تقع الواقعة، : ، وجاز الصراط، مث قاليضحك من قطع االهوال
  فما رئي ضاحكا حىت صار إىل

  .اهللا
فما رميت، وال ) ٢(شهدت اجلماجم : ابن عيينة، عن أيب جناب، مسعت طلحة بن مصرف يقول

  .طعنت، وال ضربت، ولوددت أن هذه سقطت ها هنا ومل أكن شهدا
حدثت طلحة بن مصرف يف مرضه أن طاووسا كره االنني، فما مسع طلحة يئن : يمقال ليث بن أيب سل

  .حىت مات
  .ما خلف مثله: كنا يف جنازة طلحة بن مصرف، فأثىن عليه أبو معشر وقال: وقال شعبة

__________  
  .عبد اهللا، وهو حتريف: يف االصل) ١(
 ه بني عبدالرمحن ابن ٨٣ أو ٨٢موضع يف العراق قريب من الكوفة نشبت عنده معركة سنة ) ٢(

االشعث واحلجاج، كان الغلب والظفر فيها للحجاج بعد أن كانت بينهما وقائع كثرية ازم يف معظمها 
  .٤٧٢ - ٤٦٩ / ٤" الكامل " احلجاج وجيشه انظر 

[ * ]  

)٥/١٩٢(  

  

هللا عنه، فهاتان وكان حيب عثمان رضي ا: كان طلحة حيرم النبيذ، قلت: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .خصلتان عزيزتان يف الرجل الكويف

  .تويف طلحة يف آخر سنة اثنيت عشرة ومئة
  

حدير بن كريب احلمصي إمام مشهور من علماء الشام، مسع أبا ) م، د، س، ق * ( أبو الزاهرية- ٧١
فة بن اليمان، أمامة الباهلي، وعبد اهللا بن بسر، وجبري بن نفري وطائفة، وأرسل عن أيب الدرداء، وحذي

  .ومجاعة
  .روى عنه إبراهيم بن أيب عبلة، وسعيد بن سنان، وأحوص بن حكيم، ومعاوية بن صاحل، وآخرون

زعموا أنه أدرك أبا الدرداء وكان أميا ال يكتب، وثقه حيىي ": تارخيه " قال أمحد بن حممد بن عيسى يف 
  .بن معني وغريه

أغفيت يف صخرة بيت املقدس : يب الزاهرية، عن أبيه قالحدثنا شهاب بن خراش، عن محيد بن أ: قتيبة
فجاءت السدنة، فأغلقوا علي الباب، فما انتبهت إال بتسبيح املالئكة، فوثبت مذعورا فإذا املكان 



  .صفوف، فدخلت معهم يف الصف
 وقال ابن يف خالفة عمر بن عبد العزيز،: مات أبو الزاهرية سنة مئة، وقال املدائين: قال أبو عبيد، وغريه

  .تويف سنة سبع عشرة ومئة: سعد وشباب
__________  

 و ٤٤٨ / ٢، تاريخ الفسوي ٣٠١، التاريخ الصغري ٩٨ / ٣، تاريخ البخاري ٣١١: طبقات خليفة* 
، تذهيب ٢٤١، ذيب الكمال ١٠٠ / ٦، حلية االولياء ٢٩٥ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٠٣ / ٣

 ٢، ذيب التهذيب ١٩٠ / ٩، البداية ٧٤ / ٤، ١٩٤ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٢٥ / ١التهذيب 
  .٩٥، ٩٣ / ٤، ذيب ابن عساكر ٩٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٨/ 

[ * ]  

)٥/١٩٣(  

  

  .، حمدث دمشقابن عبدالرمحن االمام) ٤* ( القاسم - ٧٢
سم بن أيب أبو عبد الرمحن الدمشقي موىل عبدالرمحن بن خالد بن يزيد بن معاوية االموي، وهو القا

القاسم يرسل كثريا عن قدماء الصحابة، كعلي ومتيم الداري، وابن مسعود ويروي عن أيب هريرة، 
  .وفضالة بن عبيد، ومعاوية، وأيب أمامة وعدة

حدث عنه حيىي بن احلارث الذماري، وثور بن يزيد، وعبد اهللا بن العالء ابن زبر، ومعاوية بن صاحل، 
  .ر وخلقوعبد الرمحن بن يزيد بن جاب

هو موىل أم املؤمنني أم حبيبة، وقيل موىل معاوية له حديث كثري، ويف بعض حديث : قال ابن سعد
  .الشاميني أن القاسم أدرك أربعني بدريا

أنه مسع عليا وابن مسعود، وهذا من وهم البخاري، وقال حيىي بن ) ١" (تارخيه " ذكر البخاري يف 
  .ثقة: معني

  .لقيت مئة من الصحابة: حيىي الذماري، مسعت القاسم أبا عبدالرمحن يقولعن ) ٢(وروى ابن شابور، 
قدم علينا سلمان الفارسي : وروى حيىي بن محزة، عن عروة بن رومي، عن القاسم أيب عبدالرمحن، قال

  .دمشق
  .كيف يكون له هذا اللقاء، وهو موىل خلالد بن يزيد: أنكر أمحد بن حنبل هذا وقال: قلت

__________  
، اجلرح ١٥٩ / ٧، التايخ الكبري ٣١١: ، طبقات خليفة٤٥٠، ٤٤٩ / ٧ طبقات ابن سعد *

 / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ١٤٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١١١٢: ، ذيب الكمال١١٣ / ٧والتعديل 



، خالصة تذهيب ٣٢٢ / ٨، ذيب التهذيب ١٣٩ / ١، العرب ٣٧٣ / ٣، ميزان االعتدال ٢٩٣
  .١٤٥ / ١ الذهب ، شذرات٣١٢: الكمال

، مل يذكر ١٥٩ / ٧" التاريخ الكبري " ، ولكنه حني ترمجه يف ٢٢٠ / ١" التاريخ الصغري : " أي) ١(
  .مسع أبا أمامة: عليا وابن مسعود واقتصر على قوله

 ه وهو ٢٠٠هو حممد بن شعيب بن شابور االموي موالهم الدمشقي من كبار التاسعة، مات سنة ) ٢(
  ".يب التهذ" من رجال 

[ * ]  

)٥/١٩٤(  

  

رأيت الناس جمتمعني : حدثنا معاوية بن صاحل، عن سليمان أيب الربيع عن القاسم، قال: عبد اهللا بن صاحل
  .سهل ابن احلنظلية: من هذا ؟ فقالوا: على شيخ، فقلت

  .كان القاسم موىل جويرية بنت أيب سفيان فورثت: قال دحيم
رأيت أحدا أفضل من القاسم أيب عبد الرمحن، كنا بالقسطنطينية، ما : قال عبدالرمحن بن يزيد بن جابر

  وكان الناس يرزقون رغيفني رغيفني، فكان يتصدق
  .برغيف ويصوم، ويفطر على رغيف

  .يف حديث القاسم مناكري مما ترويه الثقات: وقال أمحد بن حنبل
  .منهم من يضعفه: وقال ابن سعد

روى عنه : ، وقال أمحد أيضا)١(هذا منكر " الدباغ طهور " حديث القاسم عن أيب أمامة : وقال أمحد
  .علي بن يزيد أعاجيب، وما أراها إال من قبل القاسم

  .يروي عن الصحابة املعضالت، وكان يزعم أنه لقي أربعني بدريا: وقال ابن حبان
عني من كان خيارا فاضال، أدرك أرب: ثقة، وقال أبو إسحاق اجلوزجاين: وقال مجاعة عن ابن معني

  .مات سنة اثنيت عشرة ومئة: ثقة، قال ابن سعد وغريه: املهاجرين واالنصار، وقال الترمذي
  

 صلى اهللا عليه وسلم، عبد اهللا بن ابن عبدالرمحن بن صاحب رسول اهللا) ٤ح، * ( القاسم - ٧٣
  مسعود اهلذيل

__________  
 / ١" نصب الراية " بوغ، انظرها يف لكن يف الباب أحاديث صحيحة يؤخذ منها طهارة اجللد املد) ١(



١٢٠ - ١١٥.  
  ، التاريخ٣٥١ و ٣٣٤: ، تاريخ خليفة١٥٩: ، طبقات خليفة٣٣٠ / ٦طبقات ابن سعد * 

)٥/١٩٥(  

  

  .االمام اتهد، قاضي الكوفة، أبو عبد الرمحن الكويف، عم القاسم بن معن الفقيه
  .بن عمر، وجابر بن مسرة، ومسروق، وطائفةولد يف صدر خالفة معاوية، وحدث عن أبيه، وعبد اهللا 

  .روى عنه االعمش، وحممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، واملسعودي ومسعر بن كدام وآخرون
  مل يلق ابن عمر، قال: وثقه حيىي بن معني وغريه، وقال ابن املديين

فضلنا بكثرة صحبناه إىل بيت املقدس ف: كنت أجلس إليه وهو قاض، وقال حمارب بن دثار: االعمش
  .الصالة، وطول الصمت والسخاء

  .قلت وما كان يأخذ على القضاء رزقا، كان يف كفاية
  .القاسم بن عبدالرمحن: من أشد من رأيت توقيا للحديث ؟ قال: قلت ملسعر: قال بن عيينة
  .تويف سنة ست عشرة ومئة: قال ابن نافع

  
ارث بن سلمة بن كعب بن وائل بن مجل ابن ابن عبد اهللا بن طارق بن احل) ع * ( عمرو بن مرة- ٧٤

  كنانة بن ناجية بن مراد، االمام القدوة احلافظ أبو عبد اهللا املرادي مث
__________  

 / ٧، اجلرح والتعديل ٥٨٤ / ٢، تاريخ الفسوي ٢٦٥ / ١، التاريخ الصغري ١٥٨ / ٧الكبري = 
، ميزان ٢٩٣ / ٤ريخ االسالم ، تا٢ / ١٤٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١١١٢: ، ذيب الكمال١١٢

  .٣١٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٢١ / ٨، ذيب التهذيب ٣٧٤ / ٣االعتدال 
، ٧٨ / ١، التاريخ الصغري ٣٦٨ / ٦، التاريخ الكبري ٣٤٩: ، تاريخ خليفة١٦٣: طبقات خليفة* 

عرب ، مجهرة أنساب ال٣٠٠: ، اية االرب٢٥٧ / ٦، اجلرح والتعديل ٦١٥ / ٢تاريخ الفسوي 
 / ١، العرب ٢٨٦/ ، تاريخ االسالم ١ / ١١٠ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٥١: ، ذيب الكمال٤٤٥
  .١٥٢ / ١، شذرات الذهب ٢٩٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٢ / ٨، ذيب التهذيب ٢٣٤
[ * ]  

)٥/١٩٦(  

  



  .اجلملي الكويف، أحد االئمة االعالم
اس وغريه، وروى عن أيب وائل، وسعيد بن املسيب، حدث عن عبد اهللا بن أيب أوىف، وأرسل عن ابن عب

وابن أيب ليلى، وعمرو بن ميمون االودي، ومرة الطيب، وخيثمة بن عبدالرمحن، وسعيد بن جبري، 
وهالل بن يساف، وأيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود، ويوسف بن ماهك، وأيب البختري الطائي، 

   أيب اجلعد، وعبدوإبراهيم النخعي، وأيب عمر زاذان، وسامل بن
  .اهللا بن سلمة، وأيب الضحى، ومصعب بن سعد، وأيب بردة، وخلق كثري

حدث عنه أبو إسحاق السبيعي وهو من طبقته، واالعمش، وإدريس بن يزيد، والعوام بن حوشب، 
ومنصور بن املعتمر، وأبو خالد الداالين، وحصني بن عبدالرمحن وهو من أقرانه، وزيد بن أيب أنيسة، 

  .بة، والثوري، وقيس بن الربيع، ومسعر، وخلق سواهموشع
سئل أمحد بن حنبل عنه : له حنو مئيت حديث، وقال سعيد بن أيب سعيد الرازي: قال علي بن املديين

  ).١(ثقة يرى االرجاء : ثقة، وقال أبو حامت: فزكاه، وروى الكوسج عن ابن معني
 مسعت االعمش يثين على أحد إال على عمرو ما: قال احلسن بن حممد الطنافسي، عن حفص بن غياث

  .كان مأمونا على ما عنده: بن مرة فإنه كان يقول
  .كان أكثرهم علما: عمرو بن مرة ؟ قال: قلت لشعبة: قال بقية

إال عمرو بن ) ٢(ما رأيت أحدا من أصحاب احلديث إال يدلس : وروى معاذ بن معاذ عن شعبة قال
  .مرة، وابن عون

__________  
نرجئ أمر : ال تضر مع االميان معصية، وأما من يقول:  االرجاء الذي يعد بدعة هو قول من يقول)١(

املؤمنني ولو كانوا فساقا إىل اهللا، النرتهلم جنة وال نارا، وال نتربأ منهم، ونتوالهم يف الدين فهو من 
الظن أن املترجم يقول االرجاء احملمود الذي يقول به مجهور االئمة من املسلمني، والذي يغلب على 

  .باالرجاء الثاين ال باالول
هذا من مبالغات شعبة فإن كثريا من احملدثني غريمها ال يوصفون بالتدليس كما يعلم من مراجعة ) ٢(

  .كتب التراجم
[ * ]  

)٥/١٩٧(  

  

الوقت أنبأنا عبد اهللا بن عمر، أنبأنا أبو : أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، وأمحد بن عبدالرمحن قاال
السجزي، أنبأنا عبدالرمحن بن عفيف سنة سبع وسبعني وأربع مئة، أنبأنا عبدالرمحن بن أمحد االنصاري، 



  حدثنا أبو
مسعت شعبة : القاسم البغوي، حدثنا أمحد بن إبراهيم العبدي، حدثنا عبدالرمحن بن غزوان أبو نوح، قال

  . ينفتل حىت يستجاب لهما رأيت عمرو بن مرة يف صالة قط إال ظننت أنه ال: يقول
مل يكن بالكوفة أحب إيل : حدثنا االشج، حدثنا عبد العزيز القرشي، عن مسعر، قال: وبه إىل البغوي

  .وال أفضل من عمرو بن مرة
من أفضل من : وبه حدثين أمحد بن زهري، حدثين نصر بن املغرية، قال سفيان بن عيينة، قلت ملسعر

  .رو بن مرةما كان أفضل من عم: أدركت ؟ قال
كنت مع عمرو بن مرة إىل املسجد، وكان : وبه حدثين أمحد، حدثنا علي بن اجلعد، أنبأنا شعبة قال

  .ضريرا
قلت لعمرو بن : وبه حدثين أمحد، حدثنا ابن االصبهاين، حدثنا عبد السالم، عن أيب خالد الداالين، قال

  . فنحن نؤديهإمنا استودعنا شيئا،: حتدث فالنا وهو كذا وكذا، قال: مرة
مل يزل يف الناس بقية، حىت دخل عمرو بن مرة : وبه حدثنا حممد بن محيد، حدثنا جرير، عن مغرية، قال

  .يف االرجاء، فتهافت الناس فيه
مسعت عبدامللك بن ميسرة وحنن : وبه حدثين عبد اهللا بن سعيد االشج حدثنا أمحد بن بشري، حدثنا مسعر

  .إين الحسبه خري أهل االرض: قوليف جنازة عمرو بن مرة، وهو ي

)٥/١٩٨(  

  

 االمجاع - واهللا أعلم -املتفرقني يريد ] عليه [ عليكم مبا جيمع اهللا : وروى مسعر عن عمر قال
  .واملشهور

  كان: روى عبد اجلبار بن العالء، عن ابن عيينة، عن مسعر، قال
  .عمرو بن مرة من معادن الصدق
عمرو : حفاظ الكوفة أربعة: ذان، مسعت عبدالرمحن بن مهدي، يقولأبو حامت الرازي، عن محاد بن زا

  .بن مرة، ومنصور، وسلمة بن كهيل، وأبو حصني
أربعة بالكوفة ال خيتلف يف حديثهم، فمن اختلف عليهم، فهو : أمحد بن سنان، عن عبدالرمحن قال

  .خمطئ، منهم عمرو بن مرة
  .مات سنة مثاين عشرة: عشرة ومئة، وقيلمات عمرو سنة ست : قال أبو نعيم وأمحد بن حنبل

أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا عبد الوهاب احلافظ، : أخربنا ابن البخاري ومجاعة كتابة قالوا: ومن حديثه
أنبأنا ابن هزارمرد، أنبأنا ابن حبابة، أنبأنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا علي بن اجلعد، أنبأنا شعبة، عن عمرو 



كان النيب صلى اهللا عليه وسلم :  بن أيب أوىف، وكان من أصحاب الشجرة، قالمسعت عبد اهللا: بن مرة
" اللهم صل على آل أيب أوىف : " فأتاه أيب بصدقته، فقال" اللهم صل عليهم : " إذا أتاه قوم بصدقة قال

)١.(  
باب صالة االمام ودعائه لصاحب :  يف الزكاة٢٨٦ / ٣إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(

باب الدعاء ملن أتى : يف الزكاة) ١٧٨(غزوة احلديبية، ومسلم :  باب٣٤٥ / ٧دقة ويف املغازي الص
يريد أبا أوىف " اللهم صل على آل أيب أوىف : " بصدقة من طرق، عن شعبة عن عمرو بن مرة به، وقوله

لقد : " عرينفسه، الن اآلل يطلق على ذات الشئ، كقوله صلى اهللا عليه وسلم يف قصة أيب موسى االش
علقمة بن خالد بن احلارث االسلمي شهد هو وابنه : واسم أيب أوىف" أويت مزمارا من مزامري آل داود 

  .عبد اهللا بيعة الرضوان حتت الشجرة
[ * ]  

)٥/١٩٩(  

  

  بسم: " صليت خلف سعيد بن جبري فقرأ: وبه عن عمرو بن مرة، قال
وكان ال يتم التكبري، " بسم اهللا الرمحن الرحيم : " مث قرأ" وال الضالني : " ، مث قرأ"اهللا الرمحن الرحيم 

  ).١(ويسلم تسليمة واحدة 
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبداملعز بن حممد، أنبأنا متيم بن أيب سعيد، أنبأنا حممد بن عبدالرمحن، أنبأنا 

 شعبة، عن عمرو بن مرة، أبو عمرو بن محدان، أنبأنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا علي بن اجلعد، أنبأنا
جئت أنا وغالم من بين هاشم على محار، فمررنا بني يدي : مسعت حيىي بن اجلزار، عن ابن عباس قال

النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي، فرتلنا عنه وتركناه يأكل من بقل االرض، أو من نبات االرض، 
  ).٢(ال : لأكان بني يديه عرتة قا: فدخلنا معه يف الصالة، فقال رجل

  
ابن سعيد بن العاص بن أيب أحيحة القرشي االموي املدين، نزيل ) خ، م * ( سعيد بن عمرو- ٧٥

، فسار )٣(الكوفة، كان مع أبيه عمرو االشدق، إذ متلك دمشق، مث أمنه عبدامللك وغدر بن فذحبه 
  .سعيد بآله إىل املدينة
__________  

  .إسناده صحيح) ١(
رجاله رجال :  ونسبه إىل أيب يعلى وقال٦٣ / ٢" امع " رده اهليثمي يف إسناده صحيح، وأو) ٢(

 أول سترة املصلي، ومسلم ٤٧٢ / ١، والبخاري ١٥٦ - ١٥٥ / ١الصحيح، وأخرجه مالك 



من طريق ابن شهاب عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن عبد اهللا بن عباس أنه ) ٥٠٤(
ان وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي أقبلت راكبا على أت: قال

بالناس مبىن، فمررت بني يدي بعض الصف، فرتلت، فأرسلت االتان ترتع، ودخلت يف الصف، فلم 
  .ينكر ذلك علي أحد

  .مثل نصف الرمح أو أكرب شيئا، وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها: والعرتة
 / ٩، اجلرح والتعديل ٣٠٦ / ١، التاريخ الصغري ٤١٥ / ٨، التاريخ الكبري ٢٨٦: ات خليفةطبق* 

  ، ذيب٢٠ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٨٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٥٥: ، ذيب الكمال٣٠٢
  .١٦٨، ١٦٧ / ٦، ذيب ابن عساكر ٤٣٨: ، خالصة تذهيب الكمال٤٠٣ / ١١التهذيب 

  .١٤٥، ١٤٠ / ٦انظر الطربي ) ٣(
[ * ]  

)٥/٢٠٠(  

  

  .حدث عن أيب هريرة، وابن عباس، وعبد اهللا بن عمرو، وابن عمر، وأم خالد بنت خالد، ووالده
  .عمرو، وإسحاق، وخالد، وحفيده عمرو بن حيىي، وشعبة وآخرون: روى عنه بنوه

خالفته سنة ست وثقه النسائي وغريه، وكان من سروات قومه وعلمائهم، وفد على الوليد ابن يزيد يف 
  .وعشرين ومئة وقد أسن

  
العامري شيخ ثقة طائفي، سكن واسط يروي عن أبيه، ووكيع بن ) ٤م،  * ( يعلى بن عطاء- ٧٦

  .عدس، وعمارة بن حديد، وعمرو بن الشريد ومجاعة كثرية
  .حدث عنه شعبة، ومحاد بن سلمة، وأبو عوانة، وشريك، وهشيم

  .ن ومئةوثقه أمحد بن حنبل، تويف سنة عشري
  

االمام القدوة احلافظ أبو عروة اهلمداين الكويف، نزيل ) ٤خت، م،  * * ( القاسم بن خميمرة- ٧٧
  .دمشق

حدث عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وأيب سعيد اخلدري، وأيب أمامة الباهلي، وعن علقمة بن قيس، 
  وعبد اهللا بن عكيم، وشريح بن هانئ

__________  
: ، ذيب الكمال٤٩ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٩٢ / ١، تاريخ الفسوي ٤٩٩ / ٣التاريخ الكبري * 



، خالصة ٦٨ / ٤، ذيب التهذيب ٧٩ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٢٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٠٣
  .١٤١: تذهيب الكمال

  ، التاريخ٣٢٥: ، تاريخ خليفة٣١١ و ١٥٧: ، طبقات خليفة٣٠٣ / ٦طبقات ابن سعد * * 
، ١١١٧: ، ذيب الكمال١٢٠ / ٧، اجلرح والتعديل ٤٠٧ / ٢، تاريخ الفسوي ١٦٧ / ٧الكبري 

 / ٨، ذيب التهذيب ٢٢٧ / ١، العرب ٢٩٤ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ١٥٢ / ٣تذهيب التهذيب 
  .١٤٤ / ١، شذرات الذهب ٣١٤: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٧
[ * ]  

)٥/٢٠١(  

  

ين، وسليمان بن بريدة، وأيب بردة بن أيب موسى، وأيب مرمي ووراد كاتب املغرية، وأيب عمار اهلمدا
  .االزدي، وطائفة، وليس هو باملكثر

حدث عنه أبوه إسحاق السبيعي، وسلمة بن كهيل، واحلكم، ومساك بن حرب، وعلقمة بن مرثد، 
وهالل بن يساف مع تقدمه، وأبو حصني، و ابن أيب خالد، وحسان بن عطية، ويزيد بن أيب زياد، 

حلسن بن احلر، ويزيد بن أيب مرمي الشامي، واالوزاعي، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وحممد بن وا
عبد اهللا الشعيثي، وسعيد بن عبد العزيز، وزيد بن واقد، والضحاك ابن عبدالرمحن بن حوشب النصري، 

  .ويزيد بن يزيد بن جابر، وخلق سواهم
  .وكان ثقة، وله أحاديث: وفة، قالذكره ابن سعد يف الطبقة الثانية من أهل الك

هو كويف، وذهب إىل الشام، ومل نسمع أنه مسع من أحد من : وروى عباس عن حيىي بن معني، قال
  .الصحابة

  .ثقة: وقال حيىي وأبو حامت والعجلي
  .ثقة صدوق كويف، كان معلما بالكوفة مث سكن الشام: وقال أبو حامت

  .اب القاسم بن خميمرة، فكان يعلمنا، وال يأخذ مناكنا يف كت: وقال إمساعيل بن أيب خالد
كان القاسم بن خميمرة، يقدم علينا ها هنا متطوعا، فإذا أراد : وروى حممد بن كثري، عن االوزاعي، قال

  :أن يرجع، استأذن الوايل، فقيل له
) هبوا حىت يستأذنوهوإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذ: * (إذا أقيم، مث قرأ: أرأيت إن مل يأذن لك، قال

   ].٦٢: النور* [ 
من عصى من بعثه، مل تقبل له : وروى أبو إسحاق الفزاري عن االوزاعي حنو ذلك، وزاد فيها ويقول

  .صالة حىت يرجع



)٥/٢٠٢(  

  

ذكر الوليد بن هشام القاسم بن خميمرة لعمر بن عبد العزيز، فأرسل إليه، فدخل : وقال علي بن أيب محلة
ليس أنا ذاك، إمنا : يا أمري املؤمنني، قد علمت ما يقال يف املسألة، قال: سل حاجتك، قال: عليه، فقال

  .أنا قاسم، سل حاجتك
قد : تقضي عين ديين، قال: قد أحلقناك يف مخسني، فسل حاجتك، قال: تلحقين يف العطاء قال: قال

: تلحق بنايت يف العيال، قال: قد محلناك، فسل، قال: حتملين على دابة، قال: قضيناه، فسل حاجتك، قال
قد أمرنا لك خبادم فخذها من عند أخيك الوليد بن : أي شئ بقي، فقال: قد فعلنا، فسل حاجتك، قال

  .هشام
مل جيتمع على مائديت لونان من طعام قط، وما : وروى سعيد بن عبد العزيز، عن القاسم بن خميمرة، قال

  .أغلقت بايب قط ويل خلفه هم
احلمد هللا : أتى القاسم بن خميمرة عمر بن عبد العزيز ففرض له، وأمر له بغالم، فقال: قال االوزاعي

الذي أغناين عن التجارة، وكان له شريك، كان إذا ربح، قاسم شريكه، مث يقعد يف بيته، ال خيرج حىت 
  .يأكله

  .يبعهاكان القاسم بن خميمرة إذا وقعت عنده الزيوف، كسرها ومل : وقال عمر بن أيب زائدة
من أصاب ماال من مأمث، : وقال االوزاعي، عن موسى بن سليمان بن موسى، عن القاسم بن خميمرة، قال

  فوصل به، أو تصدق به، أو أنفقه يف
  .سبيل اهللا مجع ذلك كله يف نار جهنم

كان القاسم بن خميمرة يدعو باملوت، فلما حضره املوت، قال الم : وقال حممد بن عبد اهللا الشعيثي
هكذا يتم لغالب من يتمىن املوت، والنيب صلى : قلت..كنت أدعو باملوت، فلما نزل يب، كرهته: لدهو

  اللهم أحيين إذا كانت: ليقل: " اهللا عليه وسلم قد ى أن يتمىن أحدنا املوت لضر نزل به، وقال

)٥/٢٠٣(  

  

  ).١" (احلياة خريا يل، وتوفين إذا علمت الوفاة خريا يل 
  .مات القاسم بن خميمرة يف خالفة عمر بن عبد العزيز بدمشق:  واهليثم، وشباب، وطائفةقال املدائين،

  .سنة مئة: وقال الفالس، واملفضل الغاليب
  .سنة مئة أو إحدى ومئة: وقال ابن معني

  .ما اجتمع على مائديت لونان: قال القاسم بن خميمرة: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: أبو مسهر



  .رأيت القاسم بن خميمرة جييب إذا دعي، وال يأكل إال من لون واحد: بروقال ابن جا
الن أطأ على سنان حممي ينفذ من : كان القاسم يقدم علينا مرابطا متطوعا، ومسعته يقول: قال االوزاعي

  ).٢(قدمي أحب إيل من أن أطأ على قرب مؤمن متعمدا 
  

  .نصاريابن عبد اهللا بن أنس بن مالك اال) ع* ( مثامة - ٧٨
__________  

يف ) ٢٦٨٠(باب متين املريض املوت، ومسلم :  يف املرض١٠٨، ١٠٧ / ١٠: أخرجه البخاري) ١(
باب كراهة متين املوت لضر نزل به من حديث أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه : الذكر والدعاء

اللهم أحيين ما كانت : فليقلاليتمنني أحدكم املوت من ضر أصابه، فإن كان البد فاعال : " وسلم قال
   من حديث أيب١١٠، ١٠٩ / ١٠وأخرجه البخاري " احلياة خريا يل، وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل 

" ال يتمىن أحدكم املوت، إما حمسنا فلعله أن يزداد خريا وإما مسيئا، فلعله أن يستعتب " هريرة بلفظ 
وت وال يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات ال يتمىن أحدكم امل" بلفظ ) ٢٦٨٢(وأخرجه مسلم 

  ".أحدكم انقطع عمله وإنه ال يزيد املؤمن عمره إال خريا 
" صحيحه " الن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد ى عن اجللوس على القرب، فقد أخرج مسلم يف ) ٢(
: ريرة مرفوعامن حديث أيب ه) ١٥٦٦(، وابن ماجه ٩٥ / ٤والنسائي ) ٣٢٢٨(وأبو داود ) ٩٧١(
  ".الن جيلس أحدكم على مجرة فيحترق ثوبه حىت ختلص إليه خري له من أن جيلس على قرب " 
، اجلرح ٢٤٨، ٢٤٤ / ٢، تاريخ الفسوي ١٧٧ / ٢، التاريخ الكبري ٢٣٩ / ٧طبقات ابن سعد * 

  /٤، تاريخ االسالم ٢ / ٩٨ / ١، تذهيب التهذيب ١٧٨: ، ذيب الكمال٤٦٦ / ٢والتعديل 
  .٥٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨ / ٢، ذيب التهذيب ٢٣٧
[ * ]  

)٥/٢٠٤(  

  

  .روى عن جده، والرباء بن عازب
  .، وأبو عوانة وعدة)١(وعنه ابن عون، ومعمر، وعزرة بن ثابت، ومعاوية بن عبد الكرمي الضال 

  .صحبت جدي ثالثني سنة: وكان من العلماء الصادقني، ويل قضاء البصرة وكان يقول
  

  . الكويف العابد، قاص الكوفة، وأحد االثبات أبو القاسمابن خالد اجلديل) ع* ( معبد - ٧٩
حدث عن جابر بن مسرة، واملستورد بن شداد، وحارثة بن وهب ومسروق، وعبد اهللا بن شداد، 



  .ومجاعة
  .روى عنه مسعر، وحجاج بن أرطاة، وشعبة، والثوري، وغريهم، وثقه غري واحد

  . عشرة ومئة، رمحه اهللامات سنة مثان
  

  .االمام احلجة أبو صخرة احملاريب، أحد علماء الكوفة) ع * * ( جامع بن شداد- ٨٠
__________  

هو معاوية بن عبد الكرمي الثقفي أبو عبد الرمحن البصري، ثقة من عقالء أهل البصرة، وهو موىل ) ١(
  .أيب بكر، قيل له الضال، النه ضل طريق مكة

: ، ذيب الكمال٢٨٠ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٩٩ / ٧، التاريخ الكبري ١٦٠: ةطبقات خليف* 
، ٢٢١ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٠٥ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٥٣ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٤٧
  .١٥٦: ، شذرات الذهب٣٨٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٢
 / ٢، التاريخ الكبري ٣٧٨: ، تاريخ خليفة١٦٠: ، طبقات خليفة٣١٨ / ٦طبقات ابن سعد * * 

، ١٨٦: ، ذيب الكمال٥٢٩ / ٢، اجلرح والتعديل ٢٨٥ / ١، التاريخ الصغري ٢٤١، ٢٤٠
، خالصة ٥٦ / ٢، ذيب التهذيب ٢٣٧ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ١٠١ / ١تذهيب التهذيب 
  .٦٠: تذهيب الكمال

[ * ]  

)٥/٢٠٥(  

  

  .ردة بن أيب موسى، ومجاعةحدث عن صفوان بن حمرز، ومحران بن أبان، وأيب ب
  .حدث عنه االعمش، ومسعر، وشعبة، وسفيان، وشريك، وآخرون

  .وثقه أبو حامت وغريه، وهو من أقران االعمش، وإمنا قدمته، النه قدمي املوت، تويف سنة مثان عشرة ومئة
  

  .االمام الفقيه احلجة أبو احلارث احلضرمي الكويف) ع * ( علقمة بن مرثد- ٨١
يب عبدالرمحن السلمي، وطارق بن شهاب، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وسعد بن عبيدة حدث عن أ

  .وأمثاهلم
  عداده يف صغار التابعني،

  .ولكنه قدمي املوت
حدث عنه غيالن بن جامع، وأبو حنيفة، واالوزاعي، وشعبة، وسفيان الثوري، ومسعر بن كدام، 



  .واملسعودي وآخرون
  .حلديثهو ثبت يف ا: قال االمام أمحد

  .تويف سنة عشرين ومئة: قلت
  

ابن جدعان ، االمام العامل الكبري أبو احلسن القرشي، ) ١) (، م مقرونا٤ * * ( علي بن زيد- ٨٢
  .التيمي البصري االعمى

__________  
، تذهيب ٩٥٦: ، ذيب الكمال٤١ / ٧، التاريخ الكبري ٣٥١: ، تاريخ خليفة١٦٣: طبقات خليفة

: ، خالصة تذهيب الكمال٢٧٨ / ٧، ذيب التهذيب ٢٨١ / ٤تاريخ االسالم ، ٥٣ / ٢التهذيب 
  .١٥٧ / ١، شذرات الذهب ٢٧١
 / ٦، اجلرح والتعديل ٣١٨ / ١، التاريخ الصغري ٢٧٥ / ٦، التاريخ الكبري ٢١٥: طبقات خليفة* * 

كرة ، تذ١١١ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٦١ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٦٩: ، ذيب الكمال١٨٦
، ذيب ١٧٥، ١٧٤ / ٦، العقد الثمني ١٢٩، ١٢٧ / ٣، ميزان االعتدال ١٤٠ / ١احلفاظ 

 / ١، شذرات الذهب ٢٧٤: ، خالصة تذهيب الكمال٥٨: ، طبقات احلفاظ٣٢٢ / ٧التهذيب 
١٧٦.  

  .أي أن مسلما أخرج حديثه مقرونا بغريه) ١(
[ * ]  

)٥/٢٠٦(  

  

 مالك، وسعيد بن املسيب، وأيب عثمان النهدي، وعروة بن ولد أظن يف دولة يزيد، وحدث عن أنس بن
  .الزبري، وأيب قالبة، واحلسن، والقاسم بن حممد وعدة

حدث عنه شعبة، وسفيان، ومحاد بن سلمة، وعبد الوارث، ومحاد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وإمساعيل 
  .بن علية، وشريك وعدة

  .يع قليل فيه، وسوء حفظ يغضه من درجة االتقانولد أعمى كقتادة، وكان من أوعية العلم على تش
الأحتج به لسوء : ال حيتج به، وقال ابن خزمية: ليس بقوي، وقال البخاري وغريه: قال أبوزعة وأبو حامت
حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا : صدوق، وكان ابن عيينة يلينه، وقال شعبة: حفظه، وقال الترمذي

  .حدثنا قبل أن خيتلط: وقال مرة
كان حيىي بن سعيد يتقيه، : وكان يقلب االحاديث، وقال الفالس: أنبأنا علي بن زيد: وقال محاد بن زيد



هو أحب إيل من ابن : ليس بشئ، ومرة قال: ضعيف، وروى عباس عن حيىي: وقال أمحد بن حنبل
  .وعاصم ابن عبيداهللا: عقيل

  .كان يتشيع، ليس بالقوي: ليس بذاك القوي، وقال العجلي: وروى عثمان الدارمي عن حيىي
  .ال يزال عندي فيه لني: اختلط يف كربه، وقال الدارقطين: وقال الفسوي

وغريه، وله عجائب ومناكري، لكنه واسع العلم، قال منصور " امليزان " قد استوفيت أخباره يف : قلت
فقهاء البصرة أصبح : اجلس مكانه، وقال اجلريري: ملا مات احلسن، قلنا لعلي بن زيد: بن زاذان

  .قتادة، وابن جدعان، وأشعث احلداين: عميانا

)٥/٢٠٧(  

  

  .مات علي سنة إحدى وثالثني ومئة
  

  االمام الكبري عامل أهل الكوفة، أبو حممد الكندي، موالهم الكويف،) ع * ( احلكم بن عتيبة- ٨٣
  .أبو عبد اهللا: أبو عمرو، ويقال: ويقال

القاضي، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وأيب وائل شقيق بن سلمة، حدث عن أيب جحيفة السوائي، وشريح 
وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبري، ومصعب بن سعد، وطاووس، وعكرمة، وجماهد، وأيب الضحى، 

وعلي بن احلسني، وأيب الشعثاء احملاريب، وعامر الشعيب، وعطاء بن أيب رباح، واحلسن بن مسلم، وعمرو 
 وأيب عمر الصيين، وعراك بن مالك، وحيىي بن اجلزار، وخيثمة بن بن ميمون االودي، ومقسم،

عبدالرمحن، وسامل بن أيب اجلعد، وقيس بن أيب حازم، وعمرو بن نافع، وأيب صاحل السمان، وإبراهيم 
  .التيمي، وخلق سواهم

 وعنه منصور، واالعمش، وزيد بن أيب أنيسة، وأبان بن تغلب، ومسعر ابن كدام، ومالك بن مغول،
واالوزاعي، ومحزة بن حبيب الزيات، وشعبة، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة، ومعقل بن عبيداهللا، 

  .وآخرون
ما عني السنة، وهي حنو : هو من أقران إبراهيم النخعي، ولدا يف عام واحد، قلت: قال أمحد بن حنبل
  .سنة ست وأربعني

__________  
، اجلرح ٢٧٧، ٢٧٦ / ١ التاريخ الصغري ،١٦٢: ، طبقات خليفة٣٣١ / ٦طبقات ابن سعد * 

 / ١٦٧ / ١، تذهيب التهذيب ٣١٦: ، ذيب الكمال٨٢: ، طبقات الشريازي١٢٣ / ٣والتعديل 
 / ٢، ذيب التهذيب ١٤٣ / ١، العرب ١١٧ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٤٢ / ٤، تاريخ االسالم ٢



، ويف ميزان ١٥١ / ١ ، شذرات الذهب٨٩: ، خالصة تذهيب الكمال٤٤: ، طبقات احلفاظ٤٣٢
وقد جعل البخاري هذا واحلكم :  وهو بصدد ترمجة احلكم بن عتيبة بن اس اهول٥٧٧ / ١املؤلف 

  .بن عتيبة االمام املشهور واحدا، فعد من أوهام البخاري
[ * ]  

)٥/٢٠٨(  

  

  كتب إيل من مسع أبا حفص املعلم، أنبأنا ابن املبارك، أنبأنا أبو
أنا ابن حبابة، حدثنا البغوي، حدثنا حممد بن غيالن، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، حممد اخلطيب، أنب

  .كان ابن شهاب يف أصحابه مبرتلة احلكم يف أصحابه: قال
فالقه، : ال، قال: هل لقيت احلكم، قلت: حججت فلقيت عبدة ابن أيب لبابة، فقال يل: قال االوزاعي

  .فما بني البتيها أفقه منه
  .هو أثبت الناس يف إبراهيم:  حنبلقال أمحد بن

  .ما كان بالكوفة مثل احلكم، ومحاد بن أيب سليمان: قال سفيان بن عيينة
كان احلكم ثقة : كان احلكم صاحب عبادة وفضل، وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي: قال عباس الدوري

  .ثبتا فقيها من كبار أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنة واتباع
كان احلكم يفضل عليا على أيب بكر : لشاذكوين، حدثنا حيىي بن سعيد، مسعت شعبة يقولقال سليمان ا
  .الشاذكوين ليس مبعتمد وما أظن أن احلكم يقع منه هذا: وعمر، قلت

ما كنت أعرف فضل احلكم إال إذا اجتمع علماء : وروى أبو إسرائيل املالئي، عن جماهد بن رومي، قال
  .عيال عليه) ١] (فإذا هم [ يهم الناس يف مسجد مىن نظرت إل

رأيت : حدثنا حممد بن إسحاق، حدثنا ابن منري، حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، قال: وبإسنادي إىل البغوي
  احلكم ومحادا يف جملس حمارب وهو على

__________  
ىت ما كنت أعرف فضل احلكم إال إذا اجتمع الناس يف مسجد مىن ح": ذيب الكمال " لفظه يف ) ١(

  .رأيت علماء الناس عياال عليه
[ * ]  

)٥/٢٠٩(  

  



  .القضاء أحدمها عن ميينه، واآلخر عن مشاله، فينظر إىل هذا مرة، وإىل هذا مرة
هي : أحاديث، مث قال حيىي القطان) ١(أحاديث احلكم عن مقسم كتاب سوى مخسة : وقال شعبة

  .لصيد، وإتيان احلائضحديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمية الطالق، وجزاء ا
  .واحلجامة للصائم ليس بصحيح: مث قال حيىي

حدثنا شعبة عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس أن : حدثنا أمحد بن إبراهيم، حدثنا ز وأبو داود قاال
  .بالقاحة: ، مل يقل ز)٢(النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجم وهو صائم بالقاحة 

  مل يسمع: قال شعبة:  حيىي بن سعيدقال: حدثنا أمحد بن حنبل قال
__________  

 من طريق شعبة، عن احلكم، عن مقسم عن ابن ٤٢٩ / ٢أخرجه الطربي : حديث عزمية الطالق) ١(
أخرجه : عزم الطالق انقضاء االربعة االشهر، وإسناده صحيح، وحديث اجزاء الصيد: عباس قال
* ، عن مقسم، عن ابن عباس يف قوله تعاىل  من طريق جرير، عن منصور، عن احلكم٤٤ / ٧الطربي 

إذا أصاب احملرم الصيد، وجب عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد : ، قال) *فجزاء مثل ما قتل من النعم(
جزاء، ذحبه، فتصدق به، فإن مل جيد جزاءه، قوم اجلزاء دراهم، مث قوم الدراهم حنطة، مث صام مكان كل 

  .نصف صاع يوما
  .الطعام الصوم، فإذا وجد طعاما وجد جزاءوإمنا أريد ب: قال

  .وإسناده صحيح
من طريق مسدد، عن حيىي، عن شعبة، عن احلكم، عن ) ٢٦٤(أخرجه أبو داود : وحديث إتيان احلائض

عبداحلميد بن عبدالرمحن، عن مقسم، عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الذي يأيت امرأته 
وإسناده صحيح وقد صححه غري واحد من االئمة، " ينار أو نصف دينار يتصدق بد: " وهي حائض قال
 ٥٨، وابن اجلارود ٢٨٦، ٢٣٠، ٢٢٩ / ١وأمحد ) ٦٤٠(، وابن ماجه ١٥٣ / ١وأخرجه النسائي 

 والبيهقي من طرق عن شعبة، عن احلكم، عن عبداحلميد، عن ١٧٢ و ١٧١ / ١ واحلاكم ٥٩و 
   عن احلكم عن مقسم،٢٥٥ / ١بداحلميد، وأخرجه الدارمي مقسم عن ابن عباس مرفوعا ومل يذكر ع

  .عن ابن عباس موقوفا
 من طرق عن احلكم، ٣٥١، والطحاوي ٣٥٣، والطيالسي ص ٢٤٨ و ٢٤٤ / ١أخرجه أمحد ) ٢(

  .عن مقسم، عن ابن عباس
  .وصححه البخاري والترمذي وغريمها، وضعفه أمحد بن حنبل وحيىي بن سعيد القطان وغريمها

  .اسم موضع بني مكة واملدينة على ثالث مراحل منها: حةوالقا
[ * ]  

)٥/٢١٠(  



  

  ).١(احلكم من مقسم، يعين حديث احلجامة 
واهللا إن الذي : حدثنا أبو خيثمة، حدثنا حممد بن خازم، حدثنا االعمش، عن شقيق، عن عبد اهللا قال

لو مسعت هذا منك قبل اليوم ما : قال يل احلكم: يفيت الناس يف كل ما يسألونه نون، قال االعمش
  .كنت أفيت يف كثري مما كنت أفيت

خرجت على جنازة وأنا : حدثنا أمحد بن حممد القاضي، حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن احلكم قال
  .كرب عليها أربعا: غالم، فصلى عليها زيد بن أرقم، فسمعت الناس يقولون

  .مدقلت للحكم يا أبا حم: وقال معقل بن عبيداهللا
احلكم ومنصور ما أقرما، : أي أصحاب إبراهيم أحب إليك ؟ قال: قلت ليحىي: قال علي بن املديين

  .أسدي موىل: احلكم بن عتيبة كندي ويقال: قال املدائين
إن أول يوم عرفت فيه احلكم يوم مات الشعيب، جاء : مسعت أبا إسرائيل يقول: قال حجاج بن حممد

  .عليك باحلكم بن عتيبة: واإنسان يسأل عن مسألة فقال
كان احلكم إذا قدم املدينة، فرغت له : أمحد بن زهري، حدثنا ابن معني، حدثنا جرير، عن مغرية، قال

  .سارية النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي إليها
  :كان الشعيب يقول: مسعت ابن أيب ليلى يقول: محيد بن عبدالرمحن
__________  

ن بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن طاووس، عن ابن عباس أنه رواه سفيا: وقال أمحد) ١(
عليه الصالة والسالم احتجم وهو حمرم، وكذلك رواه روح عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو، عن 

طاووس عن ابن عباس مثله، وكذلك رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبري، 
  .فهؤالء أصحاب ابن عباس ال يذكرون صياما: أمحدعن ابن عباس مثله، وقال 

[ * ]  

)٥/٢١١(  

  

  .ما قال الناس يعين احلكم) ١(ما قالت الصعافقة 
  .لقيت احلكم مبىن فإذا رجل حسن السمت متقنعا: وقال ضمرة عن االوزاعي

لقيت : ن مبىنقال يل حيىي بن أيب كثري وحن: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثين االوزاعي قال: وقال أبو مهام
  .ما بني البتيها أحد أفقه منه: نعم، قال: احلكم بن عتيبة ؟ قلت

  .وا عطاء وأصحابه: قال



أنت مثل الطري الذي يرى الكواكب يف السماء : حدثنا االعمش، عن احلكم قال لرجل: وقال أبو نعيم
  .حيسب أا مسك
فيها : س عشرة ومئة، قال ابن إدريسسنة مخ: سألت شعبة مىت مات احلكم ؟ قال: وقال ابن إدريس

  .ولدت، وفيها أرخه أبو نعيم وغريه، وقيل سنة أربع عشرة، وليس بشئ
أخربنا القاضي أبو حممد عبد اخلالق بن عبد السالم، أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أنبأنا أمحد بن عبد 

ا أبو عبد اهللا احملاملي، حدثنا حممد بن الوليد، الغين، أنبأنا نصر بن أمحد، أنبأنا عبد اهللا بن عبيداهللا، حدثن
حدثنا حممد هو ابن جعفر، حدثنا شعبة، عن احلكم، عن ابن أيب رافع، عن أيب رافع، أن رسول اهللا صلى 

  :اهللا عليه وسلم بعث رجال من بين خمزوم على الصدقة فقال اليب رافع
عليه وسلم فأسأله، فانطلق إىل النيب صلى اهللا حىت آيت النيب صلى اهللا : اصحبين كيما تصيب منها، فقال

  ".إن الصدقة ال حتل لنا، وإن موىل القوم من أنفسهم : " عليه وسلم، فسأله، فقال
__________  

أراد الذين ليس عندهم علم وال فقه، شبههم بالصعافقة الذين يشهدون السوق وليست عندهم ) ١(
  .رؤوس أموال والنقد

[ * ]  

)٥/٢١٢(  

  

من رواية شعبة، فوقع لنا عاليا، ) ١(ديث صحيح غريب، أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي هذا ح
  .وابن أيب رافع، هو عبيداهللا

  
إمساعيل بن عبيداهللا بن أيب املهاجر، االمام الكبري أبو عبد ) خ، م، د، س، ق * ( ابن أيب املهاجر- ٨٤

  .امللك اخلليفة، من الثقات العلماءاحلميد الدمشقي موىل بين خمزوم ومفقه أوالد عبد
  .حدث عن السائب بن يزيد، وأنس بن مالك، وعبد الرمحن بن غنم وأم الدرداء ومجاعة

  .روى عنه االوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وطائفة
  .وثقه أمحد العجلي وغريه

العزيز، وقد كان ما رأيت أحدا أزهد منه، ومن عمر بن عبد : قال رجاء بن أيب سلمة عن معن التنوخي
  .واله عمر املغرب فأقام ا سنتني، وولوا بعده يزيد بن أيب مسلم

  .أسلم عامة الرببر يف والية إمساعيل، وكان حسن السرية: قال شباب
  .أدرك إمساعيل بن عبيداهللا معاوية وهو غالم: وقال أبو مسهر



  ى القرآن إمنايا إمساعيل علم ولدي، ولست أعطيك عل: إن عبدامللك قال له: قيل
  .أعطيك على النحو

  .مات يف سنة اثنتني وثالثني ومئة، قبل دخول بين العباس دمشق بالسيف بثالثة أشهر
__________  

: يف الزكاة) ٦٥٧(باب الصدقة على بين هاشم، والترمذي : يف الزكاة) ١٦٥٠(أخرجه أبو داود ) ١(
 يف ١٠٧ / ٥سلم وأهل بيته ومواليه، والنسائي باب ما جاء يف كراهية الصدقة للنيب صلى اهللا عليه و

 / ١، وصححه ابن خزمية، وابن حبان، واحلاكم ١٠ و ٨ / ٦باب موىل القوم منهم، وأمحد : الزكاة
  .وهو كما قالوا" خمتصره " ، ووافقه املؤلف يف ٢٠٤

 / ٢ديل ، اجلرح والتع١١ / ٢، التاريخ الصغري ٣٦٦ / ١، التاريخ الكبري ٣١٥: طبقات خليفة* 
= [ ، ذيب ٢٢٦ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٦٥ / ١، تذهيب التهذيب ١٠٧: ، ذيب الكمال١٨٢
[ *  

)٥/٢١٣(  

  

وقدان، وهو أبو يعفور : العبدي الكويف، من ثقات التابعني، امسه واقد، وقيل) ع * ( أبو يعفور- ٨٥
  .الكبري

  .، ومصعب ابن سعدحدث عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد اهللا بن أيب أوىف
روى عنه شعبة، وإسرائيل، والثوري، وأبو االحوص، وابنه يونس بن أيب يعفور، وسفيان بن عيينة، 

  .وآخرون
  .وثقه غري واحد

  .مل أقع بوفاته
  

بن هانئ بن ناضر، مبعجمة، مياين، قدم ) ١(املعافري احملدث حي ) ت، س * * ( أبو قبيل- ٨٦
  . عامر، وعبد اهللا بن عمرو، وشفي بن ماتعواستوطن مصر، وروى عن عقبة بن

  .وعنه حيىي بن أيوب، والليث بن سعد، وضمام بن إمساعيل، وبكر بن مضر، ومجاعة
__________  

  .٣١، ٢٨ / ٣، ذيب تاريخ دمشق ٣٥: ، خالصة تذهيب الكمال٣١٧ / ١التهذيب = 
: ، ذيب الكمال٤٨ / ٩يل ، اجلرح والتعد٨٢ / ٩، التاريخ الكبري ٣٤٨ / ٦طبقات ابن سعد * 

  .١٢٣ / ١١، ذيب التهذيب ١٩٧ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٣١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٥٨



 / ١، التاريخ الصغري ٧٥ / ٣، التاريخ الكبري ٢٩٤: ، طبقات خليفة٥١٢ / ٧طبقات ابن سعد * * 
، تذهيب ٣٥١ :، ذيب الكمال٢٧٥ / ٣، اجلرح والتعديل ٥٠٧ / ٥، تاريخ الفسوي ٢٦٢

، ذيب ٦٢٤ / ١، ميزان االعتدال ١٩٦، ١٩٥ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٨٤ / ١: التهذيب
  .١٧٥ / ١، شذرات الذهب ٩٧: ، خالصة تذهيب الكمال٧٢ / ٣التهذيب 

" واجلرح والتعديل " " وطبقات خليفة " " طبقات ابن سعد " حي بياء واحدة، وهو كذلك يف ) ١(
  .واالكمال

  .بيائني وسيذكره املؤلف" حيي " هذيب، وفروعه، وتاريخ البخاري الكبري والصغري ويف الت
[ * ]  

)٥/٢١٤(  

  

  .جاءنا باليمن مقتل عثمان ففزعنا: وثقه أمحد، روى ضمام عنه قال
  .امسه حيي: وقيل

  .مات سنة مثان وعشرين ومئة: قال ابن يونس
  .لعله جاوز املئة: قلت
  

  .ابن مالك أبو مالك الثعليب الكويف، من الثقات املعمرين) ع * ( زياد بن عالقة- ٨٧
  .إنه أدرك ابن مسعود: يقال

وقد حدث عن عمه قطبة بن مالك، وجرير بن عبد اهللا البجلي، واملغرية بن شعبة، وأسامة بن شريك، 
  .وعمرو بن ميمون االودي، ومجاعة

 بن معاوية، وإسرائيل وأبو عوانة، حدث عنه شعبة، وسفيان الثوري، وشيبان النحوي، وزائدة، وزهري
  .وأبو االحوص، وسفيان بن عيينة وطائفة، وهو أكرب شيخ البن عيينة

  .صدوق: ثقة، وقال أبو حامت: أدرك ابن مسعود، وقال النسائي وغريه: قال ليث بن أيب سليم
  .مات بعد ذلك بيسري: مات سنة مخس وعشرين ومئة، وقيل: قيل
  . وقع يل حديثه عالياأحسبه جاوز املئة،: قلت

قرأت على علي بن عيسى املعدل، أخربكم حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأنا أمحد بن حممد، أنبأنا أبو عبد 
اهللا الثقفي، أنبأنا أبو احلسني بن بشران، أنبأنا إمساعيل الصفار، حدثنا سعدان، حدثنا ابن عيينة، عن زياد 

  بن عالقة
__________  



 / ٣، اجلرح والتعديل ٣٦٤ / ٣، التاريخ الكبري ١٥٩: ، طبقات خليفة٣١٦ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ذيب ٧٢ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٢٤٥ / ١، تذهيب التهذيب ٤٤٧: ، ذيب الكمال٥٤٠

  .١٦٦ / ١، شذرات الذهب ٣٨٠ / ٣التهذيب 
[ * ]  

)٥/٢١٥(  

  

هل علينا من جناح : اهللا عليه وسلمشهدت االعراب يسألون النيب صلى : مسع أسامة بن شريك يقول
  .يف كذا وكذا ؟

يا : قالوا" عباد اهللا وضع اهللا احلرج إال امرءا اقترض من عرض أخيه شيئا، فذاك الذي حرج : " فقال
  ).١" (خلق حسن : " رسول اهللا، ما خري ما أعطي العبد ؟ قال

  
ن أيب سعيد كيسان الليثي موالهم املدين االمام احملدث الثقة أبو سعد سعيد ب) ع * ( سعيد املقربي- ٨٨

  .املقربي، كان يسكن مبقربة البقيع
  حدث عن أبيه، وعن عائشة، وأيب هريرة، وسعد بن أيب وقاص، وأم

  .سلمة، وابن عمر، وأيب شريح اخلزاعي، وأيب سعيد اخلدري وعدة وكان من أوعية احلديث
اعيل بن أمية، وزيد بن أيب أنيسة، وعبيداهللا بن حدث عنه أوالده عبد اهللا وسعد، وابن أيب ذئب، وإمس

  .عمر، ومالك بن أنس، وإبراهيم بن طهمان، والليث بن سعد، وخلق سواهم
  .وحديثه خمرج يف الصحاح

ثقة جليل، وأثبت الناس فيه الليث، وقال ابن : صدوق، وقال عبد الرمحن بن حراش: قال أبو حامت
  ثقة: سعد

__________  
: من حديث سفيان، عن زياد بن عالقة به، وزاد فيه) ٣٤٣٦( وأخرجه ابن ماجه رجاله ثقات،) ١(

تداووا عباد اهللا، فإن اهللا سبحانه مل يضع داء : " هل علينا جناح أال نتداوى ؟ قال! يا رسول اهللا : فقالوا
: اقترض: وقوله) ٢٠١٥(وإسناده صحيح، وأخرج بعضه أبو داود " إال وضع معه شفاء إال اهلرم 

  .اغتاب أخاه أو سبه، أو آذاه، وأصله من القرض وهو القطع: معناه
، ٢٤٦ / ٣، اللباب ٥٧ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٨٢ / ١، التاريخ الصغري ٤٧٤ / ٣التاريخ الكبري * 

 / ١، تذكرة احلفاظ ٨٠ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٢٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٩٣: ذيب الكمال
، ١٣٨: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨ / ٤، ذيب التهذيب ١٣٩/  ٢، ميزان االعتدال ١١٦



  .١٦٣ / ١شذرات الذهب 
[ * ]  

)٥/٢١٦(  

  

  .لكنه اختلط قبل موته بأربع سنني
  .ما أحسبه روى شيئا يف مدة اختالطه، وكذلك ال يوجد له شئ منكر: قلت

شرين، وكان من سنة ست وع: تويف سنة ثالث وعشرين وقيل: تويف سنة مخس وعشرين ومئة، وقيل
  .أبناء التسعني

  وقع لنا من عواليه، أخربنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا أكمل بن أيب االزهر
أنبأنا أبو القاسم بن البناء، أنبأنا حممد بن حممد، أنبأنا أبو بكر بن زنبور، حدثنا عبد اهللا بن سليمان، 

عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا حدثنا عيسى بن محاد، أنبأنا الليث عن سعيد املقربي، عن أبيه، 
  ).١" (إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مئة سنة : " عليه وسلم قال

  
ابن كردوس بن قرواش السدوسي الكويف الفقيه قاضي الكوفة، وليها ) ع * ( حمارب بن دثار- ٨٩

  .خلالد بن عبد اهللا القسري
اهللا بن يزيد اخلطمي واالسود بن يزيد ومجاعة، وليس حدث عن ابن عمر، وجابر بن عبد اهللا، وعبد 

  .حديثه بالكثري
__________  

يف اجلنة من طريق قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن سعيد، ) ٢٨٢٦(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(
 من طريق سفيان، عن أيب الزناد، عن االعرج عن ٤٨١ / ٨عن أبيه، عن أيب هريرة، وأخرجه البخاري 

  .رةأيب هري
 / ١، التاريخ الصغري ٢٨ / ٧، التاريخ الكبري ١٦١: ، طبقات خليفة٣٠٧ / ٦طبقات ابن سعد * 

، تذهيب ١٣٠٥: ، ذيب الكمال٤١٦ / ٨، اجلرح والتعديل ٦٧٤ / ٢، تاريخ الفسوي ٢٨٧
 / ١٠، ذيب التهذيب ٤٤١ / ٣، ميزان االعتدال ٢٩٧ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٢٥ / ٤التهذيب 

  .١٥٢ / ١: ، شذرات الذهب٣٩٥: خالصة تذهيب الكمال، ٤٩
[ * ]  

)٥/٢١٧(  

  



  .حدث عنه زبيد اليامي، ومسعر، وشعبة، والثوري، وقيس بن الربيع، وعدد كثري
  .ما خييل إيل أنين رأيت أحدا أفضله على حمارب بن دثار: وكان ثقة حجة، قال سفيان

  ون عليا وعثمان إىلكان من املرجئة االوىل الذين يرجئ: قال ابن سعد
  .أمر اهللا، وال يشهدون عليهما بإميان وال بكفر

  .وثقه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني
رأيت احلكم : رأيت حماربا يقضي يف املسجد، وروى عبد اهللا بن إدريس عن أبيه قال: قال ابن عيينة

  . عن مشالهومحاد بن أيب سليمان يف جملس حكم حمارب بن دثار، أحدمها عن ميينه واآلخر
  .استعمل حمارب على القضاء فبكى أهله، وعزل عن القضاء فبكى أهله: قال سفيان الثوري

كنت يف جملس قضاء : حدثنا هارون بن اجلهم، حدثنا عبدامللك بن عمري، قال: وقال سعد بن الصلت
إنا هللا، : صمهنعم، فالن، فقال خ: ألك بينة، قال: حمارب بن دثار، فادعى رجل على رجل، فأنكر، فقال

حدثنا ابن عمر، : لئن شهد علي ليشهدن بزور، ولئن سألتين عنه الزكينه، فلما جاء الشاهد قال حمارب
إن الطري لتضرب مبناقريها، وتقذف ما يف حواصلها من هول يوم : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

مب تشهد ؟ : مث قال) ١" (ه يف النار القيامة، وإن شاهد الزور ال تقار قدماه على االرض حىت يقذف ب
  .قد نسيت، أرجع فأتذكر: قال

__________  
حدث عنه سعد بن الصلت حبديث منكر ": امليزان " قال املصنف يف ترمجة هارون بن اجلهم من ) ١(

  .عن عبدامللك بن عمري، عن حمارب بن دثار عن ابن عمر
 ونسبه ٢٠٠ / ٤" امع " قل، وأورده اهليثمي يف خيالف يف حديثه، وليس مبشهور بالن: وقال العقيلي
  = [ * ]عن ابن ) ٢٣٧٣(وفيه من الأعرفه، وأخرجه خمتصرا ابن ماجه : وقال" االوسط " للطرباين يف 

)٥/٢١٨(  

  

  .تويف حمارب يف سنة ست عشرة ومئة
  رأيت عمران بن حطان: روى زهري بن معاوية، عن أبيه، عن حمارب قال

  .نا صاحبه عن اهلوى، كان عمران خارجيا، وكان حمارب يتشيعفما سأل واحد م
  

 بن العوام، االمام الرباين أبو احلارث االسدي املدين، أحد ابن عبد اهللا بن الزبري) ع* ( عامر - ٩٠
  .العباد

مسع أباه وعمرو بن سليم، وعنه أبو صخرة جامع، وابن عجالن، وعبد اهللا بن سعيد بن أيب هند، وابن 



  .مالك وآخرونجريج و
حدثنا سفيان أن عامر بن عبد اهللا اشترى نفسه من اهللا ست مرات، يعين يتصدق : قال أمحد بن حنبل

  .كل مرة بديته
: قد رأيت أبا بكر وعمر مل يكونا هكذا، قال مالك: كان أبوه ملا يرى منه يقول: قال الزبري بن بكار

  ).١(كان عامر يواصل ثالثا 
__________  

ويف سنده حممد بن الفرات " لن تزول قدما شاهد الزور حىت يوجب اهللا به النار : " عاعمر مرفو= 
، وصححه احلاكم، فأخطأ، وعجب من ٩٨ / ٤" املستدرك " متفق على ضعفه، وكذبه أمحد، وهو يف 
نقل " امليزان " مع أنه حني ترجم حملمد بن الفرات يف " خمتصره " املؤلف كيف وافقه على تصحيحه يف 

  .تكذيبه عن أمحد وأيب داود، وتضعيفه عن غري واحد من االئمة وأورد حديثه هذا يف مجلة منكراته
، ٦٦٥ / ١، تاريخ الفسوي ٤٤٨ / ٦، التاريخ الكبري ٢٥٩: ، طبقات خليفة٢٤٣: نسب قريش* 

، تذهيب ٦٤٥: ، ذيب الكمال١٦٨، ١٦٦ / ٣، حلية االولياء ٣٢٥ / ٦اجلرح والتعديل 
: ، خالصة تذهيب الكمال٧٤ / ٥، ذيب التهذيب ٩١ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١١٧ / ٢التهذيب 

١٨٤.  
 / ٤، والبخاري ٣٠٠ / ١رمبا مل يبلغه حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي أخرجه مالك ) ١(

: من حديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الوصال، قالوا) ١١٠٢(، ومسلم ١٧٧
  إين لست: " واصل، قالإنك ت

اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صوم : وقال االمام النووي" كهيئتكم إين أطعم وأسقى 
  .يومني فصاعدا من غري أكل وشرب بينهما

[ * ]  

)٥/٢١٩(  

  

أمسع داعي : إنك عليل، قال: خذوا بيدي فقيل: مسع عامر املؤذن وهو جيود بنفسه، فقال: قال مصعب
  .ال أجيبه، فأخذوا بيده، فدخل مع االمام يف املغرب، فركع ركعة، مث ماتاهللا، ف
كان عامر بن عبد اهللا يقف عند موضع اجلنائز يدعو وعليه قطيفة، فتسقط : مسعت مالكا يقول: القعبين

  .وما يشعر
  .رمبا انصرف عامر من العتمة، فيعرض له الدعاء، فال يزال يدعو إىل الفجر: معن، عن مالك قال

  .جممع على ثقته: قلت



  .خبيب وحممد وأيوب وهاشم ومحزة وعباد وثابت: تويف سنة نيف وعشرين ومئة، وله عدة إخوة
  

االمام القدوة شيخ االسالم أبو حممد البناين، موالهم البصري، وبنانة هم ) ع * ( ثابت بن أسلم- ٩١
  .هم بنو سعد بن ضبيعة بن نزار: بنو سعد بن لؤي بن غالب، ويقال

  .ولد يف خالفة معاوية
وحدث عن عبد اهللا بن عمر، وذلك يف مسلم، وعبد اهللا بن مغفل املزين، وذلك يف سنن النسائي، وعن 

عبد اهللا بن الزبري، وذلك يف البخاري، وأيب برزة االسلمي، وعمر بن أيب سلمة املخزومي ربيب النيب 
  بن مالك، ومطرف بن عبدصلى اهللا عليه وسلم، وذلك يف الترمذي والنسائي، وأنس 

__________  
، التاريخ ١٦٠، ١٥٩ / ٢، التاريخ الكبري ٢١٤: ، طبقات خليفة٢٣٢ / ٧طبقات ابن سعد * 

 / ٣، حلية االولياء ٤٤٩ / ٢، اجلرح والتعديل ٩٨ / ٢، تاريخ الفسوي ٣١٩، ٣١٨ / ١الصغري 
١٨٠،  

، تذكرة احلفاظ ٥٢، ٥٠ / ٥سالم ، تاريخ اال١ / ٩٦ / ١، تذهيب التهذيب ١٧٣: ذيب الكمال
 / ١، النجوم الزاهرة ٢ / ٢، ذيب التهذيب ٢٠٢ / ٢، طبقات القراء ١٤٢ / ١، العرب ١٢٥ / ١

  .١٤٩ / ١، شذرات الذهب ٣٠٠: ، خالصة تذهيب الكمال٤٩: ، طبقات احلفاظ٢٧٣
[ * ]  

)٥/٢٢٠(  

  

رز، وأيب عثمان النهدي، واجلارود بن أيب اهللا، وأيب رافع الصائغ، وأيب بردة االشعري، وصفوان بن حم
سربة، وشعيب بن حممد، وولده عمرو ابن شعيب، وعبد اهللا بن رباح االنصاري، وكنانة بن نعيم، وأيب 
أيوب املراغي، وأيب ظبية الكالعي، وأيب العالية، وحبيب بن أيب ضبيعة الضبعي، وعبد الرمحن بن عباس 

بن قرة، وشهر بن حوشب، وبكر بن عبد اهللا املزين، وخلق القرشي، وواقع بن سحبان، ومعاوية 
  .سواهم

  .وكان من أئمة العلم والعمل، رمحة اهللا عليه
حدث عنه عطاء بن أيب رباح مع تقدمه، وقتادة، وابن جدعان، ويونس ابن عبيد، وحبيب بن الشهيد، 

ن عمري الليثي، وعبد اهللا بن ومحيد الطويل، وسليمان التيمي، وسيار أبو احلكم، وعبد اهللا بن عبيد ب
املثىن، وأشعث بن براز، وداود بن أيب هند، وعبيداهللا بن عمر، ويزيد بن أيب زياد، وابن شوذب، 

ومعمر، وشعبة، وجرير بن حازم، وسليمان بن املغرية، وسالم بن مسكني، وحامت بن ميمون، واحلكم بن 



ن خنيس، وبكر بن احلكم أبو البشر املزلق، وحبر عطية، ومحاد بن سلمة، ومحاد بن حيىي االبح، وبكر ب
بن كنيز، ومحاد بن زيد، وديلم بن غزوان، وسعيد بن زرىب، وسهيل بن أيب حزم، وأبو املنذر سالم بن 
سليمان القاري، والضحاك بن نرباس، وعبد اهللا بن الزبري الباهلي، وعبد العزيز بن املختار، ومبارك بن 

  عزيز العطار، وهارون بن موسى النحوي، وأبو عوانة الوضاح،فضالة، ومرحوم بن عبد ال
  .وعمارة بن زاذان، وابنه حممد بن ثابت، وجعفر بن سليمان الضبعي وخلق كثري

ثابت تثبت يف احلديث، وكان يقص، : سألت أمحد بن حنبل عن ثابت وقتادة، فقال: قال أبو طالب
  وقتادة كان يقص، وكان أذكر، وكان حمدثا

)٥/٢٢١(  

  

  .من الثقات املأمونني، صحيح احلديث
أثبت صحاب أنس بن : ثقة، وقال أبو حامت الرازي: ثقة رجل صاحل، وقال النسائي: وقال أمحد العجلي

  .مالك الزهري، مث ثابت، مث قتادة
هو من تابعي أهل البصرة وزهادهم وحمدثيهم، كتب عنه االئمة، وأروى الناس عنه : وقال ابن عدي

مة، وأحاديثه مستقيمة، إذا روى عنه ثقة، وما وقع يف حديثه من النكرة إمنا هو من الراوي محاد بن سل
  .عنه، فقد روى عنه مجاعة جمهولون ضعفاء

كنت أمسع أن القصاص ال : حدثين عبدالرمحن أو ز عن محاد بن سلمة قال: قال علي بن املديين
أنسا البن أيب ليلى وبالعكس، أشوشها عليه، حيفظون احلديث، فكنت أقلب االحاديث على ثابت أجعل 

  .فيجئ ا على االستواء
  .إن للخري أهال، وإن ثابتا هذا من مفاتيح اخلري: قال أنس: محاد بن زيد، عن أبيه قال

اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصالة، يف قربه فأعطين : كان ثابت يقول: عفان، عن محاد بن سلمة، قال
  .إن هذه الدعوة استجيبت له، وإنه رئي بعد موته يصلي يف قربه فيما قيل: الصالة يف قربي، فيقال

  قال علي بن احلسني بن واقد، عن أبيه، عن ثابت حدثين عبد اهللا بن مغفل
  .يف شأن احلديبية، وصحبت أنس بن مالك أربعني سنة ما رأيت أعبد منه

  .بنانة هي والدة سعد بن لؤي بن غالب: وقيل
عن حممد بن " تارخيه االوسط " ة ثابت، فعن جعفر بن سليمان مما رواه البخاري يف واختلفوا يف وفا

  مات ثابت،: حمبوب، عن شيخ له، عنه قال

)٥/٢٢٢(  

  



  .ومالك بن دينار، وحممد بن واسع سنة ثالث وعشرين ومئة
  .ماتوا يف سنة واحدة قبل الطاعون أراه بسنتني: وقال سعيد بن عامر عن الثالثة

مات ثابت سنة سبع وعشرين ومئة ومات : مسعت ابن علية قال: حدثنا أمحد بن سليمان: بخاريوقال ال
  .ابن جدعان بعده

  ).١(مات ثابت سنة سبع وعشرين ومئة وهو ابن ست ومثانني سنة : وعند حممد بن ثابت قال
أنا أبو احلسني بن النقور، أخربنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا الفتح بن عبد اهللا، أنبأنا هبة اهللا بن احلسني، أنب

حدثنا عيسى بن اجلراح، حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد إمالء، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا سهيل 
هو أهل التقوى * (بن أيب حزم، عن ثابت بن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف هذه اآلية 

هل أن أتقى فال يشرك يب غريي، وأنا أهل ملن اتقى أن أنا أ: يقول ربكم عزوجل: قال) * وأهل املغفرة
  ".يشرك يب أن أغفر له 

غريب أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، ثالثتهم من طريق زيد بن احلباب ) ٢(هذا حديث حسن 
  .عن سهيل القطعي، فوقع لنا بعلو درجتني

احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا ابن مالك، أخربنا إسحاق االسدي، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا اللبان، أنبأنا 
  حدثنا عبد اهللا بن أمحد القواريري، حدثنا

__________  
  .٣١٨ / ١" التاريخ الصغري ) " ١(
" بل ضعيف لضعف سهيل بن أيب حزم، وعجب من املؤلف كيف حيسن حديثه هنا وقد نقل يف ) ٢(

يف تفسري ) ٣٣٢٥(معني، وأخرجه الترمذي تضعيفه عن أيب حامت والبخاري والنسائي وابن " ميزانه 
باب ما يرجى من رمحة اهللا يف يوم القيامة من حديث زيد بن : يف الزهد) ٤٢٩٩(القرآن، وابن ماجه 

احلباب، وأخرجه النسائي من حديث املعاىف بن عمران كالمها عن سهيل القطعي به، ورواه ابن أيب حامت 
وهكذا رواه أبو يعلى والبزار والبغوي وغريهم من حديث عن أبيه عن هدبة بن خالد عن سهيل به، 

  .سهيل به
[ * ]  

)٥/٢٢٣(  

  

  .إن للخري مفاتيح وإن ثابتا من مفاتيح اخلري: قال أنس بن مالك يوما: محاد بن زيد، أخربين أيب قال
ناين، فما من أراد أن ينظر إىل أعبد أهل زمانه فلينظر إىل ثابت الب: وقال غالب القطان عن بكر املزين

  .أدركنا الذي هو أعبد منه، ومن أراد أن ينظر إىل أحفظ أهل زمانه فلينظر إىل قتادة



  .كابدت الصالة عشرين سنة، وتنعمت ا عشرين سنة: وعن ابن أيب رزين، أن ثابتا قال
  ).١(كان ثابت البناين يقرأ القرآن يف كل يوم وليلة، ويصوم الدهر : حدثنا شعبة قال: روح
  .رأيت ثابتا يبكي حىت ختتلف أضالعه: محاد بن زيدوقال 

فما : بكى ثابت حىت كادت عينه تذهب، فنهاه الكحال عن البكاء، فقال: وقال جعفر بن سليمان
  ).٢(خريمها إذا مل يبكيا، وأىب أن يعاجل 

__________  
عمر يف الصوم أيضا من حديث ابن ) ١١٥٩( يف الصوم، ومسلم ١٩٥ / ٤أخرج البخاري ) ١(

ال صام من صام االبد : وقوله" الصام من صام االبد : " رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  من الدعاء

فيا بؤس من أصابه دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، : ٢٩٩ / ٣" العارضة " عليه، قال ابن العريب يف 
هللا عليه وسلم أنه مل يصم، فقد علم أنه ال إنه خرب، فيا بؤس من أخرب عنه النيب صلى ا: وأما من قال

يكتب له ثواب لوجوب الصدق يف خربه صلى اهللا عليه وسلم وقد نفى الفضل عنه، فكيف يطلب ما 
  .نفاه النيب عليه الصالة والسالم

كنا عند عمر بن اخلطاب فأيت : عن أيب عمر السيباين قال) ٧٨٧١" (املصنف " وروى عبد الرزاق يف 
: الدهر، قال: وما صومه، قالوا: إنه صائم، قال: ماله ؟ قالوا: اعتزل رجل من القوم فقالبطعام له ف

  .وإسناده صحيح" كل يا دهر كل يا دهر : " فجعل يضرب رأسه بقناة معه ويقول
اقرأ : "  من حديث عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له١٩٥ / ٤وأخرج البخاري 

، ٨٤ / ٩إين أطيق أكثر، فما زال حىت قال يف ثالث، وأخرج البخاري : قال" شهر القرآن يف كل 
: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من حديث عبد اهللا بن عمرو قال) ١٨٢) (١١٥٩(ومسلم 

قلت إين أجد قوة، : فاقرأه يف عشرين ليلة قال: قلت إين أجد قوة، قال: اقرأ القرآن يف كل شهر، قال
  .فاقرأه يف سبع وال تزد على ذلكقال 

كيف وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث أسامة بن شريك وهو الواجب االتباع بنص ) ٢(
نعم يا عباد اهللا، إن اهللا مل : " أنتداوى ؟ قال: القرآن أن أناسا سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، )٣٨٥٥(، وأبو داود )٣٤٣٦(، وابن ماجه ٢٧٨ / ٤أخرجه أمحد " يرتل داء إال أنزل له شفاء 
  = [ * ]، وإسناده )٢ ؟ ٣٩(والترمذي 

)٥/٢٢٤(  

  



) * [ أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجال(قرأ ثابت : وقال محاد بن سلمة
  .وهو يصلي صالة الليل ينتحب ويرددها ] ٣٧: الكهف

  .لثياب الثمينة والطيالس والعمائمرأيت ثابتا يلبس ا: وقال سليمان بن املغرية
يا إخوتاه مل أقدر أن أصلي البارحة كما كنت أصلي، : دخلت على ثابت فقال: وقال مبارك بن فضالة

ومل أقدر أن أصوم، وال أنزل إىل أصحايب فأذكر معهم، اللهم إذ حبستين عن ذلك فال تدعين يف الدنيا 
  ).١(ساعة 

  
  .اء االمام أبو عبد اهللا القرشي العامري املدين، أحد الثقاتابن عط) ع * ( حممد بن عمرو- ٩٢

حدث عن أيب محيد الساعدي يف عشرة من الصحابة، يف وصف صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .وعن أيب هريرة، وأيب قتادة، وابن عباس، وسعيد بن املسيب ومجاعة) ٢(

__________  
  .صحيح= 

عن أيب الدرداء ) ٣٨٧٤(، وأخرج أبو داود )١٩٢٤(و ) ١٣٩٥(وصححه الترمذي وابن حبان 
إن اهللا أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا، " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

  .وسنده قوي" وال تتداووا حبرام 
 - ١٠٧/  ١٠الثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم النهي عن متين املوت، فقد أخرج البخاري ) ١(

" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : من حديث أنس بن مالك قال) ٢٦٨٠(، ومسلم ١٠٨
اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل، : اليتمنني أحدكم املوت لضر أصابه، فإن كان البد فاعال، فليقل

  ".وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل 
: ، ذيب الكمال٢٩ / ٨، اجلرح والتعديل ١٨٩ / ١، التاريخ الكبري ٢٦٣: طبقات خليفة* 

، ٣٥٤: ، خالصة تذهيب الكمال٣٧٣ / ٩، ذيب التهذيب ٣٠٠ / ٤، تاريخ االسالم ١٢٥١
  .١٤٤ / ١شذرات الذهب 

باب سنة اجللوس يف التشهد عن :  يف صفة الصالة٢٥٥، ٢٥٢ / ٢حديثه خمرج يف البخاري ) ٢(
 نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف رواية أيب حممد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا يف

أنا كنت أحفظكم : داود يف عشرة فذكرنا صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو محيد الساعدي
  = [ * ]لصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيته إذا 

)٥/٢٢٥(  

  



 والوليد بن كثري، وابن عجالن، وحممد بن حدث عنه حممد بن عمرو بن حلحلة، وعمرو بن حيىي املازين
  .إسحاق، وعبد احلميد بن جعفر، وابن أيب ذئب وآخرون

كانت له هيئة ومروءة، كانوا يتحدثون أنه تفضي إليه اخلالفة هليئته وعقله وكماله، لقي : قال ابن سعد
  .ابن عباس وغريه، وكان ثقة له أحاديث
  .تويف يف آخر خالفة هشام بن عبدامللك

  
  .الفقيه أبو نعيم االسدي املدين املؤدب، من موايل آل الزبري بن العوام) ع * ( وهب بن كيسان- ٩٣

  .رأى أبا هريرة، وحدث عن ابن عباس، وأيب سعيد اخلدري، وجابر، وابن الزبري، وعمر بن أيب سلمة
  .روى عنه عبيداهللا بن عمر، وهشام بن عروة، وابن إسحاق، ومالك، وآخرون، وثقوه

  .مات يف سنة سبع وعشرين ومئة
__________  

كرب، جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره، فإذا رفع رأسه = 
استوى حىت يعود كل فقار إىل مكانه، فإذا سجد، وضع يديه غري مفترش، وال قابضهما واستقبل 

جلس على رجله اليسرى ونصب اليمىن، وإذا بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس يف الركعتني، 
  .جلس يف الركعة اآلخرة، قدم رجله اليسرى ونصب االخرى، وقعد على مقعدته

، ٢٣ / ٩، اجلرح والتعديل ١٦٣ / ٨، التاريخ الكبري ٣٧٨: ، تاريخ خليفة٢٦٠: طبقات خليفة* 
، ذيب ١٧٩ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٤٣ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٧٨: ذيب الكمال

  .١٧٣ / ١، شذرات الذهب ٤١٩: ، خالصة ذيب الكمال١٦٦ / ١١التهذيب 
[ * ]  

)٥/٢٢٦(  

  

امر املدين الفقيه، موىل آل عمر بن اخلطاب، كان يبخر مسجد النيب ) ع * ( نعيم بن عبد اهللا- ٩٤
  .صلى اهللا عليه وسلم

  .اعة، وكان من بقايا العلماءجالس أبا هريرة مدة، ومسع أيضا من ابن عمر، وجابر، ومج
  .وثقه أبو حامت وغريه

حدث عنه العالء بن عبدالرمحن، وسعيد بن أيب هالل، ومالك بن أنس، وفليح بن سليمان، وهشام بن 
  .سعد، ومسلم بن خالد، وآخرون

  .جالست أبا هريرة عشرين سنة: روى سعيد بن أيب مرمي، عن مالك مسع نعيما امر يقول



  . قريب سنة عشرين ومئةعاش إىل: قلت
  

  .الفقري أبو عثمان الكويف، ثقة مقل) خ، م، د، س، ق * * ( يزيد بن صهيب- ٩٥
  .حدث عن ابن عمر، وجابر، وأيب سعيد اخلدري

وعنه احلكم، وعبد الكرمي اجلزري، وجعفر بن برقان، ومسعر، وعدة وله وفادة على عمر بن عبد 
  .العزيز
[ * ]  

__________  
 / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٢١: ، ذيب الكمال٤٦٠ / ٨، اجلرح والتعديل ٩٢ / ٨لكبري التاريخ ا

  .٤٠٣: ، خالصة تذهيب الكمال٤٦٥ / ١٠، ذيب التهذيب ١٢ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٠٣
، ذيب ٢٧٢ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٤٢ / ٨، التاريخ الكبري ٣٠٥ / ٦طبقات ابن سعد * * 

  .٤٣٢، خالصة تذهيب الكمال ٢١٢ / ٤ التهذيب ، تذهيب١٥٣٥: الكمال
[ * ]  

)٥/٢٢٧(  

  

  .صدوق: وثقه ابن معني، وأبو زرعة، وقال أبو حامت
  .لقب بالفقري، النه اشتكا فقار ظهره، وهو من كبار شيوخ أيب حنيفة: قلت
  

  .احملدث الثقة أبو عبد اهللا االسدي الطائفي مث الكويف) ع * ( عبد العزيز بن رفيع- ٩٦
  .حدث عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، والقاضي شريح وزيد بن وهب

  .وعبيد بن عمري، وعدة
روى عنه شعبة، وسفيان، وأبو االحوص، وشريك، وجرير بن عبد احلميد، وأبو بكر بن عياش، وسفيان 

  .بن عيينة وآخرون
  .وثقه غري واحد، وحديثه حنو من ستني حديثا

  .ه عمرو بن دينارروى عنه من شيوخه ورفاق
إنه قلما تزوج امرأة إال وطلبت الطالق لكثرة استمتاعه ا، وقد أسن ومات وهو يف عشر املئة : وقيل

  .أو التسعني
  .تويف يف سنة ثالثني ومئة



  .رأى عائشة رضي اهللا عنها: قال البخاري
 احلسني بن طلحة، أنبأنا علي بن أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أنبأنا ابن قدامة، أنبأنا ابن البطي، أنبأنا

حممد املعدل، أنبأنا حممد بن عمرو، حدثنا أمحد بن عبد اجلبار، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز 
من مات ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن رفيع، عن سويد بن غفلة، عن أيب ذر قال

  وإن: "  اهللا وإن زىن وإن سرق، قاليا رسول: قلت" يشرك باهللا شيئا، دخل اجلنة 
__________  

 / ٢، تذهيب التهذيب ٨٣٩: ، ذيب الكمال٣٨١ / ٥، اجلرح والتعديل ١٦٥: طبقات خليفة
، ٢٣٩: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٧ / ٦، ذيب التهذيب ١٠٢ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٢٤٠

  .١٧٧ / ١شذرات الذهب 
[ * ]  

)٥/٢٢٨(  

  

  .عال) ١(الث مرات، حديث صحيح ث" زىن وإن سرق 
  

  )خ، م، ت، س، ق * ( عبدة بن أيب لبابة- ٩٧
  .أبو القاسم االسدي مث الغاضري، موالهم الكويف التاجر، أحد االئمة، نزل دمشق

  .وحدث عن ابن عمر، وعلقمة، وسويد بن غفلة، وزر، وأيب وائل
فيان بن عيينة، وآخرون، وكان شريكا روى عنه عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، واالوزاعي، وشعبة، وس

  .للحسن بن احلر، فقدما مكة بتجارة، فتصدقا برأس املال أربعني ألفا
  .لقي عبدة ابن عمر بالشام: قال أمحد بن حنبل

  .مل يقدم علينا من العراق أحد أفضل من عبدة وابن احلر: قال االوزاعي
  . ابن مسعود وقرأت عليهم القرآنكنت يف سبعني من أصحاب: وروى ابن ثوبان عن عبدة قال
  .إذا رأيت الرجل جلوجا مماريا معجبا برأيه، فقد متت خسارته: وروى االوزاعي عن عبدة قال

قدم ابن احلر وعبدة يف جتارة مكة وا فاقة، فتصدقا بعشرة آالف، ففضل خلق من : قال حسني اجلعفي
  .خرجوا من مكة ليالاملساكني فما ختلصوا منهم إال بإنفاق أربعني ألفا، و

  .ذقت ماء البحر ليلة سبعة وعشرين فوجدته عذبا: يروى عن عبدة قال
__________  

باب : يف االميان) ٩٤(، ومسلم ٣٨٧ / ١٣ يف أول اجلنائز و ٨٩، ٨٨ / ٣وأخرجه البخاري ) ١(



رجه من مات ال يشرك باهللا شيئا من طريق واصل االحدب، عن املعرور بن سويد عن أيب ذر، وأخ
 / ٦طبقات ابن سعد ..*  من طريق االعمش، عن زيد بن وهب، عن أيب ذر٤٢، ٤١ / ٥البخاري 

، اروحني ٩٩ / ٦، اجلرح والتعديل ١١٤ / ٦، التاريخ الكبري ١٦٠: ، طبقات خليفة٣٢٨
 / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٢٦٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٧٥: ، ذيب الكمال١٣٣ / ٣والضعفاء 

  .٤٦١ / ٦ب التهذيب ، ذي١٠٦
[ * ]  

)٥/٢٢٩(  

  

  .أقرب الناس إىل الرياء آمنهم منه: وروى االوزاعي عنه قال
لوددت أن حظي من أهل الزمان أم ال يسألوين عن شئ، : مسعت عبدة يقول: وقال رجاء بن أيب سلمة

  .وال أسأهلم، إم يتكاثرون باملسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم
  .دود سنة سبع وعشرين ومئةمات يف ح

  
ابن حلبس أبو عبيد وأبو حلبس اجلبالين االعمى عامل دمشق، ) د، ت، ق * ( يونس بن ميسرة- ٩٨

وأخو أيوب ويزيد، طال عمره، وحدث عن معاوية، وعبد اهللا بن عمرو، وواثلة بن االسقع، وابن عمر، 
  .وأيب مسلم اخلوالين، والصناحبي وعدة

  . ومروان بن جناح، واالوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وآخرونوعنه عمرو بن واقد،
بلغ مئة وعشرين سنة، وكان يقرئ القرآن يف اجلامع، وله كالم نافع : قال أبو عبيد وأبو حسان الزيادي

  .يف الزهد واملعرفة
  .إذا تكلفت ما ال يعنيك لقيت ما يعنيك: وثقه العجلي، والدارقطين، وهو القائل

  .حدثنا يونس، مسعت معاوية على املنرب، فذكر حديثا: واقدقال عمرو بن 
اللهم ارزقنا الشهادة يف : كنت جالسا عند ابن حلبس، وكان يدعو عند املغيب: وقال اهليثم بن عمران

من أين يرزقها وهو أعمى ؟ فلما دخلت املسودة دمشق، قتل، فبلغين أن اللذين قتاله، : سبيلك، فأقول
  .حه، وذلك يف سنة اثنتني وثالثني ومئةبكيا ملا أخربا بصال
__________  

 ٥، حلية االولياء ٢٤٦ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٨٠ / ١، التاريخ الصغري ٤٠٢ / ٨التاريخ الكبري * 
 / ٥، تاريخ االسالم ١ / ١٩٥ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٧٠: ، ذيب الكمال٢٥٣، ٢٥٠/ 

٣٢٠،  



  .٤٤١:  الكمال، خالصة تذهيب٤٤٨ / ١١ذيب التهذيب 
[ * ]  

)٥/٢٣٠(  

  

العالمة االمام فقيه العراق، أبو إمساعيل بن مسلم الكويف ) ، قرنه م٤ * ( محاد بن أيب سليمان- ٩٩
  .موىل االشعريني، أصله من أصبهان

روى عن أنس بن مالك، وتفقه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههم، وأقيسهم وأبصرهم 
 وحدث أيضا عن أيب وائل، وزيد بن وهب، وسعيد بن املسيب، وعامر الشعيب باملناظرة والرأي،

  .ومجاعة
أنس بن مالك، فهو يف عداد : وليس هو باملكثر من الرواية، النه مات قبل أوان الرواية، وأكرب شيخ له

  .صغار التابعني
 وهو أكرب منه، واالعمش، روى عنه تلميذه االمام أبو حنيفة، وابنه إمساعيل بن محاد، واحلكم بن عتيبة،

وزيد بن أيب أنيسة، ومغرية، وهشام الدستوائي، وحممد بن أبان اجلعفي، ومحزة الزيات، ومسعر بن 
  .كدام، وسفيان الثوري، وشعبة بن احلجاج، ومحاد بن سلمة، وأبو بكر النهشلي، وخلق

  .وكان أحد العلماء االذكياء، والكرام االسخياء، له ثروة وحشمة وجتمل
  .كان أبو سليمان والد محاد موىل أيب موسى االشعري رضي اهللا عنه: قال حممد بن عبد اهللا بن منري

  رأيت محاد بن أيب سليمان جاء إىل: حدثنا سفيان قال: قال احلميدي
__________  

 ١٠٧، الضعفاء للعقيلي ١٨ / ٣، التاريخ الكبري ١٦٢: ، طبقات خليفة٣٣٢ / ٦طبقات ابن سعد * 
  ،٢ / ١٧٤ / ١، تذهيب التهذيب ٣٣١: ، ذيب الكمال١٤٦ / ٣ اجلرح والتعديل ،١١٠ -

، خالصة ٤٨: ، طبقات احلفاظ١٦ / ٣، ذيب التهذيب ١٥١ / ١، العرب ٢٤٣ / ٥تاريخ االسالم 
  .٩٢: تذهيب الكمال

[ * ]  

)٥/٢٣١(  

  

  .أيب طلحة الكحال يستنعته من شئ بعينه وهو على فرس، فرأيته أشهب اللحية
قلت البراهيم : قال: وقال ابن إدريس، عن أيب إسحاق الشيباين، عن عبدامللك بن إياس الشيباين



  .فما مسعت الشيباين ذكر محادا إال أثىن عليه: محاد، قال ابن إدريس: من نسأل بعدك ؟ قال: النخعي
م عنها، فقال له فجعل يسأل إبراهي) ١(رأيت محادا وقد دخل على إبراهيم ومعه أطراف : قال ابن عون

  .إمنا هي أطراف: ما هذا ؟ أمل أنه عن هذا ؟ فقال: إبراهيم
: ال بأس بكتابة االطراف، وروى شريك عن جامع أيب صخرة قال: روى منصور، عن إبراهيم قال

  .إنا ال نريد بذلك دنيا، وعليه كساء أنبجاين: رأيت محاد يكتب عند إبراهيم، ويقول
  .مل أر من هؤالء أفقه من الزهري ومحاد، وقتادة: يقولكان معمر : قال ابن عيينة
  .وكان محاد أبصر بإبراهيم من احلكم: قال ابن عيينة

  .ما أحد أمن علي بعلم من محاد: مسعت أيب عن ابن شربمة قال: ابن إدريس
 سألين عليكم حبماد، فإنه قد: أتينا إبراهيم نعوده حني اختفى، فقال: أبو بكر بن عياش، عن مغرية، قال

  .عن مجيع ما سألين عنه الناس
__________  

  الطائفة من الشئ، أي أنه كتب من احلديث طرفا منه ليستثبته وكان إبراهيم: مجع طرف) ١(
النخعي يكره كتابة العلم وختليده يف الكراريس، والصواب خالفه، كما هو رأي اجلمهور، فإن احلديث 

 ٣٦٣" احملدث الفاصل " ملدارسة والتعهد والتحفظ واملذاكرة، انظر ال يضبط إال بالكتابة، مث باملقابلة وا
  .١٠٠ - ٨٩" جامع بيان العلم " ، و ١١٢ - ١٠٩" تقييد العلم " ، و ٣٨٨ -

[ * ]  

)٥/٢٣٢(  

  

كنا نرى أن بعد إبراهيم االعمش، حىت جاء محاد مبا جاء : حدثنا جرير، عن مغرية، قال: حيىي بن معني
  .به

  .محاد أحب إيل من مغرية: ن محاد ومغرية أحفظ من احلكم، وقال حيىي بن سعيدكا: وقال شعبة
ما قال لكم أخو : من عند محاد، فيقول: من أين جئتم ؟ فنقول: كنا نأيت أبا إسحاق فيقول: وقال معمر

شيخ الزموا ال: من عند أيب إسحاق، قال: من أين جئتم ؟ قلنا: املرجئة ؟ فكنا إذا دخلنا على محاد، قال
  .فإنه يوشك أن يطفى

  .فمات محاد قبله: قال
إين أن : كنت رأسا، وكنت إماما يف أصحابك، فخالفتهم فصرت تابعا، قال: قلت حلماد: قال معمر

  .أكون تابعا يف احلق خري من أن أكون رأسا يف الباطل
لزكاة من االميان، يشري معمر إىل أنه حتول مرجئا إرجاء الفقهاء، وهو أم ال يعدون الصالة وا: قلت



االميان إقرار باللسان، ويقني يف القلب، والرتاع على هذا لفظي إن شاء اهللا، وإمنا غلو : ويقولون
  .ال يضر مع التوحيد ترك الفرائض، نسأل اهللا العافية: االرجاء من قال

  .من أمن أن يستثقل ثقل: روى محاد بن زيد أن محاد بن أيب سليمان قال
  محاد بن أيب سليمان عن عني االضحية يكون فيهاسألت : قال شعبة

  .البياض، فلم يكرهها
  .ال يكفر: حيلف على الشئ كاذبا وهو يرى أنه صادق، قال: وسألته عن الرجل

  .ال بأس به: وسألته عن التربع يف الصالة، فقال
  .يقطع: وسألت محادا عن الرجل يسرق من بيت املال، فقال

)٥/٢٣٣(  

  

  .ليس بشئ: إن فارقت غرميي، فمايل عليه يف املساكني، قال: لوسألته عن رجل قا
  .وسألته عن الصفر باحلديد نسيئة

وما مينعه وقد سألين عما مل تسألين : إن محادا قد جلس يفيت، قال: قلت البراهيم: قال مغرية بن مقسم
  .عن عشره ؟
  .ومن فيهم مثل محاد يعين أهل الكوفة: مسعت احلكم يقول: وقال شعبة

كان : محاد بن أيب سليمان أفقه من الشعيب، ما رأيت أفقه من محاد، وقال شعبة: قال أبو إسحاق الشيباين
  .ثقة مرجئ: محاد صدوق اللسان ال حيفظ احلديث وقال النسائي

  .هو مستقيم يف الفقه، فإذا جاء االثر شوش: وقال أبو حامت الرازي
  .وهو حيدث) ١(اب إبراهيم، وكانت رمبا تعتريه موتة كان أفقه أصح: وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي

كان يفطر يف شهر رمضان مخس مئة إنسان، وأنه كان ]  ه -[ وبلغنا أن محادا كان ذا دنيا متسعة، وأن 
  .يعطيهم بعد العيد لكل واحد مئة درهم

  وحديثه يف كتب السنن، ما أخرج له البخاري، وخرج له مسلم حديثا
  .واحد مقرونا بغريه

حدثين محاد وكان غري ثقة عن إبراهيم ويف : وال يلتفت إىل ما رواه أبو بكر بن عياش عن االعمش، قال
  .وما كنا نثق حبديثه: لفظ

  .كذب: إنه ذكر له عن محاد شيئا، فقال: وقال أبو بكر عن مغرية
  حج محاد بن أيب: حدثنا جرير، عن مغرية قال: يوسف بن موسى

__________  



وكانت به موتة، كان رمبا حدث، فتعتريه، فإذا أفاق أخذ من : الغشي، ويف تاريخ املؤلف: املوتة) ١(
  .حيث انتهى

[ * ]  

)٥/٢٣٤(  

  

أبشروا يا أهل الكوفة، فإين قدمت على أهل احلجاز، فرأيت : سليمان، فلما قدم أتيناه نسلم عليه فقال
  .همعطاء وطاووسا وجماهدا، فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه من

  .فرأينا أن ذاك بغي منه: قال مغرية
ما هذا الرأي الذي أحدثت مل : أتيت محاد بن أيب سليمان فقلت: خلف بن خليفة، عن أيب هشام قال

  .االرجاء: لو كان حيا، لتابعين عليه، يعين: يكن على عهد إبراهيم النخعي، فقال
  . خفية من أصحابناما كنا نأيت محاد إال: الفريايب وعبيداهللا، عن سفيان، قال

نعم، النه نوع : كان محاد بن أيب سليمان يصرع، وإذا أفاق، توضأ، قلت: عبد الرزاق، عن معمر، قال
  .من االغماء وهو أخو النوم، فينقض الوضوء
كان محاد يصيبه املس، فإذا أصابه شئ من ذلك، مث ذهب : وروى جرير بن عبداحلميد، عن مغرية قال

  . الذي كان فيهعنه، عاد إىل املوضع
  .حدثنا محاد قبل أن حيدث ما أحدث: حدثنا شعبة، عن منصور قال: حجاج بن حممد

حدثنا أمحد بن أصرم، حدثنا القواريري، حدثنا محاد بن زيد : قال العقيلي يف ترمجة محاد الفقيه وطوهلا
يان البصرة يسخرون قدم علينا محاد بن أيب سليمان البصرة، فخرج وعليه ملحفة محراء، فجعل صب: قال

ما : ما تقول يف رجل وطئ دجاجة ميتة، فخرجت من بطنها بيضة ؟ وقال له آخر: به، فقال له رجل
حدثنا أمحد االبار، حدثنا عبيد بن هشام، حدثنا أبو : تقول يف رجل طلق امرأته ملء سكرجة ؟ وقال

  نه، فإذ عليهقدم علينا محاد بن أيب سليمان الرقة، فخرجت المسع م: املليح، قال

)٥/٢٣٥(  

  

  .ملحفة معصفرة محراء، وقد خضب حليته بالسواد، فرجعت، فلم أمسع منه
كنت أسأل محاد بن أيب سليمان عن : حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم، حدثنا محاد بن سلمة قال

  .ال جاء اهللا بك: أحاديث املسند والناس يسألونه عن رأيه فكنت إذا جئت قال
محاد مقارب احلديث، ما روى عنه سفيان، وشعبة، ولكن : مسعت أبا عبد اهللا أمحد يقول: و داودقال أب



  .محاد بن سلمة عنده عنه ختليط
  .ما أقرما: أبو معشر أحب إليك أم محاد يف إبراهيم، قال: فقلت المحد

يان وهشام، وأما غريهم أما روايات القدماء عن محاد فمقاربة، كشعبة وسف: وقال االثرم عن أيب عبد اهللا
محاد على ذاك ال بأس به، مث قال : حجاج ومحاد بن سلمة ؟ فقال: فقد جاؤوا عنه بأعاجيب، قلت له

وقد سقط فيه غري واحد مثل حممد بن جابر وذاك وأشار بيده، فظننا أنه عىن سلمة االمحر أو عىن : أمحد
  .غريه

  .ي عنهإمنا التخليط فيها من سوء حفظ الراو: قال كاتبه
  يقع يف رواية محاد بن أيب سليمان أفراد وغرائب،: وقال ابن عدي

  .وهو ال بأس به، متماسك يف احلديث
  .سنة تسع عشرة ومئة: مات محاد سنة عشرين ومئة، أرخه خليفة، وقيل

فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، وأفقه أصحاما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب 
يم محاد، وأفقه أصحاب محاد أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أيب يوسف يف إبراه

  .اآلفاق، وأفقههم حممد، وأفقه أصحاب حممد أبو عبد اهللا الشافعي، رمحهم اهللا تعاىل

)٥/٢٣٦(  

  

  .مات كهال رمحه اهللا: مات محاد سنة عشرين ومئة، قلت: وقال أبو نعيم الكويف
 بن أمحد كتابة، أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا عبد الوهاب بن املبارك، أنبأنا عبد اهللا بن حممد، أخربنا علي

أنبأنا عبيداهللا بن حبابة، أنبأنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا علي بن اجلعد، أنبأنا شعبة، عن محاد، عن أيب 
لتحيات هللا والصلوات والطيبات ا: " وائل، عن عبد اهللا، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرهم بالتشهد

السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال 
  ).١" (اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

، عن محاد، وبه إىل البغوي، عبد اهللا، حدثنا أمحد بن إبراهيم العبدي، حدثنا عثمان بن عمر، أنبأنا شعبة
من كذب علي متعمدا، فليتبوأ : " قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أنس بن مالك يقول

  ).٢" (مقعده من النار 
أنبأنا أبو احملاسن حممد بن السيد : أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، وحممد بن علي، وأمحد بن مؤمن، قالوا

  االنصاري باملزة، أنبأنا أبو
اهللا بن حممد املصيصي، وهبة اهللا بن طاووس سنة أربع وثالثني ومخس مئة قراءة عليهما، الفتح نصر 

أنبأنا علي بن حممد بن علي الفقيه، أنبأنا عبدالرمحن بن عثمان، حدثنا عمي أبو علي حممد بن : قاال



   عنالقاسم بن معروف، حدثنا أبو بكر أمحد بن علي القاضي، حدثنا علي بن اجلعد، أنبأنا شعبة
__________  

من طريق منصور، عن أيب وائل، عن عبد اهللا، وأخرجه ) ٤٠٢(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(
  . من طريق االعمش، عن شقيق، عن عبد اهللا١٢ / ١١، و ٢٥٧ / ٢البخاري 

، ١٨٠ و ١٧٩ / ١، والبخاري ٢٧٨ و ٢٠٩ و ٢٠٣ / ٣إسناده صحيح وأخرجه أمحد ) ٢(
من حديث أنس وهو حديث متواتر رواه أكثر من ) ٣٢(، وابن ماجه )٢٦٦١(والترمذي ) ٢(ومسلم 

  .سبعني صحابيا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
[ * ]  

)٥/٢٣٧(  

  

  ).١" (امليت يغسل وترا، ويكفن وترا، وجيمر وترا : " محاد عن إبراهيم عن أصحاب عبد اهللا قالوا
إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، : براهيم يقولونوبه عن محاد، مسعت سعيد بن جبري وجماهدا وإ

  .والصوم أفضل يعنون رمضان يف السفر
  .أو ليس هو يف جوفه: سألت سعيد بن املسيب عن اجلنب يقرأ القرآن ؟ قال: وبه عن محاد

كان محاد بن أيب : قال حممد بن احلسني الربجالين، عن إسحاق السلويل، مسعت داود الطائي يقول
  .لى الطعام، جوادا بالدنانري والدراهمسليمان سخيا ع

كان محاد بن أيب سليمان يزورين، : وقال أيضا عن زكريا بن عدي، عن الصلت بن بسطام، عن أبيه قال
انظر الذي حتت الوسادة فمرهم ينتفعون به، فأجد : فيقيم عندي سائر اره، فإذا أراد أن ينصرف قال

  الدراهم
  .الكثرية

وكان يفطر كل يوم يف رمضان مخسني إنسانا، فإذا كان ليلة الفطر، : الوعن الصلت بن بسطام ق
  .كساهم ثوبا ثوبا

ملا قدم أبو الزناد الكوفة على الصدقات، كلم : مسعت حممد بن صبيح يقول: روى عثمان بن زفر التيمي
 يؤمل كم: رجل محاد بن أيب سليمان فيمن يكلم أبا الزناد يستعني به يف بعض أعماله، فقال محاد

  .ألف درهم: صاحبك من أيب الزناد أن يصيب معه ؟ قال
  .جزاك اهللا خريا: قد أمرت له خبمسة آالف درهم وال يبذل وجهي إليه، قال: قال

  إذا أقر مرة عند احلاكم،: قال محاد): ٢" (صحيحه " قال البخاري يف 
__________  



  .رجاله ثقات) ١(
  .تكون عند احلاكمباب الشهادة :  يف االحكام١٤٠ / ١٣) ٢(

[ * ]  

)٥/٢٣٨(  

  

  .رجم يعين الزاين
  .وروى له يف كتاب االدب، وأخرج له مسلم مقرونا بغريه والباقون

  
  .االمام أبو يزيد االزدي املعويل، بصري ثقة) ع * ( غيالن بن جرير- ١٠٠

  . موسىحدث عن أنس بن مالك، وعبد اهللا بن معبد الزماين، وزياد بن رباح، وأيب بردة بن أيب
حدث عنه أيوب السختياين، وجرير بن حازم، وشعبة، ومحاد بن زيد، ومهدي بن ميمون، وأبو هالل 

  .حممد بن سليم وآخرون
  .تويف سنة تسع وعشرين ومئة، رمحه اهللا

وفيها تويف فراس بن حيىي اهلمداين بالكوفة، وحيىي بن أيب كثري باليمامة، ومطر الوراق، وسامل أبو النضر 
  ، وخالد بن أيب عمران قاضياملدين

  .أفريقية، وعلي بن زيد بن جدعان، وقيس بن حجاج السلفي
  

  . االمام القدوة، أبو شعيب االيادي الدمشقي القصريابن يزيد) ع* * ( ربيعة - ١٠١
حدث عن واثلة بن االسقع، وجبري بن نفري، وأيب إدريس اخلوالين ومجاعة، وكان من أبناء مثانني سنة 

  .إنه مسع من معاوية: ، وقيلرمحه اهللا
__________  
 / ٣، اجلرح والتعديل ٢٨٨ / ٣، التاريخ الكبري ٣١٣: ، طبقات خليفة٤٦٥ / ٧طبقات ابن سعد 

 / ١، العرب ٦٨ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٢٢٣ / ١، تذهيب التهذيب ٤١٣: ، ذيب الكمال٤٧٤
  .١٦١ / ١، شذرات الذهب ١١٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٤ / ٣، ذيب التهذيب ٢٥٠
: ، ذيب الكمال٥٢ / ٧، اجلرح والتعديل ١٠١ / ٧، التاريخ الكبري ٣٨٩: تاريخ خليفة* * 

، ٢٥٣ / ٨، ذيب التهذيب ١٢١ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ١٣٥ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٩٢
  .٣٠٧: خالصة تذهيب الكمال

[ * ]  



)٥/٢٣٩(  

  

 واالوزاعي، ومعاوية بن صاحل، وسعيد بن عبد العزيز، وفرج بن حدث عنه حيوة بن شريح املصري،
  .فضالة وعدة

  .يف العبادة: كان ربيعة يفضل على مكحول يعين: قال فرج بن فضالة
كانت : مل يكن عندنا أحد أحسن مستا يف العبادة منه ومن مكحول، وقيل: وقال سعيد بن عبد العزيز

  ).١ (دار ربيعة القصري بناحية باب الفراديس
ما أذن املؤذن لصالة الظهر منذ : حدثنا عبدالرمحن بن عامر، مسعت ربيعة بن يزيد يقول: قال أبو مسهر

  .أربعني سنة إال وأنا يف املسجد إال أن أكون مريضا أو مسافرا
  .ربيعة يعرف بالقصري، يعترب به: قال الدارقطين

  م بنخرج ربيعة القصري مع كلثو: وقال مروان بن حممد الطاطري
  .عياض غازيا، فقتله الرببر يف سنة ثالث وعشرين ومئة

  .استشهد ربيعة رمحه اهللا بأفريقية: وقال أبو مسهر الغساين
  

أبو :  بن النعمان، أبو عمر الظفري االنصاري املدين ويقالابن قتادة) ع* ( عاصم بن عمر - ١٠٢
  .عمرو، أحد العلماء

حممود بن لبيد، ورميثة الصحابية، وهي جدته، وأنس بن يروي عن أبيه، وعن جابر بن عبد اهللا، و
  .مالك

__________  
باب العمارة، : هو أحد أبواب دمشق السبعة ويقع مشال شرق جامع بين أمية، ويسمى يف عصرنا) ١(

  .البساتني: والفراديس
: ، ذيب الكمال٣٤٦ / ٦، اجلرح والتعديل ٤٢٢ / ١، تاريخ الفسوي ٢٥٨: طبقات خليفة* 

، ٣٥٥ / ٢، ميزان االعتدال ٢٦١ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ١١٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٣٨
  .١٨٣: ، خالصة تذهيب الكمال٥٣ / ٥ذيب التهذيب 

[ * ]  

)٥/٢٤٠(  

  

  

  



  

http://www.shamela.ws  

 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: اب مصدر الكت
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

  .حدث عنه بكري بن االشج، وابن عجالن، وابن إسحاق، وعبد الرمحن ابن سليمان بن الغسيل ومجاعة
  . يعتمد عليه ابن إسحاق كثرياوثقه أبو زرعة، والنسائي، وغريمها، وكان عارفا باملغازي،

سنة ست، أو سنة سبع وعشرين : تويف سنة تسع عشرة ومئة، وقيل سنة عشرين، وهو أصح، ويقال
ومئة، وكان جده من فضالء الصحابة وهو الذي رد النيب صلى اهللا عليه وسلم عينه، فعادت بإذن اهللا 

  .كما كانت
  

  احلكم االمري الضرغام، قائد اجليوش أبو سعيد وأبوابن مروان بن ) د * ( مسلمة بن عبدامللك- ١٠٣
  .باجلرادة الصفراء: االصبغ االموي الدمشقي، ويلقب

  .حكى عنه حيىي بن حيىي الغساين، ومعاوية بن صاحل
وله حديث يف سنن أيب داود، له مواقف مشهودة مع الروم، وهو الذي غزا القسطنطينية، وكان ميمون 

  .الخيه يزيد، مث أرمينيةالنقيبة، وقد ويل العراق 
  .غزا مسلمة الترك والسند: ويف سنة تسع ومئة: قال الليث
  .مات مسلمة سنة عشرين ومئة): ١(قال خليفة 

  .كان أوىل باخلالفة من سائر إخوته: قلت
ويا فارس اهليجاء يا جبل االرض شكرتك إن * أمسلم إين يا ابن خري خليفة : وفيه يقول أبو خنيلة

  وما كل من أوليته نعمة يغضي* ن التقى الشكر حبل م
__________  

 / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٢٨: ، ذيب الكمال٢٦٦ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٠١: تاريخ خليفة* 
  .١٤٤ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٠٢ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٣٩



  ).٣٥٠(يف تارخيه الصفحة ) ١(
[ * ]  

)٥/٢٤١(  

  

  ولكن بعض الذكر أنبه، من بعض*  وأحسنت يل ذكري وما كنت خامال
  .املكي موىل بين كنانة حلفاء بين زهرة) ع * ( عبيداهللا بن أيب يزيد- ١٠٤

حدث عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد اهللا بن الزبري، واحلسني، وسباع ابن ثابت، ونافع بن جبري، 
  .وجماهد، وعقيل بن عمري وعدة

  . بن زيد، وسفيان بن عيينة وعدةروى عنه ابن جريج، وشعبة، وورقاء، ومحاد
وثقه علي بن املديين وغريه، وهو من كبار مشيخة ابن عيينة، كعمرو ابن دينار، وزياد بن عالقة وأيب 

  .إسحاق
هو شيخ قدمي يومهنا أنه قد : كان ابن جريج، حيدثنا عن عبيداهللا بن أيب يزيد، ويقول: قال ابن عيينة

من : ادخل بنا على عبيداهللا بن أيب يزيد، فقلت: ، إذ مسعت رجال يقولمات، فبينا أنا يوما على باب دار
  .نعم: أأدخل معكم ؟ قالوا: شيخ لقي ابن عباس، قلت: ذا ؟ قال

  .فسمعت منه يومئذ أحاديث، مث أتيت ابن جريج فحدث عنه: قال
نة ست فلم أزل أختلف إليه حىت مات يف س: وقد وقعت عليه ؟ قال: قد مسعت منه ؟ قال: فقلت

  .وعشرين ومئة
  .وكان ثقة

  .وعاش ستا ومثانني سنة: قال
  .وقع لنا أحاديث من عواليه: قلت

__________  
 / ١، التاريخ الصغري ٤٠٣ / ٥، التاريخ الكبري ٢٨٢: ، طبقات خليفة٤٨١ / ٥طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ٢ / ٢٢ / ٣، تذهيب التهذيب ٨٩٣: ، ذيب الكمال٣٣٧ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٢٧
 / ١، شذرات الذهب ٢٥٤: ، خالصة تذهيب الكمال٥٦ / ٧، ذيب التهذيب ١٠٥ / ٥االسالم 

١٧١.  
[ * ]  

)٥/٢٤٢(  

  



  . الضبعي البصري، أحد االئمة الثقاتنصر بن عمران) ع* ( أبو مجرة - ١٠٥
  .حدث عن ابن عباس، وابن عمر، وزهدم اجلرمي، وعائذ بن عمرو املزين، وطائفة

أيوب السختياين، ومعمر، وشعبة، واحلمادان، وإبراهيم بن طهمان، وعباد بن عباد املهليب، حدث عنه 
  .وآخرون

  .استصحبه معه االمري يزيد بن املهلب إىل خراسان، فأقام ا مدة، مث رجع إىل البصرة
  .رأيت أبا مجرة مضبب االسنان بالذهب: قال خملد بن يزيد
  .محزة رويا عن ابن عباسأبو مجرة وأبو : قال حيىي بن معني

  .عمران بن أيب عطاء واسطي، ثقة: فأبو مجرة الضبعي نصر بن عمران، وأبو محزة
: أخربنا عبدالرمحن بن حممد يف كتابه، أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا ابن خريون، وعبد الوهاب احلافظ، قاال

أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، أنبأنا أبو حممد بن هزارمرد، أنبأنا عبيد اهللا بن حبابة، أنبأنا 
أقم : كنت أقعد مع ابن عباس، وكان جيلسين معه على سريره، فقال يل: أنبأنا شعبة، عن أيب مجرة، قال

  .عندي، حىت أجعل لك سهما من مايل، فأقمت معه شهرين
  .وأبو مجرة ثقة: قال ابن سعد

  مات يف والية يوسف بن عمر على
__________  

 / ٨، اجلرح والتعديل ١٠٤ / ٨، التاريخ الكبري ٢١٤: ، طبقات خليفة٢٣٥ / ٧ ابن سعد طبقات* 
، ذيب ١٦٧ / ٥، تاريخ االسالم ٩٥ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٠٩: ، ذيب الكمال٤٦٥

  .١٧٥ / ١، شذرات الذهب ٤٠١: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣١ / ١٠التهذيب 
[ * ]  

)٥/٢٤٣(  

  

  .سنة مثان: ت بسرخس يف آخر سنة سبع وعشرين ومئة، ويقالما: العراق، وقال غريه
  

  .السدوسي الكويف من علماء التابعني وثقام) م، د، ت، س * ( إياد بن لقيط- ١٠٦
حدث عن الرباء بن عازب، وأيب رمثة البلوي، والرباء بن قيس، واحلارث بن حسان البكري، ويزيد بن 

  .معاوية العامري البكائي وهلما صحبة
دث عنه ولده عبيداهللا بن إياد، وعبد امللك بن عمري، وهو من أقرانه، ومسعر بن كدام، وسفيان ح

  .الثوري، وقيس بن الربيع وآخرون



  .صاحل احلديث: وثقه حيىي بن معني، والنسائي، وقال أبو حامت
  .تويف قبل العشرين ومئة: قلت
  

  . مشهور، وما علمته روى عن غري أبيهابن االكوع االسلمي املدين) ع * * ( إياس بن سلمة- ١٠٧
حدث عنه موسى بن عبيدة، وعكرمة بن عمار، وابن أيب ذئب، وأبو العميس عتبة بن عبد اهللا، ويعلى 

  .بن احلارث احملاريب ومجاعة
  .وثقه حيىي بن معني

  .مات سنة تسع عشرة ومئة
__________  

، ١٨٠ و ١٤٥ و ١٠٣ / ٣الفسوي ، تاريخ ٦٩ / ٢، التاريخ الكبري ١٩٩ و ١٥٦طبقات خليفة 
 / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٧٥ / ١، تذهيب التهذيب ١٢٩:  ذيب الكمال٣٤٥ / ٢اجلرح والتعديل 

  .٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨٦ / ١، ذيب التهذيب ٢٣٣
 ٢، اجلرح والتعديل ٤٣٩ / ١، التاريخ الكبري ٢٤٩: ، طبقات خليفة٢٤٨ / ٥طبقات ابن سعد * * 

، ذيب ٢٣٣ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٧٦ / ١، تذهيب التهذيب ١٢٩: ، ذيب الكمال٢٧٩/ 
  .٤٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨٨ / ١التهذيب 

[ * ]  

)٥/٢٤٤(  

  

  .االمام الثقة أبو الوليد احلجازي، حديثه يف الصحاح) خ، م، د، ت، ق * ( سعيد بن مينا- ١٠٨
  .و، وجابر بن عبد اهللا، وابن الزبري، وطائفةيروي عن أيب هريرة، وعبد اهللا بن عمر

حدث عنه أيوب السختياين، وزيد بن أيب أنيسة، وحممد بن إسحاق، وسليم بن حيان، وحنظلة بن أيب 
  .سفيان وغريهم

  .ثقة: قال أمحد بن حنبل
  

  .ابن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة) ٤م،  * * ( مساك بن حرب- ١٠٩
  .الكبري أبو املغرية الذهلي البكري الكويف أخو حممد وإبراهيماحلافظ االمام 

حدث عن ثعلبة بن احلكم الليثي، وله صحبة، وابن الزبري، والنعمان ابن بشري، وجابر بن مسرة، 
والضحاك بن قيس، وأنس بن مالك، وعن قبيصة ابن هلب، وعلقمة بن وائل، وحممد بن حاطب 



طلحة، وعكرمة، وهو مكثر عنه، ومصعب بن سعد، وعبد اجلمحي، ومري بن قطري، وموسى بن 
  .الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود، ومتيم بن طرفة

  وأيب صاحل باذام، وسويد ابن قيس، وسعيد بن جبري، وأيب سالمة عبد اهللا بن حصن، وهو عبد اهللا بن
__________  

: ، ذيب الكمال٦١ / ٤ ، اجلرح والتعديل٥١٢ / ٣، التاريخ الكبري ٣١١ / ٥طبقات ابن سعد * 
، خالصة ١ / ٣٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٥٢ / ٤، تاريخ االسالم ٩١ / ٤، ذيب التهذيب ٥٠٩

  .١٤٣: تذهيب الكمال
 / ٤، التاريخ الكبري ٣٦٣: ، تاريخ خليفة١٦١: ، طبقات خليفة٣٢٣ / ٦طبقات ابن سعد * * 

 / ٢، اروحني والضعفاء ٤٤٤ و ١٠٦، شرح علل الترمذي ص ٢٧٩ / ٤، اجلرح والتعديل ١٧٣
، ميزان االعتدال ٨٤ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٥٨ / ٢، تذهيب التهذيب ١٠٣ / ٣، الثقات ٢٤٩

 / ١، شذرات الذهب ١٥٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٢ / ٤، ذيب التهذيب ٢٣٤، ٢٣٢ / ٢
١٦١.  
[ * ]  

)٥/٢٤٥(  

  

ة القيسي، وعبد اهللا بن عمرية صاحب االحنف، وعبد عمرية بن حصن، وأيب املهاجر عبد اهللا بن عمري
اهللا بن عمرية قائد االعشى يف اجلاهلية، وإبراهيم النخعي، وثروان بن ملحان، وجعفر بن أيب ثور، 

واحلسن البصري، وأيب ظبيان اجلنيب، وسليمان بن أيب صاحل موىل عقيل بن أيب طالب، ومحيد بن أخت 
، وسيار بن معرور املازين، والشعيب، وعباد بن حبيش، وعبد اهللا بن صفوان بن أمية، وحسن الكناين

  .جبري اخلزاعي، وعبد اهللا ابن ظامل املازين وخلق
  .ويرتل إىل الرواية عن القاسم بن خميمرة، وعبد الرمحن بن القاسم ابن حممد، وكان من محلة احلجة ببلده

مالك بن مغول، وشعبة، والثوري، وزائدة، حدث عنه زكريا بن أيب زائدة، وحامت بن أيب صغرية، و
واحلسن بن صاحل، وسليمان بن قرم بن معاذ، وشيبان النحوي، وعمر بن موسى بن وجيه الوجيهي، 

والوليد بن أيب ثور، وشريك، وأبو عوانة ومعتقه يزيد بن عطاء اليشكري، ومحاد بن سلمة، وأبو 
 الربيع، وإسرائيل، وأسباط بن نصر، وإبراهيم االحوص، وزهري بن معاوية، وعمر بن عبيد، وقيس بن

  .بن طهمان وآخرون، ومن القدماء االعمش، وابن أيب خالد
أدركت مثانني من أصحاب النيب : له حنو مئيت حديث، وروى محاد بن سلمة عنه: قال علي بن املديين

  .صلى اهللا عليه وسلم، وكان قد ذهب بصري، فدعوت اهللا تعاىل، فرد علي بصري



عليكم بعبد امللك بن عمري، ومساك بن : مسعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ال أبو بكر بن عياشوق
  .حرب

  .ما سقط لسماك بن حرب حديث: وقال سفيان الثوري
  هو أصح حديثا من عبدامللك بن عمري،: وقال أمحد بن حنبل

)٥/٢٤٦(  

  

  .وذلك أن عبدامللك خيتلف عليه احلفاظ
  .مضطرب احلديث:  عن أبيه، وروى أبو طالب، عن أمحد، قالهذه رواية صاحل بن أمحد،

  .ثقة، وكان شعبة يضعفه: وروى أمحد بن سعد، عن ابن معني
  .ابن عباس لقاله: وكان يقول يف التفسري عكرمة، ولو شئت أن أقول له

  .ال يذكر فيه ابن عباس: فكان شعبة ال يروي تفسريه إال عن عكرمة يعين: مث قال حيىي
  ما: مسعت حيىي بن معني سئل عن مساك: د بن زهريوقال أمح

  .أسند أحاديث مل يسندها غريه، وهو ثقة: الذي عابه ؟ قال
  .رمبا خلط، وخيتلفون يف حديثه: وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار

جائز احلديث إال أنه كان يف حديث عكرمة رمبا وصل الشئ عن ابن عباس، : وقال أمحد بن عبد اهللا
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا كان عكرمة حيدث عن ابن عباس: لورمبا قا

  .وكان الثوري يضعفه بعض الضعف، ومل يرغب عنه أحد، وكان عاملا بالشعر وأيام الناس، فصيحا
  .صدوق ثقة: وقال أبو حامت

  .كما قالهو : هو أصلح حديثا من عبدامللك بن عمري، فقال: قال أمحد: فقلت اليب: قال ابنه
  .أحاديثه عن عكرمة مضطربة: وقال ابن املديين

  .عن ابن عباس: فشعبة وسفيان جيعلوا عن عكرمة، وغريمها أبو األحوص وإسرائيل يقول
  .مساك ضعيف يف احلديث: زكريا بن عدي، عن ابن املبارك، قال

، وليس من روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو يف غري عكرمة صاحل: وقال يعقوب السدوسي
  .املتثبتني، ومن مسع منه قدميا مثل شعبة وسفيان، فحديثهم عنه صحيح مستقيم

ليس به بأس، ويف حديثه شئ، وقال عبدالرمحن بن : يضعف، وقال النسائي: وقال صاحل بن حممد
  .يف حديثه لني: خراش

)٥/٢٤٧(  

  



  .ادا بهوهلذا جتنب البخاري إخراج حديثه، وقد علق له البخاري استشه: قلت
فسماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس نسخة عدة أحاديث، فال هي على شرط مسلم العراضه 
عن عكرمة، وال هي على شرط البخاري، العراضه عن مساك، وال ينبغي أن تعد صحيحة، الن مساكا 

  .إمنا تكلم فيه من أجلها
: ، وقلت)١( فرجعت ومل أسأله أتيت مساك بن حرب فرأيته يبول قائما،: قال جرير بن عبداحلميد

  .خرف
سلوا، : كنا نأيت مساكا نسأله عن الشعر، ويأتيه أصحاب احلديث، فيقبل علينا ويقول: قال جناد املكتب
  .فإن هؤالء ثقالء

ذهب بصري، فرأيت إبراهيم اخلليل عليه : روى مؤمل بن إمساعيل، عن محاد بن سلمة، مسع مساكا يقول
] وسل [ انزل يف الفرات فاغمس رأسك، وافتح عينيك :  ذهب بصري، فقال:السالم يف النوم، فقلت

  .أن يرد اهللا عليك بصرك، ففعلت ذلك، فرد اهللا علي بصري
  .إذا انفرد مساك بأصل مل يكن حجة، النه كان يلقن فيتلقن: قال أبو عبد الرمحن النسائي

نعم، فأما أنا فلم :  عباس، فيقولعكرمة عن ابن: كانوا يقولون لسماك: وروى حجاج، عن شعبة، قال
  .أكن ألقنه

  .إن سرك أن يكذب صاحبك فلقنه: وروى قتادة، عن أيب االسود، قال
  .كان مساك بن حرب فصيحا مفوها، يزين احلديث منطقه وفصاحته: وقال آخر

  .مات سنة ثالث وعشرين ومئة: قال أبو احلسني بن قانع
  ما: قلت

__________  
اك على خرف، فرمبا فعل ذلك من عذر، والنيب صلى اهللا عليه وسلم بال قائما ال يدل صنيع مس) ١(

  .من حديث حذيفة) ٢٧٢(، ومسلم ٢٨٢ / ١كما رواه البخاري 
[ * ]  

)٥/٢٤٨(  

  

  .مسع منه سفيان بن عيينة
  

  فأما
  )د، ت، س * ( مساك بن الفضل- ١١٠



  .ه ومجاعةاخلوالين الصنعاين فشيخ صدوق، يروي عن جماهد، ووهب بن منب
ال يكاد يسقط لسماك بن : روى عنه معمر، وشعبة وغريمها، روى عبد الرزاق، عن الثوري، قال

  .الفضل حديث لصحة حديثه، ووثقه النسائي
يف كم : روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي حديثا واحدا عن وهب، عن عبد اهللا بن عمرو حديث

  .عن وهب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وساقه النسائي أيضا، )١(أقرأ القرآن 
  

  وهلم
  .احملدث أبو زميل احلنفي اليمامي نزيل الكوفة) ٤م،  * * ( مساك بن الوليد- ١١١

  .عن ابن عباس، وابن عمر، ومالك بن مرثد
__________  

: ، ذيب الكمال٢٨٠ / ٤، اجلرح والتعديل ١٧٤ / ٤، التاريخ الكبري ٢٨٨طبقات خليفة * 
، خالصة ٢٣٥ / ٤، ذيب التهذيب ٨٤ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٥٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٥٣

  .١٥٦: تذهيب الكمال
: يف القراءات) ٢٩٤٧(باب ختريب القرآن، والترمذي : يف الصالة) ١٣٩٥(أخرجه أبو داود ) ١(

بن عمرو أنه سأل باب يف كم خيتم القرآن، من طريق مساك بن الفضل، عن وهب بن منبه عن عبد اهللا 
يف : يف شهر، مث قال: يف أربعني يوما، مث قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كم يقرأ القرآن ؟ قال

  .يف سبع، مل يرتل من سبع، وإسناده صحيح: عشرين، مث قال يف مخس عشرة، مث قال يف عشر، مث قال
، ذيب ٢٨٠ / ٤التعديل ، اجلرح و٢٦٨ / ١، التاريخ الصغري ١٧٣ / ٤التاريخ الكبري * * 

 / ٤، ذيب التهذيب ٢٥٦ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٥٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٥٣: الكمال
  .١٥٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٥
[ * ]  

)٥/٢٤٩(  

  

  .وعنه سبطه عبد ربه بن بارق احلنفي، ومسعر، واالوزاعي، وعكرمة بن عمار، وشعبة
  .وثقه أمحد، وابن معني

  .صدوق ال بأس به: امت وغريهوقال أبو ح
  
  و



  .املربدي بصري ثقة مقل مات شابا) خ، م، د * ( مساك بن عطية- ١١٢
  .روى عن احلسن، وعن أيوب، ومات قبل أيوب، وعنه حرب بن ميمون، ومحاد بن زيد

  .وثقه النسائي، له حديثان يف الكتب
  .فهؤالء االربعة متعاصرون أقوياء

  . امسه مساك غريهممن" ذيب الكمال " وما يف 
  

  .أبو مثامة اجلذامي املصري الفقيه) ٤م،  * * ( بكر بن سوادة- ١١٣
حدث عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وسهل بن سعد، وسعيد بن املسيب، وأيب سامل اجليشاين، 

  .وعطاء بن يسار، ومجاعة
  .حدث عنه عمرو بن احلارث، والليث، وابن هليعة وآخرون

  .حتج به مسلم، واستشهد به البخاريوثقه النسائي، وا
  .مات سنة مثان وعشرين ومئة مبصر

__________  
 / ٥، تاريخ االسالم ٥٨ / ٣، تذهيب التهذيب ٥٥٣: ، ذيب الكمال١٧٤ / ٤التاريخ الكبري * 

  .١٥٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٥ / ٤، ذيب التهذيب ٢٦٠
  ، ذيب٣٨٦ / ٢، اجلرح والتعديل ٩٠، ٨٩ / ٢، التاريخ الكبري ٢٩٥: طبقات خليفة* * 

، ذيب ٢٩ / ١٠، البداية ٤٨ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٨٩ / ١، تذهيب التهذيب ١٦٠: الكمال
 / ١، معامل االميان ١٧٥ / ١، شذرات الذهب ٥١: ، خالصة تذهيب الكمال٤٨٣ / ١التهذيب 

١٦٠.  
[ * ]  

)٥/٢٥٠(  

  

ملدينة عبد اهللا بن عبدالرمحن بن معمر بن حزم االنصاري االمام قاضي ا) ع * ( أبو طوالة- ١١٤
  .النجاري املدين

  .حدث عن أنس، وعامر بن سعد، وأيب يونس موىل عائشة، وأيب احلباب سعيد بن يسار، وعدة
  .وعنه مالك، وفليح، وسليمان بن بالل، وإمساعيل بن جعفر ومجاعة

  .وكان فقيها ثقة صواما قواما خريا
  .ني ومئةمات بعد الثالث



  
  .هو االمام احلجة أبوالتياح يزيد بن محيد الضبعي البصري) ع * * ( أبوالتياح- ١١٥

حدث عن أنس بن مالك، وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل، ومطرف بن الشخري، وأيب عثمان النهدي، 
، وأيب زرعة وأيب جملز، وموسى بن سلمه بن احملبق ومحران بن أبان، وابن أيب مليكة، واملغرية بن سبيع

  .البجلي، وزهدم اجلرمي، واحلسن البصري وعدة
وعنه سعيد بن أيب عروبة، وشعبة، ومهام، ومحاد بن سلمة، وعبد اهللا ابن شوذب، واملثىن بن سعيد، وأبو 

  .هالل الراسيب، ومحاد بن زيد، وإمساعيل بن علية وخلق
__________  

، ٤٢٦ / ١، تاريخ الفسوي ٧٩ / ٢لصغري ، التاريخ ا٣٢٤: ، تاريخ خليفة٢٦٤: طبقات خليفة
، ذيب التهذيب ٢٦٧ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٦٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٠٤: ذيب الكمال

  .٢٠٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٧ / ٥
 / ٨، التاريخ الكبري ٣٩٥: ، تاريخ خليفة٢١٦: ، طبقات خليفة٢٣٨ / ٧طبقات ابن سعد * * 

، تاريخ ٢ / ١٧٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٣٠: ، ذيب الكمال٢٥٦ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٢٦
  .٤٣١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٢٠ / ١١، ذيب التهذيب ١٨٦ / ٥االسالم 

[ * ]  

)٥/٢٥١(  

  

إمنا كنا نكنيه، : صاحل، وقال شعبة: ثبت ثقة ثقة، وقال أبو حامت: روى عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه، قال
  . أنه كان يكىن بأيب التياح وهو غالمبأيب محاد، وبلغين

ما بالبصرة أحد أحب إيل أن : مسعت أبا إياس يقول: قال أبو إسحاق: حجاج بن حممد، عن شعبة، قال
  .ألقى اهللا تعاىل مبثل عمله من أيب التياح

مات : ، وقال عمرو بن علي والترمذي"بسرخس " مات أبو مجرة وأبو التياح : قال مسلم بن احلجاج
  .بل تويف سنة ثالثني ومئة: ة مثان وعشرين ومئة، وقيلسن
  

 بن عبداملطلب االمام السيد أبو اخلالئف، أبو حممد ابن العباس) ٤م، ) (١( علي بن عبد اهللا - ١١٦
  .اهلامشي السجاد

  .ولد عام قتل االمام علي، فسمي بامسه
  . وغريهم، وهو قليل احلديثحدث عن أبيه، وأيب هريرة، وأيب سعيد اخلدري، وعبد اهللا بن عمر،



حدث عنه بنوه عيسى، وداود، وسليمان، وعبد الصمد، وابن شهاب، وسعد بن ابراهيم قاضي املدينة، 
  .ومنصور بن املعتمر، وعلي بن أيب محلة، وآخرون

  .وأمه هي ابنة مشرح بن عدي الكندي أحد امللوك االربعة
  . مهيبا، خيضب حليته بالومسةكان رمحه اهللا عاملا عامال، جسيما وسيما، طواال

__________  
  . ومل يفطن لذلك، وسنذكر هناك مصادر الترمجة٢٨٤سيكرر املؤلف ترمجته يف الصفحة ) ١(

[ * ]  

)٥/٢٥٢(  

  

  .ذكر عنه االوزاعي وغريه أنه كان يسجد كل يوم ألف سجدة
تمل لك االسم والكنية ال أح: قال له عبدامللك بن مروان: ثقة، قليل احلديث، وقال: قال ابن سعد

  .وكان يكين بأيب احلسن: مجيعا، فغريه بأيب حممد، يعين
  .اذهبا إىل أيب سعيد، فامسعا من حديثه، فأتيناه يف حائط له: قال يل ابن عباس والبنه علي: قال عكرمة

 خيضبها كان علي بن عبد اهللا معنا بالشام، وكانت له حلية طويلة: حدثنا أبو سنان قال: ميمون بن زياد
  .بالومسة، وكان يصلي كل يوم ألف ركعة

دخلت على علي بن عبد اهللا، وكان جسيما آدم، ورأيت له مسجدا كبريا يف : قال علي بن أيب محلة
  .وجهه

  .كان له مخس مئة شجرة، يصلي عند كل شجرة ركعتني، وذلك كل يوم: قال ابن املبارك
  .هم باحلميمة من البلقاءكان هو وأوالده قد خاف منهم هشام، وأسكن: قلت

  .تويف علي سنة مثاين عشرة ومئة
  

  .االمام احملدث احلجة أبو عبد الرمحن العدوي العمري موالهم املدين) ع * ( عبد اهللا بن دينار- ١١٧
__________  

، ٦٧٩: ، ذيب الكمال٤٦ / ٥، اجلرح والتعديل ٣١ / ٢، التاريخ الصغري ٢٦٣: طبقات خليفة
، ميزان ١٢٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٦٥ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ١٤٢ / ٢ تذهيب التهذيب

: ، خالصة تذهيب الكمال٥٠: ، طبقات احلفاظ٢٠١ / ٥، ذيب التهذيب ٤١٧ / ٢االعتدال 
  .١٧٣ / ١، شذرات الذهب ١٩٦
[ * ]  



)٥/٢٥٣(  

  

  .مسع ابن عمر، وأنس بن مالك، وسليمان بن يسار، وأبا صاحل السمان، ومجاعة
حدث عنه شعبة، ومالك، وسفيان الثوري، وورقاء بن عمر، وسليمان ابن بالل، وابنه عبدالرمحن بن 

  .عبد اهللا بن دينار، وإمساعيل بن جعفر، وسفيان بن عيينة، وخلق كثري
  .ى عن بيع الوالء، وعن هبته: وقد تفرد حبديث عن ابن عمر، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).١" (الصحيحني  " متفق على إخراجه يف
  يف: له، فقال" كتاب الضعفاء " بإيراده يف ) ٢(وقد أساء أبو جعفر العقيلي 

__________  
باب النهي عن بيع : كالمها يف العتق) ١٥٠٦(، ومسلم ٣٧ / ١٢ و ١٢١ / ٥أخرجه البخاري ) ١(

  .الوالء وهبته
الناس يف هذا ": صحيحه " ا أخرجه يف وقد اشتهر هذا احلديث عن عبد اهللا بن دينار حىت قال مسلم مل

حسن صحيح ال نعرفه إال من حديث عبد اهللا بن دينار، : احلديث عيال عليه، وقال الترمذي بعد خترجيه
وددت أن عبد اهللا بن دينار ملا حدث ذا : رواه عنه سعيد وسفيان ومالك، ويروى عن شعبة أنه قال

  .رأسهاحلديث أذن يل حىت كنت أقوم إليه، فأقبل 
وقد اعتىن أبو نعيم االصبهاين جبمع طرقه عن عبد اهللا بن دينار، فأورده عن مخسة وثالثني نفسا ممن 

هو أبو جعفر حممد بن عمرو العقيلي احلجازي املتوىف مبكة سنة ) ٢..(حدث به عن عبد اهللا بن دينار
لفقه ومحلة اآلثار مما محل وأئمة ا" الصحيحني "  ه، وقد جرح يف كتابه الضعفاء كثريا من رجال ٣٢٢

  ابن عبد الرب وغريه من
" االئمة ومنهم املؤلف رمحه اهللا على تعقبه وبيان ما نأى فيه عن الصواب، وقد قال املؤلف رمحه اهللا يف 

ذكره العقيلي يف كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، وهذا ): ٥٨٧٤(يف ترمجة علي بن املديين ت " ميزانه 
ما استصغرت :  وناهيك به قد شحن صحيحه حبديث علي بن املديين، وقال-ي أبو عبد اهللا البخار

نفسي بني يدي أحد إال بني يدي علي بن املديين، ولو تركت حديث علي، وصاحبه حممد، وشيخه عبد 
الرزاق وعثمان بن أيب شيبة، وإبراهيم بن سعد، وعفان، وأبان العطار، وإسرائيل، وأزهر السمان، وز 

ثابت البناين، وجرير بن عبداحلميد، لغلقنا الباب وانقطع اخلطاب، وملاتت اآلثار، واستولت بن أسد، و
الزنادقة، وخلرج الدجال، أفمالك عقل يا عقيلي، أتدري فيمن تتكلم ؟ وإمنا تبعناك يف ذكر هذا النمط 

ات، بل لنذب عنهم، ولرتيف ما قيل فيهم، كأنك ال تدري أن كل واحد من هؤالء أوثق منك بطبق
وأوثق من ثقات كثريين مل توردهم يف كتابك فهذا مما ال يرتاب فيه حمدث، وأنا أشتهي أن تعرفين من هو 



الثقة الثبت الذي ما غلط، وال انفرد مبا ال يتابع عليه، بل الثقة احلافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له 
  = (*)قرانه الشياء ما وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم االثر، وضبطه دون أ

)٥/٢٥٤(  

  

رواية املشايخ عن عبد اهللا بن دينار اضطراب، مث إنه أورد له حديثني مضطريب االسناد وال ذنب لعبد 
  .اهللا، وإمنا االضطراب من الرواة عنه

  .وقد وثقه مجاعة
  .تويف يف سنة سبع وعشرين ومئة

  .ديثحديثه حنو مئيت ح: قال احلافظ أمحد بن علي االصبهاين
  

االمام الثقة عبدامللك بن حبيب البصري، رأى عمران بن حصني، ) ع * ( أبوعمران اجلوين- ١١٨
  .وروى عن جندب البجلي، وأنس بن مالك، وعبد اهللا بن الصامت، وأيب بكر بن أيب موسى وطائفة

  حدث عنه شعبة واحلمادان، وأبان العطار، وسهيل بن أيب حزم، وعبد
  . العمي وآخرونالعزيز بن عبد الصمد

__________  
الشئ، فيعرف ذلك، فانظر أول شئ إىل أصحاب ] يف [ عرفوها اللهم إال أن يتبني غلطه وومهه = 

هذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إال وقد انفرد بسنة فيقال له
ليس عند اآلخر من العلم، وما الغرض وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ! احلديث ال يتابع عليه 

  .هذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغي يف علم احلديث
وإن تفرد الثقة املنت يعد صحيحا غريبا، وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا، وإن إكثار الراوي من 

بدعه، أو له االحاديث اليت ال يوافق عليها لفظا أو إسنادا، يصريه متروك احلديث، مث ما كل أحد فيه 
هفوة، أو ذنوب، يقدح فيه مبا يوهن حديثه، وال من شرط الثقة أن يكون معصوما عن اخلطايا واخلطأ، 
ولكن فائدة ذكرنا كثريا من الثقات الذين فيهم أدىن بدعة أوهلم أوهام يسرية يف سعة علمهم أن يعرف 

  .العدل والورعأن غريهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فزن االشياء ب
 / ٥، اجلرح والتعديل ٣١٨ / ١، التاريخ الصغري ٤١٠ / ٥، التاريخ الكبري ٢١٥: طبقات خليفة* 

، ٢ / ٢٤٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٥٣: ، ذيب الكمال٣١٨، ٣٠٩ / ٢، حلية االولياء ٣٤٦
 ، شذرات٢٤٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨٩ / ٦، ذيب التهذيب ١٠٤ / ٥تاريخ االسالم 



  .١٧٥ / ١الذهب 
[ * ]  

)٥/٢٥٥(  

  

  .وثقه حيىي بن معني وغريه، وحديثه يف االصول الستة
أما واهللا لئن ضيعنا، إن هللا : كان الغالب عليه الكالم يف احلكم، وكان يقول: قال أبو سعيد بن االعرايب

نته، وجعل قلوبنا أجرى اهللا علينا وعليكم حم: عبادا آثروا طاعة اهللا تعاىل على شهوام، وكان يقول
  .أوطانا حتن إليه

  .تويف سنة مثان وعشرين عن سن عالية: تويف يف سنة ثالث وعشرين ومئة، وقيل: قيل
  

  )، خ، م مقرونا٤ * ( عاصم بن أيب النجود- ١١٩
دلة أمه، وليس : االمام الكبري مقرئ العصر، أبو بكر االسدي موالهم الكويف واسم أبيه دلة، وقيل

  .هو أبوه، مولده يف إمرة معاوية بن أيب سفيانبشئ، بل 
وقرأ القرآن على أيب عبدالرمحن السلمي، وزر بن حبيش االسدي، وحدث عنهما، وعن أيب وائل، 

ومصعب بن سعد، وطائفة من كبار التابعني، وروى فيما قيل عن احلارث بن حسان البكري، ورفاعة بن 
  .هو معدود يف صغار التابعنييثريب التميمي، أو التيمي، وهلما صحبة، و

حدث عنه عطاء بن أيب رباح، وأبو صاحل السمان، ومها من شيوخه، وسليمان التيمي، وأبو عمرو بن 
العالء، وشعبة، والثوري، ومحاد بن سلمة، وشيبان النحوي، وأبان بن يزيد، وأبو عوانة، وأبو بكر بن 

  .عياش، وسفيان بن عيينة وعدد كثري
  دة بالكوفة، فتال عليه أبو بكر، وحفص بن سليمان،وتصدر لالقراء م

__________  
 / ٦، اجلرح والتعديل ٩ / ٢، التاريخ الصغري ٤٨٧ / ٦، التاريخ الكبري ١٥٩: طبقات خليفة* 

، تذهيب التهذيب ٦٣٤: ، ذيب الكمال٩ / ٣، وفيات االعيان ٢٦، ٣: ، تاريخ ابن عساكر٣٤٠
، ذيب ١٦٧ / ١، العرب ٣٥٧ / ٢، ميزان االعتدال ٨٩  /٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٠٩ / ٢

، طبقات ١٢٤، ١٢٢ / ٧، ذيب ابن عساكر ١٨٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨ / ٥التهذيب 
  .٣٤٦ / ١القراء 
[ * ]  

)٥/٢٥٦(  



  

واملفضل بن حممد الضيب، وسليمان االعمش، وأبو عمرو، ومحاد بن شعيب، وأبان العطار، واحلسن بن 
  .اد بن أيب زياد، ونعيم بن ميسرة وآخرونصاحل، ومح

ملا هلك أبو عبد : وانتهت إليه رئاسة االقراء بعد أيب عبدالرمحن السلمي شيخه، قال أبو بكر بن عياش
  .الرمحن، جلس عاصم يقرئ الناس، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن حىت كأن يف حنجرته جالجل

  .دلة أمه: لة، وقال أبو حفص الفالسأسم أيب النجود د: قال أبو خيثمة وغريه
كان من قراء أهل الكوفة حيىي بن وثاب، وعاصم بن أيب النجود، وسليمان االعمش، : قال أبو عبيد

  .وهم من موايل بين أسد
حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن احلارث بن حسان، : ابن االصبهاين، وحممد بن إمساعيل قاال

  ).١(هللا عليه وسلم على املنرب، وبالل قائم متقلد سيفا رأيت النيب صلى ا: قال
  .ما رأيت أحد أقرأ من عاصم: مسعت أبا إسحاق، يقول: أبو بكر بن عياش

ما رأيت أحدا قط أفصح من عاصم بن أيب النجود، إذا : حدثنا احلسن بن صاحل، قال: حيىي بن آدم
  .تكلم كاد يدخله خيالء

  .ما قدمت على أيب وائل من سفر إال قبل كفي:  بن أيب النجود، قالحدثنا محاد، أنبأنا عاصم: عفان
أي : رجل صاحل خري ثقة، قلت: سألت أيب عن عاصم بن دلة، فقال: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .قراءة أهل املدينة، فإن مل يكن، فقراءة عاصم: القراءات أحب إليك ؟ قال

__________  
ن طريق أيب بكر بن عياش عن احلارث بن حسان البكري، ورواه أمحد  م٤٨٢ / ٣وأخرجه أمحد ) ١(
  .، وأبو بكر بن أيب شيبة، عن عاصم، عن أيب وائل، عن احلارث٤٢٢ / ٣

[ * ]  

)٥/٢٥٧(  

  

  .مرضت سنتني، فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفا: حدثنا أبو بكر، قال يل عاصم: أبو كريب
  كان عاصم صاحب مهز: قالمنجاب بن احلارث، حدثنا شريك، 

  .ومد وقراءة شديدة
قام فينا رجالن أحدمها أقرأ القرآن لقراءة : أبو بكر بن عياش، عن أيب إسحاق، عن مشر بن عطية، قال

  .زيد وهو عاصم، واآلخر أقرأ الناس لقراءة عبد اهللا وهو االعمش
البصرة فأقرأهم، قرأ عليه عاصم صاحب سنة وقراءة، كان رأسا يف القرآن قدم : قال أمحد العجلي



  .السالم أبو املنذر، وكان عثمانيا
  .قرأ عليه االعمش يف حداثته، مث قرأ بعده على حيىي بن وثاب

كان عاصم حنويا فصيحا إذا تكلم، مشهور الكالم، وكان هو واالعمش وأبو : قال أبو بكر بن عياش
  .حصني االسدي ال يبصرون

  .عة شديدة فما ره، وال قال له شيئاجاء رجل يوما يقود عاصما فوقع وق
  .كنا نأيت أبا عبدالرمحن السلمي، وحنن غلمة أيفاع: محاد بن زيد، عن عاصم، قال

  .هذا يوضح أنه قرأ القرآن على السلمي يف صغره: قلت
ما أقرأين أحد : من مل حيسن من العربية إال وجها واحدا مل حيسن شيئا، مث قال: قال عاصم: قال أبو بكر

حرفا إال أبو عبد الرمحن، وكان قد قرأ على علي رضي اهللا عنه، وكنت أرجع من عنده فأعرض على 
  .لقد استوثقت: زر بن حبيش، وكان زر قد قرأ على أبن مسعود، فقلت لعاصم

  .ما أحصي ما مسعت أبا بكر يذكر هذا عن عاصم: رواها حيىي ابن آدم عن أيب بكر، مث قال
   الصباح، عن حفص الغاضري، عنوروى مجاعة عن عمرو بن

)٥/٢٥٨(  

  

  عاصم، عن أيب عبدالرمحن، عن علي بالقراءة، وذكر عاصم أنه مل خيالف
  .أبا عبدالرمحن يف شئ من قراءته، وأن أبا عبدالرمحن مل خيالف عليا رضي اهللا عنه يف شئ من قراءته

  .بدالرمحن إال حرفاكل قراءة عاصم قراءة أيب ع: وروى أمحد بن يونس، عن أيب بكر، قال
كان أبو عمرو الشيباين يقرئ الناس يف املسجد االعظم، فقرأت عليه، مث : أبو بكر عن عاصم، قال

  .سألته عن آية فامين وى، فكنت إذا دخلت املسجد يشري إيل، وحيذر أصحابه مين
على أيب ما كان من القراءة اليت قرأت ا : قال يل عاصم: وروي عن حفص بن سليمان، قال

عبدالرمحن، فهي اليت أقرأتك ا، وما كان من القراءة اليت أقرأت ا أبا بكر بن عياش، فهي القراءة اليت 
  .عرضتها على زر عن ابن مسعود

  .كان عاصم بن أيب النجود ذا أدب ونسك وفصاحة، وصوت حسن: قال سلمة بن عاصم
" حم " آية، وال " آمل " مل يكن عاصم يعد : كر، قالحدثنا حيىي بن آدم، حدثنا أبو ب: يزداد بن أيب محاد

  .آية، وال حنوها" طه " آية، وال " كهيعص " آية، وال 
كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان يكون يوم اجلمعة : حدثنا أبو بكر، قال: زياد بن أيوب

مل بنا، : رأى مسجدا، قاليف املسجد إىل العصر، وكان عابدا خريا يصلي أبدا، رمبا أتى حاجة، فإذا 



  .فإن حاجتنا ال تفوت، مث يدخل، فيصلي
  مسعت أيب سأل عاصم: حسني اجلعفي، عن صاحل بن موسى، قال

)٥/٢٥٩(  

  

خري هذه االمة بعد نبيها، " يا أبا بكر على ما تضعون هذا من علي رضي اهللا عنه : ابن أيب النجود، فقال
ما نضعه إال أنه عىن عثمان هو كان أفضل من أن : قال عاصموعلمت مكان الثالث ؟ ف" أبو بكر وعمر 

  .يزكي نفسه
) * مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق: * (دخلت على عاصم، وهو يف املوت فقرأ: قال أبو بكر بن عياش

  ).١(بكسر الراء وهي لغة هلذيل 
ليه، مث أفاق مث قرأ دخلت على عاصم فأغمي ع: حدثنا حيىي، حدثنا أبو بكر، قال: أبو هشام الرفاعي

  .اآلية فهمز فعلمت أن القراءة منه سجية) * مث ردوا إىل اهللا: * (قوله تعاىل
حمله : كان عاصم ثبتا يف القراءة، صدوقا يف احلديث، وقد وثقه أبو زرعة ومجاعة، وقال أبو حامت: قلت

كل وقت يكون العامل للحديث ال للحروف، وما زال يف : يف حفظه شئ يعين: الصدق، وقال الدارقطين
  .إماما يف فن مقصرا يف فنون

وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا يف القراءة، واهيا يف احلديث، وكان االعمش خبالفه كان 
وغريه ال ترتقي إىل رتبة " املنهج " ثبتا يف احلديث، لينا يف احلروف، فإن لالعمش قراءة منقولة يف كتاب 

  .قراءة يعقوب وأيب جعفرالقراءات السبع، وال إىل 
  .واهللا أعلم

  .عاصم ليس حبافظ: قال النسائي
  .تويف عاصم يف آخر سنة سبع وعشرين ومئة

" حديثه يف الكتب الستة، لكن يف : تويف يف سنة مثان وعشرين ومئة، قلت: وقال إمساعيل بن جمالد
  .بينه سبعة أنفسمتابعة، وهذا احلديث أعلى ما وقع يل من حديث عاصم بيين و" الصحيحني 

__________  
البحر " ، وذكرها أبو حيان يف ٣٤٨ / ١" طبقات القراء " وذكرها عن عاصم ابن اجلزري يف ) ١(

  وقرئ بكسر الراء، نقل حركة الدال اليت أدغمت: ، ومل ينسبها لعاصم، وإمنا قال١٤٩ / ٤" احمليط 
  .إىل الراء
[ * ]  

)٥/٢٦٠(  



  

) ح(ربكم يوسف بن خليل، أنبأنا خليل ابن بدر، وعلي بن قادشاه قرأت على إسحاق بن طارق، أخ
أنبأنا أبو نعيم، أنبأنا عبد اهللا بن : وأنبأين عن خليل وعلي أمحد بن سالمة أن أبا علي احلداد أخربمها، قال

أتيت صفوان بن : فارس، حدثنا حممد بن عاصم، حدثنا سفيان بن عيينة، قال عاصم، عن زر، قال
فإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم : " ابتغاء العلم، قال: ما جاء بك ؟ فقلت: يلعسال فقال 

  ).١(وذكر احلديث " رضى مبا يطلب 
  

ابن سعد بن مالك بن خالد االنصاري اخلزرجي ) خ، م، د، ت، ق * ( عباس بن سهل- ١٢٠
  .الساعدي املدين الفقيه، أحد ثقات التابعني

  .يد العدوي، وأيب هريرة، وأيب محيد الساعدي وعدةروى عن أبيه، وسعيد بن ز
  .وكان مولده يف حنو سنة مخس وعشرين يف أول خالفة عثمان

حدث عنه ابناه أيب وعبد املهيمن، والعالء بن عبدالرمحن، وحممد ابن إسحاق، وعبد الرمحن بن الغسيل، 
  .وفليح بن سليمان

  ه، واعتدى عليه،وثقه حيىي بن معني وغريه، وقد أذاه احلجاج وضرب
__________  

حاك يف نفسي أو صدري مسح على اخلفني بعد الغائط : قلت"  ومتامه ٣٠٨ / ٧حلية االولياء ) ١(
نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو : والبول، فهل مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا ؟ قال

مسعته يذكر : قلت" جنابة ال من غائط وبول ونوم مسافرين أال نرتع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من 
يا حممد فأجابه على : نعم بينما حنن معه يف مسري إذ ناداه أعرايب بصوت له جهوري، فقال: اهلوى ؟ قال

مث أنشأ " املرء مع من أحب : " أرأيت رجال أحب قوما ومل يلحق م ؟ قال: حنو من كالمه هاء، قال
  حيدثنا أن

وسنده حسن، " ابا يفتح للتوبة مسرية عرضه أربعون سنة، فال يغلق حىت تطلع الشمس من قبل املغرب ب
  . من طريق سفيان، عن عاصم عن زر به٢٤٠ / ٤، وأمحد ٣٣ / ١" املسند " وأخرجه الشافعي يف 

، اجلرح والتعديل ٥٦٧ / ١، تاريخ الفسوي ٢٥٣ / ١، التاريخ الصغري ٢٧١ / ٥طبقات ابن سعد * 
٢١٠ / ٦ ،و ١٧ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ١٢٥ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٥٧: ذيب الكمال ،

  .١٨٨: ، خالصة تذهيب الكمال١١٨ / ٥ ذيب التهذيب ٢٦٣، ٢٦٢
[ * ]  

)٥/٢٦١(  

  



أال حتفظ فينا وصية : لكونه كان من أصحاب ابن الزبري، فجاء أبوه سهل بن سعد يشفع فيه وقال
  .فأطلقه وكاشر عنه) ١" (اقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم  " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .تويف قريبا من سنة عشرين ومئة باملدينة: قيل
  

القرشي اجلمحي البصري، موىل عثمان بن مظعون رضي اهللا عنه، وهو ) ع * ( حممد بن زياد- ١٢١
  .مدين، نزل البصرة

  .ابن الزبري، له حنو من مخسني حديثاحدث عن عائشة، وأيب هريرة، وعبد اهللا بن عمر، و
حدث عنه يونس بن عبيد، ومعمر، وشعبة، وإبراهيم بن طهمان والربيع بن مسلم، ومحاد بن زيد، 

  .وآخرون
  .وثقه أمحد وغريه

  .مات سنة نيف وعشرين ومئة
  وقع لنا من عواليه

  
، تزوجها ابن عمها ، روت عن أبيها، وكانت بديعة اجلمالبنت احلسني الشهيد* *  سكينة - ١٢٢

  عبد اهللا بن احلسن االكرب، فقتل مع أبيها قبل الدخول ا، مث
__________  

اقبلوا من حمسنهم " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم :  يف املناقب٩٣ / ٧أخرجه البخاري ) ١(
  وجتاوزوا عن

يث أنس بن مالك باب من فضائل االنصار من حد: يف فضائل الصحابة) ٢٥١٠(، ومسلم "مسيئهم 
إن االنصار كرشي وعيبيت، وإن الناس سيكثرون ويقلون، : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".فاقبلوا من حمسنهم، واعفوا عن مسيئهم 
: ، ذيب الكمال٢٥٧ / ٧، اجلرح والتعديل ١٩١ / ٢، تاريخ الفسوي ٨٢ / ١التاريخ الكبري * 

، ١٦٩ / ٩، ذيب التهذيب ١٣٠ / ٥، تاريخ االسالم ٢/  ٢٠٤ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٩٧
  .٣٣٦: خالصة تذهيب الكمال

، االغاين ٢٠٥ / ١، التاريخ الصغري ٤٣٨: ، احملرب٥٩: ، نسب قريش٤٧٥ / ٨طبقات ابن سعد * * 
 / ٤، تاريخ االسالم ٣٩٧، ٣٩٤ / ٢، وفيات االعيان ٢٧٢: ، مصارع العشاق٥٤ / ٤١ / ١٧

  .١٥٤ / ١، شذرات الذهب ٢٤٤: ور، الدر املنث٢٥٣
[ * ]  

)٥/٢٦٢(  



  

  .تزوجها مصعب أمري العراق، مث تزوجت بغري واحد
وكانت شهمة مهيبة، دخلت على هشام اخلليفة، فسلبته عمامته ومطرفه، ومنطقته، فأعطاها ذلك، ومل 

  .نظم جيد
  .واحد بألف درهمأتيتها فإذا بباا جرير والفرزدق ومجيل وكثري، فأمرت لكل : قال بعضهم

  .توفيت يف ربيع االول سنة سبع عشرة ومئة
  .قلما روت

  
  .االمام الرباين العابد أبو بكر التميمي االسيدي البصري) م، د، س * ( هارون بن رئاب- ١٢٣

  .حدث عن أنس بن مالك، واالحنف بن قيس، وقبيصة بن ذؤيب وكنانة بن نعيم
  .عبة، واحلمادان، وسفيان ابن عيينة، ومجاعةروى عنه أيوب السختياين، واالوزاعي، وش

  .ثقه: إنه كان أجل أهل البصرة، وقال أمحد بن حنبل: يقال: قال أبو داود
  .عنده أربعة أحاديث: هو مقل من الرواية، حىت قال ابن عيينة: قلت
  .وكان خيفي الزهد، ويلبس الصوف حتت: قال

  .وكان النور على وجهه
  .أيت هارون بن رئاب كأمنا أقلع عن البكاءكنت إذا ر: وقال ابن شوذب

قرأت على إسحاق بن أيب بكر، أخربكم ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا 
أبو نعيم، حدثنا حممد بن معمر، حدثنا أبو شعيب احلراين، أنبأنا البابليت، حدثنا االوزاعي، حدثين هارون 

  لة العرش مثانية، يتجاوبون بصوت رخيم حسن، يقولمح: بن رئاب، قال
__________  

 / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٢٨، ذيب الكمال ٨٩ / ٩، اجلرح والتعديل ٢١٩ / ٨التاريخ الكبري * 
، ٤٠٧: ، خالصة تذهيب الكمال٤ / ١١، ذيب التهذيب ١٦٩ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٠٨

  .حف فيه إىل رباب، وقد تص٥٧ - ٥٥ / ٣: حلية االولياء
[ * ]  

)٥/٢٦٣(  

  

سبحانك وحبمدك على حلمك بعد علمك، ويقول اآلخرون سبحانك وحبمدك على عفوك بعد : أربعة
  .قدرتك



  .ثقة: قال حيىي بن معني والنسائي
ميان، وهارون، وعلي بنو رئاب، فهارون من أئمة السنة، وميان من أئمة : وقال أبو حممد بن حزم الفقيه

  .وعلي بن أئمة الروافض، وكانوا متعاديناخلوارج، 
عدت هارون بن رئاب، وهو جيود بنفسه، فما فقدت وجه رجل فاضل إال رأيته : قال جعفر بن سليمان

  .عنده
  .هوذا أخوكم، يذهب به إىل النار، أو يعفو اهللا: كيف جتدك ؟ فقال: فقال حممد بن واسع

  .عاش ثالثا ومثانني سنة: قيل
  

  )٤م،  (* السدي - ١٢٤
إمساعيل بن عبدالرمحن بن أيب كرمية االمام املفسر أبو حممد احلجازي مث الكويف االعور السدي، أحد 

  .موايل قريش
حدث عن أنس بن مالك، وابن عباس، وعبد خري اهلمداين، ومصعب بن مسعد، وأيب صاحل باذام، ومرة 

  .الطيب، وأيب عبدالرمحن السلمي وعدد كثري
عوانة، واملطلب بن ) ١(ان الثوري، وزائدة، وإسرائيل، واحلسن بن حي وأبو حدث عنه شعبة، وسفي

  .زياد، وأسباط بن نصر، وأبو بكر بن عياش وآخرون
__________  

 ١، التاريخ الصغري ٣٦٠ / ١، التاريخ الكبري ١٦٣: ، طبقات خليفة٣٢٣ / ٦طبات ابن سعد ) * ١(
، ١٠٦: ، ذيب الكمال٥٣٧ / ١لباب ، ال١٨٥، ١٨٤ / ٢، اجلرح والتعديل ٣١٣، ٣١٢/ 

، روضات ٢٣٦ / ١، ميزان االعتدال ٤٣ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٦٥ / ١تذهيب التهذيب 
، خالصة تذهيب ٣٠٨ / ١، النجوم الزاهرة ٣١٣ / ١، ذيب التهذيب ١٠٢، ١٠١: اجلنات
  .١٠٩ / ١، طبقات املفسرين ٣٥: الكمال

  .أيب، وهو خطأ: يف االصل) ١(
 * ][  

)٥/٢٦٤(  

  

  .وورد عنه أنه رأى أبا هريرة، واحلسن بن علي
ثقة، وقال : ال بأس به، وقال أمحد بن حنبل: صاحل احلديث، وقال حيىي بن سعيد القطان: قال النسائي

  .مقارب احلديث: مرة



هو : يكتب حديثه، وقال ابن عدي: لني، وقال أبو حامت: ضعيف، وقال أبو زرعة: وقال حيىي بن معني
  .كان السدي عظيم اللحية جدا: ندي صدوق، وقيلع

إن إمساعيل السدي قد أعطي حظا من : مسعت الشعيب، وقيل له: قال عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت
  إن إمساعيل قد أعطي حظا: علم، فقال

  .من اجلهل بالقرآن
كان السدي :  خالدما أحد إال وما جهل من علم القرآن أكثر مما علم، وقد قال إمساعيل بن أيب: قلت

  .أعلم بالقرآن من الشعيب رمحهما اهللا
إنه ليفسر تفسري : مر إبراهيم النخعي بالسدي وهو يفسر، فقال: وقال سلم بن عبدالرمحن شيخ لشريك

  .القوم
  .مات إمساعيل السدي يف سنة سبع وعشرين ومئة: قال خليفة بن خياط

  .ويف أحد املتروكني، كان يف زمن وكيعأما السدي الصغري، فهو حممد بن مروان الك: قلت
  

هو هالل بن أيب ميمونة العامري املدين موىل آل عامر بن لؤي ثقة ) ع * ( هالل بن علي- ١٢٥
  .مشهور

__________  
، تذهيب ١٤٥١: ، ذيب الكمال٧٦ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٠٥، ٢٠٤ / ٨التاريخ الكبري * 

، خالصة تذهيب ٨٢ / ١١، ذيب التهذيب ١٧٢ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٢٤ / ٤التهذيب 
  .٤١٢: الكمال
[ * ]  

)٥/٢٦٥(  

  

  .حدث عن أنس بن مالك، وأيب سلمة بن عبدالرمحن، وعطاء بن يسار، وعبد الرمحن بن أيب عمرة
  .روى عنه سعيد بن أيب هالل، ومالك بن أنس، وعبد العزيز بن املاجشون، وفليح بن سليمان

  .مات سنة بضع وعشرين ومئة: شيخ يكتب حديثه، قلت: ه بأس، وقال أبو حامتليس ب: قال النسائي
  

االمام الفقيه الثقة أبو عبد اهللا الليثي املدين االعرج عن أيب ) ع * ( يزيد بن عبد اهللا بن قسيط- ١٢٦
  .هريرة، وابن عمر، وعبيد بن جريج، وسعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري

  .اد، وابن إسحاق، ومالك، وابن أيب ذئب والليث بن سعد وآخرونوعنه أبو صخر محيد بن زي



  .ليس بقوي: كان ثقة فقيها، يستعان به يف االعمال المانته وفقهه، وقال أبو حامت: قال ابن إسحاق
  .وروى مالك عنه قليال

  .مات سنة اثنتني وعشرين ومئة
  .بلغ تسعني سنة: يث، ويقالكان ثقة كثري احلد: وحديثه حسن يف الكتب الستة، وقال ابن سعد

  
   االسود الشاعر موىل عمر بن عبد العزيز، مدح عبدامللكأبو حمجن* *  نصيب بن رباح - ١٢٧

__________  
: ، ذيب الكمال٢٧٣ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٤٤ / ٨، التاريخ الكبري ٣٥٤: تاريخ خليفة* 

، ٣٤٢ / ١١، ذيب التهذيب ١٨٧ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ١٧٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٣٦
  .١٦٠ / ١، شذرات الذهب ٣٣٢: خالصة تذهيب الكمال

، مسط ١٤٥، ١٢٥ / ١، االغاين ٤١٢، ٤١٠: ، الشعر والشعراء١٤١: طبقات فحول الشعراء* * 
  .١١ / ٥، تاريخ االسالم ٢٤٣، ٢٢٨ / ١٩، معجم االدباء ٢٩٢، ٢٩١: الآليل
[ * ]  

)٥/٢٦٦(  

  

  ".تاريخ دمشق "  الذروة، تنسك، وأقبل على شأنه، وترك التغزل، له ترمجة يف ابن مروان، وشعره يف
  

  :مضري النسب، والرمة) ١( غيالن بن عقبة بن يس من فحول الشعراء*  ذو الرمة - ١٢٨
  .هي احلبل، شبب مبية بنت مقاتل املنقرية، وباخلرقاء وله مدائح يف االمري بالل بن أيب بردة

  .افتتح الشعراء بامرئ القيس، وختموا بذي الرمة: العالءقال أبو عمرو بن 
  .إن الفرزدق وقف عليه وهو ينشد، فأعجبه شعره: وقيل

  .وكان يكون ببادية العراق، وفد على الوليد، وامتدحه
  .وحدث عن ابن عباس، روى عنه أبو عمرو بن العالء، وعيسى بن عمر النحوي

غالم من بين عدي، يركب أعجاز االبل، : دا أشعر منك ؟ قالأتعلم أح: إن الوليد قال للفرزدق: وقيل
  .يريد ذا الرمة

فعوالن بااللباب ما تفعل اخلمر مات ذو الرمة بأصبهان * وعينان قال اهللا كونا فكانتا : هو القائل: قلت
  .كهال سنة سبع عشرة ومئة

  



   كثري اون، كاناحلنفي الكويف من بلغاء الشعراء، سائر القول، * *  محزة بن بيض- ١٢٩
__________  

، ١٢٥، ١٠٦ / ١٦، االغاين ٥٣٦، ٥٢٤، الشعر والشعراء ١٢٥، ١٢١طبقات فحول الشعراء * 
، ٣١٩ / ٩، البداية ٢٤٧ / ٤، تاريخ االسالم ١١ / ٤، وفيات االعيان ٨٢ و ٨١مسط الآليل، 

  .٥٣، ٥٠ / ١، خزانة االدب ١١٦، االشتقاق ٣٢٠
 بالشني املعجمة، وهو كذلك يف ٩٦ / ١سني املهملة، وضبطه يف املشتبه كذا االصل يس بال) ١(

  .االكمال، والروض االنف، والشعر والشعراء، وذكر ابن السيد أنه يس بالنون
 ٤، تاريخ االسالم ٢٨٠ / ١٠، معجم االدباء ٤٣: ، أخبار احلمقى واملغفلني١٤٢ / ١٦االغاين * * 

  .١٤ / ٥، تاج العروس ٧٩ / ٤اية االرب ، ٣٩٥ / ١، فوات الوفيات ٢٤٥/ 
[ * ]  

)٥/٢٦٧(  

  

  منقطعا إىل املهلب وبنيه، مث إىل أمري البصرة بالل، حصل أمواال جزيلة من
  .اجلوائز وخيال ورقيقا، وله نظم فائق

  .فإن شئت، فطالعها" االغاين " وبيض بكسر أوله، أخباره مستقصاة يف كتاب 
  

  :شعراءمن أعيان ال*  العرجي - ١٣٠
، فأخذ )١(هو عبد اهللا بن عمر بن عمرو بن عفان االموي، وكان أيضا بطال شجاعا جماهدا، أم بدم 

ليوم كريهة وسداد ثغر * أضاعوين وأي فىت أضاعوا : وسجن مبكة إىل أن مات يف خالفة هشام وله
مل تك نسبيت يف آل و* وقد شرعت أسنتها لنحري كأين مل أكن فيهم وسيطا * وخلوين مبعترك املنايا 

  عمرو
  

أبوحيىي من أعيان أمراء : رأس الشجعان واالبطال أبو حممد عبد اهللا البطال، وقيل * *  البطال- ١٣١
  .الشاميني

  وكان شاليش االمري مسلمة بن عبدامللك، وكان مقره
__________  

 معجم ،٤٢٣، ٤٢٢: ، مسط الآليل١٦٠، ١٤٧ / ١، االغاين ٥٧٦، ٥٧٤: الشعر والشعراء* 
، ٢٦٠ / ٣، معاهد التنصيص ٥٢: ، شرح شواهد املغين٢٧٧ / ٤عرج، تاريخ االسالم : البلدان



  .٥٠ / ١خزانة االدب 
  .ولقب بالعرجي النه كان يسكن العرج وهو مرتل بطريق مكة

 وهو خال هشام -الذي يف اخلزانة وغريها أنه مات يف حبس حممد بن هشام بن إمساعيل املخزومي ) ١(
دامللك وكان واليا مبكة، بعد ضرب كثري وتشهري يف االسواق النه شبب بأمه ليفضحه ال حملبة بن عب

  .كانت بينه وبينها
 / ٩، البداية ٢٢٧ / ٤، تاريخ االسالم ٢٤٨ / ٥، ابن االثري ١٩١ و ٩٠ و ٨٨ / ٧الطربي * * 

  مساه عبدامللك،، و٧٩ / ١، دول االسالم ٢٧٢ / ١، النجوم الزاهرة ٣٥٣ / ٢، املسعودي ٣٣١
  .ولكن كذب عليه جهلة القصاص وحكوا عنه من اخلرافات ما ال يليق:  ه، وفيه١١٣وأرخ وفاته سنة 

[ * ]  

)٥/٢٦٨(  

  

  .بأنطاكية، أوطأ الروم خوفا وذال
  .ولكن كذب عليه أشياء مستحيلة يف سريته املوضوعة

طال، ومره فليعس بالليل، فإنه أمري وعن عبدامللك بن مروان أنه أوصى مسلمة أن صري على طالئعك الب
  .شجاع مقدام

  ).١(عقد مسلمة للبطال على عشرة آالف، وجعلهم يزكا : وقال رجل
اتفق يل أنا أتينا قرية لنغري، فإذا بيت فيه سراج وصغري يبكي، فقالت : وعن أيب مروان عن البطال، قال

هاته : خذه يا بطال فقلت: وقالتاسكت، أو الدفعنك إىل البطال فبكى فأخذته من سريره، : أمه
كيف : وجرت له أعاجيب ويف اآلخر أصبح يف معركة مثخونا وبه رمق فجاء امللك ليون، فقال أبا حيىي

علي باالطباء، فأتوا فوجدوه قد أنفذت : وما رأيت ؟ كذلك االبطال تقتل وتقتل، فقال: رأيت ؟ قال
  .عي بوالييت وكفين والصالة علي مث تطلقهم، ففعلتأمر من يثبت م: هل لك حاجة ؟ قال: مقاتله، فقال

  .سنة ثالث عشرة ومئة: قتل سنة اثنيت عشرة، وقيل
  

  قتادة بن دعامة بن عكابة، حافظ:  بن قتادة بن عزيز، وقيلابن دعامة) ع* ( قتادة - ١٣٢
__________  

  .طالئع اجليش، والكلمة فارسية: اليزك) ١(
 ٧، التاريخ الكبري ٣٤٨ و ٣٣٢: ، تاريخ خليفة٢١٣:  خليفة، طبقات٢٢٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
 / ٧، اجلرح والتعديل ٢٧٧ / ٢، تاريخ الفسوي ٤٦٢: ، املعارف٢٨٢ / ١، التاريخ الصغري ١٨٥/ 



، ذيب االمساء ١٠، ٩ / ١٧، معجم االدباء ٨٩: ، طبقات الشريازي٣١٨: ، مجهرة االنساب١٣٣
  ، تذهيب التهذيب١١٢٢: ، ذيب الكمال٨٥/  ٤، وفيات االعيان ٥٧ / ٢واللغات 

، ٣٨٥ / ٣، ميزان االعتدال ١٢٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٩٥ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ١٥٥ / ٣
، ذيب ٢٥ / ٢، طبقات القراء ٣١٤، ٣١٣ / ٩، البداية ٢٣٠، نكت اهلميان ١٤٦ / ١العرب 

: ، خالصة تذهيب الكمال٤٧: ، طبقات احلفاظ٢٧٦ / ١، النجوم الزاهرة ٣٥١ / ٨التهذيب 
  .١٥٣ / ١، شذرات الذهب ٤٣ / ٢، طبقات املفسرين ٣١٥
[ * ]  

)٥/٢٦٩(  

  

هو ابن : العصر، قدوة املفسرين واحملدثني أبو اخلطاب السدوسي البصري الضرير االكمه، وسدوس
  .شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن وائل مولده يف سنة ستني

س، وأنس بن مالك، وأيب الطفيل الكناين، وسعيد بن املسيب، وأيب العالية وروى عن عبد اهللا بن سرج
رفيع الرياحي، وصفوان بن حمرز وأيب عثمان النهدي، وزرارة بن أوىف، والنضر بن أنس، وعكرمة موىل 

ابن عباس، وأيب املليح بن أسامة، واحلسن البصري، وبكر بن عبد اهللا املزين، وأيب حسان االعرج، 
ن يزيد، وعطاء بن أيب رباح، ومعاذة العدوية، وبشر بن عائذ املنقري، وبشر بن احملتفز، وبشري وهالل ب

بن كعب، وأيب الشعثاء جابر بن زيد، وجري بن كليب السدوسي، وحبيب بن سامل فيما كتب إليه، 
وحسان بن بالل، ومحيد بن عبدالرمحن بن عوف، وخالد بن عرفطة، وخالس اهلجري، وخيثمة بن 

بدالرمحن، وسامل بن أيب اجلعد، وشهر بن حوشب، وعبد اهللا بن شقيق، وعقبة بن صهبان، ومطرف بن ع
الشخري، وحممد بن سريين، ونصر بن عاصم الليثي، وأيب جملز، وأيب أيوب املراغي، وأيب اجلوزاء الربعي، 

حيىي، وعامر وعن عمران بن حصني، وسفينة، وأيب هريرة مرسال، وعن مسلم بن يسار، وقزعة بن 
  .الشعيب وخلق كثري

  .وكان من أوعية العلم، وممن يضرب به املثل يف قوة احلفظ
روى عنه أئمة االسالم أيوب السختياين، وابن أيب عروبة، ومعمر بن راشد، واالوزاعي، ومسعر بن 
ن كدام، وعمرو بن احلارث املصري، وشعبة بن احلجاج، وجرير بن حازم، وشيبان النحوي، ومهام ب

حيىي، ومحاد بن سلمة، وأبان العطار، وسعيد بن بشري، وسالم بن أيب مطيع، وشهاب بن خراش، وحسام 
بن مصك، وخليد بن دعلج، وسعيد بن زرىب، والصعق بن حزن، وعفري بن معدان، وموسى بن خلف 

  العمي، ويزيد بن إبراهيم

)٥/٢٧٠(  



  

  .التستري، وأبو عوانة الوضاح، وأمم سواهم
  .باالمجاع إذا بني السماع، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر، نسأل اهللا العفووهو حجة 

ومع هذا فما توقف أحد يف صدقه، وعدالته، وحفظه، ولعل اهللا يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد ا 
  .تعظيم الباري وترتيهه، وبذل وسعه، واهللا حكم عدل لطيف بعباده، وال يسأل عما يفعل

 الكبري من أئمة العلم إذا كثر صوابه، وعلم حتريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف مث إن
صالحه وورعه واتباعه، يغفر له زهللا، وال نضلله ونطرحه، وننسى حماسنه نعم وال نقتدي به يف بدعته 

  .وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك
ارحتل يا أعمى فقد : م، فقال له يف اليوم الثالثأقام قتادة عند سعيد بن املسيب مثانية أيا: قال معمر
  ).١(أنزفتين 

ما مسعت شيئا إال : ما يف القرآن آية إال وقد مسعت فيها شيئا، وعنه قال: ومسعت قتادة يقول: قال معمر
  .قتادة من بكر ابن وائل: وحفظته، قال عبد الرزاق

  .ولد قتادة سنة ستني، وكان من سدوس: وقال حيىي بن معني
  الق

  .مولد قتادة واالعمش واحد: االمام أمحد
ال بل قتادة، ما كان عند : أقتادة أعلم عندكم أو مكحول ؟ قال: عبد الرزاق، عن معمر، قيل للزهري

  .مكحول إال شئ يسري
  .قتادة أحفظ الناس، أو من أحفظ الناس: قال حممد بن سريين: عبد الرزاق، عن معمر، قال
  من سره: ب القطان، عن بكر املزين، قالأبو هالل الراسيب، عن غال

__________  
  .إذا نزحته كله: نزفت ماء البئر نزفا: أخذت مين علمي كله ومل يبق منه شئ، يقال: أي) ١(

[ * ]  

)٥/٢٧١(  

  

  .أن ينظر إىل أحفظ من أدركنا، فلينظر إىل قتادة
  .قتادة حاطب ليل: جرير، عن مغرية، قال الشعيب

يا أبا حممد، تدري ما حاطب : حدثنا ابن عيينة، قال يل عبد الكرمي اجلوزي: لزميقال حيىي بن يوسف ا
هو الرجل خيرج يف الليل فيحتطب، فيضع يده على أفعى فتقتله، هذا مثل ضربته : ال، قال: ليل ؟ قلت



  .لك لطالب العلم، أنه إذا محل من العلم ما ال يطيقه، قتله علمه، كما قتلت االفعى حاطب الليل
ما أتاين عراقي أحفظ : حدثنا زيد أبو عبد الواحد، مسعت سعيد بن املسيب، يقول: ال الصعق بن حزنق

  .من قتادة
كان قتادة إذا مسع احلديث خيتطفه اختطافا يأخذه العويل : ابن علية، عن روح بن القاسم، عن مطر، قال

  .، حىت حيفظه)١(والزويل 
إنك : عال، فجعل قتادة حيركها وهي تتثىن من رقتها وقالأهدى حسام بن مصك إىل قتادة ن: قال عفان

  .لتعرف سخف الرجل يف هديته
إنه يبغض عليا : قدم علينا قتادة الكوفة، فأردنا أن نأتيه فقيل لنا: قال لنا قيس بن الربيع: وقال عفان

  إنه: رضي اهللا عنه فلم نأته، مث قيل لنا بعد
  .أبعد الناس من هذا، فأخذنا عن رجل عنه

حدثنا إبراهيم بن هانئ، حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، : البغوي يف ترمجة قتادة له
عليه سورة البقرة فلم ) ٢(فأعرض : خذ املصحف، قال: يا أبا النضر: قال قتادة لسعيد بن املسيب: قال

لصحيفة جابر ابن عبد اهللا النا : نعم، قال: يا أبا النضر أحكمت ؟ قال: فقال: خيط فيها حرفا قال
  وكانت قرئت عليه الصحيفة اليت: أحفظ مين لسورة البقرة، قال

__________  
  .أي القلق واالنزعاج) ١(
  .فعرض: يف التهذيب) ٢(

)٥/٢٧٢(  

  

  .يرويها سليمان اليشكري عن جابر
  .جالست احلسن اثنيت عشرة سنة أصلي معه الصبح ثالث سنني: قال قتادة: وبه قال معمر

  .ومثلي يأخذ عن مثله: قال
فحدثته يوما حبديث أعجبه، : كان قتادة يغضب إذا وقفته على االسناد، قال: قال شعبة: قال وكيع

  .فكان يعده: فالن عن فالن قال: من حدثك ؟ قلت: فقال
 ما قلت برأي منذ: قل فيها برأيك، قال: ال أدري، فقلت: سألت قتادة عن مسألة، فقال: قال أبو هالل

  .أربعني سنة، وكان يومئذ له حنو من مخسني سنة
  .فدل على أنه ما قال يف العلم شيئا برأيه: قلت

  .ما أفتيت برأي منذ ثالثني سنة: مسعت قتادة يقول: قال أبو عوانة



  .شهدت قتادة يدرس القرآن يف رمضان: حدثنا أبو عوانة، قال: أبو ربيعة
  .هن احلاجبني أمان من الصداعد: وعن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة قال

قدت قتادة عشرين سنة، وكان يبغض املوايل، : ضمرة بن ربيعة، عن حفص، عن قائد لقتادة، قال
ما يؤمنك أن جييئ بعضهم فيأخذ بيدك، فيذهب بك إىل بئر : دباغني حجامني أساكفة، فقلت: ويقول

  .عدهاال قدتين ب: كيف قلت ؟ فأعدت عليه، فقال: فيطرحك فيها ؟ قال
حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا قتادة، عن عمرو بن دينار حبديث يف الوصية، فسألت عمرا مث قلل : عفان

  .إين أومهت يوم حدثت به قتادة: إن قتادة نبأ عنك بكذا وكذا، قال: معناه غري ما قال قتادة، فقلت
  .وقتادة ومحادمل أر يف هؤالء أفقه من الزهري : كان معمر يقول: قالوا: قال ابن عيينة

)٥/٢٧٣(  

  

إن مل جتد إال مثل عبادة ثابت، وحفظ قتادة، وورع : ضمرة، عن ابن شوذب، قال رجل من أهل البصرة
  .ابن سريين، وعلم احلسن، وزهد مالك بن دينار ال تطلب العلم

 :تكرير احلديث يف الس يذهب نوره، وما قلت الحد قط: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال
  .أعد علي

لقد كان يستحب أن ال تقرأ االحاديث اليت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال : وبه عن قتادة، قال
  .على طهارة

  .إذا سرك أن يكذب صاحبك فلقنه: مسعت قتادة يقول: قال أبو هالل
 الشيخ، إذا أردت أن يكذب: قال أبو األسود الدؤيل: الطيالسي، عن عمران القطان، عن قتادة، قال

  .فلقنه
  .إن الرجل ليشبع من الكالم كما يشبع من الطعام: مسعت قتادة يقول: أبو هالل

قال فالن، وقال : كنا نعرف الذي مل يسمع قتادة مما مسع إذا قال: قال شعبة: قال أبو داود الطيالسي
  .فالن عرفنا أنه مل يسمع

  .كتبت:  كيف يقول، فإذا قال حدثنا يعينكنت أنظر إىل فم قتادة: مسعت شعبة يقول: وقال ابن مهدي
حدثنا سعيد، وحدثنا أنس، وحدثنا : كنت أتفطن إىل فم قتادة فإذا قال: مسعت شعبة: وقال أبو داود

  .حدث سليمان بن يسار، وحدث أبو قالبة: مطرف، فإذا حدث مبا مل يسمع، قال
 منه، فإذا كان فيه حلن فأعربوه، فإن فأنا مسعته: قال عفان، قال يل مهام، كل شئ أقول لكم قال قتادة

  .قتادة كان ال يلحن

)٥/٢٧٤(  



  

  .ما زال قتادة متعلما حىت مات: أبو هالل، عن مطر الوراق، قال
وما مينعك أن تكتب، وقد أخربك اللطيف : نكتب ما نسمع منك ؟ قال: قالوا لقتادة: قال أبو هالل

احلفظ يف الصغر : ومسعته يقول ] ٥٢: طه) * [ تابعلمها عند ريب يف ك: * (اخلبري أنه يكتب، فقال
  .كالنقش يف احلجر

باب من العلم حيفظه الرجل لصالح نفسه : روى بكر بن خنيس، عن ضرار بن عمرو، عن قتادة
  .وصالح من بعده أفضل من عبادة حول

  .)١) (وأنزلنا باملعصرات ماء ثجاجا(أبو عوانة، عن قتادة، قال يف مصحف الفضل بن عباس 
  .قلما ساهر الليل منافق: كان يقال: بشر بن عمر، حدثنا مهام عن قتادة، قال

  .كان قتادة إذا دعي إىل طعام، حل أزراره: زيد بن احلباب، عن الوزير بن عمران، قال
  إمنا حدث هذا االرجاء بعد هزمية ابن: أبو هالل، عن قتادة، قال

  .االشعث
  .وكان قتادة يتهم بالقدر: سا إذا أتاه قتادة، يفر، قالكنت أرى طاوو: قال حنظلة بن أيب سفيان

مىت كان العلم يف : ذكر حيىي بن أيب كثري عند قتادة، فقال: حدثنا أبان العطار، قال: أبو سلمة املنقري
  .ال يزال أهل البصرة بشر ما كان فيهم قتادة: السماكني، فذكر قتادة عند حيىي، فقال

  يروى، فإن ذكر تأمله احملدث، فإنكالم االقران يطوى وال : قلت
__________  

 إىل ابن الزبري وابن عباس والفضل ٤١٢ و ٤١١ / ٨" البحر " نسب هذه القراءة أبو حيان يف ) ١(
: النبأ) * [ وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا* (ابن عباس، وعبد اهللا بن يزيد، وعكرمة وقتادة، والتالوة 

١٤.[   
[ * ]  

)٥/٢٧٥(  

  

  .ه متابعا، وإال أعرض عنهوجد ل
أخربين إسحاق االسدي، أنبأنا يوسف بن خليل، أنبأنا أمحد بن حممد التيمي، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو 

نعيم، حدثنا أبو الشيخ، حدثنا ابن أخي سعدان بن نصر، حدثنا حسني بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، 
  .يئا قط إال وعاه قليبما مسعت أذناي ش: أنبأنا معمر، مسعت قتادة يقول

: وبه إىل أيب الشيخ، حدثنا ابن أيب عاصم، حدثنا هدبة، حدثنا مهام، عن قتادة، قال يل سعيد بن املسيب



  .إمنا يسأل عن ذلك من يعقل: مل أر أحدا أسأل عما خيتلف فيه منك، قلت
: قذفتها سواء، قالرأيت كأن محامة التقطت لؤلؤة ف: جاء رجل إىل ابن سريين فقال: وعن معمر، قال

  .ذاك قتادة، ما رأيت أحفظ منه
  .كان قتادة عبد العلم: قال مطر الوراق
كفى بالرهبة علما، : قال) * إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء* (حدثنا شيبان، عن قتادة : حسني بن حممد

صيحة وحجة، إياكم اجتنبوا نقض امليثاق، فإن اهللا قدم فيه وأوعد، وذكره يف آي من القرآن تقدمة ون
  .والتكلف والتنطع والغلو واالعجاب باالنفس، تواضعوا هللا، لعل اهللا يرفعكم

كان قتادة خيتم القرآن يف سبع، وإذا جاء رمضان ختم يف كل ثالث، فإذا جاء : قال سالم بن أيب مطيع
  .العشر ختم كل ليلة

ما كنت أظن أن اهللا خلق : سيب لقتادةوقال سالم بن مسكني، عن عمران بن عبد اهللا، قال سعيد بن امل
  .مثلك

كان قتادة عاملا بالتفسري، وباختالف العلماء، مث وصفه بالفقه واحلفظ، وأطنب يف : قال أمحد بن حنبل
  .قلما جتد من يتقدمه: ذكره، وقال

  .وهل كان يف الدنيا مثل قتادة: قال: وعن سفيان الثوري
  البصرة ال يسمع شيئا إالكان قتادة أحفظ أهل : وقال االمام أمحد

)٥/٢٧٦(  

  

  .حفظه، قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها
مسعت أنس بن : نصصت على قتادة سبعني حديثا كلها يقول: قال شعبة: وقال عبد اهللا بن إدريس

  .مالك
بري وال مل يسمع قتادة من سعيد بن ج: ال يعرف لقتادة مساع من أيب رافع، وقال حيىي بن معني: قال شعبة

مل : مل يسمع قتادة من سليمان بن يسار، وقال أمحد بن حنبل: من جماهد، قال حيىي بن سعيد القطان
  .يسمع من معاذة العدوية

  .قد عدوا رواية قتادة، عن مجاعة هكذا من غري مساع، وكان مدلسا: قلت
  كان سعيد بن أيب عروبة وهشام الدستوائي وغريمها: قال وكيع

  ).١(كل شئ بقدر إال املعاصي : ادةقال قت: يقولون
  .القدر: ما كان قتادة ال يرضى حىت يصيح به صياحا يعين: وروى ضمرة، عن ابن شوذب، قال

قد اعتذرنا عنه وعن أمثاله، فإن اهللا عذرهم، فيا حبذا، وإن هو عذم، فإن اهللا ال يظلم الناس : قلت



  .شيئا، أال له اخللق واالمر
  أسا يف العربية والغريب وأيام العرب، وأنسااوقد كان قتادة أيضا ر

__________  
يغلب على الظن أن القدر الذي نفاه قتادة رمحه اهللا إمنا هو القدر الذي حكاه اهللا تعاىل عن ) ١(

وقد ..) * سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا والحرمنا من شئ* (املشركني يف قوله 
كذلك كذب الذين : * (هم تلك ووصفهم بالكذب واجلهل، واتباع الظنون واالوهام، فقالرد اهللا مقالت

من قبلهم حىت ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم، فتخرجوه لنا إن تتبعون إال الظن وإن أنتم إال 
سائر أن قدرة العبد مؤثرة يف عمله كتأثري : وقد اتفق االئمة الذين يعتد م يف هذا الشأن) * خترصون

  .االسباب يف املسببات مبشيئة اهللا الذي ربط بعضها ببعض كما هو ثابت باحلس والوجدان والقرآن
واهللا سبحانه يكره من عباده أن يعملوا الشر وإن وقع بإرادته إذ ال يقع يف ملكه إال ما يشاء، وليس 

  .، وحاشا لهأن الشر ال يقع على الرغم منه: معىن املشيئة أنه حيب ذلك الشر بل معناها
وإرادة اهللا ال ترغم العبد على فعل الشر، فلو أن العبد فعل اخلري بدل الشر، لكان فعل اخلري بإرادته 

بغري أن يكون مكرها : سبحانه أيضا فالطاعات واملعاصي تقع من العبد بإرادة اهللا سبحانه ومشيئته، أي
  .صية اليت تقع منهعلى وقوعها، كما أن مشيئته تعاىل مل تكره العبد على املع

[ * ]  

)٥/٢٧٧(  

  

أن " تارخيه " يف ) ١(كان قتادة من أنسب الناس، ونقل القفطي : حىت قال فيه أبو عمرو بن العالء
  .الرجلني من بين أمية كانا خيتلفان يف البيت من الشعر، فيربدان بريدا إىل العراق يسأالن قتادة عنه

اترك من كان رأسا يف بدعة يدعو إليها، : ن عبدالرمحن يقولإ: قلت ليحىي بن سعيد: قال ابن املديين
  فكيف يصنع بقتادة، وابن أيب رواد: قال

عمرو بن دينار : إن ترك هذا الضرب ترك ناسا كثريا، مث قال: وعمر بن ذر، وذكر قوما، مث قال حيىي
  .أخرج قتادة حيان االعرج من احلجرة: أثبت من قتادة، وقال حيىي

: من أخربك ؟ قال أصحابنا: النه ذكر عثمان رضي اهللا عنه، فقلت ليحىي:  ؟ قالمل أخرجه: قلت
جمنون أنت وإيش : ذكرت لقتادة حديث احتج آدم وموسى، فقال: ومسعت حيىي، يقول عن شعبة، قال

  .هذا، قد كان احلسن حيدث ا
، أنبأنا الصريفيين، أنبأنا ابن أخربنا ابن البخاري إجازة، أنبأنا ابن طربزد، أنبأنا عبد الوهاب االمناطي

حبابة، أنبأنا البغوي، حدثنا هدبة، حدثنا محاد بن سلمة، عن محيد، عن احلسن، عن جندب أو غريه، أن 



يا آدم أنت الذي خلقك اهللا : لقي آدم موسى، فقال موسى: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
أنت :  فعلت، وأخرجت ذريتك من اجلنة ؟ فقالبيده وأسكنك جنته، وأسجد لك مالئكته، ففعلت ما

بل الذكر، فقال : موسى الذي اصطفاك اهللا برسالته، وكلمك، وآتاك التوراة، فأنا أقدم أم الذكر ؟ قال
  رواه أمحد بن أيب خيثمة، عن حرمي بن حفص وأيب" فحج آدم موسى : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
 إبراهيم بن عبد الواحد الشيباين القفطي أحد الكتاب املشهورين املربزين يف هو علي بن يوسف بن) ١(

النظم والنثر، وكانت له معرفة باللغة والنحو والفقه واحلديث وعلوم القرآن واالصول واملنطق 
واحلكمة، واهلندسة والتاريخ، وله تصانيف كثرية تشهد له بالتفوق يف العلم والرباعة فيه تويف سنة 

  . ترمجة مطولة٢٠٣، ١٧٥ / ٥" معجم االدباء "  ترجم له ياقوت يف  ه٦٤٦
[ * ]  

)٥/٢٧٨(  

  

  .حدثنا محاد، فقال عن جندب ومل يشك: سلمة، قاال
  ).١(وهذا حديث جيد االسناد 

  ما أقام قتادة عن حممد حديثا،: مسعت أيوب يقول: قال محاد بن زيد
: ما نيست شيئا، مث قال يا غالم: قال قتادة: س، قالحدثنا أيب، حدثنا خالد بن قي: وقال نصر بن علي
  .نعلك يف رجلك: ناولين نعلي، قال

  .هذه احلكاية غرية، فإن الدعاوي ال تثمر خريا: قلت
جدل باطل : قال ] ٢٠٤: البقرة) * [ وهو ألد اخلصام* (أنبأنا معمر، عن قتادة يف قوله : عبد الرزاق

)٢.(  
: قال ] ١٢١: االنعام) * [ ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم* (دة حممد بن ثور، عن معمر، عن قتا
  ).٣(جادهلم املشركون يف الذبيحة 

__________  
 / ١١كيف وفيه عنعنة احلسن، نعم صح احلديث من طريق أيب هريرة، فقد أخرجه البخاري ) ١(

حجاج آدم وموسى باب : يف القدر) ٢٦٥٢(باب حتاج آدم وموسى عند اهللا، ومسلم :  يف القدر٤٤١
) ٤٧٠١(باب النهي عن القول بالقدر، وأبو داود :  يف القدر٨٩٨ / ٢عليهما السالم، ومالك 

حتاج آدم وموسى، فقال أنت : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ولفظه) ٢١٣٥(والترمذي 
اصطفاك اهللا أنت الذي : فقال آدم ملوسى: الذي أخرجت الناس من اجلنة بذنبك، وأشقيتهم، قال



برساالته وبكالمه أتلومين على أمر كتبه اهللا علي قبل أن خيلقين، أو قدره علي قبل أن خيلقين، قال 
 ١٠" جامع االصول " وله ألفاظ أخرى انظرها يف " فحج آدم موسى : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 /١٢٦، ١٢٤.  
يف حمل النصب، أي ألزمه آدم ) موسى(ية، و آدم مرفوعة امليم على الفاعل" فحج آدم موسى " وقوله 

إمنا حجه آدم يف دفع اللوم إذ ليس الحد من اآلدميني أن يلوم أحدا، وأما احلكم : احلجة، قال اخلطايب
الذي تنازعاه، فهما فيه على السواء ال يقدر أحد أن يسقط االصل الذي هو القدر، وال أن يبطل 

  .الكسب الذي هو السبب
وأخرج " جدل بالباطل : "  من طريق عبد الرزاق ولفظه٣١٥ / ٢ت، وأخرجه الطربي رجاله ثقا) ٢(

شديد القسوة يف معصية، : يقول) * وهو ألد اخلصام* (قوله : الطربي أيضا من طريق سعيد عن قتادة
  .جدل بالباطل، وإذا شئت رأيته عامل اللسان، جاهل العمل، يتكلم باحلكمة، ويعمل باخلطيئة

أما ما قتلتم بأيديكم فتأكلونه، وأما ما : فقالوا: ١٨ / ٨" الطربي " ثقات ومتامه كما يف رجاله ) ٣(
  .فكانت هذه جمادلتهم إياهم: قتل اهللا فال تأكلونه، يعنون امليتة

[ * ]  

)٥/٢٧٩(  

  

) * [ وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى* (عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة 
إىل بعد ما ى اهللا رسوله أن جيالس أهل االستهزاء بكتاب اهللا إال ريث ما ينسى، فيعرض  ] ٦٨: االنعام

  ).١(إذا ذكر 
يا رب أنت يف السماء : قالت بنو إسرائيل: حدثنا أبو هالل، حدثنا قتادة، قال: أبو سلمة التبوذكي

كم، استعملت عليكم إذا رضيت علي: وحنن يف االرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك ؟ قال
  .خياركم، وإذا غضبت، استعملت عليكم شراركم

أخربنا أبو املعايل اهلمداين، أنبأنا الفتح بن عبد السالم، أنبأنا حممد : ومن عايل ما يقع لنا من حديث قتادة
نبأنا أنبأنا أبو جعفر بن املسلمة، أ: ابن عمر القاضي، وحممد بن أمحد الطرائفي، وحممد بن الداية، قالوا

عبيداهللا الزهري، أنبأنا جعفر الفريايب، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس بن 
مثل املؤمن الذي يقرأ : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: مالك، عن أىب موسى االشعري

رأ القرآن مثل التمرة ال ريح هلا القرآن مثل االترجة رحيها طيب، وطعمها طيب، ومثل املؤمن الذي ال يق
وطعمها حلو، ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ال 

  ".يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر 



، عن أيب موسى أن وبه إىل الفريايب، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا مهام بن حيىي، حدثنا قتادة، عن أنس
  مثل املؤمن الذي: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وذكر احلديث" يقرأ القرآن كمثل االترجة 
__________  

اه اهللا أن جيلس "  من طريق عبد الرزاق، عن معمر عن قتادة بلفظ ٢٢٨ / ٧وأخرجه الطربي ) ١(
  ".، فال يقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني مع الذين خيوضون يف آيات اهللا يكذبون ا، فإن نسي

[ * ]  

)٥/٢٨٠(  

  

  .عن هدبة، وأخرجه مسلم والترمذي عن قتيبة، فوافقناهم بعلو) ١(أخرجه الشيخان 
  .وعندي حديث ابن اجلعد، عن شعبة، وشيبان عن قتادة يف إخفاء البسملة كتبته يف أخبار شعبة

افظ بن بدران شيخ نابلس ا، ويوسف بن أمحد الغسويل أخربنا الشيخ املقرئ عماد الدين عبد احل
أنبأنا موسى بن عبد القادر، أنبأنا أبو القاسم سعيد بن البناء، أنبأنا علي بن أمحد البندار، : بدمشق، قاال

أنبأنا حممد بن عبدالرمحن، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا طالوت بن عباد، حدثنا سعيد ابن إبراهيم، 
إذا تواجه املسلمان : "  عن احلسن، عن أيب بكرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن قتادة،

  ).٢" (بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار 
أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا، وحممد بن عبد السالم احلليب قراءة عن عبداملعز بن حممد البزاز، 

ا حملم بن إمساعيل أبو مضر الضيب، أنبأنا اخلليل بن أمحد القاضي أبنأنا حممد بن إمساعيل الفضيلي، أنبأن
أنبأنا أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن : قال

ما من مسلم يغرس غرس أو يزرع زرعا، فيأكل منه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنس، قال
  إنسان أو يمة إال كانتطائر أو 

__________  
  باب فضل القرآن على سائر الكالم،:  يف فضائل القرآن٥٩، ٥٨ / ٩أخرجه البخاري ) ١(

باب فضيلة حافظ القرآن، من طريق هدبة بن خالد، عن مهام عن : يف صالة املسافرين) ٧٩٧(ومسلم 
، والترمذي )٧٩٧(طعام، ومسلم باب ذكر ال:  يف االطعمة٤٨١ / ٩قتادة به، وأخررجه البخاري 

  .من طريق قتيبة بن سعيد، عن أيب عوانة، عن قتادة، عن أنس عن أيب موسى) ٢٨٦٥(
 يف ١٧٣ / ١٢باب وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا، و :  يف االميان٨١ / ١وأخرجه البخاري ) ٢(

لمان بسيفيهما من طريق باب إذا تواجه املس: يف الفنت) ٢٨٨٨(باب ومن أحياها، ومسلم : الديات



  .محاد بن زيد، عن أيوب ويونس، عن احلسن، عن االحنف بن قيس، عن أيب بكرة
(*)  

)٥/٢٨١(  

  

  ".له صدقة 
  .فوافقناهم) ١(أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن قتيبة 
  .مات قتادة سنة سبع عشرة ومئة: قال أبو نعيم وخليفة وأمحد بن حنبل وغريهم

ادة بن دعامة بن عزيز بن زيد بن ربيعة بن عمرو بن كرب بن عمرو بن احلارث بن هو قت: قال خليفة
مات بواسط، كان عند : بواسط، وقال ابن عائشة] سنة سبع عشرة ومئة [ مات : سدوس أبو اخلطاب

  .أوصى قتادة إىل مطر: خالد بن عبد اهللا القسري، وقال ابن شوذب
حدثنا علي بن اجلعد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن ": يات اجلعد" وبإسنادي املذكور إىل البغوي يف 
طلوع : قال ] ١٥٨: االنعام) * [ يوم يأيت بعض آيات ربك* (زرارة بن أوىف، عن ابن مسعود 

  ).٢(الشمس من مغرا 
حدثت سفيان حبديث قتادة، عن أيب حسان، عن ابن عباس، أن : قال حممد بن سواء، عن شعبة، قال

  .وكان يف الدنيا مثل قتادة: فقال يل سفيان: قال" قلد اهلدي وأشعره : " عليه وسلمالنيب صلى اهللا 
إذا دعي أحدكم إىل طعام، فجاء مع " قال أبو داود يف حديث قتادة، عن أيب رافع، عن أيب هريرة 

  قتادة مل يسمع من أيب) ٣" (الرسول، فإن ذلك إذنه 
__________  

باب فضل الغرس : يف املساقاة) ٨) (١٥٥٢(املزارعة، ومسلم  يف أول ٢ / ٥أخرجه البخاري ) ١(
  .باب ما جاء يف فضل الغرس: يف االحكام) ١٣٨٢(والزرع، والترمذي 

باب ال ينفع نفسا إمياا، من طريق :  يف التفسري٢٢٣ / ٨إسناده صحيح، وأخرج البخاري ) ٢(
 زرعة، حدثنا أبو هريرة رضي اهللا عنه موسى بن إمساعيل حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة، حدثنا أبو

ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرا، فإذا رآها " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
  .الناس

يف ) ١٥٧(وأخرجه مسلم " آمن من عليها، فذاك حني ال ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل 
  .االميان من طرق عن أيب هريرةباب الزمن الذي ال يقبل فيه : االميان

" باب يف الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، والبخاري يف : يف االددب) ٥١٩٠(أخرجه أبو داود ) ٣(



=  بصيغة اجلزم، ٢٧ / ١١" صحيحه " وإسناده صحيح، وعلقه البخاري يف ) ١٠٧٥" (االدب املفرد 
[ * ]  

)٥/٢٨٢(  

  

حديث سليمان التيمي، عن قتادة، مسعت أبا رافع، عن بل مسع منه، ففي صحيح البخاري : رافع، قلت
  ).١(إن رمحيت غلبت غضيب : أيب هريرة حديث

جالست احلسن ثنيت عشرة سنة أصلي معه الصبح ثالث سنني، ومثلي أخذ عن : قال قتادة: قال معمر
  .تويف قتادة سنة مثاين عشرة ومئة: مثله، وعن ابن علية، قال

  
  . ابن أيب عامر االمام الفقيه أبو سهيل االصبحي املدين)ع * ( نافع بن مالك- ١٣٣

  .حدث عن ابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، وسعيد بن املسيب ووالده، وهو مكثر عنه
روى عنه ابن أخيه مالك بن أنس، وابن شهاب، وهو من أقرانه، وسليمان بن بالل، وإمساعيل بن 

  جعفر، وعبد العزيز الدراوردي، وغريهم
  .ثقه أمحد بن حنبل وغريه، تأخر إىل قريب الثالثني ومئةو

__________  
 / ١١" الفتح " وإعالل أيب داود له بأن قتادة مل يسمع من أيب رافع رده املصنف هنا، واحلافظ يف = 
، وللحديث مع ذلك ٤٣٩ / ١٣" صحيحه "  بأنه ثبت مساعه منه يف احلديث الذي أخرجه يف ٢٧

من طريق حممد بن سريين ) ٥١٨٩(وأبو داود ) ١٠٧٦" (االدب املفرد " ي يف متابع أخرجه البخار
وله شاهد موقوف على ابن مسعود عند البخاري " رسول الرجل إىل الرجل إذنه " عن أيب هريرة بلفظ 

  .إذا دعي الرجل، فقد أذن له: قال) ١٠٧٤" (االدب املفرد " يف 
" بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ " اب قول اهللا تعاىل ب:  يف التوحيد٤٣٩ / ١٣أخرجه البخاري ) ١(

: حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: من طريق املعتمر مسعت أيب يقول
  ".إن اهللا كتب كتابا قبل أن خيلق اخللق، إن رمحيت سبقت غضيب، فهو مكتوب عنده فوق العرش " 
: ، ذيب الكمال٤٥٣ / ٨، اجلرح والتعديل ٤٠٦ / ١، تاريخ الفسوي ٨٦ / ٨التاريخ الكبري * 

، ٤٠٩ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٠٧ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٩١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٠٣
  .٣٩٩: خالصة تذهيب الكمال

[ * ]  

)٥/٢٨٣(  



  

 االمام القانت أبو ابن عباس بن عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف) ٤م،  * ( علي بن عبد اهللا- ١٣٤
  .حممد اهلامشي املدين السجاد

ولد عام قتل االمام علي، فسمي بامسه حدث عن أبيه ابن عباس، وأيب هريرة، وابن عمر، وأيب سعيد 
  .ومجاعة

عيسى، وداود، وسليمان، وعبد الصمد، والزهري، ومنصور بن املعتمر، وسعد بن : روى عنه بنوه
  .خرونإبراهيم، وعلي بن أيب محلة وآ

  وأمه ابنة ملك كندة مشرح بن عدي، وكان جسيما وسيما كأبيه طواال،
  .مهيبا، مليح اللحية، خيضب بالومسة

  .ورد عن االوزاعي وغريه أنه كان يصلي يف اليوم ألف سجدة
  .هو ثقة قليل احلديث: وقال ابن سعد

  .ا حممدالأحتمل لك االسم والكنية فغريه، وكناه أب: قال له عبدامللك بن مروان
انطلقا إىل أيب سعيد اخلدري، فامسعا من حديثه، فأتيناه يف : قال يل ابن عباس والبنه علي: قال عكرمة

  .حائط له
دخلت على علي بن عبد اهللا، وكان آدم جسيما، ورأيت له مسجدا كبريا يف : وقال علي بن أيب محلة

  .وجهه
  .جرة ركعتني، وذلك كل يومكان له مخسمئة شجرة يصلي عند كل ش: وقال ابن املبارك

__________  
، ٩٨٤: ، ذيب الكمال١٩٣ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٨١ / ٢، تاريخ الفسوي ٢٣٩: طبقات خليفة

، خالصة ٣٥٧ / ٧، ذيب التهذيب ٢٨٢ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٦٩ / ٣تذهيب التهذيب 
  .١٤٨ / ١، شذرات الذهب ٢٧٥: تذهيب الكمال

[ * ]  

)٥/٢٨٤(  

  

  . أيب املغرية كنا نطلب له النعل فما جنده حىت يستعمله لكرب رجلهوعن
  .لقب بالسجاد لكثرة صالته: قلت
  .إنه دخل على عبدامللك، فأجلسه معه على السرير: وقيل

ضربه الوليد مرتني إحدامها يف تزوجيه لبابة بنت عبد اهللا ابن جعفر، وكانت عند عبدامللك، : قال املربد



  .أميط عنها االذى، فطلقها، فتزوجها علي: ا، وكان أخبر، فقشطتها بسكني، وقالتفعض تفاحة وناوهل
إن هذا : هذا علي الكذاب، الم بلغهم عنه أنه يقول: ورؤي مضروبا وهو على مجل مقلوبا ينادى عليه

  االمر سيصري يف ولدي، وحلف ليكونن
  .فيهم حىت متلك عبيدهم الصغار االعني العراض الوجوه

إن : إن هذا الشيخ اختل وخلط، يقول: إنه دخل على هشام، فاحترمه وأعطاه ثالثني ألفا، مث قال: وقيل
واهللا ليكونن ذلك، وليتملكن هذان، وكان معه ولدا : هذا االمر سينتقل إىل ولدي، فسمعها علي، فقال

  .ابنه السفاح واملنصور
  .وأوالدهقرية من البلقاء هو ) ١(كان قد أسكنه هشام باحلميمة : قلت

تويف سنة مثاين عشرة ومئة عن مثان وسبعني سنة، وهو جد اخللفاء، وله من الولد املذكورون، وحممد 
االمام، وصاحل، وأمحد، وبشري، ومبشر وإمساعيل، وعبد اهللا، وعبيداهللا، وعبد امللك، وعثمان، وعبد 

  .الرمحن، وحيىي، وإسحاق، ويعقوب، وعبد العزيز، واالحنف، وعدة بنات
__________  

  .بلد من أرض الشراة من أعمال عمان يف أطراف الشام: احلميمة: قال ياقوت) ١(
[ * ]  

)٥/٢٨٥(  

  

  .االمام القدوة الرباين أبوحيىي اخلزاعي الدمشقي) د * ( عبد اهللا بن أيب زكريا- ١٣٥
م الدرداء، الصامت، وطائفة، ومسع من أ] بن [ أرسل عن سلمان الفارسي، وأيب الدرداء، وعبادة 

  .وغريها
حدث عنه صفوان بن عمرو، وعلي بن أيب محلة، واالوزاعي، وعبد الرمحن ابن يزيد بن جابر، وخالد بن 

  .دهقان، وسعيد بن عبد العزيز، وعدد كثري
  .حبسن اخللق: مب سادهم ؟ قال: كان سيد أهل املسجد، فقيل: قال أبو مسهر
كان عبد اهللا بن أيب زكريا عابد أهل : ز، وقال ميان بن عديكان يعدل بعمر بن عبد العزي: قال الواقدي

  ما عاجلت من العبادة شيئا: الشام، وكان يقول
  .أشد من السكوت

  .مل يكن بالشام رجل يفضل على ابن أيب زكريا: قال االوزاعي
وكان من كان عبد اهللا بن أيب زكريا ال يكاد يتكلم إال أن يسأل، : وروى بقية، عن مسلم بن زياد، قال

ما مسست دينارا وال درمها قط، وال اشتريت شيئا قط، وال بعته إال مرة، : أكثر الناس تبسما، قال



  .وكان له إخوة يكفونه
  .كان ثقة قليل احلديث صاحب غزو، وكان عمر بن عبد العزيز جيلسه معه على السرير: قال ابن سعد

  .ضي عنهمتويف سنة سبع عشرة ومئة رمحهما اهللا تعاىل، ور: قلت
__________  

 ٥، حلية االولياء ٧ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٧٨، ٣٢٠ / ٢، تاريخ الفسوي ٣١٢: طبقات خليفة* 
، ٢٦٤ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ١٤٥ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٨٣: ، ذيب الكمال١٥٣، ١٤٩/ 

  .١٩٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٨ / ٥ذيب التهذيب 
[ * ]  

)٥/٢٨٦(  

  

  .أحد االئمة العشرة يف حروف القراءات، وامسه يزيد بن القعقاع املدين * أبو جعفر القارئ - ١٣٦
تال على مواله عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي، وذكر مجاعة أنه قرأ أيضا على أيب هريرة، وابن 

  .عباس عن أخذهم عن أيب بن كعب، وقد صلى بابن عمر
  .س، وهو نزر الرواية، لكنه يف االقراء إماموحدث عن أيب هريرة، وابن عبا

  .تال على زيد بن ثابت ومل يدركه: تصدر لالداء من قبل وقعة احلرة، ويقال: قيل
قرأ عليه نافع، وسليمان بن مسلم بن مجاز، وعيسى بن وردان، وطائفة وحدث عنه مالك بن أنس، 

  .والدراوردي، وعبد العزيز بن أيب حازم
نسائي، قال أبو عبيد، كان يقرئ قبل وقعة احلرة، حدثنا بذلك إمساعيل بن جعفر ووثقه ابن معني وال

  .عنه
أخربين أبو جعفر أنه كان يقرئ قبل احلرة، وكان : قال يل سليمان بن مسلم: وقال إمساعيل بن جعفر

  .وكان من أقرإ الناس، وكنت أرى كل ما يقرأ، وأخذت عنه قراءته: ميسك املصحف على مواله، قال
  .أخربين أبو جعفر أن أم سلمة مسحت على رأسه، ودعت لهو

  .زمن معاوية: مىت علمت القرآن ؟ قال: سألت أبا جعفر: وعن حيىي بن عباد
ضعوا احلصى بني أصابعي : كان أبو جعفر، يقوم الليل، فإذا أقرأ ينعس، فيقول هلم: وقال نافع القارئ

  .وضموها، فكانوا يفعلون ذلك، والنوم يغلبه
__________  

، ٣٥٣ / ٨، التاريخ الكبري ٤٠٥: ، تاريخ خليفة٢٦٢: ، طبقات خليفة٣٥٢ / ٦طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ١ / ٢٠٧ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٩٣: ، ذيب الكمال٢٨٤ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٥٤



  /١٢، ذيب التهذيب ٣٨٢ / ٢، طبقات القراء ٢٧٤ / ٦، وفيات االعيان، ١٨٨ / ٥االسالم 
  .١٧٦ / ١، شذرات الذهب ٥٨

[ * ]  

)٥/٢٨٧(  

  

  .إذا منت، فمدوا خصلة من حلييت: فقال
  .فمر به مواله، فريى ما يفعلون به: قال

  .هذا يف خلقه شئ، دوروا بنا واء القرب: أيها الشيخ، ذهبت بك الغفلة، فيقول أبو جعفر: فيقول
: يب جعفر وكان يف دينه فقيها ويف دنياه أبلهقال رجل ال: حدثنا ابن زيد بن أسلم، قال: وقال ابن وهب

  .ذاك إذا أحللت حالله، وحرمت حرامه، وعملت مبا فيه: هنيئا لك ما آتاك من القرآن، قال
  .وكان يصلي خلف القراء يف رمضان، يلقنهم، يؤمر بذلك، وجعلوا بعده شيبة

  .كان يتصدق حىت بإزاره، وكان من العباد: وقيل
  نوروى زيد بن أسلم، ع
أقرئ إخواين السالم، وخربهم أن : رأيت أبا جعفر القارئ على الكعبة، فقال: سليمان بن مسلم، قال

  .اهللا جعلين من الشهداء االحياء املرزوقني
ملا غسل أبو جعفر، نظروا ما بني حنوه إىل فؤاده كورقة : وروى إسحاق املسييب، عن نافع، قال

  .املصحف، فما شك من حضره أنه نور القرآن
  ".طبقات القراء " وقد سقت كثريا من أخبار أيب جعفر يف 

سنة اثنتني وثالثني، وعاش نيفا وتسعني : مات سنة سبع وعشرين ومئة، قاله حممد بن املثىن، وقال شباب
  .سنة رمحه اهللا

  
االمام احلافظ، فقيه الكوفة أبوحيىي القرشي االسدي موالهم، واسم ) ع * ( حبيب بن أيب ثابت- ١٣٧

  أبيه قيس
__________  

 / ٢، تاريخ الفسوى ٣٢٣ / ٢، التاريخ الكبري ١٥٩: ، طبقات خليفة٣٢٠ / ٦طبقات ابن سعد * 
  = [ * ]، تذهيب ٢٢٩: ، ذيب الكمال٨٣: ، طبقات الشريازي١٠٧ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٠٤

)٥/٢٨٨(  

  



  .هند: قيس بن هند، ويقال: ابن دينار، وقيل
مل يسمع منهما، وحديثه عنهما يف ابن ماجه، : ن عباس، وأم سلمة، وقيلحدث عن ابن عمر، واب

  .وحكيم بن حزام وحديثه عنه يف الترمذي
وعندي مل يسمع منه، وأنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وأيب وائل، وزيد بن وهب، : قال الترمذي

أيب وقاص، وذر وعاصم بن ضمرة، وأيب الطفيل، وأيب عبدالرمحن السلمي، وإبراهيم بن سعد بن 
اهلمداين، وأيب صاحل ذكوان، والسائب ابن فروخ، وطاووس، وأيب املنهال عبدالرمحن بن مطعم، ونافع 

بل هو عروة املري، ويرتل إىل عبدة بن أيب لبابة، : بن جبري، وكريب، وعروة يف املستحاضة، وقيل
  .وعمارة بن عمري، وكان من أئمة العلم

  وهو من شيوخه، وحصني، ومنصور،روى عنه عطاء بن أيب رباح، 
واالعمش، وأبو حصني، وأبو الزبري، وطائفة من الكبار، وابن جريج، وحامت ابن أيب صغرية، ومسعر، 

  .وعبد العزيز بن سياه، وشعبة، والثوري، واملسعودي، وقيس بن الربيع، ومحزة الزيات، وخلق
  .له حنو مئيت حديث: قال ابن املديين

حبيب بن أيب ثابت، : كان بالكوفة ثالثة، ليس هلم رابع: عن أيب بكر بن عياشوقال أمحد بن يونس 
  .واحلكم، ومحاد، كانوا من أصحاب الفتيا، ومل يكن أحد بالكوفة، إال يذل حلبيب

  .كويف تابعي ثقة، كان مفيت الكوفة قبل محاد بن أيب سليمان: وقال أمحد العجلي
  .ب بن أيب ثابت، وكان دعامة، أو كلمة حنوهاحدثنا حبي: وقال ابن املبارك، عن سفيان

  قدمت الطائف مع: وروى أبو بكر بن عياش، عن أيب حيىي القتات، قال
__________  

، ١٥٠ / ١، العرب ١١٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٤٠ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ١١٨ / ١التهذيب = 
 / ١، شذرات الذهب ٤٤: ظ، طبقات احلفا٢٨٣ / ١، النجوم الزاهرة ١٧٨ / ٢ذيب التهذيب 

١٥٦.  
[ * ]  

)٥/٢٨٩(  

  

  .حبيب بن أيب ثابت، فكأمنا قدم عليهم نيب
  .ثقة حجة: قال أمحد بن سعد بن أيب مرمي، عن حيىي

  .نعم: حبيب ثبت ؟ قال: فقيل ليحىي
تصلي املستحاضة، وإن قطر الدم على " حديث : أظن حيىي يريد منكرين: إمنا روى حديثني، مث قال



  ).٢" (القبلة للصائم " وحديث ) " ١( احلصري
  .صدوق ثقة، مل يسمع من أم سلمة: وقال أبو حامت

__________  
باب ما جاء يف املستحاضة اليت قد عدت أيام أقرائها من : يف الطهارة) ٦٢٤(أخرجه ابن ماجه ) ١(

جاءت : طريق وكيع، عن االعمش، عن حبيب بن أيب ثابت، عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت
يا رسول اهللا إين امرأة أستحاض فال : فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالت

  أطهر،
ال إمنا ذلك عرق، وليس باحليضة، اجتنيب الصالة أيام حميضك، مث اغتسلي : " أفأدع الصالة ؟ قال

، والطحاوي ٤٢ / ٦محد ورجاله ثقات، وأخرجه أ" وتوضئي لكل صالة، وإن قطر الدم على احلصري 
  .٣٤٤ / ١، والبيهقي ٧٨، والدارقطين ص ٦١ص 

 و ٣٤٤ / ١، واجلوهر النقي ٢٠٠ و ١٩٩ / ١" نصب الراية " وقد توسع يف الكالم عليه صاحب 
٣٤٥.  

وحديث ترك الوضوء من القبلة كما يف سنن أيب داود : هذا خطأ من املؤلف رمحه اهللا صوابه) ٢(
، ٥١، والدارقطين ص ١٢٦ / ١والبيهقي ) ٨٦(، والترمذي ١٠٥، ١٠٤ / ١والنسائي ) ١٨٠(

ولفظ احلديث من طريق االعمش، عن حبيب بن أيب ثابت، عن عروة، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه، مث خرج إىل الصالة ومل يتوضأ

  .من هي إال أنت فضحكت: قلت
إن حبيبا :  يف رد دعوى من يقول١٢٤ / ١" اجلوهر النقي " عنه صاحب وقال ابن عبد الرب فيما نقله 

ال شك أنه لقي عروة، وقال : مل يسمع من عروة لروايته عمن هو أكرب من عروة وأقدم موتا، وقا أيضا
وقد روى محزة الزيات عن حبيب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة حديثا : أبو داود يف كتاب السنن

  .صحيحا
وهذا يدل ظاهرا على أن حبيبا مسع من عروة وهو مثبت، فيقدم على النايف، " التركماين " قال ابن 

اللهم عافين يف جسدي وعافين يف : " واحلديث الذي أشار إليه أبو داود هو أنه كان عليه السالم يقول
  .رواه الترمذي وقال حسن غريب.." بصري

 هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبري، فقد روى على أن حبيبا مل ينفرد بروايته، فقد تابعه عليه
قبل رسول اهللا :  من حديث وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت٥٠ / ١الدارقطين 

صلى اهللا عليه وسلم بعض نسائه ومل يتوضأ، مث ضحكت، وقد جاء احلديث باسناد آخر صحيح عن 
 رجال الصحيح خال شيخ البزار إمساعيل بن يعقوب بن ورجاله ثقات" مسنده " عائشة رواه البزار يف 

  .صبيح وهو ثقة
[ * ]  



)٥/٢٩٠(  

  

  .مل يسمع حبيب من عروة شيئا: وروى الترمذي، عن البخاري، قال
  .ما حدثنا حبيب إال عن عروة املزين: روي عن الثوري قال: وقال أبو داود

  .قد حدث عنه عطاء بن أيب رباح: قلت
  ابن ماجه، وأبووذلك يف النسائي، و

مات سنة تسع : بكر بن عياش وهو خامتة أصحابه، فقال هو وحممد بن عبد اهللا بن منري، والبخاري
  .عشرة ومئة

مات حبيب سنة اثنتني وعشرين ومئة يف : وأما ابن سعد، فروى عن اهليثم، عن حيىي بن سلمة بن كهيل
  .والية يوسف بن عمر

  . بال ترددكان من أبناء الثمانني وهو ثقة: قلت
كان أعور، وإمنا هذا نعت لبصره ال : وقد تناكد الدواليب بذكره يف الضعفاء له رد قول ابن عون فيه

  .جرح له
  .مسع ابن عمر وابن عباس: قال فيه البخاري

من وضع جبينه هللا، فقد برئ من : قال زافر بن سليمان، عن أيب سنان، عن حبيب بن أيب ثابت، قال
  .الكرب

من طول : يعين: رأيت حبيب بن أيب ثابت ساجدا فلو رأيته قلت ميت: و بكر بن عياشوقال أب
  .السجود

أخربنا إمساعيل بن عمرية، أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أنبأنا أبو بكر بن النقور، أنبأنا أبو القاسم 
 أيب أسامة، حدثنا احلسن بن الربعي، أنبأنا حممد بن حممد بن خملد، أنبأنا جعفر اخللدي، حدثنا احلارث بن

جاء رجل إىل : قتيبة، حدثنا مسعر، عن حبيب بن أيب ثابت، عن أيب العباس، عن عبد اهللا بن عمرو قال
" ففيهما فجاهد : نعم، قال: أحي والداك ؟ قال: " النيب صلى اهللا عليه وسلم يستأذنه يف اجلهاد، فقال

  .السائب بن فروخ: حبيب، واسم أيب العباسمن طريق االعمش عن ) ١(أخرجه البخاري ومسلم 
__________  

  = [ * ]باب اجلهاد بإذن االبوين من طريق شعبة عن : ، يف اجلهاد٩٨، ٩٧ / ٦أخرجه البخاري ) ١(

)٥/٢٩١(  

  



  )م، ت * ( عبد اهللا بن عامر- ١٣٨
  .دمشقيابن يزيد بن متيم االمام الكبري مقرئ الشام، وأحد االعالم أبوعمران اليحصيب ال

ولد عام الفتح، وهذا بعيد، والصحيح ما قال تلميذه حيىي بن احلارث الذماري، أن مولده سنة : يقال
  .إحدى وعشرين

  .وروينا بإسناد قوي أنه قرأ على أيب الدرداء، والظاهر أنه قرأ عليه من القرآن
 قرأ عليه نصف القرآن، :وروي أنه مسع قراءة عثمان بن عفان، فلعل والده حج به فتهيأ له ذلك، وقيل

  .ومل يصح
وجاء أيضا أنه قرأ على قاضي دمشق فضالة بن عبيد الصحايب، واملشهور أنه تال على املغرية بن أيب 

  .شهاب املخزومي صاحب عثمان
  .وحدث عن معاوية، والنعمان بن بشري، وفضالة بن عبيد، وواثلة بن االسقع، وعدة

بيدي، وحيىي الذماري، وعبد الرمحن ابن يزيد بن جابر، وعبد اهللا حدث عنه ربيعة بن يزيد القصري، والز
  .بن العالء ومجاعة، وتال عليه حيىي بن احلارث وغريه

  .وثقة النسائي وغريه، وهو قليل احلديث
__________  

باب بر الوالدين وأما أحق به من طريق شعبة واالعمش : يف الرب والصلة) ٢٥٤٩(ومسلم ..حبيب= 
  .عن حبيب

، تاريخ ابن ١٢٢ / ٥، اجلرح والتعديل ١٦٤ و ١٠٠ / ١، التاريخ الصغري ٢٣٥: طبقات خليفة* 
، ميزان ٢٦٧ / ٣، تاريخ االسالم ١ / ١٥٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٩٧: عساكر، ذيب الكمال

: ، خالصة تذهيب الكمال٢٧٤ / ٥، ذيب التهذيب ٤٢٣ / ١، طبقات القراء ٤٤٩ / ٢االعتدال 
٢٠٢.  

 ][ *  

)٥/٢٩٢(  

  

  .كان ابن عامر رئيس أهل املسجد زمن الوليد بن عبد امللك وبعده: قال اهليثم بن عمران
ضرب ابن عامر عطية بن قيس : قال: خفيت على ابن عامر سنة متواترة، فنقل سعيد بن عبد العزيز

  .لدخول إليهإن عمر ابن عبد العزيز ملا بلغه ذلك، حجبه عن ا: حني رفع يديه يف الصالة، وقيل
أقواها أبوعمران، واالصح أنه عريب، ثابت النسب من محري، قال حيىي : ويف كنية ابن عامر أقوال تسعة

كان ابن عامر قاضي اجلند، وكان على بناء مسجد دمشق، وكان رئيس املسجد ال يرى فيه : الذماري



  .بدعة إال غريها
  .ع وتسعون سنةومات يوم عاشوراء سنة مثان عشرة ومئة، وله سب: قال

  .جند دمشق، وهي البلد، وما يلتحق ا من السواحل والقالع: ومراده باجلند
  ".طبقات القراء " قد سقت ترمجة هذا االمام مستوفاة يف كتاب 

  
  . االسكاف الواسطي عراقي صدوقطلحة بن نافع) ، خ مقرونا٤م، * ( أبو سفيان - ١٣٩

  .أنس بن مالك، وعبيد بن عمري وغريهمروى عن جابر بن عبد اهللا، وابن عباس، و
  .روى عنه حصني بن عبدالرمحن، واالعمش، وحممد بن إسحاق، وحجاج ابن أرطاة، وشعبة وغريهم

ليس به بأس، وقال سفيان بن : أبو الزبري أحب إيل منه، وقال أمحد بن حنبل وغريه: قال أبو حامت الرازي
  .إمنا أبو سفيان عن جابر صحيفة: عيينة
  :قلت

__________  
، ٦٣١، ذيب الكمال ٤٧٥ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٤٦ / ٤، التاريخ الكبري ١٥٥طبقات خليفة * 

 ٥، العقد الثمني ٣٤٢ / ٢، ميزان االعتدال ٢٣ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ١٠٨ / ٢تذهيب التهذيب 
  .١٨٠، خالصة تذهيب الكمال ٢٦ / ٥، ذيب التهذيب ٧١/ 

[ * ]  

)٥/٢٩٣(  

  

  .له البخاري مقرونا بآخرخرج 
  .ثقة، الثقة سفيان وشعبة: أتريد أن أقول: وسئل أبو زرعة عنه، فقال

  
التيمي املدين احلافظ من علماء املدينة مع سامل ونافع، وكان جده ) ع * ( حممد بن إبراهيم- ١٤٠

ل اهللا احلارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي من أصحاب رسو
  .صلى اهللا عليه وسلم املهاجرين، وهو ابن عم أيب بكر الصديق

  .رأى حممد سعد بن أيب وقاص، وأرسل عن أسيد بن حضري، وأسامة بن زيد، وعائشة، وابن عباس
وحدث عن ابن عمر، وأيب سعيد، وجابر، وأنس بن مالك، وحممود بن لبيد، وعلقمة بن وقاص، 

، وعروة، وعطاء ابن يسار، وأيب العالء عبدالرمحن موىل احلرقة، وعيسى بن طلحة، ونافع بن عجري
  .ومعاذ بن عبدالرمحن التيمي، وابن حازم التمار، وأيب سلمة بن عبدالرمحن، وخلق سواهم



حدث عنه حيىي بن سعيد االنصاري، وهشام بن عروة، وحيىي بن أيب كثري، وعمارة بن غزية، ومحيد بن 
د بن عمارة بن عمرو بن حزم، وتوبة العنربي، وابن عجالن، وابن قيس االعرج، والزهري، وحمم

إسحاق، وحممد بن عمرو، وعبيداهللا بن عمر، واالوزاعي، وابنه موسى بن حممد، وأسامة بن زيد الليثي، 
  .وخلق سواهم
  ).١(كان فقيها حمدثا عىن ولده موسى : قال ابن سعد

__________  
: ، ذيب الكمال١٨٤ / ٧، اجلرح والتعديل ٢٢ / ١ ، التاريخ الكبري٢٥٦: طبقات خليفة* 

، ٤٤٥ / ٣، ميزان االعتدال ٢٩٨ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ١٧٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٥٥
  .١٥٧ / ١، شذرات الذهب ٣٢٤: ، خالصة تذهيب الكمال٥ / ٩ذيب التهذيب 

  .فقيها حمدثافولد حممد بن إبراهيم موسى بن حممد، وكان : النص يف الطبقات) ١(
[ * ]  

)٥/٢٩٤(  

  

يف حديثه : مسعت أيب ذكر حممد بن إبراهيم التيمي، فقال: حدثنا عبد اهللا بن أمحد، قال: وقال العقيلي
  .شئ، يروي أحاديث مناكري أو منكرة

  .ثقة: وقال ابن معني وأبو حامت والنسائي وابن خراش
  .ن املهاجرين االولنييكىن أبا عبد اهللا، وكان جده احلارث م: وقال الواقدي

  .مات حممد يف سنة عشرين ومئة
  .وكان ثقة كثري احلديث: قال ابن سعد

مات سنة تسع عشرة ومئة، وهو ابن أربع وسبعني، وقد مسعت أنه مات سنة : وقال أبو حسان الزيادي
  .عشرين، وكان عريف قومه

  .هلعل مالكا مل حيمل عنه ملكان العرافة، لكنه يروي عن رجل عن: قلت
  .مات سنة عشرين ومئة: وقال اهليثم وحممد بن عبد اهللا بن منري والفالس

  .سنة إحدى وعشرين: وقال خليفة
عن علقمة، عن عمر وقد جاز القنطرة، واحتج به ) ١" (االعمال " من غرائبه املنفرد ا حديث : قلت

  ).٢(أهل الصحاح بال مثنوية 
 أبو روح عبداملعز بن حممد كتابة، أنبأنا أبو القاسم املستملي، أخربنا أبو الفضل بن تاج االمناء، أنبأنا

  أنبأنا سعيد بن حممد البحريي، أنبأنا زاهر



__________  
 ٤٠١ص " املوطأ " أخرجه مالك يف " إمنا االعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى " ونصه ) ١(

، والترمذي )٢٢٠١( وأبو داود ،)١٩٠٧(، ومسلم ٥ و ٧ / ١برواية حممد بن احلسن، والبخاري 
مل يرو هذا احلديث عن : ، وقد قال احلفاظ٦٠، ٥٨ / ١، والنسائي )٢٤٢٧(، وابن ماجه )١٦٤٧(

النيب صلى اهللا عليه وسلم إال من رواية عمر بن اخلطاب، وال عن عمر إال من رواية علقمة بن وقاص، 
 عن حممد إال من رواية حيىي بن سعيد وال عن علقمة إال من رواية حممد بن إبراهيم التيمي، وال

  .االنصاري وعن حيىي انتشر، فرواه مجع من االئمة، فهو غريب يف أوله، مشهور يف آخره
  .غري حمللة: حلفت ميينا غري مثنوية، أي: بال استثناء من قوهلم: أي) ٢(

[ * ]  

)٥/٢٩٥(  

  

 العطار، حدثنا حيىي بن أيب كثري، أن حممد بن ابن أمحد، أنبأنا عبد اهللا املنيعي، حدثنا هدبة، حدثنا أبان
اجتنب االرض، : إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة وهي ختاصم يف أرض، فقالت

من ظلم قيد شرب من االرض، طوقه من سبع أرضني : " فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .ق بن منصور، عن حبان، عن أبان بن يزيد حنوهعن إسحا) ١(أخرجه مسلم " يوم القيامة 

  
  .اليامي الكويف احلافظ أحد االعالم) ع * ( زبيد بن احلارث- ١٤١

حدث عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، وأيب وائل، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وإبراهيم بن سويد النخعي 
  . التابعنيوطائفة، وما علمت له شيئا عن الصحابة، وقد رآهم، وعداده يف صغار

  .حدث عنه جرير بن حازم، وشعبة، وحممد بن طلحة، وسفيان الثوري، وشريك وآخرون
  .ما رأيت رجال خريا من زبيد: قال شعبة

  .ألف بعرة أحب إيل من ألف دينار: قال زبيد: قال سفيان بن عيينة
، وجزءا على ابنه جزءا عليه، وجزءا على ابنه: كان زبيد جيزئ الليل ثالثة أجزاء: وقال ابن شربمة
  .اآلخر عبدالرمحن

قم، فإن تكاسل أيضا : قم فإن تكاسل، صلى جزءه، مث يقول لآلخر: فكان هو يصلي، مث يقول الحدمها
  .صلى جزءه، فيصلي الليل كله

__________  
  .باب حترمي الظلم وغصب االرض وغريها: يف املساقاة) ١٦١٢(رقم ) ١(



  .٣٠٩ / ٦طبقات ابن سعد * 
 / ٣، اجلرح والتعديل ٣١٥ / ١، التاريخ الصغري ٤٥٠ / ٣، التاريخ الكبري ١٦٢ليفة طبقات خ

، ميزان ٦٩ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٢٣١ / ١، تذهيب التهذيب ٤٢٦: ، ذيب الكمال٦٢٣
 / ١، شذرات الذهب ١٣٠: ، خالصة تذهيب الكمال٣١٠ / ٣، ذيب التهذيب ٦٦ / ٢االعتدال 

١٦٠.  
[ * ]  

)٥/٢٩٦(  

  

لو خريت من ألقى اهللا تعاىل يف مسالخه، الخترت زبيد : قال سعيد بن جبري: قال نعيم بن ميسرة
  .اليامي

كان منصور بن املعتمر يأيت زبيد بن احلارث، : وروى عبد اهللا بن إدريس، عن عقبة بن إسحاق، قال
  .فكان يذكر له أهل البيت، ويعصر عينيه يريده على اخلروج أيام زيد بن علي

  .ما أنا خبارج إال مع نيب، وما أنا بواجده: فقال زبيد
  .أبو عبد الرمحن: أبو عبد اهللا، وقيل: اختلف يف كنية زبيد، فقيل: قلت

  .زبيد ثبت: قال حيىي القطان
  .ثقة: وقال أبو حامت وغريه

  .أعجب أهل الكوفة إيل أربعة، فذكر منهم زبيدا: وروى ليث، عن جماهد، قال
  .كنت إذا رأيت زبيد بن احلارث مقبال من السوق، رجف قليب:  محادوقال إمساعيل بن

كان عمي زبيد حاجا، فاحتاج إىل الوضوء، فقام : وروى شجاع بن الوليد، عن عمران بن عمرو، قال
فتنحى مث قضى حاجته، مث أقبل، فإذا هو مباء يف موضع مل يكن معهم ماء، فتوضأ، مث جاءهم ليعلمهم، 

  . شيئافأتوا، فلم جيدوا
تعالوا : كان زبيد مؤذن مسجده، فكان يقول للصبيان: أخربين زياد، قال: قال يونس بن حممد املؤدب

  وما علي أن أشتري هلم: فصلوا، أهب لكم جوزا، فكانوا يصلون مث حييطون به، فقلت له يف ذلك، فقال
  .جوزا خبمسة دراهم، ويتعودون الصالة

  .ألكم يف السوق حاجة ؟: يلة مطرية طاف على عجائز احلي، ويقولوبلغنا عن زبيد أنه كان إذا كانت ل
  .قال احلسن بن حي، قال زبيد، مسعت كلمة فنفعين اهللا ا ثالثني سنة

)٥/٢٩٧(  

  



  .أعطى أمري زبيدا دراهم، فلم يقبلها: قال حصني بن عبدالرمحن
  .أدرك زبيد ابن عمر، وأنس بن مالك: قال أبو نعيم احلافظ

أنبأنا ابن خليل، أنبأنا اللبان، أنبأنا احلداد، أنبأنا أبو نعيم، أنبأنا حممد بن : سحاق الصفارقرأت على إ
يعقوب فيما كتب إيل، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أبو بكر الداهري، عن 

ال يزالون " : عمرو بن قيس، عن زبيد اليامي، عن ابن عمر، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .غريب) ١" (مدفوعا عنهم بال إله إال اهللا 

  .والداهري ضعيف
  .مات سنة اثنتني وعشرين ومئة: قيل
  

الكويف ) ٢(ابن حصني االمام الثبت احلافظ أبوحيىي احلضرمي مث التنعي ) ع * ( سلمة بن كهيل- ١٤٢
  .برهوتبطن من حضرموت، وروي عن ابن الكليب أن تنعة قرية فيها بئر : وتنعة

  .دخل على ابن عمر، وعلى زيد بن أرقم
وحدث عن أيب جحيفة السوائي، وجندب البجلي، وابن أيب أوىف، وأيب الطفيل، وسويد بن غفلة، وأيب 

  وائل، وحبة بن جوين، وحجية بن عدي، وزيد بن وهب، وسعيد بن جبري، والشعيب،
__________  

وقد تصحف فيه إىل الزهراين امسه عبد اهللا بن حكيم ، وأبو بكر الداهري ٣٣ / ٥حلية االولياء ) ١(
  ليس بثقة، وكذا قال: ليس بشئ، وكذا قال ابن املديين وغريه، وقال ابن معني مرة: قال أمحد
  .كذاب: وقال اجلوزجاين: النسائي

 ٢، تاريخ الفسوي ٣١١ / ١، التاريخ الصغري ٧٤ / ٤، التاريخ الكبري ٣١٦ / ٦طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ٢ / ٤٣ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٣٠: ، ذيب الكمال١٧٠ / ٤، اجلرح والتعديل ٦٤٨/ 

 / ١، شذرات الذهب ١٤٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٥ / ٤، ذيب التهذيب ٨١ / ٥االسالم 
١٥٩.  

  .٤٩ / ٢انظر معجم البلدان ) ٢(
[ * ]  

)٥/٢٩٨(  

  

  .، وجماهد، وعدةوسعيد بن عبدالرمحن بن أبزى، وعلقمة بن قيس، وكريب
وعنه ابنه حيىي بن سلمة، ومنصور، واالعمش، وهالل بن يساف، وهو من شيوخه، والعوام بن 



حوشب، وزيد بن أيب أنيسة، وشعبة، والثوري، واحلسن ابن صاحل بن حي، وأخوه علي بن صاحل، 
  .ومسعر، وعقيل بن خالد، وخلق كثري

  .له مئتان ومخسون حديثا: قال علي بن املديين
  .كان متقنا للحديث: وقال أمحد بن حنبل
  .تابعي ثقة ثبت يف احلديث وفيه تشيع قليل، وحديثه أقل من مئيت حديث: وقال أمحد العجلي

  .ثقة متقن: وقال أبو حامت
  .ثقة ثبت على تشيعه: وقال يعقوب ابن شيبة

إن حدثتكم : ك، فقالحدثنا عن ثقات أصحاب: ملا قدم شعبة البصرة، قالوا: وقال جرير بن عبداحلميد
عن ثقات أصحايب، فإمنا أحدثكم عن نفر يسري من هذه الشيعة، احلكم، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن 

  .أيب ثابت، ومنصور
ما اجتمعنا يف مكان إال غلبنا هذا القصري على : وروى خلف بن حوشب، عن طلحة بن مصرف، قال

  .سلمة بن كهيل: أمرنا يعين
  حدثنا سلمة بن كهيل، وكان ركنا من االركان: فيانوقال ابن املبارك، عن س

  .وشد قبضته
منصور، وأيب حصني، وسلمة بن كهيل، : مل يكن بالكوفة أثبت من أربعة: قال عبدالرمحن بن مهدي

  .وعمرو بن مرة
ولد أيب يف سنة سبع وأربعني ومات يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومئة، : قال حيىي بن سلمة
  .ة يف تاريخ وفاتهوكذلك قال مجاع

  .مات سنة إحدى وعشرين يف آخرها يوما: وقال أمحد بن حنبل
  وقال اهليثم

)٥/٢٩٩(  

  

  .مات سنة اثنتني وعشرين ومئة: وابن سعد، وأبو عبيد
  .سنة ثالث وعشرين ومئة: وقال مطني وهارون بن حامت

  
  .موىل أيب هريرة امسه سليم بن جبري) م، د، ت * ( أبو يونس- ١٤٣
  . عن مواله، وأيب أسيد الساعدي، وأيب سعيد اخلدريحدث

  .وعنه عمرو بن احلارث، وحيوة بن شريح، والليث، وابن هليعة



وثقة النسائي، وكان والده مكاتبا اليب هريرة فعجز، فرده إىل الرق، مث قدم به مواله على مسلمة بن 
ة، فسكنا مصر، وتويف أبو يونس سنة خملد ومعه ولده أبو يونس، فشفع فيهما مسلمة فأعتقهما أبو هرير

  .ثالث وعشرين ومئة
  

االمام الكبري احلافظ أبو حممد اجلمحي موالهم املكي االثرم، أحد ) ع * * ( عمرو بن دينار- ١٤٤
  .االعالم وشيخ احلرم يف زمانه

  .ولد يف إمرة معاوية سنة مخس أو ست وأربعني
مر، وأنس بن مالك، وعبد اهللا بن جعفر، وأيب الطفيل ومسع من ابن عباس، وجابر بن عبد اهللا، وابن ع

  .وغريهم من الصحابة
__________  

  ، تذهيب٥٣٢: ، ذيب الكمال٢١٣ / ٤، اجلرح والتعديل ١٢٢ / ٤التاريخ الكبري * 
: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٦ / ٤، ذيب التهذيب ٨٣ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٤٤ / ٢التهذيب 

  .١٦١ / ١، شذرات الذهب ١٥٠
 / ٦، التاريخ الكبري ٣٦٨: ، تاريخ خليفة٢٨١: ، طبقات خليفة٤٧٩ / ٥طبقات ابن سعد * * 

 ٦، اجلرح والتعديل ٢٠٧ و ١٨ / ٢، تاريخ الفسوي ٤٦٨: ، املعارف١٦٩: ، التاريخ الصغري٣٢٨
، تاريخ ٢ / ٩٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٣٢: ، ذيب الكمال٧٠: ، طبقات الشريازي٢٣١/ 
 / ٨، ذيب التهذيب ٦٠٠ / ١، طبقات القراء ٣٧٦، ٣٧٤ / ٦، العقد الثمني ١١٤ / ٥سالم اال

   [ * ]١٧١ / ١، شذرات الذهب ٢٨٨: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣: ، طبقات احلفاظ٢٨

)٥/٣٠٠(  

  

  .هو من كبار التابعني كذا قال، ومل يصب: فقال" مزكي االخبار " ذكره احلاكم يف كتاب 
لتابعني علقمة واالسود، وقيس بن أيب حازم، وعبيد بن عمري املكي، وسعيد بن املسيب، فإن كبار ا

وكثري بن مرة، وأبو إدريس اخلوالين، وأمثاهلم، وأوساط التابعني، كعروة، والقاسم، وطاووس، 
واحلسن، وابن سريين، وعطاء بن أيب رباح،، فباجلهد حىت يعد عمرو بن دينار يف هذه الطبقة، وإال 

االوىل أنه من طبقة تابعة هلم، كثابت البناين، وأيب إسحاق السبيعي، ومكحول، وأيب قبيل املعافري ف
  .إنه من كبارهم يف الفضل واجلاللة فهذا ممكن: وحنوهم إال أن يكون أبو عبد اهللا عىن بقوله

  .وكان من احلفاظ املقدمني: مث قال
  .أفىت مبكة ثالثني سنة



 وجابرا، وابن الزبري، وأبا سعيد، والرباء بن عازب، وعبد اهللا بن عمرو، وأبا مسع ابن عمر، وابن عباس،
  .هريرة، وزيد بن أرقم، وأنسا، واملسور بن خمرمة، وأبا الطفيل

ومسع جبالة بن عبدة، وعبيد بن عمري الليثي، وعبد الرمحن بن مطعم، وأبا الشعثاء جابر بن زيد، : قلت
سا، وسعيد بن جبري وعدة، ويرتل إىل أيب جعفر الباقر وحنوه، وروايته وأبا سلمة بن عبدالرمحن، وطاوو

  عن
  .أيب هريرة جاءت يف سنن ابن ماجه

  .مل يسمع من أيب هريرة: وقال أبو زرعة
  .وكان من أوعية العلم، وأئمة االجتهاد

د اهللا بن حدث عنه ابن أيب مليكة وهو أكرب منه، وقتادة بن دعامة، والزهري، وأيوب السختياين، وعب
أيب جنيح، وجعفر الصادق، وعبد امللك بن ميسرة، وابن جريج، وشعبة، وسفيان الثوري، واحلمادان، 
وورقاء بن عمر، وحممد ابن مسلم الطائفي، وداود بن عبدالرمحن العطار، وإبراهيم بن طهمان، وروح 

  ابن القاسم، وزمعة بن صاحل، وسليمان بن كثري، وعمرو بن احلارث، ومعقل

)٥/٣٠١(  

  

  .ابن عبيداهللا، وهشيم، وأبو عوانة، وأبو الربيع السمان، وسفيان بن عيينة، وخلق كثري
  .إن نافعا موىل ابن عمر يروي عنه: وقيل

كان عمرو ال يدع إتيان : ما رأيت يف احلديث أثبت من عمرو بن دينار، وقال ابن عيينة: قال شعبة
أحرج على من يكتب عين فما : وهو مقعد، وكان يقولاملسجد، كان حيمل على محار ما ركبه إال 

  .كتبت عن أحد شيئا، كنت أحتفظ
  .وكان حيدث باملعىن، وكان فقيها رمحه اهللا: قال

  .ما رأيت أحدا قط أفقه من عمرو بن دينار، ال عطاءا وال جماهدا وال طاووسا: قال عبد اهللا بن أيب جنيح
  . كان عمرو من أبناء الفرس:عمرو ثقة ثقة ثقة، قال: وقال ابن عيينة

أهل املدينة ال يرضون عمرا يرمونه بالتشيع، والتحامل على ابن الزبري، وال بأس به، : قال حيىي بن معني
  .هو برئ مما يقولون

مل يكن بأرضنا أعلم من عمرو بن : حدثنا سفيان، عن ابن أيب جنيح، قال: قال عبد اهللا بن حممد الزهري
  .رضدينار وال يف مجيع اال

  إنه: حدثنا ابن عيينة، قال أبو جعفر: وقال إسحاق بن منصور السلويل
  .ليزيدين يف احلج رغبة لقاء عمرو بن دينار



جزأ الليل ثالثة : كان عمرو بن دينار: روى عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، عن سفيان، قال
  .أجزاء، ثلثا ينام، وثلثا يدرس حديثه، وثلثا يصلي

ما : من رأيت أشد تثبتا يف احلديث ممن رأيت ؟ قال: معروف، حدثنا سفيان، قلت ملسعرهارون بن 
  .رأيت مثل القاسم بن عبدالرمحن، وعمرو بن دينار

  كان شعبة ال يقدم على عمرو بن دينار أحدا ال احلكم: قال أمحد بن حنبل

)٥/٣٠٢(  

  

  . شرفه بالعلموكان عمرو موىل هؤالء، ولكن اهللا: وال غريه يف الثبت، قال
رأيت مالكا وعبيداهللا بن عمر جاءا إىل عمرو بن دينار، فقال : حدثنا سفيان، قال: علي بن املديين

  .هو حي: االعرج ؟ فقال: ما فعل موالكم ثابت ؟ يعين: لعبيداهللا
  .فسمعناه بعد ذلك منه: فذكر قصة طالق املكره، قال سفيان: قال

  .أسنانه ما هي إال ناب، فلوال أنا أطلنا جمالسته مل نفهم كالمهأدركنا عمرا وقد سقطت : قال سفيان
  .ما كان أثبت عمرو بن دينار: مسعت سفيان يقول: قال ابن أيب عمر

أسوؤهم : أي أهل مكة رأيت أفقه ؟ قال: قيل الياس بن معاوية: إبراهيم بن بشار، عن سفيان، قال
  .يقلع عينهخلقا عمرو بن دينار الذي كنت إذا سألته عن حديث 

كان عمرو بن دينار إذا بدأ باحلديث جاء به صحيحا مستقيما، : ومسعت سفيان، يقول: قال ابن بشار
  .بطين بطين: وإذا سئل عن حديث، استلقى وقال

ما كان عندنا أحد أفقه من عمرو بن دينار، وال أعلم، وال أحفظ : حدثنا ابن عيينة، قال: نعيم بن محاد
  .منه

إنه ليزيدين يف احلج :  حدثنا عمرو بن ثابت، مسعت أبا جعفر حممد بن علي الباقر يقول:إسحاق السلويل
  .رغبة لقاء عمرو بن دينار، فإنه حيبنا ويفيدنا

ال، ومن يدري من أبو : يا أبا حممد، أبو صاحل مسعت به قال: قلت لعمرو بن دينار: وقال ابن عيينة
  .ه الكليب، عن ابن عباسعىن ذا الذي يروي عن: صاحل ؟ قال احلاكم

  .بعمرو بن دينار: مبن تأمرنا ؟ قال: قالوا لعطاء: مسعت ابن عيينة، يقول: إمساعيل بن إسحاق الطالقاين
[ * ]  

)٥/٣٠٣(  

  



جئت إىل أيب جعفر وليس معي : قال عمرو بن دينار: عباس الدوري، عن حيىي، حدثين سفيان، قال
  .ىل عمكما فأنزاله، فقاما إيل فرتالينقوما إ: أحد، فقال الخويه زيد وأخ له

  .مسعت من عمرو ما لبث نوح يف قومه يريد ألفا إال مخسني حديثا: وكان ابن عيينة، يقول
كان عمرو بن دينار إذا جاءه رجل يريد أن يتعلم منه مل حيدثه، وإذا : وروى عبد الرزاق، عن معمر قال

  .عمرو ثقة ثبت: ، انبسط إليه وحدثه وقال النسائيجاء إليه الرجل، مازحه وحدثه، وألقى إليه الشئ
مرض عمرو بن دينار فعاده الزهري، فلما قام الزهري، : وروى علي بن احلسن، عن ابن عيينة، قال

  .ما رأيت شيخا أنص للحديث اجليد من هذا الشيخ: قال
  .وقد روى عمرو عن الزهري وهو عنه: قلت

ابن : هو أثبت الناس يف عطاء، يعين: أثبت من قتادة، وقال أمحدعمرو : قال حيىي القطان وأمحد بن حنبل
  أيب رباح، وعمرو يروي أيضا عن عطاء

  .ابن ميناء، وعن عطاء بن يسار، وذلك يف صحيح مسلم
وأنبأنا حيىي بن أيب منصور ) ح(أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق قراءة، أنبأنا الفتح بن عبد اهللا ببغداد 

أنبأنا هبة اهللا بن احلسني، : به، أنبأنا حممد بن علي بن اجلالجلي سنة مثان وست مئة، قاالالفقيه يف كتا
أنبأنا أبو احلسني بن النقور البزاز، حدثنا عيسى بن علي إمالء، أنبأنا أبو القاسم البغوي، حدثنا داود بن 

:  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: عمرو، حدثنا حممد بن مسلم الطائفي، عن عمرو، عن جابر، قال
  ).١" (احلرب خدعة " 

__________  
يف ) ١٧٣٩(باب احلرب خدعة، ومسلم :  يف اجلهاد١١٠ / ٦إسناده قوي، وأخرجه البخاري ) ١(

  = [ * ]من ) ١٦٧٥(، والترمذي )٢٦٣٦(باب جواز اخلداع يف احلرب، وأبو داود : اجلهاد

)٥/٣٠٤(  

  

حدثكم عمرو بن حممد الناقد، حدثنا سفيان، : أنا أمسع، قيل لهوبه قرئ على أيب القاسم البغوي، و
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال

  ).١" (صالة القاعد على النصف من صالة القائم : " وسلم
، وأمحد بن حممد بن ااهد، ونصر اهللا بن أخربنا أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء، وأمحد بن عبداحلميد

عياش، وعلي بن بقاء، وعمر بن حممد الفارسي، وأمحد بن عبدالرمحن، وعبد الدائم الوزان، وحممد بن 
أنبأنا احلسني : علي بن الواسطي، وأمحد بن عزيز، وحممد بن قامياز، وعلي بن حممد الفقيه وعدة، قالوا

وأنبأنا موسى بن عبد القادر حضورا، : رميي وزاذان الواسطي، فقالبن مبارك وعبد اهللا بن عمر احل



وأنبأنا أبو حممد بن قوام، ويوسف بن أيب نصر، وعلي بن عثمان، وحممد بن خازم، وحممد بن هاشم، 
  وعمر بن عبد الدائم، وسونج بن حممد، وفاطمة اآلمدية، وخدجية املراتبية، وهدية بنت

وأنبأنا حممد بن أيب الذكر، وموسى بن قاسم، ) ح(بأنا احلسني بن املبارك أن: عبداحلميد وطائفة، قالوا
وعمر بن أيب الفتوح بالقاهرة، ويوسف العاديل وحسن اخلاليل، وحممود السلطاين، وعبد الرمحن الدير 

  قانوين، وعلي بن مطر، وأمحد بن سعد، وعيسى بن بركة، وأمحد بن مكتوم وعبد
__________  

  .ن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابرطريق سفيان ب= 
خدعة بفتح اخلاء وسكون الدال، قال : يروى هذا احلرف من ثالثة أوجه، أصوا" خدعة " وقوله 
معىن اخلدعة أا مرة واحدة، أي إذا خدع : بلغنا أا لغة النيب صلى اهللا عليه وسلم قال اخلطايب: ثعلب

  .املقاتل مرة، مل يكن هلا إقالة
بضم اخلاء وسكون الدال، وهو اسم من " خدعة " أي ينقضي أمرها خبدعة واحدة، ويروى : ويقال

أا ختدع الرجال : بضم اخلاء وفتح الدال، ومعناها" خدعة : " هذه لعبة، يقال: اخلداع، كما يقال
  .ومتنيهم مث ال تفي هلم

من طريق جرير، ) ٢٢٣ / ٣(والنسائي ) ٧٣٥(ومسلم ) ٩٥٠(سنده حسن، وأخرجه أبو داود ) ١(
وهذا احلديث خاص بصالة ..عن منصور، عن هالل بن يساف، عن أيب حيىي، عن عبد اهللا بن عمرو

  .التطوع، الن أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام ال جيوز
[ * ]  

)٥/٣٠٥(  

  

املعدل، وأمحد املنعم بن عساكر، وحممد بن يوسف احلسامي، وأبو حامد املكرب، وعبد العزيز بن حممد 
بن إبراهيم الدباغ، وأبو احلزم، وأبو بكر، أنبأنا عثمان السنبوسكي، وإبراهيم بن عنرب، وسنقر احلليب، 

وأنبأنا أمحد بن ) ح(أنبأنا عبد اهللا بن عمر : وخدجية بنت غنيمة، وابن السخنة وخلق سواهم، قالوا
وأنبأنا عبد ) ح(م، وعبد اللطيف بن عساكر إسحاق اهلمداين، أنبأنا احلسني بن املبارك، ونفيس بن كر

أنبأنا أبو الوقت : احلافظ بن بدران، أنبأنا موسى بن عبد القادر، واحلسني بن املبارك، قالوا ستتهم
السجزي، أنبأنا حممد بن أيب مسعود الفارسي، أنبأنا عبدالرمحن بن أمحد بن أيب شريح، أنبأنا عبد اهللا بن 

  نا أبو اجلهم العالء بنحممد البغوي ببغداد، حدث
موسى الباهلي إمالء سنة سبع وعشرين ومئتني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن عبد 

: أخربين من شهد معاذا رضي اهللا عنه حني حضرته الوفاة، يقول: اهللا االنصاري رضي اهللا عنه، قال



ليه وسلم حديثا مل مينعين أن أحدثكموه اكشفوا عين سجف القبة، فإين مسعت من رسول اهللا صلى اهللا ع
من شهد أن ال إله إال اهللا خملصا وثبتا من قلبه، دخل اجلنة، ومل متسه : " إال خمافة أن تتكلوا، مسعته يقول

  ).١" (النار 
أخربنا أبو الغنائم بن حماسن املعمار قراءة، أنبأنا جدي المي أبو بكر عبد اهللا بن أيب نصر قاضي حران، 

وأنبأنا أمحد بن عبدالرمحن، أنبأنا عبدالرمحن بن جنم، وأخربتنا ست ) ح( عيسى بن أمحد الدوشايب أنبأنا
  االهل بنت الناصح، أنبأنا

__________  
مسعت :  من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال٢٢٦ / ٥" املسند " وأخرجه أمحد يف ) ١(

اكشفوا عين سجف القبة أحدثكم :  حني حضرته الوفاة يقولأنا من شهد معاذا: جابر بن عبد اهللا يقول
من : " حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل مينعين أن أحدثكموه إال أن تتكلوا، مسعته يقول

دخل : شهد أن ال إله إال اهللا خملصا من قلبه أو يقينا من قلبه، مل يدخل النار أو دخل اجلنة، وقال مرة
وإسناده صحيح، وقد قيد العلماء هذا احلديث وما شاه مبن عمل االعمال "  متسه النار اجلنة ومل

  .الصاحلة، النه ثبت باالدلة القطعية أن طائفة من عصاة املؤمنني يعذبون، مث خيرجون من النار بالشفاعة
[ * ]  

)٥/٣٠٦(  

  

أبو عبد اهللا احلسني ابن علي، أنبأنا عبد أنبأنا : أخربتنا فخر النساء شهدة، قاال: البهاء عبدالرمحن، قاال
: اهللا بن حيىي السكري قرئت على إمساعيل بن حممد، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان بن عيينة، قال

  ).١" (نكاح احلرة على االمة طالق االمة : " قال ابن عباس: قال عمرو
  .لعمرو حنو أربع مئة حديث: روى البخاري عن ابن املديين، قال

  .قد مر أن ابن عيينة وحده قد مسع منه تسع مئة ومخسني حديثا، فلعل عليا عىن املسند فقط: قلت
جالست جابرا، وابن عمر، وابن عباس، وقد وثقه أبو زرعة، : أبو سلمة، عن ابن عيينة، عن عمرو، قال

  .وأبو حامت
  . احلديث، وكنت صغريامثلك حفظت: قال يل عمرو بن دينار: مسعت سفيان يقول: قال نعيم بن محاد

  .وبلغه أين أكتب فشق ذلك عليه: قال
جلست إىل عمرو بن دينار مخس : وروى االزرق بن حسان، عن شعيب بن حرب، مسعت شعبة يقول

  .مئة جملس، فما حفظت عنه سوى مئة حديث يف كل مخسة جمالس حديثا
  



  فأما
قهرمان آل الزبري ابن شعيب البصري فهو أبوحيىي االعور ) ت، ق * ( عمرو بن دينار البصري- ١٤٥

  .مقل، له حديثان أو أكثر
__________  

 من طريق سعدان بن نصر، عن سفيان بن عمرو، عن ابن عباس، ١٧٦ / ٧وأخرجه البيهقي ) ١(
  .ورجاله ثقات

، ذيب الكمال ٧١ / ٢، كتاب اروحني ٢٣٢ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٢٩ / ٦التاريخ الكبري * 
  .٣١، ٣٠ / ٨، ذيب التهذيب ٢٥٩ / ٣يب التهذيب، ميزان االعتدال ، تذه١٠٣٣
[ * ]  

)٥/٣٠٧(  

  

  .حدث عن سامل بن عبد اهللا، وصيفي بن صهيب
روى عنه احلمادان، وخارجة بن مصعب، وصاحل املري، وعبد الوارث ابن سعيد، ومعتمر بن سليمان، 

  .وجعفر بن سليمان الضبعي وآخرون
ليس : فيه نظر، وقال النسائي: ذاهب، وقال البخاري: وأبو حامت، وقال ابن معنيضعفه أمحد، والفالس، 

  .ضعيف: بثقة، وقال أيضا
  .وكذا ضعفه الدارقطين والناس

  .ال حيل كتب حديثه إال على جهة التعجب، ينفرد باملوضوعات عن االثبات: وأسرف بن حبان، فقال
  .ثليس بالقوي يف احلدي: روى له الترمذي وقال: قلت

  .تفرد عن سامل بأحاديث
) ١" (من دخل السوق " وكيل آل الزبري، له حديث : القهرمان حنو الوكيل وهلذا يقال له: قلت

  .احلديث) ٢" (احلمدهللا الذي فضلين : من رأى مبتلى، فقال" وحديث 
  .ومات يف حدود الثالثني ومئة

__________  
حدثنا عمرو ابن دينار : واملعتمر بن سليمان قاالمن طريق محاد بن زيد ) ٣٤٢٩(أخرجه الترمذي ) ١(

وهو قهرمان آل الزبري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
من قال يف السوق ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو : " وسلم قال

و على كل شئ قدير، كتب اهللا له ألف ألف حسنة، وحما عنه ألف ألف حي ال ميوت، بيده اخلري وه



 / ١" املستدرك " وسنده ضعيف، لكن للحديث طرق حيسن ا انظرها يف " سيئة، وبىن له بيتا يف اجلنة 
  .٢١٤والزهد المحد ص ) ٣٤٢٨(والترمذي ) ١٧٨(، وابن السين ٥٣٩ و ٥٣٨

، وسنده ٢٦٥ / ٦" احللية " ، وأبو نعيم يف )٣٨٩٢(وابن ماجه ) ٣٤٣١(أخرجه الترمذي ) ٢(
ضعيف لضعف عمرو بن دينار، لكن جاء احلديث من طريقني آخرين يصح ما، فقد رواه الترمذي 

: من طريق عبد اهللا بن عمر العمري، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة قال) ٣٤٣٢(
احلمدهللا الذي عافاين مما ابتالك به، : ى مبتلى، فقالمن رأ" " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال، مل يصبه ذلك البالء 
 من طريق مروان بن حممد الطاطري، حدثنا الوليد بن عتبة، حدثنا حممد بن ١٣ / ٥وأخرجه أبو نعيم 

  وهذا سند..سوقة عن نافع، عن ابن عمر
  .طريق السابق، فيصح احلديثحسن يف الشواهد يتقوى به ال

[ * ]  

)٥/٣٠٨(  

  

: احملاريب الدمشقي الداراين، قاضي دمشق أبو أيوب، وقيل) خ، د، ق * ( سليمان بن حبيب- ١٤٦
  .أبو ثابت

  .حدث عن أيب هريرة، ومعاوية، وأيب أمامة الباهلي، وأسود بن أصرم
العزيز، واالوزاعي، وعبد الرمحن بن روى عنه أيوب بن موسى أبو كعب، وعبد العزيز بن عمر بن عبد 

  .يزيد بن جابر، ومجاعة
حكم بدمشق ثالثني سنة، وقال : وكان إماما كبري القدر، وثقه ابن معني وغريه، قال حيىي بن معني

  .ليس به بأس: النسائي
لت ما أق: حدثنا عبد العزيز ابن عمر، عن سليمان بن حبيب، قال يل عمر بن عبد العزيز: قال أبو نعيم

  .السفهاء من أميام فال تقلهم العتاق والطالق
  .تويف سنة ست وعشرين ومئة: قال الواقدي

  
ابن سويد بن هبرية االمام احلافظ الفقيه أبو نصر العدوي عدي متيم، ) ع * * ( محيد بن هالل- ١٤٧

  .البصري
 قتادة العدوي، وهصان روى عن عبد اهللا بن معقل املزين، وعبد الرمحن بن مسرة، وأنس بن مالك، وأيب

  بن كاهل، وبشر بن عاصم الليثي، ومطرف بن



__________  
 / ١، التاريخ الصغري ٦ / ٤، التاريخ الكبري ٣١٢: ، طبقات خليفة٤٥٦ / ٧طبقات ابن سعد * 

 / ٢، تذهيب التهذيب ٥٣٦: ، ذيب الكمال١٠٥ / ٤، اجلرح والتعديل ٤٩١ / ٦، الطربي ٣٠٤
، ذيب ١٥٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٧ / ٤، ذيب التهذيب ٨٢ / ٥ ، تاريخ االسالم٢٤٦

  .٢٤٩، ٢٤٨ / ٦ابن عساكر 
  ، ذيب٢٣٠ / ٣، اجلرح والتعديل ٢١٢: ، طبقات خليفة٢٣١ / ٧طبقات ابن سعد * * 

 / ١، ميزان االعتدال ٢٤٥ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ١٨٠ / ١، تذهيب التهذيب ٣٤٤: الكمال
  .٩٥: ، خالصة تذهيب الكمال٥١ / ٣لتهذيب ، ذيب ا٦١٦
[ * ]  

)٥/٣٠٩(  

  

الشخري، وأيب الدمهاء قرفة بن يس، وأيب رافع الصائغ، وأيب صاحل السمان، وربعي بن خراش، وعبد 
الرمحن بن قرط، وسعد بن هشام بن عامر وخالد بن عمري، ومروان بن أوس، وأيب بردة بن أيب موسى، 

  .دةوأيب االحوص اجلشمي وع
روى عنه أيوب، وعاصم االحول، وخالد احلذاء، وعمرو بن مرة، ومات قبله بدهر، وابن عون، 

ويونس، وهشام بن حسان، وحبيب بن الشهيد، وحجاج الصواف، وجرير بن حازم، ومحاد بن سلمة، 
 وخلق وسليمان بن املغرية، وشعبة بن احلجاج، وأبو عامر اخلزاز، وأبو هالل الراسيب، وقرة بن خالد،

  .سواهم
كان ابن سريين ال يرضى محيد بن : وثقه ابن معني، والنسائي، وروى علي عن حيىي بن سعيد، قال

  .هالل
  .دخل يف شئ من عمل السلطان: فذكرت ذلك اليب، فقال: قال عبدالرمحن بن أيب حامت

  .فلهذا كان ال يرضاه وكان يف احلديث ثقة
ما كان بالبصرة أعلم من محيد بن هالل، ما أستثين احلسن : لوروى أبو سلمة عن أيب هالل الراسيب، قا

  .أضر به) ١(وال ابن سريين غري أن التناوه 
  .له أحاديث كثرية، والذي حكاه القطان من أن ابن سريين ال يرضاه: قال ابن عدي

 بأس به، فلعله كان ال يرضاه يف معىن آخر ليس احلديث، فأما يف احلديث، فإنه ال! ال أدري ما وجهه ؟ 
  .وبرواياته

روايته عنه يف صحيح مسلم، وقد أدركه، : مل يلق عندي أبا رفاعة العدوي، قلت: وقال علي بن املديين



  مث هو رجل من
  .قبيلته ومعه يف وطنه

  .مات يف والية خالد بن عبد اهللا على العراق: وقال ابن سعد
__________  

  .الشهرة: أي) ١(
[ * ]  

)٥/٣١٠(  

  

  .ر أنه بقي إىل قريب سنة عشرين ومئة، احتج به اجلماعةالظاه: قلت
وأنبأنا عنهما ) ح(أخربنا إسحاق بن طارق، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا مسعود اجلمال، وأبو املكارم التيمي 

أمحد بن أيب اخلري، أن أبا علي احلداد أخربمها، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، حدثنا 
وسى حدثنا أبو عبد الرمحن املقرئ، حدثنا سليمان بن املغرية، عن محيد بن هالل، عن هشام بشر بن م

ما بني خلق آدم إىل أن تقوم الساعة فتنة : " بن عامر، قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .تابعه أيوب السختياين عن محيد به) ١" (أكرب من الدجال 

  
 ابن كامل بن سيج اال بناوي الصنعاين احملدث املتقن أبو عقبة صاحب تلك )ع * ( مهام بن منبه- ١٤٨

  .الصحيفة الصحيحة اليت كتبها عن أيب هريرة، وهي حنو من مئة وأربعني حديثا
  .حدث ا عنه معمر بن راشد، وقد حفظ أيضا عن معاوية، وابن عباس وطائفة

__________  
: يف الفنت وأشراط الساعة) ٢٩٤٦" (صحيحه " مسلم يف ، وأخرجه ٢٥٤ / ٢" حلية االولياء ) " ١(

باب يف بقية من أحاديث الدجال من طريق أيوب، عن محيد بن هالل، عن رهط منهم أبو الدمهاء وأبو 
إنكم لتجاوزوين إىل : كنا منر على هشام بن عامر نأيت عمران بن حصني، فقال ذات يوم: قتادة، قالوا

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم مين، وال أعلم حبديثه مين، مسعترجال ما كانوا بأحضر لرسول 
  ".ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة خلق أكرب من الدجال : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

: ، ذيب الكمال١٤٠ / ٢، ذيب االمساء ١٠٧ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٨٧: طبقات خليفة* 
، ٦٧ / ١١، ذيب التهذيب ٣٠٩ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ١٢٢ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٤٧

  .١٨٢ / ١، شذرات الذهب ٤١١: خالصة تذهيب الكمال
[ * ]  



)٥/٣١١(  

  

حدث عنه أخوه وهب صاحب القصص، ومات قبله بزمان، وابن أخيه عقيل بن معقل، وعلي بن 
  .احلسن بن أنس الصنعاين
  .وثقه حيىي بن معني وغريه

ان يغزو، وكان يشتري الكتب الخيه، فجالس أبا هريرة باملدينة، وعاش حىت ك: قال أمحد بن حنبل
  .وسقط حاجباه على عينيه من الكرب) ١(أدرك ظهور املسودة 
  .كنت أتوقع قدوم مهام مع احلجاج عشر سنني: قال سفيان بن عيينة

ن، فقرأ عليه مهام أدركه معمر أيام السودا: مسعت أمحد بن حنبل يقول يف صحيفة مهام: قال امليموين
حىت إذا مل، أخذ معمر، فقرأ عليه الباقي، وعبد الرزاق مل يكن يعرف ما قرئ عليه مما قرأه هو، وهي 

  .حنو من مئة وأربعني حديثا
لو كان أحد مسعها من مهام كما عاش مهام بعد أيب هريرة بضعا وسبعني سنة، لعاش إىل سنة بضع : قلت

  .حيفة عن مهام إال معمر، ومجيع ما عاش بعده نيفا وعشرين سنةومئتني، وما رأينا من روى الص
  .سنة ثنتني وثالثني ومئة: سألت رجال لقي مهاما عن موته، فقال: قال علي: قال البخاري

أخربنا أبو الفداء إمساعيل بن عبدالرمحن املعدل، أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد املقدسي، أنبأنا أبو الفتح 
  ا لباقي، أنبأنا أبوحممد بن عبد

احلسن علي بن حممد بن حممد االنباري، أنبأنا علي بن حممد املعدل، أنبأنا إمساعيل بن حممد، أنبأنا أمحد 
قال رسول : بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، قال

  فإمنا هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهمذروين ما تركتكم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .العباسيني، فإن السواد كان شعارهم: أي) ١(
[ * ]  

)٥/٣١٢(  

  

  .على أنبيائهم
  ).١" (فإذا يتكم عن شئ، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم 

قعد إىل ابن الزبري، وكان رجل بنجران من االبناء أنبأنا أيب وغريه، أن مهام بن منبه : قال عبد الرزاق
: من أهل اليمن، قال: من أنت ؟ قال: حنش مل يكن له حلية، فقال له رجل من قريش: يعظمونه يقال له



عجوزنا أسلمت مع سليمان هللا رب العاملني، وعجوزكم محالة : ما فعلت عجوزكم يريد حنشا، قال مهام
  .احلطب، فبهت القرشي

  .أما تدري من كلمت ؟ مل تعرضت بابن منبه ؟ رواها إسحاق الكوسج عنه: ابن الزبريفقال له 
  

ابن عمرو بن احلارث االمام أبو الوازع اهلمداين الوادعي الكويف حدث ) ع * ( علي بن االقمر- ١٤٩
عن أيب جحيفة السوائي، وأسامة بن شريك، وحدث أيضا عن االغر أيب مسلم، وأيب حذيفة سلمة بن 

  .يبة، وأيب االحوص عوف اجلشمي ومجاعةصه
  .روى عنه االعمش، وشعبة، وسفيان الثوري، واحلسن بن صاحل، وشريك القاضي وآخرون

  .وثقه مجاعة
  

ابن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان االنصاري اخلزرجي النجاري ) ع * * ( أبو بكر بن حممد- ١٥٠
  املدين

__________  
كالمها من طريق الربيع ) ١١١ و ١١٠ / ٥(والنسائي ) ١٣٣٧(م إسناده صحيح، وأخرجه مسل) ١(

  .بن مسلم، عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة
 / ٦، اجلرح والتعديل ٢٦١ / ٦، التاريخ الكبري ١٦٢، طبقات خليفة ٣١١ / ٦طبقات ابن سعد * 

صة ، خال٢٨١ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٥٣ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٥٧، ذيب الكمال ١٧٤
  .٢٧١تذهيب الكمال 

 / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٨٦، ذيب الكمال ٣٣٧ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٢٠تاريخ خليفة * * 
  .٣٨ / ١٢، ذيب التهذيب ٢٢ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٢٠٤
[ * ]  

)٥/٣١٣(  

  

  .أمري املدينة، مث قاضي املدينة، أحد االئمة االثبات
  .كان أعلم أهل زمانه بالقضاء: قيل

روى عن أبيه، وعن عباد بن متيم، وعن سلمان االغر، وعبد اهللا بن قيس بن خمرمة، وعمرو بن سليم 
  .الزرقي، وأيب حبة البدري، وخالته عمرة، وطائفة

  .وعداده يف صغار التابعني



  .حدث عنه ابناه عبد اهللا وحممد واالوزاعي، وأفلح بن محيد واملسعودي، وآخرون وثقوه
  .كان كثري العبادة والتهجد رمحه اهللا:  على املدينة أمري أنصاري سواه، وقيلمل يكن: قال مالك

هو الذي كان يصلي بالناس، ويتوىل أمرهم، واستقضى ابن عمه أبا طوالة، قال أبو : وقال الواقدي
  .رأيت يف يد أيب بكر بن حزم خامت ذهب، فصه ياقوتة محراء: الغصن املدين

  .وجيوز أن يكون فعله وتابلعله ما بلغه التحرمي، : قلت
  أنه ما اضطجع على: وروى عطاف بن خالد، عن أمه، عن زوجة ابن حزم

  .فراشه بالليل منذ أربعني سنة
  .كان رزقه يف الشهر ثالث مئة دينار: وقيل

ما رأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة وأمت حاال، وال رأيت من أويت مثل ما أويت والية : قال مالك بن أنس
  . والقضاء واملوسماملدينة
  .مات يف سنة سبع عشرة: تويف سنة عشرين ومئة، وقيل: قيل
  

  ابن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم االمام احلافظ أبو حممد االنصاري) ع * ( ولده عبد اهللا- ١٥١
__________  

[ * = ، ١٩٦، ١٩٥ / ٢، ذيب االمساء واللغات ١٧ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٦٤طبقات خليفة * 
[  

)٥/٣١٤(  

  

  .صاحب املغازي وشيخ ابن إسحاق
حدث عن أنس بن مالك، وعباد بن متيم، وعروة بن الزبري، وعمرة، ومحيد بن نافع وطائفة، ويرسل 

  .كثريا
حدث عنه الزهري وهو أكرب منه، وابن جريج، وأبن إسحاق، ومالك، وفليح ابن سليمان، وسفيان بن 

  .عيينة وآخرون
  .كان ثقة عاملا كثري احلديث: ل صدق، كثري احلديث، وقال ابن سعدكان رج: قال مالك

  .عاش سبعني سنة
  .وتويف سنة مخس وثالثني ومئة: قال

  .بل تويف سنة ثالثني ومئة: وقيل
  .وله إخوة وأقارب من أهل العلم



  
  .الشيباين من ثقات التابعني بالكوفة: التيمي وقيل) ع * ( جبلة بن سحيم- ١٥٢

  .ة، وابن عمر، وعبد اهللا بن الزبري، وحنظلة رجل من الصحابة، وغري واحدحدث عن معاوي
  روى عنه أبو إسحاق الشيباين وحجاج بن أرطاة، وشعبة، والثوري، وقيس

  .ابن الربيع وآخرون
  .وثقه حيىي القطان، وابن معني

  .تويف يف سنة مخس وعشرين ومئة رمحه اهللا: وقال خليفة
  .انه وله حنو من عشرين حديثايوثق] وسفيان [ وكان شعبة 

  .وكذا لنظريه آدم بن علي
__________  

، ذيب ٢٦٤ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ١٣٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٦٩: ذيب الكمال= 
  .١٩٢، خالصة تذهيب الكمال ١٦٤ / ٥التهذيب 

 / ٣سوي ، تاريخ الف٢١٩ / ٢، التاريخ الكبري ١٦١، طبقات خليفة ٣١٢ / ٦طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ١ / ١٠٢ / ١، تذهيب التهذيب ١٨٧، ذيب الكمال ٥٨٠ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٧٦

 / ١، شذرات الذهب ٦٠، خالصة تذهيب الكمال ٦١ / ٢، ذيب التهذيب ٥٣ / ٥االسالم 
١٦٩.  
[ * ]  

)٥/٣١٥(  

  

  . املدين الفقيهاالمام احلجة القدوة أبو عبد اهللا العدوي العمري) ع * ( زيد بن أسلم- ١٥٣
حدث عن والده أسلم موىل عمر، وعن عبد اهللا بن عمر، وجابر بن عبد اهللا، وسلمة بن االكوع، وأنس 

  .بن مالك، وعن عطاء بن يسار، وعلي بن احلسني، وابن املسيب وخلق
حدث عنه مالك بن أنس، وسفيان الثوري، واالوزاعي، وهشام بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعبد 

  . الدراوردي، وأوالده أسامة، وعبد اهللا، وعبد الرمحن بنو زيد، وخلق كثريالعزيز
لقد رأيتنا يف : وكان له حلقة للعلم يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال أبو حازم االعرج

 وال جملس زيد بن أسلم أربعني فقيها أدىن خصلة فينا التواسي مبا يف أيدينا، وما رأيت يف جملسه متماريني
  .متنازعني يف حديث ال ينفعنا

  ال أراين اهللا يوم زيد بن أسلم، إنه مل يبق أحد: وكان أبو حازم، يقول



  .أرضى لديين ونفسي منه
  .فأتاه نعي زيد بن أسلم، فعقر فما شهده: قال

 إمنا جيلس الرجل إىل: كان علي بن احلسني جيلس إىل زيد بن أسلم فكلم يف ذلك، فقال: وقال البخاري
  .من ينفعه يف دينه

  .لزيد تفسري رواه عنه ابنه عبدالرمحن، وكان من العلماء العاملني: قلت
  .أرخ ابنه وفاته يف ذي احلجة سنة ست وثالثني ومئة

  .ظهر لزيد من املسند أكثر من مئيت حديث
__________  

 / ١يخ الفسوي ، تار٤٠، ٣٢ / ٢، التاريخ الصغري ٢٨٧ / ٣، التاريخ الكبري ٢٦٣طبقات خليفة * 
، تذهيب ٤٥١، ذيب الكمال ٢٢٩، ٢٢١ / ٣، حلية االولياء ٥٥٤ / ٣، اجلرح والتعديل ٦٧٥

، ذيب ١٣٣، ١٣٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٥١ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٢٤٨ / ١التهذيب 
، ١٩٤ / ١، شذرات الذهب ١٢٦، خالصة تذهيب الكمال ٥٣، طبقات احلفاظ ٣٩٥ / ٣التهذيب 

  .٤٤٦، ٤٤٢ / ٥ ابن عساكر ذيب
[ * ]  

)٥/٣١٦(  

  

أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أنبأنا ابن قدامة، أنبأنا ابن البطي، أنبأنا أبو بكر الطريثيثي، حدثنا هبة اهللا 
الاللكائي، أبنأنا حممد بن عبد اهللا بن القاسم، حدثنا حممد بن أمحد بن يعقوب، حدثين يعقوب بن شيبة، 

استعمل زيد بن أسلم على : قال مالك:  بن مسكني، أنبأنا ابن وهب، وابن القاسم، قاالأنبأنا احلارث
  .معدن بين سليم، وكان معذرا ال يزال يصاب فيه الناس من قبل اجلن

فلما وليهم شكوا ذلك إليه، فأمرهم باالذان أن يؤذنوا ويرفعوا أصوام، ففعلوا، فارتفع عنهم ذلك 
  .حىت اليوم
  .جبين ذلك من مشورة زيد بن أسلمأع: قال مالك

  
ابن حنطب القرشي املخزومي املدين أحد الثقات، وكان جده ) ٤ * ( املطلب بن عبد اهللا- ١٥٤

  حنطب بن
  .احلارث بن عبيد املخزومي من مسلمة الفتح

أرسل املطلب عن عمر بن اخلطاب وغريه، وحدث عن عبد اهللا بن عمرو وابن عباس، وجابر، وأيب 



  .عدةهريرة، و
روى عنه اباه احلكم وعبد العزيز، وعمرو بن أيب عمرو موالهم، وعبد اهللا بن طاووس، وابن جريج، 

  .واالوزاعي، وزهري بن حممد وآخرون
  .وثقه أبو زرعة، والدارقطين، وهو ابن أخت مروان بن احلكم، وابن أخت أيب سلمة بن عبدالرمحن

أرجو أن يكون مسع منها وقال : راسيل، وقال أبو زرعةمل يدرك عائشة، وعامة حديثه م: قال أبو حامت
  .ليس حيتج حبديثه، النه يرسل كثريا: ابن سعد

  .وفد على اخلليفة هشام، فوصله بسبعة عشر ألف دينار: قلت
  .كان حيا يف حدود سنة عشرين ومئة

__________  
، ١٣٣٥ذيب الكمال ، ٣٥٩ / ٨، اجلرح والتعديل ٧ / ٨، التاريخ الكبري ٢٤٥طبقات خليفة * 

، خالصة ١٧٨ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٠٣ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٤٥ / ٤تذهيب التهذيب 
  .٣٧٩: تذهيب الكمال

[ * ]  

)٥/٣١٧(  

  

ابن عمرو بن عبد اهللا بن زاذان بن فريوزان، بن هرمز االمام العلم مقرئ  *  عبد اهللا بن كثري- ١٥٥
  . الكناين الداري املكي موىل عمرو ابن علقمة الكناينمكة، وأحد القراء السبعة أبو معبد

  .أبا بكر، فارسي االصل: يكىن أبا عباد، وقيل: وقيل
  .إنه من بين عبدالدار: وقدوهم البخاري، فقال) ١(وكان داريا وهو العطار 

ب بن بطن من خلم أبوهم الدار ابن هانئ بن حبي: هو من قوم متيم الداري والدار: وقال ابن أيب داود
  .منارة بن خلم من أدد بن سبأ

  وكذا تابعه الدارقطين
  .فومها

كان ابن كثري عطارا، : الذي ال يربح من داره هو الداري، فال يطلب معاشا و ؟ قال: وقال االصمعي
  .هذا احلق، واشتراك االنساب ال يبطل ذلك: قلت

  .نها احلبشةوكان من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إىل صنعاء اليمن، فطردوا ع
قرأ على عبد اهللا بن السائب املخزومي، وذلك حمتمل، واملشهور تالوته على جماهد ودرباس موىل : قيل

  .ابن عباس



  .تال عليه أبو عمرو بن العالء، ومعروف بن مشكان، وإمساعيل بن قسطنطني وعدة
  .وغريهموقد حدث عن ابن الزبري، وأيب املنهال عبدالرمحن بن مطعم، وعكرمة، وجماهد 

  .وهو قليل احلديث
  روى عنه أيوب، وابن جريج، وإمساعيل بن أمية، وزمعة بن صاحل،

__________  
، اجلرح والتعديل ٣٠٥، ٣٠٤ / ١، التاريخ الصغري ١٨١ / ٥، التاريخ الكبري ٢٨٢طبقات خليفة * 
، ٢٦٨ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ١٧٥ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٢٦، ذيب الكمال ١٤٤ / ٥

 ٤٤٤، ٤٣٣ / ١، طبقات القراء ٢١٠، خالصة تذهيب الكمال ٣٦٧ / ٥، ذيب التهذيب ٢٦٩
  .داري: وأهل مكة يقولون للعطار" ذيب الكمال " يف ) ١(

[ * ]  

)٥/٣١٨(  

  

وعمر بن حبيب املكي، وليث بن أيب سليم، وعبد اهللا بن عثمان بن خثيم، وجرير بن حازم، وحسني بن 
  .بن أيب جنيح، ومحاد بن سلمة وآخرونواقد، وعبد اهللا 

  .وثقه علي بن املديين وغريه
وكان رجال مهيبا طويال أبيض اللحية جسيما أمسر، أشهل العينني، تعلوه سكينة ووقار، وكان فصيحا 

  .مفوها واعظا كبري الشأن
  .إن ابن عيينة أدركه، ومسع منه، ومل يصح، إمنا شهد جنازته: يقال

  .يضا، وعاش مخسا وسبعني سنةوقد وثقه النسائي أ
  .مات سنة عشرين ومئة

  .رأيته خيضب بالصفرة، ويقص للجماعة: قال ابن عيينة
أخربنا إسحاق بن أيب بكر، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا علي بن قادشاه، أنبأنا أبو علي املقرئ، أنبأنا أبو نعيم، 

د بن حيىي، حدثنا سفيان، عن ابن حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا خال
  .كانت بنو إسرائيل إذا بلغوا ذا طوى، نزعوا نعاهلم: جريج، عن عبد اهللا بن كثري، عن ابن الزبري، قال

 ٤٨ولد ابن كثري مبكة سنة : كان ابن كثري يبيع العطر قدميا، وقال شبل بن عباد: عن ابن عيينة، قال
  .ومات سنة عشرين ومئة

  .ان ابن كثري املقرئ ثقة، له أحاديث صاحلة، مات سنة اثنتني وعشرين ومئةك: قال ابن سعد
حدثنا احلميدي، عن ابن عيينة، مسعت مطرفا مبكة يف جنازة عبد اهللا بن ": تارخيه " وقال البخاري يف 



رأيت عبد اهللا : قيل البن عيينة: وقال علي: مسعت احلسن، مث قال: كثري، وأنا غالم سنة عشرين، قال
  .رأيته سنة اثنتني وعشرين ومئة، أمسع قصصه وأنا غالم، كان قاص اجلماعة: ن كثري ؟ قالب

فهاذان قوالن البن عيينة، فإما شك، وإما عىن بأن الذي مات سنة عشرين هو عبد اهللا بن كثري : قلت
  .بن املطلب السهمي الذي خرج له مسلم يف اجلنائز من طريق ابن جريج عنه وهذا أشبه

)٥/٣١٩(  

  

حديث السلف يرويه ابن أيب جنيح، عن عبد اهللا ابن كثري، عن أيب املنهال : وقال أبو علي الغساين
هو ابن كثري القارئ، مث : فقال أبو احلسن القابسي وغريه: عبدالرمحن بن مطعم، عن ابن عباس، مث قال

  وهذا ليس بصحيح، بل هو: قال
  .ابن كثري بن املطلب السهمي

عن ) ١(اذي وهو أخو كثري بن كثري، ال شئ له يف الصحيح سوى حديث السلم كذا نسبه الكالب
" صحيح البخاري وكذا ذكر الدارقطين واحلاكم وغريمها عبد اهللا بن كثري بن املطلب يف رجال 

  .لكنه وهم يف نسبته إىل بين عبدالدار" تارخيه " وذكره البخاري يف " الصحيحني 
  . بن كثري القارئ الداري موىل بين عبدالدارعبد اهللا: وقال أبو نعيم احلافظ

  .قد روى عن الداري أيوب وابن جريج، وكان ثقة: قال ابن املديين
  .رأيت أبا عمرو بن العالء يقرأ على عبد اهللا بن كثري: حجاج بن منهال، عن محاد بن سلمة

  .مل يكن مبكة أحد أقرأ من محيد بن قيس، وعبد اهللا بن كثري: قال ابن عيينة
  .رأيت عبد اهللا بن كثري فصيحا بالقرآن: وقال جرير بن حازم

  .وذكر الداين أن ابن كثري أخذ القراءة عن عبد اهللا بن السائب
حدثنا بشر بن موسى، حدثنا احلميدي، عن سفيان، حدثنا قاسم الرحال يف جنازة عبد اهللا : ابن جماهد

  .يف سنة عشرين: بن كثري، يعين
  أنبأنا حنبل، أنبأنا: حممد، واملسلم بن عالن، قاالأنبأنا عبدالرمحن بن 
__________  

 يف أول السلم من طريق عمرو بن زرارة، عن إمساعيل بن علية، عن ٣٥٥ / ٤أخرجه البخاري ) ١(
قدم رسول اهللا : ابن أيب جنيح، عن عبد اهللا بن كثري، عن أيب املنهال، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

عامني أو ثالثة، شك : وسلم املدينة والناس يسلفون يف الثمر العام والعامني، أو قالصلى اهللا عليه 
ومداره على : قال احلافظ" من أسلف يف متر، فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم : " إمساعيل، فقال

 عبد اهللا بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة السهمي، وكالمها ثقة، واالول أرجح فإنه مقتضى صنيع



  ".تارخيه " البخاري يف 
[ * ]  

)٥/٣٢٠(  

  

  هبة اهللا، أنبأنا ابن املذهب، أنبأنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد اهللا بن أمحد،
: " حدثين أيب، حدثنا إمساعيل، حدثنا ابن أيب جنيح، عن عبد اهللا بن كثري، عن أيب املنهال، عن ابن عباس

عامني :  والناس يسلفون يف التمر العام والعامني، أو قالقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة،
  ).١(، أخرجوه ستتهم "من سلف يف متر، فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم : وثالثة، فقال

  .عن رجاهلم من حديث ابن أيب جنيح
 فترددنا يف ابن كثري هذا، هل هو الداري أو السهمي، واختلف العلماء قبلنا فيه، ويف رجال مسلم

للدارقطين ذكر السهمي فقط، وذكر يف رجال البخاري عبد اهللا بن كثري املكي فقط، وكل منهما مكي، 
والذي علم بالتأمل، أن الداري رجل كبري شهري، وأن السهمي ال يكاد يعرف إال حبديث واحد يف 

، عن ابن صحيح مسلم، وهو معلل يف استغفاره صلى اهللا عليه وسلم الهل البقيع، تفرد به ابن وهب
جريج، عن عبد اهللا ابن كثري بن املطلب، عن حممد بن قيس بن خمرمة، عن عائشة يف خروجه عليه 

: السالم ليال، واستغفاره هلم، وهو من املوافقات العالية يف فوائد االمخيمي، مث قال مسلم يف عقبه
 حممد بن قيس ذا وحدثين من مسع حجاج بن حممد، عن ابن جريج، عن عبد اهللا رجل من قريش، عن

)٢.(  
  .هو عبد اهللا بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة: قال الدارقطين

  .املطلب هذا هو ابن احلارث بن صبرية بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي: قلت
  .كثري، وجعفر، وسعيد، وليسوا باملشهورين: ولعبد اهللا إخوة

__________  
 يف أول السلم، ومسلم ٣٥٥ / ٤، والبخاري ٣٥٨ و ٢٨٨ و ٢٢٢ و ٢١٧ / ١أخرجه أمحد ) ١(
باب ما جاء يف السلف يف الطعام : يف البيوع) ١٣١١(باب السلم، والترمذي : يف املساقاة) ١٦٠٤(

باب :  يف البيوع٢٩٠ / ٧باب يف السلف، والنسائي : يف االجازة) ٣٤٦٣(والتمر، وأبو داود 
  .باب السلف يف كيل معلوم: تيف التجارا) ٢٢٨٠(السلف يف الثمار، وابن ماجه 

  .باب ما يقال عند دخول املقابر: يف اجلنائز) ١٠٣) (٩٧٤(صحيح مسلم ) ٢(
[ * ]  

)٥/٣٢١(  



  

وقال النسائي، عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، عن ابن جريج، عن عبد اهللا بن أيب مليكة، عن حممد 
  . وهبحجاج يف ابن جريج عندنا أثبت من ابن: بن قيس، مث قال النسائي

  .ابن أيب مليكة: ما اختلفا فيه، وإمنا ابن مسلم زاد من عنده إيضاحا حبسب ظنه فقال بعد عبد اهللا: قلت
  .فهذا ما عندنا من ذكر السهمي، ومل نتيقن له رواية حديث سوى هذا

  .وأما حديث السلف، فمتجاذب بينه وبني الداري، فليلتمس مرجح الحدمها واهللا أعلم
عبد اهللا بن كثري بن املطلب القرشي العبدري املكي القاص :  فقال يف رجال البخاريوأما الكالباذي،

جعل : حدث عن أيب املنهال عبدالرمحن بن مطعم، روى عنه ابن أيب جنيح يف أول السلم، فهذا كما ترى
ال ابن كثري بن املطلب عبدريا، وإمنا هو سهمي، وجعله القاص، وإمنا القاص الداري القارئ، وكذا ق

  .إنه من بين عبدالدار بن قصي: البخاري يف ابن املطلب
  .سواه، إال ابن كثري الطويل الدمشقي) ٢(سواه، وما ذكر ابن أيب حامت ) ١(وما ذكر يف تارخيه 

  
ابن ثور بن مازن االمام الكبري أبو ثور الكسوين الكندي، شيخ أهل ) ٤ * ( عمرو بن قيس- ١٥٦

  .ة، ولد عمرو سنة أربعني، ووفد مع أبيه على معاويةمحص وجلده مازن بن خيثمة صحب
وحدث عن عبد اهللا بن عمرو، وواثلة بن االسقع، وأيب أمامة، والنعمان بن بشري، وعبد اهللا بن بسر، 

  .وعاصم بن محيد وطائفة
__________  

)١٨١ / ٥) ١.  
)١٤٤ / ٥) ٢.  
، اجلرح والتعديل ٣٥٠، ٣٢٩ / ٢، تاريخ الفسوي ٣٦٣ / ٦، التاريخ الكبري ٣١٤طبقات خليفة * 
، ٢٨٦ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٠٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٤٨، ذيب الكمال ٢٥٤ / ٦

  .٢٠٩ / ١، شذرات الذهب ٢٩٢، خالصة تذهيب الكمال ٩١ / ٨ذيب التهذيب 
[ * ]  

)٥/٣٢٢(  

  

يد بن عبد العزيز وآخرون، وعنه ثوابة بن عون، ومعاوية بن صاحل، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد احلم
  .خامتتهم حممد بن محري
  .أدرك سبعني صحابيا، وويل إمرة الغزو لعمر بن عبد العزيز: قال إمساعيل بن عياش



مسعت معاوية على املنرب نزع ذه : مسعته يقول: صاحل احلديث، وقال إمساعيل بن عياش: قال ابن سعد
  .عةنزلت يف يوم مج) * اليوم أكملت لكم* (اآلية 

  .يوم عرفة
  .ثقة: وقال أبو حامت وغريه

انظر إىل الذين نصبوا : كتب عمر بن عبد العزيز إىل وايل محص: بقية، عن أيب بكر بن أيب مرمي، قال
أنفسهم للفقه، وحبسوها يف املسجد عن طلب الدنيا، فأعط كل رجل منهم مئة دينار، فكان عمرو بن 

  .قيس، وأسد بن وداعة فيمن أخذها
  .إن عمرو بن قيس كان ممن سار للطلب بدم الوليد الفاسق: وقيل

  .مات سنة مخس وعشرين ومئة: مات سنة أربعني ومئة عن مئة عام، وقيل: قال حممود بن خالد
  

  .االمام الكبري قاضي طربية أبو عمر الكندي االردين) ٤ * ( عبادة بن نسي- ١٥٧
  .سر العني، وأيب سعيد اخلدري وطائفةحدث عن شداد بن أوس، ومعاوية، وأيب بن عمارة بك

__________  
 ٢، تاريخ الفسوي ٢٨٥ / ١، التاريخ الصغري ٩٥ / ٦، التاريخ الكبري ٤٥٦ / ٧طبقات ابن سعد * 
، تاريخ ١ / ١٢٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٥٦، ذيب الكمال ٩٦ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٢٩/ 

  .١٨٨صة تذهيب الكمال ، خال١١٣ / ٥، ذيب التهذيب ٢٦١ / ٤االسالم 
[ * ]  

)٥/٣٢٣(  

  

حدث عنه برد بن سنان، وعلي بن أيب محلة، وهشام بن الغاز، وعبد الرمحن بن زياد بن أنعم، وعبد اهللا 
  .بن عثمان، وخلق

  .وكان سيدا شريفا، وافر اجلاللة ذا فضل وصالح، وعلم، وثقه حيىي بن معني وغريه
  .ن مروان، مث ويل االردن نائبا لعمر بن عبد العزيزويل قضاء االردن من قبل عبدامللك ب

من سيد أهل فلسطني ؟ : سأهلم هشام بن عبدامللك: حدثنا كامل بن سلمة الكندي، قال: قال أبو مسهر
فمن سيد دمشق ؟ : عبادة بن نسي، قال: فمن سيد أهل االردن ؟ قالوا: رجاء بن حيوة، قال: قالوا
فمن : عمرو بن قيس السكوين، قال: فمن سيد أهل محص ؟ قالوا: قالحيىي بن حيىي الغساين، : قالوا

  .عدي بن عدي الكندي: سيد أهل اجلزيرة ؟ قالوا
رجاء بن حيوة، وعبادة : يف كندة ثالثة إن اهللا م يرتل الغيث وينصرنا: وعن مسلمة بن عبدامللك، قال



  .بن نسي، وعدي بن عدي
  .ذهبت القلة يا فالن: وقضى عليه، مث قال لهأهدى رجل قلة عسل لعبادة فقبله : وقيل
  .مات سنة مثان عشرة ومئة: قالوا
  

االمام القانت مقرئ دمشق مع ابن عامر أبوحيىي الكليب الدمشقي ) ٤م،  * ( عطية بن قيس- ١٥٨
  .املذبوح

  .عرض على أم الدرداء، وكانت عارفة بالترتيل، قد أخذت عن زوجها أيب الدرداء
   عبسة، وعبد اهللا بن عمرو، والنعمان بن بشري،وحدث عن عمرو بن

__________  
 / ١، التاريخ الصغري ٩ / ٧، التاريخ الكبري ٣١١، طبقات خليفة ٤٦٠ / ٧طبقات ابن سعد * 

، تذهيب ٩٤٢، ذيب الكمال ٣٨٣ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٩٧، ٣٣٢ / ٢، تاريخ الفسوي ٣٠٧
، خالصة تذهيب ٢٢٨ / ٧، ذيب التهذيب ١٥٥ / ٤، تاريخ االسالم ١ / ٤٤ / ٣التهذيب 
  .٢٦٨الكمال 
[ * ]  

)٥/٣٢٤(  

  

  .ومعاوية، وابن عمر، وعبد الرمحن بن غنم، وأرسل عن أيب الدرداء، وطائفة
  .وغزا يف دولة معاوية، عرض عليه القرآن علي بن أيب محلة، واحلسن بن عمران، وسعيد بن عبد العزيز

 بن أيب مرمي، وعبد اهللا بن العالء بن زبر، وعبد الرمحن بن يزيد بن وروى عنه ولده سعد، وأبو بكر
  .جابر وغريهم

  .مل نكن نطمع أن يفتح ذكر الدنيا يف جملس عطية: قال سعيد بن العزيز
  .قال أبو القاسم بن عساكر، وله دار قبلي كنيسة لليهود

  .وكان قارئ اجلند، وهو أكرب من ابن عامر
  .سنة عشر ومئة: مئة، وقيلتويف سنة إحدى وعشرين و

  .هو محصي: وقيل
مسعته يذكر أنه كان فيمن غزا : ذكرت لسعيد بن عبد العزيز قدم عطية، فقال: قال الوليد بن مسلم

  .القسطنطينية زمن معاوية
  .كان هو وإمساعيل بن عبيداهللا فارسي اجلند: قال دحيم



اءة عطية بن قيس، وهم جلوس على كانوا يصلحون مصاحفهم على قر: وقال عبد الواحد ابن قيس
  .درج الكنيسة

  .مولده سنة سبع، وتويف سنة عشر ومئة: وقال أبو مسهر
  .وروى مجاعة عن أيب مسهر أيضا، أنه مات سنة إحدى وعشرين ومئة

  
ابن جنادة العويف الكويف أبو احلسن من مشاهري التابعني، ضعيف ) د، ت، ق * ( عطية بن سعد- ١٥٩

  .احلديث
  . ابن عباس، وأيب سعيد، وابن عمرروى عن

__________  
 / ١، التاريخ الصغري ٨ / ٧، التاريخ الكبري ١٦٠، طبقات خليفة ٣٠٤ / ٦طبقات ابن سعد * 

، تاريخ ١ / ٤٤ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٤٢، ذيب الكمال ٣٨٢ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٣٦
، خالصة تذهيب الكمال ٢٢٤ / ٧يب ، ذيب التهذ٧٩ / ٣، ميزان االعتدال ٢٨٠ / ٤االسالم 

  .١٤٤ / ١، شذرات الذهب ٢٦٧
[ * ]  

)٥/٣٢٥(  

  

  .وعنه ابنه احلسن، وحجاج بن أرطاة، وقرة بن خالد، وزكريا بن أيب زائدة، ومسعر، وخلق
  .وكان شيعيا تويف سنة إحدى عشرة

  
بن عبد اهللا بن احلارث حممد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبد اهللا بن شهاب ) ع * ( أخبار الزهري- ١٦٠

بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، االمام العلم، حافظ زمانه أبو بكر القرشي 
  .الزهري املدين نزيل الشام

روى عن ابن عمر، وجابر بن عبد اهللا شيئا قليال، وحيتمل أن يكون مسع منهما، وأن يكون رأى أبا 
:  دحيم وأمحد بن صاحل يف سنة مخسني، وفيما قاله خليفة بن خياطهريرة، وغريه، فإن مولده فيما قاله

  .سنة إحدى ومخسني
وفدت إىل مروان، وأنا حمتلم، فهذا مطابق : حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: وروى عنبسة

ولد سنة ست ومخسني حىت قال له يعقوب الفسوي، فإم : ملا قبله، وأىب ذلك حيىي بن بكري، وقال
مل يكن عنبسة : هذا باطل، إمنا خرج إىل عبدامللك بن مروان، وقال: إنه وفد إىل مروان، فقال: ولونيق



  .موضعا لكتابة احلديث
  مسع ابن شهاب من ابن عمر ثالثة أحاديث، وقال عبد: قال أمحد العجلي

__________  
 / ١تاريخ الفسوي ، ٣٢٠ / ١، التاريخ الصغري ٢٢٠ / ١، التاريخ الكبري ٢٦١: طبقات خليفة* 

، طبقات ٣٨١، ٣٦٠ / ٣، حلية االولياء ٣٤٥: ، معجم املرزباين٧١ / ٨، اجلرح والتعديل ٦٢٠
، ذيب الكمال ١٧٩، ١٧٧ / ٤، وفيات االعيان ٩٢، ٩٠ / ١، ذيب االمساء ٦٣: الشريازي
، العرب ٤٠ / ٤، ميزان االعتدال ١١٣، ١٠٨ / ١، تذكرة احلفاظ ١٣٦ / ٥، تاريخ االسالم ١٢٦٨

، ذيب ٧٧ / ٢، صفة الصفوة ٢٦٢ / ٢، طبقات القراء ٣٤٤، ٣٤٠ / ٩، البداية ١٥٨ / ١
، خالصة تذهيب الكمال ٤٣، ٤٢: ، طبقات احلفاظ٢٩٤ / ١، النجوم الزاهرة ٤٤٥ / ٩التهذيب 

  .١٦٢ / ١، شذرات الذهب ٣٥٩
[ * ]  

)٥/٣٢٦(  

  

  .مر حديثنيمسع الزهري من ابن ع: الرزاق، حدثنا معمر، قال
وروى عن سهل بن سعد، وأنس بن مالك، ولقيه بدمشق، والسائب بن يزيد، وعبد اهللا بن ثعلبة : قلت

بن صعري، وحممود بن الربيع، وحممود بن لبيد، وسنني أيب مجيلة، وأيب الطفيل عامر، وعبد الرمحن بن 
ن أوس بن احلدثان، وسعيد بن أزهر، وربيعة بن عباد الديلي، وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة، ومالك ب

املسيب، وجالسه مثاين سنوات، وتفقه به، وعلقمة بن وقاص، وكثري بن العباس، وأيب أمامة بن سهل، 
وعلي بن احلسني، وعروة بن الزبري، وأيب إدريس اخلوالين، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد امللك بن مروان، 

بن النعمان بن بشري، وأيب سلمة بن عبد الرمحن، وسامل بن عبد اهللا، وحممد بن جبري بن مطعم، وحممد 
وعبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وعثمان بن إسحاق العامري، وأيب االحوص موىل بين ثابت، وأيب بكر بن 

عبدالرمحن بن احلارث، والقاسم بن حممد، وعامر بن سعد، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبد اهللا بن 
  . بلي له صحبة، وأبان بن عثمانكعب بن مالك، وأيب عمر رجل من

  فحديثه عن رافع بن خديج، وعبادة بن الصامت مراسيل، أخرجها
  .النسائي، وله عن أيب هريرة يف جامع الترمذي

كتب عبدامللك إىل احلجاج، اقتد بابن عمر يف : أنبأنا معمر، عن الزهري، قال: قال عبد الرزاق
فجاء هو وسامل وأنا معهما حني : دت أن تروح فآذنا، قالفأرسل إليه يوم عرفة، إذا أر: مناسكك، قال

إن أمري املؤمنني، كتب إيل أن : ما حيبسه، فلم ينشب أن خرج احلجاج، فقال: زاغت الشمس، فقال



  .أقتدي بك، وآخذ عنك
وكنت يومئذ صائما، فلقيت من احلر : إن أردت السنة، فأوجز اخلطبة والصالة، قال الزهري: قال
  .شدة
  دث عنه عطاء بن أيب رباح، وهو أكرب منه، وعمر بن عبد العزيز،ح: قلت

)٥/٣٢٧(  

  

ومات قبله ببضع وعشرين سنة، وعمرو بن دينار، وعمرو بن شعيب، وقتادة بن دعامة، وزيد بن 
أسلم، وطائفة من أقرانه، ومنصور بن املعتمر، وأيوب السختياين، وحيىي بن سعيد االنصاري، وأبو 

ن كيسان، وعقيل ابن خالد، وحممد بن الوليد الزبيدي، وحممد بن أيب حفصة، وبكر بن الزناد، وصاحل ب
وائل، وعمرو بن احلارث، وابن جريج، وجعفر بن برقان، وزياد بن سعد، وعبد العزيز ابن املاجشون، 

وأبو أويس، ومعمر بن راشد، واالوزاعي، وشعيب بن أيب محزة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، 
اهيم بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز، وفليح بن سليمان، وابن أيب ذئب، وابن إسحاق، وسفيان بن وإبر

حسني، وصاحل بن أيب االخضر، وسليمان بن كثري، وهشام بن سعد، وهشيم بن بشري، وسفيان بن 
  .عيينة، وأمم سواهم
  .له حنو من ألفي حديث: قال علي بن املديين

  . ومئتا حديث، النصف منها مسندحديثه ألفان: وقال أبو داود
  ما رأيت عاملا قط أمجع من ابن: أبو صاحل، عن الليث بن سعد، قال
ال : ال حيسن إال هذا، وإن حدث عن العرب واالنساب، قلت: شهاب، حيدث يف الترغيب، فتقول

  .حيسن إال هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة، كان حديثه
  .امللك سنة اثنتني ومثاننيقدم ابن شهاب على عبد: وقال الليث

حدثنا أبو صاحل، حدثنا العطاف بن خالد، عن عبداالعلى ابن عبد اهللا بن أيب فروة، عن ابن : الذهلي
أصاب أهل املدينة حاجة زمان فتنة عبدامللك فعمت، فقد خيل إيل أنه أصابنا أهل البيت : شهاب، قال

إن الرزق بيد اهللا، مث خرجت إىل : ليه، فقلتهل من أحد أخرج إ: من ذلك ما مل يصب أحدا، فتذكرت
دمشق، مث غدوت إىل املسجد، فاعتمدت إىل أعظم جملس رأيته، فجلست إليهم فبينا حنن كذلك إذ أتى 

  .رسول عبدامللك فذكر قصة ستأيت مبعناها، وأن عبدامللك فرض له

)٥/٣٢٨(  

  



  .واح والصحف، يكتب كلما مسعكنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه االل: قال أبو الزناد
ضاقت حال ابن شهاب، : حدثنا حيىي بن حممد بن حكم، حدثنا ابن أيب ذئب، قال: إبراهيم بن املنذر

فبينا حنن معه نسمر إذ جاءه : ورهقه دين، فخرج إىل الشام، فجالس قبيصة بن ذؤيب، قال ابن شهاب
م حيفظ قضاء عمر رضي اهللا عنه يف أمهات من منك: رسول عبدامللك، فذهب إليه، مث رجع إلينا فقال

قم فأدخلين على عبدامللك بن مروان، فإذا هو جالس على منرقة بيده خمصرة : أنا قال: االوالد ؟ قلت
إن كان : بني يديه مشعة، فسلمت، فقال من أنت ؟ فانتسبت له فقال) ١(وعليه غاللة ملتحف بسبيبة 

تقرأ : اجلس، فجلست، قال:  املؤمنني عفا اهللا عما سلف، قاليا أمري: ، قلت)٢(أبوك لنعارا يف الفنت 
  فما تقول يف امرأة تركت زوجها وأبويها ؟: نعم، قال: القرآن ؟ قلت

أصبت الفرض، وأخطأت اللفظ، إمنا : لزوجها النصف، والمها السدس، والبيها ما بقي، قال: قلت
  .المها ثلث ما بقي، والبيها ما بقي

  .دثين سعيد بن املسيب فذكر قضاء عمر يف أمهات االوالدح: هات حديثك، قلت
  .هكذا حدثين سعيد: فقال عبدامللك

  .نعم: يا أمري املؤمنني اقض ديين، قال: قلت
  .فتجهزت إىل املدينة: ال واهللا ال جنمعهما الحد، قال: وتفرض يل، قال: قلت

  .وروى حنوا منها سعيد بن عفري، عن عطاف بن خالد كما مضى
قدمت دمشق زمان حترك ابن االشعث، وعبد : بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، قال ابن شهابأمحد 

  .امللك يومئذ مشغول بشأنه
  حدثنا حفص بن عمران، عن السري بن حيىي، عن: وروى سعيد بن عفري
__________  

  .هي الثوب الرقيق) ١(
  .خراج فيها سعاء: ورجل نعار يف الفنت": اللسان " يف ) ٢(

[ * ]  

)٥/٣٢٩(  

  

أريد الغزو فأتيت عبدامللك فوجدته يف قبة على فرش، يفوت القائم، : قدمت الشام: ابن شهاب، قال
  .والناس حتته مساطان

نشأت وأنا : حدثنا حممد بن عمر، حدثنا عبدالرمحن بن عبد العزيز، مسعت الزهري، يقول: ابن سعد
 قومي من عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري، وكان عاملا غالم، ال مال يل، وال أنا يف ديوان، وكنت أتعلم نسب



  .بذلك وهو ابن أخت قومي وحليفهم
أال : فأتاه رجل، فسأله عن مسألة من الطالق فعي ا وأشار له إىل سعيد بن املسيب، فقلت يف نفسي

! ا ؟ أراين مع هذا الرجل املسن يذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مسح رأسه، وال يدري ما هذ
فانطلقت مع السائل إىل سعيد بن املسيب، وتركت ابن ثعلبة، وجالست عروة، وعبيداهللا، وأبا بكر بن 

  عبدالرمحن
حىت فقهت، فرحلت إىل الشام، فدخلت مسجد دمشق يف السحر، وأممت حلقة وجاه املقصورة عظيمة، 

  .فجلست فيها
حلكم يف أمهات االوالد ؟ فأخربم بقول هل لك علم با: رجل من قريش، قالوا: فنسبين القوم، فقلت

هذا جملس قبيصة بن ذؤيب وهو حاميك، وقد سأله أمري املؤمنني، وقد سألنا : عمر بن اخلطاب، فقالوا
فلم جيد عندنا يف ذلك علما، فجاء قبيصة فأخربوه اخلرب، فنسبين فانتسبت، وسألين عن سعيد بن 

  .املسيب ونظرائه، فأخربته
أدخلك على أمري املؤمنني، فصلى الصبح، مث انصرف فتبعته، فدخل على عبدامللك أنا : فقال: قال

أين هذا املديين القرشي ؟ : وجلست على الباب ساعة، حىت ارتفعت الشمس، مث خرج اآلذن، فقال
ها أنا ذا، فدخلت معه على أمري املؤمنني فأجد بني يديه املصحف قد أطبقه، وأمر به فرفع، وليس : قلت

حممد بن مسلم، وساق آباءه : من أنت ؟ قلت: غري قبيصة جالسا، فسلمت عليه باخلالفة، فقالعنده 
ما : وكان مسلم بن عبيداهللا مع ابن الزبري، مث قال: أوه قوم نعارون يف الفنت، قال: إىل زهرة، فقال

:  قلتكيف سعيد، وكيف حاله ؟ فأخربته، مث: عندك يف أمهات االوالد ؟ فأخربته عن سعيد، فقال
  وأخربين أبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام، فسأل

)٥/٣٣٠(  

  

  .عنه، مث حدثته احلديث يف أمهات االوالد عن عمر
ال أجده أخلى منه الساعة، ولعلي ال أدخل : هذا يكتب به إىل اآلفاق، فقلت: فالتفت إىل قبيصة فقال

  .بعدها
إيها اآلن اض لشأنك، فخرجت : أن يفرض يل فعل، قالإن رأى أمري املؤمنني أن يصل رمحي، و: فقلت

: واهللا مؤيسا من كل شئ خرجت له، وأنا يومئذ مقل مرمل، مث خرج قبيصة فأقبل علي الئما يل، وقال
ائتين يف املرتل، : ظننت واهللا أين ال أعود إليه، قال: ما محلك على ما صنعت من غري أمري ؟ قلت

  مونه، حىت دخل مرتله فقلما لبث حىت خرج إيل خادمفمشيت خلف دابته، والناس يكل
مبئة دينار، وأمر يل ببغلة وغالم وعشرة أثواب، مث غدوت إليه من الغد على البغلة، مث أدخلين على أمري 



  .إياك أن تكلمه بشئ، وأنا أكفيك أمره: املؤمنني، وقال
فلهو كان أعلم ا مين، فسلمت، فأومأ إيل أن اجلس، مث جعل يسألين عن أنساب قريش، : قال

قد فرضت لك فرائض أهل بيتك، مث : وجعلت أمتين أن يقطع ذلك لتقدمه علي يف النسب، مث قال يل
أين حتب أن يكون ديوانك مع أمري املؤمنني هاهنا أم يف : أمر قبيصة أن يكتب ذلك يف الديوان، مث قال

  .يا أمري املؤمنني أنا معك: بلدك ؟ قلت
إن أمري املؤمنني أمر أن تثبت يف صحابته، وأن جيري عليك رزق الصحابة، وأن : قالمث خرج قبيصة، ف

يرفع فريضتك إىل أرفع منها، فالزم باب أمري املؤمنني، وكان على عرض الصحابة رجل، فتخلفت يوما 
من لقيت ؟ فأذكر : وجعل يسألين عبد امللك: أو يومني، فجبهين جبها شديدا، فلم أختلف بعدها، قال

أين أنت عن االنصار، فإنك واجد عندهم علما، أين أنت عن ابن سيدهم : من لقيت من قريش، قال
  .خارجة بن زيد، ومسى رجاال منهم

  .فقدمت املدينة فسألتهم، ومسعت منهم: قال
وتويف عبدامللك، فلزمت ابنه الوليد، مث سليمان، مث عمر بن عبد العزيز، مث يزيد، فاستقضى يزيد : قال

  .د امللك على قضائه الزهري، وسليمان بن حبيب احملاريب مجيعابن عب
  .مث لزمت هشام بن عبدامللك وصري هشام الزهري مع أوالده، يعلمهم وحيج معهم: قال

)٥/٣٣١(  

  

رأيته ررجال قصريا قليل اللحية، له شعريات طوال : حدثين يعقوب بن عبدالرمحن، قال: ابن وهب
  .يالزهر: خفيف العارضني، يعين

  .مجع عمي القرآن يف مثانني ليلة: معن بن عيسى، عن ابن أخي الزهري، قال
رأيت الزهري أمحر الرأس واللحية يف محرا انكفاء، كأنه جيعل فيها كتما، : احلميدي عن سفيان، قال

  وكان رجال أعيمش، وله مجة، قدم علينا سنة
  . يومئذ ابن ست عشرة سنةثالث وعشرين ومئة فأقام إىل هالل احملرم سنة أربع وأنا

  .مست ركبيت ركبة سعيد بن املسيب مثاين سنني: معمر عن الزهري، قال
كنت أخدم عبيداهللا : حدثين حممد بن حسن، عن مالك، عن ابن شهاب، قال: له" النسب " الزبري يف 

غالمك : لبن عبد اهللا، حىت إن كنت أستقي له املاء املاحل، وكان يقول جلاريته من بالباب ؟ فتقو
  .االعمش

ما سبقنا ابن شهاب من العلم بشئ، إال أنه كان يشد ثوبه عند : روى إبراهيم بن سعد، عن أبيه، قال
  .صدره ويسأل عما يريد، وكنا متنعنا احلداثة



كنا نكتب احلالل واحلرام، وكان ابن شهاب يكتب كلما مسع، فلما : ابن أيب الزناد، عن أبيه، قال
أنه أعلم الناس، وبصر عيين به ومعه ألواح أو صحف، يكتب فيها احلديث، وهو احتيج إليه، علمت 

  .يتعلم يومئذ
  .كنت أطوف أنا والزهري ومعه االلواح والصحف فكنا نضحك به: وعن أيب الزناد، قال

ما استودعت قليب شيئا قط فنسيته، وكان يكره أكل : ابن وهب، عن الليث، كان ابن شهاب، يقول
  .إنه يذكر:  الفأر، وكان يشرب العسل ويقولالتفاح، وسؤر

واذكر فواضله على االصحاب وإذا يقال * ذر ذا وأثن على الكرمي حممد : ولفائد بن أقرم ميدح الزهري
  وربيع ناديه على االعراب* اجلواد حممد بن شهاب أهل املدائن يعرفون مكانه : قيل* من اجلواد مباله 

)٥/٣٣٢(  

  

حدث الزهري يوما حبديث، فلما قام قمت فأخذت بعنان دابته، : ا يقولمسعت مالك: ابن مهدي
  .ما استفهمت عاملا قط، وال رددت شيئا على عامل قط! تستفهمين ؟ : فاستفهمته، فقال

قال مالك، حدثنا الزهري حبديث طويل، فلم أحفظه، فسألته عنه، : مسعت عبدالرمحن، يقول: ابن املديين
  .ال: كنت تكتب ؟ قال: بلى، قلت: ه ؟ قلناأليس قد حدثتكم ب: فقال
  .ال: أما كنت تستعيد ؟ قال: قلت

  .ورواها االمام أمحد، عن عبدالرمحن بن مهدي، تابعه ابن وهب
حدث الزهري مبئة حديث، : قال عثمان الدارمي، حدثنا موسى بن حممد البلقاوي، مسعت مالكا، يقول

  .أربعني: تكم حفظت يا مالك ؟ قل: مث التفت إيل، فقال
  .إنا هللا كيف نقص احلفظ: فوضع يده على جبهته، مث قال

  .موسى ضعيف
  .أعد علي: ما قلت الحد قط: معمر، عن الزهري

تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس يتوضأ، فما زال : مروان بن حممد، مسع الليث يقول
  .ذاك جملسه حىت أصبح

مل يكن للزهري كتاب إال كتاب :  مسعت قرة بن عبدالرمحن، يقولحدثنا يزيد بن السمط،: أبو مسهر
  .فيه نسب قومه
لو : أرسل إيل هشام أن اكتب لبين بعض أحاديثك، فقلت: مسعت ابن شهاب، يقول: إبراهيم بن سعد

سألتين عن حديثني ما تابعت بينهما، ولكن إن كنت تريد، فادع كاتبا، فإذا اجتمع إيل الناس فسألوين 
كال إمنا كنت يف عرار االرض اآلن : يا أبا بكر، ما أرانا إال قد أنقصناك، قلت: هلم، فقال يلكتبت 



  .هبطت االودية
  .بعث إيل كاتبني فاختلفا إيل سنة: رواه نوح بن يزيد، عن إبراهيم، وزاد فيه

)٥/٣٣٣(  

  

غريه، فيأيت جارية له، أنبأنا يعقوب بن عبدالرمحن، أن الزهري، كان يبتغي العلم من عروة و: ابن وهب
  حدثين فالن بكذا،: وهي نائمة فيوقظها يقول هلا
قد علمت أنك ال تنتفعي به، ولكن مسعت اآلن : مايل وهلذا ؟ فيقول: وحدثين فالن بكذا، فتقول

  .فأردت أن أستذكره
، خرج الزهري من اخلضراء من عند عبدامللك: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: أمحد بن أيب احلواري

يا أيها الناس، إنا كنا قد منعناكم شيئا قد بذلناه هلؤالء، فتعالوا حىت : فجلس عند ذلك العمود، فقال
يا أهل : قال رسول اهللا، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: فسمعهم يقولون: أحدثكم، قال

ك أصحابنا باالسانيد من فتمس: قال الوليد! مايل أرى أحاديثكم ليست هلا أزمة وال خطم ؟ : الشام
أنه كان مينعهم أن يكتبوا عنه، فلما ألزمه هشام بن عبدامللك أن : يومئذ، وروى حنوها من وجه آخر

  .ميلي على بنيه، أذن للناس أن يكتبوا
  .كنا نكره الكتاب، حىت أكرهنا عليه االمراء، فرأيت أن ال أمنعه مسلما: معمر، عن الزهري، قال

كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري، حىت قتل الوليد، فإذا الدفاتر قد : مرا يقولعبد الرزاق مسع مع
  .من علم الزهري: محلت على الدواب من خزائنه، يقول

  .أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب: وروى حممد بن احلسن بن زبالة، عن الدراوردي، قال
  .أهل املدينةكان الزهري أعلم : خالد بن نزار االيلي، عن سفيان، قال

ما ساق احلديث أحد : قال عمر بن عبد العزيز: عبد الوهاب الثقفي، عن حيىي بن سعيد االنصاري قال
  .مثل الزهري

ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، وما رأيت أحدا أهون : ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال
  .عنده الدراهم منه، كانت عنده مبرتلة البعر

)٥/٣٣٤(  

  

  جالست ابن: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، قال: بو سلمة املنقريأ
  .عباس، وابن عمر، وجابرا، وابن الزبري، فلم أر أحدا أنسق للحديث من الزهري



الزهري أحسن الناس حديثا، وأجود الناس : مسعت أمحد بن حنبل، يقول: قال حممد بن سهل بن عسكر
  .إسنادا

  .لزهريأثبت أصحاب أنس ا: وقال أبو حامت
اختلفت من احلجاز إىل الشام مخسا وأربعني سنة، فما استطرفت : شعيب بن أيب محزة، عن الزهري، قال

  .حديثا واحدا، وال وجدت من يطرفين حديثا
إن عندي : ابن عيينة، عن إبراهيم بن سعد، مسعت أيب يسأل الزهري عن شئ من اخللع وااليالء، فقال

  . شئ منهالثالثني حديثا، ما سألتموين عن
اللهم أسألك من كل خري : كان ابن شهاب، خيتم حديثه بدعاء جامع، يقول: أبو صاحل، عن الليث

  .أحاط به علمك يف الدنيا واآلخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك يف الدنيا واآلخرة
سلفين كما يا فالن أ: وكان من أسخى من رأيت، كان يعطي، فإذا فرغ ما معه يستلف من عبيده، يقول

تعرف، وأضعف لك كما تعلم، وكان يطعم الناس الثريد، ويسقيهم العسل، وكان يسمر على العسل 
  .اسقونا وحدثونا: كما يسمر أهل الشراب على شرام، ويقول

يذهب : وكان يكثر شرب العسل، وال يأكل شيئا من التفاح، ومسعته يبكي على العلم بلسانه، ويقول
  .ن يعمل بهالعلم، وكثري ممن كا

  .لو وضعت من علمك عند من ترجو أن يكون خلفا: فقلت له
واهللا ما نشر أحد العلم نشري، وال صرب عليه صربي، ولقد كنا جنلس إىل ابن املسيب، فما : قال

  .يستطيع أحد منا أن يسأله عن شئ، إال أن يبتدئ احلديث، أو يأيت رجل يسأله عن شئ قد نزل به
ما رؤي أحد مجع بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مجع ابن : عن أبيه، قالروى إبراهيم بن سعد، 

  .شهاب

)٥/٣٣٥(  

  

  .ما بقي عند أحد من العلم ما بقي عند ابن شهاب: الليث، عن حيىي بن سعيد، قال
عليكم بابن شهاب هذا فإنكم ال تلقون : قال عمربن عبد العزيز: حدثنا معمر، عن رجل: عبد الرزاق

  . أعلم بالسنة املاضية منهأحدا
  .سعيد بن بشري، عن قتادة، ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب، وآخر، كأنه عىن نفسه

  .ما بقي أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب: مسعت مكحوال، يقول: سعيد بن عبد العزيز
رية، وال احلسن ما رأيت أحدا أعلم من الزهري، فقال له صخر بن جوي: مسعت أيوب، يقول: وهيب

  .ما رأيت أحدا أعلم من الزهري: البصري ؟ فقال



ابن : ما كان إال حبرا، ومسعت مكحوال، يقول: مسعت سعيد بن عبد العزيز، يقول: الوليد بن مسلم
  .شهاب، أعلم الناس

  .مل أر مثل هذا قط: مسعت أبا بكر اهلذيل، يقول وقد جالس احلسن وابن سريين: وقال ابن عيينة
  .الزهري: يعين

  .كانوا يرون يوم مات الزهري، أنه ليس أحد أعلم بالسنة منه: قال ابن عيينة: وقال العدين
: مث من ؟ قال: ابن شهاب، قيل: من أعلم من لقيت ؟ قال: عن شعيب بن أيب محزة، قيل ملكحول: بقية

  .ابن شهاب: مث من ؟ قال: ابن شهاب، قيل
  .قي ابن شهاب، وماله يف الناس نظريب: مسعت مالكا يقول: قال ابن القاسم

  كان الزهري يف أصحابه كاحلكم بن عتيبة يف أصحابه، قال: وقال معمر
شهدت وهيبا، وبشر بن املفضل وغريمها ذكروا الزهري فلم جيدوا أحدا يقيسونه به : موسى بن إمساعيل

  .إال الشعيب
  .زهري، والزهري عندي أفقههماحلكم ومحاد، وقتادة، وال: أفىت أربعة: قال علي بن املديين

)٥/٣٣٦(  

  

  .جعل يزيد الزهري قاضيا مع سليمان بن حبيب: قال سعيد بن عبد العزيز
  .االعتصام بالسنة جناة: الوليد بن مسلم، عن االوزاعي، عن الزهري، قال

  .روى يونس بن يزيد عنه حنوه
  . وسلم كما جاءتأمروا أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه: وروى االوزاعي عنه، قال

أما أعلمهم بقضايا رسول : من أفقه أهل املدينة ؟ قال: عن جعفر بن ربيعة، قلت لعراك بن مالك: الليث
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقضايا أيب بكر وعمر وعثمان، وأفقههم فقها، وأعلمهم مبا مضى من أمر 

ء أن تفجر من عبيداهللا بن عبد اهللا حبرا الناس، فسعيد بن املسيب، وأما أغزرهم حديثا فعروة، وال تشا
  .إال فجرته وأعلمهم عندي مجيعا ابن شهاب، فإنه مجع علمهم مجيعا إىل علمه

حدثنا سفيان، قيل للزهري، لو أنك سكنت املدينة، ورحت إىل مسجد رسول اهللا صلى اهللا : احلميدي
 حىت أزهد يف الدنيا، وأرغب يف إنه ليس ينبغي أن أفعل: عليه وسلم وقربه، تعلم الناس منك، قال

كان رمحه اهللا حمتشما جليال بزي االجناد له : ومن كان مثل الزهري ؟ قلت: اآلخرة، مث قال سفيان
  .صورة كبرية يف دولة بين أمية

  .إمنا يذهب العلم النسيان، وترك املذاكرة: روى االوزاعي عن الزهري، قال
: أردت أطلب العلم، فجعلت آيت مشايخ آل عمر، فأقول: مسعت عبيداهللا بن عمر، يقول: عبد الرزاق



  ما مسعت من سامل ؟ فكلما أتيت رجال
  .عليك بابن شهاب، فإنه كان يلزمه: منهم، قال

  .وابن شهاب يومئذ، كان بالشام، فلزمت نافعا فجعل اهللا يف ذلك خريا كثريا: قال
  .ما مات من ترك مثلك: بقال يل سعيد بن املسي: عنبسة، عن يونس، عن ابن شهاب، قال

)٥/٣٣٧(  

  

  .حممد يسأل اهللا العافية: رأيت على خامت ابن شهاب: مفضل بن فضالة، عن عقيل، قال
كان ابن شهاب من أسخى : إبراهيم بن املنذر احلزامي، حدثنا داود بن عبد اهللا، مسعت مالكا يقول

رأيت ما مر عليك من الضيق، فانظر قد : الناس، فلما أصاب تلك االموال قال له موىل له وهو يعظه
  .إن الكرمي ال حتنكه التجارب: كيف تكون، أمسك عليك مالك، قال

القراءة على العامل والسماع منه سواء : حدثنا حممد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، قال: نعيم بن محاد
  .إن شاء اهللا

  .اروه عين: دفعت إىل ابن شهاب كتابا نظر فيه، فقال: قال عبيداهللا بن عمر
أتيت الزهري فتثاقل علي، : حدثنا الفريايب، مسعت الثوري، يقول: إبراهيم بن أيب سفيان القيسراين

كما أنت، ودخل، فأخرج إيل : أحتب لو أنك أتيت مشايخ، فصنعوا بك مثل هذا ؟ فقال: فقلت له
  .خذ هذا فاروه عين، فما رويت عنه حرفا: كتابا، فقال

  .إعادة احلديث أشد من نقل الصخر: لمعمر، عن الزهري، قا
أتيت الزهري بعد أن ترك احلديث، فألفيته على : حدثنا احلسن بن عمارة، قال: عبد الوهاب بن عطاء

إما أن حتدثين، وإما : أما علمت أين قد تركت احلديث ؟ فقلت: إن رأيت أن حتدثين، قال: بابه، فقلت
  حدثين،: أن أحدثك، فقال

ما أخذ اهللا على أهل اجلهل : ، عن حيىي بن اجلزار، مسع عليا رضي اهللا عنه، يقولحدثين احلكم: فقلت
  .فحدثين بأربعني حديثا: أن يتعلموا، حىت أخذ على أهل العلم أن يعلموا، قال

مرسل الزهري شر من مرسل غريه، النه حافظ، وكل ما قدر أن يسمي : قال حيىي بن سعيد القطان
  .ب أن يسميهمسى، وإمنا يترك من ال حي

)٥/٣٣٨(  

  



مراسيل الزهري كاملعضل، النه يكون قد سقط منه اثنان، وال يسوغ أن نظن به أنه أسقط : قلت
عن بعض : الصحايب فقط، ولو كان عنده عن صحايب الوضحه وملا عجز عن وصله، ولو أنه يقول

يب وعروة بن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن عد مرسل الزهري كمرسل سعيد بن املس
  .نعم مرسله كمرسل قتادة وحنوه: الزبري وحنومها، فإنه مل يدر ما يقول

إرسال الزهري، ليس بشئ النا جنده يروي : حدثنا أمحد بن أيب شريح مسعت الشافعي، يقول: أبو حامت
  .عن سليمان بن أرقم

أي رجل هو لوال : حدثنا علي بن حوشب، عن مكحول، وذكر الزهري، فقال: زيد بن حيىي الدمشقي
بعض من ال يعتد به مل يأخذ عن الزهري لكونه كان مداخال : أنه أفسد نفسه بصحبة امللوك، قلت

  .للخلفاء، ولئن فعل ذلك فهو الثبت احلجة
  .وأين مثل الزهري رمحه اهللا

: لو كنت كاتبا عن أحد لكتبت عن ابن شهاب، قلت: سالم بن أيب مطيع، عن أيوب السختياين، قال
  .أخذ عنه أيوب قليالقد 

دخل سليمان بن يسار على : حدثين احللواين، حدثنا الشافعي، حدثنا عمي، قال: يعقوب السدوسي
: عبد اهللا بن أيب ابن سلول، قال: من الذي توىل كربه منهم ؟ قال: يا سليمان: هشام بن عبدامللك، فقال

  كذبت، هو علي، فدخل ابن شهاب، فسأله هشام،
أنا أكذب ال أبا لك، فواهللا لو نادى مناد من : كذبت هو علي، فقال: هللا بن أيب، قالهو عبد ا: فقال

أن : السماء، إن اهللا أحل الكذب ما كذبت، حدثين سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص، عن عائشة
كان ارحل فواهللا ما : فلم يزل القوم يغرون به، فقال له هشام: الذي توىل كربه عبد اهللا بن أيب، قال
ومل ؟ أنا اغتصبتك على نفسي، أو أنت اغتصبتين على نفسي ؟ : ينبغي لنا أن حنمل على مثلك، قال

  .ال: فخل عين، فقال له
قد علمت، وأبوك قبلك أين ما استدنت هذا املال عليك وال على : ولكنك استدنت ألفي ألف، فقال

  .إنا أن يج الشيخ: أبيك، فقال هشام
  فأمر

)٥/٣٣٩(  

  

  .احلمد هللا الذي هذا هو من عنده: عنه ألف ألف فأخرب بذلك، فقالفقضى 
  .ونزل ابن شهاب مباء من املياه: قال عمي

: فالتمس سلفا فلم جيد، فأمر براحلته فنحرت، ودعا إليها أهل املاء، فمر به عمه فدعاه إىل الغداء، فقال



  .نزل فاطعم، وإال فامض راشدايا عم ا: يا ابن أخي، إن مروءة سنة تذهب بذل الوجه ساعة، قال
هلن أعمار ليس هلن خادم، : ونزل مرة مباء، فشكا إليه أهل املاء، أن لنا مثاين عشرة امرأة عمرية أي
  .فاستسلف ابن شهاب مثانية عشر ألفا، وأخدم كل واحدة خادما بألف

: ملثلها تدان، فقالال تعد : قضى هشام عن الزهري سبعة آالف دينار، وقال: قال سعيد بن عبد العزيز
ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يا أمري املؤمنني، حدثين سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة

  ).١" (يلدغ املؤمن من جحر مرتني 
  .وجدنا السخي ال تنفعه التجارب: قال الزهري: قال إسحاق بن الطباع، عن مالك

  ر رجل تاجر بالزهريم: مسعت الشافعي، يقول: يونس بن عبداالعلى
وهو بقريته، والرجل يريد احلج، فأخذ منه بأربع مئة دينار إىل أن يرجع من حجه، فلم يربح الزهري 
  .حىت فرقه، فعرف الزهري يف وجه التاجر الكراهية، فلما رجع، قضاه، وأمر له بثالثني دينارا ينفقها

وكم : م يعيبون عليك كثرة الدين، قالإ: قيل للزهري: حدثنا الوليد املوقري، قال: علي بن حجر
ليس كثريا وأنا ملئ يل مخسة أعني كل عني منها مثن أربعني ألف : عشرون ألف دينار، قال: ديين ؟ قيل

  .دينار
  حدثنا ضمام، عن عقيل بن خالد، أن ابن شهاب كان: سويد بن سعيد

__________  
يف ) ٢٩٩٨(من من جحر مرتني، ومسلم باب ال يلدغ املؤ: يف االدب) ٤٣٩(أخرجه البخاري ) ١(

  .الزهد
[ * ]  

)٥/٣٤٠(  

  

خيرج إىل االعراب يفقههم، فجاء أعرايب وقد نفد ما بيده، فمد الزهري يده إىل عماميت فأخذها فأعطاه، 
  .يا عقيل أعطيك خريا منها: وقال

قبلي دمشق، فيقدم لنا كنا نأيت الزهري بالراهب وهي حملة : حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: أبو مسهر
  .كذا وكذا لونا

هاتوا من أشعاركم وأحاديثكم، : كان الزهري حيدث مث يقول: سليمان بن حرب، عن محاد بن زيد قال
  .فإن االذن جماجة وإن للنفس محضة

  .إذا طال الس، كان للشيطان فيه نصيب: معمر، عن الزهري، قال
  .كان يف رتبة أمري: قال حممد بن إشكاب، كان الزهري جنديا، قلت



  .قال إسحاق املسييب املقرئ، عن نافع بن أيب نعيم أنه عرض القرآن على الزهري
رأيت بني : وكان الزهري يوصف بالعبادة، فروى معن بن عيسى، حدثين املنكدر بن حممد، قال: قلت

  .عيين الزهري أثر السجود
  قال الليث بن

  . معصفرةكان للزهري قبة معصفرة، وعليه ملحفة: سعد
ال يرضي الناس قول عامل ال يعمل، وال : حدثين القاسم بن هزان، مسع الزهري يقول: الوليد بن مسلم

  .عمل عامل ال يعلم
  .ثقة: القاسم

كان الزهري يقدح أبدا عند هشام يف الوليد بن يزيد ويعيبه، ويذكر أمورا عظيمة : وعن أيب الزناد قال
ما حيل لك إال خلعه، فكان هشام ال يستطيع : باحلناء، ويقول هلشامحىت يذكر الصبيان، وأم خيضبون 

ذلك للعقد الذي عقد له، وال يكره ما صنع الزهري رجاء أن يؤلب عليه الناس، فكنت يوما عنده يف 
أدخله، فأوسع : هذا الوليد بالباب، قال: ناحية الفسطاط، أمسع ذم الزهري للوليد، فجاء احلاجب، فقال

 فراشه، وأنا أعرف يف وجه الوليد الغضب والشر، فلما استخلف الوليد بعث إيل وإىل ابن له هشام على
حديث حدث يا ابن : فأرسل إيل ليلة خمليا وقدم العشاء، وقال: املنكدر، وابن القاسم، وربيعة، قال

  ذكوان،

)٥/٣٤١(  

  

يا : مه شيئا ؟ قلتأرأيت يوم دخلت على االحول وأنت عنده، والزهري يقدح يف، أفتحفظ من كال
كان اخلادم الذي رأيت على رأس : أمري املؤمنني، أذكر يوم دخلت والغضب يف وجهك أعرفه، قال

نعم، : هشام ينقل ذلك كله إيل، وأنا على الباب قبل أن أدخل إليكم، وأخربين أنك مل تنطق بشئ، قلت
  . أن أقتل الزهريقد كنت عاهدت اهللا، لئن أمكنين اهللا القدرة مبثل هذا اليوم: قال

  .رواها الواقدي، عن أيب الزناد، عن أبيه
كان عمي قد اتعد هو وابن هشام بن عبدامللك، وكان : حدثنا ابن أخي الزهري، قال: وقال الواقدي

  .الوليد يتلهف لو قبض عليه
 هو ؟ وكم: اقض ديين، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، أنبأنا الزهري، قال هلشام: الوليد بن مسلم

  إين أخاف إن: مثانية عشر ألف دينار، قال: قال
" ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قضيتها عنك أن تعود، فقال

  .فقضاها عنه



  .فما مات الزهري حىت استدان مثلها: قال
  .، فقضي دينه)١(فبيعت شغب 

، وعبيداهللا بن عمر، أتيا الزهري مبكة، فكلماه يعرضان رأيت مالك بن أنس: حدثنا سفيان، قال: العدين
  .إين أريد املدينة وطريقي عليكما، تأتيان إن شاء اهللا: عليه، فقال الزهري

  .وكان عبيداهللا هو املتكلم ومالك معه ساكت، ومل يسمعا عليه مبكة شيئا: قال
  .أتيت الزهري بالرصافة فجالسته: قال معمر

كنت مع ابن شهاب يف سفر، فصام يوم عاشوراء، : احل، أن أبا جبلة حدثه قالالليث، عن معاوية بن ص
إن رمضان له عدة من أيام أخر، وإن : مل تصوم وانت تفطر يف رمضان يف السفر ؟ قال: فقيل له

  .عاشوراء يفوت
__________  

  [ * ]ضيعة خلف وادي القرى : شغب: قال ياقوت) ١(

)٥/٣٤٢(  

  

إذا كره املالم، : ثالث إذا كن يف القاضي، فليس بقاض: بن محزة، قال الزهريحدثنا حيىي : أبو مسهر
  .وأحب احملامد، وكره العزل

ال تناظر بكتاب اهللا، وال بكالم رسول اهللا : حيىي بن أيوب، عن يزيد بن أيب حبيب، عن ابن شهاب قال
  .صلى اهللا عليه وسلم

شهاب املدينة، فأخذ بيد ربيعة، ودخال إىل بيت قدم ابن : قال عبدالرمحن بن القاسم، عن مالك قال
  .الديوان، فما خرجا إىل العصر

ما ظننت أن أحدا بلغ من العلم : ما ظننت أن باملدينة مثلك، وخرج ربيعة وهو يقول: فقال ابن شهاب
  .ما بلغ ابن شهاب

  العمائم تيجان العرب، واحلبوة: ابن أيب رواد، عن ابن شهاب قال
  .الضطجاع يف املسجد رباط املؤمننيحيطان العرب، وا

االميان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد ومل يؤمن بالقدر، كان ذلك ناقضا : يونس، عن ابن شهاب قال
  .توحيده

من سنة : حدثنا عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثنا حيىي بن أيوب ونافع بن يزيد قاال: سعيد بن أيب مرمي
 الرحيم، مث فاحتة الكتاب، مث تقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم، مث تقرأ بسم اهللا الرمحن: الصالة أن تقرأ

سورة، فكان ابن شهاب يقرأ أحيانا سورة مع الفاحتة، يفتتح كل سورة منها ببسم اهللا الرمحن الرحيم، 



عمرو بن سعيد بن العاص، وكان رجال : أول من قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم سرا باملدينة: وكان يقول
  .حييا

  .إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه: مسعت مالكا يقول: ابن أيب يونس
قال فالن، قال رسول اهللا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت : لقد أدركت يف املسجد سبعني ممن يقول

  .مال، لكان به أمينا
شاب فتزدحم فما أخذت منهم شيئا، الم مل يكونوا من أهل هذا الشأن، ويقدم علينا الزهري وهو 

  .على بابه) فرتدحم(

)٥/٣٤٣(  

  

  .كان مالكا اخندع خبضاب الزهري فظنه شابا: قلت
  .رواها أبو إمساعيل الترمذي، عن إمساعيل

كنت أحسب أين قد أصبت من العلم، حىت : حدثنا سفيان، مسعت الزهري يقول: حممد بن عباد املكي
  . يف شعب من الشعابجالست عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة، فكأمنا كنت

دخلت أنا وموسى بن عقبة، ومشيخة على ابن شهاب، : مسعت مالكا يقول: إسحاق بن حممد الفروي
  تركتم العلم،: فسأله إنسان عن حديث، فقال

  .قد توهت، طلبتموه، واهللا الجئتم خبريا أبدا) ١(حىت إذا صرمت كالشنان 
  .فضحكنا

املعاد، وجالست :  ما كنت أمسع منه إال الرجوع، يعينجالست ابن املسيب حىت: يونس عن ابن شهاب
  .عبيداهللا فما رأيت أغرب منه، ووجدت عروة حبرا ال تكدره الدالء

: حدثنا عبيداهللا بن عمر، رأيت ابن شهاب يؤيت بالكتاب ما يقرأه وال يقرأ عليه، فنقول: أبو ضمرة
  .نعم: نأخذ هذا عنك ؟ فيقول

  .هفيأخذونه وما قرأه وال يرون
ما استعدت حديثا قط، وما شككت يف حديث إال حديثا : عبدالرمحن بن إسحاق، عن الزهري قال

  .واحدا
  .فسألت صاحيب فإذا هو كما حفظت

سليمان بن يسار، وطاووس، واالعرج ونافع موىل ابن عمر، : قد روى الزهري عن املوايل: قال معمر
  .وىل أفلحونافع موىل أيب قتادة، وحبيب موىل عروة، وكثري م

  .إنك ال تروي عن املوايل: إم يقولون: وقلت له



  .قد رويت عنهم، ولكن إذا وجدت عن أبناء املهاجرين واالنصار، فما حاجيت إىل غريهم: قال
عطاء بن مسلم ..يا أهل العراق، خيرج احلديث من عندنا شربا، ويصري عندكم ذراعا: ومسعته يقول

حدثت علي ابن احلسني حبديث، فلما فرغت منه، :  الزهري قالاخلفاف، عن عبد اهللا بن عمر، عن
  أحسنت، بارك اهللا فيك، هكذا: قال

__________  
  .هي القرب املهترئة البالية، والكالم على التشبيه) ١(

[ * ]  

)٥/٣٤٤(  

  

ال تقل ذاك، فليس من العلم ما اليعرف، : أراين حدثتك حبديث أنت أعلم به مين، قال: حدثناه، قلت
  .إمنا العلم ما عرف، وتواطأت عليه االلسن

لقد هلك سعيد بن املسيب، ومل يترك كتابا، وال القاسم بن حممد، وال عروة، : قال مالك: ابن وهب قال
وال تسأل ]: قلت : [ ما كنت تكتب ؟ قال: وال ابن شهاب، قلت البن شهاب وأنا أريد أن أخصمه

  أن يعاد عليك احلديث ؟
  .ال: قال

  .مل أر يف أهل بيته أفضل منه: كان الزهري إذا ذكر علي بن احلسني، قال: رقال معم
  .حبسها: وما غلوهلا ؟ قال: إياك وغلول الكتب، قلت: حدثنا يونس، قال الزهري: أيوب بن سويد

ما أتاك به الزهري عن غريه، فشد يدك : االوزاعي، عن سليمان بن حبيب، عن عمر بن عبد العزيز قال
  .اك به عن رأيه، فانبذهبه، وما أت

دار علم الثقات على ستة، فكان باحلجاز الزهري، وعمرو بن دينار، وبالبصرة قتادة، : قال ابن املديين
  .وحيىي بن أيب كثري، وبالكوفة أبو إسحاق واالعمش

: مخس يورثن النسيان: كان ابن عباس يقول: داود بن احملرب، عن مقاتل بن سليمان، عن الزهري قال
  ).١( التفاح، والبول يف املاء الراكد، واحلجامة يف القفا، وإلقاء القملة يف التراب، وسؤر الفأرة أكل

لتنتقن كما " أبو محيد موىل مسافع، عن أيب هريرة، روى عنه الزهري حديث : قال حممد بن حيىي الذهلي
  ).٢" (ينتقى التمر 

__________  
متروك، وأكثر أحاديث كتاب العقل الذي صنفه خرب موضوع، داود بن احملرب البكراوي ) ١(



  .موضوعات، وشيخه مقاتل بن سليمان اخلراساين البلخي كذبوه وهجروه
  = [ * ]باب شدة الزمان، من طريق يونس بن يزيد االيلي، : يف الفنت) ٤٠٣٨(أخرجه ابن ماجه ) ٢(

)٥/٣٤٥(  

  

  .د عنهروامها يونس بن يزي) ١" (إياكم وحمقرات االعمال " وحديث 
أمحد بن عبد العزيز الرملي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن االوزاعي، مسعت الزهري ملا حدث عن النيب 

  ال يزين الزاين حني يزين وهو: " صلى اهللا عليه وسلم، قال
من اهللا القول، وعلى الرسول البالغ، وعلينا التسليم، أمروا : فما هو ؟ قال: قلت له) ٢" (مؤمن 

  . كما جاء بال كيفحديث رسول اهللا
أتيت الزهري، وهو عند سارية عند باب الصفا، فجلست : حدثنا ابن عيينة، قال: حممد بن ميمون املكي

  .بلى: يا بين قرأت القرآن ؟ قلت: بني يديه، فقال
  .بلى: تعلمت الفرائض ؟ قلت: قال
  .بلى: كتبت احلديث ؟ قلت: قال

  .يعين عن أيب إسحاق اهلمداين
  .حاق إسنادأبو إس: قال

أعيا الفقهاء وأعجزهم أن : ضمرة بن ربيعة، عن رجاء بن أيب سلمة، عن أيب رزين، مسعت الزهري يقول
  .يعرفوا ناسخ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من منسوخه

  من سره أن حيفظ: مسعت الزهري يقول: وعن إمساعيل املكي
__________  

لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله، " ع، عن أيب هريرة بلفظ عن الزهري، عن أيب محيد موىل مساف= 
وسنده ضعيف لضعف يونس يف روايته عن الزهري، وجهالة أيب .." فليذهنب خياركم، وليبقني شراركم

  .محيد موىل مسافع
، من طريق عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن ١٥١ و ٧١ / ٦، وأمحد )٤٢٤٣(وأخرجه ابن ماجه ) ١(

يا عائشة إياك وحمقرات : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلارث، عن عائشة قالتعوف بن 
ويف الباب عن " الزوائد " والبوصريي يف ) ٢٤٩٧(وصححه ابن حبان " االعمال، فإن هلا من اهللا طالبا 

فجاء ذا إياكم وحمقرات الذنوب كقوم نزلوا يف بطن واد، "  بلفظ ٣٣١ / ٥سهل بن سعد عند أمحد 
" بعود، وجاء ذا بعود، حىت أنضجوا خبزم، وإن حمقرات الذنوب مىت يؤخذ ا صاحبها لكه 

رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح، : ، وقال١٩٠ / ١٠" امع " وإسناده صحيح وذكره اهليثمي يف 



 بن احلكم وهو ورواه الطرباين يف الثالثة من طريقني، ورجال أحدمها رجال الصحيح غري عبد الوهاب
  .، والطرباين، وسنده حسن٤٠٢ / ١ثقة، ويف الباب أيضا عن ابن مسعود عند أمحد 

  .متفق عليه من حديث أيب هريرة) ٢(
[ * ]  

)٥/٣٤٦(  

  

  .الن زبيب احلجاز حار حلو رقيق فيه يبس مقطع للبلغم: احلديث فليأكل الزبيب، قال احلاكم
أراك حترص على الطلب، أفال أدلك على : ل يل القاسمأيوب بن سويد، عن يونس، عن الزهري، قا

  .بلى: وعائه ؟ قلت
  .عليك بعمرة بنت عبد الرمحن، فإا كانت يف حجر عائشة، فأتيتها، فوجدا حبرا ال يرتف: قال

أترقى، السطح : هاته بال إسناد، قال: حدث الزهري يوما حبديث، فقلت: قال ابن عيينة: قال الشافعي
  .بال سلم ؟

  .احلافظ ال يولد إال يف كل أربعني سنة مرة: عن الوليد بن عبيداهللا العجلي، عن الزهري قال
إن هذا جيوز : حدثنا أبو أويس، سألت الزهري عن التقدمي والتأخري يف احلديث، فقال: يونس بن حممد

حيرم به حالال، ، فكيف به يف احلديث ؟ إذا أصيب معىن احلديث، ومل حيل به حراما، ومل )١(يف القرآن 
  .فال بأس، وذلك إذا أصيب معناه

أخربنا أمحد بن إسحاق الزاهد، أنبأنا حممد بن هبة اهللا بن عبد العزيز املراتيب ببغداد، أنبأنا عمي حممد بن 
عبد العزيز الدينوري سنة تسع وثالثني ومخس مئة، أنبأنا عاصم بن احلسن، أنبأنا عبد الواحد بن حممد، 

ابن إمساعيل احملاملي، حدثنا أمحد بن إمساعيل، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن حدثنا احلسني 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : عروة بن الزبري، عن عمرة بنت عبدالرمحن، عن عائشة، أا قالت

  ).٢(وسلم، إذا اعتكف يدين إيل رأسه فأرجله، وكان ال يدخل البيت إال حلاجة االنسان 
__________  

التقدمي والتأخري يف القرآن بالنسبة لاللفاظ ال جيوز ولو مل يتغري املعىن، الن القرآن لفظه ومعناه من ) ١(
  .عند اهللا، فال يسوغ فيه إال االتباع

  = [ * ] يف ٢٣٦ / ٤باب ذكر االعتكاف، والبخاري :  يف االعتكاف٣١٢ / ١أخرجه مالك ) ٢(

)٥/٣٤٧(  

  



رقوهي، أنبأنا الفتح بن عبد السالم، أنبأنا هبة اهللا بن احلسني، أنبأنا أمحد بن حممد أخربنا أبو املعايل االب
بن النقور، حدثنا عيسى بن علي، حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد، حدثنا منصور بن أيب مزاحم، 

من ذهب، رأى يف يد رجل خامتا " حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هكذا " فضرب إصبعه حىت ألقاه، ورأى على أم سلمة قرطي ذهب، فأعرض عنها، حىت رمت ما 

  ).١(أرسله منصور 
وباالسناد إىل أيب القاسم هو البغوي، حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا إبراهيم ابن سعد، عن الزهري، عن 

 واحدا، فصنع الناس خواتيمهم من ورق أنس، أنه أبصر على النيب صلى اهللا عليه وسلم خامت ورق يوما
فلبسوها، فطرح النيب صلى اهللا عليه وسلم خامته، وطرحوا خواتيمهم، ورأى يف يد رجل، خامتا فضرب 

  ).٢(إصبعه حىت رمى به 
  أخربنا حممد بن عبد السالم التميمي، وأمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء

__________  
إال حلاجة، وباب احلائض ترجل املعتكف، وباب غسل املعتكف باب ال يدخل البيت : االعتكاف= 

يف ) ٢٩٧(باب ترجيل احلائض زوجها، ومسلم : وباب املعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، ويف اللباس
باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجرها وقراءة : احليض

  .القرآن فيه
 عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن أيب ثعلبة ١٧١ / ٨" سننه " نسائي يف وأورده موصوال ال) ١(

خالفه يونس رواه عن الزهري عن أيب إدريس : وقال..ورأى على أم سلمة قرطي: اخلشين دون قوله
أخربين يونس، عن ابن شهاب، : حدثنا ابن وهب، قال: مرسال أخربنا أمحد بن عمرو بن السرح، قال

ريس اخلوالين أن رجال ممن أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم لبس خامتا من أخربين أبو إد: قال
  .ولبس الذهب للمرأة مباح باالمجاع اليعرف له خمالف..ذهب

من طريق ابن شهاب، عن ) ٢٠٩٣(، ومسلم ٢٦٩ / ١٠إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٢(
يخان على خترجيه من طريقه، هكذا روى احلديث الزهري، عن أنس، واتفق الش: أنس، قال احلافظ

ونسب فيه إىل الغلط الن املعروف أن اخلامت الذي طرحه النيب صلى اهللا عليه وسلم بسبب اختاذ الناس 
مثله إمنا هو خامت الذهب كما صرح به يف حديث ابن عمر، وقال النووي تبعا لعياض، قال مجيع أهل 

  .إال خامت الذهبهذا وهم من ابن شهاب، الن املطروح ما كان : احلديث
[ * ]  

)٥/٣٤٨(  

  



قراءة، عن عبداملعز بن حممد، أنبأنا أبو الفضل حممد بن إمساعيل، أنبأنا حملم ابن إمساعيل، أنبأنا اخلليل بن 
أمحد السجزي، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثنا قتيبة، حدثنا املفضل، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن 

كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة، مجع كفيه، مث : " عليه وسلمعروة، عن عائشة، أن النيب صلى اهللا 
) قل أعوذ برب الناس* (و ) * قل أعوذ برب الفلق* (و ) * قل هو اهللا أحد* (نفث فيهما، فقرأ فيهما 

مث مسح ما ما استطاع من جسده، بدأ ما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك * 
  ".ثالث مرات 

  .عن قتيبة بن سعيد مثله) ١(خاري أخرجه الب
  .وقد وقع لنا مجلة صاحلة من عايل حديث الزهري وقد طالت هذه الترمجة وبقيت أشياء، واهللا املوفق

رأيت قرب الزهري بأدما وهي خلف : أخربين احلسني بن املتوكل العسقالين، قال: قال حممد بن سعد
جاز، وا ضيعة للزهري، رأيت قربه مسنما ، وهي أول عمل فلسطني، وآخر عمل احل)٢(شغب وبدا 

  .جمصصا
  .تويف الزهري سنة أربع أو ثالث وعشرين ومئة، تابعه أبو عبيد، وحيىي بن معني: قال حيىي القطان

  .مات سنة أربع: وقال عدة
  حدثنا ابن أخي الزهري،: قال معن بن عيسى
__________  

  )٢٥٤" (الشمائل "  وأخرجه الترمذي يف باب فضل املعوذات،:  يف فضائل القرآن٥٦ / ٩) ١(
  .من طريق قتيبة أيضا

  .ضيعة خلف وادي القرى كانت للزهري وا قربه ينسب إليها: شغب: يف معجم البلدان) ٢(
واد قرب أيلة : زكريا بن عيسى الشغيب موىل الزهري روى نسخة عن الزهري، عن نافع وقال يف بدا

وأنت اليت حببت : بوادي عذرة قرب الشام، قال كثري: ، وقيلبوادي القرى: من ساحل البحر، وقيل
  ذا فطاب الواديان كالمها* إيل وأوطاين بالد سوامها حللت ذا حلة مث حلة * شغبا إىل بدا 

)٥/٣٤٩(  

  

وهو ابن اثنتني وسبعني : أن عمه مات سنة أربع، وكذا قال إبراهيم بن سعد، وابن عيينة، زاد الواقدي
  .سنة

  .مات لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين: ابن سعد وخليفة والزبريوقال 
  .مات سنة مخس: وشذ أبو مسهر، فقال

  



  ).ت، ق * ( حيىي البكاء- ١٦١
شيخ بصري، حمدث فيه لني من موايل االزد، وهو حيىي بن مسلم، وقيل حيىي بن سليمان، وقيل ابن 

  .سليم، وهو حيىي بن أيب خليد
  .عمر، وسعيد بن املسيب، وأيب العالية وغريهم، وهو قليل الروايةحدث عن ابن 

حدث عنه محاد بن سلمة، وعبد الوارث، ومحاد بن زيد، وقدامة بن شهاب، وعبد العزيز بن عبد اهللا 
  .، وعلي بن عاصم وآخرون)١(النرمقي 

  .ثقة إن شاء اهللا: قال ابن سعد
  .ليس بقوي: وقال أبو زرعة

حيىي بن : يروي وكيع عن شيخ له ضعيف، يقال له:  يرضاه، وقال عباس، عن حيىيكان حيىي القطان ال
  .مسلم كويف

  هكذا ساق ابن عدي يف ترمجة البكاء فوهم، الن البكاء مات سنة: قلت
  .ثالثني ومئة

__________  
: ، ذيب الكمال١٨٦ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٨١ / ٨، التاريخ الكبري ٣٩٥: تاريخ خليفة* 

، ٢٧٨ / ١١، ذيب التهذيب ١٨٢ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٦٥ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥١٧
  .٤٢٨: خالصة تذهيب الكمال

قرية من قرى الري وهو منكر احلديث : بفتح النون وسكون الراء وفتح امليم، وينسب إىل نرمق) ١(
  ".التقريب " كما يف 
[ * ]  

)٥/٣٥٠(  

  

  .ليس بذاك: ، وروى أمحد بن زهري، عن حيىيمتروك احلديث بصري: وقال النسائي
وأنا أبغضك يف اهللا، : إين الحبك، قال: مسعت رجال قال البن عمر: محاد بن زيد، عن حيىي البكاء قال

  .النك تبغي يف أذانك، وتأخذ عليه أجرا: مل ؟ قال: قال
  

  .لدمشقيابن مروان اخلليفة، أبو الوليد القرشي االموي ا *  هشام بن عبدامللك- ١٦٢
  .ولد بعد السبعني، واستخلف بعهد معقود له من أخيه يزيد، مث من بعده لولد يزيد، وهو الوليد

  ).١(وكانت داره عند باب اخلواصني، واليوم بعضها هي املدرسة والتربة النورية 



  .استخلف يف شعبان سنة مخس ومئة إىل أن مات يف ربيع اآلخر، وله أربع ومخسون سنة
  .بنت االمري هشام بن إمساعيل بن هشام أخي خالد ابين الوليد بن املغرية املخزوميوأمه فاطمة 

  .وكان مجيال أبيض مسمنا أحول، خضب بالسواد
  زعموا أن عبدامللك رأى انه بال يف احملراب أربع: قال مصعب الزبريي
__________  

 ١٤٥، ١٤٢ / ٢الذهب ، وما بعدها، مروج ٢٠٠ / ٧، تاريخ الطربي ٥٧ / ٣تاريخ اليعقويب * 
، مرآة ٨٥ / ١، دول االسالم ١٧٢، ١٧٠ / ٥، تاريخ االسالم ٢٦٤، ٢٦١ / ٥الكامل البن االثري 

 ٩، البداية ٢٦: ، خالصة الذهب املسبوك٢٣٩، ٢٣٨ / ٤، فوات الوفيات ٢٦٣، ٢٦١ / ١اجلنان 
، ٣١٨ / ٢ ، تاريخ اخلميس٢٦٩: ، تاريخ اخللفاء٢٩٦ / ١، النجوم الزاهرة ٣٥٤، ٣٥١/ 

  .١٦٣ / ١شذرات الذهب 
موضعها كان يسمى باخلواصني، : يف التعريف باملدرسة النورية) ٢١٢" (منادمة االطالل " جاء يف ) ١(

كان موضعها قدميا دارا ملعاوية بن أيب : وهي معروفة اآلن مشهورة يف غرب سوق اخلياطني، قال النعيمي
 بعد لسليمان بن عبدامللك، ومل تزل تنتقل من يد إىل يد إىل أا صارت" الكواكب الدرية " سفيان، ويف 

أن بىن بعضها امللك الصاحل إمساعيل بن نور الدين حممود بن زنكي املدرسة املعروفة اآلن بالنورية، بناها 
  .الصحاب االمام أيب حنيفة، مث نقل والده إليها، فدفنه يف قرب معروف به بعد أن كان مدفنه يف القلعة

[ * ]  

)٥/٣٥١(  

  

ميلك من ولده لصلبه أربعة، فكان هشام آخرهم، وكان : مرات، فدس من سأل ابن املسيب عنها، فقال
  .حريصا مجاعا للمال، عاقال حازما سائسا، فيه ظلم مع عدل

كان ال يدخل بيت املال هلشام شئ، حىت يشهد أربعون قسامة : روى أبو عمري بن النحاس، عن أبيه قال
  .قه، ولقد أعطي الناس حقوقهملقد أخذ من ح
  .مالك أن تسمع خليفتك: أمسع رجل هشام بن عبدامللك كالما، فقال له: قال االصمعي

  .واهللا لقد مهمت أن أضربك سوطا: وغضب مرة على رجل، فقال
ما رأيت أحدا من اخللفاء، أكره إليه الدماء، وال : حدثين سحبل بن حممد، قال: ابن سعد، عن الواقدي

  ليه من هشام، ولقد دخله من مقتل زيد بنأشد ع
  .وددت لو كنت افتديتهما: علي وابنه حيىي أمر شديد، حىت قال

ما كان أحد أكره إليه الدماء من هشام، ولقد ثقل : حدثين ابن أيب الزناد، عن أبيه قال: وقال الواقدي



  .عليه خروج زيد، فما كان شئ حىت أيت برأسه
  . العباس، نبش هشاما عبد اهللا بن علي وصلبهفلما ظهر بنو: قال الواقدي
ما بقي علي شئ من لذات الدنيا إال وقد نلته إال شيئا واحدا، أخ أرفع مؤنة : قال هشام: قال العيشي
  .التحفظ منه

  .إنه ما حفظ له من الشعر سوى هذا: ويقال
ملا بىن : ا الشافعي، قالحدثن: إىل بعض ما فيه عليك مقال حرملة* إذا أنت مل تعص اهلوى قادك اهلوى 

  بقنسرين) ١(هشام الرصافة 
__________  

موقع الرصافة يف غريب الرقة بينهما أربعة فراسخ على طرف الربية، بناها هشام ملا وقع الطاعون ) ١(
  : [ * ]بالشام وكان يسكنها يف الصيف، وإياها عىن الفرزدق بقوله

)٥/٣٥٢(  

  

  .، فما تنصف النهار حىت أتته ريشة بدم من بعض الثغورأحب أن خيلو يوما ال يأتيه فيه غم
  .كان هشام ال يكتب إليه بكتاب فيه ذكر املوت: قال ابن عيينة! وال يوم واحد ؟ : فقال

احلرذون بالرصافة، وتسلم اخلالفة الوليد : داء يقال له: مات هشام بورم احللق: قال اهليثم بن عمران
  .بن يزيد ويل العهد

  .شام مغرى باخليل، اقتىن من جيادها ما ال يوصف كثرةكان ه: وقيل
معاوية، وخلف ومسلمة، وحممد، وسليمان، وسعيد وعبد اهللا، ويزيد االفقم، ومروان، : وله من االوالد

  .وإبراهيم، ومنذر، وعبد امللك، والوليد، وقريش، وعبد الرمحن، وبنات
  .نقله وكيع القاضي

  
  )ع * ( حممد بن املنكدر- ١٦٣

ن عبد اهللا بن اهلدير بن عبدالعزى بن عامر بن احلارث بن حارثة بن سعد ابن تيم بن مرة بن كعب بن اب
  .لؤي، االمام احلافظ القدوة، شيخ االسالم أبو عبد اهللا القرشي التيمي املدين

  .أبو بكر أخو أيب بكر وعمر: ويقال
ن سلمان، وأيب رافع، وأمساء بنت ولد سنة بضع وثالثني، وحدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وع

  .عميس، وأيب قتادة وطائفة مرسال
  وعن عائشة، وأيب هريرة، وعن ابن عمر، وجابر، وابن عباس، وابن الزبري، وأميمة بنت رقيقة،



__________  
من االنساع واجللب * وخري الناس كلهم أمامي مىت تردي الرصافة تسترحيي * إالم تلفتني وأنت حتيت = 

، ٣٢ / ٢ و ٢٨٧ / ١، التاريخ الصغري ٢١٩ / ١، التاريخ الكبري ٢٦٨: طبقات خليفة* مي الدوا
، ١٢٧٥: ، ذيب الكمال١٦٥، ١٤٦ / ٣، حلية االولياء ٩٧ / ٨، اجلرح والتعديل ٤٦١: املعارف

، ٤٧٣ / ٩، ذيب التهذيب ١٢٧ / ١، تذكرة احلفاظ ١٥٥ / ٥تذهيب التهذيب تاريخ االسالم 
  .١٧٨، ١٧٧ / ١، شذرات الذهب ٣٦٠: ، خالصة تذهيب الكمال٥١: فاظطبقات احل

[ * ]  

)٥/٣٥٣(  

  

وربيعة بن عباد، وأنس بن مالك، وأيب أمامة بن سهل، ومسعود بن احلكم، وعبد اهللا بن حنني، ومحران، 
  .وذكوان أيب صاحل، وسعيد بن املسيب، وعروة، وعبد الرمحن بن يربوع، وأبيه املنكدر، وخلق

ه عمرو بن دينار، والزهري، وهشام بن عروة، وأبو حازم االعرج، وموسى بن عقبة، وحممد بن وعن
واسع، وحيىي بن سعيد االنصاري، وحممد بن سوقة، وعبيداهللا بن عمر، وابن جريج، ومعمر، ومالك، 

لعزيز وجعفر الصادق، وشعبة، والسفيانان، وروح بن القاسم، وشعيب بن أيب محزة، واالوزاعي، وعبد ا
بن املاجشون، وعمرو بن احلارث، وأبو حنيفة، وابن أيب ذئب، واملنكدر ابنه، وورقاء بن عمر، وأبو 

  عوانة، والوليد بن أيب ثور، ويوسف بن
  .يعقوب بن املاجشون، وابنه اآلخر يوسف بن حممد، ويوسف بن إسحاق السبيعي وخلق كثري

كان من معادن الصدق، وجيتمع إليه : عن سفيان قالله حنو مئيت حديث، وروى ابن راهويه، : قال علي
  .قال رسول اهللا منه: الصاحلون، ومل يدرك أحدا أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال

  .ثقة: هو حافظ، وقال ابن معني وأبو حامت: وقال احلميدي
  .نعم: البخاري، مسع من عائشة ؟ فقال: سألت حممدا يعين: وقال الترمذي
  .عت عائشةمس: يقول يف حديثه

إن ثبت االسناد إىل ابن املنكدر ذا فجيد، وذلك ممكن، النه قرابتها، وخصيص ا، وحلقها وهو : قلت
  .ابن نيف وعشرين سنة
كان من سادات القراء، ال يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول اهللا صلى اهللا : وقال أبو حامت البسيت

  .ءعليه وسلم، وكان يصفر حليته ورأسه باحلنا
  كان املنكدر خال عائشة، فشك إليها احلاجة،: وقال أبو القاسم الاللكائي

)٥/٣٥٤(  



  

إن يل شيئا يأتيين، أبعث به إليك فجاءا عشرة آالف، فبعثت ا إليه، فاشترى جارية، فولدت : فقالت
  .له حممدا، وأبا بكر، وعمر

  .كان ابن املنكدر سيد القراء: وقال مالك
حدثنا حيىي بن الفضل االنيسي، مسعت بعض من يذكر عن حممد بن : اهيم الدورقيوقال أمحد بن إبر

املنكدر، أنه بينا هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى، فكثر بكاؤه حىت فزع له أهله، وسألوه، فاستعجم 
 آية، مرت يب: ما الذي أبكاك ؟ قال: عليهم، ومتادى يف البكاء، فأرسلوا إىل أيب حازم فجاء إليه، فقال

  فبكى أبو حازم) * وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون: * (وما هي ؟ قال: قال
  .معه، فاشتد بكاؤمها

مل جتزع : وروى عفيف بن سامل، عن عكرمة بن إبراهيم، عن ابن املنكدر، أنه جزع عند املوت، فقيل له
فأنا أخشى أن يبدو يل من ) *  حيتسبونوبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا* (أخشى آية من كتاب اهللا : ؟ قال

  .اهللا ما مل أكن أحتسب
كان حملمد بن املنكدر جار مبتلى، فكان يرفع صوته بالبالء، وكان حممد يرفع صوته : قال ابن عيينة

  .باحلمد
كان حممد بن املنكدر ال يكاد أحد يسأله عن حديث إال : حدثنا مالك قال: قال عبد العزيز االويسي

  .كان يبكي
  .كابدت نفسي أربعني سنة حىت استقامت: وعن ابن املنكدر قال

إن اهللا حيفظ العبد املؤمن يف ولده وولد : أبو خالد االمحر، عن حممد بن سوقة، عن ابن املنكدر قال
  .ولده، وحيفظه يف دويرته ودويرات حوله، فما يزالون يف حفظ أو يف عافية ما كان بني ظهرانيهم

  .نعم العون على تقوى اهللا الغىن: يقولومسعت ابن املنكدر 

)٥/٣٥٥(  

  

يا بين ما : بعث ابن املنكدر إىل صفوان بن سليم بأربعني دينارا، مث قال لبنيه: وقال أبو معشر السندي
  .ظنكم مبن فرغ صفوان بن سليم لعبادة ربه

االفضال على : الأي الدنيا أحب إليك ؟ ق: قيل البن املنكدر: أبو معاوية، عن عثمان بن واقد قال
  .االخوان

  .كان سيدا يطعم الطعام، وجيتمع عنده القراء: قال أبو معشر
قومي : وروى جعفر بن سليمان، عن حممد بن املنكدر، أنه كان يضع خده على االرض، مث يقول المه



  .ضعي قدمك على خدي
أنبأنا أبو علي احلداد، قرأت على إسحاق االسدي، أخربكم يوسف احلافظ، أنبأنا أبو املكارم التيمي، 

أنبأنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا احلسن بن حممد بن كيسان، حدثنا إمساعيل القاضي، حدثنا نصر بن علي، 
جئت إىل املسجد، فإذا شيخ يدعو عند : حدثنا االصمعي، حدثنا أبو مودود، عن حممد بن املنكدر، قال

  .ب ليس هكذا أريديا ر: املنرب باملطر، فجاء املطر، وجاء بصوت، فقال
: أحتج معي ؟ فقال: فتبعته حىت دخل دار آل حرام، أو دار آل عثمان، فعرضت عليه شيئا فأىب، فقلت

  .هذا شئ لك فيه أجر، فأكره أن أنفس عليك، وأما شئ آخذه، فال
 وبه إىل أيب نعيم، حدثنا أبو حممد بن حيان، حدثنا أبو العباس اهلروي، حدثنا يونس بن عبداالعلى،

إين لليلة مواجه هذا املنرب يف جوف الليل أدعو، : قال ابن املنكدر: حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن زيد، قال
أي رب إن القحط قد اشتد على عبادك، وإين مقسم : إذا إنسان عند أسطوانة مقنع رأسه، فأمسعه يقول

 أرسلها اهللا، وكان عزيزا فما كان إال ساعة إذا سحابة قد أقبلت، مث: عليك يا رب إال سقيتهم، قال
فلما سلم االمام، تقنع ! هذا باملدينة وال أعرفه : على ابن املنكدر أن خيفى عليه أحد من أهل اخلري، فقال

  .وانصرف، وأتبعه، ومل جيلس للقاص حىت أتى دار أنس، فدخل موضعا، ففتح ودخل
  ورجعت، فلما سبحت،: قال

)٥/٣٥٦(  

  

: كيف أصبحت ؟ أصلحك اهللا، قال: خل، فإذا هو ينجر أقداحا، فقلتاد: أدخل ؟ قال: أتيته، فقلت
إين مسعت إقسامك البارحة على اهللا، يا أخي هل لك : فاستشهرها وأعظمها مين، فلما رأيت ذلك، قلت

ال ولكن غري ذلك، ال تذكرين الحد، وال : يف نفقة تغنيك عن هذا، وتفرغك ملا تريد من اآلخرة ؟ قال
إين أحب : حىت أموت، وال تأتين يا ابن املنكدر، فإنك إن تأتين شهرتين للناس، فقلتتذكر هذا الحد 

  وكان فارسيا، فما ذكر: القين يف املسجد، قال: أن ألقاك، قال
  .ذلك ابن املنكدر الحد حىت مات الرجل

  .بلغين أنه انتقل من تلك الدار، فلم ير، ومل يدر أين ذهب: قال ابن وهب
  ).١(اهللا بيننا وبني ابن املنكدر، أخرج عنا الرجل الصاحل : ارفقال أهل تلك الد

جئت : حدثنا عبد اهللا بن يزيد الدمشقي، حدثنا صدقة بن عبد اهللا، قال: قال حممد بن الفيض الغساين
ولكن رسول اهللا صلى ! أنا : أحللت للوليد أم سلمة ؟ قال: حممد بن املنكدر، وأنا مغضب، فقلت له

" ال طالق ملا ال متلك، وال عتق ملا ال متلك : " ، حدثين جابر أنه صلى اهللا عليه وسلم قالاهللا عليه وسلم
  .ورواه أمحد بن خليد الكندي عن عبد اهللا بن يزيد) ٢(



  .وقد كان الوليدبن يزيد استقدم حممد بن املنكدر يف عدة من الفقهاء أفتوه يف طالق زوجته أم سلمة
أيب إسحاق العبدي، حدثنا حجاج بن حممد، عن أيب معشر، أن املنكدر حدثنا أمحد بن : حممد بن سعد

  جاء إىل أم املؤمنني عائشة، فشكى إليها
__________  

  .صليت الضحى: فلما سبحت، أي:  وقوله١٥٢، ١٥١ / ٣حلية االولياء ) ١(
 عن  من طريق عبد اهللا بن يزيد الدمشقي،٤٢٠ و ٤١٩ / ٢" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٢(

صدقة بن عبد اهللا، عن حممد بن املنكدر، عن جابر، وأخرجه أيضا من طريق وكيع، عن ابن أيب ذئب، 
حدثنا وكيع بن وهذا سند ": مصنفه " ورواه ابن أيب شيبة يف ..عن عطاء وحممد بن املنكدر، عن جابر

أخرجه " ا ال ميلك ال نذر البن آدم فيم" قوي، ويف الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ 
  .وسنده حسن) ١١٨١(والترمذي ) ٢١٩٠(أبو داود 

[ * ]  

)٥/٣٥٧(  

  

  .أول شئ يأتيين أبعث به إليك: احلاجة، فقالت
ما أسرع ما امتحنت يا عائشة، وبعثت ا إليه فاختذ منها جارية، : فجاءا عشرة آالف درهم، فقالت

  .فولدت له حممدا وأبا بكر وعمر
  .أبا بكر: أبا عبد اهللا، وكناه البخاري ومسلم والنسائي:  وابن سعد ومجاعة حممداكىن أبو خيثمة،

  .هو غاية يف االتقان واحلفظ والزهد، حجة: قال يعقوب الفسوي
كم من عني ساهرة يف رزقي يف ظلمات الرب : كان ابن املنكدر يقول: حدثنا سفيان، قال: وقال احلميدي

  .والبحر
  .بلغين أن النار ال تأكل موضعا مسته الدموع:  وحليته من دموعه، ويقولوكان إذا بكى، مسح وجهه

  .أرجو وفاءها: وروي أنه كان يقترض وحيج، فكلم يف ذلك، فقال
  .تعبد ابن املنكدر وهو غالم، وكانوا أهل بيت عبادة: حدثنا سفيان، قال: وقال سهل بن حممود

قال ابن :  يدرى أيهم أفضل ؟ قال سعيد بن عامرال): ١(حممد، وأبو بكر، وعمر : قال حيىي بن بكري
  .إين الدخل يف الليل فيهولين، فأصبح حني أصبح وما قضيت منه أريب: املنكدر

رأيت ابن املنكدر يصلي يف مقدم املسجد، فإذا انصرف، مشى قليال، مث استقبل : وقال إبراهيم بن سعد
  .يه ويدعو، يفعل ذلك حني خيرج فعل املودعالقبلة ومد يديه ودعا، مث ينحرف عن القبلة ويشهر يد

كان ابن املنكدر جيلس مع أصحابه، : حدثين إمساعيل بن يعقوب التيمي قال: وقال مصعب بن عبد اهللا



  فكان يصيبه صمات، فكان يقوم كما هو حىت
__________  

  .هم أوالد ابن املنكدر كما تقدم) ١(
[ * ]  

)٥/٣٥٨(  

  

  .اهللا عليه وسلم مث يرجعيضع خده على قرب النيب صلى 
إنه يصيبين خطر، فإذ وجدت ذلك، استعنت بقرب النيب صلى اهللا عليه وسلم : فعوتب يف ذلك، فقال

)١.(  
  وكان يأيت موضعا من املسجد يتمرغ فيه ويضطجع، فقيل له يف ذلك،

  .إين رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املوضع: فقال
ما بقي معنا : معه حىت بقي يف إزار، فلما نزل بالروحاء، قال وكيلهويروى أنه حج، فوهب كل ما 

إين أظن حممد بن : درهم، فرفع صوته بالتلبية، فلىب أصحابه، ولىب الناس، وباملاء حممد بن هشام، فقال
  .نعم: املنكدر باملاء، فنظروا، فقالوا

  .ما أظن معه شيئا، امحلوا إليه أربعة آالف، فأيت حممد ا: قال
  .أعرضهم هللا: مل حتج ؤالء ؟ قال: كان أيب حيج بولده، فقيل له: قال املنكدر بن حممد
  .قال ابن املنكدر: قال سعيد بن عامر

  .بات أخي عمر يصلي، وبت أغمز قدم أمي، وما أحب أن ليليت بليلته
اهللا أن أرى رمحته واهللا إين الستحيي من : تبع ابن املنكدر جنازة سفيه، فعوتب، فقال: وقال ابن عيينة

  .عجزت عن أحد
خرج ناس غزاة يف الصائفة، فيهم : حدثنا زيد بن بشر، حدثنا ابن وهب، حدثين ابن زيد، قال: الفسوي

فاستطعمه : أشتهي جبنا رطبا، قال حممد: حممد بن املنكدر، فبيناهم يسريون يف الساقة، قال رجل منهم
: ال شيئا حىت وجدوا مكتال، فإذا هو جنب رطب، فقال بعضهماهللا، فإنه قادر، فدعا القوم، فلم يسريوا إ

  .الذي أطعمكموه قادر على ذلك: لو كان هلذا عسال، فقال
  فدعوا،

__________  
: يف ترمجة إمساعيل بن يعقوب التيمي" ميزان االعتدال " إسناد القصة ضعيف، فقد قال املصنف يف ) ١(



  .اقها اخلطيبضعفه أبو حامت وله حكاية منكرة عن مالك س
[ * ]  

)٥/٣٥٩(  

  

  .فساروا قليال، فوجدوا فاقرة عسل على الطريق، فرتلوا فأكلوا اجلنب والعسل
  .استودع حممد بن املنكدر وديعة فاحتاج فأنفقها: حدثنا خالد بن عبد اهللا اليمامي، قال: سويد بن سعيد

  :فجاء صاحبها فطلبها، فتوضأ وصلى ودعا، فقال
سماء، ويا كابس االرض على املاء، ويا واحد قبل كل أحد وبعد كل أحد، أدعين يا ساد اهلواء بال

  .خذ هذه فأد ا عن أمانتك، واقصر يف اخلطبة، فإنك لن تراين: أمانيت، فسمع قائال يقول
  .كانت مئة دينار: رواها ابن أيب الدنيا عن سويد وقيل

  ).١(فإذا بصرة يف نعله، فأداها إىل صاحبها : قال
فأصحابنا يتحدثون أن الذي وضعها عامر بن عبد اهللا بن الزبري، كان كثريا ما يفعل مثل : الواقديقال 
  .هذا

  .إن رؤية حممد بن املنكدر لتنفعين يف ديين: وقال ابن املاجشون
سنة إحدى : مات ابن املنكدر سنة ثالثني ومئة، وقال الفسوي: قال الواقدي وابن املديين وخليفة ومجاعة

  .وثالثني
  .بلغت أحاديث ابن املنكدر املسندة أزيد من مئيت حديث: قيل

أخربنا حممد بن عبد العزيز املقرئ يف سنة اثنتني وتسعني وست مئة، وأمحد ابن أيب الفتح، وأمحد بن 
سليمان، واحلسن بن علي، وإبراهيم بن غالب، وحممد بن يوسف، وأبو احملاسن حممد بن أيب احلزم، 

أنبأنا علي بن : الرمحن الفارسي، وحممد بن أمحد العقيلي مساعا منهم يف أوقات، قالواوإبراهيم بن عبد 
حممد السخاوي، وقرأت على علي بن حممد احلافظ، ولؤلؤ احملسين، وعلي بن أمحد القناديلي، وسليمان 

احملسن بن أنبأنا علي بن هبة اهللا اخلطيب، وقرأت على عبد املعطي بن الباشق، وعبد : بن قدامة، قالوا
  هبة اهللا

__________  
  .يف سويد بن سعيد كالم، وشيخه خالد بن عبد اهللا اليمامي مل أتبينه) ١(

[ * ]  

)٥/٣٦٠(  

  



أنبأنا أبو طاهر السلفي، أنبأنا مكي بن عالن الكرجي، : الفوي، أخربكما عبدالرمحن بن مكي، قالوا
المام أبو حممد بن قدامة حضورا يف سنة أربع وأخربتنا عائشة بنت عيسى سنة اثنتني وتسعني، أنبأنا ا

  عشرة وست مئة، أنبأنا أبو
حدثنا زكريا بن حيىي بن أسد املروزي ببغداد، حدثنا : زرعة املقدسي، أنبأنا حممد بن أمحد الساوي قاال

ما إذا رميت اجلمرة يوم النحر، فقد حل لك : " سفيان بن عيينة، عن ابن املنكدر، مسع ابن الزبري، يقول
  ).١" (وراء النساء 

  .أخرجاه من حديث سفيان
: ولد لرجل منا غالم، فسماه القاسم فقلنا: وبه حدثنا سفيان، عن ابن املنكدر، أنه مسع جابرا يقول

  .النكنيك أبا القاسم وال ننعم لك عينا
  .فأتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فذكر ذلك له

  .عن مجاعة، عن سفيان بن عيينة) ٢(وأخرجاه " سم ابنك عبدالرمحن " فقال 
  .أخوه عمر بن املنكدر املدين العابد من كبار الصاحلني

  .وله ترمجة يف طبقات ابن سعد قلما روى
__________  

 عن سفيان بن عيينة، عن حممد ابن ١١٩ / ٧" احمللى " إسناده صحيح، ورواه ابن حزم يف ) ١(
 من طريق يزيد بن هارون، عن حيىي بن سعيد، عن ٤٦١  /١وأخرجه احلاكم ..املنكدر، عن ابن الزبري

فإذا رمى اجلمرة الكربى، حل له كل شئ " القاسم بن حممد، عن عبد اهللا بن الزبري بأطول مما هنا ولفظه 
هذا حديث على شرط الشيخني ومل : وقال احلاكم" حرم عليه إال النساء والطيب حىت يزور البيت 

  .خيرجاه، ووافقه الذهيب
من طريق عبدالرمحن بن ) ١١٨٩(، ومسلم ٣١٧ و ٣١٥ / ٣، والبخاري ٣٢٨ / ١رج مالك وأخ

كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الحرامه قبل أن : " القاسم، عن أبيه، عن عائشة أا قالت
 ، من طريق عمر بن عبد اهللا بن عروة أنه٢٤٤ / ٦وأخرجه أمحد " حيرم، وحلله قبل أن يطوف بالبيت 

طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي بذريرة : " مسع عروة والقاسم خيربان عن عائشة أا قالت
" حلجة الوداع للحل واالحرام حني أحرم، وحني رمى مجرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت 

  .وإسناده صحيح
لعقبة، ويستمر امتناع اجلماع واستدل به على حل الطيب وغريه من حمرمات االحرام بعد رمي مجرة ا

، ١٣٨ / ٧" احمللى " ، و ١٣٧، ١٣٥ / ٥" سنن البيهقي " ومتعلقاته على الطواف بالبيت انظر 
١٣٩.  

  يريد" أخرجاه " وقول املصنف 
  .ومل أقف عليه فيهما وال يف أحدمها" الصحيحني " يف 



) ٢١٣٣(هللا عزوجل، ومسلم باب أحب االمساء إىل ا: ، يف اآلداب٤٧٠ / ١٠أخرجه البخاري ) ٢(
  .باب النهي عن التكين بأيب القاسم: يف اآلداب) ٧(

[ * ]  

)٥/٣٦١(  

  

علم العلماء االبرار، معدود يف ثقات التابعني، ومن أعيان كتبة ) ٤ * ( مالك بن دينار- ١٦٤
  .املصاحف، كان من ذلك بلغته

دث عنه، وعن االحنف بن قيس، ولد يف أيام ابن عباس، ومسع من أنس بن مالك، فمن بعده، وح
  .وسعيد بن جبري، واحلسن البصري، وحممد بن سريين، والقاسم بن حممد، وعدة

حدث عنه سعيد بن أيب عروبة، وعبد اهللا بن شوذب، ومهام بن حيىي، وأبان بن يزيد العطار، وعبد 
  .السالم بن حرب، واحلارث بن وجيه، وطائفة سواهم، وليس هو من أساطني الرواية

  .وثقه النسائي وغريه، واستشهد به البخاري، وحديثه يف درجة احلسن
  .له حنو من أربعني حديثا: قال علي بن املديين

وددت أن رزقي يف حصاة أمتصها ال ألتمس غريها، : مسعت مالك بن دينار يقول: قال جعفر بن سليمان
  .حىت أموت

الن حامدهم مفرط، وذامهم مفرط، إذا تعلم مذ عرفت الناس مل أفرح مبدحهم، ومل أكره ذمهم : وقال
  .العامل العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغري العمل، زاده فخرا

  :مر املهلب على مالك بن دينار متبخترا، فقال: االصمعي عن أبيه، قال
__________  

  ، التاريخ الكبري٣٩٥: ، تاريخ خليفة٢١٦: ، طبقات خليفة٢٤٣ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٢٠٨ / ٨، اجلرح والتعديل ٩٦ / ٢، تاريخ الفسوي ٣١٦ / ١، التاريخ الصغري ٣١٠، ٣٠٩ / ٧

، تاريخ ١ / ١٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٩٧: ، ذيب الكمال٨١، ٨٠ / ٢ذيب االمساء 
، ١٤ / ١٠، ذيب التهذيب ٢٣٨ / ١، العرب ٤٢٦ / ٣، ميزان االعتدال ١٢٨ / ٥االسالم 

  .١٧٣ / ١، شذرات الذهب ٣٦٧: خالصة تذهيب الكمال
[ * ]  

)٥/٣٦٢(  

  



بلى، أو لك نطفة : أما تعرفين ؟ قال: فقال املهلب! أما علمت أا مشية يكرهها اهللا إال بني الصفني ؟ 
  .مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بني ذلك حتمل العذرة

  .اآلن عرفتين حق املعرفة: فانكسر، وقال
اللهم إنك تعلم أين مل أكن : الك وهو يكيد بنفسه، فرفع طرفه مث قالدخلنا على م: قال حزم القطعي

  .أحب البقاء لبطن وال فرج
  .ثقة: كان أبوه دينار من سيب سجستان، وكناه النسائي أبا حيىي، وقال: قيل

: إذا مل يكن يف القلب حزن خرب، وعن مالك بن دينار قال: قال جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار
  .د من زهرة الدنيا، فذاك الغالب هواهمن تباع

ما من أعمال الرب شئ، إال ودونه عقيبة، فإن صرب صاحبها، أفضت به إىل : وروى رياح القيسي عنه قال
  .روح، وإن جزع، رجع

مل جتد شيئا من الدنيا، فترغب يف شئ من : دخل عليه لص، فما وجد ما يأخذ، فناداه مالك: وقيل
  .نعم: اآلخرة ؟ قال

  .توضأ، وصل ركعتني، ففعل مث جلس وخرج إىل املسجد: قال
  .جاء ليسرق فسرقناه: فسئل من ذا ؟ قال

: خرج أهل الدنيا من الدنيا ومل يذوقوا أطيب شئ فيها، قيل: قال مالك بن دينار: عن سلم اخلواص قال
  .معرفة اهللا تعاىل: وما هو ؟ قال

   إذا قرئ عليهمإن الصديقني: وروى جعفر بن سليمان، عن مالك قال
  .القرآن طربت قلوم إىل اآلخرة

  .امسعوا إىل قول الصادق من فوق عرشه: خذوا، فيتلو، ويقول: مث يقول
  .مالك ثقة، قليل احلديث، كان يكتب املصاحف: قال حممد بن سعد

لينا، أتينا أنسا أنا وثابت ويزيد الرقاشي، فنظر إ: وقال جعفر بن سليمان، حدثنا مالك بن دينار قال
  ما أشبهكم بأصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم النتم أحب إيل: فقال

)٥/٣٦٣(  

  

  .من عدة ولدي إال أن يكونوا يف الفضل مثلكم، إين الدعو لكم يف االسحار
  .مالك بن دينار ثقة، وال يكاد حيدث عنه ثقة: قال الدارقطين

سنة ال آكل فيها حلما إال من أضحييت يوم إنه لتأيت علي ال: قال مالك بن دينار: قال السري بن حيىي
  .االضحى



  .ما أدركت أحدا أزهد من مالك بن دينار: قال سليمان التيمي
وددت أن اهللا جيمع اخلالئق، فيأذن يل أن أسجد بني يديه، : جعفر بن سليمان، مسعت مالكا يقول
  .كن ترابا: فأعرف أنه قد رضي عين، فيقول يل

: دخل علي جابر ابن زيد، وأنا أكتب، فقال:  مسعت مالك بن دينار يقول:قال رياح بن عمرو القيسي
  .يا مالك مالك عمل إال هذا ؟ تنقل كتاب اهللا، هذا واهللا الكسب احلالل

  .كان أدم مالك بن دينار يف كل سنة بفلسني ملح: وعن شعبة، قال
  . البقال فيأكلهكان ينسخ املصحف يف أربعة أشهر، فيدع أجرته عند: قال جعفر بن سليمان

  .لو استطعت مل أمن خمافة أن يرتل العذاب: وعنه
  .يا أيها الناس النار النار

  خلطت دقيقي بالرماد: مسعت مالك بن دينار يقول: قال معلى الوراق
  .فضعفت عن الصالة
  .تويف مالك بن دينار سنة سبع وعشرين ومئة: قال السري بن حيىي

  .ئةسنة ثالثني وم: وقال ابن املديين
  

  أبو احلارث القرشي: االمام الثقة احلافظ الفقيه، أبو عبد اهللا، وقيل) ع * ( صفوان بن سليم- ١٦٥
__________  

 / ٢، التاريخ الصغري ٣٠٨، ٣٠٧ / ٤، التاريخ الكبري ٤٠٤، تاريخ خليفة ٢٦١: طبقات خليفة* 
، ذيب ١٦٦، ١٥٨ / ٣ ، حلية االولياء٤٢٣ / ٤، اجلرح والتعديل ٦٦١ / ١، تاريخ الفسوي ١٩

[ * ] =  

)٥/٣٦٤(  

  

  .الزهري املدين موىل محيد بن عبدالرمحن بن عوف
حدث عن ابن عمر، وأنس، وأم سعد بنت عمر واجلمحية، وجابر بن عبد اهللا وعن محيد مواله، وعطاء 

ان بن يسار، ونافع بن جبري بن مطعم، وطاووس، وسعيد بن املسيب، وسعيد بن سلمة االزرقي، وسلم
  .وخلق سواهم) تابعي جمهول(االغر، والقاسم بن حممد، وأيب بسرة الغفاري 

وعنه يزيد بن أيب حبيب، وموسى بن عقبة، وابن جريج، وابن عجالن، ومالك، والليث، وعبد العزيز 
  .الدراوردي، والسفيانان، وخلق كثري آخرهم وفاة أبو ضمرة الليثي

  .ثقة: ابدا، وقال ابن املديينكان ثقة، كثري احلديث، ع: قال ابن سعد



  .من الثقات، يستشفى حبديثه، ويرتل القطر من السماء بذكره: وعن أمحد بن حنبل قال
: ثقة من خيار عباد اهللا الصاحلني، وقال أبو حامت والعجلي والنسائي: وروى عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه

  .ثقة
  .كان يقول بالقدر: وقال املفضل بن غسان

كان صفوان بن سليم : ثبت ثقة مشهور بالعبادة، مسعت علي بن عبد اهللا يقول: بن شيبةوقال يعقوب 
  .يصلي على السطح يف الليلة الباردة لئال جييئه النوم

كان صفوان بن سليم يصلي يف الشتاء يف السطح، ويف : إسحاق بن حممد، عن مالك بن أنس قال
هذا اجلهد من صفوان وأنت أعلم، : صبح، مث يقولالصيف يف بطن البيت، يتيقظ باحلر والربد، حىت ي

  .وإنه لترم رجاله حىت يعود كالسقط من قيام الليل، ويظهر فيه عروق خضر
__________  

، ١٧٦ / ١، العرب ٢٦٢ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٩٣ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٠٨: الكمال= 
 ١، شذرات الذهب ١٧٤: كمال، خالصة تذهيب ال٥٤: ، طبقات احلفاظ٤٢٥ / ٤ذيب التهذيب 

  .٤٣٦، ٤٣٥ / ٦، ذيب ابن عساكر ١٨٩/ 
[ * ]  

)٥/٣٦٥(  

  

غذا القيامة، : رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له: وروى حممد بن يزيد اآلدمي، عن أنس بن عياض قال
  .ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة

عادلين صفوان بن سليم إىل مكة، فما : أيب حازم قالوقال يعقوب بن حممد الزهري، عن عبد العزيز بن 
  .وضع جنبه يف احململ حىت رجع

إذا دخلت مسجد اخليف فأت املنارة، : حج صفوان، فذهبت مبىن فسألت عنه، فقيل يل: قال ابن عيينة
ه فانظر أمامها قليال شيخا، إذا رأيته علمت أنه خيشى اهللا تعاىل، فهو صفوان بن سليم، فما سألت عن

أنت : أحدا حىت جئت كما قالوا، فإذا أنا بشيخ كما رأيته علمت أنه خيشى اهللا، فجلست إليه، فقلت
  .نعم: صفوان بن سليم ؟ قال

  .وحج صفوان بن سليم وليس معه إال سبعة دنانري فاشترى ا بدنة: قال
) * [ اهللا لكم فيها خريوالبدن جعلناها لكم من شعائر : * (إين مسعت اهللا يقول: فقيل له يف ذلك، فقال

   ].٣٦: احلج
  كنا مع صفوان بن: حممد بن يعلى الثقفي، عن املنكدر بن حممد قال



أما هذا، فقد : سليم يف جنازة وفيها أيب وأبو حازم، وذكر نفرا من العباد، فلما صلي عليها، قال صفوان
  . القوم مجيعافأبكى واهللا: انقطعت عنه أعماله، واحتاج إىل دعاء من خلف بعده، قال

يف املوت راحة : يعقوب بن حممد الزهري، عن أيب زهرة موىل بين أمية، مسعت صفوان بن سليم يقول
  .للمؤمن من شدائد الدنيا، وإن كان ذا غصص وكرب، مث ذرفت عيناه

كان صفوان ابن سليم يأيت البقيع يف االيام : قدامة بن حممد اخلشرمي، عن حممد بن صاحل التمار قال
  النظرن ما: مر يب، فاتبعته ذات يوم، وقلتفي

)٥/٣٦٦(  

  

يصنع، فقنع رأسه، وجلس إىل قرب منها، فلم يزل يبكي حىت رمحته، وظننت أنه قرب بعض أهله، ومر يب 
  .مرة أخرى، فاتبعته، فقعد إىل جنب قرب غريه، ففعل مثل ذلك

كلهم أهله وإخوته، : ه، فقال حممدإمنا ظننت أنه قرب بعض أهل: فذكرت ذلك حملمد بن املنكدر، وقلت
  .إمنا هو رجل حيرك قلبه بذكر االموات كلما عرضت له قسوة

أما نفعك موعظة صفوان ؟ : مث جعل حممد مير يب، فيأيت البقيع، فسلمت عليه ذات يوم، فقال: قال
  .فظننت أنه انتفع مبا ألقيت إليه منها

حلف صفوان أال يضع : نه على احلديث أخوه، قالمسعت سفيان بن عيينة وأعا: قال أبو غسان النهدي
  .جنبه باالرض حىت يلقى اهللا

وهو جالس، ) ١(فمكث على ذلك أكثر من ثالثني عاما، فلما حضرته الوفاة، واشتد به الرتع والعلز 
  .يا بنية إذا ما وفيت هللا بالنذر واحللف، فمات، وإنه جلالس: يا أبة لو وضعت جنبك، فقال: فقالت ابنته
  :فأخربين احلفار الذي حيفر قبور أهل املدينة، قال: قال سفيان

حفرت قرب رجل، فإذا أنا قد وقعت على قرب فوافيت مججمة، فإذا السجود قد أثر يف عظام اجلمجمة، 
  .أو ما تدري ؟ هذا قرب صفوان بن سليم: قرب من هذا ؟ فقال: فقلت النسان

أعطي اهللا عهدا أن ال أضع : قال صفوان بن سليم: وروى سهل بن عاصم، عن حممد بن منصور قال
جنيب على فراش حىت أحلق بريب، فبلغين أن صفوان عاش بعد ذلك أربعني سنة مل يضع جنبه، فلما نزل 

ما وفيت هللا بالعهد إذا، فأسند فما زال كذلك حىت : رمحك اهللا أال تضطجع ؟ قال: به املوت، قيل له
  .خرجت نفسه

  .إنه بقيت جبهته من كثرة السجود: ينةويقول أهل املد: قال
__________  

القلق والكرب عند املوت، وشبه رعدة تأخذ املريض أو احلريص على الشئ كأنه ال يستقر : العلز) ١(



  .يف مكانه من الوجع
[ * ]  

)٥/٣٦٧(  

  

اشه، دخلت مع أيب على صفوان وهو يف مصاله، فما زال به أيب حىت رده إىل فر: وقال ابن أيب حازم
  .ساعة خرجتم مات: فأخربته موالته قالت

قدم سليمان بن عبدامللك املدينة، عمر بن عبد العزيز عامل عليها، : وروى كثري بن حيىي، عن أبيه قال
فصلى بالناس بالظهر، مث فتح باب املقصورة، واستند إىل احملراب، واستقبل الناس بوجهه، فنظر إىل : قال

  .من هذا ؟ ما رأيت أحسن مستا منه: صفوان بن سليم، فقال لعمر
اذهب ا إىل ذلك القائم، : يا غالم كيس فيه مخس مئة دينار فأتاه به، فقال خلادمه: صفوان، قال: قال

يقول أمري : ما حاجتك ؟ قال: فأتى حىت جلس إىل صفوان وهو يصلي، مث سلم، فأقبل عليه، فقال
ألست صفوان : لست الذي أرسلت إليه، قال: ل صفواناستعن ذه على زمانك وعيالك، فقا: املؤمنني

  .بلى: بن سليم ؟ قال
اذهب فاستثبت، فوىل الغالم، وأخذ صفوان نعليه وخرج، فلم يرا حىت : فإليك أرسلت، قال: قال

  خرج
  .سليمان من املدينة

  .مات صفوان سنة اثنتني وثالثني ومئة: قال الواقدي وابن سعد وخليفة وابن منري وعدة
  .عاش اثنتني وسبعني سنة: ال أبو حسان الزياديق

  .آىل صفوان أن ال يضع جنبه إىل االرض حىت يلقى اهللا تعاىل: وعن ابن عيينة قال
أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن عساكر بسفح قاسيون، أنبأنا املؤيد ابن حممد الطوسي إجازة، 

د بن حممد البحريي، أنبأنا أبو علي زاهر بن أمحد الفقيه، أنبأنا هبة اهللا بن سهل، أنبأنا أبو عثمان سعي
أنبأنا إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري، أنبأنا مالك، عن صفوان بن 

  :سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

)٥/٣٦٨(  

  

  ).١" (حمتلم غسل اجلمعة واجب على كل " 
، عن هارون بن عبد اهللا احلمال، عن )٢(أخرجه مسلم وأبو داود، عن أصحاب مالك، ورواه النسائي 



احلسن بن سوار، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن أيب بكر بن 
  .ن أبيه رضي اهللا عنهاملنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أيب عبدالرمحن بن أيب سعيد اخلدري، ع

  .فاعتبار العدد كأن شيخنا رواه باالجازة، عن النسائي
  .واهللا املنة

  
  .الكويف من ثقات التابعني) ع * ( زيد بن جبري الطائي- ١٦٦

  .حديثه عن ابن عمر يف الصحاح، وروى عن خشف بن مالك، وأيب يزيد الضيب
   وزهري، وأبوحدث عنه حجاج بن أرطاة، وشعبة، والثوري، وإسرائيل،

  .عوانة وآخرون
__________  

 يف ٢١٢ / ١باب العمل يف غسل يوم اجلمعة والبخاري :  يف اجلمعة١٠٢ / ١أخرجه مالك ) ١(
هل على من مل يشهد اجلمعة غسل : باب فضل الغسل يوم اجلمعة، وباب الطيب للجمعة، وباب: اجلمعة

باب : غ الصبيان وشهادم، ويف صفة الصالةباب بلو: من النساء والصبيان وغريهم، ويف الشهادات
باب وجوب اجلمعة على كل بالغ من الرجال، : يف اجلمعة) ٨٤٦(وضوء الصبيان، وأخرجه مسلم 

، وقد ذهب إىل وجوب غسل اجلمعة غري واحد، يروى ذلك )٩٣ / ٣(، والنسائي )٣٤١(وأبو داود 
ثرون إىل أنه سنة وليس بواجب، حلديث عن أيب هريرة وهو قول احلسن، وبه قال مالك، وذهب االك

وهو حديث " من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل " مسرة بن جندب مرفوعا 
وله شواهد ) ٤٩٧(والترمذي ) ٣٥٤(، وأبو داود ٢٢ و ١٦ و ١١ / ٥جيد قوي أخرجه أمحد 

  .٩٣ و ٩١ / ١" نصب الراية " تقويه انظرها يف 
  . فلعله يف الكربى- وهو تأليف ابن السين - مل يرد يف اتىب الذي بني أيدينا هذا السند) ٢(
: ، ذيب الكمال٥٥٨ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٩٠ / ٣، التاريخ الكبري ٣٢٩ / ٦طبقات ابن سعد * 

، ٤٠٠ / ٣، ذيب التهذيب ٧٤ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٢٤٩ / ١، تذهيب التهذيب ٤٥٣
  .١٢٧: الخالصة تذهيب الكم

[ * ]  

)٥/٣٦٩(  

  

  .وثقه حيىي بن معني
  .ليس به بأس: صاحل احلديث، وقال النسائي وغريه: وقال أمحد بن حنبل



  .جمموع ماله سبعة أحاديث: قلت
  .ليس بتابعي: وقدوهم العجلي إذ يقول

  
لمة االمام احملدث أبو يوسف يعقوب بن دينار، أو ابن ميمون، وهو ابن أيب س *  املاجشون- ١٦٧

  .املدين موىل آل املنكدر التيمي
  مسع ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، واالعرج، وعنه ابناه يوسف، وعبد

  .العزيز وابن أخيه االمام عبد العزيز بن عبد اهللا
  .هو وبنوه يلقبون باملاجشون، وهو بالفارسية املورد: قال ابن سعد

وكان جيالس عروة، وجيالس ) ١(قيان ظاهر أمره كان يعلم الغناء، ويتخذ ال: قال مصعب بن عبد اهللا
  .إنا تركناك حني تركنا لبس اخلز: عمر بن عبد العزيز باملدينة، مث وفد عليه، فقال

  .وقد تويف أبو يوسف، ووضع على املغتسل مث أفاق وعاش
  .مث تويف سنة نيف وعشرين ومئة" تاريخ دمشق " وله يف ذلك حكاية يف 

  .وله يف الكتب الستة
  .قلما روىو

  .ومل يضعف
  

  . بن مروان بن احلكم اخلليفة أبو العباس الدمشقي االمويابن عبدامللك* *  الوليد بن يزيد - ١٦٨
__________  

، ٣٧٨، ٣٧٦ / ٦، وفيات االعيان ٢٠٧ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٨٢، ٣٨١ / ٨التاريخ الكبري * 
، ذيب التهذيب ١٩ / ٥يخ االسالم ، تار١ / ١٨٦ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٥٠: ذيب الكمال

  .٤٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨٨ / ١١
وكان يعلم الغناء، ويتخذ القيان، وأمره يف ذلك ظاهر مع صدقه يف ": تاريخ االسالم " النص يف ) ١(

  .الرواية
، ٩٥١ / ٧، االغاين ١٤٥ / ٢ وما بعدها، مروج الذهب ٢٠٩ / ٧، الطربي ٧١ / ٣اليعقويب * * 
، ١٠٦ / ٣، ابن خلدون ٥، ٢ / ١٠، البداية ١٧٩، ١٧٣ / ٥، تاريخ االسالم ٢٦٤ / ٥ االثري ابن

  .٣٢٨ / ١، خزانة االدب ٣٢٠ / ٢، تاريخ اخلميس ٦٨: الوزراء والكتاب
(*)  

)٥/٣٧٠(  

  



سنة اثنتني وتسعني، ووقت موت أبيه كان للوليد نيف عشرة سنة، فعقد له أبوه : ولد سنة تسعني، وقيل
  .عهد من بعد هشام بن عبدامللك، فلما مات هشام، سلمت إليه اخلالفةبال

  حدثنا أبو املغرية، حدثنا ابن عياش،: " مسنده" قال أمحد بن حنبل يف 
ولد الخي أم سلمة ولد، : حدثين االوزاعي وغريه، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن عمر قال

مسيتموه بأمساء فراعنتكم، ليكونن يف هذه االمة رجل " لم فسموه الوليد، فقال النيب صلى اهللا عليه وس
  ).١" (يقال له الوليد، هلو أشد هلذه االمة من فرعون لقومه 

" هلو أضر على أميت " رواه الوليد، واهلقل ومجاعة، عن االوزاعي، فأرسلوه وما ذكروا عمر، ويف لفظ 
  ".وليد ال: سيكون يف االمة فرعون، يقال له" وجاء باسناد ضعيف 

كان من أمجل الناس، وأشعرهم، : صف يل الوليد، قلت: قال يل الرشيد: قال مروان بن أيب حفصة
  .وأشدهم

  .حج الوليد وهو ويل عهد سنة ست عشرة: قال الليث
  .وللوليد من البنني عثمان واحلكم املذبوحني يف احلبس ويزيد والعباس، وعدة بنات

كان الزهري يقدح أبدا عند هشام يف الوليد، ويذكر أمورا :  أبيهحدثنا ابن أيب الزناد، عن: الواقدي
جيب خلعه، فال يقدر هشام، ولو بقي الزهري لفتك : عظيمة، حىت يذكر الصبيان، وأنه خيضبهم، ويقول

  ).٢(به الوليد 
__________  

كم ، وإسناده ضعيف النقطاعه وسوء حفظ أيب بكر بن عياش، وقد ح١٨ / ١املسند " هو يف ) ١(
القول " عليه احلافظ العراقي بالوضع، وأطال احلافظ ابن حجر يف الرد عليه الثبات أن له أصال يف 

  .فراجعه) ١٦ و ١١ و ٦ و ٥ص " (املسدد 
  .اخلرب تالف من أجل الواقدي، فإنه متروك) ٢(

[ * ]  

)٥/٣٧١(  

  

رت يدا من منعم لو شكرا كف: أراد هشام خلع الوليد، فقال الوليد: قال الضحاك بن عثمان احلزامي
  ولو كنت ذا حزم هلدمت ما تبين* جزاك ا الرمحن ذو الفضل واملن رأيتك تبين جاهدا يف قطيعيت * 

أال ليت * فيا وحيهم إن مت من شر ما جتين كأين م يوما وأكثر قيلهم * أراك على الباقني جتين ضغينة 
نظرنا فوجدناك :  عند الوليد بن يزيد، فقال منجمان لهكنت: أنا حني يا ليت ال تغين قال محاد الرواية

ال ما قاال : كذبا، حنن أعلم باآلثار، بل متلك أربعني سنة، فأطرق مث قال: متلك سبع سنني، فقلت



يكسرين، وال ما قلت يغرين، واهللا الجبني املال من حله جباية من يعيش االبد، والصرفنه يف حقه صرف 
  .من ميوت الغد

  .أن الوليد رأى نصرانية امسها سفري، فجن ا، وراسلها فأبت: يبوعن العت
مجعت من أخبار الوليد وشعره الذي ضمنه ما فجر به من خرقه وسخفه ومحقه، وما صرح : قال املعاىف

  .به من االحلاد يف القرآن والكفر باهللا
اد الوليد بن يزيد احلج، أر: حدثنا سليمان بن أيب شيخ، حدثنا صاحل بن سليمان، قال: أمحد بن زهري

: ممن ؟ فامتنع أن يعرفه، قال: أشرب فوق الكعبة، فهم قوم بقتله، فحذره خالد القسري، فقال: وقال
  .وإن، فبعث به إليه فعذبه، وأهلكه: البعثن بك إىل يوسف بن عمر قال

:  زنديقا، قالكان: كنت عند املهدي، فذكر الوليد بن يزيد، فقال رجل: مصعب الزبريي، عن أبيه قال
  .مه، خالفة اهللا أجل من أن جيعلها يف زنديق

  ملا أحاطوا بالوليد، نشر: الوليد بن هشام القحذمي، عن أبيه قال

)٥/٣٧٢(  

  

  .أقتل كما قتل ابن عمي عثمان: املصحف، وقال
يد، فشاور ملا اجتمعوا على قتل الوليد، قلدوا أمرهم يزيد بن الول: قال: وقال عبد اهللا بن واقد اجلرمي

  أخاه العباس، فنهاه، فخرج يزيد يف أربعني نفسا
ليال، فكسروا باب املقصورة، وربطوا واليها، ومحل يزيد االموال على العجل، وعقد راية البن عمه عبد 

العزيز، وأنفق االموال يف ألفي رجل، فتحارب هم وأعوان الوليد، مث احناز أعوان الوليد إىل يزيد، مث 
 البخراء، فقصده عبد العزيز، وب أثقاله، فانكسر أوال عبد العزيز، مث ظهر ونادى نزل يزيد حصن

اقتلوا عدو اهللا قتلة قوم لوط، ارموه باحلجارة، فدخل القصر، فأحاطوا به، وتدلوا إليه فقتلوه، : مناد
  .إمنا ننقم عليك انتهاك ما حرم اهللا، وشرب اخلمر، ونكاح أمهات أوالد أبيك: وقالوا

  .د إىل يزيد بالرأس وكان قد جعل ملن أتاه به مئة ألفونف
بعدا : سبقت كفه رأسه بليلة، فنصب رأسه على رمح بعد اجلمعة، فنظر إليه أخوه سليمان، فقال: وقيل

  .له
  ).١(كان شروبا للخمر ماجنا، لقد راودين على نفسي 

  .شرين ومئةعاش ستا وثالثني سنة، وكان مصرعه يف مجادى اآلخرة سنة ست وع: قيل
فتملك سنة وثالثة أشهر، وأمه هي بنت حممد بن يوسف الثقفي أمري اليمن أخي احلجاج ونقل عنه 

  .املسعودي مصائب، فاهللا أعلم



  
االمام الفقيه أبو سلمة خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن املغرية القرشي ) ٤م،  * ( الفأفاء- ١٦٩

  .املخزومي الكويف الفأفاء
__________  

مقت الناس الوليد لفسقه، وتأمثوا من : قلت: ١٧٩، ١٧٦ / ٥" تارخيه " قال املؤلف رمحه اهللا يف ) ١(
  .السكوت عنه وخرجوا عليه، ومل يصح عنه كفر وال زندقة، نعم اشتهر باخلمر والتلوط

 :، ذيب الكمال٣٣٤ / ٣، اجلرح والتعديل ١٥٤ / ٣، التاريخ الكبري ٣٤٧ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ذيب ٦٣١ / ١، ميزان االعتدال ٢٣٩ / ٥، تاريخ االسالم ٩٥ / ٣، تذهيب التهذيب ٣٥٩

  .١٨٩ / ١، شذرات الذهب ١٠١، خالصة تذهيب الكمال ٩٥ / ٣التهذيب 
[ * ]  

)٥/٣٧٣(  

  

  حدث عن سعيد بن املسيب، وأيب بردة، والشعيب، وموسى بن طلحة،
  .وعروة بن الزبري

  .بة، والثوري، وزائدة، وهشيم وآخرونوعنه ابنه عبد اهللا، وشع
  .هرب إىل واسط من بين العباس، فقتل ا مع االمري ابن هبرية

وقد روى عنه عمرو بن دينار مع تقدمه، وثقه أمحد وابن معني، وكان مرجئا ينال من علي رضي اهللا 
  .عنه

 ويندر أن جتد كوفيا إال قتل يف أواخر سنة اثنتني وثالثني ومئة، وهو من عجائب الزمان كويف ناصيب،
  .وهو يتشيع

أهل سنة، وهم أولو العلم، وهم حمبون : وكان الناس يف الصدر االول بعد وقعة صفني على أقسام
للصحابة كافون عن اخلوض فيما شجر بينهم، كسعد وابن عمر وحممد بن مسلمة وأمم، مث شيعة 

وهم الذين حاربوا عليا : بغاة ظلمة، مث نواصبإم مسلمون : يتوالون وينالون ممن حاربوا عليا ويقولون
  .خذل اخلليفة عثمان: يوم صفني، ويقرون بإسالم علي وسابقيه، ويقولون

فما علمت يف ذلك الزمان شيعيا كفر معاوية وحزبه، وال ناصبيا كفر عليا وحزبه، بل دخلوا يف سب 
 جهال وعدوانا، ويتعدون إىل وبغض، مث صار اليوم شيعة زماننا يكفرون الصحابة، ويربؤون منهم

  .الصديق، قاتلهم اهللا
  .وأما نواصب وقتنا فقليل، وما علمت فيهم من يكفر عليا وال صحابيا



  
   بن مروان اخلليفة أبو خالد القرشي االموي الدمشقيابن عبدامللك*  يزيد بن الوليد - ١٧٠

__________  
، ابن االثري حوادث سنة ١٢٦ حوادث سنة ، الطربي٧٤ / ٣، تاريخ اليعقويب ٣٦٨: تاريخ خليفة* 

 / ٢، تاريخ اخلميس ١٢٦ / ١، النجوم الزاهرة ١٠٦ / ٣، ابن خلدون ١١ / ١٠، البداية ١٢٦
٣٢٢، ٣٢١.  
[ * ]  

)٥/٣٧٤(  

  

  .امللقب بالناقص، لكونه نقص عطاء االجناد
خلالفة يف سنة ست توثب على ابن عمه الوليد بن يزيد، ومت له االمر كما مر، واستوىل على دار ا

  .وعشرين، ولكنه ما متع وال بلع ريقه
ذكر سليمان بن أيب شيخ، أن قتيبة بن مسلم االمري غزا مبا وراء النهر، فظفر بابنيت فريوز بن امللك 

يزدجرد، فبعث ما إىل احلجاج، فبعث منهما بشاهفرند إىل الوليد، فولدت له يزيد، وجدة فريوز هي 
أنا ابن كسرى وأيب : ، وأمهما هي ابنة قيصر عظيم الروم، فكان يفتخر، ويقولبنت خاقان ملك الترك

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم، عن أبيه أن : وقيصر جدي وجدي خاقان قال خليفة بن خياط* فمروان 
اين واهللا ما خرجت أشرا وال بطرا، وال حرصا على : يزيد بن الوليد، خطب عند قتل الوليد، فقال

 رغبة يف امللك، وإين لظلوم لنفسي إن مل يرمحين ريب، ولكن خرجت غضبا هللا ولدينه، وداعيا الدنيا، وال
إىل كتاب اهللا وسنة نبيه، حني درست معامل اهلدى، وطفئ نور أهل التقوى، وظهر اجلبار املستحل 

دعو للحرمة، والراكب البدعة، فأشفقت إذ غشيكم ظلمه أن ال يقلع عنكم من ذنوبكم، وأشفقت أن ي
  .أناسا إىل ما هو عليه، فاستخرت اهللا، ودعوت من أجابين، فأراح اهللا منه البالد والعباد

أيها الناس إن لكم عندي إن وليت أن ال أضع لبنة على لبنة، وال أنقل ماال من بلد إىل بلد حىت أسد 
سواء، فإن أردمت بيعيت الثغور، فإن فضل شئ رددته إىل البلد الذي يليه، حىت تستقيم املعيشة وتكون فيه 

على الذي بذلت لكم، فأنا لكم، وإن ملت، فال بيعة يل عليكم، وإن رأيتم أقوى مين عليها، فأردمت 
  .بيعته، فأنا أول من يبايع، ويدخل يف طاعته، وأستغفر اهللا يل ولكم

  أول من خرج بالسالح يف العيد يزيد بن الوليد،: قال عثمان بن أيب العاتكة

)٥/٣٧٥(  

  



  .خرج بني صفني من اخليل يف السالح من باب احلصن إىل املصلى
يا بين أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص احلياء، ويزيد يف : وعن أيب عثمان الليثي، أن يزيد الناقص، قال

الشهوة، ويهدم املروءة، وينوب عن اخلمر، فإن كنتم البد فاعلني، فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية 
  .الزىن

ملا ويل يزيد بن الوليد، دعا الناس إىل القدر، : مسعت الشافعي يقول: مد بن عبد اهللا بن عبد احلكمحم
  .أصحاب غيالن: ومحلهم عليه، وقرب غيالن القدري أو قال

  .مبدة] هذا الوقت [ كان غيالن قد صلبه هشام قبل : قلت
  .دولته ستة أشهر، وماتمات يزيد الناقص يف سابع ذي احلجة سنة ست وعشرين ومئة، فكانت 

مات بالطاعون، وبويع من بعده أخوه إبراهيم بن الوليد، : وكان شابا أمسر حنيفا، حسن الوجه، وقيل
  .ودفن بباب الصغري، ساحمه اهللا

الشاكر هللا، ولد سنة مثانني، وتويف يوم االضحى : إن لقبه": معجم االلقاب " وقال ابن الفوطي يف 
  .بالطاعون بدمشق

  .واحسرتاه واأسفاه: ا تكلم بهوآخر م
  .ودفن بباب الفراديس، وكان مربوعا أمسر، خفيف العارضني، فصيحا شديد العجب

  .نبشه مروان احلمار وصلبه: يقال
  .وهو عند املعتزلة أفضل من عمر ابن عبد العزيز للمذهب

  . وعبد املؤمن، وعليوليزيد من االوالد خالد، والوليد، وعبد اهللا، وعبد الرمحن، وأصبغ، وأبو بكر،
  

  . اخلليفة أبو إسحاق القرشي االمويابن عبدامللك*  إبراهيم بن الوليد - ١٧١
__________  

  ، تاريخ٣٢١، ٣١١، ٣٠٨ / ٥، ابن االثري ٣٠٠، ٢٩٩، الطربي ٧٥ / ٣تاريخ اليعقويب * 
  .٢٢، ٢١ / ١٠، البداية ٢٢٤، ٤٢، ٤١ / ٥االسالم 

[ * ]  

)٥/٣٧٦(  

  

  .ند موت أخيه يزيد، وكان أبيض مجيال وسيما طويال إىل السمنبويع بدمشق ع
إبراهيم بن الوليد، جاء إىل الزهري بكتاب عرضه عليه، : رأيت رجال من بين أمية، يقال له: قال معمر

  .إي لعمري فمن حيدثكموه غريي: أحدث به عنك ؟ قال: مث قال



أنا رسول من وراءك، : اه قطن، فقالحضرت يزيد بن الوليد ملا احتضر، فأت: قال برد بن سنان
مث ! أنا أويل إبراهيم : يسألونك حبق اهللا ملا وليت االمر أخاك إبراهيم، فغضب، وقال بيده على جبهته

أمر يتك عن الدخول فيه، فال أشري عليك يف : إىل من ترى أن أعهد ؟ قلت: يا أبا العالء: قال يل
  .آخره
ى، فقعد قطن، فافتعل كتابا على لسان يزيد بالعهد، ودعا ناسا، وأغمي عليه حىت حسبته قد قض: قال

  .فاستشهدهم عليه، وال واهللا ما عهد يزيد شيئا
  .مكث إبراهيم بن الوليد سبعني ليلة، مث خلع، ووليها مروان احلمار: قال أبو معشر

 يستقم له أمر، وعاش إىل سنة اثنتني وثالثني ومئة مسجونا، وكان ذا شجاعة، وأمه بربرية ومل: قلت
  .فكان مجاعة يسلمون عليه باخلالفة وطائفة باالمرة، وامتنع مجاعة من بيعته

أقبل : أال إن أمرا أنت واليه ضائع قال أمحد بن زهري، عن رجاله* يبايع إبراهيم يف كل مجعة : وقيل
فازم سليمان إىل مروان يف مثانني ألفا، فجهز إبراهيم حلربه سليمان بن هشام يف مئة ألف، فالتقوا، 
  .دمشق، فقتلوا عثمان واحلكم ولدي الوليد، وأقبلت خيل مروان، فاختفى إبراهيم

  وب بيت
  .املال، ونبش يزيد الناقص، وصلب على باب اجلابية، ومتكن مروان، فأمن إبراهيم، وسليمان بن هشام

  .والبراهيم أربعة أوالد، مث قتل إبراهيم يوم وقعة الزاب
  .ساحمه اهللا

)٥/٣٧٧(  

  

التجييب موىل عمرو بن حارثة االمام القدوة، قاضي ) م، د، ت، س * ( خالد بن أيب عمران- ١٧٢
  .افريقية أبو عمر، وقيل

  .أبو حممد التونسي
حدث عن عروة بن الزبري، وسليمان بن يسار، وحنش الصنعاين، والقاسم ابن حممد، ووهب بن منبه، 

  .وسامل بن عبد اهللا، وعدة
ه سعيد بن يزيد، وحيىي بن سعيد االنصاري، وهو من أقرانه، وطلحة بن أيب سعيد، وعبيداهللا بن روى عن

  .زحر، والليث، وحيوة بن شريح، وعبد اهللا بن هليعة وآخرون
  .كان جماب الدعوة: وكان فقيه أهل املغرب، ثقة ثبتا صاحلا ربانيا، يقال

 يوم القرن، فربز خالد بن أيب عمران للقتال، فربز خرجت الصفرية بإفريقية: قال روين بن خالد الصديف
  .إليه رئيس القوم فالن الزنايت، فقتله خالد



يا : صحبت خالد بن أيب عمران، ومشيت خلفه فالتفت إيل، وقال يل: وعن عبدامللك بن أيب كرمية قال
  .بين إن للصحبة أمانة، وإن هلا خيانة، وإين أذكر اهللا تعاىل فاذكره

اللهم إن : دعا خالد بن أيب عمران وأمنا، مث قرأ سجدة، وسجد بنا، فقال:  شريح قالوعن حيوة بن
  .إن الرجل حيوة: كنت استجبت لنا، فأرنا عالمة، فرفع رجل رأسه فإذا بنور ساطع فقيل

  .سنة سبع وعشرين ومئة: تويف خالد سنة مخس وعشرين، وقيل
__________  
 / ٣، اجلرح والتعديل ١٦٣ / ٣، التاريخ الكبري ٢٩٥، طبقات خليفة ٥٢١ / ٧طبقات ابن سعد 

، ذيب ٦٦ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٩١ / ١، تذهيب التهذيب ٣٦٥، ذيب الكمال ٣٤٥
  .١٧٦ / ١، شذرات الذهب ١٠٢، خالصة تذهيب الكمال ١١٠ / ٣التهذيب 

[ * ]  

)٥/٣٧٨(  

  

 حممد بن علي بن حرب االمة عبد اهللا بن هو السيد أبو إسحاق إبراهيم بن *  إبراهيم إالمام- ١٧٣
  .العباس اهلامشي كان باحلميمة من البلقاء

  .عهد إليه أبوه باالمر
  .وعلم به مروان احلمار، فقتله

  .روى عن جده، وعن عبد اهللا بن حممد بن احلنفية
  .وعنه مالك بن اهليثم، وأخواه السفاح، واملنصور، وأبو مسلم

ن سنة إحدى وثالثني ومئة عن مثان وأربعني سنة، وكانت شيعتهم خيتلفون تويف يف السج: قال ابن سعد
  .إليه ويكاتبونه من خراسان، فاخذه لذلك مروان

  .أوصى حممد بن علي إىل ابنه إبراهيم، فسمي باالمام بعد أبيه: قال اخلطيب
 يدعو إىل طاعة وانتشرت دعوته خبراسان، ووجه إليها بأيب مسلم واليا على دعاته، فظهر هناك، فكان

  .االمام من غري تصريح بامسه إىل أن ظهر أمره، ووقف مروان على أمره، فأخذ إبراهيم وقتله
  .يكاتبه، فقدم رسوله، فرآه عربيا فصيحا فغمه ذلك: كان أبو مسلم: قال صاحل بن سليمان

فاقتله، فأحس فكتب إىل أيب مسلم أمل أك عن أن يكون رسولك عربيا، يطلع على أمرك، فإذا أتاك 
  .الرسول، مث قرأ الكتاب، فذهب به إىل مروان، فأخذ إبراهيم، فغمه حبران يف مرفقة

أتته عجوز هامشية : إن إبراهيم حضر املوسم يف حشمه، فشهر نفسه، فكان سببا الخذه، ويقال: ويقال
  .تسترفده، فوصلها مبال جزيل، واعتذر



  رمح، وكانوا يسمعونويذكر أن أبا مسلم صبغ خرقا سودا وشدها يف 
__________  

 / ٥، ابن االثري ١٢٤ / ٢، اجلرح والتعديل ٤٣٧، ٤٣٥ / ٧، الطربي ٣١٧ / ١التاريخ الكبري * 
، ذيب ٤٠، ٣٩ / ١٠، البداية ١ / ٤٢ / ١، تذهيب التهذيب ٦٤، ذيب الكمال ٤٢٣، ٤٢٢

  .١٥٧ / ١التهذيب 
[ * ]  

)٥/٣٧٩(  

  

من يتبعين فهو حر، مث : رق، فتاقت أنفسهم إىل ذلك، وتبعه عبيد، فقالحبديث رايات سود من قبل املش
االمر بعدي البن : خرج م، فوقعوا بعامل يف تلك الكورة فقتلوه، مث كثروا وملا قتل إبراهيم، قال

  .السفاح: احلارثية يعين
  

أبو الزبري القرشي حممد بن مسلم بن تدرس االمام احلافظ الصدوق، ) ، خ تبعا٤م،  ( أبو الزبري- ١٧٤
  .االسدي املكي موىل حكيم بن حزام

روى عن جابر بن عبد اهللا، وابن عباس، وابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وأيب الطفيل، وابن الزبري، 
  .وحديثه عن عائشة أظنه منقطعا

د وروى عن طاووس، وسعيد بن جبري، وعطاء، وأيب صاحل ذكوان، وسفيان بن عبدالرمحن الثقفي، وعبي
  .بن عمري، واالعرج، وعكرمة، ونافع بن جبري وعدة

وعنه عطاء بن أيب رباح شيخه، والزهري، وليث بن أيب سليم، وأيوب، وإمساعيل بن أمية، وأجلح بن 
عبد اهللا، وخصيف، وسلمة بن كهيل، واالعمش، وعبيداهللا بن عمر، وعمار الدهين، وهشام بن عروة، 

 وقرة بن خالد، وحجاج بن أيب عثمان، وأشعث بن سوار، وزيد وموسى بن عقبة، وهشام الدستوائي،
  بن أيب أنيسة، وشعبة، والسفيانان، والليث، ومالك،

  وابن هليعة، وأبو عوانة، وعبد اهللا بن املؤمل املخزومي، وابن عجالن،
__________  

 / ٢وي ، تاريخ الفس٢٢١ / ١، التاريخ الكبري ٢٨١، طبقات خليفة ٤٨١ / ٥طبقات ابن سعد * 
 ٤، ميزان االعتدال ١٥٢ / ٥، تاريخ االسالم ١٢٦٦، ذيب الكمال ٧٤ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٢
، ذيب التهذيب ٣٥٥، ٣٥٤ / ٢، العقد الثمني ١٦٨ / ١، العرب ١٢٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٧/ 



  .١٧٥ / ١، شذرات الذهب ٣٥٨، خالصة تذهيب الكمال ٥١ - ٥٠، طبقات احلفاظ ٤٤٠ / ٩
* ][   

)٥/٣٨٠(  

  

  .وابن جريج، وهشام بن سعد، ويزيد بن إبراهيم، وهشيم، ومعقل بن عبيد اهللا، وخلق كثري
  .كان عطاء يقدمين إىل جابر أحفظ هلم احلديث: روى ابن عيينة، عن أيب الزبري قال

  .حدثين أبو الزبري، وكان أكمل الناس عقال وأحفظهم: وعن يعلى بن عطاء قال
  .حدثنا أبو الزبري، وأبو الزبري أبو الزبري: اين، فكان إذا روى عنه، قالوأما أيوب السختي
  .يضعفه بذلك: قال أمحد بن حنبل

  .ثقة: وقال حيىي بن معني، والنسائي، ومجاعة
  .ال حيتج به: وأما أبو زرعة وأبو حامت، والبخاري، فقالوا

  .اليب الزبري مقرونا بغريه" صحيحه " وقد أخرج البخاري يف 
هو يف نفسه ثقة، إال أن يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة :  أبو أمحد بن عديقال

  .الضعيف
هذا القول يصدق على مثل الزهري وقتادة، وقد عيب أبو الزبري بأمور ال توجب ضعفه املطلق، : قلت

  .منها التدليس
  مل تركت: وقد روى حممد بن جعفر املدائين، عن ورقاء، قلت لشعبة

  .رأيته يزن ويسترجح يف امليزان: أيب الزبري ؟ قالحديث 
مل يكن يف الدنيا شئ أحب إيل من رجل يقدم من مكة، فأسأله عن أيب : وروى أبو داود، عن شعبة، قال

  .الزبري
  .فقدمت مكة، فسمعت من أيب الزبري: قال

  فبينا أنا عنده إذ سأله رجل عن مسألة، فرد عليه، فافترى عليه،

)٥/٣٨١(  

  

  .إنه أغضبين: تفتري يا أبا الزبري على رجل مسلم ؟ فقال: لتفق
  .ومن يغضبك تفتري عليه ؟ ال رويت عنك أبدا: قلت

  .يف صدري اليب الزبري أربع مئة حديث: فكان شعبة يقول



رأيته يسئ الصالة، فتركت الرواية : مل تركت أبا الزبري ؟ قال: قيل لشعبة: فقال: وأما أبو عمر احلوضي
  .عنه

  .لو رأيت أبا الزبري لرأيت شرطيا بيده خشبة: قال يل شعبة: ال عمر بن عيسى بن يونس، عن أبيهق
  .ما لقي منك أبو الزبري: فقلت

قدمت مكة، فجئت أبا الزبري، فدفع إيل كتابني، وانقلبت ما، مث : حدثنا الليث، قال: سعيد بن أيب مرمي
منه ما مسعت منه، :  من جابر ؟ فرجعت فسألته فقاللو عاودته فسألته أمسع هذا كله: قلت يف نفسي

  .ومنه ما حدثت عنه
  .أعلم يل على ما مسعت، فأعلم يل على هذا الذي عندي: فقلت له

جاء رجل إىل أيب الزبري، ومعه كتاب سليمان اليشكري، فجعل يسأل أبا : قال سفيان: قال نعيم بن محاد
فيخربه مبا يف الكتاب، فيحدثه : يف هو يف كتابك، قالانظر ك: الزبري فيحدث بعض احلديث، مث يقول

  .كما يف الكتاب
جئت أبا الزبري أنا ورجل، وكنا إذا سألنا عن احلديث : حدثنا سفيان قال: وقال أبو مسلم املستملي

  انظروا يف الصحيفة: فيه، قال) فتعايب(فتعاىي 
ع أبو الزبري وعمرو بن دينار قط عن جابر ما تناز: كيف هو ؟ حممد بن حيىي العدين، عن ابن عيينة، قال

  .إال زاد عليه أبو الزبري
  .ثقة ثبت: سألت علي بن املديين عن أيب الزبري، فقال: قال حممد بن عثمان العبسي

)٥/٣٨٢(  

  

  .كالمها ثقتان: أميا أحب إليك أبو الزبري أو ابن املنكدر ؟ فقال: سألت حيىي: وقال عثمان بن سعيد
وأما رواية الليث عنه فأحتج ا " مسعت جابر : " فال أقبل من حديثه إال ما فيه:  بن حزموقال أبو حممد

مطلقا، النه ما محل عنه إال ما مسعه من جابر، وعمدة ابن حزم حكاية الليث، مث هي دالة على أن الذي 
  .عنده إمنا هو مناولة فاهللا أعلم أمسع ذلك منه أم ال

ما توقف يف الرواية عنه سوى شعبة، قد : بدون عطاء بن أيب رباح ؟ قلتما أبو الزبري : قال ابن عون
  .روى عنه مثل أيوب ومالك

  .كان أبو الزبري أحفظنا: وقد قال عطاء
أبو : مسعت الشافعي، وقد احتج عليه رجل حبديث عن أيب الزبري فضعفه، وقال: يونس بن عبداالعلى

  .الزبري حيتاج إىل دعامة
  .مسعت من أيب الزبري، فأخذه شعبة فمزقه:  مسعت هشيما يقول:وقال نعيم بن محاد



ال تكتب عن أيب الزبري، فإنه ال حيسن يصلي، مث ذهب هو فأخذ : قال يل شعبة: سويد بن عبد العزيز
  .عنه

  الساعة خيرج، الساعه خيرج،: مسعت شعبة يقول: أبو داود الطيالسي
الثاين يوم صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم على كنت يف الصف : حدثنا أبو الزبري، عن جابر، قال

  .النجاشي
حدثنا احلسن بن عمرو الفقيمي، عن أيب الزبري، عن عبد اهللا بن عمرو، عن النيب : احملاريب وغريه قال

  إذا رأيت أميت اب: " صلى اهللا عليه وسلم قال

)٥/٣٨٣(  

  

  ).١" (إنك ظامل، فقد تودع منهم : الظامل أن تقول له
  .كان عطاء يقدمين إىل جابر أحتفظ للقوم احلديث: ن، عن أيب الزبري قالسفيا

رأيت العبادلة : حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا ابن هليعة، عن أيب الزبري قال: احلسن بن سعيد اخلوالين
  ).٢(ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبري، وعبد اهللا بن عمرو : يرجعون على صدور أقدامهم يف الصالة

  .هو رأى الليث ومفضل بن فضالة: حيىيقال 
  ).٣(كان أحدنا يأيت الغدير وهو جنب فيغتسل يف ناحية : هشيم، عن أيب الزبري، عن جابر قال

دخل مكة وعليه عمامة : " معاوية بن عمار، عن أيب الزبري، عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٤" (سوداء بغري إحرام 
  ).٥" (ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مثن الكلب والسنور : " ، عن جابرثقة، عن أيب الزبري

  .ذحبنا يوم خيرب اخليل: محاد بن سلمة، عن أيب الزبري، عن جابر
)٦.(  

__________  
 / ٢" املسند " إسناده ضعيف النقطاعه، فإن أبا الزبري مل يسمع من عبد اهللا بن عمرو، وهو يف ) ١(

  .حه احلاكم، ووافقه املؤلف يف خمتصره فأخطأ، وصح١٩٠ و ١٦٣
  .ابن هليعة ضعيف) ٢(
  .فيه تدليس هشيم وأيب الزبري) ٣(
باب جواز دخول مكة بغري إحرام وفيه تدليس أبو الزبري، لكن : يف احلج) ١٣٥٨(أخرجه مسلم ) ٤(

  ).١٣٥٩(يف الباب ما يقويه عن عمرو بن حريث عند مسلم 
سألت جابرا عن مثن : من طريق معقل عن أيب الزبري، قال) ١٥٦٩" (ه صحيح" أخرجه مسلم يف ) ٥(



  .زجر النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك: الكلب والسنور ؟ قال
  .ففيه التصريح بسماع أيب الزبري من جابر

باب يف أكل حلوم اخليل، وفيه تصريح أيب الزبري : يف العيد والذبائح) ٣٧) (١٩٤١(أخرجه مسلم ) ٦(
  ).١٩٤٢( من جابر، فاحلديث صحيح ويف الباب عن أمساء عند مسلم بسماعه
[ * ]  

)٥/٣٨٤(  

  

رأى عليه السالم امرأة أعجبته، : وبه) ١(ال حيل الحد حيمل السالح مبكة : أبو الزبري، عن جابر مرفوعا
  ).٢(فأتى أهله زينب 

  ).٣(ى عن جتصيص القبور : وبه
  ).٤(فهذه غرائب وهي يف صحيح مسلم 

" زار البيت ليال : " يث الثوري، عن أيب الزبري، عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحد
  .وهو عندي منقطع) ٥(أخرجه مسلم 

  ).٦" (فطركم يوم تفطرون " وأخرج أبو داود اليب الزبري، عن أيب هريرة، حديث 
__________  

  . مبكة بال حاجةباب النهي عن محل السالح: يف احلج) ١٣٥٦(أخرجه مسلم ) ١(
باب ندب من رأى امرأة، فوقعت يف نفسه إىل أن يأيت امرأته : يف النكاح) ١٤٠٣(أخرجه مسلم ) ٢(

إن املرأة تقبل يف صورة شيطان، وتدبر يف صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم " أو جاريته فيواقعها ولفظه 
وأمحد ) ١١٥٨(والترمذي ) ٢١٥١(د وأخرجه أبو داو" امرأة، فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما يف نفسه 

 من حديث ٢٣١ / ٤، وللحديث شاهد يتقوى به أخرجه أمحد ٣٩٥ و ٣٤٨ و ٣٤١، و ٣٣٠ / ٣
، فاحلديث ١٤٦ / ٢أيب كبشة االمناري وسنده حسن، وآخر من حديث ابن مسعود عند الدارمي 

  .صحيح
 صرح أبو الزبري يف رواية باب النهي عن جتصيص القرب وقد: يف اجلنائز) ٩٧٠(أخرجه مسلم ) ٣(

 ووافقه املؤلف ٣٧٠ / ١بسماعه من جابر، فانتفت شبهة تدليسه، فاحلديث صحيح، وصححه احلاكم 
  .يف خمتصره

وحنو ذلك سواء كان " قال " أو " عن " وحترير القول يف أيب الزبري أنه يرد من حديثه ما يقول فيه ) ٤(
احتج به، " أخربنا " و " مسعت : " دليس، فإذا قالحديث يف الصحيح أو غريه، النه موصوف بالت

  .مما رواه عنه الليث به سعد خاصة" عن " وحيتج به إذا قال 



 ٣" صحيحه " هذا وهم من املؤلف رمحه اهللا، فإن احلديث مل خيرجه مسلم، وإمنا علقه البخاري يف ) ٥(
أخر : شة وابن عباس رضي اهللا عنهمباب الزيارة يوم النحر، وقال أبو الزبري عن عائ:  يف احلج٤٥٢/ 

 ٦وأمحد ) ٩٢٠(والترمذي ) ٢٠٠٠(النيب صلى اهللا عليه وسلم الزيارة إىل الليل، وقد وصله أبو داود 
 الثوري عن أيب الزبري به، قال ابن القطان -من طريق سفيان وهو ) ٣٠٥٩(، وابن ماجه ٢٠٧/ 

وكالمها يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا احلديث خمالف ملا رواه ابن عمر وجابر : الفاسي
  .أنه طاف يوم النحر، مث رجع فصلى الظهر مبىن

من طريق حممد بن ) ٢٣٢٤(أبو داود مل خيرجه من طريق أيب الزبري عن أيب هريرة، وإمنا أخرجه ) ٦(
  = [ * ]ة، لكن املنكدر، عن أيب هريرة ورجاله ثقات لكنه منقطع، ابن املنكدر مل يسمع من أيب هرير

)٥/٣٨٥(  

  

أخربين حممد بن عثمان اخلشاب، أخربنا أمحد بن حممد الفقيه، أخربتنا عني الشمس الثقفية، أنبأنا حممد 
بن علي، أنبأنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، أنبأنا أبو الشيخ، حدثنا ابن أيب حامت، حدثنا علي بن حرب، 

لعزيز بن حممد، عن إبراهيم بن طهمان، عن أيب الزبري، حدثنا عتيق بن يعقوب الزبريي، حدثنا عبد ا
ما كنت أظن : مسعت أبا أسيد وابن عباس يفيت الدينار بالدينارين، فأغلظ له أبو أسيد، فقال ابن عباس

  أشهد لسمعت: أحدا يعرف قرابيت من رسول اهللا، يقول مثل هذا يا أبا أسيد، فقال له أبو أسيد
الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة بصاع : " سلم، يقولرسول اهللا صلى اهللا عليه و

  ".حنطة، وصاع شعري بصاع شعري، وصاع ملح بصاع ملح، الفضل بني ذلك 
  .مل خيرجوه يف الكتب الستة) ١(هذا الذي كنت أقوله برأيي، ومل أمسع فيه بشئ : فقال ابن عباس

  .نة مثان وعشرين ومئة، ومل يذكروا له مولدامات أبو الزبري س: قال أبو حفص الفالس وغريه
  .ولعله نيف على الثمانني

__________  
من طريق إسحاق بن جعفر بن حممد، عن عبد اهللا بن جعفر، عن عثمان، ) ٦٩٧" (الترمذي " أخرجه 

الصوم يوم : " ابن حممد االخنسي، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وسنده حسن كما قال الترمذي" تصومون، والفطر يوم تفطرون، واالضحى يوم تضحون 

ومعىن احلديث كما قال اخلطايب أن اخلطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله االجتهاد، فلو أن قوما 
هر اجتهدوا، فلم يروا اهلالل إال بعد الثالثني، فلم يفطروا حىت استوفوا العدد، مث ثبت عندهم أن الش

  .كان تسعا وعشرين، فال شئ عليهم وال وزر وال عتب
 من طريق عتيق بن يعقوب الزبريي، عن عبد العزيز بن حممد عن ٢٠ و ١٩ / ٢وأخرجه احلاكم ) ١(



" وذكره اهليثمي يف " خمتصره " وصححه على شرط مسلم، ووافقه املؤلف يف ..إبراهيم بن طهمان
  .وإسناده حسن" الكبري " ين يف رواه الطربا: ، وقال١١٤ / ٤" امع 
[ * ]  

)٥/٣٨٦(  

  

ابن عبد اهللا بن عبدالرمحن بن سعد بن زرارة بن عدس أمري املدينة ) ع * ( حممد بن عبدالرمحن- ١٧٥
  .أبو عبد اهللا االنصاري النجاري املدين

  .، فأسعد جده لالم"سعد " بن زرارة بدل " أسعد " وجاء مرة ابن 
  .لعبد الرمحن بن سعد صحبة أيضا:  صحبة، وقيلفأما جد جده سعد، فله

حدث حممد عن عمته عمرة الفقيهة، وعن خاله حيىي بن أسعد، وهو صحايب فيما قيل، وعن االعرج، 
  .وابن كعب بن مالك، وحممد بن عمرو بن حسن، ومجاعة

اج، وسفيان بن حدث عنه حيىي بن أيب كثري، وحيىي بن سعيد االنصاري، ومها من أقرانه، وشعبة بن احلج
  .عيينة وآخرون

  .وثقه ابن سعد وغريه، وويل إمرة املدينة لعمر بن عبد العزيز
  .تويف يف سنة أربع وعشرين ومئة

  .رمحه اهللا
  

  .هو عمران بن أيب عطاء الواسطي * *  أبو محزة القصاب- ١٧٦
  .مسع ابن عباس، وحممد بن احلنفية وهو قليل احلديث، صدوق

  .بة، وأبو عوانة، وهشيم، وآخرونحدث عنه سفيان، وشع
  .والؤه لبين أسد

__________  
 ذيب الكمال ٣١٢ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٠ / ٢، التاريخ الصغري ١٥٠ / ١التاريخ الكبري * 

، ٣٠١ / ٩، ذيب التهذيب ١٢٣ / ٦، تاريخ االسالم ٢ / ٢٢٤ / ٣، ذيب التهذيب ١٢٢٩
  .٣٤٧خالصة تذهيب الكمال 

، ذيب الكمال ٣٠٢ / ٦، اجلرح والتعديل ١٣ / ٢، التاريخ الصغري ٤١٢ / ٦خ الكبري التاري* * 
  .٢٣٩ / ٣، ميزان االعتدل ٣٢١ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١١٥ / ٣ تذهيب التهذيب ١٠٥٩
[ * ]  



)٥/٣٨٧(  

  

  .لينه أبو زرعة والنسائي
  ).١" (ال أشبع اهللا بطنه : " له يف مسلم حديث

  
  .بلغ شعره مخسة آالف بيت:  الكويف، مقدم شعراء وقته، قيلابن زيد االسدي*  الكميت - ١٧٧

  .روى عن الفرزدق، وأيب جعفر الباقر
  .والبة بن احلباب، وأبان بن تغلب، وحفص القارئ: وعنه

  .وفد على يزيد بن عبدامللك، وعلى أخيه هشام
  .ببهم إىل الناس، وأبقى هلم ذكرالو مل يكن لبين أسد منقبة غري الكميت لكفاهم، ح: قال أبو عبيدة

  .لوال شعر الكميت مل يكن للغة ترمجان: وقال أبو عكرمة الضيب
كان عم الكميت رئيس أسد، وكان الكميت شيعيا، مدح علي بن احلسني، فأعطاه من عنده : وقيل

شرفا، لو وصلتين بدانق لكان : خذ هذه يا أبا املستهل، فقال: ومن بين هاشم أربع مئة ألف، وقال
ولكن أحسن إيل بثوب يلي جسدك أتربك به، فرتع ثيابه كلها فدفعها إليه، ودعا له، فكان الكميت 

  .ما زلت أعرف بركة دعائه: يقول
  يا: وقف الكميت وهو صيب على الفرزدق وهو ينشد، فقال: قال املربد

__________  
 اهللا عليه وسلم أو سبه أو دعا باب من لعنه النيب صلى: يف الرب والصلة) ٢٦٠٤(أخرجه مسلم ) ١(

كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول : عليه من طريق شعبة، عن أيب محزة القصاب، عن ابن عباس، قال
اذهب وادع يل : فجاء، فحطأين حطأة، وقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتواريت خلف باب، قال

: فجئت، فقلت: ب، فادع يل معاوية، قالاذه: مث قال يل: هو يأكل، قال: فجئت، فقلت: معاوية، قال
  ).٢٧٤٦" (مسنده " وأخرجه الطيالسي يف " الأشبع اهللا بطنه : " هو يأكل، فقال

، ١٨٧، مجهرة أنساب العرب ١٩٢، ١٩١، املوشح ٤٠، ١ / ١٧، االغاين ٣٦٨الشعر والشعراء * 
  .١٢٥ / ٥ تاريخ االسالم ١١مسط الآليل 

[ * ]  

)٥/٣٨٨(  

  



  أما أيب، فال أبغي به بدال، ولكن يسرين أن: أين أبوك ؟ قالأيسرك : غالم
  .ما مر يب مثلها: تكون أمي، فحصر الفرزدق، وقال

  .ولد سنة ستني: قال ابن عساكر
  .ومات سنة ست وعشرين ومئة

* سائل بذلك من تطعم أو ذق ما ذاق يؤس معيشة ونعيمها * واحلب فيه حالوة ومرارة : وهو القائل
  د إذا مل يعشقفيما مضى أح

 بن علي بن أيب طالب، أبو احلسني اهلامشي العلوي ابن احلسني) د، ت، ق* ( زيد بن علي - ١٧٨
  .املدين أخو أيب جعفر الباقر، وعبد اهللا، وعمر، وعلي، وحسني، وأمه أم ولد

  .روى عن أبيه زين العابدين، وأخيه الباقر، وعروة بن الزبري
وشعبة، وفضيل بن مرزوق، واملطلب ابن زياد، وسعيد بن خثيم، وابن وعنه ابن أخيه جعفر بن حممد، 

  .أيب الزناد
  .وكان ذا علم وجاللة وصالح، هفا، وخرج، فاستشهد

ارجع : وفد على متويل العراق يوسف بن عمر، فأحسن جائزته، مث رد، فأتاه قوم من الكوفة، فقالوا
ربه عسكر يوسف، فقتل يف املعركة، مث صلب نبايعك، فما يوسف بشئ، فأصغى إليهم وعسكر، فربز حل

  .أربع سنني
__________  

 / ٣، اجلرح والتعديل ٤٠٣ / ٣، التاريخ الكبري ٢٥٨، طبقات خليفة ٣٢٥ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ٤٥٩، ذيب الكمال ١١٠ / ٦، و ١٢٢ / ٥، وفيات االعيان ١٢٧، مقاتل الطالبيني ٥٦٨

، ابن خلدون ٣٨، ٣٥ / ٢، فوات الوفيات ٧٤ / ٥ االسالم ، تاريخ١ / ٢٥٤ / ١تذهيب التهذيب 
، ١٥٨ / ١، شذرات الذهب ١٢٩، خالصة تذهيب الكمال ٤٢٠ / ٣، ذيب التهذيب ٩٨ / ٣

  .٢٧، ١٧ / ٦، ذيب ابن عساكر ٣٢٧، تاريخ الكوفة ١٥٩
[ * ]  

)٥/٣٨٩(  

  

  .كلم هشاما يف دين، فأىب عليه، وأغلظ له: وقال الفسوي
بل : تربأ من أيب بكر وعمر حىت ننصرك، قال: جاءت الرافضة زيدا، فقالوا: بن يونسقال عيسى 

  .أتوالمها
  .الرافضة: إذا نرفضك، فمن مث قيل هلم: قالوا



  .وأما الزيدية، فقالوا بقوله، وحاربوا معه
من : الملا انتهره هشام وكذبه، ق: الرافضة حزبنا مرقوا علينا، وقيل: وذكر إمساعيل السدي عنه، قال

ويرهب السيف أو وخز القنا هتفا من عاذ * إن احملكم ما مل يرتقب حسدا : أحب احلياة، ذل، وقال
موتا على عجل أو عاش فانتصفا عاش نيفا وأربعني سنة، وقتل يوم ثاين * بالسيف القى فرجة عجبا 

  .صفر سنة اثنتني وعشرين ومئة رمحه اهللا
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، كأنه :  جرير بن حازم قالوروى عبد اهللا بن أيب بكر العتكي، عن

أنبأنا عمرو : قال عباد الرواجين! هكذا تفعلون بولدي ؟ : متساند إىل خشبة زيد بن علي، وهو يقول
  .دخلت على جعفر الصادق، وعنده ناس من الرافضة: بن القاسم قال

  .أ منهبرأ اهللا ممن ترب: إم يربؤون من عمك زيد، فقال: فقلت
  .كان واهللا أقرأنا لكتاب اهللا، وأفقهنا يف دين اهللا، وأوصلنا للرحم، ما تركنا وفينا مثله

* كان أبو بكر رضي اهللا عنه إمام الشاكرين، مث تال : وروى هاشم بن الربيد، عن زيد بن علي، قال
  .الرباءة من أيب بكر هي الرباءة من علي: مث قال) * وسيجزي اهللا الشاكرين(
  ظهر ابن خلالد القسري على زيد بن علي: عن معاذ بن أسد قالو

)٥/٣٩٠(  

  

ليس : قال! بلغين عنك كذا ؟ : ومجاعة، أم عزموا على خلع هشام، فقال هشام لزيد بن علي
  .ال أصدقك: أحلف لك ؟ قال: قد صح عندي، قال: بصحيح، قال

إذا ال تراين إال : اخرج عين، قال: ، قالإن اهللا لن يرفع من قدر من حلف له باهللا، فلم يصدق: قال
  .حيث تكره

لكل قتيل : خرج متأوال، وقتل شهيدا، وليته مل خيرج، وكان حيىي ولده ملا قتل خبراسان، فقال حيىي: قلت
  .ثار حيىي خبراسان، وكاد أن ميلك: وليس لزيد بالعراقني طالب قلت* معشر يطلبونه 
  .ه هي ريطة بنت عبد اهللا بن حممد بن احلنفيةقتله سلم بن أحوز، وأم: قال ابن سعد
  .مل يعقب حيىي: وقال اهليثم

وكان نصر بن سيار عامل خراسان، قد بعث سلما إىل حيىي، فظفر به، فقتله بعد حروب شديدة 
وزحوف، مث أصاب حيىي بن زيد سهم يف صدغه فقتله، فاحتزوا رأسه، وبعثوا به إىل هشام بن عبدامللك 

لبت جثته جبوزجان، مث أنزهلا أبو مسلم اخلراساين، وواراه، وكتب بإقامة النياحة عليه إىل الشام، وص
ببلخ أسبوعا، ومبرو، وما ولد إذ ذاك ولد خبراسان من العرب واالعيان إال مسي حيىي، ودعا أبو مسلم 

  .بديوان بين أمية، فجعل يتصفح أمساء قتلة حيىي ومن سار يف ذلك البعث لقتاله



  .يا، قتلهفمن كان ح
  .قتل حيىي سنة مخس وعشرين ومئة رمحه اهللا: وقال الليث بن سعد

  
  . االمام احلجة القدوة الرباين أبو احلكم الواسطي العرتي موالهمابن وردان) ع* ( سيار - ١٧٩

__________  
  = [ * ]، تاريخ الفسوي ٢٨٨ / ٢، التاريخ الصغري ١٦١ / ٤، التاريخ الكبري ١٦١طبقات خليفة * 

)٥/٣٩١(  

  

  .حدث عن طارق بن شهاب، وأيب وائل شقيق، وأيب حازم االشجعي، وعامر الشعيب، وأكثر عنه
  .حدث عنه شعبة، ومسعر، وسفيان الثوري، وخلف بن خليفة، وهشيم ابن بشري وآخرون

  .ثقة ثبت: قال أمحد بن حنبل
  .تويف سنة اثنتني وعشرين ومئة

  .هم املتعبد الصبار أبو احلكم سيارومن: فقال" احللية " وقد ذكره صاحب 
  .ما أبكى العابدين قبلي: ما يبكيك ؟ قال: دخلنا عليه وهو يبكي، فقلنا: قال هشيم

دخل سيار أبو احلكم على مالك بن دينار يف ثياب : روى حمرز بن عون، عن فضيل بن عياض، قال
بل :  عندك أو ترفعين ؟ قالثيايب تضعين: فقال! مثلك يلبس هذا اللباس ؟ : جياد، فقال له مالك

إين أخاف أن يكون ثوباك قد أنزال بك من الناس ما مل : هذا التواضع، مث قال يا مالك: تضعك، فقال
  .يرتال بك من اهللا

  
عمرو بن عبد اهللا بن علي : عمرو بن عبد اهللا بن ذي حيمد، وقيل) ع * ( أبو إسحاق السبيعي- ١٨٠

  وفة وعاملها وحمدثها، مل أظفر له بنسباهلمداين الكويف احلافظ شيخ الك
__________  

 / ٦٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٦٨، ذيب الكمال ٢٥٥، ٢٥٤ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٠٧ / ١= 
  .١٦٠، خالصة تذهيب الكمال ٢٩١ / ٤، ذيب التهذيب ٨٥ / ٥، تاريخ االسالم ٢
، التاريخ الصغري ٣٤٧ / ٦الكبري ، التاريخ ١٦٢، طبقات خليفة ٣١٥، ٣١٣ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ١٠٤٠، ذيب الكمال ٢٤٣، ٢٤٢ / ٦، اجلرح والتعديل ٦٢١ / ٢، تاريخ الفسوي ٣٢٦ / ١

  ، ميزان١١٤ / ١، تذكرة احلفاظ ١١٦ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ١٠٣ / ٣تذهيب التهذيب 
قات احلفاظ ، طب٦٣ / ٨، ذيب التهذيب ٣٧٦، ٣٧٣، شرح علل الترمذي ٢٧٠ / ٣االعتدال 



  .١٧٤ / ١، شذرات الذهب ٢٩١، خالصة تذهيب الكمال ١٦٥ / ١، العرب ٤٤، ٤٣
[ * ]  

)٥/٣٩٢(  

  

متصل إىل السبيع، وهو من ذرية سبيع بن صعب بن معاوية بن كثري بن مالك ابن جشم بن حاشد، بن 
  .جشم، بن خريان بن نوف، بن مهدان

  .ة التابعنيوكان رمحه اهللا من العلماء العاملني، ومن جل
  .ولدت لسنتني بقيتا من خالفة عثمان، ورأيت علي بن أيب طالب خيطب: قال

وروى عن معاوية، وعدي بن حامت، وابن عباس، والرباء بن عازب، وزيد بن أرقم، وعبد اهللا بن عمرو 
 بن العاص، وأيب جحيفة السوائي، وسليمان بن صرد، وعمارة بن رويبة الثقفي، وعبد اهللا بن يزيد

  .االنصاري، وعمرو بن احلارث اخلزاعي، وغريهم من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ورأى أيضا أسامة بن زيد النبوي، وقرأ القرآن على االسود بن يزيد، وأيب عبدالرمحن السلمي، وكان 

  .طالبة للعلم، كبري القدر
س الفهري، وعمرو بن وروى أيضا عن علقمة بن قيس، ومسروق بن االجدع، والضحاك بن قي

شرحبيل اهلمداين، واحلارث االعور، وهبرية بن يرمي، ومشر بن ذي اجلوشن، وعمر بن سعد الزهري، 
وعبيدة بن عمرو السلماين، وعاصم بن ضمرة، وعبد اهللا بن عتبة بن مسعود، وعمرو بن ميمون 

أبزى اخلزاعي، وحارثة بن االودي، وصلة بن زفر العبسي، وسعيد بن وهب اخليواين، وعبد الرمحن بن 
مضرب، وعبد اهللا بن معقل، وصلة بن زفر، وأيب االحوص عوف بن مالك، ومسلم بن نذير، واالسود 

  بن هالل، وشريح القاضي، وأيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل، وكميل بن زياد
  . من كرباء التابعنيالنخعي، واملهلب بن أيب صفرة االمري، واالسود بن هالل احملاريب وخلق كثري

  .تفرد باالخذ عن عدة منهم

)٥/٣٩٣(  

  

حدث عنه حممد بن سريين وهو من شيوخه، والزهري، وقتادة، وصفوان ابن سليم وهم من أقرانه، 
ومنصور، واالعمش، وزيد بن أيب أنيسة، وزكريا ابن أيب زائدة، ومسعر، وسفيان، ومالك بن مغول، 

بن أيب إسحاق، وحفيده إسرائيل، وزائدة بن قدامة، وإمساعيل ابن أيب وشعبة بن احلجاج، وولده يونس 
خالد، وأشعث بن سوار، واملسعودي، وعمار بن زريق، واحلسني ابن واقد، واحلسن بن صاحل بن حي، 



وإبراهيم بن طهمان، وأبو وكيع اجلراح ابن مليح، وجرير بن حازم، ومحزة الزيات، وفطر بن خليفة، 
وشعيب بن صفوان، وشعيب بن خالد، ورقبة بن مصقلة، وزهري بن معاوية، وأخوه وورقاء بن عمر، 

حديج بن معاوية، وأبو عوانة الوضاح، وشريك القاضي، وأبو االحوص سالم بن سليم، وأبو بكر بن 
  .عياش، وسفيان بن عيينة وخلق كثري

  .وهو ثقة حجة بال نزاع
  .وقد كرب وتغري حفظه تغري السن، ومل خيتلط

 عليه القرآن عرضا محزة بن حبيب، فهو أكرب شيخ له يف كتاب اهللا تعاىل، وغزا الروم يف دولة قرأ
  .معاوية
  .ففرضها يل: ثالث مئة يف الشهر يعين قال: كم عطاء أبيك ؟ قلت: سألين معاوية: وقال
  .غامننعمة طائلة إذا حصل للفارس قدميا وحديثا يف الشهر ثالث مئة درهم مع نصيبه من امل: قلت

روى أبو إسحاق، عن سبعني رجال أو مثانني مل يرو عنهم غريه، وأحصيت مشيخته : قال علي بن املديين
إنه مسع من مثانية وثالثني : أربعمئة شيخ، وقيل: حنوا من ثالث مئة شيخ، وقال علي يف موضع آخر

  .صحابيا
  .هو يشبه الزهري يف الكثرة: قال أبو حامت

هذا عمرو القارئ الذي ال :  ابن مسعود إذا رأوا أبا إسحاق، قالواكان أصحاب: وقال االعمش
  .يتلفت

  .كان أبو إسحاق يقرأ القرآن يف كل ثالث: ابن فضيل، عن أبيه قال

)٥/٣٩٤(  

  

  .هو عمرو بن عبد اهللا بن علي بن أمحد ابن ذي حيمد بن السبيع": الطبقات " قال ابن سعد يف 
  .ز أباهوأكثر من مساه مل يتجاو: مث قال

  .رأيت عليا رضي اهللا عنه أبيض الرأس واللحية: قال سفيان، عن أيب إسحاق
  .ولدت يف سنتني من إمارة عثمان: مسعته يقول: وقال شريك

ابن أبيه ست غزوات أو : غزوت يف زمن زياد يعين: حدثنا أبو إسحاق، قال: وعن أيب بكر بن عياش
  .سبع غزوات

ما كان : وال عمر بن عبد العزيز ؟ قال: خريا من زياد، فقال له رجلفمات قبل معاوية، وما رأيت قط 
  .زمن زياد إال عرس

  .رواه أبو القاسم البغوي، عن حممد بن يزيد الكويف عن أيب بكر



أنبأنا أبو حممد بن هزارمرد، أنبأنا : أنبأنا غري واحد مسعوا ابن طربزد، أن عبد الوهاب احلافظ أخربه، قال
  ).١(ا البغوي ذا ابن حبابة، حدثن
مسعت أبا : قال أبو بكر بن عياش: حدثنا حممود بن غيالن، عن حيىي بن آدم قال: وبه إىل البغوي

  .ثالث مئة، ففرض يل ثالث مئة: سألين معاوية، كم كان عطاء أبيك ؟ قلت: إسحاق السبيعي، يقول
ركت أبا إسحاق، وقد بلغ فأد: وكذلك كانوا يفرضون للرجل يف مثل عطاء أبيه، مث قال أبو بكر

  .عطاؤه ألف درهم من الزيادة
  .كان أبو إسحاق أكرب من أيب البختري، مل يدرك أبوالبختري عليا ومل يره: وقال شعبة

: حدثنا عبدالرمحن بن صاحل االزدي، حدثنا موسى بن عثمان احلضرمي، عن أيب إسحاق، قال: وبه
  .ضربين علي رضي اهللا عنه بالدرة عند امليضأة

__________  
  .إسناد القصة ضعيف لضعف حممد بن يزيد الكويف) ١(

  .رأيتهم جممعني على ضعفه: قال البخاري
[ * ]  

)٥/٣٩٥(  

  

قم فانظر : قال أيب: حدثنا أمحد بن زهري، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق قال
س واللحية، أجلح ضخم البطن ربعة عليه إزار إىل أمري املؤمنني، فإذا هو على املنرب شيخا أبيض الرأ

  .ورداء ليس عليه قميص، ومل يرفع يده
  .ال: يا أبا إسحاق أقنت ؟ قال: فقال رجل

زعم عبدامللك أين أكرب منه : حدثنا حممود، حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا أبو بكر، مسعت أبا إسحاق، يقول
  .ابن عمري: بثالث سنني يعين

هذا يدل على : فيان، عن أيب إسحاق، مسعت صلة بن زفر منذ سبعني سنة، قالحدثين شريح، حدثنا س
  .أنه طلب العلم يف حياة عائشة وأيب هريرة

دخلت على أيب إسحاق، فإذا هو يف قبة تركية ومسجد على باا وهو يف املسجد، : وقال ابن عيينة
أمسعت من احلارث ؟ :  رجل ؟ فقلتمثل الذي أصابه الفاجل، ما ينفعين يد وال: كيف أنت ؟ قال: فقلت

يا أبا : هو قد رأى عليا رضي اهللا عنه، فكيف مل يسمع من احلارث ؟ فقلت: فقال يل ابنه يوسف
  .نعم: رأيت عليا ؟ قال: إسحاق

ال واهللا، : أنت خري مين يا أبا إسحاق، قال: واجتمع الشعيب وأبو إسحاق، فقال له الشعيب: قال سفيان



  .وأسن مينبل أنت خري مين، 
  .كانوا يرون السعة عونا على الدين: وقال أبو إسحاق: قال سفيان

ما أقلت عيين : حدثنا أمحد بن عمران االخنسي، حدثنا أبو بكر بن عياش، مسعت أبا إسحاق، يقول: وبه
  .غمضا منذ أربعني سنة

: كف بصره، قالأتيت أبا إسحاق بعدما : حدثنا أمحد بن عمران، حدثنا ابن فضيل، حدثين أيب قال
  .نعم: فضيل ؟ قلت: تعرفين ؟ قال: قلت
  إين واهللا أحبك، لوال احلياء منك لقبلتك، فضمين إىل صدره، مث: قال

)٥/٣٩٦(  

  

لو أنفقت ما يف االرض مجيعا ما ألفت بني قلوم ولكن اهللا * (حدثين أبو األحوص عن عبد اهللا : قال
  ).١(تحابني نزلت يف امل ] ٦٣: االنفال) * [ ألف بينهم
  .كان أيب يقرأ كل ليلة ألف آية: قال يونس

قوتكم وشبابكم، قلما مرت يب : يا معشر الشباب اغتنموا يعين: قال لنا أبو إسحاق: وقال أبو األحوص
ليلة إال وأنا أقرأ فيها ألف آية، وإين القرأ البقرة يف ركعة، وإين الصوم االشهر احلرم، وثالثة أيام من 

ذهبت : قال أبو إسحاق: ثنني واخلميس حدثنا أمحد بن عمران، مسعت أبا بكر يقولكل شهر واال
حدثنا : الصالة مين وضعفت، وإين الصلي فما أقرأ وأنا قائم إال بالبقرة وآل عمران، مث قال االخنسي

إذا ضعف أبو إسحاق قبل موته بسنتني، فما كان يقدر أن يقوم حىت يقام، ف: العالء بن سامل العبدي قال
  .استتم قائما قرأ وهو قائم ألف آية

حدثنا احلسن بن ثابت، مسعت االعمش، يعجب من حفظ أيب إسحاق لرجاله الذين : وقال حيىي بن آدم
كان االعمش إذا جاء إىل أيب، رمحته من : وحدثنا يونس بن أيب إسحاق قال: يروي عنهم، مث قال احلسن
  .طول جلوس االعمش معه

كنت إذا خلوت بأيب إسحاق، حدثنا بأحاديث عبد اهللا غضا : االعمش قالمسعت : حفص بن غياث
  .ليس عليها غبار

  .كنت غائبا خبراسان: أين كنت أيام املختار ؟ قال: سألت أبا إسحاق: أبو بكر بن عياش
__________  

 من طريق حممد بن خلف حدثنا عبيداهللا بن موسى، حدثنا فضيل بن ٣٦ / ١٠وأخرجه الطربي ) ١(
، ٣٢٩ / ٢ورجاله ثقات، وصححه احلاكم ..) زوان عن أيب إسحاق، عن أيب االحوص عن عبد اهللاغ



  .، من طريق أخرى، ونسبه للبزار٢٨، ٢٧ / ٧" امع " ووافقه الذهيب، وذكره اهليثمي يف 
[ * ]  

)٥/٣٩٧(  

  

صحابة عليا، وابن لقي أبو إسحاق من ال: وبه، حدثنا حممود بن غيالن، مسعت أبا أمحد الزبريي يقول
عباس، وابن عمر، ومعاوية، وعدي بن حامت، والرباء، وزيد بن أرقم، وجابر بن مسرة، وحارثة بن 

وهب، وحبشي ابن جنادة، وأبا جحيفة، والنعمان بن بشري، وسليمان بن صرد، وعبد اهللا بن يزيد، 
املغرية، وأسامة بن زيد، وجرير بن عبد اهللا، وذا اجلوشن، وعمارة بن رويبة، واالشعث بن قيس، و

وعمرو بن احلارث، وعمرو بن حريث، ورافع بن خديج، واملسور بن خمرمة، وسلمة بن قيس 
  .االشجعي، وسراقة بن مالك، وعبد الرمحن بن أبزى رضي اهللا عنهم

  .كان أبو إسحاق خيضب: قال ابن عيينة
  .أثبت أصحاب أيب إسحاق شعبة والثوري: وقال حيىي بن معني

كنت إذا رأيت أبا : ولد أبو إسحاق لثالث سنني بقني من سلطان عثمان وقال مغرية: ريكقال ش
  .إسحاق، ذكرت به الضرب االول

  من جالس أبا إسحاق، فقد: كان يقال: وقال جرير بن عبداحلميد
  .جالس عليا رضي اهللا عنه

  .كتبهكان أبو إسحاق تزوج امرأة احلارث االعور، فوقعت إليه : قال االمام أمحد
  .أن أبا إسحاق، كان يدلس: شبابة، عن شعبة، ما مسع أبو إسحاق من احلارث إال أربعة أحاديث يعين

  .شهدت عند شريح يف وصية فأجاز شهاديت وحدي: قال شعبة، عن أيب إسحاق قال
وما كان يصنع به، هو أحسن حديثا من جماهد، ومن : أمسع أبو إسحاق من جماهد ؟ قال: وقيل لشعبة

  .سن، وابن سرييناحل

)٥/٣٩٨(  

  

  .رأيت أبا إسحاق أعمى يسوقه إسرائيل، ويقوده ابنه يوسف: قال عمر بن شبيب املسلي
  .أقرأ البقرة يف ركعة: ما بقي منك ؟ قال: قال عون بن عبد اهللا اليب إسحاق: وقال ابن عيينة

  .بقي خريك، وذهب شرك: قال
فالهل الكوفة أبو إسحاق واالعمش، والهل البصرة : تةحفظ العلم على االمة س: قال علي بن املديين



  ).١(قتادة وحيىي بن أيب كثري، والهل املدينة الزهري 
ما مسعت أبا إسحاق يعيب أحدا قط، وإذا ذكر رجال من الصحابة، فكأنه : قال أبو بكر بن عياش

  .أفضلهم عنده
  .لمي كفافاوددت أين أجنو من ع: مسعت أبا إسحاق يقول: قال فضيل بن مرزوق

  .أبو إسحاق ثقة: قال أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني
زكريا بن أيب زائدة، وزهري، وإسرائيل، حديثهم عن أيب إسحاق قريبا من السواء، : وقال حيىي بن معني

  .وإمنا أصحابه شعبة والثوري
  .ما أفسد حديث أهل الكوفة غري أيب إسحاق واالعمش: وقال جرير، عن مغرية

سمع قول االقران بعضهم يف بعض، وحديث أيب إسحاق حمتج به يف دواوين االسالم، ويقع ال ي: قلت
  .لنا من عواليه

تويف أبو إسحاق يف سنة سبع وعشرين ومئة يوم دخول الضحاك بن قيس : قال حيىي بن سعيد القطان
  .غالبا على الكوفة

__________  
  .هل مكة عمرو بن ديناروال: سقط من هنا السادس وذكره يف التاريخ، فقال) ١(

[ * ]  

)٥/٣٩٩(  

  

فيها ورخه اهليثم بن عدي، والواقدي، وحيىي بن بكري، وابن منري، وأمحد، وخليفة، وأبو حفص : قلت
  .الفالس وغريهم

دفنا أبا إسحاق أيام اخلوارج سنة سبع وعشرين وقال أمحد بن : قال أبو بكر: وروى حيىي بن آدم قال
  .حاك بن قيس الكوفة سنة سبعمات يوم دخل الض: حنبل

دخل الضحاك الكوفة، فرأى اجلنازة وكثرة ما : مسعت أبا بكر بن عياش يقول: وقال حممد بن يزيد
  .فيها
  .كأن هذا فيهم رباين: فقال

  .سنة مثان وعشرين مات، واالول أصح: وقال أبو نعيم وأبو عبيد
  .مثانية باالتصالعاش ثالثا وتسعني سنة، وبيين وبينه سبعة أنفس بإجازة و

أنبأنا عبد املنعم بن كليب، أنبأنا علي بن أمحد بن بيان، : أخربنا أمحد بن سالمة وغريه يف كتام قالوا
  أنبأنا حممد بن حممد بن حممد بن خملد، أنبأنا امساعيل بن حممد، حدثنا احلسن بن عرفة، حدثنا أبو بكر بن



لينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فأحرمنا خرج ع: عياش، عن أيب إسحاق، عن الرباء، قال
يا رسول اهللا قد أحرمنا باحلج، : فقال الناس" اجعلوا حجكم عمرة : " باحلج، فلما قدمنا مكة، قال
فردوا عليه القول، فغضب، مث انطلق " انظروا الذي آمركم به، فافعلوا : " فكيف جنعلها عمرة ؟ فقال

  .من أغضبك ؟ أغضبه اهللا: ن، فرأت الغصب يف وجهه، فقالتحىت دخل على عائشة غضبا
  أخرجه) ١" (وأنا آمر باالمر فال أتبع ! أغضب ؟ ] ال [ وما يل " " قال 

__________  
 وسنده قوي ويف ٢٨٦ / ٤باب فسخ احلج، وأمحد : يف املناسك) ٢٩٨٢(أخرجه ابن ماجه ) ١(

 عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلني باحلج، قدم النيب صلى اهللا: الباب حديث ابن عباس وفيه
" حل كله : " يا رسول اهللا أي احلل ؟ قال: فأمرهم أن جيعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا

وعن جابر بن عبد اهللا أنه حج مع النيب صلى ) ١٢٤٠(، ومسلم ٣٣٨، ٣٣٧ / ٣أخرجه البخاري 
أحلوا من إحرامكم بطواف : لوا باحلج مفردا، فقال هلماهللا عليه وسلم يوم ساق البدن معهم، وقد أه

  .بالبيت وبني الصفا واملروة
  = (*)وقصروا، مث أقيموا حالال حىت إذا كان يوم التروية فأهلوا باحلج، واجعلوا الذي قدمتم 

)٥/٤٠٠(  

  

  .النسائي عن أيب كريب، والقزويين عن ابن الصباح، كالمها عن أيب بكر
أنبانا موسى بن عبد القادر، أنبأنا سعيد بن أمحد :  بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاالأخربنا عبد احلافظ

بن البناء، أنبأنا علي بن أمحد بن البسري، أنبأنا حممد بن عبدالرمحن الذهيب، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا 
قال رسول : لوين، حدثنا أبو األحوص، عن أيب إسحاق، عن بريد بن أيب مرمي، عن أنس بن مالك قال

اللهم أدخله اجلنة، ومن : من سأل اهللا اجلنة ثالث مرات، قالت اجلنة: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١" (اللهم أجره من النار : استجار باهللا من النار، قالت النار

  وجدنا احلديث: مسعت أبا داود الطيالسي يقول: قال أمحد بن عبدة
إسحاق، واالعمش، وكان قتادة أعلمهم باالختالف، والزهري الزهري، وقتادة، وأبو : عند أربعة

أعلمهم باالسناد، وأبو إسحاق أعلمهم حبديث علي وابن مسعود، وكان عند االعمش من كل هذا، ومل 
  .يكن عند واحد من هؤالء إال الفني الفني

__________  
ما أمرتكم، فلوال أين سقت اهلدي افعلوا : كيف جنعلها متعة وقد مسينا احلج، فقال: ا متعة، فقالوا= 

  .ففعلوا" لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن ال حيل مين حرام حىت يبلغ اهلدي حمله 



" زاد املعاد " ويف الباب غري ما ذكرنا، راجع ) ١٤٣) (١٢١٦(، ومسلم ٣٤٣ / ٣أخرجه البخاري 
  . بتحقيقنا فإنه قد وىف املوضوع حقه٢١٠، ١٧٨ / ٢البن القيم 

 من طريق قتيبة ٢٧٩ / ٨يف صفة اجلنة من طريق هناد، والنسائي ) ٢٥٧٢(رجه الترمذي وأخ) ١(
كالمها عن أيب االحوص، عن أيب إسحاق، عن بريد بن أيب مرمي، عن أنس بن مالك، وصححه احلاكم 

  .، وأقره املؤلف يف خمتصره وهو كما قاال٥٣٥، ٥٣٤ / ١

)٥/٤٠١(  

  

  الطبقة الرابعة من التابعني
  .احلافظ الثبت القدوة، أبو عتاب السلمي الكويف أحد االعالم) ع * ( منصور بن املعتمر- ١٨١

  .هو من بين ثة بن سليم من رهط العباس بن مرداس السلمي: قال أبو عبيد القاسم بن سالم
يروي عن أيب وائل، وربعي بن حراش، وإبراهيم النخعي، وخيثمة بن عبدالرمحن، وهالل بن : قلت

زيد بن وهب، وذر بن عبد اهللا، وكريب، وأيب الضحى، وأيب صاحل باذام، وأيب حازم يساف، و
  .االشجعي، وسعيد بن جبري، وعامر الشعيب، وجماهد، وعبد اهللا بن مرة، وطبقتهم

وما علمت له رحلة وال رواية عن أحد من الصحابة، وبال شك كان عنده بالكوفة بقايا الصحابة، وهو 
 بن أيب أوىف، وعمرو بن حريث إال أنه كان من أوعية العلم، صاحب إتقان رجل شاب مثل عبد اهللا

  .وتأله وخري
  .ويرتل يف الرواية إىل الزهري، وخالد احلذاء، ويفضلونه على االعمش

  .أصح االسانيد مطلقا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: وقيل
__________  

، ٣٤٦ / ٧، التاريخ الكبري ٤٠٤، تاريخ خليفة ١٦٤، طبقات خليفة ٣٣٧ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ١١٥، ١١٤ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٤٠ / ٥، حلية االولياء ١٧٧ / ٨اجلرح والتعديل 
 / ٢، طبقات القراء ٣٠٥ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٧٢ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٧٥ذيب الكمال 

  .١٨٩ / ١ شذرات الذهب ،٣٨٨، خالصة تذهيب الكمال ٣١٤
[ * ]  

)٥/٤٠٢(  

  



حدث عنه خلق كثري، منهم حصني بن عبدالرمحن وهو ابن عمه، وأيوب السختياين، وسليمان االعمش، 
وسليمان التيمي، وهم من أقرانه، وشعبة، وسفيان الثوري، وشيبان النحوي، وشريك القاضي، ومعمر 

 وأسباط بن نصر، وإسرائيل، وجعفر بن زياد االمحر، بن راشد، وإبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض،
واحلسن بن صاحل بن حي، ومفضل بن مهلهل، وهرمي بن سفيان، وورقاء بن عمر، وزائدة بن قدامة، 

ووهيب بن خالد، وأبو محزة حممد بن ميمون املروزي، واجلراح، بن مليح أبو وكيع، واحلكم بن هشام 
سم بن معن املسعودي، ومعلى بن هالل الطحان، وأبو عوانة الثقفي، وسالم بن أيب مطيع، والقا

  الوضاح، وأبو احملياة حيىي بن يعلى التيمي، وعبدة بن محيد، وعمر بن عبدالرمحن االبار، وأبو
  .االحوص سالم، وجرير بن عبداحلميد، ومعتمر بن سليمان، وسفيان بن عيينة

  .ما كتبت حديثا قط: روى شعبة، عن منصور قال
  .مل يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور: عبدالرمحن بن مهديوقال 

أجاز لنا ابن البخاري، أنبأنا ابن طربزد، أنبأنا عبد الوهاب االمناطي، أنبأنا الصريفيين، أنبأنا ابن حبابة، 
قلت : حدثنا البغوي، حدثين إبراهيم بن عبد اهللا القصار، حدثنا مصعب بن املقدام، عن زائدة قال

  .ال: اليوم الذي أصوم أقع يف االمراء ؟ قال: املعتمرملنصور بن 
  .نعم: فأقع يف من يتناول أبا بكر وعمر ؟ قال: قلت

قلت بنت جلار : حدثين ابن زجنويه، مسعت إبراهيم بن مهدي مسعت أبا األحوص قال: وبه إىل البغوي
يا بنية ذاك منصور، كان : اليا أبة أين اخلشبة اليت كانت يف سطح منصور قائمة ؟ ق: منصور بن املعتمر

  .يقوم الليل
  حدثنا أبو سعيد االشج، حدثنا أبو بكر بن عياش، رأيت منصورا إذا قام

)٥/٤٠٣(  

  

  .يف الصالة عقد حليته يف صدره
رأيت منصورا أحسن الناس قياما يف الصالة، وكان : حدثين أبو سعيد، حدثنا عبد اهللا بن االجلح قال

  .خيضب باحلناء
مل يكن بالكوفة أثبت : عباس بن حممد، حدثنا أبو بكر بن أيب االسود، مسعت ابن مهدي يقولحدثين ال

  .من أربعة فبدأ مبنصور، وأيب حصني، وسلمة بن كهيل، وعمرو بن مرة
  .وكان منصور أثبتهم: قال

  .ارحم اهللا منصورا، كان صواما قوام: مسعت أبا بكر بن عياش يقول: حدثنا أمحد بن عمران االخنسي
  .مل يكن أحد أعلم حبديث منصور من الثوري: قال حيىي بن معني



  .وقد روى حصني، عن منصور، وكان حصني أسن منه
  .إين الذكر ليلة زفت أم منصور إىل أبيه: أنت أكرب أم منصور ؟ قال: سئل حصني: وقال هشيم

ناس، فلما أخذ يف اآلثار، اختلف منصور إىل إبراهيم وهو من أعبد ال: أبو بكر بن عياش، عن مغرية قال
  .فتر

لو رأيت منصور بن املعتمر، وربيع بن أيب : حدثنا االخنسي، مسعت أبا بكر يقول: وبه قال البغوي
راشد، وعاصم بن أيب النجود يف الصالة، قد وضعوا حلاهم على صدورهم، عرفت أم من أبزار 

  .الصالة
إذا جاءك منصور، فقد : هم أحب إليك ؟ فقالابن املديين، عن حيىي، وسئل عن أصحاب إبراهيم أي

  .مالت يديك ال تريد غريه
  .منصور، سكت: كنت ال أحدث االعمش عن أحد إال رده، فإذا قلت: كان سفيان يقول

)٥/٤٠٤(  

  

كتبت وأن علي كذا وكذا، قد ) أين(وددت أيب : قال منصور: مسعت شعبة يقول: حجاج بن حممد
  .ذهب مين مثل علمي

  .منصور أحسن حديثا عن جماهد من ابن أيب جنيح:  القطانوقال حيىي
حدثنا حيىي بن عبداحلميد، حدثنا شريك، حدثنا منصور، ولو أن غري منصور حدثين ما : وبه إىل البغوي

: قبلته منه ولقد سألته عنه، فأىب أن حيدثين، فلما جرت بيين وبينه املعرفة، كان هو الذي ابتدأين، قال
اجتمعت قريش إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفيهم :  حدثنا علي رضي اهللا عنه قال:حدثنا ربعي قال

  يا حممد، أرقاؤنا حلقوا بك، فارددهم علينا،: سهيل بن عمرو، فقالوا
  ).١(فغضب حىت رؤي الغضب يف وجهه وذكر احلديث 

عتمر القضاء، كان يأتيه ملا ويل منصور بن امل: حدثنا علي بن سهل، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة قال
قد فهمت ما قلتما، ولست أدري ما أرد عليكما، فبلغ : اخلصمان، فيقص ذا قصته، وذا قصته، فيقول

هذا أمر ال ينفع إال من أعان عليه : ذلك خالد بن عبد اهللا أو ابن هبرية، وهو الذي كان واله، فقال
  .فعزله: بشهوة، قال يعين

كنت مع منصور جالسا يف مرتله، فتصيح به أمه، وكانت فظة : يقولحدثنا االخنسي، مسعت أبا بكر 
يا منصور يريدك ابن هبرية على القضاء فتأىب، وهو واضع حليته على صدره، ما يرفع : عليه، فتقول
  .طرفه إليها

  .منصور أثبت من احلكم: قال حيىي بن معني



__________  
 من طريق ١٥٥ / ١خعي، وأخرجه بنحوه أمحد إسناده ضعيف لضعف شريك وهو ابن عبد اهللا الن) ١(

  .شريك، عن منصور، عن ربعي، عن علي
[ * ]  

)٥/٤٠٥(  

  

  .ميوت الساعة: لو رأيت منصور بن املعتمر، لقلت: حيىي القطان، عن الثوري قال
امتنع منصور من القضاء، فدخلت عليه وقد جئ بالقيد ليقيد، فجاءه خصمان، فقعدا، فلم : وقال زائدة

  .لو نثرت حلمه مل يل القضاء، فتركه: ما ومل يكلمهما، فقيل ليوسف بن عمريسأهل
  .جيدة: قراءة احلديث، فقاال: سألت منصورا وأيوب عن القراءة، يعين: حيىي القطان عن شعبة

ال تكتب عين، فأتركه، وآيت : كان منصور إذا رأى معي رقعة، يقول: مسعت جريرا يقول: ابن معني
  .مغرية

يا أمه اجلذع الذي يف : كان منصور يصلي يف سطحه، فلما مات، قال غالم المه: ء بن ساملقال العال
  .يا بين ليس ذاك جبذع، ذاك منصور، وقد مات رمحه اهللا: سطح آل فالن، ليس أراه، قالت

 حدثنا زائدة، أن منصورا صام أربعني سنة، وقام ليلها، وكان يبكي، فتقول له أمه يا: قال خلف بن متيم
أنا أعلم مبا صنعت بنفسي، فإذا كان الصبح، كحل عينيه، ودهن رأسه، : قتلت قتيال ؟ فيقول: بين

  .وبرق شفتيه وخرج إىل الناس
  .قد كان عمش من البكاء: وذكر سفيان بن عيينة منصورا، فقال

قيدا إنه أحضر : حبس ابن هبرية منصورا شهرا على القضاء يريده عليه، فأىب، وقيل: وعن مفضل قال
  .ليقيده به، مث خاله

كان منصور أثبت أهل الكوفة، ال خيتلف فيه أحد، صاحل متعبد، أكره : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  وفيه: على القضاء فقضى شهرين قال

)٥/٤٠٦(  

  

  .تشيع قليل وكان قد عمش من البكاء
  .تشيعه حب ووالء فقط: قلت

  .خيلط، ومنصور أتقن منه، ال خيلط وال يدلساالعمش حافظ، يدلس و: قال أبو حامت الرازي



  .أثبت أهل الكوفة منصور، مث مسعر: وقال إبراهيم بن موسى الفراء
ابن املعتمر : أبو عتاب منصور بن املعتمر بن عبد اهللا بن ربيعة، ويقال": الكىن " قال أبو أمحد احلاكم يف 

تاب بن فرقد السلمي من ثة بن سليم من ابن املعتمر بن ع: بن عتاب بن عبد اهللا بن ربيعة، ويقال
  رهط العباس بن مرداس وجماشع بن مسعود السلميني، وجده عبد اهللا بن ربيعة

  .السلمي، قد رأي النيب صلى اهللا عليه وسلم، عداده يف التابعني
  .مسع زيد بن وهب، وأبا وائل شقيق بن سلمة، وروى عنه عن أنس بن مالك إن كان ذلك حمفوظا

ه سليمان التيمي، وحصني بن عبدالرمحن، وأيوب بن أيب متيمة السختياين، وسليمان بن مهران روى عن
  .الكاهلي، وهو أحد متقي مشايخ الكوفيني ونساكهم

  .سنة ثالث وثالثني ومئة: مات سنة ثنتني، ويقال
  .وحممد بن علي السلمي أخوه المه: وهو ابن عم حصني بن عبدالرمحن وعتبة بن فرقد، قال

  .، واالعمش طلب بعد اجلماجم)١(طلب منصور احلديث قبل وقعة اجلماجم : ال أبو داودق
__________  

وقعة اجلماجم بني عبدالرمحن بن االشعث واحلجاج بن يوسف الثقفي، كان الغلب فيها للحجاج ) ١(
وضع بظاهر م: وقتل فيها عدد كثري من القراء كانت سنة ثالث ومثانني أو اثنتني ومثانني، واجلماجم

  .الكوفة على سبعة فراسخ منها
  .٥٨ / ١، ودول االسالم ٩٦ / ١انظر العرب 

[ * ]  

)٥/٤٠٧(  

  

  .هو أتقن من االعمش، ال خيلط وال يدلس خبالف االعمش: وقال أبو حامت الرازي
  .كان منصور يف الديوان، فكان إذا دارت نوبته لبس ثيابه وذهب فحرس: قال سفيان بن عيينة

  . الرباطيف: يعين
رأيت منصور بن املعتمر صاحبكم، وكان من هذه : مسعت محاد بن زيد يقول: قال أبو نعيم املالئي

  .هم الشيعة: اخلشبية: اخلشبية، وما أراه كان يكذب، قلت
  .كان منصور من أثبت الناس: قال حيىي بن سعيد القطان

ساين، أنه كان ينتخب على شيخ، فكان وحكاية أيب بكر الباغندي احلافظ مشهورة، مسعناها فمعجم الغ
إين قد جئت إىل احلديث، حبسبك أين : كم تضجرين ؟ أنت أكثر حديثا مين وأحفظ، فقال: يقول له

يا رسول اهللا أميا أثبت يف : رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، فلم أسأله الدعاء، وإمنا قلت



  .رمنصور منصو: احلديث منصور أو االعمش ؟ فقال
أخربنا إسحاق بن طارق، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم اللبان، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم، 

: حدثنا أبو حممد بن حيان، حدثنا حممد ابن حيىي، حدثنا أزهر بن مجيل، حدثنا سفيان بن عيينة، قال
  . أن ألقى اهللا تعاىل بعمل نيبكدت: ما فعل اهللا بك ؟ قال: رأيت منصور ابن املعتمر، فقلت

  .صام منصور ستني سنة، يقوم ليلها ويصوم ارها رمحه اهللا: مث قال سفيان
  .املسودة أي آل العباس: مات منصور بعدما قدم السودان، يعين: قال أبو نعيم املالئي

حممد بن عبد مات منصور سنة ثالث وثالثني ومئة، وفيها أرخه : مسعت ابن معني يقول: أمحد بن زهري
  اهللا بن منري، وشباب العصفري،

)٥/٤٠٨(  

  

سنة اثنتني وثالثني بعد السودان بقليل، مث أعاده يف سنة ثالث وثالثني فاهللا : وقال أبو القاسم بن مندة
  .أعلم

أخربنا أمحد بن إسحاق بن حممد بن مؤيد املصري ا يف رجب سنة مخس وتسعني وست : ومن عواليه
 الفرج الفتح بن عبد اهللا بن حممد بن علي الكاتب ببغداد، أنبأنا أبو الفضل حممد بن عمر مئة، أنبأنا أبو

أنبأنا حممد بن أمحد بن حممد : القاضي، وحممد بن أمحد الطرائفي، وأبو غالب حممد بن علي، قالوا
  املعدل، أنبأنا عبيداهللا بن عبدالرمحن سنة مثانني وثالث مئة يف مرتلنا،

ن حممد بن احلسن احلافظ سنة مثان وتسعني ومئتني، حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا أخربنا جعفر ب
: ثالث من كن فيه، فهو منافق: " جرير، عن منصور، عن أيب وائل، عن عبد اهللا بن مسعود، قال

كذوب إذا حدث، خمالف إذا وعد، خائن إذا ائتمن، فمن كانت فيه خصلة، ففيه خصلة من النفاق حىت 
  ).١ " (يدعها

حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، أخربين منصور، مسعت أبا وائل، : وبه قال جعفر
  ".فذكر حنوه ..آية املنافق: " عن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .يعين تفرد برفعه: ال أعلم أحدا تابع أبا داود على هذا، وهو ثقة، قلت: قال عمرو
__________  

 / ١" امع " إسناده صحيح وكذا سند املرفوع الذي أخرجه الطيالسي، وأورده اهليثمي يف ) ١(
 ٨٣ / ١رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، ويف الباب عن أيب هريرة وأخرجه البخاري : ، وقال١٠٨

آية " افق بلفظ باب بيان خصال املن: يف االميان) ٥٩(باب عالمات النفاق، ومسلم :  يف االميان٨٤و 
وعن عبد اهللا بن عمرو عند " إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان : املنافق ثالث



أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة " بلفظ ) ٥٨(، ومسلم ٨٤ / ١البخاري 
ا عاهد غدر، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذ: منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها

  ".وإذا خاصم فجر 
[ * ]  

)٥/٤٠٩(  

  

أخربنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا الفتح بن عبد اهللا، أنبأنا هبة اهللا بن حسني، أنبأنا أمحد بن حممد البزاز، 
حدثنا عيسى بن علي إمالء، حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد، حدثنا حيىي بن عبداحلميد، حدثنا 

  أما: حدثنا ربعي بن خراش، حدثنا علي بن أيب طالب قالشريك، حدثنا منصور، 
" ال تكذبوا علي، فمن كذب علي متعمدا فليلج النار : " إين مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

)١.(  
  .هذا حديث حسن عال

وإسناده مسلسل حبدثنا، وقل أن يقع مثل هذا، ويف رجاله مع صدقهم مخسة رجال فيهم مقال، ومتنه 
  .ع بهمقطو

  .حدثنا علي، أنبأنا شعبة، أنبأنا منصور: فقال" اجلعديات " ورواه البغوي أيضا يف 
أخربنا أمحد بن سالمة إجازة، عن أمحد بن حممد التيمي، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن 

أيب وائل، عن عبد اهللا، أمحد، حدثنا إسحاق الدبري، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن منصور، عن 
إذا مسعت جريانك : " يا رسول اهللا، كيف يل أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت ؟ قال: قال رجل
: قال أبو نعيم) ٢" (قد أسأت، فقد أسأت : قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا مسعتهم يقولون: يقولون

  .غريب من حديث منصور
عبد اهللا بن أمحد الفقيه سنة ست عشرة وستمئة، أنبأنا أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن املعدل، أنبأنا 

أنبأنا طراد بن حممد اهلامشي، أنبأنا هالل : خطيب املوصل عبد اهللا، وشهدة الكاتبة، وجتين الوهبانية، قالوا
  بن حممد، أنبأنا احلسني بن حيىي املتويل، حدثنا أبو األشعث، حدثنا فضيل

__________  
باب ما جاء يف تعظيم الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه : يف العلم) ٢٦٦٠(وأخرجه الترمذي ) ١(

وسلم، من طريق شريك بن عبد اهللا، عن منصور، عن ربعي بن خراش عن علي بن أيب طالب، وهو 
  .حديث متواتر



  .، ورجاله ثقات٤٣ / ٥حلية االولياء ) ٢(
[ * ]  

)٥/٤١٠(  

  

: قال ] ١٣: الذاريات) * [ م هم على النار يفتنونيو: * (ابن عياض، عن منصور، عن جماهد قال
  ).١(حيرقون عليها ويعذبون 

أنبأنا عبد اهللا بن عمر، أنبأنا سعيد بن أمحد حضورا، أنبأنا أبو نصر : أخربنا عيسى بن بكرة ومجاعة، قالوا
اجلبار بن الزينيب، أنبأنا أبو بكر حممد بن عمر الوراق، حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد، حدثنا عبد 

العالء، واحلسن بن الصباح البزار، وحممد بن أيب عبدالرمحن املقرئ، واللفظ لعبد اجلبار، حدثنا سفيان، 
عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أن عبد اهللا رضي اهللا عنه سجد سجديت السهو بعد التسليم، 

  ).٢(وحدث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سجد بعد التسليم 
أنبأنا موسى بن عبد القادر، أنبأنا أبو القاسم بن : د احلافظ بن بدران ويوسف احلجار، قاالأخربنا عب

البناء، أنبأنا علي بن أمحد، أنبأنا حممد بن عبدالرمحن، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا حممد بن ميمون املكي، 
ل الصدقة لغين، وال لذي ال حت: " حدثنا سفيان، عن منصور، عن أيب حازم، عن أيب هريرة يبلغ به قال

  ).٣" (مرة سوي 
__________  

ينضجون "  من طريق فضيل بن عياض عن منصور، عن جماهد بلفظ ١٩٤ / ٢٦وأخرجه الطربي ) ١(
 حدثنا ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قوله عز وجل ٦١٧ويف تفسري جماهد ص " بالنار 

  . الناريعين حيرقون، أي كما يفنت الذهب يف) يفتنون(
، وأبو داود )٥٧٢(، ومسلم ٤٢٣ و ٤٢٢ / ١إسناده صحيح، وأخرجه بنحوه البخاري ) ٢(
  ).١٢١٢(، وابن ماجه ٢٨ / ٣، والنسائي )١٠٢٠(
من طريق أيب بكر ) ١٨٣٩(، وابن ماجه ٩٩ / ٥، والنسائي ٣٨٩ و ٣٧٧ / ٢وأخرجه أمحد ) ٣(

ال حتل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن عياش عن أيب حصني، عن سامل، عن أيب هريرة قال
، ويف الباب عن عبد اهللا بن عمرو عند )٨٠٦(وصححه ابن حبان " الصدقة لغين، وال لذي مرة سوي 

، وعن ٤٠٧ / ١، وصححه احلاكم ١٩٢ و ١٦٤ / ٢وأمحد ) ٦٥٢(والترمذي ) ١٦٣٤(أيب داود 
  . وإسناده صحيح١٠٠، ٩٩ / ٥والنسائي ) ١٦٣٣(عبيداهللا بن عدي بن اخليار عند أيب داود 

[ * ]  

)٥/٤١١(  



  

هذا حديث قوي االسناد متجاذب بني الوقف والرفع، إذ قوله يبلغ به مشعر برفعه، وتركه لذكر النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم مؤذن بوقفه

صور، عمرو بن مرة، ومن: حفاظ الكوفة أربعة: مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقول: قال محاد بن زاذان
  .وسلمة بن كهيل، وأبو حصني

ما خلفت بعدي بالكوفة آمن على احلديث من : لقيت سفيان مبكة، فقال: وقال بشر بن املفضل
  .منصور

وأي شئ روى : منصور أثبت يف الزهري من مالك، قال: إن قوما قالوا: قلت اليب: وقال صاحل بن أمحد
  .ايخ اضطرب، وليس أحد أروى عن جماهد منهعن الزهري ؟ هؤالء جهال، منصور إذا نزل إىل املش

  .منصور نظري أيوب عندي، وهو أثبت من احلكم: وقال ابن معني
  .احلكم أثبت: وقال أمحد

  .إذا حدثك عن منصور ثقة، فقد مالت يديك ال تريد غريه: وقال ابن املديين
هذا : د اهللا، فقالحدث سفيان يوما عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عب: وقال عبد الرزاق

  .الشرف على الكراسي
  

بدل حصني زيد بن كثري، االمام احلافظ :  بن حصني، وقيلعثمان بن عاصم) ع* ( أبو حصني - ١٨٢
  .االسدي الكويف

__________  
، ذيب الكمال ١٦٠ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٤١، ٢٤٠ / ٦، التاريخ الكبري ١٥٩طبقات خليفة * 

، ١٢٦ / ٧، ذيب التهذيب ١٠٧ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٣٠/  ٣، تذهيب التهذيب ٩١٣
  .٢٦٠خالصة تذهيب الكمال 

[ * ]  

)٥/٤١٢(  

  

  .هو من ولد عبيد بن االبرص: يقال: قال أبو حامت
  .روى عن جابر بن مسرة، وابن عباس، وابن الزبري، وأنس، وأيب سعيد اخلدري وغريهم من الصحابة

، وعن عمري بن سعيد، وجماهد والشعيب، وسامل بن أيب اجلعد، وأيب وروى عن عمران بن حصني مرسال
الضحى، وسعيد بن جبري، وأيب صاحل السمان، وأيب عبدالرمحن السمان، وأيب وائل االسدي، وحيىي بن 



  .وثاب، وأيب مرمي االسدي وعدة
، وشريك، وعنه أبو مالك االشجعي، وحممد بن جحادة، وشعبة، والثوري، ومالك بن مغول، وزائدة

حديثا واحدا، وإسرائيل، وخالد : وأبو غسان حممد بن مطرف، وأبو عوانة، وأبو االحوص احلنفي، يقال
  .بن عبد اهللا، وجرير بن عبداحلميد، وأبو بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة، وخلق سواهم

  .هو من جشم بن احلارث، مث من أسد بن خزمية: وقال ابن سعد
أربعة بالكوفة ال خيتلف يف حديثهم، فمن : طان، عن عبدالرمحن بن مهدي قالوروى أمحد بن سنان الق

  .اختلف عليهم، فهو خمطئ، ليس هم، منهم أبو حصني االسدي
منصور، وأبو : ملن يكن بالكوفة أثبت من أربعة: وروى أبو بكر بن أيب االسود، عن ابن مهدي قال

  .نصور أثبت أهل الكوفةوكان م: حصني، وسلمة بن كهيل، وعمرو بن مرة، قال
  .ال ترى حافظا خيتلف على أيب حصني: وروى احلارث بن شريح النقال، عن عبدالرمحن بن مهدي قال

)٥/٤١٣(  

  

االعمش وحيىي بن وثاب موايل، وأبو حصني من العرب، : الفضل بن زياد، عن أمحد بن حنبل، قال
أيهما أصح حديثا : حيح احلديث، قيل لهولوال ذلك مل يصنع االعمش ما صنع، وكان قليل احلديث، ص

أبو حصني أصح حديثا لقلة حديثه، وكذا منصور أصح حديثا من االعمش : هو أو أبو إسحاق ؟ قال
  .لقلة حديثه

كان قيس بن : كان أبو حصني شيخا عاليا، وكان صاحب سنة، يقال: قال أمحد بن عبداله العجلي
  .ة حديثالربيع أروى الناس عنه، عنده عنه أربع مئ

[ كان ثقة عثمانيا رجال صاحلا ثبتا يف احلديث، هو أسن من االعمش، وكان : وقال يف موضع آخر
  .بينهما متباعدا] الذي 

  .، حىت حتول االعمش عنه إىل بين حرام]شر [ ووقع بينهما 
 أنا أقرأ من: كان أبو حصني يقول: حدثنا أبو هشام الرفاعي، مسعت وكيعا يقول: أمحد بن زهري

امهز احلوت فهمزه، فلما كان : االعمش، وكانا يف مسجد بين كاهل، فقال االعمش لرجل يقرأ عليه
فقرأ كصاحب احلؤت فهمز، فلما فرغ قال له االعمش يا أبا ) ن(من الغد، قرأ أبو حصني يف الفجر 

ش والذي بلغنا أنه قذفه، فحلف االعم: فكان ما بلغكم ؟ قال: كسرت ظهر احلوت، قال: حصني
  .ليحدنه

فحلف االعمش أن ال : واهللا لنشهدن أن أمه كما قال: وكلمه بنو أسد، فأىب، فقال مخسون منهم
  ).١(يساكنهم وحتول 



  .أبو حصني ثقة: قال ابن معني والنسائي ومجاعة
__________  

  ال تصح هذه القصة، فإن يف سندها أبا هشام الرفاعي وهو حممد بن يزيد بن حممد بن) ١(
  .رأيتهم جممعني على ضعفه: عجلي الكويف قاضي املدائن ليس بالقوي، وقال البخاريكثري ال
[ * ]  

)٥/٤١٤(  

  

أبو حصني، مث إمساعيل، مث داود بن أيب هند، مث الشيباين : أصحاب الشعيب: وقال علي بن املديين
، وزكريا بن ومطرف وبيان طبقة، الشيباين أعالهم، ومغرية كان من أصحاب الشعيب، روى عنه فأجاد

أيب زائدة، وعبد اهللا بن أيب السفر، طبقة، ومالك بن مغول، وأبو حيان التيمي، وابن أجبر طبقة، وأشعث 
  .بن سوار فوق جابر وابن سامل، وجمالد فوق أشعث، وفوق أجلح الكندي

  .أبو حصني يسمع مين مث يذهب فريويه: روى أبو معاوية، عن االعمش قال
) ١" (من كنت مواله " ما مسعنا حبديث : بكر بن عياش، مسعت أبا حصني قالحيىي بن آدم، عن أيب 

  .أبا إسحاق، فاتبعه على ذلك ناس: حىت جاء هذا من خراسان، فنعق به يعين
  .احلديث ثابت بال ريب ولكن أبو حصني عثماين، وهذا نادر يف رجل كويف: قلت

دخلت على أيب حصني وهو خمتف من : لوروى حممد بن عمران االخنسي، عن أيب بكر بن عياش، قا
  .بين أمية، يريدوين على ديين واهللا ال أعطيهم إياه أبدا: إن هؤالء يعين: بين أمية، فقال
انظر هل ترى أبا حصني جنلس إليه ؟ قال ابن : قال يل الشعيب ودخلت معه املسجد: وقال الشيباين

ما أنا بعامل، وال أترك عاملا، :  مبن تأمرنا ؟ قالسئل الشعيب ملا حضرته الوفاة،: حدثين رجل قال: عيينة
  وإن أبا حصني رجل صاحل

__________  
  وهو حديث صحيح ثابت كما قال املؤلف رمحه" من كنت مواله، فعلي مواله " ولفظه بتمامه ) ١(

 من حديث زيد بن أرقم، وسنده ٣٧٢ و ٣٧٠ / ٤وأمحد ) ٣٧١٣(اهللا، فقد أخرجه الترمذي 
من حديث ) ١٢١(، وابن ماجه ٢٨١ / ٤حسن صحيح، وأخرجه أمحد : الترمذيصحيح، وقال 

من كنت "  من حديث بريدة بلفظ ٣٥٨ / ٥الرباء، ورجال إسناد ابن ماجه، ثقات، وأخرجه أمحد 
  .ورجاله ثقات" وليه، فعلي وليه 

[ * ]  

)٥/٤١٥(  



  

  .روى مثلها مالك بن مغول
مل رددا ؟ : ني بألفي درهم، وهو عائل، فردها، فقلت لهبعث بعض االمراء إىل أيب حص: وقال مسعر

  .احلياء والتكرم: قال
  .واهللا أعلم] علم [ ليس يل ا : كان أبو حصني إذا سئل عن مسألة، قال: وقال ابن عيينة

إن أحدهم ليفيت يف املسألة، ولو وردت على عمر : مسعت أبا حصني يقول: وقال أبو شهاب احلناط
  .بدرجلمع هلا أهل 

  .أبو حصني، كان يقرأ عليه يف مسجد الكوفة مخسني سنة: قال أبو أمحد العسكري
  .مل يكن له ولد ذكر، وكانت له بنت، وبنت بنت، تزوج ا قيس بن الربيع: قال أبو حامت الرازي

دخلت على أيب حصني يف مرضه الذي مات فيه، فأغمي عليه مث أفاق، فجعل : قال أبو بكر بن عياش
مث أغمي عليه، مث أفاق، فجعل  ] ٧٦: الزخرف) * [ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاملني * (:يقول

  .يرددها، فلم يزل على ذلك
  .مات أبو حصني سنة سبع وعشرين ومئة: قال حيىي بن معني وخليفة

  وقال الواقدي، وعلي بن عبد اهللا التميمي، وأبو عبيد، وابن بكري،
  .ن وعشرين، وهذا الصوابسنة مثا: وابن منري وغريهم

  .وقد روى ابن أيب خيثمة، عن حيىي بن معني رواية أخرى شاذة، أنه مات سنة اثنتني وثالثني ومئة
  أخربنا حممد بن أيب عصرون التميمي بسفح قاسيون وبالبلد، عن عبد

)٥/٤١٦(  

  

 أنبأنا أبو عمرو بن محدان، أنبأنا املعز بن حممد البزاز، أنبأنا متيم بن أيب سعيد، أنبأنا حممد بن عبد الرمحن،
أبو يعلى املوصلي، حدثنا إمساعيل بن بنت السدي، حدثنا شريك، عن أيب حصني، عن عمري بن سعد، 

ما كنت أدي من أقمت عليه احلد إال شارب اخلمر، فإن رسول اهللا صلى : عن علي رضي اهللا عنه قال
  ).١(ه حنن اهللا عليه وسلم مل يسن فيه شيئا، إمنا هو شئ قلنا

هذا حديث حسن عال، أخرجه أبو داود، وابن ماجه مجيعا عن إمساعيل بن موسى، فوافقناهم بعلو 
  .درجته

  
  .الواليب املدين من ثقات التابعني) ع * ( خمرمة بن سليمان- ١٨٣

  .حدث عن عبد اهللا بن جعفر اهلامشي، والسائب بن يزيد، وكريب موىل ابن عباس



  .عيد، والضحاك بن عثمان، ومالك بن أنس وعبد الرمحن بن أيب الزنادروى عنه عبد ربه بن س
  .وثقه حيىي بن معني

  سنة ثالثني ومئة بقرب مكة يف طلب االمارة، فقتل) ٢(قتل يوم وقعة قديد 
__________  

  كالمها يف احلدود ورجاله ثقات خال شريك) ٢٥٦٩(وابن ماجه ) ٤٤٨٦(أخرجه أبو داود ) ١(
  .فهو سئ احلفظ

 / ٤، تذهيب التهذيب ١٣١١، ذيب الكمال ٣٦٣ / ٨، اجلرح والتعديل ١٥ / ٨التاريخ الكبري * 
، ٣٧١، خالصة تذهيب الكمال ٧١ / ١٠، ذيب التهذيب ١٦٢ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٢٨

  .١٧٧ / ١شذرات الذهب 
 وبني جيش اخلليفة كانت بني جيش عبد اهللا بن حيىي الكندي املتغلب على اليمن، مث على مكة،) ٢(

  . للمؤلف٣٨ / ٥" تاريخ االسالم " مروان االموي، انظر خربها يف 

)٥/٤١٧(  

  

  أفنت قديد رجاليه* ما للزمان وماليه : يومئذ حنو الثالث مئة يف صفر، وازم أهل املدينة، وقالت امرأة
 قاضي املدينة أبو ابن عبدالرمحن بن عوف، االمام احلجة الفقيه،) ع * ( سعد بن إبراهيم- ١٨٤

  .أبو إبراهيم القرشي الزهري املدين: إسحاق، ويقال
رأى ابن عمر وجابرا، وحدث عن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، وأنس بن مالك، وأيب أمامة بن 

سهل، وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد، وأيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود، وأيب عبيدة بن حممد بن عمار، 
ملسيب، وحفص بن عاصم، وأبيه إبراهيم وعمه محيد، وخاليه إبراهيم وعامر ابين عامر بن وسعيد بن ا

سعد، وعروة بن الزبري، وعبد الرمحن بن هرمز االعرج، والقاسم بن حممد، وطلحة بن عبد اهللا بن 
بري، عوف، وطلحة بن عبد اهللا بن عثمان، وعبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة، ومعبد اجلهين، ونافع بن ج

  .وحممد بن حاطب وخلق سواهم
  .وكان من كبار العلماء، يذكر مع الزهري، وحيىي بن سعيد االنصاري

  روى عنه ولده احلافظ إبراهيم بن سعد، والزهري، ويزيد بن اهلاد،
وموسى بن عقبة، وحيىي بن سعيد االنصاري، وابن عجالن، وأيوب السختياين، وزكريا بن أيب زائدة، 

سحاق، ويونس بن يزيد وشعبة، وسفيان، وعبد العزيز بن املاجشون، ومحاد بن سلمة، ومسعر، وابن إ
  ومحاد بن

__________  



، تاريخ ٦٨١، ٤١١ / ١، تاريخ الفسوي ٣٢٤ / ١، التاريخ الصغري ٥١ / ٤التاريخ الكبري * 
، ٢ / ٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٧١، ذيب الكمال ٧٩ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٢٧ / ٧الطربي 

، شذرات الذهب ١٣٣، خالصة تذهيب الكمال ٤٦٣ / ٣، ذيب التهذيب ٧٧ / ٥تاريخ االسالم 
١٧٣ / ١.  

(*)  

)٥/٤١٨(  

  

  .زيد، وعبد اهللا بن جعفر املخرمي،، وأبو عوانة، وسفيان بن عيينة وآخرون
  .كان ثقة كثري احلديث: قال ابن سعد

  .دينةكان ثقة، فاضال، ويل قضاء امل: وقال أمحد بن حنبل
  .ثقة: وقال ابن معني وأبو حامت ومجاعة

سعد بن إبراهيم مسع من عبد اهللا بن جعفر ؟ : مسعت علي بن املديين، وقيل له: قال يعقوب بن شيبة
  .مل يلق أحدا من الصحابة: ليس فيه مساع، مث قال: قال
  ).١" (الصحيحني " حديثه عن عبد اهللا بن جعفر يف : قلت

كان سعد بن إبراهيم ال حيدث باملدينة، فلذلك مل يكتب عنه : ي بن عبد اهللا قالوروى أبو حامت عن عل
  .أهلها، ومالك مل يكتب عنه، وإمنا مسع منه شعبة وسفيان بواسط، وابن عيينة مبكة

  .وذكر إبراهيم بن سعد، أن أباه سرد الصوم قبل أن ميوت بأربعني سنة
حدثين حبييب سعد بن إبراهيم، يصوم : براهيم، قالكان شعبة إذا ذكر سعد بن إ: قال حجاج االعور

  .الدهر، وخيتم القرآن يف كل يوم وليلة
  .رأيت سعد بن إبراهيم يقضي يف املسجد: معن، عن سعيد بن مسلم بن بانك قال

  .أتى عزل سعد بن إبراهيم عن القضاء، كان يتقى كما يتقى وهو قاض: وقال ابن عيينة
  قضى سعد بن:  عن ابن أيب ذئب قالأخربين من الأم،: الشافعي

__________  
يف االشربة من طريق ) ٢٠٤٤(باب القثاء، ومسلم :  يف االطعمة٤٩٥ / ٩أخرجه البخاري ) ١(

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يأكل : مسعت عبد اهللا بن جعفر قال: إبراهيم بن سعد، عن أبيه قال
  .الرطب بالقثاء

[ * ]  

)٥/٤١٩(  



  

لى رجل برأي ربيعة، فأخربته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبالف ما قضى به فقال إبراهيم ع
هذا ابن أيب ذئب، وهو عندي ثقة حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خبالف ما قضيت : سعد لربيعة

 واعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد، وأرد: قد اجتهدت، ومضى حكمك، فقال سعد: به، فقال له ربيعة
بل أرد قضاء سعد، وأنفذ قضاء رسول اهللا صلى اهللا ! قضاء قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ 

  .عليه وسلم، ودعا بكتاب القضية، فشقه وقضى للمقضي عليه
كان سعد عند ابن : حدثين سهل، حدثنا أبو سلمة، أخربين أبو اهليثم بن حممد ابن حفص قال: البخاري

دينة، فاختصم عنده يوما ولد حملمد بن مسلمة وآخر من بين حارثة، فقال ابن هشام املخزومي أمري امل
أما واهللا ما قتل إال غدرا، فانتظر سعد أن يغريها : أنا ابن قاتل كعب بن االشرف، فقال احلارثي: حممد

نك عهدا لئن أفلت احلارثي م] اهللا [ أعطي : ، فلما استقضي سعد، قال]قاما [ االمري، فلم يفعل حىت 
فصليت معه الصبح، مث جئت به سعدا، فلما نظر إليه سعد، شق : الوجعنك، قال شعبة: يقول ملواله
  القميص،

: أنت القائل إمنا قتل ابن االشرف غدرا، مث ضربه مخسني ومئة سوط، وحلق رأسه وحليته، وقال: مث قال
  ).١(واهللا القومنك بالضرب ما كان يل عليك سلطان 

دخل ناس من القراء يعودونه، منهم ابن هرمز، : هيم بن سعد، عن أبيه قالوروى يعقوب بن إبرا
واهللا لكأين بقائلة : ما يبكيك ؟ فقال: وصاحل موىل التوءمة، فاغرورقت عينا ابن هرمز، فقال له سعد

واهللا لئن قلت ذاك، ما أخذين يف اهللا لومة الئم منذ أربعني : واسعداه للحق، وال سعد، قال: غدا تقول
  .أليس تعلم أنك أحب خلقه إيل يعين القرآن: نة، مث قالس

  .مات سعد سنة مخس وعشرين ومئة: قال إبراهيم بن سعد وطائفة
  .سنة سبع وعشرين ومئة: وقال يعقوب ابن إبراهيم وخليفة وغريمها

  .سنة ست: وقيل
__________  

  .٥٢، ٥١ / ٤التاريخ الكبري ) ١(
  .والزيادات منه

[ * ]  

)٥/٤٢٠(  

  



  .كان أيب حيتيب، فما حيل حبوته حىت يقرأ القرآن: أنبأنا ابن سعد بن إبراهيم، قال: ال إبراهيم بن عيينةق
  .كان سعد ملا تويف ابن اثنتني وسبعني سنة: وقال يعقوب بن إبراهيم

  .عائشة أم املؤمنني] حياة [ فيكون مولده يف : قلت
  

  .ام أبو الوليدالعبسي الداراين االم) ع * ( عمري بن هانئ- ١٨٥
  ".الصحيحني " مسع معاوية، وابن عمر، وأبا هريرة وطائفة، وحديثه عن معاوية يف 

حدث عنه الزهري، وقتادة، وأبو بكر بن أيب مرمي، واالوزاعي، ومعاوية بن صاحل، وعبد الرمحن بن 
  .يزيد بن جابر، وسعيد بن عبد العزيز

  .عمر بن عبد العزيزوقد ناب عن احلجاج بالكوفة، مث ويل اخلراج ل
  .حلق ثالثني صحابيا: قيل

إين الستجم ليكون أنشط يل يف احلق، : بلغين أن أبا الدرداء قال: كان يضحك، مث يقول: قال ابن جابر
  .مئة ألف إال أن ختطئ االصابع: أراك ال تفتر عن الذكر فكم تسبح ؟ قال: فقلت

  .تب إىل احلجاج وهو حياصر ابن الزبريوروى عنه سعيد بن عبد العزيز أن عبدامللك وجهه بك
  .ال بأس به: تابعي ثقة، وقال الفسوي: قال العجلي

  كان إذا كتب إيل: هو مقل، وقد كره ظلم احلجاج وفارقه، وقال: قلت
__________  

 / ٦، اجلرح والتعديل ٢٦٥ / ١، التاريخ الصغري ٥٣٥ / ٦، التاريخ الكبري ٢٩٤تاريخ خليفة * 
، ذيب ١١٧، تذهيب التهذيب ١٠٦٢، ذيب الكمال ١٢٣ / ٥بن االثري ، الكامل ال٣٧٨

  .١٧٣ / ١، شذرات الذهب ٢٩٧، خالصة تذهيب الكمال ١٤٩ / ٨التهذيب 
[ * ]  

)٥/٤٢١(  

  

  .يف رجل أحده حددته، وإذا كتب فيمن أقتله، مل أقتله
 يعين وقام ببيعة -ض على قتله قتل عمري صربا بداريا أيام فتنة الوليد، النه كان حير: قال أبو داود
  .فقتله ابن مرة، ومسط رأسه حلقه، وأتى به مروان بن حممد سنة سبع وعشرين ومئة: الناقص قال

  .كان قدريا: إين البغضه، وقال أبو داود: وقال أمحد بن أيب احلواري
  .كان عمري أبغض إىل سعيد بن عبد العزيز من النار: وقال مروان الطاطري

هجرة إىل اهللا ورسوله، : سارعوا إىل هذه البيعة، فإمنا مها هجرتان: نرب يوم بيعة الناقصقال على امل



  .وهجرة إىل يزيد بن الوليد
  

  )ع) (١ * ( حصني بن عبدالرمحن- ١٨٦
  .احلافظ احلجة املعمر أبو اهلذيل السلمي الكويف ابن عم منصور

  .ولد يف زمن معاوية يف حدود سنة ثالث وأربعني
 عمارة بن رويبة الصحايب، وجابر بن مسرة، وعن أيب وائل، وزيد بن وهب، وعمرو بن وحدث عن

ميمون، وعياض االشعري، وهالل بن يساف، ومرة بن شراحيل، وعبد اهللا بن أيب قتادة، وسعيد بن 
جبري، وسامل بن أيب اجلعد، وسعد بن عبيده، وأيب ظبيان حصني بن جندب، والشعيب، وعراك الغفاري، 

  . عبيدة بن حذيفة، وعطاء بن أيب رباح وخلق كثريوأيب
وعنه سليمان التيمي، وشعبة، وزائدة، والثوري، وجرير بن حازم، وجرير بن عبداحلميد، وأبو عوانة، 

  وهشيم، وابن فضيل، وفضيل بن عياض
__________  

ح ، اجلر٨، ٧ / ٣، التاريخ الكبري ١٦٤، ١٦٠، طبقات خليفة ٣٣٨ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ٢٣٧ / ٥، تاريخ االسالم ١٦٠، تذهيب التهذيب ٣٠٢، ذيب الكمال ١٩٣ / ٣والتعديل 

، ٣٨١ / ٢، ذيب التهذيب ١٨٣ / ١، العرب ٥٥١ / ١، ميزان االعتدال ١٤٣ / ١تذكرة احلفاظ 
  .١٩٣ / ١، شذرات الذهب ٨٦خالصة تذهيب الكمال 

 إىل هنا، واستدركناه ٤٢٠ك يف الصفحة ومضى حكم: سقط من االصل الذي اعتمدناه من قوله) ١(
  .من مصورة امع العلمي العريب بدمشق

[ * ]  

)٥/٤٢٢(  

  

وعبثر بن القاسم، وعبد اهللا بن إدريس، وعباد بن العوام، وعلي بن عاصم، وعمران بن عيينة، وأبو بكر 
  .بن عياش، وخلق كثري

  .وكان من أئمة االثر
  .ني بن عبدالرمحن الثقة املأمون من كبار أصحاب احلديثحص: روى أبو حامت، عن أمحد بن حنبل

  .ثقة: وقال حيىي بن معني
  كويف ثقة ثبت يف احلديث، سكن بلد املبارك: وقال أمحد العجلي

  .بأخرة، والواسطيون أروى الناس عنه



  .إي واهللا: اليب زرعة، حصني حجة ؟ قال: قلت: قال ابن أيب حامت
  .ثقة يف احلديث: وقال أبو حامت

  .ويف آخر عمره ساء حفظه: قال
  .تغري: وقال النسائي

  .طلبت احلديث وحصني حي، كان يقرأ عليه، وكان قد نسي: وقال يزيد بن هارون
  .اختلط حصني: وعن يزيد قال

  .مل خيتلط: وقال علي بن املديين وغريه
 وما هو بدون احتج به أرباب الصحاح، وهو أقوى من عبدامللك بن عمري، ومن مساك بن حرب،: قلت

أيب إسحاق، والعجب من أيب عبد اهللا البخاري، ومن العقيلي، وابن عدي، كيف تسرعوا إىل ذكر 
  .حصني يف كتب اجلرح

  .كان خيضب باحلناء: وقيل
  .أتى عليه ثالث وتسعون سنة، وكان أكرب من االعمش، وقريبا من إبراهيم النخعي: وقال هشيم

  .ر بن املعتمر على أم منصوروذكر أنه شهد عرس والد منصو: قلت
  جاءنا قتل احلسني، فمكثنا: روى علي بن عاصم، عن حصني، قال

)٥/٤٢٣(  

  

  .رجل متأهل: مثل من أنت يومئذ ؟ قال: ثالثا، كأن وجوهنا طليت برماد، قلت
  .مات سنة ست وثالثني ومئة: قال مطني

  
  وممن امسه

  . معاذ االنصاري االشهلي بن سعد بنهو ابن عمرو*  حصني بن عبدالرمحن - ١٨٧
  .روى عن أنس وطائفة

  .وعنه ابن إسحاق، وحممد بن صاحل االزرق، وابنه حممد بن حصني
  .روى له أبو داود، والنسائي، وهو مقل، تويف سنة ست وعشرين ومئة

  .باملدينة
  

  :ومنهم
  .يروي عنه طعمة بن غيالن * *  حصني بن عبدالرمحن اجلعفي الكويف- ١٨٨



  .عن الشعيب، وعنه حجاج بن أرطاة وغريه * * *  بن عبدالرمحن احلارثي الكويف وحصني- ١٨٩
  .عن الشعيب أيضا وعنه حفص بن غياث * * * *  وحصني بن عبدالرمحن النخعي الكويف- ١٩٠

أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا واثلة بن كراز ببغداد، أنبأنا أبو علي الرحيب، أنبأنا ابن طلحة، أنبأنا أبو 
  مر بن مهدي، حدثنا أبو عبد اهللاع

__________  
 / ١، تذهيب التهذيب ٣٠٢، ذيب الكمال ١٩٣ / ٣، اجلرح والتعديل ٨ / ٣التاريخ الكبري * 

  .٨٥، خالصة تذهيب الكمال ٣٨٠ / ٢، ذيب التهذيب ١ / ١٦١
  .٣٨٣ / ٢، ذيب التهذيب ١ / ١٦١ / ١، تذهيب التهذيب ٣٠٢ذيب التهذيب * * 
، تذهيب ٣٠٢، ذيب الكمال ٨٣٨، ت ١٩٣ / ٣، اجلرح والتعديل ٨ / ٣التاريخ الكبري * * * 

  .٨٦، خالصة تذهيب الكمال ٣٨٣ / ٢، ذيب التهذيب ١ / ١٦١ / ١التهذيب 
، تذهيب ٣٠٢، ذيب الكمال ٨٤٠ ت ١٩٤ / ٣، اجلرح والتعديل ٨ / ٣التاريخ الكبري * * * * 
  .٣٨٣ / ٣يب التهذيب ، ذ٢ / ١٦١ / ١التهذيب 

[ * ]  

)٥/٤٢٤(  

  

  احملاملي، حدثنا سلم بن جنادة، حدثنا ابن إدريس، حدثنا حصني، عن
السالم على اهللا فإن اهللا هو : ال تقولوا: السالم على اهللا، فقال: كنا نقول: " شقيق، عن عبد اهللا، قال

" يك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته التحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم عل: السالم، ولكن قولوا
  ).١(وذكر احلديث 

  
االمري الكبري أبو اهليثم خالد بن عبد اهللا بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي ) د * ( القسري- ١٩١

  .القسري الدمشقي أمري العراقني هلشام، وويل قبل ذلك مكة للوليد بن عبد امللك، مث لسليمان
  .احلكم، وإمساعيل بن أوسط البجلي وإمساعيل بن أيب خالد، ومحيد الطويلروى عن أبيه، وعنه سيار أبو 

  .وقلما روى
  .حديث، رواه عن جده يزيد، وله صحبة" سنن أيب داود " ، ويف "مسند أمحد " له حديث يف 

__________  
، باب السالم اسم من أمساء اهللا تعاىل:  يف االستئذان١٢ / ١١رجاله ثقات، وأخرجه البخاري ) ١(

، ٢٤٠ / ٢، والنسائي )٩٦٨(باب التشهد يف الصالة، وأبو داود : يف الصالة) ٤٠٢(ومسلم 



كنا : من طرق عن أيب وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود قال) ٨٩٩(وابن ماجه ) ٢٨٩(والترمذي 
ل، السالم السالم على اهللا قبل عباده، السالم على جربي: إذا صلينا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، قلنا

: " على ميكائيل السالم على فالن، فلما انصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم، أقبل علينا بوجهه، فقال
التحيات هللا، والصلوات والطيبات السالم : إن اهللا هو السالم، فإذا جلس أحدكم يف الصالة فليقل

لصاحلني، فإنه إذا قال ذلك، أصاب عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا ا
كل عبد صاحل يف السماء واالرض، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، مث يتخري بعد 

  ".من الكالم ما شاء 
  ١٢٤ / ٥، ابن االثري ٢٩، ٥ / ٢٢، االغاين ٣٤٠ / ٣، اجلرح والتعديل ١٥٨ / ٣التاريخ الكبري * 
 / ١، تذهيب التهذيب ٣٦٢، ذيب الكمال ٢٣١، ٢٢٦ / ٢ات االعيان  وما بعدها، وفي٢٧٦و 

، ذيب ١٠٥ / ٣، ابن خلدون ٢٢، ١٧ / ١٠، البداية والنهاية ٦٤ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٨٩
 ٢٥٤ / ٧، الطربي ١٦٩ / ١، شذرات الذهب ١٠١، خالصة تذهيب الكمال ١٠١ / ٣التهذيب 

  .٨٣ - ٧٠ / ٥وما بعدها، ذيب ابن عساكر 
[ * ]  

)٥/٤٢٥(  

  

وكان جوادا ممدحا معظما عايل الرتبة من نبالء الرجال، لكنه فيه نصب معروف، وله دار كبرية يف 
مربعة القز بدمشق، مث صارت تعرف بدار الشريف اليزيدي، وإليه ينسب احلمام الذي مقابل قنطرة 

  .سنان بناحية باب توما
  .إنه أشرف من أن يكذب: عن مثل خالد ؟ فقالتروي : قيل لسيار: قال حيىي احلماين

عزل الوليد عن مكة نافع بن علقمة خبالد القسري سنة تسع ومثانني، فلم يزل : قال خليفة بن خياط
واليها إىل سنة ست ومئة، فواله هشام بن عبدامللك العراق مدة إىل أن عزله سنة عشرين ومئة بيوسف 

  .بن عمر الثقفي
إن أكرم الناس من أعطى من ال : خطب خالد بن عبد اهللا بواسط، فقال: الروى العتيب عن رجل، ق

  .يرجوه، وأعظم الناس عفوا من عفا عن قدرة، وأوصل الناس من وصل عن قطيعة
رأيت خالدا القسري حني : حدثنا حممد بن يزيد الرفاعي، مسعت أبا بكر بن عياش يقول: ابن أيب خيثمة

:  وكان يريهم أنه حييي املوتى، فقتل خالد واحدا منهم، مث قال للمغريةأتى باملغرية بن سعيد وأصحابه،
لتحيينه أو الضربن عنقك، مث أمر بطن من قصب فأضرموه، : واهللا ما أحيي املوتى، قال: أحيه فقال

فرأيت النار تأكله وهو يشري بالسبابة، : اعتنقه، فأىب، فعدا جل من أتباعه فاعتنقه، قال أبو بكر: وقال



  هذا واهللا أحق بالرئاسة: ل خالدفقا
  .منك، مث قتله وقتل أصحابه

كان رافضيا خبيثا كذابا ساحرا، ادعى النبوة، وفضل عليا على االنبياء، وكان جمسما، سقت : قلت
  ).١" (ميزان االعتدال " أخباره يف 

__________  
)١٦٢، ١٦٠ / ٤) ١.  

[ * ]  

)٥/٤٢٦(  

  

  .موكان خالد على هناته يرجع إىل إسال
أال : وفيه يقول الفرزدق] تتعبد فيها [ كان يتهم يف دينه، بىن المه كنيسة، : وقال القاضي ابن خلكان

تدين بأن اهللا ليس * أتتنا ادى من دمشق خبالد وكيف يؤم الناس من كان أمه * قبح الرمحن ظهر مطية 
حرم القسري الغناء، :  االصمعيويهدم من بغض منار املساجد قال* بواحد بىن بيعة فيها الصليب المه 

أصلح اهللا االمري، شيخ ذو عيال كانت له : فأتاه حنني يف أصحاب املظامل ملتحفا على عود، فقال
ب أقلن * أيها الشامت املعري بالشي : وما ذاك ؟ فأخرج عوده وغىن: صناعة، حلت بينه وبينها، قال

صدق : الشباب ثوبا معارا فبكى خالد، وقالفوجدت * بالشباب افتخارا قد لبست الشباب قبلك حينا 
  .واهللا، عد، وال جتالس شابا وال معربدا

إين الطعم كل يوم ستة وثالثني ألفا من : مسعت خالدا يقول على املنرب: االصمعي، عن ابن نوح
  .االعراب مترا وسويقا

 فصنه عن الرد، أصلحك اهللا، مل أصن وجهي عن مسألتك،: أن أعرابيا قال خلالد القسري: االصمعي
  .وضعين من معروفك حيث وضعتك من رجائي، فوصله

سألت : املؤوه له دراهم، فقيل لالعرايب، فقال: يأمر االمري يل مبلء جرايب دقيقا ؟ قال: وقال أعرايب
  .االمري ما أشتهي، فأمر يل مبا يشتهي

ين، حدثين عبدامللك موىل خالد بن أخربين حممد بن احلسني، حدثين عبد اهللا بن مشر اخلوال: ابن أيب الدنيا
  إين السري بني: عبد اهللا، قال

)٥/٤٢٧(  

  



: أصلح اهللا االمري، فوقف، وكان كرميا، فقال: يدي خالد بالكوفة ومعه الوجوه، فقام إليه رجل، فقال
: فرتعت يدا من طاعة ؟ قال: ال، قال: مل ؟ قطعت طريقا ؟ قال: تأمر بضرب عنقي ؟ قال: مالك ؟ قال

ثالثني ألفا، فالتفت إىل أصحابه : متن ؟ قال: الفقر واحلاجة، قال: فعالم أضرب عنقك ؟ قال: ، قالال
  .هل علمتم تاجرا ربح الغداة ما رحبت ؟ نويت له مئة ألف، فتمىن ثالثني ألفا، مث أمر له ا: فقال
  . من تفريقهاإمنا هذه االموال ودائع البد: كان خالد جيلس مث يدعو بالبدر، ويقول: وقيل
فأيهما يأيت فأنت عماد أخالد إين مل أزرك حلاجة * أخالد بني احلمد واالجر حاجيت : أنشده أعرايب: وقيل

فأحط لالمري ؟ : أسرفت يا أعرايب، قال: مئة ألف، قال: سل، قال: سوى أنين عاف وأنت جواد فقال* 
  .نعم: قال
تك على قدرك، وحططتك على قدري، وما سأل: قد حططتك تسعني ألفا، فتعجب منه، فقال: قال

  .ال واهللا ال تغلبين، يا غالم أعطه مئة ألف: أستأهله يف نفسي، قال
وأعطيتين حىت ظننتك * أنشده أعرايب يف جملس الشعراء تعرضت يل باجلود حىت نعشتين : قال االصمعي

  تلعب
  . فأعطاه مئة ألفحليف الندى ما للندى عنك مذهب* فأنت الندى وابن الندى وأخو الندى 

* قد كان آدم قبل حني وفاته : االصمعي، عن يونس بن حبيب حنوها وزاد، فقام أعرايب آخر، فقال
  أوصاك وهو جيود باحلوباء

)٥/٤٢٨(  

  

آدم عيلة االبناء فتمىن أن يعطيه عشرين ألفا، فأعطاه أربعني ) ١(فكفيت * ببنيه أن ترعاهم فرعيتهم 
  .هذا جزاء من ال حيسن قيمة الشعر: ة، وأن ينادى عليهألفا، وأن يضرب مخسني جلد

  .لعي، أو لبخل، أو اشتمال على سوءة: ال حيتجب االمري عن الناس إال لثالث: وعنه قال
خالد بن عبد اهللا القسري رجل سوء يقع يف علي، وقال : مسعت ابن معني يقول: قال عبد اهللا بن أمحد

  .علي ما ال حيل ذكرهمسعت القسي يقول يف : فضل بن الزبري
إن زمزم ال ترتح وال تذم، بلى واهللا إا : يقال: خربت أن القسري ذم زمزم، وقال: وقال االصمعي

  .ترتح وتذم، ولكن هذا أمري املؤمنني قد ساق لكم قناة مبكة
قد جئتكم مباء : ساق خالد ماء إىل مكة، فنصب طستا إىل جنب زمزم، وقال: قال أبو عاصم النبيل

ملا أخذ خالد بن عبد اهللا سعيد : زمزم، فسمعت عمر بن قيس يقول: اذبة ال تشبه أم اخلنافس، يعينالع
كأنكم أنكرمت ما صنعت، واهللا لو كتب إيل أمري املؤمنني، : بن جبري وطلق ابن حبيب، خطب، فقال

  .الكعبة: لنقضتها حجرا حجرا يعين



إن غالمك اوسي : خالد أن امرأة قالت لهكان سبب عزل : مسعت شبيب بن شيبة، يقول: االصمعي
  .أكرهين على الفجور، وغصبين نفسي

  .كيف وجدت قلفته ؟ فكتب بذلك حسان النبطي إىل هشام، فعزله: قال
تسومونين أن أقيد من قائد يل، ولئن أقدت منه، أقدت من نفسي، ولئن أقدت : وكان خطب يوما، فقال

 نفسه، ولئن أقاد، لقد أقاد رسول اهللا من نفسه، ولئن أقاد، ليقيدن من نفسي، لقد أقاد أمري املؤمنني من
  هاه هاه،

__________  
  .وهو خطأ" فكيف : " يف االصل) ١(

[ * ]  

)٥/٤٢٩(  

  

  ).١(ويومئ بيده إىل فوق 
أراد الوليد بن يزيد احلج، فاتعد فتية أن يفتكوا به يف طريقه، وسألوا خالد : عن أيب سفيان احلمريي، قال

  .دع احلج: يا أمري املؤمنني: لقسري الدخول معهم فأىب، مث أتى خالد فقالا
إذا أبعث بك إىل عدوك يوسف بن عمر، : قد نصحتك ولن أمسيهم قال: ومن ختاف مسهم، قال: قال
  .وإن، فبعث به إليه، فعذبه حىت قتله: قال

: ف بن عمر من اليمن، قالملا أراد هشام عزل خالد عن العراق، وعنده رسول يوس: ابن خلكان قال
امض إىل صاحبك : إن صاحبك قد تعدى طوره، وفعل وفعل، مث أمر بتخريق ثيابه وضربه أسواطا، وقال

اكتب إىل يوسف، سر إىل العراق واليا سرا، واشفين من ابن : فعل اهللا به، مث دعا بسامل كاتبه، وقال
كتاب آخر، ومل يشعر الرسول، فقدم اليمن، النصرانية وعماله، مث أمسك الكتاب بيده، وجعله يف طي 

الشر، ضربين أمري املؤمنني، وخرق ثيايب، ومل يكتب إليك، بل إىل : ما وراءك ؟ قال: فقال يوسف
  .صاحب ديوانك

ففض الكتاب وقرأه، مث وجد الكتاب الصغري، فاستخلف على اليمن ابنه الصلت، وسار إىل العراق، 
عليه نائبه طارق ائذن يل إىل أمري املؤمنني، وأضمن له مايل السنة مئة وجاءت العيون إىل خالد، فأشار 
  :ألف ألف، وآتيك بعهدك، قال

أحتمل أنا وسعيد بن راشد أربعني ألف الف، وأبان والزينيب عشرين ألف : ومن أين هذه االموال ؟ قال
  إين إذا: ألف، ويفرق الباقي على باقي العمال، فقال

__________  



والذي يظهر أن هذا ال يصح : ، حنوا من هذا، مث قال٢١، ٢٠ / ١٠: البداية" بن كثري يف وقد أورد ا
عنه فإنه كان قائما يف إطفاء الضالل والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغريه من أهل االحلاد، 

 يف أهل وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء ال تصح، الن صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع، ومغاالة
البيت، ورمبا ال يفهم أحد من كالمه ما فيه من التشيع، وقد اغتر به شيخنا الذهيب، فمدحه باحلفظ 

  .وغريه
[ * ]  

)٥/٤٣٠(  

  

إمنا نقيك، ونقي أنفسنا ببعض أموالنا، وتبقى النعمة علينا، فأىب، : للئيم أسوغهم شيئا، مث أرجع فيه، قال
يف العذاب، ولقي خالد كل بالء، ومات يف العذاب مجاعة فودعه طارق، وواىف يوسف، فمات طارق 

  .من عماله بعد أن استخرج منهم يوسف تسعني ألف ألف درهم
إن هشاما حقد على خالد بكثرة أمواله وأمالكه، والنه كان يطلق لسانه يف هشام، وكتب إىل : وقيل

  .يوسف أن سر إليه يف ثالثني راكبا
فبات بقرب الكوفة وقد خنت واليها طارق ولده، فأهدوا لطارق ألف فقدم الكوفة يف سبع عشرة ليلة، 

إين رأيت قوما : عتيق وألف وصيف، وألف جارية، سوى االموال والثياب، فأتى رجل طارقا، فقال
أنكرم، وزعموا أم سفار، وصار يوسف إىل دور بين ثقيف، فأمر رجال، فجمع له من قدر عليه من 

ال حىت يأيت االمام، فانتهره وأقام، وصلى، : ، فأمر املؤذن باالقامة، فقالمضر، ودخل املسجد الفجر
  .، مث أرسل إىل خالد وأصحابه، فأخذوا وصادرهم) *سأل سائل* (، و ) *إذا وقعت* (وقرأ 

  أريد: أتى كتاب هشام يوسف فكتمنا، وقال: قال أشرس االسدي
ما هي بأيام عمرة، وسكت :  أتى العذيب، فقالالعمرة، فخرج وأنا معه، فما كلم أحدا منا بكلمة، حىت

نوى غربة والعهد غري * فما لبثتنا العيس أن قذفت بنا : حىت أتى احلرية، مث استلقى على ظهره، وقال
  .قدمي مث دخل الكوفة فصلى الفجر، وكان فصيحا طيب الصوت

، فأتى خالد الشام، لئن شاكت خالدا شوكة القتلنك: إن هشام بن عبدامللك كتب إىل يوسف: وقيل
  .فلم يزل ا يغزو الصوائف حىت مات هشام

  بل عذبه يوسف يوما واحدا، وسجنه بضعة عشر شهرا، مث: وقيل

)٥/٤٣١(  

  



  .أطلق، فقدم الشام سنة اثنتني وعشرين
ونقل ابن خلكان أن يوسف عصره حىت كسر قدميه وساقيه، مث عصره على صلبه، فلما انقصف مات، 

  . يتأوه وال ينطق، وهذا مل يصح، فإنه جاء إىل الشام وبقي ا حىت قتله الوليد الفاسقوهو يف ذلك ال
لبث خالد بن عبد اهللا يف العذاب يوما، مث وضع على صدره املضرسة، فقتل من الليل يف : قال ابن جرير

فرسه على احملرم سنة ست وعشرين ومئة يف قول اهليثم بن عدي، فأقبل عامر بن سهلة االشعري، فعقر 
  .قربه، فضربه يوسف بن عمر سبع مئة سوط

أسري ثقيف عندهم يف السالسل لعمري * أال إن خري الناس حيا وميتا : وقال فيه أبو األشعث العبسي
وال يسجنوا * وأوطأمتوه وطأة املتثاقل فإن سجنوا القسري ال يسجنوا امسه * لقد أعمرمت السجن خالدا 

ومعطي اللهى غمرا كثري النوافل قتيبة بن سعيد وغريه، * اضا بكل ملمة معروفه يف القبائل لقد كان 
  حدثنا القاسم بن حممد، عن عبدالرمحن: قاال

ضحوا : شهدت خالدا القسري يف يوم أضحى، يقول: ابن حممد بن حبيب، عن أبيه، عن جده، قال
هيم خليال، ومل يكلم موسى تقبل اهللا منكم، فإين مضح باجلعد بن درهم، زعم أن اهللا مل يتخذ إبرا

  ).١(تكليما، تعاىل اهللا عما يقول اجلعد علوا كبريا، مث نزل فذحبه 
  .هذه من حسناته، هي، وقتله مغرية الكذاب: قلت

__________  
  .٦٩ص " أفعال العباد " عبدالرمحن بن حممد وأبوه ال يعرفان، وأخرجه البخاري يف ) ١(

[ * ]  

)٥/٤٣٢(  

  

، هو أول من ابتدع بأن اهللا ما اختذ إبراهيم )١(مؤدب مروان احلمار  * رهم اجلعد بن د- ١٩٢
  .خليال، وال كلم موسى، وأن ذلك ال جيوز على اهللا

  .كان زنديقا: قال املدائين
إين الظنك من اهلالكني، لو مل خيربنا اهللا أن له يدا، وأن له عينا ما قلنا ذلك، مث مل : وقد قال له وهب
  .صلبيلبث اجلعد أن 

  
أبو هشام، وأبو : االمام الكبري مفيت دمشق، أبو أيوب، ويقال) ٤ * * ( سليمان بن موسى- ١٩٣

  .الربيع الدمشقي االشدق، موىل آل معاوية بن أيب سفيان
__________  



، ٣٥٠ / ٩، البداية ٣٩٩ / ١، ميزان االعتدال ٢٣٨ / ٤، تاريخ االسالم ٢٣٠ / ١اللباب * 
، تاج العروس ٣٢٢ / ٢، تاريخ اخلميس ٣٢٢ / ١، النجوم الزاهرة ١٠٥ / ٢، لسان امليزان ٣٦٠

٣٢١ / ٢.  
كان اجلعد بن درهم من أهل الشام وهو مؤدب مروان : ١٩ / ١٠" البداية " قال ابن كثري يف ) ١(

مروان اجلعدي، فنسب إليه، وهو شيخ اجلهم بن صفوان الذي تنسب إليه : احلمار، وهلذا يقال له
إن اهللا يف كل مكان بذاته تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا، وكان اجلعد : جلهمية الذين يقولونالطائفة ا

  بن درهم قد تلقى هذا املذهب اخلبيث عن رجل يقال له أبان بن مسعان، وأخذه أبان عن
  .طالوت بن أخت لبيد بن االعصم، عن خاله لبيد بن االعصم اليهودي

ه يف هذا اخلرب حىت ننظر فيه، ويغلب على الظن أنه افتعله أعداء اجلعد ومل ومل يذكر ابن كثري سند: قلت
حيكموه الن أفكاره اليت طرحها يف العقيدة مناقضة كل املناقضة ملا عليه اليهود، فهو ينكر بعض 

الصفات القدمية القائمة بذات اهللا ويؤوهلا ليرته اهللا تعاىل عن مسات احلدوث، ويقول خبلق القرآن وان 
اهللا مل يكلم موسى بكالم قدمي بل بكالم حادث بينما اليهود املعروف عنهم االغراق يف التجسيم 

والتشبيه، ويرى بعض الباحثني املعاصرين أن قتل اجلعد كان لسبب سياسي ال آلرائه يف العقيدة، ويعلل 
  .ت إىل العقيدةذلك بأن خلفاء بين أمية ووالم كانوا أبعد الناس عن قتل املسلمني يف مسائل مت

 / ٦، حلية االولياء ١٤١ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٨ / ٤، التاريخ الكبري ٣١٢طبقات خليفة * * 
، ميزان ٢٥٤ / ٤، تاريخ االسالم ٢ / ٥٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٥٠: ، ذيب الكمال٨٨، ٨٧

رات ، شذ١٥٥، خالصة ذيب الكمال ٢٢٦ / ٤، ذيب التهذيب ٤٢٦، ٤٢٥ / ٢االعتدال 
  .٢٨٦ / ٦، ذيب ابن عساكر ١٥٦ / ١الذهب 
[ * ]  

)٥/٤٣٣(  

  

يروي عن جابر بن عبد اهللا، وأيب أمامة، ومالك بن خيامر، وأيب سيارة املتعي، وواثلة بن االسقع، وغالبه 
  .مرسل

ويروي عن كثري بن مرة، فلعله أدركه، وعن طاووس، ونافع بن جبري، وكريب، والقاسم بن حممد، 
  .ن أيب رباح، ونافع، وعمرو بن شعيب، ومكحول، وابن شهاب، ونصري موىل معاوية وعدةوعطاء ب

روى عنه ابن جريج، وثور بن يزيد، ورجاء بن أيب سلمة، وزيد بن واقد، وعبد الرمحن بن احلارث 
املخزومي، وحممد بن راشد املكحول، واالوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأبو معيد حفص بن غيالن، 

ومهام بن حيىي، : ن هليعة، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، ومسرة بن معبد، ومعاوية بن حيىي الصديفواب



  .والزبيدي، وخلق كثري
من أفضل : كان سليمان بن موسى أعلم أهل الشام بعد مكحول، ولو قيل يل: قال سعيد بن عبد العزيز

  .الناس ؟ الخذت بيد سليمان
  .كفوا عن املسألة، فقد جاءكم من يكفيكم املسألة: موسى، يقولوكان عطاء إذا جاء سليمان بن 

  .ما رأيت أحسن مسألة منك بعد سليمان بن موسى: قال يل سعيد بن عبد العزيز: قال أبو مسهر
  .حسن املسألة نصف العلم: قال سليمان بن موسى: قال سعيد

 ما ذكره ابن جريج من سليمان بن ال نعلم مكحوال خلف بالشام مثل يزيد بن يزيد، إال: قال ابن عيينة
  .موسى

سيد شباب أهل احلجاز ابن جريج، وسيد : مسعت عطاء بن أيب رباح يقول: وقال مطعم بن املقدام
  .شباب أهل العراق احلجاج بن أرطاة، وسيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى

)٥/٤٣٤(  

  

  . وامي اهللا أحفظ الرجلنيإن مكحوال يأتينا، وسليمان بن موسى: وقال شعيب عن الزهري
  .سليمان بن موسى: ما لقيت مثله يعين: مسعت ابن هليعة يقول: وقال مروان الطاطري

  .ما رأيت مثل سليمان بن موسى: وال االعرج ؟ قال: فقلت له
  .عاش سليمان بن موسى بعد مكحول سنتني، فكنا جنلس إليه بعد مكحول: قال زيد بن واقد

: اب من العلم، فال يقطعه حىت يفرغ منه، مث يأخذ يف باب غريه، فقلت له يومافكان يأخذ كل يوم يف ب
  .يا أبا الربيع جزاك اهللا عنا خريا، فإنك حتدثنا مبا نريد وما ال نعقله

  .فلو بقي لنا لكفانا الناس
  .كان أعلى أصحاب مكحول سليمان بن موسى، ومعه يزيد بن يزيد بن جابر: قال أبو مسهر

  .و ثقةه: قال دحيم
  .سليمان بن موسى، عن مالك بن خيامر مرسال، وعن جابر مرسال: وقال أمحد بن أيب خيثمة عن حيىي

  .مل يدرك سليمان كثري بن مرة، وال عبدالرمحن بن غنم: وقال أبو مسهر
  .ثقة: سليمان بن موسى ما حاله يف الزهري ؟ قال: قلت ليحىي بن معني: وقال عثمان الدارمي

حمله الصدق، ويف حديثه بعض االضطراب، وال أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه : وقال أبو حامت
  .منه وال أثبت منه

  .أختار من أهل الشام بعد الزهري ومكحول للفقه سليمان ابن موسى: وقال أيضا
  .عنده مناكري: وقال البخاري



  .هو أحد الفقهاء، وليس بالقوي يف احلديث: وقال النسائي
  .ديثه شئيف ح: وقال مرة

هو فقيه راو، حدث عنه الثقات، وهو أحد العلماء، روى أحاديث ينفرد ا ال يرويها : وقال ابن عدي
  .غريه، وهو عندي ثبت صدوق

)٥/٤٣٥(  

  

حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثنا سليمان بن موسى بصحيفة حفظها، فأعجبه ذلك، : قال أبو مسهر
  .يئا فاستودعته صدري إال وجدته حني أريدهما مسعت ش! أتعجب ؟ : فقال له مكحول

  )١" (ال نكاح إىل بويل " حديث : قلت ليحىي: وقال عباس بن حممد
  .ال يصح يف هذا شئ إال حديث سليمان بن موسى: يرويه ابن جريج، فقال
وال نكاح ) " ٢" (أفطر احلاجم واحملجوم " حديث : مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال أمحد بن أيب حيىي

  .أحاديث يشبه بعضها بعضا وأنا أذهب إليها" ال بويل إ
روى الثقات عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النيب : قلت

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، وهلا : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٣" (روا فالسلطان ويل من ال ويل له مهرها مبا أصاب منها، فإن اشتج

: مث قال ابن عدي" ال نكاح إال بويل، وشاهدي عدل " وعيسى بن يونس، عن ابن جريج حنوه، ولفظه 
  رواه مع سليمان يزيد بن أيب حبيب،

__________  
  .حديث صحيح بطرقه وشواهده) ١(

) ٢٠٨٥(وأبو داود ، )١١٠٢(و ) ١١٠١(، والترمذي ٤١٨ و ٤١٣ و ٣٩٤ / ٤أخرجه أمحد 
و ) ١٢٤٤(و ) ١٢٤٣( من حديث أيب موسى االشعري، وصححه ابن حبان ١٠٧ / ٧والبيهقي 

: ، وأطال يف ختريج طرقه، وقد اختلف يف وصله وإرساله، قال احلاكم١٦٩ / ٢واحلاكم ) ١٢٤٥(
ت جحش، عائشة وأم سلمة، وزينب بن: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم

ويف الباب عن علي، وابن عباس، ومعاذ، وعبد اهللا بن عمر، وأيب ذر الغفاري، واملقداد بن : قال
االسود، وعبد اهللا بن مسعود، وجابر، وأيب هريرة، وعمران بن احلصني، وعبد اهللا بن عمرو، واملسور 

  .بن خمرمة، وأنس بن مالك
، ومن حديث رافع بن خديج، ومن حديث صحيح بال ريب روي من حديث شداد بن أوس) ٢(

  .، بتحقيقنا٣٠٣، ٣٠٢ / ٦" شرح السنة " حديث ثوبان، لكنه منسوخ انظر 



من حديث عائشة، وحسنه ) ١٨٧٩(وابن ماجه ) ١١٠٢(والترمذي ) ٢٠٨٣(أخرجه أبو داود ) ٣(
" ، وقط بسط الكالم عليه البيهقي يف ١٦٨ / ٢واحلاكم ) ١٢٤٨(الترمذي وصححه ابن حبان 

  .١٥٦ / ٣" التخليص " ، واحلافظ يف ١٠٧، ١٠٥ / ٧" لسنن ا
[ * ]  

)٥/٤٣٦(  

  

وحجاج بن أرطاة، وقرة بن حيوئيل، وأيوب بن موسى، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، وكلها 
  .طرق غريبة، سوى حجاج، وطريقه مشهور

  ).١(وهو صاحب حديث زمارة الراعي عن نافع، عن ابن عمر : قلت
املضمضة واالستنشاق من : "  جريج عنه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاوروى ابن

  ).٢" (الوضوء الذي البد منه 
  .مات سنة مخس عشرة ومئة: قال دحيم

  .مات سنة تسع عشرة ومئة: وقال أبو عبيد، وابن سعد، وخليفة، ومجاعة
  .وله شئ يف مقدمة مسلم

  
و العالمة قاضي دمشق يزيد بن عبدالرمحن بن أيب مالك ه) د، س، ق * ( يزيد بن أيب مالك- ١٩٤

  .هانئ اهلمداين الدمشقي
ولد سنة ستني، وأرسل عن أيب أيوب، وروى عن واثلة بن االسقع، وأنس بن مالك، وجبري بن نفري، 

  .وابن املسيب، وأيب إدريس اخلوالين، وسليمان بن يسار وعدة
  .العزيز، وسعيد بن بشري، وعمرو بن واقد وآخرونوعنه ابنه خالد، واالوزاعي، وسعيد بن عبد 

__________  
باب كراهية الغناء والزمر، من طريق سليمان بن موسى، : يف االدب) ٤٩٢٤(أخرجه أبو داود ) ١(

يا نافع : فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال يل: مسع ابن عمر مزمارا، قال: عن نافع قال
كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : فرفع اصبعيه من أذنيه، وقال:  ال، قال:هل تسمع شيئا ؟ فقلت

  .فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا
  .وسنده صحيح

 من طريق عصام بن يوسف عن عبد اهللا بن املبارك، عن ابن جريج، عن ٥٢ / ١أخرجه البيهقي ) ٢(
  .سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة عن عائشة



  وعصام بن يوسف هو
تفرد به عصام، ووهم : ٣٦روى أحاديث ال يتابع عليها، وقال الدارقطين ص : البلخي، قال ابن عدي

  .فيه، والصواب عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى مرسال
، ذيب الكمال ٢٧٧ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٤٧ / ٨، التاريخ الكبري ٣١١طبقات خليفة * 

، ٣٤٥ / ١١، ذيب التهذيب ١٨٧ / ٥يخ االسالم ، تار٢ / ١٧٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٣٧
  .٤٣٣خالصة تذهيب الكمال 

[ * ]  

)٥/٤٣٧(  

  

  .وثقه أبو حامت
  .رأى أنسا: قال أبو مسهر
  .قضى هلشام ابن عبدامللك: وقال ابن معني

  .كان أحد الفقهاء مع مكحول، وقد ندبه عمر بن عبد العزيز ليفقه بين منري ويقرئهم: قلت
  .أنه كان بليغا يف ترسله: كان صاحب كتب، يعين: بشريقال سعيد بن 

  .ملا استخلف الوليد بن يزيد، عزله باحلارث بن حممد االشعري: قلت
  .مل يكن عندنا أعلم بالقضاء من يزيد بن أيب مالك، ال مكحول والغريه: وقال سعيد بن عبد العزيز

  .مات سنة ثالثني ومئة: قال أبو عبيد
  .بقي إىل سنة مثان وثالثني ومئة: وقال الوليد بن مسلم

  
: اللخمي أبو عمرو، ويقال: ابن سويد بن حارثة القرشي، ويقال) ع * ( عبدامللك بن عمري- ١٩٥

  .أبو عمر الكويف احلافظ، ويعرف بالقبطي
  .رأى عليا رضي اهللا عنه، وأبا موسى االشعري

ن حريث، وعطية القرظي، وحدث عن جندب البجلي، وجابر بن مسرة، وجرب بن عتيك، وعمروب
  والنعمان بن بشري، وأم عطية، وجرير بن عبد اهللا

البجلي إن صح، وحصني بن قبيصة أو ابن عقبة، وإياد بن لقيط، واالشعث ابن قيس ومل يدركه، 
  وحصني بن أيب احلر، وزيد بن عقبة، وربعي بن حراش،

__________  
 / ٥، اجلرح والتعديل ٣٩ / ٢تاريخ الصغري ، ال٤٢٦ / ٥، التاريخ الكبري ١٦٣طبقات خليفة * 



، ميزان ٢٧١ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٢٥٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٦٠، ذيب الكمال ٣٦٠
  .٢٤٥، خالصة تذهيب الكمال ٤١١ / ٦، ذيب التهذيب ٦٦١، ٦٦٠ / ٢االعتدال 

[ * ]  

)٥/٤٣٨(  

  

، ووراد كاتب املغرية، وموسى بن طلحة، وابن أيب ليلى، وقزعة بن حيىي، وعمرو بن ميمون االودي
وأيب بردة بن أيب موسى، وأيب االحوص اجلشمي وخلق من الصحابة وكبار التابعني، وعمر دهرا طويال، 

  .وصار مسند أهل الكوفة
حدث عنه شعبة، والثوري، ومسعر، وهشيم، وأبو عوانة، وإسرائيل، وزائدة، ومحاد بن سلمة، وعبيداهللا 

  .وجرير بن عبداحلميد، وسفيان بن عيينة، وعبيدة بن محيد، وخلق كثريبن عمروالرقي، 
  .وحدث عنه من القدماء شهر بن حوشب، وذلك يف صحيح مسلم مقرونا بآخر

  .له حنو مئيت حديث: قال علي بن املديين
واهللا إين : روى امليموين عن أمحد بن حنبل، عن سفيان بن عيينة، مسعت عبد امللك بن عمري يقول

  .حدث باحلديث، فما أدع منه حرفا واحداال
  .ليس به بأس: قال النسائي وغريه

  .صاحل احلديث، ليس حبافظ، تغري حفظه قبل موته: وقال أبو حامت
  .خملط: وروى إسحاق الكوسج، عن حيىي بن معني قال

جدا عبدامللك بن عمري مضطرب احلديث : مسعت أمحد بن حنبل يقول: وقال علي بن احلسن اهلسنجاين
  .مع قلة روايته، ما أرى له مخس مئة حديث، وقد غلط يف كثري منها

  .وذكر إسحاق الكوسج عن أمحد، أنه ضعفه جدا
مساك بن حرب أصلح حديثا من عبدامللك بن عمري، : وروى صاحل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، قال

  .وذلك أن عبدامللك خيتلف عليه احلفاظ
   أيب بكر بن عياش، مسعت أباوروى حممد بن سفيان الكويف، عن

)٥/٤٣٩(  

  

  .خذوا العلم من عبدامللك بن عمري: إسحاق، يقول
ابن القبطة، كان على قضاء الكوفة، وهو صاحل احلديث، روى أكثر من مئة : يقال له: قال أمحد العجلي



  .حديث، وهو ثقة يف احلديث
كان :  مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقولحدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل، حدثنا علي،: وقال ابن أيب حامت

نعم، قال ابن : هو عبدامللك بن عمري ؟ قال: فقلت اليب: سفيان يعجب من حتفظ عبد امللك، قال صاحل
هذا وهم، إمنا هو عبدامللك بن أيب سلمان، عبدامللك بن عمري مل : فذكرت هذا اليب، فقال: أيب حامت

  .يوصف باحلفظ
  .بن عمري من أفصح الناسكان عبدامللك : قال البخاري
أما عبد امللك، فأنا، وأما القبطي، فكان : قال رجل لعبد امللك بن عمري القبطي، قال: قال ابن عيينة
  .فرس لنا سابق

  .هذه السنة تويف يل مئة وثالث سنني: وروي عن أيب بكر بن عياش، مسعت عبدامللك بن عمري يقول
مات عبد امللك بن عمري سنة ست وثالثني : اهللا البجلي قالروى أبو بكر بن أيب االسود، عن أيب عبد 

  .يف ذي احلجة منها: ومئة أو حنوها، زاد غريه
  أنبأنا احلسني بن هبة: أخربنا أبو العباس أمحد بن عبدالرمحن وغريه، قالوا

حممد بن أنبأنا علي بن : اهللا التغليب، أنبأنا نضر بن أمحد بن مقاتل، واحلسني بن احلسن االسدي، قاال
علي بن أيب العالء املصيصي الفقيه، أنبأنا حممد وأمحد، أنبأنا احلسن بن سهل بن الصباح ببلد يف سنة 
سبع عشرة وأربع مئة، أنبأنا أمحد بن إبراهيم بن أمحد االمام، حدثنا علي بن حرب، حدثنا سفيان بن 

   النيبعيينة، عن عبدامللك، عن عبدالرمحن بن أيب بكرة، عن أيب بكرة، عن

)٥/٤٤٠(  

  

  ).١(متفق عليه " ال ينبغي للقاضي أن يقضي بني اثنني وهو غضبان : " صلى اهللا عليه وسلم، قال
رواه شعبة، والكبار عن عبد امللك بن عمري، أخرجه " ال يقضني حكم : " ويف بعض ألفاظ الصحيح
  .االئمة من حديثه يف كتبهم

  
اين شيخ واسط علما وعمال أبو املغرية الثقفي موالهم االمام الرب) ع * ( منصور بن زاذان- ١٩٦

  .الواسطي
ولد يف حياة ابن عمر، وحدث عن أنس بن مالك، وأيب العالية، واحلسن، وابن سريين، وعمرو بن 

  .دينار، واحلكم بن عتيبة، وحبيب بن مهاجر، وقتادة، ومعاوية بن قرة، وعطاء، ومحيد بن هالل، وعدة
  .بن حازم، وأبو عوانة، وهشيم، وخلف بن خليفة، وخلق سواهمروى عنه شعبة، وجرير 

  .كان ثقة حجة، سريع القراءة، يريد أن يترسل، فال يستطيع، وكان خيتم يف الضحى: قال ابن سعد



  .وكان قد حتول فرتل املبارك
ن كان منصور بن زاذان يقرأ القرآن كله يف صالة الضحى، وكان خيتم القرآن م: قال يزيد بن هارون

  ).٢(االوىل إىل العصر، وخيتم يف اليوم مرتني، ويصلي الليل كله 
__________  

باب هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان، :  يف االحكام١٢١، ١٢٠ / ١٣أخرجه البخاري ) ١(
، ٢٣٢ / ٢باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، والشافعي : يف االقضية) ١٧١٧(ومسلم 

  .٢٣٨، ٢٣٧ / ٨والنسائي ) ٣٥٨٩(د وأبو داو) ١٣٣٤(والترمذي 
 / ٣، حلية االولياء ١٧٢ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٤٦ / ٧، التاريخ الكبري ٣٢٥طبقات خليفة * 

، ذيب ٣٠٣ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٧١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٧٣، ذيب الكمال ٥٧
  .١٨١ / ١، شذرات الذهب ٣٨٧، خالصة تذهيب الكمال ٣٠٦ / ١٠التهذيب 

نصفه أو " تقدم غري مرة أن هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قيام الليل كما علمه القرآن ) ٢(
، وأنه مل يأذن يف قراءة القرآن يف أقل من ثالث، وهديه صلى اهللا عليه "انقص منه قليال أو زد عليه 
  .وسلم هو الواجب االتباع

[ * ]  

)٥/٤٤١(  

  

، وكان )١(تم فيما بني املغرب والعشاء مرتني، والثالثة إىل الطواسني كان خي: وعن هشام بن حسان قال
  .يبل عمامته من دموع عينيه
  .كان احلسن يقعد مع أصحابه، فال يقوم حىت خيتم منصور بن زاذان: قال صاحل بن عمر الواسطي

مل، وكان إن ملك املوت على الباب ما كان عنده زيادة يف الع: كان منصور لو قيل له: قال هشيم
  .يصلي من طلوع الشمس إىل أن يصلي العصر، مث يسبح إىل املغرب

  .اهلم واحلزن يزيد يف احلسنات، واالشر والبطر يزيد يف السيئات: وروى خلف بن خليفة، عن منصور
فرأيت النصارى : ذكر عباد بن العوام، أنه شهد جنازة منصور بن زاذان، قال: قال أبو معمر القطيعي

  .واوس على حدة، واليهود على حدة، وقد أخذ خايل بيدي من كثرة الزحامعلى حدة، 
  صليت إىل جنب منصور بن زاذان فيما: شعبة، عن هشام بن حسان قال

  .بني املغرب والعشاء، فقرأ القرآن، وبلغ يف الثانية إىل النحل
  .تويف يف سنة إحدى وثالثني ومئة: قال يزيد بن هارون

  .هر يزارقربه بواسط ظا: قلت



  
 بن أيب عقيل الثقفي أمري العراقني وخراسان هلشام، مث ابن حممد بن احلكم*  يوسف بن عمر - ١٩٧

  أقره الوليد بن يزيد، وكان شهما كافيا سائسا مهيبا جبارا عسوفا جوادا معطاء
__________  

  .هذا غري معقول، وال إخاله يصح) ١(
 / ٥، تاريخ االسالم ١١٢، ١٠١ / ٧ت االعيان ، وغريها وفيا٢٦٠، ١٦٦، ١٤٨ / ٧الطربي * 

 / ٥، الكامل ١٧٢ / ١، شذرات الذهب ٢٨١، التنبيه واالشراف ٢٦٧ / ١، مرآة اجلنان ١٩١
٢٩٧، ٢٩٥، ٢٦٩، ٢٢٥، ٢١٩.  

)٥/٤٤٢(  

  

نقل املدائين أن مساطه بالعراق كان كل يوم مخس مئة مائدة كلها شواء، وقد كان ويل اليمن، وضرب 
  .به حىت أثخنهوهب بن من

أخرجوين أسأل، : ملا هلك احلجاج، أخذ يوسف هذا يف آل احلجاج ليعذب، فقال: قال ابن عساكر
دعين أدخل إىل عميت أسأهلا فدخل : فدفع إىل احلارث اجلهضمي، وكان مغفال، فأتى دارا هلا بابان، فقال

  .وهرب من الباب اآلخر، وذلك يف خالفة سليمان
ليمن سنة ست ومئة، فما زال عليها حىت جاءه التقليد بوالية العراق، ويل يوسف ا: قال شباب

  .فاستخلف ابنه الصلت، وسار
نزع عن العراق خالد القسري سنة عشرين ومئة بيوسف، وكان يضرب حبمقه وتيهه املثل، : قال الليث
  .أمحق من أمحق ثقيف: فكان يقال

  .ال ختف، وما رضي أن خياطبه:  البائسقل هلذا: وحجمه إنسان مرة، فهابه وأرعد، فقال يوسف
وقد هم الوليد بعزله، فبادر وقدم له أمواال عظيمة، وبذل يف خالد القسري أربعني ألف ألف درهم، 
فأخرج وسلم إليه العراق، فأهلكه حتت العذاب واملصادرة، وأخذ منه ومن أعوانه تسعني ألف ألف 

  .درهم
  .ف، وقتله نائبه، مث قتل يزيد، إذ متلك مروان احلمارواقتص يزيد بن خالد بن عبد اهللا من يوس

  .أنا شهدت هذا اخلبيث يوسف ضرب وهب بن منبه حىت قتله: قال أبو الصيداء
بعث يزيد بن خالد مواله أبا االسد، فدخل السجن، فضرب عنق يوسف بن عمر سنة : وقال أبو هاشم

  سبع وعشرين ومئة، وعاش أزيد من ستني

)٥/٤٤٣(  



  

  .سنة
  .رموه قتيال، فشد الصبيان يف رجله حبال، وجروه يف أزقة دمشق: قيلو

  .وكان دميم اجلثة له حلية عظيمة، نعوذ باهللا من البغي وعواقبه
  

  . عبد اهللا بن عباس اهلامشي، عم السفاح االمري أبو سليمانابن حرب االمة*  داود بن علي - ١٩٨
  . وسعيد بن عبد العزيز، وقيس بن الربيعاالوزاعي، والثوري، وشريك،: روى عن أبيه وعنه

  ).١(له حديث طويل يف الدعاء 
  .تفرد به عنه ابن أيب ليلى، وقيس، وما هو حبجة

  .واخلرب يعد منكرا، ومل يقحم أولو النقد على تليني هذا الضرب لدولتهم
  .وكان داود ذا بأس وسطوة وهيبة وجربوت وبالغة

  .كان يرى القدر: قيل
  ح يوم بويع خيطب، حصر فقام دونه عمه هذا فأبلغ، وقالوملا قام السفا

  .فأوجز، وبسط آمال الناس
__________  

، ٣٩١، ذيب الكمال ١٠١، ١٠٠ / ٤، العقد الفريد ٤١٨ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٣احملرب * 
 ٤، العقد الثمني ١٣ / ٢، ميزان االعتدال ٢٤٢ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٢٠٦ / ١تذهيب التهذيب 

 / ١، شذرات الذهب ١١٠، خالصة تذهيب الكمال ١٩٤ / ٣، ذيب التهذيب ٣٥٤، ٣٤٩/ 
  .٢٠٦ / ٥، ذيب ابن عساكر ١٩١

يف الدعوات من طريق عبد اهللا بن حممد بن عبدالرمحن، عن حممد بن ) ٣٤١٩(أخرجه الترمذي ) ١(
هو ابن عبد اهللا بن عباس عن عمران بن أيب ليلى، حدثين أيب، حدثين ابن أيب ليلى عن داود بن علي، 

: " مسعت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ليلة حني فرغ من صالته: أبيه، عن جده ابن عباس قال
اللهم إين أسألك رمحة من عندك دي ا قليب، وجتمع ا أمري، وتلم ا شعثي، وتصلح ا غائيب، 

  .ي وترد ا ألفيت، وتعصمين ا من كل سوءوترفع ا شاهدي، وتزكي ا عملي وتلهمين ا رشد
وهو حديث طويل ضعيف، والد حممد بن عمران مل يوثقه غري ابن حبان وأبوه سيئ احلفظ، وداود ابن " 

: أرجو أنه ال يكذب، وقال ابن عدي: خيطئ وقال ابن معني: علي ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال
  .دهوعندي أنه ال بأس بروايته عن أبيه، عن ج

[ * ]  

)٥/٤٤٤(  



  

  .مات يف ربيع االول سنة ثالث وثالثني ومئة
  .بعد أن أقام املوسم، وعاش اثنتني وأربعني سنة

  
 االمام الفقيه احلافظ املفيت، أبو عبد الرمحن القرشي املدين، عبد اهللا بن ذكوان) ع* ( أبو الزناد - ١٩٩

موىل عائشة بنت : يعة زوجة اخلليفة عثمان، وقيلويلقب بأيب الزناد، وأبوه موىل رملة بنت شيبة بن رب
  .إن ذكوان كان أخا أيب لؤلؤة قاتل عمر: موىل آل عثمان، وقيل: عثمان بن عفان، وقيل

  .قاله أبو داود السجزي، عن أمحد بن صاحل
  .مولده يف حنو سنة مخس وستني يف حياة ابن عباس: قلت

ان بن عثمان، وعروة، وابن املسيب، وخارجة بن وحدث عن أنس بن مالك، وأيب أمامة بن سهل، وأب
زيد، وعبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وعبيد ابن حنني، وعلي بن احلسني، وأيب سلمة بن عبدالرمحن، 
والقاسم بن حممد، وعبد الرمحن االعرج، وهو مكثر عنه، ثبت فيه، وعائشة بنت سعد، ومرقع بن 

  .ن عمرو االسلمي، والشعيب وسليمان بن عبدالرمحن وعدةصيفي، وجمالد بن عوف، وحممد بن محزة ب
وشهد مع عبد اهللا بن جعفر اهلامشي جنازة، وأرسل عن ابن عمر، وكان من علماء االسالم، ومن أئمة 

  .االجتهاد
  حدث عنه ابنه عبدالرمحن، وموسى بن عقبة، وابن أيب مليكة مع

__________  
، ٤٩ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٧ / ٢، التاريخ الصغري ٨٣  /٥، التاريخ الكبري ٢٥٩طبقات خليفة * 

 ٢، ميزان االعتدال ٢٦٥ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٤٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٧٩ذيب الكمال 
 / ١، شذرات الذهب ١٩٦، خالصة تذهيب الكمال ٢٠٣ / ٥، ذيب التهذيب ٤٢٠، ٤١٨/ 

  .٢٨٠، ٢٧٩ / ٧، ذيب ابن عساكر ١٨٢
[ * ]  

)٥/٤٤٥(  

  

تقدمه، وصاحل بن كيسان، وهشام بن عروة، وعبد الوهاب بن خبت، وحممد ابن عبد اهللا بن حسن، 
وعبيداهللا بن عمر، وابن عجالن، وابن إسحاق، ومالك والليث، وورقاء بن عمر، وسفيان الثوري، 

فيان بن عيينة، وزائدة، وشعيب بن أيب محزة، واملغرية بن عبدالرمحن احلزامي، وسعيد بن أيب هالل، وس
  .وخلق سواهم



  .وثقه أمحد وابن معني
  .كان سفيان يسمي أبا الزناد أمري املؤمنني يف احلديث: قال حرب بن إمساعيل، عن أمحد بن حنبل، قال

  هو فوق: قال أمحد
  .العالء بن عبدالرمحن، وفوق سهيل، وحممد بن عمرو

  .الزناد أعلم من ربيعةأخربين أمحد بن حنبل، أن أبا : وقال أبو زرعة الدمشقي
  .ثقة حجة: وروى أمحد بن سعد بن أيب مرمي، عن حيىي بن معني قال

مل يكن باملدينة بعد كبار التابعني أعلم من ابن شهاب، وحيىي بن سعيد االنصاري، : وقال علي بن املديين
  .وأيب الزناد، وبكري االشج

  .مالكأبو الزناد لقي ابن عمر، وأنس بن : قال خليفة بن خياط
  .تابعي ثقة، مسع من أنس: وقال العجلي
  .ثقة فقيه صاحل احلديث، صاحب سنة، وهو ممن تقوم به احلجة إذا روى عنه الثقات: وقال أبو حامت
أبو الزناد، : مالك، عن نافع، عن ابن عمر وأصح أسانيد أيب هريرة: أصح االسانيد كلها: قال البخاري

  .عن االعرج، عن أيب هريرة
دخل أبو الزناد مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه من االتباع : يث عن عبد ربه بن سعيدقال الل

  طلبة العلم مثل ما مع السلطان، فمن سائل عن فريضة، ومن: يعين

)٥/٤٤٦(  

  

  .سائل عن احلساب، ومن سائل عن الشعر، ومن سائل عن احلديث، ومن سائل عن معضلة
رأيت أبا الزناد وخلفه ثالث مئة تابع من طالب فقه : ن سعد قالوروى حيىي بن بكري، عن الليث ب

شرب من حظوة خري : وشعر وصنوف، مث مل يلبث أن بقي وحده، وأقبلوا على ربيعة، وكان ربيعة يقول
  .من باع من علم

قدمت املدينة، فأتيت أبا الزناد، ورأيت ربيعة فإذا الناس على : ونقل أبو يوسف، عن أيب حنيفة قال
  أنت: يعة، وأبو الزناد أفقه الرجلني، فقلت لهرب

  .وحيك كف من حظ خري من جراب من علم: أفقه أهل بلدك، والعمل على ربيعة ؟ فقال
كان أبو الزناد فقيه أهل املدينة، وكان صاحب : وقال أمحد بن أيب خيثمة، عن مصعب بن عبد اهللا، قال
حلارث بن احلكم باملدينة، وكان كاتبا لعبد احلميد كتاب وحساب، وكان كاتبا خلالد بن عبدامللك بن ا

بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب، وفد على هشام بن عبدامللك حبساب ديوان املدينة، فجالس هشاما 
: يف أي شهر كان عثمان خيرج العطاء الهل املدينة ؟ قال: مع ابن شهاب، فسأل هشام ابن شهاب



  .ن ابن شهاب ال يسأل عن شئ إال وجد علمه عندهكنا نرى أ: الأدري، قال أبو الزناد
  .يا أبا بكر هذا علم أفدته اليوم: يف احملرم، فقال هشام البن شهاب: فسألين هشام فقلت

وكان أبو الزناد معاديا لربيعة الرأي، وكانا : جملس أمري املؤمنني أهل أن يفاد فيه العلم، قال: فقال
  .فقيهي البلد يف زماما

  .شون يعقوب ابن أيب سلمة يعني ربيعة على أيب الزنادوكان املاج
  .وكان املاجشون أول من علم الغناء من أهل املروءة باملدينة

  مثلي ومثل ذئب، كان يلح على أهل قرية، فيأكل: قال أبو الزناد

)٥/٤٤٧(  

  

خار، فأحل صبيام ودواجنهم، فاجتمعوا له، فخرجوا يف طلبه، فهرب منهم، فتقطعوا عنه إال صاحب ف
واهللا ما كسرت لك فخارة ! هؤالء عذرم، أرأيتك أنت مايل ولك ؟ : عليه، فوقف له الذئب، وقال

  .قط
  ).١(مايل وللماجشون واهللا ما كسرت له كربا وال بربطا : مث قال

 كان الفقهاء باملدينة يأتون عمر بن عبد العزيز، خال: روى االصمعي عن ابن أيب الزناد، عن أبيه، قال
  سعيد بن املسيب، فإن عمر بن عبد

  .العزيز كان يرضى أن يكون بينهما رسول، وأنا كنت الرسول بينهما
  .وىل عمر بن عبد العزيز أبا الزناد بيت مال الكوفة: وقال سليمان بن أيب شيخ

وإن إا : مل حتب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا ؟ فقال: قيل اليب الزناد: قال حممد بن سالم اجلمحي
  .أدنتين منها، فقد صانتين عنها

  .كان أبو الزناد ثقة كثري احلديث، فصيحا بصريا بالعربية، عاملا عاقال: قال حممد بن سعد
هو كان سبب جلد ربيعة الرأي، مث ويل بعد ذلك املدينة فالن التيمي، : قال إبراهيم بن املنذر احلزامي

  .فيه ربيعةفأرسل إىل أيب الزناد، فطني عليه بيتا، فشفع 
  .تؤول الشحناء بني القرناء إىل أعظم من هذا: قلت

وملا رأى ربيعة أن أبا الزناد يهلك بسببه ما وسعه السكوت، فأخرجوا أبا الزناد، وقد عاين املوت 
  .وذبل، ومالت عنقه
  .نسأل اهللا السالمة
__________  



  .هي العرب، أعربته حني مسعت بهالعود أعجمي ليس من مال: طبل له وجه واحد، والرببط: الكرب) ١(
[ * ]  

)٥/٤٤٨(  

  

  .أما أبو الزناد، فليس بثقة وال رضي: وروى الليث بن سعد، عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن قال
  .انعقد االمجاع على أن أبا الزناد ثقة رضي: قلت
  ".موطئه " كان مالك ال يرضى أبا الزناد وهذا مل يصح، وقد أكثر مالك عنه يف : وقيل

  ما رأيت: جالست أبا الزناد ؟ قلت: قلت للثوري: قال ابن عيينة
  .باملدينة أمريا غريه

حدثنا أبو الزناد، فأخذ كفا من حصى، : جلست إىل إمساعيل بن حممد بن سعد، فقلت: وقال ابن عيينة
  .فحصبين به

  .وكنت أسأل أبا الزناد، وكان حسن اخللق
إين أمرت أن أسألك عن مسألة، ]: فقال [ جل إىل ربيعة جاء ر: حدثنا الليث، قال: حيىي بن بكري

  .هذا حيىي، وأما أبو الزناد، فليس بثقة: وأسأل حيىي بن سعيد، وأسأل أبا الزناد، فقال
  .لذلك: بين أمية، وكان ال يرضاه يعين: كان أبو الزناد كاتبا هلؤالء، يعين: قال مالك: قال حيىي بن معني
  .ثقة حجة، ومل أورد له حديثا الن كلها مستقيمة: اد كما قال حيىي بن معنيأبو الزن: مث قال ابن عدي

حدثنا مقدام بن داود، حدثنا احلارث بن مسكني، : وقال أبو جعفر العقيلي يف ترمجة عبد اهللا بن ذكوان
 إن اهللا: " سألت مالكا عمن حيدث باحلديث الذي قالوا: حدثنا ابن القاسم قال: وابن أيب الغمر، قاال

  إن ناسا: فأنكر ذلك إنكارا شديدا، وى أن يتحدث به أحد، فقيل) ١" (خلق آدم على صورته 
__________  

" = [ * االمساء والصفات "  والبيهقي يف ٣٤١" الشريعة " ، واآلجري يف ٢٤٤ / ٢أخرجه أمحد ) ١(
[  

)٥/٤٤٩(  

  

مل يكن يعرف ابن :  الزناد، فقالابن عجالن، عن أيب: من هم ؟ قيل: من أهل العلم يتحدثون به قال
عجالن هذه االشياء، ومل يكن عاملا، ومل يزل أبو الزناد عامال هلؤالء حىت مات، وكان صاحب عمال 

  .يتبعهم



اخلرب مل ينفرد به ابن عجالن، بل وال أبو الزناد، فقد رواه شعيب بن أيب محزة عن أيب الزناد، : قلت
  .ورواه قتادة

  ،عن أيب أيوب املراغي
عن أيب هريرة، ورواه ابن هليعة، عن االعرج وأيب يونس، عن أيب هريرة، ورواه معمر، عن مهام، عن أيب 

صح هذا عن رسول : هريرة، وصح أيضا من حديث ابن عمر وقد قال إسحاق بن راهويه عامل خراسان
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فوض ونسلم وال خنوض فيما ال يعنينا مع فهذا الصحيح خمرج يف كتايب البخاري ومسلم فنؤمن به ون
  .علمنا بأن اهللا ليس كمثله شئ وهو السميع البصري

مات أبو الزناد فجأة يف مغتسله ليلة اجلمعة لسبع عشرة خلت من رمضان، وهو ابن : قال الواقدي
  .ست وستني سنة يف سنة ثالثني ومئة

  .مات يف رمضان منها: وقال ابن سعد
  .سنة ثالثني: وقال خليفة وطائفة

  وقال حيىي بن معني، وابن منري، وعلي بن عبد اهللا التميمي،
__________  

 من ٣٢٣ / ٢وأخرجه أمحد .. من طريق سفيان، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة٢٩٠= 
 وأخرجه..طريق املغرية بن عبدالرمحن، عن أيب الزناد، عن موسى بن أيب عثمان، عن أبيه، عن أيب هريرة

 عن طريق حيىي، عن ابن عجالن، عن سعيد، عن أيب ٣٦، وابن خزمية ٤٣٤ و ٢٥١ / ٢أمحد 
 ٤٠، ٣٩: ، وابن خزمية٣١٥ / ٢، وأمحد )٢٨٤١(، ومسلم ٦، ٢ / ١١وأخرجه البخاري ..هريرة

 / ٢وأمحد ) ١١٥) (٢٦١٢(وأخرجه مسلم ..من طريق معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة
 من طريق قتادة، عن أيب أيوب املراغي، عن أيب هريرة وحديث ابن ٣٧:  خزمية، وابن٥١٩، و ٤٦٣

 من طريق االعمش، عن حبيب بن أيب ٣٨: ، وابن خزمية٢١٩، والبيهقي ١٣٥: عمر أخرجه اآلجري
" ال تقبحوا الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرمحن " ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ 

  .الرواية ابن خزمية بتدليس االعمش وكذا حبيب، ومبخالفة الثوري االعمش يف إرسالهوقد أعل هذه 
[ * ]  

)٥/٤٥٠(  

  

  .مات سنة إحدى وثالثني ومئة: وغريهم
قرأت على حممد بن حسني القرشي، أنبأنا حممد بن عماد، أنبأنا ابن رفاعة، أنبأنا أبو احلسن اخللعي، 



و سعيد ابن االعرايب، حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح، حدثنا سفيان أنبأنا عبدالرمحن بن عمر، أنبأنا أب
قال اهللا عز : " بن عيينه، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

إذا هم عبدي حبسنة فاكتبوها، فإن عملها فاكتبوها عشر أمثاهلا، فإن هم بسيئة، فال تكتبوها، : وجل
  ).١" ( عملها، فاكتبوها مثلها، وإن تركها، فاكتبوها حسنة فإن
  

  .الثقفي مكي ثقة، نزل البصرة) خ، م، د، س، ق * ( يعلى بن حكيم- ٢٠٠
وعنه : وحدث عن سعيد بن جبري، وطاووس، ومسلم بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة ومجاعة

  .د بن ذكوان وغريهمقتادة مع تقدمه، وجرير بن حازم، ومحاد بن زيد، وحمم
  .ووفد على عمر بن عبد العزيز

  .ال بأس به: وثقه أبو زرعة وأمحد، وقال أبو حامت
  فأتاها أيوب ثالثة أيام يقعد: مات بالشام، وترك أمه، فكانت تأيت أيوب، قال: قال محاد بن زيد

__________  
د حبسنة كتبت وإذا هم بسيئة باب إذا هم العب: يف االميان) ١٢٨(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(

  .يف التفسري من طريق سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن االعرج به) ٣٠٧٣(مل تكتب، والترمذي 
، ذيب الكمال ٣٠٣ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٠٨ / ١، التاريخ الصغري ٤١٧ / ٨التاريخ الكبري * 

، ٣٩١ / ٢، طبقات القراء ١٩١ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ١٨٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٥٥
  .٤٣٧، خالصة تذهيب الكمال ٤٠١ / ١١ذيب التهذيب 

[ * ]  

)٥/٤٥١(  

  

  ).١(على باا، وتأتيه فتجتمع 
سل عنها قتادة، فسألته، : بعث يعلى من الشام بصحيفة ضخمة فيها مسائل، فقال: وقال جرير بن حازم

  .رضتها على قتادة، فما غري إال شيئنييشق علي، فسل سعيد بن أيب عروبة، ففعلت مث ع: فقال
  

الطائفي نزل واسط، وحدث عن أوس بن أيب أوس، وعمارة بن ) ٤م،  * ( يعلى بن عطاء- ٢٠١
  .حديد، ووكيع بن عدس، وطائفة

وعنه شعبة، وأبو عوانة، والثوري، ومحاد بن سلمة، وهشيم وآخرون وهو من موايل عبد اهللا بن عمرو 
  .بن العاص



  .نيوثقه ابن مع
  .صاحل احلديث: وقال أبو حامت
  .مات سنة عشرين ومئة: وقال البخاري

  
االمام الزاهد الصادق، أبو رجاء بن طهمان اخلراساين، نزيل البصرة، ) ٤م،  * * ( مطر الوراق- ٢٠٢

  .موىل علباء بن أمحر اليشكري
  .كان من العلماء العاملني، وكان يكتب املصاحف، ويتقن ذلك

_______________  
وجاء نعي يعلى بن حكيم من الشام إىل أمه، ومل يكن له : لشيخ املؤلف" ذيب الكمال " النص يف ) ١(

فلم يزل يصلها : هاهنا أحد غريها، وكان أيوب يأتيها ثالثة أيام بالغداة والعشي، فيقعد وتقعد معه، قال
  .حىت ماتت

 ٤، تذهيب التهذيب ١٥٥٥ب الكمال ، ذي٣٠٢ / ٩، اجلرح والتعديل ٤١٥ / ٨التاريخ الكبري * 
  .٤٣٨، خالصة تذهيب الكمال ٤٠٤ / ١١، ذيب التهذيب ٢٠ / ٥، تاريخ االسالم ١٨٨/ 
  ، اجلرح والتعديل٤٠١، ٤٠٠ / ٧، التاريخ الكبري ٣٨٩، تاريخ خليفة ٢١٥طبقات خليفة * 
، تاريخ ١ / ٤٣ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٣١، ذيب الكمال ٧٥ / ٣، حلية االولياء ٢٨٧ / ٨

  .٣٧٨، خالصة تذهيب الكمال ١٦٧ / ١٠، ذيب التهذيب ١٦٤ / ٥االسالم 
[ * ]  

)٥/٤٥٢(  

  

  .روى عن أنس بن مالك، واحلسن، وابن بريدة، وعكرمة وشهر بن حوشب، وبكر بن عبد اهللا، وطائفة
زيد، وعبد العزيز حدث عنه شعبة، واحلسني بن واقد، وإبراهيم بن طهمان، ومحاد بن سلمة، ومحاد بن 

  .بن عبد الصمد العمي، وآخرون
  .وغريه أتقن للرواية منه، وال ينحط حديثه عن رتبة احلسن، وقد احتج به مسلم

  .ليس بالقوي: هو يف عطاء ضعيف، وقال النسائي: صاحل، وقال أمحد بن حنبل: قال حيىي بن معني
  .رأيت مثل مطر الوراق، يف فقهه وزهدهما : مسعت عمي عيسى يقول: قال اخلليل بن عمر بن إبراهيم

  .رحم اهللا مطرا الوراق، إين الرجو له اجلنة: وقال مالك بن دينار
  .رأيت مطر الوراق، وهو يقص: وعن شيبة بنت االسود قالت

  .تويف مطر الوراق سنة تسع وعشرين ومئة: يقال



  .ضعيف: قال أبو حامت الرازي
ال : ليلى يف سوء احلفظ، وفيه يقول عثمان بن دحية اللغويوكان حيىي القطان يشبه مطرا بابن أيب 

  .بقل) ١(يساوي دستجة 
  .فيه ضعف يف احلديث: وقال حممد بن سعد

ملا خلق اهللا الداء والدواء، جعل دواء املرة املشي، ودواء الدم احلجامة، ودواء : وعن مطر الوراق، قال
  .البلغم احلمام

__________  
  .والكلمة معربةاحلزمة، : الدستجة) ١(

[ * ]  

)٥/٤٥٣(  

  

أبو احلارث املدين املؤدب، : االمام احلافظ الثقة، أبو حممد، ويقال) ع * ( صاحل بن كيسان- ٢٠٣
موىل آل معيقيب : موىل بين عامر، ويقال: موىل بين غفار، ويقال: مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، يقال

  .الدوسي
  .بن عمررأى عبد اهللا بن الزبري، وعبد اهللا 

  .إنه مسع منهما: وقد قال حيىي بن معني
وحدث عن عبيداهللا بن عبد اهللا، وعروة بن الزبري، وعبد الرمحن بن هرمز االعرج، وسامل بن عبد اهللا، 

  .ونافع بن جبري، ونافع موىل ابن عمر، ونافع موىل أيب قتادة، والقاسم بن حممد، وابن شهاب رفيقه
  .عيل بن حممد بن سعد، وعدةويرتل إىل ابن عجالن، وإمسا

  .وكان من أئمة االثر
حدث عنه عمرو بن دينار وهو أكرب منه، وموسى بن عقبة وهو من طبقته، وابن عجالن، وابن إسحاق، 
وابن جريج، ومعمر، ومالك، وسليمان ابن بالل، وابن عيينة، والدراوردي، ومحاد بن زيد، وإبراهيم بن 

  .واهمسعد، وأبو ضمرة الليثي، وخلق س
كان موىل امرأة من دوس، وكان عاملا ضمه عمر بن عبد العزيز إىل نفسه، : قال مصعب بن عبد اهللا

فكان يأخذ عنه، مث بعث إليه الوليد بن عبدامللك، فضمه إىل ابنه عبد : باملدينة، قال: وهو أمري يعين
  .العزيز بن الوليد

  .وكان صاحل جامعا من احلديث والفقه واملروءة
__________  



، ٦٠٠، ذيب الكمال ٤١٠ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٨٨ / ٤، التاريخ الكبري ٢٦٣طبقات خليفة 
، ميزان ١٤٩، ١٤٨ / ١، تذكرة احلفاظ ٨٢ / ٦، تاريخ االسالم ١ / ٨٨ / ٢تذهيب التهذيب 

  ،١٧١، خالصة تذهيب الكمال ٦٣، طبقات احلفاظ ٣٩٩ / ٤، ذيب التهذيب ٢٩٩ / ٢االعتدال 
  .٢٠٨ / ١ الذهب شذرات
[ * ]  

)٥/٤٥٤(  

  

  .بخ بخ: سئل أمحد بن حنبل، عن صاحل بن كيسان، فقال: قال حرب الكرماين
  .أكرب من الزهري، قد رأى صاحل بن عمر: وقال عبد اهللا بن أمحد عن صاحل

  .ثقة: وروى إسحاق الكوسج، عن حيىي بن معني
  .ليس به بأس يف الزهري: وروى عباس، عن حيىي قال

  .معمر أحب إيل يف الزهري:  مسع من ابن عمر، وعن حيىي قالوقد
ليس يف أصحاب الزهري أثبت : قال حيىي ابن معني: وروى يعقوب بن شيبة، حدثنا أمحد بن العباس قال
  .من مالك، مث صاحل بن كيسان مث معمر، مث يونس

  .صاحل ثقة ثبت: وقال يعقوب
  .أى ابن عمركان أسن من الزهري، ر: وقال علي بن املديين

  .صاحل أحب إيل من عقيل، النه حجازي، وهو أسن: وقال ابن أيب حامت، عن أبيه، قال
  .رأى ابن عمر، وهو ثقة، يعد يف التابعني

  .ثقة: وقال النسائي وابن خراش وغريمها
اجتمعت أنا وابن شهاب وحنن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب : روى معمر، عن صاحل، قال

: نكتب ما جاء عن أصحابه، فقلت: تبنا كل شئ مسعنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث قالالسنن، فك
  .بل هو سنة، فكتب ومل أكتب فأجنح وضيعت: ليس بسنة، فقال

كان عمرو حيدث حديث صاحل بن كيسان يف نزول النيب صلى اهللا عليه : احلميدي، عن سفيان قال
   قتادة، عن أيب قتادة،عن نافع موىل أيب: وسلم، االبطح يعين

  .اذهبوا فسلوه عن هذا احلديث فذهبنا إليه، فسألناه: مث قدم صاحل، فقال لنا عمرو: قال
  كان صاحل بن كيسان: يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، قال

)٥/٤٥٥(  

  



ن ؟ حدثنا فالن، وحدثنا فال: مؤدب ابن شهاب، فرمبا ذكر صاحل الشئ، فريد عليه ابن شهاب، فيقول
  .تكلمين وأنا أقمت أود لسانك: خبالف ما قال، فيقول له صاحل

مسعت إبراهيم بن سعد، جئت صاحل بن كيسان يف مرتله، وهو يكسر هلرة له : عبد العزيز االويسي
  .يطعمها، مث يفت حلمامات له أو حلمام يطعمه

 سنة، وصاحل بن كيسان وهو مات زيد بن أيب أنيسة وهو ابن ثالثني: وهم احلاكم ومهني يف قولة، فقال
ابن مئة ونيف وستني سنة، وكان قد لقي مجاعة من الصحابة، مث تلمذ بعد للزهري، وتلقن عنه العلم 

  .وهو ابن تسعني سنة، ابتدأ بالعلم وهو ابن سبعني سنة
  .أن زيدا مات كهال من أبناء أربعني سنة أو أكثر: واجلواب

لتسعني، ولو عاش كما زعم أبو عبد اهللا لعد يف شباب الصحابة وصاحل عاش نيفا ومثانني سنة ما بلغ ا
فإنه مدين، ولكان ابن نيف وثالثني سنة وقت وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولو طلب العلم كما قال 

احلاكم، وهو ابن سبعني سنة، لكان قد عاش بعدها نيفا وتسعني سنة، ولسمع من سعد بن أيب وقاص 
  .زعمهوعائشة، فتالشى ما 

  .مات صاحل بن كيسان بعد االربعني واملئة، وقبل خمرج حممد بن عبد اهللا بن حسن: قال الواقدي
  .وكان ثقة كثري احلديث: قال
  

  )م، ت، ق * ( زياد موىل ابن عياش- ٢٠٤
  هو الفقيه الرباين زياد بن أيب زياد، موىل عبد اهللا بن عياش بن أيب

__________  
، ذيب الكمال ٥٣٢ / ٣، اجلرح والتعديل ٦٦٧ / ١، تاريخ الفسوى ٣٠٥ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ٣٦٧ / ٣، ذيب التهذيب ٧٢ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٢٤٣ / ١، تذهيب التهذيب ٤٤٣
  .١٢٤خالصة تذهيب الكمال 

[ * ]  

)٥/٤٥٦(  

  

  .ربيعة من مشايخ وقته بدمشق، وله ا دار وذرية
عبد اهللا بن قيس، ونافع بن جبري ابن مطعم، وعراك بن مالك حدث عن مواله، وأنس، وأيب حبرية 

  .ومجاعة
روى عنه يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، وهو من أقرانه، وعبد اهللا بن سعيد ابن أيب هند، وابن إسحاق، 



  .ومالك بن أنس وآخرون
  .وثقه النسائي وغريه، وكان عبدا صاحلا قانتا هللا

  .ل يوما على عمر بن عبد العزيز، وكان يكرمهكان مملوكا، فدخ: قال مالك بن أنس
هذا زمانك إين قد مضى زمين وكان متعبدا * يا أيها القارئ املرخي عمامته : وقال الفرزدق وقصد ذا

  ).١(منعزال، وله دراهم يعاجل له فيها، وفيه عجمة، وكان يلبس الصوف، ويهجر اللحم 
ما عمر بن عبد العزيز يتغدى إذ بصر بزياد، فطلبه، مث بين: روى حيىي الوحاظي، عن النضر بن عريب قال

يا فاطمة هذا زياد فاخرجي فسلمي، هذا زياد عليه جبة صوف، وعمر قد ويل أمر : قعد معه، وقال
  .االمة، وبكى

  .يا زياد هذا أمرنا وأمره ما فرحنا به، وال قرت أعيننا منذ ويل: فقالت
  بن عياش مير، فرمبا أفزعينكان زياد موىل ا: ابن وهب، عن مالك، قال

  .عليك باجلد، فإن كان ما يقول هؤالء: حسه، فيضع يده بني كتفي، فيقول
__________  

إن كان يفعل ذلك، الن نفسه تعافه كما يقع لبعض الناس، فال حمذور فيه، وأما إذا كان يفعل ذلك ) ١(
د كان يلبس غري الصوف، ويأكل تزهدا، فغري جائز، الن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو سيد الزها

  .اللحم، ويعجبه منه الذراع، ويهدى إليه فيقبله، ولنا فيه أسوة حسنة، وهديه أكمل اهلدي وأحسنه
[ * ]  

)٥/٤٥٧(  

  

  .من الرخص حقا مل يضرك، وإال كنت قد أخذت باحلذر
، فرده زياد وكان قد أعانه الناس على فكاك رقبته، وتسارعوا يف ذلك، ففضل مال كثري: قال مالك

  .إليهم باحلصص، وكتبهم عنده، فمازال يدعو هلم حىت مات
  .له يف الكتب ثالثة أحايث: قلت
  .اسم أبيه ميسرة: قلت
  

االمام احملدث الكبري الصادق، أبو يزيد املدين، موىل ) ، خ مقرونا٤م،  * ( سهيل بن أيب صاحل- ٢٠٥
  .جويرية بنت االمحس الغطفانية

احل ذكوان السمان، والنعمان بن أيب عياش الزرقي، وعطاء بن يزيد الليثي، وأيب حدث عن أبيه أيب ص
احلباب سعيد بن يسار، وأيب عبيد احلاجب، واحلارث بن خملد االنصاري، وصفوان بن أيب يزيد، وابن 



  .املنكدر، وابن شهاب، وعبد اهللا بن دينار، ويرتل إىل أقرانه كاالعمش، ومسي، وربيعة الرأي
  .مت له شيئا عن أحد من الصحابة، وهو معدود يف صغار التابعنيوما عل

وقد حدث عنه االعمش، وربيعة، وموسى بن عقبة، وهم من التابعني، وجرير بن حازم، وابن عجالن، 
وعبيداهللا بن عمر، وشعبة، والثوري، واحلمادان، وزيد بن أيب أنيسة، ومات قبله بدهر، وجرير بن 

  عبداحلميد،
بالل، وعبد العزيز بن أيب حازم، وعبد العزيز الدراوردي، ووهيب بن خالد، وسفيان بن وسليمان بن 

  عيينة، وابن علية، وأبو إسحاق الفزاري، وأنس
__________  

 / ٤، اجلرح والتعديل ٤٢٣ / ١، تاريخ الفسوي ١٠٤ / ٤، التاريخ الكبري ٢٦٦طبقات خليفة * 
، تذكرة ٢٦١ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ٦٢/  ٢، تذهيب التهذيب ٥٦١، ذيب الكمال ٢٤٦

 / ١، شذرات الذهب ١٥٨، خالصة تذهيب الكمال ٢٦٣ / ٤، ذيب التهذيب ١٣٧ / ١احلفاظ 
٢٠٨.  
[ * ]  

)٥/٤٥٨(  

  

  .ابن عياض الليثي، وخلق كثري
  .وكان من كبار احلفاظ، لكنه مرض مرضة غريت من حفظه

  .عد سهيل بن أيب صاحل ثبتا يف احلديثكنا ن: حكى الترمذي أن سفيان بن عيينة قال
: سألت أمحد بن حنبل عن سهيل وحممد بن عمرو، فقال: وقال أبو طالب! ما أصلح حديثه : وقال أمحد

  .وما صنع شيئا، سهيل أثبت عندهم: حممد أحب إيل، قال: قال حيىي بن سعيد
لسواء، وليس حديثهما حبجة، سهيل، والعالء بن عبدالرمحن حديثهما قريب من ا: وقال حيىي بن معني

  .رواه عباس الدوري عنه
  .سهيل وأخوه عباد ثقتان: وقال أمحد العجلي
  .سهيل أثبت وأشهر: سهيل أحب إليك أو العالء ؟ فقال: سألت أبا زرعة: وقال ابن أيب حامت

  .يكتب حديثه، وال حيتج به، وهو أحب إيل من العالء، ومن عمرو بن أيب عمرو: وقال أبو حامت
  .ليس به بأس: وقال النسائي وغريه

  .ولسهيل نسخ، روى عنه االئمة، وهو عندي ثبت ال بأس به: وقال ابن عدي
  .مسي خري منه: وقال ابن معني



  .خبالف سهيل" الصحيحني " مسي من رجال : قلت
  .ثقة، وأخواه عباد وصاحل: وقال ابن معني مرة

   من قتل وزغا يف"ومن غرائب سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة حديث 

)٥/٤٥٩(  

  

  ".فرخ الزىن ال يدخل اجلنة " وحديث ) ١" (أول ضربة 
ال : مل ترك البخاري سهيال يف الصحيح ؟ فقال: سألت الدارقطين: قال أبو عبد الرمحن السلمي) ٢(

سهيل واهللا خري من أيب اليمان، : أعرف له فيه عذرا، فقد كان النسائي إذا حدث حبديث لسهيل، قال
حيىي بن بكري وغريمها، وكتاب البخاري من هؤالء مآلن، وخرج لفليح بن سليمان وال أعرف له و

  .وجها
  .مات أخ لسهيل، فوجد عليه، فنسي كثريا من احلديث: قال علي بن املديين

: مل يزل أصحاب احلديث يتقون حديثه، وقال مرة: وروى أمحد بن زهري، عن حيىي بن معني، قال
  . بذاكليس: ضعيف، ومرة

  .إن مالكا إمنا أخذ عنه قبل التغري: وقيل
  .ظهر لسهيل حنو من أربعمئة حديث: روى له مسلم كثريا، وأكثرها يف الشواهد، ويقال: قال احلاكم

: أخربنا أمحد بن عبد املنعم القزويين، أنبأنا حممد بن سعيد، وأنبأنا أبو احلسني علي بن حممد وطائفة، قالوا
  أنبأنا: أيب بكر، قاالأنبأنا احلسني بن 

__________  
، وابن ماجه )١٤٨٢(، والترمذي )٥٢٦٣(يف السالم، وأبو داود ) ٢٢٤٠(أخرجه مسلم ) ١(
  قال رسول:  من طرق عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه، عن أيب هريرة قال٣٥٥ / ٢وأمحد ) ٣٢٢٨(

كذا حسنة، ومن قتلها يف الضربة من قتل وزغة يف أول ضربة، فله كذا و: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
الثانية، فله كذا وكذا حسنة لدون االوىل، ومن قتلها يف الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون 

  .من قتل وزغا يف أول ضربة كتبت له مئة حسنة" ويف رواية " الثانية 
  ".يف أول ضربه سبعني حسنة " ويف رواية " 
 من طريق محزة بن داود، عن حممد بن زنبور، عن عبد ٢ / ١٨٩ "الكامل " أخرجه ابن عدي يف ) ٢(

  .العزيز بن أيب حازم عن سهيل بن أيب صاحل السمان عن أبيه عن أيب هريرة
  .ومحزة بن داود ليس بشئ، وحممد بن زنبور خمتلف فيه، وقد عده ابن اجلوزي يف املوضوعات

[ * ]  



)٥/٤٦٠(  

  

أنا أبو بكر احلريي، حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، أنبأنا الربيع أبو زرعة، أنبأنا مكي بن منصور، أنب
بن سليمان، أنبأنا أبو عبد اهللا الشافعي، حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن ربعية بن أيب عبدالرمحن، عن 

سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمني مع 
  ).١(الشاهد 

أخربين ربيعة وهو عندي ثقة، انين حدثته إياه وال : فذكرت ذلك لسهيل، فقال: قال عبد العزيز: وبه
أحفظه، مث قال عبد العزيز، وقد كان أصاب سهيال علة أضرت ببعض حفظه، ونسي بعض حديثه، 

  .فكان سهيل بعد حيدث به عن ربيعة عنه عن أبيه
دثنا الفتح بن عبد اهللا، أنبأنا هبة اهللا بن احلسني، أنبأنا أبو احلسني أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق، ح

بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إمالء، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا عبداالعلى بن محاد النرسي، 
 :حدثنا خالد بن عبد اهللا الواسطي، عن سهيل، عن عبد اهللا بن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال

االميان بضع وستون بابا، أو بضع وسبعون بابا، أفضلها ال إله : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هذا حديث صحيح من العوايل، " إال اهللا، وأدناها إماطة االذى عن الطريق، واحلياء شعبة من االميان 

  أخرجه االئمة
  ، وسليمان بنيف كتبهم من حديث سهيل بن أيب صاحل، وابن عجالن) ٢(الستة 

__________  
، )٢٣٦٩(، وابن ماجه )٣٦١٠(وأبو داود ) ١٣٤٣(، والترمذي ٢٣٥ / ٢أخرجه الشافعي ) ١(

والعمل ) ١٧١٢(، ومسلم ٢٣٤ / ٢وسنده حسن وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الشافعي 
االموال، وهو قول على هذا عند بعض أهل العلم جوزوا القضاء للمدعي بالشاهد الواحد مع اليمني يف 

أجلة الصحابة، وأكثر التابعني، منهم أبو سلمة، وبه قال فقهاء االنصار، وإليه ذهب مالك والشافعي 
  .وأمحد وإسحاق

باب بيان : يف االميان) ٣٥(باب أمور االميان، ومسلم :  يف االميان٤٩، ٤٨ / ١أخرجه البخاري ) ٢(
  ).٥٧(، وابن ماجه ١١٠ / ٨والنسائي ) ٢٦١٧ (والترمذي) ٤٦٧٦(عدد شعب االميان، وأبو داود 

[ * ]  

)٥/٤٦١(  

  



  .بالل، عن عبد اهللا بن دينار حنوه
  

  .املدين احلافظ احلجة) ع* ( مسي - ٢٠٦
حدث عن مواله أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام الفقيه، وسعيد بن املسيب، وأيب صاحل 

  .السمان وطائفة
  . وسفيان الثوري، وورقاء بن عمر، وسفيان بن عيينة وآخرونروى عنه ابن عجالن، ومالك،

  .وثقه أمحد بن حنبل، وغريه
  .يف سنة إحدى وثالثني ومئة) ١(قتل يوم وقعة قديد 

  .كان من علماء احلديث باملدينة
  .رمحه اهللا

  
   العالمة البليغ، أبوحيىي الكاتب، تلميذابن حيىي بن سعيد االنباري* *  عبداحلميد - ٢٠٧

  .امل موىل هشام بن عبدامللكس
  .سكن الرقة، وكتب الترسل ملروان احلمار

  وله عقب
__________  

 ٥٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٥٤، ذيب الكمال ٣١٥ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٦١طبقات خليفة * 
، شذرات ١٥٦، خالصة تذهيب الكمال ٢٣٨ / ٤، ذيب التهذيب ٢٦٠ / ٥، تاريخ االسالم ١/ 

  .١٨١  /١الذهب 
أا كانت بني جيش عبد اهللا بن حيىي الكندي وبني جيش اخلليفة ) ٤١٧(قد تقدم يف صفحة ) ١(

  .مروان االموي
، ٢٦ / ١، عيون االخبار ١٩٥ / ١٠، صبح االعشى ٦٩، الصناعتني ٩ / ٣البيان والتبيني * * 

 البن الندمي ، الفهرست١٩٦، مثار القلوب ٢٦٣ / ٣، مروج الذهب ٨٣، ٧٢الوزراء والكتاب 
  .٩٨، ٣٨، أمراء البيان ٢٧٠ / ٥، تاريخ االسالم ٢٥٣ / ٢، الشريشي ١٣١
[ * ]  

)٥/٤٦٢(  

  



  .أخذ عنه خالد بن برمك وغريه
  .وتنقل يف النواحي، وجمموع رسائله حنو من مئة كراس

  .افتتح الترسل بعبد احلميد، وختم بابن العميد: ويقال
  .تل خمدومه ببوصري، أسر هذاوسار منهزما يف خدمة مروان، فلما ق

  .محوا له طستا مث وضعوه على دماغه فتلف: فقيل
  .ومن تالمذته وزير املهدي يعقوب بن داود

إذا أردت أن جيود خطك، فأطل جلفة قلمك، : قال يل عبداحلميد: ويروى عن مهزم بن خالد قال
  .وأمسنها وحرف قطتك وأمينها

  .قتل يف آخر سنة اثنتني وثالثني ومئة
  

   موسى بن نصري اللخمي االمري كان فصيحاابن مروان بن فاتح االندلس*  عبدامللك - ٢٠٨
  .خطيبا مفوها عادال كبري القدر

ويل مصر ملروان بن حممد، فأحسن السرية، وملا زالت الدولة املروانية، ودخل صاحل بن علي مصر، أكرم 
  .عبدامللك هذا ملا رأى من جنابته

  .، فكان ا أحد القواد الكباروأخذه معه إىل العراق
  .مث واله املنصور إقليم فارس سنة بضع وثالثني ومئة

  
  . االمري أبو الليث املروزي، نائب مروان بن حممدصاحب خراسان* *  نصر بن سيار - ٢٠٩

__________  
  .٣٢٤ / ١، النجوم الزاهرة ٢٧٢ / ٥، تاريخ االسالم ٩٨، ٩٣الوالة والقضاة * 

، ١٤٨ / ٥، ابن االثري ٤٦٩ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٥٥، احملرب ٣٨٨، و ٣٨٣فة تاريخ خلي* * 
  .٣٢٦ / ١، خزانة االدب ٣٠٨ / ٥تاريخ االسالم 

[ * ]  

)٥/٤٦٣(  

  

  .حدث عن عكرمة، وأيب الزبري
  .وعنه ابن املبارك فيما قيل، وحممد بن الفضل بن عطية

 نصر، واستصرخ مبروان غري مرة، فبعد عن خرج عليه أبو مسلم صاحب الدعوة، وحاربه، فعجز عنه



جندته، واشتغل باختالل أمر أذربيجان واجلزيرة، فتقهقر نصر، وجاءه املوت على حاجة، فتويف بساوة يف 
  .سنة إحدى وثالثني ومئة

  .وقد ويل إمرة خراسان عشر سنني، وكان من رجال الدهر سؤددا وكفاءة
  

و حذيفة املخزومي، موالهم البصري الغزال، وقيل والؤه البليغ االفوه أب *  واصل بن عطاء- ٢١٠
  .لبين ضبة

  مولده سنة مثانني باملدينة، وكان يلثغ بالراء غينا، فال قتداره على اللغة
وهو ) ٢(وخالف الراء حىت احتال للشعر : كما قيل) ١(وتوسعه يتجنب الوقوع يف لفظة فيها راء 

الفاسق ال مؤمن وال كافر، فانضم إليه : ن عن جملسه ملا قالوعمرو بن عبيد رأسا االعتزال، طرده احلس
  عمرو، واعتزال حلقة احلسن، فسموا

__________  
، تاريخ االسالم ١١، ٧ / ٦، وفيات االعيان ٢٤٣ / ١٩، معجم االدباء ١٦٣ / ١أمايل املرتضى * 
، الفرق بني ٢١٤  /٦، لسان امليزان ٢٧٤ / ١، مرآة اجلنان ٣٢٩ / ٤، ميزان االعتدال ٣١٠ / ٥

  .١٨٢ / ١، شذرات الذهب ٣١٣ / ١، النجوم الزاهرة ١١٧الفرق 
  .١٣٥، ١٣٤ص " نوادر املخطوطات " انظر خطبته اليت جانب فيها الراء يف ) ١(
فعاذ بالغيث * ومل يطق مطرا والقول يعجله : وجيعل الرب قمحا يف تصرفه وبعده: عجز بيت صدره) ٢(

  .ومل ينسبهما) ٢٢ / ١(ا اجلاحظ يف البيان والتبيني إشفاقا على املطر أوردمه
[ * ]  

)٥/٤٦٤(  

  

  .وقطعتين حىت كأنك واصل* وجعلت وصلي الراء مل تلفظ به : قال شاعر) ١(املعتزلة 
  .لواصل تصانيف: وقيل
  .كان جييز التالوة باملعىن وهذا جهل: وقيل
  .مات سنة إحدى وثالثني ومئة: قيل

  .داده إىل سوق الغزل ليتصدق على النسوة الفقرياتعرف بالغزال لتر: وقيل
جالس أبا هاشم عبد اهللا بن حممد بن احلنفية، مث الزم احلسن، وكان صموتا، طويل الرقبة جدا، وله 

  .مؤلف يف التوحيد
  ".املرتلة بني املرتلتني " وكتاب 



  
ي أحد االئمة  إياس اليشكري البصري مث الواسطجعفر بن أيب وحشية) ع* ( أبو بشر - ٢١١

  .واحلفاظ
حدث عن الشعيب، وسعيد بن جبري، ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي، وجماهد، وطاووس، وعطاء، 

  .وعكرمة، وأيب الضحى، وميمون ابن مهران، ونافع العمري، وعدة
  .وروى عن عباد بن شرحبيل اليشكري، وله صحبة

__________  
وهو أقدم مصدر يبني وجه " رد االهواء والبدع "  ه يف ٣٧٧وقال أبو احلسني امللطي املتوىف سنة ) ١(

وهم مسوا أنفسهم معتزلة، وذلك عندما بايع احلسن بن علي عليه السالم معاوية وسلم : تلقيبهم باملعتزلة
 ولزموا منازهلم - وكانوا من أصحاب علي -إليه االمر، اعتزلوا احلسن ومعاوية ومجيع الناس 

بالعلم والعبادة، فسموا بذلك معتزلة، وذكر املسعودي أن تسميتهم معتزلة نشتغل : ومساجدهم، وقالوا
  .لقوهلم باعتزال الفاسق عن مرتليت املؤمن والكافر

" التبصري يف الدين " ، و ١٥ص " الفرق بني الفرق "  و ٣٠ / ١للشهرستاين " امللل والنحل " وراجع 
  .٦٥، ٦٤لالسفراييين ص 

 / ٢، اجلرح والتعديل ٣٢٠ / ١، التاريخ الصغري ١٨٦ / ٢ الكبري ، التاريخ٣٢٥طبقات خليفة * 
، ذيب ٥٤ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٠٦ / ١، تذهيب التهذيب ٢٠٧، ذيب الكمال ٤٧٣

  .٦٤، خالصة تذهيب الكمال ٨٣ / ٢التهذيب 
[ * ]  

)٥/٤٦٥(  

  

  .خرونوحدث عنه االعمش، وشعبة، وأبو عوانة، وهشيم، وخالد بن عبد اهللا وآ
  .وثقه أبو حامت الرازي وغريه

  .أبو بشر أحب إلينا من املنهال بن عمرو وأوثق: وقال أمحد بن حنبل
  كان شعبة يضعف حديث أيب بشر عن جماهد،: وقال حيىي القطان

  .أحاديث أيب بشر، عن حبيب بن سامل ضعيفة: مل يسمع منه شيئا، وقال شعبة أيضا: وقال
  .و أنه ال بأس بهأرج: وقال أبو أمحد بن عدي

  .كان أبو بشر ساجدا خلف املقام حني مات رمحه اهللا: قال نوح بن حبيب
  .مات سنة أربع وعشرين ومئة



  .مات سنة ثالث وعشرين ومئة: وقال مطني وغريه
  .تويف سنة مخس وعشرين ومئة: وقال علي بن حممد املدائين ومجاعة

  
  . موالهم الدمشقير احملاريباالمام احلجة أبو بك) ع* ( حسان بن عطية - ٢١٢

حدث عن أيب أمامة الباهلي، وسعيد بن املسيب، وأيب كبشة السلويل، وأيب االشعث الصنعاين، وحممد 
  .بن أيب عائشة وطائفة

  حدث عنه االوزاعي، وأبو معيد حفص بن غيالن، وأبو غسان حممد
__________  

 / ٦، حلية االولياء ٢٣٦ / ٣رح والتعديل ، اجل٢٩٣ / ٢، تاريخ الفسوي ٣٣ / ٣التاريخ الكبري * 
، ذيب ٦٠ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٣٠ / ١، تذهيب التهذيب ٢٥٢، ذيب الكمال ٧٩، ٧٠

  .١٤٦، ١٤٤ / ٤، ذيب ابن عساكر ٧٦، خالصة تذهيب الكمال ٢٥١ / ٢التهذيب 
[ * ]  

)٥/٤٦٦(  

  

  .ابن مطرف
ما رأيت أحدا : وقال االوزاعي! ه، أىن يكون ذلك ؟ وقد أخطأ من زعم أن الوليد بن مسلم روى عن

  .أكثر عمال يف اخلري من حسان بن عطية
  .كان حسان من أهل بريوت: وقيل

  .وثقه أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني
  .وقد رمي بالقدر

ما : قال مروان بن حممد الطاطري، عن سعيد بن عبد العزيز ذلك، فبلغ االوزاعي كالم سعيد فيه، فقال
  .غر سعيدا باهللا، ما أدركت أحدا أشد اجتهادا، وال أعمل من حسان بن عطيةأ

أحدمها : ما بقي من القدرية إال كبشان: ضمرة، عن رجاء بن أيب سلمة، مسع يونس بن سيف، يقول
  .حسان بن عطية

  .وروى عقبة بن علقمة، عن االوزاعي، وذكر شيئا من مناقب حسان
  .فتركها) ١(كان حلسان غنم، فسمع ما جاء يف املنائح :  يقولمسعت االوزاعي: الوليد بن مزيد

  .يوم له ويوم جلاره: كيف الذي مسع ؟ قال: فقلت
وروى عبدامللك الصنعاين، عن االوزاعي، قال كان حسان بن عطية إذا صلى العصر، يذكر اهللا تعاىل يف 



  .املسجد حىت تغيب الشمس
__________  

أن يعطي : املنيحة عند العرب على وجهني أحدمها: ية، قال أبو عبيدالعط: مجع منيحة: املنائح) ١(
الرجل صاحبه صلة، فتكون له، واآلخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع حبلبها ووبرها زمنا مث يردها، 

باب فضل املنيحة من حديث أيب هريرة أن رسول :  يف اهلبة١٧٩ / ٥" صحيحه " وأخرج البخاري يف 
نعم املنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء، وتروح : " ه وسلم قالاهللا صلى اهللا علي

قال رسول اهللا صلى اهللا :  أيضا من حديث عبد اهللا بن عمرو قال١٨٠ / ٥وأخرج البخاري " بإناء 
أربعون خصلة أعالهن منيحة العرت، ما من عامل يعمل خبصلة منها رجاء ثواا وتصديق : " عليه وسلم

من منح " من حديث أيب هريرة مرفوعا ) ١٠٢٠(، وأخرج مسلم "وعدها إال أدخله اهللا ا اجلنة م
  ".منيحة، غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها 

[ * ]  

)٥/٤٦٧(  

  

  .مبا يشينين عندك] للناس [ اللهم إين أعوذ بك أن أتغزز بشئ من معصيتك، وأن أتزين " ومن دعائه 
  .دود سنة ثالثني ومئةبقي حسان إىل ح
  كان: قال حيىي بن معني

  .قدريا
  .لعله رجع وتاب: قلت
  

حيىي بن سعيد بن قيس بن قهد االمام العالمة : ابن قيس بن عمرو، وقيل) ع * ( حيىي بن سعيد- ٢١٣
رجي أبو سعيد االنصاري اخلز: اود، عامل املدينة يف زمانه، وشيخ عامل املدينة، وتلميذ الفقهاء السبعة

  .النجاري املدين القاضي مولده قبل السبعني زمن ابن الزبري
ومسع من أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وأيب أمامة بن سهل، وسعيد بن املسيب، والقاسم بن حممد، 
وعلي بن احلسني، وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، وعمرة بنت عبدالرمحن، وأيب سلمة بن عبدالرمحن، 

 ونافع العمري، وابن شهاب، وسليمان بن يسار الفقيه، وبشري بن يسار، وسعيد بن وعبيد بن حنني،
يسار االخوة، واالعرج، وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة، وحنظلة بن قيس، والنعمان بن أيب عياش، وأيب 

  .صاحل ذكوان، وعباد ابن تيمم، وخلق سواهم
ك، وعبد العزيز بن املاجشون، وسفيان روى عنه الزهري مع تقدمه، وابن أيب ذئب، وشعبة، ومال



  الثوري، ومحاد بن سلمة، واالوزاعي، ومحاد
__________  

، اجلرح والتعديل ٦٤٨ / ١، تاريخ الفسوي ٢٧٦، ٢٧٥ / ٨، التاريخ الكبري ٢٧٠طبقات خليفة * 
، ١٤٩٩، ذيب الكمال ١٥٤، ١٥٣ / ٢، ذيب االمساء واللغات ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧ / ٩

، طبقات ٢٢١ / ١١، ذيب التهذيب ١٤٩ / ٦، تاريخ االسالم ٢ / ١٥٦ / ٤يب تذهيب التهذ
  .٢١٢ / ١، شذرات الذهب ٤٢٤، خالصة تذهيب الكمال ٥٧احلفاظ 
[ * ]  

)٥/٤٦٨(  

  

ابن زيد، والليث بن سعد، وإبراهيم بن سعد، وأبو إسحاق الفزاري، وإمساعيل بن عياش، وابن املبارك، 
   علية،والقاضي أبو يوسف، وابن

وسعيد بن حممد الوراق، وسفيان بن عيينة، وعبد الرمحن بن سليمان الداراين، وعبد الوهاب الثقفي، 
وحيىي بن سعيد االموي، وحيىي بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وجعفر بن عون العمري، وخلق 

  .سواهم
نه حنو املئتني، ووقع عاليا رواه ع: وعنه اشتهر حىت يقال] " بالنيات [ االعمال " وهو صاحب حديث 
  .الصحاب ابن طربزد

حدثنا أبو أسامة، حدثين حيىي بن سعيد بن قيس بن : وقد اختلف يف نسبه، فقال أبو عبيدة بن أيب السفر
قهد االنصاري، عن سعيد بن املسيب، وقال حممد بن عبيد بن حسان، حدثنا محاد، عن حيىي بن سعيد 

  .عمايت، وأنبأنا حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهلكانت حبيبة بنت سهل إحدى : قال
  .ال أنا وال ثابت بن قيس بن مشاس: حبيبة هذه هي القائلة: قلت

  ).١(يف ركعيت الصبح " السنن " وأما قيس بن عمرو فصحايب، له يف 
__________  

) ٤٢٢(لترمذي باب من فاتته سنة الصبح مىت يقضيها، وا: يف الصالة) ١٢٦٧(أخرجه أبو داود ) ١(
يف ) ١١٥٤(باب فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صالة الفجر، وابن ماجه : يف الصالة

، ٤٤٧ / ٥باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صالة الفجر مىت يقضيهما، وأمحد : إقامة الصالة
بن إبراهيم، عن جده قيس  من طريق عبد اهللا بن منري، عن سعد بن سعيد، عن حممد ٢٧٥ / ١واحلاكم 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأقيمت الصالة، فصليت معه الصبح، مث انصرف : بن عمرو قال
يا رسول اهللا : قلت" مهال يا قيس أصالتان معا ؟ : " النيب صلى اهللا عليه وسلم، فوجدين أصلي، فقال



 ثقات، إال أن حممد بن إبراهيم مل يسمع من ورجاله" فال إذن : " إين مل أكن ركعت ركعيت الفجر، قال
 ٤٨٣ / ٢وعنه البيهقي ) ٢٧٥، ٢٧٤ / ١(قيس، لكن للحديث طريق متصل صحيح أخرجه احلاكم 

من طريق الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا الليث بن سعد، عن حيىي بن سعيد، عن أبيه 
   إليه صحيح على شرطهما، ووافقهقيس بن قهد صحايب، والطريق: عن جده، قال احلاكم

  ).١١١٦(الذهيب على تصحيحه وصححه ابن خزمية 
[ * ]  

)٥/٤٦٩(  

  

هو قاضي حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومفتيها يف عصره حيىي ابن سعيد بن قيس : قال احلاكم
  .بن قهد بن عمرو بن ثعلبة بن احلارث بن يزيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار

حيىي بن سعيد بن قيس بن قهد بن سهل بن ثعلبة بن احلارث بن زيد بن ": الطبقات " وقال خليفة يف 
  .ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أبو سعيد

حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل ابن احلارث بن زيد بن ثعلبة بن ": الكىن " وقال أبو أمحد يف 
  .قيس بن قهدابن سعيد بن : ويقال: غنم، مث قال

  .ومل يصح أخو سعد وعبد ربه وسعيد
  .أمحد وابن معني: إن جده هو قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة: وممن قال: قلت

غلط مصعب، وقيس بن قهد هو : جده قيس بن قهد بن قيس، فقال أمحد بن أيب خيثمة: وقال مصعب
  .جد أيب مرمي عبد الغفار بن القاسم االنصاري الكويف

  .مها له صحبةوكال: قال
رأى حيىي بن سعيد ) ١" (خري دور االنصار دار بين النجار : " ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

مسع أنسا، والسائب، وأبا أمامة، وعبد اهللا بن عامر : عبد اهللا بن عمر، قاله احلاكم أبو عبد اهللا، مث قال
  .سيب ومن بعده من الفقهاء السبعة وجالسهمبن ربيعة، ويوسف ابن عبد اهللا بن سالم، ومسع ابن امل

  .هشام بن عروة، ومحيد الطويل، وأيوب السختياين، وعبيداهللا بن عمر: روى عنه من التابعني أربعة
__________  

  يف فضائل) ٢٥١١(باب فضل دور االنصار، ومسلم :  يف املناقب٨٨ / ٧أخرجه البخاري ) ١(
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : يث أيب أسيد رضي اهللا عنه قالباب خري دور االنصار، من حد: الصحابة

  ".خري دور االنصار بنو النجار : " وسلم
[ * ]  



)٥/٤٧٠(  

  

  .حدثين أيب، حدثنا حيىي بن سعيد بن قيس ابن عمرو بن سهل بن ثعلبة: إمساعيل بن أيب أويس
 بن سهل النجاري، تويف باهلامشية، حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو: أنبأنا حممد بن عمر قال: ابن سعد

  .وكان قاضيا ا اليب جعفر سنة ثالث وأربعني
حدثين العدل الرضى االمني على ما يغيب عليه أبو سعيد : حدثنا محاد، عن هشام بن عروة، قال: عارم

  .حيىي بن سعيد
  .عامة الناس كنوه هكذا: قلت

  .و نصركنيته أب: وروى أبوحيىي صاعقة، عن ابن املديين قال
كان حيىي بن سعيد قد ساءت حالته، وأصابه ضيق شديد، وركبه الدين، فبينما : قال سليمان بن بالل

واهللا ما خرجت وأنا : هو كذاك إذ جاءه كتاب أيب جعفر املنصور يستقضيه، فوكلين بأهله، وقال يل
  .أجهل شيئا

صمني جلسا بني يدي، فاقتصا شيئا، فلما قدم العراق كتب إيل، قلت لك ذاك القول، وإنه واهللا الول خ
واهللا ما مسعته قط، فإذا جاءك كتايب هذا، فسل ربيعة بن أيب عبدالرمحن، واكتب إيل ما يقول، وال 

  .تعلمه
  .هذه حكاية منكرة، فإن ربيعة كان قد مات

: اد فيهارواها إبراهيم بن املنذر احلزامي، عن حيىي بن حممد ابن طلحة من ولد أيب بكر، عن سليمان، وز
كأنك تغريت ؟ : فكان أول ما استقبله جنازة، فتغري وجهي، فقال: فلما خرجت إىل العراق شيعته

  .اللهم الطري إال طريك: فقلت
  واهللا لئن صدق طريك، لينعشن أمري،: فقال

  .فمضى فما أقام إال شهرين حىت قضى دينه، وأصاب خريا
  .حيىي ابن سعيد االنصاري أثبت الناس: حنبل يقولمسعت أمحد بن : قال عبد اهللا بن بشر الطالقاين

)٥/٤٧١(  

  

حيىي بن سعيد : من أفقه من خلفت ا ؟ قال: قدم أيوب من املدينة، فقيل له: وقال محاد بن زيد
  .االنصاري
كان حيىي بن سعيد حيدثنا فيسح علينا مثل اللؤلؤ، : حدثنا الليث، عن عبيداهللا بن عمر، قال: أبو صاحل
  ).١( ربيعة، فقطع حديثه إجالال لربيعة وإعظاما إذا طلع



إمساعيل بن أيب خالد، وعبد امللك بن أيب : أدركت من احلفاظ ثالثة: مسعت سفيان يقول: علي بن مسهر
  .فاالعمش ؟ فأىب أن جيعله معهم: سليمان، وحيىي بن سعيد االنصاري، قلت

ىي بن سعيد االنصاري، نزل على عبد الوهاب بن ملا قدم حي: مسعت يزيد بن زريع يقول: حممد بن املنهال
عبداحلميد، وكان حيىي ال ميلي فكنا ندخل عليه، ومعنا ابن علية ومجاعة فنحفظ، فإذا خرجنا كتب هذا 

  .ال آخذ ديين عنكم: ما حفظ، وهذا ما حفظ، فتركت لذلك حديثه، وقلت
ج حيىي بن سعيد إىل إفريقية يف مرياث خر: حممد بن سعد، عن الواقدي، أن سليمان بن بالل أخربه، قال

له، فطلب له ربيعة بن أيب عبدالرمحن الربيد، فركبه إىل إفريقية، فقدم بذلك املرياث، وهو مخس مئة 
دينار، فأتاه الناس يسلمون عليه، وأتاه ربيعة أغلق الباب عليهما، ودعا مبنطقته، فصريها بني يدي ربيعة، 

غيبت منها دينارا إال ما أنفقناه يف الطريق، مث عد مئتني ومخسني دينارا واهللا ما : وقال يا أبا عثمان
  فدفعها إىل ربيعة، وأخذ هو مثلها

  .قامسه
كان حيىي بن سعيد االنصاري أجل عند أهل املدينة من : مسعت سفيان بن سعيد يقول: قال حيىي القطان

  .الزهري
  :يد فقلتحدثنا قتيبة، حدثنا جرير، سألت حيىي بن سع: الترمذي

__________  
  .فإذا طلع ربيعة، قطع حديثه إجالال لربيعة وإعظاما: ، وفيه٦٤٨ / ١" املعرفة والتاريخ " اخلرب يف ) ١(

[ * ]  

)٥/٤٧٢(  

  

سبحان اهللا ما رأيت : أرأيت من أدركت من االئمة ؟ ما كان قوهلم يف أيب بكر وعمر وعلي ؟ فقال
  . علي، إمنا كان االختالف يف علي وعثمانأحدا يشك يف تفضيل أيب بكر وعمر على

  .قدمت املدينة فلم ألق ا أحدا إال وأنت تعرف وتنكر: حدثنا وهيب، قال: قال عبدالرمحن بن مهدي
  .غري حيىي بن سعيد ومالك

حدثنا أبو بكر حممد بن داود الزاهد، حدثنا حيىي بن أمحد اهلروي، أن حممد بن حفص حدثهم، : احلاكم
 بن أيوب املقابري، حدثين أبو عيسى وغريه، أن قوما كانت بينهم وبني املسيب بن زهري حدثنا حيىي

خصومة، فارتفعوا إىل حيىي بن سعيد االنصاري، فكتب إليه حيىي أن حيضر، فأتوه بكتاب حيىي، فانتهرهم 
 من اخلشابة، وأىب، فجاؤوا إىل حيىي، فقام مغضبا يريد املسيب، فوافقه قد ركب وبني يديه حنو املئتني

فلما رأوا القاضي، أفرجوا له، فأتى املسيب فأخذ حبمائل سيفه، ورمى به إىل االرض، مث برك عليه خينقه، 



  .فما خلص محائل السيف من يده إال أبو جعفر بنفسه: قال
  .هكذا فليكن احلاكم، ومىت خاف احلاكم من العزل مل يفلح، ويف ثبوت هذه احلكاية نظر: قلت

سألت حيىي بن سعيد، وما رأيت شيخا أنبل منه، : حدثنا جرير قال: يسى بن ماسرجساحلسن بن ع
  .فذكر تفضيل الشيخني، وقد مر

  .اللهم سلم سلم: كان حيىي بن سعيد، يقول يف جملسه: قال محاد بن زيد
  .اللهم سلمنا وسلم املؤمنني منا: كان عبيداهللا بن عدي بن اخليار، يقول يف جملسه: وقال حيىي

  أهل العلم أهل: حدثنا الليث، عن حيىي بن سعيد قال: بن بكريا

)٥/٤٧٣(  

  

وسعة، وما برح املفتون خيتلفون، فيحلل هذا، وحيرم هذا، وإن املسألة لترد على أحدهم كاجلبل، فإذا 
  .ما أهون هذه: فتح هلا باا، قال

ال : سجد احلرام أيام مروانمسعت صائحا يصيح يف امل: حدثنا بعض أهل العلم، قال: يعقوب بن كاسب
  .يفيت احلاج يف املسجد إال حيىي ابن سعيد، وعبيداهللا بن عمر، ومالك بن أنس

مرة : أمسعت هذا من ابن عمر ؟ فقال: قلت لسامل بن عبد اهللا: ابن وهب، عن مالك، عن حيىي قال
  .واحدة، نعم أكثر من مئة مرة

  .حب إىل من أن يكون يل مثل ما يلالن أكون كتبت كل ما أمسع أ: وبه عن حيىي قال
حفظت ليحىي ابن سعيد ثالثة آالف حديث، : مسعت يزيد بن هارون يقول: قال أبو سعيد احلنفي

رويدا، ليتك مرضت الثانية فنسيتها كلها، : فمرضت مرضة، فنسيت نصفها، فقال فىت من القوم
  .فنستريح منك

  .رواها احلاكم وال أعرف احلنفي
  د القطان يقدم حيىي بن سعيد االنصاري علىكان حيىي بن سعي

  .الزهري، لكونه رآه، ومل ير الزهري
  .كان حافظا: كان حيىي بن سعيد رجال صاحلا فقيها ثقة، وقال الثوري: قال أمحد العجلي
  .حمدثوا احلجاز ابن شهاب، وحيىي ابن سعيد، وابن جريج: وقال ابن عيينة

  .صحبت أنس بن مالك إىل الشام: وروى أبو أويس، عن حيىي بن سعيد، قال
  كان حيىي بن سعيد خفيف: وروى حممد بن سالم اجلمحي، قال

)٥/٤٧٤(  

  



من كانت نفسه واحدة، مل يغريه : احلال، فاستقضاه املنصور، فلم يتغري حاله، فقيل له يف ذلك، فقال
  .املال

  .ست مئة، سبع مئة: ؟ قالكم حتفظ : قلت ليحىي بن سعيد: قال يزيد بن هارون: وقال أمحد العجلي
هذا يوضح لك ضعف القول املار عن يزيد، وال كان حيىي بن سعيد عنده ثالثة آالف حديث : قلت
  .قط

  .هو مقدم على الزهري، الن الزهري اختلف عليه، وحيىي مل خيتلف عليه: وعن حيىي القطان قال
  . املسند من حديثه، أو الذي اشتهر لهوأما علي بن املديين فقال له حنو من ثالث مئة حديث، فكأنه عىن

ليس الحد عندي كتاب، ولو كان، لسرين أن يكون : سليمان بن حرب، مسعت محاد بن زيد يقول
  .ليحىي بن سعيد االنصاري

  .تويف باهلامشية بقرب الكوفة، وله بضع وسبعون سنة، سنة ثالث وأربعني ومئة: قلت
ه، أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا هبة اهللا بن حممد الشيباين، أنبأنا أبو أخربنا عبدالرمحن بن حممد الفقيه يف كتاب

  طالب حممد بن حممد بن غيالن،
أنبأنا أبو بكر الشافعي، أنبأنا احلارث بن حممد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حيىي بن سعيد، عن عبيداهللا 

 أنه مسع عقبة بن عامر يذكر أن أخته بن زحر، أنه مسع أبا سعيد الرعيين، حيدث عن عبد اهللا بن مالك،
: نذرت أن متشي إىل البيت حافية غري خمتمرة، فذكر ذلك عقبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .هذا حديث غريب فرد) ١" (مر أختك، فلتركب، ولتختمر، ولتصم ثالثة أيام " 
__________  

 يف ٦٨ / ٥وأخرجه البخاري ) ١٥٤٤(لترمذي يف االميان والنذور، وا) ٣٢٩٩(اخرجه ابو داود ) ١(
من طريق يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر اجلهين ) ١٦٤٤(جزاء الصيد، ومسلم 

نذرت أخيت أن متشي إىل بيت اهللا حافية، فأمرتين أن أستفيت هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : قال
  ".لتمش ولتركب : " فقال

[ * ]  

)٥/٤٧٥(  

  

  .جعثل بن هاعان قاضي إفريقية: واسم أيب سعيد
  .مات سنة مخس عشرة ومئة حمله الصدق ما رواه عنه سوى عبيداهللا بن زحر وفيه لني
كتب إىل حيىي بن : أخرجه أبو داود، عن خملد بن خالد الشعريي، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال

ن، عن وكيع، عن سفيان، عن حيىي بن سعيد وحسنه سعيد ذا، وأخرجه الترمذي، عن حممود بن غيال



  .الترمذي
  .ووقع لنا عاليا بدرجتني، وهذا احلديث من مجلة ما استفاد حيىي يف رحلته إىل إفريقية

ال، ولكن حدثين العدل : مسعت أباك يقول كذا وكذا ؟ قال: قيل هلشام بن عروة: عارم، عن محاد قال
  .ابن سعيد، أنه مسعه من أيبالرضي االمني عدل نفسي عندي حيىي 

  .حيىي بن سعيد ثقة ثبت: قال النسائي
  .كان قاضيا على احلرية، ومث لقيه يزيد بن هارون، فروى عنه مئة وسبعني حديثا: وقال العجلي

مات سنة ثالث وأربعني ومئة، وقال يزيد بن هارون، وابن : قال القطان، وأبو عبيد، وأمحد، وعدة
  .ربعسنة أ: بكري، والفالس

طرق حديث حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن : قال أبو القاسم بن مندة
  ".إمنا االعمال بالنيات : " وقاص، عن عمر بن اخلطاب، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ن حممد أبو رواه عنه إبراهيم بن طهمان، وإبراهيم بن أدهم، وإبراهيم بن عيينة اهلاليل، وإبراهيم ب
إسحاق الفزاري، وإبراهيم بن أيب حيىي املدين، وإبراهيم بن صرمة املدين، وإبراهيم بن حممد بن جناح، 

  وإبراهيم ابن زكريا املعلم الضرير، وإبراهيم بن أيب اليسع، وإبراهيم بن عبداحلميد

)٥/٤٧٦(  

  

يل ابن عياش، وإمساعيل بن القاسم احلمصي، وإبراهيم بن إمساعيل بن جممع، وإمساعيل بن علية، وإمساع
أبو العتاهية فيما قيل، وإمساعيل بن زكريا اخللقاين، وإمساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت، 

وإمساعيل بن زياد، وإمساعيل بن ثابت بن جممع، وإسحاق بن الربيع العطار، وأنس بن عياض أبو ضمرة، 
برد بن االشرس، وأبو الربيع أشعث بن سعيد السمان، وأبان بن يزيد، وأسيد بن القاسم الكتاين، وأ

وأسباط بن حممد، وأسد بن عمرو، وأسامة ابن حفص، وأيوب بن واقد كويف، وأبيض بن االغر، 
وأبيض بن أبان، وحبر بن كنيز السقاء، وبكر بن عمرو املعافري، وبشري بن زياد اجلزري، وتوبة بن 

سليمان الكويف، وثور بن يزيد، وثابت بن كثري، وجعفر سعيد العنربي بن أيب االسد، وتليد بن 
الصادق، وجعفر بن عون، وجرير بن حازم، وجرير ابن عبداحلميد، وجنادة بن سلم، وجارية بن هرم 

  اهلنائي، ومجيع بن ثوب الشامي، ومحاد بن سلمة، ومحاد بن زيد، ومحاد بن زيد بن عمر كويف،
و شعبة بن احلجاج، ومحاد بن عبد امللك اخلوالين، ومحاد بن حيىي ومحاد بن أسامة أبو أسامة، ومحاد أخ

االبح، ومحاد بن شيبة، ومحاد بن يونس، ومحاد بن جنيح، واحلسن بن صاحل، واحلسن بن عياش أخو أيب 
بكر، واحلسن بن عمارة، واحلسن بن أيب جعفر، وحسني بن علوان، وحر احلذاء، وحديج بن معاوية، 

زة الزيات، وحسان بن غيالن، وحفص بن غياث، وحفص بن عمر القناد، وحفص وحبان بن علي، ومح



بن سليمان القارئ، وحكيم بن نافع الرقي، واحلارث بن عمري، ومحيد بن زياد أبو صخر، وحجاج بن 
أرطاة، وخالد بن عبد اهللا الطحان، وخالد بن محيد الرؤاسي، وخالد بن سلمة اجلهين، وخالد بن القاسم 

، ومل يصح وخالد بن يزيد البحراين، وخلف بن خليفة، وخليفة بن غالب بصري، وخارجة بن املدائين
  مصعب، وخطاب بن أيب خرية، واخلليل بن مرة، وخصيب بن

)٥/٤٧٧(  

  

عبدالرمحن، وخازم بن احلارث أبو عصمة، واخلصيب بن جحدر، واخلصيب بن عقبة الوابشي، وداود 
لزبرقان، وداود بن بكر بن أيب الفرات، وداود بن جشم، وذؤاد بن بن عبدالرمحن العطار، وداود بن ا

علبة، وربيعة الرأي، ورقبة بن مصقلة، وروح بن القاسم، والربيع بن حبيب كويف، ورشدين بن سعد، 
ورجاء بن صبيح، وزهري بن معاوية، وزهري بن حممد، وزيد بن بكر بن خنيس، وزيد بن علي، وزيد بن 

ن خيثمة، وزمعة بن صاحل، وزكريا بن أيب العتيك كويف، وزافر بن سليمان، وزفر أيب أنيسة، وزياد ب
الفقيه، وزائدة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وسفيان بن عمر احلضرمي كويف، وسليمان التيمي، 

وسليمان أبو خالد االمحر، وسليمان بن بالل، وسليمان االعمش، وسليمان بن عمر، وأبو داود 
   وسليمان بنالنخعي،

يزيد الكعيب، وسليمان بن خثيم، وسعيد بن املرزبان أبو سعد البقال، وسعيد بن مسلمة االموي، وسعري 
بن اخلمس، وسعيد بن حممد الوراق الثقفي، وسعيد بن عبد اهللا االودي، وسلمة بن رجاء، وسالم أبو 

 بن عبد العزيز، وسيف بن حممد املنذر القارئ، وأبو االحوص سالم بن سليم، وسابق الرببري، وسويد
الثوري، وسيف بن عمر، وسعاد بن سليمان التميمي، وسنان بن هارون، وشعبة، وشريك، وشعيب بن 
إسحاق، وشجاع بن الوليد، وشرقي بن قطامي، وشجاع بن عبد اهللا، وشقيق بن عبد اهللا، وصدقة بن 

 قدامة اجلمحي، وصاحل بن كيسان، عبد اهللا الدمشقي، وصاحل بن حيىي، وصاحل بن جبلة وصاحل بن
والضحاك بن عثمان، وطلحة بن مصرف اليامي، وطلحة بن زيد، وعبد اهللا بن عبد اهللا أبو أويس، 

وعبد اهللا بن إدريس، وعبد اهللا بن املبارك، وعبد اهللا بن هشام بن عروة، وعبد اهللا بن منري، وعبد اهللا بن 
د اهللا ابن واقد اهلروي، وعبد اهللا بن عرادة، وعبد اهللا بن ميمون زياد بن مسعان، وعبد اهللا بن هليعة، وعب

  القداح، وعبد اهللا بن

)٥/٤٧٨(  

  



حسني بن عطاء، وعبد اهللا بن سفيان الواسطي، وعبد اهللا بن شوذب، وعبد الرمحن االوزاعي، وعبد 
رمحن بن صاحل بن الرمحن بن بديل، وعبد الرمحن بن االسود، وعبد الرمحن بن محيد الزهري، وعبد ال

موسى، وعبد الرمحن احملاريب، وعبد الرمحن بن مغراء، وعبد الرمحن بن زياد أبو خالد، وعبد الرمحن 
العرزمي، وعبد الرمحن بن حيىي بن سعيد االنصاري، وعبد الرمحن بن محيد الرؤاسي، وعبيداهللا بن عمرو 

روة، وعبد العزيز الدراوردي، وعبد العزيز الرقي، وعبيداهللا بن عدي الكندي، وعبيداهللا بن هشام بن ع
  ابن احلصني، وعبد الغفار بن القاسم، وعبد العزيز بن أيب حازم، وعبد

االعلى بن حممد املصري، وعبد امللك بن أيب بكر، وعبد امللك بن حممد ابن زرارة، وعبد امللك بن 
 حرب، وعبد السالم بن جريج، وعبد الوهاب بن عطاء، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد السالم بن

حفص، وعبد ربه أبو شهاب احلناط، وعبدة بن سليمان، وعباد بن عباد، وعباد بن العوام، وعباد بن 
صهيب، وعبد احلميد الفراء، وعبيداهللا بن جعفر، وعبدة بن أيب برزة السجستاين، وعمر بن عبيد، 

 بن علي بن مقدم، وعمر بن وعمر بن سعيد بن أيب حسني، وعمر بن يزيد، وعمر بن حبيب، وعمر
عبداحلميد الطائي، وعمر بن هارون، وعمر بن مروان اجلالب، وعمر بن وجيه، وعبد االعلى بن 

عبداالعلى، وعبد املنعم بن نعيم، وعامر بن خداش، وعبد اجلبار بن سليمان أو ابن عثمان، وعمران بن 
منصور، وعدي بن الفضل، وعيسى بن الربيع، وعمرو بن هاشم، وعباد بن كثري الثقفي، وعباد بن 

شعيب، وعيسى بن يونس، وعبد الرحيم بن سليمان الرازي، وعبد ربه بن سعيد، وعلي بن هاشم، 
وعلي بن مسهر، وعلي بن القاسم العمري، وعلي بن هاشم بن هاشم وعلي بن عاصم، وعلي بن هاشم 

لي، وعمارة بن غزية، وعمرو بن بن مرزوق، وعلي بن صاحل، وعيسى بن ثوبان، وعيسى بن زيد بن ع
  احلارث الفقيه،

)٥/٤٧٩(  

  

وعمرو بن مجيع، وعمرو بن أيب قيس، وعثمان بن احلكم، وعثمان بن خمارق، وعقبة بن خالد، وعصمة 
بن حممد الزرقي، وعائذ بن حبيب، وعمار بن رزيق، وعمار بن سيف، وعطاء بن جبلة، وعمر بن 

الن، وغياث بن إبراهيم، وفضيل بن عياض، وفرح ابن فضالة، اخلطاب بن أيب خرية، وغسان بن غي
وفليح بن حممد، وفليح بن سليمان، وفضالة بن نوح، وفطر بن خليفة، وقيس بن الربيع، والقاسم بن 

  عبد اهللا العمري، والقاسم بن معن
ابن والقاسم بن احلكم، وقريب االصمعي، وكنانة بن جبلة، وكثري بن زياد أبو سهل، والليث، و

عجالن، وحممد بن عبد اهللا بن عبيد الليثي، وحممد بن ورد العجلي، وحممد بن عمر القارئ، وحممد بن 
جعفر بن أيب كثري، وحممد بن ميمون السكري، وحممد بن مغيث البجلي، وحممد بن سعيد املدين، وحممد 



احي، وحممد بن عبدامللك بن مسلم أبو سعيد املؤدب، وحممد بن إمساعيل بن رجاء، وحممد بن دينار الط
االنصاري، وحممد ابن فضيل، وحممد بن يزيد، وحممد بن مروان العجلي، وحممد بن زياد بن عالقة، 

وحممد بن خازم أبو معاوية، وحممد بن عبدالرمحن بن أيب ذئب، وحممد بن ميمون االسدي، وحممد بن 
يداهللا العرزمي، وحممد بن جحادة، عبيدالطنافسي، وحممد بن عصمة، وحممد بن إسحاق، وحممد بن عب

ومالك، ومروان بن معاوية، ومروان بن سامل، ومعمر، ومندل، ومفضل بن يونس، ومسلمة بن علي، 
ومنصور بن يسري، ومنصور بن االسود، ومصاد بن عقبة، ومسكني أبو فاطمة الطاحي، واملسيب بن 

 ومغلس بن زياد، ومقاتل بن حيان، شريك، ومعاوية بن حيىي، ومعلى بن هالل، ومعاوية بن صاحل،
ومسعر، ومكي بن إبراهيم، ونوح بن أيب مرمي، ونوح بن املختار، والنضر بن حممد املروزي، والنعمان 

أبو حنيفة، ونصر بن باب، ونصر بن طريف، وأبو عوانة الوضاح، ووهيب، ومهام، وهشيم، وهشام بن 
  عروة، وهشام بن عبد

)٥/٤٨٠(  

  

 حسان، وهشام بن أيب عبد اهللا وهارون بن عنترة، وهاشم ابن حيىي الغساين، وهرمي الكرمي، وهشام بن
بن سفيان، وهبار بن عقيل، واهليثم بن عدي، وهشام بن زيد، ويزيد بن هارون، ويزيد بن عبدامللك 

  النوفلي، ويزيد بن عمرو، ويزيد بن أيب حفص كويف، ويونس بن راشد، وحيىي بن سعيد
ن سعيد االموي، وحيىي بن أيب زائدة، وأبو عقيل حيىي بن املتوكل، وأبو املقدام حيىي بن القطان، وحيىي ب

ثعلبة، وحيىي بن أيوب املصري، وحيىي ابن العالء الرازي، وحيىي بن سليم الطائفي، وحيىي بن عبد اهللا بن 
أبو بكر بن أيب االجلح، وحيىي بن املهلب أبو كدينة، ويعلى بن عبيد، والقاضي أبو يوسف يعقوب، و

  .سربة، وأبو بكر بن أيب مرمي، وأبو بكر بن عياش
أنبأنا موسى بن عبد القادر، أنبأنا سعيد بن أمحد، : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد قاال

أنبأنا علي بن البسري، أنبأنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا حممد بن 
ب احلارثي، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري، عن حيىي بن سعيد، عن القاسم، عن عبدالواه

ملا مات عثمان بن مظعون، كشف النيب صلى اهللا عليه وسلم الثوب عن وجهه، وقبل بني : عائشة، قالت
ا ومل تلبسها طوباك يا عثمان، مل تلبسك الدني: " عينيه، مث بكى بكاء طويال، فلما رفع على السرير، قال

."  
  ).١(حممد بن عبد اهللا هذا املعروف باحملرم، ضعفوه 

__________  
متروك وقال ابن : منكر احلديث، وقال النسائي: ضعفه ابن معني، وقال البخاري: يف ميزان املؤلف) ١



 وهو مع ضعفه يكتب حديثه، لكن تقبيل النيب صلى اهللا عليه وسلم لعثمان بن مظعون ثابت، فقد: عدي
من حديث عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣١٦٣(وأبو داود ) ٩٨٩(أخرجه الترمذي 

  .قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي
  .حسن صحيح، وله شاهد من حديث معاذ بن ربيعة أورده اهليثمي يف امع: وقال الترمذي

[ * ]  

)٥/٤٨١(  

  

  أخوه
ن أيب أمامة بن سهل، وأيب سلمة بن عبدالرمحن، وعمرة يروي ع) ع * ( عبد ربه بن سعيد- ٢١٤
  .ومجاعة

  .حدث عنه عطاء بن أيب رباح أحد شيوخه، وشعبة، وعمرو بن احلارث، والليث بن سعد، وابن عيينة
  .وثقه أمحد بن حنبل
  .كان حي الفؤاد وقادا: وقال حيىي القطان

  .تويف سنة تسع وثالثني ومئة
  

  أخومها
  .أحد الثقات) ٤م،  * * (االنصاري سعد بن سعيد - ٢١٥

  .يروي عن أنس بن مالك، والسائب بن يزيد
  .حدث عنه شعبة، وابن املبارك، ومجاعة

  .ليس بالقوي: قال فيه النسائي
بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء اخلامس من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء السادس وأوله ترمجة عبدالرمحن 

  بن القاسم
__________  

 / ٢، تذهيب التهذيب ٧٧١: ، ذيب الكمال٤١ / ٦، اجلرح والتعديل ٧٦ / ٦التاريخ الكبري * 
  .٢٢٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٦ / ٦، ذيب التهذيب ١ ٢٠٢

، ٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٧٣، ذيب الكمال ٨٤ / ٤، اجلرح والتعديل ٥٦ / ٤التاريخ الكبري * 
، خالصة ٤٧٠ / ٣، ذيب التهذيب ١٢٠ / ٢ االعتدال ، ميزان٦٩، ٦٨ / ٦تاريخ االسالم 



  .١٣٤تذهيب الكمال 
[ * ]  

)٥/٤٨٢(  

  

  ٦ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ٦الذهيب ج 

)٦(/  

  

  سري اعالم النبالء

)٦/١(  

  

  .مجيع احلقوق حمفوظة ملؤسسة الرسالة وال حيق الية جهة أن تطبع أو تعاطي حق الطبع الحد
  .سواء كان مؤسسة رمسية أو إفرادا

 بناية صمدي وصاحلة - شارع سوريا - م مؤسسة الرسالة بريوت ١٩٩٣ - ه ١٤١٣الطبعة التاسعة 
  . ص- ٨١٥١١٢ - ٣١٩٠٣٩: هاتف

   برقيا، بيوشران٧٤٦٠: ب

)٦/٢(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨سري اعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
م اجلزء السادس شرف على حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه حقق هذا اجلزء شعيب االرنؤوط حسني 

  االسد مؤسسة الرسالة

)٦/٣(  



  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
عبدالرمحن بن القاسم بن حممد، بن خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ع * ( عبدالرمحن بن القاسم- ١

  .، االمام الثبت الفقيه، أبو حممد القرشي، التيمي، البكري، املدينوسلم، أيب بكر الصديق
  .مسع أباه، وأسلم العمري، وحممد بن جعفر بن الزبري، وطائفة سواهم
  .وما علمت له رواية عن أحد من الصحابة، وعداده يف صغار التابعني

  .رونحدث عنه شعبة، وسفيان الثوري، واالوزاعي، ومالك، وسفيان بن عيينة، وآخ
  .وكان إماما، حجة، ورعا، فقيه النفس، كبري الشأن

حدثنا عبد الرمحن بن القاسم، وكان أفضل أهل : روى البخاري يف كتاب احلج، عن علي، عن ابن عيينة
  ).١(زمانه 
  .وهو خال جعفر بن حممد الصادق: قلت

  .مولده يف خالفة معاوية، وأنا أتعجب، كيف مل حيمل عن جابر، وسهل بن سعد
  وقد طلبه اخلليفة الفاسق، الوليد بن يزيد إىل الشام، يف مجاعة

__________  
  .٢٧٨ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٢٢ - ٣٢١ / ١، التاريخ الصغري ٢٦٨: طبقات خليفة(*) 

 / ٦، ذيب التهذيب ١٠٢ / ٥، تاريخ االسالم ١٢٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٨١٤ذيب الكمال 
  .٢٣٣، خالصة تذهيب الكمال ٢٥٤

: الطيب بعد رمي اجلمار واحللق قبل االفاضة ومتامه:  يف احلج، باب٤٦٦ / ٣: أخرجه البخاري) ١(
طيبت رسول اهللا صلى : مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول: أنه مسع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول

  ".اهللا عليه وسلم بيدي هاتني حني أحرم، وحلله حني أحل قبل أن يطوف، وبسطت يدها 
(*)  

)٦/٥(  

  

  اليستفتيهم، فأدركه أجله حبوران يف سنة ست وعشرين ومئة، وهو يف عشر
  .السبعني

قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق، أخربكم حممد بن أيب الفرج هبة اهللا بن عبد العزيز، أخربنا عمي 
مد بن مهدي، حدثنا حممد بن عبد العزيز الدينوري، أخربنا عاصم بن احلسن، أخربنا عبد الواحد بن حم

احلسني بن إمساعيل القاضي، حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن 



حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت، فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى : " عروة، عن عائشة، قالت
: " فاضت مث حاضت بعد ذلك، قاليا رسول اهللا، إا قد أ: أحابستنا هي ؟ فقلت: اهللا عليه وسلم فقال

  ).١" (فلتنفر إذا 
حدثنا سفيان، عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة عن النيب صلى اهللا : وبه إىل الزعفراين

، كالمها من حديث )٢(أخرج االول النسائي، والثاين مسلم " فال، إذا : " عليه وسلم مثله إال أنه قال
  .ابن عيينة

  
  .بن أيب أمية املدين، كاتب عمر بن عبيداهللا التيمي، ومواله: سامل أبو النضر) ع * (و النضر سامل أب- ٢

  حدث عن أنس بن مالك، وعبيد بن حنني، وبسر بن سعيد، وسليمان بن
__________  

إسناده صحيح، ومل جنده يف املطبوع من سنن النسائي، فلعله يف الكربى، وأخرجه مالك يف املوطأ ) ١(
باب إذا حاضت املرأة بعد ما أفاضت، من طريق عبدالرمحن :  يف احلج٤٦٧ / ٣، والبخاري ٤١٢ / ١

  .بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة
باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن : يف احلج) ٣٨٣( رقم احلديث اخلاص ٩٦٤ / ٢) ٢(

  .احلائض
  ،١٧٩ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٦٨: ، طبقات خليفة١١١ / ٤تاريخ البخاري (*) 

  .٤٣١ / ٣، ذيب التهذيب ٤٦٠ذيب الكمال 
  .١٣١: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)٦/٦(  

  

يسار، وعمري موىل ابن عباس، وعامر بن سعد، وكتب إليه حبديث عبد اهللا ابن أيب أوىف، رضي اهللا عنه، 
  ).١" (ال تتمنوا لقاء العدو : " وهو حديث" الصحيحني " وهو خمرج يف 

سى بن عقبة، وعمرو بن احلارث، ومالك، والليث بن سعد، والسفيانان، وفليح بن مو: روى عنه
  .سليمان، وآخرون

  .له حنو من مخسني حديثا: قال ابن املديين
  .صاحل، ثقة: وقال أبو حامت

  .تويف سامل أبو النضر سنة تسع وعشرين ومئة: قيل



  .ةتويف سنة ثالث وثالثني ومئ: وقال أبو عبيد القاسم ابن سالم
  
 القائم بأعباء الدولة السفاحية، أبو سلمة حفص بن سليمان، اهلمداين، موالهم الوزير*  اخلالل - ٣

  .الكويف
أنفق أمواال ) ٢(رجل شهم، سائس، شجاع، متمول، ذو مفاكهة وأدب، وخربة باالمور، وكان صريفيا 

  .كثرية يف إقامة الدولة، وذهب إىل خراسان
  . الدعوة، مث توهم منه ميل إىل آل علي عند ما قتل مروان إبراهيم االماموكان أبو مسلم تابعا له يف

  .فلما قام السفاح، وزر له، ويف النفس شئ
  مث كتب

__________  
باب كراهية متين : باب ال تتمنوا لقاء العدو، ويف التمين:  يف اجلهاد١١٠ / ٦أخرجه البخاري ) ١(

  . كراهة متين لقاء العدوباب: يف اجلهاد) ١٧٤١(لقاء العدو، ومسلم 
، ٥٥ / ١٠، البداية والنهاية ١٩٧ - ١٩٥ / ٢ ه، وفيات االعيان ١٣٢الطربي حوادث سنة (*) 

  .١٩١ / ١شذرات الذهب 
  .احملتال، املتقلب يف أموره، املتصرف يف االمور ارب هلا: الصرييف) ٢(

  (*) مس قطع كحسام السيف ما* ولسانا صريفيا صارما : قال سويد بن أيب كاهل

)٦/٧(  

  

  .رجل قد بذل نفسه وماله لنا: أبو مسلم إىل السفاح حيسن له قتله فأىب وقال
فدس عليه أبو مسلم من سافر إليه، وقتله غيلة ليال باالنبار، فإنه خرج من السمر من عند اخلليفة، فشد 

  . ومئة، يف رجبهاعليه مجاعة فقتلوه، وذلك بعد قيام السفاح بأربعة أشهر سنة اثنتني وثالثني
  .وحتدث العوام أن اخلوارج قتلوه

إن : فعرف بذلك، وفيه قيل) ١(وزير آل حممد، وكان يرتل درب اخلاللني : وكان ساحمه اهللا يقال له
  أودى فمن يشناك صار وزيرا* الوزير، وزير آل حممد 

  
صري، الكناين، موالهم، االمام احلافظ، فقيه مصر، أبو بكر امل) ع * ( عبيد اهللا بن أيب جعفر- ٤

  .والؤه لبين أمية، واسم أبيه يسار: الليثي، وقيل
  .يسار موىل عروة بن شييم، الليثي، رأى عبد اهللا بن احلارث بن جزء الصحايب: قال ابن ماكوال



وحدث عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، والشعيب، وعطاء، وعبد الرمحن ابن هرمز االعرج، ومحزة بن عبد 
، ونافع موىل ابن عمر، وأيب االسود يتيم عروة، وأيب عبدالرمحن احلبلي، وعبد اهللا بن أيب اهللا بن عمر

  .قتادة، وحممد بن جعفر بن الزبري، وسامل بن أيب سامل اجليشاين، وبكري بن االشج، وطائفة
__________  

   أوأنه كانت له حوانيت يصنع فيها اخلل،: ويف ترجيح تلقيبه باخلالل رأيان آخران) ١(
  .أن اللقب نسبة إىل خلل السيوف وهي أغمادها

 / ١، شذرات الذهب ٥ / ٧، ذيب التهذيب ١٣٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٨٧٩ذيب الكمال (*) 
  .٢٩٥، طبقات خليفة ص ٣١٠ / ٥، اجلرح والتعديل ٥٦ طبقات احلفاظ ص ٩٠
(*)  

)٦/٨(  

  

د بن أيب أيوب، وحيوة بن شريح، وعبد بن مالك الشرعيب، وعمارة بن غزية، وسعي) ١(عمرو : وعنه
الرمحن بن شريح، وابن إسحاق، وحيىي بن أيوب، والليث بن سعد، وابن هليعة، وعمرو بن احلارث، 

  .، وآخرون)٢(وخالد بن محيد املهري 
  .ليس به بأس، كان يتفقه: قال أمحد بن حنبل

  .ثقة: يزيد بن أيب حبيب، وقال النسائي) ٣(ثقة، بابة : وقال أبو حامت
كان : كان فقيها يف زمانه، وقال ابن يونس: ثقة، فقيه زمانه، وقال أبو نصر الكالباذي: وقال ابن سعد

  .عاملا، زاهدا، عابدا
ما رأت عيناي عاملا، زاهدا، إال عبيد اهللا بن أيب : كان سليمان بن أيب داود يقول: سعيد بن زكريا االدم

  .جعفر
ما استعان عبد على : كان يقال: ، عن عبيد اهللا بن أيب جعفر قال)٤(وروي إبراهيم بن نشيط الوعالين 

  .دينه، مبثل اخلشية من اهللا
غزونا القسطنطينية فكسر بنا مركبنا، فألقانا : وقال عبدالرمحن بن شريح، عن عبيد اهللا بن أيب جعفر قال

  .املوج على خشبة يف البحر، وكنا مخسة أو ستة
  .ة لكل رجل منا، فكنا منصها فتشبعنا وتروينا، فإذا أمسينا، أنبت اهللا لنا مكاافأنبت اهللا لنا بعددنا، ورق

__________  
  .كذا يف االصل) ١(

  .عمر بال واو: ويف اخلالصة، والتقريب، وذيب الكمال



  .، وقد تقدم"عمر " صوابه : وقد أورده احلافظ فيمن امسه عمرو، وقال
  نسبة إىل: والشرعيب

  .محريشرعب بن قيس من 
  .بفتح امليم وسكون اهلاء، نسبة إىل مهرة بن حيدان من قضاعة) ٢(
  .أي أنه يف وزنه ومرتلته) ٣(

  .الوجه: والبابة عند العرب
  .أي ليس مما يصلح لك: هذا ليس من بابتك: يقال

  .بفتح الواو وسكون العني، نسبة إىل وعالن، بطن من مراد) ٤(
(*)  

)٦/٩(  

  

: ا احلجاج بن شداد، مسع عبيد اهللا بن أيب جعفر، وكان أحد احلكماء، قالحدثن: قال رشدين بن سعد
  .إذا كان املرء حيدث يف جملس، فأعجبه احلديث، فليمسك

  .وإذا كان ساكتا، فأعجبه السكوت، فليتحدث
  .ولد ابن أيب جعفر سنة ستني، وهو من سيب طرابلس املغرب: قال ابن هليعة

  . يعين، بين العباس يف ذي احلجة، سنة اثنتني وثالثني ومئةتويف مدخل املسودة،: وقال غريه
  .وصلى عليه أبو عون عبدامللك بن يزيد، أمري مصر

تويف سنة ست : سنة مخس أو ست، وقال أبو سعيد بن يونس: مات سنة أربع وثالثني وقيل: وقال خليفة
  .وثالثني ومئة

من مات وعليه " الصحيحني، يف " يثا ثابتا يف ليس بالقوي، واستنكر له حد: وقد قال أمحد بن حنبل مرة
  ).١" (صوم، صام عنه وليه 

  
  ، االمام العالمة، الثقة، أبو هشام الضيب، موالهم،مغرية بن مقسم) ع* ( مغرية - ٥

__________  
: يف الصوم) ١١٤٧(باب من مات وعليه صوم، ومسلم رقم :  يف الصوم١٦٨ / ٤رواه البخاري ) ١(

  .باب فيمن مات وعليه صوم: يف الصوم) ٢٤٠٠(م عن امليت، وأبو داود رقم باب قضاء الصيا
 / ٨، اجلرح والتعديل ٢٨ / ٢: ، التاريخ الصغري٣٢٢ / ٤، تاريخ البخاري ١٦٥: طبقات خليفة(*) 

، ٢٦٩ / ١٠، ذيب التهذيب ١٤٣ / ١، تذكرة احلفاظ ١٣٦٥، ذيب الكمال ٢٢٩ - ٢٢٨



، وفيها متفق )٤٤٥(، مقدمة فتح الباري ٣٨٥ تذهيب الكمال  خالصة١٩١ / ١شذرات الذهب 
  .على توثيقه

  .لكن ضعف أمحد بن حنبل روايته عن إبراهيم النخعي خاصة
  .كان يدلسها وإمنا مسعها من محاد: قال

  .ما أخرج له البخاري عن إبراهيم إال ما توبع عليه: قلت: قال احلافظ
  .واحتج به االئمة

(*)  

)٦/١٠(  

  

  .، االعمى، الفقيه، يلحق بصغار التابعني، لكين مل أعلم له شيئا عن أحد من الصحابةالكويف
حدث عن أيب وائل، وجماهد، وإبراهيم النخعي، والشعيب، وعكرمة، وأم موسى سرية علي رضي اهللا 
ياد عنه، وأيب رزين االسدي، ونعيم بن أيب هند، ومعبد بن خالد، وعبد الرمحن بن أيب نعم، وأيب معشر ز

  .بن حبيب واحلارث العكلي، وسعد بن عبيدة، ومساك بن حرب، وعدة
روى عنه سليمان التيمي أحد التابعني، وشعبة، والثوري، وزائدة، وزهري، وأبو عوانة، وهشيم، 

وإبراهيم بن طهمان، وإسرائيل، واحلسن بن صاحل، وسعري بن اخلمس، ومفضل بن مهلهل، وأبو 
د، وأبو بكر بن عياش، وخالد بن عبد اهللا الطحان، وعمر بن عبيد، االحوص، وجرير بن عبداحلمي

  .وعبثر بن القاسم، واملفضل بن حممد النحوي، ومنصور بن أيب االسود، وحممد بن فضيل، وخلق
  .أحفظ من محاد: كان مغرية أحفظ من احلكم، ويف رواية: روى حجاج بن حممد عن شعبة، قال
  كان مغرية يدلس، وكنا ال:  قالوروى نعيم بن محاد، عن ابن فضيل

  .حدثنا إبراهيم: نكتب إال ما قال
  .كان مغرية من أفقههم، ما رأيت أحدا أفقه منه، فلزمته: وقال أبو بكر بن عياش

  .ما وقع يف مسامعي شئ فنسيته: قال مغرية: عن جرير بن عبداحلميد، قال: قال حيىي بن املغرية
رس كتابا مرات عدة، حىت عرضه، مث ختبط عليه، مث درسه هذا واهللا احلفظ، ال حفظ من د: قلت

  .وحفظه، مث نسيه أو أكثره

)٦/١١(  

  



  .كان أيب حيثين على حديث املغرية، وكان عنده كتاب: قال معتمر بن سليمان
  .ثقة، مأمون: وقال أمحد بن أيب مرمي، عن حيىي بن معني

  . بن أيب سليمانكان مغرية أحفظ من محاد: وروى أبو حامت، عن حيىي قال
  .مجيعا ثقتان: مغرية عن الشعيب، أحب إليك، أم ابن شربمة ؟ فقال: سألت أيب: وقال ابن أيب حامت

  .مغرية ثقة، فقيه، إال أنه كان يرسل احلديث عن إبراهيم، وإذا وقف، أخربهم ممن مسعه: قال العجلي
  .بعض احلمل على عليوكان من فقهاء أصحاب إبراهيم، وكان أعمى، وكان عثمانيا حيمل 

: مسع مغرية من أيب وائل، ومن أيب رزين، ومسع من إبراهيم مئة ومثانني حديثا، إىل أن قال: قال أبو داود
  .ومغرية ال يدلس

إمنا مسع مغرية من إبراهيم أربعة : جلست إىل أيب جعفر الرازي، فقال: قال جرير: قال أبو داود
  .أحاديث، فلم أقل شيئا

  .ب جرير عن مغرية، عن إبراهيم، مئة حديث مساعوكتا: قال علي
  .ثقة: أدخل مغرية بينه وبني إبراهيم قريبا من عشرين رجال، وقال النسائي: قال أبو داود

  .إين الحتسب اليوم يف منعي احلديث، كما حيتسبون يف بذله: وقال جرير عن مغرية
  ) !.١(واحرباه : قفاإذا تكلم اللسان مبا ال يعنيه، قال ال: وروى جرير عنه قال
__________  

  .نداء وندبة وتأسف على ما سلب منه: واحرباه) ١(
(*)  

)٦/١٢(  

  

  .مات سنة ثالث وثالثني ومئة: قال ابن منري، وأمحد
  .سنة أربع وثالثني: وقال ابن معني

  .قرأت ببعلبك على أيب احلسني علي بن حممد، وعبد الويل بن رافع اخلطيب
أنبأنا عبد اهللا بن عمر، أنبأنا سعيد : سى بن بركة، وأمحد بن هبة اهللا، ومجاعة قالواومسعته بدمشق من عي

بن أمحد حضورا، أنبأنا حممد بن حممد، أنبأنا حممد بن عمر بن زنبور، حدثنا حيىي بن صاعد، حدثنا زياد 
، عن عبد بن أيوب، حدثنا هشيم، حدثنا مغرية عن شباك، عن إبراهيم، عن هين بن نويرة، عن علقمة

، تابعه شعبة، عن )١" (إن أعف الناس قتلة أهل االميان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا قال
  .مغرية

  .أخرجه أبو داود عن زياد



  
االمام احلافظ، حمدث البصرة، أبو عبد الرمحن البصري، االحول، ) ع * ( عاصم بن سليمان- ٦

  .لبين أمية: وقيلوالؤه لتميم، : حمتسب املدائن، قيل
  روى عن عبد اهللا بن سرجس، وأنس بن مالك، وعن رفيع أيب العالية،

ومعاذة، وحفصة بنت سريين، وعمرو بن سلمة اجلرمي، وعبد اهللا بن شقيق العقيلي، وأيب قالبة، 
والشعيب، والنضر بن أنس، وأيب نضرة، وأيب الصديق الناجي، وبكر املزين، وسوادة بن عاصم، وأيب 

  ان النهدي، واحلسن وابن سريين، وأيب املتوكل الناجي، وأيب الوليد عبد اهللا بنعثم
__________  

: يف الديات) ٢٦٨١(باب يف النهي عن املثلة، وابن ماجه : يف اجلهاد) ٢٦٦٦(أخرجه أبو داوود ) ١(
اقي رجاله ، وهين بن نويرة الضيب مل يوثقه غري ابن حبان، وب٣٩٣ / ١باب أعف الناس قتلة، وأمحد 

  .ثقات
 / ٦، اجلرح والتعديل ٧٠ / ٢: ، التاريخ الصغري٤٨٥ / ٣، تاريخ البخاري ٢١٨: طبقات خليفة(*) 

، شذرات الذهب ٤٢ / ٥، ذيب التهذيب ١٤٩ / ١، تذكرة احلفاظ )٦٣٣(، ذيب الكمال ٣٤٣
  .١٨٢، خالصة تذهيب الكمال ٢١٠ / ١

(*)  

)٦/١٣(  

  

  .اهميوسف بن عبد اهللا، وخلق سو
  .وكان من احلفاظ املعدودين

روى عنه قتادة، وداود بن أيب هند، وسليمان التيمي، وشعبة، وشريك، ومعمر، وهشيم، وثابت بن 
يزيد االحول، واحلسن بن حي، ومحاد بن زيد، وحفص بن غياث، وابن علية، وجرير بن عبداحلميد، 

ن مسهر، وابن فضيل، ومروان بن معاوية، وزهري، والسفيانان، وعباد بن عباد، وأبو معاوية، وعلي ب
  .ويزيد بن هارون، وعبد اهللا بن منري، وخلق كثري

  .له حنو مئة ومخسني حديثا: قال ابن املديين
  .عاصم االحول مل يكن باحلافظ: مسعت حيىي بن سعيد يقول: قال علي

  .كان حيىي القطان يضعف عاصما االحول: وقال ابن معني
  عاصم أحب إيل من قتادة، يف أيب: ن شعبةوقال حجاج بن حممد، ع

  .عثمان النهدي النه أحفظهما



إمساعيل بن أيب خالد، وعاصم االحول، وحيىي : أدركت حفاظ الناس أربعة: ابن املبارك، عن الثوري قال
  .وأرى هشاما الدستوائي منهم: بن سعيد، قال

سليمان التيمي، وعاصم : صرة ثالثةحفاظ الب: وروى نوفل بن مطهر، عن ابن املبارك، عن سفيان قال
  .االحول، وداود بن أيب هند

  .فهو الذي ليس بشك" زعم : " إذا قال عاصم: وقال حفص بن غياث
  .كان عاصم االحول من حفاظ أصحابه: وقال ابن مهدي

  .ثبت: ثقة، ووثقه علي ابن املديين وقال مرة: وقال أمحد بن حنبل، وابن معني، وأبو زرعة، وطائفة

)٦/١٤(  

  

  .مات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومئة: وقال حيىي القطان وابن مثىن وغريمها
  .مات سنة اثنتني أو ثالث وأربعني ومئة: وقال البخاري

: وأنبأنا علي بن حممد، أنبأنا جعفر بن منري قاال) ح(أخربنا حممد بن عبد الوهاب، أخربنا علي بن خمتار 
نا القاسم بن الفضل، أخربنا هالل بن حممد، حدثنا احلسني بن عياش، أنبأنا أبو طاهر السلفي، أخرب

أتيت رسول : حدثنا أمحد بن املقدام، حدثنا محاد، عن عاصم بن سليمان، عن عبد اهللا بن سرجس، قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو جالس يف أصحابه، فدرت من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن 

موضع اخلامت على نغض كتفه، مثل اجلمع حوله خيالن كأا الثاليل، فرجعت حىت ظهره، فرأيت 
  .ولك: غفر اهللا لك يا رسول اهللا، فقال: استقبلته، فقلت

  استغفر لك: فقال القوم
  .نعم، ولكم: رسول اهللا ؟ فقال

  ).١) (واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات: (مث تال
  
  م احلافظ، سيد العلماء، أبو بكر بن أيب متيمة كيسان، العرتي،االما) ع * ( أيوب السختياين- ٧

__________  
باب إثبات خامت النبوة وصفته، وحمله من جسده صلى اهللا : يف الفضائل) ٢٣٤٦(وأخرجه مسلم ) ١(

 من حديث معمر عن ٨٢ / ٥عليه وسلم، من حديث محاد عن عاصم بن سليمان به، وأخرجه أمحد 
  .عاصم بن سليمان به

لعله عىن مجع الكف، وهو أن جيمع أصابعه ويعطفها إىل : قال احلميدي: أعاله، واجلمع: ونغض الكتف
  .باطن الكف



  .مجع خال: واخليالن
  .وهو الشامة

  .حبيبات تعلو اجلسد: مجع ثؤلول: والثاليل
، )١٣٤: (، ذيب الكمال١٤ - ٢ / ٣، حلية االولياء ٢٥١، ٢٤٦ / ٧طبقات ابن سعد (*) 
، خالصة ١٨١ / ١، شذرات الذهب ٣٩٧ / ١، ذيب التهذيب ١٣٢ - ١٣٠ / ١ة احلفاظ تذكر

  .٤٢ذيب الكمال 
(*)  

)٦/١٥(  

  

  .جلهينة: والؤه لطهية، وقيل: موالهم، البصري، االدمي ويقال
  .عداده يف صغار التابعني

 وأيب العالية الرياحي، مسع من أيب يزيد عمرو بن سلمة اجلرمي، وأيب عثمان النهدي، وسعيد ابن جبري،
وعبد اهللا بن شقيق، وأيب قالبة اجلرمي، وجماهد بن جرب، واحلسن البصري، وحممد بن سريين، ومعاذة 

العدوية، وقيس بن عباية احلنفي، وأيب رجاء عمران بن ملحان العطاردي، وعكرمة موىل بن عباس، وأيب 
ك، وعطاء بن أيب رباح، ونافع موىل ابن جملز ال حق بن محيد، وحفصة بنت سريين، ويوسف ابن ماه

  عمر، وأيب الشعثاء جابر بن
زيد، ومحيد بن هالل، وأيب الوليد عبد اهللا بن احلارث، واالعرج، وعمرو ابن شعيب، والقاسم بن 

  .عاصم، والقاسم بن حممد، وابن أيب مليكة، وقتادة، وخلق سواهم
 وحيىي بن أيب - وهم من شيوخه -ي، وقتادة حممد بن سريين، وعمرو بن دينار، والزهر: حدث عنه

كثري، وشعبة، وسفيان، ومالك، ومعمر، وعبد الوارث، ومحاد بن سلمة، وسليمان بن املغرية، ومحاد بن 
زيد، ومعتمر بن سليمان، ووهيب، وعبيداهللا بن عمرو، وإمساعيل بن علية، وعبد السالم بن حرب، 

يس احلداين، وهشيم ابن بشري، ويزيد بن زريع، وخالد بن وحممد بن عبدالرمحن الطفاوي، ونوح بن ق
  .احلارث، وسفيان بن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، وأمم سواهم

  .مولده عام تويف ابن عباس، سنة مثان وستني
وقد رأى أنس بن مالك، وما وجدنا له عنه رواية، مع كونه معه يف بلد، وكونه أدركه وهو ابن بضع 

  .وعشرين سنة
  أنبأنا ابن خليل، أنبأنا اللبان، أنبأنا احلداد،: على إسحاق بن أيب بكرقرأت 

)٦/١٦(  



  

أنبأنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين عباس النرسي، حدثنا وهيب، 
  .أيوب سيد شباب أهل البصرة: حدثنا اجلعد أبو عثمان، مسعت احلسن يقول

لقي ابن عيينة ستة ومثانني : حدثنا أبو علي الصواف، حدثنا بشر، حدثنا احلميدي قال: وبه إىل أيب نعيم
  .ما رأيت مثل أيوب: من التابعني، وكان يقول

  حدثنا حبيب بن احلسن حدثنا يسر بن أنس البغدادي، حدثنا أبو يونس
، فإذا ذكرنا له كنا ندخل على أيوب السختياين: املديين، حدثين إسحاق بن حممد، مسعت مالكا يقول

  .حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بكى حىت نرمحه
حدثنا أبو حامد بن جبلة، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثنا حممد بن الصباح، حدثنا سعيد بن عامر، عن 

كان أيوب السختياين، يقوم الليل كله، فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح، رفع سوته، : سالم، قال
  . الساعةكأنه قام تلك

حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، حدثنا الفريايب، حدثنا أمحد بن إبراهيم، حدثنا ابن مهدي، حدثنا محاد 
  .مالك ال تنظر يف هذا ؟ يعين الرأي: بن زيد، مسعت أيوب، وقيل له

  .أكره مضغ الباطل: قيل للحمار أال جتتر ؟ فقال: فقال
ما رأيت رجال قط، أشد تبسما : حدثنا عارم، حدثا محاد قالحدثنا سليمان، حدثنا علي بن عبد العزيز، 

  .يف وجوه الرجال من أيوب
حدثنا سليمان، حدثنا حممد بن حممد اجلذوعي، حدثنا هدبة، حدثنا سالم بن مسكني، مسعت أيوب 

  .ال خبيث أخبث من قارئ فاجر: يقول
  ٢ / ٦سري 

)٦/١٧(  

  

نه ابن سريين، وقتادة، ومحيد الطويل، واالعمش وعمرو أيوب روى ع": الكين " يف ) ١(قال أبو أمحد 
  .بن دينار، وابن عون، وحيىي بن أيب كثري، وعبيد اهللا بن عمر، ومالك بن أنس

أنبأنا ابن طربزد، أنبأنا عبد الوهاب احلافظ، أخربنا أبو حممد بن : أخربنا الفخر علي بن أمحد وغريه، قال
  هزارمرد، أخربنا ابن حبابة، أخربنا

  .ولد أيوب قبل طاعون اجلارف بسنة: البغوي، حدثنا عمي، حدثنا عارم، حدثنا محاد بن زيد قال
  .بلغين أن مولد أيوب، سنة مثان وستني: قال البغوي

  .وكان الطاعون يف سنة تسع وستني: قلت



  .مات بالبصرة فيه يف ثالثة أيام أو حنوها مئتا ألف نفس: يقال
رأيت أيوب وضع يده على رأسه : لواحد بن غياث، حدثنا محاد، قالحدثنا عبد ا: وبه قال البغوي

  .احلمد هللا الذي عافاين من الشرك، ليس بيين وبينه إال أبو متيمة: وقال
جاء أيوب، فسأل احلسن عن : حدثنا عبيد اهللا بن عمر، حدثنا محاد، حدثنا ميمون الغزال قال: وبه

  .الفتيانهذا سيد : أشياء، فلما قام، قال لنا احلسن
  .هذا سيد شباب أهل البصرة: قال احلسن اليوب: وعن سفيان الثوري قال

ما رأيت بالبصرة مثل : أخربنا الصلت بن مسعود، حدثنا سفيان، مسعت هشام بن عروة يقول: وبه
  .أيوب السختياين، وال بالكوفة مثل مسعر

__________  
ن أمحد بن إسحاق النيسابوري، احلاكم، شيخ هو حمدث خراسان، االمام احلافظ، حممد بن حممد ب) ١(

  . ه٣٧٨تويف سنة " املستدرك " صاحب 
  .٩٧٩ - ٩٧٦ / ٣تذكرة احلفاظ 

(*)  

)٦/١٨(  

  

  .حدثنا أمحد بن حممد بن عيسى، حدثنا الوليد، مسعت شعبة يقول حدثين أيوب سيد الفقهاء: وبه
  .ت قط مثل أيوب، ويونس، وابن عونما رأي: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا أبو داود، عن شعبة: وبه

  .ما رأيت بالبصرة مثل أربعة، فبدأ بأيوب: وعن الثوري قال
  .أيوب، ويونس، وابن عون: رأيت الناس ما رأيت مثل هؤالء: وقال أبو عوانة

ما فقنا أهل : وبه حدثنا علي بن مسلم، حدثين حبان موىل بين أمية، مسعت سالم بن أيب مطيع يقول
  .عصر قط، إال يف زمن أيوب، ويونس، وابن عون، مل يكن يف االرض مثلهماالمصار يف 

إن : (حدثنا أمحد بن إبراهيم املوصلي، حدثنا محاد بن زيد، كان أيوب ال يقف على آية إال إذا قال: وبه
  .سكت سكتة ] ٥٦االحزاب ) [ اهللا ومالئكته يصلون على النيب

  .إن قضي وإن قدر: دركت الناس هاهنا وكالمهمأ: وحدثنا أمحد، حدثنا محاد، عن أيوب قال
  .ليتق اهللا رجل: وكان يقول

  .فإن زهد، فال جيعلن زهده عذابا على الناس، فالن خيفي الرجل زهده خري من أن يعلنه
وكان أيوب ممن خيفي زهده، دخلنا عليه، فإذا هو على فراش خممس أمحر، فرفعته، أو رفعه بعض 

  . بليفأصحابنا، فإذا خصفة حمشوة



ما واعدت أيوب موعدا قط، إال قال حني : قال شعبة: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا أبو داود، قال: وبه
  .ليس بيين وبينك موعد: يفارقين

  .فإذا جئت، وجدته قد سبقين
  حدثنا إسحاق بن إبراهيم املروزي، حدثنا النضر بن مشيل، أخربين: وبه

)٦/١٩(  

  

  .أستغفر اهللا: ب يف حرف، فقالحلن أيو: اخلليل بن أمحد، قال
حدثنا أمحد بن إبراهيم، حدثنا محاد بن زيد، أخربين رجل أنه رأى أيوب بني قربي احلسن وحممد، : وبه

  قائما يبكي، ينظر إىل هذا مرة، وإىل هذا
  .مرة
يدا رأيت احلسن يف النوم مقيدا، ورأيت ابن سريين مق: حدثنا أمحد، حدثنا محاد، حدثنا أيوب قال: وبه

  .يف سجن
  .كأنه أعجبه ذلك: قال

  .ما صدق عبد قط، فأحب الشهرة: قال أيوب: قال خملد بن احلسني
  .من أراد أيوب، فعليه حبماد بن زيد: روى مؤمل، عن شعبة قال

  .صدق، أثبت الناس يف أيوب هو: قلت
  .مل يكن أحد أكرم على ابن سريين من أيوب: وقال محاد

  .ت أحدا أنصح للعامة من أيوب واحلسنما رأي: وقال يونس بن عبيد
كان أيوب يف جملس، فجاءته عربة، فجعل ميتخط : وروى سليمان بن حرب، عن محاد بن زيد، قال

  .ما أشد الزكام: ويقول
  .أيوب: مات ابن سريين، فقلنا من مث ؟ قلنا: وقال ابن عون

  .كثري العلم، حجة، عدالكان أيوب ثقة، ثبتا يف احلديث، جامعا، : قال حممد بن سعد الكاتب
  .ثقة، ال يسأل عن مثله: وقال أبو حامت وسئل عن أيوب، فقال

  .إليه املنتهى يف االتقان: قلت
  .له حنو من مثان مئة حديث: قال ابن املديين

  .حديث أيوب ألفا حديث، فما أقل ما ذهب علي منها: كنا نقول: وأما ابن علية، فقال
  أيوب وفضله، ومالك: فع، فقالوسئل ابن املديين عن أصحاب نا

)٦/٢٠(  



  

  ).١(وإتقانه، وعبيد اهللا وحفظه 
كان أيوب يؤم أهل مسجده يف شهر رمضان، ويصلي م يف الركعة : روى ضمرة عن ابن شوذب، قال

  قدر ثالثني آية، ويصلي لنفسه فيما بني
  .التروحيتني بقدر ثالثني آية

 م، ويدعو بدعاء القرآن، ويؤمن من خلفه، وآخر ذلك، الصالة، ويوتر: وكان يقول هو بنفسه للناس
اللم استعملنا بسنته، أوزعنا ديه، واجعلنا للمتقني : يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقول

  .إماما، مث يسجد
  .وإذا فرغ من الصالة دعا بدعوات

  .أيوب عندي أفضل من جالسته، وأشده اتباعا للسنة: قال محاد بن زيد
: رأى أيوب رجال من أصحاب االهواء فقال:  سعيد بن عامر الضبعي، عن سالم بن أيب مطيع، قالقال

  ).سيناهلم غضب من رم وذلة: (إين العرف الذلة يف وجهه، مث تال
   ].١٥٢: االعراف[ 

إن اخلوارج اختلفوا يف االسم، : وكان يسمي أصحاب االهواء خوارج، ويقول: هذه لكل مفتر: مث قال
  .تمعوا على السيفواج

  .وال نصف كلمة: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة ؟ فوىل وهو يقول: وقال له رجل من أصحاب االهواء
  .مرتني

  .العلماء) ٢(كان أيوب جهبذ : وروى جرير الضيب عن أشعث، قال
  .كان أفقههم يف دينه أيوب: قال سالم بن أيب مطيع
  .بعني حجةأن أيوب السختياين حج أر: وعن هشام بن حسان

__________  
  .والتصحيح من ذيب الكمال" وايقانه " يف االصل ) ١(
  .النقاد اخليرب: اجلهبذ) ٢(

(*)  

)٦/٢١(  

  

  .إذا ذكر الصاحلون، كنت عنهم مبعزل: مسعت أيوب يقول: وقال وهيب
  . أنسه ذكرياللهم: كان أيوب صديقا ليزيد بن الوليد، فلما ويل اخلالفة، قال أيوب: وقال محاد بن زيد



  ليتق اهللا رجل وإن زهد فال: وكان يقول
  .جيعلن زهده عذابا على الناس

  ).١(الشيخ إذا كرب، مج : غلبه البكاء مرة، فقال: وقال محاد
  .كان يف قميص أيوب بعض التذييل: قال معمر

  .الشهرة اليوم يف التشمري: فقيل له، فقال
  .أقل الكالم: قالأوصين، : قلت اليوب: قال صاحل بن أيب االخضر

لو رأيتم أيوب، مث استقاكم شربة على نسكه، ملا سقيتموه، له شعر وافر، وشارب : قال محاد بن زيد
  .وافر، وقميص جيد هروي، يشم االرض، وقلنسوة متركة جيدة، وطيلسان كردي جيد، ورداء عدين

  .ليس عليه شئ من سيما النساك، وال التصنع: يعين
  .ذكرت، وال أحب أن أذكر: قال أيوب: قال شعبة

  .كان اليوب برد أمحر يلبسه إذا أحرم، وكان يعده كفنا: قال محاد بن زيد
  .هذا أيوب: وكنت أمشي معه، فيأخذ يف طرق إين العجب له كيف يهتدي هلا فرارا من الناس أن يقال

 هنا لكي ال رمبا ذهبت مع أيوب حلاجة، فال يدعين أمشي معه، وخيرج من ها هنا، وها: وقال شعبة
  .يفطن له

  حدثنا حممد بن إبراهيم، حدثنا: البن عقيل البلخي" مشائل الزهاد " ويف 
__________  

  .مج بريقه ميجه، إذا لفظه: يقال: مج) ١(
  .ميج ريقه، وال يستطيع حبسه من كثره: وشيخ ماج

(*)  

)٦/٢٢(  

  

  . فأصاب الناس عطش حىت خافواكان أيوب يف طريق مكة،: أبو الربيع، مسعت أبا يعمر بالري يقول
  .نعم: أتكتمون علي ؟ قالوا: فقال أيوب

  فدور رداء، ودعا، فنبع املاء، وسقوا اجلمال، ورووا مث أمر يده على
: فلما رجعت إىل البصرة، حدثت محاد بن زيد بالقصة، فقال: املوضع فصار كما كان، قال أبو الربيع

  .يوب يف هذه السفرة اليت كان هذا فيهاحدثين عبد الواحد بن زيد، أنه كان مع أ
أخربنا أمحد بن سالمة كتابة، عن أيب املكارم اللبان، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا عثمان بن 
حممد العثماين، حدثنا خالد بن النضر، حدثنا حممد بن موسى احلرشي، حدثنا النضر بن كثري السعدي، 



كنت مع أيوب السختياين على حراء، فعطشت عطشا شديدا، حىت : حدثنا عبد الواحد بن زيد قال
  .رأى ذلك يف وجهي، وقلت له، قد خفت على نفسي

  .تستر علي ؟ قلت نعم: قال
  .فاستحلفين، فحلفت له أال أخرب أحدا ما دام حيا

  .فغمز برجله على حراء، فنبع املاء، فشربت حىت رويت، ومحلت معي من املاء
  ).١(عثمان تالف ال يثبت هذا، و: قلت

حدثنا فاروق، حدثنا هشام بن علي، حدثنا عون ابن احلكم الباهلي، حدثنا محاد بن : وبه إىل أيب نعيم
إين رأيت البارحة أبا بكر، وعمر : غدا علي ميمون أبو محزة يوم اجلمعة، قبل الصالة، فقال: زيد، قال

  .جئنا نصلي على أيوب السختياين: الما جاء بكما ؟ قا: رضي اهللا عنهما، يف النوم، فقلت هلما
  .ومل يكن علم مبوته: قال

  .قد مات أيوب البارحة: فقيل له
أسند أيوب عن أنس بن مالك، وعمرو بن سلمة، وأيب العالية، وأيب رجاء : قال أبو نعيم احلافظ

  .وآخرين
__________  

  .إسناده مسلسل بالضعفاء، وعبد الواحد بن زيد متروك) ١(
(*)  

)٦/٢٣(  

  

  إنك تتكلم يف حديث أهل العراق، وتروي مع: بلغنا أم قالوا ملالك
  .ما حدثتكم عن أحد، إال وأيوب أوثق منه: هذا عن أيوب، فقال

، أخربنا حممود بن إمساعيل، أخربنا ابن قادشاه، )١(أنبأنا أمحد بن سالمة، عن حممد بن أيب زيد الكراين 
لعباس بن الفضل االسفاطي، حدثنا سليمان بن حرب، مسعت محاد أخربنا أبو القاسم الطرباين، حدثنا ا

  .ليس يف السماء شئ: إمنا مدار القوم على أن يقولوا: بن زيد، مسعت أيوب، وذكر املعتزلة، وقال
  .اليوب حنو من مثان مئة حديث: قال علي بن املديين

  .اعون، وله ثالث وستون سنةاتفقوا على أنه تويف سنة إحدى وثالثني ومئة بالبصرة، زمن الط: قلت
  .وآخر من روى حديثه عاليا، أبو احلسن بن البخاري

: أخربنا أبو الفرج عبدالرمحن بن حممد الفقيه، وأبو املعايل أمحد بن عبد السالم، ومجاعة إجازة قالوا
كر حممد بن أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن حممد، أخربنا حممد بن حممد بن غيالن، أخبرنا أبو ب



عبد اهللا الشافعي، أخربنا موسى بن سهل الوشاء، حدثنا إمساعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن 
: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال هلم: " عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ".أحيوا ما خلقتم 
  ).٢(أخرجه مسلم 

أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن :  ويوسف بن أمحد قاالأخربنا عبد احلافظ بن بدران،
البناء، أخربنا علي بن أمحد البندار، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد، حدثنا أبو 

  األشعث، حدثنا محاد
__________  

  .ننسبة إىل كران حملة بأصبها: بفتح الكاف والراء املشددة: الكراين) ١(
  .باب حترمي صورة احليوان: يف اللباس والزينة) ٢١٠٨(رقم ) ٢(

(*)  

)٦/٢٤(  

  

كنت جالسا إىل ابن عمر فسئل عنها : ابن زيد، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، قال
)١.(  

ابن عمر نسيه أم مل يسمع ما مسع : فال أدري: تقيم، حىت يكون آخر عهدها بالبيت، قال طاووس: فقال
  ).٢" (نبئت أنه رخص هلن، يعين احلائض يف حجها : فقال" أصحابه ؟ 

حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا أبو نصر عبدامللك بن : وبه إىل املخلص
عبد العزيز التمار، حدثنا محاد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

   ].٦: املطففني) [ يوم يقوم الناس لرب العاملني: ( هذه اآليةقرأ
  ).٣" (يقومون حىت يبلغ الرشح أطراف آذام : " قال

__________  
  .عن احلائض يف احلج إذا مل تطف طواف الوداع: أي) ١(
  .رجاله ثقات) ٢(

ليس على : قهاء باالمصارقال عامة الف: ٤٦٧ / ٣" الفتح " وقال ابن املنذر فيما نقله عنه احلافظ يف 
احلائض اليت قد أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن اخلطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت أم 

أمروها باملقام إذا كانت حائضا طواف الوداع، وكأم أوجبوه عليها، كما جيب عليها طواف االفاضة، 
طافت : ح إىل نافع، عن ابن عمر، قالإذ لو حاضت قبله، مل يسقط عنها، مث اسند عن عمر بإسناد صحي



  .امرأة بالبيت يوم النحر، مث حاضت
  .فأمر عمر حببسها مبكة، بعد أن ينفر الناس، حىت تطهر وتطوف بالبيت

  .وقد ثبت رجوع ابن عمر، وزيد بن ثابت عن ذلك: قال
الناس أمر : من حديث ابن عباس، قال) ١٣٢٨(، ومسلم ٤٦٦ / ٣وحجة اجلمهور ما روى البخاري 

  .أن يكون آخر عهدهم بالبيت
  ".إال أنه رخص للمرأة احلائض 

 من حديث عائشة أن ٩٦٤ / ٢ ومسلم ٤٦٨ - ٤٦٧ / ٣، والبخاري ٤١٢ / ١" املوطأ " ويف 
صفية بنت حىي بن أخطب زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، حاضت، فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا 

  :عليه وسلم فقال
  .إا قد أفاضت: لهأحابستنا هي ؟ فقيل 

  ".فال إذا : " فقال
 يف تفسري سورة املطففني، ومسلم ٥٣٥ - ٥٣٤ / ٨إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٣(
  .باب يف صفة يوم القيامة، من حديث نافع، عن ابن عمر: يف اجلنة) ٢٨٦٢(

(*)  

)٦/٢٥(  

  

ا، أخربنا أبو نعيم، حدثنا أبو القاسم أنبأنا طائفة عن أيب جعفر الصيدالين، أخربنا أبو علي احلداد حضور
الطرباين، حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور، حدثنا خالد بن خداش، حدثنا محاد، عن حيىي بن عتيق، عن 

اين رسول : " حممد بن سريين، عن أيوب السختياين، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال
  ).١" (عندي اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن أبيع ما ليس 

أخرجه النسائي عن احلسن بن إسحاق املروزي، عن خالد بن خداش املهليب، وهو صدوق، مكثر عن 
  ).٢(محاد بن زيد، ينفرد عنه بغرائب 

  
أبو حمرز الراسيب، موالهم، السمرقندي، الكاتب املتكلم، أس الضاللة، ورأس  *  جهم بن صفوان- ٨

  .المري حارث بن سريج التميمياجلهمية، كان صاحب ذكاء وجدال، كتب ل
  .وكان ينكر الصفات

  ويرته الباري عنها بزعمه، ويقول
__________  



من حديث محاد بن زيد، عن أيوب، عن ) ١٢٢٣(، والترمذي ١٥٦ / ٢واخرجه الشافعي ) ١(
  .يوسف بن ماهك به وإسناده صحيح

 أيب بشر، عن يوسف بن ، عن٢٨٩ / ٧، والنسائي )٣٥٠٣(، وأبو داود )١٢٣٢(وأخرجه الترمذي 
  .ماهك به وإسناده صحيح أيضا

 / ٧والنسائي ) ٣٥٠٤(وأيب داود ) ٦٦٧١ و ٦٦٢٨(ويف الباب عن عبد اهللا بن عمرو عند أمحد 
  .وسنده حسن) ٢١٨٨(وابن ماجه ) ٢٢٥٧(، والطيالسي ٢٨٨

  :جاء يف هامش االصل عند انتهاء الترمجة ما نصه) ٢(
  .كان أيوب السختياين يبيع اجللود بالبصرة": التمهيد " الرب، يف كتابه قال أبو عمر بن عبد : حاشية
  .السختياين: فقيل له

  . ه مع احلارث بن شريح ضد بين أمية١٢٨قتل سنة (*) 
 وما بعدها للقامسي، ١٠، وتاريخ اجلهمية واملعتزلة ص ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٢١، ٢٢٠ / ٧انظر الطربي 

 والكامل البن ٢٠٤ / ٤، والفصل ٢٠٠ - ١٩٩ / ١نحل  وامللل وال٤٢٦ / ١وميزان االعتدال 
  .٣٥١ و ٢٤٩ / ٢ وخطط املقريزي ٣٤٤ - ٣٤٢ / ٥االثري 

(*)  

)٦/٢٦(  

  

  .خبلق القرآن
  .إن اهللا يف االمكنة كلها: ويقول

  .االميان عقد بالقلب، وإن تلفظ بالكفر: كان خيالف مقاتال يف التجسيم وكان يقول: قال ابن حزم
  .بن أحوز قتل اجلهم، النكاره أن اهللا كلم موسىإن سلم : قيل
  
االمام احلافظ، أحد االعالم، أبو نصر الطائي، موالهم اليمامي، واسم أبيه ) ع * ( حيىي بن أيب كثري- ٩

  .نشيط: صاح، وقيل يسار، وقيل
روى عن أيب أمامة الباهلي، وذلك يف صحيح مسلم، ولكنه مرسل، وعن أنس بن مالك وذلك يف 

  . النسائيكتاب
وعن أيب سلمة بن عبدالرمحن، وعبد اهللا بن أيب قتادة، وأيب قالبة اجلرمي، وبعجة بن عبد اهللا اجلهين، 

  .وعمران بن حطان، وهالل بن أيب ميمونة، وعدة
وروى عن جابر مرسال، ودينار، والسائب بن يزيد، وضمضم بن جوس، وعقبة بن عبد اهللا الغافر، 



وعكرمة، وحية بن حابس، ونافع، وحممد بن إبراهيم التيمي، وأيب سالم  مقسم، -وعبيد اهللا بن 
  . ويرتل إىل أن روى عن زيد بن سالم، حفيد هذا، وعن االوزاعي، وهو تلميذه-احلبشي 

  .وكان طالبة للعلم، حجة
روى عنه ابنه عبد اهللا، ومعمر، واالوزاعي، وهشام بن أيب عبد اهللا، وحرب بن شداد، وعكرمة بن 

  ر، وشيبان النحوي، ومهام بن حيىي، وأبانعما
__________  

 / ٢، التاريخ الصغري ٣٠١ / ٨، التاريخ الكبري ٢١٥ طبقات خليفة ٥٥٥ / ٥: طبقات ابن سعد(*) 
، ٤٠٣ - ٤٠٢ / ٤، امليزان ١٧٩ / ٥، تاريخ االسالم للمؤلف )١٥١٨(، ذيب الكمال ٢٨

  .٢٦٨ / ١١ذيب التهذيب 
(*)  

)٦/٢٧(  

  

يزيد، وأيوب بن عتبة، وحممد بن جابر، وأيوب بن النجاد، وجرير بن حازم، وسليمان بن أرقم، ابن 
  .، وخلق)١(وأبو عامر اخلزاز، وعمران القطان، وعلي بن املبارك، وأبو إمساعيل القناد 

  .كل شئ عندي عن أيب سالم االسود، إمنا هو كتاب: عن حيىي، قال: وقال حرب بن شداد
  .ما بقي على وجه االرض مثل حيىي بن أيب كثر: خالد، عن أيوب، قالوروى وهيب بن 

  .حيىي بن أيب كثري أحسن حديثا من الزهري: وقال شعبة
  .إذا خالفه الزهري، فالقول قول حيىي: وقال أمحد بن حنبل

  .رهو إمام ال يروي إال عن ثقة، وقد نالته حمنة، وضرب لكالمه يف والة اجلو: وقال أبو حامت الرازي
نقل مجاعة أنه تويف سنة تسع وعشرين ومئة، وبعضهم نقل أنه بقي إىل سنة اثنتني وثالثني ومئة، واالول 

  .أصح
كان من العباد، : هو من أثبت الناس، إمنا يعد مع الزهري، وحيىي بن سعيد، وقال ابن حبان: قال أمحد

  .إذا حضر جنازة، مل يتعش تلك الليلة، وال يكلمه أحد
  .كان يذكر بالتدليس: ليوقال العقي

  .قد رأى أنسا يصلي يف احلرم: وقال أبو حامت
  .كل شئ عن أيب سالم إمنا هو كتاب: قال يل حيىي: وقال حسني املعلم

  قال: املعاىف بن عمران، عن االوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري قال
__________  



  .هو إبراهيم بن عبدامللك البصري من رجال التهذيب: القناد) ١(
(*)  

)٦/٢٨(  

  

  .يا بين إياك واملراء، فإنه ليس فيه منفعة، وهو يورث العداوة بني االخوان: سليمان، عليه السالم
  .ال يستطاع العلم براحة اجلسد: مسعت أيب يقول: عبد اهللا بن حيىي بن أيب كثري

يف طريق، فخذ يف إذا رأيت املبتدع : أبو إسحاق الفزاري، عن االوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، قال
  .غريه

إن االحالم : أخربين من مسع االوزاعي عن حيىي بن أيب كثري، أن سليمان ابن داود قال البنه: ابن وهب
  ).١(تصدق قليال، وتكذب كثريا، فعليك بكتاب اهللا، فالزمه، وإياه فتأول 

ث كذا، وحديث اكتب يل حدي: حدث حيىي بن أيب كثري بأحاديث، فقال: عبد الرزاق، عن معمر قال
  .كذا

  .اكتبه يل، فإنك إن مل تكتب فقد ضيعت أو عجزت: يا أبا نصر، أما تكره كتب العلم ؟ قال: فقلت
أخربنا أمحد بن سالمة، وعلي بن أمحد كتابة عن املبارك بن املبارك، أخربنا أبو علي حممد بن حممد 

ن احلسن، حدثنا حممد بن سليمان اخلطيب، أخربنا عبيد اهللا بن عمر، أخربنا أبو حبر ابن حممد ب
  الباغندي، حدثنا أبو عاصم،

حدثنا حجاج الصواف عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة، حدثين حجاج بن عمر االنصاري أنه مسع 
  من كسر أو عرج، فقد حل، وعليه: " رسول اهللا يقول

__________  
  .اعمل به: أي) ١(

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف ك" الصحيحني " كما يف حديث عائشة املخرج يف 
  ".يتأول القرآن : سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل: " ركوعه وسجوده

فسبح حبمد : (أي يعمل ما أمر به يف القرآن، يف قوله تعاىل: معىن يتأول القرآن: قال الثوري، رمحه اهللا
  ).ربك واستغفره

(*)  

)٦/٢٩(  

  



، عن حيىي بن سعيد، عن حجاج ورواه أبو داود، والنسائي، "مسنده " رواه أمحد يف " بل احلج من قا
  .وابن ماجه، عن أصحاب حيىي حنوه

  ).١(ورواه الترمذي عن الكوسج، عن روح، واالنصاري عن حجاج وحسنه 
ع عن عن عبد اهللا بن راف: لكنه معلول مبا رواه معمر ومعاوية بن سالم عن حيىي عن عكرمة، فقال

  .احلجاج
  .وهذا أصح: قال البخاري

أترى رجال أخذ مدادا : هذه املرسالت، عمن ؟ قال: قلنا ليحىي بن أيب كثري: قال حسني املعلم
إذا جاء مثل هذا فأخربنا، : فقلت: وصحيفة، فكتب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكذب ؟ قال

  .بلغين، فإنه من كتاب: إذا قلت: قال
  .مرسالت حيىي بن أيب كثري شبه الريح:  القطانوقال حيىي

  .ما حدثنا حيىي القطان لقتادة، وال ليحىي بن أيب كثري بشئ مرسل، إال حديثا واحدا: وقال الفالس
  حدثنا عن االوزاعي، عن حيىي، أن ابن عباس كان ال يرى طالق املكره

   من حيىيما رأيت أصلب وجها: ، قال يزيد بن هارون عن مهام قال)٢(شيئا 
__________  

  .باب االحصار: يف املناسك) ١٨٦٢(، وأخرجه أبو داود ٤٥٠ / ٣" املسند " هو يف ) ١(
 يف ١٩٨ / ٥باب ما جاء يف الذي يهل باحلج فيكسر أو يعرج، والنسائي : يف احلج) ٩٤٠(والترمذي 

  .باب احملصر: يف املناسك) ٣٠٧٧(باب فيمن أحصر بعدو، وابن ماجه : احلج
  .حديث حسن: ل الترمذيوقا

  .وسكت عنه أبو داود واملنذري، وصححه ابن خزمية واحلاكم، ووافقه على تصحيحه الذهيب املؤلف
  .مع أنه هنا أعله باالرسال

عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا : وممن قال بعدم طالق املكره) ٢(
 وطاووس، وجابر بن زيد، واحلسن، والشعيب، وعمر بن عبد العزيز، بن الزبري، وبه قال شريح، وعطاء،

  .والقاسم، وسامل، وإليه ذهب مالك، والشافعي، واالوزاعي، وأمحد، وإسحاق

)٦/٣٠(  

  

  .ابن أيب كثري
  .كنا حندثه بالغداة، فنروح بالعشي فيحدثناه

  .ويروى أن حيىي بن أيب كثري، أقام باملدينة عشر سنني يف طلب العلم



  .مات سنة تسع وعشرين ومئة: قال الفالس
  

االمام احلجة، مفيت الديار املصرية، أبو رجاء االزدي، موالهم املصري ) ع * ( يزيد بن أيب حبيب- ١٠
  .كان أبوه سويد موىل امرأة موالة لبين حسل، وأمه موالة لتجيب: وقيل

  .ولد بعد سنة مخسني يف دولة معاوية، وهو من صغار التابعني
ث عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي، الصحايب، وأيب اخلري مرثد بن عبد اهللا اليزين، وأيب حد

 وسعيد بن أيب هند، وعكرمة، وعطاء، وعلي بن رباح، وعراك بن مالك، - إن صح -الطفيل الليثي 
  وعمرو بن شعيب، ونافع، وأيب وهب اجليشاين، وإبراهيم بن عبد اهللا بن حنني، وأسلم أيب

عمران التجييب، واحلارث بن يعقوب، وسويد بن قيس، وعبد الرمحن بن مشاسة، وعيسى بن طلحة بن 
عبيد اهللا، وهليعة بن عقبة والد عبد اهللا، وحممد بن عمرو بن حلحلة، وحممد بن عمرو بن عطاء، واهليثم 

  .بن شفي، وخلق، ويرتل إىل أن روى عن الزهري باالجازة
  .عاملني، ارتفع بالتقوى مع كونه موىل أسودوكان من جلة العلماء ال

حدث عنه سليمان التيمي، وزيد بن أيب أنيسة، وحممد بن إسحاق، وعبد احلميد بن جعفر، وعمرو بن 
  احلارث، وعبد اهللا بن عياش القتباين، وحيوة بن

__________  
، اجلرح ١١ - ١٠ / ٢، التاريخ الصغري ٣٢٤ / ٤، تاريخ البخاري ٢٩٤: طبقات خليفة(*) 

 / ٥، تاريخ االسالم )١٥٣٤(، ذيب الكمال ٢٩٥ / ٣، ثقات ابن حبان ٢٦٧ / ٩والتعديل 
، ٢٩٩ / ١، حسن احملاضرة ٣١٨ / ١١، ذيب التهذيب ١٢٩ - ١٢٨ / ١، تذكرة احلفاظ ١٨٤

  .١٧٥ / ١شذرات الذهب 
  .١٨٢خالصة تذهيب الكمال 

(*)  

)٦/٣١(  

  

ة بن سعيد التجييب، وحيىي بن أيوب، والليث، وابن هليعة، ورشدين شريح، وسعيد بن أيب أيوب، ومعاوي
  .وآخرون) ١(بن سعد، وإبراهيم بن يزيد الثايت 

  .وهو جممع على االحتجاج به، وذكره أبو حامت البسىت يف كتاب الثقات له
 العلم كان مفيت أهل مصر يف أيامه، وكان حليما، عاقال، وكان أول من أظهر: قال أبو سعيد بن يونس

  .مبصر، والكالم يف احلالل واحلرام، ومسائل



  .إم كانوا قبل ذلك يتحدثون بالفنت واملالحم، والترغيب يف اخلري: وقيل
  .يزيد بن أيب حبيب سيدنا وعاملنا: وقال الليث بن سعد

  اجتمع ناس فيهم: وقال ضمرة بن ربيعة، عن إبراهيم بن عبد اهللا الكناين
قد : يريدون أن يعودوا مريضا، فتدافعوا االستئذان على املريض، فقال يزيديزيد بن أيب حبيب وهم 

  .علمت أن الضأن واملعزى إذا اجتمعت، تقدمت املعزى، فتقدم، فاستأذن
يزيد بن حبيب، موىل لبين عامر بن لؤي، من قريش، وكان ثقة كثري احلديث مات : قال حممد بن سعد

  .سنة مثان وعشرين ومئة
  .غ زيادة على مخس وسبعني سنةبل: وقال غريه

أخربنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا أكمل بن أيب االزهر العلوي، أخربنا سعيد ابن أمحد، وأخربنا علي بن 
أنبأنا : حممد، وأمحد بن عبداحلميد، وأمحد بن مكتوم، وسنقر الزيين، وأمحد بن حممد املفيد وآخرون قالوا

 حضورا، أنبأنا حممد بن حممد الزينيب، أخربنا أبو بكر بن عمر عبد اهللا ابن عمر، أنبأنا سعيد بن أمحد
الوراق، حدثنا عبد اهللا بن سليمان، حدثنا عيسى بن محاد، حدثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب 

  أن رسول اهللا: اخلري عن عقبة
__________  

  .نسبة إىل قبيلة من محري، وهو ثاث بن زيد بن رعني) ١(
(*)  

)٦/٣٢(  

  

: " صلى اهللا عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صالته على امليت، مث انصرف إىل املنرب، فقال
إين فرطكم على احلوض، وأنا شهيد عليكم، وإين واهللا النظر إىل حوضي اآلن، وإين قد أعطيت مفاتيح 

كن أخاف عليكم خزائن االرض، أو مفاتيح االرض، وإين واهللا، ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ول
  ".أن تنافسوا فيها 

  ).١(هذا حديث صحيح عال أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من وجوه، عن يزيد 
  

  )ع * ( إسحاق بن عبد اهللا- ١١
ابن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أيب طلحة زيد بن سهل، االنصاري، اخلزرجي النجاري، 

  .املدين، الفقيه، أحد الثقات
  .مسع من عمه، أنس بن مالك، وأيب مرة موىل عقيل، والطفيل بن أيب، وسعيد بن يسار ومجاعة



  .عكرمة بن عمار، ومهام بن حيىي، ومالك، وابن عيينة، ومجاعة: وعنه
وكان مالك يثين عليه، وال يقدم عليه أحدا، وأبوه عبد اهللا قد حنكه النيب صلى اهللا عليه وسلم محله إليه 

  .وأمهما أم سليمأخوه أنس، 
__________  

باب أحد جبل :  يف املغازي٢٩٠ / ٧ يف عالمات النبوة يف االسالم و ٤٥١ / ٦أخرجه البخاري ) ١(
  .باب إثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم: يف الفضائل) ٢٢٩٦(حيبنا وحنبه، ومسلم 

 ٦١ / ٤عد حني، والنسائي باب امليت يصلى على قربه ب: يف اجلنائز) ٣٢٢٤(و ) ٣٢٢٣(وأبو داود 
  .باب الصالة على الشهداء:  يف اجلنائز٦٢و 

 ٣، ثقات ابن حبان ٢٢٦ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٩٣ / ١، تاريخ البخاري ٢٦٥: طبقات خليفة(*) 
، ذيب ٤١٦ / ٨، الوايف بالوفيات )٨٦(، ذيب الكمال ٣٩٥ / ٥، الكامل يف التاريخ ٧/ 

  .١٨٩ / ١ذرات الذهب ، ش٢٤٠ - ٢٣٩ / ١التهذيب 
  .٢٩خالصة تذهيب الكمال 

(*)  

)٦/٣٣(  

  

  .مات إسحاق سنة اثنتني وثالثني
  .سنة أربع وثالثني ومئة: وقيل

  .روى له اجلماعة
  .وأخرج مسلم لوالده عبد اهللا يروي عن ابنه، وعن أخيه أنس

  .حدث عنه أبو طوالة، وسليمان موىل احلسن بن علي
  .عبدامللك، عن حنو من مثانني سنةتويف يف خالفة الوليد بن 

  
  )ع * ( هشام بن عروة- ١٢

ابن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى، بن قصي، بن كالب، االمام الثقة، شيخ االسالم، 
  .أبو املنذر القرشي، االسدي، الزبريي، املدين

اء بنت عمه املنذر، وأخيه عبد اهللا ولد سنة إحدى وستني، ومسع من أبيه، وعمه ابن الزبري، وزوجته أمس
بن عروة، وعبد اهللا بن عثمان، وطائفة من كرباء التابعني، منهم أخوه عثمان، وابن عمه عباد، وابن ابن 
عمه عباد بن محزة بن عبد اهللا، وأبو سلمة، وابن املنكدر، وعمر بن عبد اهللا بن عمر، وعمرو بن خزمية، 



مر بن ربيعة، وعبد الرمحن بن سعد، وعبد الرمحن بن كعب، وعوف وعمرو بن شعيب، وعبد اهللا بن عا
بن الطفيل، وحممد والد السفاح، وابن شهاب، وأبو الزبري، ووهب بن كيسان، وأبو وجزة، وكريب، 
وحممد بن إبراهيم التيمي، وبكر بن وائل وهو أصغر منه، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، وأبو الزناد، 

  .د بن رومان، وغريهموابن القاسم، ويزي
__________  

 / ٢ التاريخ الصغري ١٩٣ / ٤، تاريخ البخاري ٢٦٧: طبقات خليفة) ٢٤٨(نسب قريش ) (*) ١(
، وفيات ٣٦٠ / ٤، الكامل يف التاريخ ٤٧ / ١٤، تاريخ بغداد ٢٨٠ / ٣، ثقات ابن حبان ٨٣

 - ١٤٤ / ١كرة احلفاظ ، تذ١٤٥ / ٦، تاريخ االسالم )١٤٤٥(، يب الكمال ٥٨٠ / ٦االعيان 
 / ١١، ذيب التهذيب ٣٠٢ / ١، مرآة اجلنان ٢٠٦ / ١، العرب ٣٠١ / ٤، ميزان االعتدال ١٤٥
٤٨.  

  .٤١٠خالصة تذهيب الكمال 
(*)  

)٦/٣٤(  

  

ولقد كان ميكنه السماع من جابر، وسهل بن سعد، وأنس، وسعيد بن املسيب، فما يأ له عنهم رواية، 
  .فظ عنه أنه دعا له، ومسح برأسهوقد رأى ابن عمر، وح

  .شعبة، ومالك، والثوري، وخلق كثري: حدث عنه
  .وحلق البخاري بقايا أصحابه كعبيد اهللا بن موسى

  .قدم علينا هشام بن عروة، فكان مثل احلسن، وابن سريين: قال وهيب
  .كان ثقة، ثبتا، كثري احلديث، حجة: وقال ابن سعد

  .مام يف احلديثثقة، إ: وقال أبو حامت الرازي
  .له حنو من أربع مئة حديث: وقال علي بن املديين

  .ثقة: وقال حيىي بن معني ومجاعة
هشام ثبت، مل ينكر عليه إال بعد ما صار إىل العراق، فإنه انبسط يف الرواية، : وقال يعقوب بن شيبة

  .وأرسل عن أبيه أشياء، مما كان قد مسعه من غري أبيه عن أبيه
بلغين أن مالكا نقم على هشام بن عروة حديثه الهل العراق، وكان ال : ن بن خراشوقال عبدالرمح
  .مسعت عائشة: حدثين أيب قال: قدم الكوفة ثالث مرات، قدمة كان يقول فيها: يرضاه، مث قال

  .أخربين أيب عن عائشة: والثانية، فكان يقول



  .أيب عن عائشة، يعين يرسل عن أبيه: وقدم الثالثة فكان يقول
من أنه هو وسهيل بن أيب ) ١(الرجل حجة مطلقا، وال عربة مبا قاله احلافظ أبو احلسن بن القطان : قلت

صاحل، اختلطا وتغريا، فإن احلافظ قد يتغري حفظه إذا كرب، وتنقص حدة ذهنه، فليس هو يف شيخوخته، 
  كهو يف

__________  
بن عبدامللك الكتامي، الفاسي، الشهري بابن هو احلافظ العالمة، الناقد أبو احلسن علي بن حممد ) ١(

  . ه٦٢٨القطان، تويف سنة 
لكنه : ووصفه باحلفظ، وقوة الفهم، إال أنه استدرك فقال) ١٤٠٧: (ترمجه املؤلف يف تذكرة احلفاظ ص
  .تعنت يف أحوال رجال فما أنصفهم

(*)  

)٦/٣٥(  

  

  .شبيبته
غري بضار أصال، وإمنا الذي يضر االختالط، وهشام وما مث أحد مبعصوم من السهو والنسيان، وما هذا الت

  فلم خيتلط قط، هذا أمر مقطوع به، وحديثه
  .قول مردود، مرذول" إنه اختلط : " فقول ابن القطان" والسنن " والصحاح، " املوطأ " حمتج به يف 

  .فأرين إماما من الكبار سلم من اخلطأ والوهم
  .كذلك معمر، واالوزاعي، ومالك، رمحة اهللا عليهمفهذا شعبة، وهو يف الذروة، له أوهام، و

أخربنا أمحد بن سالمة يف كتابه عن خليل بن أيب الرجاء، وأنبأنا حممد بن سليمان، وعبد احملسن بن 
أنبأنا يوسف بن خليل، أنبأنا خليل بن بدر، أنبأنا أبو علي : حممد، وإمساعيل بن صاحل، ومجاعة قالوا

احلافظ، أنبأنا أبو بكر بن يوسف، حدثنا احلارث بن حممد بن أيب أسامة، حدثنا احلداد، أنبأنا أبو نعيم 
حممد بن عبد اهللا بن كناسة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن النيب 

ماء، حىت إن اهللا ال يقبض العلم بأن ينتزعه انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العل: " صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" (إذا مل يبق عاملا، اختذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا 

 وهو من - ما عدا سنن أيب داود -هذا حديث ثابت، متصل االسناد، هو يف دواوين االسالم اخلمسة 
  .ثالثة عشر طريقا عن هشام، ومن طريق أيب االسود يتيم عروة عن عروة حنوه

  .حدث به عن هشام عدد كثري مساهم أبو القاسم العبديوقد 
  ابن عجالن، وأبو محزة السكري، وابن شهاب وهو أكرب منه، وأبو: منهم



__________  
 يف ٢٤١ - ٢٣٩ / ١٣باب كيف يقبض العلم و :  يف العلم١٧٥ و ١٧٤ / ١أخرجه البخاري ) ١(

باب رفع العلم : يف العلم) ٢٦٧٣(لم باب ما يذكر يف ذم الرأي وتكلف القياس، ومس: االعتصام
باب : يف املقدمة) ٥٢(باب ما جاء يف ذهاب العلم، وابن ماجه : يف العلم) ٢٦٥٤: (وقبضه، والترمذي

  .اجتناب الرأي والقياس
(*)  

)٦/٣٦(  

  

معاوية، وحممد بن أيب عدي، وحممد بن سواء، وحممد بن إسحاق، وحممد بن إمساعيل بن أيب فديك وما 
حلقه، وحممد بن جعفر بن أيب كثري، وحممد بن عبدالرمحن الطفاوي، وحممد بن احلسن الواسطي، أحسبه 

وحممد بن بشر، وحممد بن عبيد الطنافسي، وحممد بن فضيل، وابن كناسة، وحممد بن عيسى بن مسيع، 
يح بن وحممد بن ربيعة الكاليب، وحممد بن عبيد، وحممد بن احلجاج بن سويد الربمجي، وحممد بن فل

سليمان، وحممد بن منصور بن أيب االسود، وحممد بن ميسر أبو سعد الصاغاين، وحممد بن عبدالرمحن بن 
أيب ذئب، وأمحد بن أيب ظبية، وأمحد بن بشري، وأيوب السختياين، وهو أقدم منه، وأيوب بن خوط، 

 وإبراهيم بن عثمان وأيوب بن مسكني وأيوب بن واقد، وإبراهيم بن طهمان، وإبراهيم بن أيب حيىي،
العبسي، وإبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن سليمان أبو إمساعيل املؤدب، وإبراهيم بن إمساعيل بن جممع، 

وإبراهيم بن محيد الرؤاسي وإبراهيم بن املغرية، وإبراهيم بن أيب حية، وإبراهيم بن عيينة، وإمساعيل ابن 
ن عياش، وإمساعيل بن زكريا، وإمساعيل بن زيد بن أبان الغنوي، وإمساعيل السدي إن صح، وإمساعيل ب

قيس، وإمساعيل بن عبد الكرمي ابن معقل، وإمساعيل بن هالل، وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة، 
وإسحاق ابن يوسف االزرق، وأسباط بن حممد، وأنس بن عياض، وأنس بن عبد احلميد أخو جرير، 

بيض بن عجالن، وإسرائيل، وأبيض بن االغر، وأسامة بن وأبان بن يزيد، وأبيض بن أبان الثقفي، وأ
حفص، وأشعث بن سعيد السمان، وإياس بن دغفل، وآدم بن عيينة، وأشعث بن عبد اهللا أبو الربيع 

  .القاضي
  وحبر بن كثري، وبكر بن سليمان الصواف، وبكر بن عبدامللك االعتق،

)٦/٣٧(  

  



  .ن املفضلوبكري بن االشج قدمي، وبزيع بن حسان وبشر ب
  .وتليد بن سليمان، وثابت بن كثري، وثابت بن زهري، وثابت بن قيس، وثابت بن محاد

وجعفر بن عون، وجعفر بن زياد االمحر، وجعفر بن برقان وجنادة بن سلم أبو سلم، وجرير بن 
  .عبداحلميد، وجارية بن هرم، وجامع بن مدرك اللخمي، وجعفر بن سليمان، وجابر بن نوح

ن أيب جعفر، واخلشين احلسن بن حيىي، واحلسن بن دينار، واحلسن بن عمارة، واحلسني بن واحلسن ب
علوان، ومحاد بن سلمة، ومحاد بن زيد، ومحاد بن أسامة، ومحاد بن عبدامللك قاضي إفريقية، ومحاد بن 

فص مصبح، ومحاد بن شعيب، ومحاد بن مسعدة، واحلارث بن عبيدة، واحلارث بن عمران اجلعفري، وح
بن قيس الصنعاين، وحفص بن راشد، وحفص ابن غياث، وحفص بن عمرو اجلعفري، وحفص بن سلم 

أبو مقاتل، وحفص ابن خمارق، وحفص بن ميسرة وحفص بن سويد الربمجي، وحجاج بن أرطاة، 
وحجوة بن مدرك الغساين، وحكيم بن نافع، وحكيم بن بشري النهدي وحبان بن علي، وحسان بن 

زة بن حبيب وحبيب بن الشهيد وحصني بن خمارق، وحديج بن معاوية، وحسام بن إبراهيم، ومح
  .مصك

وخالد بن يزيد، وخالد بن إمساعيل املخزومي، وخالد بن أيب عمران وخالد بن احلارث، وخالد بن يزيد 
القشريي، وخالد العبد، وخالد بن رباح، وخالد بن إلياس، واخلليل بن مرة، وخارجة بن مصعب، 

  .يب بن ناصح، وخاقان بن احلجاج، واخلليل بن موسىواخلص
  وداود بن الزبرقان، وداود العطار، وداود بن االسود، وداود الطائي، ودهلم

  .العجلي، ودهلم بن صاحل النمريي، ودجني بن ثابت أبو الغصن الريبوعي

)٦/٣٨(  

  

  .وذواد بن علبة
قبة بن مصقلة، والربيع بن صبيح، ورافع بن وروح بن القاسم، وروح بن مسافر، ورحيل بن معاوية، ور

  .الليث، ورواد بن الفضل، ورواد بن داود
وأبو عمرو بن العالء زبان، وزيد بن حيىي، وزيد بن بكر بن حبيش، وزائدة بن قدامة، وزياد بن خيثمة، 

ب، وزياد بن سعد، وأبو معشر زياد بن كليب، وزكريا بن منظور، وزمعة بن صاحل، والزبري بن حبي
  .وزفر بن اهلذيل، وزكريا بن مسافر، وزهري بن حممد، وزهري بن معاوية

والسفيانان، وسليمان االعمش، وسليمان بن حيان أبو خالد االمحر، وسليمان بن بالل، وسليمان بن 
قرم، وسليمان بن عمرو أبو داود النخعي، وسليمان بن مسلم، وسليمان بن عياش، وسعيد بن دريك، 

 الرمحن اجلمحي، وسعيد بن أيب عروبة، وسعيد بن عبدالرمحن الزهري، وسعيد بن وسعيد بن عبد



احلسن، وسعيد بن سلمة بن أيب احلسام، وسعيد بن أيب سعيد الزبيدي، وسعيد بن خالد القرشي، وسعري 
بن اخلمس، وسويد بن عبد العزيز وسعيد االزرق، وسالم بن سعيد القطان، وسالم بن أيب مطيع، 

ن سليم أبو األحوص، وسلم بن رزين، وسيف بن حممد، وسالم بن مسكني، وسعيد بن وسالم اب
  .احلسن، وسابق الرببري، وسليمان بن أيب داود، وسليمان بن يزيد الكعيب

وشعبة، وشريك، وشعيب بن إسحاق، وشعيب بن أيب محزة، وشعيب ابن حرب، وشجاع بن الوليد، 
  وشبيب بن شيبة، وشبيب بن عبدالرمحن،

  .شبيل بن عزيز، وشرقي بن قطاميو
  وصفوان بن سليم وهو أكرب منه، والصلت بن احلجاج، والصباح بن

)٦/٣٩(  

  

حمارب، والصباح بن عمري املزين، وصدقة بن عبد اهللا، وصاحل بن حسان، وصاحل بن قدامة، والصباح 
  .بن حيىي

  .والضحاك بن عثمان
عبد اهللا بن عون، وعبد اهللا ابن عاصم، وعبد اهللا بن منري، وعبد اهللا بن إدريس، وعبد اهللا بن املبارك، و

وعبد اهللا بن احلارث اجلمحي، وعبد اهللا بن الزبري والد مصعب، وعبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عروة، 
وعبد اهللا بن حممد بن طلحة، وعبد اهللا اخلرييب، وعبد اهللا بن بشر، وعبد اهللا بن جعفر والد ابن املديين، 

هللا بن فروخ، وعبد اهللا بن املغرية، وعبد اهللا بن قطاف أبو بكر النهشلي، وعبد اهللا بن عبد اهللا وعبد ا
أبو أويس، وعبد اهللا بن فرقد، وعبد اهللا بن االجلح الكندي، وعبد اهللا بن نافع أبو يعقوب، وعبد اهللا 

 اهللا بن عياش القتباين، وعبيد بن حممد ابن زاذان، وعبد اهللا بن يزيد الكويف، وعبد اهللا بن رجاء، وعبد
اهللا بن عمر العمري، وعبيد اهللا بن موسى العبسي، وعبيد اهللا ابن هشام بن عروة، وعبيد اهللا بن سعيد 
بن العاص، وعبد اهللا بن العالء بن خالد احلنفي، وعبيد اهللا بن الوازع، وعبد اهللا بن حممد بن حاطب، 

م املدين، وعبد اهللا بن معاوية بن عاصم الزبريي، وعبد اهللا أبو وعبد اهللا ابن عمري، وعبد اهللا بن حكي
ظبية، وعبد الرمحن بن عمرو االوزاعي، وعبد الرمحن بن أيب الزناد، وعبد الرمحن بن عثمان أبو حبر 

البكراوي، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، وعبد الرمحن 
  ن بن عبد اهللا بن عمر، وعبد الرمحن بن زيداملسعودي، وعبد الرمح

ابن أسلم، وعبد الرمحن بن مغراء، وعبد امللك بن جريج، وعبد امللك بن عبد الوارث، وعبد امللك بن 
حممد، وعبد امللك بن حسني أبو مالك النخعي، وعبد امللك بن قدامة اجلمحي، وعبد العزيز بن أيب 

  حازم، وعبد



)٦/٤٠(  

  

دي، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، وعبد العزيز بن املختار، وعبد العزيز بن احلصني، العزيز الدراور
وعبد العزيز بن عمران، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد الوهاب بن عطاء اخلفاف، وعبد ايد الثقفي والد 

الوارث عبد الوهاب، وعبد الوهاب بن جماهد، وعبد القاهر بن السري، وعبد الوارث بن سعيد، وعبد 
بن صخر، وعبد القدوس بن بكر بن خنيس، وعبد احلكيم ابن منصور، وعبد الغفار بن القاسم أبو 

مرمي، وعبدة بن سليمان، وعبيدة بن أيب رائطة، وعبيدة بن االسود، وعبيد بن القاسم البصري، وعمار 
بن صهيب الكلييب، وعباد بن عمري، وعصمة بن املنذر، وعباد بن عباد املهليب، وعباد بن العوام، وعباد 

بن راشد، وعباد بن كثري، وعباد بن منصور، وعمر بن علي املقدمي، وعمر بن حبيب القاضي، وعمر 
االسلمي، وعمر بن أيب زائدة، وعمر بن حممد بن زيد العمري، وعمر ) ١(بن عبيد، وعمر بن صهيان 

باح، وعمر بن نبهان، وعثمان بن بن جماشع، وعمر بن هارون البلخي، وعمر بن املغرية، وعمر بن ر
فرقد العطار، وعثمان بن احلكم اجلذامي، وعثمان بن عثمان، وعثمان بن مكيل، وعثمان بن خمارق، 

وعثمان بن خالد، وعلي بن املبارك، وعلي بن مسهر، وعلي بن هاشم بن الربيد، وعلي بن ثابت، وعلي 
عالء بن راشد، والعالء بن املنهال، وعيسى ابن علي الرفاعي، وعلي بن غراب، وعلي بن مصعب، وال

بن ميمون، وعيسى بن يونس، وعيسى بن ماهان أبو جعفر الرازي، وعمران القطان، وعمران بن أيب 
  الفضل، وعتاب بن

حممد بن شوذب، وعثام بن علي، وعصمة بن حممد الزرقي، وعصمة بن عياض، وعصمة بن املنذر، 
لسكوين، وعمرو بن احلارث، وعمرو بن فايد، وعمرو بن هاشم وعاصم غري منسوب، وعقبة بن خالد ا

  اجلنيب، وعمرو بن
__________  

  .كذا االصل بالياء) ١(
  ".اخلالصة " ، و "اجلرح والتعديل " و " التقريب " و " ميزان االعتدال " ويف 

  .صهبان بالباء املوحدة
(*)  

)٦/٤١(  

  

اء بن عروة، وعمرو بن عثمان اجلعفي، وعطاف خليفة االعشى أبو يوسف، وعطاء بن السائب، وعط
بن خالد، وعنبسة بن سعيد، وعنبسة بن عبد الواحد، وعابد بن حبيب، وعباية بن عمر، وعكرمة بن 



إبراهيم، وعقيل بن خالد، وعمارة بن غزية، وعدي بن الفضل، وعرعرة بن الربند، وعبيس بن ميمون، 
ن رزيق، وعاصم بن سليمان، وعبد االعلى بن سليمان وعلي بن حي، وعبد الوهاب احلجيب، وعمار ب

  .الزراد، وعمر بن عبد الغافر، وعمران بن عبد العزيز العويف، وعمار بن سيف، وعثمان بن زائدة
  .وغالب بن فائد

والفضل بن موسى، والفضل بن خالد أبو معاذ النحوي، وفليح بن سليمان، وفليح بن مسلم احلجيب، 
  .رة بن جريروفرج بن فضالة، وفزا

والقاسم بن غصن، والقاسم بن معن، والقاسم بن رام، والقاسم بن إمساعيل أبو العتاهية، والقاسم بن 
  .حيىي، وقطبة بن عبد العزيز، وقطبة بن العالء، وقران بن متام، وقيس بن الربيع

  .ان مصعبوكثري بن جعفر بن أيب كثري، وكثري بن هشام، وكنانة بن جبلة، وأم كلثوم بنت عثم
  ولوذان بن سليمان، والليث، ومالك، ومالك بن سعري، ومسلمة بن سعيد

ابن عبدامللك، ومسلمة بن قعنب، ومسلمة بن علي، ومبارك بن فضالة، ومبارك بن جماهد اخلراساين، 
ومفضل بن صاحل أبو مجيلة، ومفضل بن فضالة، ومغرية بن مطرف، ومغرية بن عبدالرمحن، وموسى بن 

زمعي، وموسى بن عقبة، ومعمر، وحماضر بن املورع، ومعاىف بن عمران ومل يلحقه، ومهدي بن يعقوب ال
ميمون املعويل، واملسيب بن شريك، ومسلم الزجني، ومصعب بن املقدام، ومصعب بن ثابت، ومصعب 

  بن سالم،

)٦/٤٢(  

  

منصور بن أيب ومسعر، ومهلب بن أيب عيسى، ومروان بن معاوية، ومطر الوراق وهو أقدم منه، و
االسود، ومشمعل بن ملحان، ووالد إبراهيم بن املنذر احلزامي، وجماشع بن عمرو، واحملرب بن قحذم، 

، ومعلى بن هالل، ومقاتل )١(ومرجى بن رجاء، ومروان بن جناح، ومؤمل بن هارون، ومعاوية الضال 
  .بن حيان، ومندل بن علي، وميمون بن توبة

ونوح بن دراج، ونوح بن ذكوان، ونوح بن قيس، والنضر بن مشيل، والنضر ونوح بن أيب مرمي اجلامع، 
بن حممد العامري املروزيان، ونصر بن طريف، ونصر بن قابوس، ونصر بن باب، وأبو حنيفة النعمان، 

  .ونعيم بن املورع، وأبو معشر جنيح، وجنيح العطار، ونافع املقرئ، ونافع بن يزيد
  .ضاح، ووهب بن وهب أبوالبختريووكيع، ووهيب، وأبو عوانة و

وهشام بن عبد اهللا املخزومي، وهشام بن حسان، وهشام بن زياد، وهشام ابن حيىي الغساين، وهشام بن 
  .أيب خبزة، ومهام بن حيىي، وهدبة بن املنهال، واهليثم بن عدي

عاص، وحيىي بن وحيىي بن سعيد االنصاري ومات قبله، وحيىي بن أيب كثري كذلك، وحيىي بن سعيد بن ال



  سعيد االموي، وحيىي بن حممد أبو
زكري، وحيىي بن أيب زائدة، وحيىي بن دينار أبو هاشم الرماين، وحيىي بن زكريا الغساين، وحيىي بن سليم 

الطائي، وحيىي بن عبد اهللا بن سامل، وحيىي بن عيسى الرملي، وحيىي بن يونس، وحيىي بن هاشم السمسار 
   عبدامللك بن أيب غنية، وحيىي بن عمري موىل بين هاشم، وحيىي بن)٢(التالف 

__________  
  .هو معاوية بن عبد الكرمي الثقفي أبو عبد الرمحن البصري ثقة، من عقالء أهل البصرة) ١(

  .لقب بالضال، النه ضل طريق مكة
  .متروك: كذبه ابن معني، وقال النسائي وغريه) ٢(

  . ويسرقهكان ببغداد يضع احلديث: وقال ابن عدي
(*)  

)٦/٤٣(  

  

، ويعقوب بن )١(وحيىي بن أيب زكريا، وحيىي بن يعلى، وحيىي بن احلارث املرهيب، وحيىي بن كثري 
ما حلقه أبدا بل ذا يعقوب بن إبراهيم مدين، ويعقوب : عبدالرمحن، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، قلت

يب املتئد، وأبو يوسف يعقوب بن حممد أبو يوسف القاضي، ويعقوب بن حممد الدراوردي، ويعقوب بن أ
بن خليفة االعشى، ويقال امسه عمرو كما مر، ويعقوب أصح، ويعقوب بن الولد املدين، ويزيد بن سنان 
الرهاوي، ويزيد ابن عبد العزيز بن سياه، ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد ومات قبله، ويزيد بن زريع، ويزيد 

ويعلى بن عبيد، ويونس ابن راشد، ويونس بن يزيد، ويونس بن بن عياض، وياسني بن معاذ الزيات، 
  .عبيد ومات قبله، ويونس بن بكري الكويف

وأبو بكر النهشلي، وأبو بكر بن أيب سربة، وأبو بكر بن عياش، وأبو سهل اخلراساين، وأبو إمساعيل 
  .املؤدب إبراهيم، وأبو مروان الغساين وغريهم

  .و االسود يتيم عروة، وحيىي بن أيب كثريالزهري، وأب: وتابع هشاما عليه
ورواه عمر بن احلكم، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، فقال عن أبيه عمرو، وقيل، عن هشام بن 

  .حيىي، وعثمان عن أبيهما، ومل يصح: عروة عن أخويه
  .وضع حممد بن علي والد املنصور وصيته عندي: روى عبد اهللا بن مصعب عن هشام بن عروة، قال
يا أبا املنذر، تذكر : قال املنصور هلشام بن عروة: وروى الزبري بن بكار عن عثمان بن عبدالرمحن قال

أعرفوا : يوم دخلت عليك أنا وإخويت مع أيب، وأنت تشرب سويقا بقصبة يراع ؟ فلما خرجنا، قال أبونا
  هلذا الشيخ حقه، فإنه ال



__________  
  . حيىي القطان وهو من رواته عنهما ذكر: وجد امش االصل ما نصه) ١(

(*)  

)٦/٤٤(  

  

  .يزال يف قومكم بقية ما بقي
  .مل يعودين اهللا يف الصدق إال خريا: فليم يف ذلك، فقال: ال أذكر ذلك يا أمري املؤمنني قال: قال

  .رأيت ابن عمر، له مجة تضرب أطراف منكبيه: عن هشام قال: يونس بن بكري
أيت ابن الزبري إذا صلى العصر صفنا خلفه، فصلى بنا ركعتني، ورأيت ر: علي بن مسهر عن هشام قال

  .يصعد املنرب وىف يده عصا، فيسلم مث جيلس، ويؤذن املؤذنون، فإذا فرغوا قام، فتوكأ على العصا فخطب
يا أمري املؤمنني، اقض عين : عمر بن علي املقدمي، عن هشام بن عروة، أنه دخل على املنصور فقال

  .ديين
  .مئة ألف:  وكم دينك ؟ قال:قال

يا أمري املؤمنني، شب فتيان : قال! قال، وأنت يف فقهك وفضلك تأخذ مئة ألف، ليس عندك قضاؤها ؟ 
من فتياننا، فأحببت أن أبوئهم، واختذت هلم منازل، وأوملت عنهم خشيت أن ينتشر علي من أمرهم ما 

  أكره، ففعلت ثقة باهللا،
  .استعظاما هلا! ردد عليه مئة ألف ف: ، قال)١(وبأمري املؤمنني 

  .قد أمرنا لك بعشرة آالف: مث قال
يا أمري املؤمنني، فأعطين ما أعطيت وأنت طيب النفس، فإين مسعت أيب حيدث عن رسول اهللا صلى : فقال

  ".من أعطى عطية، وهو ا طيب النفس، بورك للمعطي واآلخذ " اهللا عليه وآله قال، 
 اقال، فإين طيب النفس.  

  ).٢(هذا حديث مرسل 
__________  

يف هذا التعبري مباينة هلدي النيب صلى اهللا عليه وآله، وال حنسب أن ذلك خيفى على هشام بن ) ١(
ثقة باهللا مث بأمري املؤمنني، : عروة، ورمبا يكون ذلك من الرواة عنه، والذي ينبغي أن يقال يف هذا وأمثاله

بسند صحيح، عن ) ٤٩٨٠(، وأبو داود ٣٩٨ و ٣٩٤ و ٣٨٤ / ٥" املسند " فقد أخرج أمحد يف 
: ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن، ولكن قولوا: " حذيفة بن اليمان عن النيب صلى اهللا عليه وآله، قال

، والبخاري ٢٨٣ و ٢٢٤ و ٢١٤ / ١ويف الباب عن ابن عباس عند أمحد " ما شاء اهللا مث شاء فالن 



  .٧٢ / ٥، وعن الطفيل بن سخربة عند أمحد )٧٨٣" (االدب املفرد " يف 
  .وعمر بن علي موصوف بالتدليس الشديد) ٢(

  .مسعت وحدثنا، مث يسكت: كان يقول
  .فيقول، هشام بن عروة

  .حمله الصدق: وقال أبو حامت
  .ولوال تدليسه، حلكمنا له إذا جاء بزيادة، غري أنا خناف أن يكون أخذه عن غري ثقة

(*)  

)٦/٤٥(  

  

يا ابن عروة، إنا نكرمك عنها، ونكرمها : ن هشاما أهوى إىل يد أيب جعفر ليقبلها، فمنعه وقالوروي أ
  .عن غريك

  .كان يرى له، لشرفه، وعلمه، ولكونه من أوالد صفية أخت العباس: قلت
هشام ثبت مل ينكر عليه إال بعد مصريه إىل العراق، فإنه انبسط يف الرواية وأرسل : وقال يعقوب بن شيبة

  .عن أبيه مما كان مسعه من غري أبيه عن أبيه
  يف حديث العراقيني عن هشام أوهام حتتمل، كما وقع يف حديثهم: قلت

  .عن معمر أوهام
  .وضبط مجاعة وفاة هشام ببغداد يف سنة ست وأربعني ومئة، وصلى عليه أبو جعفر املنصور

  .سنة سبع وأربعني، وقيل سنة مخس: وشذ الفالس فقال
  .سبعا ومثانني سنة، وقيل غري ذلكوقيل عاش 

وقع يل الكثري من عواليه حىت يف اجلامع الصحيح من رواية عبيد اهللا بن موسى عنه، وأعلى من ذلك ما 
حدثنا وأخربنا عن عمر بن طربزد مساعا، أنبأنا هبة اهللا بن احلصني، أخربنا حممد بن حممد بن غيالن، 

 غالب متتام، حدثنا حيىي بن هاشم، حدثنا هشام، عن أبيه، عن أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن
لكن حيىي السمسار ليس " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب احللواء والعسل " عائشة، قالت، 

  ).١(بثقة 
  .املنت، ففي الصحاح] أما [ و 

__________  
  .بل هو كذاب كما تقدم) ١(

 يف االشربة، باب ٦٨ / ١٠ه اهللا، فقد أخرجه البخاري لكن احلديث صحيح كما قال املصنف، رمح



 يف الطب من حديث علي بن املديين، عن أيب أسامة، عن هشام بن ١١٧شراب احللواء والعسل و 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعجبه احللواء " عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي اهللا عنها، قالت، 

  ".والعسل 
 يف الطالق، عن علي بن مسهر، ٣٣٣ االطعمة عن أيب أسامة، عن هشام و  يف٤٨٣ / ٩وأخرجه أيضا 
  . يف احليل عن عبيداهللا بن إمساعيل، عن أيب أسامة، عن هشام٣٠٢ / ١٢عن هشام و 

يف الطالق من حديث أيب كريب، وهارون بن عبد اهللا، عن أيب أسامة، ) ٢١) (١٤٧٤(وأخرجه مسلم 
  .عن هشام، به

(*)  

)٦/٤٦(  

  

  .ث هشام لعله أزيد من ألف حديثوحدي
  .واهللا أعلم

  
  .ابن هبرية التميمي، البصري، أحد الثقات) خ، م، د، س * ( إسحاق بن سويد- ١٣

حدث عن ابن عمر، ومعاذة العدوية، وأيب قتادة متيم بن نذير العدوي، وعبد الرمحن بن أيب بكرة 
  .الثقفي، وطائفة

  .ة، وعلي بن عاصم، وآخرونوإمساعيل بن علي) ١(حدث عنه احلمادان 
  .وثقه أمحد، وابن معني، وكان كبري السن، مات يف سنة إحدى وثالثني ومئة

  
بصري، حجة، حدث عن عمران بن حصني، فلعله ) خ، م، د، س، ق * * ( عطاء بن أيب ميمونة- ١٤

  .مرسل
  .وعن جابر بن مسرة، وأنس، ومجاعة

  . ومحاد بن سلمةخالد احلذاء، وروح بن القاسم، وشعبة،: وعنه
  ).٢(وثقه ابن معني وقال، هو وولده قدريان 

  .قيل، مات سنة إحدى وثالثني ومئة
__________  

 ٣، ثقات ابن حبان ٢٢٢ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٨٩ / ١، تاريخ البخاري ٢١٦: طبقات خليفة(*) 
  .٢٣٦ / ١، ذيب التهذيب ٤١٤ / ٨، الوايف بالوفيات )٨٥(، ذيب الكمال ٧/ 



  .٢٨خالصة تذهيب الكمال 
  .مها، محاد بن سلمة، ومحاد بن زيد) ١(

، ثقات ابن ٣٣٧ / ٦، اجلرح والتعديل ٤٦٩ / ٣: ، تاريخ البخاري)٩٤٢(ذيب الكمال (* *) 
  .٧٦ / ٣، ميزان االعتدال ٢١٦ - ٢١٥ / ٧، ذيب التهذيب ١٩١ / ٣حبان 

هل احلديث خالف يف أن الصدوق املتقن، إذا كان وال يغض ذلك من شأما، فإنه ليس بني أئمة أ) ٢(
فيه بدعة، أن االحتجاج خبربه جائز، النه ال يبتدع بدعة إال وهو متأول فيها، مستند يف القول ا إىل 

كتاب اهللا تعاىل، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، بتأول انتهى إليه باجتهاده، وكل جمتهد مأجور وإن 
  .أخطأ

  .ا إذا كان ال ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورةإال أنه مقيد مب
(*)  

)٦/٤٧(  

  

عبدالرمحن بن عثمان بن يسار : امسه عبدالرمحن بن مسلم، ويقال *  أبو مسلم اخلراساين- ١٥
  .اخلراساين، االمري، صاحب الدعوة، وهازم جيوش الدولة االموية، والقائم بإنشاء الدولة العباسية

  .يف االسالمكان من أكرب امللوك 
من رجل يذهب على محار بإكاف من الشام حىت يدخل ) ١] (كان ذا شأن عجيب ونبأ غريب [ 

خراسان، مث ميلك خراسان بعد تسعة أعوام، ويعود بكتائب أمثال اجلبال، ويقلب دولة، ويقيم دولة 
ي البشرة، أحور كان قصريا، أمسر، مجيال، حلوا، نق: ذكره القاضي مشس الدين بن خلكان فقال! أخرى 

العني، عريض اجلبهة، حسن اللحية، طويل الشعر، طويل الظهر، خافض الصوت، فصيحا بالعربية 
وبالفارسية، حلو املنطق، وكان راوية للشعر، عارفا باالمور، مل ير ضاحكا، وال مازحا إال يف وقته، وكان 

  .ال يكاد يقطب يف شئ من أحواله
  .ر عليه أثر السرور، وترتل به الفادحة الشديدة، فال يرى مكتئباتأتيه الفتوحات العظام، فال يظه

وكان ال يأيت النساء يف العام إال مرة، يشري إىل شرف : إىل أن قال..وكان إذا غضب مل يستفزه الغضب
  .نفسه، وتشاغلها بأعباء امللك

  مولده يف سنة مئة، وأول ظهوره كان مبرو، يف شهر رمضان، يوم: قيل
__________  

 و ٢٧٧ و ٢٧٠ و ٢٥٣، ٢٤٤، ٢٢٩، و ٢٢٧، ١٩٨، ١٢٩ / ٧ و ٤٠٥ / ٦الطربي (*) 
 / ٥، الكامل البن االثري، ٢٠٧ / ١٠، تاريخ بغداد ٩٥ و ٧٨ / ٦ البدء والتاريخ ٤٧٩، ٢٩٢



  ،٣٢٢، و ٢١٣ و ١٩٨ / ٥، تاريخ االسالم ١٤٥ / ٣، وفيات االعيان ٤٨٠ - ٤٦٨ و ٣٦٦
 و ١٧٦ / ١، شذرات الذهب ٤٣٦ / ٣، لسان امليزان ٥٩٠ - ٥٨٩ / ٢، ميزان االعتدال ٣٢٤
١٧٩.  

  .الزيادة من ميزان االعتدال للمؤلف رمحه اهللا) ١(
(*)  

)٦/٤٨(  

  

اجلمعة من سنة تسع وعشرن ومئة، ومتويل خراسان إذ ذاك االمري نصر بن سيار الليثي، نائب مروان بن 
  .فكان ظهوره يومئذ يف مخسني رجال: لحممد، احلمار، خامتة خلفاء بين مروان، إىل أن قا

  .وآل أمره إىل أن هرب منه نصر بن سيار قاصدا العراق
  .فرتل به املوت بناحية ساوة، وصفا إقليم خراسان اليب مسلم، صاحب الدعوة، يف مثانية وعشرين شهرا

  .كا له، من قرية تسمى، سنجرد، وكانت هي وغريها مل)١(وكان أبوه من أهل رستاق فريذين : قال
  .وكان جيلب يف بعض االوقات، مواشي إىل الكوفة

  .مث إنه قاطع على رستاق فريذين
  .يعين ضمنه فغرم

  .فنفذ إليه عامل البلد من حيضره، فهرب جباريته وهي حبلى، فولدت له هذا
فطلع ذكيا، واختلف إىل الكتاب، وحصل، مث اتصل بعيسى بن معقل، جد االمري أيب دلف العجلي، 

 إدريس بن معقل، فحبسهما أمري العراق على خراج انكسر، فكان أبو مسلم خيتلف إليهما إىل وبأخيه
  .السجن، ويتعهدمها

وذلك بالكوفة، يف اعتقال االمري خالد بن عبد اهللا القسري، فقدم الكوفة مجاعة من نقباء االمام حممد بن 
 االخوين يسلمون عليهما، فرأوا علي بن عبد اهللا بن عباس، والد املنصور والسفاح، فدخلوا على
  .عندمها أبا مسلم، فأعجبهم عقله وأدبه وكالمه، ومال هو إليهم

  .مث إنه عرف أمرهم ودعوم
عيسى وإدريس من السجن، فلزم هو النقباء، وسار صحبتهم : يعين إىل بين العباس، مث هرب االخوان

  إىل مكة، فأحضروا إىل إبراهيم بن االمام وقد مات االمام
  .حممد عشرين ألف دينار، ومئيت ألف درهم وأهدوا له أبا مسلم، فأعجب به

  .هذا عضلة من العضل: وقال إبراهيم هلم
  .فأقام أبو مسلم خيدم االمام إبراهيم، ورجع النقباء إىل خراسان



__________  
  .بدون ياء، وكتب إىل جانبها عالمة صح" فريذن : " على هامش االصل كتب) ١(

  . االصل موافق ملا جاء يف ابن خلكانوما جاء يف
   (*)٤ / ٦سري 

)٦/٤٩(  

  

  .إين قد جربت هذا االصبهاين، وعرفت ظاهره وباطنه، فوجدته حجر االرض: فقال
  .مث قلده االمر، وندبه إىل املضي إىل خراسان

  .فكان من أمره ما كان
  .االسكندر، وأزدشري، وأبو مسلم: أجل ملوك االرض ثالثة، الذين قاموا بنقل الدول، وهم: قال املأمون

قدم أبو مسلم هو ": تارخيه " ذكر أبو احلسن حممد بن أمحد بن القواس يف : قال أبو القاسم بن عساكر
  .وحفص بن سلمة اخلالل على إبراهيم بن حممد االمام، فأمرمها باملصري إىل خراسان

  .و مسلم من عكرمةمن أرض البلقاء، إذ ذاك مسع أب) ١(وكان إبراهيم باحلميمة 
  .هكذا قال احلافظ أبو القاسم

  .وهذا غلط
  .مل يدركه

  .ومسع ثابتا البناين، وأبا الزبري املكي، وحممد بن علي االمام: قال
  .وابنه، وإمساعيل السدي وعبد الرمحن بن حرملة

ن املبارك روى عنه إبراهيم بن ميمون الصائغ، وابن شربمة الفقيه، وعبد اهللا بن منيب، وعبد اهللا ب
  .وغريهم

  .وال أدرك ابن املبارك الرواية عنه، بل رآه: قلت
حدثنا أبو يوسف حممد ابن عبدك، حدثنا مصعب بن : قال أبو أمحد علي بن حممد بن حبيب املروزي

حدثين : ما هذا السواد عليك ؟ فقال: قام رجل إىل أيب مسلم وهو خيطب، فقال: بشر، مسعت أيب يقول
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، وعليه عمامة " جابر ابن عبد اهللا، أبو الزبري، عن 

  وهذه" سوداء 
__________  

  .تصغري احلمة، بلد من أرض الشراة من أعمال عمان، يف أطراف الشام: احلميمة) ١(



  .كان مرتل بين العباس
(*)  

)٦/٥٠(  

  

  .ثياب اهليبة، وثياب الدولة
حدثنا أبو حامت أمحد بن حسن بن هارون الرازي، أنبأنا حممد : وقال مجاعة) ١! (ه يا غالم اضرب عنق

بن حممد بن أيب خراسان، حدثين أمحد بن حممد املروزي، حدثنا عبد اهللا بن مصعب، حدثنا أبو حامد 
  .دخل رجل وعلى رأس أيب مسلم عمامة سوداء: الداوودي، قال

دخل مكة " الزبري عن جابر، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اسكت، حدثين أبو : ما هذا ؟ قال: فقال
  !.يا غالم، اضرب عنقه " يوم الفتح، وعلى رأسه عمامة سوداء 

  .ورويت القصة بإسناد ثالث مظلم
  .كان أبو مسلم سفاكا للدماء، يزيد على احلجاج يف ذلك: قلت

  .وهو أول من سن للدولة لبس السواد
 أن محزة بن طلحة السلمي حدثه - يعين املدائين -ذكر علي بن حممد ": ه تارخي" قال حممد بن جرير يف 

كان بكري بن ماهان كاتبا لبعض عمال السند، فقدم، فاجتمعوا بالكوفة يف دار، فغمز م، : عن أبيه قال
  .فأخذوا فحبس بكري، وخلي عن اآلخرين

اين فحدثه، فدعاهم بكري، فأجابوه وكان يف احلبس أبو عاصم، وعيسى العجلي، ومعه أبو مسلم اخلراس
  .إىل رأيه

  فقال
  .مملوك: ما هذا الغالم ؟ قال: لعيسى العجلي

  .هو لك: تبيعه ؟ قال: قال
  .أحب أن تأخذ مثنه: قال

  .فأعطاه أربع مئة درهم
  .مث أخرجوا من السجن

 اختلف إىل وبعث به إىل إبراهيم بن حممد، فدفعه إبراهيم إىل موسى السراج، فسمع منه، وحفظ، مث
  .خراسان

__________  
من " بغري إحرام " دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء وزاد : " قوله) ١٣٥٨(أخرج مسلم ) ١(



، والترمذي )٤٠٧٦(طريق معاوية بن عمار الدهين عن أيب الزبري، عن جابر، وهو يف سنن أيب داود 
  ).٢٨٢٢(و ) ٣٥٨٥(، وابن ماجه )٥٣٤٦(و ) ٢٨٧٢(، والنسائي )١٧٣٥(

(*)  

)٦/٥١(  

  

توجه سليمان بن كثري، ومالك بن اهليثم، وال هز، وقحطبة بن شبيب، من بالد خراسان : وقال غريه
  .للحج يف سنة أربع وعشرين ومئة

فدخلوا الكوفة، فأتوا عاصم بن يونس العجلي، وهو يف احلبس فبدأهم بالدعاء إىل ولد العباس، ومعه 
خوه، حبسهما عيسى بن عمر أمري العراق فيمن حبس من عمال خالد عيسى بن معقل العجلي وأ

  .القسري
  .هكذا يف هذه الرواية

  .ومعهما أبو مسلم خيدمهما، فرأوا فيه العالمات: قال
  .من أين هذا الفىت ؟ قال، غالم معنا من السراجني: فقالوا

  .وقد كان أبو مسلم إذا مسع عيسى وإدريس يتكلمان يف هذا الرأي بكى
  .لما رأوا ذلك، دعوه إىل ماهم عليه يعين من نصرة آل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأجابف

أنبأنا مظفر بن حيىي، حدثنا أمحد بن حممد املرثدي، حدثنا أبو إسحاق : قال أبو احلسن بن رزقويه
كان اسم : الطلحي، حدثين أبو مسلم حممد بن املطلب ابن فهم، من ولد أيب مسلم صاحب الدعوة، قال

  .إبراهيم بن عثمان بن يسار، من ولد بزرمجهر: أيب مسلم
  وكان يكىن أبا إسحاق، ولد بإصبهان، ونشأ بالكوفة، وكان أبوه أوصى إىل عيسى السراج، فحمله إىل

  .الكوفة وهو ابن سبع سنني
  .غري امسك: فقال له إبراهيم بن حممد بن علي ملا عزم على توجيهه إىل خراسان

  .تم لنا االمر إال بتغيري امسك، على ما وجدته يف الكتبفأنه ال ي
  .عبدالرمحن بن مسلم: قد مسيت نفسي: فقال

  .مث تكىن أبا مسلم
  .ومضى لشأنه، وله ذؤابة فمضى على محار

  .خذ نفقة: فقال له
  .مث مات عيسى السراج، ومضى أبو مسلم لشأنه، وله تسع عشرة سنة: قال



  .أيب النجم عمران الطائي، وكانت خبراسان، فبىن اوزوجه إبراهيم االمام بابنة 
  حدثين رجل من: حدثنا أبو حامت، عن أيب عبيدة، قال: ابن دريد

)٦/٥٢(  

  

كنت أطلب العلم، فال آيت موضعا إال وجدت أبا مسلم قد سبقين إليه، فألفته، : خراسان، عن أبيه قال
ذروين، ذروين ما قررت : نج وهو يلهو ذين البيتنيفدعاين إىل مرتله ودعا مبا حضر، مث ال عبته بالشطر

كتائب سود طاملا انتظرت * مىت ما أهج حربا تضيق بكم أرضي وأبعث يف سود احلديد إليكم * فإنين 
  .كان أبو مسلم عاملا بالشعر: ضي قال رؤبة بن العجاج

ارتديت :  صاحب الدولة قالروي لنا أن أبا مسلم: حدثنا حممد بن زكويه قال: وقال أبو أمحد اجللودي
الصرب، وآثرت الكتمان، وحالفت االحزان واالشجان، وساحمت املقادير واالحكام حىت أدركت بغييت، 

عنه ملوك بين مروان إذ حشدوا ما زلت أضرم * قد نلت باحلزم والكتمان ما عجزت : مث أنشد
والقوم يف ملكهم * هم يف ديارهم من رقدة مل ينمها قبلهم أحد طفقت أسعى علي* بالسيف فانتبهوا 

  )١(ونام عنها توىل رعيها االسد * بالشام قد رقدوا ومن رعى غنما يف أرض مسبعة 
  .ورويت هذه عن احلسن بن عقيل التبعي عن أبيه

قال إبراهيم الصائغ، ملا رأيت العرب : قال حممد بن عبد الوهاب الفراء، مسعت علي بن عثام يقول
ون هللا فيهم حاجة، فلما سلط اهللا عليهم أبا مسلم، رجوت أن تكون هللا فيهم وصنيعها خفت أال يك

  .حاجة
  .كان أبو مسلم بالء عظيما على عرب خراسان، فإنه أبادهم حبد السيف: قلت

أتاين : حدثنا احلسن بن رشيد العنربي، مسعت يزيد النحوي، يقول": تاريخ مرو " قال أمحد بن سيار يف 
  الصائغ، فقال] يل بن إمساع[ إبراهيم 

__________  
  .٤٨٠ / ٥، والكامل ٢٠٨ / ١٠االبيات يف تاريخ بغداد ) ١(

(*)  

)٦/٥٣(  

  

  .ما ترى ما يعمل هذا الطاغية، إن الناس معه يف سعة، غرينا أهل العلم: يل
قلت، لو علمت أنه يصنع يب إحدى اخلصلتني لفعلت، إن أمرت ويت يقيل أو يقتل، ولكين أخاف أن 



  .سط علينا العذاب، وأنا شيخ كبري، ال صرب يل على السياطيب
  .لكين ال أنتهي عنه، فذهب فدخل عليه، فأمره واه، فقتله: فقال الصائغ

 بإبراهيم الصائغ، ويعده بإقامة احلق، فلما - قبل أن يدعو -وذكر بعضهم أن أبا مسلم كان جيتمع 
  .ظهر وبسط يده، دخل عليه فوعظه

دخل أبو مسلم على أيب العباس السفاح، فسلم عليه، وعنده أخوه أبو : م اجلمحيقال حممد بن سال
  .يا أبا مسلم، هذا أبو جعفر: جعفر، فقال له

  .فقال، يا أمري املؤمنني هذا موضع ال يؤدى فيه إال حقك
وكانت خبراسان فنت عظيمة، وحروب متواترة، فسار الكرماين يف جيش، يف سنة تسع وعشرين ومئة، 

  لتقاه سلم بن أحوز املازين، متويل مرو الروذ،فا
  .فازم أوال الكرماين

مث كر عليهم بالليل فاقتتلوا، مث إم ادنوا، مث سار نصر بن سيار، فحاصر الكرماين ستة أشهر، وجرت 
أوجبت ظهور أيب مسلم، خللو الوقت له، فقتل الكرماين، وحلق مجوعه شيبان ) ١(أمور يطول شرحها 

مة السدوسي اخلارجي املتغلب على سرخس، وطوس، فحارم نصر بن سيار حنوا من سنة بن مسل
  .ونصف

  .مث اصطلح نصر وجديع بن الكرماين، على أن حياربوا أبا مسلم
  .فإذا فرغوا من حربه، وظهروا عليه، نظروا يف أمرهم

  .إين معك: فدس أبو مسلم إىل ابن الكرماين خيدعه ويقول
  .ين، وانضم إليه، فحاربا نصرا، وعظم اخلطبفوافقه ابن الكرما

مث إن نصر بن سيار كتب إىل أيب مسلم، أنا أبايعك، وأنا أحق بك من ابن الكرماين، فقوي أمر أيب 
  .مسلم، وكثرت جيوشه

  مث عجز عنه نصر، وتقهقر
__________  

  .الطربي، وابن االثري، وابن كثري: انظر احلوليات التارخيية) ١(
(*)  

)٦/٥٤(  

  

إىل نيسابور، واستوىل أبو مسلم على أسبابه وأهله، مث جهز أبو مسلم جيشا إىل سرخس، فقاتلهم شيبان 
  .فقتل، وقتلت أبطاله



 فازم أصحاب نصر وتأخر هو - وسعادة أيب مسلم يف إقبال -مث التقى جيش أيب مسلم وجيش نصر 
ستوىل على مدائن خراسان يف أواخر سنة إىل قومس، مث ظفر أبو مسلم بسلم بن أحوز االمري، فقتله وا

  .ثالثني، وظفر بعبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر اهلامشي فقتله
  .مث جهز أبو مسلم قحطبة بن شبيب، فالتقى هو ونباتة بن حنظلة الكاليب على جرجان

  .فقتل الكاليب، ومتزق جيشه
  .وتقهقر نصر بن سيار إىل وراء

  .، يزيد بن عمر بن هبرية، وايل اخلليفة مروان يستصرخ به، والت حني مناصوكتب إىل متويل العراق
  على مروان، من خوارج) ١(وكثرت البثوق 

  .املغرب، ومن القائمني باليمن، ومبكة، وباجلزيرة، وولت دولته
فجهز ابن هبرية جيشا عظيما، فرتل بعضهم مهدان، وبعضهم مباه، فالتقاهم قحطبة ابن شبيب بنواحي 

  .بهان، يف رجب سنة إحدى وثالثنيأص
  .فانكسر جيش ابن هبرية

  .مث نازل قحطبة اوند حياصرها وتقهقر نصر بن سيار إىل الري
  .ذكر ابن جرير أن جيش ابن هبرية كانوا مئة ألف، عليهم عامر بن ضبارة

  .وكان قحطبة يف عشرين ألفا
وكم إىل ما يف هذا املصحف فشتموهم، يا أهل الشام، ندع: فنصب قحطبة رحما، عليه مصحف، ونادوا

فحمل قحطبه، فلم يطل القتال حىت ازم جند مروان، ومات نصر بن سيار بالري، وقيل بساوة وأمر 
  :أوالده أن يلحقوا بالشام، وكان ينشد ملا أبطأ عنه املدد

__________  
  .موضع انبثاق املاء من ر وحنوه: البثق) ١(

  .واجلمع بثوق
  .ن الناس خرجوا عليه من كل جانبومراده هنا أ

(*)  

)٦/٥٥(  

  

وإن الفعل يقدمه * فإن النار بالزندين تورى ) ١(خليق أن يكون له ضرام * أرى خلل الرماد وميض نار 
أيقظان * ليت شعري : يكون وقودها جثت وهام أقول من التعجب* الكالم وإن مل يطفها عقالء قوم 

  . إىل مروان اخلليفة خيربه بقتل ابن ضبارةوكتب ابن هبرية! أمية، أم نيام ؟ 



فوجه لنجدته حوثرة بن سهيل الباهلي يف عشرة آالف من القيسية، فتجمعت عساكر مروان بنهاوند، 
وعليهم مالك بن أدهم، فحاصرهم قحطبة أربعة أشهر، وضايقهم حىت أكلوا دوام من اجلوع، مث 

ء نصر بن سيار وأوالده، وأقبل يريد العراق، فربز له خرجوا باالمان يف شوال، وقتل قحطبة وجوه أمرا
  .ابن هبرية ونزل بقرب حلوان، فكان يف ثالثة ومخسني ألف فارس، وتقارب اجلمعان

ففي هذه السنة، سنة إحدى وثالثني حتول أبو مسلم من مرو، فرتل بنيسابور، ودان له االقليم مجيعه مث 
  .دخلت سنة اثنتني وثالثني

  .يريدون الكوفة: ما باهلم تنكبونا ؟ قيل: ة، أن قحطبة توجه حنو املوصل، فقال الصحابهفبلغ ابن هبري
  .فرحل ابن هبرية راجعا حنو الكوفة

  .وكذلك فعل قحطبة، مث جاز قحطبة الفرات يف سبع مئة فارس
به قومه، وتتام إىل ابن هبرية حنو ذلك، واقتتلوا فطعن قحطبة بن شبيب مث وقع يف املاء فهلك، ومل يدر 

  .ولكن ازم أيضا أصحاب ابن هبرية، وغرق بعضهم، وراحت أثقاهلم
فذهب ! الشام فهلم ) ٢] (أراد [ من : أمجع الناس بعد أن عدينا، فنادى مناد: قال بيهس بن حبيب

  .من أراد اجلزيرة: معه عنق من الناس، ونادى آخر
من أراد واسط فهلم، فأصبحنا : حي، فقلتوتفرق اجليش إىل هذه النوا..من أراد الكوفة: ونادى آخر

  .بقناطر املسيب مع االمري ابن هبرية
  فدخلناها

__________  
  .٥٦ / ٧، واالبيات يف االغاين ٣٦٩ / ٧، الطربي ٣٩٧ - ٣٩٦تاريخ خليفة ) ١(
  .الزيادة من تاريخ خليفة، وتاريخ االسالم) ٢(

(*)  

)٦/٥٦(  

  

أمريهم قحطبة، مث أخرجوه من املاء ودفنوه، وأمروا مكانه يوم عاشوراء، وأصبح املسودة قد فقدوا 
ولده احلسن بن قحطبة، فسار م إىل الكوفة، فدخلوها يوم عاشوراء أيضا، فهرب متوليها زياد بن 

  .صاحل إىل واسط
  .وترتب يف إمرة الكوفة للمسودة، أبو سلمة اخلالل

لوا على أنفسهم خندقا، فعبأ ابن هبرية مث سار ابن قحطبة، وحازم بن خزمية، فنازلوا واسط، وعم
  .جيوشه، والتقاهم، فانكسر مجعه، وجنوا إىل واسط



  .وقتل يف املصاف يزيد أخو احلسن بن قحطبة، وحكيم بن املسيب اجلديل
  ويف احملرم قتل أبو مسلم مجاعة، منهم ابن الكرماين، وجلس

  .على ختت امللك، وبايعوه، وخطب، ودعا للسفاح
  .م من ربيع االول، بويع السفاح باخلالفة، بالكوفة، يف دار مواله الوليد بن سعدويف ثالث يو

  .دون املوصل، يقصد العراق) ١(وسار اخلليفة مروان يف مئة ألف فارس، حىت نزل الزابني 
فجهز السفاح له عمه عبد اهللا بن علي، فكانت الوقعة على كشاف، يف مجادى اآلخرة، فانكسر مروان 

  .دى الفرات، وقطع وراءه اجلسر، وقصد الشام ليتقوى، ويلتقي ثانياوتقهقر، وع
فجد يف طلبه عبد اهللا بن علي حىت طرده عن دمشق، ونازهلا، وأخذها بعد أيام، وبذل السيف، وقتل ا 

  .يف ثالث ساعات حنوا من مخسني ألفا، غالبهم من جند بين أمية
ليل، فجدوا يف طلبه، إىل أن بيتوه بقرية بوصري، وانقضت أيامهم، وهرب مروان إىل مصر يف عسكر ق

  .فقاتل حىت قتل، وطيف برأسه يف البلدان، وهرب ابناه إىل بالد النوبة
__________  

الزاب االعلى، والزاب االسفل، ومها ران بني بغداد واملوصل، ونزول مروان بن حممد : الزابان) ١(
  ) (*)٢٨١: ( صكان على الزاب الصغري كما يف الروض املعطار

)٦/٥٧(  

  

كان بدو أمر بىن العباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما ": تارخيه " قال حممد بن جرير يف 
  .قيل، أعلم العباس أن اخلالفة تؤول إىل ولده، فلم يزل ولده يتوقعون ذلك

، ويودون أن االمر مل يصح هذا اخلرب، ولكن آل العباس، كان الناس حيبوم، وحيبون آل علي: قلت
يؤول إليهم، حبا آلل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبغضا يف آل مروان بن احلكم فبقوا يعملون على 

  ذلك زمانا حىت يأت هلم
  .االسباب، وأقبلت دولتهم وظهرت من خراسان

ي بن عبد أن أبا هاشم بن حممد بن احلنفية، خرج إىل الشام، فلقي حممد بن عل: وعن رشدين بن كريب
إن عندي علما أريد أن ألقيه إليك، فال تطلعن عليه ! يا ابن عم : اهللا بن عباس، والد السفاح، فقال

  .قد علمته، فال يسمعنه منك أحد: إن هذا االمر الذي يرجتيه الناس، هو فيكم، قال: أحدا
دماء، والسيب، والنهب، قلت، فرحنا مبصري االمر إليهم، ولكن واهللا ساءنا ما جرى ملا جرى من سيول ال

فإنا هللا، وإنا إليه راجعون، فالدولة الظاملة مع االمن وحقن الدماء، وال دولة عادلة تنتهك دوا احملارم، 
  .وأىن هلا العدل ؟ بل أتت دولة أعجمية، خراسانية، جبارة، ما أشبه الليلة بالبارحة



موت : لنا ثالثة أوقات: ي بن عبد اهللا، قالأن االمام حممد بن عل: روى أبو احلسن املدائين عن مجاعة
  .يزيد بن معاوية، ورأس املئة، وفتق بإفريقيا

  .فعند ذلك يدعو لنا دعاة مث يقبل أنصارنا من املشرق حىت ترد خيوهلم املغرب
فلما قتل يزيد بن أيب مسلم بإفريقية، ونقضت الرببر، بعث حممد االمام رجال إىل خراسان وأمره أن 

  .الرضا من آل حممد، وال يسمي أحدايدعو إىل 
  مث إنه وجه أبا مسلم، وكتب إىل النقباء فقبلوا كتبه، مث وقع يف يد مروان بن

)٦/٥٨(  

  

حممد كتاب البراهيم بن حممد إىل أيب مسلم، جواب كتاب، يأمر أبا مسلم بقتل كان من تكلم بالعربية 
  .خبراسان

ف له صفة السفاح اليت كان جيدها يف الكتب، فلما فقبض مروان على إبراهيم، وقد كان مروان وص
ليست هذه الصفة، ورد أعوانه يف طلب املنعوت له، وإذا بالسفاح وإخوته وأعمامه : جئ بإبراهيم، قال

  قد هربوا إىل
  .العراق، واختفوا ا عند شيعتهم

  .إن إبراهيم كان نعى إليهم نفسه، وأمرهم باهلرب: فيقال
  .فهربوا من احلميمة

  .لما قدموا الكوفة أنزهلم أبو سلمة اخلالل وكتم أمرهمف
أيكم عبد اهللا بن حممد بن : فبلغ اخلرب أبا اجلهم، فاجتمع بكبار الشيعة، فدخلوا على آل العباس، فقالوا

  .هذا: احلارثية، قالوا
لسفاح فسلموا عليه باخلالفة، مث خرج أبو اجلهم، وموسى بن كعب، واالعيان، فهيؤوا أمرهم، وخرج ا

ويف ) ١" (تارخيي الكبري " على برذون، فصلى بالناس اجلمعة وذلك مستوىف يف ترمجة السفاح، ويف 
  .ترمجة عم السفاح عبد اهللا

ويف سنة ثالث وثالثني ومئة سار أبو جعفر املنصور إىل خراسان إىل أيب مسلم، ليأخذ رأيه يف قتل أيب 
  .سلمة، حفص بن سليمان اخلالل، وزيرهم

أنه ملا نزل به السفاح وأقاربه، حدثته نفسه بأن يبايع علويا، ويدع هؤالء وشرع يعمي أمرهم، وذلك 
 أعين أبا سلمة -على قواد شيعتهم، فبادر كبارهم، وبايعوا لسفاح وأخرجوه، فخطب الناس فما وسعه 

  . إال املبايعة، فاموه-
لم، فسرت على وجل، فقدمت الري مث انتدبين أخي السفاح للذهاب إىل أيب مس: فعن أيب جعفر قال



  .شرفت عنها فرسخني، فلما صار بيين وبني مرو فرسخني، تلقاين أبو مسلم يف اجلنود
  فلما دنا مين ترجل ماشيا، فقبل

__________  
  .٢٠٢ / ٥تاريخ االسالم للمؤلف ) ١(

(*)  

)٦/٥٩(  

  

  .يدي، مث نزلت، فمكثت ثالثة أيام ال يسألين عن شئ
  .فعلها أبو سلمة ؟ أنا أكفيكموه: ربته، فقالمث سألين فأخ

  .انطلق إىل الكوفة، فاقتل أبا سلمة حيث لقيته: فدعا مرار بن أنس الضيب، فقال
  .فقتله بعد العشاء: قال

  .وزير آل حممد: وكان يقال له
لست خبليفة إن : وملا رأى أبو جعفر عظمة أيب مسلم، وسفكه للدماء، رجع من عنده وقال للسفاح

  .قيت أبا مسلمأب
  .ما يصنع إال ما يريد: وكيف ؟ قال: قال
  .فاسكت واكتمها: قال

وأما ابن هبرية، فدام ابن قحطبة حياصره بواسط أحد عشر شهرا، فلما تيقنوا هالك مروان، سلموها 
  .باالمان، مث قتلوا ابن هبرية، وغدروا به، وبعدة من أمرائه

 شريك املهري ببخارى، ونقم على أيب مسلم كثرة قتله، ويف عام ثالثة وثالثني خرج على أيب مسلم
  .ما على هذا اتبعنا آل حممد، فاتبعه ثالثون ألفا: وقال

  .فسار عسكر أيب مسلم، فالتقوا، فقتل شريك
ويف سنة مخس وثالثني، خرج زياد بن صاحل اخلزاعي، من كبار قواد أيب مسلم عليه، وعسكر مبا وراء 

  .النهر
  . بوالية خراسان من السفاح، وأن يغتال أبا مسلم، إن قدر عليهوكان قد جاءه عهد

فظفر أبو مسلم برسول السفاح، فقتله، مث تفلل عن زياد مجوعه، وحلقوا بأيب مسلم، فلجأ زياد إىل 
  .دهقان فقتله غيلة وجاء برأسه إىل أيب مسلم

استناب على خراسان خالد ويف سنة ست، بعث أبو مسلم إىل السفاح يستأذنه يف القدوم، فأذن له، و



  .لو ال أن أخي حج لوليتك املوسم: بن إبراهيم، فقدم يف هيئة عظيمة، فاستأذن يف احلج، فقال
  يا أمري املؤمنني، أطعين واقتل أبا مسلم: وكان أبو جعفر يقول للسفاح

)٦/٦٠(  

  

  .عفر يراجعهيا أخي قد عرفت بالءه، وما كان منه، وأبو ج: فواهللا إن يف رأسه لغدرة، فقال
  .مث حج أبو جعفر، وأبو مسلم

  فلما قفال تلقامها موت السفاح باجلدري،
  .فويل اخلالفة أبو جعفر

وخرج عليه عمه عبد اهللا بن علي بالشام، ودعا إىل نفسه، وأقام شهودا بأنه ويل عهد السفاح، وأنه 
  .على ذلك سار حلرب مروان وهزمه، واستأصله

إمنا هو أنا وأنت، فسر إىل عبد اهللا عمي، فسار جبيوشه من االنبار، : الفخال املنصور بأيب مسلم وق
  .وسار حلربه عبد اهللا، وقد خشي أن خيامر عليه اخلراسانية، فقتل منهم بضعة عشر ألفا صربا

إين مل أومر بقتالك، وإن أمري املؤمنني والين الشام : مث نزل نصيبني، وأقبل أبو مسلم، فكاتب عبد اهللا
  .ريدهاوأنا أ

  .وذلك من مكر أيب مسلم ليفسد نيات الشاميني
  .كيف نقيم معك، وهذا يأيت بالدنا فيقتل ويسيب ؟ ولكن مننعه عن بالدنا: فقال جند الشاميني لعبد اهللا

فكان بني الطائفتني القتال مدة مخسة أشهر، : إنه ما يريد الشام، ولئن أقمتم، ليقصدنكم، قال: فقال هلم
 أكثر فرسانا، وأكمل عدة، فكان على ميمنة عبد اهللا االمري بكار بن مسلم العقيلي، وكان أهل الشام

  .وعلى امليسرة االمري حبيب بن سويد االسدي
وكان على ميمنة أيب مسلم احلسن بن قحطبة، وعلى ميسرته حازم بن خزمية، وطال احلرب، ويستظهر 

  .الشاميون غري مرة
فر من املوت * من كان ينوي أهله فال رجع :  مسلم يثبتهم ويرجتزوكاد جيش أيب مسلم أن ينهزم، وأبو

  ويف املوت وقع مث إنه أردف ميمنته، ومحلوا على ميسرة عبد اهللا فمزقوها، فقال عبد اهللا

)٦/٦١(  

  

  .أرى أن تصرب وتقاتل فإن الفرار قبيح مبثلك: ما ترى ؟ قال: البن سراقة االزدي
  فأنا معكم: أذهب إىل العراق قالإين : وقد عبته على مروان، قال



فازموا، وتركوا الذخائر واخلزائن واملعسكر، فاحتوى أبو مسلم على الكل، وكتب بالنصر إىل 
  .املنصور

واختفى عبد اهللا، وأرسل املنصور مواله ليحصي ما حواه أبو مسلم، فغضب من ذلك أبو مسلم، وهم 
  .بقتل ذلك املوىل

  .اخلمسإمنا للخليفة من هذا : وقال
ومضى عبد اهللا وأخوه عبد الصمد بن علي إىل الكوفة، فدخال على عيسى ابن موسى ويل العهد، 

  .فاستأمن لعبد الصمد، فأمنه املنصور
  .وأما عبد اهللا، فقصد أخاه سليمان بن علي بالبصرة، وأقام عنده خمتفيا

ليتك مصر والشام، فانزل بالشام وإين قد و: وملا علم املنصور أن أبا مسلم قد تغري كتب إليه يالطفه
وشرع ! يوليين هذا وخراسان كلها يل ؟ : واستنب عنك مبصر، فلما جاءه الكتاب، أظهر الغضب وقال

  .يف املضي إىل خراسان
  .إنه شتم املنصور، وأمجع على اخلالف، وسار: ويقال

لم، وهو قاصد طريق وخرج املنصور إىل املدائن، وكاتب أبا مسلم ليقدم عليه، فكتب إليه أبو مس
  .إنه مل يبق لك عدو إال أمكنك اهللا منه: حلوان

  .إن أخوف ما يكون الوزراء، إذا سكنت الدمهاء: وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان
فنحن نافرون من قربك، حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت، فإن أرضاك ذلك، فأنا كأحسن 

  . ضنا بنفسي والسالمعبيدك، وإن أبيت، نقضت ما أبرمت من عهدك،
  .فرد عليه اجلواب يطمئنه ومينيه مع جرير بن يزيد ين جرير البجلي، وكان داهية وقته، فخدعه ورده

)٦/٦٢(  

  

أما بعد، فإن اختذت رجال إماما، : كتب أبو مسلم: وأما علي بن حممد املدائين، فنقل عن مجاعة قالوا
لم نازال، فاستجهلين بالقرآن، فحرفه عن مواضعه طمعا يف ودليال على ما افترضه اهللا، وكان يف حملة الع

اهللا إىل خلقه، وكان كالذي ديل بغرور، وأمرين أن أجرد السيف، وأرفع الرمحة، ) ١(قليل قد نعاه 
  .ففعلت توطئة لسلطانكم، مث استنقذين اهللا بالتوبة

  .فإن يعف عين فقدما عرف به، ونسب إليه، وإن يعاقبين فبما قدمت يداي
  .مث سار حنو خراسان مراغما

فأمر املنصور من حضره من بين هاشم يكتبون إىل أيب مسلم، يعظمون شأنه، وأن يتم على الطاعة، 
  .وحيسنون له القدوم على املنصور



كلم أبا مسلم بألني ما تقدر عليه، ومنه، وعرفه أين مضمر : مث قال املنصور للرسول أيب محيد املروروذي
واهللا لو خضت البحر، خلضته وراءك، ولو اقتحمت النار، : قال: يست منه، فقل لهله كل خري، فإن أ

  .القتحمتها حىت أقتلك
  .احذره: فاستشار أبو مسلم خواصه، فقالوا: فقدم على أيب مسلم حبلوان، قال
  .ارجع إىل صاحبك، فلست آتيه، وقد عزمت على خالفه: فلما طلب الرسول اجلواب قال

  .ال تفعل: فقال
  .ما آيسه من ائفل

  .قم: كلمه مبا أمره به املنصور، فوجم هلا طويال، مث قال
  .وكسره ذلك القول وأرعبه

  .إمرة خراسان لك: وكان املنصور قد كتب إىل أيب داود خليفة أيب مسلم على خراسان، فاستماله وقال
  فكتب أبو داود إىل أيب مسلم يلومه،

__________  
  .تعافاه: ٦٤ / ١٠البداية ، و٤٨٤ / ٧يف الطربي ) ١(

(*)  

)٦/٦٣(  

  

  .إنا مل خنرج ملعصية خلفاء اهللا، وأهل بيت النبوة، فال ختالفن إمامك: ويقول
  .فوافاه كتابه وهو على تلك احلال، فزاده مها ورعبا

: رمث إنه أرسل من يثق به من أمرائه إىل املنصور، فلما قدم، تلقاه بنو هاشم بكل ما حيب، وقال له املنصو
مل أر مكروها، ورأيتهم معظمني حلقك، فارجع، : اصرفه عن وجهه، ولك إمرة بالده، فرجع وقال

  .واعتذر
ذهب القضاء حبيلة * ما للرجال مع القضاء حمالة : فأمجع رأيه على الرجوع، فقال رسوله أبو إسحاق

يع من شئت فإن الناس ال إذا دخلت على املنصور فاقتله، مث با: االقوام خار اهللا لك، احفظ عىن واحدة
  .خيالفونك

مث إن املنصور سري أمراء لتلقي أيب مسلم، وال يظهرون أنه بعثهم ليطمئنه، ويذكرون حسن نية املنصور 
  .له، فلما مسع ذلك، اخندع املغرور وفرح

: فلما وصل إىل املدائن، أمر املنصور أكابر دولته فتلقوه، فلما دخل عليه، سلم عليه قائما، فقال
  .انصرف يا أبا مسلم فاسترح، وادخل احلمام مث اغد



  ).١(فانصرف، وكان من نية املنصور أن يقتله تلك الليلة، فمنعه وزيره أبو أيوب املورياين 
أقدر على هذا، يف مثل هذه احلال، قائما على : فدخلت بعد خروجه، فقال يل املنصور: قال أبو أيوب

  .مث كلمين يف الفتك بهرجليه، وال أدري ما حيدث يف ليليت، 
  .يا ابن اللخناء ال مرحبا بك: فلما غدوت عليه، قال يل

  أنت منعتين منه أمس ؟ واهللا ما منت البارحة، ادع يل عثمان بن يك،
__________  

  .نسبة إىل موريان، قرية من قرى خوزستان: بضم امليم وسكون الواو وكسر الراء) ١(
(*)  

)٦/٦٤(  

  

إمنا أنا عبدك، ولو أمرتين أن أتكئ على : عثمان كيف بالء أمري املؤمنني عندك، قاليا : فدعوته، فقال
  .سيفي حىت خيرج من ظهري، لفعلت

  .كيف أنت إن أمرتك بقتل أيب مسلم: قال
  .فوجم هلا ساعة ال يتكلم: قال

  .أقتله: مالك ساكتا ؟ فقال قولة ضعيفة: فقلت
شجعان، فأحضر أربعة، منهم شبيب بن واج، فكلمهم انطلق، فجئ بأربعة من وجوه احلرس، : فقال
  .كونوا خلف الرواق، فإذا صفقت، فاخرجوا، فاقتلوه: نقتله، فقال: فقالوا

  .مث طلب أبا مسلم فأتاه
وخرجت النظر ما يقول الناس، فتلقاين أبو مسلم داخال، فتبسم، وسلمت عليه فدخل، : قال أبو أيوب

  .فرجعت فإذا هو مقتول
  .بلى: أال أرد الناس ؟ قال: يا أمري املؤمنني:  اجلهم، فقالمث دخل أبو

  .فأمر مبتاع حيول إىل رواق آخر، وفرش
انصرفوا، فإن االمري أبا مسلم يريد أن يقيل عند أمري املؤمنني، ورأوا الفرش : وقال أبو اجلهم للناس

  .واملتاع ينقل، فظنوه صادقا، فانصرفوا
  .وأمر املنصور لالمراء جبوائزهم

دخل علي أبو مسلم فعاتبته، مث شتمته، وضربه عثمان بن يك فلم : فقال يل املنصور: قال أبو أيوب
يا ابن اللخناء، : العفو، قلت: يصنع شيئا، وخرج شبيب بن واج، فضربوه، فسقط، فقال وهم يضربونه

  .اذحبوه: العفو ؟ والسيوف تعتورك ؟ وقلت



  .فذحبوه
  .ألقى جسده يف دجلة: وقيل
أخربين عن سيفني أصبتهما يف متاع عبد اهللا بن علي، : ملا دخل وهم خلوة، قال له املنصور: الويق

  .أرنيه: هذا أحدمها، قال: فقال
  ٥ / ٦فانتضاه، فناوله، سري 

)٦/٦٥(  

  

  .فهزه أبو جعفر، مث وضعه حتت مفرشه وأقبل عليه يعاتبه
ظننت : املوات، أردت أن تعلمنا الدين ؟ قالأخربين عن كتابك إىل أيب العباس أخي، تنهاه عن : وقال

  .فأخربين عن تقدمك علي يف طريق احلج: أخذه ال حيل، قال
  .كرهت اجتماعنا على املاء فيضر ذلك بالناس: قال
  .ال: فجارية عبد اهللا، أردت أن تتخذها ؟ قال: قال

  .ولكن خفت عليها أن تضيع فحملتها يف قبة ووكلت ا
خفت أن يكون قد دخلك مين شئ، فقلت أذهب : ك إىل خراسان ؟ قالفمراغمتك وخروج: قال

  .إليها، وإليك أبعث بعذري
  .واآلن فقد ذهب ما يف نفسك علي

  .تاهللا ما رأيت كاليوم قط: قال
  .وضرب بيده، فخرجوا عليه

م ألست الكاتب إيل تبدأ بنفسك ؟ والكاتب إيل ختطب أمينة بنت علي عمىت ؟ وتزع: إنه قال له: وقيل
أنك ابن سليط بن عبد اهللا بن عباس ؟ وأيضا فما دعاك إىل قتل سليمان بن كثري، مع أثره يف دعوتنا، 

  .عصاين، وأراد اخلالف علي، فقتلته: وهو أحد نقبائنا ؟ قال
  .وأنت قد خالفت علي، قتلين اهللا إن مل أقتلك: قال

  .وضربه بعمود، مث وثبوا عليه، وذلك خلمس بقني من شعبان
  .إن املنصور ملا سبه، انكب على يده يقبلها ويعتذر: لويقا
  أول ما ضربه ابن يك مل يصنع أكثر من قطع محائل سيفه،: وقيل

  .ال أبقاين اهللا إذا، وأي عدو أعدى يل منك: يا أمري املؤمنني استبقين لعدوك، قال: فصاح
صر بن مالك اخلزاعي، فكلمه مث هم املنصور بقتل االمري أيب إسحاق صاحب حرس أيب مسلم، وبقتل ن

  يا أمري املؤمنني،: فيهما أبو اجلهم، وقال



)٦/٦٦(  

  

  .إمنا جنده جندك، أمرم بطاعته، فأطاعوه
  .مث إنه أعطامها ماال جزيال
  .وفرق عساكر أيب مسلم

  .وكتب بعهد لالمري أيب داود خالد بن إبراهيم على خراسان
سخية، اعتقدوا أن الباري سبحانه وتعاىل، حل يف أيب مسلم وقد كان بعض الزنادقة، والطغام من التنا

  .اخلراساين املقتول، عندما رأوا من جتربه، واستيالئه على املمالك، وسفكه للدماء
  .فأخبار هذا الطاغية يطول شرحها

قتله : قدم أبو مسلم على أيب جعفر باملدائن، فسمعت حيىي بن املسيب يقول): ١(قال خليفة بن خياط 
 مث بعث إىل عيسى بن موسى ويل العهد، فأعلمه، وأعطاه الرأس - يعين الدهليز - يف سرادقاته وهو

  .واملال فخرج به، فألقاه إليهم، ونثر الذهب، فتشاغلوا بأخذه
فلما حل أبو مسلم حبلوان، ترددت الرسل بينه وبني أيب جعفر، فمن ذلك : وقال خليفة يف مكان آخر

بعد، فإنه يرين على القلوب ويطبع عليها املعاصي، فقع أيها الطائر، وأفق أيها أما : كتب إليه أبو جعفر
السكران، وأنتبه أيها احلامل، فإنك مغرور بأضغاث أحالم كاذبة، ويف برزخ دنيا قد غرت قبلك سوالف 

القرون، فهل حتس منهم من أحد، أو تسمع هلم ركزا ؟ وإن اهللا ال يعجزه من هرب، وال يفوته من 
  ، فال تغتر مبن معك من شيعيت وأهلطلب
  .دعويت

  .فكأم قد صاولوك إن أنت خلعت الطاعة، وفارقت اجلماعة، فبدا لك ما مل تكن حتتسب
فمهال مهال، احذر البغي أبا مسلم، فإن من بغى واعتدى ختلى اهللا عنه، ونصر عليه من يصرعه لليدين 

  .وللفم
  إىن كنت:  يا عبد اهللا بن حممد:فأجابه أبو مسلم بكتاب فيه غلظ يقول فيه

__________  
  .٤١٦: يف تارخيه ص) ١(

(*)  

)٦/٦٧(  

  



  .فيكم متأوال فأخطأت
تنقم على أخي وإنه المام هدى، أوضح لك السبيل، فلو به اقتديت ما كنت عن ! أيها ارم : فأجابه

موافقا، تقتل قتل الفراعنة، احلق حائدا، ولكنه مل يسنح لك أمران إال كنت الرشدمها تاركا، والغوامها 
  .أين قد وليت خراسان موسى بن كعب! وتبطش بطش اجلبارين، مث إن من خرييت أيها الفاسق 

فأمرته باملقام بنيسابور، فهو من دونك مبن معه من قوادي وشيعيت، وأنا موجه للقائك أقرانك، فامجع 
  .نعم الوكيلكيدك وأمرك غري موفق وال مسدد، وحسب أمري املؤمنني اهللا و

ما الرأي، هذا موسى بن كعب لنا دون خراسان، وهذه : فشاور البائس أبا إسحاق املروزي، فقال له
أيها االمري هذا رجل : سيوف أىب جعفر من خلفنا وقد أنكرت من كنت أثق به من أمرائي ؟ فقال

  .، كان أقربيضطغن عليك أمورا متقدمة، فلو كنت إذ ذاك هذا رأيك، وواليت رجال من آل علي
، مدت بك االيام، وكنت يف فسحة من )١(ولو أنك قبلت توليته إياك خراسان والشام والصائفة 

أمرك، فوجهت إىل املدينة، فاختلست علويا، فنصبته إماما، فاستملت أهل خراسان وأهل العراق، 
  .ورميت أبا جعفر بنظريه، لكنت على طريق تدبري

  .لوان، وعساكره باملدائن، وهو خليفة جممع عليه ؟ ليس ما ظننتأتطمع أن حتارب أبا جعفر وأنت حب
  .لكن بقي لك أن تكتب إىل قوادك، وتفعل كذا وكذا

  .هذا رأي، إن وافقنا عليه قوادنا: فقال
أرى أن ! فما دعاك إىل خلع أيب جعفر وأنت على غري ثقة من قوادك ؟ أنا أستودعك اهللا من قتيل : قال

  توجه ىب
__________  

  .الغزوة يف الصيف وا مسيت غزوة الروم الم كانوا يغزون صيفا اتقاء الربد والثلج: الصائفة) ١(
(*)  

)٦/٦٨(  

  

إليه حىت أسأله لك االمان، فإما صفح، وإما قتل على عز، قبل أن ترى املذلة والصغار من عسكرك، إما 
  .قتلوك، وإما أسلموك

  . وطلبوا له أمانا، فأتى املدائنفسفرت بينه وبني املنصور السفراء،: قال
انصرف إىل مرتلك، : فأمر أبو جعفر، فتلقوه وأذن له، فدخل على فرسه، ورحب به، وعانقه، وقال

وضع ثيابك، وادخل احلمام، وجعل ينتظر به الفرص، فأقام أياما يأيت أبا جعفر، فريى كل يوم من 
  .االكرام ما مل يره قبل



اركب معي إىل أمري املؤمنني، : تى أبو مسلم االمري عيسى بن موسى، فقالمث أقبل على التجين عليه، فأ
فأقبل، فلما صار يف : أنت يف ذميت، قال: إين أخافه، قال: تقدم وأنا أجئ قال: فإىن قد أردت عتابه، قال
أمري املؤمنني يتوضأ، فلو جلست، وأبطأ عليه عيسى، وقد هيأ له أبو جعفر : الرواق الداخل، قيل له

  .إذا عاينته وعال صويت، فدونكموه: ثمان بن يك يف عدة، وقالع
رمحك اهللا أبا مسلم، : ملا قتل أبو جعفر أبا مسلم قال: حدثنا أبو العباس املنصوري قال: قال نفطويه

  بايعتنا وبايعناك، وعاهدتنا وعاهدناك، ووفيت لنا
  .ووفينا لك

  .، فخرجت علينا فقتلناكوإنا بايعنا على أال خيرج علينا أحد إال قتلناه
إذا مسعتم تصفيقي فاضربوه، فضربه شبيب بن واج، مث ضربه القواد، فدخل عيسى : قال الولئك: وقيل

  .وكان قد كلم املنصور فيه
  .فلما رآه قتيال، استرجع

إن كنت أخذت من : ما تقول يف أمر أيب مسلم ؟ قال: ملا قتله ودخل جعفر بن حنظلة، فقال: وقيل
  .وفقك اهللا: تله، فقالشعره فاق

  :عد هذا اليوم أول خالفتك، وأنشد املنصور: يا أمري املؤمنني: ها هو يف البساط قتيال، فقال

)٦/٦٩(  

  

أن املنصور مل : وقرأت يف كتاب) ١(كما قر عينا باالياب املسافر * فألقت عصاها واستقرت ا النوى 
  .نه بعهود وأميانيزل خيدع أبا مسلم ويتحيل عليه حىت وقع يف براث

  .وكان أبو مسلم ينظر يف املالحم
  .وجيد أنه مميت دوله، وحميي دولة، مث يقتل ببلد الروم

وكان املنصور يومئذ برومية املدائن، وهي معدودة من مدائن كسرى بينها وبني بغداد سبعة فراسخ، 
  .بناها االسكندر ملا أقام باملدائن: قيل

 ا مصرعه، وذهب ومهه إىل الرومفلم خيطر ببال أيب مسلم أن.  
ما يقال يل هذا بعد بيعيت واجتهادي، : فعلت وفعلت، فقال أبو مسلم: إن املنصور كان يقول: وقيل
إمنا فعلت ذلك جبدنا وحظنا، ولو كان مكانك أمة سوداء، لعملت عملك، وتفعل ! يا ابن اخلبيثة : قال

  .مرتقى صعباكذا، وختطب عميت، وتدعي أنك عباسي، لقد ارتقيت 
  .فأخذ يفرك يده ويقبلها، وخيضع، وأبو جعفر يتنمر

  ملا رد أبو مسلم، أمره أبو جعفر أن يركب يف: وعن مسرور اخلادم قال



خواص أصحابه، فركب يف أربعة آالف غالم، جرد، مرد، عليهم أقبية الديباج والسيوف مبناطق 
  الذهب، فأمر املنصور عمومته أن يستقبلوه، وكان

__________  
يبك االسفار من خشية :  ملعقر بن محار البارقي وقبله١٢٨ص " املؤتلف واملختلف " البيت يف ) ١(

: ونقل يف اللسان، عن ابن بري أنه لعبد ربه السلمي ويقال" وكم قد رأينا من رد ال يسافر * الردى 
  .كوفةلسليم بن مثامة احلنفي، وكان هذا الشاعر سري امرأته من اليمامة إىل ال

فألقت : مضت حجج عشر، وذو الشوق ذاكر وقوله* تذكرت من أم احلويرث بعد ما : وأول الشعر
  .عصاها واستقر ا النوى

  .يضرب هذا مثال لكل من وافقه، شئ فأقام عليه
(*) "  

)٦/٧٠(  

  

 صاحل، وسليمان، وداود، فلما أن أصحر، سايره صاحل جبنبه، فنظر إىل كتائب: قد بقي من عمومته
وما حل يف * سيأتيك ما أفىن القرون اليت مضت : الغلمان ورأى شيئا مل يعهد مثله، فأنشأ صاحل يقول

وأقيد للجيش اللهام العرمرم فبكى أبو مسلم * أكناف عاد وجرهم ومن كان أقوى منك عزا ومفخرا 
  .ومل حير جوابا

  .ة سبع وثالثني ومئةقتل يف شعبان سن: قال أبو حسان الزيادي، ويعقوب الفسوي، وغريمها
  .وعمره سبعة وثالثون عاما: قلت

وملا قتل، خرج خبراسان سنباذ للطلب بثأر أيب مسلم، وكان سنباذ جموسيا، فغلب على نيسابور والري، 
  وظفر خبزائن أيب مسلم، واستفحل

ي أمره، فجهز املنصور حلربه مجهور بن مرار العجلي يف عشرة آالف فارس، وكان املصاف بني الر
ومهذان، فازم سنباذ، وقتل من عسكره حنو من ستني ألفا، وعامتهم كانوا من أهل اجلبال، فسبيت 

  .ذراريهم، مث قتل سنباذ بأرض طربستان
أنبأتنا فاطمة بنت علي، أنبأنا فرقد بن عبد اهللا الكناين سنة مثان وست مئة أنبأنا أبو طاهر السلفي، أنبأنا 

احلسن بن حممد ابن سليم املعلم، أنبأنا أبو علي احلسني بن عبد اهللا بن حممد أبو الفضل أمحد بن حممد بن 
  .بن املرزبان بن منجويه، أنبأنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املقرئ

حدثين أبو نصر غالم ابن االنباري، مسعت ابن االنباري، مسعت حممد بن حيىي النحوي، مسعت مسرورا 



ور أبا مسلم من حلوان، أمره أن ينصرف يف خواص غلمانه، فانصرف يف ملا استرد املنص: اخلادم يقول
  أربعة آالف غالم، جرد، مرد،

)٦/٧١(  

  

  .عليهم أقبية الديباج والسيوف، ومناطق الذهب، فأمر املنصور عمومته أن يستقبلوه
، فنظر صاحل، وسليمان وداود، فلما أن أصحروا، سايره صاحل جبنبه: وكان قد بقي من عمومته يومئذ

وما حل * سيأتيك ما أفىن القرون اليت مضت : إىل كتائب الغلمان فرأى شيئا مل يعهد مثله فأنشأ يقول
وأقيد للجيش اللهام العرمرم فبكى أبو * يف أكناف عاد وجرهم ومن كان أقوى منك عزا ومفخرا 

  .مسلم ومل حير جوابا، ومل ينطق حىت دخل على املنصور
تذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا وكتبت إيل بكذا وكذا مث :  يعاتبه ويقولفأجلسه بني يديه، وجعل

  فاقتض بالدين أبا جمرم* زعمت أن الدين ال يقتضى : أنشأ يقول
  .مث أمر أهل خراسان فقطعوه إربا إربا) ١(أمر يف احللق من العلقم * واشرب بكأس كنت تسقي ا 

هللا بن عبد الوهاب االمناطي، حدثنا إمساعيل بن علي بن حدثنا أبو أمحد بن عبد ا: وبه إىل منجويه
إمساعيل، حدثنا حسني بن فهم، حدثنا حممد ابن سالم، حدثنا حممد بن عمارة، مسعت أبا مسلم صاحب 

  ).٢(بالتاء  ] ٣٣: االسراء) [ فال تسرف يف القتل: (الدولة يقرأ
  م أن عبد اهللا بنحكى يل الثقة عن أيب أمحد، أنبأنا االما: قال ابن منجويه

__________  
، وروايتهما عند ١٥٤ / ٣، ووفيات االعيان ٤٧٦ / ٥، والكامل ٤٩١ / ٧البيتان يف الطربي ) ١(

أمر * فاستوف بالكيل أبا جمرم اشرب بكأس كنت تسقي ا * ابن خلكان زعمت أن الدين ال يقتضى 
  .ائيابن عامر، ومحزة، والكس: هي قراءة) ٢(يف احللق من العلقم 

  .زاد املسري) فال يسرف يف القتل: (وقرأ ابن كثري، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم

)٦/٧٢(  

  

  .مندة كتب عنه هذا، وحسني بن فهم هو ابن بنت أيب مسلم
حدثنا حممد بن أمحد بن عبد الواحد الطربي إمالء من أصله، حدثنا أبو احلسني حممد بن موسى : وبه

ن زكري، حدثنا عبدالرمحن بن خالد بن جنيح، حدثنا أيب، حدثنا عبد اهللا بن احلافظ، حدثنا أمحد بن حيىي ب
منيب اخلراساين، حدثنا أيب عن أيب مسلم صاحب الدولة، عن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، عن 



" من أراد هوان قريش أهانة اهللا عزوجل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبيه، عن جده، قال
)١.(  

  وبه أخربناه أمحد بن موسى احلافظ، حدثنا إبراهيم بن حممد، حدثين
  .حممد بن جعفر الرقي حبران، حدثين جعفر بن موسى بدمشق، حدثين عبد الرمحن بن خالد ذا

  .مل يقل ابن منيب عن أبيه وهو أشبه
  .آخر سرية أيب مسلم واهللا سبحانه أعلم

  
  . أبواملكشوح، يزيد بن سلمة بن مسرة، احملسن،الشاعر*  يزيد بن الطثرية - ١٦

  وله شعر
__________  

  .يف سنده أبو مسلم) ١(
  .ليس بأهل الن حيمل عنه شئ" امليزان " قال املؤلف يف 

  .وباقي رجاله ثقات
  .لكن احلديث صحيح

 من حديث الزهري عن ٧٤ / ٤واحلاكم ) ٣٩٠٢( والترمذي ١٨٣، ١٧١ / ١فقد أخرجه أمحد 
قال رسول اهللا صلى اهللا : ن، عن يوسف بن احلكم، عن حممد بن سعد عن أبيه قالحممد بن أيب سفيا

  ".من يرد هوان قريش أهانه اهللا " عليه وسلم 
  .وسنده صحيح

  .وصححه الذهيب يف تلخيص املستدرك
، عن معمر، عن الزهري، عن عمر بن سعد، أن ١٧٦ / ١وعنه أمحد ) ١٩٩٠٥(وأخرجه عبد الرزاق 

  ".من يهن قريشا يهنه اهللا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: لسعد بن مالك قا
  .رجاله ثقات:  بسند قال اهليثمي فيه٦٤ / ١، وأمحد ٧٤ / ٤ويف الباب عن عثمان عند احلاكم 

  .نسبة إىل أمه من الطثر(*) 
  .سلمة اخلري: وهم حي من اليمن، عدادهم يف جرهم وأبوه الصمة، وقيل

" ، ويف ٤٢٨ - ٤٢٧" الشعر والشعراء " ، ويف ٧٨٢ - ٧٧٧" طبقات فحول الشعراء " أخباره يف 
  .٢٤٧" أمساء املغتالني " ويف  " ٤٩ - ٤٧ / ٢٠معجم االدباء " ، ويف ١١٧ - ١٠٤ / ٧" االغاين 

(*)  

)٦/٧٣(  

  



  .فائق، كثري يف احلماسة
  .إن أبا الفرج، صاحب االغاين مجع شعره ودونه: وقيل

  .امة يف سنة ست وعشرين ومئةقتل باليم
  .ضرب من اللنب: والطثر

  
 بن مروان بن احلكم بن أىب العاص، بن أمية، أبو عبد امللك، ابن عبد امللك* مروان بن حممد - ١٧

  .اخلليفة االموي، يعرف مبروان احلمار
  .ومبروان اجلعدي نسبة إىل مؤدبه جعد بن درهم

  .أصرب يف احلرب من محار: ويقال
وان بطال شجاعا داهية، رزينا، جبارا، يصل السري بالسرى، وال جيف له لبد، دوخ اخلوارج وكان مر
  .باجلزيرة
  .بل العرب تسمي كل مئة عام محارا، فلما قارب ملك آل أمية مئة سنة، لقبوا مروان باحلمار: ويقال

  .اىلوذلك مأخوذ من موت محار العزير عليه السالم، وهو مئة عام، مث بعثهما اهللا تع
  .مولد مروان باجلزيرة، يف سنة اثنتني وسبعني، إذ أبوه متوليها، وأمه أم ولد

  .وقد افتتح يف سنة مخس ومئة قونية
  .وويل إمرة اجلزيره وأذربيجان هلشام يف سنة أربع عشرة ومئة
  ).١(وقد غزا مرة حىت جاوز ر الروم، فأغار وسىب يف الصقالبة 

  لشهلة، كث اللحية أبيضها، ربعة،وكان أبيض ضخم اهلامة، شديد ا
__________  

، ١٣٢ و ١٢٧ و ١٢٦ و ١١٤ و ١٠٥، الطربي حوادث سنة ٤٠٩ - ٤٠٣تاريخ خليفة ) ١(
، تاريخ ١٤ / ٣يف السنوات املتقدمة عند الطربي، كتاب اروحني والضعفاء : الكامل يف التاريخ

  .٤٦، ٤٢، ٢٢ / ١٠، البداية ٢٩٨، ٢٢٢ / ٥: االسالم
جيل من الناس كانت مساكنهم إىل الشمال من بالد البلغار، وانتشروا اآلن يف كثري من : الصقالبة) ١(

  ".بالسالف " بالد شرق أوروبا، وهم املسمون اآلن 
(*)  

)٦/٧٤(  

  



  .مهيبا، شديد الوطأة، أديبا، بليغا، له رسائل تؤثر
  .همومع كمال أدواته مل يرزق سعادة، بل اضطربت االمور، وولت دولت

بويع باالمامة يف نصف صفر، سنة سبع وعشرين ومئة، وملا مسع مبقتل الوليد يف العام املاضي، دعا إىل 
  .بيعة من رضيه املسلمون، فبايعوه

فلما بلغه موت يزيد الناقص، أنفق االموال، وأقبل يف ثالثني ألف فارس، فلما وصل إىل حلب، بايعوه، 
احلكم وعثمان ابين الوليد بن يزيد، وكانا يف حبس اخلليفة : العهدمث قدم محص، فدعاهم إىل بيعة وليي 

، وانتصر مروان، فربز إبراهيم )١(إبراهيم، فأقبل معه جيش محص، مث التقى اجلمعان مبرج عذراء 
فتفلل مجعه، فتوثب أعوانه فقتلوا وليي العهد، ويوسف بن عمر يف السجن ) ٢(وعسكر مبيدان احلصا 
بد العزيز بن احلجاج بن عبدامللك فقتلوه، لكونه أمر بقتل الثالثة، مث أخرجوا من وثار شباب دمشق بع

احلبس أبا حممد بن عبد اهللا بن يزيد بن معاوية السفياين ووضعوه على املنرب يف قيوده، ليبايعوه، وبني 
يفة يديه رأس عبد العزيز، فخطب وحض على اجلماعة، وأذعن بالبيعة ملروان، فسمع إبراهيم اخلل

  .فهرب، وآمن مروان الناس
فأول من سلم عليه باخلالفة أبو حممد السفياين، وأمر بنبش يزيد الناقص، وصلبه، وأما إبراهيم، فخلع 

  .نفسه، وكتب بالبيعة إىل مروان احلمار، فآمنه، فسكن بالرقة خامال
  .ان حيب احلركة والسفركان مروان عظيم املروءة، حمبا للهو، غري أنه شغل باحلرب، وك: قال املدائين

__________  
  .يقع يف مشال شرقي دمشق: مرج عذراء) ١(

  .يبعد عنها عشرين ميال تقريبا
  .وا قرب الصحايب حجر بن عدي الكندي، وأصحابه الذين قتلهم معاوية

  .وفيها اآلن مصنع للسكر
  .جنوب دمشق" امليدان الفوقاين " وهو املكان الذي يسمى اليوم ) ٢(

(*)  

)٦/٧٥(  

  

: أدركتهم يقولون: ما كان أشياخك الشاميون يقولون ؟ قلت: قال يل املنصور: قال الوزير أبو عبيد اهللا
  ).١(إي واهللا، وما تأخر : إن اخلليفة إذا استخلف، غفر له ما مضى من ذنوبه، فقال

مناقب اخلليفة ما مل فعدد من : وجياهد العدو قال[ أتدري ما اخلليفة ؟ به تقام الصالة، واحلج واجلهاد 
لو عرفت من حق اخلالفة يف دهر بين أمية ما أعرف اليوم، ) ٢] (واهللا : أمسع أحدا ذكر مثله، وقال



  .قبح اهللا الوليد: أفكان الوليد منهم ؟ فقال: التيت الرجل منهم فبايعته، فقال ابنه
  .زمه وأسوسه، وأعفه عن الفئهللا دره ما كان أح: أفكان مروان منهم ؟ فقال: قال! ومن أقعده خليفة 

  .لالمر الذي سبق يف علم اهللا تعاىل: فلم قتلتموه ؟ قال: قال
يف مئة ومخسني ألفا، حىت نزل بقرب املوصل، فالتقى ) ٤(سار مروان حلرب املسودة ): ٣(قال خليفة 

مجع مروان وفر، هو وعبد اهللا بن علي عم املنصور، يف مجادى اآلخرة، سنة اثنتني وثالثني ومئة، فانكسر 
  .فاستوىل عبد اهللا على اجلزيرة

مث طلب الشام، ففر مروان إىل فلسطني، فلما مسع بأخذ دمشق، سار إىل مصر وطلب الصعيد، مث 
  .أدركوه وبيتوه ببوصري

  .فقاتل حىت قتل
  .وعاش اثنتني وستني سنة

  .قتل يف ذي احلجة سنة اثنتني
  .وانتهت خالفة بين أمية

  . مقتل مروان احلمار بتسع أشهروبويع السفاح قبل
  ومن جربوت مروان، أن يزيد بن خالد بن عبد اهللا القسري االمري، كان قد

__________  
غفران ما سلف من الذنوب ال يكون باالستخالف، وإمنا يكون بالتوبة واالنابة، والعمل الصاحل، ) ١(

  .ومتابعة هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  . منها فهو خاص بالنيب صلى اهللا عليه وسلم مبقتضى النصوأما غفران ما تأخر

  .، والزيادة منه٢٩٩ / ٥تاريخ االسالم ) ٢(
  .٤٠٤ - ٤٠٣تاريخ خليفة ) ٣(
  .هم العباسيون، وكان شعارهم السواد) ٤(

(*)  

)٦/٧٦(  

  

  .قاتله، مث ظفر به، فأدخل عليه يوما، فاستدناه، ولف على إصبعه منديال، ورص عينه حىت سالت
  .مث فعل كذلك بعينه االخرى، وما نطق يزيد، بل صرب، نسأل اهللا العافية

  .لبابة جارية إبراهيم بن االشتر: إن أم مروان احلمار كردية، يقال هلا: وقيل
  .أخذها حممد من عسكر إبراهيم، فولدت له مروان، ومنصورا وعبد اهللا



احلبشة، فقتلت احلبشة عبيد اهللا، وهرب عبد اهللا، مث عبد اهللا وعبيد اهللا إىل : وملا قتل مروان، هرب ابناه
  .بعد مدة، ظفر به املنصور، فاعتقله

  
 عبد اهللا بن حممد بن على بن حرب االمة، عبد اهللا بن عباس، بن اخلليفة أبو العباس*  السفاح - ١٨

  .عبداملطلب، بن هاشم بن عبد مناف، القرشي، اهلامشي، العباسي
  .عباسأول اخللفاء من بين ال

  .كان شابا، مليحا، مهيبا، أبيض، طويال، وقورا
هرب السفاح وأهله من جيش مروان احلمار، وأتوا الكوفة، ملا استفحل هلم االمر خبراسان، مث بويع يف 

  .ثالث ربيع االول سنة اثنتني وثالثني ومئة
فكانت وقعة يف جيش، فالتقى هو ومروان احلمار على كشاف ] بن علي [ مث جهز عمه عبد اهللا 

  .عظيمة، مث تفلل مجع مروان، وانطوت سعادته
ولكن مل تطل أيام السفاح، ومات يف ذي احلجة سنة ست وثالثني ومئة، وعاش مثانيا وعشرين سنة يف 

  .قول
__________  

 / ٥، ابن االثري ٥٣ / ١٠ وما بعدها، تاريخ بغداد ٤٢١ / ٧، الطربي ٤١٥، ٤٠٩تاريخ خليفة (*) 
، ١٨٣ / ١، شذرات الذهب ٥٨ و ٥٢ / ١٠، البداية ٢١٦ - ٢١٥ / ٢لوفيات ، فوات ا٤٠٨
١٩٥.  

(*)  

)٦/٧٧(  

  

  .عاش ثالثا وثالثني سنة، وقام بعده املنصور أخوه: وقال اهليثم بن عدي وابن الكليب
خرج آل العباس هاربني إىل الكوفة، فرتلوا على أيب سلمة : بل مولده سنة مخس ومئة، وقيل: وقيل

  .يف داره) ١(، فآواهم يف سرب اخلالل
وكان أبو مسلم قد استوىل على خراسان، وعني هلم يوما خيرجون فيه، فخرجوا يف مجع كثيف من 
اخليالة، واحلمارة والرجالة، فرتل اخلالل إىل السرداب، وصاح يا عبد اهللا، مد يدك، فتبارى إليه 

  .االخوان
 فعلمت أين أخرت، الين مل يكن معي عالمة، فتال أخي :أيكما الذي معه العالمة ؟ قال املنصور: فقال

  .ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف االرض وجنعلهم أئمة: (العالمة وهي



فبايعه أبو سلمة، وخرجوا مجيعا إىل جامع الكوفة، فبويع، وخطب الناس وهو  ] ٥: القصص[ اآلية ) 
 منهم بأيدينا، ورد علينا حقنا، فأنا السفاح املبيح، فأملى اهللا لبين أمية حينا فلما آسفوه انتقم: يقول

  .والثاثر املبري
إنا واهللا ما خرجنا لنحفر را، : وكان موعوكا، فجلس على املنرب، فنهض عمه داود من بني يديه، فقال

وال لنبين قصرا، وال لنكثر ماال، وإمنا خرجنا أنفة من ابتزازهم حقنا، ولقد كانت أموركم تتصل بنا، 
كم ذمة اهللا، وذمة رسوله، وذمة العباس، أن حنكم فيكم مبا أنزل اهللا، ونسري فيكم بسنة رسول اهللا ل

  .صلى اهللا عليه وسلم فاعلموا أن هذا االمر فينا ليس خبارج عنا، حىت نسلمه إىل عيسى بن مرمي
)٢(  

  .فقام السيد احلمريي وقال قصيدة
  . بيعة العامةمث نزل السفاح ودخل القصر، وأجلس أخاه يأخذ

  :له هذان البيتان: من شدد نفر، ومن الن تألف، ويقال: ومن كالمه
__________  

  .حفري حتت االرض ال منفذ له: السرب) ١(
  .اختصر املؤلف خطبة السفاح وعمه) ٢(

  .٤١٥، ٤١١ / ٥، ابن االثري ٤٢٨، ٤٢١ / ٧انظرمها بتمامهما يف الطربي 
(*)  

)٦/٧٨(  

  

وبثكم يف * ومبدل أمنكم خوفا وتشريدا ال عمر اهللا من أنسالكم أحدا *  مهلككم يا آل مروان إن اهللا
  .بالد اهللا تبديدا مث حتول إىل االنبار، وا تويف

  .العداوة تزيل العدالة: مل يقبل شهادة ذا على ذا، ويقول) ١(وكان إذا علم بني اثنني تعاديا 
وزير بعد العتمة غيلة، بعد أن قام من السمر عند مث إن أبا مسلم جهز من قتل أبا سلمة اخلالل ال

كان * إن املساءة قد تسر ورمبا : فتلته اخلوارج، فقال سليمان بن مهاجر البجلي: السفاح، فقالت العامة
أودى فمن يشناك كان وزيرا قتل بعد البيعة بأربعة * السرور مبا كرهت جديرا إن الوزير وزير آل حممد 

  .أشهر
إم ما : اهللا بن علي عم السفاح مشيخة شاميني إىل السفاح ليعجبه منهم، فحلفوا لهوجه عبد : وقيل

  .علموا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرابة يرثونه سوى بين أمية ؟ حىت وليتم
  .إذا عظمت القدرة، قلت الشهوة: وعن السفاح قال



  قل تربع إال ومعه حق
  .ن وأوهن السلطانالدي) ٢(مضاع الصرب حسن إال عل ما أوتغ 

أحضر السفاح جوهرا من جوهر بين أمية، فقسمه بينه وبني عبد اهللا بن حسن بن حسن، : قال الصويل
وكان يضرب جبود السفاح املثل، وكان إذا تعادى اثنان من خاصته، مل يسمع من أحدمها يف اآلخر، 

  .الضغائن تولد العداوة: ويقول
__________  

  ."معاديا " يف االصل ) ١(
  .أفسد وأهلك: أوتغ) ٢(

(*)  

)٦/٧٩(  

  

  .وكان حيضر الغناء من وراء ستارة، كما كان يفعل أزدشري، وجيزل العطاء
  .أخذنا بثأر احلسني وآله، وقتلنا مئتني من بين أمية م: وملا جئ برأس مروان احلمار، سجد هللا وقال

  .إن السفاح أعطى عبد اهللا بن حسن بن حسن ألفي ألف درهم: وقيل
  

االمام احلافظ، عامل اجلزيرة، أبو سعيد اجلزري، احلراين، موىل بين ) ع * ( عبد الكرمي بن مالك- ١٩
  .أمية، وأصله من بلد إصطخر

  .رأى أنس بن مالك، وعداده يف صغار التابعني
  .حدث عن سعيد بن املسيب، وطاووس، وسعيد بن جبري، وجماهد بن جرب، وعكرمة، وعدة

ج، وشعبة، ومعمر، وفرات القزاز، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وسفيان بن ابن جري: حدث عنه
  .عيينة، وآخرون سواهم

  روينا من طريق الشافعي، والقعنيب، وأيب مصعب، وحيىي بن بكري عن
  :مالك عن عبد الكرمي، عن ابن أيب ليلى، عن كعب بن عجرة حديث

__________  
 / ٦، اجلرح والتعديل ٦ / ٢: ، التاريخ الصغري٨٨ / ٦ ، تاريخ البخاري٣١٩: طبقات خليفة(*) 
، ١٤٠ / ١، تذكرة احلفاظ )٨٥٢(، ذيب الكمال ١٤٥ / ٢ اروحني والضعفاء ٥٩ - ٥٨

  .١٧٣ / ١، شذرات الذهب ٣٧٥ - ٣٧٣ / ٦ذيب التهذيب 



  .٢٤٢خالصة تذهيب الكمال 
(*)  

)٦/٨٠(  

  

غلط مالك فيه، احلفاظ حفظوه عن عبد الكرمي : لشافعييف الفدية، مث قال ا) ١" (أتؤذيك هوامك " 
  .اجلزري، عن جماهد، عن ابن أيب ليلى

 إبراهيم بن طهمان، وابن وهب، وعبد الرمحن بن مهدي، - بإثبات جماهد -قد رواه عن مالك : قلت
  .وحممد بن احلسن الفقيه، ومساع هؤالء منه قدمي

  . عبد الكرمي متصالوأخرجه مسلم وغريه، من حديث ابن عيينة، عن
  ).٢(عبد الكرمي اجلزري هو ابن عم خصيف حلا : قال ابن سعد، وخليفة

ثقة، هكذا رواه النسائي عن معاوية بن : عبد الكرمي ثقة، كثري احلديث، وقال ابن معني: قال ابن سعد
  .صاحل، عنه

  ).٣(إقرأ، ويف النساء، واحلج : حديثه يف تفسري: قال الكالباذي
هو ثبت عند العارفني بالنقل، وهو خضرمي نزل حران، وخضرمة، قرية باليمامة : وبة احلراينقال أبو عر

  .ينسبون إليها
  حدثنا عبد الكرمي بن مالك، وكان حافظا،: احلميدي عن سفيان قال

__________  
فمن كان منكم مريضا أو به : (باب قوله تعاىل:  يف احلج١٢ و ١١ و ١٠ / ٤أخرجه البخاري ) ١(
  .، وباب االطعام يف الفدية نصف صاع)أو صدقة: (وباب قوله تعاىل) ى من رأسه ففديةأذ

  .وباب النسك شاة
باب ما رخص : باب فمن كان منكم مريضا، ويف املرضى: باب غزوة احلديىب، ويف التفسري: ويف املغازي

  للمريض أن يقول إين وجع، ويف
  .ر، باب كفارات االميانباب احللق من االذى، ويف االميان والنذو: الطب

باب فدية من :  يف احلج٤٧١ / ١باب جواز حلق الرأس للمحرم، واملوطأ : يف احلج) ١٢٠١(ومسلم 
و ) ١٨٦٠(و ) ١٨٥٩(و ) ١٨٥٨(و ) ١٨٥٧(و ) ١٨٥٦(حلق قبل أن ينحر وأبو داود 

  ).٣٠٧٩( وأخرجه أيضا ابن ماجه رقم ١٩٥، ١٩٤ / ٥والنسائي ) ٩٥٣(والترمذي رقم ) ١٨٦١(
  .هو ابن عمي حلا، إذا كان الزقا يف النسب: يقال) ٢(



  ).٣٩٥٤(و ) ٤٩٥٨(و ) ٤٥٩٥(أي يف صحيح البخاري انظر احلديث رقم ) ٣(
   (*)٦ / ٦سري 

)٦/٨١(  

  

  .وكان من الثقات، ال يقول إال مسعت، وحدثنا ورأيت
  .عبد الكرمي ثقة، هو أثبت من خصيف: وقال أمحد بن حنبل

ثقة، وعبد الكرمي اآلخر ليس بشئ يعين :  عن حيىي وسئل عن عبد الكرمي اجلزري فقالأمحد بن زهري،
  .ابن أيب املخارق، أبا أمية البصري

  . عن عبد الكرمي اجلزري- وكان ينتقي الرجال -قد روى مالك : قال الفسوي
  .ثقة: وقال أبو حامت وأبو زرعة

هو احلديث الذي :  عطاء ردئ، قال ابن عديحديث عبد الكرمي عن: عباس الدوري عن ابن معني قال
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان : " رواه عبيد اهللا بن عمرو، عن عبد الكرمي، عن عطاء، عن عائشة

  ).١" (يقبلها وال يتوضأ 
__________  

  .أخرجه البزار يف مسنده) ١(
نا أيب، عن عبد الكرمي حدثنا إمساعيل بن يعقوب بن صبيح، حدثنا حممد بن موسى بن أعني، حدث

 / ١" نصب الراية " قال الزيلعي يف ..." اجلزري، عن عطاء، عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
   وعبد الكرمي روى عنه مالك يف املوطأ،٧٤

  .وأخرج له الشيخان وغريمها
  .ووثقه ابن معني، وأبو حامت، وأبو زرعة وغريهم

عة، وأبو حامت، وأخرج له مسلم، وأبوه مشهور روى له البخاري وموسى بن أعني مشهور، وثقة أبو زر
وإمساعيل، روى عنه النسائي ووثقه، وأبو عوانة االسفراييين وأخرج له ابن خزمية يف صحيحه، وذكره 

  .ابن حبان يف الثقات
  .رجاله ثقات: ٢٠وقال احلافظ يف الدراية ص 

  .هال أعلم له علة توجب ترك: وقال عبد احلق االشبيلي
حديث عبد الكرمي عن عطاء، حديث ردئ النه غري : وال أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معني

  .حمفوظ، وانفراد الثقة باحلديث ال يضره
، والطربي ٢١٠ / ٦، وأمحد )٥٠٢(وابن ماجه ) ٨٦(والترمذي ) ١٧٩(وأخرج احلديث أبو داود 



 ثابت، عن عروة عن عائشة، عن النيب صلى وغريهم من طريق االعمش، عن حبيب بن أيب) ٩٦٣٠(
  .اهللا عليه وسلم، أنه قبل بعض نسائه مث خرج إىل الصالة ومل يتوضأ

  .من هي إال أنت ؟ فضحكت: قال عروة
  . فاحلديث صحيح٥٠ / ١ورجاله ثقات، وقد تابع حبيب بن أيب ثابت هشام بن عروة عند الدار قطين 

  . ينتقض الوضوء بلمس املرأةال: وإىل هذا احلديث ذهب قوم فقالوا
  .يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول احلسن، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي

  .اجلماع دون غريه من معاين اللمس) أوال مستم النساء: (واملعين بقوله تعاىل
(*)  

)٦/٨٢(  

  

  .هذا غريب فرد، وليس هو مبحفوظ: قلت
  . ثقة، فأحاديثه مستقيمةعبد الكرمي اجلزري إذا روى عنه: قال ابن عدي

  .لزمت عبد الكرمي سنة: وقال سفيان بن عيينة
  .وهذا يدل على سعة علمه: قلت

  .أصله من إصطخر: مل أر مثله، ويقال: قال يل علي عن ابن عيينة: قال البخاري
  .هو ثقة رضي: وقال ابن عيينة

  .ثبت، ثبت، ثقة: وقال علي بن املديين
  .سنة سبع وعشرين ومئةتويف : وقال النفيلي ومجاعة

  .أتوقف فيه: قال ابن حبان
فضعيف احلديث، مؤدب يروي عن ) ت، س، ق، م* ( أبو أمية عبد الكرمي بن أيب املخارق - ١٩أما 

  .أنس، وعن جماهد، وسعيد بن جبري
  .مالك، والسفيانان، ومحاد بن سلمة: وعنه أيضا

  .ساسم أبيه قي: وكان يرى االرجاء مع تعبد وخشوع، يقال
  .متروك: قال النسائي والدارقطين

  .ضربت على حديثه: وقال أمحد
  .اغتر مالك ببكائه يف املسجد، وروى عنه يف الفضائل: وقال ابن عبد الرب

  .اشترك هو واجلزري يف الرواية عن ابن جبري وجماهد واحلسن، ويف موما، توفيا يف عام واحد: قلت
  .نهما، فرمبا اشتبها يف بعض االسانيدويف رواية مالك، والثوري، وابن جريج ع



__________  
: ، ذيب الكمال٥٩ / ٦، اجلرح والتعديل ٧ / ٢، التاريخ الصغري ٨٩ / ٦التاريخ الكبري (*) 

، خالصة ٣٧٦ / ٦، ذيب التهذيب ٦٤٦ / ٢، ميزان االعتدال ٢٤٧ / ٣، تذهيب التهذيب ٨٥٠
  .٢٤٢: تذهيب الكمال

(*)  

)٦/٨٣(  

  

   الزاهد القدوة، أبو عبد اهللا، كرز بن وبرة احلارثي، الكويف، نزيل جرجان * كرز- ٢٠
  .وكبريها، فإنه دخلها غازيا يف سنة مثان وتسعني، مع يزيد بن املهلب، فاختذ كرز ا مسجدا بقرب قربه
حدث عن أنس بن مالك، والربيع بن خثيم، ونعيم بن أيب هند، وطاووس، وطارق بن شهاب، وجماهد 

  . وغريهموعطاء
حدث عنه أبو طيبة عيسى بن سليمان الدارمي، وعبيد اهللا الوصايف، وسفيان الثوري، وخمتار التيمي، 

  .وابن شربمة، وحممد بن النضر احلارثي، وحممد بن الفضل بن عطية، وحممد بن فضيل، وآخرون
  .كان يسكن جرجان، له الصيت البليغ يف النسك والتعبد: قال أبو نعيم احلافظ

ربنا إسحاق الصفار، أنبأنا يوسف احلافظ، أنبأنا أبو املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي املقري، أنبأنا أبو أخ
نعيم، حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد اهللا ابن أمحد، حدثنا شريح بن يونس، حدثنا حممد بن فضيل، 

تبنا وبسط عليها كساء من طول دخلت على كرز بيته، فإذا عند مصاله حفرية قد مالها : عن أبيه قال
  ).١(القيام، فكان يقرأ يف اليوم والليلة القرآن ثالث مرات 

__________  
  .٨٣ - ٧٩ / ٥حلية االولياء (*) 

خري اهلدي يف هذا هو هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي مل يأذن بقراءة القرآن بأقل من ثالث، ) ١(
  . بن عمرو بن العاصمن حديث عبد اهللا" الصحيحني " كما يف 

مل : " من حديث عبد اهللا بن عمرو مرفوعا) ٢٩٥٠(والترمذي ) ١٣٩٤(وأخرج أبو داود يف سننه 
  ".يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث 

  .وإسناده صحيح
حسن صحيح، وقال عبد اهللا بن مسعود فيما أخرجه سعيد بن منصور يف سننه بإسناد : وقال الترمذي

  ".لقرآن يف سبع، وال تقرؤوه يف أقل من ثالث اقرؤوا ا: صحيح
(*)  



)٦/٨٤(  

  

حدثنا ابن حيان، حدثنا أمحد بن احلسني، حدثنا أمحد الدورقي، حدثين سعيد أبو : وبه قال أبو نعيم
سأل كرز ربه أن يعطيه االسم االعظم، على أال يسأل : قال ابن شربمة: عثمان، مسعت ابن عيينة يقول

  .فأعطي، فسأل أن يقوى حىت خيتم القرآن يف اليوم والليلة ثالث مراتبه شيئا من الدنيا 
كان : وبه حدثنا ابن مالك، حدثنا عبد اهللا، حدثنا شريح، حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، أو عن نفسه، قال

  .كرز إذا خرج أمر باملعروف، فيضربونه حىت يغشى عليه
السماء أربعني سنة، وكان له عود عند احملراب مل يرفع كرز بصره إىل : وروى ابن فضيل عن أبيه قال

  .يعتمد عليه إذا نعس
حدثين جرير بن زياد بن كرز احلارثي، عن شجاع بن صبيح موىل كرز : قال أمحد بن إبراهيم الدورقي

صحبت كرزا إىل مكة، فاحتبس يوما وقت الرحيل : أخربين أبو سليمان املكتب قال: بن وبرة، قال
اكتم هذا : أصبته يف وهدة يصلي يف ساعة حارة، وإذا سحابة تظله، فقال يلفانبثوا يف طلبه، ف

  .واستحلفين
من أين ينفق كرز ؟ : قلت: وحدثين جرير، عن النضر بن عبد اهللا، حدثتين روضة موالة كرز: قال أمحد

  .يا روضة إذ أردت شيئا، فخذي من هذه الكوة: كان يقول يل: قالت
  .فكنت آخذ كلما أردت

أو كابن طارق حول البيت يف احلرم قد حال دون * لو شئت كنت ككرز يف تعبده : ابن شربمةوأنشد 
كان كرز يصلي حىت ترم : وسارعا يف طالب الفوز والكرم عن فضيل بن غزوان* لذيذ العيش خوفهما 

  . يعين حتت رجليه-قد ماه، فيحفر احلفرية 
  . فيصلي فيهكان كرز ال يرتل مرتال إال أبتىن فيه مسجدا،: وقيل

)٦/٨٥(  

  

كان كرز بن وبرة من أعبد الناس، وكان قد امتنع من : وعن أيب حفص السائح، عن أيب بشر قال
الطعام، حىت مل يوجد عليه من اللحم، إال بقدر ما يوجد على العصفور، وكان يطوي أياما كثرية، وكان 

  .إذا دخل يف الصالة ال يرفع طرفه ميينا، وال مشاال
حملبني املخبتني هللا، قد وله من ذلك، فرمبا كلم فيجيب بعد مدة من شدة تعلق قلبه باهللا، وكان من ا

  .واشتياقه إليه
  .ال يكون العبد قارئا حىت يزهد يف الدرهم: ابن ميان عن سفيان، عن كرز قال



ر كأين أتيت على قبو: وعن عمرو بن محيد الدينوري، عن بعض أهل جرجان، عن أبيه، رأيت يف النوم
إنا : يا أهل القبور مالكم ؟ قالوا: فإذا هم جلوس على قبورهم، عليهم ثياب بيض فقلت: أهل جرجان

  .كسينا ثيابا جددا لقدوم كرز بن وبرة علينا
هكذا كان زهاد السلف وعبادهم، أصحاب خوف وخشوع، وتعبد وقنوع، وال يدخلون يف : قلت

رون من الفناء، واحملو، واالصطالم، واالحتاد، وأشباه الدنيا وشهواا، وال يف عبارات أحدثها املتأخ
  .ذلك، مما ال يسوغه كبار العلماء

  .فنسأل اهللا التوفيق واالخالص، ولزوم االتباع
  

  .البصري العابد، من صغار التابعني *  عطاء السليمي- ٢١
  .اهدأدرك أنس بن مالك، ومسع من احلسن البصري، وجعفر بن زيد، وعبد اهللا بن غالب الز

  .واشتغل بنفسه عن الرواية
  روى عنه مرجى بن وداع، وإبراهيم بن أدهم، وخليد بن دعلج، وصاحل

__________  
  .٧٤٦ / ٢، تبصري املنتبه ٢٢٦ - ٢١٥ / ٦، حلية االولياء ٤٧٥ / ٣تاريخ البخاري (*) 
(*)  

)٦/٨٦(  

  

  .سندااملري، وعبد الواحد بن زياد، وآخرون حكايات، وما أظنه روى شيئا م
  .وكان قد أرعبه فرط اخلوف من اهللا
من : أرأيت لو أن نارا أشعلت، مث قيل: قلت لعطاء السليمي: روى مجاعة عن بشر بن منصور قال

  .اقتحمها، جنا
  .لو قيل ذلك، خلشيت أن خترج نفسي فرحا قبل أن أصل إليها: قال! ترى كان يدخلها أحد ؟ 

ليت عطاء مل تلده أمه، وكرر ذلك حىت اصفرت :  فجعل يقولأتينا عطاء السليمي: قال نعيم بن مورع
  .الشمس

اللهم ارحم غربيت يف الدنيا، وارحم مصرعي عند املوت، وارحم قيامي بني : وكان يقول يف دعائه
  .يديك

تركت عطاء السليمي، فمكث أربعني سنة على فراشه ال : حدثنا علي بن بكار، قال: قال أمحد الدورقي
  .، وال خيرج، وكان يوضأ على فراشهيقوم من اخلوف



  .اشتد خوفه، فكان ال يسأل اجلنة، بل يسأل العفو: وقال أبو سليمان الداراين
  .التمسوا يل أحاديث الرخص ليخف ما يب: نسي عطاء القرآن من اخلوف، ويقول: ويقال
  .كان إذا بكى، بكى ثالثة أيام بلياليها: وقيل

قد خدعك إبليس، فلو شربت ما تقوى به على صالتك ووضوئك ؟ يا شيخ : قلت له: قال صاحل املري
  .تعاهدين كل يوم بشربة سويق: فأعطاين ثالثة دراهم، وقال
  يا صاحل، إذا ذكرت جهنم، ما: فشرب يومني وترك، وقال

  .يسعين طعام وال شراب
  .وقيل إنه بكى حىت عمش، ورمبا غشي عليه عند املوعظة

)٦/٨٧(  

  

  .ة، فغشي عليه أربع مراتإنه شيع جناز: وقيل
إن ابن علي قتل أربع مئة من أهل دمشق : كنا عند عطاء السليمي، فقيل له: وعن خليد بن دعلج قال

  .هاه، مث خر ميتا: على دم واحد، فقال متنفسا
  .هذا من أجلي يصيبكم، لو مت، استراح الناس: كان إذا جاء برق وريح، ورعد، قال: وقيل

  .وف وإزرائه على نفسهولعطاء حكايات يف اخل
  .إنه مات بعد االربعني ومئة رمحة اهللا عليه: وقيل

  
االمام احلافظ الثبت، أبو أسامة اجلزري الرهاوي، الغنوي، موىل آل ) ع * ( زيد بن أيب أنيسة- ٢٢

  .غين بن أعصر
  .أيام بين أميةكان عامل اجلزيرة يف زمانه، وهو من طبقة شعبة، ومالك، لكنه قدمي املوت، تويف كهال يف 

حدث عن احلكم بن عتيبة، وعطاء بن أيب رباح، وشهر بن حوشب، وطلحة بن مصرف، وعمرو بن 
مرة، وعدي بن ثابت، وسعيد املقربي، ونعيم امر، وأيب إسحاق السبيعي، وخلق كثري، حىت إنه يروي 

  .عن أصحابه
ن عبيد اهللا اجلزري، وأبو عبد أبو حنيفة، وعمرو بن احلارث، ومالك بن أنس، ومعقل ب: حدث عنه

  .الرحيم خالد بن يزيد، وعبيد اهللا بن عمرو، وآخرون
  .وثقه حيىي بن معني وغريه

__________  
  ٣٨٨ / ٣، التاريخ الكبري للبخاري ٣١٩: ، طبقات خليفة٤٨١ / ٧طبقات ابن سعد (*) 



 / ١تذكرة احلفاظ ) ٤٤٩(، ذيب الكمال ٥٥٦ / ٣: ، اجلرح والتعديل٣٢١ / ١: التاريخ الصغري
  .٣٩٨، ٣٩٧ / ٣، ذيب التهذيب ١٣٩

  .١٢٧خالصة تذهيب الكمال 
(*)  

)٦/٨٨(  

  

  .ليس به بأس: وقال النسائي
  .كان ثقة، فقيها، راوية للعلم، كثري احلديث: قال ابن سعد

  .كان يسكن مدينة الرها: قلت
  .وقع يل جزء من حديثه

  .إنه مل يبلغ االربعني: قيل
بل تويف سنة أربع وعشرين ومئة، ويف تاريخ : مات سنة مخس وعشرين ومئة، وقيل: يقال الواقد

  .البخاري أنه عاش ستا وثالثني سنة
  

  .ابن أيب عبدالرمحن فروخ، االمام، مفيت املدينة، وعامل الوقت، أبو عثمان) ع * ( ربيعة- ٢٣
  .رأي، من موايل آل املنكدرأبو عبد الرمحن القرشي التيمي، موالهم املشهور بربيعة ال: ويقال

روى عن أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وسعيد بن املسيب، واحلارث بن بالل بن احلارث، ويزيد 
موىل املنبعث، وحنظلة بن قيس الزرقي، وعطاء بن يسار، والقاسم بن حممد، وسليمان بن يسار، وسامل 

مد بن حيىي بن حبان، وعبد الرمحن االعرج، بن عبد اهللا، وعبد امللك بن سعيد بن سويد االنصاري، وحم
  .وعدة

  .وكان من أئمة االجتهاد
  .حيىي بن سعيد االنصاري، وسليمان التيمي، وسهيل بن أيب صاحل، وهم من أقرانه: وعنه

  وإمساعيل بن أمية، واالوزاعي، وشعبة، وعقيل بن
__________  

 / ٣، ثقات ابن حبان ٤٢٠ / ٨بغداد ، تاريخ ٢٨٦ / ٢، تاريخ البخاري ٢٦٨: طبقات خليفة(*) 
، تذكرة )٤٠٩(، ذيب الكمال ٢٩٠، ٢٨٨ / ٢، وفيات االعيان ٨٣ / ٢، صفوة الصفوة ٦٥

، خالصة ٢٥٨ / ٢، ذيب التهذيب ١٨٣ / ١، العرب ٤٤ / ٢، ميزان االعتدال ١٥٧ / ١احلفاظ 



  .١٩٤ / ١، شذرات الذهب ١١٦تذهيب الكمال 
(*)  

)٦/٨٩(  

  

  .و بن احلارث، ومالك وعليه تفقهخالد، وعمر
وسفيان الثوري، ومحاد بن سلمة، وفليح بن سليمان، والليث بن سعد، ومسعر، وعمارة بن غزية، 
ونافع القارئ، وإمساعيل بن جعفر، وأبو بكر بن عياش، وابن املبارك، وسفيان بن عيينة، وأنس بن 

  .عياض الليثي، وخلق سواهم
رياء حاضر، : ما يبكيك ؟ قال: بكى ربيعة يوما، فقيل: بن عيينة قالحممد بن كثري املصيصي، عن ا

  .وشهوة خفية
وروى ! والناس عند علمائهم كصبيان يف حجور أمهام، إن أمروهم ائتمروا، وإن وهم، انتهوا ؟ 

  .رأيت الرأي أهون علي من تبعة احلديث: قال ربيعة: ضمرة بن ربيعة، عن رجاء بن مجيل قال
  .إن حايل ليست تشبه حالك: كان ربيعة يقول البن شهاب: قال مالك: سيقال االوي

أنا أقول برأي من شاء أخذه، ومن شاء تركه، وأنت حتدث عن النيب صلى اهللا عليه : وكيف ؟ قال: قال
  .وسلم فيحفظ
ديكم إن كنتم صادقني، فلما يف أي: وقف ربيعة على قوم يتذاكرون القدر، فقال ما معناه: قال أبو ضمرة

  .أعظم مما يف يدي ربكم، إن كان اخلري والشر بأيديكم
: وسئل كيف استوى ؟ فقال: قال ربيعة: حدثين أيب قال: وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي يف تارخيه

  الكيف غري معقول، وعلى الرسول البالغ، وعلينا
  .التصديق

  .العلم وسيلة إىل كل فضيلة: وصح عن ربيعة، قال
ربيعة على أمري املؤمنني، فأمر له جبارية، فأىب، فأعطاه مخسة آالف ليشتري ا جارية، قدم : قال مالك

  .فأىب أن يقبلها
  أنفق ربيعة على إخوانه أربعني ألف دينار، مث جعل يسأل: وعن ابن وهب

)٦/٩٠(  

  



  .إخوانه يف إخوانه
نا إذا رأينا طالبا للحديث يغشى ك: حدثنا أمحد بن حيىي بن وزير، حدثنا الشافعي، حدثنا سفيان: النسائي

  .ثالثة، ضحكنا منه، ربيعة، وحممد بن أيب بكر بن حزم، وجعفر بن حممد، الم كانوا ال يتقنون احلديث
  .رأيت ربيعة، جلد وحلق رأسه وحليته: روى مطرف عن ابن أخي ابن هرمز

  .كان سببه سعاية أيب الزناد به: قال إبراهيم بن املنذر
  .ذهبت حالوة الفقه منذ مات ربيعة: ت مالكا يقولمسع: قال مطرف

  .وكان من أوعية العلم، وثقه أمحد بن حنبل، وأبو حامت، ومجاعة: قلت
  .أبو الزناد أعلم منه: وقال أمحد

  .ثقة، ثبت، أحد مفيت املدينة: وقال يعقوب بن شيبة
  .ربيعة وعمر موىل غفرة ابنا خالة: قال أبو داود

ربيعة الرأي، وكان صاحب الفتوى باملدينة، وكان جيلس إليه : ان يقال لهك: وقال مصعب الزبريي
  .وجوه الناس

  .كان حيصى يف جملسه أربعون معتما
  .وعنه أخذ مالك بن أنس

  ما رأيت أحدا أفطن من ربيعة بن: وروى الليث عن حيىي بن سعيد قال
  .أيب عبدالرمحن

  .ضالتنا، وعاملنا، وأفضلناهو صاحب مع: وروى الليث عن عبيد اهللا بن عمر قال
مكث ربيعة دهرا طويال عابدا، يصلي الليل والنهار، : ابن وهب، عن عبدالرمحن بن زيد بن أسلم، قال

  .فجالس القاسم، فنطق بلب وعقل: صاحب عبادة، مث نزع ذلك إىل أن جالس القوم، قال
  وكان القاسم إذا سئل: قال

)٦/٩١(  

  

فإن كان يف كتاب اهللا، أخربهم به القاسم، أو يف سنة رسول اهللا صلى سلوا هذا لربيعة، : عن شئ، قال
  .سلوا ربيعة أو ساملا: اهللا عليه وسلم، وإال قال

كان حيىي بن سعيد، جيالس : احلارث بن مسكني، عن ابن وهب، عن عبدالرمحن بن زيد بن أسلم، قال
  .ربيعة، فإذا غاب ربيعة، حدثهم حيىي أحسن احلديث

حلديث، فإذا حضر ربيعة، كف حيىي إجالال لربيعة، وليس ربيعة أسن منه، وهو فيما هو وكان كثري ا
  .فيه، وكان كل واحد منهما مبجال لصاحبه



  .ما رأيت أحدا أعلم من ربيعة الرأي: وروى معاذ بن معاذ عن سوار بن عبد اهللا العنربي، قال
  .وال احلسن وابن سريين: وال احلسن وابن سريين ؟ قال: قلت

حدثنا عن : ملا جئت العراق جاءين أهل العراق، فقالوا: ابن وهب عن عبد العزيز بن أيب سلمة، قال
  .يا أهل العراق، تقولون بيعة الرأي، واهللا ما رأيت أحدا أحفظ لسنة منه: ربيعة الرأي، فقلت

ل أسخى مبا يف صار ربيعة إىل فقه وفضل، وما كان باملدينة رج: ابن وهب، عن عبدالرمحن بن زيد، قال
  يديه لصديق، أو البن صديق، أو لباغ يبتغيه

  .منه
  .كان يستصحبه القوم، فيأىب صحبة أحد، إال أحدا ال يتزود معه، ومل يكن يف يده ما حيمل ذلك

  .فأىب أن يقبلها) ١(ملا قدم ربيعة على أمري املؤمنني أيب العباس، أمر له جبائزة : ابن وهب عن مالك، قال
  .ة آالف درهم يشتري ا جارية حني أىب أن يقبلها، فأىب أن يقبلهافأعطاه مخس

__________  
  .كذا يف االصل، ويف ذيب الكمال) ١(

  .وهو الصواب، وسياق القصة يدل عليه" جبارية " وقد تقدمت القصة يف الصفحة تسعني بلفظ 
(*)  

)٦/٩٢(  

  

ن مسعت أين حدثتهم، أو أفتيتهم فال تعدين إ: قال يل حني أراد العراق: وحدثين مالك عن ربيعة قال
  .شيئا
  .فكان كما قال: قال

  .ملا قدمها لزم بيته، فلم خيرج إليهم، ومل حيدثهم بشئ حىت رجع
دخلت املسجد، فإذا ربيعة جالس، وقد أحدق به : مسعت أبا بكر بن عياش يقول: قال أمحد بن عمران

  .حديثني: ؟ قالأمسعت من أنس شيئا : غلمان أهل الرأي، فسألته
  .كان ربيعة فقيها، عاملا، حافظا للفقه واحلديث: قال أبو بكر اخلطيب

  .قدم على السفاح االنبار وكان أقدمه ليوليه القضاء
  .بل تويف باملدينة: إنه تويف باالنبار، ويقال: فيقال

  .تويف سنة ست وثالثني ومئة باملدينة فيما أخربين به الواقدي: وقال ابن سعد
  .مات باالنبار، وكان ثقة كثري احلديث، وكانوا يتقونه ملوضع الرأي:  حيىي بن معني وغريهوقال

  .وكذا أرخه مجاعة



  ذهبت حالوة الفقه، منذ مات: قال مطرف بن عبد اهللا، مسعت مالكا يقول
  .ربيعة بن أيب عبدالرمحن

بأنا القزاز، أنبأنا اخلطيب، أنبأنا فأنبأنا املسلم بن حممد، أنبأنا الكندي، أن: ذكر حكاية باطلة قد رويت
أبو القاسم االزهري، أنبأنا أمحد بن إبراهيم بن شاذان، أنبأنا أبو بكر أمحد بن مروان املالكي مبصر، 

أن فروخ : حدثنا حيىي بن أيب طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف، حدثين مشيخة أهل املدينة
ن، أيام بين أمية غازيا، وربيعة محل يف بطن أمه، وخلف عند والد ربيعة، خرج يف البعوث إىل خراسا

زوجته أم ربيعة ثالثني ألف دينار، فقدم املدينة بعد سبع وعشرين سنة، وهو راكب فرس، يف يده رمح، 
  .ال: يا عدو اهللا، أجم على مرتيل ؟ فقال: فرتل عن فرسه، مث دفع الباب برحمه، فخرج ربيعة، فقال

  دو اهللا أنت رجل دخلت على حرميت،يا ع: وقال فروخ

)٦/٩٣(  

  

  .فتواثبا وتلبث كل واحد منهما بصاحبه حىت اجتمع اجلريان
واهللا ال فارقتك إال عند السلطان، : فبلغ مالك بن أنس واملشيخة، فأتوا يعينون ربيعة، فجعل ربيعة يقول

  .وأنت مع امرأيت: وجعل فروخ يقول كذلك، ويقول
  .صروا مبالك، سكت الناس كلهموكثر الضجيج، فلما أب

  .هي داري: لك سعة يف غري هذه الدار، فقال الشيخ: أيها الشيخ: فقال مالك
  .وأنا فروخ موىل بين فالن

  .هذا زوجي: فسمعت امرأته كالمه، فخرجت، فقالت
؟ هذا ابين : فدخل فروخ املرتل وقال: وهذا ابين الذي خلفته، وأنا حامل به، فاعتنقا مجيعا، وبكيا

  .نعم: قالت
  .فأخرجي املال الذي عندك: قال

  .وهذه معي أربعة آالف دينار
  .املال قد دفنته، وأنا أخرجه بعد أيام: قالت

  فخرج ربيعة إىل املسجد، وجلس يف حلقته، وأتاه مالك بن أنس،
  .واحلسن بن زيد، وابن أيب علي اللهيب، واملساحقي، وأشراف أهل املدينة، وأحدق الناس به

اخرج صل يف مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم فخرج فصلى، فنظر إىل حلقة وافرة، : ت امرأتهفقال
فأتاه قوقف عليه، ففرجوا له قليال، ونكس ربيعة رأسه، يومهه أنه مل يره، وعليه طويلة، فشك فيه أبو 

  .من هذا الرجل ؟ قالوا له هذا ربيعة بن أيب عبدالرمحن: عبدالرمحن، فقال



  . رفع اهللا ابينلقد: فقال
  .لقد رأيت ولدك يف حالة، ما رأيت أحدا من أهل العلم والفقه عليها: فرجع إىل مرتله، فقال لوالدته

  .ال واهللا إال هذا: ثالثون ألف دينار، أو هذا الذي هو فيه من اجلاه ؟ قال: فأميا أحب إليك: فقالت أمه
  .ا ضيعتهفواهللا م: فإين قد أنفقت املال كله عليه، قال: قالت
  لو صح ذلك، لكان يكفيه ألف دينار يف السبع والعشرين سنة، بل: قلت

)٦/٩٤(  

  

  .نصفها، فهذه جمازفة بعيدة
مث ملا كان ربيعة ابن سبع وعشرين سنة، كان شابا ال حلقة له، بل الدست ملثل سعيد بن املسيب، 

  .وعروة بن الزبري، ومشايخ ربيعة
  .يعوكان مالك مل يولد بعد أو هو رض

  .إمنا أخرجها للناس املنصور بعد موت ربيعة: والطويلة
  .واحلسن بن زيد وإمنا كرب واشتهر بعد ربيعة بدهر

  .وإسنادها منقطع
  .ولعله قد جرى بعض ذلك

أنبأنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا أبو هريرة حممد بن الليث اللبان، وزيد بن هبة اهللا : قرأت على أيب املعايل
أنبأنا أبو القاسم أمحد بن املبارك بن عبدا لباقي بن قفرجل، أنبأنا عاصم بن احلسن، : الالبيع ببغداد، قا

أنبأنا عبد الواحد ابن حممد، حدثنا احلسني بن إمساعيل القاضي إمالء، حدثنا أمحد بن إمساعيل، حدثنا 
  مالك، عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عن حنظلة بن قيس

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : "  عن كراء االرض فقالالزرقي، أنه سأل رافع بن خديج
  .كراء االرض

  ".أما الذهب والورق، فال بأس به : أبا لذهب والورق ؟ قال: فقلت
هذا حديث صحيح عال، أخرجه مسلم عن حيىي بن حيىي، وأبو داود عن قتيبة، كالمها عن مالك بن 

  ).١(أنس 
لزهري فأخذ بيد ربيعة، ودخال املرتل، فما خرجا إىل العصر، وخرج قدم ا: قال ابن القاسم، عن مالك

  .ما ظننت أن باملدينة مثل ربيعة: ابن شهاب يقول
  .وخرج ربيعة وهو يقول حنو ذلك

  حدثنا عنبسة، عن يونس، شهدت أبا حنيفة يف: قال أمحد بن صاحل



__________  
يف البيوع باب كراء ) ١١٥) (١٥٤٧(م ، ومسل"كراء االرض "  يف أول كتاب ٧١١ / ٢املوطأ ) ١(

  .باب يف املزارعة: يف البيوع) ٣٣٩٣(االرض بالذهب والورق، وأخرجه أبو داود 
(*)  

)٦/٩٥(  

  

  .جملس ربيعة، جمهوده أن يفهم ما يقول ربيعة
  .مطرف بن عبد اهللا، عن ابن أخي يزيد بن هرمز، أن رجال سأل ابن هرمز عن بول احلمار

  .جنس: فقال
ال عليك أال تذكر هنات ربيعة، فلرمبا تكلمنا يف املسألة خنالفه : فإن ربيعة ال يرى به بأسا، قال: قال

  .فيها، مث نرجع إىل قوله بعد سنة
  .اعتممت وما يف وجهي شعرة، ولقد رأيت يف جملس ربيعة بضعة وثالثني معتما: قال مالك

  .ن ربيعةواهللا ما رأيت أحوط لسنة م: قال عبد العزيز بن املاجشون
  .كان ربيعة أعجل شئ جوابا: وقال مالك

  
  )ع * ( أبو حازم- ٢٤

سلمة بن دينار، االمام القدوة، الواعظ، شيخ املدينة النبوية أبو حازم املديين، املخزومي، موالهم 
  .، التمار، القاص، الزاهد)١(االعرج، االفزر 

  .وقيل والؤه لبين ليث
  .ولد يف أيام ابن الزبري وابن عمر

وروى عن سهل بن سعد، وأيب أمامة بن سهل، وسعيد بن املسيب، وعبد اهللا بن أيب قتادة، والنعمان بن 
أيب عياش، وأيب سلمة بن عبدالرمحن، وأم الدرداء، وعمارة بن عمرو بن حزم، وعبيد اهللا بن مقسم، 

  ومسلم بن قرط،
__________  

 / ٤، اجلرح والتعديل ٤٧ / ٢: يخ الصغري، التار٧٨ / ٢، تاريخ البخاري ٢٦٤: طبقات خليفة(*) 
، ذيب التهذيب ١٣٣ / ١، تذكرة احلفاظ )٥٢٤(، ذيب الكمال ٢٢٩ / ٣، حلية االولياء ١٥٩

  .٢٢٨، ٢١٦ / ٦، ذيب ابن عساكر ١٤٣ / ٤
  .١٤٧خالصة تذهيب الكمال 



  .هو االحدب الذي يف ظهره عجرة عظيمة: االفزر) ١(
(*)  

)٦/٩٦(  

  

  .نكدر، وأيب مرة موىل عقيل، وبعجة بن عبد اهللا اجلهين، وعدةوحممد بن امل
  .وروى عن ابن عمر وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وذلك منقطع

روى عنه ابن شهاب، ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، وعمارة بن غزية، وزيد ابن أيب أنيسة، وعبيد اهللا بن 
 بالل، وأبو غسان حممد بن مطرف، وموسى بن عمر، واحلمادان، والسفيانان، ومالك، وسليمان بن

يعقوب، وهشام ابن سعد، وفضيل بن سليمان، والدراوردي، وعمر بن علي املقدمي، وعبد العزيز بن 
  .أيب حازم وخلق سواهم

  .وثقه ابن معني، وأمحد، وأبو حامت
  .ثقة، مل يكن يف زمانه مثله: وقال ابن خزمية

من حدثك أن أيب مسع من أحد : أمسع أبوك من أيب هريرة ؟ قال: ازمقلت البن أيب ح: قال حيىي الوحاظي
  .من الصحابة غري سهل بن سعد، فقد كذب

  .إين العظ، وما أرى موضعا، وما أريد إال نفسي: قال ابن عيينة عن أيب حازم
يه أما الدين، فال جتد عل: وكيف ؟ قال: اشتدت مؤنة الدين والدنيا، قيل: وروى ابن عيينة عنه قال

  .أعوانا، وأما الدنيا، فال متد يدك إىل شئ منها إال وجدت فاجرا قد سبقك إليه
  .ليس للملوك صديق، وال للحسود راحة، والنظر يف العواقب تلقيح العقول: وقال عنه أيضا

كان أبو حازم جاري، وما ظننت أنه حيسن مثل : فذاكرت الزهري هذه الكلمات، فقال: قال سفيان
  .هذا
   (*)٧ / ٦سري 

)٦/٩٧(  

  

ال تبغ على من : ال تكون عاملا حىت يكون فيك ثالث خصال: وروى عبيد اهللا بن عمر عن أيب حازم قال
  .فوقك، وال حتقر من دونك، وال تأخذ على علمك دنيا

  .ما أحببت أن يكون معك يف اآلخرة، فاتركه اليوم: وروى يعقوب بن عبدالرمحن، عن ايب حازم قال
  .عمل كرهت املوت من أجله، فاتركه مث ال يضرك مىت متانظر كل : وقال



  .يسري الدنيا يشغل عن كثري اآلخرة: وقال
  انظر الذي يصلحك فاعمل به، وإن كان فسادا للناس، وانظر الذي يفسدك فدعه، وإن كان: وقال

  .صالحا للناس
حتمل : قيل ما مها ؟ قالشيئان إذا عملت ما، أصبت خري الدنيا واآلخرة، ال أطول عليك، : وعنه قال

  .ما تكره إذا أحبه اهللا، وتترك ما حتب إذا كرهه اهللا
نعمة اهللا فيما زوى عين من الدنيا، أعظم من نعمته فيما أعطاين منها، الين رأيته أعطاها قوما : وعنه

  .فهلكوا
د رضيت منكم لق: وروى حممد بن إمساعيل الصنعاين، عن ابن عيينة، قال أبو حازم جللسائه، وحلف هلم

  .أن يبقي أحدكم على دينه كما يبقي على نعله
ال تعادين رجال، وال تناصبنه حىت تنظر إىل : أبو الوليد الطيالسي عن ابن عيينة، مسعت أبا حازم يقول

  .سريرته بينه وبني اهللا، فإن يكن له سريرة حسنة، فإن اهللا مل يكن ليخذله بعد اوتك
  . كفاك مساوئهوإن كانت له سريرة رديئة، فقد

  .ولو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي اهللا، مل تقدر
  وروى حيىي بن حممد املدين، عن عبدالرمحن بن زيد بن أسلم، قلت

)٦/٩٨(  

  

  .حيب للدنيا: وما هو يا ابن أخي ؟ قلت: إين الجد شيئا حيزنين، قال: اليب حازم
  . اهللا إيل الن اهللا قد حبب هذه الدنيا إلينااعلم أن هذا لشئ ما أعاتب نفسي على بعض شئ حببه: قال

أال يدعونا حبها إىل أن نأخذ شيئا من شئ يكرهه اهللا، وال أن مننع شيئا : لتكن معاتبتنا أنفسنا يف غري هذا
  .من شئ أحبه اهللا

  .فإذا حنن فعلنا ذلك مل يضرنا حبنا إياها
ا إبليس ؟ لقد عصي فما ضر، ولقد أطيع وم: قال أبو حازم: ضمرة بن ربيعة، عن ثوابة بن رافع، قال

  .فما نفع
  .ما الدنيا ؟ ما مضى منها، فحلم، وما بقي منها، فأماين: وعنه

السيئ اخللق أشقى الناس به نفسه اليت بني جنبيه، هي : وروى يعقوب بن عبدالرمحن، عن أيب حازم قال
  .منه يف بالء

  .ي سرور، فيسمعون صوته فينفرون عنه، فرقا منهمث زوجته، مث ولده، حىت إنه ليدخل بيته، وإم لف
  .وحىت إن دابته حتيد مما يرميها باحلجارة، وإن كلبه لرياه فيرتو على اجلدار، حىت إن قطه ليفر منه



: دخلنا على أيب حازم االعرج، ملا حضره املوت، فقلنا: روى أبو نباتة املدين، عن حممد بن مطرف، قال
  .ري، راجيا هللا، حسن الظن بهأجدين خب: كيف جتدك ؟ قال

إنه واهللا ما يستوي من غدا أو راح يعمر عقد اآلخرة لنفسه فيقدمها أمامه قبل أن يرتل به املوت حىت 
يقدم عليها، فيقوم هلا وتقوم له، ومن غدا أو راح يف عقد الدنيا يعمرها لغريه، ويرجع إىل اآلخرة ال 

  .حظ له فيها وال نصيب
  .ما رأيت أحدا، احلكمة أقرب إىل فيه من أيب حازم: يد بن أسلمقال عبدالرمحن بن ز

  جتد الرجل يعمل: يعقوب بن عبدالرمحن، عن أيب حازم قال

)٦/٩٩(  

  

  .ال: أحتب املوت ؟ قال: باملعاصي، فإذا قيل له
ما أريد تركه، وال أحب أن أموت : أفال تترك ما تعمل ؟ فيقول: وكيف وعندي ما عندي ؟ فيقال له

  . أتركهحىت
  .فشيئا هو يل، وشيئا لغريي: وجدت الدنيا شيئني: ابن عيينة، عن أيب حازم قال

  .فأما ما كان لغريي، فلو طلبته حبيلة السماوات واالرض مل أصل إليه
  .فيمنع رزق غريي مين، كما مينع رزقي من غريي

  .ه، مث ال يضرك مىت متكل عمل تكره من أجله املوت فاترك: يعقوب بن عبدالرمحن، عن أيب حازم قال
ال حيسن عبد فيما بينه وبني اهللا، إال أحسن اهللا ما بينه وبني : حممد بن مطرف، حدثنا أبو حازم قال

  .العباد
  .وال يعور ما بينه وبني اهللا إال عور فيما بينه وبني العباد

  .ملصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها
  .ها إليك، وإذا استفسدت ما بينه، شنئتك الوجوه كلهاإنك إذا صانعته مالت الوجوه كل

  .اكتم حسناتك، كما تكتم سيئاتك: وعن أيب حازم قال
  .تكلم: دخل أبو حازم على أمري املدينة، فقال له: سفيان بن وكيع، حدثنا ابن عيينة قال

شر، ذهب أهل انظر الناس ببابك، إن أدنيت أهل اخلري، ذهب أهل الشر، وإن أدنيت أهل ال: قال له
  .اخلري

  .أمنع من الدعاء أخوف مين أن أمنع االجابة) ١] (أن [ النا من : وقال أبو حازم
  .إن الرجل ليعمل السيئة، ما عمل حسنة قط أنفع له منها، وكذا يف احلسنة: وقال

  .خصلتان، من يكفل يل ما ؟ تركك ما حتب، واحتمالك ما تكره: وعن أيب حازم قال



__________  
  .زيادة على االصل يقتضيها السياق) ١(

(*)  

)٦/١٠٠(  

  

تكلم يا أبا : إن بعض االمراء أرسل إىل أيب حازم، فأتاه وعنده الزهري واالفريقي، وغريمها، فقال: وقيل
  .حازم

  .إن خري االمراء من أحب العلماء، وإن شر العلماء من أحب االمراء: فقال أبو حازم
بك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه، فاحذره، وإذا أحببت أخا يف اهللا، إذا رأيت ر: وعن أيب حازم قال

  .فأقل خمالطته يف دنياه
أبو حازم أصله فارسي، وأمه رومية، وهو موىل بين ليث، وكان أشقر، : قال مصعب بن عبد اهللا الزبريي

  .أفزر، أحول
 خالفة أيب جعفر، بعد كان يقص بعد الفجر وبعد العصر يف مسجد املدينة، ومات يف: وقال ابن سعد

  .سنة أربعني ومئة
  .وكان ثقة كثري احلديث: قال

  .مات سنة ثالث وثالثني: وقال الفالس والترمذي
  .سنة مخس وثالثني: وقال خليفة
  .مات سنة أربعني ومئة: وقال اهليثم

  .مات سنة أربع وأربعني ومئة: وقال حيىي بن معني
  .ي، وحديثه يف الكتب الستةآخر من حدث عنه أنس بن عياض الليث: قلت

أخربنا عمر بن عبد املنعم، أنبأنا عبد الصمد بن حممد احلاكم، أنبأنا علي بن املسلم الفقيه، أنبأنا احلسني 
بن حممد اخلطيب، أنبأنا حممد بن أمحد الصيداوي، حدثنا إبراهيم بن حممد بن أيب عباد الصفار بالرملة، 

فيان، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد، عن النيب صلى اهللا عليه حدثنا يونس بن عبداالعلى، حدثنا س
  ".من نابه يف صالته شئ، فليقل سبحان اهللا، إمنا التصفيق للنساء والتسبيح للرجال : " وسلم قال

)٦/١٠١(  

  



  .عن الثقة، عن سفيان بن عيينة، وهو يف صحيح البخاري) ١(هذا حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه 
  . عن أيب حازم االعرجمن طريق الثوري،

أنبأنا موسى بن عبد القادر، أنبأنا سعيد بن أمحد، : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد قاال
أنبأنا علي بن أمحد، أنبأنا حممد بن عبد الرمحن الذهيب، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا خلف بن هشام، 

  حدثنا
: " هل بن سعد، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولالعطاف بن خالد، حدثنا أبو حازم، عن س

غدوة يف سبيل اهللا أو روحة يف سبيل اهللا، خري من الدنيا وما فيها، وموضع سوط يف اجلنة، خري من 
  ).٢" (الدنيا وما فيها 

  أخرجه الترمذي، من حديث العطاف، وصححه، وهو يف البخاري
__________  

باب التسبيح للرجال يف الصالة، والتصفيق للنساء من حديث : لصالةيف إقامة ا) ١٠٣٥(رقم ) ١(
حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد : هشام بن عمار، وسهل بن أيب سهل قاال

  ".التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء : " الساعدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
باب االلتفات والتصفيق :  يف قصر الصالة يف السفر١٦٤ و ١٦٣ / ١وأخرجه مطوال مالك يف املوطأ 

  .عن أيب حازم، عن سهل بن سعد: عند احلاجة
  .باب من دخل ليؤم الناس:  يف اجلماعة١٤١، ١٣٩ / ٢وأخرجه البخاري 

باب تقدمي اجلماعة من يصلي م، من طريق : يف الصالة) ٤٢١(من طريق عبد اهللا بن يوسف، ومسلم 
باب التصفيق يف الصالة، من طريق القعنيب، ثالثتهم عن : يف الصالة) ٩٤٠(بن حيىي، وأبو داود حيىي 

  .مالك، عن أيب حازم عن سهل بن سعد
ما يل رأيتكم أكثرمت التصفيق ؟ من نابه شئ يف صالته : " وفيه قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ". للنساء فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإمنا التصفيق
  .باب ما جاء يف فضل الغدو والرواح يف سبيل اهللا: يف فضائل اجلهاد) ١٦٤٨(أخرجه الترمذي ) ٢(

باب الغدوة والروحة يف سبيل اهللا، وباب فضل رباط يوم يف سبيل اهللا، : وأخرجه البخاري يف اجلهاد
  .باب ما جاء يف صفة اجلنة: ويف بدء اخللق

  . واآلخرةباب مثل الدنيا: ويف الرقاق
  .باب فضل الغدوة والروحة يف سبيل اهللا: يف االمارة) ١٨٨١(ومسلم رقم 

(*)  

)٦/١٠٢(  

  



  .ومسلم من رواية عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه
  

  .البناين، البصري، االعمى، احلافظ) ع * ( عبد العزيز بن صهيب- ٢٥
  .حدث عن أنس بن مالك، وأيب نضرة العبدي، وشهر بن حوشب

شعبة، والثوري، ومحاد بن زيد، وهشيم، وعبد الوارث، واملبارك بن سحيم، وسفيان بن : ى عنهرو
  .عيينة وآخرون

  .وثقه أمحد بن حنبل وغريه، وما هو باملكثر
  .مات سنة ثالثني ومئة

  .وقع لنا من عواليه
  

  .االمام احملدث، الثقة، أبو حممد اليماين) ع * * ( عبد اهللا بن طاووس- ٢٦
ن أبيه وأكثر عنه، ومن عكرمة، وعمرو بن شعيب، وعكرمة بن خالد املخزومي، ومجاعة، ومل مسع م

  .يأخذ عن أحد من الصحابة، ويسوغ أن يعد يف صغار التابعني لتقدم وفاته
ابن جريج، ومعمر، والثوري، وروح بن القاسم، ووهيب بن خالد، وسفيان بن عيينة، : حدث عنه
  .وآخرون

  .وثقوه
  . كان من أعلم الناس بالعربية، وأحسنهم خلقا، ما رأينا ابن فقيه مثله:وقال معمر

__________  
، ثقات ابن حبان ٣٨٥ - ٣٨٤ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٩٥: ، تاريخ خليفة٢١٦: طبقات خليفة(*) 
، ٣٤٢ - ٣٤١ / ٦، ذيب التهذيب ١٤ / ٦، تاريخ البخاري )٨٤٢(، ذيب الكمال ١٦٥ / ٣

  .٢٤٠كمال خالصة تذهيب ال
، ذيب ٨٩، ٨٨ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٩ / ٢: ، التاريخ الصغري١٢٣ / ٥تاريخ البخاري (* *) 

  .٢٦٨ - ٢٦٧ / ٥، ذيب التهذيب ٦٩٨ - ٦٩٧الكمال 
  .٢٠٢خالصة تذهيب الكمال 

(*)  

)٦/١٠٣(  

  



:  أنس، قالأن املنصور طلب ابن طاووس، ومالك بن): ١(ذكر القاضي مشس الدين يف ترمجة طاووس 
  .فصدعه ابن طاووس بكالم

فهذا ال يتجه، الن ابن طاووس مات يف سنة اثنتني وثالثني ومئة، وذلك قبل دولة املنصور بل يف هذه 
  .السنة قتل آخر اخللفاء االموية، مروان احلمار، وقام فيها السفاح، واهللا أعلم

  
  .زلة، وأوهلم، أبو عثمان البصريالزاهد، العابد، القدري، كبري املعت *  عمرو بن عبيد- ٢٧

  .له عن أيب العالية وأيب قالبة، واحلسن البصري
احلمادان، وعبد الوارث، وابن عيينة، وحيىي بن سعيد القطان، وعبد الوهاب الثقفي، وعلي بن : وعنه

  .عاصم، وقريش بن أنس، مث تركه القطان
  .ليس بثقة: وقال النسائي

  .د منه، وانتحل ما انتحلما لقيت أزه: وقال حفص بن غياث
  .دعا إىل القدر فتركوه: وقال ابن املبارك

يف اللوح احملفوظ، فما هللا على ابن ) تبت يدا أيب هلب(إن كانت : مسعت عمرا يقول: وقال معاذ بن معاذ
  .آدم حجة

  ولو]: قال [ لو مسعت االعمش يقوله لكذبته إىل أن : ومسعته ذكر حديث الصادق املصدوق، فقال
__________  

  .٥١١ / ٢وفيات االعيان ) ١(
، طبقات املعتزلة ٣١٣ / ٣، مروج الذهب ٦٩ / ٢، كتاب اروحني ١٤٧ / ٣ثقات ابن حبان (*) 

، شرح املقامات ١٧٨ - ١٦٢ / ١٢، تاريخ بغداد ١٧٨، ١٧٣، ١٧١، ١٦٤ / ١، املرتضى )٣٥(
، تاريخ االسالم )١٠٤٥(ال ، ذيب الكم٤٦٢ - ٤٦٠ / ٣، وفيات االعيان ٣٣٢ / ١للشريشي 

  ،١٩٣ / ١، العرب ٢٨٠ - ٢٧٣ / ٣، ميزان االعتدال ١١٠، ١٠٧ / ٦
، شذرات الذهب ٣٠ / ٨، ذيب التهذيب ٦٠٢ / ١، غاية النهاية ٨٠، ٧٣ / ١٠البداية والنهاية 

٢١٠ / ١.  
  .١٠٩خالصة تذهيب الكمال 

(*)  

)٦/١٠٤(  

  



  . لرددتهمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوله
  .منت فرأيت عمرو بن عبيد حيك آية، فلمته: وقال عاصم االحول

  .أعيدها: فقال
  .ال أستطيع: أعدها، فقال: قلت

إن عمرو بن عبيد، روى عن احلسن، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قيل اليوب: وقال محاد بن زيد
  ".إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه : " وسلم قال

  .كذب: قال
أول من تكلم يف االعتزال واصل الغزال، فدخل معه عمرو ابن عبيد، فأعجب به وزوجه : قال ابن علية

  .أخته
  .وذكر حممد بن عبد اهللا االنصاري، أنه رأى عمرو بن عبيد يف النوم قد مسخ قردا

كلكم يطلب صيد غري عمرو بن عبيد * كلكم ميشي رويد : وقد كان املنصور يعظم ابن عبيد ويقول
  .اغتر بزهده وإخالصه، وأغفل بدعته: قلت

  .مات بطريق مكة سنة ثالث: قال اخلطيب
  .سنة أربع وأربعني ومئة: وقيل

وقال ) ١(كان عمرو ابن عبيد من الدهرية : مسعت ابن معني يقول": تارخيه " قال أمحد بن أيب خيثمة يف 
  .أنا للحجاج أرجى مين لعمرو بن عبيد: سالم بن أيب مطيع

__________  
  لعن اهللا الدهرية: على هذه الكلمة فقال" امليزان " علق املؤلف رمحه اهللا يف ) ١(

  .فإم كفار، وما كان عمرو هكذا
(*)  

)٦/١٠٥(  

  

  ".تاريخ االسالم " قد استوفيت ترمجته يف 
  .وقد رثاه املنصور

  .وله كتاب العدل، والتوحيد، وكتاب الرد على القدرية يريد السنة
  .عثمان بن خالد الطويل شيخ العالف، وأبو حفص، عمر بن أيب عثمان الشمزي:  تالمذتهومن كتاب

  
  .الفقيه أبو سليمان االموي موالهم املدين) ع * ( داود بن احلصني- ٢٨



  .حدث عن أبيه وعكرمة، واالعرج، وأيب سفيان موىل ابن أيب أمحد
  .، وإبراهيم بن أيب حبيبة، وعدةابن إسحاق، ومالك، وحممد بن جعفر بن أيب كثري: حدث عنه

  .وثقه حيىي بن معني مطلقا
  .كنا نتقي حديثه: ليس به بأس، وقال ابن عيينة: وقال النسائي وغريه

  .ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو زرعة، لني: وقال ابن املديين
  .لوال أن مالكا روى عنه، لترك حديثه: وقال أبو حامت
  .كان يرى اخلروج:  عكرمة مناكري، وقال ابن حبانأحاديثه عن: وقال أبو داود

  ).١(وتكلم الترمذي يف حفظه 
  .نزل عكرمة يف بيت داود، وتويف عنده: قلت

__________  
  .٢٣١ / ٣، تاريخ البخاري )٤١١( تاريخ خليفة ٢٥٩(طبقات خليفة (*) 

 / ١، العرب ٦ - ٥ / ٢، ميزان االعتدال )٣٨٤: ، ذيب الكمال٤٠٩ - ٤٠٨ / ٣اجلرح والتعديل 
  .١٩٢ / ١، شذرات الذهب ١٨٢، ١٨١ / ٣، ذيب التهذيب ١٨٢

  .١٠٩خالصة تذهيب الكمال 
  .أنه ثقة إال يف روايته عن عكرمة: ومتحيص القول فيه) ١(

(*)  

)٦/١٠٦(  

  

 االمام احلافظ أبو حممد، وقيل أبو عبد اهللا، وأبو سليمان) ٤خت م  * ( عبدامللك بن أيب سليمان- ٢٩
  .الكويف نزل جبانة عرزم فنسب إليها) ١(العرزمي 

  .وعرزم إنسان أسود
  .واسم أيب سليمان ميسرة

حدث عن أنس بن مالك، وسعيد بن جبري، وعطاء، وأنس بن سريين، وأيب الزبري، وعبد اهللا بن كيسان، 
طاء، وأيب محزة وعبد امللك بن أعني، ومسلم بن يناق، وزبيد اليامي، وسلمة بن كهيل، وعبد اهللا بن ع

  .اليماين
  .مل يزد صاحب ذيب الكمال على هؤالء

الثوري، وزائدة، وابن املبارك، وعيسى بن يونس، وعلي بن مسهر، وهشيم، وحيىي القطان، : وعنه
وخالد بن عبد اهللا، وحفص بن غياث، وإسحاق بن يوسف، وابن منري، وابن فضيل، ويزيد بن هارون، 



  .هم موتا عبد الرزاقويعلى بن عبيد، وخلق آخر
  .وليس هو باملكثر، وكان يوصف باحلفظ

  .كان شعبة يعجب من حفظ عبد امللك: ابن املديين، عن عبدالرمحن قال
إمساعيل بن أيب خالد، وعبد : حفاظ الناس: وروى نوفل بن املطهر، عن ابن املبارك، عن سفيان، قال
سليمان التيمي، وعاصم : اظ البصريني ثالثةامللك بن أيب سليمان، وحيىي بن سعيد االنصاري، وحف

  .االحول، وداود بن أيب هند، وكان عاصم أحفظهم
__________  

 ٨٣ / ٢، التاريخ الصغري ٤١٧ / ٥، تاريخ البخاري )٤٢٣(، تاريخ خليفة )١٦٧(طبقات خليفة (*) 
، ١٥٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٨٥٨، ذيب الكمال ٢٩٠ / ١، كتاب اروحني والضعفاء ٨٥ -

  ،٢٠٤ / ١، العرب ٢٤٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٥٦ / ٢ميزان االعتدال 
  .٢١٦ / ١، شذرات الذهب ٢٤٤، خالصة تذهيب الكمال ٣٩٨ - ٣٩٦ / ٦ذيب التهذيب 

  .بفتح العني، وسكون الراء وفتح الزاي، ويف آخرها ميم نسبة إىل عرزم بطن من فزارة: العرزمي) ١(
(*)  

)٦/١٠٧(  

  

 وقال - وأشار سفيان بيده كأنه يزن -حدثين امليزان، عبدامللك بن أيب سليمان :  الثوريوقال سفيان
  .عبدامللك بن أيب سليمان ميزان: ابن املبارك

  .ثقة: عبدامللك بن أيب سليمان ؟ قال: قلت المحد: وقال أبو داود
  .طاءنعم، وكان من أحفظ أهل الكوفة، إال أنه رفع أحاديث عن ع: خيطئ ؟ قال: قلت

: ، فقال)١(وسئل حيىي بن معني، عن حديث عطاء، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الشفعة 
: مل حيدث به إال عبدامللك، وقد أنكره عليه الناس، ولكن عبدامللك ثقة، صدوق، ال يرد على مثله، قلت

  .تكلم فيه شعبة هلذا احلديث
  ).٢( حديث منكر هذا: وروى عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه قال

  قال حممد
__________  

من طريق ) ٢٤٩٤(، وابن ماجه )١٣٦٩(، والترمذي )٣٥١٨(وهو ما أخرجه أبو داود ) ١(
اجلار أحق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبدامللك بن أيب سليمان، عن عطاء، عن جابر قال

  .وهذا سند قوي"  واحدا بشفعة جاره، ينتظر ا وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما



حسن غريب، وال نعلم أحدا روى هذا احلديث غري عبدامللك بن أيب سليمان وعبد امللك : قال الترمذي
  .هو ثقة مأمون عند أهل احلديث

  .وال نعلم أحدا تكلم فيه غري شعبة من أجل هذا احلديث
 بأنه ١٧٤ / ٤"  نصب الراية "فيما نقله الزيلعي يف " التنقيح " وقد رد ذلك ابن اجلوزي يف ) ٢(

  الشفعة يف كل: " حديث صحيح، وأنه ال منافاة بينه وبني رواية جابر املشهورة، وهي
 -فإن يف حديث عبدامللك إذا كان طريقهما واحدا " ما ال يقسم، فإذا وقعت احلدود فال شفعة 

  .وحديث جابر املشهور، مل ينف فيه استحقاق الشفعة إال بشرط تصرف الطرق
كالبئر، أو السطح، أو الطريق، فاجلار أحق بسقب جاره، حلديث : إذا اشترك اجلاران يف املنافع: فنقول

  .عبدامللك
  .وإذا مل يشتركا يف شئ من املنافع، فال شفعة، حلديث جابر املشهور

قه وطعن شعبة يف عبدامللك بسبب هذا احلديث ال يقدح فيه فإنه ثقة، وشعبة مل يكن من احلذاق يف الف
  .ليجمع بني االحاديث إذا ظهر تعارضها، إمنا كان حافظا

  .وغري شعبة إمنا طعن فيه تبعا لشعبة
(*)  

)٦/١٠٨(  

  

مالك ال حتدث عن عبدامللك بن أيب : ابن عثمان بن أيب صفوان، عن أمية بن خالد، قلت لشعبة
  .تركت حديثه: سليمان، فقال

من : تدع عبدامللك، وقد كان حسن احلديث ؟ قالحتدث عن حممد ابن عبيد اهللا العرزمي، و: قلت
  .حسنها فررت
أساء شعبة يف اختياره حملمد، وتركه عبدامللك، الن حممد بن عبيد اهللا مل خيتلف أئمة االثر : قال اخلطيب

  .يف ذهاب حديثه، وسقوط روايته، وثناؤهم على عبدامللك مستفيض
  .أنه ثقة: وروى عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه

  .ثقة ثبت:  العجليوقال
  .ثقة حجة: وقال ابن عمار
  .حدثنا سفيان عن عبدامللك: وقال أبو نعيم

  .ثقة، متقن، فقيه: مث قال الفسوي
  .مات سنة مخس وأربعني ومئة: قال أبو نعيم



 أخربنا أمحد بن عبد الكرمي، أنبأنا نصر بن جرو، أنبأنا أبو طاهر السلفي، أنبأنا أبو البقاء احلبال، أنبأنا
  زيد بن جعفر، حدثنا حممد بن علي بن دحيم،

حدثنا أمحد بن حازم، أنبأنا يعلى بن عبيد، عن عبدامللك بن أيب سليمان، عن عطاء، عن زيد بن خالد 
  )١" (ال تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اجلهين قال

__________  
  . من حديث زيد بن خالد اجلهين، وإسناده صحيح١٩٢ / ٥و  ١١٤ / ٤وأخرجه أمحد ) ١(

 / ٣، والنسائي )٤٥١(، والترمذي )٧٧٧(، ومسلم ٤٤١ / ١ويف الباب عن ابن عمر عند البخاري 
  ".اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم وال تتخذوها قبورا "  بلفظ ١٩٧

(*)  

)٦/١٠٩(  

  

أبو : أبو زيد، وقيل: لكوفة، أبو السائب، وقيلاالمام احلافظ، حمدث ا) ٤ * ( عطاء بن السائب- ٣٠
  .يزيد، وأبو حممد الكويف

 ومل -ابن مالك الثقفي، موالهم، وعن أنس بن مالك : ابن يزيد، وقيل: عن أبيه السائب بن زيد، وقيل
 وعن عبد اهللا بن أيب أوىف، وعبد الرمحن بن -يثبت أنه مسع منه، وقد جاء بإدخال يزيد الرقاشي بينهما 

البختري الطائي، وذر ) ١(أيب ليلى، وأيب وائل، ومرة الطيب، وعمرو بن ميمون االودي، وجماهد وأيب 
بن عبد اهللا، وأيب عبدالرمحن السلمي، وسعيد بن جبري، وعبد اهللا بن بريدة، وعكرمة، واحلسن، وأيب 

  .ظبيان، وسامل الرباد وخلق كثري
  . يف أواخر عمرهوكان من كبار العلماء، لكنه ساء حفظه قليال

إمساعيل بن أيب خالد، وهو من طبقته، والثوري، وابن جريج، وأبو جعفر الرازي، وروح ] عنه [ حدث 
بن القاسم، واحلمادان، وموسى بن أعني، وأبو عوانة، وجعفر بن سليمان، وأبو االحوص، وشعبة، 

هري بن معاوية، وابن عيينة، وشريك، وعبيدة بن محيد، وابن فضيل، وجرير بن عبداحلميد، وزائدة، وز
  وهشيم، وأبو إسحاق الفزاري، وعلي بن عاصم، وابن

  .علية، وخلق كثري
إنه من : حدثين بعض أصحابنا، أن أبا إسحاق كان يسأل عن عطاء ابن السائب، فيقول: قال ابن عينة

  .البقايا
__________  

 / ٦، تاريخ البخاري )١٦٤(طبقات خليفة ) ٤١٥(، تاريخ خليفة ٣٣٨ / ٦طبقات ابن سعد (*) 



 / ٣، ثقات ابن حبان ٣٣٤ - ٣٣٢ / ٦، اجلرح والتعديل ٤٥، ٣٩ / ٢، التاريخ الصغري ٤٦٥
 / ٧، ذيب التهذيب ٧٣ - ٧٠ / ٣، ميزان االعتدال )٩٤٠ - ٩٣٩(، ذيب الكمال ١٩٠
  .١٩٤ / ١، شذرات الذهب ٢٦٦، خالصة ذيب الكمال ٢٠٣

  .سعيد بن فريوز: حتريف، واسم أيب البختريهو " ابن " يف االصل ) ١(
(*)  

)٦/١١٠(  

  

اذهبوا، فقد قدم عطاء بن السائب : اتينا ايوب، فقال: وروى إبراهيم بن مهدي، عن محاد بن زيد قال
  .من الكوفة

  .وهو ثقة، اذهبوا إليه، فسلوه عن حديث أبيه يف التسبيح
ت أحدا يقول يف عطاء بن السائب شيئا قط يف ما مسع: علي بن املديين، عن حيىي بن سعيد قال) ١(

  .حديثه القدمي، وما حدث سفيان وشعبة عنه صحيح، إال حديثني
  .مسعتهما بأخرة عن زاذان: كان شعبة يقول

ليث بن أيب سليم، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أيب زياد، ليث : أمحد بن سنان عن عبدالرمحن قال
  .أحسنهم حاال عندي

  .يزيد أحسنهم استقامة يف احلديث مث عطاء: أيب شيبة، عن جرير، وذكر الثالثة، فقالوروى عثمان بن 
من مسع منه قدميا كان صحيحا، ومن مسع منه : عطاء ثقة ثقة، رجل صاحل، وقال: قال أمحد بن حنبل

  .حديثا مل يكن بشئ، مسع منه قدميا شعبة، وسفيان
اعيل وعلي بن عاصم، وكان يرفع عن سعيد بن جبري جرير وخالد بن عبد اهللا، وإمس: ومسع منه حديثا

  أشياء مل يكن
  .يرفعها

__________  
من حديث االعمش، عن عطاء بن السائب عن أبيه، عن عبد اهللا بن ) ١٥٠٢(أخرجه أبو داود ) ١(

  .وإسناده صحيح" رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه : " عمرو، قال
وهو ) ٢٣٤٣(عمش عن عطاء قدمية، وهو من أقرانه وقد تابعه محاد بن زيد عند ابن حبان فإن رواية اال

  .ممن مسع من عطاء قبل االختالط
 و ٧٤ / ٣والنسائي ) ٥٠٦٥(، وأبو داود ٢٠٥ و ٢٠٤ و ١٦١، ١٦٠ / ٢وأخرجه مطوال أمحد 

ا يسري ومن يعمل ما خصلتان أو خلتان ال حيافظ عليهما عبد مسلم إال دخل اجلنة، مه"  بلفظ ٧٥



قليل، يسبح يف دبر كل صالة عشرة، وحيمد عشرة، ويكرب عشرة، فذلك مخسون ومئة باللسان وألف 
  .ومخسمائة يف امليزان

ويكرب أربعا وثالثني إذا أخذ مضجعه، وحيمد ثالثا وثالثني، ويسبح ثالثا وثالثني، فذلك مئة يف اللسان 
  .وألف يف امليزان

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعقدها بيدهفلقد رأيت رسول 
 يف - يعين الشيطان -يأيت أحدكم : يا رسول اهللا كيف مها يسري، ومن يعمل ما قليل ؟ قال: قالوا

  ".منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه يف صالته فيذكره حاجته قبل أن يقوهلا 
  .وإسناده صحيح

  .، وهو ممن مسع منه قبل االختالطفإن رواية عطاء عن شعبة عند أمحد وأيب داود
(*)  

)٦/١١١(  

  

كتبت عن عبيدة ثالثني حديثا، ومل يسمع من عبيدة شيئا، : وقال وهيب ملا قدم عطاء البصرة قال: قال
  .وهذا اختالط شديد

  .كان عطاء بن السائب من خيار عباد اهللا، كان خيتم القرآن كل ليلة: أبو داود عن أمحد قال
  ).١(ا عطاء وكان نسيا حدثن: وقال شعبة
واختلط عطاء فما مسع منه قدميا فهو : مل يسمع عطاء بن السائب من يعلى بن مرة، قال: وقال حيىي

  .صحيح، وقد مسع منه أبو عوانة، يف الصحة ويف االختالط مجيعا، وال حيتج حبديثه
  ابن عدي، أنبأنا ابن أيب عصمة، حدثنا أمحد بن أيب حيىي مسعت حيىي

  .ليث بن أيب سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب:  يقولابن معني
  ).٢(ومجيع من روى عن عطاء ففي االختالط، إال شعبة وسفيان 

  .عطاء اختلط يف آخر عمره، فمن مسع منه قدميا مثل الثوري وشعبة، فحديثه مستقيم: قال ابن عدي
  .ومن مسع منه بعد االختالط فأحاديثه فيها بعض النكرة

 كان شيخا قدميا ثقة، روى عن ابن أيب أوىف، ومن مسع منه قدميا فهو صحيح، منهم :وقال العجلي
الثوري، فأما من مسع منه بأخرة، فهو مضطرب احلديث، منهم هشيم وخالد بن عبد اهللا، وكان عطاء 

  .بأخرة يتلقن إذا لقن، النه كان غري صاحل الكتاب، وأبوه تابعي ثقة
   قدميا قبل أن خيتلط، مث تغري حفظه،كان حمله الصدق: وقال أبو حامت

__________  



  .رمبا تكون مقالة شعبة هذه فيه حني مسع منه حديثني) ١(
  .بأخرة

  .وإال فشعبة ممن روى عن عطاء قبل االختالط وكان عطاء إذ ذاك حافظا
  .تهذيبزهري، وزائدة، ومحاد بن زيد، وأيوب، كما يف ذيب ال: وممن مسع منه أيضا قبل االختالط) ٢(

(*)  

)٦/١١٢(  

  

يف حديثه ختاليط كثرية، وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن 
  .التابعني، فرفعها إىل الصحابة

  .ثقة يف حديثه القدمي إال أنه تغري، ورواية محاد بن زيد، وشعبة، وسفيان عنه جيدة: وقال النسائي
  .عت من عطاء بن السائب قدمياكنت مس: احلميدي عن سفيان قال

  .مث قدم علينا قدمة، فسمعته حيدث ببعض ما كنت مسعته، فخلط فيه، فاتقيته واعتزلته
  عطاء بن السائب تغري حفظه بعد،: وقال أبو النعمان عن حيىي بن سعيد
  .ومحاد بن زيد مسع منه قبل أن يتغري

  .اء بن السائب، ويزيد بن أيب زياد، وآخرعط: ثالثة يف القلب منهم هاجس: وقال أبو قطن عن شعبة
كنت إذا رأيت عطاء بن السائب، وضرار بن مرة، رأيت : إمساعيل بن رام، عن أيب بكر بن عياش قال

  .أثر البكاء على خدودمها
  .مات عطاء بن السائب سنة ست وثالثني ومئة: قال ابن سعد وغريه

 حممد، أنبأنا متيم بن أيب سعيد، أنبأنا حممد بن عبدالرمحن، أنبأنا أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن
أبو عمرو بن محدان، أنبأنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا محاد بن سلمة، عن عطاء بن 

مررت ليلة : " السائب عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
هذه ماشطة بنت فرعون، كانت متشطها : ما هذه الرائحة يا جربيل ؟ قال: ائحة طيبة، فقلتأسري يب بر

  .فوقع املشط من يدها
  .ريب ورب أبيك: أيب ؟ قالت: بسم اهللا قالت ابنة فرعون: قالت
  .قويل له: أقول له إذا، قالت: قالت

  .ريب وربك الذي يف السماء: أو لك رب غريي ؟ قالت: قال هلا
  .محى هلا بقرة من حناسفأ: قال



  .إن يل إليك حاجة: فقالت
  ٨ / ٦وما سري : قال

)٦/١١٣(  

  

  .أن جتمع عظامي وعظام ولدي: حاجتك ؟ قالت
  .ذلك لك علينا، ملا لك علينا من احلق: قال

  .فألقى ولدها يف البقرة واحدا واحدا
  .فكان آخرهم صيب

  ).١" (يا أمه اصربي فإنك على احلق : فقال
ابن ماشطة فرعون، وصيب جريج، وعيسى بن مرمي، والرابع : فأربعة تكلموا وهم صبيان: باسقال ابن ع
  .ال أحفظه

  
ابن أيب عياش، االمام الثقة الكبري، أبو حممد القرشي موالهم، االسدي ) ع * ( موسى بن عقبة- ٣١

  . زوجة الزبريبل موىل الصحابية أم خالد بنت خالد االموية،: املطرقي، موىل آل الزبري، ويقال
وكان بصريا باملغازي النبوية، ألفها يف جملد، فكان أول من صنف يف ذلك، وهو أخو إبراهيم بن عقبة، 

  .وحممد بن عقبة، وعم إمساعيل بن إبراهيم
أدرك ابن عمر، وجابرا، وحدث عن أم خالد، وعداده يف صغار التابعني، وحدث أيضا عن علقمة بن 

وسامل بن عبد اهللا، وعبد الرمحن بن هرمز االعرج، ونافع بن جبري بن وقاص، وأيب سلمة، وكريب، 
  معطم، ونافع موىل ابن عمر، وصاحل موىل التوأمة، وعروة بن الزبري، وعكرمة، وابن املنكدر،

__________  
محاد بن سلمة مسع منه قبل االختالط وبعده فلم : إسناده ضعيف الختالط عطاء، وراويه عنه وهو) ١(

  .حديثهيتميز 
  .٣٠٩ / ١" املسند " ومع هذا فقد صححه الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا يف تعليقه على 

  .ال بأس بإسناده: وقال ابن كثري
  .، ونسبه المحد والبزار، والطرباين يف الكبري واالوسط٦٥ / ١وقد أورده اهليثمي يف امع 

  .فيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط: وقال
، ٧٠ / ٢، التاريخ الصغري ٢٩٢ / ٧تاريخ البخاري ) ٤١١(، تاريخ خليفة )٢٦٧(ات خليفة طبق(*) 

 ١، تذكرة احلفاظ )١٣٩٢( ذيب الكمال ٢٤٨ / ٣، ثقات ابن حبان ١٥٤ / ٨واجلرح والتعديل 



، خالصة تذهيب الكمال ٣٦٠ / ١٠، التهذيب ١٣٧ / ٢، الوايف بالوفيات ١٩٢ / ٤، العرب ١٤٨/ 
  .٢٠٩ / ١ت الذهب ، شذرا٣٩٢

(*)  

)٦/١١٤(  

  

والزهري، وأيب الزبري، وسامل أيب الغيث، وعبد اهللا بن دينار، وحممد بن حيىي بن حبان، ومحزة بن عبد اهللا 
  بن عمر، وأيب الزناد، وحممد بن أيب بكر

  .الثقفي وخلق سواهم
اري، وابن جريج، ومالك، بكري بن عبد اهللا بن االشج مع تقدمه، وشعبة، وحيىي بن سعيد االنص: وعنه

وإبراهيم بن طهمان، وابن أيب الزناد، وحفص بن ميسرة، والسفيانان، وزهري، وعبد العزيز بن أيب 
حازم، وعبد العزيز الدراوردي، وحممد بن جعفر بن أيب كثري، ووهيب، وأبو قرة موسى بن طارق، 

يل بن إبراهيم بن عقبة، وإمساعيل وأبو إسحاق الفزاري، وفضيل بن سليمان، وحممد بن فليح، وإمساع
بن عياش، وأبو ضمرة الليثي وحامت بن إمساعيل، وزهري بن حممد املروزي، وأبو بدر السكوين، وعبد اهللا 

  .بن رجاء املكي، وأبو مهام حممد بن الزبرقان، ويعقوب بن عبدالرمحن القاري، وخلق كثري
كان ثقة ثبتا، كثري :  يف موضع آخر وهو أشبهكان ثقة قليل احلديث، كذا هنا، وقال: قال ابن سعد

  .احلديث
عليكم مبغازي موسى : مغازي من نكتب ؟ قال: كان مالك إذا قيل له: إبراهيم بن املنذر عن معن قال

كان مالك : حدثين مطرف، ومعن، وحممد بن الضحاك، قالوا: بن عقبة فإنه ثقة، وقال ابن املنذر أيضا
  .عليك مبغازي الرجل الصاحل موسى بن عقبة، فإا أصح املغازي: إذا سئل عن املغازي، قال

  .عليكم مبغازي موسى،: وقال أيضا مسعت حممد بن طلحة، مسعت مالكا يقول
فإنه رجل ثقة، طلبها على كرب السن، ليقيد من شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يكثر كما 

  .كثر غريه
  .هذا تعريض بابن إسحاق: قلت
   ريب أن ابن إسحاق كثر وطولوال

)٦/١١٥(  

  



  بانساب مستوفاة اختصارها أملح، وبأشعار غري طائلة حذفها أرجح، وباثار مل
تصحح، مع أنه فاته شئ كثري من الصحيح مل يكن عنده، فكتابه حمتاج إىل تنقيح وتصحيح، ورواية ما 

  .فاته
ناها، وغالبها صحيح، ومرسل جيد، لكنها وأما مغازي موسى بن عقبة، فهي يف جملد ليس بالكبري، مسع

  .خمتصرة حتتاج إىل زيادة بيان وتتمة
  ".دالئل النبوة " وقد أحسن يف عمل ذلك احلافظ أبو بكر البيهقي يف تأليفه املسمى بكتاب 

  .وقد خلصت أنا الترمجة النبوية، واملغازي املدنية، يف أول تارخيي الكبري، وهو كامل يف معناه إن شاء اهللا
شرحبيل أبو سعد، : كان باملدينة شيخ يقال له: إبراهيم بن املنذر احلزامي، حدثنا سفيان بن عيينة، قال

  .وكان من أعلم الناس باملغازي
  .فاموه أن يكون جيعل ملن ال سابقة له سابقة: قال

يل، ومل فذكرت هذا حملمد بن طلحة بن الطو: وكان قد احتاج، فأسقطوا مغازيه وعلمه، قال إبراهيم
كان شرحبيل أبو سعد عاملا باملغازي، فاموه أن يكون يدخل : يكن أحد أعلم باملغازي منه، فقال يل

فيهم من مل يشهد بدرا، ومن قتل يوم أحد، واهلجرة ومن مل يكن منهم، وكان قد احتاج، فسقط عند 
فدب على كرب السن، ! وإن الناس قد اجترؤوا على هذا ؟ : الناس، فسمع بذلك موسى بن عقبة، فقال

  .وقيد من شهد بدرا، وأحدا، ومن هاجر إىل احلبشة واملدينة، وكتب ذلك
يا أبا عبد : حدثنا حممد بن الضحاك، مسعت املسور بن عبدامللك املخزومي يقول ملالك: وقال إبراهيم

  .اهللا، فالن كلمين يعرض عليك، وقد شهد جده بدرا
كان يف كتاب موسى بن عقبة قد شهد بدرا، فقد شهدها، ومن مل ال تدري ما يقولون، من : فقال مالك

  .يكن يف كتاب موسى، فلم يشهد بدرا

)٦/١١٦(  

  

كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه : كان حيىي بن معني يقول: قال أمحد بن أيب خيثمة
  .الكتب

  .موسى ثقة: وقال أمحد، وحيىي، وأبو حامت، والنسائي
روايته عن نافع فيها : موسى بن عقبة ثقة، يقولون: غسان، عن حيىي بن معني، قالوروى املفضل ابن 

  .شئ، ومسعت ابن معني يضعف موسى بعض الضعف
  .قد روى عباس الدوري ومجاعة، عن حيىي توثيقه: قلت

  .فليحمل هذا التضعيف على معىن أنه ليس هو يف القوة عن نافع كمالك، وال عبيد اهللا



ليس موسى بن عقبة يف نافع مثل : م بن عبد اهللا بن اجلنيد، عن حيىي بن معني قالوكذلك روى إبراهي
  .عبيداهللا بن عمر ومالك

  .قلت، احتج الشيخان مبوسى بن عقبة، عن نافع وهللا احلمد
  .ثقة وأوثق منه، فهذا من هذا الضرب: قلنا

اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان البراهيم وموسى وحممد بين عقبة حلقة يف مسجد رسول : قال الواقدي
  .وكانوا كلهم فقهاء، حمدثني، وكان موسى يفيت

  .كان هلم هيئة وعلم: وقال مصعب بن عبد اهللا الزبريي
مسع ابن املبارك من موسى بن عقبة، ومل يسمع من أخويه، أقدمهم حممد، مث إبراهيم، : وقال حيىي بن معني

  .مث موسى، وموسى أكثرهم حديثا
مات موسى ابن عقبة قبل أن يدخل املدينة : عيد القطان فيما نقله عنه أبو حفص الفالسوقال حيىي بن س

مات : بسنة سنة إحدى وأربعني ومئة، وفيها أرخه خليفة والترمذي، وغريمها، وشذ نوح بن حبيب فقال
  .سنة اثنتني

  .وقع لنا حديث عاليا، يف مواضع، من أعالها يف جزء ابن عرفة
   االشبيلي احلافظ، أنبأنا عبد العزيز بن حممد،أخربنا أمحد بن فرح

  وأنبأنا أمحد) ح(أنبأنا عبد املنعم بن عبد الوهاب : وأمحد بن عبد الدائم قاال

)٦/١١٧(  

  

ابن سالمة، عن عبد املنعم، أنبأنا علي بن بيان، أنبأنا حممد بن حممد بن حممد البزاز، أنبأنا إمساعيل بن 
، أنبأنا إمساعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن حممد، أنبأنا احلسن بن عرفة

  ).١" (ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، 
هذا حديث لني االسناد من قبل إمساعيل، إذ روايته عن احلجازيني مضعفة، أخرجه الترمذي عن ابن 

  .وعرفة، فواقناه بعل
أخربنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا أكمل بن أيب االزهر العلوي، أنبأنا سعيد ابن أمحد، أنبأنا أبو نصر الزينيب، 
أنبأنا حممد بن عمر الوراق، حدثنا عبد اهللا ابن أيب داود، حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبد اهللا بن 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ كان: " رجاء، عن موسى ابن عقبة، عن أم خالد بنت خالد قالت
  ".من عذاب القرب 

  ).٢(تابعه وهيب بن خالد وإمساعيل بن جعفر، أخرجه البخاري والنسائي 
  



موىل املطلب بن عبد اهللا بن حنطب املخزومي الفقيه، أبو عثمان ) ع * ( عمرو بن أيب عمرو- ٣٢
  .املدين

__________  
  .ارة، باب ما جاء يف اجلنب واحلائض أما ال يقرآن القرآنيف الطه) ١٣١(أخرجه الترمذي ) ١(

  ).٥٩٥(وابن ماجه 
وإمساعيل بن عياش ضعيف يف روايته عن احلجازيني كما قال املؤلف رمحه اهللا، لكن له طريقان آخران 

  .٤٣عند الدار قطين ص 
  .أحدمها عن املغرية بن عبدالرمحن، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر

  عن حممد بن إمساعيل احلساين، عن رجل، عن أيب معشر، عن موسى بن عقبة، فيتقوى: الثاينو
  .ما

:  يف الدعوات١٤٩ / ١١باب التعوذ من عذاب القرب، و :  يف اجلنائز٩٢ / ٣أخرجه البخاري ) ٢(
  .باب نوع آخر من التعوذ يف الصالة:  يف السهو٥٨ / ٣باب التعوذ من عذاب القرب، والنسائي 

  .وقد عده فيمن قتل يوم احلرة) ٢٤٨(تاريخ خليفة (*) 
  ).٢٦٦(طبقات خليفة 
  =ذيب التهذيب ) ٢٨١ / ٣(، ميزان االعتدال )١٠٤٩(، ذيب الكمال ٣٥٩ / ٦تاريخ البخاري 

)٦/١١٨(  

  

  .حدث عن أنس بن مالك، وأيب سعيد املقربي، وسعيد بن جبري، وعكرمة، واالعرج
ن جعفر، وأخوه إمساعيل بن جعفر، وعبد العزيز الدراوردي، وعبد الرمحن بن أيب مالك، وحممد ب: وعنه

  .الزناد وآخرون
  .قال أبو حامت، ال بأس به

  .ليس حبجة: وقال ابن معني
  .ما به بأس، اسم أبيه ميسرة: وقال أمحد

  ).١(وقال أبو داود، ليس بذاك 
  

: س، االمام الرباين، القدوة، أبو بكر، ويقالابن جابر بن االخن) م، د، ت، س * ( حممد بن واسع- ٣٣
  .أبو عبد اهللا االزدي، البصري

  .أحد االعالم



حدث عن أنس بن مالك، وعبيد بن عمري، ومطرف بن الشخري، وعبد اهللا ابن الصامت، وأيب صاحل 
  .السمان، وحممد بن سريين وغريهم

__________  
  ).٢٩٢(، خالصة تذهيب الكمال ٨٢ ٨٤ / ٨= 
صدوق، حديثه صاحل حسن، ينحط عن الدرجة العليا من : " د وصفه املؤلف يف ميزانه بقولهوق) ١(

  .الصحيح
ما هو مبستضعف وال بضعيف، نعم وال هو يف : الرجل مستضعف، فقال: ورد على ابن القطان قوله

  ثقة، رمبا" التقريب " ويف " الثقة كالزهري وذويه 
  .وهم

أمحد وأبو حامت والعجلي، وضعفه ابن معني، والنسائي، وعثمان وثقه  " ٤٣١" الفتح " ويف مقدمة 
  .الدارمي، لروايته عن عكرمة حديث البهيمة

  .أنكروا عليه حديث البهيمة: وقال العجلي
  ".من أتى يمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة : " يعين حديثه عن عكرمة، عن ابن عباس

عكرمة شيئا، بل أخرج له من روايته عن أنس أربعة مل خيرج له البخاري من روايته عن : قال احلافظ
أحاديث، ومن روايته عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس حديثا واحدا، ومن روايته عن سعيد املقربي 

  .حديثا واحدا
  .واحتج به الباقون

، اجلرح ٣١٩، ٣١٨ / ١، التاريخ الصغري ٢٥٥ / ١، تاريخ البخاري ٢١٥طبقات خليفة (*) 
 ٤، ميزان االعتدال )١٢٨٣( وذيب الكمال ٣٥٧ - ٣٤٥ / ٢، حلية االولياء ١١٣  /٨والتعديل 

 / ٩، ذيب التهذيب ٢٧٢ / ٥، الوايف بالوفيات ١٦١ - ١٥٩ / ٥ تاريخ االسالم للمؤلف ٢٥٨/ 
  .١٦١ / ١، شذرات الذهب ٣٦٢، خالصة تذهيب الكمال، ٥٠٠ - ٤٩٩

(*)  

)٦/١١٩(  

  

  .وهو قليل الرواية
هشام بن حسان، وأزهر بن سنان، وإمساعيل بن مسلم العبدي، وسفيان الثوري، ومعمر، : حدث عنه

ومحاد بن سلمة، وسالم بن أيب مطيع، وصاحل املري، ومحاد بن زيد، وجعفر بن سليمان الضبعي، ونوح 
  .بن قيس، وسالم القارئ، وحممد بن الفضل بن عطية



  .ثقة، عابد، صاحل: أمحد العجليله مخسة عشر حديثا، وقال : قال علي بن املديين
  .ثقة بلي برواة ضعفاء: وقال الدار قطين
من أفضل أهل : مل يكن حملمد بن واسع عبادة ظاهرة، وكانت الفتيا إىل غريه، وإذا قيل: قال ابن شوذب
  .حممد بن واسع: البصرة ؟ قيل
  . مثل حممد بن واسعما أحد أحب أن ألقى اهللا مبثل صحيفته: قال سليمان التيمي: قال االصمعي

  .ما رأيت أحدا قط أخشع من حممد بن واسع: وروى معتمر عن أبيه
  .كنت إذا وجدت من قليب قسوة، غدوت فنظرت إىل وجه حممد بن واسع: وقال جعفر بن سليمان

  .كان كأنه ثكلى
  .قال رجل حملمد بن واسع، أوصين: قال محاد بن زيد

  .آلخرةأوصيك أن تكون ملكا يف الدنيا وا: قال
  .ازهد يف الدنيا: كيف ؟ قال: قال

  .طوىب ملن وجد عشاء ومل جيد غداء، ووجد غداء ومل جيد عشاء، واهللا عنه راض: وعنه قال
قسم أمري البصرة على قرائها، فبعث إىل مالك بن دينار فأخذ، فقال له ابن واسع، : قال ابن شوذب

  .سل جلسائي: قبلت جوائزهم ؟ قال
  .ر اشترى ا رقيقا فأعتقهميا أبا بك: قالوا
اللهم ال، إمنا مالك محار، إمنا يعبد اهللا مثل : أنشدك اهللا، أقلبك الساعة على ما كان عليه ؟ قال: قال

  .حممد بن واسع
  .لو كان للذنوب ريح ما جلس إيل أحد: قال ابن عيينة، قال ابن واسع

)٦/١٢٠(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

http://www.shamela.ws  

 عداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملةمت إ
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

  . عن حممد بن واسعملا صاف قتيبة بن مسلم للترك، وهاله أمرهم، سأل: قال االصمعي
  .هو ذاك يف امليمنة جامح على قوسه، يبصبص بأصبعه حنو السماء: فقيل
  .تلك االصبع أحب إيل من مئة ألف سيف شهري وشاب طرير: قال

يا إخوتاه، تدرون أين يذهب يب ؟ واهللا إىل النار، أو : قال ابن واسع وهو يف املوت: قال حزم القطعي
  .يعفو اهللا عين
  ).١(مل يكن له كثري عبادة، كان يلبس قميصا بصريا وساجا : ذبقال ابن شو

  .مالك بن دينار، وثابت البناين، وحممد بن واسع: ال نزال خبري ما بقي لنا أشياخنا: قال مطر الوراق
إين الغبط رجال معه دينه، وما معه من الدنيا شئ، وهو : قال حممد بن واسع: قال جعفر بن سليمان

  .راض
  .إذا أقبل العبد بقلبه على اهللا، أقبل اهللا بقلوب العباد عليه: سع قالوعن ابن وا

  .يكفي من الدعاء مع الورع يسري العمل: وقال
قريبا أجلي، بعيدا أملي، : كيف أصبحت ؟ قال: روى هشام بن حسان، عن حممد بن واسع، وقيل له

  .سيئا عملي
تستطيل على الناس، وأمك اشتريتها : دهاشتكى رجل من ولد حممد بن واسع إليه، فقال لول: وقيل

هل أبكاك قط سابق : إنه قال لرجل: وقيل! بأربع مئة درهم، وأبوك فال كثر اهللا يف املسلمني مثله ؟ 
صحبت حممد بن واسع إىل مكة، فكان يصلي : علم اهللا فيك ؟ وعن أيب الطيب موسى بن يسار قال

  .الليل أمجعه، يصلي يف احململ جالسا ويومئ
رأيت، كأن مناديا ينادي الرحيل، الرحيل، فما ارحتل إال حممد بن : إن حوشبا قال ملالك بن دينار: يلوق

  .واسع



  .فبكى مالك، وخر مغشيا عليه
__________  

  .مجعه سيجان، وهي الطيالسة املدورة الواسعة: الساج) ١(
(*)  

)٦/١٢١(  

  

  .كان احلسن يسمي حممد بن واسع زين القراء: قال مضر
  .إن الرجل ليبكي عشرين سنة، وامرأته معه ال تعلم: ن ابن واسعوع

دعا مالك : أمحد بن إبراهيم الدورقي، حدثين حممد بن عيسى، حدثين خملد بن احلسني، عن هشام، قال
  .اجلس على القضاء، فأيب: بن املنذر الوايل حممد بن واسع، فقال

إن تفعل، فإنك مسلط، وإن ذليل الدنيا خري من : لتجلسن، أو الجلدنك ثالث مئة، قال: فعاوده وقال
  .ذليل اآلخرة

  .ودعاه بعض االمراء، فأراده على بعض االمر، فأىب: قال
  .إنك أمحق: فقال

  .ما زلت يقال يل هذا منذ أنا صغري: قال حممد
مايل أرى القلوب ال ختشع، والعيون ال تدمع، : وروي أن قاصا كان يقرب حممد بن واسع، فقال

يا فالن ما أرى القوم أتوا إال من قبلك، إن الذكر إذا خرج من القلب : ود ال تقشعر ؟ فقال حممدواجلل
  .وقع على القلب

  .كان حممد بن واسع يسرد الصوم، وخيفيه: وقيل
دخل حممد بن واسع على االمري بالل بن أيب بردة، فدعاه إىل طعامه، فاعتل عليه، : قال سعيد بن عامر

  .ال تقل ذاك أيها االمري، فواهللا خلياركم أحب إلينا من أبنائنا:  أراك تكره طعامنا، قالإين: فغضب، وقال
أنبأنا أمحد بن أيب اخلري، عن أيب املكارم، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، 

بن مسلم، عن حممد بن واسع، عن حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا، حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا إمساعيل 
متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتني، : " مطرف ابن عبد اهللا، عن عمران بن حصني قال

  ).١" (فقال رجل برأيه ما شاء 
__________  

  .باب جواز التمتع: يف احلج) ١٧١) (١٢٢٦(، وأخرجه مسلم ٣٥٥ / ٢حلية االولياء " هو يف ) ١(
(*)  



)٦/١٢٢(  

  

تويف حممد بن واسع سنة : أخرجه مسلم من طريق إمساعيل هذا قال جعفر بن سليمان، وخليفة بن خياط
  .ثالث وعشرين ومئة

  .مات سنة سبع وعشرين ومئة: وقال بعض ولد حممد بن واسع
  

  )م، د، ت، س * ( املختار بن فلفل- ٣٤
  .كويف، ثقة، بكاء، عابد

  .عن أنس بن مالك، وإبراهيم التيمي
  .الثوري، وجرير الضيب، وابن إدريس، وحفص بن غياث، وحممد بن فضيل ومجاعة: نهوع

  .وثقه أمحد وغريه
  .عاش إىل حدود سنة أربعني ومئة

  
الطائفي، الفقيه، نزيل مكة حدث عن أنس بن مالك، وعمرو بن ) ع * * ( إبراهيم بن ميسرة- ٣٥

  .الشريد، وطاووس، وغريهم
  .يان الثوري، وسفان بن عيينةشعبة، وابن جريج، وسف: وعنه

  .له حنو من ستني حديثا: قال ابن املديين
  .أخربين إبراهيم بن ميسرة، من مل تر واهللا عيناك مثله: قال سفيان: قال احلميدي

  .إنه وفد على عمر ابن عبد العزيز: وقيل
  .كان عمرو بن دينار حيدث باملعاين: حدثنا ابن عيينة قال: قال أبو مسلم املستملي

  .وكان إبراهيم بن ميسرة حيدث كما مسع، كان فقيها
__________  

، ذيب ٢٥٦ / ٣، ثقات ابن حبان ٣١٠ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٨٥ / ٧تاريخ البخاري (*) 
  .٣٧١، خالصة تذهيب الكمال ٦٩ - ٦٨ / ١٠، ذيب التهذيب )١٣١٢(الكمال 
، ثقات ابن ٢٩ - ٧ / ٢لتاريخ الصغري ، ا٣٢٨ / ١، تاريخ البخاري )٢٨٢(طبقات خليفة (* *) 
، ٢٦٦ / ٣العقد الثمني ) ٦٧(، ذيب الكمال ١٣٤ - ١٣٣ / ٢، اجلرح والتعديل ٤ / ٣: حبان

  .١٨٩ / ١، شذرات الذهب ٢٢، خالصة تذهيب الكمال ١٧٢ / ١ذيب التهذيب 
(*)  



)٦/١٢٣(  

  

يسرة عن طاووس، من حفظ ابن أين كان حفظ إبراهيم بن م: وقال علي بن املديين، قلت لسفيان
  .إين أقدم عليه إبراهيم يف احلفظ: لو شئت لقلت لك: طاووس ؟ قال

  .ثقة: وقال أمحد بن حنبل، وحيىي
  .تويف قريبا من سنة اثنتني وثالثني ومئة: قال ابن املديين

  
  .االمام، الثقة، املؤدب، أبو بشر االمحسي الكويف) ع * ( بيان بن بشر- ٣٦

  .الك، وطارق بن شهاب، وقيس بن أيب حازم، والشعيب، ومجاعةعن أنس بن م
  .روى عنه زائدة، وسفيان بن عيينة، وابن فضيل، وعبيدة بن محيد، وعلي ابن عاصم، وآخرون

  .له حنو من سبعني حديثا
  .وهو حجة بال تردد

  
، أحد العلماء ابن املغرية بن االخنس بن شريق الثقفي، املدين) د، س، ق * * ( يعقوب بن عتبة- ٣٧

  .بالسرية
  .روى عن عروة، وعكرمة، ويزيد بن هرمز، ورأى السائب بن يزيد

  .ابن إسحاق، وابن املاجشون، وإبراهيم بن سعد، والوليد بن مسافر، وآخرون: وعنه
  .وكان ذا علم وورع، ينظر يف أمر الصدقات

  .وثقة ابن معني وغريه
  .تويف سنة مثان وعشرن ومئة

__________  
، ٢٢ / ٣، ثقات ابن حبان ٤٢٥ - ٤٢٤ / ٢، اجلرح والتعديل ١٣٣ / ٢تاريخ البخاري (*) 

  .٥٣، خالصة تذهيب الكمال ٥٠٦ / ١، ذيب التهذيب )١٦٧(ذيب الكمال 
، ٢١٢ - ٢١١ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٨٩ / ٨، تاريخ البخاري )٢٦٤(طبقات خليفة (* *) 

، خالصة تذهيب الكمال ٣٩٢ / ١١ذيب التهذيب ، )١٥٥٦(، ذيب الكمال ٣٥٢ / ٥الكامل 
٤٣٧.  

(*)  

)٦/١٢٤(  



  

االمام الثقة املفسر، أبو يسار، الثقفي، املكي، واسم أبيه يسار، موىل ) ع * ( عبد اهللا بن أيب جنيح- ٣٨
  .االخنس بن شريق الصحايب

  .حدث عن جماهد، وطاووس، وعطاء، وحنوهم، ومل أجد له شيئا عن أحد من الصحابة
  .شعبة، والثوري، وعبد الوارث، وسفيان بن عيينة، وابن علية، وآخرون: حدث عنه

  .وثقه حيىي بن معني وغريه
  .إال أنه دخل يف القدر

  .هو مفيت أهل مكة بعد عمرو بن دينار: قال ابن عيينة
  ).١(وكان مجيال فصيحا، حسن الوجه، مل يتزوج قط 

  .كان معتزليا: وقال حيىي بن القطان
  .هو ثقة قدري: يعقوب السدوسيوقال 

مكث ابن أيب جنيح : حدثنا الفضل بن مقاتل، حدثنا عمر بن إبراهيم بن كيسان، قال: قال البخاري
  .ثالثني سنة ال يتكلم بكلمة يؤذي ا جليسه

__________  
 ، التاريخ الصغري٢٣٣ / ٥، التاريخ الكبري )٢٨٢(طبقات خليفة ) ٣٩٨(و ) ٣٣٩(تاريخ خليفة (*) 
، الكامل يف التاريخ ١٤١ / ٣، ثقات ابن حبان ٢٠٣ / ٥: ، اجلرح والتعديل٣١ - ٢٩ - ٢٨ / ٢
 / ١، العرب ٥١٥ / ٢ ميزان االعتدال ٢٢٩ / ٥، تاريخ االسالم )٧٤٩(، ذيب الكمال ٤٤٥ / ٥

 / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٥٥ - ٥٤ / ٦، ذيب التهذيب ٣٠٠ / ٥، العقد الثمني ١٧٣
  .٢١٧ خالصة تذهيب الكمال ،٢٥٢

  .بضم النون وفتح اجليم وهو حتريف" جنيح " وقد ضبطه حمقق العرب 
إن كان عزوفه عن الزواج لعدم قدرته على النفقة، أو النه ال يصلح للزواج فهو معذور، وأما إن ) ١(

  ايةمن رو" الصحيحني " كان تزهدا، فهو مناف هلدي النيب صلى اهللا عليه وسلم املخرج يف 
أما واهللا إين الخشاكم هللا، وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، : " أنس بن مالك وفيه

  ".وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين 
(*)  

)٦/١٢٥(  

  



أدعوك إىل رأي : قال يل ابن أيب جنيح: أخربين ابن املؤمل، عن ابن صفوان، قال: وقال حيىي القطان أيضا
  . القدر يعين-احلسن 

  .مل يسمع ابن أيب جنيح كل التفسري من جماهد: عن بعضهم قال
  .هو من أخص الناس مبجاهد: قلت

  .كان يتهم باالعتزال والقدر: وقال البخاري
  .أفسدوه بأخرة، وكان جالس عمرو بن عبيد: كان يرى االعتزال، وقال أمحد: وقال ابن املديين

  ).١(ن ابن أيب جنى من رؤوس الدعاة كا: مسعت حيىي بن سعيد يقول: وقال علي
  .أما التفسري، فهو فيه ثقة يعلمه، قد قفز القنطرة، واحتج به أرباب الصحاح: قال علي

  .ولعله رجع عن البدعة، وقد رأى القدر مجاعة من الثقات وأخطؤوا، نسأل اهللا العفو
  .تويف سنة إحدى وثالثني ومئة

  .ظهر له من املرفوع حنو مئة حديث
__________  

ليس بني أهل : " البن حبان، يف ترمجة جعفر بن سليمان الضبعي ما نصه" تاريخ الثقات " جاء يف ) ١(
احلديث من أئمتنا خالف أن الصدوق املتقن، إذا كان فيه بدعة ومل يكن يدعو إليها، أن االحتجاج 

  .بأخباره جائز
  ".فإذا دعا إىل بدعته سقط االحتجاج بأخباره 

  .ذا دعا إىل بدعته سقط االحتجاج بأخباره نظرفإ: ويف قوله
فقد احتج البخاري بعمران بن حطان، وهو من دعاة الشراة، وبعبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين 

  .وكان داعية إىل االرجاء
فاحلق يف هذه املسألة قبول رواية كل من كان من أهل القبلة يصلي بصالتنا، ويؤمن مبا جاء به رسولنا 

  .ذا كان صادقا، ضابطا ملا يرويه، غري مستحل للكذبمطلقا إ
  فإن من كان كذلك ال ميكن أن يبتدع بدعة إال وهو متأول

  .فيها، مستند يف القول ا إىل كتاب اهللا أو إىل سنة رسوله بتأول رآه باجتهاده
  .وكل جمتهد مأجور وإن أخطأ

  .لوما من الدين بالضرورةلكن هذا مقيد مبا إذا مل ينكر أمرا متواترا من الشرع، مع
(*)  

)٦/١٢٦(  

  



أبو عبد الرمحن الكويف : االمام، احملدث، القدوة، أبو بكر، ويقال) ع * ( مطرف بن طريف- ٣٩
  .اخلاريف: احلارثي، ويقال

  .وأحدمها تصحيف
حدث عن الشعيب، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، واملنهال بن عمرو، واحلكم، وحبيب بن أيب ثابت، 

بن أيب اجلعد، وخالد بن أيب نوف، وزيد العمي، وسلمة بن كهيل، وعطاء بن نافع، وأيب السفر وسوادة 
  .سعيد بن حيمد، وعطية العويف، وأيب إسحاق، وخلق

  .عداده يف صغار التابعني، ومل أظفر له بشئ عن صاحب
لم، وزهري بن سفيان الثوري، وأبو جعفر الرازي، وأبو محزة السكري، وعبد العزيز بن مس: حدث عنه

معاوية، وأبو عوانة، وهشيم، وأبو بكر بن عياش، وعبثر بن القاسم، وخالد بن عبد اهللا، وجرير بن 
عبداحلميد، وإمساعيل بن زكريا، وعبيدة بن محيد، وابن فضيل، وموسى بن أعني، وسفيان بن عيينة، 

 عاصم، وزفر بن اهلذيل، وعلي بن مسهر، وابن إدريس، وأسباط بن حممد، وسعد بن الصلت، وعلي بن
  .والقاضي أبو يوسف، وخلق سواهم

  .وثقه أمحد، وأبو حامت، وأبو داود، ومجاعة
ليس عندي فيهم مثل إمساعيل بن : أصحاب الشعيب من أحبهم إليك ؟ قال: قلت المحد: قال أبو داود

  .أيب خالد
  .مطرف: مث من ؟ قال: قلت

  .إعجابا منه مبطرفما كان ابن عيينة بأحد أشد : وقال الشافعي
__________  

، ٣٩٧ / ٧، التاريخ الكبري ١٦٤، طبقات خليفة ٤١٨، تاريخ خليفة ٢٤١ / ٦طبقات ابن سعد (*) 
، ذيب ١٦٧، مشاهري علماء االمصار ٦٩، ٥٧ / ٢، التاريخ الصغري ٣١٣ / ٨اجلرح والتعديل 

، خالصة تذهيب ١٧٤ - ١٧٢ / ١٠، ذب التهذيب ١٣٢ / ٦، تاريخ االسالم ١٣٣٦الكمال 
  .٢١٢ / ١، شذرات الذهب ٣٧٨الكمال 

(*)  

)٦/١٢٧(  

  

  .حدثنا سفيان، حدثنا مطرف وكان ثقة: وقال ابن املديين
  .وروى حممد بن عمرو بن العباس الباهلي، عن سفيان بن عيينة، قال

  .ما يسرين أين كذبت كذبة وأين يل الدنيا وما فيها: مطرف بن طريف



  .ما أعرف عربيا وال عجميا أفضل من مطرف بن طريف: ، عن ذواد بن علبة قالوقال حسني اجلعفي
  .مات مطرف سنة ثالث وأربعني ومئة: قال أبو حفص الفالس، وأبو عيسى الترمذي

مات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني : قال عبد اهللا بن أيب االسود، عن أيب عبد اهللا البجلي: وقال البخاري
  .ومئة

  .سنة ثالث وثالثني ومئة: سنة اثنتني وأربعني، وقيل: وقال ابن حبان
  

ابن صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم سعد بن أيب ) خ، م، ت، س، ق * ( إمساعيل بن حممد- ٤٠
  .وقاص الزهري االمام الثبت أبو حممد املدين، عداده يف صغار التابعني

  .عامر، ومصعب، وأنس بن مالك، وطائفة: حدث عن أبيه، وعميه
  .صاحل بن كيسان، ومالك، وسفيان بن عيينة ومجاعة: روى عنه

  .ثقة حجة: قال حيىي بن معني
  .كان من أرفع هؤالء: وقال ابن عيينة

  .وقال يعقوب بن شيبة، كان من فقهاء املدينة
  ، وأسر هذا)١(فتك احلجاج بوالده حممد، لقيامه مع ابن االشعث : قلت

__________  
، ذيب الكمال ٣٧١ / ١، تاريخ البخاري )٢٦١(، طبقات خليفة ١٩٤/  ٢اجلرح والتعديل (*) 

، ٣٣٠ - ٣٢٩ / ١، ذيب التهذيب ٦٧ / ١، تذهيب التهذيب ٢٢٧ / ٥تاريخ االسالم ) ١١٠(
  ).٣٦(خالصة تذهيب الكمال 

  . وما بعدها١٢٨ / ٣" تاريخ االسالم " انظر خروج ابن االشعث وخلعه للطاعة يف ) ١(
  . وما بعدها٤٦٧ / ٤التاريخ والكامل يف 

(*)  

)٦/١٢٨(  

  

تويف يف سنة أربع وثالثني ) ١(فبعث به احلجاج إىل عبدامللك بن مروان فعفا عنه لكونه مل يكن أنبت 
  .ومئة
االمام احملدث أبو عبد اهللا، اهلامشي، موالهم الكويف، موىل ) ، م قرنه، خت٤ * ( يزيد بن أيب زياد- ٤١

  . بن نوفل، معدود يف صغار التابعنيعبد اهللا ابن احلارث
رأى أنسا، وروى عن مواله عبد اهللا، وأيب جحيفة السوائي إن صح، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، : قلت



وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد، وعمرو بن سلمة اهلمداين، ال اجلرمي، وعبد اهللا بن معقل بن مقرن، وجماهد 
مل بن أيب اجلعد، وأيب فاختة سعيد بن عالقة، ومقسم، وعكرمة، وعطاء، وأيب صاحل ذكوان، وسا

  .وإبراهيم النخعي، وعبد الرمحن بن أيب نعم، وطائفة
  .ويرتل إىل عبد اهللا بن حممد بن عقيل

  .وكان من أوعية العلم، وليس هو باملتقن، فلدا مل حيتج به الشيخان
سود، وزائدة، وقيس، وعبد العزيز حدث عنه شعبة، والثوري، وأبو محزة السكري، ومنصور بن أيب اال

بن مسلم، وحبان بن علي، وشريك، وهشيم، وابن عيينة، وعلي بن مسهر، وابن فضيل، وأبو عوانة، 
  وجرير بن

__________  
  .مل ينبت شعر عانته، وظهورها من عالمات البلوغ: يريد) ١(

عرضنا : " د حسن قالوغريه بسن) ٤٤٠٤" (سنن أيب داود " ويف حديث عطية القرظي املخرج يف 
على النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن مل ينبت خلي سبيله، فكنت ممن مل 

  ".ينبت، فخلي سبيلي 
، ٣٩ / ٢، التاريخ الصغري ٣٣٤ / ٨، تاريخ البخاري )٤١٥(، تاريخ خليفة ٢٣٧ / ٦الطبقات (*) 
، )١٥٣٦(، ذيب الكمال ٩٩ / ٣وحني والضعفاء، ، كتاب ار٢٦٥ / ٩، اجلرح والتعديل ٤١

، ذيب التهذيب ١٧٨ / ١، العرب ٤٢٣ / ٤، ميزان االعتدال ٣١٤ - ٣١٣ / ٥تاريخ االسالم 
  .٢٠٦ / ١، شذرات الذهب ٤٣١، خالصة تذهيب الكمال ٣٣١ - ٣٢٩ / ١١
   (*)٩ / ٦سري 

)٦/١٢٩(  

  

ش، وزياد البكائي، وعلي بن عاصم، وابن إدريس، عبداحلميد، وخالد بن عبد اهللا، وأبو بكر بن عيا
  .وابن منري، وخلق كثري

  .وروى عنه من أقرانه، إمساعيل بن أيب خالد
كان من :  وقال ابن فضيل- يعين اآلثار اليت هي من أقوال الصحابة يرفعها -كان رفاعا : قال شعبة

  .أئمة الشيعة الكبار
  .مل يكن باحلافظ: وقال أمحد بن حنبل

  .ال حيتج حبديثه:  عباس عن حيىيوروى
  .ليس بالقوي: روى عثمان الدارمي عن حيىي



  .ضعيف احلديث: وروى أبو يعلى عن حيىي
  .جائز احلديث: وقال العجلي

  .كان بأخرة يلقن، وأخوه برد ثقة
ما : كان أحسن حفظا من عطاء بن السائب، وقال ابن معني: وروى عثمان بن أيب شيبة، عن جرير قال

 ماأقر.  
  .ارم به: وذكره ابن املبارك فقال

  ليث بن أيب سليم، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أيب: وقال ابن مهدي
  .زياد، ليث أحسنهم حاال

  .وقال أبو زرعة لني
  .ليس بالقوي: وقال أبو حامت
  .مسعتهم يضعفون حديثه: ال أعلم أحدا ترك حديثه، وقال اجلوزجاين: وقال أبو داود
  .هو من شيعة أهل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه: وقال ابن عدي

  .ثياب مضلعة: القسية: قال جرير، عن يزيد: وقد علق البخاري له لفظة فقال
  .وقد روى له مسلم فقرنه بآخر معه

  .وقد حدث عنه شعبة مع براعته يف نقد الرجال
بن أيب زياد أن ال أكتبه ما أبايل إذا كتبت عن يزيد : وروى علي بن عاصم وليس حبجة عن شعبة، قال

  .عن أحد
  : (*)وقد خرج له الترمذي، وحسن له ما رواه من طريق هشيم

)٦/١٣٠(  

  

أنبأنا يزيد بن أيب زياد، حدثنا عبدالرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
غراب وال يقتله، والكلب العقور، احلية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي ال: " سئل عما يقتل احملرم، قال
  .وأخرجه أبو داود أيضا وهذا خرب منكر) ١" (واحلدأة، والسبع العادي 

تغىن معاوية وعمرو بن : حدثنا يزيد، عن سليمان بن عمرو بن االحوص، عن أيب برزة قال: ابن فضيل
) ٢" (هما يف النار دعا اللهم أركسهما يف الفتنة ركسا ودع: " العاص فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وهذا أيضا منكر
حدثناه حممد بن إمساعيل، حدثنا عمرو بن عون، : وأنكر منه حديث الرايات فقال أبو جعفر العقيلي

كنا جلوسا : أنبأنا خالد بن عبد اهللا، عن يزيد بن أيب زياد، عن أبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا قال



  .اءه فتية من قريش فتغري لونهعند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ ج
  فقلنا يا رسول اهللا إنا ال نزال نرى يف وجهك

إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا، وإن أهل بييت سيلقون بعدي : " الشئ تكرهه ؟ فقال
 أصحاب رايات سود، يسألون - وأومأ بيده حنو املشرق -تطريدا وتشريدا، حىت جيئ قوم من ها هنا 

   وال يعطونه مرتني أو ثالثا،احلق
__________  

التلخيص " وحسنه، وقد تعقب الترمذي احلافظ يف ) ٨٣٨(والترمذي ) ١٨٤٨(أخرجه أبو داود ) ١(
وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي وفيه لفظة منكرة : ويف إسناده يزيد بن أيب زياد:  بقوله٢٧٤ / ٢" 

  ".ويرمي الغراب وال يقتله : " وهي قوله
  .يد بن أيب زياد ضعيفيز) ٢(

ال : وقال" املوضوعات " وشيخه سليمان بن عمرو بن االحوص جمهول احلال وقد ذكره ابن اجلوزي يف 
  .يصح

 من طريق يزيد عن سليمان بن ٤٢١ / ٤" املسند " ويزيد بن أيب زياد كان يتلقن، ورواه أمحد يف 
 / ٨" امع " لعاص، وأورده اهليثمي يف عمرو بن االحوص، وفيه فالن وفالن بدل معاوية وعمرو بن ا

  . وزاد نسبته للبزار، وأعله بيزيد بن أيب زياد١٢١
(*)  

)٦/١٣١(  

  

فيقاتلون، فيعطون ما سألوا فال يقبلون، حىت يدفعوها إىل رجل من أهل بييت ميلؤها عدال، كما ملئت 
  ).١" (ظلما وجورا، فمن أدرك ذلك منكم، فليأته ولو حبوا على الثلج 

  .حديثه يف الرايات ليس بشئ: قال أمحد بن حنبل
: حدثنا أبو أسامة قال: وقد رواه عنه أيضا حممد بن فضيل، قال احلافظ أبو قدامة السرخسي: قلت

  .حديث يزيد عن إبراهيم يف الرايات لو حلف عندي مخسني ميينا قسامة ما صدقته
قبله ومن بعده أئمة أثبات، فاآلفة منه عمدا أو معذور واهللا أبو أسامة، وأنا قائل كذلك، فإن من : قلت
  .خطأ

حممد بن آدم املصيصي، حدثنا عبدالرحيم بن سليمان الرازي، عن يزيد بن أيب زياد عن جماهد، عن عبد 
من شرب اخلمر، مل تقبل له صالة سبعا، فإن مات فيهن مات كافرا، وإن : " اهللا بن عمرو مرفوعا قال

  هي أذهبت



  ).٢" (القرآن، مل تقبل له صالة أربعني يوما وإن مات فيهن مات كافرا عقله عن شئ من 
  .وهذا أيضا شبه موضوع، ولو علم شعبة أن يزيد حدث ذه البواطيل، ملا روى عنه كلمة

  قتل احلسني وأنا ابن أربع عشرة: روى جرير عن يزيد بن أيب زياد، قال
__________  

علي : خروج املهدي من طريق: يف الفنت، باب) ٤٠٨٢(قم ، وأخرجه ابن ماجه ر٤٣٦: الضعفاء) ١(
  . بيزيد بن أيب زياد٢٥٦الورقة " الزوائد " بن صاحل، عن يزيد بن أيب زياد، وضعفه البوصريي يف 

 من طريق يزيد بن حممد ٤٦٤ / ٤وزاد نسبته إىل ابن أيب شيبة، وأيب يعلى املوصلي، وأخرجه احلاكم 
عن عمرو بن قيس املالئي، عن احلكم، عن إبراهيم به، ويزيد بن حممد، الثقفي، عن حبان بن سدير، 

  .بالوضع" تلخيص املستدرك " وحبان بن سدير مل نظفر هلما بترمجة، وحكم املصنف عليه يف 
ذكر اآلثام املتولدة عن شرب اخلمر، من طريق ابن :  يف االشربة، باب٣١٦ / ٨وأخرجه النسائي ) ٢(

  . زياد عن جماهد بهفضيل، عن يزيد بن أيب
(*)  

)٦/١٣٢(  

  

  .سنة، أو مخس عشرة سنة
  .مات سنة سبع وثالثني ومئة) ١: (وقال مطني

  .فعلى هذا عاش حنوا من إحدى وتسعني سنة: قلت
  

  .احملدث أبو صخر االيلي) د * ( يزيد بن أيب مسية- ٤٢
  .يروي عن ابن عمر، وأيب بكر بن عبدالرمحن وعمر بن عبد العزيز

  .حسني بن رستم، وعبد اجلبار بن عمر، وسعدان بن سامل االيليون، وهشام بن سعد، وآخرون: وعنه
  .وله وفادة على عمر بن عبد العزيز
  .وكان من العلماء الصادقني البكائني

  .وثقه أبو زرعة
  كان من العباد يصلي الليل كله ويبكي،: وقال الواقدي

  .وكان معه يف الدار يهودية فتبكي رمحة له
  .اللهم هذه يهودية بكت رمحة يل، ودينها خمالف لديين، فأنت أوىل برمحيت: ال مرة يف دعائهفق
  



  ابن عبدالرمحن بن عوف الزهري، املدين، الفقيه، مكثر عن والده،) ٤ * * ( عمر بن أيب سلمة- ٤٣
__________  

  .هو بضم امليم وفتح الطاء، وتشديد الياء املفتوحة، كمعظم) ١(
الكبري أيب جعفر حممد بن عبد اهللا بن سليمان احلضرمي الكويف، ومطني كمحدث، اسم لقب للحافظ 

، وقد وهم صاحب ١٢٩٦" التبصري " فاعل، لقب عبد اهللا بن حممد، شيخ البن منده، كما يف 
  .القاموس فجعل االول على زنة الثاين

، ذيب ٢٩٥ / ٣ ، ثقات ابن حبان٢٦٩ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٣٨ / ٨تاريخ البخاري (*) 
  ).٤٣٢(، خالصة تذهيب الكمال ٣٣٤ / ١١، ذيب التهذيب )١٥٣٨(الكمال 
 / ١، التاريخ الصغري ١٣٩ / ٦، تاريخ البخاري )٢٠(طبقات خليفة ) ٤١٠(تاريخ خليفة (* *) 
، ذيب ٥٢٥ / ٤، الكامل يف التاريخ ١٧٤ / ٣، ثقات ابن حبان ١١٧ / ٦، اجلرح والتعديل ١٦٢

، ٤٥٧ - ٤٥٦ / ٧، ذيب التهذيب ٢٠٣ - ٢٠٢ / ٣، ميزان االعتدال )١٠١٦ (الكمال
  .٢٨٢خالصة تذهيب الكمال 

(*)  

)٦/١٣٣(  

  

  .روى عنه مسعر وأبو عوانة وهشيم وآخرون
  .ليس بالقوي: هو عندي صاحل، وقال النسائي: قال أبو حامت

  .ال حيتج حبديثه: وقال ابن خزمية
  .استشهد به البخاري: قلت
  .هو ضعيف: وقال ابن معني أيضا؛ ليس به بأس : وي أمحد بن زهري عن ابن معنيور

  .ال حيتج به: وقال أبو حامت أيضا
قد كان قام مع ابن أخت له أموي، يف مبدإ دولة بين العباس، فلم يتم له أمر، وظفر عبد اهللا بن : قلت

  .علي عم السفاح، فقتل عمر يف سنة ثالث وثالثني ومئة
  .وقال عمر بن أيب سلمة عن أبيه: قصة جريج والراعي، فقال) ١" (صحيحه " ه البخاري يف وقد علق ل

أنبأنا موسى بن عبد القادر، أنبأنا سعيد بن البناء، : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد قاال
ليد النرسي، حدثنا أبو أنبأنا علي بن أمحد، أنبأنا أبو طاهر املخلص، حدثنا البغوي، حدثنا العباس بن الو

غريوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه، عن أيب هريرة
  .من حديث أيب عوانة) ٢(صححه الترمذي " الشيب وال تشبهوا باليهود والنصارى 



  
  .االمام العابد، احلجة، أبو بكر الغنوي الكويف) ع * ( حممد بن سوقة- ٤٤

__________  
  .إذا دعت االم ولدها يف الصالة: يف العمل يف الصالة، باب) ١٢٠٦(البخاري ) ١(

  ).٣٤٦٦(، )٣٤٣٦(، )٢٤٨٢(وأخرج البخاري القصة أيضا يف 
، من طريق ٤٩٩، ٢٦١ / ٢ما جاء يف اخلضاب، وأخرجه أمحد : يف اللباس، باب) ١٧٥٢(رقم ) ٢(

  .وسنده حسنحممد بن عمرو عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، 
، ١٠٢ / ١، التاريخ الكبري ١٥٤ - ١٥٣ / ٣، البيان والتبيني ٢٣٧ / ٦طبقات ابن سعد (*) 

، حلية )١٦٨(، مشاهري علماء االمصار ٢٨١ / ٧، اجلرح والتعديل ١٩٩، ١٩٨ / ١التاريخ الصغري 
 / ٦، تاريخ االسالم )١٢٠٦(، ذيب الكمال ٦٥ / ٣، صفوة الصفوة ١٤ - ٣ / ٥االولياء 

، خالصة تذهيب الكمال ٢١٠ - ٢٠٩ / ٩، ذيب التهذيب ١٤٥ / ٣، الوايف بالوفيات ١٢٠
)٣٤١.(  

(*)  

)٦/١٣٤(  

  

حدث عن أنس بن مالك، وعن سعيد بن جبري، وإبراهيم النخعي، وأيب صاحل السمان، ومنذر الثوري، 
  .ومجاعة

  سفيان الثوري، وأبو معاوية، وعبد الرمحن بن حممد: روى عنه
  .اريب، وابن عيينة، وعلي بن عاصم، ويعلى بن عبيد، وآخروناحمل

  .إنه أنفق يف أبواب اخلري مئة ألف درهم: يقال
  .كان حممد بن سوقة ال حيسن أن يعصي اهللا تعاىل: قال سفيان بن عيينة

  .ثقة مرضي: وقال النسائي
  .تويف سنة نيف وأربعني ومئة: قلت
  

  .فيت، أبو موسى االموي املكياالمام امل) ع * ( أيوب بن موسى- ٤٥
وجده هو االمري عمرو بن سعيد ابن العاص االشدق، وهو ابن عم الفقيه إمساعيل بن أمية، وليس أيوب 

  .بأخ للفقيه سليمان بن موسى الذي تقدم
  .حدث أيوب بن موسى عن عطاء بن أيب رباح، ومكحول، ونافع، وعطاء ابن مينا، وسعيد املقربي



ي، وروح بن القاسم، وشعبة، والثوري، والليث، وعبد الوارث، ومالك، وابن االوزاع: حدث عنه
  .عيينة، وابن علية، وخلق

صاحل احلديث، وقال ابن : ثقة، وقال أبو حامت: كان فقيها مفتيا، وقال أمحد وأبو زرعة: قال ابن عيينة
  .له حنو من أربعني حديثا: املديين

  .قيل تويف سنة ثالث وثالثني ومئة
__________  

، ذيب ٢٥٨ - ٢٥٧ / ٢، اجلرح والتعديل ٤٢٢ / ١، التاريخ الكبري )٢٨٢(طبقات خليفة (*) 
 - ٤١٢ / ١، ذيب التهذييب ٣٥٠ / ٣: ، العقد الثمني٢٩٤ / ١ميزان االعتدال ) ١٣٧(الكمال 
  .١٩١ / ١، شذرات الذهب )٤٤(، خالصة تذهيب الكمال ٤١٣

(*)  

)٦/١٣٥(  

  

، بن وقاص، االمام، احملدث، الصدوق، أبو احلسن الليثي ابن علقمة) ، خ٤* (و  حممد بن عمر- ٤٦
  .املدين، صاحب أيب سلمة بن عبدالرمحن وراويته

حدث عنه وعن حيىي بن عبدالرمحن بن حاطب، وإبراهيم بن عبد اهللا بن حنني، وحممد بن إبراهيم 
  .التيمي، وأبيه عمرو بن علقمة

إمساعيل بن جعفر، وسفيان بن عيينة، وعباد بن عباد، وأبو أسامة، ويزيد مالك، والثوري، و: حدث عنه
  .بن هارون، وحممد بن بشر، وحممد بن أيب عدي، وسعيد بن عامر، وعدد كثري

  .وحديثه يف عداد احلسن
  .صاحل احلديث: ليس به بأس، وقال أبو حامت: قال النسائي وغريه

 عن سهيل والعالء بن عبدالرمحن، وعبد اهللا بن حممد بن مسعت ابن معني سئل: وقال عبد اهللا بن أمحد
  .ليس حديثهم حبجة: عقيل، وعاصم بن عبيد اهللا، فقال

  .هو فوقهم: فمحمد بن عمرو ؟ قال: قيل له
  .روى له البخاري مقرونا بآخر، وروى له مسلم متابعة: قلت

  .ابن عجالن أوثق من حممد بن عمرو: وروى عباس عن حيىي قال
  .هو أحب إيل من ابن إسحاقو: فقال

  .بل شدد: تريد العفو أو نشدد ؟ قال: وسئل حيىي بن سعيد عن حممد بن عمرو، فقال للسائل
  .ليس ممن ترد: قال



__________  
، البيان والتبيني ١٩٢ - ١٩١ / ١، التاريخ الكبري )٢٧٠(، طبقات خليفة )٤٢٠(تاريخ خليفة (*) 
، ٥٢٨ / ٥، الكامل يف التاريخ )١٣٣(مشاهري علماء االمصار ، ٣٠ / ٨، اجلرح والتعديل ١٤٢ / ٣

 ٤، الوايف بالوفيات ٢٠٥ / ١، العرب ٦٧٤ - ٦٧٣ / ٣، ميزان االعتدال )١٢٥١: (ذيب الكمال
 / ١، شذرات الذهب ٣٥٤، خالصة تذهيب الكمال ٣٧٧ - ٣٧٥ / ٩، ذيب التهذيب ٢٨٩/ 

٢١٧.  
(*)  

)٦/١٣٦(  

  

  .لقوي، وهو ممن يشتهى حديثهليس با: قال اجلوزجاين
  وأرجو أنه ال بأس به، وروى" املوطأ " روى عنه مالك يف : قال ابن عدي

  .ثقة: أمحد بن أيب مرمي، عن حيىي بن معني
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حفص بن غياث، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال

  ).١" (ق اجلنة من نسي الصالة علي، خطئ طري: " وسلم
  .مات حممد بن عمرو سنة مخس وأربعني ومئة، أو سنة أربع

  .وقد حدث بالعراق
  

  .اللخمي، االردين الفقيه احملدث، أبو القاسم) د، س، ق * ( عروة بن رومي- ٤٧
حدث عن أيب ثعلبة اخلشين فقيل مسع منه، وعن أنس بن مالك وأيب إدريس اخلوالين، وأرسل عن أيب ذر 

  .وغريه
  حممد بن مهاجر، وهشام بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز، وحيىي: وعنه

__________  
شعب االميان " ، ونسبه للبيهقي يف ١٤٦ص " القول البديع " إسناده حسن، وذكره السخاوي يف ) ١(
  .إسناده حسن: وابن اجلراح يف اخلامس من أماليه، والرشيد العطار وقال" السنن الكربى " و " 

وآخر من حديث ابن عباس عند ابن ماجه ) ٤١( مرسل بسند جيد عند إمساعيل القاضي رقم وله شاهد
  .ويف سنده جبارة بن مغلس وهو ضعيف) ٨٠٩(رقم 
  .خطئ، يقال خطئ مبعىن أخطأ: وقوله
  .خطئ إذا تعمد، وأخطأ إذا مل يتعمد: وقيل



، ٣٣ / ٧ التاريخ الكبري ،)٣١٢(، طبقات خليفة ٤١٥، تاريخ خليفة ١٦٥ / ٧طبقات ابن سعد (*) 
، مشاهري علماء ١٨٩ / ٣، ثقات ابن حبان ٣٩٦ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٦ / ٢التاريخ الصغري 

، ذيب الكمال ٤٦٣ / ٥، الكامل يف التاريخ ١٢٤ - ١٢٠ / ٦، حلية االولياء ١١٣االمصار 
  ).٢٦٥(، خالصة تذهيب الكمال ١٨٠ - ١٧٩ / ٧، ذيب التذهيب )٩٣٢(

(*)  

)٦/١٣٧(  

  

  .ابن محزة، وحممد بن شعيب بن سابور ومجاعة
مسع من : عامة حديثه مراسيل، ويقال: ال بأس به، وقال أبو حامت: وثقه ابن معني، وقال الدارقطين وغريه

  .أيب ثعلبة
  .تويف سنة أربعني ومئة: قال سعيد بن عبد العزيز

  .سنة مخس وثالثني ومئة: وقال حممد بن املثىن
  .لكوقيل غري ذ

  
االمام احملدث، أبو معاوية، عمار بن معاوية بن أسلم البجلي مث الدهين، ) ٤م،  * ( عمار الدهين- ٤٨

  .الكويف، ويف بين عبدالقيس أيضا دهن بن عذرة
حدث عن سعيد بن جبري، وإبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، وأيب سلمة بن عبدالرمحن، وسامل بن أيب 

  .ي له رؤيةاجلعد، وأيب الطفيل الذ
  .شعبة، وسفيان وإسرائيل، وشريك، وابن عيينة، وعبيدة بن محيد، وولده معاوية بن عمار: وعنه

  .وثقه أمحد بن حنبل ومجاعة
  .تويف سنة ثالث وثالثني ومئة

  .قاله مطني
  

  .العتكي، موالهم، ابن عم عبد العزيز بن أيب رواد: البصري) ٤خ،  * * ( عمارة بن أيب حفصة- ٤٩
__________  

، ذيب الكمال ٢٠٦ / ٣، ثقات ابن حبان ٣٩٠ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٨ / ٧التاريخ الكبري (*) 
، خالصة تذهيب الكمال ٤٠٧ - ٤٠٦ / ٧، ذيب التهذيب ١٧٠ / ٣، ميزان االعتدال )١٠٠١(
  .١٩١ / ١، شذرات الذهب )٢٧٩(



 / ٦، تاريخ البخاري )٢١٦(ليفة ، طبقات خ)٤٠٥(، تاريخ خليفة ٢١ / ٧طبقات ابن سعد (* *) 
، ذيب الكمال )١٥٥(، مشاهري علماء االمصار ٣٦٣ / ٦، اجلرح والتعديل ٥٠٣ - ٥٠٢

  ).٢٨٠(، خالصة تذهيب الكمال ٤١٥ / ٧، ذيب التهذيب )١٠٠٢(
(*)  

)٦/١٣٨(  

  

  .حدث عن أيب عثمان النهدي، وأيب جملز ال حق، وعكرمة، واحلسن، ومجاعة
  .يزيد بن زريع، وعبد الوارث، ويزيد بن هارون، وعلي بن عاصم، وآخرونشعبة، و: وعنه

  .وثقه حيىي بن معني وغريه
  .وما حلق ولده حرمي بن عمارة السماع منه

  .تويف سنة اثنتني وثالثني ومئة: قال خليفة بن خياط
  

لبخاري، ابن احلارث، بن عمرو بن غزية، االنصاري، اخلزرجي، ا) ٤م،  * ( عمارة بن عزية- ٥٠
  .املازين، املدين، أحد الثقات

عن أيب صاحل السمان، والشعيب، والربيع بن سربة، وعمرو بن شعيب، وحممد بن إبراهيم التيمي، 
  .وغريهم

بكر بن مضر، وسليمان بن بالل، وابن هليعة، وإمساعيل بن جعفر، والدراوردي، وبشر بن : وعنه
  .املفضل وطائفة
ديث، واحتج به مسلم، واستشهد به البخاري، وأما ابن حزم، فضعفه ومل ثقة كثري احل: قال ابن سعد

  .يصب
  .مات سنة أربعني ومئة

__________  
 / ٦، اجلرح والتعديل ٥٠٣ / ٦، التاريخ الكبري )٢٦٦(، طبقات خليفة )٤١٩(تارخ خليفة ) ١(

، ذيب ١٧٨/  ٣، ميزان االعتدال )١٠٠٦(، ذيب الكمال )١٣٥(، مشاهري علماء االمصار ٣٦٨
  .١٠٨ / ١، شذرات الذهب )٢٨٠(، خالصة تذهيب الكمال ٤٢٣ - ٤٢٢ / ٧التهذيب 

(*)  

)٦/١٣٩(  

  



  .ابن شربمة، الضيب، الكويف) ع * ( عمارة بن القعقاع- ٥١
  .مكثر عن أيب زرعة البجلي، وروى عن أخنس بن خليفة

  .روى عنه السفيانان، وشريك، وجرير، وابن فضيل وآخرون
  .بن معني، وكان أسن من عمه عبد اهللا بن شربمة وأفضلوثقه ا

  
  .هو عطاء بن أيب مسلم احملدث، الواعظ، نزيل دمشق والقدس) ع * * ( عطاء اخلراساين- ٥٢

أرسل عن أيب الدرداء، وابن عباس، واملغرية بن شعبة وطائفة، وروى عن ابن املسيب، وعروة، وعطاء 
  .عمرو ابن شعيب، وعدةبن أيب رباح، وابن بريدة، ونافع، و

  .معمر، وشعبة، وسفيان، ومالك، ومحاد بن سلمة، وإمساعيل ابن عياش، وعدد كثري: روى عنه
  .حىت إن شيخه عطاء حدث عنه
  هو يف نفسه ثقة، لكن مل يلق ابن: وثقه ابن معني، وقال الدارقطين

__________  
، ذيب الكمال ٣٦٨ / ٦رح والتعديل ، اجل٧٩ / ٢: ، التاريخ الصغري٥٠١ / ٦التاريخ الكبري (*) 

  .٢٨١ - ٢٨٠، خالصة ذيب الكمال ٤٢٤ - ٤٢٣ / ٧، ذيب التهذيب )١٠٠٦(
 / ٦، التاريخ الكبري )٣١٣(، طبقات خليفة )٤١٠(، تاريخ خليفة ٣٧٩ / ٧طبقات ابن سعد (* *) 
، ٣٣٥ - ٣٣٤ / ٦، اجلرح والتعديل ١٣٠ / ٢: ، كتاب اروحني٣٧ / ٢، التاريخ الصغري ٤٧٤

، العرب ٧٥ - ٧٣ / ٣، ميزان االعتدال ٢٨٠ - ٢٧٩ / ٥، تاريخ االسالم )٩٤١(ذيب الكمال 
 / ١، النجوم الزاهرة )٤٢٤(، مقدمة فتح الباري ٢١٥ - ٢١٢ / ٧، ذيب التهذيب ١٨٢ / ١

ت ، شذرا٣٧٩ / ١: ، العقد الثمني)٢٦٧(، خالصة تذهيب الكمال )٦٠(، طبقات احلفاظ ٣٣١
  .١٩٣ - ١٩٢ / ١الذهب 

(*)  

)٦/١٤٠(  

  

  .عباس، يعين أنه يدلس
  .هو عطاء بن ميسرة، مسع من ابن عمر: وقال ابن معني

  .هو عطاء بن عبد اهللا: وقال مالك
  .هو أبو أيوب، عطاء بن عبد اهللا، بلخي سكن الشام ليس به بأس: وقال النسائي

  .ثقة: هو عطاء بن ميسرة، وقال أمحد: وقال مرة



  .ثقة معروف بالفتوى واجلهاد: قال يعقوب بن شيبةو
  .ال بأس به: وقال أبو حامت

  .حدثنا شعبة، حدثنا عطاء اخلراساين، وكان نسيا: وقال حجاج بن حممد
  .قدمت املدينة وقد فاتين عامة الصحابة: قال عثمان بن عطاء عن أبيه

  .وذكره البخاري يف الضعفاء، والعقيلي، وابن حبان
ما أعرف ملالك رجال يروي عنه يستحق أن :  يعين البخاري-قال حممد ": علله " مذي يف وقال التر

  .يترك حديثه غري عطاء اخلراساين
هو ثقة، روى عنه مثل مالك، ومعمر، ومل : عامة أحاديثه مقلوبة، مث قال الترمذي: ما شأنه ؟ قال: قلت

  .أمسع أحدا من املتقدمني تكلم فيه
  .ري سورة نوح من صحيح البخاري، هو عطاء اخلراساينإن الذي يف تفس: قيل

  .وليس جبيد
  ).١(بل هو عطاء بن أيب رباح 

  فعلى هذا ال شئ
__________  

  .بل هو عطاء اخلراساين) ١(
أخربين عطاء اخلراساين عن ابن : فقد أخرج عبد الرزاق احلدييث يف تفسريه عن ابن جريج، فقال

ت هذا احلديث يف تفسري ابن جريج، عن عطاء اخلراساين، عن ابن وقال أبو مسعود الدمشقي ثب..عباس
  .عباس

  .وابن جريج مل يسمع التفسري من عطاء اخلراساين، وإمنا أخذه عن ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه
سألت حيىي القطان عن حديث ابن : عن علي بن املديين قال" العلل " وذكر صاحل بن أمحد بن حنبل يف 

  .ال شئ: أخربنا ؟ قال: إنه يقول: ضعيف، فقلت:  اخلراساين، فقالجريج، عن عطاء
  .إمنا هو كتاب دفعه إليه

  =يف املناولة " أخربنا " وكان ابن جريج يستجيز إطالق : ٥١١ / ٨" الفتح " قال احلافظ يف 

)٦/١٤١(  

  

  .للخراساين يف صحيح البخاري
اخلراساين، النه دخل إىل خراسان، : إمنا قيل لهأصله من بلخ، وعداده يف البصريني، و: وقال ابن حبان

  .وأقام، مث رجع إىل العراق، وكان من خيار عباد اهللا



  .غري أنه كان ردئ احلفظ، كثري الوهم
  .فلما كثر ذلك يف روايته، بطل االحتجاج به

  .هذا القول فيه نظر: قلت
  .أوثق عملي يف نفسي نشر العلم: عثمان بن عطاء عن أبيه

  . أيب مع املساكني، فيعلمهم وحيدثهموكان جيلس
  .جمالس الذكر هي جمالس احلالل واحلرام: مسعت عطاء اخلراساين يقول: قال يزيد بن مسرة

من صلة االخوان، وجوائز : من أين معاشك ؟ قال: قلت لعطاء اخلراساين: قال إمساعيل بن عياش
  .السلطان

  اخلراساين، ونرتلكنا نغازي عطاء : قال عبدالرمحن بن يزيد بن جابر
__________  

  .واملكاتبة= 
: أخربت عن علي بن املديين، أنه ذكر يف تفسري ابن جريج كالما معناه، أنه كان يقول: وقال االمساعيلي

يف كل حديث فتركه، " اخلراساين " عن عطاء اخلراساين، عن ابن عباس، فطال على الوراق أن يكتب 
  . رباحفرواه من روى على أنه عطاء بن أيب

قال احلافظ، وأشار ذه القصة اليت ذكرها صاحل بن أمحد عن علي بن املديين، ونبه عليها أبو علي 
سألت : قال يل ابن جريج: مسعت هشام بن يوسف يقول: قال ابن املديين" تقييد املهمل " اجلياين يف 

  .اعفين من هذا: عطاء عن التفسري من البقرة، وآل عمران مث قال
  .عطاء اخلراسان: قال عطاء عن ابن عباس، قال: فكان بعد إذا قال:  هشامقال: قال

  .فكتبنا مث مللنا: قال هشام
  .يعين كتبنا اخلراساين

وإمنا بينت هذا الن حممد بن ثور كان جيعلها يف روايته عن ابن جريج، عن عطاء، عن : قال ابن املديين
  .ابن عباس، فيظن أنه عطاء بن أيب رباح

  م الكالم يفوانظر متا
  .٣٧٤ - ٣٧٣" الفتح " مقدمة 

(*)  

)٦/١٤٢(  

  



يا عبد الرمحن، يا هشام بن الغاز، يا فالن، : متقاربني فكان حييي الليل، مث خيرج رأسه من خيمته فيقول
قال ! قيام الليل، وصيام النهار أيسر من شرب الصديد، ولبس احلديد، وأكل الزقوم، والنجاء النجاء 

  .تويف بأرحيا ودفن ببيت املقدس: عزيزسعيد بن عبد ال
  .مات أيب سنة مخس وثالثني ومئة: وقال ابنه عثمان

  .وقيل مولده سنة مخسني
  

  .القصاب، الواسطي) د، ت، س * ( أيوب أبو العالء- ٥٣
  .ابن أيب مسكني الفقيه، مفيت أهل واسط: وهو أيوب بن مسكني، ويقال

  . بن شربمةحدث عن قتادة، وسعيد املقربي، وعبد اهللا
  .ومات يف الكهولة قبل انتشار حديثه

  .روى عنه هشيم، وإسحاق االزرق، ويزيد بن هارون، وآخرون
  .ال بأس به: قال أبو حامت

  .وأرخ يزيد وفاته يف سنة أربعني ومئة
  .فلوال قدم موته، الخر إىل طبقة احلمادين

  
  .حممدزاهد أهل البصرة وعابدهم، أبو ) بخ * * ( حبيب العجمي- ٥٤

  .روى عن احلسن البصري، وشهر بن حوشب، والفرزدق شيئا يسري
__________  

 / ٢، اجلرح والتعديل ٥٠ / ٢، التاريخ الصغري ٤٢٣ / ١، التاريخ الكبري )٣٢٦: (طبقات خليفة(*) 
، تاريخ )٤٣(، خالصة تذهيب الكمال ٤١١ / ١، ذيب التهذيب ١٣٩، ذيب الكمال ٢٥٩

  .٢٣١ / ٥االسالم 
  ، ذيب الكمال١٥٥ - ١٤٩ / ٦، حلية االولياء )١٥٢(مشاهري علماء االمصار (* *) 

، خالصة ١٨٩ / ٢، ذيب التهذيب ٣٢٦ / ٢، اللباب ٢٣٤ - ٢٣٣ / ٥، تاريخ االسالم )٢٣٠(
  ).٧١(تذهيب الكمال 

يخ املؤلف املطبوع ومل يرمز له يف االصل بشئ، وما أثبتناه عن املراجع اليت ترمجت له، وقد حترفت يف تار
  ".خ " إىل 
(*)  

)٦/١٤٣(  

  



  .وعنه محاد بن سلمة، وأبو عوانة، وجعفر بن سليمان، وداود الطائي، ومعتمر بن سليمان، وآخرون
  .وكان جماب الدعوة

تؤثر عنه كرامات وأحوال، وكان له دنيا، فوقعت موعظة احلسن يف قلبه، فتصدق بأربعني ألفا، وقنع 
  .باليسري

  . حىت أتاه اليقنيوعبد اهللا
كان حبيب يرى بالبصرة يوم التروية ويرى بعرفة من : حدثنا السري بن حيىي قال: قال ضمرة بن ربيعة

  ).١(الغد 
  ".تارخيه " وذكره ابن عساكر يف " تاريخ االسالم " سقت من أخباره يف : قلت
  

ي، الكويف، حدث عن أيب عمرو ابن عروة الفقيه، أبو عروة النخع) ٤م،  * ( احلسن بن عبيد اهللا- ٥٥
  .الشيباين، وشقيق أيب وائل، وزيد بن وهب، وإبراهيم النخعي

  الثوري، وجرير بن عبداحلميد، وسفيان بن عيينة، وعبد اهللا: روى عنه
__________  

  .الكرامة حق ال يدفع، خيتص اهللا ا من عباده من يشاء، وخوارق العادة ال تستعصي على اهللا تعاىل) ١(
  .كن إثبات ذلك حيتاج إىل دليل يفيد اليقني، وهو هنا متعذرول

، وقد قال فيه ١٥٤ / ٦" احللية " على أن يف سند القصة عبدالرمحن بن واقد راويها عن ضمرة كما يف 
  .حيدث باملناكري عن الثقات: ابن عدي

هري علماء ، مشا٢٣ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٩٧ / ٢، التاريخ الكبري )١٦٥(طقبات خليفة (*) 
 - ٢٩٢ / ٢، ذيب التهذيب ٢٣٦ / ٥، تاريخ االسالم )٢٦٧(، ذيب الكمال )١٦٣(االمصار 

  ).٧٩(، خالصة تذهيب الكمال ٢٩٣
(*)  

)٦/١٤٤(  

  

  .ابن إدريس، وحفص بن غياث
  .وثقه النسائي

  .له قريب من ثالثني حديثا
  .تويف سنة تسع وثالثني ومئة

  



 - بكسر اخلاء املعجمة -، االمام، الفقيه، أبو عون، اخلضرمي نابن عبدالرمح) ٤* ( خصيف - ٥٦
  .االموي، موالهم اجلزري احلراين

  .رأى أنس بن مالك، ومسع جماهدا، وسعيد بن جبري، وعكرمة، وطبقتهم
السفيانان، وشريك، وحممد بن فضيل، وعتاب بن بشري، ومروان بن شجاع، وحممد بن : روى عنه

  .وآخرونسلمة، ومعمر بن سليمان 
  .وثقه حيىي بن معني

  .صاحل: وقال النسائي
  .ليس حبجة: وقال أمحد بن حنبل

: يا أبا عون، أنا أحبك يف اهللا، وقال أبو زرعة: قال يل جماهد: سيئ احلفظ، قال خصيف: وقال أبو حامت
  .هو ثقة

  .ال بأس به: وقال ابن حراش
  .ويل خصيف بيت املال: قال أبو فروة

  ).١( متمكنا من االرجاء كان: وعن جرير قال
  .كان من صاحلي الناس: وقال ابن أيب جنيح
__________  

 ٢، التاريخ الصغري ٢٢٨ / ٣التاريخ الكبري ) ٣١٩(، طبقات خليفة ١٨٠ / ٧طبقات ابن سعد (*) 
 - ٢٤٠ / ٥تاريخ االسالم ) ٣٧٣(، ذيب الكمال ٢٨٧ / ١، كتاب اروحني والضعفاء ٤٦/ 

، خالصة تذهيب ١٤٤ - ١٤٣ / ٣، ذيب التهذيب ٦٥٤ - ٦٥٣ / ١عتدال ، ميزان اال٢٤١
  .٢٠٦ / ١شذرات الذهب ) ١٠٨(الكمال 

 أنه ال يقول بزيادة االميان - وهو الذي يغلب على الظن -إن كان املراد من وصفه باالرجاء ) ١(
حد من العلماء، فال ونقصانه، وال يقول بدخول العمل حبقيقة االميان ومسماه، كما هو مذهب غري وا

  .يعد قدحا يف حقه، كما هو املنصوص عليه يف كتب اجلرح والتعديل
  .لكن خصيفا ضعيف لسوء خفظه وختليطه يف آخر عمره، وهذا علة الضعف فيه

(*)  

)٦/١٤٥(  

  

  .تويف سنة ست وثالثني ومئة: النفيلي: قال
  .تويف سنة اثنتني وثالثني: وقال حممد بن املثىن



  .سنة سبع: ن بشري والبخاريوقال عتاب ب
ليس بقوي، تكلم يف االرجاء، وقال حيىي : سنة مثان وثالثني وقال أمحد أيضا: وقال أبو عبيد وشباب

  .كنا جنتنب خصيفا: القطان
  .رأيت على خصيف ثيابا سودا، وكان على بيت املال: وقال عثمان بن عبدالرمحن الطرائفي

  .حديثه يرتقي إىل احلسن: قلت
لى عمر بن عبد املنعم، عن زيد بن احلسن، أبنأنا أبو بكر االنصاري، أنبأنا أبو حممد اجلوهري، قرأت ع

أنبأنا عمر بن حممد الزيات، حدثنا جعفر الفريايب حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا عتاب بن بشري عن 
 صالتك يف إذا شككت يف: " خصيف، عن أيب عبيدة، عن أبيه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ثالث أو أربع، وأكرب ظنك على أربع، سجدت سجدتني، مث سلمت، وإن كان أكرب ظنك على ثالث، 
  ).١" (فصل ركعة، مث تشهد، مث اسجد سجديت السهو، مث سلم 

  .لو صح هذا لكان فيه فرج عن ذوي الوسواس
__________  

  .ع من أبيهإسناده ضعيف لضعف خصيف، وال نقطاعه، فإن أبا عبيدة مل يسم) ١(
  من يتم على أكرب ظنه عن خصيف، عن أيب: يف الصالة، باب) ١٠٢٨(وهو يف سنن أيب داود 

عبيدة به وأعله أبو داود بأن عبد الواحد وسفيان وشريكا وإسرائيل أو قفوه على ابن مسعود، ومل 
  (*)يرفعوه 

)٦/١٤٦(  

  

  .فري، املصريالشيخ أبو عبد اهللا الكعيب، املعا *  واهب بن عبد اهللا- ٥٧
  .حدث عن أيب هريرة، وعتبة بن عامر، وابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وحسان بن كريب، ومجاعة

  .عبدالرمحن بن شريح، والليث بن سعد، ورجاء بن أيب عطاء، وضمام بن امساعيل، وابن هليعة: وعنه
  .وثقه ابن حبان

  .وخرج له البخاري يف كتاب االدب
  .عمر دهرا

  . سنة سبع وثالثني بربقةوتويف بربقة يف
  

  ).٤خ،  * * ( زهرة بن معبد- ٥٨
  .ابن عبد اهللا، بن هشام، بن زهرة، االمام أبو عقيل القرشي، التيمي، املدىن، نزيل االسكندرية



  .حدث عن جده عبد اهللا الصحايب، وعن ابن عمر، وابن الزبري، وسعيد بن املسيب وغريهم
  .أيب أيوب، والليث، وابن هليعة، ورشدين بن سعدحيوة بن شريح، وسعيد بن : روى عنه

__________  
، مشاهري ٢٧٩ / ٣، ثقات ابن حبان ٤٧ - ٤٦ / ٩، اجلرح والتعديل ١٩٠ / ٨التاريخ الكبري (*) 

 / ١١، ذيب التهذيب ٣١١ / ٥، تاريخ االسالم )١٤٦٣(، ذيب الكمال )١٢١(علماء االمصار 
  .٤١٩، خالصة تذهيب الكمال ١٠٨

  ، اجلرح٤٤٣ / ٣التاريخ الكبري ) ٢٩٤(، طبقات خليفة ٥١٥ / ٧طبقات ابن سعد * *) (
 ٣٤١ / ٣، ذيب التهذيب ٢٥١ / ٥، تاريخ االسالم )٤٣٥(، ذيب الكمال ٦١٥ / ٣والتعديل 

- ٣٤٢.  
  .١٩٢ / ١، شذرات الذهب ١٢٢خالصة تذهيب الكمال 

(*)  

)٦/١٤٧(  

  

  .وكان من عباد اهللا الصاحلني
  .زعموا أنه كان من االبدال:  الدارميقال

  .ال بأس به: قال أبو حامت وغريه
  .ثقة: وقال النسائي
  .جلده صحبة
: أين تسكن ؟ قلت: أنبأنا حيوة، أخربين زهرة بن معبد، أن عمر بن عبد العزيز قال له: ابن وهب
  .بالفسطاط

جتمع ا دنيا وآخرة، طيبة املوطأ، تسكن اخلبيثة املنتنة، أف، وتذر الطيبة، االسكندرية، فإنك : قال
  .وددت أن قربي يكون ا

  .وروى حنوه ضمام بن إمساعيل عن زهرة
  .تويف زهرة يف سنة مخس وثالثني ومئة

  .وقيل تويف سنة سبع وثالثني ومئة
  .وقد شاخ

  
  . ، من علماء البصرة اجللةصاحب الزيادي) خ، م، د، س* ( عبد احلميد - ٥٩



  .، وأيب رجاء العطاردي، وعبد اهللا بن احلارث، وغريهمحدث عن أنس بن مالك
  .وعنه شعبة، ومحاد بن زيد، ومهدي بن ميمون، وإمساعيل بن علية، وثقه أمحد بن حنبل

  
  أسلم،: ، اسم أبيه مسلم، وقيل)١(فقيه البصرة، أبو عمرو، بياع البتوت ) ٤ * * ( عثمان البيت- ٦٠

__________  
 ٥، تاريخ االسالم )٧٦٧(، ذيب الكمال ٢٤٨ / ٣، ثقات ابن حبان ١٢ / ٦اجلرح والتعديل (*) 
  ).٢٢٢(، خالصة ذيب الكمال ١١٤ / ٦، ذيب التهذيب ٢٧٠/ 

، ذيب ١٤٥ / ٦، اجلرح والتعديل ٢١٥ / ٦، التاريخ الكبري ٢١ / ٧طبقات ابن سعد (* *) 
  ، ذيب٦٠ - ٥٩  /٣، ميزان االعتدال ٢٧٦ / ٥، تاريخ االسالم )٩٢٥(الكمال 

  ).٢٦٢(، خالصة ذيب الكمال ١٥٤ - ١٥٣ / ٧التهذيب 
  .االكسية الغليظة: البتوت) ١(

(*)  

  ] عثمان البيت - ٦٠[:تعليق املستخدم 
  ) .٦(وليس ) ٦٠(، والصواب ]  عثمان البيت - ٦[كانت يف األصل هكذا 

  
  .عبد الرمحن الشامي : حرره

)٦/١٤٨(  

  

ن الكوفة حدث عن أنس بن مالك، والشعيب، وعبد احلميد بن سلمة، سليمان، وأصله م: وقيل
  .واحلسن

  .شعبة، وسفيان، وهشيم ويزيد بن زريع، وابن علية، وعيسى بن يونس: وعنه
  .وثقه أمحد، والدارقطين، وابن سعد، وابن معني، فيما نقله عباس عنه

  .ضعيف: وروى معاوية بن صاحل عن ابن معني
  .يكتب حديثهشيخ : وقال أبو حامت
  .له أحاديث، كان صاحب رأي وفقه: وقال ابن سعد

  
ابن االمري شرحبيل بن حسنة، الفقيه االمام، أبو شرحبيل، الكندي، ) ع * ( جعفر بن ربيعة- ٦١

وقد أدرك والده ربيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه ؛ حليف بين زهرة بن كالب، سكن مصر أو ولد ا 



  .د اهللا بن احلارث بن جزءوسلم ورآه، ورأى جعفر عب
  .وحدث عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، وأيب اخلري مرثد اليزين، وعراك بن مالك، واالعرج وعدة

  .الليث بن سعد، وبكر بن مضر، وعبد اهللا بن هليعة وآخرون: حدث عنه
  .وثقه ابن سعد، والنسائي

  .وثالثني وهو االصحتويف سنة ست : مات سنة اثنتني وثالثني ومئة وقيل: وقال ابن سعد
  .تويف سنة أربع وثالثني ومئة: وقيل

  .قاله شباب
__________  

  ،٤٠ / ٢: ، التاريخ الصغري١٩٠ / ٢، التاريخ الكبري )٢٩٥(طبقات خليفة (*) 
 ٥، تاريخ االسالم )١٩٥: (، ذيب الكمال١٨٧، مشاهري علماء االمصار ٤٧٨ / ٢اجلرح والتعديل 

 / ١، شذرات الذهب ٦٣ - ٦٢، خالصة تذهيب الكمال ٩٢ - ٩٠/  ٢، ذيب التهذيب ٢٢٣/ 
١٩٢.  

(*)  

)٦/١٤٩(  

  

، بن نوفل، بن االسود، بن نوفل، بن خويلد، بن أسد، بن حممد بن عبدالرمحن) ع* ( أبو األسود - ٦٢
  .عبدالعزى، بن قصي

  .االمام أبو األسود القرشي، االسدي، يتيم عروة
وكان جده أحد السابقني ومن مهاجرة احلبشة، أعين نوفال، وبأرض وكان أبوه أوصى به إىل عروة، 

  .احلشبة تويف، فيقضي أن يكون ولده عبد الرمحن من صغار الصحابة
نزل أبو األسود مصر، وحدث ا بكتاب املغازي لعروة بن الزبري عنه، وروى عن علي بن احلسني، 

  .والنعمان بن أيب عياش، وعكرمة، وطائفة
ن شريح، وشعبة بن احلجاج، ومالك بن أنس، وابن هليعة وأنس بن عياض الليثي، حيوة ب: وعنه

  .وآخرون
  .وهو من العلماء الثقات
  .عداده يف صغار التابعني

  .مات سنة بضع وثالثني ومئة
  



  .اهلمداين، الكويف، العابد، أحد العلماء العابدين) ع * * ( موسى بن أيب عائشة- ٦٣
  .د اهللا بن شداد، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وعدةحدث عن سعيد بن جبري، وعب

  شعبة، وسفيان، وزائدة، وأبو إسحاق الفزاري، وابن عيينة،: وعنه
__________  

، تاريخ االسالم )١٢٣٢(، ذيب الكمال ٣٢١ / ٧، اجلرح والتعديل ١٤٥ / ١التاريخ الكبري (*) 
  ٣٤٩ - ٣٤٨ذهيب الكمال ، خالصة ت٣٠٨ - ٣٠٧ / ٩، ذيب التهذيب ٢٩٦ / ٥

، ذيب ١٠٥، مشاهري علماء االمصار ١٥٦ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٨٩ / ٧التاريخ الكبري (* *) 
، خالصة تذهيب ٣٥٣ - ٣٥٢ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٠٧ / ٥، تاريخ االسالم )١٣٩٠(الكمال 
  .٣٩١الكمال 

(*)  

)٦/١٥٠(  

  

  .وعبيدة بن محيد، وآخرون
  .وثقه ابن عيينة

  .كنت إذا رأيته، ذكرت اهللا: ال جرير بن عبداحلميدوق
ما : كان حيسن سفيان الثناء عليه، وروى ابن عيينة أن جارا ملوسى ابن أيب عائشة قال: وقال القطان

  .رفعت رأسي قط إال رأيته يصلي
  

  .الفقيه أبو العالء الدمشقي، نزيل البصرة، من كبار العلماء) ٤ * ( برد بن سنان- ٦٤
  . واثلة بن االسقع، وعطاء بن أيب رباح، وعباد بن نسى، وعمرو ابن شعيب، ومكحولحدث عن

  .حدث عنه السفيانان، واحلمادان، ويزيد بن زريع، وابن علية، وعلي بن عاصم، وآخرون
  .وثقه النسائي وغريه
 احلمار هرب برد من مروان: ما قدم علينا شامي خري من برد، وقال حيىي بن معني: قال يزيد بن زريع

  .إىل البصرة
  .تويف برد يف سنة مخس وثالثني ومئة: قيل

  .رمحه اهللا
  

  .الباهلي، البصري، االحول، احلافظ) خ، م، د، س، ق * * ( حجاج بن حجاج- ٦٥



__________  
 / ٢، اجلرح والتعديل ٣٧ / ٢: ، التارخ الصغري١٣٤ / ٢، التاريخ الكبري )٣١٥(طبقات خليفة (*) 

، ذيب ٢٣١ / ٥، تاريخ االسالم )١٤١(، ذيب الكمال ١٥٦ماء االمصار ، مشاهري عل٤٢٢
  ،)٤٦(، خالصة تذهيب الكمال ٤٢٩ - ٤٢٨ / ١التهذيب 

  .١٩٢ / ١شذرات الذهب 
، تاريخ )٢٣٣(، ذيب الكمال ١٥٨ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٧٣ - ٣٧٢ / ٢التاريخ الكبري (* *) 

، خالصة تذهيب ٢٠٠ - ١٩٩ / ٢، ذيب التهذيب ٤٦١  /١، ميزان االعتدال ٢٣٥ / ٥االسالم 
  ).٧٢(الكمال 

(*)  

)٦/١٥١(  

  

  .حدث عن أنس بن سريين، والفرزدق، وقتادة والزمه، وأيب الزبري املكي، وكان موصوفا باحلفظ
  .حممد بن جحادة رفيقه، وإبراهيم بن طهمان تلميذه، ويزيد ابن زريع وآخرون: حدث عنه

  .زي وغريهوثقه أبو حامت الرا
  .مات يف الكهولة بالبصرة يف سنة إحدى وثالثني ومئة

  .رمحه اهللا
  

  .الواسطي، ثقة، حجة) ع * ( أبو هاشم الرماين- ٦٦
  .امسه حيىي بن دينار: قيل

  .نافع: وقيل
حدث عن أيب العالية، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وسعيد بن جبري، وأيب عمر زاذان، وأيب وائل، وأيب 

  .أيب جملز، وإبراهيم النخعي وجماهد، وعكرمة، وأيب صاحل، وعدةاالحوص، و
خلف بن خليفة، وهشيم، وروح بن القاسم، وشريك وشعبة، وسفيان، وقيس بن الربيع، : روى عنه
  .وآخرون

  .واحتجوا به يف الكتب الستة، وهو ممن جيمع حديثه
  .تويف سنة اثنتني وثالثني ومائة

  
  .النخعي أو اجلعفي، كويف، إمام عابد، سكن دمشق) سد،  * * ( احلسن بن احلر- ٦٧



__________  
، ذيب الكمال ٣٦ / ٢، اللباب ١٤٠ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٧١ / ٨التاريخ الكبري (*) 

، خالصة تذهيب الكمال ٢٦٢ - ٢٦١ / ١٢، ذيب التهذيب ١٩٦ / ٥، تاريخ االسالم )١٦٦٠(
، ١٦٤، مشاهري علماء االمصار ٨ / ٣جلرح والتعديل ، ا٢٩٠ / ٢التاريخ الكبري ) (* *) ٤٦٢(

، خالصة ٢٦٢ - ٢٦١ / ٢، ذيب التهذيب ٢٣٥ / ٥، تاريخ االسالم )٢٥٤(ذيب الكمال 
  ).٧٧(تذهيب الكمال 

(*)  

)٦/١٥٢(  

  

وحدث عن أيب الطفيل، والشعيب، والقاسم بن خميمرة، وخاله عبدة بن أيب لبابة حدث عنه، ابن أخيه 
  .علي اجلعفي، وزهري بن معاوية، ومحيد ابن عبدالرمحن الرؤاسي، ومجاعةحسني بن 

  .وثقه ابن معني
  .اقترض أيب من احلسن بن احلر ألفا، مث وجه ا إليه، فردها، وقال، اشتر ا لزهري سكرا: قال زهري

مهني، فيعطيه كان احلسن بن احلر إذا مر به من يبيع ملحا، أو من رأس ماله حنو در: وقال حسني اجلعفي
  .مخسة

خذ ا قطنا : يقول، اجعلها رأس مالك، ومخسة أخرى، فيقول، خذ ا دقيقا ومترا، ومخسة أخرى فيقول
  .للمرأة

إين كنت أقسم زكايت، فلما وليت : قال حمرز بن حريث، كتب احلسن بن احلر إىل عمر بن عبد العزيز
  .رأيت أن أستأمرك

  .لنا إخوانك نغنهم عنكابعث ا إلينا، وسم : فكتب إليه
ما قدم علينا من العراق مثل احلسن بن : كان كثري املال، سخيا، متعبدا، قال االوزاعي: قال العجلي

  .ثقة مأمون: احلر، وعبدة بن أيب لبابة وكانا شريكني، وقال احلاكم
  .هو موىل لبين الصيداء: احلسن ابن احلكم، وقال ابن سعد: وينسب إىل جده، فيقال

  .من بين أسدقوم 
  مات سنة ثالث

  .وثالثني ومئة
  

االمام احملدث، الثقة، أبو مسعود، سعيد بن إياس اجلريري، البصري، من كبار ) ع * ( اجلريري- ٦٨



  .العلماء
__________  

، ٢ - ١ / ٤، اجلرح والتعديل ٧٨ / ٢، التاريخ الصغري ٤٥٧ - ٤٥٦ / ٣التاريخ الكبري (*) 
، ٦٩ / ٦، تاريخ االسالم ٤٧٩، ذيب الكمال ٢٧٦ / ١، اللباب ١٥٣مشاهري علماء االمصار 

، خالصة تذهيب ٧ - ٥ / ٤، ذيب التهذيب ١٢٧ / ٢، ميزان االعتدال ١٥٥ / ١تذكرة احلفاظ 
  .١٣٦الكمال 

(*)  

)٦/١٥٣(  

  

ريدة روى عن أيب الطفيل عامر بن واثلة، وأيب عثمان النهدي، وعبد اهللا بن شقيق، وأيب نضرة، وابن ب
  .وخلق سواهم

ابن املبارك، وبشر بن املفضل، وأمساعيل بن علية، ويزيد ابن هارون، وعيسى بن يونس، : حدث عنه
  .وحيىي القطان، وحممد بن عبد اهللا االنصاري، وعدد كثري

تغري حفظه قبل : ثقة، وقال أبو حامت: هو حمدث البصرة، وقال ابن معني ومجاعة: قال أمحد بن حنبل
: مسعنا من اجلريري وهو خمتلط، وقال أمحد بن حنبل! ال نكذب اهللا : ال حممد بن أيب عديموته، وق

  .ال: أكان اجلريري اختلط ؟ قال: سألت ابن علية
  .كرب الشيخ فرق

حدثنا ابن بريدة عن عبد اهللا بن : أتيت اجلريري فسمعته يقول: مسعت حيىي بن سعيد يقول: قال الفالس
  ).١(إمنا هو عن عبد اهللا بن مغفل : فلما خرجت، قال يل رجل" انني صالة بني كل أذ: " عمرو قال

  .عن عبد اهللا بن مغفل: فرجعت إليه فقلت له، فقال
  .أنكرنا اجلريري قبل الطاعون: وروى ابن علية عن كهمس قال

  مسعت من اجلريري يف سنة اثنتني وأربعني ومئة،: وقال يزيد بن هارون
__________  

كم بني االذان واالقامة، من حديث خالد بن :  يف االذان، باب٨٩ و ٨٨ / ٢لبخاري أخرجه ا) ١(
أن رسول اهللا صلى اهللا " عبد اهللا الطحان، عن اجلريري، عن ابن بريدة، عن عبد اهللا بن مغفل املزين 

  .هوخالد ممن مسع من اجلريري بعد اختالط" بني كل أذانني صالة، ثالثا، ملن شاء : عليه وسلم قال
لكن أخرجه االمساعيلي من رواية، يزيد بن زريع، وعبد االعلى، وابن علية وهم ممن مسع منه قبل 

  .اختالطه



  .وهو عند مسلم من طريق عبداالعلى أيضا
إنه من أصحهم مساعا من اجلريري، وإنه مسع منه قبل اختالطه بثماين سنني، وهو عند : وقد قال العجلي

  .ةعن ابن علي) ١٢٨٣(أيب داود 
، ٩١ / ٢ومل ينفرد به مع ذلك اجلريري، بل تابعه عليه كهمس بن احلسن، عن ابن بريدة عند البخاري 

  .٢٨ / ٢، والنسائي )١٣٥(، والترمذي )٨٣٨(ومسلم 
(*)  

)٦/١٥٤(  

  

  .وهي أول دخويل البصرة، ومل ننكر منه شيئا
  .إنه قد اختلط: وكان قد قيل لنا

  .وقد مسع منه إسحاق االزرق بعدنا
  .مسع حيىي بن سعيد من اجلريري، وكان ال يروي عنه: وروى عباس، عن حيىي بن معني، قال

  .كان أيوب السختياين يقدم اجلريري على سليمان التيمي النه كان خياصم القدرية: وقال أمحد
  .وكان أيوب ال يعجبه أن خياصمهم

  ).١" (ل اال حدث منهما إذا بويع خلليفتني فاقت" ومن غرائب اجلريري حديث مسلم : وقال
  ، وقد رويا له يف)٢" (ال تقل عليك السالم، فإا حتية امليت " وحديث 

__________  
إذا بويع خلليفتني، من حديث خالد بن عبد اهللا، عن : يف االمارة، باب) ١٨٥٣(أخرجه مسلم ) ١(

  .اجلريري، عن أيب نضرة عن أيب سعيد
  ".اال حدث " بدل " اآلخر " وفيه 

   من حديث امساعيل بن إبراهيم، عن سعيد اجلريري، عن٤٨٢ / ٣أخرجه أمحد ) ٢(
عن أيب متيمة اهلجيمي، : قال إمساعيل مرة) وقد حترف إىل اهلجيين(أيب السليل، عن أيب متيمة اهلجيمي 

 / ٤وقد رواه احلاكم يف مستدركه ...لقيت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،: عن رجل من قومه قال
 من طريق اجلريري، عن أيب السليل، عن أيب متيمة اهلجيمي، عن جابر بن سليم اهلجيمي، ١٦٨

  .وصححه، ووافقه عليه الذهيب
مسدد، عن حيىي، عن : ما جاء يف إسبال االزار من طريق: يف اللباس، باب) ٤٠٨٤(وأخرجه أبو داود 

  .أيب غفار، عن أيب متيمة اهلجيمي، عن أيب جري جابر بن سليم
  .ناده صحيحوإس



: من طريق احلسن بن علي اخلالل عن أيب أسامة، عن أيب غفار به، وقال) ٢٧٢٣(وأخرجه الترمذي 
  .حديث حسن صحيح

الدعاء : ٤٩ / ٦قال ابن القيم يف خمتصر السنن " ال تقل عليك السالم فإا حتية امليت : " وقوله
رمحة اهللا : (كقوله تعاىل؛ ء على املدعو له بالسالم دعاء خبري واالحسن يف دعاء اخلري أن يقدم الدعا

سالم عليكم مبا : (وقوله تعاىل) وسالم عليه يوم ولد، ويوم ميوت: (، وقوله)وبركاته عليكم أهل البيت
  ).صربمت

وإن عليك لعنيت إىل يوم : (وأما الدعاء بالشر فيقدم املدعو عليه على الدعاء غالبا، كقوله تعاىل البليس
عليهم : (، وكقوله تعاىل)عليهم دائرة السوء: (وكقوله تعاىل) وإن عليك اللعنة: (تعاىلوكقوله ) الدين

وإمنا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك إشارة إىل ما جرت منهم يف حتية ) غضب، وهلم عذاب شديد
=  

)٦/١٥٥(  

  

  .الصحيحني، وحتايدا ما حدث به يف حال تغري حفظه
  . مت لسعيد بن أيب عروبةفجرى له يف الشيخوخة نظري ما

  .تويف اجلريري سنة أربع وأربعني ومئة
  

  .االمام الثبت، العامل، أبو عبد اهللا العبدي الكويف) خ، م، د، ت، س * ( رقبة بن مصقلة- ٦٩
حدث عن أنس بن مالك، وعن عطاء بن أيب رباح ونافع، وطلحة بن مصرف، وعون بن أيب جحيفة 

  .وغريهم
  التيمي، وأبو عوانة، وجرير بن عبداحلميد،صاحبه سليمان : وعنه

  .وحممد بن فضيل، ومجاعة
  .ثقة مأمون: قال أمحد بن حنبل

  .كان ثقة، مفوها يعد من رجاالت العرب: وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .رمحه اهللا تعاىل

__________  
عليك سالم اهللا : كقولهاالموات، إذ كانوا يقدمون اسم امليت على الدعاء وهو مذكور يف أشعارهم، = 

يد اهللا يف * عليك سالم من أدمي وباركت : ورمحته ما شاء أن يترمحا وكقول الشماخ* قيس بن عاصم 
وقد ثبت ! كيف ؟ " عليك السالم : " ذاك االدمي املمزق وليس مراده أن السنة يف حتية امليت، أن يقال



فقدم الدعاء " السالم عليكم أهل دار مؤمنني " : يف الصحيح عنه، عليه السالم، أنه دخل املقربة فقال
  .على اسم املدعو له، كهو يف حتية االحياء، فالسنة ال ختتلف يف حتية االحياء واالموات

، تذهيب )٤٢٠(، ذيب الكمال ٣٧٧ / ٥، الكامل يف التاريخ ٣٤٢ / ٣التاريخ الكبري (*) 
  ).١١٩( خالصة تذهيب الكمال ،٢٨٧ - ٢٨٦ / ٣، ذيب التهذيب ٢ / ٢٢٧ / ١التهذيب 

(*)  

)٦/١٥٦(  

  

  .العالمة الثقة، أبو عدي اهلمداين، اليامي، الكويف، قاضي الري) ع * ( الزبري بن عدي- ٧٠
  .حدث عن أنس بن مالك، وأيب وائل شقيق، واحلارث االعور، وإبراهيم النخعي، ومصعب بن سعد

  .بن احلسني، ومجاعةمالك بن مغول، ومسعر، وسفيان الثوري، وبشر : وعنه
  .وثقه أمحد، وكان فاضال صاحب سنة

  ثقة، ثبت من: قال العجلي
  .أصحاب إبراهيم

  ).١(اتق اهللا ال تقتل مع قتيبة : كان مع قتيبة الباهلي، فقال له إبراهيم
  .مات سنة إحدى وثالثني ومئة: يقال
  

 يزيد بن سعيد بن أخت منر وخصيفة هو أخو السائب ابين) ع * ( يزيد بن عبد اهللا بن خصيفة- ٧١
  .الكندي، املدين، الفقيه

  .حدث عن السائب بن يزيد، وعروة بن الزبري، وبسر بن سعيد، ويزيد بن قسيط
__________  

، ٥٨٠ - ٥٧٩ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٧ - ٢٦ / ٢، التاريخ الصغري ٤١٠ / ٣التاريخ الكبري (*) 
، ذيب ٦٨ / ٢، ميزان االعتدال ٢ / ٢٣٢ / ١، تذهيب التهذيب )٤٢٩ - ٤٢٨(ذيب الكمال 

  .١٨١ / ١، شذرات الذهب )١٢١(، خالصة تذهيب الكمال ٣١٧ / ٣التهذيب 
  .وذلك عندما خلع قتيبة سليمان بن عبدامللك، وخرج عليه) ١(

، ذيب )١٣٥(، مشاهري علماء االمصار ٢٧٤ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٤٥ / ٨التاريخ الكبري (* *) 
، ذيب التهذيب ٤٣٠ / ٤، ميزان االعتدال ١ / ١٧٧ / ٤، تذهيب التهذيب )١٥٣٥(الكمال 

  ).٤٣٢(، خالصة تذهيب الكمال ٣٤٠ / ١١



  .بالفتح" التقريب " وخصيفة بضم اخلاء كما يف االصل وضبط خطأ يف املطبوع من 
(*)  

)٦/١٥٧(  

  

  . عيينة، والدراوردي، وآخرونمالك، والثوري، وسليمان بن بالل، وامساعيل بن جعفر، وابن: وعنه
  .وثقه حيىي بن معني

  .كان ثبتا، عابدا، ناسكا، كثري احلديث: وقال ابن سعد
  .تويف بعد الثالثني ومئة: قلت
  

  )م، د، ت، ق * ( يزيد بن يزيد بن جابر- ٧٢
االزدي، الدمشقي، أخو عبدالرمحن بن يزيد حدث عن يزيد بن االصم، ومكحول، ورزيق بن حيان، 

  .ب بن منبه، وطائفةووه
االوزاعي، وشعيب بن أيب محزة، وسفيان الثوري، وأبو املليح الرقي، وابن عيينة، وحسني : روى عنه

  .اجلعفي، وآخرون
  .وكان من كبار االئمة االعالم، ذكر للقضاء مرة فإذا هو أكرب من القضاء

  .ثقة: وقال أبو داود
  .أجازه الوليد بن يزيد خبمسني ألف دينار

ال أعلم مكحوال خلف مثل يزيد بن يزيد بالشام إال ما ذكره ابن جريج من : ابن عيينة، قالوعن 
  .سليمان

  .قدم علينا يزيد بن يزيد، فذكر من بكائه: وقال اجلعفي
  .أفسد نفسه: وقال هشام بن عمار

  .خرج فأعان على قتل الوليد، وأخد مئة ألف دينار
__________  

 ٩، اجلرح والتعديل ٣٦٩ / ٨التاريخ الكبري ) ٣١٥، ٣١٢(ات خليفة ، طبق)٤١١(تاريخ خليفة (*) 
 / ٤، تذهيب التهذيب )١٥٤٤(، ذيب الكمال )١٨٠(، مشاهري علماء االمصار ٢٩٧ - ٢٩٦/ 

، خالصة تذهيب الكمال ٣٧٠ / ١١، ذيب التهذيب ٤٤٢ / ٤، ميزان االعتدال ١ / ١٨٢
  .٣٢٣، ٣٢٠ / ١ري  التاريخ الصغ١٩٢ / ١، شذرات الذهب )٤٣٥(

(*)  



)٦/١٥٨(  

  

  .مل يكن يف أصحاب مكحول مثله: كان حسن اهليئة، حسن النحو، يقولون: قال ابن عيينة
  .وقال عبد اهللا بن عبدالرمحن مل يكن لعمي يزيد كتاب

  مات مكحول فأحدقوا بيزيد بن يزيد وكان رجال سكيتا،: قال دحيم
  .افتحولوا إىل سليمان بن موسى فأوسعهم علم

  .ال حيدث إال أن يسأل) ١(كان زميتا : ويف لفظ
  .ثقة: وقال حيىي بن معني والنسائي

  .مات سنة أربع وثالثني ومئة: وقال خليفة وابن سعد
  .عاش أخوه بعده ثالثني سنة: مات سنة ثالث وثالثني ومئة قلت: وقيل

  
  .دث املدين، احملابن عبد اهللا بن أيب منر) خ، م، د، س، ق* ( شريك - ٧٣

  .حدث عن أنس، وسعيد بن املسيب، وكريب، وعطاء بن يسار، ومجاعة
حدث عنه مالك، وسليمان بن بالل، وعبد العزيز الدراوردي، وإمساعيل ابن جعفر، وأبو ضمرة الليثي، 

  .سعيد املقربي، وذلك يف الصحيح: وروى عنه من الكبار
  .ليس به بأس: قال ابن معني والنسائي

لقوي، وقد جهل عليه أبو حممد بن حزم، وامه بالوضع، وقد وثقه أبو داود، وروى ليس با: وقاال مرة
  عنه مثل

__________  
  .احلليم، الساكن، القليل الكالم، الوقور، الرزين: الزميت) ١(

 / ٢، التاريخ الصغري ٢٣٦ / ٤، التاريخ الكبري )٢٦٦(، طبقات خليفة )٤١٩(تاريخ خليفة (*) 
، مشاهري علماء االمصار ١١١ / ٣، ثقات ابن حبان )٣٦٤ - ٣٦٣ / ٤(ل ، اجلرح والتعدي٢١٣

، ٢٧٠ - ٢٦٩ / ٢، ميزان االعتدال ٢ / ٧٥ / ٢، تذهيب التهذيب )٥٨٢(، ذيب الكمال )٨١(
  ).١٦٦( خالصة تذهيب الكمال ٣٣٨ - ٣٣٧ / ٤ذيب التهذيب 

(*)  

)٦/١٥٩(  

  



  ).١(د االنصاري مالك، وال ريب أنه ليس يف الثبت كيحىي بن سعي
  .ويف حديث االسراء من طريقه ألفاظ، مل يتابع عليها

  .وذلك يف صحيح البخاري
  .مات قبل االربعني ومئة

  
   * هاشم بن يزيد- ٧٤

  .ابن خالد بن اخلليفة يزيد بن معاوية السفياين
__________  

يث االسراء الذي شريك صدوق، إال أنه سيئ احلفظ، فهو يستشهد به يف املتابعات، وأما حد) ١(
 فقد تفرد فيه بأشياء مل يذكرها غريه، وهي معدودة ٤٠٦ - ٣٩٩ / ١٣أخرجه البخاري من طريقه 

  .أمكنة االنبياء عليهم الصالة والسالم يف السماء: االول: من أوهامه، وهي عشرة أشياء
  .كونه مناما: كون املعراج قبل البعثة، الثالث: الثاين
  .هرينخمالفته يف الن: الرابع

  .خمالفته يف حمل سدرة املنتهى: اخلامس
  .شق الصدر عند االسراء: السادس
  .ذكر ر الكوثر يف السماء الدنيا: السابع
  .نسبة الدنو والتديل إىل اهللا عزوجل: الثامن
تصرحيه أن امتناعه، صلى اهللا عليه وسلم، من الرجوع إىل سؤال ربه التخفيف كان عند : التاسع

  .اخلامسة
  .فعال به إىل اجلبار، فقال وهو يف مكانه: قوله: شرالعا

زاد شريك يف حديث االسراء زيادة جمهولة، وأتى : وقال عبد احلق االشبيلي يف اجلمع بني الصحيحني
فيه بألفاظ غري معروفة، وقد روى االسراء مجاعة من احلفاظ فلم يأت أحد منهم مبا أتى شريك، وشريك 

  .ليس باحلافظ
إن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر اضطرب يف هذا احلديث، : ٣ / ٣ابن كثري يف تفسريه وقال احلافظ 

  .وساء حفظه، ومل يضبطه
يف حديث شريك زيادة تفرد ا، على مذهب من زعم أنه، صلى اهللا : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي

  ". فكان قاب قوسني أو أدىن مث دنا اجلبار رب العزة فتدىل،: " عليه وسلم، رأى ربه عز وجل يعين قوله
: وقول عائشة، وابن مسعود، وأيب هريرة، يف محلهم هذه اآليات على رؤية جربيل أصح، قال ابن كثري

يا رسول اهللا، هل رأيت ربك : وهذا الذي قاله البيهقي رمحه اهللا يف هذه املسألة هو احلق، فإن أبا ذر قال
  ).١٧٨(، أخرجه مسلم "ورا رأيت ن" ويف رواية ! ؟ قال، نور أىن أراه 



عن عائشة أم " الصحيحني " إمنا هو جربيل عليه السالم، كما ثبت ذلك يف ) مث دنا فتدىل(وقوله 
  .املؤمنني، وعن ابن مسعود، وكذلك هو يف صحيح مسلم عن أيب هريرة

  .وال يعرف هلم خمالف من الصحابة يف تفسري هذه اآلية ا
  . عساكرانظر ترمجته يف تاريخ ابن(*) 
(*)  

)٦/١٦٠(  

  

  .بايعه باخلالفة أهل دمشق، ملا هلك السفاح، ودعا عمه إىل نفسه
  .فكان القائم خبالفة هاشم االمري عثمان بن عبداالعلى بن سراقة االزدي

  .فلما أقبل حلربه صاحل عم املنصور هرب هاشم وابن سراقة
  .هم، وسفكهم الدماءوكان ابن سراقة قد شتم بين العباس على منرب دمشق الفاعيل

وقد كان ابن سراقة استنابه عبد اهللا بن علي على دمشق، فلما سبهم عزل وجاء على نيابة دمشق مقاتل 
  .بن حكيم، فظفر بابن سراقة، فضرب عنقه

  .ومل يبلغنا ما جرى هلاشم
  .ذكره ابن عساكر

  
نصور، من رجال العامل ودهاة  ، عم السفاح واملابن البحر عبد اهللا بن عباس*  عبد اهللا بن علي - ٧٥

  .قريش
  .كان بطال شجاعا مهيبا، جبارا عسوفا، سفاكا للدماء

  .به قامت الدولة العباسية
سار يف أربعني ألفا أو أكثر فالتقى اخلليفة مروان بقرب املوصل فهزمه، ومزق جيوشه، وجل يف طلبه، 

ا بالسيف، وقتل ا إىل الظهر حنوا من وطوى البالد حىت نازل دار امللك دمشق، فحاصرها أياما، وأخذه
  .مخسني ألف مسلم من اجلند وغريهم

  .ومل يرقب فيهم إال وال ذمة، وال رعى رمحا، وال نسبا
مث جهز يف احلال أخاه داود بن علي يف طلب مروان، إىل أن أدركه بقرية بوصري من بالد مصر، فبيته، 

  .فقاتل املسكني حىت قتل
  .حلبشة، وانتهت الدولة االمويةوهرب ابناه إىل بالد ا

  وملا مات السفاح، زعم عبد اهللا أنه ويل عهده، وبايعه أمراء الشام، وبويع



__________  
، ويف الكامل ٩ - ٨ / ١٠، وأخباره منثورة يف الطربي اجلزء السابع، تاريخ بغداد ٤٨٥احملرب ص (*) 

  .يف اجلزء اخلامس، ويف البداية والنهاية البن كثري
  .٧ / ٢، والنجوم الزاهرة ١٦٧ / ٣ و ٢١٠ / ٢ و ٣٣٥ / ١البيان والتبيني ويف 
   (*)١١ / ٦سري 

)٦/١٦١(  

  

املنصور بالعراق، وندب حلرب عمه صاحب الدعوة أبا مسلم اخلراساين، فالتقى اجلمعان بنصيبني، 
صرة، فأخفاه أخوه فاشتد القتال وقتلت االبطال، وعظم اخلطب، مث ازم عبد اهللا يف خواصه، وقصد الب

  .سليمان مدة، مث ما زال املنصور يلح حىت أسلمه، فسجنه سنوات
  .حفر أساس احلبس وأرسل عليه املاء فوقع على عبد اهللا يف سنة سبع وأربعني ومئة، فاالمر هللا: فيقال

  
  .التميمي، الراجز، من أعراب البصرة، ومسع أباه والنسابة البكري *  رؤبة بن العجاج- ٧٦
  . عنه حيىي القطان، والنضر بن مشيل، وأبو عبيدة وأبو زيد النحوي، وطائفةروى

  .وكان رأسا يف اللغة، وكان أبوه قد مسع من أيب هريرة
: احلجر) [ فاصدع مبا تؤمر: (ما يف القرآن أعرب من قوله تعاىل: مسعت رؤبة يقول: قال خلف االمحر

٩٢.[   
  .ليس بالقوي: قال النسائي يف رؤبة

  .تويف سنة مخس وأربعني ومئة: غريهوقال 
  .قطعة من خشب يشعب ا االناء: ورؤبة باهلمز
  .مجعها رئاب
  .مخرية اللنب: والروبة بواو

  .والروبة أيضا، قطعة من الليل
  

  .االمري عم املنصور) س، ق * * ( سليمان بن علي- ٧٧
  .روى عن أبيه وعكرمة

__________  
، الشعر ٨٠ / ٤ و ٢١١، ١٠ / ٣، و ٩٧، ١٣، ٩ / ٢، ٦٨ ،٤٠، ٣٧ / ١البيان والتبيني (*) 



  ، وفيات١٥١ - ١٤٩ / ١١، معجم االدباء )١٧٥(، املؤتلف واملختلف )٤٩٥(والشعراء 
  .٤٣ / ١، اخلزانة ٢٢٣ / ١، شذرات الذهب ٢٦٤ / ٢، لسان امليزان ٣٠٣ / ٢االعيان 
، ٢٥ / ٤، التاريخ الكبري ٩٧، ٢٤ / ٣ و ٣٤٢ / ٢، و ٣٥٤، ١٢٧ / ١البيان والتبيني، (* *) 

، ٢١١ / ٤، ذيب التهذيب ٢ / ٥٣ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٤٧، ذيب الكمال ١٦٤املعارف 
  .١٥٤، خالصة تذهيب الكمال ٢١٢

(*)  

)٦/١٦٢(  

  

  .ابنه جعفر، وعافية القاضي، وحممد بن راشد املكحويل، واالصمعي، وبنته زينب بنت سليمان: وعنه
  .دوكان أحد االجوا

  .كان يعتق عشية عرفة مئة مملوك: قيل
  .بلغت عطاياه يف بعض املواسم مخسة آالف ألف درهم: وقيل

  .ويل البصرة مدة، وكان خيضب وقد شاب وهو ابن عشرين سنة
ليت االمري اطلع علينا فأغنانا ؟ فرمى إليهم جوهرا : وورد أنه كان يف سطح القصر، فسمع نسوة يقلن

  .وذهبا
  .اآلخرة، سنة اثنتني وأربعني ومئةمات يف مجادى 

  .وهو والد االمريين حممد وجعفر
  

، االمام احلافظ، أبو عبيدة البصري، موىل طلحة الطلحات، الطويل) ع* ( محيد بن أيب محيد - ٧٨
  .موىل سلمى: ويقال

  .وقيل غري ذلك
  .تري: ويف اسم أبيه أقوال أشهرها تريويه، وقيل

  .يهزاذويه ال بل ابن زاذو: وقيل
  .شيخ مقل

  .حدث عنه ابن عون، هو يروى أيضا عن أنس
  .داور أو مهران، أو طرخان، أو خملد، أو عبدالرمحن: وقيل، اسم والد محيد الطويل

  .مولده يف سنة مثان وستني، عام موت ابن عباس
  ومسع أنس بن مالك، واحلسن، وأبا املتوكل، وعكرمة وموسى بن أنس،



__________  
التاريخ الكبري ) ٢١٩(، طبقات خليفة )٤٢٠، ١٤٠، ٥(، تاريخ خليفة ١٧ / ٧سعد طبقات ابن (*) 
، ٢٢١ / ٣، اجلرح والتعديل ١٠ / ٣، ثقات ابن حبان ٢٣٠ / ١، التاريخ الصغري ٣٤٨ / ٢

، تذهيب التهذيب ٣٣٩، ذيب الكمال ٥١١ / ٥، الكامل يف التاريخ )٩٣(مشاهري علماء االمصار 
 ١، ميزان االعتدال ١٥٣ - ١٥٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٥٧ / ٦ريخ االسالم ، تا٢ - ١ / ١٧٨ / ١
  .٢١٢ - ٢١١ / ١، شذرات الذهب )٩٤(، خالصة تذهيب الكمال ٦١٠/ 

(*)  

)٦/١٦٣(  

  

وبكر بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن شقيق العقيلي، وثابت البناين، وابن أيب مليكة، ويوسف بن ماهك، 
  .فة وصدقوطائفة وكان صاحب حديث، ومعر

عاصم بن دلة، وشعبة، وزياد بن سعد، وابن جريج، والسفيانان، واحلمادان، وإمساعيل بن : روى عنه
جعفر، وأبو إسحاق الفزاري، وخالد ابن عبد اهللا، وزائدة، وزهري بن معاوية، وبشر بن املفضل، وخالد 

د االعلى السامي، وعبد العزيز بن احلارث، وأبو خالد االمحر، وعباد بن العوام، وابن املبارك، وعب
الدراوردي، وعبد الوهاب الثقفي، ومالك، وهشيم، ووهيب، ويزيد بن زريع، وعبيدة بن محيد، وحيىي 

القطان، وأبو بكر بن عياش، ويزيد بن هارون، وحممد بن أيب عدي، ومروان بن معاوية، وحممد ابن 
بن معاذ، وحممد بن عبد اهللا االنصاري، عيسى بن مسيع، والنضر بن مشيل، وقريش بن أنس، ومعاذ 
  .وخلق كثري، وروى عنه من أقرانه حيىي بن سعيد االنصاري

  .من سيب كابل يف سنة أربع وأربعني، والد محيد الطويل: ويقال
  .محيد بن تريويه وهم يغضبون منه: وروى الفسوي عن أيب موسى الزمن، قال

  .ال أدري: ما اسم جدك ؟ قال:  بن محيد الطويل، قلتسألت إبراهيم: قال حاشد بن إمساعيل البخاري
رأيت محيدا ومل يكن بطويل، ولكن كان طويل اليدين، وكان قصريا، مل يكن بذاك : قال االصمعي

  .محيد الطويل ليعرف من اآلخر: محيد القصري فقيل: الطويل، ولكن كان له جار يقال له
  .ثقة: وروى إسحاق الكوسج عن حيىي بن معني

  .بصري تابعي، ثقة، وهو خال محاد بن سلمة: ل أمحد العجليوقا
  ثقة، ال: وقال أبو حامت الرازي

)٦/١٦٤(  

  



  .بأس به
  .أكرب أصحاب احلسن قتادة، ومحيد: وقال

  .ثقة، صدوق، وعامة حديثه عن أنس إمنا مسعه من ثابت: وقال ابن خراش
أخذ محيد كتب احلسن، : د بن سلمة قالوروى حيىي بن أيب بكري، عن محا) ١(يريد أنه كان يدلسها 
  .فنسخها مث ردها عليه

  .مل يدع محيد لثابت البناين علما إال وعاه، ومسعه منه: وروى االصمعي عن محاد بن سلمة، قال
  .عامة ما يروي محيد عن أنس مسعه من ثابت: التبوذكي، عن محاد، قال

  .حدثين: ، وعنده أبو بكر بن عياش، فقلت لهقدمت البصرة فأتيت محيدا الطويل: قال زهري بن معاوية
  .سل: فقال
  .فحدثين بثالثني حديثا: ما معي شئ أسأل عنه، قال: قلت
  .حدثين: قلت

  .فحدثين بتسعة وأربعني حديثا
  .قال أنس: مسعت أنسا واالحيان يقول: ما أراك إال قد قاربت فجعل يقول: فقلت

هيهات، : نس بن مالك، أنت مسعته منه ؟ فقال أبو بكرأرأيت ما قد حدثتين به عن أ: فلما فرغ، قلت
  .كان ينبغي لك أن تقفه عند كل حديث وتسأله: يقول! فاتك ما فاتك 

  :فكأن محيدا وجد يف نفسه فقال
  .ما حدثتك بشئ عن أحد، فعنه أحدثك

  .فلم يشف قليب: قال
تقفه على بعض حديث أنس كان محيد الطويل إذا ذهبت : قال ابن املديين، عن حيىي بن سعيد، قال

  .يشك فيه
  .نسيته: كنت أسأل محيدا عن الشئ من فتيا احلسن، فيقول: وروى عفان، عن حيىي بن سعيد قال

  طرح زائدة: وروى يوسف بن موسى، عن حيىي بن يعلى احملاريب قال
__________  

  .وال يعاب يف ذلك النه دلس عن ثقة) ١(
(*)  

)٦/١٦٥(  

  



  .حديث محيد الطويل
مررت حبميد الطويل، وعليه ثياب سود، : وى عمر بن حفص االشقر، عن مكي بن إبراهيم، قالور

يقال اختلط على : وقال ابن عيينة! أمسع من الشرطي ؟ : أال تسمع من محيد ؟ فقلت: فقال يل أخي
  .محيد ما مسع من أنس ومن ثابت

  .كل شئ مسع محيد من أنس مخسة أحاديث: ويروى عن شعبة قال
مل يسمع محيد من أنس إال أربعة وعشرين حديثا، والباقي :  أبو عبيدة احلداد، عن شعبة، قالوروى

  .مسعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت
  .حلميد، عن أنس، يف كتب االسالم شئ كثري: قلت

  .وأظن له يف الكتب الستة عنه مئة حديث
انظر ما : هيد يقول حلميد وهو حيدثينعلي بن املديين، عن أيب داود، مسعت شعبة، مسعت حبيب بن الش

  .حتدث به شعبة، فإنه يرويه عنك
  .إن محيدا رجل نسي، فانظر ما حيدثك به: مث يقول يل

  .حديث كذا وكذا شك فيه: يا أبا عبيدة: كنا عند محيد، فأتاه شعبة فقال: وقال معاذ بن معاذ
  إنه: قال

  .ليعرض يل أحيانا
  .فانصرف شعبة

  . يف شئ منهاما أشك: فقال محيد
  .ولكنه غالم صلف أحببت أن أفسدها عليه

له أحاديث كثرية مستقيمة، فأغىن لكثرة حديثه أن أذكر له شيئا من حديثه، : قال أبو أمحد بن عدي
  .وقد حدث عنه االئمة

وأما ما ذكر عنه أنه مل يسمع من أنس إال مقدار ما ذكر، ومسع الباقي من ثابت عنه، فإن تلك 
  االحاديث

)٦/١٦٦(  

  

مييزها من كان يتهمه أا عن ثابت عنه، النه قد روى عن أنس، وقد روى عن ثابت عن أنس أحاديث، 
فأكثر ما يف بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما يدلسه عن أنس، وقد مسعه من ثابت وقد دلس مجاعة 

  .من الرواة عن مشايخ قد رأوهم
أخذ إياس بن :  أخربين أبو خالد الداري، عن محاد ابن سلمة، قالأنبأنا أبو عبد اهللا التميمي،: ابن سعد



  .ال متوت أو تقص: معاوية بيدي وأنا غالم فقال
  .فما مات حىت قص:  قال-أما إين قد قلت هذا خلالك يعين محيدا 

  .نعم: فقصصت أنت ؟ قال: فقلت حلماد: قال أبو خالد
 إذا أتاك الناس، فامحلهم على أمر واحد، ال، ولكن خذ :قال معاذ بن معاذ، قال محيد للبيت، يعين عثمان

  .من هذا ومن هذا فأصلح بينهم
  ).١(ال أطيق سحرك : فقال البيت: قال
  .وكان محيد مصلح أهل البصرة: قال

كنت جالسا على باب خالد بن برزين إذ أتاه رجل : وروى قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد، قال
  .إن أردت الصلح، فعليك حبميد الطويل: سمن أهل الشام، فقال له إيا

  .اترك شيئا، ولصاحبك مثل ذلك: تدري ما يقول لك ؟ يقول لك
  مات محيد وهو قائم يصلي، ومات عباد بن منصور وهو: قال حيىي القطان
  .على بطن امرأته

__________  
س فال حتملهم على إذا أتاك النا: ، دون تغيري ولعله١ / ١٦٨ / ٥والنص موجود يف ابن عساكر ) ١(

  .واخلرب الذي بعده يوضحه..أمر واحد
(*)  

)٦/١٦٧(  

  

  .وقال معاذ بن معاذ كان محيد الطويل قائما يصلي فمات
  .فذكروه البن عون، وجعلوا يذكرون من فضله

  .احتاج إىل ما قدم: فقال ابن عون
  .ومئةمات جدي يف مجادى االوىل سنة أربعني : قال سبط محيد وهو يعقوب بن إسحاق

  .هذا وهم: قلت
  .مات يف سنة اثنتني وأربعني ومئة: وقال قريش بن أنس، وابن سعد

  .وكذا قال اهليثم
  .مات محيد سنة اثنتني أو ثالث وأربعني، يف آخرها: وروى أمحد بن حنبل عن حيىي بن سعيد

ني، ومل أمسع مات أيب سنة ثالث وأربع: وروى حممد بن يوسف البيكندي، عن إبراهيم بن محيد الطويل
  .منه، وأنا ابن عشر أو حنوها



  .وروى الزيادي، عن إبراهيم، مات أيب سنة ثالث وقد أتت عليه مخس وسبعون سنة
  .سنة ثالث: وقال خليفة والفالس

سنة اثنتني وتسعني وست مئة، أنبأنا حممد بن خلف الفقيه سنة : أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن املرداوي
نبأنا أمحد بن حممد احلافظ سنة ست وستني بالثغر، أنبأنا أبو مسعود حممد، وأبو ست عشرة وست مئة، أ

الفتح أمحد أنبأنا عبد اهللا بن أمحد السوذرجاين، أنبأنا علي بن حممد بن ميلة الفرضي، حدثنا أبو عمرو بن 
البصرة، حكيم، حدثنا أبو حامت حممد بن إدريس احلنظلي، حدثنا حممد بن عبد اهللا االنصاري قاضي 

  حدثين محيد الطويل، عن أنس

)٦/١٦٨(  

  

" ال تقام الساعة حىت ال يقال يف االرض اهللا اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن مالك قال
)١.(  

  
  .ابن زياد البكري، اخلراساين، املروزي) ٤ * ( الربيع بن أنس- ٧٩

  .بصري
__________  

حممد بن بشار، : ما جاء يف أشراط الساعة، من طريق: لفنت، بابيف ا) ٢٢٠٨(أخرجه الترمذي ) ١(
ذهاب االميان آخر : يف االميان، باب) ١٤٨(وأخرجه مسلم ..عن ابن أيب عدي، عن محيد عن أنس

ومن طريق عثمان، ..عبد بن محيد، عن عبد الرزاق عن معمر، عن ثابت، عن أنس: الزمان، من طريق
وليس يف هذا " اهللا اهللا : ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف االرض: " عن محاد عن ثابت، عن أنس بلفظ

احلديث مستند ملن يسوغ الذكر باالسم املفرد، الن املراد منه أنه ال يبقى يف االرض من يوحد اهللا 
 من ١٦٢ / ٣توحيدا حقيقيا، ويعبده عبادة صادقة، كما جاء مفسرا يف رواية لالمام أمحد يف املسند 

ال تقوم الساعة حىت ال يقال : " ن عن محاد عن ثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلمطريق عفا
وسنده صحيح، ومل يثبت عنه، صلى اهللا عليه وسلم، وال عن أصحابه، وال " ال إله إال اهللا : يف االرض

اء، والثناء ال عن أحد من القرون املشهود هلا بالفضل، أم ذكروا اهللا باالسم املفرد، الن الذكر ثن
يكون إال جبملة مفيدة حيسن السكوت عليها، والنيب، صلى اهللا عليه وسلم، يقول يف احلديث الذي 
أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، عن جابر بن عبد اهللا، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

نده حسن وصححه ابن حبان وس" احلمد هللا : أفضل الذكر ال إله إال اهللا، وأفضل الدعاء: " قال
  .اهللا اهللا: ال إله إال اهللا، وتوحيد اخلواص: إن توحيد العوام: ، فيا خيبة من يقول)٢٣٢٦(



أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، ال إله " من حديث طلحة بن عبيد بن كريز مرفوعا " املوطأ " ويف 
  ".إال اهللا وحده ال شريك له 

  :، عن رجل من أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال٣٦ / ٤" سند امل" وأخرج االمام أمحد يف 
  ".أفضل الكالم سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب " 

  .وإسناده صحيح
: الن أقول: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من حديث أيب هريرة قال) ٢٦٩٥(وأخرج مسلم 

  ". هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، أحب إيل مما طلعت عليه الشمس سبحان اهللا، واحلمد
، ٦٤ / ٣، ثقات ابن حبان ٤٥٥ - ٤٥٤ / ٣، اجلرح والتعديل ١٠٢ / ٧طبقات ابن سعد (*) 

، ذيب ٢ / ٢١٦ / ١، تذهيب التهذيب ٤٠٥، ذيب الكمال )١٢٦(مشاهر علماء االمصار 
  ).١١٤(يب الكمال ، خالصة تذه٢٣٩ - ٢٣٨ / ٣التهذيب 

(*)  

)٦/١٦٩(  

  

  .مسع أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي وأكثر عنه، واحلسن البصري
سليمان التيمي، واالعمش، واحلسني بن واقد، وأبو جعفر الرازي، وعبد العزيز بن مسلم، وابن : وعنه

  .املبارك وآخرون
  .ر عنهوكان عامل مرو يف زمانه، وقد روى الليث عن عبيداهللا بن زح

  .ولقيه سفيان الثوري
  .سجن مبرو ثالثني سنة: صدوق، وقال ابن أيب داود: قال أبو حامت

  .سجنه أبو مسلم تسعة أعوام، وحتيل ابن املبارك حىت دخل إليه فسمع منه: قلت
  .تويف سنة تسع وثالثني ومئة: يقال

  .حديثه يف السنن االربعة
  

  .مام الثقة، احلافظ أبو عبد اهللاال) ع * ( بكري بن عبد اهللا بن االشج- ٨٠
ويقال أبو يوسف القرشي، املدين، مث املصري، موىل بين خمزوم، أحد االعالم، وهو والد احملدث خمرمة بن 

  .بكري، وأخو يعقوب وعمر
  .معدود يف صغار التابعني، النه روى عن السائب بن يزيد، وأيب أمامة بن سهل

  )١( لبيد الذي عقل اة وروى عن سليمان بن يسار، وحممود بن



__________  
  ،١١٣ / ٢التاريخ الكبري ) ٢٦٣(، طبقات خليفة )٣٨٢، ٣٥٤(تاريخ خليفة ) ١(

، ذيب )١٨٨(، مشاهري علماء االمصار ٢٧٧ / ١، التاريخ الصغري ٤٠٣ / ٢اجلرح والتعديل 
الصة تذهيب ، خ٤٩٣ - ٤٩١ / ١، ذيب التهذيب ١ / ٩٠ / ١، تذهيب التهذيب ١٦٢الكمال 
  .١٦٠ / ١، شذرات الذهب )٥٢(الكمال 

مىت يصح مساع الصغري من حديث الزهري عن حممود :  يف العلم، باب١٥٧ / ١أخرج البخاري ) ١(
  ".عقلت من النيب صلى اهللا عليه وسلم جمة جمها يف وجهي، وأنا ابن مخس سنني : " بن الربيع، قال

  .هو إرسال املاء من الفم: واملج
  .ال يسمى جما إال إذا كان على بعد: وقيل

وفعله صلى اهللا عليه وسلم مع حممود إما مداعبة له، أو ليبارك عليه ا، كما كان ذلك من شأنه مع 
  .أوالد الصحابة
  ".الفتح " قاله احلافظ يف 

(*)  

)٦/١٧٠(  

  

سهمي، واملنذر النبوية، وكريب، وأيب سلمة، وبسر بن سعيد، وأيب صاحل السمان، وعفيف ابن عمرو ال
بن املغرية، وعراك بن مالك، ونافع العمري، وحيىي بن عبدالرمحن بن حاطب، وأيب بردة بن أيب موسى، 

  .وخلق، ويرتل إىل يزيد بن أيب عبيد، وسهيل بن أيب صاحل، وكان من أئمة االسالم
 بن أيب جعفر، يزيد بن أيب حبيب، وأيوب بن موسى، وابن عجالن، وابن إسحاق، وعبيد اهللا: روى عنه

  .وبكر بن عمرو املعافري، والقدماء من أقرانه، وغريهم
وابنه خمرمة، وعمرو بن احلارث، والليث بن سعد، وحيىي بن أيوب، والضحاك بن عثمان، وابن هليعة، 

  .وآخرون
مسعت : كان من العلماء، وقال حممد ابن عيسى بن الطباع: ما ذكر مالك بكريا إال قال: قال ابن وهب

  .ما ينبغي الحد أن يفوق، أو يفضل بكري بن االشج يف احلديث: عن بن عيسى يقولم
  .ثقة صاحل: وقال أمحد بن حنبل

  .ثقة: وقال حيىي بن معني وغريه
  مل يكن باملدينة بعد كبار التابعني أعلم من ابن: قال أبو احلسن بن الرباء

  .شهاب، وبكري بن االشج، وحيىي بن سعيد



  .ثقة، مدين، مل يسمع منه مالك شيئا خرج إىل مصر قدميا فرتل ا:  اهللا العجليوقال أمحد بن عبد
  .ثقة، ثبت: وقال النسائي

  .مات سنة سبع وعشرين ومئة: وقال الواقدي وابن منري
  .مات سنة اثنتني وعشرين ومئة: وقال أبو حفص الفالس

  .بل هذا تاريخ وفاة أخيه يعقوب: قلت
بكري بن أيب عبد :  هذا على طائفة ببكري بن عبد اهللا الطائي الكويف، ويقالوقد اشتبه بكري بن عبد اهللا

  اهللا

)٦/١٧١(  

  

  .الطويل الضخم، ومها متعاصران
  .روى الضخم، عن جماهد، وكريب، وسعيد بن جبري، وهو مقل

  .روى عنه سلمة بن كهيل، وأشعث بن سوار، وإمساعيل بن مسيع احلنفي
  .وكأنه مات شابا

:  وابن ماجه من حديث سلمة بن كهيل، عن بكري هذا، عن كريب، عن ابن عباس، حديثأخرج مسلم
  .احلديث) ١.." (بت عند خاليت ميمونة" 

  .فلقيت كريبا، فحدثين عن ابن عباس ذا: مث قال سلمة
أخربنا حممد بن عبد السالم التميمي، وأمحد بن هبة اهللا بن عساكر، قراءة عليهما منفردين، عن عبد 

أنبأنا حممد بن عبد : وأنبأنا إمساعيل بن ركاب، وموسى بن إبراهيم، قاال) ح(عز بن حممد البزاز امل
  أنبأنا أمحد: أنبأنا رشيد بن كامل، وحممد بن أيب بكر، قاال) ح(الواحد احلافظ، أنبأنا عبد املعز 

__________  
الدعاء : وقصرها، بابيف صالة املسافرين ) ١٨٧( رقم خاص ٥٢٩ - ٥٢٨ / ١أخرجه مسلم ) ١(

  .يف الطهارة وسننها، باب وضوء النائم) ٥٠٨(يف صالة الليل وقيامه، وابن ماجه 
 يف ١٢١ / ١الدعاء إذ انتبه من الليل، وأخرجه مالك :  يف الدعوات، باب٩٨ / ١١وهو يف البخاري 

  ٢١٨ / ٢ يف أبواب الوتر، والنسائي ٤٠٤ - ٤٠١ / ٢صالة الليل، والبخاري 
يف إقامة الصالة والسنة فيها، ) ١٣٦٣(، وابن ماجه )١٣٦٧(الدعاء يف السجود، وأبو داود : باب
خمرمة بن سليمان، عن كريب، أن ابن عباس أخربه : ما جاء يف كم يصلي بالليل، كلهم من طريق: باب

 )رقبت(بت عند خاليت ميمونة فبقيت : ولفظ مسلم عن ابن عباس قال..أنه بات عند خالته ميمونة
فقام، فبال، مث غسل وجهه وكفيه، مث نام، مث قام : كيف يصلي رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال



إىل القربة فأطلق شناقها، مث صب يف اجلفنة، أو القصعة، فأكبه بيده عليها، مث توضأ وضوءا حسنا، بني 
 فأقامين عن ميينه، فأخذين،: فجئت فقمت إىل جنبه، فقمت عن يساره، قال: الوضوءين مث قام يصلي

فتكاملت صالة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة ركعة، مث نام حىت نفخ، وكنا نعرفه إذا 
اللهم اجعل يف قليب : " نام بنفخه، مث خرج إىل الصالة، فصلى، فجعل يقول يف صالته، أو يف سجوده

ايل نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، نورا، ويف مسعي نورا، ويف بصري نورا، وعن مييين نورا، وعن مش
  ".واجعلين نورا : وفوقي نورا، وحتيت نورا، واجعل يل نورا، أو قال

(*)  

)٦/١٧٢(  

  

أنبأنا حممد بن إمساعيل الفضيلي، أنبأنا حملم بن إمساعيل : ابن املفرج، حدثنا علي بن احلسن احلافظ، قاال
بو العباس الثقفي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر بن الضيب، أنبأنا اخلليل بن أمحد القاضي، حدثنا أ

ملا نزلت هذه : مضر، عن عمرو بن احلارث عن بكري، عن يزيد موىل سلمة بن االكوع، عن سلمة قال
كان من أراد منا أن يفطر، ويفتدي،  ] ١٨٤: البقرة) [ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني: (اآلية

  ).١(ا، فنسختها حىت نزلت اآلية اليت بعده
  هذا حديث صحيح، نازل االسناد، وإمنا عززه ورفعه وقوعه من

__________  
) ١١٤٥(فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومسلم :  يف التفسري، باب١٣٦ / ٨أخرجه البخاري ) ١(

شهر فمن شهد منكم ال: (بقوله تعاىل) وعلى الذين يطيقونه فدية(بيان نسخ قوله تعاىل : يف الصيام، باب
  نسخ: يف الصوم، باب) ٢٣١٥(، وأبو داود )فليصمه

وعلى الذين : (تأويل قول اهللا عزوجل:  باب١٩٠ / ٤، والنسائي )وعلى الذين يطيقونه: (قوله تعاىل
  ).يطيقونه فدية طعام مسكني

وم، ومجلة ذلك أن الشيخ الكبري، والعجوز إذا كان جيهدمها الص: ٧٩ / ٣وقد قال ابن قدامة، يف املغين 
ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا، ويطعما لكل يوم مسكينا، وهذا قول علي وابن عباس، 

  .وأيب هريرة، وأنس، وسعيد بن جبري، وطاووس، وأيب حنيفة، والثوري، واالوزاعي
  .ال جيب عليه شئ، النه ترك الصوم لعجزه، فلم جتب فدية: وقال مالك

نزلت رخصة للشيخ الكبري، والن االداء صوم واجب، فجاز : فسريهاولنا اآلية، وقول ابن عباس يف ت
  .أن يسقط إىل الكفارة كالقضاء

وأما على قراءة ابن عباس فال نسخ، النه جيعل الفدية ): ٤٥٠٥شرح احلديث (وقال احلافظ يف الفتح 



  .على من تكلف الصوم وهو ال يقدر عليه، فيفطر، فيكفر، وهذا احلكم باق
ليس إبطال حكم ورفعه من مجيع وجوهه الن اآلية الثانية، مل تنف حكم االوىل، من : هنافمعىن النسخ 
  .مجيع جوانبه

  .وإمنا خصصته
  .وهذا أحد معاين النسخ عند الصحابة والتابعني

 وما بعدها للعالمة ابن - ٣٢ / ٢" ومفتاح دار السعادة "  للشاطيب، ١٠٢ / ٣" املوافقات " وانظر 
  .القيم
(*)  

)٦/١٧٣(  

  

املوافقات العالية، فقد رواه الشيخان، وأبو داود، وأبو عيسى، وأبو عبد الرمحن، مجيعا عن قتيبة بن 
  .سعيد الثقفي، رمحه اهللا

تفرد به بكري بن االشج، عن يزيد بن أيب عبيد، ومات قبل يزيد مبدة، ومل يروه عن بكري سوى عمرو بن 
  .احلارث

  . مضر، عن عمرو حنوهوقد رواه ابن وهب متابعا لبكر بن
  .واهللا أعلم

  
  :أخوه
  .أبو يوسف الفقيه) م، ت، س، ق * ( يعقوب بن عبد اهللا بن االشج- ٨١

  .حدث عن أيب أمامة بن سهل، وسعيد بن املسيب، وأيب صاحل ذكوان، وكريب
  .رفيقه يزيد بن أيب حبيب، وحممد بن عجالن، وابن إسحاق، والليث بن سعد، ومجاعة: حدث عنه

  .يف سنة اثنتني وعشرين ومئة) ١(ه بعضهم، واحتج به مسلم، استشهد يف غزو البحر وثق
  

  .الكويف، أحد االئمة الثقات) ع * * ( حممد بن جحادة- ٨٢
  حدث عن أنس بن مالك، بأحاديث، لكنها من رواية حيىي بن عقبة بن أيب

__________  
، ذيب ١٨٨ مشاهري علماء االمصار ،٢٠٩ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٩١ / ٨التاريخ الكبري (*) 

  .٤٣٦، خالصة ذيب الكمال ٣٩٠ / ١١التهذيب 



 هجرية، ومجيع القالع واحلصون اليت ١٢٥هي الغزوة اليت غزاها مروان بن حممد، من أرمينيا سنة ) ١(
  .هامجها كانت على شاطئ البحر
  .ويف هذه الغزوة قتل ابن االشج

  .أحداث هذه السنة: الكامل
، التاريخ الكبري ٧٥ / ٢، التاريخ الصغري للبخاري ٢٣٤ - ٢٣٣ / ٦طبقات ابن سعد (* *) 

ذيب الكمال ) ١٦٨(، مشاهري علماء االمصار ٢٢٢ / ٧، اجلرح والتعديل ٥٤ / ١للبخاري 
، خالصة ٢٨٤ / ٢، الوايف بالوفيات ١٢٥ / ٦، تاريخ االسالم ٤٩٨ / ٣، ميزان االعتدال ١١٨١

  .٣٣٠تذهيب الكمال 
(*)  

)٦/١٧٤(  

  

  العيزار عنه وحدث عن أبيه، وأيب صاحل السمان، وأيب صاحل باذام، وعطاء
، وعمرو بن دينار، وأيب )١(ابن أيب رباح، ورجاء بن حيوة، واحلسن، وبكر املزين، وأيب اجلوزاء الربعي 

، وطلحة بن الزبري، ونافع وعمرو بن شعيب، وأيب حازم االشجعي، وعطية العويف، وسليمان بن بريدة
  .مصرف، ومجاعة

  .مجع الطرباين حديث حممد بن جحادة، مسعناه
حدث عنه شعبة، وزهري بن معاوية، وسفيان بن عيينة، وعبد الوارث، وابنه إمساعيل بن حممد، وأبو 

  .حفص االبار، وزياد البكائي، وداود بن الزبرقان، وشريك، وعبد احلكيم بن منصور، وخلق
  .أبو حامت الرازي، وكان من الفضالء الصلحاءوثقه أمحد بن حنبل، و

  .تويف بطريق مكة يف شهر رمضان سنة إحدى وثالثني ومئة
قرأت على إسحاق االسدي، أخربكم ابن خليل، أنبأنا خليل بن بدر، أنبأنا أبو علي املقرئ أنبأنا أبو 

 حيىي بن عقبة، عن حممد بن نعيم، حدثنا الطرباين، حدثنا العباس بن الربيع بن ثعلب، حدثين أيب، حدثنا
ال بأس ا، إمنا : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن القبلة للصائم، قال: جحادة، عن أنس قال

  .واهللا أعلم) ٢" (هي رحيانة يشمها 
__________  

  .نسبة إىل ربعة االسد وهو أوس بن عبد اهللا الربعي أحد التابعني) ١(
يفتعل : ، موضوع، آفته حيىي بن عقبة بن أيب العيزار، وقال أبو حامتهذا احلديث، ذا السند) ٢(

  .احلديث



ليس : منكر احلديث، وقال النسائي وغريه: كذاب، خبيث، عدو اهللا، وقال البخاري: وقال ابن معني
  .بثقة

  .وكان ممن يروي املوضوعات عن أقوام أثبات، ال جيوز االحتجاج به حبال من االحوال: وقال ابن حبان
 ونسبه للطرباين يف الصغري واالوسط، ومل يتكلم ١٦٧ / ٣" امع " ومن العجيب أن اهليثمي أورده يف 

  .عليه بشئ
(*)  

)٦/١٧٥(  

  

  )ع * ( إمساعيل بن أيب خالد- ٨٣
  .احلافظ، االمام الكبري، أبو عبد اهللا البجلي، االمحسي، موالهم الكويف

  .كثري: واسم أبيه هرمز، وقيل سعد، وقيل
  .أشعب، وخالد، وسعيد: وله من االخوة

  .كان حمدث الكوفة يف زمانه مع االعمش، بل هو أسند من االعمش
حدث عن عبد اهللا بن أيب أوىف، وأيب جحيفة وهب السوائي، وعمرو بن حريث املخزومي، وأيب كاهل 

  .قيس بن عائذ، وهلم صحبة
زم، وزيد بن وهب، وزر بن حبيش، وعداده يف صغار التابعني، وروى أيضا عن قيس بن أيب حا

واحلارث بن شبيل، وحكيم بن جابر، وطارق بن شهاب، والشعيب، وحممد بن سعد بن أيب وقاص، 
  .ويرتل إىل أيب إسحاق، والزبري بن عدي، وسلمة بن كهيل، وخلق
  .ويروي عن أبيه وأخيه خالد، وأخيه سعيد، وكان من أوعية العلم

لك بن مغول، وشعبة، وسفيان، وشريك، وجرير، وعباد بن العوام، روى عنه احلكم بن عتيبة، وما
وعبد اهللا بن منري، وعيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وأبو معاوية، ووكيع، وحيىي القطان، ويزيد بن 
هارون، وابن إدريس، وحفص بن غياث، وحممد بن بشر العبدي، وحممد بن خالد الوهيب، وعبيداهللا بن 

  اشم السمسار، وهو على ضعفهموسى، وحيىي بن ه
__________  

، ثقات ابن )١٦٧(، طبقات خليفة )٤٢٣، ٢٣٢(، تاريخ خليفة ٢٤٠ / ٦طبقات ابن سعد (*) 
، )١١١(، مشاهري علماء االمصار ٨٥ / ٢: ، التاريخ الصغري٣٥١ / ١، التاريخ الكبري ٦ / ٣حبان 

، تذكرة احلفاظ ٢ / ٦٢ / ١ التهذيب ، تذهيب)١٠١(، ذيب الكمال ٥٧٢ / ٥الكامل يف التاريخ 
، خالصة تذهيب ٢١٦ / ١، شذرات الذهب ٢٩١ / ١، ذيب التهذيب ١٥٤ - ١٥٣ / ١



  .٣٢الكمال 
(*)  

)٦/١٧٦(  

  

  .آخر من روى عنه
  .له حنو ثالث مئة حديث: روى البخاري عن علي قال
 وعبد امللك بن أيب سليمان، إمساعيل بن أيب خالد،: حفاظ الناس ثالثة: روى ابن املبارك عن سفيان

  .وحيىي بن سعيد االنصاري، وإمساعيل أعلم الناس بالشعيب، وأثبتهم فيه
  .كان إمساعيل يسمى امليزان: وروى الوليد بن عتبة، عن مروان بن معاوية، قال

  .ابن أيب خالد يزدرد العلم ازدرادا: وروى جمالد عن الشعيب قال
  .ل حيسو العلم حسواإساعي: وقال أبو إسحاق عن الشعيب

  .نعم: ما محلت عن إمساعيل، عن عامر، صحاح ؟ قال: قلت ليحىي القطان: قال ابن املديين
  .كان سفيان به معجبا: وقال القطان

أصح الناس حديثا عن الشعيب ابن أيب خالد، ابن أيب خالد يشرب العلم : قال أيب: قال عبد اهللا بن أمحد
  .شربا

  .ثقة: وقال حيىي بن معني
  .وكذا وثقه ابن مهدي ومجاعة

  .ثقة، ثبت: قال يعقوب بن شيبة
  .ال أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعيب: وقال أبو حامت

  .كويف، تابعي، ثقة: وقال أمحد بن عبد اهللا
  .وكان رجال صاحلا

  .مسع من مخسة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان طحانا
: قلت! حجة، إذا مل يكن إمساعيل حجة، فمن يكون حجة ؟ : وصليوقال حممد بن عبد اهللا بن عمار امل

  .أمجعوا على إتقانه، واالحتجاج به، ومل ينبز بتشيع وال بدعة، وهللا احلمد
  .يقع لنا من عواليه مجلة، وحديثه من أعلى ما يكون يف صحيح البخاري

  ١٢ / ٦سري 

)٦/١٧٧(  

  



  .سنة مخس:  أصح من قول من قالمات سنة ست وأربعني ومئة، وهذا: قال أبو نعيم
  .واهللا أعلم

كتبت إىل ابن أيب عمر، وابن عالن، وطائفة مسعوا عمر بن حممد، أنبأنا هبة اهللا بن حممد، أنبأنا حممد بن 
حممد بن غيالن، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا احلارث بن حممد، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا إمساعيل 

:  بن جابر، عن عبادة بن الصامت، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولبن أيب خالد، عن حكيم
الذهب بالذهب مثال مبثل، يدا بيد، والشعري بالشعري مثال مبثل، يدا بيد، والتمر بالتمر، مثال مبثل يدا " 

  .إن هذا ال يقول شيئا: فقال معاوية.." بيد، حىت ذكر امللح
  ).١" ( أن ال أكون بأرضكم هذه أي واهللا ما أبايل: " فقال عبادة

  .أخرجه النسائي وحده
  .أخربت عن عبادة: له علة جاء عن حكيم، قال

__________  
يف ) ١٥٨٧(بيع الشعري بالشعري، وأخرجه مسلم : ، يف البيوع، باب٢٧٧ / ٧أخرجه النسائي ) ١(

كنت بالشام يف حلقة، : الصرف، من طريق محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة قال: املساقاة، باب
  .فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو األشعث

  .أبو األشعث أبو االشعث: قالوا: قال
  .فجلست إليهم

  .حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت: فقلت له
  .نعم: قال

غزونا غزاة، وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثرية، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجال 
إين مسعت رسول :  يبيعها يف أعطيات الناس، فتسارع الناس يف ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقالأن

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، 
  .قد أرىبوالتمر بالتمر وامللح بامللح، إال سواء بسواء، عينا بعني، فمن زاد أو ازداد ف

  أال ما بال: فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبا فقال
رجال يتحدثون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أحاديث، قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه 

م، لنحدثن مبا مسعنا من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسل: فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة مث قال! ؟ 
  .ما أباىل أال أصحبه يف جنده ليلة سوداء) وإن رغم معاوية: أو قال(وإن كره معاوية 

، وابن ماجه ٢٧٥ - ٢٧٤ / ٧والنسائي ) ١٢٤٠(والترمذي ) ٣٣٤٩(وأخرجه بنحوه أبو داود 
  ).١٧٨ - ١٧٧ / ٢(، والشافعي )٢٢٥٤(

(*)  



)٦/١٧٨(  

  

زنيم، حمدث الكوفة وأحد علمائها االعيان، ابن ) ١) (، خت، م تبعا٤ * ( ليث بن أيب سليم- ٨٤
  .على لني يف حديثه لنقص حفظه

  .موىل آل أيب سفيان بن حرب االموي
  .أبو بكري الكويف: أبو بكر، ويقال

  .زيادة، وعيسى: أنس، ويقال: أمين، ويقال: ويف اسم أبيه أيب سليم أقوال
لشعيب، وجماهد وطاووس، وعطاء، ونافع ولد بعد الستني، لعل يف دولة يزيد، وحدث عن أيب بردة، وا

موىل ابن عمر، وشهر، وعكرمة، وزيد بن أرطاة، وابن أيب مليكة، وعبد الرمحن بن االسود، وأشعث بن 
  .أيب الشعثاء، وخلق

  .ومل جند له شيئا عن صغار الصحابة، ولكنه معدود يف صغار التابعني
  .وكان يف حياة بعض الصحابة كابن أيب أوىف وأنس رجال

حدث عنه الثوري، وزائدة، وشعبة، وشيبان، وشريك، وزهري، والفضيل ابن عياض، وأبو عوانة، 
ويعقوب القمي، وعبيد اهللا بن عمرو، وأبو االحوص، وزياد البكائي، وابن إدريس، واحملاريب وأبو 
بة، إسحاق الفزاري، وابن علية، وجرير الضيب، وحسان بن إبراهيم، وحفص بن غياث، وذواد بن عل

وأبو بدر السكوين، وعبد الواحد بن زياد، وعبد الوارث، والقاسم بن مالك، وأبو معاوية، وابن فضيل 
  .وخلق كثري

__________  
 / ٧ التاريخ الكبري -) ١٦٦(، طبقات خليفة )٤٢٠(، تاريخ خليفة ٢٤٣ / ٦طبقات ابن سعد (*) 

، ذيب ٢٣١ / ٢كتاب اروحني ، ١٧٧ / ٧، اجلرح والتعديل ٥٧ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٤٦
، ذيب ٤٢٣ - ٤٢٠ / ٣، ميزان االعتدال ١ / ١٧٦ / ٣، تذهيب التهذيب )١١٤٥(الكمال 

  .٢١٢، ٢٠٧ / ١، شذرات الذهب )٣٢٣(، خالصة تذهيب الكمال ٤٦٨ - ٤٦٥ / ٨التهذيب 
صنف يف آخر يعين أن مسلما إمنا خرج له مقرونا بغريه، فليس هو على شرطه كما سيصرح امل) ١(

  .الترمجة بذلك
(*)  

)٦/١٧٩(  

  



  .ليث بن أيب سليم مضطرب احلديث، ولكن حدث عنه الناس: قال أمحد بن حنبل
  .ما رأيت حيىي بن سعيد أسوأ رأيا يف أحد، منه يف ليث، وابن إسحاق، ومهام: وقال

  .ال يستطيع أحد أن يراجعه فيهم
سألت جريرا، عن ليث، وعطاء بن السائب، : يبة، فقالسألت عثمان بن أيب ش: وقال عبد اهللا بن أمحد

  .كان ليث أكثر ختليطا، ويزيد أحسنهم استقامة: ويزيد بن أيب زياد، فقال
  .أقول كما قال جرير: فسألت أيب عن هذا، فقال: قال عبد اهللا

  .ليث أضعف من يزيد بن أيب زياد: قال عبد اهللا، قال يل حيىي بن معني
  .ثيزيد فوقه يف احلدي

  .ليث ضعيف، إال أنه يكتب حديثه: وروى معاوية بن صاحل، عن حيىي قال
  .كان حيىي القطان ال حيدث عن ليث، وال حجاج بن أرطاة: وقال الفالس، وغريه

  .وكان عبدالرمحن حيدث عن سفيان وغريه، عنهما
  .جمالد أحب إيل من ليث وحجاج: مسعت حيىي يقول: وقال ابن املديين وغريه

  .كان ابن عيينة يضعف ليث بن أيب سليم: و معمر القطيعيوقال أب
  .ليث، وعطاء، ويزيد بن أيب زياد: مسعت عبدالرمحن يقول: وقال أمحد بن سنان

  .ليث أحسنهم حاال عندي
  .ما جلست إىل ليث بن أيب سليم إال مسعت منه ما مل أمسع منه: حيىي بن سليمان، عن ابن إدريس، قال

إذ أبوك : عطاء وطاووس، وجماهد ؟ فقال: أين اجتمع لك هؤالء الثالثة: عبة لليثقال أبو نعيم، قال ش
  .يضرب باخلف ليلة عرسه

  .فما زال شعبة متقيا لليث منذ يومئذ: فقال رجل كان جالسا: قال قبيصة
ضعيف احلديث عن : مسعت حيىي ذكر ليث بن أيب سليم فقال: قال عبدامللك أبو احلسن امليموين

  .ا مجع طاووس وغريه، فالزيادة هو ضعيفطاووس، فإذ

)٦/١٨٠(  

  

قد رأيته، كان : تسمع من ليث ؟ قال) ١] (مل [ مل : مؤمل بن الفضل، عن عيسى بن يونس، وقلنا له
  .قد اختلط، وكان يصعد املنارة ارتفاع النهار فيؤذن

  .وهو ضعيف احلديثليث أحب إيل من يزيد بن أيب زياد، وأبرأ ساحة، يكتب حديثه : وقال أبو حامت
  .ليث ال يشتغل به، هو مضطرب احلديث، ال تقوم به حجة: وقال أبو زرعة، وغريه

  .كان ليث بن أيب سليم أعلم أهل الكوفة باملناسك: أمحد بن يونس، عن فضيل بن عياض قال



  .عامة شيوخه ال يعرفون: ليس به بأس، وقال: سألت حيىي عن ليث، فقال: وقال أبو داود
له أحاديث صاحلة غري ما ذكرت، وقد روى عنه شعبة، : ن عدي بعد أن سرد أحاديث منكرةوقال اب

  .والثوري وغريمها من الثقات، ومع الضعف الذي فيه، يكتب حديثه
  .صاحب سنة خيرج حديثه: سألت الدارقطين عنه، فقال: وقال الربقاين

  .إمنا أنكروا عليه اجلمع بني عطاء وطاووس وجماهد حسب: مث قال
حدث عنه أيوب السختياين، وعبد الوهاب بن عطاء اخلفاف، وبني وفاتيهما : قال أبو بكر اخلطيب

  .اثنتان وسبعون سنة: ثالث، وقيل: أربع، وقيل: مخس، وقيل
  .مات ليث سنة مثان وثالثني ومئة: وقال مطني

  .مات سنة ثالث وأربعني ومئة: وقال أبو بكر بن حممويه، وابن حبان
   به البخاري يفوقد استشهد

__________  
  .سقطت من االصل) ١(

(*)  

)٦/١٨١(  

  

  ).١(صحيحه 
  .وروى له مسلم مقرونا بأيب إسحاق الشيباين، والباقون من الستة

كان من أكثر الناس صالة : كان ليث من أوعية العلم، وقال أبو بكر بن عياش: وقد قال عبد الوارث
  .وصياما فإذا وقع على شئ مل يرده

أدركت الشيعة االوىل بالكوفة وما يفضلون على أيب بكر وعمر : ابن شوذب، عن ليث، قالوقال 
  .أحدا

ليث بن أيب سليم وامسه أنس، ولد بالكوفة، وكان معلما ا، وكان من العباد، ولكن : قال ابن حبان
ل، ويأيت عن اختلط يف آخر عمره، حىت كان ال يدري ما حيدث به، فكان يقلب االسانيد، ويرفع املراسي

  .الثقات مبا ليس من حديثهم
  .كل ذلك كان منه يف اختالطه تركه حيىي القطان، وابن مهدي، وأمحد، وابن معني

) ٢" (الزىن يورث الفقر : " روى ليث عن جماهد عن ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .نا املاضي بن حممد عنهحدثناه احلسن بن سفيان، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، حدث

  إذا كثرت ذنوب: " وليث عن جماهد، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



__________  
  ".خت " أي تعليقا، كما هو منبه عليه يف الرمز املذكور يف أول الترمجة وهو ) ١(

مرتبة االحاديث وينبغي أن يعلم أن ما أورده البخاري يف صحيحه من االحاديث املعلقة ليست يف 
  .املسندة، بل منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، كما هو مبني يف حمله

  .ولكنه حني يعلقه بصيغة اجلزم، فالغالب عليه الصحة
 إىل الديلمي والقضاعي من حديث املاضي بن حممد، ٢٣٤": املقاصد احلسنة " نسبه السخاوي يف ) ٢(

  .عيف جداوهو حديث ض..عن ليث
  .منكر احلديث: ليث سيئ احلفظ، وراويه عنه، وهو املاضي بن حممد، قال ابن عدي فيه

  .احلديث الذي رواه باطل: وقال أبو حامت
  .له أحاديث منكرة، منها بإسناد فيه ضعف مبرة، فذكر هذا احلديث": امليزان " وقال املؤلف يف 

(*)  

)٦/١٨٢(  

  

  ).١" (يكفرها، ابتاله اهللا باحلزن العبد، ومل يكن له من العمل ما 
  .رواه عنه زائدة

قد رأيت وكان قد اختلط، وكنت رمبا : سألت عيسى بن يونس عن ليث، فقال: مؤمل بن الفضل
  .مررت به ارتفاع النهار، وهو على املنارة يؤذن

له يف روى عبد الوارث، عنه، عن جماهد وعطاء، عن أيب هريرة يف الذي وقع على أه: ومن مناكريه
  ".أعتق رقبة : " رمضان، قال

  ).٢" (فصم شهرين متتابعني : " فذكر هذا وأسقط" فأهد بدنة : " قال: فزاد فيه
ال يركب البحر إال حاج، أو معتمر، أو : " أبو حفص االبار، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا

  ).٣" (غاز 
__________  

  ".ليث " ف  وسنده ضعيف لضع١٥٧ / ٦أخرجه أمحد ) ١(
إذا جامع يف رمضان، ومل يكن :  يف الصوم باب١٤٩، ١٤١ / ٤والصحيح الذي أخرجه البخاري ) ٢(

  .له شئ، فتصدق عليه، فليكفر
  .اامع يف رمضان: وباب

  ومسلم



 يف الصيام، ١٩٧، ١٩٦ / ١يف الصيام، باب تغليظ حترمي اجلماع على الصائم، ومالك ) ١١١١(
يف الصوم، ) ٢٣٩٣(و ) ٢٣٩٢(و ) ٢٣٩١(و ) ٢٣٩٠(مضان، وأبو داود كفارة من أفطر ر: باب
باب ما جاء يف كفارة الفطر يف : يف الصوم) ٧٢٤(كفارة من أتى أهله يف رمضان، والترمذي : باب

  .رمضان
هلكت يا رسول اهللا، : جاء رجل إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال: " ونص احلديث عند مسلم

  .ال: هل جتد ما تعتق رقبة ؟ قال: وقعت على امرأيت يف رمضان، قال: ؟ قالوما أهلكك : قال
  .ال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟ قال: قال
  .ال: فهل جتد ما تطعم ستني مسكينا ؟ قال: قال
 فما !أفقر منا ؟ : تصدق ذا، قال: مث جلس، فأيت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بعرق فيه متر، فقال: قال

  .بني البتيها أهل بيت أحوج إليه منا
  ".اذهب فأطعمه أهلك : فضحك النيب، صلى اهللا عليه وسلم، حىت بدت أنيابه، مث قال

عبد اهللا بن : يف ركوب البحر يف الغزو من حديث: يف اجلهاد، باب) ٢٤٨٩(وأخرجه أبو داود ) ٣(
  .عمرو بن العاص، ويف سنده جمهوالن

(*)  

)٦/١٨٣(  

  

: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان، عن ليث، عن عبد امللك، عن عطاء، عن ابن عمر: ر بن أيب شيبةأبو بك
ال متنعه نفسها وإن كانت على ظهر : " يارسول اهللا، ما حق الزوج على زوجته ؟ قال: أن امرأة قالت

  .قتب، وال تصوم إال بإذنه، وال تصدق من بيته إال بإذنه، وال خترج من بيتها إال بإذنه
  ".فإن فعلت لعنتها املالئكة حىت متوت، أو تراجع 

احلديث رواه جرير، عن ليث، عن ) ١" (وإن كان هلا ظاملا " يا نيب اهللا، وإن كان هلا ظاملا ؟ قال : قالت
  .عطاء نفسه، عن ابن عمر

  .ببعض االئمة حيسن لليث، وال يبلغ حديثه مرتبة احلسن، بل عداده يف مرتبة الضعيف املقار: قلت
  فريوى يف الشواهد واالعتبار، ويف الرغائب

  .والفضائل، أما يف الواجبات، فال
  

  .سعد بن طارق، بن أشيم) ٤م،  * ( أبو مالك االشجعي- ٨٥
  .كويف صدوق



روى عن أبيه، وعبد اهللا بن أيب أوىف، وأنس بن مالك، وموسى بن طلحة، وأيب حازم االشجعي، وربعي 
  .بن حراش

و عوانة، وحفص بن غياث، وخلف بن خليفة، وأبو معاوية، ويزيد بن هارون وعبيدة الثوري، وأب: وعنه
  .بن محيد، وعدة

  .ثقة: ليس به بأس، وقال أمحد وحيىي: قال النسائي
  :وقال أبو حامت

__________  
  .٣١٢ / ١وهويف مسند الطيالسي " ليث " وإسناده ضعيف لضعف ) ١(

، ثقات ابن حبان ٨٧ - ٨٦ / ٤، اجلرح والتعديل ٥٨ / ٤ التاريخ الكبري) ١٦٦(طبقات خليفة (*) 
، ذيب ١٢٢ / ٢، ميزان االعتدال ١ / ٨ / ٢تذهيب التهذيب ) ٤٧٤(، ذيب الكمال ٨٨ / ٣

  .١٣٤: ، خالصة تذهيب الكمال٤٧٣ - ٤٧٢ / ٣التهذيب 
(*)  

)٦/١٨٤(  

  

  .صاحل احلديث، يكتب حديثه
  ).١(القنوت ال يتابع على حديثه يف : وقال العقيلي

__________  
وليس هذا بعلة، فقد وثقه أمحد، وابن معني، والعجلي، وغريهم وصحح حديثه هذا الترمذي ) ١(
عن أبيه، واالخذ ) ٢٦٩٧ و ٢٣(، وأخرج له مسلم يف صحيحه حديثني )٥١١(، وابن حبان )٤٠٢(

  .فة يف حديثه هذا منفيةمبا تفرد به الثقة واجب، إذا مل يقع يف مرويه ما خيالف الثقات واملخال
  .أحاديث كثرية انفرد ا رواا" الصحيحني " ويف 

قلت اليب، يا أبة إنك قد صليت خلف رسول اهللا، صلى : عن أيب مالك االشجعي قال: " ونص احلديث
اهللا عليه وسلم، وأيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي بن أيب طالب ها هنا بالكوفة حنوا من مخس ستني، 

  أخرجه أمحد" أي بين، حمدث : ؟ قال) أي يف الفجر(قتنون أكانوا ي
  .، وإسناده صحيح)١٢٤١(، وابن ماجه ٢٠٤ / ٢، والنسائي )٤٠٢(، والترمذي ٣٩٤ / ٦

: ، وقد صح عنه، صلى اهللا عليه وسلم، من حديث)١٤٦(، والطحاوي )٥١١(وصححه ابن حبان 
" على أحياء من العرب، ويلعنهم، مث تركه أنه قنت يف صالة الفجر شهرا، يدعو " أنس ابن مالك، 
، )١٢٤٣(، وابن ماجه ٢٠٣ / ٢والنسائي ) ١٤٤٥(، وأبو داود )٣٠٤) (٦٧٦(أخرجه مسلم 



قنت رسول اهللا، صلى اهللا عليه : عن ابن عباس قال) ١٤٤٣(، وأبو داود )٢٧٤٦(وأخرجه أمحد 
صالة الصبح، يف دبر كل صالة، إذا وسلم، شهرا متتابعا، يف الظهر، والعصر، واملغرب، والعشاء، و

مسع اهللا ملن محده من الركعة االخرية، يدعو على أحياء من سليم، على رعل، وذكوان، وعصية، : قال
  .ويؤمن من خلفه

ويؤخذ من االخبار، أنه، صلى اهللا عليه وسلم كان ال : ١١٧ص " الدراية " وقال احلافظ ابن حجر يف 
  .يقنت إال يف النوازل

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال يقنت "  ذلك صرحيا، فعند ابن حبان عن أيب هريرة، وقد جاء
عن أنس مثله وإسناد كل منهما : ، وعند ابن خزمية"يف صالة الصبح، إال أن يدعو لقوم أو على قوم 

  .صحيح
 يدعو على أحد، أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إذا أراد أن: وحديث أيب هريرة يف الصحيحني، بلفظ

  ).ليس لك من االمر شئ: (أو الحد، قنت بعد الركوع، حىت أنزل اهللا تعاىل
وكان من هديه، صلى اهللا عليه وسلم، القنوت يف النوازل، وتركه " يف زاد املعاد " وقال ابن القيم 

  .خاصة عند عدمها، ومل يكن خيصه بالفجر
، واحلاكم ١٤٣، والطحاوي ص ٣٩ / ٢رقطين ، والدا١٦٢ / ٣وأما حديث أنس الذي أخرجه أمحد 

ما زال " ، أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ٢٠١ / ٢له، وعنه البيهقي " االربعني " يف كتاب 
  =فحديث ضعيف ال تقوم به حجة، يف إسناده أبو " يقنت يف صالة الصبح، حىت فارق الدنيا 

)٦/١٨٥(  

  

ن يعقوب، االمام احملدث، الصدوق، أبو شبل املدين، موىل ، بابن عبدالرمحن) ٤م، * ( العالء - ٨٦
  .احلرقة

  .واحلرقة بطن من جهينة
حدث عن أنس بن مالك، ووالده عبدالرمحن صاحب أيب هريرة، وأيب السائب موىل هشام بن زهرة، 

  .ومعبد بن كعب بن مالك
اق، وابن عيينة، مالك، وشعبة، وسفيان، وإمساعيل بن جعفر، والدراوردي وابن إسح: حدث عنه
  .وآخرون

__________  
  .عيسى بن ماهان: جعفر الرازي، وامسه= 

  .كان خيلط: قال ابن املديين



  .ليس بالقوي يف احلديث: كان خيطئ وقال أمحد: وقال حيىي
  .كان يهم كثريا: وقال أبو زرعة
  .كان ينفرد باملناكري عن املشاهري: وقال ابن حبان

أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قنت شهرا مث ترك " ، الذي فيه وهو خمالف حلديث أنس الصحيح
."  

  .دعاء القنوت الذي يقوله الناس يف الفجر، ليس حمله هناك، وإمنا هو يف الوتر: تنبيه
، ٢٤٨ / ٣، والنسائي )٤٦٤(، والترمذي )١٤٢٥(، وأبو داود ٢٠٠، ١٩٩ / ١فقد أخرج أمحد 

، عن أيب ١٧٢ / ٣، واحلاكم )١١٧٩(، والطيالسي ٣٧٣  /١، والدارمي )١١٧٨(وابن ماجه 
قال احلسن بن علي، رضي اهللا عنه، علمين رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : احلوراء السعدي قال

اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، وبارك يل : كلمات أقوهلن يف الوتر
  .فيما أعطيت

ت، إنك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يذل من واليت، وال يعز من عاديت، وقين شر ما قضي
  ".تباركت ربنا وتعاليت 

  .حديث حسن: واللفظ اليب داود، وقال الترمذي
  .وال نعرف يف القنوت شيئا أحسن من هذا عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم

، ٢٩ / ٢، التاريخ الصغري ٥٠٨/  ٦التاريخ الكبري ) ٢٦٦(، طبقات خليفة )٤١٧(تاريخ خليفة (*) 
، ذيب )٨٠(، مشاهري علماء االمصار ٢٣٨ / ٣، ثقات ابن حبان ٣٥٧ / ٦: اجلرح والتعديل

، ذيب ١٠٣ - ١٠٢ / ٣، ميزان االعتدال ٢ / ١٠٤ / ٣، تذهيب التهذيب )١٠٧٣(الكمال 
  .٢٠٧ / ١، شذرات الذهب )٣٠٠(، خالصة تذهيب الكمال ١٨٧ - ١٨٦ / ٨التهذيب 

(*)  

)٦/١٨٦(  

  

  .ثقة، مل أمسع أحدا يذكره بسوء: قال أمحد بن حنبل
  .ليس به بأس: وقال النسائي
  .ليس حديثه حبجة: ما أنكر من حديثه شيئا، وقال ابن معني: وقال أبو حامت

  .ليس بالقوي: وقال مرة
  .ما أرى حبديثه بأسا: قال ابن عدي
  .صاحل احلديث: أيضا: وقال أبو حامت



  .سئل حيىي عن سهيل والعالء فلم يقو أمرمها: اسوقال عب
  .سعيد املقربي أوثق من العالء: وروى عثمان بن سعيد، عن حيىي، قال

  .العالء ضعيف
  .ال يرتل حديثه عن درجة احلسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه: قلت

"  أنصاف ساقية إزرة املؤمن إىل: " روى زيد بن أيب أنيسة عنه، عن نعيم امر، عن ابن عمر مرفوعا
)١.(  

) ٢.." (إذا انتصف شعبان فال تصوموا: " ومن أغرب ما أتى به عن أبيه، عن أيب هريرة مرفوعا
  .احلديث

  .تويف العالء سنة مثان وثالثني ومئة
__________  

  .رجاله ثقات) ١(
، ابن وهب، عن عمر ابن حممد، عن عبد اهللا بن واق: من طريق) ٢٠٨٦(وأخرج مسلم يف صحيحه 

يا عبد : مررت على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ويف إزاري استرخاء، فقال: " عن ابن عمر، قال
  .اهللا ارفع إزارك، فرفعته

  .زد، فزدت فما زلت أحتراها بعد: مث قال
  ".إىل أنصاف الساقني : إىل أين ؟ فقال: فقال بعض القوم

يف قدر موضع : يف اللباس، باب) ٤٠٩٣(، وأبو داود ٩١٥ - ٩١٤ / ٢وأخرج مالك يف املوطأ 
سألت أبا : العالء بن عبدالرمحن عن أبيه، أنه قال: يف اللباس، من طريق) ٣٥٧٣(االزار، وابن ماجه 

  .أنا أخربك بعلم: سعيد اخلدري، عن االزار، فقال
  ".إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه : " مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول

  .، وإسناده صحيح، كما قال الترمذي)٧٣٨(، والترمذي )٢٣٣٧( أبو داود أخرجه) ٢(
وإمنا أنكر االمام أمحد، وغريه، هذا احلديث عن العالء بن عبدالرمحن، النه صح عن النيب، صلى اهللا 

  .عليه وسلم، من حديث عائشة، أنه كان يصوم شهر شعبان إال قليال
  .وال تعارض بني هذا، وبني حديث العالء

  .أن يكون الرجل مفطرا، فإذا انتصف شعبان أخذ يف الصوم حلال شهر رمضان: إن معىن حديث العالءف
  .١٨٧ - ١٨٦ / ٤": الفتح " وحديث عائشة حممول على ما إذا كان يصوم صوما اعتاده انظر 

(*)  

)٦/١٨٧(  

  



  . ، حمدث محصاالهلاين) ٤خ، * ( حممد بن زياد - ٨٧
  .مالك بن زيد بن أو سلة القحطاينوأهلان هو أخو مهدان ابنا 

  .حدث عن أيب أمامة الباهلي، وأيب عنبة اخلوالين، وعبد اهللا بن بسر، وأيب راشد احلرباين
  .إمساعيل بن عياش، وبقية، وحممد بن حرب، وعبد اهللا بن سامل، وحممد بن محري: وعنه

  .وثقه أمحد وغريه
  .تويف يف حنو االربعني

  
  .ابن أسامة بن اهلاد االمام احلافظ، احلجة، أبو عبد اهللا الليثي، املدين) ع* * (  يزيد بن عبد اهللا- ٨٨

  .ابن ابن عم شداد بن اهلاد
  .وكان أعرج من رجليه معا جيمع منهما

  .عداده يف صغار التابعني
حدث عن عمري موىل آيب اللحم، وله صحبة، وثعلبة بن أيب مالك القرظي وله رؤية، وحممد بن كعب 

، وعمارة بن خزمية بن ثابت، وحممد بن إبراهيم التيمي، وأيب مرة موىل أم هانئ، ومعاذ بن رفاعة القرظي
  بن رافع، ونافع العمري، وحممد بن املنكدر، وابن شهاب، وعمرو بن
  شعيب، وحممد بن عمرو بن عطاء، وسهيل بن أيب صاحل، وأيب إسحاق

__________  
، ٢٣٨ / ٣، ثقات ابن حبان ٢٥٨ - ٢٥٧ / ٧لتعديل ، اجلرح وا٨٣ / ١التاريخ الكبري (*) 

، ميزان ١ / ٢٠٤ / ٣، تذهيب التهذيب )١١٩٨: (ذيب الكمال) ١١٧(مشاهري علماء االمصار 
  ).٣٣٦(، خالصة تذهيب الكمال ١٧٠ / ٩، ذيب التهذيب )٥٥٢ - ٥٥١ / ٣(االعتدال 

، ثقات ٢٧٥ / ٩اجلرح والتعديل ، ٣٤٤ / ٨، التاريخ الكبري )٢٦٥، ٢٦٤(طبقات خليفة (* *) 
 ٤، تذهيب التهذيب )١٥٣٥(، ذيب الكمال )١٣٤(، مشاهري علماء االمصار ٢٩٣ / ٣ابن حبان 

  ).٤٣٢(، خالصة تذهيب الكمال ٣٤٠ - ٣٣٩ / ١١، ذيب التهذيب ١ / ١٧٧/ 
(*)  

)٦/١٨٨(  

  

  .السبيعي، وخلق
، والليث، ونافع بن يزيد، وعبد العزيز بن أيب حيىي بن سعيد االنصاري، وهو من شيوخه، ومالك: وعنه

بن مالك الشرعيب، وحيوة بن ) ١(حازم، وعبد العزيز الدراوردي، وموسى بن سرجس، وعمرو 



  .شريح، وبكر بن مضر، وسفيان بن عيينة، وأبو ضمرة أنس بن عياض، وآخرون
  .ال اعلم به بأسا: قال أمحد

  .ثقة: وقال النسائي
  .ثقة: عن حيىي بن معنيوروى أمحد بن زهري، 

  .ابن اهلاد أحب إيل من عبدالرمحن بن احلارث، وهو وحممد بن عجالن متساويان: وقال أبو حامت
  .وهو، يعىن يزيد، يف نفسه ثقة

  .تويف باملدينة سنة تسع وثالثني ومئة: وقال حممد بن سعد
  .وكان ثقة، كثري احلديث: قال
  

  بري أبو عمرو الغساين، الذمارى مث الدمشقي، إمام جامعاالمام الك) ٤ * ( حيىي بن احلارث- ٨٩
  .دمشق، وشيخ املقرئني

  .قرية باليمن: وذمار
  ولد يف دولة معاوية، وقرأ على ابن عامر، وبلغنا أيضا أنه قرأ على واثلة بن

__________  
" عمر  " صوابه: وقال" عمرو " مث ذكره يف " عمر " فيمن امسه " التقريب " ذكره احلافظ يف ) ١(

  .تقدم
 / ٨، التاريخ الكبري )٣١٤(، طبقات خليفة )٤٢٣(، تاريخ خليفة ١٦٨ / ٧طبقات ابن سعد (*) 

، )١٩٩(، مشاهري علماء االمصار ٢٨٩ / ٣، ثقات ابن حبان ١٣٥ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٦٧
ذيب ، ٢ / ١٥٠ / ٤، تذهيب التهذيب )١٤٩١(، ذيب الكمال ٥٤٢ / ٥الكامل يف التاريخ 

  .٢١٧ / ١، شذرات الذهب )٤٢٢(، خالصة تذهيب الكمال ١٩٤ - ١٩٣ / ١١التهذيب 
(*)  

)٦/١٨٩(  

  

االسقع، رضي اهللا عنه، وحدث عنه، وعن سعيد بن املسيب، وأيب سالم االسود، وأيب االشعث 
  .الصنعاين، وسامل بن عبد اهللا، ومكحول، وعدة
هم : ك بن أيب سعد، والوليد بن مسلم، وروى عنهتال عليه عراك بن خالد، وأيوب بن متيم، ومدر

واالوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وصدقة بن خالد، وصدقة السمني، وسويد بن عبد العزيز، وحيىي بن 
  .محزة، وابن شابور



  .صاحل احلديث: قال أبو حامت
  .ثقة عامل بالقراءة يف دهره: وقال ابن سعد

  .مات سنة مخس وأربعني ومئة
  .يثقليل احلد

  .ليس به بأس: وقال ابن معني
  .كان يقف خلف االئمة يرد عليهم ال يستطيع أن يؤم من الكرب: قال أيوب بن متيم
  .عاش تسعني سنة: قال ابن أىب حامت

سألت حيىي بن احلارث عن عدد آي القرآن، فعقد بيده سبعة آالف ومئتان : قال سويد بن عبد العزيز
  .وستة وعشرون

  
  .االمام احلافظ الثقة، أبو املنازل البصري املشهور باحلذاء، أحد االعالم) ع * (ران خالد بن مه- ٩٠

رأى انس بن مالك، وروى عن أيب عثمان النهدي، وعبد اهللا بن شقيق، وعبد الرمحن بن أيب بكرة، 
  .وعكرمة، وابن سريين، وأخته حفصة بنت سريين، وأيب العالية الرياحي، وطائفة سواهم

__________  
، التاريخ ١٧٤ - ١٧٣ / ٣، التاريخ الكبري )٤٢٠(، تاريخ خليفة ٢٣ / ٧طبقات ابن سعد ) ١(

، ذيب الكمال )١٥٣(، مشاهري علماء االمصار ٣٥٣، ٣٥٢ / ٢، اجلرح والتعديل ٥٧ / ٢الصغري 
، ١٢٠ / ٣، ذيب التهذيب ١٥٣ / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ١٩٣ / ١، ذيب التهذيب )٣٦٩(

  .٢١٠ / ١، شذرات الذهب )١٠٣(يب الكمال خالصة تذه
(*)  

)٦/١٩٠(  

  

حدث عنه حممد بن سريين شيخه، وأبو إسحاق الفزاري، وبشر بن املفضل، واحلمادان، وسفيان بن 
عيينة، وخالد بن عبد اهللا الطحان، وشعبة ابن احلجاج، ومعتمر بن سليمان وعلي بن عاصم، وعبد 

  .الوهاب بن عطاء، وخلق كثري
  .أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني ومجاعةوثقه 

  .وحديثه يف الصحاح
  ).١] (به [ يكتب حديثه وال حيتج : قال أبو حامت الرازي
  .أراد شعبة أن يضع من خالد احلذاء: وقال عباد بن عباد



  .وددناه فأمسك: قال! أنت أعلم ! أجننت ؟ : مالك: فأتيته أنا ومحاد بن زيد، فقلت له
قدم علينا قدمة من الشام، فكأنا : ما خلالد احلذاء يف حديثه ؟ قال: قلت حلماد بن زيد: قال حيىي بن آدم

  .أنكرنا حفظه
  .قيل المساعيل بن علية يف هذا احلديث: وقال عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب قال

  كان خالد: فقال
  .يرويه، فلم كن يلتفت إليه

  .ضعف ابن علية أمره
  .يعين احلذاء

عليك حبجاج بن : قال يل شعبة: حدثنا عبد اهللا بن نافع القرشي أبو شهاب قال: دمقال حيىي بن آ
أرطاة، وحممد بن إسحاق فإما حافظان، واكتم علي عند البصريني يف خالد احلذاء، وهشام يعين ابن 

  .حسان
  .هذا االجتهاد من شعبة مردود، ال يلتفت إليه: قلت

مها أوثق بكثري من حجاج وابن إسحاق، بل ضعف هذين "  الصحيحني" بل خالد وهشام حمتج ما يف 
  .، ومل يتركا)٢(ظاهر 

__________  
  ".اجلرح والتعديل " زيادة من ) ١(
  .احلجاج بن أرطاة كثري اخلطأ والتدليس) ٢(

  .أما ابن اسحاق، فهو ثقة، لكنه مدلس
  .تب اجلرح والتعديلفما صرح فيه بالسماع فمقبول، وما مل يصرح به فمرفوض، كما يعلم من ك

(*)  

)٦/١٩١(  

  

  .ومل يكن خالد حذاء، بل كان جيلس يف سوق احلذائنب أحيانا، فعرف بذلك
  .قاله حممد بن سعد
  .احذ على هذا النحو، فلقب احلذاء: مل حيذ خالد قط، وإمنا كان يقول: وقال فهد بن حيان

  .وكان حافظا مهيبا ليس له كتاب
  .ما كتبت شيئا قط إال حديثا طويال، فلما حفظته حموته: قال خالد احلذاء: قال شعبة

ما حذوت نعال وال بعتها، ولكن تزوجت امرأة من بين : وقال خالد الطحان، مسعت خالد احلذاء يقول



  .جماشع، فرتلت عليها يف احلذائني هناك، فنسبت إليهم
  .ثبت: قال فيه أمحد بن حنبل

  .ثقة: قال النسائي
ما عليه لو صنع كما صنع طاووس، كان : مسعت أيب ذكر خالدا احلذاء فقال: قال معتمر بن سليمان

  .جيلس فإذا أيت بشئ أخذه وإال سكت
  .ودار العشور بالبصرة) ١(كان خالد احلذاء قد استعمل على القبة : قال ابن سعد

  .ومات سنة إحدى وأربعني ومائة: قال
  .مات سنة اثنتني وأربعني ومائة: وقيل

  .أنسقاله قريش بن 
بنت عبد الصمد، ) ٢(أخربنا أمحد بن إسحاق، أبنأنا زكريا العليب، أنبأنا عبد االول املاليين، أخربتنا بيىب 

أنبأنا عبدالرمحن بن أمحد، حدثنا حيىي ابن حممد بن صاعد، حدثنا إسحاق بن شاهني، حدثنا خالد بن عبد 
اعتكف، واعتكف معه بعض "  عليه وسلم اهللا، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن عائشة أن النيب صلى اهللا

  "نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فرمبا وضعت الطست حتتها من الدم 
__________  

  .٣٥٤ / ٣مترمجة يف الشذرات ) ٢" (القتب " يف الطبقات ) ١(
(*)  

)٦/١٩٢(  

  

  .وزعم أن عائشة رأت مثل ماء العصفر
  ).١(كأن هذا شئ كانت فالنة جتده : فقالت

  .لبخاري عن ابن شاهنيأخرجه ا
  

  .سليمان بن أيب سليمان، فريوز) ع * ( أبو إسحاق الشيباين- ٩١
  .عمرو، االمام احلافظ، احلجة، أبو إسحاق موىل بين شيبان بن ثعلبة الكويف: خاقان، وقيل: ويقال

  .ولد يف أيام الصحابة، كابن عمر، وجابر، وحلق عبد اهللا بن أىب أوىف ومسع منه
ر التابعني يسري بن عمرو، وزر بن حبيش، وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد، والوليد بن وحدث عن كبا

العيزار، وأيب بردة، والشعىب، وعبد الرمحن بن يزيد النخعي وعكرمة، وطائفة ويرتل إىل أيب الزناد 
  .وأشعث بن أيب الشعثاء



بة، وسفيان، وإبراهيم حدث عنه أبو إسحاق السبيعى، وعاصم االحول، ومها من طبقته، ومسعر وشع
  بن طهمان، وجرير بن عبداحلميد، وابن عيينة،

وزائدة، وعبثر، وعبد الواحد بن زياد، وهشيم، وأبو عوانة، وأبو بكر بن عياش، وابن فضيل، وحفص 
بن غياث، وخالد بن عبد اهللا وأبو إسحاق الفزاري، وأسباط بن حممد، وجعفر بن عون، وهو خامتة 

  .أصحابه وخلق سواهم
__________  

اعتكاف : اعتكاف املستحاضة، وىف االعتكاف، باب:  يف احليض، باب٣٤٩ / ١أخرجه البخاري ) ١(
  .املستحاضة

كالمها من حديث يزيد بن زريع، عن خالد ) ١٨٧٠(، وابن ماجه )٢٤٧٦(وأخرجه بنحوه أبو داود 
 عليه وسلم، امرأة من اعتكفت مع رسول اهللا، صلى اهللا: " احلذاء، عن عكرمة، عن عائشة، قالت

  ".أزواجه، فكانت ترى الصفرة، واحلمرة، فرمبا وضعنا الطست حتتها وهي تصلي 
 ٣، ثقات ابن حبان ١٢٢ / ٤، اجلرح والتعديل ٥٧ / ٢، التاريخ الصغري )١٦٥(طبقات خليفة (*) 
التهذيب ، تذهيب )٥٤٢(، ذيب الكمال ٢١٩ / ٢، اللباب )١١١(، مشاهري علماء االمصار ٩٠/ 
، خالصة تذهيب ١٩٨ - ١٩٧ / ٤، ذيب التهذيب ١٥٣ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ٤٩ / ٢

  .٢٠٧ / ١، شذرات الذهب )١٥٣(الكمال 
   (*)١٣ / ٦سري 

)٦/١٩٣(  

  

  .وكان من أوعية العلم
  .رأيت أمحد بن حنبل يعجبه حديث الشيباين: قال أبو إسحاق اجلوزجاين

  .ئاهو أهل أن ال يدع له شي: وقال
  .ثقة، حجة: وروى أمحد بن سعد بن أيب مرمي، عن حيىي بن معني

  .ثقة، صدوق، صاحل احلديث: وقال أبو حامت
  .ثقة من كبار أصحاب الشعيب: وقال أمحد العجلي

  .مات سنة تسع وعشرين ومائة: قال الواقدي وحيىي بن بكري
  .وهذا القول خطأ فاحش

  مات سنة تسع وثالثني: منريوقال أبو معاوية، وحممد بن عبد اهللا بن 
  .ومائة



  .فهذا قول متجه
مات سنة مثان : مات لسنتني خلتا من خالفة أىب جعفر، وقال الفالس والترمذي: وقال اهليثم بن عدي

  .وثالثني ومائة
  .مات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومائة: وقال البخاري فأبعد

  . املوت حنو من مثانني سنةحدث عنه السبيعي، وجعفر بن عون وبينهما يف: قلت
أخربنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا زيد بن حيىي البيع، أنبأنا أبو القاسم أمحد ابن املبارك، أنبأنا عاصم بن 

احلسن، أنبأنا أبو عمر بن مهدي، حدثنا احلسني احملاملي، حدثنا يوسف، حدثنا جرير، عن أيب إسحاق 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، عن أيب محيد قالالشيباين، عن عبد اهللا ابن ذكوان، عن عروة

رجال على الصدقة، فلما قدم، جاء بسواد كثري، فأرسل إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم من يتوفاه منه، 
  .هذا يل، وهذا لكم، حىت ميزه: فجعل يقول

  .أهدي يل: من أين لك هذا، قال: فيقولون: قال
  . عليه وسلم مبا أعطاهم، وأخربوه اخلربفجاؤوا إىل النيب صلى اهللا: قال

  ما بال: " فصعد املنرب، وهو مغضب، فحمد اهللا، وأثىن عليه، مث قال

)٦/١٩٤(  

  

: هذا يل، وهذا لكم، فإذا سئل: أقوام نبعثهم على هذه االعمال، فيجئ أحدهم بالسواد الكثري، مث يقول
  .أهدى ىل: من أين لك هذا ؟ قال
  .هدي ذلك له يف بيت أمه، أو بيت أبيهأفال إن كان صادقا أ

  .والذي نفسي بيده ال أبعث رجال على عمل فيغل منه شيئا، إال جاء به يوم القيامة جيعله على عنقه
: " مث قال ثالث مرات" فلينظر رجل ال جيئ يوم القيامة على عنقه بعري يرغو أو بقرة ختور، أو شاة تيعر 

  ".اللهم هل بلغت 
  .من يف رسول اهللا إىل أذين:  أنت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال:فقلت اليب محيد

وبه حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، وأبو معاوية، وأبو أسامة، ووكيع، كلهم عن هشام بن 
  .عروة، عن أبيه عن أيب محيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه

  .)١(البخاري، عن يوسف، عن أيب أسامة 
  

  .االمام شيخ االسالم، أبو املعتمر التيمي البصري) ع * ( سليمان بن طرخان- ٩٢
  .نزل يف بين تيم فقيل التيمي



__________  
وحماسبة املصدقني ) والعاملني عليها: (قول اهللا تعاىل:  يف الزكاة، باب٢٨٩ / ٣أخرجه البخاري ) ١(

  .مع االمام
أيب إسحاق : حترمي هدايا العمال، من طريق: مارة، بابيف اال) ٢٩( رقم ١٤٦٤ / ٣وأخرجه مسلم 

  .الشيباين، عن عبد اهللا بن ذكوان، عن عروة ابن الزبري، عن أيب محيد
  .هدايا العمال:  يف االحكام، باب١٤٤ / ١٣وأخرجه البخاري 

 سفيان الثوري، عن الزهري، أنه مسع عروة، أخربنا: من طريق) ٢٩٤٦(، وأبو داود ٤٢٣ / ٥وأمحد 
 ١احتيال العامل ليهدى له وأخرجه الدارمي :  يف احليل، باب٣٠٦ / ١٢وأخرجه البخاري ..أبو محيد

فيغل هو من : وقوله..شعيب، عن الزهري عن عروة، عن أيب محيد:  من طريق٢٣٢ / ٢ و ١٩٤/ 
  .االغالل

  .وهو اخليانة يف كل شئ
  .صوت الشاة: معناها تصيح، واليعار: تيعر: وقوله
  =، التاريخ )٢١٩(، طبقات خليفة )٤٢٠(، تاريخ خليفة ١٨ / ٧ت ابن سعد طبقا(*) 

)٦/١٩٥(  

  

روى عن أنس بن مالك وعن أيب عثمان النهدي، وأيب عثمان آخر، ويزيد ابن عبد اهللا بن الشخري، 
وطاووس، وأيب جملز، وحيىي بن يعمر، وبكر بن عبد اهللا املزين، واحلسن، وطلق بن حبيب، وبركة أيب 

  .وليد، وثابت، وقتادة، ورقبة بن مصقلة، وأيب نضرة، وخلقال
  .ويرتل إىل االعمش، وحسني ابن قيس الرحيب، والربيع بن أنس، وكان مقدما يف العلم والعمل

أبو إسحاق السبيعي أحد شيوخه، وابنه معتمر، وشعبة، وسفيان، ومحاد بن سلمة، ويزيد بن : حدث عنه
ابن عيينة، وابن علبة، وعيسى بن يونس، وإبراهيم بن سعد، وجرير بن زريع، وابن املبارك، وهشيم، و

عبد احلميد، وزهري اجلعفي، وحممد بن أيب عدي، ومروان بن معاوية، وابن فضيل، وأسباط بن حممد، 
وحيىي القطان، وأبو مهام حممد بن الزبرقان، ويوسف بن يعقوب الضبعي، ويزيد بن هارون، واالنصاري 

  .وذة بن خليفة، وخلق سواهموأبو عاصم، وه
  .له حنو مائيت حديث: قال علي بن املديين

  .ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي: وروى الربيع بن حيىي، عن شعبة قال
  .رمحه اهللا، كان إذا حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تغري لونه

  .يمي يقنيشك ابن عون، وسليمان الت: وروى أبو حبر البكراوي، عن شعبة قال



__________  
 ٣، ثقات ابن حبان ١٢٥ - ١٢٤ / ٤، اجلرح والتعديل ٧٤ / ٢، التاريخ الصغري ٢٠ / ٤الكبري = 
 - ٥٤٣(، ذيب الكمال ٥١٢ / ٥، الكامل يف التاريخ )٩٣(، مشاهري علماء االمصار ٨٩/ 

 - ١٥٠ / ١ ، تذكرة احلفاظ،٢١٢ / ٢، ميزان االعتدال ٢ / ٥٠ / ٢، تذهيب التهذيب )٥٤٤
 / ١، شذرات الذهب )١٥٢(، خالصة تذهيب الكمال ٢٠٣ - ٢٠١ / ٤، ذيب التهذيب ١٥٢
٢١٢.  

(*)  

)٦/١٩٦(  

  

  .هو ثقة، وهو أحب إيل يف أيب عثمان النهدي من عاصم االحول: وقال أمحد بن حنبل
  .ثقة: وقال حيىي بن معني، والنسائي وغريمها

  .ةثقة من خيار أهل البصر: قال العجلي
  من العباد اتهدين، كثري احلديث، ثقة، يصلي الليل: وقال ابن سعد

كله بوضوء عشاء اآلخرة، وكان هو وابنه يدوران بالليل يف املساجد، فيصليان يف هذا املسجد مرة، 
  .ويف هذا املسجد مرة، حىت يصبحا، وكان سليمان مائال إىل علي رضي اهللا عنه

سليمان التيمي، وعاصم : حفاظ البصريني ثالثة: بارك، عن سفيان قالوروى نوفل بن مطهر، عن ابن امل
  .سليمان التيمي من حفاظ البصرة: االحول، وداود بن أيب هند، وعاصم أحفظهم، وعن ابن علية قال

: ما جلست إىل أحد أخوف هللا من سليمان التيمي، ومسعته يقول: ابن املديين عن حيىي بن سعيد قال
 وذهبوا ا إىل قتادة فأخذها، وأتوين ا -فأخذها :  أو قال-ر إىل احلسن فرواها ذهبوا بصحيفة جاب

  .فلم أردها
  .سليمان: سليمان التيمي أحب إليك يف أيب عثمان، أو عاصم ؟ قال: سئل أيب: قال ابن أيب حامت

  .ال يبلغ التيمي مرتلة أيوب، ويونس، وابن عون: وقال أيب
  .هم أكرب منه

  .لوال أنك من أهلي ما حدثتك بذا عن أيب: على قال يل معتمر بن سليمانحممد بن عبداال
  .مكث أيب أربعني سنة يصوم يوما، ويفطر يوما، ويصلي صالة الفجر بوضوء عشاء اآلخرة

الكرمن مثوى سليمان : رأيت رب العزة يف املنام فقال: جرير بن عبد احليمد، عن رقبة بن مصقلة قال
  . بوضوء العشاء أربعني سنةالتيمي، صلى يل الفجر

)٦/١٩٧(  



  

  .كنت إذا رأيت التيمي كأنه غالم حدث، قد أخذ يف العبادة: أمحد الدورقي، عن معاذ بن معاذ قال
  .كانوا يرون أنه أخذ عبادته عن أيب عثمان النهدي

ما يدخل ما كنت أشبه عبادة سليمان التيمي إال بعبادة الشاب أول : وروى مثىن بن معاذ عن أبيه قال
  .يف تلك الشدة واحلدة

ما أتينا سليمان التيمي يف ساعة يطاع اهللا فيها إال : وروى الوليد بن صاحل، عن محاد بن سلمة قال
  .وجدناه مطيعا، وكنا نرى أنه ال حيسن يعصي اهللا

  .كان حيىي بن سعيد يثىن على سليمان التيمي، ويقدمه على عاصم االحول: وقال أمحد بن حنبل
عنده عن التيمي، عن أنس أربعة عشر حديثا، ومل يكن يذكر أخباره يعين عن التيمى يف حديث وكان 

  .ورأيي أن أصل التيمي كان قد ضاع: أنس قال
  .كان التيمي حيدث الشريف والوضيع مخسة مخسة: مسعت يقول: ابن املديين

  .ال: كان يدعكم تكتبون ؟ قال: قلت
أرد عليه، أين أعيد احلديث : أرد عليه وحيسب علي يعىن بقولهإن رد عليه إنسان حسبه عليه، وكنت 

  .الحفظه، فيحسبه عليه حبديث من تلك اخلمسة
  .لو أخذت برخصة كل عامل اجتمع فيك الشر كله: قال سليمان التيمي: قال خالد بن احلارث

روة، فلبسها مث استعار سليمان التيمى من رجل ف: وروى غسان بن املفضل، عن إبراهيم بن إمساعيل قال
  .فما زلت أجد فيها ريح املسك: ردها قال الرجل

)٦/١٩٨(  

  

  .يد الرجل) ١(وكان بينه وبني رجل تنازع، فتناول الرجل سليمان، فغمز بطنه، فجفت 
يا معتمر حدثين بالرخص لعلي ألقى اهللا تعاىل وأنا حسن : قال يل أيب عند موته: قال معتمر بن سليمان

  .الظن به
  .كنت أمشي مع املعتمر، فقال يل مكانك: صمعوقال اال
  .إذا كتبت فال تكتب التيمي، وال تكتب املري، فإن أيب كان مكاتبا لبجري بن محران: قال أيب: مث قال

  .وإن أمي كانت موالة لبين سليم
  . وهو مرة بن عباد بن ضبيعة بن قيس فاكتب القيسي-فإن كان أدى الكتابة والوالء لبين مرة 

  . يكن أدى الكتابة والوالء لبين سليم، وهم من قيس عيالن فاكتب القيسيوإن مل
  .وعن سليمان التيمي أنه رمبا أحدث الوضوء يف الليل من غري نوم



وذكر جرير بن عبداحلميد أن سليمان التيمي، مل متر ساعة قط عليه إال تصدق بشئ، فإن مل يكن شئ، 
  .صلى ركعتني

بأنا يوسف بن خليل، أنبأنا أمحد بن حممد التيمي، أنبأنا أبو علي احلداد، قرأت على إسحاق بن طارق، أن
أنبأنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا أمحد بن احلسني، حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا 

ىل كان عامة دهر التيمي يصلي العشاء والصبح بوضوء واحد، وكان يسبح بعد العصر إ: االنصاري قال
  .املغرب، ويصوم الدهر

  .وإمنا املعروف أنه كان يصوم يوما ويوما: كذا قال
خرج سليمان التيمي إىل مكة، فكان : حدثين عباس بن الوليد، عن حيىي القطان، قال: وبه قال الدورقي

  .يصلي الصبح بوضوء عشاء اآلخرة
__________  

  .يبست، واملضارع جيف بكسر اجليم: جفت يد الرجل) ١(
*)(  

)٦/١٩٩(  

  

أقام سليمان التيمي أربعني سنة إمام : روى املسيب بن واضح، عن عبد اهللا بن املبارك أو غريه، قال
  .اجلامع بالبصرة يصلي العشاء والصبح بوضوء واحد

  مل يضع سليمان التيمي جنبه باالرض عشرين: وعن محاد بن سلمة قال
  .سنة

ال : قال! أنت أنت، ومن مثلك ؟ : ليمان التيميقيل لس: وذكر مردويه، عن فضيل بن عياض قال
  .تقولوا هكذا

  .ال أدرى ما يبدو يل من ريب عزوجل
وروي عن سليمان التيمي  ] ٤٧: الزمر) [ وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون: (مسعت اهللا يقول

  .إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته: قال
  .مرض سليمان التيمي فبكى: عامر الضبعي قالروى سعيد الكريزي، عن سعيد بن 

  .مررت على قدري، فسلمت عليه: ما يبكيك ؟ قال: فقيل
  .فأخاف احلساب عليه

أخربنا إسحاق، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا التيمي، أنبأنا احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن 
أتيت سليمان : سى، مسعت مهدي بن هالل يقولجعفر، حدثنا إسحاق بن أمحد، حدثنا سعيد بن عي



فوجدت عنده محاد بن زيد، ويزيد بن زريع، وبشر بن املفضل وأصحابنا البصريني، فكان ال حيدث 
نعم استحلفه ان هذا دينك الذي تدين اهللا به ؟ فإن : الزىن بقدر ؟ فإن قال: أحدا حىت ميتحنه فيقول له
  .حلف حدثه مخسة أحاديث

كان سليمان التيمي ال يزيد كل واحد منا على مخسة أحاديث، وكان معنا رجل، : معاذقال معاذ بن 
  من أين تعرفين ؟! ما أفطنك : نشدتك باهللا أجهمي أنت ؟ فقال: فجعل يكرر عليه، فقال

)٦/٢٠٠(  

  

  .دأما واهللا لو كشف الغطاء لعلمت القدرية أن اهللا ليس بظالم للعبي: قال أيب: قال معتمر بن سليمان
  أخربنا املسلم بن حممد، وعبد الرمحن بن أيب عمر، ومجاعة إجازة،

أم مسعوا عمر بن حممد، أنبأنا هبة اهللا بن حممد، أنبأنا حممد بن حممد، أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا، 
مي، عن حدثنا هوذة، حدثنا سليمان التي: حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن حممد اجلعفي، وإسحاق احلريب قاال

اللهم إين : " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأخذين واحلسن ويقول: أيب عثمان، عن أسامة بن زيد قال
  ).١" (أحبهما فأحبهما 

  .أخرجه البخاري، والنسائي من حديث معتمر بن سليمان، عن أبيه
  .ورواه سليمان مرة عن أيب متيمة، عن أيب عثمان

  .أيب عثمان وكتبتهمث نظرت فإذا قد مسعته من : قال
أخربنا إسحاق االسدي، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم التيمي، وأنبأنا أمحد بن سالمة، وغريه عن 

التيمي، أنبأنا أبو علي املقرئ، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا أبو بكر بن خالد، حدثنا احلارث بن حممد، حدثنا 
حدثنا : حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن يف مجاعة، قالواو: وبه قال أبو نعيم) ح(عبد الوهاب بن عطاء 

خرج النيب : حدثنا سليمان التيمي، عن أنس، قال: أبو مسلم، حدثنا معاذ بن عوذ اهللا، واللفظ له قاال
قال " يا معاذ، من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة : " صلى اهللا عليه وسلم ومعاذ بالباب، فقال

  س ؟أال أخرب النا: معاذ
__________  

 من طريق، سليمان التيمي، عن أيب عثمان عن أسامة بن زيد، وأخرجه ٢١٠ / ٥أخرجه أمحد ) ١(
  .ذكر زيد بن ثابت، ومناقب احلسن واحلسني:  يف الفضائل، باب٧٠ / ٧البخاري 

 مسعت أبا: املعتمر، عن أبيه، قال: وضع الصىب على الفخذ، من طريق:  يف االدب باب٣٦٣ / ١٠و 
  ...(*)متيمة حيدث، عن أيب عثمان النهدي، حيدث عن أسامة بن زيد

)٦/٢٠١(  



  

  .ورواه قتادة عن أنس حنوه) ١" (ال، دعهم فليتنافسوا يف االعمال، فإين أخاف أن يتكلوا : " قال
  .تويف سليمان التيمي بالبصرة يف ذي القعدة سنة ثالث وأربعني ومائة: قال حممد بن سعد
  . عن معتمر بن سليمان أنه مات ابن سبع وتسعني سنةوروى أبو داود،

  
  .قاضي الكوفة أبوحيىي اهلمداين الكويف) ع * ( زكريا بن أيب زائدة- ٩٣

  .حدث عن الشعيب، ومصعب بن شيبة، وخالد بن سلمة، وسعيد بن أيب بردة، ومجاعة
  .يعد يف صغار التابعني باالدراك، وإال فما علمت له شيئا عن الصحابة

  . عنه ولده احلافظ حيىي، وشعبة، والثوري، وابن املبارك، والقطان، ووكيع، وأبو نعيم وعبيد اهللاروى
__________  

  .٣٤ / ٣حلية االولياء ) ١(
 من طريق مسدد، كالمها عن معتمر ٢٠١ / ١عارم، والبخاري : ، من طريق١٥٧ / ٣وأخرجه أمحد 

  .بن سليمان، عن أبيه عن أنس
من خص بالعلم قوما :  يف العلم، باب٢٠٠ - ١٩٩ / ١نس، أخرجها البخاري ورواية قتادة، عن ا

  .دون قوم
  .يف االميان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة) ٣٢(ومسلم 

 / ٣والتاريخ الكبري ) ١٦٧(، طبقات خليفة )٤٢٥: (، تاريخ خليفة٢٤٧ / ٦طبقات ابن سعد (*) 
، مشاهري علماء االمصار ٥٩٤ - ٥٩٣ / ٣، اجلرح والتعديل ٩١ / ٢، التاريخ الصغري ٤٢١

، ١ / ٢٣٧ / ١، تذهيب التهذيب )٤٣٣(، ذيب الكمال ٥٨٩ / ٥، الكامل يف التاريخ )١٧٠(
، )١٢٢(، خالصة تذهيب الكمال ٣٣٠ - ٣٢٩ / ٣، ذيب التهذيب ٧٣ / ٢ميزان االعتدال 
  .٢٢٤ / ١شذرات الذهب 

(*)  

)٦/٢٠٢(  

  

  .لني احلديث يدلس: صويلح، وقال أبو حامت: ثقة حلو احلديث، وقال أبو زرعة: قال أمحد
  .تويف يف سنة تسع وأربعني ومائة: قلت

  .وحديثه قوي
  



ابن جرير االمام احملدث الثقة، أبو حممد الضيب الكويف حدث عن أيب ) ع * ( فضيل بن غزوان- ٩٤
  .ن عبد اهللا، ومجاعةحازم االشجعى، وأيب زرعة البجلي، وعكرمة، وسامل ب

حدث عنه ابنه حممد بن فضيل، وجرير بن عبداحلميد، وعبد اهللا بن املبارك، وإسحاق االزرق، وابن 
  .منري، وحيىي القطان، وعدة
  .وثقه أمحد بن حنبل وغريه

  .وتويف سنة بضع وأربعني ومائة
  

عن أيب عبدالرمحن املعافري املصري، أحد االعالم ) خ، م، د، س، ت * * ( بكر بن عمرو- ٩٥
  .احلبلي، وعكرمة، ومشرح بن هاعان

  .حدث عنه حيوة بن شريح، وحيىي بن أيوب، وابن هليعة، والليث، وغريهم
  .وكان ثقة، ثبتا، فاضال، متأهلا، كبري القدر، إمام جامع الفسطاط

__________  
، تذهيب التهذيب )١١٠٦(، ذيب الكمال ٧٤ / ٧، اجلرح والتعديل ١٢٢ / ٧التاريخ الكبري (*) 
  ).٣١٠(، خالصة تذهيب الكمال ٢٩٨ - ٢٩٧ / ٨، ذيب التهذيب ٢ / ١٤٣ / ٣

، ذيب الكمال ٣٩٠ / ٢، اجلرح والتعديل ٢٣٧ / ٢، التاريخ الصغري ٩١ / ٢التاريخ الكبري (* *) 
 - ٤٨٥ / ١، ذيب التهذيب ٣٤٧ / ١، ميزان االعتدال ١ / ٨٩ / ١، تذهيب التهذيب )١٦١(

  ).٥١(، خالصة تذهيب الكمال ٤٨٦
(*)  

)٦/٢٠٣(  

  

  .ابن صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، عبدالرمحن بن عوف) ع * ( عبدالرمحن بن محيد- ٩٦
  الزهري، املدين،

  .الفقيه
  .حدث عن أبيه، والسائب بن يزيد وابن املسيب

يينة، وحيىي بن سعيد القطان، روى عنه صاحل بن كيسان، وسليمان بن بالل، وحامت بن إمساعيل، وابن ع
  .وآخرون

  .متفق على توثيقة
  



  :ابن عمه
روى عن ابن املسيب، وأيب سلمة، وعبيد اهللا بن عبد ) خ، م، د، س * * ( عبد ايد بن سهيل- ٩٧
  .اهللا

  .مالك، وسليمان بن بالل، والدراوردي: وعنه
  .وثقه حيىي بن معني

  
  .)١) (بخ، د، ت، ق * * * ( ابن عقيل- ٩٨

  االمام احملدث، أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عقيل ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

، مشاهري علماء ٢٢٥ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٧٣ / ٥التاريخ الكبري ) ٢٦١(طبقات خليفة (*) 
  /٦، ذيب التهذيب ٢ / ٢٠٨ / ٢، ذيب التهذيب )٧٨٥(، ذيب الكمال )١٢٨(االمصار 

  ).٢٢٦(، خالصة تذهيب الكمال ١٦٥ - ١٦٤
، ذيب )١٢٨(، مشاهري علماء االمصار ٦٤ / ٦، اجلرح والتعديل ١١٠ / ٦التاريخ الكبري (* *) 

، خالصة ٣٨١ - ٣٨٠ / ٦، ذيب التهذيب ١ / ١٤٧ / ٢، تذهيب التهذيب )٨٥١(الكمال 
  .٢٤٣تذهيب الكمال 

، ذيب ٣ / ٢، كتاب اروحني والضعفاء ١٨٣ / ٥كبري ، التاريخ ال)٢٥٨(طبقات خليفة (* * *) 
، خالصة تذهيب ١٤ - ١٣ / ٦، ذيب التهذيب ١ / ١٨٤ / ٢، تذهيب التهذيب )٧٣٧(الكمال 
  .سقطت هذه الرموز من االصل) ١) (٢١٣(الكمال 

  .وأثبتناها من اخلالصة والتقريب
(*)  

)٦/٢٠٤(  

  

  مه هي زينب بنت االمام علي بنأيب طالب، اهلامشي، الطاليب املدين، وأ
  .أىب طالب

حدث عن ابن عمر، وجابر بن عبد اهللا، وأنس بن مالك، وعبد اهللا بن جعفر، وخاله حممد ابن احلنفية، 
  .وعلي بن احلسني، والربيع بنت معوذ الصحابية، وسعيد بن املسيب، وطائفة

ل، وسفيان بن عيينة، وزهري بن معاوية، الثوري، وزائدة، وفليح، ومحاد بن سلمة، وبشر بن املفض: وعنه
  .زهري بن حممد، وعدة



  .ال أحتج به لسوء حفظه: لني احلديث، وقال ابن خزمية: احتج به االمام أمحد وغريه، وقال أبو حامت
هو : كان أمحد، وإسحاق، واحلميدي حيتجون حبديثه، وعن البخاري: مسعت حممدا يقول: وقال الترمذي

مل يدخله مالك يف كتبه، وكان حيىي بن : ضعيف، وقال ابن املديين:  ابن معنيمقارب احلديث، وقال
  .سعيد القطان ال حيدث عنه

  .كان من العلماء العباد: وقال آخر
  .صدوق يف حديثه ضعف: وقال الفسوي

مات ابن عقيل بعد االربعني : ال يرتقي خربه إىل درجة الصحة واالحتجاج قال خليفة، وابن سعد: قلت
  .ةومائ

  .رمحه اهللا
  

  .هو الفقيه أبو سلمة بن أيب غيالن) ع * ( غالب القطان- ٩٩
  .خطاف بالفتح
  .وقيل خطاف

  .موىل االمري عبد اهللا بن عامر بن كريز القرشي
  .مسع احلسن، وابن سريين، وبكر بن عبد اهللا

__________  
 / ٢، كتاب اروحني ٤٨  /٧، اجلرح والتعديل ٩٩ / ٧، التاريخ الكبري )٢١٨(طبقات خليفة (*) 

، ١ / ٣٣ / ٣، تذهيب التهذيب )١٠٨٩(ذيب الكمال ) ١٥٦(، مشاهري علماء االمصار ٢٠٠
  .٣٠٦، خالصة تذهيب الكمال ٢٤٣ - ٢٤٢ / ٨، ذيب التهذيب ٣٣٠ / ٣ميزان االعتدال 

(*)  

)٦/٢٠٥(  

  

  .الرمحن السلميابن علية، وبشر بن املفضل، وحزم بن أيب حزم، وخالد بن عبد : وعنه
  .ثقة ثقة: قال أمحد

  .ال أعرفه: وسئل عنه حيىي بن معني فقال
  

  . بن عتبة بن أيب وقاص القرشي، الزهريابن هاشم) ع* ( هاشم بن هاشم - ١٠٠
  .مسع سعيد بن املسيب، وعامر بن سعد، وعبد اهللا بن وهب بن زمعة



  .ومكي بن إبراهيم، ومجاعةمالك، ومروان بن معاوية، وابن منري، وأبو أسامة، : وعنه
  .وثقه حيىي بن معني

  .بقي إىل سنة سبع وأربعني ومائة
  

  .املدين، من بقايا التابعني الثقات) ع * * ( يزيد بن أيب عبيد- ١٠١
  .حدث عن مواله سلمة بن االكوع، وعن عمري موىل آيب اللحم

 النبيل، ومكي بن إبراهيم حامت بن إمساعيل، وحيىي القطان، ومحاد بن مسعدة، وأبو عاصم: وعن
  .وآخرون

  .وثقه أبو داود
  .وحديثه من عوايل البخاري الثالثيات

  .تويف سنة سبع وأربعني ومئة
__________  

 / ٩، اجلرح والتعديل ٧٧ / ٢، التاريخ الصغري ٢٣٣ / ٨، التاريخ الكبري )١٢٦(طبقات خليفه (*) 
، ١ / ١١١ / ٤، تذهيب التهذيب )١٤٣٢(، ذيب الكمال )١٣٨(، مشاهري علماء االمصار ١٠٣

  ).٤٠٨(، خالصة تذهيب الكمال ٢١ - ٢٠ / ١١ذيب التهذيب 
، مشاهري علماء االمصار ٣٤٨ / ٨التاريخ الكبري ) ٢٧١(، طبقات خليفة ٤٢٤: تاريخ خليفة(* *) 

، )٤٣٣(، خالصة تذهيب الكمال ٣٤٩ / ١١، ذيب التهذيب )١٥٣٨(، ذيب الكمال )٧٨(
  .٢١٩ / ١ات الذهب شذر
(*)  

)٦/٢٠٦(  

  

 زمانه أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر الفهري، املدين، شاعر*  إبراهيم بن هرمة - ١٠٢
  .أحد البلغاء من شعراء الدولتني

  .وكان منقطعا إىل العلوية
  .هو مقدم يف شعراء احملدثني: قال الدارقطين

  .قدمه بعضهم على بشار
  .وفد ابن هرمة، فمدح املنصور، فأعطاه عشرة آالف درهم: ةوقال ابن عائش

* عين جناحا محام صادفت مطرا أو لؤلؤ سلس يف عقد جارية * كأن عيين إذ ولت محوهلم : ومن شعره



  )١(خرقاء نازعها الولدان فانتثرا 
  .أمري العراقني، أبو خالد يزيد بن عمر بن هبرية الفزاري * *  ابن هبرية- ١٠٣

  .وان احلمارنائب مر
  .كان بطال شجاعا، سائسا جوادا، فصيحا، خطيبا

  .االكل أخبار) ٢(وكان من االكلة، وله يف كثرة 
__________  

، الشعر ٣٧٢، ٢٦١، ٢٠٥ / ٣ و ٢٢٤، ١٦٨، ١١١ / ١، البيان والتبني ٤٤٦: نسب قريش(*) 
، تاريخ ١١٣، ١٠١ / ٤:  البن املعتز، االغاين٢٠، طبقات العشراء ص ٤٥٤، ٤٥٣والشعراء، 

، النجوم ١٦٩ / ١٠، البداية والنهاية ٥٩ / ٦: ، الوايف بالوفيات٣٩٨: ، مسط الآليل١٢٧ / ٦بغداد 
  .٢٣٤ / ٢، ذيب ابن عساكر ٢٤٤ / ١، خزانة االدب ٨٤ / ٢الزاهرة 

 ٨٠، والثاين منهما يف التشبيهات ص ٢٤٢ / ٢، وذيب ابن عساكر ٢٩٥البيتان يف الزهرة ص ) ١(
  .احلمق كاخلرق: ورهاء بدل خرقاء، والوره: بن أيب عون، وفيهال

سنة : الطربي) ٤٠٩، ٣٩٦، ٣٩١، ٣٨٧، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٧٢، ٣٦٦(تاريخ خليفة (* *) 
  ، كتاب اروحني)١٣٢ و ١٣١ و ١٣٠ و ١٢٩ و ١٢٨ و ١٢٧(

 / ٥ي، تاريخ االسالم حوادث السنوات املذكورة عند الطرب: ، الكامل يف التاريخ١٢٣ / ٢: والضعفاء
٣١٥.  

  .وهو حتريف" كره : " يف االصل) ٢(
(*)  

)٦/٢٠٧(  

  

هزمته اخلراسانية فدخل إىل واسط، فحاصره املنصور مدة، مث خدعه املنصور، وآمنه، ونكث فدخلوا 
  .عليه داره فقتلوه صربا وابنه داود، ومماليكه، وحاجبه

  .فسجد هللا فرتلوا عليه فهربوه
  .ب للوليد بن يزيدوقد كان ويل حل

  .مولده يف سنة سبع ومثانني
  .وعاش مخسا وأربعني سنة

  .كان جسيما، كثري االكل، ضخما، طويال، شجاعا، خطيبا، رزقه يف السنة ست مئة ألف: قال املدائين
  .وكان يفرقها يف العلماء والوجوه



رية، وهو يراجعه لكونه حلف وعن حممد بن كثري، أن السقاح أحل على أخيه أيب جعفر يأمره بقتل ابن هب
  .له

  .فكتب إليه وأنبه ليقتلنه
  .فوىل قتله اهليثم ابن شعبة، وقد ويل أبوه أيضا إمرة العراقني ليزيد بن عبدامللك بعد املئة

  .قتل يزيد يف ذي القعدة سنة اثنتني وثالثني ومائة
  .وكان أبو مسلم اخلراساين هو الذي أغرى السفاح بقتل ابن هبرية

  .ابن هبرية يركب ركبة عظيمة إىل أيب جعفر، فنهاه احلاجب إىل أن بقي يف ثالثةوكان 
  

أحد البلغاء والفصحاء، ورأس الكتاب، وأويل االنشاء من نظراء  *  عبد اهللا بن املقفع- ١٠٤
  .عبداحلميد الكاتب

  .وكان من جموس فارس فأسلم على يد االمري عيسى عم السفاح وكتب له، واختص به
  أريد أن أسلم على يدك مبحضر: قال له: يثم بن عديقال اهل

__________  
  ، أخبار٩٤ / ١: ، أمايل املرتضى١٨٢ / ٩، الطربي ١٠٤ / ٣تاريخ اليعقويب ) ١(

  .١٥٨ - ٩٩، أمراء البيان ٣٦٦ / ٣، لسان امليزان ٩٦ / ١٠، البداية والنهاية )١٤٨(احلكماء 
بالفتح والكسر، : إشارة إىل أن الفاء تضبط" املقفع " ن فوق الفاء م" معا " ويف االصل أثبت لفظ 

  .وكالمها صحيح، وسيذكر املصنف سبب تلقيبه بذلك
(*)  

)٦/٢٠٨(  

  

  .االعيان
  .مث قعد يأكل ويزمزم باوسية

  .أكره أن أبيت على غري دين: ما هذا ؟ قال: فقال
  .وكان ابن املقفع يتهم بالزندقة
  .وهو الذى عرب كليلة ودمنة

  .ما وجدت كتاب زندقة إال وأصله ابن املقفع: وي عن املهدي قالور
ومىت غدر بعمه، فنساؤه : وغضب املنصور منه، النه كتب يف توثق عبد اهللا بن علي من املنصور يقول

  .طوالق، وعبيده أحرار، ودوابه حبس، والناس يف حل من بيعته



  .فكتب إىل عامله سفيان املهليب يأمره بقتل ابن املقفع
  .وكان ابن املقفع مع سعة فضله، وفرط ذكائه فيه طيش

ابن املغتلمة فأمر له بتنور فسجر مث قطع أربعته ورماها يف التنور وهو : فكان يقول عن سفيان املهليب
  .ينظر

  .وعاش ستا وثالثني سنة
  .وأهلك يف سنة مخس وأربعني ومائة

  .وقيل بعد االربعني
  .رس للحجاج، فخان، فعذبه احلجاج فتقفعت يدهواسم أبيه ذادويه، قد ويل خراج فا

  .بل كان يعمل قفاع اخلوص وهي كالقفة: وقيل
  .نفسي، إذا رأيت من أحد حسنا أتيته، وإن رأيت قبيحا أبيته: من أدبك ؟ قال: قيل البن املقفع

  .علمه أكثر من عقله: كيف رأيته ؟ قال: اجتمع باخلليل، فلما تفرقا قيل للخليل: وقيل
  .عقله أكثر من علمه: كيف رأيت اخلليل ؟ قال: هووسئل 
  .ما ندمت على سكوت قط: إن وايل البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد بن املهلب قال يوما: وقيل

  .فاخلرس زين لك: فقال ابن املقفع
  .ما تقول يف رجل مات عن زوج وزوجة ؟ فأحنقه: وقال له مرة

  .اليت ما صنف مثلها" ليتيمة الدرة ا" صنف ابن املقفع : قال االصمعي
شربت من اخلطب ريا ومل أضبط هلا رويا، فغاضت مث فاضت فال هي هي نظاما وال هي : ومن قوله

  .غريها كالما
  ١٤ / ٦سري 

)٦/٢٠٩(  

  

 ابن السيد احلسن بن علي بن أيب طالب، ابن حسن) ١) (د، ت، س* ( حممد بن عبد اهللا - ١٠٥
  .مري، الواثب على املنصور هو وأخوه إبراهيماهلامشي، احلسين، املدين، اال
  .حدث عن نافع، وأيب الزناد

  .وعنه عبد اهللا بن جعفر املخرمي، وعبد العزيز الدراوردي، وعبد اهللا بن نافع الصائغ
  .وثقه النسائي وغريه

ن عن حج املنصر سنة أربع وأربعني ومائة، فاستعمل على املدينة رياحا املري وقد قلق لتخلف ابين حس
  .ائ إليه



إن املنصور ملا كان حج قبل أيام السفاح، كان فيما قال حممد بن عبد اهللا، إذ اشتور بنو هاشم : فيقال
  .كان املنصور ممن بايع يل: مبكة فيمن يعقدون له باخلالفة، حني اضطرب أمر بين أمية

  . أنا آتيك ماما يهمك منهما،: وسأل املنصور زيادا متويل املدينة عن ابين حسن، قال
استخلف املنصور، فلم : حدثنا عبد اهللا بن أيب عبيدة بن حممد بن عمار قال: وقال عبد العزيز بن عمران

  .يكن له هم إال طلب حممد واملسألة عنه
يا أمري املؤمنني، قد عرف أنك قد عرفته يطلب : فدعا بين هاشم واحدا واحدا، خيلو به ويسأله فيقول

  .يومهذا الشأن قبل ال
  .فهو خيافك، وهو اآلن ال يريد لك خالفا

__________  
، ٢٨٧ / ١: ، التاريخ الصغري)٢٦٩(، طبقات خليفة )٤٣٠(و ) ٤٢٣(و ) ٤٢١(تاريخ خليفة (*) 
  ، الكامل٢٩٥ / ٧، اجلرح والتعديل ١٤٧ - ١٤٦ - ١٤٥: حوادث سنة: ، الطربي٨٢ / ٢

 / ٣، تذهيب التهذيب )١٢١٨ - ١٢١٧(مال حوادث السنوات السابقة، ذيب الك: يف التاريخ
 / ٣: ، الوايف بالوفيات١٢١ / ٦، تاريخ االسالم للذهيب ٥٩١ / ٣، ميزان االعتدال ٢ / ٢١٦
  .٢١٣ / ١، شذرات الذهب )٣٤٤(، خالصة تذهيب الكمال ٢٥٢ / ٩، ذيب التهذيب ٢٩٧

  .سقطت هذه الرموز من االصل، وأثبتناها من كتب التراجم) ١(
(*)  

)٦/٢١٠(  

  

ال آمن أن خيرج فاشترى املنصور رقيقا من العرب : وأما حسن بن زيد بن حسن فأخربه بأمره وقال
  .فكان يعطي الواحد منهم البعريين، وفرقهم يف طلبه، وهو خمتف

  .اخف شخصك، واستتر: وقال لعقبة السندي
وهلم شيعة خبراسان يكاتبوم، إن بين عمنا قد أبوا إال كيدا لنا، : مث ائتين وقت كذا، فأتاه فقال

  .ويرسلون إليهم بصدقام
فاخرج إليهم بكسوة وألطاف حىت تأتيهم متنكرا، فحسهم يل، فاشخص حىت تلقى عبد اهللا بن حسن 

  .متقشفا، فإن جبهك، وهو فاعل، فاصرب وعاوده حىت يأنس بك
  .فإذا ظهر لك، فاعجل علي

  .ما أعرف هؤالء: ه وقالفذهب عقبة، فلقي عبد اهللا بالكتاب، فانتهر
  .فلم يزل يعود إليه حىت قبل الكتاب واهلدية



  .فسأله عقبة اجلواب
  .ال أكتب إىل أحد: فقال

  .فأنت كتايب إليهم، وأخربهم أن ابين خارجان لوقت كذا
  ).١(فأسرع ا عقبة إىل املنصور : وقال
  .كان ابنا حسن منهومني بالصيد: وقيل

: ن عبد اهللا يف أربعني رجال متخفيا، فأتى عبد الرمحن بن عثمان فقال لهقدم حممد ب: وقال املدائين
  .أهلكتين، فانزل عندي وفرق أصحابك، فأىب

  .فقال انزل يف بين راسب ففعل
  .أقام حممد يدعو الناس سرا: وقيل
مث قال نزل بعبد اهللا بن سفيان املري أياما، وحج املنصور سنة أربعني، فأكرم عبد اهللا بن حسن، : وقيل
  .تراء له: لعقبة

  .أنا على ذلك: قد علمت ما أعطيتين من العهود قال: يا أبا حممد: مث قال
  .كال وسجنه: قال! أقلين يا أمري املؤمنني أقالك اهللا : فتراءى له عقبة وغمزه فأبلس عبد اهللا، وقال

__________  
  .٥١٦ / ٥، وابن االثري ٥٢٠، ٥١٩ / ٧انظر الطربي ) ١(

(*)  

)٦/٢١١(  

  

  .أرى ابنيك قد استوحشا مين: إنه قال له: وقيل
  .ما يل ما علم: وإين الحب قرما، قال

  .وقد خرجا عن يدي
هم االخوان باغتيال املنصور مبكة، وواطأمها قائد كبري، ففهم املنصور، فتحرز، وهرب القائد : وقيل

بن خالد القسري، وبذل له أزيد من مئة وحتيل املنصور من زياد فقبض عليه، واستعمل على املدينة حممد 
  .ألف دينار إعانة، فعجز، فعزله برياح بن عثمان بن حيان املري

  .وعذب القسري
فأخرب رياح بأن حممد بن عبد اهللا يف شعب رضوى من أرض ينبع، فندب له عمرو بن عثمان اجلهين، 

منخرق السربال : فيه يقول أبوهفكبسه ليلة، ففر حممد ومعه ولد، فوقع من جبل من يد أمه فتقطع، و
كذاك من يكره حر اجلالد قد كان * تنكبه أطراف مرو حداد شرده اخلوف وأزرى به * يشكو الوجى 



  .واملوت حتم يف رقاب العباد وتتبع رياح بين حسن واعتقلهم* يف املوت له راحة 
  .سنفأخذ حسنا وإبراهيم ابين حسن، ومها عما حممد وحسن بن جعفر بن حسن بن ح

وسليمان بن داود بن حسن بن حسن، وأخاه عبد اهللا، وحممدا، وإمساعيل وإسحاق أوالد إبراهيم 
  املذكور

  .وعباس بن حسن بن حسن بن حسن، وأخاه عليا العابد وقيدهم
  .وشتم ابين حسن على املنرب، فسبح الناس، وعظموا قوله

  .م غشكمألصق اهللا بوجوهكم اهلوان، الكتنب إىل خليفتك: فقال رياح
  ).١(ال نسمع منك يا ابن الودة : فقالوا

وبادروه يرمونه باحلصباء، فرتل، واقتحم دار مروان، وأغلق عليه، فأحاط به الناس ورمجوه وشتموه مث 
  إم كفوا، ومحلوا آل حسن يف القيود

__________  
  ".احملدودة : " يف تاريخ االسالم) ١(

  ".الود : " ويف الطربي
(*)  

)٦/٢١٢(  

  

  .إىل العراق، وجعفر الصادق يبكي هلم
وأخذ معهم أخوهم من أمهم حممد ابن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو ابن فاطمة بنت 

  .احلسني
  .جعلوا يف احملامل وال وطاء حتتهم: فقيل
  .أخذ معهم أربع مئة من جهينة، ومزينة: وقيل

  .راجعا من حجه) ١(ن حسن فواىف املنصور الربذة وسجنت مع عبد اهللا ب: قال ابن أيب املوايل
  .فطلب عبد اهللا أن حيضر إليه فأىب

  .ال سلم اهللا عليك: ودخلت أنا وعنده عمه عيسى بن علي، فسلمت قال
امرأيت طالق وعلي : وما ذاك ؟ قلت: هل ينفعين الصدق ؟ قال: قلت! أين الفاسقان ؟ ابنا الفاسق ؟ 
  .وعلي إن كنت أعرف مكاما

  .فلم يقبل
  .فضربين أربع مئة سوط



  .فغاب عقلي ورددت إىل أصحايب
مث طلب أخاهم الديباج فحلف له، فلم يقبل، وضربه مائة سوط وغله، فأتى وقد لصق قميصه على 

  .جسمه من الدماء
__________  

" تريد " فيد " قرية من قرى املدينة املنورة، قريبة من ذات عرق على طريق احلجاز، إذا رحلت من ) ١(
  ".مكة 

وا قرب الصحايب اجلليل أيب ذر، رضي اهللا عنه، وقطعا للشكوك اليت يثريها دعاة الفنت، وأصحاب 
  االغراض، الذين افترع الغرب عقوهلم، حول مكث

، يف ٢١٨ و ٢١٧ / ٣أيب ذر بالربذة، نورد أصح االخبار عن ذلك، وهو احلديث الذي رواه البخاري 
والذين يكرتون الذهب والفضة :  زكاته ليس بكرت، ويف تفسري سورة براءة، بابما أدي: الزكاة، باب

كنت : ما أنزلك مرتلك هذا ؟ قال: مررت بالربذة، فإذا بأيب ذر، فقلت له: عن زيد بن وهب قال
والذين يكرتون الذهب والفضة، وال ينفقوا يف سبيل اهللا (بالشام فاختلفت أنا ومعاوية يف هذه اآلية 

  .نزلت فينا وفيهم: نزلت يف أهل الكتاب، فقلت: فقال معاوية ] ٣٤: التوبة) [ هم بعذاب أليمفبشر
  .فكان بيين وبينه يف ذلك كالم

  .فكتب إىل عثمان يشكوين
  .أن أقدم املدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حىت كأم مل يروين قبل ذلك: فكتب إيل عثمان

 تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلين هذا املرتل ولو أمروا إن شئت: فذكرت ذلك لعثمان، فقال يل
  .علي حبشيا لسمعت وأطعت

(*)  

)٦/٢١٣(  

  

  .فأول من مات يف احلبس عبد اهللا أبومها
مث مات أخوه حسن، مث الديباج، فقطع رأسه وبعثه مع طائفة من الشيعة طافوا به خراسان حيلفون أن 

  .ومهون أنه ابن حسن الذي كانوا جيدون خروجه يف الكتبهذا رأس حممد بن عبد اهللا بن فاطمة ي
القتلنك قتلة : نعم، قال: أنت الديباج االصفر ؟ قال: إن املنصور قال حملمد بن إبراهيم بن حسن: وقيل

  .ما مسع ا
  .مث أمر باصطوانة فنقرت

  .مث سد عليه وهو حي: وأدخل فيها



  .وكان من املالح
  .ن عبد اهللا أيضاإنه قتل الديباج حممد ب: وقيل

ما كنا نعرف يف احلبس أوقات الصلوات إال بأجزاء يقرؤها علي : وعن موسى بن عبد اهللا بن حسن قال
  .بن حسن

  .إن املنصور قتل عبد اهللا بن حسن أيضا بالسم: وقيل
  بلغين أن عبيد اهللا بن عمر، وابن أيب ذئب، وعبد احلميد: وعن أيب نعيم قال

  .واهللا ما جند يف هذا البلد أشأم عليها منك! ما تنتظر : مد بن عبد اهللا، وقالواابن جعفر دخلوا على حم
  .وأما رياح، فطلب جعفر الصادق وبين عمه إىل داره، فسمع التكبري يف الليل، فاختفى رياح

  .فظهر حممد يف مائتني ومخسني نفسا
  .فأخرج أهل السجن

  .س رياحا ومجاعةوكان على محار، يف أول رجب سنة مخس وأربعني، فحب
فإنه كان من أمر هذا الطاغية أيب جعفر، ما مل خيف عليكم من بنائه القبة : أما بعد: وخطب فقال

  اليت بناها تصغريا لكعبة اهللا، وإن أحق الناس) ١(اخلضراء 
__________  

  .هي يف قصر املنصور ببغداد، أقامها على إيوانه، وارتفاعها عن االرض مثانون ذراعا) ١(
وكانت هذه القبة تاج بغداد، وعلم البلد، ومأثرة من مآثر : ٧٣ / ١ل اخلطيب البغدادي يف تارخيه قا

  .بين العباس عظيمة
  .بنيت أول ملكهم، وبقيت إىل آخر أمر الواثق فكان بني بنائها

  .وسقوطها مائة ونيف ومثانون سنة
(*)  

)٦/٢١٤(  

  

  .بالقيام للدين أبناء املهاجرين واالنصار
  ).١( قد فعلوا وفعلوا، فأحصهم عددا واقتلهم بددا، وال تغادر منهم أحدا اللهم

  .فاخرج) ٢(كان املنصور يكتب على ألسن قواده إىل حممد بن عبد اهللا بأم معه : قال علي بن اجلعد
  .يثق باحملال: فقال

  .وخرج معه مثل ابن عجالن، وعبد احلميد بن جعفر
  .املدينة بابن عجالن فسبه وأمر بقطع يدهفلما قتل أتى وايل : قال ابن سعد



  .أصلح اهللا االمري، إن هذا فقيه املدينة وعابدها: فقال العلماء
  .وشبه عليه بأنه املهدي فتركه

  .ولزم عبيد اهللا بن عمر ضيعة له، وخرج أخواه عبد اهللا، وأبو بكر، فعفا عنهما املنصور: قال
  ماال على املدينة، ولزمواختفى جعفر الصادق، مث إن حممدا استعمل ع

  .مالك بيته
إن مر بك املهدي وأنت يف : كان الثوري يتكلم يف عبداحلميد بن جعفر خلروجه ويقول: قال أبو داود

  .البيت، فال خترج إليه حىت جيتمع الناس عليه
أخي، يا أبن : بعث حممد إىل إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب وقد شاخ ليبايعه، فقال: وقيل

  .فارتدع الناس عنه! كيف أبايعك ؟ ! أنت واهللا مقتول 
يا عم إن إخويت قد أسرعوا إىل ابن خاهلم، فال تثبط عنه فيقتل هو : فأتته بنت أخيه معاوية، فقالت

  .وإخويت
  .فأىب

  .قتلته: فيقال
  فأراد حممد

__________  
املشركون من احلرم ليقتلوه يف هذا الكالم مقتبس من قول خبيب رضي اهللا عنه، حني خرج به ) ١(

  .احلل
 يف اجلهاد، باب هل يستأمر الرجل، ومن صلى ركعتني عند ١١٥ / ٦انظر اخلرب بتمامه يف البخاري 

  . أيضا٢٩٥ - ٢٩١ / ٧ يف املغازي و ٢٤٠ / ٧القتل و 
يل القواد لو التقينا مال إ: فكان حممد يقول: (١٢ / ٦ومتام اخلرب، يف الطربي، وتاريخ االسالم ) ٢(

  ).كلهم
(*)  

)٦/٢١٥(  

  

  .تقتل أيب وتصلي عليه ؟ فنحاه احلرس: الصالة عليه فقال ابنه
  .وتقدم حممد، وكان حممد أسود جسيما فيه متتمة

  .وملا خرج قامت قيامة املنصور
  .اذهبوا إىل هذا االمحق عبد اهللا بن علي، فله رأي جيد يف احلرب: فقال آلله



  .فما جاء بكم مجيعا، وقد هجرمتوين من دهر: ا جئتمالمر م: فلما دخلوا قال
  .استأذنا أمري املؤمنني، فأذن لنا: قالوا
  .ليس ذا بشئ: قال

  .خرج حممد: ما اخلرب ؟ قالوا
  .ال ندري:  قالوا- يعين املنصور -فما ترون ابن سالمة صانعا ؟ : قال
  . فما أوشك أن يعود إليه مالهإن البخل قد قتله، فليخرج االموال ويكرم اجلند، فإن غلب: قال

  .وجهز املنصور ويل عهده عيسى بن موسى حلرب حممد، وكتب إىل حممد حيثه على التوبة
  من املهدي حممد بن عبد: ويعده ومينيه، فأجابه

  .وأنا أعرض عليك من االمان مثل ما عرضت) طسم تلك آيات الكتاب املبني(اهللا 
مانات تعطيين أمان ابن هبرية، أم أمان عمك ؟ أم أمان أيب مسلم ؟ فأي اال: إىل أن قال..فإن احلق حقنا

  .فأرسل إليه بكتاب مزعج، وأخذ جند حممد مكة! 
وجاءه منها عسكر، وسار ويل العهد يف أربعة آالف فارس، ونفذ إىل أهل املدينة يتألفهم، فتفلل خلق 

  .عن حممد، وبادر آخرون إىل خدمة عيسى
  .إىل مصر، فلن يردك أحد عنهافأشري على حممد أن يفر 

رأيتين يف درع : " أعوذ باهللا أن خنرج من املدينة، ونيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فصاح جبري
  ).١" (حصينة فأولتها املدينة 

__________  
سريج عن ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن :  من طريق٢٧١ / ١قطعة من حديث مطول، أخرجه أمحد ) ١(

تنفل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، :  بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس قالعبيد اهللا
رأيت يف سيفي ذي الفقار فال، : سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي أرى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال

حصينة، فأولته، فال يكون فيكم، ورأيت أين مردف كبشا، فأولت كيش الكتيبة، ورأيت أين يف درع 
فأولتها املدينة، ورأيت بقرا تذبح، فبقر واهللا خري، فبقر واهللا خري، فكان الذي قال، صلى اهللا عليه 

  ".وسلم، 
  .وسنده حسن

 بنحوه من طريق احلجاج ابن منهال، عن محاد بن سلمة، عن أىب الزبري عن ١٢٩ / ٢وأخرج الدارمي 
  .ورجاله ثقات..جابر
(*)  

)٦/٢١٦(  

  



  .ستشار أن خيندق على نفسه، فاختلف اآلراءمث إن حممدا ا
  .مث حفر خندق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحفر فيه بيده

  .مل أر أكثر منه) ١(اجتمع مع حممد مجع : عن عثمان الزبريي قال
  .إين الحسبنا كنا مائة ألف

  .إن هذا قد قرب وقد حللتكم من بيعيت: فخطب حممد وقال
  . شرذمة، وهرب الناس بذراريهم يف اجلبالفتسللوا حىت بقي يف: قال

  .فلم يتعرض عيسى الذاهم
  .وراسل حممدا يدعوه إىل الطاعة

  إياك أن: فقال
  .يقتلك من يدعوك إىل اهللا، فتكون شر قتيل، أو تقتله فيكون أعظم لوزرك

 أحاط إن أبيت فإنا نقاتلك على ما قاتل عليه جدك طلحة والزبري على نكث البيعة، مث: فبعث إليه
يا : عيسى باملدينة يف أثناء رمضان، ودعا حممدا إىل الطاعة ثالثة أيام، مث قرب من السور، فنادى بنفسه

أهل املدينة، إن اهللا قد حرم الدماء فهلموا إىل االمان، وخلوا بيننا وبني هذا، فشتموه، فانصرف، وفعل 
إين : حملمد فأىب، وترجل، فقال بعضهمذلك من الغد، وزحف يف اليوم الثالث، وظهر وكرر بذل االمان 

  .الحسبه قتل بيده سبعني يومئذ
كنا مع حممد يف عدة أصحاب بدر، مث تبارز مجاعة، وأقبل رجل من جند : وقال عبداحلميد بن جعفر

، فطلب املبارزة، فخرج إليه رجل عليه قباء أصفر فقتل اجلندي، مث برز )٢(املنصور، عند أحجار الزيت 
  .فاعتوره أصحاب عيسى حىت أثبتوه بالسهام، ودام القتال من بكرة إىل العصرآخر فقتله، 

  .وطم أصحاب عيسى اخلندق فجازت خيلهم
  .حتنط حممد للموت: قال عبد اهللا بن جعفر

  .ما لك مبا ترى طاقة: فقلت له
__________  

  .وهو حتريف" مجعا " يف االصل ) ١(
  .هو موضع صالة االستسقاءموضع يف املدينة، قريب من الزوراء، و) ٢(

(*)  

)٦/٢١٧(  

  



  .فاحلق باحلسن بن معاوية نائبك مبكة
  .لو رحت لقتل هؤالء فال أرجع، وأنت مين يف سعة: قال

  .يب مرتني) ١(واهللا ال تبتلون : ناشده غري واحد اهللا وهو يقول: وقيل
  .رياحا وعباس بن عثمان فمقته الناس) ٢(مث قتل 

  .مث صلى العصر
  .سه، وعرقب بنو شجاع دوام، وكسروا أجفان سيوفهم مث محل هو، فهزم القوم مرتنيوعرقب فر

  .مث استدار بعضهم من ورائه
  وشد محيد بن قحطبة على حممد فقتله

  .وأخذ رأسه
وكان مع حممد سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذو الفقار، فجاءه سهم، فوجد املوت، فكسر 

  .السيف
  .طاه رجال كان له عليه أربع مئة دينارأع: ومل يصح بل قيل

لن تلقى طالبيا إال وأخذه منك، وأعطاك حقك فلما ويل جعفر بن سليمان املدينة، أخذه منه : وقال
  .وأعطاه الدين

عاش ثالثا : وكان مصرع حممد عند أحجار الزيت يف رابع عشر رمضان، سنة مخس، قال الواقدي
  .ه، وطيف بالرأسصلب عدة من أصحاب: ومخسني سنة، وقيل

ذهبت طائفة من اجلارودية أنه مل ميت، وال ميوت، حىت ميال االرض عدال، وخلف من : قال ابن حزم
  .حسنا، وعبد اهللا، وفاطمة، وزينب: االوالد

  
  .العلوي، الذي خرج بالبصرة زمن خروج أخيه باملدينة *  إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن- ١٠٦

__________  
  .والصحيح ما أثبتناه" لتبلون " يف االصل ) ١(
  .السياق هنا يشعر أن قاتل رياح هو حممد) ٢(

 - ٥٤٧ / ٥، ونص الكامل ٥٩١ / ٧، ونص الطربي ١٨ / ٦بينما نص املؤلف يف تاريخ االسالم 
  . كلها تدل على أن الفاعل هو عيسى بن خضري وهو الصحيح٥٤٨
  =، ٣٧٣ / ٣ و ١٩٥ / ٢والتبيني ، البيان )٤٣٢ - ٤٣١ - ٤٢٢ - ٤٢١(تاريخ خليفة (*) 

)٦/٢١٨(  

  



  .أقبلنا مع إبراهيم من مكة نريد البصرة وحنن عشرة، فرتلنا على حيىي بن زياد: قال مطهر بن احلارث
اضطرين الطلب باملوصل حىت جلست على موائد أيب جعفر، وكان قد قدمها يطلبين : وعن إبراهيم قال

  .فتحريت ولفظتين االرض، وضاقت علي
  .ضع علي االرصاد، ودعا يوما الناس إىل غدائه فدخلت وأكلتوو

  .وجرت هلذا ألوان يف اختفائه، ورمبا يظفر به بعض االعوان، فيطلقه ملا يعلم من ظلم عدوه
  .مث اختفى بالبصرة وهو يدعو إىل نفسه، فاستجاب له خلق لشدة بغضهم يف أيب جعفر

وجه أخاه إبراهيم إىل البصرة، فدخلها يف أول رمضان ظهر حممد، وغلب على احلرمني، ف: قال ابن سعد
  .فغلب عليها، وبيض أهلها، ورموا السواد فخرج معه عدة علماء

  .ملا قارب مجعه أربعة آالف، شهر أمره ونزل يف دار أيب مروان النيسابوري: وقيل
  .أتيت إبراهيم وهو مرعوب: قال عبد اهللا بن سفيان

  .باملدينة ويأمره بالظهورفأخربته بكتاب أخيه وأنه ظهر 
  .فوجم هلا واغتم

معك مضاء التغليب، والطهوي، واملغرية، وأنا، وخنرج يف الليل إىل السجن : فأخذت أسهل عليه وأقول
  .فنفتحه ويصبح معك خلق، فطابت نفسه

  .وبلغ املنصور فندب جيشا إىل البصرة
  .وسار بنفسه، فضبط الكوفة خوفا من وثوب الشيعة

__________  
  .١٤٥، الطربي، والكامل، والبداية، يف حوادث سنة ٨٤ / ٢: التاريخ الصغري= 

  .٣١ / ٦: الوايف بالوفيات
(*)  

)٦/٢١٩(  

  

ألزم أبو جعفر الناس بالسواد، فكنت أرى بعضهم يصبغ باملداد، مث أخذ حيبس : قال أبو احلسن احلذاء
  .أو يقتل كل من يتهمه

  .ة البراهيموكانت البيعة يف السر تعمل بالكوف
  .وكان باملوصل ألفان ملكان اخلوارج، فطلبهم املنصور فقاتلهم بعض من هوي إبراهيم

  .فقتل منهم مخس مئة
  .وصار إبراهيم يف أول رمضان إىل مقربة بين يشكر يف بضعة عشر فارسا



  مث صلى بالناس الصبح يف
  .اجلامع

  .فتحصن منه نائب البصرة
  .براهيم، مث نزل إليه بأمان، فقيده بقيد خفيف، وعفا عن االجنادوكان يتراكك يف أمره حىت متكن إ

  .فانتدب حلربه جعفر ابن سليمان وأخوه حممد يف ست مئة فارس
  .فأبرز إبراهيم حلرم مضاء يف مخسني مقاتال، فهزمهم مضاء وجرح حممد بن سليمان

  .نيووجد إبراهيم يف بيت املال ست مئة ألف ففرقها على عسكره مخسني مخس
  .مث جهز املغرية يف مخسني مقاتال فقدمها، وقد التف معه حنو مئتني
  .فهزم متويل االهواز حممد بن حصني واستوىل املغرية على البلد

وهم إبراهيم باملسري إىل الكوفة، وبعث مجاعة، فغلبوا على إقليم فارس، واستعمل على واسط هارون 
  .العجلي

رت بينهم وقعات حىت كل الفريقان، وبقي إبراهيم سائر رمضان فجهز املنصور حلربه مخسة آالف، فج
  .ينفذ عماله على البالد

  .وحارب، فوىل املنصور وحتري، وحدث نفسه باهلرب
  .فلما جاء نعي حممد بن عبد اهللا باملدينة، رجعت إىل املنصور روحه، وفت ذلك يف عضد إبراهيم، وت

  .فيه احلزن) ١] (يعرف [ وصلى بالناس العيد باملصلى و 
  .ما عندي حنو ألفي فارس: ما أدري ما أصنع: إن املنصور قال: وقيل
  فمع

__________  
  .زيادة من تاريخ االسالم للمصنف) ١(

(*)  

)٦/٢٢٠(  

  

  .ابين بالري ثالثون ألفا، ومع حممد بن أشعث باملغرب أربعون ألفا، ومع عيسى باحلجاز ستة آالف
  .لف فارسلئن جنوت ال يفارقين ثالثون أ

فما لبث أن أتاه عيسى مؤيدا منصورا، فوجهه حلرب إبراهيم، وأقبل سلم بن قتيبة الباهلي من الري 
  .فكاتب أهل البصرة فلحقت به باهلة

  .وسار خازم بن خزمية إىل االهواز، وبقي املنصور كاجلمل اهلائج إىل أن انتصر وقتل إبراهيم



  فمكث شهرين ال
  .يأوي إىل فراش

دخلت عليه تلك االيام، وقد جاءه فتق البصرة، وفتق فارس، وواسط، واملدائن : بن مسلمقال حجاج 
إن الرئيس ملثلها لفعول هذا ومئة ألف سيف كامنة * ونصبت نفسي للرماح دريئة : وهو مطرق يتمثل

خرجنا مع : حوله بالكوفة ينتظرون صيحة فوجدته صقرا أحوذيا مشمرا وعن والد علي بن املديين قال
ما أطمع يف : ، فطفنا ليلة، فسمع إبراهيم أصوات طنابري وغناء، فقال)١(إبراهيم فعسكرنا ببا مخرا 

  .نصر عسكر فيه هذا
  .أحصي ديوان إبراهيم على مئة ألف مقاتل: وعن داود بن جعفر بن سليمان قال

  .بل كانوا عشرة آالف: وقيل
  .وهذا أصح

  .وكان مع عيسى بن موسى مخسة عشر ألفا
  . على إبراهيم أن يكبس الكوفة ولو فعل لراحت على املنصوروأشري
  بل: فقال

__________  
  .موضع بني الكوفة وواسط، وهو إىل الكوفة أقرب) ١(

  .وا استشهد إبراهيم، ودفن
  (*)وقرب ببامخرى لدى الغربات * وقرب بأرض اجلوزجان حمله : وإياه عىن دعبل اخلزاعي بقوله

)٦/٢٢١(  

  

  .أبيت عيسى
  .ال تظهر على املنصور حىت تأيت الكوفة، فأن ملكتها مل تقم له قائمة: قلت البراهيم: وعن هرمي قال

  .وإال فدعين أسري إليها أدعو لك سرا، مث أجهر
فريسل إليهم أبو جعفر [ ال نأمن أن جتيبك منهم طائفة : فلو مسع املنصور هيعة ا، طار إىل حلوان، فقال

  فنتعرض) ١] (طف والصغري والكبري خيال فيطأ الربئ والن
  .المث

  !.خرجت لقتال مثل املنصور وتتوقى ذلك ؟ : فقلت
  .ملا نزل بامخرا كتب إليه سلم بن قتيبة، إنك قد أصحرت ومثلك أنفس به على املوت

  .فخندق على نفسك



  .فإن أنت مل تفعل، فقد أعرى أبو جعفر عسكره
وقال ! خنندق على نفوسنا وحنن ظاهرون ؟ : ور قواده فقالوافخف يف طائفة حىت تأتيه فتأخذ بقفاه، فشا

إن الصف : التقى اجلمعان، فقلت البراهيم: وعن بعضهم قال! أنأتيه وهو يف أيدينا مىت شئنا ؟ : بعضهم
  .ال، ال: إذا ازم تداعى، فاجعلنا كراديس فتنادي أصحابه

  .إم مصبحوك يف أكمل سالح وكراع، ومعك عراة: وقلت
  .إين أكره القتل: نا نبيتهم ؟ فقالفدع
 فالتحم احلرب، وازم محيد بن - وبامخرا على يومني من الكوفة -تريد اخلالفة، وتكره القتل ؟ : فقال

  .قحطبة
  .فتداعى اجليش، فناشدهم عيسى فما أفاد

  .وثبت هو يف مئة فارس
  .زما: ال أزول حىت أقتل أو أنصر، وال يقال: لو تنحيت ؟ قال: فقيل له

  .وكان املنصور يصغي إىل النجوم وال يتأمث من ذلك
  .إنك ال قيه وإن لك جولة، مث يفئ إليك أصحابه: إم يقولون: إنه قال لعيسى: فيقال

  .أربعة] أو [ فلقد رأيتين وما معي إال ثالثة : قال عيسى
  :قلت! عالم تقف ؟ : فقال غالمي

__________  
  .مؤلف، ومن تاريخ الطربيزيادة من تاريخ االسالم لل) ١(

(*)  

)٦/٢٢٢(  

  

  .واهللا ال يراين أهل بييت منهزما، فإنا لكذلك إذ صمد ابنا سليمان بن علي البراهيم، فخرجا من خلفه
  .ولوال مها ال فتضحنا

  .وكان من صنع اهللا أن أصحابنا ملا ازموا عرض هلم ر، ومل جيدوا خماضه فرجعوا
  . هو يف مخس مئةفازم أصحاب إبراهيم، وثبت

  .بل يف سبعني: وقيل
  واشتد القتال، وتطايرت الرؤوس، ومحي احلرب إىل أن جاء سهم غرب ال يعرف راميه يف حلق

  .إبراهيم
   ].٣٨: االحزاب) [ وكان أمر اهللا قدرا مقدورا: (فتنحى، وأنزلوه وهو يقول



  .أردنا أمرا وأراد اهللا غريه
  .فحماه أصحابه

  . اجتماعهمفانكر محيد بن قحطبة
  .ومحل عليهم فانفرجوا عن إبراهيم

فرتل طائفة، فاحتزوا رأسه، رمحه اهللا، وأيت بالرأس إىل عيسى، فسجد، ونفذه إىل املنصور خلمس بقني 
  .من ذي القعدة، سنة مخس وأربعني وعاش مثانيا وأربعني سنة

  .فحسر من احلر عن صدره فأصيب) ١(كان عليه زردية : وقيل
  .خلق من املنهزمني إىل الكوفة، ويأ املنصور، وأعد السبق للهرب إىل الريوكان قد وصل 
  .الظفر لك: املنجم) ٢(فقال له نوخبت 

فألقت عصاها واستقرت ا ): ٣(فما قبل منه، فلما كان الفجر، أتاه الرأس فتمثل بقول معقر البارقي 
  .م العيد بالناس أربعاصلى إبراهي: كما قرعينا باالياب املسافر قال خليفة* النوى 

وخرج معه أبو خالد االمحر، وهشيم، وعباد بن العوام، وعيسى بن يونس، ويزيد بن هارون، ومل خيرج 
  .شعبة

  .وكان أبو حنيفة يأمر باخلروج
  .ما بالبصرة إال من تغري أيام إبراهيم إال ابن عون: وحدثين من مسع محاد بن زيد يقول: قال

__________  
  .لق املغفر والدرع، واليها هذه النسبةح: الزرد) ١(
  ".ينبخت " يف الطربي ) ٢(
 إىل مضرس ٤٠ / ٣" البيان والتبيني " ، ونسبه اجلاحظ يف ١٢٨": املؤتلف واملختلف " كما يف ) ٣(

  .العبدي
(*)  

)٦/٢٢٣(  

  

ن خترجوا أرى أ: كيف ترى ؟ قال: مسع عبد الوارث يقول، فأتينا شعبة، فقلنا: وحدثين ميسور بن بكر
  .وتعينوه

  .فأتينا هشاما الدستوائي، فلم جيبنا
  ما أرى بأسا أن يدخل رجل مرتله، فإن دخل عليه: فأتينا سعيد بن أيب عروبة، فقال

  .داخل قاتله



  .بامخرا بدر الصغرى: عمر بن شبة، حدثنا خالد بن يزيد، مسعت شعبة يقول
  .را وحبرا، واستخفى الناسوقال أبو نعيم، ملا قتل إبراهيم، هرب أهل البصرة ب

  .وقتل معه االمري بشري الرحال ومجاعة كثرية
قلت، وعرفت اخلزر باختالف االمة، فخرجوا من باب االبواب، وقتلوا خلقا بأرمينية، وسبوا الذرية 
  .فلله االمر، وتشتت احلسينيون، وهرب إدريس منهم إىل أقصى بالد املغرب مث خرج ابنه هناك، مث سم

فة من االدريسية، فتملكوا بعد سنة أربع مئة سنوات، ولقيت من أوالدهم جعفر بن حممد وبقي طائ
  .االدريسي االديب، فروى لنا عن ابن باق

  
 بن عمرو ابن أمري املؤمنني عثمان العثماين املدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا) ق* ( الديباج - ١٠٧

  .ا مروءة وسؤدد وحشمةامللقب بالديباج حلسنه، كان جوادا، سخيا ذ
  .حدث عن أمه فاطمة بنت احلسني الشهيد، ونافع، وعبد اهللا بن دينار، وطائفة

__________  
  ,١ / ٧: ، اجلرح والتعديل١٢٩حوادث سنة : ، الطربي٨١ / ٢: التاريخ الصغري(*) 
 / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٩، الكامل يف التاريخ حوادث سنة )١٣١(، مشاهري علماء االمصار ٣

، خالصة تذهيب ٢٦٩ - ٢٦٨ / ٩، ذب التهذيب ٥٩٣ / ٣، ميزان االعتدال ٢ - ١ / ٢١٩
  ).٣٤٥(الكمال 

  .من االصل" ق " وقد سقط الرمز 
(*)  

)٦/٢٢٤(  

  

أسامة بن زيد، والدراوردي، وحممد بن معن، وحيىي بن سليم الطائفي، وعبد الرمحن بن أيب : وعنه
  .الزناد

  .لينه البخاري
الخوين ابين حسن لالم، فأخذه املنصور لذلك، وضربه، وقيده، فمات يف سجنه باهلامشية سنة وهو عم ا

  .مخس وأربعني ومئة
  .سقاه: وقيل

  .ليس بالقوي: قال النسائي
  .زعموا أن املنصور قتله وقت خروج حممد بن عبد اهللا: قال معن القزاز



  
  .، العابد أبو بكر البصري الويفالقصري الرباين) خ، م، د، ت، س * ( عمران بن مسلم- ١٠٨

  .روى عن أيب رجاء العطاردي، وإبراهيم التيمي، وعطاء، وابن سريين، واحلسن، ونافع
  .وقيل، روى عن أنس

  .وعداده يف صغار التابعني
بشر بن املفضل، وحيىي القطان، وعثمان بن زائدة، وعدة، خامتتهم عبد اهللا بن رجاء : حدث عنه

  .الغداين
  .كان يرى القدر: ما قال حيىي القطانإال أنه في

  .وثقه أمحد بن حنبل وغريه
  .واستنكر له أحاديث وساقها" كامله " وذكره ابن عدي يف 

  .وعندي أا قوية
  .ويروى عنه أنه عاهد اهللا تعاىل أن الينام إال عن غلبة

  .وبعضهم مسى أباه ميسرة
__________  

، ٣٠٥ - ٣٠٤ / ٦، اجلرح والتعديل ١٤٠ / ٢غر ، التاريخ الص٤١٩ / ٦التاريخ الكبري (*) 
، ميزان ١ / ١١٥ / ٣، تذهيب التهذيب )١٠٥٩(، ذيب الكمال )١٥٤(مشاهري علماء االمصار 

  ).٢٩٦(، خالصة تذهيب الكمال ١٣٩ - ١٣٧ / ٨، ذيب التهذيب ٢٤٣ / ٣االعتدال 
   (*)١٥ / ٦سري 

)٦/٢٢٥(  

  

  .ابن االهتم*  خالد بن صفوان - ١٠٩
  .العالمة، البليغ، فصيح زمانه، أبو صفوان املنقري، االهتمي، البصري

  .وقد وفد على عمر بن عبد العزيز
  .ومل أظفر له بوفاة

  .إال أنه كان يف أيام التابعني
  .روى عنه شبيب بن شيبة، وإبراهيم بن سعد وغريمها

  .د اللقاء، والصديق عند النائبةوهو القائل، ثالثة يعرفون عند ثالثة، احلليم عند الغضب، والشجاع عن
أحسن الكالم ما مل يكن بالبدوي املغرب، وال بالقروي املخدج، ولكن ما شرفت منابته، وطرفت : وقال



معانيه، ولذ على االفواه، وحسن يف االمساع، وازداد حسنا على ممر السنني، حتنحنه الدواة، وتقتنيه 
  ).١(السراة 

  . اهللاوكان مشهورا بالبخل، رمحه: قلت
  

  ، االمام شيخ االسالم، شيخ املقرئني واحملدثني، أبوسليمان بن مهران) ع* * ( االعمش - ١١٠
__________  

 - ٣٣٦ - ٣١٧ - ٢٩٢ - ١٧٣ - ٤٧ - ٣٢ / ١: ، البيان والتبيني)٢٤٨(تاريخ خليفة (*) 
  .٩٢ / ٤ و ٢٧٤، ١٦٤ / ٣، ٢٩٧ - ٢٥٠ - ٢٢٠ - ١١٧ - ٩٣ / ٢ - ٣٥٢ - ٣٤٠

أي إخوانك أحب إليك ؟ قال، الذي يغفر زللي، ويقبل عللي، ويسد : ن كالمه، وقد سئلوم) ١(
  .خللي

  .إمنا ذاك هو اهللا تعاىل، أجود االجودين: قلت: قال املؤلف معلقا على ذلك
، التاريخ )١٦٤(، طبقات خليفة )٤٢٤، ٢٣٢(، تاريخ خليفة ٣٤٢ / ٦طبقات ابن سعد (* *) 
 / ٥، حلية االولياء )١١١(، مشاهري علماء االمصار ١٤٦ / ٤التعديل ، اجلرح و٩١ / ٢: الصغري

، ٤٠٣ - ٤٠٠ / ٢، وفيات االعيان ٥٨٩ / ٥، الكامل يف التاريخ ٣ / ٩، تاريخ بغداد ٦٠ - ٤٦
  ، تاريخ٢ / ٥٤ / ٢٠، تذهيب التهذيب )٥٤٩ - ٥٤٨(ذيب الكمال 

، ٣١٥ / ١، غاية النهاية ١٥٤ / ١اظ ، تذكرة احلف٢٢٤ / ٢، ميزان االعتدال ٧٥ / ٦االسالم 
 - ٢٢٠ / ١، شذرات الذهب )١٥٥(، خالصة تذهيب الكمال ٢٢٦ - ٢٢٢ / ٤ذيب التهذيب 

٢٢٣.  
(*)  

)٦/٢٢٦(  

  

  .حممد االسدي، الكاهلي، موالهم الكويف احلافظ
  .أصله من نواحي الري

  .فقيل ولد بقرية أمه من أعمال طربستان يف سنة إحدى وستني
  .محال: به إىل الكوفة طفال، وقيلوقدموا 

  .قد رأى أنس بن مالك وحكى عنه، وروى عنه، وعن عبد اهللا بن أيب أوىف على معىن التدليس
فإن الرجل مع إمامته كان مدلسا، وروى عن أيب وائل، وزيد بن وهب، وأيب عمرو الشيباين، وإبراهيم 

 ظبيان، وخيثمة بن عبدالرمحن، وزر ابن النخعي، وسعيد بن جبري وأيب صاحل السمان، وجماهد، وأيب



حبيش، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وكميل بن زياد، واملعرور بن سويد، والوليد بن عبادة بن الصامت، 
ومتيم بن سلمة، وسامل بن أيب اجلعد، وعبد اهللا بن مرة اهلمداين، وعمارة بن عمري الليثي، وقيس بن أيب 

يزيد النخعي، وهالل بن يساف، وأيب حازم االشجعي سلمان، وأيب حازم، وحممد ابن عبدالرمحن بن 
العالية الرياحي، وإمساعيل بن رجاء، وثابت بن عبيد، وأيب بشر، وحبيب بن أيب ثابت، واحلكم، وذر بن 

عبد اهللا، وزياد بن احلصني، وسعيد بن عبيدة، والشعيب، واملنهال بن عمرو، وأيب سربة النخعي، وأىب 
  .اين، وعمرو بن مرة، وحيىي بن وثاب، وخلق كثري من كبار التابعني، وغريهمالسفر اهلمد

احلكم بن عتيبة، وأبو إسحاق السبيعي، وطلحة بن مصرف، وحبيب بن أيب ثابت، وعاصم : روى عنه
  بن أيب النجود، وأيوب السختياين، وزيد بن

 احلذاء، وسليمان التيمي، أسلم، وصفوان بن سليم، وسهيل بن أيب صاحل، وأبان بن تغلب، وخالد
وإمساعيل بن أيب خالد، وهم كلهم من أقرانه، وأبو حنيفة، واالوزاعي، وسعيد بن أيب عروبة، وابن 

  إسحاق، وشعبة، ومعمر، وسفيان، وشيبان، وجرير بن حازم، وزائدة، وجرير بن عبداحلميد،

)٦/٢٢٧(  

  

 بن مسهر، ووكيع، وأبو أسامة، وسفيان وأبو معاوية، وحفص بن غياث، وعبد اهللا بن إدريس، وعلي
بن عيينة، وأمحد بن بشري، وإسحاق بن يوسف االزرق، وسعد بن الصلت، وعبد اهللا بن منري، وعبد 

الرمحن بن مغراء، وعثام بن علي، وحيىي بن سعيد االموي، وحيىي بن سعيد القطان، ويونس ابن بكري، 
يد اهللا بن موسى، وأبو نعيم الفضل بن دكني، وخلق ويعلى بن عبيد، وجعفر بن عون، واخلرييب، وعب

  .كثري، آخرهم وفاة حيىي بن هاشم السمسار، أحد التلفى
  .وقد قرأ القرآن على حيىي بن وثاب مقرئ العراق

  .إنه تال على أيب العالية الرياحي، وذلك ممكن: وقيل
  .روف االعمشقرأ عليه محزة الزيات، وزائدة بن قدامة، وقرأ الكسائي على زائدة حب

  .له حنو من ألف وثالث مئة حديث: قال علي بن املديين
  .كان االعمش أقرأهم لكتاب اهللا، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض: قال سفيان عيينة
  .هو عالمة االسالم: وقال حيىي القطان

  .كان االعمش، قريبا من سبعني سنة، مل تفته التكبرية االوىل: قال وكيع بن اجلراح
  .ما خلف االعمش أعبد منه: وقال عبد اهللا اخلرييب

  .رأيت االعمش لبس فروا مقلوبا، وبتا تسيل خيوطه على رجليه: وقال ابن عيينة
  .أرأيتم لوال أين تعلمت العلم، من كان يأتيين لو كنت بقاال ؟ كان يقدر الناس أن يشتروا مين: مث قال



  .رؤون على حيىي بن وثاب، فلما مات أحدقوا يبكانوا يق: مسعت االعمش يقول: قال أبو نعيم
  .ما أطفتم بأحد إال محلتموه على الكذب: قال االعمش: وقال أبو أسامة

استعان يب مالك بن احلارث يف حاجة، فجئت يف : حدثنا محيد بن عبدالرمحن، عن االعمش قال: االشج
  .قباء خمرق
  لو لبست ثوبا: فقال يل

)٦/٢٢٨(  

  

  .ما صرت مع سليمان إال غالما: فجعل يقول يف املسجد: فإمنا حاجتك بيد اهللا، قالامش : غريه، فقلت
  .سئل االعمش عن حديث فامتنع، فلم يزالوا به حىت استخرجوه منه: قال ابن إدريس

فلما حدث به، ضرب مثال فقال، جاء قفاف بدراهم إىل صري يف يريه إياها، فلما ذهب يزا، وجدها 
أصاب فريسة من ليث غاب فقف بكفه سبعني *  عجبت عجيبة من ذئب سوء :تنقص سبعني، فقال

عتيق الطري من جو السحاب * فإن أخدع فقد خيدع ويؤخذ ) ١(تنقاها من السود الصالب * منها 
: لو رأيت االعمش وعليه فرو غليظ وخفان، أظنه قال: حدثنا ابن عيينة قال: وقال نعيم بن محاد

  .غليظان، كأنه إنسان سائل
  .لوال القرآن، وهذا العلم عندي، لكنت من بقايل الكوفة: فقال يوما

أخربنا علي بن أمحد يف كتابه، أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا عبد الوهاب االمناطي، أنبأنا عبد اهللا بن حممد، 
موسى، أنبأنا عبيد اهللا بن حبابة، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا الفضل بن 

حدثنا االعمش، قال، دخلت على جماهد، فلما خرجت من عنده، تبعين بعض أصحابه فقال، مسعت 
  -جماهدا يقول، لو كانت يب قوة، ال ختلفت إىل هذا 

  .يعين االعمش
: وبه إىل البغوي، حدثين أبو سعيد، حدثنا محيد بن عبدالرمحن الرؤاسي، مسعت االعمش يقول، انظروا

  .دنانري على الكنائسال تنثروا هذه ال
__________  

  .هو الذي يسرق الدراهم بني أصابعه عند نقدها: القفاف) ١(
  ".من السود املروقة الصالب : " ورواية الشطر الثاين فيه" قفف " والبيت يف اللسان، مادة 

(*)  

)٦/٢٢٩(  

  



  .ال تنثروا اللؤلو حتت أظالف اخلنازير: ومسعته يقول
خرج االعمش إىل : ب، حدثنا أبو سفيان احلمريي، عن سفيان بن حسني قالوبه حدثين زياد بن أيو

لو حدثت هؤالء املساكني ؟ فقال، : فقال له جلساؤه: بعض السواد فأتاه قوم فسألوه عن احلديث، قال
حدثنا أبو سعيد االشج، حدثنا ابن إدريس عن االعمش قال، جلست ! من يعلق الدر على اخلنازير ؟ 

  .معاوية بواسط فذكر حديثاإىل إياس بن 
  .من ذكر هذا ؟ فضرب يل مثل رجل من اخلوارج: فقلت
! أتضرب يل هذا املثل، تريد أن أكنس الطريق بثويب، فال أمر ببعرة وال خنفس إال محلتها ؟ : فقلت

  .العمالقة حرورية بين إسرائيل: حدثنا ابن محيد، حدثنا يعقوب القمي، عن أيب ربعي، عن االعمش قال
  .دخل علي إبراهيم يعودين: دثين زياد بن أيوب، حدثنا ابن أيب زائدة، حدثنا االعمشح

  .أنه ليس من القريتني عظيم: أما أنت فتعرف يف مرتلة: وكان ميازحين، فقال
  حدثين حممد بن إسحاق، حدثنا ابن عمري، مسعت أبا خالد االمحر،

  .كتبت عن أيب صاحل ألف حديث: مسعت االعمش يقول
جاءين : أما تعجب من عبد امللك بن أجبر قال:  أبو سعيد، حدثنا ابن إدريس، قال يل االعمشحدثين

  .امحد اهللا على العافية: فقلت: إين مل أمرض، وأنا أشتهي أن أمرض، قال: رجل فقال
  .أنا أشتهي أن أمرض: قال
  .كل مسكا ماحلا، واشرب نبيذا مريسا، واقعد يف الشمس، واستمرض اهللا: قال

  .اهللا عزوجل) ١(كأمنا قال له واستشف : جعل االعمش يضحك ويقولف
__________  

  ".واستشفي " يف االصل ) ١(
(*)  

)٦/٢٣٠(  

  

حدثين أبو سعيد، حدثنا أبو خالد االمحر، عن االعمش قال، بلغين أن الرجل إذا نام حىت يصبح يعين مل 
  . توركه الشيطان فبال يف أذنه-) ١(يصل 

  .د سلح يف حلقي الليلة، وذلك أنه كان يسعلوأنا أرى أنه ق
دخل حممد بن إسحاق على االعمش، فكلموه فيه وحنن : حدثين صاحل، حدثين علي، مسعت حيىي يقول

  .قعود، مث خرج االعمش وتركه يف البيت
وقال، زودين من حديثك حىت آيت : أبو وائل، قال: شقيق، فقال، قل: قلت له: فلما ذهب قال االعمش



  .دنيةبه امل
  .صار حديثي طعاما: قلت: قال

مسعت أسامة بن زيد، ومسعت : وكنت آيت شقيق بن سلمة، وبنو عمه يلعبون بالنرد والشطرنج، فيقول
كان : عبد اهللا، وهم ال يدرون فيم حنن ؟ حدثنا حممد بن يزيد الكويف، أخربنا أبو بكر بن عياش قال

  .م السيلاالعمش إذا حدث ثالثة أحاديث، قال، قد جاء ك
  .وأنا مثل االعمش: يقول أبو بكر

  .أبا وائل: من تأيت اليوم ؟ قلت: قال، وحدثين االعمش قال إبراهيم
  ما: أما إنه قد كان يعد من خيار أصحاب عبد اهللا، فقال يل أبو وائل: قال

  .إيل أن تأتيين: أما إنه ما هو بأبغض: مينعك أن تأتينا، فاعتذرت إليه، قال
  .ثالثة، أربعة، اثنني: أكثر من كنت ترى عند إبراهيم ؟ قالكم : فقلت له

خرج مالك إىل مترته له، فمطرت السماء، : حدثنا حممد بن يزيد، أخربنا أبو بكر، عن االعمش، قال
  .لئن مل تكف الوذينك: فرفع رأسه، فقال

  .فأمسك املطر: قال
  . قتلتهأن ال أدع من يوحده إال: أي شئ أردت أن تصنع ؟ قال: فقيل له

  .فعلمت أن اهللا حيفظ عبده املؤمن
__________  

  ".يصلي " يف االصل ) ١(
(*)  

)٦/٢٣١(  

  

حدثنا حممد، أخربنا أبو بكر، قال يل سفيان التمار، أتتين أم االعمش به فأسلمته إيل وهو غالم فذكرت 
  .ويل أمه ما أكربه: ذلك لالعمش فقال

قي، مسعت علي بن احلسن بن سليمان، مسعت أبا معاوية، مسعت مسعت الدقي": معجمه " ابن االعرايب يف 
  .االرز: إيش تشتهون من الطعام ؟ قال: تزوج جين إلينا فقلنا: االعمش يقول

  .فأتينا باالرز
  .فجعلت أرى اللقم ترفع وال أرى أحدا

  .فيكم هذه االهواء ؟ قال نعم: قلت
: فقال" ذاك بال الشيطان يف أذنه " عين حديث حدثنا حممد بن يزيد، حدثنا أبو خالد، ذكر االعمش ي



  .ما أرى عيين عمشت إال من كثرة ما يبول الشيطان يف أذين
  .وما أظنه فعل هذا قط

  .يريد أن االعمش كان صاحب ليل وتعبد: قلت
ما رأيت بالكوفة أحدا أقرا لكتاب اهللا وال أجود حديثا : يقول) ١(حدثنا زياد بن أيوب، مسعت هشيما 

  .عمش، وال أفهم، وال أسرع إجابة ملا يسأل عنه من ابن شربمةمن اال
  حدثين أمحد بن زهري، مسعت إبراهيم بن عرعرة، مسعت حيىي

القطان، إذا ذكر االعمش قال، كان من النساك، وكان حمافظا على الصالة يف مجاعة، وعلى الصف 
  .االول، وهو عالمة االسالم

  . الصف االولوكان حيىي يلتمس احلائط حىت يقوم يف
جاء رقبة إىل االعمش، فسأله عن شئ فكلح : حدثنا علي بن سهل، أخربنا عفان، أخربنا أبو عوانة، قال

أما واهللا ما علمتك لدائم القطوب، سريع املالل، مستخف حبق الزوار، لكأمنا : يف وجهه، فقال له رقبة
  .تسعط اخلردل إذا سئلت احلكمة

__________  
  ".شيم ه" يف االصل ) ١(

(*)  

)٦/٢٣٢(  

  

  .قد رحبت كذا ورحبت كذا: كانت لالعمش عندي بضاعة، فكنت آتيه فأقول: وبه قال أبو عوانة
  .وما حركتها

حدثنا حممد بن هارون، أخربنا نعيم بن محاد، أخربنا سفيان عن عاصم، مسعت القاسم أبا عبدالرمحن 
  .ما أحد أعلم حبديث ابن مسعود من االعمش: يقول
ال أحدث قوما : مسعت االعمش حيلف أن ال حيدثين، ويقول: ومسعت ابن املبارك يقول: ل نعيممث قا

  .وهذا التركي فيهم
  .كنا نرقعها عند االعمش، ومل يكن فينا أحفظ من أيب معاوية: ومسعت جريرا يقول

  .ليس بيننا وبني القوم إال ستر: مسعث االعمش يقول: ومسعت ابن عيينة يقول
أما أنت، فقد ربطت رأس : مسعت االعمش يقول اليب معاوية: قال أبو نعيم:  بن غيالن قالحدثنا حممود

  .كبشك
  .وعى عنه علما مجا: قلت يعين



كنت إذا : حدثنا حممود بن غيالن، أخربنا حيىي بن آدم، أخربنا حفص بن غياث، مسعت االعمش يقول
  خلوت بأيب إسحاق حدثنا حبديث عبد اهللا،

  .ارغضا ليس عليه غب
ال أجيبك إىل : سألت االعمش عن حديث، فقال: حدثنا أبو سعيد االشج، أخربنا ابن إدريس، قال

  .االضحى
  .ال آتيك إىل االضحى: فقلت

فمكثت حىت حان وقيت ووقته، مث أتيت املسجد فلم أكلمه، وجلست ناحية، وحوله مجاعة، وابنه يكتب 
  . رجل مل يسلم، فإذا أراد أن يبزق خرجسلوه عن كذا، سلوه عن كذا، فإذا دخل: يف االرض

  .نعم: ابن إدريس ؟ قلت: يا أبا حممد ما هذا الذي حدث يف جملسك ؟ فقال: فقلت
  .فسلم علي سالما مل يكن ليسلمه على قبل ذلك، وساءلين مسألة مل يكن يسألين عنها

  .وكان يعجبه أن يكون للعريب مرارة

)٦/٢٣٣(  

  

  .كنا عند االعمش فسألوه عن حديث: خالدحدثنا أبو سعيد، أخربنا أبو 
  .ما أرى أحدا يا أبا حممد: ترى أحدا من أصحاب احلديث ؟ فغمض عينيه وقال: فقال البن املختار

  .فحدث به
ما ظنكم برجل أعور، عليه قباء : حدثين أبو سعيد، أخربنا أبو خالد االمحر، مسعت االعمش يقول

  .إبراهيموملحفة موردة، جالسا مع الشرط، يعين 
: قيل لالعمش أيام زيد: حدثين أبو سعيد االشج، حدثين حممد بن حيىي اجلعفي، عن حفص بن غياث قال

  .واهللا ما أعرف أحدا أجعل عرضي دونه! ويلكم : لو خرجت ؟ قال
كنت آيت جماهدا : حدثين أبو سعيد، أخربنا ابن منري، عن االعمش قال! فكيف أجعل ديين دونه ؟ 

  .ت أطيق املشي جلئتكلو كن: فيقول
  ملا: حدثنا حممد بن يزيد، أخربنا أبو بكر بن عياش، أخربنا مغرية قال

  .مات إبراهيم، اختلفت إىل االعمش يف الفرائض
حدثين ابن زجنويه، أخربنا نعيم بن محاد، أخربنا عيسى بن يونس، عن االعمش، قال، إين المسع احلديث 

  .فأنظر ما يؤخذ منه فاخذه وأدع سائره
لوال أن يف مرتيل من هو أبغض إىل منكم ما خرجت : جاؤوا إىل االعمش يوما، فخرج، وقال: قال وكيع

  .إليكم



ال بأس ا : ما تقول يا أبا حممد يف الصالة خلف احلائك ؟ فقال: إن أبا داود احلائك سأل االعمش: قيل
  .على غري وضوء

  .يقبل مع عدلني: وما تقول يف شهادته ؟ قال: قال
  .قال أمحد بن عبد اهللا العجلي، االعمش ثقة ثبتو

  .كان حمدث الكوفة يف زمانه
  .إنه ظهر له أربعة آالف حديث، ومل يكن له كتاب: يقال
  .رأس فيه] هو [ وكان يقرئ القرآن و : قال

  .وكان فصيحا
  وكان أبوه من سيب

)٦/٢٣٤(  

  

  .ما بالفرائضالديلم، وكان عسرا سيئ اخللق، وكان ال يلحن حرفا، وكان عل
  .وكان فيه تشيع

طلحة بن مصرف وكان أسن منه وأفضل وأبان بن تغلب، وأبو عبيدة بن : ومل خيتم عليه سوى ثالثة
  .معن
  .مراد العجلي أم ختموا عليه تلقينا، وإال فقد ختم عليه محزة وغريه عرضا: قلت

أحد أحقر منهم عنده مع فقره مل نر حنن مثل االعمش، وما رأيت االغناء عند : قال عيسى بن يونس
  .وحاجته

كان عزيز النفس، قنوعا، وله رزق على بيت املال، يف الشهر مخسة دنانري قررت له يف أواخر : قلت
  .عمره

ائتين من أبيك : وكان والد وكيع وهو اجلراح بن مليح على بيت املال، فلما أتاه وكيع ليأخذ قال له
  .بعطائي حىت أحدثك خبمسة أحاديث

كم من حب : أال متوت فنحدث عنك ؟ فقال: قيل لالعمش:  علي بن عثام بن علي، عن أبيه قالروى
  .أصبهاين قد انكسر على رأسه كيزان كثرية) ١(

  .وورد أن االعمش قرأ القرآن على زيد بن وهب، وزر بن حبيش، وإبراهيم النخعي
  . وأيب حصنيوأنه عرض على أيب عالية الرياحي، وعلى جماهد، وعاصم بن دلة،

  .وله قراءة شاذة ليس طريقها باملشهور
  .كان االعمش يعرض القرآن، فيمسكون عليه املصاحف، فال خيطئ يف حرف: قال أبو بكر بن عياش



  .أعطيت امرأة االعمش مخارا: عن أيب عوانة قال: التبوذكي
  فكنت إذا جئت، أخذت بيده، فأخرجته إيل،

__________  
  .اجلرة: احلب) ١(

(*)  

)٦/٢٣٥(  

  

  .إن مل تقضها فال تغضب علي: ما هي ؟ قلت: إن يل إليك حاجة، قال: فقلت له
  .ليس قليب يف يدي: قال
  .أمل علي: قلت
  .ال أفعل: قال

  .منصور أثبت أهل الكوفة: مسعت أمحد بن حنبل يقول: علي بن سعيد النسوي
  .ففي حديث االعمش اضطراب كثري

لوال الشهرة، لصليت الفجر، مث تسحرت : عت االعمش يقولحدثنا وكيع، مس: إسحاق بن راهويه
)١.(  

  أرسل االمري عيسى بن موسى إىل االعمش بألف درهم: قال عيسى بن يونس
__________  

من حديث ) ١٦٩٥(، وابن ماجة ٤٠٠ / ٥، وأمحد ١٤٢ / ٤وحجته يف ذلك، ما رواه النسائي ) ١(
هو : حرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالأي ساعة تس: " قلت حلذيفة: عاصم، عن زر قال

  ".النهار إال أن الشمس مل تطلع 
  .ورجاله ثقات، إال أن عاصم بن أيب النجود قد تفرد به

  ال يثبت: قيل: "  بقوله٢٢٠ - ٢١٩ / ١: وقد علق عليه أبو بكر اجلصاص يف أحكام القرآن
  .وز االعتراض به على القرآنذلك عن حذيفة وهو مع ذلك من أخبار اآلحاد، فال جي

فأوجب الصوم واالمساك عن ) حىت يتبني لكم اخليط االبيض من اخليط االسود من الفجر: قال تعاىل
  .االكل والشرب بظهور اخليط الذي هو بياض الفجر

  .وحديث حذيفة إن محل على حقيقته كان مبيحا ملا حظرته اآلية
  ".هو بياض النهار وسواد الليل : " ديث عدى بن حامتوقد قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف ح

  .فكيف جيوز االكل ارا يف الصوم مع حترمي اهللا تعاىل إياه يف القرآن والسنة ؟



ولو ثبت حديث حذيفة من طريق النقل مل جيز جواز االكل يف ذلك الوقت، النه مل يعز االكل إىل النيب، 
ه أنه أكل يف ذلك الوقت، ال عن النيب، فكونه مع النيب يف صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا أخرب عن نفس

وقت االكل ال داللة فيه على علم النيب بذلك منه وإقراره عليه ولو ثبت أنه علم بذلك، وأقره عليه، 
  .احتمل أن يكون ذلك يف آخر الليل قرب طلوع النهار، فسماه ارا لقربه منه

" هلم إىل الغداء املبارك : ل اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فقالدعاين رسو: " وقد قال العرباض بن سارية
فسمى السحور غداء لقربه منه، وكذلك ال ميتنع أن يكون حذيفة مسى الوقت الذي تسحر فيه ارا 

  .لقربه من النهار
ففي هذا احلديث أنه أكل بعد : بعدما أورد حديث حذيفة" معاين اآلثار " وقال أبو جعفر الطحاوي يف 

لوع الفجر، وهو يريد الصوم، وحيكي مثل ذلك عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقد جاء عنه، ط
  =صلى اهللا عليه وسلم، خالف 

)٦/٢٣٦(  

  

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم وقل هو اهللا أحد، ووجه ا إليه: وصحيفة ليكتب فيها حديثا، فكتب فيها
  .حسن كتاب اهللا ؟يا ابن الفاعلة، ظننت أين ال أ: فبعث إليه
أتى االعمش أضياف، فأخرج إليهم : أظننت أين أبيع احلديث ؟ قال عيسى بن يونس: فبعث إليه

  .رغيفني، فأكلومها
أكلتم قوت عيايل فهذا قوت شايت : فدخل فأخرج هلم نصف حبل قت، فوضعه على اخلوان، وقال

  .فكلوه
  :ما أصحر، قالوخرجنا يف جنازة، ورجل يقوده، فلما رجعنا عدل به، فل

  .أتدري أين أنت ؟ أنت يف جبانة كذا
  .وال أردك حىت متال ألواحي حديثا

  .اكتب: قال
  .فلما مال االلواح رده

  .فلما دخل الكوفة دفع ألواحه النسان
  .خذوا االلواح من الفاسق: فلما أن انتهى االعمش إىل بابه، تعلق به وقال

  .يا أبا حممد قد فات: فقال
  .كل ما حدثتك به كذب:  قالفلما أيس منه،

  .أنت أعلم باهللا من أن تكذب: قال



كثرة فضول : يا أبا حممد، ما مينعك من أخذ شعرك ؟ قال: قلت لالعمش؛ قال عبد اهللا بن إدريس 
  .احلجامني

  فأنا أجيئك حبجام ال يكلمك: قلت
__________  

  .ذلك= 
ذن بليل، فلكوا واشربوا حىت ينادي ابن أم إن بالال يؤ: " فقد روينا أنه صلى اهللا عليه وسلم، قال

ال مينعن أحدكم أذان بالل من سحوره فإنه إمنا يؤذن لينتبه نائمكم، ولريجع : " وأنه قال" مكتوم 
  .مث وصف الفجر مبا قد وصفه به" قائمكم 

  .فدل ذلك على أنه هو املانع للطعام والشراب وما سوى ذلك مما مينع منه الصائم
  .ليت ذكرنا خمالفة حلديث حذيفةفهذه اآلثار ا

وكلوا واشربوا حىت : ( أن يكون قبل نزول قوله تعاىل- واهللا أعلم -وقد حيتمل حديث حذيفة عندنا 
  ).يتبني لكم اخليط االبيض من اخليط االسود من الفجر، مث أمتوا الصيام إىل الليل

، وأحاديث رسول اهللا قد قبلتها االمة، فال جيب ترك آية من كتاب اهللا تعاىل نصا: - بعد كالم -مث قال 
وعملت ا من لدن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، إىل حديث قد جيوز أن يكون منسوخا مبا ذكرناه 

  ".يف هذا الباب 
(*)  

)٦/٢٣٧(  

  

  .حىت تفرغ
  .فأتيت جنيدا احلجام، وكان حمدثا، فأوصيته

  .نعم: فقال
كيف حديث حبيب بن أيب ثابت يف املستحاضة ؟ فصاح يا أبا حممد، : فلما أخذ نصف شعره قال

  .صيحة، وقام يعدو
  .وبقي نصف شعر بعد شهر غري جمزوز

  .مسعها علي بن خشرم منه
  خرج االعمش فإذا جبندي، فسخره ليخوض به: وقال عيسى بن يونس

  .را
 رب أنزلين وقل: (فلما توسط به االعمش قال) سبحان الذي سخر لنا هذا: (فلما ركب االعمش قال



  .مث رمى به ] ٢٩املؤمنون )) [ مرتال مباركا وأنت خري املرتلني
أخربنا إسحاق بن أيب بكر، أنبأنا يوسف بن خليل، أنبأنا أمحد بن حممد اللبان، أنبأنا أبو علي املقرئ، 

يد بن أنبأنا أبو نعيم، حدثنا أمحد بن جعفر بن سلم، حدثنا االبار، حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا ز
ما قرأ : كيف رأيت قراءيت ؟ قال: قرأت على االعمش، فقلت له: احلباب، عن حسني بن واقد قال

  .علي علج أقرأ منك
وبه إىل أيب نعيم، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا حممد بن اخلزز الطرباين، حدثنا أمحد بن حرب املوصلي، 

ىل االعمش، فسأله عن مسألة خفيفة يف الصالة، جاء رجل نبيل كبري اللحية إ: حدثنا حممد بن عبيد قال
حليته حتتمل حفظ أربعة آالف حديث، ومسألته مسألة صبيان ! انظروا إليه : فالتفت إلينا االعمش، فقال

  .الكتاب
كان االعمش إذا سألوه عن حديث فلم حيفظه، جلس يف الشمس، فيعرك : قال جرير بن عبداحلميد

  .كرهبيديه عينيه، فال يزال حىت يذ
آية التقبل الوسوسة، الن أهل : إبراهيم بن رستم االصبهاين، حدثنا أبو عصمة، عن االعمش قال

  الكتابني ال يدرون ما الوسوسة، وذلك الن أعماهلم

)٦/٢٣٨(  

  

  .ال تصعد إىل السماء
الناس جمانني جيعلون اخلشن : رأيت االعمش يلبس قميصا مقلوبا ويقول: عن أيب بكر بن عياش قال

  .قابل جلودهمم
  اذهب فاشتر لنا حبال: إن االعمش كان له ولد مغفل فقال له: وقيل

  .للغسيل
  .عشرة أذرع: يا أبة طول كم ؟ قال: فقال
  .يف عرض مصيبيت فيك: يف عرض كم ؟ قال: قال

أنبأنا حممد بن سعيد : ذكر رواية االعمش عن أنس بن مالك أخربنا بيربس العقيلي وأيوب االسدي، قاال
صويف، أنبأنا أمحد بن املقرب، أنبأنا طراد النقيب، أنبأنا علي العيسوي، أنبأنا حممد بن عمرو، حدثنا ال

رأيت أنسا رضي اهللا عنه بال، : أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، حدثنا حممد بن فضيل، عن االعمش قال
  ).١ (فغسل ذكره غسال شديدا، مث توضأ، ومسح على خفيه فصلى بنا وحدثنا يف بيته

  .هذا حديث صاحل االسناد
  .بني فيه االعمشس أن أنس بن مالك حدثهم يف مرتله



أخربنا أمحد بن سالمة كتابة، أنبأنا أبو املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم االصبهاين، 
:  االعمش قالحدثنا حبيب القزاز، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا

رأيت أنس بن مالك يصلي يف املسجد احلرام، إذا رفع رأسه من الركوع، رفع صلبه حىت يستوي بطنه " 
) "٢.(  

  .هذا حديث صحيح االسناد
__________  

  .٤ / ٩" تاريخ بغداد " أمحد بن عبد اجلبار ضعيف، وأخرجه اخلطيب يف ) ١(
  .٥ / ٥احللية ) ٢(

(*)  

)٦/٢٣٩(  

  

 نعيم، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، وبه إىل أيب
  :حدثنا أيب، حدثنا االعمش، عن أنس، قال

  .أبشر باجلنة: تويف رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقيل له
"  يعنيه، أو خبل مبا ال ينفعه أفال تدرون ؟ فلعله قد تكلم مبا ال: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

)١.(  
  .غريب يعد يف أفراد عمر بن حفص شيخ البخاري

وبه قال أبو نعيم، حدثنا أبو جعفر أمحد بن حممد املعدل، حدثنا عبد اهللا بن حممد املخرمي، حدثنا عيسى 
 بن كان أنس: بن جعفر، حدثنا أمحد بن داود احلراين، مسعت عيسى بن يونس، مسعت االعمش يقول

  .ال أمسع منك حديثا: مالك مير يب طريف النهار، فأقول
خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث جئت إىل احلجاج حىت والك ؟ مث ندمت فصرت أروي عن 

  .رجل عنه
وبه حدثنا حممد بن حممد أبو جعفر البغدادي املقرئ، حدثنا عبد اهللا بن أيوب القريب، حدثنا معاذ بن 

:  أيب نعيم، حدثنا حممد بن محيد، حدثنا جعفر الفريايب، حدثنا داود بن خمراق، قاالوبه إىل) ح(أسد 
كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا االعمش، عن أنس بن مالك قال

إن سبحان اهللا، : " يف سفر، فمر على شجرة يابسة فضرا بعصا كانت يف يده، فتناثر الورق، فقال
  ).٢" (واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب يساقطن الذنوب كما تساقط هذه الشجرة ورقها 

__________  



فيمن تكلم فيما ال يعنيه، واستغربه، وفيه أيضا أن : يف الزهد، باب) ٢٣١٧(أخرجه الترمذي ) ١(
  .االعمش مل يسمع من أنس

  .اوقد ذكر الترمذي ذلك، يف عقب احلديث اآليت قريب
هذا حديث غريب، وال : يف الدعوات، وقال) ٣٥٣٣(، وأخرجه الترمذي ٥٥ / ٥حلية االولياء ) ٢(

  .نعرف لالعمش مساعا من أنس، إال أنه قد رآه ونظر إليه
  .والرواية املتقدمة صرحية يف أنه مل يسمع منه

(*)  

)٦/٢٤٠(  

  

  .هذا حديث غريب
  .ورواته ثقات

) ح(هيم القاضي، حدثنا علي بن أمحد بن النضر، حدثنا عاصم بن علي وبه حدثنا حممد بن أمحد بن إبرا
حدثنا أبو : وحدثنا عبد امللك بن احلسن، حدثنا أمحد ابن حيىي احللواين، حدثنا أمحد بن يونس، قاال

ويل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شهاب عبد ربه احلناط، حدثنا االعمش، عن أنس قال
لوك، وويل للمملوك من املالك، وويل للشديد من الضعيف، وويل للضعيف من للمالك من املم

  ).١" (الشديد، وويل للغين من الفقري، وويل للفقري من الغين 
حدثنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا، حدثنا احلسني ابن حفص، حدثنا أبو مسلم : وبه

يا جربيل، هل ترى : " ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: قائد االعمش، عن االعمش، عن أنس قال
  ).٢" (إن بيين وبينه تسعني حجابا من نار، أو نور، لو دنوت من أدناها، الحترقت : ربك ؟ قال

  .هذا حديث منكر
  .وأبو مسلم ليس مبعتمد

حدثنا : قاالحدثنا احلسني بن حممد الزبريي، حدثنا أمحد بن محدون االعمشي، وحممد بن إبراهيم : وبه
: أمحد بن حفص بن عبد اهللا، حدثنا سعيد بن الصباح، حدثنا الثوري، عن االعمش، عن ابن أيب أوىف

  ).٣" (اخلوارج كالب النار " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  هذا رواه الناس عن إسحاق

__________  
  .، وعلته االنقطاع٥٥ / ٥: حلية االوالء) ١(
  .، وأبو مسلم قائد االعمش، وامسه عبد اهللا بن سعيد ضعيف٥٥ / ٥ حلية االولياء) ٢(



  .، واالعمش مل يسمع من ابن أيب أوىف٥٦ / ٥حلية االولياء ) ٣(
 من طريق إسحاق بن يوسف االزرق، عن االعمش، عن ٣٥٥ / ٤، وأمحد )١٢(وأخرجه ابن ماجه 

  .ابن أيب أوىف
: احلشرج بن نباتة، عن سعيد بن جهمان قال: ق من طري٥٧١ / ٣ واحلاكم ٣٨٢ / ٤وأخرجه أمحد 

  : =أتيت عبد اهللا بن أيب أوىف، وهو حمجوب البصر، فسلمت عليه، فقال يل
  ١٦ / ٦سري 

)٦/٢٤١(  

  

  .االزرق، عن االعمش
  .وقد طلب االعمش وكتب العلم بالكوفة قبل موت عبد اهللا بن أيب أوىف بأعوام

  .وهو معه ببلده
  .منهفما أبعد أن يكون مسع 

  .أخربكم ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم، فذكرها: قرأت هذه االحاديث السبعة على إسحاق بن النحاس
أنبأنا : أخربنا عبدالرمحن بن حممد، واملسلم بن عالن، وأمحد بن عبد السالم، إذنا قالوا: ومن أعلى روايته

 غيالن، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا عمر بن حممد أنبأنا هبة اهللا بن حممد، أنبأنا حممد ابن حممد بن
أنبأنا أبو نعيم، حدثنا االعمش، عن : حممد بن سليمان الواسطي، وحممد بن خالد بن يزيد اآلجري، قاال

ليس املسكني الذي ترده التمرة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب صاحل، عن أيب هريرة قال
  ).١" (، ولكن املسكني الذي ال يسأل الناس، ومل يفطن مبكانه فيعطى والتمرتان، وال اللقمة واللقمتان

__________  
  .أنا سعيد بن جهمان: من أنت ؟ فقلت= 
  .لعن اهللا االزارقة، لعن اهللا االزارقة: قتلته االزارقة قال: قلت: فما فعل والدك ؟ قال: قال

  .حدثنا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أم كالب النار
  ".بل اخلوارج كلها : االزارقة وحدهم أم اخلوارج كلها ؟ قال: قلت: لقا

عبد الرزاق، عن معمر عن أيب غالب، عن أيب :  من طريق٢٥٣ / ٥ويف الباب عن أيب أمامة، عند أمحد 
  .أمامة

  .هو صاحب أيب أمامة خمتلف فيه، ورمبا ينتهض هذا احلديث ذا الشاهد فيصح: وأبو غالب
مول على اخلوارج املبتدعة الذين خرجوا على علي رضي اهللا عنه وانظر ما قاله ابن وهذا احلديث حم

  .٥١٠ / ٣" فيض القدير " حجر فيما نقله عنه املناوي، يف 



  ،٣٩٣ / ٢يف الزكاة، وأمحد ) ١٦٣١(من طريق االعمش، أخرجه أبو داود ) ١(
يف ) ٤٥٣٩(يف الزكاة، و ) ١٤٧٩(و ) ١٤٧٦(البخاري : وأخرجه من طرق أخرى عن أيب هريرة

باب ما :  يف صفة النيب٩٢٣ / ٢، ومالك ٨٥ / ٥يف الزكاة، والنسائي ) ١٠٣٩(التفسري، ومسلم 
، ٤٦٩، ٤٥٧، ٤٤٥، ٣٩٥، ٣١٦، ٢٦٠ / ٢، وأمحد ٣٧٩ / ١جاء يف املسكني، والدارمي 

  .١٠٨ / ٧ وهو يف احللية ٤٤٦، ٣٨٤ / ١أمحد : ، وأخرجه من طريق ابن مسعود٥٠٦
*)(  

)٦/٢٤٢(  

  

أخربنا أمحد بن املؤيد السهروردي، أنبأنا أمحد بن صرما، والفتح بن عبد اهللا ببغداد، أنبأنا حممد بن عمر 
االرموي، أنبأنا أبو احلسني بن النقور، أنبأنا علي بن عمر احلريب، حدثنا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا 

قال رسول اهللا : ن أيب صاحل، عن أيب هريرة قالحيىي ابن معني، حدثنا حفص بن غياث، عن االعمش، ع
  .أخرجه أبو داود عن حيىي) ١" (من أقال مسلما عثرته، أقاله اهللا يوم القيامة : " صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا أبو الغنائم بن حماسن، أنبأنا جدي المي عبد اهللا بن أيب نصر القاضي، سنة عشرين وست مئة، 
شايب، أنبأنا احلسني بن علي بن البسري، أنبأنا عبد اهللا بن حيىي السكري، أنبأنا أنبأنا عيسى بن أمحد الدو

امساعيل ابن حممد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا أبو معاوية، عن االعمش، عن املسيب بن 
  ).٢" (ال أوتى مبحل، وال حملل له إال رمجتهما : قال عمر: رافع، عن قبيصة بن جابر قال

د اهللا بن حيىي اجلزائري، أنبأنا إبراهيم بن بركات، أنبأنا أبو القاسم احلافظ، أنبأنا علي بن كتب إيل عب
إبراهيم احلسيين، أنبأنا أمحد بن علي احلافظ، أخربين عبدامللك بن عمر، أنبأنا علي بن عمر احلافظ، 

  دثناحدثنا أبو القاسم هبة اهللا بن جعفر املقرئ، حدثنا حممد بن يوسف بن يعقوب، ح
__________  

حيىي بن معني، : باب يف فضل االقالة، من طريق: يف البيوع واالجارات) ٣٤٦٠(أخرجه أبو داود ) ١(
  .عن حفص، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة

  .باب االقالة: يف التجارات) ٢١٩٩(وأخرجه ابن ماجه 
  .زياد بن حيىي، عن مالك بن سعري، عن االعمش به: من طريق

  .اسناده صحيحو
  .، وابن دقيق العيد، وابن حزم٤٥ / ٢واحلاكم ) ١١٠٣(وصححه ابن حبان 

  ..(*)الصفار، عن سعدان بن نصر، عن أيب معاوية، عن االعمش به: وأخرجه البيهقي من طريق) ٢(

)٦/٢٤٣(  



  

 عن إدريس بن علي، حدثنا السندي بن عبدويه، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور بن املعتمر،
يا علي إنه : " االعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر، عن علي، مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).١" (ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق 
  .وهذا وقع أعلى من هذا خبمس درجات يف جزء الذهلي وغريه
إن ناشئة الليل هي (يقرأ مسعت أنسا : جعفر بن حممد بن عمران، حدثنا أبوحيىي احلماين، عن االعمش

  ).٢(أقوم، وأصوب واحد : فقال) وأقوم قيال(يا أبا محزة : فقيل له) أشد وطأ وأصوب قيال
  .إن االعمش كان رمبا خرج إليهم وعلى كتفه مئزر العجني: ويقال

  .لو لبستها وصوفها إىل داخل كان أدفأ لك؛ يا أبا حممد : وإنه لبس مرة فروا مقلوبا، فقال له قائل
  .كنت أشرت على الكبش ذه املشورة: قال

__________  
يف االميان، باب الدليل على أن حب االنصار وعلي رضي اهللا عنه من ) ١٣٢(أخرجه مسلم ) ١(

 يف ١١٧ و ١١٦ / ٨باب ال حيب عليا إال مؤمن، والنسائي : يف املناقب) ٣٧٣٧(االميان، والترمذي 
  يف املقدمة) ١١٤(ماجه باب عالمة املنافق، وابن : االميان

  .باب فضل علي بن أيب طالب: 
 من طريق أمحد بن علي االبار عن جعفر بن حممد ابن عمران ٤ / ٩أخرجه البغدادي يف تارخيه ) ٢(

ففي هذه الرواية تصريح بسماع االعمش من ..مسعت أنسا: الثعليب، عن أيب حيىي احلماين، عن االعمش
" أبا حيىي احلماين، وامسه عبد احلميد بن عبدالرمحن خيطئ كما يف أنس ورجال السند ثقات، إال أن 

وقد خالفه غريه، فلم يذكر مساع االعمش من أنس، وقد أخرجه أبو يعلى املوصلي، من " التقريب 
: أن أنس بن مالك، قرأ هذه اآلية: طريق إبراهيم بن سعيد اجلوهري، حدثنا أبو أسامة، حدثنا االعمش

إن : فقال له" وأقوم قيال : إمنا نقرؤها: فقال له رجل)  هي أشد وطأ وأصوب قيالإن ناشئة الليل،(
  .أصوب، وأقوم، وأهيأ، وأشباه هذا واحد

  = من ١٣١ - ١٣٠ / ٢٩ و ٢٢ / ١وأخرجه الطربي 

)٦/٢٤٤(  

  

  .مات االعمش يف ربيع االول سنة مثان وأربعني ومئة بالكوفة: قالوا
فر بن حممد الصادق، وشيخ مصر عمرو بن احلارث الفقيه، وشيخ محص ومات معه فيها شيخ املدينة جع

حممد بن الوليد الزبيدي، وشيخ واسط العوام ابن حوشب، وقاضي الكوفة ومفتيها حممد بن عبدالرمحن 



  .بن أيب ليلى
بن ) ١(قرأت على احلسن بن علي، أنبأنا سامل بن احلسن، أنبأنا نصر اهللا بن عبد الرمحن، أنبأنا أبو سعيد 

خشيش، أنبأنا أبو علي بن شاذان، أنبأنا عثمان ابن أمحد، حدثنا حممد بن عبيداهللا املنادي، حدثنا حفص 
  .أتيت أنا وصاحب يل إىل االعمش نسمع منه: بن غياث قال

  .فخرج إلينا وعليه فروة مقلوبة قد أدخل رأسه فيها
  .كان الذين مضوا هكذاتعلمتم السمت ؟ تعلمتم الكالم ؟ أما واهللا ما : فقال لنا

  .يا جارية أجيفي الباب: وأجاف الباب، أو قال
  مث

__________  
إن ناشئة الليل هي أشد : (قرأ أنس: أيب أسامة، وأيب حيىي احلماين، كالمها عن االعمش قال: طريق= 

  ).وطأ وأصوب قيال
  .وأقوم: يا أبا محزة إمنا هي: فقال له بعض القوم

 ونسبه إىل البزار، وأيب ١٥٦ / ٧" امع " دى، واحد، وأورده اهليثمي يف أقوم، وأصوب، وأه: فقال
  .مسعت أنسا، ورجال أيب يعلى رجال الصحيح: مل يقل االعمش: يعلى، وقال

  .ورجال البزار ثقات
حديث ال يصح عن أحد من أهل العلم، :  عن أيب بكر االنباري قوله٤١ / ٩ونقل القرطيب يف تفسريه 

ى رواية االعمش، فهو مقطوع ليس مبتصل، فيؤخذ به من قبل أن االعمش رأى أنسا ومل النه مبين عل
 ١" نكت االنتصار " يسمع منه، على أننا لو سلمنا بصحته، ومساع االعمش من أنس، فيحتمل كما يف 

 أن يكون أنس فهم من االخذ عليه أنه استصعب غلطه وشنع عليه، فأخرب أن هذا ليس ٢٢٥/ 
  .ن أصوب، وأقوم وأهيأ سواءوأ: بالسديد

  .وإن مل جتز القراءة عنده إال بأقوم
  .الن القراءة عبادة، وليس هو كغلط من بدل القرآن مبا ال ينبئ عن معناه

ولو ترتلنا فقلنا، إن أنسا جييز ذلك، فهو مذهب انفرد به، مل يوافقه عليه غريه، فيكون من الشاذ الذي 
  .ينبغي اطراحه، والعدول عنه

هو أبو أسعد حممد بن عبد الكرمي بن حممد بن حممد بن خشيش نقله املعلمي : يف استدراك ابن نقطة) ١(
  .١٥٢ / ٣" االكمال " اليماين يف تعليقه على 

(*)  

)٦/٢٤٥(  

  



لوال أين أخاف أن أقمع باجلواب، لطلت كما : هل تدرون ما قالت االذن ؟ قالت: خرج إلينا فقال
  .يطول الكساء

  .كم من كلمة أغاظين صاحبهاف: قال حفص
  .منعين أن أجيبه قول االعمش

أخربنا سليمان بن قدامة القاضي، أنبأنا جعفر اهلمداين، أنبأنا السلفي، أنبأنا املبارك بن عبد اجلبار، أنبأنا 
قيل : العتيقي، أنبأنا أبو بكر حممد بن عدي، حدثنا أبو عبيد حممد بن علي، مسعت أبا داود يقول

  .ال: و أدركت عليا قاتلت معه ؟ قالل: لالعمش
  !وال أسأل عنه، ال أقاتل مع أحد أجعل عرضي دونه، فكيف ديين دونه ؟ 

  .قد رأى أنسا إال أنه مل يسمع منه: قال أبو احلسني بن املنادي
  .إمنا أكرمت ربك عزوجل؛ يا بين : ورأى أبا بكرة الثقفي وأخذ له بركابه، فقال له

  .مل يصح هذا: قلت
رأيت أنسا وما منعين أن أمسع منه :  أمحد بن عبد العزيز االنصاري، عن وكيع، عن االعمش، قالروى

  .إال استغنائي بأصحايب
  .هذا الشيخ أعلم الناس بقول ابن مسعود: وقال القاسم بن عبدالرمحن ورأى االعمش

، وأعلمهم كان أقرأهم للقرآن، وأحفظهم للحديث: سبق االعمش الناس بأربع: وعن ابن عيينة
  .بالفرائض، وذكر خصلة أخرى

  .ما رأيت بالكوفة أحدا كان أقرأ من االعمش: قال هشيم
  .ما أدركت أحدا أعقل من االعمش ومغرية؛ وقال زهري بن معاوية 

  .أبو إسحاق واالعمش رجال أهل الكوفة: وقال أمحد
  عند شعبة عن االعمش حنو من مخس مئة: قال أبو داود السجستاين

)٦/٢٤٦(  

  

  ].حديث [ 
  .أخطأ فيها يف أكثر من عشرة أحاديث

  .وكان عند وكيع عنه مثان مئة
  .وسفيان أعلمهم باالعمش

  .كنا نسمي االعمش سيد احملدثني: قال حممد بن خلف التيمي، عن أيب بكر بن عياش قال
  .كنا جنئ إليه إذا فرغنا من الدوران



  .عند فالن: عند من كنتم ؟ فنقول: فيقول
  . طبل خمرق:فيقول
  .عند فالن: عند من كنتم ؟ فنقول: ويقول
  .طري طيار: فيقول
  .عند فالن: ونقول
  .دف: فيقول

  .وكان خيرج إلينا شيئا فنأكله
  .ال خيرج شيئا إال أكلتموه: فقلنا يوما

  فأخرج شيئا فأكلناه وأخرج فأكلناه، فدخل فأخرج فتيتا فشربناه، فدخل وأخرج إجانة وقتا،
  . بكم وفعلفعل اهللا: وقال

  .أكلتم قويت وقوت املرأة، وشربتم فتيتها
  .هذا علف الشاة

  .فمكثنا ثالثني يوما ال نكتب عنه فزعا منه، حىت كلمنا إنسانا عطارا كان جيلس إليه حىت كلمه لنا: قال
ترى أحدا من أصحاب احلديث ؟ : سئل االعمش عن حديث، فقال البن املختار: قال أبو خالد االمحر

  .ال أرى أحدا يا أبا حممد، فحدث به: عينيه وقالفغمض 
  .االعمش ثقة: روى الكوسج عن ابن معني قال

  .ثقة ثبت: وقال السنائي
  .كان يعجب يب) ١(مل يكن إبراهيم يسند احلديث الحد إال يل النه : روى شريك عن االعمش قال

  .مئةمات االعمش سنة سبع وأربعني و: قال أبو عوانة، وعبد اهللا بن داود
__________  

  ".ال انه " يف االصل ) ١(
(*)  

)٦/٢٤٧(  

  

  .وقال وكيع واجلمهور سنة مثان
  .يف ربيع االول وهو ابن مثان ومثانني سنة: زاد أبو نعيم

  .منهم سفيان، وشعبة، وحيىي القطان: الطبقة االوىل: ذكر أصحاب االعمش قال النسائي
  .ة، وحفص بن غياثزائدة، وحيىي بن أيب زائد: الطبقة الثانية



  .أبو معاوية، وجرير بن عبد احلميد، وأبو عوانة: الطبقة الثالثة
ابن املبارك، وفضيل بن عياض، وقطبة بن عبد العزيز، ومفضل بن مهلهل، وداود : الطبقة الرابعة

  .الطائي
  عبد اهللا بن إدريس، وعيسى بن يونس، ووكيع، ومحيد بن: الطبقة اخلامسة

  .، وعبد اهللا بن داود، والفضل بن موسى، وزهري بن معاويةعبدالرمحن الرؤاسي
  .عبد الواحد بن زياد، وأبو أسامة، وعبد اهللا بن منري: الطبقة السادسة
  .عبيدة بن محيد، وعبدة بن سليمان: الطبقة السابعة

  
  . ، أبو النضر حممد بن السائب بن بشر الكليب املفسرالعالمة االخباري) ت* ( الكليب - ١١١

  .كان أيضا رأسا يف االنساب إال أنه شيعي متروك احلديثو
  .يروي عنه ولده هشام وطائفة

__________  
، ٥٣٣: ، املعارف)١٦٧(، طبقات خليفة )٤٢٣(، تاريخ خليفة ٢٤٩ / ٦طبقات ابن سعد (*) 

 / ٢، كتاب اروحني ٢٧٠ / ٧، اجلرح والتعديل ٥١ / ٢، التاريخ الصغري ١٠١ / ١التاريخ الكبري 
، تذهيب )١١٩٩: (، ذيب الكمال٣١١ - ٣٠٩ / ٤، وفيات االعيان )٩٥(، الفهرست ٢٥٣

  =، ٥٥٩ - ٥٥٦ / ٣: ، ميزان االعتدال١ / ٢٠٥ / ٣التهذيب 

)٦/٢٤٨(  

  

  .أخذ عن أيب صاحل، وجرير، والفرزدق ومجاعة
  ).١(حدثنا أبو النضر : وكان الثوري يروي عنه، ويدلسه فيقول

  .بعني ومئةتويف سنة ست وأر
__________  

، خالصة تذهيب ١٨١ - ١٧٨ / ٩، ذيب التهذيب ٨٣ / ٣: ، الوايف بالوفيات٢٠٧ / ١العرب 
  .٢١٧ / ١، شذرات الذهب ١٤٤ / ٢: ، طبقات املفسرين)٣٣٧(الكمال 

حممد بن السائب أبو النضر الكليب تركه حيىي بن سعيد وابن : " تارخيه الكبري" قال البخاري يف ) ٢(
  .مهدي

كل شئ حدثتك : قال يل الكليب، قال يل أبو صاحل: حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال: وقال لنا علي
  .فهو كذب



  .الناس جممعون على ترك حديثه ال يشتغل به، هو ذاهب احلديث: وقال أبو حامت
  .وقال النسائي، ليس بثقة، وال يكتب حديثه

  .ليهأما الكليب فقد كنت اختلفت إ: وقال زائدة
مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظ، فأتيت آل حممد، عليه الصالة والسالم، : فسمعته يوما يقول

  .فتفلوا يف يف، فحفظت ما كنت نسيت
  .ال واهللا ال أروي عنك بعد هذا شيئا، فتركته: فقلت

  .الكليب، وذكر آخر: بالكوفة كذابان: مسعت ليث بن أيب سليم يقول: وقال معتمر بن سليمان
  .كذب: سألت أمحد بن حنبل عن تفسري الكليب، فقال: ل أمحد بن هارونوقا

  .ال: حيل النظر فيه ؟ قال: قلت
مذهبه يف الدين، ووصوح الكذب فيه أظهر من أن حيتاج إىل االغراق يف : وقال أبو حامت بن حبان

، وال مسع منه وصفه، فالكليب يروي عن أيب صاحل عن ابن عباس التفسري، وأبو صاحل مل ير ابن عباس
  .شيئا، وال مسع الكليب من أيب صاحل إال احلرف بعد احلرف

  .فما رواه الكليب ال حيل ذكره يف الكتب
واهللا جل وعال وىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم، تفسري كالمه، وبيان ما أنزل ! فكيف االحتجاج به ؟ 

، ومن أحمل احملال أن يأمر اهللا جل وعال، )يهموأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إل: (إليه خللقه فقال
النيب املصطفى أن يبني خللقه مراد اهللا عزوجل من اآلي اليت أنزهلا اهللا عليه، مث ال يفعل ذلك رسول رب 
العاملني وسيد املرسلني، بل أبان عن مراد اهللا تعاىل يف اآلي، وفسر المته ما م احلاجة إليه، وهو سنته، 

 وسلم فمن تتبع السنن، وحفظها وأحكمها، فقد عرف تفسري كالم اهللا تعاىل، وأغناه اهللا صلى اهللا عليه
  .عن الكليب وذويه

  . وما بعدها٢٥٣ / ٢" اروحني " انظر 
(*)  

)٦/٢٤٩(  

  

  .الكويف، املالئي، البزاز، احلافظ، من أولياء اهللا) ٤م،  * ( عمرو بن قيس- ١١٢
وعطاء، ومصعب بن سعد، وعطية العويف، وأيب إسحاق السبيعي، حدث عن عكرمة واحلكم بن عتيبة، 

  .وليس هو باملكثر
  حدث عنه سفيان الثوري وصحبه زمانا، وأبو خالد االمحر، واحملاريب،

  .وسعد بن الصلت، وأسباط بن حممد، وعمر بن شبيب املسلي، وآخرون



  .ثقة مأمون: قال أبو زرعة
  .وذكره الثوري، فأثىن عليه

  .عمرو بن قيس هو الذي أدبين: حدثنا حممد بن بشر، حدثنا احملاريب، قال يل الثوري: الجعفر بن كز
علمين قراءة القرآن، والفرائض، وكنت أطلبه يف سوقه، فإن مل أجده ففي بيته، إما يصلي، أو يقرأ يف 

  .املصحف كأنه يبادر أمرا يفوته
  .ربة ينوح على نفسهفإن مل أجده، وجدته يف مسجد قاعدا يبكي، وأجده يف املق

  .وبرزوا بسريره] جبنازته، فلما أخرجوه إىل اجلبال [ وملا مات غلق أهل الكوفة أبوام، وخرجوا 
: ومسعوا صائحا يصيح] تقدم أبو حيان فكرب عليه أربعا [ وكان أوصى أن يصلي عليه أبو حيان التيمي 
  .قد جاء احملسن، قد جاء احملسن عمرو بن قيس

  .طري أبيض مل ير على خلقتها وحسنها] من [ مملوءة وإذا الربية 
  .فعجب الناس
  .تعجبون ؟ هذه مالئكة] شئ [ من أي : فقال أبو حيان

  )١] (جاءت فشهدت عمرا [ 
__________  

، ١٦٧، مشاهري علماء االمصار ٣٥٥ - ٣٥٤ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٦٣ / ٦التاريخ الكبري (*) 
، تاريخ االسالم ١ / ١٠٨ / ٣، تذهيب التهذيب )١٠٤٨( الكمال ، ذيب١٠٠ / ٥حلية االولياء 

  .٢٩٦، خالصة تذهيب الكمال ٢٨٤ / ٣، ميزان االعتدال ١١٠ / ٦
  (*)، والزيادات منه، وجعفر بن كزال جمهول وكذا راويه عنه، ١٠١ / ٥" احللية " اخلرب يف ) ١(

)٦/٢٥٠(  

  

كان عمرو ابن قيس مؤاجر نفسه من : محر، قالحدثنا أبو خالد اال: وقال إسحاق بن موسى اخلطمي
  .بعض التجار، فمات بالشام، فرأوا الصحراء مملوءة من الرجال عليهم ثياب بيض

  .فلما صلي عليه فقدوا
  كيف مل تكونوا تذكرون: فكتب صاحب الربيد بذلك إىل االمري عيسى بن موسى، فقال البن شربمة

  .ندهال تذكروين ع: كان يقول: يل هذا ؟ قال
  .كان يقرئ الناس، فيقعد بني يدي الطالب: وقيل
  .ما أغفل هؤالء عما أعد هلم: كان إذا نظر إىل أهل السوق، بكى وقال: وقيل

  .إذا اشتغلت بنفسك، ذهلت عن الناس: وعنه قال



  
 بن أيب موسى عبد اهللا بن قيس بن حضار، احملدث أبو ابن أيب بردة) ع* ( بريد بن عبد اهللا - ١١٣

  .ة االشعري، الكويفبرد
__________  

  .ليس بالقوي يف حديثه: ليس ثقة وقال الدراقطين: وحممد بن بشر الواعظ متكلم فيه، قال حيىي= 
وهذا اخلرب والذي بعده، على وهاء سندمها، وأمثاهلما من االخبار املغرقة يف اخليال، البعيدة عن الواقع، 

عجز عن التماس املعرفة من أبواا، ليخدع ذه االخبار يروجها ويشيعها من نقص نصيبه من العلم، و
السذج من العوام، وحيشو ا أدمغتهم، حىت ال يبقى فيها مكان هلدي الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، 
وتعاليمه احلقة، اليت فتح ا أعينا عميا، وقلوبا غلفا، وآذانا صما، وبذلك يتمكن من ربطهم بنفسه، 

  .ستخدمهم يف حتقيق شهواتهويسخرهم ملطامعه وي
وإن أعظم ما يكرم به املؤمن من قبل ربه، هو أن يوفقه التباع كتابه وسنة نبيه، والتفقه ما، وإيثارمها 

  .على ما سوامها
ذيب ) ١٦٦(، مشاهري علماء االمصار ٤٢٦ / ٢، اجلرح والتعديل ٩٠ / ٢التاريخ الصغري (*) 

 ٤٢١ / ١ ذيب التهذيب ١ / ٨١ / ١، تذهيب التهذيب ٣٠٥ / ١، ميزان االعتدال ١٤٤الكمال 
وثقه ابن : حيث قال احلافظ) ٣٩٢(، مقدمة فتح الباري )٤٧(، خالصة تذهيب الكمال ٢٤٣ -

  .ليس به بأس: معني، والعجلي، والترمذي، وأبو داود وقال النسائي
  .ليس باملتني: ليس بذلك القوي وقال أبو حامت: وقال مرة

  .يكتب حديثه
  .صدوق وأحاديثه مستقيمة: وقال ابن عدي

(*)  

)٦/٢٥١(  

  

  .حدث عن جده، وعن احلسن، وعطاء بن أيب رباح
  السفيانان، وابن املبارك، وأبو معاوية، وحفص بن غياث، وأبو: وعنه

  .نعيم، وأبو أسامة، وعدد كثري
  ".الصحيحني " وهو صدوق احتجابه يف 

  .ال حيتج به: وقال أبو حامت
  .ليس بالقوي: ئيوقال النسا



  .ليس باملتني يكتب حديثه: وقال أبو حامت أيضا
  .مل أمسع حيىي وعبد الرمحن حيدثان عنه بشئ قط: وقال الفالس

  .ثقة: وقال ابن معني، والعجلي، وغريمها
  .يروي مناكري، طلحة بن حيىي أحب إيل منه: وقال أمحد بن حنبل

  ).١" (إذا أراد اهللا بأمة خريا قبض نبيها "  حديث مل أجد يف حديثه ما أنكره، سوى: وقال ابن عدي
  .ومل يرو عنه أحد أكثر من أيب أسامة، وأحاديثه عنه مستقيمة، وأرجو أن ال يكون به بأس

  .تويف سنة نيف وأربعني ومئة: قلت
  .وله عدة أحاديث يف الصحاح

__________  
ومع ذلك فقد أدخله قوم يف "  قلبها إذا أراد اهللا بأمة خريا قبض نبيها" وأنكر ما رواه حديث = 

  .صحاحهم
  .روى مناكري: وقال أمحد

  .احتج به االئمة كلهم: قلت
  .وأمحد وغريه يطلقون املناكري على االفراد املطلقة

إذا أراد اهللا رمحة أمة، قبض نبيها قبلها، تعليقا، عن أيب : يف الفضائل، باب) ٢٢٨٨(أخرجه مسلم ) ١(
إن : "  اهللا، عن أيب بردة، عن أيب موسى، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قالأسامة، عن بريد بن عبد

اهللا عزوجل، إذا أراد رمحة أمة من عباده، قبض نبيها قبلها، فجعله هلا فرطا وسلفا بني يديها، وإذا أراد 
   ".هلكة أمة عذا، ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه لكتها حني كذبوه، وعصوا أمره

  .وقد وصله أبو يعلى، واحلاكم وغريمها
(*)  

)٦/٢٥٢(  

  

  .ابن معاوية بن حيدة، االمام احملدث، أبو عبد امللك القشريي، البصري) ٤ * ( ز بن حكيم- ١١٤
  .له عدة أحاديث عن أبيه، عن جده، وعن زرارة بن أوىف

  .نصاري ومكي بن إبراهيم، وعدةوعنه احلمادان، وحيىي القطان، وروح، وأبو أسامة، وأبو عاصم، واال
  .وثقه ابن معني، وعلي، وأبو داود، والنسائي

  .هو عندي حجة: وقال أبو داود أيضا
  .خيتلفون يف ز: وقال البخاري



  .خيطئ كثريا: هي نسخة شاذة وقال ابن حبان: وقال احلاكم
  .وهو ممن أستخري اهللا فيه

  .رأيته يلعب بالشطرنج: وقال أمحد بن بشري
  .ال حيتج به:  أبو حامتوقال

)١.(  
  .روى عنه الزهري: وقال اخلطيب

  .تويف قبل اخلمسني ومئة: قلت
  

االمام الصدوق أبو يونس القشريي، موالهم البصري، من نبالء ) ع * * ( حامت بن أيب صغرية- ١١٥
  .املشايخ

  .حدث عن عطاء بن أيب رباح، وابن أيب مليكة، وطبقتهما
__________  

، ذيب ١٩٤ / ١، كتاب اروحني - ٤٣٠ / ٢، اجلرح والتعديل ١٤٢ / ٢ الكبري التاريخ(*) 
، خالصة ٤٩٩ - ٤٩٨ / ١، ذيب التهذيب ٣٥٤ - ٣٥٣ / ١، ميزان االعتدال )١٦٤(الكمال 

  ).٥٣(تذهيب الكمال 
  .إنه حسن احلديث: والقول الذي هو أوىل بالصواب قول من يقول) ١(

، مشاهري علماء االمصار ٢٥٨ - ٢٥٧ / ٣، اجلرح والتعديل ٧٧  /٣: تاريخ البخاري(* *) 
، ١٣٠ / ٢، ذيب التهذيب ٢ / ١١٢ / ١، تذهيب التهذيب )٢١٣(، ذيب الكمال )١٥٥(

  ).٦٦(خالصة تذهيب الكمال 
(*)  

)٦/٢٥٣(  

  

  .النصاريابن املبارك، وحيىي القطان، وخالد بن احلارث، وروح بن عبادة، وحممد بن عبد اهللا ا: وعنه
  .بقي إىل قريب سنة مخسني ومئة

  
  .املعلم من موايل معقل بن يسار) ع* ( حبيب - ١١٦

  .وهو ابن أيب قريبة دينار
  .يكىن أبا حممد، من ثقات البصريني



  .حدث عن احلسن، وعطاء، وعمرو بن شعيب
  .نمحاد بن سلمة، ويزيد بن زريع، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد الوارث، وآخرو: روى عنه

  .كان حيىي القطان ال يروي عنه: قيل
  !.ما أصح حديثه : ليس بالقوي، وأما أمحد بن حنبل فقال: وقال النسائي

  .ثقة: وقال ابن معني وأبو زرعة
  .حبيب بن أيب بقية: حبيب بن زائدة، وقيل: هو حبيب بن زيد، وقيل: وقيل

  .فاهللا أعلم
__________  

، تذهيب )٢٣٤: (، ذيب الكمال١٠١ / ٣:  والتعديل، اجلرح٣٢٣ / ٢: تاريخ البخاري(*) 
، خالصة تذهيب ١٩٤ / ٢، ذيب التهذيب ٤٥٦ / ١: ، ميزان االعتدال٢ / ١٢٢ / ١التهذيب 
  ).٧١(الكمال 

(*)  

)٦/٢٥٤(  

  

  الطبقة اخلامسة من التابعني
اهللا عليه وسلم  بن الشهيد أيب عبد اهللا، رحيانة النيب صلى ابن علي) ع* ( جعفر بن حممد - ١١٧

وسبطه وحمبوبه احلسني بن أمري املؤمنني أيب احلسن علي بن أيب طالب عبد مناف بن شيبة، وهو 
عبداملطلب ابن هاشم، وامسه عمرو بن عبد مناف بن قصي، االمام الصادق، شيخ بين هاشم أبو عبد اهللا 

  .القرشي، اهلامشي، العلوي، النبوي، املدين، أحد االعالم
  م فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر التيمي، وأمها هي أمساءوأمه هي أ

  .ولدين أبو بكر الصديق مرتني: بنت عبدالرمحن بن أيب بكر وهلذا كان يقول
  .وكان يغضب من الرافضة، وميقتهم إذا علم أم يتعرضون جلده أيب بكر ظاهرا وباطنا

  . اهلوى يف اهلاوية فبعدا هلمهذا ال ريب فيه، ولكن الرافضة قوم جهلة، قد هوى م
  .ولد سنة مثانني، ورأى بعض الصحابة

  .أحسبه رأى أنس بن مالك، وسهل ابن سعد
حدث عن أبيه أيب جعفر الباقر وعبيد اهللا بن أيب رافع، وعروة بن الزبري، وعطاء بن أيب رباح وروايته 

  .عنه يف مسلم
كدر، والزهري، ومسلم بن أيب مرمي وغريهم، وجده القاسم بن حممد، ونافع العمري، وحممد بن املن



  .وليس هو باملكثر إال عن أبيه
  .وكانا من جلة علماء املدينة

__________  
 / ٢، التاريخ الصغري ١٩٨ / ٢: ، تاريخ البخاري)٢٦٩(، طبقات خليفة )٤٢٤(تاريخ خليفة (*) 
، )١٢٧(ء االمصار ، مشاهري علما٤٨٧ / ٢، اجلرح والتعديل )١٤٥(، الطربي حوادث سنة ٩١

، الكامل يف التاريخ حوادث سنة ٣٢٨ - ٣٢٧ / ١، وفيات االعيان ١٩٢ / ٣حلية االولياء 
، ميزان ٤٥ / ٦، تاريخ االسالم ١ / ١٠٩ / ١، تذهيب التهذيب )٢٠٢: (، ذيب الكمال)١٤٥(

، ١٠٥ - ١٠٣ / ٢، ذيب التهذيب ١٦٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٤١٥ - ٤١٤ / ١االعتدال 
   (*)٢٠ / ١، شذرات الذهب )٦٣(الصة تذهيب الكمال خ

)٦/٢٥٥(  

  

حدث عنه ابنه موسى الكاظم، وحيىي بن سعيد االنصاري، ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد ومها أكرب منه، 
وأبو حنيفة، وأبان بن تغلب، وابن جريج، ومعاوية ابن عمار الدهين، وابن إسحاق يف طائفة من أقرانه، 

، ومالك، وإمساعيل بن جعفر، ووهب بن خالد، وحامت بن إمساعيل، وسليمان بن بالل، وسفيان، وشعبة
  وسفيان بن عيينة، واحلسن بن صاحل، واحلسن بن عياش أخو أيب بكر،

وزهري بن حممد، وحفص بن غياث، وزيد بن حسن االمناطي، وسعيد بن سفيان االسلمي، وعبد اهللا بن 
هري، وعبد العزيز الدراوردي، وعبد الوهاب الثقفي، وعثمان بن ميمون، وعبد العزيز بن عمران الز

فرقد، وحممد بن ثابت البناين، وحممد بن ميمون الزعفراين، ومسلم الزجني، وحيىي القطان، وأبو عاصم 
  .النبيل، وآخرون

  .مل يرو مالك عن جعفر حىت ظهر أمر بين العباس: مسعت الدراوردي يقول: قال مصعب بن عبد اهللا
  .كان مالك يضمه إىل آخر: ل مصعبقا

، مث )١(أملى علي جعفر بن حممد احلديث الطويل، يعين يف احلج : وقال علي عن حيىي بن سعيد، قال
  .، جمالد أحب إيل منه)٢] (شئ [ ويف نفسي منه : قال
  .هذه من زلقات حيىي القطان: قلت

  .بل أمجع أئمة هذا الشأن على أن جعفرا أوثق من جمالد
  .لتفتوا إىل قول حيىيومل ي

  .جعفر ما كان كذوبا: قال حيىي القطان: وقال إسحاق بن حكيم
  وقال إسحاق بن راهويه، قلت للشافعي يف



__________  
  .يف احلج، باب حجة النيب، عليه السالم، وهو حديث طويل جدا) ١٢١٨(أخرجه مسلم ) ١(

ليه السالم، وأقواله يف حجة الوداع، من وصف فيه جابر، رضي اهللا عنه، ما شاهده من أفعال النيب ع
  .حتوله إىل املدينة وحىت اية أداء الفريضة

  .وقد فاته أشياء ذكرها غريه من الصحب، رضوان اهللا عليهم
  .زيادة من التهذيب) ٢(

(*)  

)٦/٢٥٦(  

  

  .ثقة: كيف جعفر بن حممد عندك ؟ قال: مناظرة جرت
  .د ثقة مأمونجعفر بن حمم: وروى عباس عن حيىي ابن معني

  .ثقة: وروى أمحد بن زهري، والدارمي، وأمحد ابن أيب مرمي، عن حيىي
  كنت ال أسأل حيىي: وزاد ابن أيب مرمي عن حيىي

  .ابن سعيد عن حديثه
  .ال أريده: مل ال تسألين عن حديث جعفر ؟ قلت: فقال
  .إن كان حيفظ، فحديث أبيه املسند، يعين حديث جابر يف احلج: فقال

وخرج حفص بن غياث إىل عبادان وهو موضع رباط، فاجتمع إليه البصريون، :  حيىي بن معنيمث قال
  .أشعث بن عبدامللك، وعمرو بن عبيد، وجعفر بن حممد؛ ال حتدثنا عن ثالثة : فقالوا
أما أشعث فهو لكم، وأما عمرو فأنتم أعلم به، وأما جعفر فلو كنتم بالكوفة الخذتكم النعال : فقال

  .املطرقة
مسعت أبا زرعة، وسئل عن جعفر بن حممد، عن أبيه، وسهيل عن أبيه، والعالء عن : قال ابن أيب حامت

  .ال يقرن جعفر إىل هؤالء: أبيه، أيها أصح ؟ قال
  .جعفر ال يسأل عن مثله: ومسعت أبا حامت يقول

  .جعفر ثقة صدوق: قلت
  .ما هو يف الثبت كشعبة، وهو أوثق من سهيل وابن إسحاق

  . وزن ابن أيب ذئب وحنوهوهو يف
  .وغالب رواياته عن أبيه مراسيل

  .له حديث كثري عن أبيه، عن جابر وعن آبائه، ونسخ الهل البيت: قال أبو أمحد بن عدي



  .وقد حدث عنه االئمة
  .وهو من ثقات الناس كما قال ابن معني

  .ه من ساللة النبينيكنت إذا نظرت إىل جعفر بن حممد علمت أن: وعن عمرو بن أيب املقدام قال
  .سلوين، سلوين: قد رأيته واقفا عند اجلمرة يقول

سلوين قبل أن تفقدوين، فإنه ال حيدثكم أحد : وعن صاحل بن أيب االسود، مسعت جعفر بن حممد يقال
  .بعدي مبثل حديثي

بو جنيح، ابن عقدة احلافظ، حدثنا جعفر بن حممد بن حسني بن حازم، حدثين إبراهيم بن حممد الرماين أ
ما رأيت أحدا أفقه من جعفر : من أفقه من رأيت ؟ قال: مسعت حسن بن زياد، مسعت أبا حنيفة، وسئل

  بن حممد، ملا

)٦/٢٥٧(  

  

  يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا جبعفر: أقدمه املنصور احلرية، بعث إيل فقال
  .ابن حممد، فهيئ له من مسائلك الصعاب

  .فهيأت له أربعني مسألة
 أتيت أبا جعفر، وجعفر جالس عن ميينه، فلما بصرت ما، دخلين جلعفر من اهليبة ما ال يدخلين اليب مث

  .جعفر، فسلمت وأذن يل، فجلست
  .نعم: يا أبا عبد اهللا، تعرف هذا ؟ قال: مث التفت إىل جعفر، فقال

  .هذا أبو حنيفة
  .قد أتانا: مث أتبعها
  .نسأل أبا عبد اهللا فابتدأت أسألهيا أبا حنيفة، هات من مسائلك : مث قال

أنتم تقولون فيها كذا وكذا، وأهل املدينة يقولون كذا وكذا، وحنن نقول كذا : فكان يقول يف املسألة
وكذا، فرمبا تابعنا ورمبا تابع أهل املدينة، ورمبا خالفنا مجيعا، حىت أتيت على أربعني مسألة ما أخرم منها 

  .مسألة
علي بن اجلعد، عن زهري بن !  قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختالف الناس ؟ مث قال أبو حنيفة أليس

  .قال أيب جلعفر بن حممد إن يل جارا يزعم أنك تربأ من أيب بكر وعمر: معاوية قال
  .برئ اهللا من جارك: فقال جعفر

  .واهللا إين الرجو أن ينفعين اهللا بقرابيت من أيب بكر
  .ىل خايل عبد احلمن بن القاسمولقد اشتكيت شكاية فأوصيت إ



كان آل أيب بكر يدعون على عهد رسول : حدثونا عن جعفر بن حممد ومل أمسعه منه، قال: قال ابن عيينة
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وروى ابن أيب عمر العدين وغريه عن جعفر بن حممد، عن أبيه، حنو ذلك
يا : سألت أبا جعفر وابنه جعفرا عن أيب بكر وعمر، فقال:  عن سامل بن أيب حفصة قالحممد بن فضيل،

  .سامل توهلما، وابرأ من عدومها، فإما كانا إمامي هدى
  يا سامل، أيسب الرجل جده ؟ أبو بكر جدي، ال نالتين: مث قال جعفر

)٦/٢٥٨(  

  

  ).١(توالمها، وأبرأ من عدومها شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة إن مل أكن أ
  ما أرجو من شفاعة: مسعت جعفر بن حممد يقول: وقال حفص بن غياث

  .علي شيئا إال وأنا أرجو من شفاعة أيب بكر مثله
  .لقد ولدين مرتني

أنبأنا داود بن أمحد، أنبأنا حممد بن عمر القاضي، : كتب إيل عبد املنعم بن حيىي الزهري، وطائفة قالوا
عبد الصمد بن علي، أنبأنا أبو احلسن الدارقطين، حدثنا أمحد بن حممد بن إمساعيل االدمي، حدثنا أنبأنا 

حممد بن احلسني احلنيين، حدثنا خملد بن أيب قريش الطحان، حدثنا عبد اجلبار بن العباس اهلمداين، أن 
ء اهللا من صاحلي أهل إنكم إن شا: " جعفر بن حممد أتاهم وهم يريدون أن يرحتلوا من املدينة، فقال

من زعم أين إمام معصوم مفترض الطاعة، فأنا منه برئ، ومن زعم أين أبرأ من : مصركم، فأبلغوهم عين
  ".أيب بكر وعمر، فأنا منه برئ 

وبه عن الدارقطين، حدثنا إمساعيل الصفار، حدثنا أبوحيىي جعفر بن حممد الرازي، حدثنا علي بن حممد 
إنك تسألين : ن سدير، مسعت جعفر بن حممد، وسئل عن أيب بكر وعمر، فقالالطنافسي، حدثنا حنان ب

  ).٢(عن رجلني قد أكال من مثار اجلنة 
__________  

  .حممد بن فضيل صدوق عارف، رمي بالتشيع) ١(
  .وسامل بن أيب حفصة، صدوق يف احلديث

  .ل شيعيانهذا إسناد صحيح، وسامل وابن فضي: ٤٦ / ٦وقال املؤلف يف تاريخ االسالم 
وهذا اخلرب يظهر موقف أهل البيت الطاهرين من اخللفاء الراشدين، وأن كل ما ينسب إليهم من أقوال 

  .ختالف ذلك، فهو حمض افتراء عليهم
 أمنا أرواحهم يف - إن صح عنه هذا -يعين : قلت: ٤٧ / ٦: قال املؤلف يف تاريخ االسالم) ٢(



إمنا " صلى اهللا عليه وسلم، : منتزع من قوله: ا الذي قالهأجواف طري خضر تعلق من مثار اجلنة، وهذ
  ".نسمة املؤمن طري يعلق يف شجر اجلنة حىت يرجع اهللا إىل جسمه يوم يبعثه 

) ٤٢٧١(، وابن ماجه )٦٤٤(، والترمذي ١٠٨ / ٤، والنسائي ٢٤٠ / ١" املوطأ " أخرجه مالك يف 
  .وهذا سند صحيح... عن أبيه كعب بن مالكمن طريق ابن شهاب، عن عبدالرمحن بن كعب بن مالك،

(*)  

)٦/٢٥٩(  

  

وبه حدثنا احلسني بن إمساعيل، حدثنا حممود بن خداش، حدثنا أسباط بن حممد، حدثنا عمرو بن قيس 
  .برئ اهللا ممن تربأ من أيب بكر وعمر: املالئي، مسعت جعفر بن حممد يقول

الحد فقبح اهللا ) ١( إنه لبار يف قوله غري منافق هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، وأشهد باهللا: قلت
  .الرافضة

لس خبالق وال : وروى معبد بن راشد، عن معاوية بن عمار، سألت جعفر بن حممد عن القرآن فقال
  .خملوق، ولكنه كالم اهللا

  .مناإنا واهللا ال نعلم كل ما يسألوننا عنه، ولغرينا أعلم : محاد بن زيد، عن أيوب مسعت جعفرا يقول
إن قوما يزعمون أن : قلت جلعفر ابن حممد: حممد بن عمران بن أيب ليلى، عن مسلمة بن جعفر االمحسي

  .من طلق ثالثا جبهالة رد إىل السنة، جتعلوا واحدة، يرووا عنكم
  .معاذ اهللا: قال

  ).٢(من طلق ثالثا فهو كما قال ! ما هذا من قولنا 
__________  

  ".متأل  " يف النسخة الثانية) ١(
مسلمة بن جعفر االمحسي ضعيف، قاله املصنف يف تارخيه وقد ذكر شيخ االسالم تقي الدين، رمحه ) ٢(

أن للعلماء فيمن طلق زوجته ثالثا يف طهر واحد، بكلمة واحدة أو كلمات ثالث، ثالثة : اهللا، يف فتاويه
  .أنه طالق مباح الزم: االول: أقوال

  . الرواية القدمية عنهالشافعي، وأمحد يف: وهو قول
  .اختارها اخلرقي، هو منقول عن بعض السلف

  .مالك، وأيب حنيفة، وأمحد يف رواية: أنه طالق بدعة، حمرم الزم، وهو قول: الثاين
  .وهذا القول منقول عن كثري من السلف، من الصحابة والتابعني

 السلف، واخللف، واختاره وقواه بأدلة أنه حمرم، وال يلزم إال طلقة واحدة، ونسبه إىل طائفة من: الثالث



  .كثرية وفرية وأفىت به
(*)  

)٦/٢٦٠(  

  

من صلى على حممد صلى اهللا عليه وسلم : سويد بن سعيد، عن معاوية بن عمار، عن جعفر بن حممد قال
  ).١(وعلى أهل بيته مئة مرة قضى اهللا له مئة حاجة 

أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا بن أجاز لنا أمحد بن سالمة، عن أيب املكارم اللبان، 
حممد بن جعفر، حدثنا حممد بن العباس، حدثين حممد بن عبدالرمحن بن غزوان، حدثنا مالك بن أنس، 

  .ال أقوم حىت حتدثين: عن جعفر بن حممد قال، ملا قال له سفيان
  .أما إين أحدثك وما كثرة احلديث لك خبري: قال

ان إذا أنعم اهللا عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من احلمد والشكر عليها، فإن اهللا قال يا سفي
   ].٧: إبراهيم) [ لئن شكرمت الزيدنكم: (يف كتابه

استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل : (وإذا استبطأت الرزق، فأكثر من االستغفار، فإن اهللا قال يف كتابه
  .اآلية ] ١٣ - ١٠: نوح..) [  وميددكم بأموالالسماء عليكم مدرارا،

ال حول وال قوة إال باهللا، فإا مفتاح : إذا حزبك أمر من السلطان أو غريه، فأكثر من قول؛ يا سفيان 
  .الفرج، وكرت من كنوز اجلنة

  .عقلها واهللا أبو عبد اهللا ولينفعنه اهللا ا: قال جعفر! ثالث وأي ثالث : فعقد سفيان بيده وقال
  .حكاية حسنة إن مل يكن ابن غزوان وضعها فإنه كذاب: قلت

حدثنا أبو أمحد الغطريفي، حدثنا حممد بن أمحد بن مكرم الضيب، حدثنا علي بن : وبه قال أبو نعيم
دخلت على جعفر بن حممد وعليه جبة خز : عبداحلميد، حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا سفيان قال

يا ابن رسول : مالك يا ثوري ؟ قلت: ين فجعلت أنظر إىل تعجبا ؟ فقالأيدجا) ٢] (وكساء خز (دكناء 
  اهللا،

__________  
  .االثر ضعيف لضعف سويد بن سعيد) ١(
  ".احللية " زيادة من ) ٢(

(*)  

)٦/٢٦١(  

  



كان ذاك زمانا مقترا، وكانوا يعملون على قدر إقتاره : ليس هذا من لباسك، وال لباس آبائك، فقال
  ).١(ا زمان قد أسبل كل شئ فيه عزاليه وإفقاره، وهذ

لبسنا هذا هللا، وهذا : مث حسر عن ردن جبته، فإذا فيها جبة صوف بيضاء يقصر الذيل عن الذيل، وقال
  .لكم، فما كان هللا أخفيناه، وما كان لكم أبدنياه

كيف أعتذر وقد احتججت، وكيف أحتج وقد علمت ؟ روى حيىي بن أيب : كان جعفر يقول: وقيل
  .كري عن هياج بن بسطام قال كان جعفر بن حممد يطعم حىت ال يبقى لعياله شئب

لئال يتمانع الناس : مل حرم اهللا الربا ؟ قال: عن بعض أصحاب جعفر بن حممد، عن جعفر، وسئل
  .املعروف

ىل الفقهاء أمناء الرسل، فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إ: وعن هشام بن عباد، مسعت جعفر بن حممد يقول
  .السالطني، فاموهم

قال جعفر بن : وبه حدثنا الطرباين، حدثنا أمحد بن زيد بن اجلريش، حدثنا الرياشي، حدثنا االصمعي قال
الصالة قربان كل تقي، واحلج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بال عمل : حممد

  .م بالزكاةكالرامي بال وتر، واسترتلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالك
وما عال من اقتصد، والتقدير نصف العيش، وقلة العيال أحد اليسارين، ومن أحزن والديه، فقد 

عقهما، ومن ضرب بيده على فخذه عند مصيبة فقد حبط أجره، والصنيعة ال تكون صنيعة إال عند ذي 
  حسب أو دين، واهللا يرتل الصرب على قدر املصيبة

__________  
كثر : أي" وأرسلت السماء عزاليها : " العزالء، وهو فم املزادة االسفل، ويف احلديثمجع : العزايل) ١(

  .مطرها على املثل
  .واملراد هنا، أن اخلري قد كثر وعم

(*)  

)٦/٢٦٢(  

  

  .ويرتل الرزق على قدر املؤنة، ومن قدر معيشته، رزقه اهللا، ومن بذر معيشته، حرمه اهللا
يا بين من : رأيت جعفرا يوصي موسى، يعين ابنه: مد قالوعن رجل، عن بعض أصحاب جعفر بن حم

قنع مبا قسم له، استغين، ومن مد عينيه إىل ما يف يد غريه، مات فقريا، ومن مل يرض مبا قسم له، ام اهللا 
يف قضائه، ومن استصغر زلة غريه، استعظم زلة نفسه، ومن كشف حجاب غريه، انكشفت عورته، ومن 

  .سل سيف البغي



ه، ومن احتفر بئرا الخيه، أوقعه اهللا فيه، ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن قتل ب
  .دخل مداخل السوء ام

يا بين إياك أن تزري بالرجال، فيزرى بك، وإياك والدخول فيما ال يعنيك فتذل لذلك، يا بين قل احلق 
  .لك وعليك تستشار من بني أقربائك، كن للقرآن تاليا

سالم فاشيا، وللمعروف آمرا، وعن املنكر ناهيا، وملن قطعك واصال، وملن سكت عنك مبتدئا، وملن ولال
سألك معطيا، وإياك والنميمة فإا تزرع الشحناء يف القلوب، وإياك والتعرض لعيوب الناس فمرتلة 

  .املتعرض لعيوب الناس كمرتلة اهلدف
  .دن، وللمعادن أصوال، ولالصول فروعا، وللفروع مثراإذا طلبت اجلود، فعليك مبعادنه فإن للجود معا

  .وال يطيب مثر إال بفرع، وال فرع إال بأصل، وال أصل إال مبعدن طيب
زر االخيار وال تزر الفجار، فإم صخرة ال يتفجر ماؤها، وشجرة ال خيضر ورقها، وأرض ال يظهر 

  .عشبها
ن التقوى، وال شئ أحسن من الصمت، وال ال زاد أفضل م: عن عائذ بن حبيب، قال جعفر بن حممد

  .عدو أضر من اجلهل، وال داء أدوأ من الكذب
  .يتعجيله، وتصغريه، وستره: ال يتم املعروف إال بثالثة: وعن حيىي بن الفرات، أن جعفر الصادق قال

  كتب إيل أمحد بن أيب اخلري، عن أيب املكارم اللبان، أنبأنا احلداد، أنبأنا أبو

)٦/٢٦٣(  

  

عيم، حدثنا أمحد بن جعفر بن سلم، حدثنا أمحد بن علي االبار، حدثنا منصور ابن أيب مزاحم، حدثنا ن
إياكم واخلصومة يف الدين، فإا تشغل : عنبسة اخلثعمي، وكان من االخيار، مسعت جعفر بن حممد يقول

  .القلب، وتورث النفاق
: مل خلق اهللا الذباب ؟ قال: حل فقال جلعفرويروى أن أبا جعفر املنصور وقع عليه ذباب، فذبه عنه فأ

  .ليذل به اجلبابرة
إذا بلغك عن أخيك ما يسوؤك، فال تغتم، فإنه إن كان كما يقول كانت عقوبة : وعن جعفر بن حممد

  .عجلت، وإن كان على غري ما يقول كانت حسنة مل تعملها
  .يا رب أسألك أال يذكرين أحد إال خبري: قال موسى عليه السالم

  .ما فعلت ذلك بنفسي: قال
أخربنا وحدثنا عن سعيد بن حممد بن حممد بن عطاف، أنبأنا أبو القاسم بن السمرقندي، حدثين 

احلميدي، أنبأنا احلسني بن حممد املالكي القيسي مبصر، أنبأنا عبد الكرمي بن أمحد بن أيب جدار، أخربنا 



:  أنبأنا سويد بن سعيد، قال، قال اخلليل بن أمحدأبو علي احلس بن رخيم، حدثنا هارون بن أيب اهليذام،
يا : قدمت مكة فإذا أنا بأيب عبد اهللا جعفر بن حممد قد أناخ باالبطح، فقلت: مسعت سفيان الثوري يقول

الكعبة بيت اهللا، : ابن رسول اهللا، مل جعل املوقف من وراء احلرم ؟ ومل يصري يف املشعر احلرام ؟ فقال
  .وقف بابهواحلرم حجابه، وامل

  فلما قصده الوافدون، أوقفهم بالباب يتضرعون، فلما أذن هلم يف الدخول،
  .أدناهم من الباب الثاين وهو املزدلفة،

فلما نظر إىل كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رمحهم، فلما رمحهم، أمرهم بتقريب قربام، فلما قربوا 
  جابا بينه وبينهم، أمرهمقربام، وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب اليت كانت ح

)٦/٢٦٤(  

  

  .بزيارة بيته على طهارة
  .الم يف ضيافة اهللا: الصوم أيام التشريق ؟ قال) ١(فلم كره : قال

  .وال جيب على الضيف أن يصوم عند من أضافه
  ذاك: جعلت فداك فما بال الناس يتعلقون بأستار الكعبة وهى خرق ال تنفع شيئا ؟ قال: قلت

__________  
  .حرم، ملا ثبت عنه، صلى اهللا عليه وسلم، من النهي عن صوم أيام التشريق: أي) ١(

  .والسلف كانوا يستعملون الكراهة يف معناها الذي استعملت به يف كالم اهللا ورسوله
إن اهللا " ، ويف احلديث الصحيح  ]٣٨: االسراء) [ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها: (قال تعاىل

  ".ل، وكثره السؤال، وإضاعة املال كره لكم قيل وقا
مل يكن من أمر الناس وال من مضى من سلفنا، وال أدركت أحدا : مسعت مالكا يقول: وقال ابن وهب

  .هذا حالل وهذا حرام: أقتدي به يقول يف شئ
  .وما كانوا جيترئون على ذلك

  .نكره كذا، ونرى هذا حسنا: وإمنا كانوا يقولون
  .حالل وال حرام: وال يقولون " - على هذا - وزاد عتيق بن يعقوب فينبغي هذا، وال نرى هذا
اهللا أذن : قل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل: (أما مسعت قول اهللا تعاىل

  !).لكم، أم على اهللا تفترون ؟ 
  .احلالل ما أحله اهللا ورسوله، واحلرام ما حرمه اهللا ورسوله

ويكره أن يتوضأ يف آنية الذهب والفضة، : - فيما نقله عن أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل - وقال اخلرقي



  .ومذهبه ال جيوز
  .وقد نص حممد بن احلسن، أن كل مكروه فهو حرام

  .يكره أن يلبس الذكور من الصبيان، الذهب واحلرير: وقال أبو حنيفة، وصاحباه
أكره هذا، وهو حرام أما : -كثري من أجوبته  يف -وقد نص االصحاب أنه حرام وقد قال مالك 

  املتأخرون، فقد اصطلحوا على ختصيص الكراهة مبا ليس مبحرم، وتركه أرجح من
  .فعله، مث محل، من محل منهم كالم االئمة على االصطالح احلادث فغلط يف ذلك

املعىن االصطالحي يف كالم اهللا ورسوله، على " ال ينبغي " وأقبح منه من محل لفظ الكراهة أو لفظ 
  .احلادث

وما (و ) وما علمناه الشعر، وما ينبغي له(و ) وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا: (قال تعاىل: وتأمل ما يلي
  ).ترتلت به الشياطني، وما ينبغي هلم

" كذبين ابن آدم وما ينبغي له، وشتمين ابن آدم، وما ينبغي له : "  على لسان رسوله-وقوله تعاىل 
ال ينبغي هذا : "  يف لباس احلرير-وقوله " إن اهللا ال ينام وال ينبغي له : "  صلى اهللا عليه وسلم،وقوله،

  ".للمتقني 
  .٣٩ / ١إعالم املوقعني : وانظر

(*)  

)٦/٢٦٥(  

  

  .مثل رجل بينه وبني رجل جرم، فهو يتعلق به، ويطوف حوله رجاء أن يهب له ذلك، ذاك اجلرم
  .احلمد هللا الذي حرمه من دنياه ما بذل الجله دينه: له خبل املنصور فقالومن بليغ قول جعفر، وذكر 

أخربنا علي بن أمحد يف كتابه، أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا حممد بن عبدا لباقي االنصاري، أنبأنا أبو 
اتب، احلسني بن املهتدي باهللا، أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد الصيدالين، حدثنا أبو طالب علي بن أمحد الك

إن جعفر : دعاين املنصور فقال: حدثنا عيسى بن أيب حرب الصفار، عن الفضل بن الربيع، عن أبيه، قال
  .ابن حممد يلحد يف سلطاين قتلين اهللا إن مل أقتله

  .أجب أمري املؤمنني: فأتيته، فقلت
  .فتطهر ولبس ثيابا

  . إن مل أقتلهأدخله، قتلين اهللا: أحسبه قال جددا فأقبلت به فاستأذنت له، فقال
مرحبا بالنقى الساحة، الربئ من الدغل واخليانة، أخي : فلما نظر إليه مقبال قام من جملسه فتلقاه وقال

  .وابن عمي



  سلين عن حاجتك: فأقعده معه على سريره وأقبل عليه بوجهه، وسأله عن حاله، مث قال
  .أهل مكة واملدينة قد تأخر عطاؤهم فتأمر هلم به: فقال
  .علأف: قال

  .يا جارية ائتين بالتحفة: مث قال
  .فأتته مبدهن زجاج فيه غالية فغلفه بيده وانصرف

أتيت بك وال أشك أنه قاتلك، فكان منه ما رأيت، وقد رأيتك حترك ؛ يا ابن رسول اهللا : فاتبعته، فقلت
 بركنك اللهم احرسين بعينك اليت ال تنام، واكنفين: قلت: شفتيك بشئ عند الدخول فما هو ؟ قال

  .الذي ال يرام، واحفظين بقدرتك علي، وال لكين
  .وانت رجائي

رب كم من نعمة أنعمت ا علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتين ا قل هلا عندك صربي ؟ 
  .فيا من قل عند نعمته شكري فلم حيرمين، ويا من قل عند بليته صربي فلم خيذلين! 

  م يفضحين، وياذا النعم اليت ال حتصى أبدا، وياذا املعروفويامن رآين على املعاصي فل

)٦/٢٦٦(  

  

الذي ال ينقطع أبدا، أعين على ديين بدنيا، وعلى آخريت بتقوى، واحفظين فيما غبت عنه وال تكلين إىل 
  .نفسي فيما خطرت

يا وهاب يا من ال تضره الذنوب، وال تنقصه املغفرة، اغفر يل ما ال يضرك، وأعطين ما ال ينقصك، 
  .أسألك فرجا قريبا

  .وصربا مجيال، والعافية من مجيع الباليا، وشكر العافية
: فأعلى ما يقع لنا من حديث جعفر الصادق، ما أنبأنا االمام أبو حممد بن قدامة احلاكم، وطائفة قالوا

القطيعي، حدثنا أبو أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا أمحد بن احلسن، أنبأنا أبو حممد اجلوهري، أنبأنا أبو بكر 
ما أدري ما : قال عمر بن اخلطاب: مسلم الكجي، حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن حممد، حدثىن أيب

: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أصنع باوس ؟ فقام عبدالرمحن بن عوف قائما، فقال
  ).١" (سنوا م سنة أهل الكتاب 

__________  
  .جزية أهل الكتاب واوس: ، يف الزكاة، باب٢٧٨ / ١" املوطأ "  وأخرجه مالك يف) ١(

  .وسنده منقطع، مع ثقة رجاله
  وقد روي معىن هذا من": التنقيح " قال صاحب 



  .وجه متصل، إال أن يف اسناده، من جيهل حاله
سلمة، حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي، حدثنا أبو رجاء وكان جارا حلماد بن : قال ابن أيب عاصم

من عنده علم من اوس ؟ : كنت عند عمر بن اخلطاب، فقال: حدثنا االعمش، عن زيد بن وهب، قال
إمنا اوس طائفة من : " أشهد باهللا على رسول اهللا، لسمعته يقول: فوثب عبد الرمحن بن عوف، فقال

  ".أهل الكتاب، فامحلوهم على ما حتملون عليه أهل الكتاب 
مسلم بن العالء احلضرمي، سنوا باوس سنة أهل الكتاب، يف أخذ اجلزية فقط : وللطرباين من حديث

."  
  .وفيه من مل أعرفه: ١٣ / ٦" امع " وقال اهليثمي يف 

لو ال أين رأيت :  بسند صحيح، عن أيب موسى االشعري، قال٣٦وروى أبو عبيد يف االموال ص 
  .وسا: يعين" أصحايب يأخذون منهم اجلزية ما أخذا 

" وأبو عبيد يف ) ١٥٨٧(، والترمذي )٣٠٤٣(، وأبو داود ١٨٥ - ١٨٤ / ٦وأخرج البخاري 
مل يكن عمر بن اخلطاب، : يقول؛ عمرو بن دينار، أنه مسع جبالة بن عبدة :  من طريق٣٢ص " االموال 

ليه وسلم، رضي اهللا عنه، أخذ اجلزية من اوس حىت شهد عبدالرمحن بن عوف أن النيب، صلى اهللا ع
  ".أخذها من جموس هجر 

(*)  

)٦/٢٦٧(  

  

  .هذا حديث عال يف إسناده انقطاع
وأنبأنا أمحد بن حممد، وحممد بن ) ح(أخربنا أبو املعايل أمحد بن املؤيد، أنبأنا زكريا بن علي بن حسان 

 عبد االول بن عيسى أنبأنا: أنبأنا أبو املنجى عبد اهللا بن عمر قاال: إبراهيم وعلي بن حممد، ومجاعة قالوا
أخربتنا أم الفضل بيىب بنت عبد الصمد اهلرمثية، أنبأنا عبدالرمحن بن أمحد االنصاري، أنبأنا عبد اهللا : قال

بن حممد، حدثنا مصعب بن عبد اهللا، حدثين مالك عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جابر، أن رسول 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، : "  ثالثا ويقولاهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا كرب

يصنع ذلك ثالث مرات، ويصنع على املروة مثل ذلك، " له امللك وله احلمد وهو على كل شئ قدير 
  وكان إذا

  .نزل من الصفا، مشى حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي، سعى حىت خيرج منه
  ).١(رواه مسلم 

حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا عبد الوهاب بن فليح املقرئ مبكة، حدثنا عبد : وبه إىل عبدالرمحن بن أمحد



قال رسول اهللا صلى : اهللا بن ميمون القداح، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اهللا، قال
ال يؤمن مؤمن حىت يؤمن بالقدر كله، حىت يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما " اهللا عليه وسلم 

  ).٢" (أه مل يكن ليصيبه أخط
  .هذا حديث غريب فيه نكارة

  .تفرد به القداح
  .ذاهب احلديث: وقد قال البخاري

  .أخرجه أبو عيسى عن زياد بن حيىي عنه، فوقع بدال بعلو درجة
__________  

حجة النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأخرجه مالك خمتصرا : يف احلج، باب) ١٢١٨(أخرجه مسلم ) ١(
  .باب البدء بالصفا يف السعي): ١٢٨ (يف احلج

وهذا : ما جاء يف االميان بالقدر خريه وشره، مث قال: يف القدر، باب) ٢١٤٥(وأخرجه الترمذي ) ٢(
  .عبد اهللا بن ميمون: حديث غريب، ال نعرفه إال من حديث

  .وعبد اهللا بن ميمون القداح منكر احلديث
  . وسلم، من غري وجهولكن معىن احلديث ثابت عنه، صلى اهللا عليه

(*)  

)٦/٢٦٨(  

  

  .مات جعفر الصادق يف سنة مثان وأربعني ومئة: قال املدائين، وشباب العصفري وعدة
، )٢(، وأبو بكر بن منجويه، وأبو القاسم الال لكائي )١(وقد مر أن مولده سنة مثانني، أرخه اجلعايب 

  .فيكون عمره مثانيا وستني سنة رمحه اهللا
  .خاري يف الصحيح، بل يف كتاب االدب وغريهمل خيرج له الب

  .أقدمهم إمساعيل بن جعفر ومات شابا يف حياة أبيه، سنة مثان وثالثني ومئة: وله عدة أوالد
  .وخلف حممدا وعليا وفاطمة
  فكان حملمد من الولد جعفر

  .وإمساعيل فقط
اعيل وأمحد وحسن، فولد فولد جعفر حممدا، وأمحد درج، ومل يعقب، فولد حملمد بن جعفر، جعفر وإمس

حلسن جعفر الذي مات مبصر سنة ثالث وتسعني ومئتني، وخلف ابنه حممدا، فجاءه مخسة بنني، وولد 
المساعيل بن حممد، أمحد وحيىي وحممد وعلي درج ومل يعقب، فولد المحد مجاعة بنني، منهم إمساعيل بن 



  .أمحد املتوىف مبصر سنة مخس وعشرين وثالث مئة
بن إمساعيل بن جعفر عدد كثري كانوا مبصر، وبدمشق قد استوعبهم الشريف العابد أبو فبنو حممد 

  .احلسني حممد بن علي بن احلسني بن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق
  .ويعرف هذا بأخي حمسن
  ).٣(كان يسكن بباب توما 

  .مات قبل االربع مئة
  .وذكر منهم قوما بالكوفة

   نفي عبيد اهللا املهدي من أن يكون من هذا النسب الشريف، وألف كتابا يف أنهوبالغ يف
__________  

" أبو بكر حممد بن عمر بن حممد التميمي البغدادي، قاضي املوصل ترمجه املؤلف يف : هو احلافظ) ١(
  .٩٢٥ / ٣" تذكرة احلفاظ 

  .ي، الرازي حمدث بغدادهو االمام أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطرب) ٢(
  .من تصانيفه كتاب يف رجال الصحيحني

  .١٠٨٣ / ٣ترمجه املؤلف يف تذكرته 
  .من أحياء دمشق الشرقية: باب توما) ٣(

(*)  

)٦/٢٦٩(  

  

  ).١(دعي، وأن حنلته خبيثة، مدارها على املخرقة والزندقة 
  .رجعنا إىل تتمة آل جعفر الصادق

  
  :فأجلهم وأشرفهم ابنه

االمام، القدوة، السيد أبو احلسن العلوي، والد االمام علي بن ) ت، ق * (سى الكاظم مو- ١١٨
  .موسى الرضى مدين نزل بغداد

  .وحدث بأحاديث عن أبيه
  إنه روى عن عبد اهللا بن دينار، وعبد: وقيل

  .امللك بن قدامة
  .علي، وإبراهيم، وإمساعيل، وحسني: حدث عنه أوالده



  .مد بن جعفر، وحممد بن صدقة العنربي، وصاحل بن يزيدعلي بن جعفر، وحم: وأخواه
  .وروايته يسرية النه مات قبل أوان الرواية، رمحه اهللا

  .ثقة صدوق، إمام من أئمة املسلمني: ذكره أبو حامت فقال
  .قلت له عند الترمذي، وابن ماجه حديثان

  .إنه ولد سنة مثان وعشرين ومئة باملدينة: قيل
  .ملهدي بغداد، وردهأقدمه ا: قال اخلطيب

  .مث قدمها
وأقام ببغداد يف أيام الرشيد، قدم يف صحبة الرشيد سنة تسع وسبعني ومئة، وحبسه ا إىل أن تويف يف 

  .حمبسه
__________  

  .للكوثري ففيها تفصيل" من عرب التاريخ " راجع يف هذا رسالة ) ١(
 / ٢، منهاج السنة ١٠٣ / ٢ الصفوة ، صفوة٢٧ / ١٣، تاريخ بغداد ١٣٩ / ٨اجلرح والتعديل (*) 

 / ٤، تذهيب التهذيب )١٣٨٣(، ذيب الكمال ٣١٠ - ٣٠٨ / ٥، وفيات االعيان ١٢٤ - ١١٥
، ١١٥ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٢٨٧ / ١، عرب الذهيب ٢٠٢ - ٢٠١ / ٤، ميزان االعتدال ٢ / ٧٦

  .٣٠٤ / ١ الذهب ، شذرات)٣٩٠(، خالصة تذهيب الكمال ٣٤٠ - ٣٣٩ / ١٠ذيب التهذيب 
(*)  

)٦/٢٧٠(  

  

أنبأنا احلسن بن أيب بكر، أنبأنا احلسن بن حممد بن حيىي العلوي، حدثين جدي حيىي بن : مث قال اخلطيب
كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصاحل من : احلسن بن عبيد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني قال

  .عبادته واجتهاده
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسجد سجدة يف أول الليل، فسمع روى أصحابنا أنه دخل مسجد 

  عظم الذنب عندي فليحسن العفو من عندك، يا: وهو يقول يف سجوده
  .أهل التقوى، ويا أهل املغفرة

  .فجعل يرددها حىت أصبح
  .وكان سخيا كرميا، يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها ألف دينار

  . بثالث مئة دينار، وأربع مئة، ومئتني، مث يقسمها باملدينة، فمن جاءته صرة، استغىنوكان يصر الصرر
  .حكاية منقطعة، مع أن حيىي بن احلسن متهم



قدمت املدينة أطلب : حدثنا إمساعيل بن يعقوب، حدثنا حممد بن عبد اهللا البكري، قال: مث قال حيىي هذا
يف ضيعته، فخرج إيل، وأكلت ) ١( إليه، فأتيته بنقمي ا دينا فقلت، لو أتيت موسى بن جعفر فشكوت

  .معه، فذكرت له قصيت فأعطاين ثالث مئة دينار
وذكر يل غري واحد، أن رجال من آل عمر كان باملدينة يؤذيه ويشتم عليا، وكان قد قال له : مث قال حيىي

  .دعنا نقتله، فنهاهم، وزجرهم: بعض حاشيته
، فركب إليه يف مزرعته، فوجده، فدخل حبماره، فصاح العمري ال وذكر له أن العمري يزدرع بأرض

  .توطئ زرعنا
  .فوطئ باحلمار حىت وصل إليه، فرتل عنده وضاحكه

  .مئة دينار: كم غرمت يف زرعك هذا ؟ قال: وقال
  .ال أعلم الغيب وأرجو أن جيبيئين مئتا دينار: فكم ترجو ؟ قال: قال

  .فأعطاه ثالث مئة دينار
__________  

  .جانب أحد، وهو موضع من أعراض املدينة) ١(
  .كان آلل أيب طالب

(*)  

)٦/٢٧١(  

  

  .هذا زرعك على حاله: وقال
  .اهللا أعلم حيث جيعل رساالته: فقام العمري فقبل رأسه وقال

  .وجعل يدعو له كل وقت
 أن أصلح أمره أميا هو خري ؟ ما أردمت أو ما أردت: فقال أبو احلسن خلاصته الذين أرادوا قتل العمري

  .ذا املقدار ؟ قلت، إن صحت، فهذا غاية احللم والسماحة
  حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد، حدثين حممد بن: قال أبو عبد اهللا احملاملي

زرعت بطيخا : احلسني الكناين الليثي، حدثين عيسى بن حممد بن مغيث القرشي، وبلغ تسعني سنة، قال
  .ب اخلري، بيتين اجلراد، فأتى على الزرع كلهوقثاء وقرعا باجلوانية، فلما قر

  .وكنت غرمت عليه ويف مثن مجلني مئة وعشرين دينارا
  .أصبحت كالصرمي: أيش حالك ؟ فقلت: فبينما أنا جالس طلع موسى بن جعفر، فسلم، مث قال

  .مئة وعشرين دينارا مع مثن اجلملني: وكم غرمت فيه ؟ قلت: قال



  .يل فيهايا مبارك، ادخل وادع : وقلت
  .فدخل ودعا

مث علقت عليه اجلملني ) ١" (متسكوا ببقايا املصائب : " وحدثين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .وسقيته فجعل اهللا فيها الربكة زكت، فبعت منها بعشرة آالف

 أبيه حدثين الفضل بن الربيع، عن: الصويل، حدثنا عون بن حممد، مسعت إسحاق املوصلي غري مرة يقول
فهل عسيتم إن توليتم أن : (يا حممد: ملا حبس املهدي موسى بن جعفر رأى يف النوم عليا يقول: قال

فأرسل إىل ليال، فراعين، فجئته، : ؟ قال الربيع ] ٢٢: حممد) [ تفسدوا يف االرض وتقطعوا أرحامكم
  .فإذا هو يقرأ هذه اآلية وكان أحسن الناس صوتا

  إين رأيت أمري: يا أبا احلسن: فجئته به، فعانقه وأجلسه إىل جنبه وقالعلي مبوسى بن جعفر : وقال
__________  

  .ضعيف الرساله وجهالة رواته) ١(
وابن صصرى يف " مسند الفردوس "  ونسبه للديلمي يف ٣٠٤ / ٣" كرت العمال : وقد ذكره صاحب

  .أماليه، عن موسى بن جعفر مرسال
(*)  

)٦/٢٧٢(  

  

  .ذااملؤمنني يقرأ علي ك
  .ال واهللا ال فعلت ذلك، وال هو من شأين: فتؤمين أن خترج علي أو على أحد من ولدي ؟ فقال

  .صدقت: قال
  .يا ربيع أعطه ثالثة آالف دينار، ورده إىل أهله إىل املدينة

  .فأحكمت أمره ليال، فما أصبح إال وهو يف الطريق خوف العوائق
  دثنا عمر بن شاهني، حدثنا احلسنيأنبأنا أبو العالء الواسطي، ح: وقال اخلطيب

حج الرشيد فأتى قرب النيب : ابن القاسم، حدثين أمحد بن وهب، أخربين عبدالرمحن بن صاحل االزدي قال
السالم عليك يا رسول اهللا، يا ابن عم، افتخارا على : صلى اهللا عليه وسلم ومعه موسى بن جعفر، فقال

  .من حوله
  .ا أبةالسالم عليك ي: فدنا موسى وقال

  .هذا الفخر يا أبا احلسن حقا: فتغري وجه هارون، وقال
حبس موسى بن جعفر عند السندي بن شاهك، : قال حيىي بن احلسن العلوي، حدثين عمار بن أبان قال



  .، ففعل)١(فسألته أخته أن توىل حبسه وكانت تذين 
  . وجمده ودعاهكان إذا صلى العتمة، محد اهللا: فكانت على خدمته، فحكي لنا أا قالت

  .فلم يزل كذلك حىت يزول الليل
  .فإذا زال الليل، قام يصلي حىت يصلي الصبح

  .مث يذكر حيت تطلع الشمس، مث يقعد إىل ارتفاع الضحى، مث يتهيأ ويستاك، ويأكل
مث يرقد إىل قبل الزوال، مث يتوضأ ويصلي العصر، مث يذكر يف القبل حىت يصلي املغرب، مث يصلي مابني 

  .خاب قوم تعرضوا هلذا الرجل: غرب إىل العتمة فكانت تقولامل
  .وكان عبدا صاحلا

إنه لن ينقضي عين يوم من البالء إال : بعث موسى الكاظم إىل الرشيد برسالة من احلبس يقول: وقيل
  .انقضى عنك معه يوم من الرخاء حىت نفضي مجيعا إىل يوم ليس له انقضاء خيسر فيه املبطلون

__________  
  .أي تأخذ دينا) ١(

   (*)١٨ / ٦سري 

)٦/٢٧٣(  

  

كان موسى عندنا حمبوسا، فلما مات، بعثنا إىل مجاعة من العدول، : وعن عبد السالم بن السندي قال
  .من الكرخ فأدخلنا هم عليه، فأشهدنا هم على موته، ودفن يف مقابر الشونيزية

  .له مشهد عظيم مشهور ببغداد: قلت
  .جلواددفن معه فيه حفيده ا

  ولولده
  .علي بن موسى مشهد عظيم بطوس

  .وكانت وفاة موسى الكاظم يف رجب سنة ثالث ومثانني ومئة
  .عاش مخسا ومخسني سنة وخلف عدة أوالد

علي، والعباس، وإمساعيل، وجعفر، وهارون، وحسن، وأمحد، وحممد، وعبيد اهللا، : اجلميع من إماء
" الزبري يف : ، وفضل، وسليمان، سوى البنات، مسى اجلميعومحزة، وزيد، وإسحاق، وعبد اهللا، واحلسني

  ".النسب 
  

  .٤ * ( أشعث بن عبد اهللا- ١١٩



  .ابن جابر االزدي مث احلداين، البصري، االعمى) خت
  ).١(وهو الذي يقال له أشعث البصري، وأشعث االعمى، وأشعث االزدي، وأشعث احلملي 

  .دروى عن أنس بن مالك، وذلك يف سنن أيب داو
  .وعن احلسن، وشهر بن حوشب، وحممد بن سريين

  .سبطه نصر بن علي اجلهضمي الكبري جد احلافظ نصر بن علي احلافظ: وعنه
  .وروى عنه أيضا معمر، وشعبة

  .وحيىي بن سعيد، واالنصاري وآخرون
__________  

، ذيب ٢٧٣/  ٢، اجلرح والتعديل ٢٤ - ٢٣ / ٢: ، التاريخ الصغري٤٣٣ / ١: التاريخ الكبري(*) 
، ذيب ٢٦٦ - ٢٦٥ / ١، ميزان االعتدال ١ / ٧٠ / ١، تذهيب التهذيب )١١٨(الكمال 

  ).٣٨: (، خالصة تذهيب الكمال٣٥٦ - ٣٥٥ / ١التهذيب 
" بفتح اجليم وامليم، وما أثبتناه هو الصواب فقد ضبطه املؤلف كذلك يف " اجلملي " يف االصل ) ١(

  ".التقريب " و " التبصري " يه احلافظ ابن حجر يف ، وأقره عل١٧٥ / ١" املشتبه 
  .وكذلك ضبطه صاحب اخلالصة

(*)  

)٦/٢٧٤(  

  

  .وكان من علماء البصرة كأشعث احلمراين
  .وهو صاحل احلديث

  .وقد وثقه النسائي، وغريه
  .ويف حديثه وهم

  وقال" الضعفاء " أورده العقيلي يف 
  .يعترب به: الدار قطين

ال يبولن : "  احلسن، عن عبد اهللا بن مغفل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممعمر، عن االشعث، عن
  ).١" (أحدكم يف مستحمه مث يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه 

  .مراده بالوسواس، أن يصيبه مس من اجلان: قلت
  .ومنه مسي املسرف يف املاء موسوسا، شبه بانون، وال سيما إذا كرب أحدهم للفريضة

  .اهم اهللا تعاىلعاف



  
  .الكندي، الكويف، النجار، التوابييت، االفرق) م، ت، س، ق * ( أشعث بن سوار- ١٢٠

  وهو الذي يقال له
__________  

يف البول : يف الطهارة، باب) ٢٧(، وأبو داود ٥٦ / ٥احلسن مدلس، وقد عنعن، وأخرجه أمحد ) ١(
 / ١اء يف كراهية البول يف املغتسل، والنسائي ما ج: باب: يف الطهارة) ٢١(يف املستحم، والترمذي 

كراهية البول : يف الطهارة، باب) ٣٠٤(كراهية البول يف املستحم، وابن ماجه :  يف الطهارة، باب٣٤
عن رجل من أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ) ٢٨(يف املغتسل، وروى أبو داود حديثا آخر عقبه 

  .البول يف املستحميشهد حلديث ابن مغفل يف النهي عن 
إمنا ينهى عن ذلك إذا مل يكن املكان صلبا أو مبلطا، أو مل يكن له مسلك ينفذ : قال أبو سليمان اخلطايب

  .فيه البول، ويسيل إليه املاء فيتوهم املغتسل أنه يصيبه شئ من رشاشه فيورثه الوسواس
 / ١: ، تاريخ البخاري)١٦٦(طبقات خليفة ) ٤٢٠(، تاريخ خليفة ٢٤٩ / ٦طبقات ابن سعد (*) 

، ٢٨٤ / ٤، ٥٨٨، ٤٢١ / ٣، ٣٨٦ / ٢، ٤٨٦ / ١: ، الطربي٤٨ / ٢، التاريخ الصغري، ٤٣٠
  .٢٧١ / ٢اجلرح والتعديل 
، تذهيب التهذيب )١١٧(، ذيب الكمال ٥١٢ / ٥، الكامل يف التاريخ ١٧١ / ١كتاب اروحني 

، خالصة ٣٥٤ - ٣٥٢ / ١ب التهذيب ، ذي٢٦٥ - ٢٦٣ / ١، ميزان االعتدال ٢ / ٦٩ / ١
  ، شذرات الذهب)٣٨(تذهيب الكمال 

١٩٣ / ١.  
(*)  

)٦/٢٧٥(  

  

  .صاحب التوابيت
  .وهو أشعث القاص

  .وهو موىل ثقيف، وهو االثرم، وهو قاضي االهواز
  .حدث عن الشعيب، وعكرمة، واحلسن، وابن سريين

 وعبد اهللا بن منري، ويزيد بن هارون شعبة، وعبثر بن القاسم، وهشيم، وحفص بن غياث،: حدث عنه
  .وعدة

  .روى له مسلم متابعة



  .وقد حدث عنه من شيوخه أبو إسحاق السبيعي
  .وكان أحد العلماء على لني فيه

  .هو أثبت من جمالد: قال الثوري
  .هو عندي دون ابن إسحاق: وقال حيىي القطان

  .لني: وقال أبو زرعة
  .عثةهو أضعف االشا: وقال ابن خراش وغريه

  .ضعيف: وقال النسائي
  .وأما ابن عدي، فقال، مل أجد له حديثا منكرا، إمنا يغلط يف االسانيد

  .ضعيف: وروى عباس عن حيىي
  .أشعث بن سوار ثقة: وروى ابن الدورقي، عن حيىي

  .هو أمثل من حممد بن سامل: وقال أمحد بن حنبل
  . عن أشعث ابن سوار بشئ قطما مسعت حيىي، وعبد الرمحن حيدثان: وقال حممد بن مثىن

  .فاحش اخلطأ، كثري الوهم: وقال ابن حبان
  .ضعيف يعترب به: وقال الدار قطين

  .كنا نليب عن النساء، ونرمي عن الصبيان: أشعث بن سوار، عن أيب الزبري، عن جابر، قال
)١(  

__________  
  .أشعث بن سوار ضعيف) ١(

  .وأبو الزبري عنعنه وهو مدلس
  .هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه): ٩٢٧(رمذي، عقب إخراجه ولذا قال الت

وقد أمجع أهل العلم على أن املرأة ال يليب عنها غريها، بل هي تليب عن نفسها، ويكره هلا رفع الصوت 
  .بالتلبية

حججنا مع رسول " من طريق أشعث، عن أيب الزبري، عن جابر بلفظ ) ٣٠٣٨(وأخرجه ابن ماجه أيضا 
  ".هللا، صلى اهللا عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ا

(*)  

)٦/٢٧٦(  

  



  .كان أشعث بن سوار على قضاء االهواز: قال أبو مهام الدالل
  .فسجد من خلفه ومل يسجد هو) النجم(فصلى م، فقرأ 

  .فسجد وما سجدوا) إذا السماء انشقت(مث صلى يوما فقرأ 
السنة بالنساء الطالق : ، عن أشعث بن سوار، عن الشعيب، عن مسروق، عن ابن مسعود، قالشعبة

  ).١(والعدة 
  .تويف سنة ست وثالثني ومئة

  .أرخه الفالس
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبد املعز بن حممد، أنبأنا حممد بن إمساعيل، أنبأنا حملم بن إمساعيل، حدثنا 

مد بن إسحاق، حدثنا قتيبة، حدثنا عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن حممد، اخلليل بن أمحد، حدثنا حم
من مات وعليه صيام شهر، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن نافع، عن ابن عمر، قال

  ).٢" (فليطعم عنه مكان كل يوم مسكني 
  .عن حممد بن حيىي، عن قتيبة: أخرجه النسائي

  .وقد روي موقوفا، وهو أصح
__________  

الطالق بالرجال، : " أشعث ضعيف، وأخرجه الطرباين يف معجمه ذا السند، عن عبد اهللا، بلفظ) ١(
موقوفا على عثمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، " مصنفه " ، ورواه عبد الرزاق يف "والعدة بالنساء 

  .٢٢٥ / ٣راية نصب ال: ، وانظر٣٣٠ / ٧، ٣٣٠ / ٧سننه " وأخرج البيهقي اآلثار كلها يف 
ابن عبدالرمحن بن أيب ليلى، وهو سيئ احلفظ، وقد أخرجه ابن ماجه : أشعث ضعيف ؟ وحممد هو) ٢(
  من مات وعليه صيام رمضان، قد فرض: يف الصوم، باب) ١٧٥٧(

  .فيه، فسماه
  .وهو وهم كما قال املزي يف االطراف

  .ومل ينسبه) ٧١٨(فإن الترمذي رواه 
  .حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى: نديوهو ع: مث قال الترمذي

  .ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه: قال الترمذي، بعد ختريج هذا احلديث
  .والصحيح أنه موقوف

(*)  

)٦/٢٧٧(  

  



االمام الفقيه الثقة، أبو هانئ احلمراين، البصري، موىل محران موىل ) ٤ * ( أشعث بن عبدامللك- ١٢١
  .أمري املؤمنني عثمان

  .عن احلسن، وابن سريين، وبكر بن عبد اهللا املزين، وعاصم االحول، وطائفةروى 
حدث عنه شعبة، ومحاد بن زيد، وخالد بن احلارث، وحيىي القطان، وحممد ابن أيب عدي، ومحاد بن 

  .مسعدة، وروح بن عبادة، وأبو عاصم، وآخرون
  .وكان أحد علماء البصرة

ما أدركت أحدا من أصحاب حممد بن سرين بعد ابن عون هو عندي ثقة مأمون، : قال حيىي القطان
  .أثبت من أشعث احلمراين

  .قلت الظاهر أن آخر من روى عنه حممد بن عبد اهللا االنصاري
  .ثقة: وقال النسائي وغريه

  .ال بأس به، هو أوثق من أشعث احلداين: وقال أبو حامت
  .ما علمت أحدا لينه: قلت

  . ال يوجب تليينه بوجه":كامله " وذكر ابن عدي له يف 
  .كما مل خيرجا جلماعة من االثبات" الصحيحني " نع ما أخرجا له يف 

حدثنا أشعث، مث العجب الهل البصرة يقدمون أشعثهم على أشعثنا، أشعث بن : قال حفص بن غياث
  .سوار
  .وهو أشعث التوابييت: قال

  وهو أشعث
__________  

 / ٢، التاريخ الصغري ٤٣١ / ١، تاريخ البخاري )٢٢٠(، طبقات خليفة )٤٢٣(تاريخ خليفة (*) 
  ، ذيب٥٨٣ / ٥، الكامل يف التاريخ ٢٧٦ - ٢٧٥ / ٢، اجلرح والتعديل ٨٥

، ذيب ٢٦٨ - ٢٦٦ / ١، ميزان االعتدال ١ / ٧٠ / ١، تذهيب التهذيب )١١٨(الكمال 
  .٢١٧ / ١، شذرات الذهب )٣٩(، خالصة تذهيب الكال ٣٥٩ - ٣٥٧ / ١التهذيب 

(*)  

)٦/٢٧٨(  

  

القاص روى عن الشعيب، والنخعي، وقص بالكوفة دهرا حيمد عفافه وفقهه، وأشعثهم يقيس على قول 
  .احلسن، وحيدث به



  .ال تأت عمرو بن عبيد، فإن الناس ينهون عنه: قال يل أشعث احلمراين: قال االنصاري
  .وجاء عن يونس بن عبيد أنه أتى االشعث يذاكره

يا أبا هانئ انشر بزك : كان أشعث احلمراين إذا أتى احلسن يقول له: ن أيب حرة، قالحيىي القطان، ع
  .انشر مسائلك

  .ما رأيت يف أصحاب احلسن أثبت من أشعث، وما أكثرت عنه ولكنه كان ثبتا: قال القطان
 كل شئ حدثتكم عن احلسن فقد مسعته منه، إال حديث الذي: مسعت االشعث يقول: قال معاذ بن معاذ

  ).١(ركع قبل أن يصل إىل الصف 
  .يا رسول اهللا مىت حترم علينا امليتة ؟: أن رجال قال: وحديث علي يف اخلالص، وحديث يرسله

  ).٢" ] (إذا رويت من اللنب، وحانت مرية أهلك : " قال[ 
  .من عند معاذ بن معاذ: من أين جئت ؟ قلت: قال يل حيىي: قال الفالس

  يدعون شعبة: يف حديث ابن عون، قال: تيف حديث من هو ؟ قل: فقال
__________  

حيىي، عن أشعث، عن زياد االعلم، عن احلسن، عن :  من طريق٣٩ / ٥" املسند " أخرجه أمحد يف ) ١(
" زادك اهللا حرصا وال تعد : " أيب بكرة، أنه ركع دون الصف، فقال له النيب، صلى اهللا عليه وسلم،

من طريق محاد، ) ٦٨٤(و ) ٦٨٣(مهام، وأخرجه أبو داود : ق من طري٢٢٢ / ٢وأخرجه البخاري 
  سعيد بن أيب عروبة، كلهم عن زياد:  من طريق١١٨ / ٢وأخرجه النسائي 

  .االعلم، عن احلسن عن أيب بكرة
  .ذكره يف ذيب الكمال، والزيادة منه) ٢(

(*)  

)٦/٢٧٩(  

  

خرج حفص بن غياث إىل : حيىي بن معنيأمحد بن أيب مرمي، قال ! واالشعث ويكتبون حديث ابن عون ؟ 
حدث، وال حتدثنا عن ثالثة، أشعث بن عبد امللك، وعمرو بن : عبادان، فاجتمع إليه البصريون، فقالوا

  .عبيد، وجعفر بن حممد
  ).١(أما أشعث، فهو لكم، وذكر احلكاية : فقال

لنيب صلى اهللا عليه وسلم النضر بن مشيل، حدثنا أشعث بن عبدامللك، عن حممد، عن أيب هريرة، عن ا
  ).٢" (النمل يسبح : " قال

  .عامة أحاديثه مستقيمة وهو ممن حيتج به: قال ابن عدي



  .وهو خري من أشعث ابن سوار بكثري
  .مات سنة اثنتني وأربعني ومئة: وقال الفالس

ث بن سوار احلمراين وهو ثقة، وأشعث احلداين يعترب به، وأشع: أشعث عن احلسن ثالثة: قال الدارقطين
  .هو أضعفهم

  .أشعث احلمراين كان صاحب سنة، وكان عاملا مبسائل احلسن الدقاق: قال أمحد بن حنبل
  .هو بابة هشام بن حسان

__________  
  .وقد تقدمت احلكاية يف ترمجة جعفر الصادق) ١(
  .رجاله ثقات) ٢(

إن : " ث أيب هريرة بلفظ ونسبه البن مردويه، من حدي١٨٣ / ٤وأورده السيوطي يف الدر املنثور 
  ".النمل يسبحن 

حيىي بن بكري حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن :  من طريق١٠٨ / ٦ويف صحيح البخاري 
، صلى اهللا عليه وسلم، :مسعت النيب: سعيد بن املسيب وأيب سلمة، أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال

  قرصت منلة نبيا من: " يقول
  ".أن قرصتك منلة أحرقت أمة من االمم تسبح : رية النمل فأحرقت، فأوحى اهللا إليهاالنبياء، فأمر بق

(*)  

)٦/٢٨٠(  

  

 بن عامر االمام احلافظ، احلجة، القاضي، أبو حممد بن الوليد) خ، م، د، س، ق* ( الزبيدي - ١٢٢
  .اهلذيل الزبيدي، احلمصي، قاضيها

عمر، ومكحول، وعمرو بن شعيب، والزهري، ولد يف خالفة عبدامللك، وحدث عن نافع موىل ابن 
وسعيد املقربي، وعامر بن عبد اهللا بن الزبري، وعامر بن جشيب، ولقمان بن عامر، وحيىي بن جابر 
الطائي، وراشد بن سعد، وعبد الرمحن بن جبري بن نفري، وسليم بن عامر، وعبد الرمحن بن القاسم، 

  .البصري، وسعد بن إبراهيم، وخلقوالفضل بن فضالة، وعبد الواحد بن عبد اهللا 
االوزاعي، وشعيب بن أيب محزة، وفرج بن فضالة، وميان ابن عدي، وبقية، وحممد بن : حدث عنه

حرب، وحيىي بن محزة القاضي، وعبد اهللا بن سامل، وعتبة بن محاد، ومنبه بن عثمان، وأخوه أبو بكر بن 
  .وآخرونالوليد، وحممد ابن عيسى بن مسيع، ومسلمة بن علي، 

  .وكان من ألباء العلماء



  .وثقه حيىي بن معني
  .هو أثبت يعين يف الزهري من سفيان بن عيينة: وقال
  .وأثبت أصحاب الزهري مالك، مث معمر، مث عقيل، مث يونس، مث شعيب واالوزاعي والزبيدي: قال

  .ن مسع من الزهريمسعت االوزاعي يفضل حممد بن الوليد الزبيدي على مجيع م: وقال الوليد بن مسلم
__________  

 / ١، تاريخ الفسوي ٥٢ / ٢، التاريخ الصغري ٢٥٤ / ١، التاريخ الكبري ٣١٥طبقات خليفة (*) 
  ، الكامل يف التاريخ١٨٢، مشاهري علماء االمصار ١١١ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٤٩ / ٢، ١٣١

، ١٧٤ / ٥ بالوفيات ، الوايف١٦٣ - ١٦٢ / ١، تذكرة احلفاظ ١٢٢٨، ذيب الكمال ٥٨٩ / ٥
  .٢٤٤ / ١، شذرات الذهب ٣٦٣، خالصة تذهيب الكمال ٥٠٢ / ٩ذيب التهذب 

(*)  

)٦/٢٨١(  

  

أتيت الزهري أقرأ : سليمان بن عبداحلميد البهراين، عن أبيه، حدثين عبد اهللا بن سامل عن أخيه حممد قال
 أظهركم، وقد احتوى على ما بني جنيب تسألين وهذا حممد بن الوليد الزبيدي بني: عليه وأمسع منه فقال

  !.من العلم ؟ 
  .ثقة: وقال علي بن املديين، وأبو زرعة، والنسائي

  .ثبت: زاد علي
  .شعيب بن أيب محزة ثقة ثبت، يشبه حديثه حديث عقيل، والزبيدي فوقه: وقال دحيم

  .سئل الزهري عن مسألة، فقال، كيف وعندكم الزبيدي: حدثين أبو اليمان قال
كان الزبيدي على بيت املال، وكان الزهري معجبا به يقدمه على مجيع : خربين علي بن عياش، قالوأ

  .أهل محص
  .- يعين رصافة هشام بالشام -أقمت مع الزهري عشر سنني بالرصافة : وورى بقية عن الزبيدي قال

  .اهللاكان الزبيدي أعلم أهل الشام بالفتوى واحلديث، وكان ثقة إن شاء : قال ابن سعد
  .كان من نظراء االوزاعي يف العلم: قلت

الزبيدي من ثقات املسلمني، فإذا جاءك الزبيدي عن االوزاعي، فاستمسك : قال حممد بن عوف الطائي
  .به

  .مل يكن يف أصحاب الزهري أثبت من الزبيدي: قال االوزاعي: وقال أبو داود السجستاين
  .ليس يف حديثه خطأ: مث قال أبو داود



كان من احلفاظ املتقنني، أقام مع الزهري عشر سنني حىت احتوى على أكثر علمه، وهو : بن حبانوقال ا
  .من الطبقة االوىل من أصحابه

ما فوق الزبيدي ! أين من يقيم مع الزهري باحلجاز أياما، إىل من أقام معه يف وطنه عشر سنني ؟ : قلت
  .مات قدميا فلم ينتشر عنه كثري علميف اجلاللة واالتقان لعلم الزهري أحد أصال، ولكنه 

)٦/٢٨٢(  

  

  .كات سنة مثان وأربعني ومئة: قال ابن سعد
  .وهو ابن سبعني سنة

  .مات وهو شاب يف احملرم سنة تسع وأربعني ومئة": تارخيه " وقال أمحد بن حممد بن عيسى البغدادي يف 
  .وهو شاب: كذا قال

  .صاعداوهذا وهم بل كرب وشاخ وحديثه حنو املئتني ف
أنبأنا حممد بن عبد : أخربنا حممد بن محزة إجازة إن مل يكن مساعا، وقرأته على سليمان الفقيه، قاال

الواحد احلافظ، أنبأنا حممد بن مكي احلافظ، أنبأنا حممد بن أيب بكر بن أيب عيسى احلافظ، حدثنا حممد 
نا أبو طاهر حممد ابن أمحد بن علي بن بن طاهر احلافظ، حدثنا حممد بن عبد الواحد البزار بالري، أنبأ

وأنبأنا اخلضر بن عبدان، أنبأنا حممد بن احلسني القزويين سنة اثنتني وعشرين وست مئة، ) ح(محدان 
أنبأنا حممد بن احلسن االرغندي، أنبأنا حممد بن الفضل الصاعدي، أنبأنا حممد بن علي اخلبازي وأبو 

أنا حممد بن مكي الكشميهين، أنبأنا حممد بن يوسف بن مطر، أنبأنا أنب: سهل حممد بن أمحد قالوا ثالثتهم
حممد بن إمساعيل اجلعفي احلافظ، أنبأنا حممد بن خالد، حدثنا حممد بن وهب، حدثنا حممد بن حرب، 

 عن عروة بن الزبري، عن زينب - هو حممد بن مسلم -حدثنا حممد بن الوليد الزبيدي أنبأنا الزهري 
عن أم سلمة رضي اهللا عنها، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى يف بيتها جارية، يف بنت أيب سلمة، 

  .استرقوا هلا: " وجهها سفعة، فقال
  ).١" (فإن ا النظرة 

__________  
:  يف السالم، باب٢١٩٧رقية العني، ومسلم :  يف الطب، باب١٧١ / ١٠أخرجه البخاري ) ١(

  . واحلمة، والنظرةاستحباب الرقية من العني، والنملة،
، وقوله بالسفعة بفتح السني وجيوز ضمها، قال ١٧٢ / ١٠" الفتح " وانظر تفصيل القول فيه يف 

  .هو سواد يف الوجه، ومنه سفعة الفرس: إبراهيم احلريب
أن بوجهها موضعا : سواد مع لون آخر، يريد: صفرة، وقيل: محرة يعلوها سواد، وقيل: وعن االصمعي



  .االصليعلى غري لونه 
(*)  

)٦/٢٨٣(  

  

  .متفق عليه من طريق حممد بن حرب، وقد تابعه عليه عبد اهللا بن سامل، عن الزبيدي
وله علة ال تأثري هلا إن شاء اهللا، فرواه عقيل، عن الزهري، عن عروة مرسال، وحممد بن خالد دلس امسه 

بن خالد الذهلي، الذي صنف حديث البخاري، ونسبه إىل جد أبيه وهو االمام حممد بن حيىي بن عبد اهللا 
  .الزهري، وهذا احلديث من مثانيات البخاري، وقد وقع له ثالثيات معروفة، واهللا أعلم

  .وقد وقع لنا عزيزا مسلسال باحملمدين إىل عروة وال نظري له
  .وعدم مخسة عشر حممدا وأنا السادس عشر

بأنا سعيد بن البناء أنبأنا حممد بن حممد الزينيب، أخربنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا أكمل بن أيب االزهر، أن
أنبأنا أبو بكر بن زنبور، أنبأنا أبو بكر بن أيب داود، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثين 

الزبيدي، أخربين الزهري، عن عبدالرمحن بن كعب، عن كعب بن مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
القيامة فأكون أنا وأميت على تل، فيكسوين عزوجل حلة خضراء، مث حيشر الناس يوم : " وسلم قال

  .يؤذن يل فأقول ما شاء اهللا أن أقول
  ).١" (فذلك املقام احملمود 

  .هذا حديث صاحل االسناد ومل خيرجوه يف الكتب الستة
  

  )، م تبعا٤ * ( جمالد بن سعيد- ١٢٣
  لعالمة،ابن ذي مران بن شرحبيل، ا: ابن عمري بن بسطام، ويقال

__________  
يزيد :  من طريق٤٥٦ / ٣" املسند " رجاله ثقات، فقد صرح بقية بالتحديث، وأخرجه أمحد يف ) ١(

بن عبد ربه، حدثنا حممد بن حرب، حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب، 
  .وهذا سند صحيح، إن كان عبدالرمحن قد مسعه من جده..عن كعب

  . صحيح البخاري تصريح منه بالسماع من جدهويف
  =، تاريخ )١٦٦(، طبقات خليفة )٤٢٠(، تاريخ خليفة ٢٤٣ / ٦طبقات ابن سعد (*) 

)٦/٢٨٤(  

  



  .احملدث، أبو عمرو
  .أبو عمري: ويقال
  .أبو سعيد الكويف، اهلمداين: ويقال

  .والد إمساعيل بن جمالد
يس بن أيب حازم، ومرة اهلمداين، وزياد بن عالقة، حدث عن الشعيب، وأيب الوداك جرب بن نوف، وق

  .وحممد بن بشر، ووبرة بن عبدالرمحن
  ".التهذيب " هؤالء السبعة مث املذكورون له يف 

  .ولد يف أيام مجاعة من الصحابة، ولكن ال شئ له عنهم
  .ويدرج يف عداد صغار التابعني

  .ويف حديثه لني
حازم، وابن املبارك، وعبدة بن سليمان، وعباد بن عباد، بن ) ١(سفيان، وشعبة، وجرير : حدث عنه

وهشيم، وأبو خالد االمحر، وأبو عقيل الثقفي، وابن منري، وحيىي بن زكريا بن أيب زائدة، وابن عيينة، 
وحفص بن غياث، ومحاد بن زيد، وعبد الواحد بن زياد، وأمحد بن بشري، وأبو أسامة، وحممد ابن بشر، 

  .عيد القطان، وابن فضيل وخلق سواهموحماضر، وحيىي بن س
  .وقد روى عنه إمساعيل بن أيب خالد، وهو أكرب منه، وذلك من رواية التابعني عن االتباع

  .كان حيىي بن سعيد يضعفه: قال البخاري
  وكان عبدالرمحن بن مهدي

  .ال يروي له شيئا
  .وكان أمحد بن حنبل ال يراه شيئا

  .ليس بشئ: يقول
  وقال

__________  
، كتاب ٣٦٢ - ٣٦١ / ٨، اجلرح والتعديل ٧٩، ٧٧ / ٢، التاريخ الصغري ٨ / ٨: البخاري= 

، تذهيب )١٣٠٣(، ذيب الكمال ٥١٢ / ٥، الكامل يف التاريخ ١٠ / ٣اروحني والضعفاء 
، ٤١ - ٣٩ / ١٠: ، ذيب التهذيب٤٣٩ - ٤٣٨ / ٣، ميزان االعتدال ٢ / ٢١ / ٤التهذيب 

  .٢١٦ / ١، شذرات الذهب ٣٦٩ال خالصة ذيب الكم
  .وهو حتريف) حزم(يف االصل ) ١(

(*)  

)٦/٢٨٥(  



  

حيىي بن سعيد، وأيب أسامة ليس : جمالد حديثه عند االحداث: مسعت عبدالرمحن يقول: أمحد بن سنان
  .بشئ

  . يعين أنه تغري حفظه يف آخر عمره-ولكن حديث شعبة ومحاد بن زيد، وهشيم، وهؤالء القدماء 
أذهب إىل وهب بن : أين تذهب ؟ قال: لعبيد اهللا: مسعت حيىي بن سعيد يقول:  عمرو بن عليوقال

  .تكتب كذبا كثريا:  قال- يعين عن أبيه، عن جمالد -جرير أكتب السرية 
  .لو شئت أن جيعلها لك جمالد كلها عن الشعيب، عن مسروق، عن عبد اهللا، فعل

ال حيتج :  يرفعه الناس، وقد احتمله الناس، وقال ابن معنيجمالد ليس بشئ، يرفع حديثا ال: وقال أمحد
  .ضعيف: به، وقال مرة

  .حديثه كله رفعه) ١(لو أردت أن يرفع يل جمالد : كان حيىي بن سعيد يقول
  .رواها ابن أيب خيثمة عن حيىي

ود ال حيتج به، وهو أحب إيل من بشر بن حرب، وأيب هارون، وشهر بن حوشب، ودا: وقال أبو حامت
  .االودي، وعيسى احلناط

  .ثقة: وقال النسائي
  .ليس بالقوي: وقال مرة

  له عن الشعيب، عن جابر أحاديث صاحلة، وعن غري جابر من الصحابة أحاديث: وقال ابن عدي
  .صاحلة

  .وعامة ما يرويه غري حمفوظ
  .شيعي: وقال أبو سعيد االشج

  .ضعيف: وقال الدارقطين
  .النه كان طويل اللحية: تب عن جمالد ؟ قالمل مل تك: وقيل خلالد الطحان
__________  

  .وهو حتريف" جماهد " يف االصل ) ١(
(*)  

)٦/٢٨٦(  

  

قال : قالت[ عن عامر، عن مسروق، عن عائشة : حديثه) ١(من أنكر ما له يف جزء ابن عرفة : قلت
  ).٢" (فضة لو شئت الجرى اهللا معي جبال الذهب وال]: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  .مات يف ذي احلجة سنة أربع وأربعني ومئة: قال البخاري
أخربنا عمر بن عبد املنعم، أنبأنا ابن احلرستاين، أنبأنا ابن املسلم، أنبأنا ابن طالب، أنبأنا ابن مجيع، أنبأنا 

ا ، حدثنا احلسن بن علي العمي، حدثنا هشيم، حدثن)٣(أمحد بن حممد بن عيسى العماري باالثارب 
ثالثة يضحك اهللا إليهم : " جمالد، عن أيب الوداك، عن أيب سعيد، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

" الرجل إذا قام يصلي من الليل، والقوم إذا صفوا للصالة، والقوم إذا صفوا لقتال العدو : يوم القيامة
)٤.(  

  .أخرجه ابن ماجه عن أيب كريب، عن عبد اهللا بن إمساعيل، عن جمالد
__________  

هو احلسن بن عرفة بن يزيد أبو علي البغدادي : وهو حتريف، وابن عرفة" جزآن " يف االصل ) ١(
بسبع، وكان له عشرة من الولد مساهم بأمساء العشرة : املؤدب، وقد جاوز املئة بعشر سنني، وقيل

بن حنبل، ولد يف سنة مخسني املبشرين باجلنة، وثقه حيىي بن معني وغريه، وكان يتردد إىل االمام أمحد 
  .ومئة، وتويف سنة سبع ومخسني ومئتني

  .وفروعه" التهذيب " مترجم يف 
، ونسبه ٢٠٢ / ٢٠١ / ٤" الترغيب والترهيب " ضعيف لضعف جمالد وأورده املنذري يف ) ٢(

  .للبيهقي
  .قلعة بني حلب وانطاكية) ٣(

  .بينها وبني حلب حنو ثالثة فراسخ
: يف املقدمة، باب) ٢٠٥( وسنن ابن ماجه ٨٠ / ٣عف جمالد، وهو يف املسند إسناده ضعيف لض) ٤(

  .فيما أنكرت اجلهمية
  .قال البوصريي

هذا إسناد فيه مقال، جمالد بن سعيد وإن أخرج له مسلم يف صحيحه ): ١ / ١٤(يف مصباح الزجاجة 
  .فإمنا روى له مقرونا بغريه

  .عامة ما يرويه غري حمفوظ: قال ابن عدي
*)(  

)٦/٢٨٧(  

  

  . االمام القدوة، احلجة، أبو عبد اهللا العبدي، موالهم البصريابن دينار) ع* ( يونس بن عبيد - ١٢٤
  .من صغار التابعني وفضالئهم



  .رأى أنس بن مالك
وحدث عن احلسن، وابن سريين، وعطاء، وعكرمة، ونافع موىل ابن عمر، وزياد بن جبري، وإبراهيم 

 الثقفي، وحممد بن زياد اجلمحي، وأيب بردة بن أيب موسى، ومحيد بن هالل، التيمي، وعمرو بن سعيد
  .واحلكم بن االعرج وحصني بن أيب احلر، وثابت البناين، وأيب العالية الرباء وعدة

حجاج بن حجاج، وشعبة، وسفيان، ومحاد بن سلمة، ويزيد ابن زريع، وهشيم، وعبد : حدث عنه
على بن عبد االعلى، وعبد الوهاب الثقفي، وحممد بن أيب عدي، وأبو الوارث، ومحاد بن زيد، وعبد اال

  .مهام حممد بن الزبرقان، ومعتمر بن سليمان، وسامل بن نوح، ووهيب
  .وخلق كثري

  .له حنو مئيت حديث: قال علي بن املديين
  .كان ثقة، كثري احلديث: وقال ابن سعد

  .ثقة: وقال أمحد وابن معني والناس
هو أحب إيل من هشام بن حسان، وأكرب من سليمان التيمي، ال يبلغ التيمي مرتلة : وقال أبو حامت

  .يونس
__________  

، التاريخ الصغري )٢١٨(، طبقات خليفة ٤١٨، ٢٦١، تاريخ خليفة ٢٦٠ / ٧طبقات ابن سعد (*) 
 - ١٥ / ٣، حلية االولياء )١٥٠(، مشاهري علماء االمصار ٢٤٢ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٩ / ٢

، تاريخ ١ / ١٩٤ / ٤، ذيب التهذيب ١٥٦٧، ذيب الكمال ٤٨٧ / ٥، الكامل يف التاريخ ٢٧
، ٤٤٥ - ٤٤٢ / ١١، ذيب التهذيب ١٤٦ - ١٤٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٣١٩ / ٥االسالم 

  .٢٠٧ / ١، شذرات الذهب )٤٤١(خالصة تذهيب الكمال 
(*)  

)٦/٢٨٨(  

  

  .ن عبيد فما استطعت أن آخذ عليه كلمةجالست يونس ب: وعن سلمة بن علقمة قال
  .ما كتبت شيئا قط: قال ابن سعد

  ).١(ثالثا ] اهللا [ أستغفر اهللا، أستغفر : كان يونس حيدث، مث يقول: وقال محاد بن زيد
عندك مطرف : جاء رجل شامي إىل سوق اخلزازين فقال: روى االصمعي عن مؤمل بن إمساعيل قال

  .الصالة: عندنا مبئتني، فنادى املنادي: دبأربع مئة فقال يونس بن عبي
  .فانطلق يونس إىل بين قشري ليصلي م



مثن ذاك املطرف، : ما هذه الدراهم ؟ قال: فجاء وقد باع ابن اخته املطرف من الشامي، بأربع مئة، فقال
  .يا عبد اهللا هذا املطرف الذي عرضته عليك مبئيت درهم: فقال

  .فإن شئت فخذه وخذ
  . شئت فدعهمئتني، وإن

  .أنا رجل من املسلمني: من أنت ؟ قال: قال
  .يونس ابن عبيد: أسألك باهللا من أنت ؟ وما امسك ؟ قال: قال
اللهم رب يونس فرج عنا، أو شبيه : فواهللا إنا لنكون يف حنر العدو، فإذا اشتد االمر علينا قلنا: قال
  .سبحان اهللا، سبحان اهللا: فقال يونس..هذا

  .إسنادها مرسل
  .اشترها: جاءت امرأة يونس بن عبيد جببة خز، فقالت له: وقال أمية بن خالد

  .خبمس مئة: بكم ؟ قالت: قال
  .هي خري من ذلك: قال

  :قالت
  .هي خري من ذلك: بست مئة قال

  .فلم يزل حىت بلغت ألفا
  .زوكان يشتري االبريسم من البصرة فيبعث به إىل وكيله بالسوس، وكان وكيله يبعث إليه باخل

إن املتاع عندهم زائد، مل يشتر منهم أبدا حىت خيربهم أن وكيله كتب إليه أن : فإن كتب وكيله إليه
  .املتاع عندهم زائد
__________  

  ".تاريخ االسالم " الزيادة من ) ١(
٣١٩ / ٥.  

   (*)١٩ / ٦سري 

)٦/٢٨٩(  

  

: بكم ؟ قالت: ليه، فقال هلاجاءت امرأة مبطرف خز إىل ونس بن عبيد تعرضه ع: قال بشر بن املفضل
  .بستني درمها

  .بعشرين ومئة: كيف تراه ؟ قال: فألقاه إىل جاره، فقال
  .ذاك مثنه، أو حنوا من مثنه) ١] (أرى [ قال 



  .اذهيب فاستأمري أهلك يف بيعه خبمس وعشرين ومئة: فقال هلا
  .قد أمروين أن أبيعه بستني: قالت
  .ارجعي فاستأمريهم: قال

ليس شئ أعز من : حدثنا أمساء بن عبيد، مسعت يونس بن عبيد يقول: بن عامر الضبعيوقال سعيد 
  .درهم طيب، ورجل يعمل على سنة: شيئني
ال أستطيع ] و [ بئس املال مال املضاربة وهو خري من الدين، ما خط على سوداء يف بيضاء قط : وقال

  .مخسة لربرت: ، لو قلتأن أقول ملئة درهم أصبتها إنه طاب يل منها عشرة، وامي اهللا
  .قاهلا غري مرة
ما سارق يسرق الناس بأسوأ عندي مرتلة من رجل أتى مسلما فاشترى منه متاعا إىل أجل : ومسعته يقول

من فضل اهللا، واهللا ال ) ٢] (فيه [ مسمى فحل االجل، فانطلق يف االرض، يضرب ميينا ومشاال، يطلب 
  .يصيب منه درمها إال كان حراما

بعها وابرأ من أا تقلب : جاءين يونس بن عبيد بشاة فقال: حدثنا سكن صاحب الغنم قال: عياالصم
  .فبني قبل أن يقع البيع) ٣(العلف وترتع الوتد 

ارفع، : نشر يونس بن عبيد ثوبا على رجل، فسبح رجل من جلسائه، فقال: قال أبو عبد الرمحن املقرئ
  .ا هنا ؟ما وجدت موضع التسبيح إال ه: أحسبه قال

  بلغين عن يونس فضل وصالح، فأحببت أن: وعن جعفر بن برقان قال
__________  

  ".ذيب الكمال " الزيادة من ) ١(
  .١٧ / ٣" احللية " الزيادة من ) ٢(
  (*)وال تربأ بعد ما تبيع، ولكن ابرأ، وبني قبل أن يقع البيع : ١٨ / ٣" احللية " لفظ ) ٣(

)٦/٢٩٠(  

  

  .أكتب إليه أسأله
  .أتاين كتابك تسألين أن أكتب إليك مبا أنا عليه: فكتب إليه

فأخربك أين عرضت علي نفسي أن حتب للناس ما حتب هلا، وتكره هلم ما تكره هلا، فإذا هي من ذاك 
بعيدة، مث عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إال من خري، فوجدت الصوم يف اليوم احلار أيسر عليها 

  .من ذلك
  . أخي والسالمهذا أمري يا



إين العد مئة خصلة من خصال الرب، ما يف منها خصلة : إن يونس بن عبيد قال: قيل: قال سعيد بن عامر
خذ : دخلت على يونس بن عبيد أيام االضحى، فقال: واحدة، مث قال سعيد، عن جسر أيب جعفر قال

  .لنا كذا وكذا من شاة
  .واهللا ما أراه يتقبل مين شئ: مث قال

  .أن أكون من أهل النارقد خشيت 
  .كل من مل خيش أن يكون يف النار، فهو مغرور قد أمن مكر اهللا به: قلت

  .ما كان يونس بأكثرهم صالة، وال صوما: قال سعيد بن عامر، عن سالم بن أيب مطيع أو غريه قال
  .ولكن ال واهللا ما حضر حق هللا إال وهو متهيئ له

  .آخذ ناقصا، وغلبين أن أعطي راجحا) ١] (أن  [ هان علي: قال يونس: قال سعيد بن عامر
قدماي مل تغرب يف : إن يونس نظر إىل قدميه عند املوت وبكى، فقيل ما يبكيك أبا عبد اهللا ؟ قال: وقيل

  .سبيل اهللا
ال جتد من الرب شيئا واحدا يتبعه الرب كله غري : وحدثنا مبارك بن فضالة، عن يونس بن عبيد قال: قال

  .اللسان
  ك جتد الرجل يكثر الصيام، ويفطرفإن

__________  
  ".ذيب الكمال " زيادة من ) ١(

(*)  

)٦/٢٩١(  

  

  .على احلرام، ويقوم الليل، ويشهد بالزور بالنهار
  .وذكر أشياء حنو هذا

  .ولكن ال جتده ال يتكلم إال حبق، فيخالف ذلك عمله أبدا
  .ما رأيت أكثر استغفارا من يونس: وعن جار ليونس قال

  .كان يرفع طرفه إىل السماء ويستغفر
توشك عينك أن ترى ما مل تر، وأذنك أن تسمع ما مل تسمع، مث : مسعت يونس يقول: قال محاد بن زيد

  .ال خترج من طبقة إال دخلت فيما هو أشد منها حىت يكون آخر ذلك اجلواز على الصراط
يا عبد اهللا، هذه دار ال توافقك، : لهشكى رجل إىل يونس وجعا يف بطنه، فقال : وقال محاد بن زيد

  .فالتمس دارا توافقك



جاء رجل إىل يونس بن عبيد فشكا إليه : وقال غسان بن املفضل الغاليب، حدثين بعض أصحابنا قال
  .ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك

  .ال: أيسرك ببصرك مئة ألف ؟ قال: فقال
  .ال: فبسمعك ؟ قال: قال
  .ال: فبلسانك ؟ قال: قال
  .ال: فبعقلك ؟ قال: قال

  .يف خالل
محاد بن زيد، مسعت ! أرى لك مئني ألوفا وأنت تشكو احلاجة ؟ : وذكره نعم اهللا عليه، مث قال يونس

  عمدنا إىل ما يصلح الناس: يونس بن عبيد يقول
  .فكتبناه، وعمدنا إىل ما يصلحنا فتركناه

  .لى املتأله بالعقوق الناريرجى للرهق بالرب اجلنة، وخياف ع: وعن يونس قال
  .مر بنا يونس بن عبيد على محار وحنن قعود، على باب ابن الحق: قال حزم بن أيب حزم

  .فوقف
  .أصبح من إذا عرف السنة عرفها، غريبا، وأغرب منه الذي يعرفها: فقال

)٦/٢٩٢(  

  

  .قدرمررت بقوم خيتصمون يف ال: حدثنا جسر أبو جعفر قلت ليونس: قال سعيد بن عامر
  .لو مهتهم ذنوم ما اختصموا يف القدر: فقال

غال اخلز يف موضع كان إذا غال هناك غال بالبصرة، وكان يونس بن عبيد خزازا : قال النضر بن مشيل
  .فعلم بذلك فاشترى من رجل متاعا بثالثني ألفا

  .ال: لهل كنت علمت أن املتاع غال بأرض كذا وكذا ؟ قا: فلما كان بعد ذلك، قال لصاحبه
  .ولو علمت مل أبع

  .هلم إيل مايل، وخذ ما لك: قال
  .فرد عليه الثالثني االلف

  .ما هم رجال كسبه إىل مهه أين يضعه: مسعت يونس يقول: قال محاد بن سلمة
  .ما رأيت أحدا يطلب بالعلم وجه اهللا إال يونس بن عبيد: خملد بن احلسني، عن هشام بن حسان قال

قال يونس بن : حنبل، حدثنا إبراهيم بن احلسن الباهلي، حدثنا محاد بن زيد قالعبد اهللا بن أمحد بن 
ال يدخل أحدكم على سلطان يقرأ عليه القرآن، وال خيلون أحدكم مع : ثالثة احفظوهن عين: عبيد



  .امرأة يقرأ عليها القرآن، وال ميكن أحدكم مسعه من أصحاب االهواء
ما أعلم : ون اجتمعا، فتذاكرا احلالل واحلرام فكالمها قالضمرة عن ابن شوذب، مسعت يونس وابن ع

  .يف مايل درمها حالال
  .والظن ما أما ال يعرفان يف ماهلما أيضا درمها حراما: قلت

صالته : خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سوامها: يقول) ١] (يونس [ مسعت : وقال ابن شوذب
  .ولسانه

__________  
  .للمؤلف" تاريخ االسالم " الزيادة من ) ١(

(*)  

)٦/٢٩٣(  

  

احلسن، إين الحسب احلسن تكلم حسبة، ) ١] (اهللا [ رحم : وروى سالم بن أيب مطيع عن يونس قال
  .رحم اهللا حممدا إين الحسبه سكت حسبة

كنت :  قال- خنت شعبة -سعيد بن عامر، حدثنا حرب بن ميمون الصدوق املسلم، عن خويل، يعين 
تنهانا عن جمالسة عمرو بن عبيد، وقد دخل عليه ابنك ؟ ؛ يا أبا عبد اهللا : جاءه رجل، فقالعند يونس ف

  .نعم: قال! ابين : قال
  .فتغيظ الشيخ

  .فلم أبرح حىت جاء ابنه
  .كان معي فالن: يا بين، قد عرفت رأيي يف عمرو مث تدخل عليه ؟ قال: فقال

  .وجعل يعتذر
  .رب اخلمرأاك عن الزىن، والسرقة، وش: قال

  .والن تلقى اهللا ن أحب إيل من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو
  .إين العدها من نعمة اهللا أين مل أنشأ بالكوفة: قال يونس: وقال سعيد بن عامر

  .قبح اهللا العيش بعدك: التقى يونس وأيوب، فلما تفرقا قال أيوب: وقيل
فلم : أراد يونس بن عبيد أن يلجم محارا: هللا قالحدثنا خالد بن عبد ا: وقال فضيل بن عبد الوهاب

  .حيسن
  ترى اهللا كتب اجلهاد على رجل ال يلجم محارا ؟: فقال لصاحب له

أنبأين أمحد بن سالمة، عن أيب املكارم اللبان، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن 



 حدثنا حممد بن صدران، حدثنا عامر بن أيب عامر اخلراز، أمحد، حدثنا أمحد بن عبد اهللا التستري البزاز،
  .مسعت يونس بن عبيد وهو يرثي ذه االبيات

  وال جلزوع كاره املوت جمزع* من املوت ال ذو ا لصرب ينجيه صربه 
__________  

  ".ذيب الكمال " الزيادة من ) ١(
(*)  

)٦/٢٩٤(  

  

 من املوت منقع فكل امرئ الق من املوت وعاشت، هلا سم* أرى كل ذي نفس وإن طال عمرها 
إذا أنت مل تصنع كما كان يصنع * له ساعة فيها يذل ويضرع وإنك من يعجبك ال تك مثله * سكرة 

  .قال محاد بن زيد) ١(
  .ولد يونس قبل طاعون اجلارف

  .كان يونس أسن من أيب عون بسنة: وقيل
  .مات يونس سنة أربعني ومئة: قال حممد بن سعد

  .مات سنة تسع وثالثني: هد بن حيانوقال ف
رأيت سليمان وعبد اهللا ابين علي بن عبد اهللا بن عباس، وابين سليمان : قال حممد بن عبد اهللا االنصاري

  .حيملون سرير يونس بن عبيد على أعناقهم
شام كان عبد اهللا بن علي بعد أن بويع باخلالفة بال: قلت! هذا واهللا الشرف : فقال عبد اهللا بن علي

وغريها قد عمل مصافا مع أيب مسلم اخلراساين، فازم جيش عبد اهللا، وفرهو إىل عند أخيه أمري البصرة 
  .سليمان فأجاره من املنصور

  .فأما يونس بن عبيد فشيخ ال يعرف من موايل ثقيف
  ).٢(كانت راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سوداء من منرة : له عن الرباء بن عازب

  .و عنه سوى أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم الثقفيمل ير
  .أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه

__________  
  ١٧ / ٣" حلية االولياء ) " ١(
أخالق النيب صلى اهللا عليه " ، وأبو الشيخ يف )١٦٨٠(، والترمذي )٢٥٩١(أخرجه أبو داود ) ٢(

قفي، حدثين يونس، عن عبيد موىل  من حديث أيب يعقوب الث٢٩٧ / ٤وأمحد ) ١٥٣(ص " وسلم 



بعثين حممد بن القاسم إىل الرباء بن عازب، أسأله عن راية رسول اهللا، صلى اهللا : حممد بن القاسم، قال
وأبو يعقوب الثقفي وامسه إسحاق بن " كانت سوداء مربعة، من منرة : عليه وسلم، ما كانت ؟ فقال

  .إبراهيم
  .يتابع عليه، وأحاديثه غري حمفوظةروى عن الثقات ما ال : قال ابن عدي
  .يف حديثه نظر: وقال العقيلي

  .ويونس بن عبيد مل يوثقه غري ابن حبان، على عادته يف توثيق ااهيل
  .ومع ذلك فقد حسنه الترمذي

بردة من صوف أو غريه : هذا حديث حسن، ومنرة": ميزانه " وقال املؤلف، يف ترمجة يونس هذا يف 
  .خمططة

(*)  

)٦/٢٩٥(  

  

  .فيظنه من ال يدري أنه االمام البصري صاحب الترمجة
  .وروى محيد بن هالل عن يونس، عن الرباء، له يف أول غريب أيب عبيد

  .إن صاحب الترمجة ال يدرك الرباء: فيقال له
إن صاحب الترمجة من موايل : فيقول ما املانع من أن يكون روى عن الرباء مرسال ؟ فيقال له

  .راوي حديث الراية من موايل ثقيفعبدالقيس، وال
وقد مجع أبو عروبة احلراين حديث يونس بن عبيد االمام، وقرأت من ذلك اجلزء االول والثاين، على أيب 
الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء يف سنة أربع وتسعني، عن عبد املعز بن حممد اهلروي، أنبأنا زاهر 

ن االديب، أنبأنا أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ، حدثنا أبو عروبة بن طاهر، أنبأنا حممد بن عبدالرمح
حبران، حدثنا إسحاق بن شاهني، حدثنا خالد عن يونس، عن احلكم بن االعرج، عن االشعث بن ثرملة، 

من قتل معاهدا بغري حله، حرم اهللا عليه اجلنة، : " عن أيب بكرة، مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  هذا حديث صاحل االسناد، أخرجه النسائي، من طريق ابن) ١" (رحيها أن جيد 

  .علية عن يونس
  

  .ويقال، أبو عمرو القرشي، موالهم الدمشقي الفقيه: أبو عمر) خ، د، س، ق * ( زيد بن واقد- ١٢٥
__________  

 ٥٢ و ٣٨ / ٥املسند "  يف القسامة، باب تعظيم قتل املعاهد وهو يف ٢٥ / ٨أخرجه النسائي ) ١(



والدارمي ) ٢٧٦٠(، وأبو داود ٥٠، ٤٦، ٣٦ / ٥أمحد : وأخرجه من غري هذا الطريق عن أيب بكرة
  .١٤٢ / ٢ وإسناده صحيح، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ٢٣٦ - ٢٣٥ / ٢

من حديث عبد ) ٢٦٨٦(يف الديات، وابن ماجه ) ٦٩١٤(يف اجلزية و ) ٣١٦٦(وأخرجه البخاري 
  .من حديث أيب هريرة) ٢٦٨٧(، وابن ماجه )١٤٠٣(جه الترمذي اهللا بن عمرو، وأخر

  =، مشاهري علماء االمصار ٥٧٤ / ٣، اجلرح والتعديل ٤٠٧ / ٣تاريخ البخاري (*) 

)٦/٢٩٦(  

  

حدث عن جبري بن نفري، وكثري بن مرة، وحزام بن حكيم بن حزام، وبسر ابن عبيد اهللا، ومكحول، 
  .وعدة
 بن عبد العزيز، وحيىي بن محزة، وصدقة ابن عبد اهللا السمني، وحممد بن صدقة بن خالد، وسويد: وعنه

  .عيسى بن مسيع، والوليد بن مسلم وآخرون
  .وثقه حيىي بن معني وغريه

  .ال بأس به: وقال أبو حامت
  .إنه قدري، ومل يصح: وقيل

  .كأمنا قتل الساعةأنا رأيت الرأس الذي يقال إنه رأس حيىي عليه السالم، طري : روى الوليد عنه قال
  .تويف زيد ابن واقد سنة مثان وثالثني ومئة: وقال احلسن بن حممد بن بكار

: حدثنا زيد بن واقد، حدثين رجل من أهل البصرة، يقال له احلسن بن أيب احلسن، قال: صدقة بن خالد
  ما: لقد أدركت أقواما، لو رأوا خياركم لقالوا

  !.أما يؤمن هؤالء بيوم احلساب ؟ : اهلم من خالق، ولو رأوا شراركم لقالو
  

، مشكان، االمام، الثقة، احملدث، أبو يزيد االيلي، موىل ابن أيب النجاد) ع* ( يونس بن يزيد - ١٢٦
  .معاوية بن أيب سفيان االموي

  .وهو أخو أيب علي، وعم عنبسة بن خالد
__________  

 - ٤٢٦ / ٣ ذيب التهذيب ،١٠٦ / ٢، ميزان االعتدال )٤٠٦(، ذيب الكمال )١٧٩= (
  .٢٠٧ / ١، شذرات الذهب )١٢٩(، خالصة ذيب الكمال ٤٢٧
 ٩، اجلرح والتعديل ١٣٣ / ٢، التاريخ الصغري ٤٠٦ / ٨، تاريخ البخاري )٢٩٦(طبقات خليفة (*) 
، ذيب الكمال ٦٠٨ / ٥، الكامل يف التاريخ )١٨٣(، مشاهري علماء االمصار ٢٤٨ - ٢٤٧/ 



، ٤٨٤ / ٤، ميزان االعتدال ١٦٢ / ١، تذكره احلفاظ ١ / ١٩٦ / ٤يب التهذيب ، تذه)١٥٧١(
  .٢٣٣ / ١، شذرات الذهب )٤٤١(، خالصة تذهيب الكمال ٤٥٢ - ٤٥٠ / ١١ذيب التهذيب 

(*)  

)٦/٢٩٧(  

  

حدث عن ابن شهاب، ونافع موىل ابن عمر، والقاسم، وعكرمة، وعن أخيه، وهشام بن عروة، وعمارة 
  .وعمر موىل غفرة ومجاعةبن غزية، 

الليث بن سعد، وحيىي بن أيوب، ونافع بن يزيد، وعمرو بن احلارث، واالوزاعي، وجرير بن : وعنه
حازم، وابن املبارك، وبقية، وابن وهب، وشبيب بن سعيد احلبطي، ورشدين بن سعد، وطلحة بن حيىي، 

ة، وعثمان بن احلكم اجلذامي، وأبو وعبد اهللا بن عمر النمريي، والقاسم بن مربور، ومفضل بن فضال
صفوان عبد اهللا بن سعيد وأبو ضمرة الليثي، وأيوب بن سويد الرملي، وسليمان بن بالل، وحممد بن 
فليح، وحممد بن بكر الربساين، وعثمان بن عمر بن فارس، وابن أخيه عنبسة بن خالد االيلي، وخلق 

  .سواهم
  عشرة وأكثر عنه، وهو منأربع : وصحب الزهري ثنيت عشرة سنة، وقيل

  .رفعاء أصحابه
  .كتابه صحيح: وكان ابن املبارك يقول
  .وكذا قال ابن مهدي

إين إذا نظرت يف حديث معمر ويونس يعجبين كأمنا خرجا من : وروى عبدان عن ابن املبارك قال
  .مشكاة واحدة

معمر، إال أن يونس ما رأيت أحدا أروى عن الزهري من : وروى عبد الرزاق، عن ابن املبارك قال
  .أحفظ للمسند

  .إال ما كان من يونس، فإنه كتب الكتب على الوجه: ويف لفظ
  .رأيت يونس بن يزيد وكان سيئ احلفظ: وروى حممد بن عوف، عن أمحد بن حنبل، قال وكيع

  .مسع وكيع منه ثالثة أحاديث: قال أمحد
لزهري من معمر إال ما كان من يونس ما أحد أعلم حبديث ا: مسعت أبا عبد اهللا يقول: وقال حنبل

  .االيلي فإنه كتب كل شئ هناك
ما رأيت أحدا أروى عن : قال عبد الرزاق، عن ابن املبارك: قال أبو عبد اهللا: وقال أبو بكر االثرم

  الزهري من معمر، إال ما كان من يونس فإنه كتب كل



)٦/٢٩٨(  

  

  .شئ
 وأي شئ روى إبراهيم عن الزهري ؟ إال أنه يف قلة روايته :فإبراهيم بن سعد ؟ فقال: قيل اليب عبد اهللا

  .أقل خطأ من يونس
  .ورأيته حيمل على يونس: قال

كان جيئ عن سعيد بأشياء ليست من حديث سعيد، : أنكر أبو عبد اهللا على يونس فقال: قال االثرم
  .مل يكن يعرف احلديث: وضعف أمر يونس، وقال

ينقطع الكالم، فيكون أوله عن سعيد، وبعضه عن الزهري، فيشتبه أول الكتاب ف" أرى " وكان يكتب 
  .عليه

ويونس يروي أحاديث من رأي الزهري جيعلها عن سعيد، يونس كثري اخلطأ عن : قال أبو عبد اهللا
  .الزهري، وعقيل أقل خطأ
  يف حديث يونس بن يزيد منكرات: مسعت أمحد بن حنبل يقول: وقال أبو زرعة النصري

  .عن الزهري
  ).١" (فيما سقت السماء العشر " منها عن سامل، عن أبيه مرفوعا 

  .روى يونس أحاديث منكرة: وروى امليموين عن أمحد قال
  .يونس أكثر حديثا من عقيل ومها ثقتان: وقال الفضل ابن زياد، عن أمحد قال

  وروى
__________  

 يسقى من ماء السماء واملاء العشر فيما: ، يف الزكاة، باب٢٧٦ - ٢٧٤ / ٣أخرجه البخاري ) ١(
أخربين يونس بن يزيد عن : حدثنا سعيد بن أيب مرمي، حدثنا عبد اهللا بن وهب، قال: اجلاري، بلفظ

فيما : " الزهري، عن سامل بن عبد اهللا، عن أبيه، رضي اهللا عنه، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال
وأخرجه أبو داود " ي بالنضح نصف العشر سقت السماء والعيون أو كان عثريا، العشر، وما سق

فيما يسقى باالار : يف الزكاة، باب) ٦٤٠(صدقة الزرع، والترمذي : يف الزكاة، باب) ١٥٩٦(
ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه :  يف الزكاة، باب٤١ / ٥وغريه، والنسائي 

  .صدقة الزروع والثمار: يف الزكاة، باب) ١٨١٧(
، ٣٣١ / ٣وأمحد ) ٩٨١(وعن جابر عند مسلم " املوطأ " باب عن بسر ابن سعيد عند مالك يف ويف ال
  .٣٩٣ / ١، وعن معاذ بن جبل، عند الدارمي ١٤٥ / ١، وعن علي عند أمحد ٣٥٣

(*)  



)٦/٢٩٩(  

  

  .أثبت الناس يف الزهري، مالك، ومعمر، ويونس، وعقيل، وشعيب، وابن عيينة: عباس عن ابن معني
يونس ثقة، وعقيل ثقة نبيل : يونس أحب إليك أو عقيل ؟ فقال: قلت ليحىي: عثمان الدارميوقال 

  .احلديث عن الزهري
  .معمر ويونس عاملان بالزهري: وروى أمحد بن أيب خيثمة، عن حيىي قال

سفيان بن عيينة، وزياد بن سعد، : أثبت الناس يف الزهري: مسعت عليا يقول: وقال حممد بن عبدالرحيم
  . مالك ومعمر، ويونس من كتابهمث

  .حنن ال نقدم على يونس يف الزهري أحدا: وقال أمحد بن صاحل املصري
  .كان الزهري يرتل إذا قدم أيلة عليه، وإذا سار إىل املدينة زامله يونس

  وقال ابن
  .يونس عارف برأي الزهري: عمار املوصلي

  .ثقة: وقال العجلي والنسائي
  .حل احلديث، عامل بالزهريصا: وقال يعقوب بن شيبة

  .ال بأس به: وقال أبو زرعة
  .صدوق: وقال ابن خراش
  .حلو احلديث، كثريه وليس حبجة، رمبا جاء بالشئ املنكر: وقال ابن سعد

  .قد احتج به أرباب الصحاح أصال وتبعا: قلت
  .رمبا جاء بالشئ املنكر: قال ابن سعد

  .ل غريب، ب)١(ليس ذاك عند أكثر احلفاظ منكرا : قلت
  .سألت القاسم وساملا زعموا أنه تويف بصعيد مصر سنة اثنتني ومخسني ومئة: قال أبو سعيد بن يونس

  .تويف سنة بضع ومخسني: وقال حيىي بن بكري
  .مات سنة تسع ومخسني: وقال البخاري واملفضل الغاليب

  .مات سنة ستني ومئة: وقال حممد بن عزيز االيلي
__________  

  ".منكر  " يف االصل) ١(
(*)  

)٦/٣٠٠(  



  

أنبأنا احلسن بن حيىي املخزومي، أنبأنا عبد اهللا بن : أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، وعلي بن حممد قاال
رفاعة، أنبأنا علي بن احلسن، أنبأنا عبد الرمحن بن عمر البزاز، أنبأنا أبو الطاهر أمحد بن حممد بن عمرو، 

بن وهب، أخربين يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة، حدثنا يونس بن عبداالعلى، حدثنا ا
واهللا إين الستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أيب هريرة

  ).١" (أكثر من سبعني مرة 
  

  .بن عفانموىل آل عثمان :  احلافظ االمام أبو خالد االيليابن خالد بن عقيل) ع* ( عقيل - ١٢٧
، واحلسن البصري، والقاسم )٢(حدث عن ابن شهاب فأكثر وجود، وعن عكرمة، وعمرو بن شعيب 

، )٣] (خالد بن عقيل [ بن حممد، ونافع موىل ابن عمر، وعراك بن مالك، وسامل بن عبد اهللا، وأبيه 
  .، وسلمة بن كهيل، وطائفة)٤] (بن عقيل [ وعمه زياد 

  .ابن إسحاقويرتل إىل هشام بن عروة، و
  ابنه إبراهيم، وابن أخيه سالمة بن روح، ويونس بن يزيد رفيقه،: وعنه

__________  
استغفار النيب يف اليوم والليلة، والترمذي : يف الدعوات، باب) ٦٣٠٧(وأخرجه البخاري ) ١(
، ومن سورة حممد، صلى اهللا عليه وسلم من طريق الزهري، عن أيب سلمة: يف التفسري، باب) ٣٢٥٥(

  .عن أيب هريرة
، الكامل )١٨٣(، مشاهري علماء االمصار ٩٩، ٩٨ / ٢، التاريخ الصغري )٢٩٥(طبقات خليفة (*) 

 / ٣، ميزان االعتدال ١ / ٤٨ / ٣، تذهيب التهذيب )٩٥٠(، ذب الكمال ٥٢٨ / ٥يف التاريخ 
 / ١، شذرات الذهب )٣٠٦(، خالصة تذهيب الكمال ٢٥٦ - ٢٥٥ / ٧، ذيب التهذيب ٨٩

٢١٦.  
  .والصحيح ما أثبتناه" عمر وشعيب : " يف االصل) ٢(
  .زيادات من ذيب الكمال) ٤ و ٣(

(*)  

)٦/٣٠١(  

  

والليث، وابن هليعة، وحيىي بن أيوب، وضمام بن إمساعيل، وحجاج بن فرافصة، وجابر بن إمساعيل 
عد، ونافع بن يزيد، احلضرمي، ومفضل بن فضالة، و عبدالرمحن ابن سلمان احلجري، ورشدين بن س



  .وآخرون
  .عقيل أحب إيل من يونس: وثقه أمحد والنسائي، وقال أبو حامت

  .ثقة صدوق: وقال أبو زرعة
: مسعت حيىي بن حيىي يقول السحاق، وإسحاق يقرأ عليه كتاب اجلهاد: قال حممد بن عبد الوهاب الفراء

  .احب كتابعقيل حافظ، ويونس ص: عقيل أثبت عندكم أو يونس ؟ قال إسحاق
  كان: قال ابن سعد

  .عقيل بأيلة وكان ثقة
عقيل أثبت، كان صاحب كتاب، وكان الزهري : سئل أيب عن عقيل ومعمر، فقال: وقال ابن أيب حامت

  .يكون بأيلة وللزهري هناك ضيعة فكان يكتب عنه هناك
، وشعيب، وابن أثبت الناس يف الزهري مالك، ومعمر، ويونس، وعقيل: عباس، عن حيىي بن معني قال

  .عيينة
كان عقيل شرطيا عندنا باملدينة ومات مبصر سنة إحدى : قال املاجشون: وقال املفضل ابن غسان

  .وأربعني ومئة
  .مات سنة اثنتني وأربعني: وقال حممد بن عزيز االيلي

  .مات سنة أربع وأربعني: وروى أبو الطاهر بن السرح عن خاله أيب رجاء قال
  ).٢(سنة أربع وأربعني ومئة ) ١(يف بالفسطاط فجأة باملغافري تو: وقال ابن يونس

أخربنا عمر بن عبد املنعم الطائي، أنبأنا أبو القاسم بن احلرستاين قراءة وأنا حاضر، أنبأنا أبو احلسن بن 
 سعيد بن املطبقي] حممد بن [ املسلم، أنبأنا احلسني بن طالب، أنبأنا حممد ابن أمحد، أنبأنا احلسني بن 

  ببغداد، حدثنا حممد
__________  

ما يسيل من شجر العرفط، والعسل االبيض، وهو شراب حلو تنقبض منه الشفاه، ورمبا عىن ) ١(
  .أنه مات مسموما به: املصنف

  .سعيد بن هالل كتب بعد عقيل: ما نصه" عقيل " كتب على االصل، إىل جانب اسم ) ٢(
(*)  

)٦/٣٠٢(  

  

روح، حدثين عقيل، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ابن عزيز، حدثنا سالمة بن 
) ٢(تويف احلسني : وباالسناد) ١" (أنه كان خيرج زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري : " وسلم



  .ليومني بقيا من شوال سنة مثان وعشرين وثالث مئة
أنبأنا ابن رفاعة، أنبأنا أبو احلسن اخللعي، أنبأنا أخربنا حممد بن احلسني القرشي، أنبأنا حممد بن عماد، 

أمحد بن حممد بن احلاج االشبيلي الشاهد، حدثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن السندي إمالء، حدثنا حممد 
  بن

قال رسول اهللا : عزيز االيلي بأيلة، حدثنا سالمة بن روح، حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس قال
  ).٣" (أكثر أهل اجلنة البله  " :صلى اهللا عليه وسلم

  
االمام احلافظ الفقيه، أبو العالء الليثي، موالهم املصري أحد ) ع * ( سعيد بن أيب هالل- ١٢٨
  .الثقات

__________  
، ٢٩١ / ٣سالمة بن روح ضعيف، لكن احلديث صحيح من طريق آخر، فقد أخرجه البخاري ) ١(

نافع : ، كلهم من طريق)٦٧٦(، والترمذي ٤٧ / ٥ي ، والنسائ)١٦١١(، وأبو داود )٩٨٤(ومسلم 
فرض رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، زكاة الفطر، صاعا من متر، أو صاعا من : " عن ابن عمر قال

شعري على العبد واحلر، والذكر واالنثى، والكبري والصغري من املسلمني، وأمر ا أن تؤدى قبل خروج 
  ".الناس إىل الصالة 

 ٢١٢ / ٢" العرب " احلسني بن حممد ابن املطبقي، أحد رجال السند وقد أرخ املؤلف وفاته يف يريد ) ٢(
  .٩٧ / ٨" تاريخ بغداد " ، وانظر ترمجته، يف ٣٢٨فيمن مات سنة 

  .إسناده ضعيف لضعف سالمة بن روح) ٣(
  .ضعيف منكر احلديث: قال أبو زرعة
  .عندي حمل الغفلةسالمة بن روح ليس بالقوي، حمله : وقال أبو حامت

" والبيهقي يف " مسنديهما " ، والبزار، والديلمي يف ١٢١ / ٤" مشكل اآلثار " وأخرجه الطحاوي يف 
  .كلهم من حديث سالمة بن روح، عن عقيل بن خالد به" فوائده " واخللعي يف " الشعب 

 أم البله عن حمارم :ولو سلمنا بصحته فإن معناه كما نقل أبو جعفر الطحاوي، عن أمحد بن أيب عمر
  .اهللا سبحانه وتعاىل ال من سواهم ممن به نقص العقل بالبله

  =، ١٩٠، مشاهري علماء االمصار ٧١ / ٤، اجلرح والتعديل ٥١٩ / ٣تاريخ البخاري (*) 

)٦/٣٠٣(  

  



ارة روى عن نعيم امر، وعون بن عبد اهللا بن عتبة، والقاسم بن أيب بزة، وقتادة، وزيد بن أسلم، وعم
  .بن غزية، وأيب بكر بن حزم، ونافع، وابن شهاب

  .وأرسل عن جابر وغريه
  .خالد بن يزيد، وعمرو بن احلارث، وهشام بن سعد، والليث ابن سعد: حدث عنه

  .ال بأس به: قال أبو حامت
  .مولده سنة سبعني

  .وتويف سنة مخس وثالثني ومئة
  .قاله ابن يونس

  .ني ومئةوقال ابن حبان تويف سنة تسع وأربع
  .إنه نشأ باملدينة، وقد حدث عنه سعيد املقربي أحد شيوخه: وقيل

  
  . بن عاصم بن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطابابن حفص) ع* ( عبيد اهللا بن عمر - ١٢٩

  .االمام اود احلافظ أبو عثمان القرشي العدوي مث العمري املدين
  . بنت خالد الصحابية، ومسع مها، فهو من صغار التابعنيولد بعد السبعني أو حنوها، وحلق أم خالد

  ومسع من سامل بن عبد اهللا، والقاسم بن
__________  

، خالصة تذهيب ١٦٢ / ٢، ميزان االعتدال ١ / ٣٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٥١٠: ذيب الكمال= 
  .١٩٢ / ١، شذرات الذهب ١٤٣الكمال 

 ٥، اجلرح والتعديل ٣٢٢ / ١، التاريخ الصغري ٣٩٥  /٥، تاريخ البخاري )٢٦٨(طبقات خليفة (*) 
، ٣٧٤ / ٥، الكامل يف التاريخ ١٣٢، مشاهري علماء االمصار ١٤٦ / ٣، ثقات ابن حبان ٣٢٦/ 

، ١٦١ - ١٦٠ / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ١٩ / ٣، تذهيب التهذيب )٨٨٨ - ٨٨٧(ذيب الكمال 
 / ١، شذرات الذهب ٢٥٢ تذهيب الكمال ، خالصة)٧٠(، طبقات احلفاظ ٣٨ / ٧ذيب التهذيب 

٢١٩.  
(*)  

)٦/٣٠٤(  

  

حممد، ونافع، وسعيد املقربي، وخاله حبيب بن عبدالرمحن، وعطاء بن ايب رباح، وعمرو بن شعيب، 
والزهري، ووهب بن كيسان، وعبد اهللا بن دينار، وعبد الرمحن بن القاسم، وثابت البناين، وأيب الزناد، 



  يبومسي، وسهيل، وسامل أ
  .النضر، وعمرو بن دينار، وطلحة بن عبدامللك، وخلق

ابن جريج، ومعمر، وشعبة، وسفيان، ومحاد بن سلمة، وزائدة، وسليمان بن بالل، وابن املبارك، : وعنه
وعبد اهللا بن منري، وعلي بن مسهر، وحيىي ابن سعيد، وحممد بن بشر، وعيسى بن يونس، وعباد بن 

  .ع، وابن إدريس، وحممد بن عبيد، وعبد الرزاق، وأمم سواهمعباد، وحممد بن عيسى بن مسي
: أيهم أثبت يف نافع ؟ قال: سألت أمحد بن حنبل عن مالك، وأيوب، وعبيداهللا بن عمر: قال أبو حامت

  .عبيد اهللا أثبتهم وأحفظهم، وأكثرهم زواية
  .عبيد اهللا من الثقات: وقال حيىي بن معني

كالمها، ومل : مالك عن نافع أحب إليك، أو عبيد اهللا ؟ قال: معنيقلت البن : وقال عثمان بن سعيد
  .يفضل

عبيد اهللا بن عمر، عن : وروى جعفر بن حممد بن أيب عثمان الطيالسي، مسعت حيىي بن معني يقول
  ).١(الذهب املشبك بالدر : القاسم، عن عائشة

  . إيلهو أحب: هو أحب إليك، أو الزهري، عن عروة، عن عائشة ؟ فقال: قلت
  ، عن أمحد بن صاحل، قال)٢(وروى علي بن احلسن اهلسنجاين 

__________  
  .يعين هذا االسناد املشبك: جاء يف هامش االصل ما نصه) ١(
  .هسنجان: حسنكان، فعرب، فقيل: نسبة إىل قرية من قرى الري، يقال هلا: اهلسنجاين) ٢(

(*)  

)٦/٣٠٥(  

  

  .عبيد اهللا يف نافع أحب إيل من مالك
  .ثقة: قال أبو زرعة، وأبو حامتو

  .ثقة، ثبت: وقال النسائي
كان ابن شهاب يقدم قريشا على الناس وعلى مواليهم، فقال قطن بن إبراهيم النيسابوري، عن : قلت

  كنا: احلسني بن الوليد قال
كنا عند الزهري ومعنا عبيد اهللا بن عمر، وحممد بن إسحاق، فأخذا لكتاب ابن : عند مالك، فقال

  .سحاق فقرأإ
  .انتسب: فقال



  .أنا حممد بن إسحاق بن يسار: قال
  .ضع الكتاب من يدك: قال
  .انتسب: فأخذه مالك، فقال: قال
  .أنا مالك بن أنس االصبحي: قال
  .ضع الكتاب: فقال

  .أنا عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب: انتسب قال: فأخذه عبيد اهللا فقال
  .اقرأ: قال
  .ميع ما مسع أهل املدينة يومئذ بقراءة عبيد اهللافج

ملا نشأت، فأردت أن أطلب : وروى حممد بن عبد العزيز، عن عبد الرزاق، مسعت عبيد اهللا بن عمر قال
ما مسعت من سامل، فكلما أتيت رجال منهم : العلم، فجعلت آيت أشياخ آل عمر رجال رجال، فأقول

  .ب كان يلزمهعليك بابن شهاب، فإن ابن شها: قال
  .وابن شهاب بالشام حينئذ: قال

  .فلزمت نافعا، فجعل اهللا يف ذلك خريا كثريا
شنتم العلم، : قدم علينا عبيد اهللا بن عمر الكوفة، فاجتمعوا عليه، فقال: وروي عن سفيان بن عيينة قال

  .وأذهبتم نوره
  .لو أدركنا عمر وإياكم أوجعنا ضربا

  .بيد اهللا من سادات أهل املدينة، وأشراف قريش فضال وعلما وعبادةكان ع: قال أبو بكر بن منجويه
  .وشرفا وحفظا

  .واتفاقا
  .كان أخوه عبد اهللا بن عمر يهابه، وجيله، وميتنع من الرواية مع وجود عبيد اهللا: قلت

  .فما حدث حىت تويف عبيد اهللا
  .مات سنة سبع وأربعني ومئة: قال اهليثم بن عدي

  .قبلها] اليت [  مخس وأربعني أو يف مات سنة: وقال غريه

)٦/٣٠٦(  

  

أخربنا عمر بن عبد املنعم مرات، أنبأنا عبد الصمد بن حممد قراءة، وأنا يف الرابعة، أنبأنا علي بن 
  املسلم، أنبأنا احلسني بن طالب، أنبأنا حممد بن

حدثنا جابر بن نوح احلماين، أمحد الغساين، حدثنا حممد بن عبيد بن العالء ببغداد، حدثنا أمحد بن بديل، 



امحل على : أيت عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بفرس فقال: حدثنا عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر قال
  .هذا يف سبيل اهللا

  .مث رآه عمر بعد ذلك يقام يف السوق
" رجع يف هبتك ال تشتره، وال ت: " أشتريه يا رسول اهللا ؟ فقال: فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

)١.(  
وأنبأين أمحد ) ح(أخربنا أمحد بن حممد اآلمني، أنبأنا يوسف بن خليل، أنبأنا مسعود بن أيب منصور اجلمال 

بن سالمة عن مسعود، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا أمحد بن جعفر السمسار، 
 عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن حدثنا أمحد بن عصام، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا

  ).٢" (ى عن آطام املدينة أن دم " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .إن حديث عبيد اهللا يبلغ أربع مئة حديث، وأظنه أكثر من ذلك: قيل
  

  . السكوين، من علماء الدمشقابن أيب املهاجر) ق* ( يزيد بن عبيدة - ١٣٠
__________  

  .عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:  من طرق١٢٤٠ / ٣أخرجه مسلم و) ١(
عن زيد ) ١٦٢٠(، ومسلم ٢٧٩ / ٥ و ٢٧٩ / ٣، ومن طريقه البخاري ٢٨٢ / ١وأخرجه مالك 

  .ابن أسلم، عن أبيه، عن عمر
  .عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر) ١٦٢١(، ومن طريقه مسلم ٢٨٢ / ١وأخرجه مالك 

 من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سامل، عن عبد اهللا بن ٢٧٩ / ٣بخاري وأخرجه ال
  .عمر عن عمر

  .عن معمر، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر، عن عمر) ١٦٥٧٢(وأخرجه عبد الرزاق 
  .أمحد بن جعفر السمسار: خرب باطل، آفته) ٢(

  .وأظنه الذي بعده: وضع، مث قالذكر ابن طاهر أنه مشهور بال" امليزان " قال املؤلف يف 
  .ليس بثقة: قال ابن الفرات احلافظ

  =، ١٥٣٨، ذيب الكمال ٢٧٩ / ٩، اجلرج والتعديل ٣٤٨ / ٨تاريخ البخاري (*) 

)٦/٣٠٧(  

  

  .روى عن أبيه، ومسلم بن مشكم، وأيب االشعث الصنعاين وطائفة
  .وليس هو باملكثر



  .يب مرمي، وعثمان بن حصنروى عنه ابنه عبدالرمحن، وأبو بكر بن أ
  .والوليد بن مسلم، وابن شابور وآخرون

  .من أراد أن يعرف كيف وصف اهللا نفسه، فليقرأ شيئا من أول احلديد: مسعته يقول: قال ابن شابور
  .صدوق ما به بأس: قال حيىي بن معني يف جواب عثمان الدارمي

  
  .االمام املقرئ أبو سعد) ٤م،  * ( أبان بن تغلب- ١٣١

  .وقيل أبو أمية الربعي، الكويف، الشيعي
  .حدث عن احلكم بن عتيبة، وعدي بن ثابت، وفضيل بن عمرو الفقيمي، ومجاعة

  .وهو من أسنان محزة الزيات، مل يعد يف التابعني
  .لكنه قدمي املوت

  .أخذ القراءة عن طلحة بن مصرف، وعاصم بن أيب النجود، وتلقى احلفظ من االعمش
إدريس بن يزيد االودي، وشعبة، وسفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن إدريس : ثري، منهمحدث عنه عدد ك

  .االودي، وآخرون، وتال عليه
وهو صدوق يف نفسه، عامل كبري، وبدعته خفيفة، ال يتعرض للكبار، وحديثه يكون حنو املئة، مل خيرج له 

  .البخاري، تويف يف سنة إحدى وأربعني ومئة
   الشيباين، وسعد بن سعيد االنصاري أخو حيىي بنوفيها مات أبو إسحاق

__________  
  .٤٣٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٥٠ / ١١، ذيب التهذيب ١ / ١٧٨ / ٤تذهيب التهذيب = 

، مشاهري ٣٩٧ - ٣٩٦ / ٢، اجلرح والتعديل ٤٥٣ / ١، تاريخ البخاري )١٦٦(طبقات خليفة (*) 
  ، ذيب الكمال٥٠٨ / ٥، الكامل يف التاريخ )١٦٤(علماء االمصار 

، خالصة ٩٣ / ١، ذيب التهذيب ٣٠٠ / ٥، الوايف بالوفيات ٢ / ٣٠ / ١، تذهيب التهذيب )٤٨(
  .١٥ - ١٤تذهيب الكمال 

(*)  

)٦/٣٠٨(  

  

سعيد، والسيد احلسني بن زين العابدين علي بن احلسني العلوي، واحلسني ابن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن 
سحاق بن راشد، ووالد جويرية أمساء بن عبيد، وموسى بن عقبة صاحب املغازي، العباس اهلامشي، وإ

  .والقاسم بن الوليد اهلمداين الكويف، وعثمان البيت الفقيه



  .وعاصم بن سليمان االحول باختالف فيهما
  .موسى بن كعب التميمي: وأمري الديار املصرية

  
 املعمر، أبوعمران، احلبشي، املكي، احملدث الصدوق،) خ، ت، س، ق * ( أمين بن نابل- ١٣٢

  .الضرير، الطويل، من موايل آل أيب بكر الصديق، من صغار التابعني
، وعن طاووس، والقاسم بن حممد، وأيب الزبري املكي، )١(روى عن قدامة بن عبد اهللا، وله صحبة ما 

  .وطائفة
  .سفيان الثوري: حدث عنه

  .و عاصم، وعبد الرزاق، وخلقومعتمر بن سليمان، ووكيع، وأبو داود، وأب
  .وكان حيىي بن معني حسن الرأي فيه

  .ليس بالقوي: وقال الدارقطين
  .أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي
  .ال حيتج به إذا انفرد: وقال ابن حبان

__________  
، كتاب اروحني ٣١٩ / ٢، اجلرح والتعديل ٢٧ / ٢: ، تاريخ البخاري)٢٨٣(طبقات خليفة، ) ١(
، ٢٨٤ - ٢٨٣ / ١، ميزان االعتدال  /٧٦ / ١، تذهيب التهذيب ١٣٥، ذيب الكمال ١٨٣ / ١

  .٤٢، خالصة تذهيب الكمال ٣٩٣ / ١، ذيب التهذيب ٣٤٤ / ٣: العقد الثمني
  رأيت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يرمي اجلمار على: " روى عنه أمين بن نابل حديثه الذي قال فيه) ١(

، ٤١٣ / ٣وهو حديث حسن أخرجه أمحد "  ال ضرب وال طرد، وال إليك إليك ناقة صهباء،
 ووافقه ٤٦٦ / ١، وصححه احلاكم )٣٠٣٥(، وابن ماجه ٢٧٠ / ٥، والنسائي )٩٠٣(والترمذي 

  .الذهيب يف خمتصره
تنحوا عن الطريق كما هو عادة : أي ما كانوا يضربون الناس وال يطردوم، وال يقولون: قال الطييب

  .مللوك واجلبابرةا
(*)  

)٦/٣٠٩(  

  

  .وكان من العباد االخيار: قلت
، حدثنا عريف بن إبراهيم، )١(ال يعرف قدامة إال من جهة أمين، إال من رواية يعقوب بن حممد : قلت



رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب بعرفة : " حدثنا محيد بن كالب، مسعت عمي قدامة الكاليب يقول
) "٢.(  
  

  .حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى) ٤ * ( ابن أيب ليلى- ١٣٣
  .العالمة، االمام، مفيت الكوفة وقاضيها، أبو عبد الرمحن االنصاري، الكويف

  .ولد سنة نيف وسبعني
  .ومات أبوه وهذا صيب، مل يأخذ عن أبيه شيئا

 رباح، والقاسم بن بل أخذ عن أخيه عيسى، عن أبيه، وأخذ عن الشعيب، ونافع العمري، وعطاء ابن أيب
عبدالرمحن بن عبد اهللا بن مسعود، واملنهال ابن عمرو، وعمرو بن مرة، وأيب الزبري املكي، وعطية 

  العويف، واحلكم بن
__________  

  .أي أن قدامة يعرف من جهة أمين، ومن جهة محيد بن كالب) ١(
  .إسناده ضعيف) ٢(

  . الوهم، يروي عن الضعفاءيعقوب بن حممد هو ابن عيسى الزهري املدين، كثري
  .ليس بشئ، يقارب الواقدي: قال أبو زرعة

  .وعريف بن إبراهيم جمهول، وكذا محيد بن كالب
وفيه :  عن اليعقويب وقال٧٠٧٨وقد أورد احلديث احلافظ يف االصابة يف ترمجة قدامة بن عبد اهللا ت 

  .الرواية عن قتادةتعقب على قول مسلم، واحلاكم، واالسدي، وغريهم، أن أمين تفرد ب
، التاريخ الصغري ١٦٢ / ١، تاريخ البخاري )١٦٧(، طبقات خليفة ٣٥٨ / ٦طبقات ابن سعد (*) 
  .، كتاب اروحني٣٢٣ - ٣٢٢ / ٧، اجلرح والتعديل )٤٩٤(، املعارف ٩١ / ٢
، وفيات ٥٨٩ و ٢٤٩ / ٥، الكامل يف التاريخ ٨٤، طبقات الشريازي ٢٠٢، الفهرست ٢٤٣ / ٢

 ١ / ٢٢٤ / ٣، تذهيب التهذيب )١٢٣١ - ١٢٣٠(، ذيب الكمال ١٨١ - ١٧٩ / ٤ان االعي
، ٢٢١ / ٣، الوايف بالوفيات ٦١٦ - ٦١٣ / ٣، ميزان االعتدال ١٢٣ / ٦، تاريخ االسالم ٢ -

، طبقات ٣٤٨، خالصة تذهيب الكمال ٣٠٣ - ٣٠١ / ٩، ذيب التهذيب ١٦٥ / ٢غاية النهاية 
  .٢٦٩ / ١املفسرين 

*)(  

)٦/٣١٠(  

  



عتيبة، ومحيضة بن الشمردل، وإمساعيل بن أمية، وثابت بن عبيد، وأجلح بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن 
عطاء، وحممد بن عبدالرمحن بن سعد بن زرارة، وداود بن علي االمري، وابن أخيه عبد اهللا بن عيسى، 

  .وغريهم
  .بن الربيع، ومحزة الزيات وقرأ عليهشعبة، وسفيان بن عيينه، وزائدة، والثوري، وقيس : حدث عنه

  .كان فيما حيفظ كتاب اهللا، تال على أخيه عيسى
  .وعرض على الشعيب عن تالوته على علقمة، وتال أيضا على املنهال عن سعيد بن جبري

روى عنه أيضا أحوص بن جواب، وعلي بن هاشم بن الربيد، وحيىي بن أيب زائدة وعمرو ابن أيب قيس 
 بن خالد، وعبد اهللا بن داود اخلرييب، وعلي بن مسهر، وعيسى بن يونس، وحممد بن الرازي، وعقبة

ربيعة، وعبيد اهللا بن موسى، وأبو نعيم، ووكيع، وعيسى بن املختار بن عبد اهللا بن عيسى بن عبدالرمحن 
  .بن أيب ليلى، وخلق سواهم

  .وكان نظريا لالمام أيب حنيفة يف الفقه
  .عيد يضعف ابن أيب ليلىكان حيىي بن س: قال أمحد
  كان: قال أمحد

  .سيئ احلفظ، مضطرب احلديث، وكان فقهه أحب إلينا من حديثه
  .هو يف عطاء أكثر خطأ: وقال أيضا

  .ليس بذاك: وروى أمحد بن زهري، عن حيىي بن معني قال
  .ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أيب ليلى: مسعت شعبة يقول: أبو داود

  .أفادين ابن أيب ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة:  شعبة قالروح بن عبادة، عن
  .كان زائدة ال يروي عن ابن أيب ليلى: وروى أبو إسحاق اجلوزجاين، عن أمحد بن يونس قال

  .كان قد ترك حديثه
  .كان أفقه أهل الدنيا: ذكر زائدة ابن أيب ليلى فقال: وروى أبو حامت عن أمحد بن يونس قال

  وروى ابن

)٦/٣١١(  

  

  .رأيت ابن أيب ليلى خيضب بالسواد: محيد عن جرير بن عبداحلميد
  .كان فقيها، صاحب سنة، صدوقا، جائز احلديث: قال العجلي

  .وكان قارئا للقرآن، عاملا به
  .إنا تعلمنا جودة القراءة عند ابن أيب ليلى: قرأ عليه محزة الزيات فكان يقول



  .حف، وأخطه بقلموكان من أحسب الناس، ومن أنقط الناس للمص
  .وكان مجيال نبيال

وأول من استقضاء على الكوفة االمري يوسف بن عمر الثقفي، عامل بين أمية فكان يرزقه يف كل شهر 
  .مئة درهم

  .هو صاحل، ليس بأقوى ما يكون: قال أبو زرعة
ينكر عليه حمله الصدق، وكان سيئ احلفظ، شغل بالقضاء، فساء حفظه، ال يتهم، إمنا : وقال أبو حامت

  .كثرة اخلطأ، يكتب حديثه، وال حيتج به، هو وحجاج بن أرطاة ما أقرما
  .ردئ احلفظ، كثري الوهم: ليس بالقوي، وقال الدارقطين: وقال النسائي

  .عامة أحاديثه مقلوبة: وقال أبو أمحد احلاكم
  حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان، عن سعد بن الصلت،: ابن خراش

  ).١(يب ليلى ال جييز قول من ال يشرب النبيذ كان ابن أ: قال
  .هذا غلو: قلت

__________  
معظم الكوفيني، ومنهم ابن أيب ليلى، يقولون حبلية نبيذ احلنطة، والتني، والشعري، والذرة، والعسل ) ١(

  .نقيعها ومطبوخها، وإمنا حيرم عندهم املسكر منه، وحيد فيه إذا شرب الكثري فأسكره
 للصواب، مباين ملا جاء عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، من االحاديث الصحيحة وهو قول جمانب

  .يف هذا الباب
أخرجه أبو داود " ما أسكر كثريه فقليله حرام : " فقد صح عنه، صلى اهللا عليه وسلم، من حديث جابر

وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان ) ٣٣٩١(، وابن ماجه )١٨٦٦(، والترمذي )٣٦٨١(
من حديث عائشة ) ٧٠(، رقم احلديث ١٥٨٦ / ٣، ومسلم ٥٠ / ٨، وأخرج البخاري )١٣٨٥(

، ٨٤٥ / ٢" املوطأ " ويف " كل شراب أسكر فهو حرام : " عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال
سئل رسول اهللا، صلى اهللا : عنها رضي اهللا عنها أا قالت) ٢٠٠١(، ومسلم ٣٥ / ١٠والبخاري 

  .نبيذ العسل: والبتع" كل شراب أسكر حرام : " ن البتع فقالعليه وسلم، ع
=  

)٦/٣١٢(  

  

ما ويل القضاء أحد أفقه يف دين : مسعت القاضي أبا يوسف يقول: وعكسه أوىل، وقال بشر بن الوليد
  .اهللا، وال أقرأ لكتاب اهللا، وال أقول حقا باهللا، وال أعف عن االموال من ابن أيب ليلى



  .ذاك رجل مكثار: قالفابن شربمة : قلت
  .وويل حفص بن غياث القضاء من غري مشورة أيب يوسف، فاشتد عليه: قال بشر

هذا من قضاء ابن أيب ليلى، : تتبعا قضاياه، فتتبعنا قضاياه، فلما نظر فيها قال: فقال يل، وحلسن اللؤلؤي
  .تتبعوا الشروط والسجالت: مث قال
  .ففعلنا

  .ه يعانون بقيام الليلحفص ونظراؤ: فلما نظر فيها قال
__________  

خطب عمر رضى اهللا عنه، على منرب رسول اهللا، صلى :  عن ابن عمر قال٣٩ / ١٠وروى البخاري = 
العنب، والتمر، واحلنطة، : إنه قد نزل حترمي اخلمر، وهي من مخسة أشياء: اهللا عليه وسلم، فقال

  .والشعري، والعسل
  الحاديث دليل واضح على بطالنففي هذه ا" واخلمر ما خامر العقل 

قول من زعم أن اخلمر إمنا هي عصري العنب أو الرطب النئ الشديد منه، وعلى فساد قول من زعم أال 
  .مخر إال من العنب، أو الزبيب أو الرطب، أو التمر

  .بل كل مسكر مخر، وأن اخلمر ما خيامر العقل
ليس الن اخلمر ال تكون إال منها، بل كل ما كان وختصيص االشياء اخلمسة الواردة يف أثر عمر بالذكر 

  .من ذرة وسلت وغريمها فحكمه حكمها: يف معناها
  .وختصيصها بالذكر لكوا معهودة يف ذلك الزمان

دليل على أن التحرمي يف جنس املسكر، وال يتوقف على " ما أسكر كثريه فقليله حرام " ويف قوله 
تحرمي ولزوم احلد مثل الشربة االخرية اليت حيصل منها السكر، الن السكر، بل الشربة االوىل منه، يف ال

  .مجيع أجزائه يف املعاونة على السكر سواء
إىن وجدت من فالن ريح :  بسند صحيح عن السائب بن يزيد، أن عمر قال٨٤٢ / ٢" املوطأ " ويف 

  .ه احلد تاماشراب، فزعم أنه شرب الطالء، وأنا سائل عم شرب، فإن كان يكسر جلدته، فجلد
  .ال أوتى بأحد شرب مخرا، وال نبيذا مسكرا إال جلدته احلد: وقال علي رضي اهللا عنه

وأما النبيذ املباح، الذي ورد يف احلديث الصحيح، فهو أن ينقع يف املاء مترات من الليل، مث يشرب يف 
  .أي يطرح فيه: الصباح، ومسي نبيذا النه ينبذ يف االناء

  . النقيع ما مل يشتد، فإذا اشتد وغال حرمفالنبيذ املباح هو
(*)  

)٦/٣١٣(  

  



دخلت على عطاء، فجعل يسألين، فكأن : حدثنا أبو حفض االبار، عن ابن أىب ليلى قال: حيىي بن معني
  .وما تنكرون ؟ هو أعلم مىن: قال! تسأله ؟ : أصحابه أنكروا، وقالوا

  .وكان عطاء عاملا باحلج: قال ابن أيب ليلي
قاضيها ابن أيب : من أفقه اهل الكوفة ؟ قال: سألت منصورا: رييب، عن سليمان بن سافري قالروى اخل

  .ليلى
كان ابن أيب ليلى ردئ احلفظ، فاحش اخلطأ، فكثر يف حديثه املناكري، فاستحق الترك، : وقال ابن حبان

  .تركه أمحد وحيىي
  .مل نرمها تركاه، بل لينا حديثه: قلت

  . من جاللة ابن أيب ليلى أنه قرأ القرأن على عشرة شيوخ:وقد قال حفص بن غياث
  .طرح زائدة حديث ابن أيب ليلى: وقال حيىي بن يعلى احملاريب

  .كان ابن أيب ليلى أفقه أهل الدنيا: وقال أمحد بن يونس
ما أقرع فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهو حق، : مسعت ابن أيب ليلى يقول: وقال عائذ بن حبيب

  .وما مل يقرع فيه، فهو قمار
  .ابن أيب ليلى، وابن شربمة: فقهاؤنا: مسعت الثوري يقول: قال اخلرييب

أخربنا حممد بن عبد السالم التيمي، أنبأنا عبد املعز بن حممد البزار، أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا 
، أنبأنا إسحاق بن عبد اهللا بن عبدالرمحن بن علي، أنبأنا حيىي بن إمساعيل احلريب، أنبأنا مكي بن عبدان

رزين، حدثنا حفص بن عبدالرمحن، حدثنا ابن أىب ليلى، عن احلكم، عن الربيع بن عميلة، عن أيب سرحية 
خسف باملشرق، : عشر آيات بني يدي الساعة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الغفاري قال

خان، والدجال، وابن مرمي، ويأجوج ومأجوج، وخسف باملغرب، وخسف جبزيرة العرب، والدابة، والد
  وريح تسفيهم،

)٦/٣١٤(  

  

  ".تطرحهم يف البحر، وطلوع الشمس من مغرا 
  .، من رواية أيب الطفيل، عن أيب سرحية)١(هذا غريب، وأصل احلديث يف صحيح مسلم 

عليه وسلم إذا نزل كان النيب صلى اهللا : " ابو حفص االبار، عن ابن أيب ليلى، عن عطاء، عن جابر قال
  .نذير قوم أهلكوا، أو صبحهم العذاب بكرة: عليه الوحي قلت

هذا  " -تبسما :  أو قال-فإذا سري عنه، فأطيب الناس نفسا، وأطلقهم وجها، وأكثرهم ضحكا 
  .حديث منكر



 وروى ابن أيب ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن عبد اهللا: قال) ٢(ابن حبان 
رواه " كان أذان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شفعا شفعا، وإقامته شفعا شفعا : " بن زيد املازين قال

  .محيد بن عبدالرمحن الرؤاسي عنه
  .ال أصل لرفعه] وهذا خرب مرسل [ مث قال ابن حبان 

الرجل [ إذا ضحك " : أمحد بن أيب ظبية، حدثنا أيب عن ابن أيب ليلى، عن أيب الزبري، عن جابر، مرفوعا،
  ).٣" (يف صالته فعليه الوضوء والصالة، وإذا تبسم، فال شئ عليه ] 

  .مات يف شهر رمضان: مات ابن أيب ليلى يف سنة مثان وأربعني ومئة، قلت: قال البخاري وغريه
  أخربنا عمر بن عبد املنعم، أنبأنا أبو القاسم احلرستاين حضورا، أنبأنا ابن

__________  
  .ما يكون من فتوحات املسلمني قبل الدجال: يف الفنت، باب) ٤٠) (٢٩٠١ (رقم) ١(

ما : يف الفنت، باب) ٢١٨٤(أمارات الساعة، والترمذي : يف املالحم، باب) ٤٣١١(وأخرجه أبو داود 
  .جاء يف اخلسف

  . والزيادة منه٢٤٥ / ٢" اروحني " يف ) ٢(
  ".أيب طيبة " بن أيب ظبية إىل ا: ، وقد تصحف فيه٢٤٥ / ٢كتاب اروجني ) ٣(

  .وانظر
  .٤٩ / ١نصب الراية 

(*)  

)٦/٣١٥(  

  

السملم، أنبأنا ابن طالب، حدثنا ابن مجيع، أنبأنا احلسن بن عيسى الرقي بعرفة، حدثنا يوسف بن حبر، 
ن بن حدثنا عبيد اهللا بن موسى، حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن ثابت البناين، عن عبد الرمح

اللهم إين أعوذ : " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي تطوعا فسمعته يقول: أيب ليلى، عن أبيه، قال
  ).١" (بك من النار 

  
  .، احلنفي، البصري، العابدابن احلسن التميمي) ع* ( كهمس - ١٣٤

  .أبو احلسن، من كبار الثقات
ضريب بن نقري، ويزيد بن الشخري، وعبد ) ٢(حدث عن أيب الطفيل، وعبد اهللا بن شقيق، وأيب السليل 

  .اهللا بن بريدة، واحلسن البصري ومجاعة



حدث عنه ابن املبارك، ومعتمر، وحيىي بن سعيد القطان، ووكيع، ومعاذ ابن معاذ، وعبد الرمحن بن محاد 
  .الشعيثي، وأبو عبد الرمحن القمرئ وخلق كثري

  .ثقة وزيادة: ذكره أمحد بن حنبل فقال
  كان: حدثنا اهليثم بن معاوية عمن حدثه، قال: ن أبراهيم الدورقيأمحد ب

__________  
  .يوسف بن حبر ضعيف) ١(

  .ليس حديثه باملتني": الكىن " ضعفه الدار قطين، وقال احلاكم يف 
  .ليس بالقوي يف احلديث، روى عن الثقات مناكري: وقال ابن عدي

، اجلرح والتعديل ٣١٨ / ٢، التاريخ الصغري ٢٣٩ / ٧: ، تاريخ البخاري)٢٢١(طبقات خليفة (*) 
، ذيب التهذيب ٤١٩ - ٤١٥ / ٣، ميزان االعتدال ١٧٤ / ١، تذكرة احلفاظ ١٧١ - ١٧٠ / ٧
  .٢٢٥ / ١، شذرات الذهب ٣٢٢، خالصة تذهيب الكمال ٥٤٠ / ٨
  .والتصحيح من اخلالصة والتقريب" السبيل " يف االصل ) ٢(

(*)  

)٦/٣١٦(  

  

  . يف اليوم والليلة ألف ركعةكهمس يصلي
  .فإذا مل، قال، قومي يا مأوى كل سوء، فو اهللا ما رضيتك هللا ساعة

  .إن كهمسا سقط منه دينار، ففتش، فلقيه، فلم يأخذه، وقال، لعله غريه: وقيل
  .وكان رمحه اهللا برا بأمه، فلما ماتت، حج وأقام مبكة حىت مات

  .وكان يعمل يف اجلص، وكان يؤذن
  اشترى كهمس: ىي بن كثري البصريقال حي

  .دقيقا بدرهم فأكل منه، فلما طال عليه، كاله
  .فأذا هو كما وضعه

  .تويف كهمس يف سنة تسع وأربعني ومئة
  .وكان من محلة احلجة

! أتراك معذيب، وأنت قرة عيين، يا حبيب قلباه : قال أبو عطاء الرملي، كان كهمس يقول يف الليل
  .رب، فدخلت يف جحر فأدخل أصابعه خلفها فضربتهوقيل، إنه أراد قتل عق

  .قال: فقيل له



  .خفت أن خترج، فتجئ إىل أمي تلدغها
  

  .االمام القدوة، الصادق) ٤خت، م،  * ( حممد بن عجالن- ١٣٥
  .بقية االعالم أبو عبد اهللا القرشي، املدين

  .عبد منافوكان عجالن موىل لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن 
  .ولد يف خالفة عبدامللك بن مروان

  .وحدث عن أبيه، وعبد الرمحن بن هرمز االعرج، وعمرو بن شعيب، وأيب حازم سلمان االشجعي
  وهو أقدم شيخ له، ورجاء بن حيوة، ونافع، وحممد

__________  
 والتعديل ، اجلرح٢١٩ / ١، التاريخ الصغري ١٩٦ / ١، تاريخ البخاري )٢٧٠: (طبقات خليفة(*) 
، ذيب الكمال ٥٨٩، ٥٥٢ / ٥، الكامل يف التاريخ )١٤٠(، مشاهري علماء االمصار ٤٩ / ٨
، الوايف ٦٤٧ - ٦٤٤ / ٣، ميزان االعتدال ٢ / ١٣١ / ٣، تذهيب التهذيب )١٢٤٢ - ١٢٤١(

  ).٣٥١(، خالصة تذهيب الكمال ٣٤٢ - ٣٤١ / ٩، ذيب التهذيب ٩٢ / ٤: بالوفيات
(*)  

)٦/٣١٧(  

  

ابن كعب القرظي، والنعمان بن أيب عياش الزرقي، وأيب احلباب سعيد بن يسار، وصيفي موىل أيب أيوب 
االنصاري، وعامر بن عبد اهللا بن الزبري، وعبيد اهللا بن مقسم، وعون بن عبد اهللا بن عتبة، وإبراهيم بن 

 بن دينار، وعاصم ابن عمر عبد اهللا بن حنني، والقعقاع بن حكيم، وحممد بن قيس بن خمرمة، وعبد اهللا
  .بن قتادة، وزيد بن أسلم، وهشم بن عروة، وخلق كثري

  إنه: وقيل
  .روى عن أنس بن مالك، وذلك ممكن إن صح

إبراهيم بن أيب عبلة، ومنصور بن املعتمر، وهو أكرب منه، وشعبة، وسفيان، وزيد بن أيب : حدث عنه
ك، وصاحل بن كيسان، والليث بن سعد، ومالك أنيسة ومات قبله بدهر، وعبد الوهاب بن خبت كذل

بن أنس، وابن املبارك، وأبو خالد االمحر، وبكر بن مضر، وخالد بن احلارث، وسفيان بن عيينة، وعبد 
اهللا بن رجاء املكي، وحيىي بن سعيد القطان، وصفوان بن عيسى، وأبو عاصم، وأسباط بن حممد، وابن 

  .إدريس، وخلق كثري
  .، عابدا صدوقا، كبري الشأنوكان فقيها مفتيا



  .له حلقة كبرية يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وقد خرج على املنصور مع ابن حسن، فلما قتل ابن حسن، هم وايل املدينة جعفر بن سلميان أن جيلده

  .ال: لو رأيت احلسن البصري فعل مثل هذا أكنت تضربه ؟ قال: فقالوا له، أصلحك اهللا
إنه هم بقطع يده حىت كلموه، : ن عجالن يف أهل املدينة كاحلسن يف أهل البصرة، وقيلفاب: قيل

  .وازدحم على بابه الناس
  .فعفا عنه: قال

مكث بن عجالن يف بطن أمه ثالث سنني، : روى عباس بن نصر البغدادي، عن صفوان بن عيسى قال
  .فشق بطنها، فأخرج منه وقد نبتت أسنانه

  . أمحد الغافقي عن عباسرواها عبد العزيز بن
  وقال يعقوب بن شيبة، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، حدثنا الوليد بن

)٦/٣١٨(  

  

ال حتمل املرأة فوق سنتني قدر ظل : إين حدثت عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: قلت ملالك: مسلم قال
دت ثالث أوالد يف ثنيت مغزل، فقال، من يقول هذا ؟ هذه امرأة ابن عجالن جارتنا امرأة صدق، ول

  .عشرة سنة
  .حتمل أربع سنني قبل أن تلد
أنا ولدت يف أربع : أخربين حممد بن حممد بن عجالن قال): ١(أخربين ): ١(قال سعيد بن داود الزنربي 

  .سنني يف حياة أيب
  .محل بأيب أكثر من ثالث سنني: مسعت عبد اهللا بن حممد بن عجالن يقول: وقال الواقدي

  .ومسعت مالكا يقول، قد يكون احلمل سنتني وأكثر: اقديقال الو
  .أعرف من محل به كذلك، يعين نفسه

مل يكن باملدينة أحد أشبه بأهل العلم من ابن : وروى أبو حامت الرازي، عن رجل، عن ابن املبارك قال
  .عجالن كنت أشبهه بالياقوتة بني العلماء رمحه اهللا

ن قدر وفضل باملدينة، وكان ممن خرج مع حممد بن عبد اهللا، كان ال بن عجال: قال مصعب الزبريي
  .فأراد جعفر بن سليمان قطع يده، فسمع ضجة، وكان عنده االكابر

  .هذه ضجة أهل املدينة يدعون البن عجالن: ما هذا ؟ قالوا: فقال
  .فلو عفوت عنه ؟ وإمنا غر، وأخطأ يف الرواية ظن أنه املهدي، فأطلقه وعفا عنه

  . بن خالد، مسعت حيىي بن سعيد يقول، كان ابن عجالن مضطرب احلديث يف حديث نافعأبو بكر



  سألت حيىي عن حديث ابن عجالن، عن املقربي، عن: وقال الفالس
__________  

  .وهو حتريف" الزبريي " ويف املطبوع من تاريخ االسالم " زنرب " نسبة إىل جده ) ١(
(*)  

)٦/٣١٩(  

  

  . سبيل اهللا، فأىب أن حيدثينأيب هريرة يف القتل يف
  .عن املقربي، عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه: قد خالفه حيىي بن سعيد االنصاري فقال: فقلت له

  .كأنه تعجب! أأحدث به ؟ : فقال
  .وثق ابن عجالن أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وحدث عنه شعبة، ومالك، وهو حسن احلديث: قلت

  .وأقوى من ابن إسحاق
  .ولكن ما هو يف قوة عبيد اهللا بن عمر وحنوه

أخرج له مسلم يف كتابه ثالثة عشر حديثا كلها يف الشواهد، وتكلم املتأخرون : قال أبو عبد اهللا احلاكم
  .من أئمتنا يف سوء حفظه

ابن عجالن أوثق من حممد بن عمرو، ما يشك يف هذا أحد، : عباس الدوري، عن حيىي بن معني قال
  . ابن عيينة، وأبو حامت الرازي، مع تعنته يف نقد الرجالوممن وثقه

 حبديث خلق آدم على صورته - يعين -إن ناسا من أهل العلم حيدثون : قيل ملالك: وقال ابن القاسم
  .ابن عجالن: من هم ؟ قيل: فقال
  .مل يكن ابن عجالن يعرف هذه االشياء، ومل يكن عاملا: قال
  .مل ينفرد به حممد: قلت
  ).١" (الصحيحني " يف : يثواحلد

  قال يل علي، عن: وقال البخاري
__________  

بدء السالم من طريق، عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام، : يف االستئذان، باب) ٦٢٢٧(البخاري ) ١(
  .خلق اهللا آدم على صورته، طوله ستون ذراعا: " عن أيب هريرة، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال

اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من املالئكة جلوس، فاستمع ما جييبونك به، : الفلما خلقه ق
  .فإا حتيتك وحتية ذريتك

  .السالم عليكم: فذهب، فقال: قال



فكل من يدخل اجلنة، على صورة آدم، وطوله : ورمحة اهللا قال: السالم عليك ورمحة اهللا فزادوا: فقالوا
  ".نقص بعده حىت اآلن ستون ذراعا، فلم يزل اخللق ي

  .يف الرب والصلة) ١١٥) (٢٦١٢(وأخرجه مسلم 
  .يدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري، مطوال، واللفظ له: يف اجلنة، باب) ٢٨٤١(و 

  .٥١٩، ٤٣٤، ٣٢٣، ٣١٥، ٢٥١، ٢٤٤ / ٢وأخرجه أمحد 
(*)  

)٦/٣٢٠(  

  

  .اابن أيب الوزير، عن مالك، أنه ذكر ابن عجالن فذكر خري
قال أبو حممد الرامهرمزي، حدثنا عبد اهللا، حدثنا القاسم بن نصر، مسعت خلف بن سامل، حدثين حيىي 

] مليح بن وكيع [ فدمت الكوفة وا ابن عجالن، وا ممن يطلب حفص بن غياث، و : القطان قال
  .نأيت ابن عجالن: فقلت: ، وابن إدريس)١(

  . ننظر فهمهنقلب عليه حديثه حىت: فقال يوسف السميت
  .ففعلوا: قال

  .فما كان عن أبيه جعلوه عن أيب هريرة نفسه
  .وما كان للمقربي عن أيب هريرة، جعلوه عن أبيه، عن أيب هريرة

  .أعد: فدخلوا فسألوه فمر فيها، فلما كان عند آخر الكتاب، تنبه، فقال
  . عن سعيد، فقد حدثين أيب بهما سألتموين عن أبيه، فقد حدثين سعيد وما سألتموين: فعرض عليه، فقال

  .إن كنت أردت شيين وعييب فسلبك اهللا االسالم: مث أقبل على يوسف بن خالد، فقال
  .ابتالك اهللا يف دينك ودنياك: وأقبل على حفص، فقال
  .ال نفعك اهللا بعلمك: وأقبل على اآلخر فقال

ص بالفاجل وبالقضاء، ومل ميت فمات مليح بن وكيع وما انتفع بعلمه، وابتلي حف: قال حيىي القطان
  ).٢(يوسف حىت ام بالزندقة 

  .فهذه احلكاية فيها نظر
وما أعرف عبد اهللا هذا، ومليح ال يدرى من هو، ومل يكن لو كيع بن اجلراح ولد يطلب أيام ابن 

  .عجالن، مث مل يكن ظهر هلم قلب االسانيد على الشيوخ
  .إمنا فعل هذا بعد املئتني

   بن عجالن، عنوقد روي حديث ال



__________  
  .سقطت من االصل، وال بد منها) ١(

  .ومتام اخلرب يوضح ذلك
إىل " عبد اهللا "  وقد حترف فيه ٣٩٨ص " احملدث الفاصل " أخرج هذه القصة الرامهرمزي، يف ) ٢(

  .عبيد اهللا
  .أخرج له مسلم واالربعة: وقد أخطأ حمقق الكتاب حني قال يف ترمجة ابن عجالن

  .سلما مل خيرج له إال مقرونا بغريه، فال بد من ذكر هذا القيد وابن عجالن حديثه من قبيل احلسنالن م
   (*)٢١ / ٦سري 

)٦/٣٢١(  

  

  .أنس بن مالك، وحيتمل أن يكون شافهه
له يف حممد بن " الضعفاء " ومات ابن عجالن سنة مثان وأربعني ومئة وقد أورد البخاري يف كتاب : قالوا

حيىي القطان يف حممد وأنه مل يتقن أحاديث املقربي عن أبيه، وأحاديث املقربي عن أيب عجالن، قول 
  .هريرة، يعين أنه رمبا اختلط عليه هذا ذا

  .فحديثه إن مل يبلغ رتبة الصحيح، فال ينحط عن رتبة احلسن" امليزان " وقد ذكرت ابن عجالن يف 
  .واهللا أعلم

الوا، أنبأنا أمحد بن عبد الدائم، أنبأنا عبد املنعم بن كليب، وأنبأين أخربنا أمحد بن فرح احلافظ، وخلق ق
أمحد بن سالمة واخلضر بن محويه، عن ابن كليب، أنبأنا على بن بيان، أنبأنا حممد بن خملد، أنبأنا إمساعيل 

قال، الصفار، حدثنا ابن عرفة، حدثنا بشر بن املفضل، عن حممد بن عجالن، عن املقربي، عن أيب هريرة 
إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم، فإن يف أحد جناحيه داء، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .واآلخر شفاء
، هذا حديث حسن االسناد عال، )١" (وإنه يتقى باجلناح الذي فيه الداء فليغمسه كله، مث ليرتعه 

  .أخرجه أبو داود، عن أمحد بن حنبل، عن بشر، فوقع بدال عاليا
__________  

، ٢٤٦، ٢٢٩ / ٢يف االطعمة، باب، الذباب يقع يف االناء، وأمحد ) ٣٨٤٤(أخرجه أبو داود ) ١(
إذا وقع الذباب يف : يف بدء اخللق، باب) ٣٣٢٠( من طريق ابن عجالن واخرجه البخاري ٣٤٠

 يف الطب،) ٣٥٠٥(ألبان االتن، وابن ماجه : يف الطب، باب) ٥٧٨٢(شراب أحدكم فليغمسه، و 
 من طريق عتبة بن مسلم، عن عبيد بن حنني، ٩٩ - ٩٨ / ٢يقع الذباب يف االناء، والدارمي : باب



   /٣أمحد : عن أيب هريرة، وأخرجه من حديث أيب سعيد اخلدري
  ).٣٥٠٤(، وابن ماجه ١٧٩ - ١٧٨ / ٧، والنسائي ٢٤
(*)  

)٦/٣٢٢(  

  

  .إمام جمود، حجة، خراساين) ع * ( زياد بن سعد- ١٣٦
  . مبكةجاور

  .وحدث عن شرحبيل بن سعد، وابن شهاب، وضمرة بن سعيد وطبقتهم
  .ومات كهال

  .أخذ عنه مالك، وابن عيينة، والقدماء
  .مل ينتشر حديثه

  .وقع له حنو من مئة حديث
  .ومات مع ابن جريج أو قبله

  .رمحه اهللا
  .وحديثه يف الكتب الستة

  
المام القدوة، شيخ فلسطني، أبو إسحاق العقيلي ا) خ، م، د، س * * ( إبراهيم بن أيب عبلة- ١٣٧

  .الشامي املقدسي
  .من بقايا التابعني
  .ولد بعد الستني

وروى عن واثلة بن االسقع، وأنس بن مالك، وأيب أمامة الباهلي، وبالل بن أيب الدرداء، وخالد بن 
  .معدان، وخلق سواهم

  .إنه أدرك ابن عمر: وقيل
أبا سعيد وأبا إمساعيل، إبراهيم بن مشر بن يقظان : يكىن ابا العباس وقيلوإال فروايته عنه مرسله وقيل 

  .بن مر حتل الرملي، له فضل وجاللة
  .حدث عنه ابن إسحاق وتويف قبله، وابن شوذب، وعمرو بن احلارث ومات أيضا قبله، ومالك

 بن زياد املقدسي، والليث، وابن املبارك، وبقية بن الوليد، وحممد بن محري، وأيوب بن سويد، وحممد
  .وآخرون كثريون



  .وثقه حيىي بن معني، والنسائي
  .وكان الوليد بن عبدامللك يبعثه بعطاء أهل القدس فيفرقه فيهم

__________  
، ذيب )١٤٦(، مشاهري علماء االمصار ٥٣٣ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٥٧ / ٣تاريخ البخاري (*) 

  ، خالصة تذهيب٣٦٩ / ٣ذيب التهذيب ، ١ / ٢٤٣ / ١، تذهيب التهذيب ٤٤٤الكمال 
  .١٢٥الكمال 
، الكامل يف التاريخ ١١٣ / ٢ التاريخ الصغري ٣١٠ / ١، تاريخ البخاري )٣١٥(طبقات خليفة (* *) 

، ١٤٣، ١٤٢ / ١، ذيب التهذيب ١ / ٣٩ / ١، تذهيب التهذيب ٦٠، ذيب الكمال ٦٠٨ / ٥
  .٢٣٢ / ١، شذرات الذهب ١٩خالصة تذهيب الكمال 

(*)  

)٦/٣٢٣(  

  

  .إبراهيم بن أيب عبلة ؟ قال، الطرق إليه ليست تصفو، وهو يف نفسه ثقة: قلت للدارقطين: قال احلاكم
بعث إىل هشام فقال، إنا قد عرفناك : عبد اهللا بن هانئ، حدثنا أىب عن إبراهيم بن أيب عبلة، قال

  .واختربناك ورضينا بسريتك وحبالك
  . وخاصيت، وأشركك يف عمليوقد رأيت أن أخلطك بنفسي

  .وقد وليتك خراج مصر
أما الذي عليه رأيك يا أمري املؤمنني، فاهللا يثيبك وجيزيك، وكفى به جازيا ومثيبا، وأما أنا، فمايل : قلت

باخلراج بصر، ومايل عليه قوة، فغضب حىت اختلج وجهه، وكان يف عينيه حول، فنظر إىل نظرا منكرا، 
  .و كارها، فأمسكتلتلني طائعا أ: مث قال

  .نعم: مث قلت، أتكلم ؟ قال
إنا عرضنا االمانة على السماوات واالرض واجلبال، فأبني أن : (إن اهللا سبحانه قال يف كتابه: قلت

فو اهللا ما غضب عليهن إذ أبني وال أكرههن، فضحك حىت  ] ٧٢: االحزاب) [ حيملنها، وأشفقن منها
  .بدت نواجذه وأعفاين

ما رأيت لذة العيش إال يف أكل املوز بالعسل يف ظل الصخرة : مسعت ضمرة يقول): ١(دهيم بن الفضل 
  .، وحديث ابن أيب عبلة، ما رأيت أحدا أفصح منه)٢(

ما : إين أجد وسوسة يف قليب، فقال: قلت للعالء بن زياد: وروى ضمرة، عن إبراهيم بن أىب عبلة قال
  أحب لو أنك مت عام أول، أنت العام خري



  .عام أولمنك 
  .من محل شاذ العلم محل شرا كثريا: حممد بن محري، حدثنا إبراهيم بن أيب عبلة قال

__________  
  .دهيم بن املفضل: كذا يف االصل، ويف التهذيب) ١(
  .أي يف ظل صخرة بيت املقدس) ٢(

(*)  

)٦/٣٢٤(  

  

د جئتم من اجلهاد االصغر، ق: حممد بن زياد املقدسي، مسعت ابن أيب عبلة وهو يقول ملن جاء من الغزو
  .؟) ١(فما فعلتم يف اجلهاد االكرب، جهاد القلب 

  .تويف إبراهيم بن أيب عبلة سنة اثنتني ومخسني ومئة: قال ضمرة
  .وذكر بعضهم أن ابن أيب عبلة روى حنو املئة حديث

وشطرها وقد مجع الطرباين كتاب حديث شيوخ الشاميني، فجاء مسند ابن أيب عبلة يف سبع ورقات، 
  .مناكري من جهة االسناد إىل إبراهيم

  
 بن جريج، االمام، العالمة، احلافظ، شيخ احلرم، أبو عبدامللك بن عبد العزيز) ع* ( ابن جريج - ١٣٨

  خالد، وأبو الوليد القرشي االموي، املكي، صاحب التصانيف،
__________  

  .احلديث يف االحياء) ١(
  .ضعيف عن جابرقال العراقي، رواه البيهقي بسند 

قدم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، من غزاة، فقال عليه "  ونصه ٤٩٣ / ١٣" تارخيه " ورواه اخلطيب يف 
وما اجلهاد : قدمتم خري مقدم، وقد قدمتم من اجلهاد االصغر إىل اجلهاد االكرب، قالوا: الصالة والسالم

  ".جماهدة العبد هواه : االكرب ؟ قال
هو مشهور على االلسنة، وهو من كالم إبراهيم بن أيب " تسديد القوس "  حجر يف وقد قال احلافظ ابن

  .عبلة
  أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر: (قلت، وهو خمالف لقوله تعاىل

  ]. ١٨: التوبة) [ وجاهد يف سبيل اهللا ال يستوون عند اهللا واهللا له يهدي القوم الظاملني
، اجلرح ٩٩ - ٩٨ / ٢، التاريخ الصغري ٤٢٢ / ٥: ، تاريخ البخاري)٢٨٣(طبقات خليفة (*) 



، طبقات ٤٠٠ / ١٠، تاريخ بغداد ١٤٥، مشاهري علماء االمصار ٣٥٧ - ٣٥٦ / ٥والتعديل 
، ذيب ١٦٤ - ١٦٣ / ٣، وفيات االعيان ٥٩٤ / ٥، الكامل يف التاريخ ١٨الورقة : الشريازي
، ميزان ١٧١ - ١٦٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ٢٤٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٥٨ - ٨٥٧الكمال 

، ٤٩٦ / ١، غاية النهاية ٩٧ - ٩٦ / ٦، تاريخ الذهيب ٢١٣ / ١، العرب للذهيب ٦٥٩ / ٢االعتدال 
، ٢٤٤، خالصة تذهيب الكمال ٤٠٦ - ٤٠٢ / ٦، ذيب التهذيب ٥٠٨ / ٥: العقد الثمني

  .٣٥٢ / ١طبقات املفسرين 
(*)  

)٦/٣٢٥(  

  

  .وأول من دون العلم مبكة
  .موىل أمية بن خالد

الم حبيب بنت جبري زوجة عبد العزيز بن عبد اهللا بن خالد بن ) ١] (عبدا [ كان جده جريح : وقيل
  .أسيد االموي، فنسب والؤه إليه

  .وهو عبد رومي
  .وكان البن جريج أخ امسه حممد ال يكاد يعرف

  .وابن امسه حممد
طاء بن أيب رباح فأكثر وجود، وعن ابن أيب مليكة، ونافع موىل ابن عمر، وطاووس حديثا حدث عن ع
  ).٢(واحدا قوله 

  .وذكر أنه أخذ أحاديث صفية بنت شيبة، وأراد أن يدخل عليها، فما اتفق
وأخذ عن جماهد حرفني من القراءات، وميمون بن مهران، ويوسف بن ماهك، وعمرو بن شعيب، 

ر، وعكرمة العباسي مرسال، وعكرمة بن خالد املخزومي، وابن املنكدر، وعبيد اهللا بن وعمرو ابن دينا
أيب يزيد، والقاسم بن أيب بزة، وعبد اهللا بن كثري الداري، وأيوب بن هانئ، وحبيب بن أيب ثابت، وزيد 

بد اهللا بن أسلم، والزهري، وصفوان بن سليم، وعبد اهللا بن طاووس، وعبد اهللا بن عبيد بن عمري، وع
  بن كثري بن املطلب، وعبد اهللا بن

  .كيسان، وعبدة بن أيب لبابة، وحممد بن عباد بن جعفر، وخلق كثري
  .ويرتل إىل أقرانه، بل وأصحابه

فحدث عن زياد بن سعد شريكه، وجعفر الصادق، وزهري بن معاوية، وإبراهيم بن حممد بن أيب عطاء 
صري، وإمساعيل بن علية، ومعمر بن راشد، وحيىي ابن أيوب وهو ابن أيب حيىي، وسعيد بن أيب أيوب امل



  .املصري
  .وكان من حبور العلم

  ثور بن يزيد، واالوزاعي، والليث، والسفيانان، واحلمادان،: حدث عنه
__________  

أي أن حديثه عنه هو مسألة قاهلا طاووس، وقد ) ٢" (التهذيب " سقط من االصل، واستدرك من ) ١(
  .، وستأيت)٨٤٣٠" (املصنف " زاق يف رواه عبد الر

(*)  

)٦/٣٢٦(  

  

وابن علية، وابن وهب، وخالد بن احلارث، ومهام بن حيىي، وعيسى بن يونس، وابن إدريس، وحيىي بن 
سعيد االموي، وحيىي بن سعيد القطان، وحممد بن حرب االبرش، وحيىي بن أيب زائدة، ووكيع، والوليد 

ج بن حممد االعور، وأبو أسامة، وروح، وأبو عاصم، واخلرييب، بن مسلم، وهشام بن يوسف، وحجا
وعبد اهللا بن رجاء املكي، وعبد الرزاق بن مهام، وعبيد اهللا بن موسى، وغندر، واالنصاري، وعثمان بن 

  .اهليثم املؤذن، وحيىي بن سليم الطائفي، وحممد بن بكر الربساين وأمم سواهم
  .ابن جريج، وابن أيب عروبة: ن أول من صنف الكتب ؟ قالم: قلت اليب: قال عبد اهللا بن أمحد

أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، : وروى علي بن املديين، عن عبد الوهاب بن مهام، عن ابن جريج قال
  .ال: وعنده عبد اهللا بن عبيد بن عمري، فقال يل ابن عمري، قرأت القرآن ؟ قلت

  .فاذهب فاقرأه مث اطلب العلم: قال
   فغربت زمانا حىت قرأت القرآن، مث جئتفذهبت،

  .عطاء، وعنده عبد اهللا
  .ال: قرأت الفريضة ؟ قلت: فقال
  .فتعلم الفريضة، مث اطلب العلم: قال
  .فطلبت الفريضة، مث جئت: قال
  .اآلن فاطلب العلم، فلزمت عطاء سبع عشرة سنة: فقال
 الطفيل الكناين مبكة، لكن مل نسمع من يلزم عطاء هذا كله، يغلب على الظن أنه قد رأى أبا: قلت

  .بذلك، وال رأينا له حرفا عن صحايب
  .اختلفت إىل عطاء مثاين عشرة سنة: وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج قال

  .وكان يبيت يف املسجد عشرين سنة



  .ما دون العلم تدويين أحد: مسعت ابن جريح يقول: قال ابن عيينة
  .ا فرغت من عطاء تسع سننيجالست عمرو بن دينار بعد م: وقال

  :قلت لعطاء: وروى محزة بن رام، عن طلحة بن عمرو املكي، قال

)٦/٣٢٧(  

  

  . يعين ابن جريج-هذا الفىت إن عاش : من نسأل بعدك يا أبا حممد ؟ قال
سيد شباب أهل : وروى إمساعيل بن عياش، عن املثىن بن الصباح وغريه، عن عطاء بن أيب رباح قال

ن جريج، وسيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى، وسيد شباب أهل العراق حجاج بن احلجاز اب
  .أرطاة

صار علمهم إىل أصحاب : نظرت فإذا االسناد يدور على ستة، فذكرهم، مث قال: قال علي بن املديين
  .االصناف

  .ممن صنف العلم منهم من أهل مكة ابن جريج
  . ديناريكىن أبا الوليد، لقي ابن شهاب، وعمرو بن

  .يريد من الستة املذكورين
ملن طلبتم العلم ؟ كلهم : سألت االوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جريج: قال الوليد بن مسلم

  .طلبته للناس: غري أن ابن جريج فإنه قال: لنفسي: يقول
ته هللا، طلب: ملن طلبت العلم ؟ فيبادر ويقول: واليوم تسأل الفقيه الغيب! ما أحسن الصدق : قلت

  .ويكذب إمنا طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه
أيوب، وعبيد اهللا، ومالك، وابن : من أثبت من أصحاب نافع ؟ قال: سألت حيىي بن سعيد: قال علي

  .جريج أثبت من مالك يف نافع
  .عمرو بن دينار، وابن جريج أثبت الناس يف عطاء: وروى صاحل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، قال

كنا نسمي كتب ابن جريج كتب االمانة، وإن مل :  أبو بكر بن خالد، عن حيىي بن سعيد قالوروى
  .حيدثك ابن جريج من كتابه مل تنتفع به
  .قال فالن وقال فالن، وأخربت، جاء مبناكري: إذا قال ابن جريج: وروى االثرم، عن أمحد بن حنبل قال

  .أخربين، ومسعت فحسبك به: وإذا قال
  .فاحذره" قال : " ين عن أمحد إذا قال ابن جريجوروى امليمو

  :وإذا قال

)٦/٣٢٨(  



  

  .، جاء بشئ ليس يف النفس منه شئ"مسعت أو سألت " 
  .كان من أوعية العلم

اعرضوا علي حديث ابن جريج، فعرضوا :  مكة، فقال- يعين اخلليفة -قدم أبو جعفر : قال عبد الرزاق
  ".حدثت " ، و "بلغين : "  قولهما أحسنها لوال هذا احلشو يعين: فقال

  .ابن جريج ثقة يف كل ما روي عنه من الكتاب: قال أمحد بن سعد بن أيب مرمي، عن حيىي بن معني
  .كان ابن جريج حاطب ليل: وروى إمساعيل بن داود املخراقي، عن مالك بن أنس قال

  .حب غثاءكان ابن جريج صا: وقال حممد ابن منهال الضرير، عن يزيد بن زريع قال
حكم اهللا بيين وبني مالك، هو : وقال حممد بن إبراهيم بن أيب سكينة احلليب، عن إبراهيم بن أيب حيىي قال

  مساين قدريا، وأما ابن جريج فإين حدثته عن
" من مات مرابطا مات شهيدا : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: موسى بن وردان، عن أيب هريرة

  .وما هكذا حدثته) ١" (من مات مريضا مات شهيدا : " قبل أمي، وروى عينفنسبين إىل جدي من 
__________  

  .ما جاء فيمن مات مريضا: يف اجلنائز، باب) ١٦١٥(أخرجه ابن ماجه ) ١(
إبراهيم بن " هذا احلديث أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات، وأعله ب : قال السيوطي: قال السندي

  .فإنه متروك" حممد بن أيب حيىي االسلمي 
  ".من مات مرابطا " إمنا هو : وقال أمحد بن حنبل: قال

من مات مرابطا " حدثت ابن جريج هذا احلديث : قال الدار قطين بإسناده عن إبراهيم بن أيب حيىي يقول
  .وما هكذا حدثته" من مات مريضا " فروى عين " 

ىل ابن أيب سكينة احلليب، يعين حممد بن  عن الدار قطين، بإسناده إ١ / ١٠٥" مصباح الزجاجة " ويف 
حكم اهللا بيين وبني مالك هو مساين قدريا، وأما ابن جريج فإين : إبراهيم، مسعت إبراهيم بن أيب حيىي يقول

من مات مرابطا مات : حدثته عن موسى بن وردان، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .من مات مريضا مات شهيدا وما هكذا حدثته:  أمي وروى عينفنسبين إىل جدي من قبل" شهيدا 

هذا إسناد ضعيف، ابراهيم بن حممد كذبه مالك، وحيىي القطان، وابن معني، وقال : مث قال يف الزوائد
  .قدري، معتزيل، جهمي، كل بالء فيه: االمام أمحد

  .جهمي تركه ابن املبارك، والناس: وقال البخاري
(*)  

)٦/٣٢٩(  

  



  .ابن جريج ليس بشئ يف الزهري: ثمان بن سعيد، عن ابن معني، قالروى ع
روى ابن جريج عن ست عجائز من عجائز املسجد : وقال أبو زرعة الدمشقي، عن أمحد بن حنبل قال

  .احلرام، وكان صاحب علم
  .كان ابن جريج صدوقا: وقال جعفر ابن عبد الواحد، عن حيىي بن سعيد قال

  .قال: أنبأنا أو أخربين، فهو قراءة، وإذا قال: اع، وإذا قالحدثين فهو مس: فإذا قال
  .فهو شبه الريح

  .أعياين ابن جريج أن أحفظ حديثه: وقال عبدالرمحن بن مهدي، عن سفيان
  .فنظرت إىل شئ جيمع فيه املعىن، فحفظته، وتركت ما سوى ذلك

خلقا من خلق اهللا أصدق هلجة من ما رأيت : قال سليمان بن النضر الشريازي، عن خملد بن احلسني قال
  .ابن جريج

  .ما رأيت أحدا أحسن صالة من ابن جريج: وروى أمحد بن حنبل، عن عبد الرزاق قال
أنبأين املسلم بن حممد، أنبأنا الكندي، أنبأنا القزاز، أنبأنا أبو بكر بن ثابت، أنبأنا علي بن حممد املعدل، 

: يد اهللا املنادي، حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق قالحدثنا إمساعيل الصفار، حدثنا حممد بن عب
أخذ ابن جريج الصالة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبري، وأخذها ابن الزبري : أهل مكة يقولون

  ).١(من أيب بكر، وأخذها أبو بكر من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

وأخرجه أبو بكر املروزي يف مسند ) ٧٣(عنه االمام أمحد رقم و" املصنف " أخرجه عبد الرزاق يف ) ١(
  .أيب بكر بن عسكر، حممد بن سهل: من طريق) ١٣٧(أيب بكر رقم 

وهذا االثر قصد به عبد الرزاق الثناء على صالة ابن جريج، وأنه كان حيسن أداءها على ما أخذه عمن 
  .يه وسلمقبله بطريق املشاهدة املتوارثة عن النيب، صلى اهللا عل

(*)  

)٦/٣٣٠(  

  

ويتوسع يف ذلك، ومن مث دخل عليه ) ٢(، وباملناولة )١(وكان ابن جريج يروي الرواية باالجازة : قلت
  .الداخل يف رواياته عن الزهري، النه محل عنه مناولة، وهذه االشياء يدخلها التصحيف

  .وال سيما يف ذلك العصر مل يكن حدث يف اخلط بعد شكل وال نقط
  كان ابن جريج يرى: مسعت جريرا الضيب يقول: أبو غسان زنيجقال 

  .املتعة، تزوج بستني امرأة



  .إنه عهد إىل أوالده يف أمسائهن لئال يغلط أحد منهم ويتزوج واحدة مما نكح أبوه باملتعة: وقيل
  .كنت أتتبع االشعار العربية واالنساب: قال عبد الوهاب بن مهام، قال ابن جريج

  . لزمت عطاءلو: فقيل يل
  .فلزمته

مل يكن يف : مل يكن ابن جريج عندي بدون مالك يف نافع، وقال علي بن عبد اهللا: وقال حيىي القطان
  .االرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج

قدم علينا ابن جريج البصرة، فاجتمع الناس : قال عبيد اهللا العيشي، حدثنا بكر بن كلثوم السلمي قال
  البصري حبديث،عليه فحدث عن احلسن 

__________  
هي أن جييز الشيخ مشافهة، أو إذنا باللفظ مع املغيب من يراه أهال للرواية عنه، أو يكتب له ذلك ) ١(

  .خبطه، سواء كان ااز حاضرا أو غائبا
وال خالف يف جواز ..واالجازة على وجوه ستة أعالها االجازة لكتب معينة وأحاديث خمتصرة مفسرة

للقاضي " االملاع " انظر ..جازة من سلف هذه االمة وخلفها، كما قال أبو الوليد الباجيالرواية باال
  . وما بعدها٨٩عياض ص 

هي أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه وقد صححها أو أحاديث من حديثه فيقول ) ٢(
  .هذه رواييت فاروها عين ويدفعها إليه: للطالب
واملناولة أيضا على أنواع، وهي عند ..د أجزت لك أن حتدث ا عينخذها فانسخها، وق: أو يقول

  .، وما بعدها٧٩للقاضي عياض ص " االملاع " انظر ..مالك ومجاعة من العلماء مبرتلة السماع
(*)  

)٦/٣٣١(  

  

ما تنكرون علي فيه ؟ قد لزمت عطاء عشرين سنة فرمبا حدثين عنه الرجل : فأنكره عليه الناس، فقال
مسى ابن جريج يف ذلك اليوم حممد بن جعفر غندرا، وأهل احلجاز :  أمسعه منه مث قال العيشيبالشئ مل

  يسمون املشغب
  .غندرا

  .مل يلق ابن جريج وهب بن منبه: قال ابن معني
  .مل يلق عمرو بن شعيب يف زكاة مال اليتيم، وال أبا الزناد: وقال أمحد بن حنبل

وقد كان صاحب تعبد وجد " قال " ، و "عن " ه يدلس بلفظة الرجل يف نفسه ثقة، حافظ، لكن: قلت



  .وما زال يطلب العلم حىت كرب وشاخ
  .وقد أخطأ من زعم أنه جاوز املئة، بل ما جاوز الثمانني، وقد كان شابا يف أيام مالزمته لعطاء

 تفرد قيس بن سعد، وابن جريج، مث: عطاء، وجماهد، وخلفهما: وقد كان شيخ احلرم بعد الصحابة
باالمامة ابن جريج، فدون العلم، ومحل عنه الناس، وعليه تفقه مسلم بن خالد الزجني، وتفقه بالزجني 

  .االمام أبو عبد اهللا الشافعي
  .وكان الشافعي بصريا بعلم ابن جريج، عاملا بدقائقه

  .وبعلم سفيان ابن عينة
  .جم الطرباين االكرب، ويف االجزاءوروايات ابن جريج وافرة يف الكتب الستة، ويف مسند أمحد، ومع

  .كنت إذا رأيت ابن جريج، علمت أنه خيشى اهللا: قال عبد الرزاق
  .مل أمسع من الزهري، إمنا أعطاين جزءا كتبته، وأجازه يل: وقال ابن جريج

  .والء ابن جريج آلل خالد بن أسيد االموي: قال حيىي بن معني
  فطلقوهن يف قبل: " هد حديثمسع ابن جريج من جما: وقال حيىي بن سعيد

)٦/٣٣٢(  

  

  ).١" (عدن 
  ).٢(قبضات من طعام : ومسع من طاووس قوله يف حمرم أصاب ذرات قال

  .كان ابن جريج من العباد: قال أبو عاصم النبيل
  كان يصوم الدهر سوى

  .ثالثة أيام من الشهر
  .وكان له امرأة عابدة

استمتع ابن جريج بتسعني امرأة، حىت إنه :  الشافعي يقولوقال حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، مسعت
  .كان حيتقن يف الليل بأوقية شريج طلبا للجماع

كان ابن جريج خيضب بالسواد، ويتغلى بالغالية، وكان من ملوك القراء، : وروي عن عبد الرزاق قال
  .خرجنا معه وأتاه سائل، فناوله دينارا
، أخربنا عمر بن عبد املنعم، أنبأنا )٣(يج سنة مثانني عام اجلحاف قال أبو حممد بن قتيبة مولد ابن جر

ومنهم أبو الوليد : أبو اليمن الكندي، أنبأنا علي بن هبة اهللا، أنبأنا أبو إسحاق الفريوز ابادي قال
  .عبدامللك بن عبد العزيز بن جريج، وجريج عبد آلل أم حبيب بنت جبري، ومات سنة مخسني ومئة

__________  



أيب الزبري، أنه مسع عبد الرمحن بن أمين ؛ يف الطالق، من طريق ) ١٤) (١٤٧١(أخرجه مسلم ) ١(
كيف ترى يف رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال طلق : موىل عزة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبري يسمع ذلك

 صلى ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فسأل عمر رسول اهللا،
إن عبد اهللا بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم، : اهللا عليه وسلم، فقال

  ".لرياجعها " 
  ".إذا طهرت فليطلق أو ليمسك : " فردها، وقال
  ).يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل عدن(وقرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم، : قال ابن عمر

   ].١: الطالق) [ فطلقوهن لعدن: (والتالوة
  ".ابن عمر " وما جاء يف احلديث هو قراءة ابن عباس، و 

  .وهي شاذة عن املصحف
مسعت طاووسا، وسأله رجل، : عن ابن جريج قال) ٨٤٣٠" (املصنف " أخرج عبد الرزاق يف ) ٢(

  .إين احتككت وأنا حمرم فقتلت ذرات: فقال
  ".تصدق بقبضات : " فقال

  .هي النمل االمحر الصغري: والذرات
  .سيل كان مبكة: اجلحاف) ٣(

  .٢٢٦ / ١انظر شذرات الذهب 
(*)  

)٦/٣٣٣(  

  

ما دون هذا العلم تدويين أحد جالست عمرو بن دينار بعد ما : وبه قال أبو إسحاق، قال ابن جريج
  .فرغت من عطاء سبع سنني

كانت قريش : فما منعك عن ميينه ؟ قال: ، فقيل لهمل يغلبين على يسار عطاء عشرين سنة أحد: وقال
  .تغلبين عليه

  .قد قدم عبدامللك بن جريج إىل العراق قبل موته، وحدث بالبصرة وأكثروا عنه: قلت
  .مات ابن جريج سنة تسع وأربعني ومئة: قال ابن املديين، وأبو حفص الفالس

  .وهذا وهم
  .مات سنة مخسني ومائة: نعيم، وعدةفقد قال حيىي القطان ومكي بن إبراهيم، وأبو 

  .سنة إحدى ومخسني: وعن ابن املديين أيضا



  .عاش سبعني سنة: قلت
  .فسنه وسن أيب حنيفة واحد، ومولدمها وموما واحد

قرأت على عمر بن عبد املنعم، أخربكم عبد الصمد بن حممد القاضي حضورا، أنبأنا علي بن املسلم، 
نا حممد بن أمحد بن مجيع، حدثنا واهب بن حممد بالبصرة، حدثنا نصر بن أنبأنا احلسني بن طالب، أنبأ

علي اجلهضمي، حدثنا حممد بن بكر الربساين، عن ابن جريج، عن ابن املنكدر، عن أيب أيوب، عن 
من ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسلمة بن خملد قال
عن مكروب فك اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان يف حاجة أخيه، كان واآلخرة، ومن فك 

  )١" (اهللا يف حاجته 
__________  

: ، ويف الباب عن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمر عند أمحد١٠٤ / ٤" املسند " رجاله ثقات وهو يف ) ١(
يف املظامل، ) ٢٤٤٢(، والبخاري ٥٢٢، ٥١٤، ٥٠٠، ٤٠٤، ٣٨٩، ٢٩٦، ٢٧٤، ٢٥٢، ٩١ / ٢

  )٦٩٥١(ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، وأخرجه خمتصرا يف االكراه : باب
  .ميني الرجل لصاحبه أنه أخوه: باب

  =خمتصرا، ويف ) ٧٢) (٢٥٩٠(حترمي الظلم، و : خمتصرا، باب) ٢٥٨٠(وأخرجه مسلم يف الرب 

)٦/٣٣٤(  

  

  .هذا حديث جيد االسناد، ومسلمة له صحبة
  .ئ له يف الكتب إال يف سنن أيب داود، من روايته عن رويفع بن ثابتولكن ال ش

وبه أخربنا ابن مجيع، حدثنا جعفر بن حممد اهلمذاين، حدثنا هالل بن العالء، حدثنا حجاج بن حممد، 
حدثنا ابن جريج، حدثين موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب 

سبحانك ربنا : من جلس يف جملس كثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم: "  وسلم قالصلى اهللا عليه
  ).١" (وحبمدك، ال إله إال أنت أستغفرك مث أتوب إليك إال غفر له ما كان يف جملسه 

  .هذا حديث صحيح غريب
ه، فأقام أن ابن جريج قدم وافدا على معن بن زائدة لدين حلق: ويف تاريخ القاضي تاج الدين عبدا لباقي

  .عنده إىل عاشر ذي القعدة
  فمر بقوم تغين

__________  
  .االجتماع على تالوة القرآن: باب) ٢٦٩٩(الذكر = 



يف املعونة للمسلم، كما أخرجه خمتصرا : ، باب)٤٩٤٦(باب املؤاخاة، و ) ٤٨٩٣(وأخرجه أبو داود 
 يف الستر على املسلم، ويف ما جاء: يف احلدود، باب) ١٤٢٥(، وأخرجه الترمذي )١٤٥٥(يف الصالة 

  .فضل مدارسة القرآن: باب) ٢٦٤٦(باب ما جاء يف الستر على املسلم، ويف القراءات ) ١٩٣١(الرب 
الستر : خمتصرا، باب) ٢٥٤٤(فضل العلماء، ويف احلدود : يف املقدمة باب) ٢٢٥(وأخرجه ابن ماجه 

  .على املؤمن
  .ونسبه احلافظ املنذري إىل النسائي

  .ما يقول الرجل إذا قام من جملسه: يف الدعوات، باب) ٣٤٢٩(ده قوي، وأخرجه الترمذي إسنا) ١(
، )٢٣٦٦(يف كفارة الس، وصححه ابن حبان : يف االدب، باب) ٤٨٥٨(وحسنه وأبو داود 

  .، ووافقه الذهيب٥٣٦ / ١واحلاكم 
  .وهو كما قالوا

  ويف الباب عن أيب برزة االسلمي
  .٥٣٧ - ٥٣٦ / ١، واحلاكم ٢٨٣ / ٢الدارمي ، و)٤٨٥٩(عند أيب داود 

، وعن جبري )٢٣٦٧(وصححه ابن حبان ) ٤٨٥٧(وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عند أيب داود 
  .بن مطعم عند النسائي، والطرباين، واحلاكم

  .وعن رافع بن خديج، عند النسائي، واحلاكم، وعن عائشة عند احلاكم أيضا
(*)  

)٦/٣٣٥(  

  

إذا حللنا بسيف البحر من * هيهات من أمة الوهاب مرتلنا ) ١: (شعر عمر بن أيب ربيعةهلم جارية ب
ماذا * قويل له يف غري معتبة ) ٢(إال التذكر أو حظ من احلزن تاهللا * عدن واحتل أهلك أجيادا فليس لنا 

من مثن بترك احلج ) ٣(فما أصبت * أردت بطول املكث يف اليمن إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت ا 
إن أردت يب خريا فردين إىل مكة، ولست أريد : فبكى ابن جريج وانتحب، وأصبح إىل معن وقال: قال

  .منك شيئا
  .فاستأجر له أدالء، وأعطاه مخس مئة دينار، ودفع إليه ألفا ومخسمائة: قال

  .فواىف الناس يوم عرفة
إىل الطائف وأقيم أنا ختوفا أن أقمت على عطاء إحدى وعشرين حجة، خيرج أبواي : عن ابن جريج قال

  .يفجعين عطاء بنفسه
 وأما اآلثار واملقاطيع والتفسري، فشئ -البن جريج حنو من ألف حديث يعين املرفوع : قال بعض احلفاظ



  .كثري
  

ابن عبدالرمحن، بن صفوان، بن أمية، بن خلف اجلمحي، املكي، ) ع * ( حنظلة بن أيب سفيان- ١٣٩
  .احلافظ

__________  
  . حتقيق االستاذ حميي الدين عبد احلميد٢٨٤ - ٢٨٣االبيات يف ديوان عمر بن أيب ربيعة ) ١(
  ".باهللا " يف الديوان ) ٢(
  ".أخذت " يف الديوان ) ٣(

، اجلرح ١١٣، ١١١ / ٢، التاريخ الصغري ٤٤ / ٣، تاريخ البخاري )٢٨٦(طبقات خليفة (*) 
، ذيب ٦٠٧ / ٥، الكامل يف التاريخ ١٤٥صار ، مشاهري علماء االم٢٤٢ - ٢٤١ / ٣والتعديل 
، ٦٢١ - ٦٢٠ / ١، ميزان االعتدال ١ / ١٨٢ / ١، تذهيب التهذيب ٣٤٨ - ٣٤٧الكمال 

، خالصة ٦١ - ٦٠ / ٣، ذيب التهذيب ٢٥٠ / ٤: ، العقد الثمني١٧٦ / ١تذكرة احلفاظ 
  .٢٣١ - ٢٣٠ / ١، شذرات الذهب ٩٦تذهيب الكمال 

(*)  

)٦/٣٣٦(  

  

  .طاووس، والقاسم بن حممد، وسامل بن عبد اهللا، وسعيد ابن مينا، وعطاء، ونافع، ومجاعة:  عنحدث
  .وكان من أئمة احلديث مبكة

سفيان الثوري، وابن املبارك، وحيىي القطان، والوليد بن مسلم، ووكيع، وابن وهب، وعبيد : حدث عنه
  .راهيم، وعدةاهللا بن موسى، وإسحاق بن سليمان، وأبو عاصم، ومكي بن إب

  .ثقة ثقة: قال أمحد بن حنبل
  .ثقة، مات سنة إحدي ومخسني ومئة: وقال حيىي بن سعيد

  .فما أبدى شيئا يتعلق به عليه متعنت أصال" الكامل " وقد تناكد ابن عدي يف ذكره له يف 
  ).١(د وا: كيف رواية حنظلة عن سامل ؟ فقال: مسعت علي بن املديين، وقيل له: قال يعقوب بن شيبة

  .واد آخر: ورواية موسى بن عقبة، عن سامل
  .وأحاديث الزهري عن سامل كأا أحاديث نافع

  .أجل: فهذا يدل على أن ساملا كثري احلديث ؟ قال: قيل لعلي
  .حنظلة ثقة: قال حيىي بن معني



  حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن سابور، وما كتبته إال عنه، حدثنا: ابن عدي
 حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الفضل بن الصباح،

  .غريب جدا" اغسلوا قتالكم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ورواته ثقات

  .وهذا حممول على من قتل يف غري مصاف
  ولعل الغلط فيه من شيخ ابن

__________  
  ".وادي " يف االصل ) ١(

(*)  

)٦/٣٣٧(  

  

  . شيخ شيخهعدي، أو
  ).١(والثقة قد يهم 

  .مات حنظلة يف سنة إحدى ومخسني ومئة
  

  .املكي، أحد الثقات) خ، م، د، س، ق * ( سيف بن سليمان- ١٤٠
  .كان من موايل بين خمزوم

  .مسع جماهدا، وعمرو ابن دينار، وعطاء، وقيس بن سعد
  .و نعيم، وآخرونحيىي القطان، وأبو عاصم، وابن منري، وزيد بن احلباب، وأب: وعنه

  .وهو يف نفسه ثقة
  .لكن رماه حيىي بن معني بالقدر

  .وقال مات يف سنة إحدى ومخسني ومئة
وساق حديثه عن " الكامل " ابن عدي بذكره يف ) ٢(مات سنة مخسني ومئة وتعنت : وقال ابن سعد

  قيس بن سعد، عن
__________  

عه، ونفاذ بصريته يف متون االحاديث ونقدها، ولو وهذا النقد من املؤلف، رمحه اهللا، بني سعة اطال) ١(
  .كان سندها صحيحا

  .وله من ذلك الشئ الكثري، لكنه منثور يف التراجم



  .وطاملا غفل كثري من احملدثني عن هذا، مع أن الصحابة رضوان اهللا عليهم مجيعا
  .وال سيما عائشة، كانوا يعنون بنقد املتون

  .ن الكرميوتوهينها إذا كانت خمالفة للقرآ
  .أو احلسن السليم، أو مباينة للعقل الذي استوعب أصول االسالم وكلياته

على الصحابة، الذي ألفه االمام الزركشي يعد أمنوذجا تطبيقيا على نقد " مستدركات عائشة " وكتاب 
  .املتون، ولو كان رجال إسنادها عدوال وثقات

 ٤، اجلرح والتعديل ١١٣ / ٢التاريخ الصغري ، ١٧١ / ٤، تاريخ البخاري )٢٨٣(طبقات خليفة (*) 
، ميزان ٢ / ٦٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٦٩، ذيب الكمال ١٤٧، مشاهري علماء االمصار ٢٧٤/ 

، خالصة تذهيب الكمال ٢٩٤ / ٤، ذيب التهذيب ٦٣٢ / ٤: ، العقد الثمني٥٥ / ٢االعتدال 
١٤٧.  

يف أكثر من موضع وقد ذكر بعضها االمام " يزان امل" لقد تعقب املؤلف رمحه اهللا ابن عدي يف ) ٢(
  .فارجع إليه) ١٤٩ - ١٤٢ص " (الرفع والتكميل " اللكنوي يف 

(*)  

)٦/٣٣٨(  

  

  ).١" (قضى بيمني وشاهد " عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعا حديث 
  .ليس مبحفوظ، وسيف قدري: فسأل عباس حيىي عنه فقال

  .تا ممن صدق وحيفظكان عندنا ثب: قال حيىي القطان
  .ثقة، ثبت: وقال النسائي

  
  .املكي موىل بين مجح) ع * ( عثمان بن االسود- ١٤١

  .طاووس، وجماهد، وعطاء، وسعيد بن جبري، ومجاعة: حدث عن
  .الثوري وابن املبارك وحيىي القطان، وأبو عاصم، واخلرييب، وعبيد اهللا بن موسى وآخرون: وعنه

  .وثقة حيىي القطان
  .له حنو من عشرين ومئة: لي بن املديينوقال ع

  .مات سنة سبع وأربعني ومئة: قال شباب
  .تويف سنة مخسني ومئة: وقيل

  



  .ابن رافع االسدي، الكويف) ع * * ( العالء بن املسيب- ١٤٢
  .حدث عن خيثمة بن عبدالرمحن، وإبراهيم، وعطاء بن أيب رباح ومجاعة

__________  
، ٣١٥، ٢٤٨ / ١القضاء باليمني والشاهد، وأمحد : االقضية، بابيف ) ١٧١٢(أخرجه مسلم ) ١(

  كلهم من حديث قيس بن) ٢٣٧٠(، وابن ماجه )٣٦٠٨(، وأبو داود ٣٢٣
، )٣٦١٠(عن أيب هريرة عند أيب داود : سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، ويف الباب

  ).٢٣٦٩(، وابن ماجه )١٣٤٤(وعن جابر عند الترمذي ) ٢٣٦٨(، وابن ماجه )١٣٤٣(والترمذي 
 وعن سرق عند ابن ماجه ٥١٦، والدارقطين ص )١٣٤٣(وعن سعد بن عبادة عند الترمذي 

  . وما بعدها٩٦ / ٤، وانظر نصب الراية )٢٣٧١(
 / ٦، تاريخ البخاري )٢٨٣(، طبقات خليفة ٤٢٤، تاريخ خليفة ٢١ / ٧طبقات ابن سعد (*) 

، تاريخ ٢ / ٣٤ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٢٢ الكمال ، ذيب١٤٠ / ٦، اجلرح والتعديل ٢١٣
، ذيب التهذيب ١٨ / ٦، العقد الثمني ٦٠ - ٥٩ / ٣، ميزان االعتدال ٢٧٦ / ٥االسالم للذهيب 

  .٢٣٠ / ١، شذرات الذهب ٢٦٢، خالصة تذهيب الكمال ١٥٤ - ١٥٣ / ٧
   =- ٣٦٠ / ٦يل ، اجلرح والتعد٥١٢ / ٦، تاريخ البخاري ٢٤٣ / ٦طبقات ابن سعد (* *) 

)٦/٣٣٩(  

  

روى عنه جرير بن عبداحلميد، وعبثر بن القاسم وحفص بن غياث، ومروان بن معاوية، وحممد بن 
  .فضيل

  .وآخرون
  .ثقة، مأمون: قال حيىي بن معني

  
  .املكي، من علماء احلديث) ع * ( زكريا بن إسحاق- ١٤٣

  .، وحيىي بن عبد اهللا بن صيفيحدث عن عطاء بن أيب رباح، وعمرو بن دينار، وأيب الزبري
  .ومجاعة

ابن املبارك، ووكيع، وأبو عاصم، وأبو عامر العقدي، وروح ابن عبادة، وعبد الرزاق، : حدث عنه
  .وآخرون

  .وكان ثقة يف نفسه، صدوقا
  .إال أنه رمي بالقدر



  .ال بأس به: قال أبو حامت
  .قدري: وقال حيىي بن معني

  .ةتويف سنة نيف ومخسني ومئ: قلت
  

  .ابن دوال دور) ٤م،  * * ( مقاتل بن حيان- ١٤٤
  .االمام العامل احملدث، الثقة

  أبو بسطام النبطي البلخي،
__________  

، ١٠٥ / ٣، ميزان االعتدال ٢ / ١٢٥ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٧٥، ذيب الكمال ٣٦١= 
  .٣٠٠، خالصة تذهيب الكمال ١٩٢ / ٨ذيب التهذيب 

، تذهيب ٤٣٣ - ٤٣٢، ذيب الكمال ٥٩٣ / ٣، اجلرح والتعديل ٤٢٣ / ٣ :تاريخ البخاري(*) 
 / ٣، ذيب التهذيب ٤٤٢ / ٤: ، العقد الثمني٧١ / ٢، ميزان االعتدال ١ / ٢٣٧ / ١التهذيب 

  .١٢٢، خالصة تذهيب الكمال ٣٢٩ - ٣٢٨
 ٨اجلرح والتعديل ، ١١ / ٢، التاريخ الصغري ١٣ / ٨؛ ، تاريخ البخاري )٣٢٢(طبقات خليفة (* *) 

، ذيب ٣٤٣ - ٣٤٢ - ٣٠٨ / ٥، الكامل يف التاريخ ١٩٥، مشاهري علماء االمصار ٣٥٣/ 
 / ٤، ميزان االعتدال ١٧٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ٦٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٦٥الكمال 
 طبقات ٣٨٦، خالصة تذهيب الكمال ٢٧٩ - ٢٧٧ / ١٠، ذيب التهذيب ١٧٢ - ١٧١

  .٣٢٩/  ٢املفسرين 
(*)  

)٦/٣٤٠(  

  

  .اخلراز
  .طوف وجال

وحدث عن الشعيب، وجماهد، والضحاك، وعكرمة، وابن بريدة، وشهر بن حوشب، وسامل بن عبد اهللا، 
  .ومسلم بن هيصم، وعمر بن عبد العزيز وعدة

شيخه علقمة بن مرثد، وبكري بن معروف، وإبراهيم بن أدهم، وعبد اهللا بن املبارك، وعمر : روى عنه
  .، ومسلمة بن علي اخلشين، وعبد الرمحن احملاريب، وعدد كثري)١(ن الرماح، وعيسى غنجار ب

  .وله حديث يف صحيح مسلم من رواة علقمة عنه



  .وكان من العلماء العاملني، ذا نسك وفضل، صاحب سنة
  هرب من خراسان أيام أيب مسلم صاحب الدولة، إىل بالد كابل، فدعاهم

  .ده خلقإىل اهللا، فأسلم على ي
  .ثقة: قال حيىي بن معني

  .ليس به بأس: وقال أبو داود
  .صاحل احلديث: ووثقه أبو داود أيضا، وقال الدار قطين

  .ال أحتج به: وقال ابن خزمية
  .مصعب، وحسن، ويزيد: له إخوة: قال أمحد بن سيار

  .وخطتهم مبرو، وتعرف بسكة حيان من موايل بين شيبان
  .ن مسلم االمري هرب مقاتل إىل كابل، فأسلم به خلقكان ذا مرتلة عند قتيبة ب

  .هو اخلراز، براء مث زاي: وقال فيه عبد الغين االزدي
  .تويف يف حدود اخلمسني ومئة: قلت

  .وعاش مقاتل بن سليمان املفسر الضعيف بعده أعواما
__________  

  .هو عيسى بن موسى البخاري ولقبه، غنجار) ١(
(*)  

)٦/٣٤١(  

  

  .االمام، العامل، الصدوق، أبو زيد الليثي، موالهم املدين) ، م تبعا٤ * (ة بن زيد أسام- ١٤٥
حدث عن سعيد بن املسيب، وحممد بن كعب القرظي، ونافع العمري، وعمرو بن شعيب، وسعيد 

  .املقربي، ومجاعة
 نعيم، روى عنه حامت بن إمساعيل، وابن وهب، وأبو ضمرة أنس بن عياض، وعبيد اهللا بن موسى، وأبو

  .وآخرون
  .ليس به بأس: قال حيىي بن معني

  .ليس بالقوي: وقال النسائي
  .واختلف قول حيىي بن سعيد القطان

: كان حيىي بن سعيد يكره السامة ابن زيد أنه حدث عن عطاء، عن جابر، أن رجال قال: قال ابن معني
  ).١" (حلقت قبل أن أحنر " يا رسول اهللا 



  .إمنا هو مرسل
  ترك حيىي بن سعيد: بن حنبلوقال أمحد 

__________  
 - ١٩٧ / ٤، الطربي ٢٠ / ٢: ، تاريخ البخاري)٢٧٣(، طبقات خليفة ٤٢٦تاريخ خليفة (*) 

  ،١٢٠، ٢٣، ١٩، ١٨١ / ١: ، التاريخ الصغري٤٠٥ - ٣٦٦ - ٢٥٦ - ٢١١ - ٢١٠
 / ١لتهذيب ، تذهيب ا٧٨، ذيب الكمال ١٧٩ / ١، كتاب اروحني ٢٨٤ / ٢اجلرح والتعديل 

 / ١، ذيب التهذيب ٣٨٢ / ٨، الوايف بالوفيات ١٧٥ - ١٧٤ / ١، ميزان االعتدال ٢ / ٥٠
  .٢٣٤ / ١، شذرات الذهب ٢٦، خالصة تذهيب الكمال ٢١٠ - ٢٠٨

هارون بن سعيد املصري، عن عبد اهللا بن : يف املناسك، من طريق) ٣٠٥٢(أخرج ابن ماجه ) ١(
قعد رسول اهللا، : دثين عطاء بن أيب رباح، أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقولوهب، أخربين أسامة بن زيد ح

يار سول اهللا، إين حلقت قبل أن أذبح، : صلى اهللا عليه وسلم، مبىن يوم النحر للناس، فجاءه رجل، فقال
  .إين حنرت قبل أن أرمي: يا رسول اهللا: ال حرج مث جاءه آخر فقال: قال
  .ال حرج: قال

  . عن شئفما سئل يومئذ
  .وسنده حسن" ال حرج : " قدم قبل شئ، إال قال
  .إسناده صحيح، ورجاله ثقات" مصباح الزجاجة " وقال البوصريي يف 

من حلق : يف احلج، باب) ١٣٠٦(، ومسلم ٤٥٥ - ٤٥٤ / ٣، والبخاري ٤٢١ / ١وأخرج مالك 
  =يف فيمن قدم شيئا قبل شئ : يف املناسك، باب) ٢٠١٤(قبل النحر، وأبو داود 

)٦/٣٤٢(  

  

  .حديث بأخرة
  .له عن نافع مناكري: مث قال أمحد

  .حديثه تعرف فيه النكرة) ١(وقال أيضا، إذا تدبرت 
  .انه ثقة: وجاء عن حيىي بن معني

  .ترك حديثه بأخرة: وجاء عنه قال
  .وهذا وهم

  .بل هذا القول االخري هو قول حيىي بن سعيد فيه
  .ثقة: وقد روى عباس عن حيىي



  .ثقة، حجة: أمحد بن أيب مرمي، عن حيىيوروى 
  .فابن معني حسن الرأي يف أسامة

  .يكتب حديثه وال حيتج به: وقال أبو حامت
  .تويف سنة ثالث ومخسني ومئة: قلت

  .وقد يرتقي حديثه إىل رتبة احلسن، استشهد به البخاري وأخرج له مسلم يف املتابعات
  .فضعفه أزيدأما أسامة بن زيد بن أسلم العمري املدين، 

  .وال شئ له يف الكتب، سوى حديث واحد عند ابن ماجه
__________  

  ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أنه: حجه من طريق= 
يا رسول : وقف رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، للناس مبىن، والناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: قال

مث جاءه " احنر وال حرج " حلقت قبل أن أحنر، فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، اهللا، مل أشعر، ف
فما سئل رسول : قال" ارم وال حرج : " يا رسول اهللا مل أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: آخر فقال

  ".افعل وال حرج : " اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عن شئ قدم وال أخر إال قال
 عن أمحد وإسحاق يف من فعل ذلك ساهيا، أنه ال شئ ٤٣٢ / ٢معامل السنن " يف وقد نقل اخلطايب 

  .عليه
  .النه يرى أن حكم العامد خالف ذلك

  ".إين مل أشعر فحلقت " ويدل على صحة ما ذهب إليه أمحد قوله يف هذا احلديث 
ن رجل حلق قبل أن مسعت أبا عبد اهللا يسأل ع: قال االثرم: ٤٧٤ / ٣" املغين " وقال ابن قدامة يف 

إن كان جاهال فليس عليه، فأما التعمد فال الن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، سأله رجل : يذبح، فقال
  ".مل أشعر : " قال

ما قاله أمحد قوي من جهة أن الدليل دل على : ٧٩ / ٣وقال ابن دقيق العيد، يف شرح عمدة االحكام، 
وهذه االحاديث املرخصة يف تقدمي ما " ا عين مناسككم خذو" وجوب اتباع الرسول يف احلج، لقوله 

فيختص احلكم ذه احلالة وتبقى حالة العمد على " مل أشعر " وقع عنه تأخريه قد قرنت بقول السائل 
  .أصل وجوب االتباع يف احلج

  .راجع امليزان وذيب التهذيب" عبد اهللا بن أمحد بن حنبل " املخاطب هنا ) ١(
(*)  

)٦/٣٤٣(  

  



  .احملدث، الفقيه، عامل محص، أبو يزيد الكالعي، احلمصي) ٤خ،  ( ثور بن يزيد- ١٤٦
حدث عن خالد بن معدان وراشد بن سعد، وعطاء بن أيب رباح، وحبيب ابن عبيد، ونافع، والزهري، 

  .وعمرو بن شعيب، يف خلق كثري
  .كان من أوعية العلم لوال بدعته

لثوري، واملعاىف بن عمران، وابن املبارك، والوليد بن مسلم، ابن إسحاق رفيقه، وسفيان ا: حدث عنه
  وحيىي بن سعيد القطان، وبقية بن الوليد،

  .وخالد بن احلارث، وأبو عاصم النبيل، وعدة
  .يقع حديثه عاليا يف البخاري، وهو حافظ متقن

  .ما رأيت شاميا أوثق من ثور كنت أكتب عنه مبكة يف ألواح: حىت إن حيىي القطان قال
  .كان ثور أعبد من رأيت: وعن وكيع

  .كان ثور من أثبتهم: وقال عيسى بن يونس
  .ثقة: وقال حيىي بن معني وغريه

  .وثقوه، وال أرى حبديثه بأسا: قال ابن عدي
  .حنو مئيت حديث، مل أر له أنكر مما ذكرت" املسند " وله من 

  .صدوق، حافظ: وقال أبو حامت
حابنا أن ثورا لقي االوزاعي، فمد يده إليه، فأىب االوزاعي أن ميد يده إليه حدثنا أص: قال أبو توبة احلليب

  يا ثور، لو كانت الدنيا، لكانت: وقال
__________  

 ٩٩ / ٢، التاريخ الصغري ١٨١ / ٢، تاريخ البخاري )٣١٥(، طبقات خليفة ٤٢٧تاريخ خليفة (*) 
، ١٧٩، ذيب الكمال ٦١١ / ٥يخ ، الكامل يف التار٤٦٩ - ٤٦٨ / ٢، اجلرح والتعديل ١٠٠ -

، ميزان ١٧٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ٩٨ / ١، تذهيب التهذيب "زياد " وقد حترف اسم أبيه فيه إىل 
  .٥٨ خالصة تذهيب الكمال ٣٥ - ٣٣ / ٢، ذيب التهذيب ٣٧٥ - ٣٧٤ / ١االعتدال 

(*)  

)٦/٣٤٤(  

  

  .املقاربة
  .ولكنه الدين
  .در، وليس به بأسكان ثور يرى الق: وقال أمحد



  .اتقوا ثورا، ال ينطحنكم بقرنه: قال سفيان: قال عبيد اهللا بن موسى
كان ثور عابدا، ورعا، والظاهر أنه رجع، فقد روى أبو زرعة عن منبه بن عثمان، أن رجال قال : قلت
  .يا قدري: لثور
  .لئن كنت كما قلت إين لرجل سوء، وإن كنت على خالف ما قلت إنك لفي حل: قال

  .نفى أسد بن وداعة ثورا: قال إمساعيل بن عياش
  .أخرجوه وأحرقوا داره لكالمه يف القدر: وقال عبد اهللا بن سامل
  تويف ثور سنة ثالث ومخسني: قال ابن سعد، وخليفة

  .ومئة
  .سنة مخس ومخسني: وقال حيىي بن بكري

  .تويف ببيت املقدس: وقال ابن سعد
  

  .عبد اهللا احلسني بن ذكوان، العوذي، البصري، املؤدبهو أبو ) ع * ( حسني املعلم- ١٤٧
حدث عن عبد اهللا بن بريدة، وعطاء بن أيب رباح، وبديل بن ميسرة، وعمرو بن شعيب، وحيىي بن أيب 

  .كثري، وقتادة، وطائفة سواهم
  إبراهيم بن طهمان، وعبد اهللا بن املبارك، وغندر، وعبد: حدث عنه

__________  
 / ٣، اجلرح والتعديل ٣٨٧ / ٢: ، تاريخ البخاري)٢٢٠(، طبقات خليفة ٤٢٤تاريخ خليفة (*) 
، تذكرة ١ / ١٤٨ / ١، تذهيب التهذيب ٢٨٨، ذيب الكمال ١٥٤، مشاهري علماء االمصار ٥٢

، مقدمة فتح ٨٣، خالصة تذهيب الكمال ٣٣٩ - ٣٣٨ / ٢، ذيب التهذيب ١٧٤ / ١احلفاظ 
بن معني والنسائي وأيب حامت وأيب زرعة وابن سعد والعجلي والبزار وفيها توثيقه عن ا: ٣٩٥الباري ص 
  .والدار قطين

  .فيه اضطراب: وقال حيىي القطان
  .لعل االضطراب يف الرواة عنه، فقد احتج به االئمة: وعلق احلافظ على قول حيىي هذا فقال

(*)  

)٦/٣٤٥(  

  

  .وح بن عبادة وآخرونالوارث بن سعيد، وحيىي بن سعيد القطان ويزيد بن زريع، ور
  .وثقه أبو حامت الرازي، والنسائي، والناس



  .له بال مستند" الضعفاء " وقد ذكره العقيلي يف كتاب 
  .هو مضطرب احلديث: وقال

فيه اضطراب :  فقال- وذكر حسني املعلم -مسعت حيىي بن سعيد القطان : وقال أبو بكر بن خالد
  .قلت، الرجل ثقة

  .ومات يف حدود سنة مخسني ومئة" لصحيحني ا" وقد احتج به صاحبا 
  وذكر له العقيلي حديثا واحدا تفرد بوصله، وغريه من احلفاظ

  .أرسله
  .فكان ماذا ؟ فليس من شرط الثقة أن ال يغلط أبدا

فقد غلط شعبة، ومالك، وناهيك ما ثقة ونبال، وحسني املعلم ممن وثقه حيىي بن معني، ومن تقدم 
  . أئمة احلديثمطلقا، وهو من كبار

  .واهللا أعلم
  

  .ابن مهران) ع* ( عمرو بن ميمون - ١٤٨
  .االمام، احلافظ، أبو عبد اهللا اجلزري، الفقيه

  .حدث عن أبيه، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول
رون، حدث عنه، الثوري، وعباد بن العوام، وابن املبارك، وأبو معاوية، وبشر ابن املفضل، ويزيد بن ها

  .وحممد بن بشر وآخرون
  .لو علمت انه بقي علي حرف من السنة باليمن التيتها: وكان يقول

  .هذه الدعوى تدل على سعة علمه: قلت
__________  

، ٨٦ / ٢، التاريخ الصغري ٣٦٧ / ٦: ، تاريخ البخاري)٣٢٠(، طبقات خليفة ٤٢٣تاريخ خليفة (*) 
، تذكرة ٢ / ١١٠ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٥٢ال ، ذيب الكم٢٥٨ / ٦، اجلرح والتعديل ٨٧

، خالصة تذهيب ١٠٩، ١٠٨ / ٨، ذيب التهذيب ٤١٧ / ٦: ، العقد الثمني٦٠ / ١احلفاظ 
  .٢٩٤الكمال 

(*)  

)٦/٣٤٦(  

  



ملا رأيت قدر عمي عمرو بن ميمون عند املنصور، قلت له، لو : حدثنا أيب قال: قال أبو احلسن امليموين
  .ؤمنني أن يقطعك قطيعةأنك سألت أمري امل

  .فسكت
  .يا بين، إنك لتسألين أن أسأله شيئا قد ابتدأين هو به غري مرة، فلم أفعل: فأحلحت عليه فقال

  .ثقة: عمرو بن ميمون: قال حيىي بن معني وغريه
  .مسعت أيب يصف عمرو بن ميمون مبعرفة القرآن، والنحو: وقال امليموين

  .ومل أره يغتاب أحدا
  .مات عمرو بالرقة، وكان يؤدب حبصن مسلمة: بن العالءوقال هالل 

  .مات يف سنة مخسني وأربعني ومئة: وقال الواقدي، وخليفة، وأبو عبيد
  

  .االمام العالمة، فقيه العراق) م، د، س، ق * ( عبد اهللا بن شربمة- ١٤٩
  .أبو شربمة

  .قاضي الكوفة
يب وائل شقيق، وعامر الشعيب، وأيب سلمة بن حدث عن أنس بن مالك، وأيب الطفيل عامر بن واثلة، وأ

عبدالرمحن، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وإبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي، وسامل بن عبد اهللا، 
  .واحلسن البصري، ونافع، وسامل بن أيب اجلعد، وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد، وأيب زرعة، وطائفة

__________  
 ٢، التاريخ الصغري ١١٧ / ٥، تاريخ البخاري )١٦٧(، طبقات خليفة ٤٢١، ٣٦١تاريخ خليفة (*) 
 / ٥، الكامل يف التاريخ ١٦٨، مشاهري علماء االمصار ٨٢ / ٥، اجلرح والتعديل ٧٨ - ٧٧/ 

، ٨٩ - ٨٨ / ٥، تاريخ االسالم ٢ / ١٥٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٩٢، ذيب الكمال ٢٢٨
 - ٢٠٠، خالصة تذهيب الكمال ٢٥١ - ٢٥٠ / ٥لتهذيب ، ذيب ا٤٣٨ / ٢ميزان االعتدال 

  .٢١٦ - ٢١٥ / ١، شذرات الذهب ٢٠١
(*)  

)٦/٣٤٧(  

  

الثوري، واحلسن بن صاحل، وابن املبارك، وهشيم، وعبد الواحد بن زياد، وسفيان بن : حدث عنه
  . سواهمعيينة، وعبد الوارث بن سعيد، وأمحد بن بشري، ووهيب بن خالد، وشعيب بن صفوان، وخلق

  .وثقه أمحد بن حنبل، وأبو حامت الرازي، وغريمها



  .وكان من أئمة الفروع، وأما احلديث، فما هو باملكثر منه، له حنو من ستني أو سبعني حديثا
  .وهو عبد اهللا بن شربمة، بن طفيل، بن حسان، الضيب

  وهو عم عمارة بن
  .القعقاع، ولكن عمارة أسن منه

  . السكوينوآخر أصحابه موتا أبو بدر
  .كان ابن شربمة عفيفا، صارما، عاقال، خريا، يشبه النساك: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .وكان شاعرا، كرميا، جوادا

  .له حنو من مخسني حديثا
كنت إذا اجتمعت أنا واحلارث العكلي على مسألة مل نبال من : روى ابن فضيل، عن ابن شربمة قال

  .خالفنا
 كنا جنلس أنا وابن شربمة، واحلارث بن يزيد العكلي، واملغرية، والقعقاع بن :وقال فضيل بن غزوان

  .يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فرمبا مل نقم حىت نسمع النداء بالفجر
  .ما رأيت أحدا أسرع جوابا من ابن شربمة: وقال عبد الوارث

  .غفر اهللا لك: قل: جعلت فداك، يغضب، ويقول: رأيت ابن شربمة إذا قال له الرجل: وقال معمر
  .من بالغ يف اخلصومة أمث، ومن قصر فيها خصم: وروى ابن السماك، عن ابن شربمة قال

  .وال يطيق احلق من باىل على من دار االمر
عجبت للناس حيتمون من الطعام خمافة الداء وال حيتمون من : وروى ابن املبارك، عن ابن شربمة قال

  .الذنوب خمافة النار
  .كان عيسى بن موسى ال يقطع أمرا دون ابن شربمة: لعجليقال أمحد ا

  فبعث أبو جعفر املنصور إىل عيسى بعمه عبد اهللا بن علي ليحبسه،: قال

)٦/٣٤٨(  

  

! يرد املنصور غريك ؟ ) ١] (مل : [ فاستشار ابن شربمة، فقال له..وإنه..أن اقتله، فإنه: مث كتب إليه
  .وكان عيسى ويل العهد

  .احبسه واكتب إليه أنك قتلته: ؟ قالما ترى : فقال
  .ففعل

إن أمري املؤمنني كتب إيل أن اقتله، فقد قتلته، فرجعوا إىل أيب جعفر : فجاء أخوه عبد اهللا إىل عيسى فقال
  .كذب، القيدنه به: فقال



  .فارتفعوا إىل القاضي
  .فلما حققوا على عيسى أخرجه إهليم
   فإن- يريد ابن شربمة -العرايب فقال أبو جعفر، قتلين اهللا إن مل أقتل ا

  .عيسى ال يعرف هذا
  .فما زال ابن شربمة خمتفيا حىت مات خبراسان: قال

كان ابن شربمة، ومغرية، واحلارث العكلي : سريه إليها عيسى بن موسى روى ابن فضيل عن أبيه، قال
  .يسهرون يف الفقه، فرمبا مل يقوموا إىل الفجر

  .تويف سنة أربع وأربعني ومئة
  .أرخه أبو نعيم واملدائين

  
، بن عبد اهللا، العالمة احلافظ، الثبت، أبو أمية االنصاري، ابن يعقوب) ع* ( عمرو بن احلارث - ١٥٠

  .السعدي، موالهم، املدين االصل، املصري
  .عامل الديار املصرية ومفتيها

  .موىل قيس بن سعد بن عبادة
  .ولد بعد التسعني يف خالفة الوليد بن عبدامللك

  وروى عن ابن أيب
__________  

 / ٢، التاريخ الصغري ٣٢٠ / ٦، تاريخ البخاري )٢٩٦(طبقات خليفة (*) سقطت من االصل ) ١(
، ٥٨٩ / ٥، الكامل يف التاريخ ١٨٧، مشاهري علماء االمصار ٢٢٥ / ٦، اجلرح والتعديل ٩٦

، ميزان ١٣٣ / ١ظ ، تذكره احلفا١ / ٩٥ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٣٠ - ١٠٢٩ذيب الكمال 
، خالصة ١٦ - ١٤ / ٨، ذيب التهذيب ١٠٧، ١٠٥ / ٦، تاريخ االسالم ٢٥٢ / ١االعتدال 

   (*)٣٠٠ / ١ حسن احملاضرة ٢٢٣ / ١، شذرات الذهب ٢٨٧تذهيب الكمال 

)٦/٣٤٩(  

  

لزبري، مليكة، وأيب يونس، موىل أيب هريرة، وعمرو بن شعيب، وأيب عشانة املعافري، وابن شهاب، وأيب ا
وقتادة، وعبدة بن أيب لبابة، ويزيد بن أيب حبيب، وعبيد اهللا بن أيب جعفر، وكعب بن علقمة، ويزيد بن 

عبد اهللا بن قسيط، وبكر بن سوادة، وبكري بن االشج، ومثامة بن شفي، وجعفر بن ربيعة، وأبيه 
ح، وربيعة الرأي، وزيد احلارث، واجلالح أيب كثري، وحبان بن واسع، وزيد بن أسلم ودراج أيب السم



  بن أيب أنيسة، وسامل أيب النضر،
وسعيد بن احلارث االنصاري، وسعيد بن أيب هالل، وعامر بن حيىي املعافري، وعبد الرمحن بن القاسم، 

  .وعمرو بن دينار، وعمارة بن غزية وهشام بن عروة، وخلق كثري
  .وبرع يف العلم، واشتهر امسه

  . بن عبد اهللا بن االشج شيخه أيضافتادة شيخه، وبكري: حدث عنه
  .إن جماهد بن جرب روى عنه، وهذا وهم ال يسوغ: وقيل

وحدث عنه صاحل بن كيسان وهو أكرب منه، وأسامة بن زيد الليثي وهو من طبقته وأسن، ومالك 
يزيد، وابن وهب، ) ١] (بن [ والليث، وبكر بن مضر، وحيىي بن أيوب، وموسى بن أعني، ونافع 

  .ن شعيب بن شابوروحممد ب
  .ومل يشخ، إمنا مات يف الكهولة

  .كان ثقة إن شاء اهللا: قال ابن سعد
 يعين أهل مصر أصح حديثا من الليث، وعمرو بن -ليس فيهم : مسعت أمحد يقول: وقال أبو داود
  .احلارث يقاربه

وال أحد، وقد كان ما يف هؤالء املصريني أثبت من الليث، ال عمرو بن احلارث : وقال االثرم، عن أمحد
، عمرو بن احلارث )٢: ] (عن أمحد: وقال يف موضع آخر[ عمرو عندي، مث رأيت له أشياء مناكري، 

  .محل محال شديدا، يروي عن قتادة أحاديث يضطرب فيها وخيطئ
  وقال ابن

__________  
  .سقطت من االصل) ١(
  .زيادة من تاريخ املؤلف والتهذيب) ٢(

(*)  

)٦/٣٥٠(  

  

  .ثقة: طريق الكوسج، وأبو زرعة، والعجلي، والنسائي، وطائفةمعني من 
  .كان حيىي بن معني يوثقه جدا: قال يعقوب بن شيبة

  .وقال النسائي، الذي يقول مالك يف كتابه
  .الثقة عن بكري، يشبه أن يكون عمرو بن احلارث

  مسعت من ثالث مئة شيخ وسبعني شيخا: وروى عمرو بن سواد، عن ابن وهب قال



ا رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن احلارث، وذلك أنه كان قد جعل على نفسه أنه حيفظ كل يوم فم
  .ثالثة أحاديث

ال يزال بذلك املصر علم ما دام ا ذلك : قال ربيعة: حدثنا عبد اجلبار بن عمر قال: وقال ابن وهب
  .- يعين عمرو بن احلارث -القصري 

  .اثنان مبصر، واثنان باملدينة: م بأربعةاهتدينا يف العل: حرملة عن ابن وهب قال
  .عمرو بن احلارث والليث بن سعد مبصر، ومالك وابن املاجشون باملدينة، لوال هؤالء لكنا ضالني

  .بل لوال اهللا، لكنا ضالني: قلت
  .اللهم لوال أنت ما اهتدينا

  . احتجنا إىل مالكلو بقي لنا عمرو بن احلارث ما: وقال أمحد بن حيىي بن وزير، عن ابن وهب قال
اكتب يل من أحاديث عمرو بن : قال عبدالرمحن بن مهدي: هارون بن معروف، عن ابن وهب قال

  .احلارث فكتبت له مئيت حديث وحدثته ا
كان بني عمرو بن احلارث وبني أبيه احلارث بن يعقوب كما بني : وروى شعيب بن الليث، عن أبيه قال

  .السماء واالرض يف الفضل
  .رث أفضلفاحلا

  .وكان بينه وبني أبيه يعقوب يف الفضل كما بني السماء واالرض
  .كان عمرو أحفظ أهل زمانه: وقال أبو حامت الرازي

  .مل يكن له نظري يف احلفظ يف زمانه
  .كان أخطب أهل زمانه، وأبلغهم، وأرواهم للشعر: وقال سعيد بن عفري

  منأخرجه صاحل بن علي اهلامشي : وقال مصعب الزبريي

)٦/٣٥١(  

  

  .املدينة إىل مصر مؤدبا لبنيه
  .كان فقيها أديبا، أدب لولد صاحل بن علي": تارخيه " قال أبو سعيد بن يونس يف 
كان يعلم ولد صاحل بن علي، وكان سيئ احلال، فلما علمهم، صلح حاله، : وروى عباس، عن حيىي قال

  صار يلبس
  .الوشي واخلز

قميصه ورداؤه : كنت أرى عمرو بن احلارث عليه أثواب بدينار: لوروى حيىي بن بكري عن الليث قا
  .وإزاره، مث مل متض االيام والليايل حىت رأيته جير الوشي واخلز، فإنا هللا وإنا إليه راجعون



شرف العلم، وشرف : الشرف شرفان: عمر بن شبة قال يل حممد بن منصور، قال عمرو بن احلارث
  .السلطان، وشرف العلم أشرفهما

إمام قد :  فقال- وذكر الليث -مسعت أمحد بن صاحل : قال أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين
  .أوجب اهللا تعاىل علينا حقه

  .نعم مل يكن بالبلد بعد عمرو بن احلارث مثل الليث: الليث إمام ؟ قال: فقلت له
دا مع علمه وثبته، وقلما عمرو بن احلارث غزير عزيز احلديث ج: وقال أبو عبد اهللا بن االجرم احلافظ

  .خيرج حديثه من مصر
  .كان قارئا، فقيها، مفتيا، ثقة: قال احلافظ أبو بكر اخلطيب

كان قارئا، مفتيا، أفىت يف زمن يزيد بن أيب حبيب، وعبيد اهللا بن أيب جعفر، وكان : وقال ابن ماكوال
  .أديبا فصيحا

  .ولد سنة إحدى أو اثنتني وتسعني: قال حيىي بن بكري
  .سنة اثنتني: وقال سعيد بن عفري

  .ولد سنة ثالث: وقال ابن يونس
  .ولد سنة أربع: وقال اخلطيب واالمري

  .عاش مثانيا ومخسني سنة: وقال أبو داود
مات سنة مثان وأربعني ومئة، زاد : قال ابن عفري وحيىي بن بكري، وأمحد بن صاحل، وابن يونس وغريهم

  ".يف شوال " ابن يونس 
  .مات سنة سبع أو مثان وأربعني ومئة: سعد، ويعقوب السدوسيوقال ابن 

  .وكذا قال أبو عبيد
  .وروى الغاليب

  مات سنة: عن حيىي بن معني

)٦/٣٥٢(  

  

  .تسع وأربعني ومئة
  الصحيح وفاته يف شوال من سنة مثان، مات معه االعمش ومجاعة: قلت

  .من الكبار
 بن احلارث املصري، خيرج من داره فريى الناس كان عمرو: قال سعيد بن أيب مرمي، عن خاله قال

  .صفوفا يسألونه عن القرآن، واحلديث، والفقه، والشعر، والعربية واحلساب



  .وكان صاحل بن علي االمري قد جعله مؤدبا لولده الفضل، فنال حشمة بذلك
  .ما رأيت أحفظ من عمرو: وقال ابن وهب
ريج أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، وإمساعيل بن عمرو بن احلارث أحفظ من ابن ج: وقال النسائي

أنبأنا احلسن بن صياح املخزومي، أنبأنا عبد اهللا بن رفاعة، أنبأنا علي بن احلسن : عبدالرمحن قراءة قاال
القاضي، أنبأنا أبو حممد عبدالرمحن بن عمر البزاز، أنبأنا أبو طاهر أمحد بن حممد بن عمرو املديين، حدثنا 

بداالعلى، حدثنا ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث، أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك أن يونس بن ع
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء ورقد رقدة باحملصب، مث ركب 

  .هذا حديث صحيح من العوايل) ١(إىل البيت، فطاف به صلى اهللا عليه وسلم 
ىل عمرو عدة أحاديث، وال يقع حديثه أعلى من هذا، وال يقع يف كتاب من وعندي ذا االسناد إ

  .بينه وبينه رجالن" مسند أمحد " الكتب الستة إال بواسطة اثنني، حىت يف 
__________  

 / ٢من صلى العصر يوم النحر بأبطح، والدارمي :  يف احلج، باب٤٧٠ / ٣وأخرجه البخاري ) ١(
 مكة ومىن، وهو إىل مىن أقرب، وهو ما انبطح من الوادي واتسع، وقد موضع فيما بني: ، واحملصب٥٥

  .نقل ابن املنذر االختالف يف استحباب الرتول باحملصب مع االتفاق أنه ليس من املناسك
   (*)٢٣ / ٦سري 

)٦/٣٥٣(  

  

  .من فضالء التابعني، وعبادهم) م، ت، س * ( أبوه احلارث- ١٥١
  .يب احلباب سعيد بن يسارحدث عن عبدالرمحن بن مشاسة، وأ

  .يروي عن سهل بن سعد الصحايب: وقيل
  .حدث عنه ابنه، ويزيد بن أيب حبيب رفيقه، والليث، وبكر بن مضر

  .وكان أبوه يعقوب من العابدين أيضا
  .وكان احلارث رمبا أحىي الليل صالة، رمحه اهللا

  .مات سنة ثالثني ومئة
  

  .، االمام احملدث، أبو عيسى الربعي الواسطيابن يزيد) ع * * ( العوام بن حوشب- ١٥٢
  .كان له عدة إخوة

  .أسلم جدهم يزيد على يد االمام علي فجعله على شرطته



  .حدث عن إبراهيم النخعي، وجماهد، وعمرو بن مرة، وسلمة بن كهيل ومجاعة
زيد وعنه ابنه سلمة، وابن أخيه شهاب بن خراش، وشعبة، وهشيم، ويزيد بن هارون، وحممد بن ي

  .وآخرون
__________  

، ٢ - ١ / ١١٦ / ١، تذهيب التهذيب ٢٢٥، ذيب الكمال ٩٤ - ٩٣ / ٣اجلرح والتعديل (*) 
  .٦٩، خالصة تذهيب الكمال ١٦٤ / ٢ذيب التهذيب 

 / ٧، اجلرح والتعديل ٤٧ / ٢، التاريخ الصغري ٦٧ / ٧، تاريخ البخاري )٣٢٦(طبقات خليفة (* *) 
، ذيب ١ / ١١٩ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٦٥، ذيب الكمال ٥٨٩ / ٥اريخ ، الكامل يف الت٢٢

  .٢٤٤ / ١، شذرات الذهب ٢٩٨، خالصة تذهيب الكمال ١٦٣ / ٨التهذيب 
(*)  

)٦/٣٥٤(  

  

  .ثقة ثقة: ذكره أمحد فقال
  )١] (أمر [ كان صاحب : وقال يزيد بن هارون

  .باملعروف وي عن املنكر
  .بعني ومئةوتويف سنة مثان وأر: قال
  

فشيخ بصري، يروي عن أيب عثمان النهدي، وبكر بن عبد اهللا  *  أما العوام بن محزة املازين- ١٥٣
  .املزين

  .حدث عنه حيىي القطان، وغندر، وطائفة
  .أرجو أنه ال بأس به: قال ابن عدي

  .له مناكري، وروى عباس عن حيىي قال، ليس حديثه بشئ: وقال أمحد
  . عنه القطان من الضعفاء، وخفي عليه أمرهفهذا ممن يروي: قلت
  

االمام العامل، احلافظ، حمدث البصرة، أبو عبد اهللا االزدي، ) ع * * ( هشام بن حسان- ١٥٤
  .هو من مواليهم، وهو أشبه: هو من العتيك، ونزل يف القراديس، وقيل: القردوسي، البصري ويقال

  .فلم يسم له جد مع شهرة هشام ونبله
  .ه شيئا عن الصحابة والظاهر أنه رأى أنس بن مالك فإنه أدركه وهو قد اشتدوما علمت ل



  حدث عن احلسن، وابن سريين، وأخته حفصة بنت سريين، وأيب جملز،
__________  

  .زيادة يتطلبها املعىن وهي من التهذيب) ١(
ذهيب ، ت١٠٥٦، ذيب الكمال ٢٣ - ٢٢ / ٧، اجلرح والتعديل ٦٧ / ٧: تاريخ البخاري(*) 

، خالصة تذهيب ١٦٣ / ٨، ذيب التهذيب ٣٠٣ / ٣، ميزان االعتدال ١ / ١١٩ / ٣التهذيب 
  .٢٩٥الكمال 
 / ٢، التاريخ الصغري ١٩٧ / ٨: ، تاريخ البخاري)٢١٩(، طبقات خليفة ٤٢٤تاريخ خليفة (* *) 

، ١٤٣٦، ذيب الكمال ٥٨٣ / ٥، الكامل يف التاريخ ٥٥ - ٥٤ / ٩، اجلرح والتعديل ٨٥
، ميزان ١٦٣ / ١، تذكرة احلفاظ ١٤٤ / ٦، تاريخ االسالم ٢ / ١١٣ / ٤تذهيب التهذيب 

، ٤٠٩، خالصة تذهيب الكمال ٣٧ - ٣٤ / ١١، ذيب التهذيب ٢٩٨ - ٢٩٥ / ٤االعتدال 
  .٢١٩ / ١شذرات الذهب 

(*)  

)٦/٣٥٥(  

  

ب، ومحيد بن هالل، وقيس بن وعكرمة، وعطاء بن أيب رباح، وأنس بن سريين، وأيب معشر زياد بن كلي
  .سعد، وواصل موىل أيب عيينة، وحيىي بن أيب كثري، وأيوب بن موسى القرشي، وعبد العزيز بن صهيب

  .ويرتل إىل أن يروي عن سهيل بن أيب صاحل، ومهدي بن ميمون
  .وهو أصغر منه

ئدة، واحلمادان ابن جريج، وابن أيب عروبة، وشعبة، وسفيان، وإبراهيم بن طهمان، وزا: حدث عنه
وفضيل بن عياض، وهشيم، ومعتمر، وابن عيينة، وابن علية، وجرير، وحفص بن غياث، وأبو أسامة، 
وحيىي القطان، ويزيد بن هارون، وغندر، والنضر بن مشيل، وحممد بن بكر الربساين، وروح، واالسود 

عاصم، وعبد اهللا بن بكر بن عامر، وعثمان بن عمر بن فارس، وحممد بن عبد اهللا االنصاري، وأبو 
  .السهمي، ومكي بن إبراهيم ووهب ابن جرير، وسعيد بن عامر، وعثمان بن اهليثم املؤذن، وخلق كثري

  .هشام بن حسان موىل القراديس من االزد: قال حممد بن سالم اجلمحي
  .من مجاله" قردوس " إمنا مسي : وقال سليمان بن أيب شيخ

  .ىل العتك، نزل درب القراديس فنسب إليهموقال أبو حفص الفالس، هشام مو
  .كناين حممد بن سريين أبا عبد اهللا ومل يولد يل: روى محاد عن هشام قال

  .هشام منا أهل البيت: وروى محاد، عن سعيد بن أيب صدقة، أن حممد بن سريين قال



  .سل يل هشاما عن حديث كذا: وكان أيوب يقول: قال محاد
  .ا رأيت، أو ما كان أحد أحفظ عن حممد من هشامم: قال سعيد بن أيب عروبة

  .أنبأنا أيوب وهشام: مسعت محاد بن زيد يقول: إبراهيم بن مهدي
  .وحسبك شام

  لقد أتى هشام أمرا عظيما بروايته عن: مسعت سفيان يقول: نعيم بن محاد

)٦/٣٥٦(  

  

  .احلسن
  .النه كان صغريا: مل ؟ قال: قيل لنعيم

  .هذا فيه نظر: قلت
  . كان كبريابل

  .كان هشام أعلم الناس حبديث احلسن: وقد جاء أيضا عن نعيم بن محاد، عن سفيان بن عيينة قال
  .فهذا أصح

  .جاورت احلسن عشر سنني: قال سعيد بن عامر الضبعي، مسع هشاما يقول
  .كنا ال نعد هشام بن حسان يف احلسن شيئا: وروى أبو بكر بن أيب شيبة، عن ابن علية قال

  .د بن احلسني، عن هشام، أنه كان إذا حدث عن ابن سريين سرده سردا كما مسعهخمل
  .فأن كان ابن سريين يرسل فيه أرسل فيه، يف حديث ابن سريين خاصة

أخرج إيل بعض كتبك : عبد العزيز بن أيب رزمة، عن إبراهيم بن املغرية املروزي، قلت هلشام بن حسان
  . وقلما كتب يعين كان حيفظ،-ليس يل كتب : قال

ما كتبت للحسن وحممد حديثا قط إال حديث : وروى خملد بن احلسني، عن هشام بن حسان قال
  ).١(االعماق النه طال علي فكتبته، فلما حفظته حموته 

  مسعت حيىي بن سعيد يقول، روى هشام بن حسان، عن أيب جملز: علي
__________  

 عن هشام بن ٦٠" تقييد العلم "  واخلطيب يف ٣٨٣ ":احملدث الفاصل " واخرجه الرامهرمزي يف ) ١(
  .ما كتبت حديثا قط إال حديث االعماق، فلما حفظته حموته: حسان

: يف أشراط الساعه) ٢٨٩٧" (صحيحه " ورمبا يريد حبديث االعماق احلديث الذي أخرجه مسلم يف 
  ال تقوم الساعة: " سلم قالباب فتح القسطنطينية من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  ...(*)حىت يرتل الروم االعماق أو بدابق



)٦/٣٥٧(  

  

  .واحدا أو اثنني
هذا مما مسعته : قلت ليحىي) [ ١" (ال تقوم الساعة حىت تعبد العرب بيتا أو شيئا " ما هو ؟ قال : قلت

  .، لقيته خبراسان)٢] (من أيب جملز ؟ قال نعم 
  .هشام: ابن سريين أحب إليك، أو عاصم االحول وخالد احلذاء ؟ قالهشام يف : قلت ليحىي بن سعيد

  .هو عندي يف احلسن دون حممد بن عمرو: مث قال
  .كان محاد بن سلمة ال خيتار على هشام يف حديث ابن سريين أحدا: حجاج بن منهال

على أما حديث هشام عن حممد، فصحاح، وحديثه عن احلسن عامتها تدور : قال علي بن املديين
  .حوشب، وهشام أثبت من خالد احلذاء يف ابن سريين

  .هشام ثبت
كان حيىي بن سعيد وكبار أصحابنا يثبتون هشام : وروى احلسن بن علي اخلالل، عن علي بن املديين قال

  .بن حسان
  .وكان حيىي يضعف حديثه عن عطاء، وكان الناس يرون أنه أخذ حديث احلسن عن حوشب

: سألت عباد بن منصور، أتعرف أشعث موىل آل محران ؟ قال: عرة بن الربندعلي بن املديين، عن عر
  .نعم

  .نعم: كان يقاعد احلسن ؟ قال: قلت
  .كثريا
  .ما رأيته عند احلسن قط: هشام بن حسان ؟ قال: قلت

  :قال عرعرة
__________  

 ال تقوم الساعة "من حديث أيب هريرة مرفوعا " الصحيحني " مل نقف عليه ذا اللفظ، لكن يف ) ١(
باب تغري :  يف التوحيد٦٦ / ١٣أخرجه البخاري " حىت تضطرب أليات نساء دوس على ذي اخللصة 

  )٢٩٠٧(وأخرج مسلم ) ٢٩٠٦(الزمان حىت تعبد االوثان، ومسلم 
زيادة من ) ٢"..(ال يذهب الليل والنهار حىت تعبد الالت والعزى " من حديث عائشة مرفوعا 

  .التهذيب
(*)  

)٦/٣٥٨(  



  

  .قاعدت احلسن سبع سنني ما رأيت هشاما عنده قط: فأخربت بذلك جرير بن حازم، فقال
  .ما أتيت احلسن إال رأيته عنده: فأشعث ؟ قال: قلت

ومل يكن ) ١(لو حابيت أحدا حلابيت هشام بن حسان، كان ختين : شعيب بن حرب، عن شعبة قال
  .حيفظ

كان شعبة يتقي حديث هشام عن عطاء، : معاذ بن معاذ قالزعم : معاوية بن صاحل، عن ابن معني، قال
  .وحممد، واحلسن

ال أستحل فأفدته عن أيوب، : سألين سفيان أن أفيده عن هشام بن حسان، فقلت: وقال وهيب: قال
ذكر اليوب وحيىي عن هشام عن : سليمان بن حرب، عن محاد قال" عن حممد، فسأل هشاما عنهما 

  .احلدث، وأذى املسلم: عما ينقض الوضوء، قالسألت عبيدة : حممد، قال
  .وأذى املسلم: فأنكروا قوله

كان هشام يرفع حديث حممد عن أيب هريرة، يقول فيها، قال رسول اهللا صلى اهللا : محاد بن زيد قال
  .عليه وسلم، فذكرت ذلك اليوب

  .رفعإن حممدا مل يكن يرفعها، فال ترفعها، إمنا كان ينحو ا بال: قل له: فقال
  .فذكرت ذلك هلشام فترك الرفع
  .كان حممد ال يرفع من حديث أيب هريرة إال ثالثة أحاديث: سليم بن أخضر، عن ابن عون

  .صلى إحدى صاليت العشي، وجاء أهل اليمن، ومل يذكر الثالث
  من املرفوعات حملمد عن أيب هريرة،" الصحيح " قد أخرجا يف : قلت

__________  
" ذيب الكمال " وهو حتريف، والصحيح ما أثبتناه كما هو يف " خشبيا " تهذيب يف االصل، وال) ١(

  ".امليزان " ويف 
(*)  

)٦/٣٥٩(  

  

  .عدة أحاديث، وانفرد كل منهما بأحاديث
مسعت : رمبا مسعت هشام بن حسان يقول: عبدالرمحن بن املبارك العيشي، عن سفيان بن حبيب قال

  .عطاء
  .ثوريحدثين ال: وأجئ بعد فيقول



  .وقيس عن عطاء هو ذاك بعينه
  .اثبت على أحدمها: قلت له

  .السائب، وجيوز أن يكون عطاء بن أيب رباح] بن [ عطاء هو : فصاح يب قلت
  .وقيس وهم: وقوله

  .سعد املكي] ابن [ وإمنا هو فيما أرى عن قيس وهو 
د اهللا يسأل عن هشام بن مسعت أبا عب: هشام صاحل، وهو أحب إيل من أشعث وقال االثرم: قال أمحد

  .عندي ال بأس به: حسان قال
  .وما تكاد تنكر عليه شيئا إال وجدت غريه قد رواه إما أيوب، وإما عوف

  .ال بأس به: وروى عباس عن ابن معني قال
  .هو أحب إيل من جرير بن حازم: وروى عثمان بن سعيد، عن ابن معني

 يزيد بن إبراهيم أثبت عندنا من هشام بن حسان وقال :مسعت أبا الوليد الطيالسي يقول: وقال عثمان
  .هشام بصري ثقة، حسن احلديث: العجلي

  .إن عنده ألف حديث حسن ليست عند غريه: يقال
  .له حنو مئيت حديث: ورأيت بعضهم قال
  .فكأنه أراد املسند

  .كان صدوقا، وكان يتثبت يف رفع االحاديث عن ابن سرين: وقال أبو حامت
  . يكتب حديثه:وقال أيضا

يكتب حديثه أنه عنده ليس : قد علمت باالستقراء التام أن أبا حامت الرازي إذا قال يف رجل: قلت
  .حبجة

  .كان هشام من البكائني: قال عمرو بن علي الصرييف
  مسعت أبا عاصم

 بكى حىت تسيل - وذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم، واجلنة، والنار -رأيت هشام بن حسان : يقول
  .دموعه على خديه

  إذا: كان هشام بن حسان يقول النسان: الرمادي، عن عبد الرزاق قال

)٦/٣٦٠(  

  

  .دخل عبيد اهللا، فآذين
هذا يرى اليوم، أنه أعلم أهل : فجاء عبد اهللا فجلس إليه هشام، فلما قام هشام قال عبيد اهللا: قال



  .املشرق
ليت ما حفظ عين : ، مسعت هشام بن حسان يقولإبراهيم بن جابر، عن عبدالرحيم بن هارون الغساين

  .من العلم يف أخبث تنور بالبصرة
  .وليت حظي منه ال يل وال علي

  .ليس مراده ذات العلم، فهذا ال يقوله مسلم وإمنا مراده التعليم، والقصد بالعلم: قلت
: عن حممد بن سواءحممد بن عبدالرمحن العالف، ! ليت حظي منه ال يل وال علي ؟ : أال تراه كيف يقول

لوددت أين قارورة حىت كنت أقطر يف حلق كل واحد : مسعت هشام بن حسان يقول الصحاب احلديث
  .منكم

مل أر هشاما عند احلسن قط، وال جاء معنا عند احلسن : عفان، عن معاذ بن معاذ، قال عمرو بن عبيد
  .قط
  .ما رأيت هشاما عند احلسن، وال وال: وقال أشعث: قال

  .يا أبا هانئ، إن عمرو بن عبيد يقول هذا يف هشام: هفقلت ل
  .وهشام صاحب سنة، فال تعن عمرا عليه

  .فكف عنه: قال
عليك حبجاج، وحممد بن إسحاق، فإمنا حافظان، : حدثنا أبو شهاب، قال يل شعبة: قال حيىي بن آدم

  .واكتم علي عند البصريني يف خالد احلذاء وهشام
  .أيه هذا أحدمل يتابع شعبة على ر: قلت

  مسع عمرو بن احلجاج هشام بن حسان حيدث، عن: قال محاد بن زيد
  فما: " إمنا قال: اكتوينا فما أفلحنا وال أجنحنا، فقال: احلسن، عن عمران قال

)٦/٣٦١(  

  

  ).١" (أفلحن، وال أجنحن 
 وأذهب إليه، جلست إىل احلسن سبع سنني مل أخرم منه يوما واحدا أصوم: وهب بن جرير، عن أبيه قال

  .ما رأيت هشاما عنده قط
هشام قد قفز القنطرة واستقر توثيقه، واحتج به أصحاب الصحاح، وله أوهام مغمورة يف سعة ما : قلت
  .روى

وال شك أن يونس وابن عون أحفظ منه وأتقن، كما أنه أحفظ من ابن إسحاق، وحممد بن عمرو 
  .وأتقن



  .مات سنة ست وأربعني ومئة: أيب شيبةقال أبو نعيم، وابن معني، وأبو بكر بن 
  .مات سنة سبع: وقال حيىي القطان، وابن بكري

  .مات يف أول يوم من صفر سنة مثان وأربعني ومئة: وقال مكي بن إبراهيم، وأبو عيسى الترمذي
  .وهذا أصح

واخلضر بن أخربنا عمر بن عبد املنعم، عن أيب اليمن الكندي، وكتب إيل أمحد بن عبد السالم التميمي، 
أنبأنا الكندي، وأنبأنا : أنبأنا عمر بن طربزد، وأنبأنا املؤمل بن حممد ومجاعة، قالوا: محويه وطائفة، قالوا

املقداد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد العزيز بن االخضر، وأنبأنا حيىي بن أيب منصور، أنبأنا عبد العزيز بن منينا، 
نبأنا حممد بن عبدا لباقي االنصاري، أنبأنا إبراهيم بن عمر أ: وزيد بن احلسن اللغوي، قالوا أربعتهم

  الفقيه حضورا،
__________  

عن : ، من طرق)٣٤٩٠(وابن ماجه ) ٢٠٤٩(، والترمذي ٤٣٠، ٤٢٧ / ٤أخرجه أمحد ) ١(
  .احلسن، عن عمران بن احلصني

ورجاله " وال أجنحت فما أفلحت " ولفظ ابن ماجه " فما أفلحنا وال أجنحنا : " ولفظ أمحد، والترمذي
  حسن: ثقات وقال الترمذي

  .صحيح
من حديث موسى بن إمساعيل، حدثنا محاد، عن ثابت، عن مطرف، عن ) ٣٨٦٥(وأخرجه أبو داود 

ى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، عن الكي، فاكتوينا، فما أفلحن، وال أجنحن : " عمران بن حصني، قال
  .وإسناده صحيح" 

(*)  

)٦/٣٦٢(  

  

نا أبو حممد بن ماسي، أنبأنا أبو مسلم الكجي، حدثنا االنصاري، حدثنا هشام ابن حسان، عن أنبأ
) ١" (ى عن الترجل إال غبا " احلسن، عن عبد اهللا بن مغفل، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، من طريق حيىي القطان وعيسى بن يونس، عن هشام حنوه
وله علة، فقد رواه محاد بن سلمة عن قتادة عن احلسن مرسال ورواه بشر ابن املفضل، عن يونس، عن 

  .احلسن، وابن سريين قوهلما، وهذا أقوى
أخربنا عبدالرمحن بن حممد يف كتابه، أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا ابن احلصني، أنبأنا ابن غالن، أنبأنا أبو 

سلمة، حدثنا يزيد، أخربنا هشام بن حسان، عن حممد، عن أيب هريرة بكر الشافعي حدثنا حممد بن م



من نسي وهو صائم، مث أكل وشرب، فإمنا أطعمه اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ).٢" (وسقاه 

  
  .االمام، احلجة، أبو عبيدة السدوسي البصري) م، د، ت، س * ( عمران بن حدير- ١٥٥

  النهدي، وعبد اهللا بن شقيق، وأيب قالبة وعكرمة،حدث عن أيب عثمان 
__________  

، والترمذي )٤١٥٩(، وأبو داود ٨٦ / ٤، وأمحد )٣٤(رقم " الشمائل " وأخرجه الترمذي يف ) ١(
  .، ورجاله ثقات١٣٢ / ٨، والنسائي )١٧٥٦(يف اجلامع 

" ما قال احلافظ يف ، بسند صحيح، ك١٣١ / ٨، وله شاهد عند النسائي )١٤٨٠(وصححه ابن حبان 
، عن محيد بن عبدالرمحن قال، لقيت رجال صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، كما ٣٠٩ / ١٠" الفتح 

  صحبه أبو
وأخرجه " انا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أن ميتشط أحدنا كل يوم : " هريرة، أربع سنني، قال

  .وما، ويدع يوماأن ميتشط ي: ، والغب)٢٨(، وأبو داود ١١١ / ٤أمحد 
الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، ويف االميان والنذور، :  يف الصوم، باب١٣٥ / ٤ورواه البخاري ) ٢(

أكل الناسي وشربه ومجاعه ال : يف الصيام، باب) ١١٥٥(إذا حنث ناسيا يف االميان، ومسلم : باب
  .يفطر

يف الصوم، ) ٢٣٩٨(، وأبو داود يف الصائم يأكل ويشرب ناسيا: يف الصوم، باب) ٧٢١(والترمذي 
  .من أكل ناسيا: باب
  =، اجلرح ٤٢٥ / ٦، تاريخ البخاري )٢٢١(، طبقات خليفة )٤٢٥(تاريخ خليفة * 

)٦/٣٦٣(  

  

  .وصلى وراء أنس بن مالك
  .روى عنه شعبة، ومحاد بن زيد، ووكيع، وعثمان بن عمر، وعثمان بن اهليثم املؤذن

  .ق الناسكان من أوث: قال يزيد بن هارون
  .هو من اوثق شيخ بالبصرة: وقال ابن املديين

  .تويف سنة تسع وأربعني ومئة: قلت
  .رمحه اهللا
  .، االمام القدوة، عامل البصرة، أبو عون املزينابن أرطبان) ع* ( عبد اهللا بن عون - ١٥٦



  .موالهم البصري احلافظ
 حممد، وإبراهيم النخعي، وجماهد، حدث عن أيب وائل، والشعيب، واحلسن، وابن سريين، والقاسم بن

وسعيد بن جبري، ومكحول، وأنس بن سريين، ومثامة بن عبد اهللا، ورجاء بن حيوة، وزياد بن جبري، 
  .وعمري بن إسحاق، ونافع، وأيب رجاء موىل أيب قالبة، وخلق

  .ما وجدت له مساعا من أنس بن مالك، وال من صحايب مع أنه ولد يف حياة ابن عباس، وطبقته
  .وكان مع أنس بالبصرة

  .وقد ورد عنه أنه رأى أنسا وعليه عمامة خز
  ولد سنة ست

  .وستني
  .وكان أكرب من سليمان التيمي

سفيان، وشعبة، وابن املبارك، ومعاذ بن معاذ، وعباد بن العوام، وحممد بن أيب عدي والنضر : روى عنه
زرق، وأزهر السمان، وأبو عاصم النبيل، بن مشيل، وإمساعيل بن علية، ويزيد ابن هارون، وإسحاق اال

  وقريش بن
__________  

، تذهيب التهذيب ٩٨ / ٢، التاريخ الصغري )١٠٥٧( ذيب الكمال ٢٩٧ - ٢٩٦ / ٦والتعديل = 
  ).٢٩٥(، خالصة تذهيب الكمال ١٢٥ / ٨ ذيب التهذيب ١ / ١١٣ / ٣

، طبقات ٤٢٥ - ٢٦٤ - ١٦٧ - ١٢٨، تاريخ خليفة ٢٦٨ - ٢٦١ / ٧طبقات ابن سعد (*) 
 - ٣٧ / ٣، حلية االولياء ١٣٠ / ٥، اجلرح والتعديل ١٦٣ / ٥: ، تاريخ البخاري٢١٩خليفة 

، تذهيب ٧٢٠، ٧١٩، ذيب الكمال ٤٨٨ / ٢، الكامل يف التاريخ ١١١ / ٢، التاريخ الصغري ٤٤
، ذيب ١٥٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٢١٤ - ٢١١ / ٦، تاريخ االسالم ١ / ١٧١ / ٢التهذيب 
  .٢٣٠ / ١، شذرات الذهب ٢٠٩، خالصة تذهيب الكمال ٣٤٩ - ٣٤٦ / ٥التهذيب 

(*)  

)٦/٣٦٤(  

  

أنس، وحممد بن عبد اهللا االنصاري، وعثمان بن عمر بن فارس، واالصمعي وبكار بن حممد السرييين، 
  .ومسلم بن إبراهيم، وخلق سواهم

  .وكان من أئمة العلم والعمل
  . تر عيناي مثل ابن عونقال هشام بن حسان، مل



  .قال مثل هذا القول، وقد رأى احلسن البصري
  .وقال ابن املبارك ما رأيت أحدا أفضل من ابن عون

  .شك ابن عون أحب إيل من يقني غريه: وقال شعبة
  .رأيت غيالن القدري مصلوبا على باب دمشق: معاذ بن معاذ، عن ابن عون قال

  .ري احلديث، ورعا، عثمانياكان ابن عون ثقة، كث: قال ابن سعد
  .رأيت أنس بن مالك تقاد به دابته: وأنبأنا بكار بن حممد، مسعت ابن عون يقول: قال

كنا عند حيىي القطان، فتذاكروا االعمش، وابن : مسعت علي بن املديين يقول: حممد بن سليمان املنقري
  .عون
مسع :  عليه وسلم، فقال حيىي بن سعيداالعمش رأى غري واحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا: فقالوا

ابن عون من فقهاء أهل االرض، مسع بالبصرة من احلسن، وحممد، وبالكوفة من إبراهيم والشعيب، ومبكة 
  .من سعيد بن جبري وجماهد، وبالشام من مكحول ورجاء بن حيوة

 بلغ حديث ابن عون :كان رجل يالزم ابن عون، فقيل له: حممود بن غيالن، حدثنا النضر بن مشيل قال
  .أضعف: أربعة آالف ؟ قال

  .ستة ؟ فسكت الرجل: قيل
  .شك ابن عون أحب إيل من يقني غريه: ومسعت شعبة يقول: قال النضر

  .ورواها املقرئ عن شعبة
  .من حفاظ البصرة ؟ فذكر ابن عون ومجاعة: وسئل ابن علية

  لىدار أمر البصرة ع: حممد بن سالم اجلمحي، مسعت وهيبا يقول

)٦/٣٦٥(  

  

  .أيوب، ويونس، وابن عون وسليمان التيمي: أربعة
ما بقي أحد أبطن باحلسن منا، واهللا لقد أتيت مرتله يف يوم : مسعت ابن عون يقول: قال معاذ بن معاذ

  .حار، وليس هو يف مرتله
  .فنمت على سريره، فلقد انتبهت وإنه لريوحين

صحبت ابن عون أربعا وعشرين سنة، فما أعلم أن : لروى إبراهيم بن رستم، عن خارجة بن مصعب قا
  .املالئكة كتب عليه خطيئة

  .كان ابن عون أملكهم للسانه: وعن سالم بن أيب مطيع قال
إين العرف رجال منذ عشرين : معاذ بن معاذ، حدثين غري واحد من أصحاب يونس بن عبيد أنه قال



  سنة يتمىن أن يسلم له يوم من أيام ابن عون، فما
  .قدر عليهي

  .ما رأيت مصليا مثل ابن عون: قال ابن املبارك
  .ما رأيت أعبد من ابن عون: وقال روح بن عبادة

اليوم :  فقلت يف نفسي-حدثين من مل تر عيناي مثله : مسعت هشام بن حسان يقول: قال معاذ بن معاذ
  .فأشار بيده إىل ابن عون وهو جالس:  قال-يستبني فضل احلسن وابن سريين 

  .مل تر عيناي مثل ابن عون: عن عثمان البيت قال
  .كان ابن عون ال يغضب: وروي عن القعنيب قال
  .بارك اهللا فيك: فإذا أغضبه رجل قال

  .أن أمه نادته فأجاا، فعال صوته صوا، فأعتق رقبتني: وعن ابن عون
  .ال فاجرةصحبت ابن عون دهرا، فما مسعته حالفا على ميني برة و: قال بكار السرييين
  .كنا نعجب من ورع حممد بن سريين فأنساناه ابن عون: قال قرة بن خالد
  .كان ابن عون يصوم يوما ويفطر يوما: قال بكار بن حممد

)٦/٣٦٦(  

  

  .ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون: قال عبدالرمحن بن مهدي
أرى قوما : أنه سأله رجل فقالحدثين صاحب يل عن ابن عون، : قال حممد بن عبد اهللا االنصاري

  .يتكلمون يف القدر
: االنعام) [ الظاملني: إىل قوله..وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم: (أفأمسع منهم ؟ فقال

٦٨.[   
ما رأيت رجال أعظم رجاء الهل االسالم من ابن عون، لقد ذكر عنده احلجاج، وأنا : قال معاذ بن معاذ

مايل أستغفر للحجاج من بني الناس، وما بيين وبينه ؟ : مون أنك تستغفر له ؟ فقاليزع: شاهد، فقيل
  .وما كنت أبايل أن أستغفر له الساعة

من مل تر عيناي : من حدثك به ؟ قال: حدث هشام مرة فقال له رجل: أخربنا االنصاري قال: ابن سعد
  .واهللا مثله قط، عبد اهللا بن عون

إذا مات ابن عون والثوري : أيب إسحاق الفزاري، مسعت االوزاعي يقولالعجلي، عن ) ١(روى يم 
  .استوى الناس

لو خريت هلذه االمة من ينظر هلا، ما اخترت إال : علي بن بكار، عن أيب إسحاق الفزاري، قال االوزاعي



  .سفيان، وابن عون
  .ما رأيت قط مثل أيوب، ويونس، وابن عون: أبو داود الطيالسي، عن شعبة قال

  .ما رأيت أحدا من أصحاب احلديث إال وهو يدلس، إال ابن عون، وعمرو بن مرة: معاذ عن شعبة
  ما رأيت أحدا ممن ذكر يل، إال كان إذ رأيته، دون ما ذكر: قال ابن املبارك

__________  
  .٤٣٦ / ٢ترمجته يف اجلرح والتعديل ) ١(

(*)  

)٦/٣٦٧(  

  

  .يل، إال ابن عون، وحيوة بن شريح
رأيت الكوفة، ورأيت الناس، ما رأيت مثل أيوب، ويونس، وابن : مسعت أبا عوانة يقول: بو داودقال أ
  .عون
هؤالء الثالثة أجنم البصرة يف احلفظ، : أيوب، ويونس، وابن عون، قلت: فقهاؤنا: حدثنا محاد قال: عارم

  .ويف الفقه، ويف العبادة والفضل
  .ورابعهم سليمان التيمي رمحهم اهللا

  .كان يقال البن عون سيد القراء يف زمانه: مسعت أبا االحوص قال: ىي بن يوسف الذميقال حي
  هو يف كل شئ: سألت ابن معني عن ابن عون فقال: قال عثمان بن سعيد

  .ثقة
كنا بأرض الروم، فخرج رومي يدعو إىل : حممد بن عبد اهللا االنصاري، حدثين مفضل بن الحق قال

  .قتله، مث دخل يف الناس، فجعلت ألوذ به العرفه وعليه املغفراملبارزة فخرج إليه رجل ف
علي بن احلسن بن شقيق، حدثنا خارجة بن مصعب ! فوضع املغفر ميسح وجهه فإذا ابن عون : قال
  .جالست ابن عون عشرين سنة، فلم أظن أن امللكني كتبا عليه سوءا: قال

  .ثنيت عشرة سنةوروى حنوها عصام ابن يوسف، عن خارجة، إال أنه قال ا
كان ابن عون قد أوصى إىل أيب وصحبته دهرا، فما مسعته : حممد بن سعد، أنبأنا بكار بن حممد، قال

  .حالفا على ميني برة وال فاجرة
  .كان طيب الريح، لني الكسوة، وكان يتمىن أن يرى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم

  .ا شديدافلم يره إال قبل موته بيسري، فسر بذلك سرور
  .فرتل من درجته إىل املسجد، فسقط فأصيبت رجله، فلم يزل يعاجلها حىت مات رمحه اهللا: قال



)٦/٣٦٨(  

  

كنا عند عبد : حدثين عبد اهللا بن حممد البلخي، مسعت مكي بن إبراهيم يقول: قال أبو بكر بن أيب الدنيا
وابن :  قال- جلوره وظلمه -ون فيه يعين اهللا بن عون فذكروا بالل بن أيب بردة، فجعلوا يلعنونه، ويقع

  .إمنا نذكره ملا ارتكب منك: عون ساكت فقالوا له
  .ال إله إال اهللا، ولعن اهللا فالنا: إمنا مها كلمتان خترجان من صحيفيت يوم القيامة: فقال

أال : عونقيل البن : وحدثنا حممد بن إدريس، حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن املبارك قال: قال أبو بكر
ذكر الناس داء، : روى مسعر عن ابن عون قال! أما يرضى املتكلم بالكفاف ؟ : تتكلم فتؤجر ؟ فقال

  .وذكر اهللا دواء
فاذكروين : (قال اهللا تعاىل! إي واهللا، فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداء ؟ : قلت

الذين آمنوا وتطمئن قلوم : (، وقال ]٤٦كبوت العن) [ ولذكر اهللا أكرب ] (١٥٣: البقرة) [ أذكركم
   ].٢٩: الرعد) [ بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب

  .ولكن ال يتهيأ ذلك إال بتوفيق اهللا
  .ومن أدمن الدعاء والزم قرع الباب فتح له

  .وقد كان ابن عون قد أويت حلما وعلما، ونفسه زكية تعني على التقوى، فطوىب له
كان ابن عون إذا حدث باحلديث خيشع عنده، حىت نرمحه خمافة أن يزيد أو : ن حممد السرييينقال بكار ب

  .ينقص
  .وكان ال يدع أحدا من أصحاب احلديث وال غريهم يتبعه

وما رأيته مياري أحدا، وال ميازحه، ما رأيت أملك للسانه منه، وال رأيته دخل محاما قط، وكان له وكيل 
  .ن ال يزيد يف شهر رمضان على حضوره املكتوبة، مث خيلو يف بيتهنصراين جييب غلته، وكا

  ٢٤ / ٦وقد سعت به املعتزلة إىل إبراهيم بن عبد اهللا، سري 

)٦/٣٦٩(  

  

  .عنك الناس) ١(هاهنا رجل يربث : ابن حسن الذي خرج بالبصرة فقالوا
  .أغلق بابهأن مايل ولك ؟ فخرج عن البصرة حىت نزل القريظية و: فأرسل إليه إبراهيم

السالم عليكم، مل : مسعت ابن عون يذكر أنه دخل على سلم بن قتيبة، وهو أمري، فقال: قال االنصاري
  .يزد

  . يعين أنه ما سلم باالمرة-حنتملها البن عون : فضحك سلم، وقال



قا رأيت عليه برنسا من صوف، رقي: ولقد كان ابن عون خبري، موسعا عليه يف الرزق، قال معاذ بن معاذ
  .حسنا

  :ما هذا الربنس يا أبا عون ؟ قال: فقيل له
  .هذا كان البن عمر، كساه النس بن سريين، فاشتريته من تركته

  .وكان له سبع يقرؤه كل ليلة، فإذا مل يقرأه أمته بالنهار: قال بكار بن حممد السرييين
  .وكان يغزو على ناقته إىل الشام، فإذا صار إىل الشام ركب اخليل

  .رز روميا، فقتل الروميوقد با
  .وكان إذا جاءه إخوانه كان أعلى رؤوسهم الطري

  .هلم خشوع وخضوع، وما رأيت مازح أحدا، وال ينشد شعرا
يا أبا : ولقد بلغين أن قوما قالوا له: كان مشغوال بنفسه وما مسعته ذاكرا بالل بن أيب بردة بشئ قط

  .بالل فعل كذا: عون
  .ا، فال يزال يقول حىت يكون ظاملاإن الرجل يكون مظلوم: فقال

  .ما أظن أحدا منكم أشد على بالل مين
  .وكان بالل ضربه بالسياط، لكونه تزوج امرأة عربية: قال

  . البن عون ناقة يغزو عليها، وحيج، وكان ا معجبا- فيما حدثين بعض أصحابنا -وكان 
  فأمر غالما له يستقي عليها، فجاء ا وقد ضرا: قال

__________  
  .يصرف عنك الناس: أي) ١(

(*)  

)٦/٣٧٠(  

  

  .على وجهها، فسالت عينها على خدها
سبحان اهللا، : فلم يلبث أن نزل، فلما نظر إىل الناقة قال: قال! إن كان من ابن عون شئ فاليوم : فقلنا

  .أفال غري الوجه، بارك اهللا فيك، اخرج عين، اشهدوا أنه حر
  .كانت ثياب ابن عون متس ظهر قدميه: قالوأنبأنا بكار : قال ابن سعد

  .وكان زوج عميت أم حممد، ابنة عبد اهللا بن حممد بن سريين
  .رأيت بعض أسنان بن عون مشدودة بالذهب: قال أبو قطن

زوروا ابن : رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال: قال) ١(محاد بن زيد، عن حممد بن فضاء 



  .رسولهعون فإنه حيب اهللا و
  .أو أن اهللا حيبه ورسوله

سقط ابن عون وأصيبت رجله فتعلل ومات، فحضرت وفاته، فكان حني قبض : قال بكار بن حممد
  .موجها يذكر اهللا تعاىل حىت غرغر

  .فقرأا" يس " اقرأ عنده سورة : فقالت عميت
  .ومات يف السحر

  .وما قدرنا أن تصلي عليه حىت وضعناه يف حمراب املصلى
  .ا الناس عليهغلبن
ومات وعليه من الدين بضعة عشر ألفا، وأوصى خبمس ماله بعد وفاء دينه، إىل أيب يف قرابته : قال

  .احملتاجني
  .ومل أره يشكو يف علته

  .وكفنوه يف برد شراؤه مئتا درهم، ومل خيلف درمها، إمنا خلف دارين
  .ومات يف شهر رجب سنة إحدى ومخسني ومئة

القطان فيها، واالصمعي، وسعيد الضبعي، وأبو نعيم، وسليمان بن حرب، وخليفة، وكذا أرخ موته حيىي 
  .سنة مخسني ومئة: وابن معني، وهو الصحيح وقال املقرئ، ومكي بن إبراهيم

__________  
  .بالقاف" قضاء " يف التقريب ) ١(

(*)  

)٦/٣٧١(  

  

  .عاش مخسا ومثانني سنة: قلت
  . من تاريخ دمشقوتويف بالبصرة، وترمجته يف كراسني

  .يقع يل من عواليه
أخربنا عمر بن عبد املنعم قراءة عليه، عن أيب اليمن زيد بن احلسن، وكتب إىل حيىي بن أيب منصور، 

أنبأنا أبو اليمن الكندي، أنبأنا حممد بن عبد الباقي، أنبأنا إبراهيم بن عمر الفقيه حضورا يف سنة مخس 
مد بن ماسي، حدثنا أبو مسلم الكجي، حدثنا حممد ابن عبد اهللا وأربعني وأربع مئة، أنبأنا أبو حم

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : االنصاري، حدثنا ابن عون، عن الشعيب، مسعت النعمان بن بشري قال
إن احلالل بني، : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وسلم، وواهللا ال أمسع أحدا بعده يقول



  ، وبني ذلك أموروإن احلرام بني
إن اهللا محى محى، وإن محى اهللا ما حرم :  وسأضرب لكم يف ذلك مثال-مشتبهة :  ورمبا قال-مشتبهات 

" من خيالط الريبة يوشك أن جيسر :  ورمبا قال-اهللا، وإنه من يرع حول احلمى يوشك أن خيالط احلمى 
  .متفق عليه) ١(

ه، عن جده الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن وقد رواه مسلم عن عبدامللك بن شعيب، عن أبي
  .أيب هالل، عن عون بن عبد اهللا، عن الشعيب

  .فكأن شيخنا ابن الصرييف مسعه من مسلم
أنبأنا أبو حممد بن قدامة، أنبأنا هبة اهللا بن احلسن : ومسعته من إمساعيل بن الفراء، وأمحد بن العماد قاال

الدقاق، أنبأنا أبو احلسني علي بن حممد املعدل، أنبأنا حممد بن عمرو الدقاق، أنبأنا عبد اهللا بن علي 
  الرزاز، حدثنا سعدان

__________  
  .إسناده صحيح) ١(

، ٢٤٣ - ٢٤٢ / ٧اجتناب الشبهات، وأخرجه النسائي : يف البيوع، باب) ٣٣٢٩(أخرجه أبو داود 
 عن الشعيب، عن النعمان بن ابن عون،: اجتناب الشبهات يف الكسب، من طريق: يف البيوع، باب

  .بشري
(*)  

)٦/٣٧٢(  

  

ابن نصر، حدثنا عمر بن شبيب، عن عمرو بن قيس املالئي، عن عبدامللك ابن عمري، عن النعمان بن 
احلالل بني واحلرام بني، وبينهما مشتبهات من تركهن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بشري قال

بهن يوشك أن يركب احلرام، كالراعي إىل جنب احلمى يوشك أن يقع استربأ لدينه وعرضه، ومن يرك
  ).١" (فيه، ولكل ملك محى، وإن محى اهللا حمارمه 

، وأنبأتنا ست )ح(أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن، أنبأنا عبد اهللا بن أمحد، أنبأنا أبو الفتح بن النبطي 
أنبأنا احلسني بن أمحد النعايل، : دة بنت أمحد قاالاالهل بنت علوان، أنبأنا البهاء عبدالرمحن، أخربتنا شه

  أنبأنا علي بن حممد، أنبأنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري، حدثنا حيىي بن جعفر،
أن رسول اهللا : أنبأنا علي بن عاصم، أنبأنا ابن عون، عن إبراهيم، عن االسود ومسروق، عن عائشة

  .ائمصلى اهللا عليه وسلم، كان يباشرها وهو ص
  ).٢" (وأيكم أملك الربه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مث قالت



__________  
) ١٥٩٩(، وأخرجه مسلم )٢٠٥١(، وخمتصرا يف البيوع )٥٢(أخرجه البخاري مطوال يف االميان ) ١(

  .يف املساقاة، من طرق كثرية
 يف ترك الشبهات، وابن ما جاء: يف البيوع، باب) ١٢٠٥(، والترمذي )٣٣٣٠(وأخرجه أبو داود 

  .الوقوف عند الشبهات: يف الفنت، باب) ٢٩٨٤(ماجه 
  .٢٧٥، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٧ / ٤ وأخرجه أمحد مطوال وخمتصرا ٢٤٥ / ٢والدارمي 

  .بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة: يف الصوم، باب) ٦٨) (١١٠٦(أخرجه مسلم ) ٢(
القبلة للصائم، وباب املباشرة :  الصوم، باب يف١٣١ / ٤وأخرجه من غري هذا الطريق البخاري 

  .ما جاء يف الرخصة يف القبلة للصائم:  يف الصيام، باب٢٩٢ / ١للصائم، ومالك 
و ) ٧٢٨(باب القبلة للصائم، وباب الصائم يبلع ريقه، والترمذي : يف الصوم) ٢٣٨٢(وأبو داود 

  .جاء يف مباشرة الصائمما جاء يف القبلة للصائم، وباب ما : يف الصوم، باب) ٧٢٩(
  .أي حلاجته تعين أنه كان غالبا هلواه: كان أملككم الربه: وقوهلا

  =وأكثر احملدثني 

)٦/٣٧٣(  

  

قرأت علي أيب الفضل أمحد بن هبة اهللا يف سنة ثالث وتسعني، عن عبد املعز بن حممد البزاز، وزينب 
أنا يوسف بن خليل، أنبأنا ثابت بن وقرأت على إسحاق بن طارق، أنب) ح(بنت عبدالرمحن الشعرية 

أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا إسحاق : وطائفة قالوا) ١(حممد، وحممد بن معمر وحممد بن احلسن االصبهبذ 
بن عبدالرمحن الصابوين، أنبأنا عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي، أنبأنا حممد بن أيوب الرازي، 

  حدثنا
]: له [ أتيت أبا وائل، وقد عمي، فقلت ملوالة : ت ابن عون فحدثين قالسأل: مسلم بن إبراهيم قال

حدثهم ما مسعت من عبد : يا أبا وائل: حدثنا ما مسعت من عبد اهللا بن مسعود، فقالت: قويل اليب وائل
يا أيها الناس، إنكم موعون يف صعيد واحد، يسمعكم : " مسعت عبد اهللا بن مسعود يقول: اهللا قال
  ". وينفذكم البصر، أال وإن الشقي من شقي يف بطن أمه، والسعيد من وعظ بغريه الداعي

حدثنا الوليد بن هشام القحذمي، عن أبيه عن ابن عون، عن أبيه، عن جده : قال خليفة بن خياط
  .كنت مشاسا يف بيعة ميسان، فوقعت يف السهم لعبد اهللا بن درة املزين: أرطبان قال

  .أيوب، ويونس، وسليمان التيمي، وابن عون: البصرة يفخرون بأربعةأهل : قال أمحد العجلي
  .ما بقي أحد أبطن باحلسن منا: قال معاذ بن معاذ، مسعت ابن عون يقول



  واهللا لقد أتيت مرتله يف يوم حار، وليس هو يف مرتله فنمت على
__________  

 اهلمزة وسكون الراء، وهو احلاجة احلاجة، وبعضهم يرويه بكسر: يرويه بفتح اهلمزة والراء، يعنون= 
  .أيضا

  .االرب، واالرب، واالربة، واملأربة: يقال فيها
  .االمري أو القائد: فارسية معربة، ومعناها) ١(

  .٢٦٦للجواليقي " املعرب " انظر 
(*)  

)٦/٣٧٤(  

  

  .سريره، فلقد انتبهت وإنه لريوحين
حممد فكالمها مل يزاال قائمني على أرجلهما قلت عند احلسن و: وروى محاد بن زياد، عن ابن عون قال

  .حىت فرش يل
مسعت عثمان البيت يقول يف شهادة الرجل البيه، ال جيوز إال أن يكون : قال حممد بن عبد اهللا االنصاري

  .مثل ابن عون
  .وبه آخذ: قال االنصاري

  .قد شهدت عند سوار بن عبد اهللا اليب بشهادة فقبلها
  .ما كان بالعراق أحد أعلم بالسنة من ابن عون: رمحن بن مهدي قالوروى أبو عبيد، عن عبدال

  .كان ابن عون عدمي النظري يف وقته زهدا وصالحا: قلت
  

  :فأما مسيه
، نائب مصر، أيب عون عبدامللك بن يزيد، االمام ابن االمري) م، س* ( عبد اهللا بن عون - ١٥٧

يل، البغدادي، االدمي، اخلراز، أخو حمرز بن عون، احملدث، الزاهد العابد، بركة الوقت أبو حممد اهلال
فولد يف خالفة املنصور، ومسع من مالك، وشريك ويوسف بن يعقوب املاجشون، وإمساعيل بن جعفر، 

وإمساعيل بن عياش، وإبراهيم بن سعد، وعبد العزيز بن أيب حازم، وعباد بن عباد، وعبد الرمحن بن زيد 
  .وخلق

__________  



، تذهيب ٧٢٠، ذيب الكمال ٦٠٧ / ٥، الكامل يف التاريخ ١٣١ / ٥التعديل اجلرح و(*) 
  .٢٠٩، خالصة ذيب الكمال ٣٤٩ / ٥، ذيب التهذيب ٢ / ١٧١ / ٢التهذيب 

)٦/٣٧٥(  

  

حدث عنه مسلم يف الصحيح، وأبو زرعة، وعباس الدوري، وابن أيب الدنيا، واملعمري، وموسى بن 
د بن علي املروزي، وأبو يعلى، واحلسن بن سفيان، وعبد اهللا بن أمحد، هارون، ومطني، وأبو بكر أمح

  .وأبو القاسم البغوي، وخلق كثري
  .ما به بأس، أعرفه قدميا، وجعل يقول فيه خريا: ذكر المحد فقال

  .ثقة: وقال ابن معني، وأبو زرعة، وصاحل جزرة، والدار قطين
  :فزاد صاحل

  .إنه من االبدال: يقال" مأمون " 
  .وكان من االبدال: حدثنا عبد اهللا بن عون اخلراز، وكان من خيار عباد اهللا، وقال مرة: وقال البغوي

  .مات خلمسة أيام مضت من رمضان، سنة اثنتني وثالثني ومئتني
  .يف يوم االثنني: فقال: زاد موسى بن هارون

  . يعين ببغداد-رمحه اهللا 
  .الشيخ قد كتبته يف ترمجة مسعر بن كدامأخربنا أبو املعايل االبرقوهي حبديث هلذا 

  
دينار بن عذافر، االمام احلافظ، الثقة، أبو : واسم أيب هند) ٤خت، م،  * ( داود بن أيب هند- ١٥٨

  .حممد اخلراساين مث البصري، من موايل بين قشري فيما قيل
  .كنيته أبو بكر: ويقال

  شعيب،حدث عن سعيد بن املسيب، وأيب عثمان النهدي، وعامر ال
__________  

، ٤٩ / ٢، التاريخ الصغري ٢٣١ / ٣، تاريخ البخاري )٢١٨(، طبقات خليفة ٤١٨تاريخ خليفة (*) 
، ٣٤٠ / ٥، الكامل يف التاريخ ١٥١، مشاهري علماء االمصار ٤١٢، ٤١١ / ٣اجلرح والتعدل 
 ١ة احلفاظ ، تذكر٢٤٣ / ٥، تاريخ االسالم ١ / ٢١٠ / ١، تذهيب التهذيب ٣٩٥ذيب الكمال 

، شذرات ١١١، خالصة تذهيب الكمال ٢٠٥ - ٢٠٤ / ٣، ذيب التذهيب ١٤٨ - ١٤٦/ 
  .٢٠٨ / ١الذهب 

(*)  



)٦/٣٧٦(  

  

  .وأيب منيب اجلرشي، وحممد بن سريين، وأيب نضرة، ومكحول، وعدة
  .ورأى أنس بن مالك

، وبشر بن املفضل، سفيان، وشعبة، ومحاد بن سلمة، وهشيم، وابن علية وحيىي القطان: حدث عنه
  .ويزيد بن هارون، ومحاد بن زيد وخلق
  .وعند يزيد عنه تسعة وتسعون حديثا

  أتيت الشام،: قال داود بن أيب هند: عن سعيد بن عامر الضبعي قال
  .إين أريد أن أسألك عن مسألتني: فلقيين غيالن، فقال

  .سلين عن مخسني مسألة، وأسألك عن مسألتني: قلت: قال
  .ا داودسل ي: قال
  .أخربين عن أفضل ما أعطي ابن آدم: قلت
  .العقل: قال
: فأخربين عن العقل ما هو ؟ شئ مباح للناس، من شاء أخذه ومن شاء تركه، أو هو مقسوم ؟ قال: قلت

  .فمضى ومل جيبين
  .ثقة: قال النسائي، وحيىي بن معني، وغريمها

  .ما رأيت أحدا أفقه من داود: وقال محاد بن زيد
  .عجبا الهل البصرة يسألون عثمان البيت وعندهم داود بن أيب هند: يان بن عيينة، قالوعن سف

: أيوب، ويونس، وابن عون وسليمان التيمي، فقال قائل: دار االمر بالبصرة على أربعة: قال وهيب
  .فأين داود بن أيب هند ؟

سألت : ا قال عبد اهللا بن أمحدما رأيت مثل داود بن أيب هند، إن كان ليقرع العلم قرع: قال ابن جريج
  .مثل داود يسأل عنه ؟ داود ثقة ثقة: أيب عن داود بن أيب هند فقال

  .كان صاحلا، ثقة، خياطا: وقال العجلي
  .كان داود مفيت أهل البصرة: قال يزيد ابن زريع

  يا فتيان، أخربكم لعل: أقبل علينا داود، فقال: وقال حممد بن أيب عدي

)٦/٣٧٧(  

  



  .ن ينتفع بهبعضكم أ
كنت وأنا غالم أختلف إىل السوق، فإذا انقلبت إىل البيت، جعلت على نفسي أن أذكر اهللا إىل مكان 

  .كذا وكذا، فإذا بلغت إىل ذلك املكان، جعلت على نفسي أن أذكر اهللا كذا وكذا حيت آيت املرتل
  .ال يعلم به أهلهصام داود بن أيب هند أربعني سنة : مسعت ابن ايب عدي يقول: قال الفالس

  .كان خزازا حيمل معه غداءه فيتصدق به يف الطريق
أصابين الطاعون فأغمي علي، فكأن آتيني أتياين فغمز أحدمها : ابن عيينة، مسعت داود بن أيب هند يقول

أجد تسبيحا وتكبريا، وشيئا من : أي شئ ء جتد ؟ قال: علوة لساين، وغمز اآلخر أمخص قدمي، فقال
  .سجد، وشيئا من قراءة القرآنخطو إىل امل

  .ومل أكن أخذت القرآن حينئذ: قال
فعوفيت، فأقبلت على : لو ذكرت اهللا حىت آيت حاجيت، قال: فكنت أذهب يف احلاجة فأقول: قال

  .القرآن فتعلمته
  .املوت واالرض تنشف الندى: ثنتان لو مل تكونا مل ينتفع الناس بدنياهم: وعن داود بن أيب هند قال

  .دخلت على داود بن أيب هند فرأيت ثياب بيته معصفرة: محاد بن سلمةقال 
  .ولدت مبرو: وكان داود بن أيب هند يقول

  .مات داود بن أيب هند سنة تسع وثالثني ومائة: قال يزيد بن هارون، وحيىي القطان، وطائفة
  .تويف مصدر الناس من احلج: وقال خليفة

  .بعني ومئةمات سنة أر: وقال ابن املديين وغريه
أخربنا إسحاق االسدي، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي املقرئ، أنبأنا أبو نعيم 

أنبأنا بشر بن موسى، حدثنا هوذة، حدثنا عوف، : احلافظ، حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن وغريه، قالوا
  عن أيب

)٦/٣٧٨(  

  

تفترق أميت فرقتني، فتمرق بينهما مارقة، : "  اهللا عليه وسلم قالنضرة، عن أيب سعيد، عن النيب صلى
  .، هذا حديث صحيح)١" (فتقتلها أوىل الطائفتني باحلق 

  .رواه أيضا داود بن أيب هند، عن أيب نضرة
  

   * ابن هرمز- ١٥٩
  .فقيه املدينة، أبو بكر عبد اهللا بن يزيد بن هرمز االصم، أحد االعالم



  . بن عبد اهللا بن هرمزبل امسه يزيد: وقيل
  .عداده يف التابعني

  .وقلما روى
  .كان يتعبد ويتزهد

  .وجالسه مالك كثريا وأخذ عنه
  .كنت أحب أن أقتدي به: قال مالك

  .وكان قليل الفتيا، شديد التحفظ، كثريا ما يفيت الرجل مث يبعث من يرده، مث خيربه بغري ما أفتاه
  .هواءوكان بصريا بالكالم، يرد على أهل اال

  .كان من أعلم الناس بذلك
  .بني مسألة البن عجالن فلما فهمها، قام إليه ابن عجالن فقبل رأسه

  .ما تعلمت العلم إال لنفسي: قال ابن هرمز: قال بكر بن مضر
  .إين الحب للرجل أن ال حيوط رأي نفسه كما حيوط السنة: وعن ابن هرمز قال

  .يوم احلرة) ٢(قتل أبوه : وقيل
__________  

، وأبو داود )١٥٢) (١٥١) (١٥٠) (١٠٦٣(، وأخرجه مسلم ٩٩ / ٣حلية االولياء ) ١(
، من طرق عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري، وأوىل الطائفتني باحلق ٤٨، ٣٢ / ٣، وأمحد )٤٦٦٧(

  .هم اخلوارج: هي علي رضي اهللا عنه، وأصحابه، واملارقة
، مشاهري ١٩٩ / ٥، اجلرح والتعديل ٩٠ - ٧٥ / ٢غري ، التاريخ الص٢٢٤ / ٥: تاريخ البخاري(*) 

  .٧٦علماء االمصار 
 / ٤ ميزان االعتدال ٢ / ١٨٢ / ٤، تذهيب التهذيب ٧٥١ - ٧٥٠ذيب الكمال : مترجم يف) ٢(

  (*)، ٢١٥، خالصة تذهيب الكمال ٣٦٩ / ١١، ذيب التهذيب ٤٤٠

)٦/٣٧٩(  

  

ال إذا حزبه أمر رجع إىل ابن هرمز، وكان إذا قدم املدينة مل يكن أحد باملدينة، له شرف، إ: قال مالك
  .غنم الصدقة، ترك أكل اللحم لكوم ال يأخذوا كما ينبغي

  .إياك وهذا الرأي، فإين أنا وربيعة فخريته: وقال ملالك
  .جلست إىل ابن هرمز، ثالث عشرة سنة، واستحلفين أن ال أذكر امسه يف احلديث: قال مالك

  .ليس بقوي، يكتب حديثه: قال أبو حامت



  .مات سنة مثان وأربعني ومئة، والؤه لبين ليث: قال يل الفروي: قال البخاري
  

، االمام احملدث، احلافظ، أبو عمرو السكسكي، ابن هرم) ، تخ٤م، * ( صفوان بن عمرو - ١٦٠
  .احلمصي، حمدث محص مع حريز بن عثمان

 وجبري بن نفري، وراشد بن -هجرس بنت عوسجة املقرائي  وأمه أم -حدث عن عبد اهللا بن بسر املازين 
سعد، وخالد بن معدان، وعبد الرمحن بن عائد الثمايل، وأيفع بن عبدالكالعي، وحجر بن مالك 

الكندي، وعبد الرمحن بن جبري بن نفري، وعبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي، وعقيل بن مدرك اخلوالين، 
 عامر اخلبائري، وأيب اليمان عامر بن عبد اهللا بن حلي اهلوزين، وعكرمة موىل ابن عباس، وسليم بن

  .وحوشب بن سيف السكسكي، ويزيد بن مخري الرحيب، وخلق كثري غري مشهورين
__________  

، اجلرح والتعديل ١٢١ / ٢، التاريخ الصغري ٣٠٨ / ٤: ، تاريخ البخاري)٣١٦(طبقات خليفة (*) 
 ٩٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٦١٠، ذيب الكمال ١٧٩ - ١٧٨، مشاهري علماء االمصار ٤٢٢ / ٤
، ١٧٤، خالصة تذهيب الكمال ٤٢٩ - ٤٢٨ / ٤، ذيب التهذيب ٢٠٣ / ٦، تاريخ االسالم ٢/ 

  .٢٣٨ / ١شذرات الذهب 
(*)  

)٦/٣٨٠(  

  

وإمساعيل بن عياش، وعيسى ابن يونس، وبقية بن الوليد، وابن ؛ معاوية بن صاحل احلضرمي : حدث عنه
ملبارك، والوليد بن مسلم، وحممد بن محري، ومروان بن سامل، وابو املغرية اخلوالين، وأبو اليمان، وحيىي ا

  البابليت،
  .وخلق سواهم

  .ليس به بأس: قال أمحد
  .كان عند حيىي القطان أرفع من عبدالرمحن بن يزيد بن جابر: وقال ابن املديين
  .ىن عليه خرياسألت حيىي بن معني عنه، فأث: وقال أبو حامت
  .ثبت يف احلديث: وقال الفالس

  .كان ثقة، مأمونا: وقال ابن سعد
  .صفوان، وحريز، وحبري، وثور، وأرطاة: من الثبت حبمص ؟ قال: قلت لدحيم: قال أبو زرعة الدمشقي

أدركت من خالفة عبدامللك، وخرجنا يف زحف كان حبمص، وعلينا : روى أبو اليمان، عن صفوان قال



  .عبد سنة أربع وتسعنيأيفع بن 
  .مات سنة مخس ومخسني ومئة: قال يزيد بن عبد ربه، وغريه

  .مات وقد جاوز الثمانني: وقال الوليد بن عتبة
  .فحدثين أبو اليمان أنه مات قبل االوزاعي

مات وهو ابن ثالث ومثانني سنة، يف سنة مخس : وقال أمحد بن حممد بن عيسى، صاحب تاريخ محص
  .ومخسني
  .با أمامةأدرك أ

  .مات سنة مثان ومخسني ومئة: وقال سليمان بن سلمة اخلبائري
حدثنا أبو شعيب، حدثنا حيىي البابليت، عن صفوان بن عمرو، عن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا : الطرباين
لو صنعت طعاما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فصنعت ثريدة، فانطلق أيب، : قال أيب المي: عنه قال

خذوا "  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوضع النيب صلى اهللا عليه وسلم يده على ذروا، وقال فدعا
  فأخذوا من نواحيها فلما" بسم اهللا 

)٦/٣٨١(  

  

  ).١" (اللهم ارمحهم، واغفر هلم، وبارك هلم يف رزقهم : " طعموا قال
  .صفوان أكرب من حريز، وقدمه وأثىن عليه: قال دحيم

  .ثقة: متوقال أبو حا
  .يعترب به: وقال الدار قطين

أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا حممد بن عمر، وأبو غالب حممد بن علي، 
أنبأنا أبو جعفر حممد بن أمحد، أنبأنا أبو الفضل عبيد اهللا بن عبدالرمحن، : وحممد بن أمحد الطرائفي قالوا
عمرو بن عثمان احلمصي، حدثنا بقية، حدثين صفوان بن عمرو، حدثين حدثنا جعفر بن حممد، حدثنا 

سليم بن عامر، حدثين جبري بن نفري، أنه مسع أبا الدرداء، وهو يف آخر صالته، وقد فرغ من التشهد، 
  .يتعوذ باهللا من النفاق

  .فأكثر التعوذ منه
  .ك، دعنا عنكدعنا عن: فقال! وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق ؟ : فقال جبري

  .فواهللا إن الرجل ليقلب عن دينه يف الساعة الواحدة فيخلع منه
  .إسناده صحيح

  ومن النفاق االصغر الرجل يتكلم بالكلمة ال يلقي هلا باال، وال يظن أا



__________  
 من ٩٥ - ٩٤ / ٢حيىي البابليت هو ابن عبد اهللا بن الضحاك، ضعيف، لكن أخرجه الدارمي ) ١(

 من طريق أيب املغرية، وأقحم اسم صفوان ١٨٨ / ٤سى بن خالد، عن عيسى بن يونس وأمحد طريق مو
بن أمية بني أيب املغرية وصفوان بن عمرو خطأ، كالمها عن صفوان بن عمرو عن عبد اهللا بن بسر، 

  .وإسناده صحيح
صلى اهللا نزل رسول اهللا، : من حديث عبد اهللا بن بسر قال) ٢٠٤٢" (صحيحه " وأخرج مسلم يف 

) حيس يصنع من التمر، واالقط املدقوق، والسمن(فقربنا إليه طعاما ووطبة : عليه وسلم، علي أيب، قال
فأكل منها، مث أيت بتمر، فكان يأكله ويلقي النوى بني اصبعيه، وجيمع السبابة والوسطى، مث أيت بشراب 

اللهم بارك هلم : ادع اهللا لنا، فقال: تهفقال أيب، وأخذ بلجام داب: فشربه مث ناوله الذي عن ميينه، قال
  ".فيما رزقتهم، واغفر هلم، وارمحهم 

(*)  

)٦/٣٨٢(  

  

  ).١(تبلغ ما بلغت يهوي ا يف النار سبعني خريفا 
  وأما النفاق االكرب، وان كان الرجل يعلم من نفسه أنه مسلم، فعليه أن يتعوذ

، فرمبا أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، نعوذ بوجه اهللا باهللا من النفاق والشرك، فإنه ال يدري مبا خيتم له
  .الكرمي من ذلك

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، أنبأنا أبو طاهر السلفي، أنبأنا أبو منصور حممد بن أمحد 
املقرئ، حدثنا أبو القاسم بن بشران، أنبأنا أبو سهل بن زياد، حدثنا عبد الكرمي بن اهليثم، حدثنا أبو 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما، : اليمان، حدثنا صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد قال
  .أال إنكم والة هذا االمر من بعدي، فال أعرفين ما شققتم على أميت من بعدي: " وعنده نفر من قريش

  ).٢" (اللهم من شق على أميت، فشق عليه 
  .مرسل جيد

  
  . االمام احلافظ أبو سهل االعرايب البصريلةابن أيب مجي) ع* ( عوف - ١٦١

  ومل يكن أعرابيا
__________  

إن " حفظ اللسان، من حديث أيب هريرة، مرفوعا : يف الرقاق، باب) ٦٤٧٧(أخرج البخاري ) ١(



العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ال يلقي هلا باال، يرفعه اهللا ا درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة 
  ".خط اهللا، ال يلقي هلا باال يهوي ا يف جهنم من س

إن الرجل ليتكلم : " من حديث أيب هريرة بلفظ) ٣٩٧٠(، وابن ماجه )٢٣١٤(وأخرجه الترمذي 
  ".بالكلمة، ال يرى ا بأسا، يهوي ا سبعني خريفا يف النار 

ذي، وصححه  وسنده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وحسنه الترم٣٥٥ و ٢٣٦ / ٢وأمحد 
  .احلاكم

إن الرجل ليتكلم بالكلمة، وما يرى أا تبلغ : "  من طريق آخر بلفظ٥٣٣ و ٣٥٥ / ٢وأخرجه أمحد 
  .ورجاله ثقات" حيث بلغت، يهوي ا يف النار سبعني خريفا 

اللهم من ويل من أمر أميت شيئا، فشق ) " ١٨٢٨(وجاء يف حديث عائشة الذي أخرجه مسلم ) ٢(
  ".ق عليه، ومن ويل من أمر أميت شيئا فرفق م، فارفق به عليهم، فاشق

  =، التاريخ الصغري ٥٨ / ٧، تاريخ البخاري )٢١٩(، طبقات خليفة ٢٢٦تاريخ خليفة (*) 

)٦/٣٨٣(  

  

  .بل شهر به
  .ولد سنة مثان ومخسني قاله ابن معني

  .، وخالس، ومجاعةروى عن أيب العالية، وأيب رجاء العطاردي، وزرارة بن أوىف، وابن سريين
  .وعداده يف صغار التابعني

  .وما عنده شئ عن أحد له صحبه
شعبة، وابن املبارك، وغندر، وورح، والنضر بن مشيل، وهوذة بن خليفة، وطائفة آخرهم : حدث عنه

  .عثمان بن اهليثم
  .وكان من علماء البصرة على بدعته

  .سعدهو من بين : كان فارسيا وقال هوذة: قال حممد بن سالم
  .كان يدعى عوفا الصدوق: قلت

  .وثقه غري واحد، وفيه تشيع
  ).١(مسعت من احلسن قبل وقعة ابن االشعث : قال االنصاري قال يل عوف

كذب عبد اهللا، مسعهما بندار :  فقال- وحدث حبديث الصادق املصدوق -مسعت عوفا : قال القطان
  .وغريه منه

  .كان فيه بدعتان قدري، شيعيما رضي عوف ببدعة حىت : قال ابن املبارك



  .ويلك يا قدري: رأيت داود ابن أيب هند يضرب عوفا ويقول: وقال االنصاري
  .وقال بندار كان قدريا، رافضيا

  .لكنه ثقة مكثر: قلت
  .ثقة ثبت: النسائي

  .مات سنة ست وأربعني ومئة
  .سنة سبع: وقيل

  .من عواليه) ٢(وقع يف القطيعيات 
__________  

، ١٠٦٦، ذيب الكمال ١٥١، مشاهري علماء االمصار ١٥ / ٧اجلرح والتعديل ، ٨٥ / ٢= 
، ذيب ٣٠٥ / ٣، ميزان االعتدال ١٣٧ / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ١١٩ / ٣تذهيب التهذيب 

  .١٦٨ - ١٦٦ / ١: ، شذرات الذهب٢٩٨، خالصة تذهيب الكمال ١٦٨ - ١٦٦ / ١: التهذيب
) ٨٢( حوادث سنة -ر الطربي، والكامل، والبداية والنهاية انظ" دير اجلماجم " وهي موقعة ) ١(

  .للهجرة
  وهي مخسة أجزاء من احلديث المحد بن جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب بن) ٢(

فنسب إليها، وهو مترجم يف " قطيعة الدقيق " عبد اهللا القطيعي، حمدث من أهل بغداد، كان يسكن 
  .١٤٦ - ١٤٥ / ١زان ، ولسان املي٧٤ - ٧٣ / ٤تاريخ بغداد 

(*)  

)٦/٣٨٤(  

  

ابن عبد اهللا بن زرارة، االمام الزاهد العابد، أبو ذر اهلمداين، ) خ، د، ت، س * ( عمر بن ذر- ١٦٢
  .مث املرهيب الكويف

أخربنا أبو املعايل بن املؤيد، أنبأنا زيد بن حيىي، أنبأنا أمحد بن قفرجل، أنبأنا حممد بن احلسن بن أيب عثمان 
قرأت بالثغر على حممد بن أيب القاسم الصقلي، أنبأنا يوسف بن عبد املعطي، وابن رواج، أنبأنا و) ح(

أنبأنا ابن رواحة، وأنبأنا عيسى بن أيب حممد، أنبأنا علي بن : حممد بن عبد الكرمي، وزينب بنت حيىي قاال
 النحوي، أنبأنا عبد الوهاب حممود، وأنبأنا احلسن بن علي، أنبأنا جعفر بن علي، وأنبأنا حممد بن يوسف

أنبأنا أمحد بن حممد احلافظ، وأنبأنا حممد بن علي الواسطي، أنبأنا أبو حممد بن : بن رواج قالوا مجيعا
  .قدامة سنة عشرين وست مئة

أنبأنا املبارك بن حممد الباذرائي، وحممد بن عبدا لباقي بن البطي، وأنبأنا علي بن عبد الغين، أنبأنا عبد 



 بن يوسف، أنبأنا ابن البطي، وأنبأنا أبو املعايل االبرقوهي، أنبأنا إبراهيم بن عبدالرمحن القطيعي، اللطيف
أنبأنا املبارك الباذرائي، وأنبأنا االبرقوهي، أنبأنا مرتضى بن حامت، أنبأنا أمحد بن حممد بن سلفة احلافظ، 

أنبأنا عبد اهللا بن عبيد اهللا بن البيع، أنبأنا : أنبأنا نصر بن أمحد القاري، قال هو وابن أيب عثمان: قالوا
احلسني بن إمساعيل القاضي، حدثنا احلسن بن مكرم، حدثنا حممد بن كناسة، حدثنا عمر بن ذر، عن 

  مسع سامع حبمد اهللا ونعمته: يزيد الفقري، أن ابن عمر كان إذا غشيه الصبح وهو مسافر ينادي
__________  

 ٦، اجلرح والتعديل ١٢٢ / ٢، التاريخ الصغري ١٥٤ / ٦ريخ البخاري ، تا)١٦٨(طبقات خليفة (*) 
، ذيب الكمال ٥٩٤ - ٤٤٢ / ٥، الكامل يف التاريخ ١٢٢ - ١٠٨ / ٥، حلية االولياء ١٠٧/ 

 / ٧، ذيب التهذيب ١٩٣ / ٣، ميزان االعتدال ٢ - ١ / ٨٣ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٠٩
  .٢٤٠ / ١ شذرات الذهب ،٢٨٢، خالصة تذهيب الكمال ٤٤٥ - ٤٤٤

(*)  

)٦/٣٨٥(  

  

  .علينا، وحسن بالئه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا، عائذا باهللا من جهنم ثالث مرات
  .تفرد به عمر بن ذر) ١(هذا موقوف 

وقد حدث عن أبيه، وأيب وائل، وجماهد، وسعيد بن جبري، ومعاذة العدوية، وعطاء بن أيب رباح، ويزيد 
  .د بن عبدالرمحن بن أبزى، وطائفةبن أمية، وسعي

ابن املبارك، ووكيع، وإسحاق االزرق، ويونس بن بكر، وحيىي ابن سعيد االموي، وعبد اهللا بن : وعنه
إدريس، وابن عيينة، وعبد الرمحن بن مهدي، واخلرييب، وأبو عاصم، والفريايب، وحسني اجلعفي، وأبو 

  .نعيم، وحجاج االعور، ويعلى بن عبيد، وخلق
  .إنه مل يكن مكثرا من الرواية: أبو حنيفة مع تقدمه، وقيل: وى عنهر

  .له حنو ثالثني حديثا: قال علي بن املديين
  .هو ثقة، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه: قال جدي: قال أمحد بن حممد بن حيىي ابن سعيد

  .ثقة: وقال حيىي بن معني
  .وكذا وثقه النسائي، والدارقطين

  .كان رأسا يف االرجاء: بو داودوقال أ
  .ذهب بصره

  .عمر بن ذر القاص كان ثقة بليغا، يرى االرجاء، وكان لني القول فيه: وقال العجلي



  .صدوق مرجئ ال حيتج حبديثه، وهو مثل يونس بن أيب إسحاق: وقال أبو حامت
  .كان رجال صاحلا، حمله الصدق: وقال يف موضع آخر

  .ثقة مرجئ: وقال الفسوي
  .كويف صدوق، من خيار الناس، وكان مرجئا: ال عبدالرمحن بن خراشوق

__________  
من طريق سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن ) ٥٠٨٦(، وأبو داود )٢٧١٨(وأخرجه مسلم مرفوعا ) ١(

مسع سامع حبمد اهللا : " أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا كان يف سفر وأسحر يقول
  ".علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذ باهللا من النار وحسن بالئه 

(*)  

)٦/٣٨٦(  

  

: قلت ليحىي القطان: أنبأنا حممد بن عبدة القاضي، حدثنا علي بن املديين قال: وقال أبو الفتح االزدي
  .أنا أترك من أهل احلديث كل رأس يف بدعة: إن عبدالرمحن قال
وعد ! يف تصنع بعمر بن ذر ؟ كيف تصنع بابن أيب رواد ؟ كيف تصنع بقتادة ؟ ك: فضحك حيىي وقال

  .حيىي قوما أمسكت عن ذكرهم
  .إن ترك هذا الضرب ترك حديثا كثريا: مث قال حيىي

  .إن بعض اخللفاء سأل عمر بن ذر عن القدر: حدثين جار لنا يقال له عمر: قال ربعي بن إبراهيم
  .ها هنا ما يشغل عن القدر: فقال
  .ليلة صبيحتها يوم القيامة: قالما هو ؟ : قال

  .فبكى وبكى معه
  .خرجت مع عمر بن ذر إىل مكة: ابن أيب خيثمة، عن حممد بن يزيد الرفاعي، مسعت عمي يقول

  .فكان إذا لىب مل يلب أحد من حسن صوته
نقبة ما زلنا بط حفرة، ونصعد أكمة، ونعلو شرفا ويبدو لنا علم حىت أتيناك ا، : ملا أتى احلرم قال

  .أخفافها، دبرة ظهورها، ذبلة أسنامها
يا خري ! فليس أعظم املؤنة علينا إتعاب أبداننا وال إنفاق أموالنا، ولكن أعظم املؤنة أن نرجع باخلسران 

  .من نزل النازلون بفنائه
اللهم إنا قد أطعناك يف أحب االشياء إليك : مسعت عمر بن ذر يقول: فحدثين عمي كثري بن حممد قال

الكفر واجلحد بك، : االميان بك واالقرار بك، ومل نعصك يف أبغض االشياء أن تعصى فيه:  تطاع فيهأن



  وأقسموا باهللا جهد: (اللهم فاغفر لنا بينهما، وأنت قلت
  .، وحنن نقسم باهللا جهد أمياننا لتبعثن من ميوت ]٣٩النمل ) [ أميام ال يبعث اهللا من ميوت
يا أهل معاصي : ني يف دار واحدة ؟ قال شعيب بن حرب، قال عمر بن ذرأفتراك جتمع بني أهل القسم

  اهللا، ال تغتروا بطول

)٦/٣٨٧(  

  

   ].٥٦: الزخرف) [ فلما آسفونا أنتقمنا منهم: (حلم اهللا عنكم، واحذروا أسفه، فإنه قال
  .كل حزن يبلى إال حزن التائب عن ذنوبه: وعن عمر بن ذر قال

يا لك من يوم : قال) مالك يوم الدين: (كان عمر بن ذر إذا قرأ: بن عيينة قالإبراهيم بن بشار، حدثنا ا
  .ما أمال ذكرك لقلوب الصادقني

يا بين، : ملا مات ذر بن عمر قعد عمر على شفري قربه، وهو يقول: حامد بن حيىي، عن ابن عيينة قال
للهم إنك أمرته بطاعتك شغلين احلزن لك، عن احلزن عليك، فليت شعري، ما قلت، وما قيل لك ؟ ا

  .وبربي
  .فقد وهبت له ما قصر فيه من حقي، فهب له ما قصر فيه من حقك

  .انطلقنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك، فنستودعك أرحم الرامحني: إنه قال: وقيل
تويف عمر بن ذر يف سنة ثالث ومخسني ومئة وكان : قال حممد بن عبد اهللا االسدي: قال حممد بن سعد

  .ئا، فمات فلم يشهده سفيان الثوري، وال احلسن بن صاحلمرج
  .وكان ثقة إن شاء اهللا، كثري احلديث

  .وفيها أرخه مطني
  .مات سنة ثنتني ومخسني ومئة: وروى أمحد بن صاحل، عن أيب نعيم قال

  .وأما إسحاق بن يسار النصييب، فروى عن أيب نعيم وفاته سنة مخس ومخسني
  .عة، فرووا عن أيب نعيم وفاته سنة ست ومخسني ومئةوأما أمحد بن حنبل ومجا

  .فهذا أصح
  .وكذلك قال الفالس، وعثمان بن أيب شيبة، والترمذي

  .مات سنة سبع ومخسني: وقال أبو عبيد
  .وقيل غري ذلك

  .احتج به البخاري دون مسلم
 أبو نعيم، أنبأنا إبراهيم بن أخربنا إسحاق بن طارق، أبنأنا ابن خليل، أنبأنا اللبان، أنبأنا احلداد، أنبأنا



عبد اهللا، حدثنا حممد بن إسحاق، مسعت أبا حيىي حممد بن عبدالرحيم، مسعت علي بن املديين، مسعت 
  سفيان

)٦/٣٨٨(  

  

  .كان ابن عياش املنتوف يقع يف عمر بن ذر ويشتمه: يقول
كافئ من عصى اهللا فينا يا هذا ال تفرط يف شتمنا، وأبق للصلح موضعا، فإنا ال ن: فلقيه عمر، فقال

  .بأكثرمن أن نطيع اهللا فيه
وبه قال أبو نعيم، حدثنا أيب، حدثنا أمحد بن حممد بن احلسن، حدثنا إبراهيم بن أيب احلسني قاضي 

أيها اعجب إليك : سألت عمر بن ذر: الكوفة، حدثنا احلسن بن الربيع، حدثنا حممد بن صبيح قال
أما علمت أنه إذا رق فذري، شفي وسال ؟ وإذا كمد : لدمعة ؟ فقالطول الكمد، أو إسبال ا: للخائفني

  .غص فشجى، فالكمد أعجب إيل هلم
  .أعريوين دموعكم: كان عمر بن ذر إذا وعظ قال: وعن زكريا بن أيب زائدة قال

د بن أنبأنا أمحد بن سالمة، عن أمحد بن حممد التيمي، أنبأنا احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن أمح
مسعت أيب حيدث عن : علي بن خملد، حدثنا أبو إمساعيل الترمذي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمر بن ذر

ما مينعك أن تزورنا أكثر مما : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم جلربيل: سعيد ابن جبري، عن ابن عباس قال
  ).١) (وما نترتل إال بأمر ربك: (تزورنا ؟ فرتلت

   ].٦٥: مرمي[ 
  .أبو نعيم احلافظ أنه مجع يف عمر بن ذرذكر 

  أخربكم احلسن بن دينار، أنبأنا السلفي، أنبأنا: قرأت على عيسى بن حيىي
أبو عبد اهللا الثقفي، أنبأنا علي بن حممد املعدل، أنبأنا علي بن حممد املصري، حدثنا سليمان بن شعيب، 

  حدثنا خالد بن عبدالرمحن، حدثنا
__________  

يف التفسري، ) ٤٧٣١(يف بدء اخللق، و ) ٢٣١٨(، وأخرجه البخاري ١١٦ / ٥" االولياء حلية ) " ١(
عن :  من طرق٢٣٤ و ٢٣٣، و ٢٣١ / ١، وأمحد )٣١٥٧(يف التوحيد، والترمذي ) ٧٤٥٥(و 

  ..(*)عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس

)٦/٣٨٩(  

  



وجعلت " يف حديث ذكره : عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعمر بن ذر، أخربين جماهد، عن أيب هريرة، 
يل االرض مسجدا وطهورا أينما كنت، وإن مل أجد املاء تيممت بالصعيد، مث صليت، وكانت يل مسجدا 

  ).١(خالد بن عبدالرمحن املخزومي واه " وطهورا ومل يفعل ذلك بأحد كان قبلي 
  

، عامل العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى  ، فقيه امللةاالمام) ت، س* ( أبو حنيفة - ١٦٣
  .إنه من أبناء الفرس: التيمي، الكويف، موىل بين تيم اهللا بن ثعلبة يقال

__________  
من حديث أيب ) ٥٢٣(متروك، لكن منت احلديث بنحوه ثابت عند مسلم ": التقريب " وقال يف ) ١(

  .من حديث حذيفة) ٥٢٢(ند مسلم هريرة، وعند البخاري ومسلم من حديث جابر، وع
، اجلرح ٤٣ / ٢: ، التاريخ الصغري٨١ / ٨: ، تاريخ البخاري)٣٢٧ - ١٦٧(طبقات خليفة (*) 

، الكامل ٤٢٤، ٣٢٣ / ١٣، تاريخ بغداد ٦١ / ٣، كتاب اروحني ٤٥٠ - ٤٤٩ / ٨والتعديل 
، ١٤١٧، ١٤١٤ال ، ذيب الكم٤٢٣ - ٤١٥ / ٥، وفيات االعيان ٥٤٩، ٥٨٥ / ٥يف التاريخ 

 / ١، العرب ٢٦٥ / ٤، ميزان االعتدال ١٦٨ / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ٩٨ / ٤تذهيب التهذيب 
، ٤٥٢ - ٤٤٩ / ١٠، ذيب التهذيب ١٠٧ / ١٠، البداية والنهاية ٣٠٩ / ١، مرآة اجلنان ٣١٤

  ، خالصة تذهيب٣٢ - ٢٦ / ١، اجلواهر املضيئة ١٢ / ٢النجوم الزاهرة 
  .٢٢٩ - ٢٢٧ / ١شذرات الذهب ، ٤٠١الكمال 

النعمان بن : ، بتحقيق علي حممد البجاوي مانصه٢٦٥ / ٤" ميزان االعتدال " وجاء يف الطبوع من 
ثابت، بن زوطى، أبو حنيفة الكويف إمام أهل الرأي، ضعفه من جهة حفظه النسائي، وابن عدي 

  .ني معدليه ومنصفيهوآخرون، وترجم له اخلطيب يف فصلني من تارخيه، واستوىف الفريق
غيث " يف كتابه " امليزان " وقد أوسع العالمة اللكنوي القول جدا يف التدليل على دس هذه الترمجة يف 

  .، وذكر وجوها كثرية يف تعزيز نفيها من امليزان١٤٦ص " الغمام على حواشي الكالم 
عتربة، على ما رأيتها بعيين، ويؤيده إن هذه العبارة ليست هلا أثر يف بعض النسخ امل: ومما قاله رمحه اهللا،
كل من تكلم " الكامل " ابن عدي ذكر يف كتاب :  لكنه أي٢٦٠ / ٣" شرح ألفيته " قول العراقي يف 
  .فيه وإن كان ثقة

  =وتبعه 
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  .ولد سنة مثانني يف حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك ملا قدم عليهم الكوفة
حد منهم، وروى عن عطاء بن أيب رباح، وهو أكرب شيخ له وأفضلهم على ما ومل يثبت له حرف عن أ

  .قال
وعن الشعيب، وعن طاووس ومل يصح، وعن جبلة بن سحيم، وعدى بن ثابت، وعكرمة ويف لقيه له 
نظر، وعبد الرمحن بن هرمز االعرج، وعمرو بن دينار، وأيب سفيان طلحة بن نافع، ونافع موىل ابن 

قيس بن مسلم، وعون بن عبد اهللا بن عتبة، والقاسم بن عبدالرمحن بن عبد اهللا بن عمر، وقتادة، و
مسعود، وحمارب بن دثار، وعبد اهللا بن دينار، واحلكم بن عتيبة، وعلقمة بن مرثد، وعلي بن االقمر، 

  .وعبد العزيز بن رفيع، وعطية العويف، ومحاد بن أيب سليمان وبه تفقه
  وزياد

__________  
  .إال أنه مل يذكر أحدا من الصحابة" امليزان " لك الذهيب يف على ذ= 

  .واالئمة املتبوعني
أي الذهيب، تبع ابن عدي يف إيراد كل من : مع أنه: ٤٧٧ص " شرح االلفية " وقول السخاوي يف 

  .تكلم فيه ولو كان ثقة، لكنه التزم أال يذكر أحدا من الصحابة، وال االئمة املتبوعني
 مل يذكر أحدا من الصحابة وال - أي الذهيب - إال أنه ٥١٩ص " تدريب الراوي " يف وقول السيوطي 
  .االئمة املتبوعني

فهذه العبارات، من هؤالء الثقات، الذين قد مرت أنظارهم على نسخ امليزان الصحيحة مرات تنادي 
ان فلعلها من زيادات بأعلى الصوت على أنه ليس يف حرف النون من امليزان أثر لترمجة أيب حنيفة النعم

وكذا :  فقال٣ / ١بعض الناسخني والناقلني يف بعض نسخ امليزان بل قد صرح الذهيب يف مقدمة امليزان 
  .ال أذكر يف كتايب من االئمة املتبوعني يف الفروع أحدا جلاللتهم يف االسالم

م، فأذكره على وعظمتهم يف النفوس مثل أيب حنيفة، والشافعي، والبخاري، فإن ذكرت أحدا منه
  .االنصاف، وما يضره ذلك عند اهللا، وال عند الناس

  .وجاءت يف املطبوعة من امليزان ترمجة أيب حنيفة يف سطرين ليس فيها دفاع عن أيب حنيفة إطالقا
وإمنا حتط على جرحه وتضعيفه وكالم الذهيب يف املقدمة ينفي وجودها على تلك الصفة، الا حتمل 

  .القدح ال االنصاف
شرف الدين : وقد روجع الد الثالث من ميزان االعتدال احملفوظ يف ظاهرية دمشق، وهو خبط احلافظ

 تلميذ مؤلفه الذهيب، وقد قرئ عليه ثالث مرات، ٧٤٩عبد اهللا بن حممد الداين الدمشقي، املتوىف سنة 
  مع املقابلة بأصل الذهيب، فلم توجد فيه ترمجة
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بن كهيل، وعاصم بن كليب، ومساك بن حرب، وعاصم ابن دلة، وسعيد بن ابن عالقة، وسلمة 
مسروق، وعبد امللك بن عمري، وأيب جعفر الباقر، وابن شهاب الزهري، وحممد بن املنكدر، وأيب 
إسحاق السبيعي، ومنصور ابن املعتمر، ومسلم البطني، ويزيد بن صهيب الفقري، وأيب الزبري، وأيب 

  .ء بن السائب، وناصح احمللمي، وهشام بن عروة، وخلق سواهمحصني االسدي، وعطا
  .حىت إنه روى عن شيبان النحوي وهو أصغر منه، وعن مالك ابن أنس وهو كذلك

  وعين بطلب اآلثار، وارحتل يف ذلك، وأما الفقه والتدقيق يف الرأي
  .وغوامضه، فإليه املنتهى والناس عليه عيال يف ذلك

__________  
 حنيفة يف حرف النون وال يف الكىن، وكذلك رجع بعضهم إىل نسخة من امليزان موجودة لالمام أيب= 

يف اخلزانة العامة يف مدينة الرباط، ومل جيد فيها أيضا ترمجة لالمام أيب حنيفة رمحه اهللا، وقد وصفت هذه 
  .النسخة باجلودة، والندرة، النه قرأها على املؤلف غري واحد من االعالم

ثر عن النسائي، وابن عدي من تضعيفهم اليب حنيفة من جهة حفظه، فهو مردود ال يعتد به، وأما ما يؤ
علي بن املديين، وحيىي بن معني، وشعبة وإسرائيل بن : يف جنب توثيق أئمة اجلرح والتعديل من أمثال

  .يونس، وحيىي بن آدم، وابن داود اخلرييب، واحلسن بن صاحل، وغريهم
  .اليب حنيفة أو قريبو العهد بهفهؤالء كلهم معاصرون 

  .وهم أعلم الناس به
  .وأعلم من النسائي، وابن عدي

وأمثاهلما من املتأخرين عن أيب حنيفة بكثري، كالدار قطين الذي ولد بعد مئيت سنة من وفاة أيب حنيفة، 
ضيض فقول هؤالء االئمة االقرب واالعلم، أحرى بالقبول، وقول املتأخر زمانا أجدر بالرمي يف ح

  .اخلمول
: "  قول شعبة بن احلجاج يف أيب حنيفة٣٤ص " اخلريات احلسان " وقد نقل الشيخ ابن حجر املكي يف 
وهذا نص صريح يف قوة حفظه، صادر عمن هو مشهود له " كان واهللا حسن الفهم، جيد احلفظ 

  .باالمامة وبالتدين، والتشدد يف نقد الرجال
عاه املتعصبون، واحلاقدون، من متقدم ومتأخر، من ضعف حفظ وذا القول الرشيد يسقط كل ما اد

  .هذا االمام العظيم
(*)  
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إبراهيم بن طهمان : حدث عنه خلق كثري، ذكر منهم شيخنا أبو احلجاج يف ذيبه هؤالء على املعجم
سد بن عامل خراسان، وأبيض بن االغر بن الصباح املنقري، وأسباط بن حممد، وإسحاق االزرق، وأ

  عمرو البجلي، وإمساعيل بن حيىي الصرييف، وأيوب بن هانئ، واجلارود بن يزيد
النيسابوري، وجعفر بن عون، واحلارث بن نبهان، وحيان بن علي العرتي، واحلسن بن زياد اللؤلؤي، 

واحلسن بن فرات القزاز، واحلسني بن احلسن ابن عطية العويف، وحفص بن عبدالرمحن القاضي، وحكام 
ن سلم، وأبو مطيع احلكم بن عبد اهللا، وابنه محاد بن أيب حنيفة، ومحزة الزيات وهو من أقرانه، ب

وخارجة بن مصعب، وداود الطائي، وزفر بن اهلذيل التميمي الفقيه، وزيد بن احلباب، وسابق الرقي، 
 بن سامل وسعد بن الصلت القاضي، وسعيد بن أيب اجلهم القابوسي، وسعيد بن سالم العطار، وسلم

البلخي، وسليمان ابن عمرو النخعي، وسهل بن مزاحم، وشعيب بن إسحاق، والصباح بن حمارب، 
والصلت بن احلجاج، وأبو عاصم النبيل، وعامر بن الفرات، وعائذ ابن حبيب، وعباد بن العوام، وعبد 

عبد الرزاق، وعبد العزيز بن اهللا بن املبارك، وعبد اهللا بن يزيد املقرئ، وأبو حيىي عبداحلميد احلماين، و 
خالد ترمذي، وعبد الكرمي بن حممد اجلرجاين، و عبدايد بن أىب رواد، وعبد الوارث التنوري، وعبيد 

اهللا بن الزبري القرشي، وعبيد اهللا بن عمرو الرقي، وعبيد اهللا بن موسى، وعتاب بن حممد، وعلي بن 
قاضي، وعمرو بن حممد العنقزي، وأبو قطن عمرو ظبيان القاضي، وعلي بن عاصم، وعلى بن مسهر ال

بن اهليثم، وعيسى بن يونس، وأبو نعيم، والفضل بن موسى، والقاسم بن احلكم العرين، والقاسم بن 
معن، وقيس بن الربيع، وحممد بن أبان العنربي كويف، وحممد بن بشر، وحممد بن احلسن بن أتش، 

  وحممد
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مد بن خالد الوهيب، وحممد بن عبد اهللا االنصاري، وحممد بن الفضل بن عطية، ابن احلسن الشيباين، وحم
  وحممد بن القاسم االسدي، وحممد بن مسروق الكوىف، وحممد بن يزيد الواسطي، ومروان بن سامل،
ومصعب بن املقدام، واملعاىف بن عمران، ومكي بن إبراهيم، ونصر بن عبد الكرمي البلخي الصيقل، 

دامللك العتكي، وأبو غالب النضر بن عبد اهللا االزدي، والنضر بن حممد املروزي، والنعمان ونصر بن عب
بن عبد السالم االصبهاين، ونوح بن دراج القاضي، ونوح بن أيب مرمي اجلامع، وهشيم، وهوذة، وهياج 

 بن زريع، بن بسطام، ووكيع، وحيىي بن أيوب املصرى، وحيىي بن نصر بن حاجب، وحيىي بن ميان، ويزيد
ويزيد بن هارون، ويونس بن بكري، وأبو إسحاق الفزاري، وأبو محزة السكري، وأبو سعد الصاغاىن، 

  .وأبو شهاب احلناط، وأبو مقاتل السمرقندي، والقاضي أبو، يوسف
  .أبو حنيفة تيمى من رهط محزة الزيات: قال أمحد العجلي



  .كان خزازا يبيع اخلز
  .أما زوطى فإنه من أهل كابل، وولد ثابت علي االسالم: فةوقال عمربن محاد بن أيب حني

  .وكان زوطى مملوكا لبين تيم اهللا بن ثعلبة فأعتق فوالؤه هلم، مث لبين قفل
  .وكان أبو حنيفة خزازا، ودكانه معروف يف دار عمرو ابن حريث: قال

  .من نساكان والد أيب حنيفة : وقال النضر بن حممد املروزي، عن حيىي بن النضر قال
  .أبو حنيفة أصله من ترمذ: وروى سليمان بن الربيع، عن احلارث بن إدريس قال

  .أبو حنيفة من أهل بابل: وقال أبو عبد الرمحن املقري
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  ثابت: وروى أبو جعفر أمحد بن إسحاق بن البهلول عن أبيه، عن جده قال
  .والد أيب حنيفة من أهل االنبار

 حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن شاذان املروزي، عن أبيه، عن جده، مسعت إمساعيل :مكرم بن أمحد القاضي
أنبأنا إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة النعمان بن ثابت بن املرزبان من أبناء فارس االحرار، واهللا ما : يقول

  .وقع علينا رق قط
  .ة فيهولد جدي يف سنة مثانني، وذهب ثابت إىل علي وهو صغري، فدعا له بالربك

  .ويف ذريته، وحنن نرجو من اهللا أن يكون استجاب ذلك لعلي رضي اهللا عنه فينا
نورزونا : والنعمان بن املرزبان والد ثابت هو الذي أهدى لعلي الفالوذج يف يوم النريوز فقال علي: قال

  .مهرجونا كل يوم: كل يوم، وقيل كان ذلك يف املهرجان، فقال
كان أبو حنيفة ثقة ال حيدث باحلديث إال مبا : عت حيىي بن معني يقولمس: قال حممد بن سعد العويف

  .حيفظه، وال حيدث مبا ال حيفظ
كان أبو حنيفة ثقة يف احلديث، وروى أمحد بن حممد : مسعت حيىي بن معني يقول: وقال صاحل بن حممد

  .كان أبو حنيفة ال بأس به: بن القاسم بن حمرز، عن ابن معني
  .دنا من أهل الصدق، ومل يتهم بالكذبهو عن: وقال مرة

  .ولقد ضربه ابن هبرية على القضاء، فأىب أن يكون قاضيا
أخربنا ابن عالن كتابة، أنبأنا الكندي، أنبأنا القزاز، أنبأنا اخلطيب، أنبأنا، اخلالل، أنبأنا علي بن عمرو 

دناين، حدثنا حممد بن احلريري، حدثنا علي بن حممد بن كاس النخعي، حدثنا حممد بن حممود الصي
ملا أردت طلب : قال أبو حنيفة: شجاع بن الثلجي، حدثنا احلسن بن أيب مالك، عن أيب يوسف قال



  .العلم، جعلت أختري العلوم وأسأل عن عواقبها
  تعلم: فقيل
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  .القرآن
حداث، مث ال جتلس يف املسجد فيقرأ عليك الصبيان واال: إذا حفظته فما يكون آخره ؟ قالوا: فقلت

  .يلبث أن خيرج فيهم من هو أحفظ منك أو مساويك، فتذهب رئاستك
" من طلب العلم للرئاسة قد يفكر يف هذا، وإال فقد ثبت قول املصطفى صلوات اهللا عليه : قلت

وهل حمل أفضل من املسجد ؟ وهل نشر لعلم ! ، يا سبحان اهللا )١" (أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه 
  .القرآن ؟ كال واهللايقارب تعليم 

ففي إسنادها من ..وهل طلبة خريمن الصبيان الذين مل يعملوا الذنوب ؟ وأحسب هذه احلكاية موضوعة
  .ليس بثقة

إذا كربت : فإن مسعت احلديث وكتبته حىت مل يكن يف الدنيا أحفظ مين ؟ قالوا: قال قلت: تتمة احلكاية
  .يانوضعفت، حدثت واجتمع عليك هؤالء االحداث والصب

  .مث مل تأمن أن تغلط، فريموك بالكذب، فيصري عارا عليك يف عقبك
  .ال حاجة يل يف هذا: فقلت
اآلن كما جزمت بأا حكاية خمتلقة، فإن االمام أبا حنيفة طلب احلديث وأكثر منه يف سنة مئة : قلت

، بل كان يطلبه وبعدها ومل يكن إذ ذاك يسمع احلديث الصبيان، هذا اصطالح وجد بعد ثالث مئة سنة
  .كبار العلماء، بل مل يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه وال كانت قد دونت كتب الفقه أصال

  .أتعلم النحو: قلت: مث قال
  إذا حفظت النحو والعربية، ما يكون: فقلت

__________  
ه، خريكم من تعلم القرآن وعلم: يف فضائل القرآن باب) ٥٠٢٨(و ) ٥٠٢٧(أخرجه البخاري ) ١(

: يف ثواب القرآن، باب) ٢٠٩٩(يف الوتر، باب ثواب قراءة القرآن، والترمذي ) ١٤٥٢(وأبو داود 
  .ما جاء يف تعلم القرآن

، ٦٩، ٥٨، ٥٧ / ١فضل من تعلم القرآن وعلمه، وأمحد : يف املقدمة، باب) ٢١١(وابن ماجه 
  .علمهخياركم من تعلم القرآن و:  يف فضائل القرآن، باب٤٣٧ / ٢والدارمي 



  .من حديث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
(*)  
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  .تقعد معلما فأكثر رزقك ديناران إىل ثالثة: آخر أمري ؟ قالوا
  .وهذا ال عاقبة له: قلت
متدح هذا فيهب لك، أو خيلع عليك، وإن : فإن نظرت يف الشعر فلم يكن أحد أشعر مين ؟ قالوا: قلت

  .حرمك هجوته
  .ال حاجة فيه: قلت
ال يسلم من نظر يف الكالم من مشنعات : فإن نظرت يف الكالم، ما يكون آخر أمره ؟ قالوا: قلت

  .الكالم، فريمي بالزندقة، فيقتل، أو يسلم مذموما
  !.قاتل اهللا من وضع هذه اخلرافة، وهل كان يف ذلك الوقت وجد علم الكالم ؟ : قلت
ليس : الناس، وتطلب للقضاء، وإن كنت شابا، قلتتسأل وتفيت : فإن تعلمت الفقه ؟ قالوا: قلت: قال

  .يف العلوم شئ أنفع من هذا، فلزمت الفقه وتعلمته
وبه إىل ابن كاس، حدثين جعفر بن حممد بن خازم، حدثنا الوليد بن محاد، عن احلسن بن زياد، عن زفر 

ر إيل فيه باالصابع، كنت أنظر يف الكالم حىت بلغت فيه مبلغا يشا: بن اهلذيل، مسعت أبا حنيفة يقول
رجل له امرأة أمة، : وكنا جنلس بالقرب من حلقة محاد بن أيب سليمان، فجاءتين امرأة يوما فقالت يل

  .أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها ؟ فلم أدرما أقول
  .فأمرا أن تسأل محادا، مث ترجع ختربين

مث يتركها حىت حتيض حيضتني، فإذا يطلقها وهي طاهر من احليض واجلماع تطليقة، : فسألته، فقال
  .اغتسلت فقد حلت لالزواج

ال حاجة يل يف الكالم، وأخذت نعلي فجلست إىل محاد، فكنت أمسع : فرجعت، فأخربتين، فقلت
  .مسائله، فأحفظ قوله، مث يعيدها من الغد فأحفظها، وخيطئ أصحابه

  .ال جيلس يف صدر احللقة حبذائي غري أىب حنيفة: فقال
  .عشر سننيفصحبته 

  مث نازعتين نفسي
  .الطلب للرئاسة، فأحببت أن أعتزله وأجلس يف حلقة لنفسي

  فخرجت يوما



)٦/٣٩٧(  

  

  .بالعشي، وعزمي أن أفعل، فلما رأيته مل تطب نفسي أن أعتزله
  .فجاءه تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة، وترك ماال، وليس له وارث غريه

ما هو إال أن خرج حىت وردت علي مسائل مل أمسعها منه، فكنت أجيب فأمرين أن أجلس مكانه، ف
وأكتب جوايب، فغاب شهرين مث قدم، فعرضت عليه املسائل، وكانت حنوا من ستني مسألة، فوافقين يف 

  .أربعني، وخالفين يف عشرين فآليت على نفسي أال أفارقه حىت ميوت
  .م يف ذلك الوقت كان له وجود، واهللا أعلموهذه أيضا اهللا أعلم بصحتها، وما علمنا أن الكال

قدمت البصرة فظننت أىن ال أسأل عن : قال أبو حنيفة: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي، حدثين أيب قال
  .شئ إال أجبت فيه

فسألوين عن أشياء مل يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي أال أفارق محادا حىت ميوت، فصحبته 
  .مثاين عشرة سنة

رأيت رؤيا أفزعتين، رأيت : يب بن أيوب الصريفيين، حدثنا أبوحيىي احلماين، مسعت أبا حنيفة يقولشع
كأين أنبش قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأتيت البصرة، فأمرت رجال يسأل حممد بن سريين فسأله، 

  .هذا رجل ينبش أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال
 املروزي، حدثنا حامد بن آدم، حدثنا أبو وهب حممد بن مزاحم، مسعت عبد اهللا احملدث حممود بن حممد

  .لوال أن اهللا أعانين بأيب حنيفة وسفيان، كنت كسائر الناس: بن املبارك يقول
  أمحد بن زهري، حدثنا سليمان بن أيب شيخ، حدثين حجر بن عبد اجلبار

ما جلس الناس إىل أحد أنفع :  حنيفة ؟ قالترضى أن تكون من غلمان أيب: قيل للقاسم بن معن: قال
  .من جمالسة أيب حنيفة

  تعال معي: وقال له القاسم

)٦/٣٩٨(  

  

  .ما رأيت مثل هذا: إليه، فلما جاء إليه، لزمه وقال
هل رأيت أبا : قيل ملالك: حممد بن أيوب بن الضريس، حدثنا أمحد بن الصباح، مسعت الشافعي قال

  .نعم: حنيفة ؟ قال
  .رجال لو كلمك يف هذه السارية أن جيعلها ذهبا لقام حبجتهرأيت 

  .وعن أسد بن عمرو، أن أبا حنيفة، رمحه اهللا، صلى العشاء والصبح بوضوء أربعني سنة



بينما أنا أمشي مع أيب حنيفة، إذ مسعت رجال يقول : وروى بشر بن الوليد، عن القاضي أيب يوسف قال
  .لهذا أبو حنيفة ال ينام اللي: آلخر

  .واهللا ال يتحدث عين مبا مل أفعل: فقال أبو حنيفة
  .فكان حيىي الليل صالة وتضرعا ودعاء

  .أن أبا حنيفة قرأ القرآن كله يف ركعة: وقد روى من وجهني
رأيت أبا حنيفة شيخا يفيت الناس مبسجد الكوفة، على رأسه قلنسوة : قال عبدالرمحن بن حممد بن املغرية

  .سوداء طويلة
  .كان أبو حنيفة مجيل الوجه، سري الثوب، عطر الريح: ضر بن حممد قالوعن الن

  .أعطين كساءك وخذ كسائي، ففعلت: أتيته يف حاجة، وعلى كساء قرمسي، فأمر بإسراج بغله، وقال
  .يا نضر خجلتين بكسائك، هو غليظ: فلما رجع قال

  .وكنت أخذته خبمسة دنانري: قال
  .الثني دينارامث إين رأيته وعليه كساء قومته ث

  كان أبو حنيفة ربعة، من أحسن الناس صورة،: وعن أيب يوسف قال
  .وأبلغهم نطقا، وأعذم نغمة، وأبينهم عما يف نفسه

  كان أيب مجيال، تعلوه مسرة، حسن: وعن محاد بن أيب حنيفة قال

)٦/٣٩٩(  

  

  . فيما ال يعنيه-  رمحه اهللا-اهليئة، كثري التعطر، هيوبا، ال يتكلم إال جوابا، وال خيوض 
  .ما رأيت رجال أو قر يف جملسه، وال أحسن مستا وحلما من أيب حنيفة: وعن ابن املبارك قال

جعل أبو حنيفة على نفسه، إن حلف باهللا صادقا، : إبراهيم بن سعيد اجلوهري، عن املثىن بن رجاء قال
  .أن يتصدق بدينار

  .وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق مبثلها
  .كان أبو حنيفة، ورعا تقيا، مفضال على إخوانه: وى جبارة بن املغلس، عن قيس بن الربيع قالور

إين وضعت كتابا على خطك إىل فالن، فوهب يل أربعة : كنا عند أيب حنيفة، فقال رجل: قال اخلرييب
  .آالف درهم

  .إن كنتم تنتفعون ذا فافعلوه: فقال أبو حنيفة
  .يفة طويل الصمت، كثري العقلكان أبو حن: وعن شريك قال

  .كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صالته: وقال أبو عاصم النبيل



كان أبو حنيفة خيتم القرآن كل ليلة يف : وروى بن إسحاق السمرقندي، عن القاضي أيب يوسف قال
  .ركعة

ه صلى الغداة إال فما رأيت: حيىي بن عبداحلميد احلماين، عن أبيه أنه صحب أبا حنيفة ستة أشهر، قال
  .بوضوء عشاء اآلخرة، وكان خيتم كل ليلة عند السحر

جزاك : اتق اهللا، فانتفض ؟ واصفر، وأطرق، وقال: وعن يزيد بن كميت، مسع رجال يقول اليب حنيفة
  .اهللا خريا

  .ما أحوج الناس كل وقت، إىل من يقول هلم مثل هذا
  .ويروى أن أبا حنيفة ختم القرآن سبعة آالف مرة

)٦/٤٠٠(  

  

  .رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن يف ركعة: قال مسعر بن كدام
بل الساعة : (ابن مساعة، عن حممد بن احلسن، عن القاسم بن معن، أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعاىل

  .ويبكي ويتضرع إىل الفجر ] ٤٦: القمر) [ موعدهم والساعة أدهى وأمر
  . حنيفة ضرب غري مرة، على أن يلي القضاء فلم جيبوقد روي من غري وجه أن االمام أبا

  .ما رأيت أحدا أحلم من أيب حنيفة: قال يزيد بن هارون
  .إذا ارتشى القاضي، فهو معزول، وإن مل يعزل: قال أبو حنيفة: وعن احلسن بن زياد اللؤلؤي قال

وسلم، فعلى الرأس ما جاء عن الرسول صلى اهللا عليه : وروى نوح اجلامع، عن أيب حنيفة أنه قال
  .والعني، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غري ذلك، فهم رجال وحنن رجال

  .البول يف املسجد أحسن من بعض القياس: مسعت أبا حنيفة يقول: قال وكيع
  .ال ينبغي للرجل أن حيدث إال مبا حيفظه من وقت ما مسعه: قال أبو حنيفة: وقال أبو يوسف
  .حب أيب حنيفة من السنة:  الضرير قالوعن أيب معاوية

  طلب املنصور: قال إسحاق بن إبراهيم الزهري، عن بشر بن الوليد قال
  .إين ال أفعل: أبا حنيفة فأراده على القضاء، وحلف ليلني فأىب، وحلف

قدر أمري املؤمنني على كفارة ميينه أ: ترى أمري املؤمنني حيلف، وأنت حتلف ؟ قال: فقال الربيع احلاجب
  .مين، فأمر به إىل السجن، فمات فيه ببغداد

  .دفعه أبو جعفر إىل صاحب شرطته محيد الطوسي: وقيل
  ٢٦ / ٦يا شيخ، سري : فقال

)٦/٤٠١(  



  

اقتله أو اقطعه، أو اضربه، وال أعلم بقصته، فماذا أفعل ؟ : إن أمري املؤمنني يدفع إيل الرجل فيقول يل
  .بل مبا قد وجب: مر قد وجب ؟ أو بأمر مل جيب ؟ قالهل يأمرك أمري املؤمنني بأ: فقال
  .فبادر إىل الواجب: قال

: أترغب عما حنن فيه ؟ فقال: دعا املنصور أبا حنيفة إىل القضاء فامتنع، فقال: وعن مغيث بن بديل قال
  .ال أصلح

  .كذبت: قال
وإن كنت صادقا، فقد فقد حكم أمري املؤمنني علي أين ال أصلح، فإن كنت كاذبا، فال أصلح، : قال

  .أخربتكم أين ال أصلح، فحبسه
واهللا ما أنا مبأمون : وروى حنوها إمساعيل بن أيب أويس، عن الربيع احلاجب، وفيها قال أبو حنيفة

  .الرضى
  .فكيف أكون مأمون الغضب ؟ فال أصلح لذلك

  .كذبت: قال املنصور
  .بل تصلح

  .فقال كيف حيل أن تويل من يكذب ؟
  . حنيفة ويل له، فقضى قضية واحدة، وبقي يومني، مث اشتكى ستة أيام وتويفإن أبا: وقيل

  .مل يقبل العهد بالقضاء، فضرب وحبس، ومات يف السجن: وقال الفقيه أبو عبد اهللا الصيمري
  .أبو حنيفة: مالك أفقه، أو أبو حنيفة ؟ قال: سئل ابن املبارك: وروى حيان بن موسى املروزي، قال

  .أو جاهل) ١( ما يقع يف أيب حنيفة إال حاسد :وقال اخلرييب
  .ال نكذب اهللا، ما مسعنا أحسن من رأي أيب حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله: وقال حيىي بن سعيد القطان

__________  
  ".حاسدا " يف االصل ) ١(

(*)  

)٦/٤٠٢(  

  

  .ليهملو وزن علم االمام أيب حنيفة بعلم أهل زمانه، لرجح ع: وقال علي بن عاصم
  .كالم أيب حنيفة يف الفقه، أدق من الشعر، ال يعيبه إال جاهل: وقال حفص بن غياث

إمنا حيسن هذا النعمان بن ثابت اخلزاز، وأظنه بورك له : وروى عن االعمش أنه سئل عن مسألة، فقال



  .يف علمه
  .ا جلالسهجالس أبا حنيفة تفقه، فإن إبراهيم النخعي لو كان حي: قال يل مغرية: وقال جرير

  .أبو حنيفة أفقه الناس: وقال ابن املبارك
  .الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة: وقال الشافعي

  .االمامة يف الفقه ودقائقه مسلمة إىل هذا االمام: قلت
  .وهذا أمر ال شك فيه

ي اهللا إذا احتاج النهار إىل دليل وسريته حتتمل أن تفرد يف جملدين، رض* وليس يصح يف االذهان شئ 
  .عنه، ورمحه

  .تويف شهيدا مسقيا يف سنة مخسني ومئة
  .وله سبعون سنة، وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد، واهللا أعلم

  .كان ذا علم ودين وصالح وورع تام: وابنه الفقيه محاد بن أيب حنيفة
بل :  ليتسلمها، فقالملا تويف والده، كان عنده ودائع كثرية، وأهلها غائبون، فنقلها محاد إىل احلاكم

  .دعها عندك، فإنك أهل
  زا واقبضها حىت تربأ: فقال

  .منها ذمة الوالد، مث افعل ما ترى
  .ففعل القاضي ذلك

  .وبقي يف وزا وحساا أياما، واستتر محاد فما ظهر حىت أودعها القاضي عند أمني
  .تويف محاد سنة ست وسبعني ومئة كهال

  .له رواية عن أبيه وغريه
  .دث عنه ولده االمام إمساعيل بن محاد قاضي البصرةح

)٦/٤٠٣(  

  

  .احلافظ احلجة، أبو غياث التميمي، مث العنربي البصري) خ، م، د، س، ق * ( روح بن القاسم- ١٦٤
حدث عن عمرو بن دينار، وحممد بن املنكدر، وقتادة بن دعامة، ومنصور ابن املعتمر، وابن طاووس، 

  .وطبقتهم
ميذه يزيد بن زريع، وحممد بن إسحاق، مع كونه أكرب منه، وإمساعيل بن علية، وحممد بن تل: حدث عنه

  .سواء، وعبد الوهاب بن عطاء، وآخرون
  .ومات كهال



  .له حنو من مئة ومخسني حديثا
  .وثقه أبو حامت والناس

  .ومئهمات فيما خيال إيل قبل حممد بن إسحاق يف خالفة أيب جعفر املنصور حنوا من سنة مخسني 
  

ابن صفوان، االمام الرباين، الفقيه، شيخ الديار املصرية، أبو زرعة ) ع * * ( حيوة بن شريح- ١٦٥
  .التجييب املصري

  .حدث عن ربيعة القصري، وعقبة بن مسلم، وأيب يونس سليم بن جبري، ويزيد بن أيب حبيب، وعدة
__________  

، مشاهري علماء ٤٩٥ / ٣رح والتعديل ، اجل٣٠٩ / ٣، تاريخ البخاري ٣٢٥تاريخ خليفة (*) 
، ٢٩٩، ٢٩٨ / ٣، ذيب التهذيب ١٨٨ / ١، تذكرة احلفاظ ٤٢٣، ذيب الكمال ١٥٦االمصار 

  .١١٨: خالصة تذهيب الكمال
 / ٣، اجلرح والتعديل ٩٦ / ٢، التاريخ الصغري ١٢٠ / ٣، تاريخ البخاري ٢٩٦طبقات خليفة (* *) 
، وفيات االعيان ٣٥ / ٦، الكامل يف التاريخ ١٨٩ - ١٨٧مصار ، مشاهري علماء اال٣٠٧ - ٣٠٦

، تذهيب ١٨٥ / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ١٨٣ / ١، تذهيب التهذيب ٣٥١، ذيب الكمال ٣٧ / ٣
  .٢٤٣ / ١، شذرات الذهب ٩٦، خالصة تذهيب الكمال ٧٠ - ٦٩ / ٣التهذيب 

(*)  

)٦/٤٠٤(  

  

 وأبو عاصم، وهانئ ابن املتوكل، وعبد اهللا بن حيىي ابن املبارك، وابن وهب، واملقرئ،: حدث عنه
  .الربلسي وآخرون

  .وثقه أمحد بن حنبل وغريه
  .ما رأيت أحدا أشد استخفاء بعمله من حيوة، وكان يعرف باالجابة، يعين يف الدعاء: قال ابن وهب

  .وصف يل حيوة فكانت رؤيته أكثر من صفته: وقال ابن املبارك
 يأخذ عطاءه يف السنة ستني دينارا فلم يطلع إىل مرتله حىت يتصدق ا، مث جيئ كان حيوة: قال ابن وهب

إىل مرتله، فيجدها حتت فراشه، وبلغ ذلك، ابن عم له، فأخذ عطاءه، فتصدق به كله، وجاء إىل حتت 
  .أنا أعطيت ريب بيقني، وأنت أعطيته جتربة: فراشه فلم جيد شيئا، فشكا إىل حيوة فقال

  .أبدلين اهللا بكم عمودا أقوم وراءه أصلي، مث فعل ذلك:  حيوة يف الفقه فيقولوكنا جنلس إىل
كان حيوة بن شريح من البكائني، وكان ضيق احلال جدا : أمحد بن سهل االردين، عن خالد الفزر، قال



  .يعين فقريا مسكينا
  .فجلست وهو متخل يدعو

ال فلم ير أحدا، فأخذ حصاة، فرمى ا إيل، فالتفت ميينا ومشا! لو دعوت اهللا أن يوسع عليك ؟ : فقلت
  .ما خري يف الدنيا إال لآلخرة: فإذا هي تربة يف كفي، واهللا ما رأيت أحسن منها، وقال

  هو أعلم مبا يصلح: مث قال
  .عباده
  .استنفقها، فهبته واهللا أن أردها: ما أصنع ذه ؟ قال: فقلت

 بالدنا من السالح، فنحن بني قبطي ال ندري مىت يا هذا ال ختلني: وقال حيوة مرة لبعض نواب مصر
ينقض، وبني حبشي ال ندري مىت يغشانا، وبني رومي ال ندري مىت حيل بساحتنا، وبربري ال ندري مىت 

  .يثور
  .تويف هذا السيد يف سنة مثان ومخسني ومئة

  .تويف سنة تسع: ويقال
  .رفهموال ع" احللية " وسائر املصريني الصلحاء مل يوردهم صاحب 

)٦/٤٠٥(  

  

  .ومات مع معاوية بن صاحل احلمصي، وأفلح بن محيد، وأبو جعفر املنصور، ومحزة الزيات
  

الشيخ، االمام، الزاهد، احملدث، أبو سنان سعيد بن سنان ) د، ت، ق * ( أبو سنان الربمجي- ١٦٦
  .الربمجى الشيباين

  .شيخ كويف سكن الري
  .وكان حيج كل عام

  .ووس، والشعيب، وعمرو بن مرة، ومجاعةحدث عن الضحاك، وطا
إسحاق بن سليمان، وأبو داود الطيالسي، وأبو أمحد الزبريي، وزيد بن احلباب، ويعلى بن : روى عنه

  .عبيد، وبكر بن بكار، وأبو نعيم، وآخرون
  .وثقه أبو حامت
  .ثقة من رفعاء الناس: وقال أبو داود
  .صاحل مل يكن يقيم احلديث:  بن حنبلكان عابدا فاضال، وقال أمحد: وقال ابن حبان

  .ال يتابع على كثري من حديثه: وقال أبو أمحد احلاكم



 لو كان - يعين سعيد بن سنان -من أبو سنان : قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري مسعت ابن عيينة يقول
  .كويف سكن الري، وكان سئ اخللق: وقال ابن سعد! يل عليه سلطان حلبسته، وأدبته ؟ 

  . حيج كل سنةوكان
  .سكن قزوين أيضا: وقال اخلطيب وغرية

  أما سعيد بن سنان أبو مهدي فحمصي معروف
__________  

، تذهيب ٤٩٦، ذيب الكمال ٢٨ - ٢٧ / ٤، اجلرح والتعديل ٤٧٧ / ٣تاريخ البخاري (*) 
يب ، خالصة ذ٤٦ - ٤٥ / ٤، ذيب التهذيب ١٤٣ / ٢، ميزان االعتدال ١ / ٢١ / ٢التهذيب 
  .١٣٩الكمال 

(*)  

)٦/٤٠٦(  

  

  .ابن عمار، بن العريان التميمي، مث املازين البصري شيخ القراء، والعربية *  أبو عمرو بن العالء- ١٦٧
  .وأمه من بين حنيفة

  .أشهرها زبان، وقيل العريان: اختلف يف امسه على أقوال
  ".طبقات القراء " استوفينا من أخباره يف 
  .عنيمولده يف حنو سنة سب

حدث باليسري عن أنس بن مالك، وحيىي بن يعمر، وجماهد، وأيب صاحل السمان، وأيب رجاء العطاردي، 
  .ونافع العمري، وعطاء بن أيب رباح، وابن شهاب

  .وقرأ القرآن على سعيد بن جبري
  .وجماهد، وحيىي بن يعمر، وعكرمة، وابن كثري، وطائفة

  .وورد أنه تال على أيب العالية الرياحي
  .وقد كان معه بالبصرة

  .برز يف احلروف، ويف النحو، وتصدر لالفادة مدة
  .واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم

تال عليه حيىي اليزيدي، والعباس بن الفضل، وعبد الوارث بن سعيد، وشجاع البلخي، وحسني اجلعفي، 
اري سعيد بن أوس، ومعاذ بن معاذ، ويونس بن حبيب النحوي، وسهل بن يوسف، وأبو زيد االنص

  .وسالم الطويل وعدة



  شعبة، ومحاد بن زيد، وأبو أسامة، واالصمعي، وشبابة بن: وحدث عنه
  .سوار، ويعلى بن عبيد، وأبو عبيدة اللغوي، وآخرون

  وانتصب لالقراء يف
__________  

، ١٥، نزهة االلباء ١٣، مراتب النحويني ١٢٦ - ٢٨، طبقات الزبيدي ٥٥ / ٩تاريخ البخاري * 
 / ٦، تاريخ االسالم ٢٢٥ / ٤ تذهيب التهذيب ١٦٢٩: ، ذيب الكمال٤٦٦ / ٣وفيات االعيان 

 أخبار ١٧٨ / ١٢، ذيب التهذيب ٢٣١ / ١، فوات الوفيات ٢٢٣ / ١، عرب الذهيب ٣٢٢
  .٣٦٧، بغية الوعاة ٢٢النحويني البصريني 

  .٢٨٨ / ١طبقات القراء البن اجلزري 
(*)  

)٦/٤٠٧(  

  

  .سن البصريأيام احل
  .قال أبو عبيدة

  .كان أعلم الناس بالقراءات والعربية، والشعر، وأيام العرب
  .وكانت دفاتره ملء بيت إىل السقف، مث تنسك فأحرقها

  .وكان من أشراف العرب، مدحه الفرزدق وغريه
  .ثقة: قال حيىي بن معني

  .ليس به بأس: وقال أبو حامت
  .ثل أيب عمروما رأيت م: وقال أبو عمرو الشيباين

لو يأ أن أفرغ ما يف صدري من العلم يف : قال يل أبو عمرو بن العالء: روى أبو العيناء، عن االصمعي
صدرك لفعلت، ولقد حفظت يف علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر االعمش على محلها، ولوال أن ليس 

  ).١(يل أن أقرأ إال مبا قرئ لقرأت حرف كذا، وذكر حروفا 
انظر ما يقرأ به أبو عمرو مما خيتاره فاكتبه، فإنه : ر بن علي اجلهضمي، عن أبيه، عن شعبة قالقال نص

  .سيصري للناس استاذا
  .كان أبو عمرو من أهل السنة: قال إبراهيم احلريب وغريه

إنك اللكن الفهم، إذ صريت : تكلم عمرو بن عبيد يف الوعيد سنة، فقال أبو عمرو: قال اليزيدي وآخر
  عيد الذي يف أعظم شئ مثله يف أصغرالو



__________  
  وهذا من االدلة الواضحة، على أن القراءة سنة متبعة ال يسع املسلم اخلروج) ١(

أنزل القرآن " عليها، إذا ثبتت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومما يؤيد هذا احلديث الصحيح 
أنزل اهللا، وليس للبشر إال التلقي والقراءة ا كما أي أن القراءات املختلفة هي مما " على سبعة أحرف 

  .أنزلت
  .وليكن معلوما أن القراءات السبع املشهورة، أو العشر، ليست هي املقصودة باحلديث املذكور

  .ملكي بن أيب طالب القيسي" انظر االبانة عن معاين القراءات " 
(*)  

)٦/٤٠٨(  

  

  .شئ
ا سواء، وإمنا ى اهللا عنهما لتتم حجته على خلقه، ولئال يعدل فاعلم أن النهي عن الصغري والكبري ليس

  .عن أمره
  .ووراء وعيده غفوه وكرمه مث أنشد

ملخلف * وال أختيت من صولة املتهدد وإين وإن أوعدته ووعدته * وال يرهب ابن العم ما عشت صوليت 
  .صدقت: فقال عمرو بن عبيد) ١(إيعادي ومنجز موعدي 

  .لوفاء بالوعد والوعيد، وقد ميتدح ما املرءإن العرب تتمدح با
: يبيت من ثأره على فوت فقد وافق هذا قوله تعاىل* ال خيلف الوعد والوعيد وال ! تسمع إىل قوهلم ؟ 

ونادى أصحاب اجلنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدمت ما وعد ربكم حقا (
 االول أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واحلديث يفسر قد وافق: قال أبو عمرو) قالوا نعم
  .القرآن

كن على حذر من الكرمي إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن : قال يل أبو عمرو: قال االصمعي
  .العاقل إذا أحرجته، ومن االمحق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عاشرته

  .تسأل من ال جييبك، أو حتدث من ال ينصت لكوليس من االدب أن جتيب من ال يسألك، أو 
  .زبان: ما امسك ؟ قال: سألت أبا عمرو: قال االصمعي

  .ال اسم اليب عمرو: وروي عن االصمعي أيضا قال
  .العريان: وأما حيىي اليزيدي، فعنه أن اسم أيب عمرو

  .حيىي: ورواية أخرى عنه أن امسه



  .حيكنت رأسا واحلسن : مسعته يقول: قال االصمعي
أنا زدت هذا البيت يف قصيدة االعشى، وأستغفر اهللا : قال أبو عمرو بن العالء: أبو حامت، عن أيب عبيدة

  :منه
__________  

  .٥٨: البيتان لعامر بن الطفيل ديوانه) ١(
  .أي ال أستتر خوفا: وال أختيت

(*)  

)٦/٤٠٩(  

  

: وعن الطيب بن إمساعيل قال) ١(وأنكرتين وما كان الذي نكرت من احلوادث إال الشيب والصلعا 
  .شهدت ابن أيب العتاهية، وقد كتب عن اليزيدي قريبا من ألف جلد، عن أيب عمرو بن العالء خاصة

  .ويكون ذلك عشرة آالف ورقة: قال
كنت إذا مسعت أبا عمرو بن العالء يتكلم، ظننته ال يعرف شيئا، كان يتكلم كالما : قال االصمعي

  .سهال
  .الزم قراءتك هذه: مسع سعيد بن جبري قراءيت فقال: عت أبا عمرو يقولمس: قال اليزيدي

كان اليب عمرو كل يوم يشترى كوز ورحيان بفلسني فإذا أمسى تصدق بالكوز، وقال : قال االصمعي
  .جففي الرحيان ودقيه يف االشنان: للجارية

  .أن أبا عمرو قرأ على جماهد: حدثين عدة: قال أبو عبيد
  .وعلى سعيد بن جبري: وزاد بعضهم

  .وروينا أن أبا عمرو وأباه هربا من احلجاج ومن عسفه
  .وحديثه قليل

  .ذكر غري واحد أن وفاته كانت يف سنة أربع ومخسني ومئة
  .عاش أبو عمرو ستا ومثانني سنة: قال االصمعي

  وقال خليفة بن خياط
  .ئةمات أبو عمرو وأبو سفيان ابنا العالاء سنة سبع ومخسني وم: وحده
االمام القدوة، بركة الوقت، أبو شجاع سعيد بن يزيد ) م، د، ت، س * ( أبو شجاع القتباين- ١٦٨

  احلمريي االسكندري
__________  



بانت سعاد، وأمسى : هوذة بن علي احلنفي ومطلعها: هو ثاين أبيات قصيدته اليت قاهلا يف مدح) ١(
 / ٤، اجلرح والتعديل ٥٢١ / ٣: تاريخ البخاري(*) واحتلت الغمر، فاجلدين، فالفرعا * حبلها انقطعا 

، ذيب ١ / ٣١ / ٢، تذهيب التهذيب ٥١٢، ذيب الكمال ١٨٩، مشاهري علماء االمصار ٧٣
  .٢٧٤ / ١، حسن احملاضرة ١٤٤، خالصة تذهيب الكمال ١٠٢ - ١٠١ / ٤التهذيب 

(*)  

)٦/٤١٠(  

  

  .وخالد بن أيب عمران وغريهحدث عن االعرج، واحلارث بن يزيد، ودراج الواعظ، 
أبو غسان حممد بن مطرف، والليث بن سعد، وابن املبارك، وأبو زرارة ليث بن عاصم : حدث عنه

  .القتباين، وآخرون
  .وكان من العلماء املفتني

  .وثقه أمحد بن حنبل ومجاعة
  .كان له شأن: وقال أبو داود

وبزر كتان من طول التهجد، رضي اهللا ) ١(رأيته إذا أصبح عصب ساقه مبشاقة : وقال ليث بن عاصم
  .عنه

  .كان من العباد اتهدين، تويف باالسكندرية سنة أربع ومخسني ومئة: وقال احلافظ بن يونس
وفيها تويف أبو عمر بن العالء، وجعفر بن برقان، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وقره بن خالد، 

  .واحلكم بن أبان، وسعيد بن يزيد القتباين
  

   بن أنعم ، االمام، القدوة، شيخ االسالم، أبو أيوبعبدالرمحن بن زياد) د، ت، ق* ( االفريقي - ١٦٩
  .الشعباين االفريقي

  .قاضي افريقية وعاملها
  .وحمدثها على سوء يف حفظه

روى عن أبيه، وبكر بن سوادة، وأيب عبدالرمحن احلبلي، عبدالرمحن بن رافع التنوخي صاحب لعبد اهللا 
مرو، وأيب عثمان املصري صاحب اليب هريرة، ومسلم بن يسار، وزياد بن نعيم، وعدة من بن ع

  .التابعني
  .وعنه ابن وهب، وأبو أسامة، وجعفر بن عون، ويعلى بن عبيد، وأبو عبد الرمحن املقرئ، وخلق كثري

__________  



  .ما خلص منه: املشاقة من الكتان والقطن) ١(
 ٥، اجلرح والتعديل ١٢٣ / ٢، التاريخ الصغري ٢٨٣ / ٥ريخ البخاري ، تا)٢٩٦(طبقات خليفة (*) 
 / ٢٠٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٨٨، ذيب الكمال ٣١٥ / ٥ الكامل يف التاريخ ٢٢٥ - ٢٢٤/ 
  .٢٢٧ خالصة تذهيب الكمال ١٧٦ - ١٧٣ / ٦ ذيب التهذيب ١٥١ / ٢، ميزان االعتدال ٢

(*)  

)٦/٤١١(  

  

  .فة، فوعظه وصدعه باحلقوفد على املنصور بالكو
  .كان أول مولود ولد يف االسالم بإفريقية، ويف هذا نظر: وقيل

  .ويل السفاح فظهر جور بإفريقية، فوفد ابن أنعم على أيب جعفر مشتكيا: قال إمساعيل بن عياش
  .فغضب وهم به! جئت العلمك باجلور ببلدنا فإذا هو خيرج من دارك : مث قال
الوايل مبرتلة السوق : أفليس عمر ابن عبد العزيز كان يقول:  بأعوان ؟ قالكيف يل: قال له: وقيل

  .جيلب إليه ما ينفق فيه ؟ فأطرق طويال، فأومأ إيل الربيع احلاجب باخلروج
  .كنت أطلب العلم مع املنصور: وروى جارود بن يزيد، حدثنا عبدالرمحن االفريقي قال

  . احلمارويل قضاء إفريقية ملروان: وقال ابن أدريس
  .هو ضعيف وال يسقط حديثه: قال حيىي بن معني

  .تويف سنة ست ومخسني ومئة: قلت
  .وكان الثوري يعظمه جدا

اهللا اهللا ريب، ال أشرك به : فحركت شفيت وقلت: أسرته الروم، فقدم ليقتل بعد قتل طائفة، قال: قيل
  .شئيا وال أختذ من دونه وليا
  .اس العربقدموا مش: فأبصر الطاغية فعلي فقال

  .نعم: اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا ؟ قلت: لعلك قلت
  .نبينا أمرنا به: ومن أين علمته ؟ قلت: قال

  .وعيسى أمرنا به يف االجنيل: فقال يل
  .فأطلقين ومن معي

  .إنه مات بالقريوان يف رمضان سنة إحدى وستني ومئة: وقيل

)٦/٤١٢(  

  



  الطبقة السادسة من التابعني
سعيد بن أيب عروبة االمام، احلافظ، عامل أهل البصرة، وأول من صنف السنن  * بن أيب عروبة ا- ١٧٠

  .النبوية، أبو النضر بن مهران العدوي، موالهم البصري
حدث عن احلسن، وحممد بن سريين، وأيب رجاء العطاردي، والنضر بن أنس وعبد اهللا الداناج، وقتادة، 

  . وخلق سواهموأيب نضرة العبدي، ومطر الوراق،
  .وكان من حبور العلم إال أنه تغري حفظه ملا شاخ

  .وأكرب شيخ له هو أبو رجاء
شعبة، والثوري، ويزيد بن زريع، وروح بن عبادة، والنضر ابن مشيل، وبشر بن املفضل، : حدث عنه

صم وإمساعيل بن علية، وحيىي بن سعيد القطان، وخالد بن احلارث، وحممد بن جعفر غندر، وأبو عا
  .النبيل، وسعيد بن عامر الضبعي، وعبد الوهاب بن عطاء اخلفاف راوي كتبه، وحممد بن بكر

  .الربساين، ويزيد بن هارون، وحممد بن عبد اهللا االنصاري، وخلق سواهم
  .وثقه حيىي بن معني، والنسائي، ومجاعة

  مسعت: قال يزيد بن زريع
  .فال تعده عاملامن مل يسمع االختالف، : سعيد بن أيب عروبة يقول

  .مل يكن لسعيد كتاب، إمنا كان حيفظ ذلك كله: قال أمحد بن حنبل
  وقال حيىي

__________  
، الكامل ٦٥ / ٤، اجلرح والتعديل ١٢٢، ٧٨، ٤٠ / ٢التاريخ الصغري ) ٢٢٠(طبقات خليفة (*) 

 / ١ظ ، تذكرة احلفا١ / ٢٥ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٠٢، ذيب الكمال ٥٩٤ / ٥يف التاريخ 
  .١٤١، خالصة تذهيب الكمال ٦٦ - ٦٣ / ٤، ذيب التهذيب ١٧٧

(*)  

)٦/٤١٣(  

  

  .سعيد، وهشام الدستوائي، وشعبة: أثبت الناس يف قتادة: ابن معني
  .مل يكن عندنا يف ذلك الزمان أحد أحفظ من سعيد بن أيب عروبة: قال أبو عوانة

حدثنا سعيد : إذا رويت عين، فقل: بن أيب عروبةقال يل سعيد : وقال حفص بن عبدالرمحن النيسابوري
  .االعرج، عن قتادة االعمى، عن احلسن االحدب

  .مل نسمع بأن احلسن البصري كان أحدب إال يف هذه احلكاية: قلت



  .كان قتادة وسعيد يقوالن بالقدر ويكتمان: قال أمحد بن حنبل
  .لعلهما تابا ورجعا عنه كما تاب شيخهما: قلت

أنبأنا : شيخ االسالم مشس الدين بن أيب عمر إجازة، أن عمر بن حممد أخربهم قال: ة منهمأخربنا مجاع
هبة اهللا بن حممد الشيباين أنبأنا حممد بن حممد، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن مسلمة الواسطي، 

صلى الوليد بن عقبة : لحدثنا يزيد، حدثنا ابن أيب عروبة، عن عبد اهللا الداناج، عن حصني بن املنذر قا
اضربه احلد، فأمر : أزيدكم ؟ فرفع ذلك إىل عثمان، فقال له علي: أربعا وهو سكران، مث انفتل فقال

  .بضربه
  .قم فاضربه: فقال علي للحسن

  .إنك ضعفت، ووهنت وعجزت: فما أنت وذاك ؟ قال: قال
  قم يا عبد اهللا بن جعفر، فقام عبد اهللا بن جعفر فجعل يضربه،

  .كف أو اكفف: ي يعد حىت إذا بلغ أربعني، قالوعل
ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أربعني، وضرب أبو بكر أربعني، وضرب عمر صدرا : مث قال

  ).١(من خالفته أربعني، ومثانني، وكل سنة 
  .هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والقزويين

__________  
احلد : يف احلدود، باب) ٤٤٨٠(حد اخلمر، وأبو داود : د، بابيف احلدو) ١٧٠٧(أخرجه مسلم ) ١(

  ).٢٥٧١(يف حد اخلمر، وابن ماجه :  يف احلدود، باب١٧٥ / ٢يف اخلمر، والدارمي 
(*)  

)٦/٤١٤(  

  

  .ثقة: روى إسحاق الكوسج عن ابن معني
  .ثقة مأمون: وقال أبو زرعة
  .ديث قتادةثقة قبل أن خيتلط، وكان أعلم الناس حب: وقال أبو حامت

من مسع منه قبل اهلزمية، فسماعه جيد عىن هزمية نوبة إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن : وقال أمحد بن حنبل
  .، وهي يف شوال سنة مخس وأربعني ومائة)٢(

  .لقيت ابن أيب عروبة: وقال يزيد بن هارون
  .قبل االربعني ومائة بدهر، ورأيته سنة اثنتني وأربعني ومائة فأنكرته

  .ن حيىي بن سعيد القطان يوثقهوكا



  .كتبت عنه بعد ما اختلط حديثني، فقمت، وتركته: وقال أبو نعيم
دخلت أنا وعبد اهللا بن سلمة االفطس على سعيد بن أيب : حدثنا االنصاري قال: قال حممد بن مثىن

  .عروبة بعد ما تغري، فجعل ينظر يف وجوهنا، وال يعرفنا
  . أيب عروبة ميزح، وكان حيدث، فإذا أعجبه حفظهكان ابن: حممد بن سالم اجلمحي

أتيت ابن أيب عروبة فتمارى عنده رجالن، فبقي : وقال بعضهم) ١(دقك باملنحاز حب القلقل : قال
  يغري

  .بينهما قليال
  .وكان من املدلسني: قلت

وال من مل يسمع سعيد بن أيب عروبة من احلكم، وال من االعمش، وال من محاد، : قال أمحد بن حنبل
عمرو بن دينار، وال من هشام بن عروة، وال من إمساعيل بن أيب خالد، وال من عبد اهللا بن عمر، وال 
  .من أيب بشر، وال من ابن عقيل، وال من زيد بن أسلم، وال من عمر ابن أيب سلمة، وال من أيب الزناد

  وقد حدث عن هؤالء، على التدليس، ومل
__________  

  .وفيها قتل إبراهيم رمحه اهللا" بامخرا " كة يف حدثت هذه املعر) ١(
) ١٤٥(، وانظر الطربي، والبداية والنهاية يف حوادث سنة ٥٧١ - ٥٦٠ / ٥الكامل يف التاريخ 

  .هجرية
  .مثل يضرب يف االحلاح على الشحيح، ويوضع يف اال دالل واحلمل عليه) ٢(

  .ال يدق: اهلاون، وحب القلقل: واملنحاز
(*)  

)٦/٤١٥(  

  

  ).١(يسمع منهم 
مل يسمع سعيد من حيىي بن سعيد االنصاري، وال من : مسعت حيىي القطان يقول: وقال أبو حفص الفالس

  .عبيد اهللا، وال هشام بن عروة
  .مسعت من سعيد يف االختالط: وقال عبدة بن سليمان
  .أثبت الناس مساعا من سعيد عبدة: وقد قال حيىي بن معني
مالك خازن النار من : قال يل سعيد بن أيب عروبة: عت مسلم بن إبراهيم يقولمس: قال اجلراح بن خملد
  .هذا من قبيل املزاح: أي حي هو ؟ قلت



كتبت عن سعيد التصانيف : مسعت أصحابنا حيكون عن مسلم بن إبراهيم قال: عبدان االهوازي
  .فخاصمين أيب، فسجرت التنور، وطرحتها فيه

دخلت :  وقال أبو عمر احلوضي- يعين يف االختالط -ندر من سعيد مسع غ: وقال عبدالرمحن بن مهدي
  على سعيد بن أيب عروبة، أريد أن أمسع منه،

  .فسمعت منه كالما عجيبا
ضربوين فبكيت فعلمت أنه * ذحبوا شاة مريضه أطعموين فأبيت * االزد أزد عريضه : مسعت يقول

  .خمتلط
  .فلم أمسع منه

  .ن احلارث من سعيد إمالء، وكان سفيان ابن حبيب عاملا بشعبة وسعيدمسع خالد ب: وقال حيىي القطان
ليست رواية وكيع واملعاىف بن عمران، عن سعيد بشئ، : وعن حممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلي قال

  .إمنا مسع منه وكيع يف االختالط
 يفقه رجل ال ال: رأيتين حدثت عنه إال حبديث مستو ؟ وروى وهيب، عن أيوب قال: فقال يل وكيع

  .يدخل حجرة سعيد بن أيب عروبة
  .من سب عثمان افتقر: روى حممد بن عبد اهللا االنصاري، عن ابن أيب عروبة قال

__________  
  .، ويدلس"عن : "  يعين يقول-وقد حدث عنهم كلهم : يف ميزان املؤلف) ١(

(*)  

)٦/٤١٦(  

  

  .دة فأنشدنا بيتاأتيت ابن سريين مع قتا: شعيب بن إسحاق، عن سعيد قال
سعيد بن أيب عروبة من الثقات، وله أصناف كثرية، ومن مسع من ": كامله " قال أبو أمحد بن عدي يف 

  .يف االختالط فال يعتمد عليه
  .عبداالعلى الشامي، مث شعيب بن إسحاق، وعبدة بن سليمان، وعبد الوهاب بن عطاء: وأرواهم عنه

  .الد بن احلارث، وحيىي بن سعيد القطانوأثبتهم فيه يزيد بن زريع، وخ: قال
  .وروى مجيع مصنفاته عبد الوهاب اخلفاف

  .مات ابن أيب عروبة يف ست ومخسني ومئة: قال عبد الصمد بن عبد الوارث وغريه
تويف يف عشر الثمانني، ومات معه يف السنة مقرئ الكوفة محزة الزيات، وقاضي البصرة سوار بن : قلت

زيل بيت املقدس عبد اهللا ابن شوذب البلخي، وحمدث محص أبو بكر بن أيب مرمي عبد اهللا العنربي ون



  .الغساين، وعمر ابن ذر بالكوفة، وحمدث املغرب عبدالرمحن بن زياد بن أنعم االفريقي
مل أكتب إال تفسري قتادة، وذلك أن أبا معشر : زعموا أن سعيد بن أيب عروبة قال: قال أمحد بن حنبل
  .بهكتب إيل أن اكت

  .كان سعيد أحفظ أصحاب قتادة: وقال أبو داود الطيالسي
وأنبأنا أمحد بن عبد الكرمي بن االغالقي، ) ح(أخربنا عبداملؤمن بن خلف احلافظ، أنبأنا علي بن خمتار 

وأنبأنا أبو املعايل أمحد بن املؤيد، أنبأنا عبد القوي بن احلباب، وأنبأنا علي بن أمحد ) ح(أنبأنا بن جرو 
سيين، أنبأنا مرتضى بن حامت، وأنبأنا أبو القاسم بن عمر اهلواري وعبد الرمحن بن خملوق وطائفة احل

  أنبأنا: أنبأنا جعفر بن منري، قالوا مخستهم: قالوا

)٦/٤١٧(  

  

أبو طاهر أمحد بن حممد بن سلفة، أنبأنا عبدالرمحن بن عمر، واحلسني بن احلسني اهلامشي واملبارك بن عبد 
أنبأنا أبو علي احلسن بن أمحد البزاز، : حممد بن عبدامللك، وحممد ابن عبد الكرمي، قالوا مخستهماجلبار، و

أنبأنا عثمان بن أمحد الدقاق، حدثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد بن أيب 
إن اهللا أمرين أن أقرئك القرآن، : " عروبة، عن قتادة، عن أنس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال اليب

نعم، فذرفت عيناه : وذكرت عند رب العاملني ؟ قال: اهللا مساين لك ؟ قال: قال" أو أقرأ عليك القرآن 
  ).٢(أخرجه البخاري عن ابن املنادي، لكن مساه أمحد ) ١" (

وأوله ترمجة معمر بن بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء السادس من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء السابع 
  راشد

__________  
يف ) ٣٨١٠(و ) ٤٩٦٠(و ) ٤٩٥٩(مل يكن و : يف التفسري، يف سورة) ٤٩٦١(أخرجه البخاري ) ١(

فضائل أيب، ومجاعة من : يف فضائل الصحابة، باب) ٧٩٩(مناقب أيب بن كعب، ومسلم : الفضائل، باب
  .فضل أيب: يف املناقب، باب) ٣٨٩٤(االنصار، والترمذي 

مل يصب من وهم : أن الذي مساه أمحد وهو الفربري ال البخاري، وقال" الفتح " بني احلافظ يف ) ٢(
  .البخاري فيه

(*)  

اهللا مساين لك ؟ : قال" إن اهللا أمرين أن أقرئك القرآن، أو أقرأ عليك القرآن : " اليب[ :تعليق املستخدم 
  ] .أخرجه ) ١" (ناه نعم، فذرفت عي: وذكرت عند رب العاملني ؟ قال: قال

  .هذه العبارة كانت مكررة مرتني ، فحذفت املكرر 



  
  .عبد الرمحن الشامي : حرره 

)٦/٤١٨(  

  

مت اجلزء اخلامس من كتاب سري أعالم النبالء : يف آخر هذا اجلزء من االصل الذي اعتمدناه ما نصه
م مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن للشيخ االمام احلجة الناقد البارع جامع أشتات الفنون مؤرخ االسال

أمحد بن عثمان الذهيب الدمشقي، وهو أول نسخة نسخت من خط املصنف، وقويلت عليه حسب 
االمكان، وهللا احلمد واملنة وبه التوفيق والعصمة، ويتلوه يف اجلزء الذي يليه وهو السادس ترمجة معمر 

  .بن راشد
  .وكان الفراغ من نسخه سنة أربعني وسبع مئة

)٦/٤١٩(  

  

  ٧ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ٧الذهيب ج 

)٧(/  

  

  سري أعالم النبالء

)٧/١(  

  

  .مجيع احلقوق حمفوظة ملؤسسة الرسالة وال حيق الية جهة ان تطبع أو تعطي حق الطبع الحد
  .سواء كان مؤسسة رمسية أو إفرادا

 بناية صمدي وصاحلة - شارع سوريا -لرسالة بريوت  م مؤسسة ا١٩٩٣ - ه ١٤١٣الطبعة التاسعة 
  ,٣٩هاتف، 



  . ص- ٨١٥١١٢ - ٣١٩
   برقيا، بيوشران٧٤٦٠: ب

)٧/٢(  

  

 م ١٣٧٤ ه ٧٤٨سري أعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
ؤوط حقق هذا اجلزء علي أبو شعيب االرن* اجلزء السابع أشرف على حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه 

  زيد مؤسسة الرسالة

)٧/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)٧/٤(  

  

االمام احلافظ، شيخ االسالم، أبو عروة بن أيب عمرو االزدي، موالهم ) ع * ( معمر بن راشد- ١
  .البصري، نزيل اليمن

  .و حدثمولده سنة مخس أو ست وتسعني، وشهد جنازة احلسن البصري، وطلب العلم وه
قتادة، والزهري، وعمرو بن دينار، ومهام بن منبه، وأيب إسحاق السبيعي، وحممد بن زياد : حدث عن

القرشي، وعمار بن أيب عمار املكي، وعبد اهللا بن طاووس، ومطر الوراق، وعبد اهللا أخي الزهري، 
وعاصم االحول، وثابت واجلعد أيب عثمان، ومساك بن الفضل، وإمساعيل بن أمية، وعبد الكرمي اجلزري، 

  البناين، وعاصم بن أيب النجود، وحيىي بن أيب كثري،
__________  

 ٧: ، تاريخ البخاري الكبري٤٢٦: ، تاريخ خليفة٢٨٨: ، طبقات خليفة٥٤٦ / ٥: طبقات ابن سعد* 
، املعرفة ٥٠٦: ، املعارف) ه١٥٣(، وفيهما وفاته سنة ١١٥ / ٢: ، وتارخيه الصغري٣٧٩ - ٣٧٨/ 

، اجلرح ١٥٧ / ٣، ٨٢٠، ٨١٩، ٢٠١، ٢٠٠، ١٦٦، ١٤١ / ٢، و ١٤٠، ١٣٩ / ١: اريخوالت
: ، الفهرست) ه١٥٢( وفيه وفاته ١٩٢: ، مشاهري علماء االمصار٢٥٧ - ٢٥٥ / ٨: والتعديل

، ذيب ١٠٧ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات٥٤٩ / ٥: املقالة الثالثة الفن االول، الكامل البن االثري
 ٢٩٤ / ٦: ، تاريخ االسالم٥٨ - ٥٧ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٥٥ - ١٣٥٤ :خ: الكمال



 - ٢٢٠ / ١، العرب ١٥٤ / ٤: ، ميزان االعتدال١٩١ - ١٩٠ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٩٧ -
: تذهيب الكمال: ، خالصة٨٢: ، طبقات احلفاظ٢٤٦ - ٢٤٣ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٢١
  .٢٣٥ / ١: ، شذرات الذهب٣٨٤
[ * ]  

)٧/٥(  

  

  ومنصور بن املعتمر، وسليمان االعمش، وزيد بن أسلم، وأيوب
  .السختياين، وزياد بن عالقة، وحممد بن املنكدر وطبقتهم

  .وكان من أوعية العلم، مع الصدق والتحري، والورع واجلاللة، وحسن التصنيف
عروبة، أيوب، وأبو إسحاق، وعمرو بن دينار، وطائفة من شيوخه، وسعيد بن أيب : حدث عنه

والسفيانان، وابن املبارك، ويزيد بن زريع، وغندر وابن علية، وعبد االعلى بن عبداالعلى، وهشام بن 
يوسف قاضي صنعاء، وأبو سفيان حممد بن محيد، ومروان بن معاوية، ورباح بن زيد، وحممد بن عمر 

  . وخلق سواهمالواقدي، وعبد الرزاق بن مهام، وحممد بن كثري الصنعانيان، وحممد بن ثور،
  .وآخر أصحابه موتا حممد بن كثري، بقي إىل آخر سنة ست عشرة ومئتني

خرجت وأنا غالم إىل جنازة احلسن، وطلبت : قال أمحد بن ثابت، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال
  .العلم سنة مات احلسن

عشرة سنة، فما شئ مسعت من قتادة وأنا ابن أربع : وقال حممد بن كثري، عن معمر، قال: قال البخاري
  .مسعت يف تلك السنني إال وكأنه مكتوب يف صدري

: حدثين جعفر بن حممد، حدثنا ابن عائشة، حدثين عبد الواحد بن زياد، قلت ملعمر: يعقوب بن شيبة
، فأرسلوين ببز أبيعه، فقدمت )١(كنت مملوكا لقوم من طاحية : كيف مسعت من ابن شهاب ؟ قال

  املدينة، فرتلت
__________  

  .أبو بطن من االزد: طاحية) ١(
  .طحا": لسان العرب " ، و ٣٧١": مجهرة االنساب " ، و ٤٨٤": االشتقاق " انظر 

  ).معجم البلدان(من مياه بين العجالن، كثرية النخل بأرض القعاقع : وطاحية أيضا
[ * ]  

)٧/٦(  

  



  .همدارا، فرأيت شيخا والناس حوله يعرضون عليه العلم، فعرضت عليه مع
  .روى عن معمر شعبة والثوري: قال أبو أمحد احلاكم

  .جئت الزهري بالرصافة فجعل يلقي علي: حدثنا عبد الرزاق، قال معمر: أمحد بن حنبل
  .عرض معمر على مهام بن منبه هذه االحاديث: وقال هشام بن يوسف

 إىل معمر إال وجدت معمرا ما أضم أحدا: أنبأنا علي بن سعيد، مسعت أمحد يقول": الكىن " النسائي يف 
  .أطلب للحديث منه، هو أول من رحل إىل اليمن

من أهل املدينة : نظرت يف االصول من احلديث، فإذا هي عند ستة ممن مضى: مسعت عليا يقول: حنبل
الزهري، ومن أهل مكة عمرو بن دينار، ومن أهل البصرة قتادة، وحيىي بن أيب كثري، ومن أهل الكوفة 

سعيد بن أيب : واالعمش، مث نظرت فإذا حديث هؤالء الستة يصري إىل أحد عشر رجالأبو إسحاق 
عروبة، ومحاد بن سلمة، وشعبة، والثوري، وابن جريج، وأيب عوانة، ومالك، وابن عيينة، وهشيم، 

  .ومعمر بن راشد، واالوزاعي
  .معمر من أصدق الناس: قال أبو حفص الفالس

قال يل ابن : حدثين معمر، وقال ابن عيينة:  يقول- قبل الطاعون -مسعت يزيد بن زريع، مسعت أيوب 
  .روينا عن معمركم فشرفناه: أيب عروبة

  .نعم: أهذا احلديث مما حفظت عن معمر ؟ قال: قيل البن عيينة: وقال احلميدي
  .رحم اهللا أبا عروة

  كنت بالبصرة: حدثنا عبيداهللا بن عمرو، قال: عبد اهللا بن جعفر الرقي

)٧/٧(  

  

مع أيوب، ومعنا معمر يف مسجد، فأتى رجل، فسأل أيوب عن رجل افترى على رجل، فحلف بصدقة 
  .ماله ال يدعه حىت يأخذ منه احلد

  .هذا يفتيك عن اليمني: فطلب إليه فيه، وطلبت إليه أمه فيه، فجعل أيوب يومئ إىل معمر، ويقول: قال
وأن :  عن أبيه أنه يرخص يف تركه، قال أيوبمسعت ابن طاووس: فلما أكثر عليه، قال معمر: قال

  .مسعت عطاء يرخص يف تركه
كنت بالبصرة أنتظر قدوم أيوب من مكة، فقدم علينا مزامال ملعمر بن : قال عبيداهللا بن عمرو الرقي
  .راشد، قدم معمر يزور أمه

  ).١(معمر قلة الدراهم وقد كفانا : ما منعك من الزهري ؟ قال: قيل للثوري: قال عبد الرزاق
  .كنت أكون مع معمر ومعنا الثوري، فنخرج من عند أيب عروة فنحدث عنه: قال الواقدي



  ).٢(إن معمرا شرب من العلم بأنقع : قال ابن جريج: حدثنا عبد الرزاق، قال: قال" مسنده " أمحد يف 
  .االنقع مجع نقع، وهو هاهنا ما يستنقع: قال ابن قتيبة

معمر ثقة، رجل صاحل بصري، سكن صنعاء، وتزوج ا، ورحل إليه : جليقال أمحد بن عبد اهللا الع
  .سفيان الثوري

  .أقام معمر عندنا عشرين سنة ما رأينا له كتابا: قال هشام بن يوسف: قال حيىي بن معني
  .يعين كان حيدثهم من حفظه

  .بلغين أن أيوب شيع معمرا وصنع له سفرة: قال ابن معني
__________  

  .، ترمجة سفيان الثوري، فانظره٢٤٦: خلرب يف الصفحةسيكرر ا) ١(
أنه ركب يف طلب : أي: يقال ملن جرب االمور ومارسها حىت عرفها وخربها، وقال ابن االثري) ٢(

  وقيل بأنقع أي بكأس: احلديث كل حزن، وكتب من كل وجه، ويف حاشية االصل ما نصه
  .أنقع

[ * ]  

)٧/٨(  

  

إين الكتب احلديث من معمر وقد مسعته : مسعت ابن املبارك يقول: زاقحدثنا عبد الر: سلمة بن شبيب
  .قد عرفنا خريكم من شركم: أما مسعت قول الراجز: وما حيملك على ذلك ؟ قال: من غريه، قال

  .نعم الرجل كان معمر لوال روايته التفسري عن قتادة: قال يل مالك: وقال عبد الرزاق
  .ض عن التفسري، النقطاع أسانيد ذلك، فقلما روى منهيظهر على مالك االمام إعرا: قلت

  .وقد وقع لنا جزء لطيف من التفسري منقول عن مالك
وإذا انتقيتهما ...اثنان إذا كتب حديثهما هكذا رأيت فيه: مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقول: قال علي

  .معمر، ومحاد بن سلمة: كانت حسانا
مجع ملعمر من االسناد ما مل جيمع الحد : ت علي بن املديين يقولمسع: حدثنا أيب: حممد بن أمحد املقدمي

أيوب وقتادة بالبصرة، وأبو إسحاق واالعمش بالكوفة، والزهري وعمرو بن دينار : من أصحابه
  .باحلجاز، وحيىي بن أيب كثري

ب حديث اكت: حدثت حيىي بن أيب كثري بأحاديث، فقال: أنبأنا معمر، قال: حدثنا عبد الرزاق: الرمادي
  .كذا وكذا

: اكتبه يل، فإن مل تكن كتبت، فقد ضيعت، أو قال: فقلت أما تكره أن تكتب العلم يا أبا نصر ؟ فقال



  .عجزت
عليكم : حدثنا حممد بن رجاء، أنبأنا عبد الرزاق، مسعت ابن جريج يقول: قال حممد بن عوف احلمصي

   فإنه مل يبق يف- يعين معمرا -ذا الرجل 
  .منهزمانه أعلم 

)٧/٩(  

  

  .قيدوه: ملا دخل معمر صنعاء، كرهوا أن خيرج من بني أظهرهم، فقال هلم رجل: قال أمحد العجلي
  .فزوجوه: قال

  .لست تضم معمرا إىل أحد إال وجدته فوقه: مسعت أمحد بن حنبل يقول: وقال الفضل بن زياد
فمعمر، أم : معمر، قلت: ؟ قالابن عيينة أحب إليك أو معمر : قلت البن معني: قال عثمان بن سعيد

  .معمر إيل أحب، وصاحل ثقة: صاحل بن كيسان ؟ قال
  .معمر: فمعمر، أو يونس ؟ قال: قلت
  .مالك: فمعمر أو مالك ؟ قال: قلت

  .إبن عيينة أثبت الناس يف الزهري: إن بعض الناس يقولون: قلت له
  ).١(كان غليما إمنا يقول ذلك من مسع منه، وأي شئ كان سفيان ؟ إمنا : فقال

  .يعين أمام الزهري
  .مسعت حيىي يقدم مالكا على أصحاب الزهري، مث معمرا، مث يونس: قال املفضل الغاليب

  .يقدم ابن عيينة على معمر: وكان القطان
  .مالك، مث ابن عيينة، مث معمر: سألت حيىي القطان من أثبت يف الزهري ؟ قال: عثمان بن أيب شيبة

حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة أحب إليك، أم معمر، : البن املديينقلت : وقال الذهلي
  .حممد أشهر، وهذا أقوى: عن مهام، عن أيب هريرة ؟ قال

إال عن ابن ) ٢(إذا حدثك معمر عن العراقيني، فخافه : مسعت ابن معني يقول: وقال ابن أيب خيثمة
  طاووس، والزهري، فإن حديثه عنهما مستقيم،

__________  
  ".غليم : " يف االصل) ١(
  .وهو الوجه" فخالفه : " ٢٤٥ / ١٠": ذيب التهذيب " كذا االصل، ويف ) ٢(

[ * ]  

)٧/١٠(  



  

  ).١(فأما أهل الكوفة والبصرة فله 
  .وما عمل يف حديث االعمش شيئا، وحديثه عن ثابت وعاصم وهشام بن عروة مضطرب كثري االوهام

سقطت مين صحيفة : د بن املبارك، عن حممد بن ثور، عن معمر، قالحدثنا زي: يعقوب الفسوي
  .االعمش، فإمنا أتذكر حديثه، وأحدث من حفظي

مسعت أنه كان زوج أخت : وقال يعقوب بن شيبة حدثنا أمحد بن العباس، مسعت حيىي بن معني يقول
  .ر بعد ما أكل، فقام، فتقيأامرأة معمر مع معن بن زائدة، فارسلت إليها أختها بداجنوج، فعلم بذلك معم

هدية من فالنة : أكل معمر من عند أهله فاكهة، مث سأل، فقيل: حدثنا عبد الرزاق، قال: أمحد بن شبويه
  .النواحة

  .فقام فتقيأ
إن علم ذا غرينا مل جيتمع رأسي ورأسك أبدا : وبعث إليه معن وايل اليمن بذهب فرده، وقال الهله

)٢.(  
  .كتبت عن معمر عشرة آالف حديث: قال عبد الرزاق): ٣(قال مؤمل بن يهاب 

  .ما نعلم أحدا عف عن هذا املال إال الثوري ومعمرا: قال عبد الرزاق
حدثنا أبو عروة، عن أيب اخلطاب، عن أيب محزة، فذكر حديثا، فقل : وبلغنا أن سفيان الثوري قال مرة

  .من فطن له، وإمنا هو معمر، عن قتادة، عن أنس
__________  

  ".فال : " يف املرجع السابق) ١(
  ".إن علم ذا أحد فارقتك : " ١٥٤ / ٤: يف امليزان) ٢(
  .ابن إهاب: بباء مفتوحة ويقال) ٣(

  ".التهذيب " من رجال 
[ * ]  

)٧/١١(  

  

ومع كون معمر ثقة ثبتا، فله أوهام، ال سيما ملا قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه مل يكن معه كتبه، فحدث 
حفظه، فوقع للبصريني عنه أغاليط، وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح، الم أخذوا عنه من من 

  .كتبه، واهللا أعلم
وأنبأنا أمحد بن ) ح(أخربنا حممد بن جوهر املقرئ، أنبأنا يوسف بن خليل، أنبأنا مسعود الصاحلاين 



سليمان بن أمحد، حدثنا إسحاق بن سالمة، عن مسعود، أنبأنا أبو علي احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا 
: إبراهيم الدبري، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال

من اطلع على قوم يف بيتهم بغري إذم، فقد حل هلم أن يفقووا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١" (عينه 
لو : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ، عن أيب صاحل عن أيب هريرة، قالعن معمر عن االعمش: وبه

  ).٢" (يعلم الذي يشرب وهو قائم ما يف بطنه الستقاءه 
العني حق، وى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة، قال: وبه

  ) ".٣(عن الوشم 
__________  

باب حترمي : يف اآلداب) ٢١٥٨" (صحيحه " ، وأخرجه مسلم يف )١٩٤٣٣": (ف املصن" هو يف ) ١(
 / ١٢: النظر يف بيت غريه، من طريق زهري بن حرب، عن جرير، عن سهيل به، وأخرجه مبعناه البخاري

من طريق سفيان، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، وأخرجه ) ٤٤) (٢١٥٨(، ومسلم ٢١٦
، وصححه ابن حبان، كلهم من رواية بشري بن يك، عن أيب ٦١ / ٨: والنسائي، ٣٨٥ / ٢: أمحد

  ".من اطلع يف بيت قوم بغري إذم، فقؤوا عينه، فال دية وال قصاص : " هريرة بلفظ
  من طريق عبد اجلبار بن) ٢٠٢٦: (، وأخرجه مسلم)١٩٥٨٨": (املصنف " هو يف ) ٢(

قال : زة، عن أيب غطفان املري، أنه مسع أبا هريرة يقولالعالء، عن مروان الفزاري، عن عمر بن مح
  ".ال يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

باب العني حق، من :  يف الطب١٧٣ / ١٠: ، وأخرجه البخاري)١٩٧٧٩": (املصنف " هو يف ) ٣(
من طريق حممد بن رافع، وأبو ) ٢١٨٧: (طريق إسحاق بن نصر، عن عبد الرزاق، وأخرجه مسلم

  .من طريق أمحد بن حنبل، كالمها عن عبد الرزاق، ومل يذكرا اجلملة الثانية) ٣٨٧٩: (داود
[ * ] =  

)٧/١٢(  

  

إن اهللا ال ينظر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسع أبا هريرة يقول: عن معمر، عن مهام: وبه
  .-) ١ ( يعين إزاره-" إىل املسبل 

 -عن معمر، عن االعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن أيب مسعود االنصاري، أن النيب : وبه
إذا مل تستحي فاصنع ما شئت : إن مما أدرك الناس من كالم النبوة االوىل: "  قال-صلى اهللا عليه وسلم 

) "٢.(  



اتيل، أنبأنا احلسني بن علي، أنبأنا أخربنا احلسن بن علي، أنبأنا سامل بن صصرى، أنبأنا أبو الفتح بن ش
عبد اهللا بن عبد اجلبار، أنبأنا إمساعيل ابن حممد، أنبأنا أمحد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، 

إنه ليس عليكم : ملا بعث معاوية ببيعة ابنه يزيد إىل املدينة، كتب إليهم: عن أيوب، عن ابن سريين قال
  .لي فليفعلأمري، فمن أحب أن يقدم ع

  فخرج: قال
__________  

أن يغرز إبرة أو حنوها يف موضع من البدن حىت يسيل الدم، مث : بفتح الواو، وسكون الشني: والوشم= 
  .حيشى ذلك املوضع بالكحل أو حنوه، فيخضر

باب من جر ثوبه : ، يف اللباس٢١٩ / ١٠: ، وأخرجه البخاري)١٩٩٨١": (املصنف " هو يف ) ١(
أن : ، من طريق عبد اهللا بن يوسف، عن مالك، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرةمن اخليالء
  ، وأخرجه"ال ينظر اهللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

اذ، عن أبيه، باب حترمي جر الثوب خيالء، من طريق عبيداهللا بن مع: يف اللباس والزينة) ٢٠٨٧: (مسلم
 ورأى رجال جير إزاره، فجعل يضرب االرض -مسعت أبا هريرة : عن شعبة، عن حممد بن زياد، قال

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه -جاء االمري، جاء االمري : برجله، وهو أمري على البحرين، وهو يقول
  ".إن اهللا ال ينظر إىل من جير إزاره بطرا : " وسلم

 / ١٠: ، يف أحاديث االنبياء، و٣٨٠ / ٦: ، وأخرجه البخاري)٢٠١٤٩": (ف املصن" هو يف ) ٢(
باب إذا مل تستح فاصنع ما شئت، من طريق أمحد بن يونس، عن زهري، عن منصور، : ، يف االدب٤٣٤

  .عن ربعي بن حراش، عن أيب مسعود
شئت، فإن اهللا جيزيك، أو اصنع ما : هو أمر مبعىن اخلرب، أو هو للتهديد، أي": فاصنع ما شئت : " وقوله
  .انظر إىل ما تريد أن تفعله، فإن كان مما ال يستحيا منه فافعله، وإن كان مما يستحيا منه، فدعه: معناه

  .إنك إذا مل تستح من اهللا من شئ جيب أال تستحي منه من أمر الدين، فافعله وال تبال باخللق: أو املعىن
[ * ]  

)٧/١٣(  

  

إنه قد كان ملن قبلك بنون، فلم يصنعوا ! يا معاوية : فدخل عليه عمرو، فقالعمرو وعماره ابنا حزم، 
  .فنال منه..كما صنعت، وإمنا ابنك فىت من فتيان قريش

إمنا أنت رجل قلت برأيك بالغا ما بلغ، وإمنا هو ابين : ، فقال)١(فبكى معاوية، مث عرق فأروح 
  .وأبناؤهم، فابين أحب إيل من أبنائهم، ارفع حاجتك



  .مايل حاجة: قال
  !.؟ ) ٢(إنا هللا، أهلذا جئنا نضرب أكبادها من املدينة : فلقيه أخوه عمارة، فأخربه اخلرب، فقال عمارة

  .ارفع حاجتك وحاجة أخيك: فإنه ليكلمه، إذ جاء رسول معاوية إىل عمارة: فأته، قال: قال
  .ففعل، فقضاها: قال

أمحد، " مسند "  وحديثه وافر يف الكتب الستة، ويف مل يقع لنا حديث معمر أعلى من مثل هذا،) ٣(
  اجلزء االول) ٤" (جامعه " ومعاجم الطرباين، ووقع يل من 

  .والثاين والثالث
مات معمر يف شهر رمضان، سنة : مسعت زيد بن املبارك الصنعاين يقول": تارخيه " قال الفسوي يف 

  .اثنتني ومخسني ومئة
مات معمر يف رمضان سنة : لد الصنعاين، فيما رواه عن ابن راهويهكذا قال، بل قال إبراهيم بن خا

  .ثالث ومخسني ومئة، فصليت عليه
  .وكذا ورخه يف سنة ثالث أمحد، وأبو عبيد، وشباب، والفالس

  مات سنة: مسعت أمحد وابن معني يقوالن: وقال أمحد بن أيب خيثمة
__________  

  .إذا تغريت رائحته، وكذلك املاء:  اللحمأروح: تغريت رائحة عرقه، من قوهلم: أي) ١(
يرحل إليه يف طلب العلم : فالن تضرب إليه أكباد االبل، أي: أي أكباد االبل، يقال: أكبادها) ٢(

  .وغريه
  .رجاله ثقات) ٣(
وينتهي ) ٣٧٩(عبد الرزاق، وهو يبدأ من اجلزء العاشر، ص " مصنف " وقد طبع مدرجا يف آخر ) ٤(

  .إىل ذلك" املصنف "  يشر حمقق بنهاية الكتاب، ومل
[ * ]  

)٧/١٤(  

  

  .أربع ومخسني
  .وكذا أرخ اهليثم بن عدي، وعلي بن املديين، فاهللا أعلم

  .عاش مثانيا ومخسني سنة: قال أمحد بن حنبل
قرأت على علي بن حممد الفقيه، أخربكم حممد بن إبراهيم، وقرأت على أمحد بن عبدالرمحن، أخربكم 

، أنبأنا أبو عبد اهللا بن طلحة، أنبأنا أبو احلسني بن )١(أخربتنا شهدة الكاتبة : ن، قاالالبهاء عبدالرمح



بشران، أنبأنا إمساعيل الصفار، أنبأنا أمحد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن أبان، 
  ).٢(من سلم على سبعة فهو كعتق رقبة : عن بعضهم، قال

كتب معاوية إىل عبدالرمحن بن :  حيىي بن أيب كثري، عن زيد بن سالم، عن جده قالأنبأنا معمر، عن: وبه
  .- صلى اهللا عليه وسلم -أن علم الناس ما مسعت من رسول اهللا : شبل

، وال ]فيه [ تعلموا القرآن، فإذا علمتموه فال تغلوا : " إين مسعت رسول اهللا يقول: فجمعهم، فقال
  .احلديث"...وال تستكثروا به جتفوا عنه، وال تأكلوا به، 

)٣(  
__________  

هي شهدة بنت أيب نصر أمحد بن الفرج بن عمر االبري، الكاتبة، الدينورية االصل، البغدادية املولد ) ١(
، ) ه٥٧٤(والوفاة، كانت من العلماء، وكتبت اخلط اجليد، ومسع عليها خلق كثري، وكانت وفاا سنة 

، ٢٢٠ / ٤: ، عرب املؤلف٤٧٨ - ٤٧٧ / ٢: وفيات االعيان: ظروقد نيفت على تسعني سنة، ان
  .٢٤٨ / ٤: شذرات الذهب

  .وسيترمجها املؤلف فيما بعد
  .أبان هو ابن أيب عياش البصري، وهو متروك) ٢(
، من طريقه، وسنده قوي كما قال ٤٤٤ / ٣: ، وأخرجه أمحد)١٩٤٤٤": (املصنف " هو يف ) ٣(

أليس قد أحل اهللا ! يا رسول اهللا : إن التجار هم الفجار، قالوا: مث قال: " ، ومتامه"الفتح " احلافظ يف 
  .بلى، ولكنهم حيلفون ويأمثون: البيع وحرم الربا ؟ قال

  .النساء: ومن الفساق ؟ قال! يا رسول اهللا : إن الفساق هم أهل النار، قالوا: مث قال
بلى، ولكنهن إذا أعطني مل يشكرن، وإذا : ؟ قالألسن أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا ! يا رسول اهللا : قالوا

ابتلني مل يصربن، مث ليسلم الراكب على الراجل، والراجل على اجلالس، واالقل على االكثر، فمن 
  ".أجاب السالم كان له، ومن مل جيب فال شئ له 

[ * ] =  

)٧/١٥(  

  

: " - صلى اهللا عليه وسلم -ل اهللا قال رسو: أنبأنا معمر، عن مهام بن منهبه، مسع أبا هريرة يقول: وبه
  ".ليسلم الصغري على الكبري، واملار على القاعد، والقليل على الكثري 

  أسد بني: كا نقش خامت أيب موسى: عن معمر، عن قتادة قال: وبه) ١(
  .كركي له رأسان: اخلمس هللا، وكان نقش خامت أنس: رجلني، وكان نقش خامت أيب عبيدة



 صلى اهللا عليه وسلم -أن عبد اهللا بن حممد بن عقيل أخرج خامتا، زعم أن النيب عن معمر، : وبه) ٢(
  ).٣( كان يتختم به، فيه متثال أسد، فرأيت بعض القوم غسله باملاء مث شربه -

  .إسناده مرسل
أنبأنا ، )٤(أخربنا أبو الفداء إمساعيل بن عبدالرمحن، أنبأنا أبو حممد بن قدامة، أنبأنا أبو الفتح بن البطي 

علي بن حممد بن حممد اخلطيب، أنبأنا أبو احلسني بن بشران، أنبأنا إمساعيل الصفار، أنبأنا أمحد بن 
أن رجال مر : " منصور، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، عن ابن مسعود

  وحيك،: برجل وهو ساجد، فوطئ على رقبته، فقال
__________  

  .ال جتاوزوا حده من حيث لفظه أو معناه، بأن تتأولوه بباطل: ، أي" فال تغلوا فيه : "وقوله
  .ال تبعدوا عن تالوته: ، أي"وال جتفوا عنه : " وقوله

: ، يف أول السالم، وأبو داود)٢١٦٠: (، وأخرجه مسلم)١٩٤٤٥": (املصنف " هو يف ) ١(
باب تسليم القليل على : الستئذان، يف ا١٣ / ١١: ، والبخاري)٢٧٠٥: (، والترمذي)٥١٩٨(

  .الكثري
  ).١٩٤٧٠": (املصنف " هو يف ) ٢(

طائر كبري، أغرب اللون، طويل العنق والرجلني، أبتر الذنب، قليل اللحم، يأوي إىل املاء : والكركي
  .أحيانا

  ).١٩٤٦٩": (املصنف " هو يف ) ٣(
  .بفتح الباء، نسبة إىل قرية بط، على طريق دقوقا: البطي) ٤(

  .١٦٢": التبصري " انظر 
[ * ]  

)٧/١٦(  

  

  :؟ ال واهللا ال يغفر اهللا لك هذا أبدا، فقال اهللا! أتطأ على رقبيت وأنا ساجدا 
  ).١" (أيتأىل علي ؟ فإين قد غفرت له 

إن أحب عبادي إيل الذين : " يقول اهللا: أنبأنا معمر، عن رجل من قريش رفع احلديث، قال: وبه
 يعمرون مساجدي، والذين يستغفرون باالسحار، أولئك الذين إذا أردت خبلقي يتحابون يف، والذين

  ).٢" (عذايب ذكرم فصرفت عذايب عن خلقي 
لقد طلبنا هذا الشأن ومالنا فيه نية، مث رزقنا اهللا النية من : قال معمر: قال أبو حممد بن محيد املعمري



  .بعد
 إن الرجل يطلب العلم لغري اهللا، فيأىب عليه العلم حىت :كان يقال: أنبأنا معمر قال: وقال عبد الرزاق

  .يكون هللا
  .نعم، يطلبه أوال، واحلامل له حب العلم، وحب إزالة اجلهل عنه، وحب الوظائف، وحنو ذلك: قلت

ومل يكن علم وجوب االخالص فيه، وال صدق النية، فإذا علم، حاسب نفسه، وخاف من وبال قصده، 
  .كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندمفتجيئه النية الصاحلة 

وعالمة ذلك أنه يقصر من الدعاوي وحب املناظرة، ومن قصد التكثر بعلمه، ويزري على نفسه، فإن 
عرض معمر على مهام : أنا أعلم من فالن فبعدا له قال هشام بن يوسف القاضي: تكثر بعلمه، أو قال

  .اعا حنوا من ثالثني حديثابن منبه هذه االحاديث، ومسع منها مس
  ملا دخل الثوري اليمن،: مسعت ابن معني يقول: قال أمحد بن زهري

__________  
  .، وهو موقوف، وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه)٢٠٢٧٥": (املصنف " هو يف ) ١(
  .، وفيه انقطاع وجهالة)٢٠٣٢٩": (املصنف " هو يف ) ٢(

[ * ]  

)٧/١٧(  

  

  :حدث يوما حبديث عن عبد اهللا بن حممد بن عقيلأتاه معمر يسلم عليه، ف
، وهو حديث خيطئ ابن عقيل فيه، فقال له )١( ضحى بكبشني - صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب 

، فغضب معمر من ذاك، فما أتى سفيان، فما أتاه حىت خرج وال سلم )٢(يا أبا عروة تعست : سفيان
  .عليه

وثور بن يزيد، واحلسن بن ) ٣(يد الليثي، وأبان بن صمعة أسامة بن ز: ومات يف سنة ثالث ومخسني
  ).٥(، وهشام بن الغاز )٤] (خليفة [ عمارة، وفطر بن 

  
   عبد اهللا بن عباس بن عبداملطلب، االمري الشريف، أبوابن حرب االمة*  صاحل بن علي - ٢

__________  
ثوري، عن عبد اهللا ابن حممد بن ، من طريق عبد الرزاق، عن سفيان ال)٣١٢٢: (أخرجه ابن ماجه) ١(

كان إذا  " - صلى اهللا عليه وسلم -عقيل، عن أيب سلمة، عن عائشة وعن أيب هريرة، أن رسول اهللا 
أراد أن يضحي اشترى كبشني عظيمني مسينني أقرنني موجوءين، فذبح أحدمها عن أمته ملن شهد اهللا 



  ". آل حممد بالتوحيد، وشهد له بالبالغ، وذبح اآلخر عن حممد وعن
  .هذا إسناد حسن، عبد هللا بن حممد خمتلف فيه: ١٩٥ورقة ": الزوائد " قال البوصريي يف 

ورواه البيهقي من طريق الطرباين عن ابن أيب مرمي، عن الفريايب، عن سفيان، فذكره بإسناده ومتنه، 
  .ل بتمامهحدثنا سفيان، عن عبد اهللا بن حممد بن عقي" مسنده " ورواه أمحد بن منيع يف 

، وآخر عن جابر عند أيب يعلى، وثالث عن أيب سعيد ٨ / ٦: وله شاهد من حديث أيب رافع عند أمحد
  .عند أيب يعلى أيضا، ورابع عن حذيفة بن أسيد عند الطرباين، يتقوى ا احلديث ويصح

  .٢٣ - ٢١ / ٤": جممع الزوائد " انظر 
  .عثرت وهلكت: أي: تعست) ٢(

  .ى أي وجه كانالسقوط عل: والتعس
  .إذا خاطبت بالدعاء، وإن دعوت على غائب كسرا: تعست، بفتح العني: يقال

  .٦١ص : ستأيت ترمجته) ٣(
  .٣٠ص : ستأيت ترمجته) ٤(
  .، وهو حتريف"النعار : " يف االصل) ٥(

  .٦٠انظر ترمجته ص 
، ذيب ٣٣١، ٣٢٣ / ١: ، النجوم الزاهرة١٠٤ / ١: ، دول االسالم٢٠٢ / ٦: تاريخ االسالم* 

  .٣٧٩ - ٣٧٨ / ٦: ابن عساكر
[ * ]  

)٧/١٨(  

  

  .عبداامللك اهلامشي العباسي، عم املنصور، أحد االبطال املذكورين
، فجهز جيشا يف طلبه فأدركوه ببوصري، قرية من )١(هو الذي افتتح مصر وانتب حلرب مروان احلمار 

  .أعمال مصر، فبيتوه، فقاتل املسكني حىت قتل
  . نيابة دمشق وله عدة أوالد كرباءوويل صاحل
  .أبيه: حدث عن
مع الروم بدابق، وعليهم الصاغية ) ٢(ابناه إمساعيل وعبد امللك، وقد عمل املصاف : روى عنه

من ) ٣(قسطنطني بن أليون، وكانوا مئة الف، فهزمهم صاحل، وقتل وأسر، وسىب، وأنشأ مدينة أذنة 
  .الثغور

  .وويل الشام بعده ابنه الفضل



  .تويف سنة إحدى ومخسني أو اثنتني ومخسني وله حنو من ستني سنة
__________  

هو مروان بن حممد بن مروان بن احلكم االموي، أبو عبد امللك، ويعرف باجلعدي، وباحلمار، آخر ) ١(
، ) ه١٢٧(خلفاء بين أمية يف الشام، له حروب وفتوحات كثرية، استوى على عرش بين مروان سنة 

 قويت الدعوة العباسية، وقد فر من املعركة اليت جرت بني جيشه وجيش قحطبة بن شبيب ويف أيامه
الطائي بالزاب بني املوصل وإربل، واليت ازم فيها جيشه، وقد استدرك مروان هذا ببوصري من أعمال 

  ). ه١٣٢(مصر فقتل فيها سنة 
  .جلرأته يف احلروب" محار اجلزيرة " أو " احلمار : " ويقال له

  .وأما شهرته باجلعدي
  .فنسبة إىل مؤدبه اجلعد بن درهم

وما ) ١٢٧(، أخبار سنة ٣٢ / ٥:  وتاريخ االسالم٤٢٩ - ٤٢٤ / ٥الكامل البن االثري : انظر
 ٢٥٤: ، وتاريخ اخللفاء٤٨ - ٤٢ / ١١:  وما بعدها، و٢٥ - ٢٢ / ١٠: بعدها، والبداية والنهاية

  .١٥٣ / ١: ، وشذرات الذهب٢٥٥ -
  .مجع مصف، وهو موضع احلرب الذي يكون فيه الصفوف: ملصاف، بالفتح وتشديد الفاءا) ٢(
بلد من الثغور قرب املصيصة مشهور، خرج منه مجاعة من أهل العلم، وسكنه : أذنة، بوزن حسنة) ٣(

  .آخرون
ون بنيت أذنة سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومئة، وجنود خراسان معسكر: قال أمحد بن حيىي بن جابر

عليها بأمر صاحل بن علي بن عبد اهللا بن عباس، مث بىن الرشيد القصر الذي عند أذنة قريب من جسرها 
بىن أبو سليم فرج اخلادم )  ه١٩٣(، فلما كانت سنة ) ه١٦٥(على سيحان يف حياة أبيه املهدي سنة 

  .االمني بن الرشيدأذنة وأحكم بناءها وحصنها، وندب إليها رجاال من أهل خراسان وذلك بأمر حممد 
  ).انظر معجم البلدان(

[ * ]  

)٧/١٩(  

  

 - صلى اهللا عليه وسلم - بن عتبة ابن صاحب رسول اهللا عتبة بن عبد اهللا) ع* ( أبو العميس - ٣
  .عبد اهللا بن مسعود اهلذيل املسعودي الكويف، أخو احملدث املسعودي عبدالرمحن

  .سلم، وعون بن أيب جحيفة و طائفةالشعيب وابن أيب مليكة، وقيس بن م: يروي عن
  .وكيع، وأبو أسامة، وجعفر بن عون، وأبو نعيم، وآخرون: وعنه



  .وثقه أمحد بن حنبل وكان من جلة العلماء
مد : حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس، عن القاسم يعين ابن عبدالرمحن، قال: عباس الدوري

  .الفرات، فجاء برمانة مثل البعري
  .ناس أا من اجلنةفتحدث ال

  .تويف يف حدود سنة مخسني ومئة
  ).١(ويقع حديثه عاليا يف جزء اجلابري 

  
  )٤م،  * * ( عبداحلميد بن جعفر- ٤

  ابن عبد اهللا بن احلكم بن رافع االنصاري املديين، االمام احملدث
__________  

، ١٦٣ / ٢:  والتاريخ، املعرفة٥٢٨ - ٥٢٧ / ٦: ، التاريخ الكبري٣٦٦ / ٦: طبقات ابن سعد* 
 / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب٩٠٥ - ٩٠٤: خ: ، ذيب الكمال٣٧٢ / ٦: ، اجلرح والتعديل٦٥٥
  .٢٥٧: ، خالصة تذهيب الكمال٩٧ / ٧: ، ذيب التهذيب٢٧

امسه عبد اهللا بن جعفر املوصلي، وجزؤه : ٢٨٥ / ١": تبصري املنتبه " قال ابن حجر يف : اجلابري) ١(
  .ه أبو نعيمهذا رواه عن

 / ١: ، املعرفة والتاريخ٥١ / ٦: ، التاريخ الكبري٤٢٦: ، تاريخ خليفة٢٧٢: طبقات خليفة* * 
 ١٣١: ، مشاهري علماء االمصار١٠ / ٦: ، اجلرح والتعديل٢٤٩: خ: ، الضعفاء٤٥٨ / ٢، ٤٢٧

: السالم، تاريخ ا٢٠٠ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٧٦٥: خ: أبو حفص، ذيب الكمال: وفيه كنيته
 - ١١١ / ٦: ، ذيب التهذيب٢٢٠ / ١: ، عرب الذهيب٥٣٩ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٢١ / ٦

  .٢٢٢ - ٢٢١: ، خالصة تذهيب الكمال١١٢
[ * ]  

)٧/٢٠(  

  

  .الثقة، أبو سعد
أبيه، ونافع، وحممد بن عمر بن عطاء، وسعيد املقربي، وعم أبيه عمر بن احلكم، ويزيد بن : حدث عن

  .مجاعةأيب حبيب، و
  .حيىي القطان، وابن وهب، وأبو أسامة، وأبو عاصم، والواقدي، وبكر بن بكار، وآخرون: وعنه

  .ليس به بأس: قال أمحد بن حنبل



  .وكذا قال النسائي
  .، وكان من فقهاء املدينة)١(وكان سفيان الثوري ينقم عليه خروجه مع حممد بن عبد اهللا بن حسن 

ما شأنه ؟ مث : كان سفيان حيمل على عبد احلميد، فكلمته فيه، فقلت: قولمسعت حيىي ي: قال ابن املديين
  ما أدري ما شأنه: قال حيىي

  .وشأنه
  .كان حيىي بن سعيد يضعف عبد احليمد بن جعفر، وقد روى عنه: ونقل عباس عن ابن معني، قال

  .كان عبداحلميد ثقة يرمى بالقدر: قال ابن معني
، أو أحدمها، الم موصوفون بالصدق "الصحيحني " ديثهم يف قد لطخ بالقدر مجاعة، وح: قلت

  .واالتقان
__________  

حممد بن عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب، وكان خروجه على املنصور مع : هو) ١(
أخيه إبراهيم، ذلك أما ختلفا عن احلضور عند املنصور عندما حج يف ذلك العام، فطلبهما وبالغ يف 

، وقبض على أبيهما مع عدد من أهل البيت، وسجنهم، وماتوا يف سجنه، فثار حممد هذا يف املدينة، ذلك
وسجن متوليها، وصار له شأن، وعمال على املدن إىل أن أرسل إليه املنصور جيشا بقيادة ابن عمه 

  ). ه١٤٥(عيسى بن موسى فقضى عليه سنة 
 - ٥١٣ / ٥: ، والكامل البن االثري)١٤٤(ر سنة ، وما بعدها، أخبا١٧ / ٧: تاريخ الطربي: انظر

  ).١٤٤(، أخبار سنة ٢١٣ / ١: ، شذرات الذهب٣٠٠ - ٢٩٧ / ٣: ، الوايف بالوفيات٥٢٧
[ * ]  

)٧/٢١(  

  

  .مات عبداحلميد يف سنة ثالث ومخسني ومئة
  .احتج به اجلماعة سوى البخاري، وهو حسن احلديث

  
  .دث، احلافظ، أبو إسحاق املخزومي املكياالمام احمل) ع * ( إبراهيم بن نافع- ٥

  .عطاء بن أيب رباح، ومسلم بن يناق، وابن طاووس، وابن عبد اهللا بن أيب جنيح: حدث عن
عبدالرمحن بن مهدي، وزيد بن احلباب، وأبو نعيم، وخالد ابن حيىي، وأبو حذيفة موسى بن : روى عنه

  .مسعود، وآخرون
  .كان حافظا: قال سفيان بن عيينة



  .هو أوثق شيخ كان مبكة: قال عبدالرمحن بن مهديو
  .تويف يف حدود سنة ستني ومئة أو بعدها: قلت
  
  .االمام احلافظ، الثقة، أبوحيىي، املصري الفقيه اخلزاعي، موالهم) ع * * ( سعيد بن أيب أيوب- ٦

  .واسم والده مقالص
  .ولد سعيد سنة مئة
__________  

، ١٤١ - ١٤٠ / ٢: ، اجلرح والتعديل٣٣٣، ٣٣٢ / ١: ري، التاريخ الكب٢٨٤: طبقات خليفة
، العقد ١٥٢ / ٦: ، الوايف بالوفيات٤٣ - ٤٢ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٦٤: خ: ذيب الكمال

  .٢٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٤ / ١: ، ذيب التهذيب٢٦٧ / ٣: الثمني
: خ: ، الضعفاء٩٦ / ٢: غري، التاريخ الص٤٥٨ / ٣: ، التاريخ الكبري٢٩٦: طبقات خليفة* * 

، ١٣ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٤٨١: خ: ، ذيب الكمال١٩١: ، مشاهري علماء االمصار١٤٩
، شذرات ١٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال٨ - ٧ / ٤: ، ذيب التهذيب٢٣٧ / ١: عرب املؤلف

  .٢٥١ / ١: الذهب
، إضافة "العرب " اء املؤلف هنا ويف ، باستثن) ه١٤٩(وقد أمجعت هذه الكتب على أن وفاته كانت سنة 

  ). ه١٦١: (فقد أرخا وفاته سنة" الشذرات " إىل 
[ * ]  

)٧/٢٢(  

  

أيب عقيل زهرة بن معبد، ويزيد بن أيب حبيب، وجعفر ابن ربيعة، وعقيل بن خالد، وعبد : وحدث عن
  .الرحيم بن ميمون، وكعب بن علقمة، وطبقتهم

  .وكان من أوعية العلم
ن جريج، وهو أكرب منه، وابن املبارك، وعبد اهللا بن وهب، وأبو عبد الرمحن املقرئ، اب: حدث عنه

  .وروح بن صالح، وطائفة
  .وثقة حيىي بن معني وغريه

  .تويف سنة إحدى وستني ومئة
  
، متكن من املنصور متكنا )١(وزير املنصور، سليمان بن أيب سليمان اخلوزي  *  أبو أيوب املورياين- ٧



يه، وكان أوال كاتبا لالمري سليمان بن حبيب بن املهلب بن أيب صفرة، وكان املنصور ينوب ال مزيد عل
  .عن هذا االمري يف بعض كور فارس، فيما نقله ابن خلكان

  .فصادره وضربه، فلما صارت اخلالفة إىل املنصور قتله
ه، ونسبه إىل أخذ وكان املورياين قد دافع عند سليمان كثريا عن املنصور، فاستوزره مث غضب علي

االموال، وأضمر له، فكان كلما هم به دخل أبو أيوب وقد دهن حاجبيه بدهن مسحور، فسار يف ألسنة 
  .دهن أيب أيوب: العامة

  .مث إنه استأصله وعذبه وأخذ منه أمواال عظيمة
__________  

صور، معجم  ضمن أخبار أيام املن١٤٠ - ٩٧: ، الوزراء والكتاب٤٤، ٤٢ / ٨: تاريخ الطربي* 
، تاريخ ٤١٤ - ٤١٠ / ٢: ، وفيات االعيان٦١٢ / ٥:  الكامل البن االثري٢٢١ / ٥: البلدان
  .٢٣٦ / ١: ، شذرات الذهب١٨٨ / ٦: االسالم

  .داود، املورياين اخلوزي: أبو أيوب سليمان بن أيب سليمان خملد، وقيل: ٢١٠ / ٤: يف الوفيات) ١(
[ * ]  

)٧/٢٣(  

  

  .ة، قريبة الرزيةوكذلك الدنيا الدني
مات يف سنة أربع ومخسني ومئة، وكان من دهاة العامل، وله مشاركة قوية يف االدب والفلسلفة واحلساب 

  .والكيمياء والسحر والنجوم، ولكنه ليس بفقيه، وكان مسحا جوادا متموال
  
ثالثة عشر ألف ، أبو معاذ البصري الضرير، بلغ شعره الفائق حنوا من شاعر العصر*  بشار بن برد - ٨

  .بيت
  .نزل بغداد ومدح الكرباء

  ).١(وهو من موايل بين عقيل، ويلقب باملرعث للبسه يف الصغر رعاثا وهي احللق، واحدها رعثة 
  .وولد أعمى
  .يف وقتهما) ٢(هو أشعر الناس، والسيد احلمريي : قال أبو متام
  :وهو القائل

__________  
، ١٨١ / ٨: ، تاريخ الطربي٣١ - ٢١: بقات ابن املعتز، ط٧٦٠ - ٧٥٧ / ٢: الشعرو الشعراء* 



، ١١٨ - ١١٢ / ٧: املقالة الرابعة الفن الثاين، تاريخ بغداد: ، الفهرست٢٥٠ - ١٣٥ / ٣: االغاين
 / ١: ، عرب الذهيب٢٧٤ - ٢٧١ / ١: ، وفيات االعيان٨٦، ٧٤، ٧٠ / ٦: الكامل البن االثري

 - ١٤٩ / ١٠: ، البداية والنهاية١٠٢ - ٩٧ / ١: ص، معاهد التنصي١٢٥: ، نكت اهلميان٢٥٢
 / ١: ، خزانة االدب٢٦٥ - ٢٦٤ / ١: ، شذرات الذهب١٦ - ١٥ / ٢: ، لسان امليزان١٥٠
٥٤٢ - ٥٤١.  

بفتح الراء، ووقع خطأ ضم الراء يف " التاج " ، و "التهذيب " ، و "لسان العرب " يف االصل، و ) ١(
  .املطبوع من احمليط

: عيل بن حممد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ احلمريي، شاعر إمامي متقدم، قال أبو عبيدةهو إمسا) ٢(
  .أشعر احملدثني السيد احلمريي وبشار

 صلى اهللا عليه وسلم -وكان يتعصب لبين هاشم تعصبا شديدا، وينال من بعض الصحابة وأزواج النيب 
  . وهذا ما جعل الناس حتجم عن رواية شعره ومجعه-

 ١٧٣(قرب الفرات على أرض الشام، ووفاته ببغداد سنة " نعمان " يف )  ه١٠٥(دته سنة كانت وال
  ).ه

  .شاكر هادي شكر: وديوانه مطبوع، مجعه وحققه
 / ١٠: ، البداية والنهاية١٩٣ - ١٨٨ / ١: ، فوات الوفيات٢٧٨ - ٢٢٩ / ٧: االغاين: انظر

  .٤٣٨ - ٤٣٦ / ١: ، لسان امليزان١٧٣
[ * ]  

)٧/٢٤(  

  

تدين * هل تعلمني وراء احلب مرتلة : وله) ١(ك وأخشى مصارع العشاق * أنا واهللا أشتهي سحر عيين 
  .ام بالزندقة، فضربه املهدي سبعني سوطا ليقر، فمات منها: قلت) ٢(إليك فإن احلب أقصاين 

  .كان يفضل النار، وينتصر البليس: وقيل
  .هلك سنة سبع وستني ومئة وبلغ التسعني

  
هو الشيخ العامل الصادق املعمر، بقية املشيخة، أبو الغصن، ثابت ابن قيس ) د، س * (بو الغصن أ- ٩

  .عداده يف صغار التابعني: الغفاري، موالهم املدين
أنس بن مالك، وسعيد بن املسيب، ونافع بن جبري، وخارجة بن زيد الفقيه، وأيب سعيد : يروي عن

  .بن عبد اهللا فيما اعترف به أبو حامتكيسان املقربي، والقدماء، ورأى جابر 



معن بن عيسى، وعبد الرمحن بن مهدي، وبشر بن عمر الزهراين، والقعنيب، وإمساعيل بن أيب : حدث عنه
  .أويس، ومجاعة

  .وأخطأ من زعم أنه جحا صاحب تيك النوادر
  .ليس به بأس: قال حيىي بن معني والنسائي

  صاحل، ليس حديثه بذاك، وروى أمحد بن أيب خيثمة عنهو : وقال ابن معني أيضا يف رواية عباس
__________  

  . م١٩٥٠، طبعة عام ١١٧ / ٤: الديوان) ١(
  .القاهرة

  .٢١٥ / ٤: الديوان) ٢(
، ١٦٣ / ٢: ، التاريخ الصغري١٦٧ / ٢: ، التاريخ الكبري٤٣٩: ، تاريخ خليفة٢٧٤: طبقات خليفة* 

 / ١: ، كتاب اروحني٤٥٦ / ٢: ، اجلرح والتعديل٦٢: خ: ، الضعفاء٣٢٢ / ١: املعرفة والتاريخ
  ، ميزان٩٧ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب١٦٣٥: خ: ، ذيب الكمال٢٠٦

  .٥٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٤ - ١٣ / ٢: ، ذيب التهذيب٢٦٦ / ١: االعتدال
[ * ]  

)٧/٢٥(  

  

  .ضعيف: حيىي
  .هو من موايل عثمان بن عفان: قال ابن حبان

  .ل احلديث، كثري الوهم فيما يروي، ال حيتج خبربه إذا مل يتابعه غريه عليهوكان قلي
  .يكتب حديثه: وقال ابن عدي
  .عاش ثابت بن قيس مئة ومخس سنني، ومات سنة مثان وستني ومئة: قال ابن سعد

  
بو عمرو بن عبد اهللا اهلمداين السبيعي الكويف، حمدث الكوفة، أ) ٤م،  * ( يونس بن أيب إسحاق- ١٠

  .إسرائيل وعيسى، وأخو إسحاق، وعم يوسف بن إسحاق: إسرائيل، وابن حمدثها، ووالد احلافظني
  .كان أحد العلماء الصادقني، يعد يف صغار التابعني

أنس بن مالك، وناجية بن كعب، والشعيب، وجماهد، وأيب بردة، وأيب بكر ابين أيب موسى : حدث عن
  . إسحاق، ومجاعةاالشعري، وهالل بن خباب، ووالده أيب

ابنه عيسى، وابن املبارك، وحيىي بن سعيد القطان، ووكيع، وابن مهدي، وحيىي بن آدم، وحممد بن : وعنه



  .يوسف الفريايب، وقبيصة، وعلي بن حممد املدائين، وخلق كثري، وهو من بيت العلم واحلفظ
  .مل يكن به بأس: قال عبدالرمحن بن مهدي

  صدوق،: وقال أبو حامت
__________  

، ٤٧٣: خ: ، الضعفاء٤٠٨ / ٨: ، التاريخ الكبري٤٢٩: ، تاريخ خليفة١٦٨: طبقات خليفة* 
  :، تذهيب التهذيب١٥٦٥ - ١٥٦٤: خ: ، ذيب الكمال١٦٨: مشاهري علماء االمصار

 / ١: ، عرب الذهيب٤٨٣ - ٤٨٢ / ٤: ، ميزان االعتدال٣١٨ / ٦: ، تاريخ االسالم١٩٣ / ٤: خ
 ١: ، شذرات الذهب٤٤٠: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣٤ - ٤٣٣ / ١١: ذيب، ذيب الته٢٣٣

 /٢٤٧.  
[ * ]  

)٧/٢٦(  

  

  .ال حيتج به
  .ليس به بأس: وقال النسائي

  .كانت فيه غفلة: وقال حيىي القطان
  .حديثه مضطرب: وقال أمحد

  . إسحاقلقيت يونس بن أيب: من لقيت ؟ قلت: قدمت من الكوفة فقال يل شعبة: وقال سلم بن قتيبة
  .حدثنا بكر بن ماعز): ١(قال : ما حدثك ؟ فأخربته، فسكت ساعة، وقلت له: قال
: مسعت حيىي يذكر يونس بن أيب إسحاق فقال: قال ابن املديين! حدثنا ابن مسعود ؟ : فلم يقل لك: قال
ا النار اتقو: " حدثين أيب، مسعت عدي بن حامت: كانت منه سجية، كان يقول) ٢] (كانت فيه غفلة [ 

عن أيب إسحاق، عن عبد اهللا بن معقل، عن : وهذا سفيان وشعبة يقوالن: مث قال) ٣" (ولو بشق مترة 
  .عدي بن حامت

  .ابناه أتقن منه، وهو حسن احلديث: قلت
  .تويف سنة تسع ومخسني ومئة: قالوا
  

  .ابن االمام أيب إسحاق السبيعي) ع * ( يوسف بن إسحاق- ١١
  .ه، وروى عن الشعيب، وحممد بن املنكدر، وجدهأبيه، عن جد: روى عن
  ابنا عمه إسرائيل وعيسى، وولده إبراهيم بن يوسف،: روى عنه



__________  
  .الفاعل هو يونس) ١(
  ".التهذيب " زيادة من ) ٢(
  .٢٢٨: سيأيت خترجيه ص) ٣(
، ٢١٨ - ٢١٧ / ٩: ، اجلرح والتعديل٣٨٣ / ٨: ، التاريخ الكبري٣٧٤ / ٦: طبقات ابن سعد* 

، عرب ٣١٧ / ٦: ، تاريخ االسالم١٨٩ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٥٥٧: خ: ذيب الكمال
، ٤٣٨: ، خالصة تذهيب الكمال٤٠٩ - ٤٠٨ / ١١: ، ذيب التهذيب٢٢٨ / ١: الذهيب

  .٢٤٢ / ١: شذرات الذهب
[ * ]  

)٧/٢٧(  

  

  .وسفيان بن عيينة
  .منهمل يكن يف ولد أيب إسحاق أحفظ : قال ابن عيينة

  .يوسف بن أيب إسحاق: منهم من ينسبه إىل جده، فيقول: قلت
  .تويف سنة سبع ومخسني ومئة بالكوفة

  
  .االمام احملدث، صاحل بن رستم املزين، موالهم البصري) ٤م،  * ( أبو عامر اخلزاز- ١٢

  .احلسن البصري، وعكرمة، وابن أيب ملكية، وحيىي بن أيب كثري، ومجاعة: حدث عن
ىي القطان، وابن مهدي وأبو داود، وسعيد بن عام الصبعي، وعثمان بن عمر بن فارس، وأبو حي: وعنه

  .نعيم، وعدة
  .ثقة: قال أبو داود السجستاين

  .عندي ال بأس به، قد روى عنه حيىي بن سعيد: وقال ابن عدي
  .ضعيف: وقال حيىي بن معني

  .يكتب حديثه: وقال أبو حامت
  .هو صاحل احلديث: محد يقولمسعت أ: وقال أبو بكر االثرم

  .قد احتج به مسلم: قلت
  .تويف سنة بضع ومخسني ومئة

__________  



 / ٣: ، املعرفة والتاريخ٢٨٠ / ٤: ، التاريخ الكبري٤٢٦: ، تاريخ خليفة٢٢٢: طبقات خليفة* 
، ذيب ١٥١: ، مشاهري علماء االمصار٤٠٣ / ٤: ، اجلرح والتعديل١٨٨: خ: ، الضعفاء٣٨١

، ميزان ٢٠٢ / ٦: ، تاريخ االسالم٨٧ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٥٩٨ - ٥٩٧: خ: الكمال
  .١٧٠: ، خالصة تذهيب الكمال٣٩١ - ٣٩٠ / ٤: ، ذيب التهذيب٢٩٤ / ٢: االعتدال

[ * ]  

)٧/٢٨(  

  

 عبد اهللا بن الزبري بن العوام، القدوة االمام أبو عبد ابن ثابت بن اخلليفة) د، ت، ق* ( مصعب - ١٣
  .هللا االسدي الزبريي املدينا

  .أبيه، وعطاء بن أيب رباح، ونافع العمري، وحممد بن املنكدر: حدث عن
ابنه عبد اهللا وايل اليمن، وحامت بن إمساعيل، وعبد العزيز الدراوردي، وحممد بن عمر : حدث عنه

  .الواقدي، وعبد الرزاق، ومجاعة
، اشتراها أبوه من سكينة بنت احلسني مبئة )٢(كلبية أمه ": النسب " الزبري يف كتاب ) ١(قال نافلته 

  .ناقة
  .فحدثين عمي مصعب أن جده كان من أعبد أهل زمانه، صام هو وأخوه نافع من عمرمها مخسني سنة

ما رأيت أحدا قط أكثر صالة من مصعب بن ثابت، كان يصلي يف كل : وحدثين حيىي بن مسكني قال
  .يوم وليلة ألف ركعة، ويصوم الدهر

  .كان أيب يصلي يف اليوم والليلة ألف ركعة: وقالت عنه أمساء بنت مصعب
  كان مصعب بن ثات يصوم: وقال مصعب بن عثمان وخالد بن وضاح

  .الدهر، ويصلي يف اليوم والليلة ألف ركعة، يبس من العبادة، وكان من أبلغ أهل زمانه
__________  

 / ١: ، مجهرة نسب قريش٣٥٣ / ٧: يخ الكبري، التار٤٢٨: ، تاريخ خليفة٢٦٧: طبقات خليفة* 
 - ٢٨ / ٣: ، كتاب اروحني٣٠٤ / ٨: ، اجلرح والتعديل٤١٧: خ: ، الضعفاء١٢٤ - ١١٥
، ١٣٣١: خ: ، ذيب الكمال٧٧٠: خ: ، الكامل البن عدي١٣٨: ، مشاهري علماء االمصار٢٩

، ١١٩ - ١١٨ / ٤: عتدال، ميزان اال٢٩٠ / ٦: ، تاريخ االسالم٤١ / ٤: خ: تذهيب التهذيب
، ٣٧٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٩ - ١٥٨ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٢٨ / ١: عرب الذهيب

  .٢٤٢ / ١: شذرات الذهب
) * [ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكال جعلنا صاحلني: * (ولد الولد، قال اهللا تعاىل: النافلة) ١(



   ].٧٢: االنبياء
  .١١٦ - ١١٥ / ١": ش مجهرة نسب قري" انظر ) ٢(

[ * ]  

)٧/٢٩(  

  

  .ضعيف: قال أمحد بن حنبل
  .ليس بالقوي: وقال النسائي وغريه

  .ال حيتج به: وقال أبو حامت
  .ليس بشئ: وروى معاوية بن صاحل عن حيىي

  .منكر احلديث استحق لذلك جمانبة حديثه: وقال ابن حبان
  ).١" (خري االس أوسعها : " نس مرفوعاروى الدراوردي عنه، عن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أ

  .مات سنة سبع ومخسني ومئة، وهو ابن ثالث وسبعني سنة: قال ابن حبان
  

  )، خ، مقرونا٤ * ( فطر بن خليفة- ١٤
 - رضي اهللا عنه -الشيخ العامل، احملدث الصدوق، أبو بكر الكويف املخزومي، موىل عمرو بن حريث 

  .احلناط
__________  

، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهيب املؤلف ٢٦٩ / ٤": املستدرك "  احلاكم يف أخرجه) ١(
فأخطأا، الن يف سنده مصعب بن ثابت، وهو لني احلديث، ومل خيرج له مسلم، لكن احلديث قوي 

من حديث " االدب املفرد " يف : ، والبخاري)٤٨٢٠: (، وأيب داود٦٩ و ١٨ / ٣: بشاهده عند أمحد
 على شرط البخاري، وأقره الذهيب ٢٦٩ / ٤: دري، وسنده قوي، وصححه احلاكمأيب سعيد اخل

  .املؤلف
 / ٧: ، التاريخ الكبري٤٢٦: ، تاريخ خليفة١٦٨: ، طبقات خليفة٣٦٤ / ٦: طبقات ابن سعد* 

، ٩٠ / ٧: ، اجلرح والتعديل٣٥٧: خ: ، الضعفاء٧٩٨، ٦٥٧، ١٧٥ / ٢: ، املعرفة والتاريخ١٣٩
، تذهيب ١١٠٧: خ: ، ذيب الكمال٦٧٨: خ: ، الكامل البن عدي١٦٨: المصارمشاهري علماء ا

، ٣٦٤ - ٣٦٣ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٦٩ - ٢٦٨ / ٦: ، تاريخ االسالم١٤٤ / ٣: خ: التهذيب
، خالصة ٣٠٢ - ٣٠٠ / ٨: ، ذيب التهذيب١١١ / ١٠: ، البداية والنهاية٢٢٠ / ١: عرب الذهيب



  .١٣٥ / ١: ات الذهب، شذر٣١١: تذهيب الكمال
[ * ]  

)٧/٣٠(  

  

  .أيب الطفيل عامر بن واثلة، وأيب وائل، وطاووس، وجماهد، وأيب الضحى، ووالده، وطائفة: حدث عن
السفيانان، وأبو أسامة، وحيىي بن آدم، وعبيداهللا بن موسى، وبكر بن بكار، والفرياين، : حدث عنه

  .وقبيصة، وحيىي بن سعيد القطان وعده
  ).١(كان فطر عند حيىي بن سعيد ثقة، لكنه خشيب مفرط : د بن حنبل، وقا مرةوثقه أمح

  .ثقة، حسن احلديث، فيه تشيع يسري: وقال أمحد العجلي
  .ثقة إن شاء اهللا، منهم من يستضعفه: وقال ابن سعد

  .له سن ولقاء، وكان ال يدع أحدا يكتب عنده
  . إال بسوء مذهبهما تركت الرواية عن فطر: وعن أيب بكر بن عياش قال

ثقة، صاحل احلديث، حديثه حديث رجل كيس إال أنه : سألت أيب عن فطر، فقال: وقال عبد اهللا بن أمحد
  .يتشيع

تركته عمدا، وكان يتشيع وكنت أمر به بالكناسة يف أصحاب الطعام، وكان : وقال أمحد بن يونس
  .أعرج، فأمر وأدعه مثل الكلب

كان االعمش : حدثت عن جرير قال: يل، حدثنا احلسن بن علي قالحدثنا حممد بن إمساع: العقيلي
  .ومنصور ومغرية يشربون، فإذا أخذوا يف رؤوسهم، سخروا بفطر بن خليفة

__________  
: هم أصحاب املختار بن أيب عبيد، ويقال لضرب من الشيعة: اخلشبية: البن االثري" النهاية " يف ) ١(

  .اخلشبية
، فاخلشبية صنف من ٢١٧ / ١هو الرافضي يف عرف السلف، : اخلشيب:  املؤلفللذهيب" املشتبه " ويف 

  .الرافضة، قاتلوا مرة باخلشب فعرفوا بذلك
[ * ]  

)٧/٣١(  

  



  .مسعت مسعت، واملسعودي أحفظ منه: كان فطر يقول: قال حيىي القطان
 حدثنا فطر، عن :مسعت حيىي بن سعيد يقول: حدثنا حممد بن عيسى، حدثنا عمرو بن علي: العقيلي
من أصيب مبصيبة فليذكر مصيبته يب، فإا أعظم : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : عطاء

حدثنا عطاء ومل : وما ينتفع بقول: أقال حدثنا عطاء ؟ قال: فقلت ليحىي ابن سعيد) ١" (املصائب 
  قدم علينا يزيدحدثنا أبو خالد الواليب، قال الفالس، مث : مسعته يقول! يسمع منه 

  .ابن هارون، فحدثنا عن فطر، عن أيب خالد الواليب نفسه
خرج علي وهم : قلت ليحىي يف حديث فطر: حدثنا حممد، حدثنا صاحل، حدثنا علي قال: مث قال العقيلي

  .قيام
  .إمنا هو: فقال حيىي
  .فقال يل

  . نشيطإم يدخلون بينهما زائدة وابن: حدثنا أبو خالد الواليب، قلت ليحىي
  .فإنه أيضا قد قال يل]: حيىي [ قال 

فتعتمد على : حدثنا أبو الطفيل يف حصى اجلمار، مث أدخل بعد ذلك بينهما رجال فيما بلغين، قلت ليحىي
  .ال: حدثنا فالن موصول ؟ قال: قال...حدثنا فالن: قوله
  ).٢(نعم : كانت منه سجية ؟ قال: قلت

  ).٣(ة ثالث ومخسني ومئة مات فطر بن خليفة سن: قال غري واحد
  .مات سنة مخس ومخسني: وقيل

  وما يبعد أن يكون لقي املشايخ املذكورين، لكنه ليس بذاك املتقن مع
__________  

  .، وهو ضعيف الرساله وانقطاعه٦٧٨: خ: ، والكامل البن عدي٣٥٧: خ: الضعفاء) ١(
  .، والزيادة منه٣٥٧: خ: الضعفاء) ٢(
، ٢٣٥ / ١: شذرات الذهب: ، و١٦٨: مشاهري علماء االمصار: ، و٤٢٦ :تاريخ خليفة: انظر) ٣(

  ). ه١٥٣(أخبار سنة 
[ * ]  

)٧/٣٢(  

  

  .ما فيه من بدعة، ومن أجل ذلك قرنه البخاري بآخر، وحديثه من قبيل احلسن
وغريه، عن جعفر ) ١(أنبأنا أبو عبد الرمحن االصباغي : له" املناقب " قال عباد بن يعقوب يف كتاب 



ما يسرين أن ! يا عبد اهللا : دخلنا على فطر بن خليفة وهو مغمى عليه، فأفاق، فقال): ٢(االمحر قال 
  .مكان كل شعرة يف جسدي لسان يسبح اهللا حبيب أهل البيت

  
  )٤ * ( ابن إسحاق- ١٥

 :العالمة احلافظ االخباري أبو بكر، وقيل) ٣(ابن كوثان : حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقيل
أبو عبد اهللا القرشي املطليب موالهم املدين، صاحب السرية النبوية، وكان جده يسار من سيب عني التمر 

  -، يف ذولة خليفة رسول اهللا )٤(
__________  

  ".االهاعي : " ٣٦٤ / ٣" امليزان " يف ) ١(
  .دة ال معىن هلا، وهي زيا"مسعت فطر بن خليفة يقول : " ما نصه) دخلنا(و ) قال: (يف االصل بني) ٢(

عن جعفر االمحر، مسعت فطر ابن خليفة يف : ، بلفظ٣٦٤ / ٣": امليزان " واخلرب ذكره املؤلف يف 
  .حليب أهل البيت...ما يسرين: مرضه يقول

، ٤٢٦، ١٦: ، تاريخ خليفة٣٢٧، ٢٧١: ، طبقات خليفة٣٢٢ - ٣٢١ / ٧: طبقات ابن سعد* 
 / ٢: ، املعرفة والتاريخ٤٩٢ - ٤٩١: ، املعارف١١١ / ٢: ، التاريخ الصغري٤٠ / ١: التاريخ الكبري

، مشاهري علماء ١٩٤ - ١٩١ / ٧: ، اجلرح والتعديل٣٨١ - ٣٧٠: خ: ، الضعفاء٢٨، ٢٧
 / ١: املقالة الثالثة الفن االول، تاريخ بغداد: ، الفهرست) ه١٥٠( وفيه وفاته ١٤٠ - ١٣٩: االمصار
، ذيب ١٧ - ٧ / ١، مقدمة عيون االثر ٢٧٧ - ٢٧٦ / ٤: ، وفيات االعيان٢٣٤ - ٢١٤

 / ٦: ، تاريخ االسالم١٨٥ - ١٨٣ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١١٦٨ - ١١٦٦: خ: الكمال
، عرب ٤٧٥ - ٤٦٨ / ٣: ، ميزان االعتدال١٧٤ - ١٧٢ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٧٨ - ٢٧٥
، طبقات ٤٦ - ٣٨ / ٩ :، ذيب التهذيب١٨٩ - ١٨٨ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢١٦ / ١: الذهيب
  .٢٣٠ / ١: ، شذرات الذهب٣٢٧ - ٣٢٦: ، خالصة تذهيب الكمال٧٦ - ٧٥: احلفاظ

 ٤" فوات الوفيات " ، و ٢١٤ / ١كوثان بضم الكاف، والثاء املثلثة، وقد حترف يف تاريخ بغداد ) ٣(
  ".كومان " إىل " التهذيب " بالتاء، ويف " كوتان "  إىل ٢٧٦/ 
شفاثا، منهما جيلب القسب : لدة قريبة من االنبار، غريب الكوفة، بقرا موضع يقال لهب: عني التمر) ٤(

  .والتمر إىل سائر البالد
  = [ * ]وهي على طرف الربية، وهي قدمية، افتتحها املسلمون يف 

)٧/٣٣(  

  



  . رضي اهللا عنه- وكان موىل قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف -صلى اهللا عليه وسلم 
  د ابن إسحاق سنة مثانني، ورأى أنس بن مالك باملدينة، وسعيد بنول

  .املسيب
 وعن بشري بن يسار، - فيما قيل -أبيه وعمه موسى بن يسار، وعن أبان بن عثمان : وحدث عن

وسعيد بن أيب هند، وسعيد املقربي، وأيب سفيان طلحة ابن نافع، وعباس بن سهل بن سعد، وعبد 
  .، وعمرو ابن شعيب، وحممد بن إبراهيم التيمي، وأيب جعفر الباقر، ومكحولالرمحن بن هرمز االعرج

 وفاطمة بنت املنذر بن الزبري، ومعبد بن - إن صح -اهلذيل، ونافع العمري، وأيب سلمة بن عبدالرمحن 
 وعكرمة بن خالد املخزومي، وسعد بن - فيما قيل -كعب بن مالك، والزهري، والقاسم بن حممد 

سعيد بن عبيد ابن السباق، وعاصم بن عمر بن قتادة، وصدقة بن يسار، والصلت بن عبد إبراهيم، و
اهللا ابن نوفل بن احلارث اهلامشي، وعبادة بن الوليد بن عبادة، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، وعبد 

 وحممد بن الرمحن بن االسود بن يزيد النخعي، وعبد الرمحن بن القاسم، وعبيداهللا بن عبد اهللا بن عمر،
أيب أمامة بن سهل، وحممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، وحممد بن عمرو بن عطاء، وحممد بن املنكدر، 
وحممد بن حيىي بن حبان، ونبيه بن وهب، ويزيد بن أيب حبيب، ويعقوب بن عتبة، وأيب عبيدة بن حممد 

خلق كثري، إىل أن يرتل إىل بن عمار، وحممد بن الزبري احلنظلي، وسليمان بن سحيم، وابن طاووس، و
  .صاحل بن كيسان، وحممد بن السائب الكليب، وروح بن القاسم، وشعبة وطائفة

__________  
للهجرة، وكان فتحها عنوة، فسىب نساءها، وقتل ) ١٢(أيام أيب بكر على يد خالد بن الوليد يف سنة = 

  .رجاهلا
  ).انظر معجم البلدان(

[ * ]  

)٧/٣٤(  

  

   العلم باملدينة، وذلك قبل مالك وذويه، وكان يفوهو أول من دون
  .العلم حبرا عجاجا، ولكنه ليس باود كما ينبغي

يزيد بن أيب حبيب شيخه، وحيىي بن سعيد االنصاري، ومها من التابعني وفاقا، وشعبة، : حدث عنه
 بن زكريا بن أيب والثوري، واحلمادان، وأبو عوانة، وهشيم، ويزيد بن زريع، وأبو شهاب احلناط، وحيىي

زائدة، وزهري بن معاوية، وموسى بن أعني، وجرير بن حازم، وجرير بن عبداحلميد، وابن عون، وعبد 
 وسفيان بن عيينة، وجرير ابن عبداحلميد، وحفص بن - ومها أكرب منه -اهللا بن سعيد بن أيب هند 



، وزياد البكائي، وسلمة االبرش، غياث، وعبدة بن سليمان، وأبو خالد االمحر، وابن إدريس، وابن منري
وسعدان بن حيىي، وعبد االعلى السامي، وحممد بن سلمة احلراين، وابن فضيل، وابن أيب عدي، وحممد 
بن يزيد الواسطي، ويزيد بن هارون، ويونس بن بكري، ويعلى ابن عبيد، وأخوه حممد بن عبيد، وعبد 

يلة حيىي بن واضح، وأمحد بن خالد الوهيب، وأمم الرمحن بن مغراء، وحيىي بن سعيد االموي، وأبو مت
  .سواهم يشق استقصاؤهم، ويعبد إحصاؤهم

يسار موىل قيس بن خمرمة من سيب عني التمر، وهو أول سىب دخل املدينة من : قال مصعب الزبريي
  .العراق

 رأيت أنس بن مالك عليه عمامة سوداء، والصبيان: وروى سلمة بن الفضل عن أيب إسحاق قال
 ال ميوت حىت يلقى - صلى اهللا عليه وسلم -هذا رجل من أصحاب رسول اهللا : يشتدون، ويقولون

  ).١(الدجال 
  .رأيت ابن إسحاق خيضب بالسواد: عن جرير قال: حممد بن محيد

إم : فقلت: كان ثقة، حسن احلديث: سألت حيىي بن معني عن ابن إسحاق، فقال: قال املفضل الغاليب
  .ى سعيد بن املسيبيزعمون أنه رأ

__________  
  . ومل يلقه- رضي اهللا عنه -بل مات ) ١(

[ * ]  

)٧/٣٥(  

  

  .إنه لقدمي: فقال
قد مسع أبان بن عثمان ومن عطاء، ومن أيب سلمة بن عبدالرمحن، ومن : وروى عباس عن حيىي، قال

  .ومسع من مكحول ومن عبد الرمحن بن االسود: القاسم، قال
 - عىن ابن إسحاق -ال يزال باملدينة علم ما بقي هذا : ن سفيان، عن الزهري، قالقال ابن املديين، ع
:  على ستة، فذكرهم، مث قال- صلى اهللا عليه وسلم -مدار حديث رسول اهللا : قال علي بن املديين

  .فصار علم الستة عند اثين عشر، أحدهم حممد بن إسحاق
أين كنت ؟ : ي أتاه حممد بن إسحاق، فاستبطأه فقال لهرأيت الزهر: وقال نعيم بن محاد، عن سفيان قال

  .ال حتجبه إذا جاء: فدعا حاجبه، فقال له: وهل يصل إليك أحد مع حاجبك، قال: قال
ال يزال باملدينة علم جم ما دام فيهم ابن : مسعت الزهري يقول: قال سفيان، قال أبو بكر اهلذيل: وقال

  .إسحاق



 يعين إبن -هذا أعلم الناس ا : ابن شهاب، وسئل عن مغازيه، فقالعن ابن عيينة، قال : وقال علي
  .إسحاق

  .من أراد أن يتبحر يف املغازي، فهو عيال على حممد بن إسحاق: وروى حرملة عن الشافعي قال
ال يزال : قال عاصم بن عمر بن قتادة: سألت حيىي بن معني عن ابن إسحاق، فقال: وقال ابن أيب خيثمة

  .م ما عاش حممد بن إسحاقيف الناس عل
  :حدثنا هارون بن معروف، مسعت أبا معاوية يقول: ابن أيب خيثمة

)٧/٣٦(  

  

كان ابن إسحاق من أحفظ الناس، فكان إذا كان عند الرجل مخسة أحاديث أو أكثر، فاستودعها عند 
  .احفظها علي، فإن نسيتها كنت قد حفظتها علي: ابن إسحاق قال

كيف ال يكون ابن إسحاق ثقة وقد مسع من االعرج، ويروي :  إدريس احلافظقال ابن: قال اخلليلي
  .عنه، مث يروي عن أيب الزناد عنه، مث يروي عن ابن أيب الزناد، عن أبيه، عنه

  .الزهري وصاحل بن كيسان وعقيل ويونس: روى عن ابن إسحاق من أستاذيه: مث قال اخلليلي
ال يزال باحلجاز علم كثري ما دام : -أى ابن إسحاق مقبال  ور-وقال ابن أيب ذئب عن ابن شهاب قال 

  .هذا االحول
كنا إذا جلسنا إىل حممد بن إسحاق، فأخذ يف فن من العلم، قضى : عن عبد اهللا بن فائد، قال: النفيلي

  .جملسه يف ذلك الفن
  .قد كان يف املغازي عالمة: قلت

ما أحسن ! يا أبا عبد اهللا : ن ابن إسحاق، فقلتحدثنا أبو عبد اهللا حبديث استحسنه ع: قال امليموين
  .فتبسم إيل متعجبا! هذه القصص اليت جيئ ا ابن إسحاق 

جالست ابن : مل مل يرو اهل املدينة عنه ؟ فقال: مسعت سفيان، وسئل عن ابن إسحاق: ابن املديين
  .يئاإسحاق منذ بضع وسبعني سنة، وما يتهمه أحد من أهل املدينة، وال يقول فيه ش

  .أخربين أا حدثته، وأنه دخل عليها: كان ابن إسحاق جيالس فاطمة بنت املنذر ؟ فقال: فقلت له
  .هو صادق يف ذلك بال ريب): ١(قال حممد بن الذهيب 
__________  

  .هو املؤلف نفسه، فإن أباه كان يلقب بالذهيب النه كان بارعا يف صنعة الذهب املدقوق) ١(
[ * ]  

)٧/٣٧(  



  

مسعت : حدثنا أبو بكر بن خالد الباهلي، مسعت حيىي بن سعيد يقول:  عبد اهللا بن أمحد بن حنبلوقال
  .حتدث ابن إسحاق عن امرأيت فاطمة بنت املنذر، واهللا إن رآها قط: هشام بن عروة يقول

ن هشام صادق يف ميينه، فما رآها، وال زعم الرجل أنه رآها، بل ذكر أا حدثته، وقد مسعنا م: قلت
  .عدة نسوة وما رأيتهن

  .وكذلك روى عدة من التابعني عن عائشة، وما رأوا هلا صورة أبدا
ومل ينكر هشام ؟ لعله جاء، فاستأذن : فحدثت أيب حبديث ابن إسحاق، فقال: قال عبد اهللا بن أمحد

  .- يعين ومل يعلم -عليها، فأذنت له 
وقال مالك، وذكره :  هو حسن احلديث، مث قال:سألت أبا عبد اهللا عن ابن إسحاق، فقال: قال االثرم

  .دجال من الدجاجلة: فقال
أن مالكا عابه مجاعة من أهل العلم يف زمانه بإطالق لسانه يف قوم معروفني : ذكر بعضهم: قال اخلطيب

  .بالصالح والديانة والثقة واالمانة
 أخطأ اجتهاده، رمحة اهللا كال، ما عام إال وهم عنده خبالف ذلك، وهو مثاب على ذلك، وإن: قلت
  .عليه

أنبأنا الربقاين، حدثين حممد بن أمحد بن حممد بن عبدامللك اآلدمي، حدثنا حممد بن علي : مث قال اخلطيب
االيادي، حدثنا زكريا الساجي، حدثين أمحد بن حممد البغدادي، حدثنا إبراهيم بن املنذر، حدثنا حممد 

  . عروة كذابهشام بن: قال يل مالك: بن فليح، قال
  )١(قال أمحد وهو االثرم 

__________  
  هو احلافظ الكبري، العالمة أبو بكر أمحد بن حممد بن هانئ، صاحب االمام أمحد،

، تدل على إمامته "الناسخ واملنسوخ " و " العلل : " منها: كان قوي الذاكرة سريع الفهم، له تصانيف
  .وسعة حفظه

  ). ه٢٦١(تويف سنة 
  .٥٧١ - ٥٧٠": ة التذكر" انظر 
[ * ]  

)٧/٣٨(  

  



عسى أراد يف الكالم، أما يف احلديث، فثقة، وهو من الرواة : فسألت حيىي بن معني، فقال: -إن شاء اهللا 
  .عنه
كان ابن أيب ذئب، وابن املاجشون، وابن : حدثين عبد اهللا بن نافع، قال: وقال إبراهيم بن املنذر: قال

: يف مالك، وكان أشدهم فيه كالما حممد بن إسحاق، كان يقولأيب حازم، وابن إسحاق يتكلمون 
  .ائتوين ببعض كتبه حىت ابني عيوبه، أنا بيطار كتبه

أما كالم مالك يف ابن إسحاق فمشهور، وأما حكاية ابن فليح عنه يف هشام بن عروة، : قال اخلطيب
  .فليست باحملفوظة، وراويها عن ابن املنذر ال يعرف

  .فهي مردودة: قلت
تشيعه، ونسب إىل : وقد أمسك عن االحتجاج بروايات ابن إسحاق غري واحد من العلماء الشياء، منها

  .القدر، ويدلس يف حديثه، فأما الصدق، فليس مبدفوع عنه
  .رأيت علي بن عبد اهللا حيتج حبديث ابن إسحاق: وقال البخاري

  .وذكر عن سفيان أنه ما رأى أحدا يتهمه
حدثنا عمربن عثمان أن الزهري كان تلقف املغازي من ابن إسحاق فيما :  املنذروقال إبراهيم بن: قال

حيدثه عن عاصم بن عمر، والذي يذكر عن مالك يف ابن إسحاق، ال يكاد يتبني، وكان إمساعيل بن أيب 
  أويس من أتبع من رأينا ملالك، أخرج إيل كتب ابن إسحاق عن أبيه يف املغازي

  .رياوغريها، فانتخبت منها كث
كان عند إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حنو من سبعة عشر ألف : وقال يل إبراهيم بن محزة: قال

  .حديث يف االحكام، سوى املغازي

)٧/٣٩(  

  

  .يعين بتكرار طرق االحاديث، فأما املتون االحكامية اليت رواها فما تبلغ عشر ذلك: قلت
هيم بن سعد، وصاحل ابن كيسان، فقد أكثرا عن ابن وذكر البخاري هنا فصال حسنا عن رجاله، وإبرا

  .إسحاق
ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق، فلرمبا تكلم االنسان، فريمي صاحبه بشئ : قال البخاري

  .واحد، وال يتهمه يف االمور كلها
" هما يف اين مالك عن شيخني من قريش، وقد أكثر عن: وقال إبراهيم بن املنذر عن حممد بن فليح: قال

ومها ممن حيتج ما، ومل ينج كثري من الناس من كالم بعض الناس فيهم، حنو ما يذكر عن " املوطأ 
إبراهيم من كالمه يف الشعيب، وكالم الشعيب يف عكرمة وفيمن كان قبلهم، وتناول بعضهم يف العرض 



لتهم إال بربهان ثابت والنفس، ومل يلتفت أهل العلم يف هذا النحو إال ببيان وحجة ومل تسقط عدا
  .وحجة، والكالم يف هذا كثري

لسنا ندعي يف أئمة اجلرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، وال من الكالم بنفس حاد فيمن : قلت
، وقد علم أن كثريا من كالم االقران بعضهم يف بعض مهدر ال عربة به )١(بينهم وبينه شحناء وإحنة 

  ، وال سيما إذا وثق)٢(
__________  

  .احلقد يف الصدر: االحنة) ١(
، ١٨٨ / ١: للعالمة التاج السبكي يف ترمجة أمحد بن صاحل املصري" طبقات الشافعية " جاء يف ) ٢(

  على" اجلرح مقدم على التعديل " احلذر كل احلذر أن تفهم أن قاعدم : " مانصه
 وندر جارحوه، وكانت هناك قرينة إطالقها، بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه،

  ".دالة على سبب جرحه من تعصب مذهيب أو غريه، مل يلتفت إىل جرحه 
قد عرفناك أن اجلارح ال يقبل منه اجلرح، وإن فسره يف حق من غلبت طاعاته : " ١٩٠ / ١: وفيه أيضا

نيوية، كما يكون على معاصيه، ومادحوه على ذاميه، ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك منافسة د
بني النظراء أو غري ذلك، وحينئذ فال يلتفت لكالم الثوري وغريه يف أيب حنيفة، وابن أيب ذئب وغريه يف 

  .مالك، وابن معني يف الشافعي، والنسائي يف أمحد بن صاحل وحنوه
ون، وهلك فيه ولو أطلقنا تقدمي اجلرح ملا سلم لنا أحد من االئمة، إذ ما من إمام إال وقد طعن فيه طاعن

  ".هالكون 
[ * ]  

)٧/٤٠(  

  

الرجل مجاعة يلوح على قوهلم االنصاف، وهذان الرجالن كل منهما قد نال من صاحبه، لكن أثر كالم 
مالك يف حممد بعض اللني، ومل يؤثر كالم حممد فيه وال ذرة، وارتفع مالك، وصار كالنجم، واآلخر، فله 

ا يف أحاديث االحكام، فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إىل ارتفاع حبسبه، والسيما يف السري، وأم
  .رتبة احلسن، إال فيما شذ فيه، فإنه يعد منكرا

  .هذا الذي عندي يف حاله، واهللا أعلم
  .حممد بن إسحاق أمري احملدثني حلفظه: مسعت شعبة يقول: قال يونس بن بكري

ت عليه إال يف حديثني، وميكن أن يكونا نظرت يف كتب ابن إسحاق فما وجد: وقال علي بن عبد اهللا
  .صحيحني



كيف يدخل على امرأيت ؟ لو صح هذا من : الذي يذكر عن هشام بن عروة من قوله: وقال بعض االئمة
 صلى اهللا عليه وسلم -، فإن أهل املدينة يرون الكتاب جائزا، الن النيب )١(هشام جلاز أن تكتب إليه 

  : له كتب المري السرية كتابا، فقال-
  ).٢(فلما بلغه قرأه وعمل به " ال تقرأه حىت تبلغ موضع كذا وكذا " 

  وكذلك
__________  

  .زوجته، واملكتوب إليه ابن إسحاق: أي) ١(
باب ما يذكر يف املناولة، وكتاب أهل العلم : ، يف العلم١٤٢ / ١": صحيحه " علقه البخاري يف ) ٢(

، من طريق يونس بن بكري عن ابن إسحاق، حدثين ٥٩، ٥٨  /٩": سننه " بالعلم، وأخرجه البيهقي يف 
 عبد اهللا بن - صلى اهللا عليه وسلم -بعث رسول اهللا : يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبري، قال

، ومل يأمره بقتال، وذلك يف الشهر "كن ا حىت تأتينا خبرب من أخبار قريش : " جحش إىل خنلة، فقال له
اخرج أنت وأصحابك، حىت إذا سرت يومني، : " قبل أن يعلمه أين يسري، فقالاحلرام، وكتب له كتابا 

فافتح كتابك، وانظر فيه، فما أمرتك فيه فامض له، وال تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب 
  ..".معك

وسنده صحيح ..، من طريق أيب اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن عروة١٢ / ٩: وأخرجه أيضا
  .لكنه مرسل

  = [ * ]، من حديث جندب بن عبد اهللا عن النيب ٣٥٠، ٣٤٩ / ٢: رجه الطربي يف تفسريهوأخ

)٧/٤١(  

  

  .اخللفاء واالئمة يفضون بكتاب بعضهم إىل بعض
  .وجائز أن يكون مسع منها، وبينهما حجاب يف غيبة زوجها

خل عليها، ذاك الظن ما كما أخذ خلق من التابعني عن الصحابيات، مع جواز أن يكون د: قلت
ورآها وهو صيب، فحفظ عنها، مع احتمال أن يكون أخذ عنها حني كربت وعجزت، وكذا ينبغي، فإا 
أكرب من هشام بأزيد من عشر سنني، فقد مسعت من جدا أمساء، وملا روت البن إسحاق كان هلا قريب 

  .من ستني سنة
: أهل العلم على االخذ عنه، منهمابن إسحاق رجل قد اجتمع الكرباء من : قال أبو زرعة الدمشقي

  سفيان، وشعبة، وابن عيينة، واحلمادان، وابن
  .يزيد بن أيب حبيب: املبارك، وإبراهيم بن سعد، وروى عنه من القدماء



وقد اختربه أهل احلديث فرأوا صدقا وخريا مع مدح ابن شهاب له، وقد ذاكرت دحيما قول مالك، 
  .نه ام بالقدرفرأى أن ذلك ليس للحديث، إمنا هو ال

__________  
 أنه بعث ررهطا، وبعث عليهم أبا عبيدة، فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إىل -صلى اهللا عليه وسلم = 

 فجلس، فبعث عليهم عبد اهللا بن جحش مكانه، وكتب له كتابا، - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
التكرهن أحدا من أصحابك على املسري : " الوأمره أن ال يقرأ الكتاب حىت يبلغ مكان كذا وكذا، وق

مسع وطاعة هللا ولرسوله، فخربهم اخلرب، وقرأ عليهم الكتاب، : ، فلما قرأ الكتاب استرجع، وقال"معك 
فرجع رجالن، ومضى بقيتهم، فلقوا ابن احلضرمي، فقتلوه، ومل يدروا أن ذلك اليوم من رجل أو 

  . الشهر احلرامقتلتم يف: مجادى، فقال املشركون للمسلمني
إن مل : ، فقال بعضهم]، البقرة ٢١٧[ اآلية ..) * يسألونك عن الشهر احلرام: * (فأنزل اهللا عزوجل

إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف : * (يكونوا أصابوا وزرا فليس هلم أجر، فأنزل اهللا عزوجل
   ].٢١٨: بقرةال) * [ سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللا واهللا غفور رحيم

، بعد أن عزاه ١٩٢ / ٦: امع" ورجاله ثقات، إال أن فيه رجال مبهما، ومع ذلك فقد قال اهليثمي يف 
مث : ، عن الطرباين، وحسن إسناده، وقال١٤٢ / ١": الفتح " رجاله ثقات، ونقله احلافظ يف : للطرباين

  .٣٥٠ / ٢: "التفسري " وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس عند الطربي يف 
  .فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا

[ * ]  

)٧/٤٢(  

  

  .ابن إسحاق الناس يشتهون حديثه، وكان يرمى بغري نوع من البدع: وقال أبو إسحاق اجلوزجاين
كنا يف جملس ابن إسحاق نتعلم، فأغفى : وقال سعيد بن داود الزبريي، عن عبد العزيز الدراوردي

  كأن إنسانا دخل املسجد ومعه حبل، فوضعه يف عنق محار: نام الساعةإين رأيت يف امل: إغفاءة، فقال
  .فأخرجه

فذهب به إىل : فما لبثنا أن دخل املسجد رجل معه حبل حىت وضعه يف عنق ابن إسحاق فأخرجه، قال
  ).١(السلطان فجلد 

  .من أجل القدر: قال الزبريي
: ، مسعت حممد بن عبد اهللا بن منري يقولحدثنا موسى بن هارون بن إسحاق: وقال أبو العباس بن عقدة

  .كان ابن إسحاق يرمى بالقدر



  .وكان أبعد الناس منه
إذا حدث عمن مسع منه من :  فقال- وذكر ابن إسحاق -مسعت ابن منري : وقال يعقوب بن شيبة

  .املعروفني، فهو حسن احلديث صدوق، وإمنا أيت من أنه حيدث عن اهولني أحاديث باطلة
حممد بن إسحاق ينبغي : مسعت حممد بن إمساعيل يقول: اق بن أمحد بن خلف، البخاري احلافظقال إسح

  .أن يكون له ألف حديث ينفرد ا ال يشاركه فيها أحد
أما سفيان : تكلم أحد يف ابن إسحاق ؟ فقال: سألت إبراهيم احلريب: وقال سليمان بن إسحاق اجلالب

  :-ي  يعين عن الزهر-بن عيينة فكان يقول 
__________  

  .، وفيه رواية أخرى له٢٢٥ / ١": تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(
[ * ]  

)٧/٤٣(  

  

كانوا يطعنون :  ولكن حدثين مصعب قال- يعين ابن إسحاق -ال يزال باملدينة علم ما عاش هذا الغالم 
  .عليه بشئ من غري جنس احلديث

نعم، حديثه : حاق عندك، صحيح ؟ فقالكيف حديث ابن إس: سألت عليا: وقال يعقوب بن شيبة
  .عندي صحيح

! مالك مل جيالسه ومل يعرفه، وأي شئ حدث به ابن إسحاق باملدينة ؟ : فكالم مالك فيه ؟ قال: قلت
  .فهشام بن عروة قد تكلم فيه: قلت

  الذي قال هشام ليس: فقال علي
  .حبجة، لعله دخل على امرأته وهو غالم، فسمع منها

  . فيه الصدقإن حديثه ليتبني
حدثين : حدثين أبو الزناد، ومرة ذكر أبو الزناد، ويروي عن رجل عمن مسع منه يقول: يروي مرة

، وهو من أروى الناس عن )٢" (صوم يوم عرفة ) " ١(سفيان بن سعيد، عن سامل أيب النضر، عن عمري 
، )٣" ( سلف وبيع يف" حدثين احلسن بن دينار، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب : أيب النضر، ويقول

  .وهو من أروى الناس عن عمرو
__________  

، وهو حتريف، فاحلديث معروف بعمري موىل "عمر : " ٢٢٩ / ١": تاريخ بغداد " يف االصل، و ) ١(
  .ابن عباس كما سيأيت



  .٢٢٩ / ١: تاريخ بغداد) ٢(
  .وسفيان بن سعيد هو الثوري

  . أيب عمر، عن سفيان، عن سامل أيب النضروأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم وابن
  .وأخرجه أيضا من طريق زهري ابن حرب، عن عبدالرمحن بن مهدي، عن سفيان

، عن سامل أيب النضر، عن عمري موىل عبد اهللا بن عباس، عن أم ٣٧٥ / ١": املوطأ " وأخرجه مالك يف 
هو :  فقال بعضهم- عليه وسلم  صلى اهللا-أن ناسا متاروا عندها يوم عرفة يف رسول اهللا : الفضل
  .صائم

  .ليس بصائم: وقال بعضهم
  . فشرب منه- وهو واقف على بعريه بعرفة -فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لنب 

باب صوم يوم عرفة، : ، يف الصوم٢٠٦ / ٤: ، والبخاري٣٤٠ / ٦: وأخرجه من طريق مالك أمحد
  ).٢٤٤١: (اج يوم عرفة، وأبو داودباب استحباب الفطر للح: ، يف الصيام)١١٢٣: (ومسلم

: ، والطيالسي٢٨٨ / ٧: ، والنسائي)٣٥٠٤: (، وأبو داود)٦٦٧١(و ) ٦٦٢٨: (أخرجه أمحد) ٣(
، من طرق عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، )٢١٨٨: (، وابن ماجه٢٦٤ / ٣

  ".ال حيل سلف وبيع : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قال
  .حسن صحيح: وسنده حسن، وقال الترمذي

[ * ]  

)٧/٤٤(  

  

  مل أجد البن إسحاق إال حديثني: قال علي: قال يعقوب الفسوي
) ١" (إذا نعس أحدكم يوم اجلمعة : " - صلى اهللا عليه وسلم -نافع، عن ابن عمر، عن النيب : منكرين

  ).٣" (إذا مس أحدكم فرجه ) " ٢: (والزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد
  .حدثنا: ذكر فالن، ولكن هذا فيه: والباقون يقول[ أحد، ] عن [ هذان مل يرومها 

مسعت :  قال- وكان مالزما لعلي -مسعت بعض ولد جويرية بن أمساء : وقال يعقوب الفسوي أيضا] 
وقع إيل من حديث ابن إسحاق شئ، فما أنكرت منه إال أربعة أحاديث، ظننت أن بعضه : عليا يقول

  .ه، وبعضه ليس منهمن
__________  

، ٢٣٧ / ٣: ، والبيهقي)٥٢٦: (، والترمذي٣٢، ٢٢ / ٢: ، وأمحد)١١١٩: (أخرجه أبو داود) ١(
 / ١: ، واحلاكم)٥٧١: (كلهم من طريق حممد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، وصححه ابن حبان



ن فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو حديث حسن صحيح مع أ: ، ووافقه الذهيب املؤلف، وقال الترمذي٢٩١
، ٢٣٨ - ٢٣٧ / ٣: مدلس، لكن له طريق آخر عند البيهقي، وشاهد من حديث مسرة ابن جندب

  .، وسنده ضعيف، لكنه يتقوى مبا قبله فيصري احلديث حسنا١٨٠ / ٢": امع " والبزار كما يف 
  .ة بدل زيدعن بسر: هذا غلط، وصوابه: ٤٧٣ / ٣": امليزان " قال املؤلف يف ) ٢(
، من طريق حممد بن إسحاق حدثين حممد ٤٤: ، والطحاوي١٩٤ / ٥": مسنده " أخرجه أمحد يف ) ٣(

 صلى اهللا عليه -بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبري، عن زيد بن خالد اجلهين، مسعت رسول اهللا 
  ".من مس فرجه فليتوضأ : "  يقول-وسلم 

" ، والشافعي يف ١٤٢ / ١:  ما يشهد له، وهو ما أخرجه مالكوهذا حديث، وإن تكلم فيه، ففي الباب
: ، وابن ماجه١٠٠ / ١: ، والنسائي)١٨١: (، وأبو داود٤٠٦ / ٦: ، وأمحد١٥ / ١": االم 

إذا مس : "  يقول- صلى اهللا عليه وسلم - -، عن بسرة بنت صفوان أا مسعت رسول اهللا )٤٧٩(
  ".أحدكم ذكره فليتوضأ 
   صححه غري واحد منوهو حديث صحيح،

احلفاظ، لكن حيمل االمر بالوضوء فيه على الندب لوجود الصارف عن الوجوب يف حديث طلق بن 
هل هو إال مضغة أو : "  سئل عن مس الرجل ذكره، فقال- صلى اهللا عليه وسلم -علي أن النيب 

  ".بضعة منه 
، وابن ٣٨ / ١: والنسائي، )٨٥: (، والترمذي)١٨٢: (، وأبو داود٢٣ - ٢٢ / ٤: أخرجه أمحد

  .، وغري واحد من احلفاظ)٢٠٧: (، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان)٤٨٣: (ماجه
[ * ]  

)٧/٤٥(  

  

  .كان ابن إسحاق يشتهي احلديث، فيأخذ كتب الناس فيضعها يف كتبه: مسعت أمحد يقول: أبو داود
  .للبخاري فيه تعليق كثري" الصحيح " هذا الفعل سائغ، فهذا : قلت

  .ابن إسحاق أحب إيل من موسى بن عبيدة: وقال أمحد
  .موسى ضعفوه: قلت

  .حدثين: كان ابن إسحاق يدلس إال أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان مساع قال: وقال أمحد
  .قال: وإذا مل يكن، قال

  .قدم ابن إسحاق بغداد، فكان ال يبايل عمن حيكي، عن الكليب وعن غريه: وقال أمحد
  .و حبجةليس ه: وقال



مسعت عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، كان أيب يتبع حديث ابن إسحاق، فيكتبه : قال أبو العباس بن عقدة
  .، وما رأيته أبقى حديثه قط"املسند " كثريا بالعلو والرتول، وخيرجه يف 

  .مل يكن حيتج به يف السنن: حيتج به ؟ قال: قيل له
إذا انفرد ابن إسحاق حبديث تقبله : د بن حنبل فقلتسألت أمح): ١(وقال أيوب بن إسحاق بن سافري 

وأما : ال واهللا، إين رأيته حيدث عن مجاعة باحلديث الواحد، وال يفصل كالم ذا من كالم ذا قال: ؟ قال
  .علي بن املديين، وفكان يثين عليه ويقدمه
  .هو صاحل وسط: وروى حممد بن عثمان العبسي، عن علي

  .ليس به بأس: ىيوروى ابن أيب خيثمة عن حي
  .ليس بذاك: وقال مرة
  ومسعت

__________  
  .بفتح السني، وسكون االلف، وكسر الفاء: سافري) ١(

  .٩٣ - ٩٢ / ٢": اللباب " ، و ٢٤١ / ٢": اجلرح والتعديل " مترجم يف 
[ * ]  

)٧/٤٦(  

  

  .هو عندي سقيم، ليس بقوي: حيىي مرة أخرى يقول
هو : ابن إسحاق ضعيف وروى املفضل الغاليب، عن ابن معني:  يقولمسعت حيىي بن معني: وقال امليموين

  .ثبت يف احلديث
  .وذكر مجاعة..ثقة وليس حبجة، إمنا احلجة عبيداهللا بن عمر، ومالك،: وروى أبو زرعة النصري عن حيىي

  .ال، هو صدوق: يف نفسك من صدقه شئ ؟ قال: قلت ليحىي: وقال يعقوب السدوسي
  .ثقة وليس حبجة: عن حيىيوروى عباس بن حممد 

  .مدين ثقة: وقال العجلي
  .ليس بالقوي: وقال النسائي وغريه

  .هو صدوق: وقال أبو زرعة
  .يكتب حديثه: وقال أبو حامت

  .حدثنا عبد اهللا بن فائد: قال النفيلي
  .كنا إذا جلسنا إىل ابن إسحاق، فأخذ يف فن من العلم، قضى جملسه فيه: قال



حممد بن : حدثنا العباس بن يزيد البحراين، حدثنا ابن عيينة، مسعت شعبة يقول: ليأبو عبد اهللا احملام
  .إسحاق أمري املؤمنني يف احلديث

لو سود أحد يف : حدثنا إمساعيل بن عبيد احلراين، حدثنا يزيد بن هارون، عن شعبة قال: أمحد االبار
  .احلديث لسود ابن إسحاق

كلم فيه، وكان خرج من املدينة قدميا، فأتى اجلزيرة والكوفة كان ثقة، ومنهم من يت: وقال ابن سعد
  والري وبغداد، فأقام ا حىت مات يف سنة

)١٥١.(  
قدم ابن إسحاق االسكندرية سنة مخس عشرة ومئة، وروى عن مجاعه من أهل : قال أبو سعيد بن يونس

  عبيداهللا بن املغرية، ويزيد بن: مصر، منهم

)٧/٤٧(  

  

، وعبيداهللا بن أيب جعفر، والقاسم بن قرمان، والسكن بن أيب كرمية، )١( بن شفي أيب حبيب، ومثامة
  .روى عنهم أحاديث مل يروها عنهم غريه فيما علمت

  .يزيد بن أيب حبيب، وقيس بن أيب يزيد: روى عنه من أهل مصر االكابر، منهم
 وخرج من -عليه وسلم  صلى اهللا -كان ابن إسحاق أول من مجع مغازي رسول اهللا : قال ابن سعد

املدينة قدميا، فلم يرو عنه أحد منهم غري إبراهيم بن سعد، وكان مع العباس بن حممد باجلزيرة، وأتى أبا 
جعفر باحلرية، فكتب له املغازي، فسمع منه أهل الكوفة بذلك السبب، ومسع منه أهل الري، فرواته من 

  .هؤالء البلدان أكثر ممن روى عنه من أهل املدينة
ولو مل يكن البن إسحاق من الفضل إال أنه صرف امللوك عن االشتغال بكتب ال حيصل : وقال ابن عدي

 ومبعثه، ومبتدأ اخللق، لكانت هذه - صلى اهللا عليه وسلم -منها شئ إىل االشتغال مبغازي رسول اهللا 
  .فضيلة سبق ا، مث من بعده صنفها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها

وقد فتشت أحاديثه كثريا، فلم أجد من أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، ورمبا أخطأ، أو يهم يف 
  .الشئ بعد الشئ، كما خيطئ غريه، ومل يتخلف يف الرواية عنه الثقات واالئمة، وهو ال بأس به

بن سعيد، حدثنا حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا حيىي : العقيلي
  :مسعت هشام بن عروة يقول: وهيب

  .ابن إسحاق كذاب
__________  

  .بضم الشني، وفتح الفاء بعدها ياء مثقلة: شفي) ١(



  .٤٦٦ / ٢": اجلرح والتعديل " مترجم يف 
[ * ]  

)٧/٤٨(  

  

سألت مالكا عن حممد بن إسحاق فقال، : مسعت أبا الوليد، حدثين وهيب قال: عباس العنربي
  .وامه...الوق

، حدثين أمحد بن زهري، )١(حدثنا حممد بن العباس موىل بين هاشم، حدثنا أمحد بن منصو زاج : العقيلي
  .كان حيىي بن سعيد االنصاري ومالك جيرحان حممد بن إسحاق: مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقول

بن سعيد االنصاري، فقيل كنت عند حيىي : أبو داود الطيالسي، عن حممد بن مسلم بن أيب الوضاح قال
  .إن أهل العراق يروون عن ابن إسحاق: له

  !.تروون العلم عن حممد بن إسحاق ؟ تروون العلم عن حممد بن إسحاق ؟ : فقال حيىي
حدثين الفضل بن جعفر، حدثنا عبدامللك بن حممد، حدثين سليمان بن داود، قال يل حيىي : العقيلي
  .ذابأشهد أن حممد بن إسحاق ك: القطان
  .قال يل وهيب: وما يدريك ؟ قال: قلت

  .قال يل مالك بن أنس: ما يدريك ؟ قال: فقلت لوهيب
  .قال يل هشام ابن عروة: وما يدريك ؟ فقال: فقلت ملالك
حدث عن امرأيت فاطمة بنت املنذر، ودخلت علي وهي ابنة تسع سنني، : وما يدريك ؟ قال: قلت هلشام

  .وما رآها حىت لقيت اهللا
معاذ اهللا أن يكون حيىي وهؤالء بدا منهم هذا بناء على أصل فاسد واه، ولكن هذه اخلرافة من : قلت

 فإنه مع تقدمه يف احلفظ متهم عندهم بالكذب، - الصبحه اهللا خبري -صنعة سليمان، وهو الشاذكوين 
  وانظر كيف قد
  .سلسل احلكاية

سع سنني مل يكن زوجها هشام خلق بعد، فهي ويبني لك بطالا أن فاطمة بنت املنذر ملا كانت بنت ت
  أكرب منه بنيف عشرة سنة، وأسند

__________  
  .زاج: هو أمحد بن منصور بن راشد احلنظلي املروزي، لقبه) ١(

  ".التهذيب " صدوق من رجال 
[ * ]  



)٧/٤٩(  

  

ا عرف بذلك منه، فإا روت، كما ذكرنا، عن أمساء بنت أيب بكر، وصح أن ابن إسحاق مسع منها، وم
  .هشام

نعوذ باهللا من اهلوى واملكابرة، ولكن صدق ! أفبمثل هذا القول الواهي يكذب الصادق ؟ كال واهللا 
من تتبع غريب احلديث كذب، وهذا من أكرب ذنوب ابن إسحاق، فإنه : القاضي أبو يوسف إذ يقول

  .يكتب عن كل أحد، وال يتورع ساحمه اهللا
  .ابن إسحاق حيدث عن فاطمة بنت املنذر: وعن حيىي بن سعيد، قلت هلشام

  .أهو كان يصل إليها ؟: قال
وحيتمل أن تكون إحدى خاالت ابن إسحاق من الرضاعة، فدخل عليها وما علم هشام بأا خالة : قلت

  .له أو عمة
: إن حممد بن إسحاق يقول: كنت عند مالك، فقال له رجل: حدثنا ابن إدريس قال: حيىي بن آدم
  .ي علم مالك فإين بيطارهاعرضوا عل
  .اعرضوا علي علم مالك: انظروا إىل دجال من الدجاجلة يقول: فقال مالك

  .فما رأيت أحدا مجع الدجالني قبله: قال ابن إدريس
، أنبأنا اخلليلي، مسعت جدي والقاسم )١(أخربنا ابن اخلالل، أنبأنا جعفر، أنبأنا السلفي، أنبأنا ابن مالك 

بن أيب حامت، مسعت مسلم بن احلجاج، حدثنا ابن راهويه، مسعت حيىي بن آدم، مسعت بن علقمة، مسعنا ا
  كنت بالري عند أيب: كنت عند مالك، فقال رجل: ابن إدريس يقول

  .هاتوا اعرضوا علي علوم مالك، فإين أنا بطارها: عبيداهللا وزير املهدي، فقال ابن إسحاق
  .مل أمسع جبمع الدجال إال منه:  قال ابن إدريس! !دجال من الدجاجلة يقول هذا : فقال مالك

__________  
  .أبو الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار بن حممد بن ماك القزويين: ابن ماك هو) ١(
  ).١٢٤٥ / ٤: تبصري املنتبه(

[ * ]  

)٧/٥٠(  

  

  .إىل ابن أيب حامت، حدثنا أبو سعيد االشج، حدثنا ابن إدريس بنحوها: وبه
  .حنن نفيناه من املدينة! من الدجاجلة يقول هكذا ؟ دجال : فقال مالك



كان ابن إسحاق أحفظ الناس، وكان إذا كان عند : مسعت أبا معاوية يقول: وقال هارون بن معروف
احفظها عين، فإن نسيتها كنت قد : الرجل مخسة أحاديث أو أكثر، جاء واستودعها ابن إسحاق، يقول

  .حفظتها علي
كيف ال يكون حممد بن إسحاق ثقة وقد مسع من االعرج، مث يروي عن : قالوعن ابن إدريس احلافظ 

  .أيب الزناد عنه، مث يروي عن ابن أيب الزناد، عن أبيه عنه
  .ذكر أبو الزناد: حدثين أبو الزناد، ومرة: إنه ليبني يف حديثه الصدق، يقول مرة: وقال ابن املديين

  .لنضر، وهو من أروى الناس، عن أيب النضرحدثين سفيان بن سعيد، عن سامل أيب ا: ويقول
، وهو من أروى الناس )١" (سلف وبيع " حدثين احلسن ابن دينار، عن عمرو بن شعيب يف : ويقول

، والزهري، "النعاس يوم اجلمعة " نافع، عن ابن عمر يف : عن عمرو، ومل أجد له سوى حديثني منكرين
  ).٢" (من مس فرجه " عن عروة، عن زيد بن خالد 

  حدثنا أمحد بن إبراهيم، حدثنا أبو داود، حدثين: قال اهليثم بن خلف
  .كذب اخلبيث: إن ابن إسحاق حدث بكذا وكذا عن فاطمة، فقال: من مسع هشام بن عروة وقيل له

أنا : رأيت ابن إسحاق يف مسجد اخليف، فاستحييت أن يراين معه أحد، فقال: قال سفيان: ابن املديين
   أبغي أن أسأله عماأرصد ابن خصيفة
__________  

  .٣: ، انظر خترجيه يف احلاشية٤٤تقدم ص ) ١(
  .٢ - ١: حاشية) ٤٥(تقدم خترجيهما ص ) ٢(

[ * ]  

)٧/٥١(  

  

  .اموه بالقدر: حدثين عنه، مث قال ابن عيينة
  .ما رويت عن ابن إسحاق إال باضطرار: قال) ١(عن محاد بن سلمة : أبو داود الطيالسي

وأحد : كيف حديث شرحبيل بن سعد ؟ فقال: قال رجل البن إسحاق: مسعت حيىي يقول: الفالس
العجب من رجل حيدث عن أهل الكتاب، ويرغب عن شرحبيل، : حيدث عن شرحبيل ؟ مث قال الفالس

مسعت حيىي بن : الفالس! وقد حدث عنه حيىي بن سعيد، وعاصم االحول، ومطر وأبو معشر املديين 
  .اذهب إىل وهب بن جرير، أكتب السرية: إىل أين تذهب ؟ قال: هللاسعيد يقول لعبيدا

  .يكتب كذبا كثريا: قال
كان وهب يرويهها عن أبيه، عن ابن إسحاق، وأشار حيىي القطان إىل ما يف السرية من الواهي من : قلت



 الصحاح الشعر، ومن بعض اآلثار املنقطعة املنكرة، فلو حذف منها ذلك، حلسنت، ومث أحاديث مجة يف
واملسانيد مما يتعلق بالسرية واملغازي ينبغي أن تضم إليها وترتب، وقد فعل غالب هذا االمام أبو بكر 

  .له" دالئل النبوة : " البيهقي يف
  كان حيىي بن سعيد ال حيدث عن ابن إسحاق: قال علي بن عبد اهللا

  .شيئا، كان يضعفه
  . بن نافع شيئامل يسمع ابن إسحاق من طلحة: وقال حيىي بن معني

إن ابن إسحاق حدثنا عن ابن االسود، عن أبيه : قال إنسان لالعمش: مسعت حيىي يقول: ابن املديين
  .بكذا وكذا

  .كذب ابن إسحاق، وكذب ابن االسود، حدثين عمارة بكذا وكذا: فقال
__________  

  .٤٤٤ستأيت ترمجته ص ) ١(
[ * ]  

)٧/٥٢(  

  

 وأشعث بن - يعين سواء -وحممد بن إسحاق ) ١(اج بن أرطاة احلج: ومسعت حيىي يقول: قال علي
  .سوار دوما

  .تركت ابن إسحاق متعمدا: وقال
  .رأيت حممد بن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب: عن ابن أيب فديك قال: إبراهيم احلزامي

 صلى اهللا عليه -هذا يشنع به على ابن إسحاق، والريب أنه محل ألوانا عن الذمة مترخصا بقوله : قلت
حدثين أسلم بن سهل، حدثين : أبو جعفر العقيلي) ٢" (حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج  " -وسلم 

يا أهل : مسعت مالكا يقول: قال أيب: حممد بن عمرو بن عون، حدثنا حممد بن حيىي بن سعيد القطان قال
  عليكم بعد حممد بن إسحاق ؟) ٣(العراق من يغت 

__________  
  .٦٨تأيت ترمجته ص س) ١(
باب ما ذكر عن بين إسرائيل، من حديث عبد : ، يف أحاديث االنبياء٣٦١ / ٦: أخرجه البخاري) ٢(

بلغوا عين ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب : اهللا بن عمرو
  ".وال حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

  فما جاء منها موافقا ملا يف:  مني إلينا من أخبارهم، ففي تسويغ روايته عنهم تفصيلوما



شرعنا صدقناه، وجازت روايته، وما جاء خمالفا ملا يف شرعنا كذبناه، وحرمت روايته إال لبيان بطالنه، 
  .وماسكت عنه شرعنا توقفنا فيه، فال حنكم عليه بصدق وال بكذب، وجتوز روايته

  .روى من ذلك راجع إىل القصص واالخبار، ال إىل العقائد واالحكاموغالب ما ي
لكن ينبغي أن يعلم أن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل صدقه وال كذبه ال يسوغ لنا أن 

نذكره يف تفسري القرآن، وجنعله قوال أو رواية يف معىن اآليات أو يف تعيني ما مل يعني فيها، أو يف تفصيل 
 فيها، الن يف إثبات مثل ذلك جبوار كالم اهللا ما يوهم أن هذا الذي ال نعرف صدقه وال كذبه ما أمجل

  .مبني ملعىن قول اهللا سبحانه، ومفصل ملا أمجل فيه
  .وحاشا هللا ولكتابه من ذلك

 إذ أذن بالتحدث عنهم، أمرنا أن النصدقهم وال نكذم، فأي - صلى اهللا عليه وسلم -وإن رسول اهللا 
! ق لروايام وأقاويلهم أقوى من أن نقرا بكتاب اهللا، ونضعها منه موضع التفسري أو البيان ؟ تصدي

  .إذا فسد: يفسد عليكم، من غت الكالم غتا: أي: يغت عليكم) ٣(
  [ * ]وهو، بفيها، ذو لذة طرب * وال يغت احلديث إذ نطقت : قال قيس بن اخلطيم

)٧/٥٣(  

  

ما تقول يف ابن إسحاق ؟ : ود، حدثنا أمحد بن حممد، قلت اليب عبد اهللاحدثين اخلضر بن دا: العقيلي
  .هو كثري التدليس جدا: قال
روى : هو يقول أخربين، فيخالف، فقيل اليب عبد اهللا: أخربين، وحدثين، فهو ثقة ؟ قال: فإذا قال: قلت

ال يستخف من هو أكرب كان حيىي بن سعيد :  مث قال- كاملنكر لذلك -ال : عنه حيىي بن سعيد ؟ فقال
  .من حممد بن إسحاق

  .رأيت ابن اسحاق عليه إزار رقيق متخلق، وخصيته مدالة: مسعت معاذا يقول: بندار
  .كان ابن إسحاق يلعب بالديوك: مسعت ابن أيب عدي يقول: بندار

  .حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وكان خيار لقيس بن خمرمة: قال اهليثم بن عدي، واملدائين
  .ابن إسحاق ال حيتج به: قال أبو احلسن الدار قطين

لو كان يل سلطان، المرت ابن إسحاق : مسعت يزيد بن هارون يقول: وقال احلسن بن علي احللواين
  .على احملدثني

أخربنا عبدالرمحن بن قدامة الفقيه يف كتابه، أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا هبة اهللا بن حممد، أنبأنا حممد بن 
، أنبأنا حممد بن عبد اهللا الشافعي، حدثنا حممد بن ربح بن سليمان البزاز، حدثنا يزيد بن هارون، حممد

خرج علينا رسول : " أنبأنا حممد بن إسحاق، عن سعيد املقربي، عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه قال



مل أمامة بنت أيب  وهو حا- شك يزيد - يف صالة الظهر أو العصر - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 
  ).١" (العاص، فإذا أراد أن يركع وضعها مث ركع، فإذا قام محلها فلم يزل يفعل ذلك حىت قضى صالته 

  فهذا أعلى ما يقع لنا من
__________  

  = [ * ]باب العمل يف الصالة، من طريق حيىي بن خلف، عن ): ٩٢٠: (وأخرجه أبو داود) ١(

)٧/٥٤(  

  

  .حديث ابن إسحاق
  .مات ابن إسحاق سنة مخسني ومئة: رو بن علي، وإبراهيم نفطويه، وغريمهاقال عم

  .مات سنة إحدى ومخسني ومئة: وقال اهليثم بن عدي، وأمحد بن خالد الوهيب، وغريمها
  .سنة اثنتني ومخسني ومئة: وقال علي بن املديين، وحيىي بن معني، وزكريا الساجي، وغريهم

  . ثالثتويف سنة اثنتني أو: وقال شباب
، واستشهد به البخاري، وأخرج أرباب السنن له، والوهيب هو خامتة )١(روى له مسلم يف املتابعات 

  .أصحابه مات سنة مخس عشرة ومئتني
  

   بن االجدع اهلمداين الكويف، أحد أئمة الدين، ومن ثبتابن املنتشر) ع* ( إبراهيم بن حممد - ١٦
__________  

حاق، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عبداالعلى، عن حممد بن إس= 
  .أيب قتادة

، ٤٨٨ - ٤٨٧ / ١: ، والبخاري١٧٠ / ١" املوطأ " ورجاله ثقات وأخررجه خمتصرا مالك يف 
  .، من طريق عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن عمرو ابن سليم، عن أيب قتادة السلمي)٥٤٣: (ومسلم

رج له حديثا ينفرد به، بل قرنه بغريه، ولذا جيانب الصواب من يقول من العلماء يف أي أنه مل خي) ١(
  .رجاله رجال الصحيح: سند فيه حممد بن إسحاق

 فإن انفرد هذا - صلى اهللا عليه وسلم -أن يروي الثقة حديثا ما، بإسناد إىل رسول اهللا : ومعىن املتابعة
، فهذا حديث فرد، وإن شارك هذا الثقة راو آخر يف روايته، الثقة باحلديث، ومل يشاركه فيه أحد أصال

فرواه ذا االسناد عن شيخ الثقة االول، أو عن شيخ شيخه، فهذه الرواية اليت شارك ا الثقة اآلخر 
  ".متابعة " تسمى 

قيد واملتابعة مفيدة فيما إذا كان يف السند راو ضعيف، فإنه يتقوى باملتابع، ويصح حديثه، لكن ذلك م



  .مبا إذا كان الضعف خفيفا كسوء احلفظ أو التدليس أو االرسال
، تذهيب ٦٤: خ: ، ذيب الكمال١٢٤ / ٢: ، اجلرح والتعديل٣٢٠ / ١: التاريخ الكبري* 

  .٢١: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٨ - ١٥٧ / ١: ، ذيب التهذيب٤٣ - ٤٢ / ١: خ: التهذيب
[ * ]  

)٧/٥٥(  

  

  .العلم
  .و أخو مسروق أحد االعالموجده املنتشر ه

  .أبيه وطائفة: حدث عن
  .أحاديثه يسرية

  .شعبة، وسفيان الثوري، وأبو عوانة، ومجاعة: حدث عنه
  .كان من أفضل من رأيناه بالكوفة يف زمانه: قال جعفر االمحر

  كان ذا تأله ودين وثقة وتزهد، روى له اجلماعة، وهو قدمي الوفاة،: قلت
  . ومل أر له شيئا عن أحد من الصحابة- رمحه اهللا - الطبقة املاضية وكان ينبغي أن يذكر يف

  
  .أبو شهيد البصري موىل قريبة: االمام احلجة، أبو حممد، ويقال) ع * ( حبيب بن الشهيد- ١٧

  .أرسل عن الزبري بن العوام، وأنس بن مالك
  .يكة، ومجاعةاحلسن البصري، وميمون بن مهران، وعمرو بن شعيب، وابن أيب مل: وروى عن
ابنه إبراهيم، وإمساعيل بن علية، وحيىي القطان، وأبو أسامة، وروح بن عبادة، وحممد بن عبد : حدث عنه

  .اهللا االنصاري، وعدد كثري
  .وكان من كبار العلماء له حنو من مئة حديث

  )١(ثقة مأمون : ذكره أمحد بن حنبل فقال
__________  

، ٨٤ / ٢: ، التاريخ الصغري٣٢٠ / ٢: ، التاريخ الكبري٤٢٣ :، تاريخ خليفة٢٢٠: طبقات خليفة* 
، تاريخ ١١٩ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٣١: خ: ، ذيب الكمال١٥٢: مشاهري علماء االمصار

 / ٢: ، ذيب التهذيب٢٠٤ / ١: ، عرب الذهيب١٦٥، ١٦٤ / ١: ، تذكرة احلفاظ٥٠ / ٦: االسالم
  .٢١٦ / ١: شذرات الذهب، ٧١: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٦، ١٨٥

كان ثبتا ثقة، : " وقال أيضا" وهو أثبت من محيد الطويل ": " التهذيب " ومتام كالم أمحد كما يف ) ١(



  ".وهو عندي يقوم مقام يونس وابن عون، وكان قليل احلديث 
[ * ]  

)٧/٥٦(  

  

  .مات سنة مخس وأربعني ومئة، وعاش ستا وستني سنة: أرخه بعضهم فقال
  
  :أما

حنش بن عبد اهللا الصنعاين، : أبو مرزوق املصري، فحدث عن *  حبيب بن الشهيد التجييب- ١٨
  .ووفد على عمر بن عبد العزيز

  .يزيد بن أيب حبيب، وجعفر بن ربيعة، وسامل بن غيالن، وكان يفقه أهل طرابلس الغرب: روى عنه
  .وثقه العجلي

  .تويف سنة تسع ومئة
  ).١( حامت بينه وبني صاحب الترمجة موىل قريبة مل يفرق البخاري وال ابن أيب

  
  .اخلراساين مث الدمشقي، نزيل بيت املقدس * *  صدقة بن يزيد- ١٩

، )٢(قتادة، وحيىي بن أيب كثري، ومحاد بن أيب سليمان، والعالء بن عبدالرمحن احلرقي : حدث عن
  .وأحوص بن حكيم، وبنت واثلة بن االسقطع وطائفة

  .بن مسلم، وضمرة، وابن شابور، ورواد بن اجلراح، وآخرونالوليد : حدث عنه
__________  

، ذيب ٢ / ٢٣٢ / ٤، تذهيب التهذيب ١٦٤٥: خ: ، ذيب الكمال١٠٣ / ٣: اجلرح والتعديل* 
  .٤٥٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٩، ٢٢٨ / ١٢: التهذيب

  ).١٧(صاحب الترمجة السابقة برقم : أي) ١(
: ، الكامل البن عدي٤٣١ / ٤: ، اجلرح والتعديل١٨٨: خ: ، الضعفاء٢٩٥ / ٤: التاريخ الكبري* * 
، ٣١٣ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٣ / ٦:  ب، تاريخ االسالم١٤٢ / ٨: خ: ، ابن عساكر٤٠٣: خ

  .٤١٦ - ٤١٥ / ٦: ذيب ابن عساكر
  ".اللباب " نسبة إىل احلرقات من جهينة، كما يف : احلرقي) ٢(

[ * ]  

)٧/٥٧(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

  .وثقه أبو زرعة النصري
  .صاحل: امتوقال أبو ح

  .حسن احلديث: وقال الفسوي
  صدقة بن يزيد الدمشقي صاحل: مسعت حيىي يقول: وقال عباس

  .احلديث
  .ضعيف: وقال أمحد بن حنبل، والنسائي، وغريمها

  .هو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق: وقال ابن عدي
تاريخ "  ترمجته، يف لعله أضعف من السمني، وال شئ له يف الكتب، ومن أنكر ما رأيت له يف: قلت

حدثنا الوليد بن مسلم، عن صدقة بن يزيد، عن حيىي بن أيب كثري، عن : داود بن رشيد): ١" (دمشق 
 صلى اهللا -فقال رسول اهللا ! ما أبينه ! ما أحسن : تراءوا اهلالل، فقالوا: أيب سلمة، عن أيب هريرة قال

  ".لقمر ليلة البدر، ال يبصره منكم إال البصري كيف أنتم إذا كنتم من دينكم يف مثل ا " -عليه وسلم 
)٢.(  

  .تويف هذا سنة نيف ومخسني ومئة
  

  .االمام احملدث، أبو سلمة بن ميسرة املدين، نزيل البصرة) خ، م، س * ( حممد بن أيب حفصة- ٢٠
__________  

ء لفظا، وأبو القاسم حدثنا أبو عبد اهللا حيىي بن احلسن بن البنا: "  ب، وسنده بتمامه فيه١٤٢ / ٨) ١(
أنبأنا أبو احلسن : إمساعيل بن أمحد، واملبارك بن أمحد بن علي بن القصار الوكيل بقراءيت عليهما، قالوا

النقور، أنبأنا حممد بن عبد اهللا بن احلسني الدقاق أبو القاسم البغوي، أخربنا داود بن رشيد، أخربنا 



تراءى : قال: ن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرةالوليد بن مسلم، عن صدقة بن يزيد، عن حيىي ب
  ..".الناس اهلالل ذات ليلة

  .إسناده ضعيف، فيه تدليس الوليد بن مسلم وحيىي بن أيب كثري، وضعف صدقة بن يزيد) ٢(
: خ: ، ذيب الكمال٤٠٢: خ: ، الضعفاء٥١ / ٣: ، املعرفة والتاريخ٢٢٦ / ١: التاريخ الكبري* 

 ٣: ، ميزان االعتدال٢٧٩، و ١١٧ / ٦: ، تاريخ االسالم١٩٨ / ٣: خ: لتهذيب، تذهيب ا١١٨٨
  .٣٣٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٤ - ١٢٣ / ٩: ، ذيب التهذيب٥٢٧/ 

[ * ]  

)٧/٥٨(  

  

  .أيب مجرة الضبعي، والزهري، وقتادة، وابن جدعان، وطائفة: حدث عن
  .وروح بن عبادة، وأبو معاوية الضريرسفيان الثوري، ومحاد بن زيد، وابن املبارك، : وعنه

  .وهو قدمي املوت، تويف يف حدود اخلمسني ومئة
  .ليس بالقوي: وثقه حيىي بن معني مرة، مث توقف، وقال

  .ضعيف: وقال حيىي القطان
، وروى له الشيخان يف املتابعات، ما أظن أن واحدا "سننه " وكذا قال النسائي، مع كونه روى له يف 

  .هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم: جة، وقد قال ابن عديمنهما جعله ح
نعم كتبت حديثه كله، مث : محلت عن حممد بن أيب حفصة ؟ قال: قلت ليحىي بن سعيد: قال ابن املديين

  .هو حنو صاحل بن أيب االخضر: رميت به بعد ذلك، مث قال
  .باجلهد أن يعد حديثه حسنا: قلت

  .وليس هو باملكثر
  .كتبت عنه: مسعت معاذ ابن معاذ قال: حدثنا حممد، حدثنا صاحل، حدثنا علي: يوقال العقيل
الين رأيته يأيت أشعث ابن عبدامللك، فإذا قمنا، جلس إىل صبيان، فأملوها : قال) ١(مل ؟ : قلت ملعاذ

  .عليه
  .حممد بن أيب حفصة: من هو يا أبا املثىن ؟ قال: فقلت ملعاذ

  .سرةأورده العقيلي يف حممد بن مي
__________  

  .٤٠٢: خ": الضعفاء " ، والتصحيح من "مث : " يف االصل) ١(
[ * ]  



)٧/٥٩(  

  

  )٤ * ( هشام بن الغاز- ٢١
  .أبو عبد اهللا: أبو ربيعة، وقيل: ابن ربيعة اجلرشي الدمشقي، االمام املقرئ، احملدث، أبو العباس، وقيل

باح، وعمرو ابن شعيب، ومكحول، وعبادة  وعن عطاء بن أيب ر- إن صح -أنس بن مالك : روى عن
  .بن نسي، والزهري، ونافع، وطائفة

  .وتال على حيىي الذماري
ابنه عبد الوهاب، وابن املبارك، ووكيع والوليد، وعيسى بن يونس، وشبابة، وإسحاق بن : حدث عنه

  .سليمان الرازي، وأبو املغرية اخلوالين، وحيىي بن ميان، وعدة
  .صاحل احلديث: قال أمحد بن حنبل

  .ليس به بأس: وروى عباس عن حيىي
  .شامي ثقة: وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار

  .كان من خيار الناس: وقال ابن خراش
كان هشام بن : قال أبو مسهر! ما أحسن استقامته يف احلديث : سألت دحيما عنه فقال: وقال الفسوي

  . يف سنة ست ومخسنيمات: اليب جعفر، يقال) ١] (على بيت املال [ الغاز 
  .مات سنة ثالث ومخسني ومئة: وقال حيىي بن معني
__________  

 ٢: ، التاريخ الصغري١٩٩ / ٨: ، التاريخ الكبري٣١٦: ، طبقات خليفة٤٦٨ / ٧: طبقات ابن سعد* 
، ٤٣ - ٤٢ / ١٤: ، تاريخ بغداد١٨٣: ، مشاهري علماء االمصار٦٧ / ٩: ، اجلرح والتعديل١١٨/ 

، ٣١٣ - ٣١٢ / ٦: ، تاريخ االسالم١٢٠ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٤٤٤: خ: مالذيب الك
، ذيب ٣٥٦ / ٢: ، طبقات القراء البن اجلزري٢٢١ / ١: ، عرب الذهيب٣٠٤ / ٤: ميزان االعتدال

: ، شذرات الذهب٤١٠: ، خالصة تذهيب الكمال٨٤: ، طبقات احلفاظ٥٦ - ٥٥ / ١١: التهذيب
٢٣٦ / ١.  
  .٥٥ / ١١": ذيب التهذيب " من زيادة ) ١(

[ * ]  

)٧/٦٠(  

  



  .االنصاري، البصري، من كبار احملدثني) س، ق، م * ( أبان بن صمعة- ٢٢
  .هو والد عتبة الغالم، املشهور بالزهد: قيل

  .والدته، عن عائشة، وعن عكرمة، وأيب الوازع جابر بن عمرو، ومجاعة: حدث عن
 النبيل، وحممد بن عبد اهللا االنصاري، وسهل بن يوسف، حيىي القطان، وأبو عاصم: حدث عنه
  .وآخرون

  .وثقه حيىي بن معني، وغريه
  .وقد تغري بأخرة

  .صاحل احلديث: وقال أمحد
  .تغري: وقال حيىي القطان

  .وقال ابن مهدي، لقيته وقد اختلط البتة
  .مقدار ما يرويه مستقيمإمنا عيب عليه اختالطه ملا كرب، ومل ينسب إىل الضعف، الن : وقال ابن عدي

مث ساق له ابن عدي حديثا واحدا من طريق سهل بن يوسف، حدثنا أبان بن صمعة، عن أيب الوازع، 
  ).١" (اعزل االذى عن طريق املسلمني : "  قال له- صلى اهللا عليه وسلم -عن أيب برزة أن النيب 

  .تفرد به سهل، وهو حسن غريب
  .وقد روى مسلم البان متابعة

  .يف سنة ثالث ومخسني ومئةمات 
__________  

، اجلرح ١٤: خ: ، الضعفاء٤٥٢ / ١: ، التاريخ الكبري٤٢٦: ، تاريخ خليفة٢٢١: طبقات خليفة* 
، ذيب ٥٣: خ: ، الكامل البن عدي١٥٢: ، مشاهري علماء االمصار٢٩٨ - ٢٩٧ / ٢: والتعديل
 / ١: ، ميزان االعتدال١٥٩ / ٦: م، تاريخ االسال٣١ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٤٨: خ: الكمال

، ٩٥ / ١: ، ذيب التهذيب١١١ / ١٠: ، البداية والنهاية٣٠١ / ٥: ، الوايف بالوفيات٩ - ٨
  .١٥: خالصة تذهيب الكمال

باب فضل إزالة االذى : ، يف الرب والصلة)٢٦١٨": (صحيحه " سنده حسن، وأخرجه مسلم يف ) ١(
عن حيىي بن سعيد، عن أبان بن صمعة، حدثين أبو الوازع، عن الطريق، من طريق زهري بن حرب، 

  ".اعزل االذى عن طريق املسلمني : " علمين شيئا أنتفع به، قال! يا نيب اهللا : قلت: حدثين أبوبرزة، قال
، من طريق أيب بكر بن أيب شيبة وعلي ابن حممد، كالمها عن وكيع، عن )٣٦٨١: (وأخرجه ابن ماجه
  .أبان بن صمعة به

 ][ *  

)٧/٦١(  



  

  .الزاهد، اخلاشع، اخلائف، عتبة بن أبان البصري *  عتبة الغالم- ٢٣
  .كان يشبه يف حزنه باحلسن البصري

اللهم احشر عتبة من حواصل الطري وبطون : بات عندي، فسمعته يقول يف سجوده: قال رياح القيسي
  .السباع

يف النوم، وأغزو ) ١(أيت أين آيت املصيصة ر: جاءنا عتبة الغالم غازيا، وقال: وقال خملد بن احلسني
  .فأستشهد

  .إين عليل، فاغز عين: فأعطاه رجل فرسه وسالحه، وقال: قال
  .فلقوا الروم، فكان أول من استشهد

  .كان عتبة الغالم من نساك أهل البصرة، يصوم الدهر، ويأوي السواحل واجلبانة: قال سلمة الفراء
، يعمله ويبيعه بثالثة فلوس، )٢(ل عتبة فلسا، يشتري به خوصا كان رأس ما: قال أبو عمر البصري

  .فيتصدق بفلس، ويتعشى بفلس، وفلس رأس ماله
  ).٣(نازعته نفسه حلما، فماطلها سبع سنني : وقيل

  ).٤(ال يعجبين رجل أال حيترف : وعنه قال
__________  

  امس، حليةاملقالة اخلامسة الفن اخل: ، الفهرست١٥٢: مشاهري علماء االمصار* 
  .٢٣٨ - ٢٢٦ / ٦: االولياء

بفتح امليم، وكسر الصاد الثقيلة، بعدها ياء ساكنة مث صاد مفتوحة مدينة على شاطئ : املصيصة) ١(
  .جيحان، من ثغور الشام، بني أنطاكية وبالد الروم تقارب طرطوس

  .٣: ، حاشية٣٨٩: والصفحة) انظر معجم البلدان(
  . والنارجيل وما شاكلها، واحدته خوصةورق املقل والنخل: اخلوص) ٢(
  .٢٣٠ / ٦": احللية " انظر اخلرب يف ) ٣(
  .ال يعجبين رجل ال يكون يف يده حرفة: " ٢٣١ / ٦": احللية ) " ٤(

  = [ * ]هوذا جتالسنا : فقلنا له

)٧/٦٢(  

  

  .كأمنا ربتهم االنبياء: وذكر خملد بن احلسني عتبة الغالم وصاحبه حيىي الواسطي فقال
  .من عرف اهللا أحبه، ومن أحبه أطاعه: وعن عتبة قال



  .إمنا أبكي على تقصريي: وعنه قال
  .إن الطري جتيبه: رأيت عتبة، وكان يقال: قال مسلم بن إبراهيم

  .ال تفتحوا بييت: وقيل ملا غزا، قال
  .فلما قتل، فتحوه، فوجدوا قربا حمفورا، وغل حديد

  
  .ي، موالهم املدين، احلافظاملخزوم) ع * ( الوليد بن كثري- ٢٤

بشري بن يسار، وسعيد بن أيب هند، وحممد بن كعب القرظي، وإبراهيم بن عبد اهللا بن : حدث عن
حنني، واالعرج، وعمرو بن شعيب، وسعيد املقربي، ومعبد بن كعب بن مالك، وأخيه حممد، وعبيداهللا 

 بن الزبري بن العوام، وحممد بن عمرو بن عبد اهللا بن عمر، وحممد بن عباد بن جعفر، وحممد بن جعفر
  .بن عطاء، وحممد بن عمرو بن حلحلة، وعدة

إبراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة، وأبو أسامة، وابن أيب فديك، وحممد بن عمر الواقدي، : حدث عنه
  .ومجاعة

  .وكان أخباريا عالمة ثقة، بصريا باملغازي
__________  

رأس مايل طسوج أشتري به خوصا أعمله وأبيعه : ، إين الحترفبلى: أنت وما نراك حتترف، فقال= 
  ".بثالث طساسيج، فطسوج رأس مايل، وقرياط خبزي 

، مشاهري علماء ١٤ / ٩: ، اجلرح والتعديل٤٢٣: ح: ، الضعفاء٧٠١ / ١: املعرفة والتاريخ* 
: ب التهذيب، تذهي١٤٧٢: خ: ، ذيب الكمال١٤٧ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات١٣٨: االمصار

 / ١: ، عرب الذهيب٣٤٥ / ٤: ، ميزان االعتدال٣١٥ - ٣١٤ / ٦: ، تاريخ االسالم١٤٠ / ٤: خ
  .٢٣١ / ١: ، شذرات الذهب٤١٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٨ / ١١: ، ذيب التهذيب٢١٧
[ * ]  

)٧/٦٣(  

  

  ).١(ثقة، إال أنه إباضي : قال أبو داود
  .كان صدوقا: وقال سفيان بن عيينة
  .ليس بذاك: وقال حممد بن سعد

حدثين أمحد بن زكري، حدثنا أمحد بن سعيد الفهري، حدثنا حممد بن عبيد : وذكره العقيلي يف كتابه فقال
تدري من ! يا بين : حدثنا عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثري، فقال: مسعين أيب وأنا أقول: التبان قال



موىل لبين خمزوم، وإمنا يأيت أهل العراق بلدنا، فال يبالون عمن الوليد بن كثري ؟ كان واهللا قدريا، وهو 
  .أخذوا

  .مات سنة إحدى ومخسني ومئة: قال ابن سعد
  

  االمام، احملدث، القدوة، الرباين، أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي،) د، ت، ق * ( ابن أيب مرمي- ٢٥
__________  

   عبد اهللا بن إباض، وافترقت فيما بينها فرقا،فئة اجتمعت على القول بإمامة: االباضية) ١(
 برآء من الشرك واالميان، - يعنون بذلك خمالفيهم من هذه االمة -جيمعها القول بأن كفار هذه االمة 

وأم ليسوا مؤمنني وال مشركني، ولكنهم كفار، وأجازوا شهادم، وحرموا دماءهم يف السر، 
تهم والتوارث منهم، وزعموا أم يف ذلك حماربون هللا واستحلوها يف العالنية، وصححوا مناكح

  .ولرسوله ال يدينون دين احلق
اخليل والسالح، فأما الذهب والفضة فإم : وقالوا باستحالل بعض أمواهلم دون بعض، والذي استحلوه

  .يردوما على أصحاما عند الغنيمة
 واحلارثية، واليزيدية، وأصحاب طاعة ال يراد احلفصية: مث افترقت االباضية فيما بينهم أربع فرق، وهي

  .اهللا ا
  ).١٠٤ - ١٠٣: الفرق بني الفرق(

رأسهم، وإليه نسبتهم، : من بين مرة بن عبيد بن مقاعس: وعبد اهللا بن إباض املقاعسي املري التميمي
  .وكان معاصرا ملعاوية، وعاش إىل أواخر أيام عبدامللك بن مروان

  .فانظرها فيه" عالم الزركلي أ" له ترمجة مطولة يف 
 - ١٥٨٢: خ: ، ذيب الكمال١٤٧ - ١٤٦ / ٣: ، كتاب اروحني٣١٦: طبقات خليفة* 

 / ٦: ، ذيب التهذيب٣٥٧ / ٣: ، لسان امليزان٢٠٢ - ٢٠١ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٥٨٣
  .٢١٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦

[ * ]  

)٧/٦٤(  

  

  .الغساين احلمصي، شيخ أهل محص
  .ولد يف دولة عبدامللك، ويف حياة أيب أمامة

خالد بن معدان، وراشد بن سعد، وبالل بن أيب الدرداء، ومكحول، وأيب راشد احلرباين، : وحدث عن



  .وضمرة بن حبيب، وحكيم بن عمري، وحبيب بن عبيد، وحممد بن زياد، وخلق كثري
، وأبو اليمان، وعلي بن عياش، وأبو املغرية، إمساعيل بن عياش، وبقية، وابن املبارك، والوليد: روى عنه
  .وآخرون

  .امسه بكر، والظاهر أن امسه كنيته: قال أبو اليمان
  .ضعفه أمحد بن حنبل وغريه من قبل حفظه

  .هو متماسك: وقال أبو إسحاق اجلوزجاين
  .أحاديثه صاحلة، وال حيتج به: وقال ابن عدي
يهم ويفحش، حىت استحق الترك، ومل أمسع أحدا من هو ردئ احلفظ، حيدث بالشئ و: قال ابن حبان

  .أصحابنا يذكر له امسا
  .كان من العباد اتهدين: قال يزيد بن هارون

ما يف هذه القرية من : - وهي كثرية الزيتون -قال لنا رجل يف قرية أيب بكر بن أيب مرمي : وقال بقية
  .شجرة إال وقد قام أبو بكر إليها ليلته مجعاء

  .ان يف خدية أثر من الدموع، رمحة اهللا عليهك: وقيل
  .تويف سنة ست ومخسني ومئة: قال يزيد بن عبد ربه

  ".معجم الطرباين " ابن عرفة، و " جزء " يقع من عواليه يف 
  .وال يبلغ حديثه رتبة احلسن

)٧/٦٥(  

  

  .ثل، ومن يضرب بطمعه امل)١(، يعرف بابن أم محيدة ابن جبري املدين*  اشعب الطمع - ٢٦
  .عكرمة، وسامل، وأبان بن عثمان: روى قليال عن

  .معدي بن سليمان، وأبو عاصم النبيل: وعنه
  .وكان صاحب مزاح وتطفيل، ومع ذلك كذب عليه

لعله : وحيكم، اذهبوا، سامل يفرق مترا، فعدوا، فعدا معهم، وقال: عبث به صبيان، فقال: قال االصمعي
  .حق

  .وفد على الوليد بن يزيد: ويقال
 صلى -رأيت النيب : " حدثنا أشعب موىل عثمان بن عفان، عن عبد اهللا ابن جعفر: وقال عثمان بن فايد

  ).٢" ( يتختم يف ميينه -اهللا عليه وسلم 
  .ضعف: عثمان



هللا على عبده نعمتان، وسكت : حدثنا أشعب، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس قال: وقال أبو عاصم
  .اذكرمها: أشعب، فقال

  .حدة نسيها عكرمة، واالخرى أناوا: قال
__________  

، ٦١٢ / ٥: ، الكامل البن االثري٤٤ - ٣٧ / ٧: ، تاريخ بغداد١٨٢ - ١٣٥ / ١٩: االغاين* 
 - ١٦٧ / ٦: ، تاريخ االسالم٣٦ - ٢٤ / ٤: ، اية االرب٤٧٥ - ٤٧١ / ٢: وفيات االعيان

 - ١٩٧ / ١: ، فوات الوفيات٢٢٢ / ١: ، عرب الذهيب٢٦٢ - ٢٥٨ / ١: ، ميزان االعتدال١٧٠
 ١: ، شذرات الذهب٤٥٤ - ٤٥٠ / ١: ، لسان امليزان١١٣ - ١٠ ١١١: ، البداية والنهاية٢٠١

  .٨٣ - ٧٨ / ٣: ، ذيب ابن عساكر٢٣٦/ 
" معا : " ضبطت يف االصل بضم احلاء وفتح امليم، وبفتح احلاء وكسر امليم، وكتب فوق الكلمة) ١(

  .نيإشارة إىل جواز الوجه
، ١٧٥ / ٨: ، والنسائي)١٧٤٤": (اجلامع " ، ويف ١٨٦ / ١": الشمائل " وأخرجه الترمذي يف ) ٢(

  .من طريق محاد بن سلمة، عن عبدالرمحن بن أيب رافع، عن عبد اهللا بن جعفر
أخالق " وعبد الرمحن بن أيب رافع جمهول، لكن للحديث شاهد عن أنس بن مالك عند أيب الشيخ يف 

  .، بسند حسن فيتقوى به١٣٢ - ١٣١": النيب 
[ * ]  

)٧/٦٦(  

  

  .إن أشعب خال االصمعي: قيل
إين أرى الشيطان ليتمثل على صورتك، وكان رآه بكرة، وأطعمه هريسة، : وعن سامل أنه قال الشعب

  .مث بعد ساعتني رآه مصفرا عاصبا رأسه، بيده قصبة، قد حتامل إىل دار عبد اهللا بن عمر وبن عثمان
ابغوين امرأة أجتشى يف وجهها تشبع، وتأكل فخذ جرادة : نزوجك ؟ قال: قيل الشعب: زبريقال ال
  .تنتخم
  .نصف الشغل، تعلمت النشر، وبقي الطي: ما تعلمت ؟ قال: أسلمته أمه عند بزاز، مث قالت له: وقيل
  .شوى رجل دجاجة، مث ردها، فسخنت، مث ردها: وقيل

   ].٤٠: غافر) * [ نار يعرضون عليها غدوا ووعشياال* (هذه من آل فرعون، : فقال أشعب
  ).١(يا من ضاع منه قطيفة : لقي دينارا فاشترى به قطيفة، مث نادى: وقيل
  ).٢(أنا خبري بكثرة مجوعك : دعاه رجل، فقال: ويقال



ه هو ابين، وفي! يا أبا العالء : أين الشرط ؟ قال: ال أدعو أحدا، فجاء، إذ طلع صيب، فقال أشعب: قال
  ).٣] (أدخله [ كفى، التسع لك، : أنه مل يأكل مع ضيف قال: أحدها: عشر خصال

خذي ما ولد، : أتنيت جارييت بدينار، فجعلته حتت املصلى، مث جاءت بعد أيام تطلبه، فقلت: قال: وعنه
  فوجدت معه درمها، فأخذت الولد،

__________  
  .٤٧٢ / ٢: " الوفيات" انظر رواية ) ١(
  ".أكره أن جيئ ثقيل : " ٤٧٤ / ٢": فيات الو" يف ) ٢(
  ".الوفيات " زيادة من ) ٣(

[ * ]  

)٧/٦٧(  

  

  .مات النوبة يف النفاس: مث عادت بعد مجعة، وقد أخذته، فبكت، فقلت
  .صدقت بالوالدة، وال تصدقني باملوت: فولولت، فقلت
  ما بلغ من: أو قفين ابن جريج على أشعب، فقال: قال أبو عاصم

  ).١(ما زقت امرأة إال كنست بييت رجاء أن دى إيل : الطمعك ؟ ق
  .وسعه، لعلهم يهدون لنا فيه: أن أشعب مر مبن يعمل طبقا، فقال: وعن أيب عاصم

  .لعلها تقع فاخذها: رأيت قلنسوتك مائلة، فقلت: ما بك ؟ قال: ومررت يوما، فإذا هو ورائي، قلت
  .فأعطيته إياها: قال

ما خرجت يف جنازة، فرأيت اثنني يتساران، إال ظننت أن امليت : قال أشعب: قرئقال أبو عبد الرمحن امل
  .أوصى يل بشئ

  .إنه كان جييد الغناء: وقيل
  .مات سنة أربع ومخسني ومئة: يقال
  

ابن ثور بن هبرية بن شراحيل بن كعب، االمام العالمة، مفيت الكوفة ) ، م٤ * ( حجاج بن أرطاة- ٢٧
  .، والقاضي ابن أيب ليلى، أبو أرطاة النخعي الكويف الفقيه، أحد االعالممع االمام أيب حنيفة

  .ولد يف حياة أنس بن مالك، وغريه من صغار الصحابة
__________  

  ".جييؤون ا إيل : إال قلت: " ٢٦١ / ١": امليزان " يف ) ١(



، التاريخ ٤٢١، ٤١٤، ٣٦٩: ، تاريخ خليفة١٦٧: ، طبقات خليفة٣٥٩ / ٦: طبقات ابن سعد* 
 - ١٠٠: خ: ، الضعفاء٨٠٣ / ٢: ، املعرفة والتاريخ١١٠ / ٢: ، التاريخ الصغري٣٧٨ / ٢: الكبري
، الكامل البن ٢٢٨ - ٢٢٥ / ١: ، كتاب اروحني١٥٦ - ١٥٤ / ٣: ، اجلرح والتعديل١٠٢
 - ١٥٢ / ١: ، ذيب االمساءواللغات٢٣٦ - ٢٣٠ / ٨: ، تاريخ بغداد١٤٣ - ١٤٠: خ: عدي
 / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٣٥: خ: ، ذيب الكمال٥٦ - ٥٤ / ٢: ، وفيات االعيان١٥٣
، ميزان ١٨٧ - ١ ١٨٦: ، تذكرة احلفاظ٥٣ - ٥١ / ٦: ، تاريخ االسالم١٢٣ - ١٢٢

، طبقات ١٧: ، طبقات املدلسني١٩٨ - ١٩٦ / ٢: ، ذيب التهذيب٤٦٠ - ٤٥٨: االعتدال
  .٢٢٩ / ١: ، شذرات الذهب٧٢ :، خالصة تذهيب الكمال٨١: احلفاظ
[ * ]  

)٧/٦٨(  

  

عكرمة، وعطاء، واحلكم، ونافع، ومكحول، وجبلة بن سحيم، والزهري، وقتادة، والقاسم : وروى عن
بن أيب بزة، وعمرو بن شعيب، وابن املنكدر، وزيد بن جبري الطائي، وعطية العويف، واملنهال بن عمرو، 

  .اق، ومساك، وعون بن أيب جحيفة، وخلق سواهموأيب مطر، ورياح بن عبيدة، وأيب إسح
  .فيه، ولتدليسه، ولنقص قليل يف حفظه، ومل يترك) ١(وكان من حبور العلم، تكلم فيه لبأو 

 وهم من - وقيس بن سعد، وابن إسحاق، وشعبة - وهو من شيوخه -منصور بن املعتمر : حدث عنه
ي، وعباد بن العوام، واحملاريب، وهشيم، ومعتمر،  واحلمادان، والثوري، وشريك، وزياد البكائ-أقرانه 

  .وغندر، ويزيد بن هارون، وعبد اهللا بن منري، وخلق كثري
 وقال - يعين حجاج ابن أرطاة -ما جاءنا منكم مثله : مسعت ابن أيب جنيح يقول: قال سفيان بن عيينة

  .ن أرطاةاحلجاج ب: ما تأتون ؟ قلنا: قال لنا سفيان الثوري يوما: حفص بن غياث
  .عليكم به، فإنه ما بقي أحد أعرف مبا خيرج من رأسه منه: قال

  .حجاج بن أرطاة أقهر عندنا حبديثه من سفيان: وقال محاد بن زيد
  .رأيت احلجاج خيضب بالسواد: وقال ابن محيد الرازي، عن جرير

  .هلكين حب الشرفأ: كان فقيها، أحد مفيت الكوفة، وكان فيه تيه، فكان يقول: وقال أمحد العجلي
ويل قضاء البصرة، وكان جائز احلديث، إال أنه صاحب إرسال، كان يرسل عن حيىي بن أيب كثري، ومل 

  يسمع منه شيئا، ويرسل عن مكحول، ومل
__________  



  .الكرب والفخر: البأو) ١(
[ * ]  

)٧/٦٩(  

  

  .يسمع منه، وإمنا يعيبون منه التدليس
  .روى حنوا من ست مئة حديث

يرى بين ثور أنا حنفل به ؟ : إن سفيان أتاه يوما ليسمع منه، فلما قام من عنده، قال حجاج:  ويقال:قال
  .ال نبايل جاءنا أو مل جيئنا! 

  .وكان حجاج تياها، وكان قد ويل الشرطة
قدم علينا محاد بن أيب سليمان، وحجاج بن أرطاة، فكان الزحام على : ويقال عن محاد بن زيد، قال

  .ر، وكان حجاج راوية عن عطاء، مسع منهحجاج أكث
الن : فلم ليس هو عند الناس بذاك ؟ قال: كان من احلفاظ، قيل: وروى أبو طالب، عن أمحد بن حنبل

  .يف حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إال فيه زيادة
 عن حممد بن عبيداهللا هو صدوق، ليس بالقوي، يدلس: وقال ابن أيب خيثمة، عن حيىي بن معني، قال

  .- يعين فيسقط العرزمي -العرزمي، عن عمرو بن شعيب 
احلجاج بن أرطاة، وابن إسحاق عندي سواء، تركت : وروى ابن املديين، عن حيىي بن سعيد، قال

  .احلجاج عمدا، ومل أكتب عنه حديثا قط
  .صدوق مدلس: وقال أبو زرعة
حدثنا، فهو صاحل، ال يرتاب يف : ب حديثه، فإذا قالصدوق يدلس عن الضعفاء، يكت: وقال أبو حامت

  .صدقه وحفظه، وال حيتج حبديثه، مل يسمع من الزهري، وال من هشام بن عروة وال من عكرمة
  .صف يل الزهري، فإين مل أره: قال يل حجاج بن أرطاة: قال هشيم

عيب مما حيدثه العرزمي، كان احلجاج يدلس، فكان حيدثنا باحلديث عن عمرو بن ش: وقال ابن املبارك
  .والعرزمي متروك

)٧/٧٠(  

  

حدثنا جرير بن حازم، حدثنا قيس بن سعد، عن احلجاج بن أرطاة، فلبثنا ما شاء : وقال محاد بن زيد
اهللا، مث قدم علينا احلجاج ابن ثالثني، أو إحدى وثالثني سنة، فرأيت عليه من الزحام ما مل أر على محاد 



 عنده مطر الوراق، وداود بن أيب هند، ويونس بن عبيد جثاة على أرجلهم، بن أيب سليمان، ورأيت
  .يا أبا أرطاة ما تقول يف كذا ؟ يا أبا أرطاة ما تقول يف كذا ؟: يقولون

  .استفتيت وأنا ابن ست عشرة سنة: مسعت احلجاج يقول: قال هشيم بن بشري
  .ال جلست إىل قوم خيتصمونما خاصمت أحدا قط، و: مسعت حجاجا يقول: وقال حفص بن غياث

  .مسعت مكحوال: مسع من مكحول، ويف بعض حديثه يقول: وروى عباس عن حيىي بن معني قال
  .ليس بالقوي: وقال النسائي

  .كان حافظا للحديث، وكان مدلسا: وقال عبدالرمحن بن خراش
عض الروايات، فأما إمنا عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغريه، ورمبا أخطأ يف ب: وقال ابن عدي

  .أن يتعمد الكذب، فال، وهو ممن يكتب حديثه
  .واهي احلديث، يف حديثه اضطراب كثري، وهو صدوق، وكان أحد الفقهاء: وقال يعقوب بن شيبة
  .احلجاج أحد العلماء باحلديث، واحلفاظ له: قال أبو بكر اخلطيب
  .مات بالري: وقال خليفة بن خياط

  .حديثا واحداوقد روى عن الشعيب : قلت

)٧/٧١(  

  

  .أمرنا زائدة أن نترك حديث احلجاج بن أرطاة: قال حيىي بن يعلى احملاريب
مسعت حيىي بن سعيد يذكر أن حجاج بن أرطاة مل ير الزهري، وكان سيئ الرأي : وقال أمحد بن حنبل

ستطيع أن نراجعه فيه جدا، ما رأيته أسوأ رأيا يف أحد منه، يف حجاج وابن إسحاق، وليث، ومهام، ال ن
  .فيهم

  .ال حيتج حبجاج: وقال أبو احلسن الدار قطين وغريه
  ).١(قد يترخص الترمذي، ويصحح البن أرطاة، وليس جبيد : قلت

! تسألونا عن حديث حجاج بن أرطاة، وعبد اهللا ابن بشر الرقي عندنا أفضل منه : قال معمر بن سليمان
  . قتادة صاحلحجاج يف: قال عثمان بن سعيد، عن ابن معني

ال تتم : حجاج ابن أرطاة) ٢] (قال : [ مسعت الشافعي يقول: وقال حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم
  .مروءة الرجل حىت يترك الصالة يف اجلماعة

وكذلك جتد رؤساء وعلماء ! لعن اهللا هذه املروءة، ما هي إال احلمق والكرب، كيال يزامحه السوقة : قلت
  . غري صف، أو تبسط له سجادة كبرية حىت ال يلتصق به مسلميصلون يف مجاعة يف

  !.فإنا هللا 



  .حجاج بن أرطاة: أول من ارتشي بالبصرة من القضاة: قال االصمعي
__________  

، وكثري من "امليزان "  تصحيح الترمذي يف عدة مواطن من كتابه - رمحه اهللا -وقد انتقد املؤلف ) ١(
ن الترمذي يف بعض ما حيسنه أو يصححه، ويثبتون أنه يصحح حديث من احلفاظ املتيقظني قد يعترضو

ليس حديثه حبسن، ومن ميارس صناعة التخريج، وحيكم على حديث بالصحة أو الضعف حسب 
  القواعد املرسومة يف املصطلح، يتبني له صحة كالم املؤلف وغريه من

  .احلفاظ
  .٤٥٩ / ١": امليزان " زيادة من ) ٢(

[ * ]  

)٧/٧٢(  

  

  .رأيت حجاج بن أرطاة عليه سواد، وهو خمضوب بالسواد: وقال يوسف بن واقد
كنت أرى احلجاج بن أرطاة يفلي ثيابه، مث خرج إىل املهدي، مث قدم معه : وقال عبد اهللا بن إدريس

  .أربعون راحلة، عليها أمحاهلا
  .ما خاصمت أحدا وال جادلته: مسعت حجاج بن أرطاة يقول: قال حفص بن غياث

من : ال تقولوا هذا، قولوا: من حدثك ؟ يقول: كان حجاج يدلس، فإذا قيل له: قال أمحد بن حنبل
  .ذكرت ؟

  .وروى عن الزهري ومل يره
  .اكتبوا عن حجاج وابن إسحاق، فإما حافظان: قال شعبة

يق أرأيت تعل: سألت فضالة بن عبيد: عمرو بن علي املقدمي، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن حمرييز
 بسارق، فأمر به، فقطع، - صلى اهللا عليه وسلم -أيت رسول اهللا " نعم، : اليد يف العنق من السنة ؟ قال
  ).١" (مث أمر بيده فعلقت يف عنقه 

  .كان حجاج صلفا، خرج مع املهدي إىل خراسان، فواله القضاء): ٢(قال ابن حبان 
  .ومات منصرفة من الري سنة مخس وأربعني ومئة: قال

  . ابن املبارك، وحيىي القطان، وعبد الرمحن، وابن معني، وأمحدتركه
__________  

  .إسناده ضعيف لضعف حجاج) ١(
 / ٨: ، والنسائي)١٤٤٧: (، والترمذي)٤٤١١: (، وأبو داود١٩ / ٣": املسند " وأخرجه أمحد يف 



  ، كلهم من طريق احلجاج، عن مكحول، عن٩٢
  .ابن حمرييز، عن فضالة بن عبيد

  .عفه غري واحد من االئمةوقد ض
  .٢٢٥ / ١": اروحني والضعفاء " يف ) ٢(

[ * ]  

)٧/٧٣(  

  

  .كذا قال ابن حبان، وهذا ليس جبيد
  .من التهور يف وزن العلماء] تعاىل [ وقد قدمنا عبارات هؤالء يف حجاج، نعود به 

ق احلنظلي، عن عيسى مسعت حممد بن الليث الوراق، مسعت حممد بن نصر، مسعت إسحا: قال ابن حبان
أحضر مسجدكم حىت : كان حجاج بن أرطاة ال حيضر اجلماعة، فقيل له يف ذلك، فقال: بن يونس، قال

  .يزامحين فيه احلمالون والبقالون ؟
  .أنا صدر حيث كنت: ارتفع إىل صدر الس، فقال: أن احلجاج بن أرطاة قيل له: ونقل غري واحد

  .أهلكين حب الشرف: وكان يقول
  .ترمجته) ٢(وابن عدي ) ١(قد طول ابن حبان و

احلسن، قتادة، حجاج بن أرطاة، محيد، سليمان التيمي، يونس بن عبيد، : ذكر املدلسني: قال النسائي
حيىي بن أيب كثري، أبو إسحاق احلكم بن عتيبة، مغرية، إمساعيل بن أيب خالد، أبو الزبري، ابن أيب جنيح، 

  .شيم، سفيان بن عيينةابن جريج، ابن أيب عروبة، ه
  ).٣(االعمش، مكحول، بقية بن الوليد، الوليد بن مسلم، وآخرون : وزدت أنا

  .وكان آخر من حدث عن حجاج عبد الرزاق بن مهام
  .مات احلجاج بن أرطاة خبراسان مع املهدي: قال اهليثم بن عدي
__________  

  .٢٢٨ - ٢٢٥ / ١: كتاب اروحني والضعفاء) ١(
  .١٤٣ - ١٤٠: خ: لالكام) ٢(
  :، واليت تضم معه"طبقات املدلسني " ورد ذكر احلجاج بن أرطاة يف املرتبة الرابعة من ) ٣(

بقية بن الوليد احلمصي، ومحيد بن الربيع الكويف اخلزاز، وسويد بن سعيد احلدثاين، وعباد بن منصور 
وسى البخاري، وحممد بن الناجي، وعطية بن سعيد العويف، وعمر بن علي املقدمي، وعيسى بن م

إسحاق بن يسار، وحممد بن عيسى بن القاسم بن مسيع، والوليد بن مسلم الدمشقي، ويعقوب بن عطاء 



  .بن أيب رباح
[ * ]  

)٧/٧٤(  

  

  .ويف ذهين أنه بقي إىل سنة تسع وأربعني ومئة
  .وقد مر قول ابن حبان يف ذلك

  .االسناد فيقع االشتباه باالشتراك يف االسمفصل يف طبقة حجاج مجاعة بامسه، فتراهم جييؤون يف 
  

  .بصري ثقة مشهور) خ، م * ( حجاج بن أيب عثمان الصواف- ٢٨
  .تويف سنة ثالث وأربعني ومئة

  .روى عنه احلمادان، والقطان، وروح، وخلق
  .وأقدم ما عنده احلسن

  
  :ومنهم
  .صدوق) م، د، س، ق * * ( حجاج بن أيب زينب الواسطي- ٢٩

  .أيب عثمان النهدي: يروي عن
  .هشيم، ويزيد: روى عنه

  .وحديثه حسن، فقد لني، ولكن روى له مسلم
  .مات يف حدود أربعني ومئة

__________  
، عرب ٥٣ / ٦: ، تاريخ االسالم١٥٥: ، مشاهري علماء االمصار٢٧٠ / ٧: طبقات ابن سعد* 

: ، ذيب التهذيب١٢٣ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٣٦: خ: ، ذيب الكمال١٩٤ / ١: الذهيب
  .٢١١ / ١: ، شذرات الذهب٧٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٤ - ٢٠٣ / ٢

: ، ذيب الكمال١٤٣: خ: ، الكامل البن عدي١٦١ / ٣: ، اجلرح والتعديل١٠٢: خ: الضعفاء* * 
 / ٢: ، ذيب التهذيب٤٦٢ / ١: ، ميزان االعتدال١٢٣ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٣٦: خ

  .٧٢: تذهيب الكمال، خالصة ٢٠١
[ * ]  

)٧/٧٥(  



  

  :ومنهم
أنس قليال، وعن قتادة، وأيب : له عن) خ، م* ( البصري االحول  حجاج بن حجاج الباهلي- ٣٠

  .الزبري
  .إبراهيم بن طهمان راويته، ويزيد بن زريع، وطائفة: وعنه

  .وهو حجة، وقد خلطه احلافظ عبد الغين حبجاج االسود، فوهم
  .جاج بن حجاج أحد حفاظ أصحاب قتادةح: قال ابن خزمية

  .مات قبل االربعني ومئة: قلت
  

  :ومنهم
  .حجاج زق العسل، وهو حجاج بن أيب زياد: ويقال له * *  حجاج االسود القسملي- ٣١

  .شهر، وأيب نضرة، ومجاعة: حدث عن
  .جعفر بن سليمان، وعيسى بن يونس، وروح، وكان من الصلحاء: بصري صدوق، روى عنه

  . ابن معنيوثقه
  .مات سنة بضع وأربعني ومئة

__________  
، ١٢٣ / ١: خ: ، ذيب التهذيب٢٣٦ - ٢٣٥: خ: ، ذيب الكمال١٥٨ / ٣: اجلرح والتعديل* 

، خالصة ٢٠٠ - ١٩٩ / ٢: ، ذيب التهذيب٤٦١ / ١: ، ميزان االعتدال٥٣ / ٦: تاريخ االسالم
  .٧٢: تذهيب الكمال

  :، ميزان االعتدال١٦١ - ١٦٠ / ٣: ، اجلرح والتعديل٢٦٩ / ٧: طبقات ابن سعد* * 
  .١٧٦ - ١٧٥ / ٢: ، لسان امليزان٤٦٠ / ١

[ * ]  

)٧/٧٦(  

  

  :ومنهم
  .بصري ال بأس به *  حجاج بن حسان القيسي- ٣٢
  .أنس، وأيب جملز، وعكرمة، ويرتل إىل مقاتل بن حيان: عن

  .حيىي القطان، ويزيد، ومسلم بن إبراهيم، وعدة: وعنه



  .بقي إىل حنو الستني ومئة
إن جاء رجل فلم جيد أحدا، فليختلج رجال من : " له يف مراسيل أيب داود، عن مقاتل، قال عليه السالم

  ) ".١(الصف، فليقم معه، فما أعظم أجر املختلج 
  ).٢(ماذا مبرسل، بل معضل : قلت
  

  :ومنهم
  .بن عتيبة، والباقر، وطائفةاحلكم : له عن) د، ت، ق * * ( حجاج بن دينار الواسطي- ٣٣
  .إسرائيل، وابن فضيل، وحممد بن بشر، وآخرون: وعنه

  .حسن احلال
__________  

، خالصة ٢٠٠ / ٢: ، ذيب التهذيب١٢٣ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٣٦: خ: ذيب الكمال* 
  .٧٢: تذهيب الكمال

  .إذا جبذه وانتزعه: اختلجه) ١(
  .اجواحلديث ال يصح الرساله وضعف حج

 سواء كان كبريا أو صغريا -أن يقول التابعي : ٦٦": شرح النخبة " املرسل، كما قال احلافظ يف ) ٢(
  .كذا، أو فعل كذا، أو فعل حبضرته كذا: - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : -

  .هو الذي سقط من إسناده اثنان على التوايل: واملعضل
 / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٣٦: خ: ، ذيب الكمال١٦٠ - ١٥٩ / ٣: اجلرح والتعديل* * 

: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠١ - ٢٠٠ / ٢: ، ذيب التهذيب٤٦١ / ١: ، ميزان االعتدال١٢٣
٧٢.  

[ * ]  

)٧/٧٧(  

  

  .مات قبل اخلمسني ومئة
  

  :ومنهم
يل، ابن سريين، وعطاء، ويرتل إىل عق: له عن) د، س* ( العابد  حجاج بن فرافصة الباهلي- ٣٤

  .وحنوه



  .الثوري، ومعتمر، ويوسف بن يعقوب الضبعي: وعنه
  .روى له النسائي

  .حديثه وسط
  .تويف سنة نيف وأربعني ومئة

فهؤالء السبعة، كانوا بالعراق يف عصر حجاج بن أرطاة، ذكرناهم للتمييز، ومث مجاعة كانوا يف زمام 
  .بأمسائهم، ولكنهم ليسوا باملشهورين، واهللا أعلم

خربنا عمر بن عبد املنعم، أنبأنا عبد الصمد بن حممد حضورا، أنبأنا علي بن املسلم، أنبأنا ابن أ) ١(
طالب، أنبأنا ابن مجيع، أنبأنا أمحد بن حممد هو ابن االعرايب، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا معمر بن 

ن عبد اهللا بن أيب  عن أيب إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، ع- يعين ابن أرطاة -سليمان، حدثنا احلجاج 
أشهد : "  صالة الفجر، فقال- صلى اهللا عليه وسلم -شهد رسول اهللا : بصري، عن أيب بن كعب قال

  .ال: قالوا" وفالن وفالن ؟ " نعم، : قالوا" الصالة فالن ؟ 
 ما من صالة أثقل على املنافقني، من صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما التومها: " فقال

  .ولو حبوا
  صالة الرجل مع الرجلني خري من: " مث قال" 

__________  
 ١٢٣ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٣٧: خ: ، ذيب الكمال١٦٥ - ١٦٤ / ٣: اجلرح والتعديل* 
  .٧٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٤ / ٢: ، ذيب التهذيب٤٦٣ / ١: ، ميزان االعتدال١٢٤ -
  .ة حجاج بن أرطاةهذا اخلرب وما بعده تتمة لترمج) ١(

[ * ]  

)٧/٧٨(  

  

  ).١" (صالة الرجل مع الرجل، فما كثر فهو أحب إىل اهللا عزوجل 
أخربنا طائفة إجازة مسعوا عمر بن طربزذ، أنبأنا هبة اهللا بن حممد، أنبأنا ابن غيالن، أنبأنا أبو بكر 

 عن حبيب - يعين ابن أرطاة -الشافعي، حدثنا حممد بن مسلمة، حدثنا يزيد ابن هارون، أنبأنا احلجاج 
ينا عن خامت الذهب، وعن : "  قال- رضي اهللا عنه -بن أيب ثابت، عن ثعلبة بن يزيد، عن علي 

  ).٢" (القسي، وعن امليثرة 
  .حدثنا احلجاج، عن أيب إسحاق، عن احلرث، عن علي مثله: وبه
  



  .الرحيب املشرقي احلمصياحلافظ العامل املتقن، أبو عثمان ) ٤خ،  * ( حريز بن عثمان- ٣٥
  حمدث

__________  
، من طريق شعبة، عن أيب ١٠٤ / ٢: والنسائي) ٥٥٤: (، وأبو داود١٤٠ / ٥وأخرجه أمحد ) ١(

  .إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب بصري، عن أيب بن كعب
: وابن حبان) ١٤٧٧(و ) ١٤٧٦(وعبد اهللا بن أيب بصري وثقه العجلي، وصحح حديثه هذا ابن خزمية، 

، ووافقه الذهيب املؤلف، ونقل يف خمتصره أن ابن معني وابن ٢٤٨ - ٢٤٧ / ١: ، واحلاكم)٤٢٩(
  .املديين والذهلي حكموا بصحته

  ".الكبري " ، والبزار والطرباين يف ٦٢٥ / ٣: وله شاهد من حديث قباث بن أشيم عند احلاكم
  .رجاله ثقات) ٢(

باب النهي عن التختم بالوسطى، من : اس والزينة، يف اللب١٦٥٩ / ٣": صحيحه " وأخرج مسلم يف 
 عن لبس - صلى اهللا عليه وسلم -اين النيب : " طريق عاصم بن كليب، عن أيب بردة، عن علي قال

  ،١٨٠ / ١: وأخرج مالك": القسي، وعن اجللوس على املياثر 
ن أبيه، عن علي بن ، عن علي، من طريق نافع، عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني، ع)٢٠٧٨: (ومسلم

ي عن لبس القسي واملعصفر، وعن ختتم الذهب،  " - صلى اهللا عليه وسلم -أن الرسول : أيب طالب
  ".وعن قراءة القرآن يف الركوع 

، وأبو )١١٦٢(و ) ١٠٠٤(و ) ٩٢٤(و ) ٨١٦(و ) ٧٢٢(و ) ٧١٠": (املسند " وراه أمحد يف 
  ).١٧٣٧(و ) ٢٦٤: (، والترمذي)٤٠٤٤: (داود

القسي، : إا منسوبة إىل بالد يقال هلا: ثياب يؤتى ا من مصر، فيها حرير، ويقال: القسي: ال اخلطايبق
  .إا القزية، أبدلوا الزاي سينا: ويقال

فمن مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، ويتخذ كالفراش الصغري، وحيشى بقطن أو : وأما امليثرة
  .رحال فوق اجلمالصوف، جيعلها الراكب حتته على ال

  .وإمنا حرمت هذه االشياء على الرجال دون النساء
، كتاب ٢٨٩ / ٣: ، اجلرح والتعديل١٥٥ / ٢: ، التاريخ الصغري١٠٤، ١٠٣ / ٣: التاريخ الكبري* 

  : = [ * ]خ: ، ذيب الكمال٢٧٠ - ٢٦٥ / ٨: ، تاريخ بغداد٢٦٨ / ١: اروحني

)٧/٧٩(  

  



  .صغارمحص من بقايا التابعني ال
 وخالد بن معدان، وراشد ابن سعد، وعبد الرمحن بن - رضي اهللا عنه -عبد اهللا بن بشر : مسع من

  .ميسرة، وحبيب بن عبيد، وعدة
بقية بن الوليد، وحيىي القطان، ويزيد بن هارون، وحجاج االعور، وأبو اليمان احلكم بن : حدث عنه

  .غرية، وحيىي بن صاحل، وعلي بن اجلعد، وخلق سواهمنافع، وعلي بن عياش، وآدم بن أيب إياس، وأبو امل
  ).١(حدث بالشام وبالعراق، وحديثه حنو املئتني، ويرمى بالنصب 

  .ال يصح عندي ما يقال يف رأيه، وال أعلم بالشام أحدا أثبت منه: وقد قال أبو حامت
  .حريز ثقة ثقة ثقة، مل يكن يرى القدر: وقال أمحد بن حنبل

  .كان ينال من رجل، مث ترك ذلك: وقال أبو اليمان
  أأنا أشتم عليا ؟ واهللا ما: وروي عن علي بن عياش، عن حريز أنه قال

  .شتمته
  .مجاعة) ٢(ال أحبه، النه قتل من قومي يوم صفني : وجاء عنه أنه قال

__________  
، ١٧٧ - ١٧٦ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٢٩ - ١٢٨ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٤٩ - ٢٤٨= 
 ٢٣٧ / ٢: ، ذيب التهذيب٢٤٢ - ٢٤١ / ١: ، عرب الذهيب٤٧٦ - ٤٧٥ / ١: ن االعتدالميزا
، ذيب ٢٥٧ / ١: ، شذرات الذهب٧٥: ، خالصة تذهيب الكمال٧٨: ، طبقات احلفاظ٢٤١ -

  .١١٨ - ١١٦ / ٤: ابن عساكر
وعاداه، إذ قصد له، : نصب فالن لفالن نصبا:  من- رضي اهللا عنه -أي بغضة علي : النصب) ١(

  .وجترد له
  .موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من اجلانب الغريب، بني الرقة وبالس: صفني) ٢(

  .يف غرة صفر)  ه٣٧( ومعاوية يف سنة - رضي اهللا عنه -وكانت وقعة صفني بني علي 
 / ٦ ": فيض القدير" ، فيما نقله املناوي يف "االمامة : " وقال االمام عبدالقاهر اجلرجاين يف كتاب

مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، : أمجع فقهاء احلجاز والعراق من فريقي احلديث والرأي، منهم: ٣٦٦
واالوزاعي، واجلمهور االعظم من املتكلمني واملسلمني أن عليا مصيب يف قتاله الهل صفني، كما هو 

  .مصيب يف أهل اجلمل، وأن الذين قاتلوه بغاة
[ * ]  

)٧/٨٠(  

  



:  يعين-لنا إمامنا، ولكم إمامكم : كان حريز يقول:  سليمان الرهاوي، حدثنا يزيد قالوقال أمحد بن
  .-معاوية وعليا رضي اهللا عنهما 

  .الأحبه، قتل آبائي: مسعت حريزا يقول: قال عمران بن أبان
 اسكت، رمحه اهللا: قال! بلغين أنك ال تترحم على علي : مسعت رجال قال حلريز بن عثمان: وقال شبابة

  .مئة مرة
  .واهللا ما سببت عليا قط: مسعت حريز بن عثمان يقول: وقال علي بن عياش

  ال أعلم: هذا الشيخ كان أورع من ذلك، وقد قال معاذ بن معاذ: قلت
  .أين رأيت شاميا أفضل من حريز

  .ثقة: وقال حيىي بن معني ومجاعة
هذا كله : ث، فأتيناه به، فتعجب وقالمجعنا حديث حريز يف دفتر حنوا من مئيت حدي: قال علي بن عياش

  .؟! عين 
ال : مسعت حريز بن عثمان يقول: مسعت معاوية بن عبدالرمحن الرحيب يقول: قال أبو بكر بن أيب داود

تعاد أحدا حىت تعلم ما بينه وبني اهللا، فإن يكن حمسنا، فإن اهللا ال يسلمه لعداوتك، وإن يكن مسيئا، 
  .فأوشك بعمله أن يكفيكه

 حريز بن عثمان سنة ثالث وستني ومئة، وله نيف وتسعون سنة، وحديثه عال، من ثالثيات تويف
  .البخاري، رواه عن عصام بن خالد، عنه

  .ومولده سنة مثانني: وقال يزيد بن عبد ربه
  

  موىل بين أسد، شاعر حمسن، بديع القول، أدرك الدولتني االموية *  احلسني بن مطري- ٣٦
__________  

  = [ * ]، شرح محاسة أيب متام ٢٧ - ١٧ / ١٦: ، االغاين١١٩ - ١١٤: ت ابن املعتزطبقا* 

)٧/٨١(  

  

البل ميينك منها * أضحت ميينك من جود مصورة : والعباسية، وبقي حىت مدح املهدي، وهو القائل فيه
 وله) ٢(ومن بنانك جيري املاء يف العود * اجلود من حسن وجهك تضحي االض مشرقة ) ١(صورة 

الغوادي مربعا مث مربعا فيا قرب معن كيف ) ٤(سقتك ) * ٣(أملا مبعن مث قوال لقربه : يرثي معن بن زائدة
ولو كان حيا ) * ٥(وقد كان منه الرب والبحر مترعا ولكن حويت اجلود واجلود ميت * واريت جوده 

  فعاش ربيعا، مث وىل فودعا* ضقت حىت تصدعا وما كان إال اجلود صورة وجهه 



  )٧(وأصبح عرنني املكارم أجدعا ) * ٦(لما مضى معن مضى اجلود والندى ف
__________  

، معجم ١٥٩٧، ١٣٦٠، ١٢٥٤ - ١٢٥١، ١٢٣٠ - ١٢٢٨، ٩٣٨ - ٩٣٤: للمرزوقي= 
 - ٤٨٥ / ٢: ، خزانة االدب٣٨٩ - ٣٨٨ / ١: ، فوات الوفيات١٧٨ - ١٦٦ / ١٠: االدباء
  .٣٦٧ - ٣٦٥ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٤٨٨

  ".صور ": " خزانة االدب " ، و "االغاين " يف ) ١(
" ، و ١٦٨ / ١٠": معجم االدباء : " ، وهو مع الثاين يف٢٣ / ١٦": االغاين " البيت االول يف ) ٢(

  .٣٦٥ / ٤": ذيب ابن عساكر " ، و ٤٨٦ / ٢": خزانة االدب 
أملا على معن وقوال لقربه ": " وات الف" ، و "معجم االدباء " للمرزوقي، و " شرح احلماسة : " يف) ٣(
  ".أملا مبن المث قول لغريه ": " ذيب ابن عساكر " ، ويف "
  ".سقيت ": " خزانة االدب " و " االغاين : " يف) ٤(
خزانة " ، و "الفوات " ، و "معجم االدباء " للمرزوقي، و " شرح احلماسة " و " االغاين : " يف) ٥(

  ..".جلودبلى قد وسعت ا": " االدب 
  ".وانقضى ": "...الفوات " ، و "معجم االدباء " للمرزوقي، و " شرح احلماسة " يف ) ٦(
  .ط(للمرزوقي " شرح احلماسة " ، ٢٤ - ٢٣ / ٦: االغاين: " االبيات يف) ٧(

، ٣٨٩ / ١: ، وفوات الوفيات١٧٠ - ١٦٨ / ١٠": معجم االدباء " ، ٩٣٧ - ٩٣٤): أوىل
  .٣٦٦ / ٤": وذيب ابن عساكر " ، ٤٨٧ / ٢: وخزانة االدب
  .كذبت: ، فقال له..)أضحت ميينك: (أن ابن مطري أنشد املهدي البيتني: وتذكر املصادر
: هل تركت يف شعرك موضعا الحد بعد قولك يف معن: ومل ذاك يا أمري املؤمنني ؟ فقال: فقال ابن مطري

  .االبيات...أملا مبعن
[ * ]  

)٧/٨٢(  

  

   عبد اهللا بن حممد بن علي اهلامشي العباسيخلليفة، أبو جعفرا*  املنصور - ٣٧
  .املنصور، وأمه سالمة الرببرية

  .ولد يف سنة مخس وتسعني أو حنوها
  .ضرب يف اآلفاق ورأى البالد، وطلب العلم

  .كان يف صباه يلقب مبدرك التراب: قيل



بهة، كأن عينيه لسانان ناطقان، وكان أمسر طويال حنيفا مهيبا، خفيف العارضني، معرق الوجه، رحب اجل
  .ختالطه أة امللك بزي النساك، تقبله القلوب، وتتبعه العيون، أقىن االنف، بني القنا، خيضب بالسواد

وكان فحل بين العباس هيبة وشجاعة، ورأيا وحزما، ودهاء وجربوتا، وكان مجاعا للمال، حريصا، تاركا 
  .حسن املشاركة يف الفقه واالدب والعلمللهو واللعب، كامل العقل، بعيد الغور، 

أباد مجاعة كبارا حىت توطد له امللك، ودانت له االمم على ظلم فيه وقوة نفس، ولكنه يرجع إىل صحة 
  .إسالم وتدين يف اجلملة، تصون وصالة وخري، مع فصاحة وبالغة وجاللة

صفرة، مث عزله وضربه وصادره، وقد ويل بليدة من فارس لعاملها سليمان ابن حبيب بن املهلب بن أيب 
  .فلما استخلف قتله

  .أبا الدوانيق، لتدنيقه وحماسبته الصناع، ملا أنشأ بغداد: وكان يلقب
__________  

، الوزراء ١٠٢ - ٦٢ / ٨، ٤٧٣ - ٤٦٩ / ٧: ، تاريخ الطربي٣٧٨ - ٣٧٧: املعارف) ١(
، ٦١ - ٥٣ / ١٠ :، تاريخ بغداد٢٤٦ - ٢٢٨ / ٢: ، مروج الذهب١٤٠ - ٩٦: والكتاب

، ٢٢٨ / ١: ، عربالذهيب٢١٩ - ٢١٤ / ٦: ، تاريخ االسالم٤٦٢ - ٤٦١ / ٥: الكامل البن االثري
 / ١٠: ، البداية والنهاية٢١٧ - ٢١٦ / ٢: ، فوات الوفيات٩٥ - ٩٣: الذهيب: دول االسالم

 / ١: ، شذرات الذهب٢٧١ - ٢٥٩: ، تاريخ اخللفاء٢٤٨ / ٥: ، العقد الثمني١٢٩ - ١٢١
٢٤٤، ٢٤٣، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٥، ٢١٩، ٢١٦، ٢١٣، ١٨٥.  
[ * ]  

)٧/٨٣(  

  

باملدينة، ) ١(وكان يبذل االموال يف الكوائن املخوفة، والسيما ملا خرج عليه حممد بن عبد اهللا بن حسن 
  .وأخوه إبراهيم بالبصرة
يعط خليفة قبل املنصور على شهرة املنصور بالبخل، ذكر حممد بن سالم أنه مل : قال أبو إسحاق الثعاليب

عشرة آالف ألف درهم، دارت ا الصكاك، وثبتت يف الدواوين، فإنه أعطى يف يوم واحد، كل واحد 
  .من عمومته عشرة آالف ألف

  .إنه خلف يوم موته يف بيوت االموال تسع مئة ألف ألف درهم ونيف: وقيل
 عن سعيد بن جبري، مسع ابن عباس حدثنا ميسرة بن حبيب، عن املنهال بن عمرو،: زهري بن معاوية

  .منا السفاح، ومنا املنصور، ومنا املهدي: يقول
  ).٢(إسناده جيد 



رأيت كأن : قال لنا املنصور: أن أباه قال: روى إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي، عن أبيه، عن جده
ها، وأوصاين خذ:  عممين بعمامة كورها ثالثة وعشرون، وقال- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

  .بأمته
  .معاوية، وعبد امللك،، وهشام بن عبدامللك، وأنا: امللوك أربعة: وعن املنصور قال

  .قبل أن يدخل مكة) ٣(حج املنصور مرات، منها يف خالفته مرتني، ويف الثالثة مات ببئر ميمون 
اذكر ! يا أمري املؤمنني : أن املنصور صعد املنرب، فشرع، فقام رجل، فقال: حدثنا االصمعي: أبو العيناء

  .من أنت يف ذكره
  مرحبا، لقد: فقال

__________  
  .١: ، حا٢١انظر ص ) ١(
  .هو كما قال املؤلف، لكن يف متنه نكارة) ٢(
  انظر معجم(مبكة، منسوبة إىل ميمون بن خالد بن عامر احلضرمي، : بئر ميمون) ٣(

  ).البلدان
[ * ]  

)٧/٨٤(  

  

اتق اهللا، أخذته العزة باالمث، : وأعوذ باهللا أن أكون ممن إذا قيل لهدكرت جليال، وخوفت عظيما، 
ما اهللا أردت، إمنا أردت أن : واملوعظة منا بدت، ومن عندنا خرجت، وأنت يا قائلها، فأحلف باهللا

] إين قد غفرا [ اهللا، ويلك ] من [ قام، فقال، فعوقب، فصرب، فأهون ا من قائلها، واهتبلها : يقال
)١ (.!  

  .وعاد إىل خطبته كأمنا يقرأ من كتاب
اخلليفة ال يصلحه إال التقوى، : حدثنا أبو عبيد اهللا الوزير، مسع املنصور يقول: قال مبارك الطربي

والسلطان ال يصلحه إال الطاعة، والرعية ال يصلحها إال العدل، وأوىل الناس بالعفو أقدرهم على 
  .هو دونهالعقوبة، وأنقص الناس عقال من ظلم من 

  .إن عمرو بن عبيد وعظ املنصور فأبكاه، وكان يهاب عمرا ويكرمه، وكان أمر له مبال فرده: وقيل
  .لقد هجمت بالعقوبة، حىت كأنك مل تسمع بالعفو! يا أمري املؤمنني : إن عبد الصمد عمه قال: وقيل
 قد رأونا أمس سوقة، وال الن بين أمية مل تبل رممهم، وآل علي مل تغمد سيوفهم، وحنن بني قوم: قال

  .تتمهد هيبتنا يف صدورهم إال بنسيان العفو



  .اقض ديين: دخل عليه هشام بن عروة فقال: وقيل
  .وكم هو ؟: قال
شب فتيان : ؟، قال! وأنت يف فقهك وفضلك تأخذ مئة ألف، ليس عندك قضاؤها : مئة ألف، قال: قال

م، واختذت هلم منازل، وأوملت عليهم، ثقة باهللا يل، فأحببت أن أبوئهم، وخشيت أن ينتشر علي أمره
  )٢(وبأمري املؤمنني 

__________  
  ويلك لو: " ٩٠ / ٨: ، والزيادة منه، ورواية الطربي٢٦٤": تاريخ اخللفاء " اخلرب يف ) ١(

  ".مهمت، فاهتبلها إذ غفرت 
  .اغتنمها: اهتبلها، أي: و
خيفى عليه عدم جواز مثل هذا التركيب، وأن ما إخال هذا يصح عن هشام بن عروه، فإنه ال ) ٢(

  = [ * ] أن - صلى اهللا عليه وسلم -ثقة باهللا، مث بأمري املؤمنني، فإنه قد صح عنه : الوجه فيه أن يقول

)٧/٨٥(  

  

  .قد أمرنا لك بعشرة آالف: فردد عليه مئة ألف استكثارا هلا، مث قال: قال
 - صلى اهللا عليه وسلم -مسعت أيب حيدث عن النيب فأعطين ما تعطي وأنت طيب النفس، فقد : قال
  ).١" (من أعطى عطية وهو ا طيب النفس، بورك للمعطي واملعطى : " قال
  .فإين طيب النفس ا: قال

  .إنا نكرمك عنها، ونكرمها عن غريك: فأهوى ليقبل يده، فمنعه، وقال
أنا واملهدي، فرأينا يف بيت أربعمئة حب درنا يف اخلزائن بعد موت املنصور، : وعن الربيع احلاجب قال

  .مسددة الرؤوس، فيها أكباد مملحة معدة للحصار) ٢(
  :، فقال)٤(للمنصور قميصه مرقوعا، فكلمته ) ٣(رأت جارية : وقيل

__________  
أجعلتين هللا ندا ؟ : "  صلى اهللا عليه وسلم-ما شاء اهللا وشئت، فقال له ! يا رسول اهللا : رجال قال له= 
  ".ما شاء اهللا مث شئت : لق
، من طريق االسود، عن شريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ٦٨ / ٦: أخرجه االمام أمحد) ١(

  .- صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : عائشة، قالت
هذه الدنيا خضرة حلوة، فمن أتيناه منها شيئا بطيب نفس منا وطيب طعمة وال اشراه بورك له فيه، " 

  ".اتيناه منها شيئا بغري طيب نفس منا، وغري طيب طعمة، وإشراه منه مل يبارك له فيه ومن 



  .رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح: ، وقال١٠٠ / ٣": امع " وأورده اهليثمي يف 
  .مع أن يف سنده شريك بن عبد اهللا النخعي القاضي، وهو سيئ احلفظ

  .وعاء كالدلو: احلب) ٢(
رأيت جارية املنصور وعليها : قال حممد بن منصور: " ٢٤٣ / ٢": بن عساكر ذيب ا" يف ) ٣(

أما مسعتم قول ابن هرمة ؟ : فقالت! أنت جارية اخلليفة وتلبسني هذا ؟ : قميص مرقوع، فقيل هلا
  ".وأنشدت البيت 

 ما وحيك أما مسعت: فقال! أخليفة وقميصه مرقوع ؟ : فقالت: " وفيه: ٥٧ / ١٠: تاريخ بغداد) ٤(
  .وأنشد البيت" قال ابن هرمة 
  .١٢٥ / ١٠": البداية والنهاية " ومثل هذا يف 

[ * ]  

)٧/٨٦(  

  

أن املنصور ملا احتضر : وعن املدائين) ١(خلق، وجيب قميصه مرقوع * قد يدرك الشرف الفىت ورداؤه 
ك، شهادة أن ال اللهم إين قد ارتكبت عظائم، جرأة مين عليك، وقد أطعتك يف أحب االشياء إلي: قال

  .إله إال اهللا، منا منك ال منا عليك، مث مات
  .رأى ما يدل على قرب موته، فسار للحج: وقيل
  .مات مبطونا، وعاش أربعا وستني سنة: وقيل

  .، يف ذي احلجة سنة مثان ومخسني ومئة)٢(دفن بني احلجون وبئر ميمون : قال الصويل
  .نعم:  أتؤمن باهللا ؟ قال:قلت اليب جعفر: قال عباد بن كثري لسفيان

حدثين عن االموال اليت اصطفيتموها من بين أمية، فلئن صارت إليكم ظلما وغصبا، فما رددمتوها : قلت
  إىل أهلها الذين ظلموا، ولئن كانت لبين أمية،

__________  
  .ط" (ديوانه " البيت البن هرمة يف ) ١(

أم * أذكرت عهدك أم شجتك ربوع : مطلعها، وهو من قصيدة ١٤٣ص ) جممع اللغة العربية بدمشق
  .إبراهيم بن علي بن سلمة، أبو إسحاق: أنت متبل الفؤاد مضوع وابن هرمة هو

  .وهو شاعر غزل، من سكان املدينة، من خمضرمي الدولتني االموية والعباسية
  اتصل بعدد من اخللفاء االمويني، مث انقطع

  .راء الذين حيتج بشعرهمإىل الطالبني، وله شعر فيهم، وهو آخر الشع



 ١٠: ، البداية والنهاية١٣١ - ١٢٧ / ٦: ، تاريخ بغداد٣٩٧ - ٣٦٧ / ٤: االغاين: انظر ترمجته يف
 / ٢: ، ذيب ابن عساكر٢٠٤ / ١: ، خزانة االدب٨٤ / ٢:  النجوم الزاهرة١٧٠ - ١٦٩/ 

٢٣٧.  
ارث بن مضاض، يتأسف على جبل بأعلى مكة، عنده مدافن أهلها، قال عمرو بن احل: احلجون) ٢(

أنيس، ومل يسمر مبكة سامر * كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا :  وقيل هو للحارث اجلرمهي-البيت 
  .مبكة أيضا: صروف الليايل واجلدود العواثر وبئر ميمون* يلى، حنن كنا أهلها فأبادنا 

  ".لسان العرب " و " معجم البلدان " انظر 
  ".حجن " مادة 
[ * ]  

)٧/٨٧(  

  

لقد أخذمت ماال حيل لكم، إذا دعيت غدا بنو أمية بالعدل، جاؤوا بعمر بن عبد العزيز، وإذا دعيتم أنتم، 
  .مل جتيؤوا بأحد، فكن أنت ذاك االحد، فقد مضت من خالفتك ست عشرة سنة

  .ما أجد أعوانا: قال
منك كل عام بيت مال، وأنا يريد ) ١(عونك علي بال مرزئة، أنت تعلم أن أبا أيوب املورياين : قلت

  .أجيئك مبن يعمل بغري رزق، آتيك باالوزاعي، وآتيك بالثوري، وأنا أبلغك عن العامة
  .حىت أستكمل بناء بغداد، وأوجه خلفك: فقال

  .ومل ذكرتين له ؟: سفيان) ٢(فقال له 
  .واهللا ما أردت إال النصح: قال

العقل، كثري الفهم، كيف يكون فتنة عليهم وعلى ويل ملن دخل عليهم، إذا مل يكن كبري : قال سفيان
  .االمة

فرأيت من :  قال- يعين وهو شاب -سجنت باالهواز، فرأيت املنصور وقد سجن : قال نوخبت اوسي
وحق الشمس والقمر إنك ملن ولد صاحب املدينة ؟ : هيبته وجاللته وحسنه ما مل أره الحد، فقلت

  ال، ولكين من: فقال
  .عرب املدينة

  .فلم أزل أتقرب إليه وأخدمه حىت سألته عن كنيته: قال
  .أبو جعفر: فقال
  .وحق اوسية لتملكن: قلت



  .هو كما أقول لك: ؟ قلت! وما يدريك : قال
  ).٣(وساق قصة 

  .وقد كان املنصور يصغي إىل أقوال املنجمني، وينفقون عليه، وهذا من هناته مع فضيلته
  ، فرماه بنظريه)٤(ه عبد اهللا بن علي وقد خرج عليه يف أول واليته عم

__________  
  .٢٣: انظر ترمجته ص) ١(
  .قال لعباد بن كثري: أي) ٢(
  .فضع يل خطك يف هذه الرقعة أن تعطيين شيئا إذا وليت: "..تتمة اخلرب) ٣(

  .فكتب له، فلما ويل أكرمه املنصور، وأعطاه، وأسلم نوخبت على يديه، وكان قبل ذلك جموسيا
  ).١٢٢ / ١٠: البداية والنهاية: انظر" ( من أخص أصحاب املنصور مث كان

  ). ه١٣٧(وذلك يف سنة ) ٤(
  .٤٧٩ - ٤٧٤ / ٧: الطربي: انظر

[ * ]  

)٧/٨٨(  

  

  .ال أبايل أيهما أصيب: أيب مسلم صاحب الدولة، وقال
 استأصله ومتكن فازم عمه، وتالشى أمره، مث فسد ما بينه وبني أيب مسلم، فلم يزل يتحيل عليه، حىت

)١.(  
، وكاد أن تزول دولته، واستعد للهرب، مث قتال يف أربعني يوما، )٢(مث خرج عليه ابنا عبد اهللا بن حسن 

  .وألقى عصاه، واستقر
  .وكان حاكما على ممالك االسالم بأسرها، سوى جزيرة االندلس

وال من النقدين أربعة عشر ألف وكان ينظر يف حقري املال ويثمره، وجيتهد حبيث إنه خلف يف بيوت االم
: ألف دينار، فيما قيل، وستمئة ألف ألف درهم، وكان كثريا ما يتشبه بالثالثة يف سياسته وحزمه، وهم

  معاوية، وعبد امللك،
  .وهشام
إنه أحس شغبا عند قتله أبا مسلم، فخرج بعد أن فرق االموال، وشغلهم برأسه، فصعد املنرب، : وقيل
 ال خترجوا من أنس الطاعة، إىل وحشة املعصية، وال تسروا غش االئمة، يظهر اهللا أيها الناس،: وقال

ذلك على فلتات االلسنة، وسقطات االفعال، فإن من نازعنا عروة قميص االمامة، أوطأناه ما يف هذا 



فسنا الغمد، وإن أبا مسلم بايعنا على أنه إن نكث بيعتنا، فقد أباح دمه لنا، مث نكث، فحكمنا عليه الن
حكمه على غريه، ومل مينعنا رعاية حقه من إقامه احلق عليه، فال متشوا يف ظلمة الباطل، بعد سعيكم يف 

  .ضياء احلق، ولو علم حبقيقة حال أيب مسلم، لعنفنا على إمهاله من أنكر منا قتله والسالم
__________  

  ). ه١٣٧(، حوادث سنة ٤٩٤ - ٤٧٩ / ٧: انظر الطربي) ١(
  .١: ، حا٢١ص : انظر) ٢(

[ * ]  

)٧/٨٩(  

  

ابن عمارة بن إمساعيل، االمام القدوة، شيخ القراءة، أبو عمارة ) ٤م،  * ( محزة بن حبيب- ٣٨
  .التيمي، موالهم الكويف الزيات، موىل عكرمة بن ربعي

  .تال عليه محران بن أعني، واالعمش، وابن أيب ليلى، وطائفة
 بن مرة، وحبيب بن أيب ثابت، وطلحة بن مصرف، عدي بن ثابت، واحلكم، وعمرو: وحدث عن

  .ومنصور، وعدة
  .ومل أجد له شيئا عن الشعيب
كسليم بن عيسى، والكسائي، وعابد بن أيب عابد، واحلسن بن عطية، : وعنه أخذ القرآن عدد كثري
  .وعبد اهللا بن صاحل العجلي

ر بن بكار، وحسني اجلعفي، الثوري، وشريك، وجرير، وابن فضيل، وحيىي بن آدم، وبك: وحدث عنه
  .وقبيصة، وخلق

وكان جيلب الزيت من الكوفة إىل حلوان، مث جيلب منها اجلنب واجلوز، وكان إماما قيما لكتاب اهللا، قانتا 
  .هللا، ثخني الورع، رفيع الذكر، عاملا باحلديث والفرائض

  .أصله فارسي
  .ما قرأ محزة حرفا إال بأثر: قال الثوري

  سألت الكسائي عن اهلمز واالدغام، ألكم فيه: قال أسود بن سامل
__________  

 / ٢: ، املعرفة والتاريخ٥٢٩: ، املعارف٥٢ / ٣: ، التاريخ الكبري٣٨٥ / ٦: طبقات ابن سعد* 
: ، الفهرست١٦٨: ، مشاهري علماء االمصار٢١٠ - ٢٠٩ / ٣: ، اجلرح والتعديل١٨٠ / ٣، ٢٥٦

، تاريخ ٣٣٦ - ٣٣٥: خ: ، ذيب الكمال٢١٦ / ٢: االعياناملقالة االوىل الفن الثالث، وفيات 



 ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٦٠٦ - ٦٠٥ / ١: ، ميزان االعتدال١٧٥ - ١٧٤ / ٦: االسالم
: ، شذرات الذهب٩٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨ - ٢٧ / ٣: ، ذيب التهذيب٢٦٣ - ٢٦١/ 
٢٤٠ / ١.  

[ * ]  

)٧/٩٠(  

  

  .إمام ؟
  .زة كان يهمز ويكسر، وهو إمام، لو رأيته لقرت عينك من نسكهنعم، مح: قال

  .رمبا عطش محزة، فال يستسقي كراهية أن يصادف من قرأ عليه: قال حسني اجلعفي
  .ما أحسب أن اهللا يدفع البالء عن أهل الكوفة إال حبمزة: قال ابن فضيل

  .قراءة محزةأال تسألوين عن الدر ؟ : وكان شعيب بن حرب يقول الصحاب احلديث
كره طائفة من العلماء قراءة محزة ملا فيها من السكت، وفرط املد، واتباع الرسم واالضجاع : قلت

  .، وأشياء، مث استقر اليوم االتفاق على قبوهلا، وبعض كان محزة ال يراه)١(
  .رأيت رجال من أصحابك، مهز حىت انقطع زره! يا أبا عمارة : بلغنا أن رجال قال له

  . آمرهم ذا كلهمل: فقال
  .إن هلذا التحقيق حدا ينتهي إليه، مث يكون قبيحا: وعنه قال

  .إمنا اهلمزة رياضة، فإذا حسنها، سلها: وعنه
__________  

  .االمالة: االضجاع) ١(
ومل يكره االمام أمحد قراءة أحد من العشر إال : " ٤٩٢ / ١: البن قدامة املقدسي" املغين " وجاء يف 

  .والكسائي، ملا فيها من الكسر واالدغام والتكلف وزيادة املدقراءة محزة 
ال يبلغ به هذا كله : إمام كان يصلي بقراءة محزة، أصلي خلفه ؟ قال: قلت اليب عبد اهللا: وقال االثرم

  ".ولكنها ال تعجبين قراءة محزة 
 إدريس وأمحد بن حنبل وأما ما ذكر عن عبد اهللا بن: " ٢٦٣ / ١: غاية النهاية" وقال ابن اجلزري يف 

  .من كراهة قراءة محزة، فإن ذلك حممول على قراءة من مسعا منه ناقال عن محزة
والسبب يف ذلك أن رجال ممن قرأ على : قال حممد بن اليثهم: وما آفة االخبار إال رواا، قال ابن جماهد

 املد واهلمز وغري ذلك، من سليم حضر جملس ابن إدريس، فقرأ، فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراط يف
  .التكلف، فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه



  ".وقد كان محزة يكره هذا وينهى عنه : قال حممد بن اهليثم
[ * ]  

)٧/٩١(  

  

  .ليس به بأس: محزه ثقة، وقال النسائي وغريه: روى أمحد بن زهري، عن حيىي بن معني قال
  .صدوق، سىي احلفظ: وقال الساجي

   ].٣٤: احلج) * [ وبشر املخبتني: * (عمش رأى محزه الزيات مقبال فقالإن اال: وقيل
  ".طبقات القراء " قد سقت أخبار االمام محزة يف 

  .، بأطول من هذا، وحديثه ال ينحط عن رتبة احلسن) "١(التاريخ الكبري " ويف 
  .تويف سنة مثان ومخسني ومئة، وله مثان وسبعون سنة فيما بلغنا

  .ه يف سنة ست ومخسني ومئةوفات: والصحيح
  .رمحه اهللا، ظهر له حنو من مثانني حديثا، وكان من االئمة العاملني

  
البلخي ، مث البصري، االمام، العامل، أبو عبد الرمحن، نزيل بيت ) ٤ * ( عبد اهللا بن شوذب- ٣٩

  .املقدس
  .مجاعةاحلسن البصري، وابن سريين، ومكحول، ومطر الوراق، وأيب التياح، و: حدث عن

ابن املبارك، وضمرة بن ربيعة، والوليد بن مزيد العذري، وأيوب بن سويد، وحممد بن كثري : وعنه
  .املصيصي، وعدة

  .وثقه أمحد بن حنبل وغريه
__________  

)١٧٥ - ١٧٤ / ٦) ١.  
 - ٨٢ / ٥: ، اجلرح والتعديل١٢٢ / ٢: ، التاريخ الصغري١١٨ - ١١٧ / ٥: التاريخ الكبري* 

: خ:  ب، ذيب الكمال٢٠٨ / ٩: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٣٥ - ١٢٩ / ٦:  االولياء، حلية٨٣
، ٤٤٠ / ٢: ، ميزان االعتدال٢١٠ / ٦: ، تاريخ االسالم١٥٢ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٦٩٣

، ٢٠١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٦ - ٢٥٥ / ٥: ، ذيب التهذيب٢٢٥: ! / عرب الذهيب
  .٢٤٠ / ١: شذرات الذهب

* ][   

)٧/٩٢(  



  

  .كنت إذا رأيت ابن شوذب، ذكرت املالئكة: حدثنا كثري بن الوليد، قال: قال أبو عمري بن النحاس
  .لقد ذل من ال سفيه له: مسعت مكحوال يقول: وروى ضمرة عن ابن شوذب

مولدي يف سنة : ونقل ضمرة أن معاش ابن شوذب كان من كسب غلمان له يف السوق، وكان يقول
  .ست ومثانني

  .كان ابن شوذب عندنا، وحنن نعده من ثقات مشاخينا: مسعت الثوري يقول: قال أبو عامر العقدي
  .كان ثقة: وقال حيىي بن معني

  .هو خراساين، سكن البصرة، مث انتقل إىل الشام، فسكن بيت املقدس: قال ابن عساكر
  .تويف ابن شوذب يف سنة ست ومخسني ومئة: قال ضمرة

  .عاش سبعني سنة: قلت
  

بن عبد اهللا بن عتبة بن صاحب ) ١(الفقيه، العالمة، احملدث، عبدالرمحن ) ٤ * ( املسعودي- ٤٠
  . عبد اهللا بن مسعود اهلذيل املسعودي الكويف، أخو أيب العميس- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

__________  
 ٢٥٠ / ٥: جلرح والتعديل، ا١٦٣ / ٢، ١٤٨ / ١: ، املعرفة والتاريخ٣١٤ / ٥: التاريخ الكبري* 
: خ: ، ذيب الكمال٥٠ / ٦: ، الكامل البن االثري٢٢٢ - ٢١٨ / ١٠: ، تاريخ بغداد٢٥٢ -

 / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٢٤ / ٦: ، تاريخ االسالم٢١٦ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٨٠٠ - ٧٩٩
، طبقات ٢١٢ - ٢١٠ / ٦: ، ذيب التهذيب٥٧٥ - ٥٧٤ / ٢: ، ميزان االعتدال١٩٧

  .٢٤٨ / ١: ، شذرات الذهب٢٣٠: ، خالصة تذهيب الكمال٨٤: ، طبقات احلفاظ١٣: املدلسني
  ".أبو عبد الرمحن : " يف االصل) ١(

  .وهو خطأ
  .انظر مصادر ترمجته

[ * ]  

)٧/٩٣(  

  

  .ولد يف خالفة عبدامللك بن مروان، بعد الثمانني
  زياد بنعون بن عبد اهللا بن عتبة، وسعيد بن أيب بردة، و: وحدث عن

عالقة، وعلقمة بن مرثد، وعلي بن االقمر، وعمرو بن مرة، وعبد اجلبار بن وائل، وأيب بكر بن حزم 



  .قاضي املدينة، ويزيد الفقري، وعدة
ابن املبارك، وسفيان بن عيينة، وعبد الرمحن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وجعفر بن عون، : حدث عنه

م، وأبو داود الطيالسي، وأبو عبد الرمحن املقرئ، وأبو نعيم، وأبو املغرية اخلوالين، وطلق بن غنا
  .وآخرون، وخامتتهم علي بن اجلعد

  ).١(وكان فقيها كبريا، ورئيسا نبيال، خيدم الدولة، وله صورة 
فسيكفيكهم : * (رأيته يف قباء أسود وشاشية، ويف وسطه خنجر، وبني كتفيه كتابة بأبيض: قال أبو نعيم

  .فتوقف أناس يف االخذ عنه لذلك ] ١٣٧: البقرة) * [  العليماهللا وهو السميع
  .حممد يا منصور: رأيته يف وسطه خنجر وقلنسوة أطول من ذراع مكتوب عليها: وقال اهليثم بن مجيل
  .هو ثقة: قال أمحد بن حنبل

  .ومساع أيب النضر، وعاصم بن علي، وهؤالء منه بعدما اختلط، إال أم احتملوا السماع منه
  .ثقة: وروى عثمان بن سعيد، عن حيىي بن معني

  .ثقة، قد كان يغلط، فيما روى عن عاصم بن دلة، وعن سلمة: وقال علي بن املديين
  .ثقة، اختلط بأخرة: املسعودي: قال حممد بن عبد اهللا بن منري

__________  
  .مرتلة: أي) ١(

[ * ]  

)٧/٩٤(  

  

  .ليس به بأس: وقال النسائي
  . ما أعلم أحدا أعلم بعلم ابن مسعود من املسعودي:وعن مسعر قال

  .تغري قبل موته بسنة أو سنتني: قال أبو حامت
  .وكان أعلم أهل زمانه حبديث ابن مسعود: قال

  .صدوق: وقال أبو داود الطيالسي، عن شعبة
  .رأيته سنة رآه عبدالرمحن فلم أكلمه: وقال حيىي القطان

- يعين أنه قد تغري حفظه - سنة أربع ومخسني ومئة يطالع الكتاب رأيت املسعودي: وقال معاذ بن معاذ
.  

يدخل يف ) ١(كتبت عنه سنة ثالث ومخسني، وهو صحيح، ورأيته سنة سبع، والذر : وقال أبو قتيبة
هو يف وزن ابن إسحاق، : أتطمع أن حتدث عنه وأنا حي ؟ قلت: أذنه، وأبو داود يكتب عنه، فقلت له



  .وحديثه يف حد احلسن
  .تويف املسعودي يف سنة ستني ومئة: قال أبو عبيد القاسم، ومجاعة

  
  .أبو حممد السدوسي البصري: احلافظ، احلجة، أبو خالد، ويقال) ع * ( قرة بن خالد- ٤١

  حممد بن سريين، واحلسن، ويزيد بن عبد اهللا بن: حدث عن
__________  

  .ذرة: صغار النمل، واحدته: الذر) ١(
 / ٧: ، التاريخ الكبري٤٢٧: ، تاريخ خليفة٢٢٢: ، طبقات خليفة٢٧٥ / ٧: طبقات ابن سعد* 

 ٥: ، الكامل البن االثري١٥٦: ، مشاهري علماء االمصار١٣١ - ١٣٠ / ٧: ، اجلرح والتعديل١٨٣
: ، تاريخ االسالم١٦٠ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١١٢٩ - ١١٢٨: خ: ، ذيب الكمال٦١٣/ 
 - ٣٧١ / ٨: ، ذيب التهذيب٢٢٣ / ١: ، عرب الذهيب١٩٨/  ١: ، تذكرة احلفاظ٢٧٠ / ٦

  .٢٣٧ / ١: ، شذرات الذهب٣١٦: ، خالصة تذهيب الكمال٨٥: ، طبقات احلفاظ٣٧٢
[ * ]  

)٧/٩٥(  

  

الشخري، وأيب رجاء العطاردي، ومعاوية بن قرة، ومحيد بن هالل، وسيار أيب احلكم، وعمرو بن دينار، 
  .وقتادة، والضحاك، وعده

حيىي القطان، وبشر بن املفضل، وابن مهدي، ومعاذ بن معاذ، وخالد بن احلارث، وحرمي :  عنهحدث
بن عمارة، وأبو عامر العقدي، وأبو عاصم، وحجاج بن منهال، وعثمان بن عمر بن فارس، ومسلم بن 

  .إبراهيم، واالنصاري، وأبو نعيم، وخلق
  .شعبة بن احلجاج: وحدث عنه من القدماء

  .له حنو مئة حديث: املديينقال علي بن 
  .كان قرة عندنا من أثبت شيوخنا: مسعت حيىي ابن سعيد ذكره، فقال: وقال علي

  .ما منهما إال ثقة: سألت أيب عن قرة، وعمران بن حدير، فقال: وقال عبد اهللا بن أمحد
  .ثقة: وروى إسحاق الكوسج، عن حيىي بن معني

  .قرة أحب إيل، قرة ثبت عندي: رير بن حازم، فقالسألت أيب عن قرة، وج: وقال ابن أيب حامت
  .قرة أثبت: قرة أثبت عندك أو حسني املعلم ؟ قال: وسئل أبو مسعود الرازي: قال

  .مسعت أبا داود ذكر قرة بن خالد، فرفع من شأنه: وقال أبو عبيد



  .ثقة: وقال النسائي
  .مات قرة سنة أربع ومخسني ومئة: قيل

 بن تاج االمناء، عن عبداملعز بن حممد اهلروي، أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو أخربنا أمحد بن هبة اهللا
يعلى إسحاق بن عبدالرمحن الصابوين، أنبأنا أبو سعيد عبد اهللا بن حممد الرازي، حدثنا حممد بن أيوب 

ل رسول اهللا قا: البجلي، أنبأنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا حممد، عن أيب هريرة، قال
  لو آمن يب عشرة من اليهود، ما بقي على: " - صلى اهللا عليه وسلم -

)٧/٩٦(  

  

  .، من حديث قرة، رواه البخاري عن مسلم مثله"متفق عليه ) " ١" (ظهرها يهودي إال أسلم 
  

  .أمري العرب ، أبو الوليد الشيباين، أحد أبطال االسالم، وعني االجواد *  معن بن زائدة- ٤٢
يزيد بن عمر بن هبرية، فلما متلك آل العباس، اختفى معن مدة، ) ٢(ن من أمراء متويل العراقني كا

واخلراسانية على املنصور، ومحي القتال، ) ٣(والطلب عليه حثيث، فلما كان يوم خروج الريوندية 
احلديد، فقال وحار املنصور يف أمره، ظهر معن، وقاتل الريوندية، فكان النصر على يده، وهو مقنع يف 

  .أنا طلبتك معن: وحيك، من تكون ؟ فكشف لثامه، وقال: املنصور
  .فسربه، وقدمه وعظمه، مث واله اليمن وغريها

  .كربت سنك يا معن: دخل معن على املنصور، فقال: قال بعضهم
  .يف طاعتك: قال
  .إنك لتتجلد: قال
  .العدائك: قال
  .وإن فيك لبقية: قال

__________  
باب نزل أهل : ، يف صفات املنافقني)٢٧٩٣: (، يف املناقب، ومسلم٢١٤ / ٧: لبخاريأخرجه ا) ١(

  .اجلنة
 / ٨: ، تاريخ الطربي١٣٩ / ١: ، املعرفة والتاريخ) ه١٥١( وفيه مقتله سنة ٤٢٥: تاريخ خليفة* 

: ، تاريخ االسالم٢٥٤ - ٢٤٤ / ٥: ، وفيات االعيان٢٤٤ - ٢٣٥ / ١٣: ، تاريخ بغداد٤١، ٤٠
 ١٠٩ / ١٠: ، البداية والنهاية) ه١٥١( أخبار سنة ٢١٧ / ١: ، عرب الذهيب٣٠١ - ٢٩٧ / ٦

: وهذا تناقض واضح شذرات الذهب)  ه١٨٢( وفيها وفاته ١٨٠ - ١٧٩و )  ه١٥٢(وفيها وفاته 



  ). ه١٥١( أخبار سنة ٢٣١ / ١
  .الكوفة والبصرة: العراقان) ٢(
  م من أهل خراسان، كانوا على رأي أيبالراوندية، وهم قو: ٥٠٥ / ٧: يف الطربي) ٣(

مسلم صاحب دعوة بين هاشم، يقولون بتناسخ االرواح، ويزعمون أن روح آدم يف عثمان بن يك، 
  .وأن رم الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر املنصور، وأن اهليثم بن معاوية جربيل

  .٩٦: للمؤلف": دول االسالم : " انظر
  .) ه١٤١(وكان خروجهم سنة 

[ * ]  

)٧/٩٧(  

  

  .هي لك يا أمري املؤمنني: قال
  .وملعن أخبار يف السخاء، ويف البأس والشجاعة، وله نظم جيد

االمري يف ) ١(مث ويل سجستان، وثبت عليه خوارج وهو حيتجم، فقتلوه، فقتلهم ابن أخيه يزيد ابن مزيد 
  .سنة مثان ومخسني: ، وقيل)٢(سنة اثنتني ومخسني ومئة 

  
ابن زيد بن عبد اهللا بن شجاع، االمام احلافظ الثقة، املعمر، أبو النضر ) ع * (ر بن حازم جري- ٤٣

  .االزدي، مث العتكي البصري
"  وهو أكرب شيخ له، وحديثه عنه يف -احلسن، وابن سريين، وأيب رجاء العطاردي : حدث عن

رباح، وابن أيب مليكة، وسامل  ونافع موىل ابن عمر، وأيب فزارة العبسي، وعطاء بن أيب -" الصحيحني 
بن عبد اهللا، وطاووس، ومحيد بن هالل، وعمه جرير بن يزيد، وزبيد اليامي، وأيب إسحاق، وزيد بن 
أسلم، ومجيل بن مرة، وثابت، وأيوب، والزبري بن احلريث، والزبري بن سعيد اهلامشي، وسهيل بن أيب 

  صاحل، وأمساء بن
__________  

االمراء املشهورين، والشجعان املعروفني، كان واليا بأرمينية، فعزله عنها هارون من : يزيد بن مزيد) ١(
، وهو الذي قتل الوليد بن ) ه١٨٣(، مث واله إياها وضم إليها أذربيجان يف سنة ) ه١٧٢(الرشيد سنة 

  .طريف اخلارجي وشتت مجعه
  ).٣٣٠ - ٣٢٧ / ٦: انظر الوفيات(
  .٢٤٩ / ٥": الوفيات : " انظر اخلرب يف) ٢(



  ،٢١٤، ٢١٣ / ٢: ، التاريخ الكبري٤٤٨، ١٦: ، تاريخ خليفة٢٢٣: طبقات خليفة* 
 - ٥٠٤ / ٢: ، اجلرح والتعديل٧٠: خ: ، الضعفاء٥٠٢: ، املعارف١٨١، ٢٥ / ٢: التاريخ الصغري

: خ: ، ذيب الكمال٩٦ - ٩٣: خ: ، الكامل البن عدي١٥٩: ، مشاهري علماء االمصار٥٠٥
 / ١: ، ميزان االعتدال٢٠٠ - ١٩٩ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٤٠ / ١: خ: تهذيب، تذهيب ال١٩٠
 ٢: ، ذيب التهذيب١٩٠ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٢٥٨ / ١: ، عربالذهيب٣٩٣ - ٣٩٢

، ٦١: ، خالصة تذهيب الكمال٨٦ - ٨٥: ، طبقات احلفاظ٥: ، طبقات املدلسني٧٢ - ٦٩/ 
  ). ه١٦٩(نة  أخبار س٢٧٠ / ١: شذرات الذهب

[ * ]  

)٧/٩٨(  

  

 -قبيل من محري :  وثات، مبثلثة مث مثناة-عبيد الضبعي، وإبراهيم بن يزيد الثايت املصري القاضي 
وحرملة بن عمران املصري، ومحيد الطويل، وحنظلة السدوسي، واالعمش، وعبد اهللا بن عبيد بن 

 السراج، وعدي بن عدي الكندي، عمري، وعبد اهللا بن مالذ االشعري، وعبد الرمحن بن عبد اهللا
وغيالن بن جرير، وقتادة، وقيس بن سعد، وكلثوم بن جرب، وحممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب، ومنصور 
بن زاذان، والنعمان بن راشد، ويزيد بن رومان، ويعلى بن حكيم، ويونس بن يزيد، ومجاعة من أقرانه، 

  .- وهو أصغر منه -وحيىي بن أيوب املصري 
  .إنه روى عن أيب الطفيل عامر بن واثلة، واحملفوظ أنه رأى جنازته مبكة: لوقي

  .ورأيت غري واحد يعد جريرا يف صغار التابعني
حدثنا علي، أنه مسع من أيب الطفيل خامتة الصحابة، وهو خامتة من حلق أبا الطفيل، وكان من أوعية 

  .العلم
ياين، واالعمش، وهشام بن حسان، ويزيد بن ولده وهب بن جرير احلافظ، وأيوب السخت: حدث عنه
  . والثوري، والليث بن سعد، وطائفة من أقرانه- وهم من شيوخه -أيب حبيب 

  .إن ابن عون روى عنه: وقيل
  ابن وهب، وحيىي القطان، وابن املبارك، وابن: وممن روى عنه

عمان، وأبو عاصم، وأبو مهدي، وحيىي بن آدم، ومسلم بن إبراهيم، وحممد بن عرعرة، وعارم أبو الن
  .سلمة املنقري، ويزيد بن هارون، وشيبان، وهدبة، وأبو النصر التمار، وأمم سواهم

  .عليك جبرير بن حازم فامسع منه: قال يل شعبة: قال أبو نوح قراد
كان شعبة يأيت أيب، فسأله عن أحاديث االعمش، فإذا حدثه : وروى حممود بن غيالن، عن وهب قال



  . مسعته من االعمش- واهللا -هكذا : قال
  أميا أحب إليك، أبو األشهب أو جرير بن: قلت ليحىي: ابن املديين

)٧/٩٩(  

  

  .ولكن جرير كان أكثرمها ومها! ما أقرما : حازم ؟ قال
  .اغتفرت أوهامه يف سعة ما روى، وقد ارحتل يف الكهولة إىل مصر، ومحل الكثري، وحدث ا: قلت

  .جرير أثبت عندي من قرة بن خالد: ديوقال عبدالرمحن بن مه
  .هو أمثل من أيب هالل، وكان صاحب كتاب: وقال أمحد بن زهري، عن حيىي بن معني

  .ثقة: وروى عثمان بن سعيد، عن حيىي
  .هو أحسن حديثا من ابن أيب االشهب، وأسند: وروى عباس، عن حيىي

  .بصري ثقة: وقال العجلي
هو والسري بن حيىي مصر، وهو أحسن حديثا من السري والسري صدوق، صاحل، قدم : وقال أبو حامت

  .أحلى منه
  .ليس به بأس: وقال النسائي وغريه

  .ليس بن بأس: سألت حيىي بن معني عن جرير بن حازم فقال: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .إنه حيدث عن قتادة، عن أنس أحاديث مناكري: فقلت
  .هو عن قتادة ضعيف: فقال

قرأ أيب على أيب عمرو بن العالء، : قوب بن إمساعيل بن محاد بن زيد، عن وهب بن جرير، قالوروى يع
  .أنت أفصح من معد: فقال

كان جرير بن حازم حيدث، فإذا جاءه إنسان : قال سليم بن منصور بن عمار، عن أيب نصر التمار، قال
  .أوه: ال يشتهي أن حيدثه، ضرب بيده إىل ضرسه، وقال

  جرير من أجلة أهل البصرة ورفعائهم، اشترى والد: يقال ابن عد

)٧/١٠٠(  

  

  .محاد بن زيد وأعتقه، فحماد موىل جرير
  .أيوب السختياين، والليث بن سعد نسخة طويلة: وقد حدث عن جرير من الكبار: قال
  .وهو من ثقات املسلمني: قال



ث، وحيىي بن أيوب، وابن هليعة، أيوب، وابن عون، والثوري، ومحاد بن زيد، واللي: حدث عنه االئمة
  .وهو مستقيم احلديث إال يف روايته عن قتاده، فإنه يروي عنه أشياء ال يرويها غريه

يزيد بن أيب حبيب، وشيبان بن فروخ، وبني وفاتيهما مئة ومثان : حدث عنه: وقال أبو بكر اخلطيب
  .سنني

أنس سنة تسعني ويل مخس سنني، مات : حكى عن جرير ابنه وهب، قال: قال أبو نصر الكالباذي
  .ومات جرير سنة سبعني ومئة

اختلط جرير بن حازم، وكان له أوالد : وروى أمحد بن سنان القطان، عن عبدالرمحن بن مهدي قال
  .أصحاب حديث، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه، فلم مسع منه أحد يف حال اختالطه شيئا

  .تغري قبل موته بسنة: قال أبو حامت الرازي
  .ما رأيت محاد بن سلمة يكاد يعظم أحدا تعظيمه جلرير بن حازم: قال أبو سلمة التبوذكي

  أخربنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا الفتح بن عبد السالم، أنبأنا هبة اهللا بن
احلسني، أنبأنا أمحد بن حممد البزاز، حدثنا عيسى بن علي إمالء، حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد، 

خطبنا : ن بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، عن عبدامللك بن عمري، عن جابر بن مسرة قالحدثنا شيبا
: "  فقال- صلى اهللا عليه وسلم -قام فينا رسول اهللا : ، فقال)١( باجلابية - رضي اهللا عنه -عمر 

  أحسنوا إىل أصحايب، مث
__________  

وهي قرية من : احلوض الذي جيىب فيه املاء لالبل: اجلابية، بكسر الباء، وياء خمففة، وأصله يف اللغة) ١(
أعمال دمشق، مث من عمل اجليدور من ناحية اجلوالن، قرب مرج الصفر يف مشايل حوران، إذ وقف 

  " [ * ]نوى " واستقبل الشمال ظهرت له، وتظهر من " الصنمني " االنسان يف 

)٧/١٠١(  

  

  .احلديث)..١" (الذين يلومن 
 اهللا، أنبأنا عبداملعز بن حممد، أنبأنا متيم بن أيب سعيد، أنبأنا أبو سعيد الكنجروذي، وأخربنا أمحد بن هبة

: أنبأنا أبو عمرو حممد بن أمحد، أنبأنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا شيبان وعلي بن محزة البصري، قاال
خطبنا عمر : لمسعت عبدامللك بن عمري، عن جابر ابن مسرة قا: حدثنا جرير عن عبدامللك، ولفظ شيبان

أحسنوا : "  مقامي فيكم اليوم، فقال- صلى اهللا عليه وسلم -قام رسول اهللا : بن اخلطاب باجلابية فقال
  ".إىل أصحايب مث الذين يلوم 

أنبأنا موسى ابن عبد القادر، أنبأنا سعيد بن : وأخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف الغسويل، قاال



 أنبأنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا احلسن بن عرفة، أمحد، أنبأنا علي بن أمحد،
خطب عمر الناس باجلابية، : حدثنا جرير ابن عبداحلميد، عن عبدامللك بن عمري، عن جابر بن مسرة قال

أحسنوا إىل أصحايب، مث : "  قام يف مثل مقامي هذا فقال- صلى اهللا عليه وسلم -إن رسول اهللا : فقال
لذين يلوم مث الذين يلوم، مث جيئ قوم حيلف أحدهم على اليمني قبل أن يستخلف عليها، ويشهد ا

  على الشهادة
قبل أن يستشهد، فمن أحب منكم أن ينال حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو 

ومن كان منكم تسره حسنته، وتسوؤه من االثنني أبعد، أال ال خيلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان، 
  ".سيئته فهو مؤمن 

__________  
تل اجلابية، فيه حيات صغار حنو الشرب، عظيمة النكاية، يسموا أم : أيضا، وبالقرب منها تل يسمى= 

  .الصويت، يعنون أا إذا شت إنسانا صوت صوتا صغريا مث ميوت
  . خطبته املشهورة- عنه  رضي اهللا-ويف هذا املوضع خطب عمر بن اخلطاب 

  .جابية اجلوالن أيضا: وباب اجلابية بدمشق منسوب إىل هذا املوضع، ويقال
  ".معجم البلدان " انظر 

، )٢٣٦٣: (، وابن ماجه)٢١٦٥: (، والترمذي٨ص : ، والطيالسي٢٦، ١٨ / ١: أخرجه أمحد) ١(
  .وسنده قوي

  [ * ]. وسيذكره املصنف قريبا بتمامه ، ووافقه الذهيب املؤلف،١١٥ - ١١٣ / ١: وصححه احلاكم

)٧/١٠٢(  

  

  .هذا حديث صحيح، اتفق اجلريران على روايته، عن عبدامللك بن عمري
  ).١(أخرجه النسائي والقزويين من طريق جرير بن عبداحلميد، فوقع لنا بدال عاليا 

االعلى السامي، عن حدثنا عبد اهللا ابن الصباح، عن عبد: وأخرجه النسائي من حديث ابن حازم، فقال
  .فوقع لنا عاليا جدا: هشام بن حسان، عن جرير بن حازم

كان جرير أحفظنا، مث نظر إيل أبو عبد اهللا فتبسم، : مسعت أبا عبد اهللا ذكر قول محاد بن زيد: قال االثرم
  .ولكنه بأخرة: وقال
فأنكره، )..٢" ( أصبحت أنا وحفصة صائمتني: " حيفظ عن حيىي، عن عمرة، عن عائشة، قالت: فقلت
  .جرير: من رواه ؟ قلت: وقال
  .جرير كان حيدث بالتوهم: قال



  .أكان حيدثهم بالتوهم مبصر خاصة، أو غريها ؟: قلت
  .يف غريها وفيها: قال

  .أشياء يسندها عن قتادة باطل: وقال أبو عبد اهللا
  .قدمت جريرا، وإن كانت وفاته تأخرت، واخلطب يسري يف مثل هذا: قلت

__________  
هو أن يروي احملدث حديثا موجودا يف أحد الكتب املصنفة، من غري : البدل يف مصطلح احلديث) ١(

  .طريق املصنف، بإسناده لنفسه، فيصل يف إسناده إىل شيخ شيخ املصنف، ويتأتى ذلك يف االسناد العايل
 وابن حزم يف ،٣٥٥ / ١: ، والطحاوي٢٦٣ / ٦: ، يف الصوم، وأمحد)٧٣٥: (أخرجه الترمذي) ٢(
، فعرض لنا طعام )أي نفال(كنت أنا وحفصة صائمتني : ، عن عائشة، قالت٢٧٠ / ٦": احمللى " 

 فبدرتين إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها، - صلى اهللا عليه وسلم -اشتهيناه، فأكلنا منه، فجاء رسول اهللا 
  . فأكلنا منهإنا كنا صائمتني، فغرض لنا طعام اشتهيناه،! يا رسول اهللا : فقالت

  ".اقضيا يوما آخر مكانه : " قال
، من )٢٤٥٧: (، وأخرجه أبو داود)٩٥١: (وإسناده قوي كما قال ابن حزم، وصححه ابن حبان

حديث حيوة بن شريح، عن ابن اهلاد، عن زميل موىل عروة، عن عروة بن الزبري، عن عائشة، وأخرجه 
  .، من حديث ابن شهاب الزهري مرسال٣٠٦ / ١: مالك
[ * ]  

)٧/١٠٣(  

  

االمام الكبري، قاضي مرو وشيخها، أبو عبد اهللا القرشي، موىل االمري ) ٤م،  * ( حسني بن واقد- ٤٤
  .عبد اهللا بن عامر بن كريز

  .عكرمة، وابن بريدة، ويزيد النحوي، وحممد بن زياد، وعبد امللك بن عمري، ومجاعة: حدث عن
  .يناين، وزيد بن احلباب، وعلي بن احلسن بن شقيق، وآخرونابنه علي بن احلسني، والفضل الس: وعنه

  .ليس به بأس: قال النسائي
  .يف بعض حديثه نكرة: وقال أمحد

  وقال
  .ثقة: ابن معني

قرأت على االعمش، : كان حيمل احلاجة من السوق، وله جاللة وفضل مبرو، ورد عنه أنه قال: وقيل
  .ما قرأ علي أحد أقرأ منك: فقال يل



وددت أن عندنا خبزة بيضاء من : " - صلى اهللا عليه وسلم -ن مناكريه حديث عن النيب م: قلت
  ).١" (حنظة مسراء ملبقة بسمن ولنب 

  .فهذا على شرط مسلم
  أتيت مبقاليد الدنيا على فرس: " وله عن أيب الزبري، عن جابر مرفوعا

__________  
، ٩١: خ: ، الضعفاء٣٨٩ / ٢: يخ الكبري، التار٣٢٣: ، طبقات خليفة٣٧١ / ٧: طبقات ابن سعد* 

، ويف الكتب االربعة السابقة كنيته ١٩٦ - ١٩٥: ، مشاهري علماء االمصار٦٦ / ٣: اجلرح والتعديل
، ٥٤٩ / ١: ، ميزان االعتدال١٦٠ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٣٠٠: خ: أبو علي، ذيب الكمال

، خالصة تذهيب ٥: ، طبقات املدلسني٣٧٤ - ٣٧٣ / ٢: ، ذيب التهذيب٢٢٦ / ١: عرب الذهيب
  .٢٤١ / ١: ، شذرات الذهب١٦٠ / ١: ، طبقات املفسرين٨٥: الكمال

: باب يف اجلمع بني لونني من الطعام، وابن ماجه: ، يف االطعمة)٣٨١٨: (أخرجه أبو داود) ١(
 نافع، عن باب اخلبز امللبق بالسمن، من طريق حسني بن واقد، عن أيوب، عن: ، يف االطعمة)٣٣٤١(

  .ابن عمر
  .هذا حديث منكر: قال أبو داود

  .أيوب ليس هو السختياين: وقال أيضا
[ * ]  

)٧/١٠٤(  

  

  ).١" (أبلق، عليه قطيفة من سندس 
  .سنة تسع ومخسني: مات سنة سبع ومخسني ومئة، وقيل

  
  .االمام القاضي، أبو سلمة الناجي البصري) ٤ * ( عباد بن منصور- ٤٥
  .قاسم، وعطاء، وأيب الضحى، وعدةعكرمة، وال: عن

  حيىي القطان، ويزيد بن هارون، والنضر بن مشيل، وروح،: وعنه
  .وأبو عاصم، وآخرون

  .، وكان يأخذ دقيق االرز يف إزاره كل عشية)٢] (سنني [ ويل قضاء البصرة مخس : قال أبو داود
  .ضعيف، يكتب حديثه: وقال أبو حامت
  .ليس حديثهم بالقوي) ٤(، وعباد بن راشد ))٣(ري هو وعباد بن كث: وقال ابن معني



  قدري، داعية، كل ما روى عن عكرمة مسعه من: وقال ابن حبان
__________  

  .، وسنده ضعيف)٢١٣٨: (، وابن حبان٣٢٨ - ٣٢٧ / ٣: أخرجه أمحد) ١(
، التاريخ ٤٢٦، ٤١٤، ٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٥، ٤٠٣: ، تاريخ خليفة٢٧٠ / ٧: طبقات ابن سعد* 

: خ: ، الضعفاء١٢٦ / ٢، ٦١ / ٣: ، املعرفة والتاريخ٤٨٢: ، املعارف٤٠ - ٣٩ / ٦: الكبري
: خ: ، الكامل البن عدي١٦٦ - ١٦٥ ك ٢: ، كتاب اروحني٨٦ / ٦: ، اجلرح والتعديل٢٧٢
 / ٦: ، تاريخ االسالم١٢٢ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٦٥٣: خ: ، ذيب الكمال٤٧٤ - ٤٧٣
 ١٠: ، البداية والنهاية٢١٨ / ١: ، عرب الذهيب٣٧٨ - ٣٧٦ / ٢: عتدال، ميزان اال٢٠٨ - ٢٠٧

، خالصة تذهيب ١٨ - ١٧: ، طبقات املدلسني١٠٥ - ١٠٣ / ٥: ، ذيب التهذيب١٠٩/ 
  .٢٣٣ / ١: ، شذرات الذهب١٨٧: الكمال

  .سقط من االصل) ٢(
  .انظر الترمجة التالية) ٣(
  .١٨١انظر ترمجته ص ) ٤(

[ * ]  

)٧/١٠٥(  

  

  ).١(إبراهيم بن أيب حيىي، عن داود بن احلصني، عنه، فدلسها عن عكرمة 
  .مات عباد على بطن أهله سنة اثنتني ومخسني ومئة

  
  .الثقفي، البصري، العابد، نزيل مكة) د، ق * ( عباد بن كثري- ٤٦
  .حيىي بن أيب كثري، وثابت، وأيب عمران اجلوين، وأيب الزبري، وعدة: عن

  .ن أدهم، وأبو نعيم، وحممد الفريايب، وآخرونإبراهيم ب: وعنه
  .تركوه: قال البخاري

  .ليس بشئ: وقال ابن معني
  .ما أدري من رأيت أفضل منه، فإذا جاء احلديث، فليس منها يف شئ: وقال ابن أيب رزمة

  ).٢" (الغيبة أشد من الزىن " هو راوي خرب : قلت
  جابر مرفوعارواه عن اجلريري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، و

__________  



، وقد أخطأ العالمة أمحد شاكر، رمحه اهللا، إذ وثق عباد بن منصور يف ١٦٦ / ٢: كتاب اروحني) ١(
، مع أنه مل يعرف عن أحد من أئمة اجلرح والتعديل )٣٣١٨: (، رقم احلديث"املسند " تعليقه على 

  .توثيقه، بل الكل على تضعيفه لتدليسه، ولسوء حفظه وتغريه
: ، تاريخ الطربي١٢٦ / ٢: ، املعرفة والتاريخ١٠٤ / ٢: ، التاريخ الصغري٤٣ / ٦: التاريخ الكبري* 
 - ١٦٦ / ٢، كتاب اروحني ٨٥ - ٨٤ / ٦: ، اجلرح والتعديل٢٧٤: خ: ، الضعفاء٥٨ / ٨

 / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٦٥٢: خ: ، ذيب الكمال٤٧٣ - ٤٧٢: خ: ، الكامل البن عدي١٦٩
 / ٥: ، العقد الثمني٣٧٥ - ٣٧١ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٠٧ - ٢٠٦ / ٦: ، تاريخ االسالم١٢١
  .١٨٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٢ - ١٠٠ / ٥: ، ذيب التهذيب٩٠

  .هذا خرب ال يصح) ٢(
  .، يف ترمجة عباد بن كثري، وعده يف مجلة منكراته"امليزان " أورده املؤلف يف 

أسباط بن حممد، عن : ، يف ترمجة عباد هذا من طريق١٦٨ / ٢: البن حبان" الضعفاء " وهو أيضا يف 
  .أيب رجاء اخلراساين، عن عباد بن كثري، عن احلسن، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد وجابر

  .وأبو رجاء هذا روح بن املسيب أيضا ال شئ: وقال
[ * ]  

)٧/١٠٦(  

  

  :أما
  .عروة بن رومي، وحوشب: روي عنفآخر شامي، ي) ق * ( عباد بن كثري الرملي- ٤٧
  .زيد بن أيب الزرقاء، وحيىي بن حيىي، وحيىي بن معني: وعنه

  .ووثقه هو وابن املديين
  .فيه نظر: وقال البخاري

  .لعله أضعف من البصري: قلت
  

 بن حيمد، شيخ االسالم، وعامل أهل الشام، أبو عمرو عبدالرمحن بن عمرو) ع* * ( االوزاعي - ٤٨
  .االوزاعي

بدمشق، مث حتول إىل بريوت ) ١(كان يسكن مبحلة االوزاع، وهي العقيبة الصغرية ظاهر باب الفراديس 
  .مرابطا ا إىل أن مات

  .كان مولده ببعلبك: وقيل



__________  
، ٤٧٣: خ: ، الكامل البن عدي١٧٠ - ١٦٩ / ٢: ، كتاب اروحني٨٥ / ٦: اجلرح والتعديل* 

، ٢٠٧ / ٦: ، تاريخ االسالم١٢٢ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٦٥٣ - ٦٥٢: خ: ذيب الكمال
  .١٨٧: ، خالصة تذهيب الكمال٣٧١ - ٣٧٠ / ٢: ميزان االعتدال

، التاريخ ٤٢٨: ، تاريخ خليفة٣١٦ - ٣١٥: ، طبقات خليفة٤٨٨ / ٧: طبقات ابن سعد* * 
 - ٤٠٨، ٣٩٧ - ٣٩٠ / ٢: ، املعرفة والتاريخ١٢٤ / ٢: ، التاريخ الصغري٣٢٦ / ٥: الكبري
 ١٨٠: ، مشاهري علماء االمصار٢٦٧ - ٢٦٦ / ٥، ٢١٩ - ١٨٤ / ١: ، اجلرح والتعديل٤١٠

: خ: املقالة السادسة الفن السادس، تاريخ ابن عساكر: ، الفهرست١٤٩ - ١٣٥ / ٦: حلية االولياء
، تذهيب ٨٠٩ - ٨٠٨: خ: ، ذيب الكمال١٢٨ - ١٢٧ / ٣: آ، وفيات االعيان / ٣٤ / ١٠

 ١٧٨ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٣٨ - ٢٢٥ / ٦: ، تاريخ االسالم٢٢٣ - ٢٢٠ / ٢: خ: لتهذيبا
 ١١٥ / ١٠: ، البداية والنهاية٢٢٧ - ٢٢٦ / ١: ، عربالذهيب٥٨٠ / ٢: ، ميزان االعتدال١٨٥ -
: ، خالصة تذهيب الكمال٧٩: ، طبقات احلفاظ٢٤٢ - ٢٣٨ / ٦: ، ذيب التهذيب١٢٠ -

  .٢٤٢ - ٢٤١ / ١: ، شذرات الذهب٢٣٢
  .باب العمارة: وهو الذي يقال له اآلن) ١(

[ * ]  

)٧/١٠٧(  

  

عطاء بن أيب رباح، وأيب جعفر الباقر، وعمرو بن شعيب، ومكحول، وقتادة، والقاسم بن : حدث عن
خميمرة، وربيعة بن يزيد القصري، وبالل بن سعد، والزهري، وعبدة بن أيب لبابة، وحيىي بن أيب كثري، وأيب 

ثري السحيمي اليمامي، وحسان بن عطية، وإمساعيل بن عبيداهللا بن أىب املهاجر، ومطعم بن املقدام، ك
وعمري بن هانئ العنسي، ويونس بن ميسرة وحممد بن إبراهيم التيمي، وعبد اهللا بن عامر اليحصيب، 

 ابن عبد اهللا وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، واحلارث بن يزيد احلضرمي، وحفص بن عنان، وسامل
احملاريب، وسليمان بن حبيب احملاريب، وشداد أيب عمار، وعبد اهللا بن عبيد بن عمري، وعبد الرمحن بن 

القاسم، وعبد الواحد بن قيس، وأيب النجاشي عطاء بن صهيب، وعطاء اخلراساين، وعكرمة بن خالد، 
ن، ونافع موىل ابن عمر، والوليد بن وعلقمة بن مرثد، وحممد بن سريين، وابن املنكدر، وميمون بن مهرا

  .هشام، وخلق كثري من التابعني وغريهم
  .وكان مولده يف حياة الصحابة

 وشعبة، والثوري، ويونس بن - ومها من شيوخه -ابن شهاب الزهري، وحيىي بن أيب كثري : روى عنه



ارك، وأبو إسحاق الفزاري، يزيد، وعبد اهللا بن العالء بن زبر، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز، وابن املب
وإمساعيل بن عياش، وحيىي بن محزه القاضي، وبقية بن الوليد، والوليد بن مسلم، واملعايف بن عمران، 
وحممد بن شعيب، وشعيب بن إسحاق، وحيىي القطان، وعيسى بن يونس، واهلقل بن زياد، وحممد بن 

   وحممد بن كثرييوسف الفريايب، وأبو املغرية احلمصي، وأبو عاصم النبيل،
  .املصيصي، وعمرو بن عبد الواحد، وحيىي البابليت، والوليد بن مزيد العذري، وخلق كثري

)٧/١٠٨(  

  

  .االوزاع بطن من مهدان، وهو من أنفسهم، وكان ثقة: قال حممد بن سعد
  .وولد سنة مثان ومثانني، وكان خريا، فاضال، مأمونا كثري العلم واحلديث والفقه، حجة: قال

  .ويف سنة سبع ومخسني ومئةت
  .مل يكن من االوزاع بل نزل فيهم: وأما البخاري فقال

حيىي بن أيب عمرو ) ١(ليس هو من االوزاع، هو ابن عم : مسعت أصحابنا يقولون: قال اهليثم بن خارجة
  .السيباين حلا، إمنا كان يرتل قرية االوزاع، إذا خرجت من باب الفراديس

اسم وقع على موضع مشهور بربض دمشق، مسي بذلك، النه سكنه : وزاعاال: قال ضمرة بن ربيعة
  .فرقته: وزعته، أي: الفرق، تقول: بقايا من قبائل شىت، واالوزاع

عبد العزيز بن عمرو بن أيب عمرو، فسمى نفسه عبدالرمحن، : اسم االوزاعي: قال أبو زرعة الدمشقي
عليه ذلك، وكان فقيه أهل الشام، وكانت صنعته وكان أصله من سيب السند، نزل يف االوزاع، فغلب 

  .الكتابة والترسل، ورسائله توثر
  .ولد سنة مثان ومثانني: قال أبو مسهر وطائفة

  .كنت حمتلما، أو شبيها باحملتلم يف خالفة عمر بن عبد العزيز: مسعت االوزاعي يقول: ضمرة
  متولدي سنة ثالث: وشذ حممد بن شعيب، عن االوزاعي، فقال

__________  
  .وهو حتريف" عمر : " يف االصل) ١(

  .إذا كان الزق النسب: هو ابن عمي حلا: يقال
  ونصب

  .على احلال" حلا " 
[ * ]  

)٧/١٠٩(  



  

  .وتسعني
  .فهذا خطأ

  . مث نقلته أمه إىل بريوت- قرية بالبقاع -) ١(مولده ببعلبك، ومنشؤه بالكرك : قال الوليد بن مزيد
  . فما رأيت أيب يتعجب من شئ يف الدنيا، تعجبه من االوزاعي:قال العباس بن الوليد

كان االوزاعي يتيما فقريا يف حجر أمه، تنقله من بلد إىل بلد، ! سبحانك تفعل ما تشاء : فكان يقول
عجزت امللوك أن تؤدب أنفسها وأوالدها أدب ! وقد جرى حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته، يا بين 

عت منه كلمة قط فاضلة إال احتاج مستمعها إىل إثباا عنه، وال رأيته ضاحكا االوزاعي يف نفسه، ما مس
! أترى يف الس قلب مل يبك ؟ : قط حىت يقهقه، ولقد كان إذا أخذ يف ذكر املعاد، أقول يف نفسي

مات أيب وأنا صغري، : قال االوزاعي: مسعت العباس بن الوليد بن مزيد، عن شيوخهم، قالوا: الفسوي
 ففر الصبيان حني رأوه، - وذكر شيخا جليال من العرب -بت ألعب مع الغلمان، فمر بنا فالن فذه

  .ابن من أنت ؟: وثبت أنا، فقال
  .فأخربته

  .يرحم اهللا أباك! يا ابن أخي : فقال
فذهب يب إىل بيته، فكنت معه حىت بلغت، فأحلقين يف الديوان، وضرب علينا بعثا إىل اليمامة، فلما 

رأيت حيىي بن أيب كثري معجبا بك، : ، ودخلنا مسجد اجلامع، وخرجنا، قال يل رجل من أصحابناقدمناها
فجالسته فكتبت عنه أربعة عشر كتابا، أو : قال! ما رأيت يف هذا البعث أهدى من هذا الشاب : يقول

  .ثالثة عشر، فاحترق كله
__________  

  .بسكون الراء، قرية يف أصل جبل لبنان: الكرك) ١(
  موضع يقال: مجع بقعة: والبقاع

بقاع كلب، قريب من دمشق، وهو أرض واسعة بني بعلبك ومحص ودمشق، فيها قرى كثرية، ومياه : له
  ".معجم البلدان "  انظر - عليه السالم -وبالبقاع هذه قرب إلياس النيب ...غزيرة منرية

[ * ]  

)٧/١١٠(  

  

أن االوزاعي خرج يف بعث :  أيوب بن سويد، عن أبيهحدثنا احلسن بن جرير، حدثنا حممد بن: ابن زبر
اليمامة، فأتى مسجدها، فصلى، وكان حيىي بن أيب كثري قريبا منه، فجعل ينظر إىل صالته، فأعجبته، مث 



إنه جلس إليه، وسأله عن بلده، وغري ذلك، فترك االوزاعي الديوان، وأقام عنده مدة يكتب عنه، فقال 
  .لبصرة لعلك تدرك احلسن وابن سريين، فتأخذ عنهماينبغي لك أن تبادر ا: له

أنه دخل عليه فعاده، : فانطلق إليهما، فوجد احلسن قد مات، وابن سريين حي، فأخربنا االوزاعي
رأيت : قال حممد بن عبدالرمحن السلمي) ١(كان به البطن : ومكث أياما ومات، ومل يسمع منه، قال
  .ه مسرة، خيضب باحلناءاالوزاعي فوق الربعة، خفيف اللحم، ب

خرجت أريد احلسن وحممدا، فوجدت احلسن قد مات، ووجدت : عن االوزاعي، قال: حممد بن كثري
  .ابن سريين مريضا
  .أول من صنف ابن جريج، وصنف االوزاعي: قال عبد الرزاق

  .أجاب االوزاعي يف سبعني ألف مسألة، أو حنوها: حدثين اهلقل، قال: أبو مسهر
  .االوزاعي اليوم عامل االمة: مسعت الناس يف سنة أربعني ومئة يقولون:  بن عياشقال إمساعيل

  .االوزاعي هو عامل أهل الشام: أخربنا أبو مسهر، حدثنا سعيد، قال
هو عندنا أرفع : أين االوزاعي من مكحول ؟ قال: قلت المية بن يزيد: ومسعت حممد بن شعيب يقول

  .من مكحول
  .ائرة يف العلم من مكحولبال ريب هو أوسع د: قلت

__________  
  .هو داء البطن: البطن) ١(

[ * ]  

)٧/١١١(  

  

  .كان قد مجع العبادة والعلم والقول باحلق: مث قال أمية: حممد بن شعيب، قال
بلغ الثوري، وهو مبكة، : حدثين رجل من ولد االحنف ابن قيس، قال: قال العباس بن الوليد البريويت

، فلما لقيه، حل رسن البعري من القطار، فوضعه على )١(رج حىت لقيه بذي طوى مقدم االوزاعي، فخ
  ).٢(الطريق للشيخ : رقبته، فجعل يتخلل به، فإذا مر جبماعة قال

  .روى حنوها احملدث سليمان بن أمحد الواسطي، حدثنا عثمان بن عاصم
  .نحوهاب...أن الثوري: ، عن أبيه)٣(وروى شبيها ا إسحاق بن عباد اخلتلي 

أحدمها أكثر علما من : دخل سفيان الثوري واالوزاعي على مالك، فلما خرجا قال: قال أمحد بن حنبل
  ).٤ (- يعين االوزاعي لالمامة -صاحبه، وال يصلح لالمامة، واآلخر يصلح لالمامة، 

  .االوزاعي إمام يقتدى به: عن مالك، قال: مسلمة بن ثابت



مل ال ترفع : كان االوزاعي والثوري مبىن، فقال االوزاعي للثوري: لمسعت ابن عيينة يقو: الشاذكوين
  .يديك يف خفض الركوع ورفعه ؟

 -روى لك الزهري، عن سامل، عن أبيه، عن النيب : ، فقال االوزاعي)٥..(حدثنا يزيد بن أيب زياد: فقال
   وتعارضين بيزيد رجل ضعيف احلديث،-صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  .موضع قرب مكة: طوىذو ) ١(
وسفيان الثوري آخذ بزمام مجله، ومالك بن : " ، وفيه١١٦ / ١٠": البداية والنهاية " اخلرب يف ) ٢(

نسبة إىل : بضم اخلاء، والتاء املشددة املفتوحة: اخلتلي) ٣...(فوضعه على رقبته: ، بدل.."أنس يسوق به
  .قرية على طريق خراسان

  ).٤٥/  ٥: االنساب للسمعاين: انظر(
  .االمامة يف الفقه واحلديث: أي) ٤(
كان إذا  " - صلى اهللا عليه وسلم -عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن الرباء، أن رسول اهللا : متامه) ٥(

  ".افتتح الصالة رفع يديه إىل قريب من أذنيه، مث ال يعود 
  .، وإسناده ضعيف لضعف يزيد)٧٤٩: (أخرجه أبو داود

[ * ]  

)٧/١١٢(  

  

  .يثه خمالف للسنة، فامحر وجه سفيانوحد
  .نعم: كأنك كرهت ما قلت ؟ قال: فقال االوزاعي

  .قم بنا إىل املقام نلتعن أينا على احلق: فقال
  .فتبسم سفيان ملا رآه قد احتد: قال

  !.ما رأيت مثل االوزاعي والثوري : مسعت أبا إسحاق الفزاري يقول: علي بن بكار
امة، وأما الثورري، فكان رجل خاصة نفسه، ولو خريت هلذه االمة فأما االوزاعي، فكان رجل ع

لو خريت هلذه االمة، الخترت هلا أبا :  قال علي بن بكار- يريد اخلالفة -الخترت هلا االوزاعي 
  .إسحاق الفزاري

  .كان االوزاعي أفضل أهل زمانه: قال اخلرييب
ختر هلذه االمة، الخترت سفيان الثوري ا: لو قيل يل: وعن نعيم بن محاد، عن ابن املبارك، قال

  .اختر أحدمها، الخترت االوزاعي، النه أرفق الرجلني: واالوزاعي، ولو قيل يل



  .وكذا قال يف هذا املعىن أبو أسامة
محاد بن زيد بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك : إمنا الناس يف زمام أربعة: قال عبدالرمحن بن مهدي

  .بالشامباحلجاز، واالوزاعي 
  .حديث االوزاعي عن حيىي مضطرب: قال أمحد بن حنبل

  ما رأيت رجال أشبه فقهه: مسعت الشافعي يقول: الربيع املرادي
  .حبديثه من االوزاعي
  .حديث صحيح، ورأي ضعيف: ما تقول يف مالك ؟ قال: سألت أمحد بن حنبل: قال إبراهيم احلريب

  .عيفحديث ضعيف، ورأي ض: فاالوزاعي ؟ قال: قلت
  .حديث صحيح، ورأي صحيح: فالشافعي ؟ قال: قلت
  .ال رأى وال حديث: ففالن ؟ قال: قلت

)٧/١١٣(  

  

يريد أن االوزاعي حديثه ضعيف من كونه حيتج باملقاطيع، ومبراسيل أهل الشام، ويف ذلك : قلت
  .ضعيف، ال أن االمام يف نفسه ضعيف

ه، يذكر اهللا حىت تطلع الشمس، وخيربنا عن رأيت االوزاعي يثبت يف مصال: قال الوليد بن مسلم
أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس، قام بعضهم إىل بعض، فأفاضوا يف ذكر اهللا، والتفقه : السلف
  .يف دينه

  .اروها عين: دفع إيل الزهري صحيفة، فقال: عن االوزاعي، قال: عمر بن عبد الواحد
  .روها عينا: ودفع إىل حيىي بن أيب كثري صحيفة، فقال

  .- يعين الصحيفة -نعمل ا، وال حندث ا : قال االوزاعي: حدثنا الوليد قال: فقال ابن ذكوان
كان هذا العلم كرميا، يتالقاه الرجال بينهم، فلما دخل يف الكتب، : كان االوزاعي يقول: قال الوليد

  .دخل فيه غري أهله
  .وروى مثلها ابن املبارك، عن االوزاعي

ن االخذ من الصحف وباالجازة يقع فيه خلل، والسيما يف ذلك العصر، حيث مل يكن بعد وال ريب أ
نقط وال شكل، فتتصحف الكلمة مبا حييل املعىن، وال يقع مثل ذلك يف االخذ من أفواه الرجال، 

  ).١(وكذلك التحديث من احلفظ يقع فيه الوهم، خبالف الرواية من كتاب حمرر 
  احترقت: مسعت الوليد يقول:  بن عمارحدثنا هشام: حممد بن عوف

__________  



وهلذا كان العلماء ال يعتدون بعلم الرجل إذا كان مأخوذا عن الصحف، ومل يتلق من طريق الرواية ) ١(
  .واملذاكرة والدرس والبحث

عندما كان يتحدث عن أسباب حنل الشعر اليت منها " طبقاته " وإىل مثل هذا أشار ابن سالم يف مقدمة 
قوم من كتاب إىل كتاب، ] أي الشعر [ وقد تداوله ): " ٤ / ١(االخذ عن الصحف دون الرواية فقال 

  .مل يأخذوه عن أهل البادية، ومل يعرضوه على العلماء
وليس الحد إذا أمجع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شئ منه، أن يقبل من صحيفة، وال 

  ".يروي عن صحفي 
[ * ]  

)٧/١١٤(  

  

هذه ! يا أبا عمرو : ، فأتاه رجل بنسخها، فقال)٢(ثالثة عشر قنداقا ) ١(كتب االوزاعي زمن الرجفة 
  .نسخة كتابك، وإصالحك بيدك، فما عرض لشئ منها حىت فارق الدنيا

 صلى اهللا -الرجل يسمع احلديث عن النيب ! يا أبا عمرو : قيل لالوزاعي: وقال بشر بن بكر التنيسي
 ال - صلى اهللا عليه وسلم -نعم، إن رسول اهللا : فيه حلن، أيقيمه على عربيته ؟ قال -عليه وسلم 

  .يتكلم إال بعريب
  ).٣(ال بأس بإصالح اللحن واخلطأ يف احلديث : مسعت االوزاعي يقول: قال الوليد بن مسلم

 من االوزاعي كانت ترد على املنصور كتب: منصور بن أيب مزاحم، عن أيب عبيداهللا كاتب املنصور، قال
نتعجب منها، ويعجز كتابه عنها، فكانت تنسخ يف دفاتر، وتوضع بني يدي املنصور، فيكثر النظر فيها 

ينبغي أن جتيب : - وكان من أحظى كتابه عنده -استحسانا اللفاظها، فقال لسليمان بن جمالد 
  .االوزاعي عن كتبه جوابا تاما

ك، وإمنا أرد عليه ما أحسن، وإن له نظما يف الكتب ال أظن واهللا يا أمري املؤمنني، ما أحسن ذل: قال
  أحدا من مجيع الناس يقدر على إجابته عنه، وأنا أستعني بألفاظه على من ال يعرفها ممن

  .نكاتبه يف اآلفاق
__________  

، وكان أكثرها ببيت املقدس، فهلك كثري ممن ) ه١٣٠(زلزلة عظيمة أصابت الشام سنة : الرجفة) ١(
  . فيها من االنصار وغريهمكان
  .٣٩ / ٥": تاريخ االسالم " 
  .صحيفة احلساب: القنداق) ٢(



  ".لسان العرب " كما يف 
  . عنه٥٢٤": احملدث الفاصل " ذكره الرامهرمزي يف ) ٣(

  .أعربوا احلديث فإن القوم كانوا عربا: ، عن االوزاعي١٨٥": االملاع " ويف 
  .رأيت أمحد بن حنبل يغري اللحن يف كتابه: مليموين، قال، عن ا٥٢٦": احملدث الفاصل " ويف 

: وفيه أيضا عن احلسن بن حممد الزعفراين، وقد سئل عن الرجل يسمع احلديث ملحونا أيعر به ؟ قال
  .نعم

 -إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا مل يعرف النحو أن يدخل يف مجلة قول النيب : وعن االصمعي
النه مل يكن يلحن، فمهما رويت عنه " من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار : " -صلى اهللا عليه وسلم 

  .وحلنت فيه كذبت عليه
  .٢٩٤ / ٢": توضيح االفكار " ، والصنعاين يف ١٨٤": االملاع " ذكره القاضي عياض يف 

[ * ]  

)٧/١١٥(  

  

  .- رمحه اهللا - يف الترسل كان االوزاعي مع براعته يف العلم، وتقدمه يف العمل كما ترى رأسا: قلت
غض البصر، وخفض اجلناح، ولني : سئل االوزاعي عن اخلشوع يف الصالة، قال: الوليد بن مزيد

  .القلب، وهو احلزن، اخلوف
  .وسئل االوزاعي عن إمام ترك سجدة ساهيا حىت قام وتفرق الناس: قال
  .يسجد كل إنسان منهم سجدة وهم متفرقون: قال

  .العمي عن الشر، البصري باخلري: ؟ قال) ١(من االبله : وسألته: ولومسعت االوزاعي يق
ما أخطأت يد احلاصد، أو جنت يد : سليمان بن عبدالرمحن، حدثنا الوليد، مسعت االوزاعي يقول

  القاطف، فليس لصاحب الزرع عليه سبيل،
  .إمنا هو للمارة وابن السبيل

 االوزاعي القضاء ليزيد بن الوليد، فجلس جملسا، ويل: روى أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، قال
  .مث استعفى، فأعفي، ووىل يزيد ابن أيب ليلى الغساين، فلم يزل حىت قتل بالغوطة

  .إذا اجتمع الثوري واالوزاعي ومالك على أمر فهو سنة: قال إسحاق بن راهويه
  .شدون من بعده واخللفاء الرا- صلى اهللا عليه وسلم -بل السنة ما سنه النيب : قلت

هو ما أمجعت عليه علماء االمة قدميا وحديثا إمجاعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذ عن هذا : واالمجاع
  .االمجاع من التابعني أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له



  فأما من خالف الثالثة املذكورين من كبار االئمة، فال يسمى
__________  

  .جل االمحق الذي ال متييز لههو الر: - يف اللغة -االبله ) ١(
[ * ]  

)٧/١١٦(  

  

أم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا، كما نقول : خمالفا لالمجاع، وال للسنة، وإمنا مراد إسحاق
ال يكاد يوجد احلق فيما اتفق أئمة االجتهاد االربعة على خالفه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على : اليوم

  .المة، واب أن جنزم يف مسألة اتفقوا عليها بأن احلق يف خالفهامسألة ال يكون إمجاع ا
  .أن الفخذ ليست يف احلمام عورة، وأا يف املسجد عورة: ومن غرائب ما انفرد به االوزاعي

وله مسائل كثرية حسنة ينفرد ا، وهي موجودة يف الكتب الكبار، وكان له مذهب مستقل مشهور، 
  .وفقهاء االندلس، مث فينعمل به فقهاء الشام مدة، 
أرادوا االوزاعي على القضا، فامتنع وأىب، : قال عقبة بن علقمة البريويت: سليمان بن عبدالرمحن، قال

  .فتركوه
  .من أكثر ذكر املوت، كفاه اليسري، ومن عرف أن منطقه من عمله، قل كالمه: وقال االوزاعي

! أيها الناس : أنه وعظ، فقال يف موعظته: اعيعن اهلقل بن زياد، عن االوز: أبو صاحل كاتب الليث
تقووا ذه النعم اليت أصبحتم فيها على اهلرب من نار اهللا املوقدة، اليت تطلع على االفئدة، فإنكم يف 
دار، الثواء فيها قليل، وأنتم مرحتلون وخالئف بعد القرون، الذين استقالوا من الدنيا زهرا، كانوا 

، ونقبوا يف )١(د أجساما، وأعظم آثارا، فجددوا اجلبال، وجابوا الضخور أطول منكم أعمارا، وأج
البالد، مؤيدين ببطش شديد، وأجسام كالعماد، فما لبثت االيام والليايل أن طوت مدم، وعفت 

  آثارهم، وأخوت منازهلم، وأنست ذكرهم، فما حتس منهم من أحد، وال تسمع هلم
__________  

  .هانقبو: جابوا الصخور) ١(
   ].٩: الفجر) * [ ومثود الذين جابوا الصخر بالواد: * (قال اهللا تعاىل

  .خرقوا الصخر فاختذوه بيوتا: جابوا: قال الفراء
  ".لسان العرب : " انظر

[ * ]  

)٧/١١٧(  



  

، كانوا بلهو االمل آمنني، ومليقات يوم غافلني، ولصباح قوم نادمني، مث إنكم قد علمتم ما )١(ركزا 
تهم بياتا من عقوبة اهللا، فأصبح كثري منهم يف ديارهم جامثني، وأصبح الباقون ينظرون يف آثار نزل بساح

نقمه وزوال نعمه، ومساكن خاوية، فيها آية للذين خيافون العذاب االليم، وعربة ملن خيشى، وأصبحتم 
 محة شر، يف أجل منقوص، ودنيا مقبوضة، يف زمان قد وىل عفوه، وذهب رخاؤه، فلم يبق منه إال

  .وصبابة كدر، وأهاويل غري، وأرسال فنت، ورذالة خلف
ما كنت أحرص على السماع من االوزاعي حىت رأيت : حدثنا الوليد بن مسلم قال: احلكم بن موسى

   يف املنام، واالوزاعي إىل- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
  .عن هذا: عمن أمحل العلم ؟ قال! يا رسول اهللا : جنبه، فقلت

  .وأشار إىل االوزاعي
  .كان االوزاعي كبري الشأن: قلت

رأيت كأن ملكني عرجا يب، وأوقفاين بني يدي : حدثنا االوزاعي، قال: قال عمرو بن أيب سلمة التنيسي
  .بعزتك أنت أعلم: أنت عبدي عبد الرمحن الذي تأمر باملعروف ؟ فقلت: رب العزة، فقال يل

  .اينفهبطا يب حىت رداين إىل مك: قال
  .رواها عبد اهللا بن أمحد، عن احلسن بن عبد العزيز، عنه

جلست إىل شيخ يف : حدثنا عبداحلميد بن بكار، عن حممد بن شعيب، قال: العباس بن الوليد البريويت
  .أنا ميت يوم كذا وكذا: اجلامع، فقال

__________  
  .الصوت اخلفي، وقيل هو الصوت ليس بالشديد: الركز) ١(

: الركز: ، قال الفراء ]٩٨: مرمي) * [ هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا: * (عاىلقال اهللا ت
  .صوت االنسان تسمعه من بعيد حنو ركز الصائد إذا ناجى كالبه: الصوت، والركز

  ".لسان العرب " 
[ * ]  

)٧/١١٨(  

  

 خذوه - يعين النعش -ر ؟ ما أخذمت السري: فلما كان ذلك اليوم، أتيته، فإذا به يتفلى يف الصحن، فقال
  .قبل أن تسبقوا إليه

هو الذي أقول لك، رأيت يف املنام كأن طائرا وقع على ركن من : ما تقول رمحك اهللا ؟ قال: قلت



نعم الرجل، وعبد : فالن قدري، وفالن كذا، وعثمان بن أيب العاتكة: أركان هذا لقبة، فسمعته يقول
فما جاءت الظهر حىت : رض، وأنت ميت يوم كذا وكذا، قالالرمحن االوزاعي خري من ميشي على اال

  .مات، وأخرج جبنازته
كان االوزاعي من العبادة علي شئ ما مسعنا بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط : قال الوليد بن مزيد
  .إال وهو قائم يصلي

  . يوم القيامةمن أطال قيام الليل، هون اهللا عليه وقوف: قال االوزاعي: قال مروان الطاطري
  .ما رأيت أكثر اجتهادا يف العبادة من االوزاعي: كان الوليد بن مسلم يقول: صفوان بن صاحل، قال
حججنا مع االوزاعي سنة مخسني ومئة، فما رأيته : مسعت ضمرة بن ربيعة يقول: حممد بن مساعة الرملي
  .النوم، استند إىل القتبيف ليل وال ار قط، كان يصلي، فإذا غلبة ) ١(مضطجعا يف احململ 

نزل االوزاعي على أيب، ففرشنا له فراشا، فأصبح على حاله، ونزعت خفيه، : وعن سلمة بن سالم قال
  .فإذا هو مبطن بثعلب

  .رأيت االوزاعي كأنه أعمى من اخلشوع: حدثنا بشر بن املنذر، قال: قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري
  ما رئي: ت أبا مسهر يقولحدثنا إسحاق بن خالد، مسع: ابن زبر

__________  
  .شقان على البعري حيمل فيهما العديالن: احململ) ١(

[ * ]  

)٧/١١٩(  

  

  ).١(االوزاعي باكيا قط، وال ضاحكا حىت تبدو نواجذه، وإمنا كان يتبسم أحيانا، كما روي يف احلديث 
  .وكان حييي الليل صالة وقرآنا وبكاء

وت، أن أمه كانت تدخل مرتل االوزاعي، وتنفقد موضع مصاله، وأخربين بعض إخواين من أهل بري
  .فتجده رطبا من دموعه يف الليل

لو كنا نقبل من الناس كل ما يعرضون ! يا بين : قال يل أيب: حدثين حممد بن االوزاعي قال: أبو مسهر
  .علينا، الوشك أن ون عليهم

عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك : مسعت االوزاعي يقول: حدثنا أيب: العباس بن الوليد
  وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول،

  .فإن االمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم
  .ال تذكر أحدا من أصحاب نبيك إال خبري! يا بقية : قال يل االوزاعي: قال بقية بن الوليد



  . وما مل جيئ عنهم، فليس بعلم-  صلى اهللا عليه وسلم-العلم ما جاء عن أصحاب حممد ! يا بقية 
 إال يف - رضي اهللا عنهما -ال جيتمع حب علي وعثمان : قال االوزاعي: قال بقية، والوليد بن مزيد

  .قلب مؤمن
، أنبأنا عبيداهللا بن حممد بن )٢(كتب إيل القاضي عبد الواسع الشافعي، وعدة، عن أيب الفتح املندائي 

  له، أنبأنا أبو عبد اهللا) ٣" (االمساء والصفات " ، أنبأنا جدي يف كتاب أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي
__________  

باب التبسم والضحك، عن عائشة : ، يف االدب٤٢١ / ١٠": صحيحه " أخرجه البخاري يف ) ١(
 مستجمعا قط ضاحكا حىت أرى منه هلواته، إمنا - صلى اهللا عليه وسلم -ما رأيت رسول اهللا : " قالت
  ".تبسم كان ي

  .بنون، ومهزة قبل ياء النسب، وهو مسند العراق أبو الفتح حممد بن أمحد: املندائي) ٢(
  ).١٣٩٩: تبصري املنتبه(
  .٤٠٨ص ) ٣(

[ * ]  

)٧/١٢٠(  

  

: احلافظ، أنبأنا حممد بن علي اجلوهري ببغداد، حدثنا إبراهيم بن اهليثم، حدثنا حممد بن كثري املصيصي
إن اهللا تعاىل فوق عرشه، ونؤمن مبا وردت :  نقول- والتابعون متوافرون -نا ك: مسعت االوزاعي يقول

  .به السنة من صفاته
  .إذا أراد اهللا بقوم شرا فتح عليهم اجلدل، ومنعهم العمل: مسعت االوزاعي يقول: قال الوليد بن مزيد

إن كانت : من البصرةكتب إىل قتادة : حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا االوزاعي قال: حممد بن الصباح
  .الدار فرقت بيننا وبينك، فإن ألفة االسالم بني أهلها جامعة

هو على ااز، فإن قتادة ولد أكمه، : كتب إيل قتادة:  ويف بعض حديثه يقول-كتب إيل : قوله: قلت
  .وإمنا أمر من يكتب إىل االوزاعي

ن كتب، ومل يسم يف احلديث، ففي ويتفرع على هذا أن رواية ذلك عن االعمي إمنا وقعت بواسطة م
  .ذلك انقطاع بني

جئت إىل بريوت أرابط : مسعت أيب، مسعت االوزاعي يقول: حدثنا العباس بن الوليد: خيثمة بن سليمان
أنت يف العمارة، وإن أردت : أين العمارة ؟ قالت! يا سوداء : فيها، فلقيت سوداء عند املقابر، فقلت هلا

  .اخلراب فبني يديك



من ) ١(وقع عندنا رجل : حدثنا حممد بن كثري، عن االوزاعي، قال:  بن عبد الواحد بن عبودأمحد
جراد ببريوت، وكان عندنا رجل له فضل، فحدث أنه رأى رجال راكبا، فذكر من عظم اجلرادة، وعظم 

  الدنيا باطلة، وباطل ما فيها، ويومئ: وعليه خفان أمحران طويالن، وهو يقول: الرجل، قال
__________  

  .الطائفة العظيمة من اجلراد: بكسر الراء، وسكون اجليم: الرجل) ١(
[ * ]  

)٧/١٢١(  

  

  .بيده، حيثما أومأ انساب اجلراد إىل ذلك املوضع
  .أنه هو الذي رأى ذلك: رواها علي بن زيد الفرائضي، عن حممد بن كثري، مسعت االوزاعي

  .حدثنا االوزاعي: الحدثنا ابن أيب السائب، عن أبيه، ق: ابن ذكوان
  .لقد كنت ممن سدد يل رأيي: فقال! ما أحرص ابن أيب مالك على القضاء : يقول مكحول
 جلس هلم جملسا - يعين االوزاعي -فامتنع ) ١(أريد على القضاء يف أيام يزيد الناقص : قال أبو زرعة

  .واحدا
  .منطقه من عمله، قل كالمه) ٢(من أكثر ذكر املوت، كفاه اليسري، ومن عرف أن : قال االوزاعي

مسعت : حدثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن الغمر الطرباين، حدثنا هاشم بن مرثد: أبو يعقوب االذرعي
 بعث إليه، - ملا نزل عبد اهللا بن علي محاة -ملا جلت احملنة اليت نزلت باالوزاعي : أمحد بن الغمر، قال

  .احلمصيفرتل على ثور بن يزيد : ، قال)٣(فأشخص 
فلم يزل ثور يتكلم يف القدر من بعد صالة العشاء اآلخرة إىل أن طلع الفجر، وأنا : قال االوزاعي

، فأدخلت على )٥(فلما انفجر الفجر، صليت، مث أتيت محاة ) ٤ (-] ما أجابه حبرف  [ -ساكت 
  أيعد مقامنا هذا! يا أوزاعي : عبد اهللا بن علي، فقال

__________  
هو يزيد بن الوليد بن عبدامللك بن مروان، من خلفاء الدولة املروانية االموية بالشام، : قصيزد النا) ١(

  .ويقال له الناقص الن سلفه الوليد بن يزيد كان قد زاد يف أعطيات اجلند، فلما ويل يزيد نقص الزيادة
  ). ه١٢٦(مسموما سنة : مات بالطاعون، وقيل

، ١٨٨ / ٥: ، وتاريخ االسالم١١٥ / ٥: لكامل البن االثري، وا) ه١٢٦(حوادث سنة : الطربي: انظر
  .١١ / ١٠: والبداية والنهاية

  .، وهو حتريف"أنه : " يف االصل) ٢(



  .وقد مر اخلرب قريبا
  ".فأشخص إليه ": " تاريخ ابن عساك " يف ) ٣(
  ".تاريخ ابن عساكر " زيادة من ) ٤(
  .آلذن، فأذن لالوزاعيفدخل ا: " هنا" تاريخ ابن عساكر " جاء يف ) ٥(

  = [ * ]فدخلت على : قال

)٧/١٢٢(  

  

  من كانت: "  أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم -جاءت اآلثار عن النيب : ومسرينا رباطا ؟ فقلت
  ).٢(، مث ساق القصة )١" (هجرته إىل اهللا ورسوله، فهجرته إىل اهللا ورسوله 

 وهو عبدالرمحن ابن عبد العزيز، حدثنا الفريايب، حدثنا أبو عبد امللك بن الفارسي،: يعقوب بن شيبة
 من قتل بين أمية، بعث إيل، وكان - يعين عم السفاح -ملا فرغ عبد اهللا بن علي : حدثنا االوزاعي، قال

  قتل يومئذ نيفا
__________  

 عبد اهللا وهو على سريره، ويف يده خيزرانة ينكت ا االرض، وحوله املسودة بالسيوف املصلتة،= 
يا : والعمد احلديد، والسيف والنطع بني يديه، فسلمت، فنكت يف االرض، مث رفع رأسه إيل مث قال

  ...".أتعد مقامنا هذا! أوزاعي 
، )١٩٠٧: (باب كيف كان بدء الوحي، ومسلم: ، يف بدء الوحي١٥ - ٧ / ١: أخرجه البخاري) ١(

، )٢٤٢٧: (، وابن ماجه٦٠ - ٥٨ / ١: ، والنسائي)١٦٤٧: (، والترمذي)٢٢٠١: (وأبو داود
، برواية االمام حممد بن احلسن، من طريق حممد بن إبراهيم التيمي، عن ٤٠١": املوطأ " ومالك يف 

إمنا : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن اخلطاب، قال
ته إىل دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته االعمال بالنية، وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجر

  ".إىل ما هاجر إليه 
فنكت باخليزرانة نكتا : قال"  آ، ٤٩ - ب ٤٨ / ١٠: خ: ابن عساكر" تاريخ " تتمة القصة يف ) ٢(

ما ! يا أوزاعي : هو أشد من نكت االول، وجعل من حوله يعضون على أيديهم، مث رفع رأسه، فقال
ال حيل دم "  أنه - صلى اهللا عليه وسلم -جاءت اآلثار عن رسول اهللا : مية ؟ قلتتقول يف دماء بين أ

، فنكت باخليزرانة نكتا هو أشد من ذلك، وأطرق مليا، ]احلديث ..." [ امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
إن كانت هلم حراما فهي عليك : ما تقول يف أموال بين أمية ؟ فقلت! يا أوزاعي : مث رفع رأسه، فقال

  .حرام، وإن كانت هلم حالال فما أحلها اهللا لك إال حبقها



مهمت أن ! يا أوزاعي : فنكت باخليزرانة نكتا هو أشد من ذلك، وأطرق مليا، مث رفع رأسه فقال: قال
أصلح اهللا االمري، وقد كان انقطاعي إىل سلفك ومن مضى من أهل بيتك، : أوليك القضاء، فقلت

: كأنك تريد االذن ؟ فقلت:  االمري أن يستتم ما ابتدأه آباؤه فليفعل، قالوكانوا حبقي عارفني، فإن رأى
  إن

فخرجت، فركبت دابيت : فذاك لك، قال: ورائي حلرما م حاجة إىل قيامي م، وستري هلم، قال
بدا للرجل يف ؟ : قلت: فلم أعلم حني وصلت إىل بريوت إال وعثمان على الربيد، قال: وانصرفت، قال

  . االمري غفل عن جائزتك، وقد بعث لك مبئيت دينارإن: فقال
فلم يربح االوزاعي مكانه حىت فرقها يف االيتام : - يعين عبداحلميد -قال ابن أيب العشرين : قال أمحد

  ".واالرامل والفقراء، مث وضع الرسائل يف رد ما مسع من ثور بن يزيد يف القدر 
  . أثناء الترمجةواملؤلف قد أورد أخبار هذه القصة مفرقة يف

[ * ]  

)٧/١٢٣(  

  

قد : ما تقول يف دماء بين أمية ؟ فحدت، فقال: ، فدخلت عليه، فقال)١(وسبعني منهم بالكافر كوبات 
  . من حيث حدت فأجب-علمت 

  .كان هلم عليك عهد:  فقلت-وما لقيت مفوها مثله :  قال-
 صلى اهللا عليه -م لقول رسول اهللا حرا: فاجعلين وإياهم والعهد، ما تقول يف دمائهم ؟ قلت: قال

  .احلديث)..٢" (ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث  " -وسلم 
 - رضي اهللا عنه -أليست اخلالفة وصية من رسول اهللا، قاتل عليها علي : وقال! ومل ويلك ؟ : فقال

  .لو كانت وصية ما رضي باحلكمني: ؟ قلت) ٣(بصفني 
  .البول:  قلتفنكس رأسه، ونكست، فأطلت، مث

  .إن رأسي يقع عندها: اذهب، فقمت، فجعلت ال أخطو خطوة إال قلت: فأشار بيده
بعث : حدثنا أبو خليد عتبة بن محاد القارئ، حدثنا االوزاعي، قال: سليمان بن عبدالرمحن بن عيسى

 يف ما تقول: ، فقال)٤(عبد اهللا بن علي إيل، فاشتد ذلك علي، وقدمت، فدخلت، والناس مساطان 
  .لتخربين: قد كان بيين وبني داود بن علي مودة قال! أصلح اهللا االمري : خمرجنا وما حنن فيه ؟ قلت

" للموت، مث رويت له عن حيىي بن سعيد حديث ) ٥(الصدقنه، واستبسلت : فتفكرت، مث قلت
  ، وبيده قضيب ينكت به، مث)٦" (االعمال 

حدثين حممد ابن مروان، عن مطرف بن : البيت ؟ قلتما تقول يف قتل أهل هذا : يا عبدالرمحن: قال



  ال: "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -الشخري، عن عائشة، عن النيب 
__________  

  .وهو املقرعة: ج الكافر كوب: الكافر كوبات) ١(
  .٢٣٤ / ٦": تاريخ االسالم : " انظر

  ".ارق للجماعة الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املف: " متامة) ٢(
أن النفس بالنفس والعني : * (باب قوله تعاىل: ، يف الديات١٧٧ - ١٧٦ / ١٢: أخرجه البخاري

  .باب ما يباح به دم املسلم، من حديث عبد اهللا بن مسعود: ، يف القسامة)١٦٧٦: (ومسلم) * بالعني
  .٢: ، حا٨٠ص : انظر) ٣(
  .على نظم: مساط واحدصفهم، وهم على : صفان، مساط القوم: مساطان) ٤(
  .إذا وطن نفسه عليه، واستيقن: أبسل نفسه للموت، واستبسل: يقال) ٥(
  .يف الصفحة السابقة: تقدم خترجيه) ٦(

[ * ]  

)٧/١٢٤(  

  

  .وساق احلديث.." حيل قتل املسلم إال يف ثالث
 لو كانت وصية : ؟ فقلت- صلى اهللا عليه وسلم -أخربين عن اخلالفة، وصية لنا من رسول اهللا : فقال

  . أحدا يتقدمه- رضي اهللا عنه - ما ترك علي - صلى اهللا عليه وسلم -من رسول اهللا 
إن كانت هلم حالال، فهي عليك حرام، وإن كانت عليهم : فما تقول يف أموال بين أمية ؟ قلت: قال

  .حراما فهي عليك أحرم
  .فأمرين، فأخرجت

سفاكا للدماء، صعب املراس، ومع هذا فاالمام االوزاعي قد كان عبد اهللا بن علي ملكا جبارا، : قلت
يصدعه مبر احلق كما ترى، ال كخلق من علماء السوء، الذين حيسنون لالمراء ما يقتحمون به من الظلم 

  . أو يسكتون مع القدرة على بيان احلق- قاتلهم اهللا -والعسف، ويقلبون هلم الباطل حقا 
  .كتب املنصور إىل االوزاعي: األسوار حممد بن عمر التنوخي، قالحدثنا احلوطي، حدثنا أبو : خيثمة
فقد جعل أمري املؤمنني يف عنقك ما جعل اهللا لرعيته قبلك يف عنقه، فاكتب إيل مبا رأيت فيه ...أما بعد

  .املصلحة مما أحببت
  .فكتب إليه

رض بغري احلق، واعلم أن فعليك بتقوى اهللا، وتواضع يرفعك اهللا يوم يضع املتكربين يف اال...أما بعد



 لن تزيد حق اهللا عليك إال عظما، وال طاعته إال - صلى اهللا عليه وسلم -قرابتك من رسول اهللا 
  .وجوبا

  .من أخذ بنوادر العلماء، خرج من االسالم: مسعت االوزاعي يقول: قال حممد بن شعيب
  .ما ابتدع رجل بدعة، إال سلب الورع: وعن االوزاعي قال

  .ة عن معمر بن عريب، عنهرواها بقي
إن املؤمن يقول قليال، ويعمل كثريا، وإن املنافق يتكلم كثريا، : مسعت االوزاعي يقول: الوليد بن مزيد

  .ويعمل قليال

)٧/١٢٥(  

  

  .رأيت االوزاعي كأنه أعمى من اخلشوع: قال بشر بن املنذر قاضي املصيصة
ويل للمتفقهني لغري العبادة، واملستحلني : قالكان ي: مسعت االوزاعي يقول: وقال الوليد بن مزيد
  .احلرمات بالشبهات

: قال يل أيب: حدثين حممد بن عبدالرمحن السلمي، حدثين حممد بن االوزاعي: العباس بن الوليد بن مزيد
على باب اجلنة، فأخذ ) ١] (يب [ رأيت كأنه وقف : أحدثك بشي ء ال حتدث به ما عشت! يا بين 

 ومعه أبو بكر وعمر - صلى اهللا عليه وسلم -فزال عن موضعه، فإذا رسول اهللا مبصراعي الباب، 
يا : - اهللا صلى اهللا عليه وسلم -فقال يل رسول : يعاجلون رده، فردوه، فزال، مث أعادوه، قال

  .أال متسك معنا ؟ فجئت حىت أمسك معهم حىت ردوه: عبدالرمحن
دخل االوزاعي على : ، حدثنا احلواري بن أيب احلواي قالحدثنا حيىي بن أيوب: قال أمحد بن علي االبار

أيب جعفر، فلما أراد أن ينصرف، استعفى من لبس السواد، فأجابه أبو جعفر، فلما خرج االوزاعي، 
  .مل حيرم فيه حمرم، وال كفن فيه ميت، ومل يزين فيه عروس: قالوا له، فقال

 وقد دفنا االوزاعي، - أمريا كان بالساحل يقول مسعت: حدثنا ابن أيب العشرين: عبداحلميد بن بكار
  .رمحك اهللا أبا عمرو فلقد كنت أخافك أكثر ممن والين: -وحنن عند القرب 

رأيت كأن رحيانة من : كنت عند سفيان الثوري، فجاءه رجل، فقال: قال حممد بن عبيد الطنافسي
  .املغرب رفعت

  .إن صدقت رؤياك، فقد مات االوزاعي: قال
  .ذلك، فوجد كذلك يف ذلك اليومفكتبوا 

  .مات االوزاعي يف احلمام: مسعت حيىي يقول: قال عباس الدوري
__________  



  .، والزيادة منه٢٠٩": اجلرح والتعديل " اخلرب يف تقدمة ) ١(
[ * ]  

)٧/١٢٦(  

  

دخل :  قال- وكان من خيار أصحاب االوزاعي -حدثين خريان بن العالء : أمحد بن عيسى املصري
الوزاعي احلمام، وكان لصاحب احلمام حاجة، فأغلق عليه الباب وذهب، مث جاء، ففتح، فوجد ا

  .االوزاعي ميتا مستقبل القبلة
بلغنا موت االوزاعي، وأن امرأته أغلقت عليه : حدثنا إسحاق بن خالد، حدثنا أبو مسهر، قال: ابن زبر

زيز بعتق رقبة، ومل خيلف سوى ستة دنانري، باب احلمام، غري متعمدة، فمات، فأمرها سعيد بن عبد الع
  . يف ديوان الساحل- رمحه اهللا -فضلت من عطائه، وكان قد اكتتب 

  سبب موت: مسعت عقبة بن علقمة قال: العباس بن الوليد بن مزيد
االوزاعي أنه اختضب، ودخل احلمام الذي يف مرتله، وأدخلت معه امرأته كانونا فيه فحم، لئال يصيبه 

 وأغلقت عليه من برا، فلما هاج الفحم، ضعفت نفسه، وعاجل الباب ليفتحه، فامتنع عليه، فألقى الربد،
  .نفسه، فوجدناه موسدا ذراعه إىل القبلة

ملا مسعت الضجة بوفاة االوزاعي، خرجت، فأول : وحدثين سامل بن املنذر، قال: قال العباس بن الوليد
 فلم يزل املسلمون من أهل بريوت يعرفون له ذلك، من رأيت نصرانيا، قد ذر على رأسه الرماد،

فحمله املسلمون، وخرجت اليهود يف ناحية، والنصاري يف ناحية، والقبط : وخرجنا يف جنازته أربعة أمم
  .يف ناحية

  .مات االوزاعي سنة إحدي ومخسني ومئة: قال ابن املديين
  .هذا خطأ: قلت

سنة ست ومخسني، فوهم هشام، الن صفوان بن صاحل يف : وقال هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم
  مات سنة: روى عن الوليد هو وغريه، والوليد بن مزيد، وحيىي القطان، وأبو مسهر وعدة، قالوا

)٧/١٢٧(  

  

  .سبع ومخسني ومئة
  .يف صفر، وفيها مات: وزاد بعضهم فقال
رأيت االوزاعي يف منامي، : رقال يزيد بن مذعو: حدثين أبو جعفر اآلدمي قال: قال ابن أيب الدنيا



ما رأيت هناك أرفع من درجة العلماء، ومن بعدها : دلين على درجة أتقرب ا إىل اهللا، فقال: فقلت
  .درجة احملزونني

، وهو أول من دون العلم )١(احلافظ ابن عساكر يف أربعة كراريس " تاريخ " ترمجة االوزاعي يف 
  .، رمحه اهللا تعاىل)٢(مدروة بال عذبة بالشام، وبلغنا أنه كان يعتم بعمامة 

  حدثنا أبو بكر االمساعيلي إمالء، أنبأنا حممد بن خلف بن: احلاكم
واالوزاعي وعباد ) ٣(اجتمع الثوري : املرزبان، أنبأنا أبو نشيط حممد بن هارون، حدثنا الفريايب، قال

  .ك مع عبد اهللا بن عليحدثنا يا أبا عمرو حديث: مبكة، فقال الثوري لالوزاعي) ٤(بن كثري 
صنف : نعم، ملا قدم الشام، وقتل بين أمية، جلس يوما على سريره، وعبأ أصحابه أربعة أصناف: قال

، وصنف معهم االعمدة، وصنف معهم )٥(معهم السيوف املسللة، وصنف معهم اجلزرة، أظنها االطبار 
 اثنان بعضدي، وأدخلوين بني ، مث بعث إيل، فلما صرت بالباب، أنزلوين، وأخذ)٦(الكافر كوب 

  .الصفوف حىت أقاموين مقاما يسمع كالمي، فسلمت
  .نعم، أصلح اهللا االمري: أنت عبدالرمحن بن عمرو االوزاعي ؟ قلت: فقال
   فسأل مسألة رجل-ما تقول يف دماء بين أمية ؟ : قال

__________  
  . آ وما بعدها٣٤ / ١٠: خ) ١(
  .أن تسبل للعامة عذبتني من خلفها: طرفه واالعتذاب: عذبة كل شئ) ٢(
  .٢٢٩: ستأيت ترمجته ص) ٣(
  .١٠٦: مرت ترمجته ص) ٤(
  .نوع من السالح له فأس: االطبار) ٥(
  ).معربة(
  .تقدم أنه املقرعة) ٦(

[ * ]  

)٧/١٢٨(  

  

  .قد كان بينك وبينهم عهود:  فقلت-يريد أن يقتل رجال 
  .اجعلين وإياهم ال عهد بيننا! وحيك : فقال

دماؤهم : نفسي، وكرهت القتل، فذكرت مقامي بني يدي اهللا عزوجل، فلفظتها، فقلت) ١(فأجهشت 
 صلى -قال رسول اهللا : قلت! وحيك، ومل ؟ : عليك حرام، فغضب، وانتفخت عيناه وأوداجه، فقال يل



" نه ثيب زان، ونفس بنفس، وتارك لدي: ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث " -اهللا عليه وسلم 
)٢.(  

 صلى اهللا -أليس كان رسول اهللا : وكيف ذاك ؟ قال: قلت! وحيك، أو ليس االمر لنا ديانة ؟ : قال
   كان أوصى إىل علي ؟-عليه وسلم 

  .لو أوصى إليه ما حكم احلكمني: قلت
 أومأ أن أخرجوه -هكذا : فسكت، وقد اجتمع غضبا، فجعلت أتوقع رأسي تقع بني يدي، فقال بيده

قد بعث : ، فركبت دابيت، فلما سرت غري بعيد، إذا فارس يتلوين، فرتلت إىل االرض، فقلت فخرجت-
إن االمري قد بعث إليك :  فسلم، وقال- وأنا قائم أصلي -ليأخذ رأسي، أصلي ركعتني، فكربت، فجاء 

  .ذه الدنانري فخذها
  .فأخذا، ففرقتها قبل أن أدخل مرتيل

  . حني قال لك ما قالومل أردك أن حتيد: فقال سفيان
ال ينبغي لالمام أن خيص نفسه بشئ من الدعاء، فإن فعل فقد : مسع االوزاعي يقول: الوليد بن مزيد

  ).٣(خام 
__________  

  .خافت وفزعت: أجهشت) ١(
باب أيصلي : ، يف الطهارة)٩٠: (مستنده ما أخرجه أبو داود) ٣ (٢: ، حا١٢٤تقدم خترجيه ص ) ٢(

باب ما جاء يف كراهية أن خيص االمام نفسه : ، يف الصالة)٣٥٧: (، والترمذيالرجل وهو حافن
، يف إقامه الصالة، من طريق حبيب بن صاحل، عن يزيد بن شريح )٩٢٣: (بالدعاء، وابن ماجه

ثالث ال : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -احلضرمي، عن أيب حي املؤذن، عن ثوبان، عن رسول اهللا 
ال يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دوم، فإن فعل فقد خام، وال ينظر يف : هنحيل الحد أن يفعل

  ".قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، وال يصل وهو حقن حىت يتخفف 
التقريب " وأبو حي املؤذن هو شداد ابن حي، ومل يوثقه غري ابن حبان، ويزيد بن شريح، قال احلافظ يف 

  . يتابع، وإال فهو لنيحيث: مقبول، أي": 
  .، عن السفر بن نسري، عن يزيد بن شريح، عن أيب أمامة٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٠ / ٥: وأخرجه أمحد أيضا

  .والسفر بن نسري ضعيف
[ * ]  

)٧/١٢٩(  

  



حججت مع االوزاعي، : حدثين عباس بن جنيح الدمشقي، حدثين عون بن حكيم قال: العباس بن الوليد
  ملسجد، بلغفلما أتى املدينة، وأتى ا

مالكا مقدمه، فأتاه، فسلم عليه، فلما صليا الظهر تذاكرا أبواب العلم، فلم يذكرا بابا إال ذهب عليه 
االوزاعي فيه، مث صلوا العصر، فتذاكرا، كل يذهب عليه االوزاعي فيما يأخذان فيه، حىت اصفرت 

  ).١(الشمس، أو قرب اصفرارها، ناظره مالك يف باب املكاتبة واملدبر 
كنا عند أيب إسحاق الفزاري، فذكر االوزاعي، : حدثنا حممد بن عبد الوهاب، قال: العباس بن الوليد

 اجلواب، كما - واهللا -ذاك رجل كان شأنه عجبا، كان يسأل عن الشئ عندنا فيه االثر، فريد : فقال
  .هو يف االثر، ال يقدم منه وال يؤخر

ما رأيت أحدا أحلم وال أكمل وال أمحل فيما محل من : ولمسعت صدقة بن عبد اهللا يق: الوليدبن مسلم
  .االوزاعي

ما عرضت فيما محل عين أصح من : كان االوزاعي يقول: مسعت أبا مسهرر يقول: العباس بن الوليد
  .كتب الوليد بن مزيد

و االوزاعي أ: أيهما أفضل: قلت لعيسى بن يونس: مسعت أيب يقول: أبو فروة، يزيد بن حممد الرهاوي
ذهبت بك العراقية، االوزاعي، فقهه، : يا أبا عمرو: وأين أنت من سفيان ؟ قلت: سفيان ؟ فقال

  .أتراين أؤثر على احلق شيئا: فغضب، وقال! وفضله، وعلمه 
  ما أخذنا العطاء حىت شهدنا على علي بالنفاق، وتربأنا منه، وأخذ علينا بذلك: مسعت االوزاعي يقول

__________  
  .من الكتابة، وهو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما، فإذا أداه، صار حرا: ةاملكاتب) ١(

  .أنت حر دبر حيايت: هو العبد الذي يعلق عتقه مبوت سيده، من قوهلم: واملدبر
[ * ]  

)٧/١٣٠(  

  

عطاء بن أيب فلما عقلت أمري، سألت مكحوال وحيىي بن أيب كثري، و: الطالق والعتاق وأميان البيعة، قال
  :رباح، وعبد اهللا بن عبيد بن عمري، فقال

ليس عليك شئ، إمنا أنت مكره، فلم تقر عيين حىت فارقت نسائي، وأعتقت رقيقي، وخرجت من مايل، 
  .وكفرت أمياين

مسعت االوزاعي : حدثنا أبو عبد اهللا بن فالن: سفيان كان يفعل ذلك ؟ العباس بن الوليد: فأخربين
  . قول أهل العراق مخسا، ومن قول أهل احلجاز مخسانتجنب من: يقول



شرب املسكر، واالكل عند الفجر يف رمضان، وال مجعة إال يف سبعة أمصار، : من قول أهل العراق
  .وتأخري العصر حىت يكون ظل كل شئ أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف

غري عذر، واملتعة بالنساء، والدرهم استماع املالهي، واجلمع بني الصالتني من : ومن قول أهل احلجاز
  ).١(بالدرمهني، والدينار بالدينارين يدا بيد، وإتيان النساء يف أدبارهن 

__________  
ومن نسب إىل بعض السلف : ، طبع مؤسسة الرسالة٢٥٧ / ٤": زاد املعاد " قال ابن القيم يف ) ١(

 صلى اهللا - الباب غري ما حديث عنه إباحة وطئ الزوجة يف دبرها فقد غلط عليه، كيف وقد ورد يف
: ، وأبو داود٤٧٩، ٤٤٤ / ٢:  يف حترمي إتيان الرجل زوجته يف دبرها، فقد أخرج أمحد-عليه وسلم 

، وصحح البوصريي "ملعون من أتى املرأة يف دبرها : " ، من حديث أيب هريرة مرفوعا)٢١٦٢(
، ٢٩٩ / ٤": امع " كما يف " االوسط  "  آ، والطرباين يف- ٢١١: إسناده، وله شاهد عند ابن عدي

  .من حديث عقبة بن عامر، وسنده حسن فيتقوى به
ال ينظر اهللا إىل رجل جامع امرأته : " ، بلفظ)١٩٢٣: (، وابن ماجه٣٤٤، ٢٧٧ / ٢: وأخرجه أمحد

: ، وله شاهد بسند حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الترمذي، وصححه ابن حبان"يف دبرها 
)١٣٠٢.(  

، )٦٩٣: (، وابن ماجه)٣٩٠٤: (، وأيب داود٤٧٦، ٤٠٨ / ٢: ، وأمحد)١٣٥: (ويف لفظ للترمذي
من أيت حائضا أو امرأة يف دبرها، أو كاهنا فصدقه فقد كفر مبا أنزل على : " ٢٥٩ / ١: والدارمي

  . وسنده قوي- صلى اهللا عليه وسلم -حممد 
 صلى -قال رسول اهللا : ، عن علي بن طلق، قال٢٦٠ / ١: ، والدارمي)١١٦٤: (وأخرج الترمذي
  ال تأتوا النساء يف أعجازهن فإن اهللا ال يستحي من " -اهللا عليه وسلم 

  ".احلق 
  .وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان

 ٢: ، والطحاوي٢١٣ / ٢: ، وأمحد٣٦٠ / ٢: وله شاهد من حديث خزمية بن ثابت، أخرجه الشافعي
  = [ * ] ابن ، وسنده صحيح، وصححه٢٥/ 

)٧/١٣١(  

  

قدم أبو مرحوم من مكة على االوزاعي، فأهدى له طرائف، فقال : عن سعيد بن سامل صاحب االوزاعي
  .إن شئت قبلت منك، ومل تسمع مين حرفا، وإن شئت، فضم، هديتك، وامسع: له

:  اجلمعة ؟ قالمن أدركت من التابعني كان يبكر إىل: قلت لسعيد بن عبد العزيز: قال الوليد بن مسلم



  .بلى: ما رأيت أبا عمرو ؟ قلت
  .فإنه قد كفا من قبله، فاقتد به، فلنعم املقتدى: قال

  .كنا نضحك ومنزح، فلما صرنا يقتدى بنا، خشيت أن ال يسعنا التبسم: قال االوزاعي: موسى بن أعني
  .رأيت االوزاعي يعتم، فال يرخي هلا شيئا: قال الوليد بن مزيد

  . أما املرسل واملوقوف، فألوف- يعين املسند -اظ أن حديث االوزاعي حنو االلف ذكر بعض احلف
للكوفيني، ونظري مالك للمدنيني، ونظري ) ٢(لليمانيني، ونظري الثوري ) ١(وهو يف الشاميني نظري معمر 

  .للبصريني) ٣(الليث للمصريني، ونظري محاد بن سلمة 
نا املبارك بن أيب اجلود ببغداد، أنبأنا أمحد بن أيب غالب الزاهد، أخربنا أمحد بن إسحاق القرايف ا، أنبأ

أنبأنا عبد العزيز بن علي االمناطي، أنبأنا الشيخ أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا داود 
  بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن االوزاعي، حدثين حيىي بن

__________  
، ١٤٢ / ٨": الفتح " ، ووصفه احلافظ يف "خالصة البدر املنري " لقن يف ، وابن امل)١٢٩٩: (حبان= 

  .بأنه من االحاديث الصاحلة االسناد
  ويف الباب عن جابر وعبد اهللا بن عمرو بن العاص

  .فراجعه إن شئت" زاد املعاد " وابن عباس، خرجناه يف 
  .٥: انظر ترمجته يف الصفحة) ١(
  .٢٢٩: انظر ترمجته يف الصفحة) ٢(
  .٤٤٤: انظر ترمجته يف الصفحة) ٣(

[ * ]  

)٧/١٣٢(  

  

 صلى اهللا عليه -قدم على رسول اهللا : " أيب كثري، حدثين أبو قالبة اجلرمي، حدثين أنس بن مالك، قال
 أن - صلى اهللا عليه وسلم -، فأمرهم رسول اهللا )١( مثانية نفر من عكل، فاجتووا املدينة -وسلم 

  .بوا من ألباا وأبواهلا، فأتوها، فقتلوا رعاا، واستاقوا االبليأتوا إبل الصدقة فيشر
 يف طلبهم قافة، فأتى م، فقطع أيديهم وأرجلهم مث مل - صلى اهللا عليه وسلم -فبعث رسول اهللا 

  ).٢" (حيسمهم 
  ).٣(أخرجه البخاري، عن رجل، عن شعيب 

 علي بن احلسني بن احلسن االسدي الدمشقي، أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن املرداوي، أنبأنا احلسن بن



أنبأنا جدي، أنبأنا علي بن حممد بن علي بن أيب العالء الفقيه، حدثنا حممد بن الفضل الفراء مبصر، أنبأنا 
أبو الفوارس أمحد بن حممد بن احلسني السندي، حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا حممد بن كثري، مسعت 

: "  اليب بكر وعمر- صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا :  قالاالوزاعي، عن قتادة، عن أنس،
  ).٤" (هذان سيدا كهول أهل اجلنة من االولني واآلخرين، إال النبيني واملرسلني 

__________  
  .عافوا املقام ا، فأصام اجلوى يف بطوم: معناه) ١(

  .إذا كرهت االقامة به لضرر يلحقك: اجتويت املكان: يقال
  .الكي بالنار لقطع الدم:  احلسم)٢(
  ، يف)٦٨٠٣(و ) ٦٨٠٢(مل أجده يف البخاري ذا السند، وإمنا أخرجه برقم ) ٣(

من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا االوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب ...باب احملاربني: احلدود
  .قالبة، عن أنس
) ٥٦٨٥(و ) ٤٦١٠(و ) ٤١٩٣(و ) ٤١٩٢(و ) ٣٠١٨(و ) ١٥٠١(و ) ٢٣٣: (وهو عنده برقم

، من طرق، عن أيب قالبة وقتادة، )٦٨٩٩(و ) ٦٨٠٥(و ) ٦٨٠٤(و ) ٥٧٢٧(و ) ٥٦٨٦(و 
  .وثابت، عن أنس
باب حكم احملاربني، من طريق عبد العزيز بن صهيب، ومحيد، : ، يف القسامة)١٦٧١: (وأخرجه مسلم

  .عن أنس، ومن طريق أيب قالبة وقتادة، عن أنس
  .د بن كثري صدوق كثري الغلطحمم) ٤(

  .وباقي رجاله ثقات
، )٦٠٢: (، لكن احلديث صحيح بشواهده، فقد أخرجه أمحد)٣٦٦٤: (الترمذي" سنن " وهو يف 

  = [ * ]و ) ٣٦٦٥: (والترمذي

)٧/١٣٣(  

  

  .هذا حديث حسن اللفظ، لوال لني يف حممد بن كثري املصيصي لصحح
  .صباح، عن ابن كثريأخرجه الترمذي، وحسنه عن احلسن بن ال

  .عن هذا االسدي" املختارة " يف ) ١(وأخرجه احلافظ الضياء 
احلافظ، االمام، أبو عمار العجلي، البصري، مث اليمامي، من محلة ) ٤م،  * ( عكرمة بن عمار- ٤٩

  .احلجة وأوعية الصدق
مساك بن الوليد، عطاء بن أيب رباح، وأيب كثري السحيمي، والقاسم بن حممد، وأيب زميل : حدث عن



وضمضم بن جوس، وطاووس بن كيسان، ومكحول، ونافع، وحيىي بن أيب كثري، وأيب النجاشي عطاء 
  .بن صهيب، وطائفة

، فعداده إذا يف )٢(ويرتل إىل هشام بن حسان وحنوه، مع أنه قد لقي صحابيا وهو اهلرماس بن زياد 
  .التابعني الصغار

__________  
، عن أيب جحيفة، وعن جابر عند )١٠٠: (حسن، وأخرجه ابن ماجه، وإسناد أمحد )٣٦٦٦= (

  .١٥٣ / ٩": امع " كما يف " االوسط " الطرباين يف 
هو االمام احلافظ، حمدث الشام، شيخ السنة، ضياء الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد ) ١(

  ). ه٦٤٣(بن عبدالرمحن السعدي احلنبلي املتوىف سنة 
انتقى فيه االحاديث الصحيحة، ومل يتم، وهو خمطوط مل يطبع بعد، توجد أجزاء منه ": املختارة " به وكتا

  .يف املكتبة الظاهرية بدمشق
  .احلاكم" مستدرك " كان بعض احلفاظ من مشاخينا يرجحه على ": الباعث احلثيث " قال ابن كثري يف 

 الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح قول الزركشي يف ختريج" الآليل " ونقل السيوطي يف 
  .الترمذي وابن حبان

، ٥٠ / ٧: ، التاريخ الكبري٤٢٩: ، تاريخ خليفة٢٩٠: ، طبقات خليفة٥٥٥ / ٥: طبقات ابن سعد* 
 / ١٢: ، تاريخ بغداد١٠ / ٧: ، اجلرح والتعديل٣٣٤: خ: ، الضعفاء١٣٩ / ٢: التاريخ الصغري

 - ٢٥٠ / ٦: ، تاريخ االسالم٤٩ / ٣: خ: هيب التهذيب، تذ٩٥١: خ: ، ذيب الكمال٢٥٧
 - ٢٦١ / ٧: ، ذيب التهذيب٢٣٢ / ١: ، عرب الذهيب٩٣ - ٩٠ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٥١
  .٢٤٦ / ١: ، شذرات الذهب٢٧٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٤: ، طبقات املدلسني٢٦٣

  .١٣٩سيأيت حديثه يف الصفحة ) ٢(
[ * ]  

)٧/١٣٤(  

  

 ابن أيب عروبة، وشعبة، والثوري، وابن املبارك، وحيىي ابن أيب زائدة، وحيىي بن سعيد، وابن :حدث عنه
مهدي ووكيع، وزيد بن احلباب، وروح بن عبادة، وبشر بن عمر، وعبد الصمد، وعمر بن يونس 
نفي، اليمامي، والنضر بن حممد اجلرشي، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وأبو عامر العقدي، وأبو علي احل

وأبو الوليد الطيالسي، وأبو عاصم، وعبد الرزاق، ويزيد ابن عبد اهللا اليمامي، وأبو حذيفة النهدي، 
وعبد اهللا بن بكار، وعاصم بن علي، وعبد اهللا بن رجاء، واحلسن بن سوار، وشاذ بن فياض، وعمرو 



  .بن مرزوق، وخلق كثري
هو ابن عمار بن عقبة بن حبيب : عكرمة، فقالسألت رجال من أهل اليمامة عن : قال املفضل بن غسان

  .بن شهاب بن ذباب بن احلارث بن مخصانة، بن االسعد بن جذمية بن سعد بن عجل
  .هو ثقة: وروى معاوية بن صاحل، عن حيىي بن معني

  .صدوق، ليس به بأس: وروى أمحد بن زهري، عن حيىي
  .كان أميا، وكان حافظا: وروى أبو حامت عن حيىي

  .هو أحب إيل من أيوب ابن عتبة: مان بن سعيد عن حيىيوروى عث
أحاديث عكرمة عن حيىي بن أيب كثري ليست بذاك، مناكري، كان حيىي بن سعيد : وقال علي بن املديين

  .يضعفها
  .كان حيىي يضعف رواية أهل اليمامة، مثل عكرمة بن عمار وضربه: وقال أيضا

كان عكرمة بن عمار عند أصحابنا ثقة : بن املديين قالوروى حممد بن عثمان بن أيب شيبة، عن علي 
  .ثبتا

  .ثقة، يروي عنه النضر بن حممد ألف حديث: وقال أمحد العجلي
  عكرمة بن عمار مضطرب: وروى عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه، قال

)٧/١٣٥(  

  

  .ياس صاحلااحلديث عن حيىي بن أيب كثري، ومضطرب احلديث يف غري إياس بن سلمة، كان حديثه عن إ
، وعكرمة بن عمار، عن حيىي بن )١(مسعت أمحد يضعف رواية أيوب بن عتبة : وقال أبو زرعة الدمشقي

  .عكرمة أوثقهما: أيب كثري، وقال
هل كان باليمامة أحد يقدم على عكرمة بن عمار مثل أيوب بن عتبة، : سألت أمحد: قال الفضل بن زياد

قد روى عنه شعبة :  مث قال- أو حنو هذا -مة فوق هؤالء عكر: ومالزم بن عمرو، وهؤالء ؟ فقال
  .أحاديث

  .ثبت: وروى الغاليب، عن ابن معني
  .مضطرب يف حيىي بن أيب كثري، ومل يكن عنده كتاب: وقال البخاري
  .هو ثقة، ويف حديثه عن حيىي اضطراب، كان أمحد بن حنبل يقدم عليه مالزم بن عمرو: وقال أبو داود

  ).٣(، واالوزاعي )٢(هشام الدستوائي : يف حيىيوأعالهم : قال
  .ليس به بأس، إال يف حديثه عن ابن أيب كثري: وقال النسائي
  .صدوق، رمبا وهم يف حديثه، ورمبا دلس، ويف حديثه عن حيىي بعض االغاليط: وقال أبو حامت



، إال أن حيىي صدوق، روى عنه شعبة، وحيىي القطان، ووثقه أمحد وابن معني: وقال زكريا الساجي
  .القطان ضعفه يف حيىي بن أيب كثري، وقدم مالزما عليه

__________  
  .٣١٩: ستأيت ترمجته ص) ١(
  .١٤٩: ستأيت ترمجته ص) ٢(
  .١٠٧: تقدمت ترمجته ص) ٣(

[ * ]  

)٧/١٣٦(  

  

 ما مسعت فيه إال: عكرمة بن عمار ثقه عندهم، روى عنه ابن مهدي: وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار
  .خريا

  .كان ينفرد بأحاديث طوال مل يشركه فيها أحد: وقال صاحل بن حممد
وعكرمة صدوق، إال أن يف : قال! أال أراين فقيها وأنا ال أشعر : وقدم البصرة، فاجتمع إليه الناس فقال

  .حديثه شيئا، روى عنه الناس
  عكرمة بن عمار: وقال إسحاق بن أمحد بن خلف البخاري احلافظ

عنه سفيان الثوري، وذكره بالفضل، وكان كثري الغلط، ينفرد عن أناس بأشياء ال يشاركه ثقة، روى 
  .فيها أحد

  .كان صدوقا، ويف حديثه نكرة: وقال ابن خراش
  .ثقة: وقال االمام الدار قطين

  .مستقيم احلديث إذا روى عنه ثقة: وقال ابن عدي
  .كان مستجاب الدعوة: وقال عاصم بن علي

  .ه البخاري، ومل حيتج به، واحتج به مسلم يسريا، وأكثر له من الشواهداستشهد ب: قلت
  .أكثر مسلم االستشهاد بعكرمة بن عمار: قال احلاكم أبو عبد اهللا

قد ساق له مسلم يف االصول حديثا منكرا، وهو الذي يرويه عن مساك احلنفي، عن ابن عباس، : قلت
  .-) ١( صلى اهللا عليه وسلم -من النيب يف االمور الثالثة اليت التمسها أبو سفيان، 

__________  
، يف فضائل الصحابة باب من فضائل أيب سفيان، من )٢٥٠١(مسلم " صحيح " ونصه كما يف ) ١(



كان املسلمون ال ينظرون إىل أيب سفيان، : طريق عكرمة بن عمار، عن أيب زميل، عن ابن عباس، قال
  : = [ * ]ثالث أعطنيهن ؟ قال! يا نيب اهللا : -ليه وسلم  صلى اهللا ع-وال يقاعدونه، فقال للنيب 

)٧/١٣٧(  

  

أنه كان مع سفيان عند : مسعت علي بن عبد اهللا حيدث عن عبد الرمحن: قال عباس بن عبد العظيم
  .هات حىت أكتب! يا أبا عبد اهللا : فجاء يكتب عنده، فقلت: عكرمة بن عمار، قال

  .ال تعجلن: قال
  .وال تعجل، نوقفه على كل حديث على السماع: اب فسل عنه، قالخذ الكت: قلت: قال

  .وكان خط سفيان خط سوء: قال عبدالرمحن
  قدم: مسعت سليمان بن حرب يقول: وقال عباس بن عبد العظيم أيضا

  .علينا عكرمة بن عمار من اليمامة، فرأيته فوق سطح خياصم أهل القدر
أحرج على رجل يرى القدر إال قام فخرج : ول للناسمسعت عكرمة بن عمار يق: قال معاذ بن معاذ

  .عين، فإين ال أحدثه
  .مات سنة تسع ومخسني ومئة: قال خليفة وابن معني

  .يف رجب: زاد حيىي
  ).١(وقع يل حديثه عاليا 
__________  

  ".نعم = " 
  ".نعم : " عندي أحسن العرب وأمجله، أم حبيبة بنت أيب سفيان، أزوجكها ؟ قال: قال
  ".نعم : " ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك ؟ قال: قال
  ".نعم : " وتؤمرين حىت أقاتل الكفار كما كنت أقاتل املسلمني ؟ قال: قال

 ما أعطاه ذلك، النه مل يكن - صلى اهللا عليه وسلم -ولو ال أنه طلب ذلك من النيب : قال أبو زميل
  ".نعم : " يسأل شيئا إال قال

هو وهم من بعض الرواة ال شك فيه وال تردد، وقد اموا : وزي يف هذا احلديثقال أبو الفرج ابن اجل
إن هذا وهم الن أهل التاريخ أمجعوا على أن أم حبيبة : به عكرمة بن عمار راوي احلديث، وإمنا قلنا

كانت حتت عبيداهللا بن جحش، وولدت له، وهاجر ا ومها مسلمان إىل أرض احلبشة، مث تنصر وثبتت 
 إىل النجاشي خيطبها عليه، فزوجه - صلى اهللا عليه وسلم -يبة على دينها، فبعث رسول اهللا أم حب

 أربعة آالف درهم، وذلك يف سنة سبع من - صلى اهللا عليه وسلم -إياها، وأصدقها عن رسول اهللا 



 وبني - صلى اهللا عليه وسلم - وهي اليت كانت بني النيب -اهلجرة، وجاء أبو سفيان يف زمن اهلدنة 
 حىت ال - صلى اهللا عليه وسلم - فدخل عليها، فثنت بساط رسول اهللا -قريش يف صلح احلديبية 

 -جيلس عليه، وال خالف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما يف فتح مكة سنة مثان، وال يعرف أن رسول اهللا 
  . أمر أبا سفيان-صلى اهللا عليه وسلم 

  ".حديثا عاليا : " يف االصل) ١(
  .ريفوهو حت
[ * ]  

)٧/١٣٨(  

  

  أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبداملعز بن حممد، أنبأنا
 أنبأنا أبو سعد حممد بن عبدالرمحن، أنبأنا أبو عمرو - سنة مثان وعشرين ومخس مئة -متيم بن أيب سعيد 

ن عمار، عن اهلرماس بن بن محدان، أنبأنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا عبد اهللا بن بكار، حدثنا عكرمة ب
  ).١" ( يوم العيد االضحى خيطب على بعري -رأيت رسول اهللا : " زياد قال

  ).٢(هذا حديث عال، قوي االسناد صار به عكرمة بن عمار تابعيا 
  

   واسم أيب-حممد بن عبدالرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب ) ع * ( ابن أيب ذئب- ٥٠
__________  

، يف ترمجة اهلرماس بن زياد ٣٩٣ / ٥": أسد الغابة " ن طريق أيب يعلى ابن اجلزري يف وأخرجه م) ١(
باب من خطب يوم النحر، من طريق : ، يف احلج)١٩٥٤": (سننه " الباهلي، وأخرجه أبو داود يف 

: هارون بن عبد اهللا، حدثنا هشام بن عبدامللك، حدثنا عكرمة، حدثنا اهلرماس ابن زياد الباهلي، قال
  . خيطب الناس على ناقته العضباء يوم االضحى مبىن- صلى اهللا عليه وسلم -رأيت رسول اهللا 

  .وسنده جيد
روى حديثه أبو داود وغريه بإسناد : يف ترمجة هرماس بن زياد الباهلي" االصابة " وقال احلافظ يف 

  .صحيح
عىن هلا هنا، فاملصنف ذكر يف الصفحة ، وال م"كما سيأيت : " عبارة" تابعيا : " يف االصل، بعد قوله) ٢(
أن عكرمة قد لقي صحابيا وهو اهلرماس بن زياد، وهنا أورد احلديث الذي يدل على مساعه من ) ١٣٤(

  .كما تقدم: كما سيأيت، وأما هنا، فصواب العبارة أن يقال: هذا الصحايب، فكان حقه أن يقول هناك
 ٢: ، التاريخ الصغري١٥٣ - ١٥٢ / ١: ريخ الكبري، التا٤٢٩: ، تاريخ خليفة٢٧٣: طبقات خليفة* 



، مشاهري ٤٠٠، ١٦٣ / ٢، ٦٨٦، ٦٨٥، ١٤٦ / ١: ، املعرفة والتاريخ٤٨٥: ، املعارف١٣٢/ 
، ٣٠٥، ٢٩٦ / ٢: املقالة السادسة الفن السادس، تاريخ بغداد: ، الفهرست١٤٠: علماء االمصار
 / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١٢٣٢ - ١٢٣١: خ: ، ذيب الكمال١٨٣ / ٤: وفيات االعيان

  - ١٩١ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٨٤ - ٢٨١ / ٦: ، تاريخ االسالم٢٢٦ - ٢٢٥
 - ٣٠٣ / ٩: ، ذيب التهذيب٢٢٤ - ٢٢٣ / ٣: ، الوايف بالوفيات٢٣١ / ١: ، عرب الذهيب١٩٣
 - ٢٤٥ / ١: ، شذرات الذهب٣٤٨: ، خالصة تذهيب الكمال٨٣ - ٨٢: ، طبقات احلفاظ٣٠٧
٢٤٦.  
[ * ]  

)٧/١٣٩(  

  

  . االمام، شيخ االسالم، أبو احلارث القرشي، العامري، املدين، الفقيه-هشام بن شعبة : ذئب
عكرمة وشرحبيل بن سعد، وسعيدا املقربي، ونافعا العمري، وأسيد بن أيب أسيد الرباد، وصاحلا : مسع

لقرشي، ومسلم بن جندب، وابن موىل التوأمة، وشعبة موىل ابن عباس، وخاله احلارث بن عبدالرمحن ا
شهاب الزهري، والقاسم بن عباس، وحممد بن قيس، وإسحاق بن يزيد اهلذيل، والزبرقان بن عمرو بن 
أمية الضمري، وسعيد بن مسعان، وعثمان بن عبد اهللا ابن سراقة، وحممد بن املنكدر، ويزيد بن عبد اهللا 

  .بن قسيط، وخلقا سواهم
  .، فاضال، قواال باحلق، مهيباوكان من أوعية العلم، ثقة

ابن املبارك، وحيىي بن سعيد القطان، وابن أيب فديك، وشبابة بن سوار، وأبو علي احلنفي، : حدث عنه
وحجاج بن حممد، وأبو نعيم، ووكيع، وآدم بن أيب إياس، والقعنيب، وأسد بن موسى، وعاصم بن علي، 

  .ب، واملقرئ، وخلق كثريوأمحد بن يونس الريبوعي، وعلي بن اجلعد، وابن وه
  .كان يشبه بسعيد بن املسيب: قال أمحد بن حنبل

  .ال: خلف مثله ؟ قال: فقيل المحد
  . أشد تنقية للرجال منه ؟- رمحه اهللا -كان أفضل من مالك، إال أن مالكا : مث قال
ديث، واالتقان وهو أقدم لقيا للكبار من مالك، ولكن مالكا أوسع دائرة يف العلم، والفتيا، واحل: قلت

  .منه بكثري
، ورمي بالقدر، وما )١(ولد سنة مثانني، وكان من أورع الناس وأودعهم : قال حممد بن عمر الواقدي

  .كان قدريا، لقد كان يتقي قوهلم ويعيبه
__________  



: " ٣٠٥ / ٩": ذيب التهذيب " ، و ٣٠١ / ٢: " تاريخ بغداد" ، و ١٩١ / ١": احللية " يف ) ١(
  ".لهم وأفض
[ * ]  

)٧/١٤٠(  

  

ولكنه كان رجال كرميا، جيلس إليه كل أحد ويغشاه فال يطرده، وال يقول له شيئا، وإن مرض، عاده، 
  .فكانوا يتهمونه بالقدر، هلذا وشبهه

  .كان حقه أن يكفهر يف وجوههم، ولعله كان حسن الظن بالناس: قلت
إن القيامة تقوم غدا، : تهد يف العبادة، ولو قيل لهوكان يصلي الليل أمجع، وجي: مث قال الواقدي تلميذه

  .ما كان فيه مزيد من االجتهاد
، يتعشى )١(كان أخي يصوم يوما ويفطر يوما، مث سرد الصوم، وكان شديد احلال : أخربين أخوه قال

  .اخلبز والزيت، وله قميص وطيلسان، يشتو فيه ويصيف
حلق، وكان حيفظ حديثه، مل يكن له كتاب، وكان صرامة وقوال با) ٢(وكان من رجال الناس : قال

  .يروح إىل اجلمعة باكرا، فيصلي إىل أن خيرج االمام
  .ورأيته يأيت دار أجداده عند الصفا، فيأخذ كراءها، وكان ال يغري شيبه

، لزم بيته إىل أن قتل حممد، وكان أمري املدينة احلسن بن زيد )٣(وملا خرج حممد بن عبد اهللا بن حسن 
 وهو عبد -ري على ابن أيب ذئب كل شهر مخسة دنانري، وقد دخل مرة على وايل املدينة، فكلمه جي

  .إين الراك مرائيا:  فكلمه يف شئ، فقال عبد الصمد بن علي-الصمد بن علي عم املنصور 
  .من أرائي ؟ فواهللا للناس عندي أهون من هذا: فأخذ عودا وقال

كرديا ) ٤(بعث إىل ابن أيب ذئب مبئة دينار، فاشترى منها ساجا وملا ويل املدينة جعفر بن سليمان، 
  بعشرة دنانري، فلبسه عمره، وقدم به عليهم بغداد،

__________  
  ".وكان خشن العيش : " ١٩٢ / ١" التذكرة " يف ) ١(
  ".وكان من رجال العلم : " يف املرجع السابق) ٢(
  .١: ، حا٢١: انظر الصفحة) ٣(
  .هو الطيلسان املقور ينسج كذلك: ان الضخم الغليظ، وقيلالطيلس: الساج) ٤(

[ * ]  

)٧/١٤١(  



  

 رمحه اهللا - فلما رجع، مات بالكوفة - يعين الدولة -فلم يزالوا به حىت قبل منهم، فأعطوه ألف دينار 
-.  

 فهو - وإن كان ال نزاع يف ضعفه -عن الواقدي، والواقدي " الطبقات " نقل هذا كله ابن سعد يف 
  .ادق اللسان، كبري القدرص

الشافعي مساعنا، أخربين أبو حنيفة بن مساك، حدثين ابن أيب ذئب، عن املقربي عن أيب " مسند " ويف 
إن أحب أخذ : من قتل له قتيل فهو خبري النظرين: "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -شريح أن رسول اهللا 

  ).١" (العقل، وإن أحب فله القود 
أحدثك عن رسول : أتأخذ ذا ؟ فضرب صدري، وصاح كثريا، ونال مين، وقال: قلت البن أيب ذئب

  .نعم آخذ به، وذلك الفرض علي، وعلى كل من مسعه: تأخذ به:  وتقول- صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 
 من الناس فهداهم به، وعلى يديه، فعلى اخللق أن يتبعوه - صلى اهللا عليه وسلم -إن اهللا اختار حممدا 

  .ني أو داخرين، ال خمرج ملسلم من ذلكطائع
يستتاب، : فقال) ٢" (البيعان باخليار " بلغ ابن أيب ذئب أن مالكا مل يأخذ حبديث : قال أمحد بن حنبل

  .فإن تاب، وإال ضربت عنقه
  .هو أورع وأقول باحلق من مالك: مث قال أمحد

  ق إماملو كان ورعا كما ينبعي، ملا قال هذا الكالم القبيح يف ح: قلت
__________  

  .٢٤٩ / ٢: مسند الشافعي) ١(
، من طريق حيىي بن سعيد، عن ابن أيب ذئب، عن )١٤٠٦: (، والترمذي)٤٥٠٤: (وأخرجه أبو داود

، ١٨٢ / ١: سعيد املقربي، عن أيب شريح، وإسناده صحيح ويف الباب عن أيب هريرة، أخرجه البخاري
ومن : " ، بلفظ٣٨ / ٨: ، والنسائي)٤٥٠٥: (اود، وأبو د)١٤٠٥: (، والترمذي)١٣٥٥: (ومسلم

  ".إما أن يودى، وإما أن يقاد : قتل له قتيل فهو خبري النظرين
، يف ٢٧٦ / ٤: باب بيع اخليار، والبخاري: ، يف البيوع٦٧١ / ٢": املوطأ " أخرجه مالك يف ) ٢(

باب ثبوت خيار الس : وع، يف البي)١٥٣١: (باب البيعان يف اخليار ما مل يتفرقا، ومسلم: البيوع
املتبايعان كل : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -للمتبايعني، من طريق نافع، عن ابن عمر، أن رسول اهللا 

  ".واحد منهما باخليار على صاحبه ما مل يتفرقا 
[ * ]  

)٧/١٤٢(  

  



  .عظيم
  .فمالك إمنا مل يعمل بظاهر احلديث، النه رآه منسوخا

على التلفظ باالجياب والقبول، فمالك يف هذا احلديث، ويف " حىت يتفرقا : " ولهعمل به ومحل ق: وقيل
كل حديث، له أجر وال بد، فإن أصاب، ازداد أجرا آخر، وإمنا يرى السيف على من أخطأ يف اجتهاده 

  ).١(احلرورية 
ول ابن أيب وبكل حال فكالم االقران بعضهم يف بعض ال يعول على كثري منه، فالنقصت جاللة مالك بق

 رضي اهللا عنهما -ذئب فيه، وال ضعف العلماء ابن أيب ذئب مبقالته هذه، بل مها عاملا املدينة يف زماما 
  . ومل يسندها االمام أمحد، فلعلها مل تصح-

، أنبأنا أبو بكر اخلطيب، )٢(أنبأنا القزاز : كتب إيل مؤمل البالسي وغريه أن أبا اليمن الكندي أخربهم
ابن أيب : مسعت حيىي بن معني يقول: بو سعيد الصرييف، حدثنا االصم، حدثنا عباس الدوري قالأنبأنا أ

  .ذئب مسع عكرمة
أنبأنا اجلوهري، أنبأنا املرزباين، حدثنا أمحد بن حممد بن عيسى، حدثنا أبو العيناء، : قال اخلطيب: وبه
 فلم يبق أحد إال قام، إال ابن -م  صلى اهللا عليه وسل-ملا حج املهدي، دخل مسجد رسول اهللا : قال

  .قم، هذا أمري املؤمنني: أيب ذئب، فقال له املسيب بن زهري
  .إمنا يقوم الناس لرب العاملني: فقال

  .دعه، فلقد قامت كل شعرة يف رأسي: فقال املهدي
  .قد هلك الناس، فلو أعنتهم من الفئ: وقال ابن أيب ذئب للمنصور: قال أبو العيناء: وبه

  .ويلك، لوال ما سددت من الثغور، لكنت تؤتى يف مرتلك، فتذبح: فقال
  قد سد الثغور، وأعطى الناس من هو: فقال ابن أيب ذئب
__________  

وهو موضع بظاهر الكوفة، وبه كان أول : حروراء: هم اخلوارج، ونسبتهم هذه إىل: احلرورية) ١(
  . وخرجوا عليه- رضي اهللا عنه -اجتماعهم وحتكيمهم حني خالفوا عليا 

  .١١٦٨ / ٣" تبصري املنتبه " انظر ) ٢(
[ * ]  

)٧/١٤٣(  

  

هذا خري :  مث قال- والسيف بيد املسيب - فنكس املنصور رأسه - رضي اهللا عنه -عمر : خري منك
  .أهل احلجاز



  .ابن أيب ذئب ثقة: قال أمحد بن حنبل
  .قد دخل على أيب جعفر املنصور، فلم يهله أن قال له احلق

  .الظلم ببابك فاش، وأبو جعفر أبو جعفر: الوق
  .كان ابن أيب ذئب فقيه املدينة: قال مصعب الزبريي

حججت عام حج أبو جعفر ومعه ابن أيب : قال أبو نعيم: حدثنا هارون بن سفيان قال: وقال البغوي
 يف احلسن بن ما تقول: ذئب، ومالك بن أنس، فدعا ابن أيب ذئب، فأقعده معه على دار الندوة، فقال له

  .إنه ليتحرى العدل:  ؟ فقال- يعين أمري املدينة -زيد بن حسن 
   ؟- مرتني -ما تقول يف : فقال له

  .ورب هذه البنية إنك جلائر: فقال
، مث أمر البن أيب ذئب )١(كف يا ابن اللخناء : فأخذ الربيع احلاجب بلحيته، فقال له أبو جعفر: قال

  .بثالث مئة دينار
ما فاتين أحد، : مسعت يونس بن عبداالعلى، مسعت الشافعي يقول): ٢(ن املسيب االرغياين قال حممد ب

  .فأسفت عليه ما أسفت على الليث بن سعد وابن أيب ذئب
أما فوات الليث، فنعم، وأما ابن أيب ذئب، فما فرط يف االرحتال إليه، النه مات وللشافعي تسعة : قلت
  .أعوام

  كان ابن أيب ذئب:  بن سعيد يقولمسعت حيىي: علي بن املديين
__________  

  .اليت مل ختنت: اللخناء: ننت الريح عامة، وقبح ريح الفرج، ويقال: اللخن) ١(
االرغياين، بفتح اهلمز، وسكون الراء املهملة، وكسر الغني : ١٦٩ / ١": االنساب " ترمجته يف ) ٢(

  .نسبة إىل أرغيان، من بالد نيسابور: املعجمة
[ * ]  

)٧/١٤٤(  

  

  .اقرأه، وإن مل يكن معك كتاب، فإمنا هو حفظ: عسرا، أعسر أهل الدنيا، إن كان معك الكتاب، قال
  .كنت أحتفظها وأكتبها: كيف كنت تصنع فيه ؟ قال: فقلت ليحىي

فابن أيب ذئب، مساعه من الزهري، أعرض هو ؟ : قلت المحد بن حنبل: وقال أبو إسحاق اجلوزجاين
  .كيف كانال يبايل : قال
  .كان يلينه يف الزهري ذه املقالة، فإنه ليس باود يف الزهري: قلت



معاذ اهللا أن يكون قدريا، إمنا كان يف : سألت مصعبا عن ابن أيب ذئب، فقال: قال أمحد بن علي االبار
  إليه،زمن املهدي قد أخذوا أهل القدر، وضربوهم، ونفوهم، فجاء منهم قوم إىل ابن أيب ذئب، فجلسوا 

  .هو قدري الجل ذلك: واعتصموا به من الضرب، فقيل
  .لقد حدثين من أثق به أنه ما تكلم فيه قط

  .وجاء عن أمحد بن حنبل، أنه سئل عنه، فوثقه، ومل يرضه يف الزهري
ما : ابن عجالن، أو ابن أيب ذئب ؟ فقال: أميا أعجب إليك: سئل أمحد بن حنبل: وقال الفضل بن زياد

  .قةفيهما إال ث
قدم ابن أيب ذئب بغداد، فحملوا عنه العلم، وأجازه املهدي بذهب جيد، مث رد إىل بالده، فأدركه االجل 

  .بالكوفة، غريبا، وذاك يف سنة تسع ومخسني ومئة
كان ابن أيب ذئب رجال صاحلا قواال باحلق، يشبه بسعيد بن : مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال البغوي

  .يثاملسيب، وكان قليل احلد
  أنبأنا عمر بن حممد: أخربنا أبو احلسن بن البخاري وغريه كتابة، قالوا

)٧/١٤٥(  

  

اخلطيب، أنبأنا عبيداهللا بن ) ٢(، أنبأنا عبد الوهاب االمناطي، أنبأنا أبو حممد بن هزار مرد )١(الدارقزي 
بن أيب ذئب، عن سعيد حممد بن إسحاق، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، أنبأنا ا

يبايع لرجل بني : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -بن مسعان، مسعت أبا هريرة حيدث أبا قتادة، عن النيب 
  .الركن واملقام، ولن يستحل البيت إال أهله، فإذا استحلوه، فال تسأل عن هلكة العرب

  ).٣" (تخرجون كرته مث تأيت احلبشة فيخربونه خرابا ال يعمر بعدها أبدا، وهم الذين يس
دخل املسور بن خمرمة على ابن عباس، : وبه، أنبأنا ابن أيب ذئب، عن شعبة، هو موىل ابن عباس، قال

  .هذا االستربق: وما هو ؟ قال: ما هذا يا أبا العباس ؟ قال: وعليه ثوب إستبقرق، فقال
  ما علمت به، وال أظن: قال

  . حني ى إال للتجرب والتكرب، ولسنا، حبمداهللا، كذلك ى عنه- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
  .أال ترى كيف أحرقناها بالنار:  قال-؟ يعين تصاوير ) ٤(فما هذه الطيور يف الكانون : قال

  .انزعوا هذا الثوب عين، واقطعوا رأس هذه التماثيل والطيور: فلما خرج املسور، قال
__________  

رية ببغداد، يف طرف الصحراء، وهو املعرف باب طربزد، ترمجه املؤلف حملة كب: نسبة إىل دار القز) ١(
مسند العصر، أبو حفص، موفق الدين عمر بن حممد ابن معمر الدارقزي، : ، فقال٢٤ / ٥": العرب " يف 



  .، ومسع من ابن احلصني، وأيب غالب ابن البناء، وطبقتهما، فأكثر) ه٥١٦: (املؤدب، ولد سنة
ت احلاجة، وروى الكثري، مث قدم دمشق يف آخر أيامه، فازدمحوا عليه، وقد أملى وحفظ أصوله إىل وق

: جمالس جبامع املنصور، وعاش تسعني سنة وسبعة أشهر، وكان ظريفا، كثري املزاح، تويف ببغداد سنة
  ). ه٦٠٧(
  . بالفارسيةألف رجل: هزار مرد: هو عبد اهللا بن حممد الصريفيين، سيترمجه املؤلف فيما بعد، ومعىن) ٢(

  .هزر": التاج " ، و ٥٩ / ٨": االنساب " انظر 
  .إسناده صحيح) ٣(

، ٣٢٨ / ٢، من طريق زيد ابن احلباب، و ٣١٢ / ٢، من طريق يزيد، و ٢٩١ / ٢: وأخرجه أمحد
، من طريق حسن ابن حممد، كلهم عن ابن أيب ٣٥١ / ٢من طريق أيب النضر وإسحاق بن سليمان، و 

  .مسعان، عن أيب هريرةذئب، عن سعيد بن 
  .املوقد: الكانون) ٤(

[ * ]  

)٧/١٤٦(  

  

أخربنا أبو العباس أمحد بن عبدالرمحن، أنبأنا أبو القاسم بن صصرى، أنبأنا أبو املكارم عبدالوحد بن حممد 
 االزدي، أنبأنا أبو الفضل عبد الكرمي املؤمل الكفرطايب قراءة عليه وأنا حاضر، أنبأنا عبدالرمحن بن أيب

نصر التميمي، أنبأنا أبو علي حممد بن القاسم بن معروف، حدثنا أبو بكر أمحد بن علي القاضي، حدثنا 
 -كان رسول اهللا : " علي بن اجلعد، أنبأنا ابن أيب ذئب، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت

   يصوم يوم-صلى اهللا عليه وسلم 
  ".عاشوراء، ويأمر بصيامه 

)١.(  
  .كان ابن أيب ذئب صنف موطأ فلم خيرج: ينقال الدار قط
ابن أيب ذئب ثقة، وكل من روى عنه ابن أيب ذئب فثقة، إال أبا : عن حيىي بن معني، قال: ابن أيب مرمي

  .جرير البياضي، وكل من روى عنه مالك ثقة، إال عبد الكرمي أبا أمية
  .ع من أدركنا صحيح، والعرض عند مجي)٢(أخذه عن الزهري، عرض : وقال يعقوب بن شيبة

ومسعت أمحد وحيىي يتناظران يف ابن أيب ذئب، وعبد اهللا بن جعفر املخرمي، فقدم أمحد املخرمي، فقال 
املخرمي شيخ ؟ وأيش عنده ؟ وأطرى ابن أيب ذئب، وقدمه على املخرمي تقدميا كثريا متفاوتا، : حيىي

هي مقاربة، :  ذئب من الزهري، فقالفذكرت هذا لعلي، فوافق حيىي، وسألت عليا عن مساع ابن أيب



  .وهي عرض
__________  

  .إسناده صحيح) ١(
: ، يف الصيام)١١٢٥: (باب صوم يوم عاشوراء، ومسلم: ، يف الصوم٢١٣ / ٤: وأخرجه البخاري

  .باب صوم يوم عاشوراء، من طريق عروة، عن عائشة
  ". عرضا : "القراءة على الشيخ حفظا، أو من كتاب تسمى عند احملدثني) ٢(

  .والرواية ا سائغة عند العلماء، إال عند من ال يعتد خبالفهم
  .١١٠": الباعث احلثيث : " انظر

[ * ]  

)٧/١٤٧(  

  

  .، وكانوا يرمونه بالقدر، وما كان قدريا)١(كان من أورع الناس، وأفضلهم : قال الواقدي
، فأقبل )٢(سأله عن رجفة الشام كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقدم رجل، فجعل ي: أخربين أخوه قال

  .قم تغد: حيدثه ويستمع له، وكان ذلك اليوم إفطاره، فقلت له
  .دعه اليوم، فسرد من ذلك اليوم إىل أن مات: قال

  صرامة، وكان يتشبب يف) ٣(وكان شديد احلال، وكان من رجال الناس 
املشايخ، ففرطت فيهم، لو طلبت وأنا صغري كنت أدركت : حداثته حىت كرب وطلب احلديث، وقال

  .كنت أاون، وكان حيفظ حديثه، مل يكن له كتاب
كان يشبه بابن املسيب، وما كان هو ومالك يف موضع عند سلطان إال تكلم ابن أيب : قال محاد بن خالد

  .ذئب باحلق واالمر والنهي، ومالك ساكت
  .ابن أيب ذئب ثقة: فقالما حال ابن أيب ذئب يف الزهري ؟ : قلت ليحىي: قال عثمان الدارمي

  .هو ثقة مرضي: قلت
كان عندنا ثقة، وكانوا يوهنونه يف أشياء : سألت عليا عنه، فقال: وقد قال حممد بن عثمان بن أيب شيبة

  .رواها عن الزهري
  .وسئل عنه أمحد فوثقه، ومل يرضه يف الزهري

  .مات سنة مثان ومخسني ومئة: قال ابن أيب فديك
  .مات سنة تسع ومخسني: فةوقال أبو نعيم وطائ

  .اشتكى بالكوفة، وا مات: وقال الواقدي



__________  
  .١٤٠: انظر اخلرب ص) ١(
  .١: ، حا١١٥: انظر الصفحة) ٢(
  .١٤١: انظره يف الصفحة) ٣(

[ * ]  

)٧/١٤٨(  

  

أنا أبو يعلى، حدثنا أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبداملعز، أنبأنا متيم، أنبأنا أبو سعد، أنبأنا ابن محدان، أنب
كنت أفتل قالئد : " علي بن اجلعد، حدثنا ابن أيب ذئب، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت

  ).١" ( فيبعث ا، مث ال جيتنب شيئا مما جيتنبه احملرم - صلى اهللا عليه وسلم -هدي رسول اهللا 
  .صحيح عال

  .ألف ابن أيب ذئب كتابا كبريا يف السنن: قيل
  

هو احلافظ، احلجة، االمام، الصادق، أبو بكر، هشام بن أيب عبد اهللا ) ع * (هشام الدستوائي - ٥١
  .سنرب البصري الربعي، موالهم

  .صاحب الثياب الدستوائية، كان يتجر يف القماش الذي جيلب من دستوا
  .صاحب الدستوائي: ولذا قيل له

  .ودستوا بليدة من أعمال االهواز
كثري، وقتادة، والقاسم بن أيب بزة، ومحاد الفقيه، وشعيب بن احلبحاب، والقاسم حيىي بن أيب : حدث عن

بن عوف، ومطر الوراق، وعاصم بن دلة، وعامر االحول، وعبد اهللا بن أيب جنيح، ويونس االسكاف، 
  وأيب

__________  
  .إسناده صحيح) ١(

روة وعمرة بنت ، من طريق الزهري، عن ع)١٣٢١: (، ومسلم٤٣٤ / ٣: وأخرجه البخاري
  .عبدالرمحن عن عائشة

: ، التاريخ الكبري٤٢٦: ، تاريخ خليفة٢٢١: ، طبقات خليفة٢٨٠ - ٢٧٩ / ٧: طبقات ابن سعد* 
، اجلرح ٤٣ / ٣: ، املعرفة والتاريخ٥١٢: ، املعارف١١٨ - ١١٦ / ٢: ، التاريخ الصغري١٩٨ / ٨

، ٢٨٦ - ٢٧٨ / ٦: ية االولياء، حل١٥٨: ، مشاهري علماء االمصار٦١ - ٥٩ / ٩: والتعديل



 / ٤: خ: ، ذيب التهذيب١٤٤٠ - ١٤٣٩: خ: ، ذيب الكمال٦١٣ / ٥: الكامل البن االثري
 ٤: ، ميزان االعتدال١٦٤ / ١: ، تذكرة احلفاظ٣١٢ - ٣١١ / ٦: ، تاريخ االسالم١١٧ - ١١٦

، خالصة ٨٤: فاظ، طبقات احل٤٥ - ٤٣ / ١١: ، ذيب التهذيب٢٢١ / ١:  عرب الذهيب٣٠٠/ 
  .٢٣٥ / ١: ، شذرات الذهب٤١٠: تذهيب الكمال

[ * ]  

)٧/١٤٩(  

  

الزبري، وأيب عصام البصري، وعلي بن احلكم، وأيوب، وبديل بن ميسرة، ويرتل إىل أن يروي عن معمر 
  .بن راشد

علية، وحيىي ابناه معاذ وعبد اهللا، وشعبة، وابن املبارك، ويزيد بن زريع، وعبد الوارث، وابن : حدث عنه
القطان، ووكيع، وغندر، وحممد ابن أيب عدي، وبشر بن املفضل، وإسحاق االزرق، وخالد بن احلارث، 

وعبد الرمحن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وأبو داود، وأبو عامر العقدي، وعبد الصمد بن عبد 
يم، ومعاذ بن فضالة، الوارث، ومكي بن إبراهيم، وأبو عمر احلوضي، وشاذ ابن فياض، وعفان، وأبو نع

  .وأبو سلمة التبوذكي، ومسلم بن إبراهيم، وأبو الوليد، وخلق كثري
  .مسعت أيوب يأمرنا شام بن أيب عبد اهللا، وحيث على االخذ عنه: قال يزيد بن زريع

ما من الناس أحد أقوال إنه طلب احلديث يريد به اهللا إال هشام : مسعت شعبة يقول: أمية بن خالد
  .ليتنا ننجو من هذا احلديث كفافا ال لنا وال علينا: دستوائي، وكان يقولصاحب ال

  ).١! (إذا كان هشام يقول هذا، فكيف حنن ؟ : مث قال شعبة
كان هشام الدستوائي أحفظ : عن علي بن اجلعد، مسع شعبة يقول: حممد بن عمار بن احلارث الرازي

  .مين عن قتادة
  .لم حبديث قتادة مين، وأكثر جمالسة له مينهشام أع: قال شعبة: وقال ابن معني

  .سألت ابن علية عن حفاظ البصرة، فذكر هشاما الدستوائي: معلى بن منصور
__________  

  .٢٥٢: جاء يف ترمجة سفيان الثوري مثل هذا، انظره يف الصفحة) ١(
[ * ]  

)٧/١٥٠(  

  



  .تاحدثنا هشام الدستوائي وكان ثب: عن وكيع، قال: أبو هشام الرفاعي
  .كان حيىي القطان إذا مسع احلديث من هشام الدستوائي، ال يبايل أن ال يسمعه من غريه: وقال ابن معني

  .كان هشام الدستوائي أمري املؤمنني: مسعت أبا داود الطيالسي يقول: عن أيب غسان التستري: أبو حامت
  .ائيما رأيت أبا نعيم حيث على أحد إال على هشام الدستو: وقال أبو حامت
أيهما أثبت يف حيىي بن أيب كثري ؟ : والدستوائي) ١(وسألت أمحد بن حنبل عن االوزاعي : قال أبو حامت

الدستوائي ال تسأل عنه أحدا، ما أرى الناس يروون عن أحد أثبت منه، مثله عسى، أما أثبت منه : فقال
  .فال

  .هشام الدستوائيأكثر من يف حيىي بن أيب كثري بالبصرة : قال أيب: صاحل بن أمحد
  .هو ثبت: وقال علي بن املديين

هشام الدستوائي، مث حسني : من أثبت أصحاب حيىي بن أيب كثري ؟ قال: سألت عليا: وقال أبو حامت
  .، وأراه ذكر علي بن املبارك)٢(املعلم، واالوزاعي، وحجاج الصواف 

  .فإذا مسعت عن هشام، عن حيىي، فال ترد بدال
قتادة، ومحاد بن أيب : صري ثقة، ثبت يف احلديث، كان أروى الناس عن ثالثةهشام ب: قال العجلي

  .سليم، وحيىي بن أيب كثري، كان يقول بالقدر، ومل يكن يدعو إليه
  .هشام الدستوائي موىل بين سدوس، كان ثقة، ثبتا يف احلديث، حجة، إال أنه يري القدر: وقال ابن سعد

  من أحب إليكما من: زرعةسألت أيب وأبا : وقال ابن أيب حامت
__________  

  .١٠٧: انظر ترمجته يف الصفحة) ١(
  .٧٥: انظر ترمجته يف الصفحة) ٢(

[ * ]  

)٧/١٥١(  

  

  .هشام: أصحاب حيىي بن أيب كثري ؟ قاال
  .بعده: واالوزاعي ؟ قاال: قلت هلما

  .الن االوزاعي ذهبت كتبه، وأثبت أصحاب قتادة هشام وسعيد: وزادين أبو زرعة
كان هشام الدستوائي إذا فقد السراج من بيته، : قال) ١(روى حممد بن سعد، عن عبيداهللا العيشي و

  .يتململ على فراشه، فكانت امرأته تأتيه بالسراج
  .إين إذا فقدت السراج، ذكرت ظلمة القرب: فقالت له يف ذلك، فقال



  .وحة، وهو ال يكاد يبصر ابكى هشام الدستوائي حىت فسدت عينه، فكانت مفت: وقال شاذ بن فياض
  .عجبت للعامل كيف يضحك: وعن هشام قال

  .ليتنا ننجو ال علينا وال لنا: وكان يقول
إين ذهبت يوما قط : واهللا ما أستطيع أن أقول: مسعت هشاما الدستوائي يقول: قال عون بن عمارة

  .أطلب احلديث أريد به وجه اهللا عزوجل
  .واهللا وال أنا: قلت

سلف يطلبون العلم هللا فنبلوا، وصاروا أئمة يقتدى م، وطلبه قوم منهم أوال ال هللا، فقد كان ال
وحصلوه، مث استفاقوا، وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إىل االخالص يف أثناء الطريق، كما قال جماهد 

نا هذا العلم لغري طلب: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبري نية، مث رزق اهللا النية بعد، وبعضهم يقول: وغريه
  .اهللا، فأىب أن يكون إال هللا

  .فهذا أيضا حسن
  .مث نشروه بنية صاحلة

  قال: وقوم طلبوه بنية فاسدة الجل الدنيا، وليثىن عليهم، فلهم ما نووا
__________  

  .نسبة إىل جدته عائشة بنت طلحة: العيشي) ١(
[ * ]  

)٧/١٥٢(  

  

  ).١" (ا نوى من غزا ينوي عقاال فله م: " عليه السالم
وترى هذا الضرب مل يستضيؤوا بنور العلم، وال هلم وقع يف النفوس، وال لعلمهم كبري نتيجة من العمل، 

  .وإمنا العامل من خيشى اهللا تعاىل
وقوم نالوا العلم، وولوا به املناصب، فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم، وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا 

وبعضهم مل يتق اهللا يف علمه، بل ركب احليل، وأفىت بالرخص، وروى الشاذ من ! ء هلم، فما هؤالء بعلما
  .االخبار

  .وبعضهم اجترأ على اهللا، ووضع االحاديث، فهتكه اهللا، وذهب علمه، وصار زاده إىل النار
وهؤالء االقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبريا، وتضلعوا منه يف اجلملة، فخلف من بعدهم خلف بان 
نقصهم يف العلم والعمل، وتالهم قوم انتموا إىل العلم يف الظاهر، ومل يتقنوا منه سوى نزر يسري، أومهوا 
به أم علماء فضالء، ومل يدر يف أذهام قط أم يتقربون به إىل اهللا، الم ما رأوا شيخنا يقتدى به يف 



ثمنة خيزا وينظر فيها يوما ما، فيصحف العلم، فصاروا مهجأ رعاعا، غاية املدرس منهم أن حيصل كتبا م
  .ما يورده وال يقرره

  .ما أنا عامل وال رأيت عاملا: فنسأل اهللا النجاة والعفو، كما قال بعضهم
  .وقد كان هشام بن أيب عبد اهللا من االئمة، لو ال ما شاب علمه بالقدر

  أرأيت من يرمى: قلت ليحىي بن معني): ٢(قال احلافظ حممد بن الربقي 
__________  

، من حديث عبادة ابن ٢٤ / ٦: ، والنسائي٢٠٨ / ٢: ، والدارمي٣١٥ / ٥: أخرجه أمحد) ١(
  ".من غزا يف سبيل اهللا، ومل ينو إال عقاال، فله ما نوى : " الصامت، مرفوعا، بلفظ

  .ويف سنده حيىي بن الوليد بن عبادة بن الصامت، مل يوثقه غري ابن حبان، وباقين رجاله ثقات
نسبة إىل برقة، وهو احلافظ العامل أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا : الربقي، بفتح الباء، وسكون الراء) ٢(

  ،"الضعفاء " بن عبدالرحيم بن سعيد الزهري، موالهم البصري، صاحب كتاب 
  .النه كان يتجر إىل برقة: وعرف بالربقي

  ). ه٢٤٩(مات سنة 
  .٥٦٩: التذكرة
[ * ]  

)٧/١٥٣(  

  

نعم، قد كان قتادة، وهشام الدستوائي، وسعيد بن ايب عروبة، وعبد : در يكتب حديثه ؟ قالبالق
  . يقولون بالقدر، وهم ثقات، يكتب حديثهم ما مل يدعوا إىل شئ- وذكر مجاعة -الوارث 

القدري واملعتزيل واجلهمي والرافضي، إذا علم صدقه يف احلديث : هذه مسألة كبرية، وهي: قلت
 يكن داعيا إىل بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته، والعمل حبديثه، وترددوا يف وتقواه، ومل

إذا علمنا : الداعية، هل يؤخذ عنه ؟ فذهب كثري من احلفاظ إىل جتنب حديثه، وهجرانه، وقال بعضهم
تصرفات صدقه، وكان داعية، ووجدنا عنده سنة تفرد ا، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة ؟ فجميع 

أئمة احلديث تؤذن بأن املبتدع إذا مل تبح بدعته خروجه من دائرة االسالم، ومل تبح دمه، فإن قبول ما 
  .رواه سائغ

وهذه املسألة مل تتربهن يل كما ينبغي، والذي اتضح يل منها أن من دخل يف بدعة، ومل يعد من رؤوسها، 
ا بأولئك املذكورين، وحديثهم يف كتب االسالم وال أمعن فيها، يقبل حديثه كما مثل احلافظ أبو زكري

  ).١(لصدقهم وحفظهم 



__________  
ليس بني أهل : البن حبان، يف ترمجة جعفر بن سليمان الضبعي ما نصه" تاريخ الثقات " جاء يف ) ١(

احلديث من أئمتنا خالف أن الصدوق املتقن إذا كان فيه بدعة، ومل يكن يدعو إليها، أن االحتجاج 
  .اره جائز، فإذا دعا إىل بدعته، سقط االحتجاج بأخبارهبأخب

وأما املنتحلون املذاهب من الرواة مثل االرجاء والترفض وما : " ١٢٠: صحيحه" وقال أيضا يف 
أشبههما، فإنا حنتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات، على الشرط الذي وصفناه، ونكل مذهبهم وما تقلدوه 

  فيما بينهم
 إال أن يكونوا دعاة إىل ما انتحلوا، فإن الداعي إىل مذهبه، والذاب - جل وعال -هللا وبني خالقهم إىل ا

 مث روينا عنه، جعلنا لالتباع ملذهبه طريقا، وسوغنا للمتعلم - وإن كان ثقة -عنه حىت يصري إماما فيه 
  .االعتماد عليه وعلى قوله

  .ات الرواة منهم، على حسب ما وصفنافاالحتياط ترك رواية االئمة الدعاة منهم، واالحتجاج بالثق
ولو عمدنا إىل ترك حديث االعمش، وأيب إسحاق، وعبد امللك بن عمري، وأضرام، ملا انتحلوا، وإىل 

  = [ * ]قتادة، وسعيد بن أيب عروبة، وابن أيب ذئب، 

)٧/١٥٤(  

  

  . مثانيا وسبعني سنة- يعين عاش -مكث أيب : قال معاذ بن هشام
على أنه أسن من أيب حنيفة وشعبة، وأنه ولد يف حياة جابر بن عبد اهللا وطائفة من فهذا يدل : قلت

  .الصحابة
مات هشام بن أيب : حدثنا أمحد بن حنبل، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: قال أبو احلسن امليموين

  .-  يعين يف املولد-عبد اهللا سنة اثنتني ومخسني ومئة، كان بينه وبني قتادة سبع سنني 
  .دخلت عليه سنة ثالث ومخسني ومئة، ومات بعد ذلك بأيام: وقال زيد بن احلباب

  .مات سنة أربع ومخسني: وقال أبو الوليد وعمرو الفالس
  ".املوطأ " حديثه يف الدواوين كلها إال : قلت

 وأمحد بن حيىي بن أيب منصور، وعبد الرمحن بن حممد، واملسلم بن حممد، وعلي بن أمحد،: أخربنا االئمة
عبد السالم إجازة، أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا هبة اهللا بن احلصني، أنبأنا حممد بن غيالن، أنبأنا حممد بن 

  عبد اهللا، حدثنا حممد بن شداد املسمعي، حدثنا أبو عامر
__________  

، ملا اختاروا، وأشباههم، ملا تقلدوا، وإىل عمر بن ذر، وإبراهيم التيمي، ومسعر بن كدام، وأقرام= 



فتركنا حديثهم ملذاهبهم، لكان ذلك ذريعة إىل ترك السنن كلها، حىت ال حيصل يف أيدينا من السنن إال 
  ".الشئ اليسري 

  اية" واحلق يف هذه املسألة، كما قال العالمة حممد خبيت املطيعي يف حاشيته على 
يصلي بصالتنا، ويؤمن بكل ما جاء به قبول رواية كل من كان من أهل القبلة، : ٧٤٤ / ٣": السول 

رسولنا مطلقا، مىت كان يقول حبرمة الكذب، فإن من كان كذلك، ال ميكن أن يبتدع بدعة إال وهو 
 بتأول رآه - صلى اهللا عليه وسلم -متأول فيها، مستند يف القول ا إىل كتاب اهللا أو سنة رسوله 

  .- وإن أخطأ -باجتهاده، وكل جمتهد مأجور 
 إذا كان ينكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه، كان كافرا نعم،

قطعا، الن ذلك ليس حمال لالجتهاد، بل هو مكابرة فيما هو متواتر من الشريعة، معلوم من الدين 
  .بالضرورة، فيكون كافرا جماهرا، فال يقبل مطلقا، حرم الكذب أو مل حيرمه

[ * ]  

)٧/١٥٥(  

  

 صلى اهللا عليه -الحدثنكم حديثا مسعته من رسول اهللا : العقدي، حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويكثر اجلهل، ويظهر الزىن، ويشرب : "  مسعته يقول-وسلم 

   ".اخلمر، وتقل الرجال، وتكثر النساء، حىت تكون يف اخلمسني امرأة القيم الواحد
  ).١(أخرجه البخاري 

  .عن مسلم بن إبراهيم، وحفص بن عمر، عن هشام الدستوائي حنوه
  

 املفلق، أبو عمرو، محاد بن عم بن يونس بن كليب السوائي، موالهم الشاعر*  محاد عجرد - ٥٢
  .الواسطي أو الكويف

اح وهجاء فاحش، وكان نادم الوليد بن يزيد، مث قدم بغداد زمن املهدي، وبينه وبني بشار بن برد مز
القصرت عن * فأقسمت لو أصبحت يف قبضة اهلوى : قليل الدين ماجنا، ام بالزندقة، وهو القائل

مات سنة ) ٢(وأنك ال تدري بأنك ال تدري * لومي وأطنبت يف عذري ولكن بالئي منك أنك ناصح 
  .إحدى وستني ومئة

  قتله حممد بن سليمان أمري البصرة على
__________  

  باب يقل الرجال ويكثر النساء،: ، يف النكاح٢٨٨ / ٩: ، يف أول االشربة، و٢٨ / ١٠) ١(



  .باب رفع العلم وظهور اجلهل: ، يف العلم١٦٣: ، و١٦٢ / ١: و
: ، وابن ماجه)٢٢٠٥: (باب رفع العلم وقبضه، والترمذي: ، يف العلم)٢٦٧١: (وأخرجه مسلم

  .٢٨٩، ٢٧٣، ٢١٣، ٢٠٢، ١٧٦، ١٥١، ٩٨ / ٣: ، وأمحد)٤٠٤٥(
: ، االغاين٨٦ / ٨: ، تاريخ الطربي٧٢ - ٦٧: ، طبقات ابن املعتز٧٨١ - ٧٧٩: الشعر والشعراء* 

، ٢٥٤ - ٢٤٩ / ١٠: ، معجم االدباء١٤٩ - ١٤٨ / ٨: ، تاريخ بغداد٣٨١ - ٣٢١ / ١٤
 ٣٤٩ / ٢: ، لسان امليزان١٧٤ - ١٧٣ / ٦: ، تاريخ االسالم٢١٤ - ٢١٠ / ٢: وفيات االعيان

  .٤٢٩ - ٤٢٧ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٣٥٠ -
أن بشار بن برد مسع أبيات محاد يف غالم كان واه : ، وفيه٣٦٢ / ١٤": االغاين : " البيتان يف) ٢(

  = [ * ]مبا فعل احلب املربح يف صدري * أخي كف عن لومي فإنك ال تدري : أبو بشر، أوهلا: يقال هله

)٧/١٥٦(  

  

  .الزندقة
  .ت يف سفربل ما: وقيل

  .هلك سنة مخس ومخسني ومئة: فاهللا أعلم، ويقال
  .بعد ذلك: وقيل

  
  .هو العالمة االخباري، أبو القاسم محاد بن سابور بن مبارك الشيباين، موالهم *  محاد الرواية- ٥٣

  .كان مكينا وندميا للوليد بن عبدامللك، وكان أحد االذكياء، راوية اليام الناس والشعر والنسب
  .عمره، وأخذ عنه املهدي، وتويف سنة ست ومخسني ومئة، وهو يف عشر التسعنيطال 

  .وكان قليل النحو، رمبا حلن
  .مات يف دولة املهدي حنو الستني ومئة: وقيل
  إن الوليد بن: وقيل

الين أروي لكل شاعر تعرفه، ولكل شاعر تعترف أنك يا أمري : مل مسيت الراوية ؟ قال: يزيد سأله
  . تعرفه، وأنشدك على كل حرف من حروف املعجم مئة قصيدة للجاهليةاملؤمنني ال

  إنه وكل به من يستنشده حىت: فيقال
__________  

  .محاد عجرد: ويلكم، أحسن واهللا، من هذا ؟ قالوا: ومنها البيتان، فطرب بشار، مث قال= 
عاما، وال أصوم غما مبا يقول أوه، وكلتموين واهللا بقية يومي م طويل، واهللا الأطعم بقية يومي ط: قال



  ".النبطي ابن الزانية مثل هذا 
  ".فأقسم لو أصبحت يف لوعة اهلوى : " وفيه شطر البيت االول
  .٢٥٣ / ١٠": معجم االدباء " وانظر البيتني أيضا يف 

املقالة الثالثة : ، الفهرست٩٥ - ٧٠ / ٦: ، االغاين٧٢ - ٦٩: ، طبقات ابن املعتز٥٤١: املعارف* 
، تاريخ ٢١٠ - ٢٠٦ / ٢: ، وفيات االعيان٢٦٦ - ٢٥٨ / ١٠: فن االول، معجم االدباءال

 - ٣٥٢ / ٢: ، لسان امليزان١١٤ / ١٠: ، البداية والنهاية١٧٣ - ١٧٢، ٥٦ / ٦: االسالم
 / ٤: ، ذيب ابن عساكر١٣٢ - ١٢٩ / ٤: ، خزانة االدب٢٣٩ / ١: ، شذرات الذهب٣٥٣
٤٣٤ - ٤٣٠.  
[ * ]  

)٧/١٥٧(  

  

  .سرد ألفني وتسعمئة قصيدة، فأمر له مبئة ألف درهم
  .إن هشام بن عبد امللك أعطاه مئة ألف: وقيل

  
ابن حديربن سعيد بن سعد بن فهر، االمام احلافظ الثقة، قاضي ) ٤م،  * ( معاوية بن صاحل- ٥٤

  .االندلس، أبو عمرو، وأبو عبد الرمحن احلضرمي، الشامي احلمصي
 إمساعيل بن عبدالرمحن بن عمرو بن املنادي، أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أنبأنا حممد أخربنا أبو الفداء

بن عبدا لباقي، أنبأنا رزق اهللا التميمي، أنبأنا علي بن حممد املعدل، أنبأنا أبو جعفر حممد بن عمرو، 
  ىيحدثنا حممد ابن إمساعيل السلمي، حدثنا أبو صاحل، حدثين معاوية بن صاحل، عن حي

 يف - صلى اهللا عليه وسلم -ماذا كان يعمل رسول اهللا : أا قيل هلا: ابن سعيد، عن عمرة، عن عائشة
  ).١" (كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه، وحيلب شاته، وخيدم نفسه : بيته ؟ قالت

ي عن أيب إمساعيل السلم" الشمائل " هذا حديث صاحل االسناد، أخرجه أبو عيسى الترمذي يف كتاب 
  .بلدية، فوافقناه بعلو

  .ومعاوية من شرط مسلم
__________  

، املعرفة ١٧٥ / ٢: ، التاريخ الصغري٣٣٥ / ٧: ، التاريخ الكبري٥٢١ / ٧: طبقات ابن سعد* 
، ذيب ٣٨٣ - ٣٨٢ / ٨: ، اجلرح والتعديل٤١٤ - ٤١٣: خ: ، الضعفاء٤٢٦ / ٢: والتاريخ
، ٢٩٣ - ٢٩١ / ٦: ، تاريخ االسالم٥٢ - ٥١/  ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٤٤: خ: الكمال



 / ٧: ، العقد الثمني٢٢٩ / ١: ، عرب الذهيب١٣٥ / ٤: ، ميزان االعتدال١٧٦ / ١: تذكرة احلفاظ
، خالصة تذهيب ٧٧: ، طبقات احلفاظ٢١٢ - ٢٠٩ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٣٨ - ٢٣٧

  .٣٨١: الكمال
 مسلم اجلهين، كاتب الليث، وهو سيئ احلفظ، وباقي أبو صاحل هو عبد اهللا بن صاحل بن حممد بن) ١(

  .رجاله ثقات
، من طريق حممد بن إمساعيل، عن عبد اهللا بن صاحل، عن )٣٣٥": (الشمائل " أخرجه الترمذي يف 
  .معاوية بن صاحل به
، من طريق محاد بن خالد، عن ليث بن سعد، عن معاوية بن ٢٥٦ / ٦": املسند " وأخرجه أمحد يف 

  .عن حيىي بن سعيد، عن القاسم، عن عائشةصاحل، 
  .وهذا سند حسن

[ * ]  

)٧/١٥٨(  

  

أنبأنا احلسن بن حيىي : أخربنا علي بن حممد الفقيه، وإمساعيل بن عبدالرمحن، وحممد بن مشرف، قالوا
بو الطاهر املخزومي، أنبأنا عبد اهللا بن رفاعة، أنبأنا أبو احلسن اخللعي، أنبأنا عبدالرمحن بن عمرو، أنبأنا أ

  أمحد ابن حممد املديين، حدثنا يونس بن عبداالعلى، حدثنا ابن وهب، حدثين
 صلى اهللا عليه -معاوية بن صاحل، عن عامر بن جشيب، عن خالد بن معدان، عن أيب أمامة، مسع النيب 

دع وال احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه، غري مكفي وال مو: "  يقول عند انقضاء الطعام-وسلم 
  ).١" (مستغىن عنه 

  .أخرجه النسائي، عن يونس
  .ولد يف حياة طائفة من الصحابة، ويف دولة عبدامللك بن مروان يف حدود الثمانني من اهلجرة

راشد بن سعد، وأيب الزاهرية حدير بن كريب، ومكحول، وأيب مرمي االنصاري، ونعيم بن : وحدث عن
بن جابر الطائي، وعامر بن جشيب، وضمرة بن حبيب، وسليم زياد االمناري، ويونس بن سيف، وحيىي 

بن عامر، وأزهر بن سعيد احلرازي، وحامت بن حريث، وحبيب بن عبيد، وربيعة ابن يزيد القصري، وزياد 
بن أيب سودة، والسفر بن نسري، وعبد اهللا بن أيب قيس، وصاحل بن جبري االردين، وعبد الرمحن بن جبري 

  هر أيب عبد اهللا، وعبد الوهاب بن خبت، وعمري بن هانئ، والعالء بنبن نفري، وعبد القا
__________  

  .إسناده حسن) ١(



باب ما يقول إذا فرغ من طعامه من طريق أيب نعيم، عن : ، يف االطعمة٥٠١ / ٩: وأخرجه البخاري
، يف )٣٤٥٦(: سفيان، الثوري، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أيب أمامة، وأخرجه الترمذي

باب ما يقول إذا فرغ من الطعام، من طريق حممد بن بشار، عن حيىي بن سعيد، عن ثور بن : الدعوات
  .يزيد، عن خالد بن معدان، عن أيب أمامة

[ * ]  

)٧/١٥٩(  

  

احلارث، وكثري بن احلارث، والقاسم أيب عبدالرمحن الدمشقي، وحيىي بن سعيد االنصاري، وخلق 
  .سواهم

سفيان الثوري، والليث ورشدين ابن سعد، وابن وهب، ومعن بن : عية العلم، حدث عنهوكان من أو
  .عيسى

  وعبد الرمحن بن مهدي، ومحاد بن
خالد اخلياط، وبشر بن السري، وزيد بن احلباب، وأبو إسحاق الفزاري، وعبد اهللا بن حيىي الربلسي، 

  .كل، وآخرونوالواقدي، وعبد اهللا بن صاحل كاتب الليث، وهانئ بن املتو
  .وفر من الشام مع املروانية، فدخل معهم االندلس

فلما استوىل عليها عبدالرمحن بن معاوية الداخل واله قضاء ممالكه، مث إنه يف آخر عمره حج وحدث 
  .باحلجاز وغريها

  .خرج من محص قدميا، وكان ثقة: قال أمحد بن حنبل
  .ثقة: عنيوروى جعفر ابن أيب عثمان الطيالسي، عن حيىي بن م

  .صاحل: وروى أمحد بن زهري، عن حيىي
  .ليس برضي، كان حيىي بن سعيد ال يرضاه: وأما عباس الدوري، فروى عن حيىي

ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان : سألت حيىي بن سعيد عن معاوية بن صاحل، فقال: وقال علي بن املديين
  .وال حرفا

  .كان عبد الرمحن يوثقه: وقال علي أيضا
ما كان : أنبأنا أبو إسحاق الفزاري حبديث عن معاوية بن صاحل، مث قال أبو إسحاق: احل الفراءأبو ص

  .بأهل أن يروى عنه
  .أظنه يشري إىل مداخلته للدولة: قلت

  أتيت معاوية بن: مسعت خايل موسى بن سلمة قال: ابن أيب مرمي



)٧/١٦٠(  

  

شئ ديه إىل صاحب :  ما هذا ؟ قال: املالهي، فقلت- أراه قال -صاحل الكتب عنه، فرأيت 
  .االندلس

  .فتركته ومل أكتب عنه: قال
  .ثقة: وقال العجلي والنسائي

  .ثقة حمدث: وقال أبو زرعة
  .صاحل احلديث، حسن احلديث، وال حيتج به: وقال أبو حامت

  .خرج عن محص سنة مخس وعشرين ومئة: وقال حيىي بن صاحل الوحاظي
  .س ومخسني، ففيها لقيه عبدالرمحن بن مهدي، وسفيان مبكةوحج سنة مخ: قال أبو داود

كان ثقة كثري احلديث، وكان قاضيا هلم باالندلس، حج من دهره حجة واحدة، : وقال حممد بن سعد
  .ومر باملدينة فلقيه من لقيه

خرج من محص سنة مخس وعشرين وهو شاب، فصار إىل املغرب، فويل : وقال يزيد بن عبد ربه
  .قضاءهم

  .مر بنا معاوية حاجا سنة أربع ومخسني، فكتب عنه الثوري، وأهل مصر، وأهل املدينة: ال أبو صاحلوق
كنا مبكة نتذاكر احلديث، فبينا حنن كذلك إذا إنسان قد دخل فيما : قال أمحد بن حنبل، عن ابن مهدي

  .أنا معاوية بن صاحل: من أنت ؟ قال: بيننا يسمع حديثنا، فقلت
  ).١(فاحتوشناه 

  قدم علينا معاوية: مسعت عبد اهللا بن صاحل يقول: أبو زرعة الدمشقي
__________  

  .جعلناه وسطنا: احتوشناه) ١(
[ * ]  

)٧/١٦١(  

  

ائت الشيخ فاكتب ما ميلي عليك، فأتيته، : يا عبد اهللا: ابن صاحل، فجالس الليث، فحدثه، فقال الليث
  .ه، فسمعتها من معاوية بن صاحل مرتنيوكان ميليها علي، مث نصري إىل الليث نقرؤها علي

  قلت لعلي بن: حدثت عن محيد بن زجنويه، قال: قال ابن عدي
إنك تطلب الغرائب، فائت عبد اهللا بن صاحل، واكتب كتاب معاوية ابن صاحل، تستفيد مئيت : املديين



  .حديث
الضعيف، ومنهم من معاوية بن صاحل وسط، ليس بالثبت، وال ب: منهم من يقول: قال يعقوب بن شيبة

  .يضعفه
  .صدوق: وقال ابن خراش

كان عبدالرمحن بن مهدي إذا حدث حبديث معاوية بن صاحل : قال حيىي بن معني: وقال الليث بن عبدة
أيش هذه االحاديث ؟ وكان عبدالرمحن ال يبايل عمن روى، وحيىي ثقة : حيىي بن سعيد، وقال) ١(زبرة 

  .يف حديثه
بن صاحل عند ابن وهب كتاب، وعند أيب صاحل عنه كتاب، وعند ابن مهدي ملعاوية : قال ابن عدي

الليث، وبشر بن السري، وثقات الناس، وما أرى حبديثه بأسا، وهو : ومعن عنه أحاديث، وحدث عنه
  .عندي صدوق، إال أنه يقع يف حديثه أفرادات

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف كتاب 
اوية مصر، وذهب إىل االندلس، فلما دخل عبدالرمحن بن معاوية بن قدم مع: وقال أبو سعيد بن يونس

هشام االندلس وملكها، اتصل به، فأرسله إىل الشام يف بعض أمره، فلما رجع إليه من الشام، واله قضاء 
  .وتويف سنة مثان ومخسني ومئة: إىل أن قال...اجلماعة باالندلس

  أخربين بذلك
__________  

  .اه وانتهره:  عن االمر زبرازبره يزبره: يقال) ١(
  .الزجر واملنع: والزبر
[ * ]  

)٧/١٦٢(  

  

، وله عقب باالندلس إىل "تاريخ محص " بكر بن أمحد الشعراين، عن أمحد بن حممد بن عيسى مصنف 
  .اآلن

  .إا سنة مثان: وقال أبو صاحل كاتب الليث، وغريه كذلك يف تاريخ وفاته
  قدم علينا:  حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال":تارخيه " وقال الرمادي يف 

  .معاوية بن صاحل سنة سبع ومخسني، فسمعنا منه، فحج مث رجع يف سنة مثان من احلج، فسمعنا منه
  

 بن ظهري بن عبيدة بن احلارث، االمام الثبت، شيخ العراق، أبو مسعر بن كدام) ع* ( مسعر - ٥٥



  .نان شعبةسلمة اهلاليل الكويف، االحول، احلافظ، من أس
عدي بن ثابت، وعمرو بن مرة، واحلكم بن عتيبة، وثابت ابن عبيد، وقتادة بن دعامة، : روى عن

وسعد بن إبراهيم، وزياد بن عالقة، وسعيد بن أيب بردة، وعبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب، وقيس بن 
 بن حممد بن املنتشر، مسلم، وأيب بكر بن عمارة ابن رويبة، ووبرة بن عبدالرمحن املسلمي، وإبراهيم

وأيب إسحاق السبيعي، وحبيب بن أيب ثابت، وزيد العمي، وعبيداهللا بن القبطية، وحمارب بن دثار، وعلي 
  بن االقمر، ومعبد بن خالد، ويزيد الفقري،

__________  
 ٨: ، التاريخ الكبري٤٢٦: ، تاريخ خليفة١٦٨: ، طبقات خليفة٣٦٥ - ٣٦٤ / ٦: طبقات ابن سعد

 - ١٩١ / ٢، ١٤١ / ١: ، املعرفة والتاريخ٤٨١: ، املعارف١٢١ / ٢: التاريخ الصغري، ١٣/ 
 / ٨: ، اجلرح والتعديل٢٣٤، ١٧٥، ١٠٣ / ٣، ٧٠٨، ٦٨٠، ٦٦٠ - ٦٥٨، ٦٣٤، ١٩٢
، ذيب االمساء ٢٧٠ - ٢٠٩ / ٧: ، حلية االولياء١٦٩: ، مشاهري علماء االمصار٣٦٩ - ٣٦٨

، ٣٥ - ٣٤ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٢١ - ١٣٢٠: خ: ل، ذيب الكما٨٩ / ٢: واللغات
، ٩٩ / ٤: ، ميزان االعتدال١٩٠ - ١٨٨ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٩٠ - ٢٨٧ / ٦: تاريخ االسالم

، ٨٢ - ٨١: ، طبقات احلفاظ١١٥ - ١١٣ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٢٤ / ١: عرب الذهيب
  .٢٣٩ - ٢٣٨ / ١: ، شذرات الذهب٣٧٤: خالصة تذهيب الكمال

[ * ]  

)٧/١٦٣(  

  

  . وخلق- رضي اهللا عنه -وعمري بن سعد صاحب علي 
  ابن أيب ليلى، وحممد بن عبدالرمحن موىل آل: منهم) ١] (حممد [ وقد روى عن مجاعة أساميهم 

حممد بن جحادة، وحممد بن سوقة، وحممد بن مسلم ابن شهاب، وحممد بن املنكدر، : طلحة، وروى عن
الثقفي، وحممد بن زيد العمري، وحممد بن قيس بن خمرمة، وحممد بن خالد الضيب، وحممد بن عبيداهللا 

  .وحممد بن جابر اليمامي، وحممد بن عبد اهللا بن الزبريي، وحممد بن االزهر
سفيان بن عيينة، وحيىي القطان، وسليمان التيمي، أحد شيوخه، وابن منري، وشعيب بن : روى عنه

أمحد الزبريي، وحممد بن عبيد، ويزيد بن هارون، وابن املبارك، وحممد حرب، واخلرييب، ووكيع، وأبو 
بن بشر، وحيىي بن آدم، وخالد بن حيىي، وعبد اهللا بن حممد بن املغرية، وثابت بن حممد العابد، وخلق 

  .سواهم
  .كان عند مسعر ألف حديث، فكتبتها سوى عشرة: قال حممد بن بشر العبدي



  .ت أحدا أثبت من مسعرما رأي: وقال حيىي بن سعيد
  .الثقة كشعبة ومسعر: وقال أمحد بن حنبل

  .شك مسعر كيقني غريه: وقال وكيع
  .ما قدم علينا من العراق أفضل من ذاك السختياين أيوب، وذاك الرؤاسي مسعر: وقال هشام بن عروة

  .إن مل يدخل اجلنة إال مثل مسعر، إن أهل اجلنة لقليل: وروي عن احلسن بن عمارة قال
__________  

  .ما يوضح ذلك) ١٦٨(زيادة ال بد منها، وسريد يف الصفحة ) ١(
[ * ]  

)٧/١٦٤(  

  

  .إن مسعرا يشك يف حديثه: قالوا لالعمش: قال سفيان بن عيينة
  .شكه كيقني غريه: قال

) ١(رأيت مسعرا كأن جبهته ركبة عرت من السجود، وكان إذا نظر إليك : وعن خالد بن عمرو، قال
  .نه ينظر إىل احلائط من شدة حؤولتهحسبت أ

حنن لك ! يا أمري املؤمنني : دخلت على أيب جعفر أمري املؤمنني، فقلت: وروى ابن عيينة عن مسعر قال
تقربت إيل :  فقال يل- ولد وكانت جدته أم الفضل هاللية، يعين والدة ابن عباس -والد، وأنت لنا 

  .ك ملشيت معهم يف الطريقبأحب أمهايت إيل، ولو كان الناس كلهم مثل
إن أهلي : دعاين أبو جعفر ليوليين، فقلت: حدثنا احلكم بن هشام، حدثنا مسعر، قال: قال أبو مسهر

  . إن لنا قرابة وحقا- أصلحك اهللا -! ال نرضى اشتراءك لنا يف شئ بدرمهني، وأنت توليين ؟ : يقولون
  .فأعفاه: قال

  .كان أيب ال ينام حىت يقرأ نصف القرآن: قالحدثنا حممد بن مسعر : قال سعد بن عباد
  .من أبغضين، جعله اهللا حمدثا: مسعت مسعرا يقول: وقال سفيان بن عيينة

  .من صرب على اخلل والبقل، مل يستعبد: وقال مسعر
  .ليس هذا من آلة طلب احلديث وكان طالب حديث: وقال مرة لرجل رأى عليه ثيابا جيدة

  .ما رأيت مسعرا يف يوم إال وهو أفضل من اليوم الذي كان باالمس: عنقال م: قال سفيان بن عيينة
  .كان ملسعر أم عابدة، فكان خيدمها: وقال حممد بن سعد

  .، فمات، فلم يشهده سفيان الثوري واحلسن ابن صاحل)٢(وكان مرجئا 
__________  



  .٢١٤ / ٧": احللية " وأثبتنا ما يف " إليه " يف االصل ) ١(
 االرجاء على أهل السنة واجلماعة من خمالفيهم املعتزلة الذين يزعمون ختليد صاحب قد يطلق) ٢(

  = [ * ]الكبرية يف النار، الم ال يقطعون بعقاب الفساق الذين يرتكبون الكبائر، ويفوضون أمرهم 

)٧/١٦٥(  

  

  .مل يرحل مسعر يف حديث قط: قال حيىي بن معني
  .إال قتادة، فكأنه ارحتل إليهنعم، عامة حديثه عن أهل بلده، : قلت

  . يعين من إتقانه-املصحف : كنا نسمي مسعرا: قال شعبة بن احلجاج
  .عمرو بن مرة: من أفضل من رأيت ؟ فقال: وقالوا مرة ملسعر

  .مسعر: من أفضل من رأيت ؟ قال: قيل لسفيان بن عيينة: وقال أبو معمر القطيعي
  . البصرينيمسعر للكوفيني، كابن عون عند: وقال شعبة

من طلب احلديث لنفسه، فقد : مسعت ابن السماك، مسعت مسعرا يقول: وقال إسحاق بن أيب إسرائيل
  .اكتفى، ومن طلبه للناس، فليبالغ

  .وددت أن احلديث كان قوارير على رأسي، فسقطت، فتكسرت: مسعت مسعرا يقول: قال ابن عيينة
  .والورعكان مسعر قد مجع العلم : وعن يعلى بن عبيد قال

  .ما من أحد إال وقد أخذ عليه إال مسعر: وروي عن عبد اهللا بن داود اخلرييب قال
  .ومما كان مسعر ينشده له أو لغريه

  وليلك نوم، والردى لك الزم* ارك يا مغرور سهو وغفلة 
__________  

ال يف االميان، إىل اهللا، إن شاء عذم، وإن شاء غفر هلم، ويطلق على من يقول بعدم دخول االعم= 
 من جانب احملدثني القائلني بدخول - وهو مذهب أيب حنيفة وأصحابه -وأن االميان ال يزيد وال ينقص 

  .االعمال يف مسمى االميان، وأنه يزيد وينقص
االميان هو معرفة اهللا، وجيعل ما سوى االميان من الطاعات، وما سوى الكفر من : ويطلق على من يقول

  .ة وال نافعةاملعاصي غري مضر
  .وهذا القسم االخري من االرجاء هو املذموم صاحبه، املتهم يف دينه

كان : مسعر بن كدام حجة إمام، وال عربة بقول السليماين: " ٩٩ / ٤": ميزانه " وقد قال املؤلف يف 
عاوية من املرجئة مسعر ومحاد بن أيب سليمان والنعمان وعمرو بن مرة وعبد العزيز بن أيب رواد وأبو م

  .، وسرد مجاعة...وعمرو بن ذر



  االرجاء مذهب لعدة من جلة: قلت
  ".العلماء ال ينبغي التحامل على قائله 

[ * ]  

)٧/١٦٦(  

  

ما رأيت : قال حيىي بن سعيد القطان) ١(كذلك يف الدنيا تعيش البهائم * وتتعب فيما سوف تكره غبه 
  .مثل مسعر، كان من أثبت الناس

  . كنا إذا اختلفنا يف شئ أتينا مسعرا:وقال سفيان الثوري
إن هذا احلديث يصدكم عن ذكر اهللا، وعن الصالة، فهل أنتم : مسعت مسعرا يقول: قال أبو أسامة
هل طلب العلم أفضل، أو صالة النافلة والتالوة والذكر ؟ فأما : هذه مسألة خمتلف فيها: منتهون ؟ قلت

، فالعلم أوىل، ولكن مع حظ من صالة وتعبد، فإن رأيته من كان خملصا هللا يف طلب العلم، وذهنه جيد
  .جمدا يف طلب العلم، ال حظ له يف القربات، فهذا كسالن مهني، وليس هو بصادق يف حسن نيته

وأما من كان طلبه احلديث والفقه غية وحمبة نفسانية، فالعبادة يف حقه أفضل، بل ما بينهما أفعل تفضيل، 
  . من رأيته خملصا يف طلب العلم، دعنا من هذ كله- واهللا -ل وهذا تقسيم يف اجلملة، فق

فليس طلب احلديث اليوم على الوضع املتعارف من حيز طلب العلم، بل اصطالح وطلب أسانيد عالية، 
وأخذ عن شيخ ال يعي، وتسميع لطفل يلعب وال يفهم، أو لرضيع يبكي، أو لفقيه يتحدث مع حدث، 

  .أو آخر ينسخ
 عن احلديث بكتابة االمساء أو بالنعاس، والقارئ إن كان له مشاركة فليس عنده من وفاضلهم مشغول

الفضيلة أكثر من قراءة ما يف اجلزء، سواء تصحف عليه االسم، أو اختبط املنت، أو كان من 
  .املوضوعات

  .فالعلم عن هؤالء مبعزل، والعمل ال أكاد أراه، بل أرى أمورا سيئة
  .نسأل اهللا العفو

__________  
 [ * ٢٢٠ / ٧": احلليلة " ، و ٢٨٨ / ٦: املؤلف" تاريخ " ، والتصحيح من "تنعت : " يف االصل) ١(
[  

)٧/١٦٧(  

  



  .ذكر اهللا: أي العمل وجدت أنفع ؟ قال: رأيت مسعرا يف النوم، فقلت: قال ابن السماك
  .كان مسعر، الن يرتع ضرسه أحب إليه من أن يسأل عن حديث: وقال قبيصة

  .االميان قول وعمل: أن مسعرا قال: عن زيد بن احلباب وغريهوروي 
) ١(التكذيب بالقدر أبو جاد : وروى معتمر بن سليمان، عن أيب خمزوم، ذكره عن مسعر بن كدام قال

  .الزندقة
أخربك يوسف بن خليل، أنبأنا أمحد بن حممد التيمي، أنبأنا أبو علي : قرأت على إسحاق بن طارق

حممد بن عبدالرمحن موىل آل طلحة، : روى معسر عن مجاعة امسهم حممد: أبو نعيم، قالاملقرئ، أنبأنا 
وحممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، وحممد بن مسلم الزهري، وحممد بن سوقة، وحممد بن جحادة، وحممد 

رمة، بن زيد بن عبد اهللا بن عمر، وحممد بن املنكدر، وحممد بن عبيداهللا الثقفي، وحممد بن قيس بن خم
  .وحممد ابن خالد الضيب، وحممد بن جابر اليمامي

  .وحممد بن عبد اهللا الزبريي، وحممد بن االزهر
وحدثنا القاضي أبو أمحد، حدثنا حممد بن إبراهيم ابن شبيب، حدثنا إمساعيل بن : قال أبو نعيم: وبه

سورة : التوراةمكتوب يف : عمرو البجلي، حدثنا مسعر، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود، قال
امللك، من قرأها يف كل ليلة، فقد أكثر وأطاب، وهي املانعة متنع من عذاب القرب، إذا أيت من قبل رأسه، 

قبلك : قبلك عين، فقد كان يقرأ يب، ويف سورة امللك، وإذا أيت من قبل بطنه، قال له بطنه: قال له رأسه
  عين، فقد كان وعى يف

__________  
  .ةأول الزندق: أي) ١(

[ * ]  

)٧/١٦٨(  

  

  .سورة امللك
  ).١(وإذا أيت من قبل رجليه قالت له رجاله قبلك عين، فقد كان يقوم يب بسورة امللك 

  .وهي كذاك مكتوب يف التوارة، تابعه علي بن مسهر، عن مسعر
  )٢(سكن القبور وداره مل تسكن * ومشيد دارا ليسكن داره : مسعت مسعرا ينشد: قال جعفر بن عون

__________  
، من طريق سفيان، عن عاصم، عن زر، عن ابن ٤٩٨ / ٢إسناده حسن وأخرجه احلاكم يف ) ١(

ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان : يؤتى الرجل يف قربه، فتؤتى رجاله، فتقول رجاله: مسعود، قال



لى ما قبلي ليس لكم ع:  فيقول-بطنه :  أو قال-، مث يؤتى من قبل صدره "امللك " يقوم يقرأ يب سورة 
ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان : مث يؤتى من قبل رأسه، فيقول" امللك " سبيل، كان يقرأ يب سورة 

، من "امللك " فهي املانعة، متنع من عذاب القرب، وهي يف التوراة سورة : قال" امللك " يقرأ يب سورة 
  .قرأها يف ليلة فقد أكثر وأطيب

  .سناد، ووافقه الذهيبهذا حديث صحيح اال: وقال احلاكم
" ، وزاد نسبته البن الضريس والطرباين والبيهقي يف ٢٤٧ / ٦": الدر املنثور " وأورده السيوطي يف 

  ".شعب االميان 
إن سورة من القرآن، ثالثون : " ، من حديث أيب هريرة، مرفوعا٣٢١، و ٢٩٩ / ٢: وأخرج أمحد

، )٢٨٩٣: (وأخرجه الترمذي...) * ي بيده امللكتبارك الذ: * (آية، شفعت لرجل حىت غفر له، وهي
باب يف : ، يف الصالة)١٤٠٠: (، وأبو داود"امللك " باب ما جاء يف فضل سورة : يف ثواب القرآن

باب ثواب القرآن كلهم من طريق شعبة، عن قتادة، عن : يف االدب) ٣٧٨٦: (عدد اآلي، وابن ماجه
  .عباس اجلشمي، عن أيب هريرة

 / ١: ، وصححه احلاكم)١٧٦٦": (صحيحه " وثقه ابن حبان، وأخرج حديثه هذا يف وعباس اجلشمي 
، ووافقه الذهيب املؤلف، وله شاهد من حديث أنس عند الطرباين والضياء ٤٩٨، ٤٩٧ / ٢: ، و٥٦٥

  قال رسول: املقدسي، من طريق سالم بن مسيكن، عن ثابت، عن أنس، قال
تبارك : * (يف القرآن خاصمت عن صاحبها حىت أدخلته اجلنةسورة : " - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 

  .الذي بيده امللك
، وحسنه من حديث "امللك " باب ما جاء يف : ، يف ثواب القرآن)٢٨٩٢: (وآخر عند الترمذي) * " 

ضربت ! يا رسول اهللا :  فقال- صلى اهللا عليه وسلم -ضرب بعض أصحاب النيب : ابن عباس، قال
 -حىت ختمها، فقال النيب " امللك " وأنا ال أحسب أنه قرب، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة خبائي على قرب، 

  ".هي املانعة، هي املنجية، تنجيه من عذاب القرب : " -صلى اهللا عليه وسلم 
  .ويف سنده حيىي ابن عمرو بن مالك النكري، وهو ضعيف

  .٣٨٩ / ٦: ، تاريخ االسالم٢٢١ / ٧: احللية) ٢(
[ * ]  

)٧/١٦٩(  

  

فامسع مقال أب * إين منحتك يا كدام نصيحيت : مسعت مسعرا يوصي ولده كداما: قال جعفر بن عون
اور * خلقان ال أرضامها لصديق إين بلوما فلم أمحدمها * عليك شفيق أما املزامحة واملراء، فدعهما 



وهذان البيتان أظنهما ) ١ (وعروقه يف الناس أي عروق* جارا وال لرفيق واجلهل يزري بالفىت يف قومه 
فليأت حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار، * من كان ملتمسا جليسا صاحلا : البن املبارك

أخربنا االمام أبو الفرج عبدالرمحن بن حممد : ومن عايل حديثه) ٢(أهل العفاف وعلية االقوام * وأهلها 
، أنبأنا هبة اهللا بن حممد، أنبأنا أبو طالب حممد بن حممد، أنبأنا عمر بن حممد املؤدب: ومجاعة إجازة، قالوا

أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي، حدثنا حممد بن سليمان، حدثنا عبيداهللا بن موسى، وثابت 
دخلت املسجد فإذا : حدثنا مسعر، عن حمارب بن دثار، عن جابر قال: الزاهد، وخالد بن حيىي، قالوا

  قم فصل: "  قاعد فقال-اهللا عليه وسلم  صلى -رسول اهللا 
  ).٣" (ركعتني 

أنبأنا أبو بكر الشافعي حدثنا حممد بن يونس، حدثنا نائل بن جنيح، حدثنا مسعر، عن عبد مللك بن : وبه
 -أشهد أن عمر يف اجلنة، الن ما رأى رسول اهللا : ميسرة، عن مصعب بن سعد، عن معاذ بن جبل، قال

  -صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  .٣٨٩ / ٦: ، تاريخ االسالم٢٢١ / ٧: احللية) ١(
  ".تاريخ االسالم " ، وينسبهما لعبد اهللا بن حممد بن عبيد، و ٢١٩ / ٧": احللية " يف ) ٢(
  .، البن املبارك أو غريه١٩٠ - ١٨٩ / ١": تذكرة احلفاظ " ، لبعضهم، و ٣٩٠ / ٦
  .رجاله ثقات) ٣(

  . هو الباغندي احلافظ حمدث العراقوسنده قوي، حممد بن سليمان
[ * ]  

)٧/١٧٠(  

  

  .لعمر: قال" ملن هذا ؟ : دخلت اجلنة فرأيت فيها قصرا، فقلت: " فهو حق، فإن رسول اهللا قال
  ".فأردت أن أدخله، فذكرت غريه عمر " 

  ).١! (أعليك أغار ؟ ! يا رسول اهللا : فقال عمر
نبأنا الفتح بن عبد السالم ببغداد، أنبأنا هبة اهللا بن احلسني، أخربنا أمحد بن إسحاق بن املؤيد الزاهد، أ

قرئ على أيب : أنبأنا أمحد بن حممد بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إمالء سنه تسع ومثانني وثالمثئة، قال
حدثكم عبد اهللا بن عون اخلزاز، حدثنا حممد ابن بشر، عن مسعر، عن : قاسم البغوي، وأنا أمسع، قيل له

  ).٢" ( قام حىت تورمت قدماه - صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب : " دة، عن أنس بن مالكقتا
  .اختلف على مسعر يف إسناده كما سترى



  إىل عيسى بن علي، حدثنا إمساعيل بن عباس الوراق، حدثنا: وبه
__________  

حديث دخول إسناده ضعيف لضعف حممد بن يونس وهو الكدميي، وشيخه نائل بن جنيح، لكن ) ١(
، يف فضائل أصحاب النيب ٣٤ / ٧: اجلنة ورؤية القصر صحيح ثابت من طريق آخر، أخرجه البخاري

  باب مناقب عمر بن اخلطاب، من طريق احلجاج بن منهال، عن: - صلى اهللا عليه وسلم -
: -يه وسلم  صلى اهللا عل-قال النيب : عبد العزيز بن املاجشون، حدثنا حممد بن املنكدر، عن جابر، قال

: فقال" من هذا ؟ : رأيتين دخلت اجلنة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أيب طلحة، ومسعت خشفة، فقلت" 
  .لعمر: فقال" ملن هذا ؟ : رأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت" هذا بالل، و 

  ".فأردت أن أدخله فأنطر إليه، فذكرت غريتك " 
، يف النكاح، من طريق ٢٨٤ / ٩: وأخرجه أيضا! غار ؟ أعليك أ! بأيب وأمي يا رسول اهللا : فقال عمر

، من طريق عمرو بن علي، كالمها عن املعتمر، عن عبيداهللا ٣٦٦ / ١٢: حممد بن أيب بكر املقدمي، و
  .العمري، عن حممد بن املنكدر به

املسند " ، من طرق عن سفيان، عن عمرو، وابن املنكدر، عن جابر، وهو يف )٢٣٩٤: (وأخرجه مسلم
  .٣٩٠: ، و٣٨٦: ، و٣٧٢ / ٣": 

: ، ومسلم٣٦٦ / ١٢، و ٢٨٤ / ٩، و ٣٥ / ٧: ويف الباب عن أيب هريرة، أخرجه البخاري
)٣٣٩٥.(  
احلفاظ من أصحاب مسعر رووه عن زياد بن عالقة، عن املغرية، وخالفهم حممد بن بشر وحده ) ٢(

  . عن مسعر، عن قتادة، عن أنس- كما ترى -فرواه 
  .عن مسعر، عن زياد: الصواب:  وقالأخرجه البزار،

[ * ]  

)٧/١٧١(  

  

كان : " سعدان بن نصر، حدثنا أبو قتادة احلراين، عن مسعر، عن علي بن االقمر، عن أيب جحيفة قال
  ". يقوم حىت تفطر قدماه - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

  ".ون عبدا شكورا أفال أك: " أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: فقيل له
أنبأنا أبو القاسم احلسني بن هبة اهللا : وأخربنا أمحد بن عبدالرمحن الصوري، وحممد بن علي السلمي، قاال

بن صصرى، أنبأنا أبو القاسم االسدي، وأبو يعلى بن احلبويب، وأنبأنا أبو املعايل القرايف، أنبأنا أبو 
مد بن خليل، وأنبأنا علي بن حممد، وأمحد بن مؤمن، الربكات احلسن بن حممد، أنبأنا أبو العشائر حم



  وعمر بن عبد املنعم بن القواس، وعبد املنعم بن
: أنبأنا أبو نصر حممد بن هبة اهللا الشافعي، أنبأنا أبو يعلى ابن احلبويب، قالوا ثالثهم: عبد اللطيف، قالوا

ثمان التميمي، أنبأنا إبراهيم بن أيب أنبأنا أبو القاسم علي بن حممد املصيصي، أنبأنا عبدالرمحن بن ع
ثابت، حدثنا سعدان بن نصر املخرمي، حدثنا عبد اهللا بن واقد، عن سفيان أو مسعر، عن ابن االقمر، 

  ).١" ( يقوم حىت تفطر قدماه - صلى اهللا عليه وسلم -كان النيب : " عن أيب جحيفة قال
  .احلديث

  .ين هكذاتفرد به عبد اهللا بن واقد، أبو قتادة احلرا
  .وحديث حممد بن بشر العبدي، عن مسعر علة له
، وهذا )٢(عن زياد بن عالقة، عن املغرية بن شعبة : وقد رواه خالد بن حيىي ومجاعة عن مسعر فقال

  .أصح االقوال، واهللا أعلم
__________  

 عن أيب جحيفة، ، من رواية أيب قتادة احلراين، عن مسعر، عن علي،"الكبري " وأخرجه الطرباين يف ) ١(
  .عن مسعر، عن زياد بن عالقة، عن املغريه بن شعبة، كما سيجئ: وهذا خطأ، والصواب

 الليل، من طريق - صلى اهللا عليه وسلم -باب قيام النيب : ، يف التهجد١٢ / ٣: أخرجه البخاري) ٢(
ا عن مسعر، ، يف التفسري، من طريق خالد بن حيىي، كالمه٢٦١ / ٨: أيب نعيم الفضل بن دكني، و
 كان يصلي - صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب " مسعت املغرية بن شعبة، : حدثنا زياد بن عالقة، قال

  = [ * ]حىت ترم، أو 

)٧/١٧٢(  

  

كان مؤدبا، : كان ثقة ؟ فقال: مسعت ابن املهدي، حدثنا أبو خلدة، فقال له أمحد بن حنبل: الفالس
  .وكان خيارا، الثقة شعبة ومسعر

  ).٢(، مث شعبة )١(مسعرأثبت، مث سفيان : مسعت أبا نعيم يقول:  زرعة الرازيأبو
  كان مسعر شكاكا يف: مسعت أبا نعيم يقول: وقال أبو زرعة الدمشقي

  .حديثه، وليس خيطئ يف شئ من حديثه إال يف حديث واحد
  .كويف ثقة، ثبت: وقال العجلي

  .احلديث، وكان يقول الشعرشيطان مسعر يستضعفه، يشككه يف : كان االعمش يقول
  .ثقة: وقال حيىي وأمحد
مسعر أتقن من سفيان، وأجود حديثا، : وقال أبو حامت! حجة، من بالكوفة مثله ؟ : وقال ابن عمار



  ).٣(وأعلى إسنادا، وهو أتقن من محاد بن زيد 
  .روى مسعر عن مئة مل يرو عنهم سفيان: وقال أبو داود

  .االميان يزيد وينقص: ا نعيم، مسعت الثوري يقولمسعت أب: حممد بن عمار الرازي
  .أقول بقول سفيان: ما تقول أنت يا أبا نعيم ؟ فزورين وقال: قلت

  .ولقد مات مسعر وكان من خيارهم، وسفيان وشريك شاهدان، فما حضرا جنازته
  .تويف يف رجب سنة مخس ومخسني ومئة

__________  
  ".أكون عبدا شكورا أفال : تنتفخ قدماه، فيقال له، فيقول= 

  .، من طريق أيب عوانة وسفيان، عن زياد بن عالقة، عن املغرية ابن شعبة)٢٨١٩: (وأخرجه مسلم
  ).٢٨٢٠: (، ومسلم٤٤٩ / ٨: ويف الباب، عن عائشة، أخرجه البخاري

  .٢٢٩: الصفحة: ستأيت ترمجته) ١(
  .٢٠٢: الصفحة: ستأيت ترمجته) ٢(
  .٤٥٦: الصفحة: ستأيت ترمجته) ٣(

[ * ]  

)٧/١٧٣(  

  

ابن عاصم بن غزية بن خرشة، االمام، الثقة، احملدث، أبو عبد اهللا ) ع * ( مالك بن مغول- ٥٦
  .البجلي، الكويف

الشعيب، وعبد اهللا بن بريدة، ونافع العمري، وعطاء بن أيب رباح، وطلحة بن مصرف، : حدث عن
 بن االسود، وأيب إسحاق، وحممد بن واحلكم، وعون بن أيب جحيفة، وقيس بن مسلم، وعبد الرمحن

  .سوقة، ومساك، وزبيد اليمامي، وخلق
أبو إسحاق شيخه، وشعبة، والثوري، ومسعر، وإمساعيل بن زكريا، وابن عيينة، وابن املبارك، : وعنه

وشعيب بن حرب، وابن منري، وعبيدهللا االشجعي، ووكيع، وأبو معاوية، وحيى بن سعيد، أبو علي 
محد الزبريي، وأبو نعيم، وقبيصة، وحممد بن سابق، وعبد الرمحن بن مهدي، وخالد بن احلنفي، وأبو أ

  .حيىي، وعمر بن مرزوق، وحممد بن يوسف الفريايب، وخلق سواهم
  .ثقة، ثبت يف احلديث: قال أمحد

  .ثقة: وقال ابن معني وأبو حامت ومجاعة
  رجل صاحل مربز يف الفضل: وقال العجلي



__________  
 ٧: ، التاريخ الكبري٤٢٩، ٤٢٨: ، تاريخ خليفة١٦٨: ، طبقات خليفة٣٦٥ / ٦: ابن سعدطبقات * 
، اجلرح ٦٨٩، ٥٨٣ / ٢، ١٤٦ / ١: ، املعرفة والتاريخ١٣١ / ٢: ، التاريخ الصغري٣١٤/ 

، تذهيب ١٢٩٩: خ: ، ذيب الكمال١٦٩: ، مشاهري علماء االمصار٢١٦ - ٢١٥ / ٨: والتعديل
، ذكره ومل يترجم له، ١٩٣ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٧٢ / ٦:  تاريخ االسالم،١٩ / ٤: خ: التهذيب

، خالصة تذهيب ٨٥: ، طبقات احلفاظ٢٣ - ٢٢ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٣٣ / ١: عرب الذهيب
  .٢٤٧ / ١: ، شذرات الذهب٣٦٨ - ٣٦٧: الكمال
[ * ]  

)٧/١٧٤(  

  

  .اتق اهللا: مسعت ابن عيينة يقول قال رجل ملالك بن مغول: وقال أمحد
  .فوضع خده باالرض

  .كان من سادة العلماء: قلت
  .تويف سنة تسع ومخسني ومئة: قال أبو نعيم وأبو بكر بن أيب شيبة

  .سنة مثان ومخسني: وقال حممد بن سعد
حدث عنه أبو إسحاق السبيعي، والربيع بن حيىي االشناين، وبني وفاما سبع أو مثان : قال اخلطيب

  .يثه يكون حنوا من مئة حديثوتسعون سنة، وحد
أخربنا أبو سعيد بيربس ادي حبلب، أنبأنا أبو الربكات عبدالرمحن بن عبد اللطيف بن إمساعيل ببغداد، 

، أنبأنا أبو علي بن شاذان، أنبأنا أبو بكر النجاد، )١(أنبأنا عبيداهللا بن شاتيل، أنبأنا أبو سعد بن خشيش 
حدثنا عاصم، أنبأنا مالك بن مغول، عن عبدالرمحن بن : وأنا أمسعقرئ على عبدامللك بن حممد : قال

 صلى اهللا عليه -كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهللا : االسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت
  ).٢" ( وهو حمرم -وسلم 

  أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي من حديث إسرائيل وأخيه
__________  

  ".العرب ) "  ه٥٠٢(د الكرمي بن حممد بن خشيش املتوىف سنة هو حممد بن عب) ١(
باب : ، يف الغسل٣٢٧ / ١: ، يف احلج، باب الطيب عند االحرام، و٣١٥ / ٣: أخرجه البخاري) ٢(

، باب تطييب ٣٠٩: باب الفرق، و: ، يف اللباس٣٠٥ / ١٠: من تطيب مث اغتسل وبقي اثر الطيب، و
باب الطيب للمحرم عند : ، يف احلج)٤٤(، )٤٣(، )٣٩) (١١٩٠: (املرأة زوجها بيدها، ومسلم



  .باب موضع الطيب: ، يف احلج١٤١ - ١٣٩ / ٥: االحرام، والنسائي
  .كالربيق وزنا ومعىن: والوبيص

  .املكان الذي يفترق فيه الشعر يف وسط الرأس: واملفرق، بفتح امليم، وكسر الراء
[ * ]  

)٧/١٧٥(  

  

   حديث عبد اهللا بن منري عن مالك بن مغول،يوسف، عن أيب إسحاق، ومن
  .كالمها عن عبدالرمحن حنوه

أنبأنا عبد اهللا بن : أخربنا سليمان بن محزة احلاكم، وعمر بن حممد العمري، وهدبة بنت علي، قالوا
 عمر، أنبأنا عبد االول بن عيسى، أنبأنا عبد الرمحن بن حممد، أنبأنا عبد اهللا بن محويه، أنبأنا عيسى بن

عمر، حدثنا عبد اهللا بن عبدالرمحن احلافظ، أنبأنا حممد بن يوسف، حدثنا مالك بن مغول، قال يل 
 فخذه، وما قالوه برأيهم فألقه يف احلش - صلى اهللا عليه وسلم -ما حدثوك هؤالء عن النيب : الشعيب

)١.(  
  

ع االوزاعي، أبو عتبة  ، االمام، احلافظ، فقيه الشام مابن جابر) ع* ( عبدالرمحن بن يزيد - ٥٧
  .االزدي، الدمشقي، الدراين

  .ولد يف خالفة عبدامللك بن مروان، ورأى الكبار، ورأى بعض الصحابة فيما أرى
وحدث عن أيب سالم االسود، وايب االشعث الصنعاين، ومكحول، وعبد اهللا بن عامر اليحصيب، وابن 

  .شهاب الزهري، وأيب كبشة السلويل، وعطية بن قيس، وخلق
__________  

  .املخرج، الم كانوا يقضون حوائجهم يف البساتني: احلش، بضم احلاء) ١(
  .واملقولة هذه كناية عن يف العتداد بالرأي وإغفاله

 / ٢: ، التاريخ الصغري٣٦٥ / ٥: ، تاريخ الكبري٤٢٧: ، تاريخ خليفة٤٦٦ / ٧: طبقات ابن سعد* 
  .٤٥٤، ٤٥٣، ٣٩٧، ٣٨٦ / ٢، ١٤١ - ١٤٠ / ١: ، املعرفة والتاريخ١١٨ - ١١٧

أبو عمرو، :  وفيه كنتيه٥٦ - ٥٥ / ٢: ، كتاب اروحني٣٠٠ - ٢٩٩ / ٥: اجلرح والتعديل
، ٨٢٧: خ:  ب، ذيب الكمال١٢٣ / ١٠: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٨٠: مشاهري علماء االمصار

، ١٨٣ / ١: فاظ، تذكرة احل٢٣٩ - ٢٣٨ / ٦: ، تاريخ االسالم٢٣٣ / ٢: خ: تذهيب التهذيب
  - ٢٩٧ / ٦: ، ذيب التهذيب٢٢٢ / ١: ، عرب الذهيب٥٩٩ - ٥٩٨ / ٢: ميزان االعتدال



  .٢٣٥ - ٢٣٤ / ١: ، شذرات الذهب٢٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال٧٩: ، طبقات احلفاظ٢٩٨
[ * ]  

)٧/١٧٦(  

  

د، وحممد بن شابور، ولده عبد اهللا، والوليد بن مسلم، وابن املبارك، وعمر بن عبد الواح: حدث عنه
  .وأيوب بن سويد، وحسني اجلعفي، وخلق سواهم

  .وثقه حيىي بن معني وأبو حامت، وقد حلقه أبو مسهر ورآه، لكن ما مسع منه
  .وبلغنا أن املنصور استقدمه إىل بغداد فوفد عليه

نا سليمان كنت أرتدف خلف أيب يف أيام الوليد، فقدم علي: روى الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، قال
  .بن يسار، فدعاه أيب إىل احلمام، وصنع له طعاما، وكنت آيت املقاسم أيام هشام بن عبدامللك

سل هذا عما كان، وعما مل : قال خالد بن اللجالج ملكحول: وروى صدقة بن خالد، عن ابن جابر، قال
  .- ابن جابر -يكن يعين 

  .ابن جابر ليس بن بأس: قال أمحد بن حنبل
  .ال تكتبوا العلم إال ممن يعرف بطلب احلديث: مسعت عبدالرمحن بن يزيد بن جابر يقول: يدوقال الول

  .تويف سنة ثالث ومخسني ومئة: قال أبو عبيد، وخليفة بن خياط
  .مات سنة أربع ومخسني: وقال أبو مسهر ومجاعة

  
  :فأما رفيقه ومسيه

 مكحول، فضعفه اجلماعة، وكالمها  الدمشقي، صاحبابن متيم السلمي*  عبدالرمحن بن يزيد - ٥٨
  قد قدم العراق وحدث ا، وقد مسع أبو أسامة من هذا السلمي

__________  
  :خ: ، ذيب الكمال٥٦ - ٥٥ / ٢: ، كتاب اروحني٣٠٠ / ٥: اجلرح والتعديل* 

 / ٢: ، ميزان االعتدال٢٣٨ / ٦: ، تاريخ االسالم٢٣٣ - ٢٣٣ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٨٢٧
  .٢٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٧ - ٢٩٥ / ٦: ، ذيب التهذيب٥٩٨
[ * ]  

)٧/١٧٧(  

  



  .واعتقد أنه ابن جابر، فوهم
  ".ميزان االعتدال " ، ويف "التاريخ الكبري " وقد سقت ترمجة السلمي يف 

  .وقد روى أيضا عن الزهري، وبالل بن سعد، وإمساعيل بن عبيداهللا، ومطعم بن املقدام، وطائفة
  .خالد وحسن، والوليد بن مسلم، وأبو أسامة، وأبو املغرية اخلوالين، وغريهم: ولداه: ث عنهحد

قدم هو وثور، وبرد بن سنان، وحممد بن راشد، وابن ثوبان إىل العراق، فروا من : قال ابن أيب داود
  .القتل، كانوا قدرية

  .وتويف ابن متيم سنة بضع ومخسني ومئة: قلت
  

  .الزاهد، القدوة، شيخ العباد، أبو عبيده البصري *  زيد عبد الواحد بن- ٥٩
  .احلسن، وعطاء بن أيب رباح، وعبد اهللا بن راشد، وعبادة ابن نسي، وعدة: حدث عن

حممد بن السماك، ووكيع وزيد بن احلباب، وأبو سليمان الداراين، ومسلم بن إبراهيم وآخرون، : وعنه
  .وحديثه من قبيل الواهي عندهم

  .تركوه: اريقال البخ
  .متروك احلديث: وقال النسائي

  وقال ابن
__________  

، ٦١ ١ / ٣، ١٢٢ / ٢: ، املعرفة والتاريخ١٤٤ / ٢: ، التاريخ الصغري٦٢ / ٦: التاريخ الكبري* 
  ،١٥٥ - ١٥٤ / ٢: ، كتاب اروحني٢٠ / ٦: ، اجلرح والتعديل٢٥١: الضعفاء، خ
 ٦٧٢ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٤٥ - ٢٤٣ / ٦: االسالم، تاريخ ١٦٥ - ١٥٥ / ٦: حلية االولياء

- ٦٧٣.  

)٧/١٧٨(  

  

  .حبان، كان ممن غلب عليه العبادة، حىت غفل عن االتقان، فكثرت املناكري يف حديثه
اصاب عبد الواحد الفاجل، فسأل اهللا أن يطلقه يف وقت : قال يل أبو سليمان: قال ابن أيب احلواري

  .وضوء انطلق، وإذا رجع إىل سريره فلجالوضوء، فكان إذا أراد ال
  .عليكم باخلبز وامللح، فإنه يذيب شحم الكلى، ويزيد يف اليقني: وعنه قال

ما يسرين أن يل مجيع ما حوته البصرة : مسعت عبد الواحد بن زيد غري مرة يقول: قال معاذ بن زياد
  .بفلسني



  .قناع قليبكف، فقد كشفت : وعظ عبد الواحد، فنادى رجل: وعن رجل قال
  .الرجل ومات، فشهدت جنازته) ١(فما التفت، ومر يف املوعظة، فحشرج 

  .شهدت عبد الواحد يعظ، فمات يف الس أربعة: وقال مسمع بن عاصم
  .عبد الواحد على أهل البصرة لوسعهم) ٢(لو قسم بث : وعن حصني الوزان قال

  .وكان يقوم إىل حمرابه كأنه رجل خماطب
  .صلى عبد الواحد بن زيد الصبح بوضوء العتمة أربعني سنة: د اهللا اخلزاعي قالوعن حممد بن عب

فارق عمرو بن عبيد العتزاله، وقال بصحة االكتساب، وقد نسب إىل شئ من القدر، ومل يشهر، : قلت
  بل نصب نفسه للكالم يف مذاهب

__________  
  .الغرغرة عند املوت، وتردد النفس: احلشرجة) ١(
  .حلزن والغم الذي تفضي به إىل صاحبكا: البث) ٢(

  .شدة احلزن، واملرض الشديد، كأنه من شدته يبثه صاحبه: البث يف االصل: قال ابن االثري
[ * ]  

)٧/١٧٩(  

  

  .النساك، وتبعه خلق
  .وقد كان ثابت البناين، ومالك بن دينار يعظان أيضا، ولكنهما كانا من أهل السنة

اخال يف معاين احملبة واخلصوص، قد بقي عليه شئ من رؤية وكان عبد الواحد صاحب فنون، د
  .ال جناة إال بعمل: االكتساب، ويف ذلك شئ من أصول أهل القدر، فإن عندهم

  .فأما أهل السنة فيحضون على االجتهاد يف العمل، وليس به النجاة وحده دون رمحة اهللا
  .إن اهللا يضل العباد، ترتيها له: وكان عبد الواحد ال يطلق

  .وهذه بدعة
  .ويف اجلملة، عبد الواحد من كبار العباد، والكمال عزيز

  .، ولكن ابن عون ومسعر وهؤالء أرفع وأجل)١" (تاريخ االسالم " وقد سقت من أخباره يف 
  .مات بعد اخلمسني ومئة

 عبد بقي إىل سنة سبع وسبعني ومئة، وهذا بعيد جدا، وإمنا املتأخر إىل هذا التاريخ احلافظ: ويقال
  .الواحد بن زياد البصري

  



ابن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، القرشي، العدوي، العمري، ) ع * ( عاصم بن حممد- ٦٠
  .املدين، الفقيه، أحد االخوة

  .وعن حممد بن كعب القرظي، وعن أخيه واقد: حدث عن أبيه
__________  

)٢٤٥ - ٢٤٣ / ٦) ١.  
، ذيب ١٣٨: ، مشاهري علماء االمصار٣٥٠ / ٦: والتعديل، اجلرح ٤٩٠ / ٦: التاريخ الكبري

: ، ذيب التهذيب٢٠٥ / ٦: ، تاريخ االسالم١١٣ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٦٣٩: خ: الكمال
  .١٨٣: ، خالصة تذهيب الكمال٥٧ / ٥

[ * ]  

)٧/١٨٠(  

  

  . أيب أويس، وآخرونأبو نعيم، وأبو الوليد، وعلي بن اجلعد، وأمحد بن يونس، وإمساعيل بن: حدث عنه
  .وثقه أبو حامت وغريه

  .كل من امسه عاصم، ففيه ضعف: واحتج به أرباب الصحاح، فال يعرج على قول القائل
  .تويف سنة بضع وستني ومئة

  
  :أما قرابته

فله رواية عن عبد اهللا بن دينار، :  العمري احلافظأخو عبيد اهللا بن عمر*  عاصم بن عمر - ٦١
  .ومجاعة
  .ن وهب، وإمساعيل بن أيب أويس، ومجاعةاب: وعنه

  .ضعفه أمحد وغريه
  .ليس بشئ: وقال حيىي بن معني

  .ذكرناه متييزا
  

  .بصري، صدوق، إمام) د، س، ق * * ( عباد بن راشد- ٦٢
  .احلسن، وقتادة، وسعيد بن أيب خرية: روى عن

__________  
، كتاب ٣٤٧ - ٣٤٦ / ٦: ، اجلرح والتعديل٢٦٩: ، تاريخ خليفة٢٦٩: طبقات خليفة* 



: ، ميزان االعتدال١١٢ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٦٣٧خ : ، ذيب الكمال١٢٧ / ٢: اروحني
  .١٨٣: ، خالصة تذهيب الكمال٥٣ - ٥٢ / ٥: ، ذيب التهذيب٣٥٦ - ٣٥٥ / ٢

  ،٢٧٢ - ٢٧١: خ: ، الضعفاء١٢٦ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٣٦ / ٦: التاريخ الكبري* * 
، ٤٧٤: خ: ، الكامل البن عدي١٦٤ - ١٦٣ / ٢: ، اروحني والضعفاء٧٩ / ٦: التعديلاجلرح و

، ميزان ٢٠٦ / ٦: ، تاريخ االسالم١٢٠ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٦٥٠: خ: ذيب الكمال
، ٩٣ - ٩٢ / ٥: ، ذيب التهذيب٣٥٢ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٣٦٥ / ٢: االعتدال

  .١٨٦: خالصة تذهيب الكمال
[ * ]  

)٧/١٨١(  

  

  .ابن مهدي، وأبو داود: وعنه
  .وأبو نعيم، ومسلم بن إبراهيم، وعفان، وآخرون

  .ثقة صاحل: قال أمحد
  .ليس بالقوي: وقال ابن معني

  .صاحل احلديث: وقال أبو حامت وغريه
  ".الضعفاء " وأنكر أبو حامت على البخاري إدخاله يف كتاب 

  .بآخروقد خرج له البخاري مقرونا 
  .أما أبو داود، فضعفه

  .ليس بالقوي: وقال النسائي
  .بقي إىل حنو الستني ومئة، وهو أقوى من عباد بن منصور: قلت
  

  .االمام، القدوة، الرباين، أبو شريح املعافري االسكندراين، العابد) ع * ( عبدالرمحن بن شريح- ٦٣
  . محيد ابن هانئ، وأيب الزبري املكي، ومجاعةأيب قبيل املعافري، وموسى بن وردان، وأيب هانئ: حدث عن

  .ابن املبارك، وابن وهب، واملقرئ، وعبد اهللا بن صاحل، وهانئ بن املتوكل، وآخرون: وعنه
  .وكان متأهلا، زاهدا، مقبال على شأنه

  .وثقه حيىي بن معني
  .ال بأس به: وقال أبو حامت

  كنا:  قالحدثين حممد بن عبادة املعافري: قال هانئ بن املتوكل



__________  
  ،١٥٤ / ١: ، املعرفة والتاريخ٢٩٦ / ٥: ، التاريخ الكبري٥١٦ / ٧: طبقات ابن سعد* 
: خ: ، ذيب الكمال٢٤٤ - ٢٤٣ / ٥: ، اجلرح والتعديل) ه١٦٧ - ١٦٦( وفيه وفاته ٤٤٥ / ٢

، ٢٥٠ / ١: ، عرب الذهيب٥٦٩ / ٢: ، ميزان االعتدال٢١٣ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٧٩٤
  .٢٦٣ / ١: ، شذارت الذهب٢٢٨:  خالصة تذهيب الكمال١٩٤ - ١٩٣ / ٦: ذيب التهذيب

[ * ]  

)٧/١٨٢(  

  

قد درنت قلوبكم، فقموموا إىل خالد بن محيد :  فكثرت املسائل، فقال- شريح رمحه اهللا -عند أيب 
 وتورث الزهادة، وجتر املهري استقلوا قلوبكم، وتعلموا هذه الرغائب والرقائق، فإا جتدد العبادة،
  .الصداقة، وأقلوا املسائل، فإا يف غري ما نزل تقسي القلب، وتورث العداوة

صدق واهللا، فما الظن إذا كانت مسائل االصول، ولوازم الكالم يف معارضة النص، فكيف إذا : قلت
االحتادية " ئق فكيف إذا كانت من حقا! كانت من تشكيكات املنطق، وقواعد احلكمة، ودين االوائل ؟ 

  .فواغربتاه، ويا قلة ناصراه! ؟ ) ٣" (الباطنية " ، ومرق )٢" (السبعينية " ، وزندقة )١" (
  .آمنت باهللا، وال قوة إال باهللا

__________  
وهم الذين يقولون بوحدة املوجود، وهو مذهب باطل، يعري القائل به من االسالم، النه يعد اهللا ) ١(

ن اهللا موجود يف كل موجود، وأن ما حنسه ونشهده هو اهللا يف صورة العامل كما والوجود شيئا واحدا وأ
فهو * ومظهر الكون عني الكون فاعتربوا ولست أعبده إال بصورته * حنن املظاهر واملعبود ظاهرنا : قال

د ملصطفى صربي، اجلزء الثالث منه، فإنه ق" موقف العلم والعامل : " االله الذي يف طيه البشر راجع
  .توسع يف بيان هذا املذهب والقائلني به، ونقده

عبد احلق بن إبراهيم بن حممد بن نصر بن سبعني االشبيلي : فرقة نسبت إىل رئيسها: السبعيثية) ٢(
  .، وهو من القائلني بوحدة الوجود) ه٦٦٩(املرسي، املتوىف سنة 
  :قال ابن دقيق العيد

  .، وهو يسرد كالما تعقل مفرداته وال تعقل مركباتهجلست مع ابن سبعني من ضحوة إىل قريب الظهر
إنه : ، وكان يقول يف اهللا عزوجل"النيب بعدي : " لقد حتجر ابن آمنة واسعا بقوله: واشتهر عنه أنه قال
  .حقيقة املوجودات

  .وقد فصد مبكة فترك الدم جيري حىت مات نزفا



، ٣٩٢ / ٣: ، لسان امليزان٢٥٥ - ٢٥٣ / ٢: ، فوات الوفيات٢٩١ / ٥: عربالذهيب: انظر ترمجته
  .٣٢٩ / ٥: ، شذرات الذهب٢٠٥ - ١٩٦ / ٢: النجوم الزاهرة

  .دعوة ظهرت أوال يف زمان املأمون، وانتشرت يف زمان املعتصم: الباطنية) ٣(
وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أوالد اوس، وكانوا مائلني إىل 

ميمون بن ديصان املعروف : الفهم، ومل جيسروا على إظهاره خوفا من سيوف املسلمني، ومنهمدين أس
الفرق بني الفرق " بالقداح، وحممد بن احلسني امللقب بدندان، مث محدان قرمط وأبو سعيد اجلنايب انظر 

 :"٢٨٢.  
[ * ]  

)٧/١٨٣(  

  

 السبعني، ومن العلماء العاملني، وما هو مات أبو شريح يف شعبان سنة سبع وستني ومئة، وكان من أبناء
  .بأخ حليوة بن شريح املذكو إال يف التقوى والعلم

  
أمين بن بدر موىل االمري : شيخ احلرم، واسم أبيه ميمون، وقيل) ٤ * ( عبد العزيز بن أيب رواد- ٦٤

  .املهلب بن أيب صفرة، االزدي، املكي، أحد االئمة العباد، وله مجاعة اخوة
  . سامل بن عبد اهللا، والضحاك بن مزاحم، وعكرمة، ونافع العمري، ومجاعة:حدث عن

  .وليس هو بالكثري للحديث
ولده فقيه مكة عبدايد بن أيب رواد، وحسني اجلعفي، وحيىي القطان، وأبو عاصم النبيل، : حدث عنه

  .وعبد الرزاق، ومكي بن إبراهيم، وابن املبارك، وآخرون
  .من أعبد الناسكان : قال ابن املبارك

مكث ابن أيب رواد أربعني سنة مل يرفع طرفه إىل السماء، فبينا هو يطوف حول : وقال يوسف بن أسباط
  .قد علمت أا طعنة جبار: الكعبة، إذ طعنه املنصور بأصبعه، فالتفت، فقال

__________  
، ٢٢ / ٦:  الكبري، التاريخ٤٢٩: ، تاريخ خليفة٢٨٣: ، طبقات خليفة٤٩٣ / ٥: طبقات ابن سعد* 

: ، ذيب االمساء واللغات١٣٨ - ١٣٧ / ٢: ، كتاب اروحني١١٣ - ١١٢ / ٢: التاريخ الصغري
 ٦: ، تاريخ االسالم٢٤١ - ٢٤٠ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٨٣٩: خ: ، ذيب الكمال٣٠٧ / ١
 ٦: تهذيب، ذيب ال٢٣٢ / ١: ، عرب الذهيب٦٢٩ - ٦٢٨ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٤١ - ٢٣٩/ 



  .٢٤٦ / ١: ، شذرات الذهب٢٤٠ - ٢٣٩: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٩ - ٣٣٨/ 
[ * ]  

)٧/١٨٤(  

  

  .ذهب بصر عبد العزيز عشرين سنة ومل يعلم به أهله وال ولده: قال شقيق البلخي
تركوين : كان ابن أيب رواد من أحلم الناس، فلما لزمه أصحاب احلديث، قال: وعن سفيان بن عيينة قال

  .كأين كلب هرار
  .ما رأيت أحدا قط أصرب على طول القيام من عبد العزيز بن أيب رواد: قال أبو عبد الرمحن املقرئ

من رأس التواضع الرضا بالدون من : كان يقال: حدثنا عبد العزيز بن أيب رواد قال: خالد بن حيىي
  .شرف االس

أقرضنا :  عبد العزيز بن أيب رواد قال الخ لهأن: حدثنا ابن عيينة: قال عبد الصمد بن يزيد مردويه
  .مخسة آالف درهم إىل املوسم

  .فسر التاجر، ومحلها إليه
  ما صنعت يا ابن أيب رواد ؟ شيخ كبري، وأنا: فلما جنه الليل قال

كذلك ما أدري ما حيدث بنا، فال يعرف له ولدي حقه، لئن أصبحت، آلتينه والحاللنه، فلما أصبح 
  .اللهم أعطه أفضل ما نوى:  فقالأتاه، فأخربه،

إن كنت إمنا تشاورين، فإمنا استقرضناه على اهللا، فكلما اغتممنا به كفر اهللا به عنا، فإذا : ودعا له، وقال
  .جعلتنا يف حل كأنه يسقط ذلك

مال أبينا يا ابا : فكره التاجر أن خيالفه، فما أتى املوسم حىت مات الرجل، فأتى أوالده، وقالوا
  .رمحنعبدال

مل يتهيأ، ولكن امليعاد بيننا املوسم اآليت، فقاموا من عنده، فلما كان املوسم اآليت مل يتهيأ املال، : فقال هلم
رحم اهللا أباكم، قد : فرفع رأسه، فقال! أيش أهون عليك من اخلشوع وتذهب بأموال الناس : فقالوا

  . فأنتم يف حل مما قلتمكان خياف هذا وشبهه، ولكن االجل بيننا املوسم اآليت، وإال
فبينا هو ذات يوم خلف املقام إذ ورد عليه غالم كان قد هرب له إىل اهلند بعشرة آالف درهم، : قال

  .فأخربه أنه أجتر، وأن معه من التجارة ماالحيصى
  لك احلمد، سألناك مخسة: فسمعته يقول: قال سفيان

)٧/١٨٥(  

  



امحل العشرة آالف إليهم، مخسة هلم، ومخسة لالخاء ! يد آالف، فبعثت إلينا عشرة آالف، يا عبدا
  .الذي بيننا وبني أبيهم

  .أنت حر لوجه اهللا، وما معك فلك! يا بين : من يقبض ما معي ؟ فقال: وقال العبد
  .سألت عطاء بن أيب رباح عن قوم يشهدون على الناس بالشرك فأنكر ذلك: قال عبد العزيز
  . تبلغه قلوبنا من خشيتك فاغفره لنا يوم نقمتك من أعدائكاللهم ما مل: قال عبد العزيز
  .طول احلزن: ما أفضل العبادة ؟ قال: وسئل: وعن عبد العزيز

  ).١(كان ابن أيب رواد كثري احملاسن، لكنه مرجئ : قلت
مات عبد العزيز فجئ جبنازته، فوضعت عند باب الصفا، وجاء سفيان الثوري، : قال مؤمل بن إمساعيل

  .جاء سفيان، جاء سفيان:  الناسفقال
  .فجاء حىت خرق الصفوف، وجاوز اجلنازة، ومل يصل عليها، النه كان يرى االرجاء

واهللا إين الرى الصالة على من هو دونه عندي، ولكن أردت أن أري الناس أنه : فقيل لسفيان، فقال
  .مات على بدعة
ما كان احلسن يقول يف االميان ؟ : يف الطوافمسعت ابن أيب رواد يسأل هشام بن حسان : حيىي بن سليم

  .قول وعمل: كان يقول: قال
  ).٢(آمنا باهللا ومالئكته : كان يقول: فما كان ابن سريين يقول ؟ قال: قال

  .كان ابن سريين، وكان ابن سريين: فقال عبد العزيز
  .بني أبو عبد الرمحن االرجاء، بني أبو عبد الرمحن االرجاء: فقال هشام

__________  
  .٢: ، حا١٦٥الصفحة : انظر الكالم عن املرجئة) ١(
، وهو خطأ، فليس يف القرآن آية ذا اللفظ، "اآلية : " ، كلمة"ومالئكته : " يف االصل بعد قوله) ٢(

   ].٢٨٥: البقرة) * [ واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته: * (وإمنا املوجود فيه
[ * ]  

)٧/١٨٦(  

  

يا ابن عيينة عبد العزيز بن أيب رواد :  عن مكة، فجئت، فتلقاين الثوري، فقال يلغبت: قال ابن عيينة
  .يفيت املسلمني

  .نعم: وفعل ؟ قال: قلت
أما إنه كان شابا : كنت جالسا مع الثوري، فمر عبد العزيز بن أيب رواد، فقال الثوري: قال عبد الرزاق



  .أفقه منه شيخا
اين الضال ؟ قال أمحد : إىل ابن أيب رواد، فدق عليه بابه، وقالجاء عكرمة بن عمار : وقال أبو عاصم

  .كان مرجئا، رجال صاحلا، وليس هو يف التثبيت كغريه: بن حنبل
  .صدوق: وقال أبو حامت
  .نسخته موضوعة، وكان حيدث ا تومها ال تعمدا: روى عن نافع عن ابن عمر: وقال ابن حبان

  .العزيز، فلعلها قد أدخلت عليهالشأن يف صحة إسنادها إىل عبد : قلت
  .، وجبلة"صحيحه " روى له البخاري يف : عثمان: تويف يف سنة تسع ومخسني ومئة، وله أخوان

  
االمام، الثقة، املتقن، احلافظ، أبو بشر االموي، موالهم احلمصي، ) ع * ( شعيب بن أيب محزة- ٦٥

  .الكاتب، واسم أبيه دينار
  كرمة بن خالد، وحممد بن املنكدر،مسع الزهري فأكثر، ونافعا وع

__________  
، تذهيب ٥٨٦: خ: ، ذيب الكمال١٨٢: ، مشاهري علماء االمصار٤٦٨ / ٧: طبقات ابن سعد* 

، ذيب ٢٤٢ / ٢: ، عرب الذهيب٢٢٢ - ٢٢١ / ١: ، تذكرة احلفاظ٧٩ / ٢: خ: التهذيب
، شذرات ١٦٦: كمال، خالصة تذهيب ال٩٤: ، طبقات احلفاظ٣٥٢ - ٣٥١ / ٤: التهذيب
  .٢٥٨ - ٢٥٧ / ١: الذهب
[ * ]  

)٧/١٨٧(  

  

  .وزيد بن أسلم وأبا الزناد، وأبا طوالة عبد اهللا بن عبدالرمحن، وعبد الوهاب ابن خبت، وعدة
ابنه بشر، وبقية، والوليد بن مسلم، وحممد بن محري، وأبو حيوة شريح بن يزيد، وأبو اليمان، : وعنه

  .وعلي بن عياش، وآخرون
رافقت الزهري إىل مكة، فكنت أدرس أنا : وكان بديع الكتابة، وافر املهابة، مسعه حممد بن محري يقول

  .وهو القرآن مجيعا
  .أبوه دينار موىل زياد: قال أبو داود

  .هو مثل يونس وعقيل: فشعيب يف الزهري ؟ قال: قلت ليحىي بن معني: وقال عثمان بن سعيد
  . كان كاتباكتب عن الزهري إمالء للسلطان،

  .يعين بالسلطان هشام بن عبدامللك: قلت



  .حديثه يشبه حديث االمالء: كيف مساع شعيب من الزهري ؟ قال: سألت أيب: قال عبد اهللا بن أمحد
  .الشأن فيمن مسع من شعيب، كان رجال ضيقا يف احلديث: مث قال أيب

  .أنبأنا شعيب: كان يقول: كيف مساع أيب اليمان منه ؟ قال: قلت
  .حدثين أيب: كان يقول: فسماع ابنه بشر ؟ قال: قلت
  .شئ يسري: فسماع بقية ؟ قال: قلت

  .هذه كتيب، ارووها عين: وملا حضرته الوفاة، مجع مجاعة بقية وابنه، فقال: مث قال
  .رأيت كتب شعيب، فرأيت كتبا مضبوطة مقيدة: حدثين أمحد بن حنبل قال: قال أبو زرعة الدمشقي

  . ذكرهورفع أمحد من
  .فوقه: فأين هو من يونس ؟ قال: قلت
  .فوقه: فأين هو من عقيل ؟ قال: قلت
  .مثله: فأين هو من الزبيدي ؟ قال: قلت

  كان شعيب بن أيب محزة قليل: مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال حنبل

)٧/١٨٨(  

  

  .السقط
ا من احلسن والصحة ماال نظرت يف كتب شعيب، كان ابنه خيرجها إيل، فإذا : قال أمحد: وقال االثرم

  . بعض الشباب أن يكتب مثلها صحة وشكال، وحنو ذا- فيما أرى -يقدر 
  .كان عند شعيب عن الزهري حنو ألف وسبعمئة حديث: قال املفضل الغاليب

  أثبتهم يف الزهري، مالك، ومعمر: وقال عباس، عن حيىي بن معني
  .وعقيل، ويونس، وشعيب بن أيب محزة، وابن عيينة

كان شعيب بن أيب محزة عندنا من كبار الناس، وكنت أنا وعثمان بن سعيد بن كثري : قال علي بن عياش
من ألزم الناس له، وكان ضنينا باحلديث، كان يعدنا الس، فنقيم نقتضيه إياه، فإذا فعل، فإمنا كتابه 

 نفقاته، وكان الزهري بيده ما يأخذه أحد، وكان من صنف آخر يف العبادة، وكان من كتاب هشام على
  .يدي من العمل) ١(قد جملت ! يا أبا حممد : معهم بالرصافة، ومسعته يقول لبقية

: كانت له أرض يعاجلها بيده، فلما حضرته الوفاة، قال: ما كان يعمل ؟ قال: قلت لعلي: قال أبو زرعة
  .اعرضوا علي كتيب، فعرض عليه كتاب نافع وأيب الزناد

  .شعيب ثقة، ثبت، يشبه حديثه حديث عقيل: قي، عن دحيم، قالروى أبو زرعة الدمش
  .والزبيدي فوقه: مث قال



شغله : ما لبشر ال حيضر معنا ؟ قال! يا أبا بشر : قيل لشعيب: قال لنا علي بن عياش: قال أبو زرعة
  .الطب

__________  
ا يشبه البثر من نفطت من العمل فمرنت وصلبت وثخن جلدها وتعجر، وظهر فيها م: جملت يده) ١(

  .العمل باالشياء الصلبة اخلشنة
[ * ]  

)٧/١٨٩(  

  

مايل أمسعك إذا : قلت اليب اليمان: حدثين سليمان بن الكويف، قال": تارخيه " قال يعقوب الفسوي يف 
حدثنا أبو بكر، : حدثنا صفوان، وإذا ذكرت أبا بكر بن أيب مرمي تقول: ذكرت صفوان بن عمرو تقول

أخربنا شعيب ؟ فغضب، فلما سكن، قال يل، مرض شعيب : يب بن أيب محزة، قلتوإذا ذكرت شع
  مرضه الذي مات فيه، فأتاه إمساعيل بن عياش، وبقية بن

كنا حنب أن نكتب عنك، وكنت : الوليد، وحممد بن محري يف رجال من أهل محص، أنا أصغرهم، فقالوا
  .متنعنا

ه من الزهري، وكتبته، وصححته، فلم خيرج من يدي، فإن ما يف هذه إال ما مسعت: فدعا بقفة له، فقال
  .أحببتم، فاكتبوها

أنبأنا شعيب، وأخربنا شعيب، وإن أحببتم أن تكتبوها عن ابين، فقد : تقولون: فنقول ماذا ؟ قال: قالوا
  .قرأا عليه

 كتيب، فمن هذه: دخلنا على شعيب حني احتضر، فقال: حدثنا أبو اليمان، قال: قال أبو زرعة الدمشقي
أراد أن يأخذها، فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمع، فليسمعها من ابين، فإنه 

  .مسعها مين
، وروايات "بأخربنا " فهذا يدلك على أن عامة ما يرويه أبو اليمان عنه باالجازة، ويعرب عن ذلك : قلت

أخربنا، ومن روى شيئا من العلم باالجازة عن : ة، وذلك بصغي"الصحيحني " أيب اليمان عنه ثابتة يف 
مثل شعيب بن أيب محزة يف إتقان كتبه وضبطه، فذلك حجة عند احملققني، مع اشتراط أن يكون الراوي 
باالجازة ثقة ثبتا أيضا، فمىت فقد ضبط الكتاب ااز وإتقانه، وحتريره، أو إتقان ايز أو ااز له، احنط 

  .حتجاج به، ومىت فقدت الصفات كلها مل تصح الرواية عند اجلمهوراملروي عن رتبة اال
   فقد كانت كتبه اية يف احلسن واالتقان- رمحه اهللا -وشعيب 

)٧/١٩٠(  



  

كاف يف احلجة، ويف رواية أيب ) ١(واالعراب، وعرف هو ما جييز وملن أجاز، بل رواية كتبه بالوجادة 
يف االجازة كما يتعاناه فضالء احملدثني باملغرب، وهو " ربنا أخ" اليمان عنه بذلك دليل على إطالق 

  .ضرب من التدليس، فإنه يوهم أنه بالسماع
  .واهللا أعلم

  .مات شعيب سنة اثنتني وستني ومئة: قال يزيد بن عبد ربه
  .مات سنة ثالث وستني: وقال حيىي الوحاظي وغريه

  .مات قبل حريز بن عثمان بسنة: قلت
  .سخة لبشر بن شعيب عن أبيهوعند ابن طربزد ن

أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا ابن احلصني، أنبأنا ابن غيالن، أنبأنا أبو بكر : أخربنا مجاعة كتابة، قالوا
الشافعي، حدثنا إبراهيم بن اهليثم، حدثنا علي ابن عياش، حدثنا شعيب بن أيب محزة، عن ابن املنكدر، 

 ترك الوضوء مما مست النار - صلى اهللا عليه وسلم - اهللا كان اآلخر من أمر رسول: " عن جابر، قال
) "٢.(  

__________  
أن جيد طالب العلم أحاديث خبط راويها، سواء لقيه أو مسع منه، أو مل يلقه ومل يسمع منه، : الوجادة) ١(

ت وجد: أو أن جيد أحاديث يف كتب ملؤلفني معروفني، وال جيوز له أن يرويها عن أصحاا، بل يقول
  .قال فالن، أو حنو ذلك: خبط فالن، إذا عرف اخلط ووثق منه، أو يقول

  .وجدت خبط أيب يف كتابه: أمحد شئ كثري من ذلك، نقلها عنه ابنه عبد اهللا، يقول فيها" مسند " ويف 
يثق بأن هذا اخلرب : وجزم غري واحد من احملققني بوجوب العمل بالوجادة عند حصول الثقة مبا جيده، أي

احلديث خبط الشيخ الذي يعرفه، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إىل مؤلفه، والبد أو 
  .بعد ذلك من اشتراط أن يكون املؤلف ثقة مأمونا، وأن يكون إسناد اخلرب صحيحا حىت جيب العمل به

ها، والكتب االصول والوجادة اجليدة، املستوفية للشروط السابقة، ال تقل يف الثقة عن االجازة بأنواع
االمات يف السنة وغريها، تواترت روايتها إىل مؤلفيها بالوجادة وخمتلف االصول اخلطية العتيقة املوثوق 

  .ا
  .إسناده قوي) ٢(

  = [ * ]باب يف ترك الوضوء مما غريت : ، يف الطهارة)١٩٢: (وأخرجه أبو داود

)٧/١٩١(  

  



نبأنا ابن أيب لقمة، أنبأنا اخلضر بن عيدان، أنبأنا علي بن حممد، أ: أخربنا ابن الفراء، وحممد بن علي قاال
أنبأنا أبو نصر بن هارون، حدثنا خيثمة، حدثنا حممد بن عوف، حدثنا عثمان بن سعيد، أنبأنا شعيب، 

اخليل معقود يف نواصيها اخلري "  وسلم - صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : عن نافع، عن ابن عمر، قال
) "١.(  
  

 ، أبو اخلطاب االنصاري االنسي، موالهم البصري، االمام احملدث) م، ت* ( حرب بن ميمون - ٦٦
  .وهو حرب االكرب

  .مواله النضر بن أنس، وعطاء بن أيب رباح، وأيوب السختياين، ومجاعة: حدث عن
ب، عبد الصمد بن عبد الوارث، وحبان بن هالل، واحلسني بن حفص الذكواين، ويونس املؤد: وعنه

  .وبدل بن احملرب، وعبد اهللا بن رجاء، وآخرون
  .وثقه علي بن املديين، ولينه غريه، واحتج به مسلم

__________  
، كلهم من طريق علي بن عياش، عن ١٥٦ - ١٥٥ / ١: ، والبيهقي٢١: النار، وابن اجلارود= 

  .شعيب بن أيب محزة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر
  .إسناده صحيح) ١(

: باب ما جاء يف اخليل واملسابقة بينها، والبخاري: ، يف اجلهاد١٩٦٧ / ٢": املوطأ "  مالك يف وأخرجه
باب اخليل يف نواصيها اخلري، من طريق نافع، عن عبد : ، كالمها يف اجلهاد)١٨٧١: (، ومسلم٤٠ / ٦

  .اهللا بن عمر
 / ١: ، كتاب اروحني١٠٥: خ: ، الضعفاء٢٥٩ / ١: ، التاريخ الصغري٦٥ / ٣: التاريخ الكبري* 

 / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٤٥: خ: ، ذيب الكمال٢١٥ - ٢١٤: خ: ، الكامل البن عدي٢٦١
  ،٢٢٦ - ٢٢٥ / ٢: ، ذيب التهذيب٤٧٠ / ١: ، ميزان االعتدال١٢٧

  .٧٤: خالصة تذهيب الكمال
[ * ]  

)٧/١٩٢(  

  

  .صاحل: قال حيىي بن معني
  .لني: وقال أبو زرعة الرازي

  .كان أكذب اخللق: قال سليمان بن حرب: قال البخاريو



  .هذه عجلة وجمازفة، أو لعله عىن آخر ال أعرفه: قلت
  

  :فأما
  .فشيخ صاحل عابد، ليس حبجة): ١ (صاحب االغمية*  حرب بن ميمون - ٦٧

  .عوف، وخالد احلذاء: يروي عن
  .نصر بن علي اجلهضمي، ومجاعة: روى عنه

  .هو من أقران وكيع
  

  :وأما
  .الشيخ احملدث، أبو معاذ البصري * *  حرب بن أيب العالية- ٦٨

  .احلسن البصري، وأيب الزبري: فروى عن
  .أبو الوليد، وبدل بن احملرب، وقتيبة بن سعيد، ولوين، ومجاعة: وعنه

  .اختلف رأي حيىي بن معني فيه، ولينه أمحد قليال، وخرج له مسلم وأبو عبدالرمحن حديثا واحدا
  .هو حرب بن مهران: فالس يقولوكان ال

__________  
، ميزان ١٢٧ / ١: ، تذهيب التهذيب٢٤٥: خ: ، ذيب الكمال٢٥١ / ٣: اجلرح والتعديل* 

  .٧٤: ، خالصة تذهيب املال٢٢٧ - ٢٢٦ / ٢: ، ذيب التهذيب٤٧١ / ١: االعتدال
   باملعجمة، وهكذامضبوط عندنا بالعني املهملة، وضبطه شيخنا: االعمية": التاج " يف ) ١(

  .كأنه مجع غماء ككساء، وهي السقوف: ضبطه احلافظ وقال
، ميزان ١٢٧ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٤٤: خ: ، ذيب الكمال١٠٥: خ: الضعفاء* * 

  .٧٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٥ / ٢: ، ذيب التهذيب٤٧٠ / ١: االعتدال
[ * ]  

)٧/١٩٣(  

  

  .االمام الثقة احلافظ، أبو اخلطاب اليشكري البصري)  سخ، م، د، ت، ( حرب بن شداد- ٦٩
  .شهر بن حوشب، واحلسن البصري، وحيىي بن أيب كثري، وطائفة: حدث عن

عبدالرمحن بن مهدي، وأبو داود، وعمرو بن مرزوق، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد اهللا : وعنه
  .ن ميمون املذكوربن رجاء، فقد اشترك مجاعة يف الرواية عن هذا، وعن حرب ب



  .وثقه أمحد بن حنبل وغريه
  .كان حيىي بن سعيد ال حيدث عنه: وقال الفالس

  .هذا من تعنت حيىي يف الرجال، وله اجتهاده، فلقد كان حجة يف نقد الرواة: قلت
  .مات حرب بن شداد يف سنة إحدى وستني ومئة

  
بن أيب العيص بن أمية بن عبدمشس، ابن عبد اهللا بن خالد بن أسيد  * *  خالد بن أيب عثمان- ٧٠

  .القرشي االموي، أبو أمية البصري، من جلة العلماء
__________  

، اجلرح ١٠٥: خ: ، الضعفاء٦٢ / ٣: ، التاريخ الكبري٤٣٧: ، تاريخ خليفة٢٢٣: طبقات خليفة* 
، تذهيب ٢٤٤: خ: ، ذيب الكمال١٥٦: ، مشاهري علماء االمصار٢٥١ - ٢٥٠ / ٣: والتعديل
  ،٢٣٧ / ١: ، عرب املؤلف٤٧٠ / ١: ، ميزان االعتدال١٢٧ / ١: خ: التهذيب

  .٢٥١ / ١: ، شذرات الذهب٧٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٤ / ٢: ذيب التهذيب
، ١٦٤ - ١٦٣ / ٣: ، التاريخ الكبري٢٩٦، ٢٩٣ - ٢٦٨: ، تاريخ خليفة٢٢٤: طبقات خليفة* * 

  .٣٤٥ / ٣: اجلرح والتعديل
[ * ]  

)٧/١٩٤(  

  

  .عروة بن الزبري، وسعيد بن جبري، ومثامة بن عبد اهللا، وطائفة: روى عن
 وابن مهدي، وأبو داود، وأبو الوليد الطيالسي، وأبو سلمة التبوذكي، - مع تقدمه -شعبة : حدث عنه

  .وعفان، وحممد بن عبد اهللا االنصاري، وآخرون
  .د العزيز يف شهر واحدولدت أنا وعمر بن عب: قال: قال عنه عبد الصمد التنوري

  .ثقة: وقال ابن معني وغريه
  .ال بأس حبديثه: وقال أبو حامت

  .أظنه عاش مئة عام: قلت
  

  .أبو عبيد، وأبو عمرو، وأبو عمر السدوسي: ، ويقالأبوحلبس*  خليد بن دعلج - ٧١
ن احلسن، واب: حمدث بصري ضعيف، نزل املوصل، مث سكن بيت املقدس، وحدث بدمشق وغريها عن

  .سريين، وعطاء بن أيب رباح، ومعاوية بن قرة، وثابت البناين، وقتادة



الوليد بن مسلم، وبقية، وموسى بن داود، وأبو اجلماهر حممد بن عثمان، وأبو توبة احلليب، : روى عنه
  .وأبو جعفر النفيلي، ومنبه بن عثمان

  .ضعفه أمحد وحيىي
  ليس باملتني يف احلديث، هو: وقال أبو حامت

__________  
  ، كتاب٣٨٤ / ٣: ، اجلرح والتعديل١٢١: خ: ، الضعفاء١٩٩ / ٣: التاريخ الكبري* 

، ميزان ٢٠٠ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٣٨١: خ: ، ذيب الكمال٢٨٦ - ٢٨٥ / ١: اروحني
: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٩ - ١٥٨ / ٣: ، ذيب التهذيب٦٦٤ - ٦٦٣ / ١: االعتدال

  .١٧٥ - ١٧٤ / ٥: كر، ذيب ابن عسا١٠٦
[ * ]  

)٧/١٩٥(  

  

  .صاحل
  .ليس بثقة: وقال النسائي

  .متروك: وقال الدار قطين
  .عامة حديثه ما توبع عليه: وقال ابن عدي
  .كان كثري اخلطأ، مات حبران سنة ست وستني ومئة: وقال ابن حبان

  .وعية سوءذهب العلم وبقيت منه بقية يف أ: حدثنا خليد عن ابن سريين، قال: النفيلي
: قال ] ١: فاطر) * [ يزيد يف اخللق ما يشاء: * (حدثنا خليد، عن قتادة: عمر بن حفص العسقالين

  .املالحة يف العينني
من أكل القثاء بلحم، وقي : " ويروى عن علي بن معمر، عن خليد بن دعلج، عن قتادة، عن أنس رفعه

  ).١" (اجلذام 
  .هذا كذب

  ).٢(تقدم وأرخ النفيلي موت خليد كما 
  

  .البصري، أحد العلماء العاملني *  جماعة بن الزبري- ٧٢
  .احلسن، وابن سريين، وقتادة، وأيب الزبري، ومجاعة: حدث عن
  .شعبة، والنضر بن مشيل، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد اهللا بن رشيد، وآخرون: روى عنه



  .الزبري االزديجماعة بن : حدثنا أبو عبيدة: قال حاضر بن مطهر السدوسي
  .الصوام القوام: وذكره شعبة مرة فأثىن عليه، وقال

  :وقال ابن عدي
__________  

  .امليزان، يف ترمجة خليد بن دعلج، وحكم بوضعه" ذكره املؤلف يف ) ١(
  .، كما تقدم من قول ابن حبان) ه١٦٦(سنة : أي) ٢(
: خ: ، الكامل البن عدي٤٢٠ / ٨: ، اجلرح والتعديل٣٠: خ: ، الضعفاء٤٤ / ٨: التاريخ الكبري* 

  .٤٣٧ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٧٣ / ٦: ، تاريخ االسالم٧٩٤
[ * ]  

)٧/١٩٦(  

  

  .هو ممن حيتمل ويكتب حديثه
  .ضعيف: وقال الدار قطين

وقع لنا جزء من حديثه عن قتادة وغريه، وقد ركب على جماعة منام محزة الزيات، وأنه مسعه منه، : قلت
  .وذلك اختالق

  
االمام العامل الثقة، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن مسلم، بن عبيد اهللا ) ع * ( ابن أخي الزهري- ٧٣

  .بن عبد اهللا بن شهاب الزهري املدين
  .عمه كثريا، وعن أبيه: حدث عن

  .معن بن عيسى، والواقدي، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، والقعنيب، وآخرون: وعنه
  .وثقه أبو داود

  .ليس بالقوي: ل ابن معنيوقا
  .تفرد عن عمه بثالثة أحاديث تستغرب: قلت

وكان له ثروة ودنيا، قتله ابنه وغلمانه الجل ماله، مث ظفروا بالغلمان، فقتلوا به، وذلك يف سنه سبع 
  .ومخسني ومئة، رمحه اهللا

  
  .ياالمام العامل، حمدث اجلزيرة، أبو هاشم املوصل) ٤ * * ( املغرية بن زياد- ٧٤

__________  



 ٣٨٥: خ: ، الضعفاء٢٠٠ / ٢: ، املعرفة والتاريخ١٣١ / ١: ، التاريخ الكبري٢٧٤: طبقات خليفة* 
: خ: ، ذيب الكمال٢٤٩ / ٢: ، اروحني والضعفاء٣٠٤ / ٧: ، اجلرح والتعديل٣٨٦ -

  ،٥٩٣ - ٥٩٢ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٢١ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١٢٢٥
، ٣٤٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٠ - ٢٧٨ / ٩: ، ذيب التهذيب٣٠٦ / ٣: ياتالوايف بالوف

  .٢٤٢ / ١: شذرات الذهب
 / ٢: أبو هشام، املعرفة والتاريخ: ، وفيه كنيته٣٢٦ / ٧: ، التاريخ الكبري٣٢١: طبقات خليفة* * 

  = [ * ]، ذيب ٢٢٢ / ٨: ، اجلرح والتعديل٤١١: خ: ، الضعفاء٢٣١ / ٣، ٤٥٢

)٧/١٩٧(  

  

  .رأى أنس بن مالك فيما قيل
  .عكرمة، وعطاءبن أيب رباح، ونافع العمري، وعبادة بن نسي: وحدث عن

  .الثوري، واملعاىف بن عمران، ووكيع، واخلرييب، وأبو عاصم، وعمر بن أيوب، وآخرون: وعنه
  .ووثقه مجاعة: صاحل احلديث: قال أبو داود
  .ليس بالقوي: وقال النسائي

  .عيف، كل حديث رفعه منكرض: وقال أمحد
  .ثقة: وروى عباس، وأمحد بن زهري، عن حيىي

  .مل خيتلفوا يف تركه: وأما احلاكم، فزلق وقال
  .تويف سنة اثنتني ومخسني ومئة: قلت
  

أبو عثمان املكي، : ، أخو عبد اجلبار بن الورد، العابد الرباين، أبو أمية، ويقالابن الورد*  وهيب - ٧٥
  .موىل بين خمزوم

  .امسه عبد الوهاب: ويقال
  .له عن تابعي لقي عائشة، وعن محيد االعرج، وعمر بن حممد بن املنكدر

__________  
، ميزان ٣٠٢ - ٣٠١ / ٦: ، تاريخ االسالم٦٠ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٥٩: خ: الكمال= 

: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٠ - ٢٥٨ / ١٠: ، ذيب التهذيب١٦٣ - ١٦٠ / ٤: االعتدال
٣٨٥.  

  ،٤٣٤ / ١: ، املعرفة والتاريخ١٧٧ / ٨: ، التاريخ الكبري٤٨٨ / ٥: طبقات ابن سعد* 



، ١٦١ - ١٤٠ / ٨: ، حلية االولياء١٤٨: ، مشاهري علماء االمصار٣٤ / ٩: اجلرح والتعديل
، ذيب ١٤٩ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات) ه١٥٤( يف أخبار ٦١٣ / ٥: الكامل البن االثري

، عرب ٣١٥ / ٦: ، تاريخ االسالم١٤٥ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٤٨٣ - ١٤٨٢: خ: الكمال
، خالصة ١٧١ - ١٧٠ / ١١: ، ذيب التهذيب٤١٧ / ٧: ، العقد الثمني٢٢٢ / ١: الذهيب

  .٢٣٦ / ١: ، شذرات الذهب٤١٩: تذهيب الكمال
[ * ]  

)٧/١٩٨(  

  

  .زاق، وإدريس ابن حممد الروذي، وآخرونبشر بن منصور السلمي، وابن املبارك، وعبد الر: وعنه
  .ما رأيت أعبد منه: قال ابن إدريس
  .وال من يهم باملعصية: جيد طعم العبادة من يعصي ؟ قال: قيل لوهيب: وقال ابن املبارك

إنه حلف أن ال يضحك حىت تعلمه :  وقيل- يعين وهيبا -قوموا إىل الطبيب : وعن الثوري أنه قال
  .ثقة: ا احتضر قال ابن معنياملالئكة مبرتلة إذ

  .ليس به بأس: وقال النسائي
  .مات سنة ثالث ومخسني ومئة: قيل
  

االمام املقرئ، العابد، أبو عمر اهلمداين الكويف، عرف باهلمداين، ) ت، س * ( عيسى بن عمر- ٧٦
  .وإمنا هو من موايل بين أسد

  .مشأخذ القراءة عرضا عن طلحة بن مصرف، وعاصم بن دلة، واالع
  .الكسائي، وعبيداهللا بن موسى، وعبد الرمحن بن أيب محاد، ومت بن عبدالرمحن، وغريهم: تال عليه

  .عطاء بن أيب رباح، ومحاد الفقيه، وعمرو بن مرة: وقد حدث عن
  .ابن املبارك، ووكيع، وأبو نعيم، والفريايب، وخالد بن حيىي، وخلق: حدث عنه

  .وثقه ابن معني وغريه
  .كوفة يف زمانه بعد محزة، ومعهوكان مقرئ ال

  .ما ا أقرأ منه: قال الثوري
__________  

، تذهيب ١٠٨٣: خ: ، ذيب الكمال٢٨٢ / ٦: ، اجلرح والتعديل٣٩٧ / ٦: التاريخ الكبري* 
، ذيب ٦١٣ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٢٦٤ / ٦: ، تاريخ االسالم١٣٠ / ٣: خ: التهذيب



  .٣٠٣: ، خالصة ذيب الكمال٢٢٣ - ٢٢٢ / ٨: التهذيب
[ * ]  

)٧/١٩٩(  

  

  .مات سنة ست ومخسني ومئة: قال مطني
  

  .العالمة، إمام النحو، أبو عمر الثقفي البصري *  عيسى بن عمر- ٧٧
احلسن، وعون بن عبد اهللا بن عتبة، وعبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي، وعاصم اجلحدري، : روى عن
  .وطائفة

، وشجاع البلخي، وعلي بن نصر اجلهضمي، وهارون االعور، واخلليل بن أمحد، االصمعي: أخذ عنه
وعبيد بن عقيل، والعباس بن بكار، ووالؤه لبين خمزوم، نزل يف ثقيف فاشتهر م، وكان صاحب 

فصاحة وتقعر وتشدق يف خطابه، وكان صديقا اليب عمرو بن العالء، وقد أخذ القراءة عرضا عن عبد 
  ".اجلامع " و " االكمال : " حاق، وابن كثري املكي، وصنف يف النحو كتايباهللا بن أيب إس

  .أنا أفصح من معد بن عدنان: وكان صاحب افتخار بنفسه، قال مرة اليب عمرو
  .هو بصري ثقة: قال حيىي بن معني

  موته يف سنة تسع وأربعني ومئة، وأراه) ٢(وابن خلكان ) ١(أرخ القفطي 
  .ه، وأخذ عنه، ولعله بقي إىل بعد الستني ومئةومها، فإن سيبويه جالس

__________  
املقالة : ، الفهرست٤٥ - ٤٠: ، طبقات الزبيدي٢٨٢ / ٦: ، اجلرح والتعديل٥٣١: املعارف* 

، وفيات ٣٧٧ - ٣٧٤ / ٢: ، إنباه الرواة١٥٠ - ١٤٦ / ١٦الثانية الفن االول، معجم االدباء 
، تاريخ ١٣٠ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١٠٨٣: خ: ل، ذيب الكما٤٨٨ - ٤٨٦ / ٣: االعيان
: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة١٠٦ - ١٠٥ / ١٠: ، البداية والنهاية٢٦٦ - ٢٦٥ / ٦: االسالم
، ٢٢٤ - ٢٢٣ / ٨: ، ذيب التهذيب٦١٣ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري١٨١ - ١٧٩

، شذرات ٣٠٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٨ - ٢٣٧ / ٢: ، بغية الوعاة١١ / ٢: النجوم الزاهرة
  .٢٢٥ - ٢٢٤ / ١: الذهب

  .٣٧٧ / ٢" إنباه الرواة ) " ١(
  .٤٨٨ / ٣": الوفيات ) " ٢(

[ * ]  



)٧/٢٠٠(  

  

ابن عياض بن وزر الكليب، العالمة االخباري، أبو احلكم الكويف الضرير، أحد  *  عوانة بن احلكم- ٧٨
  .، وغري ذلك"سري معاوية وبين أمية " ب ، وكتا"التاريخ : " الفصحاء، له كتاب

  .هشام بن الكليب، وغريه: يروي عنه
  .وكن صدوقا يف نقله

  .تويف سنة سبع وأربعني ومئة: قال حممد بن إسحاق الندمي
  

  . ، أبو احلسن، مقاتل بن سليمان البلخيكبري املفسرين* *  مقاتل - ٧٩
بن بريدة، وعطاء، وابن سريين، وعمرو بن جماهد، والضحاك، وا:  عن- على شعفه البني -يروي 

  .شعيب، وشرحبيل بن سعد، واملقربي، والزهري، وعدة
سعد بن الصلت، وبقية، وعبد الرزاق، وحرمي بن عمارة، وشبابة، والوليد بن مزيد، وخلق : وعنه

  .آخرهم علي بن اجلعد
  إن: قيل! ما أحسن تفسريه لو كان ثقة : - وأحسن -قال ابن املبارك 

__________  
، ٢٣٠ / ١: ، عرب املؤلف١٣٩ - ١٣٤ / ٦: املقالة الثالثة الفن االول، معجم االدباء: الفهرست* 

  .٢٤٣ / ١: ، شذرات الذهب٣٨٦ / ٤: لسان امليزان
، ٣٥٥ - ٣٥٤ / ٨: ، اجلرح والتعديل٢٢٧ / ٢: ، التاريخ الصغري٣٧٣ / ٧: طبقات ابن سعد* * 

، ١٦٠ / ١٣: املقالة اخلامسة الفن الثاين، تاريخ بغداد: الفهرست، ١٦ - ١٤ / ٣: كتاب اروحني
: خ: ، ذيب الكمال٢٥٧ - ٢٥٥ / ٥: ، وفيات االعيان١١١ / ٢: ذيب االمساء واللغات

، ٣٠٧ - ٣٠٢ / ٦: ، تاريخ االسالم٦٦ - ٦٥ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٦٦ - ١٣٦٥
، خالصة تذهيب ٢٨٥ - ٢٧٩ / ١٠: يب، ذيب التهذ١٧٥ - ١٧٣ / ٤: ميزان االعتدال

  .٢٢٧ / ١: ، شذرات الذهب٣٣١ - ٣٣٠ / ٢: ، طبقات املفسرين٣٨٦: الكمال
[ * ]  

)٧/٢٠١(  

  

  .ليذل به اجلبارين: مل خلق اهللا الذباب ؟ قال: املنصور أحل عليه ذباب، فطلب مقاتال، فسأله
  .زعموا أنك مل تسمع من الضحاك: قلت ملقاتل: قال ابن عيينة



  .كان يغلق علي وعليه باب: قال
  .أجل، باب املدينة: فقلت يف نفسي

  .سلوين عما دون العرش: إنه قال: وقيل
  .أين أمعاء النملة ؟ فسكت: فقالوا

  .ال أدري: ملا حج آدم، من حلق رأسه ؟ فقال: وسألوه
  .كان كذابا: قال وكيع

  ).١(طل، ومقاتل مشبه جهم مع: أتانا من املشرق رأيان خبيثان: وعن أيب حنيفة قال
  .مات مقاتل سنة نيف ومخسني ومئة

  مقاتل ال شئ: قال البخاري
  .البتة
  .أمجعوا على تركه: قلت
  

   بن الورد، االمام احلافظ، أمري املؤمنني يف احلديث،ابن احلجاج) ع* ( شعبة - ٨٠
__________  

 صلى اهللا عليه -صفه ا رسوله هو أن ال تثبت هللا الصفات اليت وصف ا نفسه، أو و: التعطيل) ١(
  .أن يشبه اهللا سبحانه وتعاىل بأحد من خلقه:  والتشبيه-وسلم 

وكال املذهبني جمانب للصواب، واملذهب الصحيح، الذي ال معدل عنه لكل من رضي باهللا ربا، 
 وهو مذهب سلف االمة من الصحابة - رسوال - صلى اهللا عليه وسلم -وباالسالم دينا، ومبحمد 

 -أن يصف اهللا سبحانه وتعاىل مبا وصف نفسه يف كتابه، ومبا وصفه به رسوله : -التابعني ومن بعدهم و
  . يف االحاديث اليت صحت عنه، من غري تشبيه وال متثيل، وال تأويل وال تعطيل-صلى اهللا عليه وسلم 

   ].١١ :الشوري) * [ ليس كمثله شئ وهو السميع البصري: * (كما جاء يف القرآن الكرمي
، التاريخ ٤٣٠، ٣٠١: ، تاريخ خليفة٢٢٢: ، طبقات خليفة٢٨١ - ٢٨٠ / ٧: طبقات ابن سعد* 

 / ٢: ، املعرفة والتاريخ٥٠١: ، املعارف١٣٥ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٤٥ - ٢٤٤ / ٤: الكبري
: ، مشاهري علماء االمصار٣٧١ - ٣٦٩ / ٤، ١٧٦ - ١٢٦ / ١: ، اجلرح والتعديل٢٨٧ - ٢٨٣
* ] =[   

)٧/٢٠٢(  

  



أبو بسطام االزدي العتكي، موالهم الواسطي، عامل أهل البصرة وشيخها، سكن البصرة من الصغر، 
  .ورأى احلسن، وأخذ عنه مسائل

أنس بن سريين، وإمساعيل بن رجاء، وسلمة بن كهيل، وجامع بن شداد، وسعيد بن أيب : وحدث عن
، وعمرو بن مرة، وزبيد بن احلارث اليامي، وقتادة سعيد املقربي، وجبلة بن سحيم، واحلكم ابن عتيبة

بن دعامة، ومعاوية بن قرة، وأيب مجرة الضبعي، وعمرو بن دينار، وحيىي بن أيب كثري، وعبيد بن احلسن، 
  وعدي بن ثابت، وطلحة بن مصرف، واملنهال بن عمرو،

  .تمر، وخلق كثري سواهموسعيد بن أيب بردة، ومساك بن الوليد، وأيوب السختياين، ومنصور بن املع
  .ورأى ناجية بن كعب شيخ أيب إسحاق السبيعي

) ٢(، ومعمر )١(وكان من أوعية العلم، ال يتقدمه أحد يف احلديث يف زمانه، وهو من نظراء االوزاعي 
  .يف الكثرة) ٣(والثوري 

  .له حنو من ألفي حديث: قال علي بن املديين
  .ريما أظنه إال يروي أكثر من ذلك بكث: قلت
  .ولد سنة مثانني، يف دولة عبدامللك بن مروان: قيل

  .ولد سنة اثنتني ومثانني: وقال أبو زيد اهلروي
  .روى عنه عامل عظيم، وانتشر حديثه يف اآلفاق

__________  
: ، الكامل البن االثري٢٦٦ - ٢٥٥ / ٩: ، تاريخ بغداد٢٠٩ - ١٤٤ / ٧: ، حلية االولياء١٧٧= 
، ذيب ٤٧٠ - ٤٦٩ / ٢: ، وفيات االعيان٢٤٦ - ٢٤٤ / ١: ء واللغات، ذيب االمسا٥٠ / ٦

 - ١٩٠ / ٦: ، تاريخ االسالم٧٨ - ٧٦ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٥٨٤ - ٥٨٢: خ: الكمال
 / ٤: ، ذيب التهذيب٢٣٥ - ٢٣٤ / ١: ، عرب املؤلف١٩٧ - ١٩٣ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٠١
 / ١: ، شذرات الذهب١٦٦: صة تذهيب الكمال، خال٨٤ - ٨٣: ، طبقات احلفاظ٣٤٦ - ٣٣٨
٢٤٧.  

  .١٠٧: انظر ترمجته يف الصفحة) ١(
  .٥: انظر ترمجته يف الصفحة) ٢(
  .٢٢٩: انظر ترمجته يف الصفحة) ٣(

[ * ]  

)٧/٢٠٣(  

  



أيوب السختياين، وسعيد اجلريري، ومنصور بن املعتمر، ومطر الوراق، ومنصور بن زاذان : حدث عنه
 وابن إسحاق، وأبان بن تغلب، وسفيان الثوري، وإبراهيم بن طهمان، -حد شيوخه  وهؤالء هم أ-

  وإبراهيم ابن سعد، وأبو محزة حممد بن ميمون السكري، وزائدة بن قدامة، وزهري بن
معاوية، وعلي بن محزة الكسائي، وعبد السالم بن حرب، وإمساعيل بن علية، وعبد اهللا بن املبارك، 

اد بن العوام، وعبد االعلى ابن عبداالعلى السامي، وعبيداهللا االشجعي، وحممد بن وعباد بن عباد، وعب
جعفر غندر، وعبدة ابن سليمان، وأبو إسحاق الفزاري، وأبو معاوية الضرير، وحممد بن سواء، وحممد 
بن فضيل، وحممد بن يزيد الواسطي، وأمحد بن بشري، وبشر بن املفضل، وخالد بن احلارث، وخالد بن 

بد اهللا الطحان، وبشر بن السري، وبشر بن منصور، وبقية بن الوليد، واحلمادان، وزافربن سليمان، ع
وأبو خالد االمحر، وسفيان بن عيينة، وشريك القاضي، وعبد اهللا بن إدريس، وعبد اهللا ابن داود 

اد، وعبد الرمحن اخلرييب، وحيىي بن سعيد القطان، وعبد الرمحن بن مهدي، وأبو عبيدة عبد الواحد احلد
بن حممد احملاريب، وعلي بن عاصم، وعيسى بن يونس، ومعتمر بن سليمان، ومعاذ بن معاذ، ومعاذ بن 
هشام، وأبو عبيدة معمر بن املثىن، ومعاوية بن هشام القصار، ومصعب بن سالم، ومصعب بن املقدام، 

يع، وهشيم، والنضر بن مشيل، واملعاىف بن عمران، ومسكني بن بكري، وخملد بن يزيد، وورقاء، ووك
وهارون الرشيد، وحيىي بن أيب زائدة، وحيىي بن سليم، وحيىي بن محزه القاضي، ويزيد بن زريع، ويزيد 

بن هارون، ويونس بن بكري، والقاضي أبو يوسف، ويعقوب احلضرمي، وأبو داود الطيالسي، وحممد بن 
بن عرعرة، وأسود بن عامر، وأسد بن موسى، أيب عدي، وآدم بن أيب إياس، وأمية بن خالد، وحممد 

  وعفان، وأبو جابر حممد بن عبدامللك، وأبو عامر عبدامللك العقدي،

)٧/٢٠٤(  

  

وحممد بن كثري العبدي، وسليمان بن حرب، والقعنيب، وأبو الوليد الطيالسي، وبكر بن بكار، وبدل بن 
  احملرب، وز بن أسد، واحلسن بن
مر احلوضي، وحجاج بن حممد، وحجاج بن نصري، وحجاج بن منهال، موسى االشيب، وحفص بن ع

واحلكم بن عبد اهللا أبو النعمان، وحرمي بن عمارة، وحبان بن هالل، وحسان بن حسان البصري، 
وخلف بن الوليد، ووهب بن جرير، وروح بن عبادة، والربيع بن حيىي االشناين، ومسلم بن إبراهيم، 

روي، وسعيد بن أوس أبو زيد اللغوي، وشعيث بن حمرز، وشاذ بن فياض، وسعد بن الربيع أبو زيد اهل
وأبو عاصم النبيل، وعبد اهللا بن خريان، وأبو عبد الرمحن املقرئ، وعبد اهللا بن عثمان عبدان، وعبد اهللا 

بن رجاء الغداين، وعبد اهللا بن أيب بكر العتكي، وعبيداهللا بن موسى، وعبد امللك االصمعي، وعبد 
م بن مطهر، وعثمان بن عمر بن فارس، وعلي بن قادم، وعلي بن حفص املدائين، وعمرو بن السال



حكام، وعمرو بن عاصم الكاليب، وعمرو بن مرزوق، وعاصم بن علي، وعصام بن يوسف البلخي، 
وأبو نعيم املالئي، وقرة بن حبيب، وموسى بن إمساعيل التبوذكي، شيئا يسريا، وموسى بن مسعود 

ومظفر بن مدرك احلافظ، وحيىي بن آدم، وحيىي بن أيب بكري، وحيىي بن كثري أبو غسان، وحيىي النهدي، 
  .بن عبد ربه، وعلي ابن اجلعد، وشيبان بن فروخ حكاية، وأمم سواهم

  ).١" (تاريخ االسالم " ذكرت عامتهم يف 
عن شعبة، وخرج لكثري استفدت أمساءهم من خط احلافظ أيب عبد اهللا بن مندة، فإنه سود كتاب الرواة 

  .منهم
  .ومن جاللته قد روى مالك االمام، عن رجل، عنه، وهذا قل أن عمله مالك

__________  
)٢٠٠ - ١٩٥ / ٦) ١.  

[ * ]  

)٧/٢٠٥(  

  

  حدثنا اهليثم بن خلف، واحلسني بن عبد اهللا: قال أبو حامت البسيت
مالك، عن ابن إدريس، عن شعبة، عن حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن القزاز، عن : القطان، قاال

بعث عمر إىل ابن مسعود، وأيب الدرداء، وأيب مسعود االنصاري، : سعد بن إبراهيم، عن أببيه، قال
 ؟ فحبسهم باملدينة حىت - صلى اهللا عليه وسلم -ما هذا احلديث الذي تكثرون عن رسول اهللا : فقال

  .استشهد
 جهبذا، صاحلا، زاهدا، قانعا بالقوت، رأسا يف العلم والعمل، وكان أبو بسطام إماما ثبتا حجة، ناقدا،

منقطع القرين، وهو أول من جرح وعدل، أخذ عنه هذا الشأن حيىي بن سعيد القطان، وابن مهدي، 
  .وطائفة

  .شعبة أمري املؤمنني يف احلديث: وكان سفيان الثوري خيضع له وجيله، ويقول
  .ديث بالعراقلوال شعبة ملا عرف احل: وقال الشافعي

شعبة إمام االئمة بالبصرة يف معرفة احلديث، رأى أنس بن مالك، وعمرو بن : قال أبو عبد اهللا احلاكم
منصور، واالعمش، : وحدث عنه من شيوخه: سلمة اجلرمي، ومسع من أربع مئة شيخ من التابعني، قال

  .- يعين قاضي املدينة -وأيوب، وداود ابن أيب هند، وسعد بن إبراهيم 
  .إذا خالفين شعبة يف حديث، صرت إليه: قال محاد بن زيد

  .مسعت من شعبة سبعة آالف حديث، ومسع منه غندر سبعة آالف: وقال أبو داود الطيالسي



  .يعين باآلثار واملقاطيع: قلت
: كيف أبو بسطام ؟ قلت: ، فأتيته، فقال)١] (حيدثين [ كتب يل شعبة إىل أيب حنيفة : قال أبو قطن

  .خبري
  .نعم حشو املصر هو: قال

__________  
  .٢٥٩ / ٩": تاريخ بغداد : " زيادة من) ١(

[ * ]  

)٧/٢٠٦(  

  

  حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا عبدالرمحن، عن: أمحد بن زهري
  .كلما نعق م ناعق اتبعوه: شعبة، مسعت احلسن بن أيب احلسن يقول

البد هلؤالء : يت احلسن قام إىل الصالة وقالرأ: وحدثنا أمحد، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة: قال
  ).١(الناس من وزعة 

أنبأنا عبد اهللا بن : قرأت على أمحد بن حممد احلافظ مبصر، وأمحد بن عبدالرمحن العلوي بدمشق، قاال
عمر، أنبأنا عبد االول بن عيسى، أنبأنا عبدالرمحن بن حممد بن عفيف البوشنجي يف سنة سبع وسبعني 

أنبأنا عبدالرمحن بن أيب شريح االنصاري، راة، أنبأنا أبو القاسم البغوي سنة سبع عشرة وأربع مئة، 
كان : وثالث مئة، حدثين أمحد بن زهري، حدثنا سليمان بن أيب شيخ، حدثين صاحل بن سليمان، قال

  .شعبة موىل لالزد، ومولده ومنشؤه بواسط، وعلمه كويف
  .بشار، ومحاد، وكانا يعاجلان الصرف: انكان له ابن يقال له سعد، وكان له أخو

  .ويلكم الزموا السوق، فإمنا أنا عيال على أخوي: وكان شعبة يقول الصحاب احلديث
  .وما أكل شعبة من كسبه درمها قط: قال
ما رأيت شعبة ركع قط إال ظننت : مسعت أبا قطن يقول: حدثين جدي أمحد بن منيع: قال البغوي: وبه

  ).٢( السجدتني إال ظننت أنه نسي أنه نسي، والقعد بني
إذا كان عندي دقيق وقصب : وحدثين عبد اهللا بن أمحد بن شبويه، مسعت أبا الوليد، مسعت شعبة يقول

  .ما أبايل ما فاتين من الدنيا) ٣(
__________  

  .أي أعوان يكفوهم عن التعدي والشر والفساد: وزعة) ١(
  ". إال قلت قد نسي : "، وفيه١٩١ / ٦" تاريخ االسالم ) " ٢(



  .املعي: القصب) ٣(
  .٢٦١ / ٩": تاريخ بغداد " واخلرب يف 

[ * ]  

)٧/٢٠٧(  

  

بكم اشتريت هذا ؟ : رأى علي شعبة قميصا، فقال: حدثين عباس بن حممد، حدثين قراد أبو نوح قال
  .بثمانية دراهم: فقلت

هم، وتصدقت بأربعة كان خريا لك ؟ أال اشتريت قميصا بأربعة درا! وحيك أما تتقي اهللا ؟ : فقال يل
  .يا أبا بسطام، إنا مع قوم نتجمل هلم: قلت
قال : ؟ حدثنا علي بن سهل النسائي، حدثنا عفان، حدثنا محاد بن زيد، قال! أيش نتجمل هلم : قال

شعبة، هو فارس يف احلديث، فإذا قدم فخذوا : اآلن يقدم عليكم رجل من أهل واسط، يقال له: أيوب
  .عنه

  .فلما قدم أخذنا عنه: ال محادق
ما جعلت بينك : مسعت عبد اهللا بن إدريس، قال: حدثين عبد اهللا بن سعيد الكندي، حدثنا وليد بن محاد

  .وبني الرجال مثل سفيان وشعبة
حدثنا، : وافقنا من شعبة طيب نفس، فقلنا له: حدثنا ابن زجنويه، حدثنا عبد الرزاق، عن أيب أسامة، قال

  .قوموا: ا إال عن ثقة، فقالوال حتدثن
كل من كتبت عنه حديثا، : قال يل شعبة: مسعت حيىي بن سعيد يقول: حدثنا عبد اهللا بن عمر القواريري

  .فأنا له عبد
  .شعبة أمري املؤمنني يف احلديث: قال سفيان: حدثنا ابن زجنويه، حدثنا يعقوب احلضرمي، قال
  .وهوروى عن عبدالرمحن بن مهدي، عن سفيان، حن

قومنا محار شعبة، وسرجه وجلامه، بضعة عشر : حدثنا ابن شبويه، حدثنا عبدان بن عثمان، عن أبيه، قال
  .درمها

فهو خل " مسعت " كل شئ ليس يف احلديث : أنه مسع شبعة يقول: حدثنا أبو بكر االعني، حدثنا قراد
  ).١(وبقل 

__________  
  .أي ال قيمة له، وال يساوي شيئا) ١(

  .ان أشد الناس إنكارا للتدليسوشعبة ك



  .الن أزين أحب إيل من أن أدلس: يروى عنه أنه قال
  .وهذا حممول على املبالغة والزجر: قال ابن الصالح

[ * ] =  

)٧/٢٠٨(  

  

مل تركت حديث أيب : قلت لشعبة: حدثنا أبو بكر االعني، حدثنا حممد بن جعفر املدائين، عن ورقاء
  .فاسترجح يف امليزان، فتركتهرأيته يزن، : الزبري ؟ قال

  .لوال حوائج لنا إليكم، ما جلست لكم: مسعت شعبة يقول: حدثنا علي بن سهل، حدثنا عفان
  .يسأل جلريانه الفقراء: كان حوائجه: قال عفان

من ذهبنا إىل أبيه، فأكرمنا، فجاءنا ابنه، أكرمناه، ومن أتيناه، فأهاننا، أتانا ابنه، : ومسعت شعبة يقول
  .اهأهن

  .ما رأيت أحدا قط أحسن حديثا من شعبة: قال حيىي بن سعيد: حدثنا عمر بن شبة، حدثنا عفان قال
ما رأيت أحدا أعبد هللا من شعبة، لقد عبد اهللا حىت جف جلده على عظمه : قال أبو حبر البكراوي

  ).١(واسود 
لو حدثتكم :  يقول-بادة  وكان ألثغ، قد يبس جلده من الع-مسعت شعبة : قال محزة بن زياد الطوسي

  .عن ثقة ما حدثتكم عن ثالثة
  .كان شعبة يصوم الدهر كله: وقال عمر بن هارون

  .لشعبة ثالث مئة شيخ، مساهم) ٢" (ذيبه " ذكر شيخنا أبو احلجاج يف 
__________  

أنه مسع هو أن يروي احملدث عمن لقيه ما مل يسمعه منه، أو عمن عاصره ومل يلقه، مومها : والتدليس= 
قال فالن، أو حنو ذلك، فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث، ومل يكن : عن فالن، أو: منه، كأن يقول

قد مسعه من شيخه، ومل يقرأه عليه، فال يعد ذلك مدلسا، بل هو كاذب فاسق، يرد حيثه، وال يقبل 
  .مطلقا

  ملشهور به تعميةهو أن يأيت باسم الشيخ أو كنيته على خالف ا: ونوع آخر من التدليس
  .المره، وتوعريا للوقوف على حاله

  ".حىت جف جلده على ظهره، ليس بينهما حلم : " ، وفيه٥٨٤: خ: ذيب الكمال) ١(
  .٥٨٣ - ٥٨٢: خ) ٢(

[ * ]  



)٧/٢٠٩(  

  

شعبة أثبت من االعمش يف احلكم، وشعبة أحسن حديثا من الثوري، قد روى عن : قال أمحد بن حنبل
  .مل يلقهم سفيانثالثني كوفيا، 

  .وكان شبعة أمة وحده يف هذا الشأن: قال
  .ما رأيت أحدا أمعن يف العبادة من شعبة رمحه اهللا: قال عبد السالم بن مطهر

  ).١(الن أزين أحب إيل من أن أدلس : مسعت شعبة يقول: قال أبو نعيم
يث حنوه، فقال رجل ، وأحاد)٢(حدثنا شعبة يوما حبديث الصادق املصدوق : وقال سليمان بن حرب

  ؟ فذكر حديث أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن) ٣(أال حتدثنا حنن أيضا بشئ ! يا أبا بسطام : من القدرية
__________  

  . حممول على املبالغة والزجر- كما قال ابن الصالح -وهذا ) ١(
  .ه بلفظ حمتمل فريدوالصحيح التفصيل يف أمر املدلس بني ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبني ما أتى في

  .من حديث مجاعة من هذا الضرب، كالسفيانني واالعمش وقتادة وهشيم وغريهم" الصحيحني " ويف 
أن أهل احلجاز واحلرمني ومصر والعوايل وخراسان : عن احلاكم" التدريب " ونقل السيوطي يف 

دلسوا، وأكثر احملدثني وأصبهان، وبالد فارس وخوزستان، وما وراء النهر، ال يعلم أحد من أئمتهم 
  .أهل الكوفة، ونفر يسري من أهل البصرة: تدليسا

وأما أهل بغداد، فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إىل أيب بكر بن حممد بن حممد بن حممد بن 
  .سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس ا

  ، يف القدر،٤٢٦ - ٤١٧ / ١١:  و، يف بدء اخللق،٢٦٢ و ٢٢٠ / ٦: أخرجه البخاري) ٢(
، يف أول القدر، من طرق عن االعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد اهللا بن مسعود، )٢٦٤٣: (ومسلم

إن أحدكم جيمع خلقه يف : "  وهو الصادق املصدوق- صلى اهللا عليه وسلم -حدثنا رسول اهللا : قال
  .بطن أمه أربعني يوما

  .مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك
  .كون يف ذلك مضغة مثل ذلكمث ي

  .مث يرسل امللك، فينفخ فيه الروح
بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي ال إله غريه، إن أحدكم : ويؤمر بأربع كلمات

ليعمل بعمل أهل اجلنة، حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل 
  .النار، فيدخلها

دكم ليعمل بعمل أهل النار، حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل وإن أح



  ".بعمل أهل اجلنة، فيدخلها 
  ".ال حتدثنا، حنن أيضا ننسى : " ، وفيه٢٨٣ / ٢: تاريخ الفسوي) ٣(

[ * ]  

)٧/٢١٠(  

  

  .احلديث) ١..." (كل مولود يولد على الفطرة: " - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
  .كان شعبة من أرق الناس، يعطي السائل ما أمكنه: قال حيىي القطان
  .كانت ثياب شعبة كالتراب، وكان كثري الصالة، سخيا: وقال أبو قطن

كان شعبة إذا حك جسمه، انتثر منه التراب، وكان سخيا، كثري : وعن عبد العزيز بن أيب رواد، قال
  .الصالة

مات محاري، وذهبت مين : عند شعبة، فجاء سليمان بن املغرية يبكي، وقالكنا : قال أبو داود الطيالسي
  .اجلمعة، وذهبت حوائجي

  .بثالثة دنانري: بكم أخذته ؟ قال: قال
  .فعندي ثالثة دنانري، واهللا ما أملك غريها: قال شعبة

  ).٢(مث دفعها إليه 
  .ما رأيت أرحم مبسكني من شعبة: قال النضر بن مشيل

أيام املنصور، وأيام : قدم شعبة بغداد مرتني: حدثنا علي بن اجلعد قال: ضي إىل البغويوبإسنادي املا
  .املهدي، كتبت عنه فيهما مجيعا

  حدثنا حممد بن عمرو، مسعت أصحابنا: وقال أبو العباس السراج
  وهب املهدي لشعبة ثالثني ألف درهم، فقسمها، وأقطعه ألف: يقولون

__________  
باب ما قيل يف أوالد املشركني، من طريق : ، يف اجلنائز١٩٩ - ١٩٦ / ٣: يأخرجه البخار) ١(

 صلى -قال رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنه -الزهري، عن أيب سلمة، عن عبدالرمحن، عن أيب هريرة 
كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أوميجسانه، كمثل : " -اهللا عليه وسلم 

  ".تنتج هل ترى فيها جدعاء ؟ البهيمة 
فطرة اهللا اليت : * (واقرؤوا إن شئتم: مث يقول أبو هريرة: ، يف القدر، وفيه)٢٦٥٨: (وأخرجه مسلم

   ].٣٠: الروم...) * [ فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا
  .هو االسالم: واملراد من الفطرة هنا



  .وهو املعروف عند عامة السلف: قال ابن عبد الرب
  .٤١٩: سيكرر املؤلف هذا اخلرب يف ترمجة سليمان بن املغرية، يف الصفحة) ٢(

[ * ]  

)٧/٢١١(  

  

  .بالبصرة، فقدم البصرة، فلم جيد شيئا يطيب له، فتركها) ١(جريب 
قدم شعبة يف شأن أخيه، كان حبسه أبو جعفر، كان اشترى طعاما، فخسر ستة : قال أبو بكر اخلطيب

  . يعين فكلم فيه شعبة أبا جعفر-ه آالف دينار، هو وشركاؤ
، فمررت يوما )٢(كنت ألزم الطرماح : مل نر قط أعلم من شعبة بالشعر، قال يل:  قال االصمعي-

هذا أحسن من الشعر، فمن يومئذ طلبت : باحلكم بن عتيبة وهو حيدث، فأعجبين احلديث، وقلت
  .احلديث

 يعين أنه كان يف حياة الشعيب مقبال - بالشعيب لوال الشعر جلئتكم: مسعت شعبة يقول: قال أبو داود
  .-على طلب الشعر 

كان قتادة يسألين عن الشعر، فقلت له أنشدك بيتا، وحتدثين : قال شعبة: قال علي بن نصر اجلهضمي
  .حديثا

  ما رأيت أحدا أكثر تقشفا من: وعن عبدالرمحن بن مهدى قال
  .شعبة

  .شعبة إمام املتقني: وقال حيىي بن معني
  .هل العلماء إال شعبة من شعبة ؟: وقال أبو زيد االنصاري

  ما فعل أستاذنا شعبة ؟: أتيت سفيان الثوري، فقال: قال سلم بن قتيبة
__________  

  .مقدار معلوم الذرع واملساحة: اجلريب من االرض) ١(
تقل إىل الطرماح بن حكيم بن احلكم، من طيئ، شاعر إسالمي فحل، ولد ونشأ يف الشام، وان) ٢(

من االزارقة، واتصل خبالد بن عبد اهللا القسري، " الشراة " الكوفة، فكان معلما فيها، واعتقد مذهب 
  .فكان يكرمه ويستجيد شعره، وكان هجاء، معاصرا للكميت صديقا له

  ). ه١٢٥(تويف حنو سنة 
  .ط(البيان والتبيني، : انظر

: ، و٥٩٠ - ٥٨٥ / ٢: الشعر والشعراء: ، و٤٧ - ٤٦ / ١): ثالثة، حتقيق عبد السالم هارون



  .٤٥ - ٣٥ / ١٢: االغاين
[ * ]  

)٧/٢١٢(  

  

  .ال يعدل شعبة عندي أحد: وقال حيىي بن سعيد
إن هذا احلديث يصدكم عن ذكر اهللا، وعن الصالة، وعن صلة الرحم، : مسعت شعبة يقول: ابن مهدي

  .فهل أنتم منتهون ؟
  .ما شئ أخوف عندي من أن يدخلين النار من احلديث: قولمسعت شعبة بن احلجاج ي: قال أبو قطن

  .وددت أين وقاد محام، وأين مل أعرف احلديث: وعنه قال
  .كل من حاقق نفسه يف صحة نيته يف طلب العلم خياف من مثل هذا، ويود أن ينجو كفافا: قلت

  .كان شعبة من العباد: قال عفان
  .ل كتبهإذا مات أن أغس: أوصى أيب: قال سعد بن شعبة

  .فغسلتها
  بالغسل، وباحلرق، وبالدفن، خوفا: وهذا قد فعله غري واحد: قلت

  .من أن تقع يف يد إنسان واه، يزيد فيها أو يغريها
مل يسمع محيد الطويل من أنس سوى أربعة وعشرين حديثا، : روى أبو عبيدة احلداد، عن شعبة، قال
  .عن أنس:  فكان حيذف ثابتا ويدلسها، فيقول يعين-والباقي مسعها، وثبته فيها ثابت البناين 

ما أعتقد إال أنه مسع من أنس أضعاف ذلك، فإنه مكثر عنه، حبيث إنه له يف الكتب الستة أزيد من مئة 
  .حديث

  .شعبة أحفظ للمشايخ، وسفيان أحفظ لالبواب: قال علي بن املديين
  ).١(زبري، واهللا الحدثت عنه يف صدري أربع مئة حديث اليب ال: قال يل شعبة: قال أبو داود

__________  
حممد بن مسلم بن تدرس، موصوف بالتدليس وشعبة ينكره أشد : وذلك الن أبا الزبري، وامسه) ١(

  .االنكار، كما مر يف أخباره
[ * ]  

)٧/٢١٣(  

  



  .كان شعبة أمر يف االحاديث الطوال من سفيان: قال القطان
أن شعبة : إن عبد اهللا بن إدريس، وأبا خالد بن عمار، يزعمان: يدقيل ليحىي بن سع: قال علي بن املديين

  .أملى عليهما
، أكرهين )١(ما أمليت على أحد من الناس ببغداد، إال على ابن زريع : قال ىل شعبة: فأنكر ذلك، وقال

  .إن أمري املؤمنني أمرين أن أكتبها: عليه، وقال
 علي، وما أملى وأنا حاضر قط، ولقد جاءه خارجة ابن لو أردته على االمالء، الملى: مث قال له حيىي

  .إمنا هي أطراف، فسكن: مصعب، وهو شيخ، وليس عنده غريي، فأخرج رقيعة، فنفر شعبة، فقال له
اكتب يل حديث حبري بن : كان شعبة ميلي علي، وذاك أنه قال يل: قال يل بقية: عبد الوهاب بن جندة

  لكيف حي: سعيد، فكتبتها له، فقلت له
  .اكتب: لك أن تكتب، وال حيل لنا أن نكتب عنك ؟ فقال يل

  .فكنت أكتب عنه
مسائل احلكم، :  يعين-أملى علينا شعبة هذه املسائل من كتابه : حدثنا يزيد بن زريع قال: القواريري

  .-ومحاد 
 قوما وكان يوما قاعدا يسبح بكرة، فرأى قوما قد بكروا، فأخذوا أمكنة لقوم جييؤون بعدهم، ورأى

  .جييؤون، فقام من مكانه، فجلس يف آخرهم
عدي بن ثابت، : هؤالء شيوخ شعبة من الكوفة مل يلقهم سفيان: حدثنا حيىي القطان قال: ابن املديين

طلحة بن مصرف، املنهال بن عمرو، إمساعيل بن رجاء، عبيد بن احلسن، احلكم، عبدامللك بن ميسرة، 
  درك، مساك بن الوليد، سعيد بن أيب بردة،حيىي أبو عمرو البهراين، علي بن م

__________  
  .١٩٣ / ٦: املؤلف" تاريخ " يزيد، انظر : ، وهو خطأ، وابن زريع هذا هو"بزيع : " يف االصل) ١(

[ * ]  

)٧/٢١٤(  

  

  .عبد اهللا بن جرب، حمل بن خليفة، أبو السفر سعيد اهلمداين، ناجية بن كعب
الذي يروي عنه أبو إسحاق، يلعب بالشطرنج، فتركته، فلم أكتب رأيت ناجية : قال شعبة: قال وكيع

  .عنه
  .ومسى مجاعة...العالء بن بدر، وحيان البارقي، وعبد اهللا بن أيب االد: ومنهم
الوليد بن العيزار، حيىي ابن احلصني، نعيم بن أيب هند، : أمحد بن بن أيب خيثمة، مث زاد أناسا: رواها



  .ن عمرو بن سعيد ابن العاصحبيب بن الزبري، سعيد ب
: رأيت احلسن قام إىل الصالة، فتكابوا عليه، فقال: حدثنا شعبة، قال: قال عبد الصمد بن عبد الوارث

  ).١(البد هلؤالء الناس من وزعة 
  وكان

  .يقعد عند املنارة العتيقة يف آخر املسجد
  ).٢(كانت يف شعبة متتمة : وقال صاحل بن سليمان

ليس بشئ، إال : من كذب االنسان مرتني يقول: يقول) ٣] (شعبة [ مسعت : ن املقرئقال أبو عبد الرمح
  ).٤(شوئ، ليس بشئ 

مسعت، أو حدثنا حتفظته، وإال : كنت أتفقد فم قتادة، فإذا قال: قال شعبة: قال عبدالرمحن بن مهدي
  ).٥(تركته 

  .كان غلط شعبة يف االمساء: قال أمحد بن حنبل
  يعين الذي ليس أهال[ عبة جيئ إىل الرجل كان ش: قال الشافعي

__________  
  .١: ، انظره مع احلاشية٢٠٧: تقدم يف الصفحة) ١(
  .هو أن يعجل بكالمه فال يكاد يفهمك: رد الكالم إىل التاء وامليم، وقيل: التمتمة) ٢(
  ).تاج العروس: انظر(
  .١٩٤ / ٦": تاريخ االسالم " سقط من االصل، والزيادة من ) ٣(
  ".إال سوى ليس بشئ : " ١٩٤ / ٦": تاريخ االسالم " ، و ٢٠٣ / ٢": احللية " يف ) ٤(
  .أي أنه كان حيفظ حديث قتادة الذي يصرح فيه بالتحديث، النه كان يدلس) ٥(

[ * ]  

)٧/٢١٥(  

  

  .ال حتدث، وإال استعديت عليك السلطان: فيقول) ١ (-] للحديث 
  .ن السماء إىل االرض، أحب إيل من أن أدلسالن أقع م: أبو زيد اهلروي، عن شعبة
مسعت من شعبة سبعة : مسعت أبا داود يقول: حدثين سليمان بن داود القزاز: قال صاحل بن حممد جزرة

  .آالف حديث، ومسع منه غندر مثلها، أغربت عليه ألف حديث، وأغرب هو علي ألفا
  .وقفوهم تصدقوا أو تكذبوا: قال شعبة

  .احلدادمسعه منه أبو عبيدة 



  .كان شعبة إذا قام سائل يف جملسه، ال حيدث حىت يعطى أو يضمن له: قال مسلم بن إبراهيم
: ؟ قال! تقبل على هذا وتدعنا : كنا عند شعبة، وقد أقبل على رجل خراساين، فقيل له: قال أبو عاصم

  .وما يؤمنين أن معه خنجرا يشق بطين به
رأيت شعبة : ش، حدثين حريش ابن أخت جرير بن حازم، قالحدثنا خالد بن خدا: قال ابن أيب الدنيا
  ).٢(التجوز يف الرجال : أي االعمال وجدت أشد عليك ؟ قال: يف النوم، فقلت

حممد بن إسحاق أمري املؤمنني : اكتم علي: مسعت يونس بن بكري، مسعت شعبة يقول: قال عبيد بن يعيش
  .يف احلديث
  .ال، والحرف:  احلسن من أيب هريرة ؟ قالمسع: قلت ليونس بن عبيد: وقال شعبة

__________  
  ".وإال اشتكيت عليك إىل السلطان : "...، وفيه٢٤٥ / ١": ذيب االمساء : " زيادة من) ١(
  .الترخص: التجوز) ٢(

  .واملعروف عن شعبة أنه كان يتشدد يف تنقيد الرواة وال يترخص يف ذلك
[ * ]  

)٧/٢١٦(  

  

كان أيوب ميشي إىل مسجد بين ضبيعة يسألين عن احلديث، فحدثته يوما : ، قالقال أبو داود، عن شعبة
  ".أن امرأة أرادت احلج : " حبديث قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب

  .هاتوا إسنادا مثل هذا: فقال أيوب
ا حدثن: أيت إيل ابن عون، وسليمان التيمي، يعزياين بأمي، فقال سليمان: قال شعبة: قال حيىي بن سعيد

  !فما رأيت ؟ : قد رأيت أبا نضرة ؟ قال سليمان: فقال ابن عون..أبو نضرة
  .جاء شعبة إىل محيد، فسأله عن حديث النس، فحدثه به: حدثنا محاد بن سلمة، قال: عفان

  .فيما أحسب: مسعته من أنس ؟ قال: فقال له شعبة
  .الأريد: فقال شعبة، بيده هكذا، وأشار بأصابعه

  .مث وىل
  .مسعته من أنس كذا وكذا مرة، ولكن أحببت أن أفسده عليه: ، قال محيدفلما ذهب

  .ولكن شدد علي فأحببت أن أشدد عليه: ورواه أمحد، عن عفان، وفيه
  .ما رآه قط: مسع الضحاك من ابن عباس ؟ قال: قلت ملشاش: روى سلم بن قتيبة، عن شعبة، قال

  .م ال يكذبونخذوا عن أهل الشرف فإ: وروى هشيم، عن شعبة، قال



  .فالن عن فالن مثله ال جيزئ: قال شعبة: وقال وكيع
  .جيزئ: وقال سفيان الثوري

أي شئ ألذ من أن تلقى شيخا يف فئ ريح، قد لقي الناس، وأنت : عثمان بن جبلة، عن شعبة، قال
  .كان شعبة خيضب باحلمرة: قال عفان! تستثريه، وتستخرج منه العلم، قد خلوت به ؟ 

)٧/٢١٧(  

  

  ).١" (املئة الشرحيية " مل يقع يل باالتصال من حديث شعبة بعلو سوى أربعة أحاديث، منها ثالثة يف 
قرأت على عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، أخربكما موسى ابن عبد القادر، أنبأنا سعيد بن 

ثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا أمحد بن البناء، أنبأنا علي بن أمحد بن البسري، أنبأنا أبو طاهر املخلص، حد
  علي بن

 صلى اهللا -صليت خلف النيب : " مسعت أنس بن مالك يقول: اجلعد، أنبأنا شعبة، وشيبان، عن قتادة
  ) ".٢( وأيب بكر، وعمر، وعثمان، فلم أمسع أحدا منهم جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم -عليه وسلم 

  .هذا حديث ثابت ما عليه غبار
  . يؤدي احلديث حبروفهوقتادة فحافظ

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، وأبو العباس أمحد بن حممد، وحممد بن يوسف، وأبو بكر ابن خطيب 
أنبأنا أبو املنجا عبد اهللا بن عمر بن الليت، أنبأنا عبد االول بن عيسى، أنبأنا : بيت االبار، وآخرون، قالوا

  أبو عاصم
__________  

  . بن أيب شريحنسبة إىل عبد اهللا) ١(
  ).٥٣ / ٣: العرب للذهيب: انظر(
 -أن النيب : " باب ما يقول بعد التكبري، ولفظه: ، يف صفة الصالة١٨٨ / ٢: أخرجه البخاري) ٢(

احلمدهللا : * ( كانوا يفتتحون الصالة ب- رضي اهللا عنهم - وأبا بكر، وعمر -صلى اهللا عليه وسلم 
، "عثمان : " الصالة، وزاد" بدل " القراءة : " ، وعنده)٢٤٦" (: ، وأخرجه الترمذي) * "رب العاملني

صليت مع رسول : " ال جيهر بالبسملة، بلفظ: باب حجة من قال: ، يف الصالة)٣٩٩: (وأخرجه مسلم
بسم اهللا الرمحن :  وأيب بكر، وعمر وعثمان، فلم أمسع أحدا منهم يقرأ- صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 

فكانوا : " ، وقالوا فيه١١٩: ، والدار قطين١١٩ / ١: ، والطحاوي٢٦٤ / ٣: د، ورواه أمح"الرحيم 
وجيهرون باحلمد هللا : " ، وزاد"صحيحه " ، ورواه ابن حبان يف "ال جيهرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم 

ن فلم أمسع أحدا منهم جيهر ببسم اهللا الرمح: " ، وابن حبان١٣٥ / ٢: ، ويف لفظ للنسائي"رب العاملني 



فكانوا يستفتحون القراءة فيما جيهر به باحلمد ": " مسنده " ، ويف لفظ اليب يعلى املوصلي يف "الرحيم 
": صحيحه " ، وابن خزمية يف "احللية " ، وأيب نعيم يف "معجمه " ، ويف لفظ للطرباين يف "هللا رب العاملني 

  ".سرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم وكانوا ي: " ١١٩ / ١": شرح معاين اآلثار " ، والطحاوي يف ٤٩٨
" ورجال هذه الروايات كلهم ثقات، خمرج هلم يف : ٣٢٧ / ١": نصب الراية " قال الزيلعي يف 

  .مجع" الصحيح 
[ * ]  

)٧/٢١٨(  

  

الفضيل بن حيىي، أنبأنا عبدالرمحن بن أيب شريح، أنبأنا عبد اهللا بن حممد املنيعي، حدثنا علي بن اجلعد، 
 - صلى اهللا عليه وسلم -استأذنت على النيب : ، عن حممد بن املنكدر، مسعت جابرا يقولأنبأنا شعبة

  ".أنا أنا : " أنا، فقال: فقلت" من هذا ؟ : " فقال
  .كأنه كرهه

  .عن أيب الوليد، عن شعبة بن احلجاج، فوقع بدال عاليا) ١(أخرجه البخاري 
إين الرجو أن يرفع اهللا لشعبة :  مسعت وكيعا يقول: يقول- هو ابن حممد -مسعت مقاتال : قال أبو زرعة

  .درجات يف اجلنة بذبه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .حدثنا شعبة اخلري أبو بسطام الضخم، عن الضخام: حدثنا يعقوب احلضرمي قال: الكدميي

دثنا الضخم ح: أنه كان إذا حدث عن شعبة قال: وروى حممد بن عبد اهللا الرقاشي، عن محاد بن زيد
كلم أيب شعبة يف أبان بن : عن وهب بن جرير، قال: الكدميي) ٢(شعبة اخلري أبو بسطام * عن الضخام 

  .أيب عياش، وسلم العلوي، يف الكف عنهما، فأجابه يف سلم، مث بدا له
  .إذا خالفين شعبة يف حديث، صرت إىل قوله: قال يل محاد بن زيد، قال: وقال أبو الوليد

إن شعبة كان ال يرضى أن يسمع احلديث عشرين مرة، وأنا أرضى أن : يا أبا إمساعيل ؟ قالكيف : قلت
  .أمسعه مرة

  ملا: مسعت أيب يقول: وروي عن عبد القدوس بن حممد احلبحايب
__________  

، )٢١٥٥: (أنا، وأخرجه مسلم: من ذا ؟ فقال: باب إذا قال: ، يف االستئذان٣٠ - ٢٩ / ١١) ١(
  .أنا، من طرق، عن شعبة: اب كراهة قول املستأذنب: يف اآلداب

  .١٢٨ / ١: اجلرح والتعديل) ٢(
[ * ]  



)٧/٢١٩(  

  

ما ! يا أبا بسطام : مات شعبة أريته بعد سبعة أيام، وهو آخذ بيد مسعر، وعليهما قميصا نور، فقلت
  .غفر يل: فعل اهللا بك ؟ قال

  .ه، وأدائي االمانة فيهبصدقي يف رواية احلديث، ونشري ل: مباذا ؟ قال: قلت
هلا ألف باب من جلني وجوهر شرايب رحيق يف اجلنان وحلييت * حباين إهلي يف اجلنان بقبة : مث أنشأ يقول

بقصر عقيق، تربة القصر عنرب * لثام احلور واهللا خصين ) ١(من الذهب االبريز والتاج أزهر ونقلي * 
وعن عبدي * لوم فأكثر تنعم بقريب إنين عنك راضي تبحر يف مجع الع* وقال يل الرمحن يا شعبة الذي 

  .يف أبيات) ٢(فأكشف حجيب مث أدنيه ينظر * القوام بالليل مسعر كفى مسعرا عزا بأن سيزورين 
الن أقع من السماء : مسعت شعبة يقول: حدثنا أبو قالبة الرقاشي، حدثنا أبو زيد اهلروي: االصم

  .فانقطع، أحب إيل من أن أدلس
من الناس من عقله معه، ومن الناس من عقله : مسعت حيىي القطان حيدث عن شعبة قال: يالقوارير

  .بفنائه، ومنهم من ال عقل له
وذكر ...فأما الذي عقله معه، فالذي يبصر ما خيرج منه قبل أن يتكلم، وأما الذي عقله بفنائه فالذي

  .كلمة
  .عسلمسن و: سئل شعبة عن ابن عون، فقال: قال مكي بن إبراهيم

  .خل وزيت: فما تقول يف هشام بن حسان ؟ فقال: قيل
  .دعين الأقئ به: فما تقول يف أيب بكر اهلذيل ؟ قال: قيل

  .من طلب احلديث أفلس: مسعت شعبة يقول: ابن عيينة
  .بعت طست أمي بسبعة دنانري

__________  
  .ما يتنقل به مثل الفستق والبزر وما إليهما على الشراب: النقل) ١(
  ".راضي : " يف القصيدة إقواء ظاهر، وضرورة يف قوله) ٢(

[ * ]  

)٧/٢٢٠(  

  

أوه، أفرق من : كان شعبة إذا جاء باحلديث احلسن، صاح: حدثنا االصمعي، قال: أبو حامت السجستاين
  .جودته



دخلت املسجد، فإذا شعبة جالس وحده، فجلست إليه، فرفع : حدثنا هشيم قال: سريج بن يونس
أنت طلبت منصورا، مث مل جتده يف االسطوانات، فحينئذ جئت إيل ؟ وقال أبو : ، وقالرجله، فركلين

  .واهللا ال حدثتك به: سألت شعبة عن حديث، فقال: الوليد
  .الين مل أمسعه إال مرة: ومل ؟ قال: قلت

  .ما رأيت بالكوفة مثل زبيد بن احلارث: عن شعبة: اليطالسي
أن صفني :  أبا شيبة حدثنا عن احلكم، عن عبدالرمحن بن أيب ليلىإن: قلت لشعبة: قال أمية ابن خالد

  .شهدها من أهل بدر سبعون رجال
كذب أبو شيبة، لقد ذاكرت احلكم، فما وجدنا أحدا شهد صفني من أهل بدر، غري خزمية بن : قال

  .ثابت
  .قد شهدها عمار بن ياسر، واالمام علي أيضا: قلت

الن أقدم، فتضرب عنقي، : مسعت شعبة يقول: ل شعيب بن حربقا: حدثنا الصاغاين، قال: االصم
  .أحب إيل من أن أحدث عن أيب هارون العبدي

الن أخر من السماء أو من فوق هذا القصر أحب إيل : مسعت شعبة يقول: وقال بشر بن عمر الزهراين
  .قال احلكم، لشئ مل أمسعه منه: من أن أقول

  . الورع- واهللا -هذا : قلت
  قلت: مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقول:  بن محادقال نعيم

)٧/٢٢١(  

  

إذا أكثر عن املعروفني من الرواية ما ال يعرف، أو أكثر : من الذين تترك الرواية عنهم ؟ قال: لشعبة
الغلط، أو متادى يف غلط جمتمع عليه، ومل يتهم نفسه عند اجتماعهم على خالفه، أو رجل متهم بكذب، 

  .نهموسائر الناس، فاروع
حممد بن إسحاق أمري املؤمنني يف احلديث، : مسعت شعبة يقول: حدثنا يونس بن بكري: عبيد بن يعيش

  .واكتم
رأيت شعبة قد لبب : مسعت سليمان بن حرب، مسعت محاد ابن زيد يقول: الفضل بن حممد الشعراين
 صلى اهللا عليه - أستعدي عليك إىل السلطان، فإنك تكذب على رسول اهللا: أبان بن أيب عياش، يقول

  .فأتيته، فما زلت أطلب إليه حىت خلصته: قال! يا أبا إمساعيل : فبصر يب، فقال:  قال-وسلم 
  .ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي: مسعت شعبة يقول): ١(وقال سعيد بن دكني الكليب 

ني حديثا، فما رويت عنه كتبت عن أيب املهزم مخس: قال يل شعبة: مسعت عبدالرمحن يقول: ابن املديين



  .شيئا
  .هو يزيد بن سفيان، هالك: قلت

حدثنا علي بن محشاد، حدثنا عثمان بن سعيد الواسطي، حدثنا إمساعيل بن عمار، عن عمران : احلاكم
إن حدثكم عن عيسى بن مرمي، فصدقوه، واكتبوا : ملا قدم هشيم البصرة، فقال شعبة: بن أبان، قال

  .عنه
  .مالك ؟ أين الناس ؟! يا أبا بسطام : شيم، وتركوا شعبة، فمر به بعض أصحابه، فقالفمال الناس إىل ه

  أنا صنعت بنفسي، ألقيت بنفسي يف غبار: قال
  .اجلص

__________  
ما : وقال الربيع بن حيىي عن شعبة: ٥١ / ٢" للمؤلف " تذهيب التهذيب " كذا االصل، ويف ) ١(

  ".اجلرح والتعديل " وتقدمه " كمال ذيب ال" وكذلك هو يف ...رأيت أحدا
[ * ]  

)٧/٢٢٢(  

  

إنكم كلما تقدمتم يف احلديث ! يا قوم : رمبا مسعت شعبة يقول الصحاب احلديث: قال سلم بن قتيبة
  .تأخرمت يف القرآن

  . عىن يف اخلري-، فإنك ال تلقى مثله حىت ترجع )١(عليك بورقاء : قال يل شعبة: وقال أبو داود
  .ال تكتبوا احلديث إال عن غين: كان شعبة يقول:  بن أيب كرمية، عن يزيد بن هارون، قالروى إمساعيل

  .وكان هو فقريا، كان يعوله بنو أخيه
  .تعالوا نغتاب يف اهللا: مسعت شعبة يقول: وروى لبيد بن أيب لبيد السرخسي، عن النضر بن مشيل

  .يريد الكالم يف الشيوخ
كتب يل سليمان بن جمالد إىل شعبة، فأتيته، فكنت أسأله حديث : قال حجاج االعور: حيىي بن معني

  .البول البول: محاد، عن إبراهيم، فكان حيدثين وال يدع أحدا يكتب عنده، فكنت أسأله، مث أقول
  .هذا واهللا باطل، إمنا تريد أن تتذكر االبواب: فقال

أتيت أبا الزبري وفخذه مكشوفة، : عبةقال ش: أو قيل له: مسعت النضر بن مشيل يقول: أبو جعفر الدارمي
  .غط فخذك: فقلت له

  .ما بأس بذلك: قال
  .فلذلك مل أرو عنه



أتيت أبا الزبري، وكانت به حاجة شديدة، فتذممت أن أسأله، إذ مل يكن : أنا مسعته يقول: فقال النضر
  .عندي ما أعطيه

  .أخذ عنه مبكة، وعن عمرو بن دينار: قلت
أوصى أيب إذا مات أن أغسل كتبه، فغسلتها، : مسعت سعد بن شعبة يقول: بلةعبيداهللا بن جرير بن ج

  وكان أيب إذا اجتمعت عنده كتب من
__________  

  .٤١٩: صفحة: ورقاء بن عمر، انظر ترمجته) ١(
[ * ]  

)٧/٢٢٣(  

  

  .الناس، أرسلين ا إىل البارجاه، فأدفعها يف الطني
مالك ال حتدث عن عبدامللك بن أيب : مية بن خالد، قلت لشعبةحدثنا أ: قال حممد بن أيب صفوان الثقفي

  .تركت حديثه: سليمان ؟ قال
  .نعم: ؟ قال! وتدعه ] العرزمي [ حتدث عن حممد بن عبيداهللا : قلت
  ).١(من حسنه فررت : إنه حسن احلديث، قال: قلت

 حديثه عن -حديثه يعين لوجاء عبدامللك بن أيب سليمان حبديث مثله، لترك : قال شعبة: قال القطان
  ).٢" (اجلار أحق بشفعة جاره، ينتظر ا وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا : " عطاء، عن جابر

  .مسيت ابين سعدا، فما سعد وال أفلح: روي عن شعبة، قال
 أنت أمري املؤمنني يف: قال يل سفيان الثوري: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة قال: قال سهل بن صاحل

  .احلديث
كان سليمان بن : أنبأنا السراج، مسعت الدارمي، مسعت النضر بن مشيل يقول: وقال أبو حامت بن حبان

  .شعبة سيد احملدثني: املغرية يقول
__________  

قد أساء شعبة يف اختياره، حيث : عنه" التهذيب " قال اخلطيب البغدادي، فيما نقله صاحب ) ١(
لعرزمي، وترك التحديث عن عبدامللك بن أيب سليمان، الن حممد بن حدث عن حممد بن عبيداهللا ا

  .عبيداهللا مل ختتلف االئمة من أهل االثر يف ذهاب حديثه، وسقوط روايته
  .وأما عبد امللك فثناؤهم عليه مستفيض، وحسن ذكرهم له مشهور

  وما، وهو خطأ حمض، "شفاء من كل داء السام : " عن جابر: يف االصل، بعد قوله) ٢(



  .وغريه من املصادر" التهذيب " أثبتناه هو الصواب، كما هو مذكور يف ترمجة عبدامللك بن سليمان يف 
، من طريق )٢٤٩٤: (، وابن ماجه)١٣٦٩: (، والترمذي)٣٥١٨: (واحلديث أخرجه أبو داود

  .عبدامللك بن أيب سليمان، عن عطاء، عن جابر
  .وسنده قوي، وحسنه الترمذي

يف تقوية هذا " التنقيح " ، عن ابن اجلوزي يف ٤٧٤": نصب الراية " الزيلعي يف وانظر ما نقله 
الشفعة يف كل ما مل يقسم، فإذا وقعت : " احلديث، ووجه اجلمع بينه وبني رواية جابر املشهورة، وهي

  .، فإنه غاية يف النفاسة"احلدود، فال شفعة 
[ * ]  

)٧/٢٢٤(  

  

  .أنا عبد ملن عنده حديثان: قولمسع شعبة ي: وروى ثقة عن أيب داود
كل : مسعت شعبة يقول: حدثنا مكحول، حدثنا النضر بن سلمة، حدثنا مؤمل بن إمساعيل: ابن حبان

  .، فهو مثل الرجل يف فالة معه بعري بال خطام"حدثنا " حديث ليس فيه 
ت أنا احلديث لزمت السوق، فأفلحت، ولزم: حدثنا أشعث أبو الربيع السمان، قال يل شعبة: سعدويه
  .فأفلست

إذا رأيت احملربة يف بيت إنسان، فارمحه، وإن كان يف كمك شئ : مسعت شعبة يقول: قال أبو نوح قراد
  .فأطعمه

كنت يوما بباب شعبة، وكان املسجد مال، فخرج شعبة : مسعت أبا داود يقول: قال حيىي بن أيب طالب
  .ال: جون حمدثني ؟ قلتترى هؤالء كلهم خير! يا سليمان : فاتكأ علي، وقال

  .صدقت، وال مخسة، يكتب أحدهم يف صغره، مث إذا كرب تركه، أو يشتغل بالفساد: قال
  .مث نظرت بعد ذلك، فما خرج منهم مخسة: قال

اختلفت إىل عمرو بن دينار مخس مئة مرة، وما مسعت منه إال : عن شعيب بن حرب، مسع شعبة يقول
  .مئة حديث
:  صوت االلواح، فقال- إذا حدث -كنا عند شعبة، فجعل يسمع : ي قالحدثنا االصمع: اجلهضمي

  .السماء متطر ؟
  .ال: قالوا

  .ال: املطر ؟ قالوا: مث عاد للحديث فسمع مثل ذلك، فقال
  .واهللا ال أحدث اليوم إال أعمى: مث عاد، فسمع مثل ذلك، قال



: مسعت شعبة يقول: نا ؟ قال أبو الوليدختربين أ! يا أبا بسطام : فمكث ما شاء اهللا، فقام أعور، فقال
  كنت آيت قتادة، فأسأله عن

)٧/٢٢٥(  

  

  .ال، حىت أحفظهما: أزيدك ؟ فأقول: حديثني، فيحدثين، مث يقول
  .وأتقنهما

حدثنا علي بن حممد السواق، حدثنا جعفر بن مكرم الدقاق، حدثنا أبو : أبو بكر بن شاذان البغدادي
ت أنا وهشيم إىل مكة، فلما قدمنا الكوفة، رآين هشيم مع أيب إسحاق، خرج: داود، حدثنا شعبة، قال

  .شاعر السبيع: من هذا ؟ قلت: فقال
شاعر : هو الذي قلت لك: وأين رأيته ؟ قلت: حدثنا أبو إسحاق، قال: فلما خرجنا، جعلت أقول

شرطي :  ؟ قالأبا معاوية من هذا: السبيع، فلما قدمنا مكة، مررت به وهو قاعد مع الزهري، فقلت
  .حدثنا الزهري: لبين أمية فلما قفلنا، جعل يقول

  .أرين الكتاب: الذي رأيته معي، قلت: وأين رأيته ؟ قال: فقلت
  .فأخرجه، فخرقته

ما أعلم أحدا، فتش احلديث : حدثنا يزيد بن حممد املهليب، حدثين االصمعي، مسعت شعبة يقول: املربد
  .عه كذبكتفتيشي، وقفت على أن ثالثة أربا

  .مات احلديث: كنت عند سفيان، إذ جاءه موت شعبة، فقال: قال ابن املبارك
، ومن )١(مشيسة العتكية : لشعبة ثالث مئة شيخ، وامرأة، وهي" التهذيب " مسى شيخنا املزي يف : قلت

  .بقية، وابن علية، صاحباه: أصغر شيوخه
  .كان شعبة أمة وحده يف هذا الشأن: قال االمام أمحد

  .ما رأيت أحدا أمعن يف العبادة من شعبة: ال عبد السالم ابن مطهروق
__________  

  .هي مشسية بنت عزيز بن عامر العتكية، البصرية، روت عن عائشة) ١(
  .٤٢٨ / ١٢": ذيب التهذيب : " انظر

[ * ]  

)٧/٢٢٦(  

  



  .أعلممات يف أوهلا، واهللا : اتفقوا على وفاة شعبة سنة ستني ومئة بالبصرة، فقيل
شعبة موىل االشاقر من االزد، يكىن أبا بسطام، مات يف رجب سنة : له" الطبقات " وقال خليفة يف 

  .ستني ومئة، مات هو وجدي يف شهر
  ).٧٣٣(آخر الترمجة سردها علي ابن عبد اهلادي احلافظ يف سنة 

لبان، أنبأنا أبو علي ومن غرائب شعبة، ما أنبأنا أمحد بن سالمة، وابن البخاري، عن أيب املكارم ال
احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، 

 صلى اهللا -أخربين أبو اجلودي، مسعت سعيد بن املهاجر حيدث عن املقدام بن معدي كرب، أن النيب 
ما إال كان على كل مسلم نصره حىت يأخذ ما من رجل ضاف قوما، فأصبح حمرو: "  قال-عليه وسلم 

  ).١" (بقرى ليلته من زرعه وماله 
شامي ال يعرف، وأما أبو اجلودي، :  وسعيد-، عن مسدد، عن حيىي، عن شعبة ]أبو داود [ رواه 
  .احلارث بن عمري، شامي: فامسه

قر بن عبد اهللا الزيين، أنبأنا وأنبأنا سن) ح(أخربنا أبو الفهم بن أمحد السلمي، أنبأنا أبو حممد بن قدامة، 
  أنبأنا: عبد اللطيف بن يوسف، قاال

حممد بن عبدا لباقي، أنبأنا حممد بن أيب نصر احلافظ، أنبأنا علي بن بقاء الوراق، أنبأنا أبو الفتح أمحد بن 
عمر اجلهازي، حدثنا أبو إسحاق حممد بن القاسم بن شعبان، حدثنا أمحد بن احلسني، حدثنا أبو حفص 

  الفالس،
__________  

  .، وسعيد بن أيب املهاجر جمهول)٣٧٥١: (أيب داود" سنن " ، و ٣٦ / ٢: الطيالسي" مسند ) " ١(
، عن أيب هريرة مرفوعا ٤٠ / ٤": مشكل اآلثار " ، والطحاوي يف ٣٨٠ / ٢: ويف الباب، عند أمحد

  ". قراه وال حرج عليه أميا ضيف نزل بقوم، فأصبح الضيف حمروما، فله أن يأخذ بقدر: " بلفظ
  .وإسناده صحيح

[ * ]  

)٧/٢٢٧(  

  

  .تصدقوا: كنا عند شعبة نكتب ما ميلي، فسأل سائل، فقال شعبة: حدثنا أبو داود قال
تصدقوا، فإن أبا إسحاق حدثين، عن عبد اهللا بن معقل، عن عدي بن حامت : فلم يتصدق أحد، فقال

  ).١" (اتقوا النار، ولو بشق مترة  " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قال
  .فلم يتصدق أحد: قال



 صلى -قال رسول اهللا : تصدقوا، فإن عمرو بن مرة حدثين، عن خيثمة، عن عدي بن حامت قال: فقال
  ).٢" (اتقوا النار، ولو بشق مترة، فإن مل جتدوا فبكلمة طيبة : " -اهللا عليه وسلم 

 -قال رسول اهللا : ال الضيب حدثين عن عدي بن حامت قالتصدقوا، فإن حم: فلم يتصدق أحد، فقال
  ).٣" (استتروا من النار ولو بشق مترة، فإن مل جتدوا، فبكلمة طيبة  " -صلى اهللا عليه وسلم 

قوموا عين، فواهللا الحدثتكم ثالثة أشهر، مث دخل مرتله، فأخرج عجينا، فأعطاه : فلم يتصدق أحد، فقال
  .إنه طعامنا اليومخذ هذا، ف: السائل، فقال

  .إين الذاكر باحلديث يفوتين فأمرض: حدثنا بقية، مسعت شعبة يقول: حممد بن عبدالرمحن بن سهم
  .واحزناه: ذكروا لشعبة حديثا مل يسمعه، فجعل يقول: وقال مظفر بن مدرك

  
 الربمكي  الكبري، أبو العباس الفارسي، جد الوزير جعفر بن الوزير حيىيالوزير*  خالد بن برمك - ٨١

  .العراقي
__________  

، من )١٠١٦: (، من طريق شعبة، عن أيب إسحاق، وأخرجه مسلم٢٢٥ / ٣: أخرجه البخاري) ١(
  .طريق زهري بن معاوية، عن أيب إسحاق، كالمها عن عبد اهللا بن معقل، عن عدي ابن حامت

، ٧٥ / ٥: سائي، والن)٦٨) (١٠١٦: (، ومسلم٣٧٣ / ١١: ، و٣٧٥ / ١٠: أخرجه البخاري) ٢(
  .من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة عن عدي

  .باب القليل من الصدقة: ، يف الزكاة٧٥ - ٧٤ / ٥: أخرجه النسائي) ٣(
= [ *  ضمن ترمجة جعفر بن ٣٤٦ - ٣٢٨ / ١: ، وفيات االعيان١٥١ - ٨٧: الوزراء والكتاب* 
[  

)٧/٢٢٨(  

  

ان خيتلف إىل حممد بن علي االمام، مث إىل ابنه إبراهيم ابن كان يتهم بدين اوس، وك: قال الصويل
  .االمام

  .وزر خالد للسفاح بعد حفص اخلالل: وقال أبو القاسم بن عساكر
  .حكى عنه ابنه حيىي

  ).١(مث إنه وزر للمنصور سنة وأشهرا، مث واله إمرة بالد فارس، واستوزر بعده أبا أيوب املورياين 
  .ن أفراد الرجال رئاسة، ودهاء، وحزما، وخلفه يف ذلك أوالدهكان هذا االنسان م: قلت

  .مات يف سنة مخس وستني ومئة، عن مخس وسبعني سنة



  
 بن حبيب بن رافع بن عبد اهللا بن موهبة بن أيب ابن عبد اهللا ابن سعيد بن مسروق) ع* ( سفيان - ٨٢

  بن منقذ بن نصر بن احلارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور
__________  
، ٢٦١ / ١: ، شذرات الذهب٥٠ / ٢: ، النجوم الزاهرة٢٤٦ - ٢٢٨ / ١: حيىي، عرب الذهيب= 

  .٣٢ - ٣١ / ٥: ، ذيب ابن عساكر٥٤٢ / ١: خزانة االدب
  .٢٣: ترمجته يف الصفحة) ١(
، التاريخ ٤٣٧، ٣١٩: ، تاريخ خليفة١٦٨: ، طبقات خليفة٣٧٤ - ٣٧١ / ٦: طبقات ابن سعد* 

 / ١: ، املعرفة والتاريخ٤٩٨ - ٤٩٧: ، املعارف١٥٤ / ٢: ، التاريخ الصغري٩٣ - ٩٢ / ٤ :الكبري
، ٢٢٥ - ٢٢٢ / ٤، ١٢٦ - ٥٥ / ١: ، اجلرح والتعديل٥٨ / ٨: ، تاريخ الطربي٧٢٨ - ٧١٣

املقالة : ، الفهرست١٤٤ / ٧ حىت ٣٥٦ / ٦: ، حلية االولياء١٧٠ - ١٦٩: مشاهري علماء االمصار
، ذيب ٥٦ / ٦: ، الكامل البن االثري١٧٤ - ١٥١ / ٩: ن السادس، تاريخ بغدادالسادسة الف

: خ: ، ذيب الكمال٣٩١ - ٣٨٦ / ٢: ، وفيات االعيان٢٢٣ - ٢٢٢ / ١: االمساء واللغات
، عرب ٢٠٧ - ٢٠٣ / ١: ، تذكرة احلفاظ٣٥ - ٣٣ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٥١٦ - ٥١٥
 - ١١١ / ٤: ، ذيب التهذيب٣٠٨ / ١: لقراء البن اجلزري، طبقات ا٢٣٦ - ٢٣٥ / ١: الذهيب
، طبقات ١٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٨٩ - ٨٨: ، طبقات احلفاظ٩: ، طبقات املدلسني١١٥

  .٢٥١ - ٢٥٠ / ١: ، شذرات الذهب١٩٠ - ١٨٦ / ١: املفسرين
[ * ]  

)٧/٢٢٩(  

  

  .عد بن عدنانابن عبد مناة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن م
وكذا نسبه ابن أيب الدنيا عن حممد بن خلف التيمي، غري أنه أسقط منه منقذا واحلارث، وزاد بعد 

  .مسروق محزة، والباقي سواء
هو من ثور مهدان، : وكذلك ذكر نسبه اهليثم بن عدي، وابن سعد، وأنه من ثور طاخبة، وبعضهم قال

  .وليس بشئ
يد العلماء العاملني يف زمانه، أبو عبد اهللا الثوري الكويف اتهد، هو شيخ االسالم، إمام احلفاظ، س

  ".اجلامع " مصنف كتاب 
  ولد سنة سبع وتسعني اتفاقا، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده،



سعيد بن مسروق الثوري، وكان والده من أصحاب الشعيب، وخيثمة بن عبدالرمحن، : احملدث الصادق
  .داده يف صغار التابعنيومن ثقات الكوفيني، وع

سفيان االمام، وعمر، ومبارك، وشعبة بن : روى له اجلماعة الستة يف دواوينهم، وحدث عنه أوالده
  .احلجاج، وزائدة، وأبو االحوص، وأبو عوانة، وعمر بن عبيد الطنافسي، وآخرون

  .ومات سنة ست وعشرين ومئة
براهيم بن عقبة، وإبراهيم بن حممد بن املنتشر، إبراهيم بن عبداالعلى، وإ: معجم شيوخ أيب عبد اهللا

وإبراهيم بن مهاجر، إبراهيم بن ميسرة، وإبراهيم بن مزيد اخلوزي، وأجلح بن عبد اهللا، وآدم بن 
سليمان، وأسامة بن زيد، وإسرائيل أبو موسى، وأسلم املنقري، وإمساعيل بن إبراهيم املخزومي، 

االسود بن قيس، وأشعث بن أيب الشعثاء، واالغر بن الصباح، وإمساعيل السدي، وإمساعيل بن كثري، و
  وأفلت بن خليفة، وإياد ابن لقيط، وأيوب السختياين، وأيوب بن موسى، والبختري بن املختار، وبرد

)٧/٢٣٠(  

  

ابن سنان، وبريد بن عبد اهللا بن أيب بردة، وبشري أبو إمساعيل، وبشري صاحب ابن الزبري، وبكري بن 
ز بن حكيم، وبنان بن بشر، وتوبة العنربي، وثابت بن عبيد، وأبو املقدام ثابت بن هرمز، عطاء، و

وثور بن يزيد، وثوير ابن أيب فاختة، وجابر اجلعفي، وجامع بن أيب راشد، وجامع بن شداد، وجبلة بن 
ر  وهو من كبا-سحيم، وجعفر بن برقان، وجعفر الصادق، وجعفر بن ميمون، وحبيب بن أيب ثابت 

 وحبيب بن الشهيد، وحبيب بن أيب عمرة، وحجاج بن فرافصة، واحلسن بن عبيداهللا، -شيوخه 
  واحلسن بن عمرو الفقيمي، وحصني بن عبدالرمحن، وحكيم بن جبري، وحكيم بن الديلم،

ومحاد بن أيب سليمان، ومحران بن أعني، ومحيد بن قيس، ومحيد الطويل، وحنظلة بن أيب سفيان، وخالد 
مة الفأفاء، وخالد احلذاء، وخصيف ابن عبدالرمحن، وأبو اجلحاف داود بن أيب عوف، وداود بن بن سل

أيب هند، وراشد بن كيسان، ورباح بن أيب معروف، والربيع بن أنس، والربيع بن صبيح، وربيعة الرأي، 
قة، وهو من كبار والركني بن الربيع، وزبيد اليامي، والزبري بن عدي، وزياد بن إمساعيل، وزياد بن عال

 وزيد بن أسلم، وزيد بن جبري، وزيد العمي، وسامل االفطس، وسامل أبو النضر، وسعد بن -مشيخته 
إبراهيم، وسعد بن إسحاق بن كعب، وسعيد اجلريري، وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباين الصغري، 

 وسلمة -وهو من كبارهم  -وأبوه سعيد، وسلم العلوي، وأبو حازم سلمة بن دينار، وسلمة بن كهيل 
بن نبيط، وسليمان االعمش، وسليمان التيمي، ومساك، ومسي، وسهيل، وشبيب بن غرقدة، وشريك بن 

 وصاحل بن صاحل بن حي، وصاحل موىل التوأمة، - وذلك يف النسائي -أيب منر، وشعبة بن احلجاج 



 بن عبدالرمحن، وطريف أبو وصفوان بن سليم، والضحاك بن عثمان، وأيب سنان ضرار بن مرة، وطارق
  سفيان السعدي، وطعمة بن غيالن، وطلحة بن حيىي، وعاصم بن أيب النجود،

)٧/٢٣١(  

  

وعاصم بن عبيداهللا، وعاصم بن كليب، وعاصم االحول، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، وعبد اهللا بن 
زناد عبد اهللا، وعبد اهللا بن جابر البصري، وعبد اهللا بن حسن بن حسن، وعبد اهللا بن دينار، وأبو ال

الربيع بن خثيم، وعبد اهللا بن السائب الكويف، وعبد اهللا بن سعيد املقربي، وعبد اهللا بن شربمة، وعبد 
اهللا بن شداد االعرج، وعبد اهللا بن طاووس، وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني، وعبد اهللا بن 

  عثمان بن خثيم، وعبد اهللا بن عطاء،
 بن عون، وعبد اهللا بن عيسى، وعبد اهللا بن أيب لبيد، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وعبد اهللا وعبد اهللا

بن أيب جنيح، وعبد االعلى بن عامر، وعبد الرمحن بن ثروان، وعبد الرمحن بن احلارث، وعبد الرمحن بن 
 ابن علقمة، وعبد زياد بن أنعم، وعبد الرمحن بن عابس، وعبد الرمحن بن االصبهاين، وعبد الرمحن

الرمحن بن القاسم، وعبد العزيز بن رفيع، وعبد الكرمي بن مالك، وعبد الكرمي أبو أمية، وعبد امللك بن 
أيب بشري، وعبد امللك بن أيب سليمان، وابن جريج، وعبد امللك بن عمري، وعبدة بن أيب لبابة، وعبيداهللا 

، وعبيد بن مهران املكتب، وعبيد الصيد، وعثمان بن ابن أيب زياد، وعبيداهللا بن عمر، وعبيد بن احلسن
احلرب، وعثمان بن حكيم، وأبو حصني عثمان بن عاصم، وأبو اليقظان عثمان بن عمري، وعثمان بن 

الغرية، وعثمان البيت، وعطاء بن السائب، وعكرمة بن عمار، وعلقمة بن مرثد، وعلي بن االقمر، وعلي 
، وعمار الدهين، وعمارة ابن القعقاع، وعمر بن سعيد بن أيب بن بذمية، وعلي بن زيد بن جدعان

حسني، وعمر بن حممد بن زيد، وعمر ابن يعلى، وعمرو دينار، وعمرو بن عامر االنصاري، وعمرو بن 
 وعمرو بن ميمون بن مهران، وعمرو بن حيىي - وهو من قدماء شيوخه -قيس املالئي، وعمرو بن مرة 
 الثقفي، وعمران بن مسلم اجلعفي، وعمران البارقي، وعمران القصري، بن عمارة، وعمران بن مسلم

  وعمري بن عبد اهللا

)٧/٢٣٢(  

  

اخلثعمي، وعون بن أيب جحيفة، والعالء بن خالد، والعالء بن عبد الرمحن، والعالء بن عبد الكرمي، 
، وغالب أبو وعياش العامري، وعيسى بن عبد الرمحن، وعيسى بن أيب عزة، وعيسى بن موسى احلرشي

  اهلذيل، وغيالن بن جامع، وفرات القزاز، وفراس بن حيىي، وفضيل بن



غزوان، وفضيل بن مرزوق، وفطر بن خليفة، وقابوس بن أيب ظبيان، وأبو هاشم القاسم بن كثري، وقيس 
 وقيس بن وهب، وكليب بن وائل، وليث بن أيب سليم، وحمارب بن - وهو من قدمائهم -بن مسلم 
ن إسحاق، وحممد بن أيب أيوب الثقفي، وحممد بن أيب بكر بن حزم، وحممد بن أيب حفصة، دثار، واب

وحممد بن راشد املكحويل، وحممد بن الزبري احلنظلي، وحممد ابن سعيد الطائفي، وحممد بن طارق املكي، 
 ابن وابن أيب ذئب، وابن أيب ليلى، وحممد بن عبدالرمحن موىل آل طلحة، وحممد بن عجالن، وحممد

عقبة، وحممد بن عمر بن علي، وحممد بن عمرو بن علقمة، وأبو الزبري حممد بن مسلم، وحممد بن 
 وخمارق االمحسي، واملختار بن فلفل، وخمول بن راشد، ومزاحم بن زفر، - وهو من كبارهم -املنكدر، 

 بن صاحل، ومصعب ابن حممد بن شرحبيل، ومطرف بن طريف، ومعاوية بن إسحاق بن طلحة، ومعاوية
ومعبد بن خالد، ومعمر بن راشد، ومغرية بن مقسم، ومغرية بن النعمان، واملقدام بن شريح، ومنصور 
بن حيان، ومنصور بن صفية، ومنصور بن املعتمر، وموسى بن أيب عائشة، وموسى بن عبيدة، وموسى 

 بن ذعلوق، وشل بن عقبة، وميسرة بن حبيب، وميسرة االشجعي، وأبو محزة ميمون االعور، ونسري
بن جممع، ونوح بن أيب بالل، وهارون ابن عنترة، وهشام بن إسحاق، وهشام بن حسان، وهشام بن 

عائذ، وهشام ابن عروة، وهشام بن أيب يعلى، وواصل االحدب، ووبر بن أيب دليلة، وورقاء بن إياس، 
  والوليد بن قيس السكوين، وحيىي بن أيب إسحاق

)٧/٢٣٣(  

  

ىي بن سعيد االنصاري، وحيىي بن هانئ بن عروة، ويزيد ابن أيب زياد، ويزيد بن يزيد بن احلضرمي، وحي
  جابر، ويعلى بن عطاء، ويونس بن عبيد، وأبو

إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق الشيباين، وأبو بكر بن عبد اهللا بن أيب اجلهم، وأبو جعفر الفراء، وأبو 
 حيان التيمي، وأبو خالد الداالين، وأبو روق اهلمداين، وأبو حنان الكليب، وأبو اجلويرية اجلرمي، وأبو

السوداء النهدي، وأبو شهاب احلناط الكبري موسى، وأبو عقيل موىل عمر بن اخلطاب، وأبو فروة 
اهلمداين، وأبو مالك االشجعي، وأبو هارون العبدي، وأبو هاشم الرماين، وأبو حيىي القتات، وأبو يعفور 

  .العبدي
ن عدد شيوخه ست مئة شيخ، وكبارهم الذين حدثوه عن أيب هريرة، وجرير بن عبد اهللا، وابن إ: ويقال

  .أربع مرات) ٢(على محزة الزيات ) ١(عباس، وأمثاهلم، وقد قرأ اخلتمة عرضا 
وأما الرواة عنه، فخلق، فذكر أبو الفرج بن اجلوزي أم أكثر من عشرين ألفا، وهذا مدفوع ممنوع، 

فا، فباجلهد، وما علمت أحدا من احلفاظ روى عنه عدد أكثر من مالك، وبلغوا بااهيل فإن بلغوا أل
  .وبالكذابني ألفا وأربع مئة



االعمش، وأبان بن تغلب، وابن عجالن، : حدث عنه من القدماء من مشيخته وغريهم خلق، منهم
عي، ومعاوية بن صاحل، وخصيف، وابن جريج، وجعفر الصادق، وجعفر بن برقان، وأبو حنيفة، واالوزا

 وإبراهيم بن سعد، وأبو إسحاق - وكلهم ماتوا قبله -وابن أيب ذئب، ومسعر، وشعبة، ومعمر 
الفزاري، وأمحد بن يونس الريبوعي، وأحوص بن جواب، وأسباط ابن حممد، وإسحاق االزرق، وابن 

  علية، وأمية بن خالد، وبشر بن السري،
__________  

  .٢: ، حا١٤٧: فحةص" العرض " انظر ) ١(
  .٩٠: صفحة: انظر ترمجته) ٢(

[ * ]  

)٧/٢٣٤(  

  

وبشر بن منصور، وبكر بن الشرود، وبكري بن شهاب، وثابت بن حممد العابد، وثعلبة بن سهيل، 
وجرير بن عبداحلميد، وجعفر بن عون، واحلارث بن منصور الواسطي، واحلسن بن حممد بن عثمان، 

ري، وحفص بن غياث، وأبو أسامة، ومحاد بن دليل، ومحاد بن عيسى واحلسني بن حفص، وحصني بن من
اجلهين، ومحيد بن محاد، وخالد بن احلارث، وخالد بن عمرو القرشي، وخلف بن متيم، وخالد بن حيىي، 

ودبيس املالئي، وروح ابن عبادة، وزهري بن معاوية، وزيد بن أيب الزرقاء، وزيد بن احلباب، وسفيان ابن 
ان بن عيينة، وأبو داود الطيالسي، وسهل بن هاشم البريويت، وأبو االحوص سالم، وشعيب عقبة، وسفي

بن إسحاق، وشعيب بن حرب، وأبو عاصم، وضمرة، وعباد السماك، وعبثر بن القاسم، وعبد اهللا 
 بن اخلرييب، وعبد اهللا بن رجاء املكي ال الغداين، وعبد اهللا بن املبارك، وعبد اهللا بن وهب، وعبد اهللا

منري، وعبد اهللا بن الوليد العدين، وعبد الرمحن بن مهدي، وعبد الرحيم بن سليمان، وعبد الرزاق، وعبد 
امللك بن الذماري، وعبدة بن سليمان، وعبيداهللا االشجعي، وعبيداهللا بن عمرو الرقي، عبيداهللا بن 

 -، وعلي بن اجلعد )١ ( وعلي بن أيب بكر االسفذين- أخ ليحىي -موسى، وعبيد بن سعيد االموي 
 وعلي بن حفص املدائين، وعلي بن قادم، وعمرو بن حممد العنقزي، وعيسى -خامتة أصحابه االثبات 

بن يونس، وأبو اهلذيل غسان بن عمر العجلي، وأبو نعيم، والفضل السيناين، وفضيل ابن عياض، 
رك بن سعيد أخوه، وحممد بن والقاسم بن احلكم، والقاسم بن يزيد اجلرمي، وقبيصة، ومالك، ومبا

  بشر، وحممد بن احلسن االسدي، وحممد بن عبد الوهاب القناد، وحممد بن كثري العبدي، ومصعب
__________  

  نسبة إىل إسفذن، قرية من: بكسر االلف، وسكون السني، وفتح الفاء: االسفذين) ١(



  .قرى الري
[ * ]  

)٧/٢٣٥(  

  

مهام حممد بن حمبب، وحممد بن يوسف الفريايب، وخملد بن يزيد، ابن ماهان، ومصعب بن املقدام، وأبو 
ومعاذ بن معاذ، ومعاوية بن هشام، ومعلى ابن عبدالرمحن الواسطي، ومهران بن أيب عمر، وأبو حذيفة 
موسى بن مسعود، ومؤمل بن إمساعيل، ونائل بن جنيح، والنعمان بن عبد السالم، وهارون بن املغرية، 

 والوليد بن مسلم، وحيىي بن آدم، وحيى القطان، وحيىي بن سليم الطائفي، وحيىي بن ووكيع بن اجلراح،
عبدامللك بن أيب غنية، وحيىي بن ميان، ويزيد بن أيب حكيم، ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون، ويعلى بن 

داود عبيد، ويوسف بن أسباط، ويونس بن أيب يعفور، وأبو أمحد الزبريي، وأبو بكر احلنفي، وأبو 
  .احلفري، وأبو سفيان املعمري، وأبو عامر العقدي، وأمم سواهم

  .قد جاء الثوري، قد جاء الثوري: مسعتهم مبرو يقولون: حدثنا أبو املثىن قال: قال حيىي بن أيوب العابد
  ).١(فخرجت أنظر إليه، فإذا هو غالم قد بقل وجهه 

  .ه، وحدث وهو شابكان ينوه بذكره يف صغره من أجل فرط ذكائه وحفظ: قلت
  .ما استودعت قليب شيئا قط فخانين: قال عبد الرزاق وغريه، عن سفيان، قال

  .سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا: أجل إسناد للعراقيني: قلت
  :وقال شعبة، وابن عيينه، وأبو عاصم، وحيىي بن معني، وغريهم

  .ثسفيان الثوري أمري املؤمنني يف احلدي
__________  

  .خرج شعره: بقل وجهه، وأبقل) ١(
[ * ]  

)٧/٢٣٦(  

  

  .كتبت عن ألف ومئة شيخ، ما كتبت عن أفضل من سفيان: وقال ابن املبارك
  .ما لقيت كوفيا أفضله على سفيان: وعن أيوب السختياين قال

  .ما رأيت أفضل من سفيان: مسعت يونس بن عبيد يقول): ١(وقال الرباء بن رتيم 
هو ما أقول، ما : قال! فقد رأيت سعيد بن جبري، وإبراهيم، وعطاء، وجماهدا، وتقول هذا ؟ : يل لهفق



  .رأيت أفضل من سفيان
ما رأت عيناي أفضل من أربعة، أو مثل أربعة، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، : وقال ابن مهدي

  .ة من ابن املبارك، وال أعقل من مالك، وال أنصح لالم)٢(وال أشد تقشفا من شعبة 
  .سفيان أحفظ مين: وروى وكيع، عن شعبة، قال
  .خالفك سفيان: قال رجل لشعبة: وقال عبد العزيز بن أيب رزمة

  .دمغتين: فقال
  .كان وهيب يقدم سفيان يف احلفظ على مالك: وقال ابن مهدي

  .ليس أحد أحب إيل من شعبة، وال يعدله أحد عندي: وقال حيىي القطان
  .ه سفيان، أخذت بقول سفيانوإذا خالف

رأيت حيىي بن معني، ال يقدم على سفيان أحدا يف زمانه، يف الفقه واحلديث : وقال عباس الدوري
  .والزهد وكل شئ

  .ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري: مسعت أيوب السختياين يقول: ابن شوذب
) * [ وآتيناه احلكم صبيا: * (فقال: الثوري مقبالرأى أبو إسحاق السبيعي سفيان : وقال ابن مهدي

   ].١٢: مرمي
__________  

  ".ابن رستم البصري : " ١٥٥ / ٩": تاريخ بغداد " كذا يف االصل، ويف ) ١(
  .٢٠٢: تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢(

[ * ]  

)٧/٢٣٧(  

  

  .ما رأيت كوفيا أفضل من سفيان: وروي من وجوه، عن يونس بن عبيد قال
لو كان سفيان الثوري يف التابعني، لكان : حدثنا أبوحيىي احلماين، مسع أبا حنيفة يقول: ن بن وكيعسفيا

  .فيهم له شأن
  .لو حضر علقمة واالسود، الحتاجا إىل سفيان: وعن أيب حنيفة قال

  .سفيان عامل االمة وعابدها: وروى ضمرة، عن املثىن بن الصباح قال
  .ما رأيت أشبه بالتابعني من سفيان الثوري: ئب، قالعن ابن أيب ذ: أبو داود احلفري

  .ساد سفيان الناس بالورع والعلم: وقال أبو قطن، عن شعبة
  .سفيان أمري املؤمنني يف احلديث: مسعت شعبة يقول: يعقوب احلضرمي



  .ما رأيت رجال أعلم باحلالل واحلرام من سفيان الثوري: وعن ابن عيينة قال
  .ما رأيت مثل سفيان الثوري: وهب، قالعن ابن : نعيم بن محاد

  .ما نعت يل أحد، فرأيته إال وجدته دون نعته، إال سفيان الثوري: وعن ابن املبارك قال
  .لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حىت متوت: قال يل ابن عيينة: وقال أمحد بن حنبل

  ما أعلم على االرض: علي بن احلسن بن شقيق، عن عبد اهللا قال
  . من سفيانأعلم

  .ما أدركنا مثل سفيان، وال أنفع من جمالسته: وعن حفص بن غياث قال

)٧/٢٣٨(  

  

ما رأيت رجال قط أحفظ حلديث االعمش من الثوري، كان يأيت، فيذاكرين حبديث : وقال أبو معاوية
  .االعمش، فما رأيت أحدا أعلم منه ا

  .سفيان أعلم حبديث االعمش من االعمش: يقولمسعت حيىي بن سعيد : وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار
  .سفيان أثبت من شعبة، وأعلم بالرجال: مسعت حيىي بن سعيد يقول: وقال ابن عرعرة

  . أعلم من أيب حنيفة- واهللا -كان سفيان : مسعت الفضيل يقول: وقال حممد بن زنبور
: ا، وابن املبارك، فقالمسعت عبدالرمحن بن مهدي ذكر سفيان، وشعبة، ومالك: وقال ابن راهويه

  .أعلمهم بالعلم سفيان
  .ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان، مث شعبة: مسعت حيىي القطان يقول: وقال أبو بكر بن أيب شيبة

  .كان الثوري عندنا إمام الناس: وقال بشر احلايف
  .سفيان يف زمانه كأيب بكر وعمر يف زماما: وعنه قال

  . حبديث االعمش، ومنصور، وأيب إسحاق، من الثوريمل يكن أحد أعلم: قال ابن معني
  .ما رأيت مثل الثوري: وعن أيب إسحاق الفزاري قال

  .أيب الرى الرجل يصحب سفيان، فيعظم يف عيين: وقال أبو بكر بن عياش
  .مل ير سفيان الثوري مثل نفسه: وقال ورقاء ومجاعة

مل : حجة من اهللا على خلقه يقول هلمإين الحسب أنه جياء غدا بسفيان : وعن شعيب بن حرب قال
  .تدركوا نبيكم، قد رأيتم سفيان

)٧/٢٣٩(  

  



ليس خيتلف سفيان وشعبة يف شئ، إال يظفر بن سفيان، : مسعت أبا داود يقول: قال أبو عبيدة اآلجري
  .خالفه يف أكثر من مخسني حديثا، القول فيها قول سفيان

  .يف شئ، إال كان القول قول سفيانما خالف أحد سفيان : وعن حيىي بن معني قال
  .مل ير الثوري مثل نفسه: روى حيىي بن نصر بن حاجب، عن ورقاء، قال

  .ابن عباس يف زمانه، والشعيب يف زمانه، والثوري يف زمانه: أصحاب احلديث ثالثة: قال ابن عيينة
حفينة، : دة، كان يقولالأعلم سفيان صحف يف شئ قط، إال يف اسم أمرأه أيب عبي: قال علي بن املديين

  .جبيم: الصواب: يعين
أتدري من االمام ؟ االمام سفيان الثوري، ال يتقدمه أحد يف : وروى املروذي، عن أمحد بن حنبل، قال

  .قليب
  .ما رأيت أفقه من سفيان: قال اخلرييب

فيهم مثل جالست عبدالرمحن بن القاسم، وصفوان بن سليم، وزيد بن أسلم، فما رأيت : وعن ابن عيينة
  .سفيان

  .إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم: قال يل شعبة: قال أبو قطن
  ما جلست مع سفيان جملسا إال ذكرت املوت، ما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا: وقال قبيصة
  .للموت منه

أ أتوض) [ ١(ناولين املطهرة : قال يل سفيان بعد العشاء: وروى عبد اهللا بن خبيق، عن يوسف بن أسباط
.[  

  فأخذها بيمينه ووضع يساره[ فناولته 
__________  

  .االناء الذي يتوضأ به، ويتطهر به: املطهرة) ١(
[ * ]  

)٧/٢٤٠(  

  

هذا : فقلت[ ، فبقي مفكرا، ومنت، مث قمت وقت الفجر، فإذا املطهرة يف يده كما هي ]على خده 
  ).١( اآلخرة حىت الساعة مل أزل منذ ناولتين املطهرة أتفكر يف: ، فقال]الفجر قد طلع 

  .دعين، فإن قليب عند درمهي: سئل الثوري عن مسألة، وهو يتشري شيئا، فقال: وقال يوسف بن أسباط
الن أخلف عشرة آالف درهم، حياسبين : قال سفيان: وروى موسى بن العالء عن حذيفة املرعشي، قال

  .اهللا عليها أحب إيل من أن أحتاج إىل الناس



  .كان املال فيما مضى يكره، فأما اليوم، فهو ترس املؤمن: مسعت الثوري يقول: جلراحوقال رواد بن ا
ال تصحب من يكرم : جاء رجل إيل الثوري يشاوره يف احلج، قال: وقال عبد اهللا بن حممد الباهلي

  .عليك، فإن ساويته يف النفقة، أضربك، وإن تفضل عليك، استذلك
اسكت، فلوالها : ؟ قال! متسك هذه الدنانري ! يا أبا عبد اهللا : الونظر إليه رجل، ويف يده دنانري، فق

  .لتمندل بنا امللوك
قد كان سفيان رأسا يف الزهد، والتأله، واخلوف، رأسا يف احلفظ، رأسا يف معرفة اآلثار، رأسا يف : قلت

  الفقه، ال خياف يف اهللا لومة الئم،
، وهو على )٢(، وفيه تشيع يسري، كان يثلث بعلي من أئمة الدين، واغتفر له غري مسألة اجتهد فيها

  رجع عن كل: ، ويقال)٣(مذهب بلده أيضا يف النبيذ 
__________  

  .، والزيادات منه٥٣ / ٧": احللية " اخلرب يف ) ١(
  . يف التفضيل- رضي اهللا عنهما -كان يقدم عليا على عثمان : أي) ٢(
  .٢٧٥: ، و٢٥٩: انظر الصفحة) ٣(

[ * ]  

)٧/٢٤١(  

  

  .ذلك
وكان ينكر على امللوك، وال يرى اخلروج أصال، وكان يدلس يف روايته، ورمبا دلس عن الضعفاء، 

  .وكان سفيان بن عيينة مدلسا، لكن ما عرف له تدليس عن ضعيف
  .يل إحدى وستون سنة: مسعت سفيان يقول سنة مثان ومخسني ومئة: حدثنا موسى بن داود: أمحد

  .ان وتسعني، ومات وله ثالث وستون سنةولد سفيان سنة مث: وكيع
مات سفيان وله مئة دينار بضاعة، فأوصى إىل عمار بن سيف يف : حدثنا أيب، قال: سفيان بن وكيع

كتبه، فأحرقها، ومل يعقب سفيان، كان له ابن، فمات قبله، فجعل كل شئ له الخته وولدها، ومل يورث 
  . ومئةأخاه املبارك شيئا، وتويف املبارك سنة مثانني

بلغين أن شريكا، والثوري، وإسرائيل، وفضيل بن عياض، وغريهم من فقهاء الكوفة : قال ابن معني
ولدوا خبراسان، كان يبعث بآبائهم يف البعوث، ويتسرى بعضهم، ويتزوج بعضهم، فلما قفلوا، نقلوهم 

  .مع علي) ١(إىل الكوفة، ومسروق جد الثوري، شهد اجلمل 
كان سفيان إذا أخذ يف ذكر اآلخرة يبول :  اهللا بن خبيق، قال يوسف بن أسباطعن عبد: أبو العيناء



  .الدم
 حديث - صلى اهللا عليه وسلم -ما بلغين عن رسول اهللا : مسعت سفيان يقول: عبدالرمحن بن مهدي

  .قط إال عملت به، ولو مرة
  قيل: مسعت حيىي بن أيب بكري يقول: حامت بن الوليد الكرماين

__________  
 وعائشة أم املؤمنني ومن - رضي اهللا عنه -وهي اليت جرت بني علي بن أيب طالب : وقعة اجلمل) ١(

  .، وانتهت بانتصار علي وجيشه) ه٣٦(قام معها، وكانت سنة 
[ * ]  

)٧/٢٤٢(  

  

وأي خري أنا فيه خري من احلديث، فأصري إليه ؟ إن : إىل مىت تطلب احلديث ؟ قال: لسفيان الثوري
  .ري علوم الدنيااحلديث خ
  .إن أقبح الرعية أن يطلب الدنيا بعمل اآلخرة: مسعت سفيان يقول: حيىي القطان

أحسن إىل : دعا الثوري بطعام وحلم، فأكله، مث دعا بتمر وزبد فأكله، مث قام، وقال: وقال عبد الرزاق
  ).١(الزجني وكده 

الرى الشئ جيب علي أن أتكلم فيه، فال إين : مسعت حيىي بن ميان، عن سفيان، قال: أبو هشام الرفاعي
  .أفعل، فأبول دما

  .النهار يعمل عمله: كنا مع الثوري جلوسا مبكة، فوثب وقال: ابن مهدي
  .ما وضع رجل يده يف قصعة رجل إال ذل له: وعن سفيان

 اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا، وارزقنا العافية يف: مسعت الثوري ما ال أحصيه يقول: أمحد بن يونس
  .الدنيا واآلخرة

  .ما شئ أبغض إيل من صحبة قارئ، وال شئ أحب إيل من صحبة فىت: قال سفيان: قال حيىي بن ميان
  ليس الزهد بأكل: مسعت سفيان يقول: حدثنا وكيع: أبو هشام

  .الغليظ، ولبس اخلشن، ولكنه قصر االمل، وارتقاب املوت
المة، والعامل طبيب هذه االمة، فإذا جر العامل الداء إىل املال داء هذه ا: مسعت سفيان يقول: حيىي بن ميان

  ؟) ٢(نفسه، فمىت يربئ الناس 
__________  

  .١٥٨ / ٩": تاريخ بغداد " للخرب رواية أخرى يف ) ١(



  . من هذا الكتاب٢٧٧وانظر ص 
  .٣٦١ / ٦": احللية " للخرب رواية أخرى يف ) ٢(

[ * ]  

)٧/٢٤٣(  

  

  .يئا أفضل من طلب العلم بنيةما نعلم ش: وعن سفيان قال
احذر أن تقصر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت : أحذر سخط اهللا يف ثالث: قال: عن سفيان: اخلرييب

  .ال ترضى مبا قسم لك، وأن تطلب شيئا من الدنيا فال جتده، أن تسخط على ربك
  .فلةزهد فريضة، وزهد نا: الزهد زهدان: قال سفيان: قال خالد بن نزار االيلي

  .أن تدع الفخر والكرب والعلو، والرياء والسمعة، والتزين للناس: فالفرض
فأن تدع ما أعطاك اهللا من احلالل، فإذا تركت شيئا من ذلك، صار فريضة عليك أال : وأما زهد النافلة

  .تتركه إال هللا
مل يرد السالم، إن عبد الصمد عم املنصور، دخل على سفيان يعوده، فحول وجهه إىل احلائط، و: وقيل

  .أظن أبا عبد اهللا نائما! يا سيف : فقال عبد الصمد
  .ال تكذب، لست بنائم:  فقال سفيان- أصلحك اهللا -أحسب ذاك : قال

ال تعود إيل ثانية، وال تشهد : نعم، ثالث حوائج: لك حاجة ؟ قال! يا أبا عبد اهللا : فقال عبد الصمد
  .جنازيت، وال تترحم علي

  .واهللا لقد مهمت أن ال أخرج إال ورأسه معي: ، وقام، فلما خرج، قالفخجل عبد الصمد
  .زينوا العلم واحلديث بأنفسكم، وال تتزينوا به: قال سفيان: قال يوسف بن أسباط

 وهو على مكة -طلب سفيان، فخرج إىل مكة، فنفذ املهدي إىل حممد بن إبراهيم : قال حممد بن سعد
إن كنت تريد إتيان القوم، فاظهر حىت أبعث بك إليهم، : وقال له حممد يف طلبه، فأعلم سفيان بذلك، -

  .وإال فتوار
  .فله كذا وكذا: من جاء بسفيان: فتوارى سفيان، وطلبه حممد، وأمر مناديا فنادى مبكة: قال

  .فلم يزل متواريا مبكة
  .ال يظهر إال الهل العلم، ومن ال خيافه

)٧/٢٤٤(  

  



عثت أخت سفيان جبراب معي إىل سفيان، وهو مبكة، فيه كعك وخشكنان ب: وعن أيب شهاب احلناط قال
رمبا قعد عند الكعبة مما يلي احلناطني، فأتيته، فوجدته مستلقيا، : ، فقدمت، فسألت عنه، فقيل يل)١(

إن أختك بعثت معي : فسلمت عليه، فلم يسائلين تلك املسألة، ومل يسلم علي كما كنت أعرفه، فقلت
  .عجل ا:  جالسا، وقالجبراب، فاستوى
  .فكلمته يف ذلك

  .ال تلمين، يف ثالثة أيام مل أذق فيها ذواقا، فعذرته! يا أبا شهاب : فقال
فلما خاف من الطلب مبكة، خرج إىل البصرة، ونزل قرب مرتل حيىي بن سعيد، مث حوله : قال ابن سعد

  .صرة، يسلمون عليه، ويسمعون منهإىل جواره، وفتح بينه وبينه بابا، فكان يأتيه مبحدثي أهل الب
أتاه جرير بن حازم، ومبارك بن فضالة، ومحاد بن سلمة، ومرحوم العطار، ومحاد بن زيد، وأتاه 

عبدالرمحن بن مهدي، فلزمه وكان أبو عوانة يسلم على سفيان مبكة، فلم يرد عليه، فكلم يف ذلك، 
  .ال أعرفه: فقال

حولين، فحوله إىل مرتل اهليثم بن منصور، فلم : مه، قال ليحىيوملا عرف سفيان أنه اشتهر مكانه ومقا
  .هذا فعل أهل البدع، وما خياف منهم: يزل فيه، فكلمه محاد بن زيد يف تنحيه عن السلطان، وقال

  فأمجع سفيان ومحاد على أن بقدما بغداد، وكتب
  .يغضبون من هذاإم : سفيان إىل املهدي وإىل يعقوب بن داود الوزير، فبدأ بنفسه، فقيل

فبدأ م، وأتاه جواب كتابه مبا حيب من التقريب والكرامة، والسمع منه والطاعة، فكان على اخلروج 
ما هذا اجلزع ؟ فإنك تقدم : إليه، فحم ومرض، وحضر املوت، فجزع، فقال له مرحوم بن عبد العزيز

  .على الرب الذي كنت تعبده
  انظروا من هنا من أصحابنا: فسكن وقال

__________  
   [ * ]٥: ، حا٢٧٧: انظر) ١(

)٧/٢٤٥(  

  

  .الكوفيني
  ).١(فأرسلوا إىل عبادان، فقدم عليه مجاعة، وأوصى، مث مات 

وأخرجت جنازته على أهل البصرة فجأة، فشهده اخللق، وصلى عليه عبدالرمحن بن عبدامللك بن أجبر، 
  .وكان رجال صاحلا، ونزل يف حفرته هو وخالد بن احلارث

دخل عمر بن حوشب الوايل على سفيان، فسلم عليه، فأعرض : حدثنا وكيع، قال: و هشام الرفاعيأب



 أنفع للناس منك، حنن أصحاب الديات، وأصحاب احلماالت، - واهللا -حنن ! يا سفيان : عنه، فقال
  .وأصحاب حوائج الناس واالصالح بينهم، وأنت رجل نفسك

لقد ثقل علي حني دخل، ولقد غمين قيامه من : ال، فقال سفيانفأقبل عليه سفيان، فجعل حيادثه، مث ق
  .عندي حني قام
  .ما رأيت أحدا أحفظ ملا عنده من الثوري: قال عبد الرزاق

  ).٢(مل تكن دراهم : ما منعك أن ترحل إىل الزهري ؟ قال: قيل له
  .سفيان الثوري فوق مالك يف كل شئ: قال حيىي القطان

  .رواها ابن املديين عنه
  لو كانت كتيب عندي، الفدتك علما،: قال يل سفيان: قال ابن مهدي

  .كتيب عند عجوز بالنيل
 يعين -كنا نأيت أبا إسحاق اهلمداين ويف عنق إسرائيل : مسعت سفيان يقول: حدثنا أبو حذيفة: الكدميي
  . طوق من ذهب-حفيده 

  إذا اجتمع هذان على: كان ابن املبارك يقول: قال: ابن املديين
__________  
  .١٦٠ - ١٥٩ / ٩": تاريخ بغداد " انظر رواية ) ١(
  .، يف ترمجة معمر بن راشد، فانظره٨: اخلرب تقدم يف الصفحة) ٢(

[ * ]  

)٧/٢٤٦(  

  

  .شئ، فذاك
  .- قوي يعين سفيان، وأبا حنيفة -

يب خالد حيىي بن سعيد االنصاي، وإمساعيل بن أ: حفاظ الناس أربعة: عن سفيان، قال: علي بن مسهر
  .وعبد امللك بن أيب سليمان، وعاصم االحول

  .فاالعمش ؟ فأىب أن جيعله معهم: قلت
  .ذاك أفقه أهل الدنيا: مسعت زائدة، وذكر عنده سفيان، فقال: أمحد بن يونس

  .سفيان أحفظ مين: عن شعبة، قال: وكيع
 مين كتاب الديات، كتبت عن سفيان الثوري أصنافه، فضاع: مسعت مهران الرازي يقول: ابن محيد

  .إذا وجدتين خاليا فاذكر يل حىت أمله عليك: فذكرت ذلك له، فقال



فحج، فلما دخل مكة، طاف بالبيت، وسعى، مث اضطجع فذكرته، فجعل ميلي علي الكتاب، بابا يف إثر 
  .باب، حىت أماله مجيعه من حفظه

  .شعبة بكثري: ، سفيان أو شعبة ؟ قالأيهما أكثر غلطا: مسعت أمحد بن حنبل يسأل عفان: قال الزعفراين
  .يف أمساء الرجال: فقال أمحد

  سلوين عن علم القرآن واملناسك،: مسعت سفيان يقول: عبد الرزاق
  .فإين عامل ما

ما كتبت عن سفيان، عن االعمش أحب إيل مما كتبته عن : مسعت حيىي بن سعيد يقول: أبو قدامة
  .االعمش

  .مسعت من الثوري ثالثني ألف حديث:  االشجعي يقولمسعت: إبراهيم بن أيب الليث
  مات ابن أيب خالد وأنا بالكوفة، فجلس إىل جنيب: قال حيىي القطان

)٧/٢٤٧(  

  

خذ حىت أحدثك عن إمساعيل بعشرة أحاديث، مل تسمع منها بشئ، ! يا حيىي : سفيان ننتظر اجلنازة، فقال
  .نعم: ة ؟ قلتفحدثين بعشرة، وكنت مبكة، وا االوزاعي الليل

  .اجلس، ال تربح حىت أحدثك عنه بعشرة مل تسمع منها بشئ: فقال
  .وأي شئ مسعت أنا منه ؟ فلم يدعين حىت حدثين عنه بعشرة أحاديث، مل أمسع منها بواحد: قلت

لو هم رجل أن يكذب يف احلديث، وهو يف بيت يف جوف بيت، : مسعت سفيان يقول: قال االشجعي
  .الظهر اهللا عليه

  .ما رأيت رجال أعرف باحلديث من الثوري: عن ابن مهدي قال
عن عمرو بن عبيد، : بات عندي سفيان الثوري، فحدثته حبديثني، أحدمها: قال حيىي القطان: القواريري

  .فقام يصلي، فرفعت املصلى، فإذا هو قد كتبهما عين
سعيد بن أيب قيس االزدي، دخل سفيان الثوري على حممد ابن : عن عيسى بن يونس، قال: أبو مسهر

  .إنه كذاب: فاحتبس عنده، مث خرج إلينا، فقال
  .قتله أبو جعفر يف الزندقة: قال أبو مسهر

كنت أقعد إىل : قال ابن املبارك: حدثنا حممد بن مشكان، حدثنا عبد الرزاق، قال: أبو العباس الدغويل
عته، مث أقعد عنده جملسا آخر، ما بقي من علمه شئ إال وقد مس: سفيان الثوري، فيحدث، فأقول

  .ما مسعت من علمه شيئا: فيحدث، فأقول
  مسعت سفيان بن زياد يقول ليحىي بن سعيد القطان يف: الفالس



)٧/٢٤٨(  

  

  .قد خالفك أربعة! يا أبا سعيد : حديث
  .زائدة، وشريك، وأبو االحوص، وإسرائيل: من ؟ قال: قلت

  .الء، كان سفيان أثبت منهملو كان أربعة آالف، مثل هؤ: فقال حيىي
اختر هلذه االمة رجال، يقوم فيها بكتاب اهللا وسنة نبيه، : لو قيل: مسعت االوزاعي يقول: عبد الرزاق

  .الخترت هلم سفيان الثوري
رأيت عاصم بن أيب النجود جيئ إىل سفيان الثوري يستفتيه، : حدثنا املبارك بن سعيد، قال: أبو مهام
  .تيتنا صغريا، وأتيناك كبرياأ! يا سفيان : ويقول
ابن املبارك، وحيىي بن سعيد، : ليس أحد يف حديث الثوي يشبه هؤالء: عن ابن معني، قال: عباس

  .واالشجعي ثقة مأمون: ووكيع، وعبد الرمحن، مث قال
حيىي بن آدم، وعبيداهللا بن موسى، وأبو أمحد الزبريي، وأبو حذيفة، : وبعد هؤالء يف سفيان: قال

  .ة، ومعاوية بن هشام، والفريايبوقبيص
  .أبو داود رجل صاحل: فأبو داود احلفري ؟ قال: قلت

كان يف الناس رؤساء، كان سفيان الثوري : مسعت حيىي بن أكثم يقول: قال الفضل بن حممد الشعراين
 فن من رأسا يف احلديث، وأبو حنيفة رأسا يف القياس، والكسائي رأسا يف القراء، فلم يبق اليوم رأس يف

  .الفنون
كان بعد طبقة هؤالء رؤوس، فكان عبدالرمحن بن مهدي رأسا يف احلديث، وأبو عبيدة معمر رأسا : قلت

  .يف اللغة، والشافعي رأسا يف الفقه، وحيىي اليزيدي رأسا يف القراءات، ومعروف الكرخي رأسا يف الزهد
حنبل رأسا يف الفقه والسنة، وأبو عمر مث كان بعدهم ابن املديين رأسا يف احلديث وعلله، وأمحد بن 

  .الدوري رأسا يف القراءات، وابن االعرايب رأسا يف اللغة، والسري السقطي رأسا يف الزهد

)٧/٢٤٩(  

  

وميكن أن نذكر يف كل طبقة بعد ذلك أئمة على هذا النمط، إىل زماننا، فرأس احملدثني اليوم أبو احلجاج 
 القاضي شرف الدين البارزي، ورأس املقرئني مجاعة، ورأس العربية ، ورأس الفقهاء)١(القضاعي املزي 

  .أبو حيان االندلسي، ورأس العباد الشيخ علي الواسطي، ففي الناس بقايا خري، وهللا احلمد
نزل عندنا سفيان وقد كنا ننام أكثر الليل، فلما نزل عندنا، ما كنا ننام إال أقله، : عن ابن مهدي قال
خدمة مسلم ساعة أفضل من صالة :  كنت أخدمه وأدع اجلماعة، فسألته، فقالوملا مرض بالبطن،



حدثين عاصم بن عبيداهللا، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، عن : ممن مسعت هذا ؟ قال: اجلماعة، فقلت
الن أخدم رجال من املسلمني على علة يوما واحدا، أحب إيل من صالة اجلماعة ستني عاما، مل : أبيه قال

  .ين فيها التكبرية االوىليفت
  .الأمتناه، وال أدعو به: يا موت، يا موت، مث قال: فضج سفيان ملا طالت علته، فقال: قال

يا عبدالرمحن، لشدة ما : قال! ما هذا البكاء ؟ ! يا أبا عبد اهللا : فلما احتضر، بكى وجزع، فقلت له
  . شديد- واهللا -نزل يب من املوت، املوت 

  روح املؤمن ختج رشحا، فأنا:  يقولفمسسته، فإذا هو
  .أرجو
اهللا أرحم من الوالدة الشفيقة الرفيقة، إنه جواد كرمي، وكيف يل أن أحب لقاءه، وأنا أكره : مث قال
  .املوت

  .، أوه من املوت...أوه: فبكيت حىت كدت أن أختنق، أخفي بكائي عنه، وجعل يقول
مرحبا برسول ريب، مث : إال عند ذهاب عقله، مث قالأوه، واليئن، : فما مسعته يقول: قال عبدالرمحن

! يا عبدالرمحن : أغمي عليه، مث أسكت حىت أحدث، مث أغمي عليه، فظننت أنه قد قضى، مث أفاق، فقال
  اذهب

__________  
  .، شيخ املؤلف"ذيب الكمال " وهو صاحب ) ١(

[ * ]  

)٧/٢٥٠(  

  

  .رينإىل محاد بن سلمة، فادعه يل، فإين أحب أن حيض
  .ال إله إال اهللا: لقين قول: وقال

  .فجعلت ألقنه
بارك اهللا : وجاء محاد مسرعا حافيا، ما عليه إال إزار، فدخل وقد أغمي عليه، فقبل بني عينيه، وقال: قال

  .فيك يا أبا عبد اهللا
  .أي أخي، مرحبا: ففتح عينيه، مث قال

  .خذ حذرك، واحذر هذا املصرع! يا محاد : مث قال
  .صال طويال، ضعف بصري أنا عن قراءتهوذكر ف

رواه احلاكم، عن أيب جعفر حممد بن أمحد بن سعيد الرازي، من أصل كتابه، حدثنا أبو سعيد أمحد بن 



  .فذكره..حممد بن عبد الكرمي الشيباين، حدثنا حممد بن حسان السميت، حدثنا عبدالرمحن بن مهدي
  .وهذا إسناد مظلم

  .دعوين أكفنه: دخل على سفيان، وقبل بني عينيه، مث قالأن السلطان : ومن مجلة ذلك
إنه أوصى أن يكفن يف ثيابه اليت كانت عليه، فكفنه السلطان بعد ذلك بكفن بستني دينارا، : فقلنا له

  .قوم بثمانني دينارا: وقيل
  بعث أبو جعفر: حدثنا عبد الرزاق، قال: حممد بن سهل بن عسكر

  .إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه: الاخلشابني حني خرج إىل مكة، وق
فجاء النجارون، ونصبوا اخلشب، ونودي عليه، فإذا رأسه يف حجر الفضيل ابن عياض، ورجاله يف 

اتق اهللا، ال تشمت بنا االعداء، فتقدم إىل االستار، مث أخذه، ! يا أبا عبد اهللا : حجر ابن عيينة، فقيل له
  .برئت منه إن دخلها أبو جعفر: وقال

  .فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة، فأخرب بذلك سفيان، فلم يقل شيئا: الق
  .هذه كرامة ثابتة، مسعها احلاكم من أيب بكر حممد بن جعفر املزكي، مسعت السراج، عنه

)٧/٢٥١(  

  

مسعت حممد بن صاحل بن هانئ، مسعت الفضل الشعراين، مسعت القواريري مسعت حيىي القطان : احلاكم
  ).١) * (فسيكفيكهم اهللا* (سفيان الثوري يف املنام مكتبوب بني كتفيه بغري سواد رأيت : يقول

   ].١٣٧: البقرة[ 
ما تريد إىل شئ إذا : مسعت حيىي بن معني، مسعت ابن عيينة، عن سفيان الثوري، قال: عباس الدوري

  ).٢(بلغت منه الغاية، متنيت أن تنفلت منه كفافا 
إنه رؤي يف املنام، : كان سفيان الثوري إذا قيل له: د بن حنبل يقولمسعت أمح: أبو قدامة السرخسي

  .أنا أعرف بنفسي من أصحاب املنامات: يقول
العبادات ليست من االميان، وعلى من يقدم : كان سفيان ينكر على من يقول: قال أبو بكر بن عياش

  .نعلى أيب بكر وعمر أحدا من الصحابة، إال أنه كان يقدم عليا على عثما
رواها احلاكم، عن أيب بكر بن إسحاق، أنبأنا احلسن بن علي بن زياد، حدثنا حيىي بن معني، مسع أبا 

  .بكر
مسعت مالكا، واالوزاعي، وابن جريج، والثوري، : حدثنا عبد الرزاق: حممد بن سهل بن عسكر

  .االميان قول وعمل، يزيد وينقص: ومعمرا، يقولون
   بن إبراهيم املزكي، حدثنا جعفرحدثنا أبو الفضل حممد: احلاكم



__________  
  .٣٧١ / ٦": احللية " للخرب رواية أخري يف ) ١(
: ، وانظر ما جاء يف ترمجة هشام الدستوائي، صفحة٣٦٥ / ٦": احللية " للخرب رواية أخرى يف ) ٢(

١٥٠.  
[ * ]  

)٧/٢٥٢(  

  

: إن قوما يقولون: مسعت سفيان يقول: الفريايب، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن يوسف الفريايب، حدثنا أيب
  .ال نقول اليب بكر وعمر إال خريا، ولكن علي أوىل باخلالفة منهما

ذلك، فقد خطأ أبا بكر وعمر وعليا، واملهاجرين واالنصار، وال أدري ترتفع مع هذا ] قال [ فمن 
  .أعماهلم إىل السماء ؟

يف ) ١(كوفة رجال أتبع للسنة وال أود أين ما رأيت بال: مسعت ابن إدريس يقول: أبو سعيد االشج
  .مسالخه من سفيان الثوري
  .خرج سفيان إىل أيوب، وابن عون، فترك التشيع: وعن زيد بن احلباب قال

إن الناس قد أكثروا يف املهدي، فما تقول فيه ؟ ! يا أبا عبد اهللا : قلت لسفيان: وقال حفص بن غياث
  . يف شئ حىت جيتمع الناس عليهإن مر على بابك،، فال تكن فيه: قال

  تركتين الروافض، وأنا أبغض: عن سفيان، قال: مؤمل بن إمساعيل
  ).٢(أن أذكر فضائل علي 

مسعت أبا الوليد، حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا هارون ابن زياد املصيصي، مسعت الفريايب، : احلاكم
  .باهللا العظيمكافر : مسعت سفيان ورجل يسأله عن من يشتم أبا بكر ؟ فقال

  .ال، وال كرامة: نصلي عليه ؟ قال: قال
ال إله إال اهللا، : هو يقول: ما قال ؟ قلنا: فزامحه الناس حىت حالوا بيين وبينه، فقلت للذي قريبا منه: قال

  .ال متسوه بأيديكم، ارفعوه باخلشب حىت تواروه يف قربه: ما نصنع به ؟ قال
__________  

  .٦ / ٧": احللية "  وما أثبتناه من ،"حنن : " يف االصل) ١(
  .يف هديه ومسته: أي" ويف مسالخه " 
  ".منعتنا الشيعة أن نذكر فضائل علي : " ، وفيه٢٧ / ٧": احللية " اخلرب يف ) ٢(

[ * ]  



)٧/٢٥٣(  

  

من قدم على أيب بكر وعمر أحدا، فقد : مسعت الثوري يقول: حدثين عبد العزيز بن أبان: عباس الدوري
 تويف رسول اهللا وهو عنهم - صلى اهللا عليه وسلم - على اثين عشر ألفا من أصحاب رسول اهللا أزرى
  .راض
امسح عليهما ما تعلقتا بالقدم، : مسعت الثوري يقول: حدثنا حيىي بن معني، حدثنا عبد الرزاق: عباس

  .وإن خترقا
  .وكذلك كانت خفاف املهاجرين واالنصار خمرقة مشققة: قال

حممد بن عجالن، حممد بن إسحاق، ابن أيب ذئب، عبد : عنهم الثوري، وحدثوا هم عنهمشايخ حدث 
اهللا بن املبارك، أبو إسحاق الفزاري، املعتمر بن سليمان، سلمة االبرش، إبراهيم بن أدهم، أبان بن 
تغلب، محزة الزيات، جعفر الصادق، محاد بن سلمة، احلسن بن صاحل بن حي، خارجة بن مصعب، 

  ن عبدالرمحن، سليمان االعمش، أبوخصيف ب
االحوص، سالم بن سليم، سفيان بن عيينة، شعبة بن احلجاج، شريك القاضي، االوزاعي، أبو بكر بن 

  .عياش، ابن جريج، فضيل بن عياض، أبو حنيفة، وكيع بن اجلراح
  .مسى هؤالء احلاكم

  .روى سليمان بن بالل، عن ابن عجالن، عن الثوري
أحب أن يكون صاحب العلم يف كفاية، فإن اآلفات إليه أسرع، وااللسنة إليه : الوروي عن الثوري ق

  ).١(أسرع 
  .كان سفيان أفقه الناس: قال زائدة

  .ما أعلم على وجه االرض أعلم من سفيان: وقال ابن املبارك
  .ما رأى سفيان مثل نفسه: وعن ابن عيينة

__________  
  .٣٦٩ / ٦": احللية " للخرب رواية أخري يف ) ١(

[ * ]  

)٧/٢٥٤(  

  

وهل رأى هو مثل : رأيت مثل سفيان الثوري ؟ فقال: قلت البن املبارك: قال إبراهيم بن حممد الشافعي
  .ما رأيت حمدثا أفضل من الثوري: نفسه ؟ وقال اخلرييب



  .مما كتبت عن االعمش) ١(ما كتبت عن سفيان، عن االعمش، أحب إيل : وقال حيىي بن سعيد
  .من حدثك أنه رأى بعينه مثل سفيان، فال تصدقه:  أسامةوقال ابو

  .نرى أن سفيان حجه هللا على عباده: وقال شريك
  .وددت أين أجنو من هذا االمر كفافا، ال علي وال يل: مسعت سفيان يقول: قال أبو األحوص
  .ه الرجلليس طلب احلديث من عدة املوت، لكنه علة يتشاغل ب: مسعت سفيان يقول: وقال أبو أسامة

مسعت الثوري : وقال أبو داود! ليس شئ أنفع للناس من احلديث ؟ : يقول هذا مع قوله للخرييب: قلت
  .ما أخاف على شئ أن يدخلين النار إال احلديث: يقول

  .وددت أين قرأت القرآن، ووقفت عنده مل أجتاوزه إىل غريه: وعن سفيان قال
  .ولو مل أعلم كان أيسر حلزينمن يزدد علما يزدد وجعا، : وعن سفيان قال

أيش : وددت أن علمي نسخ من صدري، ألست أريد أن أسأل غدا عن كل حديث رويته: وعنه قال
  كان الثوري قد غلبت عليه: أردت به ؟ قال حيىي القطان

__________  
  ".إليك : " يف االصل) ١(

[ * ]  

)٧/٢٥٥(  

  

  .شهوة احلديث، ما أخاف عليه إال من حبه للحديث
حب ذات احلديث، والعمل به هللا مطلوب من زاد املعاد، وحب روايته وعواليه والتكثر مبعرفته : لتق

وفهمه مذموم خموف، فهو الذي خاف منه سفيان، والقطان، وأهل املراقبة، فإن كثريا من ذلك وبال 
  .على احملدث

ما وجدت : لنوم، فقلترأيت الثوري يف ا: أنه مسع أباه يقول: وروى موسى بن عبدالرمحن بن مهدي
  .احلديث: أفضل ؟ قال
  .ما عمل أفضل من احلديث إذا صحت النية فيه: مسعته يقول: وقال الفريايب
  .يعجب من نفسه! انفجرت العيون : كان سفيان رمبا حدث بعسقالن، يبتدئهم، يقول: وقال ضمرة
  حدثنا كما: قال صاحب لنا لسفيان: حدثنا عبد الرزاق: مهنا بن حيىي

  .عتمس
  .ال واهللا ال سبيل إليه، ما هو إال املعاين: فقال

  .إين أحدثكم كما مسعت، فال تصدقوين: إن قلت: مسعت سفيان يقول: وقال زيد بن احلباب



كنا نكون عند سفيان، فكأنه قد أوقف للحساب، فال جنترئ أن : حدثنا ابن مهدي، قال: أمحد بن سنان
: قال عبد الرزاق) ١(فإمنا هو حدثنا حدثنا ] اخلشوع [ ك نكلمه، فنعرض بذكر احلديث، فيذهب ذل

  .رأيت سفيان بصنعاء ميلي على صيب، ويستملي له
__________  

  ".حدثين حدثين : فإمنا هو"...، بلفظ ٧٣ / ٧: ، وهو فيه أيضا٣٧١ / ٦": احللية " هو يف ) ١(
[ * ]  

)٧/٢٥٦(  

  

  .تهملو مل يأتين أصحاب احلديث التي: وعن سفيان قال
  ).١ (- سيأيت بقية هذا الفصل -

 أنفق يف حجته - رضي اهللا عنه -بلغين أن عمر : دخلت على املهدي، فقلت: عن سفيان قال: الفريايب
  .اثين عشر دينارا، وأنت فيما أنت فيه

  .تريد أن أكون مثل هذا الذي أنت فيه: فغضب، وقال
  .هإن مل يكن مثل ما أنا فيه، ففي دون ما أنت في: قلت

  .جاءتنا كتبك، فأنفذا: فقال وزيره
  .ما كتبت إليك شيئا قط: فقلت

)٢.(  
  .ما أنفقت درمها يف بناء: عن سفيان، قال: اخلرييب

  .لو أن البهائم تعقل من املوت ما تعقلون، ما أكلتم منها مسينا: عن سفيان: وقال حيىي بن ميان
  .ا عليه، فصرف وجهه عنهاأقبلت الدني! ما رأيت مثل سفيان : مث قال ابن ميان

  مع سفيان، واملنادي) ٣(كنت يف مسجد اخليف : قال أبو أمحد الزبريي
  .من جاء بسفيان، فله عشرة آالف: ينادي
  .إنه الجل الطلب هرب إىل اليمن، فسرق شئ، فاموا سفيان: وقيل
  .د سرق مناهذا ق: ، وكان قد كتب إليه يف طليب، فقيل له)٤(فأتوا يب معن بن زائدة : قال
  .ما سرقت شيئا: مل سرقت متاعهم ؟ قلت: فقال

  .تنحوا السائله: فقال هلم
  .عبد اهللا بن عبدالرمحن: ما امسك ؟ قلت: مث أقبل علي، فقال

  .نشدتك اهللا ملا انتسبت: فقال



__________  
  .٢٧٤: انظر الصفحة) ١(
  .ا جرت بني سفيان وأيب جعفر، عن الفريايب، أ٢٦٣: رويت هذه احلادثة قريبا يف الصفحة) ٢(

  .فانظرها
ما احندر من غلظ اجلبل، وارتفع عن مسيل املاء، ومنه مسي مسجد اخليف من مىن، النه يف : اخليف) ٣(

  .خيف اجلبل
  .٩٧: انظر ترمجته يف الصفحة) ٤(

[ * ]  

)٧/٢٥٧(  

  

  .أنا سفيان بن سعيد بن مسروق: قلت
  .الثوري: الثوري ؟ قلت: قال
  .غية أمري املؤمننيأنت ب: قال
ما شئت، فأقم، ومىت شئت، فارحل، فواهللا لو كنت حتت قدمي ما : أجل، فأطرق ساعة، مث قال: قلت

  .رفعتها
قرأا على إسحاق بن طارق، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا أمحد بن حممد، أنبأنا أبو علي املقرئ، أنبأنا أبو نعيم، 

د بن احلسن، حدثنا أمحد بن سليمان بن أيب شيبة، مسعت صاحل أنبأنا أبو الشيخ، حدثنا إبراهيم بن حمم
  .بن معاذ البصري، مسعت عبدالرمحن بن مهدي، مسعت سفيان، فذكرها

  .ما عاجلت شيئا أشد علي من نفسي، مرة علي، ومرة يل: عن سفيان، قال: وكيع
  :القلم[ و  ] ١٨٢: االعراف) * [ سنستدرجهم: * (عن سفيان: اخلرييب

  .نسبغ عليهم النعم، ومننعهم الشكر: الق ]: ٤٤
جزء هللا، وتسعة لغري اهللا، فإذا جاء الذي هللا : البكاء عشرة أجزاء: أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان، قال

  .يف العام مرة، فهو كثري
  .من أحب أفخاذ النساء، مل يفلح: مسعت سفيان يقول: قال خلف بن متيم

  .بات سفيان عندي، فجعل يبكي، فقيل له:  يقولمسعت ابن مهدي: وقال عبدالرمحن رسته
 اين أخاف أن أسلب االميان قبل أن - ورفع شيئا من االرض -لذنويب عندي أهون من ذا : فقال

  .أموت



  .السالمة يف أن ال حتب أن تعرف: وعن سفيان
  قدم سفيان البصرة، والسلطان: وروى رسته، عن ابن مهدي قال

)٧/٢٥٨(  

  

من أنت يا شيخ ؟ : ، فمر به بعض العشارين فقال)١(ستان، فأجر نفسه حلفظ مثاره يطلبه، فصار إىل ب
  .من أهل الكوفة: قال
  .مل أذق رطب البصرة: أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة ؟ قال: قال
  .الرب والفاجر والكالب يأكلون الرطب الساعة! ما أكذبك : قال

أدركه، فإن كنت صادقا، فإنه سفيان الثوري، ! ك أمك ثكلت: ورجع إىل العامل، فأخربه ليعجبه، فقال
  .فخذه لنتقرب به إىل أمري املؤمنني، فرجع يف طلبه، فما قدر عليه

كنت أحج مع سفيان، فما يكاد لسانه يفتر من االمر باملعروف، والنهي عن : قال شجاع بن الوليد
  .املنكر، ذاهبا وراجعا

  .له، فأجر نفسه من مجالنيأنه ذهب إىل خراسان يف حق : وعن سفيان
  كنت مع سفيان واالوزاعي، فدخل علينا عبد: وقال إبراهيم بن أعني

ال تنظروا :  وسفيان يتوضأ، وأنا أصب عليه، كأنه بطأه، وهو يقول- وهو أمري مكة -الصمد بن علي 
  ).٢(إيل، أنا مبتلى 

  .الصمدأنا عبد : من أنت ؟ فقال: فجاء عبد الصمد، فسلم، فقال له سفيان
  .كيف أنت ؟ اتق اهللا، اتق اهللا، وإذا كربت، فأمسع: فقال

  .إين الرى املنكر، فال أتكلم، فأبول أكدم دما: مسعت سفيان يقول: قال حيىي بن ميان
  ).٣(مع جاللة سفيان، كان يبيح النبيذ الذي كثريه مسكر : قلت

__________  
  .أدهموممن عمل بنطارة البساتني الزاهد إبراهيم بن ) ١(

  .٣٩٢: انظر الصفحة
  .٣٩٦: والقصة املشاة هلذه يف الصفحة

  .أي موسوس يف الوضوء) ٢(
  .٢٧٥، ٢٤١: انظر الصفحة) ٣(

[ * ]  

)٧/٢٥٩(  



  

أخربنا أمحد بن سالمة كتابة، عن اللبان، أنبأنا احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا أمحد بن جعفر بن سلم، 
إين آليت الدعوة، وما : قال سفيان: مسعت يعلى بن عبيد يقول: مليموينحدثنا االبار، حدثنا عبدامللك ا

  .أشتهي النبيذ، فأشربه لكي يراين الناس
  .ال: احتلمت ؟ فإن قال: مسعت الثوري يقول للغالم إذا رآه يف الصف االول: احملاريب

  .تأخر: قال
  . ال إله إال اهللا:ليس شئ أقطع لظهر إبليس من قول: مسعت الثوري يقول: يوسف بن أسباط

  .سقوط املرتلة: ما الزهد ؟ قال: وسئل: عن سفيان
  .كيف أصبحت ؟ فيلني له قليب: إين اللقى الرجل أبغضه، فيقول: قال: وعنه

  فكيف مبن آكل
  .طعامهم ؟

لو أن اليقني ثبت يف القلب، لطار فرحا، أو حزنا، أو شوقا إىل اجلنة، أو خوفا من : عن سفيان: وكيع
  .النار

  .لو ال سفيان، ملات الورع: ال قتيبةق
  .إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إال وقد ى عن الشهرة: قال يل سفيان: ابن املبارك

أتى سفيان بيت املقدس، فأقام ثالثة أيام، ورابط بعسقالن أربعني يوما، وصحبته إىل : وعن الفريايب قال
  .مكة

  .نسان خريا من أن يدخل جحراما رأيت لال: مسعت سفيان يقول: أمحد بن يونس
إذا كنت بالشام، فاذكر مناقب علي، وإذا كنت بالكوفة، فاذكر : قال يل الثوري: قال عطاء بن مسلم

  .مناقب أيب بكر وعمر

)٧/٢٦٠(  

  

  .من أصغى بسمعه إىل صاحب بدعة، وهو يعلم، خرج من عصمة اهللا، ووكل إىل نفسه: وعنه
  .لسائه، ال يلقها يف قلوممن مسع ببدعة فال حيكها جل: وعنه
  .أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة: قلت

  .إذا رأيت عراقيا، فتعوذ من شره، وإذا رأيت سفيان، فسل اهللا اجلنة: قال حممد بن مسلم الطائفي
  .ا عن قومأن الثوري أوصى أن تدفن كتبه، وكان ندم على أشياء كتبه: وعن االصمعي

  :حدثنا اهليثم بن مجيل، عن مفضل بن مهلهل، قال: عبد اهللا بن خبيق



حججت مع سفيان، فوافينا مبكة االوزاعي، فاجتمعنا يف دار، وكان على املوسم عبد الصمد بن علي، 
  .االمري: من ذا ؟ قال: فدق داق الباب، قلنا

أنا : ؟ قال] أيها الشيخ [ من أنت :  لهفقام الثوري، فدخل املخرج، وقام االوزاعي فتلقاه، فقال
  .االوزاعي

: فقلت: تأتينا فنقضي حوائجك، ما فعل سفيان ؟ قال] كانت [ حياك اهللا بالسالم، أما إن كتبك : قال
  .دخل املخرج

  .إن هذا الرجل ما قصد إال قصدك: فدخل االوزاعي يف إثره، فقال: قال
أتيت أكتب عنك هذه : أنتم ؟ فقال له عبد الصمدسالم عليكم، كيف : فخرج سفيان مقطبا، فقال

: تدع ما أنت فيه، قال: وما هو ؟ قال: أوال أدلك على ما هو أنفع لك منها ؟ قال: املناسك، قال
  .إن أردت كفاك اهللا أبا جعفر: وكيف أصنع بأمرياملؤمنني ؟ قال

  .االعظام هلمإن هؤالء ليس يرضون منك إال ب! يا أبا عبد اهللا : فقال له االوزاعي
  .إنا لسنا نقدر أن نضرم، وإمنا نودم مبثل هذا الذي ترى! يا أبا عمرو : فقال

  فالتفت إيل االوزاعي،: قال مفضل

)٧/٢٦١(  

  

  ).١(قم بنا من هاهنا، فإين ال آمن أن يبعث هذا من يضع يف رقابنا حباال، وإن هذا ما يبايل : فقال يل
ما رأيت الزهد يف شئ أقل منه يف الرئاسة، ترى الرجل يزهد يف : لمسعت سفيان يقو: يوسف بن أسباط

  ).٢(واملال والثياب، فإن نوزع الرئاسة، حامى عليها، وعادى ] واملشرب [ املطعم 
ملا استخلف املهدي، بعث إىل : حدثنا عبيد بن جناد، حدثنا عطاء بن مسلم، قال: عبد اهللا بن خبيق

هذا خامتي، فاعمل يف هذه ! يا أبا عبد اهللا : ه، فرمى به إليه، وقالسفيان، فلما دخل عليه، خلع خامت
  .االمة بالكتاب والسنة

  تأذن يف الكالم يا أمري: فأخذ اخلامت بيده، وقال
  .نعم: أتكلم على أين آمن ؟ قال:  قال-نعم : يا أمري املؤمنني ؟ قال: قال له:  قلت لعطاء-املؤمنني ؟ 

  .ك، وال تعطين حىت أسألكال تبعث إيل حىت آتي: قال
  .بلى: أليس قد آمنته ؟ قال: فغضب، وهم به، فقال له كاتبه: قال

ما منعك، وقد أمرك، أن تعمل يف االمة بالكتاب والسنة ؟ : فلما خرج، حف به أصحابه، فقالوا
  .فاستصغر عقوهلم، وخرج هاربا إىل البصرة

، مل أر للسلطان )٣(هم، فال أرى سيئتهم سيئة ليس أخاف إهانتهم، إمنا أخاف كرامت: وعن سفيان قال



، ليس منها دستان )٤(عرفت للكلب نيفا وسبعني دستانا : مثال إال مثال ضرب على لسان الثعلب، قال
  .خريا من أن ال أرى الكلب وال يراين

  أدخلت على أيب: مسعت سفيان يقول: حممد بن يوسف الفريايب
__________  

  .، والزيادات منه٣٩ / ٧: "احللية " اخلرب يف ) ١(
  .، والزيادة منه٣٩ / ٧": احللية " اخلرب يف ) ٢(
  .٤٤: ، و٤٢ / ٧": احللية " انظر رواية أخرى للخرب يف ) ٣(
  .املكر واحليلة: كلمة فارسية، معناها: الدستان) ٤(

[ * ]  

)٧/٢٦٢(  

  

يف هذا املوضع، بسيوف املهاجرين اتق اهللا، فإمنا أنزلت يف هذه املرتلة، وصرت : جعفر مبىن، فقلت له
  .واالنصار، وأبناؤهم ميوتون جوعا

  .حج عمر فما أنفق إال مخسة عشر دينارا، وكان يرتل حتت الشجر
  .ال، ولكن دون ما أنت فيه، وفوق ما أنا فيه: أتريد أن أكون مثلك ؟ قلت: فقال
  ).١(اخرج : قال

إين غالم جبلي، لعلي أسقط بشئ، :  املهدي، قلت لهملا أراد سفيان أن يوجهين إىل: قال عصام بن يزيد
  .فأفضحك

  ترى هؤالء! يا ناعس : قال
قد رضيت بك، ] لكن [ جييؤوين ؟ لو قلت الحدهم، لظن أين قد أسديت إليه معروفا، و ) ٢(الذين 

  .قل ما تعلم، وال تقل ما ال تعلم
رجت معه إىل السوق فأمرنا وينا لوجاء، خل: الي شئ رب منه، وهو يقول: فلما رجعت، قلت: قال

  .حىت يعمل مبا يعلم، فإذا فعل، مل يسعنا إال أن نذهب، فنعلمه ما ال يعلم! يا ناعس : ؟ فقال
وأدخلت عليه، فجرى : فكتب معي سفيان إىل املهدي، وإىل وزيره أيب عبيداهللا، قال: قال عصام

 يده، وارتدينا بردا، واتزرنا بآخر، وخرجنا إىل لو جاءنا أبو عبد اهللا، لوضعنا أيدينا يف: كالمي، فقال
السوق، وأمرنا باملعروف وينا عن املنكر، فإذا توارى عنا مثل أيب عبد اهللا، لقد جاءين قراؤكم الذين 

[  يل، وتباكيت هلم، مث مل يفجأين من أحدهم - واهللا -هم قراؤكم، فأمروين ووين ووعظوين، وبكوا 
  .أن افعل يب كذا، وافعل يب كذا، ففعلت، ومقتهم:  رقعةأن أخرج من كمه] إال 



  ، فقدمت)٣(وإمنا كتب إليه، النه طال مهربه، أن يعطيه االمان، فأتيته : قال
__________  

  .روى الفريايب هذه احلادثة، على أن سفيان قد قاهلا للمهدي) ١(
  .٢٥٧: انظر الصفحة

  .٢٧٤: وانظر خرب الصفحة
  ".احللية " وما أثبتناه عن  " الذي: " يف االصل) ٢(
  ".فأمنه ": " احللية " يف ) ٣(

[ * ]  

)٧/٢٦٣(  

  

  .مث مرض ومات) ١(عليه البصرة باالمان 
: مسعت حيىي بن سعيد يقول: حدثنا الطرباين، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين عمرو بن علي: أبو نعيم

  .يان بن سعيد إىل حممد بن عبد اهللامن سف: اكتب: أملى علي سفيان كتابه إىل املهدي، فقال
  .إذا كتبت هذا مل يقرأه: فقلت
  .اكتب كما تريد: قال

  .فكتبت
  فإين أمحد: اكتب: مث قال

  .إليك اهللا الذي ال إله إال هو، تبارك وتعاىل، وهو للحمد أهل، وهو على كل شئ قدير
  .كان يكتبهحدثين منصور عن إبراهيم، أنه : من كان يكتب هذا الصدر ؟ قال: فقلت

طردتين وشردتين وخوفتين، ): ٢(كتب سفيان إىل املهدي مع عصام جرب : وعن إبراهيم الفراء، قال
  .واهللا بيين وبينك، وأرجو أن خيري اهللا يل قبل مرجوع الكتاب

  .فرجع الكتاب وقد مات
 احلداد، أنبأنا أبو نعيم، أخربنا إسحاق االسدي، أنبأنا ابن خليل، أنبأنا أبو املكارم التيمي، أنبأنا أبو علي

حدثنا ابن حيان، حدثنا احلسن بن هارون، حدثنا احلسن بن شاذان النيسابوري، حدثين حممد بن 
طلبناك، ! أيها الرجل : أدخلت على املهدي مبىن، فسلمت عليه باالمرة، فقال: مسعود، عن سفيان قال

  .فأعجزتنا، فاحلمد هللا الذي جاء بك، فارفع إلينا حاجتك
  ).٣(قد مالت االرض ظلما وجورا، فاتق اهللا، وليكن منك يف ذلك عربة : قلتف

  ختليه: أرأيت إن مل استطع دفعه ؟ قال: فطأطأ رأسه، مث قال



__________  
اخرج إىل أهلك فقد طالت غيبتك فأمل م، مث : مث قال" زيادة وهي : ٤٤، ٤٣ / ٧" احللية " يف ) ١(

  ".حىت جتئ احلق يب بالكوفة فإين منتظرك 
  .دون كلمة عصام" مع جرب ": "...عصام جرب " ، بدال من قوله ٤٥ / ٧": احللية " يف ) ٢(
  .٤٥ / ٧": احللية " وما أثبتناه من " غريا " يف االصل ) ٣(

[ * ]  

)٧/٢٦٤(  

  

  .وغريك
  .ارفع إلينا حاجتك: فطأطأ رأسه، مث قال

  .ن بالباب، فاتق اهللا، وأصول إليهم حقوقهمأبناء املهاجرين واالنصار ومن تبعهم بإحسا: قلت
  .ارفع إلينا حاجتك! أيها الرجل : فطأطأ رأسه، فقال أبو عبيد اهللا

  كم: حج عمر، فقال خلازنه: وما أرفع ؟ حدثين إمساعيل بن أيب خالد، قال: قلت
  ).١(بضعة عشر درمها : أنفقت ؟ قال

  ).٢(وإين أرى ها هنا أمورا ال تطيقها اجلبال 
لقيين : حدثنا سعد بن حممد الناقد، حدثنا حممد بن عثمان، حدثنا ابن منري، حدثنا أيب: قال أبو نعيم: وبه

، فأخذ بيدي، وسلم علي، مث انطلق إىل مرتله، فإذا عبد الصمد قاعد على بابه ينتظره، )٣(الثوري مبكة 
  .كما أعلم يف املسلمني أحدا أغش هلم من: وكان وايل مكة، فلما رآه، قال

كنت فيما هو أوجب علي من إتيانك، إنه كان يتهيأ للصالة، فأخربه عبد الصمد أنه قد : فقال سفيان
جاءه قوم، فأخربوه أم قد رأوا اهلالل، هالل ذي احلجة، فأمره أن يأمر من يصعد اجلبال، مث يؤذن 

، فيها فضلة من الناس بذلك، ويده يف يدي، وترك عبد الصمد قاعدا على الباب، فأخرج إيل سفرة
  .خبز مكسر وجنب، فأكلنا: طعام
ما هذه : فأخذه عبد الصمد، فذهب به إىل املهدي وهو مبىن، فلما رآه، صاح بأعلى صوته: قال

  .؟) ٤(الفساطيط ؟ ما هذه السرادقات 
__________  

  ".درمها : " ، بدال من"دينارا : "...٤٥ / ٧": احللية " يف ) ١(
  .٢٦٣، ٢٥٧: انظر الصفحتني) ٢(
  ".بني الصفا واملروة : "...٤٨ / ٧": احللية " يف ) ٣(



كمن أنفقنا يف حجتنا هذه ؟ : حج عمر بن اخلطاب فسأل: " ٤٩ / ٧": احللية " تتمة اخلرب يف ) ٤(
  ".لقد أسرفنا : كذا وكذا دينارا، ذكر شيئا يسريا، زاد سعد: فقيل

  .وقد مر يف الترمجة غري رواية هلذا اخلرب
  .بيوت تتخذ من شعر، أو ضرب من االبنية تتخذ يف السفر، دون السرادق: اطيطوالفس

  .كل ما أحاط بشئ من حائط أو مضرب أو خباء: والسرادق
[ * ]  

)٧/٢٦٥(  

  

  :ما شأنك ؟ قال: ما لقيت سفيان إال باكيا، فقلت: قال عطاء اخلفاف
  .أختوف أن أكون يف أم الكتاب شقيا

ؤمنني سفيان إىل القضاء، فتحامق عليه ليخلص نفسه منه، فلما علم أنه جر أمري امل: قال ابن مهدي
  .، وذكر احلكاية...يتحامق، أرسله، وهرب هو

  .رواها حممد بن إسحاق بن الوليد، عن عبد اهللا أخي رسته، عنه
  .ليس بفقيه من مل يعد البالء نعمة، والرخاء مصيبة: عن سفيان، قال: ابن املبارك

يت الثوري يف احلرم بعد املغرب، صلى، مث سجد سجدة، فلم يرفع حىت نودي رأ: قال ابن وهب
  .بالعشاء

  .وبه
أتيت أبا منصور أعوده، : حدثنا الطرباين، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عارم، قال: قال أبو نعيم

  .و خلي عنهما بال هذا حمبوسا ؟ ل: بات سفيان يف هذا البيت، وكان هنا بلبل البين، فقال: فقال يل
  .هو البين، وهو يهبه لك: قلت
  .ال، ولكن أعطيه دينارا: قال
فأخذه، فخلى عنه، فكان يذهب ويرعى، فيجئ بالعشي، فيكون يف ناحية البيت، فلما مات : قال

سفيان، تبع جنازته، فكان يضطرب على قربه، مث اختلف بعد ذلك ليايل إىل قربه، فكان رمبا بات عليه، 
  . البيت، مث وجدوه ميتا عند قربه، فدفن عندهورمبا رجع إىل
كان سفيان خمتفيا عنده بالبصرة بعد أن خرج من دار : - هو بسر بن منصور السليمي -أبو منصور 

  .عبدالرمحن بن مهدي، قاله الطرباين
  ).١(أن سفيان كان يقبل هدية بعض الناس، ويثيب عليها : ويف غري حكاية

__________  



: ، يف اهلبة١٥٤ / ٥: ، فقد أخرج البخاري- صلى اهللا عليه وسلم -سيا برسول اهللا يفعل ذلك تأ) ١(
  باب

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقبل : "  قالت- رضي اهللا عنها -املكافأة يف اهلبة، عن عائشة 
  ".اهلدية ويثيب عليها 

[ * ]  

)٧/٢٦٦(  

  

  .يان استحياء وهيبة منهما كنت أقدر أن أنظر إىل سف: وعن ابن مهدي، قال
هلا عندي أول نومة تنام ما شاءت، :  قال- وسئل -قال لنا الثوري : وقال إسحاق بن إبراهيم احلنيين

  ).١(ال أمنعها، فإذا استيقظت، فال أقيلها واهللا 
ما رأيت رجال أفضل من سفيان، لوال احلديث كان يصلي : مسعت حيىي القطان يقول: احلسني بن عون

  .الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء، فإذا مسع مذاكرة احلديث، ترك الصالة، وجاءما بني 
إذا أخذت يف احلديث نشطت وأنكرتك، وإذا كنت يف غري : قلت لسفيان: وقال خلف بن إمساعيل
رأيت الثوري إذا خلع : أما علمت أن الكالم فتنة ؟ قال مهران الرازي: فقال! احلديث كأنك ميت 

  .إذا طويت، رجعت إليها نفسها: ها، وقالثيابه طوا
إين الرجو أن يكون جملسنا هذا أعظم : ، فتذاكرا، فبكيا، فقال سفيان)٢(التقى سفيان والفضيل : وقيل

  .جملس جلسناه بركة
لكين أخاف أن يكون أعظم جملس جلسناه شؤما، أليس نظرت إىل أحسن ما عندك، : فقال له فضيل

أحييتين أحياك : ] قال[  فعبدتين وعبدتك ؟ فبكى سفيان حىت عال حنيبه، مث فتزينت به يل، وتزينت لك،
  ).٣(اهللا 

: ، فقلت)٤(دفن سفيان كتبه، فكنت أعينه عليها : مسعت أبا عبدالرمحن احلارثي يقول: أبو سعيد االشج
  "اخلمس ) ٥(يف الركاز " و ! يا أبا عبد اهللا 

__________  
  . مفصال٦٠ / ٧" احللية " ذكر اخلرب يف ) ١(
  .هو ابن عياض) ٢(
  .، والزيادة منه٦٤ / ٧" احللية " اخلرب يف ) ٣(
  ".فدفن منها كذا وكذا قمطرة إىل صدري : " زيادة" احللية " يف ) ٤(
  = [ * ]هو املال املدفون يف اجلاهلية، وهذه اجلملة مقتبسة من حديث أخرجه مالك : الركاز) ٥(



)٧/٢٦٧(  

  

  ).١(عزلت منها شيئا، كان حيدثين منه خذ ما شئت ف: فقال
لو كان معكم من يرفع حديثكم إىل السلطان، أكنتم تتكلمون بشئ ؟ : قال سفيان: عن يعلى بن عبيد

  .ال: قلنا
  .فإن معكم من يرفع احلديث: قال

  ).٢(الزهد يف الدنيا هو الزهد يف الناس، وأول ذلك زهدك يف نفسك : وعن سفيان
خرجت حاجا : حدثنا زيد بن أيب الزرقاء، مسعت الثوري يقول: مد بن أيب خداشعبد اهللا بن عبد الص

أنا وشيبان الراعي مشاة، فلما صرنا ببعض الطريق، إذا حنن بأسد قد عارضنا، فصاح به شيبان، 
: ما هذه الشهرة يل ؟ قال: وضرب بذنبه مثل الكلب، فأخذ شيبان بأذنه، فعركها، فقلت) ٣(فبصبص، 

  ).٤(ى يا ثوري ؟ لوال كراهية الشهرة، ما محلت زادي إىل مكة إال على ظهره وأي شهرة تر
نعم، رأيت ابنا له، بعثت به : أكان لسفيان امرأة ؟ قال: سألت حممد بن عبيد: احلسن بن علي احللواين

  .ليت أين دعيت جلنازتك: أمه إليه، فجاء، فجلس بني يديه، فقال سفيان
  .نعم: ه ؟ قالفما لبث حىت دفن: قلت حملمد

  .من سر بالدنيا، نزع خوف اآلخرة من قلبه: وعن سفيان
__________  

، عن ابن شهاب )١٧١٠: (، ومسلم٢٨٩ / ٣: ، والبخاري٨٦٩ - ٨٦٨ / ٢": املوطأ " يف = 
 صلى اهللا عليه -الزهري، عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا 

  ".جرح العجماء جبار، والبئر جبار، واملعدن جبار، يف الركاز اخلمس : "  قال-وسلم 
  .١٦١ / ٩": تاريخ بغداد " للخرب رواية أخرى يف ) ١(
  .٦٩ / ٧": احللية " انظره يف ) ٢(
  .حتريك ذنبه طمعا أو خوفا: البصبصة) ٣(
  .٦٩ - ٦٨ / ٧": احللية " اخلرب يف ) ٤(

[ * ]  

)٧/٢٦٨(  

  

   ].٢٠: االنسان) * [ ا كبرياوملك: * (وعنه
  .استئذان املالئكة عليهم: قال



بالعار ! إهلي : ملا ألقي دانيال يف اجلب مع السباع، قال: مسعت االوزاعي وسفيان يقوالن: الفريايب
  .واخلزي الذي أصبنا سلطت علينا من ال يعرفك

هذا : ترك الغزو، وقال، فكأنه عاب على سفيان )١(جلست إىل إبراهيم بن أدهم : وقال اخلرييب
  .االوزاعي يغزو وهو أسن منه

  .إم يضيعون الفرائض: كان يقول: ما كان يعين سفيان يف ترك الغزو ؟ قال: فقلت لبهيم
  .كنا نتعزى عن الدنيا مبجلس سفيان: قال حفص بن غياث

أصحاب وجدت قليب يصلح بني مكة واملدينة، مع قوم غرباء، : مسعت سفيان يقول: خلف بن متيم
  .صوف وعباء

اذهب، فاطلب العلم حىت أعولك مبغزيل، فإذا كتبت عدة : قالت أم سفيان لسفيان: وعن وكيع قال
  .عشرة أحاديث، فانظر هل جتد يف نفسك زيادة، فاتبعه، وإال، فال تتعن

  مل يبق من جيتمع عليه العامة بالرضى والصحة، إال ما: قال االوزاعي
  .- يعين سفيان -كان من رجل واحد بالكوفة 

  .كان سفيان حبرا: قال وكيع
  .ما رأيت رجال بالعراق يشبه ثوريكم هذا: وقال ابن أيب ذئب
  .إال سفيان) ٢(ما رأيت بالكوفة من أود أين يف مسالخه : وقال ابن إدريس

__________  
  .٣٨٧: صفحة: انظر ترمجته) ١(
  .٢٥٣: تقدم اخلرب مضطربا يف الصفحة) ٢(

متنت أن تكون مثلها " ما رأيت امرأة أحب إيل أن أكون يف مسالخها من سودة : " ةويف حديث عائش
  .يف هديها ومستها

[ * ]  

)٧/٢٦٩(  

  

أخرج إيل حديث الثوري، فأخرجته إليه، فجعل يبكي حىت : زارين ابن املبارك، فقال: قال الفريايب
  .رمحه اهللا، ما أرى أين أرى مثله أبدا: أخضل حليته، وقال

  .سفيان أفقه أهل الدنيا:  زائدةوقال
ما هذا املزاح ؟ ليس هذا من ! يا أبا عبد اهللا : كان املعاىف يعظ الثوري، يقول: قال زيد بن أيب الزرقاء

  .فعل العلماء



  .وسفيان يقبل منه
الغالم لسبع، وحيتلم بعد سبع، مث ينتهي طوله بعد سبع، مث ) ١(يثغر : روى ضمرة، عن سفيان قال

  .قله بعد سبع، مث هي التجاربيتكامل ع
هذا بول راهب، هذا رجل قد فتت : مرض سفيان، فذهبت مبائه إىل الطبيب، فقال: قال أبو أسامة

  .احلزن كبده، ما له دواء
إمنا كانت العراق جتيش علينا بالدراهم والثياب، مث صارت جتيش علينا : مسعت مالكا يقول: قال ضمرة

  .بسفيان الثوري
  .مالك ليس له حفظ: قولوكان سفيان ي

  هذا يقوله سفيان لقوة حافظته بكثرة حديثه ورحلته إىل اآلفاق،: قلت
  .وأما مالك، فله إتقان وفقه، ال يدرك شأوه فيه، وله حفظ تام، فرضي اهللا عنهما

  .سفيان فقيه حافظ زاهد إمام، هو أحفظ من شعبة: وقال أبو حامت الرازي
  .شعبة يف االسناد واملنتسفيان أحفظ من : وقال أبو زرعة

__________  
إذا سقط ونبت : اثغر سنه: أي تسقط أسنانه الرواضع، مث ينبت مكاا االسنان الدائمة، يقال: يثغر) ١(

  .مجيعا
[ * ]  

)٧/٢٧٠(  

  

سفيان ليس يتقدمه : سألت صاحل بن حممد جزرة عن سفيان ومالك، فقال: قال عبداملؤمن النسفي
وأكثر حديثا، ولكن كان مالك ينتقي الرجال، وسفيان أحفظ من شعبة، وأكثر عندي أحد، وهو أحفظ 

  .حديثا، يبلغ حديثه ثالثني ألفا، وشعبة حنو عشرة آالف
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبداملعز بن حممد، أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو سعد الكنجروذي، أنبأنا 

مد بن أيوب، أنبأنا حممد بن كثري، أنبأنا سفيان الثوري، حدثين أبو سعيد عبد اهللا بن حممد، أنبأنا حم
 صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : املغرية ابن النعمان، حدثين سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال

  .إنكم حمشورون حفاة عراة غرال: " -
، أال وإن أول من  ]١٠٤: نبياءاال) * [ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلني: * (مث قرأ

: يكسى إبراهيم عليه السالم، يوم القيامة، أال وإن ناسا من أصحايب، يؤخذ م ذات الشمال، فأقول
إم مل يزالوا مرتدين على أعقام منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصاحل : أصحايب، أصحايب، فيقال



  ) ".١) * (العزيز احلكيم* (إىل قوله * ) وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم: * (عيسى
  )٢(أخرجه البخاري 

  .عن ابن كثري
__________  

ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن أعبدوا اهللا ريب : * (، املائدة، ونصهما١٢٢ - ١٢١: اآليتان) ١(
وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ 

  .هيدش
باب قول : ، يف االنبياء٢٧٥ / ٦) ٢) * (إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم

واذكر يف الكتاب مرمي : * (، وباب قول اهللا ]١٢٥: النساء) * [ واختذ اهللا إبراهيم خليال: * (اهللا تعاىل
وكنت عليهم شهيدا ما : * (باب" ائدة امل" ، ويف تفسري سورة  ]١٦: مرمي..) * [ إذ انتبذت من أهلها

  ) *.دمت فيهم
   ].١٠٤) * [ كما بدأنا أول خلق نعيده: * (باب: ويف تفسري سورة االنبياء

  .باب احلشر، وهنا أفاض احلافظ ابن حجر يف شرحه، فراجعه: ويف الرقاق
  .ج: وغرل
  .يقطعها اخلاتن من الذكروهو االقلف وزنا ومعىن، وهو من بقيت غرلته، وهي اجللدة اليت : أغرل
[ * ]  

)٧/٢٧١(  

  

قرأت على أمحد بن هبة اهللا يف سنة ثالث وتسعني، عن عبداملعز بن حممد، أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو 
يعلى الصابوين، أنبأنا أبو سعيد عبد اهللا بن حممد الرازي، حدثنا حممد بن أيوب، أنبأنا حممد بن كثري، 

: قال أيب بن كعب:  املنقري، عن عبد اهللا بن عبدالرمحن بن أبزى، عن أبيه قالحدثنا سفيان، عن أسلم
  .أمرت أن أقرئك سورة: " - صلى اهللا عليه وسلم -قال يل رسول اهللا 

  ".نعم : " ومسيت لك ؟ قال! يا رسول اهللا : قلت: قال
  .وما مينعين: فرحت بذلك ؟ قال: قلت اليب
  ).٢ ] (٥٨: يونس) * [ ١(ته فبذلك فلتفرحوا قل بفضل اهللا وبرمح: * (وهو يقول

  .كان لسفيان درس من احلديث، يعين يدرس حديثه: قال ابن مهدي
  طلبت العلم، فلم: مسعت سفيان يقول: وقال علي بن ثابت اجلزري

  .يكن يل نية، مث رزقين اهللا النية



  .أن أحفظ ما يقولإين المر باحلائك، فأسد أذين خمافة : وعن حيىي بن ميان، عن سفيان قال
  .ما رأينا أحفظ من سفيان: قال القطان وعبد الرمحن

  حدثنا عبد اهللا بن حممد املفلوج،: قال أبو عبيدة بن أيب السفر
__________  

  .بالتاء، وهي قراءة يعقوب يف رواية رويس) ١(
وأيب العالية، وقرأ ، ونسبها إىل أيب وأيب جملز وقتادة ٤١ / ٤": زاد املسري " وذكرها ابن اجلوزي يف 

  .بالياء) * فليفرحوا: * (الباقون
، من طريق مؤمل بن إمساعيل، حدثنا سفيان، ١٢٣ / ٥": املسند " إسناده حسن وأخرجه أمحد يف ) ٢(

قال يل : حدثنا أسلم املنقري، عن عبد اهللا بن عبدالرمحن بن أبزى، عن أبيه، عن أيب بن كعب، قال
  ".أمرت أن أقرأ عليك سورة كذاو كذا ! يا أيب : " -وسلم  صلى اهللا عليه -رسول اهللا 

  ".نعم : " وقد ذكرت هناك ؟ قال! يا رسول اهللا : قلت: قال
قل بفضل اهللا : * (وما مينعين واهللا تبارك وتعاىل يقول: ففرحت بذلك ؟ قال! يا أبا املنذر : فقلت له

  ) *.وبرمحته فبذلك فلتفرحوا هو خري مما جتمعون
  .نعم: هذه القراءة يف احلديث ؟ قال: قلت لسفيان: لقال مؤم
[ * ]  

)٧/٢٧٢(  

  

  .ما أحدث من كل عشرة بواحد: مسعت حيىي بن ميان، مسعت الثوري يقول
  .قد كتبت عنه عشرين ألفا: مث قال حيىي

  .وأخربين االشجعي أنه كتب عنه ثالثني ألفا
  .االميان يزيد وينقص: مسعت سفيان يقول: قال أبو نعيم

من زعم أن : حدثنا حيان بن موسى، حدثنا ابن املبارك، مسع سفيان يقول: هارون بن أيب هارون العبدي
  .خملوق، فقد كفر باهللا ] ١: االخالص) * [ قل هو اهللا أحد* (

  .كان سفيان يفضل عليا على عثمان: وقال زيد بن احلباب
  .مان إال يف قلوب نبالء الرجالال جيتمع حب علي وعث: مسعت الثوري يقول: وعن عثام بن علي

  .استوصوا بأهل السنة خريا، فإم غرباء: وقال ابن املبارك، عن سفيان
  .لالرجاء) ١(مل يصل سفيان على ابن أيب رواد : وقال مؤمل بن إمساعيل
) * بسم اهللا الرمحن الرحيم* (ال ينفعك ما كتبت حىت يكون إخفاء : قال سفيان: وقال شعيب بن حرب



  .صالة أفضل عندك من اجلهريف ال
  .ما يعد له شي ء ملن أراد به اهللا: وقال وكيع، عن سفيان يف احلديث

  .ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم، فإنه مسؤول عنه: وعنه
  االسناد سالح املؤمن،: مسعت سفيان يقول: عبد الصمد بن حسان

__________  
  .١٨٤: صفحة: ههو عبد العزيز بن أيب رواد، انظر ترمجت) ١(

[ * ]  

)٧/٢٧٣(  

  

  .فمن مل يكن له سالح، فبأي شئ يقاتل ؟
  .املالئكة حراس السماء، وأصحاب احلديث حراس االرض: مسعت سفيان يقول: قبيصة

طلبهم له نية، لو مل :  ؟ قال- يعين أصحاب احلديث -ليست هلم نية : قيل لسفيان: وقال حيىي بن ميان
  ).١(هم يف بيوم يأتين أصحاب احلديث التيت

  .ليس شئ أنفع للناس من احلديث: مسعت سفيان يقول: وقال اخلرييب
وهو معكم : * (سألت الثوري عن قوله): ٢(هو من االبدال : وقال معدان الذي يقول فيه ابن املبارك

  ).٣(علمه : قال ] ٤: احلديد) * [ أينما كنتم
  . جاءتأمروها كما: وسئل سفيان عن أحاديث الصفات، فقال

  .وددت أين أفلت من احلديث كفافا: وقال أبو نعيم، عنه
  .وددت أن يدي قطعت ومل أطلب حديثا: قال سفيان: وقال أبو أسامة

  .ما أخاف على نفسي غري احلديث: قال حممد بن عبد اهللا بن منري يف قول سفيان
  .النه كان حيدث عن الضعفاء: قال
  . من الشهوة، وعدم النية يف بعض االحاينيوالنه كان يدلس عنهم، وكان خياف: قلت

__________  
  .٢٥٧: صفحة: تقدم مثله) ١(
هم قوم من عباد اهللا الصاحلني ال حيصرهم عد، يهتدون بكتاب اهللا، وسنة رسوله الصحيحة، ) ٢(

ويتصفون حبسن اخللق، وصدق الورع، وحسن النية، وسالمة الصدر، يستجيب اهللا دعاءهم، وال خييب 
  .رجاءهم

، ٨ص " املقاصد احلسنة " ورد يف حقهم أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوردها السخاوي يف 



  . وتكلم عليها، فراجعه١٠
وهو شاهد لكم : يقول: ، يف تفسري اآلية٢١٦ / ٢٧: " جامع البيان" قال ابن جرير الطربي يف ) ٣(

 ومثواكم، وهو على عرشه فوق مساواته أيها الناس أينما كنتم يعلمكم، ويعلم أعمالكم ومتقلبكم
  .السبع
[ * ]  

)٧/٢٧٤(  

  

  .كان سفيان خيضب قليال إذا دخل احلمام: قال أبو نعيم
  .كان سفيان مزاحا، كنت أتأخر خلفه، خمافة أن حيريين مبزاحه: وقال قبيصة

  .أن سفيان كان يضحك حىت يستلقي وميد رجليه: وروى الفسوي، عن عيسى بن حممد
  تقدموا: كان سفيان يقول الصحاب احلديث:  بن أيب الزرقاءقال زيد

  .يا معشر الضعفاء
  .ادن مين، لو كنت غنيا ما أدنيتك: مسعت سفيان يقول لرجل: وقال حيىي بن ميان

  .ما رأيت االمري والغين أذل منه يف جملس سفيان: وقال حممد بن عبد الوهاب
  .بيذيزعمون أن سفيان كان يشرب الن: قال ابن مهدي

  ).١(ال، ائتين بعسل وماء : نأتيك بنبيذ ؟ فقال: أشهد لقد وصف له دواء، فقلت
إنا هللا، أخاف أن يكون اهللا قد ضيع : رأيت الثوري مبكة، وقد كثروا عليه، فقال: قال خلف بن متيم

  .هذه االمة، حيث احتاج الناس إىل مثلي
  .ينلوال أن أستذل، لسكنت بني قوم ال يعرفو: ومسعته يقول

  .ونقل غري واحد، أن سفيان كان مستكينا يف لباسه، عليه ثياب رثة
آجر سفيان نفسه من مجال إىل مكة، فأمروه يعمل هلم خبزة، فلم جتئ : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  .جيدة، فضربه اجلمال، فلما قدموا مكة، دخل اجلمال فإذا سفيان قد اجتمع حوله الناس
  يانهذا سف: فسأل ؟ فقالوا

__________  
  .٢٥٩، ٢٤١: انظر الصفحة) ١(

[ * ]  

)٧/٢٧٥(  

  



  .مل نعرفك يا أبا عبد اهللا: الثوري، فلما انفض عنه الناس، تقدم اجلمال إليه، وقال
  .من يفسد طعام الناس يصيبه أكثر من ذلك: قال
  .هذه حكاية مرسلة، وكيف اختفى طول الطريق أمر سفيان، فلعلها يف أيام شبابه: قلت

  .اصحب من شئت، مث أغضبه، مث دس إليه من يسأله عنك: وروى حيىي بن ميان، عن سفيان
  .كثرة االخوان من سخافة الدين: وقال قبيصة، عن سفيان

  .أقل من معرفة الناس، تقل غيبتك: وعن سفيان
  .كان سفيان إذا نظرت إليه كأنه راهب، فإذا أخذ يف احلديث أنكرته: قال قبيصة

  .حلق سفيان خوف مزعج إىل الغايةقد كان : قلت
  .كنا نكون عنده، فكأمنا وقف للحساب: قال ابن مهدي

كيف ال أموت ؟ ولكن يل أجل وددت أنه ! لقد خفت اهللا خوفا، عجبا يل : ومسعه عثام بن علي يقول
  .خفف عين، من اخلوف أخاف أن يذهب عقلي

  .أن يذهب عين من خوفهإين السأل اهللا : مسعت الثوري يقول: وقال محاد بن دليل
النار، النار، شغلين ذكر : كنت أرمق سفيان يف الليلة بعد الليلة، ينهض مرعوبا ينادي: وقال ابن مهدي

  ).١(النار عن النوم والشهوات 
  .كان سفيان إذا ذكر املوت مل ينتفع به أياما: وقال أبو نعيم

__________  
  ".احللية " انظر اخلرب يف ) ١(
  .١٥٧ / ٩": تاريخ بغداد " ، و ٦٠ / ٧

[ * ]  

)٧/٢٧٦(  

  

  .كان سفيان يبول الدم من طول حزنه وفكرته: وقال يوسف بن أسباط
، فأكل، مث أتيته بزبيب الطائف، )١(ملا قدم سفيان علينا، طبخت له قدر سكباج : قال عبد الرزاق

  ).٢(اعلف احلمار وكده ! يا عبد الرزاق : فأكل مث قال
  .الصباحمث قام يصلي حىت 

قبل أن ) ٣(رأيت الثوري ساجدا، فطفت سبعة أسابيع : حدثنا علي بن الفضيل: وقال أمحد بن يونس
  .يرفع رأسه

  أقام سفيان مبكة سنة، فما فتر من: وعن مؤمل بن إمساعيل قال



  .العبادة سوى من بعد العصر إىل املغرب، كان جيلس مع أصحاب احلديث، وذلك عبادة
  .ال أستطيع مساع قراءة سفيان من كثرة بكائهكنت : وعن ابن مهدي

مل آمركم أن ال : ببيض، فكلمته يف ذلك، فقال) ٤(دخلت على سفيان، وهو يأكل طباهج : وقال مؤمل
  .تأكلوا طيبا، اكتسبوا طيبا وكلوا

  .هذا أهدي لنا: ، فقال)٥(أكلت عند سفيان خشكنانج : وقال أمحد بن يونس
  . مرة مترا بزبد، مث قام يصلي حىت زالت الشمسأكل سفيان: وقال عبد الرزاق

  .، فأنفق الربح)٦(إنه سار إىل اليمن بأربعة آالف مضاربة : وقيل
__________  

  .حلم يطبخ خبل: السكباج) ١(
  ).التاج(
  .٢٤٣: تقدمت رواية أخرى للخرب يف الصفحة) ٢(
  .سبعا: أنه طافالطواف الكامل حول الكعبة مرة واحدة، فاملراد : االسبوع هنا) ٣(
  ).معرب(اللحم املشرح : الطباهج) ٤(
دقيق احلنطة إذا عجن بشريج، وبسط وملئ : بأنه" التذكرة " فسره داود االنطاكي يف : اخلشكنان) ٥(

  .بالسكر واللوز والفستق وماء الورد، ومجع وخبز
  = [ * ]كما، أو يكون أن تعطي إنسانا من مالك ما يتجر فيه، على أن يكون الربح بين: املضاربة) ٦(

)٧/٢٧٧(  

  

إذا أثىن على الرجل جريانه أمجعون، فهو رجل سوء، النه رمبا رآهم : قال سفيان: وعن حيىي بن املتوكل
  .يعصون، فال ينكر، ويلقاهم ببشر

  .إذا رأيت الرجل حمببا إىل جريانه، فاعلم أنه مداهن: وقال فضيل، عن سفيان
  ما رأيت أحدا أصفق وجها: غنيةوقال حيىي بن عبدامللك بن أيب 

  .يف ذات اهللا من سفيان
  .إن هؤالء امللوك قد تركوا لكم اآلخرة، فاتركوا هلم الدنيا: وعن سفيان، قال
  .ورب هذه البنية إين الحب املوت: مسعت الثوري يقول لوهيب: قال عبد الرزاق

ة، حىت إذا عاين االمر، نزل عن مرض سفيان بالبطن، فتوضأ تلك الليلة ستني مر: وعن ابن مهدي، قال
  .ما أشد املوت! يا عبدالرمحن : فراشه، فوضع خده باالرض، وقال

  .وملا مات غمضته، وجاء الناس يف جوف الليل، وعلموا



* اقرأ علي : كان سفيان يتمىن املوت ليسلم من هؤالء، فلما مرض كرهه، وقال يل: وقال عبدالرمحن
  .ريض، فقرأت، فما فرغت حىت طفئخيفف عن امل: ، فإنه يقال) *يس(

أخرج جبنازته على أهل البصرة بغتة، فشهده اخللق، وصلى عليه عبدالرمحن بن عبدامللك بن أجبر : وقيل
  .الكويف، بوصية من سفيان، لصالحه

__________  
  .يف االرض لطلب الرزق" الضرب " له سهم معلوم من الربح، وكأنه مأخوذ من = 

  ) *.وآخرون يضربون يف االرض يبتغون من فضل اهللا(: * قال اهللا تعاىل
   ].٢٠: املزمل[ 

[ * ]  

)٧/٢٧٨(  

  

  .أقام سفيان يف اختفائه حنو سنة: قال ابن املديين
  .مات يف أول سنة إحدى وستني ومئة: وقال حيىي القطان

نة مات س: موته يف شعبان سنة إحدى، كذلك أرخه الواقدي، ووهم خليفة، فقال: الصحيح: قلت
  .اثنتني وستني

  .القرآن: أي االعمال وجدت أفضل ؟ قال: رأيت الثوري يف النوم، فقلت: قال يوسف بن أسباط
  .احلديث ؟ فوىل وجهه: فقلت

ما وجدت أنفع ؟ ! يا أبا عبد اهللا : رأيت سفيان يف املنام، فقلت: حدثنا مؤمل، قال: وقال بكر بن خلف
  .احلديث: قال

احلمد هللا الذي صدقنا : * (يت سفيان يف املنام يطري من خنلة إىل خنلة وهو يقرأرأ: وقال سعري بن اخلمس
   ].٧٤: الزمر) * [ وعده

قيل يل الليلة يف : لقيت يزيد بن إبراهيم صبيحة الليلة اليت مات فيها سفيان، فقال يل: وقال أبو أسامة
  .مات أمري املؤمنني: منامي

  .نعم:  الثوري ؟ قالمات سفيان: فقلت للذي يقول يف املنام
 يف النوم آخذا بيد سفيان الثوري، - صلى اهللا عليه وسلم -رأيت النيب : وقال مصعب بن املقدام) ١(

  .وهو جيزيه خريا
: ما صنعت ؟ قال: رأيت سفيان بن سعيد، فقلت: حدثنا إبراهيم بن أعني، قال: وقال أبو سعيد االشج

  ).٢(أنا مع السفرة الكرام الربرة 



  .لترمجة، واحلمد هللامتت ا
__________  

فكان قد : قال: " ومتام اخلرب فيه" نعم " بدال من " قد مات الليلة : " ٣٨٢ / ٦": احللية " يف ) ١(
  ".مات تلك الليلة ومل نعلم 

  .٣٨٤ / ٦": احللية " انظر اخلرب يف ) ٢(
[ * ]  

)٧/٢٧٩(  

  

  .، عمران بن داور العمي البصري القطاناالمام احملدث، أبو العوام) ٤ * ( عمران القطان- ٨٣
  .احلسن، وحممد بن سريين، وبكر بن عبد اهللا، وقتادة، وأيب مجرة الضبعي، ومجاعة: حدث عن
أبو عاصم، وعبد الرمحن بن مهدي، وأبو داود الطيالسي، وعمرو بن عاصم، وعبد اهللا بن : روى عنه

  .رجاء الغداين، وآخرون
  .يرى السيف) ١(ن القطان حروريا كان عمرا: قال يزيد بن زريع

  .أرجو أن يكون صاحل احلديث: وقال أمحد بن حنبل
  .يكتب حديثه: وقال ابن عدي
  .ضعيف احلديث: وقال النسائي
بفتوى شديدة، فيها ) ٢(ضعيف، أفىت يف أيام خروج إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن : وقال أبو داود
  .سفك الدماء

  .وروى عنه عفان ووثقه
  .ليس بشئ، كان يرى اخلروج، ومل يكن داعية: بن معنيوقال ا

  .وقد ذكره حيىي بن سعيد القطان يوما، فأحسن الثناء عليه، وذكر أنه كان بينه وبينه شركة
  .مات يف حدود الستني ومئة، رمحه اهللا

  .االربعة" السنن " خرجوا له يف : قلت
__________  

: خ: ، الضعفاء٢٥٨ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٤٢٥ / ٦: ، التاريخ الكبري٢٢١: طبقات خليفة* 
، ذيب ٥١٣ - ٥١٢: خ: ، الكامل البن عدي٢٩٨ - ٢٩٧ / ٦: ، اجلرح والتعديل٣١٣

: ، ميزان االعتدال٢٥٩ / ٦: ، تاريخ االسالم١١٥ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١٠٥٨: خ: الكمال
  .٢٩٥: ب الكمال، خالصة تذهي١٣٢ - ١٣٠ / ٨: ، ذيب التهذيب٢٣٧ - ٢٣٦ / ٣



  .١: ، حا١٤٣: انظر الصفحة) ١(
  .١: ، حا٢١: انظر الصفحة) ٢(

[ * ]  

)٧/٢٨٠(  

  

ابن أيب أمية، احلافظ احملدث، الصادق، االمام، أبو فضالة ) د، ت، ق، خت * ( مبارك بن فضالة- ٨٤
  :القرشي العدوي، موىل عمر بن اخلطاب، من كبار علماء البصرة، وله من االخوة

  .رمحن، وعبيد الرمحن، ومفضلعبدال
  .ولد يف أيام الصحابة
  .رأيت أنسا تقدم، فصلى جبماعة يف مسجد: حدثنا مبارك بن فضالة، قال: قال عثمان بن اهليثم

وصحب احلسن، وحدث عنه فأكثر، وعن بكر بن عبد اهللا املزين، وثابت، وابن املنكدر، وحبيب بن أيب 
  .يد، وطائفة، ويرتل إيل عبيداهللا بن عمر العمريثابت، وعلي بن زيد، وعبد ربه بن سع

حيىي بن أيب زائدة، ووكيع، ويزيد بن هارون، وأبو النضر، وأبو داود، وأبو الوليد، وعفان، : حدث عنه
وعمرو بن منصور، وشبابة، وحبان ابن هالل، ومصعب بن املقدام، وعثمان بن اهليثم، وسعيد بن 

نعيم، وأبو سلمة، وكامل بن طلحة، وعلي بن اجلعد، وسليمان بن سليمان، ومسلم بن إبراهيم، وأبو 
  .حرب، وعبد اهللا بن خريان، وهدبة بن خالد، وخلق سواهم

  .أنبأنا مبارك أنه جالس احلسن ثالث عشرة سنة، أو أربع عشرة: قال ز بن أسد
__________  

 / ٧: التاريخ الكبري، ٤٣٨: ، تاريخ خليفة٢٢٢: ، طبقات خليفة٢٧٧ / ٧: طبقات ابن سعد* 
، ٣٣٩ - ٣٣٨ / ٨: ، اجلرح والتعديل٤٢٢: خ: ، الضعفاء١٣٥ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٤٢٦

 - ١٣٠٠: خ: ، ذيب الكمال٤٣٢ - ٤٣١ / ١٣: ، تاريخ بغداد١٥٨: مشاهري علماء االمصار
 / ٣ :، ميزان االعتدال٢٠١ - ٢٠٠ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٠ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٠١
، ٣١ - ٢٨ / ١٠: ، ذيب التهذيب) ه١٦٥(، يف أخبار ٢٤٤ / ١: ، عرب الذهيب٤٣٢ - ٤٣١

: ، شذرات الذهب٣٦٨: ، خالصة تذهيب الكمال٨٦: ، طبقات احلفاظ١٥ - ١٤: طبقات املدلسني
٢٦٠ - ٢٥٩ / ١.  

[ * ]  

)٧/٢٨١(  

  



  .مبارك أحب إيل: فقال) ١(يح، سألت شعبة عن مبارك بن فضالة، والربيع بن صب: وقال حجاج االعور
كان مبارك بن فضالة جيالسنا عند زياد االعلم، فما كان من : وروى عفان، عن محاد بن سلمة، قال

  .مسند فإىل مبارك، وما كان من فتيا فإىل زياد
  .رأيت مباركا جيالس يونس بن عبيد، فيحدث يف حلقته ويونس يسمع: وقال وهيب
كان حيىي، : وقال أبو حفص الفالس...وكان... وكان من النساك، وكانكان مبارك ثقة،: وقال عفان

  .وعبد الرمحن ال حيدثان عنه
  .كان عفان يطري مبارك بن فضالة: وقال أبو حامت

  .مسعت حيىي بن سعيد حيسن الثناء على مبارك بن فضالة: قال الفالس أيضا
 حديثا كثريا، ويقول يف غري حديث عن كان مبارك بن فضالة يرفع: وقال أبو طالب، عن أمحد بن حنبل

  .حدثنا عمران، وحدثنا ابن مغفل، وأصحاب احلسن ال يقولون ذلك: احلسن البصري
وعن مبارك وأشعث، ! ما أقرما : سئل أيب عن مبارك، والربيع بن صبيح، فقال: وقال عبد اهللا بن أمحد

  .ما أقرما، كان املبارك يدلس: فقال
  .ما روى مبارك عن احلسن حيتج به: ن أمحد، قالوروى املروذي، ع) ٢(

ضعيف احلديث، هو مثل الربيع بن : سألت ابن معني عن مبارك بن فضالة، فقال: وقال عبد اهللا بن أمحد
  .صبيح يف الضعف

__________  
  .٢٨٧: ترمجته يف الصفحة) ١(
  .١: ، حا٢٠٨: يف الصفحة" التدليس " انظر ) ٢(

[ * ]  

)٧/٢٨٢(  

  

  .ليس به بأس: سألت حيىي بن معني عن الربيع، فقال: مان بن سعيدوقال عث
  !.ما أقرما : هو أحب إليك أو املبارك بن فضالة ؟ فقال: فقلت

  .ضعيف: سئل حيىي عن املبارك، فقال: وقال أمحد بن أيب خيثمة
  .ثقة: ومسعته مرة أخرى يقول

  .ليس به بأس: وروى معاوية بن صاحل، عن حيىي
  .صاحل: الغاليب، عن حيىي قالوروى مفضل 

كنا كتبنا عن مبارك بن فضالة يف ذلك : وروى حنبل، وآخر، عن ابن املديين، عن حيىي بن سعيد، قال



  ".إذا مساها فهي طالق : " الزمان حديث احلسن، عن علي
  .حدثنا: ومل أقبل منه شيئا، إال شيئا يقول فيه: قال حيىي

  .هو وسط: وقال ابن املديين
  .ال بأس به: لعجليوقال ا

  .حدثنا، فهو ثقة: الرازي يدلس كثريا، فإذا قال: وقال أبو زرعة
  .هو أحب إيل من الربيع بن صبيح: وقال أبو حامت

  .اختلفت الرواية عن حيىي بن معني فيه: وقال ابن أيب حامت
ضالة، فسأله جاء شعبة إىل مبارك بن ف: قال حممد بن عمر بن علي بن مقدم، عن حممد بن عرعرة، قال

ى أن جيصص القرب أو يبىن  " - صلى اهللا عليه وسلم -عن حديث نصر بن راشد، عن جابر أن النيب 
  ).١" (عليه 

__________  
باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه، من طرق عن ابن : ، يف اجلنائز)٩٧٠: (وأخرجه مسلم) ١(

 أن - صلى اهللا عليه وسلم -ى رسول اهللا : "  اهللا يقولجريج، أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد
  ".جيصص القرب، وأن يقعد عليه، وأن يبىن عليه 

[ * ]  

)٧/٢٨٣(  

  

: حللنا حبوة الثوري ملا أردنا غسله، فإذا يف حبوته رقاع: عن ابن مهدي: عمرو بن العباس الباهلي
  .يسأل مبارك بن فضالة حديث كذا

  .حدثنا، فهو ثبت: ارك شديد التدليس، وإذا قالكان مب: وقال أبو داود
  .ضعيف: وقال النسائي أيضا

  .، وكان من أوعية العلم"الضعفاء " هو حسن احلديث، ومل يذكره ابن حبان يف : قلت
  .تويف سنة مخس وستني ومئة، وكان فيه ضعف، وكان عفان يرفعه ويوثقه: قال حممد بن سعد

  .مات سنة أربع وستني ومئة: اطوقال حجاج بن حممد، وخليفة بن خي
" ، ويقع يل من عواليه، كما مر يف أخبار احلسن، ويقع يف "الصحيح " استشهد به البخاري يف 

أن رجال أعتق " أنبأنا مبارك، عن احلسن، أخربين عمران بن حصني : ، فمن ذلك)١" (اجلعديات 
  ".احلديث ...ستة

)٢(  



__________  
 ٢٣٠(ثية لشيخ بغداد أيب احلسن علي بن اجلعذ اجلوهري املتوىف سنة هي أجزاء حدي: اجلعديات) ١(
  .، وهي اثنا عشر جزءا)ه

  .٥٨٦ / ١": كشف الظنون " ، و ٣٩٩ / ١": تذكرة احلفاظ : " انظر
حدثنا عمران بن : ، من طريق هاشم، عن املبارك، عن احلسن، قال٤٤٠ / ٤: وأخرجه أمحد) ٢(

 صلى اهللا -تة مملوكني عند موته، وليس له مال غريهم، فأقرع النيب أيت برجل أعتق س: احلصني، قال
  . بينهم، فأعتق اثنني، وأرق أربعة-عليه وسلم 

باب الصالة على من حييف يف وصيته، من طريق علي بن حجر، : ، يف اجلنائز٦٤ / ٤: وأخرجه النسائي
، )١٦٦٨: (رجه مسلمعن هشيم، عن منصور بن زاذان، عن احلسن، عن عمران بن احلصني وأخ

، من طرق، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن عمران بن احلصني )١٣٦٤: (والترمذي
  ،)٣٩٦١: (وأخرجه أبو داود

من طريق مسدد، عن محاد بن زيد، عن حيىي بن عتيق وأيوب، عن حممد بن سريين، عن عمران بن 
  .احلصني
[ * ]  

)٧/٢٨٤(  

  

ال تصلوا يف : " - صلى اهللا عليه وسلم -، عن عبد اهللا بن مغفل، عن النيب وأنبأنا مبارك، عن احلسن
  ).١" (أعطان االبل فإا خلقت من الشياطني 

  .حديثه حنو املئتني: قيل
االمام احلافظ، احلجة، أبو عبد الرمحن اخلراساين، ااور مبكة، وكان شريكا ) ع * ( زياد بن سعد- ٨٥

  .ك من بالد اليمنالبن جريج، مث نزل قرية ع
  .عمرو بن دينار، وابن شهاب، وعمرو بن مسلم اجلندي، وغريهم: وحدث عن

  .ابن جريج، ومالك، وسفيان بن عيينة، وأبو معاوية الضرير، وآخرون: روى عنه رفاقة
  .وثقه النسائي وغريه
__________  

، ٥٦ / ٥: وأخرجه أيضا، من طريق أيب النضر، عن املبارك، عن احلسن، ٨٦ / ٤: وأخرجه أمحد) ١(
  .، من طريق آخر عن احلسن، عن عبد اهللا بن املغفل)٧٦٩: (، وابن ماجه٥٧

 سئل عن الصالة يف مبارك - صلى اهللا عليه وسلم -ويف الباب عن الرباء بن عازب أن رسول اهللا 



: بض الغنم، فقال، وسئل عن الصالة يف مرا"ال تصلوا يف مبارك االبل فإا من الشياطني : " االبل، فقال
  ".صلوا فيها فإا بركة " 

  .باب الوضوء من حلوم االبل: ، يف الطهارة)١٨٤: (أخرجه أبو داود
  .وإسناده صحيح، وصححه االمام أمحد، وابن راهويه، وابن خزمية

ذا وإمنا ى عن الصالة يف مبارك االبل الن فيها نفارا وشرادا ال يؤمن أن تتخبط املصلي إ: قال اخلطايب
  .صلى حبضرا، أو تفسد عليه صالته

 - ٥٣٣ / ٣: ، اجلرح والتعديل٦٤٨ - ٦٤٧ / ١: ، املعرفة والتاريخ٣٥٨ / ٣: التاريخ الكبري* 
: خ: ، ذيب الكمال١٩٨ / ١: ، ذيب االمساء واللغات١٤٦: ، مشاهري علماء االمصار٥٣٤
، ذيب ٤٥٣ / ٤:  العقد الثمني،١٩٨ / ١: ، تذكر احلفاظ٢٤٤ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٤٤٤

  .١٢٥: ، خالصة تذهيب الكمال٨٥: ، طبقات احلفاظ٣٧٠ - ٣٦٩ / ٣: التهذيب
[ * ]  

)٧/٢٨٥(  

  

  .كان عاملا حبديث الزهري: قال سفيان بن عيينة
  .ثقة ثبت: وقال النسائي

  .مات كهال، وموته قريب من موت ابن جريج: قلت
حلجة، جعفر بن حيان العطاردي، البصري، اخلراز، الضرير، من هو االمام ا) ع * ( أبو األشهب- ٨٦

  .بقايا املشيخة
أيب اجلوزاء الربعي، واحلسن البصري، وبكر بن عبد اهللا املزين، وأيب رجاء العطاردي، وأيب : حدث عن

  .نضرة العبدي، وعبد الرمحن بن طرفة، وحممد بن واسع، وطائفة
، وحيىي القطان، وأبو الوليد، وعاصم بن علي، وأبو نصر ابن املبارك: حدث عنه خلق كثري، منهم

  .التمار، وعلي بن اجلعد، وأبو سلمة املنقري، وشيبان بن فروخ
  .جرير بن حازم يف الثقة والصدق) ١(وثقة حيىي بن معني، وأبو حامت، وغريمها، وهو من بابة 

  من - على هذا -إنه ولد سنة سبعني، فقد أدرك نيفا وعشرين سنة : قيل
__________  

  :، املعارف٢٦٧: ، تاريخ خليفة٢٢٢: ، طبقات خليفة٢٧٤ / ٧: طبقات ابن سعد) ١(
: خ: ، ذيب الكمال١٥٩: ، مشاهري علماء االمصار٤٧٧ - ٧٦ / ٢: ، اجلرح والتعديل٤٧٨
 / ١: ، عرب الذهيب٤٠٦ - ٤٠٥ / ١: ، ميزان االعتدال١٠٧ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب١٩٧



 ٢: ، ذيب التهذيب١٩٢ / ١: بالباء املوحدة، طبقات القراء البن اجلزري"  ابن حبان "، وفيه ٢٤٦
  .٢٦١ / ١، شذرات الذهب ٦٢: ، خالصة تذهيب الكمال٨٨/ 
  .هو من بابته، إذا كان من درجته يف التوثيق والصدق، أو العكس: يقال) ١(

[ * ]  

)٧/٢٨٦(  

  

  .؟! ب كيف مل يسمع منه، وقد رأى طاووسا حمرما أيام أنس بن مالك، وهو معه بالبصرة، فالعج
  .ونقل أبو عمرو الداين أنه قرأ القرآن على أيب رجاء العطاردي

  .إنه مل يلحق أبا اجلوزاء: وقال محاد بن زيد
  .كذا قال

  .سنة اثنتني وستني: مات يف سلخ شعبان، سنة مخس وستني ومئة، ووهم من قال
زذ، أنبأنا عبد الوهاب، أنبأنا ابن هزارمرد، أنبأنا ابن حبابة، حدثنا أنبأنا الفخر علي، أنبأنا ابن طرب

 صلى اهللا عليه -مر رسول اهللا : البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، أخربين أبو االشهب، عن أيب نضرة، قال
  ).١" (فإن هذا واد ملعون " أسرعوا السري : "  بوادي مثود، فقال-وسلم 

  .هذا مرسل جيد
  

  البصري العابد، االمام، موىل بين سعد، من أعيان مشايخ البصرة،) ت، ق * (بن صبيح الربيع - ٨٧
__________  

باب نزول : ، يف املغازي٩٥ / ٨:  وأخرج البخاري-رجاله ثقات، لكنه مرسل كما قال املؤلف ) ١(
، عن  من طريق عبد الرزاق، عن معمر- وهي منازل مثود - احلجر - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

  . رضي اهللا عنهما-الزهري، عن سامل، عن ابن عمر 
ال تدخلوا مساكني الذين ظلموا أنفهم، أن : "  باحلجر، قال- صلى اهللا عليه وسلم -ملا مر النيب : قال

  يصيبكم ما أصام، إال أن تكونوا باكني، مث قنع رأسه وأسرع
  ".السري حىت أجاز الوادي 

، التاريخ ٢٧٩ - ٢٧٨ / ٣: ، التاريخ الكبري٤٣٠: ريخ خليفة، تا٢٧٧ / ٧: طبقات ابن سعد* 
 / ٣: ، اجلرح والتعديل١٣٣ - ١٣٢: خ: ، الضعفاء١٢٨ / ٨: ، تاريخ الطربي١٣٥ / ٢: الصغري
: ، حلية االولياء٢٦٨ - ٢٦٧: خ: ، الكامل البن عدي٢٩٦ / ١: ، كتاب اروحني٤٦٥ - ٤٦٤

 / ١: ، عرب الذهيب٢١٩ / ١: خ:  تذهيب التهذيب،٤٠٨: خ: ، ذيب الكمال٣١٠ - ٣٠٤ / ٦



 / ١: ، شذرات الذهب١١٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٨ - ٢٤٧ / ٣: ، ذيب التهذيب٢٣٤
٢٤٧.  
[ * ]  

)٧/٢٨٧(  

  

  .احلسن، وحممد بن سريين، وعطاء بن أيب رباح، وثابت البناين، ومجاعة: حدث عن
  .، وعلي بن اجلعد، وأبو الوليد، وآخرونوكيع، وابن مهدي، وأبو داود الطيالسي: وعنه

  .ثقة: روى عباس، عن ابن معني
  .ال بأس به: وقال أمحد

  .هو عندي من سادات املسلمني: وذكره شعبة فقال
  .كان كبري الشأن، إال أن النسائي ضعفه: قلت

  .مبارك أحب إيل: سألت شعبة عن مبارك والربيع بن صبيح، فقال: وقال حجاج
  . بيحىي بن سعيد أن حيدثين حبديث عن الربيع ابن صبيح، فأىب عليجهدت: وقال علي

  .كان يدلس: وقال أبو الوليد
  .أبو جعفر: كنيته: قال ابن حبان

الثوري، وابن املبارك، ووكيع، وكان من عباد أهل البصرة وزهادهم، كان يشبه بيته بالليل : حدث عنه
  .يهم كثريابالنحل، إال أن احلديث مل يكن من صناعته، فكان 

  .تويف بالسند سنة ستني ومئة
لقد بلغ الربيع بن صبيح يف مصرنا هذا، ماال يبلغه : قال شعبة: حدثنا أبو داود: حممود بن غيالن
  .االحنف بن قيس

  .يعين يف االرتفاع: قال أبو داود
  أول من صنف وبوب، فيما أعلم،): ١(قال أبو حممد الرامهرمزي 

__________  
احملدث : " ، ونصفه هذا يف كتابه) ه٣٦٠(مد احلسن بن عبدالرمحن بن خالد املتوىف سنة هو أبو حم) ١(

أبو النضر سعيد بن أيب عروبة اليشكري، موالهم البصري، : ، وابن أيب عروبة هو٦١١ص " الفاصل 
ه االمام احلافظ، ثقة حافظ، لكنه كثري التدليس، واختلط، وهو من أثبت الناس يف قتادة، أخرج حديث

  ). ه١٥٦: (أصحاب الكتب الستة، تويف سنة
[ * ]  



)٧/٢٨٨(  

  

  .الربيع بن صبيح بالبصرة، مث ابن أيب عروبه
  ).١" (اجلعديات " تويف غازيا بأرض اهلند، وله يف : قلت

  .ليس الفرار من الزحف من الكبائر، إمنا كان ذاك يوم بدر: حدثنا الربيع، عن احلسن، قال: قال علي
  .ال بأس ما! ما أقرما : ت ابن معني عن الربيع واملبارك، فقالسأل: قال عباس

من الربيع بن ) ٢(ما رأيت رجال أسود : قال الوثيق بن يوسف الثقفي: قال حممد بن سالم اجلمحي
  .صبيح

  .مسعت احلسن، سألت احلسن: كان الربيع بن صبيح إمنا يقول: وقال علي بن املديين
  .ه حديثا، عن أيب نضرة، يف الصرف، هو أحسنها كلهاكتبت عن: قال حيىي بن سعيد

  .وحديث عطاء، عن جابر يف احلج بطوله، عن عكرمة
  .ال: ما حدث عنه بشئ ؟ قال: قلت له

  مسعت من يذكر أن الربيع بن صبيح: قال غسان بن املفضل الغاليب
: ما يبكيك ؟ قال: هكان باالهواز، ومعه صاحب له، فتعرضت هلما امرأة، فبكى الشيخ، قال له صاحب

  .إا مل تطمع يف شيخني إال وقد رأت شيوخا قبلنا يتابعوا، فلذا أبكي
  .سنة ستني ومئة، وفيها مات الربيع بني صبيح، رمحه اهللا) ٣(كانت وقعة بارنل : قال حيىي بن معني

__________  
  .١: ، حا٢٨٤: انظر الصفحة) ١(
  .من السيادة) ٢(
باربد، وهي مدينة كبرية : ٤٦ / ٦" الكامل " ، و ١٢٨ / ٨" ويف الطربي  " بارنل: " كذا االصل) ٣(

  = [ * ]يف بالد اهلند، وكان املهدي قد سري جيشا يف البحر بقيادة عبدامللك بن شهاب املسمعي، 

)٧/٢٨٩(  

  

  .االمام الثقة، أبو بكر القرشي اجلمحي، موالهم البصري) م، د، س * ( الربيع بن مسلم- ٨٨
  . وغريمها- صاحب أيب هريرة -احلسن البصري، وحممد بن زياد : عنحدث 

  .حيىي بن سعيد القطان، وأبو داود، ومسلم بن إبراهيم، وطالوت بن عباد، وعدة: حدث عنه
  .وحفيده شيخ مسلم عبدالرمحن بن بكر بن الربيع

  .وثقه أبو حامت الرازي، وما لينه أحد، واحتج به مسلم



  .مئةتويف سنة سبع وستني و
  

االمام احملدث، أبو املغرية االزدي، احلداين، البصري، كان يرتل ) ٤م،  * * ( القاسم بن الفضل- ٨٩
  .يف بين حدان، فعرف م، ولد يف خالفة الوليد

  حممد بن سريين، وأيب نضرة، ومثامة بن حزن القيشري،: حدث عن
__________  

  .حها عنوةإىل بالد اهلند، وقد حاصر اجليش املدينة، وفت= 
الربيع ابن صبيح، وقد أصاب اجليش مرض يف أفواه اجلنود، يف أثناء : وكان من بني متطوعي اجليش

  .العودة، فمات منهم حنو من ألف رجل، منهم الربيع
  .٢٤٧ / ١: ، والشذرات٢٣٤، ٢٣٣ / ١:  ه، والعرب١٦٠حوادث سنة : الطربي، والكامل: انظر
، ذيب ١٥٧: ، مشاهري علماء االمصار٤٦٩ / ٣: رح والتعديل، اجل٢٧٥ / ٣: التاريخ الكبري* 

 / ٣: ، ذيب التهذيب٢٤٩ / ١: ، عرب الذهيب٢٢٠ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٤٠٩: خ: الكمال
  .٢٦٣ / ١: ، شذرات الذهب١١٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥١
: ، الضعفاء١٦٨ / ٢: ، التاريخ الصغري١٦٩ / ٧: ، التاريخ الكبري٢٨٣ / ٧: طبقات ابن سعد* * 
: خ: ، ذيب الكمال١٥٩: ، مشاهري علماء االمصار١١٧ - ١١٦ / ٧: ، اجلرح والتعديل٣٦٢: خ

  .، عرب الذهيب٣٧٧ / ٣: ، ميزان االعتدال١٥٠ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١١١٥
: ، شذرات الذهب٣١٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٠ - ٣٢٩ / ٨: ، ذيب التهذيب٢٥١ / ١
٢٦٤ / ١.  

[ * ]  

)٧/٢٩٠(  

  

ومعاوية بن قرة، والنضر بن شيبان، وأيب جعفر حممد بن علي، وسعيد بن املهلب، ونافع العمري، 
  .وطائفة

ابن املبارك، وأبو داود، وحيان بن علي، وعلي بن اجلعد، وشيبان بن فروخ، وعبد الرمحن : حدث عنه
  .بن مهدي، وأبو نصر التمار، وخلق سواهم

  .هو من مشاخينا الثقات: وقال ابن مهدي
  .ذكرته ليحىي بن سعيد، فأثىن عليه: وقال علي بن املديين

حدثنا حممد بن : ، وما زاد على أن قال) "١(الضعفاء " مل يصب العقيلي يف ذكره للقاسم يف : قلت



  إمساعيل، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا
غنما، أخذ الذئب شاة، فخلصها الراعي، فقال بينما راع يرعى : " القاسم، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد

  .ورفعه) ٢(صححه الترمذي : قلت" أال تتقي اهللا ؟ : الذئب
  .تويف احلداين يف سنة سبع وستني ومئة

  .سنة مثان: وقيل
  ).٣" (املخلصيات " وقع يل من عواليه يف منتقى 

__________  
  .٣٦٢: خ: الضعفاء) ١(
ن غيالن، عن أيب داود الطيالسي، عن شعبة، عن سعد بن ، من طريق حممود ب)٣٦٩٥: (رقم) ٢(

  .- صلى اهللا عليه وسلم -إبراهيم، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب 
قال : من طريق أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال) ٢٣٨٨: (، ومسلم٣٧٥ / ٦: وأخرجه البخاري

ا عليه الذئب، فأخذ منها شاة، فطلبه بينما راع يف غنمه، عد: " - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
  .الراعي حىت استنقذها منه

! سبحان اهللا : ، فقال الناس"من هلا يوم السبع، يوم ليس هلا راع غريي ؟ : فالتفت إليه الذئب، فقال له
  ".فإين أو من بذلك أنا وأبو بكر وعمر : " - صلى اهللا عليه وسلم -فقال رسول اهللا 

اء حديثية، اليب طاهر حممد بن عبدالرمحن بن العباس بن عبد الرمحن بن زكريا هي أجز: املخلصيات) ٣(
  ). ه٣٩٣(البغدادي، املتوىف 

  .يقال ملن خيلص الذهب من الغش: واملخلص
[ * ]  

)٧/٢٩١(  

  

، االمام الثقة، أبو سعيد البصري، موىل بين متيم، ولد يف خالفة التستري) ع* ( يزيد بن إبراهيم - ٩٠
  .- أظن -، يف آخرها عبدامللك

حممد بن سريين، واحلسن، وعطاء بن أيب رباح، وابن أيب مليكة، وعمرو بن دينار، وأيب : وحدث عن
  .الزبري، وقتادة، وأيوب، وطائفة

  أبن املبارك، ووكيع، وابن مهدي، ويزيد بن هارون، وأبو: وعنه
نان العوقي، وعفان، وأبو سلمة داود، وأبو أسامة، وأبو الوليد، ومسلم بن إبراهيم، وحممد بن س

التبوذكي، وعلي بن اجلعد، وهدبة بن خالد، وحجاج بن منهال، وأبو عمر احلوضي، وشيبان بن فروخ، 



  .وخلق سواهم
  .وثقة أمحد وغريه

  .هو أثبت من جرير بن حازم، وهو ثقة: وقال حيىي بن معني
  .هو أثبت عندنا من هشام بن حسان: وقال أبو الوليد

  .ثقة، ثقة: ود بن غيالن، عن وكيعوقال حمم
  .ثقة، من أوسط أصحاب احلسن، وابن سريين: وقال أبو حامت
  .كان ثقة ثبتا، كان عفان يرفع أمره، وكان يرتل يف باهلة: وقال ابن سعد

__________  
 / ٨: ، التاريخ الكبري٤٣٧: ، تاريخ خليفة٢٢٢: ، طبقات خليفة٢٧٨ / ٧: طبقات ابن سعد* 

، مشاهري علماء ٢٥٣ - ٢٥٢ / ٩: ، اجلرح والتعديل٦٠، ٥٣ / ٢: فة والتاريخ، املعر٣١٨
، تذكرة ١٧٣ - ١٧٢ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٥٢٨: خ: ، ذيب الكمال١٥٩: االمصار
: ، ذيب التهذيب٢٣٩ / ١: ، عرب الذهيب٤١٩ - ٤١٨ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٠٠ / ١: احلفاظ

 / ١: ، شذرات الذهب٤٣٠: ، خالصة تذهيب الكمال٨٦: ظ، طبقات احلفا٣١٣ - ٣١١ / ١١
٢٥٦.  
[ * ]  

)٧/٢٩٢(  

  

أنكرت أحاديث رواها عن قتادة، عن أنس، وهو ممن يكتب حديثه، وال بأس به، : وقال ابن عدي
  .وأرجو أن يكون صدوقا

  .هو ثبت يف احلسن، وابن سريين: قال علي بن املديين
  .نسائي، وغريهموقد وثقه أبو حامت، وأبو زرعة، وال

  .يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، ليس بذاك: وروى علي، عن حيىي بن سعيد، قال
  .تويف سنة إحدى وستني ومئة: قال أبو الوليد
  .سنة اثنتني: وقال الفالس

  .مات جدي سنة ثالث وستني ومئة: وقال حفيده أبو بكر حممد بن سعيد
أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا هبة اهللا بن حممد، أنبأنا حممد بن : اأنبأنا عبدالرمحن بن حممد الفقيه، وغريه قالو

حممد بن غيالن، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن يونس، حدثنا يعقوب احلضرمي، حدثنا يزيد بن 
إبراهيم التستري، عن أيب هارون الغنوي، عن مسلم بن شداد، عن عبيد بن عمري، عن أيب بن كعب 



  .يوم القيامة بفناء العرش، يف قباب ورياض، بني يدي اهللا تعاىلالشهداء : قال
أنبأنا عبد اهللا بن عمر، أنبأنا أبو الوقت، أنبأنا مجال : أخربنا عمر بن حممد املذهب، ومجاعة، قالوا

االسالم، أنبأنا ابن محويه، أنبأنا عيسى ابن عمر، حدثنا عبد اهللا بن عبدالرمحن، حدثنا حجاج بن منهال، 
  ).١(ترث اجلدة وابنها حي : ثنا يزيد بن إبراهيم، أنبأين احلسن قالحد

__________  
، يف الفرائض، باب ما جاء يف مرياث اجلدة مع ابنها، من طريق احلسن )٢١٠١: (وأخرج الترمذي) ١(

بن عرفة، حدثنا يزيد بن هارون، عن حممد بن سامل، عن الشعيب، عن مسروق، عن عبد اهللا بن مسعود، 
 سدسا مع ابنها، - اهللا صلى اهللا عليه وسلم -إا أول جدة أطعمها رسول : ل يف اجلدة مع ابنهاقا

  .وابنها حي، وإسناده ضعيف لضعف حممد بن سامل
  .هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه: وقال الترمذي

  = [ * ]يورثها  اجلدة مع ابنها، ومل - صلى اهللا عليه وسلم -وقد ورث بعض أصحاب النيب 

)٧/٢٩٣(  

  

  .عدة أحاديث عالية، ليزيد عن ابن سريين وطائفة) ١" (اجلعديات " ويف 
  

  الطبقة السابعة
  . ، البصري، احلافظ، إمام مشهور ثقةالعبدي) ع( سليمان بن كثري - ٩١

  .الزهري، وعمرو بن دينار، وحصني بن عبدالرمحن: حدث عن
 مهدي، وحبان، وعفان، وأبو سلمة، وسعيد بن سليمان الواسطي، أخوه حممد بن كثري، وابن: روى عنه
  .وآخرون

  .ال بأس به، يكىن أبا داود، وحديثه عن الزهري فيه شئ: قال النسائي
  .ضعيف احلديث: وقال حيىي بن معني

سكن البصرة، وما روى عن الزهري فإنه قد اضطرب يف أشياء، وهو يف غري الزهري : وقال الذهلي
  .أثبت
  مضطرب: سليمان بن كثري الواسطي، كذا نسبه، وقال:  لعقيليوقال

__________  
  .بعضهم= 

إن اجلدة من قبل االب، إذا كان ابنها حيا ورثا، فإن عمر، وابن مسعود، : ٢١١ / ٦": املغين " قال يف 



يح،  ورثوها مع ابنها، وبه قال شر- رضي اهللا عنهم -وأبا موسى، وعمران بن احلصني، وأبا الطفيل 
واحلسن، وابن سريين، وجابر بن زيد، والعنربي، وإسحاق، وابن املنذر، وهو ظاهر مذهب أمحد بن 

  .ال ترث:  وقال زيد بن ثابت- رضي اهللا عنه -حنبل 
 وبه قال مالك والثوري واالوزاعي وسعيد بن عبد - رضي اهللا عنهما -وروي ذلك عن عثمان وعلي 

ثور، وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أمحد، رواه عنه مجاعة من العزيز والشافعي وابن جابر وأبو 
  .أصحابه

  ).٢٧٩ - ٢٧٦ / ١٠: مصنف عبد الرزاق: وانظر(
  ".اجلعديات " انظر تعريف ) ١(

  .١: ، حا٢٨٤: صفحة
، اروحني ١٣٨ / ٤: ، اجلرح والتعديل١٦٣: خ: ، الضعفاء٣٤ - ٣٣ / ٤: التاريخ الكبري* 

: ، تذهيب التهذيب٥٤٨: خ: ، ذيب الكمال٣٢١: خ: لكامل البن عدي، ا٣٣٤ / ١: والضعفاء
، خالصة ٢١٦ - ٢١٥ / ٤: ، ذيب التهذيب٢٢١ - ٢٢٠ / ٢: ، ميزان االعتدال٥٤ / ٢: خ

  .١٥٤: تذهيب الكمال
[ * ]  

)٧/٢٩٤(  

  

  .احلديث
، حدثنا حممد بن حدثنا حممد بن أيوب: وروى عن حصني، ومحيد الطويل أحاديث ال يتابع عليها، منها

 عن - امرأة أنس بن مالك -كثري، حدثنا سليمان بن كثري، حدثنا محيد الطويل، عن زينب بنت نبيط 
  ". فأمرها أن تشترط - صلى اهللا عليه وسلم -أا أتت النيب : " ضباعة بنت الزبري

  .بأسانيد صاحلة) ١(وهذا جاء عن ابن عباس، وجابر، وعائشة 
ور أيضا مع غرابته صاحل، وسليمان حسن احلديث، خمرج له يف الصحاح، وليس واالسناد املذك: قلت

  .هو باملكثر، مات يف سنة ثالث وستني ومئة
  

  .ابن داود، االمام احملدث، احلجة، أبو غسان املدين) ع * ( حممد بن مطرف- ٩٢
__________  

  .٢٢٢ / ٥: البيهقي" سنن " حديث ضباعة يف ) ١(
، من طريق ابن أيب شيبة، عن حممد بن فضيل ووكيع، عن هشام بن )٢٩٣٧: (وأخرجه ابن ماجه



  .عروة، عن أبيه
، من حديث عكرمة، عن ابن عباس، عن "سننه " ، والدار قطين يف "مسنده " وأخرجه الطيالسي يف 

  .ضباعة، به
: ، والنسائي)٩٤١: (، والترمذي)١٢٠٨: (، ومسلم)١٧٧٦: (وحديث ابن عباس، أخرجه أبو داود

  ).٢٩٣٨: (، وابن ماجه١٦٨ / ٥
 -دخل رسول اهللا : قالت: ولفظه) ١٢٠٧: (، ومسلم١٤٤ / ٩: وحديث عائشة، أخرجه البخاري

واهللا ما أجدين إال : قالت" أردت احلج ؟ : "  على ضباعة بنت الزبري، فقال هلا-صلى اهللا عليه وسلم 
  .وجعة

  ".تين اللهم حملي حيث حبس: حجي واشترطي، وقويل: فقال هلا
اشتراط التحلل مىت : أحرمي باحلج، واجعلي شرطا يف حجك عند االحرام، وهو: ومعىن احلديث
  .احتجت إليه

هو املكان الذي : موضع إحاليل من االرض حيث حبستين، أي: ، أي"حملي حيث حبستين : " وقوله
  .عجزت عن االتيان باملناسك واحنبست عنها بسبب قوة املرض

  .٢٢٢ / ٥": السنن "  البيهقي يف وحديث جابر، أخرجه
، ذيب ٢٩٧ - ٢٩٥ / ٣: ، تاريخ بغداد١٠٠ / ٨: ، اجلرح والتعديل٢٣٦ / ١: التاريخ الكبري* 

، ذيب ٣٤ / ٥: ، الوايف بالوفيات٢٤٢ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٢٧٣ - ١٢٧٢: خ: الكمال
  .٣٥٩: ل، خالصة تذهيب الكما١٠٢: ، طبقات احلفاظ٤٦٢ - ٤٦١ / ٩: التهذيب

  .٢٥٨ / ١: شذرات الذهب
[ * ]  

)٧/٢٩٥(  

  

حممد بن املنكدر، وحسان بن عطية، وأيب حازم االعرج، وصفوان بن سليم، : ولد قبل املئة، وروى عن
  .وطائفة

 وابن وهب، وآدم بن أيب إياس، وسعيد بن أيب مرمي، - وهو من شيوخه -سفيان الثوري : حدث عنه
  .د، وآخرون وله وفادة على املهدي، فحدث ببغدادوعلي بن عياش، وعلي بن اجلع

  .وثقه أمحد بن حنبل، وغريه
  . وقد نزل عسقالن- رضي اهللا عنه -إنه من موايل عمر بن اخلطاب : قيل: قال أبو بكر اخلطيب

  .ما ظفرت له بوفاة، وكأنه تويف سنة بضع وستني ومئة: قلت



نا عمر بن حممد، أنبأنا هبة اهللا بن احلصني، أنبأنا حممد بن أنبأ: أخربنا ابن قدامة يف كتابه، وطائفة، قالوا
حممد، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا إبراهيم بن اهليثم، حدثنا على بن عياش، حدثنا حممد بن مطرف، 

طهور : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -عن زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة، عن النيب 
  ).١(" كل أدمي دباغة 

  ، االم احلافظ الصدوق احلجة، أبو بكر، وأبو عبد اهللابن دينار) ع* ( مهام بن حيىي - ٩٣
__________  

  .رجاله ثقات، وإسناده صحيح، وصححه غري واحد) ١(
 / ٢: ، التاريخ الصغري٢٣٧ / ٨: ، التاريخ الكبري٤٣٧: ، تاريخ خليفة٢٨٢ / ٧: طبقات ابن سعد* 

، اجلرح ٤٥٣: خ: ، الضعفاء٢٨١، ١٦٧ / ٢، ١٥٠ / ١: لتاريخ، املعرفة وا١٥٥ - ١٥٤
 / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٤٤٩، ١٤٤٨: خ: ، ذيب الكمال١٠٩ - ١٠٧ / ٩: والتعديل

 - ٦٧ / ١١: ، ذيب التهذيب٢٤٣ - ٢٤٢ / ١: ، عرب الذهيب٢٠١ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٢٢
  .١ ٢٥٨: ، شذرات الذهب٤١١ :، خالصة تذهيب الكمال٨٧ - ٧٦: ، طبقات احلفاظ٧٠

[ * ]  

)٧/٢٩٦(  

  

  .العوذي، احمللمي، البصري
  .بطن من االزد، ومن مواليهم، وكان أبوه قصابا بالبصرة: وبنو عوذ

  .ولد بعد الثمانني
احلسن، وأنس بن سريين، وعطاء بن أيب رباح، ونافع موىل ابن عمر، وحيىي بن أيب كثري، : وحدث عن

يب عمران اجلوين، وأيب التياح، وثابت البناين، وعلي بن زيد، وقتادة، وزيد بن وأيب مجرة الضبعي، وأ
أسلم، وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، وابن جحادة، وشقيق أيب ليث، ومطر الوراق، وخلق، ويرتل 

  .إىل زياد بن سعد، وإىل سفيان بن عيينة، وذلك يف أيب داود والنسائي
قدمه، وابن املبارك، وابن علية، ووكيع، ويزيد، وعبد الرمحن بن سفيان الثوري، مع ت: حدث عنه

مهدي، وأبو علي احلنفي، واملقرئ، وعبد اهللا بن رجاء الغداين، وأبو نعيم، وحممد بن سنان العوقي، وأبو 
الوليد الطيالسي، وعفان، وعمرو بن عاصم، وحبان بن هالل، وحجاج بن منهال، وأبو داود، ومسلم 

وعلي بن اجلعد، وأبو سلمة التبوذكي، وشيبان بن فروخ، وهدبة بن خالد، وسهل بن بن إبراهيم، 
  .بكار، وحممد بن كثري العبدي، وأبو عمر احلوضي، وخلق سواهم

  أخربنا ابن عساكر، أنبأنا أبو روح، أنبأنا متيم، أنبأنا أبو سعد، أنبأنا أبو



: م، حدثنا أبو مجرة الضبعي، عن أيب بكر، عن أبيهعمرو احلريي، أنبأنا أبو يعلى، حدثنا هدبة، حدثنا مها
  ).١" (من صلى الربدين، دخل اجلنة : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -أن رسول اهللا 

__________  
  .إسناده صحيح) ١(

  .أبن أيب موسى االشعري، عبد اهللا بن قيس: وأبو بكر هو
باب : ، يف املساجد)٦٣٥: (جر، ومسلمباب فضل صالة الف: ، يف املواقيت٤٣ / ٢: وأخرجه البخاري

فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهما، كالمها من طريق هدبة، أو هداب بن خالد االزدي، عن 
  .مهام بن حيىي، عن أيب مجرة، به

  .صالة الفجر والعصر: والربدان مها
  = [ * ]قال 

)٧/٢٩٧(  

  

يعترض على مهام يف كثري من حديثه، فلما قدم كان حيىي بن سعيد : روى عمر بن شبة، عن عفان، قال
  .معاذ بن هشام، نظرنا يف كتبه، فوجدناه يوافق مهاما يف كثري مما كان حيىي ينكره، فكف حيىي بعد عنه

  .كان مهام قويا يف احلديث: وقال يزيد بن هارون
  .مهام ثبت يف كل املشايخ: وروى صاحل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه قال

  .كان عبد الرمحن يرضاه: مهام أيش تقول فيه ؟ فقال: قلت اليب عبد اهللا: موقال االثر
مهام ثقة، : مهام عندي يف الصدق مثل ابن أيب عروبة، مث قال أمحد: عن ابن مهدي، قال: أمحد بن حنبل

  .وهو أثبت من أبان يف حيىي بن أيب كثري
  . يروي عن مهام، وكان مهام أفضل عندناكان حيىي بن سعيد يروي عن أبان العطار، وال: وقال ابن معني

  ثقة صاحل، وهو: وروى احلسني بن احلسن الرازي، عن ابن معني
  .يف قتادة أحب إيل من محاد بن سلمة
مهام يف قتادة أحب إيل من أيب عوانة، مهام، مث أبو عوانة، مث أبان، : وروى أمحد بن زهري، عن حيىي، قال

  .مث محاد بن سلمة
  كان هشام أرواهم عنه،): ١(ملديين يف أصحاب قتادة وقال علي بن ا

__________  
مسيتا بردين الما تصليان يف بردي النهار، ومها طرفاه حني يطيب اهلواء وتذهب سورة : اخلطايب= 
  .احلر



  ".ملا ذكر أصحاب قتادة : " ٦٩ / ١١": ذيب التهذيب " يف ) ١(
[ * ]  

)٧/٢٩٨(  

  

ن شعبة أعلمهم مبا مسع قتادة، وما مل يسمع، ومل يكن مهام عندي بدون وكان سعيد أعلمهم به، وكا
  .القوم يف قتادة، ومل يكن ليحىي بن سعيد رأي فيه، وكان عبدالرمحن حسن الرأي فيه

حدث ابن أيب عدي، عن ابن أيب عروبة، عن قتادة حبديث، فأنكره : حدثنا الفالس، قال: عمر بن شبة
  .نع ابن أيب عروبة شيئامل يص: حيىي بن سعيد، وقال

حدثنا مهام، عن قتادة، فسكت حيىي، فعجبنا من حيىي حيث حيدثه ابن أيب : فقال عفان، وكان حاضرا
  .عدي عن سعيد فينكره، وحيث حدثه عفان عن مهام فسكت

  .هذا يدل على أن حيىي تغري رأيه بأخرة يف مهام، أو أنه ملا رأى اتفاقهما على حديث اطمأن: قلت
إين الستحيي من اهللا أن أنظر يف الكتاب، وأحفظ احلديث لكي أحدث : أن مهاما قال: لوليد وحبانأبو ا
  .الناس

ظلم حيىي بن سعيد مهاما، مل يكن له به علم، ومل جيالسه، فقال : قال ابن مهدي: وقال أمحد بن أيب خيثمة
  .فيه

من فاته : جب من عبدالرمحن يقولأال تع: مسعت حيىي القطان يقول: قال حممد بن عبد اهللا بن عمار
  .شعبة، مسع من مهام

  .وكان حيىي ال يعبأ مام
 -ذكر حيىي بن سعيد عاصم بن سعيد الذي روى عن قتادة، فقال حيىي : قال ابن مهدي: وقال أمحد

  .قد أدخل بني قتادة وبني سعيد: -كأنه حيمل على مهام 
  .فجعل عبدالرمحن يضحك: قال

  .اسكت وحيك: حدثنا عفان، حدثنا مهام، فقال له: ة ليحىيقال إبراهيم بن عرعر

)٧/٢٩٩(  

  

  .سعيد، وهشام وشعبة، ومهام: االثبات من أصحاب قتادة: قال عمرو بن علي
شهد حيىي بن :  عن أبيه، قال- أظنه عن عبد اهللا بن أمحد -أخربين إسحاق بن يوسف : وقال ابن عدي

  . يعين فلم يعدل حيىي، فتكلم فيه حيىي هلذا- العدالة  وكان مهام على-سعيد يف حداثته شهادة 



  .مهام ثبت يف قتادة: قال عبد اهللا بن املبارك
  .مهام حفظه ردئ، وكتابه صاحل: مسعت يزيد بن زريع يقول: وقال حممد بن املنهال

  .ثقة، رمبا غلط: وقال ابن سعد
  .ال بأس مام: وقال أبو زرعة

مهام أحب إيل ما حدث من كتابه، وإذا حدث من : ن مهام وأبان، قالسئل أيب ع: وقال ابن أيب حامت
  ).١(حفظه، تقاربا يف احلفظ والغلط 

  ثقة صدوق، يف حفظه: سألت أيب عن مهام، فقال: وقال أيضا
  .شئ، وهو يف قتادة أحب إيل من محاد بن سلمة وأبان

  .ة كان ال يلحنإذا رأيتم يف حديثي حلنا، فقوموه، فإن قتاد: قال عفان، عن مهام
ومهام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث، وأحاديثه مستقيمة عن : قال احلافظ عبد اهللا بن عدي

  .قتادة، وهو مقدم يف حيىي بن أيب كثري
  ، وقد أوردته)٢(للفريايب " صفة النفاق " وقع لنا حديث مهام عاليا يف 

__________  
  .١٠٩/  ٩اخلرب والذي بعده يف اجلرح والتعديل ) ١(
  = [ * ]هو العالمة احلافظ أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن، قاضي الدينور، وصاحب ) ٢(

)٧/٣٠٠(  

  

  .يف أماكن، ومهام ممن جاوز القنطرة، واحتج به أرباب الصحاح
  .وفاته يف سنة ثالث وستني ومئة: روى البخاري، عن حممد بن حمبوب

  .نيمات يف رمضان سنة اربع وست: وقال ابن حبان
مات مهام منذ :  فقيل يل- شك -قدمت البصرة سنة أربع أو مخس وستني : وقال شريح بن النعمان

  .مجعة أو مجعتني
أخربنا حممد بن املطهر، أنبأنا عبداملعز بن حممد، أنبأنا متيم بن أيب سعيد، أنبأنا أبو سعد، أنبأنا ابن محدان، 

، عن أيب سعيد )١(قتادة، عن أيب عيسى االسواري أنبأنا أبو يعلى، حدثنا هدبة، حدثنا مهام، عن 
عن ) ٢(رواه مسلم " ي عن الشرب قائما، أو حنو ذاك  " - صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب : اخلذري

  .هدبة بن خالد
  

  . الكويف، صاحب تصانيف وتواريخلوط بن حيىي*  أبو خمنف - ٩٤



  بن زهري،) ٣(جابر اجلعفي، وجمالد بن سعيد، وصقعب : روى عن
  .وطائفة من اهولني
__________  

التصانيف، رحل من الترك إىل مصر، وحدث عن خالئق كثريين، وروى عنه غري واحد، وكان ثقة = 
  .مأمونا

  .٦٩٤ - ٦٩٢: التذكرة: انظر)  ه٣٠١(تويف سنة 
  ). ه١٣٤٩(مطبوع مبصر مبطبعة املنار، سنة " صفة النفاق " وكتابه 

  .نسبة إىل االساورة من متيم: اهلمزة، وسكون السنياالسواري، بضم ) ١(
  .باب كراهية الشرب قائما: ، يف االشربة)٢٢٠٥) (٢(
، ١٨٢ / ٧: ، اجلرح والتعديل٣٦٩: خ: ، الضعفاء٥٣٧: ، املعارف٢٥٢ / ٧: التاريخ الكبري* 

 - ٤١٩ / ٣: ال، ميزان االعتد٤٣ - ٤١ / ١٧: املقالة الثالثة الفن االول، معجم االدباء: الفهرست
: اجلرح والتعديل) ٣ (٤٩٣ - ٤٩٢ / ٤: ، لسان امليزان٢٢٦ - ٢٢٥ / ٣: ، فوات الوفيات٤٢٠

١٨٢ / ٧.  
[ * ]  

)٧/٣٠١(  

  

  .عبدالرمحن بن مغراء، وعلي بن حممد املدائين: وعنه
  .ليس بثقة: قال حيىي معني
  .متروك احلديث: وقال أبو حامت

  ).١(أخباري ضعيف : وقال الدارقطين
  .تويف سنة سبع ومخسني ومئة: قلت

، )٤(، وعبد اهللا بن عياش املنتوف "الردة " التميمي صاحب ) ٣(سيف بن عمر ) ٢(وهو من بابة 
  ).٥(وعوانة بن احلكم 

  
  .ابن احلسن، احلافظ الصدوق، أبو حممد الواسطي) ٤ * ( سفيان بن حسني- ٩٥

  .والزهري، وإياس بن معاويةاحلسن وحممد بن سريين، واحلكم بن عتيبة، : حدث عن
  شعبة، وهشيم، وعباد بن العوام، ويزيد بن هارون، وعمر: روى عنه

  .ابن عبد اهللا بن رزين، ومجاعة



__________  
  ".أخباري تالف ال يوثق به " ، ٤١٩ / ٣" امليزان " وقال املؤلف يف ) ١(
أبا خمنف مساو هلؤالء الثالثة يف الوجه، ومراد املؤلف أن : البابة عند العرب: قال ابن السكيت) ٢(

  .الضعف واملرتلة
املؤلف، وقد نقل تضعيفه فيه عن حيىي بن " ميزان " ، وهو خطأ، صوابه من "حممد : " يف االصل) ٣(

  .عامة حديثه منكر: معني، وأيب داود، وأيب حامت، وقال ابن عدي
  .أخباري صدوق: ، وقال٤٧٠ / ٢": امليزان " ترمجته يف ) ٤(
أنه كان عثمانيا وكان يضع : ٣٨٦ / ٤": لسان امليزان " ، وجاء يف ٢٠١: صفحة: تقدمت ترمجته) ٥(

  .االخبار لبين أمية
سفيان بن "  وفيه ٨٩ / ٤: ، التاريخ الكبري٣٢٦: ، طبقات خليفة٣١٢ / ٧: طبقات ابن سعد* 

 / ٩:  بغداد، تاريخ٣٥٨ / ١: ، كتاب اروحني٢٢٨ - ٢٢٧ / ٤: ، اجلرح والتعديل"حصني 
 / ٦: ، تاريخ االسالم٣٢ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٥١٣: خ: ، ذيب الكمال١٥١ - ١٤٩
  .١٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٩ - ١٠٧ / ٤: ، ذيب التهذيب١٨٦ - ١٨٥
[ * ]  

)٧/٣٠٢(  

  

  .وقد وثقه مجاعة يف سوى ما يرويه عن الزهري، فإنه يضطرب فيه ويأيت مبا ينكر
  .ليس به بأس، وليس من أكابر أصحاب الزهري: ن ابن معني، قالروى عباس، ع

ثقة، كان يؤدب املهدي، وحديثه عن الزهري فقط ليس : وروى أمحد بن أيب خيثمة، عن ابن معني
  .بذاك، إمنا مسع منه باملوسم

  .صاحل احلديث، وال حيتج به، هو حنو حممد بن إسحاق: وقال أبو حامت
 أمره تنكب ما روى عن الزهري، واالحتجاج مبا روى عن غريه، وذاك أن االنصاف يف: وقال ابن حبان

  .صحيفة الزهري اختلطت عليه، فكان يأيت ا على التوهم
  .تويف يف خالفة أيب جعفر سنة نيف ومخسني ومئة، ووقع له حنو ثالث مئة حديث: قلت
  

  .البصرةحمدث مشهور، من أهل اليمامة، سكن ) ٤ * ( صاحل بن أيب االخضر- ٩٦
  .ابن أيب مليكة، ونافع العمري، وابن املنكدر، والزهري: وحدث عن

__________  



: الضعفاء: ،١٠١ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٧٣ / ٤: ، التاريخ الكبري٢٧٢ / ٧: طبقات ابن سعد* 
، ذيب ٣٦٩ - ٣٦٨ / ١: ، كتاب اروحني٣٩٥ - ٣٩٤ / ٤: ، اجلرح والتعديل١٧٦: خ

، ميزان ٢٠١ / ٦: ، تاريخ االسالم٨٥ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٥٩٥ - ٥٩٤: خ: الكمال
، خالصة تذهيب ١٩: ، طبقات املدلسني٣٨٢ - ٣٨٠ / ٤: ، ذيب التهذيب٢٨٨ / ٢: االعتدال
  .١٧٠ - ١٦٩: الكمال
[ * ]  

)٧/٣٠٣(  

  

  .عبدالرمحن بن مهدي، وروح، وأبو داود، ومسلم بن إبراهيم، ومجاعة: وعنه
  . معنيضعفه ابن

  .لني: وقال البخاري
، )١(ضعيف احلديث، كان عنده عن الزهري كتابان، أحدمها عرض، واآلخر مناولة : وقال أبو زرعة

  .فاختلطا مجيعا، فال يعرف هذا من هذا
  ).٢(تويف قبل شعبة : قلت
  

  االمام احملدث الصدوق احلافظ، أبو عبد الرمحن االزدي، موالهم) ٤ * ( سعيد بن بشري- ٩٧
  .دمشقي رحل به أبوه إىل البصرة: البصري، نزيل دمشق، وقيل

  .قتادة، وعمرو بن دينار، والزهري، وأيب الزبري: حدث عن
الوليد بن مسلم، وأبو مسهر، وأسد بن موسى، وأبو اجلماهر، وحيىي الوحاظي، وحممد بن بكار : وعنه

  .بن بالل، وخلق
__________  

ن كتاب تسمى عرضا عند اجلمهور، والرواية ا سائغة عند القراءة على الشيخ حفظا، أو م) ١(
  .العلماء
هذا مساعي عن فالن : أن يعطي الشيخ للطالب أصل مساعه، أو فرعا مقابال به، ويقول له: واملناولة

  .فاروه عين، أو أجزت لك روايته عين، مث يبقيه معه ملكا له، أو يعريه إياه لينسخه ويقابل به
  .ارو عين هذا: بكتاب من مساعه فيتأمله، مث يقولأو يأتيه الطالب 

  ).١٢٣، ١١٠: الباعث احلثيث: انظر(
  ). ه١٦٠(كانت وفاة شعبة سنة ) ٢(



  .٢٠٢: الصفحة: انظر ترمجته
 ٤: ، اجلرح والتعديل١٥٠ - ١٤٨: خ: ، الضعفاء٣٦٠: ٣: ، التاريخ الكبري٣١٦: طبقات خليفة* 
: خ:  ب، ذيب الكمال٧٧ / ٧: خ:  تاريخ ابن عساكر،٣١٩ / ١: ، كتاب اروحني٤٧ - ٦/ 

، عرب ١٣٠ - ١٢٨ / ٢: ، ميزان االعتدال١٤ - ١٣ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٤٨٢ - ٤٨١
، طبقات ١٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٠ - ٨ / ٤: ، ذيب التهذيب٢٥٣ / ١: الذهيب

 / ٦: يب ابن عساكر، ذ٢٦٦ - ٢٦٥ / ١: ، شذرات الذهب١٨١ - ١٨٠ / ١: املفسرين
١٢٤ - ١٢٣.  
[ * ]  

)٧/٣٠٤(  

  

  .مل يكن يف بلدنا أحد أحفظ منه، وهو منكر احلديث: قال أبو مسهر
  .حمله الصدق: وقال أبو حامت

كان أبوه شريكا اليب عروبة، فأقدم ابنه : كيف هذه الكثرة له عن قتادة ؟ قال: سألت أمحد بن صاحل
  .بن أيب عروبةسعيدا البصرة، فبقي يطلب مع سعيد 

  .كان قدريا: وقال ابن سعد
  .ليس بالقوي: وقال أبو أمحد احلاكم

  .ذاك صدوق اللسان: سألت شعبة عن سعيد بن بشري، فقال: وقال بقية
  .حدثنا سعيد بن بشري، وكان حافظا: مسعت ابن عيينة يقول: وقال مروان الطاطري

  .يوثقونه، كان حافظا: وقال دحيم
  . عنه، مث تركوأما ابن مهدي فروى

  .ال حيتج به وحمله الصدق: وقال أبو زرعة
  .يتكلمون يف حفظه: وقال البخاري

  .ضعيف: وقال ابن معني والسنائي
  .مات سنة مثان وستني ومئة! ما كان قدريا، معاذ اهللا : وقال أبواجلماهر

  .قاله أبواجلماهر، وحممد بن بكار
  .سنة تسع: وقال هشام بن عمار

  
  .، املتقن، االمام، أبو زيد البصري االحولاحلافظ) ع* (يزيد  ثابت بن - ٩٨



__________  
، ١٧٧ - ١٧٦: خ: ، ذيب الكمال٤٦٠ / ٢: ، اجلرح والتعديل١٧٢ / ٢: التاريخ الكبري* 

، ٢٥٧ / ١: ، عرب الذهيب٣٦٩ - ٣٦٨ / ١: ، ميزان االعتدال٩٧ / ١: خ: تذهيب التهذيب
  .٢٧٠ / ١: ، شذرات الذهب٥٧: تذهيب الكمال، خالصة ١٨ / ٢: ذيب التهذيب

[ * ]  

)٧/٣٠٥(  

  

  .عاصم االحول، وهالل بن خباب، ومحيد، وطبقتهم من صغار التابعني: حدث عن
  .أبو داود الطيالسي، وعفان، وعارم، وأبو سلمة التبوذكي، ومجاعة: حدث عنه

  .مات يف الكهولة فلم يشتهر، وهو من نظراء وهيب وأقرانه
  .ثقة: حامتقال أبو 

  .ليس به بأس: وقال النسائي
  .تويف يف سنة تسع وستني ومئة بالبصرة: قلت
  
  :أما

  .فكويف قدمي، ضعفوه *  ثابت بن يزيد أبو السري االودي- ٩٩
  .عمرو بن ميمون االودي: يروي عن

  .ليس بذاك: قال عبد اهللا بن إدريس
  .حدثنا عنه حيىي بن سعيد: وقال أمحد بن حنبل

  .وسط، إمنا أتيته مرة، فأملى علي:  سألت حيىي عنه، فقال:وقال علي
  .عن ثابت أيب السري الزعفراين: وروى عنه شريك فقال: قلت
  

   الساحر العجمي، الذي ادعى الربوبية من طريقهو عطاء املقنع* *  املقنع - ١٠٠
__________  

، ميزان ٩٧ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب١٧٧: خ: ، ذيب الكمال١١٢: خ: الكامل البن عدي* 
  .٥٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٩ - ١٨ / ١: ، ذيب التهذيب٣٦٨ / ١: االعتدال

  : = [ * ]، وفيات االعيان٥٢ - ٥١ / ٦: ، الكامل البن االثري١٤٩ / ١: املعرفة والتاريخ* * 

)٧/٣٠٦(  



  

غيبات، حىت ضل به خالئق املناسخ، وربط الناس باخلوارق، واالحوال الشيطانية، واالخبار عن بعض امل
  .من الصم البكم

وادعى أن اهللا حتول إىل صورة آدم، ولذلك أمر املالئكة بالسجود له، وأنه حتول إىل صورة نوح، مث 
إبراهيم، وإىل حكماء االوائل، مث إىل صورة أيب مسلم صاحب الدعوة، مث إليه، فعبدوه وحاربوا دونه، 

  .وجهه املشوهمع ما شاهدوا من قبح صورته، ومساجة 
  .املقنع: ، اختذ وجها من الذهب، ومن مث قالوا)١(كان أعور قصريا ألكن 

قمر ثان يرونه يف السماء، حىت كان يراه املسافرون من مسرية شهرين، ويف : ومما أضلهم به من املخاريق
والبن ) ٢(نع ضالل وغي مثل بدر املق* أفق أيها البدر املقنع رأسه : ذلك يقول أبو العالء بن سليمان

وملا استفحل البالء ذا ) ٣(بأسحر من أحلاظ بدري املعمم * إليك فما بدر املقنع طالعا : سناء امللك
مبا وراء النهر، انتدب حلربه : اخلبيث، جتهز اجليش إىل حربه، وحاصروه يف قلعته بطرف خراسان، وقيل

  متويل
__________  

 - ١٤٥ / ١٠: ، البداية والنهاية٢٤١ - ٢٤٠، ٢٣٥ / ١: ، عربا لذهيب٢٦٥ - ٢٦٣ / ٣= 
  .٢٤٩ - ٢٤٨ / ١: ، شذرات الذهب١٤٦

  .بني اللكن، وهو الذي ال يقيم العربية من عجمة يف لسانه: رجل ألكن) ١(
، وهو ..."أفق إمنا: "  وفيه١٥٤٤ / ٤): ١٩٤٨: ط القاهرة" (شروح سقط الزند " البيت يف ) ٢(

حتية : يت خاطب فيها أبا أمحد عبد السالم بن احلسني البصري، ومطلعهامن القصيدة السادسة والستني ال
حتقيق حممد إبراهيم  (٢٨٢ / ٢: الديوان) ٣(لربعك ال أرضى حتية أربع * كسرى يف السناء وتبع 

: ، وهو من قصيدة مدح ا امللك املعظم مشس الدولة توران شاه، مطلعها)١٩٦٩: القاهرة: نصر
  [ * ]وفارقت لكن كل عيش مذمم * ملعمم تقنعت لكن باحلبيب ا

)٧/٣٠٧(  

  

، وطال )١(خراسان، معاذ بن مسلم، وجربيل االمري، وليث موىل املهدي، والقلعة هي من أعمال كش 
احلصار حنو عامني، فلما أحس امللعون باهلالك، مص مسا، وسقى حظاياه السم، فماتوا، وأخذت القلعة، 

   إىل املهدي يف سنة ثالث وستني، فوافاه حبلب وهو جيهزوقطع رأسه، وبعثوا به على قناة
  ).٢(العساكر لغزو الروم، مع ولده هارون الرشيد، فكانت غزوة عظمي 

  



قاضي اخلالفة، أبو اليسري حممد بن عبد اهللا بن عالثة العقيلي ) ] ٣(د، س، ق  * [  ابن عالثة- ١٠١
  .اجلزري

  .الك، وخصيف واالوزاعي، وعدةعبدة بن أيب لبابة، وعبد الكرمي بن م: عن
  .ابن املبارك، ووكيع، وحرمي بن حفص، وعبد العزيز االويسي وعمرو بن احلصني: وعنه

  .ويل القضاء للمهدي
  ).٤(ثقة إن شاء اهللا، حراين، ويل معه القضاء عافية : قال ابن سعد

  .ثقة: وقال ابن معني
__________  

  . على ثالثة فراسخ من جرجان، على جبلقرية: كش، بفتح الكاف، وتشديد الشني) ١(
": النجوم الزاهرة " ، ١٠٩" تاريخ دول االسالم " ، ٢٤١ - ٢٤٠ / ١: للذهيب" العرب : " انظر) ٢(
  .٢٤٩ - ٢٤٨ / ١": شذرات الذهب " ، ٣٨ / ٢
، التاريخ ١٣٣ - ١٣٢ / ١: ، التاريخ الكبري٣٢٠: ، طبقات خليفة٣٢٣ / ٧: طبقات ابن سعد* 

 / ٥: ، تاريخ بغداد٢٧٩ / ٢: ، اروحني والضعفاء٣٠٢ / ٧: ، اجلرح والتعديل١٨٧ / ٢ :الصغري
، تذهيب ١٢٢٣ - ١٢٢٢: خ: ، ذيب الكمال٨٠ / ٦: ، الكامل البن االثري٣٩١ - ٣٨٨

 - ٣٠٦ / ٣: ، الوايف بالوفيات٥٩٥ - ٥٩٤ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٢٠ / ٣: خ: التهذيب
  .٣٤٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٧١ - ٢٦٩ / ٩: ، ذيب التهذيب٣٠٧

  ".التهذيب " ما بني حاصرتني مستدرك من ) ٣(
  .، وما بعدها٣٩٨: انظر ترمجته يف الصفحة) ٤(

[ * ]  

)٧/٣٠٨(  

  

  .ال حيتج به: وقال أبو حامت
  .صاحل احلديث: وقال أبو زرعة

  وقال
  .يف حفظه نظر: البخاري

  .حديثه يدل على كذبه: وقال االزدي
  .قاضي اجلن: ات ابن عالثة سنة مثان وستني ومئة، ويقال لهم

حكم بينهم وبني االنس يف ماء بئر، فحكم للجن أن يستقوا بالليل، فكان من استقى بعد املغرب : قيل



  .جاءه الرجم
  

 االمام املفيت -دينار :  وقيل- بن أيب سلمة، ميمون عبد العزيز بن عبد اهللا) ع* ( املاجشون - ١٠٢
ري، أبو عبد اهللا، وأبو االصبغ التيمي موالهم املدين، الفقيه، والد املفيت عبدامللك بن ااشون، الكب

  .صاحب مالك، وابن عم يوسف بن يعقوب املاجشون
الزهري، وابن املنكدر، ووهب بن كيسان، وهالل بن أيب ميمونة، : سكن مدة ببغداد، وحدث عن

 صاحل، وعبد الرمحن بن القاسم، وعبد اهللا بن الفضل اهلامشي، وعمه يعقوب بن أيب سلمة، وسهيل بن أيب
وعبد اهللا ابن دينار، وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، وسعد بن إبراهيم، وعمرو بن حيىي بن عمارة، 

وهشام بن عروة، وعبيداهللا بن عمر، وحيىي بن سعيد، وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبدالرمحن بن أيب 
بن حسني، وعدة من علماء بلده، ومل يكن باملكثر من احلديث، لكنه فقيه النفس، صعصعة، وعمر 

  .فصيح، كبري الشأن
  إبراهيم بن طهمان، وزهري بن معاوية، والليث بن سعد،: حدث عنه

__________  
: ، التاريخ الصغري١٣ / ٦: ، التاريخ الكبري٢٧٥: ، طبقات خليفة٣٢٣ / ٧: طبقات ابن سعد) ١(
 ١٠: ، تاريخ بغداد١٤١ - ١٤٠: ، مشاهري علماء االمصار٣٨٦ / ٥: اجلرح والتعديل، ١٦٥ / ٢
، ٢٤٢ - ٢٤١ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٨٤١ - ٨٤٠: خ: ، ذيب الكمال٤٣٩ - ٤٣٦/ 

  - ٣٤٣ / ٦: ، ذيب التهذيب٢٤٤ / ١: ، عرب الذهيب٢٢٣ - ٢٢٢ / ١: تذكرة احلفاظ
  .٢٥٩ / ١: ، شذرات الذهب٢٤٠: ب الكمال، خالصة تذهي٩٤: ، طبقات احلفاظ٣٤٤
[ * ]  

)٧/٣٠٩(  

  

ووكيع، وابن مهدي، وشبابة، وابن وهب، وأبو داود، وأبو عامر العقدي، وحيىي بن حسان، وعمرو بن 
اهليثم أبو قطن، وهاشم بن القاسم وحجني ابن املثىن، وأسد بن موسى، وأمحد بن يونس، وإمساعيل بن 

ل، وبشر بن الوليد الكندي، وسعدويه الواسطي، وعبد اهللا ابن صاحل أيب أويس، وحجاج بن منها
العجلي، وعبد اهللا بن صاحل اجلهين الكاتب، وعلي بن اجلعد، وغسان بن الربيع، وأبو سلمة التبوذكي، 

  .وأبو الوليد الطيالسي، وخلق سواهم
  .جوين، جوين:  فيقولونقل ابن أيب خيثمة أن أصله من أصبهان، نزل املدينة، فكان يلقى الناس،

إذا ) ١] (وكان [ تعلق من الفارسية بكلمة، : كيف لقب باملاجشون ؟ قال: وسئل أمحد بن حنبل: قال



  .املاجشون: شوين، شوين، فلقب: لقي الرجل يقول
املاجشون فارسي، وإمنا مسي املاجشون، الن وجنتيه كانتا محراوين، فسمي بذلك، : وقال إبراهيم احلريب

  .ر، فعربه أهل املدينةوهو اخلم
  .، فهو وولده يعرفون بذلك)٢(املاه كون : أصل الكلمة: وقيل

  .هذا اللقب عليه وعلى أهل بيته: وقال غريه
عبد : حدثنا ابن معني: قيل اليب بكر: وجدت يف كتاب جدي خبطه: قال علي بن احلسني بن حيان

ال، هو دوما، إمنا كان رجال يقول بالقدر : العزيز بن املاجشون هو مثل الليث وإبراهيم بن سعد ؟ قال
والكالم، مث تركه وأقبل إىل السنة، ومل يكن من شأنه احلديث، فلما قدم بغداد، كتبوا عنه، فكان بعد 

  جعلين أهل بغداد حمدثا، وكان صدوقا: يقول
  .-) ٣( يعين مل يكن من فرسان احلديث، كما كان شعبة ومالك -ثقة 

__________  
  .٣٤٤ / ٦": ذيب التهذيب " دة من زيا) ١(
  .يشبه القمر: املاه كون، معناه": التاج " يف ) ٢(
   [ * ]٢٤١ / ٢: التهذيب" ، ٤٣٨ / ٦": تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٣(

)٧/٣١٠(  

  

  .كان يصلح للوزارة: وروى أبو داود، عن أيب الوليد، قال
  .ثقة: وقال أبو حامت والنسائي مجاعة

مل يسمع ابن أيب ذئب، وال املاجشون : قال بشر بن السري:  سنان، عن عبدالرمحن، قالوروى أمحد بن
  .من الزهري

  ).١(معناه عندي أنه عرض : قال ابن سنان
ال يفيت : حججت سنة مثان وأربعني ومئة، وصائح يصيح: عن ابن وهب، قال: أبو الطاهر بن السرح

  .الناس إال مالك، وعبد العزيز بن أيب سلمة
] يا بين : [ حج أبو جعفر املنصور، فشيعه املهدي، فلما أراد الوداع، قال: ل عمرو بن خالد احلراينقا
  .استهدين) ٢(

  .أستهديك رجال عاقال: قال
  .فأهدى له عبد العزيز بن أيب سلمة

كان عبد العزيز ثقة، كثري احلديث، وأهل العراق أروى عنه من أهل املدينة، قدم : قال حممد بن سعد



  .غداد، واقام ا إىل أن تويف سنة أربع وستني ومئة، وصلى عليه املهديب
  .وكان أرخه مجاعة

  .مات سنة ست وستني ومئة: وأما ابن حبان فقال
  .وكان فقيها ورعا متابعا ملذاهب أهل احلرمني، مفرعا على أصوهلم، ذابا عنهم: قال

عبد القادر بن حممد، أنبأنا أبو إسحاق الربمكي، أخربنا أمحد بن سالمة إجازة، عن حيىي بن أسعد، أنبأنا 
  أنبأنا أبو بكر بن خبيت، أنبأنا عمربن

حممد اجلوهري، حدثنا أبو بكر االثرم، حدثنا عبد اهللا بن صاحل، عن عبد العزيز بن املاجشون، أنه سئل 
  :؟ فقال) ٣(عما جحدت به اجلهمية 

__________  
  .١: حا، ٣٠٤: سبق التعريف بالعرض، صفحة) ١(
  .٤٣٧ / ٦": تاريخ بغداد " زيادة من ) ٢(
نسبة إىل جهم بن صفوان، يكىن أبا حمرز، وقد نشأ يف مسرقند خبراسان، مث قضى فترة من : اجلهمية) ٣(

حياته االوىل يف ترمذ، وكان موىل لبين راسب من االزد، وقد أطبق السلف على ذمه بسبب تغاليه يف 
  .الترتيه وإنكار صفات اهللا

  .تأويلها املفضي إىل تعطيلهاو
  = [ * ]وأول من حفظ 

)٧/٣١١(  

  

فقد فهمت ما سألت عنه، فيما تتابعت اجلهمية يف صفة الرب العظيم، الذي فاتت عظمته ...أما بعد
الوصف والتقدير، وكلت االلسن عن تفسري صفته، واحنسرت العقول دون معرفة قدره، فلما جتد 

كيف ؟ ملن مل : سرية، وإمنا أمروا بالنظر والتفكر فيا خلق، وإمنا يقالالعقول مساغا، فرجعت خاسئة ح
يكن مرة، مث كان، أما من ال حيول ومل يزل، وليس له مثل، فإنه ال يعلم كيف هو إال هو، والدليل على 
عجز العقول عن حتقيق صفته، عجزها عن حتقيق صفة أصغر خلقه، ال يكاد يراه صغرا، حيول ويزول، 

له بصر وال مسع، فاعرف غناك عن تكليف صفة ما مل يصف الرب من نفسه، بعجزك عن وال يرى 
معرفة قدر ما وصف منها، فأما من جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكليفا، فقد استهوته 

وجوه يومئذ ناضرة إىل : * (الشياطني يف االرض حريان، ومل يزل ميلي له الشيطان حىت جحد قوله تعاىل
   ].٢٣، ٢٢: القيامة) * [ رةرا ناظ

  .وذكر فصال طويال يف إقرار الصفات وإمرارها، وترك التعرض هلا...ال يرى يوم القيامة: فقال



  هذا: إنه نظر مرة يف شئ من سلب الصفات لبعضهم، فقال: وقيل
  .الكالم هدم بال بناء، وصفة بال معىن

  .اه بعشرة آالف ديناروذكر عبدامللك بن املاجشون الفقيه، أن املهدي أجاز أب
  .له كتب مصنفة، رواها عنه ابن وهب: وقال أمحد بن كامل
__________  

عنه مقالة التعطيل يف االسالم وهو اجلعد بن درهم، وأخذها عنه اجلهم بن صفوان، وأظهرها فنسبت = 
  .، مع احلارث بن سريج يف حربه ضد بين أمية) ه١٢٨(إليه، وقد قتل سنة 

، وما بعدها، ١٠: ، وتاريخ اجلهمية واملعتزلة٢٣٧، ٢٣٦، ٢٢١، ٢٢٠ / ٧: الطربي: انظر(
  ).للقامسي

إن القرآن خملوق، وإن اهللا ال يرى يف اآلخرة : والسلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال
  .جهميا

 لفظي بالقرآن خملوق، فهو جهمي، ومن:  أن من قال- فيما حيكيه ابن جرير عنه -واالمام أمحد يرى 
  .غري خملوق، فهو مبتدع: قال

[ * ]  

)٧/٣١٢(  

  

الشيخ العامل، الزاهد، احملدث، أبو عبد اهللا عبدالرمحن بن ثابت ابن ) د، ت، ق * ( ابن ثوبان- ١٠٣
  .ثوبان، العنسي، الدمشقي

خالد بن معدان، وشهر بن حوشب، وعطاء بن أيب رباح، : ولد يف حدود سنة مثانني، وحدث عن
  . وزياد بن أيب سودة املقدسي، ونافع العمري، وعمرو بن دينار، وعدةوعمرو بن شعيب،

الوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد، وبشر بن املفضل، والفريايب، وعاصم بن علي، وعبد اهللا : حدث عنه
  .بن صاحل العجلي، وعلي بن اجلعد، وعدة

  .وثقه دحيم، وأبو حامت
  .قدري صدوق: وقال صاحل جزرة

  .ليس بالقوي: وغريهوقال النسائي 
  .ليس به بأس، ولينه مرة: وقال حيىي بن معني
  .ليس بثقة: وقد قال النسائي

  .أحاديثه مناكري: وقال أمحد بن حنبل



  .يكتب حديثه على ضعفه: وقال ابن عدي
  .كان فيه سالمة، وكان جماب الدعوة: وقال ابو داود

__________  
: خ: ، الضعفاء١٥٣ / ١: ، املعرفة والتاريخ٢٦٥  /٥: ، التاريخ الكبري٣٢٣: طبقات خليفة* 

 - ٢٢٢ / ١٠: ، تاريخ بغداد١٨١: ، مشاهري علماء االمصار٢١٩ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٣٠
 - ٧٧٩: خ:  آ، ذيب الكمال٤٤٣ / ٩: خ: ، تاريخ ابن عساكر) ه١٦٧( وفيه وفاته سنة ٢٢٥
: ، عرب الذهيب٥٥٢ - ٥٥١ / ٢: تدال، ميزان االع٢٠٧ - ٢٠٦ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٧٨٠

: ، شذرات الذهب٢٢٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٢ - ١٥٠ / ٦: ، ذيب التهذيب٢٤٥ / ١
٢٦٠ / ١.  

[ * ]  

)٧/٣١٣(  

  

أغلظ ابن ثوبان المري املؤمنني املهدي، : عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري، قال: أمحد بن كثري البغدادي
  . املنصور حيا ما أقالكواهللا لو كان: فاستشاط، وقال

  .ال تقل ذاك، فواهللا لو كشف لك عنه، حىت خترب مبا لقي، ما جلست جملسك هذا: قال
ملا كانت السنة اليت تناثرت النجوم، خرجنا ليال إىل الصحراء مع االوزاعي، وعبد : قال الوليد بن مزيد

فجعلوا : هللا قد جد فجدوا، قالإن ا: فسل عبد الرمحن سيفه، وقال: الرمحن بن ثابت بن ثوبان، قال
  .- يعين جن -عبدالرمحن قد رفع عنه القلم : يسبونه ويؤذونه، فقال االوزاعي

  .كان فيه خارجية: قلت
  قد كنت عاملا...أما بعد: كتب االوزاعي إليه: قال الوليد بن مزيد

لغين عنك يف اجلمعة خباصة مرتليت من أبيك، فرأيت أن صليت إياه، وتعاهدي إياك بالنصح يف أول ما ب
  .والصلوات، فمررت بك، فوعظتك، فأجبتين مبا ليس لك فيه حجة، والعذر

  .يف موعظة طويلة، تدل على أنه ال يرى مجعة خلف والة اجلور، كمذهب اخلوارج
  .- اهللا يرمحه -فنصيحة االوزاعي، وذاك النفس الذي جبه به املهدي، دال على قوته وحدته 

  . يف سنة مخس وستني ومئة، كان من أسنان ابن زبرعاش تسعني سنة، ومات
  .وقد تتبع الطرباين أحاديثه، فجاءت يف كراس تام، ومل يكن باملكثر، وال هو باحلجة، بل صاحل احلديث

  
  .االمام العامل، احملدث، أبو معاوية الدمشقي السمني) ت، س، ق * ( صدقة بن عبد اهللا- ١٠٤



__________  
  = [ * ]، ١٨٩ - ١٨٨: خ: ، الضعفاء٢٠٢ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٩٦ / ٤: التاريخ الكبري* 

)٧/٣١٤(  

  

القاسم أيب عبد الرمحن، وحممد بن املنكدر، وحيىي بن : ولد يف إمرة الوليد، أو قبل ذلك، وحدث عن
حيىي الغساين، والعالء بن احلارث، وأيب وهب عبيداهللا الكالعي، ونصر بن علقمة، وهشام بن عروة، 

  .االعمش، وعدة، ويرتل إىل الرواية عن االوزاعيو
 والوليد ابن مسلم، ووكيع الفريايب، - رفيقه -سعيد بن عبد العزيز : كان من كبار العلماء، حدث عنه

وعلي بن عياش، وحيىي البابليت، وعبد اهللا بن يزيد القارئ، ومجاعة، ووهم ابن عساكر، فعد يف الرواة 
  .يكىن أبا حممد: فقد سقط بينهما الوليد، وقيلعنه موسى بن عامر املري، 

  .ضعيف: قال الدارقطين
  .منكر احلديث: أبا معاوية، وقال: وكناه مسلم

، )١] (عند عبد اهللا بن يزيد بن راشد املقرئ [ نظرت يف مصنفات صدقة السمني، : وقال أبو حامت
وقد حدثنا بكت عن ابن جريج، حمله الصدق، غري أنه كان يشوبه القدر، : وسألت دحيما عنه، فقال

  ).٢(وابن أيب عروبة، وكتب عن االوزاعي ألفا ومخس مئة حديث 
قدمت الكوفة فأتيت االعمش، فإذا رجل : حدثنا صدقة بن عبد اهللا، قال: وقال عمر بن عبد الواحد

  غليظ ممتنع، فجعلت أتعجرف عليه
__________  

 ٤٠٢: خ: ، الكامل البن عدي٣٧٤ / ١: وحني، كتاب ار٤٣٠ - ٤٢٩ / ٤: اجلرح والتعديل= 
، تذهيب ٦٠٥ - ٦٠٤: خ:  ب، ذيب الكمال١٣٧ / ٨: خ: ، تاريخ ابن عساكر٤٠٣ -

، ذيب ٢٤٧ / ١، عرب الذهيب ٣١١ - ٣١٠ / ٢: ، ميزان االعتدال٩١ / ٢: خ: التهذيب
، ذيب ٢٦١ / ١: ، شذرات الذهب١٧٣: ، خالصة تذهيب الكمال٤١٦ - ٤١٥ / ٤: التهذيب

  .٤١٤ - ٤١٣ / ٦: ابن عساكر
  .٣١٠ / ٢": امليزان " مستدرك من ) ١(
وكان صاحب حديث، كتبه إليه االوزاعي يف " ، وفيه زيادة ٣١١ / ٢: املؤلف" ميزان " اخلرب يف ) ٢(

  .." [ * ]رسالة القدر يعظه فيها

)٧/٣١٥(  

  



  .من دمشق: من أين تكون ؟ قلت: تعجرف، أهل الشام، فقال
  .جئت المسع منك ومن مثلك اخلرب: وما أقدمك ؟ قلت: الق

  ).١(وبالكوفة جئت تسمع ؟ أما إنك ال تلقى فيها إال كذابا حىت خترج منها : فقال
من حدثك بكذا ؟ : جاءين االوزاعي، فقال: مسعت سعيد بن عبد العزيز يقول: قال عمرو بن أيب سلمة

  الثقة عندك وعندي، صدقة بن: قلت
  .عبد اهللا

صدقة السمني شامي، يروي عنه الوليد بن : مسعت أيب يقول: حدثنا عبد اهللا بن أمحد: قال العقيلي
مسلم، ليس بشئ، ضعيف احلديث، أحاديثه مناكري، ليس يسوى حديثه شيئا، وما كان من حديثه 

  .مرسل عن مكحول، فهو أسهل، وهو ضعيف جدا
  .ضعيف: وروى عباس، عن حيىي بن معني

  .ضعيف: ن أيب السريوقال حممد ب
كان ممن يروي : هو ممن جيوز حديثه، وال حيتج به، وقد طحنه أبو حامت بن حبان، فقال: قلت

  .املوضوعات عن االثبات، ال يشتغل بروايته إال عند التعجب
حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا ابن أيب السري، حدثنا عمرو بن أيب سلمة، عن صدقة بن عبد اهللا، عن 

يف العسل العشر، : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -يسار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب موسى بن 
  ).٢" (يف كل عشر قرب قربة 

__________  
  .٣١١ / ٢" امليزان " انظر اخلرب يف ) ١(
، كالمها من طريق حممد بن حيىي ١٢٦ / ٤: ، يف الزكاة، والبيهقي)٦٢٩: (وأخرجه الترمذي) ٢(

ن عمرو بن أيب سلمة التنيسي، عن صدقة بن عبد اهللا، عن موسى بن يسار، عن نافع، النيسابوري، ع
  .عن ابن عمر

  .وسنده ضعيف من أجل صدقة
  .لكن يف الباب أحاديث تقويه

  ).٥٩٧: االموال: ، و١٤، ١٢ / ٢: زاد املعاد: انظر(
[ * ]  

)٧/٣١٦(  

  



موضوعة، يشهد هلا بالوضع من كان ويروي عن ابن املنكدر، عن جابر، نسخة : مث قال ابن حبان
  !.مبتدئا، فكيف املتبحر ؟ 

  .مات صدقة بن عبد اهللا سنة ست وستني ومئة: قال الوليد بن مسلم
  .، وكان عنده حديث كثري، ومل يكن باملتقن)١" (امليزان " وقد طولته يف 

  
  .سي، الكويفابن لقيط، احملدث، أبو السليل، السدو) م، ت، س * ( عبيداهللا بن إياد- ١٠٥

  .أبيه، وعن كليب بن وائل: حدث عن
ابن املبارك، وعبد الرمحن بن مهدي، وسعيد بن منصور، وحيىي بن حيىي، وأمحد بن عبد اهللا : حدث عنه

  .بن يونس، وجعفر بن محيد، وكان عريف قومه
  .وثقه حيىي بن معني وغريه، واحتج بن مسلم وغريه، وهو قوي احلديث

  .روايته صحيفةبعض : قال ابن قانع
  .تويف سنة تسع وستني ومئة: قلت
  

 -أبو خمراق : ابن عبيد، احملدث الثقة، أبو خمارق، وقيل) خ، م، د، س * * ( جويرية بن أمساء- ١٠٦
  -وهو أشبه 

__________  
)٣١١ - ٣١٠ / ٢) ١.  
 ذيب ،١٠٣ / ٣: ، املعرفة والتاريخ١٧٥ / ٢: ، التاريخ الصغري٣٧٣ / ٥: التاريخ الكبري* 

 ١: ، عرب الذهيب٤ - ٣ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٦٢ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٨٧٦: خ: الكمال
 - ٢٦٩ / ١: ، شذرات الذهب٢٤٩: ، خالصة تذهيب الكمال٤ / ٧: ، ذيب التهذيب٢٥٦/ 

٢٧٠.  
  = [ * ]، التاريخ ٤٤٩: ، تاريخ خليفة٢٢٣: ، طبقات خليفة٢٨١ / ٧: طبقات ابن سعد* * 

)٧/٣١٧(  

  

  .الضبعي البصري
  نافع العمري، وابن شهاب الزهري، وعن رفيقه مالك بن: حدث عن

  .أنس
ابن أخيه عبد اهللا بن حممد بن أمساء، وابن أخيه سعيد بن عامر الضبعي، وأبو الوليد : حدث عنه



  .الطيالسي، وحجاج بن منهال، ومسدد، وعدة
  .قال أمحد وحيىي

  .ليس به بأس
  ".الصحاح " ثالث وسبعني ومئة، وحديثه حمتج به يف تويف يف سنة : قلت
  

  .اجلزري، احملدث، االمام، أبو عبد اهللا، موىل بين عبس) م، د، س * ( معقل بن عبيداهللا- ١٠٧
عطاء بن أيب رباح، وعمرو بن شعيب، وميمون بن مهران، ونافع، والزهري، وأيب الزبري : حدث عن

  .املكي، وزيد بن أيب أنيسة، وعدة
أبو نعيم، والفريايب، واحلسن بن حممد بن أعني، وسعيد ابن حفص النفيلي، وأبو جعفر : ث عنهحد

  .النفيلي، وآخرون
__________  

، مشاهري ٥٣١ / ٢: ، اجلرح والتعديل١٩١ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٤٢، ٢٤١ / ٢: الكبري= 
: ، تذكرة احلفاظ١١٢/  ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢١٢: خ: ، ذيب الكمال١٥٩: علماء االمصار

، خالصة تذهيب ١٢٥ - ١٢٤ / ٢: ، ذيب التهذيب٢٦٤ / ١: ، عرب الذهيب٢٣٢ - ٢٣١ / ١
  .٢٨٣ / ١: ، شذرات الذهب٦٥: الكمال

، مشاهري ٢٨٦ / ٨: ، اجلرح والتعديل٤٢١: خ: ، الضعفاء٣٩٤ - ٣٩٣ / ٧: التاريخ الكبري* 
، ميزان ٥٦ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٥٢: خ: ، ذيب الكمال١٨٦: علماء االمصار

، خالصة ٢٣٤ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٤٧ / ١: ، عرب الذهيب١٤٧ - ١٤٦ / ٤: االعتدال
  .٢٦١ / ١: ، شذرات الذهب٣٨٣: تذهيب الكمال

[ * ]  

)٧/٣١٨(  

  

  .اختلف قول حيىي بن معني فيه
  .وقد احتج به مسلم
  .صاحل احلديث: وقال أمحد بن حنبل

  .ليس به بأس: ئيوقال النسا
  .ضعيف: وروى معاوية بن صاحل عن حيىي

  .ذكر أبو عوانة أو غريه أنه تويف سنة ست وستني ومئة



  .وما عرفت له شيئا منكرا فأذكره، وحديثه ال يرتل عن رتبة احلسن، واهللا املوفق
  .اليمامي الفقيه، أبوحيىي، قاضي اليمامة، لني من قبل حفظه) ق * ( أيوب بن عتبة- ١٠٨

  .عطاء بن أيب رباح، وإياس بن سلمة، وحيىي بن أيب كثري: يروي عن
االسود شاذان، وآدم بن أيب إياس، وعاصم بن علي، وأمحد بن عبد اهللا بن يونس، وسعيد : حدث عنه

  .بن سليمان الواسطي، وعلي بن اجلعد، وآخرون
  .نزل البصرة
  .سبئ احلفظ: قال الفالس

__________  
 / ١: ، التاريخ الكبري٤٣٠: ، تاريخ خليفة٢٩٠: ، طبقات خليفة٥٥٦ / ٥: طبقات ابن سعد* 

، اجلرح ٣٨: خ: ، الضعفاء٦٠ / ٣، ١٧١ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٢٦٥ / ٢: ، التاريخ الصغري٤٢٠
، ٣٩ - ٣٨: خ: ، الكامل البن عدي١٧٠ - ١٦٩ / ١: ، كتاب اروحني٢٥٣ / ٢: والتعديل

، ٧٩ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٩ - ١٣٨: خ: ذيب الكمال، ٦ - ٣ / ٧: تاريخ بغداد
: ، خالصة تذهيب الكمال٤١٠ - ٤٠٨ / ١: ، ذيب التهذيب٢٩١ - ٢٩٠ / ١: ميزان االعتدال

٤٣.  
[ * ]  

)٧/٣١٩(  

  

  انبأنا ايوب بن عتبة، عن يزيد بن عبد اهللا بن: وحدثنا علي بن اجلعد
: - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : -عه إىل اذنه  واومأ باصب-مسعت ابا هريرة يقول : قسيط

  ).١) (ابردوا بالصالة، فان شدة احلر من فيح جهنم
اتيت ابن عمر عشية عرفة، فسألته : بن علي قال) ٢(حدثنا علي، انبأنا ايوب بن عتبة، حدثنا طيلسة 

  ).تسعهن : ( صلى اهللا عليه وسلم يقول-مسعت رسول اهللا : عن الكبائر ؟ فقال
االشراك باهللا، وقذف احملصنة، وقتل النفس املؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، : (وماهن قال: قلت

  ).واكل الربا، واكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين املسلمني، واالحلاد باحلرم
  .ان ايوب بن جابر بقي إىل سنة سبعني ومئة: وقيل

  .، وكتابه عنه صحيحاكثر عن حيىي بن ايب كثري: وقال بعض االئمة
__________  

  .اسناده ضعيف لضعف ايوب بن عتبة) ١(



، يف وقت الصالة، ١٦ / ١): املوطأ(ومنت احلديث صحيح ثابت عن ايب هريرة، اخرجه عنه مالك يف 
إذا اشتد : ( قال- صلى اهللا عليه وسلم -عن ابن الزناد، عن االعرج، عن ايب هريرة، ان رسول اهللا 

  ). عن الصالة، فان شدة احلر من فيح جهنماحلر فابردوا
باب : ، يف املساجد)٦١٥: (، يف مواقيت الصالة، ومسلم١٣ - ١٢ / ٢: وأخرجه البخاري

  .استحباب االبراد يف الظهر يف شدة احلر
انكسار حر الظهرية، وهو ان تتفيأ االفياء، وينكسر وهج احلر، فهو برد باالضافة إىل حر : ومعىن االبراد

  .ةالظهري
  .سطوح حرها وانتشاره: ، معناه)من فيح جهنم: (وقوله

  .واسعة: مكان افيح، اي واسع، وارض فيحاء، أي: السعة واالنتشار، يقال: واصله يف كالمهم
ان شدة احلر يف الصيف من : احدمها: ومعىن الكالم حيتمل وجهني: ٢٣٩ / ١): املعامل(قال اخلطايب يف 

كأنه نار : ان هذا الكالم خرج خمرج التشبيه والتقريب، أي: وجه االخروهج حر جهنم يف احلقيقة، وال
كأنه نار : أن هذا الكالم خرج خمرج التشبيه والتقريب، أي: جهنم يف احلر، فاحذروها، والوجه االخر

  .جهنم يف احلر، فاحذروها، واجتنبوا ضررها
  غري واحد، ووثقه ابنروى عنه ) التهذيب(، وهو خطأ، مترجم يف )كيسلة: (يف االصل) ٢(

  .جبان
، من طريق سليمان بن ثابت اخلراز الواسطي، أخربنا سلم بن ٣٩ / ٥: وحديثه هذا أخرجه الطربي

  .سالم، عن أيوب بن عتبة، عن طيلسة
، وسنده )٢٨٧٥: (وإسناده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، لكنه يتقوى حبديث عمري عند أيب داود

  .حسن يف الشواهد

)٧/٣٢١(  

  

ابن أيب كثري االنصاري، موالهم املدين، احلافظ، أخو أمساعيل ) عليه السالم * ( حممد بن جعفر- ١٠٩
  .حممد وإمساعيل: بن جعفر، وكثري بن جعفر، وحيىي بن جعفر، ويعقوب بن جعفر، فأشهرهم

، أيب طوالة عبد اهللا بن عبدالرمحن، وزيد بن اسلم، وشريك بن ايب منر، وهشام بن عروة: يروي عن
  .وحيىي بن سعيد، وعدة

، وعبد العزيز بن عبد اهللا )١(خالد بن خملد، وسعيد بن ايب مرمي، وعيسى بن ميناء قالون : حدث عنه
  .االويسي، وإسحاق بن حممد الفروي، وغريهم

وثقه حيىي بن معني، وغريه تويف مع سليمان بن بالل يف حدود سنة سبعني ومئة، من أبناء الستني، وهو 



ابن علية، وأنس بن عياض، وامنا قدمته عن قرنائه إىل هنا لقدم وفاته، واهللا أعلم، ومل يقع لنا من طبقة 
  ).صحيح البخاري(حديثه عاليا، إال من منط ما يف 

__________  
: خ: ، ذيب الكمال٢٢١ - ٢٢٠ / ٧: ، اجلرح والتعديل٥٧ - ٥٦ / ١: التاريخ الكبري* 

 / ٩: ، ذيب التهذيب٢٥٩ / ١: ، عرب الذهيب١٩٤ / ٣ :خ: ، تذهيب التهذيب١١٨٢ - ١١٨١
  .٢٧٩ / ١: ، شذرات الذهب٣٣٠: ، خالصة تذهيب الكمال٩٥ - ٩٤

  انه: هو عيسى بن ميناء الزرقي، موىل بين زهرة، قارئ املدينة وحنويها، يقال: قالون) ١(
  . الرومية، جلودة قراءتهجيد، يف: ، مبعىن)قالون: (ربيب نافع، وقد اختص به كثريا، وهو الذي لقبه

  .قرأ عليه مجاعة، وكان أصم يقرئ القرآن، وينطر إىل شفيت القارئ ويرد عليه اللحن واخلطأ
  ). ه٢٢٠(وفاته سنة 

)٧/٣٢٢(  

  

  .امسه عبداحلميد ابن عبدايد:  ، شيخ العربية، أبو اخلطاب البصري، يقالالكبري*  االخفش - ١١٠
لنحو، لوال سيبويه ملا اشتهر وأخذ عنه أيضا عيسى بن عمر النحوي، وأبو خترج به سيبويه، ومحل عنه ا

  .عبيدة معمر بن املثىن، وغريمها، وله أشياء غريبة ينفرد بنقلها عن العرب، ومل أقع له بوفاة
  .فسيأتيان) ٢(تلميذ سيبويه، االخفش االصغر ) ١(فأما االخفش االوسط 

  
 صلى اهللا عليه -بدالرمحن بن سليمان، ابن صاحب النيب ع) خ، م، د، ق * * ( ابن الغسيل- ١١١
   عبد اهللا بن حنظلة-وسلم 

__________  
 ١١٩: ، البلغة يف تاريخ ائمة اللغة١٥٨ - ١٥٧ / ٢: ، إنباه الرواة٤٠: طبقات النحويني للزبيدي* 
  .٧٤ / ٢: ، بغية الوعاة٨٦ / ٢: ، النجوم الزاهرة١٢١ -
 ٥٤٥: املعارف: ، انظر ترمجته يف) ه٢١٥(وقيل سند )  ه٢١١: (ىف سنةهو سعيد بن مسعدة املتو) ١(
الفن : املقالة الثانية: االخفش االصغر، الفهرست: ، وقد عده٧٣ - ٧٢: ، طبقات الزبيدي٥٤٦ -

، البلغة يف تاريخ أئمة ٤٣ - ٣٦ / ٢: ، إنباه الرواة٢٣٠ - ٢٢٤ / ١١: االول، معجم االدباء
  .١٨٦ - ١٨٥ / ١: ، طبقات املفسرين٥٩١ - ٥٩٠ / ١: لوعاة، بغية ا٨٧ - ٨٦: اللغة

، ١١٦ - ١١٥: طبقات الزبيدي: ، انظر) ه٣١٥: (هو علي بن سليمان بن الفضل املتوىف سنة) ٢(
 - ٢٧٦ / ٢: ، إنباه الرواة٢٥٧ - ٢٤٦ / ١٣: املقالة الثانية الفن الثالث، معجم االدباء: الفهرست



 / ٢: ، بغية الوعاة١٥٨: ، البلغة يف تاريخ ائمة اللغة٣٠٣ - ٣٠١ / ٣: ، وفيات االعيان٢٧٨
١٦٨ - ١٦٧.  
 / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٣١: ، الضعفاء١٨٩ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٨٩ / ٥: التاريخ الكبري* * 

 - ٢٢٥ / ١٠: ، تاريخ بغداد٤٥٩: خ: ، الكامل البن عدي٥٧ / ٢: ، كتاب اروحني٢٣٩
، ٥٦٨ / ٢: ، ميزان االعتدال٢١٣ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٧٩٣ :خ: ، ذيب الكمال٢٢٦

: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٠ - ١٨٩ / ٦: ، ذيب التهذيب٢٦١ - ٢٦٠ / ١: عرب الذهيب
  .٢٨٠ / ١: ، شذرات الذهب٢٢٣
[ * ]  

)٧/٣٢٣(  

  

ة الغسيل، النه ملا حنظل: ابن الراهب االنصاري االوسي املدين، الفقيه، احملدث أبو سليمان، وقيل جلدهم
  ).١(استشهد يوم أحد، كان جنبا فغسلته املالئكة 

  .رأى عبدالرمحن من الصحابة سهل بن سعد الساعدي
عكرمة، وأسيد بن علي بن عبيد، واملنذر بن أيب أسيد الساعدي، وأخيه الزبري، وعباس بن : وحدث عن

  .سهل، وعاصم بن عمر بن قتادة، وطائفة
أمحد الزبريي، وأبو نعيم، وأبو الوليد الطيالسي، وحيىي بن عبداحلميد احلماين، وكيع، وأبو : حدث عنه

وأمحد بن يعقوب املسعودي، وإبراهيم بن أيب الوزير، وحممد بن عبد الواهب، وجبارة بن املغلس، 
  .وعدة

  .وثقة ابو زرعة، والدار قطين
  .ليس بالقوي: وقال النسائي

  .حصويل: وروى عثمان الدارمي، عن حيىي
  .تويف عبدالرمحن سنة إحدى وسبعني ومئة، وقد جاوز التسعني

أنبأنا موسى ابن عبد القادر، أنبأنا سعيد بن البناء، : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال
  أنبأنا علي بن أمحد، أنبأنا أبو طاهر

__________  
  .١٥ / ٤: البيهقي: انظر) ١(

، من طريق ابن إسحاق، حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا، ٢٠٤ / ٣): كاملستدر(وأخرج احلاكم يف 
 يقول عند قتل - صلى اهللا عليه وسلم -مسعت رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنه -عن أبيه، عن جده 



حنظلة بن أيب عامر، بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن احلارث حني عاله شداد ابن االسود بالسيف 
، فسألوا صاحبته، )إن صاحبكم تغسله املالئكة: (- صلى اهللا عليه وسلم -ل اهللا فقتله، فقال رسو

  .إنه خرج ملا مسع اهلائعة وهو جنب: قالت
  ).لذلك غسلته املالئكة: (- صلى اهللا عليه وسلم -فقال رسول اهللا 

  .وسنده جيد، وصححه احلاكم، وأقره الذهيب املؤلف

)٧/٣٢٤(  

  

بغوي، حدثنا حممد بن عبد الواهب احلارثي، حدثنا عبدالرمحن بن الغسيل، املخلص، حدثنا عبد اهللا ال
 صلى اهللا -كنت عند النيب :  قال-عن أسيد بن علي بن عبيد، عن أبيه، عن أيب أسيد وكان بدريا 

  ).١...( جالسا، فجاء رجل من االنصار فقال-عليه وسلم 
  

صرة، أبو سلمة عثمان بن مقسم الكندي، العالمة، املفيت، فقيه الب) ت * ( عثمان الربي- ١١٢
  .موالهم البصري، الربي

حيىي بن أيب كثري، وسعيد املقربي، ونافع، وقتادة، وأيب إسحاق، ومحاد بن أيب سليمان، : يروي عن
  .وفرقد السبخي، ومنصور بن املعتمر، وطائفة، وكان ممن صنف العلم ودونه

، وأبو عاصم، وسلم ابن قتيبة، وحيىي بن سالم، وشيبان سفيان الثوري، وأبو داود الطيالسي: حدث عنه
  .بن فروخ، وآخرون

__________________  
الصالة عليهما، : نعم: (هل بقي من بر أبوي شئ أبرمها به بعد موما ؟ قال! يارسول اهللا : متامه) ١(

  ).، وإكرام صديقهماواالستغفار هلما، وإنفاذ عهدمها من بعدمها، وصلة الرحم اليت ال توصل إال ما
باب يف بر الوالدين، وابن : ، يف االدب)٥١٤٢: (، وأبو داود٤٩٨ - ٤٩٧ / ٣: وأخرجه أمحد

  ).٢٠٣٠: (باب صل من كان أبوك يصل، وابن حبان: ، يف االدب)٣٦٦٤: (ماجه
، ووافقه ١٥٥ / ٤: وأسيد بن علي وأبوه مل يوثقهما غري ابن حبان، ومع ذلك فقد صححه احلاكم

  .هيب املؤلفالذ
 ٦: ، التاريخ الكبري)عثمان بن مقسم املري: ( وفيه٤٤٩: ، تاريخ خليفة٢٨٥ / ٧: طبقات ابن سعد* 
، ٦٢، ٣٤ / ٣، ١٤٨، ١٢٣ / ٢: والتاريخ: ، املعرفة١٦٠ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٥٣ - ٢٥٢/ 

، ١٠١ / ٢: ، كتاب اروحني١٦٩ - ١٦٧ / ٦: ، اجلرح والتعديل٢٩٣ - ٢٩٢: خ: الضعفاء
  .٥٩ / ٣: ، ميزان االعتدال٥٥١ - ٥٥٠: خ: الكامل البن عدي



)٧/٣٢٥(  

  

  .ببدعة) ١(تركه ابن املبارك، والقطان، وكان قليل احلديث، يزن 
  .متروك: ليس بشئ وقال النسائي: وقال ابن معني

بل أنت :  يقولأفادين عثمان الربي عن قتادة حديثا، فسألت قتادة، فما عرفه، فجعل عثمان: وقال شعبة
  .ال: حدثتين، فيقول

  ).٢(هذا خيربين عين أن يل عليه ثالث مئة درهم : فقال قتادة
  .كذب أبو هريرة: مسعت عثمان الربي يقول: قال مؤمل بن إمساعيل

  .مسعت عثمان الربي ينكر امليزان: وقال عفان
  .ليس مبيزان، إمنا هو العدل: مسعته يقول: وقال حممد بن كثري

  .كان قدريا، ويغلط، ويف كتابه الصواب، فال يرجع إليه، وكان يروي عشرين حديثا: انوقال عف
  .ت، ب، ت: مل تكن، وإمنا يف الكتاب: يف أم الكتاب ؟ فقال) تبت(أنه سأله عن : وحدثين ثقة

روى له الترمذي حديثا من طريق زيد بن احلباب، عن ايب سلمة الكندي، عن فرقد السبخي، فهو : قلت
  .يالرب
  

  )ت، ق * ( خارجة بن مصعب- ١١٣
  ابن خارجة، االمام العامل احملدث، شيخ خراسان، مع إبراهيم بن

__________  
  .يتهم: يزن) ١(

وتصبح غرثى من حلوم * حصان رزان ما تزن بريبة : ومنه قول حسان بن ثابت يف عائشة أم املؤمنني
  .٥٦ / ٣): امليزان(اخلرب يف ) ٢(الغوافل 

 ٢: ، التارخ الصغري٢٠٥ / ٣: ، التاريخ الكبري٣٢٣: ، طبقات خليفة٣٧١ / ٧: ن سعدطبقات اب* 
  = (*)، كتاب اروحني ٣٧٦ - ٣٧٥ / ٣: ، اجلرح والتعديل١٢٤: خ: ، الضعفاء١٩٥/ 

)٧/٣٢٦(  

  

  .طهمان، أبو احلجاج الضبعي السرخسي
 وعبد امللك بن عمري، وأيوب عمرو بن دينار، وزيد بن أسلم، وبكري بن االشج،: ارحتل، وأخذ عن

: السختياين، وشريك بن أيب منر، وعمرو بن حيىي املازين، ويونس بن عبيد، وطبقتهم حدث عنه



عبدالرمحن بن مهدي، وعيسى بن موسى غنجار، ووكيع، وحفص بن عبد اهللا النيسابوري، وحيىي بن 
  .حيىي، ويزيد بن صاحل الفراء، ونعيم بن محاد، ومجاعة

هو مستقيم احلديث عندنا، ومل ننكر من حديثه إال ماكان يدلس :  عن حيىي بن حيىي، قالروى مسلم،
  .عن غياث، فإنا كنا نعرف تلك االحاديث

  .- يعين ما هو مبتهم -هو يف نفسه ثقة : وقال احلاكم
  .يكتب حديثه: وقال أبو حامت

  .يغلط وال يتعمد: وقال ابن عدي
  .ليس بثقة: وقال عباس، عن حيىي

  .اين أيب أن أكتب احاديثه: ال عبد اهللا بن أمحدوق
  .ترك الناس حديثه واتقوه: وقال حممد بن سعد

  .متروك احلديث: وقال النسائي
  .يرمى باالرجاء: وقال اجلوزجاين

__________  
: ، تذهيب التهذيب٣٥٤ - ٣٥٣: خ: ، ذيب الكمال٢٤٣: خ: ، الكامل البن عدي٢٨٨ / ١= 
، ٢٥٣ - ٢٥٢ / ١: ، عرب الذهيب٦٢٦ - ٦٢٥ / ١:  ميزان االعتدال،١٨٦ - ١٨٥ / ١: خ

، ١٩: ، طبقات املدلسني٧٨ - ٧٦ / ٣ك : ، ذيب التهذيب٢٦٨ / ١: طبقات القراء البن اجلزري
  .٢٦٦ / ١: ، شذرات الذهب٩٩: خالصة تذهيب الكمال

[ * ]  

)٧/٣٢٧(  

  

م أصحاب احلديث، ويزري على من ال كان خارجة يطع: وروى حممد بن عبد الوهاب الفراء، قال
  .ياكل

  .تويف أيب سنة مثان وستني ومئة، وله مثان وسبعون سنة: فال ولده مصعب
أنبأنا إمساعيل بن أيب القاسم، أنبأنا عبد الغافر بن حممد، ) ١(اخربتنا زينب الكندية، عن زينب الشعرية 

حدثنا حيىي بن حيىي، أنبأنا خارجة، عن زيد بن ، )٢٩٣(أنبأنا بشر بن أمحد، أنبأنا داود بن احلسني سنة 
إين أغزو املغرب، فنجد هلم أسقية من جلود : أسلم، عن عبدالرمحن بن وعلة، أنه سأل ابن عباس، فقال

) كل إهاب دبغ فقد طهر]: (قال  [ - صلى اهللا عليه وسلم -ما أدري، أال أن رسول اهللا : امليتة ؟ قال
)٢.(  



  
االمام، احملديث، العاملة، أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن عبد الرمحن ابن ) ٤م،  * ( املخرمي- ١١٤

  .املسور بن خمرمة الزهري املخرمي املدين: - صلى اهللا عليه وسلم -صاحب النيب 
__________  

  .زينب الشعرية، أم بكر بنت املسور، من شيخات عبد الوهاب شاه الشاذياخي) ١(
  .صحيح) ٢(

، )٤١٢٣: (باب طهارة جلود امليتة بالدباغ، وأبو داود: ، يف احليض)٣٦٦: (وأخرجه مسلم
باب جلود امليتة اذا دبغت، : ، كالمها يف اللباس)٣٦٠٩: (، وابن ماجه)١٧٢٨: (والترمذي

،، من طريق زيد بن أسلم، عن ٣٤٣، ٢٧٠، ٢١٩ / ١: باب جلود امليتة، وأمحد: والنسائي، يف الفرع
  .بن عباسعبدالرمحن بن وعلة، عن ا

، ١٩٢ / ٢: ، التاريخ الصغري٦٢ / ٥: ، التاريخ الكبري٤٤٨: ، تاريخ خليفة٢٧٥: طبقات خليفة* 
، تذهيب ٦٧٢ - ٦٧١: خ: ، ذيب الكمال٢٧ / ١: ، كتاب اروحني٢٢ / ٥: اجلرح والتعديل

 ، ذيب٢٥٨ / ١: ، عرب الذهيب٤٠٣ / ٢: ، ميزان االعتدال١٣٦ - ١٣٥ / ٢: خ: التهذيب
  .١٩٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٣ - ١٧١ / ٥: التهذيب

(*)  

)٧/٣٢٨(  

  

، وسعد بن إبراهيم القاضي، وسعيد املقربي، )١(أبيه، وعمة أبيه أم بكر بنت املسور : حدث عن
  .وعثمان االخنسي، ويزيد بن عبد اهللا، وإمساعيل بن حممد بن سعد

دي، وخالد ابن خملد، وحيىي احلماين، وحيىي بن عبدالرمحن بن مهدي، وحممد بن عمر الواق: حدث عنه
  .حيىي التميمي، وعدة

  .وكان فقيها، مفتيا، بصريا باملغازي
  .وثقه أمحد بن حنبل وغريه

  .صدوق، وليس بثبت: وقال حيىي بن معني
مسعت أمحد بن : العباس) مسند(وجاء عن أمحد أنه رجحه على ابن أيب ذئب، فقال يعقوب بن شيبة يف 

، فجعل أمحد يقدم املخرمي، وقدم ابن معني عليه ابن )٢(ىي تناظرا يف املخرمي، وابن أيب ذئب حنبل وحي
  .املخرمي شويخ، وأي شئ عنده ؟: أيب ذئب، وقال

  .كان قصريا جدا: وقيل



  له فضل وشرف ومروءة، وله هفوة، ض مع حممد بن عبد اهللا بن
  .ال غرين أحد بعده: ل، وظنه املهدي، مث إنه ندم فيما بعد، وقا)٣(حسن 

يروي عن سعيد املقربي، وسهيل ابن أيب صاحل، وكان كثري الوهم : وقد أسرف ابن حبان وبالغ، فقال
يف االخبار، حىت روى عن الثقات مال يشبه حديث االثبات، فإذا مسعها من احلديث صناعته، شهد أا 

  .مقلوبة، فاستحق الترك
  عة به، سوى البخاري، ووثقهكيف يترك، وقد احتج مثل اجلما: قلت

__________  
  .٤٦٠ / ١٢): ذيب التهذيب(انظر ترمجتها يف ) ١(
  .١٣٩: انظر ترمجته يف الصفحة) ٢(
  .١: ، حا٢١صفحة : انظر) ٣(

(*)  

)٧/٣٢٩(  

  

  .مثل أمحد مات يف سنة سبعني ومئة
  

  :احملدث: أما مسية وعصرية
  .فواه: بن املديينوالد علي  *  عبد اهللا بن جعفر بن جنيح- ١١٥

  
الفقيه الكبري، قاضي العراق، أبو بكر بن عبد اهللا بن حممد بن أيب سربة ) ق* * ( ابن أيب سربة - ١١٦

 ابن أيب رهم بن عبدالعزى - وكان جد أبيه أبو سربة بدريا، من السابقني املهاجرين -بن أيب رهم 
  .القرشي، مث العامري

 - صلى اهللا عليه وسلم - وكانت أمه برة عمة رسول اهللا - رضي اهللا عنهما -تويف زمن عثمان 
  . وما علمته روى شيئا- رضي اهللا عنه -وأخوه المه أبا سلمة املخزومي 
  عطاء بن ايب رباح، واالعرج، وزيد: حدث أبو بكر بن أيب سربة عن

  .هابن أسلم، وهشام بن عروة، وشريك بن أيب منر، وطائفة، وهو ضعيف احلديث من قبل حفظ
__________  

 ٤٠١ / ٢: ، ميزان االعتدال١٣٦ / ٢: ، تذهيب التهذيب خ٦٧٢ - ٦٧١: خ: ذيب الكمال* 
 ١: ، شذرات الذهب١٩٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٦ - ١٧٤ / ٥: ، ذيب التهذيب٤٠٣ -



 /٢٨٨.  
تاب ، ك٤٨٩: ، املعارف٩ / ٩: ، التاريخ الكبري٤٣٧: ، تاريخ خليفة٢٧٣: طبقات خليفة* * 

: ، تذهيب التهذيب١٥٨٢: خ: ، ذيب الكمال٨٥٣: ، الكالم البن عدي خ١٤٧ / ٣: اروحني
 ١٢: ، ذيب التهذيب١٣ / ٨: ، العقد الثمني٥٠٤ - ٥٠٣ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٠١ / ٤: خ
  .٤٤٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨ - ٢٧/ 

[ * ]  

)٧/٣٣٠(  

  

 عاصم النبيل، وحممد بن عمر الواقدي، وعبد الرزاق، وعبد  وأبو- مع تقدمه -ابن جريج : حدث عنه
  .اهللا بن الوليد العدين، وآخرون

  .كان مفيت أهل املدينة: قال أبو داود
ابن أيب : يا مالك من بقي باملدينة من املشيخة ؟ قلت: قال يل أبو جعفر املنصور: وروى معن، عن مالك

  .نذئب، وابن أيب سربة، وابن أيب سلمة املاجشو
  .اكتب يل أحديث من حديثك جيادا: قال يل بن جريج: مسعت ابن أيب سربة يقول: وقال الواقدي

  .فكتبت له ألف حديث، مث دفعتها إليه، ما قرأها علي، وال قرأا عليه
عندي سبعون ألف حديث يف احلالل : قال يل ابن أيب سربة: قال يل احلجاج: قال أمحد بن حنبل

  .واحلرام
  ).١(هو عندي مثل إبراهيم بن أيب حيىي :  املديينقال علي بن

عندي : ليس حديثه بشئ، قدم هاهنا، فاجتمع عليه الناس، فقال: وروى عباس، عن ابن معني، قال
  .سبعون ألف حديث، إن أخذمت عين كما أخذ عين ابن جريح، وإال فال

  .ضعيف احلديث: وقال البخاري
  .متروك: وقال النسائي

  .كان يضع احلديث: صاحل ابنا أمحد، عن أبيهما، قالوروى عبد اهللا و
  .عبد اهللا: حممد، وقيل: امسه: يقال: قلت

__________  
  .أي أنه متروك احلديث) ١(

  .وإبراهيم هذا، هو ابن حممد بن أيب حيىي االسلمي، أبو إسحاق املدين، شيخ االمام الشافعي



  .متروك): التقريب(قال احلافظ يف 
[ * ]  

)٧/٣٣١(  

  

كان من علماء قريش، واله املنصور القضاء، وكان خرج مع حممد بن عبد اهللا بن : قال مصعب الزبريي
حسن، وكان على صدقات أسد وطئ، فقدم على حممد بأربعة وعشرين ألف دينار، فلما قتل حممد، 

ننا وبني ابن ان بي: أسر ابن أيب سربة وسجن، مث استعمل املنصور جعفر بن سليمان على املدينة، وقال له
  .أيب سربة رمحا، وقد أساء وأحسن، فاطلقه وأحسن جواره

وكان االحسان أن عبد اهللا بن الربيع احلارثي قدم املدينة بعدما شخص عنها عيسى بن موسى، ومعه 
العسكر فعاثوا باملدينة، وأفسدوا، فوثب على احلارثي سودان املدينة والرعاع، فقتلوا جنده، وطردوهم، 

تاع احلارثي، فخرج حىت نزل ببئر املطلب، يريد العراق، فكسر السودان السجن، وأخرجوا وبوا م
ليس على ذا فوت، دعوين حىت أتكلم، : ابن أيب سربة حىت أجلسوه على املنرب، وأردوا كسر قيده، فقال

  فتكلم يف أسفل املنرب،
رهم بالطاعة، فأقبل الناس على وحذرهم الفتنة، وذكرهم ما كانوا فيه، ووصف عفو املنصور عنهم، وأم

كالمه، وجتمع القرشيون، فخرجوا إىل عبد اهللا ابن الربيع، فضمنوا له ما ذهب له وجلنده، وكان قد 
تأمر على السودان وثيق الزجني، فامسك وقيد، وأتى ابن الربيع، مث رجع ابن أيب سربة إىل احلبس، حىت 

  .إىل املنصور، فواله القضاءقدم جعفر بن سليمان، فأطلقه وأكرمه، مث صار 
  .عامة ما يرويه غري حمفوظ، وهو يف مجلة من يضع احلديث: قال ابن عدي
ويل القضاء ملوسى اهلادي إذا هو ويل عهد، مث ويل قضاء مكة لزياد بن عبيد اهللا، وعاش : قال ابن سعد

  .ستني سنة، فلما مات استقضي بعده القاضي أبو يوسف
  .اثنتني وستني ومئة، وكذا ورخ موته مجاعةوتويف ببغداد سنة : قال
  .سنة اثنتني وسبعني: أيب اسحاق) طبقات(ويف 

  .وهو وهم

)٧/٣٣٢(  

  

الكويف، من علماء الكوفة، يف امسه أقوال، وال يعرف إال ) م، ت، س، ق * ( أبو بكر النهشلي- ١١٧
  .بكنيته



د النخعي، وحبيب بن أيب ثابت، أيب بكر بن أيب موسى االشعري، وعبد الرمحن بن االسو: حدث عن
  .وزياد بن عالقة، وطائفة

ابن مهدي، وز بن أسد، وعون بن سالم، وحيىي بن عبداحلميد، وجبارة بن املغلس، : حدث عنه
  .وآخرون

  .وثقه أمحد وابن معني
  .حدثنا أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب القطاف: وهو الذي يقول فيه وكيع

  .اهللاعبد : وأصح ما قيل يف امسه
كان شيخا صاحلا فاضال، غلب التقشف حىت صاريهم وال يعلم، وخيطئ : وقد تكلم فيه ابن حبان، فقال
  .وال يفهم، فبطل االحتجاج به

  .بل هو صدوق، احتج به مسلم وغريه: قلت
: كان أبو بكر النهشلي صاحلا، يثب للصالة يف مرضه وال يقدر، فيقال له، فيقول: قال أمحد بن يونس

  . طي الصحيفةأبادر
  .تويف النهشلي سنة ست وستني ومئة: قالوا

  .رمحه اهللا
  

  .ابن عباس، االمام العامل الصدوق، أبو حفص القتباين املصري) م، س * * ( عبد اهللا بن عياش- ١١٨
__________  

، ذيب ٢٧٦ - ٢٧٣ / ٢: ، وفيات االعيان٩ / ٩: ، التاريخ الكبري٣٧٨ / ٦: طبقات ابن سعد* 
 ١: ، عرب الذهيب٤٩٦ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٠٥ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٥٨٨: خ: لالكما

 / ١: ، شذرات الذهب٤٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٤٥ - ٤٤ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٤٧/ 
٢٦١.  
 / ٥: ، اجلرح والتعديل١٦١ / ١: ، املعرفة والتاريخ٥٣٩: ، املعارف١٥١ / ٥: التاريخ الكبري* * 

، ١٧٢ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٧٢١: خ: ، ذيب الكمال١٨٩: مشاهري علماء االمصار، ١٢٦
 ٣٥١ / ٥: ، ذيب التهذيب٢٣٠ - ٢٢٩ / ١: ، عرب املؤلف٤٧٠ - ٤٦٩ / ٢: ميزان االعتدال

  .٢٠٩: ، خالصة تذهيب الكمال٣٥٢ -
[ * ]  

)٧/٣٣٣(  

  



، ويزيد بن أيب حبيب، ووالده، )١(ري عبدالرمحن بن هرمز االعرج، وأيب عشانة املعاف: حدث عن
  .ومجاعة
  .ابن وهب، وزيد بن احلباب، وأبو عبد الرمحن املقرئ، وآخرون: وعنه

  .صدوق ليس باملتني: احتج به مسلم والنسائي، وقال أبو حامت
  .هو قريب من ابن هليعة: وقال أيضا

  .ضعيف: وقال أبو داود، والنسائي
  .حديثه يف عداد احلسن: قلت
  . يف سنة سبعني ومئةتويف

هو قريب من ابن هليعة، تصليح حلال ابن هليعة، إذ يقارب يف الوزن بشيخ خرج له : وقول أيب حامت
  .مسلم، وال ريب أنه أوثق من ابن هليعة، وأن ابن هليعة أعلم بكثري منه

  
  .الفزاري املدائين، احملدث، صاحب شهر بن حوشب) ت، ق * ( عبداحلميد بن رام- ١١٩

  .وى عن شهر نسخة، وعن عاصم االحولر
ابن املبارك، وروح بن عبادة، والفريايب، وعلي بن عياش، وأبو صاحل الكاتب، وسعدويه، : حدث عنه

  .وحممد بن بكار بن الريان، ومنصور ابن أيب مزاحم، وآخرون
  حديثه عن شهر مقارب، وهي سبعون حديثا كان: قال أمحد بن حنبل
__________  

  .بالغني املعجمة، وهو تصحيف": املغافري : " صليف اال) ١(
، ذيب ١٧٥: ، مشاهري علماء االمصار٩ - ٨ / ٦: ، اجلرح والتعديل٥٤ / ٦: التاريخ الكبري* 

 - ٥٣٨ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٠٠ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٧٦٥ - ٧٦٤: خ: الكمال
  .٢٢١: مال، خالصة تذهيب الك١١٠ - ١٠٩ / ٦: ، ذيب التهذيب٥٣٩
[ * ]  

)٧/٣٣٤(  

  

  .حيفظها كأا سورة
  .أحاديثه عن شهر صحاح: وقال أبو حامت

  .ثقة: وقال أبو داود وغريه
  .وكذا وثقه حيىي بن معني



  .ليس به بأس: وقال النسائي
  .ما مسعت حيىي وال ابن مهدي حيدثان عنه شيئا قط: وقال حممد بن مثىن

  نعم الشيخ عبد: ة يقولمسعت شعب: وقال علي بن حفص املدائين
  .احلميد بن رام، لكن ال تكتبوا عنه، فإنه يروي عن شهر

  .كان مساعه من شهر يف سنة مثان وتسعني، وكان موته قبل السبعني ومئة: قلت
  

 رضي اهللا -، احلاجب الكبري، أبو الفضل االموي، من موايل عثمان الوزير*  الربيع بن يونس - ١٢٠
، وكان من نبالء الرجال، وألبائهم )١(مث وزر له بعد أيب أيوب املورياين  حجب للمنصور، -عنه 

  .وفضالئهم
  .ما طابت إال باملوت! يا أمري املؤمنني : قال! ما أطيب الدنيا لوال املوت : قال له املنصور

  .لوال املوت مل تقعد هذا املقعد: وكيف ؟ قال: قال
  .إن اهلادي مسه: يقال
  .م وماتمرض مثانية أيا: وقيل

__________  
، وفيات ٤١٤ / ٨:  ضمن أخبار أيام املنصور، تاريخ بغداد١٤٠ - ١٢٥: الوزراء والكتاب* 

  .٣١٣ - ٣١١ / ٥: ، ذيب ابن عساكر٢٧٤ / ١: ، شذرات الذهب٢٩٩ - ٢٩٤ / ٢: االعيان
 نواحي قرية من: " بالضم مث السكون وكسر الراء، وقال" معجم البلدان " ضبطه ياقوت يف ) ١(

سليمان بن أيب سليمان ابن أيب جمالد، : خوزستان، وإليها ينسب أبو أيوب املورياين وزير املنصور، وامسه
  ".وقتله املنصور 

  .٢٣: انظر ترمجته يف الصفحة
[ * ]  

)٧/٣٣٥(  

  

  .يف أول سنة سبعني: تويف سنة تسع وستني ومئة، وقيل: قال الطربي
  . الربيعوعمل حجابة الرشيد ابنه الفضل بن

  
أبو نعيم، :  ويقال أبو احلسن، ويقال- ، االمام، حرب القرآن، أبو رومي ابن أيب نعيم*  نافع - ١٢١
   موىل-أبو عبد اهللا بن عبدالرمحن : أبو حممد، ويقال: ويقال



حليف العباس :  وقيل- صلى اهللا عليه وسلم -جعونة بن شعوب الليثي، حليف محزة عم رسول اهللا 
  .أصله أصبهاينأخي محزة، 

ولد يف خالفة عبدامللك بن مروان سنة بضع وسبعني، وجود كتاب اهللا على عدة من التابعني، حبيث إن 
  .قرأت على سبعني من التابعني: موسى بن طارق حكى عنه، قال

عبدالرمحن بن هرمز االعرج، صاحب أيب هريرة، وأيب جعفر يزيد : قد اشتهرت تالوته على مخسة: قلت
، وشيبة بن نصاح، ومسلم بن جندب اهلذيل، ويزيد بن رومان، ومحل )١(قاع، أحد العشرة بن القع

، وصح أن "طبقات القراء " هؤالء عن أصحاب أيب بن كعب، وزيد بن ثابت، كما أوضحناه يف 
إم قرؤوا : اخلمسة تلوا على مقرئ املدينة عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي، صاحب أيب، وقيل

إن مسلم بن جندب قرأ على حكيم بن : على أيب هريرة أيضا، وعلى ابن عباس، وفيه احتمال، وقيل
  .حزام، وابن عمر

__________  
، ذيب ٨١٠: خ: ، الكامل البن عدي١٤١: ، مشاهري علماء االمصار٨٧ / ٨: التاريخ الكبري* 

 / ١: ، عرب الذهيب٢٤٢ / ٤: ، ميزان االعتدال٩٠ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٤٠٣: خ: الكمال
، ٤٠٨ ٤٠٧ / ١٠: ، ذيب التهذيب٣٣٤ - ٣٣٠ / ٢: ، طبقات القراء البن اجلزري٢٥٧

  .٢٧٠ / ١: ، شذرات الذهب٣٩٩: خالصة تذهيب الكمال
  .أحد القراء العشرة: أي) ١(

[ * ]  

)٧/٣٣٦(  

  

يف سنة مخس وتسعني، كذا قال كان نافع معمرا، أخذ القرآن على الناس ): ١" (كامله " قال اهلذيل يف 
اهلذيل، وباجلهد أن يكون نافع يف ذلك احلني يتلقن ويتردد، إىل من حيفظه، وإمنا تصدر لالقراء بعد ذلك 

  بزمان
  .طويل، ولعله أقرأ يف حدود سنة عشرين ومئة، مع وجود أكرب مشاخيه

  .نافع إمام الناس يف القراءة: - رمحه اهللا -قال مالك 
  .قراءة نافع سنة: مسعت مالكا يقول:  منصوروقال سعيد بن

أدركت عدة من التابعني، فنظرت إىل ما اجتمع عليه اثنان منهم، : وروى إسحاق املسييب، عن نافع، قال
  .فأخذته، وما شذ فيه واحد تركته، حىت ألفت هذه القراءة

 صلى اهللا عليه -نيب رأيت ال: وروي أن نافعا كان إذا تكلم توجد من فيه ريح مسك، فسئل عنه قال



  . يف النوم تفل يف يف-وسلم 
  .حججت سنة ثالث عشرة ومئة، وإمام الناس يف القراءة باملدينة نافع بن أيب نعيم: وقال الليث بن سعد

الريب أن الرجل رأس يف حياة مشاخيه، وقد حدث أيضا عن نافع موىل ابن عمر، واالعرج، : قلت
  .يب الزناد، وما هو من فرسان احلديثوعامر بن عبد اهللا بن الزبري، وأ

  ).٢(تال عليه إمساعيل بن جعفر، وإسحاق بن حممد املسييب، وعثمان بن سعيد ورش، وعيسى قالون 
القعنيب، وسعيد بن أيب مرمي، وخالد بن خملد، ومروان ابن حممد الطاطري، وإمساعيل بن أيب : وروى عنه

  .أويس
  .وثقه ابن معني
  .صدوق: وقال أبو حامت
  .ليس به بأس: وقال النسائي

__________  
اليب القاسم يوسف بن علي بن عبادة اهلذيل املغريب، املتوىف " الكامل يف القراءات اخلمسني " كتاب ) ١(

  ). ه٤٦٥(سنة 
  ).١٣٨١ / ٢: كشف الظنون: انطر(
  .١: ، حا٣٢٢: يف الصفحة" قالون " تقدم احلديث عن ) ٢(

[ * ]  

)٧/٣٣٧(  

  

  . أما يف احلروف، فحجة باالتفاق- أعين يف احلديث -د بن حنبل ولينه أمح
  .كان أسود اللون، وكان طيب اخللق، يباسط أصحابه: وقيل

له نسخة عن االعرج، حنو من مئة حديث، وله نسخة أخرى عن أيب الزناد، : الكامل" قال ابن عدي يف 
  .وله من التفاريق قدر مخسني حديثا، ومل أر له شيئا منكرا

  ".طبقات القراء " ينبغي أن يعد حديثه حسنا، وباقي أخباره يف : قلت
  .مالك االمام: وممن قرأ على هذا االمام

  .تويف سنة تسع وستني ومئة، قبل مالك بعشر سنني
  

  .ابن مصرف اليامي، الكويف، احملدث، أحد الثقات) خ، م، د، ت، ق * ( حممد بن طلحة- ١٢٢
  .يل، واحلكم بن عتيبة، وزبيد بن احلارث اليامي، وعدةأبيه، وسلمة بن كه: يروي عن



عبدالرمحن بن مهدي، وأسد بن موسى، وحسان بن حسان البصري، وعون بن سالم، : حدث عنه
  .وجبارة بن املغلس، ومجاعة

  .صدوق: قال أبو زرعة
  .ليس بالقوي: وقال النسائي

__________  
 / ١: ، التاريخ الكبري٤٣٩: تاريخ خليفة، ١٦٨: ، طبقات خليفة٣٧٦ / ٦: طبقات ابن سعد* 

 / ٣: خ: ، ذيب التهذيب١٢١٣: خ: ، ذيب الكمال٢٩٢ - ٢٩١ / ٧: ، اجلرح والتعديل١٢٢
، ١٧٦ / ٣: ، الوايف بالوفيات٢٥١ / ١: ، عرب الذهيب٥٨٨ - ٥٨٧ / ٣: ، ميزان االعتدال٢١٥

  ،٣٤٣ - ٣٤٢: ، خالصة ذيب الكمال٢٣٩ - ٢٣٨ / ٩: ذيب التهذيب
  .٢٦٤ / ١: شذرات الذهب

[ * ]  

)٧/٣٣٨(  

  

  .-إمنا يعنعن :  يعين-صاحل احلديث، ثقة، ال يكاد يقول حدثنا : وقال أمحد
  ).٢(، وحممد ابن طلحة، وأيوب بن عتبة )١(فليح : يتقى حديث ثالثة: كان يقال: وقال حيىي بن معني

  . هذا ؟ من أيب كامل مظفر بن مدركممن مسعت: فقلت له: رواها عبد اهللا بن أمحد عنه، قال
  .ما أذكر أيب إال شبه احللم: كان يقول: ومسعت أبا كامل يذكر حممد بن طلحة، فقال: قال

  .هو صاحل احلديث: وروى حممد بن عثمان بن أيب شيبة، عن ابن معني
  .ليس بشئ: وروى عباس، عن حيىي

  .تويف سنة سبع وستني ومئة: قلت
" الصحيحني " ين مراتب الصحيح، ومن أجود احلسن، وذا يظهر لك أن حديثه من أدا) ٣(وجيئ 

فيهما الصحيح الذي ال نزاع فيه، والصحيح الذي : فيهما الصحيح، وما هو أصح منه، وإن شئت قلت
هو حسن، وذا يظهر لك أن احلسن قسم داخل يف الصحيح، وأن احلديث النبوي قسمان، ليس إال 

  .ضعيف وهو على مراتبصحيح، وهو على مراتب، و
  .واهللا أعلم

  
 بن عاصم ابن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، ابن حفص).، م، تبعا٤* ( عبد اهللا بن عمر - ١٢٣
  احملدث



__________  
  .٣٥١: انظر ترمجته يف الصفحة) ١(
  .٣١٩: انظر ترمجته يف الصفحة) ٢(
  ..".جيئ و: " يف االصل) ٣(
  ، املعرفة١٤٥ / ٥: ، التاريخ الكبري٤٤٨: خ خليفة، تاري٢٧١، ٢٦٩: طبقات خليفة* 

: ، كتاب اروحني١١٠ - ١٠٩ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢١٤: خ: ، الضعفاء٣٧٩ / ٣: والتاريخ
، ذيب ٢١ - ١٩ / ١٠: ، تاريخ بغداد٤٢٠ - ٤١٩: خ: ، الكامل البن عدي٧ - ٦ / ٢

 - ٤٦٥ / ٢: زان االعتدال، مي١٦٨ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٧١٤ - ٧١٣: خ: الكمال
: ، خالصة تذهيب الكمال٣٢٨ - ٣٢٦ / ٥: ، ذيب التهذيب٢٦٠ / ١: ، عرب الذهيب٤٦٦
  .٢٨٠ - ٢٧٩ / ١: ، شذرات الذهب٢٠٧
[ * ]  

)٧/٣٣٩(  

  

االمام الصدوق، أبو عبد الرمحن القرشي العدوي العمري، املدين أخو عامل املدينة عبيداهللا بن عمر، 
  .أيب بكرعاصم و: وأخويه

  .ولد يف أيام سهل بن سعد، وأنس بن مالك
نافع العمري، وسعيد املقربي، ووهب بن كيسان، والزهري، وأيب الزبري، وأخيه عبيداهللا : وحدث عن

  .بن عمر، ومجاعة
وكيع، وابن وهب، وسعيد بن أيب مرمي، والقعنيب، وإسحاق بن حممد الفروي، وأبو جعفر : حدث عنه

  .م، وعبد العزيز االويسي، وأبو مصعب الزهري، وعدد كثريالنفيلي، وأبو نعي
  .وكان عاملا عامال، خريا، حسن احلديث

  .ال بأس به: قال أمحد بن حنبل
  .صويلح: وقال حيىي بن معني

  .وكان حيىي القطان ال حيدث عنه
  .وكان عبدالرمحن حيدث عنه

  .ضعيف: وقال ابن املديين
  .أما وأبو عثمان حي، فال: أل يف حياة أخيه عن احلديث، فيقولكان رجال صاحلا، وكان يس: قال أمحد

  .كان يزيد يف االسانيد وخيالف: مث قال أمحد



  .ليس بالقوي: وقال النسائي
  ).٢(من أتى عرافا : " عن ابن عمر مرفوعا: له، عن نافع): ١(وقال ابن حبان 

__________  
  .٧ / ٢: يف اروحني) ١(
من أتى عرافا يسأله مل تقبل له صالة : " ٧ / ٢": اروحني والضعفاء "  ولفظه ابتمامه كما يف) ٢(

  ".أربعني ليلة 
  .وهو ضعيف ذا السند لضعف عبد اهللا بن عمر

  ": = [ * ]صحيحه " ولكن أخرجه مسلم يف 

)٧/٣٤٠(  

  

  ).١" ( إذا توضأ خلل حليته - صلى اهللا عليه وسلم -كان : " وبه
  ".نوا جيمعون أن أهل قباء كا: " وبه

  ).٢" (ال حيرم احلالل احلرام : " وبه مرفوعا
  .وله غري ذلك
  ).٣(أرجو أنه ال بأس به : قال ابن عدي

  .تويف على الصحيح يف سنة إحدى وسبعني ومئة: قلت
  .شيخ يف روايته، فذلك حسن قوي إن شاء اهللا) ٤(وحديثه يتردد فيه الناقد، أما إن تابعه 

__________  
 من طريق حممد بن املثىن، عن حيىي بن سعيد، عن عبيداهللا بن عمر، عن نافع، عن صفية، ،)٢٢٣٠= (

من أتى : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم - عن النيب - صلى اهللا عليه وسلم -عن بعض أزواج النيب 
  ".عرافا، فسأله عن شئ، مل تقبل له صالة أربعني ليلة 

ب، وقد استأثر اهللا به، أو الذي يتعاطى معرفة مكان هو املنجم الذي يدعي علم الغي: والعراف
 -من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا ) ٣٩٠٤(املسروق، ومكان الضالة، وحنومها وأخرج أبو داود 

وأخرجه " من أتى كاهنا فصدقة مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد : "  قال-صلى اهللا عليه وسلم 
  .، وسنده قوي٢٥٩ / ١، والدارمي )٦٣٩(، وابن ماجه )١٣٥(، والترمذي ٤٧٦، ٤٠٨ / ٢أمحد 

  .لكن يف الباب ما يشهد له فيتقوى به) ١(
  :، وابن ماجه)٣١: (فقد أخرج الترمذي

، من طريق عامر بن شقيق، عن أيب وائل، عن ١٤٩ / ١: ، واحلاكم٤٣ص : ، وابن اجلارود)٤٣٠(



  ".ل حليته  كان خيل- صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب " عثمان، 
 كان إذا توضأ - صلى اهللا عليه وسلم -أن رسول اهللا : " ، من حديث أنس)١٤٥: (وأخرج أبو داود

  ".هكذاا أمريت ريب : أخذ كفا من ماء، فأدخله حتت حنكه، فخلل به حليته، وقال
  .فاحلديث صحيح ذين الشاهدين

  .وله شواهد أخرى من حديث عائشة وأيب أمامة وعمار
  ).٨٧ - ٨٥ / ١: خيص احلبريتل: انظر(
، يف النكاح، من طريق حيىي بن معلى بن منصور، عن إسحاق بن )٢٠١٥: (وأخرجه ابن ماجه) ٢(

  ".ال حيرم احلرام احلالل : " حممد الفروي، عن عبد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ
  .وإسحاق بن حممد صدوق، لكنه كف، فساء حفظه

  ".إن الزىن ال يثبت حرمة املصاهرة : يف، وقد قالوا يف معناهوعبد اهللا بن عمر ضع
  .وبه يقول الشافعي، وهو قول مؤوف، الن اخلرب فيه غري صحيح

لقد علم بالتتبع أنه ال يقصد ذا التعبري التوثيق، وإمنا يرد بن أن املترجم يكتب حديثه للمتابعة ) ٣(
  .واالعتضاد

ث من هو يف درجته أو أعلى منه فيتقوى احلديث ما، ويصري إذا تابعه على رواية احلدي: أي) ٤(
  .حسنا
[ * ]  

)٧/٣٤١(  

  

  ).، م، تبعا٤ * ( فضيل بن مرزوق- ١٢٤
  .احملدث، أبو عبد الرمحن العرتي، موالهم الكويف االغر

  .عدي بن ثابت، وأيب سلمة اجلهين، وعطية العويف، وشقيق بن عقبة، وعدة: حدث عن
  .أيب حازم االشجعي، صاحب أيب هريرةإنه روى عن : وقيل

وكيع، ويزيد، وأبو أسامة، وحيىي بن آدم، وأبو نعيم، وعلي بن اجلعد، وسعيد بن سليمان : حدث عنه
  .الواسطي، وآخرون

  .وثقه سفيان بن عيينة، وحيىي بن معني
  .أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي

  .وجاء عن حيىي أنه ضعفه
  .ضعيف: وقال النسائي



  ".صحيحه " عيب على مسلم إخراجه يف : ال احلاكموق
 إن شاء اهللا -ما ذكره يف الضعفاء البخاري، وال العقيلي، وال الدواليب، وحديثه يف عداد احلسن : قلت

  . وهو شيعي-
  .منكر احلديث جدا: قال ابن حبان

  .كان يأيت عن عطية بباليا: إمنا يروي له مسلم يف املتابعات، وقيل: قلت
  .هو ممن أستخري اهللا فيه: ال ابن حبان أيضاوقد ق
  .كان يتأله: قلت

   وكان من أئمة اهلدى-جاء فضيل بن مرزوق : قال اهليثم بن مجيل
__________  

، تذهيب ١١٠٦: خ: ، ذيب الكمال٧٥ / ٧: ، اجلرح والتعديل١٢٢ / ٧: التاريخ الكبري* 
، خالصة ٣٠٠ - ٢٩٨ / ٨: ذيب التهذيب، ٣٦٣ / ٣: ، ميزان االعتدال١٤٤ / ٣: خ: التهذيب

  .٣١٠: تذهيب الكمال
[ * ]  

)٧/٣٤٢(  

  

ليس معي :  إىل احلسن بن حي، فأخربه أنه ليس عنده شئ، فأخرج له ستة دراهم، وقال-زهدا وفضال 
  .غريها
 ؟ فأىب ابن حي إال أن يأخذها، فأخذ ثالثة، وترك! ليس عندك غريها، وأنا آخدها ! سبحان اهللا : قال
  .ثالثة
  .تويف قبل سنة سبعني ومئة: قلت
  

  .املكحويل الدمشقي احملدث، نزيل البصرة) ٤ * ( حممد بن راشد- ١٢٥
مكحول وإليه ينسب، فأحسبه ابن مواله، وعن عبدة بن أيب لبابة، وليث بن أيب رقية، وأيب : حدث عن

  وهب عبيداهللا الكالعي، وسليمان بن
  .موسى، ومجاعة

شعبة، وماتا قبله، وبقية، وعبد الرمحن بن مهدي، وعبد الرزاق، وحبان بن هالل، سفيان، و: حدث عنه
وعارم، وحفص بن عمر احلوضي، وبشر بن الوليد، وعلي بن اجلعد، وشيبان بن فروخ، ومجاعة خامتتهم 

  .عبد اهللا بن معاوية اجلمحي



  .وثقه االمام أمحد
  .صدوق: وقال أبو حامت

  .قويليس بال: وقال النسائي وغريه
__________  

، اجلرح ٣٧٩ - ٣٧٨: خ: ، الضعفاء٣٩٥، ١٢٥ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٨١ / ١: التاريخ الكبري* 
، تاريخ ابن ٢٧٤ - ٢٧١ / ٥: ، تاريخ بغداد٢٥٣ / ٢: ، كتاب اروحني٢٥٣ / ٧: والتعديل
 ميزان ،٢٠٣ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١١٩٥: خ:  ب، ذيب الكمال١٥٩ / ١٥: خ: عساكر

، ذيب ) ه١٧٠(، وفيه وفاته سنة ٦٨ / ٣: ، الوايف بالوفيات٥٤٤ - ٥٤٣ / ٣: االعتدال
  .٣٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٠ - ١٥٨ / ٩: التهذيب

[ * ]  

)٧/٣٤٣(  

  

  .يعترب به: وقال الدارقطين
  .ليس حبديثه باس إذا حدث عنه ثقة، فحديثه مستقيم: وقال أبو أمحد بن عدي

  .أبا حيىي: خاري والنسائيوكناه الب
  .ما رأيت رجال أورع منه: قال عبد الرزاق
كنت أوصي شعبة بالرصافة، فدخل حممد بن راشد، : قال أبو النضر: حدثين أيب، قال: عبد اهللا بن أمحد

  ).١(أما كتبت عنه، أما إنه صدوق، ولكنه شيعي قدري : فقال يل شعبة
  .قدري: وقال الفالس

ال تكتب عن حممد بن راشد، فإنه معتزيل رافضي :  أيب النضر، عن شعبة، قال يلعن: حممود بن غيالن
)٢.(  

  .مل يكن ثقة، كان يصحف: وقال أبو مسهر
  ).٣(يشتمل على غري بدعة، وكان متحريا للصدوق : قال اجلوزجاين
  .كان يرى السيف، فلم أكتب عنه: وعن أيب مسهر

  .مئةمات بعد سنة ستني و: قال أبو زرعة الدمشقي
  

  االمام احملدث الصادق، أبو عباد القرشي، موالهم املدين) ٤م،  * ( هشام بن سعد- ١٢٦
__________  



" انظر اخلرب يف ) ٢" (ولكنه شيعي، أو قدري، شك أمحد : " ١٥٩ / ٩": ذيب التهذيب " يف ) ١(
  .٥٤٤ / ٣": امليزان 

  . حديثهوكان فيما مسعت متحريا للصدق يف: يف ذيب الكمال) ٣(
 ٩: ، اجلرح والتعديل٤٢٨: خ: ، الضعفاء٣٧٨ / ٣، ١٧٣ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٥٠٤: املعارف* 
  = [ * ]، ١٤٣٩: خ: ، ذيب الكمال٩٠ - ٨٩ / ٣: ، اروحني والضعفاء٦٢ - ٦١/ 

)٧/٣٤٤(  

  

  .اخلشاب، يتيم زيد بن أسلم
 ونعيم امر، وابن شهاب، وزيد بن سعيد املقربي، ونافع العمري، وعمرو بن شعيب،: حدث عن

  .أسلم، وهو مكثر عنه، بصري حبديثه
وكيع، وابن وهب، وابن أيب فديك، وأبو عامر العقدي، والقعنيب، وعبد اهللا بن نافع، : حدث عنه

  .وجعرب بن عون، وأبو نعيم، وآخرون
  .فيه ضعف: قال عباس، عن ابن معني

  .مل يكن باحلافظ: وقال أمحد
  .هو وابن إسحاق عندي سواء: امتوقال أبو ح
  .كان حيىي بن سعيد ال يروي عنه: وقال أمحد

  .هو ثقة، أثبت الناس يف زيد بن أسلم: وقال أبو داود
  .هو كذا وكذا: سألت أيب عنه، فقال: وقال عبد اهللا بن أمحد

  .ليس بذاك القوي: وروى معاوية بن صاحل، عن ابن معني
  .يثهمع ضعفه يكتب حد: وقال ابن عدي

  .وتقعر ابن حبان كعوائده، وذكر أنه يروي عن سعيد بن املسيب
وهو ال يفهم، ويسند املوقوفات من حيث ال يعلم، ) ١(كان ممن ينقل االسناد : كذا يف النسخة، مث قال

  فلما كثر خمالفته لالثبات، فيما يرويه عن
__________  

 ٢٩٨ / ٤: ، ميزان االعتدال٣١١ / ٦: ، تاريخ االسالم١١٦ - ١١٥ / ٤: خ: تذهيب التهذيب= 
: ، خالصة تذهيب الكمال٤١ - ٣٩ / ١١: ، ذيب التهذيب٢٣٧ / ١: ، عربالذهيب٢٩٩ -

  .٢٥١ / ١: ، شذرات الذهب٤٠٩



  ".ينقل االسناد " بدال من " يقلب االسانيد : " ٨٩ / ٣": اروحني والضعفاء " يف ) ١(
[ * ]  

)٧/٣٤٥(  

  

  .به، وإن اعترب مبا وافق الثقات، من حديثه، فال ضريالثقات، بطل االحتجاج 
 صلى اهللا -أن النيب : عن هشام بن سعد، عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب، عن أبيه: عبد اهللا بن نافع

  ) ".١(إذا عرف الغالم ميينه من مشاله، فمروه بالصالة : "  قال-عليه وسلم 
  .احتج به مسلم، واستشهد به البخاري: قلت

  . يف حدود سنة ستني ومئةومات
  

  إنه ولد بالبصرة، وكان يتجر إىل:  ، عامل الري، يقالعيسى بن ماهان) ٤* ( أبو جعفر الرازي - ١٢٧
  .الري، ويقيم به

  .ولد يف حدود التسعني، يف حياة بقايا الصحابة
  .عطاء بن أيب رباح، وعمرو بن دينار، وقتادة، والربيع بن أنس، ومجاعة: حدث عن
__________  

  .إسناده ضعيف لضعف هشام بن سعد) ١(
  .وعبد اهللا بن نافع هو ابن أيب الصائغ املخزومي، ثقة، من رجال مسلم

باب مىت يؤمر الغالم بالصالة، من طريق سليمان بن داود : ، يف الصالة)٤٩٧: (وأخرجه أبو داود
  .لصحابةاملهري، عن هشام بن سعد، عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب، عن رجل من ا

  ".الصغري " وأخرجه الطرباين يف 
: ، الضعفاء١٠٤ / ٢: ، التاريخ الصغري٤٠٤ - ٤٠٣ / ٦: ، التاريخ الكبري٣٢٤: طبقات خليفة* 
 / ١١: ، تاريخ بغداد١٢٠ / ٢: ، كتاب اروحني٢٨١ - ٢٨٠ / ٦: ، اجلرح والتعديل٣٣٧: خ

، تذهيب ١٥٩٢: خ:  الكمال، ذيب٤٥٦، ٤٥٥ / ٥: ، الكامل البن االثري١٤٧ - ١٤٣
، ذيب ٢٣٧ / ١: ، عرب الذهيب٣٢٠ - ٣١٩ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٠٦ / ٤: خ: التهذيب
  .٢٥٢ / ١: ، شذرات الذهب٤٤٦: ، خالصة تذهيب الكمال٥٧ - ٥٦ / ١٢: التهذيب

[ * ]  

)٧/٣٤٦(  

  



، وعبيداهللا بن موسى، وخلف بن ابنه عبد اهللا، وأبو أمحد الزبريي وعبد اهللا بن داود اخلرييب: حدث عنه
  .الوليد، وحيىي بن أيب بكري، وعلي بن اجلعد، وعدة

  .ثقة: قال حيىي بن معني
  .ثقة صدوق: وقال أبو حامت

  .ليس بالقوي: وقال أمحد بن حنبل والنسائي وغريمها
  .يهم كثريا: وقال أبو زرعة

  .هو عيسى بن أيب عيسى، ثقة، كان خيلط: وقال ابن املديين
  .يكتب حديثه، إال أنه خيطئ: ل مرةوقا

  .صاحل احلديث: وقال حنبل، عن أمحد
  .هو حنو موسى بن عبيدة: وروى عبد اهللا بن علي بن املديين، عن أبيه، قال

  .كان عندنا ثقة: وروى حممد بن عثمان بن أيب شيبة، عن ابن املديين، قال
  .فيه ضعف: وقال عمرو بن علي

  .قنصدوق، ليس مبت: وقال الساجي
مل أكتب عن الزهري، النه كان خيضب : مسعت أبا جعفر يقول: قال عبدالرمحن بن عبد اهللا الدشتكي

  .بالسواد
  .زامل أبو جعفر الرازي املهدي، ولبس السواد: مث قال الدشتكي

  .زامل املهدي إىل مكة: قلت

)٧/٣٤٧(  

  

  ).١" (القنوت : " ومما تفرد به حديث
  . انتقل إيل الري، كان ممن يتفرد باملناكري عن املشاهريأصله من مرو،: قال ابن حبان

  .تويف يف حدود سنة ستني ومئة: قلت
أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا عبد الوهاب احلافظ، أنبأنا أبو حممد بن : أنبأين علي بن أمحد وطائفة، قالوا

ا أبو جعفر الرازي، عن عاصم هزار مررد، أنبأنا ابن حبابة، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي، أنبأن
الن  " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : بن أيب النجود، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال

  ).٢" (ميتلئ جوف أحدكم قيحا خري له من أن ميتلئ شعرا 
__________  

  يف: ، واحلاكم١٤٣ص :  والطحاوي٢٣٩ / ٢: ، والدار قطين١٦٢ / ٣: أخرجه أمحد) ١(



، كلهم من حديث أيب جعفر، عن الربيع ١٠١ / ٢": السنن " له، وعنه البيهقي، يف " االربعني " تاب ك
 يقنت يف صالة - صلى اهللا عليه وسلم -ما زال رسول اهللا : " بن أنس، عن أنس بن مالك، قال

  ".الصبح حىت فارق الدنيا 
  .وسنده ضعيف لضعف أيب جعفر الرازي، وقد تفرد به

  . كان يقنت يف النوازل خاصة- صلى اهللا عليه وسلم -ملا ثبت يف الصحيح من أنه وهو خمالف 
  .إسناده ضعيف لضعف أيب جعفر الرازي) ٢(

  .لكن احلديث صحيح لثبوته من طرق عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة
شعر حىت باب ما يكره أن يكون الغالب على االنسان ال: ، يف االدب٤٥٣ / ١٠: البخاري: انظر

االدب " يف : ، يف أول كتاب الشعر، والبخاري)٢٢٥٧: (يصده عن ذكر اهللا والعلم والقرآن، ومسلم
: ، والطحاوي)٣٩٥٧: (، وابن ماجه)٢٨٥١: (، والترمذي)٥٠٠٩: (، وأبو داود)٨٦٠": (املفرد 

  .٤٨٠، ٤٧٨، ٣٩١، ٣٥٥، ٢٨٨ / ٢: ، وأمحد٣٧٠ / ٢
": االدب املفرد " ، ويف ٤٥٣ / ١٠، "صحيحه " يف : اريويف الباب عن ابن عمر، أخرجه البخ

  .٢٩٧ / ٢: ، والدارمي٢٢٣، ٣٩ / ٢: وأمحد) ٨٧٠(
، )٣٧٦٠: (، وابن ماجه١٨١، ١٧٥ / ١: ، وأمحد)٢٢٥٨: (وعن سعد بن أيب وقاص عند مسلم

  ).٢٨٥٢: (والترمذي
  .٤١، ٨ / ٣: ، وأمحد)٢٢٥٩: (وعن أيب سعيد اخلدري عند مسلم

هذا احلديث حممول على التجرد للشعر، حبيث يغلب عليه فيشغله عن القرآن : ام النوويقال االم
  .والذكر

 االوصاف املذمومة، وعليه حيمل - حبكم العادة االدبية -من غلب عليه الشعر لزمه : وقال القرطيب
  .احلديث

 وهجو - كثر  قل أو-عىن به الشعر الذي هجي به هو أو غريه، رد بأن هجوه كفر : وقول بعضهم
  .غريه حرام، وإن قل، فال يكون لتخصيص الذم بالكثري معىن

  .وقد سبقه إىل ذلك أبو عبيد القاسم بن سالم
[ * ]  

)٧/٣٤٨(  

  

إذا رفع رأسه من آخر سجدة، : " أخربنا أبو جعفر الرازي، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، قال: وبه
  ).١" (مث أحدث فقد متت صالته 



إن أعظم الناس خطبنا يوم : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : عفر، عن قتادةأخربنا أبو ج
  ).٢" (القيامة أكثرهم خوضا يف الباطل 

  
  .زاهد زمانه، فتح بن حممد بن وشاح االزدي املوصلي، أحد االولياء *  فتح املوصلي- ١٢٨
  .عطاء بن أيب رباح: له عن
  . عبدالرمحن الطفاوي، وغريمهااملعاىف بن عمران، وحممد بن: وعنه

  .وله أحوال ومقامات وقدم راسخ يف التقوى
كان يوقد يف أتون بعد ما كان يصيد السمك، فشغلته مسكة عن : مل أر أعقل منه قيل: عن املعاىف، قال
  .اجلماعة، فتركه

  .وقد بعث إليه املعاىف بألف، فردها، وأخذ منها درمها واحدا مع فقر أهله
  . ينام إال قاعداكان ال: وقيل

  .وكان بكاء، خوافا متهجدا
  .هو نائم: أتاه متويل املوصل، فخرج ابنه، وقال: قيل

  .ما أنا نائما، ما يل ولك ؟: فصاح
  .هذه عشرة آالف خذها، فأىب: قال

  .سنة مخس وستني: تويف سنة سبعني ومئة، وقيل
  .وهذا هو فتح املوصلي الكبري

__________  
  .عف أيب جعفر الرازيإسناده ضعيف لض) ١(

  .وقول سعيد هذا خمالف لالحاديث الصحيحة
  .إسناده ضعيف، الرساله، ولضعف أيب جعفر) ٢(
  .٣٨٣ / ١٢: املقالة اخلامسة الفن اخلامس، تاريخ بغداد: الفهرست* 

[ * ]  

)٧/٣٤٩(  

  

  .فمن أقران بشر احلايف*  أما الصغري - ١٢٩
  

دث، رئيس دمشق، أبو زبر، عبد اهللا بن العالء بن زبر، الربعي االمام احمل) ٤خ،  * * ( ابن زبر- ١٣٠



  .الدمشقي
القاسم بن حممد، وسامل بن عبد اهللا، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، وبسر بن عبيداهللا، : حدث عن

  .وعبد اهللا بن عامر املقرئ، ونافع العمري، وأيب سالم ممطور، والزهري، وبالل بن سعد، وطائفة
إبراهيم، والوليد بن مسلم، وابن شابور، وزيد بن احلباب، وشبابة، وأبو مسهر، ومروان ولده : وعنه

  .بن حممد، وعمرو بن أيب سلمة، وأبو املغرية اخلوالين، وآخرون
  .وثقه حيىي بن معني

  .كان ثقة، من أشراف أهل البلد: وقال دحيم
  .مقارب احلديث: وقال أمحد بن حنبل

  .-ن شاء اهللا  إ-كان ثقة : وقال ابن سعد
__________  

  ). ه٢٢٠(هو فتح بن سعيد املوصلي أبو نصر، كبري الشأن يف باب الورع واملعامالت، تويف سنة * 
 - ٣٨١ / ١٢: ، تاريخ بغداد٢٢١: ، الرسالة القشريية٢٩٤ - ٢٩٢ / ٨: حلية االولياء: انظر

  .ن امللقن، الب٢٧٩ - ٢٧٦: ، طبقات االولياء٢٣٥ / ٢: ، النجوم الزاهرة٣٨٣
 / ٢، ١٥٣ / ١: ، املعرفة والتاريخ١٦٢ / ٥: ، التاريخ الكبري٤٦٨ / ٧: طبقات ابن سعد* * 

: ، مشاهري علماء االمصار١٢٩ - ١٢٨ / ٥: ، اجلرح والتعديل٤٥٨، ٤٥٢، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٨٦
: خ: ، ذيب الكمال١٨٩: لينيغراد: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٨ - ١٦ / ١٠: ، تاريخ بغداد١٨٥
: ، عرب الذهيب٤٦٤ - ٤٦٣ / ٢: ، ميزان االعتدال١٧٢ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٧٢١ - ٧٢٠

  :، خالصة تذهيب الكمال٣٥١ - ٣٥٠ / ٥: ، ذيب التهذيب٢٤٤ / ١
  .٢٦٠ / ١: ، شذرات الذهب٢٠٩
[ * ]  

)٧/٣٥٠(  

  

  .ثقة: وقال أبو داود والدارقطين
  .أبا زبر: وكناه مسلم ومجاعة

  .أبو عبد الرمحن: كنيته: وقال البخاري
  .ولد أيب يف سنة مخس وسبعني، ومات سنة مخس وستني ومئة: قال ابنه

  .مات سنة أربع: وقيل
كتب إيل ابن أيب عمر وطائفة مسعوا أبا حفص املؤدب، أنبأنا أبو القاسم الشيباين، أنبأنا حممد بن حممد، 



شبابة، حدثنا أبو زبر، حدثنا الزهري، عن أيب أنبأنا أبو بكر البزار، حدثنا عبد اهللا ابن روح، حدثنا 
  ).١" ( بعمرة يف حجته - صلى اهللا عليه وسلم -أهللت مع رسول اهللا : " سلمة، عن عائشة، قالت

  
  :ومن طبقته

  .بصري صدوق، نزل الري *  عبد اهللا بن العالء بن خالد- ١٣١
  .الزهري، وأشعث احلمراين: يروي عن

  .ام بن عبيداهللا، ومجاعةزافر بن سليمان، وهش: وعنه
  .صاحل: قال أبو حامت

  
  رافع، أو نافع بن حنني اخلزاعي،: ابن أيب املغرية، واسم جده) ع * * ( فليح بن سليمان- ١٣٢

__________  
  .رجاله ثقات) ١(
  .١٢٨ / ٥: اجلرح والتعديل) ٢(

  = [ * ]، ١٣٣ / ٧: ، التاريخ الكبري٢٧٦، ٢٧٥: ، طبقات خليفة٤١٥ / ٥: طبقات ابن سعد* * 

)٧/٣٥١(  

  

عبدامللك، : االسلمي املدين احلافظ، أحد أئمة االثر، من موايل آل زيد بن اخلطاب، واسم فليح: ويقال
  .وقد غلب عليه اللقب حىت جهل االسم

  .ولد يف آخر أيام الصحابة، وهو أسن من مالك بقليل
 والزهري، ونعيم امر، وعامر بن ضمرة بن سعيد، وسعيد بن احلارث االنصاري، ونافع،: حدث عن

عبد اهللا بن الزبري، وهالل بن أيب ميمونة، وعباس بن سهل بن سعد، وربيعة الرأي، وصاحل بن عجالن، 
وأيب طوالة، وسهيل بن أيب صاحل، وهشام بن عروة، وأيب حازم االعرج، وعثمان ابن عبدالرمحن التيمي، 

  .ن عبد الرمحن بن صعصعة، وعدةوسامل أيب النضر، وزيد بن أسلم، وأيوب ب
ابن املبارك، وابن وهب، وأبو داود الطيالسي، ويونس بن حممد املؤدب، وأبو عامر العقدي، : وعنه

وأبو متيلة املروزي، وزيد بن احلباب، وعثمان بن عمر بن فارس، واهليثم بن مجيل، وشريح بن النعمان، 
حممد بن أبان الواسطي، وحممد ابن بكار بن الريان، وحممد ابن سنان العوقي، واملعاىف بن سليمان، و

  .وحممد بن جعفر الوركاين، وحيىي الوحاظي، وأبو الربيع الزهراين، وخلق كثري
 وحديثه يف االصول الستة - وهو أكرب منه -زيد بن أيب أنيسة، وزياد بن سعد : وروى عنه من شيوخه



  .استقالال ومتابعة، وغريه أقوى منه
__________  

، اجلرح ٣٥٨ - ٣٥٧: خ: ، الضعفاء٤٦٦ / ٢: ، املعرفة والتاريخ١٧٦ / ٢:  التاريخ الصغري=
، تذهيب ١١٠٧: ، ذيب الكمال خ١٤١: ، مشاهري علماء االمصار٨٥ - ٨٤ / ٧: والتعديل
، ٣٦٦ - ٣٦٥ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٢٤ - ٢٢٣ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٤٥ / ٣: خ: التهذيب

  عرب
، خالصة ٩٥ - ٩٤: ، طبقات احلفاظ٣٠٥ - ٣٠٣ / ٨: ، ذيب التهذيب٢٥٤  /١: الذهيب

  .٢٦٦ / ١: ، شذرات الذهب٣١١: تذهيب الكمال
[ * ]  

)٧/٣٥٢(  

  

  .ضعيف، ما أقربه من أيب أويس: روى عثمان بن سعيد، عن حيىي بن معني
  .ي أثبت منهليس بقوي، وال حيتج به، هو دون الدراوردي، والدراورد: وروى عباس، عن حيىي

  .ليس بالقوي: وقال أبو حامت
  .بلغين عن حيىي بن معني أنه كان يقشعر من أحاديث فليح بن سليمان: وقال أبو داود
  .فليح بن سليمان ليس بثقة، وال ابنه: مسعت معاوية بن صاحل، مسعت حيىي بن معني يقول: وقال أبو حامت

  .ن فليحكان ابن معني حيمل على حممد ب: مث قال أبو حامت
حممد بن طلحة بن : ثالثة يتقى حديثهم: حنبل، عن حيىي بن معني، قال] أمحد بن [ وروى عبد اهللا بن 

  ).١(مصرف، وأيوب بن عتبة، وفليح بن سليمان 
  .من مظفر بن مدرك، كنت آخذ عنه هذا الشأن: ممن مسعت هذا ؟ قال: قلت ليحىي

  .ال حيتج بفليح: وقال أبو داود
  .يهم، وإن كان من أهل الصدق: ساجيوقال زكريا ال

عاصم ابن عبيداهللا، وابن عقيل، وفليح، ال : قال حيىي بن معني: قلت اليب داود: وقال أبو عبيد اآلجري
  .حيتج حبديثهم

  .صدق: قال
  .ليس بالقوي: فليح ضعيف، وقال مرة: وقال النسائي

__________  



  .٣٣٩: انظر اخلرب يف الصفحة) ١(
[ * ]  

)٧/٣٥٣(  

  

، وله أحاديث صاحلة، )١" (صحاحه " هذا عندي ال بأس به، قد اعتمده البخاري يف : وقال ابن عدي
  .روى عن نافع، عن ابن عمر نسخة

  .ويروي عن هالل بن علي، عن عبدالرمحن بن أيب عمرة، عن أيب هريرة أحاديث
  .نه زيد بن أيب أنيسةويروي عن سائر الشيوخ من أهل املدينة أحاديث مستقيمة وغرائب، وقد روى ع

  .مل يرحل يف احلديث: قلت
 صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : عن ابن طوالة، عن سعيد بن يسار، عن أيب هريرة، قال: ومن أفراده

من تعلم علما مما يبتغي به وجه اهللا، ال يستعمله إال ليصيب به عرضا من الدنيا، مل جيد : " -وسلم 
  ".عرف اجلنة 

  ).٢ (رواه أبو داود
  .خيتلفون يف فليح، وال بأس به: قال الدار قطين
كنا نتهمه، النه كان : أصعب ما رمي به، ما ذكر عن ابن معني، عن أيب كامل، قال: وقال الساجي

  .مات سنة مثان وستني ومئة: وقال سعيد بن منصور) ٣(يتناول من الصحابة 
تميمي، بسفح قاسيون، سنة أربع وتسعني، عن أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد السالم بن املطهر ال

  عبداملعز بن حممد، أنبأنا متيم بن أيب سعيد، أنبأنا حممد بن عبدالرمحن، أنبأنا أبو عمرو بن محدان، أنبأنا أبو
__________  

مل يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن : ٤٣٥": فتح الباري " قال احلافظ يف مقدمة ) ١(
  .اماعيينة وأضر

  .وإمنا أخرج له أحاديث أكثرها يف املناقب، وبعضها يف الرقاق
: ، وابن ماجه٣٣٥ / ٢: باب يف طلب العلم لغري اهللا تعاىل، وأخرجه أمحد: يف العلم): ٣٦٦٤): (٢(
  باب االنتفاع بالعلم والعمل به، من طرق، عن: ، يف املقدمة)٢٥٢(

  . عبدالرمحن بن معمر، عن سعيد بن يسار، عن أيب هريرةفليح بن سليمان، عن أيب طوالة عبد اهللا بن
  .، ووافقه الذهيب املؤلف٨٥ / ١: وصححه احلاكم

  .رحيها الطيبة: وعرف اجلنة



  .٣٦٥ / ٣" امليزان : " انظر) ٣(
[ * ]  

)٧/٣٥٤(  

  

عوف، يعلى املصويل، حدثنا أبو الربيع الزهراين، حدثنا فليح، عن الزهري، عن محيد بن عبدالرمحن بن 
 قبل حجة - صلى اهللا عليه وسلم -أن أبا بكر بعثه يف احلجة اليت أمره رسول اهللا : " عن أيب هريرة

أن ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوفن بالبيت عريان : الوداع، يف يوم النحر، يف رهط يؤذن يف الناس
."  

  .، عن أيب الربيع، فوافقناه بعلو)١(صحيح غريب، أخرجه البخاري 
  

 بن أيب إسحاق، عمرو بن عبد اهللا، احلافظ، االمام احلجة، إسرائيل بن يونس) ع* ( إسرائيل - ١٣٣
  .أبو يوسف اهلمداين السبيعي الكويف

زياد بن عالقة، وآدم بن علي، وآدم ابن سليمان أيب حيىي، وإمساعيل : أكثر عن جده، وروى أيضا عن
إبراهيم بن عبداالعلى، وعبد االعلى بن عامر السدي، وعاصم بن دلة، وعبد الكرمي اجلزري، و

الثعليب، وأشعث ابن أيب الشعثاء، وثوير بن أيب فاختة، وسعد أيب جماهد الطائي، وسعيد بن مسروق، 
ومساك بن حرب، وعامر بن شقيق بن مجرة االسدي، وعبد العزيز ابن رفيع، وعثمان بن عاصم، وخمارق 

  .ثرياالمحسي، ومنصور بن املعتمر، وخلق ك
__________  

  .باب حج أيب بكر بالناس يف سنة تسع: ، يف املغازي)٤٣٦٣: (رقم) ١(
" صحيح " ، وهو يف )٤٦٥٧(و ) ٤٦٥٦(و ) ١٦٢٢: (، ورقم)٣٦٩: (وأخرجه من طريق آخر رقم

  .باب ال حيج البيت مشرك: ، يف احلج)١٣٤٧: (مسلم
، ٥٦ / ٢: ، التاريخ الكبري٤٣٧: يفة، تاريخ خل١٦٨: ، طبقات خليفة٣٧٤ / ٦: طبقات ابن سعد* 

 - ٦١: خ: ، الكمال البن عدي٣٣١ - ٣٣٠ / ٢: ، اجلرح والتعديل١٣٦ / ٢: التاريخ الصغري
، تذهيب ٩٤: خ: ، ذيب الكمال٥٠ / ٦: ، الكامل البن االثري٢٥ - ٢٠ / ٧: ، تاريخ بغداد٦٣

 - ٢٠٨ / ١: زان االعتدال، مي٢١٥ - ٢١٤ / ١: ، تذكرة احلفاظ٦٠ - ٥٩ / ١: خ: التهذيب
، طبقات ٢٦٣ - ٢٦١ / ١: ، ذيب التهذيب١٥٩ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٢١٠
  .٣١: ، خالصة تذهيب الكمال٩١ - ٩٠: احلفاظ
[ * ]  



)٧/٣٥٥(  

  

  .وكان من أوعية احلديث، ومن مشايخ االسالم كأبيه وجده وأخيه عيسى
ن خالد الوهيب، وآدم بن أيب إياس، وعبد الرزاق، وحممد أخوه، وحجاج االعور، وأمحد ب: حدث عنه

بن سابق، وشبابة، وإسحاق بن منصور السلويل، وأمحد بن يونس، وحسني بن حممد املروذي، وعبد اهللا 
بن رجاء، وأبو نعيم، وحممد بن كثري العبدي، وأبو غسان النهدي، وحممد بن يوسف الفريايب، وأبو 

يب بكري، ووكيع، وحيىي ابن آدم، وعلي بن اجلعد، ومعاوية بن عمرو سلمة التبوذكي، وحيىي بن أ
  .االزدي، وأبو الوليد الطيالسي، وخلق كثري

  .روى هارون بن حامت، عن دبيس بن محيد، أن مولد إسرائيل سنة مئة
كنت أحفظ حديث أيب : قال يل إسرائيل: روى عبدالرمحن بن مهدي، عن عيسى بن يونس قال

  .ظ السورة من القرآنإسحاق، كما أحف
  .إسرائيل فوق أيب بكر بن عياش: عن حيىي بن سعيد، قال: ابن املديين

  .كان ثقة: وروى حرب الكرماين، عن أمحد، قال
  وجعل يعجب من

  .حفظه
  .إسرائيل عن أيب إسحاق فيه لني، مسع منه بأخرة: وأما صاحل بن أمحد، فروى عن أبيه، قال

إسرائيل كان يؤدي ما مسع، كان : شريك أو إسرائيل ؟ قال: ا أثبتأمي: سئل أمحد: وقال أبو طالب
  .أثبت من شريك

  .النه صاحب كتاب: إسرائيل: من أحب إليك يونس أو إسرائيل ابنه يف أيب إسحاق ؟ قال: قلت
: من أحب إليك يونس أو إسرائيل يف أيب إسحاق ؟ قال: قلت اليب عبد اهللا: وقال الفضل بن زياد

  .يونس

)٧/٣٥٦(  

  

إسرائيل ثبت : إسرائيل إذا انفرد حبديث، حيتج به ؟ قال): ١] (حنبل [ قلت المحد بن : وقال أبو داود
  .احلديث، كان حيىي حيمل عليه يف حال أيب حيىي القتات

  ).٢(روى عنه مناكري : قال
  .ما حدث عنه حيىي ابن سعيد بشئ: مث قال أمحد

  .يغادر، وحيفظ من كتابهوإسرائيل إذا حدث من كتابه ال : قال أمحد



  .شريك أضبط من إسرائيل يف أيب إسحاق: ويف رواية عن أمحد، قال
  .كان القطان ال حيدث عن إسرائيل، وال عن شريك: وروى عباس، عن حيىي بن معني، قال

  .كنا نكتب عند إسرائيل من حفظه: قال حيىي بن آدم: وقال ابن معني
إسرائيل أثبت يف :  وقال حيىي- يعين أنه درس كتابه -فظ بعد كان إسرائيل ال حيفظ، مث ح: قال حيىي

  .أيب إسحاق من شيبان
  .ثقة: وروى أمحد بن زهري وغريه، عن حيىي بن معني

  .ثقة: وقال العجلي
  .ثقة صدوق، من أتقن أصحاب أيب إسحاق: وقال أبو حامت الرازي
  . لنييف حديثه: صدوق، وليس بالقوي، وقال مرة: وقال يعقوب بن شيبة

وعد قوما، ...كان أصحابنا سفيان وشريك: مسعت عيسى بن يونس يقول: قال أمحد بن داود احلداين
  اذهبوا إىل ابين إسرائيل، فهو أروى عنه مين،: إذا اختلفوا يف حديث أيب إسحاق، جييؤون إىل أيب، فيقول

__________  
  .٢٦٢ / ١": ذيب التهذيب " مستدرك من ) ١(
  .٢٦٢ / ١": وذيب التهذيب " ، ٢١٤ / ١": التذكرة " ، و ٢٠٩ / ١": امليزان " : اخلرب يف) ٢(

[ * ]  

)٧/٣٥٧(  

  

  .وأتقن هلا مين، وهو كان قائد جده
  .قلت ليونس، أمل علي حديث أبيك: وروى حممد بن عبد اهللا بن ايب الثلج، عن شبابة

  .اكتب عن إسرائيل، فإن أيب أمله عليه: قال
 ذكر عن أيب - إن شاء اهللا -مسعت أبا االحوص : رمحن اجلرجرائي، عن خلف بن متيماحلسني بن عبدال

  .كتبا) ١(ما ترك لنا إسرائيل كوة وال سفطا إال دحسها : إسحاق، قال
  .إسرائيل: إسرائيل أو أبو عوانة ؟ قال: أميا أثبت: مسعت أبا نعيم سئل: حممد بن احلسني احلنيين

  .ليس به بأس: وقال النسائي
  .قد أثىن على إسرائيل اجلمهور، واحتج به الشيخان، وكان حافظا، وصاحب كتاب ومعرفة: قلت

  .إسرائيل ضعيف: وروى حممد بن أمحد بن الرباء، عن علي بن املديين
  .ضعيف: مشى علي خلف أستاذه حيىي بن سعيد، وقفى أثرمها أبو حممد ابن حزم، وقال: قلت

  .فردها، ومل حيتج ا، فال يلتفت إىل ذلك، بل هو ثقة" يحني الصح" وعمد إىل أحاديثه اليت يف 



نعم، ليس هو يف التثبت كسفيان وشعبة، ولعله يقارما يف حديث جده، فإنه الزمه صباحا ومساء 
عشرة أعوام، وكان عبدالرمحن بن مهدي يروي عنه ويقويه، ومل يصنع حيىي ابن سعيد شيئا يف تركه 

  ).٢( جمالد الرواية عنه، وروايته عن
__________  

  .وعاء كاقفة أو اجلوالق: السقط) ١(
  .مالها: دحسها

ليس بالقوي، وقد تغري يف آخر ": التقريب " قال احلافظ يف : هو جمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين) ٢(
  .عمره
[ * ]  

)٧/٣٥٨(  

  

 حديثهم يف أيب إسحاق زكريا بن أيب زائدة، وزهرير وإسرائيل،: وروى عباس، عن حيىي بن معني، قال
  .قريب من السواء، إمنا أصحاب أيب إسحاق سفيان وشعبة

قدم إسرائيل بغداد، فاجتمع عليه الناس، فأقعد فوق : حدثنا حجني بن املثىن قال: قال عباس الدوري
مكان مرتفع، فقام رجل معه دفتر، فجعل يسأله منه، وال ينظر فيه الناس، فلما أقام إسرائيل، قعد ذاك 

  ).١(الرجل، فأماله على الناس 
  .إسرائيل يف أيب إسحاق أثبت من شعبة والثوري: وقد كان عبدالرمحن بن مهدي يقول

هذا أنا إليه أميل مما تقدم، فإن إسرائيل كان عكاز جده، وكان مع علمه وحفظه ذا صالح : قلت
 وقد طول أبو أمحد -هما  رضي اهللا عن- وأخوه عيسى أتقن منه، وأعلم وأعبد - رمحه اهللا -وخشوع 

  ، وسرد له)٢(بن عدي الترمجة 
  .عدة أحاديث غرائب

أخذت اخلشوع عن إسرائيل، كنا حوله ال يعرف من عن ميينه، وال من : وبلغنا عن شقيق البلخي قال
  .عن مشاله، من تفكره يف اآلخرة، فعلمت أنه رجل صاحل

  . أيب بكر بن عياشإسرائيل فوق: قال حيىي القطان: وقال علي بن املديين
  .إن إسرائيل روى عن إبراهيم بن مهاجر ثالث مئة، وعن أيب حيىي القتات ثالث مئة: فقيل ليحىي

  ).٣(مل يؤت منه، أيت منهما مجيعا : فقال
__________  

  .٢١ / ٧": تاريخ بغداد " انظر اخلرب يف ) ١(



  .٢٠٩ / ١: وامليزان
  .٦٣ - ٦١: خ: الكامل) ٢(
  .٢٦٣ / ١": ذيب التهذيب " ، و ٢١٤ / ١": التذكرة " اخلرب يف ) ٣(

[ * ]  

)٧/٣٥٩(  

  

  .يشري إىل لني ابن مهاجر والقتات: قلت
حدثنا أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا سعيد بن ": مسنده " روى أمحد يف : ومن غرائب إسرائيل

  .ال وأيب: مسروق، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال
  ).١" (مه، إنه من حلف بشئ دون اهللا فقد أشرك : " - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا فقال 

  .رواته ثقات
أنبأنا عبدالرمحن بن قدامة الفقيه، أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا هبة اهللا بن حممد، أنبأنا حممد بن : ومن عواليه

الرحيم بن دنوقا، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن غيالن، حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا إبراهيم بن عبد
أقرأين : صاحل العجلي، حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن ابن مسعود، قال

  ).٢" (إين أنا الرزاق ذو القوة املتني : " - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
  .وهذا حديث غريب

  .ت إسرائيل سنة ستني ومئةما: قال أبو نعيم املالئي، وقعنب بن احملرر
  .مات سنة اثنتني وستني ومئة: العصفري) ٣(وقال ابن سعد وشباب 

__________  
  .٤٧ / ١": املسند " هو يف ) ١(

 من حديث -باب كراهية احللف باآلباء وأخرجه : ، يف االميان والنذور)٣٢٥١: (وأخرجه أبو داود
  .باب ما جاء يف كراهية احللف بغري اهللا، وحسنه: ، يف الندر واالميان)١٥٣٥: ( الترمذي-ابن عمر 

  ).٥٣٧٥(، و )٤٩٠٤: (وأمحد
  .، وأقره الذهيب املؤلف٢٩٧ / ٤: ، و١٨ / ١: ، واحلاكم)١١٧٧: (وصححه ابن حبان

، من طرق عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن عبدالرمحن ٤١٨، ٣٩٧، ٣٩٤ / ١: وأخرجه أمحد) ٢(
: ، والترمذي)٣٩٩٣: (د، وهذا سند قوي، وأخرجه أبو داودبن يزيد، عن عبد اهللا بن مسعو

  .حسن صحيح: ، وقال)٢٩٤١(
) * [ إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني: * (وهذه القراءة شاذة ملخالفتها رسم املصحف، وقراءة اجلمهور



   ].٥٨: الذاريات
  .، وهو تصحيف، صوابه ما أثبتناه"شيبان : " يف االصل) ٣(

  .١٦٨": ت خليفة طبقا: " انظر
[ * ]  

)٧/٣٦٠(  

  

  .مات سنة إحدى: وقال مطني
  

حيان بن شفي بن هين بن رافع، : ابن صاحل بن حي، واسم حي) ٤م،  * ( احلسن بن صاحل- ١٣٤
االمام الكبري، أحد االعالم، أبو عبد اهللا اهلمداين الثوري الكويف، الفقيه العابد، أخو االمام علي بن 

  .صاحل
  .احلسن بن صاحل بن صاحل بن مسلم بن حيان: ، فنسبه فقالوأما البخاري

  احلسن بن صاحل بن صاحل بن حي بن مسلم: وقال أبو أمحد بن عدي
  .ابن حيان

  .هو من أئمة االسالم، لوال تلبسه ببدعة: قلت
  .ولد سنة مئة: قال وكيع
ك بن حرب، وإمساعيل أبيه، وسلمة بن كهيل، وعبد اهللا بن دينار، وعلي بن االقمر، ومسا: روى عن

السدي، وبيان بن بشر، وعاصم بن دلة، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وأيب إسحاق السبيعي، وعاصم 
  االحول، وبكري بن عامر، وقيس بن مسلم، وليث بن أيب سليم، ومنصور بن

__________  
يه وفاته سنة ، وف٢٩٥ / ٢: ، التاريخ الكبري١٦٨: ، طبقات خليفة٣٧٥ / ٦: طبقات ابن سعد* 
، مشاهري ٨٥ - ٨٣: خ: ، الضعفاء٨٠٦ - ٨٠٥ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٥٠٩: ، املعارف) ه١٦٧(

: ، حلية االولياء١٧٩ - ١٧٦: خ: ، الكامل البن عدي) ه١٦٧(، وفيه وفاته ١٧٠: علماء االمصار
: ، ذيب الكمال)ه ١٦٨(وفيه وفاته سنة : املقالة اخلامسة الفن الثاين: ، الفهرست٣٣٥ - ٣٢٧ / ٧
، ٢١٧ - ٢١٦ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٣٩ - ١٣٨ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٦٨ - ٢٦٧: خ

:  ه، ذيب التهذيب١٦٧، أخبار سنة ٢٤٩ / ١: ، عرب الذهيب٤٩٩ - ٤٩٦ / ١: ميزان االعتدال
 / ١: ، شذرات الذهب٧٨: ، خالصة تذهيب الكمال٩٢: ، طبقات احلفاظ٢٨٩ - ٢٨٥ / ٢



٢٦٣ - ٢٦٢.  
[ * ]  

)٧/٣٦١(  

  

املعتمر، وجابر اجلعفي، وسهيل بن أيب صاحل، وعطاء بن السائب، وعدة، ويرتل إىل شعبة، وسعيد بن 
  .أيب عروبة، وهو صحيح احلديث

ابن املبارك، ووكيع، ومصعب بن املقدام، ومحيد بن عبد الرمحن الرؤاسي، وأبو نعيم، : روى عنه
عامر، وإسحاق بن منصور السلويل، وقبيصة بن عقبة، وحيىي بن آدم، وعبيداهللا بن موسى، وأسود بن 

  وحيىي بن أيب بكري، وأبو غسان النهدي، وأمحد بن يونس، وعلي بن اجلعد، وخلق
  .سواهم

أخربنا عبدالرمحن بن أيب عمر الفقيه كتابة، أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا أمحد بن احلسن، أنبأنا احلسن بن 
أنا أمحد بن جعفر املالكي، حدثنا إسحاق احلريب، حدثنا أبو نعيم، حدثنا احلسن بن علي اجلوهري، أنب

 صلى اهللا عليه -أن النيب ): ١(صاحل، عن موسى اجلهين، عن فاطمة بنت علي، عن أمساء بنت عميس 
  ).٢" (أنت مين مبرتلة هارون من موسى، إال أنه ليس بعدي نيب : "  قال لعلي-وسلم 

  كان سفيان الثوري سيئ الرأي يف احلسن بن: نقال حيىي القطا
__________  

 - ١٤ / ٧: ، أسد الغابة٧٤ / ٢: ، حلية االولياء٢٠٥ / ٨: ابن سعد" طبقات : " ترمجتها يف) ١(
  .١١٧ - ١١٦ / ١٢: ، االصابة٥٢٣ - ٥٢٢ / ٧: ، لسان امليزان١٥

 وأخت مجاعة من الصحابيات - صلى اهللا عليه وسلم -وهي أخت ميمونة بنت احلارث زوج النيب 
  .الب أو أم، أو الب وأم

 دار االرقم مبكة، وبايعت، وهاجرت إىل احلبشة مع - صلى اهللا عليه وسلم -أسلمت قبل دخول النيب 
  .حديثا) ٦٠ (- صلى اهللا عليه وسلم -زوجها جعفر بن أيب طالب، وروت عن النيب 

 حيىي بن سعيد االنصاري وعبد اهللا بن منري، ، من طريق٤٣٨، ٣٦٩ / ٦": املسند " وهو يف ) ٢(
  .كالمها عن موسى اجلهين، عن فاطمة بنت علي، عن أمساء بنت عميس

  .وسنده صحيح
 صلى اهللا عليه -باب غزوة تبوك، ويف فضائل أصحاب النيب : ، يف املغازي٨٦ / ٨: وأخرجه البخاري

ديث سعد بن أيب وقاص، أن رسول ، من ح)٢٤٠٤: ( باب مناقب علي بن أيب طالب، ومسلم-وسلم 
أختلفين يف النساء والصبيان ؟ :  خرج إىل تبوك، واستخلف عليا، فقال- صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 



  ".أال ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون بن موسى، إال أنه ليس نيب بعدي : " فقال
[ * ]  

)٧/٣٦٢(  

  

  .حي
مسعت : - أظنه أبا بكر االثرم -قال املزي شيخنا : ديوقال زكريا الساجي، عن أمحد بن حممد البغدا

  دخل الثوري يوم اجلمعة: أبا نعيم يقول
  .نعوذ باهللا من خشوع النفاق: من الباب القبلي، فإذا احلسن بن صاحل يصلي، فقال

  .وأخذ نعليه، فتحول إىل سارية أخرى
إن لقيت أبا : ال يل احلسن بن صاحلأردت احلج، فق: وقال العالء بن عمرو احلنفي، عن زافر بن سليمان

  .أنا على االمر االول: عبد اهللا سفيان الثوري مبكة، فأقره مين السالم، وقل
أنا على االمر : إن أخاك احلسن بن صاحل يقرأ عليك السالم، ويقول: فلقيت سفيان يف الطواف، فقلت

  .االول
  .خلف أئمة اجلور، بزعمهكان يترك اجلمعة، وال يراها : فما بال اجلمعة ؟ قلت: قال

احلسن بن صاحل مع ما مسع من العلم : جاءين سفيان، فقال: عبيد بن يعيش، عن خالد بن يزيد، قال
  .وفقه، يترك اجلمعة

  .مث قام فذهب
  .ما أنا وابن حي ؟ ال يرى مجعة وال جهادا: مسعت ابن إدريس: أبو سعيد االشج
ذاك رجل يرى السيف :  بن صاحل عند الثوري، فقالذكر احلسن: عن أيب نعيم قال: حممد بن غيالن
  .- صلى اهللا عليه وسلم -على أمة حممد 

  .كان احلسن بن حي يرى السيف: قال يوسف بن أسباط
  .شهدت حسن بن صاحل وأخاه وشريك معهم، فاجتمعوا إليه إىل الصباح يف السيف: وقال اخلرييب

  عفان الصويف،بشر بن احلارث، وذكر له أبو بكر عبدالرمحن بن 

)٧/٣٦٣(  

  

  .هؤالء يرون السيف، أحسبه عىن ابن حي وأصحابه: مسعت حفص بن غياث يقول: فقال
  هات من مل ير السيف من أهل زمانك كلهم إال: مث قال بشر



  .قليل، وال يرون الصالة أيضا
  .كان زائدة جيلس يف املسجد حيذر الناس من ابن حي وأصحابه: مث قال

  . السيفوكانوا يرون: قال
ذاك يشبه أستاذه : حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفنت، فقال: قال أبو صاحل الفراء

مل يا أمحق ؟ أنا خري : أما ختاف أن تكون هذه غيبة ؟ فقال:  فقلت ليوسف- يعين احلسن بن حي -
 أوزاهم، ومن أطراهم، كان أضر هلؤالء من آبائهم وأمهام، أنا أى الناس أن يعملوا مبا أحدثوا فتتبعهم

  .عليهم
كنا عند وكيع، فكان إذا حدث عن حسن بن صاحل : مسعت أبا معمر يقول: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .أمسكنا أيدينا، فلم نكتب

 - يعين أنه كان يرى السيف -ما لكم ال تكتبون حديث حسن ؟ فقال له أخي بيده هكذا : فقال
  .فسكت وكيع

كنت أقرأ على علي بن صاحل، فلما : مسعت جدي يقول: حممد بن عبيداهللا بن موسىوقال جعفر بن 
، سقط احلسن خيور كما خيور الثور، فقام إليه  ]٨٤: مرمي[ ، ) *فال تعجل عليهم: * (بلغت إىل قوله

  .علي، فرفعه، ومسح وجهه، ورش عليه املاء، وأسنده إليه
تبسم سفيان أحب إلينا : صعق احلسن بن صاحل، فقالمسعت ابن إدريس، وذكر له : أبو سعيد االشج
  .من صعق احلسن

ما : ، فقلت...ال إله إال اهللا، ال إله إال اهللا: أتيت حسن بن صاحل، فجعل أصحابه يقولون: قال أبو أسامة
  ال، ولكن ينقمون: يل، كفرت ؟ قال

)٧/٣٦٤(  

  

  .عليك صحبة مالك بن مغول، وزائدة
  .جلست إليك أبداوأنت تقول هذا ؟ ال: قلت

: كنت مع زائدة يف طريق مكة، فقال لنا يوما: حممد بن إمساعيل االصبهاين، عن علي بن اجلعد، قال
حدثنا شريك أو : فلو قلت: أنه توضأ بكوز احلب مرتني ؟ قال: أيكم حيفظ عن مغرية، عن إبراهيم

  .حدثنا احلسن بن صاحل، عن مغرية: سفيان، كنت قد استرحت ولكن قلت
  .واحلسن ابن صاحل أيضا ؟ ال حدثتك حبديث أبدا: الق

  .ابن حي قد استصلب منذ زمان، وما جند أحدا يصلبه: مسعت زائدة يقول: أبو أسامة
  ).١(كان زائدة يستتيب من أتى حسن بن صاحل : وقال خلف بن متيم



معة ويرى السيف، لو مل يولد احلسن بن صاحل كان خريا له، يترك اجل: وقال أمحد بن يونس الريبوعي
  .جالسته عشرين سنة، ما رأيته رفع رأسه إىل السماء، وال ذكر الدنيا

ما مسعت حيىي بن سعيد، وال عبدالرمحن حدثا عن احلسن بن صاحل بشئ قط، وال : قال حممد بن املثىن
  .عن علي بن صاحل

ثين به، وقد كان سألت عبدالرمحن عن حديث من حديث احلسن بن صاحل، فأىب أن حيد: وقال الفالس
  ).٢(حيدث عنه ثالثة أحاديث، مث تركه 

  .مل يكن بالسكة: وذكره حيىي بن سعيد، فقال: قال
إنك لكثري احلديث عن : قلت لعبد اهللا بن داود اخلرييب: وروى علي بن حرب الطائي، عن أبيه، قال

  .ابن حي
  أفضى بن ذمام أصحاب: قال

__________  
  .٤٩٩ / ١": امليزان " اخلرب يف ) ١(
  .٤٩٧ / ١": امليزان " اخلرب يف ) ٢(

[ * ]  

)٧/٣٦٥(  

  

  .احلديث، مل يكن بشئ
كنت عند اخلرييب، وعند أيب أمحد الزبريي، فجعل أبو أمحد يفخم احلسن : وقال نصر بن علي اجلهضمي

  .متعت بك، حنن أعلم حبسن منك، إن حسنا كان معجبا، واملعجب االمحق: بن صاحل، فقال اخلرييب
 - وكان عبدا صاحلا -حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سامل، مسعت رشيدا اخلباز : أبو عبيدة بن أيب السفر
خرجت مع موالي إىل مكة، فجاورنا، فلما كان ذات يوم، جاء إنسان فقال : وقد رآه أبو عبيدة، قال

  .قدم اليوم حسن وعلي ابنا صاحل! يا أبا عبد اهللا : لسفيان
  .يف الطواف: الوأين مها ؟ ق: قال
  .إذا مرا، فأرنيهما: قال

  .هذا حسن: هذا علي، ومر اآلخر فقلت: فمر أحدمها، فقلت
  .أما االول، فصاحب آخرة، وأما اآلخر، فصاحب سيف، الميال جوفه شئ: فقال
فيقوم إليه رجل ممن كان معنا، فأخرب عليا، مث مضى موالي إىل علي يسلم عليه، وجاء سفيان : قال

ما محلك على أن ذكرت أخي أمس مبا ذكرته ؟ ما يؤمنك أن ! يا أبا عبد اهللا : ه، فقال له علييسلم علي



  .أستغر اهللا: فنظرت إىل سفيان وهو يقول: تبلغ هذه الكلمة ابن أيب جعفر، فيبعث إليه، فيقتله ؟ قال
  .وجادتا عيناه

  .علي خريمهاحدثنا صاحل بن حي، وكان خريا من ابنيه، وكان : عن سفيان: احلميدي
ثقة، وأخوه : كيف حديثه ؟ فقال: سألت أمحد بن حنبل عن احلسن بن صاحل: قال حممد بن علي الوراق

  .ثقة، ولكنه قدم موته
احلسن ابن صاحل صحيح الرواية، يتفقه، : وروى علي بن احلسن اهلسنجاين، عن أمحد بن حنبل، قال

  .صائن لنفسه يف احلديث والورع
  .هو أثبت من شريك: محد، عن أبيهوروى عبد اهللا بن أ

)٧/٣٦٦(  

  

  .ثقة: وروى ابن أيب خيثمة عن حيىي
  .ثقة مأمون: وروى إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد، عن حيىي

  .ثقة، مستقيم احلديث: وروى أمحد بن أيب مرمي، عن حيىي
  ).١(يكتب رأي احلسن بن صاحل، واالوزاعي هؤالء ثقات : ووى عباس، عن حيىي

  .ابنا صاحل ثقتان مأمونان: عثمان بن سعيد، عن حيىي، قالوروى 
  .اجتمع يف حسن إتقان وفقه وعبادة وزهد: وقال أبو زرعة
  .ثقة، حافظ متقن: وقال أبو حامت
  .ثقة: وقال النسائي

: من احلسن ؟ قال: حدثنا احلسن، قيل: قال وكيع: عن أمحد بن حممد، عن أمحد بن حنبل: الساجي
  .الذي لو رأيته ذكرت سعيد بن جبري، أو شبهته بسعيد بن جبرياحلسن بن صاحل 

  .بينهما قدر مشترك، وهو العلم والعبادة واخلروج على الظلمة تدينا: قلت
  .ال يبايل من رأى احلسن ابن صاحل أال يرى الربيع بن خثيم: مسعت وكيعا يقول: أمحد بن أيب احلواري

سفيان الثوري : صحبت السادة: لرمحن بن مصعب املعين، قالعن أيب يزيد عبدا: أمحد بن عثمان االودي
  ).٣(، وصحبت ابين حي، عليا واحلسن، وصحبت وهيب بن الورد )٢(

__________  
  ".ذيب التهذيب : " اخلرب يف) ١(
٢٨٧ / ٢.  
  .٢٢٩: انظر ترمجته يف الصفحة) ٢(



  .١٩٨: انظر ترمجته يف الصفحة) ٣(
[ * ]  

)٧/٣٦٧(  

  

  .صف لنا غسل امليت: قلت للحسن بن صاحل:  أيب بكريوقال حيىي بن
  .فما قدر عليه من البكاء

  .إين أرى اهللا يستحي أن يعذب احلسن ابن صاحل: وعن عبدة بن سليمان، قال
  .حدثنا احلسن بن صاحل، وما كان دون الثوري يف الورع والقوة: وقال أبو نعيم

  .ري من شريك، من هنا إىل خراساناحلسن بن صاحل خ: مسعت أبا غسان يقول: احلنيين
ما رأيت أحدا إال وقد غلط يف شئ، غري احلسن بن : كان أبو نعيم، يقول: قال حممد بن عبد اهللا بن منري

  .صاحل
  .ال أدري: سأل احلسن بن صاحل رجال عن شئ ؟ فقال: وقال أمحد بن يونس

  .اآلن حني دريت: فقال
كان احلسن بن صاحل إذا أراد أن يعظ أحدا، كتب : طرفوقال ابن أيب احلواري عن عبدالرحيم بن م

  .يف ألواحه، مث ناوله
فتشت الورع، فلم أجده يف : مسعت احلسن بن صاحل يقول: وقال حممد بن زياد الرازي، عن أيب نعيم

  ).١(شئ أقل من اللسان 
ت أفضل من احلسن كتبت عن مثان مئة حمدث، فما رأي: وقال علي بن املنذر الطريفي، عن أيب نعيم، قال

  .بن صاحل
  للحسن بن صاحل قوم حيدثون عنه بنسخ، فعند سلمة: قال ابن عدي

__________  
  .٣٢٩ / ٧": احللية " انظر اخلرب يف ) ١(

[ * ]  

)٧/٣٦٨(  

  

  ابن عبدامللك العوصي عنه نسخة، وعند أيب غسان النهدي عنه نسخة، وعند
جد له حديثا منكرا جماوز املقدار، وهو عندي من أهل ومل أ: إىل أن قال...حيىي بن فضيل عنه نسخة



  .الصدق
  .، وكان من أئمة االجتهاد)١(البخاري، بل ذكره يف الشهادات " صحيح " ما له رواية يف : قلت

كان احلسن بن صاحل وأخوه وأمهما قد جزؤوا الليل ثالثة أجزاء، فكل واحد يقوم : وقد قال وكيع
  ).٢(الليل، مث مات علي، فقام احلسن الليل كله ثلثا، فماتت أمهما، فاقتسما 
من احلسن بن ] واخلشوع [ ما رأيت أحدا اخلوف أظهر على وجهه : وعن أيب سليمان الدارين قال

  ).٣(، فغشي عليه، فلم خيتمها إىل الفجر  ]١: النبأ) * [ عم يتساءلون* (ب : صاحل، قام ليلة
  ).٤(درهم، وكأن الدنيا قد حيزت يل رمبا أصبحت وما معي : وقال احلسن بن صاحل

  .إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعني بابا من اخلري، يريد ا بابا من الشر: وعن احلسن بن صاحل، قال
  .عندنا مرة دما) ٥(إا تنخمت : أنه باع مرة جارية، فقال: وعنه

  .حسن بن صاحل عندي إمام: قال وكيع
  .إنه ال يترحم على عثمان: فقيل له

  أفتترحم أنت على احلجاج ؟: فقال
__________  

وقال احلسن بن : " ، يف الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادم، ونصه٢٠٣ / ٥: البخاري) ١(
  ".أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين : صاحل

  .٣٢٨ / ٧": احللية " للخرب رواية أخرى يف ) ٢(
  .٢١٧ / ١": كرة التذ" ، وانظر "احللية " الزيادة من ) ٣(
  .٣٢٩ / ٧": احللية " انظر اخلرب يف ) ٤(
  .النخامة، وهي النخاعة: دفع بشئ من صدره أو أنفه، واسم ذلك الشئ: تنخم) ٥(

[ * ]  

)٧/٣٦٩(  

  

  .ال بارك اهللا يف هذا املثال: قلت
أن ترك الترحم سكوت، والساكت ال ينسب إليه قول، ولكن من سكت عن ترحم مثل : ومراده

شهيد أمري املؤمنني عثمان، فإن فيه شيئا من تشيع، فمن نطق فيه بغض وتنقص وهو شيعي جلد ال
يؤدب، وإن ترقي إىل الشيخني بذم، فهو رافضي خبيث، وكذا من تعرض لالمام علي بذم، فهو ناصيب 

  .ميعزر، فإن كفره، فهو خارجي مارق، بل سبيلنا أن نستغفر للكل وحنبهم، ونكف عما شجر بينه) ١(
دخل احلسن بن صاحل يوما السوق، وأنا معه، : حدثنا إسحاق بن جبلة، قال: قال أمحد بن أيب احلواري



  .انظر إليهم يتعللون حىت يأتيهم املوت: فرأى هذا خييط، وهذا يصبغ، فبكى وقال
  ).٢(وروي عن احلسن بن صاحل أنه كان إذا نظر إىل املقربة يصرخ، ويغشى عليه 

) * [ ال حيزم الفزع االكرب: * ( ورجل يقرأ-كنت عند ابين صاحل : لرمحن الرؤاسيقال محيد بن عبدا
إا أفزاع فوق : يا حسن:  فالتفت علي إىل أخيه احلسن، وقد اخضر واصفر، فقال- ] ١٠٣: االنبياء

وقد ذبل فمه واخضار [ أفزاع، ورأيت احلسن أراد أن يصيح، مث مجع ثوبه، فعض عليه حىت سكن عنه، 
  ).٣] (واصفار 

 -قال يل أخي : قال احلسن بن صاحل: حدثنا حيىي بن آدم، قال: أمحد بن عمران بن جعفر البغدادي
  .يا أخي اسقين: -وكنت أصلي 

  من سقاك وليس: قد شربت الساعة، قلت: فلما قضيت صاليت، أتيته مباء، فقال: قال
__________  

  .١: حا: ٨٠ص : وقد تقدم احلديث عن النصب، - رضي اهللا عنه -أي مبغض لعلي : ناصيب) ١(
  .٣٢٩ / ٧": احللية " انظر اخلرب يف ) ٢(
  .، والزيادة منه٣٣٠ / ٧: اخلرب يف املرجع السابق) ٣(

[ * ]  

)٧/٣٧٠(  

  

أنت وأخوك وأمك مع الذين : أتاين الساعة جربيل مباء، فسقاين وقال: يف الغرفة غريي وغريك ؟ قال
  .أنعم اهللا عليهم

  .ت نفسهوخرج
كان يرى احلسن اخلروج على أمراء زمانه لظلمهم وجورهم، ولكن ما قاتل أبدا، وكان ال يرى : قلت

  .اجلمعة خلف الفاسق
ترك احلسن بن صاحل اجلمعة، فجاء فالن، فجعل يناظره ليلة إىل الصباح، : قال عبد اهللا بن داود اخلرييب

ليهم، وهذا مشهور عن احلسن بن صاحل، ودفع فذهب احلسن إىل ترك اجلمعة معهم، وإىل اخلروج ع
  .اهللا عنه أن يؤخذ، فيقتل بدينه وعبادته

  .مات احلسن بن صاحل سنة تسع وستني ومئة: قال أبو نعيم: قال البخاري
  .عاش تسعا وستني سنة، وكان هو وأخوه علي توأما: قلت
  

  .حلسناالمام، القدوة الكبري، أبو ا) ٤م،  * ( علي بن صاحل بن حي- ١٣٥



  .سلمة بن كهيل، وعلي بن االقمر، ومساك بن حرب، وعدة: حدث عن
__________  

: ، التاريخ الكبري٤٢٧: ، تاريخ خليفة١٦٨: ، طبقات خليفة٣٧٥ - ٣٧٤ / ٦: طبقات ابن سعد* 
: ، الضعفاء١٣٢ / ٣، ٤٤٠، ١٤٠ / ١: ، املعرفة والتاريخ١١٩ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٨٠ / ٦
حلية )  ه١٥١( وفيه وفاته ١٦٩: ، مشاهري علماء االمصار١٩٠ / ٦:  والتعديل، اجلرح٢٩٦: خ

  صاحل بن حيب، ذيب:  وفيه٦١٣ / ٥: ، الكامل البن االثري٣٣٥ - ٣٢٧ / ٧: االولياء
 / ٣: ، ميزان االعتدال٢٥٢ / ٦: ، تاريخ االسالم٦٣ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب٩٧٣: خ: الكمال
، خالصة ٣٣٣ - ٣٣٢ / ٧: ، ذيب التهذيب٥٤٦ / ١:  اجلزري، طبقات القراء البن١٣٢

  .٢٧٤: تذهيب الكمال
[ * ]  

)٧/٣٧١(  

  

  .وكان طلبه للعلم هو وأخوه معا، ومات كهال قبل أخيه مبدة
أخوه احلسن، ووكيع، وعبيداهللا بن موسى، وعبد اهللا بن داود، وأبو نعيم، وخالد بن خملد : حدث عنه

  . عمرو البجلي، وآخرونالقطواين، وإمساعيل بن
  .ومل يشتهر حديثه لقدم موته

  ).١(وثقه أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، كما قدمنا يف سرية أخيه 
مع الذين : * (ملا احتضر أخي، رفع بصره، مث قال: مسعت احلسن بن صاحل يقول: قال عبد اهللا بن موسى

   ].٦٩: النساء) * [ ني وحسن أولئك رفيقاأنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحل
  .مث خرجت نفسه، فنظرنا، فإذا ثقب يف جنبه قد وصل إىل جوفه، وما علم به أحد

  .وكانا مقرئني جمودين لالداء: قلت
  .تال علي على عاصم، مث على محزة، وتصدر لالقراء، فقرأ عليه عبيداهللا بن موسى وغريه

  .يف حسن اخللق) ٢ (مسلم" صحيح " ولعلي حديث واحد يف 
  .مات سنة أربع ومخسني ومئة

  .ومل يدخل هذا يف رأي أخيه من ترك مجعة وال غريه
  .ما رأيت عبدالرمحن بن مهدي حيدث عن علي بن صاحل بشئ: وأما قول حممد بن مثىن الزمن

  .فهذا ال يدل على ضعفه، بل مل يدرك عبد الرمحن عليا فيما أظن
__________  



  .ة السابقةانظر الترمج) ١(
  .باب من استلف شيئا فقضى خريا منه: ، يف املساقاة)١٢١) (١٦٠١: (رقم) ٢(

من طريق أيب كريب عن وكيع، عن علي بن صاحل، عن سلمة بن كهيل، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة 
خياركم حماسنكم : "  سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال- صلى اهللا عليه وسلم -استقرض رسول اهللا : قال

  ".ضاء ق
[ * ]  

)٧/٣٧٢(  

  

  :فأما أبومها
  .فصدوق موثق من أصحاب الشعيب) ع * ( صاحل بن صاحل- ١٣٦

  .وثقه النسائي وغريه، وحديثه يف الكتب الستة
  .ليس بقوي: مات قبل االعمش، وقد قال فيه أمحد بن عبد اهللا العجلي

  
  :فأما مسيه

تبه بصاحل بن حي، وليس هو به، بل هذا القرشي الكويف أيضا، فقد يش * *  صاحل بن حيان- ١٣٧
  .يروي عن ابن بريدة، وأيب وائل، ونافع، وسويد بن غفلة، وعدة

  .علي بن مسهر، وعبدة بن سليمان، وطائفة: روى عنه
  .وهو واه

  .عامة ما يرويه غري حمفوظ: قال ابن عدي
  .ضعيف: وقال حيىي بن معني

  .فيه نظر: وقال البخاري
  .قةليس بث: وقال النسائي

  ، له على حديث لصاحل بن"الصارم املسلول " ، اعتمد يف كتاب )١(وقد كان شيخنا أبو العباس 
__________  

، ميزان ٨٧ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٩٥٨: خ: ، ذيب الكمال٤٠٦ / ٤: اجلرح والتعديل* 
  .١٧١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٩٣ / ٤: ، ذيب التهذيب٢٩٥ / ٣: االعتدال

: خ: ، الكامل البن عدي٣٧٠ - ٣٦٩ / ١: ، اروحني والضعفاء٣٩٨ / ٥: رح والتعديلاجل* * 
 ٢٩٢ / ٣: ، ميزان االعتدال٨٦ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٥٩٦: ، ذيب الكمال٤٠٠ - ٣٩٩



  .١٧٠: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨٧ - ٣٨٦ / ٤: ، ذيب التهذيب٢٩٣ -
  = [ * ]ن عبد احلليم بن عبد السالم النمريي احلراين هو شيخ االسالم، ابن تيمية، أمحد ب) ١(

)٧/٣٧٣(  

  

  .حيان هذا، وقواه، ومت عليه الوهم يف ذلك
رواه حجاج بن الشاعر، وهو حافظ، عن احلافظ زكريا بن عدي، عن علي بن مسهر، عن صاحل بن 

يلني من املدينة كان حي من بين ليث على م:  قال- رضي اهللا عنه -حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه 
 صلى -إن رسول اهللا : وكان رجل قد خطب منهم يف اجلاهلية، فلم يزوجوه، فأتاهم وعليه حلة، فقال

 كساين هذه، وأمرين أن أحكم يف أموالكم ودمائكم، مث انطلق، فرتل على املرأة اليت -اهللا عليه وسلم 
  ".كذب عدو اهللا : "  فقال-  صلى اهللا عليه وسلم-كان خطبها، فأرسل القوم إىل رسول اهللا 

  .مث أرسل رجال
  ".فاضرب عنقه، وإن وجدته ميتا فأحرقه ) ١ (-] وما أراك جتده حيا [ إن وجدته حيا : " فقال

  .فجاء، فوجده قد لدغته أفعى فمات، فحرقه
  ".من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  " - صلى اهللا عليه وسلم -فذلك قول النيب 

شيخنا من طريق أيب القاسم البغوي، عن حيىي احلماين، عن علي بن مهسر، وهذا حديث منك، وساقه 
  )٢(ومل يأت به سوى صاحل بن حيان القرشي، هذا الضعيف 

  . الندمي، صاحب النوادر، زند بن اجلونالشاعر*  أبو دالمة - ١٣٨
  وكان أسود من

__________  
  الصارم" ، يف كتابه ١٦٦ - ١٦٥: ورده يف الصفحةواحلديث أ)  ه٧٢٨(الدمشقي املتوىف سنة = 

  ".املسلول على شامت الرسول 
  .البن عدي" الكامل " زيادة من ) ١(
ورواه كله : ، يف ترمجة صاحل بن حيان، وقال٢٩٣ / ٢": امليزان " وأورد احلديث أيضا املؤلف يف ) ٢(

 علي بن مسهر، وصححه، ومل يصح الصارم املسلول من طريق البغوي، عن حيىي احلماين، عن" صاحب 
  .بوجه

  ".تفرد به حجاج بن الشاعر، عن زكريا بن عدي، عن صاحل بن حيان : " وفيه أيضا
 = [ * ٢٤٧ / ١٠: ، االغاين٦٢ - ٥٤: ، طبقات ابن املعتز٧٧٨ - ٧٧٦ / ٢: الشعر والشعراء* 
[  



)٧/٣٧٤(  

  

محادة يا أمري : ما أعددت هلذه احلفرة ؟ قال: وراملوايل، حضر جنازة محادة زوجة املنصور، فقال له املنص
  .املؤمنني، فأضحكه

  .تويف أبو دالمة سنة إحدى وستني ومئة
  .عاش إىل أوائل دولة الرشيد: ويقال
بقرى * إين حلفت لئن رأيتك ساملا :  يهنئه، فقال- إذ قدم من الري -إنه دخل على املهدي : وقيل

  .أما االوىل، فنعم: فقال) ١(ولتمالن درامها حجري * يب حممد العراق وأنت ذو وفر لتصلني على الن
  ).٢(إما كلمتان، فال يفرق بينهما، فضحك، ومال حجره دراهم : قال
  

  . ، االمام الثبت، احلافظ، أبو الصلت، الثقفي الكويفابن قدامة) ع* ( زائدة - ١٣٩
__________  

: ، وفيات االعيان١٦٨ - ١٦٥ / ١١: اء، معجم االدب٤٩٣ - ٤٨٨ / ٨: ، تاريخ بغداد٢٧٣= 
، شذرات ١٣٥ - ١٣٤ / ١٠: ، البداية والنهاية٤٧ - ٣٦ / ٤: ، اية االرب٣٢٧ - ٣٢٠ / ٢

  .٢٥٠ - ٢٤٩ / ١: الذهب
، ٣٢٥ / ٢: ، الوفيات"حلفت " بدال من " نذرت " ، وفيه ٢٥٣ / ١٠: االغاين: البيتان يف) ١(

  .٢٤٩ / ١:  الذهب، شذرات١٣٤ / ١٠: البداية والنهاية
  .انظر روايات اخلرب يف املراجع السابقة) ٢(
 ٣: ، املعرفة والتاريخ٤٣٢ / ٣: ، التاريخ الكبري١٦٩: ، طبقات خليفة٣٧٨ / ٦: طبقات ابن سعد* 
املقالة السادسة : ، الفهرست١٧١: ، مشاهري علماء االمصار٦١٣ / ٣: ، اجلرح والتعديل١٨٨/ 

: ، تذهيب التهذيب٤٢٥ - ٤٢٤: خ: ، ذيب الكمال٥٦ / ٦:  االثريالفن السادس، الكامل البن
، طبقات القراء البن ٢٣٦ / ١: ، عرب الذهيب٢١٦ - ٢١٥ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٣١ / ١: خ

، خالصة ٩٢ - ٩١: ، طبقات احلفاظ٣٠٧ - ٣٠٦ / ٣: ، ذيب التهذيب٢٨٨ / ١: اجلزري
  .٢٥١ / ١: ، شذرات الذهب١٧٥ - ١٧٤ / ١: ، طبقات املفسرين١٢٠: تذهيب الكمال

[ * ]  

)٧/٣٧٥(  

  



زياد بن عالقة، وعاصم بن أيب النجود، ومساك بن حرب، وأيب إسحاق السبيعي، وشبيب بن : حدث عن
غرقدة، وأيب طوالة، وأيب الزناد، ومنصور بن املعتمر، وحصني، وبيان بن بشر، وإمساعيل السدي، 

ملختار بن فلفل، وموسى بن أيب عائشة، وعطاء بن السائب، وسليمان التيمي، وعاصم بن كليب، وا
  .وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وخلق كثري

ابن املبارك، وأبو أسامة، وعبد الرمحن بن مهدي، وأبو داود، وحيىي بن أيب بكري، ومصعب بن : وعنه
سابق، وخلف بن املقدام، ومعاوية بن عمرو االزدي، وحسني بن علي اجلعفي، وأبو نعيم، وحممد بن 

  .متيم، وطلق بن غنام، وأبو الوليد الطيالسي، وأمحد بن عبد اهللا بن يونس، وخلق سواهم
  من: قدمت الكوفة قدمة، فقلت لسفيان: قال عثمان بن زائدة الرازي

  .عليك بزائدة بن قدامة، وسفيان بن عيينة: ترى أن أمسع منه ؟ قال
  .صدق الناس وأبرهمحدثنا زائدة، وكان من أ: وقال أبو أسامة
  .حدثنا زائدة، وكان ال حيدث قدريا، وال صاحب بدعة يعرفه: وقال أبو داود

، )٢(، وشعبة )١(سفيان : املتثبتون يف احلديث أربعة: وروى صاحل بن علي اهلامشي، عن أمحد بن حنبل
  .وزهري، وزائدة

ديث عن زائدة وزهري، فال تبال إذا مسعت احل: وروى أمحد بن احلسن الترمذي، عن أمحد بن حنبل، قال
  أن ال تسمعه عن غريمها، إال

__________  
  .٢٢٩: انظر ترمجته يف الصفحة) ١(
  .٢٠٢: انظر ترمجته يف الصفحة) ٢(

[ * ]  

)٧/٣٧٦(  

  

  .حديث أيب إسحاق
  .صدوق من أهل العلم: وقال أبو زرعة
  .ظ من شريك، وأيب بكر بن عياشثقة، صاحب سنة، هو أحب إيل من أيب عوانة، وأحف: وقال أبو حامت

  .وكان عرض حديثه على سفيان الثوري: قال
ثقة، صاحب سنة، ال حيدث أحدا حىت يسأل عنه، فإن كان صاحب سنة حدثه، وإال : قال أمحد العجلي

  .مل حيدثه، وكان قد عرض حديثه على سفيان، وروى عنه سفيان
  .لتفسري والزهدوقد كان صنف حديثه، وألف يف القراءات، ويف ا: قلت



  رأيت زهري بن معاوية جاء إىل زائدة، فكلمه يف: قال أمحد بن يونس
  .ما أعرفه ببدعة: أمن أهل السنة هو ؟ قال: رجل حيدثه، فقال

مىت كان الناس يشتمون أبا : مىت كان الناس هكذا ؟ فقال زائدة: من أهل السنة هو ؟ فقال زهري: فقال
  .ثقة: قال النسائي وغريه) ١(؟  - رضي اهللا عنهما -بكر و عمر 
  ، سنة)٢(مات يف أرض الروم عام غزا احلسن بن قحطبة : وقال مطني

__________  
  .٣٠٧ / ٣": ذيب التهذيب " اخلرب يف ) ١(
أحد القادة الشجعان املقدمني يف بدء العصر العباسي، استخلفه املنصور : احلسن بن قحطبة الطائي) ٢(

ملساعدة أيب مسلم اخلراساين على قتال عبد اهللا )  ه١٣٧(ية، مث استقدمه سنة على أرمين)  ه١٣٦(سنة 
  .بن علي

مع عبد الوهاب بن إبراهيم االمام يف سبعني ألفا إىل ملطية، فكان للحسن فيها أثر ) ١٤٠(وسريه سنة 
  ".تنني ال" يف مثانني ألفا، فأوغل يف بالد الروم، ومسته لروم )  ه١٦٢(عظيم، وغزا الصائفة سنة 

  ). ه١٨١(تويف يف بغداد سنة 
  ).عن أعالم الزركلي(

[ * ]  

)٧/٣٧٧(  

  

  .ستني، أو إحدى وستني ومئة
  .مات يف أول سنة إحدى: قلت

أخربكم أبو روح عبداملعز ابن حممد، أنبأنا زاهر بن طاهر، : قرأت على أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء
 اهللا بن حممد الرازي، حدثنا حممد بن أيوب بن الضريس، حدثنا أمحد أنبأنا أبو يعلى الصابوين، أنبأنا عبد

يا : جاء رجل فقال: بن يونس، حدثنا زائدة، عن عبدامللك بن عمري، عن ابن أيب ليلى، عن معاذ قال
  .رجل لقي امرأة، فصنع ا ما يصنع الرجل بامرأته، إال أنه مل جيامعها! رسول اهللا 

  ".توضأ، وصل : " فقال له)..١(اآلية ...) * أقم الصالة طريف النهار (: *فأنزل اهللا تعاىل: قال
  يا رسول اهللا هذا: قلت

  ).٢" ( عامة - أو للمسلمني -للناس : " له خاصة، أو للناس عامة ؟ قال
أخرجه الترمذي، والنسائي، من حديث زائدة، وعلته أن شعبة رواه عن عبدامللك، فأرسله، مل يذكر 

  .رمحن ما أدرك معاذامعاذا، وعبد ال



  
  ابن شعبة االمام، عامل خراسان، أبو سعيد اهلروي، نزيل نيسابور، مث) ع * ( إبراهيم بن طهمان- ١٤٠

__________  
 ١١٤: هود) * [ وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين: * (..تتمتها) ١(

.[  
هذا حديث ليس إسناده مبتصل، : " ، وقال"هود " ة ، يف تفسري سور)٣١١٣: (أخرجه الترمذي) ٢(

عبدالرمحن بن أيب ليلى مل يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات يف خالفة عمر، وقتل عمرو وعبد الرمحن 
  .بن أيب ليلى غالم صغري ابن ست سنني، وقد روى عن عمر

 صلى اهللا - عن النيب وروى شعبة هذا احلديث عن عبدامللك بن عمري، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى،
  ". مرسل -عليه وسلم 

  .، من طريقني، عن شعبة١٣٦ / ١٢: والرواية املرسلة أخرجها ابن جرير
، وغريمها من حديث ابن )٢٧٦٣: (، ومسلم)٤٦٨٧: (لكن احلديث صحيح، فقد أخرجه البخاري

  ).٣١١٤: (مسعود، والترمذي
  .٤٦٤ - ٤٦٢ / ٢: وانظر ابن كثري

  = [ * ]، مشاهري علماء ١٩: خ: ، الضعفاء٢٩٤ / ١: ، التاريخ الكبري٣٢٣: طبقات خليفة* 

)٧/٣٧٨(  

  

  .حزم اهللا تعاىل
ولد يف آخر زمن الصحابة الصغار، وارحتل يف طلب العلم، فحمل عن آدم بن علي، وثابت البناين، 

هريرة، وعبد العزيز بن رفيع، ومساك بن حرب، وأيب حصني، وحممد بن زياد اجلمحي، صاحب أيب 
ومنصور بن املعتمر، وأيب مجرة الضبعي، وأيب إسحاق السبيعي، وأيب الزبري، وعاصم ابن دلة، وعاصم 

  بن سليمان، وحسني املعلم، وعطاء بن أيب مسلم
  .اخلراساين، وعبد العزيز بن صهيب، ومطر الوراق، وحيىي بن سعيد، وخلق سواهم

مد بن جعفر بن أيب كثري، وابن املبارك، وحفص بن عبد صفوان بن سليم شيخه، وأبو حنيفة، وحم: وعنه
اهللا السلمي، وأبو عامر العقدي، وعمر ابن عبد اهللا بن رزين، وعبد الرمحن بن مهدي، وحممد بن سابق، 

ومعن القزاز، وحيىي بن أيب بكري، وحيىي بن الضريس، وأبو حذيفة النهذي، وعبد الرمحن بن سالم 
  .عوقي، وأمم سواهماجلمحي، وحممد بن سنان ال

  .وثقه ابن املبارك، وأمحد، وأبو حامت، وغريهم



  .ال بأس به: وقال عبد اهللا بن أمحد عن حيىي بن معني
  .حسن احلديث، صدوق: وقال أبو حامت أيضا

  .مل يزل االئمة يشتهون حديثه، ويرغبون فيه، ويوثقونه: وقال عثمان بن سعيد
__________  

، ١١١ - ١٠٥ / ٦:  املقالة السادسة الفن السادس، تاريخ بغداد:، الفهرست١٩٩: االمصار= 
: ٣٧ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٥٨ - ٥٧: خ: ، ذيب الكمال٦٢ / ٦: الكامل البن االثري

 / ٦: ، الوايف بالوفيات٢٤١ / ١: ، عرب الذهيب٣٨ / ١: ، ميزان االعتدال٢١٣ / ١: تذكرة احلفاظ
، طبقات ١٣١ - ١٢٩ / ١: ، ذيب التهذيب٢١٦ - ٢١٥ / ٣: ، العقد الثمني٢٤ - ٢٣

 ١: ، شذرات الذهب١١ - ١٠ / ١: ، طبقات املفسرين١٨: ، خالصة تذهيب الكمال٩٠: احلفاظ
 /٢٥٧.  

[ * ]  

)٧/٣٧٩(  

  

، )١(ثقة من أهل سرخس، خرج يريد احلج، فقدم نيسابور، فوجدهم على قول جهم : وقال أبو داود
  ).٢(فنقلهم من قول جهم إىل االرجاء ] فأقام [  أفضل من احلج االقامه على هؤالء: فقال

ثقة، حسن احلديث، مييل شيئا إىل االرجاء يف االميان، حبب اهللا حديثه إىل : وقال صاحل بن حممد جزرة
  .الناس، جيد الرواية

هو كان صحيح احلديث، كثري السماع، ما كان خبراسان أكثر حديثا منه، و: قال إسحاق بن راهويه
  .ثقة

ما قدم علينا خراساين : مسعت سفيان بن عيينة يقول: وقال أبو الصلت عبد السالم بن صاحل اهلروي
  .أفضل من أيب رجاء عبد اهللا بن واقد

  .كان ذاك مرجئا: فإبراهيم بن طهمان ؟ قال: قلت له
وأن ترك العمل ال أن االميان قول بال عمل، : مل يكن إرجاؤهم هذا املذهب اخلبيث: مث قال أبو الصلت

يضر باالميان، بل كان إرجاؤهم أم يرجون الهل الكبائر الغفران، ردا على اخلوارج وغريهم، الذين 
  .يكفرون الناس بالذنوب

حنن نرجو جلميع أهل الكبائر الذين يدينون : مسعت الثوري يقول يف آخر أمره: ومسعت وكيعا يقول
  .لديننا، ويصلون صالتنا، وإن عملوا أي عم

كان إبراهيم من أنبل الناس خبراسان والعراق : قال حيىي بن أكثم) ٣(وكان شديدا على اجلهمية : قال



  .واحلجاز، وأوثقهم وأوسعهم علما
__________  

  .٣: ، حا٣١١: سبق احلديث عن اجلهمية يف الصفحة) ١(
  .، والزيادة منه١٠٧ / ٦": تاريخ بغداد " انظر اخلرب يف ) ٢(

  .٢: ، حا١٦٥:  عن االرجاء يف الصفحهوانظر احلديث
  .١٠٩ / ٦": تاريخ بغداد : " اخلرب يف) ٣(

[ * ]  

)٧/٣٨٠(  

  

واهللا الذي ال إله إال هو، لقد رأى حممد ربه : مسعت إبراهيم بن طهمان يقول: قال حفص بن عبد اهللا
)١.(  

  ).٢(ر اجلهمية والقدرية كفا: مسعت إبراهيم بن طهمان يقول: وقال محاد بن قرياط
  .أبو محزة السكري، وإبراهيم بن طهمان، ومها ثقتان: شيخان خبراسان مرجئان: وقال أبو حامت
كنت عند أمحد بن حنبل، فذكر إبراهيم بن طهمان، وكان متكئا من علة، فجلس، : وقال أبو زرعة

  .ال ينبغي أن يذكر الصاحلون فيتكأ: وقال
  .كان مرجئا شديدا على اجلهمية: وقال أمحد

  كنا خنتلف إىل إبراهيم بن طهمان: قال غسان أخو مالك بن سليمان
__________  

هل : واختلف الصحابة: " ، طبع مؤسسة الرسالة٣٧ - ٣٦ / ٣": زاد املعاد " قال ابن القيم يف ) ١(
  .رآه بفؤاده: رأى ربه تلك الليلة، أم ال ؟ فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه، وصح عنه أنه قال

) ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى: * (إن قوله: ئشة وابن مسعود إنكار ذلك، وقاالوصح عن عا
  .، إمنا هو جربيل ]١٣: النجم* [ 

حال بيين وبني رؤيته النور، : أي" نور أىن أراه : " هل رأيت ربك ؟ فقال: وصح عن أيب ذر أنه سأله
  ".رأيت نورا : " كما قال يف لفظ آخر

  .ن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه مل يرهوقد حكى عثمان ب
: مناقضا هلذا، وال قوله" إنه رآه : " وليس قول ابن عباس: قال شيخ االسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه

، ولكن مل يكن هذا يف االسراء، "رأيت ريب تبارك وتعاىل : " ، وقد صح عنه أنه قال"رآه بفؤاده " 
حتبس عنهم يف صالة الصبح، مث أخربهم عن رؤية ربه تبارك وتعاىل تلك الليله ولكن كان يف املدينة ملا ا



  .يف منامه
نعم رآه حقا فإن رؤيا االنبياء حق، وال بد، ولكن : وقال: - رمحه اهللا تعاىل -وعلى هذا بين االمام أمحد 

د وهم عليه، ولكن  إنه رآه بعيين رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك، فق- رمحه اهللا تعاىل -مل يقل أمحد 
  رآه بفؤاده فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة: رآه، ومرة قال: قال مرة

  ".أنه رآه بعيين رأسه، وهذه نصوص أمحد موجودة، ليس فيها ذلك : من تصرف بعض أصحابه
  .إن كان أراد بذلك أم خارجون عن امللة، فهو يعد مبالغة منه) ٢(

[ * ]  

)٧/٣٨١(  

  

حىت يطعمنا، وكان شيخا واسع القلب، وكانت قريته باشان ) ١] (منا [ ة، فكان ال يرضى إىل القري
  .من القصبة على فرسخ) ٢(

أنبأين علي بن البخاري، أنبأنا أبو اليمن الكندي عام ست مئة، أنبأنا عبدالرمحن بن حممد، أنبأنا أمحد بن 
 بن أمحد الصفار، حدثنا أمحد بن حممد بن علي احلافظ، أنبأنا حممد بن عمر بن بكري، حدثنا احلسني

كان البراهيم بن طهمان جراية : قال مالك بن سليمان: مسعت إسحاق بن حممد بن بورجه يقول: ياسني
  .من بيت املال فاخرة، يأخذ يف كل وقت، وكان يسخو به

  .ال أدري: يف جملس اخلليفة، فقال) ٣(فسئل مرة 
إمنا آخذ على ما أحسن، ولو أخذت :  وال حتسن مسألة ؟ فقالتأخذ يف كل شهر كذا وكذا،: قالواله

  .على ماال أحسن، لفين بيت املال علي، وال يفىن ماال أحسن
  ).٤(فأعجب أمري املؤمنني جوابه، وأمر له جبائزة فاخرة، وزاد يف جرايته 

  .ديثإبراهيم بن طهمان ضعيف مضطرب احل: شذ احلافظ حممد بن عبد اهللا بن عمار، فقال: قلت
  .ثقة، إمنا تكلموا فيه لالرجاء: وقال الدار قطين وغريه

  ).٥(فاضل يرمي باالرجاء : وقال اجلوزجاين
  وكذلك أشار السليماين

__________  
  .١٠٦ / ٦": تاريخ بغداد " زيادة من ) ١(
  .من قرى هراة: باشان) ٢(
  ".فسئل مسألة يوما : " ١١٠ / ٦": تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  .٢١٣ / ١: تذكرة احلفاظ: ، و١١٠ / ٦: تاريخ بغداد: انظر) ٤(



 هذا املذهب -مل يكن إرجاؤهم : قال أبو الصلت: " ، يف ترمجة إبراهيم بن طهمان"التهذيب " يف ) ٥(
 أن االميان قول بال عمل، وأن ترك العمل ال يضر باالميان، بل كان إرجاؤهم أم يرجون -اخلبيث 

  ". على اخلوارج وغريهم الذين يكفرون الناس بالذنوب الهل الكبائر الغفران ردا
  .٢: ، حا١٦٥: وانظر الصفحة

[ * ]  

)٧/٣٨٢(  

  

، وحديثه عن شعبة، )١" (يف رفع اليدين " أنكروا عليه حديثه عن أيب الزبري عن جابر، : إىل تليينه وقال
  ).٢" (سدرة املنتهى " عن قتادة، يف 

  .ث مقاربهو صحيح احلدي: وقال أمحد بن حنبل
  .له ما ينفرد به، وال ينحط حديثه عن درجة احلسن: قلت

أنبأنا : أنبأنا عمر بن حممد، أنبأنا ابن عبدا لباقي، وأمحد بن حممد بن ملوك، قاال: أخربنا مجاعة يف كتام
عبد القاضي أبو الطيب الطربي، أنبأنا أبو أمحد حممد بن أمحد، جبرجان، حدثنا أبو خليفة اجلمحي، حدثنا 

قال : الرمحن بن سالم، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أيب إسحاق اهلمداين، عن أنس بن مالك قال
من ذكرت عنده فليصل علي، فإنه من صلى علي مرة صلى : " - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

  ).٣" (اهللا عليه عشرا 
__________  

ب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من با: ، يف إقامة الصالة)٨٦٨: (أخرجه ابن ماجه) ١* (
الركوع، من طريق حممد بن حيىي، عن أيب حذيفة، عن إبراهيم بن طهمان، عن أيب الزبري، أن جابر بن 

عبد اهللا كان إذا افتتح الصالة رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، فعل مثل ذلك، 
  . فعل مثل ذلك-سلم  صلى اهللا عليه و-رأيت رسول اهللا : ويقول

  .ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إىل أذنبه
  .رجاله ثقات): ٥٧(خ، ورقة " الزوائد " قال البوصريي يف 

رفعت يل سدرة املنتهى : وحديثه عن شعبة، عن قتادة عن أنس: " ٣٨ / ١": امليزان " نصه يف ) ٢(
  ".فإذا أربعة أار 

  .النكارة يف ذلك: قلت
، أول كتاب ٢١٧ / ١: ، يف مناقب االنصار، حديث االسراء، والنسائي١٦٦/  ٧: انظر البخاري

  .الصالة



، من طريق أيب سلمة املغرية بن مسلم اخلراساين، عن أيب ٢٥٩ / ١: وأخرجه أبو داود الطيالسي) ٣(
  .إسحاق اهلمداين، عن أنس بن مالك، ورجاله ثقات، إال أن ابن إسحاق مل يسمع من أنس، فهو منقطع

  .ن احلديث صحيح عن أنسلك
 ٣، من طريق يونس بن أيب إسحاق، عن بريد بن أيب مرمي، عن أنس والنسائي ٢٦١ / ٣: أخرجه أمحد

حدثنا أنس بن مالك، قال رسول : ، من طريق يوسف بن أيب إسحاق، عن بريد بن أيب مرمي، قال٥٠/ 
ليه عشر صلوات، وحطت عنه من صلى علي صالة واحدة، صلى اهللا ع: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات 
  .، ووافقه الذهيب املؤلف٥٥٠ / ١: ، واحلاكم)٢٣٩٠: (وصححه ابن حبان

[ * ]  

)٧/٣٨٣(  

  

  .مات سنة ثالث وستني ومئة، إبراهيم بن طهمان: روي عن مالك بن سليمان اهلروي
  .سنة مثان: وقيل

عبدالرمحن بن املنادي، أنبأنا العالمة موفق الدين عبد اهللا بن أمحد املقدسي أخربنا أبو الفداء إمساعيل بن 
 أنبأنا حممد بن عبدا لباقي، وقرأت على ست االهل بنت علوان - يف رجب سنة عشرين وست مئة -
أنبأنا احلسني بن أمحد : ، قاال)٢(، أنبأنا البهاء عبدالرمحن بن إبراهيم، أخربتنا فخر النساء شهدة )١(

النعايل، أنبأنا علي بن حممد املعدل، أنبأنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز، حدثنا أمحد بن إسحاق، حدثنا 
حممد بن سنان العوقي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن بديل بن ميسرة، عن عبد اهللا بن شقيق، عن 

  ).٣" (الروح واجلسد وآدم بني : " مىت كتبت نبيا ؟ قال: يا رسول اهللا: قلت: ميسرة الفجر، قال
  .هذا حديث صاحل السند، ومل خيرجوه يف الكتب الستة

وأخربناه سنقر القضائي، أنبأنا عبد اللطيف بن يوسف، أنبأنا عبد احلق اليوسفي، أنبأنا علي بن حممد 
العالف، أنبأنا أبو احلسن بن احلمامي، حدثنا عبدا لباقي بن قانع، حدثنا حممد بن يونس بن مبارك 

أنبأنا أبو روح : مىت كنت ؟ أخربنا حممد بن أيب عصرون: حول، حدثنا حممد بن سنان ذا، لكنه قالاال
  إجازة، أنبأنا متيم، أنبأنا

__________  
حمدثة ذات صالح ودين، ولدت ببعلبك سنة : ست االهل بنت علوان بن سعد بن علوان البعلبكية) ١(
  .) ه٧٠٣(تقريبا، وتوفيت بدمشق سنة )  ه٦١٣(
  .١: ، حا١٥: انظر الصفحة) ٢(



  .٢٨٥ / ٥": أسد الغابة " هو يف ) ٣(
، من طريق عبدالرمحن بن مهدي، عن ٥٣ / ٩": احللية " ، وأبو نعيم يف ٥٩ / ٥: وأخرجه أمحد

  .منصور بن سعد، عن بديل، عن عبد اهللا بن شقيق، عن ميسرة الفجر
  .وهذا سند صحيح

  . ابن سعد، وآخر عن ابن عباس عند الطرباينوله شاهد من حديث أيب اجلدعاء عند
[ * ]  

)٧/٣٨٤(  

  

أبو سعد، أنبأنا أبو عمرو احلريي، أنبأنا أبو يعلى، حدثنا عبدالرمحن بن سالم، حدثنا إبراهيم بن طهمان، 
 صلى اهللا -ملا مات أبو طالب أتيت رسول اهللا : عن أيب إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي قال

  ".اذهب فواره، وال حتدث شيئا حىت تأتيين : " إن عمك الشيخ الضال مات، قال: لت فق-عليه وسلم 
  ".اغتسل : " ففعلت الذي أمرين به، مث أتيته، فقال يل

  ).١(وعلمين دعوات هي أحب إيل من محر النعم 
  

  .احلافظ االمام احلجة، حممد بن ميمون، املروزي، عامل مرو) ع * ( أبو محزة السكري- ١٤١
  زياد بن عالقة، وعبد العزيز بن رفيع، وأيب إسحاق،: عنحدث 

ومنصور بن املعتمر، وعاصم بن دلة، وعاصم االحول، وسليمان االعمش، وعبد الكرمي اجلزري، 
  .وعبد امللك بن عمري، وجابر اجلعفي، ومطرف بن طريف، وعدة

علي بن احلسن بن شقيق، وعبدان ابن املبارك، وأبو متيلة، والفضل السيناين، وعتاب بن زياد، و: وعنه
بن عثمان، وسالم بن واقد، والفضل بن خالد البلخي النحوي، وآخرون، خامتتهم نعيم بن محاد 

  .احلافظ
__________  

  .إسناده صحيح) ١(
، من حديث سفيان، عن ٨٠ - ٧٩ / ٤: ، والنسائي)٣٢١٤: (، وأبو داود٩٧ / ١: وأخرجه أمحد

  .- رضي اهللا عنه -، عن علي أيب إسحاق، عن ناجية بن كعب
  .وهذا إسناد صحيح أيضا

  .، وغريه من طريق السدي، عن أيب عبد الرمحن السلمي، عن علي١٠٣ / ١: وأخرجه أمحد
  .وسنده صحيح أيضا



، اجلرح ١٧٤ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٣٤ / ١: ، التاريخ الكبري٣٧٣ / ٧: طبقات ابن سعد* 
، ذيب ٢٦٩ - ٢٦٦ / ٣: ، تاريخ بغداد١٩٧: االمصار، مشاهري علماء ٨١ / ٨: والتعديل
: ، ميزان االعتدال٢٣٠ / ١: ، تذكرة احلفاظ٥ - ٤ / ٤: خ: ، ذيب التهذيب١٢٧٩: خ: الكمال

: ، طبقات احلفاظ٤٨٧ - ٤٨٦ / ٩: ، ذيب التهذيب٢٥١ / ١: ، عرب الذهيب٥٤ - ٥٣ / ٤
  .٢٦٤  /١: ، شذرات الذهب٣٦١: ، خالصة تذهيب الكمال٩٧

[ * ]  

)٧/٣٨٥(  

  

  ).١(ما حبديثه عندي بأس، هو أحب إيل من حسني بن واقد : قال أمحد
كان أبو محزة من الثقات، وكان إذا مرض عنده من قد رحل إليه، ينظر إىل ما : وقال عباس الدوري

  . كالمهحيتاج إليه من الكفاية، فيأمر بالقيام به، ومل يكن يبيع السكر، وإمنا مسي السكري حلالوة
  روى أبو محزة، عن: وروى ابن الغاليب، عن حيىي بن معني، قال

كان إذا مرض الرجل من جريانه، تصدق مبثل نفقة املريض، ملا : -إبراهيم الصائغ، وذكر بصالح 
  .صرف عنه من العلة

  .ثقة: وقال النسائي
  . حديثأبو محزة صاحب: مسع ابن املبارك يقول: وقال ابن راهويه، عن حفص بن محيد

  ).٢] (حديثه [ وحسني بن واقد ليس حبافظ، وال يترك : أو كما قال
  .صحيحا الكتاب) ٣(السكري، وإبراهيم بن طهمان : سفيان بن عبدامللك، عن ابن املبارك، قال

اختلفت إىل إبراهيم الصائغ نيفا وعشرين سنة، ما علم أحد من : قال أبو محزة: وقال إبراهيم بن رستم
  .ن ذهبت، والمن أين جئتأهل بييت أي

  .، وال يذهب أحد إليه إال خمتفيا)٤(الن إبرهيم الصائغ كان يف السجن، سجن املسودة : قلت
__________  

  .١٠٤: ترمجته يف الصفحة) ١(
  ".التهذيب " زيادة من ) ٢(
  .٣٧٨: ترمجته يف الصفحة) ٣(
  .وهم العباسيون) ٤(

  .مسوا بذلك الن شعارهم لبس السواد
[ * ]  



)٧/٣٨٦(  

  

االتباع ما كان عليه احلسني بن : أنه سئل عن االتباع ؟ فقال: بلغين عن ابن املبارك: وقال حيىي بن أكثم
  .واقد وأبو محزة

سئل عبد اهللا عن االئمة الذين يقتدى م، فذكر أبا بكر وعمر، حىت : قال علي بن احلسن بن شقيق
  .انتهى إىل أيب محزة، وأبو محزة يومئذ حي

  .كان أبو محزة مستجاب الدعوة:  العباس بن مصعف املروزيقال
ما شبعت منذ ثالثني : مسعت أبا محزة السكري يقول: أمحد بن عبد اهللا بن حكيم، عن معاذ بن خالد

  .سنة، إال أن يكون يل ضيف
أراد جار اليب محزة السكري أن : وروى إبراهيم احلريب، عن حممد بن علي بن احلسن بن شقيق، قال

  .بألفني مثن الدار، وبألفني جوار أيب محزة: بكم ؟ قال: بيع داره، فقيل لهي
  .التبع دارك: فبلغ ذلك أبا محزة، فوجه إليه بأربعة آالف، وقال

  .مات أبو محزة سنة سبع وستني ومئة: قال علي بن احلسن بن شقيق، وعبد العزيز بن أيب رزمة
  .سنة مثان: قال آخر

  .واالول أصح
  

ابن منصور بن يزيد بن جابر، القدوة االمام العارف، سيد الزهاد، أبو  * اهيم بن أدهم إبر- ١٤٢
  .التميمي، اخلراساين البلخي، نزيل الشام: إسحاق العجلي، وقيل

  مولده
__________  

  .٨٧ / ٢: ، اجلرح والتعديل٤٥٥ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٢٧٣ / ١: التاريخ الكبري* 
 / ٢: خ: ، تاريخ ابن عساكر٥٨ / ٨ حىت ٣٦٧ / ٧: ، حلية االولياء١٨٣: مشاهري علماء االمصار

 / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٥١ - ٤٩: خ: ، ذيب الكمال٥٦ / ٦:  آ، الكامل البن االثري١٨٦
 ٣١٨ / ٥: ، الوايف بالوفيات١٤ - ١٣ / ١: ، فوات الوفيات٢٣٨ / ١: ، عرب الذهيب٣٣ - ٣٢
 / ١: ، ذيب التهذيب١٥ - ٥: ، طبقات االولياء١٤٥ - ١٣٥ / ١٠: ، البداية والنهاية٣١٩ -

، ذيب ابن ٢٥٦ - ٢٥٥ / ١: ، شذرات الذهب١٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٣ - ١٠٢
  .١٩٩ - ١٧٠ / ٢: عساكر
[ * ]  



)٧/٣٨٧(  

  

  .يف حدود املئة
 ومنصور بن  وأيب إسحاق السبيعي،- صاحب أيب هريرة -أبيه، وحممد بن زياد اجلمحي : حدث عن

  املعتمر، ومالك بن دينار، وأيب جعفر حممد
  .ابن علي، وسليمان االعمش، وابن عجالن، ومقاتل بن حيان

رفيقه سفيان الثوري، وشقيق البلخي، وبقية بن الوليد، وضمرة بن ربيعة، وحممد بن محري، : حدث عنه
اين خادمه، وسهل بن هاشم، وخلف بن متيم، وحممد بن يوسف الفريايب، وإبراهيم بن بشار اخلراس

  .وعتبة بن السكن، وحكى عن االوزاعي، وأبو إسحاق الفزاري
  .اجلعلي: ويقال له: إبراهيم بن أدهم متيمي يروي عن منصور قال: قال يل قتيبة: قال البخاري

  .هو من بين عجل: وقال ابن معني
  .أنه هرب من أيب مسلم، صاحب الدعوة: وذكر املفضل الغاليب

  .هو ثقة مأمون، أحد الزهاد: نسائيقال ال
  .حج والد إبراهيم بن أدهم وزوجته، فولدت له إبراهيم مبكة: وعن الفضل بن موسى، قال

كان إبراهيم بن أدهم من االشراف، وكان أبوه كثري املال واخلدم، واملراكب : وعن يونس البلخي قال
: يا إبراهيم:  يركضه، إذا هو بصوت من فوقه، فبينا إبراهيم يف الصيد على فرسه)١(واجلنائب والبزاة 
، اتق اهللا، عليك بالزاد ليوم  ]١١٥: املؤمنون) * [ أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا* (ما هذا العبث ؟ 

  .الفاقة
  .فرتل عن دابته، ورفض الدنيا

:  به هاتفهو من كورة بلخ، من أبناء امللوك، أثار ثعلبا أو أرنبا، فهتف: القشريي، قال" رسالة " ويف 
  أهلذا

__________  
  .وهو ضرب من الصقور: ج، البازي: البزاة) ١(

[ * ]  

)٧/٣٨٨(  

  

خلقت ؟ أم ذا أمرت ؟ فرتل، وصادف راعيا البيه، فأخذ عباءته، وأعطاه فرسه، وما معه، ودخل 
  ، والفضيل بن عياض،)١(البادية، وصحب الثوري 



اتني، ورأي يف البادية رجال، علمه االسم االعظم ودخل الشام، وكان يأكل من احلصاد وحفظ البس
  .إمنا علمك أخي داود: فدعا به، فرأى اخلضر، وقال

  ).٢(رواها علي بن حممد املصري الواعظ 
  .حدثنا أبو سعيد اخلزاز، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثين إبراهيم بن أدهم بذلك، ملا سألته عن بدء أمره

عليكم بالشام، : فسألت بعض املشايخ عن احلالل، فقال:  وزاد، قالورويت عن ابن بشار بإسناد آخر،
، فإن ا املباحات، فبينا أنا )٤(عليك بطرسوس : ، فعملت ا أياما، مث قيل يل)٣(فصرت إىل املصيصة 

  .على باب البحر، اكتراين رجل أنطر بستانه، فمكثت مدة
من أراد التوبة، : براهيم بن أدهم يقولمسعت إ: حدثنا أبو عتبة اخلواص: قال املسيب بن واضح

  .فليخرج من املظامل، وليدع خمالطة الناس، وإال مل ينل ما يريد
سجدت هللا : رآين ابن عجالن، فاستقبل القبلة ساجدا، وقال: مسعت إبراهيم يقول: قال خلف بن متيم
  .شكرا حني رأيتك

  هم ممنإبراهيم بن أد: قلت البن املبارك: قال عبدالرمحن بن مهدي
__________  

  .٢٢٩: ترمجته يف الصفحة) ١(
  .١٧٢ - ١٧١ / ٢": ذيب ابن عساكر " ، و ٣٦٨ / ٧": احللية " انظر رواية اخلرب يف ) ٢(
مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام، بني أنطاكية وبالد الروم، تقارب : املصيصة) ٣(

الصاحلون قدميا، وا بساتني كثرية، بسقيها وكانت من مشهور ثغور االسالم، قد ربط ا ...طرسوس
  .جيحان، وكانت ذات سور ومخسة أبواب

  ".معجم البلدان " 
  .مدينة بثغور الشام، بني أنطاكية وحلب وبالد الروم: طرسوس) ٤(

[ * ]  

)٧/٣٨٩(  

  

ئا قد مسع من الناس، وله فضل يف نفسه، صاحب سرائر، وما رأيته يظهر تسبيحا، وال شي: مسع ؟ قال
  ).١(من اخلري، وال أكل مع قوم قط، إال كان آخر من يرفع يده 

كان إبراهيم بن أدهم يشبه إبراهيم اخلليل، ولو كان يف الصحابة، لكان : مسعت سفيان يقول: أبو نعيم
  ).٢(رجال فاضال 

م، ، إبراهيم بن أده)٣(ما أعرف عاملا إال وقد أكل بدينه، إال وهيب بن الورد : قال بشر احلايف



  .ويوسف بن أسباط، وسلم اخلواص
ما نأت بالعيش إال يف الشام، : تركت خراسان ؟ قال: قلت البراهيم بن أدهم: قال شقيق بن إبراهيم

ما نبل : مجال، يا شقيق: موسوس، ومن رآين يقول: أفر بديين من شاهق إىل شاهق، فمن رآين يقول
  ).٤(ا يدخل بطنه عندنا من نبل باجلهاد وال باحلج، بل كان بعقل م

منذ أربع وعشرين سنة، ما جئت لرباط : منذكم قدمت الشام ؟ قال: سألت إبراهيم: قال خلف بن متيم
  .وال جلهاد، جئت الشبع من خبز احلالل

  .الزهد فرض، وهو الزهد يف احلرام: وعن إبراهيم، قال
  .الزهد يف الشبهات: وزهد سالمة، وهو
  ).٥(ل الزهد يف احلال: وزهد فضل، وهو
__________  

  .١٣٧ / ١٠": البداية والنهاية : انظر) ١(
له سرائر، وما رأيته يظهر تسبيحا، وال شيئا، : "..١٣٦ / ١٠": البداية والنهاية " تتمة اخلرب يف ) ٢(

  ".وال أكل مع أحد طعاما إال كان آخر من يرفع يديه 
  .واملالحظ أن الذهيب أورد هذا القسم خبرب منفرد قبل قليل

  .١٩٨: ترمجته يف الصفحة) ٣(
 / ٢: ذيب ابن عساكر: ، و١٣٧ / ١٠: البداية والنهاية: ، و٣٦٩ / ٧": احللية : " اخلرب يف) ٤(

١٧٦.  
  .١٧٧ / ٢: ، ذيب ابن عساكر١٣٨ - ١٣٧ / ١٠: البداية والنهاية: انظر) ٥(

[ * ]  

)٧/٣٩٠(  

  

 إبراهيم بن أدهم إىل طعامه، فأتيته، فجلس، فوضع دعاين: حدثنا بقية، قال: حيىي بن عثمان البغدادي
 صلى -هذه جلسة رسول اهللا : رجله اليسرى حتت أليته، ونصب اليمىن، ووضع مرفقه عليها، مث قال

  . كان جيلس جلسة العبد، خذو بسم اهللا-اهللا عليه وسلم 
  .أخربين عن أشد شئ مربك منذ صحبته: فلما أكلنا، قلت لرفيقه

هل لك يا أبا إسحاق أن نأيت الرسنت : ا، فلم يكن لنا ما نفطر عليه، فأصبحنا، فقلتكنا صيام: قال
  .نعم: ، فنكري أنفسنا مع احلصادين ؟ قال)١(

  .ال حاجة يل فيه، أراه ضعيفا: وصاحيب ؟ قال: فاكتراين رجل بدرهم، فقلت: قال



لباقي، فقربت إليه الزاد، فبكى فما زلت به حىت اكتراه بثلثني، فاشتريت من كرائي حاجيت، وتصدقت با
أتضمن يل أنا : أما حنن فاستوفينا أجورنا، فليت شعري أو فينا صاحبنا أم ال ؟ فغضبت، فقال: وقال
  .وفيناه

  ).٢(فأخذت الطعام فتصدقت به 
يا : كنا مع إبراهيم يف البحر، فهاجت ريح، واضطربت السفينة، وبكوا، فقلنا: وباالسناد عن بقية، قال

يا حي حني ال حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي، : ما ترى ؟ فقال! سحاق أبا إ
  .قد أريتنا قدرتك، فأرنا عفوك! يا قيوم، يا حمسن، يا جممل 
  ).٣(فهدأت السفينة من ساعته 

  .أخاف أن ال أؤجر يف تركي أطايب الطعام، الين الأشتهيه: مسعت ابن أدهم، قال: ضمرة
  لس على طعام طيب، قدم إىل أصحابه،وكان إذا ج

__________  
، وهذا النهر هو اليوم املعروف بالعاصي، الذي "امليماس " بليدة قدمية كانت على ر : " الرسنت) ١(

  .مير قدام محاة
  والرسنت بني محاة ومحص يف نصف الطريق، ا آثار باقية إىل

  ". تدل على جاللتها -] زمن ياقوت  [ -اآلن 
  ".م البلدان معج" 
  .٣٨٠ - ٣٧٩ / ٧": احللية " انظر اخلرب يف ) ٢(
  .١٤٠ / ١٠": ، والبداية والنهاية ٨ - ٧ / ٨، ٦ - ٥ / ٨": احللية " انظر رواية ) ٣(

[ * ]  

)٧/٣٩١(  

  

  .وقنع باخلبز والزيتون
لو : ؟ قاللو تزوجت : قيل البراهيم ابن أدهم: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حممد بن ميمون املكي

  ).١(أمكنين أن أطلق نفسي لفعلت 
، )٢(دخل إبراهيم اجلبل، واشترى فأسا، فقطع حطبا، وباعه، واشترى ناطفا : عن خلف بن متيم، قال

  .كأنكم تأكلون يف رهن: وقدمه إىل أصحابه، فأكلوا، فقال يباسطهم
هم، فأتاه رجل بباكورة، فنظر كنت ليلة مع إبراهيم بن أد: حدثنا أيب، قال: عصام بن رواد بن اجلراح

خذ ذاك السرج، فأخذه، فسررت حني نزل مايل : حوله هل يرى ما يكافئه، فنظر إىل سرجي، فقال



  ).٣(مبرتلة ماله 
اختذ اهللا صاحبا : كان إبراهيم من بين عجل، كرمي احلسب، وإذا حصد، ارجتز، وقال: قال علي بن بكار

إزار ورداء، : ا بال قميص، ويف الصيف شقتني بأربعة دراهموكان يلبس فرو) ٤(ودع الناس جانبا * 
ويصوم يف احلضر والسفر، وال ينام الليل، وكان يتفكر، ويقبض أصحابه أجرته، فال ميسها بيده، 

  ،)٥(كلوا ا شهواتكم، وكان ينطر : ويقول
__________  

  ".لطلقتها : " ١٣٨ / ١٠": البداية والنهاية " يف ) ١(
  .القبيط: ضرب من احللوى، يصنع من اللوز واجلوز والفستق، ويسمى أيضا: الناطف) ٢(

  :قال أبو نواس
  .٣٨٤ / ٧": احللية " انظر اخلرب يف ) ٣(من يشتري احللو من احللو * يقول والناطف يف كفه 

 / ٢": ذيب ابن عساكر " ، و ١٤٤ / ١٠": البداية والنهاية " ، و ٣٧٣ / ٧": احللية " يف ) ٤(
١٨٣ - ١٨٢.  

  .كذلك عمل بالنطارة سفيان الثوري، وهو من مشاهري علماء احلديث) ٥(
  .٢٥٩ص : انظر

[ * ]  

)٧/٣٩٢(  

  

  .وكان يطحن بيد واحدة مدين من قمح
: مل قصرت ؟ قال: دعا االوزاعي إبراهيم بن أدهم، فقصر يف االكل، فقال: قال أبو يوسف الغسويل

  ).١(رأيتك قصرت يف الطعام 
  .كان سفيان إذ قعد مع إبراهيم بن أدهم، حترز من الكالم: حدثنا حيىي بن ميان، قال: يفبشر احلا

  .ما صدق اهللا عبد أحب الشهرة: مسعت إبراهيم بن أدهم يقول: عبدالرمحن بن مهدي، عن طالوت
عالمة املخلص الذي قد حيب شهرة، وال يشعر ا، أنه إذا عوتب يف ذلك، الحيرد وال يربئ : قلت
رحم اهللا من أهدى إيل عيويب، وال يكن معجبا بنفسه، ال يشعر بعيوا، بل ال : ه، بل يعترف، ويقولنفس

  .يشعر أنه ال يشعر، فإن هذا داء مزمن
كنا مبكة مع إبراهيم بن أدهم، فنظر إىل أيب : مسعت عيسى بن حازم النيسابوري يقول: عصام بن رواد

اسكن، : الميان، يهز اجلبل لتحرك، فتحرك أبو قبيس، فقاللو أن مؤمنا، مستكمل ا: ، فقال)٢(قبيس 
  ).٣(ليس إياك أردت 



كان إبراهيم بن أدهم جيتين : حدثنا حممد بن منصور، حدثنا احلارث بن النعمان، قال: قال ابن أيب الدنيا
  .الرطب من شجر البلوط

__________  
مث عمل إبراهيم طعاما كثريا، ودعا  " :١٣٩ - ١٣٨ / ١٠": البداية والنهاية " تتمة اخلرب يف ) ١(

ال، إمنا السرف ما كان يف معصية اهللا، فأما : أما ختاف أن يكون سرفا ؟ فقال: االوزاعي، فقال االوزاعي
  ".ما أنفقه الرجل على إخوانه فهو ومن الدين 

  .١٨٣ / ٢": ذيب ابن عساكر : " وانظر أيضا
  .جبل مشرف على مسجد مكة: أبو قبيس) ٢(
  .٤ / ٨": احللية : " انظر) ٣(

[ * ]  

)٧/٣٩٣(  

  

حترك، : أن يقول للجبل: ما تبلغ من كرامة املؤمن ؟ قال: قيل البن أدهم: وعن مكي بن إبراهيم، قال
  .فيتحرك

  .ما إياك عنيت: فتحرك اجلبل، فقال: قال
 يكون تقيا، فهو كل ملك ال يكون عادال، فهو واللص سواء، وكل عامل ال: وعن إبراهيم بن أدهم، قال

  ).١(والذئب سواء، وكل من ذل لغري اهللا، فهو والكلب سواء 
أنبأنا جعفر بن املتوكل، أنبأنا : أن عبد اهللا بن الليت أخربهم، قال: أخربنا أمحد بن إبراهيم اجللودي وغريه

 إبراهيم بن أبو احلسن بن العالف، حدثنا احلمامي، حدثنا جعفر اخللدي، حدثين إبرهيم بن نصر، حدثنا
من طلب العلم هللا، كان اخلمول ! وأي دين لو كان له رجال : مسعت إبراهيم بن أدهم يقول: بشار

أحب إليه من التطاول، واهللا ما احلياة بثقة، فريجى نومها، وال املنية بعذر، فيؤمن عذرها، ففيم التفريط 
   ومن طلب التوبة بالتواين، ومن العيشوالتقصري واالتكال واالبطاء ؟ قد رضينا من أعمالنا باملعاين،

  .الباقي بالعيش الفاين
ماذا أنعم اهللا ! يا ابن بشار : أمسينا مع إبراهيم ليلة، ليس لنا ما نفطر عليه، فقال: قال ابن بشار: وبه

على الفقراء واملساكني من النعيم والراحة، ال يسأهلم يوم القيامة عن زكاة، وال حج، وال صدقة، وال 
 امللوك االغنياء، تعجلنا الراحة، ال نبايل على أي - واهللا -ال تغتم، فرزق اهللا سيأتيك، حنن ! رحم صلة 

  ).٢(حال كنا إذا أطعنا اهللا 
كل يا : مث قام إىل صالته، وقمت إىل صاليت، فإذا برجل قد جاء بثمانية أرغفة، ومتر كثري، فوضعه، فقال



  .مغموم
__________  

  .١٤٢ / ١٠"  والنهاية البداية: " انظر) ١(
  .٣٩٠: انظر صفحة) ٢(

[ * ]  

)٧/٣٩٤(  

  

  .فدخل سائل، فأعطاه ثالثة أرغفة مع متر، وأعطاين ثالثة، وأكل رغيفني
هذا قرب محيد ابن جابر، أمري هذه املدن كلها، : وكنت معه، فأتينا على قرب مسنم، فترحم عليه، وقال

  . منهاكان غارقا يف حبار الدنيا، مث أخرجه اهللا
ال تؤثرن : بلغين أنه سرذات يوم بشئ، ونام، فرأى رجال بيده كتاب، ففتحه، فإذا هو كتاب بالذهب

فانيا على باق، وال تغترن مبلكك، فإن ما أنت فيه جسيم لوال أنه عدمي، وهو ملك لوال أن بعده هلك، 
: *  اهللا، فإن اهللا قالوفرح وسرور لوال أنه غرور، وهو يوم لو كان يوثق له بعد، فسارع إىل أمر

  ) *.وسارعوا إىل مغفرة من ربكم، وجنة عرضها السموات واالرض، أعدت للمتقني(
  .هذا تنبيه من اهللا وموعظة: فانتبه فزعا، وقال ] ١٣٣: آل عمران[ 

  .فخرج من ملكه، وقصد هذا اجلبل، فعبد اهللا فيه حىت مات
  .ة، فأخذ أجرته ديناراوروي أن إبراهيم بن أدهم حصد ليلة ما حيصده عشر

أنبأنا أمحد بن سالمة، عن عبدالرحيم بن حممد، أنبأنا احلداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، 
غري : كيف كان بدء أمرك ؟ قال: قلت البراهيم بن أدهم: مسعت إبراهيم بن بشار يقول: حدثنا السراج

  .ذا أوىل بك
  . ينفعنا به يوماأخربين لعل اهللا أن: قلت: قال
كان أيب من امللوك املياسري، وحبب إلينا الصيد، فركبت، فثار أرنب أو ثعلب، فحركت فرسي، : قال

  .ليس لذا خلقت، وال بذا أمرت: فسمعت نداء من ورائي
لعن اهللا إبليس، مث حركت فرسي، فأمسع نداء أجهر من : فوقفت أنظر مينة ويسرة، فلم أر أحدا، فقلت

  .ليس لذا خلقت، وال بذا أمرت! راهيم يا إب: ذلك
  سرجي) ١(لعن اهللا إبليس، فأمسع نداء من قربوس : فوقفت أنظر فال أرى أحدا، فقلت

__________  



  .هو حنو السرج: القربوس) ١(
  = [ * ]فأما القربوس املقدم، : وللسرج قربوسان: قال االزهري

)٧/٣٩٥(  

  

واهللا ال عصيت اهللا بعد يومي ما عصمين اهللا، فرجعت إىل أنبهت، أنبهت، جاءين نذير، : بذاك، فقلت
أهلي، فخليت فرسي، مث جئت إىل رعاة اليب، فأخذت جبة كساء، وألقيت ثيايب إليه، مث أقبلت إىل 

نطارته ) ١(عليك بالشام، فذكر حكاية : العراق، فعملت ا أياما، فلم يصف يل منها احلالل، فقيل يل
  .واهللا ما ذقتها: أنت تأكل فاكهتنا، وال تعرف احللو من احلامض ؟ قلت: الرمان، وقال اخلادم له

أتراك لو أنك إبراهيم بن أدهم، فانصرف، فلما كان من الغد، ذكر صفيت يف املسجد، فعرفين : فقال
من الناس، فاختفيت خلف الشجر، والناس داخلون، ) ٢(بعض الناس، فجاء اخلادم ومعه عنق 

  ).٣(ارب فاختلطت معهم وأنا ه
" احلية : " ، ويف)٤" (تاريخ دمشق : " أزيد مما هنا، وأخباره يف" تارخيي " قد سقت أخبار إبراهيم يف 

  ، وتآليف البن جوصا، وأخباره اليت)٥(
  .رواها ابن الليت، وأشياء

  .وثقه الدارقطين
  .ة وثالثني ورقةيف ثالث" تاريخ دمشق " وتويف سنة اثنتني وستني ومئة، وقربه يزار، وترمجته يف 

__________  
والقربوس اآلخر فيه رجال املؤخرة، ومها ...حنواه: ففيه العضدان، ومها رجال السرج، ويقال هلما= 

  .حنواه
  ).اللسان(
  .٣٩٠: ، و٣٨٩: انظر الصفحة) ١(
  .اجلماعة من الناس والرؤساء: العنق) ٢(
  . الفقيهكذلك جرت حادثة مشاة هلذه مع سفيان الثوري احملدث) ٣(

  .٢٥٩: انظر الصفحة
  . آ، وما بعدها١٨٦ / ٢: خ) ٤(
  .٥٨ / ٨ حىت ٣٦٧ / ٧) ٥(

[ * ]  

)٧/٣٩٦(  



  

  .ابن االمام أيب سالم، ممطور احلبشي العريب الشامي) ع * ( معاوية بن سالم- ١٤٣
  .إنه أدرك جده، وروى أيضا عن الزهري، وحيىي بن أيب كثري: أبيه، وأخيه زيد، وقيل: حدث عن
أبو مسهر، ومروان بن حممد الطاطري، وحيىي بن حسان، وحيىي الوحاظي، وحيىي بن حيىي : حدث عنه

  .النيسابوري، وحيىي بن بشر احلريري، وأبو توبة احلليب، ومجاعة، كان يكون حبمص وبدمشق
  .وثقه النسائي وغريه، وكان من أئمة الدين

  .أعده حمدث أهل الشام يف زمانه: قال حيىي بن معني
فذكر حديثا مرسال، ...مسعت جدي أبا سالم: حدثنا معاوية بن سالم: وروينا يف نسخة أيب مسهر، قال

  .- يعين أنه عريب -ملن والؤك ؟ فغضب : قلت له: قال أبو مسهر
  .ثقة: وقال قال أمحد بن حنبل

  ).١(إن حيىي بن أيب كثري محل عن معاوية بن سالم كتاب جده مناولة : وقيل
  .لسبعني ومئةمات بعد ا

__________  
، تاريخ ابن ١٨٤: ، مشاهري علماء االمصار٣٨٣ / ٨: ، اجلرح والتعديل٣٣٥ / ٧: التاريخ الكبري* 

 / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٤٤ - ١٣٤٣: خ:  ب، ذيب الكمال٣٣٢ / ١٦: خ: عساكر
 - ٢٠٨ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٦٢ / ١: ، عرب الذهيب٢٤٣ - ٢٤٢ / ١: ، تذكرة احلفاظ٥١

 / ١: ، شذرات الذهب٣٨١: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٣ - ١٠٢: ، طبقات احلفاظ٢٠٩
٢٧٠.  

  .١: ، حا٣٠٤: يف الصفحة" املناولة " تقدم احلديث عن ) ١(
[ * ]  

)٧/٣٩٧(  

  

 بن يسار االشعري، موالهم الطرباين الشامي، معاوية بن عبيد اهللا*  أبو عبيد اهللا الوزير - ١٤٤
  . أحد رجال الكمال حزما ورأيا، وعبادة وخرياالكاتب،
  .أيب إسحاق، ومنصور، وطائفة: روى عن

  .منصور بن أيب مزاحم وغريه: حدث عنه(
  .وكان املهدي يبالغ يف إجالله واحترامه، ويعتمد على رأيه وتدبريه وحسن سياسته

ركبتيه ووجهه ويديه، من أىب جدنا سجادتني، وشرع يف ثالثة موضع : قال حفيدة عبيداهللا بن سليمان



   وكان- رمحه اهللا -كثرة صالته 
  .له كل يوم كر دقيق يتصدق به، فلما وقع الغالء، تصدق بكرين

  .الكر يشبع مخسة آالف إنسان، وكان من ملوك العدل: قلت
  .مسع من الزهري، وعاصم بن رجاء بن حيوة، وكان مع دينه فيه تيه وتعزز: ويقال

ء إليه مسلما، فما قام له، وال وفاه حقه، فعمل عليه عند املهدي، ورمى ابنه حج الربيع احلاجب، فجا
بالتعرض حلمر اهلادي، فقتل املهدي ابنه، وقبض عليه، فسجنه، فما زال يف السجن حىت تويف سنة 

  .سبعني ومئة
  .، وهو جد احلافظ معاوية ابن صاحل االشعري"تاريخ االسالم : " وقد بسطت من سريته يف

  
  . بن قيس االودي، الكويف، احلنفي، قاضي بغداد باجلانبابن يزيد* *  عافية - ١٤٥

__________  
 ب، ٣٨٤ / ١٦: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٩٧ - ١٩٦ / ١٣: ، تاريخ بغداد٤٤٢: تاريخ خليفة* 

، ٢٥٨ / ١: ، عرب الذهيب٥٢ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٤٥ - ١٣٤٤: خ: ذيب الكمال
  .٢٧٩ / ١: ، شذارت الذهب٣٨١: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٢ / ١٠: ذيب التهذيب

  = [ * ]، ٣١٠ - ٣٠٧ / ١٢: ، تاريخ بغداد٤٤٢: ، تاريخ خليفة٣٣١ / ٧: طبقات ابن سعد* * 

)٧/٣٩٨(  

  

  .الشرقي
  .كان من العلماء العاملني، ومن قضاء العدل، نزع يف الفقه بأيب حنيفة

  .وجمالد، وحممد بن عمرو بن عطاء، وابن أيب ليلىهشام بن عروة، واالعمش، : وحدث عن
  .موسى بن داود، وأسد السنة: روى عنه

  .وقلما روى، النه مات كهال
  .كان عاملا زهدا، حكم مدة على سداد وصون، مث استعفى من القضاء، فأعفي: قال اخلطيب
  .وثقه النسائي

  .يكتب حديثه: وقال أبو داود
  .ةثق: وروى عباس الدوري، عن حيىي

ضعيف يف : وكذلك روى أمحد بن أيب مرمي عنه، وقال يف رواية علي بن احلسني بن اجلنيد الرازي، عنه
  .احلديث



سبب تركه القضاء، أنه تثبت يف حكم، فأهدى له اخلصم رطبا، فرده وزجره، فلما حاكم خصمه : قيل
  .مل يستويا يف قليب: من الغد، قال عافية

  ).١(فأعفاه : قال! حايل وما قبلت، فكيف لو قبلت ؟ هذا : مث حكاها للخليفة، وقال
  .تويف سنة نيف وستني ومئة

__________  
: ، ميزان االعتدال١١٤ - ١١٣ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٦٤١ - ٦٤٠: خ: ذيب الكمال= 
، خالصة تذهيب ٦١ - ٦٠ / ٥: ، ذيب التهذيب١٧٦ / ١٠: ، البداية والنهاية٣٥٨ / ٢

  .٣٠٤: الكمال
  .١٧٦ / ١٠": البدية والنهاية : " ، و٣٠٩ - ٣٠٨ / ١٢": تاريخ بغداد : " انظر) ١(

[ * ]  

)٧/٣٩٩(  

  

  . ، االمام الكرب، أبو عبد الرمحن السعدي الكويفابن مهلهل) م، س، ق* ( مفضل - ١٤٦
  .منصور، وبيان بن بشر، ومغرية، واالعمش، وحنوهم: حدث عن

  .حيىي بن آدم، واحلسن بن الربيع وآخرونحسني اجلعفي، وأبو أسامة، و: وعنه
  .كان ثقة ثبتا، صاحب سنة وفضل وفقه: قال أمحد العجلي

ما رأيت : جتلس لنا مكان أيب عبد اهللا ؟ فقال: ملا مات الثوري مضى أصحابه إىل املفضل، فقالوا
  .صاحبكم حيمد جملسه

  .ذاك الراهب قدم علينا مع سفيان: وذكره عبد الرزاق فقال
  . أبو حامت ومجاعةووثقه

  .مات سنة سبع وستني ومئة: قال ابن منجويه
  .اعمل بقليل احلديث يزهدك يف كثريه: روينا عن مفضل بن مهلهل كلمة نافعة، قال

  
   ، أبو عبد اهللا حممد بن املنصور أيب جعفر عبد اهللا بن حممداخلليفة* *  املهدي - ١٤٧

__________  
، اجلرح ١٧١ / ٢: ، التاريخ الصغري٤٠٦ / ٧: ريخ الكبري، التا٣٨١ / ٦: طبقات ابن سعد* 

، ميزان ٦٤ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٦٥ - ١٣٦٤: خ: ، ذيب الكمال٣١٦ / ٨: والتعديل
، خالصة ٢٧٦ - ٢٧٥ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٥٠ / ١: ، عرب الذهيب١٧١ / ٤: االعتدال



  .٢٦٣ / ١: ، شذرات الذهب٣٨٦: تذهيب الكمال
، ٥٢٤، ٥١١، ٥٠٩ / ٧، ٤٢٥، ١٨٣ / ٦، و ١٧٢ / ٣: ، الطربي٣٨٠ - ٣٧٩: ملعارفا* * 

 / ٢: ، مروج الذهب١٦٦ - ١٤١: ، الوزراء والكتاب٣٩، ٣٧، ٢٩، ٢٥، ٩، ٧ / ٨، ٦٠٣
 - ٨١، ٣٤ - ٣٢ / ٦: ، الكامل البن االثري٤٠١ - ٣٩١ / ٥: ، تاريخ بغداد٢٥٥ - ٢٤٦
٨٧ ،[ * ]  

)٧/٤٠٠(  

  

  .مشي العباسيابن علي، اهلا
  .يف سنة ست: من أرض فارس، سنة سبع وعشرين، وقيل) ١(مولده بإيذج 

  .وأمه أم موسى احلمريية
  كان جوادا ممداحا معطاء، حمببا إىل الرعية، قصابا يف الزنادقة، باحثا

  ".تارخيي الكبري " عنهم، مليح الشكل، قد مر من أخباره يف 
  . وقد قرأ العلم، وتأدب ومتيزوملا اشتد، واله أبوه مملكة طربستان،

غرم أبوه أمواال حىت استرتل ويل العهد ابن أخيه عيسى بن موسى من العهد للمهدي، وملا مات 
  .احلاجب) ٢(املنصور، قام بأخذ البيعة للمهدي الربيع بن يونس 

 حممد اهللا ثقة: وكان املهدي أمسر مليحا، مضطرب اخللق، على عينه بياض، جعد الشعر، ونقش خامته
  .وبه نؤمن

ملا حصلت اخلزائن يف يد املهدي، أخذ يف رد املظامل، فأخرج : أنبأنا أبو العباس املنصوري، قال: يقطونه
  ).٣(فرق أزيد من مئة ألف ألف : أكثر الذخائر، ففرقها، وبر أهله ومواليه، فقيل

  .إال اهللا تعاىلمل ال أكون شجاعا ؟ وما خفت أحدا : إنه أثين عليه بالشجاعة، فقال: وقيل
__________  

 / ٣: ، الوايف بالوفيات٢٥٥ - ٢٥٤، ٢٤٧، ٢٤٠، ٢٣٤، ٢٣١ - ٢٣٠ / ١: عرب الذهيب= 
، شذرات ٢٧٩ - ٢٧١: ، تاريخ اخللفاء١٣١ - ١٢٩ / ١٠: ، البداية والنهاية٣٠٢ - ٣٠٠
  .٢٦٩ - ٢٦٦، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٣٠ / ١: الذهب

صبهان، وهي أجل مدن الكورة، وسلطاا يقوم بنفسه، وهي يف كورة وبلد بني خوزستان وأ: إيذج) ١(
  .وسط اجلبال، يقع ا ثلج كثري، حيمل إىل االهواز والنواحي

  ".معجم البلدان " 
  .٣٣٥: تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢(



  .٨٤ / ٦: البن االثري" الكامل : " ، و٣٩٣ - ٣٩٢ / ٥": تاريخ بغداد " انظر رواية ) ٣(
[ * ]  

)٧/٤٠١(  

  

  .وذكر ابن أيب الدنيا أن املهدي كتب إىل االمصار يزجر أن يتكلم أحد من أهل االهواء يف شئ منها
رفع أهل البدع رؤوسهم، وأخذوا يف اجلدل، فأمر مبنع الناس من الكالم، : وعن يوسف الصائغ قال

  .وأن ال خياض فيه
فجعنا أن تكون القيامة، فطلبت : هاجت ريح سوداء، فسمعت سلما احلاجب يقول: قال داود بن رشيد

ال تشمت بنا أعداءنا : اللهم: املهدي يف االيوان، فلم أجده، فإذا هو يف بيت ساجد على التراب يقول
  .من االمم، وال تفجع بنا نبينا، اللهم إن كنت أخذت العامة بذنيب، فهذه ناصييت بيدك

  ).١(فما أمت كالمه حىت اجنلت 
ما أنتهي إىل غاية شكرك، إال ! يا أمري املؤمنني : هدي شريف، فوصله، فقالدخل على امل: قال االصمعي

  .وجدت وراءه غاية من معروفك، فما عجز الناس عن بلوغه، فاهللا من وراء ذلك
  ).٢(أن املنصور فتح يوما خزائنه مما قبض من خزائن مروان احلمار : وعن الربيع

فصل منه جبة، وحملمد جبة : نها ثوبا، فقل يلفأحصى من ذلك أثين عشر ألف عدل خز، فأخرج م
  .وقلنسوة

  .وخبل بإخراج ثوب للمهدي
  .فلما ويل املهدي، أمر بذلك كله، ففرق على املوايل واخلدم

كان كثري التولية والعزل بغري كبري سبب، ويباشر االمور بنفسه، وأطلق خلقا من السجون، وزاد : وقيل
  .يف املسجد احلرام وزخرفه

  قال: قال مالك: حدثنا أيب، حدثنا أبو خليد، قال: ة النصريأبو زرع
__________  

  .٤٠٠ / ٥": تاريخ بغداد " للخرب رواية أخرى يف ) ١(
  .هو مروان بن حممد بن مروان بن احلكم االموي: مروان احلمار) ٢(

  .١: ، حا١٩: وقد تقدم احلديث عنه يف الصفحة
[ * ]  

)٧/٤٠٢(  

  



  .ال: لك دار ؟ قلت! د اهللا يا أبا عب: يل املهدي
  .فأمر يل بثالثة آالف دينار

  .إنه وصل عبد العزيز بن املاجشون بعشرة آالف دينار: وقيل
  .أن املهدي أعطى رجال مرة مئة ألف دينار: ونقل ابن االنباري بإسناد

  .وجوائزه كثرية من هذا النمط
  .وأجاز مرة مروان بن أيب حفصة بسبعني ألفا

  .راف مما حيمد عليه االماموليس هذا االس
مبوالته اخليزران، وكان غارقا كنحوه من امللوك يف حبر اللذات، واللهو والصيد، ) ١(وكان مستهترا 

  .ولكنه خائف من اهللا، معاد الويل الضاللة، حنق عليهم
يف احملرم سنة تسع ) ٢(متلك عشر سنني وشهرا ونصفا، وعاش ثالثا وأربعني سنة، ومات مباسبذان 

  .، وبويع ابنه اهلادي)٣(وستني ومئة 
  

أبو عمر الباهلي، : االمام العامل، احملدث الثقة، أبو روح، وقيل) د، ت * ( النضر بن عريب- ١٤٨
  .موالهم اجلزي احلراين

جماهد، والقاسم بن حممد، وعكرمة، وعطاء، وسامل بن عبد : رأى أبا الطفيل عامر بن واثلة، وروى عن
   العزيز،اهللا، وعمر بن عبد
__________  

  .مولعا ا، ال يبايل مبا قيل فيه: مستهترا مبوالته) ١(
  .أي فنت ا: أهتر بفالنة، واستهتر ا: يقال

  .وليس كما يظنها بعضهم مبعىن االستخفاف واهلزء
  .هي أحد فروج الكوفة، وهي بالقرب من هيت": الروض املعطار " قال احلمريي يف : ما سبذان) ٢(
  ).معجم البلدان: وانظر(
 - ٢٦٦ / ١": شذرات الذهب " ، ٨٢ - ٨١ / ٦: البن االثري: الكامل: " انظر سبب وفاته يف) ٣(

  .٤٤١: ، ويف ترمجة اهلادي، هنا، يف الصفحة٢٦٩
، تاريخ ابن ١٨٦: ، مشاهري علماء االمصار٤٧٥ / ٨: ، اجلرح والتعديل٨٩ / ٨: التاريخ الكبري* 

  :خ: ، تذهيب التهذيب١٤١٢: خ:  ذيب الكمال ا،٢٨٣ / ١٧: خ: عساكر
  .٤٠٢: ، خالصة تذهيب الكمال٤٤٣ - ٤٤٢ / ١٠: ، ذيب التهذيب٩٧ / ٤

[ * ]  

)٧/٤٠٣(  



  

  .ومكحول، وميمون بن مهران، ونافع موىل ابن عمر، وعلي بن نفيل، وعدة
  .ملكثر، طال عمرهويرتل إىل أن يروي عن عبيداهللا بن عمرو الرقي، وهو أصغر منه، وليس هو با

 وأبو أسامة، - ومات قبله -عبدة بن سليمان، ووكيع، وسفيان بن سعيد الثوري : وحدث عنه
واملطلب بن زياد، وحيىي بن صاحل الوحاظي، وعبد الغفار بن داود احلراين، وعمرو بن خالد احلراين، 

بد الوهاب احلجيب، وبشر بن عبيس بن مرحوم العطار، وسعيد بن حفص النفيلي، وعبد اهللا بن ع
  .أبو جعفر عبد اهللا بن حممد النفيلي: واحلسن بن سوار، وخلق آخرهم

  ).١(موىل حامت بن النعمان الباهلي : النضر بن عريب العامري، ويقال: قال خليفة
  .ثقة: روى عباس وعثمان الدارمي وعدة، عن حيىي بن معني

  .ال بأس به: وقال عثمان الدارمي
  . بأس به، أسند حديثا واحداال: وقال أبو حامت

  .صاحل احلديث: وقال مرة
  .أظن أبا حامت أراد أنه وهم يف رواية حديث واحد فأسنده، وصوابه موقوف

  .ثقة: وقال أبو زرعة
  .ليس بذاك: وقال عثمان الدارمي أيضا

  .ليس به بأس: وقال النسائي
__________  

  ".عدي  " إىل" عريب " ، وقد حترف فيه ٣٢٠: طبقات خليفة) ١(
[ * ]  

)٧/٤٠٤(  

  

  .رأيت له أحاديث مستقيمة عمن يروي عنه، وأرجو أنه ال بأس به: وقال احلافظ ابن عدي
  .كان ضعيف احلديث: - فشذ -وقال ابن سعد 

  .مات سنة مثان وستني ومئة: قال أبو جعفر النفيلي وغريه
ا أبو اال سعد هبة الرمحن، أنبأنا عبداحلميد أنبأنا القاسم بن عبد اهللا، أنبأن: أخربنا أبو الفضل بن عساكر

البحريي، وأنبأنا ابن عساكر، عن عبد الرحيم بن السمعاين، أنبأنا عبد اهللا بن حممد، أنبأنا حممد بن 
حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو عوانة، حدثنا حممد بن كثري احلراين، حدثنا عبدااهللا بن : عبيداهللا الصرام، قاال

 صلى اهللا عليه -ملا وضع النيب : ثنا النضر بن عريب، عن عكرمة، عن ابن عباس قالمعيد احلراين، حد



  ).١( يف حلده، وضع فيما بينه وبني اللحد قطيفة كانت له، بيضاء بعلبكية -وسلم 
  .حمله الصدق، بالضم، بوزن عبيد، هكذا وجدته: ، وابن معيد)٢(حسن غريب 

__________  
اخربنا أبو القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر، أخربنا أبو القاسم : " خ" اكر تاريخ ابن عس" اخلرب يف ) ١(

بن مسعدة، أخربنا محزة بن يوسف، أخربنا أبو أمحد بن عدي، أخربنا أمحد بن هارون الربدجيي، أخربنا 
 حممد بن حيىي بن كثري، أخربنا عبد اهللا بن معيد احلراين، أخربنا النضر بن عريب عن عكرمة، عن ابن

فيه أن ) ٢" ( قطيفة له بيضاء بعلبكية - صلى اهللا عليه وسلم -طرح يف قرب رسول اهللا : عباس، قال
، ٨١ / ٤: باب جعل القطيفة يف القرب، والنسائي: ، يف اجلنائز)٩٦٧": (صحيحه " مسلما أخرجه يف 

جعل يف قرب : قالباب وضع الثوب يف اللحد، من طريق شعبة، عن أيب مجرة عن ابن عباس، : يف اجلنائز
  . قطيفة محراء- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

  واهللا ال يلبسه: وضعها مواله شقران، وقال: ٣٣٠ / ٥": شرح املواهب " قال الزرقاين يف 
 كما قال وكيع، فقد كره مجهور العلماء - صلى اهللا عليه وسلم -أحد بعدك، فوضعها خصوصية له 

: ة، أو حنو ذلك يف القرب وحتت امليت، وشذ البغوي فجوزه، والصوابوضع قطيفة أو مضربة، أو خمد
  .الكراهة

وأجاب اجلمهور عن هذا احلديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك، ومل يوافقه أحد من الصحابة، وال علموا 
  .بذلك، وإمنا فعل ذلك كراهة أن يلبسها أحد بعده، قاله النووي

ا فرغوا من وضع اللبنات التسع، ورجحه احلافظ ابن حجر، إا أخرجت مل: وقد قال ابن عبد الرب
  .وشيخه احلافظ العراقي

[ * ]  

)٧/٤٠٥(  

  

  .أبو عبد اهللا نصر بن مستور *  صاحل بن راشد- ١٤٩
  .مسع احلسن، ومالك بن دينار، وعاصم بن رزين

  .حرمي بن عمارة، ومسلم بن إبراهيم، وموسى التبوذكي، وغريهم: حدث عنه
  .، وسكت عن حاله)١" (تارخيه " ري يف ذكره البخا

  
 ، االمام احلافظ الثقة، أبو معاوية التميمي، موالهم ابن عبدالرمحن النحوي) ع* * ( شيبان - ١٥٠

  .النحوي البصري املؤدب، نزيل الكوفة، مث بغداد



  وعن حيىي بن أيب كثري، وزياد بن عالقة، وقتادة،- وذلك يف مسلم -احلسن البصري : روى عن
أشعث بن أيب الشعثاء، ومساك بن حرب، ومنصور، وعاصم بن دلة، وهالل الوزان، وثابت، وعبد 

  .امللك بن عمري، وخلق
   وعبد الرمحن بن مهدي، وأبو داود،- وهو من أقرانه -أبو حنيفة : وعنه

__________  
  يخ، تار٤٠١ / ٤: ، اجلرح والتعديل١٨٧: خ: ، الضعفاء٢٧٩ / ٤: التاريخ الكبري* 

  .٢٩٤ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٠٢ / ٦: االسالم
  .٢٧٩ / ٤: التاريخ الكبري) ١(

، اجلرح ٢٥٤ / ٤: ، التاريخ الكبري٣٢٧، ١٦٨: ، طبقات خليفة٣٧٧ / ٦: طبقات ابن سعد* * 
، ٢٧٤ - ٢٧١ / ٩: ، تاريخ بغداد١٧٠: ، مشاهري علماء االمصار٣٥٦ - ٣٥٥ / ٤: والتعديل

، ٨٤ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٥٩٣ - ٥٩٢: خ: ، ذيب الكمال٧٣ - ٧٢ / ٢: إنباه الرواة
 ٤: ، ذيب التهذيب٢٤٣ / ١: ، عرب الذهيب٢٨٥ / ٢: ، ميزان االعتدال٢١٨ / ١: تذكرة احلفاظ

 ١: ، شذرات الذهب١٦٨: ، خالصة تذهيب الكمال٩٣ - ٩٢: ، طبقات احلفاظ٣٧٤ - ٣٧٣/ 
 /٢٥٩.  

[ * ]  

)٧/٤٠٦(  

  

 بن موسى، ومعاوية بن هشام، وحيىي بن أيب بكري، وآدم بن أيب إياس، وأسد بن موسى، وسعد وعبيداهللا
  .بن حفص الضخم، وأبو نعيم، وحممد بن سابق، وعلي بن اجلعد، وخلق كثري

  .ما أقرب حديثه: قال أمحد بن حنبل
هشام أرفع، : ؟ قالأكرب عندك من شيبان ) ١(كان هشام الدستوائي : قلت اليب عبد اهللا: وقال االثرم

  .هشام حافظ، وشيبان صاحب كتاب
ال بأس به، وشيبان أرفع هؤالء عندي، شيبان صاحب كتاب صحيح : ؟ قال) ٢(فحرب بن شداد : قيل
  .، فحديثه صاحل)٣] (قد روى شيبان عن الناس [ 

  .شيبان ثبت يف كل املشايخ: وقال صاحل بن أمحد، عن أبيه
  .ن أثبت يف حديث حيىي بن أيب كثري من االوزاعيشيبا: قال أبو القاسم البغوي
  .شيبان أحب إيل من معمر يف قتادة: وقال عباس، عن حيىي
  شيبان ما حاله يف االعمش ؟: قلت ليحىي: وقال عثمان بن سعيد



  .فقال ثقة يف كل شي
  .)٤(شيبان صاحب حروف وقراءات، مشهور بذلك، كان حيىي بن معني يوثقه : وقال يعقوب بن شيبة

  .حسن احلديث، صاحل احلديث، يكتب حديثه: وقال أبو حامت
  .ثقة: وقال ابن سعد، وأمحد العجلي، والنسائي

  .صدوق: وقال ابن خراش
__________  

  .١٤٩: ترمجته يف الصفحة) ١(
  .١٩٤: ترمجته يف الصفحة) ٢(
  .٣٧٢ / ٩": تاريخ بغداد " زيادة من ) ٣(
  ".وزعم أنه بصري انتقل إىل الكوفة : " ٢٧٣ / ٩ ":تاريخ بغداد " تتمه اخلرب يف ) ٤(

[ * ]  

)٧/٤٠٧(  

  

بنو حنو، وهم بنو : شيبان النحوي نسب إىل بطن يقال هلم: وقال أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا العسكري
  . بطن من االزد- بضم الشني -حنو بن مشس 

يلة يزيد بن أيب سعيد النحوي، أن املنسوب إىل القب: وذكر ابن أيب رواد، وأبو احلسني بن املنادي
  ).١(الشيبان النحوي، وهو أشبه، النه متيمي ال أزدي 

  ).٢(وقد وقع يل من عواليه حديث، سقته يف أخبار شعبة 
أنبأنا ابن احلصني، أنبأنا ابن غيالن، حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا : وأجاز لنا مجاعة مسعوا ابن طربزد

: أبو نعيم، حدثنا شينب، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن عبد اهللا بن عمرو، قالأمحد بن حممد الربيت، حدثنا 
 فنودي بالصالة جامعة، فركع - صلى اهللا عليه وسلم -انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا " 

  ركعتني بسجدة، مث قام فركع ركعتني بسجدة، مث جلس حىت جلي عن
  ).٣" (كوعا قط أطول منه ما سجد سجودا قط، وال ركع ر: الشمس، فقالت عائشة

  .ال حيتج به، ليس جبيد: قول أيب حامت فيه: قلت
  .مات شيبان يف خالفة املهدي، سنة أربع وستني ومئة: قال ابن سعد وغريه

  .وكذا قال يعقوب السدوسي، ومطني
__________  

  .٢٧٢ - ٢٧١ / ٩": تاريخ بغداد : " انظر) ١(



  .٢١٨: صفحة: انظر) ٢(
  .وإسناده صحيحرجاله ثقات ) ٣(

  .أبو نعيم هو الفضل بن دكني
  .وحيىي هو ابن أيب كثري

باب طول السجود يف الكسوف، من طريق أيب نعيم، عن : ، يف الكسوف٤٤٦ / ٢: وأخرجه البخاري
  .شيبان، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن عبد اهللا بن عمرو

الصالة جامعة، من طريقني، : صالة الكسوفباب ذكر النداء ب: ، يف الكسوف)٩١٠: (وأخرجه مسلم
  .أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص: عن حيىي ابن أيب كثري، قال

[ * ]  

)٧/٤٠٨(  

  

عبد اهللا بن العباس اهلامشي، االمري عم املنصور، وإليه : ابن ترمجان القرآن*  عيسى بن على - ١٥١
  .أبيه وأخيه: يروي عن) ٢( عيسى ، وقصر)١(ينسب ر عيسى 

  .إسحاق وداود، وهارون الرشيد، وشيبان النحوي: ولداه: وعنه
  .وكان يرجع إىل علم ودين وتقوى، خدم أباه، ومل يل شيئا تورعا، وكان فيه بعض االنقطاع

  .ويعتزل السلطان، وليس به بأس: كان له مذهب مجيل: قال ابن معني
  ).٣" (خليل يف شقرها مين ا: " هو صاحب حديث: قلت

  .غريب: قال الترمذي
__________  

، عرب ٢٦٤ / ٦: ، تاريخ االسالم١٢٩ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب١٠٨٢: خ: ذيب املكال* 
، شذرات ٣٠٣: ، خالصة ذيب الكمال٢٢٢ - ٢٢١ / ٨: ، ذيب التهذيب٢٤٢ / ١: الذهيب
  .٢٥٨، ٢٥٧ / ١: الذهب

ثرية، وعمل واسع يف غريب بغداد، يعرف ذا االسم، ومأخذه من كورة، وقرى ك: ر عيسى) ١(
  .وهو ر على مترتهات وبساتني كثرية...الفرات عند قنطرة دمما

  .وقد قالت فيه الشعراء فأكثروا
نسبت إال بتحقيق * يا ر عيسى إىل عيسى نسبت وما ):  ه٦٠٩: ت(قال علي بن معمر الواسطي 
  ".معجم البلدان " عيسى املسيح به إحياء أرواح * وب كما وإيضاح فإنه بك إحياء القل

هو أول قصر بناه اهلامشيون يف أياه املنصور ببغداد، وكان على شاطئ ر الرفيل، عند : قصر عيسى) ٢(



 يف وسط العمارة من اجلانب الغريب، وليس للقصر أثر -] زمن ياقوت  [ -مصبه يف دجلة، وهو اليوم 
  .قصر عيسى:  إمنا هناك حملة كبرية ذات سوق تسمى-]  أيضا زمن ياقوت [ -اآلن 

  ).انظر املصدر السابق(
  :.، والترمذي)٢٤٥٤: (أخرجه أمحد) ٣(
باب ما : ، يف اجلهاد)٢٥٤٥: (باب ما جاء ما يستحب من اخلليل، وأبو داود: ، يف اجلهاد)١٦٩٥(

  .يستحب من ألوان اخلليل
  .وسنده حسن كمال قال الترمذي

[ * ]  

)٧/٤٠٩(  

  

  .تويف سنة ثالث وستني ومئة: قال اخلطيب
  .سنة ستني: وقيل
: االمام الثقة احملدث، أبو نافع التميمي، موالهم، وقيل) خ، م، د، س، ت* ( صخر بن جويرية - ١٥٢

  موىل بين
  .هالل البصري، شيخ معمر صدوق

  .ر، ونافع موىل ابن عم)١(أيب رجاء العطاردي، وعائشة بنت سعد : حدث عن
 وعبد الرمحن بن مهدي، وروح بن عبادة، وعفان بن - وهو من شيوخه -أيوب السخيتاين : روى عنه

  .مسلم، وعلي بن اجلعد، وآخرون
  .ثقة، ثقة: قال أمحد بن حنبل

  .صاحل: وقال ابن معني
  .إنه سقط كتابه: إمنا يتكلم فيه النه يقال: وروى أمحد بن زهري، عن ابن معني، قال

  .ه أرباب الصحاح، وتويف سنة بضع وستني ومئةاحتج ب: قلت
أنبأنا أبو حفص املعلم، أنبأنا عبد الوهاب، أنبأنا ابن هزار مرد، أنبأنا ابن حبابة، : كتب إيل ابن البخاري

حدثنا ابن عباس، : أنبأنا البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، أخربين صخر بن جويرية، مسعت أبا رجاء قال
  قال: قال

__________  
، اجلرح ٣١٢ / ٤: ، التاريخ الكبري٢٢٣: ، طبقات خليفة٢٧٦ - ٢٧٥ / ٧: طبقات ابن سعد* 

، ذيب ٩٠ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٦٠٤ - ٦٠٣: خ: ، ذيب الكمال٤٢٧ / ٤: والتعديل



  .١٧٢: ، خالصة تذهيب الكمال٤١١ - ٤١٠ / ٤: التهذيب
  .حلديثمن ثقات راويات ا: عائشة بنت سعد بن أيب وقاص) ١(

  .من بين زهرة، كانت إقامتها باملدينة، رأت ستا من أمهات املؤمنني
  ). ه١١٧(وأخذ عنها عدد من العلماء وفاا سنة 

  ).عن أعالم الزركلي(
: ، خالصة تذهيب الكمال٥٢٧ / ٧: ، لسان امليزان٢٦٢ / ٤: تاريخ االسالم: انظر ترمجتها يف

  .١٥٤ / ١: ، شذارت الذهب٤٩٣
[ * ]  

)٧/٤١٠(  

  

 فرأيت أكثر أهلها الفقراء واملساكني، - يعين يف اجلنة -اطلعت : " - صلى اهللا عليه وسلم -حممد 
  ).١" ( النار، فرأيت أكثر أهلها النساء - أويف -واطلعت إىل 

حدثنا البغوي، حدثناه شيبان، حدثنا أبو األشهب، حدثنا أبو رجاء مثل حديث صخر، وروه غري : وبه
ب، عن أيب رجاء، وقال عبد الوارث، عن أيوب، عنه، عن عمران ابن حصني، عن النيب واحد، عن أيو

  ).٢ (- صلى اهللا عليه وسلم -
االمام احلافظ الثقة، االمري الكبري العادل، نائب الديار ) ٤م،  * ( موسى بن علي بن رباح- ١٥٣

  .املصرياملصرية اليب جعفر املنصور سنوات، أبو عبد الرمحن اللخمي، موالهم 
  .أبيه كثريا، وعن حممد بن املنكدر، وابن شهاب، ويزيد ابن أيب حبيب، وطائفة: حدث عن

 وحيىي بن أيوب، والليث، وابن هليعة وعبد احلميد بن - ومات قبله مبدة -أسامة بن زيد الليثي : وعنه
ري، ووكيع، جعفر، وسعيد بن عبدالرمحن اجلمحي، وسعيد بن سامل القداح، وسفيان بن حبيب البص

  وابن وهب، وابن املبارك، ووهب بن جرير، وابن مهدي، وأبو نعيم، وأبو
__________  

  .إسناده صحيح) ١(
، يف أول الرقاق، من طريق زهري بن حرب، عن إمساعيل بن إبراهيم، عن )٢٧٣٧: (وأخرجه مسلم

  .أيوب، عن أيب رجاء العطاردي، عن ابن عباس
 / ٩: ، يف بدء اخللق، و٢٢٩ / ٦: جاء، عن عمران بن احلصنيوأخرجه البخاري من طريق أيب ر

  .، فيه أيضا٣٦٠: ، يف الرقاق، و٢٣٨ / ١١: ، يف النكاح، و٢٦٢
  .٢٣٩ - ٢٣٨ / ١١": الفتح : " انظر) ٢(



، ١٥٩ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٨٩ / ٧: ، التاريخ الكبري٤٣٧: ، تاريخ خليفة٢٩٦: طبقات خليفة* 
، ١٩٠: ، مشاهري علماء االمصار١٥٤ - ١٥٣ / ٨: ، اجلرح والتعديل١٥١ / ١: املعرفة والتاريخ
  :، ميزان االعتدال٨٢ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٩٠: خ: ذيب الكمال

 / ٢: ، النجوم الزاهرة٣٦٤ - ٣٦٣ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٤٢ / ١: ، عرب الذهيب٢١٥ / ٤
  .٢٥٨ / ١: هب، شذرات الذ٣٩٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٧ - ٢٥

[ * ]  

)٧/٤١١(  

  

عبدالرمحن املقرئ، وعبد اهللا بن صاحل الكاتب، وروح بن صالح بن سيابة املوصلي، مث املصري، وزيد 
: بن احلباب، وحممد بن سنان العوقي، وطلق بن السمح، وبكر بن يونس بن بكري، وخلق، آخرهم موتا

  .القاسم بن هانئ بن نافع العدوي الضرير
، بغري سعد بن يزيد الفراء، شيخ للحسن بن سفيان، تويف "السابق والالحق " يف ) ١(طيب وما ظفر اخل

  .مع الثالثني ومئتني
كان رجال صاحلا، : وثقه أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، والعجلي، والنسائي، وقال أبو حامت الرازي

  .يتقن حديثه، ال يزيد وال ينقص، صاحل احلديث، كان من ثقات املصريني
  .ولد بإفريقية سنة تسعني، ومات باالسكندرية سنة ثالث وستني ومئة: وقال أبو سعيد بن يونس

  .وكذا قال يف موته حيىي بن بكري، وخليفة، وأبو عبيد، وطائفة
  .ولد سنة تسع ومثانني: وقال ابن حبان

  .كانت مدة إمرته على إقليم مصر ستة أعوام وشهرين: وقيل
  

  :وأما أبوه
  علي، وإمنا: ابن قصري بن قشيب ابن يثيع، الثقة العامل، وامسه) ٤م،  * (بن رباح علي - ١٥٤

__________  
مل يطبع بعد، " السابق والالحق " وكتابه " تاريخ بغداد " أمحد بن علي اخلطيب، صاحب : هو) ١(

  ذكر)  مصطلح احلديث٣٨١( ورقة حتت رقم ١٤٨توجد منه نسخة يف دار الكتب املصرية يف 
هذا كتاب ضمنته ذكر من اشتراك يف الرواية عنه راويان تباين وقت : طيب حمتواه يف مقدمته، فقالاخل

" السابق والالحق " وفاتيهما تباينا شديدا، وتأخر موت أحدمها عن اآلخر تأخرا بعيدا، ومسيته كتاب 



  .إشارة إىل حلاق املتأخر باملتقدم يف روايته وإن كان غري معدود يف أهل عصره
  = [ * ]، ذيب ١٤١ / ١: ، عرب املؤلف٦١ / ٣: ، تذهيب التهذيب٩٦٩: خ:  ذيب الكمال*

)٧/٤١٢(  

  

  .صغر
: كانت بنو أمية إذا مسعوا مبولود امسه علي، قتلوه، فبلغ ذلك رباحا، فقال: فقال أبو عبد الرمحن املقرئ

  .هو علي
 شاب، له وفاة على معاوية، وكان من علي بن رباح ولد يف صدر خالفة عثمان، فلعله غري وهو: قلت

  .أشراف العرب
عمرو بن العاص، فكان آخر من حدث عنه فيما علمت، وأيب هريرة، وعقبة بن عامر، : قد روى عن

  .وأيب قتادة االنصاري، وفضالة بن عبيد، وعدة من الصحابة
ب، ومحيد بن هانئ، يزيد ابن أيب حبي: ولده موسى بن علي، وروى عنه أيضا: وطال عمره، وأكثر عنه

  .ومعروف بن سويد، وآخرون
  .وكان أحد الثقات

قتل أمري املؤمنني : مالك ؟ قال: كنت خلف مؤديب، فسمعته يبكي، فقلت: وقد روى عنه ولده أنه قال
  .عثمان، وكنت بالشام

 يف) ١(وذهبت عينه يوم ذات الصواري : وأما أبو سعيد بن يونس، فذكر أن مولده عام الريموك، قال
  ).٢(البحر، مع عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، سنة أربع وثالثني 

وكانت له مرتلة من عبد العزيز بن مروان، وهو الذي زف أم البنني بنته إىل ابن عمها الوليد، مث : قال
  .إن عبد العزيز تغري عليه وأبعده، فأغزاه إفريقية، فلم يزل ا حىت مات

__________  
، ١٤٩ / ١: ، شذرات الذهب٢٧٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣١٩ - ٣١٨ / ٧: التهذيب= 

  أخبار
  .١٠١ه وهذه الترمجة مكررة، فقد ترمجه املؤلف يف اجلزء اخلامس من كتابه هذا ص ) ١١٤(سنة 

معركة حبرية كبرية جرت بني أسطول املسلمني بقيادة ابن أيب سرح وبني أسطول : ذات الصواري) ١(
  .مونالروم، انتصر فيها املسل

يف : ٢٨٨ / ٤، أما الطربي، فذكرها يف تارخيه ١١٧ / ٢" تاريخ االسالم " وكذلك قال يف ) ٢(
حوادث سنة إحدى وثالثني استنادا إىل قول الواقدي، ونقل عن أيب معشر أا كانت سنة أربع وثالثني، 



 هذه السنة كانت ويف: قيل:  يف حوادث سنة إحدى وثالثني١١٧ / ٣" الكامل " وقال ابن االثري يف 
  ...يف سنة إحدى وثالثني: كانت سنة أربع وثالثني وقيل: غزوة الصواري، وقيل

)٧/٤١٣(  

  

  .مات سنة أربع عشرة ومئة: يقال
  

  .ابن ربيعة، االمام الثقة، أبو روح االزدي، النمري، البصري) خ، م * ( سالم بن مسكني- ١٥٥
  .إمنا سالم لقبه، وامسه سليمان: قال أبو داود

احلسن، ويزيد بن عبد اهللا بن الشخري، وعقيل بن طلحة، وقتادة، وثابت البناين، وبشر بن : روى عن
  .حديث عن ثابت" الصحيحني " حرب، وشعيب بن احلبحاب، وعدة، وليس باملكثر، وله يف 

ابن مهدي، واالصمعي، وأبو نعيم، وموسى بن داود الضيب، ومسلم بن إبراهيم، موسى بن : حدث عنه
إمساعيل، وأبو الوليد الطيالسي، وهدبة بن خالد، وشيبان، وآدم بن أيب إياس، وعاصم بن علي، ومجع 

  .كبري
  .كان من أعبد أهل زمانه: قال موسى بن إمساعيل

مجيعا : ، فقال)١(سئل أيب عن سالم بن مسكني، وسالم بن أيب مطيع : وقال عبد هللا بن أمحد بن حنبل
   أكثر حديثا،ثقة، إال أن سالم بن مسكني
  .وابن أيب مطيع صاحب سنة

  .سالم بن مسكني ثقة صاحل: وقال حيىي بن معني
  .صاحل احلديث: وقال أبو حامت

  .مات سالم سنة أربع وستني: قيل
  مات يف: وقال حممد بن حمبوب

__________  
 / ٤: ، التاريخ الكبري٤٣٩: ، تاريخ خليفة٢٢٣: ، طبقات خليفة٢٨٣ / ٧: طبقات ابن سعد* 

: ، مشاهري علماء االمصار٢٥٨ / ٤: ، اجلرح والتعديل١٦٩ - ١٦٨ / ٢: ، التاريخ الصغري١٣٤
: ، ميزان االعتدال٦٧ - ٦٦ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٥٦٧ - ٥٦٦: خ: ، ذيب الكمال١٥٧

: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٧ - ٢٨٦ / ٤: ، ذيب التهذيب٢٥٠ / ١: ، عرب الذهيب١٨١ / ٢
  .٢٦٣ / ١:  الذهب، شذرات١٦٠



  .٤٢٨: ترمجته يف الصفحة) ١(
[ * ]  

)٧/٤١٤(  

  

  .آخر سنة سبع وستني ومئة
  .روى له اجلماعة سوى الترمذي

  .كان يذهب إىل القدر: قال أبو داود
أنبأنا الفتح بن عبد السالم، أنبأنا حممد بن عمر القاضي، وحممد بن أمحد : أخربنا أمحد بن إسحاق
أخربنا أبو جعفر بن املسلمة، أنبأنا عبيداهللا بن عبدالرمحن : علي بن الداية، قالواالطرائفي، وحممد بن 

الزهري، حدثنا جعفر الفريايب، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سالم بن مسكني، عن حبيب بن أيب 
ه واهللا ما أخاف املسلم، وال أخاف الكافر، أما املسلم، فيحجز: كان بعض املهاجرين يقول: فضالة قال

  إسالمه، وأما الكافر، فقد أذله اهللا، ولكن كيف يل باملنافق ؟
االمام احلافظ، القدوة، أبو سعيد القيسي، البصري، موىل بين قيس ) ع * ( سليمان بن املغرية- ١٥٦

  .ابن ثعلبة، من بكر بن وائل
، أنبأنا متيم بن أيب أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا، أو ابن أيب عصرون، أنبأنا عبد املعز بن حممد

سعيد، أنبأنا أبو سعد الكنجروذي، أنبأنا أبو عمرو بن محدان، أنبأنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا شيبان، 
 باملدينة، فتراءينا - رضي اهللا عنه -كنا عند عمر : حدثنا سليمان ابن املغرية، عن ثابت، عن أنس قال
  حد يزعماهلالل، وكنت رجال حديد البصر، فرأيته، وليس أ

__________  
، ٣٨ / ٤: ، التاريخ الكبري٤٤٥: ، تاريخ خليفة٢٢٢: ، طبقات خليفة٢٨٠ / ٧: طبقات ابن سعد* 

، ١٥٧: ، مشاهري علماء االمصار١٤٥ - ١٤٤ / ٤: ، اجلرح والتعديل١٦٢ / ٢: التاريخ الصغري
 - ٢٢٠ / ١: ، تذكرة احلفاظ٥٥ - ٥٤ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٥٤٩: خ: ذيب الكمال

 ٢٢٠ / ٤: ، ذيب التهذيب٣١٥ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٢٤٥ / ١: ، عرب الذهيب٢٢١
  .٢٦٠ / ١: ، شذرات الذهب١٥٤: ، خالصة تذهيب الكمال٩٣: ، طبقات احلفاظ٢٢١ -

[ * ]  

)٧/٤١٥(  

  



ه وأنا مستلق على سأرا: يقول عمر: أما تراه ؟ فجعل ال يراه، قال: أنه رآه غريي، فجعلت أقول لعمر
  .وذكر احلديث)..١(فراشي 

  .إسناده صحيح) ١(
  .وشيبان هو ابن فروخ احلبطي

، يف اجلنة، من ثالث طرق، عن سليمان بن املغرية، عن )٢٨٧٣: (، ومسلم٢٦ / ١: وأخرجه أمحد
 كان -  صلى اهللا عليه وسلم-إن رسول اهللا : مث أنشأ حيدثنا عن أهل بدر، فقال: ثابت، عن أنس ومتامه

   ".- إن شاء اهللا -هذا مصرع فالن غدا : " يرينا مصارع أهل بدر باالمس، يقول
  .- صلى اهللا عليه وسلم -فوالذي بعثه باحلق ماأخطؤوا، واحلدود اليت حد رسول اهللا : فقال عمر: قال
ى إليهم  حىت انته- صلى اهللا عليه وسلم -فجعلوا يف بئر، بعضهم على بعض، فانطلق رسول اهللا : قال
هل وجدمت ما وعدكم اهللا ورسوله حقا، فإين وجدت ما ! ، ويا فالن بن فالن !يا فالن بن فالن : " فقال

  ".وعدين اهللا حقا 
ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم، غري : " كيف تكلم أجسادا ال أرواح فيها ؟ فقال! يا رسول اهللا : قا عمر

  ".أم ال يستطيعون أن يردوا على شيئا 
، وزيادة حسرة على - صلى اهللا عليه وسلم -اع هؤالء خاص م، وهو معجزة من اهللا لنبيه ومس

  .الكافرين
إنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء : * (فإن املوتى ال يسمعون، بنص القرآن الكرمي يف اآلية

فإنك ال تقدر أن تفهم : ههذا فعل معنا: قال ابن جرير يف تفسريها ] ٨٠: النمل) * [ إذا ولوا مدبرين
هؤالء املشركني الذين قد ختم اهللا على أمساعهم فسلبهم فهم ما يتلى عليهم من مواعظ ترتيله، كما ال 

  .تقدر أن تفهم املوتى الذين سلبهم اهللا أمساعهم
كما ال تقدر أن تسمع الصم الذين قد سلبوا السمع إذا : يقول) *: وال تسمع الصم الدعاء: * (وقوله

لوا عنك مدبرين، كذلك ال تقدر أن توفق هؤالء الذين قد سلبهم اهللا فهم آيات كتابه لسماع ذلك و
  .وفهمه

هذا مثل ضربه اهللا للكافر، فكما ال يسمع امليت الدعاء، كذلك : مث روى بإسناد صحيح عن قتادة، قال
  ) *.وال تسمع الصم الدعاء* (ال يسمع الكافر 

  . مث ناديته، مل يسمع، كذلك الكافر ال يسمع، وال ينتفع مبا مسعلو أن أصم وىل مدبرا،: يقول
إنك ال تسمع : * ( مستدلة بقوله تعاىل- رضي اهللا عنها -عائشة : وممن نفى مساع املوتى كالم االحياء

، يف ٢٣٦ / ٧: ، فقد أخرج البخاري ]٢٢: فاطر) * [ وما أنت مبسمع من يف القبور: * (و) * املوتى
باب امليت يعذب ببكاء أهله عليه، من طريق : ، يف اجلنائز)٩٣٢: ( قتل أيب جهل، ومسلمبا: املغازي

 - أن ابن عمر يرفع إىل النيب - رضي اهللا عنها -ذكر عند عائشة : هشام بن عروة، عن أبيه، قال
  ".إن امليت يعذب يف قربه ببكاء أهله  " -صلى اهللا عليه وسلم 



إنه ليعذب خبطيئته أو بذنبه، : " - صلى اهللا عليه وسلم -ول اهللا إمنا قال رس) غلط(وهل، : فقالت
 قام على القليب - صلى اهللا عليه وسلم -إن رسول اهللا : ، وذلك مثل قوله"وأهله ليبكون عليه اآلن 

: ، وقدوهل، إمنا قال"إم ليسمعون ما أقول : " يوم بدر، وفيه قتلى بدر من املشركني، فقال هلم ما قال
 "وما أنت ) * * (إنك ال تسمع املوتى: * (، مث قرأت"م اآلن ليعلمون أن ما كنت أقول هلم حق إ

  ) *.بسمع من يف القبور
  = [ * ]وقد وافق عائشة على ذلك طائفة من العلماء، ورجحه القاضي أبو : وقال احلفاظ ابن رجب

)٧/٤١٦(  

  

  تاين، حضورا،أنبأنا أبو القاسم بن احلرس: أخربنا عمر بن عبد املنعم
أنبأنا أبو احلسن بن مسلم، أنبأنا ابن طالب، أنبأنا ابن مجيع، حدثين حممد ابن عبدالرحيم بن سعيد 

الدينوري ببغداد، حدثنا عبد اهللا بن سنان بن مالك السعدي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا سليمان 
 واحلالق حيلقه، وقد - عليه وسلم  صلى اهللا-رأيت رسول اهللا : " بن املغرية، عن ثابت، عن أنس قال

  .من عواليه) ٢" (اجلعديات " ويقع يف ) ١" (اجتمع أصحابه، فما تسقط من شعرة إال بيد رجل 
احلسن البصري، وحممد بن سريين، ومحيد بن هالل، وثابت بن أسلم، واجلريري، وأيب : حدث عن

  .موسى اهلاليل، ووالده املغرية
  .ءمل يزد شيخنا املزي على هؤال

الثوري، وأبو أسامة، وز بن أسد، وأبو داود، وأبو عامر العقدي، وابن مهدي، وعبد : روى عنه
  الصمد التنوري، وأسد بن موسى، وحبان بن

__________  
يعلى بن أكابر أصحابنا، واحتجوا مبا احتجت به عائشة، وأجابوا عن حديث قليب بدر مبا أجابت به = 

 دون غريه، وهو مساع - صلى اهللا عليه وسلم -معجزة خمتصة للنيب عائشة، ويشبه أن يكون ذلك 
  .املوتى لكالمه

أحياهم اهللا تعاىل، يعين أهل القليب، حىت أمسعهم : قال قتادة: ،٢٣٥ / ٧: البخاري" صحيح " ويف 
  . توبيخا وتصغريا ونقمة وحسرة وندما- صلى اهللا عليه وسلم -قوله 

 يف أن رد اهللا إليهم - صلى اهللا عليه وسلم -ر خرق عادة حملمد يشبه أن قصة بد: وقال ابن عطية
 بسماعهم، حلملنا نداءه إياهم - صلى اهللا عليه وسلم -إدراكا مسعوا به مقاله، ولوال إخبار رسول اهللا 

  .على معىن التوبيخ ملن بقي من الكفرة، وعلى معىن شفاء صدور املؤمنني
  .مال بن اهلمام، فقد نقل أن امليت ال يسمع عند مشايخ احلنفية، للك٤٤٧ / ١": فتح القدير " وانظر 



  .إسناده صحيح) ١(
 من الناس - صلى اهللا عليه وسلم -باب قرب النيب : ، يف الفضائل)٢٣٢٥: (وأخرجه مسلم

  وتربكهم، من طريق حممد بن رافع عن أيب النضر، عن سليمان بن املغرية، عن ثابت،
 واحلالق حيلقه، وأطاف به أصحابه، فما - صلى اهللا عليه وسلم - اهللا لقد رأتت رسول: عن أنس، قال

  .يريدون أن تقع شعرة إال يف يد رجل
  .١: ، حا٢٨٤: يف الصفحة" اجلعديات " تقدم احلديث عن ) ٢(

[ * ]  

)٧/٤١٧(  

  

هالل، وعبد السالم بن مطهر، وعمرو بن عاصم، وعلي بن عبداحلميد املعين، وموسى بن إمساعيل 
  .لتبوذكي، وحيىي بن آدم، ومسلم بن إبراهيم، وشيبان بن فروخ، وخلقا

ليس أحد أحفظ حلديث محيد بن : قال أيوب السختياين: روى موسى بن إمساعيل، عن سليمان بن املغرية
  .هالل من سليمان بن املغرية

  .خذوا عن سليمان بن املغرية: كان يقول لنا أيوب: وقال وهيب
  .، وأبوه قاعد يف ناحيةوكنا نأتيه يف ناحية
  .سليمان بن املغرية سيد أهل البصرة: مسعت شعبة يقول: وقال قراد أبو نوح

  .حدثنا سليمان بن املغرية، وكان خيارا من الرجال: وقال أبو داود الطيالسي
  .سألت ابن علية عن حفاظ أهل البصرة، فذكر سليمان بن املغرية: قال يعلى بن منصور الفقيه

: قدم علينا البصرة سفيان الثوري، فأرسل إيل، فقال: مسعت سليمان بن املغرية يقول: بن نزارقال خالد 
  .بلغين عنك أحاديث، وأنا على ما ترى من احلال، فأتين إن خف عليك

  .فأتيته، فسمع مين
  .ما رأيت بالبصرة أفضل من سليمان بن املغرية، ومرحوم بن عبد العزيز: قال اخلرييب

  .هو ثبت، ثبت: ب عن أمحد بن حنبل قالوروى أبو طال
  .ثقة، ثقة: وروى الكوسج، عن حيىي بن معني، قال

  مل يكن يف أصحاب ثابت أثبت من محاد بن: وقال ابن املديين

)٧/٤١٨(  

  



  ).٢(، مث سليمان بن املغرية، مث محاد بن زيد )١(سلمة 
  .كان سليمان بن املغرية ثقة ثبتا: وقال حممد بن سعد

مات محاري، وذهبت : كنا عند شعبة، فجاء سليمان بن املغرية يبكي، قال: داود الطيالسي، قالقال أبو 
  .مين اجلمعة، وذهبت حوائجي

  .بثالثة دنانري: بكم أخذته ؟ قال: فقال شعبة
  ).٣(فعندي ثالثة دنانري، واهللا ما أملك غريها، مث دفعها إليه : قال شعبة

  . املغرية سنة مخس وستني ومئةمات سليمان بن: قال حممد بن حمبوب
  

: ابن كليب، االمام الثقة، احلافظ، العابد، أبو بشر اليشكري، ويقال) ع * ( ورقاء بن عمر- ١٥٧
  .الشيباين الكويف، نزيل املدائن

  .خوارزمي: أصله مروزي، وقيل: يقال
 بن دينار، وعبيداهللا حممد بن املنكدر، وعمرو بن دينار، وأيب طوالة، وأيب الزبري، وعبد اهللا: حدث عن

بن أيب يزيد، وزيد بن أسلم، ومساك ابن حرب، ومنصور بن املعتمر، وعبد اهللا بن أيب جنيح، وعاصم بن 
  أيب النجود، وعبد االعلى بن عامر، ومسي موىل أيب بكر بن عبدالرمحن، وأيب

__________  
  .٤٤٤: ترمجته يف الصفحة) ١(
  .٤٥٦: ترمجته يف الصفحة) ٢(
  .٢١١: قدم اخلرب يف ترمجة شعبة بن احلجاج، الصفحةت) ٣(
، مشاهري علماء ٥١ - ٥٠ / ٩: ، اجلرح والتعديل٤٢٥: خ: ، الضعفاء١٨٨ / ٨: التاريخ الكبري* 

، ٥١٨ - ٥١٥ / ١٣: ، تاريخ بغداد١ / ٣٥٢ورقة : خ: ، الكامل البن عدي١٧٥: االمصار
 / ١: ، تذكرة احلفاظ١٣٠ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٤٦٠ - ١٤٥٩: خ: ذيب الكمال

 ٣٥٨ / ٢: ، طبقات القراء البن اجلزري٢٣٧ / ١: ، عرب الذهيب٣٣٢ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٣٠
، خالصة تذهيب ٩٨ - ٩٧: ، طبقات احلفاظ١١٥ - ١١٣ / ١١: ، ذيب التهذيب٣٥٩ -

  .٢٥١ / ١: ، شذرات الذهب٤٢٠ - ٤١٩: الكمال
[ * ]  

)٧/٤١٩(  

  

http://www.shamela.ws  



 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

  .ئب، وخلق، ويرتل إىل أن يروي عن شعبةإسحاق السبيعي، وأيب الزناد، وعطاء بن السا
 وابن املبارك، وحيىي بن أيب زائدة، -مسلم " صحيح "  وهو أكرب منه، وروايته عنه يف -شعبة : وعنه

وابن منري، ويزيد، ووكيع، وأبو داود، وحيىي بن آدم، وأبو النضر، وحممد بن يوسف الفريايب، وقبيصة، 
  . بن سابق، وعلي بن قادم، وعلي بن اجلعد، وخلقوأبو نعيم، وشبابة، واملقرئ، وحممد

ما : فقيل اليب داود! عليك بورقاء، فإنك ال تلقى بعده مثله، حىت ترجع : قال يل شعبة: قال أبو داود
  ).١(أفضل وأورع وخري منه : يعين بقوله ؟ قال

  .ورقاء ثقة، صاحب سنة: وروى أبو داود، عن أمحد، قال
  .الأدري: ل؟ قا) ٢(وكان مرجئا : قيل

  .ورقاء من أهل خرسان، يصحف يف غري حرف: مسعت أبا عبد اهللا يقول: وقال حنبل
  .وكان أبو عبد اهللا ضعفه يف التفسري

  .هو أوثق من شبل: وروى حرب الكرماين، عن أمحد توثيقه يف تفسري ابن أيب جنيح، وقال
  .بعضه عرض: أيب جنيح، يقولونمل يسمع التفسري كله، من ابن : - يقولون -إال أن ورقاء : وقال

كتاب التفسري، قرأت نصفه على ابن أيب جنيح، وقرأ علي : قال ورقاء: وقال حيىي القطان قال معاذ
  ).٤(هذا تفسري جماهد ): ٣] (ابن أيب جنيح [ نصفه، وقال 

__________  
  .٥١٧ / ١٣: " تاريخ بغداد" للخرب رواية أخرى يف ) ١(
  .٥: ، حا٣٨٢: ، وانظر٢: ، حا١٦٥: جاء يف الصفحةتقدم احلديث عن االر) ٢(
  .٣١٦ / ١٣": تاريخ بغداد " زيادة من ) ٣(
ابن أيب جنيح نظري ابن جريج يف كتاب القاسم بن أيب بزة عن جماهد يف التفسري، : وقال ابن حبان) ٤(

  .رويا عن جماهد من غري مساع
  * ]= [ وال تصح رواية ابن أيب جنيح : وقال ابن االنباري



)٧/٤٢٠(  

  

  .تفسري ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، أحب إيل من تفسري قتادة: وقال حيىي بن معني
  .وتفسري ابن جريج عن جماهد مرسل، مل يسمع منه إال حرفا: قال

  .ورقاء ثقة: وروى ابن أيب مرمي، عن حيىي بن معني
  .صاحل: وروى الكوسج، عن حيىي

  .شيبان وورقاء ثقتان: ىي، قالوروى املفضل بن غسان، عن حي
  .منصور من رواية ورقاء عنه ال يساوي شيئا: وقال حيىي القطان

خذوه، فليس فيه : ملا قرأ وكيع التفسري، قال: وقال سليمان بن إسحاق اجلالب، قال يل إبراهيم احلريب
  .ورقاء شئ] عن [ عن الكيب، وال 

ورقاء : مسائله" عن أيب الزناد، وقال أبو داود يف اكتب أحاديث ورقاء، : قال يل شعبة: وقال شبابة
  ).١(صاحب سنة، إال أن فيه إرجاء، وشبل قدري 

  ورقاء أحب إليك، أو شعيب بن: سألت أبا زرعة: وقال ابن أيب حامت
__________  

  .التفسري عن جماهد= 
فعي يف كتبه والشا: ، قول هوالء، فقال٩٤: وقد تعقب شيخ االسالم يف تفسري سورة االخالص، ص

أكثر الذي ينقله عن ابن عيينة، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، وكذلك البخاري يف كتابه يعتمد على هذا 
أن تفسري ابن أيب جنيح عن جماهد : ال تصح رواية ابن أيب جنيح عن جماهد، جوابه: التفسري، وقول القائل

سري أصح من تفسري ابن أيب جنيح عن من أصح التفاسري، بل ليس بأيدي أهل التفسري كتاب يف التف
  .جماهد، إال أن يكون نظريه يف الصحة

املعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية، وذلك السنادهم : قال الشهرستاين) ١(
مسوا : أفعال لقدرهم، وإنكارهم القدر فيها موافقة لرأي معبد اجلهين وغيالن الدمشقي، وقال ابن االثري

  .ية الم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقالهلا دون اهللا تعاىلقدر
  .ونفوا أن تكون االشياء بقدر اهللا وقضائه

[ * ]  

)٧/٤٢١(  

  



  ).١(ورقاء : أيب محزة ؟ قال
  .صاحل احلديث: وقال أبو حامت

ورقاء بن عمر وهو يف املوت، دخلنا على : أنبأنا أبو املنذر إمساعيل بن عمر قال: قال حيىي بن أيب طالب
الكفين رد السالم على هؤالء ال يشغلوين عن ريب ! يا بين : فجعل يهلل ويكرب، ويذكر اهللا، وقال البنه

  ).٢(عزوجل 
  ).٣(مل يؤرخه شيخنا 

  
االمام الفقيه، القدوة الزاهد، أبو سليمان، داود بن نصري الطائي، الكويف، ) س * ( داود الطائي- ١٥٨

  .ولياءأحد اال
  .ولد بعد املئة بسنوات

  عبدامللك بن عمري، ومحيد الطويل، وهشام بن عروة،: وروى عن
__________  

ورقاء أحب إليك أو املغرية ابن : سألت أبا زرعة، فقلت" ، ولفظه ٥١ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
  ".عبدالرمحن، أو شعيب بن أيب محزة، أو عبدالرمحن 

 ١١": ذيب التهذيب " ، و ٢٣٠ / ١": التذكرة " ، و ٥١٨ / ١٣": بغداد تاريخ : " اخلرب يف) ٢(
 /١١٥.  
  ".ذيب الكمال " احلافظ أبو احلجاج املزي يف : أي) ٣(

  .، أن وفاته كانت سنة نيف وستني ومئة٢٣١ / ١تذكرة احلفاظ، " وقد ذكر املؤلف يف 
، ١٣٧ - ١٣٦ / ٢: لتاريخ الصغري، ا٢٤٠ / ٣: ، التاريخ الكبري٣٦٧ / ٦: طبقات ابن سعد* 

، تاريخ ٣٦٧ - ٣٣٥ / ٧: ، حلية االولياء١٦٩ - ١٦٨: ، مشاهري علماء االمصار٥١٥: املعارف
، ٢٦٣ - ٢٥٩ / ٢: ، وفيات االعيان٥٠ / ٦: ، الكامل البن االثري٣٥٥ - ٣٤٧ / ٨: بغداد

 / ١:  الذهيب، عرب٢١٠ - ٢٠٨ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٣٩٥ - ٣٩٤: خ: ذيب الكمال
، ١١١، خالصة ذيب الكمال ٢٠٣ / ٣: ، ذيب التهذيب٢٠٣ - ٢٠٠: ، طبقات االوليا٢٣٨

  .٢٥٦ / ١: شذرات الذهب
[ * ]  

)٧/٤٢٢(  

  



  .وسليمان االعمش، ومجاعة
ابن علية، وزافر بن سليمان، ومصعب بن املقدام، وإسحاق بن منصور السلويل، وأبو نعيم، : حدث عنه
  .وآخرون

ن من كبار أئمة الفقه والرأي، برع يف العلم بأيب حنيفة، مث أقبل على شأنه، ولزم الصمت، وآثر وكا
  .اخلمول، وفر بدينه

  .دعين أبادر خروج نفسي: سأله رجل عن حديث، فقال
  .أبصر داود أمره: وكان الثوري يعظمه، ويقول

  .هل االمر إال ما كان عليه داود: قال ابن املبارك
  .ق كتبهإنه غر: وقيل

  .انقطع اجلواب! يا فالن : وسأله زائده عن تفسري آية فقال
يا أبا : ، ونفذ يف الكالم، فحذف إنسانا، فقال أبو حنيفة)١(كان داود ممن علم وفقه : قال ابن عيينة

  .طال لسانك ويدك! سليمان 
  ).٢(فاختلف بعد ذلك سنة، ال يسأل وال جييب 

  .ي على العزلةنفسه ودرا، حىت قو) ٣(حرب : قلت
__________  

  ".مث أقبل على العبادة : " ، وزاد٢٠٣ / ٣": ذيب التهذيب " اخلرب يف ) ١(
كان داود ممن فقه، مث علم، مث عمل، : قال سفيان بن عيينة: " ٣٣٦ / ٧": احللية " نص اخلرب يف ) ٢(

طالت يدك، وطال ! سليمان يا أبا : وكان جيالس أبا حنيفة، فحذف يوما إنسانا، فقال له أبو حنيفة
  .مث كان خيتلف وال يتكلم: لسانك، قال

فلما علم أنه يصرب، عمد إىل كتبه ففرقها يف الفرات، وأقبل على العبادة، وختلى، وكان زائدة بن : قال
   ].٢: الروم[ ، ) *آمل غلبت الروم! * (يا أبا سليمان : فأتاه يوما، فقال: قدامة صديقا له، قال

  ".انقطع اجلواب، ودخل بيته ! يا أبا الصلت : جييب يف هذه اآلية، فقال لهوكان : قال
  .٣٤٨ / ٨" تاريخ بغداد " وانظر 

  .عاداها وأغضبها: حرب نفسه) ٣(
  .أغضبته، ومحلته على الغضب، وعرفته مبا يغضب منه: حريته، أي: يقال

[ * ]  

)٧/٤٢٣(  

  



  . قد جئتماين مرة، فال تعودا:جئت أنا وابن عيينة إليه، فقال: قال أبو أسامة
  .كان إذا سلم من الفريضة، أسرع إىل مرتله: وقيل

  .أوصين: قال له رجل
صم الدنيا، واجعل فطرك املوت، واجتنب الناس غري تارك جلماعتهم ! اتق اهللا، وبر والديك وحيك : قال

)١.(  
  .كفى باليقني زهدا، وكفى بالعلم عبادة، وكفى بالعبادة شغال: وعنه قال

  رأيت داود الطائي، وكان من أفصح الناس، وأعلمهم: قال أبو نعيم
  .بالعربية، يلبس قلنسوة طويلة سوداء

ورث داود الطائي من أمه أربع مئة درهم، فمكث يتقوت ا ثالثني عاما، فلما : وعن حفص اجلعفي قال
  ).٢(نفدت، جعل ينقض سقوف الدويرة، فيبيعها 

  . عشرين سنة بثالث مئة درهمعاش داود: قال عطاء بن مسلم
كان بيننا وبني داود الطائي جدار قصري، فكنت أمسع : حدثتين أم سعيد، قالت: وقال إسحاق السلويل

حنينه عامة الليل، ال يهدأ، ورمبا ترمن يف السحر بالقرآن، فأرى أن مجيع النعيم قد مجيع يف ترمنه، وكان 
  ).٣(ال يسرج عليه 

  .كنت تأتينا إذا كنا، مث ما أحب أن تأتيين: ال يل داود الطائيق: قال أبو داود احلفري
__________  

  .٣٤٥، و ٣٤٤ - ٣٤٢ / ٧": احللية " انظر اخلرب يف ) ١(
  .٣٥٢، ٣٤٧ / ٧": احللية " انظر ) ٢(

  .ففيه أخبار قريبة مما ذكره املؤلف
  .٣٥٧ / ٧": احللية " اخلرب يف ) ٣(

  .وفيه زيادة عما هنا، فانظره
 ][ *  

)٧/٤٢٤(  

  

  ).١(حضرت داود، فما رأيت أشد نزعا منه : قال أبو داود الطيالسي
حضرت جنازة داود الطائي، فحمل على سريرين أو ثالثة، تكسر من الزحام : وقال حسن بن بشر

)٢.(  
  .إن داود صحب حبيبا العجمي: قيل



  .وليس يصح، والعلمنا داود سار إىل البصرة، وال قدم حبيب الكوفة
بات الناس ثالث : ناقب داود كثرية، كان رأسا يف العلم والعمل، ومل يسمع مبثل جنازته، حىت قيلوم

  .ليال خمافة أن يفوم شهوده
  ).٣(سنة مخس وستني : مات سنة اثنتني وستني ومئة، وقيل
  .، ومل خيلف بالكوفة أحدا مثله"تاريخ االسالم : " وقد سقت من حديثه وأخباره يف

  
: االمام املفيت احلافظ، أبو حممد القرشي التيمي، موالهم املدين، وقيل) ع * (ان بن بالل سليم- ١٥٩

  .كنيته أبو أيوب، موىل عبد اهللا بن أيب عتيق، حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق
  .موىل القاسم بن حممد: ويقال

  .مولده يف حدود سنة مئة
__________  

أتيناه من العشي وحنن نسمع نزعه قبل أن ندخل، مث غدونا : " ٣٤١ / ٧": احللية " تتمة اخلرب يف ) ١(
  ".عليه وهو يف الرتع، فلم نربح حىت مات 

تكسر من زحام الناس عليه، فيغري السرير، وصلي عليه : " ٣٤١ / ٧": احللية " تتمة اخلرب يف ) ٢(
ذهبون به، مث يعيدونه إىل موضع كذا وكذا مرة، ولقد رأيته يوضع على القرب، فيجئ قوم، فيحملونه، في

  ".قربه 
  .٣٤٠ / ٧": احللية " انظر سبب وفاته يف ) ٣(
، ٤ / ٤: ، التاريخ الكبري٤٤٨: ، تاريخ خليفة٢٧٥: ، طبقات خليفة٤٢٠ / ٥: طبقات ابن سعد* 

، ذيب ١٤٠: ، مشاهري علماء االمصار١٠٣ / ٤: ، اجلرح والتعديل٢١٣ / ٢: التاريخ الصغري
 / ١: ، عرب الذهيب٢٣٤ / ١: ، تذكرة احلفاظ٤٦ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٥٣٥:  خ:الكمال
، ١٥٠: ، خالصة تذهيب الكمال٩٩: ، طبقات احلفاظ١٧٦ - ١٧٥ / ٤: ، ذيب التهذيب٢٦١

  .٢٨٠ / ١: شذرات الذهب
[ * ]  

)٧/٤٢٥(  

  

أيب صاحل، وأيب طوالة، عبد اهللا بن دينار، وزيد بن أسلم، وربيعة الرأي، وسهيل ابن : وحدث عن
وهشام بن عروة، وثور بن زيد، وأيب حازم االعرج، والعالء بن عبدالرمحن، وحيىي بن سعيد، وأخيه 

  سعد بن سعيد، وعمارة بن غزية، ومعاوية بن أيب مزرد، وخثيم بن عراك، وشريك بن أيب



 عمرو، وحممد بن عبد اهللا منر، وعبيداهللا بن عمر، ويونس بن يزيد، وأيب وجزة السعدي، وعمرو بن أيب
  .بن أيب عتيق، وخلق سواهم، وكان من أوعية العلم

  .روى عنه ابنه أيوب شيئا يسريا، وروى عن رجل عنه نسخة
أبو بكر عبداحلميد بن أيب أويس، وخالد بن خملد، وأبو وهب، وسعيد بن عفري، وأبو عامر : روى عنه

اود، ومنصور بن سلمة اخلزاعي، وحيىي بن حسان، العقدي، ومروان بن حممد الطاطري، وموسى بن د
وحيىي بن صاحل الوحاظي، وحيىي بن حيىي، وسعيد بن أيب مرمي، والقعنيب، وعبد اهللا بن املبارك مع تقدمه، 
وحممد بن خالد بن عثمة، ولوين، وعبد العزيز بن عبد اهللا االويسي، وإسحاق الفروي، وإمساعيل بن أيب 

  .أويس، وخلق غريهم
  .قه أمحد، وابن معني، والنسائيوث

  .ال بأس به، ثقة: قال أمحد بن حنبل
  .هو أحب إيل من الدراوردي: وقال حيىي بن معني
، )١(كان بربريا مجيال، حسن اهليئة، عاقال، وكان يفيت باملدينة، وويل خراجها : وقال حممد بن سعد

  .وكان ثقة، كثري احلديث
حممد بن عبد اهللا ابن حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر، : عتيق يقال لهابن أيب : قال حممد بن حيىي الذهلي

  .مل يرو عنه فيما علمت غري سليمان بن بالل
  .ما علمت أحدا روى عنه باملدينة غري أيب: قال يل أيوب بن سليمان

__________  
  ..".وكان يفيت بالبلد، وويل خراج املدينة: " ٤٢٠ / ٥طبقات ابن سعد ) ١(

[ * ]  

)٧/٤٢٦(  

  

  لو الأن سليمان قام حبديثه، لذهب حديثه، وال أعلمه كتب: قال الذهلي
عن سليمان حديث ابن أيب عتيق هذا، سوى عبداحلميد بن أيب أويس االعشى، وما ظننت أن عند 

سليمان بن بالل بن احلديث ما عنده، حىت نظرت يف كتاب ابن أيب أويس، فإذا هو قد تبحر حديث 
  . هو قد روى عن حيىي بن سعيد االنصاري قطيعا من حديث الزهري، وعن يونس االيلياملدنيني، وإذا

  .سليمان بن بالل أحب إيل من هشام بن سعد: وقال أبو زرعة الرازي
  .سليمان متقارب: وقال أبو حامت
  .تويف باملدينة سنة اثنتني وسبعني ومئة: قال ابن سعد



  .سنة سبع وسبعنيوروى البخاري عن هارون بن حممد أنه تويف 
  .واالول أصح، ولو تأخر للقيه قتيبة وطائفة

أنبأنا موسى بن عبد القادر، أنبأنا سعيد بن أمحد، : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن غالية، قاال
أنبأنا علي بن البسري، حدثنا حممد بن عبدالرمحن، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا حيىي بن سليمان بن 

 -أن رسول اهللا : ا سليمان بن بالل، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرةنضلة، حدثن
يرتل اهللا كل ليلة إىل السماء الدنيا، بنصف الليل، أو الثلث اآلخر، : "  قال-صلى اهللا عليه وسلم 

 من ذا الذي يدعوين فأستجيب له ؟ ومن ذا الذي يسألين فأعطيه ؟ ومن ذا الذي يستغفرين: فيقول
  ).١" (فأغفر له ؟ حىت يطلع الفجر، أو ينصرف القارئ من صالة الصبح 

__________  
  .صحيح) ١(

باب الدعاء والصالة من آخر : ، يف التهجد٢٥ / ٣: ، والبخاري)٤٩٨": (املوطأ " وأخرجه مالك يف 
 واالجابة باب الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل: ، يف صالة املسافرين)٧٥٨: (الليل، ومسلم

  .فيه، من طريق ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن وأيب عبد الرمحن االغر، عن أيب هريرة
  .ولشيخ االسالم كتاب شرح فيه هذا احلديث أجاد يف شرحه كل االجادة

  .فلرياجع
[ * ]  

)٧/٤٢٧(  

  

عي، موالهم االمام الثقة القدوة، أبو سعيد اخلزا) خ، م، ت، س * ( سالم بن أيب مطيع- ١٦٠
  .البصري

قتادة، وشعيب بن احلبحاب، وأيوب، وعثمان بن عبد اهللا بن موهب، وهشام بن عروة، وأيب : عن
  .عمران اجلوين، وأمساء بن عبيد، وعدة، ويرتل إىل معمر بن راشد، وحنوه

ن بن ابن املبارك، وابن مهدي، وسعيد بن عامر الضبعي، ويونس بن حممد، وأبو الوليد، وسليما: وعنه
حرب، وعلي بن اجلعد، وموسى بن إمساعيل، وإبراهيم بن احلجاج السامي، ومسدد، وهدبة، وعبد 

  .االعلى بن محاد، وخلق سواهم
  .ثقة، صاحب سنة: قال أمحد بن حنبل

  .صاحل احلديث: وقال أبو حامت
  .هو أعقل أهل البصرة: كان يقال: وقال أبو سلمة التبوذكي



الن ألقى اهللا بصحيفة احلجاج، أحب إيل من أن ألقى اهللا بصحيفة : القائلهو : قال أبو داود السجزي
  ).١(عمرو بن عبيد 
  .ثقة: ليس به بأس، وقال مرة: وقال النسائي

غرائب وأفرادات، ] أحاديث حسان [ ليس مبستقيم احلديث، عن قتادة خاصة وله : وقال ابن عدي
  وهو يعد من خطباء أهل البصرة، ومن عقالئهم،

__________  
، ١٥٩: ٢: ، التاريخ الصغري١٣٤ / ٤: ، التاريخ الكبري٤٤٩: ، تاريخ خليفة٢٢٣: طبقات خليفة* 

 - ٣٢٩: خ: ، الكامل البن عدي٣٤١ / ١: ، كتاب اروحني٢٥٩ - ٢٥٨ / ٤: اجلرح والتعديل
 / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٥٦٧: خ: ، ذيب الكمال١٩٢ - ١٨٨ / ٦: ، حلية االولياء٣٣٠
  ، ذيب٢٦٣ / ١: ، عرب الذهيب١٨٢ - ١٨١ / ٢: ، ميزان االعتدال٦٧

 - ٢٨٢ / ١: ، شذرات الذهب١٦٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٨ - ٢٨٧ / ٤: التهذيب
٢٨٣.  

عمرو بن عبيد بن باب، التيمي بالوالء، أبو عثمان البصري، شيخ املعتزلة يف عصره ومفتيها، وأحد ) ١(
  ".السري "  ترمجته يف تقدمت: الزهاد املشهورين

[ * ]  

)٧/٤٢٨(  

  

  ).١(وكان كثري احلج، ومات يف طريق مكة، ومل أر أحدا من املتقدمني نسبه إىل الضعف 
  .مات وهو مقبل من مكة، سنة أربع وستني ومئة: قال حممد بن حمبوب

  .مات سنة ثالث وسبعني ومئة: وقال خليفة، وابن قانع
  .هذا أصح: قلت

  .كثري الوهم ال حيتج به إذا انفرد: وقال ابن حبان
  .قد احتج به الشيخان، وال ينحط حديثه عن درجة احلسن: قلت

  .كفار، ال يصلى خلفهم) ٢(اجلهمية : مسعت سالم بن أيب مطيع يقول: قال زهري البايب
وكذا يقول أمحد بن حنبل يف أقوى الروايتني عنه، وهم الذين جحدوا الصفات املقدسة، وقالوا : قلت

  .خبلق القرآن
  

، ومنشئ علم العروض، أبو عبد الرمحن، اخلليل بن أمحد االمام، صاحب العربية*  اخلليل - ١٦١



  .الفراهيدي، البصري، أحد االعالم
__________  

وأكثر ما فيه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست : " ، ومتامه٣٣٠: خ: الكامل البن عدي) ١(
  .دة غريه، ومع هذا كله فهو عندي ال بأس به، وبرواياتهمبحفوظة، ال يرويها عن قتا

  .٣: ، حا٣١١: يف الصفحة" اجلهمية " انظر احلديث عن ) ٢(
  ،٩٩ - ٩٦: ، طبقات ابن املعتز٥٤١: ، املعارف٢٠٠ - ١٩٩ / ٣: التاريخ الكبري* 

لثانية الفن املقالة ا: ، الفهرست٥١ - ٤٧: ، طبقات النحويني للزبيدي٣٨٠ / ٣: اجلرح والتعديل
 - ٣٤١ / ١: ، إنباه الرواة٥٠ / ٦: ، الكامل البن االثري٧٧ - ٧٢ / ١١: االول، معجم االدباء

، ذيب ٢٤٨ - ٢٤٤ / ٢: ، وفيات االعيان١٧٨ - ١٧٧ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٣٤٧
اية  البد٦٨ / ١: ، عرب الذهيب٢٠٢ - ٢٠١ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٣٨٣ - ٣٨٢: خ: الكمال
 / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٧٩: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة١٦٢ - ١٦١ / ١٠: والنهاية
، خالصة تذهيب ٥٦٠ - ٥٥٧ / ١: ، بغية الوعاة١٦٤ - ١٦٣ / ٣: ، ذيب التهذيب٢٧٥

  .٢٧٧ - ٢٧٥ / ١: ، شذرات الذهب١٠٦: الكمال
[ * ]  

)٧/٤٢٩(  

  

  .حول، والعوام بن حوشب، وغالب القطانأيوب السختياين، وعاصم اال: حدث عن
أخذ عنه سيبويه النحو، والنضر بن مشيل، وهارون بن موسى النحوي، ووهب بن جرير، واالصمعي، 

  .وآخرون
إنه دعا اهللا أن يرزقه علما : وكان رأسا يف لسان العرب، دينا، ورعا، قانعا، متواضعا، كبري الشأن، يقال

  .، يف اللغة"العني : " ض، وله كتابال يسبق إليه، ففتح له بالعرو
  .وثقة ابن حبان

  .كان متقشفا متعبدا: وقيل
له بالبصرة، ال يقدر على فلسني، وتالمذته يكسبون بعلمه ) ١(أقام اخلليل يف خص : قال النضر

) ٢(ذخرا يكون كصاحل االعمال * وإذا افتقرت إىل الذخائر مل جتد : االموال، وكان كثريا ما ينشد
  . مفرط الذكاء- رمحه اهللا -وكان 

  .بقي إىل سنة سبعني ومئة: ولد سنة مئة، ومات سنة بضع وستني ومئة، وقيل
  وكان هو ويؤنس إمامي أهل البصرة يف العربية، ومات ومل يتمم كتاب



__________  
البيت الذي يسقف عليه خبشبة على هيئة االزج، : اخلص: بيت من شجر أو قصب، وقيل: اخلص) ١(

  .ع أخصاصواجلم
  .فرجة: مسي بذلك النه يرى ما فيه من خصاصة، أي

  .خري من اآلجر والكمد وحانوت اخلمار يسمى خصا أيضا* اخلص فيه تقر أعيننا : قال الفزاري
، من قصيدة ) ه٩٠(البيت لالخطل التغليب غياث بن غوث بن الصلت، أبو مالك، املتوىف سنة ) ٢(

درست وغريها سنون حوايل * ملن الديار حبائل فوعال : طلعهاميدح ا عكرمة بن ربعي الفياض، م
  .، وما بعدها١٣٦ / ١: الديوان

  .د: حتقيق(
  ). دار األصمعي حبلب-فخر الدين قباوة 

[ * ]  

)٧/٤٣٠(  

  

  .، وال هذبه، ولكن العلماء يغرفون من حبره"العني " 
كان يعرف علم االيقاع والنغم، : قيل، )١(اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم االزدي : قال ابن خلكان

  .ففتح له ذلك علم العروض
  ).٣(، فأخذه من وقع مطرقة على طست )٢(مر بالصفارين : وقيل

  .إين الغلق علي بايب، فما جياوزه مهي: وهو معدود يف الزهاد، كان يقول
  .أكمل ما يكون االنسان عقال وذهنا عند االربعني: وقال

  . خطأ معلمه، حىت جيالس غريهال يعرف الرجل: وعنه قال
شيئا، مل يره بأنه أفاده، وإن استفاد من أحد شيئا، ) ٤(كان اخلليل إذا أفاد إسنانا : قال أيوب بن املتوكل
  .أراه بأنه استفاد منه

  .صار طوائف يف زماننا بالعكس: قلت
  

صري، من كبار علماء  ، احلافظ، االمام، أبو يزيد البابن يزيد العطار)خ، م، د، س* ( أبان - ١٦٢
  .احلديث

__________  
  .٢٤٤ / ٢: الوفيات) ١(



  .انظره
  .النحاس اجليد، أو ضرب منه: وهو الصفر، والصفر: ج، صفار: الصفارون) ٢(
  .إناء كبري مستدير، من حناس أو حنوه، يغسل فيه: الطست) ٣(
  .بالرفع، وهو خطأ" إنسان : " يف االصل) ٤(
، مشاهري ٢٩٩ / ٢: ، اجلرح والتعديل٤٥٤ / ١: ، التاريخ الكبري٢٨٤ / ٧: طبقات ابن سعد* 

: خ: تذهيب التهذيب: ٤٩: خ: ، ذيب الكمال٥٣: خ: ، الكامل البن عدي١٥٨: علماء االمصار
 / ٥: ، الوايف بالوفيات١٦ / ١: ، ميزان االعتدال٢٠٢ - ٢٠١ / ١: ، تذكرة احلفاظ٣٢ / ١

: ، طبقات احلفاظ١٠٢ - ١٠١ / ١: ، ذيب التهذيب٤ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٣٠١
  .١٥ - ١٤: ، خالصة تذهيب الكمال٨٧

[ * ]  

)٧/٤٣١(  

  

احلسن البصري، وأيب عمران اجلوين، وعمرو بن دينار، وقتادة، وحيىي بن أيب كثري، وبديل بن : روى عن
  .ميسرة

بن بكار، وعفان بن مسلم، وموسى أبو داود، ومسلم بن إبراهيم، وحبان بن هالل، وسهل : حدث عنه
  .بن إمساعيل التبوذكي، وشيبان بن فروخ، وهدبة بن خالد، وخلق كثري

  .كان ثبتا يف كل مشاخيه: قال أمحد بن حنبل
  .كان ثقة: وقال حيىي بن معني، وأمحد العجلي، والنسائي

  .يرى القدر: زاد العجلي
كان حيىي القطان يروي عن أبان، وكان : ام، فقالسئل حيىي بن معني عن أبان ومه: وقال أمحد بن زهري

  فهمام أحب: أحب إليه من مهام، وأنا
  .إيل

ال : أنه لني أبانا، وقال: وأما حممد بن يونس الكدميي، فروى عن علي بن املديين، عن حيىي بن سعيد
  .عنه) ١(أحدث 

ى عباس الدوري عن حيىي فإن صح هذا، فقد كان ال يروي عنه، مث روى عنه، وتغري اجتهاده، فقد رو
  .مات حيىي بن سعيد وهو يروي عن أبان بن يزيد: بن معني، قال
  .صاحل احلديث: وقال أبو حامت

  .هو متماسك، يكتب حديثه: وذكره أبو أمحد بن عدي فقال



  ، ومل أقع"الصحيح " الرجل ثقة حجة، قد احتج به صاحاب : قلت
__________  

  ".أنا ال أروي عنه : " ١٠٢ / ١": ذيب التهذيب " يف ) ١(
ومل يذكر من وثقه، وهذا من عيوب كتابه، يذكر من طعن الراوي، وال يذكر من : " مث قال ابن حجر

  ".وثقه، والدميي ليس مبعتمد 
[ * ]  

)٧/٤٣٢(  

  

  ).١(بتاريخ موته، وهو قريب من موت رفيقه مهان بن حيىي 
  

 بن عامر بن حذمي، بن سالمان بن ربيعة ابن سعد بن  بن مجيلابن عبد اهللا) ع* ( نافع بن عمر - ١٦٣
  .مجح، احلافظ، االمام الثبت، اجلمحي املكي

ابن أيب مليكة، وأمية بن صفوان اجلمحي، وبشر بن عاصم الثقفي، وعبد امللك بن أيب : حدث عن
د، حمذورة، وعمرو بن دينار، وأيب بكر بن أيب شيخ السهمي، وسعيد بن حسان، وسعيد بن أيب هن

  .للبخاري، وهو أكرب شيخ له" االدب " وروايته عن سعيد، يف 
ابن املبارك، وحيىي القطان، وأبو أسامة، وعبد الرمحن ابن مهدي، ووكيع، ويزيد بن هارون، : روى عنه

  وحممد بن بشر، وبشر بن السري، وسريج بن النعمان، وخالد بن حيىي، وسعيد بن أيب مرمي، وحممد بن
 وأبو سلمة التبوذكي، ويونس بن حممد املؤدب، ويسرة بن صفوان، وحمرز بن سلمة يوسف الفريايب،

العدين، وعبد العزيز االويسي، والقعنيب، وحممد ابن سنان العوقي، وداود بن عمرو الضيب، وخلق 
  .سواهم

  .تكاثروا عليه التقانه، وعلو سنده
  .كان من أثبت الناس: قال ابن مهدي

  . ثقة ثبت، صحيح احلديث:وروى أبو طالب عن أمحد
  وروى عبد

__________  
  .، على أغلب االقوال) ه١٦٤(كانت وفاة مهام سنة ) ١(

  .، وما بعدها٢٩٦: انظر ترمجته يف الصفحة
 / ٢: ، التاريخ الصغري٨٦ / ٨: ، التاريخ الكبري٢٨٣: ، طبقات خليفة٤٩٤ / ٥: طبقات ابن سعد* 



، ١٤٠٣: خ: ، ذيب الكمال١٤٨:  علماء االمصار، مشاهري٤٥٦ / ٨: ، اجلرح والتعديل١٧٨
، عرب ٢٤١ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٣١ / ١: ، تذكرة احلفاظ٩١ - ٩٠ / ٤: خ: تذهيب التهذيب

، طبقات ٤٠٩ / ١٠: ، ذيب التهذيب٣٢٧ - ٣٢٦ / ٧: ، العقد الثمني٢٥٧ / ١: الذهيب
  .٢٧٠/  ١: ، شذرات الذهب٣٩٩: ، خالصة تذهيب الكمال٩٨: احلفاظ
[ * ]  

)٧/٤٣٣(  

  

نافع بن عمر أحب إيل من عبد اجلبار بن الورد، وأصح حديثا، وهو يف : اهللا بن أمحد، عن أبيه، قال
  .الثقات ثقة

  .ثقة: وقال ابن معني، والنسائي
  .ثقة: سألت أيب عنه، فقال: وقال ابن أيب حامت

  .نعم: حيتج به ؟ قال: قلت
مات مبكة سنة تسع وستني ومئة، وكان ثقة، قليل احلديث، : قالوروى ابن سعد، عن شهاب بن عباد، 

  .فيه شئ
  .سنة تسع) ١(أمه أم ولد مات بفخ : وقال ابن حبان

قرأت على أيب الفضل أمحد بن هبة اهللا بن أمحد، عن أيب روح اهلروي، أنبأنا متيم اجلرجاين، أنبأنا أبو 
 يعلى املوصلي، حدثنا داود بن عمرو الضيب، حدثنا سعيد الكنجروذي، أنبأنا حممد بن أمحد، أنبأنا أبو

  نافع بن
 يف - صلى اهللا عليه وسلم -تويف رسول اهللا : " قالت عائشة: عمر اجلمحي، عن ابن أيب مليكة قال

بييت، ويف يومي، وبني سحري وحنري، ومجع اهللا بني ريقي وريقه، دخل أبو بكر بسواك، فضعف عنه 
  ". فأخذته مث مضغته، مث سننته به -م  صلى اهللا عليه وسل-النيب 

  .، عن ابن أيب مرمي، عن نافع، فوقع لنا بدال عاليا)٢(أخرجه البخاري 
  

  . بن علي بن عبد اهللا بن العباس، ويل العهد، أبو موسى اهلامشيابن حممد*  عيسى بن موسى - ١٦٤
__________  

بفخ * أال ليت شعري هل أبينت ليلة : باللوادي الزاهر، ويروى قول : الفخ: واد مبكة، وقيل: فخ) ١(
باب ما جاء يف بيوت أزواج : ، يف اخلمس١٤٧ / ٦) ٢" (معجم البلدان " وعندي إذخر وجليل ؟ 

، )٤٤٥٠(، )٤٤٤٩(، )٤٤٣٨: (وانظر البخاري) ٣١٠٠( رقم - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 



)٤٤٥١.(  
 وهو مستند إىل صدرها وما حياذي - عليه وسلم  صلى اهللا-الرئة، أي أنه مات رسول اهللا : والسحر

  .سحرها منه
  = [ * ]، ٤٢٩، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٦، ٤١٤، ٤١٢، ٤١١: تاريخ خليفة* 

)٧/٤٣٤(  

  

عاش مخسا وستني سنة، وكان فارس بين العباس، وسيفهم املسلول، جعله السفاح ويل عهد املؤمنني بعد 
 عبد اهللا بن حسن، فظفر ما، وقتال، وتوطدت الدولة العباسية املنصور، وهو الذي انتدب حلرب ابين

بذل له بعد : به، وقد حتيل عليه املنصور بكل ممكن، حىت أخره، وقدم يف العهد عليه املهدي، فيقال
  .الرغبة والرهبة عشرة آالف ألف درهم

  .تويف سنة مثان وستني ومئة بالكوفة، وله أوالد وأموال وحشمة وشأن
  

االمام احملدث، صاحب املغازي، جنيح بن عبدالرمحن السندي، مث املدين، موىل ) ٤ * (بو معشر أ- ١٦٥
: بين هاشم، كان مكاتبا المرأة خمزومية، فأدى، فعتق فاشترت بنت املنصور والءه، وهذا ال جيوز، وقيل

  .بل اشترته وأعتقه
  .أصله محريي: ويقال

  .ة مئةرأى أبا أمامة بن سهل بن حينف، املتوىف سن
حممد بن كعب، وسعيد املقربي، ونافع العمري، وموسى بن يسار، وابن املكندر، وأيب : وحدث عن

  .وهب موىل أيب هريرة، وحممد بن قيس القاص، وحممد بن عمرو، وهشام بن عروة، وعدة
  إنه روى: وقيل

__________  
، الوزراء ١٦٤، ١٢١، ٦٢، ٣٩، ٩، ٧ / ٨، ٤٥٨ / ٧: ، تاريخ الطربي٤٣٤، ٤٣٢، ٤٣٠= 

، ٤١٦، ٤٠٩، ١٤١ / ٥:  ضمن أخبار أيام املنصور، الكامل البن االثري١٢٧ - ١٢٦: والكتاب
  .٢٦٦ / ١: ، شذرات الذهب٢٥٣ / ١: ، عرب الذهيب٤٦٣، ٤٦١، ٤٥٤، ٤٤٥، ٤١٧

، ٢٠٥، ١٧٢ / ٢: ، التاريخ الصغري١١٤ / ٨: ، التاريخ الكبري٤١٨ / ٥: طبقات ابن سعد* 
 / ٨: ، اجلرح والتعديل٤٢١: خ: ، الضعفاء٢٠٦ / ٣، ١٦٦ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٥٠٤: املعارف
، ٨١١: خ: ، الكامل البن عدي١٦١ - ١٦٠ / ٣: ، كتاب اروحني والضعفاء٤٩٥ - ٤٩٣

 ١٤٠٦: خ: ، ذيب الكمال٤٦٢ - ٤٥٧ / ١٣: املقالة الثالثة الفن االول، تاريخ بغداد: الفهرست



، ميزان ٢٣٥ - ٢٣٤ / ١: ، تذكرة احلفاظ٩٣ - ٩٢ / ٤: خ: هذيب، تذهيب الت١٤٠٧ -
، ٤٢٢ - ٤١٩ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٥٩ - ٢٥٨ / ١: ، عرب الذهيب٢٤٦ / ٤: االعتدال

  .٢٧٨ / ١: ، شذرات الذهب٤٧١: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٠: طبقات احلفاظ
[ * ]  

)٧/٤٣٥(  

  

  .الترمذي" جامع " ملقربي، على أن ذلك يف عن سعيد بن املسيب، وفيه بعد، لعله سعيد ا
  ابنه حممد بن أيب معشر باملغازي له، فكان خامتة من: حدث عنه

 ووكيع، ويزيد، وحممد بن سواء، - مع تقدمه -روى عنه، والليث بن سعد، وهشيم، وسفيان الثوري 
ق، وحممد بن بكار بن وعبد الرمحن بن مهدي، وأنس بن عياض الليثي، وأبو النضر، وهوذة، وعبد الرزا

الريان، وعاصم بن علي، وسعيد بن منصور، وأبو نعيم، وأبو الوليد، وأبو الربيع الزهراين، وإسحاق بن 
  .الطباع، وحممد بن جعفر الوركاين، وجبارة بن املغلس، ومنصور بن أيب مزاحم، وخلق كثري

  ).١(ما رأيت مدنيا أكيس من أيب معشر : قال هشيم
  .كان أبو معشر كيسا حافظا: النصري، عن أيب نعيم، قالوروى أبو زرعة 

  .ثبت حديث أيب معشر، وذهب حديث أيب جزء نصر: وقال يزيد بن هارون
  .أبو معشر أكذب من يف السماء واالرض: مسعت أبا جزء بن طريف يقول: وقال يزيد

  .رفع أبا معشرهذا علمك باالرض، فكيف علمك بالسماء ؟ فوضع اهللا أبا جزء، و: قلت يف نفسي
كان حيىي بن سعيد ال حيدث عن أيب معشر، ويضعفه، ويضحك إذا ذكره، وكان : وقال عمرو بن علي

  .عبدالرمحن حيدث عنه
  أبو معشر، تعرف: مسعت ابن مهدي يقول: وقال عبيداهللا بن فضالة

__________  
  ".يشبهه وال أكيس منه : " ٤٢٠ / ١": ذيب التهذيب " يف ) ١(

[ * ]  

)٧/٤٣٦(  

  

  .وتنكر
  .، ولكن أكتب حديثه، أعترب به)١] (ال يقيم االسناد [ حديثه عندي مضطرب : وقال أمحد



  يكتب من: وروى أمحد بن أيب حيىي، عن أمحد بن حنبل، قال
  .حديث أيب معشر أحاديثه عن حممد بن كعب، يف التفسري

قيم االسناد، فسألت ابن معني عنه، صدوق، لكنه ال ي: سألت أيب عنه، فقال: وقال عبد اهللا بن أمحد
  .ليس بقوي: فقال

  .كان بصريا باملغازي: كان أمحد بن حنبل يرضاه، ويقول: مسعت أيب يقول: وقال ابن أيب حامت
كنت أهاب أحاديثه، حىت رأيت أمحد بن حنبل حيدث عن رجل، عنه أحاديث، فتوسعت : وقال أبو حامت

  .نعيم عنه حبديث، رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عنه، وحدثين أبو )٢(بعد يف كتابة حديثه 
  .هو صاحل، لني احلديث: مث قال أبو حامت

هو ضعيف، يكتب من حديثه الرقاق، كان رجال أميا، : وروى أمحد بن أيب مرمي، عن ابن معني، قال
  .يتقى أن يروى من حديثه املسند

  .عشر ليس بشئأبو معشر ريح، أبو م: وروى أمحد بن زهري، عن حيىي، قال
  .منكر احلديث: وقال البخاري

  .ضعيف: وقال أبو داود والنسائي
__________  

  .٤٩٤ / ٨" اجلرح والتعديل " زيادة من ) ١(
صاحل، لني احلديث، حمله : فهو ثقة ؟ قال: فتوسعت بعد فيه، قيل له: " املرجع السابق، وفيه) ٢(

  ".الصدق 
[ * ]  

)٧/٤٣٧(  

  

  .م بعض أهل العلم يف أيب معشر، من قبل حفظهقد تكل: وقال الترمذي
  .الأروي عنه شيئا: قال حممد

  .صدوق يف احلديث، ليس بالقوي: وقال أبو زرعة
، وكان حيدث عن حممد )١(شيخ ضعيف ضعيف : وروى حممد بن عثمان بن أيب شيبة، عن ابن املديين

  .فع واملقربي بأحاديث منكرةبن قيس، وحيدث عن حممد بن كعب بأحاديث صاحلة، وكان حيدث عن نا
ضعيف، فما روى عن حممد بن قيس، وحممد بن كعب، ومشاخيه، فهو صاحل، وما روى : وقال الفالس

  .عن املقربي، ونافع، وهشام بن عروة، وابن املنكدر، رديئة ال تكتب
 تغريا كان أبو معشر تغري قبل موته: وروى أمحد بن أيب خيثمة، عن حممد بن بكار بن الريان، قال



  .شديدا، حىت كان خيرج منه الريح، وال يعشر ا
 صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : عن أيب معشر، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة: حيىي بن بكري

اتل علي قرآنا، ما أتاكم من خري عين، : الأعرفن أحدكم متكئا، يأتيه احلديث، من حديثي فيقول: " -
  .أنا أقوله، وما أتاكم من شر فإين الأقول الشرقلته، أو مل أقله، ف

  .هذا منكر مبرة" 
  ).٢(وله شاهد رواه حيىي بن آدم، عن ابن أيب ذئب، عن املقربي 

__________  
  .٤٢١ / ١٠": ذيب التهذيب : " انظر) ١(
  .٤٧٤ / ٣": التاريخ الكبري " ذكره البخاري يف ) ٢(

  .وهو مرسل قوي
، من طريق أيب عامر ٤٢٥ / ٥: يب محيد، أو أيب أسيد، أخرجه أمحدوللحديث شاهد من حديث أ

العقدي، عن سليمان بن بالل، عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عن عبدامللك بن سعيد بن سويد، عن أيب 
إذا مسعتم احلديث عين، تعرفه قلوبكم، وتلني : "  صلى اهللا عليه وسلم قال-محيد أو أيب أسيد، أن النيب 

  .م وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أوالكم بهله أشعارك
فأنا " وإذا مسعتم احلديث عين، تنكره قلوبكم وتنفر أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، 

  ".أبعدكم منه 
  .٣٩٩ - ٣٨٧ / ١": الطبقات " وسنده حسن، وأخرجه حممد بن سعد يف 

  ).٩٢: (وصححه أبو حامت ابن حبان
[ * ] =  

)٧/٤٣٨(  

  

  .حدث عنه الثوري، والليث، ومع ضعفه يكتب حديثه: قال ابن عدي
  .كان أبو معشر أسود: قال أبو مسهر

حدثين أيب أن أباه كان أصله من اليمن، سيب يف وقعة يزيد بن : وروى داود بن حممد بن أيب معشر
  .املهلب باليمامة والبحرين، وكان أبيض

عبدالرمحن بن : كان اسم أيب معشر قبل أن يسرق: ثين أيب، قالحد: وقال احلسني بن حممد بن أيب معشر
الوليد بن هالل، وبيع باملدينة، فاشتراه قوم من بين أسد، فسموه جنيحا، فاشتري الم موسى بن املهدي، 

وكان أبو معشر يذكر أنه من ولد ): ١] (قال [ فأعتقته، فصار مرياثه لبين هاشم، وعقله على محري، 



والؤنا يف بين : يبلغ آدم، وقال يل) ٣(ينتسب حىت ) ٢] (كان [ ، وأخربين أيب، أنه حنظلة بن مالك
  .هاشم أحب إيل من نسيب يف بين حنظلة

  .كان أيب سنديا أخرم خياطا: مسعت حممد بن أيب معشر يقول: الفضل بن هارون البغدادي
  .نوا يتذاكرون املغازي، فحفظكان التابعون جيلسون إىل أستاذه، فكا: وكيف حفظ املغازي ؟ قال: قال

  .أشخص املهدي أبا: وروى داود بن حممد بن أيب معشر، عن أبيه قال
  معشر معه من املدينة إىل العراق، وأمر له بألف دينار، وذلك سنة ستني ومئة،

__________  
يث وهذا احلد: ٦٣: ابن حبان" صحيح "  يف تعليقه على - رمحه اهللا -قال العالمة أمحد شاكر = 

 صلى اهللا عليه -خطاب للصحابة، مث ملن سار على قدمهم، واهتدى ديهم، واقتدى بإمامه وإمامهم 
 فعرف سنته وهديه، وعرف شريعته، وامتال ا قلبه إميانا وإخالصا ورضى عن طيب نفس، -وسلم 

 املردود غري وإعراضا عن اهلوى والزيغ، فهو الذي يعرف الصحيح من السنة، ويطمئن قلبه إليه، وينكر
  .الصحيح، فال يسيغه يف عقله وال يف قلبه

  .٤٢٨ / ١٣": تاريخ بغداد " زيادة من ) ١(
  .زيادة من املرجع السابق) ٢(
  .، والصواب ما أثبتناه"حني : " يف االصل) ٣(

  .٤٢٨ / ١٣": تاريخ بغداد " كما يف 
[ * ]  

)٧/٤٣٩(  

  

  ).١(تكون حبضرتنا، فتفقه من حولنا : وقال
كان مكاتبا المرأة من بين خمزوم، فأدى وعتق، فاشترت أم موسى بنت منصور : ل حممد بن سعدوقا

  .والءه
تويف أبو معشر سنة سبعني، وكان أزرق : مات ببغداد سنة سبعني ومئة، وقال داود بن حممد، عن أبيه

  .مسينا أبيض
  .وأرخه فيها حممد بن بكار، يف رمضاا

 عبداملعز بن حممد، أنبأنا متيم بن أيب سعيد، أنبأنا حممد بن عبدالرمحن، أنبأنا أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن
أبو عمرو بن محدان، أنبأنا أبو يعلى التميمي، حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا أبو معشر املدين، عن سعيد 

 تقوم ال: " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : املقربي، وموسى بن سعد، عن أيب هريرة قال



  ".الساعة، حىت يكثر اهلرج 
  ".القتل : " وما اهلرج يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا

  )٢(ثالث مرات 
__________  

فشخص أبو معشر معه إىل مدينة السالم سنة إحدى : ٤٢٨ / ١٣": تاريخ بغداد " ومتام اخلرب يف ) ١(
  .وستني

  .إسناده ضعيف لضعف أيب معشر) ٢(
  .لكن احلديث صحيح

، من طريق قتيبة بن سعيد، عن يعقوب )١٨: (، رقم احلديث اخلاص٢٢١٥ / ٤: رجه مسلمفقد أخ
 صلى اهللا عليه وسلم -بن عبد الرمحن، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا 

  ".ال تقوم الساعة حىت يكثر اهلرج : " قال
  ".لقتل القتل، ا: " وما اهلرج يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا

  وأخرجه
، يف الفنت، من طريق عياش بن الوليد، عن عبداالعلى، عن معمر، عن الزهري، ١١ / ١٣: البخاري

يتقارب الزمان، وينقص العلم، : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -عن سعيد، عن أيب هريرة، عن النيب 
  ".ويلقى الشح، وتظهر الفنت، ويكثر اهلرج 

  ".القتل، القتل : " ا هو ؟ قالأمي! يا رسول اهللا : قالوا
، من طريق حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن محيد ٢٠٥٧ / ٤: وأخرجه مسلم

  ".وينقص " بدل " ويقبض العلم : " بن عبدالرمحن بن عوف، عن أيب هريرة، وعنده
  .يوضع يف القلوب: أي" ويلقى الشح : " وقوله
[ * ]  

)٧/٤٤٠(  

  

ابن قبيصة بن املهلب بن أيب صفرة املهليب، االمري أبو حامت، أحد االجواد  * مت روح بن حا- ١٦٦
واالبطال، ويل واليات جليلة للسفاح واملنصور، وغريمها، ويل السند، مث البصرة، وكان أخوه يزيد بن 
 حامت أمري املغرب، فمات، فبعث الرشيد روحا على املغرب، فقدمها سنة إحدى وسبعني، فوليها ثالث

  .سنني
  .ومات يف رمضان سنة أربع، فدفن مع أخيه بالقريوان



  
 ، أبو حممد موسى بن املهدي، حممد بن املنصور عبد اهللا اهلامشي العباسي، اخلليفة* *  اهلادي - ١٦٧

ويل عهد أبيه، فلما مات أبوه، تسلم اخلالفة، وكان جبرجان، فأخذ له البيعة أخوه الرشيد، وكان أبيض 
موسى : ، يف شفته تقلص، فوكل به يف الصبا خادما، كان كلما رآه يقلص شفته، قالطويال، جسيما

  .أطبق
  .فيفيق، ويضم شفته

  :قصيدة منها) ١(وعمل فيه مروان بن أيب حفصة 
__________  

، ٢٣٩، ٢٣٥ / ٨: ، تاريخ الطربي١٥٥، ١٢٥ / ١: ، املعرفة والتاريخ٤٦٤: تاريخ خليفة* 
  ،٢٨٤ / ١: ، شذرات الذهب٢٦٦ / ١: ، عرب الذهيب٣٠٧ - ٣٠٥ / ٢: وفيات االعيان

  .٣٣٩ / ٥: ذيب ابن عساكر
، ٢٦٣ - ٢٥٥ / ٢، مروج الذهب ١٧٥ - ١٦٧: ، الوزراء والكتاب٣٨١ - ٣٨٠: املعارف* * 

 / ١: ، عربالذهيب١٠٦ - ٩٦، ٨٩ - ٨٧ / ٦: ، الكامل البن االثري٢٥ - ٢١ / ١٣: تاريخ بغداد
: ، تاريخ اخللفاء١٦٢ - ١٥٩، ١٥٧، ١٣٣ - ١٣١ / ١٠:  والنهاية، البداية٢٥٨ - ٢٥٧
  .٢٧١ - ٢٦٦ / ١: ، شذرات الذهب٢٨٣ - ٢٧٩

مروان بن سليمان بن حيىي بن أيب حفصة يزيد، شاعر عايل الطبقة، نشأ يف العصر االموي : هو) ١(
 ١٨٢( تويف يف بغداد سنة باليمامة، وأدرك زمنا من العهد العباسي، فقدم بغداد ومدح عددا من أعياا،

  ).ه
 / ١٠: ، االغاين٥٤ - ٤٢: ، طبقات ابن املعتز٧٤١ - ٧٣٩ / ٢: الشعر والشعراء: انظر ترمجته يف

  .١٩٣ - ١٨٩ / ٥: ، الوفيات١٤٥ - ١٤٢ / ١٣: ، تاريخ بغداد٩٥ - ٧١
[ * ]  

)٧/٤٤١(  

  

  . مبئة ألف وثالثني ألفافأمر له) ١(فما أحد يدري اليهما الفضل * تشابه يوما بأسه ونواله 
  .إن أطربتين، فاحتكم: إنه قال البراهيم املوصلي: وقيل

  .فأطربه، فأعطاه سبعمئة ألف درهم
وكان يشرب املسكر، وفيه ظلم وشهامة ولعب، ورمبا ركب محارا فارها، وكان شجاعا، فصيحا، لسنا، 

  .أديبا، مهيبا، عظيم السطوة



 ندميا له من جرف، على أصول قصب قد قطع، فتعلق به الندمي، كان سبب موته أنه دفع: قال ابن حزم
  .فوقع معه، فدخلت قصبة يف دبره، فكان ذلك سبب موته، فهلكا مجيعا

مات يف شهر ربيع اآلخر، سنة سبعني ومئة، وعمره ثالث وعشرون سنة، وكانت خالفته سنة : قلت
  وشهرا، وقام بعده الرشيد، وكان املهدي

، فلما نفذ إىل اهلادي فامتنع، فطلبه، )٢(الرشيد يف والية العهد، وأن يؤخر اهلادي قد عزم على تقدمي 
  فلم يأت، فهم املهدي باملضي إىل جرجان

__________  
دخل مروان بن أيب حفصة على موسى اهلادي، فأنشده : " ، ما نصه٨٠ / ١٠": االغاين " جاء يف ) ١(

أثالثون ألفا معجلة، أم مئة تدون يف : أميا أحب إليك: اديالبيت فقال له اهل...تشابه يوما بأسه: قوله
أنت حتسن ما هو خري من هذا، ولكنك نسيته، أفتأذن يل أن ! يا أمري املؤمنني : الدواوين ؟ فقال له

  .نعم: أذكرك ؟ قال
  .تعجل يل الثالثني ألفا، وتدون املئة االلف يف الدواوين: قال

  ".مل إليه املال أمجع بل يعجالن مجيعا، فح: فضحك، وقال
  .١٥٩ / ١٠": البداية والنهاية : " ، و٢٣ / ١٣": تاريخ بغداد " وهو يف 
  .بنحوه
أن البيت من قصيدة قاهلا مروان بن أيب حفصة يف مدح معن بن : ١٩٠ / ٥": وفيات االعيان " ويف 
  .زائدة

  .١٥٧ / ١٠": البداية والنهاية : " انظر) ٢(
[ * ]  

)٧/٤٤٢(  

  

بل : خلف صيد، ففر إىل خربة، وتبعه املهدي، فدق ظهره بباب اخلربة، فانقطع، وقيل) ١(فساق إليه، 
سم، سقته سرية سلما عملته لضرا، فمد يده إىل الطعام املسموم، ففزعت، ومل ختربه، وكان لبئا، 

  .جويف: فصاح
  .وقصد بغدادوالقضيب إىل اهلادي، فركب لوقته، ) ٣(، وبعثوا باخلامت )٢(وتلف بعد يوم 

يعقوب ابن الفضل بن عبدالرمحن بن : وكان كوالده يف استئصال الزنادقة وتتبعهم، فقتل عدة، منهم
  ).٤(العباس بن ربيعة بن احلارث بن عبداملطلب ابن هاشم، وظهرت بنته حبلى منه، أكرهها 

  ،)٥(وخرج على اهلادي، حسني بن علي بن حسن بن حسن احلسين 



: يف وقعة فخ، بظاهر مكة، وكان قليل اخلري، وعسكره أوباش، وهلك اهلادي فيما قيلباملدينة، املقتول 
  .من قرحة

مسته أمه اخليزران، ملا أمجع على قتل أخيه الرشيد، وكانت متصرفة يف االمور إىل الغاية، وكانت : ويقال
  من

__________  
  .املهدي: أي) ١(
، ٢٦٧ - ٢٦٦ / ١": شذرات الذهب " ، ٨٢ - ٨١ / ٦: البن االثري" الكامل : " انظر) ٢(

٢٦٩.  
  ".العزة هللا : " كان نقش خامته) ٣(

  .٤٠٠ / ٥": تاريخ بغداد : " انظر
لو كان ما تقول حقا لكنت حقيقا أن : وكان سبب قتله، أنه أيت به إىل املهدي، فأقر بالزندقة، فقال) ٤(

  .ى نفسي أن الأقتل هامشيا لقتلتك؟ أما لو أين جعلت عل! تتعصب حملمد، ولو ال حممد من كنت 
  .أقسمت عليك إن وليت هذا االمر لتقتلنه: مث قال للهادي

  .مث حبسه، فما مات املهدي، قتله اهلادي
   ".٨٩ / ٦: الكامل" 
باملدينة، وقد بايعه مجاعة من العلويني باخلالفة، وخرج إىل مكة، فلما )  ه١٦٩(كان خروجه سنة ) ٥(

وش بين العباس، وعليهم العباس بن حممد بن علي بن عبد اهللا ابن العباس وغريه، لقيته جي" بفخ " كان 
إن مباركا التركي رشقه بسهم فمات، : االمان أريد، فيقال: فالتقوا يوم التروية، فبذلوا االمان له، فقال

لتهم ومحل رأسه إىل اهلادي، وقتلوا مجاعة من عسكره وأهل بيته، فبقي قتالهم ثالثة أيام حىت أك
  .السباع

  .٩٤ - ٩٠ / ٦: البن االثري" الكامل : " ، وانظر)فخ: معجم البلدن(
[ * ]  

)٧/٤٤٣(  

  

لئن وقف ببابك أمري، القتلنك، أما لك مغزل يشغلك، أو مصحف يذكرك، : مولدات املدينة، فقال هلا
  .أو سبحة

  ).١(فقامت ال تعقل غضبا 
  .خلف سبعة بنني، وكان مولده بالري: ويقال



  
، االمام القدوة، شيخ االسالم، أبو سلمة البصري، ابن دينار) ٤خ، م، * ( محاد بن سلمة - ١٦٨

  .النحوي، البزاز، اخلرقي، البطائين، موىل آل ربيعة بن مالك، وابن أخت محيد الطويل
 وأنس بن سريين، وحممد بن زياد القرشي، وأبا مجرة نصر - وهو أكرب شيخ له -ابن أيب مليكة : مسع

ن عمران الضبعي، وثابت البناين، وعمار بن أيب عمار، وعبد اهللا بن كثري الداري املقرئ، وأبا عمران ب
اجلوين، وأبا غالب حزور، صاحب أيب أمامة، وقتادة بن دعامة، ومساك بن حرب، ومحيدا خاله، ومحاد 

، وسهيل بن أيب صاحل، بن أيب سليمان الفقيه، وسعد بن مجهان، وأبا العشراء الدارمي، ويعلى بن عطاء
  ، وعلي بن زيد،)٢(وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، وإياس بن معاوية، وبشر بن حرب النديب 

__________  
  .١٠٠ - ٩٩ / ٦: البن االثري" الكامل : " انظر اخلرب مفصال يف) ١(
 ٢٢ / ٣: ، التاريخ الكبري٤٣٩: ، تاريخ خليفة٢٢٣: ، طبقات خليفة٢٨٢ / ٧: طبقات ابن سعد* 
، اجلرح ٢٠٤ - ١٩٣ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٥٠٣: ، املعارف١٦٨ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٣ -

، حلية ٥١: ، طبقات النحويني للزبيدي١٥٧: ، مشاهري علماء االمصار١٤٢ - ١٤٠ / ٣: والتعديل
 ٢٥٤ / ١٠: املقالة السادسة الفن السادس، معجم االدباء: ، الفهرست٢٥٧ - ٢٤٩ / ٦: االولياء

: ، تذهيب التهذيب٣٣١ - ٣٢٩: خ: ، ذيب الكمال٣٣٠ - ٣٢٩ / ١: ، إنباه الرواة٢٥٨ -
، ٥٩٥ - ٥٩٠ / ١: ، ميزان االعتدال٢٠٣ - ٢٠٢ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٧٤ - ١٧٣ / ١: خ

 / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٧٣: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة٢٤٩ - ٢٤٨ / ١: عرب الذهيب
 - ٥٤٨ / ١: ، بغية الوعاة٨٨ - ٨٧: ، طبقات احلفاظ١٦ - ١١ / ٣: ، ذيب التهذيب٢٥٨
  .٢٦٢ / ١: ، شذرات الذهب٩٢: ، خالصة تذهيب الكمال٥٤٩

  .بطن من االزد: بفتح النون والدال، نسبة إىل الندب بن اهلون: النديب) ٢(
[ * ]  

)٧/٤٤٤(  

  

ن العجاج اجلحدري، وأيوب السختياين، ويونس بن وخالد بن ذكوان، وشعيب بن احلبحاب، وعاصم ب
عبيد، وعمرو بن دينار، وأبا الزبري املكي، وحممد بن واسع، ومطر بن طهمان الوراق، ويزيد الرقاشي، 

  .وأبا التياح الضبعي يزيد، وعطاء بن عجالن، وعطاءبن السائب، وأمما سواهم
رمي بن عمارة، وابن مهدي، وأبو نعيم، ابن جريج، وابن املبارك، وحيىي القطان، وح: حدث عنه

وعفان، والقعنيب، وموسى بن إمساعيل، وشيبان بن فروخ، وهدبة بن خالد، وعبد اهللا بن معاوية 



اجلمحي، وعبد الواحد بن غياث، وعبد االعلى بن محاد النرسي، وإبراهيم بن احلجاج السامي، 
احلافظ، واحلسن االشيب، وحيىي بن إسحاق وعبيداهللا بن عائشة التيمي، وأبو كامل مظفر بن مدرك 

  .السيلحيين، واالسود بن عامر، واهليثم بن مجيل، وأسد السنة، وسعيد بن سليمان، وخلق كثري
أمحد بن أيب سليمان القواريري، املتروك، املتهم، الذي لقيه حممد بن خملد : وآخر من زعم أنه مسع منه

  .العطار، يف سنة سبعني ومئتني
  .حلروف عن عاصم، وابن كثريوقد روى ا

  .أخذ عنه احلروف حرمي بن عمارة، وأبو سلمة التبوذكي
  .كان محاد بن سلمة يفيدين عن عمار بن أيب عمار: قال شعبة

  .محاد بن سلمة سيدنا وأعلمنا: وقال وهيب بن خالد
  .هو أعلم من غريه حبديث علي بن زيد بن جدعان: قال أمحد بن حنبل
  .كان عند حيىي بن ضريس الرازي، عن محاد ابن سلمة، عشرة آالف حديث: قال علي بن املديين

  .يعين باملقاطيع واآلثار: قلت

)٧/٤٤٥(  

  

  .أعلم الناس بثابت البناين محاد بن سلمة، وهو أثبتهم يف محيد الطويل: قال أمحد
  .محاد بن سلمة ثقة: وروى إسحاق الكوسج، عن ابن معني، قال

 هو عندي حجة يف رجال، وهو أعلم الناس بثابت البناين، وعمار بن أيب عمار، :وقال علي بن املديين
  ).١] (يف الدين [ ومن تكلم يف محاد فاموه 

كان حبرا من حبور العلم، وله أوهام يف سعة ما روى، وهو صدوق حجة، إن شاء اهللا، وليس هو : قلت
قال : ثه، إال حديثا خرجه يف الرقاق، فقالالبخاري إخراج حدي) ٢(يف االتقان كحماد بن زيد، وحتايد 

  .حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن أيب: يل أبو الوليد
  .ومل ينحط حديثه عن رتبة احلسن، ومسلم روى له يف االصول، عن ثابت، ومحيد، لكونه حبريا ما

  .كتبت عن محاد بن سلمة بضعة عشر ألفا): ٣(قال عمرو بن عاصم 
  .عشر ألفا] بضعة [ كتبت عن محاد بن سلمة : مسعت عفان يقول: لسيجعفر الطيا

  .حدثنا محاد بن سلمة، وكان من أئمة الدين: وقال حجاج بن منهال
قد قيل يف سوء حفظ محاد بن سلمة، ومجعه بني مجعة يف االسناد بلفظ واحد، : قال أبو عبد اهللا احلاكم

  ومل خيرج له مسلم يف االصول، إال من
__________  



  .١٥ / ٣": ذيب التهذيب " زيادة من ) ١(
  .، فراجعه١١٧ - ١١٤ص : " صحيحه" وقد رد عليه ابن حبان ردا قويا حمكما يف مقدمة ) ٢(

  .وسينقل املؤلف بعض كالمه يف ذلك قريبا
  ، وهو"عمرو بن سلمة : " ٥٩١ / ١": امليزان "  و ٢٥٦،  /١٠": معجم االدباء " يف ) ٣(

  .حتريف
، ونقل خربه ٣٩٢": تذكرة احلفاظ " ، وقد ترمجه املؤلف يف "التهذيب " وبن عاصم من رجال وعمر

  ".بضعة عشر ألف حديث : " هذا، وفيه
[ * ]  

)٧/٤٤٦(  

  

  .حديثه عن ثابت، وله يف كتابه أحاديث يف الشواهد عن غري ثابت
ابن زيد، كفضل الدينار على حدثنا احلمادان، وفضل بن سلمة على : قال عبد اهللا بن معاوية اجلمحي

  .- يعين الذي اسم جده دينار أفضل من محاد بن زيد، الذي اسم جده درهم -الدرهم 
  .وهذا حممول، على جاللته ودينه، وأما االتقان، فمسلم إىل ابن زيد، هو نظري مالك يف التثبت

  ).١(كان محاد بن سلمة يعد من االبدال : قال شهاب بن معمر البلخي
كان مع إمامته يف احلديث، إماما كبريا يف العربية، فقيها فصيحا، رأسا يف السنة، صاحب و: قلت

  .تصانيف
  .إنك متوت غدا، ما قدر أن يزيد يف العمل شيئا: لو قيل حلماد بن سلمة: قال عبدالرمحن بن مهدي

  .كانت أوقاته معمورة بالتعبد واالوراد: قلت
اد بن سلمة، لكن ما رأيت اشد مواظبة على اخلري، وقراءة قد رأيت من هو أعبد من مح: وقال عفان

  .القرآن، والعمل هللا تعاىل منه
  .حديثه يف أول أمره وآخره واحد: وقال عباس عن ابن معني

إذا رأيت إنسانا يقع يف عكرمة، ومحاد بن سلمة، فامه على : وروى أمحد بن زهري، عن حيىي، قال
  .االسالم

  .مل يكن يف أصاحب ثابت أثبت من محاد بن سلمة: وقال ابن املديين وغريه
  إين ما رأيت محاد بن: لو قلت لكم: قال موسى بن إمساعيل التبوذكي

__________  
   [ * ]٢:  ت٢٧٤تقدم التعريف م ص ) ١(



)٧/٤٤٧(  

  

سلمة ضاحكا لصدقت، كان مغشوال، إما أن حيدث، أو يقرأ، أو يسبح، أو يصلي، قد قسم النهار على 
  .كذل

  .محاد بن سلمة: أثبت الناس يف ثابت: مسعت ابن معني يقول: قال أمحد بن زهري
محاد بن سلمة عندنا من الثقات، ما نزداد فيه كل : سألت أمحد بن حنبل، فقال: وقال حممد بن مطهر

  .يوم إال بصرية
رأ مئة آية، نظرا يف كان محاد بن سلمة ال حيدث، حىت يق: حدثين أيب قال: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  .املصحف
  ).١(مات محاد بن سلمة يف الصالة يف املسجد : قال يونس بن حممد املؤدب

كنت آيت محاد بن سلمة يف سوقه، فإذا ربح يف ثوب حبة أو : حدثنا أيب، قال: قال سوار بن عبد اهللا
  ).٤(، فكنت أظن ذلك يقوته )٣(، ومل يبع شيئا )٢(حبتني، شد جوتته 

) * [ قل هو اهللا أحد: * (إن دعاك االمري لتقرأ عليه: مسعت محاد بن سلمة يقول: بوذكيقال الت
   ].١: االخالص
  ).٥(فال تأته 

  .من طلب احلديث لغري اهللا تعاىل، مكربه: مسعت محاد بن سلمة يقول: قال إسحاق بن الطباع
__________  

  .٢٥٠ / ٦": احللية " انظر ) ١(
  .رة مغشاة باجللد، حيفظ العطار فيها الطيبسليلة مستدي: اجلونة) ٢(
  .، فانظره مثت٢٥٠ / ٦": احللية " للخرب رواية أخرى يف ) ٣(
  ".فإذا وجد قوته مل يزد عليه شيئا : " ٢٥١ - ٢٥٠ / ٦": تتمة اخلرب يف احللية ) ٤(
  .٢٥١ / ٦": احللية : " انظر) ٥(

[ * ]  

)٧/٤٤٨(  

  

  .حدث: ث، حىت قال يل أيوب السختياين يف النومما كان من نييت أن أحد: وقال محاد
ما كنا نأيت أحدا نتعلم شيئا بنية يف : حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا محاد بن زيد، قال: حامت بن الليث

  .ذلك الزمان، إال محاد بن سلمة



بعض مسعت : حدثنا احلسن بن حممد التاجر، حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري، قال: قال أبو الشيخ
أترى اهللا يغفر ملثلي ؟ ! يا أبا سلمة : عاد محاد بن سلمة سفيان الثوري، فقال سفيان: أصحابنا يقول

واهللا لو خريت بني حماسبة اهللا إياي، وبني حماسبة أبوي، الخترت حماسبة اهللا، وذلك الن اهللا : فقال محاد
  .أرحم يب من أبوي

ما كان من شأين أن أروي أبدا، حىت :  بن سلمة، قالحدثنا قريش بن أنس، عن محاد: املفضل الغاليب
  ).١(حدث، فإن الناس يقبلون : رأيت أيوب يف النوم، فقال يل

كان رجل يسمع معنا عند محاد بن سلمة، : حدثنا حممد بن احلجاج، قال: قال إسحاق بن اجلراح
إن قبلتها، مل أحدثك ): ٢] (له محاد [ فركب إىل الصني، فلما رجع، أهدى إىل محاد هدية، فقال 

  .حبديث، وإن مل أقبلها، حدثتك
أبو صخرة، موىل محيد بن : محاد بن سلمة اخلزاز، كنية أيب محاد: قال ابن حبان: ال تقبلها وحدثين: قال

  ).٣(موىل قريش : كراته، ويقال
  تج بأيبجانب حديثه، واح) ٤(هو محريي من العباد اايب الدعوة يف االوقات، مل ينصف من : وقيل

__________  
  .تقدم قبل قليل) ١(

  .٢٥١ / ٦": احللية " وهو يف 
  .زيادة من املرجع السابق) ٢(
  .١٥٧": مشاهري علماء االمصار " انظر النص بزياداته يف ) ٣(
  .كما تقدم" الصحيح " يعرض مبحمد بن إمساعيل البخاري، صاحب ) ٤(

[ * ]  

)٧/٤٤٩(  

  

ي، وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار، فإن كان تركه إياه ملا كان بكر بن عياش، وبابن أخي الزهر
خيطئ، فغريه من أقرانه مثل الثوري، وشعبة ودوما كانوا خيطئون، فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغري 
حفظه، فكذلك أبو بكر، ومل يكن مثل محاد بالبصرة، ومل يكن يثلبه إال معتزيل أو جهمي، ملا كان يظهر 

نن الصحيحة، وأىن يبلغ أبو بكر بن عياش مبلغ محاد بن سلمة يف إتقانه، أم يف مجعه، أم يف علمه، من الس
  .أم يف ضبطه

  .ما كنا نرى من يتعلم بنية غري محاد بن سلمة، وما نرى اليوم من يعلم بنية غريه: قال محاد بن زيد
بن أيب سليمان عن أحاديث كنت أسأل محاد ا: مسعت محاد بن سلمة يقول: قال مسلم بن إبراهيم



  .ال جاء اهللا بك: مسندة، والناس يسألونه عن رأيه، فكنت إذا جئته، قال
  .إن الرجل ليثقل حىت خيف: مسعت محاد بن سلمة يقول: قال أبو سلمة املنقري
 يف شهر - وعطاء ابن أيب رباح حي -قدمت مكة : حدثنا محاد بن سلمة، قال: وقال عفان بن مسلم

  .إذا أفطرت، دخلت عليه، فمات يف رمضان: لترمضان، فق
  إذا: قال أمحد بن حنبل: له) ١" (الفاروق : " قال شيخ االسالم يف

  .رأيت الرجل يغمز محاد بن سلمة، فامه على االسالم، فإنه كان شديدا على املبتدعة
  .من محاد بن سلمة تعلمت العربيه: قال يونس

__________  
منازل " د بن علي بن جعفر أبو إمساعيل االنصاري اهلروي، صاحب كتاب هو عبد اهللا بن حمم) ١(

  .كتاب ألفه يف الصفات" الفاروق " و )  ه٤٨١(املتوىف سنة " السائرين 
  ".تذكرة احلفاظ " ، ويف "سريه " ترجم له املؤلف يف 

[ * ]  

)٧/٤٥٠(  

  

ونقل ) ٢(بعد أيب عمرو ومحاد * يا طالب النحو أال فابكه : مرثية يقول فيها) ١(وليحىي اليزيدي 
  ).٣(بعضهم، أن محاد بن سلمة تزوج سبعني امرأة، ومل يولد له ولد 

أمحل حلية محراء :  فقال- يعين الدولة -شهدت محاد بن سلمة، ودعوه : حدثنا آدم، قال: قال البخاري
  .إىل هؤالء ؟ واهللا ال فعلت

  .وروي أن محاد بن سلمة كان جماب الدعوة
  .مل يكن حلماد بن سلمة كتاب، سوى كتاب قيس بن سعد:  داودقال أبو

: ، فقال)٤(أنه حدثهم حبديث نزول الرب، عزوجل : وروى عبد العزيز بن املغرية، عن محاد بن سلمة
  .من رأيتموه ينكر هذا، فاموه

يعين القرشي  -كان محاد بن سلمة يفيدين عن حممد بن زياد : قال شعبة: قال حيىي: قال علي بن املديين
  .فيما أعلم: كان محاد يفيده ؟ قال:  فقلت ليحىي-صاحب أيب هريرة 

محاد بن سلمة، عن زياد االعلم، وقيس بن سعد ليس بذاك، إن كان ما حديث به : مث قال حيىي بن سعيد
  عن قيس بن

__________  
بية والقراءة، أخذ القراءة عرضا عامل بالعر: هو حيىي بن املبارك بن املغرية العدوي اليزيدي، أبو حممد) ١(



  عن أيب عمرو البصري أحد القراء السبع، وهو الذي خلفه بالقيام ا، وممن
  .تلقاها عنه الدوري والسوسي

كان من أهل البصرة، وسكن بغداد واتصل بالرشيد فعهد إليه بتأديب املأمون، وعاش إىل أيام خالفته، 
  ). ه٢٠٢(وتويف مبرو سنة 

 / ٦: ، الوفيات٣٢ - ٣٠ / ٢٠: ، معجم االدباء١٤٨ - ١٤٦ / ١٤: تاريخ بغداد: انظر ترمجته
  .٣٧٥ / ٢: ، طبقات القراء١٧٣ / ٢: ، النجوم الزاهرة١٩١ - ١٨٣

 / ١": ميزان االعتدال " ، ٢٥٨ / ١٠": معجم االدباء " ، ٣٣٠ / ١": إنباه الرواة " البيت يف ) ٢(
٥٩٢.  

  .١٣ / ٣": ذيب التهذيب " ، ٥٩١ / ١": امليزان : " انظر) ٣(
  .١:  حا٤٢٧: تقدم خترجيه يف الصفحة) ٤(

[ * ]  

)٧/٤٥١(  

  

  .سعد حقا، فلم يكن قيس بشئ، ولكن حديث محاد عن ثابت، وهذا الضرب، يعين أنه ثبت فيها
: أخربين أبو خالد الرازي، عن محاد بن سلمة، قال: أخربين أبو عبد اهللا التميمي، قال: وقال ابن سعد

 يعين -ال متوت حىت تقص، أما إين قد قلت هذا خلالك : أخذ إياس بن معاوية بيدي وأنا غالم، فقال
  . فما مات محاد حىت قص-محيد الطويل 
  .نعم: أنت قصصت ؟ قال: قلت حلماد: قال أبو خالد

  .القاص هو الواعظ: قلت
نعم، إمالء كلها، إال شيئا : قالمحلت عن محاد بن سلمة إمالء ؟ : قلت ليحىي: قال علي بن عبد اهللا

  .كنت أسأله عنه يف السوق، فأحتفظ
  .نعم، كان جيئ ا عفوا، حدثين وحدثنا: حدثين وحدثنا ؟ قال: كان يقول: قلت ليحىي

  لشيخنا،" االمام " مما جاء يف كتاب ": اخلالفيات " قال البيهقي يف 
  .فأما محاد، فإنه أحد أئمة املسلمني: ة، قال، حلماد بن سلم"أال إن العبد نام : " بعد إيراد حديث

إذا رأيت من يغمزه، فامه، فإنه كان شديدا على أهل البدع، إال أنه ملا طعن يف : قال أمحد بن حنبل
السن، ساء حفظه، فلذلك مل حيتج به البخاري، وأما مسلم، فاجتهد فيه، وأخرج من حديثه عن ثابت، 

غري ثابت، فأخرج حنو اثين عشر حديثا يف الشواهد، دون االحتجاج، مما مسع منه قبل تغريه، وما عن 



  .فاالحتياط أن ال حيتج به فيما خيالف الثقات، وهذا احلديث من مجلتها
  سألت أمحد: حدثين حممد بن مطهر، قال: قال أبو القاسم البغوي

)٧/٤٥٢(  

  

  . يوم إال بصريةمحاد بن سلمة عندنا من الثقات، ما نزداد فيه كل: ابن حنبل، فقال
  .مات محاد بن سلمة، وقد أتى عليه ست وسبعون سنة: قال أبو سلمة التبوذكي

  .فعلى هذا يكون مولده يف حياة أنس بن مالك: قلت
مات محاد بن سلمة يوم الثالثاء، يف ذي احلجة، سنة سبع وستني ومئة، وصلى : وقال أبو احلسن املدائين
  .عليه إسحاق بن سليمان

  .مات بعد عيد النحر: أرخ وفاته يف هذا العامل غري واحد، وبعضهم قالكذا : قلت
محاد بن سلمة، موىل بين ربيعة ابن زيد مناة بن متيم، يكىن أبا ": تارخيه " وقال شباب العصفري يف 

  .سلمة، مات يف ذي احلجة سنة سبع
  .مات يف ذي احلجة سنة ست: وأما عبيداهللا بن حممد العيشي، فقال

  وهذا
  .موه

، )١(أبو محزة حممد بن ميمون السكري : ومات مع محاد يف سنة سبع أئمة كبار من العلماء، منهم
البصري، ) ٣(، الفقيه الكويف، والربيع بن مسلم )٢(حمدث مرو، واحلسن بن صاحل بن حي اهلمداين 

  البصري، والسري) ٥(البصري، والقاسم بن الفضل احلداين ) ٤(وسالم بن مسكني 
__________  

  .، وما بعدها٣٨٥: تقدمت ترمجته يف الصفحة) ١(
  ). ه١٦٩( وما بعدها، وفيها حدد املؤلف وفاته يف سنة ٣٦١: ترمجته يف الصفحة) ٢(
  .٢٩٠: ترمجته يف الصفحة) ٣(
  .٤١٤: ترمجته يف الصفحة) ٤(
  .٢٩٠: ترمجته يف الصفحة) ٥(

[ * ]  

)٧/٤٥٣(  

  



هيم احلناط البصري، وأبو بكر اهلذيل البصري، سلمي، وأبو ابن حيىي البصري خبلف، وسويد بن إبرا
عقيل حيىي بن املتوكل البصري، وأبو هالل حممد بن سليم الراسيب البصري، وداود بن أيب الفرات 

البصري، وأبو الربيع أشعث السمان البصري، وعبد العزيز بن مسلم القسملي البصري، ومجاعة سواهم 
  .بالبصرة

  .لعلماء بالبصرةفكانت سنة فناء ا
، الفقيه، وشيخ االسكندرية عبدالرمحن بن )١(وفيها مات شيخ دمشق سعيد بن عبد العزيز التنوخي 

، وأمري الكوفة عيسى بن موسى العباسي )٣(، وحمدث الكوفة حممد بن طلحة بن مصرف )٢(شريح 
  .، شاعر وقته)٥(، وبشار بن برد )٤(

  . حديثا، أفردا قدميا يف سنة بضع وتسعني وست مئةوقد وقع يل من أعلى رواياته بضعة عشر
أنبأنا املبارك بن أيب اجلود ببغداد، أنبأنا أمحد بن أيب غالب : أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق مبصر

العابد، أنبأنا عبد العزيز بن علي، أنبأنا حممد بن عبدالرمحن الذهيب، حدثنا عبد اهللا البغوي، حدثنا عبد 
 صلى -أن النيب : ن محاد النرسي، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أيب رافع، عن أيب هريرةاالعلى ب

إن رجال زار أخا له يف قرية أخرى، فأرصد اهللا على مدرجته ملكا، فلما أتى : "  قال-اهللا عليه وسلم 
  .أردت أخا يل يف قرية كذا وكذا: أين تريد ؟ قال: عليه قال

  ال، إال: عمة ترا ؟ قالهل له عليك من ن: قال
__________  

  .أبو حممد، فقيه دمشق يف عصره، كان حافظا حجة) ١(
  .كما أشار املؤلف)  ه١٦٧(تويف سنة 

  .١٥٢ / ٦": ذيب ابن عساكر " ، ٢٣ / ١": تذكرة احلفاظ : " انظر
  .١٨٢: ترمجته يف الصفحة) ٢(
  .٣٣٨: ترمجته يف الصفحة) ٣(
  .٤٣٤: ترمجته يف الصفحة) ٤(

  ). ه١٦٨(وفيها حدد املؤلف وفاته يف سنة 
  .٢٤: ترمجته يف الصفحة) ٥(

[ * ]  

)٧/٤٥٤(  

  



  .أين أحبه يف اهللا
  ".إين رسول اهللا إليك أن اهللا قد أحبك كما أحببته فيه : قال

عن عبداالعلى، فوافقناه بعلو، وهو من أحاديث الصفات اليت متر كما جاءت، ) ١(أخرجه مسلم 
) * [ قل إن كنتم حتبون اهللا، فاتبعوين حيببكم اهللا: * (القرآن ويف احلديث كثري، قال اهللا تعاىلوشاهده يف 
   ].٣١: آل عمران

   ].١٢٥: النساء) * [ واختذ اهللا إبراهيم خليال: * (وقال
 أنبأنا موسى بن عبد القادر: أخربنا عبد احلافظ بن بدران بنابلس، ويوسف بن أمحد احلجار بدمشق، قاال

  سنة مثاين عشرة وست مئة، أنبأنا سعيد بن أمحد، أنبأنا علي بن أمحد البسري، أنبأنا أبو طاهر املخلص،
حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا أبو نصر التمار، حدثنا محاد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن 

) * يوم يقوم الناس لرب العاملني(: * ، قرأ هذه اآلية- صلى اهللا عليه وسلم -أن رسول اهللا : " ابن عمر
   ].٦: املطففني[ 
  ".يقومون حىت يبلغ الرشح أطراف آذام : قال

  ).٢(رواه مسلم عن التمار 
أنبأنا الفتح بن عبد السالم، أنبأنا هبة اهللا بن احلسني، أنبأنا أمحد بن حممد : أخربنا أمحد بن إسحاق

م البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، وعبد االعلى بن محاد، البزاز، حدثنا عيسى بن علي، حدثنا أبو القاس
حدثنا محاد بن سلمة، عن أيب العشراء، : وأبو نصر التمار، وكامل بن طلحة، وعبيداهللا العيشي، قالوا

لو طعنت يف فخذها : " أما تكون الذكاة إال من اللبة واحللق ؟ فقال! قلت يا رسول اهللا : عن أبيه، قال
  ).٣" (الجزأ عنك 

__________  
  .باب يف فضل احلب يف اهللا: ، يف الرب والصلة)٢٥٦٧) (١(

  .الطريق، مسيت بذلك الن الناس يدرجون عليها، أي ميضون وميشون: واملدرجة
  .تقوم بإصالحها وحفظها، وتنهض إليه بسبب ذلك: ، أي"ترا : " وقوله

  .القيامةباب يف صفة يوم : ، يف اجلنة وصفة نعيمها وأهلها)٢٨٦٢): (٢(
  .إسناده ضعيف، جلهالة أيب العشراء) ٣(

هو عندي غلط، وال يعجبين، وال : سألت أمحد عن حديث أيب العشراء يف الذكاة، قال: قال امليموين
  = [ * ]أذهب إليه إال يف موضع ضرورة، ما 

)٧/٤٥٥(  

  



جاء حيىي بن : ي يقولمسعت حممد بن إبراهيم بن أيب شيخ امللط": الضعفاء " قال ابن حبان يف كتاب 
نعم، حدثين سبعة : أما مسعتها من أحد ؟ قال: معني إىل عفان ليسمع منه كتب محاد بن سلمة، فقال

  .واهللا الحدثتك: عشر نفسا عن محاد، قال
  .، وأحندر إىل البصرة، فأمسع من التبوذكي)١(إمنا هو درهم : فقال
  .شأنك: قال

  ،فاحندر إىل البصرة، وجاء إىل التبوذكي
  .مسعتها على الوجه من سبعة عشر، وأنت الثامن عشر: أما مسعتها من أحد ؟ قال: فقال له

إن محاد بن سلمة كان خيطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غريه، فإذا : وما تصنع ذا ؟ قال: قال
  .رأيت أصحابه اجتمعوا على شئ، علمت أن اخلطأ منه

  .هذه حكاية منقطعة: قلت
  .ت أبا سعيد احلداد يكتب أصناف محاد بن سلمة، فذكر حكايةرأي: وقال حمدث

  
  ابن درهم، العالمة، احلافظ الثبت، حمدث الوقت، أبو إمساعيل) ع * ( محاد بن زيد- ١٦٩

__________  
  .أعرف أنه يروى عن أيب العشراء حديث غري هذا= 

  .يف حديثه، وامسه، ومساعه من أبيه نظر: وقال البخاري
: باب ما جاء يف ذبيحة املتردية، والترمذي: ، يف االضاحي)٢٨٢٥: (ه أبو داودواحلديث أخرج

  .باب ذكاة الناد من البهائم: ، يف الذبائح)٣١٨٤: (، وابن ماجه)١٤٨١(
  .الذبح: والذكاة
  .وسط الصدر واملنحر: واللبة

لذين اعتمدمها وهو حتريف مع أن يف االصلني ال" وهم : " ٣٢ / ١" الضعفاء " يف املطبوع من ) ١(
  .على الصواب" درهم " احملقق 

، التاريخ ٤٥١، ٣٢١: ، تاريخ خليفة٢٢٤: ، طبقات خليفة٢٨٧ - ٢٨٦ / ٧: طبقات ابن سعد* 
 ١٧٦ / ١: ، اجلرح والتعديل٥٠٣ - ٥٠٢: ، املعارف٢١٨ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٥ / ٣: الكبري

، ٢٦٧ - ٢٥٧ / ٦:  حلية االولياء،١٥٧: ، مشاهري علماء االمصار١٣٩ - ١٣٧ / ٣، ١٨٣ -
: ، تذهيب التهذيب٣٢٩ - ٣٢٨: خ: ، ذيب الكمال١٦٨ - ١٦٧ / ١: ذيب االمساء واللغات

 / ١٠: ، البداية والنهاية٢٧٤ / ١: ، عرب الذهيب٢٢٩ - ٢٢٨ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٧٣ / ١: خ
 ٩٦: ، طبقات احلفاظ١١ - ٩ / ٣: ، ذيب التهذيب٢٥ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري١٧٤

  .٢٩٢ / ١: ، شذرات الذهب٩٢: ، خالصة تذهيب الكمال٩٧ -
[ * ]  



)٧/٤٥٦(  

  

االزدي، موىل آل جرير بن حازم البصري، االزرق الضرير، أحد االعالم، أصله من سجستان، سيب 
  .جده درهم منها

بن زياد القرشي اجلمحي، وأيب أنس بن سريين، وعمرو بن دينار، وأيب عمران اجلوين، وحممد : مسع منه
مجرة الضبعي، وثابت البناين، وبديل بن ميسرة، وأيوب السختياين، وعبد العزيز بن صهيب، وبشر بن 
حرب، وسلم بن قيس العلوي، وشعيب بن احلبحاب، وعاصم بن أيب النجود، وعامر بن عبد الواحد 

املكي، وكثري بن زياد االزدي، وحممد بن االحول، وعباس بن فروخ اجلريري، وعبيد اهللا بن أيب يزيد 
واسع، ومطر الوراق، وهارون بن رئاب، وواصل موىل أيب عيينة بن املهلب، وأيب التياح الضبعي، ويزيد 

، وإسحاق بن سويد، ومجيل بن مرة، وحاجب ابن املهلب بن أيب صفرة، والزبري بن )١(الرشك 
وكثري من شنظري، ومنصور بن املعتمر، وبرد بن سنان، احلريت، والزبري بن عريب، والصقعب ابن زهري، 

  .وداود بن أيب هند، ويونس بن عبيد، وأيب حازم االعرج، وعبيداهللا بن أيب بكر بن أنس، وخلق كثري
 وعبد الوارث بن سعيد، وعبد - وهم من شيوخه -إبراهيم بن أيب عبلة، وسفيان، وشبعة : روى عنه

املبارك، وأبو النعمان عارم، ومسدد، وسليمان بن حرب، وعبيداهللا الرمحن بن مهدي، وعبد اهللا بن 
 وزكريا بن عدي، - وهو أكرب شيخ عنده -القواريري، وحممد ابن عبيد بن حساب، وعلي بن املديين 

وحممد بن عيسى بن الطباع، وقتيبة بن سعيد، وسهل بن عثمان العسكري، وإبراهيم بن يوسف البلخي 
رو الضيب، وسنيد بن داود املصيصي، وسليمان بن أيوب صاحب البصري، وحممد الفقيه، وداود بن عم

  بن
__________  

  .الرشك، بكسر الراء، هو يزيد بن أيب يزيد الضبعي البصري) ١(
  .الكبري اللحية، لقب بذلك لكرب حليته: والرشك بالفارسية

[ * ]  

)٧/٤٥٧(  

  

ن موسى احلرشي، وحممد بن زنبور، وحممد بن النضر أيب بكر املقدمي، وأبو الربيع الزهراين، وحممد ب
املروزي، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وأمحد بن عبدة، وعبد اهللا بن معاوية اجلمحي، وأبو االشعث أمحد 

بن املقدام العجلي، واهليثم بن سهل، خامتة من روى عنه، وأمم سواهم قد استوعب كثريا منهم شيخنا 
  ".ذيبه " أبو احلجاج يف 



بالكوفة، ومالك باحلجاز، ) ١(سفيان الثوري : أئمة الناس يف زمام أربعة: ال عبدالرمحن بن مهديق
  .، ومحاد بن زيد بالبصرة)٢(واالوزاعي بالشام 
  .ليس أحد أثبت من محاد بن زيد: وقال حيىي بن معني

  .ما رأيت شيخا أحفظ من محاد بن زيد: وقال حيىي بن حيىي النيسابوري
  .محاد بن زيد من أئمة املسلمني، من أهل الدين، هو أحب إيل من محاد بن سلمة:  بن حنبلوقال أمحد

مل أر أحدا قط أعلم بالسنة، وال باحلديث الذي يدخل يف السنة من محاد بن : وقال عبدالرمحن بن مهدي
  .زيد

  .- يعين محادا -رجل البصرة بعد شعبة ذاك االزرق : وروي عن سفيان الثوري، قال
  ).٣(ما كنا نشبه محاد بن زيد إال مبسعر : ل وكيع بن اجلراحقا

  .مل يكن حلماد بن زيد كتاب، إال كتاب حيىي ابن سعيد االنصاري: قال سليمان بن حرب
محاد بن زيد ثقة، وحديثه أربعة آالف حديث، كان حيفظها، ومل يكن له : وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  .كتاب
  مل خيطئ محاد بن زيد يف: ش احلافظوقال عبدالرمحن بن خرا

__________  
  .٢٢٩: ترمجته يف الصفحة) ١(
  .١٠٧: ترمجته يف الصفحة) ٢(
  .١٦٣: ترمجته يف الصفحة) ٣(

[ * ]  

)٧/٤٥٨(  

  

مث * إيت محاد بن زيد تقتبس حلما وعلما * أيها الطالب علما ): ١(حديث قط، وفيه يقول ابن املبارك 
ما رأيت أعلم من محاد بن زيد، ومالك ابن أنس، وسفيان : لرمحن بن مهديقال عبدا) ٢(قيده بقيد 

  . يعين محاد بن زيد-الثوري، وما رأيت بالبصرة أحدا أفقه منه 
  .هو أجل أصحاب أيوب السختياين وأثبتهم: وقال آخر

  .جالست أيوب عشرين سنة: وعن محاد بن زيد، قال
مات محاد بن زيد يوم مات، وال أعلم له يف :  النبيل يقولمسعت أبا عاصم: وقال أمحد بن سعيد الدارمي

  .ومسته: االسالم نظريا يف هيئته ودله، أظنه قال
تأخر موته عن مالك قليال، ولذلك قال أبو عاصم ذلك، وملا مسع يزيد بن زريع مبوت محاد بن : قلت



  .مات اليوم سيد املسلمني: زيد، قال
  .فظ حديثه كلهكان ضريرا حي: قال أبو حامت بن حبان

  .إمنا أضر بأخرة: قلت
__________  

  هو عبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي بالوالء، التيمي املروزي، أبو عبد) ١(
  .الرمحن، احلافظ، شيخ االسالم، ااهد التاجر، صاحب التصانيف والرحالت

  ). ه١٨١(م سنة على الفرات، منصرفا من غزو الرو" يت " كان من سكان خراسان، ومات 
، ٢٥٣ / ١": تذكرة احلفاظ " ، ١٥٢ / ١٠": تاريخ بغداد " ، ١٦٢ / ٨": احللية : " انظر ترمجته يف

  .٢٩٥ / ١": شذرات الذهب " 
: ، وزاد بيتا ثالثا"فاطلب العلم حبلم : " ، وفيه الشطر االول من البيت الثاين٢٥٨ / ٦": احللية ) " ٢(

، يف ترمجة عمرو بن عبيد، وفيه ٧٩ / ١٠": البداية والنهاية " عبيد و وكعمرو بن * ال كثور وكجهم 
  ".فخذ العلم حبلم : " الشطر االول من البيت الثاين

  .١٨٠ - ١٧٩ / ١: اجلرح والتعديل: آثار عمرو بن عبيد وانظر* وذر البدعة من : وزاد بيتا ثالثا
[ * ]  

)٧/٤٥٩(  

  

اهليثم بن : هيم بن أيب عبلة، والثوري، وخلق، آخرهم وفاةإبرا: قد روى عنه: قال أبو بكر اخلطيب
  .سهل التستري

  .ما رأيت بالعراق مثل محاد بن زيد: حدثنا بقية بن الوليد، قال: قال حممد بن مصفى
  .املدلس متشبع مبا مل يعط: وقال خلف بن هشام البزار

   ].١٨٨: آل عمران) * [ وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا: * (هو داخل يف قوله تعاىل: قلت
واملدلس فيه شئ من الغش، وفيه عدم نصح لالمة، السيما إذا دلس اخلرب الواهي، يوهم أنه : قلت

التدليس : صحيح، فهذا ال حيل بوجه، خبالف باقي أقسام التدليس، وما أحسن قول عبدالواث بن سعيد
  .ذل) ١(

  :يف قولهمسعت محاد بن زيد يقول : مجاعة مسعوا سليمان بن حرب
   ].٢: احلجرات) * [ ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب* (
أرى رفع الصوت عليه بعد موته، كرفع الصوت عليه يف حياته، إذا قرئ حديثه، وجب عليك أن : قال

  ).٢(تنصت له كما تنصت للقرآن يعمر 



ما رأيت : مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقول: وروى سليمان بن أيوب صاحب البصري، وهو صادق
  .أحدا أعلم من محاد بن زيد، السفيان وال مالك

  .ما رأيت أعقل من محاد بن زيد: وقال حممد بن عيسى بن الطباع
هل ذكر اهللا أصحاب : قلت حلماد بن زيد: مسعت يزيد بن هارون يقول: قال حممد بن وزير الواسطي

  ).٣(اآلية ...) *  من كل فرقة منهم طائفةفلو ال نفر: * (بلى، اهللا تعاىل يقول: احلديث يف القرآن ؟ قال
__________  

  .١، حا ٢٠٨: تقدم احلديث عن التدليس يف الصفحة) ١(
  .كذا االصل ومل تتبني لنا) ٢(
) * ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون: * (، التوبة، وتتمتها١٢٢): ٣(

  : = [ * ]، ومتامه٨٧ص ": لرحلة يف طلب احلديث ا" وقد أخرجه اخلطيب البغدادي يف 

)٧/٤٦٠(  

  

حدثنا :  يقول- رمحه اهللا -مسعت بشر بن احلارث : حدثنا أيوب العطار: قال أبو العباس بن مسروق
  .أستغفر اهللا، إن لذكر االسناد يف القلب خيالء: محاد بن زيد، مث قال

أحب أن تكلم شعبة، أن : أبان بن أيب عياش، فقالجاءين : قال سليمان بن حرب، عن محاد بن زيد، قال
  .يكف عين

إنه ال حيل الكف عن أبان، فإنه يكذب على رسول اهللا : فكلمته، فكف عنه أياما، وأتاين يف الليل، فقال
  .- صلى اهللا عليه وسلم -

إمنا : يقولمسعت محاد بن زيد : حدثنا أيب، حدثنا سليمان بن حرب: قال عبدالرمحن بن أيب حامت احلافظ
قال :  وعن أيب النعمان عارم، قال-) ١( يعين اجلهمية -ليس يف السماء إله : يدورون على أن يقولوا

  .القرآن كالم اهللا، أنزله جربيل من عند رب العاملني: محاد بن زيد
ال أعلم بني العلماء نزاعا، يف أن محاد بن زيد من أئمة السلف، ومن أتقن احلفاظ وأعدهلم، : قلت

  .- رمحه اهللا -وأعدمهم غلطا، على سعة ما روى 
  .مولده يف سنة مثان وتسعني

أدبه : كنت إذا رأيت محاد بن زيد، قلت: مسعت أبا أسامة يقول: قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري
  .- رضي اهللا عنه -كسرى، وفقهه عمر 

مد بن أخي هالل الرأي، مسعت مسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ، مسعت أبا عبيد حممد بن حم: قال اخلليلي
دانقني، وعلم : ، وعلقمة)٢(كان علم محاد بن سلمة أربعة دوانيق : كانوا يقولون: هشام بن علي يقول



  .محاد بن زيد دانقني، وعقله أربعة دوانيق
  .مات يف سنة تسع وسبعني ومئة، وفاقا يف شهر رمضان: قلت

  وقال أبو
__________  

  ". طلب العلم والفقه، ورجع به إىل من وراءه فعلمه إياه فهذا يف كل من رحل يف= " 
  .٣: ، حا٣١١: تقدم احلديث عن اجلهمية يف الصفحة) ١(
  .سدس الدرهم: الدانق) ٢(

  .جزء من اثين عشر جزءا من االوقية: والدرهم
[ * ]  

)٧/٤٦١(  

  

  .مات يف يوم اجلمعة تاسع عشر شهر رمضان: حفص الفالس
مات قبله مالك بشهرين :  ليال خلون من رمضان، يوم اجلمعة، وقال أبو داودمات لعشر: وقال عارم

  .وأيام
  .هذا وهم، بل مات قبله بستة أشهر، فرمحهما اهللا: قلت

  .فلقد كانا ركين الدين، ما خلفهما مثلهما
  .ومات فيها بواسط احلافظ احلجة، العابد القدوة، خالد بن عبد اهللا الطحان

  .حوص سالم بن سليموحمدث الكوفة أبو األ
  .ومفيت دمشق اهلقل ابن زياد، صاحب االوزاعي

  .وحمدث محص عبد اهللا بن سامل االشعري
  ).١(الوليد ابن طريف الشاري : وفيها كان مصرع ملك اخلوارج، الذي يضرب بشجاعته املثل

أنبأنا موسى : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال: - وقد أفردا -ومن عوايل محاد 
بن عبد القادر، أنبأنا سعيد بن أمحد بن البناء، أنبأنا علي بن أمحد، أنبأنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي 

  بن
__________  

يف خالفة )  ه١٧٧(خرج باجلزيرة الفراتية سنة : الوليد بن طريف بن الصلت التغليب الشيباين) ١(
مناطق عديدة، فسري إليه الرشيد جيشا كثيفا مقدمه يزيد بن هارون الرشيد، وحشد مجوعا كثرية، وأخذ 

مزيد الشيباين، فأقام قريبا منه يناجزه ويطاوله مدة، مث ظهر عليه يزيد فقتله بعد حرب شديده، وهو 



كأنك مل جتزع على ابن طريف * أيا شجر اخلابور مالك مورقا : الذي تقول أخته فارعة يف رثائة
حنن : وهو اخلوارج، مسوا بذلك الم غضبوا وجلوا، وأماهم، فقالوا: اةنسبة إىل الشر: والشاري

، أي  ]٢٠٧: البقرة) * [ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا: * (الشراة، لقوله عزوجل
إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن : * (يبيعها ويبذهلا يف اجلهاد، ومثنها اجلنة، وقوله تعاىل

رأت فتية باعوا : ، ولذلك قال قطري بن الفجاءة، وهو شاعر خارجي ]١١١: التوبة) * [ هلم اجلنة
  [ * ]جبنات عدن عنده ونعيم * االله نفوسهم 

)٧/٤٦٢(  

  

 -مسعت جندب بن عبد اهللا : حممد، حدثنا أمحد بن املقدام، حدثنا محاد بن زيد، عن أيب عمران اجلوين
اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه، فقوموا : "  قال-فعه وال أعلمه، إال أنه قد ر

  ).١" (عنه 
أنبأنا أبو احلسن حممد ابن أمحد القطيعي حضورا، أنبأنا حممد : أخربنا علي بن أمحد بن عبد احملسن العلوي

لزاهد، أنبأنا هبة اهللا بن أمحد وأنبأنا أمحد بن إسحاق، أنبأنا عمر بن حممد ا) ح(بن عبيداهللا بن الزاعواين 
أنبأنا أبو نصر حممد بن حممد، أنبأنا أبو طاهر املخلص، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا : الشبلي، قاال

 -أن النيب : " أبو الربيع الزهراين، حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن بالل
  ".ين، تلقاء وجهه يف جوف الكعبة  صلى بني العمود-صلى اهللا عليه وسلم 

  .عن الزهراين) ٢(أخرجه مسلم 
صلى رسول : حدثنا محاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن بالل، قال: وبه إىل الزهراين

  ).٣( يف البيت - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 
  ).٤(مل يصل فيه، إمنا كرب يف نواحيه : وقال ابن عباس

__________  
باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، : ، يف فضائل القرآن٨٧ / ٩: وأخرجه البخاري) ١(

، يف االعتصام، من طريق إسحاق بن راهويه، عن عبد الصمد، عن مهام، ٢٨٩ / ١٣: وأخرجه أيضا
  .عن أيب عمران اجلوين

فهم معانيه، فتفرقوا لئال اقرؤوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم يف : ومعىن احلديث
  .يتمادى بكم اخلالف إىل الشر

 لئال يكون ذلك سببا لرتول - صلى اهللا عليه وسلم -حيتمل أن يكون النهي خاصا بزمنه : قال عياض
   ].١٠١: املائدة) * [ ال يتأسلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم: * (ما يسؤوهم كما يف قوله تعاىل



قرؤوا والزموا االئتالف على ما دل عليه وقاد إليه، فإذا وقع االختالف، أو ا: وحيتمل أن يكون املعىن
عرض عارض شبهة يقتضي املنازعة الداعية لالفتراق، فاتركوا القراءة، ومتسكوا باحملكم املوجب لاللفة، 

  .وأعرضوا عن املتشابه املؤدي للفرقة
  -وهو كقوله 

  ".بعون ما تشابه منه فاحذروهم فإذا رأيتم الذين يت: " -صلى اهللا عليه وسلم 
  .باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه، والصالة فيها: ، يف احلج)٣٨٩) (١٣٢٩: (رقم) ٢(
  .إسناده صحيح) ٣(
: باب من كرب يف نواحي الكعبة، وأبو داود: ، يف احلج٣٧٦ - ٣٧٥ / ٣: أخرجه البخاري) ٤(
  .٢٩٧ / ٢): سالةطبع مؤسسة الر" (زاد املعاد : " ، وانظر)٢٠٢٧(

[ * ]  

)٧/٤٦٣(  

  

  .وهذا إسناد صحيح، وإمنا العربة بقول من أثبت الصالة، فإن معه زيادة علم
محاد ابن زيد أحفظ من ابن سلمة، ما كنا : روى أبو حامت الرازي، عن مقاتل بن حممد، مسع وكيعا يقول

  ).١(نشبه محاد بن زيد إال مبسعر 
اد بن زيد أثبت من عبد الوارث، وابن علية، وعبد الوهاب الثقفي، مح: إسحاق الكوسج، عن حيىي قال

  .وابن عيينة
  .يرون أن محاد بن زيد دون شعبة يف احلديث: مسعت أبا الوليد يقول: قال أبو زرعة

  .ولد زمن سليمان بن عبدامللك: سألت أم محاد بن زيد وعمته، فقالت إحدامها: وقال عارم
  .بن عبد العزيزولد زمن عمر : وقالت االخرى

  .ولد سنة مثان وتسعني: وقال خالد بن خداش
  .محاد بن زيد يكىن أبا إمساعيل، وكان عثمانيا، وكان ثقة ثبتا حجة، كثري احلديث: قال حممد بن سعد

فصل اشترك احلمادان يف الرواية عن كثري من املشايخ، وروى عنهما مجيعا مجاعة من احملدثني، فرمبا روى 
  ن محاد، مل ينسبه، فالالرجل منهم ع

 مل نقطع بأنه ابن زيد، - وذلك قليل -يعرف أي احلمادين هو إال بقرينة، فإن عري السند من القرائن 
  .هذا احلديث على شرط مسلم: وال أنه ابن سلمة، بل نتردد، أو نقدره ابن سلمة، ونقول

  .إذ مسلم قد احتج ما مجيعا
وب، واالزرق بن قيس، وإسحاق بن سويد، وبرد بن سنان، أنس بن سريين، وأي: فمن شيوخهما معا



وبشر بن حرب، وز بن حكيم، وثابت، واجلعد أبو عثمان، ومحيد الطويل، وخالد احلذاء، وداود بن 
  أيب هند، واجلريري، وشعيب بن احلبحاب، وعاصم بن أيب النجود، وابن عون،

__________  
  .١٧٨، ١٧٧ / ١مقدمة اجلرح والتعديل ) ١(

[ * ]  

)٧/٤٦٤(  

  

وعبيداهللا بن أيب بكر بن أنس، وعبيداهللا بن عمر، وعطاء بن السائب، وعلي ابن زيد، وعمرو بن دينار، 
وحممد بن زياد، وحممد بن واسع، ومطر الوراق، وأبو مجرة الضبعي، وهشام بن عروة، وهشام بن 

  .حسان، وحيىي بن سعيد االنصاري، وحيىي بن عتيق، ويونس بن عبيد
عبدالرمحن بن مهدي، ووكيع، وعفان، وحجاج بن منهال، وسليمان بن حرب، : وحدث عن احلمادين

وشيبان، والقعنيب، وعبد اهللا بن معاوية اجلمحي، وعبد االعلى بن محاد، وأبو النعمان عارم، وموسى بن 
ىي بن  ومؤمل بن إمساعيل، وهدبة، وحي- لكن ماله عن محاد بن زيد سوى حديث واحد -إمساعيل 

  .حسان، ويونس بن حممد املؤدب، وغريهم
ز بن أسد، وحبان بن هالل، واحلسن : واحلفاظ املختصون باالكثار، وبالرواية عن محاد بن سلمة

  .االشيب، وعمر بن عاصم
كعلي بن املديين، وأمحد بن : واملختصون حبماد بن زيد، الذين ما حلقوا ابن سلمة، فهم أكثر وأوضح

  ن املقدام، وبشر بنعبدة، وأمحد ب
معاذ العقدي، وخالد بن خداش، وخلف بن هشام، وزكريا بن عدي، وسعيد ابن منصور، وأيب الربيع 

الزهراين، والقواريري، وعمرو بن عون، وقتيبة بن سعيد، وحممد بن أيب بكر املقدمي، ولوين، وحممد بن 
يب، وحيىي بن حيىي التميمي، وعدة عيسى بن الطباع، وحممد بن عبيد بن حساب، ومسدد، وحيىي بن حب

  .من أقرام
فإذا رأيت الرجل من هؤالء الطبقة، قد روى عن محاد وأمه، علمت أنه ابن زيد، وأن هذا مل يدرك 

حدثنا محاد، وسكت، نظرت يف شيخ محاد من : محاد بن سلمة، وكذا إذا روى رجل ممن لقيهما، فقال
  .هو

اك، ترددت، وإن رأيته من شيوخ أحدمها على االختصاص والتفرد فإن رأيته من شيوخهما على االشتر
عرفته بشيوخه املختصني به، مث عادة عفان ال يروي عن محاد بن زيد إال وينسبه، ورمبا روى عن محاد بن 

  سلمة فال ينسبه،



)٧/٤٦٥(  

  

، وكذلك يفعل حجاج بن منهال، وهدبة بن خالد، فأما سليمان بن حرب، فعلى العكس من ذلك
  .حدثنا محاد: حدثنا محاد، فهو ابن زيد، ومىت قال موسى التبوذكي: وكذلك عارم يفعل، فإذا قاال

  .فهو ابن سلمة، فهو راويته، واهللا أعلم
ويقع مثل هذا االشتراك سواء يف السفيانني، فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء، وأصحاب ابن عيينة 

حدثنا سفيان، وأم، فهو : ىت رأيت القدمي قد روى، فقالصغار، مل يدركوا الثوري، وذلك أبني، فم
  .الثوري، وهم كوكيع، وابن مهدي، والفريايب، وأيب نعيم

فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بينه، فأما الذي مل يلحق الثوري، وأدرك ابن عيينة، فال حيتاج أن 
  .ينسبه لعدم االلباس، فعليك مبعرفة طبقات الناس

  .ة من أقرامالتميمي، وعد
فإذا رأيت الرجل من هؤالء الطبقة، قد روى عن محاد وأمه، علمت أنه ابن زيد، وأن هذا مل يدرك 

حدثنا محاد، وسكت، نظرت يف شيخ محاد من : محاد بن سلمة، وكذا إذا روى رجل ممن لقيهما، فقال
  .هو

حدمها على االختصاص والتفرد فإن رأيته من شيوخهما على االشتراك، ترددت، وإن رأيته من شيوخ أ
عرفته بشيوخه املختصني به، مث عادة عفان ال يروي عن محاد بن زيد إال وينسبه، ورمبا روى عن محاد بن 

  سلمة فال ينسبه،

)٧/٤٦٦(  

  

وكذلك يفعل حجاج بن منهال، وهدبة بن خالد، فأما سليمان بن حرب، فعلى العكس من ذلك، 
  .حدثنا محاد: حدثنا محاد، فهو ابن زيد، ومىت قال موسى التبوذكي: وكذلك عارم يفعل، فإذا قاال

  .فهو ابن سلمة، فهو راويته، واهللا أعلم
ويقع مثل هذا االشتراك سواء يف السفيانني، فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء، وأصحاب ابن عيينة 

دثنا سفيان، وأم، فهو ح: صغار، مل يدركوا الثوري، وذلك أبني، فمىت رأيت القدمي قد روى، فقال
  .الثوري، وهم كوكيع، وابن مهدي، والفريايب، وأيب نعيم

فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بينه، فأما الذي مل يلحق الثوري، وأدرك ابن عيينة، فال حيتاج أن 
  .ينسبه لعدم االلباس، فعليك مبعرفة طبقات الناس



 أعالم النبالء ويليه اجلزء الثامن وأوله ترمجة حيىي بن أيوب بعونه تعاىل وتوفقيه مت اجلزء السابع من سري
  الغافقي

)٧/٤٦٦(  

  

  ٨ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ٨الذهيب ج 

)٨(/  

  

  سري اعالم النبالء اجلزء الثامن

)٨/١(  

  

  .بع الحدمجيع احلقوق حمفوظة ملوسسة الرسالة وال حيق الية جهة أن تطبع أو تعطي حق الط
 - م موسسة الرسالة بريوت ١٩٩٣ - ه ١٤١٣سواء كان مؤسسة رمسية أو افرازا الطبعة التاسعة 

  . ص- ٨١٥١١٢ - ٣١٩٠٣٩ بناية صمدي وصاحلة هاتف -شارع سوريا 
  .ب

  . برقيا٧٤٦٠
  بيوشران

)٨/٢(  

  

 م ١٣٧٤ ه ٧٤٨ىف سري أعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتو
اجلزء الثامن أشرف على حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب االرنؤوط حقق هذا اجلزء نذير محدان 

  مؤسسة الرسالة

)٨/٣(  



  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)٨/٤(  

  

 العامل الشهري أبو العباس الغافقي املصري، ينسب يف عداد االمام احملدث) ع* ( حيىي بن أيوب - ١
  .ان بن احلكمموايل مرو
يزيد بن أيب حبيب، وأيب قبيل حيي بن هانئ، وجعفر ابن ربيعة، وعبيداهللا بن أيب جعفر، : حدث عن

وعبد اهللا بن طاووس، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، وعبد اهللا بن دينار، وعمارة بن غزية، وإمساعيل بن 
 بن جبرية، وسهل ابن معاذ اجلهين، بن فائد، وزيد) ١(أمية، وبكر بن عمرو، وربيعة الرأي، وزبان 

وعقيل بن خالد، وأيب االسود حممد بن عبدالرمحن، وموسى بن عقبة، وحيىي بن سعيد، وعياش بن عباس 
، وكعب ابن علقمة، ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، ومحيد الطويل، وهشام بن حسان، وعبد )٢(القتباين 

  ازم االعرج،الرمحن بن حرملة، وعبيداهللا بن زحر، وأيب ح
__________  

، مشاهري ٢٦٠ / ٨: ، التاريخ الكبري للبخاري٢٩٦: ، طبقات خليفة٥١٦ / ٧: طبقات ابن سعد(*) 
، ١٢٧ / ٩: ، اجلرح والتعديل٢٤٣ / ٣: ، الضعفاء للعقيلي١٩٠): ١٥٢٨(ت : علماء االمصار

، ميزان ٢٧٧ ٢٢٨ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٤٩٣: ، ذيب الكمال٤٢١ / ٢: الكامل البن عدي
، خالصة تذهيب ١٨٦ / ١١: ، ذيب التهذيب٢٤٣ / ١: ، العرب للذهيب٣٦٢ / ٤: االعتدال
، ١ / ١٤٩ / ٤، تذهيب التهذيب ٢٥٠ / ٣، الكاشف ١٠٨: ، الضعفاء واملتروكني٣٦٢: الكمال
  .٩٦: ، طبقات احلفاظ٣٠٠ / ١، حسن احملاضرة ٧٣١ / ٢املغين 

  .زياد، وهو خطأ: يف االصل) ١(
  .موضع يف نواحي عدن باليمن: بكسر القاف، نسبة إىل قتبان: القتباين) ٢(

(*)  

)٨/٥(  

  

وصاحل بن كيسان، وعبد اهللا بن سليمان الطويل، وابن عجالن، وأيب حنيفة، وموسى بن علي، وعمرو 
  .بن احلارث، ومالك، وخلق كثري

أكرب منه، وابن جرير أحد شيوخه، الليث بن سعد، وهو من أقرانه، وجرير بن حازم، وهو : حدث عنه



وابن املبارك، وابن وهب، وموسى بن أعني، وإسحاق بن الفرات، وأشهب بن عبد العزيز، وزيد بن 
احلباب، وسعيد بن أيب مرمي، وسعيد بن عفري، وعبد اهللا بن صاحل الكاتب، وأبو عبدالرمحن املقرئ، 

  .، وغريهموعمرو بن الربيع بن طارق، وحيىي بن إسحاق السيلحيين
  .هو دون حيوة، وسعيد بن أيب أيوب هو سيئ احلفظ: قال أمحد بن حنبل

  .صاحل: ثقة، وقال مرة: وروى إسحاق الكوسج عن ابن معني
  .هو أحب إيل من عبدالرمحن بن أيب املوال، وحمله الصدق، وال حيتج به: وقال أبو حامت

  .هو صاحل: ثقة ؟ قالحيىي بن أيوب : قلت اليب داود: وقال أبو عبيد اآلجري
  .ليس بالقوي: ليس به بأس، وقال مرة: وقال النسائي

  .له غرائب ومناكري، يتجنبها أرباب الصحاح، وينقون حديثه، وهو حسن احلديث: قلت
كان أحد الطالبني للعلم، حدث عن أهل مكة، واملدينة والشام، ومصر، : وقال أبو سعيد بن يونس

أحاديث ليست عند أهل مصر عنه، فحدث عنه حيىي بن إسحاق، عن والعراق، وحدث عنه الغرباء ب
  يزيد بن أيب

)٨/٦(  

  

فليس هذا مبصر من حديث ) ١.." (من جنا من ثالث: " حبيب، عن ربيعة بن لقيط، عن ابن حوالة
  .حيىي

  .مرفوعا) ٢.." (طوىب للشام: " أيضا عن يزيد، عن ابن مشاسة، عن زيد بن ثابت: وروي عنه
  .صر من حديث حيىي بن أيوبوما هو مب

وأحاديث جرير بن حازم، عن حيىي بن أيوب ليس عند املصريني منها حديث، وهي تشبه عندي أن 
  .تكون من حديث ابن هليعة، واهللا أعلم

ى : " ورى زيد بن احلباب، عن حيىي بن أيوب، عن عياش بن عباس، عن أيب احلصني حديث أيب رحيانة
  ، وليس هذا مبصر إال من حديث ابن هليعة،)٣.." (عن الوشر، والوشم
__________  

حدثين :  من طريق حيىي بن إسحاق، عن حيىي بن أيوب قال١٠٥ / ٤" املسند " أخرجه أمحد يف ) ١(
: يزيد بن أيب حبيب، عن ربيعة بن لقيط، عن عبد اهللا بن حوالة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وسنده قوي" مويت والدجال وقتل خليفة مصطرب باحلق معطيه : ا ثالث مراتمن جنا من ثالث فقد جن" 
من طريق يزيد بن أيب حبيب، عن ابن ) ٣٩٤٩(، والترمذي ١٨٤ / ٥" املسند " أخرجه أمحد يف ) ٢(

طوىب : " بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما حني قال: مشاسة، عن زيد بن ثابت قال



  .وسنده جيد" املالئكة باسطو أجنحتها على الشام : " ما بال الشام ؟ قال: قلت" ىب للشام للشام، طو
 من طريق زيد بن احلباب، حدثين حيىي بن أيوب، عن عياش ابن عباس ١٣٤ / ٤أخرجه أمحد ) ٣(

ه احلمريي، عن أيب حصني احلجري، عن عامر احلجري، عن أيب رحيانة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن
  .كره عشر خصال

  الوشر، والنتف، والوشم، ومكامعة الرجل الرجل، واملرأة املرأة
ليس بينهما ثوب، والنهبة، وركوب النمور، واختاذ الديباج ها هنا وها هنا أسفل يف الثياب واملناكب، 

  .واخلامت إال لذي سلطان
، عن عياش بن عباس  من طريق املفضل بن فضالة١٤٣ / ٨، والنسائي )٤٠٣٩(وأخرجه أبو داود 

  .أبو عامر احلجري جمهول: القتباين، عن أيب احلصني اهليثم بن شفي، وعامر احلجري، ويقال
  .املضاجعة: معاجلة االسنان مبا حيددها، واملكامعة: والوشر

(*)  

)٨/٧(  

  

  .واملفضل، وحيوة، وعبد اهللا بن سويد، عن عياش بن عباس
حدثت مالكا حبديث : ، حدثنا ابن علي، مسعت ابن أيب مرمي، قالحدثنا حممد بن إمساعيل: وقال العقيلي

  .كذب: حدثنا به حيىي بن أيوب، عنه فسألته عنه فقال
  .كذب: وحدثته بآخر، فقال

حدثنا أمحد بن حممد، مسعت أبا عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل سئل عن حيىي بن : وقال اخلضر بن داود
ه، وكان ال بأس به، وكأنه ذكر الوهم يف حفظه، فذكرت له كان حيدث من حفظ: أيوب املصري، فقال

كان يقرأ يف : من حديثه عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .هاء، من حيتمل هذا ؟: فقال..الوتر

أيوب، عن وهذا حدثنا حيىي بن أيوب العالف، حدثنا سعيد بن أيب مرمي، حدثنا حيىي بن : قال العقيلي
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الركعة االوىل من الوتر : حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة

قل أعوذ برب (، و )قل هو اهللا أحد(ب : ، ويف الثالثة)قل يا أيها الكافرون(ب : ويف الثانية) سبح(ب 
  ).١) (قل أعوذ برب الناس(و ) الفلق

  . فال تصحأما املعوذتني: قال العقيلي
  :هو من فقهاء مصر وعلمائهم، ويقال): ٢(قال أبو أمحد بن عدي 

__________  



 من طريق سعيد ٣٠٥ / ١" املستدرك " ، وإسناده قوي، وأخرجه احلاكم يف ٤٥٩ / ٣الضعفاء ) ١(
وصححه، ووافقه الذهيب، ..بن أيب مرمي، عن حيىي بن أيوب، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة

من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن حممد بن ) ٤٦٣(، والترمذي )١٤٢٤(جه أبو داود وأخر
وعبد العزيز بن جريج لني، ..سألت عائشة: سلمة احلراين، عن خصيف، عن عبد العزيز ابن جريج قال

  .ومل يسمع من عائشة، وأخطأ خصيف، فصرح بسماعه، لكن احلديث قوي بالطريق املتقدمة
  .٤٢١ / ٢: الكامل) ٢(

(*)  

)٨/٨(  

  

  .كان قاضيا ا، وهو عندي صدوق
ومن غرائبه ما رواه سعيد بن أيب مرمي، حدثنا حيىي بن أيوب، حدثين ابن جريج، عن أيب الزبري، عن 

ال تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، وال لتماروا به : " جابر، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١" (ا به االس، فمن فعل ذلك، فالنار النار السفهاء، وال لتخريو

  .فهذا معروف بيحىي ابن أيوب: قال
  .تويف سنة مثان وستني ومئة: قال سعيد بن عفري، وأبو سعيد بن يونس

  .احتج به االئمة الستة يف كتبهم، لكن أخرجه له البخاري مقرونا بغريه حديثني
وأخربنا سنقر الزيين، أخربنا علي بن أيب ) ٢) (ح(ن علي أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا يعيش ب

أخربنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب، أخربنا منصور بن بكر : الفتح الكناري حبلب سنة مخس وعشرين، قاال
  ابن حممد بن علي بن حيد، أخربنا أبو بكر حممد بن علي بن حيد، سنة تسع

قوب االصم، أخربنا حممد ابن عبد اهللا بن عبد احلكم، عشرة وأربع مئة، حدثنا أبو العباس حممد بن يع
أخربين نافع أن عبد اهللا بن : قال حيىي بن سعيد: أخربنا إسحاق بن الفرات، عن حيىي بن أيوب، قال

  عمر، كان
__________  

باب االنتفاع بالعلم والعمل به، ورجاله : يف املقدمة) ٢٥٤(حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه ) ١(
 / ١، واحلاكم )٩٠(، وصححه ابن حبان ٢٠ورقة " مصباح الزجاجة "  قال البوصريي يف ثقات، كما

من حديث بشري بن ميمون، عن أشعث بن ) ٢٥٩(، وأقره الذهيب، وله شاهد عند ابن ماجة ٨٦
 / ١سوار، عن ابن سريين، عن حذيفة، وسنده ضعيف، وآخر من حديث كعب بن مالك عند احلاكم 

  .، فيتقوى ما٨٦



  .هذا الرمز إشارة إىل حتويل السند) ٢(
(*)  

)٨/٩(  

  

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع : إذا صلى اجلمعة، انصرف فصلى سجدتني يف بيته، مث يقول
  ).١(ذلك 

  
  . ، بن عمرو، بن جرير، بن عبد اهللا، البجلي الكويفابن أيب زرعة) د، ت* ( حيىي بن أيوب - ٢

  .، والشعيبجده أيب زرعة: حدث عن
  .ابن املبارك، وأبو أسامة، وأبو أمحد الزبريي، والفريايب، وعبد اهللا بن رجاء الغداين: وعنه

  .ليس بشئ: ضعيف، وقال يف رواية عثمان الدارمي: ليس به بأس، وقال مرة: قال حيىي بن معني
  .بقي إىل حنو سنة ستني ومئة: قلت

  . بن أيوب أحد الضعفاءذكرناه للتمييز من الذي قبله، وهو أخو جرير
  
  )ع * * ( مهدي بن ميمون- ٣

  االمام احلافظ الثقة أبوحيىي، الكردي االزدي، مث املعويل،
__________  

باب الصالة بعد اجلمعة، من : يف اجلمعة) ٨٨٢" (صحيحه " إسناده قوي، وأخرجه مسلم يف ) ١(
  .طريق قتيبة، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر

، ذيب ١٢٧ / ٩: ، اجلرح والتعديل٤٥٨: ، الضعفاء للعقيلي٢٦٠ / ٨:  للبخاريالتاريخ الكبري* 
، خالصة تذهيب ١٨٦ / ١١: ، ذيب التهذيب٣٦٢ / ٤: ، ميزان االعتدال١٤٩٣: الكمال
  .٧٣٠ / ٢، املغين ١ / ١٤٩ / ٤، تذهيب التهذيب ٢٥٠ / ٣، الكاشف ٣٦٢: الكمال

 ٨، اجلرح والتعديل ٤٢٥ / ٧، التاريخ الكبري ٢٢٣: ليفة، طبقات خ٢٨٠ / ٧الطبقات الكربى * * 
، تذهيب ٢٦٢ / ١، العرب ٢٤٤، ٢٤٣ / ١، تذكرة احلفاظ ١٣٨٢، ذيب الكمال ٣٣٥/ 

، خالصة تذهيب الكمال ١٠٣: ، طبقات احلفاظ٣٢٦ / ١٠، ذيب التهذيب ١ / ٧٥ / ٤التهذيب 
  .٣١٦ / ٢القراء ، طبقات ١٧٩ / ٣، الكاشف ٢٨١ / ١، شذرات الذهب ٣٣٣

(*)  

)٨/١٠(  



  

  .موالهم البصري، أحد االثبات املعمرين
أيب رجاء العطاردي، وحممد بن سريين، واحلسن البصري، وغيالن بن جرير، وأيب الوازع : حدث عن

  .جابر بن عمرو الراسيب، وواصل االحدب، وواصل موىل أيب عيينة، وعدة
ه اخلتمة يعقوب احلضرمي، فهو من كبار مشيخته يف وقرأ القرآن على شعيب بن احلبحاب، عرض علي

  .القراءات
حيىي القطان، وابن مهدي، وعارم، وأبو الوليد، ومسدد، وموسى بن إمساعيل، وهدبة، : وحدث عنه

وعبد اهللا بن حممد بن أمساء، وعبد اهللا بن معاوية اجلمحي، وآخرون، وحدث عنه من رفقائه هشام بن 
  .حسان

  .ن حنبلوثقه شعبة وأمحد ب
  .كان كرديا، مات يف سنة اثنتني وسبعني ومئة: قال ابن سعد

  
  ابن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان، القاضي، االمام، العالمة،) د، ت، ق * ( عبد اهللا بن هليعة- ٤

__________  
، ١٨٢ / ٥، التاريخ الكبري ٧١٤ / ٢ و ١٣٧ / ١، تاريخ خليفة ٥١٦ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ٣٣٥ / ٨، اجلرح والتعديل ٢١٩، ٢١٨: ، الضعفاء للعقيلي٢٢١: ، املعارف٢٠٠: يخ الصغريالتار
 ١، ذيب االمساء واللغات ٢١١، الكامل البن عدي ٣٦٨، الوالة والقضاة ١٠ / ٢كتاب اروحني 

، ٢٣٧ / ١، تذكرة احلفاظ ٧٣٠، ٧٢٨، ذيب الكمال ٣٩، ٣٨ / ٣، وفيات االعيان ٢٨٣/ 
، شرح علل ٢٦٥، ٢٦٤ / ١، العرب ١ / ١٧٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٧٥ / ٢عتدال ميزان اال
، خالصة تذهيب الكمال ٢٨٧، رفع االصر ٣٧٣ / ٥، ذيب التهذيب ١٣٩، ١٣٦ / ١الترمذي 

، الضعفاء ١٢٢ / ٢، الكاشف ٦٦: ، الضعفاء الصغري٢٨٤، ٢٨٣ / ١، شذرات الذهب ٢١١
  .٣٥٢ / ١، املغين ٣٠١/  ١: ، حسن احملاضرة٦٥: واملتروكني

(*)  

)٨/١١(  

  

الغافقي، املصري، : ، ويقال)١(حمدث ديار مصر مع الليث، أبو عبد الرمحن احلضرمي، االعدويل 
  .يكىن أبا النضر، ومل يصح: ويقال

  .ولد سنة مخس أو ست وتسعني



  .وطلب العلم يف صباه، ولقي الكبار مبصر، واحلرمني
عرج، صاحب أيب هريرة، ومن موسى بن وردان، وعطاء بن أيب رباح، ومسع من عبدالرمحن بن هرمز اال

وعمرو بن شعيب، وعمرو بن دينار، ويزيد بن أيب حبيب، وأيب وهب اجليشاين، ومشرح بن هاعان، 
  وعبيداهللا ابن أيب جعفر، وعكرمة موىل ابن عباس، إن صح ذلك، وكعب بن علقمة،

، وحممد بن املنكدر، وأيب الزبري، )٢(الرمحن يتيم عروة وقيس بن احلجاج، وأيب االسود حممد بن عبد
ويزيد بن عمرو املعافري، وأيب يونس موىل أيب هريرة، وأيب عشانة املعافري، وأيب قبيل املعافري، وأمحد 
بن خازم املعافري، وبكر بن عمرو املعافري، وشرحبيل بن شريك املعافري، وعامر بن حيىي املعافري، 

 وجعفر بن ربيعة، ودراج أيب السمح، وعقيل بن خالد، وعمرو بن جابر احلضرمي، وبكري بن االشج،
  .وخلق كثري

حفيده أمحد بن عيسى بن عبد اهللا، وعمرو بن احلارث، واالوزاعي، وشعبة، والثوري، وماتوا : وعنه
أشهب، قبله، والليث بن سعد، ومالك ومل يصرح بامسه وابن املبارك، والوليد بن مسلم، وابن وهب، و

وزيد بن احلباب، وأبو عبد الرمحن املقرئ، ومروان بن حممد، وبشر بن عمر الزهراين، واحلسن بن 
  موسى االشيب، وأسد بن

__________  
  .بطن من احلضارمة: نسبة إىل أعدول: بضم اهلمزة وسكون العني وضم الدال) ١(
  .الن أباه كان أوصى به إىل عروة: لقب بذلك) ٢(

(*)  

)٨/١٢(  

  

وسى، وإسحاق بن عيسى بن الطباع، وسعيد بن أيب مرمي، وسعيد بن عفري، وعثمان بن صاحل، والنضر م
بن عبد اجلبار، وحيىي بن إسحاق، وحيىي بن بكري، وحسان بن عبد اهللا الواسطي، وأبو صاحل الكاتب، 

بن احلارث، والقعنيب، وعمرو بن خالد، وكامل بن طلحة، وقتيبة بن سعيد، وحممد ابن رمح، وحممد 
  .ابن رمح: صدرة، وخلق كثري، خامتتهم

  .وكان من حبور العلم على لني يف حديثه
  .لقي ابن هليعة اثنني وسبعني تابعيا: قال روح بن صالح

  .لقي مجاعة من أصحاب أيب هريرة، وعبد اهللا بن عمرو، وعقبة بن عامر: قلت
؟ حدثين إسحاق !  حديثه، وضبطه، وإتقانه من كان مثل ابن هليعة مبصر، يف كثرة: قال أمحد بن حنبل

  .بن عيسى أنه لقيه يف سنة أربع وستني، وأن كتبه احترقت سنة تسع وستني ومئة



  .ما كان حمدث مصر إال ابن هليعة: مسعت أمحد بن حنبل يقول: وقال أبو داود
  .كان ابن هليعة صحيح الكتاب، طالبا للعلم: وقال أمحد بن صاحل

  .عند ابن هليعة االصول، وعندنا الفروع: قال سفيان الثوري: ابوقال زيد بن احلب
احترقت دار ابن هليعة، وكتبه، وسلمت أصوله، كتبت كتاب عمارة بن : وقال عثمان بن صاحل السهمي

  .غزية من أصله

)٨/١٣(  

  

  .ما خلف مثله: وملا مات ابن هليعة قال الليث
، هو والليث معا، كما كان االمام مالك يف ذلك العصر ال ريب أن ابن هليعة كان عامل الديار املصرية

عامل املدينة، واالوزاعي عامل الشام، ومعمر عامل اليمن، وشعبة والثوري عاملا العراق، وإبراهيم بن طهمان 
  .عامل خراسان، ولكن ابن هليعة اون باالتقان، وروى مناكري، فاحنط عن رتبة االحتجاج به عندهم

، ال يف االصول )١( حديثه، ويذكره يف الشواهد، واالعتبارات، والزهد واملالحم وبعض احلفاظ يروي
)٢.(  

  .وبعضهم يبالغ يف وهنه، وال ينبغي إهداره، وتتجنب تلك املناكري، فإنه عدل يف نفسه
  .وقد ويل قضاء االقليم يف دولة املنصور دون السنة، وصرف

  .اود، والترمذي، والقزويينأعرض أصحاب الصحاح عن رواياته، وأخرج له أبو د
  ).٣(وما رواه عنه ابن وهب، واملقرئ، والقدماء، فهو أجود 

__________  
روى احلديث الفالين، : أحاديث رويت مبعناها من طريق آخر، عن صحايب آخر، يقال: الشواهد) ١(

  .وله شاهد من رواية فالن
هل رواه راو آخر : عن طرقه، فينظرأن يعمد الباحث إىل حديث، فيعىن به، ويبحث : واالعتبارات

  .االحاديث اليت رويت يف املغازي: بلفظه أو معناه، واملالحم
من " الشواهد واملتابعات " ويغتفر يف باب : ٦٤، ٦٣" الباعث احلثيث " قال احلافظ ابن كثري يف ) ٢(

وغريمها مثل  " الصحيحني" الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما ال يغتفر يف االصول كما يقع يف 
  .يصلح لالعتبار، أو ال يصلح أن يعترب به: ذلك، وهلذا يقول الدار قطين يف بعض الضعفاء

عبد اهللا بن : إذا روى العبادلة عن ابن هليعة، فهو صحيح: وقال عبد الغين بن سعيد االزدي) ٣(
  .املبارك، وعبد اهللا بن وهب، وعبد اهللا بن يزيد املقرئ

(*)  



)٨/١٤(  

  

  . من عوايل حديثهوقع يل
  .وكان حيىي بن سعيد القطان ال يراه شيئا

حتمل عن عبد اهللا بن بزيد : مسعت عبدالرمحن بن مهدي، وقيل له: قاله علي بن املديين، مث قال علي
كتب إيل ابن : ال أمحل عن ابن هليعة قليال وال كثريا، مث قال عبدالرمحن: القصري عن ابن هليعة ؟ فقال

  حدثنا عمرو بن شعيب،: فيههليعة كتابا 
أخربين إسحاق بن أيب : فقرأته على ابن املبارك، فأخرج إيل ابن املبارك من كتابه عن ابن هليعة، قال

  ).١(فروة، عن عمرو بن شعيب 
ما أعتد بشئ مسعت من حديث ابن هليعة إال مساع ابن : مسعت ابن مهدي يقول: وقال نعيم بن محاد

  .املبارك وحنوه
كان ابن هليعة كتب عن املثىن بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، وكان بعد حيدث : د بن حنبلوقال أمح

  .ا عن عمرو نفسه
  .وكان الليث أكرب منه بسنتني

كان حيوة بن شريح أوصى إىل رجل، وصارت : روى يعقوب الفسوي، عن سعيد بن أيب مرمي، قال
حيوة الشيوخ الذين شاركه فيهم ابن ليهعة، مث كتبه عنده، وكان ال يتقي اهللا، يذهب فيكتب من كتب 

حيمل إليه، فيقرأ عليهم، وحضرت ابن هليعة، وقد جاءه قوم حجوا يسلمون عليه، فقال هل كتبتم 
حدثنا القاسم العمري، عن عمرو بن شعيب، عن : حديثا طريفا ؟ فجعلوا يذاكرونه، حىت قال بعضهم

  ".إذا رأيتم احلريق فكربوا، فإن التكبري يطفئه : " م، قالأبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسل
  هذا حديث: فقال

__________  
 يف كتابه إىل عبد الرمحن مع -أي أن ابن ليهعة أسقط من االسناد إسحاق بن أيب فروة وهو متروك ) ١(

  .أن ابن املبارك رواه عن ابن ليهعة، عن إسحاق بن أيب فروة، عن عمرو بن شعيب
  . لك صحة مقالة عبد الغين االزدي يف التعليق السابقوهذا يبني

(*)  

)٨/١٥(  

  



  .طريف
حدثنا به صاحبنا فالن، فلما طال ذلك نسي الشيخ، فكان يقرأ عليه، ويرويه عن : فكان يقول: قال

  ).١(عمرو بن شعيب 
بن شعيب حدثنا القاسم بن عبد اهللا بن عمر، عن عمرو : مسعت ابن أيب مرمي يقول: ميمون بن إصبغ
  .حبديث احلريق
  هذا: مث قال سعيد

  .مسعه ابن ليهعة من زياد بن يونس احلضرمي، عن القاسم، فكان ابن هليعة يستحسنه
  .إنه يرويه عن عمرو بن شعيب: مث إنه بعد قال

إن ابن وهب يزعم أنك مل تسمع هذه االحاديث من عمرو بن : قيل البن هليعة: وقال حيىي بن بكري
وما يدري ابن وهب ؟ مسعت هذه االحاديث من عمرو قبل أن يلتقي : بن هليعة، وقالشعيب، فضاق ا

  .أبواه
ما حديث ابن هليعة حبجة، وإين الكتبه، أعترب به، وهو يقوى بعضه : مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال حنبل

  .ببعض
وال كتاب، إمنا أرادوا أن مل حتترق كتب ابن هليعة : أبو عبيد اآلجري، عن أيب داود، قال يل ابن أيب مرمي

  .فأرسل إليه أمري خبمس مئة دينار) ٢(يعفو عليه أمري 
  كنا ال نكتب حديث ابن هليعة إال من كتب ابن: ومسعت قتيبة يقول
__________  

هو القاسم بن عبد اهللا بن عمر بن حفص بن : ، والقاسم العمري١٨٥ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ١(
ليس بشئ، وقال : ليس بشئ كان يكذب ويضع احلديث، وقال حيىي: مام أمحدعاصم العمري، قال اال

  .سكتوا عنه: ضعيف، وقال البخاري: متروك، وقال الدارقطين: كذاب، وقال أبو حامت، والنسائي: مرة
) ٢٩٧(و ) ٢٩٦(و ) ٢٩٥(رقم " عمل اليوم والليلة " ، ويف ٩١١للعقيلي " الضعفاء " واحلديث يف 

  .البن عدي من طرق ضعيفة جدا عن عمرو بن شعيب" الكامل " يف البن السين، و
" للمؤلف، والنص يف " تذهيب التهذيب " واستدركت من " أن " بدون " يعفو : " يف االصل) ٢(

  ".إمنا أرادوا أن يقفوا عليه، فأرسل ": " ذيب الكمال 
(*)  

)٨/١٦(  

  



  .أخيه، أو كتب ابن وهب، إال ما كان من حديث االعرج
  :مسعت بعض أصحابنا يذكر أنه مسع قتيبة يقول: جعفر الفريايب

النا كنا نكتب من كتاب ابن وهب، مث : أحاديثك عن ابن هليعة صحاح، فقلت: قال يل أمحد بن حنبل
  .نسمعه من ابن هليعة

  .بن أيب حبيب حرفا) ١(ما تركت ليزيد : قال يل ابن هليعة: قال أبو صاحل احلراين
أنا محلت رسالة الليث إىل : احل السهمي، عن إبراهيم بن إسحاق قاضي مصر، قالقال عثمان بن ص

ليس يذكر احلج ؟ فسبق : مالك، وأخذت جواا، فكان مالك يسألين عن ابن هليعة، فأخربه حباله، فقال
  .إىل قليب أنه يريد السماع منه

  .حججت حججا اللقى ابن هليعة: قال الثوري
وددت أين مسعت من ابن هليعة مخس مئة : عت عبدالرمحن بن مهدي يقولمس: وقال حممد بن معاوية

  .حديث، وأين غرمت مودى، كأنه يعين دية
حدثين واهللا الصادق البار عبد اهللا بن هليعة، قال أبو : أبو الطاهر بن السرح، مسعت ابن وهب يقول

  ).٢(فما مسعته حيلف ذا قط : الطاهر
  .ابن هليعة أجود قراءة لكتبه من ابن وهب: لوروى حنبل عن أيب عبد اهللا، قا

__________  
  .وهو خطأ" زيد " يف االصل ) ١(
  .١ / ٢١١ / ٣: البن عدي" الكامل ) " ٢(

(*)  

)٨/١٧(  

  

  .ما كان حمدث مصر إال ابن هليعة: قال أبو داود عن أمحد
  .احترق مرتل ابن هليعة وكتبه يف سنة سبعني: البخاري عن حيىي بن بكري

  .الظاهر أنه مل حيترق إال بعض أصوله: قلت
ابن هليعة صحيح الكتاب، كان أخرج كتبه، فأملى على : مسعت أمحد بن صاحل يقول: يعقوب الفسوي

الناس حىت كتبوا حديثه إمالء، فمن ضبط كان حديثه حسنا صحيحا، إال أنه كان حيضر من يضبط 
، وآخرون نظارة، وآخرون مسعوا مع قوم يكتبون وال يضبطون وال يصححون] وحيضر [ وحيسن، 

  .آخرين، مث مل خيرج ابن هليعة بعد ذلك كتابا، ومل ير له كتاب
وكان من أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه، وجاءه فقرأه عليه، فمن وقع على نسخة 



  .صحيحة فحديثه صحيح، ومن كتب من نسخة مل تضبط جاء فيه خلل كثري
وى عنه عن عطاء بن أيب رباح فإنه مسع من عطاء، وروى عن رجل عنه وعن مث ذهب قوم، فكل من ر

  .رجل عن آخر عنه، وعن ثالثة عن عطاء
  ).١(فتركوا من بينه وبني عطاء وجعلوه عن عطاء : قال

: كتبت عن ابن رمح كتابا، عن ابن هليعة، وكان فيه حنو مما وصف أمحد بن صاحل، فقال: قال يعقوب
  .بط إمالء ابن هليعةهذا وقع على رجل ض

  .مل تعرف مذهيب يف الرجال: فقلت له يف حديث ابن هليعة ؟ فقال
  ).٢(إين أذهب إىل أنه ال يترك حديث حمدث حىت جيتمع أهل مصره على ترك حديثه 

__________  
  .٤٣٤ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ١(
  .٤٣٥ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ٢(

(*)  

)٨/١٨(  

  

كتبت حديث ابن هليعة عن أيب االسود يف الرق، وكنت أكتب عن : ن صاحل يقولومسعت أمحد ب
  .أصحابنا يف القراطيس، وأستخري اهللا فيه

  فذكرت له مساع: فكتبت حديث النضر بن عبد اجلبار يف الرق، قال
  .كان ابن هليعة طالبا للعلم، صحيح الكتاب: القدمي ومساع احلديث، فقال

  ).١(ود كتب من كتاب صحيح، فحديثه صحيح يشبه حديث أهل العلم وظننت أن أبا االس: قال
ابن هليعة أمثل من رشدين بن سعد، وقد : مسعت حيىي بن معني يقول: إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد

  .كتبت حديث ابن هليعة
  .ما احترق له كتاب قط، وما زال ابن وهب يكتب عنه حىت مات: قال أهل مصر

اجلبار راوية عنه، وكان شيخ صدق، وكان ابن أيب مرمي سيئ الرأي يف ابن هليعة، وكان النضر بن عبد 
  .فلما كتبوها عنه، وسألوه عنها، سكت عن ابن هليعة

  .نعم، سواء واحد: فسماع القدماء واآلخرين منه سواء ؟ قال: قلت ليحىي
ام غازيا مع صاحل بن علي سنة قدم ابن هليعة الش": التاريخ " قال احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن يف 

  .عن الواقدي) ٢(مثان وثالثني ومئة، واجتاز بساحل دمشق أو ا، حكاه القطربلي 
__________  



كالم يقع يف ..قال وظننت: صحيح الكتاب، وقوله: ، وبني قوله١٨٤ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ١(
  .بلمثانية أسطر، أسقطه املؤلف النه مبعىن النص الذي أورده ق

بضم القاف، وسكون الطاء، وضم " اللباب " وابن االثري يف " االنساب " ضبطها السمعاين يف ) ٢(
  = (*)هذه النسبة إىل : الراء، والباء املوحدة، ويف آخرها الالم، قال السمعاين

)٨/١٩(  

  

  .ولد سنة ست وتسعني: وقال ابن بكري
  .أبو النضر: وتفرد نوح بن حبيب بأن كنيته

ابن هليعة حضرمي من أنفسهم، كان ضعيفا، وعنده حديث كثري، ومن مسع منه يف ): ١(بن سعد وقال ا
  .أول أمره أحسن حاال

  .وأما أهل مصر فيذكرون أنه مل خيتلط، لكنه كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه، فيسكت عليه
 سألوين الخربم أنه ليس وما ذنيب ؟ إمنا جييئون بكتاب يقرؤونه ويقومون، ولو: فقيل له يف ذلك، فقال

  .ومات مبصر يف نصف ربيع االول سنة أربع وسبعني ومئة: إىل أن قال..من حديثي
  .ابن هليعة تركه وكيع وحيىي وابن مهدي: قال مسلم بن احلجاج

  .مولده سنة سبع وتسعني: وقال ابن يونس
  .بعني من العطاءورأيته يف ديوان حضرموت مبصر، فيمن دعي به سنة ست وعشرين ومئة يف أر

ما رفعه لنا ابن هليعة يف أول عمره قط " لو أن القرآن يف إهاب، ما مسته النار " حديث : قال ابن وهب
)٢.(  

__________  
  .وهي قرية من قرى بغداد: قطربل= 

بضم القاف، وسكون الطاء، وفتح الراء، وتشديد الباء " معجمه " أما ياقوت، فقد ضبطها يف 
  .املضمومة

، والدارمي من ٥١ / ٤، واحلديث أخرجه أمحد ١ / ٢٢٠للعقيلي " الضعفاء ) " ٢ ٥١٦ / ٧) ١(
إن رسول اهللا صلى : مسعت عقبة بن عامر يقول: طريق أيب سعيد، حدثنا ابن هليعة، حدثنا مشرح، قال

" مي يف وذكره اهليث" لو أن القرآن جعل يف إهاب، مث ألقي يف النار ما احترق : " اهللا عليه وسلم قال
 ٢، ونسبه المحد، وأيب يعلى، والطرباين، وأعله بابن هليعة، وأخرجه الدارمي ١٥٨ / ٧" جممع الزوائد 

  . من طريق عبد اهللا بن يزيد، عن ابن هليعة، عن مشرح، عن عقبة بن عامر٤٣٠/ 
 بن مالك وعبد اهللا بن يزيد مسع من ابن هليعة قبل أن خيتلط، فحديثه عنه قوي، ويف الباب عن عصمة



أحاديثه منكرة، عامتها ال يتابع : عند الطرباين، ويف سنده الفضل بن املختار، وهو ضعيف، قال ابن عدي
  = (*)عليها، وعن سهل بن سعد عند الطرباين، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك، 

)٨/٢٠(  

  

بارك، واملقرئ من كتب عن ابن هليعة قبل احتراق كتبه، فهو أصح، كابن امل: وقال أبو حفص الفالس
)١.(  

  .وهو ضعيف احلديث
  .ما احترقت أصوله، إمنا احترق بعض ما كان يقرأ منه: وقال إسحاق بن عيسى

  .يريد ما نسخ منها
رأيت ابن : حدثنا موسى بن العباس، حدثنا أبو حامت، مسعت سعيد بن أيب مرمي يقول): ٢(ابن عدي 

منصور، وأيب إسحاق، واالعمش، وغريهم، : نيهليعة يعرض ناس عليه أحاديث من أحاديث العراقي
  .فأجازه هلم

  .يا أبا عبدالرمحن ليس هذه من حديثك: فقلت
  .هي أحاديث مرت على مسامعي: قال

  .ورواها ابن أيب حامت عن أبيه
  .من كتب عن ابن هليعة قدميا فسماعه صحيح: وروى الفضل بن زياد، عن أمحد بن حنبل، قال

  .ساهل، وكان أمره مضبوطا، فأفسد نفسهالنه مل يكن بعد ت: قلت
  .ليس بثقة: وقال النسائي

  .ال يكتب حديثه: وقال عبدالرمحن بن خراش
أوله وآخره سواء، إال أن ابن وهب وابن : فسماع القدماء ؟ قال: ال حيتج به، قيل: وقال أبو زرعة

  .املبارك كانا يتتبعان أصوله يكتبان منها
  .ابن هليعة ال حيتج به: عباس، عن حيىي بن معني قال

__________  
  .وهو متروك، وبعضهم امه= 

  .اجللدة: واالهاب
لو قدر أن يكون القرآن يف إهاب ما مسته النار بربكة جماورته للقرآن، : ومعىن احلديث: قال التوربشيت

  .باطلفكيف مبؤمن توىل حفظه، واملواظبة عليه، واملراد نار اهللا املوقدة، املميزة بني احلق وال
  .هو عبد اهللا بن يزيد) ١(



  .١ / ٢١١" الكامل ) " ٢(
(*)  

)٨/٢١(  

  

أحاديثه أحاديث حسان مع ما قد ضعفوه، فيكتب حديثه وقد حدث عنه مالك، ): ١(قال ابن عدي 
  .وشعبة، والليث

ما : حضرت موت ابن هليعة، فسمعت الليث يقول: مسعت قتيبة يقول: قال أمحد بن سعيد الدارمي
  .ده مثلهخلف بع

حممد بن قدامة، حدثنا زيد بن احلباب، عن شعبة، عن ابن هليعة، عن خالد بن أيب عمران، عن القاسم، 
  ).٢(تقنع، ومتضي يف صالا : وسامل، يف االمة تصلي يدركها العتق ؟ قاال

وسلم ى رسول اهللا صلى اهللا عليه : " بلغين عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده": املوطأ " ويف 
  ).٣" (عن بيع العربان 

  ).٤(هذا ما رواه عن عمرو سوى ابن هليعة : قالوا
عبدامللك بن شعيب بن الليث، حدثنا أيب، حدثين الليث، حدثين ابن هليعة، عن االعرج، عن أيب هريرة، 

" من أصبح صائما فنسي، فأكل وشرب، فاهللا أطعمه وسقاه : " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
)٥.(  

__________  
  .٢ / ٢١١" الكامل " يف ) ١(
  .٢ / ٢١٢" الكامل ) " ٢(
يف ) ٣٥٠٢(باب ما جاء يف بيع العربان، وأخرجه أبو داود :  يف البيوع١٢٨ / ٢" املوطأ ) " ٣(

  .يف التجارات) ٢١٩٢(باب يف العربان، وابن ماجة : البيوع
  .٢ / ٢١٢" الكامل " باب بيع العربان، وابن عدي يف 

هو أن يشتري السلعة، ويدفع إىل صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع، حسب من الثمن، : والعربان
أعرب يف كذا، وعرب، وعربن وهو : يقال: وإن مل ميض البيع كان لصاحب السلعة ومل يرجتعه املشتري

اد لئال ميلكه غريه إصالحا وإزالة فس: الن فيه إعرابا لعقد البيع، أي: مسي بذلك: عربان، وعربون، قيل
  باشترائه، وهو

  .بيع باطل عند الفقهاء ملا فيه من الشرط والغرر
  ".النهاية " 



يف ) أي عند مالك(تكلم الناس يف الثقة عنده : قال ابن عبد الرب: ١١٨ / ٢" تنوير احلوالك " يف ) ٤(
يه أنه أخذه عن وأشبه ما قيل ف) فإن سنده فيه مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب(هذا املوضع 

الزهري، عن ابن هليعة، أو عن ابن وهب، عن ابن هليعة، الن ابن هليعة مسعه من عمرو بن شعيب، ومسعه 
  .منه ابن وهب وغريه

  = (*)، وقد صح احلديث من طريق آخر، فأخرجه ٢ / ٢١٢" الكامل " ذكره ابن عدي يف ) ٥(

)٨/٢٢(  

  

مساع من مسع من ابن هليعة قبل احتراق كتبه : بنا يقولونكان من أصحا: قال أبو حامت بن حبان البسيت
  .ابن املبارك، وابن وهب، واملقرئ، وعبد اهللا بن مسلمة القعنيب، فسماعهم صحيح: مثل العبادلة

  .ومن مسع بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشئ
  .وكان ابن هليعة من الكتابني للحديث، واجلماعني للعلم، والرحالني فيه

كان ابن هليعة يكىن أبا : ، حدثنا يوسف بن مسلم، عن بشر بن املنذر، قال)١(ين شكر ولقد حدث
  .خريطة

كانت له خريطة معلقة يف عنقه، فكان يدور مبصر، فكلما قدم قوم كان يدور عليهم، فكان إذا رأى 
ة من لقيت ؟ وعمن كتبت ؟ فإن وجد عنده شيئا كتب عنه، فلذلك كان يكىن أبا خريط: شيخا سأله

)٢.(  
قد سربت أخبار ابن هليعة من رواية املتقدمني واملتأخرين عنه، فرأيت التخليط يف رواية : قال ابن حبان

املتأخرين عنه موجودا، وما ال أصل له يف رواية املتقدمني كثريا، فرجعت إىل االعتبار فرأيته كان يدلس 
  ).٣(عات به عنه أقوام ضعفى، على أقوام رآهم هو ثقات، فألزق تلك املوضو

__________  
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، : يف الصوم" الفتح "  بشرح ١٣٥، ١٣٤ / ٤البخاري = 

  باب أكل الناسي وشربه ال يفطر من طريق هشام الدستوائي، عن: يف الصوم) ١١٥٥(ومسلم 
سي وهو صائم فأكل من ن: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حممد بن سريين، عن أيب هريرة قال

، ٤٣٠ / ١، واحلاكم ٢٣٧ص : ، وأخرج الدارقطين"أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه 
 من حديث حممد بن عبد اهللا االنصاري، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب ٢٢٩ / ٤والبيهقي 

" ال قضاء عليه وال كفارة من أفطر يف رمضان ناسيا ف: " هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٩٠٦(وسنده حسن، وصححه ابن حبان 

"  ه، مترجم يف ٣٠٣هو احلافظ الثقة الرحال أبو عبد الرمحن حممد بن املنذر اهلروي، املتوىف سنة ) ١(



  .٧٤٩، ٧٤٨ص " تذكرة احلفاظ 
  .١٢، ١١ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ٢(
أن يروي عمن لقيه ما مل يسمعه منه، أو عمن : ، والتدليس١٢ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ٣(

  .عاصره ومل يلقه مومها أنه مسعه منه
(*)  

)٨/٢٣(  

  

  ).١(لو رأيت ابن هليعة مل حتمل عنه حرفا : قال يل بشر بن السري: وقال حيىي القطان
مسعناه من ابن هليعة، : جاء قوم ومعهم جزء، فقالوا: مسعت حيىي بن حسان يقول: وقال نعيم بن محاد

: قال! أي شئ هذا ؟ : فنظرت فيه، فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن هليعة، فقمت إليه، فقلت
  ).٢(هذا من حديثك ؟ فأحدثهم به : فما أصنع م، جييؤون بكتاب، فيقولون

د اهللا، عن أيب حدثنا أبو يعلى، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا ابن هليعة، حدثين حيي بن عب: ابن حبان
ادعوا يل : " عبدالرمحن احلبلي، عن عبد اهللا ابن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف مرضه

  ادعوا يل أخي، فدعي له عمر، فأعرض: أخي، فدعي له أبو بكر، فأعرض عنه، مث قال
  .ه بثوبه، وأكب عليهادعوا يل أخي، فدعي له عثمان، فأعرض عنه، مث دعي له علي، فستر: عنه، مث قال

  ).٣" (علمين ألف باب، كل باب يفتح ألف باب : ما قال ؟ قال: فلما خرج من عنده قيل له
  .هذا حديث منكر، كأنه موضوع

  .ال أعلم أحدا أخرب بسبب علة ابن هليعة مين: قال عثمان بن صاحل
على ) ٤( ابن هليعة أمامنا راكبا أقبلت أنا وعثمان بن عتيق بعد انصرافنا من الصالة يوم اجلمعة، فوافينا

  محار يريد إىل مرتله، فأفلج، وسقط عن محاره،
__________  

  .١٣ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ١(
  .١٣ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ٢(
  .، فانظره٢٦، وسيعلق املؤلف عليه يف الصفحة ١٤ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ٣(
  ".راكب : " ٢١٩للعقيلي ص " الضعفاء " صل، و يف اال) ٤(

(*)  

)٨/٢٤(  

  



  .فبدرين ابن عتيق إليه، فأجلسه، وصرنا به إىل مرتله
يا أبا عبدالرمحن ما كتب إليك : مسعت زهريا يقول ملسكني بن بكري احلذاء: قال عمرو بن خالد احلراين

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " اب أن عقيال أخربه عن ابن شه: كتب إىل غريي: ابن هليعة ؟ قال
  ).١" (أمر بصوم آخر اثنني من شعبان 

قال يل ابن وهب، : حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا خالد ابن خداش قال: وقال العقيلي
  ).٢(إين لست كغريي يف ابن هليعة فاكتبها : ورآين ال أكتب حديث ابن هليعة

   يسمع ابن هليعة من حيىي بن سعيدمل: وقال سعيد بن أيب مرمي
صحبت سعدا : شيئا، لكن كتب إليه حيىي هذا احلديث يعين حديث السائب بن يزيد ابن أخت منر قال

كذا وكذا سنة، فلم أمسعه حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال حديثا واحدا، وكنت يف عقبه 
  ).٣" (تفرق يف الصدقة ال يفرق بني جمتمع، وال جيمع بني م: " على أثره

  .فظن ابن هليعة أنه من حديث سعد، وإمنا كان هذا كالما مبتدأ من مسائل كتب ا إليه
عفان، حدثنا محاد بن زيد، عن حيىي بن سعيد، عن السائب بن يزيد أنه صحب سعدا من املدينة إىل مكة 

  .فلم يسمعه حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت رجع
__________  

  .٢١٩للعقيلي ص " الضعفاء ) " ١(
  .٢١٩للعقليي ص " الضعفاء ) " ٢(
 ٤، والبيهقي )١٨٠١(، وابن ماجة )١٥٨٠(، واحلديث أخرجه أبو داود ١ / ٢١٢" الكامل ) " ٣(
، وأبو القاسم البغوي من طريق شريك بن عبد اهللا، عن عثمان بن أيب زرعة، عن أيب ليلى ١٠١/ 

، ٣٩١ص " االموال " ، وأبو عبيد يف ٣٠، ٢٩ / ٥، وأخرجه النسائي الكندي، عن سويد بن غفلة
 من حديث هالل بن خباب، عن ميسرة أيب صاحل، عن ١٠١ / ٤، والبيهقي ٢٠٤والدارقطين ص 
  .فهو حسن..سويد بن غفلة

(*)  

)٨/٢٥(  

  

سعة أشهر، ونقلوا أن عبد اهللا بن هليعة واله أبو جعفر القضاء مبصر، يف سنة مخس ومخسني ومئة، ت
  .وأجرى عليه يف كل شهر ثالثني دينارا

  ".علمين ألف باب يفتح كل باب ألف باب : " فأما قول أيب أمحد بن عدي يف احلديث املاضي
فلعل البالء فيه من ابن هليعة، فإنه مفرط يف التشيع، فما مسعنا ذا عن ابن هليعة، بل وال علمت أنه غري 



هم بالوضع، بل لعله أدخل على كامل، فإنه شيخ حمله الصدق، لعل مفرط يف التشيع، وال الرجل مت
  .بعض الرافضة أدخله يف كتابه، ومل يتفطن هو، فاهللا أعلم

  .ملا احترقت كتب ابن هليعة، بعث إىل الليث بن سعد من الغد بألف دينار: قال قتيبة بن سعيد
ما أخرجت من حديثه : ن هليعة، فقالذكر أبو عبد الرمحن النسائي يوما اب: وقال أبو سعيد بن يونس
حديث عمرو ابن احلارث، عن مشرح، عن عقبة، عن النيب صلى اهللا عليه : شيئا قط إال حديثا واحدا

  ).١" (يف احلج سجدتان : " وسلم قال
  .أخربناه هالل بن العالء عن معاىف بن سليمان، عن موسى ابن أعني، عن عمرو بن احلارث

__________  
، ١٥٥ و ١٥١ / ٤باب ما جاء يف السجدة يف احلج، وأمحد : يف الصالة) ٥٧٨(الترمذي أخرجه ) ١(

 / ١، واحلاكم ١٥٧ / ١باب ما جاء يف عدد اآلي، والدارقطين : يف الصالة) ١٤٠٢(وأبو داود 
 من حديث ابن هليعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، وسنده جيد قوي، ٣٩٠ / ٢ و ٢٢٢

:  هذا ليس إسناده بالقوي، ليس بقوي، الن الراوي عن ابن هليعة عند أيب داود واحلاكم:وقول الترمذي
عبد اهللا بن يزيد، ومها ممن مسعا من ابن هليعة قبل احتراق كتبه، : عبد اهللا بن وهب، وعند أمحد

فحديثهما عنه صحيح كما نص على ذلك غري واحد من االئمة، ويف الباب عن عمرو بن العاص أن 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقرأه مخس عشرة سجدة يف القرآن، منها ثالث يف املفصل، ويف سورة رسو

يف ثواب القرآن، والنسائي وابن ) ١٤٠٠(، والترمذي )١٤٠١(احلج سجدتان، أخرجه أبو داود 
إن اهللا : (، وآخرها١٨حسن والسجدة االوىل هي اآلية : ، وقال الترمذي)٣٧٨٦(ماجة يف االدب 

  ).وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون: (، وآخرها٧٧والسجدة الثانية هي اآلية ) عل ما يشاءيف
(*)  

)٨/٢٦(  

  

أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال
  عبد اهللا بنأمحد، أخربنا علي بن أمحد البندار، أخربنا حممد بن عبدالرمحن املخلص، حدثنا 

حممد، حدثنا حممد بن كثري بن مروان الفهري، حدثين عبد اهللا بن هليعة، عن أيب قبيل، عن عبد اهللا بن 
احلمد هللا على كل حال : من عطس أؤ جتشأ، فقال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمرو، قال

  ".من احلال، دفع عنه ا سبعون داء، أهوا اجلذام 
  ).١(منكر ال حيتمله ابن هليعة، وال أتى به سوى الفهري، وهو شيخ واه جدا وهذا خرب 

أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا حممد بن عمر القاضي، وحممد بن 



ل عبيداهللا أخربنا أبو جعفر بن املسلمة، أخربنا أبو الفض: أمحد الطرائفي، وأبو غالب حممد بن علي، قالوا
بن عبدالرمحن الزهري، أخربنا جعفر بن حممد الفريايب، حدثنا قتبية بن سعيد، حدثنا ابن هليعة، عن 

أكثر منافقي أميت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال
  ).٢" (قراؤها 

  هذا
__________  

" روى بواطيل، واخلرب يف : ليس بثقة وقول ابن عدي: ن معني قولهعن اب" ميزانه " نقل املؤلف يف ) ١(
 عن ابن عمرو مرفوعا، وذكره اخللعي يف فوائده عن علي، ورواه ابن أيب شيبة ٢٨ / ٨" تاريخ بغداد 

" بإسناده إىل علي، واخلطيب عن أيب أيوب، وابن عساكر عن ابن عباس والطرباين يف " املصنف " يف 
ص " الفوائد اموعة يف االحاديث املوضوعة "  بألفاظ متقاربة، وكلها ضعيفة، انظر عن علي" االوسط 

٢٢٣ - ٢٢٢.  
" ، وابن عدي يف ٥٤ص " صفة النفاق " ، والفريايب يف ١٥٥ و ١٥٤ و ١٥١ / ٤أخرجه أمحد ) ٢(

بن  من طرق عن ابن هليعة، عن مشرح ٣٥٧ / ١" تاريخ بغداد " ، واخلطيب يف ١ / ٢١١" الكامل 
هاعان، عن عقبة بن عامر، رواه عنه العبادلة الثالثة، وتابع ابن هليعة الوليد بن املغرية كما قال املؤلف، 

" ، وهو ثقة، فالسند جيد، وحديث عبد اهللا ابن عمر وأخرجه ابن املبارك يف ٥٣وهو عند الفريايب ص 
" ، والبخاري يف ٥٤، ٥٣ص " صفة النفاق " ، والفريايب يف ١٧٥ / ٢، وأمحد )٤٥١" (الزهد 

  ، وحممد بن هدية مل يوثق،٢٥٧ / ١" التاريخ الكبري 
  .وباقي رجاله ثقات، وهو يصلح شاهدا حلديث عقبة، فيصح به

(*)  

)٨/٢٧(  

  

حديث حمفوظ، قد تابع فيه الوليد بن املغرية ابن هليعة، عن مشرح وقد رواه عبد اهللا بن املبارك، عن 
ي، عن شراحيل بن يزيد، عن حممد بن هدية الصديف، عن عبد اهللا بن عمرو عبدالرمحن بن شريح املعافر

  .بن العاص
حدثنا قتيبة، حدثنا ابن هليعة، عن أيب يونس سليم بن جبري موىل أيب هريرة، عن : وباالسناد إىل الفريايب

ليل املظلم، ويل للعرب من شر قد اقترب، فنت كقطع ال: " أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
يصبح الرجل فيها مؤمنا، ويسمي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، املتمسك منهم يومئذ على 

  ).١" (دينه كالقابض على خبط الشوك، أو مجر الغضا 



مسعت أبا : حدثنا قتيبة، حدثنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أسلم أيب عمران، قال: وبه قال
ليأتني على الرجل أحايني وما يف جلده موضع إبرة من النفاق، وإنه ليأيت عليه : "  يقولأيوب االنصاري

  ).٢" (أحايني وما فيه موضع إبراة من إميان 
__________  

، من حديث ابن هليعة، عن أيب يونس، ٣٩١، ٣٩٠ / ٢رجاله ثقات عدا ابن هليعة، وأخرجه أمحد ) ١(
نوع من أنواع الشجر، وهو من أجود : ض منه إذا خبط، والغضاما انتف: عن أيب هريرة، وخبط الشوك

  .الوقود عند العرب
ال إله إال اهللا، ويل للعرب من : " ويف الباب عن زينب رضي اهللا عنها، عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

:  فقلت، وحلق بأصبعيه االام واليت تليها،"شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
، ومسلم ٩ / ١٣أخرجه البخاري " نعم، إذا كثر اخلبث : " يا رسول اهللا، ألك وفينا الصاحلون ؟ قال

  )١١٨" (صحيحه " ، وأخرج مسلم يف ٤٢٩، ٤٢٨ / ٦، وأمحد )٢٨٨٠(
بادروا باالعمال فتنا كقطع : " يف االميان من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ل املظلم، يصبح الرجل مؤمنا، وميسي كافرا، وميسي مؤمنا، ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من اللي
  ".الدنيا 

  .٣٠٧ / ٢" اجلرح والتعديل " ابن هليعة ضعيف، وأسلم موىل عمران جمهول، كما يف ) ٢(
(*)  

)٨/٢٨(  

  

  .رواه بنحوه ابن وهب عن حيوة بن شريح عن يزيد
 االمناء، عن عبداملعز بن حممد البزاز، أن حممد بن إمساعيل اهلروي أخربه، قرأت على أيب الفضل بن تاج

أخربنا حملم بن إمساعيل الضيب، أخربنا أبو سعيد اخلليل بن أمحد القاضي، حدثنا أبو العباس حممد : قال
 عن الثقفي، حدثنا ابن هليعة، عن أيب االسود،) ١(بن إسحاق السراج، حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد 

من أظلم ممن صور صوريت أو : " إن اهللا يقول: رجل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".شبه ا فليخلقوا حبة أو ذرة 

  .، وفيه رجل جمهول أيضا)٢(هذا حديث غريب جدا 
يه وسلم وبه قال قتيبة، حدثنا ابن هليعة، عن أيب االسود، عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عل

اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم، وال جتعلوها عليكم قبورا، كما اختذت اليهود والنصارى يف : " قال
  ".بيوم قبورا، وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى الهل السماء كما تتراءى النجوم الهل االرض 



، وله شاهد من طريق آخر، )٣(هذا حديث نظيف االسناد، حسن املنت، فيه النهي عن الدفن يف البيوت 
  وقد ى عليه السالم أن يبىن على

__________  
  .وهو تصحيف" سعد : " يف االصل) ١(
  : من حديث ابن هليعة عن يزيد بن عمرو قال٣٩١ / ٢لكن يف الباب عند أمحد ) ٢(

قال : سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: مسعت أبا هريرة يقول: مسعت أبا سلمة بن عبدالرمحن يقول
 / ١٠، وأخرجه البخاري "ومن أظلم ممن أراد أن خيلق مثل خلقي، فليخلق حبة أو ذرة : " اهللا عز وجل

واهللا خلقكم وما : (باب قول اهللا تعاىل:  يف التوحيد٤٤٦ / ١٣باب نقض الصور، و :  يف اللباس٣٢٤
 من طريق ٣٢٣ / ٢محد باب حترمي تصوير صورة احليوان، وأ: يف اللباس) ٢١١١(، ومسلم )تعملون

مسعت النيب صلى اهللا : حممد بن الفضيل، عن عمارة، عن أيب زرعة، مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه قال
ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة : " قال اهللا عزوجل: عليه وسلم يقول

  ".أو شعريا 
  = (*) يف ٥١ / ٣اهية الصالة يف املقابر، و باب كر:  يف الصالة٤٤١ / ١وأخرج البخاري ) ٣(

)٨/٢٩(  

  

القبور، ولو اندفن الناس يف بيوم، لصارت املقربة والبيوت شيئا واحدا، والصالة يف املقربة، فمنهي 
  ).١" (أفضل صالة الرجل يف بيته إال املكتوبة : " عنها ي كراهية، أو ي حترمي، وقد قال عليه السالم

  . تتخذ املساكن قبورافناسب ذلك أال
وأما دفنه يف بيت عائشة صلوات اهللا عليه وسالمه فمختص به، كما خص ببسط قطيفة حتته يف حلده، 
وكما خص بأن صلوا عليه فرادى بال إمام، فكان هو إمامهم حيا وميتا يف الدنيا واآلخرة، وكما خص 

تغري خبالفنا، مث إم أخروه حىت صلوا كلهم بتأخري دفنه يومني، ويكره تأخري أمته، النه هو أمن عليه ال
عليه داخل بيته، فطال لذلك االمر، والم ترددوا شطر اليوم االول يف موته حىت قدم أبو بكر الصديق 

  .من السنح، فهذا كان سبب التأخري
  .هابن هليعة ال نور على حديثه، وال ينبغي أن حيتج به، وال أن يعتد ب: قال أبو إسحاق اجلوزجاين

__________  
باب استحباب صالة النافلة يف : يف صالة املسافرين) ٧٧٧(باب التطوع يف البيت، ومسلم : التطوع= 

اجعلوا يف : " بيته، من حديث عبد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
"  بعد إيراده حديث ٤٤٢ / ١" الفتح " ، وقال احلافظ يف "بيوتكم من صالتكم، وال تتخذوها قبورا 



وإذا محل : وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده" ما قبض اهللا نبيا إال يف املوضع الذي جيب أن يدفن فيه 
دفنه صلى اهللا عليه وسلم يف بيته على االختصاص مل يبعد ي غريه عن ذلك، بل هو متجه، الن 

صالة فيها مكروهة ولفظ حديث أيب هريرة عند استمرار الدفن يف البيوت رمبا صريها مقابر، فتصري ال
فإن ظاهره يقتضي النهي عن " ال جتعلوا بيوتكم مقابر : " مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله

  .الدفن يف البيوت مطلقا، واهللا أعلم
باب :  يف االعتصام٢٢٧ / ١٣باب صالة الليل، و :  يف صفة الصالة١٧٩ / ٢أخرجه البخاري ) ١(

باب ما جاء يف فضل صالة التطوع يف : أبواب الصالة) ٤٥٠(من كثرة السؤال، والترمذي ما يكره 
 من حديث زيد بن ثابت، ويف الباب عن عمر، وجابر، وأيب سعيد، وأيب ١٨٢ / ٥البيت، وأمحد 

  .هريرة، وابن عمر، وعائشة، وعبد اهللا بن سعد، وزيد بن خالد اجلهين
(*)  

)٨/٣٠(  

  

د بن عبد اهللا، أخربنا صدقة بن عبدالرمحن، حدثنا ابن هليعة، عن مشرح بن هاعان، البخاري، حدثين أمح
لو متت البقرة ثالث مئة آية : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن عقبة بن عامر

  ).١" (لتكلمت 
  . احتراق كتبهيكتب عن ابن هليعة ما كان قبل: وعن أيب الوليد بن أيب اجلارود، عن حيىي بن معني قال

  .عاش مثانيا وسبعني سنة، ومر أنه تويف سنة أربع وسبعني ومئة: قلت
  وكان من أوعية العلم، ومن رؤساء أهل مصر، وحمتشميهم، أطلق

  .املنصور بن عمار الواعظ أراضي له
ن حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن حديج ب": تارخيه " الرمادي يف 

لكل أمة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أيب عمرو، مسعت املستورد بن شداد يقول
  ).٢" (أجل، وإن الميت مئة سنة، فإذا مر عليها مئة سنة، أتاها ما وعدها اهللا 

استظل سبعون نفسا من قوم موسى : ابن هليعة، حدثنا يزيد بن عمرو املعافري، عن ابن حجرية، قال
  .قحف رجل من العمالقةحتت 

  .هذا من االسرائيليات، والقدرة صاحلة، ولو استظل بذلك القحف أربعة لكان عظيما
__________  

  .٤٨٣ / ٢" امليزان " فيما ذكره املؤلف عنه يف " الضعفاء " أخرجه البخاري يف ) ١(



  .ال يصح لضعف ابن هليعة، وجهالة خديج بن أيب عمرو) ٢(
(*)  

)٨/٣١(  

  

ابن أيب حيىي االمام القدوة، مفيت دمشق، أبو حممد التنوخي ) ٤م،  * (يد بن عبد العزيز سع- ٥
  .أبو عبد العزيز: الدمشقي، ويقال

ولد سنة تسعني، يف حياة سهل بن سعد، وأنس بن مالك، رضي اهللا عنهما، وقرأ القرآن على ابن عامر، 
  .رويزيد بن أيب مالك، تال عليه الوليد بن مسلم وأبو مسه

وحدث عن مكحول، والزهري، ونافع موىل ابن عمر، وربيعة بن يزيد القصري، وإمساعيل بن عبيداهللا، 
ويونس بن ميسرة بن حلبس، وعمري ابن هانئ، وأيب الزبري املكي، وزيد بن أسلم، وبالل بن سعد 

  .وعدة
  ودخل على عطاء بن أيب رباح، وسأله عن مسألة، وليس هو باملكثر

  .من احلديث
روي أيضا عن عطية بن قيس، وسليمان بن موسى، وعبد الرمحن بن سلمة اجلمحي، وحيىي الذماري، وي

  .وعثمان بن أيب سودة املقدسي، ومعبد بن هالل، وعبد الكرمي بن أيب املخارق، ومعاذ بن سهل اجلهين
  .وقد مجع الطرباين مرويات سعيد يف جزء واحد

__________  
، ١٦٧ / ٢: ، التاريخ الصغري٤٩٧ / ٣: ، التاريخ الكبري٤٣٩: خليفة، تاريخ ٣١٦: طبقات خليفة* 

، ١٢٩ - ١٢٤ / ٦: ، حلية االولياء)١٤٦٦(، مشاهري علماء االمصار ٤٢ / ٤: اجلرح والتعديل
، ٢١٩ / ١: ، تذكر احلفاظ٧٦ / ٦: ، الكامل البن االثري٢ / ١٤٨ / ٧جملد : تاريخ ابن عساكر

، طبقات ١٥٢ / ٦: ، ذيب ابن عساكر١١٩: ة تذهيب الكمال، خالص٢٥٠ / ١العرب للذهيب 
، ميزان ٧٦: ، طبقات الشريازي٢٦٣ / ١، شذرات الذهب ٩٣: ، طبقات احلفاظ٣٠٧ / ١القراء 

 ٤، ذيب التهذيب ١ / ٢٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٠٠: ، ذيب الكمال لوحة١٤٩ / ٢االعتدال 
 /٥٩.  

(*)  

)٨/٣٢(  

  



بن مسلم، واحلسن بن حيىي اخلشين، وعلي ابن احلسن بن شقيق املروزي، وأبو الوليد ) ١(حدث عنه 
مسهر، وأبو اليمان احلمصي، وابن املبارك، ووكيع، وابن شابور، وحيىي بن محزة، وبقية بن الوليد، وأبو 

 عاصم النبيل، وعبد الرزاق، وأبو املغرية عبد القدوس، وحيىي بن صاحل الوحاظي، وعبد اهللا بن صاحل
، وأبو النضر إسحاق بن إبراهيم )٢(الكاتب، وأبو نصر التمار، وعبد اهللا بن يوسف التنيسي 

، وإبراهيم ابن هشام الغساين، وزيد بن حيىي بن عبيد، وعبد اهللا بن كثري املقرئ الطويل، )٣(الفراديسي 
  وعمرو بن أيب سلمة التنيسي، والوليد بن مزيد العذري،

  .وآخرون
أقرانه شعبة، والثوري، وانتهت إليه مشيخة العلم بعد االوزاعي بالشام، فعاش بعده وقد حدث عنه من 

  .عشرة أعوام
ال شئ عليكم، قال أبو : دهشنا عن اهلرولة، فسألنا عطاء، فقال: حدثنا سعيد، قال: قال أبو مسهر

  .ما مسع من عطاء سواه: مسهر
 بن عبد العزيز، فكان يسقي املاء يف جملس كنا جنلس إىل مكحول ومعنا سعيد: وقال عبد اهللا بن زبر

  .مكحول
كنت أجلس بالغدوات إىل ابن أيب مالك، وأجالس بعد الظهر : حدثين سعيد، قال: وقال أبو مسهر

  .إمساعيل بن عبيداهللا وبعد العصر مكحوال
  .ما كتبت حديثا قط: أخربنا مروان بن حممد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: الدارمي

  .كان يتحفظيعين 
  مسعته: وقال أبو مسهر

__________  
  .وهو خطأ" ابنه : " يف االصل) ١(
  .بكسر التاء والنون املشددة، نسبة إىل مدينة تنيس يف دلتا مصر) ٢(
باب الفراديس، وهو املعروف : موضع قريب من دمشق، وهلا باب يقال له: نسبة إىل الفراديس) ٣(

  .اآلن بباب العمارة
(*)  

)٨/٣٣(  

  

  ).١(ال يؤخذ العلم من صحفي : ما كتبت حديثا، ومسعته يقول: يقول
  .كان أبو مسهر يقدم سعيدا على االوزاعي: قال أبو حامت الرازي



كان ثقة، إمنا احلجة عبيداهللا بن : أحممد بن إسحاق حجة ؟ قال: قلت البن معني: قال أبو زرعة النصري
  .زعمر، ومالك، واالوزاعي، وسعيد بن عبد العزي

  .ليس بالشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز": املسند " قال أمحد يف 
سعيد بن عبد العزيز الهل الشام، كمالك الهل املدينة يف التقدم والفقه : وقال أبو عبد اهللا احلاكم

  .واالمانة
ن عبد العزيز كنت أمسع وقع دموع سعيد ب: حدثين أبو النضر إسحاق بن إبراهيم، قال: وقال أبو زرعة

  .على احلصري يف الصالة
ما هذا البكاء : قلت لسعيد بن عبد العزيز: حدثين أبو عبد الرمحن االسدي، قال: أمحد بن أيب احلواري

لعل اهللا أن ينفعين به، : يا ابن أخي، وما سؤالك عن ذلك ؟ قلت: الذي يعرض لك يف الصالة ؟ فقال
  .مما قمت إىل صالة إىل مثلت يل جهن: فقال

كان سعيد إذا فاتته صالة : قال حممد بن املبارك الصوري): ٢(أبو عبد الرمحن مروان بن حممد الطاطري 
  .اجلماعة بكى

  كان االوزاعي إذا سئل عن مسألة، وسعيد بن: قال الوليد بن مزيد
__________  

  .ا يقع له من اخلطأمن يأخذ العلم من الصحيفة ال عن أستاذ ومثل هذا ال يعتد بعلمه، مل: الصحفي) ١(
  .بفتح الطائني، يقال ملن يبيع الثياب البيض بدمشق ومصر) ٢(

(*)  

)٨/٣٤(  

  

  .سلوا أبا حممد: عبد العزيز حاضر، قال
كان سعيد بن عبد العزيز حييي : حدثنا بعض مشاخينا عن الوليد بن مسلم قال: وقال أبو زرعة الدمشقي

  .إىل املسجدالليل، فإذا طلع الفجر، جدد وضوءه وخرج 
ما رأيت سعيد بن عبد العزيز ضحك قط، وال تبسم، وال : حدثنا أبو مسهر قال: يزيد بن عبد الصمد

  .شكا شيئا قط
  ينبغي للرجل أن يقتصر على علم بلده،: أبو زرعة، قال أبو مسهر

  .وعلى علم عامله، لقد رأيتين أقتصر على سعيد بن عبد العزيز، فلما أفتقر معه إىل أحد
سألت سعيد بن عبد العزيز عن حديث فامتنع علي، وكان عسرا، وكذا قال أبو : ل حيىي الوحاظيوقا

  .مسهر عنه



  .شاخ وضاق خلقه، واشتغل باهللا عن الرواية: قلت
كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته، وكان يعرض : عباس الدوري، عن حيىي بن معني، قال

  ).١(أجيزها ال : عليه قبل املوت، وكان يقول
رأيت أصحابنا يعرضون على سعيد بن عبد العزيز حديث : مسعت أبا مسهر يقول: أبو زرعة الدمشقي

يا أبا حممد، أليس حدثتنا عن يزيد بن أيب مالك : املعراج، عن يزيد بن أيب مالك، عن أنس، فقلت له
  .منعم، إمنا يقرون على أنفسه: حدثنا أصحابنا عن أنس بن مالك ؟ قال: قال

  ملا ال أدري، نصف" ال أدري : " مسعته يقول: قال أبو مسهر
__________  

  .٢٠٤ / ٢": تاريخ حيىي بن معني ) " ١(
(*)  

)٨/٣٥(  

  

  .العلم
  .قط) ١(ما كنت قدريا : ومسعته يقول

  ).٢(بل عجل اهللا يب إىل رمحته : أطال اهللا بقاءك، فقال: ومسعت رجال يقول لسعيد
: حدثنا يزيد بن عبد الصمد، مسعت أبا مسهر، مسعت سعيد بن عبد العزيز يقول: حممد بن بكار البتلهي

  ).٣(صموت واع، وناطق عارف : ال خري يف احلياة إال الحد رجلني
من أحسن فلريج الثواب، ومن أساء : حدثين سعيد بن عبد العزيز قال: وقال عقبة بن علقمة البريويت

 حق أورثه اهللا ذال حبق، ومن مجع ماال بظلم أورثه اهللا فقرا بغري فال يستنكر اجلزاء، ومن أخذ عزا بغري
  .ظلم

__________  
املعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية الم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل ) ١(

ة حدثت يف آخر بانفرادها واستقالهلا دون اهللا تعاىل، ونفوا أن تكون االشياء بقدر اهللا وقضائه، والقدري
عصر الصحابة، وأصل بدعتهم كما قال شيخ االسالم كانت من عجز عقوهلم عن االميان بقدر اهللا، 
واالميان بأمره ويه، ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك ممتنع، وكانوا قد آمنوا بدين اهللا وأمره ويه 

ن يطيع ومن يعصي، الم ظنوا ووعده ووعيده وظنوا أنه إذا كان كذلك، مل يكن قد علم قبل االمر م
أن من علم ما سيكون، مل حيسن منه أن يأمر وهو يعلم أن املأمور يعصيه وال يطيعه وظنوا أيضا أنه إذا 
علم أم يفسدون مل حيسن أن خيلق من يعلم أنه يفسد، فلما بلغ الصحابة قوهلم بإنكار القدر السابق 



يف أول كتاب " صحيح مسلم " ال عبد اهللا بن عمر كما يف أنكروه إنكارا عظيما، وتربؤوا منهم، حىت ق
أخرب أولئك أين برئ منهم، وأم برآء مين، والذي حيلف به عبد اهللا بن عمر لو أن ): " ٨(االميان رقم 

وكان أكثر اخلوض فيه بالبصرة " الحدهم مثل أحد ذهبا، فأنفقه، ما قبل اهللا منه حىت يؤمن بالقدر 
املدينة، فصار مقتصدوهم ومجهورهم يقرون بالقدر السابق، وبالكتاب املتقدم، وصار والشام، وبعضه يف 

ال إرادة إال مبعىن : النفاة، يقولون: نزاع الناس يف االرادة وخلق أفعال العباد، فصاروا يف ذلك طائفتني
ن يف القدر من اربة املشيئة، وهو مل يرد إال ما أمر به، ومل خيلق شيئا من أفعال العباد، وقابلهم اخلائضو

ليست االرادة إال مبعىن املشيئة، واالمر والنهي ال يستلزم إرادة، : مثل جهم بن صفوان وأمثاله، فقال
  .العبد ال فعل له البتة وال قدرة، بل اهللا هو الفاعل القادر فقط: وقالوا

  .١٢٥ / ٦" احللية ) " ٢(
  .١٥٣ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ٣(

(*)  

)٨/٣٦(  

  

شبع يوم : سئل سعيد بن عبد العزيز عن الكفاف من الرزق ما هو ؟ قال: وقال الوليد بن مزيد العذري
  ).١(وجوع يوم 

أخربنا أيب، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم : أنبأنا عدة عن عبد الرب ابن احلافظ أيب العالء العطار
حدثنا حيىي ابن :  وأمحد بن حممد بن حيىي بن محزة، قاالاحلافظ، حدثنا سليمان الطرباين، حدثنا أبو زرعة،

قال رسول اهللا صلى : صاحل، حدثنا سعيد، عن يونس بن ميسرة، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، قال
رأيت عمود الكتاب انتزع من حتت وساديت، فأتبعته بصري، فإذا هو نور ساطع يف : " اهللا عليه وسلم

  ).٢" (الشام 
  . وأبو إسحاق الفزاري، عن سعيد بن عبد العزيزرواه الوليد

وبه حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو مسهر، حدثين سعيد، عن ربيعة بن بزيد، عن عبدالرمحن بن أيب عمرية 
اللهم اجعله هاديا مهديا، واهده، واهد به : " املزين، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ملعاوية

) "٣.(  
، حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد عن يونس، هو ابن وبه حدثنا عبدان

  ميسرة، عن عبدالرمحن بن أيب
__________  

  .١٢٦ / ٦" احللية ) " ١(



، وإسناده صحيح، ٥٠٩ / ٤" املستدرك " ، وأخرجه احلاكم يف ٢٥٢ / ٥" احللية " هو يف ) ٢(
رواه الطرباين يف الكبري واالوسط بإسنادين، ويف : ، وقال٥٨ / ١٠" جممع الزوائد " وأورده اهليثمي يف 

أحدمها ابن هليعة، وهو حسن احلديث، وقد توبع على هذا، وبقية رجاله رجال الصحيح، وله شاهد من 
بينا أنا نائم إذا رأيت عمود الكتاب احتمل : "  بلفظ١٩٩، ١٩٨ / ٥حديث أيب الدرداء عند أمحد 

 أنه مذهوب به، فأتبعته بصري، فعمد به إىل الشام، أال وإن االميان حني تقع من حتت رأسي، فظننت
  ".الفنت بالشام 

 من طريق الوليد بن ٢١٦ / ٤يف املناقب من طريق أيب مسهر، وأمحد ) ٣٨٤٢(وأخرج الترمذي ) ٣(
زدي، وقال مسلم، كالمها عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبدالرمحن بن أيب عمرية اال

  .حسن غريب: الترمذي
(*)  

)٨/٣٧(  

  

  ".اللهم اجعله هاديا مهديا، واهد به : " عمرية، أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكر معاوية، فقال
  ).١(فهذه علة احلديث قبله 

، عن حدثنا أبو مسهر، حدثنا سعيد بن عبد العزيز: وبه حدثنا أبو زرعة، وأمحد بن حممد بن حيىي، قاال
ربيعة بن يزيد، عن عبدالرمحن ابن أيب عمرية املزين وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن 

  ).٢" (اللهم علمه الكتاب، واحلساب، وقه العذاب : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملعاوية
  .مئةمات سنة سبع وستني و: قال الوليد بن مسلم، وأبو مسهر، وشباب، وابن سعد، وأمحد

  .وما نقل من أنه مات سنة ثالث أو أربع وستني فهو خطأ ووهم، قاله ابن عساكر
  
  . ، الفقيه اتهد الرباين، العالمة أبو اهلذيل بن اهلذيل بن قيس بن سلمالعنربي*  زفر بن اهلذيل - ٦

__________  
فا أبا مسهر يف شيخه، يريد االضطراب، فإن الوليد بن مسلم رواه عن سعيد بن عبد العزيز خمال) ١(

  .فشيخ سعيد يف رواية الوليد يونس بن ميسرة، وشيخه يف رواية أيب مسهر ربيعة بن يزيد
من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن " االصابة " وأخرجه الطرباين فيما ذكره احلافظ يف ) ٢(

يق عبد الرمحن بن مهدي، عن  من طر١٢٧ / ٤ورواه أمحد ..يزيد، عن عبدالرمحن بن أيب عمرية املزين
: معاوية بن صاحل، عن يونس بن سيف، عن احلارث بن زياد، عن أيب رهم، عن العرباض بن سارية قال

هلموا إىل الغذاء : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يدعونا إىل السحور يف شهر رمضان



واحلارث بن زياد لني " حلساب، وقه العذاب اللهم علم معاوية الكتاب وا: " مث مسعته يقول" املبارك 
  .احلديث، وباقي رجاله ثقات

، ٦٠٨ / ٣: ، اجلرح والتعديل٤٩٦: ، املعارف البن قتيبة٣٨٨ - ٣٨٧ / ٦: طبقات ابن سعد* 
: ، طبقات الشريازي١٧٣: ، االنتفاء٢٠٤ / ١: ، الفهرست البن الندمي١٧٠: مشاهري علماء االمصار

 - ٤٧٦ / ٢: ، لسان امليزان٢٢٩ / ١: ، العرب للذهيب٣١٩ - ٣١٧ / ٢: ، وفيات االعيان٤٠
 / ١: ، تاريخ أصبهان٢٤٣ / ١: ، شذرات الذهب٥٣٤ / ٢ و ٢٤٣ / ١: ، اجلواهر املضيئة٤٧٨
  .١٧٢ / ٢: ، التاريخ البن معني٧٥: ، الفوائد البهية٣١٧

(*)  

)٨/٣٨(  

  

زفر، وهرمثة، : يد بن الوليد، فكان له ثالثة أوالدكان أبوه بأصبهان يف دولة يز: قال أبو نعيم احلافظ
  ).١(وكوثر 

ولد سنة عشر ومئة، وحدث عن االعمش، وإمساعيل بن أيب خالد، وأيب حنفية، وحممد بن : قلت
  .إسحاق، وحجاج بن أرطاة، وطبقتهم

 زياد، حسان بن إبراهيم الكرماين، وأكثم بن حممد والد حيىي ابن أكثم، وعبد الواحد بن: حدث عنه
، والنعمان بن عبد السالم التيمي، واحلكم بن أيوب، ومالك بن فديك، وعامتهم )٢(وأبو نعيم املالئي 

  .من رفقائه، وأقرانه، النه مات قبل أوان الرواية
كان ثقة مأمونا، وقع إىل البصرة يف مرياث له من أخته، فتشبث به أهل البصرة، : قال أبو نعيم املالئي

  .ج من عندهمفلم يتركوه خير
  ).٣(ثقة مأمون : وذكره حيىي بن معني، فقال

  .هو من حبور الفقه، وأذكياء الوقت: قلت
  .تفقه بأيب حنيفة، وهو أكرب تالمذته، وكان ممن مجع بني العلم والعمل، وكان يدري احلديث ويتقنه

يني، فأما داود فترك كان زفر، وداود الطائي متواخ: قال علي بن مدرك، عن احلسن بن زياد الفقيه، قال
  الفقه وأقبل على العباد، وأما زفر،

  .فجمعهما
  .ما رأيت فقيها يناظر زفر إال رمحته: وقال احلسن بن زياد اللؤلؤي

__________  
  .٣١٧ / ١: تاريخ أصبهان) ١(



:  نعيمبضم امليم، نسبة إىل املالءة اليت تستتر ا النساء، وأظن أن هذه النسبة إىل بيعها، واسم أيب) ٢(
  .الفضل بن دكني

  .١٧٢ / ٢: تاريخ ابن معني) ٣(
(*)  

)٨/٣٩(  

  

  .تعال حىت أغربل لك ما مسعت: كنت أمر على زفر، فيقول: وقال أبو نعيم
كنت أعرض االحاديث على زفر، : من قعد قبل وقته، ذل قال أبو نعيم: قال زفر: قال أبو عاصم النبيل

  .خذ به، هذا يرفضهذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا يؤ: فيقول
  .كان هذا االمام منصفا يف البحث متبعا: قلت

صرمت حديثا : لقيت زفر رمحه اهللا، فقلت له: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: قال عبدالرمحن بن مهدي
  ).١(يف الناس وضحكة 

  ، مث)٢" (ادرؤوا احلدود بالشبهات : " تقولون: وما ذاك ؟ قلت: قال
__________  

  .الشئ الذي يضحك منه: بضم الضاد وسكون احلاء: ةالضحك) ١(
روي من حديث عائشة، ومن حديث علي، ومن حديث أيب هريرة، أما حديث عائشة فأخرجه ) ٢(

ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما " باب ما جاء يف درء احلدود بلفظ : يف احلدود) ١٤٢٤(الترمذي 
" مام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة استطعتم، فإن كان له خمرج فخلوا سبيله، فإن اال

هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من حديث حممد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن : وقال
  الزهري، ويزيد بن زياد ضعيف يف احلديث، ورواه

 وأخرجه احلاكم وكيع عن يزيد بن زياد ومل يرفعه وهو أصح، مث أخرجه عن وكيع، عن يزيد به موقوفا،
يزيد بن : صحيح االسناد، ومل خيرجاه، وتعقبه االمام الذهيب، فقال: ، وقال٣٨٤ / ٤" املستدرك " يف 

  .متروك: زياد، قال النسائي فيه
  .، ويف سنده خمتار التمار وهو ضعيف٣٢٤وأما حديث علي، فأخرجه الدارقطين ص 
بو يعلى من حديث وكيع، حدثين إبراهيم بن ، وأ)٢٥٤٥(وأما حديث أيب هريرة، فأخرجه ابن ماجة 

ادرؤوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الفضل املخزومي، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال
  .وإبراهيم بن الفضل املخزومي ضعفه أمحد، وابن معني، والبخاري، وغريهم" احلدود ما استطعتم 

ادرؤوا احلدود بالشبهات، وأقيلوا " عباس مرفوعا بلفظ عن ابن " جزء له " وأخرجه ابن عدي يف 



وفيه ابن هليعة، وروى صدره أبو مسلم الكجي، وابن " الكرام عثرام إال يف حد من حدود اهللا 
  .عن ابن مسعود موقوفا" مسنده " عن عمر بن عبد العزيز مرسال ومسدد يف " الذيل " السمعاين يف 

(*)  

)٨/٤٠(  

  

  .تقام بالشبهات: دود، فقلتمجئتم إىل أعظم احل
يقتل به : فقلتم) ١" (ال يقتل مسلم بكافر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وما هو ؟ قلت: قال
  .فإين أشهدك الساعة أين قد رجعت عنه:  قال- يعين بالذمي -

  .هكذا يكون العامل وقافا مع النص: قلت
  . ومئة، ومل يكن يف احلديث بشئمات زفر سنة مثان ومخسني): ٢(قال ابن سعد 

  .بأنه ثقة املأمون) ٣(قد حكم له إمام الصنعة : قلت
  
   االمام احلافظ املكثر، أبو حممد االسدي الكويفابن الربيع) د، ت، ق* ( قيس - ٧

  .االحول، أحد أوعية العلم على ضعف فيه من قبل حفظه
  .ولد يف حدود سنة تسعني

__________  
باب العاقلة، وباب ال يقتل املسلم : ، يف الديات٢١٧ / ١٢، والبخاري ٧٩/  ١أخرجه أمحد ) ١(

، يف القسامة، من ٢٣ / ٨يف الديات، والنسائي ) ١٤١٣(، والترمذي ١٩٠ / ٢بالكافر، والدارمي 
هل عندكم شئ ما ليس يف القرآن ؟ : " سألت عليا رضي اهللا عنه: طريق الشعيب عن أيب جحيفة قال

والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة، ما عندنا إال ما يف القرآن، إال : س عند الناس ؟ فقالوقال مرة ما لي
العقل، وفكاك االسري، وأن : وما يف الصحيفة ؟ قال: فهما يعطى رجل يف كتابه، وما يف الصحيفة، قلت

  ".ال يقتل مسلم بكافر 
)٣٨٨، ٣٨٧ / ٦) ٢.  
  .هو االمام حيىي بن معني) ٣(
 ١٧٠ / ٢: ، التاريخ الصغري١٥٦ / ٧:  التاريخ الكبري٤٣٩: ، تاريخ خليفة١٦٩: طبقات خليفة* 
، ذيب ٢٧٠ / ٢: ، والكامل البن عدي٢١٩ - ٢١٦ / ٢: ، كتاب اروحني والضعفاء١٧٢ -

 / ٣: ، ميزان االعتدال٢٥٣ / ١: ، العرب للذهيب٤٠٤ / ٢: ، الكاشف للذهيب١١٣٥: الكمال
 / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٦٢ / ٣: ، تذهيب التهذيب٨٩: روكني، الضعفاء واملت٣٩٦ - ٣٩٣



، شذرات ٩٥: ، الضعفاء الصغري٣١٧، خالصة تذهيب الكمال ٥٢٧ - ٥٢٦ / ٢: ، املغين٢٢٦
  .٣٩٥ - ٣٩١ / ٨: ، ذيب التهذيب٩٦: ، طبقات احلفاظ للسيوطي٢٦٦/ الذهب 

(*)  

)٨/٤١(  

  

علقمة بن مرثد، وزبيد اليامي، وحمارب بن دثار، وأيب عمرو بن مرة، وزياد بن عالقة، و: وروى عن
  .إسحاق السبيعي، وعدة، وكان من املكثرين

  رفيقاه شعبة، والثوري، وحيىي بن آدم، وإسحاق بن: حدث عنه
  .، وحممد بن بكار بن الريان، وخلق سواهم)٢(، وعلي بن اجلعد، وحيىي احلماين )١(منصور السلويل 

  .وكان شعبة يثين عليه
  .وثقه عفان وغريهو

  .عامة رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قاله شعبة، وأنه ال بأس به): ٣(وقال ابن عدي 
  .هو عند مجيع أصحابنا صدوق، وكتابه صاحل: وقال يعقوب بن شيبة

  .وهو ردئ احلفظ جدا، كثري اخلطأ: مث قال
  .شيئا قطما مسعت حيىي وعبد الرمحن حيدثان عن قيس : وقال حممد بن املثىن

  ".ال بأس " وبني " كره " كان قيس ال يفرق بني : وعن أيب بكر بن عياش قال
__________  

  .بفتح السني وضم الالم، نسبة إىل بين سلول، نزلوا الكوفة، وهلم ا خطة نسبت إليهم) ١(
  .قبيلة من متيم نزلوا الكوفة: بكسر احلاء وتشديد امليم، نسبة إىل محان) ٢(
  .٢٧٠ / ٢" مل الكا) " ٣(

(*)  

)٨/٤٢(  

  

  .حدث عبدالرمحن عن قيس أوال، مث تركه: وقال الفالس
  ).١(ليس بشئ : وقال ابن معني

  .يضعف: وقال مرة
  .ولينه أمحد بن حنبل



  .متروك: وقال النسائي
  مسعت حممد: ال ينبغي أن يترك، فقد قال حممد بن املثىن: قلت

  .فيان، لكنه ويل، فأقام على رجل احلد فمات، فطفئ أمرهمل يكن قيس عندنا بدون س: ابن عبيد يقول
استعمل املنصور قيسا على املدائن، فكان يعلق النساء : حدثنا حممد بن عبيد قال: وقال حممود بن غيالن

ما ترك بعده : حضر شريك جنازة قيس بن الربيع، فقال: بثديهن، ويرسل عليهن الزنابري، قال أبو الوليد
  .مثله

  .كتبت عن قيس ستة آالف حديث: لوليدقال أبو ا
  .أدرك قيسا ال يفوتك: قال يل شعبة: قال سلم بن قتيبة

يقع يف قيس بن الربيع يريد حيىي ! أال تعجبون من هذا االحول : مسعت شعبة يقول: وقال أبو داود
  .ال حيتج به: القطان وقال أبو حامت

  إال وجدنا قيسا قدما أتينا شيخا بالكوفة : مسعت شعبة يقول: قال قراد
__________  

ال يساوي شيئا، : سئل حيىي عن قيس بن الربيع، فقال: ، وفيه أيضا٤٩٠ / ٢" تاريخ ابن معني ) " ١(
  .أتيناه، فكان حيدث، فرمبا أدخل حديث مغرية يف حديث منصور: ونقل عن عفان قوله

(*)  

)٨/٤٣(  

  

  ).١(قيسا اجلوال : سبقنا إليه، كنا نسميه
  .ما نشأ بالكوفة أطلب للحديث من قيس بن الربيع:  قالوعن شريك

حدثنا أبو حصني، حىت متنيت أن : جلست أنا وقيس يف مسجد، فلم يزل يقول: مسعت شعبة يقول: قراد
  .املسجد يقع علي وعليه

قد سربت أحاديث قيس، وتتبعتها، فرأيته صدوقا، مأمونا حني كان شابا، فلما كرب ساء : قال ابن حبان
  ه، وامتحن بابن سوء، فكان يدخلحفظ

  ).٢(عليه احلديث، فوقع يف أخباره مناكري 
: حصني، فيقول: قدمت الكوفة، فأتينا قيسا، فجلسنا إليه، فجعل ابنه يلقنه، ويقول له: قال عفان

  ).٣(ومغرية : حصني، ويقول رجل آخر
  .مات سنة سبع وستني ومئة: قال ابن حبان

  .وكذا أرخه أبو نعيم املالئي



  
 لكنه رافضي جلد، وامسه أبو هاشم إمساعيل بن حممد بن يزيد من فحول الشعراء*  السيد احلمريي - ٨

  بن ربيعة احلمريي، له مدائح بديعة يف أهل البيت، كان
__________  

 / ٦، ومسي بذلك لكثرة مساعه وعلمه فيما قاله ابن سعد ٩٧، ٩٦ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
٣٧٧.  

)٢ " (٢١٨ / ٢البن حبان " روحني والضعفاء ا.  
: والشيباين، فيقول: ومغرية، فيقول آخر: فيقول: ٢١٩ / ٢" اروحني والضعفاء " ومتامه كما يف ) ٣(

  .والشيباين
 / ١: ، الذريعة٢٧٨، ٢٢٩ / ٧: ، االغاين٣٢: ، طبقات ابن املعتز٧٨ / ٤: أنساب االشراف* 

رقم : ، الوايف بالوفيات٣٤٨، ٣٤٣ / ٦: وفيات االعيان، ٢٥٠ / ١: ، ابن الوردي٣٣٥ - ٣٣٣
، لسان ١٧٣ / ١، البداية والنهاية ٢٨ / ١: ، روضات اجلنات١٨٨ / ١: ، فوات الوفيات)٥٠٠٣(

  .٦٠:  منهج املقال٤٣٨ - ٤٣٦ / ١: امليزان
(*)  

)٨/٤٤(  

  

  .يكون بالبصرة، مث ببغداد
  .كان طواال شديد االدمة: الشاعر، وقيل) ١(الصحيح أن جده ليس بيزيد بن مفرغ : قال الصويل

  .لوال أن اهللا شغلك مبدح أهل البيت، الفتقرنا: إن بشارا قال له: قيل
مث أصالمها عذاب اجلحيم حكما * لعن اهللا والدي مجيعا : ، ولذلك يقول)٢(كان أبواه ناصبيني : وقيل

أرض أو طاف * مشى فوق ظهر ال ر بلعن الوصي باب العلوم لعنا خري من * عدوه كما صليا الفج 
بان : يف رجعة ابن احلنفية إىل الدنيا، وهو القائل) ٤(وكان يرى رأي الكيسانية ) ٣(حمرما باحلطيم 

  صدر القناة وشاب مين املفرق* الشباب ورق عظمي واحنىن 
__________  

رغ النه راهن أنه متفرغ، وهو حتريف، ويزيد هذا، هو ابن زياد بن ربيعة، لقب مبف: يف االصل) ١(
، وهو صاحب البيت ٦٩يشرب عسا من لنب فشربه حىت فرغه، وهو شاعر غزل حمسن، تويف سنة 

، وابن خلكان ٢٧٦" الشعر والشعراء " واحلر تكفيه االشارة مترجم يف * العبد يقرع بالعصا : السائر
  .٥٥٤: م، وطبقات ابن سال١٨٠ / ١٨، واالغاين ٢١٤، ٢١٣ / ٢، وخزانة االدب ٣٤٢ / ٦



كانا إباضيني، : ٢٢٥ / ٧فرقة تبغض أمري املؤمنني عليا رضي اهللا عنه، ويف االغاين : النواصب) ٢(
أصحاب عبد اهللا بن إباض الذي خرج يف أيام مروان بن حممد، وهم قوم من احلرورية : واالباضية

  .بةاخلوارج، زعموا أن خمالفهم كافر مشرك ال جتوز مناكحته، وكفروا أكثر الصحا
هو احلجر : ازدحامهم، وهو ما بني الركن والباب، وقيل: مسي بذلك الحنطام الناس فيه، أي) ٣(

  .الن البيت رفع، وترك هو حمطوما: املخرج منها، مسي به
  ".كيسان " من الرافضة، هم أصحاب املختار بن أيب عبيد، ويذكرون أن لقبه : الكيسانية) ٤(

(*)  

)٨/٤٥(  

  

* حىت مىت ؟ وإىل مىت ؟ وكم املدى ) ١(وبنا إليه من الصبابة أولق * ن بك ال يرى يا شعب رضوى ما مل
  .إنه اجتمع جبعفر الصادق، فبني له ضاللته، فتاب: يا ابن الوصي وأنت حي ترزق فقيل

  .إن السيد كان يقول بتناسخ االرواح": امللل والنحل " وقال ابن جرير يف 
  .سنة مثان وسبعني ومئة: وقيلتويف سنة ثالث وسبعني ومئة، : قيل

  .ونظمه يف الذروة، ولذلك حفظ ديوانه أبو احلسن الدارقطين
  
  ).٢(الزاهد اخلاشع، واعظ أهل البصرة، أبو بشري بن بشري القاص  *  صاحل املري- ٩

__________  
 جبل منيف ذو شعاب وأودية، وهو من ينبع على مسرية: ما انفرج بني جبلني، ورضوى: الشعب) ١(

يوم، ومن املدينة على سبع مراحل، وهو املكان الذي زعم الكيسانية أن حممد بن احلنفية به مقيم حي 
يرزق، وأنه بني أسد ومنر حيفظانه، عنده عينان نضاختان، جتريان مباء وعسل، ويعود بعد الغيبة، فيمال 

 / ٥" تاريخ ابن عساكر " شبه اجلنون من اخلفة، والبيتان يف : االرض عدال كما ملئت جورا، واالولق
" طبقات الشعراء " ، والثاين منها يف ٢٠١ / ٢، ومروج الذهب ٢٩٥ / ٣" وتاريخ االسالم " ، ٣٦٥
  . البن املعتز٣٣ص 
 / ٤: ، التاريخ الكبري٢٢٣: ، طبقات خليفة٤٤٨: ، تاريخ خليفة٢٨١ / ٧: طبقات ابن سعد* 

، ٢٠٠، ١٩٩ / ٢: ، الكامل البن عدي١٨٦ / ٢: ، الضعفاء للعقيلي٢٠١: ، التاريخ الصغري٢٧٣
، ميزان ١٣٤ / ٦: ، الكامل البن االثري٣٠٥ / ٩: ، تاريخ بغداد١٧٧ - ١٦٥ / ٦: حلية االولياء

، خالصة تذهيب الكمال ٣٨٢ / ٤: ، ذيب التهذيب٢٦٢ / ١:  العرب للذهيب٢٨٩ / ٢: االعتدال
 / ١: ، املغين٥٧: الضعفاء واملتروكني، ٥٩: ، الضعفاء الصغري٣٥٠ / ٣: ، صفة الصفوة١٧٠



 ٣: ، اللباب١٨ / ٢، الكاشف ٢ / ٨٥ / ٢: ، تذهيب التهذيب٢٨١ / ١: ، شذرات الذهب٣٠٢
  ،٥٩٥لوحة : ، ذيب الكمال٢٠١/ 

  .٢٦٢ / ٢: ، تاريخ ابن معني٤٩٤ / ٢: وفيات االعيان
بيني والصاحلني، وشرحها هو الواعظ الذي جيلس إىل الناس فيذكرهم بسرد قصص الن: القاص) ٢(

بأسلوب مشوق حمبب، واستنباط العرب منها، ويف ذلك عربة ملعترب، وعظة ملزدجر، واقتداء بصواب 
  = (*)ملتبع، وهو عمل سائغ يثاب عليه فاعله، إذا كان املتصدي له 

)٨/٤٦(  

  

  .عدةاحلسن، وحممد، وبكر بن عبد اهللا، وثابت، وقتادة، وأيب عمران اجلوين، و: حدث عن
  .عفان، ومسلم بن إبراهيم، وعبيداهللا العيشي، وخالد بن خداش، وطالوت بن عباد، وآخرون: وعنه

  .ليس به بأس: روى عباس الدوري، عن حيىي
  ).١(منكر احلديث : وقال البخاري
  .ال يكتب حديثه: وقال أبو داود

  .ضعيف: وروى حممد بن أيب شيبة، عن ابن معني
  .وف من اهللا، كأنه ثكلى إذا قصكان شديد اخل: وقال عفان

قاص، حسن الصوت، عامة أحاديثه منكرة، أيت من قلة معرفته باالسانيد، وعندي أنه : وقال ابن عدي
  ).٢(ال يتعمد 

  .ما هذا قاص، هذا نذير: ملا مسعه سفيان الثوري قال: وقيل
هو أول من قرأ : ، ويقال)٣(كان الغالب على صاحل كثرة الذكر، والقراءة بالتحزين : قال ابن االعرايب
  .بالبصرة بالتحزين

  .مات مجاعة مسعوا قراءته: ويقال
  .تويف سنة اثنتني وسبعني ومئة

  .بقي إىل سنة ست وسبعني ومئة: ويقال
  لئن: شهدت صاحلا املري عزى رجال، فقال: قال االصمعي

__________  
الصدق يف مروياته، وحيترز عن إيراد عاملا بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، يتحرى = 

القصص اخلرافية، واالحاديث املكذوبة، واحلكايات اليت تناقض ما جاء يف كتاب اهللا وحديث رسوله 
  .صلى اهللا عليه وسلم



  .٢٧٣ / ٤" التاريخ الكبري " يف ) ١(
  .٢ / ١٩٩الكامل ) ٢(
صاحب قراءة وشجن ": احللية  " كان من أحزن أهل البصرة صوتا، ويف": ذيب التهذيب " يف ) ٣(

  .وخمافة وحزن
(*)  

)٨/٤٧(  

  

  كانت مصيبتك بابنك مل حتدث لك موعظة يف نفسك، فهي هينة يف جنب مصيبتك بنفسك فإياها فابك
  

هو شيخ االسالم ، حجة االمة، إمام دار اهلجرة، أبو عبد اهللا مالك ابن أنس ) ع * ( مالك االمام- ١٠
بن عمرو بن احلارث، وهو ذو ) ١(ن عمرو بن احلارث بن غيمان بن خثيل بن مالك بن أيب عامر ب

  أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن
__________  

: ، طبقات خليفة٧١٩ / ٢، ٤٣٢ / ١: ، تاريخ خليفة بن خياط)٢٤٢: (مجاع العلم للشافعي* 
، ١٠٧، ١٠٦:  للطربي، املنتخب من كتاب ذيل املذيل٤٩٩ - ٤٩٨: ، املعارف البن قتيبة٢٧٥

: ، الفهرست البن الندمي مع تراجم أصحابه٣١٦ / ٦: ، احللية)١١١٠(ت : مشاهري علماء االمصار
، )٧٤٠(ت : ، الفهرست للطوسي٤٣٦ ٤٣٥ / ١: ، أنساب العرب البن حزم٢٨٤ - ٢٨٠

 - ١٠٢/  ١: ، ترتيب املدارك٦٧: ، طبقات الشريازي٦٣ - ٩: االنتقاء يف فضائل الثالثة الفقهاء
: ، جزء فيه االحاديث اليت خولف فيها مالك بن أنس٢ / ٣٤: ، املبهمات يف احلديث للنووي٢٥٤

 / ٢: ، صفة الصفوة٢ / ٤٩: ، تذكرة احلفاظ البن عبد اهلادي٢ / ٢٦٩ ١ / ٢٥٥ختريج الدارقطين 
، ٧٩ - ٧٥ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات للنووي١٤٧ / ٦، الكامل البن االثري، ١٨٠ - ١٧٧

، ٢١٣ - ٢٠٧ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٢٩٧: ، ذيب الكمال١٣٩ - ١٣٥ / ٤وفيات االعيان 
  :العرب للذهيب

، ١٧٥ - ١٧٤ / ١٠: ، البداية والنهاية٣٧٧ - ٣٧٣ / ١: ، مرآة اجلنان لليافعي٢٧٢ / ١
 ٢: بردي، النجوم الزاهرة البن تغري ٥ / ١٠: ، ذيب التهذيب١٣٩ - ٥٥ / ١: الديباج املذهب

 - ٨٤، ١٢ / ٢: ، مفتاح السعادة طاش كربي زاده٦ / ١: ، شرح البخاري للقسطالين٩٧ - ٩٦/ 
، ٤٥: ، الطبقات الكربى للشعراين٢٢٠ / ٢، التاريخ الصغري ٣١٠ / ٧: ، التاريخ الكبري٨٨

، ١١٢ / ٣: ، الكاشف٢ / ١ - ٢ / ١٤ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٥ - ١٢ / ٢: شذرات الذهب



: ، الرسالة املستطرفة٦٩ / ١: ، اللباب٢٨٧ / ١: ، االنساب٥٤٦ - ٥٤٣ / ٢:  ابن معنيتاريخ
 ٢: ، طبقات القراء٣٣٣ / ٢: ، تاريخ اخلميس٨٩: ، طبقات احلفاظ٣٥٠ / ٣: ، مروج الذهب١٣
 /٣٥.  
خباء معجمة مضمومة، وثاء مثلثة، وكذا قيده ابن ماكوال وضبطه، وحكاه عن حممد ابن سعد، عن ) ١(

" جثيل باجليم وحكاه عن الزبري، ويف : أيب بكر بن أيب أويس، وقال أبو احلسن الدارقطين وغريه
  .خثيل كزبري جد لالمام مالك أو هو باجليم": القاموس 

  .٧١وسريد ضبطه عند املؤلف 
(*)  

)٨/٤٨(  

  

اء عثمان أخي زرعة، وهو محري االصغر احلمريي مث االصبحي املدين، حليف بين تيم من قريش، فهم حلف
  ).١(طلحة بن عبيداهللا أحد العشرة 

أبو سهيل نافع وأويس، والربيع، والنضر، أوالد أيب : عالية بنت شريك االزدية، وأعمامه هم: وأمه هي
  .عامر

  .وقد روى الزهري عن والده أنس، وعميه أويس وأيب سهيل
  .كان أبوهم من كبار علماء التابعنيموىل التيميني، وروى أبو أويس عبد اهللا عن عمه الربيع، و: وقال

  .أخذ عن عثمان وطائفة
مولد مالك على االصح يف سنة ثالث وتسعني عام موت أنس خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

  .ونشأ يف صون ورفاهية وجتمل
  .وطلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم، وسامل
 بن الزبري، وابن املنكدر، والزهري، وعبد اهللا بن فأخذ عن نافع، وسعيد املقربي، وعامر بن عبد اهللا

  .دينار، وخلق سنذكرهم على املعجم، وإىل جانب كل واحد منهم ما روى عنه يف املوطأ، كم عدده
، أيوب بن )٤(، أيوب بن أيب متيمة السختياين عامل البصرة )١٨(إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة : وهم

، إمساعيل ابن )١(، إمساعيل بن أيب حكيم )١(، إبراهيم بن عقبة )١(ك حبيب اجلهين موىل سعد بن مال
، محيد بن قيس )٦(، محيد الطويل )٧(، جعفر بن حممد )٣(، ثور بن زيد الديلي )١(حممد بن سعد 

، داود أبو ليلى بن عبد اهللا يف القسامة )٤(، داود بن احلصني )٢(، خبيب بن عبدالرمحن )٢(االعرج 
  ، زياد بن سعد)١(، زيد بن رباح )٢٦(، زيد بن أسلم )٥(لرأي ، ربيعة ا)١(

__________  



  .أي املبشرين باجلنة) ١(
(*)  

)٨/٤٩(  

  

، )١٣(، مسي موىل أيب بكر )٤(، سعيد بن أيب سعيد )١٣(، سامل أبو النضر )١(، زيد بن أيب أنيسة )١(
، سعد بن )١( صفوان الزرقي ، سلمة بن)١١(، سهيل بن أيب صاحل )٨(سلمة بن دينار أبو حازم 

، صفوان )٢(، صاحل بن كيسان )١(، شريك بن أيب منر )١(، سعيد ابن عمرو بن شرحبيل )١(إسحاق 
، عامر بن عبد )١(، طلحة بن عبدامللك )٢(، ضمرة بن سعيد )١(، صيفي موىل ابن أفلح )٢(بن سليم 

، عبد اهللا بن أيب )٢(بد اهللا بن جابر بن عتيك عبد اهللا بن ع) ١(، عبد اهللا بن الفضل )٢(اهللا بن الزبري 
، أبو الزناد عبد اهللا )٣١(، عبد اهللا بن دينار )٥(، عبد اهللا بن يزيد موىل االسود )١٨(بكر ابن حزم 

  ، عبد)٨(، عبدالرمحن بن القاسم )٦٤(بن ذكوان 
، )١( بن سليمان االغر ، عبيد اهللا)٢(، عبد اهللا بن عبدالرمحن أبو طوالة )٣(الرمحن بن أيب صعصعة 
، عبدايد بن )١(، عبدالرمحن بن أيب عمرة )١(، عبدالرمحن بن حرملة )١(عبيداهللا بن عبدالرمحن 

، عمرو بن احلارث )١(، عطاء اخلراساين )١(، عبد الكرمي اجلزري )٢(، عبد ربه بن سعيد )١(سهيل 
، العالء بن )٢(علقمة بن أيب علقمة ، )٣(، عمرو بن حيىي ابن عمار )١(، عمرو بن أيب عمرو )١(

، أبو )٤(، ابن املنكدر )١٨(، الزهري )١(، قطن بن وهب )١(، فضيل بن أيب عبد اهللا )١(عبدالرمحن 
، )١(، حممد بن عمارة )٢(، حممد بن عمرو بن حلحلة )٤(، حممد بن عبدالرمحن يتيم عروة )٨(الزبري 

، حممد بن )١(، حممد بن أيب بكر الثقفي )١(بن أيب صعصعة ، حممد بن عبد اهللا )١(حممد بن أيب أمامة 
، أبو الرجال حممد )١(، حممد بن أيب بكر بن حزم )٤(، حممد بن حيىي بن حبان )١(عمرو بن علقمة 

، )١(، خمرمة بن سليمان )١(، موسى بن أيب متيم )٢(، موسى بن ميسرة )٢(، موسى بن عقبة )١(
  ، أبو)٨٥(، نافع )١( بن رفاعة ، املسور)٢(مسلم بن أيب مرمي 

)٨/٥٠(  

  

، )١(، هاشم ابن هاشم الوقاصي )١(، وهب بن كيسان )٣(، نعيم امر )١(سهيل نافع بن مالك 
، يزيد بن خصيفة )٤٠(، حيىي بن سعيد االنصاري )٤٢(، هشام بن عروة )١(هالل بن أيب ميمونة 

، يزيد بن عبد )١(، يزيد بن رومان )٣(هللا بن اهلاد ، يزيد بن عبد ا)١(، يزيد بن أيب زياد املدين )٣(
، أبو بكر بن نافع )١(، أبو بكر بن عمر العمري )٢(، يونس بن يوسف بن محاس )١(اهللا بن قسيط 



  ).٣(، الثقة )٢(، الثقة عنده )٢(
  فعنهم كلهم ست مئة وست وثالثون حديثا، وستة أحاديث عمن مل

  . حديثايسم، واختلف يف ذلك يف أحد وسبعني
عبد الكرمي بن أيب املخارق، وحممد بن عقبة، وعمر بن حسني، ): ١(وممن روى عنه مالك مقاطيع 

وكثري بن زيد، وكثري بن فرقد، وحممد ابن عبيداهللا بن أيب مرمي، وعثمان بن حفص بن خلدة، وحممد بن 
 طحالء، وسعيد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة، ويعقوب بن يزيد بن طلحة، وحيىي بن حممد ابن

، وأبو عبيد حاجب سليمان، وحممد )٢(عبدالرمحن بن رقيش، وعبد الرمحن بن ارب، والصلت بن زييد 
بن يوسف، وعفيف بن عمرو، وحممد بن زيد بن قنفذ، وأبو جعفر القارئ، وعمر بن حممد بن زيد، 

ن سليمان بن زيد بن ثابت، وصدقة بن يسار املكي، وزياد بن أيب زياد، وعمارة بن صياد، وسعيد ب
وسعيد بن عمرو بن سليم، وعروة بن أذينة، وأيوب بن موسى، وحممد بن أيب حرملة، وأبو بكر بن 

  عثمان، ومجيل بن عبدالرمحن املؤذن، وعبد الرمحن بن حممد بن عبد
__________  

  .هي االحاديث املوقوفة واملرسلة وغري املسندة) ١(
اجلرح " ني من حتتها مكررة كما ضبطه ابن ماكوال، وقد تصحف يف زبيد بياء معجمة باثنت) ٢(

  .بالباء املوحدة" زبيد " إىل " تعجيل املنفعة " و " والتعديل 
(*)  

)٨/٥١(  

  

اهللا بن عبد، وعمرو بن عبيداهللا االنصاري، وإبراهيم بن أيب عبلة، وعبد اهللا بن سعيد بن أيب هند، ويزيد 
، وثابت االحنف، وعبد الرمحن بن أيب حبيب، وعمر بن أيب دالف، وعبد بن حفص، وعاصم بن عبيداهللا

  .امللك ابن قريز، والوليد بن عبد اهللا بن صياد، وعائشة بنت سعد
  .عدة مراسيل أيضا عن الزهري، وحيىي االنصاري وهشام بن عروة" املوطأ " ويف 

  مجيع ذلك يف جزء) ١(عمل االمام الدارقطين أطراف 
بني، وقد كنت أفردت أمساء الرواة عنه يف جزء كبري يقارب عددهم ألفا وأربع مئة، كبري، فشفي و
  .فلنذكر أعيام

عمه أبو سهيل، وحيىي بن أيب كثري، والزهري، وحيىي بن سعيد، ويزيد بن اهلاد، : حدث عنه من شيوخه
  .وزيد بن أيب أنيسة، وعمر ابن حممد بن زيد، وغريهم

ريج، وأبو حنيفة، وعمرو بن احلارث، واالوزاعي، وشعبة، والثوري، معمر، وابن ج: ومن أقرانه



وجويرية بن أمساء، والليث، ومحاد بن زيد، وخلق، وإمساعيل بن جعفر، وسفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن 
املبارك، والدراوردي، وابن أيب الزناد، وابن علية، وحيىي بن أيب زائدة، وأبو إسحاق الفزاري، وحممد بن 

سن الفقيه، وعبد الرمحن بن القاسم، وعبد الرمحن بن مهدي، ومعن بن عيسى القزاز، وعبد اهللا بن احل
وهب، وأبو قرة موسى بن طارق، والنعمان بن عبد السالم، ووكيع، والوليد بن مسلم، وحيىي القطان، 

وبشر بن وإسحاق بن سليمان الرازي، وأنس بن عياض الليثي، وضمرة بن ربيعة، وأمية بن خالد، 
  السري

__________  
الدال على بقية، وجيمع أسانيده إما مستوعبا، وإما ) أول متنه(أن يذكر طرف احلديث : االطراف) ١(

  .مقيدا بكتب خمصوصة
(*)  

)٨/٥٢(  

  

االفوه، وبقية بن الوليد، وبكر بن الشرود الصنعاين، وأبو أسامة، وحجاج ابن حممد، وروح بن عبادة، 
عزيز، وأبو عبد اهللا الشافعي، وعبد اهللا بن عبد احلكم، وزياد بن عبدالرمحن شبطون وأشهب بن عبد ال

االندلسي، وأبو داود الطيالسي، وأبو كامل مظفر بن مدرك، وأبو عاصم النبيل، وعبد الرزاق، وأبو 
  عامر العقدي، وأبو مسهر الدمشقي، وعبد اهللا

دان، ومروان بن حممد الطاطري، وعبد اهللا بن يوسف ابن نافع الصائغ، وعبد اهللا بن عثمان املروزي عب
التنيسي، وعبد اهللا بن مسلمة القعنيب، وأبو نعيم الفضل بن دكني، ومعلى بن منصور الرازي، ومنصور 
بن سلمة اخلزاعي، واهليثم بن مجيل االنطاكي، وهشام بن عبيداهللا الرازي، وأسد ابن موسى، وآدم بن 

ن الطباع، وخالد بن خملد القطواين، وحيىي بن صاحل الوحاظي، وأبو بكر، أيب إياس، وحممد بن عيسى ب
وإمساعيل ابنا أيب أويس، وعلي بن اجلعد، وخلف بن هشام، وحيىي بن حيىي التميمي، وحيىي بن حيىي 

الليثي، وسعيد بن منصور، وحيىي بن بكري، وأبو جعفر النفيلي، وقتيبة بن سعيد، ومصعب بن عبد اهللا 
، وأبو مصعب الزهري، وأمحد بن يونس الريبوعي، وسويد بن سعيد، وحممد ابن سليمان لوين، الزبريي

وهشام بن عمار، وأمحد بن حامت الطويل، وأمحد بن نصر اخلزاعي الشهيد، وأمحد بن حممد االزرقي، 
 وإبراهيم بن يوسف البلخي املاكياين، وإبراهيم بن سليمان الزيات البخلي، وإمساعيل بن موسى

الفزاري، وإسحاق بن عيسى بن الطباع أخو حممد، وإسحاق بن حممد الفروي، وإسحاق بن الفرات، 
وإسحاق بن إبراهيم احلنيين، وبشر ابن الوليد الكندي، وحبيب بن أيب حبيب كاتب مالك، واحلكم بن 

  ، وخالد بن خداش املهليب، وخلف بن هشام البزار، وزهري)١(املبارك اخلاشيت 



__________  
  .نسبة إىل خاشت قرية من قرى بلخ) ١(

(*)  

)٨/٥٣(  

  

ابن عباد الرؤاسي، وسعيد بن عفري املصري، وسعيد بن داود الزبريي، وسعيد بن أيب مرمي، وأبو الربيع 
سليمان بن داود الزهراين، وصاحل بن عبد اهللا الترمذي، وعبد اهللا بن نافع بن ثابت الزبريي، وعبد اهللا 

  بن نافع
 وعبد الرمحن بن عمرو البجلي احلراين، وعبد االعلى بن محاد النرسي، وعبد العزيز بن حيىي اجلمحي،

) ١(املدين، وأبو نعيم عبيد بن هشام احلليب، وعلي بن عبداحلميد املعين، وعتبة بن عبد اهللا اليحمدي 
، وكامل بن املروزي، وعمرو بن خالد احلراين، وعاصم بن علي الواسطي، وعباس بن الوليد النرسي

طلحة، وحممد بن معاوية النيسابوري، وحممد بن عمر الواقدي، وأبو االحوص حممد بن حبان البغوي، 
وحممد بن جعفر الوركاين، وحممد بن إبراهيم بن أيب سكينة، ومنصور بن أيب مزاحم، ومطرف بن عبد 

 وحيىي بن قزعة املدين، وحيىي اهللا اليساري، وحمرز بن سلمة العدين، وحمرز بن عون، واهليثم بن خارجة،
  .بن سلميان بن نضلة املدين، ويزيد بن صاحل النيسابوري الفراء

أو حذافة أمحد بن إمساعيل السهمي، عاش بعد مالك مثانني عاما " املوطأ " وآخر أصحابه موتا راوي 
)٢.(  

حدثنا : بري، يقولمسعت ابن أيب الز: وقد حج قدميا، وحلق عطاء بن أيب رباح، فقال مصعب الزبريي
  ).٣(رأيت عطاء بن أيب رباح دخل املسجد، وأخذ برمانة املنرب، مث استقبل القبلة : مالك، قال

__________  
  .بطن من االزد: نسبة إىل حيمد) ١(
" املوطأ " ترجم فيه الرواة املذكورين يف " إسعاف املبطا برجال املوطا " للحافظ السيوطي كتاب ) ٢(

  ".تنوير احلوالك "  بكتابه وهو مطبوع أحلق
  .٢٠٨ / ١" تذكرته " ذكره املؤلف يف ) ٣(

(*)  

)٨/٥٤(  

  



  ).١(محلت أم مالك مبالك ثالث سنني : قال معن، والواقدي، وحممد بن الضحاك
  .محلت به سنتني: وعن الواقدي قال

 وعشرون وطلب مالك العلم، وهو ابن بضع عشرة سنة، وتأهل للفتيا، وجلس لالفادة، وله إحدى
سنة، وحدث عنه مجاعة وهو حي شاب طري، وقصده طلبة العلم من اآلفاق يف آخر دولة أيب جعفر 

  .املنصور وما بعد ذلك، وازدمحوا عليه يف خالفة الرشيد، وإىل أن مات
أخربنا أبو احلسن علي بن عبد الغين املعدل، أخربنا عبد اللطيف بن يوسف، أخربنا أمحد بن إسحاق، 

أخربنا أبو الفتح حممد بن عبدا لباقي، أخربنا علي بن حممد بن : مد بن أيب القاسم اخلطيب، قاالأخربنا حم
حممد االنباري، أخربنا عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي، أخربنا حممد ابن خملد، حدثنا أبوحيىي 

زبري، عن أيب صاحل، عن أيب حممد بن سعيد بن غالب العطار، حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج، عن أيب ال
ليضربن الناس أكباد االبل يف طلب العلم، فال جيدون : " هريرة، يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).٢" (عاملا أعلم من عامل املدينة 
حدثنا ليث بن الفرج، حدثنا عبدالرمحن بن مهدي، عن سفيان، عن ابن جريج، عن : وبه إىل ابن خملد

   عن أيب صاحل، عنأيب الزبري،
__________  

  .١٢، واالنتفاء ص ٢٧٢ / ١، والعرب ١٣٧ / ٤، والوفيات ١١١ / ١" ترتيب املدارك " انظر ) ١(
، ٩١ / ١، واحلاكم )٢٣٠٨(، وابن حبان )٢٦٨٢(، والترمذي ٢٩٩ / ٢أخرجه أمحد ) ٢(

الزبري، عن أيب صاحل،  كلهم من حديث سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن أيب ٣٨٦ / ١: والبيهقي
عن أيب هريرة، ورجاله ثقات، إال أن ابن جريج وأبا الزبري مدلسان، وقد عنعنا، وأعله االمام أمحد 

ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان " املنتخب " بالوقف، كما ذكره ابن قدامة يف 
  .واحلاكم ووافقه الذهيب

(*)  

)٨/٥٥(  

  

.." يأيت على الناس زمان يضربون أكباد االبل: "  اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول: أيب هريرة، قال
  .فذكر احلديث

  .هذا حديث نظيف االسناد، غريب املنت
  .رواه عدة عن سفيان بن عيينة

  ".يوشك أن يضرب الناس آباط االبل يلتمسون العلم : " ويف لفظ



  ". املدينة أفقه من عامل: " ويف لفظ" من عامل باملدينة : " ويف لفظ
وقد رواه احملاريب عن ابن جريج موقوفا، ويروى عن حممد بن عبد اهللا االنصاري، عن ابن جريج 

  .مرفوعا
حدثنا علي بن أمحد، حدثنا حممد بن كثري، عن سفيان، عن أيب الزناد، عن أيب : وقد رواه النسائي فقال

بون أكباد االبل فال جيدون عاملا أعلم من يضر: " صاحل، عن أيب هريرة، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".عامل املدينة 
  .هذا خطأ، الصواب عن أيب الزبري، عن أيب صاحل: قال النسائي

قال عبيداهللا بن عمر، عن سعيد بن أيب هند، عن أيب : معن بن عيسى، عن أيب املنذر زهري التميمي، قال
خيرج ناس من املشرق واملغرب يف طلب : " لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: موسى االشعري، قال

  ).١" (العلم، فال جيدون عاملا أعلم من عامل املدينة 
كان يف زمانه سليمان بن : هو سعيد بن املسيب، حىت قلت: كنت أقول: ويروى عن ابن عيينة قال

  .باملدينةإنه مالك، مل يبق له نظري : يسار، وسامل بن عبد اهللا، وغريمها، مث أصبحت اليوم أقول
__________  

  .هو مرسل) ١(
  .سعيد بن أيب هند مل يسمع مع أيب موسى

(*)  

)٨/٥٦(  

  

  .هذا هو الصحيح عن سفيان: قال القاضي عياض
، وابن املديين، والزبري بن بكار، وإسحاق بن أيب )١(رواه عنه ابن مهدي وابن معني، وذؤيب بن عمامة 

  ).٢(وأظنه، أو أحسبه، أو أراه، أو كانوا يرونه : أو يقولإسرائيل، كلهم مسع سفيان يفسره مبالك، 
  .ما دام املسلمون يطلبون العلم ال جيدون أعلم من عامل باملدينة: وذكر أبو املغرية املخزومي أن معناه

سعيد بن املسيب، مث بعده من هو من شيوخ مالك، مث مالك، مث من قام بعده بعلمه، : فيكون على هذا
  .بهوكان أعلم أصحا

كان عامل املدينة يف زمانه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وصاحبيه، زيد بن ثابت، وعائشة، : قلت
  .مث ابن عمر، مث سعيد بن املسيب، مث الزهري، مث عبيداهللا بن عمر، مث مالك

  .مالك عامل أهل احلجاز، وهو حجة زمانه: وعن ابن عيينة قال
  ).٣(العلماء فمالك النجم وقال الشافعي وصدق وبر إذا ذكر 



كان سفيان بن عيينة إذا حدث ذا يف .." ليضربن الناس أكباد االبل: " قال الزبري بن بكار يف حديث
  .أراه مالكا: حياة مالك، يقول

  .أراد عبد اهللا بن عبد العزيز العمري الزاهد: فأقام على ذلك زمانا مث رجع بعد، فقال
 ليس العمري ممن يلحق يف العلم والفقه مبالك، وإن كان شريفا سيدا، :قال ابن عبد الرب، وغري واحد

  .عابدا
__________  

  .ضعفه الدارقطين وغريه: فقال" امليزان " ترمجه املؤلف يف ) ١(
  .٨٣ / ١ترتيب املدارك ) ٢(
  "اجلرح والتعديل " ، وابن أيب حامت يف ٣١٨ / ٦" احللية " وذكره أبو نعيم يف ) ٣(
  .٢٧٢ / ١، وعربه ١٠٨ / ١" تذكرته " املؤلف يف ، و٢٠٦ / ١

(*)  

)٨/٥٧(  

  

نرى هذا احلديث أنه هو مالك، وكان : أخربنا سفيان: حدثنا مصعب، قال: قال أمحد بن أيب خيثمة
  .سفيان يسألين عن أخبار مالك

ن الناس، قد كان هلذا العمري علم وفقه جيد وفضل، وكان قواال باحلق، أمارا بالعرف، منعزال ع: قلت
  .وكان حيض مالكا إذا خال به على الزهد، واالنقطاع والعزلة، فرمحهما اهللا

فصل ومل يكن باملدينة عامل من بعد التابعني يشبه مالكا يف العلم، والفقه، واجلاللة، واحلفظ، فقد كان ا 
 ونافع، وطبقتهم، ، والقاسم، وسامل، وعكرمة،)١(بعد الصحابة مثل سعيد بن املسيب، والفقهاء السبعة 

مث زيد بن أسلم، وابن شهاب، وأيب الزناد، وحيىي بن سعيد، وصفوان بن سليم، وربيعة بن أيب 
عبدالرمحن، وطبقتهم، فلما تفانوا، اشتهر ذكر مالك ا، وابن أيب ذئب، وعبد العزيز بن املاجشون، 

الك هو املقدم فيهم على وسليمان بن بالل، وفليح بن سليمان، والدراوردي، وأقرام، فكان م
  .االطالق، والذي تضرب إليه آباط االبل من اآلفاق، رمحه اهللا تعاىل

  ).٣(أيب مصعب " موطأ ) " ٢(وقد وقع يل من عواليه 
  ويف الطريق

__________  
  .الفقهاء السبعة نظم أمساءهم بعضهم ذين البيتني) ١(

سعيد *  العلم خارجة فقل هم عبيداهللا عروة قاسم روايتهم ليست عن* إذا قيل من يف الفقه سبعة أحبر 



مجع علو، وطلب العلو يف االسناد سنة عمن سلف من هذه االمة، : العوايل) ٢(أبو بكر سليمان خارجة 
منها كان قريبا إىل رسول اهللا صلى اهللا : وهلذا حرص العلماء على الرحلة إليها واستحبوها، وهو أنواع

  عليه وسلم،
، ومنها ما كان ..قريبا من إمام من أئمة احلديث كاالعمش وابن جريج ومالك وشعبةومنها ما كان 

قريبا إىل كتاب من الكتب املعتمدة، املشهورة كاملوطأ والكتب الستة واملسند، وأشرف أنواعه ما كان 
  .قريبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف

  = (*) بكر القاسم بن احلارث بن زرارة بن مصعب بن عبدالرمحن بن عوف هو أمحد بن أيب) ٣(

)٨/٥٨(  

  

، وجزء )١(إجازة، ووقع يل من عايل حديثه باالتصال أربعون حديثا من املئة الشرحيية، وجزء بيىب 
: الأخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق اهلمداين، ق: فمن ذلك) ٣(، واالجزاء احملامليات )٢(البانياسي 

أخربنا أبو احملاسن حممد بن هبة اهللا بن عبد العزيز الدينوري ببغداد، سنة عشرين وست مئة، أخربنا 
عمي أبو بكر حممد بن عبد العزيز يف سنة تسع وثالثني ومخس مئة، أخربنا عاصم بن احلسن، أخربنا عبد 

 بن إمساعيل املدين، حدثنا الواحد بن حممد الفارسي، حدثنا احلسني بن إمساعيل القاضي، حدثنا أمحد
مالك، عن عبد اهللا بن عبدالرمحن االنصاري، عن أيب يونس موىل عائشة، عن عائشة، أن رجال قال 

يا رسول اهللا، إين أصبح جنبا، وأنا : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو واقف على الباب، وأنا أمسع
  أريد

__________  
أحد شيوخ أهلها، الزم مالكا، وتفقه عليه، وروى عنه موطأه، وقد الزهري العويف، قاضي املدينة، و= 

" شرح السنة " ، واملوطأ بروايته مل يطبع، والبغوي يف )٢٤٢(إن موطأه آخر املوطآت، تويف سنة : قالوا
يكثر الرواية عنه، واملطبوع من املوطآت برواية حيىي بن حيىي املصمودي، ورواية حممد بن احلسن تلميذ 

  . أيب حنيفةاالمام
هي بيىب بنت عبدالرمحن بن علي أم الفضل وأم عريب اهلرمثية اهلروية، هلا جزء مشهور ا، ترويه ) ١(

  أو يف اليت بعدها، وقد) ٤٧٧(عن عبدالرمحن بن أيب شريح توفيت سنة 
  .٢٨٧ / ٣" العرب " استكملت تسعني سنة 

ه، ) ٤٨٥(راء البانياسي البغدادي، املتوىف سنة هو أبو عبد اهللا مالك بن أمحد بن علي بن الف) ٢(*) (
عن أيب : أحدمها عن أيب احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران، والثاين: وخربه هذا فيه جملسان

  .الفتح حممد بن أمحد بن أيب الفوارس



  .٢٠٩، ٢٠٨ / ٣" العرب " 
بن إمساعيل الضيب البغدادي احملاملي، هي أمال مؤلفة من تسعة أجزاء للقاضي أيب عبد اهللا احلسني ) ٣(

مسع أبا هشام الرفاعي، ويعقوب الدورقي، واحلسن بن الصاحل البزار، وحممد بن املثىن، وحممد بن 
  .إمساعيل البخاري، وخلقا كثريا، روى عنه دعلج بن أمحد، والطرباين، والدارقطين وغريهم

  .الف رجل، تويف سنة ثالثني وثالث مئةكان حيضر جملس إمالئه عشرة آ: قال أبو بكر الداوودي
  .٨٢٤": تذكرة احلفاظ 

(*)  

)٨/٥٩(  

  

وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم ذلك : " الصيام، أفأغتسل وأصوم ذلك اليوم ؟ فقال
يا رسول اهللا، إنك لست مثلنا، قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، : فقال له الرجل" اليوم 

واهللا إين الرجو أن أكون أخشاكم هللا وأعلمكم مبا : " ضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقالفغ
  ).١" (أتقي 

  .هذا حديث صحيح
أخرجه أبو داود عن القعنيب عن مالك، ورواه النسائي يف مسند مالك له، عن حممد بن سلمة، عن 

  .عبدالرمحن بن القاسم الفقيه، عن مالك
ملنت بنحوه عن أمحد بن حفص النيسابوري، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن وروى النسائي هذا ا

حجاج بن حجاج، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أيب عياض، عن عبدالرمحن بن احلارث، عن نافع موىل 
، قد تواىل فيه )٢(أم سلمة، عن أم سلمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فهذا إسناد غريب، عزيز 

  كأنين: يون بعضهم عن بعض، ومن حيث العددمخسة تابع
  .فيه النسائي) ٣(صافحت 

عن موىل أم سلمة، عنها، : ورواه أيضا ابن أيب عروبة، عن قتادة بإسناده، لكنه مل يسم فيه نافعا، بل قال
  وحديث عائشة هو يف صحيح

__________  
ي يصبح جنبا يف رمضان، وأبو باب ما جاء يف صيام الذ:  يف الصيام٢٨٩ / ١" املوطأ " هو يف ) ١(

  .٦٧ / ٦باب فيمن أصبح جنبا يف شهر رمضان، وأخرجه أمحد : يف الصوم) ٢٣٨٩(داود 
ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة، وقد يكون ضعيفا، والغرابة قد تكون يف املنت، : احلديث الغريب) ٢(

يادة مل يقلها غريه، وقد تكون يف بأن يتفرد بروايته راو واحد أو يف بعضه، كما إذا زاد فيه واحد ز



االسناد، كما إذا كان أصل احلديث حمفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه ذا االسناد غريب، وما 
  ".عزيزا " اشترك اثنان أو ثالثة يف روايته عن الشيخ يسمى 

  .١٦٧، ١٦٦ص : الباعث احلثيث
  .كأنه ساواه يف عدد رجال السند: يعين) ٣(

(*)  

)٨/٦٠(  

  

مسلم من طريق إمساعيل بن جعفر، عن عبد اهللا بن عبدالرمحن وهو أبو طوالة، ومل خيرج البخاري اليب 
  .يونس شيئا فيما علمت، واهللا أعلم

فما ضربت : قال أبو عبد اهللا احلاكم وذكر سادة من أئمة التابعني باملدينة، كابن املسيب، ومن بعده قال
م دون غريه، حىت انقرضوا وخال عصرهم، مث حدث مثل ابن أكباد االبل من النواحي إىل أحد منه

شهاب، وربيعة، وحيىي بن سعيد، وعبد اهللا بن يزيد بن هرمز، وأيب الزناد، وصفوان بن سليم، وكلهم 
يفيت باملدينة، ومل ينفرد واحد منهم بأن ضربت إليه أكباد االبل حىت خال هذا العصر فلم يقع م التأويل 

  .دينةيف عامل أهل امل
  مث حدث بعدهم مالك، فكان مفتيها، فضربت إليه أكباد االبل

من اآلفاق، واعترفوا له، وروت االئمة عنه ممن كان أقدم منه سنا، كالليث عامل أهل مصر واملغرب، 
  .وكاالوزاعي عامل أهل الشام ومفتيهم، والثوري، وهو املقدم بالكوفة، وشعبة عامل أهل البصرة

عنه قبلهم حيىي بن سعيد االنصاري حني واله أبو جعفر قضاء القضاة، فسأل مالكا أن ومحل : إىل أن قال
  .يكتب له مئة حديث حني خرج إىل العراق، ومن قبل كان ابن جريج محل عنه

دخلت على أيب جعفر أمري املؤمنني، وقد نزل على مثال له يعين فرشه : مسعت مالكا يقول: أبو مصعب
أتدري من هذا ؟ : ما تروثان وال تبوالن، وجاء صيب خيرج مث يرجع، فقال يلوإذا على بساطه دابتان 

  .ال: قلت
أنت : هذا ابين، وإمنا يفزع من هيبتك، مث ساءلين عن أشياء منها جالل، ومنها حرام، مث قال يل: قال

  .واهللا أعقل الناس، وأعلم الناس
  .ال واهللا يا أمري املؤمنني: قلت
  .بلى: قال

  .ولكنك تكتم
  واهللا لئن بقيت الكتنب قولك كما تكتب املصاحف، والبعثن به إىل: مث قال



)٨/٦١(  

  

  ).١(اآلفاق، فالمحلنهم عليه 
ما : حدثنا عبد اهللا بن يوسف، عن خلف ابن عمر، مسع مالكا يقول: احلسن بن عبد العزيز اجلروي

لت ربيعة، وسألت حيىي بن هل تراين موضعا لذلك ؟ سأ: أجبت يف الفتوى حىت سألت من هو أعلم مين
  .سعيد، فأمراين بذلك

  ).٢(كنت أنتهي، ال ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حىت يسأل من هو أعلم منه : فلو وك ؟ قال: فقلت
رأيت النيب صلى : ؟ فإذا رؤيا بعثها بعض إخوانه، يقول) ٣(ما ترى : ودخلت عليه، فقال: قال خلف

   قد اجتمع الناساهللا عليه وسلم يف املنام، يف مسجد
إين قد خبأت حتت منربي طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، فانصرف : عليه، فقال هلم

  .إذا ينفذ مالك ما أمره به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الناس وهم يقولون
  ).٤(مث بكى، فقمت عنه 

 ابن شهاب أحاديث كثرية، ما حدثت لقد مسعت من: قال مالك: مسعت ابن وهب يقول: أمحد بن صاحل
  .ا قط، وال أحدث ا

قدم املهدي، فبعث إىل مالك بألفي دينار، أو : ، حدثين حسني بن عروة قال)٥(نصر بن علي اجلهضمي 
  إىل مدينة) ٦(إن أمري املؤمنني حيب أن تعادله : بثالثة آالف دينار، مث أتاه الربيع بعد ذلك، فقال: قال

__________  
  .٢٠٩ / ١" تذكرة احلفاظ " أورده املؤلف يف ) ١(
  .٣١٧ / ٦ذكره يف احللية ) ٢(
: انظر ما ترى حتت مصالي أو حصريي، فنظرت، فإذا أنا بكتاب، فقال: فقال يل: نص احللية) ٣(

  .اقرأه
  .٣١٧ / ٦" احللية ) " ٤(
  .نسبة إىل اجلهاضمة، حملة بالبصرة) ٥(
  .وتصاحبه يف سفره إىل بغداد" ل احملم" أي تكون له عديال يف ) ٦(

(*)  

)٨/٦٢(  

  



  ".املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: السالم، فقال
  ).١(واملال عندي على حاله 

: أخذ ربيعة الرأي بيدي، فقال: مسعت مالكا يقول: حممود بن غيالن، حدثنا إمساعيل بن داود املخراقي
  .كان عطاء بن أيب رباح ضعيف العقل: ام، ما رأيت عراقيا تام العقل، ومسعت مالكا يقولورب هذا املق

قدم املهدي املدينة، فبعث إىل مالك، فأتاه، : ياسني بن عبداالحد، حدثين عمر بن احملرب الرعيين، قال
 يا أمري املؤمنني، :امسعا منه، فبعث إليه، فلم جيبهما، فأعلما املهدي، فكلمه، فقال: فقال هلارون وموسى

  .العلم يؤتى أهله
إن أهل املدينة : صدق مالك، صريا إليه، فلما صار إليه، فقال له مؤدما، اقرأ علينا، فقال: فقال

  .يقرؤون على العامل، كما يقرأ الصبيان على املعلم، فإذا أخطؤوا، أفتاهم
مجعنا هذا العلم يف الروضة : ب يقولمسعت ابن شها: فرجعوا إىل املهدي، فبعث إىل مالك، فكلمه، فقال

سعيد بن املسيب، وأبو سلمة، وعروة، والقاسم، وسامل، وخارجة بن : من رجال، وهم يا أمري املؤمنني
أبو الزناد، وربيعة، وحيىي بن : زيد، وسليمان بن يسار، ونافع، وعبد الرمحن بن هرمز، ومن بعدهم

  سعيد، وابن شهاب، كل هؤالء يقرأ عليهم
__________  

، ٢١٠ / ١" ترتيب املدارك " ، و ٤٢ص " االنتفاء " ، و ٢١٠ / ١" تذكرة احلفاظ " اخلرب يف ) ١(
" أخرجه مالك يف " املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون : " ، وحديث٣٢ / ١ومقدمة اجلرح والتعديل 

بن أيب من حديث سفيان ) ١٣٨٨(، ومسلم ٨٠، ٧٨ / ٤، والبخاري ٨٨٨، ٨٨٧ / ٢" املوطأ 
تفتح اليمن، فيأيت قوم يبسون، فيتحملون : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: زهري قال

بأهليهم ومن أطاعهم، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام، فيأيت قوم يبسون، فيتحملون 
، فيأيت قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق

  ".بأهليهم ومن أطاعهم، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون 
(*)  

)٨/٦٣(  

  

  .يف هؤالء قدوة، صريوا إليه، فاقرؤوا عليه، ففعلوا: وال يقرؤون، فقال
قدم هارون يريد احلج، ومعه يعقوب أبو يوسف، فأتى مالك أمري : قتيبة، حدثنا معن، عن مالك، قال

  ؤمنني، فقربه، وأكرمه، فلماامل
  .جلس، أقبل إليه أبو يوسف، فسأله عن مسألة فلم جيبه، مث عاد فسأله فلم جيبه، مث عاد فسأله



يا هذا، إذا : فأقبل عليه مالك، فقال: يا أبا عبد اهللا، هذا قاضينا يعقوب، يسألك، قال: فقال هارون
  ).١(رأيتين جلست الهل الباطل، فتعال أجبك معهم 

كنا إذا دخلنا على مالك، خرج إلينا مزينا مكحال مطيبا، قد لبس من أحسن : سراج، حدثنا قتيبةال
  .ثيابه، وتصدر احللقة، ودعا باملراوح، فأعطى لكل منا مروحة

كان مالك يأيت املسحد، فيشهد الصلوات واجلمعة، : حدثىن حممد بن عمر، قال: حممد بن سعد
يف املسجد، فيجتمع إىل أصحابه، مث ترك اجللوس، فكان يصلي واجلنائز، ويعود املرضى، وجيلس 

وينصرف، وترك شهود اجلنائز، مث ترك ذلك كله، واجلمعة، واحتمل الناس ذلك كله، وكانوا أرغب ما 
  ).٢(ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره : كانوا فيه، ورمبا كلم يف ذلك، فيقول

__________  
 من طريق احلاكم، عن علي بن عيسى احلريي، عن ٢١٠ / ١" فاظ تذكرة احل" أورد اخلرب يف ) ١(

إن صح هذا القول عن إمام دار : حممد بن إبراهيم العبدي، عن قتيبة، عن معن بن عيسى، قال شعيب
اهلجرة وال إخاله يصح فإن ذلك يعد هفوة منه رمحه اهللا يف حق كبري القضاة الذي انعقدت اخلناصر من 

ى إمامته يف الفقه، وبراعته يف احلفظ، وثقة مروياته، وسعة اطالعه، واستقامه سريته، املوافق واملخالف عل
  .وللمؤلف جزء يف ترمجة هذا االمام مطبوع، سرد فيه مجلة صاحلة من مناقبه، وثناء االئمة عليه، فراجعه

  = (*)، وعلق عليه كما ١٣٦ / ٤" الوفيات " وابن خلكان يف " طبقات ابن سعد " اخلرب يف ) ٢(

)٨/٦٤(  

  

  مطروحة يف) [ ١(وكان جيلس يف مرتله على ضجاع له، ومنارق 
  .ملن يأتيه من قريش، واالنصار، والناس] مرتله مينة ويسرة 

  ).٢(وكان جملسه جملس وقار وحلم 
الغرباء ) ٣(وكان رجال مهيبا نبيال، ليس يف جملسه شئ من املراء، واللغط، وال رفع صوت، وكان : قال

ه عن احلديث، فال جييب إال يف احلديث بعد احلديث، ورمبا أذن لبعضهم يقرأ عليه، وكان له يسألون
  ).٤(حبيب : كاتب قد نسخ كتبه، يقال له

يقرأ للجماعة، وال ينظر أحد يف كتابه وال يستفهم، هيبة ملالك، وإجالال له، وكان حبيب إذا قرأ، 
  ).٥(فأخطأ، فتح عليه مالك، وكان ذلك قليال 

  .ما أكثر أحد قط فأفلح: مسعت مالكا يقول: ن وهباب
العلم ينقص وال يزيد، ومل يزل العلم ينقص بعد االنبياء : حدثنا ابن وهب، قال يل مالك: حرملة

  .والكتب



__________  
ال جيوز أن أجلس : وإمنا كان ختلفه عن املسجد، النه سلس بوله، فقال عند ذلك: وجد خبطه بقوله= 

  .ل صلى اهللا عليه وسلم، وأنا على غري طهارة، فيكون ذلك استخفافايف مسجد الرسو
  .الوسادة: مجع منرقة) ١(
  .وعلم": ترتيب املدارك " يف ) ٢(
  .كما أثبتنا" كان " وسيأيت اخلرب قريبا بلفظ " كانوا : " يف االصل) ٣(
ليس بثقة، وقال ابن : هو أبو حممد حبيب بن أيب حبيب كاتب مالك بن أنس، قال عنه االمام أمحد) ٤(

  .بالناس يصفح ورقتني ثالثا) يسرع(كان حبيب يقرأ على مالك، وكان خيطرف : معني
وكان حيىي بن بكري مسع من مالك بعرض حبيب، وهو شر العرض، وامه أبو داود بالكذب، : قال حيىي

موضوعة عن مالك أحاديثه كلها : كان يروي عن الثقات املوضوعات، وقال النسائي: وقال ابن حبان
  .وغريه

وهلذه العلة مل خيرج البخاري من حديث حيىي بن بكري عن : ٧٧ص " االملاع " قال القاضي عياض يف 
  مالك إال القليل، وأكثر عنه، عن

  .الن مساعه كان بقراءة حبيب، وقد أنكر هو ذلك: الليث، وقالوا
  .٤١ص " االنتفاء " ، و ١٥٤، ١٥٣ / ١" ترتيب املدارك ) " ٥(

(*)  

)٨/٦٥(  

  

واهللا ما دخلت على : كان مالك يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنيين، قال: أمحد بن مسعود املقدسي
  .ملك من هؤالء امللوك حىت أصل إليه، إال نزع اهللا هيبته من صدري

  .اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم االنسان بكل ما يسمع: مسعت مالكا يقول: حدثنا ابن وهب: حرملة
سأل هارون الرشيد مالكا، وهو يف مرتله، ومعه : مسعت مصعبا الزبريي يقول: هارون بن موسى الفروي

  .بنوه، أن يقرأ عليهم
إذا : أخرج الناس حىت أقرأ أنا عليك، فقال: ما قرأت على أحد منذ زمان وإمنا يقرأ علي، فقال: قال

  .منع العام لبعض اخلاص، مل ينتفع اخلاص
  .عيسى، فقرأ عليهوأمر معن ابن 

  .قر: سألت خايل مالكا عن مسألة، فقال يل: إمساعيل بن أيب أويس، قال
  .ال حول وال قوة إال باهللا: مث توضأ، مث جلس على السرير مث قال



  .وكان ال يفيت حىت يقوهلا
ن ما تعلمت العلم إال لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إيل، وكذلك كا: مسعت مالكا يقول: ابن وهب

  .الناس
ما : مل يشهد مالك اجلماعة مخسا وعشرين سنة، فقيل له: مسعت أبا مصعب يقول: إمساعيل القاضي

  .خمافة أن أرى منكرا، فأحتاج أن أغريه: مينعك ؟ قال
  ما: حدثين مطرف بن عبد اهللا، قال يل مالك: إبراهيم احلزامي

  .أما الصديق فيثين، وأما العدو فيقع: يقول الناس يف ؟ قلت
  ما: فقال

)٨/٦٦(  

  

  ).١(زال الناس كذلك، ولكن نعوذ باهللا من تتابع االلسنة كلها 
: مالكا عن مسألة، فأجابه، فقال) ٣(سأل سندل : مسعت عبد الرزاق يقول): ٢(أمحد بن سعيد الرباطي 

  .صدقت: أنت من الناس، أحيانا ختطئ، وأحيانا ال تصيب، قال
  .هكذا الناس
عهدت العلماء، وال يتكلمون مبثل هذا، وإمنا أجيبه : ما قال لك ؟ ففطن هلا، وقالمل تدر : فقيل ملالك

  .على جواب الناس
  .ليس هذا اجلدل من الدين بشئ: مسعت مالكا يقول: حدثنا ابن وهب: حرملة

دخلت على املنصور، وكان يدخل عليه اهلامشيون، فيقبلون يده ورجله : ابن وهب، عن مالك، قال
  .ن ذلكعصمين اهللا م

أتيته، : مل مل تأخذ عن عمرو بن دينار ؟ قال: قيل ملالك: أخربنا ابن القاسم قال: احلارث بن مسكني
  .فوجدته يأخذون عنه قياما، فأجللت حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن آخذه قائما

سفيه يعلن السفه، وإن : ال يؤخذ العلم عن أربعة: حدثنا معن، وغريه، عن مالك، قال: إبراهيم بن املنذر
  كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إىل هواه، ومن يكذب يف حديث الناس، وإن كنت ال أمه يف

__________  
  .٣٢١ / ٦" احللية " أورده يف ) ١(
اسم ملوضع رباط اخليل ومالزمة أصحاا الثغر حلفظه من عدو االسالم، فيقال : نسبة إىل الرباط) ٢(

  .الرباطي، الن كان على الرباط وعمارته، وتويل االوقاف اليت له: ابط وإمنا قيل لهمر: لفاعل ذلك
لقب عمر بن قيس املكي، تركه أمحد والنسائي والدارقطين وقال حيىي بن معني ليس بثقة، : سندل) ٣(



" ه ميزان" أحاديث بواطيل، واخلرب أورده املؤلف يف : منكر احلديث، وقال أمحد أيضا: وقال البخاري
  .بنحوه

(*)  

)٨/٦٧(  

  

  .احلديث، وصاحل عابد فاضل إذا كان ال حيفظ ما حيدث به
ال أرى : حدثنا ابن وهب، عن مالك وسئل عن الصالة خلف أهل البدع القدرية وغريهم فقال: أصبغ

  .أن يصلى خلفهم
  .إن اجلمعة فريضة، وقد يذكر عن الرجل الشئ، وليس هو عليه: فاجلمعة ؟ قال: قيل
  .إن استقينت: أرأيت إن استيقنت، أو بلغين من أثق به، أليس ال أصلي اجلمعة خلفه ؟ قال:  لهفقيل

  .إن مل يستيقن ذلك، فهو يف سعة من الصالة خلفه: كأنه يقول
كنت عند مالك فنظر إىل : مسعت حممد بن احلسن الشيباين يقول: أبو يوسف أمحد بن حممد الصيدالين

 املشرق، فأنزلوهم مبرتلة أهل الكتاب، إذا حدثوكم، فال تصدقوهم، وال انظروا أهل: أصحابه، فقال
يا أبا عبد اهللا، أكره أن تكون غيبة، هكذا أدركت : تكذبوهم، مث التفت، فرآين، فكأنه استحىي، فقال

  .أصحابنا يقولون
مجهم، وهذا هو هذا القول من االمام قاله النه لو يكن له اعتناء بأحوال بعض القوم، وال خرب ترا: قلت

  .الورع، أال تراه ملا خرب حال أيوب السختياين العراقي كيف احتج به
  ).١(وكذلك محيد الطويل، وغري واحد ممن روى عنهم 

وأهل العراق كغريهم، فيهم الثقة احلجة، والصدوق، والفقيه، واملقرئ، والعابد، وفيهم الضعيف، 
  .واملتروك، واملتهم

   جدا من رواية العراقيني رمحهمشئ كثري" الصحيحني " ويف 
  .اهللا

  وفيهم من التابعني كمثل علقمة، ومسروق، وعبيدة، واحلسن،
__________  

إمنا كانت العراق جتش علينا بالدراهم ": املبطأ " إسعاف " يقول مالك فيما رواه عنه محزة، كما يف ) ١(
  .والثياب، مث صارت جتيش علينا بالعلم

(*)  

)٨/٦٨(  



  

ن، والشعيب، وإبراهيم، مث احلكم، وقتادة، ومنصور، وأيب إسحاق، وابن عون، مث مسعر، وابن سريي
  .وشعبة، وسفيان، واحلمادين، وخالئق أضعافهم، رحم اهللا اجلميع

  .وهذه احلكاية رواها احلاكم عن النجاد، عن هالل بن العالء، عن الصيدالين
ياضا وال محرة أحسن من وجه مالك، وال أشد ما رأيت قط ب: صفة االمام مالك عن عيسى بن عمر قال

  .بياض ثوب من مالك
أنه كان طواال، جسيما، عظيم اهلامة، أشقر، أبيض الرأس واللحية، عظيم اللحية، ) ١(ونقل غري واحد 

  .، ويراه مثلة)٢(أصلع، وكان ال حيفي شاربه 
  .كان أزرق العني: وقيل

  .روى بعض ذلك ابن سعد، عن مطرف بن عبد اهللا
  .كان مالك نقي الثوب، رقيقه، يكثر اختالف اللبوس: وقال حممد بن الضحاك احلزامي

  ).٣(كان مالك يلبس البياض، ورأيته واالوزاعي يلبسان السيجان : وقال الوليد بن مسلم
  كان مالك إذا اعتم، جعل منها حتت ذقنه، ويسدل: قال أشهب

  .طرفها بني كتفيه
__________  

  .١٨ص : املذهبوانظر الديباج ) ١(
  .١٨٢ - ١٧٨ / ١" زاد املعاد " أي ال يبالغ يف قصة، وانظر ) ٢(
  .الطيالسة السود أو اخلضر، واحدها ساج: السيجان) ٣(

(*)  

)٨/٦٩(  

  

  .رأيت على مالك طيلسانا، وثيابا مروية جيادا: وقال خالد بن خداش
  .كان مالك إذا اكتحل للضرورة، جلس يف بيته: وقال أشهب

  .كان يلبس الثياب العدنية ويتطيب: مصعبوقال 
  .ما رأيت حمدثا أحسن وجها من مالك: وقال أبو عاصم

، وحيتج يفتل عمر )٣(، كان يوفر سبلته )٢(، أشم )١(كان شديد البياض إىل صفرة، أعني : وقيل
  .شاربه

  .رأيت مالكا خضب حبناء مرة: وقال ابن وهب



 وجها، وأجالهم عينا، وأنقاهم بياضا، وأمتهم طوال، يف كان مالك من أحسن الناس: وقال أبو مصعب
  .جودة بدن

  .كان ربعة، مل خيضب، وال دخل احلمام: وعن الواقدي
دخلت على مالك، فرأيت عليه طيلسانا يساوي مخس مئة، وقد وقع جناحاه : وعن بشر بن احلارث قال

  .على عينيه أشبة شئ بامللوك
ل منها حتت حنكه، وأرسل طرفها خلفه، وكان يتطيب باملسك كان مالك إذا اعتم، جع: وقال أشهب

  .وغريه
  .من وجوه، حسن بزة االمام ووفور جتمله) ٤(وقد ساق القاضي عياض 

__________  
  .إذا كان ضخم العني واسعها: إنه أعني: يقال) ١(
كان فيها ارتفاع يف قصبة االنف مع استواء يف أعاله، وإشراف االرنبة قليال، فإن : الشمم) ٢(

  .احديداب، فهو القنا
  .ما على الشفة العليا من الشعر، جيمع الشاربني وما بينهما: السبلة) ٣(
  .١١٦، ١١٣ / ١" ترتيب املدارك " يف ) ٤(

(*)  

)٨/٧٠(  

  

عوف بن مالك : ، مع اتفاقهم على أنه عريب أصبحي، فقيل يف جده االعلى)١(يف نسب مالك اختالف 
يعة بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، بن زيد بن عامر بن رب

  .وإىل قحطان مجاع اليمن
  .ومل خيتلفوا أن االصبحيني من محري، ومحري فمن قحطان

عثمان على اجلادة : نعم، وغيمان يف نسبه املشهور بغني معجمة، مث بآخر احلروف على املشهور، وقيل
  .وهذا مل يصح

  .ء معجمة مث مبثلثةخبا: وخثيل
: حنبل، وقيل: جبيم مث مبثلثة، وقيل: جثيل: قاله ابن سعد وغريه، وقال إمساعيل بن أيب أويس والدارقطين

  .حسل، وكالمها تصحيف
  .اختلف يف نسب ذي أصبح، اختالفا كثريا: قال القاضي عياض

حممد بن عبد اهللا : نة أربع، قالهس: تقدم أنه سنة ثالث وتسعني، قاله حيىي بن بكري، وغريه، وقيل: مولده



  .بن عبد احلكم، وعمارة بن وثيمة، وغريمها
  .سنة سبع، وهو شاذ: وقيل

  .ذو أصبح من محري: قال خليفة بن خياط، وإمساعيل بن أيب أويس
وروي عن ابن إسحاق أنه زعم أن مالكا وآله موايل بين تيم، فأخطأ وكان ذلك أقوى سبب يف تكذيب 

  .، وطعنه عليهاالمام مالك له
  .وقد كان مالك إماما يف نقد الرجال، حافظا، جمودا، متقنا

  هل رأيته: سألت مالكا عن رجل، فقال: قال بشر بن عمر الزهراين
__________  

ترتيب املدارك " ، و ١٣٨ / ٤" الوفيات " ، و ٤٣٦، ٤٣٥ / ١" مجهرة أنساب العرب " انظر ) ١(
 "١٠٧، ١٠٢ / ١.  

(*)  

)٨/٧١(  

  

  .لو كان ثقة لرأيته يف كتيب: ال، قال:  كتيب ؟ قلتيف
  .فهذا القول يعطيك بأنه ال يروي إال عمن هو عنده ثقة

وال يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، مث ال يلزم مما قال أن كل من روى عنه، وهو عنده ثقة، أن 
ه، إال أنه بكل حال كثري يكون ثقة عند باقي احلفاظ، فقد خيفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغري

  .التحري يف نقد الرجال، رمحه اهللا
رمبا جلس إلينا الشيخ، فيحدث جل اره، ما نأخذ : حدثنا عثمان بن كنانة، عن مالك، قال: ابن الربقي

  .عنه حديثا واحدا، وما بنا أن نتهمه، ولكن مل يكن من أهل احلديث
حدثنا ابن شهاب ببضعة وأربعني حديثا، : مالكا يقولحدثنا عتيق بن يعقوب، مسعت : إمساعيل القاضي

  .أعدها علي، فأعدت عليه منها أربعني حديثا: مث قال
قدم علينا الزهري، فأتيناه ومعنا ربيعة، : حدثنا حسني بن عروة، عن مالك، قال: وقال نصر بن علي

أحدثكم منه، أرأيتم ما حدثتكم انظروا كتابا حىت : فحدثنا بنيف وأربعني حديثا، مث أتيناه من الغد، فقال
  ).١(ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس : به أمس، أيش يف أيديكم منه ؟ فقال ربيعة

  .ابن أيب عامر: ومن هو ؟ قال: قال
  ما كنت أرى أنه بقي من حيفظ هذا: هات، فسرد له أربعني حديثا منها، فقال الزهري: قال

  .غريي



__________  
" تذهيب التهذيب " و " ذيب الكمال "  وهو تصحيف، والتصويب من أنس: يف االصل) ١(

  .للمؤلف
(*)  

)٨/٧٢(  

  

  .ملالك حنو من ألف حديث: قال البخاري عن علي بن عبد اهللا
  ).١(وغريه، وإال، فعنده شئ كثري، ما كان يفعل أن يرويه " املوطأ " أراد ما اشتهر له يف : قلت

  ).٢(رحم اهللا مالكا، ما كان أشد انتقاده للرجال : ، قالوروى علي بن املديين، عن سفيان
ما حنن عند مالك، إمنا كنا نتبع آثار مالك، وننظر : حدثنا ابن معني، قال ابن عيينة: ابن أيب خيثمة

  .الشيخ، إن كان كتب عنه مالك، كتبنا عنه
غ من احلديث إال صحيحا، كان مالك ال يبل: وروى طاهر بن خالد االيلي، عن أبيه، عن ابن عيينة، قال

  .وال حيدث إال عن ثقة، ما أرى املدينة إال ستخرب بعد موته يعين من العلم
أتقرنين مبالك ؟ ما : خيالفك فيه مالك، فقال: مسعت سفيان وذكر حديثا فقالوا: حدثنا يونس: الطحاوي

  ):٣(أنا وهو إال كما قال جرير 
__________  

إن عند ابن : قيل ملالك بن أنس: قال الشافعي:  البن أيب حامت١٩٩جاء يف مناقب الشافعي ص ) ١(
وأنا كل ما مسعت من احلديث أحدث به ؟ انا إذن : عيينة عن الزهري أشياء ليست عندك ؟ فقال مالك

  .أريد أن أظلمهم
  . بنحوه٣٢٢ / ٦" احللية " ورواه أبو نعيم يف 

 عن علي بن عبد اهللا، حدثنا سفيان ٣٢٢ / ٦" ة احللي" ، ويف ٢٣ / ١" اجلرح والتعديل " مقدمة ) ٢(
  ومالك أمان فيمن: كان مالك ينتقي الرجال وال حيدث عن كل أحد، قال علي: قال

  .حدث عنه من الرجال
فاحلنو أصبح * حي اهلدملة من ذات املواعيس :  من قصيدة يهجو التيم، ومطلعها٢٣١: ديوانه) ٣(

" اجلمل " ، و ٣٢٠، ٤٦ / ٤" املقتضب " ، و ٢٦٥ / ١ قفرا غري مأنوس وهو من شواهد سيبويه
  .٧٥ / ١، واملغين )لنب، لز، قعس: (، واللسان١٩٢للزجاجي ص 

(*)  

)٨/٧٣(  



  

مسعت الشافعي : مث قال يونس) ١(مل يستطع صولة البزل القناعيس * وابن اللبون إذا ما لز يف قرن 
  .عيينة، لذهب علم احلجازمالك وابن عيينة القرينان، ولوال مالك وابن : يقول

  .قدمت املدينة بعد موت نافع بسنة، وملالك بن أنس حلقة: وهب بن جرير وغريه، عن شعبة، قال
  .لقد كان ملالك حلقة يف حياة نافع: حدثنا أيوب قال: وقال محاد بن زيد

ا اعتدال يف م: سألت املغرية بن عبدالرمحن عن مالك، وابن املاجشون، فرفع مالكا، وقال: وقال أشهب
  .العلم قط
أخربين وهيب وكان من أبصر الناس باحلديث والرجال : مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقول: ابن املديين

  ).٢(فلم أر أحدا إال تعرف وتنكر إال مالكا، وحيىي بن سعيد االنصاري : أنه قدم املدينة، قال
  .ال أقدم على مالك يف صحة احلديث أحدا: قال عبدالرمحن

  ).٣(الغالم االصبحي : من للرأي بعد ربيعة باملدينة ؟ قال: قلت اليب االسود: ابن هليعةوقال 
__________  

  .ربط: ما أوىف على ثالث سنني، لز: ابن اللبون) ١(
  احلبل الذي يشد به البعريان: القرن

: مجع قنعاس: يسالبعري الذي دخل يف السنة التاسعة، والقناع: مجع بازل: وحنومها فيقرنان معا، والبزل
من رام : ضربه مثال ملن يعارضه ويهاجيه، يقول: اجلمل العظيم اجلسم، الشديد القوة، قال البغدادي

إدراكي كان مبرتلة ابن اللبون إذا قرن يف قرن مع البازل القنعاس، إن صال عليه مل يقدر على دفع 
  .صولته ومقاومته، وإن رام النهوض معه قصر عن عدوته

  .١٤ و ١٣ / ١" اجلرح والتعديل " مقدمة ) ٢(
  .١٢٩ / ١" ترتيب املدارك ) " ٣(

(*)  

)٨/٧٤(  

  

  .لوال أين أدركت مالكا، والليث، لضللت: مسعت ابن وهب يقول: احلارث بن مسكني
لوال أين لقيت مالكا : مسعت ابن وهب ذكر اختالف احلديث والروايات، فقال: هارون بن سعيد

  ).١(لضللت 
  .ما يف القوم أصح حديثا من مالك، كان إماما يف احلديث: طانوقال حيىي الق

  .وسفيان الثوري فوقه يف كل شئ: قال



أقمت عند مالك ثالث سنني وكسرا، ومسعت من لفظه أكثر ): ٢(قال حممد بن احلسن : قال الشافعي
وفيني، مل من سبع مئة حديث، فكان حممد إذا حدث عن مالك امتال مرتله، وإذا حدث عن غريه من الك

  .جيئه إال اليسري
  .مالك معلمي، وعنه أخذت العلم: مسعت الشافعي يقول: قال ابن أيب عمر العدين

  .كان مالك إذا شك يف حديث، طرحه كله: وعن الشافعي قال
  حدثنا قاسم بن حممد، حدثنا خالد بن سعد،: أبو عمر بن عبد الرب
__________  

  لوال أن اهللا استنقذنا مبالك والليث: " ، بلفظ١٤١  /١" ترتيب املدارك " اخلرب يف ) ١(
  ".لضللنا 

هو االمام اتهد، صاحب التصانيف السائرة يف الفقه واحلديث، صاحب أيب حنيفة وتلميذه، ) ٢(
عن االمام مالك، وقد مسعه منه كله، وضمنه زيادات كثرية، ليست يف غريه من " املوطأ " وراوي 

 من االئمة عن مالك، وحملمد فيه اجتهادات كثرية، خالف فيها مالكا وأبا املوطآت اليت رواها غريه
وبه نأخذ، وعليه الفتوى، وبه يفىت، وعليه االعتماد، وعليه عمل : حنيفة وأصحابه، يعرب عنها بقوله

االمة، وهذا الصحيح، وهو االشهر، وحنو ذلك، وهو يعد حبق مصدرا من املصادر االصلية الوثيقة لفقه 
وسترد ترمجة حممد بن احلسن يف اجلزء " املوطأ " لشرح " مقدمة اللكنوي " املدينة والعراق، انظر أهل 

  .التاسع من هذا الكتاب
(*)  

)٨/٧٥(  

  

حدثنا عثمان بن عبدالرمحن، حدثنا إبراهيم بن نصر، مسعت حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، مسعت 
ا أعلم من صاحبكم يريد أبا حنيفة ومالكا وما كان صاحبن: قال يل حممد بن احلسن: الشافعي يقول

  .لصاحبكم أن يتكلم، وما كان لصاحبنا أن يسكت
  .مالك، لكن صاحبنا أقيس: من أعلم بالسنة، مالك، أو صاحبكم ؟ فقال: نشدتك اهللا: فغضبت، وقلت

 وسلم من أيب نعم، ومالك أعلم بكتاب اهللا وناسخه ومنسوخه، وبسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه: فقلت
  ).١(حنيفة، ومن كان أعلم بالكتاب والسنة كان أوىل بالكالم 

ذاكرت يوما حممد بن احلسن، ودار بيننا كالم واختالف، : قال يل الشافعي: قال يونس بن عبداالعلى
  .حىت جعلت أنظر إىل أوداجه تدر، وأزراره تتقطع

  .اللهم نعم:  ؟ قالنشدتك باهللا، تعلم أن صاحبنا كان أعلم بكتاب اهللا: فقلت



  .نعم: وكان عاملا باختالف الصحابة ؟ قال: قلت
ما : الثوري، ومالك، واالوزاعي، ومحاد بن زيد، وقال: أئمة الناس يف زمام أربعة: قال ابن مهدي

  ).٢(رأيت أحدا أعقل من مالك 
 أهل املدينة أحد ليس بعد: حدثنا ابن وهب، مسعت مالكا وقال له ابن القاسم: يونس بن عبداالعلى

  .منك يا أبا عبد اهللا: من أين علموا ذلك ؟ قال: أعلم بالبيوع من أهل مصر فقال مالك
  ما أعلمها أنا، فكيف يعلموا يب ؟: فقال

__________  
  .٢٠١ص " مناقب الشافعي "  و ٣٢٩ / ٦" حلية االولياء "  و ٢٥، ٢٤ص " االنتقاء ) " ١(
  .٣١ / ١" اجلرح والتعديل " مقدمة ) ٢(

(*)  

)٨/٧٦(  

  

  ).١(فإذا أغفلها أصيبت مقاتله " ال أدري : " جنة العامل: وعن مالك قال
كانت حلقة مالك يف زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة وأكرب، وقد أفىت معه عند : قال مصعب بن عبد اهللا

  .السلطان
لس ربيعة، جلست أنا ملا أمجعت التحويل عن جم: حدثنا مطرف، حدثنا مالك، قال: الزبري بن بكار

يا مالك، تلعب بنفسك زفنت : وسليمان بن بالل يف ناحية املسجد، فلما قام ربيعة، عدل إلينا، فقال
  .ارجع إىل جملسك! ، وصفق لك سليمان، بلغت إىل أن تتخذ جملسا لنفسك ؟ )٢(

ال " ثالثني منها ب مسعت مالكا سئل عن مثان وأربعني مسألة، فأجاب يف اثنتني و: قال اهليثم بن مجيل
  ".أدري 

  .قدمت على مالك بأربعني مسألة، فما أجابين منها إال يف مخس مسائل: وعن خالد بن خداش، قال
ال : " ينبغي للعامل أن يورث جلساءه قول: ابن وهب، عن مالك، مسع عبد اهللا بن يزيد بن هرمز يقول

  ".أدري 
  .حىت يكون ذلك أصال يفزعون إليه

  ).٣(، نصف العلم "ال أدري : " صح عن أيب الدرداء أن: لربقال ابن عبد ا
__________  

  .٣٧ص " االنتقاء ) " ١(
  .رقص: يقال زفن، يزفن بكسر العني: زفنت) ٢(



  .١٥٢، ١٤٤ / ١" ترتيب املدارك " انظر ) ٣(
(*)  

)٨/٧٧(  

  

مالكا والليث خيتلفان، يا رسول اهللا، إن : رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت: قال حممد بن رمح
  ).١(مالك، مالك : فبأيهما آخذ ؟ قال

دخلت مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فوافيته خيطب، إذا : أشهب، عن عبد العزيز الدراوردي، قال
إيل إيل، فأقبل حىت دنا منه، فسل صلى اهللا : أقبل مالك، فلما أبصره النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  . من خنصره، فوضعه يف خنصر مالكعليه وسلم خامته
قال : مسعت مالكا يقول: الزهري) ٢(حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا إبراهيم بن محاد : حممد بن جرير

  .ضع يا أبا عبد اهللا كتابا أمحل االمة عليه: يل املهدي
فيهم من قد علمت يا أمري املؤمنني، أما هذا الصقع وأشرت إىل املغرب فقد كفيته، وأما الشام، ف: فقلت

  ).٣(يعين االوزاعي، وأما العراق، فهم أهل العراق 
ملا حج املنصور، دعاين فدخلت عليه، فحادثته، : حدثنا حممد بن عمر، مسعت مالكا يقول: ابن سعد

  عزمت أن آمر بكتبك هذه يعين املوطأ فتنسخ نسخا، مث أبعث إىل كل مصر من: وسألين فأجبته، فقال
بنسخة، وآمرهم أن يعملوا مبا فيها، ويدعوا ما سوى ذلك من العلم احملدث، فإين رأيت أمصار املسلمني 

  .أصل العلم رواية أهل املدينة وعلمهم
يا أمري املؤمنني، ال تفعل، فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل، ومسعوا أحاديث، ورووا روايات، : قلت

 من اختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وأخذ كل قوم مبا سيق إليهم، وعملوا به، ودانوا به،
  وسلم وغريهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد

__________  
  .٣٨: االنتقاء) ١(
  ".لسان امليزان " و " ميزان االعتدال " والتصويب من " مجاز " يف االصل ) ٢(
  .١٩٣ / ١" ترتيب املدارك " ، والقاضي عياض يف ٤٠ص " نتقاء اال" ذكره ابن عبد الرب يف ) ٣(

(*)  

)٨/٧٨(  

  



  .النفسهم
  ).١(لعمري، لو طاوعتين المرت بذلك : فقال

مسعنا مالكا يذكر دخوله على املنصور، : حدثنا ابن مسكني، وحممد بن مسلمة، قاال: قال الزبري بن بكار
قد رسخ يف قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا : قلتوقوله يف انتساخ كتبه، ومحل الناس عليها، ف

  .به، ورد العامة عن مثل هذا عسري
كان مالك جيلس يف مرتله على ضجاع ومنارق مطروحة مينة ويسرة يف سائر البيت ملن : قال الواقدي

كان يأيت، وكان جملسه جملس وقار وحلم، وكان مهيبا، نبيال، ليس يف جملسه شئ من املراء واللغط، و
: الغرباء يسألونه عن احلديث بعد احلديث، ورمبا أذن لبعضهم، فقرأ عليه، وكان له كاتب يقال له

  .حبيب
  ).٢(قد نسخ كتبه، ويقرأ للجماعة، فإذا أخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليال 

مل يبق غريي يا أبا عبد اهللا، ذهب الناس، : قال يل أبو جعفر: حدثنا أبو مسهر، قال يل مالك: أبو زرعة
  .وغريك

دخلت على أيب جعفر، فرأيت غري واحد من بين هاشم يقبلون يده، وعوفيت، : ابن وهب، عن مالك
  ).٣(فلم أقبل له يدا 

كان مالك قد ضرب بالسياط، واختلف يف سبب ذلك، فحدثين العباس بن : احملنة قال حممد بن جرير
  الوليد، حدثنا ابن ذكوان، عن مروان

__________  
  .١٩٣، ١٩٢ / ١" ترتيب املدارك ) " ١(
  .١٠٨ / ١" الديباج املذهب " ، و ٤١ص " االنتقاء " ، و ١٥٣ / ١" ترتيب املدارك ) " ٢(
  .٢٠٨ / ١" ترتيب املدارك ) " ٣(

(*)  

)٨/٧٩(  

  

مث دس إليه من يسأله، ) ١" (ليس على مستكره طالق : " الطاطري، أن أبا جعفر ى مالكا عن احلديث
  ).٢(ه به على رؤوس الناس، فضربه بالسياط فحدث

، أنه كان ينظر إىل مالك إذا أقيم من جملسه، محل يده )٣(وحدثنا العباس، حدثنا إبراهيم بن محاد 
  .باالخرى
ملا دعي مالك، وشوور، ومسع منه، وقبل قوله، حسد، وبغوه بكل شئ، : حدثنا الواقدي قال: ابن سعد



ال يرى أميان بيعتكم هذه : دينة، سعوا به إليه، وكثروا عليه عنده، وقالوافلما ويل جعفر بن سليمان امل
فغضب : أنه ال جيوز عنده، قال: بشئ، وهو يأخذ حبديث رواه عن ثابت بن االحنف يف طالق املكره

جعفر، فدعا مبالك، فاحتج عليه مبا رفع إليه عنه، فأمر بتجريده، وضربه بالسياط، وجبذت يده حىت 
  اخنلعت من

__________  
 ٤٨ / ٥" املصنف " مل يرد يف املرفوع، وإمنا هو موقوف على ابن عباس أخرجه ابن أيب شيبة يف ) ١(

: من طريق هشيم، عن عبد اهللا بن طلحة اخلزاعي، عن أيب يزيد املديين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
وقال :  يف الطالق، ولفظه٣٤٣ / ٩ورجاله ثقات، وعلقه البخاري " ليس ملكره وال ملضطهد طالق " 

  .طالق السكران واملستكره ليس جبائز: ابن عباس
وصله ابن أيب شيبة، وسعيد بن منصور، مجيعا عن هشيم، عن عبد اهللا بن طلحة اخلزاعي، : وقال احلافظ

  .ليس لسكران وال ملضطهد طالق: عن أيب يزيد املديين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
املقهور، ومثة آثار يف عدم وقوع طالق املكره عن عمر، وابن عمر، وابن الزبري، املغلوب : واملضطهد

  .٤٩، ٤٨ / ٥وعمر بن عبد العزيز، واحلسن، وعطاء، والضحاك، ذكرها ابن أيب شيبة يف مصنفه 
  .٤٣" االنتقاء " ، و ١٣٧ / ٤" وفيات االعيان " ، و ٢٢٨ / ١" ترتيب املدارك ) " ٢(

وحدثين سعيد بن عبداحلميد بن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم بن : ٥٦٠ / ٧" ربي تاريخ الط" وجاء يف 
أخربين غري واحد أن مالك بن أنس استفيت يف اخلروج مع حممد، : سنان احلكمي أخو االنصار، قال

إمنا بايعتم مكرهني، وليس على مكره ميني، فأسرع الناس : إن يف أعناقنا بيعة اليب جعفر، فقال: وقيل له
  .إىل حممد، ولزم مالك بيته

  ".لسان امليزان " و " ميزان االعتدال " والتصويب من " مجاز : " يف االصل) ٣(
(*)  

)٨/٨٠(  

  

  .كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فواهللا ما زال مالك بعد يف رفعة وعلو
سبت أيدينا، ويعفو اهللا هذا مثرة احملنة احملمودة، أا ترفع العبد عند املؤمنني، وبكل حال فهي مبا ك: قلت

كل قضاء املؤمن : " ، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم)١" (ومن يرد اهللا به خريا يصب منه " عن كثري، 
  :حممد) [ ولنبلونكم حىت نعلم ااهدين منكم والصابرين: (وقال اهللا تعاىل) ٢" (خري له 

يبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا، قل هو أو ملا أصابتكم مص: (، وأنزل تعاىل يف وقعة أحد قوله ]٣١
   ].١٦٥: آل عمران) [ من عند أنفسكم



   ].٣٠: الشورى) [ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري: (وقال
فاملؤمن إذا امتحن صرب واتعظ، واستغفر ومل يتشاغل بذم من انتقم منه، فاهللا حكم مقسط، مث حيمد اهللا 

  .نه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخري لهعلى سالمة دي
) ٣(ألف يف مناقب مالك رمحه اهللا مجاعة منهم القاضي أبو عبد اهللا التستري : قال القاضي عياض

وجعفر بن حممد الفريايب القاضي، ) ٤(املالكي، له يف ذلك ثالث جملدات، وأبو احلسن بن فهر املصري 
   بكار، وأبو عالثة حممد بن أيب غسان،وأبو بشر الدواليب احلافظ، والزبري بن

__________  
 يف أول كتاب املرضى من حديث أيب هريرة، وأكثر العلماء ضبطوا ٩٤ / ١٠أخرجه البخاري ) ١(

  .يبتليه باملصائب ليثيبه عليها: معناه: الصاد بالكسر، والفاعل هو اهللا، قال أبو عبيد اهلروي
قال رسول :  من حديث أنس بن مالك، قال٢٤ / ٥" ده مسن" قطعة من حديث أخرجه أمحد يف ) ٢(

  .وسنده جيد" عجبا للمؤمن ال يقضي اهللا له شيئا إال كان خريا له : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
الديباج " هو حممد بن أمحد بن عمر التستري املتوىف سنة مخس وأربعني وثالث مئة، مترجم يف ) ٣(

  .١٩٤، ١٩٣ / ٢" املذهب 
  .١٠٤ / ٢" الديباج املذهب " لي بن احلسني بن حممد بن العباس فقيه مالكي مترجم يف هو ع) ٤(

(*)  

)٨/٨١(  

  

، واحلسن بن إمساعيل )١(وابن حبيب، وأبو حممد بن اجلارود، وأمحد بن رشدين، وأبو عمرو املغامي 
  الضراب، وأبو احلسن بن منتاب، وأبو

يقطيين، واحلافظ أبو نصر بن اجلبان، وأبو بكر بن روزبة إسحاق بن شعبان، وأبو بكر أمحد بن حممد ال
، وأبو احلسن بن عبيداهللا الزبريي، وأبو بكر أمحد بن )٢(الدمشقي، والقاضي أبو عبد اهللا الزنكاين 

مروان الدينوري، والقاضي أبو بكر االري، والقاضي أبو الفضل القشريي، وأبو بكر بن اللباد، وأبو 
واحلافظ أبو عبد اهللا احلاكم، وأبو ذر عبد ابن أمحد اهلروي، وأبو عمر الطلمنكي، حممد بن أيب زيد، 

وأبو عمر بن حزم الصديف، وأبو عمر بن عبد الرب، والقاضي أبو حممد بن نصر، وابن االمام التطيلي، 
  ).٣(وابن حارث القروي، والقاضي أبو الوليد الباجي، وأبو مروان بن أصبغ 

  . بكر اخلطيب كتابا كبريا يف الرواة عن مالك، وشئ من روايتهم عنهوقد مجع احلافظ أبو
  .ملالك" احللية " وللحافظ أيب نعيم ترمجة طوىل يف : قلت

االمام أبو عبد اهللا بن مفرج، واالمام أبو عبد اهللا بن أيب دليم، وعبد الرمحن بن : وممن ألف يف الرواة عنه



  .حممد البكري
__________  

وهي مدينة باالندلس، وامسه : ، وفتح الغني، وبعد االلف ميم ثانية، هذه النسبة إىل مغامةبضم امليم) ١(
  . ه٢٨٨يوسف بن حيىي بن يوسف االزدي من أهل قرطبة، تويف سنة 

  .٥٢٠ / ٢" نفح الطيب " ، و ٣٧٣ص " جذوة املقتبس " مترجم يف 
كاين، ويقال الربكاين، وهو حممد بن ، الربن١٨٣ / ٢": الديباج املذهب " كذا يف االصل، ويف ) ٢(

  .أمحد بن سهل القاضي البصري املتوىف سنة تسع عشر وثالث مئة
كان " ترتيب املدارك " ، وذكر القاضي عياض أن معوله يف تأليفه ٤٥، ٤٤ / ١" ترتيب املدارك ) " ٣(

  . تقع فيهماعلى كتايب التستري، والضراب، وتلقط من غريمها ما فيه زيادة فائدة أو نادرة مل
(*)  

)٨/٨٢(  

  

ككتب البخاري، والزبري، وابن : واستقصينا كتابنا هذا يف أخبار مالك من تصانيف احملدثني: قال عياض
أيب حامت، ووكيع القاضي، والدارقطين، وابن جرير الطربي، والصويل، وأمحد بن كامل، وأيب سعيد بن 

القرطيب، وأيب عبد اهللا بن حارث القروي، وأيب يونس الصديف، وأيب عمر الكندي، وأيب عمر الصديف 
العرب التميمي، وأيب إسحاق بن الرفيق الكاتب، وأيب علي بن البصري يف القرويني، وتاريخ أيب بكر بن 

" ككتاب أيب عبد اهللا بن عبد الرب، وكتاب : أيب عبد اهللا املالكي يف القرويني، وتواريخ االندلس
اليب القاسم بن مفرج، وتاريخ أيب حممد بن الفرضي، " االنتخاب " ، و اليب عمر بن عفيف" االحتفال 

  ).١(وتواريخ أيب مروان، وابن حيان، والرازي، وكتاب أمحد بن عبدالرمحن ابن مظاهر 
، وطبقات أيب إسحاق )٢(وما وقع إيل من تاريخ اخلطيب يف البغداديني، وكتاب أيب نصر االمري 

  ).٣( يف االئمة الثالثة وروام الشريازي، وكتاب ابن عبد الرب
ابن وهب، : عن مالك، ومن نص عليهم أصحاب االثر والنقاد" املوطأ " وحققنا من روى : قال القاضي

ابن القاسم، حممد بن احلسن، الغاز ابن قيس، زياد شبطون، الشافعي، القعنيب، معن بن عيسى، عبد اهللا 
  بن

__________  
عين بسماع العلم ولقاء الشيوخ، واالخذ عنهم، وكان : ٧٠ / ١" صلة ال" قال ابن بشكوال يف ) ١(

له بصر باملسائل، وميل إىل االثر، وتقييد اخلرب، وله كتاب يف تاريخ فقهاء طليطلة وقضاا، وقد نقلنا 
  .منه يف كتابنا هذا ما نسبناه إليه، وكان ثقة فيما رواه ونقله



بو نصر علي بن هبة اهللا بن علي بن جعفر العجلي املعروف بابن هو احلافظ الكبري النسابة االمري أ) ٢(
  . ه٤٨٧ماكوال، املتوىف سنة 

االكمال : " ومل يكن يف بغداد بعد اخلطيب أحفظ منه، واسم كتابه: ٣١٧ / ٣" العرب " قال املؤلف يف 
  يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف

 يف بابه، طبع يف سبع جملدات بتحقيق العالمة وهو كتاب عظيم" يف االمساء والكىن واالنساب 
  .عبدالرمحن املعملي اليماين رمحه اهللا

  .وهو مطبوع" االنتقاء يف فضائل الثالثة االئمة الفقهاء " وامسه ) ٣(
(*)  

)٨/٨٣(  

  

 يوسف، حيىي بن حيىي التميمي، حيىي بن حيىي الليثي، حيىي بن بكري، مطرف بن عبد اهللا اليساري، عبد اهللا
بن عبد احلكم، موسى بن طارق، أسد بن الفرات، وحممد بن املبارك الصوري، أبو مسهر الغساين، 

، أمحد بن منصور احلراين، حيىي بن صاحل الوحاظي، حيىي بن )١(حبيب كاتب الليث، قرعوس بن العباس 
سعيد، مضر، سعيد بن داود الزبريي، مصعب بن عبد اهللا الزبريي، أبو مصعب الزهري، سويد بن 

سعيد ابن أيب مرمي، سعيد بن عفري، علي بن زياد التونسي، قتيبة بن سعيد الثقفي، عتيق بن يعقوب 
، إسحاق بن عيسى بن الطباع، خالد بن نزار االيلي، إمساعيل )٢(الزبريي، حممد بن شروس الصنعاين 

بري ابن بكار، أبو حذافة بن أيب أويس، وأخوه أبو بكر، عيسى بن شجرة املغريب، بربر املغين والد الز
  .أمحد بن إمساعيل السهمي

قيل إن زكريا بن دويد الكندي لقي مالكا، ولكنه كذاب، بقي إىل سنة نيف وستني : خامتة من روى عنه
، خلف بن جرير القروي، حممد بن حيىي )٣" (السابق والالحق : " ومئتني، وعليه بىن اخلطيب يف كتاب

يد بن عبدوس، عباس بن ناصح، عبيد بن حيان الدمشقي، أيوب بن صاحل السبائي، حمرز بن هارون، سع
  الرملي، حفص بن عبد السالم، وأخوه حسان، حيىي وفاطمة ولدا مالك، سليمان بن برد، عبدالرمحن بن

__________  
  .١٥٤ / ٢" الديباج املذهب " مترجم يف ) ١(
" عبدالرحيم بن شروس، وقد تصحف فيه ، وهو حممد بن ٣٩٧ / ١" ترتيب املدارك " مترجم يف ) ٢(

  ".الصغاين " إىل " الصنعاين 
يف تباعد ما بني وفاة الروايني عن شيخ واحد، مل يطبع بعد، ومنه نسخة يف دار الكتب املصرية تقع ) ٣(

، ضمنه كما قال يف مقدمته ذكر من اشتراك يف الرواية عنه )، حديث١٣٨( ورقة حتت رقم ١٤٨يف 



  .قت وفاتيهما تباينا شديدا، وتأخر موت أحدمها عن اآلخر تأخرا بعيداراويان تباين و
(*)  

)٨/٨٤(  

  

  .خالد، عبدالرمحن بن هند، عبدالرمحن بن عبد اهللا االندلسي
  ).١(عن مالك إجازة " املوطأ " إن قاضي البصرة حممد بن عبد اهللا االنصاري روى : وقد قيل

عن مالك، وما زال العلماء قدميا وحديثا هلم أمت اعتناء إن أبا يوسف القاضي رواه عن رجل، : وقيل
  .ومعرفته، وحتصيله" املوطأ " برواية 

  .وقد مجع إمساعيل القاضي أحاديث املوطأ عن رجاله، عن مالك، وسائر ما وقع له من حديث مالك
 "وألف قاسم بن أصبغ احلافظ حديث مالك، وأبو القاسم اجلوهري، وأبو احلسن القابسي عمل 

  .، وحفظه خلق من الطلبة"امللخص 
  .وألف أبو ذر اهلروي مسند املوطآت، وألف أبو بكر القباب حديث مالك

مسند املوطأ، ولفالن املطرز، واليب عبد اهللا اجليزي، وأمحد ) ٢(واليب احلسن ابن حبيب السجلماسي 
  .بن بندار الفارسي، وأيب سعيد بن االعرايب، وابن مفرج

د مالك، وأبو أمحد بن عدي، وأمحد بن إبراهيم ابن جامع السكري، وابن عفري، وألف النسائي مسن
وأبو عبد اهللا النيسابوري السراج، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري، وأبو حفص بن شاهني، وأبو العرب 

  التميمي، وحيىي
وحممد بن عيشون ، "التقصي : " ابن سعيد، واحلافظ أبو القاسم االندلسي، وأبو عمر بن عبد الرب، له

  .الطليطلي
  وألف مسند مالك أبو القاسم اجلوهري، وذلك غري ما يف

__________  
أن يأذن الشيخ لغريه أن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته، وكأا تتضمن إخباره مبا أذن له : االجازة) ١(

  .بروايته عنه
  .نسبة إىل سجلماسة، مدينة يف جنوب املغرب) ٢(

(*)  

)٨/٨٥(  

  



، واحلافظ عبد الغين بن سعيد االزدي، وأبو بكر حممد بن عيسى احلضرمي، وأبو الفضل بن "وطأ امل" 
  .أيب عمران اهلروي

  ".اختالفات املوطأ " وعمل الدارقطين كتاب 
  .غرائب حديث مالك، وابن اجلارود، وقاسم بن أصبغ) ١(وألف دعلج السجزي 

  . مالكوعمل الدارقطين أيضا االحاديث اليت خولف فيها
  .واليب بكر البزار مؤلف يف ذلك

مسند " وعمل حممد بن املظفر احلافظ ما وصله مالك خارج موطئه، وألف أبو عمر بن نصر الطليطلي 
وكذا إبراهيم بن نصر، وأمحد بن سعيد بن فرضخ االمخيمي، واحملدث أبو سليمان بن زبر، " املوطأ 

ل احلافظ، والقاضي أبو بكر بن السليم أفرد ما ليس وأسامة بن علي املصري، وموسى بن هارون احلما
  ".املوطأ " يف 

  ".موطأ املوطأ " وعمل أبو احلسن بن أيب طالب العابر كتاب 
  .وعمل الدارقطين اخلطيب أطراف املوطأ

  .وعمل له شرحا حيىي بن مزين الفقيه، وله كتاب يف رجاله
  ن نافع الصائغ،والبن وهب فيه شرح، ولعيسى بن دينار، ولعبد اهللا ب

  .وحلرملة، والبن حبيب، وحملمد بن سحنون
  .وملسلم مؤلف يف شيوخ مالك

  ، وأيب عبد اهللا بن احلذاء،)٢(وللربقي رجال املوطأ، وللطلمنكي 
__________  

  .نسبة إىل سجستان على غري قياس) ١(
طلمنكة ثغر باالندلس هو أبو عمر، أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أيب عيسى الطلمنكي نسبة إىل ) ٢(

  .٧٥٠، ٧٤٩ / ٤" ترتيب املدارك " الشرقي، مترجم يف 
(*)  

)٨/٨٦(  

  

  .واليب عبد اهللا بن مفرج، والمحد بن عمران االخفش يف غريبه
وللربقي، وللغساين املصري، واليب جعفر الداوودي، واليب مروان القنازعي، واليب عبدامللك البوين 

)١.(  
رواية ابن وهب وابن القاسم، ولغريه مجع بني رواية حيىي بن حيىي، وأيب " ملوطأ ا" ومجع ابن جوصا بني 



  .مصعب
  .وله كتاب ما رواه مالك خارج املوطأ" االستذكار " ، و "التمهيد : " والبن عبد الرب شرحان، ومها

: " تاب، وعمل ك"املنتقى : " ، وكتاب"االميان : " أبو الوليد الباجي كتاب" املوطأ " وعمل على 
  .، طويل جدا، ومل يتمه"االستيفاء 

  ".املوعب : " وشرحه أبو الوليد بن الصفار يف كتاب امسه
  .مل يتمه
  .للقاضي حممد بن سليمان ابن خليفة" احمللى يف شرح املوطأ : " وكتاب

  .واليب حممد بن حزم شرح
  .واليب بكر بن سائق شرح، والبن أيب صفرة شرح

  . القاضي شرحواليب عبد اهللا بن احلاج
  ولشيخنا أيب الوليد

  .ما مت" اجلمع بني التمهيد واالستذكار : " ابن العواد
  .واليب حممد بن السيد البطليوسي شرح كبري

  ".توجيه املوطأ : " والبن عيشون
__________  

هو مروان بن علي القطان، أندلسي االصل، سكن بونة من بالد إفريقية، وكان من الفقهاء ) ١(
  .٧١٠، ٧٠٩ / ٤" ترتيب املدارك " نني، مترجم يف املتفن
(*)  

)٨/٨٧(  

  

  ".املوطأ " ولعثمان بن عبد ربه املعافري الدباغ شي ء يف ذلك على أبواب 
  ".اختصار التمهيد : " واليب القاسم بن اجلد

  ".السافر عن آثار املوطأ " وحلازم بن حممد بن حازم كتاب 
  .الشبيلياليب احلسن ا" تفسري املوطأ " و 

  .وتفسري البن شراحيل
  .وللطلمنكي تفسري مل يتم

  .ليونس بن مغيث" شرح مسند املوطأ " و 
  .وللمهلب بن أيب صفرة يف ذلك



  .والخيه أيب عبد اهللا يف ذلك
  ".القبس يف شرح املوطأ : " وللقاضي أيب بكر بن العريب كتاب

  .واليب حممد بن يربوع احلافظ كتاب على معرفة رجال املوطأ
  .ولعاصم النحوي شريح مل يكمل

  ).١(واليب بكر بن وهب القريي، شرح امللخص يف جملدات 
  ).٢(فصل وملالك رمحه اهللا رسالة يف القدر، كتبها إىل ابن وهب وإسنادها صحيح 

  ).٣(يف النجوم ومنازل القمر، رواه سحنون، عن ابن نافع الصائغ، عنه مشهور : وله مؤلف
__________  

  .٢٠١، ١٩٨ / ١" يب املدارك ترت) " ١(
وهذا سند صحيح :  بعد أن أورد سنده فيه٢٠٤ / ١" ترتيب املدارك " قال القاضي عياض يف ) ٢(

  .مشهور الرجال، وكلهم ثقات
  = (*)وهو كتاب جيد مفيد جدا قد اعتمد الناس عليه يف هذا : ٢٠٥، ٢٠٤ / ١قال عياض ) ٣(

)٨/٨٨(  

  

  ).١(اجلليل ] عبد [ اية حممد بن يوسف بن مطروح، عن عبد اهللا بن ورسالة يف االقضية، جملد، رو
  ).٢(ورسالة إىل أيب غسان حممد بن مطرف 

  .ورسالة آداب إىل الرشيد، إسنادها منقطع، قد أنكرها إمساعيل القاضي وغريه، وفيها أحاديث ال تعرف
  .هذه الرسالة موضوعة: قلت

  ).٣(ع مالك من حيدث ا الدبه فيها أحاديث لو مس: وقال القاضي االري
وله جزء يف التفسري يرويه خالد بن عبدالرمحن املخزومي، يرويه القاضي عياض عن أيب جعفر أمحد بن 

  ).٤(سعيد، عن أيب عبد اهللا حممد بن احلسن املقرئ، عن حممد بن علي املصيصي، عن أبيه بإسناده 
حلسن بن أمحد العثماين، عن حممد بن عبد العزيز بن من رواية ابن القاسم عنه، رواه ا" السر " وكتاب 

  ).٥(وزير اجلروي، عن احلارث بن مسكني، عنه 
هو جزء واحد مسعه أبو حممد بن النحاس املصري، من حممد بن بشر العكري، حدثنا مقدام بن : قلت

  .اسمحدثنا ابن الق: داود الرعيين، حدثنا احلارث بن مسكني، وأبو زيد بن أيب الغمر، قاال
__________  

الباب، وجعلوه أصال، وعليه اعتمد أبو حممد عبد اهللا بن مسرور الفقيه القروي يف تأليفه يف هذا = 
  .الباب



  .وهو مؤدب مالك بن أنس: قال عياض) ١(
وهو من كبار أهل املدينة، يعد قرينا ملالك، يروي عن أيب حازم، وزيد بن أسلم، وروى عنه الثقات ) ٢(

  .ووثقوه
  .٢٠٦ / ١" ترتيب املدارك  " )٣(
  .٢٠٧ / ١" ترتيب املدارك ) " ٤(
  .٢٠٧ / ١" ترتيب املدارك ) " ٥(

(*)  

)٨/٨٩(  

  

  ).١(ورسالة إىل الليث يف إمجاع أهل املدينة معروفة : قال
  .فأما ما نقل عنه كبار أصحابه من املسائل، والفتاوى، والفوائد، فشئ كثري

  .، وأشياء"الواضحة  " ، و"املدونة : " ومن كنوز ذلك
  .قد ندر االجتهاد اليوم، وتعذر، فمالك أفضل من يقلد، فرجح تقليده: قال مالكي
  .إن االمام ملن التزم بتقليده، كالنيب مع أمته، ال جتل خمالفته: وقال شيخ

حجته يف جمرد دعوى، واجتهاد بال معرفة، بل له خمالفة إمامه إىل إمام آخر، : قوله ال حتل خمالفته: قلت
تلك املسألة أقوى، ال بل عليه اتباع الدليل فيما تربهن له، ال كمن متذهب المام، فإذا الح له ما يوافق 

هواه، عمل به من أي مذهب كان، ومن تتبع رخص املذاهب، وزالت اتهدين، فقد رق دينه، كما 
 النبيذ، واملدنيني يف الغناء، من أخذ يقول املكيني يف املتعة، والكوفيني يف: قال االوزاعي أو غريه

  .والشاميني يف عصمة اخللفاء، فقد مجع الشر
وكذا من أخذ يف البيوع الربوية مبن يتحيل عليها، ويف الطالق ونكاح التحليل مبن توسع فيه، وشبه 

  ذلك، فقد
  .تعرض لالحنالل، فنسأل اهللا العافية والتوفيق

فقه، فإذا حفظه، حبثه، وطالع الشروح، فإن كان ذكيا، شأن الطالب أن يدرس أوال مصنفا يف ال: ولكن
فقيه النفس، ورأى حجج االئمة، فلرياقب اهللا، وليحتط لدينه، فإن خري الدين الورع، ومن ترك 

  الشبهات،
__________  

إعالم "  وانظر رد الليث عليها يف ٦٥، ٦٤ / ١" ترتيب املدارك " أوردها القاضي عياض يف ) ١(



  .٧٧، ٧٢/  ٣" املوقعني 
(*)  

)٨/٩٠(  

  

  .فقد استربأ لدينه وعرضه، واملعصوم من عصمه اهللا
فاملقلدون صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بشرط ثبوت االسناد إليهم، مث أئمة التابعني كعلقمة، 

، ومسروق، وعبيدة السلماين، وسعيد بن املسيب، وأيب الشعثاء، وسعيد بن جبري، وعبيداهللا بن عبد اهللا
  .وعروة، والقاسم، والشعيب، واحلسن، وابن سريين، وإبراهيم النخعي

  .مث كالزهري، وأيب الزناد، وأيوب السختياين، وربيعة، وطبقتهم
مث كأيب حنيفة، ومالك، واالوزاعي، وابن جريج، ومعمر، وابن أيب عروبة، وسفيان الثوري، واحلمادين، 

  . ذئبوشعبة، والليث، وابن املاجشون، وابن أيب
مث كابن املبارك، ومسلم الزجني، والقاضي أيب يوسف، واهلقل بن زياد، ووكيع، والوليد بن مسلم، 

  .وطبقتهم
  .مث كالشافعي، وأيب عبيد، وأمحد، وإسحاق، وأيب ثور، والبويطي، وأيب بكر بن أيب شيبة

وزي، وإبراهيم احلريب، مث كاملزين، وأيب بكر االثرم، والبخاري، وداود بن علي، وحممد ابن نصر املر
  .وإمساعيل القاضي

مث كمحمد بن جرير الطربي، وأيب بكر بن خزمية، وأيب عباس بن سريج، وأيب بكر بن املنذر، وأيب جعفر 
  .الطحاوي، وأيب بكر اخلالل

مث من بعد هذا النمط تناقص االجتهاد، ووضعت املختصرات، وأخلد الفقهاء إىل التقليد، من غري نظريف 
  .م، بل حبسب االتفاق، والتشهي، والتعظيم، والعادة، والبلداالعل

فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب يف املغرب اليب حنيفة، لعسر عليه، كما لو أراد أن يتمذهب البن 
  حنبل

)٨/٩١(  

  

  .ببخارى، ومسرقند، لصعب عليه، فال جيئ منه حنبلي، وال من املغريب حنفي، وال من اهلندي مالكي
  .فإىل فقه مالك املنتهى: حالوبكل 

  .فعامة آرائه مسددة، ولو مل يكن له إال حسم مادة احليل، ومراعاة املقاصد، لكفاه



ومذهبه قد مال املغرب، واالندلس، وكثريا من بالد مصر، وبعض الشام، واليمن، والسودان، 
  .وبالبصرة، وبغداد، والكوفة، وبعض خراسان

  .، وتالشى أصحابه، وتفانواوكذلك اشتهر مذهب االوزاعي مدة
  .وكذلك مذهب سفيان وغريه ممن مسينا، ومل يبق اليوم إال هذه املذاهب االربعة

  .وقل من ينهض مبعرفتها كما ينبغي، فضال عن أن يكون جمتهدا
] ما [ وانقطع أتباع أيب ثور بعد الثالث مئة، وأصحاب داود إال القليل، وبقي مذهب ابن جرير إىل 

  . مئةبعد االربع
وللزيدية مذهب يف الفروع باحلجاز وباليمن، لكنه معدود يف أقوال أهل البدع، كاالمامية، وال بأس 
مبذهب داود، وفيه أقوال حسنة، ومتابعة للنصوص، مع أن مجاعة من العلماء ال يعتدون خبالفة، وله 

  شذوذ يف
  .مسائل شانت مذهبه

مجاعا، فإنه مسى املذاهب االربعة، والسفيانية، وأما القاضي، فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إ
  .واالوزاعية، والداوودية

فهؤالء الذين وقع إمجاع الناس على تقليدهم، مع االختالف يف أعيام، واتفاق العلماء على : مث إنه قال
م اتباعهم، واالقتداء مبذاهبهم، ودرس كتبهم، والتفقه على مآخذهم، والتفريع على أصوهلم، دون غريه

  .ممن تقدمهم أو عاصرهم، للعلل اليت ذكرناها

)٨/٩٢(  

  

  .هو مذهب الداوودية: وصار الناس اليوم يف الدنيا إىل مخسة مذاهب، فاخلامس
  .فحق على طالب العلم أن يعرف أوالهم بالتقليد، ليحصل على مذهبه

  .القوموها حنن نبني أن مالكا رمحه اهللا هو ذلك، جلمعه أدوات االمامة وكونه أعلم 
مث وجه القاضي دعواه، وحسنها ومنقها، ولكن ما يعجز كل واحد من حنفي، وشافعي، وحنبلي، 

  .وداوودي، عن ادعاء مثل ذلك ملتبوعه، بل ذلك لسان حاله، وإن مل يفه به
  ).١(وعندنا وهللا احلمد لكل إمام من املذكورين مناقب، تقضي له باالمامة : مث قال القاضي عياض

كل أحد : هذا االمام الذي هو النجم اهلادي قد أنصف، وقال قوال فصال، حيث يقولولكن : قلت
  .يؤخذ من قوله، ويترك، إال صاحب هذا القرب صلى اهللا عليه وسلم

وال ريب أن كل من أنس من نفسه فقها، وسعة علم، وحسن قصد، فال يسعه االلتزام مبذهب واحد يف 
  غريكل أقواله، النه قد تربهن له مذهب ال



__________  
 يف ترجيح مذهب ١٠٢، ٨٩ / ١" ترتيب املدارك " راجع الفصل الذي كتبه القاضي عياض يف ) ١(

االمام على غريه من االئمة، فإنك ستعلم أن االمام الذهيب كان حمقا يف تعقبه ونقده يف مواطن من 
طراء يف املدح، وإضفاء صفة كالمه، فقد كتب هذا الفصل يدافع التعصب املقيت احلامل على الغلو واال

الكمال والعصمة لغري من هي له، ونسبة أقوال إىل غريه من االئمة ال تصح عنهم، يلزم عنها الطعن 
فيهم والنبيل منهم، فاالمام مالك رمحه اهللا مع كونه صاحب فضل وعلم، واجتهاد وورع، هو كغريه من 

 وإن أخطأ، فله أجر واحد، وقد انتقده غري االئمة اتهدين، يصيب وخيطئ، فإن أصاب فله أجران،
واحد من االئمة كالشافعي وأمحد وغريمها يف أكثر من مسألة وبينوا أن الصواب يف غري ما ذهب إليه، 

 عن سعيد بن سليمان ٣٢٣ / ٦" حلية االولياء " وذلك مدون يف مظانه من كتب اخلالف، وجاء يف 
ولست أشك ) إن نظن إال ظنا وما حنن مبستيقنني: (هذه اآليةقلما مسعت مالكا يفيت بشئ إال تال : قال

  .يف أن االمام مالكا لو رأى الذي كتبه القاضي عياض لتربأ منه، وأحنى باالئمة عليه
(*)  

)٨/٩٣(  

  

يف مسائل، والح له الدليل، وقامت عليه احلجة، فال يقلد فيها إمامة، بل يعمل مبا تربهن، ويقلد االمام 
  .ان، ال بالتشهي والغرضاآلخر بالربه

  .لكنه ال يفيت العامة إال مبذهب إمامه، أو ليصمت فيما خفي عليه دليله
  .مالك، والليث وابن عيينة: العلم يدور على ثالثة: قال الشافعي

  .االوزاعي، والثوري، ومعمر، وأبو حنيفة، وشعبة، واحلمادان: بل وعلى سبعة معهم، وهم: قلت
  .عامل العلماء، ومفيت احلرمني: كان إذا ذكر مالكا يقولوروي عن االوزاعي أنه 

  ما بقي على وجه االرض أعلم بسنة ماضية منك يا: وعن بقية أنه قال
  .مالك

  .ما رأيت أعلم من أيب حنيفة، ومالك، وابن أيب ليلى: وقال أبو يوسف
  .حلكم، يف العلموذكر أمحد بن حنبل مالكا، فقدمه على االوزاعي، والثوري، والليث، ومحاد، وا

  .هو إمام يف احلديث، ويف الفقه: وقال
  .هو إمام يقتدى به: وقال القطان

  .مالك من حجج اهللا على خلقه: وقال ابن معني
  .إذا أردت اهللا والدار اآلخرة فعليك مبالك: وقال أسد بن الفرات



)٨/٩٤(  

  

  .اين القرآنكتابا فيما روي عن مالك يف التفسري، ومع) ١(وقد صنف مكي القيسي 
  ".طبقات القراء " يف ) ٢(وقد ذكره أبو عمرو الداين 

  .وأنه تال على نافع ابن أيب نعيم
  .ما رأيت أنزع بآية من مالك مع معرفته بالصحيح والسقيم): ٣(وقال لول بن راشد 

 عن أيب قرأت على إسحاق بن طارق، أخربنا ابن خليل، أخربنا أبو املكارم التيمي، ونبأين ابن سالمة،
املكارم، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا أبو حممد بن حيان، حدثنا حممد بن أمحد 

من ضرب : ابن عمرو، حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن كليب، عن الفضل بن زياد، سألت أمحد بن حنبل
  ).٤(ك بعض الوالة يف طالق املكره، كان ال جييزه، فضربه لذل: مالكا ؟ قال

  حدثنا حممد بن علي، حدثنا املفضل اجلندي،: وبه قال أبو نعيم
__________  

هو مكي بن أيب طالب بن حيوس القيسي القريواين، مث االندلسي القرطيب، االمام العالمة احملقق ) ١(
يف يف أستاذ القراء واودين، كان من أهل التبحر يف علوم القرآن والعربية، حسن الفهم، كثري التآل

  . ه٤٣٧علوم القرآن، تويف سنة 
  .٣١٠، ٣٠٩ / ٢" طبقات القراء " 
هو عثمان بن سعيد بن عثمان الداين االموي، االمام العالمة احلافظ شيخ املقرئني، صاحب التآليف ) ٢(

  . ه٤٤٤الكثرية يف علوم القرآن، املتوىف سنة 
  .٥٠٥، ٥٠٣ / ١طبقات القراء 

ل بن راشد احلجري، مث الرعيين موالهم من علماء القريوان، ألف كتابا هو أبو عمرو البهلو) ٣(*) (
يف الفقه، والغالب عليه اتباع مالك، ورمبا مال إىل قول الثوري، وأخباره يف الزهد كثرية، تويف سنة 

لسان " ، و ٤٢٩ / ٢" اجلرح والتعديل "  و ٢٧٩، ٢٦٤ / ١" معامل االميان "  ه، ترمجته يف ١٨٣
  .٦٦ / ٢" امليزان 

  .٣١٦ / ٦" حلية االولياء ) " ٤(
(*)  

)٨/٩٥(  

  



  ).١(ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أين أهل لذلك : مسعت أبا مصعب، مسعت مالكا، يقول
  ).٢(كان مالك ال حيدث إال وهو على طهارة إجالال للحديث : مث قال أبو مصعب

قال : دثنا يونس بن عبداالعلى، قالحدثنا ابن حيان، حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد، ح: وبه قال
  ).٣(إذا جاء االثر كان مالك كالنجم، وهو وسفيان القرينان : الشافعي

: حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، حدثنا السراج، حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة: وبه
  أتيت املدينة بعد موت نافع بسنة،

  ).٤(فإذا احللقة ملالك 
حكى يل بعض : ثنا أمحد بن إسحاق، أخربنا حممد بن أمحد بن راشد، مسعت أبا داود يقولحد: وبه

  .ناد على نفسك: على بعري، فقيل له) ٥(أصحاب ابن وهب، عنه، أن مالكا ملا ضرب، حلق ومحل 
  .طالق املكره ليس بشئ: أال من عرفين، فقد عرفين، ومن مل يعرفين فأنا مالك بن أنس، أقول: فقال
  ).٦(أدركوه، أنزلوه : غ ذلك جعفر بن سليمان االمري، فقالفبل

__________  
  .٣١٦ / ٦" احللية ) " ١(
  .٣١٨ / ٦" احللية ) " ٢(
  .٣١٨ / ٦" احللية ) " ٣(
  .٣١٩ / ٦" احللية ) " ٤(
  ".وحتمل : " يف االصل) ٥(
  .٣١٦ / ٦" احللية ) " ٦(

(*)  

)٨/٩٦(  

  

، حدثنا احلسن بن عبد العزيز، حدثنا احلارث بن مسكني، عن ابن حدثنا إبراهيم، حدثنا السراج: وبه
حسن مجيل، لكن انظر الذي يلزمك من حني : ما تقول يف طلب العلم ؟ قال: قيل ملالك: وهب قال

  ).١(تصبح إىل أن متسي، فالزمه 
  .يا سيدي: سئل مالك عن الداعي يقول: وبه عن ابن وهب

  ).٢(، ربنا ربنا: يعجبين دعاء االنبياء: فقال
حدثنا أمحد بن جعفر بن سلم، حدثنا االبار، حدثنا أمحد بن هاشم، حدثنا ضمرة، مسعت مالكا : وبه

  سلطانا على من] يل [ لو أن : يقول



  ).٣(يفسر القرآن، لضربت رأسه 
  .يعين تفسريه برأيه: قلت

  .وكذلك جاء عن مالك، من طريق أخرى
ثنا أبو إمساعيل الترمذي، حدثنا نعيم بن محاد، مسعت ابن حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، حد: وبه

ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثري صالة وال صيام، إال أن تكون له سريرة : املبارك يقول
)٤.(  

  .ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصالة ملن أراد به اهللا: قلت
  دثنا املقدام بن داود، حدثنا عبد اهللاحدثنا سليمان بن أمحد، ح: وبه

__________  
  .٣١٩ / ٦" احللية ) " ١(
  .٣٢٠ / ٦" احللية ) " ٢(
  .٣٢٢ / ٦" احللية ) " ٣(
  .٣٣٠ / ٦" احللية ) " ٤(

(*)  

)٨/٩٧(  

  

يف أن يعلق املوطأ يف الكعبة، : شاورين هارون الرشيد يف ثالثة: ابن عبد احلكم، مسعت مالكا يقول
ناس على ما فيه، ويف أن ينقض منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجيعله من ذهب وفضة وحيمل ال

  .وجوهر، ويف أن يقدم نافعا إماما يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .، فإن الصحابة اختلفوا يف الفروع، وتفرقوا، وكل عند نفسه مصيب"املوطأ " أما تعليق : فقلت

  .رى أن حيرم الناس أثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموأما نقض املنرب، فال أ
  .وأما تقدمتك نافعا فإنه إمام يف القراءة، ال يؤمن أن تبدر منه بادرة يف احملراب، فتحفظ عليه

  ).١(وفقك اهللا يا أبا عبد اهللا : فقال
  .تهارون، الن نافعا قبل خالفة هارون ما: هذا إسناد حسن، لكل لعل الراوي وهم يف قوله

وبه حدثنا حممد بن أمحد بن علي، حدثنا الفريايب، حدثنا احللواين، مسعت : من قول مالك يف السنة
سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ووالة االمر بعده سننا، : مطرف بن عبد اهللا، مسعت مالكا يقول

الحد تغيريها، وال تبديلها، االخذ ا اتباع لكتاب اهللا، واستكمال بطاعة اهللا، وقوة على دين اهللا، ليس 
وال النظر يف شئ خالفها، من اهتدى ا، فهو مهتد، ومن استنصر ا، فهو منصور، ومن تركها، اتبع 



  ).٢(غري سبيل املؤمنني، وواله اهللا ما توىل، وأصاله جهنم وساءت مصريا 
__________  

، لكن ذكر ٢١٥، ٢١٤ / ١" رك ترتيب املدا" ، وأورده القاضي عياض يف ٣٣٢ / ٦" احللية ) " ١(
  ".املهدي " " هارون " بدل 

  .٣٢٤ / ٦" احللية ) " ٢(
(*)  

)٨/٩٨(  

  

أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا : قال مالك: مسعت إسحاق بن عيسى يقول: وبه إىل احللواين
عيد، حدثنا وبه حدثنا احلسن بن س! ؟ ) ١(ما نزل به جربيل على حممد صلى اهللا عليه وسلم جلدله 

كان مالك إذا جاءه بعض أهل : مسعت الشافعي يقول: زكريا الساجي، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو ثور
  ).٢(أما إين على بينة من ديين، وأما أنت، فشاك، اذهب إىل شاك مثلك فخاصمه : االهواء، قال

  وبه حدثنا سليمان الطرباين، حدثنا احلسني بن إسحاق، حدثنا حيىي
يا أبا : كنت عند مالك، فدخل عليه رجل، فقال: الطرسوسي وكان من ثقات املسلمني، قالابن خلف 

  .زنديق، اقتلوه: القرآن خملوق ؟ فقال مالك: عبد اهللا ما تقول فيمن يقول
  ).٣(إمنا مسعته منك، وعظم هذا القول : يا أبا عبد اهللا، إمنا أحكي كالما مسعته، قال: فقال

: قال مالك: دثنا ابن أيب داود، حدثنا أمحد بن صاحل، حدثنا ابن وهب، قالوبه حدثنا ابن حيان، ح
  ).٤(الناس ينظرون إىل اهللا عزوجل يوم القيامة بأعينهم 

وبه حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا عبدالرمحن بن أيب حامت، حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، مسعت مالكا 
  ).٥(نعم : يقول لرجل سأله عن القدر

   ].١٢: السجدة) [ ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها(هللا تعاىل قال ا
__________  

  .٣٢٤ / ٦" احللية ) " ١(
  .٣٢٤ / ٦" احللية ) " ٢(
  .٣٢٥ / ٦" احللية ) " ٣(
  .٣٢٦ / ٦" احللية ) " ٤(
  .نعم: سألتين أمس عن القدر ؟ قال: مسعت مالكا يقول لرجل: ٣٢٦ / ٦" احللية " لفظه يف ) ٥(

(*)  



)٨/٩٩(  

  

: وبه حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا ابن أيب عاصم، مسعت سعيد ابن عبد اجلبار، مسعت مالكا يقول
  .رأيي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا، وإال قتلوا

  ).١(يعين القدرية 
وبه حدثنا حممد بن علي العقيلي، حدثنا القاضي أبو أمية الغاليب، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي 

الرمحن على (يا أبا عبد اهللا : كنا عند مالك، فجاءه رجل، فقال: ن جعفر، حدثنا جعفر بن عبد اهللا قالب
   ].٥: طه) [ العرش استوى

  كيف استوى ؟ فما وجد مالك من شئ ما
، مث رفع رأسه، )٢(وجد من مسألته، فنظر إىل االرض، وجعل ينكت بعود يف يده، حىت عاله الرحضاء 

الكيف منه غري معقول، واالستواء منه غري جمهول، واالميان به واجب، والسؤال : قالورمى بالعود، و
  .عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة

  ).٣(وأمر به فأخرج 
  .إين أخاف أن تكون ضاال: وقال للسائل: قال سلمة بن شبيب مرة يف رواية هذا

  كنا عند مالك،: حدثنا ابن وهب قال: وقال أبو الربيع الرشيديين
__________  

  .٣٢٦ / ٦" احللية ) " ١(
  .العرق إثر احلمى، أو عرق يغسل اجللد كثرة: الرحضاء) ٢(
، وهذا هو املذهب احلق يف صفات اهللا سبحاناه، نؤمن ا، ٣٢٦، ٣٢٥ / ٦" حلية االولياء ) " ٣(

ليس (وال متثيل ومنرها على ظاهرها الالئق جبالل اهللا تعاىل من غري حتريف، وال تعطيل، ومن غري تكييف 
، فإن اهللا أعلم بنفسه من كل أحد، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )كمثله شئ وهو السميع البصري

أعلم اخللق، فمىت ورد النص من الكتاب أو السنة الصحيحة بإثبات صفة أو نفيها، فال جيوز الحد 
الذات، حيتذى فيه حذوه، ويتبع العدول عنه إىل قياس أو رأي، والكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف 

مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود ال إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ال 
إثبات تكييف، وهذا هو مذهب السلف املشهود هلم بالفضل واخلريية، كما ثبت عن سيدنا حممد خري 

  .احلرمني اجلويين والغزايل، وفخر الدين الرازيالربية، وإليه رجع كثري من املتكلمني املتأخرين كإمام 
(*)  

)٨/١٠٠(  



  

  .كيف استواؤه ؟) الرمحن على العرش استوى: (يا أبا عبد اهللا: فقال رجل
كما وصف نفسه، ) الرمحن على العرش استوى: (فأطرق مالك، وأخذته الرحضاء، مث رفع رأسه، فقال

  كيف،: وال يقال له
  .عنه مرفوع" كيف " و 

  .رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوهوأنت 
: كنا عند مالك فجاءه رجل، فقال: مسعت حيىي بن حيىي يقول: وقال حممد بن عمرو قشمرد النيسابوري

  .االستواء غري جمهول: فذكر حنوه، وفيه، فقال) الرمحن على العرش استوى(
حدثين أيب، حدثنا : له، قال) ١" (الرد على اجلهمية : " وروى عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يف كتاب

اهللا يف السماء، وعلمه يف كل مكان ال خيلو : قال مالك: سريج بن النعمان، عن عبد اهللا بن نافع، قال
  .من شئ

حدثنا أبو بكر أمحد بن حممد العمري، حدثنا ابن أيب أويس، مسعت : وقال حممد بن إسحاق الصغاين
  ).٢(يس من اهللا شئ خملوق القرآن كالم اهللا، وكالم اهللا منه، ول: مالكا يقول

__________  
ويرى املؤلف رمحه اهللا أن هذا الكتاب موضوع على االمام أمحد ال تصح نسبته إليه كما سيجئ ) ١(

ذلك يف ترمجته يف اجلزء احلادي عشر من هذا الكتاب، ومما يؤكد قوله أن يف السند إليه جمهوال وهو 
 فيها، مطعون يف سندها، على أن فيه آراء ختالف ما كان اخلضر بن املثىن والرواية عن جمهول مقدوح

عليه السلف الصاحل من معتقد، وخيتلف عما جاء عن االمام يف غريه مما صح عنه، وال جند هلذا الكتاب 
ذكرا لدى أقرب الناس إىل االمام أمحد ممن عاصروه وجالسوه أو أتوا بعده مباشرة، وهم على مشربه، 

، وأيب سعيد ٢٧٦، وعبد اهللا مسلم بن قتيبة ت ٢٥٦ته كاالمام البخاري ت وكتبوا يف املوضوع ذا
" مقاالت االسالميني "  وأبو احلسن االشعري قد ذكر عقيدة االمام أمحد يف كتابه ٢٨٠الدارمي ت 

  .ولكنه مل يشر إىل هذا الكتاب مطلقا، ومل يستنفد منه شيئا
  .١٧٤ / ١" ترتيب املدارك " ذكره يف ) ٢(

(*)  

)٨/١٠١(  

  

يا أبا : قال ابن نافع وأشهب وأحدمها يزيد على اآلخر قلت): ١(قال القاضي عياض يف سرية مالك 
   ].٢٣ - ٢٢: القيامة) [ وجوه يومئذ ناضرة، إىل را ناظرة: (عبد اهللا



  .نعم بأعينهم هاتني: ينظرون إىل اهللا ؟ قال
  .ابمبعىن منتظرة إىل الثو: ناظرة: فإن قوما يقولون: قلت
   ].١٤٣: االعراف) [ رب أرين أنظر إليك: (بل تنظر إىل اهللا، أما مسعت قول موسى: قال

، يف الدنيا، الا دار فناء، فإذا صاروا إىل دار البقاء، نظروا مبا )لن تراين: (أتراه سأل حماال ؟ قال اهللا
  .يبقى إىل ما يبقى

  ).كال إم عن رم يومئذ حملجوبون: (قال تعاىل
   ].١٥: طففنيامل[ 

االميان قول وعمل، يزيد وينقص، وبعضه أفضل من : وقال غري واحد عن مالك): ٢(قال القاضي 
  .بعض
  .االميان يزيد: كان مالك يقول: وقال ابن القاسم: قال

  ).٣(وتوقف عن النقصان 
  .القرآن خملوق، جيلد وحيبس: من قال: وروى ابن نافع، عن مالك: قال
  ).٤(يقتل، وال تقبل له توبة :  بن بكر، عن مالك قالويف رواية بشر: قال

  القدرية، ال: حدثنا أشهب، عن مالك، قال: يونس الصديف
__________  

  .٣٢ص " االنتقاء " ، و ٣٢٦ / ٦" احللية " ، وانظر ١٧٣، ١٧٢ / ١) ١(
  .١٧٤، ١٧٣ / ١" ترتيب املدارك " يف ) ٢(
  .١٧٤ / ١" ترتيب املدارك ) " ٣(
  .١٧٤ / ١" يب املدارك ترت) " ٤(

(*)  

)٨/١٠٢(  

  

  ).١(تناكحوهم، وال تصلوا خلفهم 
ال يستتاب من سب النيب صلى اهللا عليه وسلم، من : قال مالك: حدثنا ابن وهب، قال: أمحد بن عيسى

  .الكفار واملسلمني
ا أبو زيد بن حدثنا أمحد بن علي املدائين، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم بن جابر، حدثن: أبو أمحد بن عدي

إن اهللا خلق آدم : " سألت مالكا عمن حدث باحلديث، الذين قالوا: قال ابن القاسم: أيب الغمر، قال
  ).٢" (على صورته 



  وأنه) " ٣" (إن اهللا يكشف عن ساقه : " واحلديث الذي جاء
__________  

  .١٧٦ / ١" ترتيب املدارك ) " ١(
باب : يف اجلنة) ٢٨٤١( أول االستئذان، ومسلم  يف٢ / ١١" صحيحه " أخرجه البخاري يف ) ٢(

 من ٤٠، ٣٩" التوحيد " ، وابن خزمية يف ٣١٥ / ٢يدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري، وأمحد 
خلق اهللا آدم على : " طريق معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

اذهب، فسلم على أولئك نفر من املالئكة جلوس، فاستمع : لما خلقه قالصورته، طوله ستون ذراعا، ف
: " السالم عليك ورمحة اهللا، فزادوه: السالم عليكم، فقالوا: ما حييونك، فإا حتيتك وحتية ذريتك، فقال

، وأخرجه "فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم، فلم يزل اخللق ينقص بعد حىت اآلن " ورمحة اهللا 
 من طريق قتادة، عن أيب ٣٧، وابن خزمية ص ٥١٩ و ٤٦٣ / ٢، وأمحد )١١٥) (٢٦١٢(مسلم 

إذا قاتل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيوب املراغي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
، واآلجري يف ٢٤٤ / ٢، وأخرجه أمحد "أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن اهللا خلق آدم على صورته 

، من طريق سفيان، عن أيب الزناد، عن ٢٩٠" االمساء والصفات " ، والبيهقي يف ٣٤١": عة الشري" 
 من طريق املغرية بن عبدالرمحن، عن أيب الزناد، عن ٣٢٣ / ٢وأخرجه أمحد ..االعرج، عن أيب هريرة

  ، وابن٤٣٤، و ٢٥١ / ٢وأخرجه أمحد ..موسى بن أيب عثمان، عن أبيه، عن أيب هريرة
  .من طريق حيىي، عن ابن عجالن، عن سعيد، عن أيب هريرة ٣٦: خزمية

 يف التفسري من طريق سعيد بن أيب هالل، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ٥٠٨ / ٨أخرجه البخاري ) ٣(
يكشف ربنا عن : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن يسار، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال

ة، ويبقى من كان يسجد يف الدنيا رياء ومسعة، فيذهب ليسجد، فيعود ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمن
وهو قطعة من حديث أيب سعيد املطول يف رؤية اهللا يف اآلخرة والشفاعة، أخرجه " ظهره طبقا واحدا 

  .٣٦٠، ٣٥٨ / ١٣البخاري يف التوحيد 
عيد، عن حفص بن باب معرفة طريق الرؤية، من طريق سويد بن س: يف االميان) ١٨٣(وأخرجه مسلم 

  = (*)ميسرة، عن 

)٨/١٠٣(  

  

  ).١" (يدخل يده يف جهنم حىت خيرج من أراد 
إن ناسا من أهل العلم يتحدثون : ، فقيل له)٢(فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا، وى أن حيدث ا أحد 

شياء، ومل مل يكن ابن عجالن يعرف هذه اال: ابن عجالن عن أيب الزناد، قال: من هو ؟ قيل: به، فقال



  .يكن عاملا
  .مل يزل عامال هلؤالء حىت مات: وذكر أبا الزناد، فقال

  .حدثنا ابن القاسم: رواها مقدام الرعيين، عن ابن أيب الغمر، واحلارث بن مسكني، قاال
" الصحيحني " أنكر االمام ذلك، النه مل يثبت عنده، وال اتصل به، فهو معذور، كما أن صاحيب : قلت

   إخراج ذلك أعين احلديث االول والثاين لثبوت سندمها، وأما احلديث الثالث، فال أعرفهمعذوران يف
__________  

وهذه " فيكشف عن ساقه : " زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري، ولفظه عنده= 
، ٥٠٨ / ٨" فتح ال" الرواية أصح ملوافقتها لفظ القرآن كما قال االمساعيلي، ونقله عنه احلافظ يف 

  .وأقره
، من طريق هناد بن السري، ٣٤٦ص " الشريعة " مل أقف عليه ذا اللفظ، وقد أخرج اآلجري يف ) ١(

  عن أيب معاوية، عن أيب إسحاق بن عبد اهللا، عن سعيد بن أيب سعيد، عن
: لمالئكةلقد بلغت الشفاعة يوم القيامة حىت إن اهللا عزوجل ليقول ل: ابن عمر رضي اهللا عنه قال

  .مث خيرجهم حفنات بيده بعد ذلك: أخرجوا برمحيت من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان، قال
 من حديث أيب سعيد اخلدري ٣٤٦، واآلجري يف الشريعة ص )١٨٣(، ومسلم ٩٤ / ٣وأخرج أمحد 
ن، ومل يبق إال أرحم شفعت املالئكة، وشفع النبيون، وشفع املؤمنو: فيقول اهللا عزوجل: " املطول وفيه

وقد ورد ذكر اليد يف غاير ما .." الرامحني، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوما مل يعملوا خريا قط
  .٣٢٣، ٣١٤" االمساء والصفات " حديث صحيح، أوردها البيهقي يف 

أال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية :  ما نصه١٩٩ / ١" صحيح البخاري " جاء يف ) ٢(
  .مث ذكر حديث معاذ! حدثوا الناس مبا يعرفون، أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله : يفهموا، وقال علي

ما أنت : " وفيه دليل على أن املتشابه ال ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: قال احلافظ
 من ١١ / ١ مقدمة صحيحه رواه مسلم يف" حمدثا قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة 

طريق ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن مسعود، وممن كره التحديث ببعض دون 
  .بعض مالك يف أحاديث الصفات، وأبو يوسف يف الغرائب

(*)  

)٨/١٠٤(  

  

  .املعصوماالقرار، واالمرار، وتفويض معناه إىل قائله الصادق : ذا اللفظ، فقولنا يف ذلك وبابه
حدثنا حممد بن هارون بن حسان، حدثنا صاحل بن أيوب، حدثنا حبيب بن أيب حبيب، : وقال ابن عدي



  .يترتل ربنا تبارك وتعاىل أمره فأما هو، فدائم ال يزول: حدثين مالك قال
  .حسن واهللا، ومل أمسعه من مالك: فذكرت ذلك ليحىي بن بكري، فقال: قال صاحل

وحبيب مشهور، واحملفوظ عن مالك رمحه اهللا رواية الوليد بن مسلم أنه سأله ال أعرف صاحلا، : قلت
  عن أحاديث الصفات،

  .أمرها كما جاءت، بال تفسري: فقال
  .فيكون االمام يف ذلك قوالن إن صحت رواية حبيب

أمحد بن عبدالرحيم بن الربقي، حدثنا عمرو بن أيب سلمة، حدثنا عمرو بن حسان أن أبا خليد قال 
  ).١(إبراهام : يا أبا عبد اهللا إن أهل دمشق يقرؤون: الكمل

  ).٢(أهل دمشق بأكل البطيخ أعلم منهم بالقراءة : فقال
  .فهذا مصحف عثمان عندي: إم يدعون قراءة عثمان، قال مالك: قال له أبو خليد

  .إبراهام، كما قال أهل دمشق: ودعا به، ففتح، فإذا فيه
  .اءتني، وقراءة اجلمهور أفصح وأوىلرسم املصحف حمتمل للقر: قلت

__________  
  .١١٤، ١١٣: ص" حجة القراءات " هي قراءة ابن عامر الشامي أحد السبعة، وانظر ) ١(
يغلب على ظين أن هذا القصة مفتعلة على مالك، إذ كيف تعزب عنه هذه القراءة وينكرها على ) ٢(

  .ما جاء يف آخر اخلربأهل دمشق وهي ثابتة يف مصحف عثمان الذي هو عنده ك
(*)  

)٨/١٠٥(  

  

  .سألت مالكا عن علي وعثمان: قال ابن قاسم
  .يريد التفضيل بينهما: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به إال وهو يرى الكف عنهما، قال ابن القاسم: فقال
  .ليس فيهما إشكال، إما أفضل من غريمها: فأبو بكر وعمر ؟ فقال: فقلت

: أمناء اهللا على علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة: عت النسائي يقولمس: قال احلسن بن رشيق
  .شعبة، ومالك، وحيىي القطان

  انصرف مالك يوما، فلحقه رجل: قال معن: قال القاضي عياض
  .أبو اجلويرية، متهم باالرجاء: يقال له

  .احذر أن أشهد عليك: امسع مين، قال: فقال
  .ق، فإن كان صوابا، فقل به، أو فتكلمواهللا ما أريد إال احل: قال



  .فإن غلبتين: قال
  .اتبعين: قال
  .اتبعتك: فإن غلبتك، قال: قال
  .اتبعناه: فإن جاء رجل فكلمنا، فغلبنا ؟ قال: قال

  ).١(يا هذا، إن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل : فقال مالك
ن ينشئ املراء، ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي، ويورث الضعن اجلدال يف الدي: وعن مالك قال

)٢.(  
كان مالك رمحه اهللا أبعد الناس من مذاهب املتكلمني، وأشد : قال أبو طالب املكي: قال القاضي عياض

  .نقضا للعراقيني
  ).الرمحن على العرش استوى: (سأل رجل مالكا فقال: قال سفيان بن عيينة: مث قال القاضي عياض

االستواء منه معلوم، والكيف منه غري : كيف استوى ؟ فسكت مالك حىت عاله الرحضاء، مث قال
  معقول، والسؤال عن هذا

__________  
شيئا أعلمك به " زيادة، وهي " امسع مين : "  وفيه بعد قوله١٧٠ / ١" ترتيب املدارك ) " ١(

  ".وأحاجك، وأخربك برأيي 
  .١٧٠ / ١" ترتيب املدارك ) " ٢(

(*)  

)٨/١٠٦(  

  

  .بدعة، واالميان به واجب، وإين الظنك ضاال
  .أخرجوه

يا أبا عبد اهللا، واهللا لقد سألت عنها أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحدا وفق ملا : فناداه الرجل
  ).١(وفقت له 

عت من لقد مس: مسعت مالكا يقول: بإسناد صح عن ابن وهب" مسند مالك " فصل قال ابن عدي يف 
  .ابن شهاب أحاديث كثرية ما حدثت ا قط

  .نشر نافع عن ابن عمر علما كثريا أكثر مما نشر عنه بنوه: وقال
كنت آيت نافعا، وأنا غالم حديث السن، مع غالم : أخربنا ابن وهب، قال مالك: احلارث بن مسكني

  .سجد، فال يكاد يأتيه أحديل، فيرتل من درجه، فيقف معي، وحيدثين، وكان جيلس بعد الصبح يف امل



  .جالس نعيم امر أبا هريرة عشرين سنة: مسعت مالكا يقول: سعيد بن أيب مرمي
  ).٢(كان مالك يتقي يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الياء والتاء وحنومها : قال معن

  .العلم حيث شاء اهللا جعله، ليس هو بكثرة الرواية: قال مالك: وقال ابن وهب
  حق على من طلب العلم أن يكون له: مسعت مالكا يقول: بن وهبا

__________  
  .١٧١، ١٧٠ / ١" ترتيب املدارك " 
" االملاع " ، و ١٧٩، والكفاية ص ١٦٣ / ١" ترتيب املدارك " ، و ٣١٨ / ٦" حلية االولياء ) " ٢(

  .١٠١ / ٢، وتدريب الراوي ١٧٩ص 
(*)  

)٨/١٠٧(  

  

، فال متكن الناس من )١(لعلم حسن ملن رزق خريه، وهم قسم من اهللا تعاىل وقار، وسكينة، وخشية، وا
نفسك، فإن من سعادة املرء أن يوفق للخري، وإن من شقوة املرء أن ال يزال خيطئ، وذل وإهانة للعلم 

  ).٢(أن يتكلم الرجل بالعلم عند من ال يطيعه 
  .الثني سنة يتعلم منهكان الرجل خيتلف إىل الرجل ث: مسعت مالكا يقول: القعنيب

  .جالست مالكا مخسا وثالثني سنة: قال عبد اهللا بن نافع
  .لفعلت" ال أدري : " لو شئت أن أمال ألواحي من قول مالك: قال ابن وهب

  .ليس هذا اجلدل من الدين بشئ: حدثنا ابن وهب، مسعت مالكا يقول: حرملة
الكالم فيها يا أمري املؤمنني : ه املسائل املعضلةقلت المري املؤمنني، فيمن يتكلم يف هذ: ومسعته يقول

  .يورث البغضاء
: حدثنا عبد الرزاق، مسعت سفيان، وابن جريج، ومالكا، وابن عيينة، كلهم يقولون: سلمة بن شبيب

  .االميان قول وعمل يزيد وينقص
  .سألت مالكا عن الشطرنج: قال خملد بن خداش

  .ال: أحق هو ؟ فقلت: فقال
   ].٣٢: يونس) [  بعد احلق إال الضاللفماذا: (قال

ال يفيت الناس إال مالك بن أنس وابن : حججت سنة مثان وأربعني ومئة، وصائح يصيح: قال ابن وهب
  .املاجشون

__________  



  .ولكن انظر ما يلزمك حني تصبح إىل حني متسي، فالزمه:  وبعده١٨٥ / ١ترتيب املدارك ) ١(
  .١٨٩ و ١٨٨ و ١٨٦ / ١" ترتيب املدارك " انظر ) ٢(

(*)  

)٨/١٠٨(  

  

  .بلغين أنه ما زهد أحد يف الدنيا واتقى، إال نطق باحلكمة: ابن وهب، عن مالك قال
  .إن الرجل إذا ذهب ميدح نفسه، ذهب اؤه: ابن وهب، عن مالك قال

  ).١(التوقيت يف املسح بدعة : حدثنا عبدالرمحن بن مهدي، عن مالك، قال: أمحد بن حنبل
  :حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم: لرمحن بن أيب حامتعبدا

اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمري املؤمنني، فتكلموا يف الوقوف، وما حيبسه : مسعت الشافعي يقول
  .الناس

  .هذا باطل: فقال يعقوب
وا حيبسونه إمنا أطلق ما كان: ، فقال مالك)٢(جاء حممد صلى اهللا عليه وسلم بإطالق احلبس : قال شريح

  ).٣(آلهلتهم من البحرية والسائبة 
  عمر] وقف [ فأما الوقوف، فهذا 
__________  

للمقيم يوما وليلة، : ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، إىل توقيت املسح على اخلفني) ١(
" حيح مسلم ص" وللمسافر ثالثة أيام بلياليها، على ما ورد يف حديث علي رضي اهللا عنه املخرج يف 

 ١١٧ و ١١٣ و ١٠٠ و ٩٦ / ١يف الطهارة، باب التوقيت على املسح على اخلفني، وأمحد ) ٢٧٦(
، والدارقطين ٣٢ / ١، والشافعي )٥٥٢(، وابن ماجه ٨٤ / ١، والنسائي ١٤٩ و ١٢٠ و ١١٨و 
ت ، وقول مالك يف عدم التوقي)١٨٤(، وسنده حسن، وصحيح ابن حبان ٢٨ / ١، والبيهقي ٧١ / ١

 للبغوي بتحقيقنا، واستدل ملذهبهم ٤٦٢ / ١" شرح السنة " يروى عن عمر وعثمان وعائشة كما يف 
حسن صحيح عن خزمية بن ثابت، عن النيب : ، وقال)٩٥(، والترمذي )١٥٧(مبا أخرجه أبو داوود 
ستزدناه لزادنا ولو ا: قال" املسح على اخلفني للمسافر ثالثة أيام، وللمقيم يوم : " صلى اهللا عليه وسلم

  .لو مضى السائل على مسألته مخسة جلعلها مخسا) ٥٥٣(ورواية ابن ماجه 
  .بأن ذلك من ظن الراوي، واحلجة إمنا تقوم بقول صاحب الشريعة ال بظن الراوي: ورد هذا االستدالل

اع يقع على كل شئ وقفه صاحبه وقفا حمرما ال يورث وال يب: احلبس مجع احلبيس: قال االزهري) ٢(



  .من أرض وخنل وكرم ومستغل
  = (*)الناقة إذا ولدت عشرة أبطن سيبت، فلم تركب ومل يشرب لبنها إال ولدها، أو : السائبة) ٣(

)٨/١٠٩(  

  

وهذا وقف الزبري، ) ١" (حبس أصلها، وسبل مثرا : " قد استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .فأعجب اخلليفة ذلك منه

  ).٢(وبقي يعقوب 
  كان بني جدار قبلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني: حدثين مالك قال: ابن وهب

املنرب قدر ممر الرجل متحرجا، وقدر ممر الشاة، وإن أول من قدم جدار القبلة حىت جعلها عند املقصورة 
  .عمر بن اخلطاب

  .وإن عثمان قرا إىل حيث هي اليوم
سألت مالكا عن تفضيض املصاحف، فأخرج إلينا مصحفا، : لمحدثنا الوليد بن مس: داود بن رشيد

أم مجعوا القرآن على عهد عثمان، وأم فضضوا املصاحف على هذا أو : حدثين أيب، عن جدي: فقال
  ).٣(حنوه 

  .ملالك حنو ألف حديث، يعين مرفوعة: قال ابن املديين
  . أيب نعيمقرأت على نافع بن: قال يل مالك: وقال إمساعيل بن أيب أويس

  .ما ترك مالك على ظهر االرض مثله: وروى القعنيب، عن ابن عيينة، قال
__________  

ابنة السائبة االخرية فإم يشقون أو خيرقون أذا، ويكون حكمها : الضيف حىت متوت، والبحرية= 
  .حكم أمها

باب من : يف الصدقات) ٢٣٩٧( باب حبس املشاع، وابن ماجة ٢٣٢ / ٦أخرجه النسائي ) ١(
إن املئة سهم اليت يل خبيرب مل : قال عمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم: من حديث ابن عمر قال...وقف

احبس : " أصب ماال قط أعجب إيل منها، قد أردت أن أتصدق ا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".أصلها وسبل مثرا 

  .وإسناده صحيح
باب الوقف، : يف الوصية) ١٦٣٢(يف الوقف، ومسلم  باب الشروط ٢٦٣ / ٥وأخرجه البخاري 

  ".إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا : " بلفظ
  . البن أيب حامت١٩٩، ١٩٨" مناقب الشافعي " اخلرب يف ) ٢(



  . وما بعدها١٥٠البن أيب داود ص " املصاحف " انظر يف حكم حتلية القرآن كتاب ) ٣(
(*)  

)٨/١١٠(  

  

  .، ثبتا، حجة، عاملا، ورعاكان مالك ثقة: قال ابن سعد
  .لوال مالك، والليث، لضللنا: وقال ابن وهب
  ".موطأ مالك " ما يف االرض كتاب يف العلم أكثر صوابا من : وقال الشافعي

  .هذا قاله قبل أن يؤلف الصحيحان: قلت
لفوا بالعراق، إن الناس قد اخت: بعث املنصور إىل مالك حني قدم املدينة، فقال: قال خالد بن نزار االيلي
  .فضع كتابا جنمعهم عليه

  ".املوطأ " فوضع 
حيفظ : رجل حيب أن حيفظ حديث رجل بعينه ؟ قال: قلت المحد بن حنبل: قال عبد السالم بن عاصم

  .حديث مالك
  .رأي مالك: فرأي ؟ قال: قلت

  .املصحف، التالوة: ما كان شغل مالك يف بيته ؟ قالت: قيل الخت مالك: قال ابن وهب
  .كانوا يزدمحون على باب مالك حىت يقتتلوا من الزحام: ال أبو مصعبق

  .وكنا إذا كنا عنده ال يلتفت ذا إىل ذا، قائلون برؤوسهم هكذا
  .ال، ونعم: وكانت السالطني ابه، وكان يقول

يل ق: حدثنا عبداملتعال بن صاحل من أصحاب مالك، قال: من أين قلت ذا ؟ أبو حامت الرازي: ال يقال له
  ).١(يرمحك اهللا، فأين املكلم باحلق : إنك تدخل على السلطان، وهم يظلمون، وجيورون، فقال: ملالك

__________  
  .٣٠ / ١اجلرح والتعديل ) ١(

  : = (*)٢٠٧ / ١" ترتيب املدارك " ويف " التكلم باحلق " وفيه 

)٨/١١١(  

  

  قدم علينا أبو جعفر: مسعت مالكا يقول: وقال موسى بن داود
  .املنصور سنة مخسني ومئة، فقال يا مالك، كثر شيبك



  .نعم يا أمري املؤمنني، من أتت عليه السنون، كثر شيبه: قلت
كان آخر من بقي عندنا من : ما يل أراك تعتمد على قول ابن عمر من بني الصحابة ؟ قلت: قال

  .الصحابة، فاحتاج إىل الناس، فسألوه، فتمسكوا بقوله
  .مالك وإتقانه، وأيوب وفضله، وعبيداهللا وحفظه:  أصحاب نافع، فقالذكر علي بن املديين

أيهما أعلم صاحبنا أم صاحبكم ؟ يعين أبا حنيفة : قال يل حممد: مسعت الشافعي يقول: ابن عبد احلكم
  .نعم: على االنصاف ؟ قال: ومالكا قلت

  .صاحبكم: أنشدك باهللا، من أعلم بالقرآن ؟ قال: قلت
  .صاحبكم: لسنة ؟ قالمن أعلم با: قلت
  .صاحبكم: فمن أعلم بأقاويل الصحابة واملتقدمني ؟ قال: قلت
فلم يبق إال القياس، والقياس ال يكون إال على هذه االشياء، فمن مل يعرف االصول، على أي شئ : قلت

  ).١(يقيس ؟ 
: ياس، والثاينأعلم بالق: بل مها سواء يف علم الكتاب، واالول: وعلى االنصاف، لو قال قائل: قلت

  أعلم بالسنة، وعنده علم جم
__________  

حق على كل مسلم أو رجل جعل اهللا يف صدره شيئا من : وقال مالك: وفيه" وأين املتكلم باحلق = " 
العلم والفقه أن يدخل إىل ذي سلطان يأمره باخلري، وينهاه عن الشر، ويعظه حىت يتبني دخول العامل على 

ا يدخل على السلطان يأمره باخلري، وينهاه عن الشر، فإذا كان، فهو الفضل الذي غريه، الن العامل إمن
  .ليس بعده فضل

حلية " ، و ١٦٠، ١٥٩" مناقب الشافعي " ، و ١٣، ١٢ و ٤ / ١" اجلرح والتعديل " اخلرب يف ) ١(
الديباج " ، و ٢٤" االنتقاء " ، و ١٣٦ / ٤" فيات االعيان " ، و ٧٤ / ٩، و ٣٢٩ / ٦" االولياء 
   البن اجلوزي، وانظر نقد هذا٤٩٨ص " مناقب أمحد " ، و ٢٢: ص" املذهب 
  .١٨٣، ١٨١ص " تأنيب اخلطيب " اخلرب يف 

(*)  

)٨/١١٢(  

  

من أقوال كثري من الصحابة، كما أن االول أعلم بأقاويل علي، وابن مسعود وطائفة ممن كان بالكوفة 
فرضي اهللا عنه االمامني، فقد صرنا يف وقت ال يقدر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

  .الشخص على النطق باالنصاف، نسأل اهللا السالمة



: كان خامت مالك، الذي مات وهو يف يده، فصه أسود حجري، ونقشه: قال مطرف بن عبد اهللا وغريه
  .حسيب اهللا ونعم الوكيل

  .وكان يلبسه يف يساره، ورمبا لبسه يف ميينه
  .ما رأيت أحدا أهيب، وال أمت عقال من مالك، وال أشد تقوى:  قالوعن ابن مهدي
  .ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه: وقال ابن وهب
  .ما جالست سفيها قط: وعن مالك قال

  .أفىت مالك مع نافع، وربيعة: قال ابن عبد احلكم
  .ن جعفر ابن سليمان الذي كان ضربهروي أن املنصور حج، وأقاد مالكا م: وقال أبو الوليد الباجي

  .معاذ اهللا: فأىب مالك، وقال
والسائلون نواكس االذقان عز الوقار * يدع اجلواب فال يراجع هيبة : قال مصعب بن عبد اهللا يف مالك

  ).١(فهو املهيب وليس ذا سلطان * ونور سلطان التقى 
دخلت على :  بن عمر ابن الرماح، قالمسعت عبد اهللا: قال أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي

  يا أبا عبد اهللا، ما يف: مالك، فقلت
__________  

  .١٦٧ / ١" ترتيب املدارك " ، و ٣١٩، ٣١٨ / ٦" حلية االولياء ) " ١(
(*)  

)٨/١١٣(  

  

  .كالم الزنادقة، أخرجوه: الصالة من فريضة ؟ وما فيها من سنة ؟ أو قال نافلة، فقال مالك
يا أبا عبد اهللا، أقمت على بابك : كنت عند مالك، فقال له رجل: بن سلمة اخلزاعيوقال منصور 

  .وجعل يستكثرها! ستون حديثا : سبعني يوما حىت كتبت ستني حديثا، فقال
وكيف بالعراق دار : رمبا كتبنا بالكوفة أو بالعراق يف الس الواحد ستني حديثا، فقال: فقال الرجل

أصح : مسعت البخاري يقول: ينفق بالنهار ؟ قال أبو العباس السراجالضرب، يضرب بالليل، و
  .مالك، عن نافع، عن ابن عمر: االسانيد

إن عبد اهللا العمري : هذا كتبته من حفظي، وغاب عين أصلي": التمهيد " قال احلافظ ابن عبد الرب يف 
  .العابد كتب إىل مالك حيضه على االنفراد والعمل

اهللا قسم االعمال كما قسم االرزاق، فرب رجل فتح له يف الصالة، ومل يفتح له يف إن : فكتب إليه مالك
  .الصوم، وآخر فتح له يف الصدقة ومل يفتح له يف الصوم، وآخر فتح له يف اجلهاد



فنشر العلم من أفضل أعمال الرب، وقد رضيت مبا فتح يل فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، 
  .النا على خري وبروأرجو أن يكون ك

) ١(كان مالك بعد ختلفه : مسعت أبا مصعب الزهري يقول: قال احلسني بن حسن بن مهاجر احلافظ
  .عن املسجد يصلي يف مرتله مجاعة يصلون بصالته، وكان يصلي صالة اجلمعة يف مرتله وحده

__________  
  .تقدم أن سبب ختلفه عن املسجد كان ملرض أمل به) ١(

(*)  

)٨/١١٤(  

  

أخربنا علي بن عبد الغين املعدل، أخربنا عبد اللطيف بن يوسف، وأنبأنا أبو ) ١(رواية بعض مشاخيه عنه 
، أخربنا )٣(أخربنا أبو الفتح بن البطي : ، أخربنا حممد بن أيب القاسم اخلطيب، قاال)٢(املعايل االبرقوهي 

 ومثانني وأربع مئة، أخربنا عبد الواحد ابن أبو احلسن علي بن حممد بن حممد االنباري يف احملرم سنة أربع
حممد الفارسي، أخربنا حممد بن خملد العطار، حدثنا حممد بن احلارث أبو بكر الباغندي، حدثنا عبيد بن 
حممد النساج، حدثنا أمحد بن شبيب، حدثنا أيب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، حدثين رجل من أهل 

أنه خرج يف ) ٤( عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينب، عن أيب سعيد مالك بن أنس،: املدينة، يقال له
  .طلب أعالج له، مث قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر احلديث مثل حديث الناس

أخربنا أبو نعيم، حدثنا ابن الصواف، : وأنبأنا أمحد بن سالمة، عن مجاعة، أن أبا علي احلداد أخربهم
حدثنا الباغندي، حدثنا عبيد النساج، حدثنا أمحد بن شبيب، حدثنا أيب، عن : وحممد بن محيد، قاال

  يونس، عن الزهري، عن مالك بن أنس، عن سعد بن إسحاق، عن عمته
__________  

  .١٣٩، ١٣٦ / ١" الديباج املذهب "  وما بعدها، و ٢٥٤ / ١" ترتيب املدارك " انظر ) ١(
ضم القاف، هذه النسبة إىل أبرقوه، وهي بليدة بنواحي بفتح االلف والباء، وسكون الراء، و) ٢(

  .أصبهان على عشرين فرسخا منها
نسبة إىل البطة، وهو لقب لبعض أجداده، وهو أبو الفتح حممد بن عبدا لباقي بن أمحد بن سليمان ) ٣(

  .بن البطي البغدادي، ولعل واحدا من أجداده كان يبيع البط فنسب إىل ذلك
  ).اللباب(
  عالمة التضبيب، إشارة إىل أن مثت خطأ" زينب وعن " ت يف االصل على كلمة أثب) ٤(

يف السند، وهو كذلك، فإن الذي يفهم من هذا السياق أن اخلارج هو أبو سعيد اخلدري يف طلب 



 كما ستأيت قريبا إن الذي خرج يف طلب االعبد هو زوج -االعالج، بينما الرواية الصحيحة تقول 
 أخت أيب سعيد اخلدري، وأنه قتل، فجاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفريعة بنت مالك

  ..(*)تسأله

)٨/١١٥(  

  

علوجا له فقتلوه، فذكرت ذلك لرسول اهللا ) ١(زينب، عن الفريعة أخت أيب سعيد، أن زوجها تكارى 
 أهل أبيايت، إين لست يف مسكن له، وال جيري علي منه رزق، فأنتقل إىل: صلى اهللا عليه وسلم فقالت

  ".اعتدي حيث يبلغك اخلرب : " فأقيم عليهم ؟ قال
وأخربناه بتمامه عاليا أبو حممد عبد اخلالق بن علوان بقراءيت، أخربنا البهاء عبدالرمحن، أخربتنا شهدة 

الكاتبة، أخربنا أمحد بن عبد القادر، أخربنا عثمان بن دوست، أخربنا حممد بن عبد اهللا، حدثنا إسحاق 
احلسن احلريب، حدثنا القعنيب، أخربنا مالك عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينب بنت كعب بن بن 

عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أيب سعيد اخلدري أخربا أا جاءت إىل رسول اهللا 
ه أبقوا صلى اهللا عليه وسلم، تسأله أن ترجع إىل أهلها يف بين خدرة، فإن زوجها خرج يف طلب أعبد ل

فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أرجع : ، حلقهم فقتلوه، قالت)٢(حىت إذا كان بظهر القدوم 
  .إىل أهلي، فإن زوجي مل يتركين يف مسكن ميلكه، وال نفقة

  .نعم: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فخرجت

  .كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة: فقال
، فلما كان )٣(فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا "  حىت يبلغ الكتاب أجله امكثي يف بيتك: " فقال

  عثمان بن عفان، أرسل إيل، فسألين عن ذلك،
__________  

  .العبيد: مجع علج، وهو الرجل من العجم، واملراد: مبعىن، والعلوج: تكارى، واستكرى، واكترى) ١(
  .دينةبالتخفيف والتشديد، موضع على ستة أميال من امل) ٢(
باب مقام املتوىف عنها يف بيتها حىت حتل، وأبو :  يف الطالق٥٩١ / ٢" املوطأ " أخرجه مالك يف ) ٣(

 ٣٧٠ / ٦، وأمحد ١٦٨ / ٢، والدارمي )٢٠٣١(، وابن ماجة )١٢٠٤(، والترمذي )٢٣٠٠(داود 
 ،)١٣٣٢(وإسناده قوي، وصححه ابن حبان ) ١٦٦٤(، والطيالسي ١٩٩ / ٦، والنسائي ٤٢٠و 

  .، وأقره الذهيب، ونقل تصحيحه عن حممد بن حيىي الذهلي٢٠٨ / ٢واحلاكم 



  .أي القدر املكتوب من العدة: حىت يبلغ الكتاب أجله: ومعىن قوله
(*)  

)٨/١١٦(  

  

  .فأخربته، فاتبعه، وقضى به
نا سعيد بن أمحد بن هبة اهللا، عن املؤيد بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن سهل، أخرب: وأخربناه عاليا بدرجات

  .حممد، أخربنا زاهر بن أمحد، أخربنا إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك بنحوه
وبإسنادي إىل ابن خملد، حدثنا زكريا بن حيىي الناقد، حدثنا خالد ابن خداش، حدثنا محاد بن زيد، عن 

 بن علي، عن أبيه، عن علي، عن حيىي بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عبد اهللا بن حممد
  .أنه ى عن متعة النساء يوم خيرب: النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وحدثنا به مالك، ومعمر ذا االسناد: مث قال محاد
وأخربناه عاليا سنقر الزيين حبلب، أخربنا املوفق عبد اللطيف، وأجنب احلمامي، وعبد اللطيف القبيطي، 

أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا مالك البانياسي، أخربنا أمحد ابن : قالواوحممد بن السباك، وغريهم 
حممد بن الصلت، أخربنا إبراهيم بن عبد الصمد، أخربنا أبو مصعب الزهري، عن مالك، عن ابن 

شهاب، عن عبد اهللا واحلسن، ابين حممد ابن علي، عن أبيهما، عن علي بن أيب طالب، أن رسول اهللا 
  ليه وسلم ى عنصلى اهللا ع

  ).١(متعة النساء يوم خيرب، وعن أكل حلوم احلمر االنسية 
__________  

باب :  يف املغازي٣٦٩ / ٧باب نكاح املتعة، والبخاري :  يف النكاح٥٤٢ / ٢أخرجه مالك ) ١(
 باب ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن نكاح املتعة أخريا،: ، يف النكاح١٤٤، ١٤٣ / ٩غزوة خيرب و 

  .باب نكاح املتعة: يف النكاح) ١٤٠٧(ومسلم 
 أن املتعة مل حترم يوم خيرب، إمنا كان حترميها عام الفتح ٣٤٤ / ٣" زاد املعاد " ويرى ابن القيم يف 

يا أيها الناس إين كنت : " مرفوعا) ١٢) (١٤٠٦" (صحيحه " حبديث سربة الذي أخرجه مسلم يف 
  ".إن اله قد حرم ذلك إىل يوم القيامة أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، و

ظرف لتحرمي احلمر ال للمتعة، كما جاء ذلك يف مسند " يوم خيرب " إن لفظة : وقال يف حديث علي هذا
  = (*)االمام أمحد بإسناد صحيح أن 

)٨/١١٧(  

  



رمحن الطوسي، وأخربنا به إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا االمام أبو حممد بن قدامة، أخربنا علي بن عبدال
  .أخربنا مالك البانياسي، فذكره

وبه إىل ابن خملد، حدثنا عبدامللك الرقاشي، حدثنا أبو غسان حيىي ابن كثري العنربي، حدثنا شعبة، عن 
مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن املسيب، عن أم سلمة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ".اد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره إذا دخل العشر، وأر: " وسلم قال
  .عن شيخ له، عن العنربي) ١(أخرجه مسلم 

  .فوقع لنا بدال عاليا
وبه حدثنا حممد بن إسحاق الصغاين، أخربين حيىي بن معني، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن مالك، عن 

  .عمر أو عمرو بن مسلم بنحوه
  ".املوطأ " هذا غريب، وليس ذا يف 

حدثنا أبو الطيب حممد بن أمحد الكرابيسي، حدثنا ": مزكي االخبار " اكم يف ترمجة مالك، يف كتاب احل
  احلسن بن حممد بن سعيد، من

  أصله، حدثنا هشام بن عمار، أخربنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار،
__________  

  .، وحرم متعة النساءرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرم حلوم احلمر االهلية يوم خيرب= 
حرم متعة النساء، وحرم حلوم احلمر االهلية يوم خيرب، فظن بعض الرواة أن يوم خيرب زمن : ويف لفظ

للتحرميني فقيدمها به، مث جاء بعضهم، فاقتصر على أحد احملرمني، وهو حترمي احلمر، وقيده بالظرف، فمن 
يتمتعون باليهوديات، وال أستأذنوا يف ذلك رسول ها هنا نشأ الوهم، وقصة خيرب مل يكن فيها الصحابة 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال نقله أحد قط يف هذه الغزوة، وال كان للمتعة فيها ذكر البتة ال فعال وال 
  .حترميا، خبالف غزاة الفتح، فإن قصة املتعة فيها فعال وحترميا مشهورة

) ١٥٢٣(، والترمذي )٣١٥٠(وابن ماجة ، ٢١١ / ٧، والنسائي )٤١) (١٩٧٧(أخرجه مسلم ) ١(
وأخرجه ..من طريق شعبة عن مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن املسيب، عن أم سلمة

 من طريق سفيان بن ٧٦ / ٢والدارمي ) ٣١٤٩(، وابن ماجة ٢١٢ / ٧، والنسائي )١٩٧٧(مسلم 
  . بن املسيب، عن أم سلمةعيينة، عن عبدالرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف، عن سعيد

(*)  

)٨/١١٨(  

  



السفر قطعة من : " عن مالك بن أنس، عن مسي، عن أيب صاحل، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" (العذاب 

  .غريب جدا
قرأت على إسحاق بن طارق، أخربك ابن خليل، أخربنا أبو املكارم اللبان، أخربنا أبو علي احلداد، 

  .م، حدثنا أبو بكر بن خالد، حدثنا حممد بن غالب، حدثنا القعنيبأخربنا أبو نعي
وبه إىل أيب نعيم، وحدثنا حممد بن محيد، حدثنا عبد اهللا بن أيب داود، حدثنا عبدامللك بن شعيب بن 
: الليث، حدثين أيب، عن جدي، عن حيىي بن أيوب، كالمها عن مالك، عن أيب الزبري، عن جابر، قال

  ).٢(اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديبية البدنة عن سبعة حنرنا مع رسول 
وبه إىل أيب نعيم، حدثنا القاضي أبو أمحد حممد بن أمحد، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا حممد بن خملد 

ساعتان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الرعيين، حدثنا مالك، عن أيب حازم، عن سهل، قال
  ).٣" (حضور الصالة، وعند الزحف للقتال : سماء، قلما ترد فيهما دعوةتفتح فيهما أبواب ال
__________  

باب ما يؤمر به يف العمل للسفر، من طريق :  يف االستئذان٩٨٠ / ٢" املوطأ " أخرجه مالك يف ) ١(
، السفر قطعة من العذاب: " مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

، وأخرجه "مينع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم مته من وجهه، فليعجل إىل أهله 
يف ) ١٩٢٧(باب السفر قطعة من العذاب، وأخرجه مسلم :  يف العمرة٤٩٦، ٤٩٥ / ٣البخاري 

  .باب السفر قطعة من العذاب، كالمها من طريق مالك، عن مسي، عن أيب صاحل به: االمارة
باب الشركة يف :  يف الضحايا٣٧ / ٢" املوطأ " ، وأخرجه مالك يف ٣٣٥ / ٦يف احللية هو ) ٢(

حنرنا مع : الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة، من طريق أيب الزبري، عن جابر بن عبد اهللا أنه قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

من طريق مالك، عن أيب ) ٢٩٨(و ) ٢٩٧( وصححه ابن حبان ٣٤٣ / ٦" احللية " هو يف ) ٣(
  = (*)من طريق موسى بن يعقوب ) ٢٥٤٠(حازم، عن سهل بن سعد، وأخرجه أبو داود 

)٨/١١٩(  

  

  .رواه أيضا أيوب بن سويد وأبو املنذر إمساعيل بن عمر، عن مالك
  .حنوه

، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا )١(د بن أيب القاسم حبران أخربنا أبو املعايل اهلمداين، أخربنا حمم
علي بن حممد اخلطيب، أخربنا أبو عمر الفارسي، أخربنا حممد بن خملد، حدثنا جعفر بن أمحد بن عاصم، 



  حدثنا حممد بن مصفى، حدثنا حممد بن حرب، عن ابن جريج، عن
دخل مكة زمن الفتح وعلى رأسه املغفر :  وسلممالك، عن الزهري، عن أنس، أن النيب صلى اهللا عليه

)٢.(  
أخربنا أبو املعايل، أخربنا حممد، حدثنا حممد، أخربنا علي، أخربنا أبو عمر، أخربنا ابن خملد، حدثنا العالء 
بن سامل، حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا مالك، حدثنا عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن عمرو بن سليم، 

إذا دخل أحدكم املسجد فليصل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  ربعي قالعن أيب قتادة بن
  ".ركعتني قبل أن يقعد 

  ).٣(اتفقا عليه من حديث مالك 
__________  

الدعاء عند : ثنتان ال تردان أو قلما تردان: " الزمعي، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد مرفوعا بلفظ= 
من حديث عبد اهللا ابن عمرو ) ٥٢٤(وأخرج أبو داود "  بعضهم بعضا النداء، وعند البأس حني يلحم

قل كما : " يا رسول اهللا، إن املؤذنني يفضلوننا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أن رجال قال
  ".يقولون، فإذا انتهيت فسل تعط 

  ).٢٩٥(وسنده حسن، وصححه ابن حبان 
  .رة واسعة يف التاريخ وكان منها مجاعة من العلماءمدينة باجلزيرة من ديار ربيعة هلا شه) ١(
باب :  يف املغازي١٣ / ٨: باب جامع، وأخرجه البخاري:  يف احلج٤٢٣ / ١" املوطأ " هو يف ) ٢(

  .باب جواز دخول مكة بغري إحرام: يف احلج) ١٣٥٧(غزوة الفتح يف رمضان، ومسلم 
  .ةزرد ينسج على قدر الرأس يلبس حتت القلنسو: واملغفر

باب انتظار الصالة واملشي إليها، :  يف قصر الصالة يف السفر١٦٢ / ١": املوطأ " هو يف ) ٣(
يف صالة ) ٧١٤(باب إذا دخل املسجد فلريكع ركعتني، ومسلم :  يف املساجد٤٤٧ / ١: والبخاري
  .باب استحباب حتية املسجد بركعتني: املسافرين

(*)  

)٨/١٢٠(  

  

ربنا الربقاين، حدثنا أبو القاسم عبد اهللا ابن إبراهيم اجلرجاين، قرئ على أيب أخ: احلافظ أبو بكر اخلطيب
  عروبة احلراين، حدثكم حممد بن

وهب، حدثنا حممد بن سلمة، عن أيب عبدالرحيم، عن زيد بن أيب أنيسة، عن مالك بن أنس، عن سعيد 
رحم اهللا عبدا : " اهللا عليه وسلمقال النيب صلى : املقربي، عن أبيه، ال أعلمه إال عن أيب هريرة، قال



كانت عنده الخيه مظلمة يف نفس، أو مال، فأتاه، فاستحل منه، قبل أن تؤخذ حسناته، فإن مل يكن له 
  ).١" (حسنات، أخذ من سيئات صاحبه، فتوضع يف سيئاته 

حدثنا حدثنا عمرو بن حممد بن منصور العدل، حدثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم احلنظلي، : احلاكم
عبدالرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم، حدثين أيب، حدثنا بكر بن مضر، حدثنا ابن اهلاد، حدثين مالك، 

ال حيتلنب أحدكم ماشية أخيه بغري : " عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
حيلنب أحدكم ماشية أخيه بغري إذنه، أحيب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، وينثل ما فيه، فال 

  ).٢" (إذنه 
__________  

باب ما جاء يف شأن : يف صفة القيامة) ٢٤٢١(، وأخرجه الترمذي ٣٤٣ / ٦" احللية " هو يف ) ١(
احلساب والقصاص، من طريق عبدالرمحن بن حممد احملاريب، عن أيب خالد يزيد بن عبدالرمحن، عن زيد 

هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد املقربي، : ، به، وقالبن أيب أنيسة، عن سعيد املقربي
  .وقد رواه مالك بن أنس، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه

باب الظلم ظلمات يوم القيامة، من طريق آدم بن أيب إياس، :  يف املظامل٧٣ / ٥: وأخرجه البخاري
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ا سعيد املقربي، عن أيب هريرة قالحدثنا ابن أيب ذئب، حدثن

من كانت له مظلمة الخيه من عرضه أو شئ، فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم، إن 
  ".كان له عمل صاحل أخذ بقدر مظلمته، وإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه 

باب ما جاء يف أمر الغنم من طريق نافع، عن ابن :  يف االستئذان٩٧١ / ٢": املوطأ  " وهو يف) ٢(
  باب ال حتتلب ماشية أحد:  يف اللقطة٦٥، ٦٤ / ٥: عمر، وأخرجه البخاري

  = (*)باب حترمي حلب املاشية بغري إذن مالكها كالمها من : يف اللقطة) ١٧٢٦(بغري إذنه، ومسلم 

)٨/١٢١(  

  

  . بن بكر بن مضر، عن أبيه، وقد وقع يل عاليا كأين مسعته من احلاكمورواه إسحاق
أخربناه عبد احلافظ بن بدران، بنابلس، أخربنا موسى بن عبد القادر واحلسني بن مبارك، وأخربنا أمحد 
بن إسحاق، أخربنا احلسن بن مبارك ونفيس بن كرم، وعبد اللطيف بن عسكر، وأخربنا أمحد بن حممد 

أخربنا عبد اهللا بن عمر، وأخربنا عبد اهللا بن حممد بن : دة، مبصر، وسنقر الزيين حبلب، قالوااحلافظ، وع
قوام، ويوسف بن أيب نصر، وعلي بن عثمان االمني، وحممد بن حازم، وحممد بن يوسف الذهيب، وحممد 

د بن أيب العز، بن هاشم العباسي، وعمر، وأبو بكر، أخربنا أمحد بن عبد الدائم، وسويج بن حممد، وحمم
، وفاطمة بنت إبراهيم البطائحية، وهدية )١(وفاطمة بنت عبد اهللا اآلمدية، وخدجية بنت حممد املراتبية 



أنبأنا احلسني بن أيب بكر اليماين، وأخربنا علي بن حممد الفقيه، وأمحد بن : ، قالوا)٢(بنت عبد احلميد 
لعماد، وعلي بن أمحد، وأمحد بن حممد بن ااهد، هبة اهللا احلاجب، ونصر اهللا بن حممد، وأمحد ابن ا

وعلي بن حممد امللقن، وأمحد بن رسالن وعمر بن حممد املذهب، وأمحد بن عبد الرمحن، وعبد الدائم بن 
أمحد الوزان، وعبيد احلميد بن أمحد، وحممد ابن علي بن فضل، وأمحد بن عبد اهللا اليونيين، وحممد بن 

  أخربنا احلسني بن أيب بكر وعبد اهللا بن عمر،: ، قالوا)٣(بنت علي قامياز الدقيقي، وهدية 
__________  

  .الغرفة اليت خيزن فيها الطعام: بفتح الراء وضمها: واملشربة..طريق مالك= 
  .النثر مرة واحدة بسرعة: النثل: ينثل

  .٣٩٧ / ٥" العرب " ه كما يف ) ٦٩٨(توفيت سنة ) ١(
  .٤٥٤ / ٥" شذرات الذهب " ، و ٤٠٧ / ٥" العرب " انظر ) ٦٩٩(توفيت سنة ) ٢(
  = (*)ويف سنة اثنيت عشرة وسبع مئة توفيت : ٣١ / ٦" الشذرات " قال ابن العماد يف ) ٣(

)٨/١٢٢(  

  

أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا حممد بن عبد العزيز الفارسي سنة تسع وستني وأربع : قالوا ستتهم
محن بن أيب شريح االنصاري، أخربنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد البغوي، مئة، أخربنا أبو حممد عبدالر

حدثنا العالء بن موسى إمالء سنة سبع وعشرين ومئتني، حدثنا ليث بن سعد، عن نافع عن ابن عمر، 
ال حيلنب أحدكم ماشية أحد بغري إذنه، أحيب : " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قام، فقال

تؤتى مشربته فتكسر باب خزانته، فينتقل طعامه، وإمنا ختزن هلم ضروع مواشيهم أطعمام، أحدكم أن 
  ".فال حيلنب أحد ماشية امرئ بغري إذنه 

  .عن حممد بن رمح، عن ليث) ١(أخرجه مسلم 
حدثنا أبو قرة، عن موسى بن عقبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر : حممد بن يوسف الزبيدي

  ).٢" (باع الثمرة حىت يبدو صالحها ال ت: " مرفوعا
: أخربنا علي بن تيمية، أخربنا عبد اللطيف بن يوسف، وأخربنا االبرقوهي، أخربنا ابن تيمية اخلطيب قاال

أخربنا ابن البطي، أخربنا علي ابن حممد، أخربنا أبو عمر بن مهدي، أخربنا حممد بن خملد، حدثنا 
بن جريج، عن سفيان الثوري، عن مالك، عن يزيد بن عبد اهللا بن الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا ا

  قسيط، عن ابن املسيب، أن عمر، وعثمان
__________  

املعمرة أم حممد هدية بنت علي بن عسكر اهلراس، وهلا ست ومثانون سنة تروي عن ابن الزبيدي = 



  .حضورا، وعن ابن الليت، واملهذاين وغريهم
  متعبدةوكانت فقرية صاحلة قنوعة 

  .مسراء قابلة
  .توفيت بالقدس يف مجادى االوىل

  .قاله الذهيب
  ).١٧٢٦(رقم ) ١(
باب النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها، من طريق :  يف البيوع٦١٨ / ٢" املوطأ " هو يف ) ٢(

باب بيع الثمار قبل أن :  يف البيوع٣٣٠ / ٤نافع، عن ابن عمر، ومن طريق مالك أخرجه البخاري 
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو : يف البيوع) ١٥٣٤(بدو صالحها، وباب بيع املزابنة، ومسلم ي

  .صالحها
(*)  

)٨/١٢٣(  

  

  .فضيا يف امللطاة وهي السمحاق بنصف ما يف املوضحة
إن سفيان : مث قدم علينا سفيان، فسألناه، فحدثنا به عن مالك، مث لقيت مالكا، فقلت: قال عبد الرزاق

  . عنك، عن ابن قسيط، عن ابن املسيب، أن عمر وعثمان قضيا يف امللطاة بنصف املوضحةحدثنا
  .صدق حدثته به: فقال
  .حدثين: قلت
  ).١(ما أحدث به اليوم : قال

أخربنا احلسني : أخربنا أمحد بن عبد املنعم، أخربنا حممد بن سعيد، وأخربنا علي ابن حممد، ومجاعة، قالوا
، أخربنا أبو بكر احلريي، حدثنا أبو )٢(ربنا أبو زرعة، أخربنا حممد بن أمحد الساوي أخ: بن املبارك، قاال

العباس االصم، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي، حدثنا سعيد بن سامل، عن ابن جريج، عن 
  .سفيان، عن مالك، حنوه

  .وهذا إسناد عزيز، نزل الشافعي يف إسناده كثريا، حتصيال للعلم
أخربنا أبو جعفر أمحد بن عبيد احلافظ، حدثنا حممد بن الضحاك بن عمرو، حدثنا عمران بن : ماحلاك

عبدالرحيم، حدثنا بكار بن احلسن، حدثنا إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة، عن أبيه، عن أيب حنيفة، عن 
  :مالك، عن عبد اهللا بن الفضل، عن نافع بن جبري، عن ابن عباس، قال

__________  



إن الثوري أخربنا عنك عن يزيد بن قسيط : قلت ملالك: ، وقال)١٧٣٤٥( أخرجه عبد الرزاق )١(
العمل عندنا : فحدثين به، فأىب، وقال: قد حدثته به، فقلت: فقال يل..عن ابن املسيب أن عمر وعثمان

طريق  من ٨٣ / ٨، وأخرجه البيهقي )يزيد بن قسيط(على غري ذلك، وليس الرجل عندنا هنالك، يعىن 
" اجلوهر النقي " ورد الطحاوي عليه قوله يعين ابن قسيط، وأثبت أن املراد غريه، راجع ..عبد الرزاق

٨٢ / ٨.  
السمحاق أو القشر الرقيق بني حلم الرأس وعظمه وكل قشرة : وامللطاة، وامللطاء، وامللطا من الشجاج

  .رقيقة فهي مسحاق
  .هي الشجة اليت تبدي وضح العظم: واملوضحة

  .نسبة إىل ساوة مدينة بني الري ومهذان) ٢(
(*)  

)٨/١٢٤(  

  

االمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف نفسها، وإذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١" (صماا 

 أخربنا به أمحد بن هبة اهللا، عن املؤيد الطوسي، أخربنا هبة اهللا السيدي، أخربنا أبو عثمان البحريي،
  .أخربنا زاهر بن أمحد، أخربنا إبراهيم ابن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب، عن مالك، حنوه

  .وساويت احلاكم، وقد رواه عن مالك سفيان الثوري، وشريك القاضي، وشعبة
أخربنا أبو علي احلافظ، أخربنا أبو الطاهر حممد بن أمحد املديين مبصر، حدثنا حيىي بن درست، : احلاكم

إمساعيل القناد، عن حيىي بن أيب كثري، عن االوزاعي، ومالك، عن الزهري، عن عمرة، عن حدثنا أبو 
  ".القطع يف ربع دينار فصاعدا " قال : عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .غريب جدا
  وال نعلم مالكا اجتمع بيحىي، ولو جرى ذلك لكان يروي

  .عنه، ولكان من كرباء مشيخة مالك
  ).٢(لطاهر، وفيه مقال تفرد به أبو ا

__________  
باب استئذان البكر واالمي يف أنفسهما من طريق عبد اهللا :  يف النكاح٥٢٤ / ٢" املوطأ " هو يف ) ١(

يف ) ١٤٢١(بن الفضل، عن نافع بن جبري بن مطعم، عن ابن عباس، ومن طريق مالك أخرجه مسلم 
  .كر بالسكوتباب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والب: النكاح



املرأة الثيب : من ال زوج له رجال أو امرأة، سواء كان تزوج من قبل أو مل يتزوج، واملراد هنا: واالمي
  .والبكر: بدليل قوله

  .سكوا: وصماا
روى مناكري، أراه كان اختلط، ال جتوز الرواية عنه، وقال : ٤٦٠ / ٣" ميزانه " قال املؤلف يف ) ٢(

  . عليه وال يرجعيغلط ويثبت: ابن عدي
، ومسلم )٢٧٠(لكن احلديث صحيح عن عائشة من غريه هذه الطريق، فقد أخرجه الشافعي : قلت

من حديث ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١٦٨٤(
  = (*)، "القطع يف ربع دينار فصاعدا : " وسلم قال

)٨/١٢٥(  

  

حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن املغرية بن النعمان، عن مالك بن أنس، عن : وسييعقوب بن شيبة السد
: كتب إىل عمر بن اخلطاب يف رجل وجد مع امرأته رجال فقتله، فكتب يف السر: هانئ بن حرام، قال

  ).١(يقاد منه : يعطي الدية، وكتب يف العالنية
  .أراد عمر أن يرهب بذلك: قال يعقوب

حدثنا أمحد بن حممد بن أنس، حدثنا أبو هبرية الدمشقي، حدثنا سالمة : خملد العطاروبإسنادي إىل ابن 
بن بشر، حدثنا يزيد بن السمط، عن االوزاعي، عن مالك، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، عن 

" هذه غدرة فالن : إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .، عن يزيد بن عبد الصمد، عن سالمة به)٢(أخرجه النسائي 
  .ووقع لنا عاليا

  ، أخربنا حممد بن أمحد القطيعي،)٣(أخربناه علي بن أمحد احلسيين 
__________  

 من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، ومن طريق حيىي بن أيب ٨٩ / ١٢وأخرجه البخاري = 
  .نصاري، كالمها عن عمرة، بهكثري، عن حممد بن عبدالرمحن اال

  .، عن الثوري، عن املغرية بن النعمان، عن هانئ ابن حرام)١٧٩٢١(أخرجه عبد الرزاق ) ١(
يف اجلهاد ) ١٧٣٥(باب ما يدعى الناس بآبائهم، ومسلم :  يف االدب٤٦٤ / ١٠: والبخاري) ٢(

، ويف الباب عن أنس، ، وكلهم من حديث ابن عمر)٢٧٥٦(باب حترمي الغدر، وأبو داود : والسري
، وعن عبد اهللا بن )١٧٣٨(، وعن أيب سعيد اخلدري أخرجه مسلم أيضا )١٧٣٧(أخرجه مسلم 

  .٢٠٢ / ٦، والبخاري )١٧٣٦(مسعود 



هو علي بن أمحد بن عبد احملسن احلسيين الغرايف االمام احملدث تاج الدين أبو احلسن اهلامشي ) ٣(
عدل، مسع عن غري واحد من الشيوخ، وحدث، وأكثر عنه الرحالة الواسطي الغرايف، مث االسكندراين امل

من املشارقة واملغاربة، كان عاملا فاضال حمدثا، كثري التالوة معمور االوقات باخلري، إذا حصل له من 
  .الكسب ما يقوم بأوده، اقتصر عليه، وانصرف إىل العبادة

  . ه٧٠٤تويف سنة 
  .٩٣الورقة " مشيخة الذهيب " مترجم يف 

(*)  

)٨/١٢٦(  

  

أخربنا أمحد بن حممد العباسي، أخربنا احلسن بن عبدالرمحن الشافعي، أخربنا أمحد بن إبراهيم العبقسي 
حدثنا حممد بن أيب االزهر، حدثنا إمساعيل بن جعفر، حدثنا ) ٢(، أخربنا حممد بن إبراهيم الديبلي )١(

  .عبد اهللا بن دينار ذا
ذكر علي بن حبر القطان، مسعت ابن : حدثين أمحد بن سعد الزهري، قال: وبإسنادي إىل ابن خملد، قال

  رأيت: أيب حازم، يقول
  .قائما على رأس مالك بن أنس) ٣(البيت 
قدمت املدينة سنة مثان : حدثنا حممد بن احلسني بن أيب احلنني، حدثنا االصمعي، عن شعبة، قال: وبه

  .قد ماتعشرة ومئة، فوجدت ملالك حلقة، ووجدت نافعا 
رحت إىل الظهر من بيت : أخربنا الرمادي، حدثنا احلكم بن عبد اهللا، أخربين أيب، عن مالك، قال: وبه

  ).٤(ابن هرمز اثنيت عشرة سنة 
أعده : حدثين ابن شهاب، فقلت له: حدثنا الرمادي، حدثنا احلكم، أخربنا أشهب، عن مالك، قال: وبه
  .علي
  .ال: قال
  .ال:  ؟ قالأما كان يعاد عليك: قلت
  .ال: كنت تكتب ؟ قال: فقلت

  .وكف احلديدة يعين اللجام
  أخربنا أمحد بن إسحاق بن حممد املؤيدي، أخربنا أمحد بن

__________  
  .نسبة إىل عبدالقيس) ١(



  .نسبة إىل ديبل، مدينة على ساحل البحر اهلندي قريبة من السند) ٢(
  ".التهذيب  " هو عثمان بن مسلم البيت أبو عمرو من رجال) ٣(
  .١٢١، ١٢٠ / ١" ترتيب املدارك " انظر ) ٤(

(*)  

)٨/١٢٧(  

  

، أخربنا أمحد بن حممد البزاز، )١(أخربنا حممد بن عمر االرموي : يوسف، والفتح بن عبد اهللا، قاال
أخربنا علي بن عمر احلريب، حدثنا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا حيىي بن معني، حدثنا معن، عن مالك، 

" إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يصافح امرأة قط : " ن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالتع
)٢.(  

  .أخرجه النسائي يف مجعه أحاديث مالك، عن معاوية بن صاحل الدمشقي، عن حيىي بن معني
 وست مئة أخربنا عمر بن عبد املنعم الطائي غري مرة، أخربنا عبد الصمد بن حممد الشافعي سنة تسع

وأنا يف الرابعة أخربنا علي بن املسلم الفقيه، أخربنا أبو نصر احلسني بن حممد اخلطيب، سنة مخس وستني 
وأربع مئة، أخربنا أبو احلسني حممد بن أمحد الغساين، بصيدا، سنة أربع وتسعني وثالث مئة، حدثنا 

يد البسري، حدثنا غندر، حدثنا شعبة بالبصرة، حدثنا حممد بن الول) ٣(أبوروق أمحد بن حممد اهلزاين 
  .عن مالك

  وأخربنا بعلو أمحد بن هبة اهللا بن أمحد، عن املؤيد بن حممد،) ٤) (ح(
__________  

  .نسبة إىل أرمية من بالد أذربيجان) ١(
أتيت رسول اهللا :  من حديث أميمة بنت رقيقة أا قالت١٨٩ / ٢": املوطأ " إسناده صحيح، ويف ) ٢(

يا رسول اهللا، نيايعك على أال نشرك باهللا شيئا :  عليه وسلم يف نسوة بايعنه على االسالم فقلنصلى اهللا
وال نسرق وال نزين، وال نقتل أوالدنا، وال نأيت نفتريه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيك يف معروف، فقال 

 ورسوله أرحم بنا من اهللا: فقلن: ، قالت"فيما استطعنت وأطقنت : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إين ال أصافح النساء إمنا : " أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 يف ١٤٩ / ٧: ، وأخرجه النسائي"قويل ملئة امرأة كقويل المرأة واحدة، أو مثل قويل المرأة واحدة 
هذا حديث : باب ما جاء يف بيعة النساء، وقال: يف السري) ١٥٩٧(باب بيعة النساء، والترمذي : البيعة

  .حسن صحيح
  .نسبة إىل هزان وهو بطن من العتيك، والعتيك من ربيعة وهو هزان بن صباح بن عتيك) ٣(



  .رمز لتحويل السند إىل طريق آخر) ٤(
(*)  

)٨/١٢٨(  

  

إبراهيم بن عبد الصمد، أخربنا هبة اهللا بن سهل، أخربنا سعيد بن حممد، أخربنا زاهر بن أمحد، أخربنا 
  حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك، عن عبد

االمي أحق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا بن الفضل، عن نافع بن جبري، عن ابن عباس قال
  ).١" (بنفسها من وليها، والبكر تستأذن يف نفسها، وإذا صماا 

  .لفظ شعبة
ربنا زكريا بن علي بن حسان ببغداد، وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد أخربنا أبو املعايل االبرقوهي، أخ

أخربنا أبو : أخربنا أبواملنجا عبد اهللا بن عمر بن الليت، قاال: ببعلبك، وأمحد بن حممد مبصر، ومجاعة، قالوا
افظ، وأخربنا حيىي بن أيب منصور الفقيه كتابة، أخربنا عبد القادر احل) ح(الوقت عبد االول بن عيسى 

أخربنا عبد : بيىب بنت عبد الصمد، قالت: أخربتنا أم الفضل: أخربنا عبد اجلليل بن أيب سعد، راة، قاال
الرمحن بن أمحد االنصاري، أخربنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا مصعب الزبريي، حدثين مالك، عن نافع، 

سامة، وبالل، وعثمان بن طلحة عن ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، دخل الكعبة هو وأ
ماذا صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه : احلجيب، فأغلقها عليهم، ومكث فيها، فسألت بالال حني خرج

جعل عمودا عن يساره، وعمودين عن ميينه، وثالثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ : وسلم ؟ فقال
  ).٢(على ستة أعمدة، مث صلى 

__________  
باب استئذان البكر، واالمي أحق بنفسها، ومسلم :  يف النكاح٥٢٤ / ٢" وطأ امل" هو يف ) ١(
باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، ويف الباب عن أيب : يف النكاح) ١٤٢١(

باب ال ينكح االب وغريه البكر والثيب إال :  يف النكاح١٦٥، ١٦٤ / ٩هريرة أخرجه البخاري 
  ).١٤١٩(برضامها، ومسلم 

باب الصالة يف البيت من طريق نافع عن :  يف احلج٣٩٨ / ١": املوطأ " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(
باب الصالة بني السواري يف غري :  يف الصالة٤٧٧ / ١: ابن عمر، ومن طريق مالك أخرجه البخاري

  باب استحباب دخول الكعبة للحاج: يف احلج) ١٣٢٩(مجاعة، ومسلم 
  . فيها والدعاء يف نواحيها كلهاوغريه والصالة

(*)  



)٨/١٢٩(  

  

ى عن بيع " وبه حدثين مالك، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).١" (الوالء وعن هبته 

  .عمر مالك تسع ومثانون سنة، مات سنة تسع وسبعني ومئة: مسعتهم يقولون: وفاة مالك قال القعنيب
تشهد، مث : مرض مالك، فسألت بعض أهلنا عما قال عند املوت، قالوا:  إمساعيل بن أيب أويسوقال
وتويف صبيحة أربع عشرة من ربيع االول سنة تسع  ] ٤: الروم) [ هللا االمر من قبل ومن بعد: (قال

 بن عباس وسبعني ومئة، فصلى عليه االمري عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا
  .اهلامشي، ولد زينب بنت سليمان العباسية، ويعرف بأمه

بل مات يف صفر، فأخربين معن بن عيسى مبثل : وسألت مصعبا، فقال: رواها حممد بن سعد عنه، مث قال
  .ذلك

  .مات لعشر مضت من ربيع االول سنة تسع: وقال أبو مصعب الزهري
  .ولمات يف حادي عشر ربيع اال: وقال حممد بن سحنون

  .مات لثالث عشرة خلت من ربيع االول: وقال ابن وهب
  .وفاته يف ربيع االول يوم االحد لتمام اثنني وعشرين يوما من مرضه: الصحيح): ٢(قال القاضي عياض 
__________  

 ١٢١ / ٥باب مصري الوالء ملن أعتق، وأخرجه البخاري :  يف العتق٧٨٢ / ٢": املوطأ " هو يف ) ١(
 يف الفرائض من طريق سفيان، كالمها عن ٣٧ / ١٢اب بيع الوالء وهبته من طريق شعبة، و ب: يف العتق

  باب: يف العتق) ١٥٠٦(عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، ومسلم 
  .النهي عن بيع الوالء وهبته، من طرق عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر

  .٢٣٧ / ١" ترتيب املدارك ) " ٢(
(*)  

)٨/١٣٠(  

  

 ابن أيب زنرب وابن كنانة، وابنه حيىي وكاتبه حبيب يصبان عليهما املاء، ونزل يف قربه مجاعة، وغسله
  .وأوصى أن يكفن يف ثياب بيض، وأن يصلى عليه يف موضع اجلنائز، فصلى على االمري املذكور

  .ة دنانريوكان نائبا البيه حممد على املدينة، مث مشى أمام جنازته، ومحل نعشه، وبلغ كفنه مخس: قال
تواترت وفاته يف سنة تسع، فال اعتبار لقول من غلط، وجعلها يف سنة مثان وسبعني، وال اعتبار : قلت



  .سنة مثانني ومئة: بقول حبيب كاتبه، ومطرف فيما حكي عنه، فقاال
رأيت مالكا بعد موته، وعليه طويلة، وثياب خضر وهو : ونقل القاضي عياض أن أسد بن موسى قال

  .، يطري بني السماء واالرضعلى ناقة
  .بلى: يا أبا عبد اهللا، أليس قدمت ؟ قال: فقلت
سلين أعطك، ومتن علي : ، وقال)١(قدمت على ريب وكلمين كفاحا : فاالم صرت ؟ فقال: فقلت

  ).٢(أرضك 
  .واختلف يف سنه: قال القاضي عياض

  .إن عمره مخس ومثانون سنة: يبفقال عبد اهللا بن نافع الصائغ، وابن أيب أويس، وحممد بن سعد، وحب
تسعون سنة، وقال الفريايب، : سبع ومثانون سنة، وقال الواقدي: أربع ومثانون سنة، وقيل: وقيل: قال

  .ست ومثانون سنة: وأبو مصعب
  .عاش سبعا ومثانني سنة: تسع ومثانون سنة، وعن عبدالرمحن بن القاسم، قال: وقال القعنيب

  :وشذ أيوب بن صاحل، فقال
__________  
  .مواجهة وبدون واسطة: أي) ١(
  .٢٣٩ / ١" ترتيب املدارك ) " ٢(

(*)  

)٨/١٣١(  

  

  .عاش اثنتني وتسعني سنة
  .هذا خطأ: قال أبو حممد الضراب
  ).١(الصواب ست ومثانون 
  .محلت به ثالث سنني: فقال معن، والصائغ، وحممد بن الضحاك: واختلف يف محل أمه به
  ).٢(محلت به سنتني :  بن بكار، وعن الواقديوقال حنوه والد الزبري

  .ودفن بالبقيع اتفاقا، وقربه مشهور يزار، رمحه اهللا: قلت
لقد أصبح االسالم زعزع ركنه : إنه يف الليلة اليت مات فيها، رأى رجل من االنصار قائال ينشد: ويقال

 عليه سالم اهللا يف آخر الدهر *غداه ثوى اهلادي لدى ملحد القرب إمام اهلدى ما زال للعلم صائنا * 
  .فانتبهت، فإذا الصارخة على مالك: قال

، وسائر كتابه بال أسانيد، ويف بعض ذلك ما )٣(مث أورد القاضي عياض عدة منامات حسنة لالمام 



  .ينكر
  .مات مالك عن مئة عمامة، فضال عن سواها: قال ابن القاسم

 من بسط، ومنصات، وخماد، وغري ذلك، مبا ينيف على بيع ما يف مرتل خايل مالك: وقال ابن أيب أويس
  .مخس مئة دينار

  خلف مالك مخس مئة زوج من: وقال حممد بن عيسى بن خلف
__________  

  .١١١ / ١" ترتيب املدارك ) " ١(
  .١١٢، ١١١ / ١" ترتيب املدارك ) " ٢(
  .٢٤٥، ٢٣٨ / ١" ترتيب املدارك ) " ٣(

(*)  

)٨/١٣٢(  

  

  .إال وعنده منها سبعة، بعثت إليه) ١(هى يوما كساء قوصيا، فما مات النعال، ولقد اشت
إنه باع منها من : قال مشاخينا الثقات: وأهدى له حيىي بن حيىي النيسابوري هدية، فوجدت خبط جعفر

  .فضلتها بثمانني ألفا
ن الدراهم ألفي دينار وست مئة دينار، وسبعة وعشرين دينارا، وم) ٢(ترك من الناض : قال أبو عمرو

  .ألف درهم
قد كان هذا االمام من الكرباء السعداء، والسادة العلماء، ذا حشمة وجتمل، وعبيد، ودار : قلت

  .فاخرة، ونعمة ظاهرة، ورفعه يف الدنيا واالخرة
  .كان يقبل اهلدية، ويأكل طيبا، ويعمل صاحلا

اق أبكار الكالم املختم وعى ما وفت* صموت إذا ما الصمت زين أهله : وما أحسن قول ابن املبارك فيه
: قال القاضي عياض رمحه اهللا فيه) ٣(وسيطت له اآلداب باللحم والدم * وعى القرآن من كل حكمة 

يا سائال عن محيد اهلدي والسنن اطلب، هديت علوم الفقه والسنن وعقد قلبك فاشدده على ثلج ال 
  )٤(تطوينه على شك وال دخن 

__________  
  .فمات بات: صليف هامش اال) ١(
  .النقد من الدنانري والدراهم: الناض) ٢(
  .مزجت: وسيطت) ٣(



  .الفساد: اطمئنان، والدخن: ثلج) ٤(
(*)  

)٨/١٣٣(  

  

واسلك سبيل االىل حازوا ى وتقى كانوا فبانوا حسان السر والعلن هم االئمة واالقطاب ما اخندعوا 
أحبار ملته خري القرون جنوم الدهر والزمن من وال شروا دينهم بالبخس والغنب أصحاب خري الورى 

اهتدى داهم مهتد وهم جناة من بعدهم من غمرة الفنت وتابعوهم على اهلدي القومي هم أهل التقى 
واهلدى والعلم والفطن فاختر لديبنك ذا علم تقلده مشهر الذكر يف شام ويف مين حوى أصوهلم مث اقتفى 

ومالك املرتضى ال شك أفضلهم إمام دار اهلدى والوحي ) ١(أثرا جا إىل كل معىن رائق حسن 
والسنن فعنه حز علمه إن كنت متبعا ودع زخارف كاالحالم والوسن فهو املقلد يف اآلثار يسندها 

  خالف من هو فيها غري مؤمتن
__________  

  .سالكا: جا) ١(
(*)  

)٨/١٣٤(  

  

لك الزمن وعامل االرض طرا بالذي حكمت شهادة وهو املقدم يف فقه ويف نظر واملقتدى يف اهلدى يف ذ
من ) ١(املصطفى ذي الفضل واملنن ومن إليه بأقطار البالد غدت تنضى املطايا وتضحى بزل البدن 

أشرب اخللق طرا حبه فجرى طي القلوب كجري املاء يف الغصن وقال كل لسان يف فضائله قوال وإن 
وجاد ) ٢(اطفه ومن رضاه كصوب العارض اهلنت قصروا يف الوصف عن لسن عليه من ربه أصفى عو
  )٣(ملحده وطفاء هاطلة تسقي برمحاه مثوى ذلك اجلنن 

  
  . احملدث أبو سعيد الكالعي الوحاظي الشاميابن حبيب*  عبد القدوس - ١١

__________  
  .زل: تنضى) ١(

  .تسعى: تضحى
  .الناقة يف التاسع من سنها: مجع بازل: البزل



  .بقر دى إىل مكةاالبل وال: البدن
  .املمطر: السحاب يعترض يف االفق، اهلنت: العارض) ٢(
  .حلده وقربه: ملحده) ٣(

  .السحابة املسترخية لكثرة املاء: وطفاء
  القرب: اجلنن

  .وامليت
  . وفيها حتريف كثري تصحح من هنا٢٥٤، ٢٥٣ / ١" ترتيب املدارك " واالبيات يف 

، كتاب ٢٥٦ / ٢: ، الضعفاء للعقيلي٢٠٣ / ٢:  الصغري، التاريخ١١٩ / ٦التاريخ الكبري * 
  .٦٤٣ / ٢، امليزان ٢٥٣ / ٤: ، الكامل البن عدي١٣١ / ٢: اروحني والضعفاء

(*)  

)٨/١٣٥(  

  

جماهد، وعكرمة، وأيب االشعث الصنعاين، والشعيب واحلسن، وعطاء، ومكحول، وابن : روى عن
  .شهاب
ح، والثوري وماتوا قبله مبدة والوليد بن مسلم، وابن شابور، عمرو بن احلارث، وحيوة بن شري: وعنه

  .وعبد الرزاق، وعلي بن اجلعد، وأبواجلهم، وصاحل بن مالك اخلوارزمي، وإسحاق بن أيب إسرائيل
  ).١(يقع من عواليه يف اجلعديات 

  .اتفقوا على ضعفه
  .كذبه ابن املبارك
  .مطروح احلديث: وقال ابن معني
  .هتركو: وقال الفالس

  .ذاهب احلديث: وقال ابن عمار
  .الن أقطع الطريق، أحب إيل من أن أروي عنه: وقال ابن املبارك

  .ليس بثقة، وال مأمون: وقال النسائي
  .بعد السبعني ومئة، وعمر دهرا] ما [ بقي إىل : قلت
  

  ابن عبدالرمحن، االمام احلافظ شيخ االسالم، وعامل الديار) ع * ( الليث بن سعد- ١٢
__________  



هي اثنا عشر جزءا تصنيف احلافظ حمدث بغداد أيب احلسن علي بن اجلعد اهلامشي موالهم البغدادي ) ١(
  .اجلوهري، روى عن أمحد وحيىي والبخاري وأيب داود وخلق

  مات سنة
  .ثالثني ومئتني عن ست وتسعني سنة

  .٤٠٦ / ١" العرب " انظر 
  .٢٩٦: ، طبقات خليفة٥٠١: معني، التاريخ البن ٥١٧ / ٧: طبقات ابن سعد* 

  (*) =، املعارف البن ٢٠٩ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٤٦ / ٧: ، التاريخ الكبري٤٤٩: تاريخ خليفة

)٨/١٣٦(  

  

  .املصرية، أبو احلارث الفهمي موىل خالد بن ثابت بن ظاعن
  .حنن من الفرس، من أهل أصبهان: وأهل بيته يقولون

  .وال منافاة بني القولني
  .بقرقشندة قرية من أسفل أعمال مصر يف سنة أربع وتسعني: مولده

  .قاله حيىي بن بكري
  .سنة ثالث وتسعني: وقيل

  .ذكره سعيد بن أيب مرمي
وحججت : ولدت يف شعبان سنة أربع، قال الليث: مسعت الليث يقول: واالول أصح، الن حيىي يقول

  .سنة ثالث عشرة ومئة
مليكة، ونافعا العمري، وسعيد ابن أيب سعيد املقربي، وابن شهاب عطاء بن أيب رباح، وابن أيب : مسع

الزهري، وأبا الزبري املكي، ومشرح ابن هاعان، وأبا قبيل املعافري، ويزيد بن أيب حبيب، وجعفر بن 
ربيعة، وعبيداهللا بن أيب جعفر، وبكري بن عبد اهللا بن االشج، وعبد الرمحن بن القاسم، واحلارث بن 

ا أبا السمح الواعظ، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، وحكيم بن عبد اهللا بن قيس، يعقوب، ودراج
وعامر بن حيىي املعافري، وعمر موىل غفرة، وعمران بن أيب أنس، وعياش بن عباس، وكثري بن فرقد، 

وهشام بن عروة، وعبد اهللا بن عبدالرمحن بن أيب حسني، وأيوب بن موسى، وبكر بن سوادة، وأبا كثري 
  اجلالح، واحلارث بن يزيد احلضرمي، وخالد بن يزيد، وصفوان بن سليم، وخري بن نعيم، وأبا الزناد

__________  
  :، مشاهري علماء االمصار١٨٠ - ١٧٩ / ٧: ، اجلرح والتعديل٥٠٦، ٥٠٥: قتيبة= 
، تاريخ ١٩٩ / ١: ، الفهرست٣١٨ / ٧: ، احللية٣٤٩ / ٣: ، مروج الذهب١٩١): ١٥٣٦(



، ذيب الكمال ١٣٢ - ١٢٧ / ٤: ، وفيات االعيان٢٨١ / ٤: ، صفوة الصفوة٣ / ١٣: بغداد
 / ١: ، العرب للذهيب٤٢٣ / ٣، ميزان االعتدال ٢٢٦ - ٢٢٤ / ١: ، تذكرة احلفاظ١١٥٢: للمزي
، اجلواهر ٨٢ / ٢: ، النجوم الزاهرة٤٥٩ / ٨: ، ذيب التهذيب٣٩٩ / ٢: ، صبح االعشى٢٦٦
  .٢٨٥ / ١: شذرات الذهب، ٢٦٦ / ١: املضيئة

(*)  

)٨/١٣٧(  

  

  .وقتادة، وحممد بن حيىي بن حبان، ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، وحيىي ابن سعيد االنصاري، وخلقا كثريا
حىت إنه يروي عن تالمذته، وحىت إنه روى عن نافع، مث روى حديثا بينه وبينه فيه أربعة أنفس، وكذلك 

  .حديث بينه وبينه فيه ثالثة رجالفعل يف شيخه ابن شهاب، روى غري 
  .روى عنه خلق كثري

منهم ابن عجالن شيخه، وابن هليعة، وهشيم، وابن وهب، وابن املبارك، وعطاف بن خالد، وشبابة 
وأشهب، وسعيد بن شرحبيل، وسعيد بن عفري، والقعنيب، وحجني بن املثىن، وسعيد بن أيب مرمي، وآدم 

عيب بن الليث، ولده، وحيىي بن بكري، وعبد اهللا بن عبد احلكم، بن أيب إياس، وأمحد بن يونس، وش
ومنصور بن سلمة، ويونس بن حممد، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وحيىي بن حيىي الليثي، وحيىي بن حيىي 

التميمي، وأبواجلهم العالء ابن موسى، وقتيبة بن سعيد، وحممد بن رمح، ويزيد بن موهب الرملي، 
وعيسى بن محاد زغبة، وعبد اهللا بن صاحل الكاتب، وعمرو بن خالد، وعبد اهللا بن وكامل بن طلحة، 

  .يوسف التنيسي
  .وحلقه احلارث بن مسكني، وسأله عن مسألة، ورآه يعقوب بن إبراهيم الدورقي ببغداد وهو صيب

أخربنا أبو جعفر : أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح، أخربنا االرموي، وابن الداية، والطرائفي، قالوا
بن املسلمة، أخربنا عبيداهللا ابن عبدالرمحن، حدثنا جعفر بن حممد احلافظ، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا 

الليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
بح الرجل فيها مؤمنا، وميسي كافرا، يكون بني يدي الساعة فنت كقطع الليل املظلم، يص: " وسلم قال

  وميسي مؤمنا،

)٨/١٣٨(  

  



  ".ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا 
  .هذا احلديث حسن عال

  .عن قتيبة، فوافقناه بعلو) ١(أخرجه الترمذي 
 سعيد أخربنا أبو علي يوسف بن أمحد الصاحلي، أخربنا موسى بن عبد القادر اجليلي، أخربنا أبو القاسم

وأخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق بن حممد بن املؤيد القرايف، الزاهد، مبصر، ) ح(بن أمحد بن البناء 
وقرأت ) ح(أخربنا أبو علي احلسن بن إسحاق بن موهوب بن اجلواليقي سنة عشرين وست مئة ببغداد 

كندي، أخربنا أبو الفضل على أيب حفص عمر بن عبد املنعم الطائي، عن أيب اليمن زيد بن احلسن ال
أخربنا أبو نصر حممد بن حممد : حممد بن عبد اهللا ابن املهتدي باهللا يف سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة، قالوا

بن علي الزينيب، أخربنا أبو بكر حممد بن عمر الوراق، حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن االشعث 
خربنا الليث بن سعد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمساء احلافظ، حدثنا عيسى بن محاد التجييب، أ

يا معشر : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إىل الكعبة يقول: بنت أيب بكر، قالت
  قريش، واهللا ما فيكم أحد على دين

لها، أنا أكفيك مه، ال تقت: إبراهيم غريي، وكان حييي املوؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته
  .إن شئت، دفعتها إليك، وإن شئت، كفيتك مؤنتها: مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت، قال البيها

  هذا حديث صحيح، وإمنا يرويه الليث بن هشام باالجازة، الن
__________  

يف ) ١١٨(وسنده حسن، كما قال املؤلف، وله شاهد من حديث أيب هريرة عن مسلم ) ٢١٩٨) (١(
بادروا باالعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح " باب احلث على املبادرة باالعمال، بلفظ : االميان

  ".الرجل مؤمنا وميسي كافرا، أو ميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا 
(*)  

)٨/١٣٩(  

  

  .كر احلديثفذ: كتب إيل هشام بن عروة: وقال الليث: تعليقا، فقال) ١(البخاري، أخرجه يف صحيحه 
  .على إجازة) ٢(فهو يف الصحيح وجادة 
أخربنا أكمل بن أيب االزهر، أخربنا سعيد ابن أمحد، أخربنا حممد بن حممد، : أخربنا أمحد بن إسحاق

أخربنا حممد بن عمر بن زنبور، حدثنا أبو بكر بن أيب داود، حدثنا عيسى بن محاد، أخربنا الليث، عن 
إن يف اجلنة شجرة : "  أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالسعيد املقربي، عن أبيه، عن

  ).٣" (يسري الراكب يف ظلها مئة سنة 



أخربنا عبد احلافظ بن بدران، أخربنا موسى بن عبد القادر، واحلسني ابن املبارك، وأخربنا أمحد بن 
، والنفيس بن كرم، وأخربنا أمحد املؤيد، أخربنا عبد اللطيف بن عسكر، وحسن بن أيب بكر بن الزبيدي

  بن أيب
__________  

وهذا احلديث : باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، وقال احلافظ:  يف مناقب االنصار١١٠ / ٧) ١(
رويناه موصوال يف حديث زغبة، من رواية أيب بكر بن أيب داود، عن عيسى بن محاد، وهو املعروف 

  .بزغبة، عن الليث
أن يقف املرء على أحاديث أو كتاب خبط راويها، فله أن يرويها عن : الواوالوجادة، بكسر ) ٢(

حدثنا فالن، ويسوق االسناد واملنت، وله : قرأت خبط فالن أو كتابه: راويها، ويقول على سبيل احلكاية
يدل حدثنا أو أخربنا مما : قال فالن، إذا مل يكن فيه تدليس يوهم اللقاء، وال جيوز له أن يقول: أن يقول

  .على اتصال السند، وروي عن االمام الشافعي جواز العمل به، وهذا هو الراجح
ليست من باب الرواية، وإمنا هي حكاية عما : والوجادة: ١٤٢" الباعث احلثيث " ويقول ابن كثري يف 

وقطع بعض احملققني من أصحاب الشافعي العمل به عند حصول : قال ابن الصالح..وجد يف الكتاب
  .بهالثقة 

 يف تفسري سورة الواقعة من طريق سفيان، عن أيب الزناد عن االعرج، ٤٨١ / ٨وأخرجه البخاري ) ٣(
يف صفة اجلنة من طريق قتيبة، عن الليث، عن سعيد بن أيب ) ٢٨٢٦(عن أيب هريرة، وأخرجه مسلم 

) ٢٨٢٨ ( يف الرقاق، ومسلم٣٦٦ / ١١سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة، وأخرجه البخاري 
من حديث ) ٢٨٢٧( يف الرقاق، ومسلم ٣٦٦ / ١١من حديث أيب سعيد اخلدري، وأخرجه البخاري 

  . من حديث أنس٢٣٣ / ٦سهل بن سعد، وأخرجه البخاري 
(*)  

)٨/١٤٠(  

  

أخربنا أبو الوقت : أخربنا أبواملنجا عبد اهللا بن عمر بن الليت، قالوا ستتهم: طالب، وخلق، قالوا
ا حممد بن أيب مسعود، أخربنا أبو حممد بن أيب شريح، أخربنا أبو القاسم البغوي، أخربنا السجزي، أخربن

العالء بن موسى الباهلي، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية 
رب من أن تقول إن اهللا حرم املشركات على املسلمني، وال أعلم من االشراك شيئا أك: أو اليهودية، قال

  .را عيسى، وهو عبد من عبيد اهللا: املرأة
  .، عن قتيبة، عن الليث)١(أخرجه البخاري 



أخربنا القاضي تاج الدين أبو حممد عبد اخلالق بن عبد السالم بن سعيد بن علوان ببعلبك، بقراءيت، 
بدالرمحن املرداوي، أخربنا وأخربنا عز الدين إمساعيل بن ع) ح(أخربنا أبو حممد عبدالرمحن بن إبراهيم 

وأخربنا بيربس ادي حبلب، أخربنا عبد اهللا بن ) ح(حممد بن خلف الفقيه، سنة ست عشرة وست مئة 
، أخربنا أبو الفضل حممد بن )٢(أخربتنا فخر النساء شهدة بنت أمحد الكاتبة : عمر بن النخال، قالوا

  اعيل بن الفراء، أخربنا أبو حممدوأخربنا أبو الفداء إمس) ح(عبد السالم االنصاري، 
__________  

  ).وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن: (باب قوله تعاىل:  يف النكاح٣٦٧ / ٩) ١(
  .وهذا رأي انفرد به ابن عمر، وال حيفظ عن أحد من االوائل أنه حرم نساء أهل الكتاب

إن عموم : ور على االباحة وقالواويروى عن عمر أنه كان يأمر بالترته عنهن من غري أن حيرمهن، واجلمه
واحملصنات من الذين أوتوا (خمصوص بقوله تعاىل ) وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن: (قوله تعاىل

  .٣٦٧ / ٩" فتح الباري " ، و ٣٦٧، ٣٦٢ / ٤" جامع البيان " انظر ) الكتاب من قبلكم
د بن الفرج الدينوري، مث هي شهدة بنت أيب نصر أمح: ٢٢٠ / ٤" العرب " قال املؤلف يف ) ٢(

البغدادي، الكاتبة املسندة، فخر النساء، كانت دينة عابدة صاحلة، مسعها أبوها الكثري، وصارت مسندة 
  .العراق

  .روت عن طراد والنعايل وابن البطر وطائفة
  .وكانت ذات بر وخري

  .توفيت يف رابع عشر احملرم عن نيف وتسعني سنة
(*)  

)٨/١٤١(  

  

أخربنا أبو : ، أخربنا أبو الفتح بن البطي، وحيىي بن ثابت البقال، قال أبو الفتح)١(قيه ابن قدامة الف
أخربنا أمحد بن حممد بن غالب احلافظ، : أخربنا أيب، قالوا: الفضل أمحد بن احلسن احلافظ، وقال البقال

  قرأت على أيب العباس بن محدان، حدثكم حممد بن إبراهيم، حدثنا حيىي بن: قال
، حدثين الليث بن سعد، عن يزيد بن اهلاد، عن إبراهيم بن سعد، عن صاحل بن كيسان، عن ابن بكري

فذكر : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: شهاب، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة قال
  ".بينا أنا نائم رأيتين على قليب، فرتعت ما شاء اهللا أن أنزع : " احلديث

أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا أبو : ن عبدالرمحن، وأمحد بن عبداحلميد، قاالأخربناه إمساعيل ب
بكر بن القنور، أخربنا علي بن حممد العالف، أخربنا أبو احلسن بن احلمامي، حدثنا دعلج بن أمحد، 



عن إبراهيم بن حدثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث، عن يزيد بن اهلاد، 
سعد، عن صاحل بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، مسعت رسول اهللا 

بينا أنا نائم رأيتين على قليب، فرتعت منها ما شاء اهللا، مث نزع ابن قحافة : " صلى اهللا عليه وسلم يقول
ربا، فأخذ ابن اخلطاب، فلم أر عبقريا ذنوبا أو ذنوبني، ويف نزعه ضعف، وليغفر اهللا له، مث استحالت غ

  من الناس يرتع نزعه حىت ضرب
__________  

هو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي مث الدمشقي الصاحلي الفقيه الزاهد شيخ ) ١(
رن ضمنه يف الفقه املقا" املغين " االسالم، وأحد االعالم، صاحب التصانيف الكثرية احلسنة من أعظمها 

  .أقوال الصحابة والتابعني وعلماء االمصار، وحكى أدلة كل واحد منهم بأمانة ووضوح ودومنا تعصب
ما رأيت يف كتب االسالم يف العلم مثله يف جودته وحتقيق ما : قال سلطان العلماء العز بن عبد السالم

  .فيه، ومل تطب نفسي بالفتيا حىت صارت نسخة من املغين عندي
  .ه) ٦٢٠(تويف سنة 

(*)  

)٨/١٤٢(  

  

  ) ".١(الناس بعطن 
  ،"صحيحه " رواه من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد، مسلم يف 

  .عن أبيه، عن صاحل حنوه، والبخاري، عن يسرة، عن إبراهيم، عن الزهري بنفسه
: رائفي، قالواأخربنا أبو املعايل القرايف، أخربنا الفتح بن عبد اهللا، أخربنا االرموي، وابن الداية، والط

أخربنا ابن املسلمة، أخربنا أبو الفضل الزهري، حدثنا الفريايب، حدثنا يزيد بن خالد الرملي، حدثنا 
الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن أبا إدريس عائذ اهللا اخلوالين، أخربه أن يزيد بن عمرية، 

اهللا حكم قسط : إال قال حني جيلسكان معاذ ال جيلس جملسا : وكان من أصحاب معاذ بن جبل، قال
  .تبارك امسه، هلك املرتابون

كان الليث رمحه اهللا فقيه مصر، وحمدثها، وحمتشمها، ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده االقليم، حبيث إن 
متويل مصر وقاضيها وناظرها، من حتت أوامره، ويرجعون إىل رأيه، ومشورته، ولقد أراده املنصور على 

  . االقليم، فاستعفي من ذلكأن ينوب له على
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من : " ومن غرائب حديث الليث، عن الزهري، عن أنس، حديث

  .صححه أبو عيسى وغربه) ٢" (النار 



__________  
يف ) ٢٣٩٢(باب يف املشيئة واالرادة، ومسلم :  يف التوحيد٣٧٨ / ١٣: أخرجه البخاري) ١(

  .ئرالب: والقليب..الفضائل
  .الدلو اململوء: والذنوب
  .الدلو العظيمة: والغرب

  .الذي ليس فوقه شئ: هو السيد، وقيل: والعبقري
  .أي أرووا إبلهم، مث آووها إىل مستراحها: ضرب الناس بعطن

  = (*)باب ما جاء يف تعظيم الكذب على رسول اهللا : يف العلم) ٢٦٦١(أخرجه الترمذي ) ٢(

)٨/١٤٣(  

  

  قدم علينا الليث، فكان: غساين شيخ أهل دمشققال أبو مسهر ال
جيالس سعيد بن عبد العزيز، فأتاه أصحابنا، فعرضوا عليه، فلم أر أنا أخذ ذلك عرضا حىت قدمت على 

  .مالك
بلغت الثمانني، وما : مسعت سعيد بن أيب مرمي، مسعت ليث بن سعد يقول: عبد اهللا بن أمحد بن شبويه
  .نازعت صاحب هوى قط

  .نت االهواء والبدع خاملة يف زمن الليث، ومالك، واالوزاعي، والسنن ظاهرة عزيزةكا: قلت
فأما يف زمن أمحد بن حنبل، وإسحاق، وأيب عبيد، فظهرت البدعة، وامتحن أئمة االثر، ورفع أهل 

االهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، فاحتاج العلماء إىل جمادلتهم بالكتاب والسنة، مث كثر ذلك، 
  .تج عليهم العلماء أيضا باملعقول، فطال اجلدال، واشتد الرتاع، وتولدت الشبهواح

  .نسأل اهللا العافية
  .مسعت مبكة سنة ثالث عشرة ومئة من الزهري وأنا ابن عشرين سنة: مسعت الليث يقول: قال ابن بكري

__________  
 من حديث الزهري، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه: صلى اهللا عليه وسلم، وقال= 

  .عن أنس، وقد روي هذا احلديث من غري وجه عن أنس
 من طرق، ٩٨ / ٣يف املقدمة، وأمحد ) ٣( يف العلم، ومسلم ١٨٠، ١٧٩ / ١أخرجه البخاري : قلت

من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من " عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ 
من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن أنس، ) ٣٢(، وابن ماجه ٢٢٣/  ٣وأخرجه أمحد " النار 

 و ١١٦ من طريق أيب معاوية، عن عاصم االحول، عن أنس بن مالك و ١١٣ / ٣وأخرجه أمحد 



 من طريق املعتمر، عن أبيه، عن ١٦٧ و ١٦٦ من طريق حيىي وإمساعيل، عن التيمي، عن أنس، و ١١٧
 من طريق شعبة، عن محاد، وعبد العزيز بن ٢٠٩ عن أنس، و  من طريق شعبة عن محاد،٢٠٣أنس، و 

 من طريق شعبة، عن قتادة، ومحاد بن أيب ٢٧٨رفيع، وعتاب موىل ابن هرمز، ورافع، عن أنس، و 
   من طريق هاشم، عن عيسى بن طهمان، عن٢٨٠سليمان، وسليمان التيمي، عن أنس، و 

" اهللا صلى اهللا عليه وسلم انظر خترجيها يف أنس واحلديث متواتر رواه سبعون صحابيا عن رسول 
  . للعالمة مال علي القاري٣٨، ٤" االسرار املرفوعة 

(*)  

)٨/١٤٤(  

  

  .أصلنا من أصبهان، فاستوصوا م خريا: وقال عيسى بن زغبة، عن الليث قال
 ركوب كتبت من علم ابن شهاب علما كثريا، وطلبت: أخربين من مسع الليث يقول: قال حيىي بن بكري

أنا : الربيد إليه، إىل الرصافة، فخفت أن ال يكون ذلك هللا، فتركته، ودخلت على نافع، فسألين، فقلت
  .مصري
  .ابن عشرين سنة: ابن كم ؟ قلت: من قيس ؟ قال: ممن ؟ قلت: فقال
  ).١(أما حليتك، فلحية ابن أربعني : قال

  . ومئةخرجت مع الليث إىل العراق سنة إحدى وستني: قال أبو صاحل
سل عن مرتل هشيم : وقال يل الليث وحنن ببغداد: خرجنا يف شعبان، وشهدنا االضحى ببغداد، قال

أخوك ليث املصري يقرئك السالم، ويسألك أن تبعث إليه شيئا من كتبك، فلقيت : الواسطي، فقل له
  ).٢(هشيما، فدفع إيل شيئا، فكتبنا منه، ومسعتها مع الليث 

: مسعت أبا احلسن اخلادم، وكان قد عمي من الكرب يف جملس يسر، قال:  مليحقال احلسن بن يوسف بن
كنت غالما لزبيدة، وأيت بالليث بن سعد تستفتيه، فكنت واقفا على رأس سيت زبيدة، خلف الستارة، 

إنك ختاف اهللا ؟ فحلف له، : فاستخلفه الليث ثالثا: إن يل جنتني) ٣(حلفت : فسأله الرشيد، فقال له
   ].١٦: الرمحن) [ وملن خاف مقام ربه جنتان: (قال اهللا: فقال
  ).٤(فأقطعه قطائع كثرية مبصر : قال

__________  
  .١٢٩ / ٤": الوفيات "  و ٥ / ١٣": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤ / ١٣": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .وهو خطأ" محلت " يف االصل ) ٣(



  .١٢٩ / ٤" الوفيات " ، و ٢٢٣ / ٧ " حلية االولياء"  و ٥، ٤ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٤(
(*)  

)٨/١٤٥(  

  

  .إن صح هذا، فهذا كان قبل خالفة هارون: قلت
قال أمري : مسعت ابن بكري حيدث عن يعقوب ابن داود وزير املهدي، قال: قال حممد بن إبراهيم العبدي
  ).١(د أعلم مبا محل منه الزم هذا الشيخ، فقد ثبت عندي أنه مل يبق أح: املؤمنني ملا قدم الليث العراق

ال يا أمري املؤمنني، : تلي يل مصر ؟ قلت: قال يل أبو جعفر: قال الليث: حدثنا ابن بكري، قال: الفسوي
ما بك ضعف معي، ولكن ضعفت نيتك يف العمل يل : إين أضعف عن ذلك، إين رجل من املوايل، فقال

)٢.(  
رأيت الليث عند ربيعة يناظرهم يف املسائل، وقد فرفر : قال عبد العزيز بن حممد: وحدثنا ابن بكري، قال

  ).٣(أهل احللقة 
: حدثنا الدارمي، حدثنا حيى بن بكري، حدثنا شرحبيل بن مجيل قال: أبو إسحاق بن يونس اهلروي

أدركت الناس أيام هشام اخلليفة، وكان الليث بن سعد حدث السن، وكان مبصر عبيداهللا بن أيب جعفر، 
ة، واحلارث بن يزيد، ويزيد بن أيب حبيب، وابن هبرية، وإم يعرفون لليث فضله وورعه وجعفر بن ربيع

  .مل أر مثل الليث: وحسن إسالمه عن حداثة سنه، مث قال ابن بكري
  .ما رأيت أحدا أكمل من الليث: وروى عبدامللك بن حيىي بن بكري، عن أبيه، قال

__________  
  .٥ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٥ / ١٣" تاريخ بغداد " ، و ٤٤٢، ٤٤١ / ٢" املعرفة والتاريخ " ) ٢(
فاعل " أهل " كسرهم، وغلبهم حبجته، وإذا جعلت : ، وفرفر أهل احللقة٥ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .إن أهل احللقة استبد م الطيش واخلفة لقوة عارضة الليث، وبراعة استدالله: لفرفر، فيكون املعىن
(*)  

)٨/١٤٦(  

  

كان الليث فقيه البدن، عريب اللسان، حيسن القرآن والنحو، وحيفظ احلديث والشعر، : وقال ابن بكري
  ).١(مل أر مثله : حسن املذاكرة، فما زال يذكر خصاال مجيلة، ويعقد بيده، حىت عقد عشرة



خربت عن أ: ، عن حممد بن إبراهيم البوشنجي، مسع ابن بكري، يقول)٢" (تارخيه " ونقل اخلطيب يف 
لو أن مالكا والليث اجتمعا، لكان مالك عند الليث أخرس، ولباع الليث : سعيد بن أيب أيوب، قال

  .مالكا فيمن يزيد
  .ال يصح إسنادها جلهالة من حدث عن سعيد ا، أو أن سعيدا ما عرف مالكا حق املعرفة: قلت

أبو اليمن الكندي، أخربنا أبو منصور أخربنا : أخربنا املؤمل بن حممد، واملسلم بن عالن كتابة، قاال
الشيباين، أخربنا أبو بكر احلافظ، أخربنا ابن رزق، أخربنا علي بن حممد املصري، حدثنا حممد بن أمحد 

كل ماكان يف : مسعت ابن وهب يقول: ، حدثنا هارون بن سعيد)٣(بن عياض بن أيب طيبة املفرض 
  ).٤(و الليث بن سعد وأخربين من أرضى من أهل العلم، فه: كتب مالك

  حدثنا الصوري، أخربنا عبدالرمحن بن عمر: وبه إىل أيب بكر
__________  

  .١٣٠ / ٤" الوفيات " ، و ٦ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
)٦ / ١٣) ٢.  
بضم امليم وسكون الفاء، وكسر الراء، ويف آخرها ضاد معجمة، يقال هذا ملن يعرف الفرائض، ) ٣(

الفرائضي والفرضي، واملشهور : املفرض، وأهل العراق يقولون له: مصر يقولون لهأهل : قال ابن االثري
  .ذه النسبة أبو طيبة عبدامللك بن نصري املفرض، كان عامل مصر بالفرائض

  .٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٤(
(*)  

)٨/١٤٧(  

  

قال ابن : ليمان يقولالتجييب، أخربنا احلسن بن يوسف بن صاحل بن مليح الطرائفي، مسعت الربيع بن س
  ).١(لوال مالك، والليث، لضل الناس : وهب

لوال مالك، والليث، هلكت، كنت أظن كل ما : حدثنا أبو طاهر، عن ابن وهوب، قال: قال أمحد االبار
  ).٢(جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل به 

ر ينتقصون عثمان، حىت نشأ كان أهل مص: حدثنا عثمان بن صاحل، قال): ٣(جعفر بن حممد الرسعين 
  .فيهم الليث، فحدثهم بفضائله، فكفوا

ينتقصون عليا حىت نشأ فيهم إمساعيل بن عياش، فحدثهم بفضائل علي، ) ٤] (محص [ وكان أهل 
  .فكفوا عن ذلك

كان الليث بن سعد يصل مالكا مبئة دينار يف : مسعت حرملة يقول: حممد بن أمحد بن عياض املفرض



كتب مالك : علي دين، فبعث إليه خبمس مئة دينار، فسمعت ابن وهب يقول: مالك إليهالسنة، فكتب 
إين أريد أن أدخل بنيت علي زوجها، فأحب أن تبعث يل بشئ من عصفر، فبعث إليه بثالثني : إىل الليث

  محال عصفرا، فباع منه خبمس مئة دينار،
  ).٣(وبقي عنده فضلة 

ما وجبت علي زكاة : ث يستغل عشرين ألف دينار يف كل سنة، وقالكان اللي: قال قتيبة: قال أبو داود
  .قط

  وأعطى الليث ابن هليعة ألف دينار،
__________  

  .٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .نسبة إىل رأس العني مدينة من مدن اجلزيرة بني حران ونصيبني) ٣(
  .٧ / ١٣"  تاريخ بغداد "سقطت من االصل، واستدركت من ) ٤(
  .٣١٩ / ٧" حلية االولياء "  و ١٣٠ / ٤" وفيات االعيان " ، و ٨، ٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)٨/١٤٨(  

  

وأعطى مالكا ألف دينار، وأعطى منصور بن عمار الواعظ ألف دينار وجارية تسوى ثالث مئة دينار 
)١.(  

يا غالم، : با احلارث، إن ابنا يل عليل، واشتهى عسال، فقاليا أ: وجاءت امرأة إىل الليث، فقالت: قال
  .عشرون ومئة رطل: أعطها مرطا من عسل، واملرط

  .ما وجبت علي زكاة منذ بلغت: مسعت أيب يقول: قال عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سعد
قدرها، سألت على : عسل، فأمر هلا بزق، وقال] من [ سألت امرأة الليث منا : وقال أبو صاحل

  ).٢(وأعطيناها على قدر السعة علينا 
جاءت امرأة : حدثين عبد اهللا بن إسحاق، مسعت حيىي بن إسحاق السليحيين، قال: قال يعقوب بن شيبة

  إىل الليث تطلب عسال، فأمر من حيمل معها زقا، فجعلت تأىب، وجعل الليث يأىب إال أن) ٣(بسكرجة 
  .قدرنانعطيك على : حيمل معها من عسل، وقال

اشترى قوم من الليث مثرة، فاستغلوها، فاستقالوه، فأقاهلم، مث دعا : وعن احلارث بن مسكني، قال
  .خبريطة فيها أكياس، فأمر هلم خبمسني دينارا، فقال له ابنه احلارث يف ذلك



  .اللهم غفرا، إم قد كانوا أملوا فيها أمال، فأحببت أن أعوضهم من أملهم ذا: فقال
__________  

 / ١٣" التهذيب " لغة يف تساوي نادرة، قال االزهري يف : ، وتسوى٨ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .ال يسوى: وقوهلم: ١٢٦

  .ليس من كالم العرب، وهو من كالم املولدين
  .١٣١ / ٤": الوفيات " ، و ٨ / ١٣": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .رسية، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ وحنوهاإناء صغري يؤكل فيه الشئ القليل من االدم وهي فا) ٣(

(*)  

)٨/١٤٩(  

  

خرجت حاجا مع أيب، فقدم : مسعت قتيبة، مسعت شعيب بن الليث يقول: أمحد بن عثمان النسائي
  .فجعل على الطبق ألف دينار، ورده إليه: املدينة، فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب، قال

صحبت الليث عشرين سنة، ال يتغدى وال يتعشى إال مع : ، قالحدثنا عبد اهللا بن صاحل: إمساعيل مسويه
  .الناس

  .وكان ال يأكل إال بلحم إال أن ميرض
: حدثنا إمساعيل بن عمرو الغافقي، مسعت أشهب بن عبد العزيز يقول: حممد بن أمحد بن عياض املفرض

لسلطان يف نوائبه وحوائجه، أما أوهلا، فيجلس لنائبه ا: كان الليث له كل يوم أربعة جمالس جيلس فيها
وكان الليث يغشاه السلطان، فإذا أنكر من القاضي أمرا، أو من السلطان، كتب إىل أمري املؤمنني، فأتيه 

  العزل، وجيلس الصحاب احلديث، وكان
  .جنحوا أصحاب احلوانيت، فإن قلوم معلقة بأسواقهم: يقول

وائج الناس، ال يسأله أحد فريده، كربت حاجته أو وجيلس للمسائل، يغشاه الناس، فيسألونه، وجيلس حل
صغرت، وكان يطعم الناس يف الشتاء اهلرائس بعسل النحل ومسن البقر، ويف الصيف سويق اللوز يف 

  ).١(السكر 
: مسعت قتيبة يقول: أخربنا الربقاين، أخربنا أبو إسحاق املزكي، أخربنا السراج: وبه إىل اخلطيب أيب بكر

سفينة فيها مطبخه، وسفينة فيها :  بن سعد من االسكندرية، وكان معه ثالث سفائنقفلنا مع الليث
  .عائلته، وسفينة فيها أضيافه

  .وكان إذا حضرت الصالة خيرج إىل الشط، فيصلي
  أين: وكان ابنه شعيب إمامه، فخرجنا لصالة املغرب، فقال



__________  
  .١٣١ / ٤" الوفيات "  و ٩ / ١٣": تاريخ بغداد ) " ١(

(*)  

)٨/١٥٠(  

  

فال خياف : (، فقرأ)والشمس وضحاها(حم، فقام الليث، فأذن وأقام، مث تقدم، فقرأ : شعيب ؟، فقالوا
  ).١) (عقباها

ببسم اهللا : هو غلط من الكاتب عن أهل العراق، وجيهر: وكذلك يف مصاحف أهل املدينة يقولون
  .الرمحن الرحيم

  ).٢(ويسلم تلقاء وجهه 
أنا أكرب من ابن هليعة، فاحلمد هللا الذي متعنا بعلقنا : مسعت الليث كثريا يقول: بن بكريقال ا: الفسوي

)٣.(  
أعجبين : ملا ودعت أبا جعفر ببيت املقدس قال: حدثين شعيب بن الليث، عن أبيه قال: مث قال ابن بكري

  .ما رأيت من شدة عقلك، واحلمد هللا الذي جعل يف رعييت مثلك
  ).٤(ال ختربوا ذا ما دمت حيا : يقولكان أيب : قال شعيب
  كان الليث أكرب من ابن هليعة بثالث سنني، وإذا نظرت: قال قتيبة

  ).٥(ابن هليعة االب : ذا ابن، وذا أب، يعين: تقول
  ).٦(وملا احترقت كتب ابن هليعة، بعث إليه الليث من الغد بألف دينار : قال

  خرج لكم هذهمن أ: سئل قتيبة: قال حممد بن صاحل االشج
__________  

بالفاء ) فال خياف عقباها(قرأته عامة قراء احلجاز والشام : ٢١٦ / ٣٠" تفسريه " قال الطربي يف ) ١(
، وكذلك هو يف )وال خياف عقباها) (بالواو(وكذلك هو يف مصاحفهم، وقرأته عامة العراق يف املصرين 

معروفتان غري خمتلفي املعىن فبأيتهما قرأ القارئ، أما قراءتان : مصاحفهم، والصواب من القول يف ذلك
  .فمصيب

  .١٣١ / ٤" الوفيات " ، و ٩ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٠ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٠ / ١٣" تاريخ بغداد " ، و ٤٤١ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ٤(
  .١٠ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٥(



  .٣٢٢ / ٧" حلية االولياء ) " ٦(
(*)  

)٨/١٥١(  

  

  ).١(زيد بن احلباب : شيخ كان يقال له: االحاديث من عند الليث ؟ فقال
  .وقدم منصور بن عمار على الليث، فوصله بألف دينار

واحترقت دار ابن هليعة، فوصله بألف دينار، ووصل مالكا بألف دينار، وكساين قميص سندس، فهو 
  .عندي

  ).٢( بن علي ابن احلسني الصيدناين، مسعت االشج رواها صاحل بن أمحد اهلمذاين، عن حممد
يستغل أيب يف السنة ما بني عشرين ألف دينار : مسعت قتيبة، مسعت شعيبا يقول: أمحد بن عثمان النسائي

  .إىل مخسة وعشرين ألفا، تأيت عليه السنة وعليه دين
 جعفر، حدثنا إسحاق بن أخربنا أبو نعيم احلافظ، أخربنا عبدالرمحن بن حممد بن: وبه إىل اخلطيب

كان دخل الليث بن سعد يف كل سنة مثانني ألف دينار، ما : إمساعيل الرملي، مسعت حممد بن رمح يقول
  ).٣(أوجب اهللا عليه زكاة درهم قط 

  .ما مضى يف دخله أصح: قلت
يث بن مررت بالل: حدثين سعيد اآلدم، قال: مسعت حممد بن رمح يقول: أمحد بن حممد بن جندة التنوخي

، فاكتب يل فيه ما يلزم )٤(يا سعيد، خذ هذا القنداق : سعد فتنحنح يل، فرجعت إليه، فقال يل
  .املسجد، ممن ال بضاعة له وال غلة

  جزاك اهللا خريا يا أبا: فقلت
__________  

": التقريب " ، وزيد بن احلباب من رجال مسلم، قال يف ١٠ / ١٣" تاريخ بغداد " ذكره يف ) ١(
  .ن خراسان، وكان بالكوفة ورحل يف احلديث فأكثر منه، وهو صدوق، خيطئ يف حديث الثوريأصله م

  .١١، ١٠ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٢٢ / ٧" حلية االولياء " ، و ١١ / ١٣": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .صحيفة احلساب: القنداق) ٤(

(*)  

)٨/١٥٢(  

  



  .احلارث
بسم اهللا الرمحن : ، فلما صليت، أوقدت السراج، وكتبتوأخذت منه القنداق مث صرت إىل املرتل

  .فالن بن فالن: الرحيم، مث قلت
  .فالن بن فالن: مث بدرتين نفسي، فقلت

ها اهللا يا سعيد، تأيت إىل قوم عاملوا اهللا سرا، فتكشفهم : فبينا أنا على ذلك إذ أتاين آت، فقال: قال
عاملوه ؟ فقمت ومل أكتب ) ١( إىل اهللا الذي مات الليث، ومات شعيب، أليس مرجعهم! آلدمي ؟ 

  شيئا، فلما أصبحت، أتيت الليث، فتهلل
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: وجهه، فناولته القنداق، فنشره، فما رأى فيه غري

: ما اخلرب ؟ فأخربته بصدق عما كان، فصاح صيحة، فاجتمع عليه الناس من احللق، فسألوه فقال: فقال
  .يا سعيد، تبينتها وحرمتها، صدقت: أقبل علي، فقالليس إال خري، مث 

  ).٢(مات الليث أليس مرجعهم إىل اهللا 
  .إنه من االبدال: رأيت سعيد اآلدم، وكان يقال: قال مقدام بن داود

على أصحاب احلديث، والكتاب بيدي، فإذا ) ٣(كان الليث يقرأ بالعراق من فوق عليه : قال أبو صاحل
  . فنسخوهفرغ، رميت به إليهم،

أمتع اهللا بك، إنا نسمع منك احلديث ليس يف : قيل لليث: روى عبدامللك بن شعيب، عن أبيه، قال
  .أو كل ما يف صدري يف كتيب ؟ لو كتبت ما يف صدري، ما وسعه هذا املركب: كتبك، فقال

  .بيهورواها احلافظ بن يونس، حدثنا أمحد بن حممد بن احلارث، حدثنا حممد بن عبدامللك، عن أ
__________  

  .الذين: يف االصل) ١(
  .١١٥٣" ذيب الكمال " ، و ١٢، ١١ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .بضم العني وكسرها) ٣(

  .الغرفة
(*)  

)٨/١٥٣(  

  

، فكنت ألبس خفني، فإذا )١(كنت باملدينة مع احلجاج وهي كثرية السرقني : قال الليث: حيىي بن بكري
  .مها، ودخلتبلغت باب املسجد، نزعت أحد
  .ال تفعل هذا، فإنك إمام منظور إليك يريد لبس خف على خف: فقال حيىي بن سعيد االنصاري



  ما يف هؤالء املصريني أثبت من: مسعت أبا عبد اهللا يقول: االثرم
الليث، ال عمرو بن احلارث وال أحد، وقد كان عمرو بن احلارث عندي، مث رأيت له أشياء مناكري، ما 

  .يث بن سعد، وجعل يثين عليه، فقال رجل اليب عبد اهللا، إن إنسانا ضعفهأصح حديث ل
  ).٢(ال يدري : فقال

  ).٣(ليث كثري العلم، صحيح احلديث : قال أمحد: وقال الفضل بن زياد
  .الليث ثقة ثبت: مسعت أمحد بن حنبل يقول: وقال أمحد بن سعد الزهري

يني أصح حديثا من الليث بن سعد، وعمرو بن احلارث ليس يف املصر: مسعت أمحد يقول: وقال أبو داود
  .يقاربه

أصح الناس حدثنا عن سعيد املقربي ليث بن سعد، يفصل ما : مسعت أيب يقول: وقال عبد اهللا بن أمحد
  .روى عن أيب هريرة، وما عن أبيه عن أيب هريرة

  .هو ثبت يف حديثه جدا
  ملقربي أوابن أيب ذئب أحب إليك عن ا: سئل أمحد: وقال حنبل

__________  
  .الزبل: بكسر السني، معرب السركني أو السرجني: السرقني) ١(
  .١٢ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٢ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)٨/١٥٤(  

  

  ).١(ابن عجالن اختلط عليه مساعه من مساع أبيه، الليث أحب إيل منهم يف املقربي : ابن عجالن ؟ قال
  .الليث أحب إيل من حيىي بن أيوب، وحيىي ثقة: مسعت حيىي بن معني يقول: دارميوقال عثمان ال

  .صاحل، ثقة: فكيف حديثه عن نافع ؟ فقال: قلت
  .الليث عندي أرفع من ابن إسحاق: قال ابن معني: وقال أمحد بن سعد بن أيب مرمي

  .مالك: فالليث أو مالك ؟ قال: قلت
إمام قد أوجب اهللا علينا حقه، مل يكن بالبلد بعد عمرو بن : قال ف- وذكر الليث -وعن أمحد بن صاحل 

  .احلارث مثله
ليث بن سعد صدوق، مسعت ابن مهدي حيدث عن : مسعت الفالس يقول: وقال سهل بن أمحد الواسطي

  .ابن املبارك، عنه



  .ضيافةاستقل الليث بالفتوى، وكان ثقة، كثري احلديث، سريا من الرجال، سخيا، له : قال ابن سعد
  .يف حديث عن الزهري بعض االضطراب: وقال يعقوب بن شيبة

  .ارحتلت إىل االسكندرية إىل االعرج، فوجدته قد مات، فصليت عليه: عن الليث قال
  .الليث ثقة: وقال العجلي والنسائي

  .صدوق صحيح احلديث: وقال ابن خراش
__________  

  .١٣ / ١٣" تاريخ بغداد " انظر هذه االخبار يف ) ١(
(*)  

)٨/١٥٥(  

  

هذه رسالة مالك إىل الليث، حدثنا ا عبد اهللا بن صاحل يقول : حدثنا حيىي بن معني، قال: عباس الدوري
وأنت يف إمامتك وفضلك ومرتلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك، واعتمادهم على ما : فيها

  .جاءهم منك
لليث أفقه من مالك إال أن أصحابه مل يقوموا به ا: مسعت الشافعي يقول: أمحد بن عبدالرمحن بن وهب

)١.(  
  الليث أفقه من: مسعت حيىي بن بكري يقول: وقال أبو زرعة الرازي

  ).٢(مالك، ولكن احلظوة ملالك رمحه اهللا 
  .الليث أتبع لالثر من مالك: مسعت الشافعي يقول: وقال حرملة

  .الليث ثبت: وقال علي بن املديين
  ).٣(أحب إيل من مفضل بن فضالة هو : وقال أبو حامت
  .الليث ثقة ولكن يف أخذه سهولة: مسعت أمحد يقول: حدثين حممد بن احلسني: وقال أبو داود

  .تلي يل مصر ؟ فاستعفيت: قال يل املنصور: قال الليث: قال حيىي بن بكري
  .أما إذا أبيت فدلين على رجل أقلده مصر: قال
  .، رجل له صالح، وله عشرية)٤(عثمان ابن احلكم اجلذامي : قلت
  .فبلغ عثمان ذلك، فعاهد اهللا أال يكلم الليث: قال

__________  
  ".جمموع الرسائل املنريية "  من ٢٤٣ / ٢أورده ابن حجر يف ترمجة الليث ) ١(
  .١٨٠ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٢(



  .١٨٠ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٣(
صدوق له أوهام من الطبقة الثامنة، مات " التقريب " فظ يف قال احلا" التهذيب " هو من رجال ) ٤(

  .، ونقل عن ابن وهب أنه أول من أدخل مسائل مالك إىل مصر١٦٣سنة 
(*)  

)٨/١٥٦(  

  

  ).١(وويل هلم الليث ثالث واليات لصاحل بن علي : قال
  .ال أدع الليث حىت يتوىل يل: قال صاحل لعمرو بن احلارث

  .ال يفعل: فقال عمرو
الضربن عنقه، فجاءه عمرو فحذره، فويل ديوان العطاء، وويل اجلزيرة أيام أيب جعفر، وويل : لفقا

  .الديوان أيام املهدي
: -مسعت حممد بن معاوية، يقول وسليمان بن حرب إىل جنبه : قال أبو عمرو أمحد بن حممد احلريي
  خرج الليث بن سعد يوما، فقوموا
  . مثانية عشر ألف درهم إىل عشرين ألفاثيابه، ودابته، وخامته، وما عليه،

لكن خرج علينا شعبة يوما، فقوموا محاره وسرجه، وجلامه، مثانية عشر درمها إىل عشرين : فقال سليمان
  .درمها

ما يشبه هذا صاحبنا : كنا على باب مالك، فامتنع عن احلديث، فقلت: عن أيب صاحل كاتب الليث، قال
تشبهونا برجل كتبت إليه يف : الليث، قال: من صاحبكم ؟ قلت: قال؟ ؟ و..فسمعها مالك، فأ: ؟ قال

  ) !.٢(قليل عصفر، نصبغ به ثياب صبياننا، فأنفذ منه ما بعنا فضلته بألف دينار 
كان عبد اهللا بن علي يطلب بين أمية، : مسعت أسد بن موسى يقول: قال عبدامللك بن شعيب بن الليث

  فدخلت مصر يف هيئة: فيقتلهم، قال
__________  

هو صاحل بن علي بن عبد اهللا بن عباس اهلامشي االمري عم السفاح واملنصور، وأول من ويل مصر ) ١(
، وضمت إليه والية فلسطني مث ضمت إليه إفريقية، ويف خالفة ١٣٣من قبل اخللفاء العباسيني سنة 

قرب املصيصة، وكسر الروم يف بلد من الثغور " أدنة " املنصور نقله إىل والية اجلزيرة، وأنشأ مدينة 
دول " ، ١٥١ وتويف بقنسرين سنة ٩٦وقائع مرج دابق، وكان شجاعا حازما ولد بالشراة سنة 

، ٣٧٩، ٣٧٨ / ٦ذيب ابن عساكر "  و ٣٢٣ / ١": النجوم الزاهرة " ، و ١٠٤ / ١": االسالم 
  .٩٧": الوالة والقضاة " و 



  .٣١٩ / ٧" حلية االولياء ) " ٢(
(*)  

)٨/١٥٧(  

  

مهيان فيه ألف ) ١(رثة، فأتيت الليث، فلما فرغت من الس، تبعين خادم له مبئة دينار، وكان يف حزيت 
أنا يف غىن استأذن يل على الشيخ، فاستأذن، فدخلت، وأخربته بنسيب : دينار، فأخرجتها، فقلت
  .هي صلة: واعتذرت من الرد، فقال

  .أكره أن أعود نفسي: قلت
  ىل منادفعها إ: قال

  ).٢(ترى من أصحاب احلديث 
  .كان الليث يركب يف مجيع الصلوات إىل اجلامع، ويتصدق كل يوم على ثالث مئة مسكني: قال قتيبة

دخلت على الليث خلوة، فأخرج من حتته كيسا فيه ألف : حدثنا أيب قال: سليم بن منصور بن عمار
  ).٣(عليه يا أبا السري، ال تعلم ا ابين، فتهون : دينار، وقال

باجراء النيل، وبصالح أمريها، ومن : ما صالح بلدكم ؟ قلت: أبو صاحل، عن الليث، قال يل الرشيد
  .رأس العني يأيت الكدر، فإن صفت العني، صفت السواقي

  ).٤(صدقت : قال
  .قد ويل الليث اجلزيرة، وكان أمراء مصر ال يقطعون أمرا إال مبشورته: وعن ابن وزير قال

نصائح حكتها يف السر وحدي أمري * لعبد اهللا عبد اهللا عندي : املسعد، ووصلها إىل املنصورقفال أبو 
  ).٥(فإن أمريها ليث بن سعد * املؤمنني تالف مصرا 
__________  

  .احلجزة، وهي موضع شد االزار والسراويل: احلزة، بضم احلاء) ١(
  .٣٢٢ / ٧" حلية االولياء ) " ٢(
  .٣٢١ / ٧" حلية االولياء ) " ٣(
  .٣٢٢ / ٧" حلية االولياء ) " ٤(
  .٨٢ / ٢" النجوم الزاهرة ) " ٥(

(*)  

)٨/١٥٨(  

  



  ).١(قدم علينا كتاب مروان بن حممد إىل حوثرة : قال بكر بن مضر
إين قد بعثت إليكم أعرابيا بدويا فصيحا من حاله، ومن حاله، فامجعوا له رجال يسدده يف : وايل مصر

  .ملنطقالقضاء، ويصوبه يف ا
  فأمجع رأي

  .يزيد بن أيب حبيب، وعمرو بن احلارث: الناس على الليث بن سعد، ويف الناس معلماه
فقهاء االرض، حىت أشخص الليث، فأخرجه ] فجمع هلا [ أعضلت الرشيد مسألة : قال أمحد بن صاحل

  .منها
 إيل كتابني، فانقلبت ما، قدمت مكة، فجئت أبا الزبري، فدفع: حدثنا الليث قال: قال سعيد بن أيب مرمي

منه ما مسعته، ومن ما حدثت : أمسعت هذا كله من جابر بن عبد اهللا ؟ فقال: لو عاودته، فسألته: مث قلت
  .به

  ).٢(علم يل على ما مسعت، فعلم يل على هذا الذي عندي : فقلت له
بن أيب مليكة عن ابن قد روى الليث إسنادا عاليا يف زمانه، فعنده عن عطاء عن عائشة، وعن ا: قلت

  .عباس، وعن نافع عن ابن عمر، وعن املقربي عن أيب هريرة
  .وهذا النمط أعلى ما يوجد يف زمانه

  مث تراه يرتل يف أحاديث، وال يبايل لسعة علمه، فقد روى أحاديث عن اهلقل بن زياد،
__________  

ا، فصيح اللسان، صاحب رأي هو حوثرة بن سهيل أخو عجالن بن سهيل الباهلي، كان بدويا قح) ١(
 ملروان بن حممد واستمر إىل سنة إحدى وثالثني ١٢٨وتدبري وقوة وخربة باحلروب، ويل مصر سنة 

  . ه١٣٢ومئة، مث عزله مروان، وبعثه إىل العراق لقتال اخلراسانية دعاة بين العباس، فقتل هناك سنة 
  .٣٠٥ / ١" النجوم الزاهرة " 
وحنو ذلك سواء " قال " أو " عن " يرد من حديث أيب الزبري ما يقول فيه : ءولذا قال العلما: قلت) ٢(

احتج به، " أخربنا " و " مسعت : " أكان حديثه يف الصحيح أو غريه، النه موصوف بالتدليس، فإذا قال
  .فيما رواه عنه الليث بن سعد خاصة" عن " وحيتج به إذا قال 

(*)  

)٨/١٥٩(  

  

  االوزاعي، عن داود بن عطاء، عن موسى بن عقبةوهو أصغر منه بكثري، عن 
  .عن نافع موىل ابن عمر



حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن ابن اهلاد، عن : وقال عبد اهللا بن صاحل
وإن خفتم أال تقسطوا يف : (ابن شهاب، عن عروة، أنه سأل عائشة رضي اهللا عنها عن قوله تعاىل

  ).١(احلديث  ]...٣: ساءالن) [ اليتامى
حدثنا الليث، حدثين خالد بن يزيد، عن سعيد، عن ابن عجالن، عن أيب الزبري، أخربه : وقال أبو صاحل

إنه من : أنه رأى ابن عمر إذا سجد، فرفع رأسه من السجدة االوىل، قعد على أطراف أصابعه ويقول
  .السنة

  .مل يروه إال الليث، تفرد به عنه أبو صاحل
حدثنا الليث، عن ابن اهلاد، عن عبد الوهاب بن أيب بكر، عن عبد اهللا بن مسلم، عن ابن :  قالوامجاعة

ر أعطانيه ريب، أشد بياضا : " شهاب، عن أنس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال
!  تلك الطري ناعمة يا رسول اهللا، إن: فقال عمر" من اللنب، وأحلى من العسل، وفيه طري كأعناق اجلزر 

  ).٢" (آكلها أنعم منها يا عمر : " قال
__________  

يا ابن أخيت هي اليتيمة تكون يف حجر وليها، فريغب يف مجاهلا وماهلا، ويريد أن : " قالت: ومتامه) ١(
يتزوجها بأدىن من سنة صداق نسائها، فنهوا عن ذلك أن ينكحوهن إال أن يقسطوا، فيكملوا هلن 

  ". أمروا أن تنكحوا سواهن من النساء إن مل يكملوا هلن الصداق الصداق، مث
من طريق املثىن، عن أيب صاحل عبد اهللا كاتب الليث، عن يونس، عن ابن ) ٨٤٥٩(وأخرجه الطربي 
  .شهاب، عن عروة

وأخرجه موصوال ..حدثين يونس: وقال الليث: ، فقال٩٥ / ٥" صحيحه " وعلقه البخاري يف 
  .من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة) ٣٠١٨( يف التفسري، ومسلم ١٧٩ / ٨البخاري 

  .من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة) ٧) (٣٠١٨(، ومسلم ١٦٢ / ٩وأخرجه البخاري 
  = (*) من طريق أيب سلمة اخلزاعي، عن ٢٢١، ٢٢٠ / ٣إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٢(

)٨/١٦٠(  

  

  .ونس بن حممد منه، وعبد اهللا هو أخو الزهريمسعه ابن بكري ومنصور بن سلمة، وي
بارك فيه سبعون : كنا يف جملس الليث، فذكر العدس، فقال مسلمة بن علي: قال عبد اهللا بن عبد احلكم

  ).١(وال نيب واحد، إنه بارد مؤذ : نبيا، فقضى الليث صالته وقال
  .سعيد ليتزحزحون له زحزحةلقد رأيت الليث، وإن ربيعة وحيىي بن : قال عبد العزيز الدراوردي

  .الليث بن سعد سيدنا وإمامنا وعاملنا: قال العالء بن كثري: قال سعيد اآلدم



  .كان الليث قد استقل بالفتوى يف زمانه: قال ابن سعد
  .مات الليث للنصف من شعبان سنة مخس وسبعني ومئة: قال حيىي بن بكري، وسعيد بن أيب مرمي

   عليهيوم اجلمعة، وصلى: قال حيىي
__________  

 من حديث الزهري، عن أخيه عبد اهللا، ٣٢٤ / ٣٠، وابن جرير ٢٣٦ / ٣الليث به، وأخرجه أمحد = 
فذكره، وأخرجه الترمذي ..عن أنس، أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الكوثر،

بن مسلم، عن أبيه، من طريق عبد بن محيد، عن عبد اهللا بن مسلمة، عن حممد بن عبد اهللا ) ٢٥٤٢(
 أن ابن املبارك سئل عن ١٤٣ / ٩وحكى اخلطيب يف ترمجة سلم بن سامل من تارخيه ) ١..(عن أنس

وال على لسان نيب : احلديث الذي حدث يف أكل العدس، وأنه قدس على لسان سبعني نبيا ؟، فقال
وعين أيضا : عنك، قال: الواعمن ؟ ق: سلم بن سامل، قال: واحد، إنه ملؤذ منفخ، من حيدثكم به ؟ قالوا

  ونقل تضعيفه عن" امليزان " وسلم بن سامل هذا ترمجه املؤلف يف : قلت! ؟ 
  .ابن معني وأمحد، وأيب زرعة، وابن أيب حامت والنسائي وابن املبارك وغريهم

ضمن االحاديث املوضوعة اليت تعرف ) ٥١" (املنار املنيف " وقد أورد احلديث ابن القيم يف كتابه 
ويشبه أن يكون هذا احلديث من وضع الذين اختاروه على املن والسلوى أو : بتكذيب احلس هلا، وقال

  .أشباههم
(*)  

)٨/١٦١(  

  

  .موسى بن عيسى
  .مات ليلة اجلمعة: وقال سعيد

شهدت جنازة الليث بن سعد مع والدي، فما رأيت جنازة قط أعظم : قال خالد بن عبد السالم الصديف
يا أبت، كأن كل : اس كلهم عليهم احلزن، وهم يعزي بعضهم بعضا، ويبكون، فقلتمنها، رأيت الن

  .يا بين، ال ترى مثله أبدا: واحد من الناس صاحب هذه اجلنازة، فقال
أخربين أمحد بن حممد بن واصل املقرئ، حدثنا اهليثم بن خارجة، أخربنا : قال أبو بكر اخلالل الفقيه

  .لكا، والثوري، والليث، واالوزاعي عن االخبار اليت يف الصفاتسألت ما: الوليد بن مسلم، قال
  .أمروها كما جاءت: فقالوا

  .ما أدركنا أحدا يفسر هذه االحاديث، وحنن ال نفسرها: وقال أبو عبيد
وما تعرض الخبار الصفات االهلية بتأويل أبدا، " غريب احلديث " كتاب ) ١(قد صنف أبو عبيد : قلت



  .وال فسر منها شيئا
وقد أخرب بأنه ما حلق أحدا يفسرها، فلو كان واهللا تفسريها سائغا، أو حتما، الوشك أن يكون اهتمامهم 

  .بذلك فوق اهتمامهم بأحاديث الفروع واآلداب
  .فلما مل يتعرضوا هلا بتأويل، وأقروها على ما وردت عليه، علم أن ذلك هو احلق الذي ال حيدة عنه

روى عن سعيد بن بشري، وسعيد بن عبدالرمحن : قته، بل أصغروقد روى الليث عمن هو يف طب
  اجلمحي، وشعيب
__________  

 ه ١٣٨٥طبع باهلند مبطبعة دائرة املعارف العثمانية سنة " غريب احلديث " هو القاسم بن سالم، و ) ١(
  .ويقع يف أربعة أجزاء

(*)  

)٨/١٦٢(  

  

 معشر، وهشام ابن سعد، وروى عن رجل، عن ابن إسحاق الدمشقي، وعبد العزيز بن املاجشون، وأيب
  .إبراهيم بن سعد، وإبراهيم أصغر منه، وقد روى عن كاتبه أيب صاحل حديثا واحدا

  .فهذا ما انتهى إلينا من ترمجة الليث موجزا رمحه اهللا، واحلمد هللا وحده

)٨/١٦٣(  

  

 بكسر -ين، موىل الفطريني احملدث احلجة، أبو عبد اهللا املد) ٤م،  * ( حممد بن موسى الفطري- ١٣
  .الفاء وهم مواين بين خمزوم

سعيد بن أيب سعيد املقربي، وعبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب طلحة، وحممد بن عمر بن االمام : يروي عن
  .علي، وعون بن حممد، ويعقوب بن سلمة الليثي، وسعد بن إسحاق وغريهم

  .اق بن حممد الفروي، وقتيبة بن سعيدعبدالرمحن بن مهدي، وابن أيب فديك، وإسح: حدث عنه
  .وثقه أبو عيسى الترمذي

  .صدوق، يتشيع: وقال أبو حامت
  .تويف سنة نيف وسبعني ومئة: قلت
  

   * * ميسرة التراس- ١٤



  هو ميسرة بن عبد ربه الفارسي، مث البصري، االكول، ذكرته: قيل
__________  

: ، تذهيب التهذيب١٢٧٩: ، ذيب الكمال٨٢  /٨: ، اجلرح والتعديل٢٣٧ / ١: التاريخ الكبري* 
  .٣٠٨: ، خالصة تذهيب الكمال٤٨٠ / ٩: ، ذيب التهذيب٢ / ٣ / ٤

  = (*)، ١٧١ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٥٤ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٣٧ / ٧التاريخ الكبري * * 

)٨/١٦٤(  

  

  ).١" (امليزان " مطوال يف 
  .ضعفوه

  .ةيروي عن ليث بن أيب سليم، ومجاع
  .حيىي بن غيالن، وداود بن احملرب، وآخرون: وعنه

  ).٢(وقد ام 
مئة رغيف، ونصف مكوك ملح، فأمر : كم أكثر ما أكل ميسرة ؟ قلت: قال يل الرشيد: قال االصمعي

  .الرشيد، فطرح للفيل مئة رغيف، ففضل منها رغيفا
ه ذلك، ونزل عن محاره، فأخذوا ما أكر: هل لك يف كبش مشوي ؟ قال: إن بعض اان قالوا له: وقيل

  .احلمار، وأتوه وقد جاع بالشواء
  .بل حلم شيطان! أهذا حلم فيل ؟ : فأقبل يأكل، ويقول

  .هو واهللا يف جوفك: حىت فرغه، مث طلب محاره، فتضاحكوا، وقالوا
  .ومجعوا له مثنه

  .نذرت امرأة أن تشبعه، فرفق ا، وأكل ما يكفي سبعني رجال: وقيل
__________  

 / ٣، اروحني البن حبان، ٤٣٢لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٣٢٣ - ٢٣٠ / ٤: ميزان االعتدال= 
  ، املغين يف١٤٠، ١٣٨ / ٦: ، لسان امليزان١ / ٣٤٠ / ٤: ، الكامل البن عدي١١

  .٦٨٩ / ٢الضعفاء 
)٢٣٠ / ٤) ١.  
، ويضع احلديث، وهو كان ممن يروي املوضوعات عن االثبات: قال ابن حبان" امليزان " يف ) ٢(

  .صاحب حديث فضائل القرآن الطويل
كان يفتعل احلديث، روى : متروك، وقال أبو حامت: أقر بوضع احلديث، وقال الدارقطين: وقال أبو داود



  .يف فضل قزوين والثغور
: إين أحتسب يف ذلك، وقال البخاري: وضع يف فضل قزوين أربعني حديثا، وكان يقول: وقال أبو زرعة

  .رة بن عبد ربه يرمى بالكذبميس
(*)  

)٨/١٦٥(  

  

 بن عبد اهللا بن خالد بن حزام بن خويلد، القرشي، االسدي، ابن عبدالرمحن) ع* ( املغرية - ١٥
  .احلزامي، املدين، الفقيه، النسابة ويعرف بقصي

يد بن الزم أبا الزناد، وأكثر عنه، وعن سامل أيب النضر، واملطلب بن عبد اهللا بن حنطب، وعبد ا
  .سهيل، وطائفة

حدث عنه القعنيب، وسعيد بن أيب مرمي، وسعيد بن منصور، وحيىي بن حيىي التميمي، وحيىي بن بكري، 
  .وخالد بن خداش، وقتيبة ابن سعيد، ومجاعة

  .وكان شريفا، وافر احلرمة، عالمة بالنسب، صادقا، عاملا
  .ال بأس به: قال أبو داود وغريه
  .ليس حديثه بشئ: لوعن حيىي بن معني قا

  .احتج به أرباب الصحاح، لكن له ما ينكر: قلت
: فأخرج له النسائي حديثه، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).١(قضى باليمن مع الشاهد 
  ليس يف: قال أمحد بن حنبل: وقد قال حممد بن عوف احلافظ

__________  
، ذيب ٢٢٦ ٢٢٥ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٢١ / ٧، التاريخ الكبري ٥٨٠ / ٢: بن معنيالتاريخ ال* 

 ٣، الكاشف ٢ / ٦٢ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٦٣ / ٤: ، ميزان االعتدال١٣٦٥، ١٣٦٤: الكمال
  .٣٣٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٦ / ١٠: ، ذيب التهذيب١٦٩/ 
) ٢٣٦٨(، وابن ماجه )٣٦١٠( وأبو داود )٣٤٣(، والترمذي ٢٣٥ / ٢وأخرجه الشافعي ) ١(

" وشواهد أخر أوردها الزيلعي يف ) ١٧١٢(وسنده حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس عند مسلم 
  .١٠٠ / ٤" نصب الراية 

(*)  

)٨/١٦٦(  



  

  .الباب شئ أصح من هذا احلديث
  ).١(وهذا خرب منكر " د اتقوا اذوم كما يتقى االس: " وباالسناد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تويف قصي هذا يف حدود سنة مثانني ومئة باملدينة
  

االمام، الفقيه، احلافظ، أبو حممد عبدالرمحن بن الفقيه أيب الزناد، عبد اهللا بن  *  ابن أيب الزناد- ١٦
  .ذكوان، املدين
  .ولد بعد املئة

  ومسع أباه، وسهيل بن أيب صاحل، وعمرو بن أيب
__________  

من حديث عبدالرمحن بن أيب الزناد عن ) ١٠٦(بل هو حسن غري منكر، فقد أخرجه ابن وهب ) ١(
 من حديث ابن أيب الزناد عن أبيه عن ١٥٥ / ١" التاريخ الكبري " أبيه مرسال، وأخرجه البخاري يف 

ز بن  من طريق عبد العزي٣٠٧ / ٢": تارخيه " االعرج عن أيب هريرة، وأخرجه اخلطيب البغدادي يف 
حممد، عن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن عثمان بن عفان، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، مث 

  رواه من طريق أيب يعلى املوصلي، حدثنا عبدالرمحن بن
 وجه ثان عن حيىي بن ٣٢٦" الكامل " وأخرجه ابن عدي يف ..سالم، حدثنا عبد العزيز بن حممد، به

ن املغرية بن عبدالرمحن، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، وأخرجه عبد اهللا بن بكري، ع
 من طريق عفان، عن سليم بن حبان، عن سعيد بن مينا، عن أيب هريرة ١٣٣، ١٣٢ / ١٠البخاري 

له شاهدا " التوكل " ، وأخرج ابن خزمية يف كتاب "وفر من اذوم كما تفر من االسد " مرفوعا بلفظ 
  ".وإذا رأيت اذوم ففر منه كما تفر من االسد : " ائشة بلفظمن حديث ع

كان يف وفد ثقيف رجل : من حديث عمرو بن الشريد الثقفي، عن أبيه قال) ٢٢٣١(وأخرج مسلم 
  ".إنا قد بايعناك، فارجع : " جمذوم، فأرسل إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم

، تاريخ خليفة بن ٢٧٥: ، طبقات خليفة٣٢ / ٧:  طبقات ابن سعد٣٠٥ / ٢: التاريخ البن معني* 
 - ٢٣٤لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٢٢٠: ، املعارف البن قتيبة٣١٥ / ٥: ، التاريخ الكبري٢٤٨: خياط
، ١ / ٢٣٠ / ٣: ، الكامل البن عدي٥٦ / ٢: ، كتاب اروحني٤٩ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٣٥

، ٢٤٨ - ٢٤٧ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٢٨ / ١٠: ، تاريخ بغداد٢٢٥ / ١: الفهرست البن الندمي
، غاية النهاية ١ / ٢١٠ / ٢: ، تذهيب التهذيب٢٦٥ / ١: ، العرب للذهيب١١١ / ٢: ميزان االعتدال

، ١٩٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٦: ، طبقات احلفاظ١٧٠ / ٦: ، ذيب التهذيب٣٧٢ / ١
  .٢٨٤ / ١شذرات الذهب 

(*)  



)٨/١٦٧(  

  

  .روة، وحيىي بن سعيد، وطبقتهمعمرو، وهشام بن ع
  .وكان من أوعية العلم

  ).١(أخذ القراءة عرضا عن أيب جعفر القارئ 
  .قاله أبو عمرو الداين

وحدث عنه ابن جريج، وهو من شيوخه، وسعيد بن منصور، وأمحد ابن يونس، علي بن حجر، وهناد 
  .بن السري، وداود بن عمرو، وعدد كبري

  .ت الناس يف هشام بن عروةهو أثب: قال حيىي بن معني
  .كان فقيها مفتيا: وقال ابن سعيد
  .ضعيف: وقال ابن مهدي

  .احتج به النسائي وغريه: قلت
  .وحديثه من قبيل احلسن
  .حديثه باملدينة مقارب: مسعت ابن املديين يقول: وقال يعقوب بن شيبة

  ).٢(وما حدث به بالعراق، فهو مضطرب 
  .ن أبيه أشياء مل يروها غريهقد روى ع): ٣(وقال صاحل جزرة 
__________  

هو يزيد بن القعقاع املدين موىل عبد اهللا بن عياش بن ربيعة املخزومي أحد القراء العشرة من ) ١(
  .التابعني، كان إمام املدينة يف القراءة، وعرف القارئ، وكان من املفتني اتهدين، تويف باملدينة

  . للمؤلف١٨٨ / ٥" تاريخ االسالم " 
  .٢٤٨ / ١" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٢٩ / ١٠" تاريخ بغداد " ، و ٢٥ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٢(
مسعت االمري خالد بن أمحد : قال سهل بن شاذويه: ٦٤٢ / ٢" تذكرة احلفاظ " قال املؤلف يف ) ٣(

  .قدم علينا عمر بن زرارة، فحدثهم حبديث: مل لقبت جزرة ؟ فقال: يسأل أبا علي
" جزرة " هللا بن بسر، أنه كان له خرزة للمريض، وأنا غائب، فسألته عن احلديث، وصحفته لعبد ا

  .فصاح اان، فبقي علي
(*)  

)٨/١٦٨(  

  



  .وقد تكلم فيه مالك لروايته كتاب الفقهاء السبعة، عن أبيه
  ).١(أين كنا حنن من هذا ؟ : وقال

  ).٢(حتول من املدينة، فسكن بغداد : قال اخلطيب
  .نه الوليد بن مسلم، وابن وهب، وسليمان بن داود اهلامشيروى ع

  .ما حدث به باملدينة صحيح، وما حدث به ببغداد أفسده البغداديون: وقال ابن املديين
  .فيه ضعف: وقال الفالس

  .- يلينه -هو كذا وكذا : وروى عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه، قال
إين العجب ممن يعد فليحا وابن أيب الزناد يف : مسعت ابن معني: وقال سليمان بن أيوب البصري

  .احملدثني
  .عن االثبات) ٣(كان عبدالرمحن ممن يتفرد باملقلوبات : قال ابن حبان

  وكان ذلك من سوء حفظه، وكثرة خطئه، فال جيوز االحتجاج به
__________  

  .٢٤٨ / ١" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٣٠ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري، والقاسم بن حممد، وخارجة :  هم- كما تقدم -بعة والفقهاء الس

بن زيد، وأبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيداهللا بن عبد اهللا بن 
  .مسعود، وكانوا يفتون باملدينة

م ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد روايته* إذا قيل من يف العلم سبعة أحبر : ونظمهم بعضهم فقال
  .٢٢٨ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(سعيد أبو بكر، سليمان، خارجة * اهللا، عروة، قاسم 

هي االحاديث اليت أبدل فيها راويها شيئا من حديث بآخر يف السند أو املنت سهوا أو : املقلوبات) ٣(
غراب يف الرواية أو خطأ يقع فيه الراوي، أو إبدال راو براو آخر نظري له لال: عمدا، واملقلوب بالسند

  .يغري سند احلديث كله بسند آخر
أن توضع لفظه مكان لفظة يف منت احلديث، وهذا العمل حمرم إال إذا قصد به : واملقلوب من املنت
  .االختبار ومل يستمر

  .محه اهللا بتحقيق احملدث أمحد شاكر ر٨٩، ٨٧" الباعث احلثيث " وانظر االمثلة على ذلك يف 
(*)  

)٨/١٦٩(  

  



  ).١(إال فيما وافق الثقات، فهو صادق 
  .أخذ القراءة عرضا عن أيب جعفر: قال الداين

  ).٢(وروى احلروف عن نافع 
  .روى عنه احلروف حجاج االعور

  .ومسع منه علي الكسائي، وابن وهب
  .ليس باحلافظ عندهم: وقال أبو أمحد احلاكم

  .هو حسن احلديث: قلت
  .راه حجةوبعضهم ي

  .تويف يف سنة أربعني وسبعني ومئة
أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا هبة اهللا احلاسب، أخربنا أمحد بن حممد 

البزاز، حدثنا عيسى بن علي، أخربنا أبو القاسم البغوي، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا عبدالرمحن بن أيب 
أخذ العباس بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العقبة، : عن أبيه، قالالزناد، عن هشام بن عروة، 

 -حني واىف السبعون من االنصار، فأخذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهم، واشترط له، وذلك 
  ).٣(واهللا يف غرة االسالم، وأوله، من قبل أن يعبد اهللا أحد عالنية 

__________  
  .٥٦ / ٢" الضعفاء اروحني و" كتاب ) ١(
  . ه١٦٩هو نافع بن عبد اهللا بن أيب نعيم املدين، أحد القراء السبعة املشهورين املتوىف سنة ) ٢(
  .رجال ثقات، ولكنه مرسل) ٣(

(*)  

)٨/١٧٠(  

  

ابن عبيد، االمام العالمة احلجة، القدوة، قاضي مصر، أبو معاوية ) ع * ( مفضل بن فضالة- ١٧
  .القتباين، املصري

عياش بن عباس القتباين، ويزيد بن أيب حبيب، وعقيل ابن خالد، وعبد اهللا بن سليمان : ث عنحد
  .الطويل، ويونس بن يزيد، ومجاعة

حسان بن عبد اهللا الواسطي املصري، وأبو صاحل الكاتب، وحممد بن رمح، ويزيد بن موهب : وعنه
  .الرملي، وزكريا بن حيىي كاتب العمري، وآخرون

  .منكر احلديث:  معني، وغريه، وشذ حممد بن سعد، فقالوثقه حيىي بن



  .كان من أهل الدين، والورع، والفضل: فقال" تارخيه " وذكره ابن يونس يف 
  .كان جماب الدعوة، مل حيدث عنه ابن وهب، النه حكم عليه بأمر: وقال أبو داود

قضيت علي : بعد العزل، فقالوروى عبدالرمحن بن عبد اهللا بن احلكم، عن شيخ، أن رجال لقي املفضل 
  .بالباطل، وفعلت، وفعلت

  ).١] (علينا [ لكن الذي قضيت له يطيب الثناء : فقال
__________  

: ، الوالة والقضاة٣١٧ / ٨: ، اجلرح والتعديل٢٢٣:  التاريخ الصغري٥٨٣ / ٢: التاريخ البن معني* 
، تذكرة ٢٨٢ / ١: لذهيب، العرب ل١٣٦٧: ، ذيب الكمال٣٢١ / ٨: ، احللية٣٨٥ - ٣٧٧
 / ١٠: ، البداية والنهاية١ / ٦٤ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٧٠ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٥١: احلفاظ
  .٢٧٣ / ١٠: ، ذيب التهذيب١٧٩

  .٢ / ٦٤ / ٤" تذهيب التهذيب " ، و ١٣٦٤" ذيب الكمال " الزيادة من ) ١(
(*)  

)٨/١٧١(  

  

  .يا علينا، وكان جماب الدعوة، وكان مع ضعف بدنه يطيل القيامكان املفضل قاض: قال عيسى بن زغبة
كان مصريا رجل صدق، إذا جاءه من كسرت يده أو رجله جربها، وكان يعمل االرحية : قال ابن معني

)١.(  
كان املفضل دعا اهللا أن يذهب عنه االمل، فأذهبه عنه، فكاد أن خيتلس عقله، ومل : قال هليعة بن عيسى

  .يهنأه عيش
  .دعا اهللا أن يرد إليه االمل، فرده، فرجع إىل حالهف

  .تويف سنة إحدى ومثانني ومئة، وله أربع وسبعون سنة: قال ابن يونس
  

  .، صاحب النوادر، دجني بن ثابت، الريبوعي، البصريأبو الغصن*  جحا - ١٨
  .هذا آخر: وقيل

  .رأى دجني أنسا، وروى عن أسلم، وهشام بن عروة شيئا يسريا
   ابن املبارك، ومسلم بن إبراهيم، وأبو جابر حممد بن عبد:وعنه

__________  
  .٥٨٣، ٥٨٢ / ٢: تاريخ ابن معني) ١(



، ٤٤٥، ٤٤٤ / ٣: ، اجلرح والتعديل١٢٦ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٥٧ / ٣: التاريخ الكبري* 
بار احلمقى ، أخ٤٣٥: غصن، الفهرست البن الندمي: مادة: ، الصحاح للجوهري٢٩٤ / ١: اروحني

واملشتبه ) خمطوط( الفصل اخلامس ٥٧١: ، ونثر الدر للوزير االيب٢٥واملغفلني البن اجلوزي من ص 
 ٢٧٣ / ١: ، حياة احليوان للدمريي٣٢ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٨٣ / ١: يف رجال احلديث للذهيب

 ٢: املنتبه البن حجر، تبصري ١٦٢ / ١: دجن، مثرات االوراق يف احملاضرات البن حجة احلمري: مادة
  .٦٨، ٦٧ / ١٠، ١٩٦ / ٩: ، تاج العروس٣٢٨ / ٢: ، لسان امليزان٥٥٨/ 

(*)  

)٨/١٧٢(  

  

  .امللك، واالصعمي، وبشر بن حممد السكري، وأبو عمر احلوضي
  .ليس بثقة: قال النسائي

  .ما يرويه ليس مبحفوظ: وقال ابن عدي
  .)١(دجني بن ثابت هو جحا : وروي عن ابن معني قال

النه أعلم بالرجال من أن يقول هذا، والدجني إذا روى : وخطأ ابن عدي من حكى هذا عن حيىي، وقال
  .عنه ابن املبارك، ووكيع، وعبد الصمد، فهؤالء أعلم باهللا من أن يرووا عن جحا

رأيت جحا : أنه جحا، مث روى عن مكي بن إبراهيم قال" االلقاب " وأما أمحد الشريازي، فذكر يف 
مكذوب عليه، وكان فىت ظريفا، وكان له جريان خمنثون مياز حونه، ويزيدون : ي الذي يقال فيهالذ

  .عليه
لعله كان ميزح أيام : حدثنا أبو الغصن جحا وما رأيت أعقل منه قال كاتبه: قال عباد بن صهيب

  .الشبيبة، فلما شاخ، أقبل على شأنه، وأخذ عنه احملدثون
  .صغر من دجني، الن عثمان بن أيب شيبة حلق جحا، فاهللا أعلمإن جحا املتماجن أ: وقد قيل

  .إن أبا الغصن ثابت بن قيس املدين هو جحا: وكذلك وهم من قال
__________  

  . الدجني ليس حديثه بشئ، وقد مسع منه ابن املبارك١٥٥ / ٢" تاريخ حيىي " يف ) ١(
(*)  

)٨/١٧٣(  

  



  .ملهاصر، بصري زاهد، متأله، كبري القدر العابد، أبواابن عمرو القيسي*  رياح - ١٩
  .مسع مالك بن دينار، وحسان بن أيب سنان، وطائفة

  .وهو قليل احلديث، كثري اخلشية واملراقبة
  .روى عنه سيار بن حامت، وعلي بن احلسن بن أيب مرمي، وغريمها

  قال رياح: حدثنا علي بن أيب مرمي قال: قال أبو بكر بن أيب الدنيا
  .نيف وأربعون ذنبا، قد استغفرت لكل ذئب مئة ألف مرةيل : القيسي

  .نظرت رابعة إىل رياح يضم صبيا من أهله ويقبله: قال أبو معمر املقعد
  .نعم: أحتبه ؟ قال: فقالت
  .ما كنت أحسب أن يف قلبك موضعا فارغا حملبة غريه، تبارك امسه: قالت

  ).١( قلوب العباد لالطفال رمحة منه تعاىل ألقاها يف: فغشي عليه، مث أفاق، وقال
ال يبلغ العبد مرتلة الصديقني حىت يترك : حدثنا رياح بن عمرو، مسعت مالك بن دينار يقول: سيار

  ).٢(زوجته كأا أرملة، ويأوي إىل مزابل الكالب 
__________  

: ، الطبقات الكربى للشعراين٦٢، ٦١ / ٢: ، ميزان االعتدال١٩٧ - ١٩٢ / ٦: حلية االولياء* 
 وأخباره أيضا مع رابعة العدوية، فيمكن الرجوع إليها يف ١٠٥: ، الكواكب الدرية للمناوي٤٠

  .مراجعها اليت ستأيت يف صدر ترمجتها
  .١٩٤ / ٦" حلية االولياء ) " ١(
مرتلة الصديقني ال تنال ذا النسك االعجمي املخالف ملا صح عنه صلى اهللا عليه وسلم من مثل ) ٢(

أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم أخالقا، " وقوله "  خريكم الهله وأنا خريكم الهلي خريكم" قوله 
ومن " وقوله " واستوصوا بالنساء خريا فإن عوان عندكم : " وقوله" وخيارهم خيارهم لنسائهم 

= كل شئ ليس فيه ذكر اهللا، فهو لغو " وقوله " حقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسون وطعامهن 
(*)  

)٨/١٧٤(  

  

  ).١" (حلية االولياء " إن رياحا روى عن احلسن البصري، وذلك يف : قيل
  

  .أبو عبد الرمحن، احلارثي، الكويف، عابد أهل زمانه بالكوفة *  حممد بن النضر- ٢٠
  .روى عن االوزاعي، وغريه



  .ابن مهدي، وخالد بن يزيد، وجرير بن زياد، وأبو نصر التمار، حكايات: وعنه
  .كان من أعبد أهل الكوفة: و أسامةقال أب

  .كأنك تكره جمالسة الناس: دخلت على حممد بن النضر، فقلت: وقال عبد اهللا بن حممد الكرماين
  ).٢(أنا جليس من ذكرين : كيف أستوحش، وهو يقول! أجل : قال

  أول العلم: وروى عبد القدوس بن بكر، عن حممد بن النضر قال
__________  

  ..".مالعبة الرجل امرأته:  أربع خصالوسهو ولعب إال= 
أما إين أقوم : " وقوله" إن لزوجك عليك حقا، وجلسدك عليك حقا، ولزورك عليك حقا : " وقوله

ال ينبغي ملؤمن أن : " قوله" وأرقد، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت، فليس مين 
  ".ن البالء ما ال يطيق يتعرض م: وكيف يذل نفسه ؟ قال: يذل نفسه، قالوا

وقد عودنا املصنف رمحه اهللا أن ال يدع مثل هذا اخلرب مير دون أن يعلق عليه، أو يتناوله بالنقد، وما 
  .أدري كيف أغفل ذلك هنا

)١٩٧، ١٩٦ / ٦) ١.  
  .١٦٣: ص) ١٦٩: (الكواكب الدرية للمناوي* 
رواه الديلمي بال سند :  وقال٩٦ ،٩٥ص " املقاصد احلسنة " خرب ال يصح، ذكره السخاوي يف ) ٢(

من حديث أيب هريرة ) ٢٦٧٥(، ومسلم ٣٢٦، ٣٢٥ / ١٣عن عائشة مرفوعا، وجاء يف البخاري 
أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه حيث : قال اهللا عزوجل: " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ).إنين معكما أمسع وأرى: (ولهبعلمه سبحانه كما يف ق: أي" وأنا معه " وقوله .." يذكرين
(*)  

)٨/١٧٥(  

  

  .االستماع، واالنصات، مث حفظه، مث العمل به، مث بثه
  كان حممد بن النضر إذا ذكر املوت، اضطربت: قال ابن املبارك

  .مفاصلة
  .آىل حممد بن النضر على نفسه أن ال ينام إال ما غلبته عينه: وعن أيب االحوص، قال

  
  .، املكي، أبو عبد اهللالطائفي) ٤م،  (* حممد بن مسلم - ٢١

أسد السنة، والقعنيب، وحيىي بن : عن عمرو بن دينار، وابن طاووس، وإبراهيم بن ميسرة، ومجاعة وعنه



  .حيىي، وسعيد بن أيب مرمي، وقتيبة، وخلق
  .كتبه صحاح: قال ابن مهدي
  .مل أر له حديثا منكرا، وله غرائب: وقال ابن عدي

  .ما أضعف حديثه: بلوقال أمحد بن حن
  .رأيت الثوري يكتب عن الطائفي: وقال معرف بن واصل

  .تويف سنة سبع وسبعني: قلت
  

  االمام، فقيه مكة، أبو خالد مسلم بن خالد، املخزومي، الزجني،) د، ق * * ( الزجني- ٢٢
__________  

: ، املعرفة والتاريخ٢٢٣ / ١: ، التاريخ الكبري٢٧٥: ، طبقات خليفة٥٣٧ / ٢: التاريخ البن معني* 
 / ٤: ، الكامل البن عدي)١١٧٦: (، مشاهري علماء االمصار٧٧ / ٨: ، اجلرح والتعديل٤٣٥ / ١

، ذيب ٢٧٠ / ١: ، العرب للذهيب٤٠ / ٤: ، ميزان االعتدال١٢٦٧: ، ذيب الكمال١ / ٢١٨
  .٣٥٩: ، خالصة تذهيب الكمال٤٤٥ - ٤٤٤ / ٩: التهذيب

  = (*)، ٢٦٣ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٨٤: ، طبقات خليفة٤٩٩ / ٥ :الطبقات الكربى* * 

)٨/١٧٦(  

  

  .املكي، موىل بين خمزوم
  .ولد سنة مئة، أو قبلها بيسري

حدث عن ابن أيب مليكة، وعمرو بن دينار، والزهري، وأيب طوالة، وزيد بن أسلم، وعتبة بن مسلم، 
  .، نقل عنه احلروف)١(وعبد اهللا بن كثري الداري 

  .وى عنه هذه القراءة االمام الشافعي، والزمه، وتفقه به، حىت أذن له يف الفتيار
وحدث عنه هو، واحلميدي، ومسدد، واحلكم بن موسى، ومروان ابن حممد، وإبراهيم بن موسى 

  .الفراء، وهشام بن عمار، ومجاعة
  .ليس به بأس: قال حيىي بن معني

  .منكر احلديث: وقال البخاري
  .ال حيتج به: وقال أبو حامت

  .حسن احلديث، أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي
  .ضعيف: وقال أبو داود



  .بعض النقاد يرقي حديث مسلم إىل درجة احلسن: قلت
__________  

: ، ذيب الكمال١٨٣ / ٨: ، اجلرح والتعديل٤٠٤: ، الضعفاء للعقيلي٥٩٦، ٥١١: املعارف= 
 / ١: ، العرب١٠٣، ١٠٢ / ٤:  ميزان االعتدال،٢٥٥ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٣٢٥ - ١٣٢٤
 / ٧: ، العقد الثمني١٣٠ - ١٢٨ / ١، ذيب التهذيب ١ / ٣٧ / ٤:  تذهيب التهذيب٢٧٧
  .٣٧٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٧

 ١٢٠أحد القراء السبعة، كان قاضي اجلماعة مبكة وإمام أهل مكة يف القراءة، املتوىف سنة : الداري) ١(
  .ه

(*)  

)٨/١٧٧(  

  

  .مسي الزجني لسواده: قال سويد بن سعيد
  .بالزجني، بالضد: كان أشقر، وإمنا لقب: وخالفه ابن سعد وغريه، فقالوا: كذا قال

  .كان فقيها، عابدا، يصوم الدهر: قال أمحد االزرقي
  .تفقه بابن جريج: قلت

  .كان فقيه مكة، وكان أشقر مثل البصلة: قال إبراهيم احلريب
  .إمام يف العلم والفقه، كان أبيض حبمرة، ولقب بالزجني حلبه للتمر:  حامتوقال ابن أيب

  .ما أنت إال زجني: قالت له جاريته
حدثنا الزجني بن خالد، حدثنا زيد بن أسلم، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن ): ١" (اجلعديات " من 

، فإن سقاه شرابا، فليشرب من إذا دخل أحدكم على أخيه املسلم: " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".شرابه وال يسأله عنه، فإن خشي منه، فليكسره باملاء 

  .هذا حديث منكر
  .مات سنة مثانني ومئة: قلت
  

كنت يف جملس فيه : من العابدين الكبار بالشام، قال حممد بن يوسف الفريايب *  سليمان اخلواص- ٢٣
  اص، فذكراالوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وسليمان اخلو

__________  
هي اثنا عشر جزاء حديثيا اليب احلسن علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري البغدادي املتويف سنة ثالثني ) ١(



  .ومئتني
: ، الكواكب الدرية للمناوي٩٨: ، طبقات الصوفية للسلمي٢٧٧ - ٢٧٦ / ٨: حلية االولياء* 

١١٨.  
(*)  

)٨/١٧٨(  

  

  ).١(أن نريد مثل هؤالء ما نزيد : االوزاعي الزهاد، فقال
ما رأيت أزهد من سليمان اخلواص، وما شعر أنه يف الس، فقنع سليمان رأسه، وقام، : فقال سعيد

  وحيك ال تعقل ما خيرج: فأقبل االوزاعي على سعيد، وقال
  .تؤذي جليسنا تزكية يف وجهه! من رأسك 

  .قد شكوك أنك متر، وال تسلم: وقيل لسليمان
 ذاك لفضل أراه عندي، ولكين شبه احلش إذا ثورته، ثار، وإذا جلست مع الناس، جاء واهللا، ما: قال

  .مين ما أريد وما ال أريد
ظلمة القرب : إن سعيد بن عبد العزيز زار اخلواص ليلة يف بيته ببريوت، فرآه يف الظلمة، فقال: ويقال

  . فمن يل مبثلها إذا احتجتأكره أن أعود نفسي مثل دارمهك،: أشد، فأعطاه دراهم، فردها، وقال
  .دعوه: فبلغ ذلك االوزاعي فقال

  .فلو كان يف السلف، لكان عالمة
  

  .، هو أصغر من سليمان اخلواصاخلواص*  سلم بن ميمون - ٢٤
  .مالك، والقاسم بن معن، وسفيان بن عيينة: حدث عن
  .أمحد بن ثعلبة، وعمرو بن أسلم الطرسوسي، وغريمها: روى عنه

  .أال ليقم السابقون: رأيت كأن القيامة قد قامت، وكأن مناديا ينادي:  بن مسلمة القعنيبقال إمساعيل
  أال ليقم: فقام سفيان الثوري، مث نادى

__________  
  .ما نريد أن نرى يف دهرنا مثل هؤالء: ٢٧٦ / ٨" احللية " يف ) ١(
، حلية ٣٤٥ / ١: وحني، كتاب ار٢٦٨، ٢٦٧ / ٤: ، اجلرح والتعديل٧٣: الضعفاء للعقيلي* 

، الطبقات ١٨٦ / ٢: ، ميزان االعتدال٤٤: ، طبقات الصوفية للسلمي٢٨١ - ٢٧٧ / ٨: االولياء



  .٥٣: الكربى للشعراين
(*)  

)٨/١٧٩(  

  

  .السابقون
  .فقام سلم اخلواص، مث قام إبراهيم بن أدهم

 القرآن كأنك مسعتيه من يا نفس، اقرئي: قلت لنفسي: مسعت سلما اخلواص قال: وقال أمحد بن ثعلبة
  .اهللا حني تكلم به، فجاءت احلالوة

  .بعد سنة ثالث عشرة ومئتني] ما [ بقي سلم إىل 
  ).١(أدركته، وكان مرجئا ال يكتب حديثه : وقد قال أبو حامت

  .وروى عنه حممد بن عوف الطائي، ويونس بن عبداالعلى: قلت
  .نزل الرملة

  
بد اهللا بن إسحاق بن طلحة بن عبيداهللا، التيمي، الطلحي، ابن ع) ت، ق * ( صاحل بن موسى- ٢٥

  .الكويف، ليس حبجة
  .عبد العزيز بن رفيع، وعاصم بن دلة، وأيب حازم االعرج، وعمه معاوية بن إسحاق: روى عن

  .قتيبة، ومنجاب بن احلارث، وسويد بن سعيد، وداود بن عمرو الضيب، وآخرون: وعنه
  .ثهال يكتب حدي: قال ابن معني

__________  
أدركت سلم بن ميمون اخلواص، ومل أكتب عنه، : ٢٦٧ / ٤" اجلرح والتعديل " يف املطبوع من ) ١(

  .روى عن أيب خالد االمحر حديثا منكر شبه املوضوع
: ، اجلرح والتعديل٢٠٠ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٩١ / ٤: ، التاريخ الكبري٢٦٦: التاريخ البن معني* 
، ٦٢٧ / ٢: ، ميزان االعتدال٦٠١: ، ذيب الكمال٣٦٩ / ١: روحني، كتاب ا٤١٥ / ٤

  .١٧٢: ، خالصة تذهيب الكمال٤٠٤ / ٤: ، ذيب الكمال٢ / ٨٩ / ٢تذهيب التهذيب 
(*)  

)٨/١٨٠(  

  



  .منكر احلديث: وقال البخاري
  .متروك: وقال النسائي

  .هو عندي ممن ال يتعمد الكذب: وقال ابن عدي
  . ضعيف احلديث على حسنه:وقال اجلوزجاين

  
، بن الرحيل، احلافظ، االمام، اود، أبو خيثمة اجلعفي، ابن حديج) ع* ( زهري بن معاوية - ٢٦

  .الكويف، حمدث اجلزيرة، وهو أخو حديج، والرحيل
  .كان من أوعية العلم، صاحب حفظ وإتقان

  .وسنة مولده يف مخس وتسعني
ن احلارث اليامي، وزياد ابن عالقة، واالسود بن قيس، أيب إسحاق السبيعي، وزبيد ب: وحدث عن

ومساك بن حرب، واحلسن بن احلرب، ومنصور بن املعتمر، وأيب الزبري املكي، ومحيد الطويل، وسليمان 
االعمش، وأبان بن تغلب، وعاصم بن دلة، وعبيداهللا بن عمر، وكنانة موىل صفية حدثه عن أيب 

ن بن علي جرحيا من دار عثمان، وقدت بصفية بنت حيي، لترد عن كنت ممن محل احلس: هريرة، وقال
  ردوين ال يفضحين هذا: عثمان، فلقيها االشتر، فضرب وجه بغلتها، حىت مالت، فقالت

__________  
، اجلرح ٤٢٧ / ٣: ، التاريخ الكبري١٦٨: ، طبقات خليفة٣٧٧، ٣٧٦ / ٦: الطبقات الكربى* 

 / ٢: ، ميزان االعتدال٢٣٣ / ١: ، تذكرة احلفاظ٤٣٩: مال، ذيب الك٥٨٨ ٥٨٩ / ٣والتعديل 
، ٣٥٣ - ٣٥١ / ٣: ، ذيب التهذيب١ / ٢٤١ / ١: ، تذهيب التهذيب٢٦٣ / ١: ، العرب٢٨٦

  .١٢٣: ، خالصة تذهيب الكمال٩٩، ٩٨: طبقات احلفاظ
  .٢٨٢ / ١شذرات الذهب 

(*)  

)٨/١٨١(  

  

  .ل عثمان، تنقل عليه الطعام والشرابفوضعت خشبا بني مرتهلا وبني مرت: الكلب، قال
  أنبأنا ذا الفخر بن البخاري، أخربنا ابن طربزد، أخربنا عبد

الوهاب، أخربنا ابن هزارمرد، أخربنا ابن حبابة، أخربنا البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، حدثنا زهري، عن 
  .كنانة، فذكره

يم بن مهاجر، وعروة بن عبد اهللا بن وروى أيضا عن سهيل بن أيب صاحل، وهشام بن عروة، وإبراه



  .قشري، وعبد العزيز بن رفيع، وآخرين
  .زهري أحفظ من إسرائيل، ومها ثقتان: مسعت حيىي بن معني يقول: قال أمحد بن أيب خيثمة

كنت مع زهري بن معاوية : ومسعت سعيد بن قديد، مسعت شعيب بن حرب يقول: قال ابن أيب خيثمة
  .، أنا ال أكتب حديثا إال بنية، فأقمنا بالبصرة، فما كتبنا إال حديثا واحدايا شعيب: بالبصرة، فقال

كان زهري إذا مسع احلديث من احملدث مرتني، كتب : مسعت محيدا الرؤاسي يقول: قال حيىي بن أيوب
  .فرغت: عليه

  .إذا مسعت احلديث من زهري، ال أبايل أن ال أمسعه من سفيان الثوري: وقال معاذ بن معاذ
تقدم زهريا : حدثنا شعيب بن حرب يوما حبديث عن زهري، وشعبة، فقيل له: قال حيىي بن أيوب العابدو

  .كان زهري أحفظ من عشرين مثل شعبة: على شعبة ؟ قال
أنا أردده عليك : جاء زهري إىل شعبة، فسأله عن حديث فيه طول، أن ميله عليه، فأىب شعبة وقال: مث قال

  .أنا أرجو أن أحفظه، ولكن إىل أن أبلغ البيت يعرض يل الشك: حىت حتفظه، فقال زهري

)٨/١٨٢(  

  

  .فإن مل تكن كذا، فأرحين، واسترح مين: قال
  .ال واهللا ال متلين بلسان ألثغ: يقول شعبة: قال

  .وحكاه شعيب بن حرب
  زهري بن معاوية، وأبو: قلت ليحىي بن معني: عباس الدوري

  .عوانة، فكأنه ساوى بينهما
  .هو أثبت من زهري: فزائدة بن قدامة ؟ قال: قلت
ما بأس بذلك، كان يلقي السقط، وال يزيد يف : عرض زائدة كتبه على سفيان، قال: يقولون: قلت

  ).١(ما فيهما إال ثبت : أيهما أثبت، زهري أو وهيب بن خالد ؟ فقال: كتبه، فقيل ليحىي
زائدة، وابن املبارك، وابن مهدي، وأبو ابن جرير، وابن اسحاق ومها من شيوخه و: حدث عنه: قلت

داود الطيالسي، واحلسن االشيب، وحيىي بن أيب بكري، وأبو نعيم، وأبو جعفر النفيلي، وأمحد بن يونس، 
وحيىي بن حيىي النيسابوري، وأبو الوليد الطيالسي، وعلي بن اجلعد، وحيىي بن آدم، واهليثم بن مجيل، 

  .لك بن واقدوسعيد بن منصور، وأمحد ابن عبدامل
  .عبدالرمحن بن عمرو البجلي شيخ أيب عروبة احلراين: وخلق من آخرهم

عبد السالم بن عبداحلميد : آخر من روى عن زهري": السابق والالحق : " قال اخلطيب يف كتاب
  .احلراين، شيخ، بقي إىل سنة أربع وأربعني ومئتني



  .زهري بن معاوية من معادن العلم: قال أمحد بن حنبل
  .زهري أحب إلينا من إسرائيل يف كل شئ إال يف حديث جده أيب إسحاق: وقال أبو حامت الرازي

  زهري أتقن، وهو صاحب: فزائدة، وزهري ؟ قال: قيل اليب حامت
__________  

  .١٧٧ / ٢: تاريخ حيىي بن معني) ١(
(*)  

)٨/١٨٣(  

  

  .سنة، غري أنه تأخر مساعه من أيب إسحاق
  .مسع زهري من أيب إسحاق بعد االختالط، وهو ثقة: وقال أبو زرعة الرازي

حتول زهري إىل اجلزيرة يف سنة أربع وستني ومئة، وضربه الفاجل قبل موته بسنة أو أزيد، ومل يتغري، : قيل
  .وهللا احلمد

  .عليك بزهري بن معاوية، فما بالكوفة مثله: قال سفيان بن عيينة لبعض الطلبة
  .تويف زهري سنة ثالثني وسبعني ومئة:  بن خالد احلراينقال أبو جعفر النفيلي، وعمرو

  .يف رجب: قال النفيلي
  .تويف سنة أربع وسبعني، وهو وهم وكان من أبناء الثمانني: وبعضهم قال

قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق االبرقوهي، أخربكم الفتح بن عبد السالم : وقع يل من عواليه
 احلسني، أخربنا أمحد بن حممد البزاز، حدثنا عيسى بن علي الوزير إمالء سنة ببغداد، أخربنا هبة اهللا بن

تسع ومثانني وثالث مئة، حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد إمالء، حدثنا علي ابن اجلعد، أخربنا زهري، 
: قالعن مساك وزياد بن عالقة، وحصني، كلهم، عن جابر بن مسرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".يكون بعدي اثنا عشر أمريا " 
  .مث تكلم بشئ مل أفهمه
  ).١" (كلهم من قريش : " فسألت القوم، فقالوا: فسألت أيب، وقال بعضهم: وقال بعضهم يف حديثه

__________  
باب االستخالف من طريق شعبة، ومسلم ": االحكام "  يف ١٨١ / ١٣: وأخرجه البخاري) ١(
 االمارة، من طريق سفيان، كالمها عن عبدامللك بن عمري، عن جابر بن يف أول كتاب) ٦) (١٨٢١(

  .١٠٨ و ٩٥ و ٩٠ / ٥: ، وأمحد)٢٢٢٣(مسرة، وأخرجه الترمذي 
  = (*)ومسلم 



)٨/١٨٤(  

  

أخربنا حممد بن عبد السالم، وزينب بنت كندي، عن زينب الشعرية، أخربنا إمساعيل بن أيب القاسم، 
  ، أخربنا بشر بن أمحد االسفراييين، أخربنا داود بن احلسني البيهقي، حدثناأخربنا عبد الغافر بن حممد

خرجنا مع رسول اهللا صلى : حيىي بن حيىي التميمي، أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن أيب جابر، قال
  ".ليصل من شاء منكم يف رحله : " اهللا عليه وسلم يف سفر، فمطرنا فقال

  .ن حيىيعن حيىي ب) ١(أخرجه مسلم 
أخربنا علي بن أمحد يف كتابه، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا عبد الوهاب االمناطي، أخربنا أبو حممد 

الصريفيين، أخربنا عبيداهللا بن حبابة، أخربنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن اجلعد من حفظه، أخربنا 
ال واهللا، ما وىل : تم يوم حنني وليتم ؟ قاليا أبا عمارة، أكن: قال رجل للرباء: زهري، عن أيب إسحاق قال

مجع هوازن، فرشقونا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكنا لقينا قوما رماة، ال يكاد يسقط هلم سهم
رشقا، ما يكادون خيطئون، فأقبلوا هناك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو على بغلته البيضاء 

)٢.(  
__________  

من طريق ) ٤٢٨٠(من طريق مساك بن حرب عن جابر بن مسرة، وأخرجه أبو داوود ) ٧) (١٨٢١= (
من طريق االسود بن ) ٤٢٨١(ابن نفيل، عن زهري، عن زياد بن خيثمة، عن الشعيب، عن جابر، و 

  .سعيد اهلمذاين، عن جابر
  .باب الصالة يف الرحال يف املطر: يف صالة املسافرين) ٦٩٨) (١(
باب من صف أصحابه عند اهلزمية، من طريق عمرو بن :  يف اجلهاد٧٦ / ٦: يوأخرجه البخار) ٢(

وابن عمه أبو : ومتامه..مسعت الرباء وسأله رجل: خالد احلراين، حدثنا زهري، حدثنا أبو إسحاق، قال
أنا ابن * أنا النيب ال كذب : سفيان بن احلارث بن عبداملطلب يقود به، فرتل واستنصر، مث قال

  .مث صف أصحابهعبداملطلب 
 يف املغازي، باب غزوة حنني، من طريق حممد بن بشار، عن غندر، عن أيب ٢٤ / ٨وأخرجه أيضا 

  .من طرق عن أيب إسحاق، عن الرباء) ١٧٧٦(، وأخرجه مسلم ..إسحاق مسع الرباء
(*)  

)٨/١٨٥(  

  



 عرض نصف كان طول سرير عوج مثان مئة ذراع يف: عن أيب إسحاق، عن نوف، قال: وبه إىل زهري
  .ذلك

وكان موسى عليه السالم طوله عشرة أذرع، وعصاه عشرة، ووثبته حني وثب مثان أذرع، فأصاب 
  ).١(كعبه، فخر على نيل مصر، فجسره الناس عاما ميرون على صلبه وأضالعه 

  ).٢(عن أيب الزبري، عن ابن أيب مليكة، أن عائشة كانت تصوم الدهر وأيام التشريق : وبه
: " يف مجيع ظين، ولست أشك أنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: نا الزبري، عن جابر قالأخرب: وبه

: ، قامت الرسل فشفعوا، فيقول عزوجل)٣(إذا ميز أهل اجلنة فدخلوا اجلنة، ودخل أهل النار النار 
احلياة، : هانطلقوا فمن عرفتم فأخرجوه، فيخرجوم قد امتحشوا، فيلقون على ر أو يف ر، يقال ل

اذهبوا أو انطلقوا، : فتسقط حماشهم على حافيت النهر، وخيرجون بيضا مثل الثعارير، فيشفعون، فيقول
اذهبوا فمن : فمن وجدمت يف قلبه قرياطا من إميان، فأخرجوه، فيخرجون بشرا كثريا، مث يشفعون، فيقول

اآلن : ريا، مث يقول اهللا عزوجلوجدمت يف قلبه حبة من خردل من إميان، فأخرجوه، فيخرجون بشرا كث
  عتقاء اهللا، مث يدخلون: أخرج بعلمي ورمحيت، فيخرج أضعاف ما أخرجوا، وأضعافه، فيكتب يف رقام

__________  
ربيب كعب االحبار، وقد تلقى عنه االسرائيليات، وقصة عوج بن عنق اليت تذكر : نوف البكايل) ١(

 أبطلها غري واحد من احملققني كابن القيم وابن كثري وغريمها، بطوهلا يف بعض كتب التفسري والتاريخ قد
  . البن حجر الفقيه، فراجعه١٨٨: ص" الفتاوى احلديثية " كما يف 

يف سنده تدليس أيب الزبري، والذي صح عن عائشة رضي اهللا عنها منع صيام أيام التشريق إال ) ٢(
  .للمتمتع الذي ال جيد اهلدي

  "فتح الباري " ، و ٤٢٦ / ١" املوطأ " انظر 
٢١٠ / ٤.  
  ".إذا ميز أهل اجلنة وأهل النار، فدخل أهل اجلنة اجلنة، ودخل أهل النار النار " " املسند " يف ) ٣(

(*)  

)٨/١٨٦(  

  

  ).١" (اجلهنميني : اجلنة فيسمون فيها
نم على إىل زهري عن زوجته وزعم اا صدوقة أا مسعت مليكة بنت عمرو وذكر أا ردت الغ: وبه

إن رسول اهللا صلى اهللا : أهلها يف إمرة عمر بن اخلطاب أا وصفت هلا من وجع ا، مسن بقر، وقالت
  ).٢" (ألباا شفاء، ومسنها دواء، وحلمها داء : " عليه وسلم قال



  
، احلافظ احملدث، أبو املنذر املروزي اخلرقي، بفتحتني، من قرية التميمي) ع* ( زهري بن حممد - ٢٧
  .قخر

  .اخلراساين
  .نزيل الشام، مث نزيل مكة

  .إنه هروي: وقيل
  موسى بن وردان املصري صاحب أيب هريرة، وابن أيب: حدث عن

__________  
  . من طريق أيب النضر، عن ابن زهري، حدثنا أبو الزبري، عن جابر٣٢٦، ٣٢٥ / ٣: أخرجه أمحد) ١(

  .أي احترقوا: امتحشوا: وقوله
  .الصغار، شبهوا ا الن القثاء ينمي سريعاأي القثاء : الثعارير

، )٣٤٩٧(ت " االستيعاب " زوجة زهري جمهولة، وكذا مليكة، واخلرب أورده ابن عبد الرب يف ) ٢(
" املراسيل " أخرجه أبو داود يف : قسم النساء، وقال) ١٠١٠(ت " االصابة " ونقله عنه احلافظ يف 

عليكم بألبان البقر، فإا " اب عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ ووصله ابن مندة، ووقع لنا بعلو، ويف الب
  .دواء، وأمساا فإا شفاء

: أخرجه احلاكم وصححه، ووافقه الذهيب، وتعقبهما بعضهم، فقال" وإياكم وحلومها، فإن حلومها داء 
  ويف صحته نظر، فإن يف

  .ال يتقرب بالداءالصحيح أن املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، وهو 
إن اهللا تعاىل "  بسند حسن، من حديث ابن مسعود مرفوعا ١٩٧ / ٤" املستدرك " وأخرج احلاكم يف 

  ".مل يرتل داء إال أنزل له شفاء إال اهلرم، فعليكم بألبان البقر، فإا ترم من كل شجر 
، ١٤٦، ١٤٥عقيلي، ، الضعفاء لل١٤٩ / ٢: ، التاريخ الصغري٤٢٨، ٤٢٧ / ٣: التاريخ الكبري* 

، ٣٦٠ / ٢: ، معجم البلدان)١٤٧٣(ت : ، مشاهري علماء االمصار٥٨٩ / ٣: اجلرح والتعديل
 / ١: ، العرب٢ / ٤٠ / ١، تذهيب التهذيب ٨٤ / ٢: ، ميزان االعتدال٤٣٩، ٤٣٨: ذيب الكمال

 ٣٩٤  /٥: ، ذيب ابن عساكر١٢٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤٨ / ٣: ، ذيب التهذيب٢٣٩
- ٣٩٥.  

(*)  

)٨/١٨٧(  

  



مليكة، وعمرو بن شعيب، وحممد بن املنكدر، وزيد بن أسلم، وعبد الرمحن بن القاسم، وابن عقيل، 
  .وسهيل، وعدة

الوليد بن مسلم، وعبد الرمحن بن مهدي، وأبو داود، وروح ابن عبادة، وعمرو بن أيب سلمة، : وعنه
  . النهديوأبو عامر العقدي، وخلق سواهم، وأبو حذيفة

  .روى عنه الشاميون مناكري: قال البخاري وغريه
وكذا روى عنه عمرو بن أيب سلمة التنيسي مناكري، وما هو بالقوي وال باملتقن، مع أن أرباب : قلت

  .الكتب الستة خرجوا له
 :هو مقارب احلديث، وقال: ، فنقل عن أمحد بن حنبل، قال"الضعفاء " وقد ذكره أبو جعفر العقيلي يف 

  ).١(كأن الذي يروي عنه أهل الشام زهري آخر، قلب امسه : هو مقارب احلديث، وقال
  .خراساين ضعيف: وروى معاوية بن صاحل، عن حيىي بن معني

  ما حدثنا أمحد بن حممد النصييب،: ومن حديثه: مث قال العقيلي
 املنذر، حدثنا سهيل، عن حدثنا إسحاق بن زيد اخلطايب، حدثنا حممد بن سليم، حدثنا زهري بن حممد أبو

صوموا تصحوا، وسافروا تصحوا، : " أبيه، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٢" (واغزوا تغنموا 

  .ال يتابع عليه إال من وجه فيه لني: مث قال
  .ليس بالقوي: قال النسائي

__________  
  ".فقلب امسه " ، وفيه ١٤٥: الضعفاء) ١(
" ، وأبو نعيم يف "االوسط " رواه الطرباين يف ": ختريج االحياء " ، وقال احلافظ يف ١٤٥: فاءالضع) ٢(

  .من حديث أيب هريرة بسنده ضعيف" الطب النبوي 
(*)  

)٨/١٨٨(  

  

  .ثقة، له أغاليط: وقال عثمان الدارمي
  .ثقة: وروى أمحد بن زهري عن حيىي

  .صاحل: وقال مرة
  ).١( زهري بن حممد ثقة :مسعت حيىي يقول: وقال عباس

  .ثقة: وروى حنبل عن أمحد



حمله الصدق، ويف حفظه سوء، وما حدث به من كتبه، فهو : سألت أيب عنه، فقال: وقال ابن أيب حامت
  .صاحل

  ).٢(أرجو أنه ال بأس به : وقال ابن عدي
  .تويف سنة اثنتني وستني ومئة: وقال ابن قانع

لبان، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا ابن فارس، حدثنا أخربنا من مسع ابن خليل، أخربنا ال
يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا زهري بن حممد، أخربين موسى بن وردان، عن أيب هريرة، قال 

  ).٣" (املرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .هذا حديث غريب عال

  ه أبو داود والترمذي، عن بندار، عنأخرج
  .أيب داود، وحسنه الترمذي

  سألت حممدا عن حديث زهري بن حممد هذا،): ٤(قال الترمذي 
__________  

  .١٧٦ / ٢: تاريخ ابن معني) ١(
وفصل اخلطاب يف حال رواياته أن أهل : ٦١٥ / ٢" شرح العلل " قال احلافظ ابن رجب يف ) ٢(

ديث مستقيمة، وما خرج عنه يف الصحيح فمن روايام عنه، وأهل الشام يروون العراق يروون عنه أحا
  .عنه روايات منكرة

، ١٧١ / ٤، واحلاكم ٣٠٤، ٣٠٣ / ٢، وأمحد )٢٣٧٩(، والترمذي )٤٨٣٣(أخرجه أبو داود ) ٣(
كلهم من حديث زهري بن حممد، عن موسى بن وردان، عن أيب هريرة، وله طريق آخر عند احلاكم 

  .ى به، فهو حسنيتقو
  .قال الترمذي يف العلل": امليزان " يف ) ٤(

(*)  

)٨/١٨٩(  

  

أنا أتقي هذا الشيخ، كأن حديثه موضوع، وليس هذا عندي بزهري بن حممد، وكان أمحد بن : فقال
  ).١(هذا شيخ ينبغي أن يكونوا قلبوا امسه : حنبل يضعف هذا الشيخ، ويقول

، وقال رأيت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم "مر حملول االزرار صلى ابن ع: " فهذا قاله عقيب حديث
  .يفعله

  



 بن صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن ابن عبد الرمحن) د، س* ( القاسم بن معن - ٢٨
مسعود، االمام الفقيه اتهد، قاضي الكوفة، ومفتيها يف زمانه، أبو عبد اهللا اهلذيل املسعودي الكويف، 

  .االمام أيب عبيدة بن معن، ولد بعد سنة مئةأخو 
منصور بن املعتمر، وحصني بن عبدالرمحن، وعبد امللك بن عمري، وهشام بن عروة، : وحدث عن

  .وسليمان االعمش، وطائفة سواهم
عبدالرمحن بن مهدي، وأبو نعيم، ومعلى بن منصور، وأبو غسان النهدي، واملعاىف بن : روى عنه

   بن الوليد العدين،سليمان، وعبد اهللا
__________  

يف تفسري سورة الرمحن، ) ٣٢٩١(كالم أمحد، بعد حديث جابر " سننه " ونقل الترمذي أيضا يف ) ١(
صلى ابن عمر وهو حملول االزرار : " ملا يروون عنه من املناكري، وحديث": قلبوا امسه : " وزاد بعد قوله

 من طريق صفوان بن صاحل ٢٤٠ / ٢" السنن  " ، والبيهقي يف)٧٧٩(أخرجه ابن خزمية رقم ": 
رأيت ابن : الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهري بن حممد التميمي، حدثنا زيد بن أسلم قال

  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعله: عمر يصلي حملول ازراره، فسألته عن ذلك، فقال
وأشار البخاري إىل بعض :  الترمذي اآلنف الذكر، مث قالتفرد به زهري بن حممد، مث نقل كالم: وقال

  .هذا يف التاريخ، وروي ذلك عن ابن عمر من أوجه دون السند
: ، ذيب الكمال١٢٠ / ٧: ، اجلرح والتعديل١٦٩: ، مشاهري علماء االمصار١٦٨: طبقات خليفة* 

 / ١: ت الذهب، شذرا٣١٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢ / ١٥٢ / ٣: ، تذهيب التهذيب١١١٨
  .٤٢ / ١، اجلواهر املضية ٢٨٦ / ١: ، العرب٢٨٦

(*)  

)٨/١٩٠(  

  

  .ومنجاب بن احلارث، وآخرون
  .وكان ثقة، حنويا، أخباريا، كبري الشأن، مل يأخذ على القضاء معلوما، نقله أمحد بن حنبل

  .ثقة، كان أروى الناس للحديث، والشعر، وأعلمهم بالعربية، والفقه: وقال أبو حامت
  .وكان عفيفا صارما، من أكرب تالمذة االمام أيب حنيفة: قلت

  .، وواله املهدي قضاء الكوفة)١(أخذ عنه العربية حممد بن زياد بن االعرايب 
  .شعيب زمانه: إنه كان يقال له: وقيل

  .روى له أبو داود، والنسائي شيئا قليال



  .وتويف يف سنة مخس وسبعني ومئة
  

  .، هو أبو عبد الرمحن يونس بن حبيب الضيب، موالهم البصريإمام النحو*  يونس - ٢٩
__________  

شاهدت ابن : ابن االعرايب الراوي النسابة، أحد أئمة اللغة املشار إليهم يف معرفتها، قال ثعلب) ١(
االعرايب وكان حيضر جملسه زهاء مئة إنسان، كل يسأله، أو يقرأ عليه، وجييب من غري كتاب، ولزمته 

رة سنة، ما رأيت بيده كتابا قط، وما أشك يف أنه أملى على الناس ما حيمل على أمجال، ومل ير بضع عش
  .ه) ٢٣١(أحد يف علم الشعر واللغة أغزر منه، تويف سنة 

  .١٨٩ / ١٨" معجم االدباء " 
، طبقات ٢١: ، مرات النحويني٢٣ / ٧: ، تاريخ الطربي٧٧ / ١: ، البيان والتبيني٥٤١: املعارف* 
 / ٦: ، تاريخ ابن االثري٦٤ / ٢٠: ، معجم االدباء٣١: ، نزهة االلباء٤٢: ، الفهرست٤٨: زبيديال

، ٣٨٨ / ١: ، مرآة اجلنان٣٤٦ / ٥: ، ذيب التهذيب٢٤٩ - ٢٤٤ / ٧: ، وفيات االعيان١٦٥
  .٤٢٦، بغية الوعاة، ٢٣١ / ٢: ، املزهر٥٥ - ٤٨نور القبس، 

(*)  

)٨/١٩١(  

  

  .العالء، ومحاد بن سلمةأخذ عن أيب عمرو بن 
  .الكسائي، وسيبويه، والفراء، وآخرون: وعنه

  .وعاش ثالثا ومثانني سنة
  .أرخ خليفة بن خياط موته يف سنة ثالث ومثانني ومئة

وقد لقي عبد اهللا بن أيب إسحاق، فسأله عن لفظة، وكان ليونس حلقة ينتاا الطلبة واالدباء، وفصحاء 
  .االعراب

  .جاوز املئة: وذكره ثعلب، فقال
  .إنه مل يتزوج، وال تسرى: وقيل

  .وله تواليف يف القرآن واللغات
  

االمام، العابد، الرباين، أبو زيد القسملي، اخلراساين، ) خ، م، د، ت، س * ( عبد العزيز بن مسلم- ٣٠
  .مث البصري، أحد الثقات



ي، وحصني بن عبدالرمحن، عبد اهللا بن دينار، ومطر الوراق، وأيوب، وأيب هارون العبد: حدث عن
  .وعدة

  العقدي، والقعنيب، وعبيداهللا بن عائشة، وحفص بن: روى عنه
__________  

، ١٦٩ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٠٥ / ١: ، التاريخ الكبري٤٤٥: ، تاريخ خليفة٢٢٤: طبقات خليفة* 
، مشاهري ٣٩٤ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٤٥: ، الضعفاء للعقيلي١٢٠ / ٢: املعرفة والتاريخ للفسوي

 / ١: ، العرب١ / ٢٤٤ / ٢: ، تذهيب التهذيب٨٤٥: ، ذيب الكمال)١٢٤٨(علماء االمصار 
  .٢٤١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٥٦ / ٦: ، ذيب التهذيب٦٣٥ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٥١

(*)  

)٨/١٩٢(  

  

  .عمر احلوضي، وحفص بن عمر الضرير، وشيبان بن فروخ، وآخرون
  .كان من العابدين:  العقديقال أبو عامر

  .مسعت منه، وكان من االبدال: وقال حيىي بن إسحاق السيلحيين
  .ثقة: وقال حيىي بن معني وغريه

  .مات سنة سبع وستني ومئة: قال العيشي
  

  .ابن مسلم القسملي السراج) ت، س، ق * ( أخوه املغرية- ٣١
  .كان االكرب
  .د السبخيعكرمة، وأيب الزبري املكي، وفرق: يروي عن
  .أبو داود الطيالسي، وشبابة بن سوار، وإسحاق بن سليمان الرازي، وآخرون: روى عنه

  .وثقه حيىي بن معني أيضا
  .تويف يف حدود الستني ومئة

  
  .، من تالمذة بشار بن بردهو من فحول الشعراء* *  سلم اخلاسر - ٣٢

  .هو سلم بن عمرو بن محاد
__________  

، تذهيب ١٣٦٢: ، ذيب الكمال٢٢٩ / ٨: ، اجلرح والتعديل٤٢٤/  ٤: التاريخ الكبري* 



  .٣٨٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٨ / ١٠: ، ذيب التهذيب١ / ٦٣ / ٤: التهذيب
 / ١١: ، معجم االدباء٢١٤ / ١٩: ، االغاين١٣٦ / ٩: ، تاريخ بغداد٩٩: طبقات ابن املعتز* * 

  .٣٥٠ ٣٥٢ / ٢: ، وفيات االعيان٢٣٦
(*)  

)٨/١٩٣(  

  

مدح املهدي، والرشيد، وعكف على املخازي، مث نسك، مث مرق، وباع مصحفه، واشترى بثمنه ديوانا، 
  .باخلاسر: فلقب

  .وقد أجازه الرشيد مرة مبئة ألف
  .ال أعلم يف أي سنة مات، لكنه مات قبل الرشيد

  
  .احلسن بن عمرو: ، ويقالاالمام، احملدث، أبو املليح، احلسن بن عمر الرقي) د، ق * ( أبو املليح- ٣٣

  .حج، فرأى عطاء بن أيب رباح، وما أظنه مسع منه
  .ومسع ميمون بن مهران، وابن شهاب الزهري، وعبد اهللا بن حممد ابن عقيل، وزياد بن بيان، وطائفة

عبد اهللا بن جعفر الرقي، وعمرو بن خالد احلراين، وإبراهيم ابن مهدي املصيصي، وأبو جعفر : وعنه
  .، وعبد اجلبار بن عاصم، وأبو نعيم عبيد بن هشام، وآخرونالنفيلي

  .وثقه أمحد بن حنبل، وأبو زرعة
  .مولده يف حدود سنة تسعني

  .وتويف بالرقة يف سنة إحدى ومثانني ومئة
__________  

 ٢: ، التاريخ الصغري٢٩٩ / ٢، التاريخ الكبري ٣٢١: ، طبقات خليفة١١٦ / ٢: التاريخ البن معني* 
: ، ذيب الكمال٢٥ ٢٤ / ٣: ، اجلرح والتعديل١٧٢ / ١:  املعرفة والتاريخ للفسوي،٢٢٧/ 

، شذرات ٨٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٧٩ / ١: ، العرب١ / ١٤٣ / ١: ، تذهيب التهذيب٢٧٩
  .٢٩٥ / ١: الذهب

(*)  

)٨/١٩٤(  

  



  .لابن حجري الباهلي، شيخ، عامل، بصري، صاحل احلا) ت، ق * ( قزعة بن سويد- ٣٤
  .أبيه، وابن أيب مليكة، وحممد بن املنكدر، ومحيد بن قيس االعرج: حدث عن

  .مسدد، وقتيبة، وإبراهيم بن احلجاج السامي، ولوين، ومجاعة: وعنه
  .مشاه ابن عدي
  .ليس بذاك القوي: وقال البخاري

  .والبن معني فيه قوالن
  .ال حيتج به: وقال أبو حامت
  .ال حيتج به: وقال أبو حامت

  .ضعيف: ال أبو داودوق
  .تويف سنة بضع وسبعني ومئة

  
  ابن حممد، االمام، احملدث، الفقيه، احلجة، أبو عبد امللك) ع سوى ق * * ( بكر بن مضر- ٣٥

__________  
، ١ / ٢٧٢ / ٤: ، الكامل البن عدي٣٩٦، ٣٩١: ، تاريخ خليفة٤٨٨ / ٢: التاريخ البن معني
 ٧، التاريخ الكبري ٢١٦ / ٢: ، كتاب اروحني٣٦٥: للعقيلي، الضعفاء ١٣٩ / ٧: اجلرح والتعديل

، ٣٨٩ / ٣: ، ميزان االعتدال١ / ١٦٠ / ٣: ، تذهيب التهذيب١١٢٩: ، ذيب الكمال١٩٢/ 
  .٣١٦: ، خالصة تذهيب الكمال٣٧٦ / ٨: ذيب التهذيب

، ١٦٤ / ١: للفسوي، املعرفة والتاريخ ٢٠٨ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٩٥ / ٢: التاريخ الكبري* * 
  = (*)، ذيب )١٥٣٤(ت : ، مشاهري علماء االمصار٣٩٢ / ١: ، اجلرح والتعديل١٦٥

)٨/١٩٥(  

  

  .املصري، موىل االمري شرحبيل بن حسنة، رضي اهللا عنه
  .ولد سنة مئة
أيب قبيل املعافري، وجعفر بن ربيعة، ويزيد بن اهلاد، وحممد بن عجالن، وعمرو بن : وحدث عن

  . ومجاعةاحلارث،
  .ولده إسحاق بن بكر، وابن وهب: روى عنه

  .وابن القاسم، وقتيبة بن سعيد، وآخرون
  .وكان من الثقات العابدين



كان عبدالرمحن بن القاسم ال يقدم عليه أحدا من أهل الفسطاط، وقد رأيته : قال احلارث بن مسكني
بيت على طنفسة، ما كان جيلس إال ما كنت أرى أيب جيلس يف ال: وأنا حدث، فحدثين ابنه إسحاق قال

  .على حصري
  وكان طويل احلزن، وأحيانا تطيب نفسه، فيفرح، فرمبا جاء

أفنصرفه ؟ : مايل وهلذا، فنقول له: الرجل يسأله املسألة، فيعلمه، ويرجع إىل حاله، ويتغري، ويقول
  .لموا الورعتع: أو حيل يل ؟ ورمبا جاءه االحداث يطلبون منه احلديث، فيقول هلم: فيقول

  .تويف يوم عرفة سنة أربع ومخسني ومئة: قال ابن يونس وغريه
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبداملعز بن حممد، أخربنا حممد بن إمساعيل، أخربنا حملم بن إمساعيل الضيب، 

  أخربنا اخلليل بن أمحد، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر، عن عمرو بن
__________  
، ٢٦٥ / ١: ، العرب٢٢١ / ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ٩٠ / ١: ، تذهيب التهذيب١٦١: الكمال= 

  .٤٨٧ / ١: ذيب التهذيب
  .٢٨٤ / ١، شذرات الذهب ٥٢: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)٨/١٩٦(  

  

وعلى (: ملا نزلت هذه اآلية: " احلارث، عن بكري، عن يزيد موىل سلمة، عن سلمة بن االكوع، قال
   ].١٨٤: البقرة) [ الذين يطيقونه فدية طعام مسكني

  ).١" (كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي، حىت نزلت اآلية اليت بعدها فنسختها 
  .أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن قتيبة، فوافقناهم بعلو درجة

  
  .اهد، حمدث الشيعة، أبو سليمان الضبعي، البصريالشيخ العامل الز) ٤م،  * ( جعفر بن سليمان- ٣٦

  .كان يرتل يف بين ضبيعة، فنسب إليهم
أيب عمران اجلوين، وثابت البناين، ويزيد الرشك، ومالك بن دينار، واجلعد أيب عثمان، : حدث عن
  .وخلق كثري
  سيار بن حامت الزاهد، وعبد الرزاق، ومسدد بن: حدث عنه

__________  
باب بيان قوله : يف الصيام) ١١٤٥( يف تفسري سورة البقرة، ومسلم ١٣٦ / ٨اري أخرجه البخ) ١(



 كلهم ١٩٠ / ٤، والنسائي )٧٩٨(، والترمذي )٢٣١٥(وأبو داود ..) وعلى الذين يطيقونه: (تعاىل
من حديث قتيبة، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن احلارث، عن بكري، عن يزيد موىل سلمة بن االكوع، 

  .االكوععن سلمة بن 
، املعرفة ٢٢٤: ، طبقات خليفة٣٥٣، ٢٨٨ / ٧: ، الطبقات الكربى٨٦ / ٢: التاريخ البن معني* 

ت : ، مشاهري علماء االمصار٤٨١ / ٢: ، اجلرح والتعديل٤٩ / ٢ و ١٦٩ / ١: والتاريخ للفسوي
 ، ميزان٢٤١ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٠٨ / ١: ، تذهيب التهذيب١٩٧: ، ذيب الكمال)١٢٦٣(

، خالصة تذهيب ٩٥ / ٢: ، ذيب التهذيب٣٣١، و ٢٧١ / ١: ، العرب٤٠٨ / ١: االعتدال
  .٦٣: الكمال

(*)  

)٨/١٩٧(  

  

  .مسرهد، وبشر بن هالل، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وحممد بن سليمان لوين، وغريهم
 عنه، وبه وكان من عباد الشيعة وعلمائهم، وقد حج، وتوجه إىل اليمن، فصحبه عبد الرزاق، وأكثر

  .تشيع
  .ال، ولكن بغضا يا لك: أتسب أبا بكر وعمر ؟ قال: ويروى أن جعفرا كان يترفض، فقيل له

  .فهذا غري صحيح عنه
  .أبو بكر وعمر: جارين له يؤذيانه، امسهما: بغضا يا لك: إمنا عين بقوله: وقال احلافظ زكريا الساجي

  ه مراسيل، فيهاأكثر عن ثابت البناين، وكتب عن: قال ابن املديين
  .مناكري

  .ثقة، فيه ضعف: وقال ابن سعد
كان حيىي القطان ال حيدث عن جعفر بن : وروى حممد بن عثمان العبسي، عن حيىي بن معني، قال

  .سليمان، وال يكتب حديثه، وكان عندنا ثقة
الوارث، فال من أتى جعفر بن سليمان، وعبد : كنا يف جملس يزيد بن زريع، فقال: قال أمحد بن املقدام

  .يقربين
  .وكان عبد الوارث ينسب إىل االعتزال: قال

  .ثقة: وروى عباس، عن حيىي بن معني
: رأيت ابن املبارك يقول جلعفر بن سليمان: حممد بن أيب بكر املقدمي، مسعت عمي عمر بن علي يقول



  .نعم: رأيت أيوب ؟ قال
  :قال

)٨/١٩٨(  

  

  .نعم: ورأيت ابن عون ؟ قال
  .نعم:  يونس ؟ قالفرأيت: قال
كان قدريا : كيف مل جتالسهم، وجالست عوفا، واهللا ما رضي عوف ببدعة حىت كانت فيه بدعتان: قال

  .شيعيا
  .جعفر بن سليمان احلرشي خيالف يف بعض حديثه: قال البخاري

  .روى مناكري، وهو متماسك ال يكذب: وقال السعدي
  . اجلوين، وفرقد السبخي، ومشيط بن عجالنصحب ثابتا، وأبا عمران": احللية " وقال صاحب 

  .اختلفت إىل ثابت البناين، ومالك بن دينار، عشر سنني: وروى سيار، عن جعفر قال
  أخربنا إسحاق الصفار، أخربنا يوسف اآلدمي، أخربنا أبو املكارم اللبان،

بن املثىن، حدثنا مسدد، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا معاذ ا
بعث رسول اهللا : حدثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصني قال

فتعاقد أربعة من : صلى اهللا عليه وسلم سرية، واستعمل عليهم عليا، فأصاب جارية، فأنكروا عليه، قال
ربناه، وكان املسلمون إذا قدموا من سفر، إذا لقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخ: الصحابة، فقالوا

بدؤوا برسول اهللا، فسلموا عليه، فلما قدمت السرية، سلموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام 
يا رسول اهللا، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا، فأقبل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه : أحد االربعة، فقال

  .ثالث مرات" ما تريدون من علي : " قالوسلم يعرف الغضب يف وجهه، ف
تابعه قتيبة، وبشر بن هالل، وعفان، وهو ) ١" (إن عليا مين، وأنا منه، وهو ويل كل مؤمن من بعدي " 

  .من أفراد جعفر
__________  

باب مناقب علي بن أيب طالب رضي اهللا : يف املناقب) ٣٧١٢(إسناده قوي، وأخرجه الترمذي ) ١(
  .٤٣٨، ٤٣٧ / ٤" املسند "  يف عنه، وحسنه، وهو

(*)  

)٨/١٩٩(  

  



  .أخرجه الترمذي، وحسنه، والنسائي
  .تويف جعفر بن سليمان يف سنة مثان وسبعني ومئة

  .احتج به مسلم
  

 ، العالمة، احلافظ، القاضي، أبو عبد اهللا النخعي، أحد االعالم، على ابن عبد اهللا) ٤* ( شريك - ٣٧
  .لني ما يف حديثه
  .الئمة عن االحتجاج مبفاريدهتوقف بعض ا

  .شريك بن عبد اهللا بن سنان بن أنس: قال أبو أمحد احلاكم
  شريك بن عبد اهللا بن أيب شريك من مالك بن النخع، وجده قاتل احلسني: ويقال

  .رضوان اهللا عليه
  .أدرك شريك عمر بن عبد العزيز، ومسع سلمة بن كهيل، ومنصور بن املعتمر، وأبا إسحاق

  .تني عندهمليس بامل
  .شريك بن عبد اهللا بن احلارث بن أوس القاضي أدرك عمر بن عبد العزيز: وقال أبو بكر اخلطيب

  وروى أيضا عن أيب صخرة جامع بن شداد، وجامع بن: قلت
__________  

، ١٦٨، ١٥٠ / ١: ، املعرفة والتاريخ للفسوي٥٠٩ - ٥٠٨: ، املعارف١٦٩: طبقات خليفة* 
، ١ / ١٩٢ / ٢: ، الكامل البن عدي٣٦٥ / ٤: ، اجلرح والتعديل١٧٥ - ١٤٩ / ١أخبار القضاة 
: ، ذيب الكمال٤٦٤ / ٢: ، وفيات االعيان٢٣الورقة : ، طبقات الشريازي٢٧٩ / ٩: تاريخ بغداد

، ٢٣٢ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢٧٠ و ٢٥٣ و ١٩٣ / ١: ، العرب٢٧٠ / ٢: ، ميزان االعتدال٥٨١
، شذرات ١٦٩: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٣ / ٤: ، ذيب التهذيب١٧١ / ١٠: البداية والنهاية

  .٢٨٧ / ١: الذهب
(*)  

)٨/٢٠٠(  

  

أيب راشد، وزياد بن عالقة، ومساك بن حرب، وعبد العزيز بن رفيع، وزبيد بن احلارث، وبيان بن بشر، 
االفطس، وسليمان ويعلى بن عطاء، وإبراهيم بن مهاجر، وعثمان بن أيب زرعة، وعاصم االحول، وسامل 

االعمش، وعطاء بن السائب، ونسري بن ذعلوق، وعبد امللك ابن عمري، وسلمة بن احملبق، وأشعث بن 
أيب الشعثاء، وعبد الكرمي ابن مالك اجلزري، واملقدام بن شريح، وسعيد بن مسروق، وهشام بن عروة، 



شبيب بن غرقدة، وخمول بن وعاصم بن دلة، وعلي بن بذمية، وزيد بن جبري، وحكيم بن جبري، و
  راشد، وابن عقيل، وإبراهيم بن جرير بن عبد اهللا البجلي، وعمار الدهين، وحبيب بن أيب ثابت،

  .وخلق سواهم
أبان بن تغلب، وحممد بن إسحاق، ومها من شيوخه، وشعبة، وسفيان، والليث بن سعد، وابن : وعنه

إن إسحاق : ن، وإسحاق بن يوسف االزرق، ويقالاملبارك، وحيىي بن آدم، وأبو نعيم، ويزيد بن هارو
  .االزرق أخذ عنه تسعة آالف حديث

أمحد بن يونس، وعلي بن اجلعد، وأبو بكر ابن أيب شيبة، وأخوه عثمان، وهناد بن : وممن يروي عنه
السري، ولوين، وحيىي بن حيىي، وحممد بن سليمان لوين، وحيىي بن عبداحلميد احلماين، وعباد بن يعقوب 

  .الرواجين، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وعلي بن حجر، وأمم سواهم
  .وقد وثقه حيىي بن معني

  .هو أثبت من أيب االحوص: وقال
  .، وما أخرجا لشريك سوى مسلم يف املتابعات قليال"الصحيحني " مع أن أبا االحوص من رجال : قلت

  .وخرج له البخاري تعليقا

)٨/٢٠١(  

  

  .علم حبديث بلده من الثوريشريك أ: قال ابن املبارك
  .ليس يقاس بسفيان أحد، لكن شريك أروى منه يف بعض املشايخ: فذكر هذا البن معني، فقال

  .ليس به بأس: وقال النسائي
  ).١(مائل ] مضطرب احلديث [ سيئ احلفظ : وقال اجلوزجاين

  .فيه تشيع خفيف على قاعدة أهل بلده: قلت
  ).٢( االمام أيب خنيفة وقائع وكان من كبار الفقهاء، وبينه وبني

  .يف سنة مخس وتسعني: مولده
  إنه ولد ببخارى، أو نقل: وقيل

  .إىل الكوفة
  .احلارث: وقد مسى البخاري جده سنانا، ومساه شيخه أبو نعيم

  .أخطأ شريك يف أربع مئة حديث: قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري
بر اجلعفي عشرة آالف مسألة، وعن ليث بن أيب كان عند أيب، عن جا: وعن عبدالرمحن بن شريك، قال

  .عشرة آالف مسألة: سليم



  .قدم عثمان يوم قدم، وهو أفضل القوم: مسعت شريكا يقول: قال أبو نعيم
  .ما بعد هذا إنصاف من رجل كويف: قلت

__________  
  .٢٧٠ / ٢، وميزان املؤلف ٥٨٢" ذيب الكمال " ، و ٢٨٤ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٩٧ و ٣٧٤ / ١٣" تاريخ بغداد " وانظر " واقع : "  يف االصل)٢(

(*)  

)٨/٢٠٢(  

  

مسعت شريكا يقول يف جملس أيب عبيداهللا يعين وزير املهدي وفيه احلسن بن : قال منصور بن أيب مزاحم
زيد بن احلسن، ووالد مصعب الزبريي، وابن أيب موسى، واالشراف، فتذاكروا النبيذ، فرخص من 

: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: لعراقيني فيه، وشدد الباقون، فقال شريكحضر من ا
  ).١" (إنا لنأكل حلوم هذه االبل، ليس يقطعها يف بطوننا إال هذا لنبيذ الشديد : " قال عمر

أجل فقال شريك،  ] ٧: ص) [ ما مسعنا ذا يف امللة اآلخرة، إن هذا إال اختالق: " فقال احلسن بن زيد
  شغلك اجللوس على الطنافس يف صدور االس عن استماع هذا ومثله، فلم جيبه احلسن! 

  .بشئ
  .وأسكت القوم، فتحدثوا بعد يف النبيذ، وشريك ساكت

  .حدثنا يا أبا عبد اهللا مبا عندك: فقال له أبو عبيد اهللا
  .احلديث أعز على أهله من أن يعرض للتكذيب! فقال كال 

أنا رأيته : ال، بلغنا أن سفيان تركه، فقال شريك:  سفيان الثوري، فقال قائل منهمشرب: فقال بعضهم
  .يشرب يف بيت خري أهل الكوفة يف زمانه، مالك بن مغول

  .ما رأيت أحدا أورع يف عمله من شريك: قال عيسى بن يونس
  .قدم علينا معمر، وشريك واسط: مسعت عبادا يقول: قال حممد بن معاوية النيسابوري

  .فكان شريك أرجح عندنا منه
  .ما فيهما إال ثبت: ذكرت البن معني، إسرائيل، وشريك، فقال: قال عباس

  شريك أثبت من أيب االحوص، مث مسعت: وقال
__________  

إسناده ضعيف لضعف شريك، والذي صح عن عمر رضي اهللا عنه إباحة الطالء وهو الدبس شبه ) ١(
يدهن به، فإذا طبخ عصري العنب حىت متدد أشبه طالء االبل، وهو يف بطالء االبل، وهو القطران الذي 



  .تلك احلالة غالبا ال يسكر
  .٥٦، ٥٥ / ١٠" فتح الباري " وانظر 

(*)  

)٨/٢٠٣(  

  

  .إسرائيل أثبت من شريك: ابن معني يقول
  .كان حيىي القطان ال حيدث عن هذين: وقال

غري ) ١(أجدين شاكيا :  يا أبا عبد اهللا ؟ قالكيف جتدك: قال رجل لشريك: قال منجاب بن احلارث
  .شاكي اهللا

كنا عند شريك يوما، فظهر من أصحاب احلديث جفاء، : حدثنا حيىي بن أيوب، قال: أمحد بن أيب خيثمة
  .يا أبا عبد اهللا، لو رفقت: فانتهر بعضهم، فقال له رجل

  .النبل عون على الدين: فوضع شريك يده على ركبة الشيخ، وقال
أخطأ : إذا يفتضح، يقول: ما تقول فيمن يفضل عليا على أيب بكر ؟ قال: قيل لشريك: ال ابن عيينةق

  .املسلمون
  .ما كتبت عن شريك بعد ما ويل القضاء، فهو عندي على حدة: وعن وكيع قال
  .مل أكتب عنه بعد القضاء غري حديث واحد: وقال أبو نعيم

  .قضى شريك على ابن إدريس بشئ:  يقولحدثنا عباس بن حممد، مسعت حيىي: البغوي
اذهب فأفت ذا حاكة : القضاء فيه كذا وكذا يعين الذي حكمت به فقال له شريك: فقال ابن إدريس

  .الزعافر، وكان شريك قد حبسه يف القضية، وكان ابن إدريس يرتل يف الزعافر
  .القلبترك اجلواب يف موضعه إذابة : مسعت شريكا يقول: منصور بن أيب مزاحم

__________  
  ".شاك : " يف االصل) ١(

(*)  

)٨/٢٠٤(  

  

  .ال أفضل أحدا: أرأيت من قال: قلت لشريك: قال إبراهيم بن أعني
علي : هذا أمحق، أليس قد فضل أبو بكر وعمر ؟ وروى أبو داود الرهاوي، أنه مسع شريكا يقول: قال



  .خري البشر، فمن أىب فقد كفر
  .ما ثبت هذا عنه: قلت
  .ناه حقومع
  .خري بشر زمانه، وأما خريهم مطلقا، فهذا ال يقوله مسلم: يعين

أعلم أهل الكوفة سفيان، وأحضرهم جوابا شريك، وذكر باقي : قال عبدالرمحن بن حيىي العذري
  .احلكاية

إسرائيل صاحب كتاب، ويؤدي ما : قلت اليب عبد اهللا يف إسرائيل وشريك، فقال: قال الفضل بن زياد
  .س على شريك قياس، كان حيدث احلديث بالتوهممسع، ولي

: أكرهت على القضاء، قال: قال شريك لبعض إخوانه: حدثنا سليمان بن أيب شيخ: ابن أيب خيثمة
كان شريك : حكى يل عبد اهللا بن صاحل بن مسلم، قال: فأكرهت على أخذ الرزق ؟ مث قال سليمان

، وأبطأت اخليزران، فأقام ينتظرها ثالثا، )١(اهي على قضاء الكوفة، فخرج يتلقى اخليزران، فبلغ ش
بأن * فإن كان الذي قد قلت حقا : ويبس خبزه، فجعل يبله باملاء ويأكله، فقال العالء بن املنهال الغنوي

  تلقى من حيج من النساء ؟* قد أكرهوك على القضاء فمالك موضعا يف كل يوم 
__________  

  .موضع قرب القادسية) ١(
  .تقاله ياقو

(*)  

)٨/٢٠٥(  

  

وحدثين عبدالرمحن بن شريك : قال سليمان) ١(بال زاد سوى كسر وماء * مقيما يف قرى شاهي ثالثا 
إنك : كانت أم شريك من خراسان، فرآها أعرايب وهي على محار، وشريك صيب بني يديها، فقال: قال

  .لتحملني جندلة من اجلنادل
  .، عزلوك عن القضاء، ما رأينا قاضيا عزليا أبا عبد اهللا: وقال موسى بن عيسى لشريك

  .هم امللوك، يعزلون وخيلعون، يعرض أن أباه خلع يعين من والية العهد: قال
  .قد وليتك قضاء الكوفة: محلت إىل أيب جعفر، فقال يل: قال يل شريك: قال أبو مطرف: قال سليمان

  .ال أحسن: فقلت
  :فقال

  .ا كعيسىقد بلغين ما صنعت بعيسى، واهللا ما أن



  .إنه ال يعفيك: يا ربيع، يكون عندك حىت يقبل، فخرجت مع الربيع، فقال
  .فقبلت

بلغين أنك : لقي عبد اهللا بن مصعب الزبريي شريكا، فقال: وأخربين سليمان، قال: قال ابن أيب خيثمة
  .تنال من أيب بكر وعمر

  .واهللا ما أنتقص الزبري، فكيف أنا من أيب بكر وعمر ؟: فقال شريك
  .قد ويل شريك قضاء الكوفة: قيل اليب شيبة القاضي: وأخربين أيب، قال: مث قال سليمان

  .احلمد هللا الذي مل جيعله من أصحاب محاد: فقال
أحدث عن شريك أعجب إيل من أن أحدث عن موسى بن عبيدة، : ابن املديين، عن حيىي القطان، قال

  :وضعف شريكا، وقال
__________  

  .٣١٦ / ٣شاهي : ، ومعجم البلدان٢٨٥ / ٩" تاريخ بغداد " االبيات يف ) ١(
  .وهو خطأ" مقيما " بدل " مقيم " و " موضعا " بدل " موضع " وكان يف االصل 

(*)  

)٨/٢٠٦(  

  

  .أتيته بالكوفة، فأملى علي، فإذا هو ال يدري
على القضاء، فجعل ملا وجه شريك إىل قضاء االهواز، جلس : حدثين أيب، قال: قال سليمان بن أيب شيخ

  .ال يتكلم حىت قام، مث هرب واختفى
  .إنه اختفى عند الوايل: ويقال

: كنت عند احلسن بن عمارة، حني بلغه أن شريكا هرب، فقال: فحدثين حيىي بن سعيد االموي، قال
  .اخلبيث استصغر قضاء االهواز

يك، فأتاه بعض ولد املهدي، كنت عند شر: حدثين محدان بن االصبهاين، قال: حممد بن يزيد الرفاعي
  .فاستند، فسأله عن حديث، فلم يلتفت إليه، وأقبل علينا، مث أعاد، فعاد مبثل ذلك

  .كأنك تستخف بأوالد اخلليفة: فقال
  .ال، ولكن العلم أزين عند أهله من أن تضيعوه: قال
  .هكذا يطلب العلم: فجثا على ركبتيه، مث سأله، فقال شريك: قال

  .أثر فيه بعض الضعف أحب إيل من رأيهم: قال شريك: عوامقال عباد بن ال
  .كان شريك خيضب باحلمرة: مسعت عفان يقول: قال علي بن سهل



إما أن تلي القضاء، أو تؤدب ولدي : البد من ثالث: إن شريكان أدخل على املهدي، فقال: قيل
  .وحتدثهم، أو تأكل عندي أكلة

مر املهدي الطباخ أن يصلح ألوانا من املخ املعقود بالسكر االكلة أخف علي، فأ: ففكر ساعة، مث قال
  .وغري ذلك، فأكل

  .يا أمري املؤمنني، ليس يفلح بعدها: فقال الطباخ
  .فحدثهم بعد ذلك، وعلمهم، وويل القضاء: قال

)٨/٢٠٧(  

  

  .إنك مل تبع به بزا: ولقد كتب له برزقه على الصرييف، فضايقه يف النقد، فقال
  .هللا بعت أكرب من البز، بعت به ديينوا: فقال شريك

من رجل االمة : كنا بالرملة، فقالوا: مسعت أبا توبة احلليب يقول: قال علي بن احلسني بن اجلنيد الرازي
  .ابن هليعة: ؟ فقال قوم
رجل االمة شريك، وكان شريك يومئذ : مالك، فقدم علينا عيسى بن يونس، فسألناه، فقال: وقال قوم

  .حيا
حدثنا سلم بن قادم، حدثنا موسى ابن داود، حدثنا عباد بن العوام، :  بن إسحاق الصاغاينقال حممد

  قدم علينا شريك من حنو مخسني: قال
" و ) ١" (إن أهل اجلنة يرون رم : " إن عندنا قوما من املعتزلة، ينكرون هذه االحاديث: سنة، فقلنا له

أما حنن، :  بنحو من عشرة أحاديث يف هذا، مث قال، فحدث شريك"إن اهللا يرتل إىل السماء الدنيا 
فأخذنا ديننا عن أبناء التابعني، عن الصحابة، فهم عمن أخذوا ؟ قال شريك، عن أشعث، عن حممد بن 

  .أدركت بالكوفة أربعة آالف شاب يطلبون العلم: سريين، قال
  .إمنا يتظرفون به! ونه هللا ؟ ترى أصحاب احلديث هؤالء يطلب: مسعت شريكا يقول: قال أبو نعيم النخعي

  .كان حيىي ال حيدث عن شريك، وكان عبدالرمحن بن مهدي حيدث عنه: قال عمرو بن علي الفالس
  سألت أمحد بن حنبل عن شريك،: قال معاوية بن صاحل االشعري

__________  
  .حديث الرؤية صحيح، وكذا حديث الرتول، وقد مر خترجيهما أكثر من مرة) ١(

(*)  

)٨/٢٠٨(  

  



كان عاقال، صدوقا، حمدثا، وكان شديدا على أهل الريب والبدع، قدمي السماع من أيب إسحاق : فقال
  .قبل زهري، وقبل إسرائيل

  .نعم: إسرائيل أثبت منه ؟ قال: فقلت له
  .ال تسألين عن رأيي يف هذا: حيتج به ؟ قال: قلت له

  .إي لعمري: فإسرائيل حيتج به ؟ قال: قلت
  .يك سنة مخس وتسعنيوولد شر: قال

  .ال أدري: كيف كان مذهبه يف علي وعثمان رضي اهللا عنهما ؟ قال: قلت له
قبض النيب صلى اهللا عليه : مسعت شريكا يقول: قال حفص بن غياث، من طريق علي بن خشرم، عنه

خلف وسلم، واستخار املسلمون أبا بكر، فلو علموا أن فيهم أحدا أفضل منه كانوا قد غشونا، مث است
  أبو عمر، فقام مبا قام

  .به من احلق والعدل، فلما حضرته الوفاة، جعل االمر شورى بني ستة، فاجتمعوا على عثمان
  .فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد غشونا

فأخربين بعض أصحابنا من أهل احلديث، أنه عرض هذا على عبد اهللا بن إدريس، : قال علي بن خشرم
  .نعم: ت مسعت هذا من حفص ؟ قلتأن: فقال ابن إدريس

  .احلمد هللا الذي أنطق ذا لسانه، فواهللا إنه لشيعي، وإن شريكا لشيعي: قال
هذا التشيع الذي ال حمذور فيه إن شاء اهللا إال من قبيل الكالم فيمن حارب عليا رضي اهللا عنه : قلت

  .من الصحابة، قبيح يؤدب فاعله
هم طائفة من املؤمنني بغت على االمام : ، ونترضى عنهم، ونقولوال نذكر أحدا من الصحابة إال خبري

  ).١" (تقتلك الفئة الباغية : " علي، وذلك بنص قول املصطفى صلوات اهللا عليه لعمار
  فنسأل اهللا أن يرضى عن اجلميع،

__________  
  (*)= باب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل : يف الفنت) ٢٩١٦(أخرجه مسلم ) ١(

)٨/٢٠٩(  

  

  .وأال جيعلنا ممن يف قلبه غل للمؤمنني
  .وال نرتاب أن عليا أفضل ممن حاربه، وأنه أوىل باحلق رضي اهللا عنه

شهد ابن إدريس شهادة عند : حدثنا حممد بن عثمان، حدثنا احلسن، مسعت أبا نعيم يقول: العقيلي
  . قفاه، أو وجئ يف قفاهشريك، أو تقدم إليه يف شئ، فأمر به شريك، فأقيم، ودفع يف



  .من أهل بيت محق ما علمت: وقال شريك
قد كتبت عن حيىي بن سعيد، عن شريك عن ير وجه احلديث : مسعت أيب يقول: قال عبد اهللا بن أمحد

  .يعين يف املذاكرة
  .كان شريك ال يبايل كيف حدث: مسعت أيب يقول: قال عبد اهللا

  .حسن بن صاحل أثبت منه يف احلديث
أوس بن احلارث بن ] احلارث بن [ شريك بن عبد اهللا بن أيب شريك، وهو : ليفة بن خياطقال خ

  .، يكىن أبا عبد اهللا)١(االذهل بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع 
  .مات سنة سبع أو مثان وسبعني ومئة

__________  
: اعة من الصحابة منهمفيتمىن أن يكون الرجل مكان امليت من البالء، وهو حديث متواتر، رواه مج= 

، وقتادة بن النعمان عند النسائي، وأبو هريرة عند الترمذي، "الصحيح " أبو سعيد اخلدري وهو يف 
وعبد اهللا بن عمرو بن العاص عند النسائي، وعثمان بن عفان، وحذيفة، وأبو أيوب، وأبو رافع، وخزمية 

  .بن ثابت، ومعاوية، وعمرو بن العاص
  .وكلها عند الطرباين وغريه، وغالب طرقها صحيحة وحسنة: ٤٥٢ / ١" ح الباري فت" قال احلافظ يف 

  .وفيه عن مجاعة آخرين يطول عددهم
ويف هذا احلديث علم من أعالم النبوة، وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار، ورد على النواصب الزاعمني أن 

  .عليا مل يكن مصيبا يف حروبه
أمجع :  عن كتاب االمامة لالمام عبدالقاهر اجلرجاين قوله٣٦٦ / ٦" فيض القدير " ونقل املناوي يف 

مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، واالوزاعي، : فقهاء احلجاز والعراق من فريقي احلديث والرأي منهم
واجلمهور االعظم من املتكلمني واملسلمني، أن عليا مصيب يف قتاله الهل صفني، كما هو مصيب يف 

  .تلوه بغاة ظاملون لهأهل اجلمل، وأن الذين قا
  .، والزيادة منها٤٦٤ / ٢، ووفيات االعيان ٣٧٨ / ٦، وابن سعد )١٢٩٥(طبقات خليفة ت ) ١(
  *)إ (

)٨/٢١٠(  

  

  .مات سنة سبع وسبعني ومئة: وقال أبو نعيم الفضل وغريه
  .مات بالكوفة يف أول شهر ذي القعدة سنة سبع: قلت

  .عاش اثنتني ومثانني سنة



  أخربنا: احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاالقرأت على عبد 
موسى بن عبد القادر سنة مثان عشرة وست مئة، أخربنا أبو القاسم سعيد بن أمحد، أخربنا علي بن أمحد 
بن البسري، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا سويد بن سعيد احلدثاين، حدثنا 

رأيت عند النيب صلى اهللا عليه : خالد، عن حكيم بن جابر، عن أبيه، قالشريك، عن إمساعيل بن أيب 
  ).١" (هذا الدباء نكثر به طعامنا : " ما هذا ؟ قال: وسلم دباء، فقلت

  .هذا حديث صاحل االسناد
: وبه أخربنا املخلص أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد، حدثنا حممد بن سليمان بن حبيب لوين، قال

 ] ١٤: االنسان) [ وذللت قطوفها تذليال: (عن أيب إسحاق، عن الرباء، يف قوله عزوجلحدثنا شريك، 
  ).٢(أهل اجلنة يأكلون منها قياما، وقعودا، ومضطجعني، وعلى أي حال شاؤوا : قال

__________  
فأخرجه من طريقه عن إمساعيل بن أيب خالد، ) ٣٣٠٤(وقد تابع شريكا عليه وكيع عند ابن ماجه ) ١(

دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيته، وعنده هذا الدباء، : حكيم بن جابر، عن أبيه قالعن 
  ".هذا القرع، هو الدباء نكثر به طعامنا : " أي شئ هذا ؟ قال: فقلت

: وهذا إسناد صحيح، وجابر هو ابن طارق، ويقال: ٢٠٤ورقة " مصباح الزجاجة " قال البوصريي يف 
، والنسائي يف ٨٤ص " الشمائل " ابن عوف االمحسي، ورواه الترمذي يف : الابن أيب طارق، ويق

  .الوليمة، مجيعا عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن إمساعيل بن أيب خالد به
 من طريق آخر وصححه، ٥١١ / ٢" املستدرك " رجاله ثقات غري شريك، لكن رواه احلاكم يف ) ٢(

، وزاد نسبته إىل الفريايب، وسعيد بن ٣٠٠ / ٦" در املنثور ال" وأقره الذهيب، وأورده السيوطي يف 
  = (*)منصور، وابن أيب شيبة، وهناد بن السري، وعباد بن محيد، وعبد اهللا بن 

)٨/٢١١(  

  

  أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم،
، حدثنا عيسى ابن علي إمالء، حدثنا أبو أخربنا هبة اهللا بن أيب شريك، أخربنا أبو احلسني بن النقور

القاسم عبد اهللا بن حممد، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا شريك، عن أيب إسحاق، عن حبشي بن جنادة، 
علي مين وأنا من علي ال يؤدي عين إال أنا أو هو : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
."  

  .عن سويد، فوافقناه بعلو) ١" (سننه "  هذا حديث حسن غريب رواه ابن ماجه يف
مساعا عن ) ٣(، وزينب بنت كندي )٢(أخربنا الشيخ تاج الدين حممد بن عبد السالم، مدرس الشامية 



  زينب بنت عبدالرمحن بن حسن الشعرية،
__________  

  ".لبعث ا" وابن املنذر، وابن أيب حامت، وابن مردويه، والبيهقي يف " زوائد الزهد " أمحد يف = 
 من حديث شريك، عن أيب إسحاق، ١٦٥ / ٤، وأمحد )٣٧١٩(يف املقدمة، والترمذي ) ١١٩) (١(

حدثنا :  من طريق حيىي بن آدم وابن أيب بكري قاال١٦٤ / ٤عن حبشي بن جنادة، وأخرجه أمحد 
صلى قال رسول اهللا : إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن حبيش بن جنادة وكان شهد يوم حجة الوداع قال

وهذا إسناده صحيح، رجاله رجال " علي مين وأنا منه، ال يودي عين إال أنا أو علي : " اهللا عليه وسلم
  .الشيخني

هي املدرسة الشامية اجلوانية، وتقع قبلي املارستان النوري، ومل يبق اآلن من رمسها سوى باا، ) ٢(
، فجعلتها بعدها مدرسة للفقهاء وكانت دارا ليست الشام اخلاتون أخت امللك العادل بنت أيوب

  .الشافعية، وأوقفت عليها أوقافا كثرية
هو حممد بن عبد السالم بن املطهر : ، فقال١٣٩: الورقة" مشيخته " وتاج الدين هذا ترمجه املؤلف يف 

بن العالمة قاضي القضاة أيب سعد عبد اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن أيب عصرون، االمام املدرس اجلليل 
ملعمر املسند تاج الدين أبو عبد اهللا بنأيب الفضل التميمي احلليب مث الدمشقي الشافعي مدرس الشامية ا

الصغرى، مسع أباه وابن روزنة مكرم بن حممد، وكان خريا متواضعا لطيفا، فيه عامية، إال أنه يورد درسه 
  عشر وستحبروفه إيرادا حسنا، مسعت منه عدة أجزاء، مولده يف حلب باحملرم سنة 

  .مئة، ومات يف ربيع االول سنة مخس وتسعني وست مئة
زينب بنت عمر بن كندي بن سعد بن علي أم : ، فقال٥٠: الورقة" مشيخته " ترمجها املؤلف يف ) ٣(

حممد الدمشقية الكندية، نزيلة بعلبك، شيخة صاحلة جليلة كثرية املعروف، حجت وبنت رباطا، ووقفت 
  .إجازة املؤيد الطوسي، وأيب روح، وزينب بنت الشعريعلى الرب، روت الكثري ب

  .توفيت يف أواخر شهر مجادى اآلخرة سنة تسع وتسعني وست مئة
(*)  

)٨/٢١٢(  

  

أخربنا إمساعيل بن أيب القاسم القارئ، سنة إحدى وثالثني ومخس مئة، أخربنا أبو احلسن عبد الغافر بن 
قرأت : أخربنا داود بن احلسني، حدثنا حيىي بن حيىي، قالحممد الفارسي، أخربنا أبو سهل بشر بن أمحد، 

رأيت عليا رضي اهللا عنه سجد سجدة : على شريك، عن حممد بن قيس، عن رجل يكىن أبا موسى، قال
  .الشكر حني وجد املخدج



  ).١(واهللا ما كذبت، وال كذبت : وقال
  .شريك ثقة، خيطئ على االعمش: قال أبو داود

  .ا حيتاج إىل شريك يف االحاديث اليت حيتج ا، وملا ويل القضاء، اضطرب حفظهقل م: وقال صاحل جزرة
أعفين يا أمري : إين أريد أن أوليك القضاء، فقال: دعا املنصور شريكا، فقال: قال يعقوب بن شيبة

  .املؤمنني
  .لست أعفيك: قال
  .فانصرف يومي هذا، وأعود، فريى أمري املؤمنني رأيه: قال
  .تتغيب ؟ ولئن فعلت القدمن على مخسني من قومك مبا تكره، فواله القضاءتريد أن : قال

وكان شريك ثقة مأمونا، كثري احلديث، أنكر عليه : فبقي إىل أيام املهدي، فأقره املهدي، مث عزله، قال
  .الغلط واخلطأ

__________  
  من طريق إسرائيل، عن إبراهيم) ١٢٥٤ و ٨٤٨" املسند " وأخرجه أمحد يف ) ١(

  .ابن عبداالعلى، عن طارق بن زياد
 من طريق الثوري، عن حممد بن قيس، ٣٧١ / ٢" سنن البيهقي " ، و )٥٩٦٢" (املصنف " وهو يف 

  .ناقص اخللق: واملخدج..كنت مع علي: عن أيب موسى مالك بن احلارث قال
قتل باب التحريض على : يف الزكاة) ١٥٦) (١٠٦٦" (صحيح مسلم " وانظر خرب املخدج يف 

فالتمسوه فلم جيدوه، فقام علي رضي : التمسوا فيهم املخدج: فقال علي رضي اهللا عنه: اخلوارج، وفيه
أخرجوهم، فوجدوه مما يلي االرض : اهللا عنه بنفسه، حىت أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال

ا أمري املؤمنني، اهللا الذي ي: فقام إليه عبيدة السلماين، فقال: صدق اهللا وبلغ رسوله، فقال: فكرب، مث قال
إي واهللا الذي ال إله إال : ال إله إال هو لسمعت هذا احلديث من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال

  (*).هو، حىت استحلفه ثالثا، وهو حيلف له 

)٨/٢١٣(  

  

  .من يفلت من اخلطأ ؟ رمبا رأيت شريكا خيطئ، ويصحف حىت أستحيي: قال عيسى بن يونس
قلت حملمد بن : حدثنا سليمان بن منصور، حدثنا إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة، قال: السدوسييعقوب 
  .أما ترى كثرة قول الناس يف شريك ؟ يعين يف محده مع كثرة خطئه وخطله: احلسن

اسكت وحيك، أهل الكوفة كلهم معه، يتعصب للعرب، فهم معه، ويتشيع هلؤالء املوايل احلمقى : قال
  .فهم معه



ما رأيت يف أصحابنا أشد تقشفا من شريك، رمبا رأيته يأخذ شاته، يذهب ا إىل : قال عيسى بن يونس
الناس، ورمبا حزرت ثوبيه قبل القضاء بعشرة دراهم، ورمبا دخلت بيته، فإذا ليس فيه إال شاة حيلبها، 

اكتب حديث جدك، : ول، وجرة، فرمبا بل اخلبز يف املطهرة فيلقي إيل كتبه، فيق)١(ومطهرة، وبارية 
  .ومن أردت

" وضعت يف كفة : " حدث شريك يوما حبديث: وحدثين اهليثم بن خالد، قال: قال يعقوب السدوسي
  .مع الناس يف الكفة االخرى: فأين كان علي عليه السالم ؟ قال: فقال رجل لشريك

ينا سامل االفطس، فأتيته قدم عل: قال شريك: مسعت بعض الكوفيني يقول: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .ومعي قرطاس فيه مئة حديث

: أرين قرطاسك، فأعطيته، فخرقه، قال: فسألته، فحدثين ا، وسفيان يسمع، فلما فرغ قال يل سفيان
  .فرجعت إىل مرتيل فاستلقيت على قفاي، فحفظت منها سبعة وتسعني حديثا، وحفظها سفيان كلها

__________  
  .ارسي معرباحلصري، ف: البارية) ١(

(*)  

)٨/٢١٤(  

  

حدثنا أبو العالء حممد بن أمحد، مبصر، حدثنا حممد بن الصباح الدواليب، حدثنا : قال احلافظ ابن عدي
كنت شاهدا حني أدخل شريك، ومعه أبو أمية، وكان أبو أمية رفع إىل املهدي أن : نصر بن ادر قال

: "  ثوبان، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالشريكا حدثه عن االعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن
استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإذا زاغوا عن احلق فضعوا سيوفكم على عواتقكم، مث أبيدوا 

  ).١" (خضراءهم 
  .ال: أنت حدثت ذا ؟ قال: قال املهدي

  .علي املشي إىل بيت اهللا، وكل مايل صدقة، إن مل يكن حدثين: فقال أبو أمية: 
  .وعلي مثل الذي عليه إن كنت حدثته: قال شريكف

  .فكأن املهدي رضي
  .يا أمري املؤمنني، عندك أهدى العرب، إمنا يعين مثل الذي علي من الثياب: فقال أبو أمية

  .قل له حيلف كما حلفت
  .احلف: فقال

  .قد حدثته: فقال شريك



  ويلي على شارب اخلمر يعين االعمش، وذلك: فقال املهدي
  .لو علمت موضع قربه الحرقته) ٢( يشرب املنصف أنه كان

__________  
 من طريق ٢٧٧ / ٥شريك سيئ احلفظ، وسامل بن أيب اجلعد مل يسمع من ثوبان، وأخرجه أمحد ) ١(

 من طريق ٧٤: ص" الصغري " وكيع، عن االعمش، عن سامل، عن ثوبان خمتصرا، وأخرجه الطرباين يف 
  .شعبة، عن االعمش، عن سامل

رواه الطرباين وفيه :  وقال٢٢٨ / ٥" جممع الزوائد "  الباب عن النعمان بن بشري، ذكره اهليثمي يف ويف
  .من مل أعرفه

  .أطيعوهم ما داموا مستقيمني على الدين وثبتوا على االسالم: ومعىن احلديث
  .سوادهم، ودمهاؤهم: خضراؤهم

  .العصري الذي يطبخ حىت يذهب نصفه: املنصف من الشراب) ٢(
  .وشرب الرباء وأبو جحيفة على النصف:  يف االشربة٥٦ / ١٠وعلق البخاري يف صحيحه 

أما أثر الرباء فأخرجه ابن أيب شيبة من رواية عدي بن ثابت عنه، أنه كان : وقال احلافظ ابن حجر
 إذا طبخ فصار على النصف، وأما أثر أيب جحيفة فأخرجه ابن أيب شيبة: يشرب الطالء على النصف، أي

  .فذكر مثله..رأيت أبا جحيفة: أيضا من طريق حصني بن عبدالرمحن قال
جرير وأنس، ومن التابعني ابن احلنفية وشريح، وأطبق اجلميع على أنه إن : ووافق الرباء وأبا جحيفة

  .كان يسكر حرم
(*)  

)٨/٢١٥(  

  

  .بل زنديق: مل يكن يهوديا، كان رجال صاحلا، قال: قال شريك
  .بتركه اجلمعات، وجلوسه مع القيان، وشربه اخلمر: ماتللزنديق عال: قال
  .واهللا القتلنك: فقال
  .ابتالك اهللا مبهجيت: قال
  .أخرجوه، فأخرج، وجعل احلرس يشققون ثيابه، وخرقوا قلنسوته: قال

  .أبو عبد اهللا: فقلت هلم: قال نصر
  .دعهم: فقال املهدي

يك ال جيلس للحكم حىت يتغدى ويشرب أربعة كان شر: أخربنا أيب، قال: أمحد بن عثمان بن حكيم



  .أرطال نبيذ، مث يصلي ركعتني، مث خيرج رقعة فينظر فيها، مث يدعو باخلصوم
  فقيل البنه عن الرقعة،

  .يا شريك، اذكر الصراط وحدته، يا شريك، اذكر املوقف بني يدي اهللا تعاىل: فأخرجها إلينا، فإذا فيها
  .رأيت ختليطا يف أصول شريك: يه، قالروى حممد بن حيىي القطان، عن أب

شريك ثقة إال أنه يغلط وال يتقن، ويذهب بنفسه على سفيان، : مسعت ابن معني يقول: وقال أبو يعلى
  .وشعبة

  .ليس شريك بقوي فيما ينفرد به: وقال الدارقطين
  

  . أبو املقدام الطهوي، البصريابن برزين) ق* ( غسان - ٣٨
  .وثقه ابن معني وغريه

____________________  
، ذيب ٣٣٣ / ٣: ، ميزان االعتدال٢ / ١٣٣ / ٣: ، تذهيب التهذيب١٠٩٠: ذيب الكمال* 

  .٣٠٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٦ / ٨: التهذيب
(*)  

)٨/٢١٦(  

  

  .ثابت البناين، وسيار بن سالمة، ومجاعة: يروي عن
  .غياث، ومسدد، وآخرونحجاج بن منهال، وعفان، ومسلم، وعبد الواحد بن : روى عنه

  
هو االمام احلافظ، الثبت، حمدث البصرة، الوضاح بن عبد اهللا، موىل يزيد بن ) ع * ( أبو عوانة- ٣٩

  .عطاء اليشكري، الواسطي، البزاز
  .كان الوضاح من سيب جرجان

  .سنة نيف وتسعني: مولده
  .رأى احلسن، وحممد بن سريين

  قة، وقتادة، ومساك بناحلكم بن عتيبة، وزياد بن عال: وروى عن
حرب، واالسود بن قيس، وإمساعيل السدي، وعمرو بن دينار، وعاصم ابن كليب، وأيب الزبري، 

وحصني بن عبدالرمحن، ويعلى بن عطاء، ومنصور بن املعتمر، وعمر بن أيب سلمة، وأيب إسحاق، ومغرية 
بن أيب سلمة بن عبدالرمحن، وأيب بن مقسم، ومنصور بن زاذان العابد، وأيب بشر جعفر بن إياس، وعمر 



مالك االشجعي، وإبراهيم بن مهاجر، وسعيد ابن مسروق الثوري، ويزيد بن أيب زياد، وعاصم 
  .االحول، وعبد امللك بن عمري، وسعد بن إبراهيم الزهري، وداود االودي، وعدة

  .وكان من أركان احلديث
__________  

، املعرفة ٢١٢ - ٢١٠ / ٢: ، التاريخ الصغري١٨١ / ٨: ري، التاريخ الكب٤٢٩: التاريخ البن معني* 
، تاريخ ابن ٤٦٥ / ١٣: ، تاريخ بغداد٤٠ / ٩: ، اجلرح والتعديل١٦٨ / ١: والتاريخ للفسوي

 / ١٣٠ / ٤، تذهيب التهذيب ٢٣٦ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٤٦: ، ذيب الكمال١٣٤ / ٦: االثري
، خالصة ١١٨ / ١١: ، ذيب التهذيب٢٧١، ٦٩  /١: ، العرب٣٣٤ / ٤: ، ميزان االعتدال١

  .٤٢: تذهيب الكمال
(*)  

)٨/٢١٧(  

  

هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي، مع تقدمه، وابن املبارك، وابن مهدي، وحبان بن هالل، : روى عنه
وعفان بن مسلم، وخلف بن هشام، وسعيد بن منصور، وحممد بن أيب بكر املقدم، وشيبان بن فروخ، 

 بن سعيد، وأبو الوليد الطيالسي، وحيىي بن حيىي، وحيىي بن عبداحلميد، وعمرو بن عون، وحممد وقتيبة
  .بن املنهال الضرير، وأمحد بن عبدامللك احلراين، وخلق كثري

وأكثر عنه ختنه حيىي بن محاد، وأبو كامل اجلحدري، وأبو الربيع الزهراين، وحممد بن عبيد بن حساب، 
  ثم بنومسدد، ولوين، واهلي

  .سهل خامتتهم
  .أبو عوانة أصح حديثا عندنا من شعبة: قال عفان

  .هو صحيح الكتاب، وإذا حدث من حفظه، رمبا يهم: وقال أمحد بن حنبل
  .كان أبو عوانة صحيح الكتاب ثبتا، كثري العجم، والنقط: وقال عفان بن مسلم

  .ما أشبه حديثه حبديث سفيان، وشعبة: وقال حيىي بن سعيد القطان
  .إن حدثكم أبو عوانة عن أيب هريرة فصدقوه: مسعت شعبة يقول: وقال عفان

  .كان مواله يزيد قد خريه بني احلرية، وكتابة احلديث، فاختار كتابة احلديث: قال احلافظ ابن عدي
أعطين درمهني، فإين أنفعك، فأعطاه، فدار السائل على : وفوض إليه مواله التجارة، فجاءه سائل، فقال

  اءرؤس

)٨/٢١٨(  



  

  .بكروا على يزيد بن عطاء، فإنه قد أعتق أبا عوانة: البصرة، وقال
  .فاجتمعوا إىل يزيد، وهنؤوه، فأنف من أن ينكر ذلك، فأعتقه حقيقة: قال

: دخلت على مهام بن حيىي وهو مريض، أعوده، فقال يل: وروى أبو عمر الضرير، عن أيب عوانة، قال
  .ال مييتين حىت يبلغ ولدي الصغاريا أبا عوانة، ادع اهللا أن 

  .أنت بعد يف ضاللك: ، فقال يل)١(إن االجل قد فرغ منه : فقلت
بئس املقال هذا، بل كل شئ بقدر سابق، ولكن وإن كان االجل قد فرغ منه، فإن الدعاء بطول : قلت

  .البقاء قد صح
  دعا الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلادمه

  .هللا ميحو ما يشاء ويثبت، وا)٢(أنس بطول العمر 
  فقد يكون طول العمر يف

__________  
هذا خطأ بال ريب، فإن هذا املقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر جمردا عن سببه، ) ١(

ولكن قدر سببه، فمىت أتى االنسان بالسبب، وقع املقدور، ومىت مل يأت بالسبب انتفى املقدور، وهذا 
الري باالكل والشرب، وقدر الولد بالوطئ، وقدر حصول الزرع بالبذر، وخروج كما قدر الشبع و
إن : والدعاء من أقوى االسباب، فإذا قدر وقوع املدعو به بالدعاء مل يصح أن يقال..نفس احليوان بذحبه

ال فائدة يف االكل والشرب ومجيع احلركات : االجل قد فرغ منه فال فائدة يف الدعاء، كما ال يقال
  .العمال، وليس شئ من االسباب أنفع من الدعاء، وال أبلغ يف حصول املطلوبوا
باب الدعاء بكثرة الولد مع الربكة، من طريق شعبة، :  يف الدعوات١٥٥ / ١١أخرج البخاري ) ٢(

اللهم : " أنس خادمك ادع اهللا له، قال: قالت أم سليم: مسعت أنسا رضي اهللا عنه قال: عن قتادة، قال
باب جواز اجلماعة يف النافلة، ) ٦٦٠(، وأخرجه مسلم "ه وولده وبارك له فيما أعطيته أكثر مال

باب من فضائل أنس، والترمذي ) ٢٤٨٠(والصالة على حصري ومخرة وثوب وغريها من الطاهرات، و 
  .يف املناقب) ٣٨٢٨(و ) ٣٨٢٧(

لدي ليتعادون على حنو املئة فواهللا إن مايل لكثري، وإن و: قال أنس: وجاء عند مسلم يف آخر احلديث
  .اليوم

: من طريق عارم، حدثنا سعيد بن زيد، عن سنان، قال) ٦٥٣" (االدب املفرد " وأخرج البخاري يف 
حدثنا أنس كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا فقالت أم 

فدعا له بثالث، " اله وولده وأطل حياته واغفر له اللهم أكثر م: " خويدمك أال تدعو له ؟ قال: سليم
فدفنت مئة وثالثة، وإن مثريت لتطعم يف السنة مرتني، وطالت حيايت حىت استحييت من الناس، وأرجو 



  .املغفرة
  = (*)له أحاديث قليلة وأرجو أنه ال بأس : ورجاله ثقات غري سنان بن ربيعة، فقد قال ابن عدي

)٨/٢١٩(  

  

ال " طا بدعاء جماب، كما أن طريان العمر قد يكون بأسباب جعلها من جور وعسف، و علم اهللا مشرو
  والكتاب االول، فال) ١" (يرد القضاء إال الدعاء 

  .يتغري
  .كان أبو عوانة يقرأ، وال يكتب: مسعت حيىي بن معني يقول: قال حممد بن غالب متتام

  . يستعني مبن يكتب لهكان أبو عوانة أميا: وروى عباس الدوري، عن حيىي قال
  .الزم أبا عوانة: قال يل شعبة: قال حجاج االعور

  .من الهل البصرة مثل زائدة ؟ يعين يف الكوفة: سئل حيىي بن معني: وقال جعفر بن أيب عثمان
  .أبو عوانة: فقال
  .وزهري كوهيب: قال

  أبو عوانة، وهشام الدستوائي كسعيد بن: قال عبدالرمحن بن مهدي
__________  

به، وروى له البخاري مقرونا بغريه يف الصحيح، فاالسناد حمتمل للتحسني، ال سيما وأن املؤلف روى = 
حسني بن واقد، :  حديثا من طريق آخر مبعىن هذا احلديث، ونصه٢٦٧ / ٣يف ترمجة أنس من السري 
ماله وولده، وأطل اللهم أكثر : " دعا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن ثابت، عن أنس قال

  .فاهللا أكثر مايل حىت إن كرما يل لتحمل يف السنة مرتني، وولد لصليب مئة وستة" حياته 
" مشكل اآلثار " ، والطحاوي يف )٤٠٢٢(، وابن ماجه ٢٨٢ و ٢٨٠، ٢٧٧ / ٥أخرجه أمحد ) ١(
قال : ، من حديث ثوبان رضي اهللا عنه قال٤٩٣ / ١، واحلاكم )١٠٩٠(، وابن حبان ١٦٩ / ٤

ال يزيد يف العمر إال الرب، وال يرد القدر إال الدعاء، وإن الرجل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال يرد القدر إال الدعاء، " ويف سنده جهالة أو انقطاع، لكن يشهد لقوله " ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 

 ٤" مشكل اآلثار " لطحاوي يف ، وا)٢١٤٠(حديث سلمان عند الترمذي " وال يزيد يف العمر إال الرب 
  .، ويف سنده أبو مودود فضة وفيه لني، فاحلديث حسن ذا الشاهد١٦٩/ 

حيتمل أن يكون اهللا تعاىل إذا أراد أن خيلق نسمة جعل أجلها إن برت كذا : قال الطحاوي رمحه اهللا
  ، وإن مل يكنوكذا، وإن مل ترب كذا وكذا ملا هو دون ذلك، وإن كان منها الدعاء رد منها كذ



  .منها الدعاء نزل ا كذا، ويكون ذلك يف الصحيفة اليت ال يزاد على ما فيها وال ينقص منها
(*)  

)٨/٢٢٠(  

  

  .أيب عروبة، ومهام
  .أبو عوانة من كتابه أحب إيل من شعبة من حفظه: وقال حيىي القطان

هب كتابه، وكان يتحفظ من كان أبو عوانة يف قتادة ضعيفا، ذ: وروى حنبل، عن ابن املديين، قال
  .سعيد، وقد أغرب فيها أحاديث

  .احلافظ أبو عوانة هو أثبتهم يف مغرية، وهو يف قتادة ليس بذاك: قال يعقوب السدوسي
كتابك صاحل، وحفظك ال يسوى شيئا، مع من : قال شعبة اليب عوانة: وقال عبيداهللا بن موسى العبسي

  .مع منذر الصرييف: طلب احلديث ؟ قال
  .منذر صنع بك هذا: الق

  .استقر احلال على أن أبا عوانة ثقة: قلت
إنه كحماد بن زيد، بل هو أحب إليهم من إسرائيل، ومحاد بن سلمة، وهو أوثق من فليح ابن : وما قلنا

  .سليمان، وله أوهام جتانب إخراجها الشيخان
  .مات يف ربيع االول سنة ست وسبعني ومئة بالبصرة

حاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا حممد ابن عمر، وحممد بن علي، وحممد بن أخربنا أمحد بن إس
أخربنا أبو جعفر بن املسلمة، أخربنا أبو الفضل الزهري، حدثنا جعفر الفريايب، : أمحد الطرائفي، قالوا

:  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، عن أيب موسى
  .وذكر احلديث) ١.." (مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل االترجة، رحيها طيب، وطعمها طيب" 

  .وقد سقته يف أخبار قتادة
__________  

  = (*)ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب وال : " إسناده صحيح، ومتامه) ١(

)٨/٢٢١(  

  

أخربنا موسى بن عبد : ، بنابلس، ويوسف بن أمحد بن غالية بدمشق، قاالأخربنا عبد احلافظ بن بدران
القادر، أخربنا سعيد بن أمحد، أخربنا علي بن البسري، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا أبو القاسم 



البغوي، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أيب سلمة، عن أبيه، عن أيب 
هذا اهللا خلقنا، : ال تزالون تسألون حىت يقال لكم: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الهريرة ق

  ".فمن خلق اهللا ؟ 
هذا اهللا خلقنا، فمن خلق اهللا ؟ فجعلت أصبعي يف : إين جلالس يوما، إذ قال يل رجل: قال أبو هريرة

 يلد، ومل يولد، ومل يكن له كفوا اهللا الواحد االحد، الصمد، مل: صدق اهللا ورسوله: أذين، مث صرخت
  ).١(أحد 

  .هذا حديث حسن غريب
__________  

ريح فيها، ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي = 
  ".ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طعمها مر وال ريح هلا 

باب فضل القرآن على سائر الكالم، ومسلم : قرآن يف فضائل ال٥٩، ٥٨ / ٩وهو يف البخاري 
  .باب فضيلة حافظ القرآن، وأخرجه أمحد وأصحاب السنن االربعة: يف صالة املسافرين) ٧٩٧(
حدثين عتبة بن مسلم : من طريق حممد بن إسحاق قال) ٤٧٢٢(إسناده حسن، وأخرجه أبو داود ) ١(

ال يزال الناس : " مسعت رسول اهللا يقول: يب هريرة قالموىل بين متيم، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أ
  .اهللا أحد: فإذا قالوا ذلك فقولوا..يتساءلون
  .اهللا الصمد

  .مل يلد ومل يولد
  .ومل يكن له كفوا أحد

  ".مث ليتفل عن يساره ثالثا، وليستعذ من الشيطان 
  .وسنده قوي

لن يربح : " قال رسول اهللا:  قال يف االعتصام من حديث أنس بن مالك٢٣٠ / ١٣وأخرج البخاري 
  ".هذا اهللا خالق كل شئ، فمن خلق اهللا : الناس يتساءلون حىت يقولوا

  باب بيان: يف االميان) ١٣٤( يف بدء اخللق، ومسلم ٢٤٠ / ٦وأخرجه البخاري أيضا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن طريق عروة، عن أيب هريرة قال) ٤٧٢١(الوسوسة، وأبو داود 

هذا خلق اهللا اخللق، فمن خلق اهللا، فمن وجد من ذلك : ال يزال الناس يتساءلون حىت يقال: " وسلم
قال يل : من طريق أيب سلمة، عن أيب هريرة قال) ٢١٥(و ) ١٣٥(، وملسلم "آمنت باهللا : شيئا فليقل

ذا اهللا، فمن خلق اهللا ه: ال يزالون يسألونك يا أبا هريرة حىت يقولوا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا أبا هريرة، هذا اهللا، فمن خلق اهللا، : قال فبينا أنا يف املسجد، إذ جاءين ناس من االعراب، فقالوا" 

  .قوموا قوموا، صدق خليلي: فأخذ حصى بكفه فرماهم، مث قال: قال
 وكف عن وجه هذا احلديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص باهللا منه،: قال اخلطايب



مطاولته يف ذلك اندفع، وهذا خبالف ما لو تعرض أحد من البشر لذلك، فإنه ميكن قطعه باحلجة 
  = (*)والربهان، 

)٨/٢٢٢(  

  

، احلافظ الكبري اود، أبو بكر البصري، الكرابيسي، الباهلي ابن خالد بن عجالن) ع* ( وهيب - ٤٠
  .موالهم

  .معهم، النه قدمي الوفاةهو صغري عن هذه الطبقة، وإمنا أدرجناه 
  .مات قبل محاد بن سلمة

منصور بن املعتمر، وأيوب السختياين، وأيب حازم، ومحيد الطويل، وعبد العزيز بن صهيب، : حدث عن
ومنصور بن صفية، وموسى بن عقبة، وسهيل بن أيب صاحل، وخثيم بن عراك، وعبد اهللا بن طاووس، 

  . بن عبيد، وخالد احلذاء، وخلق من طبقتهموهشام بن عروة، وسليمان التيمي، ويونس
ابن املبارك، وإمساعيل ابن علية، وابن مهدي، وعفان ابن مسلم، وسليمان بن حرب، وعبد : حدث عنه

  االعلى بن محاد، ومعلى بن أسد، وأبو الوليد، وعبد الواحد بن غياث، وإبراهيم بن احلجاج، وعبيداهللا
  ، ومسلم بن إبراهيم، وهدبة بن خالد، وطائفة زالعيشي، وأبو سلمة التبوذكي، وعارم

__________  
والفرق بينهما أن اآلدمي يقع منه الكالم بالسؤال، واجلواب، واحلال معه حمصور، فإذا راعى الطريق = 

وأصاب احلجة انقطع، وأما الشيطان فليس لوسوسته، انتهاء بل كلما ألزم حجة زاغ إىل غريها، إىل أن 
من خلق اهللا ؟ كالم متهافت ينقض آخره :  احلرية نعوذ باهللا من ذلك، على أن قولهيفضي باملرء إىل

  .أوله، الن اخلالق يستحيل أن يكون خملوقا
، اجلرح ١٦٣، ١٦٢ / ٢: ، التاريخ الصغري١٢٧ / ٨: ، التاريخ الكبري٤٣ / ٧: الطبقات الكربى* 

 / ٤: ، تذهيب التهذيب١٤٨٢: كمال، ذيب ال١٦٠: ، مشاهري علماء االمصار٣٤ / ٩: والتعديل
  .١٦٩ / ١١: ، ذيب التهذيب٢٤٦ / ١: ، العرب٢٣٥ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٤٤

(*)  

)٨/٢٢٣(  

  

  .كان من أبصر أصحابه باحلديث والرجال: قال عبدالرمحن بن مهدي
  .إنه مل يكن بعد شعبة أحد أعلم بالرجال منه: يقال: وقال أبو حامت الرازي



  .سجن وهيب، فذهب بصره: بن سعدقال حممد 
  .وكان ثقة، حجة، ميلي من حفظه، وكان أحفظ من أيب عوانة: قال

  .روى البخاري عن أمحد بن أيب رجاء اهلروي، أن وهيبا تويف سنة مخس وستني ومئة
  .عاش مثانيا ومخسني سنة: وقال أمحد بن حنبل

إن وهيب بن خالد يزعم أن : اد بن سلمةحدثنا موسى بن إمساعيل، قلت حلم: قال أمحد بن أيب خيثمة
وكان وهيب يقدر أن جيالس عليا ؟ إمنا كان جيالس عليا : علي بن زيد كان ال حيفظ احلديث، فقال

  وجوه
  .الناس
  .ما هذا جوابا، وصدق وهيب: قلت

  .يزيد بن زريع، وابن علية أثبت من وهيب: قال حيىي القطان
  .تار وهيبا على إمساعيل يف كل شئكان عبدالرمحن خي: وقال أمحد بن حنبل

ابن علية، وعبد : احلفاظ أربعة: كانوا يقولون: قال أبو العباس السراج، أخربنا قتيبة بن سعيد، قال
  .الوارث، ووهيب، ويزيد بن رريع

  .وكانوا يؤدون اللفظ
  .مل يقع يل حديث وهيب عاليا إال بإجازة

)٨/٢٢٤(  

  

أنبأنا عبداملعز بن حممد الساعدي، أخربنا زاهر بن : ت كندي قاالأخربنا أمحد بن هبة اهللا، وزينب بن
طاهر، أخربنا أبو سعد الكنجروذي، سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة، أخربنا أبو عمرو حممد بن أيب جعفر، 

أخربنا أبو يعلى املوصلي، أخربنا إبراهيم بن احلجاج، حدثنا وهيب، عن إمساعيل ابن أمية، وحيىي بن 
: " عبيداهللا بن عمر، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر، قالسعيد، و

رقيت فوق بيت حفصة فإذا أنا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم جالس على مقعدته، مستقبل القبلة، مستدبر 
  ).١" (الشام 

  .نجروذي ذاوأخربنا ابن هبة اهللا، عن أيب روح، أخربنا متيم بن أيب سعيد، أخربنا الك
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبداملعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو يعلى إسحاق بن 

  عبدالرمحن الصابوين، أخربنا أبو سعيد
عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي، أخربنا حممد بن أيوب البجلي الرازي، حدثنا عبداالعلى بن 

حدثنا عبيداهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال محاد، حدثنا وهيب، 



  أنبئوين بشجرة تشبه املسلم ال يتحات ورقها، تؤيت أكلها كل حني بإذن: " ذات يوم الصحابه
__________  

، ومسلم ٢١٦ / ١، والبخاري ١٩٤، ١٩٣ / ١" املوطأ " إسناده صحيح، وأخرجه مالك يف ) ١(
من طريق حيىي بن سعيد، عن حممد بن حيىي بن ) ٨١٢: (رقم الفقرة" الرسالة " ، والشافعي يف )٢٦٦(

  .حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر
يباح يف اال بينة استقبال القبلة واستدبارها حال : وإىل هذا احلديث ذهب مجاعة من أهل العلم فقالوا

به قال الشعيب ومالك والشافعي وإسحاق ابن راهويه، ومحلوا االستنجاء، وهو قول عبد اهللا بن عمر، و
على " ى صلى اهللا عليه وسلم أن تستقبل القبلة لغائط أو بول : " حديث أيب أيوب املتفق عليه

الصحراء، وعمم النهي بني الصحراء والبنيان أبو أيوب االنصاري، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان 
  .الثوري وأيب حنيفة

(*)  

)٨/٢٢٥(  

  

  ".را 
  .فوقع يف قليب أا النخلة: قال

  ".هي النخلة " فسكت القوم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كنت يف القوم وأبو بكر فلم تقوال : لو كان قلت أحب إيل من كذا وكذا، فقلت: فقلت اليب، فقال

  ).١(شيئا، فكرهت أن أقول 
  

  .عبد ربه بن نافع الكويف، مث املدائين: ، امسهحملدثاحلناط ا) خ، م، د، س* ( أبو شهاب - ٤١
العالء بن املسيب، واالعمش، وسليمان بن شيباين، ويونس بن عبيد، وحممد بن سوقة، وابن : روى عن

  .أيب ليلى، وعاصم االحول، وخالد احلذاء، وابن أيب خالد، وعدة
  ، وأمحد بن يونس،)٢(سعيد بن منصور، وسعدويه : حدث عنه
  .ن هشام، وحممد بن جعفر الوركاين، وآخرونوخلف ب

  .وثقه حيىي بن معني
  .مل يكن باحلافظ: وقال حيىي القطان

  .كان صادقا ذا ورع وفضل: قال غريه
__________  



حدثنا وأخربنا، : باب قول احملدث:  يف العلم١٣٤، ١٣٣ / ١إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(
باب : يف صفات املنافقني) ٢٨١١(اب احلياء يف العلم، ومسلم  ب٢٠٢ باب الفهم يف العلم، و ١٥١و 

  .مثل املؤمن مثل النخلة من طرق عن ابن عمر
وترمجة " عبدالرمحن بن أيب الزناد مرتب هنا : " وجاء يف االصل حتت قوله فكرهت أن أقول ما نصه

  .١٦٨عبدالرمحن تقدمت يف الصفحة 
: ، العرب٧٧٢: ، ذيب الكمال١٧٠ / ٢اريخ للفسوي، ، املعرفة والت٣٩١ / ٦: الطبقات الكربى* 
، ١٢٨ / ٦: ، ذيب التهذيب١٢٨ / ١١: ، تاريخ بغداد٢٠٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٦٠ / ١

  .٢٢٣: خالصة تذهيب الكمال
  .هو سعيد بن سليمان الضيب أبو عثمان الواسطي الضيب، الثقة احلافظ، وسعدويه لقبه) ٢(

(*)  

)٨/٢٢٦(  

  

  .سنة اثنتني وسبعني ومئة، وقيل مات يف سنة إحدى) ١(ببلد : صل، وقيلمات باملو
  .وهو أبو شهاب االصغر

  .أما أبو شهاب احلناط االكرب، فهو موسى بن نافع، يروي عن جماهد، وعن سعيد بن جبري، وعطاء
  .حيىي القطان، وأبو نعيم، وأبو الوليد: وعنه

  .وثقه ابن معني أيضا، وغريه
  .ر احلديثمنك: وقال أمحد

  .أفسدوه علينا: وقال القطان
  

  .االمام الثقة، أبو زبيد الزبيدي الكويف) ع * ( عبثر بن القاسم- ٤٢
عن حصني بن عبدالرمحن، ومغرية، والعالء بن املسيب، ومطرف بن طريف، وأشعث بن ] روى [ 

  .سوار، واالعمش
، ومجع، آخرهم موتا أبو حصني عبد اهللا خلف البزار، وقتيبة، وهناد، وأمحد بن إبراهيم املوصلي: وعنه

  .بن أمحد بن عبد اهللا بن يونس
__________  

أو ببلد، وهي بقرب املوصل ": " ذيب الكمال " مدينة قدمية على دجلة فوق املوصل، ويف : بلد) ١(
."  



، ٢١٦ / ٢: ، التاريخ الصغري٩٤ / ٧ و ٣٦١ / ٤: ، التاريخ الكبري٣٨٢ / ٦: طبقات الكربى* 
: ، طبقات الصوفية للسلمي٣١٠ / ١٢: ، تاريخ بغداد١٤٥، ١٢٢ / ٣: ملعرفة والتاريخ للفسويا

 / ٢، تذهيب التهذيب ٢٧١ / ١: ، العرب٢٥٩ / ١: ، تذكرة احلفاظ٦٦٢: ، ذيب الكمال١٧١
  .٣٠٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٦ / ٥: ، ذيب التهذيب٢ / ١٢٨

(*)  

)٨/٢٢٧(  

  

  .قةثقة، ث: قال أبو داود
  .تويف سنة مثان وسبعني ومئة: قلت

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا أبو روح اهلروي، أخربنا حممد بن إمساعيل، أخربنا حملم بن إمساعيل، أخربنا 
اخلليل بن أمحد، أخربنا حممد بن إسحاق، حدثنا قتيبة، حدثنا عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن حممد، 

من مات وعليه صيام شهر فليطعم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن نافع، عن ابن عمر، قال
  ).١" (عنه مكان كل يوم مسكني 

  .رواه الترمذي عن قتيبة، وابن ماجه، عن الذهلي، عن قتيبة
  الصحيح: قال الترمذي

  .هو ابن سوار: ابن سريين، وأشعث: هو ابن أيب ليلى، ويقال: موقوف، وحممد
  

ابن أيب كثري، االمام، احلافظ، الثقة، أبو إسحاق االنصاري، موالهم ) ع * (عفر إمساعيل بن ج- ٤٣
  .املدين

  .ولد سنة بضع ومئة
عبد اهللا بن دينار، وأيب طوالة عبد اهللا بن عبدالرمحن، والعالء بن عبدالرمحن احلرقي، ومحيد : ومسع من

  الطويل، وعمرو بن أيب عمرو،
__________  

: يف الصوم) ١٧٥٧(باب ما جاء من الكفارة، وابن ماجه : يف الصوم) ٧١٨(أخرجه الترمذي ) ١(
باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه، وإسناده ضعيف لضعف أشعث، وحممد ابن أيب يعلى، 

  .وقد أخطأ ابن ماجه يف تسميته حممد بن سريين
، ٢٧٥ / ١٠: نهاية، البداية وال٢١٨ / ٦: ، تاريخ بغداد١٦٣ - ١٦٢ / ٢: اجلرح والتعديل* 

، ٢٧٥ / ١: ، العرب٢٥٠ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ٦٢ / ١: ، تذهيب التهذيب٩٩: ذيب الكمال



: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٧ / ١: ، ذيب التهذيب١٦٣ / ١: ، طبقات للجزري٤١٥، ٣٧٧
٣٣.  
(*)  

)٨/٢٢٨(  

  

  .وربيعة بن أيب عبدالرمحن، وهشام بن عروة، وطبقتهم
 على شيبة بن نصاح، مث عرض على نافع االمام، وسليمان بن مسلم بن مجاز، وبرع يف وقرأ القرآن

  .االداء، وتصدر للحديث، واالقراء، ومنهم من يكنيه أبا إبراهيم، وكان مقرئ املدينة يف زمانه
 إنه أخذ عن أيب جعفر يزيد بن القعقاع مساعا، مث إنه حتول يف آخر عمره إىل بغداد، ونشر ا: وقيل
  .علمه

  فأخذ عنه القراءة االمام أبو احلسن الكسائي، وأبو عبيد، وسليمان بن
  .داود اهلامشي، وأبو عمر الدوري، وآخرون

قتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، وحممد بن سالم البيكندي، وإبراهيم بن عبد اهللا اهلروي، : وروى عنه
، وأبو مهام )١(بن سليمان الشيزري وداود بن عمرو الضيب، وحممد ابن الصباح الدواليب، وعيسى 

  .الوليد بن شجاع، وحممد بن زنبور، وخلق سواهم
  ).٢(حممد وكثري يدينون : ثقة، مأمون، قليل اخلطأ، وهو وأخواه: قال حيىي بن معني

  .ورواه أمحد بن أيب خيثمة عن حيىي
  .هو آخر من روى عن شيبة: وقيل

__________  
ة على العاصي، مشايل غرب محاة تبعد عنها سبعة عشر ميال تقريبا، وا مدينة شامي: نسبة إىل شيزر) ١(

  . ه٤١٧قلعة حصينة كانت آلل منقذ الكنانيني، يتوارثوا من أيام صاحل بن مرداس سنة 
 ه، وقتل كل من فيها من بين منقذ حتت أنقاضهم، ٥٥٢وبقيت يف أيديهم حىت خربت بالزلزال يف سنة 

  .ري أسامة بن منقذ، فإنه مل يكن فيها إذ ذاكومل ينج منهم سوى االم
املنشور " املنازل والديار " وملا وقف عليها، وشاهد أطالهلا الدارسة وآثارها العافية ألف كتابه الطريف 

  .بتحقيقنا
تاريخ " إمساعيل بن جعفر املدين وأخوه حممد ثقتان مجيعا، وانظر : ٣١ص " تاريخ ابن معني " يف ) ٢(

  .٢٢٠  /٦" بغداد 
(*)  



)٨/٢٢٩(  

  

  .وقد كان يؤدب ببغداد عليا ولد اخلليفة املهدي، فعظمت حرمته لذلك
  .وقع لنا نسخة عالية من حديثه

أخربنا علي بن أمحد العلوي بالثغر، أخربنا حممد بن أمحد القطيعي، أخربنا أمحد بن حممد بن عبد العزيز 
  العباسي، وقرأت على

ن املعتز مساعا، عن العباس كتابة، أخربنا احلسن بن عبدالرمحن الشافعي، عيسى بن حيىي، عن أيب احلسن ب
، حدثنا أبو صاحل حممد )١(أخربنا أمحد بن إبراهيم بن فراس، حدثنا أبو جعفر حممد بن إبراهيم الديبلي 

ل اهللا قال رسو: بن أيب االزهر، حدثنا إمساعيل بن جعفر، أخربين عبد اهللا بن دينار أنه مسع ابن عمر يقول
  ".من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه : " صلى اهللا عليه وسلم

  .، عن غري واحد، عن إمساعيل)٢(أخرجه مسلم 
  .عاليا) ٣(فوقع بدال 

  .إمساعيل ثقة: قال علي بن املديين
  .تويف سنة مثانني ومئة: قلت

  .وفات أمحد بن حنبل، وابن معني، وابن عرفة السماع منه
__________  

  .مدينة على ساحل البحر اهلندي قريبة من السند" ديبل " سبة إىل ن) ١(
  .باب بطالن بيع املبيع قبل القبض: يف البيوع) ١٥٢٦) (٢(
البدل من اصطالحات االسناد، وهو أن يأيت الراوي إىل حديث رواه أحد مصنفي الكتب الستة ) ٣(

ي مثال من طريق أخرى تكون أقصر مما وحنوها، فريويه بإسناده إىل شيخ شيخ صاحب الكتاب، كالبخار
  .لو رواه من طريق البخاري

(*)  

)٨/٢٣٠(  

  

احملدث، االمام الثقة، أبو عمر الصنعاين، العقيلي، نزيل ) خ، م، س، ق * ( حفص بن ميسرة- ٤٤
  .عسقالن

  .زيد بن أسلم، وموسى بن عقبة، والعالء بن عبدالرمحن، وهشام بن عروة، ومقاتل بن حيان: يروي عن
  الثوري، وهو أكرب منه، وابن وهب، وآدم، وسعيد بن: حدث عنه



  .منصور، وحممد بن أيب السري، واهليثم بن خارجة، وسويد بن سعيد
  .وثقه ابن معني، وأمحد

  .ال بأس به: وقال أبو زرعة
  .حمله الصدق: وقال أبو حامت

  .كان ناسكا ربانيا: وقيل
  .مات سنة إحدى ومثانني ومئة: قال الفسوي

  
  .هو من بين تغلب، أحد أمراء العرب: ، وقيلالشيباين* *  الوليد بن طريف - ٤٥

__________  
، ذيب ١٨٧ / ٢: ، اجلرح والتعديل٣٧٦ و ٢٩٩ / ٢ و ١٧٢ / ١: املعرفة والتاريخ للفسوي* 

، ٢٧٩ / ١، العرب ٥٦٨ / ١: ، ميزان االعتدال١ / ١٦٦ / ١: ، تذهيب التهذيب٣١٢: الكمال
  .٨٨: ، خالصة تذهيب الكمال٤١٩ / ٢: لتهذيبذيب ا

، معاهد ١٤١ / ٦: ، تاريخ ابن االثري٩١٣: ، مسط الآليل٢٦١، ٢٥٦ / ٨: تاريخ الطربي* * 
، الذهب ٣٧٠ / ١: ، مرآة اجلنان٢٧٢ / ١: ، العرب٣١ / ٦: ، وفيات االعيان١٦١ / ٣: التنصيص

  .٢٨٨ / ١: ، شذرات الذهب٩٥ / ٢: ، النجوم الزاهرة٤٩، ٤٨: املسبوك للمقريزي
(*)  

)٨/٢٣١(  

  

، )١(خرج باجلزيرة يف ثالثني نفسا بسقي الفرات، فقتلوا تاجرا نصرانيا، وأخذوا ماله، مث عاث بدارا 
على مال ) ٢(وب، وكثر جيشه، فقصد ميافارقني، ففدوا البلد منه بعشرين ألفا، وصاحله أهل خالط 

تباح نصيبني، فقتل ا مخسة آالف، إىل أن حاربه يزيد بن وهزم عسكر الرشيد، واستفحل أمره واس
  .مزيد، وظفر به فقتله

  ).٤(، وامسها الفارعة )٣(ورثته أخته بأبيات مشهورة 
  .ومن أبياا

فيا شجر اخلابور ما لك مورقا كأنك مل حتزن على ابن طريف فىت ال حيب الزاد إال من التقى وال املال إال 
حليف الندى ما ) ٦( الذخر إال كل جرداء صلدم معاودة للكر بني صفوف وال) ٥(من قنا وسيوف 

  .بلد باجلزيرة ذات بساتني ومياه جارية) ١) (٧(عاش يرضى به الندى فإن مات مل يرض الندى حبليف 
  .بلد يف قصبة أرمينية الوسطى) ٢(



ى جبل فوق اجلبال عل* بتل نباثا رسم قرب كأنه :  مطلعها٢٧٧، ٢٧٦: وهي يف محاسة البحتري) ٣(
ليلى، وكذلك ورد امسها ": اجلمهرة " فاطمة، ومساها ابن حزم يف : وقيل: قال ابن خلكان) ٤(منيف 

  .يف محاسة البحتري
  .فىت مل حيب الزاد: يف محاسة البحتري) ٥(
  .رواية البيت يف محاسة البحتري) ٦(

: الشديد احلافر، ومعاودة: لصلدموأجرد عايل املنسجني عزوف وا* وال اخليل إال كل جرداء شطبة 
  .مواظبة ال متل

  .حليف الندى إن عاش: يف احلماسة) ٧(
(*)  

)٨/٢٣٢(  

  

  )١(فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك من فتياننا بألوف 
أال يا لقومي للنوائب والردى ودهر ملح ) ٢(أال يا لقومي للحمام وللبلى ولالرض مهت بعده برجوف 

 يك أرداه يزيد بن مزيد فرب زحوف لفها بزحوف عليه سالم اهللا وقفا فإنين أرى بالكرام عنيف فإن
  .قتل يف سنة تسع وسبعني ومئة) ٣(املوت وقاعا بكل شريف 

  
  . بن املهلب بن أيب صفرة، االزدي، البصري، االمريابن قبيصة*  يزيد بن حامت - ٤٦

   ويلويل إمرة مصر سنة أربع وأربعني ومئة، فدام سبع سنني، مث
__________  

هذا البيت مل ) ٢(فديناه من دمهائنا بألوف * فقدناه فقدان الربيع فليتنا : رواية البيت يف احلماسة) ١(
  ".وفيات االعيان " يذكر يف محاسة البحتري، وهو يف 

  ".الوفيات " وهو يف " احلماسة " مل يرد يف ) ٣(
، املعرفة والتاريخ ٨، ٥ / ٦، و ٥١٢، ٤٨٢  /٥: ، تاريخ ابن االثري٤٤١، ٤٣٤: تاريخ خليفة* 

: ، البيان املغرب٣٢١ / ٦: ، وفيات االعيان٤٩٥، ٤٥٥ / ٧: ، تاريخ الطربي١٤٢ / ١: للفسوي
، ١٢٩، ٩ / ١: ، عيون االخبار١ / ٢: ، النجوم الزاهرة٣٩٦، ٣٦١ / ١: ، مرآة اجلنان٧٨ / ١

، ١٩٣ / ٤: ، ابن خلدون٥٨ / ١: قصاء، االست١٥ / ١: ، مطالع البدور٥١ / ٣: خزانة االدب
  .٢٠٤، ٢٠٣ / ٥: رغبة اآلمل

(*)  



)٨/٢٣٣(  

  

املغرب مدة للمهدي، واهلادي، والرشيد، ومهد إفريقية، وذلل الرببر، وكان بطال شجاعا، مهيبا شديد 
وعن صفوان بن ) ١(وإذا الفوارس عددت أبطاهلا عدوك يف أبطاهلم باخلنصر : البأس، كما قيل فيه

مل أدر ما اجلود إال ما مسعت به حىت لقيت يزيدا عصمة الناس لقيت أكرم : ان أنه قال بديها يف يزيدصفو
من ميشي على قدم مفضال برداء اجلود والباس لو نيل باد ملك كنت صاحبه وكنت أوىل به من آل 

  ليم واالغر ابن حامتلشتان ما بني اليزيدين يف الندى يزيد س): ٣(وفيه يقول ربيعة بن ثابت ) ٢(عباس 
__________  

فسواك بائعها وأنت املشتري * وإذا تباع كرمية أو تشترى : هو من أبيات أربعة البن املوىل، وهي) ١(
بيدين ليس ندامها * سبقت خميلته يد املستمطر وإذا صنعت صنيعة أمتمتها * وإذا ختيل من سحابك المع 

  .٣٢٦، ٣٢٥ / ٦" الوفيات " مبكدر 
  .لو نيل باجلود جمد: الوفياتيف ) ٢(
  ميني امرئ آل ا غري آمث* حلفت ميينا غري ذي مثنوية : من قصيدة مطلعها) ٣(

 / ٦، والوفيات ٢٥٤ / ١٦" االغاين " مدح ا يزيد بن حامت هذا، وهجا يزيد بن أسيد السلمي انظر 
٣٢٣.  

(*)  

)٨/٢٣٤(  

  

مجع الدراهم وال حيسب التمتام أين هجوته ولكنين فهم الفىت االزدي إتالف ماله وهم الفىت القيسي 
فضلت أهل املكارم مات يزيد بن حامت باملغرب يف رمضان سنة سبعني ومئة، واستخلف ولده داود على 

  .املغرب
  

ويل املغرب أيضا، مث قدم فويل الكوفة والبصرة، وكان أحد االبطال  *  أخوه االمري روح بن حامت- ٤٧
  .يضاكأخيه، وويل السند أ

  .تويف سنة أربع وسبعني ومئة، وله أخبار ومآثر يف الكرم
  

  .السحيمي، اليمامي، الفقيه، احملدث، أبو سليمان) د، ت * * ( أيوب بن جابر- ٤٨
  .آذم بن علي، ومحاد الفقيه، ومساك بن حرب، ومجاعة: أخذ عن الكوفيني



__________  
، ١٢٥ / ١: ملعرفة والتاريخ للفسوي، ا١٦٤، ١٢١، ١١٧ / ٨ و ٤٥٣ / ٧: تاريخ الطربي* 

 / ١: ، االستقصا٢٦٦ / ١: ، العرب٢٨٤ / ١: ، البيان املغرب٣٠٥ / ٢: ، وفيات االعيان١٥٥
: ، شذرات الذهب١١٤، ١١٣ / ٦ و ٥١٠ / ٥، الكامل البن االثري ٣٥٨ / ٢، احللة السرياء ٥٩
  .٣٣٩ / ٥: ، ذيب ابن عساكر٢٨٤، ٢٧٥ / ١

  ،٢٤٢ / ٢: ، اجلرح والتعديل٢٦٠ / ٣: ، املعرفة والتاريخ٤١٠ / ١: التاريخ الكبري* * 
، خالصة ذيب ٣٩٩ / ١: ، ذيب التهذيب١ / ٧٨ / ١: ، تذهيب التهذيب١٣٧: ذيب الكمال

  .٤٣: الكمال
(*)  

)٨/٢٣٥(  

  

، خالد بن مرداس، وسعيد بن يعقوب الطالقاين، وقتيبة بن سعيد، ولوين، وعلي بن حجر: حدث عنه
  .وآخرون، وهو سيئ احلفظ

  .حديثه يشبه حديث أهل الصدق: قال أمحد بن حنبل
  .صاحل: وقال الفالس

  .ليس بشئ: وقال ابن معني
  .ضعيف: وقال النسائي
  .هو أيوب بن جابر بن سيار بن طلق احلنفي: قال ابن حبان

  .يروي عن بالل بن املنذر، وعبد اهللا بن عصم
  .به لكثرة ومههخيطئ حىت خرج عن حد االحتجاج 

  .بقي إىل حنو الثمانني ومئة: قلت
  

  .الفقيه، قاضي اليمامة، أبوحيىي) ق * ( أيوب بن عتبة- ٤٩
عطاء بن أيب رباح، وقيس بن طلق، وأيب بكر بن حممد ابن عمرو بن حزم، وإياس بن سلمة، : حدث عن

  .وحيىي بن أيب كثري
نس، وسعدويه، وعاصم بن علي، وآدم بن أيب االسود شاذان، وحجاج بن حممد، وأمحد بن يو: وعنه

  .إياس، وحممود بن حممد الظفري شيخ ابن صاعد، وآخرون
__________  



، ١٧١ / ٢: ، املعرفة والتاريخ للفسوي٢٦٥ / ٢: ، التاريخ الصغري٤٢٠ / ١: التاريخ الكبري* 
، ١٣٨: مال، ذيب الك١٧٠ - ١٦٩ / ١: ، اروحني البن حبان٢٥٣ / ٢: اجلرح والتعديل
، خالصة ٤٠٨ / ١: ، ذيب التهذيب٢٩٠ / ١: ، ميزان االعتدال١ / ٧٩ / ١: تذهيب التهذيب

  .٤٣: التذهيب
(*)  

)٨/٢٣٦(  

  

  .ضعيف: قال حيىي بن معني
  .لني احلديث: وقال البخاري وغريه

  .هو مكثر عن حيىي بن أيب كثري، وكتابه عنه صحيح: وقال بعضهم
  ).١(ليس بالقوي : وروى عباس عن حيىي قال

  .فيه لني، حدث من حفظه، فغلط: وقال أبو حامت
  .خيطئ كثريا: وقال ابن حبان

: جاء حبشي، فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: عن عطاء، عن ابن عباس، قال: فمن ذلك
جلنة ؟ فضلتم علينا بااللوان والصور، والنبوة، أفرأيت إن آمنت وعملت مبا عملت، إين لكائن معك يف ا

  .نعم: " قال
  ).٢(وذكر احلديث " إنه لريى بياض االسود من مسرية ألف سنة 

  .رواه عنه عفيف بن سامل
  .باطل: قال ابن حبان
  .كان أيوب بن عتبة صحيح الكتاب: قال أبو داود
  .أما كتبه، فصحيحة: وقال أبو حامت
  .مضطرب احلديث: وقال النسائي

  ).٣" (ال متنع املرأة نفسها ولو على قتب : " مرفوعاوله عن قيس بن طلق، عن أبيه : قلت
__________  

  .ليس بشئ: ، وفيه أيضا٥٠التاريخ ص ) ١(
  .١٧٠، ١٦٩ / ١" اروحني " كتاب ) ٢(

الفوائد " ، ونقل رأي ابن حبان فيه، وكذا الشوكاين يف "املوضوعات " وأورد احلديث ابن اجلوزي يف 



  .٤١٧": اوعة 
  = (*)إذا اراد أحدكم من امرأته : "  بلفظ٢٣ / ٤" املسند "  من غري طريقه أمحد يف وقد رواه) ٣(

)٨/٢٣٧(  

  

  .مات يف سنة سبعني ومئة: قيل
  

  .ابن سيار السحيمي، اليمامي، أخو أيوب) د، ق * ( حممد بن جابر- ٥٠
  .حبيب بن أيب ثابت، وحيىي بن أيب كثري، وقيس بن طلق، وعدة: حدث عن

 السختياين، وابن عون ومها من شيوخه ومسدد، ولوين، وإسحاق بن أيب إسرائيل، أيوب: وعنه
  .وآخرون

  .ضعفه حيىي والنسائي
  .ليس بالقوي: وقال البخاري
  ).١(ساء حفظه، وذهبت كتبه : وقال أبو حامت

  .ما هو حبجة، وله مناكري عدة كابن هليعة: قلت
  .تويف سنة بضع وسبعني ومئة

__________  
ويف سنده حممد بن جابر احلنفي، وهو سيئ احلفظ، لكن يف " ليأا ولو كانت على التنور حاجة ف= 

، )١٣٩٠(وصححه ابن حبان ) ١٨٥٣(، وابن ماجه ٣٨١ / ٤الباب عن معاذ ما يقويه عند أمحد 
  .فاحلديث صحيح

، ٤٤ / ٨ و ٦١٧ / ٧: ، تاريخ الطربي١٨٨ / ٢: ، التاريخ الصغري٥٣ / ١: التاريخ الكبري* 
، كتاب ٢٢٠ - ٢١٩ / ٧: ، اجلرح والتعديل٢٦٠ / ٣، و ١٢١ / ٢: املعرفة والتاريخ للفسوي

 / ٣: ، تذهيب التهذيب٤٩٦ / ٣: ، ميزان االعتدال١١٨٠: ، ذيب الكمال٢٧٠ / ٢: اروحني
  .٩٠ / ٩: ، ذيب التهذيب٢ / ١٩٣

حملهما الصدق، : ر، وابن هليعة، فقالسئل أيب عن حممد بن جاب: ، وفيه٢١٩ / ٧اجلرح والتعديل ) ١(
  .وحممد بن جابر أحب إيل من ابن هليعة

  .فهذا النص يدل على أنه يرجحه على ابن هليعة وال يعده مثله كما قال املصنف
(*)  

)٨/٢٣٨(  



  

، عبد اهللا بن عباس، االمري، سيد بين هاشم، أبو ابن علي بن حرب االمة*  جعفر بن سليمان - ٥١
  .اسيالقاسم العب

  .ابن عم املنصور
  .روى عن أبيه

  .قاسم، ويعقوب، وعمر بن عامر، واالصعمي: ابناه: وعنه
وكان من نبالء امللوك جودا وبذال، وشجاعة وعلما، وجاللة، وسؤددا، ويل املدينة، مث مكة معها، مث 

  .عزل، فويل البصرة للرشيد
صل له الشرف واالمرة واملال اجلم، ال نعرف يف بين هاشم أغبط منه، ح: قال عبد السميع بن علي
  .واالوالد الزهر، والعبيد

  .مات عن مثانني ولدا لصلبه، منهم ثالثة وأربعون ذكرا
  .وويل ابنه أيوب اليمن يف حياته

  .وله مآثر كثرية ووقف على املنقطعني
  .ما رأيت أكرم اخالقا، وال أشرف أفعاال منه: قال االصمعي

هل لك يف سيدها جعفر هل لك يف أشبههم *  أيها السائل عن هاشم يا: وفيه يقول حبيب بن شوذب
  .إذا بدا بالقمر االزهر ويل املدينة سنة ست وأربعني ومئة بعد عبد اهللا بن الربيع احلارثي* غرة 

__________  
، ٥٦٤، ٥٤٩ / ٥: ، الكامل البن االثري١٣٥، ١٣٢، ١٣١ / ١: املعرفة والتاريخ للفسوي* 

  .١٩٩، ٢٤ / ٣ و ٢٥٣ / ٢ و ٢٢٢ / ١: ، عيون االخبار١١٩، ٦١/  ٥٦ / ٦، و ٥٦٩
(*)  

)٨/٢٣٩(  

  

ركب جعفر بن سليمان يف زي عجيب من التجمل، وكان بالبصرة فقيه صاحل غلب : وقال االصمعي
يا جعفر، انظر أي رجل تكون إذا خرجت من قربك، : على عقله، فخرج إىل طريق جعفر، فقال له

هذا اجلمع والزي ال يساوي غدا حبة، وال يغنون عنك من اهللا شيئا، إنك متوت ومحلت على الصراط، و
وحدك، وتدخل قربك وحدك، وتقف بني يدي اهللا وحدك، وحتاسب وحدك، فانظر لنفسك، فقد 

  .نصحتك
كان له بالبصرة كل يوم غلة مثانني ألف : جعفر فلقبه بسيد بين هاشم، وقال) ١(ذكر ابن الفوطي 



  .درهم
  .غسلت جعفر بن سليمان، وزررت عليه قميصه حني ألبسته الكفن: اد بن زيدوقال مح

  .مث جاء عمه عبد الصمد بتسعة أثواب ليكفنه فيها، فما كفن إال يف ثالثة أثواب عمال بالسنة
  .وقد امتدحه مجاعة، وأخذوا جوائزه

  .تويف سنة أربع وسبعني ومئة، وقيل سنة مخس
  

  يل البصرة أيضا، وكان فارس بين هاشم، قتل إبراهيم بن عبد اهللاو *  أخوه حممد بن سليمان- ٥٢
__________  

هو عبد الرزاق بن أمحد بن حممد بن أمحد الشيباين البغدادي، املعروف بابن الفوطي احلافظ ) ١(
مل يكن : قال الذهيب" جممع اآلداب " االخباري املؤرخ املتكلم، صاحب التصانيف الكثرية، ومنها 

ما كان بدون أيب الفرج :  ه، وقال أيضا٧٢٤يما يترمجه، وكانت يف دينه رقة، مات سنة بالثبت ف
  .له هنات وبوائق": ذيل العرب " االصبهاين، وقال يف 

  .١٠ / ٤" لسان امليزان " 
 / ٦: ، الكامل البن االثري١٢١ / ٣: ، الوايف بالوفيات٣٠٥ و ٦١: ، احملرب٢٩١ / ٥: تاريخ بغداد* 

  :، والبيان والتبيني حتقيق هارون٧٣ و ٧٠ و ٤٧ / ٢:  الزاهرة، النجوم١٧
  .١٢٩ / ٢ مث ٢٩٥ / ١

(*)  

)٨/٢٤٠(  

  

  ).١(اخلارج على املنصور 
  .وويل أيضا مملكة فارس، وكان جوادا ممدحا

  .إن الرشيد احتاط على تركته، فكانت مخسني ألف ألف درهم: قيل
  .يا ليت أمي مل تلدين، ويا ليتين كنت محاال:  عند املوتإنه قال: كان عظيم قومه، ويقال: وقال اخلطيب

  .وكان رقيق القلب
  .تويف سنة ثالث وسبعني ومئة

  
، الزاهدة، العابدة، اخلاشعة، أم عمرو، رابعة بنت إمساعيل، والؤها البصرية*  رابعة العدوية - ٥٣

  .للعتكيني



  .وهلا سرية يف جزء البن اجلوزي
بعة صاحلا املري يذكر الدنيا يف قصصه، فنادته، يا صاحل، من أحب شيئا مسعت را: قال خالد بن خداش

  .أكثر من ذكره
استأذن ناس على رابعة ومعهم : حدثنا بشر بن صاحل العتكي، قال: وقال حممد بن احلسني الربجالين
  سفيان الثوري، فتذاكروا عندها

__________  
تاريخ " ، و ٦٢٢ / ٧" تاريخ الطربي " ، و ٥٦٥  /٥: البن االثري" الكامل يف التاريخ " انظر ) ١(

  .٩٧ / ١للمؤلف " دول االسالم " ، و ٢٧، ٢٢ / ٦للمؤلف " االسالم 
: ، الرسالة القشريية٢٧٨ / ١: ، عرب الذهيب٢١٥ / ٣: ، وفيات االعيان٢٦٧ / ٢: االحياء للغزايل* 

، نفحات ١٢١، ٧٣ :للكالباذي: ، التعرف١٥٦، ١٠٣ / ١: ، قوت القلوب للمكي١٧٣، ٨٦
، ١٠٨: ص) ٩٦: (، الكواكب الدرية للمناوي٥٦: ، الطبقات الكربى للشعراين٧١٦: االنس

  ، تذكرة االولياء١٩٣ / ١: شذرات الذهب
: ، الشريشي، شرح املقامات٣٣٠ / ١: ، النجوم الزاهرة٢٠٣، ٢٠٢: ، الدر املنثور٥٩ / ١: للعطار

٢٣١ / ٢.  
(*)  

)٨/٢٤١(  

  

إذا جاء هذا الشيخ وأصحابه، فال تأذين هلم، : يئا من الدنيا، فلما قاموا قالت خلادمتهاساعة، وذكروا ش
  .فإين رأيتهم حيبون الدنيا

جئتين وأنا أطبخ أرزا، فآثرت حديثك على طبيخ : أتيت رابعة، فقالت: وعن أيب يسار مسمع، قال
  .االرز، فرجعت إىل القدر وقد طبخت

ن احلسني، حدثين عبيس بن ميمون العطار، حدثتين عبدة بنت أيب شوال، حدثنا حممد ب: ابن أيب الدنيا
كانت رابعة تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر، هجعت هجعة حىت : وكانت ختدم رابعة العدوية، قالت
يا نفس كم تنامني، وإىل كم تقومني، يوشك أن تنامي نومة ال تقومني : يسفر الفجر، فكنت أمسعها تقول

  .يوم النشورمنها إال ل
: ال تكذب، قل: واحزناه، فقالت: دخلت مع الثوري على رابعة، فقال سفيان: قال جعفر بن سليمان

  .واقلة حزناه
إمنا : دخلت أنا وسالم بن أيب مطيع على رابعة، فأخذ سالم يف ذكر الدنيا، فقالت: وعن محاد، قال



  .يذكر شئ هو شئ، أما شئ ليس بشئ فال
تعال يا : كنت اختلفت إىل مشيط أنا ورابعة، فقالت مرة: ا رياح القيسي قالحدثن: شيبان بن فروخ

كل، فهذا واهللا مل حتوه : غالم، وأخذت بيدي، ودعت اهللا، فإذا جرة خضراء مملوءة عسال أبيض، فقالت
  .بطون النحل

  .ففزعت من ذلك، وقمنا، وتركناه
  نها حكمةأما رابعة، فقد محل الناس ع: قال أبو سعيد بن االعرايب

  :كثرية، وحكى عنها سفيان وشعبة وغريمها ما يدل على بطالن ما قيل عنها، وقد متثلته ذا

)٨/٢٤٢(  

  

وأحبت جسمي من أراد جلوسي فنسبها بعضهم إىل احللول بنصف * ولقد جعلتك يف الفؤاد حمدثي 
  .البيت، وإىل االباحة بتمامه

ذلك مباحي حلويل ليحتج ا على كفره كاحتجاجهم نسبها إىل ] من [ فهذا غلو وجهل، ولعل : قلت
  ).١" (كنت مسعه الذي يسمع به : " خبرب
  .عاشت مثانني سنة: قيل

  ).٢(توفيت سنة مثانني ومئة 
  

العابدة فأخرى مشهورة، أصغر من العدوية، وقد تدخل حكايات هذه يف  *  أما رابعة الشامية- ٥٤
  ى أمحد بن أيب احلواري عنحكايات هذه، والثانية هي القائلة ما رو

__________  
باب التواضع، من حديث أيب :  يف الرقاق٢٩٧ - ٢٩٢ / ١١قطعة من حديث أخرجه البخاري ) ١(

من عادى يل وليا فقد آذنته : إن اهللا تعاىل قال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال
ضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بشئ أحب إيل مما افتر

أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت 
ميشي ا، وإن سألين العطينه، ولئن استعاذين العيذنه، وما ترددت عن شئ أنا فاعله ترددي عن نفس 

  ".اءته املؤمن يكره املوت وأنا أكره مس
توفيق اهللا لعبده يف االعمال اليت يباشرها ذه االعضاء وتيسري احملبة له : هذه أمثال، واملعىن: قال اخلطايب

فيها، بأن حيفظ جوارحه عليه، ويعصمه من اهللا مواقعة ما يكره اهللا من االصغاء إىل اللهو بسمعه، ومن 
  . له بيده، ومن السعي إىل الباطل برجلهالنظر إىل ما ى عنه ببصره، ومن البطش فيما ال حيل



  اتفق العلماء ومن يعتد بقوله أن هذا جماز، وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته: وقال الطويف
فيب يسمع، : " حىت كأنه سبحانه يرتل نفسه من عبده مرتلة اآلالت اليت يستعني ا، وهلذا وقع يف رواية

  ".ويب يبصر، ويب يبطش، ويب ميشي 
النجوم " ، وأوردها يف ١٨٥: ، وقال غريه١٣٥يف ابن خلطان نقال عن ابن اجلوزي أن وفاا سنة ) ٢(

  .١٨٠، و ١٣٥فيمن تويف يف سنة " الزاهرة 
  .١١٠ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥: ، طبقات االولياء٣٠٠ / ٤: صفوة الصفوة البن اجلوزي* 
(*)  

)٨/٢٤٣(  

  

  .أستغفر اهللا: اهللا من قلة صدقي يف قويلأستغفر : عباس بن الوليد أا قالت
  ملوك االندلس

ابن عبدامللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن  *  عبدالرمحن بن معاوية بن هشام- ٥٥
عبد مشس بن عبد مناف، أمري االندلس وسلطاا، أبو املطرف االموي، املرواين، املشهور بالداخل، النه 

 أمية من الدنيا، وقتل مروان احلمار، وقامت دولة بين العباس، هرب هذا، فنجا حني انقرضت خالفة بين
  .ودخل إىل االندلس فتملكها

وذلك أنه فر من مصر يف آخر سنة اثنتني وثالثني إىل أرض برقة، فبقي ا مخس سنني، مث دخل املغرب، 
: الفة، أكنتم تبايعونه ؟ قالوالو وجدمت رجال من بيت اخل: فنفذ مواله بدرا يتجسس له، فقال للمضرية

هذا عبدالرمحن بن معاوية، فأتوه فبايعوه، فتملك االندلس ثالثا وثالثني سنة، : وكيف لنا بذلك ؟ فقال
  .وبقي امللك يف عقبه إىل سنة أربع مئة

  .االمري فالن: ومل يتلقب باخلالفة، ال هو وال أكثر ذريته، إمنا كان يقال
الناصر لدين اهللا، يف حدود العشرين وثالث مئة، عندما بلغه ضعف : منني منهموأول من تلقب بأمري املؤ

  .أنا أوىل بإمرة املؤمنني: خلفاء العصر، فقال
__________  

 / ١٠، تاريخ ابن عساكر ٩، ٨: ، جذوة املقتبس٤٤٨ / ٤: ، العقد الفريد٥٠٠ / ٧: الطربي* 
  . ب١٠٣

 ٢: ، فوات الوفيات٤٩ / ٢: ، البيان املغرب٣٥ / ١: اء، احللة السري٤٩٣ / ٥، الكامل البن االثري 
، ١ / ٢٢، اية االرب ٣٢٧ / ١، نفح الطيب للمقري ١٢٠ / ٤: ، ابن خلدون٣٠٣، ٣٠٢/ 



  .١١٨ / ١االستقصا الخبار دول املغرب االقصى 
(*)  

)٨/٢٤٤(  

  

  .دخل عبدالرمحن بن معاوية االندلس يف سنة مثان وثالثني
  . سنة ثالث عشرة ومئة، يف خالفة جدهومولده بأرض تدمر

فر من املشوق عند انقراض ملكهم، هو وأخوان أصغر منه، : وأما أبو القاسم بن بشكوال احلافظ، فقال
وغالم هلم، فلم يزالوا خيفون أنفسهم، واجلعائل قد جعلت عليهم، واملراصد، فسلكوا حىت وصلوا 

ا فأنكرت الدراهم، وقبض على الغالم، وضرب فأقر، ، فبعثوا الغالم يشتري هلم خبز)١(وادي جباية 
اسبحا معي، فنجا هو وقصرا، : فأركبوا خيال، فرأى عبدالرمحن الفرسان، فتهيأ للسباحة، وقال الخويه

فأشاروا إليهما باالمان، فلما حصال يف أيديهم ذحبومها، وأخومها ينظر من هناك، مث آواه شيخ كرمي 
 فوقع عليه التفتيش ببجاية، إىل أن جاء الطالب إىل دار الشيخ، وكان السترنك جهدي،: العهد، وقال

يا سبحان اهللا، احلرم، : له امرأة ضخمة، فأجلسها تتسرح، وأخفى عبدالرمحن حتت ثياا، وصيح الشيخ
غط أهلك، وخرجوا، وستره اهللا مدة، مث دخل االندلس يف قارب مساك، فحصل مبدينة املنكب : فقالوا

)٢.(  
قواد االندلس وجندها موايل بين أمية، فبعث إىل قائد، فأعلمه بشأنه، فقبل يديه وفرح به، وجعله وكان 

جاء الذي كنا نتحدث أنه إذا انقرض ملك بين أمية باملشرق، نبغ منهم عبدالرمحن : عنده، مث قال
  نعلى بيعته، واستوثقوا م) ٣(باملغرب، مث كتب إىل املوايل، وعرفهم، ففرحوا وأصفقوا 

__________  
  .مدينة على ساحل البحر املتوسط بني إفريقية واملغرب) ١(
بلد على ساحل جزيرة االندلس من أعمال إلبرية، : بضم امليم وفتح النون وتشديد الكاف وفتحها) ٢(

  .وبينها وبني غرناطة أربعون ميال
  .اجتمعوا على بيعته: رأي) ٣(

  (*)علينا وقالوا إننا حنن إكثر  * رأيت بين آل امرئ القيس أصفقوا: قال زهري

)٨/٢٤٥(  

  



أمراء العرب، وشيوخ الرببر، فلما استحكم االمر، أظهروا بيعته بعد مثانية أشهر، وذلك يف ربيع اآلخر 
يوسف الفهري، فاستعد جهده، فالتقوا، : سنة مثان وثالثني ومئة، فقصد قرطبة، ومتويل االندلس يومئذ

ن بن معاوية الداخل قصر قرطبة يوم اجلمعة، يوم االضحى من العام، مث فازم يوسف، ودخل عبدالرمح
حاربه يوسف ثانيا، ودخل قرطبة، واستوىل عليها، وكر عبد الرمحن عليه، فهرب يوسف والتجأ إىل 
غرناطة، فامتنع بإلبرية، فنازله عبد الرمحن وضيق عليه، ورأى يوسف اجتماع االمر للداخل، فرتل 

من قاضي االندلس حيىي بن يزيد التجييب، وكان رجال صاحلا، استعمله على القضاء عمر باالمان مبحضر 
بن عبد العزيز، فزاده الداخل إجالال وإكراما، فبقي على قضائه إىل أن مات سنة اثنتني وأربعني ومئة، 

ه بالشام، فاستعمل على القضاء معاوية بن صاحل، فلما أراد معاوية هذا، احلج، وجهه الداخل إىل أختي
  وعمته رملة بنت هشام، ليعمل احليلة يف إدخاهلن إىل

أقر من بعضي السالم لبعضي إن جسمي كما * أيها الركب امليمم أرضي : عنده، وأنشد عند ذلك
فطوى البني عن جفوين غمضي وقضى * وفؤادي ومالكيه بأرض قدر البني بيننا فافترقنا * علمت بأرض 

السفر، ال نأمن غوائله : فلما وصل إليهن، قلن) ١( باجتماعنا سوف يقضي فعسى* اهللا بالفراق علينا 
  على القرب، فكيف وقد حالت بيننا حبار ومفاوز، وحنن حرم، وقد آمننا هؤالء القوم على معرفتهم

__________  
 ،٣٦ / ١" احللة السرياء " ، و ٩" جذوة املقتبس " ، و ٥٤، ٣٨ / ٣" نفح الطيب " االبيات يف ) ١(

 أن معاوية بن صاحل القاضي أنشدها، وقد نسبت لعبد الرمحن املرواين ١٠٣ / ١وذكر صاحب املغرب 
  .الداخل، ويف ألفاظها بعض اختالف

(*)  

)٨/٢٤٦(  

  

  .مبكاننا منه، فحسبنا أن نتملى املسرة بعزة وعافية
 عبدالرمحن، وقضى فانصرف بكتاما، وبعثا إليه بأعالق نفيسة من ذخائر اخلالفة، فسر ا االمري

رمان من رصافة : لرأيهما بالرجاحة، مث بعد وصل آخر من الشام بكتاب منهن، ودايا وحتف منها
جدهم هشام، فسر به الداخل، وكان حبضرته سفر بن عبيد الكالعي من أهل االردن، فأخذ من الرمان، 

مري، وكثر هناك، ويعرف وزرع من عجمه بقريته حىت صار شجرا، وزاد حسنا، وجاء بثمره إىل اال
  ).١(بالسفري، وغرس منه مبنية الرصافة 

تبدت لنا وسط الرصافة ): ٢(ورأى الداخل خنلة مفردة بالرصافة، فهاجت شجنه، وتذكر وطنه فقال 
  خنلة



تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت شبيهي يف التغرب والنوى وطول انثنائي عن بين وعن أهلي 
 فيها غريبة فمثلك يف االقصاء واملنتأى مثلي سقتك عوادي املزن من صوا نشأت بأرض أنت) ٣(

  الذي يسح وتستمري السماكني بالوبل
__________  

  .٤٦٨، ٤٦٧ / ١" نفح الطيب ) " ١(
  .٣٧ / ١": احللة السرياء " ، و ٦٢ / ٢، وابن عذاري ٥٤ / ٣" نفح الطيب " االبيات يف ) ٢(
  ".طول اكتئايب ": " نفح الطيب " ، ويف "وطول التنائي " ": احللة السرياء " يف ) ٣(

(*)  

)٨/٢٤٧(  

  

وحني افتتح املسلمون قرطبة شاطروا أهلها كنيستهم العظمى، كما فعل أبو عبيدة : قال ابن حيان
وخالد بأعاجم دمشق، فابتنوا فيه مسجدا، وبقي الشطر بأيدي الروم إىل أن كثرت عمارة قرطبة، 

العرب، فضاق املسجد، وعلق منه سقائف، وصار الناس ينالون مشقة لقصر السقائف وتداولتها بعوث 
إىل أن أذخر اهللا فيه االجر لصحيفة الداخل، وابتاع الشطر الثاين من النصارى مبئة ألف دينار، وقبضوها 

على مال من الناس، ورضوا بعد متنع، وعمل هذا اجلامع الذي هو فخر االرض، وشرفها من مال 
  .اس، وكمل على مراده، وكان تأسيسه يف سنة سبعني ومئة، فتمت أسواره يف عاماالمخ

  وبلغ االنفاق فيه إىل مثانني ألف دينار، فقال دحية
* مثانني ألفا من جلني وعسجد وأنفقها يف مسجد أسه التقى * وأبرز يف ذات االله ووجهه : البلوي

وقال ) ٢(يلوح كلمع البارق املتوقد *  مسوكه ترى الذهب الناري بني) ١(ومنحته دين النيب حممد 
* لريكع للرمحن فيه ويسجدا مجعت له االكفاء من كل صانع * بنيت الهل الدين بالغرب مسجدا : أيضا

  إىل أن أقاموه منيعا مشيدا* فقام مبن اهللا بيتا ممجدا فما لبثوه غري حول وما خال 
__________  

، "ومنحته " بدل " منهجه " ، و "وأنفقها " بدل " وزعها ت: " ٥٦١ / ١" نفح الطيب " يف ) ١(
) ٢(وقر به دين النيب حممد * وأنفقها يف مسجد زانه التقى : ٥٥ / ٣" النفح " وللبيت رواية أخرى يف 

الناري " بدل " الوهاج " يلوح كربق العارض املتوقد، ويف الرواية الثانية : الرواية االوىل" النفح " يف 
  ".كلمع " بدل " ح كلم" ، و "

(*)  

)٨/٢٤٨(  



  

فبورك من * كما متم الوشاء بردا مقصدا وبالذهب الرومي موه وجهه * وزخرف باالصباغ منه سقوفه 
بان لذي العرش مسجدا وكملت أاء اجلامع سبعة أاء، مث زاد من بعده حفيده احلكم الربضي وين، 

شر وا، مث زاد املنصور بن أيب عامر مثانية أاء، مث زاد عبدالرمحن بن احلكم وين، فصارت أحد ع
  .وعمل جامع إشبيلية وسورها بعد املئتني

  .كان عدد القومة جلامع قرطبة يف مدة املنصور وقبلها ثالث مئة رجل: قال ابن بشكوال
  .يف قبلته احنراف: وقال ابن مزين

يا : وطي وقد هم بتحريف القبلة، فقالواوقد ركب احلكم املستنصر باهللا مع الوزراء والقاضي منذر البل
أمري املؤمنني، قد صلى ذه القبلة خيار االئمة والتابعون، وإمنا فضل من فضل باالتباع، وأمري املؤمنني 

  .أوىل من اتبع
  .فترك القبلة حباهلا

ونيف، وقام بلغا االنفاق يف املنرب احلكمي إىل مخسة وثالثني ألف دينار وسبع مئة دينار : قال ابن حيان
يف مدة أربع سنني، وأول من ) ١(من ستة وثالثني ألف وصلة من االبنوس، والصندل، والعناب، والبقم 

خطب عليه منذر بن سعيد البلوطي، وبلغت أعمدة جامع قرطبة إىل ألف وأربع مئة سارية وتسع 
 ذراعا، وعرضا سواري، وعمل الناصر صومعة ارتفاعها من االرض إىل موقف املؤذن أربعة ومخسون

إحدامها فضة، واالخرى ذهب إبريز، : مثانية عشرة ذراعا، وبأعلى ذروا سفود طويل فيه ثالث رمانات
  وفوقها سوسنة ذهب مسدسة، فهذه املنارة إحدى عجائب

__________  
  .خشب شجر عظام كورق اللوز وساقه أمحر: بفتح الباء والقاف املشددة) ١(

(*)  

)٨/٢٤٩(  

  

رع احملراب إىل داخل مثانية أذرع ونصف، ومن الشرق إىل الغرب سبعة أذرع ونصف، الدنيا، وذ
وارتفاع قبوه ثالثة عشر ذراعا ونصف، وذرع املقصورة من الشرق إىل الغرب مخسة وسبعون ذراعا، 
وعرضها من جدار اخلشب إىل القبلة اثنان وعشرون ذراعا، وطول اجلامع ثالث مئة وثالثون ذراعا، 

  ).١(رق إىل الغرب مئتان ومخسون ذراعا ومن الش
  .وأما االسالم فكان عزيزا منيعا باالندلس يف دولة الداخل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: فانظر إىل هذا االمان الذي كتب عنه للنصارى



كتاب أمان ورمحة، وحقن دماء وعصمة، عقده االمري االكرم امللك املعظم عبدالرمحن بن معاوية، ذو 
صميم، واخلري العميم، للبطارقة والرهبان، ومن تبعهم من سائر البلدان، أهل قشتالة وأعماهلا، الشرف ال

ما داموا على الطاعة يف أداء ما حتملوه، فأشهد على نفسه أن عهده ال ينسخ ما أقاموا على تأدية عشرة 
ل، ومثلها من آالف أوقية من الذهب، وعشرة آالف رطل من الفضة، وعشرة آالف رأس من خيار اخلي

البغال، مع ذلك ألف درع وألف بيضة، ومن الرماح الدردار مثلها يف كل عام، ومىت ثبت عليهم 
النكث بأسري يأسرونه، أو مسلم يغدرونه، انتكث ما عوهدوا عليه، وكتب هلم هذا االمان بأيديهم إىل 

  .مخس سنني، أوهلا صفر عام اثنني وأربعني ومئة
 له، أن عبدالرمحن ملا عدى إىل اجلزيرة، فرتهلا، اتبعه أهلها، مث مضى إىل وذكر ابن عساكر بإسناده

  إشبيلية، فاتبعه أهلها، مث مضى إىل
__________  

  .٥٦٣، ٥٤٥ / ١" نفح الطيب " انظر يف وصف جامع قرطبة ) ١(
(*)  

)٨/٢٥٠(  

  

ار الشرك فتحصن قرطبة، فاتبعه من فيها، فلما رأى يوسف الفهري العساكر قد أظلته، هرب إىل د
هناك، وغزاه عبدالرمحن بعد ذلك، فوقعت نفرة يف عسكره، فازم، ورد عبدالرمحن بال حرب، وجعل 

  .ملن أتاه برأس يوسف جعال، فأتاه رجل من أصحاب يوسف برأسه
دخل عبدالرمحن االندلس، فقامت معه اليمانية، وحارب يوسف بن عبدالرمحن الفهري : وقال احلميدي

  ).١(ندلس، فهزمه، وكان عبد الرمحن من أهل العلم على سرية مجيلة من العدل متويل اال
  :كان الناس يقولون: وقال أبو املظفر االبيوردي يف أخبار بين أمية

  .عبدالرمحن واملنصور: ملك االرض ابنا بربريتني يعين
تل قومه، فلم يزل ذاك صقر قريش، دخل املغرب وقد ق: وكان املنصور يقول عن عبدالرمحن بن معاوية

  .يضرب العدنانية بالقحطانية حىت ملك
كانت بقرطبة جنة اختذها عبدالرمحن بن معاوية، : وقال سعيد بن عثمان اللغوي املتوىف سنة أربع مئة

  .كان فيها خنلة أدركتها
هل يف الغرب نائية عن االهل فابكي و* يا خنل أنت غريبة مثلي : ويف ذلك يقول عبدالرمحن بن معاوية

  ماء الفرات ومنبت النخل* لو أا تبكي إذن لبكت ) ٢(عجماء، مل تطبع على خبل * تبكي ملمسة 
__________  



  .٩، ٨: جذوة املقتبس) ١(
  .مكسبة: ٣٧ / ١" احللة السرياء " يف ) ٢(

(*)  

)٨/٢٥١(  

  

ن بن عبد اهللا وقد ويل على االندلس عبدالرمح) ١(بغضي بين العباس عن أهلي * لكنها ذهلت وأذهلين 
الغافقي يف أيام عمر بن عبد العزيز، فبىن تلك القناطر بقرطبة بقبلي القصر واجلامع، وهي مثانية عشر 
قوسا، طوهلا مثان مئة باع، وعرضها سوى ستائرها عشرون باعا، وارتفاعها ستون ذراعا، وهي من 

  .عجائب الدنيا
يوسف بن عبد الرمحن بن أيب عبيدة بن عقبة بن نافع وملا انقرضت دولة بين أمية اتفق الناس على تقدمي 

الفهري، فعمرت البالد يف أيامه، واتسعت، فلما أراد اهللا ظهور ملك بين أمية باالندلس، ذلت لعبد 
  الرمحن قبائل العرب، وسلم له االمر، وقتل يوسف الفهري بوادي الزيتون، وخطب

  .زا عدة غزواتلعبد الرمحن جبيمع االمصار ا، وشيد قرطبة، وغ
غزوة قشتالة، جاز إليها من هر طليطلة، وفرت الروم أمامه، وتعلقت باحلبال، فلم يزل حىت : من ذلك

وصل مدينة برنيقة، من مملكة قشتالة، فرتل عليها، وأمر برفع اخليام، وشرع يف البناء، وأخذ الناس 
ام فقط، وما يزودهم، مث كتب الهل يبنون، فسلموا إليه باالمان عند إياسهم من النجدة، وخرجوا بثي

  .قشتالة ذلك االمان الذي تقدم، وهو خبط الوزير بشر بن سعيد الغافقي
  وملا صفا االمر لعبد الرمحن بعد مقتل عثمان بن محزة، من ولد عمر

__________  
 ختتلف ، وهي٦٠ / ٣" نفح الطيب " ، وأرودها املقري يف ٣٧ / ١" احللة السرياء " االبيات يف ) ١(

يف االرض نائية عن االهل * يا خنل أنت فريدة مثلي : عما هنا، ونسبها لعبد امللك بن مروان، وهاكها
ماء الفرات ومنبت * عجماء مل جتبل على جبلي لو اا عقلت إذا لبكت * تبكي وهل تبكي مكممة 

  (*)بغضي بين العباس عن أهلي * النخل لكنها حرمت وأخرجين 

)٨/٢٥٢(  

  

خلطاب، وذلك بعد سبعة أعوام من متنعه بطليطلة، عظم سلطانه، وامتدت أيامه وعاش ستني سنة، ابن ا
  .مث تويف سنة اثنتني وسبعني ومئة، وأيست بنو العباس من مملكة االندلس لبعد الشقة



  
االمري أبو الوليد املرواين، بويع بامللك باالندلس عند موت  *  هشام بن عبدالرمحن بن معاوية- ٥٦

والده، سنة اثنتني وسبعني، وعمره إذ ذاك ثالثون سنة، فإنه ولد باالندلس، وكان دينا ورعا يشهد 
  اجلنائز، ويعود املرضى، ويعدل يف الرعية، ويكثر

  .الصدقات، ويتعاهد املساكني، وأمه أم ولد، امسها حوراء
  .وملا احتضر، عهد باالمر إىل ولده احلكم

  . وله سبع وثالثون سنة، رمحه اهللاومات يف صفر سنة مثانني ومئة،
  .ولنذكر باقي املروانية على نسق واحد

  
ابن الداخل عبدالرمحن بن معاوية بن هشام بن عبدامللك بن مروان ابن  * *  احلكم بن هشام- ٥٧

احلكم االموي املرواين، أبو العاص، أمري االندلس، وابن أمريها، وحفيد أمريها، ويلقب باملرتضى، 
  لربضي، ملا فعل بأهلويعرف با

__________  
، ٥٨٣ / ٥: ، الكامل البن االثري١٠: ، جذوة املقتبس٤٢: ، ابن القوطية٤٩٠ / ٤: العقد الفريد* 

طبعة  (١٩: ، املعجب١٢٤ / ٤: ، ابن خلدون٦١ / ٢: ، البيان املغرب٤٢ / ١: احللة السرياء
، جذوة ٤٩٠ / ٤: العقد الفريد* * ، ٣٣٤ / ١: ، نفح الطيب١٢٠: ، أخبار جمموعة)االستقامة
: ، املغرب يف حلي املغرب١٨٦، ١٦٢، ١٥٨، ١٤٩، ١٣٣ / ٦: ، الكامل البن االثري١٠: املقتبس

، فوات ٧٠ / ٢: ، البيان املغرب٤٣ / ١: ، احللة السرياء٤٤: ، املعجب للمراكشي٣٨ / ١
  .١٢٥ / ٤: ، تاريخ ابن خلدون١٢٤: ، أخبار جمموعة٣٩٣ / ١: الوفيات

(*)  

)٨/٢٥٣(  

  

  ).١(الربض 
  .بويع بامللك عند موت أبيه يف صفر سنة مثانني ومئة

وكان من جبابرة امللوك، وفساقهم، ومتمرديهم، وكان فارسا شجاعا فاتكا، ذا دهاء وحزم وعتو 
  .وظلم، متلك سبعا وعشرين سنة

  .عاصيوكان يف أول أمره على سرية محيدة، تال فيها أباه، مث تغري، وجتاهر بامل
  كان من ااهرين باملعاصي، سفاكا: قال أبو حممد بن حزم



  .للدماء، كان يأخذ أوالد الناس املالح، فيخصيهم وميسكهم لنفسه
  .وله شعر جيد

مهت الروم مبا مل ينالوا من طلب الثغور، فنكثوا العهد، فتجهز احلكم إليهم حىت : قال اليسع بن حزم
رت الروم أمامه حىت جتمعوا بسمورة، فلما التقى اجلمعان، نزل جاز جبل السارة مشايل طليطلة فف

النصر، وازم الكفر، وحتصنوا مبدينة مسورة، وهي كبرية جدا، فحصرها املسلمون باانيق، حىت 
افتتحوها عنوة، وملكوا أكثر شوارعها، واشتغل اجلند بالغنائم، وانضمت الروم إىل جهة من البلد، 

لوا خلقا يف خروجهم، فكانت غزوته من أعظم املغازي لوال ما طرأ فيها من وخرجوا على محية فقت
تضييح احلزم، ورامت الروم السلم، فأىب عليهم احلكم، مث خرج من بالدهم خوفا من الثلوج، فلما كان 

  العام اآليت، استعد أعظم استعداد،
__________  

العلم والورع بقرطبة، فثاروا به، وخلعوه، وذلك أن احلكم هذا قد امك يف لذاته، فاجتمع أهل ) ١(
وبايعوا بعض قرابته، وكانوا بالربض الغريب من قرطبة، فقاتلهم احلكم فغلبهم، فاقترقوا، وهدم دورهم 

  .ومساجدهم، وحلقوا بفاس من أرض العدوة
"  و ،٧٢: ، وابن القوطية١٠٦ / ٢" البيان املغرب يف أخبار املغرب "  يف ٢٠٢ وسنة ١٨٩انظر سنة 

  .١٢٦ / ٤، وابن خلدون ٤٤ / ١" احللة السرياء 
(*)  

)٨/٢٥٤(  

  

وقصد مسورة، فقتل وسىب كل ما مر به، مث نازهلا شهرين، مث دخلوها بعد جهد، وبذلوا فيها السيف إىل 
  .املساء، مث احناز املسلمون، فباتوا على أسوارها، مث صبحوها من الغد ال يبقون على حمتلم

الذي أحصي ممن قتل يف مسورة ثالث مئة ألف نفس، فلما بلغ ": مغازي االندلس " يف ) ١(قال الرازي 
  اخلرب ملك رومية، كتب إىل احلكم

يرغب يف االمان، فوضع احلكم على الروم ما كان جده وضع عليهم، وزاد عليهم أن جيلبوا من تراب 
الء ملنار االسالم، فهما كومان من مدينة رومية نفسها ما يصنع به أكوام بشرقي قرطبة صغارا هلم، وإع

  .التراب االمحر يف بسيط مدرا السوداء
إنه كان بقرطبة أربعة آالف متقلس متزيني بزي : وكثرت العلماء باالندلس يف دولته، حىت قيل: قلت

ه، العلماء، فلما أراد اهللا فناءهم، عز عليهم انتهاك احلكم للحرمات، وائتمروا ليخعلوه، مث جيشوا لقتال
طالوت : وجرت باالندلس فتنة عظيمة على االسالم وأهله، فال قوة إال باهللا، فذكر ابن مزين يف تارخيه



إنه غري : بن عبد اجلبار املعافري، وأنه أحد العلماء العاملني الشهداء الذين مهوا خبلع احلكم، وقالوا
على هذه السرية الذميمة، وعولوا عدل، ونكثوه يف نفوس العوام، وزعموا أنه ال حيل املكث وال الصرب 

  على تقدمي أحد أهل الشورى بقرطبة، وهو أبو الشماس أمحد بن
__________  

هو أمحد ابن حممد بن ": نقط العروس "  نقال عن ابن حزم يف كتابه ٤٤ / ١" املغرب " ذكره يف ) ١(
، ١٠٤": ة املقتبس جوذ" موسى بن بشري بن جناد بن لقيط الرازي االندلسي، ذكره احلميدي يف 

هو أندلسي، أصله من الري، له يف أخبار امللوك االندلس وخدمتهم وركبام وغزوام كتاب : فقال
كبري، وألف يف صفة قرطبة خططها، ومنازل العظماء ا كتابا عظيما، وله كتاب يف أنساب مشاهري أهل 

  . ه٣٤٤االندلس يف مخسة جملدات ضخمة، تويف سنة 
  .٢٣٦، ٢٣٥ / ٤" عجم االدباء م" مترجم يف 

(*)  

)٨/٢٥٥(  

  

املنذر بن الداخل االموي ابن عم احلكم، ملا عرفوا من صالحه، وعقله ودينه، فقصدوه وعرفوه باالمر، 
  أنتم أضيايف الليلة، فإن الليل أستر، وناموا، وقام هو إىل ابن: فأبدى امليل إليهم، والبشرى م، وقال هلم

جئت لسفك دمي أو دمائهم، وهم أعالم، فمن أين : أم، فاغتاظ لذلك، وقالعمه جبهل، فأخربه بش
أرسل معي من تثق به ليتحقق، فوجه من أحب، فأدخلهم أمحد يف بيته : نتوصل إىل ما ذكرت ؟ فقال

فالن الفقيه، وفالن الوزير، : خربوين من معكم ؟ فقالوا: حتت ستر، ودخل الليل، وجاء القوم، فقال
ا، والكاتب يكتب حىت امتال الرق، فمد أحدهم يده وراء الستر، فرأى القوم، فقام وقاموا، وعدوا كبار

فعلتها يا عدو اهللا، فمن فر حلينه، جنا، ومن ال، قبض عليه، فكان ممن فر عيسى بن دينار الفقيه : وقالوا
  ).٣(صاحب مالك، وقرعوس بن العباس الثقفي ) ٢(، وحيىي بن حيىي الفقيه )١(

__________  
هو عيسى بن دينار الغافقي الطليطلي، رحل فسمع من عبدالرمحن بن القاسم العتقي، وصحبه، ) ١(

وعول عليه، وانصرف إىل االندلس، كان إماما يف الفقه على مذهب مالك ابن انس، وعلى طريقة عالية 
 وبه وبيحىي انتشر علم من الزهد والعبادة، وكانت الفتيا تدور عليه، ال يتقدمه يف وقته أحد يف قرطبة،

  .مالك باالندلس، وكان يعجبه ترك الرأي واالخذ باحلديث
  .تويف سنة اثنيت عشرة ومئتني

  .وسيترمجه املؤلف يف اجلزء العاشر



حيىي بن حيىي بن كثري بن وسالس املصمودي الليثي موالهم، رحل إىل املشرق، فسمع من مالك بن ) ٢(
عد، وابن القاسم، وابن وهب، وتفقه باملدنيني، واملصريني، من أكابر ؟ ؟ عيينة، والليث بن س...أنس، و

عن مالك، وروايته هي املطبوعة " املوطأ " أصحاب مالك بعد انتفاعه مبالك ومالزمته، وهو أحد رواة 
كان إمام بلده، املقتدى به، املنظور إليه، املعول : املتداولة يف هذه االعصار، وصفه ابن عبد الرب فقال

  . ه وسترد ترمجته يف اجلزء العاشر٢٣٠يه، وكان ثقة عاقال حسن اهلدي والسمت، تويف سنة عل
هو قرعوس بن العباس بن قرعوس بن عبيد بن منصور بن حممد بن يوسف الثقفي، أحد فقهاء ) ٣(

  .االندلس، مسع من مالك بن أنس، وابن جريج، والليث، وغريهم
  كان فاضال ورعا عاملا

  = (*)وشيئا من املسائل، تويف " املوطأ " حابه، ال علم له باحلديث، روى عن مالك مبذهب مالك وأص

)٨/٢٥٦(  

  

وقبض على ناس كأيب كعب، وأخيه، ومالك بن يزيد القاضي، وموسى بن سامل اخلوالين، وحيىي بن مضر 
  .الفقيه، وأمثاهلم من أهل العلم والدين، يف سبعة وسبعني رجال، فضربت أعناقهم، وصلبوا

وأضاف إليهم عميه كليبا، وأمية، فصلبا، وأحرق القلوب عليهم، وسار بأمرهم الرفاق، وعلم احلكم 
أنه حمقود من الناس كلهم، فأخذ يف مجع اجلنود واحلشم ويأ، وأخذت العامة يف اهليج، واستأسد 

قل، فماطله، خرج من القصر بسيف دفعه إىل الصي) ١(الناس، وتنمروا، وتأهبوا، فاتفق أن مملوكا 
فسبه، فجاوبه الصقيل، فتضاربا، ونال منه اململوك حىت كاد أن يتلفه فلما تركه، أخذ الصيقل السيف 
فقتل به اململوك، فتألب إىل املقتول مجاعة، وإىل القاتل مجاعة أخرى، واستفحل الشر، وذلك يف رمضان 

لسالح، وقصدوا القصر، فركب اجليش سنة اثنتني ومئتني، وتداعى أهل قرطبة من أرباضهم، وتألبوا با
واالمام احلكم، فهزموا العامة، وجاءهم عسكر من خلفهم، فوضعوا فيهم السيف، وكانت وقعة هائلة 

شنيعة، مضى فيها عدد كثري زهاء عن أربعني ألفا من أهل الربض، وعاينوا البالء من قدامهم ومن 
فا عنهم على أن خيرجوا من قرطبة، ففعلوا وهدمت خلفهم فتداعوا بالطاعة، وأذعنوا والذوا بالعفو، فع

ديارهم ومساجدهم، ونزل منهم ألوف بطليطلة، وخلق يف الثغور، وجاز آخرون البحر، ونزلوا بالد 
الرببر، وثبت مجع بفاس، وابتنوا على ساحلها مدينة غلب على امسها مدينة االندلس، وسار مجع منهم 

  زهاء مخسة عشر ألفا،
__________  

  .باالندلس سنة عشرين ومئتني= 
   و١٥٤ / ٢" الديباج املذهب " ، و ٣٣٣": جذوة املقتبس " 



  .٤٩٢ / ٢" ترتيب املدارك " 
  .٤٢ / ١" املغرب " انظر ) ١(

(*)  

)٨/٢٥٧(  

  

وفيهم عمر بن شعيب الغليظ، فاحتلوا باالسكندرية، فاتفق بعد ذلك أن رجال منهم اشترى حلما من 
ورماه اجلزار بكرش يف وجهه، فرجع بتلك احلالة إىل قومه، فجاؤوا فقتلوا اللحام، جزار، فتضاجر معه، 

فقام عليهم أهل االسكندرية، فاقتتلوا، وأخرجه االندلسيون أهلها هاربني، ومتلكوا االسكندرية، فاتصل 
، )١(ريطش اخلرب باملأمون، فأرسل إليهم، وابتاع املدينة منهم، على أن خيرجوا منها ويرتلوا جزيرة إق

فخرجوا، ونزلوها، وافتتحوها، فلم يزالوا فيها إىل أن غلب عليها أرمانوس بن قسطنطني سنة مخس 
  .وثالث مئة

وأنه تداعى فسقة من أهل قرطبة : وأما احلكم، فإنه اطمأن، وكتب إىل القائد حممد بن رستم كتابا فيه
فيهم قتال ذريعا، وأعان اهللا عليهم، فأمسكنا إىل الثورة، وشهروا السالح، فأضنا هلم الرجال، فقتلنا 

  .عن أمواهلم وحرمهم
اختفى سنة عند يهودي، مث خرج وقصد الوزير أبا ) ٢(مث كتب احلكم كتاب أمان عام، وكان طالوت 

ما رأي االمري يف كبش مسني، وقف على مذوده عاما، : البسام ليختفي عنده فأسلمه إىل احلكم، فقال
  طالوت عندي، فأمره بإحضاره،: قيل، ما اخلرب ؟ قالحلم ث: فقال احلكم

__________  
، والذي أنزهلم فيها هو عبد اهللا بن طاهر قائد "كريت " هي يف البحر املتوسط، وتعرف اليوم ب ) ١(

، وقد خرج يف جيوشه إىل االسكندرية، فحاصر أهلها ومن معهم ٢١١املأمون املشهور، واله مصر سنة 
   ه، وصاحله االندلسيون على أن خيرجوا إىل٢١٢ة من االندلسيني سن

  .فيملكوها، وكان أمريهم أبو حفص عمر بن عيسى) كريت(إقريطش 
 / ١" معجم البلدان " ، و ١٧٢ / ١" خطط املقريزي " ، و ١٨٣: للكندي" الوالة والقضاة " انظر 
٢٣٦.  

لقي مالك بن أنس، وعاد إىل هو طالوت بن عبد اجلبار املعافري االندلسي، دخل مصر، وحج، و) ٢(
  .٦٣٩ / ٢" نفح الطيب " قرطبة، 

(*)  

)٨/٢٥٨(  



  

يا طالوت، أخربين لو أن أباك أو ابنك ملك هذه الدار، أكنت فيها يف االكرام والرب : فأحضر، فقال
على ما كنت أفعل معك ؟ أمل أفعل كذا ؟ أمل أمش يف جنازة امرأتك، ورجعت معك إىل دارك ؟ أفما 

  .ال أجد أنفع من الصدق:  بسفك دمي ؟ فقال الفقيه يف نفسهرضيت إال
  .إين كنت أبغضك هللا فلم مينعك ما صنعت معي لغري اهللا، وإين ملعترف بذلك، أصلحك اهللا: فقال

اعلم أن الذي أبغضتين له قد صرفين عنك، فانصرف يف حفظ اهللا، ولست بتارك : فوجم اخلليفة وقال
أنا أظفرته بنفسي، : ، ولكن أين ظفر بك أبو البسام ال كان، فقالبرك، وليت الذي كان مل يكن

  .وقصدته
يف دار يهودي، حفظين هللا، فأطرق اخلليفة مليا، ورفع رأسه إىل أيب : فأين كنت يف عامك ؟ قال: قال

حفظه يهودي، وستر عليه ملكانه من العلم والدين، وغدرت به إذ قصدك وخفرت ذمته، : البسام وقال
  .ا اهللا يف القيامة وجهه إن رأينا لك وجهاال أران

وطرده وكتب لليهودي كتابا باجلزية فيما ملك، وزاد يف إحسانه، فلما رأى اليهودي ذلك، أسلم مكانه 
)١.(  

وكان أهل طليطلة هلم نفوس أبية، وكانوا ال يصربون على ظلم بين أمية، فإن والم : قال ابن مزين
، رجال )٢(ثبون على الوايل وخيرجونه، فوىل عليهم احلكم عمروسا كان فيهم ظلم وتعد، فكانوا ي

  .منهم
  وكان عمروس داهية، فداخل احلكم، وعمل على رؤوس أهل طليطلة حىت قتل

  .مجاعة منهم
__________  

  .٦٣٩ / ٢" نفح الطيب " ، و ٤٣ / ١" املغرب " انظر ) ١(
تفانني يف االخالص له، وإن كانت بدرت هو عمروس بن يوسف وايل احلكم على الثغر، وأحد امل) ٢(

  .منه بادرة عصيان، ويشتهر بذحبه للزعماء املنشقني يف فناء قصره كما ذكر املؤلف فيما بدع
  .١٢٦ / ٤انظر ابن خلدون 

(*)  

)٨/٢٥٩(  

  

نه، فأشار أوال على االعيان ببناء قلعة حتميهم، ففعلوا، فبعث إىل اخلليفة كتابا مبعاملة م: قال ابن مزين
فيه شتمه وسبه، فقام له، وقعد، وسب وأفحش، وبعث للخليفة ولده للغزو، فاحتال عمروس على 



االكابر حىت خرجوا، وتلقوه ورغبوه يف الدخول إىل قلعتهم، ومد مساطا واستدعاهم، فكان الداخل 
 يدخل على باب، وخيرج من باب آخر، فتضرب عنقه حىت كمل منهم كذلك حنو اخلمسة آالف، حىت

  .غال خبار الدماء وظهرت الرائحة، مث بعث احلكم أمانا ليحىي بن حيىي الليثي
مات احلكم سنة ست ومئتني يف آخرها، وله ثالث ومخسون سنة، وويل االندلس بعده ابنه أبو املطرف 

  .عبدالرمحن، فلنذكره
  

واين، بويع بعد والده  ابن الداخل، أمري االندلس، أبو املطرف املر عبدالرمحن بن احلكم بن هشام- ٥٨
يف آخر سنة ست ومئتني، فامتدت أيامه، وكان وادعا حسن السرية، لني اجلانب، قليل الغزو، غلبت 

  .املشركون يف دولته على إشبيلية، ولكن اهللا سلم
حقن دماء املسلمني أيدك : كتب إليه عبدامللك بن حبيب الفقيه حيرضه على بناء سور إشبيلية، يقول له

  على يدك بابتناء السور أحقاهللا، وأ
  .وأوىل

فأخذ برأيه، ومجع بينه وبني زيادة جامع قرطبة، وابتىن أيضا جامع إشبيلية على يد قاضيها عمرو بن 
  .عدبس، وكانت إشبيلية من ناحية الوادي بال سور

__________  
، املغرب ٥٠، ٣٥، ١٢، ٩ / ٦: ، الكامل البن االثري١٠: ، جذوة املقتبس٤٩٣ / ٤: العقد الفريد* 

، ١٣٥: ، أخبار جمموعة٨٢ / ٢: ، البيان املغرب٦١: ، احللة السرياء٥١، ٤٥ / ١: يف حلي املغرب
  .٣٤٤ / ١: ، نفح الطيب١٢٧ / ٤: ابن خلدون

(*)  

)٨/٢٦٠(  

  

إشبيلية يف مثانني مركبا يف الوادي، فصادفوا ) ١(فلما كانت سنة ثالثني ومئتني طرق اوس االردمانيون 
لها على غرارة مبطاولة أمد االمان هلم مع قلة خربم حبرم، فطلعوا من املراكب، وقد الح هلم خور أه

من أهلها، فقاتلوهم، وقووا على املسلمني، ووضعوا السيف فيهم، وملكوا إشبيلية بعد القتل الذريع يف 
اخلليفة عبدالرمحن بن احلكم، أهلها حىت يف النساء والبهائم، وأقاموا ا سبعة أيام، فورد اخلرب على 

فاستنفر جيشه وبعث م إىل إشبيلية فحلوا بالشرق، ووقع القتال، واشتد اخلطب، وانتصر املسلمون، 
واستحر القتل باملالعني حىت فين مجع الكفرة، لعنهم اهللا، وحرق املسلمون ثالثني مركبا من مراكبهم، 

  .ثة وأربعون يومافكان بني دخوهلم إىل إشبيلية وهروم عنها ثال



  ).٢(وهذا كان السبب يف بناء سور واديها 
ويف سنة مخس وثالثني جاء سيل مهول حىت احتمل ربض قنطرة قرطبة، واحتمل ست عشرة قرية إىل 

  .البحر مبا فيها من الناس واملواشي
  .وهلك ما ال يعد وال حيصى، فال قوة إال باهللا
  يف شعبان، سنة ستوكان مولد عبدالرمحن بن احلكم بطليطلة 

  .وسبعني ومئة
  .ومات يف ثالث ربيع اآلخر سنة مثان وثالثني ومئتني

__________  
الم " اوس " هم النورمان، كانوا يغريون على االندلس من املنافذ النهرية، ومساهم املسلمون ) ١(

  .كانوا يشعلون النريان كثريا، فظن املسلمون أم يعبدوا
  .١٣٠ / ٢انظر ابن عذاري 

  .٤٩ / ١" املغرب " انظر ) ٢(
(*)  

)٨/٢٦١(  

  

  .صاحب االندلس، أبو عبد اهللا االموي املرواين *  حممد بن عبد الرمحن بن احلكم- ٥٩
كان حمبا للعلم، مؤثرا الصحاب احلديث، مكرما هلم، حسن السرية، وهو الذي نصر بقي بن خملد 

  .احلافظ على أهل الرأي
دا من امللوك أكمل عقال، وال أبلغ لفظا من االمري حممد، ولقد دخلت عليه يوما ما كلمت أح: قال بقي

يف جملس خالفته، فافتتح الكالم حبمد اهللا، والصالة على نبيه، مث ذكر اخللفاء، فحلى كل واحد حبليته 
  .وصفته، وذكر مآثره بأفصح لسان حىت انتهى إىل نفسه، فحمد اهللا على ما قدره، مث سكت

فأمر بنسخه، ) ٢(بقي ابن خملد ) ١(ى مصنف أيب بكر بن أيب شيبة، إذ نازع أهل الرأي رأ: قلت
  .ال تستغين خزانتنا عن هذا: وقال

__________  
، ٥٢ / ١: ، املغرب٢٠١ / ٦: ، الكامل البن االثري١١: ، جذوة املقتبس٤٩٣ / ٤: العقد الفريذ* 

، ١٣٠ / ٤: ، ابن خلدون٢٢٤ / ٣: يف بالوفيات، الوا٩٦ / ٢: ، البيان املغرب٦٤: احللة السرياء
  .٣٥٠ / ١: ، نفح الطيب١٤١: أخبار جمموعة

  جزءا أورد فيه االحاديث اليت ادعى أن" املصنف " لقد خصص ابن أيب شيبة يف كتابه ) ١(



" النكت الطريفة " أهل الرأي خالفوها، وقد رد عليه العالمة احملدث الشيخ زاهد الكوثري يف كتابه 
  .اجعهفر

فلما دخل بقي بن خملد االندلسي مبصنف ابن أيب شيبة، وقرئ عليه، أنكر عليه مجاعة من : قال ابن حزم
أهل الرأي ما فيه من اخلالف واستبشعوه، وقام مجاعة من العامة عليه، ومنعوه من قراءته، فاستحضره 

هذا الكتاب : قال خلازن كتبهاالمري حممد وإياهم، وتصفح الكتاب جزءا جزءا، حىت أتى على آخره، مث 
انشر علمك وارو ما عندك، واهم أن : ال تستغين خزانتنا عنه، فانظر يف نسخه لنا، وقال لبقي

  .يتعرضوا له
  .٥٢ / ١" املغرب " ، و ١٠" جذوة املقتبس " ، و ٥١٩ / ٢" نفح الطيب " 
لكبري الذي روى فيه عن ألف هو االمام شيخ االسالم أبو عبد الرمحن القرطيب، صاحب املسند ا) ٢(

وثالث مئة صاحب ونيف، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وكان 
  .إماما ثقة ضابطا متقنا جمتهدا ال يقلد أحدا بل يفيت باالثر

  .٦٣٠، ٦٢٩ / ٢" تذكرة احلفاظ " 
(*)  

)٨/٢٦٢(  

  

  .وكان ذا رأي وحزم وشجاعة وإقدام
  . يف سنة مثان وثالثني، وله إحدى وثالثون سنة وذلك بعهد من والدهبويع عند موت والده

  .أم ولد: وأمه
  .إنه كان يتوغل يف بالد الروم، ويبقى يف الغزو السنة وأكثر: وامتدت دولته، وقيل

  ).١(هو صاحب وقعة سليط : قال أبو املظفر بن اجلوزي
  .قتل فيها ثالث مئة ألف كافر: وهي ملحمة مشهورة مل يعهد قبلها باالندلس مثلها، يقال

  .وهذا شئ مل نسمع مبثله
  .وللشعراء فيه مدائح كثرية: قال

  .باالمني: كان حممد يسمى: قال اليسع بن حزم
  مات يف آخر صفر سنة ثالث وسبعني ومئتني عن أربع وستني: قلت
  .سنة

  .رمحه اهللا
  



واين، صاحب االندلس، متلك بعد أبو احلكم املر *  املنذر بن حممد بن عبدالرمحن بن احلكم- ٦٠
  ، رأس اخلوارج)٢(والده، فكانت دولته سنتني، فمات وهو حياصر عمر بن حفصون 

__________  
  .٣٥٠ / ١" نفح الطيب " ، و ٧٤، ٧٣ / ٧البن االثري " الكامل " انظر ) ١(
، ٥١ / ٧: ثري، الكامل البن اال١١: ، جذوة املقتبس١١٩: ، ابن القوطية٤٩٦ / ٤: العقد الفريد* 

  .١١٦ / ٢: ، البيان املغرب٦٥: احللة السرياء
  .، أخبار جمموعة٣٥٢ / ١: ، نفح الطيب١٣٢ / ٤: ، ابن خلدون٣٢: بلغة الظرفاء

  .١٢٤: ، وخمطوطة الرباط١٤٩
هو عمر بن حفص املعروف بابن حفصون، كان من : ٣٠١": جذوة املقتبس " قال احلميدي يف ) ٢(

الندلس بأعمال رية قبل سنة مخس وسبعني ومئتني، وكان جلدا شجاعا أتعب اخلوارج القائمني با
السالطني، وطال أمره، النه كان يتحصن عند الضرورة بقلعة هنالك، تعرف بقعلة ببشتر موصوفة 

  .باالمتناع
(*)  

)٨/٢٦٣(  

  

  .باالندلس
  .وىل على مجاعة حصونوكان هذا بدويا جيلب السمك باالندلس، فآل به االمر إىل أن كثر مجعه، واست
  .مات املنذر يف نصف صفر سنة مخس وسبعني ومئتني، وله ست وأربعون سنة

  
  .االمري أبو حممد املرواين، أخو املنذر *  عبد اهللا بن حممد بن عبدالرمحن- ٦١

  .متلك االندلس بعد أخيه، وامتدت أيامه وكان أسن من أخيه بعام، وكان لينا وادعا، حيب العافية
  ليه يف كل قطر من االندلس متغلب،فقام ع

  .وتناقض أمر املروانية يف دولته
  .كان االمري عبد اهللا من أفاضل أمراء بين أمية: قال أمحد بن حممد بن عبد ربه

  .بىن الساباط، وواظب اخلروج عليه إىل اجلامع، والتزم الصالة إىل جانب املنرب طول مدته
ري من الصاحلني املتقني العاملني، روى العلم كثريا، وطالع الرأي، كان عبد اهللا االم: وقال حممد بن وضاح

  .وأبصر احلديث، وحفظ القرآن، وتفقه، وأكثر الصوم
أيها االمام : وكان يلتزم الصلوات يف اجلامع، فيمر بالصف، فيقوم الناس له، فكتب إليه سعيد بن محري



  .رض من رعيتك بغري الصواب، فإن العزة هللا مجيعاأنت من املتقني، وإمنا يقوم الناس لرب العاملني، فال ت
  .فأمر العامة بترك ذلك فلم ينتهوا، فحينئذ ابتىن الساباط طريقا مشهورا من قصره إىل املقصورة

__________  
، ابن ٦٥: ، احللة السرياء٢٤ / ٨: ، الكامل البن االثري١٢: ، املقتبس٤٩٧ / ٤: العقد الفريد* 

  .٣٥٢ / ١: لطيب، نفح ا١٣٢ / ٤: خلدون
(*)  

)٨/٢٦٤(  

  

استضعفت دولة بين أمية، وقام ابن حفصون، وكان نصراين االصل، فأسلم وتنصح : قال اليسع بن حزم
وألب وحشد، وصارت االندلس شعلة تضرم، ومل يبق لبين أمية منرب خيطب فيه إال منرب قرطبة، ) ١(

  . االمروالغارات تشن عليها حىت قام عبدالرمحن الناصر، فتراجع
  .مات عبد اهللا يف أول ربيع االول سنة ثالث مئة، وله اثنتان وسبعون سنة

  
  ابن حممد بن عبدالرمحن بن احلكم بن هشام بن الداخل عبد *  عبدالرمحن بن حممد بن عبد اهللا- ٦٢

  .أمري املؤمنني، الناصر لدين اهللا، أبو املطرف االموي املرواين: الرمحن، سلطان االندلس، املدعو
  .كان أبوه حممد ويل عهد والده عبد اهللا بن حممد، فقتله أخوه أبو القاسم املطرف، فقتله أبومها به

ففي سنة سبع وسبعني ومئتني قتل حممد، وله سبع وعشرون سنة، وتأخر قتل املطرف إىل رمضان سنة 
  .اثنتني ومئتني

  .وملا قتل حممد، كان لعبد الرمحن هذا عشرون يوما
  .ة بعد جدهوويل اخلالف

__________  
إياكم والتنصح : كثرة النصح، ومنه قول أكثم بن صيفي: أي تشبه بالنصحاء، والتنصح: تنصح) ١(

  .فإنه يورث التهمة
، املغرب يف حلي ١٧٧ / ٨: ، الكامل البن االثري١٣: ، جذوة املقتبس٤٩٨ / ٤: العقد الفريد* 

 / ٤: ، ابن خلدون٣٣٠ / ٢: ات السبكي، طبق٩٩: ، احللة السرياء١٨٦، ١٨٠ / ١: املغرب
، املنتخب البن شقدة ٢٨٤ - ٢٥٧ / ٢: ، أزهار الرياض٣٧١ - ٣٥٣ / ١: ، نفح الطيب١٣٧

  .١٤٢: ، تراجم إسالمية١٨٢ - ١٦٧: ، غزوات العرب١٥٣: ، وأخبار جمموعة)خمطوط(
(*)  



)٨/٢٦٥(  

  

ضرة مجاعة من أعمامه، وأعمام أبيه، كانت خالفته من املستطرف، النه كان شابا وباحل: قال ابن حزم
  .فلم يعترض معترض عليه

  .واستمر له االمر، وكان شهما صارما
وكل من تقدم من آبائه مل يتسم أحد منهم بإمرة املؤمنني، وإمنا كانوا خياطبون باالمارة فقط، وفعل مثلهم 

  فة بالعراق، وظهور الشيعةعبدالرمحن إىل السنة السابعة والعشرين من واليته، فلما بلغه ضعف اخلال
العبيدية بالقريوان، رأى أنه أحق بإمرة املؤمنني، ومل يزل منذ ويل االندلس يسترتل املتغلبني، حىت صارت 

  ).١(اململكة كلها يف طاعته، وأكثر بالد العدوة، وأخاف ملوك الطوائف حوله 
فثلث : كان يقسم دخل مملكته أثالثاوابتدأ ببناء مدينة الزهراء يف اول سنة مخس وعشرين وثالث مئة ف
  .يرصده للجند، وثلث يدخره يف بيت املال، وثلث ينفقه يف الزهراء

وكان دخل االندلس يومئذ مخسة آالف ألف دينار، وأربع مئة ألف ومثانني ألفا، ومن السوق 
  .واملستخلص سبع مئة ألف دينار ومخسة وستون ألفا

أخربت أنه وجد يف تاريخ الناصر أيام السرور اليت صفت له، : الق" تارخيه " ذكر ابن أيب الفياض يف 
  .فعدت، فكانت أربعة عشر يوما، وقد ملك مخسني سنة ونصفا

  نظر أهل احلل والعقد، من يقوم بأمر االسالم،: قال اليسع بن حزم
__________  

  .١٨٢، ١٨١ / ١" املغرب ) " ١(
(*)  

)٨/٢٦٦(  

  

 يصلح لالمر إال عبدالرمحن بن حممد، فبايعوه وطلب منهم املال فلم فما وجدوا يف شباب بين أمية من
جيده، وطلب العدد فلم جيدها، فلم يزل السعد خيدمه إىل أن سار بنفسه البن حفصون، فوجده جمتازا 

لوادي التفاح، ومعه أكثر من عشرين ألف فارس كذا نقل اليسع، وما أحسب أن ابن حفصون بقي إىل 
  . فهزمه، وأفلت ابن حفصون يف نفر يسري، فتحصن حبصن مبشر:هذا التاريخ قال

  ومل يزل عبدالرمحن يغزو حىت أقام العوج، ومهد البالد، ووضع
، ومل تزل كلمته نافذة، )١(العدل، وكثر االمن، مث بعث جيشا إىل املغرب، فغزا برغواطة بناحية سال 

  .، ومجيع بالد القبلة، وقتل ابن حفصون)٢(وسجلماسة 



رت االندلس أقوى ما كانت وأحسنها حاال، وصفا وجهه للروم، وشن الغارات على العدو، وغزا وصا
بنفسه بالد الروم اثنيت عشرة غزوة، ودوخهم، ووضع عليه اخلراج، ودانت له ملوكها، فكان فيما 
  .شرط عليهم اثنا عشر ألف رجل يصنعون يف بناء الزهراء اليت أقامها لسكناه على فرسخ من قرطبة

وساق إليها أارا، ونقب هلا اجلبل، وأنشأها مدورة، وعدة أبراجها ثالث مئة برج، وشرفاا من حجر 
فالثلث املسند إىل اجلبل قصوره، والثلث الثاين دور املماليك واخلدم، وكانوا اثين : واحد، وقسمها أثالثا

  . القصورعشر ألفا مبناطق الذهب، يركبون لركوبه، والثلث الثالث بساتني حتت
وعمل جملسا مشرفا على البساتني، صفح عمده بالذهب، ورصعه بالياقوت والزمرد، واللؤلؤ، وفرشه 

  مبنقوش الرخام، وصنع قدامه حبرة مستديرة
__________  

  .مدينة املغرب على ساحل احمليط االطلسي، قرب املعمورة وبقرا برغواطة) ١(
  .وبني فاس عشرة أياممدينة داخلية يف جنوب املغرب بينها ) ٢(

(*)  

)٨/٢٦٧(  

  

، )١(مالها زئبقا، فكان النور ينعكس منه إىل الس، فدخل عليه قاضيه، منذر بن سعيد البلوطي 
  .ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوم سقفا من فضة: (فوقف وقرأ

   ].٣٤، ٣٣: الزخرف: [ اآليتني) 
  .احلكم، مث قام عن الس، وأمر برتع الذهب واجلواهروعظت أبا : فقال

  اتسعت مملكة الناصر،": تارخيه " وقال عبد الواحد املراكشي يف 
  .وحكم على أقطار االندلس، وملك طنجة وسبتة، وغريمها من بالد العدوة، وكانت أيامه كلها حروبا

  .وعاش املسلمون يف آثاره احلميدة آمنني برهة
  .ء الزهراء أكمل يف اثنيت عشرة سنة، بألف بناء يف اليوم، مع البناء اثنا عشر فاعالإن بنا: ويقال

أن يوسف بن تاشفني ملك املغرب ملا دخل الزهراء، وقد خربت بالنريان : حكى أبو احلسن الصفار
تشهد واهلدم، من تسعني سنة قبل دخوله إليها، وقد نقل أكثر ما فيها إىل قرطبة وإشبيلية، ونظر آثارا 

كيف يكون سفيها : الذي بىن هذه كان سفيها، فقال له أبو مروان بن سراج: على حماسنها، فقال
  .وإحدى كرائمه أخرجت ماال يف فداء أسارى يف أيامه، فلم يوجد ببالد االندلس أسري يفدى

__________  
ليغا، وخطيبا مصقعا، هو املنذر بن سعيد البلوطي، قاضي اجلماعة بقرطبة، كان عاملا فقيها، وأديبا ب



متكلما باحلق، متبينا بالصدق، له كتب مؤلفة يف السنة والقرآن والورع والرد على أهل االهواء 
والبدع، وله اليوم املشهور الذي مال فيه االمساع، ور القلوب خبطبته البليغة اليت ارجتلها بني يدي 

ل رسول ملك الروم، فأعجب به الناصر أميا الناصر يف ذلك اجلمع احلاشد املهيب، الذي أعده الستقبا
واهللا لقد أحسن ما شاء، ولئن أخرين اهللا بعد الرفعن من ذكره، فضع يدك عليه، : إعجاب، فقال البنه

واستخلصه، وذكرين بشأنه، فما للصنيعة مذهب عنه، مث واله الصالة واخلطابة يف املسجد اجلامع 
  ,٣٦٦ / ١" نفح الطيب " بالزهراء، 

٣٧٤.  
(*)  

)٨/٢٦٨(  

  

تويف الناصر يف رمضان سنة مخسني وثالث مئة، وستعاد ترمجته خمتصرة بزيادات مهمة، وأنه افتتح سبعني 
  .حصنا

  .رمحه اهللا
  

   * احلكم بن عبدالرمحن بن حممد- ٦٣
  .أمري املؤمنني باالندلس، أبو العاص، املستنصر باهللا بن الناصر االموي املرواين

  .ضان سنة مخسني وثالث مئةبويع بعد أبيه يف رم
وكان حسن السرية، جامعا للعلم، مكرما لالفاضل، كبري القدر، ذا مة مفرطة يف العلم والفضائل، 

  .عاكفا على املطالعة
مجع من الكتب ما مل جيمعه أحد من امللوك، ال قبله وال بعده، وتطلبها، وبذل يف أمثاا االموال، 

  .بأغلى االمثان، مع صفاء السريرة والعقل والكرم، وتقريب العلماءواشتريت له من البالد البعيدة 
  ".الدالئل يف غريب احلديث : " كتاب) ١(ثابت ] بن [ أكثر عن زكريا بن اخلطاب، وأجاز له قاسم 

  .قاسم بن أصبغ، وحممد بن حممد بن عبد السالم اخلشين، وأمحد بن دحيم: وكتب عن خلق كثري منهم
  صارت إليه، وآثرها على لذات] أن [ بالكتب إىل ولقد ضاقت خزائنه 
__________  

 / ٤: ، ابن خلدون٢٢٤ / ٨: ، الكامل البن االثري١٣: ، جذوة املقتبس٩٢: مجهرة االنساب* 
  .٢٩٤ - ٢٨٦ / ٢: ، أزهار الرياض٣٩٦ - ٣٨٢ / ١، نفح الطيب ١٤٤

"  احملدث الورع الناسك، وكتابه هو قاسم بن ثابت السرقسطي االندلسي االمام اجلليل الفقيه) ١(



يف شرح ما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة من غريب احلديث كتاب نفيس يف بابه، ولكنه مل " الدالئل 
  .يكمله، فأمته بعده أبوه ثابت، فقد بقي حيا بعد وفاة ابنه أحد عشر عاما، وكان كابنه فقيها حمدثا لغويا

  .ما شآه أبو عبيد إال بتقدم العصر: د، وأثىن عليه، وقالذكره أبو حممد علي بن أمح: قال احلميدي
  .١٤٨، ١٤٧ / ٢" الديباج املذهب " 

(*)  

)٨/٢٦٩(  

  

امللوك، فغزر علمه، ودق نظره، وكان له يد بيضاء يف معرفة الرجال واالنساب، واالخبار، وقلما جتد له 
  كتابا إال وله فيه قراءة أو نظر، من أي فن

  .كان
  .املؤلف، ومولده ووفاته، ويأيت من ذلك بغرائب ال تكاد توجدويكتب فيه نسب 

  .ومن حماسنه أنه شدد من مملكته يف إبطال اخلمور تشديدا عظيما
  .وكان أخوه االمري عبد اهللا املعروف بالولد، على أمنوذجة يف حمبة العلم، فقتل يف أيام أبيه

  .وكان املستنصر موثقا فيما ينقله
  .ارخيهذكره ابن االبار يف ت

  .عجبا البن الفرضي، وابن بشكوال، كيف مل يذكراه: وقال
  .مولده يف سنة اثنتني وثالث مئة

  .كان احلكم عاملا، راوية للحديث، فطنا، ورعا: قال اليسع بن حزم
  .وفد عليه أبو علي القاضي، وأبو علي الزبيدي، وغريمها

ه ابن بشري، فشرط عليه نفوذ احلق والعدل، وملا تويف القاضي منذر بن سعيد استعمل على القضاء الفقي
: فرفع إليه تاجر أنه ضاعت له جارية صغرية، وأا يف القصر، فانتهى االمر إىل احلكم، فقال احلكم

ال يكمل عدلك حىت تنصف من نفسك، : نرضي هذا التاجر بكل ما عسى أن يرضى به، فقال ابن بشري
هادة الشهود على عينها، فأحضرها احلكم، وأنصف وهذا قد ادعى أمرا، فالبد من إحضارها، وش

  .التاجر
ويف دولة احلكم مهت الروم بأخذ مواضع من الثغور، فقواها باملال واجليوش، وغزا بنفسه، وزاد يف 

  .القطيعة على الروم، وأذهلم

)٨/٢٧٠(  

  



  .وكان موته بالفاجل يف صفر ست وستني وثالث مئة
  .الفة بتدبري الوزير ابن أيب عامر القحطاينوخلف ولدا وهو هشام، فأقيم يف اخل

  
ابن عبد الرمحن اخلليفة، املؤيد باهللا بن املستنصر باهللا بن الناصر، االموي  *  هشام بن احلكم- ٦٤

  .االندلسي، أبو الوليد
  .ويل االمر بعد والده، وطالت أيامه

  .مولده مبدينة الزهراء، يف مجادى اآلخرة سنة أربع ومخسني
ه اثنا عشر عاما بإشارة الدولة، وقام بتدبري اخلالفة املنصور حممد بن أيب عامر، واستبد باالمور، وبويع ول

  .فقبض أول شئ على عمه املغرية بن الناصر
وكان هشام العاشر من ملوك بين أمية باالندلس، وكان ضعيف الرأي أخرق، حمجورا عليه، فكان 

  . أمت سياسة، وغزا عدة غزوات ضخامصورة، وكان املنصور هو الكل، فساس اململكة
  .وسيأيت يف حدود االربع مئة خرب املؤيد، وهذا املنصور

  
  العقيلي، البدوي، املعمر، * *  يعلى بن االشدق- ٦٥

__________  
 / ٣ و ٢٥٣ / ٢: ، البيان املغرب٢٢: ، النرباس٢٢٤ / ٨: ، الكامل البن االثري١٧: جذوة املقتبس

  .١٨٧ / ١: ، نفح الطيب١٤٧ / ٤ن ، ابن خلدو١٩٧، ١١٢، ٣
، اجلرح ٢٥٧ / ١: ، املعرفة والتاريخ١٧٩ / ٢: ، التاريخ الصغري٤١٩ / ٨: التاريخ الكبري* * 

، ١ / ٤٦٩ / ٤: ، الكامل البن عدي١٤١ / ٣: ، كتاب اروحني والضعفاء٣٣٠ / ٩: والتعديل
  .٤٥٧ - ٤٥٦ / ٤ميزان االعتدال 

(*)  

)٨/٢٧١(  

  

  . عبد اهللا بن جراد، ورقاد بن ربيعة، وكليب بن جري االعرابحدث عن، عمه
  .وزعم أن هلم صحبة، وعن النابغة اجلعدي

عمر بن إمساعيل بن جمالد، وإمساعيل بن عبد اهللا قاضي دمشق، وداود بن رشيد، وأبو وهب : وعنه
  .الوليد بن عبدامللك، وهاشم بن قاسم احلرانيان، وأيوب بن حممد الوزان، وآخرون

  .كنيته أبو اهليثم، وكان تالفا يدور النواحي، ويشحذ



كان من أهل البادية، كتب عنه أهل حران، رأيت له ابنا كأنه : سألت الوزان عنه فقال: قال أمحد االبار
  .أكرب منه، وبنتا كأا أمه، فظننت أا أمه

  .هذه بنيت ولدت بعد املئة: فقال
  . وعشرون سنة ونصفيل مئة وست: مسعته يقول: وقال أبو وهب
قدم يعلى دمشق، وكان أعرابيا، فحدث عن عبد اهللا بن جراد سبعة : قال أبو مسهر: وقال أبو حامت

  .أحاديث
  .لعله حق، مث جعلها عشرة، مث عشرين، مث جعلها أربعني: فقلنا

  .وكان سائال يسأل الناس
  .ال يكتب حديثه: وقال البخاري
  .ال يصدق: وقال أبو زرعة

ما مسع عمك من النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ : قلت ليعلى: بلغين عن أيب مسهر قال:  عديوقال ابن
  .وشيئا من الفوائد" مالك " موطأ " و " جامع الثوري : " قال

  .وضعوا له أحاديث، فحدث ا، ومل يدر: وقال ابن حبان
(*)  

)٨/٢٧٢(  

  

  .بعد مثانني ومئة] ما [ بقي إىل : قلت
  

  ابن خالد بن عبد اهللا بن العاص بن وابصة بن خالد بن عبد اهللا بن عمر) ت، س * ( العطاف- ٦٦
  .ابن خمزوم، االمام أبو صفوان املخزومي املدين، أحد املشايخ الثقات

  .نافع، وزيد بن أسلم، وأيب حازم املديين، ومجاعة: حدث عن
ر، وقتيبة، وأبو مصعب، أبو اليمان، وسعيد بن أيب مرمي، وآدم بن إياس، وسعيد بن منصو: وعنه

  .وآخرون
  .وثقه أمحد بن حنبل

  .ليس به بأس: وقال أبو داود
  .مل حيمده مالك: وقال البخاري

  .ليس باملتني عندهم، غمزه مالك": الكىن " وقال أبو أمحد يف 
  .ليس بذاك: وقال أبو حامت



  ).١(دش أقاد من خ: تفرد عن نافع، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت
  .وهذا منكر، لكن تفرد به عنه خملد بن مالك

  .وللعطاف حنو من مئة حديث، وهو حنو فليح، وابن أيب حازم يف القوة
__________  

 / ٧: ، اجلرح والتعديل٣٠٠ / ٢، و ٢٤٢، ٢٤١ / ١: ، املعرفة والتاريخ٤٠٦: التاريخ البن معني* 
، ذيب ٦٩ / ٣: ، ميزان االعتدال٩٤١: ، ذيب الكمال١٩٣ / ٢: ، كتاب اروحني٣٢

  .٣٠٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢١ / ٧: التهذيب
، من طريق سعيد بن عثمان احلراين، واحلسني بن أيب ٢ / ٢٦٠ / ٤" الكامل " ذكره ابن عدي يف ) ١(

 وهذا مل: ، وقال..حدثنا خملد بن مالك، حدثنا العطاف بن خالد، عن نافع، عن ابن عمر: معشر، قاال
  .أمسعه ذا االسناد إال منهما مجيعا، وهو منكر

(*)  

)٨/٢٧٣(  

  

  .أنا أسن من مالك، ولدت سنة إحدى وتسعني: ومسعه حيىي بن بكري يقول
  .موته قريب من وفاة مالك: قلت
  

 بن عبد اهللا بن عباس العباسي، أمري الشام للمهدي، مث أمري مصر ابن علي*  إبراهيم بن صاحل - ٦٧
  .زوجه بأخته، وهو أخو عبدامللكللرشيد، و

  .تشاغلت بإبراهيم، النه ميوت: ما أبطأك ؟ قال: مرض إبراهيم، فقال الرشيد جلربيل الطبيب: قيل
  .فبكى وجزع، ومل يأكل

إنه ال : أعلم بطب اهلند، فبعث بابن لة فرجع، وقال) ١(هذا أعلم بطب الروم، وابن لة : فقال جعفر
  .رشيد وسكنميوت يف علته، فأكل ال

  .إنه مل ميت، فدخل الرشيد معه: فلما أمسوا جاءه املوت، فبكى الرشيد، فأتاه ابن لة وقال
، )٢(فنخسه مبسلة حتت ظفره، فحرك يده شيئا، مث أمر برتع الكفن عنه، ودعا مبنفاخ وكندس : قال

كنت يف : حالك ؟ قالكيف : فنفخ يف أنفه، فعطس وفتح عينيه، فرأى الرشيد فأخذ يده، فقبلها، فقال
  .ألذ نومة، فعض شئ أصبعي فآملين، وعويف

  .مث زوجه بأخته عباسة، وواله مصر، وا مات
  .رجل مات ببغداد، ومات ودفن مبصر: فكان يقال



__________  
، البداية ١٣٥، ١٢٣: ، الوالة والقضاة٦٨٢، ١٥٦ / ١: ، املعرفة والتاريخ١٤٨ / ٨: الطربي* 

  .٢٢٢ / ١:  ذيب تاريخ ابن عساكر،١٦٩ / ١٠والنهاية 
هو صاحل بن لة اهلندي، متميز من علماء : ٤٧٥ص " عيون االنباء " قال ابن أيب أصيبعة يف ) ١(

اهلند، وكان خبريا باملعاجلات اليت هلم، وكان بالعراق يف أيام الرشيد هارون، وقد أورد له هذا اخلرب 
  .بأطول مما هنا

هو عروق نبات، داخله أصفر وخارجه أسود، مقيئ، مسهل، جالء ": القاموس " قال صاحب ) ٢(
  .للبهق، وإذا سحق ونفخ يف االنف عطس وأنار البصر الكليل وأزال العشا

(*)  

)٨/٢٧٤(  

  

  .مات سنة ست وسبعني ومئة يف شعبان
ل، وعبد إمساعي: وله عدة إخوة أمراء، سادة، قادة، قل أن يتفق إخوة مثلهم يف اجلاللة والسؤدد، وهم

  .الوهاب، وعبد اهللا، وعبد امللك، والفضل
  

، الوزير الكبري، أبو جعفر الفارسي، أسلم، وكان نصرانيا، فوزر ابن أيب صاحل شريويه*  الفيض - ٦٨
  .للمهدي يف أواخر دولته

  ).١(وكان سخيا جوادا، يضرب بكرمه املثل، وفيه تيه مفرط، أنسى الناس تيه الوزير أيب عبد اهللا 
مل يزل وزيرا حىت مات املهدي، مث ويل الفيض ديوان اجليش إىل أن مات يف سنة ثالث :  الصويلقال

  .وسبعني ومئة
  

اهلامشي، موالهم، الكاتب االديب، أحد بلغاء زمانه، ورئيس وقته، من أوالد  * *  عمارة بن محزة- ٦٩
  .ان أعوروكان كاتب املنصور، وك: عكرمة موىل ابن عباس، قاله ابن خلكان، قال

__________  
 ٧: ، وفيات االعيان٢٥٤، ١٦٦، ١٦٤: ، الوزراء والكتاب للجهشياري١٨٤ / ٦: تاريخ الطربي* 
 /٢٦.  
  .هو يعقوب بن داود بن عمر، وستأيت ترمجته) ١(

، ١١٨ / ١: ، الفهرست البن الندمي٥١ / ٨ و ١٨٣ / ٦، تاريخ الطربي ٤٣٦: تاريخ خليفة* * 



، رغبة ١٦٤ / ٢: ، النجوم الزاهرة١١ - ٣ / ٦: ، إرشاد االريب٢٥٧، ٢٤٢ / ١٥: معجم االدباء
  .١٤٤ / ٨: االمل
(*)  

)٨/٢٧٥(  

  

  .وكان املنصور واملهدي يقدمانه لبالغته، وحيتمالن أخالقه، وله رسائل جمموعة
  .كان فصيحا مفوها، جوادا، ممدحا، صلفا، تياها، يضرب بكربه املثل

  .ويل أعماال جليلة
ىي بن خالد الربمكي مرة، فبعث ولده إىل عمارة ليقرضه مئيت ألف دينار، فأعطاه، فلما عاد صودر حي

  .خذها لك: أكنت صريفيا له ؟ مث قال لولده الفضل بن حيىي: أمره، ونفذ إليه باملال، عبس وقال
  .وصل عمارة أيب بثالث مئة ألف درهم: وعن عبد اهللا بن أيب أيوب قال

  .ليشفعوا يف بر قوم، فأمر هلم مبئة ألف درهم، وكان كثري االموال والنعمإن مجاعة أتوه : وقيل
  

  .االمام احملدث، أبو عبيدة التيمي، الرقاشي، البصري، اخلزاز] ق  * [  عبيس بن ميمون- ٧٠
عن بكر املزين، ومعاوية بن قرة، وثابت، وحيىي بن أيب كثري، والقاسم بن حممد إن كان حلقه ] روى [ 

  .أيب شداد، وعدةوعون بن 
__________  

، ١٨٦ / ٢: ، كتاب اروحني والضعفا٢٠٥، ١٨١ / ٢: ، التاريخ الصغري٧٩ / ٧التاريخ الكبري * 
 / ٣: ، ميزان االعتدال١ / ٢٦ / ٣: ، تذهيب التهذيب٩٠١: ، ذيب الكمال٢٤٤ / ٣: الضعفاء

  .تهذيب إىل عبيدة، وقد حترف يف التقريب، وذيب ال٨٨ / ٧: ، ذيب التهذيب٢٦
  .٣٤ / ٧اجلرح والتعديل 

(*)  

)٨/٢٧٦(  

  

الطيالسي، وأبو عصام، ومسلم، وحيىي بن غيالن، وسعيد ابن منصور، وخلف بن هشام، وأمحد : وعنه
  .بن عبدة، وقتيبة، وداهر بن نوح، وخلق

  .له أحاديث منكرة: قال أمحد



  .متروك: وقال ابن معني
  .ليس بشي ء: وقال أيضا

  .ترك: ليس بثقة، وقال أبو داود: نسائيوقال ال
  ).١(له يف ابن ماجه حديث واحد : قلت

  .وتويف يف حدود الثمانني ومئة
  

أبو : ابن عبد الرمحن بن يزيد احلافظ االمام الثبت أبو اهليثم، ويقال) ع * ( خالد بن عبد اهللا- ٧١
  . مقرنوالؤه للنعمان بن: حممد املزين، موالهم الواسطي، الطحان، ويقال

حدث عن حصني بن عبدالرمحن، وبيان بن بشر، وأيب طوالة، وسهيل بن أيب صاحل، وعاصم بن كليب، 
  وعاء بن السائب، ومغرية بن مقسم، ومحيد الطويل، وخالد احلذاء، وإمساعيل بن أيب خالد، وأيب

__________  
مسعت رسول : ي قالباب االسواق ودخوهلا، من حديث سلمان الفارس: يف التجارات) ٢٢٣٤) (١(

من غدا إىل صالة الصبح غدا براية االميان، ومن غدا إىل السوق غدا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ".براية إبليس 

  .وإسناده ضعيف لضعف عبيس بن ميمون، وجلهالة اثنني من رواته
، ٥٣٦ / ٢، ٣٤١، ١٧١ / ١: ، املعرفة والتاريخ٤٥٦: ، تاريخ خليفة٣٢٦: طبقات اخلليفة* 

، تذهيب ٣٦١: ، ذيب الكمال٢٩٥ / ٨: ، تاريخ بغداد٣٤٠ / ٣: ، اجلرح والتعديل٥٤٩
، ذيب ٤٤٣، ٤٠٧، ٢٧٣ / ١، العرب ٢٥٩ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٨٩ / ١: التهذيب
  .١٠١: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٠ / ٣: التهذيب

(*)  

)٨/٢٧٧(  

  

و بن حيىي بن عمارة املازين، ومطرف بن طريف، وواصل بشر جعفر بن ايب وحشية، واجلريري، وعمر
موىل أيب عيينة، وليث بن أيب سليم، وسليمان التيمي، ويونس بن عبيد، وأيب إسحاق الشيباين، وأيب 

  .حيان التيمي، ويزيد بن أيب زياد، وخلق كثري، وأيب حصني، وما أظنه مسع من االعمش
مسدد، وحيىي بن حيىي، وأبو عمر احلوضي، وسعيد بن حيىي القطان، ووكيع، وابن مهدي، و: وعنه

يعقوب الطالقاين، وحممد بن الصباح الدواليب، وعمرو بن عون، وحممد بن سالم البيكندي، وحممد ابن 
مقاتل املروزي، ومعلى بن منصور، ووهب بن بقية، وقتيبة، وعبد احلميد بن بيان وإسحاق بن شاهني، 



  .وخلق سواهم
  .كان خالد الطحان ثقة صاحلا يف دينه: أمحد بن حنبل، قال أيبقال عبد اهللا بن 

  .بلغين أنه اشترى نفسه من اهللا ثالث مرات، وهو أحب إلينا من هشيم
كان خالد من أفاضل املسلمني، اشترى نفسه من اهللا أربع مرات، : قال أيب: وقال عبد اهللا بن أمحد أيضا

  .فتصدق بوزن نفسه فضة أربع مرات
  .ثقة: سعيد، وأبو زرعة، وأبو حامت، والنسائيوقال ابن 

  .ثقة حافظ: وقال الترمذي
  .صحيح احلديث: وقال أبو حامت أيضا

  .ما أدركت أفضل من خالد الطحان: قال إسحاق االزرق: قال أبو داود
  كان سفيان رجل نفسه، وكان خالد: قد رأيت سفيان ؟ قال: قيل

  .رجل عامة

)٨/٢٧٨(  

  

  .هو أثبت من جرير بن عبداحلميد: هللا بن عماروقال حممد بن عبد ا
  .وأما عثمان بن أيب شيبة، فكان يقدم جريرا على خالد بن عبد اهللا

  ).١(ما صليت خلف ابن عبد اهللا إال مسعت قطر دموعه على البارية : قال عمرو بن عون
  .ولد سنة عشر ومئة: وقال علي بن عبد اهللا بن مبشر الواسطي

مات خالد الطحان يف رجب سنة تسع وسبعني ومئة، وكان ال خيضب، وفيها :  بيانوقال عبداحلميد بن
  ).٢(أرخه يعقوب الفسوي 
  .مات سنة اثنتني ومثانني ومئة: وقال خليفة، وابن سعد

أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا أكمل بن أيب االزهر، أخربنا سعيد ابن أمحد، أخربنا أبو نصر الزينيب، 
ن زنبور، أخربنا عبد اهللا ابن أيب داود، حدثنا إسحاق بن شاهني، حدثنا خالد، عن أخربنا أبو بكر ب

يف اجلنة حبر املاء، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اجلريري، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، قال
  ".وحبر اللنب، وحبر اخلمر، وحبر العسل، مث تتفجر االار بعد 

، وصححه، )٣(أبيه، أخرجه الترمذي من حديث يزيد بن هارون عن ز تابعه ز بن حكيم، عن 
  .وانفرد بإخراجه عن باقي االئمة

__________  
  .احلصري املنسوج، فارسي معرب: هو بفتح الباء، وتشديد الياء) ١(



)١٧١ / ١) ٢.  
واه هو هذا وهم من املؤلف رمحه اهللا، فليس يف السند عند الترمذي ز بن حكيم، وإمنا ر) ٣(
 من طريق يزيد بن هارون، عن اجلريري سعيد بن ٣٣٧ / ٢، والدارمي ٥ / ٥، وأمحد )٢٥٧١(

  .إياس، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه ورجاله ثقات
  من) ٢٦٢٣(وصححه ابن حبان 

  .طريق خالد بن عبد اهللا الواسطي، عن اجلريري، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه
، ولفظ "مث تنشق منها بعد االار : " ، ولفظ ابن حبان"ار بعد مث تشقق اال: " ولفظ الترمذي

  ".مث تشقق منه االار : " الدارمي
(*)  

)٨/٢٧٩(  

  

  .االمام احلجة، أبو سعيد احلراين) ١) (خ، م، د، س، ق * ( موسى بن أعني- ٧٢
 حممد بن عقيل، عن عطاء بن السائب، وليث، وعبد الكرمي اجلزري، واالعمش، وعبد اهللا بن] روى [ 

  .ومطرف بن طريف، ويزيد بن أيب زياد، ومعمر، وخلق
إمساعيل بن عبد اهللا بن مساعة، وأمحد بن أيب شعيب، وعبد الغفار بن داود، وسعيد بن حفص : وعنه

  .النفيلي، وقرابته أبو جعفر النفيلي، وحيىي بن حيىي، وآخرون
  .وثقه أبو حامت وغريه

  .تويف سنة سبع وسبعني ومئة
  

ابن أيب أمية، أبو مالك القرشي، موالهم البصري، أخو ) د، ت، ق * * ( أما املفضل بن فضالة- ٧٣
  .مبارك بن فضالة، فأقدم قليال، من صاحب الترمجة

  .روى عن بكر بن عبد اهللا املزين، وثابت البناين، وحبيب بن الشهيد، وعاصم بن أيب النجود، ومجاعة
__________  

: ، ذيب الكمال١٨٦: ، مشاهري علماء االمصار١٣٦ / ٨: ، اجلرح والتعديل٣٢: طبقات خليفة* 
، خالصة ٣٣٥ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٧١ / ١: ، العرب١ / ٧٧ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٣٨٥

  .٣٨٩: تذهيب الكمال
  ".التهذيب " الرموز سقطت من االصل، واستدركت من ) ١(

، حلية ٣٨٥، ٣٧٧: ، الوالة والقضاة٣١٧ / ٨: عديل، اجلرح والت٥٨٢: التاريخ البن معني* * 



، البداية ١٣٢ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٦٩ / ٤: ، ميزان االعتدال٥١١: ، اجلمع٣٢١ / ٨: االولياء
  .١٧٩ / ١٠: والنهاية

(*)  

)٨/٢٨٠(  

  

  .محاد بن زيد، وعبد الرمحن بن مهدي، وأبو سلمة، ويونس ابن حممد، ومجاعة: وعنه
  .ليس بالقوي: ريهقال النسائي وغ
  .يكتب حديثه: وقال أبو حامت

  ).١(له يف الكتب حديث واحد : قلت
  

  .االمام الثقة احلافظ، سالم بن سليم احلنفي، موالهم الكويف) ع * ( أبو األحوص- ٧٤
زياد بن عالقة، واالسود بن قيس، وآدم بن علي، وعبد العزيز بن رفيع، وسعيد بن : حدث عن

ب، وأيب إسحاق، وإبراهيم بن مهاجر، وأيب بشر بيان بن بشر، وأشعث بن أيب مسروق، ومساك بن حر
  الشعثاء، وشبيب بن غرقدة، وأيب حصني، ومنصور، وعاصم بن كليب، وعبد

__________  
يف االطعمة، وابن ماجه ) ١٨١٨(يف الطب، والترمذي ) ٣٩٢٥(وهو ما أخرجه أبو داود ) ١(
فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن حممد بن املنكدر، عن يف الطب، من حديث مفضل بن ) ٣٥٤٢(

كل ثقة باهللا : " جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيد جمذوم فوضعها معه يف القصعة، وقال
  ".وتوكال عليه 

يف ) ٢٢٣١" (الصحيح " وهذا سند ضعيف لضعف املفضل، مث إن احلديث خمالف ملا أخرجه مسلم يف 
كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم، فأرسل إليه النيب : جتناب اذوم، من حديث الشريد قالباب ا: السالم

  ، وأخرج البخاري تعليقا"إنا قد بايعناك فارجع : " صلى اهللا عليه وسلم
وفر من : " ، ووصله أبو نعيم، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال١٣٢ / ١٠

   ".اذوم كما تفر من االسد
 / ٤: ، التاريخ الكبري١٦٩: ، طبقات خليفة٤٥١: ، تاريخ خليفة٣٧٩ / ٦: الطبقات الكربى* 

، اجلرح ١٧١ / ١: ، املعرفة والتاريخ٥٠٩: ، املعارف البن قتيبة٢١٨ / ٢: ، التاريخ الصغري١٣٥
/  ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ٦٦ / ٢: ، تذهيب التهذيب٥٦٥: ، ذيب الكمال٢٥٩ / ٤: والتعديل

، خالصة تذهيب ٢٨٣ / ٤: ، ذيب التهذيب٢٧٤ / ١: ، العرب١٧٦ / ٢: ، ميزان االعتدال٦٠٥



  .٢٩٢ / ١: ، شذرات الذهب١٦٠: الكمال
(*)  

)٨/٢٨١(  

  

  .الكرمي اجلزري، وخلق سواهم
عبدالرمحن بن مهدي، ووكيع، وحيىي بن آدم، وخلف بن متيم، واحلسن بن الربيع البوراين، وأبو : وعنه
 الربيع بن نافع، وسعيد بن منصور، وعاصم بن يوسف، وقتيبة، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأخوه توبة

عثمان، وحممد بن سالم البيكندي، وحممد بن عبيد احملاريب، وهناد بن السري، وحيىي بن حيىي، وعبد اهللا 
  .بن عمر بن أبان، وأمحد بن حواس احلنفي، وخلف بن هشام، وسويد بن سعيد، وآخرون

  .هو أثبت من شريك: ال عبدالرمحن بن مهديق
  .ثقة: وقال أمحد بن زهري عن حيىي

  .ما أقرما: أبو األحوص أحب إليك، أو أبو بكر بن عياش ؟ قال: قلت ليحىي: وقال عثمان بن سعيد
كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره من أصحاب احلديث، قال البنه : وقال أمحد العجلي

  !؟ ! يا بين قم، فمن رأيته يف داري يشتم أحدا من الصحابة فأخرجه، ما جيئ بكم إلينا : أحوص
  .وكان حديثه حنو أربعة آالف حديث

  .صاحب محزة، وقرأ أبو األحوص أيضا القرآن على محزة) ١(وهو خال املقرئ سليم 
__________  

قرئ ضابط حمرر حاذق، ولد سنة هو سليم بن عيسى بن سليم بن عامر احلنفي موالهم الكويف امل) ١(
ثالثني ومئة، وعرض القرآن على محزة بن حبيب الزيات من القراء السبعة، وهو أخص أصحابه، 

  .وأضبطهم، وأقومهم حبرف محزة، وهو الذي خلفه يف القيام بالقراءة
  .٣١٩، ٣١٨ / ١" غاية النهاية " 

(*)  

)٨/٢٨٢(  

  

  .ثقة: وقال أبو زرعة والنسائي
  .صدوق، هو دون زائدة وزهري يف االتقان، شريك وأبو عوانة أحب إيل منه:  حامتوقال أبو

  .ال تبال بأيهما بدأت: وسئل أبو حامت عن أيب االحوص وأيب بكر بن عياش، فقال



  .مات أبو األحوص، ومالك، ومحاد بن زيد سنة تسع وسبعني ومئة: قال عبد اهللا بن أيب االسود وغريه
السالم التميمي، عن عبداملعز بن حممد، أخربنا متيم بن أيب سعيد، أخربنا حممد بن أخربنا حممد بن عبد 

عبدالرمحن، أخربنا أبو عمرو ابن محدان، أخربنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا 
: " مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: أبو األحوص، عن مساك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال

  ".إذا صلى أحدكم فليجعل بني يديه مثل آخرة الرحل مث يصلي، وال يبايل من مر وراء ذلك 
  .عن أيب بكر) ١(أخرجه مسلم 

  أخربنا عبد احلافظ بن بدران، أخربنا موسى، أخربنا ابن البناء،
أبو األحوص، أخربنا علي بن أمحد، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا لوين، حدثنا 

من سأل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب إسحاق، عن بريد بن أيب مرمي، عن أنس، قال
اللهم : اللهم أدخله اجلنة، ومن استجار باهللا من النار، قالت النار: اهللا اجلنة ثالث مرات، قالت اجلنة

  أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة،) ٢" (أجره من النار 
__________  

  .باب سترة املصلي: يف الصالة) ٤٩٩) (١(
  = (*)باب : يف الزهد) ٤٣٤٠(آخر باب صفة اجلنة، وابن ماجه ) ٢٥٧٢(أخرجه الترمذي ) ٢(

)٨/٢٨٣(  

  

  .من طريق أيب االحوص، وهو حديث حسن
  

ن سعد ابن حوشب بن يزيد بن احلارث بن يزيد بن رومي بن عبد اهللا ب) د * ( شهاب بن خراش- ٧٥
ابن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة، االمام القدوة العامل، أبو الصلت الشيباين، مث احلوشيب، الواسطي، 

  .أخو عبد اهللا، وابن أخي العوام بن حوشب
  .أصله كويف حتول إىل الرملة

 عمرو بن مرة، وأبان بن أيب عياش، وعبد امللك بن عمري، وعبد الكرمي اجلزري، ومنصور: وحدث عن
بن املعتمر، وحممد بن زياد القرشي، وقتادة، وعاصم بن دلة، وعمه العوام، ومحاد بن أيب سليمان، 

  .وشعيب بن رزيق الطائفي، والقاسم بن غزوان، ويرتل إىل الثوري، والربيع بن صبيح، وعدة
بن أيب إياس، ابن مهدي، وعبد اهللا بن ميمون القداح، وابن أيب فديك، واهليثم بن خارجة، وآدم : وعنه

  وعثمان بن سعيد بن كثري
  احلمصي، وسعيد بن منصور، واحلكم بن موسى، وقتيبة، وعلي بن



__________  
باب االستعاذة من حر النار، وسنده حسن، وصححه :  يف االستعاذة٢٧٩ / ٨صفة اجلنة، والنسائي = 

عند احلاكم إىل " بريد " وقد تصحف اسم " املختصر " ، ووافقه الذهيب يف ٥٣٥، ٥٣٤ / ١احلاكم 
  ".زيد " يزيد، وعند ابن ماجه إىل 

: ، املعرفة والتاريخ١٩٠ / ٤: ، تاريخ الطربي٢٣٦ / ٤: ، التاريخ الكبري٢٥٨: التاريخ البن معني* 
: ، ذيب الكمال٣٢٦ / ١: ، كتاب اروحني والضعفاء٣٦٢ / ٤: ، اجلرح والتعديل٣٢٥ / ٣

، ٣٦٦ / ٤: ، ذيب التهذيب٨٢ / ٢: ، ميزان االعتدال٢/  ٨٢ / ٢، تذهيب التهذيب، ٥٩٠
  .١٦٧: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)٨/٢٨٤(  

  

  .حجر، ويزيد بن موهب، وسويد بن سعيد، وخلق كثري
  .وثقه ابن املبارك، وابن معني، وابن عمار، وأبو زرعة

  .ال بأس به: وقال أمحد وغريه
  .ثقة، نزل الرملة: قال أمحد العجلي

  .ثقة، صاحب سنة: بو زرعةقال أ
  .صدوق ال بأس به: وقال أبو حامت

  .له أحاديث ليست كثرية: وقال ابن عدي
  .ويف بعض رواياته ما ينكر عليه، وال أعرف للمتقدمني فيه كالما، فأذكره

  .وذلك النزوائه بفلسطني: قلت
ع من عبد اهللا بن املبارك، مل أر أحدا أمج: مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقول: قال أبو بكر بن أيب االسود

ومل أر أحدا أقدمه على بشر بن منصور، ومل أر أحدا أحسن وصفا للسنة من شهاب بن خراش، ومل أر 
  .أحدا أعلم بالسنة من محاد بن زيد، ولسفيان علمه وزهده

أدركت من أدركت من : حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا شهاب بن خراش قال: لول بن إسحاق
اذكروا جملس أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما تأتلف عليه : االمة، وهم يقولونصدرة هذه 

  .القلوب، وال تذكروا الذي شجر بينهم، فتحرشوا عليهم الناس
إن القدرية أرادوا أن : مسعت شهاب بن خراش يقول: حممد بن سعيد اخلزميي، عن هشام بن عمار



  .يصفوا اهللا بعدله، فأخرجوه من فضله
  لقيت شهابا وأنا شاب يف سنة أربع وسبعني ومئة فقال: ال هشامق

)٨/٢٨٥(  

  

  .ما يف من هذين شئ: إن مل تكن قدريا وال مرجئا، حدثتك، وإال مل أحدثك، فقلت: يل
قلت : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن قهزاد، عن أيب إسحاق الطالقاين، قال: وقال مسلم يف مقدمة كتابه

إن من الرب بعد الرب أن تصلي البويك مع : " يا أبا عبد الرمحن، احلديث الذي جاء: كلعبد اهللا بن املبار
هذا من حديث شهاب بن : يا أبا إسحاق، عمن هذا ؟ قلت: فقال" صالتك وتصوم هلما مع صومك 

قال رسول اهللا صلى : ثقة، عمن ؟ قلت: عن احلجاج ابن دينار، قال: ثقة، عمن ؟ قلت: خراش، قال
إن بني احلجاج وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق املطي، : ه وسلم، فقالاهللا علي

  ).١(ولكن ليس يف الصدقة اختالف 
  .خرج أبو داود لشهاب يف سننه حديثني

  .ومات قبل سنة مثانني ومئة، فقد حلقه علي بن حجر
 بنت زعبل، أخربنا أبو احلسني الفارسي، أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن زينب الشعرية، أخربتنا فاطمة

  أخربنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا
احلسن بن سفيان، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا شهاب بن خراش، عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة، 

  ).٢(إن اهللا لعن املرجئة والقدرية على لسان سبعني نبيا : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
__________  

أن هذا احلديث : ولكن ليس يف الصدقة اختالف، معناه: ، وقوله١٦ / ١" صحيح مسلم " مقدمة ) ١(
ال حيتج به، لكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما، فإن الصدقة تصل إىل امليت، وينتفع ا، بال خالف 

  .بني املسلمني
وعلته " االربعني " ن يف كتابه خرب ال يصح، أخرجه احلافظ االمام شيخ خراسان احلسن بن سفيا) ٢(

  = (*) من ٢٥٠ / ٢" ميزانه " سويد بن سعيد، وقد عد املؤلف حديثه هذا يف 

)٨/٢٨٦(  

  

أخربنا احلافظ أبو احلسني علي بن حممد، أخربنا احلسن بن صباح، أخربنا عبد اهللا بن رفاعة، أخربنا علي 
نة ثالث عشرة وأربع مئة، أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن القاضي، أخربنا عبد الرمحن بن عمر البزاز س



بن أمحد العامري، حدثنا سليمان بن شعيب الكيساين، حدثنا سعيد اآلدم، حدثنا شهاب بن خراش، 
أخوف ما أخاف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال

، وال يؤمن عبد باهللا حىت يؤمن بالقدر خريه وشره، حلوه على أميت تصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر
وأخذ أنس " آمنت بالقدر كله خريه وشره، حلوه ومره : " ، وأخذ رسول اهللا بلحيته، وقال"ومره 

آمنت : وآمنت بالقدر كله خريه وشره، حلوه ومره، وأخذ يزيد الرقاشي بلحيته، وقال: بلحيته، وقال
  .ه ومره، وتسلسل إيل هذا الكالمبالقدر كله، خريه وشره، حلو

  ).١(وهو كالم صحيح، لكن احلديث واه ملكان الرقاشي 
  

  .مابن بشري بن أيب خاز) ع* ( هشيم - ٧٦
  واسم أيب خازم قاسم بن دينار، االمام، شيخ

__________  
وهو خرب باطل ال يصح " من عشق فعف وكتم ومات فهو شهيد : " منكراته، وهو راوي حديث= 

 ٣٤٦، ٣٤٤ / ٣" زاد املعاد "  وقد توسع يف بيان بطالنه أميا توسع العالمة ابن القيم يف أيضا،
  .٣٥٤ - ٣٥٣" الداء والدواء " ، و ١٨٢ - ١٨٠" روضة احملبني " بتحقيقنا، و 

إن أخوف ما أخاف : " لكن يف الباب ما يقويه، فقد أخرج الطرباين من حديث أيب أمامة مرفوعا) ١(
  ".آخر زماا النجوم وتكذيب بالقدر، وحيف السلطان على أميت يف 

: ، املعرفة والتاريخ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠ / ٢: ، التاريخ الصغري)٢٨٦٧ (٢٤٢ / ٨: التاريخ الكبري* 
، ٢١٦ / ٣ و ١٨٦، ٨٧ / ١: ، تاريخ الطربي٤٣، ٣٦ / ٣ و ٣٣، ٢٢ / ٢، ٢٣٤، ١٧٤ / ١

، ٣٧٧ - ٣٥٩: ، مقاتل الطالبيني١٧٧: ر، مشاهري علماء االمصا١١٥ / ٩: اجلرح والتعديل
، ذيب ١٦٥ / ٦: ، الكامل البن االثري٨٥ / ١٤: ، تاريخ بغداد٢٨٨ / ١: الفهرست البن الندمي

، ميزان ١٤٩ - ١٤٨ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٠ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٤٤٩: الكمال
  = (*)، مرآة ٢٨٦ / ١: ، العرب٢٥٧ / ٢: االعتدال

)٨/٢٨٧(  

  

  .االسالم، حمدث بغداد، وحافظها، أبو معاوية السلمي، موالهم الواسطي
  .ولد سنة أربع ومئة

  .وأخذ عن الزهري، وعمرو بن دينار مبكة، ومل يكثر عنهما، ومها أكرب شيوخه
وروى عن منصور بن زاذان، وحصني بن عبدالرمحن، وأيب بشر وأيوب السختياين، وأيب الزبري، ومغرية، 



يمي، وعبد العزيز ابن صهيب، وعلي بن زيد، وأيب إسحاق الشيباين، وحيىي بن سعيد، وسليمان الت
  ويعلى بن عطاء، وحيىي بن أيب إسحاق، وأيب هاشم الرماين، ومحيد

  .الطويل، وعبد اهللا بن أيب صاحل السمان، وعطاء بن السائب، واالعمش، وخلق
فيان، وهم من أشياخه، ومحاد بن زيد، ابن إسحاق، وعبد احلميد بن جعفر، وشعبة، وس: حدث عنه

وابن املبارك، وطائفة من أقرانه، وحيىي القطان، وعبد الرمحن بن مهدي، وعفان، وقتيبة، وأمحد، وعمرو 
بن عون، ومسدد، وابن املديين، وابنا أيب شيبة، وعلي بن حجر، وعلي بن مسلم الطوسي، وعمرو 

، وشجاع بن خملد، وإبراهيم بن عبد اهللا )١(واجلرجرائي الناقد، وأبو عبيد، وابن الصباح الدواليب، 
  اهلروي، ويعقوب الدورقي، وأبو معمر القطيعي، وخلف بن سامل،

__________  
: ، طبقات املفسرين١٨: ، طبقات املدلسني٦٣ - ٥٩ / ١١: ، ذيب التهذيب٣٩٣ / ١: اجلنان= 
  ).خمطوط(، والتبيان البن ناصر الدين ٣٥٣ - ٣٥٢ / ٢
 جبيمني مفتوحتني بينهما راء ساكنة، نسبة إىل بلدة قريبة من دجلة بني بغداد وواسط، وامسه حممد )١(

  .بن الصباح بن سفيان
(*)  

)٨/٢٨٨(  

  

وأبو خيثمة، وأمحد بن منيع، وأبو كريب، وأبو سعيد االشج، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وهناد بن 
  .، وخلق كثري)١(راهيم بن جمشر السري، وزياد بن أيوب، واحلسن بن عرفة، وإب
  .سكن بغداد، ونشر ا العلم، وصنف التصانيف

  .كان عند هشيم عشرون ألف حديث: قال يعقوب الدورقي
  .كان رأسا يف احلفظ إال أنه صاحب تدليس كثري، قد عرف بذلك: قلت

  مل يسمع هشيم من يزيد بن أيب زياد، وال من: قال أمحد بن حنبل
، وال من أيب خالد، وال من سيار، وال من موسى اجلهين، وال من علي بن زيد بن احلسن بن عبيداهللا

  .جدعان، مث مسى مجاعة كثرية، يعين فروايته عنهم مدلسة
وكامخ، فكان مينع هشيما من الطلب، ) ٢(كان والد هشيم صاحب صحناء : قال إبراهيم احلريب

  .الفقهفكتب العلم حىت ناظر أبا شيبة القاضي، وجالسه، يف 
احلق ابنك، فقد جاء القاضي : فمرض هشيم، فجاء أبو شيبة يعوده، فمضى رجل إىل بشري، فقال: قال

مىت أملت أنا هذا، قد كنت يا بين أمنعك، أما اليوم فال : يعوده، فجاء، فوجد القاضي يف داره، فقال



  .بقيت أمنعك
  ونعم، ول: نكتب عن هشيم ؟ قال: قلنا لشعبة: قال وهب بن جرير
__________  

له أحاديث مناكري من : وقال" ميزانه " بضم امليم وفتح اجليم والشني املشددة، أورده املؤلف يف ) ١(
  .قبل االسناد

إدام يتخذ من السمك ميد ويقصر، والكامخ، ما يؤتدم به، أو املخلالت : بكسر الصاد: الصحناء) ٢(
  .املشهية، والكلمتان معربتان

(*)  

)٨/٢٨٩(  

  

  . عن ابن عمر، فصدقوهحدثكم
لزمت هشيما أربع سنني، أو مخسا، ما سألته عن شئ، إال مرتني هيبة له، وكان كثري : قال أمحد بن حنبل

  .ال إله إال اهللا، ميد ا صوته: التسبيح بني احلديث، يقول بني ذلك
  .كان هشيم أحفظ للحديث من سفيان الثوري: وعن عبدالرمحن بن مهدي قال

  ن هارون، ما رأيت أحدا أحفظ للحديث من هشيم إالوقال يزيد ب
  .سفيان إن شاء اهللا

  .هشيم ثقة، يعد من احلفاظ، وكان يدلس: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء قبل : حدثين من مسع عمرو بن عون يقول: قال ابن أيب الدنيا

  .أن ميوت عشرين سنة
  .ما رأيت يف احملدثني أنبل من هشيم: عت محاد بن زيد يقولمس: وقال عمرو بن عون

: ال يسأل عنه يف صدقة، وأمانته، وصالحه، وقال عبد اهللا بن املبارك: وسئل أبو حامت عن هشيم، فقال
  .من غري الدهر حفظه، فلم يغري حفظ هشيم

: ينا معروفا الكرخي، فقالأت: مسعت نصر بن بسام وغريه من أصحابنا، قالوا: قال حيىي بن أيوب العابد
  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام

)٨/٢٩٠(  

  



  .جزاك اهللا عن أميت خريا: وهو يقول هلشيم
  .نعم، هشيم خري مما نظن: أنت رأيت ؟ قال: فقلت ملعروف

زبري قدم ال: أمحد بن أيب خيثمة، حدثنا سليمان بن أيب شيخ، حدثنا أبو سفيان احلمريي، عن هشيم، قال
: رضي اهللا عنه الكوفة يف خالفة عثمان، وعلى الكوفة سعيد بن العاص، فبعث إليه بسبع مئة ألف، وقال

  .لو كان يف بيت املال أكثر من هذا، لبعثت ا إليك، فقبلها الزبري
ما كان الذي بعث إليه عندنا إال الوليد بن عقبة، : فحدثت ذا مصعب بن عبد اهللا، فقال: قال أمحد

  .نا نشكرها هلم، وهشيم أعلموك
  .قالوا برأيهم، فاختلفوا: كيف صار فيه االختالف ؟ قال: سألت هشيما عن التفسري: قال أبو سفيان

مسع هشيم، وابن عيينة من الزهري يف سنة ثالث وعشرين يف ذي : قال إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي
فاعتمر منها، مث نفر، ومات ) ١(رج إىل اجلعرانة أقام عندنا إىل عمرة احملرم، مث خ: احلجة، فقال سفيان

  .من سننه
مل يسمعه هشيم من الزهري، ومل يرو عنه سوى : وقد ذكر إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي حديثا، فقال

ما " وحديث ) ٣" (املضامني واملالقيح " وحديث ) ٢" (حديث السقيفة : " أربعة أحاديث مساعا، منها
  استيسر من

__________  
  .موضع قريب من مكة، وهي يف احلل، وميقات لالحرام: بتسكني العني والتخفيف) ١(
 من طريق إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن ١٢٨ / ١٢أورده البخاري ) ٢(

عن معمر، عن الزهري " املصنف " يف ) ٩٧٥٨(عبد اهللا بن عتبة، عن ابن عباس، وأخرجه عبد الرزاق 
، من حديث مالك بن أنس، عن الزهري، ومل أجده عن هشيم، ٥٦، ٥٥ / ١" املسند " و يف به، وه

  .عن الزهري
  .٢٤٧، ٢٤٥ / ٥" البداية " وانظر 

  = (*)من طريق حممد بن املثىن، حدثنا سعيد بن ) ١٢٦٧" (زوائد مسند البزار " يف ) ٣(

)٨/٢٩١(  

  

  ).٢" (اعتكف فأتته صفية : " ، وحديث)١" (اهلدي 
قد ذكرنا يف ترمجة شعبة أنه اختطف صحيفة الزهري من يد هشيم فقطعها، لكونه أخفى شأن : قلت

شرطي لبين أمية، فما عرفه شعبة، : من ذا الشيخ ؟ فقال: الزهري على شعبة، ملا رآه جالسا معه وسأله
  .وال مسع منه



ن تلك الصحيفة أربعة وهذه هفوة كانت من االثنني يف حال الشبيبة، مث إن هشيما كان حيفظ م
  .أحاديث، فكان يرويها

  .ليس أحد أصح حديثا من هشيم عن حصني: قال أمحد بن حنبل
__________  

سفيان، عن صاحل بن أيب االخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه = 
  .فوصاحل بن أيب االخضر ضعي" ى عن بيع املالقيح واملضامني " وسلم 

وإمنا ى من احليوان عن :  عن الزهري، عن سعيد بن املسيب قوله٦٥٤ / ٢" املوطأ " وروى مالك يف 
بيع ما يف ظهور : بيع ما يف بطون إناث االبل، واملالقيح: املضامني واملالقيح وحبل احلبلة، واملضامني

  .اجلمال
حدثنا هشيم، : ب بن إبراهيم، قاالحدثنا أبو كريب ويعقو: ٢١٦ / ٢" تفسريه " قال الطربي يف ) ١(

كان ابن عباس : قال) فما استيسر من اهلدي: (أخربنا، وسئل عن قول اهللا جل ثناؤه: قال الزهري
  .من الغنم: يقول

من حديث ) ٢١٧٥(، ومسلم ١٤٢ / ١٣ و ٤٩٣ / ١٠ و ٢٤٠ / ٤أخرجه البخاري ) ٢(
لنيب صلى اهللا عليه وسلم معتكفا، فأتيته كان ا: الزهري، عن علي بن حسني، عن صفية بنت حيي قالت

أزوره ليال، فحدثته، مث قمت النقلب، فقام معي ليقلبين، وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد فمر بنت 
إن الشيطان جيري من االنسان جمرى الدم، وإين خشيت : " قال! سبحان اهللا يا رسول اهللا : فقاال" حيي 

  ".شيئا : أن يقذف يف قلوبكما شرا، أو قال
  .أي لريدين إىل مرتيل: ومعىن ليقلبين

  .؟ عن الزهري... أنه رواه سعيد بن منصور يف سننه عن١٤٢ / ١٣وقد ذكر احلافظ 
هشيم بن بشري الواسطي أحد االئمة متفق على توثيقه، : ٤٤٩ص " فتح الباري " قال احلافظ يف مقدمة 

 خاصة لينة عندهم، فأما التدليس فقد ذكر مجاعة إال أنه كان مشهورا بالتدليس، وروايته عن الزهري
من احلفاظ أن البخاري كان ال خيرج عنه إال ما صرح فيه بالتحديث، واعتربت هذا يف حديثه فوجدته 

كذلك، إما أن يكون قد صرح به يف نفس االسناد، أو صرح به من وجه آخر، وأما روايته عن الزهري 
  .فليس يف الصحيحني منها شئ

(*)  

)٨/٢٩٢(  

  



  .حفظ هشيم عندي أثبت من حفظ أيب عوانة، وكتاب أيب عوانة أثبت: وقال عبدالرمحن بن مهدي
هشيم، معتمر، حيىي بن سعيد، : الذين رأيتهم ال خيتضبون: روى عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه قال

ي، يزيد بن هارون، أبو معاذ بن معاذ، ابن إدريس، ابن مهدي، إمساعيل بن إبراهيم، عبد الوهاب الثقف
  .معاوية حفص بن غياث، عباد بن العوام

جرير بن منري، غندر بن فضيل الربساين، عبد الرزاق، عباد بن عباد بن أيب زائدة، الوليد بن : إىل السواد
  .مسلم

  .مرحوم العطار، حجاج، سعد ويعقوب ابنا إبراهيم، أبو داود، أبو النضر، أبو نعيم: خضابا خفيفا
  .حممد بن عبيد، أخوه يعلى، أخومها عمر:  خفيفاخضابا

أبو قطن، أبو املغرية، علي بن عياش، أبو اليمان، عصام بن خالد، بشر بن شعيب، حيىي : خضابا خفيفا
  .بن أيب بكري، غنام بن علي، مروان بن شجاع، شجاع بن الوليد، محيد الرؤاسي، إبراهيم بن خالد

  .رأيت هؤالء خيضبون
أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن : حلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاالأخربنا عبد ا

البناء، أخربنا علي بن البسري، أخربنا حممد بن عبدالرمحن املخلص، أخربنا عبد اهللا بن حممد البغوي، 
يونس، حدثنا أبو األحوص حممد بن حبان البغوي، سنة سبع وعشرين، وعبيداهللا ابن عمر، وسريج بن 

قال رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا هشيم، أخربنا علي بن زيد، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد قال: قالوا
  ).١" (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وأنا أول شافع يوم القيامة وال فخر : " عليه وسلم

__________  
  ) = (*)٣٦١٥" (لترمذي سنن ا" إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وهو يف ) ١(

)٨/٢٩٣(  

  

أخرجه الترمذي وابن ماجة بأطول من هذا من حديث سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان 
  .وهو من أوعية العلم، لكن له ما ينكر

  .حسن: وقال الترمذي يف هذا احلديث
  .وفيه تصريح االخبار عن علي كما ترى، وقد مر قول أمحد بن حنبل، فاهللا أعلم

  .فكويف مقل* أما هشيم بن أيب ساسان هشام 
  .يكين أبا علي

  .يروي عن أمي الصرييف، وابن جريج
  .قتيبة، وإبراهيم الفراء، وأبو سعيد االشج: وعنه



  .صاحل احلديث: قال أبو حامت وغريه
  

يب، ابن حبيب، ابن االمري املهلب بن أيب صفرة، االزدي، العتكي، املهل) ع * (* عباد بن عباد - ٧٧
  .البصري، احلافظ الثقة، أبو معاوية

  .حدث عن أيب محزة الضبعي، وعاصم بن سليمان، وهشام بن عروة، ومجاعة
__________  

يف الزهد، لكن منت احلديث صحيح بشاهده الذي ) ٤٣٠٨" (سنن ابن ماجة " يف املناقب، و = 
أنا : " ريرة مرفوعا بلفظ من حديث أيب ه٥٤٠ / ٢يف أول الفضائل، وأمحد ) ٢٢٧٨(أخرجه مسلم 

  ".سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القرب، وأول شافع، وأول مشفع 
  .٢٦ / ١ويف الباب عن ابن عباس عن الدارمي 

  .١١٦ / ٩: ، اجلرح والتعديل٢٤٣ / ٨: التاريخ الكبري* 
، مشاهري علماء ٢٠٣ / ٣ :، تاريخ الطربي٢١٩ / ٢: ، التاريخ الصغري٤٠ / ٦: التاريخ الكبري* * 

  ، ميزان٢٦١ / ١: ، تذكرة احلفاظ٦٥١: ، ذيب الكمال١٦١: االمصار
: ، خالصة تذهيب الكمال٩٥ / ٥: ، ذيب التهذيب٢٩٣، ٢٠٣ / ١، العرب ٣٦٧ / ٣: االعتدال

١٨٦.  
(*)  

)٨/٢٩٤(  

  

يد، وأمحد بن منيع، حدث عنه مسدد، وأمحد بن حنبل، وخلف بن هشام، وحيىي بن معني، وقتيبة بن سع
  .واحلسن بن عرفة، وخلق سواهم

  .وكان سريا نبيال حجة من عقالء االشراف، وعلمائهم
  .ال حيتج به: تعنت أبو حامت كعادته، وقال

  .مل يكن بالقوي يف احلديث: وقال ابن سعد
  .به) ١(قد احتج أرباب الصحاح : قلت

  .حديثا من عباد ابن العوامهو أوثق وأكثر : ثقة، وقال: وقال فيه حيىي بن معني
  .ثقة، رمبا غلط: وقال ابن سعد أيضا

  .مات ببغداد
  .ثقة صدوق: وقال يعقوب بن شيبة



  .تويف يف رجب سنة إحدى ومثانني ومئة: قلت
  .ولعله كمل السبعني

  .مات قبل محاد بن زيد بستة أشهر: قال سليمان بن حرب: وقال البخاري
ابن كليب، أخربنا ابن بيان، أخربنا ابن خملد، أخربنا إمساعيل الصفار، أنبأنا ابن أيب اخلري وغريه، عن 

  حدثنا احلسن بن عرفة، حدثنا عباد بن
__________  

ليس له يف البخاري سوى حديثني، : ٤١٠ص " فتح الباري " قال احلافظ ابن حجر يف مقدمة ) ١(
  قيس مبتابعةأحدمها يف الصالة، عن أيب مجرة، عن ابن عباس، وحديث وفد عبدال

  .شعبة وغريه، والثاين يف االعتصام، عن عاصم االحول مبتابعة إمساعيل بن زكريا، واحتج به الباقون
(*)  

)٨/٢٩٥(  

  

دخلت علي امرأة من االنصار، فرأت : عباد، عن جمالد، عن الشعيب، عن مسروق، عن عائشة، قالت
ت، فبعثت إيل بفراش حشوه صوف فدخل فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عباءة مثنية، فانطلق

  .؟ فأخربته" ما هذا : " علي النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  ".رديه : " فقال

  .فلم أرده، وأعجبين أن يكون يف بييت حىت قال ذلك ثالثا
  ).١" (رديه، فواهللا لو شئت الجرى اهللا معي جبال الذهب والفضة : " فقال
  

افظ، اود، حمدث البصرة مع محاد بن زيد، وعبد الوارث، ومعتمر، احل) ع * ( يزيد بن زريع- ٧٨
وعبد الواحد بن زياد، وجعفر بن سليمان، ووهيب بن خالد، وخالد بن احلارث، وبشر بن املفضل، 

  .وإمساعيل بن علية
  .فهؤالء العشرة كانوا يف زمام أئمة احلديث بالبصرة

  .يكىن يزيد أبا معاوية العيشي البصري
 عن أيوب السختياين، ويونس بن عبيد، وخالد احلذاء، وحسني املعلم، وحبيب املعلم، وحبيب بن روى

الشهيد، وحجاج بن حجاج، وحجاج بن أيب عثمان، ومحيد الطويل، وداود بن أيب هند، وابن أيب 
  عروبة، وسليمان التيمي، وابن عون، وعوف، وعمارة بن أيب

__________  



: ص" أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم وآدابه " الد بن سعيد، وهو يف إسناده ضعيف لضعف جم) ١(
  .، اليب الشيخ االصبهاين١٥٦

  ،٣٣٥ / ٨: ، التاريخ الكبري٢٢٤: ، طبقات خليفة٢٨٩ / ٧: الطبقات الكربى* 
، مشاهري علماء ٢٦٣ / ٩: ، اجلرح والتعديل١٧٣ / ١: ، املعرفة والتاريخ٢٢٨ / ٢: التاريخ الصغري

 / ٤: ، تذهيب التهذيب١٥٣١: ، ذيب الكمال١٦٠ / ٦: ، الكامل البن االثري١٦٢: مصاراال
، خالصة ٣٢٥ / ١١: ، ذيب التهذيب٢٨٤ / ١: ، العرب٢٥٦ / ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٧٥

  .٣٧١: تذهيب الكمال
(*)  

)٨/٢٩٦(  

  

  .روح بن القاسم، وطائفةحفصة، وهشام بن عروة، وحيىي بن أيب إسحاق احلضرمي، وسعيد اجلريري، و
  .وال رحلة له

روى عنه عبدالرمحن بن مهدي، ومسدد، وعلي بن املديين، وأمية ابن بسطام، والقواريري، وحممد بن 
  .املنهال الضرير، وحممد بن منهال أخو حجاج، وأمحد بن املقدام، ونصر بن علي اجلهضمي

  .وخلق كثري
  .أتقنه، وما أحفظهكان رحيانة البصرة، ما : قال أمحد بن حنبل

  .ثقة إمام: وقال أبو حامت الرازي
  .صحبت يزيد بن زريع أربعني سنة، يزداد يف كل سنة خريا: وقال أبو عوانة الوضاح

  .كان يزيد بن زريع متقنا، حافظا، ما أعلم أين رأيت مثله ومثل صحة حديثه: وقال بشر احلايف
  .بت منهمل يكن ها هنا أحد أث: قال حيىي بن سعيد القطان

  .من أتى جملس عبد الوارث، فال يقربين: وكان صاحب سنة واتباع، كان يقول: قلت
  .أدخلت اجلنة: ما فعل اهللا بك ؟ قال: رأيت يزيد بن زريع يف املنام، فقلت: قال نصر بن علي اجلهضمي

  .بكثرة الصالة: مباذا ؟ قال: قلت
  ).١(كان أبوه واليا على االبلة : قلت

  . إحدى ومئةيف سنة: مولده
  .ومات يف سنة اثنتني ومثانني ومئة

__________  
بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى يف زاوية اخلليج الذي يدخل إىل مدينة البصرة، وهي : االبلة) ١(



  .أقدم من البصرة
(*)  

)٨/٢٩٧(  

  

الدين لكل دين فرسان، وفرسان هذا : مسعت يزيد بن زريع يقول: قال صاحل بن حامت بن وردان
  .أصحاب االسانيد

أمحد بن عبدة الضيب، وأمحد بن أيب عبيداهللا السليمي، وإمساعيل : من الرواة عنه أيضا" التهذيب " ويف 
بن معسود، وبشر بن معاد، وبشر بن هالل، وخليفة بن خياط، وبكر بن خلف، وز بن أسد، وحبان 

ح بن عبد املؤمن، وزكريا بن عدي، وأبو ابن هالل، واحلسن بن عمر بن شقيق، ومحاد بن مسعدة، ورو
، )١(الربيع الزهراين، وسهل بن عثمان، وسويد بن سعيد، وصاحل بن حامت، والصلت بن حممد اخلاركي 
والعباس بن الوليد النرسي، والعباس بن يزيد البحراين، والقعنيب، وعبدان، وعبد االعلى بن محاد، 

بكر املقدمي، وحممد بن عبداالعلى، وحممد بن املثىن، وحممد بن والفالس، وقتيبة، وبندار، وحممد بن أيب 
  .النضر بن مساور، وحيىي بن حبيب، وحيىي بن حيىي
  .إليه املنتهى يف التثبت بالبصرة: وروى أبو بكر االسدي، عن أمحد بن حنبل قال

 سعيد قدمي، كل شئ رواه عن ابن أيب عروبة، فال تبال أن ال تسمعه من أحد، مساعه من: وقال أمحد
  .وكان يأخذ احلديث بنية

  .ثقة مأمون: وقال عبد اخلالق بن منصور، عن ابن معني
  .هو أثبت شيوخ البصريني: وقال معاوية بن صاحل، عن ابن معني

  ).٢] (ومئة [ كان ثقة حجة، كثري احلديث، تويف سنة اثنتني ومثانني : وقال ابن سعد
__________  

  ".خارك " حر قريبة من عمان امسها نسبة إىل جزيرة يف الب) ١(
  .، والزيادة منه٢٨٩ / ٧طبقات ابن سعد ) ٢(

(*)  

)٨/٢٩٨(  

  

  .مات سنة اثنتني أو ثالث ومثانني، يف ثامن شوال: وقال ابن حبان
  .وكان من أورع أهل زمانه



  .مات أبوه، وكان واليا على االبلة، فخلف مخس مئة ألف، فما أخذ منها حبة، رمحه اهللا
نا أبو املعايل االبرقوهي، أخربنا الفتح بن عبد السالم ببغداد، أخربنا هبة اهللا احلاسب، أخربنا أبو أخرب

قرئ على أيب بكر حممد بن إبراهيم بن نريوز، وأنا : احلسني بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إمالء، قال
بن أيب حفصة، عن الزهري، حدثكم عمرو بن علي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حممد : أمسع، قيل له

ال مينعن أحدكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن محيد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة قال
  ".جاره أن يضع خشبة يف جداره، مايل أراكم عنها معرضني، واهللا الرمني ا بني أكتافكم 

  ).١(هذا حديث غريب من االفراد العوايل 
  االمام، احملدث، املفسر، أبو احلسن يعقوب بن عبد اهللا بن سعد) ٤ * ( يعقوب القمي- ٧٩

__________  
 يف ٧٩ / ٥باب القضاء يف املرفق، والبخاري :  يف االقضية٧٤٥ / ٢" املوطأ " وأخرجه مالك يف ) ١(

باب غرز : يف املساقاة) ١٦٠٩(باب ال مينع جار جاره أن يغرس خشبة يف جداره، ومسلم : املظامل
   يف جدار اجلار، من طريق الزهري، عن االعرج،اخلشب

  .٧٩ / ٥" الفتح " وانظر ...عن أيب هريرة
  .هو من كالم أيب هريرة.." مايل أراكم: " وقوله

فلما حدثهم أبو هريرة بذلك  " ٢٤٠ / ٢والمحد " فنكسوا رؤوسهم ) " ٣٦٣٤(ويف رواية أيب داود 
إذا بىن الرجل بناء فاحتاج فيه إىل أن :  العلم، قالواوالعمل على هذا عند بعض أهل" طاطؤوا رؤوسهم 

يضع رأس اخلشب على جدار اجلار فليس للجار منعه، وإليه ذهب الشافعي يف القدمي، وهو نص يف 
مل جند يف السنن الصحيحة ما يعارض هذا احلكم إال : البويطي، وهو قول االمام أمحد، وقال البيهقي

  .عمومات ال يستنكر أن خيصها
  : = (*)، تذهيب التهذيب١٥٥١: ، ذيب الكمال٢٠٩ / ٩:  اجلرح والتعديل*

)٨/٢٩٩(  

  

  .ابن مالك، بن هانئ االشعري، العجمي، القمي
  .زيد بن أسلم، وابن عقيل، وجعفر بن أيب املغرية، وعدة: روى عن

  . الزهراينعبدالرمحن بن مهدي، وحيىي احلماين، وابن محيد، وعمرو بن رافع، وأبو الربيع: وعنه
  .ليس به بأس: قال النسائي

  .ليس بالقوي: وقال الدارقطين
  .تويف سنة أربع وسبعني ومئة



ابن ذكوان، االمام، الثبت، احلافظ، أبو عبيدة العنربي، موالهم ) ع * ( عبد الوارث بن سعيد- ٨٠
  .البصري، التنوري، املقرئ

، وشعيب بن احلبحاب، واجلعد أيب يزيد الرشك، وأيوب السختياين، وأيوب بن موسى: حدث عن
عثمان، وعمرو بن عبيد، وداود بن أيب هند، واجلريري، وعبد العزيز بن صهيب، وعبد اهللا بن أيب 

  جنيح، وعلي
  *ابن زيد، وعمرو بن دينار القهرمان، وسليمان التيمي، وأيب عمرو بن 

__________  
، ٤٤٥ / ٧: ، لسان امليزان٣٩٠  /١١: ، ذيب التهذيب٢٦٥ / ١: ، العرب١ / ١٨٦ / ٤= 

  .٤٣٦: خالصة تذهيب الكمال
، مشاهري علماء ١٧١ / ١: ، املعرفة والتاريخ٢٢١ / ٢: ، التاريخ الصغري١١٨ / ٦: التاريخ الكبري* 

، ٢٥٧ / ١: ، تذكرة احلفاظ٦٧٧ / ٢: ، ميزان االعتدال٨٧٢: ، ذيب الكمال١٦٠: االمصار
  .٢٤٧: ، خالصة تذهيب الكمال٤٤١ / ٦ :، ذيب التهذيب٢٧٦ / ١العرب 
(*)  

)٨/٣٠٠(  

  

  .العالء، وسعيد بن أيب عروبة، وعدة
  .وقرأ القرآن عرضا على أيب عمرو، وأقرأه، وقرأ أيضا على محيد بن قيس املكي

  .قعدت إليه فلم أفهم كالمه: وجلس إىل عمرو بن دينار مبكة، وما أظنه روى عنه، فإنه قال
  .صدق:  سفيان بن عيينة قالفلما بلغ هذا القول

  .أدركنا عمرا وقد سقطت أسنانه، وبقي له ناب واحد، فلوال أنا أطلنا جمالسته، ما فهمنا عنه
  .هذه حكاية صحيحة االسناد

  .وكان مولد عبد الوارث يف سنة اثنتني ومئة
  .تال عليه حممد بن عمر القصيب، وأبو معمر املقعد، وعمران بن موسى القزاز

ولده عبد الصمد، وأبو معمر عبد اهللا بن عمرو املقعد، وهو رواية كتبه، ومسدد بن : وحدث عنه
مسرهد، وقتيبة بن سعيد، وبشر بن هالل، وعبيداهللا بن عمر القواريري، وعلي بن املديين، وخلق 

  .سواهم
  وكان عاملا جمودا، من فصحاء أهل زمانه، ومن أهل الدين والورع،

  .إال أنه قدري مبتدع



أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن : نا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاالأخرب
أمحد، أخربنا علي بن أمحد، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا البغوي، حدثنا بشر بن هالل 

لى اهللا قال رسول اهللا ص: الصواف، حدثنا عبد الوارث، عن يونس، عن احلسن، عن أيب هريرة قال
  ".لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم : " عليه وسلم

  هذا

)٨/٣٠١(  

  

عن الصواف، فوافقناه ) ١(حديث صاحل االسناد، ومل يسمع احلسن من أيب هريرة، أخرجه الترمذي 
  .بعلو

  .ما رأيت فقيها أفصح من عبد الوارث إال محاد ابن سلمة: قال أبو عمر اجلرمي
أأحدثك عن : مل ال حتدث عن عبد الوارث ؟ فقال: يل اليب داود الطيالسيق: وقال حممود بن غيالن

قال ! رجل كان يزعم أن يوما من عمرو بن عبيد أكرب من عمر أيوب السختياين، ويونس، وابن عون ؟ 
كنا نسمع من عبد الوارث، فإذا أقيمت الصالة ذهبنا، : حدثنا احلسن بن الربيع قال: يعقوب الفسوي
  .هفلم نصل خلف

إن عمرا : كيف رويت عن عبد الوارث، وتركت عمرو بن عبيد ؟ قال: وقيل لعبد اهللا بن املبارك: قال
سألت شعبة عن : مسعت حيىي القطان، وذكر له أن عبد الوارث قال: ، وقال علي)٢(كان داعيا 

  :، فأمرين به، فأنكر ذلك حيىي، وقال)٣(اخلروج مع إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن 
__________  

حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا احلديث من : يف الزهد، وقال) ٢٣٧٥(رقم ) ١(
  غري هذا الوجه عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيضا أمت من هذا

  .وأطول
احل، عن أيب باب احلراسة من طريق أيب ص:  يف اجلهاد٦١ / ٦حديث أيب هريرة أخرجه البخاري : قلت

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة، إن أعطي : " هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
رضي، وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش، طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل 

ن كان يف الساقة كان يف الساقة اهللا، أشعث رأسه، مغربة قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإ
: إذا أصابته شوكة فال وجد من خيرجها منه باملنقاش، تقول: أي" وإذا شيك فال انتقش : " وقوله" 

  .إذا استخرجته: نقشت الشوك
كان يدعو إىل بدعة االعتزال، وقد رد غري واحد من االئمة رواية املبتدع الصدوق املتقن : أي) ٢(



هو االظهر االعدل، وقول الكثري أو االكثر، وقيد : جع النووي هذا القول، وقالالداعي إىل بدعته، ور
  .احلافظ أبو إسحاق اجلوزجاين هذا القبول بقبول روايته إذا مل يرو ما يقوي بدعته

  = (*)هو إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن بن علي بن أيب طالب أحد االمراء االشراف ) ٣(

)٨/٣٠٢(  

  

ه يف يوم صفني، وال يرى اخلروج مع علي رضي اهللا عنه، أيرى اخلروج مع إبراهيم ؟ كان شعبة ال يرا
  .ما أدري أخطؤوا أم أصابوا: أنا مسع شعبة يقول
  .مل يكتب أيب عن أيوب السختياين حرفا حىت مات: قال عبد الصمد: قال حيىي بن معني

  .هكذا هذه الرواية، وهي وهم
  .قد حدث عن أيوب

ما رأيت حيىي القطان روى عن أحد من مشاخينا قبل موته إال عن عبد : لقواريريوقال عبيداهللا ا
  .الوارث

  .وورد عن محاد بن زيد أنه كان ينهى عن االخذ عن عبد الوارث ملكان القدر
  .من أتى جملس عبد الوارث، فال يقربين: وقال يزيد بن زريع

  .ومع هذا، فحديثه يف الكتب الستة: قلت
  .ن زيد أشهرا قليلة، مات يف احملرم سنة مثانني ومئةوعاش بعد محاد ب

ما مينعكم من : سألت أنا وحيىي القطان شعبة عن شئ من حديث أيب التياح، فقال: وقال معاذ بن معاذ
ذاك الباب ؟ يعين عبد الوارث، فما رأيت أحدا أحفظ حلديث أيب التياح منه، فقمنا فجلسنا إليه، 

  .وبة يف قلبهفسألناه فجعل مير كأا مكت
__________  

الشجعان، خرج بالبصرة على املنصور، وكانت بينه وبني جيوش املنصور وقائع هائلة، انتهت مبقتله = 
  . ه١٤٥سنة 

  . للمؤلف١٠٠، ٩٨ / ١٢" دول االسالم " 
(*)  

)٨/٣٠٣(  

  



  .تعرف االتقان يف قفاه: وعن شعبة ونظر إىل عبد الوارث موليا فقال
  .كان عبد الوارث أصحهم حديثا عن حسني املعلم:  قالوروى حرب عن أمحد
  .عبد الوارث، ومسى مجاعة: من أثبت شيوخ البصريني ؟ قال: قلت البن معني: وقال معاوية بن صاحل

  .هو مثل محاد بن زيد يف أيوب: عثمان بن سعيد، عن ابن معني قال
  . منه قط، يعين القدرإنه ملكذوب على أيب، وما مسعته: قال عبد الصمد: وقال البخاري
  .ثقة: وقال أبو زرعة
  .ثقة، ثبت: وقال النسائي
  .ثقة، حجة: وقال ابن سعد

  .مات يف احملرم سنة مثانني ومئة
  

ابن إبراهيم بن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عبدالرمحن ) ١) (ع * ( إبراهيم بن سعد- ٨١
  .بن عوف

  االمام
__________  

، اجلرح ١٧٤ / ١: ، املعرفة والتاريخ٢٢١ / ٢: ، التاريخ الصغري١٨٨ / ١: التاريخ الكبري* 
 / ١: ، تذهيب التهذيب٥٥: ، ذيب الكمال٨٦ - ٨١ / ٦: ، تاريخ بغداد١٠١ / ٢: والتعديل

: ، ذيب التهذيب٢٨٨ / ١: ، العرب٣٣ / ١: ، ميزان االعتدال٢٥٢ / ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ٣٦
  .١٧: لكمال، خالصة تذهيب ا١٢١ / ١
  .وفروعه" التهذيب " سقط الرمز من االصل، وهو يف ) ١(

(*)  

)٨/٣٠٤(  

  

  .احلافظ الكبري، أبو إسحاق القرشي الزهري العويف املدين
حدث عن أبيه قاضي املدينة، وعن قرابته ابن شهاب الزهري، ويزيد ابن اهلاد، والوليد بن كثري، 

هللا بن حممد بن عقيل، وعبد امللك بن الربيع بن سربة، وصفوان بن سليم، وصاحل بن كيسان، وعبد ا
  .وإبن إسحاق، وحممد بن عكرمة املخزومي، وعدة

  .يعقوب وسعد، وشعبة، والليث ومها أكرب منه: روى عنه ولداه
وأبو داود الطيالسي، وابن مهدي، وابن وهب، وحيىي بن آدم، ويزيد بن هارون، وحممد بن الصباح 



 وأمحد بن حنبل، ولوين، ومنصور بن أيب مزاحم، ويسرة بن صفوان، وحيىي بن الدواليب، والقعنيب،
، ويعقوب بن محيد )١(قزعة، وإبراهيم بن محزة، وسليمان بن داود اهلامشي، وإمساعيل ابن ابنة السدي 

بن كاسب، ويعقوب بن حممد الزهري، وخلق كثري، آخرهم موتا عبد اهللا بن عمران العابدي، واحلسني 
  اربن سي
  .احلراين

  .وكان ثقة صدوقا، صاحب حديث
  .كان وكيع كف عن الرواية عنه، مث حدث عنه: وثقه االمام أمحد، وقال

  .ثقة حجة: وروى أمحد بن سعد بن أيب مرمي، عن حيىي بن معني قال
هو : هو أثبت من الوليد ابن كثري، وابن إسحاق، وقال: وروى علي بن احلسني بن حبان، عن ابن معني

   إيل من ابن أيب ذئب يفأحب
__________  

هو إمساعيل بن موسى الفزاري الكويف أبو حممد أو أبو إسحاق الكويف نسيب " التقريب " يف ) ١(
  .٢٤٥صدوق خيطئ، من العاشرة، مات سنة : السدي، أو ابن بنته، أو ابن أخته

(*)  

)٨/٣٠٥(  

  

  .الزهري
  .ابن أيب ذئب مل يصحح عن الزهري شيئا

كالمها : إبراهيم بن سعد أحب إليك يف الزهري، أو ليث بن سعد ؟ فقال: قلت البن معني: سوقال عبا
  .ثقتان

  .إنه كان أسود: مدين، ثقة، يقال: وقال أمحد العجلي
كان عند إبراهيم عن حممد بن إسحاق حنو من سبعة عشر ألف : قال يل إبراهيم بن محزة: قال البخاري

  . وإبراهيم من أكثر أهل املدينة حديثا يف زمانهحديث يف االحكام سوى املغازي،
  .ثقة: وقال أبو حامت

  .مساعه من الزهري ليس بذاك، النه كان صغريا: وقال صاحل بن حممد جزرة
  .ولد سنة مثان ومئة: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

  .أخربين بذلك بعض ولده
  .دث باعتناء والده بههو أصغر من ابن عيينة بسنة، ومسع من الزهري وهو ح: قلت



روى أمحد بن سعد حفيده، عن علي بن اجلعد، سألت شعبة عن حديث لسعد بن إبراهيم، فقال يل، 
  .نازل على عمارة بن محزة، فأتيته فحدثين: وأين هو ؟ قال: فأين أنت عن أبيه ؟ قلت

  .ويل إبراهيم بيت املال ببغداد: قال أبو داود
على عادة أهل املدينة، وكأنه ليم يف ذلك، فانزعج على احملدثني، كان ممن يترخص يف الغناء : قلت

  وحلف أنه ال حيدث حىت يغين قبله،

)٨/٣٠٦(  

  

  ).١(فيما قيل 
  .وكان هو وهشيم شيخي احلديث يف عصرمها ببغداد

  .وقع يل من عواليه
باد املكي، وأمحد فقال علي ابن املديين، وابن سعد، وخليفة، وحممد بن ع: واختلف يف وفاته على أقوال

  .إنه تويف سنة ثالث ومثانني ومئة، فهذا هو الصحيح: بن أيب خيثمة، وغريهم
  .مات سنة أربع ومثانني، وهو ابن مخس وسبعني سنة: وقال سعيد بن عفري، وأبو حسان الزيادي
  .زاد ابن عفري أنه يف هذه السنة قدم العراق

ن إبراهيم بن سعد سنة مخس ومثانني ومئة، ومات بعد مسعت م: وشذ أبو مروان العثماين بل غلط، فقال
  .ذلك

حدث عنه يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، يعين شيخه، ": السابق والالحق " قال أبو بكر اخلطيب يف 
  .واحلسني بن سيار، وبني وفاتيهما مئة واثنتا عشرة سنة

  .مات ابن سيار بعد اخلمسني ومئتني
  . من إبراهيم بن سعد، عن رجل عنهوقد حدث الليث بن سعد، وهو أكرب

__________  
 ورقة حتت ٥٤يف ) ٧١٥٩(لالمام الذهيب املؤلف رسالة يف املكتبة الظاهرية ضمن جمموع برقم ) ١(

االمتاع يف " رسالة الرخصة يف الغناء والطرب بشرطه، مما اختصره وانتفاه الذهيب من كتاب : عنوان
ر بن ثعلب الشافعي، يذكر فيها أقوال ايزين وأدلتهم، وأقول للشيخ أيب الفضل جعف" أحكام السماع 

املانعني وأدلتهم، ويبني أن الغناء ارد عن اآلالت املوسيقية قد أباحه غري واحد من العلماء بشرط أن ال 
  .يكون باعثا على ييج الشهوة، وأال يكون الشعر يف معني

(*)  

)٨/٣٠٧(  



  

أخربنا االمام أبو حممد بن قدامة، أخربنا أبو بكر بن : أمحد بن العماد، قاالفأخربنا إمساعيل بن الفراء، و
النقور، أخربنا علي بن حممد، أخربنا علي بن أمحد بن احلمامي، حدثنا دعلج بن أمحد، حدثنا حممد ابن 

 بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث عن ابن اهلاد، عن إبراهيم بن سعد، عن صاحل
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة قال

بينا أنا نائم رأيتين على قليب، فرتعت منها ما شاء اهللا، مث نزع ابن أيب قحافة ذنوبا أو : " وسلم يقول
اب، فلم أر عبقريا من الناس ذنوبني، ويف نزعه ضعف وليغفر اهللا له، مث استحالت غربا، فأخذ ابن اخلط

  ".يرتع نزعه حىت ضرب الناس بعطن 
  .هذا حديث حمفوظ املنت

من طريق يونس، وعقيل، عن ابن شهاب، وروايتنا هذه غريبة معللة، ) ١(اتفق عليه البخاري ومسلم 
  .فإن البخاري أخرجه عن يسرة بن صفوان، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري نفسه

  .عن الثقة، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صاحل، كروايتنا، واهللا أعلموأخرجه مسلم، 
أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد ابن : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال

البناء، أخربنا علي بن البسري، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا عبد اهللا بن 
  مران العابدي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن ابن املسيب،ع

__________  
 / ١٢ يف الفضائل، و ٢١ / ٧باب املشيئة واالرادة، و :  يف التوحيد٣٧٨ / ١٣أخرجه البخاري ) ١(

  .باب من فضائل عمر: يف فضائل الصحابة) ٢٣٩٢(، ومسلم ٣٦٥، ٣٦٣
وصف لكل شئ بلغ النهاية يف معناه، :  الدلو العظيمة، والعبقري:البئر غري املطوية، والغرب: والقليب
أرووا إبلهم، مث : حىت ضرب الناس بعطن، أي: مناخ االبل إذا صدرت عن املاء رواء، وقوله: والعطن

  .آووها إىل عطنها
(*)  

)٨/٣٠٨(  

  

بده من أحدكم بضالته إن اهللا الفرح بتوبة ع: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة، قال
من وجه ) ١(وهذا حديث جيد االسناد، ومتنه يف الصحيح " جيدها بأرض مهلكة كاد يقتله العطش 

  .آخر
  .وقد روى الليث بن سعد، عن ابن اهلاد، عن إبراهيم بن سعد حنوا من عشرة أحاديث



  .وكان إبراهيم جييد صناعة الغناء
  .دة أحاديث استنكرها لهوساق له ع" كامله " وقد ذكره ابن عدي يف 

مسعت أمحد بن حنبل يسأل عن حديث إبراهيم بن سعد عن : قال أبو داود السجستاين: فمن أنكر ذلك
ليس ذا يف كتب : فقال) ٢" (االئمة من قريش : " أبيه، عن أنس، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .إبراهيم، ال ينبغي أن يكون له أصل
  .راهيم بن سعدرواه غري واحد، عن إب: قلت

__________  
 ٩٢، ٩١ / ١١يف أول التوبة من حديث أيب هريرة، وأخرجه البخاري ) ٢٦٧٥(أخرجه مسلم ) ١(

، ٨٩ / ١١من حديث أنس بن مالك، وأخرجه البخاري ) ٢٧٤٧(باب التوبة، ومسلم : يف الدعوات
  .ن عازبمن حديث الرباء ب) ٢٧٤٦(من حديث النعمان بن بشري، و ) ٢٧٤٤(، ومسلم ٩٠

: أي يهلك من حصل ا، ويروى بضم امليم وكسر الالم من الرباعي: يفتح امليم والالم: مهلكة: وقوله
  .أي لك هي من حيصل ا

هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول اهللا تعاىل : ٢٦٠ / ٤" املفهم " وقال القرطيب وهو غري املفسر يف 
أن : ه ورمحته، ويعامله معاملة من يفرح به، ووجه هذا املثللتوبة عبده التائب، وأنه يقبل عليه مبغفرت

العاصي حصل بسبب معصيته يف قبضة الشيطان وأسره، وقد أشرف على اهلالك، فإذا لطف اهللا تعاىل به 
وأرشده للتوبة، خرج من شؤم تلك املعصية، وختلص من أسر الشيطان، ومن املهلكة اليت أشرف عليها، 

  .ه برمحته ومغفرتهفأقبل اهللا تعاىل علي
 من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ١٦٣ / ٢" مسنده " أخرجه أبو داود الطيالسي يف ) ٢(

االئمة من قريش، إذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، : " أنس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وإسناده صحيح، " ئكة والناس أمجعني وإن استرمحوا رمحوا، فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملال

  .١٢٩ / ٣وأخرجه أمحد 
  .عن أنس

(*)  

)٨/٣٠٩(  

  

وإبراهيم بن سعد، ) ١(ذكر عند حيىي بن سعيد عقيل : مسعت أيب يقول: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .أيش ينفع هذا، هؤالء ثقات مل خيربمها حيىي: فجعل كأنه يضعفهما، مث قال أيب

  



  .ابن أيب الوليد االسدي، موالهم الرقي، احلافظ الكبري، أبو وهب) ع * ( بن عمرو عبيداهللا- ٨٢
  عبدامللك بن عمري، وزيد بن أيب أنيسة، وعبد الكرمي بن: حدث عن

مالك، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وأيوب السختياين، وليث بن أيب سليم، وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب 
د، واالعمش، وحيىي بن سعيد االنصاري، ويونس بن عبيد، ويرتل إىل معمر، فروة، وإمساعيل بن أيب خال

  .والثوري
  .كان ثقة حجة، صاحب حديث

بقية بن الوليد، واهليثم بن مجيل، وزكريا بن عدي، وأخوه يوسف بن عدي، وجندل بن : حدث عنه
مرو بن قسيط، وعلي بن واثق، وأمحد بن عبدامللك احلراين، وعبد اهللا بن جعفر، والعالء بن هالل، وع

معبد بن شداد، وحكيم بن سيف، وعلي بن الزعزاع، وعبد اهللا بن سليم، وإمساعيل بن عبد اهللا، 
  .الرقيون

وأبو توبة الربيع بن نافع، وعبيد بن هشام، وعبد الرمحن بن عبيداهللا ابن أخي االمام، احللبيون، وعلي 
  بن

__________  
  .يلي، أبو خالد االموي، موالهم ثقة ثبت، أخرج حديثه الستةهو عقيل بن خالد بن عقيل اال) ١(
 / ٣: ، تذهيب التهذيب٨٩١: ، ذيب الكمال٣٢١: ، طبقات خليفة٣٨٤: التاريخ البن معني* 

، خالصة تذهيب ٤٢ / ٧: ، ذيب التهذيب٢٧٦ / ١: ، العرب٢٤١ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ٢٠
  .٢٥٢: الكمال

(*)  

)٨/٣١٠(  

  

مد بن سليمان لوين، وعبد اجلبار بن عاصم، وعمرو بن عثمان الكاليب، وعيسى بن سامل حجر، وحم
  .الشاشي، والوليد بن صاحل النحاس، وحيىي بن يوسف الزمي، وخلق كثري

  .وثقه ابن معني، والنسائي
  ثقة صدوق، ال أعرف له حديثا منكرا، وهو أحب إيل: وقال أبو حامت

  .من زهري بن حممد
بلغين أن عندك من حديث ابن : قيل لعبيد اهللا بن عمرو: مت، عن علي بن معبد الرقي، قالوروى أبو حا

  .عقيل كثريا، مل حتدث عنه، مث ألقيته
  .الن ألقيه أحب إيل من أن يلقيين اهللا تعاىل: قال



  .وزعم أنه مسع بعض ذلك الكتاب مع رجل مل يثق به: قال
 احلديث، ورمبا أخطأ، وكان أحفظ من روى عن عبد كان عبيداهللا ثقة صدوقا، كثري: قال ابن سعد

  .الكرمي اجلزري، ومل يكن أحد ينازعه يف الفتوى يف دهره
  .ومات بالرقة سنة مثانني ومئة

  .كان مولده يف سنة إحدى ومئة: وقال غريه
  ).١(حديثه يف البخاري يف تفسري حم 

__________  
سري حم السجدة، من طريق يوسف بن عدي،  يف تف٤٢٧ / ٨" صحيحه " أخرجه البخاري يف ) ١(

قال رجل البن : عن عبيداهللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أنيسة، عن املنهال، عن سعيد بن جبري قال
وأقبل ) (فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون: (إين أجد يف القرآن أشياء ختتلف علي، قال: عباس

  .فقد كتموا يف هذه اآلية) ربنا ما كنا مشركني) (ديثاوال يكتمون اهللا ح) (بعضهم على بعض يتساءلون
أئنكم : (فذكر خلق السماء قبل خلق االرض، مث قال) دحاها..(إىل قوله) أم السماء بناها: (وقال

  .فذكر يف هذه خلق االرض قبل خلق السماء) طائعني..(إىل) لتكفرون بالذي خلق االرض يف يومني
  .ما، عزيزا حكيما، مسيعا بصريا، فكأنه كان مث مضىوكان اهللا غفورا رحي: وقال تعاىل

  = (*)فال أنساب بينهم يف النفخة االوىل، مث : فقال

)٨/٣١١(  

  

أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال
  حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا عبدأمحد، أخربنا علي بن أمحد البندار، أخربنا أبو طاهر املخلص، 

اجلبار بن عاصم، حدثين عبيداهللا بن عمرو، عن عبدامللك بن عمري، عن جابر بن مسرة، أن رجال سأل 
نعم، إال أن ترى فيه شيئا : " أصلي يف الثوب الذي آيت فيه أهلي ؟ قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".فتغسله 
  .مثالناهذا حديث صحيح من العوايل ال

  .وحده، عن شيخ له، عن عبيداهللا بن عمرو الرقي) ١(أخرجه ابن ماجه 
  

ابن سليم، احلافظ االمام حمدث الشام، بقية االعالم، أبو ) د، ت، س، ق * ( إمساعيل بن عياش- ٨٣
  عتبة

__________  



نهم عند ذلك ينفخ يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف االرض إال من شاء اهللا، فال أنساب بي= 
  .وال يتساءلون

  .مث يف النفخة اآلخرة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون
: ما كنا مشركني، وال يكتمون اهللا، فإن اهللا يغفر الهل االخالص ذنوم، وقال املشركون: وأما قوله

م مل نكن مشركني، فختم على أفواههم، فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن اهللا ال يكت: تعالوا نقول
  .اآلية..حديثا، وعنده يود الذين كفروا

وخلق االرض يف يومني، مث خلق السماء، مث استوى إىل السماء فسواهن يف يومني آخرين، مث دحا 
االرض، ودحوها أن أخرج منها املاء واملرعى، وخلق اجلبال واجلمال واالكام وما بينهما يف يومني 

  .دحاها: آخرين، فذلك قوله
 يف يومني، فجعلت االرض وما فيها من شئ يف أربعة أيام، وخلقت السموات يف خلق االرض: وقوله
  .يومني

مل يزل كذلك، فإن اهللا مل يرد شيئا إال أصاب به : وكان اهللا غفورا، مسى نفسه كذلك، وذلك قوله، أي
  .الذي أراد، فال خيتلف عليه القرآن فإن كال من عند اهللا

، )٣٦٦(صالة يف الثوب الذي جيامع فيه، وأخرج أبو داود باب ال: يف الطهارة) ٥٤٢(رقم ) ١(
من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، عن سويد ) ٥٤٠(، وابن ماجه ٥٥ / ١والنسائي 

بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أيب سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا 
نعم إذا : صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف الثوب الذي جيامع فيه ؟ قالتهل كان رسول اهللا : عليه وسلم

  .مل يكن يف أذى
  = (*)، التاريخ ٣٦٩ / ١: ، التاريخ الكبري٣٢: ، تاريخ خليفة٣٦: التاريخ البن معني* 

)٨/٣١٢(  

  

  .احلمصي العنسي، موالهم
  .ولد سنة مثان ومئة

ياد االهلاين، وعبد اهللا بن دينار البهراين، وعبد شرحبيل بن مسلم اخلوالين، وحممد بن ز: ومسع من
الرمحن بن جبري بن نفري، إن صح ذلك وهو يف سنن أيب داود، وضمضم بن زرعة، ومتيم بن عطية 

العنسي، وأسيد بن عبدالرمحن اخلثعمي، وحبري بن سعد، والزبيدي، وحبيب بن صاحل الطائي، وثور بن 
ء بن حيوة، وعبد اهللا بن بسر احلضرمي، وصفوان بن عمرو، يزيد، وحريز بن عثمان، وعاصم بن رجا

وثابت بن عجالن، وسليمان بن سليم الكناين، وخلق من الشاميني، إىل أن يرتل فريوي عن ضمرة بن 



  .ربيعة
زيد بن أسلم، وسهيل بن أيب صاحل، وأيب طوالة، وعبد اهللا بن عبدالرمحن بن أيب : وروى أيضا عن

ثمان بن خثيم، وعمارة بن غزية، وموسى بن عقبة، وهشام بن عروة، وحيىي بن حسني، وعبد اهللا بن ع
  .سعيد، وابن جريج، وليث بن أيب سليم، وخلق من احلجازيني والعراقيني

  .وهو فيه كثري الغلط خبالف أهل بلده، فإنه حيفظ حديثهم، ويكاد أن يتقنه، إن شاء اهللا
  ديانة، صاحب سنةوكان من حبور العلم، صادق اللهجة، متني ال

__________  
: ، الضعفاء للعقيلي١٩١ / ٢: ، اجلرح والتعديل١٧٢ / ١: ، املعرفة والتاريخ٢٢٦ / ٢: الصغري= 
: ، ذيب الكمال٢ / ١٦ / ١: ، الكامل البن عدي١٢٤ / ١: ، كتاب اروحني والضعفاء٣٠ / ١

  يزان، م٢٣٣ / ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ٦٦ / ١: ، تذهيب التهذيب١٠٨
، خالصة تذهيب ٣٢١ / ١: ، ذيب التهذيب٢٧٩، ٢٧٨، ٢٢٧ / ١: ، العرب٢٤٠ / ١: االعتدال
  .٣٩ / ٣: ، ذيب ابن عساكر٢٩٤ / ١: ، شذرات الذهب٣٥: الكمال

(*)  

)٨/٣١٣(  

  

  .واتباع، وجاللة ووقار
بيض بن ابن إسحاق، وسفيان الثوري، واالعمش، وهم من شيوخه، والليث بن سعد، وأ: حدث عنه

االغر املنقري، وموسى بن أعني، ومجاعة ماتوا قبله، وبقية بن الوليد، وابن املبارك، والوليد بن مسلم، 
وفرج بن فضالة، ويزيد بن هارون، وحجاج بن حممد، وحيوة بن شريح، وأبو اليمان، وسعيد بن 

كم بن موسى، وأبو منصور، وأبو اجلماهر الكفرسوسي، ومروان بن حممد، واهليثم بن خارجة، واحل
مسهر، وعثمان بن أيب شيبة، وأخوه أبو بكر، وحممد بن سالم البيكندي، وأبو عبيد، وهناد ابن السري، 
وحيىي بن معني، وحممد بن عبيد احملاريب، واحلسن بن عرفة، وعمرو بن عثمان بن سعيد احلمصي، وحيىي 

  .بن حيىي التميمي، وأمم سواهم
  .عياش موىل عنسإمساعيل بن : قال ابن معني

  .كان أحول: وقال أبو خيثمة
  .كان أزرق: وقال حممد بن أمحد املقدمي

  .قدم بغداد على املنصور، فواله خزانة الكسوة، وروى ببغداد كثريا: وقال اخلطيب
ليس حتسن تسأل، مل ال تسألين مسألة هذا االزرق، ما سألين : قال يل أخي عمرو: قال حممد بن مهاجر



  كيف أكون مثله وهو فقيه، يعين إمساعيل ؟: لة منه، قلتأحد أحسن مسأ
  مل ال تسألين مسألة هذا االمحر احلمصي ؟: ويف رواية اليب مسهر عن حممد، قال أخي

)٨/٣١٤(  

  

كان ابن أيب حسني املكي يدنيين، فقال له : مسعت إمساعيل بن عياش يقول: وقال عبد الوهاب بن جندة
إين أؤمله، فسألوه يوما عن : ا الغالم الشامي، وتؤثره علينا، فقالنراك تقدم هذ: أصحاب احلديث

حديث حيدث به عن شهر، إذا مجع الطعام أربعا فقد كمل، فذكر ثالثة، ونسي الرابعة، فسألين عن 
إذا مجع الطعام فقد كمل، : حدثتنا عن شهر بن حوشب أنه قال: كيف حدثتكم ؟ قلت: ذلك، فقال يل

 ومسي اهللا عليه حني يوضع، وكثرت عليه االيدي، ومحد اهللا حني يرفع، فأقبل على إذا كان أوله حالال،
رأيت شعبة عند فرج : كيف ترون ؟ سليمان بن أمحد الواسطي، عن يزيد بن هارون قال: القوم، وقال

  .بن فضالة، يسأله عن حديث إمساعيل بن عياش
 جانب مرتيل، فكان حييي الليل، وكان رمبا كان مرتل إمساعيل إىل: حممد بن عوف، عن أيب اليمان قال

يا عم، قد رأيت منك يف : قرأ، مث يقطع، مث رجع، فقرأ من املوضع الذي قطع منه، فلقيته يوما، فقلت
  .أريد أن أعلم: يا بين، وما سؤالك ؟ قلت: القراءة كيت وكيت، قال

 اليت أخرجتها، فأقطع الصالة، يا بين، إين أصلي، فأقرأ، فأذكر احلديث يف الباب من االبواب: قال
  .فأكتبه فيه، مث أرجع إىل صاليت، فابتدئ من املوضع الذي قطعت منه

ما رأيت رجال كان أكرب نفسا من إمساعيل بن عياش، : قال سليمان بن عبداحلميد، عن حيىي الوحاظي
  كنا إذا أتيناه إىل مزرعته ال يرضى لنا إال

  .باخلروف واخلبيص
  . من أيب أربعة آالف دينار، فأنفقتها يف طلب العلمورثت: مسعته يقول

)٨/٣١٥(  

  

كان أهل مصر ينتقصون عثمان حىت نشأ فيهم : ، عن عثمان بن صاحل، قال)١(جعفر بن حممد الرسعين 
الليث بن سعد، فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا عن ذلك، وكان أهل محص ينتقصون عليا، حىت نشأ 

  .هم بفضائل علي، فكفوا عن ذلكفيهم إمساعيل بن عياش، فحدث
يا أبا سليمان، كان إمساعيل بن عياش : قال أيب لداود بن عمرو، وأنا أمسع: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

لقد كان حافظا، كم كان : نعم، ما رأيت معه كتابا قط، فقال: حيدثكم هذه االحاديث حفظا ؟ قال



  .شيئا كثريا: حيفظ ؟ قال
  .عشرة آالف وعشرة آالف، وعشرة آالف:  آالف ؟ قالكان حيفظ عشرة: قال له
  .هذا كان مثل وكيع: قال أيب

إمساعيل : رجالن مها صاحبان حديث بلدمها: عن علي ابن املديين، قال: وقال أمحد بن سعد بن أيب مرمي
  .بن عياش، وابن هليعة

اعيل بن عياش، والوليد ليس أحد أروى حلديث الشاميني من إمس: وروى الفضل بن زياد، عن أمحد، قال
  .بن مسلم

  .علم الشام عند إمساعيل، والوليد: كنت أمسع أصحابنا يقولون: وقال يعقوب الفسوي
كان أصحابنا هلم رغبة يف العلم، وطلب شديد بالشام واملدينة ومكة، وكانوا : فسمعت أبا اليمان يقول

  .وجدنا كل ما كتبنا عند إمساعيلجنهد يف الطلب، ونتعب أبداننا، ونغيب، فإذا جئنا، : يقولون
  وتكلم قوم يف إمساعيل، وإمساعيل ثقة، عدل،: مث قال الفسوي

  :أعلم الناس حبديث الشاميني، وال يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا
__________  

  .نسبة إىل رأس العني من أرض اجلزيرة، بينها وبني حران يومان، ومنها ينبع ر اخلابور) ١(
(*)  

)٨/٣١٦(  

  

  ).١(يغرب عن ثقات املدنيني واملكيني 
ما رأيت أحفظ من إمساعيل بن عياش، ما أدري ما : مسعت يزيد بن هارون يقول: وقال اهليثم بن خارجة

  .سفيان الثوري ؟
  .ما رأيت شاميا وال عراقيا أحفظ من إمساعيل: مسعت يزيد يقول: وقال سليمان بن أمحد الواسطي

إمساعيل العراق قدمتني، قدم هو وحريز بن عثمان الكوفة يف مساحة أرض محص، قدم : قال أبو داود
  .مسع منه يزيد بن هارون يف القدمة االوىل
إمساعيل بن عياش ثقة، كان أحب إىل أهل الشام من بقية، وقد : وروى عباس الدوري عن حيىي بن معني

 مضيت إليه فرأيته عند دار اجلوهري مسع إمساعيل من شرحبيل، وإمساعيل أحب إيل من فرج بن فضالة،
قاعدا على غرفة، ومعه رجالن ينظران يف كتاب، فيحدثهم مخس مئة يف اليوم أقل أو أكثر، وهم أسفل، 

  .وهو فوق، فيأخذون كتابه فينسخون من غدوة إىل الليل، فرجعت ومل أمسع منه شيئا
  .شهدته ميلي إمالء، فكتب عنه: وقال أيضا



إذا حدث عن الشيوخ الثقات : سألت حيىي بن معني عن إمساعيل بن عياش، فقال: أمحدوقال عبد اهللا بن 
  .نعم، مسعت منه شيئا: فكتبت عنه ؟ قال: مثل حممد بن زياد، وشرحبيل بن مسلم، قلت

  سئل ابن معني عن إمساعيل بن عياش،: وقال ابن أيب خيثمة
__________  

 / ١" ميزان االعتدال " ، و ٢٢٤ / ٦" تاريخ بغداد  " ، و٤٢٤، ٤٢٣ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ١(
٢٤١.  

(*)  

)٨/٣١٧(  

  

  .ليس بأس يف أهل الشام، والعراقيون يكرهون حديثه: فقال
  .كالمها صاحلان: أميا أثبت هو أو بقية ؟ قال: قيل ليحىي

  .أرجو أن ال يكون به بأس: وروى عثمان بن سعيد عن ابن معني
هو ثقة فيما روى عن الشاميني، وأما روايته عن : مسعت حيىي يقول: يب شيبةوقال حممد بن عثمان بن أ

  .أهل احلجاز، فإن كتابه ضاع، فخلط يف حفظه عنهم
إذا حدث عن الشاميني، وذكر اخلرب، فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن : وقال مضر بن حممد عن حيىي

  .احلجازيني والعراقيني، خلط ما شئت
هو :  سألت أمحد عن إمساعيل بن عياش، فحسن روايته عن الشاميني، وقال:وقال أبو بكر املروذي

  .أحسن حاال فيهم مما روى عن املدنيني وغريهم
ما حدث عن مشاخيهم، فأما ما حدث عن غريهم، فعنده مناكري : سألت أمحد عنه، فقال: وقال أبو داود

  .عن الثقات
  .هو أصلح من بقية، لبقية مناكري: لقال امحد بن حنب): ١(وقال أمحد بن احلسن الترمذي 

__________  
هو احلافظ العلم، أبو احلسن أمحد بن احلسن بن جنيدب الترمذي، مسع يعلى بن عبيد، وأبا النضر، ) ١(

وعبد اهللا بن موسى، وسعيد بن أيب مرمي، وطبقتهم فأكثر، وأكثر الترحال، حدث عنه البخاري، وأبو 
  هم، وسألوه عن العلل والرجالعيسى الترمذي، وابن خزمية وغري

  .والفقه، وكان من أصحاب أمحد بن حنبل
  .تويف سنة بضع وأربعني ومئتني رمحه اهللا



  .٥٣٦ / ٢" تذكرة احلفاظ " 
(*)  

)٨/٣١٨(  

  

نظرت يف كتاب إمساعيل، عن حيىي بن سعيد أحاديث صحاح، : وقال عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه قال
  .وأحاديث مضطربة

يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام، فأما ما روى عن غريهم، :  بن عثمان بن أيب شيبةوقال حممد
  .ففيه ضعف

  .إمساعيل بن عياش يف الشاميني غاية، وخلط عن املدنيني: وروى عثمان الدارمي عن دحيم، قال
دث إذا حدث عن أهل بلده، فصحيح، وليس بشئ يف املدنيني، كان عبدالرمحن ال حي: وقال الفالس

  .عنه
  .ضرب عبدالرمحن على حديثه، وعلى حديث املبارك بن فضالة: وقال ابن املديين

سألت أيب عن إمساعيل بن عياش، فضعفه فيما روى عن أهل الشام : وقال عبد اهللا بن علي ابن املديين
كنه ما أحد أعلم منه حبديث أهل الشام لو ثبت على حديث أهل الشام، ول: وغريهم، ومسعت أيب يقول

  .خلط يف حديثه عن أهل العراق، وحدثنا عنه عبدالرمحن، مث ضرب على حديثه
إمساعيل ثقة عند حيىي بن معني وأصحابنا، فيما روى عن الشاميني خاصة، ويف : قال يعقوب بن شيبة

  .روايته عن أهل العراق وأهل املدينة اضطراب كثري، وكان عاملا بناحيته
   بلده فصحيح، وإذا حدث عنوقال البخاري، إذا حدث عن أهل

  .غريهم ففيه نظر

)٨/٣١٩(  

  

  .ما روى عن الشاميني فهو أصح: وقال مرة
  .وكذلك قال أبو بشر الدواليب

قدم علينا إمساعيل بن عياش، فأخذ مين أطرافا المساعيل : مسعت وكيعا يقول: وقال أمحد بن أيب احلواري
  .بن أيب خالد، فرأيته خيلط يف أخذه

كل كان يأخذ عن : سألت أبا مسهر عن إمساعيل بن عياش، وبقية، فقال: سحاق اجلوزجاينوقال أبو إ
  .غري ثقة، فإذا أخذت حديثهم عن الثقات، فهو ثقة



ما أشبه حديث إمساعيل بن عياش إال بثياب سابور، يرقم على الثوب : قلت اليب اليمان: قال اجلوزجاين
  .املئة، وأقل شرائه دون عشرة دراهم

كان من أروى الناس على الكذابني، وهو يف حديث الثقات عن الشاميني أمحد منه يف حديث : قال
  .غريهم

هو لني يكتب حديثه، ال : سألت أيب عن حديث إمساعيل بن عياش فقال: وقال عبدالرمحن بن أيب حامت
  .إسحاق الفزاري) ١(أعلم أحد أكف عنه إال أبا 

اكتب : قال يل أبو إسحاق الفزاري: ثنا زكريا بن عدي، قالحدثنا أبو حممد الدارمي، حد: قال مسلم
عن بقية ما روى عن املعروفني، وال تكتب عنه ما روى عن غري املعروفني، وال تكتب عن إمساعيل بن 

  .عياش ما روى عن املعروفني وال غريهم
  أكتب عن: قلت اليب إسحاق الفزاري: وقال أبو صاحل الفراء

__________  
  ".أبو " ل يف االص) ١(

(*)  

)٨/٣٢٠(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

  .ال، ذاك رجل ال يدري ما خيرج من رأسه: يل بن عياش ؟ قالإمساع
  .كان الفزاري قد روى عن إمساعيل مث تركه، وذاك أن رجال جاء إىل أيب إسحاق: قال أبو صاحل

  .أميا رجل لوال أنه شكي: يا أبا إسحاق، ذكرت عند إمساعيل بن عياش، فقال: فقال
  .، فلعله من املرجئة)١(ستثناء يف االميان هذا يدل على أن إمساعيل كان ال يرى اال: قلت



إذا روى إمساعيل عن قوم من أهل احلجاز كيحىي ابن سعيد، وحممد بن عمرو، وهشام : قال ابن عدي
بن عروة، وابن جريج، وعمر بن حممد، وعبيداهللا الوصايف، فال خيلو من غلط فيغلط، إما يكون حديثا 

عه، وحديثه عن الشاميني إذا روى عنه ثقة، فهو مستقيم، ويف برأسه، أو مرسال يوصله، أو موقوفا يرف
  .اجلملة هو ممن يكتب حديثه، وحيتج به من حديث الشاميني خاصة

حديث إمساعيل عن احلجازيني والعراقيني ال حيتج به، وحديثه عن الشاميني صاحل من قبيل احلسن، : قلت
  .وحيتج به إن مل يعارضه أقوى منه

__________  
أنا مؤمن إن شاء اهللا، والقائل حبرمة ذلك هو من جيعل االميان شيئا : ال يرى للمؤمن أن يقول: أي) ١(

أنا : أنا مؤمن، كقويل: أنا أعلم أين مؤمن، كما أين أعلم أين تكلمت بالشهادتني فيقول: واحدا، فيقول
  . الشكاكة:مسلم، فمن استثىن يف إميانه فهو شاك فيه، ومسي من الذين يستثون يف إميام

أنه إذا أراد املستثين الشك يف أصل إميانه منع من االستثناء، وهذا مما ال خالف فيه، وإن : والصواب
إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم وإذا : (أراد أنه مؤمن من املؤمنني الذين وصفهم اهللا بقوله

  ذين يقيمونتليت عليهم آياته زادم إميانا وعلى رم يتوكلون ال
   ].٣، ٢: االنفال) [ الصالة ومما رزقناهم ينفقون

إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا : (ويف قوله
فاالستثناء جائز حينئذ، وكذلك من استثىن وأراد عدم علمه  ] ١٤: احلجرات) [ أولئك هم الصادقون

  .ة، وكذلك من استثىن تعليقا لالمر مبشيئة اهللا ال شك يف إميانهبالعاقب
(*)  

)٨/٣٢١(  

  

  .ضعيف احلديث: وقد قال النسائي
  .كثري اخلطأ يف حديث فخرج عن حد االحتجاج به: وقال ابن حبان

عرضت على أيب حديثا حدثناه الفضل بن زياد الطسيت، حدثنا إمساعيل : قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
ال تقرأ : " ن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمب

  ".احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن 
  .هذا باطل: فقال أيب

  .يعين أن إمساعيل وهم
 خملد، أخربناه أمحد بن سالمة وغريه كتابة، عن عبد املنعم بن كليب، أخربنا ابن بيان، أخربنا ابن: قلت



  .أخربنا إمساعيل الصفار، حدثنا احلسن بن عرفة، حدثنا إمساعيل، فذكره
  .، عن ابن عرفة، فوافقناه بعلو)١(أخرجه الترمذي 

إمساعيل بن عياش، عن عبد اهللا بن دينار، وسعيد بن يوسف، عن حيىي بن أيب كثري أن النيب صلى اهللا 
  صالة،إن اهللا كره لكم العبث يف ال: " عليه وسلم قال

__________  
، أحدمها عن ٤٣: ، ولكن له طريقان آخران عند الدارقطين)٥٩٥(، وابن ماجه )١٣١(رقم ) ١(

  .املغرية بن عبدالرمحن، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر
  .والثاين عن حممد بن إمساعيل احلساين، عن رجل، عن أيب معشر، عن موسى بن عقبة

، وأبو داود ١٣٤ و ١٢٤ و ١٠٧ و ٨٤ و ٨٣ / ١هللا عنه، أخرجه أمحد عن علي رضي ا: ويف الباب
"  بلفظ ١٠٧ / ٤، واحلاكم )٥٩٤(، وابن ماجه )١٤٦(، والترمذي ١٤٤ / ١، والنسائي )٢٢٩(

  أن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان ال حيجبه أو حيجزه عن قراءة القرآن شئ ليس 

اكم، ووافقه الذهيب، وصححه ابن السكن وعبد احلق االشبيلي وابن حبان، ، وصححه احل"اجلنابة 
  .واحلق أنه من قبيل احلسن يصلح للحجة: ٣٤٠ / ١" الفتح " وقال احلافظ يف 

وهذا قول أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه ال جيوز للجنب وال للحائض قراءة القرآن، وهو قول 
بارك والشافعي وأمحد وإسحاق ومالك وأصحاب الرأي، إال أن مالكا احلسن، وبه قال سفيان وابن امل

  .جوز للحائض قراءة القرآن الن زمان حيضها قد يطول فتنسى القرآن
(*)  

)٨/٣٢٢(  

  

  ".والرفث يف الصيام، والضحك عند املقابر 
  ).١(رواه ابن املبارك عنه 

خربنا أمحد ابن قفرجل، أخربنا عاصم بن احلسن، أخربنا أبو املعايل االبرقوهي، أخربنا زيد بن هبة اهللا، أ
أخربنا عبد الواحد بن مهدي، أخربنا أبو عبد اهللا احملاملي، حدثنا أبو حامت الرازي، حدثنا أبو مسهر، 

حدثنا إمساعيل بن عياش، حدثين حبري، عن خالد بن معدان، عن جبري ابن نفري، عن أيب الدرداء، رضي 
ابن آدم اركع يل أربع ركعات : قال اهللا عزوجل: " ى اهللا عليه وسلم قالاهللا عنه، عن رسول اهللا صل

  ).٢" (من أول النهار أكفك آخره 
  .هذا حديث حسن متصل االسناد شامي



من قاء أو رعف فأحدث : " إمساعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، عن عائشة مرفوعا
  ).٣" (ته يف صالته فليذهب فليتوضأ مث لينب على صال

  .الصواب مرسل: قال أمحد بن حنبل
" الزعيم غارم : " حدثنا إمساعيل، عن شرحبيل بن مسلم، عن أيب أمامة مرفوعا، قال: حيىي بن معني

)٤.(  
  .هذا إسناد قوي

__________  
  .ونسبه إىل سعيد بن منصور" اجلامع الصغري " إسناده ضعيف الرساله، وأورده السيوطي يف ) ١(
باب ما جاء يف صالة الضحى، وإسناده صحيح، وله شاهد : يف الصالة) ٤٧٥(جه الترمذي وأخر) ٢(

مسعت رسول : يف الصالة، من حديث ابن مهار قال) ١٢٨٩(، وأيب داود ٢٨٧، ٢٨٦ / ٥عند أمحد 
يا ابن آدم ال تعجزين من أربع ركعات يف أول : " يقول اهللا عزوجل: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .وإسناده صحيح"  أكفك آخره ارك
باب ما جاء يف البناء على الصالة، ورواه الدارقطين : يف إقامة الصالة) ١٢٢١(وأخرجه ابن ماجه ) ٣(

احلفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج، عن أبيه، عن النيب : ، وقال٥٦": سننه " يف 
هكذا : يف ترمجة إمساعيل بن عياش، مث قال" ل الكام" صلى اهللا عليه وسلم مرسال، ورواه ابن عدي يف 

  .عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة، وكالمها غري حمفوظ: رواه ابن عياش مرة، ومرة قال
  = (*)كلهم من طريق ) ٢١٢١(، والترمذي )٣٥٦٥(، وأبو داود ٢٦٧ / ٥وأخرجه أمحد ) ٤(

)٨/٣٢٣(  

  

نا شعبة، عن فرج بن فضالة، عن إمساعيل بن حدثنا يزيد بن هارون، أخرب: حممد بن حرب النشائي
عياش، عن أيب بكر بن أيب مرمي، عن حبيب بن عبيد، عن عوف بن مالك، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ).١(احلديث .." صلى على جنازة" 
  .مث قال يزيد، وقدم علينا إمساعيل بعد، فحدثناه

ي وسعيد بن عبد العزيز أحفظ من إمساعيل بن مل يكن بالشام بعد االوزاع: قال أبو زرعة الدمشقي
  .عياش

إمساعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النيب صلى اهللا عليه 
  ).٢" (تعافوا احلدود بينكم، فما بلغين من حد فقد وجب : " وسلم

__________  



  العارية مؤداة،: " ولفظه بتمامهإمساعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أيب أمامة، = 
ليس بقوي، الن : هذا إسناد قوي: وقول املصنف" واملنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم 

": التقريب " شرحبيل بن مسلم اخلوالين خمتلف فيه، وثقه أمحد، وضعفه ابن معني، ولذا قال احلافظ يف 
  .صدوق فيه لني

 من حديث ابن املبارك، عن عبدالرمحن بن يزيد ٢٩٣ / ٥أمحد لكن منت احلديث صحيح بشاهده عند 
أال إن العارية مؤداة، : " بن جابر، عن سعيد بن أيب سعيد، عمن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .وإسناده صحيح" واملنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم 
  .مهالكفيل، وكل من تكفل دينا عن غريه فعليه غر: والزعيم

اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، : " فحفظت من دعائه وهو يقول: ومتامه) ١(
ووسع مدخله، واغسله باملاء والثلج والربد، ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب االبيض من الدنس، 

نة، وأعذه من وأبدله دارا خريا من داره، وأهال خريا من أهله، وزوجا خريا من زوجه، وأدخله اجل
  ".عذاب القرب أو من عذاب النار 

 من طريق معاوية بن صاحل، عن حبيب بن ٤٠ / ٤، والبيهقي ٢٣ / ٦، وأمحد )٩٦٣(أخرجه مسلم 
 من طريق الفرج ١٦٤ / ١عبيد، عن جبري بن نفري، عن عوف بن مالك، وأخرجه أبو داود الطيالسي، 

ويروى هذا احلديث : عبيد، عن عوف بن مالك، وقالبن فضالة، عن أيب بكر بن مرمي، عن حبيب بن 
من طريق الطيالسي، عن عصمة بن راشد، عن حبيب ) ١٥٠٠(عن حبيب بن عبيد، وأخرجه ابن ماجه 

  .بن عبيد، عن عوف ابن مالك
  = (*)باب العفو عن احلدود ما مل تبلغ السلطان، : يف احلدود) ٤٣٧٦(وأخرجه أبو داود ) ٢(

)٨/٣٢٤(  

  

حدثنا إمساعيل بن عياش، عن حممد ابن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، : محري احلمصيحممد بن 
  ).١" (إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أجنح للحاجة : " مرفوعا قال

يكون يف : " إمساعيل بن عياش، عن االوزاعي، عن الزهري، عن سعيد، عن عمر بن اخلطاب يرفعه، قال
  ه الوليد،هذه االمة رجل يقال ل

  ).٢" (هو أشد على أميت من فرعون على قومه 
  .وهذا باطل، هكذا قال: قال أبو حامت بن حبان

  .وليس كما زعم بل إسناده نظيف
إمساعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أيب راشد احلرباين، عن عبدالرمحن بن 



  ).٣" ( عن أكل الضب ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " شبل، قال
  .هذا حديث منكر، وأراه مرسال

  ابن عياش، عن حيىي بن سعيد، وابن جريج، عن عمرو بن
__________  

مسعت : باب ما يكون حرزا وما ال يكون، من طريق ابن وهب، قال:  يف السرقة٧٠ / ٨والنسائي = 
  .ابن جريج حيدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن

  .، وأقره املؤلف يف خمتصره٣٨٣ / ٤وصححه احلاكم 
، وال ٣٨٣ و ٣٨٢ / ٤، واحلاكم ٤٣٨ و ٤١٩ / ١وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أمحد 

  .بأس به يف الشواهد
من طريق ) ٢٧١٣(إسناده ضعيف لضعف إمساعيل يف روايته عن غري الشاميني، وأخرجه الترمذي ) ١(

هذا حديث منكر ال نعرفه : وقال..ن محزة، عن أيب الزبري، عن جابر، قالحممود بن غيالن، عن شبابة، ع
  .عن أيب الزبري إال من هذا الوجه، ومحزة هو عندي ابن عمرو النصييب، وهو ضعيف يف احلديث

حدثين االوزاعي :  من طريق أيب املغرية، حدثنا ابن عياش، قال١٨ / ١" املسند " وأخرجه أمحد يف ) ٢(
زهري، عن سعيد بن املسيب، عن عمر، وسنده ضعيف النقطاعه، سعيد بن املسيب مل وغريه، عن ال

القول " يسمع من عمر، وقد حكم احلافظ العراقي عليه بالوضع، فرده عليه تلميذه احلافظ ابن حجر يف 
  .١٦، ١١، و ٦، ٥": املسدد 

وإمساعيل : ري يف خمتصرهباب يف أكل الضب، وقال املنذ: يف االطعمة) ٣٧٩٦(وأخرجه أبو داود ) ٣(
  .بن عياش، وضمضم، فيهما مقال

مل يثبت إسناده، إمنا تفرد به إمساعيل بن عياش وليس : ليس إسناده بذاك، وقال البيهقي: وقال اخلطايب
  .حبجة
(*)  

)٨/٣٢٥(  

  

  ).١" (ليس لقاتل من املرياث شئ : " شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا
  . عن عمرو بن شعيب، عن عمر، من قوله، فهو منقطع موقوفال يصح هذا، فقد رواه مجاعة،

خري نسائكم : " أبو اليمان، عن إمساعيل بن عياش، عن حيىي بن سعيد، عن أنس ابن مالك مرفوعا
  ".العفيفة الغلمة 

  ).٢(هذا حديث منكر 



  .وقد صحح الترمذي المساعيل بن عياش غري ما حديث من روايته عن أهل بلده
  ).٣" (ال وصية لوارث : " منها حديث

  ).٤" (حبسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه : " وحديث
__________  

من طريق حممد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن ) ٤٥٦٤(وأخرجه أبو داود ) ١(
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : شعيب، عن أبيه، عن جده، يف حديث طويل يف الديات، ويف آخره

ويف " قاتل شئ، وإن مل يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، وال يرث القاتل شيئا ليس لل: " وسلم
وسنده ضعيف، وعن عمر بن شيبة ) ٢٧٣٥(، وابن ماجه )٢١١٠(الباب عن أيب هريرة عند الترمذي 

، وعن ابن عباس ٢٣٠ / ٤" جممع الزوائد " بن أيب كبري أخرجه الطرباين يف قصة عمر بن شيبة كما يف 
  .٤٦٥: د الدارقطينعن

 / ٦من طريق البيهقي ) ١٧٧٧٨(ويف سنده ليث بن أيب سليم وهو ضعيف، وأخرج عبد الرزاق 
من قتل قيتال فإنه ال يرثه، وإن مل يكن له :  عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال٢٢٠

  . ليس لقاتل مرياثوارث غريه، وإن كان والده أو ولده قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه
والرجل املذكور هو عمرو بن برق، قاله عبد الرزاق راوي احلديث، وهو ضعيف عندهم، فاحلديث 

  .ذه الشواهد قوي يصلح لالستشهاد
  ".مسند الفردوس " ونسبه للديلمي يف " اجلامع الصغري " وأورده السيوطي يف ) ٢(
من ) ٢١٢١(والترمذي ) ٢٧١٣(ه ، وابن ماج)٢٨٧٠(حديث صحيح، أخرجه أبو داود ) ٣(

إن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه، فال : " حديث أيب أمامة، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ".وصية لوارث 

  ،)٢١٢٢(وله شاهد من حديث عمرو بن خارجة عند الترمذي 
لث عن عبد ، وثا)١٧١٤(، وآخر عن أنس عند ابن ماجه )٢٧١٢(، وابن ماجه ٢٤٧ / ٦والنسائي 

، وخامس عن ٤٦٦ / ٢، ورابع عند الدارقطين أيضا ٤٤٦ / ٢اهللا بن عمرو بن العاص عند الدارقطين 
  .علي عند ابن أيب شيبة

:  من حديث املقدام بن معديكرب رضي اهللا عنه قال١٣٢ / ٤، وأمحد )٢٣٨٠(أخرجه الترمذي ) ٤(
= ن آدم وعاء شرا من بطن، حبسب ابن آدم ما مال اب: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

(*)  

)٨/٣٢٦(  

  



مولده سنة اثنتني ومئة : اختلفوا يف مولد ابن عياش ووفاته، فقال حممد بن عوف، عن يزيد ابن عبدربه
)١.(  

  .أن إمساعيل ولد سنة مخس ومئة، وولدت سنة عشر: وروى سعيد بن عمرو السكوين، عن بقية
  .ولد سنة ست ومئة: يزيد بن عبدربهوروى أبو زرعة الدمشقي، عن 

  .هذا أصح: قلت
  .كان كذلك

مولد إمساعيل بن : قال يل ابن عيينة: وروى عمرو بن عثمان احلمصي، عن أبيه، قال: قال أمحد بن حنبل
  .عياش قبلي، سنة ست، ومولدي سنة مثان ومئة

  .يا أبا حممد أنت بكرت، يعين بالطلب: قلت
  .ولد إمساعيل سنة مثان ومئة:  بقية قالوروى أبو التقي اليزين، عن

  .سنة اثنيت عشرة: ومولدي
  .وأما وفاة إمساعيل، ففي سنة إحدى ومثانني ومئة

  .قاله يزيد بن عبد ربه، وحيوة بن شريح، وأمحد، وابن مصفى، وعدة
  .يوم الثالثاء لثمان خلون من ربيع االول: فزاد ابن مصفى

  . الثالثاء لست مضت من مجادىيوم: وقال احلجاج بن حممد اخلوالين
  .سنة اثنتني ومثانني: وقال ابن سعد، وخليفة، وأبو حسان الزيادي، وأبو عبيد، وأبو مسلم الواقدي

  .شيئا" الصحيحني " وما خرجا له يف 
__________  

وإسناده صحيح، " أكالت يقمن صلبه، فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه = 
  .حسن صحيح: ل الترمذيوقا
قال : ٦٧ / ١للمؤلف " تذهيب التهذيب " لعله ست، ويف : كذا االصل، وقد كتب فوق الكلمة) ١(

ذيب " سنة ست ومئة، ويف : ولد إمساعيل بن عياش سنة اثنتني ومئة، وقال مرة: يزيد بن عبد ربه
  .سنة مخس ومئة: ١١٠": الكمال 

(*)  

)٨/٣٢٧(  

  

حدثنا مطعم بن املقدام، عن ابن غنيم الكالعي، عن : ه علي بن عياش عنه، قالومن غرائبه ما يروي
" طوىب ملن تواضع من غري منقصة : " نصيح العنسي، عن ركب املصري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .وذكر احلديث) ١(
  .منت أمثل منه، لكنه ساقه ابن ودعان بسند موضوع) ٢(وليس يف االربعني الودعانية 

  
  الزاهد، القدوة، سيد الوعاظ، أبو العباس حممد بن صبيح *  ابن السماك- ٨٤

__________  
نقل احلافظ يف االصابة : ، وركب املصري هذا٣٣٩ - ٣٣٨ / ٣" تارخيه " أخرجه البخاري يف ) ١(

ال تعرف له صحبة، وحديثه هذا أخرجه : عن عباس الدوري أن له صحبة، وقال غريه) ١٧٧٧(ت 
  .لبارودي وابن شاهني والطرباين وغريهمالبغوي وا

طوىب ملن تواضع يف غري منقصة، وذل يف نفسه يف غري مسكنة، وأنفق من مال مجعه يف : " ولفظه بتمامه
  .غري معصية، وخالط أهل الفقه واحلكمة، ورحم أهل الذل واملسكنة

  .لناس شرهطوىب ملن ذل نفسه، وطاب كسبه، وحسنت سريرته، وكرمت عالنيته، وعزل عن ا
  ".طوىب ملن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله 

  ركب جيهل،: للمؤلف قوله" املهذب " عن " فيض القدير " ونقل املناوي يف 
ركب جمهول ال تعرف له صحبة، : ومل تصح له صحبة، ونصيح ضعيف، وقال ابن مندة والبغوي

نصيح العنسي عن ركب مل أعرفه، وبقية :  بعد ما عزاه للطرباينوأقرهم احلافظ العراقي، وقال اهليثمي
  .وتلميذه السخاوي" االصابة " رجاله ثقات، وممن ضعفه احلافظ ابن حجر يف 

هي أربعون خطبة منسوبة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجعها ابن ودعان حممد بن علي ) ٢(
ال يصح منها على هذا النسق ذه االسانيد شئ، : القاضي، وهي موضوعة، سئل املزي عنها فأجاب

وإمنا يصح منها ألفاظ يسرية معروفة، حيتاج يف تتبعها إىل فراغ، وهي مع ذلك مسروقة، سرقها ابن 
  .زيد بن عبد اهللا بن مسعود بن رفاعة اهلامشي: ودعان من زيد بن رفاعة، وقيل

  .يم يدل على كذبه وتركيبه االسانيدتبني يل حني تصفحت االربعني له ختليط عظ: قال السلفي
  .٤٢٣": الفوائد اموعة " و " لسان امليزان " ، و ٦٥٧ / ٣" ميزان االعتدال " انظر 

، ٢٠٧ - ٢٠٣ / ٨: ، حلية االولياء٢٩٠ / ٧: ، اجلرح والتعديل٦٧١ / ٢: املعرفة والتاريخ* 
، الطبقات ٥٨٤ / ٣: دال، ميزان االعت٢٨٧ / ١: ، العرب٣٠٢ - ٣٠١ / ٤: وفيات االعيان

   (*)٣٠٣ / ١: ، شذرات الذهب١٦٨: ص: ، الكواكب الدرية للمناوي٥٢: الكربى للشعراين

)٨/٣٢٨(  

  



  .العجلي، موالهم الكويف، ابن السماك
  .هشام بن عروة، واالعمش، ويزيد بن أيب زياد، وطائفة: روى عن
  .ومل يكثر
  . بن أيوب العابد، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وآخرونحيىي بن حيىي، وأمحد بن حنبل، وحيىي: روى عنه

  .صدوق: قال ابن منري
  .ما وقع له شئ يف الكتب الستة: قلت

  .كم من شئ إذا مل ينفع مل يضر، لكن العلم إذا مل ينفع، ضر: وهو القائل
نصرفا، فانظر يا أمري املؤمنني، إن لك بني يدي اهللا مقاما، وإنه لك من مقامك م: وعظ مرة، فقال: قيل

  .إىل أين تكون
  .فبكى الرشيد كثريا

  .دخل ابن السماك على رئيس يف شفاعة لفقري: قيل
إين أتيتك يف حاجة، والطالب واملعطي عزيزان إن قضيت احلاجة، ذليالن إن مل تقض، فاختر : فقال

  .لنفسك عز البذل عن ذلك املنع، وعز النجح على ذل الرد
  .لنجاة واهلرب، ومهة االمحق يف اللهو والطربمهة العاقل يف ا: وعنه قال

عجبا لعني تلذ بالرقاد، وملك املوت معها على الوساد، حىت مىت يبلغنا الوعاظ أعالم اآلخرة، حىت كأن 
النفوس عليها واقفة، والعيون ناظرة، أفال منتبه من نومته، أو مستيقظ من غفلته، ومفيق من سكرته، 

ا كدحا، أما جتعل لآلخرة منك حظا، أقسم باهللا، لو رأيت القيامة ختفق وخائف من صرعته، كدحا للدني
  بأهواهلا، والنار مشرفة على آهلا، وقد

)٨/٣٢٩(  

  

وضع الكتاب، وجئ بالنبيني والشهداء، لسرك أن يكون لك يف ذلك اجلمع مرتلة، أبعد الدنيا دار 
  .معتمل، أم إىل غري اآلخرة منتقل ؟

عن املواعظ، وذهلت القلوب عن املنافع، فال الواعظ ينتفع، وال السامع هيهات ولكن صمت اآلذان 
  .ينتفع
هب الدنيا يف يديك، ومثلها ضم إليك، وهب املشرق واملغرب جيئ إليك، فإذا جاءك املوت، : وعنه

أال من امتطى الصرب، قوي على العبادة، ومن أمجع الناس، استغىن عن الناس، ومن ! فماذا يف يديك ؟ 
  غريه، ومن أحب اخلري، وفق له، ومن كره) ١(ه نفسه مل يول مرمتها أمهت

  .الشر، جنبه، أال متأهب فيما يوصف أمامه، أال مستعد ليوم فقره، أال مبادر فناء أجله



ما ينتظر من ابيضت شعرته بعد سوادها، وتكرش وجهه بعد انبساطه، وتقوس ظهره بعد انتصابه، وكل 
، وبلي منه شئ بعد شئ يف حياته، فرحم اهللا امرأ عقل االمر، وأحسن بصره، وضعف ركنه، وقل نومه

  .النظر، واغتنم أيامه
الدنيا كلها قليل، والذي بقي منها قليل، والذي لك من الباقي قليل، ومل يبق من قليلك إال قليل، : وعنه

  .وقد أصبحت يف دار العزاء، وغدا تصري إىل دار اجلزاء، فاشتر نفسك لعلك تنجو
  .يف ابن السماك سنة ثالث ومثانني ومئة، وقد أسنتو
  

  * بن مهران، االمام احملدث الثقة، أبو حممد، وقيل ابن عبد العزيز) ع* ( مرحوم - ٨٥
__________  

  ".مسرا "  إىل ٢٠٦ / ٨" احللية " حترفت يف ) ١(
  *): = (، الكامل البن عدي١٨٠ / ٣: ، املعرفة والتاريخ للفسوي٣٠٦: املعارف* 

)٨/٣٣٠(  

  

أبو عبد اهللا االموي، موالهم البصري، العطار، من موايل آل معاوية، وهو والد عبيس، وجد بشر بن 
  .عبيس

ثابت البناين، وأيب عمران اجلوين، وأيب نعامة السعدي، وعبد الرحيم بن زيد العمي، وأبيه : حدث عن
 عبداحلميد بن مهران، وعسل بن عبد العزيز، وأيب مسري حكيم ابن خذام، وسهل بن عطية، وعمه

  .سفيان، ويرتل إىل أن يروي عن داود بن عبدالرمحن العطار
  .وليس هو باملكثر

  أحد مشاخيه، واخلرييب، وأبو نعيم، وزكريا بن: الثوري: روى عنه
عدي، ومسدد، وعبدان بن عثمان، وعلي ابن املديين، وأبو بكر بن أيب شيبة، وإسحاق بن راهويه، 

عبد اهللا العنربي، وخليفة بن خياط، وبندار، وابن مثىن، وعمرو الناقد، ونصر بن علي، وأبو وسوار بن 
بكر حممد بن خالد الباهلي، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وبكر بن خلف، واحلسني بن احلسن املروزي، 

  .وحيىي بن حبيب، ويعقوب الدورقي، وخلق سواهم
  .وثقة أمحد، وابن معني، والنسائي

  .ما رأيت بالبصرة أفضل منه، ومن سليمان بن املغرية: اخلرييبوقال 
  .مات جدي سنة مثان ومثانني ومئة: قال بشر بن عبيس: قال البخاري

  .وكان له يوم موت احلسن البصري سبع سنني



__________  
 / ٤: ، ميزان االعتدال١ / ٤٥ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٣٣٥: ، ذيب الكمال١ / ٣٤٤ / ٤= 

  .٣٧٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٧ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٩١ / ١: العرب، ١٢٨
(*)  

)٨/٣٣١(  

  

  .مات سنة سبع ومثانني: وقال أبو داود
أخربنا أمحد بن عبداحلميد، وحممد بن أيب بكر بن بطيخ، وأمحد ابن مؤمن، وعبد احلميد بن أمحد، قالوا 

، أخربنا احلسني بن طلحة، أخربنا عبد الواحد بن حممد، أخربنا عبدالرمحن بن جنم، أخربتنا شهدة الكاتبة
حدثنا احلسني بن إمساعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثنا أبو 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : نعامة السعدي، عن أيب عثمان النهدي، عن أيب موسى االشعري قال
  ال حول وال قوة: يا عبد اهللا بن قيس أال أعلمك كرتا من كنوز اجلنة" : وسلم يف غزاة، فقال

  .رواه سليمان التيمي، وخالد احلذاء، وعاصم االحول، وآخرون عن النهدي حنوه) ١" (إال باهللا 
  

  .ابن أيب زهري الثقفي) بخ، س، ق * ( املطلب بن زياد- ٨٦
  .القرشي: وقيل

  .موالهم
  موىل جابر: وقيل

__________  
باب ما يكره من رفع الصوت يف : ، باب غزوة خيرب، ويف اجلهاد٣٦٣ / ٧أخرجه البخاري ) ١(

باب ال : باب الدعاء إذا عال عقبة، وباب ال حول وال قوة إال باهللا، ويف القدر: التكبري، ويف الدعوات
يف ) ٢٧٠٤(ومسلم ، )وكان اهللا مسيعا بصريا: (باب قوله تعاىل: حول وال قوة إال باهللا، ويف التوحيد
  .باب استحباب خفض الصوت بالذكر: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار

ملا : ملا غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب، أو قال: عن أيب موسى االشعري قال: ولفظه بتمامه
اهللا : تكبريتوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب، أشرف الناس على واد، فرفعوا أصوام بال

اربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصم : " أكرب، ال إله إال اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وأنا خلف دابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، " وال غائبا، إنكم تدعون مسيعا قريبا، وهو معكم 

لبيك يا رسول اهللا، : قلت"  اهللا بن قيس يا عبد: " ال حول وال قوة إال باهللا، فقال: فسمعين وأنا أقول



ال حول : " بلى يا رسول اهللا، فداك أيب وأمي، قال: قلت" أال أدلك على كلمة من كرت اجلنة ؟ : " قال
  .أي ارفقوا ا: اربعوا على أنفسكم: وقوله" وال قوة إال باهللا 

  .السلف من الصحابة والتابعنيفيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر، وبه قال عامة : قال الطربي
  .، وأقره١٣٥ / ٦" فتح الباري " نقله عنه احلافظ ابن حجر يف 

  = (*)، ٢٤٤ / ٢: ، التاريخ الصغري٦٠ / ٨: ، التاريخ الكبري١٢٧: تاريخ خليفة بن خياط* 

)٨/٣٣٢(  

  

  .ابن مسرة السوائي
  .القرشي: وكان جابر من حلفاء بين زهرة، فمن مث قيل له

  . احملدثني بالكوفةمن كبار
  .ولد قبل املئة
زياد بن عالقة، وإمساعيل السدي، وأيب إسحاق، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وعبد امللك : وروى عن

بن عمري، وإسحاق بن إبراهيم بن عمري موىل ابن مسعود، وزيد بن علي بن احلسني، وليث بن أيب 
  .سليم، وطائفة

  . صدوق، صاحب حديث ومعرفةوما هو باملكثر وال باحلافظ، لكنه
ابن املبارك، ويوسف بن عدي، وأبو الوليد الطيالسي، وأمحد، وإسحاق، وابن معني، وأبو : حدث عنه

بكر بن أيب شيبة، وعثمان أخوه، وسويد بن سعيد، وأبو غسان النهدي، وحممد بن عبد اهللا بن منري، 
راء، وسفيان بن وكيع، وعلي بن احلسن وأبو سعيد االشج، وشريح بن يونس، وإبراهيم بن موسى الف

  .التميمي الرازي، كراع، وأبو هشام الرفاعي، وهارون بن إسحاق اهلمداين، وخلق
  .ثقة: قال أمحد وابن معني

  .مل ندرك بالكوفة أكرب منه، ومن عمر بن عبيد: وقال أمحد
  .ال حيتج به: وقال أبو حامت
  .هو عندي صاحل: وقال أبو داود

__________  
  .٣٧٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٣١٣: ، ذيب الكمال٢٣٠ / ١: املعرفة والتاريخ للفسوي= 
(*)  

)٨/٣٣٣(  

  



  .عنده مناكري: وقال عيسى بن شاذان
  ".سننه " له، وابن ماجه، والنسائي يف اخلصائص من " االدب " روى له البخاري يف : قلت

  .مات سنة مخس ومثانني ومئة: قال مطني
ن يعقوب االسدي، وابن عمه أيوب بن أيب بكر، وإمساعيل بن عمرية، وأمحد بن مؤمن، أخربنا حممد ب

أخربنا إبراهيم بن : وعبد الكرمي بن حممد بن حممد، وبيربس ادي، وحممد بن علي بن الواسطي، قالوا
يم بن معايل، عثمان، وأخربنا أبو املعايل االبرقوهي، أخربنا حممد بن أيب القاسم املفسر، وحممد بن إبراه

وأخربنا سنقر ) ح(وصفية بنت عبد اجلبار، وسعيد بن ياسني، وعمر بن بركة، وأجنب بن أيب السعادات 
بن عبد اهللا احلليب، أخربنا عبد اللطيف بن يوسف، وأجنب احلمامي، وعلي بن أيب الفخار، وعبد اللطيف 

الفتح حممد بن عبدا لباقي، وزاد إبراهيم أخربنا أبو : بن حممد، وحممد بن حممد بن السباك، قالوا مجيعا
أخربنا مالك بن أمحد الفراء، أخربنا أمحد بن : وأخربنا علي بن عبدالرمحن الطوسي، قاال: بن عثمان فقال

حممد بن موسى الصليت، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد إمالء، حدثنا أبو سعيد االشج، حدثنا املطلب 
كنت عند جابر يف بيته، وعلي بن احلسني، وحممد بن : بن عقيل قالابن زياد، عن عبد اهللا بن حممد 

أنشدك باهللا إال حدثتين ما رأيت وما مسعت من : احلنفية، وأبو جعفر، فدخل رجل من أهل العراق، فقال
  ، ومث ناس كثري من جهينة ومزينة)١(كنا باجلحفة بغدير خم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

__________  
  = (*)اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي هو بني مكة واملدينة : خم: قال الزخمشري) ١(

)٨/٣٣٤(  

  

وغفار، فخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خباء أو فسطاط، فأشار بيده ثالثا، فأخذ بيد 
  ).١" (من كنت مواله فعلي مواله : " علي رضي اهللا عنه فقال
  .جدا، ومتنه فمتواترهذا حديث حسن عال 

  
  . البصري، مث الكويف، شريك أيب نعيمابن حرب املالئي) ٤خ، * ( عبد السالم - ٨٧

  .كان صاحب حديث وحفظ، وعمر دهرا
أيوب السختياين، وعطاء بن السائب، وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة، وخالد احلذاء، : حدث عن

  .ومجاعة
  .ن السري، وأبو سعيد االشج واحلسن بن عرفة، وآخرونأبو بكر بن أيب شيبة، وهناد ب: وعنه

__________  



أن مخا اسم غيضة هناك، " املشارق " على ثالثة أميال من اجلحفة، وذكر صاحب : باجلحفة، وقيل= 
موضع تصب فيه عني بني الغدير والعني، وبينهما مسجد رسول اهللا : وخم: وا غدير نسب إليها، قال

  .صلى اهللا عليه وسلم
 / ٤من حديث سعد بن أيب وقاص، وأخرجه أمحد ) ١٢١(حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه ) ١(

 ١٥٢ و ١١٩ و ١١٨ و ٨٤ / ١من حديث زيد بن أرقم، وأخرجه أمحد ) ٧١٣(، والترمذي ٣٦٨
 و ٣٦٨ / ٤ من حديث الرباء، و ٢٨١ / ٤ من حديث ابن عباس، و ٣٣١من حديث علي، و 

 من حديث أيب أيوب ٤١٩ من حديث بريدة، و ٣٤٧ / ٥ أرقم، و  من حديث زيد بن٣٧٢ و ٣٧٠
  .االنصاري

 / ٣: ، املعرفة والتاريخ للفسوي٢٣٤ / ٢، التاريخ الصغري، ١٩٩، ١٩٣: تاريخ خليفة بن خياط* 
) ١٣٦٦: (، مشاهري علماء االمصار٢٥٥ / ٢: ، الضعفاء للعقيلي٤٧ / ٦: ، اجلرح والتعديل٢١٩

، ٢٧١ / ١: ، تذكرة احلفاظ٨٣٢: ، ذيب الكمال٢ / ٢٥٢ / ٤: عدي، الكامل البن ١٧٢: ص
: ، ذيب التهذيب٢٩٧ / ١: ، العرب٦١٤ / ٢: ، ميزان االعتدال٢ / ٢٣٦ / ٢: تذهيب التهذيب

  ).خمطوط: (، البيان٣١٦ / ١: ، شذرات الذهب٢٣٨: ، خالصة تذهيب الكمال٣١٦ / ٦
(*)  

)٨/٣٣٥(  

  

  .ن إسحاق، وقيس بن الربيعحممد ب: وروى عنه من شيوخه
  .ثقة حافظ: قال الترمذي

  .ثقة ويف حديثه لني، وكان عسرا يف احلديث: وقال يعقوب بن شيبة
نعم : أكثرت عنه ؟ قال: كان جيلس يف كل عام مرة جملسا للعامة، فقيل لعلي: مسعت ابن املديين يقول

 حديث من يكثر عنه، فإذا حضرت له جملس العامة، وقد كنت أستنكر بعض حديثه حىت نظرت يف
حديثه مقارب عن مغرية والناس، وذلك أنه كان عسرا، فكانوا جيمعون غرائبه يف مكان، فكنت أنظر 

  .إليها جمموعة، فاستنكرا
  .ثقة: وقال حيىي بن معني
  .والكوفيون يوثقونه

  .ئت من السماءج: كأنك تقول: حدثين، فإين غريب من البصرة، فقال: أتيته، فقلت: قال القواريري
  .فلم حيدثين

  .ولد يف حياة أنس، سنة إحدى وتسعني، ومات سنة سبع ومثانني ومئة: قيل



  .لعله ما طلب إال وقد تكهل: قلت
  

يعلى، وحممد، :  الكويف الطنافسي، احلافظ، أخو احلافظنيابن أيب أمية) ع* ( عمر بن عبيد - ٨٨
  .وإبراهيم، وإبراهيم فهو أسنهم

__________  
 *العرب ٢١٣ / ٣: ، ميزان االعتدال٢ / ٩٠ / ٣: ، تذهيب التهذيب١٠٢٠: ذيب الكمال ،

: ، شذرات الذهب٢٨٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٣ / ٦: ، اجلرح والتعديل٢٩١ / ١: للذهيب
٣٠٨ / ١.  

(*)  

)٨/٣٣٦(  

  

  . ومجاعةآدم بن علي، ومساك بن حرب، وعبد امللك بن عمري، ومنصور بن املعتمر،: حدث عمر عن
يعلى وإبراهيم، وأمحد بن حنبل، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وإسحاق بن راهويه، : أخواه: حدث عنه

  .وزياد بن أيوب، واحلسن بن عرفة، وآخرون
  .وكان من الثقات

  .حمله الصدق: قال أبو حامت
  .تويف سنة مخس ومثانني ومئة: قلت
  

  . اخلمر، أبو حفص، فجاور مبكةالبصري اخلزاز، بياع*  أما عمر بن عبيد - ٨٩
  .وحدث عن سهيل بن أيب صاحل

  .أبو عبد الرمحن املقرئ، وأبو بكر احلميدي، وغريمها: روى عنه
  .ضعفه أبو حامت الرازي

  .ذكرته للتمييز
  

  ابن أيب زائدة، احلافظ، العلم، احلجة، أبو سعيد اهلمداين) ع * * ( حيىي بن زكريا- ٩٠
__________  

، ١ / ٢٦١ / ٣: ، الكامل البن عدي٢٨٥ / ٢: ، الضعفاء للعقيلي١٢٣ / ٦: تعديلاجلرح وال* 
  .٢١٢ / ٣: ميزان االعتدال



، ٢٣١ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٧٣ / ٨: ، التاريخ الكبري١٥٨، ١١٨: تاريخ خليفة بن خياط* * 
 ١:  الندمي، الفهرست البن١٧٤: ص) ١٣٨١: (، مشاهري علماء االمصار١٤٤ / ٩: اجلرح والتعديل

  = (*)، ١٤٦٥: ، ذيب الكمال١١٤ / ١٤: ، تاريخ بغداد٢٢٦/ 

)٨/٣٣٧(  

  

  .الوادعي، واسم جده ميمون بن فريوز، موىل امرأة وادعية
  .بل موىل حممد بن املنتشر اهلمداين: وقيل
  .سنة عشرين ومئة تقريبا، أو فيها: مولده

   بن سعيدأبيه، وعاصم االحول، وهشام بن عروة، وحيىي: حدث عن
االنصاري، واالعمش، وداود بن أيب هند، وأيب مالك االشجعي، وعبيداهللا ابن عمر، وجمالد، والعالء بن 
املسيب، وهاشم بن هاشم الزهري، وموسى اجلهين، وابن عون، وصاحل بن صاحل بن حي، وعبد امللك 

  .ق كثريبن محيد بن أيب غنية، ومسعر، وحجاج بن أرطاة، وشعبة، وابن إسحاق، وخل
  .ويرتل إىل سفيان بن عيينة، ومالك

  .وكان من أوعية العلم
أبو داود احلفري، وحيىي بن آدم، ومعلى بن منصور، وحيىي ابن حيىي، وأمحد، وابن معني، : حدث عنه

وابنا أيب شيبة، وهارون بن معروف، وأبو كريب، وهناد، وعمرو بن رافع القزويين، وعلي بن مسلم 
ن منيع، واحلسن بن عرفة، وزياد بن أيوب، وابن زرارة عمرو ال عمر، وحممد بن الطوسي، وأمحد اب

  .عبيد احملاريب، ويعقوب الدورقي، وأمم سواهم
  .كان جيد االخذ: قال أبو خالد االمحر

  .نزلت بأفقه أهل الكوفة، يعين حيىي بن أيب زائدة: وعن احلسن بن ثابت قال
   ما قدم علينا أحد من أصحابنا يشبه:وروى عمرو الناقد عن ابن عيينة، قال

__________  
، مرآة ٣٧٤ / ٤: ، ميزان االعتدال١٤٦ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٥٣ / ٤: تذهيب التهذيب= 

، خالصة ٢١٠ - ٢٠٨ / ١١: ، ذيب التهذيب٤١٥، ٢٨٣ / ١: ، العرب٣٨٢ / ١: اجلنان
، شذرات ٢١١ / ٢: اهر املضية، اجلو١١٩ / ٢: ، مفتاح السعادة٤٢٣: تذهيب ذيب الكمال

  .٥١٣ / ٢: ، هدية العارفني للبغدادي٢٩٨ / ١: الذهب
(*)  

)٨/٣٣٨(  



  

  .عبد اهللا بن املبارك، وحيىي بن أيب زائدة: هذين الرجلني
  ما خالفين أحد: وروى احلارث بن سريج، عن حيىي القطان قال

  .بالكوفة أشد علي من ابن أيب زائدة
  .ثقة: نيوقال أمحد، وحيىي بن مع

  .هو من الثقات: وقال ابن املديين
انتهى العلم إىل الشعيب : مل يكن أحد بالكوفة بعد الثوري أثبت من ابن أيب زائدة، وقال أيضا: وقال مة

  .يف زمانه، مث إىل الثوري، يف زمانه، مث إىل حيىي بن أيب زائدة يف زمانه
  .يف االتقان أكرب من ابن إدريسكان ابن أيب زائدة : وقال حممد بن عبد اهللا بن منري

  .ثقة، ثبت: وقال النسائي
  .مستقيم احلديث، ثقة: وقال أبو حامت

  .ثقة، مجع له الفقه واحلديث، ويعد من حفاظ الكوفيني، مفتيا ثبتا، صاحب سنة: وقال أمحد العجلي
  .وكان على قضاء املدائن

  .ووكيع إمنا صنف كتبه على كتب حيىي بن أيب زائدة
  .هو أول من صنف الكتب بالكوفة: ن أيب حامتوقال اب

حيىي بن أيب زائدة يف احلديث : وروى حسني بن عمرو العنقزي، عن إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة، قال
  .مثل العروس العطرة

كان حيىي بن أيب زائدة كيسا، ال أعلمه أخطأ إال يف حديث : وروى عباس الدوري وغريه، عن حيىي، قال
  .ان، عن أيب إسحاقواحد عن سفي
  قال: عن سفيان، عن أيب حصني، مث اتفقا عن قبيصة بن برمة، قال: وقال الغاليب

)٨/٣٣٩(  

  

  .ما أحب أن يكون عبيدكم مؤذنيكم: عبد اهللا
  .وإمنا هو عن واصل، عن قبيصة

  ويل ابن أيب زائدة قضاء املدائن أربعة أشهر، مث: قال زياد بن أيوب
  .مات

  .وكان حيدث حفظا
تويف باملدائن، وهو قاض المري املؤمنني هارون، كانت وفاته سنة ثالث ومثانني : قال يعقوب السدوسيو



  .ومئة
  .وعاش ثالثا وستني سنة

إنه أول من صنف الكتب بالكوفة، وكان يعد من فقهاء احملدثني : وكان ثقة حسن احلديث، ويقولون
  .بالكوفة، وكانت وفاته يف مجادى االوىل

سنة ثالث أو أربع : مات سنة ثالث، وقال خليفة: بن حامت، وابن سعد، ومطني، وغريهموقال هارون 
  .ومثانني

  .سنة أربع: وقال مسروق بن املرزبان، وابن قانع
  .يا بين، احفظ: رأيت زكريا بن أيب زائدة، جيئ إىل جمالد، فيقول ليحىي، يعين ابنه: قال عيسى بن يونس

أخربنا حنبل بن عبد اهللا، أخربنا هبة اهللا بن احلصني، : ملسلم بن حممد، قاالأنبأنا عبدالرمحن بن قدامة، وا
أخربنا أبو علي بن املذهب، أخربنا أمحد ابن جعفر، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا حيىي بن 

:  قالأخربين عاصم االحول، عن الشعيب، عن عدي بن حامت، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: زكريا، قال
  ".إذا وقعت رميتك يف املاء فغرق فال تأكل " 

عن حممد بن حيىي الذهلي، عن أمحد، فوقع بدال بعلو ) ١(هذا حديث صحيح غريب، أخرجه أبو داود 
  .درجتني

__________  
  .٣٧٨ / ٤" مسند أمحد " باب يف الصيد، وإسناده صحيح، وهو يف : يف الصيد) ٢٨٥٠) (١(

(*)  

)٨/٣٤٠(  

  

أخربنا حممد بن عمر : محد بن إسحاق، أخربنا أمحد بن صرما، والفتح بن عبد السالم، قاالأخربنا أ
  القاضي، أخربنا أمحد بن حممد البزاز،

أخربنا علي بن عمر احلريب، أخربنا أمحد بن احلسن، حدثنا حيىي بن معني، حدثنا حيىي بن أيب زائدة، عن 
إن : " لى أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأشهد على أيب الوداك، أنه شهد ع: جمالد، قال

أهل اجلنة لريون أهل عليني كما ترون الكوكب الدري يف أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر ملنهم، وأنعما 
."  

وأنا أشهد على عطية أنه شهد على أيب سعيد أنه : فقال له إمساعيل وهو جالس مع جمالد على الطنفسة
  ).١(اهللا عليه وسلم يقول ذلك مسع رسول اهللا صلى 

  .حديث عطية هو املشهور، رواه أئمة عنه



  .وأما حديث أيب الوداك ففرد غريب
  .حسن الترمذي خرب عطية

  
ابن صاعد، االمام املعمر، أبو أمحد االشجعي، موالهم الكويف، ) ، م تبعا٤ * ( خلف بن خليفة- ٩١

  .نزيل واسط، مث حتول إىل بغداد
  صغار التابعني لكونه ذكر أنهوبعضهم يعده من 
__________  

، وعطية ضعيف ال حيتج به، )٩٦(، وابن ماجه )٣٦٥٩(، والترمذي )٣٩٨٧(وأخرجه أبو داود ) ١(
  .، وال بأس بإسناده فيتقوى به٢٦ / ٣لكن تابعه أبو الوداك جرب بن نوف يف سند املؤلف، وعند أمحد 

  .أي زدت على االحسان: أحسنت إيل وأنعمتقد : أي زادا على ذلك، يقول: وأنعما: وقوله
أجنب الرجل، إذا دخل يف اجلنوب، وأمشل، : أي صارا إىل النعيم ودخال فيه، كما يقال: أنعما: وقيل

  .إذا دخل يف الشمال
 / ٢: ، التاريخ الصغري١٩٤ / ٣: ، التاريخ الكبري٣٢٦، ١٧٠: الطبقات البن خياط العصفري* 

، مشاهري ٣٦٩ / ٣: ، اجلرح والتعديل٢٤٥ / ٣، و ٧٥، ٧٤ / ٢: فسوي، املعرفة والتاريخ لل٢٢٥
، ٣٧٩: ، ذيب الكمال١ / ١٢٣ / ٢: ، الكامل البن عدي١٧٥: ص) ١٣٨٧(علماء االمصار 
: ، ذيب التهذيب٢٨٠ / ١: ، العرب٦٥٩ / ١: ، ميزان االعتدال١ / ١٩٩ / ١: تذهيب التهذيب

  .٢٩٥ / ١:  شذرات الذهب،١٠٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٠ / ٣
(*)  

)٨/٣٤١(  

  

  .رأى عمرو بن حريث رضي اهللا عنه
روى عن أبيه، وحمارب بن دثار، وأيب بشر جعفر بن إياس، وحفص ابن أخي أنس، وأيب هاشم الرماين، 

  .وعدة
  .قتيبة، وعلي بن حجر، وشريح بن يونس، واحلسن بن عرفة: وعنه

  .وقد حدث عنه من الكبار هشيم
  .صدوق: حامتقال أبو 

  .أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي
  .تغري قبل موته واختلط: وقال ابن سعد



  .فسئل عن حديث، فلم أفهم كالمه) ١(رأيته، ووضعه رجل، فصاح : وقال امحد بن حنبل
  .ليس به بأس: وقال ابن معني

  .فرض يل عمر بن عبد العزيز وأنا ابن مثان سنني: قال خلف
  .ته عمرو بن حريثهذا ينفي رؤي: قلت

  .١٨١مات سنة 
  

  ابن الربيد، االمام احلافظ الصدوق، أبو احلسن العائذي القرشي) ٤م،  * ( علي بن هاشم- ٩٢
__________  

  .٢ / ١٩٩ / ١يعين من الكرب، كما يف التذهيب ) ١(
كتاب ، ٢٠٨، ٢٠٧ / ٦: ، اجلرح والتعديل٢٤٦ / ٢: ، التاريخ الصغري٣٠٠ / ٦: التاريخ الكبري* 

  = (*)، مشاهري علماء االمصار ٣٠١ / ٢: ، الضعفاء للعقيلي١١٠ / ٢: اروحني

)٨/٣٤٢(  

  

  .موالهم الكويف، الشيعي، اخلزاز، موىل امرأة قرشية
هشام بن عروة، واالعمش، وابن أيب ليلى، وحيىي بن أيب أنيسة، وأيب اجلحاف داود بن أيب : حدث عن

لحة بن حيىي، وكثري النواء، وأيب اجلارود زياد بن املنذر، وعبد امللك عوف، وإمساعيل بن أيب خالد، وط
  .ابن أيب سليمان، والعالء بن صاحل، وفطر بن خليفة، وأيب محزة الثمايل، وخلق سواهم

يونس بن حممد املؤدب، وعمرو بن محاد القناد، وأمحد، وابن معني، وابن أيب شيبة، وعثمان أخوه، : وعنه
حملاريب، وأبو معمر إمساعيل القطيعي، واحلسن بن محاد سجادة، وداود بن رشيد، وعبد وحممد بن عبيد ا

  .اهللا بن عمر بن أبان، وحممد بن مقاتل املروزي، وحممد بن معاوية ابن ماجل، وخلق كثري
  .ليس به بأس: قال أمحد بن حنبل

  .ثقة: ويعقوب السدوسي، وعلي بن املديين، وطائفة: وقال ابن معني
  .صدوق يتشيع: بن املديين رواية أخرىوعن ا

  .كان هو وأبوه غاليني يف مذهبهما: وقال اجلوزجاين
  .صدوق: وقال أبو زرعة
  .كان يتشيع، يكتب حديثه: وقال أبو حامت

  .هم أهل بيت تشيع، وليس مث كذب: وعن عيسى بن يونس قال
__________  



 ٧٦ / ٣: ، تذهيب التهذيب٩٩٦: ، ذيب الكمال١ / ٢٩٣ / ٣، الكامل ١٧١: ص) ١٣٥٩= (
، شذرات ٢٧٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨١ / ١: ، العرب١٦٠ / ٣: ، ميزان االعتدال١/ 

  .٢٩٧ / ١: الذهب
(*)  

)٨/٣٤٣(  

  

  كان غاليا يف التشيع، وروى املناكري عن: وقال ابن حبان يف الثقات
  .املشاهري، هكذا يقول ابن حبان
أخربتنا فاطمة :  قرئ عليه، أخربنا أبو جعفر الصيدالين، وغريه إذنا قالواأنبأين إبراهيم بن الدرجي فيما

بنت عبد اهللا، أخربنا أبو بكر ابن ريذة، أخربنا الطرباين، حدثنا حممد بن الفضل السقطي، حدثنا سعيد 
ن ابن سليمان، حدثنا علي بن هاشم، حدثنا حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن ثابت، عن عبدالرمحن ب

إذا : " حيات البيوت، فقال] قتل [ ى عن : أيب ليلى، عن أبيه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
نشدناكم العهد الذي أخذ عليكم نوح، ونشدناكم العهد الذي : رأيتم منهن شيئا يف مساكنكم فقولوا

  ".أخذ عليكم سليمان، فإن عدن فاقتلوهن 
  . ابن أيب زائدة، عن ابن أيب ليلىعن هناد، عن) ١(غريب، وحسنه الترمذي 

مسعت من علي بن هاشم يف سنة تسع وسبعني ومئة جملسا، مث عدت إليه الس : قال أمحد بن حنبل
  .اآلخر وقد مات

  .وهي السنة اليت مات فيها مالك
  .مات سنة مثانني ومئة: وقال حممد بن املثىن

  .مات سنة إحدى ومثانني: وقال يعقوب بن شيبة ومطني
*  

__________  
باب ما جاء يف قتل احليات، مع أن حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى سيئ : يف االحكام) ١٤٨٥) (١(

" أنشدناكم " بدل " أنشدكن " باب قتل احليات، وفيه : يف االدب) ٥٢٦٠(احلفظ، وأخرجه أبو داود 
  ".عليكم " بدل " عليكن " و 

 من حديث ابن عمر أنه كان يقتل احليات، )١٢٩) (٢٢٣٣(، ومسلم ٢٥٣ / ٦ويف البخاري 
  .فحدثه أبو لبابة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتل حيات البيوت فأمسك عنها

(*)  



)٨/٣٤٤(  

  

  .يف رجب، ويقال يف شعبان: قال مطني
  .مات بالكوفة: قال يعقوب

  .إمنا مسع منه أمحد وحيىي ببغداد: قلت
ة، عن عبداملعز بن حممد، أخربنا متيم ابن أيب سعيد، أخربنا أبو سعد أخربنا أمحد بن هبة اهللا غري مر

الكنجروذي، أخربنا عمرو بن محدان، أخربنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم، 
: عن علي بن هاشم، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة قط، وال ضرب خادما له قط، وال ضرب بيده شيئا ما ضرب رسول" 
هللا [ قط، إال أن جياهد يف سبيل اهللا، وما نيل منه شئ فانتقمه من صاحبه إال أن تنتهك حمارم اهللا فينتقم 

  ].عزوجل 
  ).١(أخرجه النسائي عن أمحد بن علي املروزي، عن أيب معمر 

ؤيد، أخربنا أمحد بن صرما، أخربنا حممد بن عمر، أخربنا ابن النقور، أخربنا علي بن أخربنا أمحد بن امل
عمر، أخربنا أمحد الصويف، حدثنا حيىي بن معني، حدثنا علي بن هاشم، ووكيع، عن هشام، عن أبيه، عن 

  ".إذا مات صاحبكم فدعوه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عائشة قالت
  .عن أيب خيثمة، عن أحدمها) ٢ (رواه أبو داود

__________  
من طريق هشام ) ٢٣٢٨(، ومسلم )٣٤١(، والترمذي يف الشمائل ٣٢، ٣١ / ٦وأخرجه أمحد ) ١(

  .بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
وإسناده " وال نقعوا فيه : " باب يف النهي عن سب املوتى، ومتامه عنده: يف االدب) ٤٨٩٩) (٢(

 من حديث عائشة رضي اهللا عنها، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ٢٠٦ / ٣صحيح، ويف البخاري 
  ".ال تسبوا االموات فإم قد أفضوا إىل ما قدموا : " وسلم
(*)  

)٨/٣٤٥(  

  

  .، الزاهد، اخلاشع، أبو يعقوب بن داود بن طهمان الفارسي الكاتبالوزير الكبري*  يعقوب - ٩٣
متويل خراسان، فلما خرج هناك حيىي بن زيد بن علي بن احلسني كان والده كاتبا لالمري نصر بن سيار، 

بعد مصرع أبيه زيد، كان داود يناصح حيىي سرا، مث قتل حيىي، وظهر أبو مسلم صاحب الدعوة، وطلب 



بدم حيىي، وتتبع قتلته، فجاءه داود مطمئنا إليه، فطالبه مبال، مث أمنه، وخترج أوالده يف اآلداب وهلك 
  .روا مقالة الزيدية، وانضموا إىل آل حسن، ونزحوا ظهورهمأبوهم، مث أظه

وجال يعقوب بن داود يف البالد، مث صار أخوه علي بن داود كاتبا البراهيم بن عبد اهللا الثائر بالبصرة، 
فلما قتل إبراهيم اختفوا مدة، مث ظفر املنصور ذين فسجنهما، مث استخلف املهدي فمن عليهما، وكان 

طبق إسحاق بن الفضل اهلامشي فلزماه، وبقي املهدي يتطلب عيسى بن زيد بن علي، معهما يف امل
واحلسن بن إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن، فأخرب بأن يعقوب يدري، فأدخل عليه يعقوب يف عباءة 

وعده بأن يدخل بينه وبينه، : وعمامة قطن ففاحته، فوجده من نبالء الرجال، فسأله عن عيسى، فقيل
هدي ومال عينه، واختص به، ومل يزل يف ارتقاء، وتقدم حىت وزر له، ففوض إليه أزمة االمور، فعظمه امل

إن اخلليفة يعقوب * بين أمية هبوا طال نومكم : ومتكن، فوىل الزيدية املناصب، حىت قال بشار بن برد
  بن داود

__________  
، الوزراء ٢٦٢ / ١٤: بغداد، تاريخ ٤٩٥: ، معجم املرزباين١٦٠ - ١٥٨ / ٨: تاريخ الطربي* 

 / ٧: ، وفيات االعيان٧٢ - ٦٩ / ٦: ، الكامل البن االثري١٦٣ - ١٥٨: والكتاب للجهشياري
 / ١٠: ، البداية والنهاية٤١٧ / ١: ، مرآة اجلنان٣٠٩: ، نكت اهلميان٢٤٧ / ١: ، العرب٢٦ - ١٩

  .٢١١ / ٣: ، تاريخ ابن خلدون١٤٧
(*)  

)٨/٣٤٦(  

  

مث إن اخلواص حسدوا يعقوب، وسعوا ) ١(خليفة اهللا بني الدن والعود * قوم فاطلبوا ضاعت خالفتنا يا 
  .فيه عند املهدي

ومما عظم به يعقوب عند املهدي، أنه أحضر له احلسن بن إبراهيم بن عبد اهللا، فجمع بينهما مبكة، وبايعه 
السعاة، فمال إىل فتأمل بنو حسن من صنيع يعقوب، وعرف هو أم إن ملكوا، أهلكوه، وكثرت 

املمالك يف قبضة يعقوب وأصحابه، ولو كتب إليهم، : إسحاق بن الفضل، وسعوا إىل املهدي، وقالوا
  .لثاروا يف وقت على ميعاد، فيملكوا االرض، ويستخلف إسحاق

  .فمال هذا الكالم مسامع املهدي، وقف شعره
يا أمري املؤمنني قد : يعقوب، فقالفعن بعض خدم املهدي أنه كان قائما على رأس املهدي، إذ دخل 

  .عرفت اضطراب أمر مصر، وأمرتين أن ألتمس هلا رجال، وقد وجدته
  .ابن عمك إسحاق بن الفضل: ومن ؟ قال: قال



  .فتغري املهدي، وفطن يعقوب فخرج
  .قتلين اهللا إن مل أقتلك: فقال املهدي

  .ويلك، اكتم هذا: مث نظر إيل، وقال
  . أخالق املهدي ومته يف النساء، فكان يباسطهكان يعقوب قد عرف: وقيل

بعث إيل املهدي فدخلت، فإذا هو يف جملس مفروش وبستان فيه : فروى علي بن يعقوب، عن أبيه قال
  .من أنواع الزهر، وعنده جارية مل أر مثلها

  .متع اهللا أمري املؤمنني، مل أر كاليوم: كيف ترى ؟ قلت: فقال
  .ارية، ويل حاجةهولك مبا حوى، واجل: فقال
  .االمر لك: قلت

هذا فالن من ولد فاطمة أرحين منه : فحلفين باهللا فحلفت، وقال ضع يدك على رأسي واحلف، مث قال
  .وأسرع

  نعم، فأخذته، وذهبت باجلارية واملفارش، وأمر يل مبئة: قلت
__________  

  .٢٢ / ٧"  االعيان وفيات" ، و ٢٤٣ / ٣" االغاين " ، و ٩٤ / ٣البيتان يف الديوان ) ١(
(*)  

)٨/٣٤٧(  

  

وحيك، تلقى اهللا : ألف، فمضيت باجلميع، فلشدة سروري باجلاري تركتها معي، وكلمت العلوي، فقال
  .غدا بدمي، وأنا ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .نعم ولك عندي دعاء واستغفار: هل فيك خري ؟ قال: فقلت
له يف الليل، فإذا اجلارية قد حفظت علي قويل، فبعثت به إىل املهدي، فأعطيته ماال، وهيأت معه من يوص

  .فسخر الطرق برجال، فجاؤوه بالعلوي، فلما أصبحنا، دخلت على املهدي، فإذا العلوي، فبهت
  .حل دمك، مث حبسين دهرا يف املطبق، وأصيب بصري، وطال شعري: فقال
  .لم على أمري املؤمنني وقد عميتس: فإين لكذلك إذ دعي به فمضوا يب فقيل يل: وقال

  .املهدي: من أنا ؟ قلت: فسلمت، فقال
  .رحم اهللا املهدي: قال
  .فاهلادي: قلت
  .رحم اهللا اهلادي: قال



  .فالرشيد: قلت
  .نعم، سل حاجتك: قال
  .ااورة مبكة: قلت
  .ما بقي يف مستمتع: نفعل، فهل غري هذا ؟ قلت: قال
  .فراشدا: قال

  .)١(فخرجت إىل مكة 
  .فلم يطول: قال ابنه

  .مات ا سنة اثنتني ومثانني ومئة: قلت
على : كان املهدي ال حيب النبيذ، لكنه يتفرج على غلمانه فيه فألومه، وأقول: وعن يعقوب الوزير قال

قد مسعه عبد : ماذا استوزرتين ؟ أبعد الصلوات يف اجلامع يشرب النبيذ عندك، وتسمع السماع ؟ فيقول
  .راهللا بن جعف

  .ليس ذا من حسناته: فأقول
  .أحل أيب على املهدي يف السماع وضجر من الوزارة، ونوى الترك: وقال عبيداهللا بن يعقوب

  خلمر أشربه وأتوب منه أحب إيل من الوزارة، واين: وكان يقول
__________  

  .٢٤، ٢٣ / ٧" وفيات االعيان " اخلرب يف ) ١(
(*)  

)٨/٣٤٨(  

  

ؤمنني، فأمتىن يدا خاطئة تصيبين، فأعفين، وول من شئت، فإين أحب أن أسلم الركب اليك يا أمري امل
  .عليك أنا وولدي، فما أتفرغ، وليتين أمور الناس، وإعطاء اجلند، وليس دنياك عوضا من ديين

  .اللهم أصلح قلبه: فيقول
 املهدي، عزل وأقبل على صهباء طيبة النشر وملا عزله* فدع عنك يعقوب بن داود جانبا : وقال شاعر

  .أصحابه، وسجن عدة من آله وغلمانه وأعوانه
  

  . العمري املدين، أخو أسامة، وعبد اهللا، وفيهم لنيابن زيد بن أسلم) ت، ق* ( عبدالرمحن - ٩٤
  .وكان عبدالرمحن صاحب قرآن وتفسري، مجع تفسريا يف جملد، وكتابا يف الناسخ واملنسوخ

  .وحدث عن أبيه، وابن املنكدر



  .نه أصبغ بن الفرج، وقتيبة، وهشام بن عمار، وآخرونروى ع
  .تويف سنة اثنتني ومثانني ومئة

__________  
، الضعفاء ٨٠٩ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٢٢٧ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٨٤ / ٥: التاريخ الكبري* 

هرست ، الف٥٧ / ٢: ، كتاب اروحني والضعفاء٢٣٣ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٣١ / ٢: للعقيلي
 / ٢: ، ميزان االعتدال٢١١ / ٢: ، تذهيب التهذيب٧٨٩: ، ذيب الكمال٢٢٥ / ١: البن الندمي

  .٢٩٧ / ١: ، شذرات الذهب٢٢٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٢ / ١: ، العرب٥٦٥
(*)  

)٨/٣٤٩(  

  

  .احلافظ الثبت، أبو حممد البصري البزاز) ٤ * ( سفيان بن حبيب- ٩٥
  .وسليمان التيمي، وخالد احلذاء، وحجاج بن أيب عثمان يف آخرينعاصم االحول، : حدث عن
  .أبو حفص الفالس، واحلسن بن قزعة، ومحيد بن مسعدة، ونصر بن علي، وآخرون: روى عنه

مل يكن أحد من أصحابنا ممن تطلب احلديث وعين به، وحفظه، : مسعت عليا يقول: قال أبوحيىي صاعقة
  .حيىي بن سعيد القطان، وسفيان بن حبيب، ويزيد بن زريع: ثةوأقام عليه، مل يزل فيه، إال ثال

  .هؤالء مل يدعوه، ومل يشتغلوا عنه إىل أن حدثوا
  .سفيان بن حبيب ثقة، أعلم الناس حبديث سعيد بن أيب عروبة: وقال أبو حامت الرازي

  .تويف سنة ثالث ومثانني ومئة: وقال خليفة
  .سنة ست ومثانني: وقال غريه

  
  .البصري) م * * (ان بن موسى سفي- ٩٦

__________  
، ٢٢٧ / ٢: ، التاريخ الصغري٩٠ / ٤: ، التاريخ الكبري٤٥٦: ، تاريخ خليفة٢٢٥: طبقات خليفة* 

 / ١: ، العرب٢ / ٣٢ / ٢: ، تذهيب التهذيب٥١٣: ، ذيب الكمال٢٢٨ / ٤: اجلرح والتعديل
  .٣٠٩ / ١: ، شذرات الذهب١٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٣
، ميزان ١ / ٣٧ / ٢: ، تذهيب التهذيب٥١٩: ، ذيب الكمال٢٢٩ / ٤: اجلرح والتعديل* * 

  .١٤٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٢ / ٢: االعتدال
(*)  



)٨/٣٥٠(  

  

  .أيوب السختياين، وسيار أيب احلكم، وطائفة: يروي عن
  .لفالس، وعدةالصلت بن مسعود، وعبد اهللا مشكدانة، ونصر بن علي، وأبو حفص ا: وعنه

  ".الثقات " أورده ابن حبان يف 
  .وروى له مسلم حديثا

  ).١(جمهول، يعين جمهول احلال عنده : وسئل أبو حامت عنه فقال
  .، حجة العرب، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنرب، الفارسي، مث البصريإمام النحو*  سيبويه - ٩٧

، فربع وساد أهل العصر وألف فيها كتابه الكبري وقد طلب الفقه واحلديث مدة، مث أقبل على العربية
  .الذي ال يدرك شأوه فيه

استملى على محاد بن سلمة، وأخذ النحو عن عيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، واخلليل، وأيب اخلطاب 
  .االخفش الكبري

جرت وقد مجع حيىي الربمكي ببغداد بينه وبني الكسائي للمناظرة، حبضور سعيد االخفش، والفراء، و
  أظن: مسألة الزنبور، وهي كذب

__________  
جهالة العني ترتفع برواية اثنني فأكثر عنه، وأما جهالة احلال فال ترتفع إال بتوثيق أحد االئمة الذين ) ١(

  .عرفوا ذا الشأن له
  .٩٧، ٩٦ص " الباعث احلثيث " انظر 

، ١٩٥ / ١٢: ، تاريخ بغداد٥٢، ٥١ / ١: ، الفهرست البن الندمي٧٤ - ٦٦: طبقات النحويني* 
 / ٢: ، إنباه الرواة للقفطي١٢٧ - ١١٤ / ١٦: ، معجم االدباء٦٦ - ٦٠: نزهة االلباء لالنباري

، مرآة اجلنان ٤٤٨، ٣٥٠، ٢٧٨ / ١: ، العرب٤٨٨، ٤٨٧ / ١: ، وفيات االعيان٣٦٠ - ٣٤٦
: ، النجوم الزاهرة٢٢٩/  ٢: ، بغية الوعاة١٧٧ - ١٧٦ / ١: ، البداية والنهاية٤٤٥ / ١: لليافعي

  ،٣٨٧ / ٢: ، نفح الطيب١٣٠ - ١٢٨ / ١: ، مفتاح السعادة لطاش كربي زادة٨٨ / ٢
  .١٧ / ٢: ، الشريشي١٦، ١٥: ، أخبار النحويني البصريني للزبيدي٢٥٢ / ١: شذرات الذهب

(*)  

)٨/٣٥١(  

  



  .الزنبور أشد لسعا من النحلة فإذا هو إياها
  .فإذا هو هي: ذا، بلليس املثل ك: فقال سيبويه

وتشاجرا طويال، وتعصبوا للكسائي دونه، مث وصله حيىي بعشرة آالف، فسار إىل بال فارس، فاتفق موته 
  .بشرياز فيما قيل

  .وكان قد قصد االمري طلحة بن طاهر اخلزاعي
  .كان فيه مع فرط ذكائه حبسة يف عبارته، وانطالق يف قلمه: وقيل

  .بويه، الن وجنتيه كانتا كالتفاحتني، بديع احلسنمسي سي: قال إبراهيم احلريب
  .حدثين من أثق به فإمنا يعنيين: كان سيبويه يأيت جملسي، ولو ذؤابتان، فإذا قال: قال أبو زيد االنصاري

كنا جنلس مع سيبويه يف املسجد، وكان شابا مجيال نظيفا، قد تعلق من كل علم ): ١(وقال العيشي 
  ).٢(دب مع حداثة سنه بسبب، وضرب بسهم من كل أ

  .حنو االربعني: عاش اثنتني وثالثني سنة، وقيل: وقيل
  .سنة مثان ومثانني ومئة: مات سنة مثانني ومئة، وهو أصح، وقيل: قيل

__________  
نسبة إىل عائشة بنت طلحة بن عبيداهللا، النه من ولدها، وهو عبيداهللا بن حممد العيشي البصري ) ١(

  .ء االجواد، روى عن محاد بن سلمة وطبقتهاالخباري أحد الفصحا
ما : أنفق ابن عائشة على إخوانه أربع مئة ألف دينار، وعن إبراهيم احلريب قال: قال يعقوب بن شيبة

  .صدوق: رأيت مثل ابن عائشة، وقال ابن خراش
  .٤٠٣، ٤٠٢ / ١" العرب " 
  .٣٥٢/  ٢" إنباه الرواة " ، و ١٩٧ / ١٢" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٢(

(*)  

)٨/٣٥٢(  

  

االمام العالمة، فقيه دمشق، أبو أمحد، وأبو احلارث الغساين، موالهم ) ٤ * ( اهليثم بن محيد- ٩٨
  .الدمشقي
العالء بن احلارث، ومتيم بن عطية، وحيىي الذماري، وأيب وهب الكالعي، وثور بن يزيد، : حدث عن

  .هند، واالوزاعي، ومجاعةواملطعم بن املقدام، وزيد بن واقد، وداود بن أيب 
الوليد بن مسلم رفيقه، وعبد اهللا بن يوسف، وهشام بن عمار، وحممد بن عائذ، وعلي بن : حدث عنه

  .حجر، وآخرون



  .ثقة، قدري: قال أبو داود
  .ليس به بأس: وقال النسائي وغريه

  .كان أعلم االولني واآلخرين بقول مكحول: وقال دحيم
  .ت إال خرياما علم: وقال أمحد بن حنبل

  .وجاء عن ابن معني توثيقه
  .أبا أمحد: يكىن أبا احلارث، وكناه النسائي: وقال علي بن حجر

  .كان ضعيفا قدريا: وقال أبو مسهر
  .ما ذكر ابن عساكر له وفاة: قلت

  .وقد عاش إىل قريب من سنة تسعني ومئة
__________  

، تذهيب ١٣٥٤: ، ذيب الكمال٨٢ / ٩: ، اجلرح والتعديل٣٩٥ / ٢: املعرفة والتاريخ للفسوي* 
، ذيب التهذيب ٣٢١ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٨٥ / ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٦ / ٤: التهذيب

  .٤١٢: ، خالصة تذهيب الكمال٤٢٢ / ٧:  لسان امليزان٩٣ - ٩٢ / ١١
(*)  

)٨/٣٥٣(  

  

أخربنا : الطرائفي، وابن الداية، قالواأخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا ابن عبد السالم، أخربنا االرموي و
أبو جعفر بن املسلمة، أخربنا أبو الفضل الزهري، حدثنا جعفر الفريايب، حدثنا حممد بن عائذ، حدثنا 

ذكر الدجال يف جملس فيه أبو : اهليثم بن محيد، حدثنا الوضني بن عطاء، عن يزيد بن مرثد، قال
  .أخوف مين من الدجاللغري الدجال : الدرداء، فقال نوف البكايل

  .أخاف أن أسلب إمياين وأنا ال أشعر: وما هو ؟ قال: فقال أبو الدرداء
  .ثكلتك أمك يا ابن الكندية، وهل يف االرض مئة يتخوفون ما تتخوف: فقال أبو الدرداء
  ).١(وذكر احلديث 

  
ضرمي، موالهم البتلهي ، االمام الكبري، الثقة، أبو عبد الرمحن احلابن واقد) ع* ( حيىي بن محزة - ٩٩

  .الدمشقي) ٢(
  .قاضي دمشق

__________  



رجاله ثقات عدا الوضني بن عطاء، فإنه سيئ احلفظ، ونوف البكايل هو ابن امرأة كعب االحبار، ) ١(
شامي مستور، وإمنا كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب، ": التقريب " قال احلافظ ابن حجر يف 

يف حديث سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن أيب بن كعب، يف قصة موسى  " الصحيحني" له ذكر يف 
  .كان رواية للقصص: واخلضر، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال

، ١٧٤ / ١: ، املعرفة والتاريخ للفسوي٢٢٤ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٦٨ / ٨: التاريخ الكبري* 
 / ١٨: ، تاريخ ابن عساكر٥٥٨: ، اجلمع١٣٦ / ٩: ، اجلرح والتعديل٤٦٠ / ٣: الضعفاء للعقيلي

، ٢٦٤ / ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٥٢ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٤٩٣: ب، ذيب الكمال / ٢٩
: ، ذيب التهذيب٣٩٦ / ١: ، مرآة اجلنان٣٦٩ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٨٨، ٢٢٢ / ١: العرب
  .٣٠٥ / ١: ، شذرات الذهب٤٢٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٠ / ١١

  نسبة إىل بيت هليا من أعمال دمشق بالغوطة، ذكرها: بفتح الباء والتاء وسكون الالم) ٢(
إىل الغوطتني ومحورية إىل بيت هليا إىل * سقاها وروى من النريبني : الشاعر أمحد بن منري االطرابلسي

  (*)والح مكفكفة االوعية * برزة 

)٨/٣٥٤(  

  

  .ولد سنة ثالث ومئة، فيما نقله أبو مسهر
  .سنة مثان ومئة: وقال املفضل الغاليب

  .قرأ القرآن على حيىي الذماري
عطاء اخلراساين، وعروة بن رومي، وعمرو بن مهاجر، وأيب وهب الكالعي عبيداهللا، وحممد : وحدث عن

  .بن الوليد الزبيدي، وثور بن يزيد، ويزيد بن أيب مرمي، واالوزاعي
مسهر، وحممد بن املبارك، واحلكم بن موسى، وهشام بن الوليد بن مسلم، وابن مهدي، وأبو : وعنه

  .عمار، وعلي بن حجر، وولده حممد، وخلق
  .كان كثري احلديث، صاحله: قال ابن سعد

  .ليس به بأس: وقال أمحد
  .ثقة، عامل عامل: وقال دحيم
  .ثقة قدري: وقال حيىي

  .صدوق: وقال أبو حامت
ث ومخسني ملا قدم دمشق على القضاء حيىي بن محزة، استعمل املنصور سنة ثال: وقال مروان الطاطري

  .يا شاب، أرى أهل بلدك قد أمجعوا عليك، فإياك واهلدية: وقال



  .أعلمهم بقول مكحول هو واهليثم بن محيد: قال أبو زرعة الدمشقي
  .تويف ثالث ومثانني ومئة: قال دحيم ومجاعة

  .ديث، وإن كان مييل إىل القدر فلم يكن داعيةدام على القضاء ثالثني عاما، وكان ثبتا يف احل: قلت

)٨/٣٥٥(  

  

  .االمام احلافظ الصادق العابد املقرئ، أبو زكريا العجلي الكويف) ٤م،  * ( حيىي بن ميان- ١٠٠
  .هشام بن عروة، واملنهال بن خليفة، وإمساعيل بن أيب خالد، ومجاعة: روى عن

  ).١(وتال على محزة الزيات 
  . عنه، وكان من العلماء العاملنيوصحب الثوري وأكثر

ولده داود احلافظ، وبشر بن احلارث، وأبو كريب، وسفيان بن وكيع، وعلي بن حرب، : حدث عنه
  .واحلسن بن عرفة

  .وخلق كثري
  .صدوق، فلج فتغري حفظه: قال ابن املديين
  .ما كان أحد من أصحابنا أحفظ للحديث من حيىي بن ميان: وعن وكيع قال

  . جملس واحد مخس مئة حديث، مث نسيكان حيفظ يف
  .كان سريع احلفظ، سريع النسيان: وقال حممد بن عبد اهللا بن منري

  .ليس حبجة: وقال أمحد بن حنبل
  .قد رضيه مسلم: قلت

  .ضعيف: أرجو أن يكون صدوقا، وقال مرة: وقد قال حيىي بن معني
  .ليس به بأس: وقال مرة

__________  
 ١: ، املعرفة والتاريخ للفسوي٤٥٨: ، تاريخ خليفة٣٨١ / ٢: قات القراء، طب١٧٢: طبقات خليفة* 
  :، اجلرح والتعديل٤٤٦ / ٣: ، الضعفاء للعقيلي٧٢٢، ٧٢١، ٦٨١/ 
، ميزان ٣٠٤ / ١: ، العرب٢ / ١٧١ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٥٢٦: ، ذيب الكمال١٩٩ / ٩

  .٤٢٩: هيب الكمال، خالصة تذ٣٠٦ / ١١: ، ذيب التهذيب٤١٦ / ٤: االعتدال
ه، كان إمام الناس بعد عاصم ) ١٥٦(الكويف التيمي بالوال، أحد القراء السبعة، املتوىف سنة ) ١(

  .واالعمش، وقد اتفق االئمة على تلقي قراءته بالقبول
(*)  



)٨/٣٥٦(  

  

  .ليس بالقوي: وقال النسائي وغريه
  .حديثه من قبيل احلسن: قلت

  .الشجعي يف الكثرة عن سفيان، أنكروا عليه كثرة الغلطيعد مع ا: قال يعقوب بن شيبة
  .تويف سنة تسع ومثانني ومئة: قلت

  .ذاك راهب: وقد ذكره أبو بكر بن عياش، فقال
  .ومات ولده داود بن حيىي يف سنة ثالث ومئتني قبل حمل الرواية

  .روى عن أبيه شيئا يسريا
ر، أخربنا سعيد بن البناء، أخربنا علي بن البسري، أخربنا عبد احلافظ بن بدران، أخربنا ابن عبد القاد

أخربنا أبو طاهر الذهيب، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا حيىي بن ميان، عن شريك، 
قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب إسحاق، عن عبد اهللا بن سعيد بن جبري، عن أبيه، عن ابن عباس قال

) ١] (الترمذي [ أخرجه " لبيت مخسني مرة خيرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه من طاف با: " عليه وسلم
  .عن ابن وكيع

  
  .، االمام احلافظ املصنف، أبو علي الرازي، نزيل الكوفةابن سليمان) ع* ( عبدالرحيم - ١٠١

__________  
ه باب ما جاء يف فضل الطواف، وإسناد: يف احلج) ٨٦٦(سقطت من االصل، وهو يف سننه ) ١(

إمنا : حديث غريب، سألت حممدا عنه، فقال: ضعيف لضعف سفيان بن وكيع، وشريك، وقال الترمذي
  .يروي هذا عن ابن عباس قوله

 / ١: ، العرب٢٩١ / ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ٢٣٥ / ٢: ، تذهيب التهذيب٨٣٠: ذيب الكمال* 
 وفيه املروزي، ١٢١ احلفاظ ، طبقات٣٠٦ / ٦: ، ذيب التهذيب٨٢ / ١٦: ، الوايف بالوفيات٢٩٦

  .٢٣٧: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)٨/٣٥٧(  

  

  .عاصم االحول، وأشعث بن سوار، وسليمان االعمش، وإمساعيل بن أيب خالد، وعدة: يروي عن
  .أبو بكر بن أيب شيبة، وأخوه، وأبو كريب، وهناد، وأبو سعيد االشج، وعدد كثري: حدث عنه



  .طلب العلموكان رفيقا حلفص بن غياث يف 
  .ثقة: قال حيىي بن معني وغريه

  .صاحل احلديث، صنف الكتب: وقال أبو حامت
  .تويف يف آخر سنة سبع ومثانني ومئة: قلت

  .تويف سنة أربع ومثانني، فاهللا أعلم: ويقال
  

  :فأما امليت يف سنة أربع ف
  .من طبقة الرازيالعمي البصري، أحد املتروكني، وهو  *  عبدالرحيم بن زيد بن احلواري- ١٠٢

  .يروي عن مالك بن دينار، وعن والده
  

  .ابن علي، اهلامشي العباسي، نائب مصر، مث حلب * *  إمساعيل بن صاحل- ١٠٣
  .روى عن أبيه

_____________  
: ، تذهيب التهذيب٨٢٩: ، ذيب الكمال٢٥٤ / ٢: ، التاريخ الصغري١٣٧ / ٦: التاريخ الكبري* 
: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٥ / ٦: ، ذيب التهذيب٦٠٥ / ٢: عتدال، ميزان اال٢ / ٢٣٤ / ٢

  .٢٥ - ٢٤ / ٣، تذهيب ابن عساكر ٢٣٧
  .١٠٥ / ٢: ب، النجوم الزاهرة / ٤٢١ / ٢: تاريخ ابن عساكر* * 
(*)  

)٨/٣٥٨(  

  

  .ابنه االمري طاهر، والوليد بن مسلم: وعنه
  .وله ذرية حبلب

  .وكان يصلح للخالفة
  .ما رأيت أخطب منه على هذه االعواد: ريقال سعيد بن عف

  .كان جامعا لكن سؤدد، ويعرف الفلسفة، وضرب العود، والنجوم
  .علمه هذا اجلهل خري منه: قلت

وكان مليح النظم، وكان الرشيد حيترمه، وحتيل عليه حىت ضرب له بالعود، فوصله جبوهر مثنه ثالثون 
  . فوليها ست سننيألف دينار، وواله مصر، وعقد له اللواء بيده،



  .وعاش إىل حدود سنة تسعني ومئة حبلب، وا ولد، وله عدة إخوة أمراء، وكلهم بنو عم املنصور
االمام احملدث الرباين القدوة، أبو حممد االزدي السليمي، ) م، د، س * ( بشر بن منصور- ١٠٤

  .البصري، الزاهد
  .حول، وسعيد اجلريري، وطبقتهمأيوب السختياين، وشعيب بن احلبحاب، وعاصم اال: روى عن

  ابنه إمساعيل، وبشر احلايف، وعلي بن املديين، وعبد: حدث عنه
  .االعلى بن محاد، وعبيداهللا القواريري، وعبد الرمحن بن مهدي

__________  
، ذيب ٣٦٥ / ٢: ، اجلرح والتعديل٢٢١ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٨٤ / ٢: التاريخ الكبري* 

، ٢٧٥ / ١: ، العرب٣٢٥ / ١: ، ميزان االعتدال٢ / ٨٥ / ١: يب التهذيب، تذه١٥٤: الكمال
  .٢٣٩ / ٦ حلية االولياء ٢٩٣ / ١، شذرات الذهب ٤٩: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)٨/٣٥٩(  

  

  .وحدث عنه من أقرانه الفضيل بن عياض
  .ما رأيت أحدا أقدمه عليه يف الورع والرقة: قال ابن مهدي

  .ما رأيت أخوف هللا منه، كان يصلي كل يوم مخس مئة ركعة: قال علي بن املديين
  .هو أفضل من رأيت من املشايخ: وقال القواريري
  .هو ثقة وزيادة: وقال االمام أمحد
  .حفر قربه، وختم فيه القرآن، وكان ورده ثلث القرآن: قال ابن املديين

  .وكان ضيغم صديقا له، فتوفيا يف يوم
رأيت وجه بشر بن منصور ذكرت اآلخرة، رجل منبسط، ليس مبتماوت، كنت إذا : قال غسان الغاليب

  .فقيه، ذكي
أطلب الرياسة بعد سبعني سنة ؟ وعن : رمبا قبض بشر بن منصور على حليته، وقال: وقال عباس النرسي

  .الن تندر عيناي أحب إيل من ذلك: أحتب أن لك مئة ألف قال: بشر وقيل له
ما رأيت عمي فاتته التكبرية االوىل، وأوصاين يف كتبه أن :  قالحدثين ابن أخي بشر،: قال غسان

  .أغسلها، أو أدفنها
  .وكنت أراه إذا زاره الرجل من إخوانه، قام معه حىت يأخذ بركابه، وفعل يب ذلك كثريا: قال غسان

  رواها أمحد الدورقي عنه



  .صلي كل يوم مخس مئة ركعةما رأيت أحد أخوف هللا من بشر بن منصور، كان ي: قال علي ابن املديين
  حدثنا إبراهيم بن عبدالرمحن بن مهدي، حدثين عبد: الدورقي

)٨/٣٦٠(  

  

أقل من معرفة الناس، فإنك ال تدري ما يكون، فإن كان : قال بشر بن منصور: اخلالق أبو مهام، قال
  .يعين فضيحة غدا، كان من يعرفك قليال

لي فيطول، ورجل وراءه ينظر ففطن له، فلما انصرف كان بشر يص: وحدثنا سهل بن منصور قال: قال
  .ال يعجبك ما رأيت مين، فإن إبليس قد عبد اهللا دهرا مع املالئكة: قال

  .ما جلست إىل أحد فتفرقنا إال علمت أين لو مل أقعد معه كان خريا يل: وعن بشر بن منصور قال
ما صنع اهللا بك ؟ : ر يف املنام، فقلترأيت بشر بن منصو: حدثنا بشر بن املفضل، قال: سيار بن حامت

  .وجدت االمر أهون مما كنت أمحل على نفسي: قال
  .تويف هذا االمام رمحة اهللا عليه، يف سنة مثانني ومئة، وله نيف وسبعون سنة: قلت

  ).١(بشر بن منصور احلناط، كويف، قليل الرواية : وكان يف عصره
  .شجأخذ عنه عبدالرمحن بن مهدي، وأبو سعيد اال

  .مبهملة مث نون: واحلناط
  .، بصري أيضا)٣(، احلافظ، وبشر بن السري الواعظ االفوه )٢(وبشر بن املفضل البصري 

__________  
  .٤٦٠ / ١، وذيب التهذيب ١٥٤: ذيب الكمال) ١(
  ).١٠٩(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع برقم ) ٣) (٩(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع برقم ) ٢(

(*)  

)٨/٣٦١(  

  

  .، بصري، حافظ بعد املئتني)١(وبشر بن عمر الزهراين 
  .، أحد الثقات)٢(وبشر بن بكر التنيسي 
  .، حمدث محص)٤(، بغدادي، ثقة مث بشر بن شعيب )٣(وبشر بن آدم الضرير 

  .، احلايف الزاهد)٥(وبشر بن احلارث 
  .العبدي، النيسابوري) ٦(وبشر بن احلكم 



  .الضرير) ٨(السختياين، شيخ للبخاري وبشر بن معاذ العقدي ) ٧(وبشر بن حممد املروزي 
  .وعدة) ٩(وبشر بن هالل 

  ).١٠(بشر بن غياث املريسي : ومن رؤوس املبتدعة
  ).١١(وبشر بن املعتمر 

__________  
  ).١٤٦(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع برقم ) ١(
  ).١٩٤(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع برقم ) ٢(
  .٤٤٢ / ١، وذيب التهذيب ١٤٨:  الكمالذيب) ٣(
  .٤٥١ / ١، وذيب التهذيب ١٥٢: ذيب الكمال) ٤(
  .١٥٣(سترد ترمجته يف اجلزء العاشر برقم ) ٥(
  .٤٤٧ / ١، وذيب التهذيب ١٥٠: ذيب الكمال) ٦(
  .٤٥٧ / ١، وذيب التهذيب ١٥٣: ذيب الكمال) ٧(
  .٤٥٨ / ١ذيب ، وذيب الته١٥٣: ذيب الكمال) ٨(
  .٤٦٢ / ١، وذيب التهذيب ١٥٥: ذيب الكمال) ٩(
  ).٤٥(سترد ترمجته يف اجلزء العاشر برقم ) ١٠(
  ).٤٦(سترد ترمجته يف اجلزء العاشر برقم ) ١١(

(*)  

)٨/٣٦٢(  

  

  . سلمة بن دينار، االمام الفقيه، أبو متام املدينابن أيب حازم) ع* ( عبد العزيز - ١٠٥
ه، وزيد بن أسلم، والعالء بن عبدالرمحن، وسهيل ابن أيب صاحل، ويزيد بن اهلاد، وموسى أبي: حدث عن

  .بن عقبة، وهشام بن عروة، وحيىي بن سعيد، وخلق
احلميدي، وسعيد بن منصور، وأبو مصعب، والقعنيب، وعلي بن حجر، وعمرو الناقد، : حدث عنه

  .ويعقوب الدورقي، وحيىي بن أكثم، وبشر كثري
  .ن أئمة العلم باملدينةوكان م

  .صدوق: قال حيىي بن معني
  .ابن أيب حازم ضعيف يف حديث أبيه: قيل ملصعب الزبريي: وقال أمحد بن زهري

أو قد قالوها ؟ أما هو، فسمع مع سليمان بن بالل، فلما مات سليمان، أوصى إليه بكتبه، فكانت : فقال



رأ ما استبان له، ويدع ما ال يعرف منها، أما حديث عنده، فقد بال عليها الفأر، فذهب بعضها، فكان يق
  .أبيه، فكان حيفظه
  .مل يكن باملدينة بعد مالك أفقه من عبد العزيز بن أيب حازم: قال أمحد بن حنبل
__________  

  ، التاريخ٢٥ / ٦: ، التاريخ الكبري٥١: ، تاريخ خليفة٢٧٥: طبقات خليفة* 
، ٢٤٣: ، الضعفاء للعقيلي٦٨٥، ٤٢٩ / ١: رفة والتاريخ، املع٤٧٩: ، املعارف٣٣٦ / ٢: الصغري

، ٨٣٧: ، ذيب الكمال١٤١: ص) ١١١٩(، مشاهري علماء االمصار ٣٨٢ / ٥: اجلرح والتعديل
 ١: ، العرب٦٢٦ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٤٧ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ٢٣٩ / ٢: تذهيب التهذيب

  .٣٠٦ / ١: ، شذرات الذهب٢٣٩: ب الكمال، خالصة تذهي٢٣٣ / ٦: ، ذيب التهذيب٢٨٩/ 
(*)  

)٨/٣٦٣(  

  

  .هو أفقه من عبد العزيز الدراوردي: وقال أبو حامت الرازي
  .ابن أيب حازم ليس بثقة يف حديث أبيه، كذا جاء هذا: مسعت حيىي بن معني يقول: وقال أمحد بن زهري

  .بل هو حجة يف أبيه وغريه
  .دينة يف وقته أفقه منه، يرون أنه مسع من أبيهمل يكن بامل]: حنبل [ وقال أمحد بن 

  .إن كتب سليمان بن بالل صارت إليه: وأما هذه الكتب، فيقولون
  .مسعها: مل يكن يعرف بطلب احلديث إال كتب أبيه، فيقولون: وقال أمحد مرة

  .حديثه يف الصحاح: قلت
  .انني ومئة رمحه اهللاولد سنة سبع ومئة، وتويف وهو ساجد، يف سنة أربع ومث: قال ابن سعد

أخربنا عمر بن القواس، أخربنا عبد الصمد بن احلرستاين حضورا، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا نصر 
بن طالب، أخربنا ابن مجيع، حدثنا احلسني بن إمساعيل ببغداد، حدثنا عبدالرمحن بن يونس، حدثنا عبد 

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع : العزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قال
  ).١(الغرر 

__________  
، ورجاله "االوسط " رواه الطرباين يف : ، وقال٨٠ / ٤" امع " رجاله ثقات، وأورده اهليثمي يف ) ١(

  .رجال الصحيح خال إمساعيل بن أيب احلكم الثقفي، وثقه أبو حامت ومل يتكلم فيه أحد
، وابن ماجه )١٢٣٠(، والترمذي )٣٣٧٦(، وأيب داود )١٥١٣(ة عند مسلم ويف الباب عن أيب هرير



  .٢٦٢ / ٧، والنسائي )٢١٩٤(
(*)  

)٨/٣٦٤(  

  

  . االنصاري، موالهم البغدادي، حامل لواء الشعرهو مسلم بن الوليد*  صريع الغواين - ١٠٦
  .نزل بغداد: بل هو كويف: وقيل

كأنه قمر أو ضيغم هصر أو حية : ئل يف جعفر الربمكيكان شاعرا، مداحا، حمسنا، مفوها، وهو القا
وهو القائل يف ) ١(ذكر أو عارض هطل ال يضحك الدهر إال حني تسأله وال يعبس إال حني ال يسل 

يكسو السيوف نفوس الناكثني به وجيعل اهلام تيجان القنا الذبل إذا انتضى سيفه كانت : يزيد بن مزيد
  .مات يف أواخر دولة الرشيد) ٢( والقلل مسالكه مسالك املوت يف االبدان

  .وديوانه مشهور
__________  

 / ٢، التاريخ الصغري ٢٥ / ٦، التاريخ الكبري ٢٧٦: ، طبقات خليفة٣٦٧: التاريخ البن معني* 
  ،٣٩٥ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٤٥، الضعفاء للعقيلي ٥٢٨: ، الشعر والشعراء٢٣٦

  .٩٦ / ١٣تاريخ بغداد 
لو كان رد البكاء احلي * استمطر العني أن أحبابه احتملوا : من قصيدة مطلعها) ٢٥٠(ص : ديوانه) ١(

  ".وليس يعبس : " إذ رحلوا ورواية الشطر الثاين من البيت الثاين فيه
أجررت حبل خليع يف الصبا : من قصيدته السائرة، ومطلعها) ١٤، ١١: (ص" ديوانه " البيتان يف ) ٢(

  = (*)يف العذل ومشرت مهم العذال * غزل 

)٨/٣٦٥(  

  

ابن عبيد، االمام العامل احملدث، أبو حممد اجلهين، ) ، خ مقرونا٤م،  * ( عبد العزيز بن حممد- ١٠٧
  .موالهم املدين الدراوردي

  .قرية خبراسان: أصله من دراورد: قيل
أصبهان، الدراوردي من أهل : وروى سليمان الطرباين، عن أمحد بن رشدين، عن أمحد بن صاحل قال

  .نزل املدينة
  .الدراوردي: ؟ فلقبوه) ١(أندرون : وكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل



حدث عن صفوان بن سليم، وأيب طوالة عبد اهللا، ويزيد بن اهلاد، وأيب حازم االعرج، وثور بن : قلت
منر، وجعفر زيد، والعالء بن عبدالرمحن، وعمرو ابن أيب عمرو، وسهيل بن أيب صاحل، وشريك بن أيب 

  .الصادق، ومجاعة
  شعبة، والثوري، ومها أكرب منه، وإسحاق بن راهويه،: روى عنه

__________  
شوارعا تتحدى الناس باالجل إذا طغت فئة عن * يغدو فتغدو املنايا يف أسنته : وبعد البيت االول= 

  عىب هلا املوت بني البيض واالسل* غب طاعتها 
ال يأمن * فهن يتبعنه يف كل مرحتل تراه يف االمن يف درع مضاعفة  * قد عود الطري عادات وثقن ا

فك العناة وأسر الفاتك اخلطل ال يعبق * الدهر أن يدعى على عجل صايف القيان طموح العني مهته 
، ٢٧٦: ، طبقات خليفة٣٦٧: التاريخ البن معني* وال ميسح عينيه من الكحل * الطيب خديه ومفرقه 

 / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٤٥: ، الضعفاء للعقيلي٢٣٦ / ٢: ، التاريخ الصغري٢٥ / ٦: التاريخ الكبري
 / ٢: ، تذهيب التهذيب٨٤٤: ، ذيب الكمال١٤٢، ص )١١٢٠: (، مشاهري علماء االمصار٣٩٥
، ٣٥٣ / ٦: ، ذيب التهذيب٦٣٣ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٦٩ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ٢٤٣

  .٣١٦ / ١: ، شذرات الذهب٢٤١: خالصة تذهيب الكمال
  .داخل، باطن، بيت داخلي تابع للمرتل: كلمة فارسية معناها: أندرون) ١(

(*)  

)٨/٣٦٦(  

  

  .ويعقوب الدورقي، وعلي بن خشرم، وأبو حذافة السهمي، وأمحد بن عبدة، وخلق كثري
  .يصلح أن يكون الدراوردي أمري املؤمنني: قال معن بن عيسى
  . هو أثبت من فليح بن سليمان:وقال حيىي بن معني

  .سيئ احلفظ: وقال أبو زرعة
  .حدث ابن مهدي عنه حبديث واحد: وقال الفالس

إن الدراوردي يروي عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب : قيل اليب عبد اهللا: قال االثرم
  ).١(أنه كان يرخي عمامته من خلفه : صلى اهللا عليه وسلم

  .إمنا هذا موقوف: الفتبسم وأنكره وق
  .كان الدراوردي إذا حدث من حفظه يهم، ليس هو بشئ، وإذا حدث من كتابه فنعم: وعن أمحد قال
  .ال حيتج به: وقال أبو حامت



__________  
من طريق هارون بن إسحاق اهلمداين، ) ١٧٣٦(، والسنن )١١٠(أخرجه الترمذي يف الشمائل ) ١(

كان النيب صلى اهللا : " قال:  العزيز الدراوردي، عن نافع، عن ابن عمعن حيىي بن حممد املدين، عن عبد
وسنده حسن كمال قال الترمذي، وله طريق أخرى عند " عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بني كتفيه 

، نسبها للطرباين يف ١٢٠ / ٥" امع " ، وثالثة عند اهليثمي يف ٢٩٣ / ١١اخلطيب البغدادي 
  .له رجال الصحيح، خال أيب عبد السالم راويه عن ابن عمر، وهو ثقةرجا: االوسط، وقال

، وفيه احلجاج "االوسط " ويف الباب عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواه الطرباين يف 
كأين أنظر إىل رسول اهللا : قال) ٢٨٢١(ابن رشدين وهو ضعيف، وعن عمرو بن حريث عند مسلم 

طرفها بني كتفيه، :  على املنرب وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها، ويف روايةصلى اهللا عليه وسلم
وعن عائشة أن جربيل عليه السالم أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم على برذون وعليه عمامة طرفها بني 

 / ٦ ، أخرجه أمحد"رأيته ؟ ذاك جربيل عليه السالم : " كتفيه، فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .، وسنده حسن يف الشواهد١٩٤، ١٩٣ / ٤، واحلاكم ١٥٢ و ١٤٨

(*)  

)٨/٣٦٧(  

  

حديثه يف دواوين االسالم الستة، لكن البخاري روى له مقرونا بشيخ آخر، وبكل حال فحديثه : قلت
  .وحديث ابن أيب حازم ال ينحط عن مرتبة احلسن

ربنا إمساعيل بن مالك، أخربنا أبو يعلى اخلليلي، أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أخ
حدثين علي بن أمحد بن صاحل املقرئ، حدثنا احلسن بن علي الطوسي، حدثنا الزبري بن بكار، حدثين 

جاء عبد العزيز الدراوردي يف مجاعة إىل أيب، ليعرضوا : العباس بن املغرية بن عبدالرمحن، عن أبيه قال
  وحيك يا دراوردي،: دراوردي، وكان ردئ اللسان، يلحن حلنا قبيحا، فقال أيبعليه كتابا، فقرأه هلم ال

  .أنت كنت إىل إصالح لسانك قبل النظر يف هذا الشأن أحوج منك إىل غري ذلك
أخربنا أمحد بن إسحاق بن حممد الوبري، أخربنا حممد بن هبة اهللا ابن عبد العزيز الزهري، أخربنا عمي 

نا عاصم بن احلسن، أخربنا عبد الواحد بن حممد الفارسي، حدثنا احلسني بن حممد بن أيب حامد، أخرب
إمساعيل، حدثنا أمحد بن إمساعيل املدين، حدثنا الدراوردي، عن العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب 

ة من صدق: إذا مات االنسان انقطع عمله إال من ثالث: " هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له 

  .نازال عن ثقة، عن ابن وهب، عن سليمان بن بالل، عن العالء بنحوه) ١(أخرجه أبو داود 



__________  
باب ما جاء يف الصدقة عن امليت، من طريق الربيع بن سليمان، عن : يف الوصايا) ٢٨٨٠(رقم ) ١(

، ٢٥١ / ٦، والنسائي )١٣٧٦(، والترمذي )١٦٣١(، ومسلم ٣٧٢ / ٢وأخرجه أمحد ..ابن وهب
  .من طريق إمساعيل بن جعفر، عن العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة

(*)  

)٨/٣٦٨(  

  

  .تويف الدراوردي سنة سبع ومثانني ومئة باملدينة
  

  .لعمي البصرياحملدث احلافظ الثبت، أبو عبد الصمد ا) ع * ( عبد العزيز بن عبد الصمد- ١٠٨
  .ولد بعد املئة
  .أيب عمران اجلوين، ومنصور بن املعتمر، وحصني بن عبدالرمحن، ومطر الوراق، ومجاعة: وروى عن
  أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعمرو الفالس: حدث عنه

  .كثريوبندار، وابن املثىن، وزياد بن حيىي احلساين، واحلسن بن عرفة، وعبيد اهللا القواريري، وخلق 
  .كان حافظا: قال القواريري

  .كان ثقة: وقال أمحد بن حنبل وغريه
ما مات لكم شيخ : مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقول يوم مات عبد العزيز العمي: وقال عمرو بن علي
  .منذ ثالثني سنة مثله

  ).١(يقع لنا من عواليه يف كتاب البعث : قلت
  .وكان موته يف سنة سبع ومثانني ومئة

__________  
 / ٢: ، تذهيب التهذيب٨٤٢: ، ذيب الكمال٣٨٨ / ٥: ، اجلرح والتعديل٢٢٥: طبقات خليفة* 

 ٢: ، الكاشف٢٧٠ / ١: ، ميزان االعتدال٢٩٧ / ١: ، العرب٢٧٠ / ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ٢٤٢
  .٣١٦ / ١: ، شذرات الذهب٢٤٠: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤٦ / ٦: ، ذيب التهذيب٢٠٠/ 
وقد طبع، متوىف " السنن " ليف أيب بكر عبد اهللا بن أيب داود، احملدث املشهور، صاحب كتاب تأ) ١(

  . ه٢٦٧سنة 
(*)  

)٨/٣٦٩(  



  

أخربنا أمحد بن إسحاق اهلمداين، أخربنا أكمل بن أيب االزهر، أخربنا سعيد بن أمحد، أخربنا حممد بن 
بكر بن أيب داود، حدثنا حممد بن حممد بن بشار، حممد الزينيب، أخربنا حممد بن عمر الوراق، أخربنا أبو 

حدثنا أبو عبد الصمد العمي، حدثنا أبوعمران اجلوين، عن أيب بكر بن عبد اهللا بن : ونصر بن علي، قاال
جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قيس، عن أبيه، قال

  ما، وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رم إال رداء الكربياء على وجههوجنتان من فضة آنيتهما وما فيه
  ".يف جنة عدن 
  .عنهما، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن بشار) ١(أخرجه مسلم 

  
  .، االمام املفيت، أبو عبد اهللا الدمشقي، كاتب االوزاعي وتلميذهابن زياد) ٤م، * ( اهلقل - ١٠٩

بن حسان، واملثىن بن الصباح، وطلحة بن عمرو املكي، وحريز بن عثمان، هشام : حدث عن
  .واالوزاعي، ومجاعة

  الليث بن سعد، وهو أكرب منه، وأبو صاحل كاتب الليث،: حدث عنه
__________  

باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رم سبحانه وتعاىل، من حديث نصر بن : يف االميان) ١٨٠) (١(
، وأيب غسان املسمعي، وإسحاق بن إبراهيم، عن عبد العزيز ابن عبد الصمد، عن أيب علي اجلهضمي

" املسند " ، وأمحد يف )١٨٦(يف صفة اجلنة، وابن ماجة ) ٢٥٢٨(عبد الصمد، به، وأخرجه الترمذي 
  .٣٣٣ / ٢، والدارمي ٤١٦ و ٤١١ / ٤
، ٢ / ١٢١ / ٤: يب التهذيب، تذه١٤٤٧: ، ذيب الكمال٤٦٧ / ٢: املعرفة والتاريخ للفسوي* 

: ، خالصة تذهيب الكمال٦٤ / ١١: ، ذيب التهذيب٢٢٧ / ١: ، العرب٢٦٢ / ١: تذكرة احلفاظ
  .٢٩٢ / ١: ، شذرات الذهب٤١٤

(*)  

)٨/٣٧٠(  

  

وأبو مسهر الغساين، واحلكم بن موسى، وهشام بن عمار، وسليمان بن عبدالرمحن، وعلي بن حجر، 
  .ومجاعة

  .ما كان بالشام أوثق من اهلقل: نيقال حيىي بن مع
  .كان اهلقل أعلم الناس باالوزاعي ومبجلسه وفتياه: وقال مروان الطاطري



  .اهلقل أبو عبد اهللا السكسكي: قال ابن عساكر
  .اهلقل: عبد اهللا، ولقبه: حممد، وقيل: امسه

  .ال يكتب حديث االوزاعي عن أحد أوثق من اهلقل: وقال أمحد بن حنبل
  .هو أعلى أصحاب االوزاعي: سويوقال الف

  .قدم اهلقل مصر، وكتب عنه أهلها: قال أبو سعيد بن يونس
  .وتويف ببريوت سنة تسع وسبعني ومئة

  .وكذا روي عن أيب مسهر يف تاريخ موته، ومل يبلغنا مولده، ولكنه مات قبيل الشيخوخة
  

 االمام احملدث املعمر، أبو ابن أيب سلمة املاجشون،) خ، م، ت، س، ق * ( يوسف بن يعقوب- ١١٠
  .سلمة التيمي املنكدري، موالهم املدين

__________  
 / ٩: ، اجلرح والتعديل٤٦٢: ، املعارف٢٣٥ / ٢: ، التاريخ الصغري٣٨١ / ٢: التاريخ الكبري* 

 / ١٩٢ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٥٦٣: ، ذيب الكمال)١١٠٤(، مشاهري علماء االمصار ٢٣٤
، شذرات ٤٤٠: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣٠ / ١١: ، ذيب التهذيب٢٩٢ / ١: ، العرب٢

  .٣٠٩ / ١: الذهب
(*)  

)٨/٣٧١(  

  

  .أبيه، وعن الزهري، وحممد بن املنكدر، وصاحل بن إبراهيم العويف، وطائفة: حدث عن
علي بن املديين، وأبو مصعب، وأمحد بن حنبل، وحممد ابن أيب بكر املقدمي، وسريج بن يونس، : وعنه

  .وعلي بن مسلم الطوسي، وعدد كثري
  .وثقه حيىي بن معني، وأبو داود

ولدت على عهد سليمان بن عبدامللك، : مسعت يوسف بن املاجشون يقول: قال حيىي بن أيوب املقابري
ما أعرفين مبولد : ففرض يل يف املقاتلة، فلما قام عمر بن عبد العزيز، مر يب بامسي، وكان بنا عارفا، فقال

  .غالمهذا ال
  .فنحاين من املقاتلة، وردين عيال

  .كنا نأيت يوسف بن املاجشون حيدثنا، وجواريه يف بيت آخر يضربن باملعزفة: قال ابن معني
  .أهل املدينة يترخصون يف الغناء، هم معروفون بالتسمح فيه: قلت



  ).١(إن االنصار يعجبهم اللهو : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  . املاجشون يف سنة مخس ومثانني ومئةتويف يوسف بن

  .عاش مثانيا ومثانني سنة
  حدثنا يوسف املاجشون، قال يل ابن شهاب، والخي،: قال عفان

__________  
 يف النكاح، باب النسوة الاليت يهدين املرأة إىل زوجها ١٩٥، ١٩٤ / ٩أخرجه البخاري ) ١(

 رجل من االنصار، فقال النيب صلى اهللا عليه ودعائهن بالربكة، من حديث عائشة أا زفت امرأة إىل
  ".ما كان معكم هلو فإن االنصار يعجبهم اللهو : " وسلم
(*)  

)٨/٣٧٢(  

  

ال حتقروا أنفسكم حلداثة أسنانكم، فإن عمر بن اخلطاب كان : والبن عم يل وحنن فتيان أحداث نسأله
  .إذا نزل به أمر، دعا الشباب، فاستشارهم، يبتغي حدة عقوهلم

  .صدوق) ١(هو عبد العزيز بن يعقوب : أخوه: قلت
  .يروي عن ابن املنكدر، وعن أبيه، والزهري

  .روى عنه علي بن هاشم
  .ال بأس به: قال أبو حامت

  ).٢(وأما ابن عمهما، فهو مفيت املدينة مع مالك، عبد العزيز بن عبد اهللا قد ذكر 
  

 عبد الرمحن، عبد اهللا بن عبد العزيز ابن عبد اهللا بن االمام القدوة الزاهد العابد، أبو *  العمري- ١١١
  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي العمري املدين

__________  
  .٣٩٩ / ٥مترجم يف اجلرح والتعديل ) ١(
  .٣٠٩: انظر اجلزء السابع من هذا الكتاب ص) ٢(
 / ٥: ، اجلرح والتعديل١٨٦: ، املعارف٢٣٥ / ٢: ، التاريخ الصغري١٤٠ / ٥: التاريخ الكبري* 

 / ٨: ، حلية االولياء٣٥٩: ، نسب قريش١٢٩، ص )١٠٠٩: (، مشاهري علماء االمصار١٠٣
: ، ميزان االعتدال٢٨٩ / ١: ، العرب١ / ١٦٢ / ٢: ، تذهيب التهذيب٧٠٦: ، ذيب الكمال٢٨٣

: ، الكواكب الدرية للمناوي٢٠٥: خالصة تذهيب الكمال، ٣٠٢ / ٥: ، ذيب التهذيب٤٥٧ / ٢



  .٣٠٦ / ١: ، شذرات الذهب١٣٣
(*)  

)٨/٣٧٣(  

  

  .روى عن أبيه، وعن أيب طوالة
  .ابن عيينة، وابن املبارك، وعبد اهللا بن عمران العائذي: وعنه

  .وغريهم
  . لومة الئموهو قليل الرواية، مشتغل بنفسه، قوال باحلق، أمار بالعرف، ال تأخذه يف اهللا

  .كان ينكر على مالك االمام اجتماعه بالدولة
قال : قال ابن عيينة فيما رواه عنه نعيم بن محاد، عن أيب الزبري، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال

  يوشك أن يضرب" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  ).١" (الناس أكباد االبل فال جيدون عاملا أعلم من عامل املدينة 

  .هو عامل املدينة الذي فيه احلديث: قد قال ابن عيينة يف العمري هذاو
مضى الرشيد على محار، ومعه غالم إىل العمري، فوعظه، فبكى، وغشي : علي بن حرب، عن أبيه قال

  .عليه
أنتم : كتب العمري إىل مالك، وابن أيب ذئب، وغريمها، بكتب أغلظ هلم فيها، وقال: قال ابن أيب أويس

  .متيلون إىل الدنيا، وتلبسون اللني، وتدعون التقشفعلماء 
  .فجاوبه ابن أيب ذئب بكتاب أغلظ له

  .وجاوبه مالك جواب فقيه
إن العمري وعظ الرشيد مرة، فكان يتلقى قوله بنعم يا عم، فلما ذهب، أتبعه االمني واملأمون : وقيل

يه، وأخذ دينارا واحدا، وشخص عليه هو أعلم مبن يفرقها عل: بكيسني فيهما ألفا دينار، فردها وقال
  بغداد، فكره

__________  
  .تقدم خترجيه وال يصح) ١(

(*)  

)٨/٣٧٤(  

  



احتملته باحلجاز، فأتى إىل دار ملكي، يريد أن يفسد ! مايل والبن عمكم : جميئه، ومجع العمريني، وقال
  .علي أوليائي، ردوه عين

  .ال يقبل منا: قالوا
  .أن ترفق به حىت ترده:  عيسىفكتب إىل االمري موسى بن

كان العمري أصفر جسيما، مل يكن يقبل من السلطان وال غريه، ومن ويل من : قال مصعب الزبريي
  .أقاربه ومعارفه ال يكلمه

  .وويل أخوه عمر املدينة وكرمان، فهجره، ما أدركت باملدينة رجال أهيب منه
  .وكان يقبل صلة ابن املبارك

شيد باهللا، فرجف يئه الدولة، حىت لو كان نزل م من العدو مئة ألف، ما وقدم الكوفة ليخوف الر
  زاد من هيبته، فرد من
  .الكوفة، ومل يصل إليه

ال أوعظ من قرب، وال آنس من كتاب، : وروي أنه كان يلزم املقربة كثريا، معه كتاب يطالعه، ويقول
  .وال أسلم من وحدة

بنعمة ريب أحدث، لو أن الدنيا حتت قدمي : قال العمري عند موته: حدثنا أبوحيىي الزهري: عمر بن شبة
  .ما مينعين من أخذها إال أن أزيل قدمي، ما أزلتها، معي سبعة دراهم من حلاء شجرة فتلته بيدي

  .ما أحد أحب إيل منك، وفيك عيب: دخلت على العمري الصاحل، فقال: قال ابن عيينة
  .من أبزار املوت: نه ليس من زاد املوت، أو قالحب احلديث، أما إ: ما هو ؟ قال: قلت

إن من غفلتك عن نفسك : مسعت أبا عبدالرمحن العمري الزاهد يقول: قال أبو املنذر إمساعيل بن عمر
  .إعراضك عن اهللا، بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه، وال تأمر، وال تنهى خوفا من املخلوق

  .نه اهليبة، فلو أمر ولده، الستخف بهمن ترك االمر باملعروف خوف املخلوقني، نزعت م

)٨/٣٧٥(  

  

يا : قدم العمري، فاجتمعنا إليه، فلما نظر إىل القصور احملدقة بالكعبة صاح: قال حممد بن حرب املكي
أصحاب القصور املشيدة، اذكروا ظلمة القبور املوحشة، يا أهل التنعم والتلذذ اذكروا الدود والصديد، 

  .ب، مث غلبته عينه، فقاموبالء االجسام يف الترا
أنبئت عن الكاغدي، أخربنا احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا سليمان الطرباين، حدثنا إسحاق اخلزاعي، 

  قال يل موسى بن: حدثنا الزبري بن بكار، حدثنا سليمان ابن حممد، مسعت عبد اهللا بن عبد العزيز يقول
أما شتمه، فواهللا هو :  عليه، فبم استجزت هذا ؟ قلتينهى إىل أمري املؤمنني أنك تشتمه وتدعو: عيسى



: أكرم علي من نفسي، لقرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأما الدعاء عليه، فواهللا ما قلت
اللهم إنه قد أصبح عبثا ثقيال على أكتافنا، فال تطيقه أبداننا، وقذى يف جفوننا ال تطرف عليه جفوننا، 

  . تسيغه حلوقنا، فاكفنا مؤنته، وفرق بيننا وبينهوشجى يف أفواهنا ال
اللهم إن كان تسمى بالرشيد لريشد، فأرشده، أو لغري ذلك فراجع به، اللهم إن له يف : ولكن قلت

، وله بنبيك صلى اهللا عليه وسلم قرابة ورحم، فقربه من كل )١(االسالم بالعباس على كل مؤمن كفا 
  .به، وأصلحه لنفسه ولناخري، وباعده من كل سوء، وأسعدنا 

  .رمحك اهللا أبا عبدالرمحن، كذاك لعمري الظن بك: فقال موسى
واحلرص يف * هللا در ذوي العقول : مسعت الزاهد العمري مبسجد مىن يقول: قال املسيب بن واضح

  )٢(واليتامى والكهول * طلب الفضول سالب أكسية االرامل 
__________  

  ". حقا : "٢٨٦ / ٨" احللية " يف ) ١(
  .وهو حتريف" بثالث أكسبه االرامل : " ٢٨٤ / ٨" احللية " يف ) ٢(

(*)  

)٨/٣٧٦(  

  

الدنيا مبدرجة السيول وهلوا بأطراف * من اجلناية والغلول وضعوا عقوهلم من * واجلامعني املكثرين 
* الن ريب وفارقوا أثر الرسول ولقد رأوا غي* وأغفلوا علم االصول وتتبعوا مجع احلطام * الفروع 

  واهللا ما أدري ما آمر يف: أن الرشيد قال: الدهر غوال بعد غول ويف تاريخ ابن جرير بإسناد
  ).١(هذا العمري، أكره أن أقدم عليه، وله سلف 

  .وإين أحب أن أعرف رأيه فينا
 حنن له، فخرجا من العرج إىل موضع له بالبادية يف مسجده،: فقال عمر بن بزيع، والفضل بن الربيع

حنن رسل من وراءنا من املشرق، يقولون : فأناخا، وأتياه على زي امللوك يف حشمة، فجلسا إليه، فقاال
  .اتق اهللا، إن شئت فاض: لك

  .أنت: وحيكما، فيمن، وملن ؟ قاال: فقال
واهللا، ما أحب أين لقيت اهللا مبحجمة دم مسلم وإن يل ما طلعت عليه الشمس، فلما أيسا منه، : قال
  .ال حاجة يل ا: إن معنا عشرين ألفا، تستعني ا، قال: قاال
ما أبايل : أعطياها أنتما، فلما أيسا منه، ذهبا، وحلقا بالرشيد، فحدثاه، فقال: أعطها من رأيت، قال: قاال

  .ما صنع بعد هذا



ليه، فبينا العمري يف املسعى إذا بالرشيد يسعى على دابة، فعرض له العمري، فأخذ بلجامه، فأهووا إ
  ).٢(فكفهم الرشيد، وكلمه، فرأيت دموع الرشيد تسيل 

  كتب مالك: حدثين بعض أصحابنا قال: قال حيىي بن أيوب العابد
__________  

  .وله خلف أكرههم: ٣٥٤ / ٨" تاريخ الطربي " يف ) ١(
  .، ونص املؤلف مروي باملعىن، وفيه اختصار قليل٣٥٥، ٣٥٤ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٢(

(*)  

)٨/٣٧٧(  

  

  .إنك بدوت، فلو كنت عند مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إىل العمري
  .إين أكره جماورة مثلك، إن اهللا مل يرك متغري الوجه فيه ساعة قط: فكتب
هذا على سبيل املبالغة يف الوعظ، وإال فمالك من أقول العلماء باحلق، ومن أشدهم تغريا يف رؤية : قلت
  .املنكر

  .ري فما علمت به بأسا، وقد وثقه النسائيوأما العم
أخربنا أمحد بن سالمة كتابة، عن عبدالرحيم بن حممد، أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو نعيم احلافظ، 

) ٢(، حدثنا عبدامللك اجلدي )١(حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا موسى بن حممد بن كثري السريين 
ري، عن أيب طوالة، عن أنس رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه حدثنا عبد اهللا بن عبد العزيز العم

يبدأ بنا قبل عبدة : الزبانية أسرع إىل فسقة القرآن منهم، إىل عبدة االوثان، فيقولون: " وسلم قال
  .غريب منكر، وال أعرف موسى هذا) ٣" (ليس من علم كمن ال يعلم : االوثان ؟ فيقال

  .مري سنة أربع ومثانني ومئة، وله ست وستون سنة، رمحه اهللا تعاىلمات الع: قال مصعب الزبريي
  

  ابن واضح، االمام شيخ االسالم عامل زمانه، وأمري االتقياء يف وقته،) ع * ( عبد اهللا بن املبارك- ١١٢
__________  

  .بليدة قريبة من مكة": سرين " نسبة إىل ) ١(
  .نسبة إىل جدة) ٢(
": امليزان " ، وقال املصنف يف ترمجة موسى بن حممد يف ٢٨٦ / ٨" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ٣(

  .وحدث عنه الطرباين خبرب منكر يف عذاب فسقة القراء



  .حديث باطل: وقال ابن حبان
  = (*)، التاريخ ٢١٢ / ٥: ، التاريخ الكبري١٤٦: ، تاريخ خليفة٣٢٣: طبقات خليفة* 

)٨/٣٧٨(  

  

الهم التركي، مث املروزي، احلافظ، الغازي، أحد االعالم، وكانت أمة أبو عبد الرمحن احلنظلي، مو
  .خوارزمية

  .مولده يف سنة مثان عشرة ومئة
  .فطلب العلم وهو ابن عشرين سنة

هو الربيع بن أنس اخلراساين، حتيل ودخل إليه إىل السجن، فسمع منه حنوا من أربعني : فأقدم شيخ لقيه
أربعني ومئة، وأخذ عن بقايا التابعني، وأكثر من الترحال والتطواف، حديثا، مث ارحتل يف سنة إحدى و

وإىل أن مات يف طلب العلم، ويف الغزو، ويف التجارة، واالنفاق على االخوان يف اهللا، وجتهيزهم معه إىل 
  .احلج

سليمان التيمي، وعاصم االحول، ومحيد الطويل، وهشام ابن عروة، واجلريري، وإمساعيل بن : مسع من
بن أيب بردة، وخالد احلذاء، وحيىي بن سعيد االنصاري، ] اهللا [ أيب خالد، واالعمش، وبريد بن عبد 

وعبد اهللا بن عون، وموسى بن عقبة، وأجلح الكندي، وحسني املعلم، وحنظلة السدوسي، وحيوة بن 
ابن أيب شريح املصري، وكهمس، واالوزاعي، وأيب حنيفة، وابن جريج، ومعمر، والثوري، وشعبة، و

  ذئب، ويونس االيلي، واحلمادين، ومالك، والليث، وابن هليعة،
__________  

، حلية ٣٦٨: ، الوالة والقضاة١٧٩ / ٥: ، اجلرح والتعديل٥١١: ، املعارف٢٢٥ / ٢: الصغري= 
، ٢٦: الورقة: ، طبقات الشريازي١٥٢ / ١٠: ، تاريخ بغداد١٣٢: ، االنتفاء١٦٢ / ٨: االولياء

، ذيب ٣٢ / ٣: ، وفيات االعيان١٤٧ - ١٣٤ / ٤: ، صفوة لصفوة٣٠٠: / ركترتيب املدا
، ٢٨٠ / ١: ، العرب١٧٤ / ١:  تذكرة احلفاظ٢ / ١٧٧ / ٢: ، تذهيب التهذيب٧٣٠: الكمال

 / ٢: ، النجوم الزاهرة٣٨٢ / ٥: ، ذيب التهذيب٤٤٦ / ١: ، غاية النهاية١٣٠: الديباج املذهب
  .٢٩٥ / ١: ، شذرات الذهب٥٠: ، الطبقات الكربى للشعراين٢١١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٧
(*)  

)٨/٣٧٩(  

  



  .وهشيم، وإمساعيل بن عياش، وابن عيينة، وبقية بن الوليد، وخلق كثري
  .وصنف التصانيف النافعة الكثرية

معمر، والثوري، وأبو إسحاق الفزاري، وطائفة من شيوخه، وبقية، وابن وهب، وابن : حدث عنه
 وطائفة من أقرانه، وأبو داود، وعبد الرزاق بن مهام، والقطان، وعفان، وابن معني، وحبان بن مهدي،

موسى، وأبو بكر بن أيب شيبة، وحيىي بن آدم، وأبو أسامة، وأبو سلمة املنقري، ومسلم بن إبراهيم، 
بن ماسرجس، وعبدان، واحلسن بن الربيع البوراين، وأمحد بن منيع، وعلي بن حجر، واحلسن بن عيسى 

واحلسني بن احلسن املروزي، واحلسن بن عرفة، وإبراهيم بن جمشر، ويعقوب الدورقي، وأمم يتعذر 
  .إحصاؤهم، ويشق استقصاؤهم

  .وحديثه حجة باالمجاع، وهو يف املسانيد واالصول
  .ويقع لنا حديثه عاليا

  .وبيين وبينه باالجازة العالية ستة أنفس
، عن عبد املنعم بن كليب، أخربنا ابن بيان، أخربنا ابن خملد، أخربنا إمساعيل أنبأنا أمحد بن سالمة، وعدة

الصفار، حدثنا ابن عرفة، حدثنا عبد اهللا بن املبارك، عن يونس بن يزيد االيلي، عن الزهري، عن سهل 
م، مث إمنا كانت الفتيا يف املاء من املاء رخصة يف أول االسال: بن سعد الساعدي، عن أيب بن كعب، قال

  .ي عنها
  عن أمحد بن منيع، عن ابن املبارك، ورواته) ١(أخرجه الترمذي 

__________  
، وابن ١١٦، ١١٥ / ٥باب ما جاء أن املاء من املاء، وأخرجه أمحد : يف الطهارة) ١١٠(رقم ) ١(

من ) ٢١٤(، من طريق الزهري، عن سهل بن سعد، ورواه أبو داود )٢٢٨(، وابن حبان )٦٠٩(ماجة 
قال ..طريق الزهري، حدثين بعض من أرضى، أن سهل بن سعد الساعدي أخربه أن أيب بن كعب أخربه

  = (*)وجزم موسى بن هارون ): ٤٩(ص " التلخيص " ابن حجر يف 

)٨/٣٨٠(  

  

  .ثقات
  .لكن له علة، مل يسمعه ابن شهاب من سهل

  .، وخراسان، وحدث بأماكنارحتل ابن املبارك إىل احلرمني، والشام، ومصر، والعراق واجلزيرة
  ).١(ابن املبارك موىل بين عبد مشس من متيم : قال قعنب بن احملرر

  .والؤه لبين حنظلة: وقال البخاري



كانت أم عبد اهللا بن املبارك خوارزمية، وأبوه تركي، وكان ": تاريخ مرو " وقال العباس بن مصعب يف 
  .بد اهللا إذا قدم مهذان خيضع لوالديه، ويعظمهمعبدا لرجل تاجر من مهذان، من بين حنظلة، فكان ع

أخربنا أبو الغنائم املسلم بن حممد القيسي، وغريه كتابة، أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا أبو منصور 
الشيباين، حدثنا أبو بكر اخلطيب، حدثين أبو عبد اهللا أمحد بن أمحد السييب، حدثنا حممد بن أمحد بن محاد 

فة، حدثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد، حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن قتيبة، ابن سفيان بالكو
نظر أبو حنيفة إىل أيب، : حدثنا حممد بن عبد العزيز بن أيب رزمة، مسعت أيب، مسعت ابن املبارك يقول

  أدت أمه: فقال
__________  

ر صحيح أخرجه أبو داود والدارقطين بأن الزهري مل يسمع من سهل، لكن للحديث طريق آخ= 
حدثنا مبشر احلليب، عن حممد :  من حديث حممد بن مهران الرازي قال١٩٤ / ١، والدارمي )٢١٥(

إن الفتيا اليت كانوا يفتون أن : حدثين أيب بن كعب: أيب غسان، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد قال
 يف بدء االسالم، مث أمر باالغتسال املاء من املاء كانت رخصة رخصها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .بعد
، من طريق أيب داود، ووصفه بأن إسناده موصول ١٦٦ / ١٦٥ / ١" السنن " وذكره البيهقي يف 

، وابن )٢٢٩(صحيح، وصححه ابن حبان : وقال) ٤٦(ص " سننه " صحيح، ورواه الدارقطين يف 
  ).٢٢٥(خزمية 

  .١٥٣ / ١٠" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(
*)(  

)٨/٣٨١(  

  

  .إليك االمانة، وكان أشبه الناس بعبد اهللا
  .ولد ابن املبارك سنة مثان عشرة ومئة: قال أبو حفص الفالس، وأمحد بن حنبل

وأما احلاكم، فروى عن أيب أمحد احلمادي، مسعت حممد بن موسى الباشاين، مسعت عبدان بن عثمان 
  .مئةولدت سنة تسع عشرة و: مسعت عبد اهللا يقول: يقول

ذاكرين عبد اهللا بن إدريس السنن، : قال ابن املبارك: حدثنا بشر بن أيب االزهر، قال: وقال الفسوي
إن العجم ال يكادون حيفظون ذلك، لكين أذكر أين لبست السواد وأنا صغري عندما خرج أبو : فقلت

  .مسلم، وكان أخذ الناس كلهم بلبس السواد، الصغار والكبار
كيف : أال تستوحش ؟ فقال:  كان ابن املبارك يكثر اجللوس يف بيته، فقيل له:نعيم بن محاد قال



بلغين أن ابن : قال أمحد بن سنان القطان! أستوحش وأنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ؟ 
  .من أهل خراسان، من مرو: من أين أنت ؟ قال: املبارك أتى محاد بن زيد، فنظر إليه، فأعجبه مسته فقال

  .نعم: عبد اهللا بن املبارك ؟ قال: تعرف رجال يقال له: الق
  .فسلم عليه، ورحب به: هو الذي خياطبك، قال: ما فعل ؟ قال: قال

: بلغين عن ابن املبارك أنه حضر عند محاد ابن زيد، فقال أصحاب احلديث حلماد: وقال إمساعيل اخلطيب
  .سل أبا عبدالرمحن أن حيدثنا

سبحان اهللا، يا أبا إمساعيل أحدث وأنت حاضر : ن، حتدثهم، فإم قد سألوين ؟ قاليا أبا عبدالرمح: فقال
  .أقسمت عليك لتفعلن: فقال! ؟ 

)٨/٣٨٢(  

  

  .خذوا: فقال
  ).١(حدثنا أبو إمساعيل محاد بن زيد، فما حدث حبرف إال عن محاد 

: رك، فقال له ابن املباركعطس رجل عند ابن املبا: حدثنا ابن محيد، قال: قال أبو العباس بن مسروق
  ).٢(يرمحك اهللا : احلمد هللا، فقال له: أيش يقول الرجل إذا عطس ؟ قال

  .ابن املبارك ثقة ثبت يف احلديث، رجل صاحل يقول الشعر، وكان جامعا للعلم: قال أمحد العجلي
عة، والسخاء، مجع عبد اهللا احلديث، والفقه، والعربية، وأيام الناس، والشجا: قال العباس بن مصعب

  .والتجارة، واحملبة عند الفرق
ابن املبارك، والنضر بن مشيل، : ما أخرجت خراسان مثل هؤالء الثالثة: قال حممد بن عبد الوهاب الفراء

  .وحيىي بن حيىي
كنت إذا طلبت دقيق املسائل، فلم : مسعت نعيم بن محاد، مسعت حيىي بن آدم يقول: عثمان الدارمي

  .املبارك، أيست منهأجده يف كتب ابن 
__________  

، وإمساعيل اخلطيب هو إمساعيل بن علي بن إمساعيل اخلطيب أبو حممد، ١٥٥ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .نسبة إىل اخلطب وإنشائها

باب إذا عطس كيف يشمت من حديث :  يف االدب٥٠٢ / ١٠" صحيحه " أخرج البخاري يف ) ٢(
احلمد هللا، وليقل له أخوه أو : إذا عطس أحدكم فليقل: " يه وسلم قالأيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عل

" املصنف " ويف " يهديكم اهللا ويصلح بالكم : يرمحك اهللا، فليقل: يرمحك اهللا، فإذا قال له: صاحبه
عطس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قال) ١٩٦٧٨(



: يا رسول اهللا، مشت فالنا ومل تشتمتين، فقال: ومل يشمت اآلخر، فقال الرجلرجالن، فشمت أحدمها، 
  ".إن هذا محد اهللا وإنك مل حتمد " 

  ، ومسلم٥٠٤ / ١٠وأخرجه البخاري 
  .من طريق آخر عن أنس) ٢٩٩١(

(*)  

)٨/٣٨٣(  

  

ك رجال إال ما لقي ابن املبار: حدثنا علي بن صدقة، مسعت شعيب بن حرب قال: علي بن زيد الفرائضي
  .وابن املبارك أفضل منه

  .ابن املبارك يف احملدثني مثل أمري املؤمنني يف الناس: ومسعت أبا أسامة يقول: وقال
قدم الرشيد الرقة، : حدثنا القاسم بن عبدالرمحن، حدثنا أشعث بن شعبة املصيصي، قال: عمر بن مدرك

[ ت الغربة، فأشرفت أم ولد المري املؤمنني من فاجنفل الناس خلف ابن املبارك، وتقطعت النعال، وارتفع
  .عامل من أهل خراسان، قدم: ما هذا ؟ قالوا: قصر اخلشب، فقالت] برج من 

  ).١(هذا واهللا امللك، ال ملك هارون الذي ال جيمع الناس إال بشرط وأعوان : قالت
: قال االوزاعي: مي، قالحدثنا حممد بن حيان، حدثنا عبدالرمحن بن زيد اجلهض: قال عثمان بن خرزاذ

  .ال: رأيت ابن املبارك ؟ قلت
  .لو رأيته لقرت عينك: قال

  .ما قدم علينا من ناحيتكم مثل ابن املبارك: قال يل شعبة: وقال عبد العزيز بن أيب رزمة
تعرفت إىل : حدثنا عبدايد بن إبراهيم، حدثنا وهب بن زمعة، حدثنا معاذ بن خالد، قال: الدغويل
ما على وجه االرض مثل ابن املبارك، وال أعلم أن : ل بن عياش بعبد اهللا بن املبارك، فقال إمساعيلإمساعي

  .اهللا خلق خصلة من خصال اخلري إال وقد جعلها يف عبد اهللا بن املبارك
  ولقد حدثين أصحايب أم صحبوه من مصر إىل مكة، فكان يطعمهم

__________  
  .٣٣ / ٣" وفيات االعيان " و ، ١٥٦ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(

(*)  

)٨/٣٨٤(  

  



  .اخلبيص، وهو الدهر صائم
أخربين حممد بن أمحد بن عمر، حدثنا حممد بن املنذر، حدثين عمر بن سعيد الطائي، حدثنا : قال احلاكم

خرج ابن املبارك من بغداد، يريد املصيصة، فصحبه الصوفية، فقال : عمر بن حفص الصويف مبنبج، قال
يلقي : نتم لكم أنفس حتتشمون أن ينفق عليكم، يا غالم هات الطست، فألقى عليه منديال، مث قالأ: هلم

كل رجل منكم حتت املنديل ما معه، فجعل الرجل يلقي عشرة دراهم، والرجل يلقي عشرين، فأنفق 
  .هذه بالد نفري: عليهم إىل املصيصة، مث قال

يا أبا عبدالرمحن، إمنا أعطيت عشرين درمها، : ، فيقولفنقسم ما بقي، فجعل يعطي الرجل عشرين دينارا
  ).١(وما تنكر أن يبارك اهللا للغازي يف نفقته : فيقول

حدثنا إمساعيل بن حممد بن إمساعيل : أخربنا عمر بن إبراهيم، وأبو حممد اخلالل، قالوا: قال اخلطيب
ورقي، مسعت حممد بن علي بن الكاتب، حدثنا أمحد بن احلسن املقرئ، مسعت عبد اهللا بن أمحد الد

كان ابن املبارك إذا كان وقت احلج، اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو، : احلسن بن شقيق، مسعت أيب قال
هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقام، فيجعلها يف صندوق، ويقفل عليها، مث : نصحبك، فيقول: فيقولون

 عليهم، ويطعمهم أطيب الطعام، وأطيب يكتري هلم، وخيرجهم من مرو إىل بغداد، فال يزال ينفق
احللوى، مث خيرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة، حىت يصلوا إىل مدينة الرسول صلى اهللا عليه 

  ما أمرك: وسلم، فيقول لكل واحد
  كذا وكذا، مث: عيالك أن تشتري هلم من املدينة من طرفها ؟ فيقول

__________  
  .١٥٨ ،١٥٧ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(

(*)  

)٨/٣٨٥(  

  

ما أمرك عيالك أن تشتري هلم من متاع : خيرجهم إىل مكة، فإذا قضوا حجهم، قال لكل واحد منهم
كذا وكذا، فيشتري هلم، مث خيرجهم من مكة، فال يزال ينفق عليهم إىل أن يصريوا إىل : مكة ؟ فيقول

م وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا، مرو، فيجصص بيوم وأبوام، فإذا كان بعد ثالثة أيام، عمل هل
  .دعا بالصندوق، ففتحه ودفع إىل كل رجل منهم صرته، عليها امسه

أخربين خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة، فقدم إىل الناس مخسة وعشرين خوانا : قال أيب
  .فالوذج

  .لوالك وأصحابك ما اجترت: فبلغنا أنه قال للفضيل



  ).١( كل سنة مئة ألف درهم وكان ينفق على الفقراء يف
جاء رجل إىل ابن املبارك، فسأله أن يقضي دينا عليه، : حدثين سلمة بن سليمان قال: علي بن خشرم

: كم الدين الذي سألته قضاءه ؟ قال: فكتب له إىل وكيل له، فلما ورد عليه الكتاب، قال له الوكيل
إن : عة آالف درهم، فراجعه الوكيل، وقالسبع مئة درهم، وإذا عبد اهللا قد كتب له أن يعطيه سب

إن كانت الغالت قد فنيت، فإن العمر أيضا قد فين، فأجز له ما : الغالت قد فنيت، فكتب إليه عبد اهللا
  ).٢(سبق به قلمي 

كان ابن املبارك كثري : حدثين يعقوب بن إسحاق، حدثين حممد بن عيسى، قال: قال حممد بن املنذر
   وكان يرتل الرقة يف خان، فكان شاب خيتلف إليه، ويقوم حبوائجه، ويسمع منهاالختالف إىل طرسوس،

  مستعجال، فلما] النفري [ احلديث، فقدم عبد اهللا مرة، فلم يره، فخرج يف 
__________  

  .١٥٨ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٥٩، ١٥٨ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)٨/٣٨٦(  

  

بوس على عشرة آالف درهم، فاستدل على الغرمي، ووزن له عشرة حم: رجع، سأل عن الشاب، فقال
آالف، وحلفه أال خيرب أحدا ما عاش، فأخرج الرجل، وسرى ابن املبارك، فلحقه الفىت على مرحلتني من 

  .فىت، أين كنت ؟ مل أرك] يا : [ الرقة، فقال يل
  .يا أبا عبدالرمحن كنت حمبوسا بدين: قال
  .جاء رجل، فقضى ديين، ومل أدر: وكيف خلصت ؟ قال: قال
  .فامحد اهللا: قال

  ).١(ومل يعلم الرجل إال بعد موت عبد اهللا 
: مسعت إبراهيم بن بشار، حدثين علي بن الفضيل، مسعت أيب يقول البن املبارك: أبو العباس السراج

لي، إمنا أفعل ذا يا أبا ع: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل، والبلغة، ونراك تأيت بالبضائع، كيف ذا ؟ قال
  .الصون وجهي، وأكرم عرضي، وأستعني به على طاعة ريب

  ).٢(يا ابن املبارك ما أحسن ذا إن مت ذا : قال
عوتب ابن املبارك فيما يفرق من : حدثنا عباس بن يزيد، حدثنا حبان بن موسى، قال: الفتح بن سخرف

ضل وصدق، طلبوا احلديث، فأحسنوا طلبه إين أعرف مكان قوم هلم ف: املال يف البلدان دون بلده، قال



حلاجة الناس إليهم، احتاجوا، فإن تركناهم، ضاع علمهم، وإن أعناهم، بثوا العلم المة حممد صلى اهللا 
  ).٣(عليه وسلم، ال أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم 

  .املباركابن : ما رأيت أحدا حيدث هللا إال ستة نفر، منهم: مسعت حيىي يقول: عباس الدوري
  :االئمة أربعة: حدثنا ابن الطباع، عن ابن مهدي قال: أبو حامت

__________  
  .١٥٩ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٦٠ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٦٠ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)٨/٣٨٧(  

  

  .سفيان، ومالك، ومحاد بن زيد، وابن املبارك
جال أعلم باحلديث من سفيان، وال أحسن عقال من مالك، وال ما رأيت ر: وروي عن ابن مهدي قال

  .أقشف من شعبة، وال أنصح لالمة من ابن املبارك
ما رأيت أحفظ : ما رأت عيناي مثل أربعة: مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقول: وقال حممد بن املثىن

مة من ابن املبارك للحديث من الثوري، وال أشد تقشفا من شعبة، وال أعقل من مالك، وال أنصح لال
)١.(  

: أيهما أفضل، ابن املبارك، أو سفيان الثوري ؟ فقال: قلت البن مهدي: مسعت نعيم بن محاد: أبو نشيط
  .ابن املبارك

  ).٢(إم مل جيربوا، ما رأيت مثل ابن املبارك : إن الناس خيالفونك، قال: قلت
  ).٣(وكان نسيج وحده حدثنا ابن املبارك، : حدثنا ابن مهدي قال: نوح بن حبيب

ابن املبارك أعلم : مسعت ابن مهدي يقول: مسعت حيىي بن معني يقول: أمحد بن حممد بن القاسم بن حمرز
  ).٤(من سفيان الثوري 
جالست : مسعت عبدالرمحن بن مهدي، واجتمع إليه أصحاب احلديث، فقالوا له: وقال حممد بن أعني

لو أن سفيان جهد على أن يكون يوما مثل : فأيهما أرجح ؟ قالالثوري، ومسعت منه، ومن ابن املبارك، 
  عبد

  ).٥(اهللا مل يقدر 
__________  



  .١٦١، ١٦٠ / ١٠" تاريخ بغداد " االخبار االربعة يف ) ١(
  .١٦١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٦١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٦١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١٦١/  ١٠" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)٨/٣٨٨(  

  

إين الشتهي من عمري كله أن : قال سفيان: حدثنا أيب، مسعت شعيب بن حرب، يقول: ابن أيب العوام
  ).١(أكون سنة مثل ابن املبارك، فما أقدر أن أكون وال ثالثة أيام 

 رجل سأل: حدثنا إبراهيم بن حبر الدمشقي، حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي، قال: حممد بن املنذر
: أو ليس عندكم أعلم أهل املشرق ؟ قال: من أهل املشرق، قال: من أين أنت ؟ قال: سفيان، فقال

  .عبد اهللا بن املبارك: ومن هو ؟ قال
  ).٢(نعم، وأهل املغرب : وهو أعلم أهل املشرق ؟ قال: قال

كان فضيل : ة، قالوحدثين حممد بن أمحد بن احلسني القرشي، حدثنا أمحد بن عبد: قال حممد بن املنذر
هذا رجل أهل : وسفيان ومشيخة جلوسا يف املسجد احلرام، فطلع ابن املبارك من الثنية، فقال سفيان

  .املشرق
  ).٣(رجل أهل املشرق واملغرب وما بينهما : فقال فضيل

مل يا عا: كنا حول ابن املبارك مبكة، فقلنا له: حدثين عبدالرمحن بن أيب مجيل قال: وقال علي بن زيد
  ).٤(وحيكم عامل املشرق واملغرب وما بينهما : الشرق حدثنا وسفيان قريب منا يسمع فقال

  قدمت: مسعت أبا الوزير يقول: وقال حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ
رحم اهللا عبد اهللا، ما خلف خبراسان مثله : هذا وصي عبد اهللا، فقال: على سفيان بن عيينة، فقالوا له

)٥.(  
__________  

  .١٦٢ / ١٠" تاريخ بغداد  " )١(
  .١٦٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٦٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٢٦٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٤(



  .١٦٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٥(
(*)  

)٨/٣٨٩(  

  

يا : شهدت سفيان وفضيل بن عياض، فقال سفيان لفضيل: حدثنا أبو عصمة، قال: أمحد بن أيب احلواري
  ).١(يا أبا حممد، وبقي بعد ابن املبارك من يستحىي منه ؟ : ي، أي رجل ذهب يعين ابن املبارك قالأبا عل

ملا مات ابن : حدثنا عبد الصمد بن محيد، مسعت عبد الوهاب ابن عبد احلكم يقول: حممد بن خملد
  ).٢(مات سيد العلماء : املبارك بلغين أن هارون أمري املؤمنني قال

  ).٣(ابن املبارك إمام املسلمني أمجعني :  مسعت أبا إسحاق الفزاري يقول:املسيب بن واضح
  .هذا االطالق من أيب إسحاق معين مبسلمي زمانه: قلت

  .ورأيت أبا إسحاق بني يدي ابن املبارك قاعدا يسأله: قال املسيب
 قال ابن :مسعت علي ابن إسحاق بن إبراهيم يقول: قال أبو وهب أمحد بن رافع وراق سويد بن نصر

نظرت يف أمر الصحابة، وأمر عبد اهللا، فما رأيت هلم عليه فضال إال بصحبتهم النيب صلى اهللا : عيينة
  ).٤(عليه وسلم، وغزوهم معه 

  :مسعت عمار بن احلسن ميدح ابن املبارك ويقول: حممود بن واالن، قال
__________  

  .٢٦٣ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٦٣ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .مل ترد فيه" أمجعني " ، وكلمة ١٦٣ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٦٣ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)٨/٣٩٠(  

  

إذا سار عبد اهللا من مرو ليلة فقد سار منها نورها ومجاهلا إذ ذكر االحبار يف كل بلدة فهم أجنم فيها 
  ).١(وأنت هالهلا 

إىل ابن : انتهى العلم إىل رجلني: وت، مسعت علي بن املديين يقولحدثنا عثمان بن طال: هاشم بن مرثد
  ).٢(املبارك، مث إىل ابن معني 



عبد اهللا بن املبارك أوسع علما من عبدالرمحن : قال علي بن ابن املديين: وقال امحد بن حيىي بن اجلارود
  ).٣(بن مهدي، وحيىي بن آدم 
  ).٤(ما خلف ابن املبارك باملشق مثله : طيع يقولمسعت سالم بن أيب م: قال أبو سلمة التبوذكي

إنه مل يكن : مسعت حيىي بن معني، وذكروا عبد اهللا بن املبارك، فقال رجل: إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد
كان عبد اهللا رمحه اهللا كيسا، مستثبتا، ثقة، وكان عاملا صحيح احلديث، وكانت : حافظا، فقال ابن معني

 ٥(ا عشرين ألفا أو واحدا وعشرين ألفا كتبه اليت حيدث.(  
  مسعت نصر بن املغرية: قال أبو معشر محدويه بن اخلطاب البخاري

رأيت أفقه الناس ابن املبارك، وأورع الناس الفضيل، وأحفظ : البخاري، مسعت إبراهيم بن مشاس يقول
  ).٦(الناس وكيع بن اجلراح 

__________  
  .١٦٣ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٦٤ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٦٤ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٦٤ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١٦٤ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .١٦٤ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)٨/٣٩١(  

  

، ابن املبارك، فبدأ به: مخسة: مسعت حيىي بن معني يقول وذكر أصحاب سفيان فقال: أمحد بن أيب خيثمة
  ).١(ووكيع، وحيىي، وابن مهدي، وأبو نعيم 

  .القول قول حيىي: اختلف القطان ووكيع ؟ قال: قلت البن معني: قال جعفر بن أيب عثمان
  .حيتاج من يفصل بينهما: فإذا اختلف عبدالرمحن، وحيىي ؟ قال: قال
  .حيتاج من يفصل بينهما: فأبو نعيم وعبد الرمحن ؟ قال: قلت
  .مات االشجعي، ومات حديثه معه: الاالشجعي ؟ ق: قلت
  ).٢(ذاك أمري املؤمنني يف احلديث : ابن املبارك ؟ قال: قلت

كنت عند حيىي بن معني، : مسعت حممد بن موسى، مسعت إبراهيم بن موسى يقول: حممود بن واالن
: س، وقالمن أثبت يف معمر ؟ ابن املبارك أو عبد الرزاق ؟ وكان حيىي متكئا فجل: فجاءه رجل، فقال



عبد اهللا سيدا من سادات املسملني ] كان [ كان ابن املبارك خريا من عبد الرزاق ومن أهل قريته، 
)٣.(  

  القول قول: إذا اختلف أصحاب معمر ؟ قال: وسئل إبراهيم احلريب
  .ابن املبارك

هل : بن املباركقلت ال: قال أيب: حدثنا حيىي بن زكريا، حدثنا حممد بن النضر بن مساور، قال: الدغويل
ما حتفظت حديثا قط، إمنا آخذ الكتاب فأنظر فيه، فما اشتهيته، : تتحفظ احلديث ؟ فتغري لونه، وقال

  ).٤(علق بقليب 
__________  

  .١٦٤ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٦٥ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٦٥ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٦٥ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)٨/٣٩٢(  

  

كنا غلمانا يف الكتاب، فمررت أنا وابن : أخربين صخر، صديق ابن املبارك، قال: قال احلسن بن عيسى
حفظتها، فسمعه رجل من : املبارك، ورجل خيطب، فخطب خطبة طويلة، فلما فرغ، قال يل ابن املبارك

  ).١(هاا، فأعادها، وقد حفظها : القوم، فقال
وما علي من : لئن وجدت كتبك، الحرقنها، قلت: قال يل أيب:  املبارك قالمسعت ابن: نعيم بن محاد

  ).٢(ذلك وهي يف صدري 
العجب ممن يسمع احلديث من ابن املبارك عن رجل، مث يأيت ذلك : وقال أبو وهب حممد بن مزاحم

  ).٣] (به [ الرجل حىت حيدثه 
  .ابن املبارك مروزي ثقة: قال ابن خراش

رأيت ابن املبارك مبكة أيت زمزم، فاستقى : مسعت سويد بن سعيد يقول:  بن عبادقال القاسم بن حممد
اللهم إن ابن أيب املوال، حدثنا عن حممد بن املنكدر عن جابر، عن النيب : شربة، مث استقبل القبلة، فقال
  وهذا أشربه لعطش القيامة، مث" ماء زمزم ملا شرب له : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ).٤(شربه 
__________  



  .١٦٦ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(، ١٦٦، ١٦٥ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٦٦ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
، وابن ٣٥٧ / ٣أخرجه أمحد، " ماء زمزم ملا شرب له " ، وحديث ١٦٦ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٤(

: مسعت جابر بن عبد اهللا يقول: يقولمن طريق عبد اهللا بن املؤمل، أنه مسع أبا الزبري ) ٣٠٦٢(ماجه 
وهذا سند ضعيف لضعف عبد " ماء زمزم ملا شرب له : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

من حديث حممد بن حبيب " سننه " اهللا بن املؤمل، لكن له شاهد عن ابن عباس، أخرجه الدار قطين يف 
" صحيحه "  جماهد عنه، رفعه به، وأخرجه مسلم يف اجلارودي، عن سفيان بن عيينة، عن أيب جنيح، عن

، ولفظ "إا مباركة، وإا طعام طعم : " يف حديث أيب ذر الطويل قوله صلى اهللا عليه وسلم) ٢٤٧٣(
  ".إا ملباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم  " ١٥٨ / ٢أيب داود الطيالسي 

(*)  

)٨/٣٩٣(  

  

ملؤمل عبد اهللا املكي، واحلديث به يعرف، وهو من الضعفاء، لكن ابن أيب املوال، وصوابه ابن ا: كذا قال
يرويه عن أيب الزبري، عن جابر، فعلى كل حال خرب ابن املبارك فرد منكر، ما أتى به سوى سويد، رواه 

  .املياجني، عن ابن عباد
ذا خرج إىل مكة كان عبد اهللا بن املبارك إ: مسعت اخلليل أبا حممد، قال: أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب

بغض احلياة وخوف اهللا أخرجين وبيع نفسي مبا ليست له مثنا إين وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس : قال
  )١(يبقى فال واهللا ما أتزنا 

كان ابن املبارك إذا قرأ كتاب الرقاق، يصري كأنه ثور منحور، أو بقرة منحورة، من : قال نعيم بن محاد
  ).٢(أن يسأله عن شئ إال دفعه البكاء، ال جيتزئ أحد منا 

كنا سرية مع ابن املبارك يف بالد الروم، فصادفنا : حدثنا عبدة بن سليمان املروزي قال: أبو حامت الرازي
العدو، فلما التقى الصفان، خرج رجل من العدو، فدعا إىل الرباز، فخرج إليه رجل فقتله، مث آخر 

فخرج إليه رجل، فطارده ساعة فطعنه فقتله، فازدحم إليه الناس، فقتله، مث آخر فقتله، مث دعا إىل الرباز، 
فنظرت فإذا هو عبد اهللا بن املبارك، وإذا هو يكتم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته، فإذا هو 

  .هو
  وأنت: فقال

__________  
  .١٦٦ / ١٠تاريخ بغداد ) ١(



  .١٦٧ / ١٠تاريخ بغداد ) ٢(
(*)  

)٨/٣٩٤(  

  

مسعت أبا وهب : حدثين بعض أصحابنا قال: قال العباس بن مصعب) ! ١( يشنع علينا يا أبا عمرو ممن
أسألك أن تدعو يل أن يرد اهللا علي بصري، فدعا اهللا، فرد : مر ابن املبارك برجل أعمى، فقال له: يقول

  .عليه بصره، وأنا أنظر
استعرت : ال يل ابن املباركق: مسعت احلسن بن عرفة يقول: وقال أبو حسان عيسى بن عبد اهللا البصري

قلما بأرض الشام، فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مرو، نظرت فإذا هو معي، فرجعت إىل الشام 
  ).٢] (على صاحبه [ حىت رددته 

كان ابن املبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس يف السنة، إذا رأيت رجال يغمز : قال أسود بن سامل
   علىابن املبارك، فامه

  ).٣(االسالم 
أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق بن حممد املصري ا، أخربنا الفتح بن عبد اهللا بن حممد الكاتب، 

ببغداد، أخربنا أبو الفضل حممد بن عمر القاضي، وأبو غالب حممد بن علي بن الداية، وأبو عبد اهللا 
أخربنا عمر بن :  وعلي بن أمحد كتابة، قاالوأخربنا حيىي بن أيب منصور،) ح(حممد بن أمحد الطرائفي 

أبو منصور حممد بن عبدامللك املقرئ، وأنبأنا حيىي، أنبأنا عمر بن حممد، أخربنا حيىي بن ] أخربنا [ طربزد 
، وأخربنا أبو املرهف املقداد بن )ح(علي بن الطراح، وعبد اخلالق بن عبد الصمد، وأبو غالب بن البناء 

  ،)ح( أخربنا بن حممد الرزاز أيب القاسم القيسي،
__________  

  .١٦٧ / ١٠تاريخ بغداد ) ١(
  .، والزيادة منه١٦٧ / ١٠تاريخ بغداد ) ٢(
  .١٦٨ / ١٠تاريخ بغداد ) ٣(

(*)  

)٨/٣٩٥(  

  



: وأخربنا املسلم بن حممد بن عالن يف كتابه، وغريه، أن داود بن أمحد بن حممد الوكيل، أخربهم قالوا
أخربتنا نعمة بنت علي بن حيىي : االرموي، وكتب إلينا الفخر علي بن البخاري، قالأخربنا أبو الفضل 

أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد املعدل، أخربنا أبو الفضل عبيداهللا : بن علي، أخربنا جدي، قال سبعتهم
رقند، حدثنا جعفر بن حممد الفريايب، حدثنا حممد بن احلسن البلخي بسم: بن عبدالرمحن الزهري، قال

سنة ست وعشرين ومئتني، أخربنا عبد اهللا بن املبارك، أخربنا ابن هليعة، حدثنا أبو املصعب مشرح بن 
أكثر منافقي أميت قراؤها : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هاعان، عن عقبة بن عامر اجلهين قال

) "١.(  
  .عن مشرح فذكرهحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن هليعة : وبه إىل الفريايب
حدثين أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاين، حدثنا عبد اهللا بن املبارك، عن االوزاعي، : وبه إىل الفريايب

انظروا فالنا لرجل من قريش، فإين : عن هارون بن رئاب، أن عبد اهللا بن عمرو ملا حضرته الوفاة قال
ى اهللا تعاىل بثلث النفاق، وأشهدكم أين قد كنت قلت له يف ابنيت قوال كشبيه العدة، وما أحب أن ألق

  .زوجته
  .هارون ثقة، لكنه مل حيلق عبد اهللا بن عمرو

__________  
، ٥٤ص " صفة النفاق " ، والفريايب يف ١٥٥، ١٥٤ و ١٥١ / ٤إسناده حسن، وأخرجه أمحد ) ١(

ابن عامر،  من طرق عن ابن هليعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة ٣٥٧ / ١واخلطيب يف تارخيه 
، ٥٣ص " صفة النفاق " ، والفريايب يف ١٧٥ / ٢، وأمحد ٤٥١ص " الزهد " وأخرجه ابن املبارك يف 

 من طريق عبدالرمحن بن شريح املعافري، عن شراحيل بن يزيد، عن حممد بن هدية الصديف، عن ٥٤
  .عبد اهللا بن عمرو بن العاص

  .وسنده حسن يف الشواهد
(*)  

)٨/٣٩٦(  

  

  .مل يكن أحد يف زمان ابن املبارك أطلب للعلم منه: ن حنبلقال أمحد ب
  .ما قدم علينا أحد مثل ابن املبارك: وعن شعبة قال
  .ما رأيت رجال أطلب للعلم من ابن املبارك، وهو يف احملدثني مثل أمري املؤمنني يف الناس: وقال أبو أسامة

اعة مثل الفضل بن موسى، وخملد بن اجتمع مج: قال احلسن بن عيسى بن ماسرجس موىل ابن املبارك
  العلم، والفقه، واالدب، والنحو،: تعالوا نعد خصال ابن املبارك من أبواب اخلري، فقالوا: احلسني، فقالوا



واللغة، والزهد، والفصاحة، والشعر، وقيام الليل، والعبادة، واحلج، والغزو، والشجاعة، والفروسية، 
  .يه، واالنصاف، وقلة اخلالف على أصحابهوالقوة، وترك الكالم فيما ال يعن

لكين أعرف رجال مل : قرأت البارحة القرآن يف ركعة، فقال: قال رجل البن املبارك: قال نعيم بن محاد
  .إىل الصبح، ما قدر أن يتجاوزها يعين نفسه) أهلاكم التكاثر(يزل البارحة يكرر 

محلت العلم عن أربعة : ن ابن املبارك، قالعن إبراهيم بن إسحاق البناين، ع: قال العباس بن مصعب
  .فتتبعتهم حىت وقع يل مثان مئة شيخ له: آالف شيخ، فرويت عن ألف شيخ، مث قال العباس

  .غريزة: ما خري ما أعطي االنسان ؟ قال: سألت ابن املبارك: قال حبيب اجلالب
  .حسن أدب: فإن مل يكن ؟ قال: قلت
  .ستشريهأخ شفيق ي: فإن مل يكن ؟ قال: قلت
  .صمت طويل: فإن مل يكن ؟ قال: قلت
  .موت عاجل: فإن مل يكن ؟ قال: قلت

)٨/٣٩٧(  

  

إذا غلبت حماسن الرجل على مساوئه مل تذكر املساوئ، : وروى عبدان بن عثمان، عن عبد اهللا، قال
  .وإذا غلبت املساوئ عن احملاسن مل تذكر احملاسن

  .ملن يطلب العلم، كيف تدعوه نفسه إىل مكرمةعجبت : مسعت ابن املبارك يقول: قال نعيم
  .نعم: رأيت ابن املبارك ؟ قلت: قال يل عطاء بن مسلم: قال عبيد بن جناد

  .ما رأيت وال ترى مثله: قال
  ما رأيت يف دهرنا هذا: ومسعت العمري يقول: قال عبيد بن جناد

  .من يصلح هلذا االمر يعين االمامة إال ابن املبارك
  .ما رأيت مثل ابن املبارك، تصيب عنده الشئ الذي ال تصيبه عند أحد:  سليمانقال معتمر بن

أجلس مع الصحابة : إذا أنت صليت مل ال جتلس معنا ؟ قال: قيل البن املبارك: قال شقيق البلخي
  .والتابعني، أنظر يف كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم ؟ أنتم تغتابون الناس

  .مدتكم االثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم احلديثليكن ع: وعن ابن املبارك قال
إما موت يذهب علمه، وإما : من خبل بالعلم، ابتلي بثالث: مسعت ابن املبارك يقول: حمبوب بن احلسن

  .ينسى، وإما يلزم السلطان، فيذهب علمه
  .أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا: وعن ابن املبارك قال

)٨/٣٩٨(  



  

إذا كان : الرجل يطلب احلديث هللا يشتد يف سنده، قال: مسعت ابن املبارك، وقيل له: حاملسيب بن واض
  .هللا، فهو أوىل أن يشتد يف سنده

لو اتقى : حب الدنيا يف القلب، والذنوب فقد احتوشته، فمىت يصل اخلري إليه ؟ وعنه قال: وعنه، قال
 تورع عن مئة شئ سوى شئ واحد مل يكن الرجل مئة شئ، ومل يتق شيئا واحدا مل يك من املتقني، ولو

  .ورعا، ومن كانت فيه خلة من اجلهل كان من اجلاهلني
  )إين أعظك أن تكون من اجلاهلني: (أما مسعت اهللا يقول لنوح عليه السالم من أجل ابنه

  .هود[ 
  .إسنادها ال يصح ] ٤٦

  .االصرار عليها: " اخللة من اجلهلوقد تقدم عن ابن املبارك خالف هذا، وأن االعتبار بالكثرة، ومراده ب
  .العلماء: من الناس ؟ فقال: وجاء أن ابن املبارك سئل

  .خزمية وأصحابه، يعين من أمراء الظلمة: فمن الغوغاء ؟ قال: الزهاد، قيل: فمن امللوك ؟ قال: قيل
  .الذين يعيشون بدينهم: فمن السفلة ؟ قال: قيل

  .ياك أن جتلس مع صاحب بدعةليكن جملسك مع املساكني، وإ: وعنه قال
  .إذا عرف الرجل قدر نفسه، يصري عند نفسه أذل من كلب: وعن ابن املبارك قال

  .ال يقع موقع الكسب على العيال شئ، وال اجلهاد يف سبيل اهللا: وعنه قال

)٨/٣٩٩(  

  

  .رب عمل صغري تكثره النية، ورب عمل كثري تصغره النية: وقال
ازة، عن عبدالرحيم بن حممد الكاغدي، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو أخربنا أمحد بن سالمة، إج

نعيم احلافظ، حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثنا أمحد بن سعيد الدارمي، حدثنا 
  .سألت ابن املبارك عن الرجل يصلي عن أبويه: أبو إسحاق الطالقاين، قال

  .ب بن خراششها: من يرويه ؟ قلت: فقال
  .ثقة: قال

  .عن احلجاج بن دينار: عمن ؟ قلت
  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: ثقة، عمن ؟ قلت: قال
  بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق: قال

  ).١(االبل 



موالة ابن وهبان، أخربنا بيربس بن عبد اهللا ادي، أخربنا هبة اهللا بن احلسن الدوامي، أخربتنا جتين 
وأخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن املرداوي، أخربنا االمام أبو حممد بن قدامة، أخربنا عبد اهللا ابن أمحد 

وأخربنا أبو احلسني علي بن حممد، وأمحد بن تاج ) ح(اخلطيب، وجتين الوهبانية، وفخر النساء شهدة 
ا ست االهل بنت الناصح، أخربنا البهاء عبد الرمحن، وأخربتن) ح(أخربنا حممد ابن إبراهيم : االمناء، قاال

وأخربنا حممد بن عبد الوهاب االغليب، ) ح(أخربنا طراد بن حممد الزينيب : أخربتنا شهدة، قالوا: قاال
أخربنا هالل بن حممد : أخربنا علي بن خمتار، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا القاسم بن الفضل، قاال

ر، حدثنا احلسني بن حيىي القطان، حدثنا إبراهيم بن جمشر، أخربنا عبد اهللا بن املبارك، عن بن جعفر احلفا
  سفيان، عن

__________  
االرض القفر البعيدة عن : ، واملفاوز مجع مفازة١٦ / ١" صحيحه " ذكره مسلم يف مقدمة ) ١(

  .العمارة، وعن املاء اليت خياف اهلالك فيها
(*)  

)٨/٤٠٠(  

  

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ومررت معه ببقعة، فقال: عبيد بن أيب عبيد، عن أيب هريرة قالعاصم، عن 
  ).١" (رب ميني ال تصعد إىل اهللا عزوجل يف هذه البقعة : " عليه وسلم يقول

  .فرأيت فيها النخاسني: قال أبو هريرة
: "  صلى اهللا عليه وسلم قالأخربنا ابن عجالن، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب: وبه إىل ابن املبارك

  ).٢" (كل مسكر حرام، وكل مسكر مخر 
  أخربنا إسحاق بن طارق االسدي، أخربنا ابن خليل، أخربنا عبد

الرحيم بن حممد الكاغدي، أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، 
 مسعت علي بن احلسن بن شقيق، مسعت عبد اهللا بن املبارك حدثنا حممد بن إسحاق، مسعت ابن أيب رزمة،

  ).٣(إنا لنحكي كالم اليهود والنصارى، وال نستطيع أن حنكي كالم اجلهمية : يقول
  :مسعت أبا حيىي يقول: وبه إىل حممد بن إسحاق السراج

__________  
د مل يوثقه غري ابن حبان إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيداهللا العمري، وشيخه عبيد بن أيب عبي) ١(

 من طريق عبدالرمحن، عن سفيان، عن عاصم، عن عبيد، عن ٣٠٣ / ٢" املسند " والعجلي، وهو يف 
  .أيب هريرة



من طريق محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ) ٢٠٠٣(إسناده حسن، وأخرجه مسلم ) ٢(
 يف الدنيا فمات وهو يدمنها مل يتب، مل كل مسكر مخر، وكل مسكر حرام، ومن شرب اخلمر: " مرفوعا

 / ٩، والنسائي )٣٦٧٩(، وأبو داود )١٨٦١(، والترمذي ٩٨ / ٢وأخرجه أمحد " يشرا يف اآلخرة 
٥٥٨.  

أتباع جهم بن صفوان الراسيب املكىن بأيب حمرز، نشأ يف مسرقند خبراسان، مث قضى فترة من حياته ) ٣(
سب من االزد، وقد أطبق السلف على ذمه بسبب تغاليه يف الترتيه، االوىل يف ترمذ، وكان موىل لبين را

  .وإنكار صفات اهللا، وتأويلها املفضي إىل تعطيلها
  (*) ه مع احلارث بن سريج يف حربه ضد بين أمية ١٢٨وقد قتل سنة 

)٨/٤٠١(  

  

يف :  قالكيف يعرف ربنا عزوجل ؟: قلت لعبد اهللا بن املبارك: مسعت علي بن احلسن بن شقيق يقول
  .السماء على العرش

  .إن اجلهمية تقول هذا: قلت له
  .هو معنا هاهنا: ال نقول كما قالت اجلهمية: قال
إن علم الباري يف كل مكان، : إن الباري تعاىل يف كل مكان، والسلف يقولون: اجلهمية يقولون: قلت

إنه على عرشه : لعلم، ويقولونبا: يعين ] ٤: احلديد) [ وهو معكم أينما كنتم(وحيتجون بقوله تعاىل 
  .استوى، كما نطق به القرآن والسنة

إن اهللا تعاىل فوق عرشه، ونؤمن مبا :  والتابعون متوافرون نقول-كنا : وقال االوزاعي، وهو إمام وقته
وردت به السنة من صفاته، ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات 

ا جاءت من غري تأويل وال حتريف، وال تشبيه وال تكييف، فإن الكالم يف الصفات وأحاديثها كم
  .الصفات فرع على الكالم يف الذات املقدسة

وقد علم املسلمون أن ذات الباري موجودة حقيقة، ال مثل هلا، وكذلك صفاته تعاىل موجودة، ال مثل 
  .هلا

در احلافظ، أخربنا حممد بن أيب نصر بأصبهان، أخربنا حيىي بن أيب منصور الفقيه، إجازة، أخربنا عبد القا
أخربنا حسني بن عبد امللك، أخربنا عبد اهللا بن شبيب، أخربنا أبو عمر السلمي، أخربنا أبو احلسن 

: له، قال) ١" (الرد على اجلهمية " اللبناين، حدثنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يف كتاب 
  حدثين أمحد بن إبراهيم

__________  



ينفي غري واحد من أهل العلم ومنهم املؤلف نسبة هذا الكتاب إىل االمام أمحد، فقد رواه عن عبد ) ١(
  = (*)اهللا بن االمام أمحد اخلضر بن املثىن، وهو جمهول، والرواية عن جمهول 

)٨/٤٠٢(  

  

:  أن نعرف ربنا ؟ قالكيف ينبغي لنا: سألت ابن املبارك: الدورقي، حدثنا علي بن احلسن بن شقيق قال
  .إنه هاهنا، يف االرض: على السماء السابعة على عرشه، وال نقول كما تقول اجلهمية

يا أبا عبدالرمحن، قد : وروى عبد اهللا بن أمحد بن هذا الكتاب بإسناده، عن ابن املبارك، أن رجال قال له
  .خفت اهللا تعاىل من كثرة ما أدعو على اجلهمية

  .م يزعمون إن إهلك الذي يف السماء ليس بشئال ختف، فإ: قال
  .كل حديث ال يعرفه ابن املبارك، فنحن منه براء: قال عبد اهللا بن إدريس

  ).١(يف صحيح احلديث شغل عن سقيمه : وعن ابن املبارك قال
 أخربنا أخربنا حيىي بن أمحد اجلذامي، أخربنا حممد بن عماد، أخربنا ابن رفاعة، أخربنا أبو احلسن اخللعي،

ابن احلاج، أخربنا أبو الفضل حممد بن عبدالرمحن الرملي، حدثنا العباس بن الفضل االسفاطي، حدثنا 
من زعم أن هذا خملوق، فقد كفر باهللا : أمحد بن يونس، مسعت ابن املبارك قرأ شيئا من القرآن، مث قال

  .العظيم
__________  

أنا ال جند له ذكرا لدى أقرب الناس إىل االمام : هلممقدوح فيها، ومطعون يف سندها، ومما يقوي قو= 
أمحد ممن عاصروه وجالسوه، أو أتوا بعده مباشرة، وكتبوا يف املوضوع نفسه، كاالمام البخاري، وابن 

  .قتيبة، وأيب سعيد الدارمي
لقد صدق هذ االمام رمحه اهللا، فإن يف ما صح من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غناء ) ١(

وأي غناء على االحاديث الضعيفة، ذات الضرر السيئ بالعقيدة والعبادة والسلوك، وقد نبه غري واحد 
من االئمة على جتنب رواية احلديث، واالستشهاد به ما مل تعلم صحته من طريق حافظ مشهور متثبت 

  .من حفاظ احلديث
(*)  

)٨/٤٠٣(  

  



ارك يف ليلة باردة من املسجد، فذاكرين عند قمت الخرج مع ابن املب: قال علي بن احلسن بن شقيق
  الباب حبديث، أو ذاكرته، فما

  .زلنا نتذاكر، حىت جاء املؤذن للصبح
مروا بنا إىل هذا الطبيب : كنت أجالسهم بالكوفة، فإذا تشاجروا يف حديث قالوا: وقال فضالة النسائي

  .حىت نسأله، يعنون ابن املبارك
يا أبا : جرير بن عبداحلميد حبديث عن ابن املبارك، فقالوا لهحدث : قال وهب بن زمعة املروزي

أنا مثل عبد اهللا، أمحل : عبداحلميد، حتدث عن عبد اهللا، وقد لقيت منصور بن املعتمر ؟ فغضب، وقال
  .علم أهل خراسان، وعلم أهل العراق، وأهل احلجاز، وأهل اليمن، وأهل الشام

بين هاشم إىل عبد اهللا ابن املبارك ليسمع منه، فأىب أن حيدثه، جاء رجل من : قال أمحد بن أيب احلواري
قم، فإن أبا عبدالرمحن ال يرى أن حيدثنا، فلما قام لريكب، جاء ابن املبارك : فقال الشريف لغالمه
أذل لك بدين، وال أذل : فقال! يا أبا عبدالرمحن تفعل هذا وال ترى أن حتدثين : ليمسك بركابه، فقال

  .لك احلديث
قد يلقى الرجل ثقة، وهو : أنه مسع ابن املبارك، وسأله رجل عمن يأخذ، فقال: روى املسيب بن واضح

  .ثقة عن ثقة: حيدث عن غري ثقة، وقد يلقى الرجل غري ثقة حيدث عن ثقة، ولكن ينبغي أن يكون
  ما رأيت: مسعت نعيم بن محاد يقول: عثمان بن سعيد الدارمي

)٨/٤٠٤(  

  

  .، وكان ال يرد على أحد حرفا إذا قرأ)١(أوسع " أخربنا " كان يرى " حدثنا : "  قطابن املبارك يقول
  .ما رأيت أعقل من ابن املبارك، وال أكثر اجتهادا يف العبادة: وقال نعيم

استقيموا لقريش : " قال ابن املبارك يف حديث ثوبان، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: احلسن بن الربيع
  ).٣" (ال تقتلوهم ما صلوا : " يفسره حديث أم سلمة): ٢ " (ما استقاموا لكم

واحتج ابن املبارك يف مسألة االرجاء، وأن االميان يتفاوت، مبا روى عن ابن شوذب، عن سلمة بن 
  .لو وزن إميان أيب بكر بإميان أهل االرض، لرجح: قال عمر: كهيل، عن هزيل بن شرحبيل، قال

  .هل أرض زمانهمراد عمر رضي اهللا عنه أ: قلت
السيف الذي وقع بني الصحابة فتنة، وال أقول الحد منهم هو : مسعت ابن املبارك يقول: نعيم بن محاد

  .مفتون
__________  

الذي أختاره يف الرواية، وعهدت عليه : ٢٦٠" معرفة علوم احلديث " قال أبو عبد اهللا احلاكم يف ) ١(



حدثين فالن : " ي يأخذه من احملدث لفظا وليس معه أحدأن يقول يف الذ: أكثر مشاخيي، وأئمة عصري
، "أخربين فالن : " ، وما قرأ على احملدث بنفسه"حدثنا فالن : " ، وما يأخذه عن احملدث لفظا مع غريه"

  ".أخربنا فالن : " وما قرئ على احملدث وهو حاضر
  .واحد" أنبأنا " و " أخربنا : " وقال حيىي بن سعيد

  .فارجع إليه) ١( تعليق رقم ٢١٥هذا احلديث يف ص تقدم ختريج ) ٢(
 / ٦، وأمحد )٤٧٦٠(، وأبو داود )٢٢٦٦(يف االمارة، والترمذي ) ١٨٥٤(أخرجه مسلم ) ٣(

كنه : " ، من حديث أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال٣٢١، ٣٠٥، ٣٠٢، ٢٩٥
، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ

  ".ال، ما صلوا : أفال نقاتلهم ؟ قال: وتابع، قالوا
(*)  

)٨/٤٠٥(  

  

  .الذي يدور على القضاة يطلب الشهادات: من السفلة ؟ قال: وعن ابن املبارك، وسئل
مر ذنب قد مضى ال يدرى ما يصنع فيه الرب عزوجل، وع: إن البصراء ال يأمنون من أربع: وعنه قال

قد بقي ال يدري ما فيه من اهللكة، وفضل قد أعطي العبد لعله مكر واستدراج، وضاللة قد زينت، 
  .يراها هدى، وزيغ قلب ساعة فقد يسلب املرء دينه وال يشعر

  .إن عبد اهللا كان يتصدق ملقامه ببغداد كل يوم بدينار: قال منصور بن دينار، صاحب ابن املبارك
  .كان عبد اهللا يعجبه إذا ختم القرآن أن يكون دعاؤه يف السجود: قالوعن عبد الكرمي السكري 

: ، فأمر أبا سليم أن يأتيه بابن املبارك، قال)١(قدم الرشيد عني زربة : قال إبراهيم بن نوح املوصلي
  .ال آمن أن جييب ابن املبارك مبا يكره فيقتله: فقلت
  .، فأمسك الرشيديا أمري املؤمنني، هو رجل غليظ الطباع، جلف: فقلت

مسعت رجال يسأل ابن املبارك عن الرجل يصوم : حدثنا عبدة بن سليمان قال: الفضل بن حممد الشعراين
  .يوما ويفطر يوما

  .هذا رجل يضيع نصف عمره، وهو ال يدري: قال
  .يعين مل ال يصومها

  أفضل: " أحسب ابن املبارك مل يذكر حينئذ حديث: قلت
__________  



  .غر من نواحي املصيصةبلد بالث) ١(
(*)  

)٨/٤٠٦(  

  

  ).٢(النهي عن صوم الدهر : وال حديث) ١" (الصوم صوم داود 
  .أن، تزدري الناس: ما الكرب ؟ قال: سألت ابن املبارك: قال أبو وهب املروزي

أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غريك، ال أعلم يف املصلني شيئا شرا من : فسألته عن العجب ؟ قال
  .العجب

مسعت علي بن احلسن بن شقيق، مسعت ابن املبارك، وسأله رجل عن قرحة : قال حامت بن اجلراح
  .خرجت يف ركبته منذ سبع سنني، وقد عاجلتها بأنواع العالج، وسألت االطباء، فلم أنتفع به

لدم، اذهب، فاحفر بئرا يف مكان حجة إىل املاء، فإين أرجو أن ينبع هناك عني، وميسك عنك ا: فقال له
  .ففعل الرجل، فربأ
كان ابن املبارك حيدث من الكتاب، فلم يكن له سقط كثري، وكان وكيع حيدث من : قال أمحد بن حنبل

  .حفظه، فكان يكون له سقط كم يكون حفظ الرجل
لعل الكلمة اليت أنتفع ا مل أكتبها : إىل مىت تكتب العلم ؟ قال: وروى غري واحد أن ابن املبارك قيل له

  .بعد
  .ما قدم علينا أحد يشبه ابن املبارك، وحيىي بن أيب زائدة: مسعت ابن عيينة يقول: قال عمرو الناقد

__________  
) ١٨٩) (١١٥٩(باب من نام عند السحر، ومسلم : ، يف التجهد١٤، ١٣ / ٣أخرجه البخاري ) ١(

قال رسول اهللا :  قالباب النهي عن صوم الدهر، من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص: يف الصيام
إن أحب الصيام إىل اهللا صيام داود، وأحب الصالة إىل اهللا صالة داود عليه : " صلى اهللا عليه وسلم

  ".السالم، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما 
ومسلم ) وآتينا داود زبورا(باب قول اهللا تعاىل :  يف االنبياء٣٢٧ / ٦انظر صحيح البخاري ) ٢(
  .باب النهي عن صوم الدهر: يف الصيام) ١١٥٩(

(*)  

)٨/٤٠٧(  

  



  .جالست أيوب وابن عون، فلم أجد فيهم من أفضله على ابن املبارك: وقال خملد بن احلسني
دلس للناس أحاديثه : ، مث أنشد)١(قال ابن املبارك، وذكر التدليس، فقال فيه قوال شديدا : قال عبدان

من استخف بالعلماء، ذهبت آخرته، ومن استخف باالمراء، : واهللا ال يقبل تدليسا عن ابن املبارك قال* 
  .ذهبت دنياه، ومن استخف باالخوان، ذهبت مروءته

  .قد أسلفنا لعبد اهللا ما يدل على فروسيته
ن سليمان بطرسوس، كنت مع ابن املبارك، ومعتمر ب: حدثنا عبد اهللا بن سنان قال: وقال حممد بن املثىن

النفري، فخرج ابن املبارك والناس، فلما اصطف اجلمعان، خرج رومي، فطلب الرباز، : فصاح الناس
فخرج إليه رجل، فشد العلج عليه فقتله، حىت قتل ستة من املسلمني، وجعل يتبختر بني الصفني يطلب 

فالن، إن قتلت فافعل كذا وكذا، مث حرك يا : املبارزة، وال خيرج إليه أحد، فالتفت إيل ابن املبارك، فقال
دابته، وبرز للعلج، فعاجل معه ساعة، فقتل العلج، وطلب املبارزة، فربز له علج آخر فقتله، حىت قتل 

  عنه،) ٢(ستة علوج، وطلب الرباز، فكأم كاعوا 
__________  

سماع، أو يصف أن يروي الراوي عمن عاصره ما مل يسمع منه بصيغة ال تقتضي ال: التدليس) ١(
الشيخ الذي روى عنه بأوصاف ال تعرف، وهو مذموم على االطالق، حىت بالغ إمام اجلرح والتعديل 

التدليس أخو الكذب، والصحيح : الن أزين أحب إيل من أن أدلس، وقال: شعبة بن احلجاج، فقال
 يصرح فيه بالسماع الذي رجحه أئمة احلديث وجهابذته أن ما رواه املوصوف بالتدليس بلفظ حمتمل مل

  .ال يقبل، وما صرح فيه بالسماع يقبل، وهذا إذا كان املدلس ثقة يف روايته
  .املنهزم: جبنوا، والكاعي: كاعوا عنه) ٢(

(*)  

)٨/٤٠٨(  

  

: فضرب دابته، وطرد بني الصفني، مث غاب، فلم نشعر بشئ، وإذا أنا به يف املوضع الذي كان، فقال يل
 ذا أحدا، وأنا حي، فذكر كلمةيا عبد اهللا لئن حدثت.  

  .لوال الكتاب ما حفظنا: سألت ابن املبارك عن كتابة العلم، فقال: قال أبو صاحل الفراء
  .احلرب يف الثوب خلوق العلماء: ومسعته يقول

  .تواطؤ اجلريان على شئ أحب إىل من شهادة عدلني: وقال
يا راهب، عندك كرت الرجال، وكرت االموال، : لإن ابن املبارك مر براهب عند مقربة ومزبلة، فقا: وقيل

  .وفيهما معترب



  .وقد تفقه ابن املبارك بأيب حنيفة، وهو معدود يف تالمذته
  .وكان عبد اهللا غنيا شاكرا، رأس ماله حنو االربع مئة ألف

  .رأيت سفرة ابن املبارك محلت على عجلة: قال حبان بن موسى
  .ين حمملني دجاجا مشويا لسفرة ابن املباركرأيت بعري: وقال أبو إسحاق الطالقاين

كنت مع ابن املبارك، فكان : وروى عبد اهللا بن عبد الوهاب، عن حممد بن عبدالرمحن بن سهم، قال
  ).١(يأكل كل يوم، فيشوى له جدي، ويتخذ له فالوذق 

  .فقيل له يف ذلك
  .إن دفعت إىل وكيلي ألف دينار، وأمرته أن يرسع علينا: فقال
  دخل أبو أسامة على ابن املبارك، فوجد يف: حلسن بن محادقال ا

__________  
  .الفالوذق، كالفالوذج نوع من احللواء تسوى من لب احلنطة، فارسي معرب) ١(

(*)  

)٨/٤٠٩(  

  

* وفىت خال من ماله : وجهه عبد اهللا أثر الضر، فلما خرج، بعث إليه أربعة آالف درهم، وكتب إليه
أرسل ابن : وكفاك مكروه السؤال وقال املسيب بن واضح* ل أعطاك قبل سؤاله ومن املروءة غري خا

  .سد ا فتنة القوم عنك: املبارك إىل أيب بكر بن عياش أربعة آالف درهم، فقال
: كيف فضلكم ابن املبارك، ومل يكن بأسن منكم ؟ قال: قلت لعيسى بن يونس: قال علي بن خشرم

  .نية، والبزة احلسنة، فيصل العلماء، ويعطيهم، وكنا ال نقدر على هذاكان يقدم، ومعه الغلمة اخلراسا
قدم ابن املبارك أيلة على يونس بن يزيد، ومعه غالم مفرغ لعمل الفالوذج، يتخذه : قال نعيم بن محاد

  .للمحدثني
يم، حدثنا أخربنا ابن أيب اخلري يف كتابه، عن عبدالرحيم بن حممد، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أبو نع

عبد اهللا بن جعفر، حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا، حدثنا نعيم بن محاد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املبارك، عن خالد احلذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

  ).١" (الربكة مع أكابركم 
  .يف الغزو:  ؟ قالأين مسعت من ابن املبارك: فقلت للوليد

__________  
، من طريق نعيم بن محاد، عن الوليد بن مسلم، حدثنا ابن ١٧١ / ٨" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(



من طريق عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن ) ١٩١٢(وأخرجه ابن حبان ..املبارك
  طريق من ٦٢ / ١وهذا سند قوي، وأخرجه احلاكم ..املبارك

  .وصححه، ووافقه الذهيب...أمحد بن سيار، حدثنا وارث بن عبيداهللا، حدثنا ابن املبارك
(*)  

)٨/٤١٠(  

  

  .ليكن جملسك مع املساكني، واحذر أن جتلس مع صاحب بدعة: عن ابن املبارك قال
د رجل كان أشتهي سويقا، فلم جنده إال عن: ملا احتضر ابن املبارك يف السفر قال: قال احلسن بن الربيع

  .دعوه، فمات ومل يشربه: يعمل للسلطان، وكان معنا يف السفينة، فذكرنا ذلك لعبد اهللا، فقال
إىل النار * عجبت لشيطان أتى الناس داعيا : ذكر جهم عند ابن املبارك، فقال: قال العالء بن االسود

الرحيم بن حممد، أخربنا أبو وانشق امسه من جهنم أخربنا إسحاق االسدي، أخربنا ابن خليل، أخربنا عبد
علي احلداد، أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا أمحد بن حيىي احللواين، حدثنا سعيد 

كان النيب : " بن سليمان، عن ابن املبارك، عن معمر، عن حممد بن محزة، عن عبد اهللا بن سالم، قال
وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال (مرهم بالصالة، مث قرأ صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل بأهله الضيق أ

  ).١) (نسألك رزقا حنن نرزقك
  .هذا مرسل، قد انقطع فيه ما بني حممد وجد أبيه عبد اهللا
  .وقد كان ابن املبارك رمحه اهللا شاعرا، حمسنا، قواال باحلق

  .، قد ويل القضاء، فكتب إليهإن إمساعيل بن علية: قيل البن املبارك: قال أمحد بن مجيل املروزي
  يصطاد أموال املساكني* يا جاعل العلم له بازيا 

__________  
  ".الضيف " إىل " الضيق " ، وقد حترف فيه ١٧٦ / ٨" احللية " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(

  .١٧١ / ٣وانظر تفسري ابن كثري 
(*)  

)٨/٤١١(  

  

كنت دواء للمجانني أين رواياتك * نونا ا بعدما حبيلة تذهب بالدين فصرت جم* احتلت للدنيا ولذاا 
يف ترك أبواب السالطني إن قلت * عن ابن عون وابن سريين أين رواياتك فيما مضى * يف سردها 



زل محار العلم يف الطني وروى عبد اهللا بن حممد قاضي نصيبني، حدثنا حممد بن * أكرهت فماذا كذا 
لي ابن املبارك سنة سبع وسبعني ومئة، وأنفذها معي إىل الفضيل بن أملى ع: إبراهيم بن أيب سكينة، قال

لعلمت أنك يف العبادة تلعب من كان خيضب جيده * يا عابد احلرمني لو أبصرتنا : عياض من طرسوس
فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح * فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيلة يف باطل * بدموعه 

قول صحيح * ولقد أتانا من مقال نبينا ) ١(رهج السنابك والغبار االطيب * نا العبري لكم وحنن عبري
هذا كتاب اهللا ينطق ) ٢(أنف امرئ ودخان نار تلهب * صادق ال يكذب ال يستوي وغبار خيل اهللا يف 

  ليس الشهيد مبيت ال يكذب* بيننا 
__________  

  . اخليل وجانباه من قدامالغبار، والسنابك مجع سنبك طرف حافر: الرهج والرهج) ١(
  .٤٤١ و ٣٤٢ و ٢٥٦ / ٢يشري إىل احلديث الذي أخرجه أمحد ) ٢(

، من حديث أيب هريرة أنه مسع ١٦١ / ٩، والبيهقي ٧٢ / ٢، واحلاكم ١٤، ١٣، ١٢ / ٦والنسائي 
، ال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم يف جوف عبد أبدا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

ويف سنده ابن اللجالج مل يوثقه غري ابن حبان، وباقي " وال جيتمع الشح واالميان يف قلب عبد أبدا 
 من ٧٢ / ٢، واحلاكم ١٣، ١٢ / ٦، والنسائي ٣٤٠ / ٢رجاله ثقات، وله طريق آخر عند أمحد 

  حديث الليث، عن حممد
  .ابن عجالن، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة

  ).١٥٩٩(و ) ١٥٩٧(سند حسن، وصححه ابن حبان وهذا 
(*)  

)٨/٤١٢(  

  

  .صدق أبو عبدالرمحن ونصح: فلقيت الفضيل بكتابه يف احلرم، فقرأه وبكى، مث قال
فكيف قرت الهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيد : مسعت ابن املبارك ينشد: قال ابن سهم االنطاكي

 وليس يدرون من ينجو ومن يقع وطارت الصحف يف النوم أو هجعوا والنار ضاحية البد موردها
االيدي منشرة فيها السرائر واجلبار مطلع إما نعيم وعيش ال انقضاء له أو اجلحيم فال نبقي ال تدع 

وي بساكنها طورا وترفعه إذا رجوا خمرجا من غمها قمعوا لينفع العلم قبل املوت عامله قد سال قوم ا 
إين امرؤ ليس يف ديين لغامزه لني ولست على : حاق بن سنني البن املباركالرجعى فما رجعوا وروى إس

  االسالم طعانا فال أسب أبا بكر وال عمرا
  ولن أسب معاذ اهللا عثمانا وال ابن عم رسول اهللا أشتمه حىت ألبس حتت الترب أكفانا



)٨/٤١٣(  

  

 علي يف السحاب إذا قد قلت وال الزبري حواري الرسول وال أهدي لطلحة شتما عز أوهانا وال أقول
واهللا ظلما مث عدوانا وال أقول بقول اجلهم إن له قوال يضارع أهل الشرك أحيانا وال أقول ختلى من 

خليقته رب العباد ووىل االمر شيطانا ما قال فرعون هذا يف مترده فرعون موسى وال هامان طغيانا اهللا 
ا لوال االئمة مل تأمن لنا سبل وكان أضعفنا با القوانا يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رمحة منه ورضوان

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون: قال) ١(إن الرشيد أعجبه هذا، فلما أن بلغه موت ابن املبارك يت : فيقال
  .إيذن للناس يعزونا يف ابن املبارك: يا فضل

  .اهللا يدفع بالسلطان معضلة: أما هو القائل: وقال
: حدثنا عبدة بن عبدالرحيم قال: ذا من ابن املبارك، وال يعرف حقنا ؟ قال الكدمييفمن الذي يسمع ه

  كنت عند فضيل
__________  

مدينة على الفرات فوق االنبار من أعمال العراق، لكنها يف بر الشام، واالنبار يف بر بغداد، ) ١(
  . االماموالفرات يفصل بينهما، ودجلة تفصل بني االنبار وبغداد، وا قرب هذا

(*)  

)٨/٤١٤(  

  

إن أهلك وعيالك قد احتاجوا جمهودين حمتاجني إىل هذا املال، : ابن عياض وعنده ابن املبارك، فقال قائل
آرز واخلبز * خذ من اجلاروش وال : فاتق اهللا، وخذ من هؤالء القوم، فزجره ابن املبارك، وأنشأ يقول

ك اهللا عن دار االمري ال تزرها * وانأ ما اسطعت هذا تنج من حر السعري * والشعري واجعلن ذاك حالال 
نيك من احلوب الكبري قبل أن تسقط يا مغرور يف حفرة بري * إا شر مزور توهن الدين وتد * واجتنبها 

قبلك * وزوال وغرور ما ترى قد صرعت * دنياك بالقوت اليسري إا دار بالء * وارض يا وحيك من 
خامل الذكر حقري لو * ثاو شريف ووزير وصغري الشأن عبد * رض من أصحاب القصور كم ببطن اال

حتت * تعرف غنيا من فقري مخدوا فالقوم صرعى * ه القوم يف يوم نضري مل متيزهم ومل * تصفحت وجو 
  أشقاق الصخور

مان * مسكني من دهر عثور أين فرعون وها * مبساويهم خبري احذر الصرعة يا * واستووا عند مليك 
يوم عبوس قمطرير اقمطر الشر * يرميك باملوت املبري أو ما حتذر من * د النسور أو ما ختشاه أن ومنرو
  بعذاب الزمهرير* فيه 



)٨/٤١٥(  

  

  .فغشي على الفضيل، فرد ذلك ومل يأخذه: قال
* من بعد تقوى االله كاالدب يف كل حاالا وإن كرهت * جربت نفسي فما وجدت هلا : والبن املبارك

حرمها ذو اجلالل يف الكتب قلت هلا طائعا * من صمتها عن الكذب أو غيبة الناس إن غيبتهم أفضل 
نفس فإن السكوت من ذهب * احللم والعلم زين ذي احلسب إن كان من فضة كالمك يا * وأكرهها 

أي عيش * أبإذن نزلت يب يا مشيب : أنشدين يعقوب بن حممد البن املبارك: قال أبو العباس السراج
آمل العيش واملمات قريب كم أنادي الشباب إذ بان * قد نزلت يطيب وكفى الشيب واعظا غري أين و

عيب الغىن أكثر لو تعترب من شرف الفقر * يا عائب الفقر أال تزدجر : وندائي موليا ما جييب وبه* مين 
  كي تفتقروليس تعصي اهللا * على الغىن لو صح منك النظر انك تعصي لتنال الغىن * ومن فضله 

واملسلمات مع العدو * كيف القرار وكيف يهدأ مسلم : مسعت ابن املبارك ينشد: قال حبان بن موسى
جهد املقالة ليتنا * الداعيات نبيهن حممد القائالت إذا خشني فضيحة * املعتدي الضاربات خدودهن برنة 
  إال التستر من أخيها باليد* مل نولد ما تستطيع وماهلا من حيلة 

)٨/٤١٦(  

  

فأتى بسنني، فوجد وزن أحدمها ) ١(كنا عند ابن املبارك، فاد القهندز : قال أبو إسحاق الطالقاين
من احلصن ملا أثاروا الدفينا على وزن منوين إحدامها * أتيت بسنني قد رمتا : ، فقال عبد اهللا)٢(منوان 

* حسن اخلالقينا فماذا يقوم الفواهها تباركت يا أ* تقل به الكف شيئا رزينا ثالثون سنان على قدرها * 
تصاغرت النفس حىت ونا وكل على ذاك ذاق * وما كان ميال تلك البطونا إذا ما تذكرت أجسامهم 

اغتنم : بل هي حلميد النحوي: فبادوا مجيعا فهم هامدونا وجاء من طرق عن ابن املبارك، ويقال* الردى 
فاجعل مكانه تسبيحا * ترحيا وإذا ما مهمت بالنطق بالباطل إذا كنت فارغا مس* ركعتني زلفى إىل اهللا 

خوض وإن كنت بالكالم فصيحا ومسع بعضهم ابن املبارك وهو ينشد * فاغتنام السكوت أفضل من 
أن ال يرى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس يف * ومن البالء وللبالء عالمة : على سور طرسوس

  أحب الصاحلني،: مسعت ابن املبارك يقول: قال أبو أمية االسودواحلر يشبع مرة وجيوع * شهواا 
  :ولست منهم، وأبغض الصاحلني، وأنا شر منهم، مث أنشأ يقول

__________  
اسم : هو يف االصل: ضبطه ياقوت بفتح أوله وثانيه، وسكون النون، وفتح الدال، وزاي، وقال) ١(

  . الهل خراسان وما وراء النهر خاصةاحلصن أو القلعة يف وسط املدينة، وهي لغة كأا



هو من بالد شىت، : أما السمعاين فقد ضبطه بضم القاف واهلاء وسكون النون وضم الدال املهملة، وقال
  .وهو املدينة الداخلة املسورة

  . غرامات تقريبا٨١٠معيار قدمي كان يكال به أو يوزن، ومقداره : املن) ٢(
(*)  

)٨/٤١٧(  

  

يف القول عندي من ميينه وعلى * من منطق يف غري حينه والصدق أمجل بالفىت * الصمت أزين بالفىت 
* ك إذا نظرت إىل قرينه رب امرئ متيقن * مسة تلوح على جبينه فمن الذي خيفى علي * الفىت بوقاره 

 حدثين أيب: فابتاع دنياه بدينه قال أمحد بن عبد اهللا العجلي* غلب الشقاء على يقينه فأزاله عن رأيه 
لست حتسن، : ال إله إال اهللا، فأكثر عليه، فقال له: ملا احتضر ابن املبارك، جعل رجل يلقنه، قل: قال

  .وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي
ال إله إال اهللا، مث مل أحدث كالما بعدها، فدعين، فإذا أحدثت كالما، فلقين حىت : إذا لقنتين، فقلت

  .تكون آخر كالمي
  .مات اليوم سيد العلماء: ه موت عبد اهللا قالإن الرشيد ملا بلغ: يقال

  .يف شهر رمضان سنة إحدى ومثانني ومئة) ١(مات ابن املبارك يت وعانات : قال عبدان بن عثمان
  .أنا ابن ثالث وستني سنة: قال يل ابن املبارك قبل أن ميوت: قال حسن بن الربيع
دركه، وكان قد قدم بغداد فخرج إىل الثغر، ومل ذهبت المسع من ابن املبارك، فلم أ: قال أمحد بن حنبل

  .أره
__________  

بلد مشهور بني الرقة وهيت، يعد يف أعمال اجلزيرة، وهو مشرف على الفرات قرب : قال ياقوت) ١(
  .حديثة النورة وا قلعة حصينة

.(*)  

)٨/٤١٨(  

  

االمر الذي : العمل أفضل ؟ قالأي : رأيت ابن املبارك يف النوم، فقلت: قال حممد بن الفضيل بن عياض
  .كنت فيه

  .نعم: الرباط واجلهاد ؟ قال: قلت



  .غفر يل مغفرة ما بعدها مغفرة: فما صنع بك ربك ؟ قال: قلت
  .رواها رجالن عن حممد

رأيت ابن املبارك واقفا على باب اجلنة : مسعت أبا حامت الفربري يقول: وقال العباس بن حممد النسفي
هذا مفتاح اجلنة، دفعة إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ما يوقفك ههنا ؟ قال: بيده مفتاح، فقلت

  .حىت أزور الرب، فكن أميين يف السماء، كما كنت أميين يف االرض: وقال
  .غفر يل: رأيت احلارث بن عطية يف النوم، فسألته، فقال: وقال إمساعيل بن إبراهيم املصيصي

  . بخ ذاك يف عليني ممن يلج على اهللا كل يوم مرتنيبخ: فابن املبارك، قال: قلت
  .غفر يل برحليت يف احلديث: ما فعل اهللا بك ؟ قال: رأيت ابن املبارك يف النوم، فقلت: وعن نوفل، قال

  .عليك بالقرآن، عليك بالقرآن
عل اهللا ما ف: رأيت ابن املبارك يف النوم، فقلت: حدثنا زكريا بن عدي قال: قال علي بن أمحد السواق

  .غفر يل برحليت: بك ؟ قال
  .أثبت الناس يف االوزاعي عبد اهللا بن املبارك: قال النسائي

شهدت موت ابن املبارك، مات لعشر مضى : مسعت احلسن بن الربيع يقول": تارخيه " قال الفسوي يف 
  .من رمضان سنة إحدى ومثانني ومئة

  .ومات سحرا، ودفناه يت
  فأوسعين وعظا وليس بناطق* رب ابن املبارك غدوة مررت بق: ولبعض الفضالء

)٨/٤١٩(  

  

* غنيا وبالشيب الذي يف مفارقي ولكن أرى الذكرى تنبه عاقال * وقد كنت بالعلم الذي يف جواحني 
إذا هي جاءت من رجال احلقائق قرأت على أيب حفص عمر بن عبد املنعم الطائي، أخربكم القاضي أبو 

ن مميل الشافعي، سنة ثالثني وست مئة مبرتلة، أخربنا عبدالرمحن بن علي اخلرقي، نصر حممد بن هبة اهللا ب
أخربنا نصر بن أمحد السوسي، أخربنا سهل بن بشر، أخربنا علي بن منري اخلالل، حدثين خايل أمحد بن 

عتيق اخلشاب، حدثنا أبو بكر حممد بن أيب االصبغ، حدثنا هاشم بن مرثد، مسعت أبا صاحل الفراء، 
يبدو ضئيال تراه مث يتسق حىت إذا ما تراه مث أعقبه * املرء مثل هالل عند رؤيته : مسعت ابن املبارك يقول

حممد بن وضاح، عن حيىي بن : كر اجلديدين نقصا مث ميحق من تاريخ أيب عمر أمحد بن سعيد الصديف* 
، فأذن له، فرأينا مالكا تزحزح له كنا عند مالك، فاستؤذن لعبد اهللا بن املبارك بالدخول: حيىي الليثي قال

يف جملسه، مث أقعده بلصقة، وما رأيت مالكا تزحزح الحد يف جملسه غريه، فكان القارئ يقرأ على 
  ما مذهبكم يف: مالك، فرمبا مر بشئ فسأله مالك



نا هذا ؟ أو ما عندكم يف هذا ؟ فرأيت ابن املبارك جياوبه، مث قام فخرج فأعجب مالك بأدبه، مث قال ل
  .هذا ابن املبارك فقيه خراسان: مالك

سد : أرسل ابن املبارك إىل أيب بكر بن عياش بأربعني ألف درهم، وقال: وعن املسيب بن واضح قال
  .ذه فتنة القوم عنك

  .إنا ينا أن نتكلم عند أكابرنا: وسئل ابن املبارك حبضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال

)٨/٤٢٠(  

  

  . ابن املبارك حيدث من كتاب، ومن حدث من كتاب ال يكاد أن يكون له سقط كثريكان: قال أمحد
  وكان وكيع حيدث من حفظه، فكان يكون له سقط، كم يكون حفظ الرجل ؟

  .، الزاهد القدوة الرباين، أبو بكر الراسيب البصريابن مالك*  ضيغم - ١١٣
  .أخذ عن التابعني

  .أبو أيوب موىل ضيغمابن مالك، وسيار بن حامت، و: روى عنه
  .ما رأيت مثل ضيغم يف الصالح والفضل: قال عبدالرمحن بن مهدي

كان ورده يف اليوم والليلة أربع مئة ركعة، وصلى حىت احنىن، وكان من اخلائفني : قال ابن االعرايب
  .البكائني

  .دفن ضيغم كتبه: وقال علي ابن املديين
  .وكان ينام ثلث الليل، ويتعبد ثلثيه

  . ضيغم سنة مثانني ومئة، هو وصاحبه بسر بن منصور العابد يف يومتويف
  .قووا على االجتهاد مبا يدخل قلوم من حالوة العبادة: وعنه، قال

  
ابن مسعود بن بشر، االمام القدوة الثبت، شيخ ) خ، م، د، س، ت * * ( الفضيل بن عياض- ١١٤

  .٤٧٠  /٤اجلرح والتعديل * * هامش * (االسالم، أبو علي 
  = (*)، ٥١١: ، املعارف٢٤١ / ٢: ، التاريخ الصغري١٢٣ / ٧: التاريخ الكبري* * 

)٨/٤٢١(  

  

  .التميمي الريبوعي اخلراساين، ااور حبرم اهللا
  .ولد بسمرقند، ونشأ بأبيورد، وارحتل يف طلب العلم



 وعطاء بن فكتب بالكوفة عن منصور واالعمش، وبيان بن بشر، وحصني بن عبد الرمحن، وليث،
السائب، وصفوان بن سليم، وعبد العزيز بن رفيع، وأيب إسحاق الشيباين، وحيىي بن سعيد االنصاري، 
وهشام بن حسان، وابن أيب ليلى، وجمالد، وأشعث بن سوار، وجعفر الصادق، ومحيد الطويل، وخلق 

  .سواهم من الكوفيني واحلجازيني
 الرمحن بن مهدي، وابن عيينة، واالصعمي، وعبد الرزاق، ابن املبارك، وحيىي القطان، وعبد: حدث عنه

، والشافعي، وأمحد )١(وعبد الرمحن بن مهدي ابن هالل، شيخ واسطي، وحسني اجلعفي، وأسد السنة 
بن يونس، وحيىي بن حيىي التميمي، وابن وهب، ومسدد، وقتيبة، وبشر احلايف، والسري بن مغلس 

هللا القواريري، وحممد بن زنبور املكي، ولوين، وحممد بن حيىي العدين، السقطي، وأمحد بن املقدام، وعبيدا
واحلميدي، وعبد الصمد بن يزيد مردويه، وعبدة بن عبدالرحيم املروزي، وحممد بن أيب السري 

  العسقالين، وحممد بن قدامة
__________  

  :وفية للسلمي، طبقات الص٧٣ / ٧: ، اجلرح والتعديل١٧٩ / ١: املعرفة والتاريخ للفسوي= 
 / ٢: أس، صفوة الصفوة / ١٢٩ / ١٤: ، تاريخ ابن عساكر٨٤ / ٨: ، حلية االولياء١٤ / ٦

، تذهيب ١١٠٤: ، ذيب الكمال٥٠ - ٤٧ / ٤: ، وفيات االعيان٢٧: للمقدسي: ، التوابون١٣٤
 / ٣: ، ميزان االعتدال٢٩٨ / ١: ، العرب٢٤٥ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٤١ / ٣: التهذيب

، ١٢١ / ٢: ، النجوم الزاهرة٢٩٤ / ٨: ، ذيب التهذيب٤١: ، روض الرياحني لليافعي٣٦١
، ٤٠٩ / ١: ، اجلواهر املضية٣١٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٨ / ٤: ، البصائر والذخائر١٤٣

  .٣٦١ / ١: شذرات الذهب
ب بأسد السنة، قال هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبدامللك بن داود االموي امللق) ١(

  .صدوق يغرب": التقريب " احلافظ يف 
(*)  

)٨/٤٢٢(  

  

  .املصيصي، وحيىي بن أيوب املقابري، وخلق كثري، آخرهم موتا احلسني ابن داود البخلي
  .وروى عنه سفيان الثوري أجل شيوخه، وبينهما يف املوت مئة، وأربعون عاما

  . املوت مئة، وأربعون عاماوروى عنه سفيان الثوري أجل شيوخه، وبينهما يف
كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع : قال أبو عمار احلسني بن حريث، عن الفضل بن موسى، قال

الطريق بني أبيورد وسرخس، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينا هو يرتقي اجلدران إليها، إذا مسع 



بلى يا رب، قد : فلما مسعها، قال ] ١٦: ديداحل..) [ أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم(تاليا يتلو 
] نصبح [ حىت : نرحل، وقال بعضهم: آن، فرجع، فآواه الليل إىل خربة، فإذا فيها سابلة، فقال بعضهم

  .فإن فضيال على الطريق يقطع علينا) ١(
ى اهللا أنا أسعى بالليل يف املعاصي، وقوم من املسلمني هاهنا، خيافوين، وما أر: ففكرت، وقلت: قال

  .ساقين إليهم إال الرتدع، اللهم إين قد تبت إليك، وجعلت توبيت جماورة البيت احلرام
  .فضيل ثقة: مسعت سفيان بن عيينة يقول: وقال إبراهيم بن حممد الشافعي

  .فضيل رجل صاحل، ومل يكن حبافظ: قال ابن مهدي: وقال أبو عبيد
__________  

  .سقطت من االصل) ١(
(*)  

)٨/٤٢٣(  

  

  .كويف ثقة متعبد، رجل صاحل سكن مكة: وقال العجلي
ترى حديثه : ليت فضيال كان حيدثك مبا يعرف، قيل البن عمار: بن عمار) ١(وقال حممد بن عبد اهللا 

  .سبحان اهللا: حجة ؟ قال
  .صدوق: وقال أبو حامت
  .ثقة مأمون، رجل صاحل: وقال النسائي

  .ثقة: وقال الدارقطين
د خبراسان بكورة أبيورد، وقدم الكوفة، وهو كبري، فسمع من منصور وغريه، مث ول: قال حممد بن سعد

  .تعبد، وانتقل إىل مكة، ونزهلا إىل أن مات ا يف أول سنة سبع ومثانني ومئة
  .يف خالفة هارون، وكان ثقة نبيال فاضال عابدا ورعا، كثري احلديث

 رأيت أعبد الناس عبد العزيز بن أيب رواد، :مسعت ابن املبارك يقول: وقال أبو وهب حممد بن مزاحم
  وأورع الناس الفضيل بن عياض، وأعلم الناس سفيان الثوري، وأفقه الناس أبا حنيفة، ما رأيت يف الفقه

  .مثله
ما بقي على ظهر االرض عندي أفضل من الفضيل بن : وروى إبراهيم بن مشاس، عن ابن املبارك، قال

  .عياض
رأيت أفقه الناس، وأورع الناس، وأحفظ : مسعت إبراهيم بن مشاس يقول: خاريقال نصر بن املغرية الب

  .الناس وكيعا والفضيل وابن املبارك



__________  
  ".التهذيب " حممد بن عمار بن عمار، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه عن : يف االصل) ١(

(*)  

)٨/٤٢٤(  

  

بشر بن منصور، وفضيل بن عياض، وعون بن : أفضل من رأيت من املشايخ: وقال عبيداهللا القواريري
  .معمر، ومحزة بن جنيح

  .عون ومحزة ال يكادان يعرفان، وكانا عابدين: قلت
  .ما رأيت يف العلماء أهيب من مالك، وال أورع من الفضيل: مسعت الرشيد يقول: قال النضر بن مشيل

مل يزل لكل قوم حجة يف أهل : لوروى أمحد بن أيب احلواري، عن اهليثم بن مجيل، مسعت شريكا يقو
إن : زمام، وإن فضيل بن عياض حجة الهل زمانه، فقام فىت من جملس اهليثم، فلما توارى، قال اهليثم

  .عاش هذا الفىت يكون حجة الهل زمانه
  .أمحد ابن حنبل: من كان الفىت ؟ قال: قيل

بن عياض صدق اهللا، فأجرى احلكمة إن الفضيل : قال يل ابن املبارك: قال عبد الصمد مردويه الصائغ
  .على لسانه، فالفضيل ممن نفعه علمه
ما بقي يف احلجاز أحد : مسعت ابن املبارك يقول اليب مرمي القاضي: وقال أبو بكر عبدالرمحن بن عفان

من االبدال إال فضيل بن عياض، وابنه علي، وعلي مقدم يف اخلوف، وما بقي أحد يف بالد الشام إال 
  .معدان:  أسباط، وأبو معاوية االسود، وما بقي أحد خبراسان إال شيخ حائك، يقال لهيوسف ابن

عشرة ممن كانوا يأكلون احلالل، ال : مسعت بشر بن احلارث يقول: قال أبو بكر املقاريضي املذكر
  .يدخلون بطوم إال حالال ولو استفوا التراب والرماد

  راهيم بنسفيان، وإب: من هم يا أبا نصر ؟ قال: قلت

)٨/٤٢٥(  

  

أدهم، والفضيل بن عياض، وابنه، وسليمان اخلواص، ويوسف بن أسباط، وأبو معاوية جنيح اخلادم، 
  .وحذيفة املرعشي، وداود الطائي، ووهيب بن الورد

ما رأيت أحدا كان اهللا يف صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر اهللا، أو : وقال إبراهيم بن االشعث
مسع القرآن، ظهر به من اخلوف واحلزن، وفاضت عيناه، وبكى حىت يرمحه من حيضره، ذكر عنده، أو 



وكان دائم احلزن، شديد الفكرة، ما رأيت رجال يريد اهللا بعلمه وعمله، وأخذه وعطائه، ومنعه وبذله، 
  .وبغضه وحبه، وخصاله كلها، غريه

ودع أصحابه، ذاهب إىل اآلخرة، حىت كنا إذا خرجنا معه يف جنازة ال يزال يعظ، ويذكر ويبكي كأنه م
  .يبلغ املقابر، فيجلس مكانه بني املوتى من احلزن والبكاء، حىت يقوم وكأنه رجع من اآلخرة خيرب عنها

مل يتزين الناس بشي ء أفضل من الصدق، : مسعت الفضيل يقول: وقال عبد الصمد بن يزيد مروديه
  .وطلب احلالل
  يا أبة إن: فقال ابنه علي

  .ل عزيزاحلال
  .يا بين، وإن قليله عند اهللا كثري: قال

من خاف اهللا مل يضره أحد، ومن خاف غري اهللا، مل ينفعه : مسعت الفضيل يقول: قال سري بن املغلس
  .أحد

يا أبا علي ما اخلالص مما : مسعت الفضيل بن عياض، وسأله عبد اهللا ابن مالك: وقال فيض بن إسحاق
  .ال: أطاع اهللا هل تضره معصية أحد ؟ قالأخربين، من : حنن فيه ؟ قال

  .ال: فمن يعصي اهللا هل تنفعه طاعة أحد ؟ قال: قال
  .هو اخلالص إن أردت اخلالص: قال

رهبة العبد من اهللا على قدر علمه باهللا، وزهادته يف : مسعت الفضيل يقول: قال إبراهيم بن االشعث
  الدنيا على قدر رغبته يف اآلخرة، من عمل

)٨/٤٢٦(  

  

مبا علم استغىن عما ال يعلم، ومن عمل مبا علم وفقه اهللا ملا ال يعلم، ومن ساء خلقه شان دينه وحسبه 
  .ومروءته

أكذب الناس العائذ يف ذنبه، وأجهل الناس املدل حبسناته، وأعلم الناس باهللا أخوفهم منه، : ومسعته يقول
  . يؤثر شهوته على دينهلن يكمل عبد حىت يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حىت

ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس : مسعت الفضيل يقول: وقال حممد بن عبدويه
  .شرك، واالخالص أن يعافيك اهللا عنهما

  .إمنا أمس مثل، واليوم عمل، وغدا أمل: مسعت الفضيل يقول: قال سلم بن عبد اهللا اخلراساين
واهللا ما حيل لك أن تؤذي كلبا وال خرتيرا بغري حق، فكيف تؤذي : فضيلقال ال: وقال فيض بن إسحاق

  .مسلما



  .ال يكون العبد من املتقني حىت يأمنه عدوه: وعن فضيل
  .بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند اهللا، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند اهللا: وعنه

أنت أيضا مع أصحاب احلديث، ما فعل يا حمرز، و: أتيت الفضيل مبكة، فقال يل: قال حمرز بن عون
القرآن ؟ واهللا لو نزل حرف باليمن، لقد كان ينبغي أن نذهب حىت نسمعه، واهللا الن تكون راعي احلمر 

  .وأنت مقيم على ما حيب اهللا، خري لك من الطواف وأنت مقيم على ما يكره اهللا
 أحدا أخوف على نفسه، وال أرجى ما رأيت: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطربي، قال: املفضل اجلندي

  .للناس من الفضيل
  كانت قراءته

)٨/٤٢٧(  

  

حزينة، شهية، بطيئة، مترسلة، كأنه خياطب إنسانا، وكان إذا مر بآية فيها ذكر اجلنة يردد فيها، وسأل، 
وكانت صالته بالليل أكثر ذلك قاعدا، يلقى له احلصري يف مسجده، فيصلي من أول الليل ساعة، مث 

به عينه، فيلقي نفسه على احلصري، فينام قليال، مث يقوم، فإذا غلبه النوم نام، مث يقوم هكذا حىت تغل
  .يصبح

  .أشد العبادة ما كان هكذا: وكان دأبه إذا نعس أن ينام، ويقال
وكان صحيح احلديث، صدوق اللسان، شديد اهليبة للحديث إذا حدث، وكان يثقل عليه احلديث 

  . لو أنك طلبت مين الدنانري كان أيسر علي من أن تطلب مين احلديث:جدا، ورمبا قال يل
  .لو حدثتين بأحاديث فوائد ليست عندي، كان أحب إيل من أن ب يل عددها دنانري: فقلت
إنك مفتون، أما واهللا لو عملت مبا مسعت، لكان لك يف ذلك شغل عما مل تسمع، مسع سليمان بن : قال

  يديك طعامإذا كان بني : مهران يقول
تأكله، فتأخذ اللقمة، فترمي ا خلف ظهرك مىت تشبع ؟ أنبأنا أمحد بن سالمة، عن أيب املكارم التيمي، 
أخربنا احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا الطرباين، حدثنا حممد بن زكريا الغاليب، حدثنا أبو عمر اجلرمي 

وحيك، قد حك يف :  يعين هارون فقال يلحج أمري املؤمنني: النحوي، حدثنا الفضل بن الربيع، قال
  .نفسي شئ، فانظر يل رجال أسأله

أجب : من ذا ؟ فقلت: امض بنا إليه، فأتيناه، فقرعت بابه، فقال: هاهنا سفيان بن عيينة، فقال: فقلت
  .يا أمري املؤمنني، لو أرسلت إيل أتيتك: أمري املؤمنني، فخرج مسرعا، فقال

  .عليك دين: ه ساعة، مث قال لهخذ ملا جئتك له، فحدث: فقال
  .نعم: قال



  .ما أغىن عين صاحبك شيئا: اقض دينه، فلما خرجنا قال: فقال يل
  .هاهنا عبد الرزاق: قلت
  امض بنا إليه،: قال

)٨/٤٢٨(  

  

  .نعم: عليك دين ؟ قال: فأتيناه، فقرعت الباب فخرج، وحادثه ساعة، مث قال
  .أبا عباس، اقض دينه: قال

هاهنا الفضيل ابن : ما أغىن عين صاحبك شيئا، انظر يل رجال أسأله، قلت: قال) ١ ] (خرجنا[ فلما 
اقرع الباب، فقرعت، : امض بنا إليه، فأتيناه، فإذا هو قائم يصلي، يتلو آية يرددها، فقال: عياض، قال

  .أجب أمري املؤمنني: من هذا ؟ قلت: فقال
 أما عليك طاعة، فرتل، ففتح الباب، مث ارتقى إىل الغرفة، سبحان اهللا،: مايل والمري املؤمنني ؟ قلت: قال

فأطفأ السراج مث التجأ إىل زاوية، فدخلنا، فجعلنا جنول عليه بأيدينا فسبقت كف هارون قبلي إليه، 
ليكلمنه الليلة بكالم نقي : يا هلا من كف ما ألينها إن جنت غدا من عذاب اهللا، فقلت يف نفسي: فقال

  من قلب تقي، فقال
إن عمر بن عبد العزيز ملا ويل اخلالفة دعا سامل بن عبد اهللا، : خذ ملا جئناك له، رمحك اهللا، فقال: له

  .إين قد ابتليت ذا البالء، فأشريوا علي: وحممد بن كعب، ورجاء بن حيوة، فقال هلم
  .فعد اخلالفة بالء، وعددا أنت وأصحابك نعمة

  .لدنيا وليكن إفطارك منها املوتإن أردت النجاة، فصم ا: فقال له سامل
إن أردت النجاة من عذاب اهللا، فليكن كبري املسلمني عندك أبا، وأوسطهم أخا، : وقال له ابن كعب

  .وأصغرهم ولدا، فوقر أباك، وأكرم أخاك، وحتنن على ولدك
 تكره إن أردت النجاة من عذاب اهللا، فأحب للمسلمني ما حتب لنفسك، واكره هلم ما: وقال له رجاء

تزل فيه ) ٢(لنفسك، مث مت إذا شئت، وإين أقول لك هذا، وإين أخاف عليك أشد اخلوف يوما 
  االقدام، فهل معك رمحك اهللا من

__________  
  .١٠٦ / ٨" احللية " سقطت من االصل، واستدركت من ) ١(
  ".احللية " وما أثبتناه من " يوم : " يف االصل) ٢(

(*)  

)٨/٤٢٩(  



  

  .ل هذايشري عليك مبث
  .فبكى بكاء شديدا حىت غشي عليه

يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك، وأرفق به أنا ؟ مث أفاق، : ارفق بأمري املؤمنني، فقال: فقلت له
  .زدين رمحك اهللا: فقال له

يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار : بلغين أن عامال لعمر بن عبد العزيز شكي إليه، فكتب إليه: قلت
ر مع خلود االبد، وإياك أن ينصرف بك من عند اهللا، فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء، فلما يف النا

خلعت قليب بكتابك، ال أعود إىل والية : ما أقدمك ؟ قال: قرأ الكتاب طوى البالد حىت قدم عليه، فقال
  .حىت ألقى اهللا

:  صلى اهللا عليه وسلم جاء إليه فقاليا أمري املؤمنني إن العباس عم النيب: فبكى هارون بكاء شديدا فقال
  إن االمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن ال تكون أمريا: " أمرين، فقال له

  ).١" (فافعل 
  .زدين: فبكى هارون، وقال

يا حسن الوجه أنت الذي يسألك اهللا عن هذا اخللق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه : قال
 فافعل، وإياك أن تصبح ومتسي ويف قلبك غش الحد من رعيتك، فإن النيب صلى اهللا عليه من النار،
  ).٢" (من أصبح هلم غاشا مل يرح رائحة اجلنة : " وسلم قال

  :فبكى هارون وقال له
__________  

يا عباس، يا : "  حديث العباس بلفظ٣٥٠ / ٢: ذكر احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث االحياء) ١(
أخرجه ابن أيب الدنيا معضال بغري إسناد، ورواه : وقال" النيب، نقس تنجيها خري من إمارة ال حتصيها عم 

هذا هو احملفوظ مرسال، : البيهقي من حديث جابر متصال، ومن رواية ابن املنكدر مرسال، وقال
ا أمانة وإا يوم إن ضعيف وإ: " واحملفوظ أيضا حديث أيب ذر قلت يا رسول اهللا أال تستعملين ؟ قال

  ".القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها 
ال تسأل االمارة فإنك إن أعطيتها : " ، وحديث عبدالرمحن بن مسرة)١٨٢٥(أخرجه مسلم يف صحيحه 

، ١١٠ / ١٣: ، أخرجه البخاري"عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها 
إنكم ستحرصون على : " وحديث أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ١٦٢٥ (ومسلم

، ١١١ / ١٣: أخرجه البخاري" االمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمت املرضعة وبئست الفاطمة 
باب النهي عن مسألة االمارة، : باب ما يكره من احلرص على االمارة، والقضاء: والنسائي يف البيعة

  .٤٧٦ / ٢: وأمحد



من استرعي رعية فلم ينصح، ومسلم : باب: ، يف االحكام١١٣، ١١٢ / ١٣: أخرجه البخاري) ٢(
  = (*)استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار، من حديث : باب: يف االميان) ١٤٢(

)٨/٤٣٠(  

  

  .نعم، دين لريب، مل حياسبين عليه: عليك دين ؟ قال
  .يل إن ناقشين، والويل يل إن مل أهلم حجيتفالويل يل إن ساءلين، والويل 

  .إمنا أعين من دين العباد: قال
وما خلقت اجلن : (إن ريب مل يأمرين ذا، أمرين أن أصدق وعده، وأطيع أمره، فقال عزوجل: قال

  :الذاريات) [ واالنس إال ليعبدون
٥٦.  
  .اآليات] 

  .ا على عبادة ربكهذه ألف دينار خذها، فأنفقها على عيالك، وتقو : فقال
  .سبحان اهللا، أنا أدلك على طريق النجاة، وأنت تكافئين مبثل هذا: فقال

  .سلمك اهللا، ووفقك
أبا عباس، إذا دللتين، فدلين على متل هذا، هذا سيد : مث صمت، فلم يكلمنا، فخرجنا، فقال هارون

  .املسلمني
  .لضيق، فلو قبلت هذا املالقد ترى ما حنن فيه من ا: فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت

إمنا مثلي ومثلكم كمثل قوم هلم بعري يأكلون من كسبه، فلما كرب، حنروه، فأكلوا حلمه، فلما مسع : قال
ندخل فعسى أن يقبل املال، فلما علم الفضيل، خرج فجلس يف السطح على : هارون هذا الكالم قال

  . فال جييبهباب الغرفة، فجاء هارون، فجلس إىل جنبه، فجعل يكلمه
يا هذا، قد آذيت الشيخ منذ الليلة، فانصرف : فبينا حنن كذلك إذ خرجت جارية سوداء، فقالت

  .فانصرفنا
  .حكاية عجيبة، والغاليب غري ثقة، وقد رواها غريه

أخربتنا عائشة بنت عيسى، أخربنا ابن راجح، أخربنا السلفي، أخربنا العالف، أخربنا أبو احلسن 
 جعفر بن حممد بن احلجاج باملوصل، حدثنا حممد بن سعدان احلراين، حدثنا أبو عمر احلمامي، أخربنا

  النحوي، هو
__________  

ما من أحد يسترعيه اهللا عزوجل : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مغفل بن يسار قال= 



فلم حيطها بنصح مل يرح : " يةويف روا" رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة 
  ".الرائحة اجلنة 

(*)  

)٨/٤٣١(  

  

  .اجلرمي، عن الفضل بن الربيع، ا
  لو: قال الفضيل: حدثنا أبو إسحاق قال: قال حممد بن علي بن شقيق

  .خريت بني أن أعيش كلبا وأموت كلبا، وال أرى يوم القيامة، الخترت ذلك
 واهللا الن أكون ترابا أحب إيل من أن أكون يف مسالخ :مسعت الفضيل يقول: وقال فيض بن إسحاق

  .أفضل أهل االرض، وما يسرين أن أعرف االمر حق معرفته، إذا لطاش عقلي
إنك ختاف املوت ما قبلت منك، لو : لو قلت: مسعت الفضيل يقول: وقال إسحاق بن إبراهيم الطربي

  .خفت املوت ما نفعك طعام وال شراب، وال شئ
  .أعرف االمر حق معرفته إذا لطاش عقلي، ومل أنتفع بشئما يسرين أن 

ال جتعل الرجال أوصياءك، كيف تلومهم أن يضعيوا : مسعت الفضيل يقول: عبد الصمد بن يزيد
  .وصيتك، وأنت قد ضيعتها يف حياتك

  .إذا أحب اهللا عبدا، أكثر غمه، وإذا أبغض عبدا، وسع عليه دنياه: ومسعته يقول
  .من أحب أن يذكر مل يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر: مسعت الفضيل يقول: الشعثوقال إبراهيم بن ا

  .وعزته، لو أدخلين النار ما أيست: ومسعته يقول
  . وإن عفوت-واسوأتاه واهللا منك : ومسعته وقد أفضنا من عرفات يقول

  .ء أفضلاخلوف أفضل من الرجاء مادام الرجل صحيحا، فإذا نزل به املوت، فالرجا: ومسعته يقول

)٨/٤٣٢(  

  

  ).١" (ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا : " وذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم: قلت
  بلغ الفضيل: روى أمحد بن إبراهيم الدورقي، عن علي بن احلسن قال

: أن حريزا يريد أن يأتيه، فأقفل الباب من خارج، فجاء فرأى الباب مقفال، فرجع، فأتيته، فقلت له
  .يزحر
  .ما يصنع يب، يظهر يل حماسن كالمه، وأظهر له حماسن كالمي، فال يتزين يل، وال أتزين له، خري له: قال



ما رأيت أنصح للمسلمني، وال أخوف منه، ولقد رأيته يف املنام قائما على صندوق يعطي : مث قال علي
 فما رأيته يودع أحدا، فيقدر أن سفيان بن عيينة، وهارون أمري املؤمنني،: املصاحف، والناس حوله، فيهم

  .يتم وداعه
  .إن استطعت أن ال تكون حمدثا وال قارئا، وال متكلما: مسعت الفضيل يقول): ٢(قال فيض بن وثيق 
ما أبلغه، وأحسن حديثه، وأحسن صوته، فيعجبك ذلك، فتنتفخ، وإن مل تكن : إن كنت بليغا، قالوا

حيدث، وليس صوته حبسن، أحزنك ذلك، وشق عليك، ليس حيسن : بليغا، وال حسن الصوت، قالوا
  .فتكون مرائيا، وإذا جلست، فتكلمت، فلم تبال من ذمك ومن مدحك، فتكلم

  .ال يسلم لك قلبك حىت ال تبايل من أكل الدنيا: قال الفضيل: وقال حممد بن زنبور
__________  

ها، من حديث جابر بن عبد يف اجلنة وصفة نعيمها وأهل) ٢٨٧٧" (صحيحه " أخرجه مسلم يف ) ١(
ال ميوتن أحدكم إال : " اهللا رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل موته بثالثة أيام يقول

  ".وهو حيسن الظن باهللا عزوجل 
ولكنه مل يذكر يف شيوخه " اجلرح والتعديل " وهو مترجم يف " فيض بن وثيق : " كذا االصل) ٢(

 حمرفا عن فيض بن إسحاق وهو خادم الفضيل، وقد روى عنه أكثر من خرب الفضيل، ورمبا يكون
  .تقدمت يف هذه الترمجة وسيأيت بعضها

  .٨٨ / ٧" اجلرح والتعديل " وانظر 
(*)  

)٨/٤٣٣(  

  

  اجتناب: ما الورع ؟ قال: القنوع، قيل: ما الزهد ؟ قال: وقيل له
  .احملارم
  .أداء الفرائض: ما العبادة ؟ قال: قيل
  .أن ختضع للحق: ما التواضع ؟ قال: قيل

  .أشد الورع يف اللسان: وقال
هكذا هو، فقد ترى الرجل ورعا يف مأكله وملبسه ومعاملته، وإذا حتدث يدخل عليه الداخل من : قلت

حديثه، فإما أن يتحرى الصدق، فال يكمل الصدق، وإما أن يصدق، فينمق حديثه ليمدح على 
  . ما عنده ليعظم، وإما أن يسكت يف موضع الكالم، ليثىن عليهالفصاحة، وإما أن يظهر أحسن

  .ودواء ذلك كله االنقطاع عن الناس إال من اجلماعة



لو أن يل دعوة مستجابة ما جعلتها إال يف إمام، فصالح : مسعت الفضيل يقول: قال عبد الصمد بن يزيد
  .االمام صالح البالد والعباد

  .عامل الدنيا علمه منشور، وعامل اآلخرة علمه مستورف: إمنا مها عاملان: ومسعته يقول
  .احذروا عامل الدنيا، ال يضركم بسكره، العلماء كثري، واحلكماء قليل

ال يبلغ العبد حقيقة االميان حىت يعد البالء نعمة، والرخاء مصيبة، وحىت ال حيب أن حيمد على : وعنه
  .عبادة اهللا

لو حلفت أين مراء كان أحب إيل من أن أحلف أين : ال يقولمسعت فضي: قال احلسني بن زياد املروزي
هذا جمنون، من الذي اجتمع الناس حوله، ال : لست مبراء، ولو رأيت رجال اجتمع الناس حوله لقلت

[ ليست الدنيا دار إقامة، وإمنا آدم : مسعت فضيال يقول: حيب أن جيود كالمه هلم ؟ فيض بن إسحاق
  رى كيف يزويها عنه، وميررها عليه باجلوع،إليها عقوبة، أال ت] أهبط 

)٨/٤٣٤(  

  

  )١(بالعري، باحلاجة، كما تصنع الوالدة الشفيقة بولدها، تسقيه مرة حضضا 
  .ومرة صربا، وإمنا تريد بذلك ما هو خري له

  .حرام على قلوبكم أن تصيب حالوة االميان حىت تزهدوا يف الدنيا: وعن الفضيل
  .ام الليل، وصيام النهار، فاعلم أنك حمروم، كبلتك خطيئتكإذا مل تقدر على قي: وعنه

مهال يا ورثة االنبياء، مهال : وعن فضيل، ورأى قوما من أصحاب احلديث ميرحون ويضحكون، فناداهم
  .ثالثا، إنكم أئمة يقتدى بكم

 واحد يغفر للجاهل سبعون ذنبا ماال يغفر للعامل ذنب: مسعت الفضيل بن عياض يقول: قال ابن عيينة
)٢.(  

أخذت بيد سفيان بن عيينة يف هذا : حدثنا أبو جعفر احلذاء، مسعت الفضيل يقول: قال أمحد بن حنبل
  .إن كنت تظن أنه بقي على وجه االرض شر مين ومنك، فبئس ما تظن: الوادي، فقلت

ر من أحب صاحب بدعة، أحبط اهللا عمله، وأخرج نو: مسعت الفضيل يقول: قال عبد الصمد مردويه
االسالم من قلبه، ال يرتفع لصاحب بدعة إىل اهللا عمل، نظر املؤمن إىل املؤمن جيلو القلب، ونظر الرجل 

  .إىل صاحب بدعة يورث العمى، من جلس مع صاحب بدعة
  .مل يعط احلكمة

حدثين أبو النضر إمساعيل بن عبد اهللا، حدثنا حيىي بن يوسف الزمي، عن فضيل : قال أبو العباس السراج
  ملا دخل علي هارون أمري:  عياض قالبن



__________  
  .عصارة شجر معروف مر املذاق يتداوى به، ويشبه الصرب: احلضض) ١(
  .١٠٠ / ٨" حلية االولياء " والتصويب من " ذنبا واحدا " يف االصل ) ٢(

(*)  

)٨/٤٣٥(  

  

  يا حسن الوجه، لقد كلفت أمرا عظيما، أما إين ما رأيت أحدا: املؤمنني قلت
  .أحسن وجها منك، فإن قدرت أن ال تسود هذا الوجه بلفحة من النار، فافعل

  .عظين: قال
مباذا أعظك ؟ هذا كتاب اهللا بني الدفتني، انظر ماذا عمل مبن أطاعه، وماذا عمل مبن عصاه، إين : قلت

جلنة مبثلها أو رأيت الناس يغوصون على النار غوصا شديدا، ويطلبوا طلبا حثيثا، أما واهللا لو طلبوا ا
  .لو مل تبعث إيل مل آتك، وإن انتفعت مبا مسعت، عدت إليك: عد إيل، فقال: أيسر، لنالوها، وقال

  .ارمحين حبيب إياك فليس شئ أحب إيل منك: مسعت الفضيل يقول يف مرضه: قال إبراهيم بن االشعث
  .مسين الضر وأنت أرحم الرامحني: ومسعته يقول وهو يشتكي

 من استوحش من الوحدة، واستأنس بالناس، مل يسلم من الرياء، ال حج وال جهاد أشد :ومسعته يقول
  .من حبس اللسان، وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه

احفظ لسانك، وأقبل على شأنك، واعرف زمانك، : مسعت الفضيل كثريا يقول: قال احلسني بن زياد
  .وأخف مكانك

وددت أنه طار يف : الفيض بن إسحاق، مسعت الفضيل يقولحدثنا : وقال أمحد بن إبراهيم الدورقي
  .الناس أين مت حىت ال أذكر

  .إين المسع صوت أصحاب احلديث، فيأخذين البول فرقا منهم
مل تكرهوين على أمر : حدثنا احلسني بن زياد، مسعت فضيال يقول الصحاب احلديث: وقال الدورقي

عبدا لكم، فكرهتكم كان نويل أن تبيعوين، لو أعلم أين إذا تعلمون أين كاره له يعين الرواية ؟ لو كنت 
  دفعت ردائي هذا

)٨/٤٣٦(  

  



  .إليكم ذهبتم عين، لفعلت
ما أراه أخرجك من احلل : مسعت الفضيل خياطب نفسه: ومسعت إسحاق بن إبراهيم يقول: الدورقي

وأنت حول البيت، إمنا فدسك يف احلرم إال ليضعف عليك الذنب، أما تستحي تذكر الدينار والدرهم، 
  .كان يأتيه التائب واملستجري

  .املؤمن يغبط وال حيسد، الغبطة من االميان، واحلسد من النفاق: وعن الفضيل قال
رجل آتاه اهللا ما ال ينفقه يف : ال حسد إال يف اثنتني: " هذا يفسر لك قوله عليه الصالة والتسليم: قلت

  ).١" (م به آناء الليل وأطراف النهار احلق، ورجل آتاه اهللا القرآن فهو يقو
الغبطة، أن حتسد أخاك على ما آتاه اهللا، ال أنك حتسده، مبعىن أنك تود زوال ذلك : فاحلسد هنا معناه

  .عنه، فهذا بغي وخبث
  .من أخالق االنبياء احللم واالناة وقيام الليل: وعن الفضيل قال

مد بن جعفر، أخربنا احلسن بن عبد اهللا العسكري، أخربنا أبو بكر حم: وقال أبو عبد الرمحن السلمي
حدثنا ابن أخي أيب زرعة، حدثنا حممد بن إسحاق بن راهويه، حدثنا أبو عمار، عن الفضل بن موسى 

  .يقطع الطريق، فذكر احلكاية، وقد مضت) ٢(كان الفضيل شاطرا : قال
__________  

، ١٥٢ / ١: بن عمر، وأخرجه البخاريمن حديث ا) ٨١٥(، ومسلم ٦٥ / ٩: أخرجه البخاري) ١(
  .من حديث ابن مسعود) ٨١٦(، ومسلم ١٥٣

إذا نزح عنهم وتركهم مراغما أو : وشطر عن أهله شطورا وشطورة وشطارة": اللسان " قال يف ) ٢(
  .خمالفا، وأعياهم خبثا، والشاطر مأخوذ منه، وأراه مولدا

  .شطر وشطر بالضم شطارة فيهما: وقال اجلوهري
شاطر، النه : قول الناس فالن شاطر معناه أنه أخذ يف حنو غري االستواء، ولذلك قيل له: أبو إسحاققال 

  .تباعد عن االستواء
(*)  

)٨/٤٣٧(  

  

أخربين رجل من جريان الفضيل من أبيورد، : حدثنا احملدث علي بن خشرم قال: وقال إبراهيم بن الليث
: و ذات لليلة، وقد انتهت إليه القافلة، فقال بعضهمكان الفضيل يقطع الطريق وحده، فبينا ه: قال

  .اعدلوا بنا إىل هذه القرية، فإن الفضيل يقطع الطريق
  .يا قوم جوزوا، واهللا الجتهدن أن ال أعصي اهللا: فسمع ذلك، فأرعد، فقال



  .وروي حنوها من وجه آخر، لكنه يف االسناد ابن جهضم، وهو هالك
  .الطريق، وقد تاب من الشرك خلق صاروا أفضل االمةفالشرك أعظم من قطع : وبكل حال

  .فنواصي العباد بيد اهللا تعاىل، وهو يضل من يشاء، ويهدي إليه من أناب
ما رأت عيناي مثل فضيل بن عياض، : قال يل املأمون، قال يل الرشيد: قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري

، فيقطعاك عن املعاصي، ويباعداك من فرغ قلبك للحزن وللخوف حىت يسكناه: دخلت عليه فقال يل
  .النار

  .ما رأيت بعد الفضيل أعبد من وكيع: وعن ابن أيب عمر قال
إذا : رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل مرتني، وعن ابن املبارك قال: قال إبراهيم بن االشعث

  .نظرت إىل الفضيل، جدد يل احلزن، ومقت نفسي، مث بكى
ت مع زافر بن سليمان على الفضيل بن عياض، فإذا معه شيخ، فدخل زافر، دخل: قال حيىي بن أيوب

  .وأقعدين على الباب
هؤالء احملدثون يعجبهم قرب االسناد، أال أخربك بإسناد ال : فجعل الفضيل ينظر إيل مث قال: قال زافر

) [ غالظ شدادنارا وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة : (شك فيه، رسول اهللا عن جربيل، عن اهللا
   ].٦: التحرمي

  فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس، مث

)٨/٤٣٨(  

  

  .غشي عليه، وعلى الشيخ، وجعل زافر ينظر إليهما، مث خرج الفضيل، وقمنا، والشيخ مغشي عليه
  .أال ترى إىل الفضيل ال تكاد جتف له دمعة: قلت البن عيينة: قال سهل بن راهويه

  .يت العينانإذا قرح القلب، ند: قال
يا هذا تشكو من يرمحك إىل من ال : نظر الفضيل إىل رجل يشكو إىل رجل، فقال: قال االصمعي

  .يرمحك
اجتمع الفضيل والثوري، فتذاكرا، : حدثنا أبو عبد اهللا االنطاكي قال: احلواري] أيب [ قال أمحد بن 

  .ركةأرجو أن يكون هذا الس علينا رمحة وب: فرق سفيان وبكى، مث قال
  .أضر علينا منه] يكون [ لكين يا أبا عبد اهللا أخاف أن ال : فقال له الفضيل

ألست ختلصت إىل أحسن حديثك، وختلصت أنا إىل أحسن حديثي، فتزينت يل وتزينت لك ؟ فبكى 
  .أحييتين أحياك اهللا: سفيان، وقال
عسى ما قيل لك حق، يا مرائي، غضبت، وشق عليك، و: لو قيل لك: قال يل الفضيل: وقال الفيض



أبو فالن عابد، ما : تزينت للدنيا وتصنعت، وقصرت ثيابك، وحسنت مستك، وكففت أذاك حىت يقال
ال يعرفه ) ١(اح سن مسته فيكرمونك، وينظرونك، ويقصدونك ويهدون إليك، مثل الدرهم الستوق 

  .كل أحد فإذا قشر، قشر عن حناس
  غين أن العلماء فيما مضىبل: مسعت الفضيل يقول: إبراهيم بن االشعث
__________  

هو الردئ الزيف الذي ال خري فيه، وضبطوه بفتح السني وبضمها مع تشديد التاء املضمومة فيهما، ) ١(
: وكل ماكان على هذا املثال، فهو مفتوح االول إال أربعة أحرف جاءت نوادر وهي": اللسان " قال يف 

  .تح وتضمسبوح، وقدوس، وذو روح، وستوق، فإا تف
(*)  

)٨/٤٣٩(  

  

  .كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا
  .كفى باهللا حمبا وبالقرآن مؤنسا، وباملوت واعظا، وخبشية اهللا علما، وباالغترار جهال: وعنه قال

  .االكلكثرة الكالم، وكثرة : خصلتان تقسيان القلب: وعنه
  .كيف ترى حال من كثرت ذنوبه، وضعف علمه، وفين عمره، ومل يتزود ملعاده: وعنه
يا مسكني، أنت مسئ وترى أنك حمسن، وأنت جاهل وترى أنك عامل، وتبخل وترى أنك كرمي، : وعنه

  .وأمحق وترى أنك عاقل، أجلك قصري، وأملك طويل
آكل للحرام وترى أنك متورع، وفاسق وتعتقد إي واهللا، صدق، وأنت ظامل وترى أنك مظلوم، و: قلت

  .أنك عدل، وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه هللا
ملا قدم هارون الرشيد إىل : مسعت فضيال يقول: حدثنا حممد بن عبد اهللا االنباري، قال: عباس الدوري

  هو وولده، وقوم من) ١(مكة قعد يف احلجر 
__________  

) ٨٧٦(شا عجزت عن بنائه حني جددت بناء الكعبة، فقد أخرج الترمذي هو من الكعبة، إال قري) ١(
كنت أحب أن : من طريق علقمة، عن أمه، عن عائشة قالت) ٢٠٢٨(، وأبو داود ٢١٩ / ٥والنسائي 

صل يف : أدخل البيت، فأصلي فيه، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي، فأدخلين احلجر، فقال
لبيت، فإمنا هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حني بنوا الكعبة، احلجر إن أردت دخول ا

  ".فأخرجوه من البيت 
: من طريق سعيد بن ميناء، عن عبد اهللا بن الزبري قال) ٤٠١) (١٣٣٣" (صحيحة " وأخرج مسلم يف 



حديثو عهد يا عائشة لوال أن قومك " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنتين خاليت عائشة قالت
  = (*)بشرك، هلدمت الكعبة، فألزقتها باالرض، وجعلت هلا 

)٨/٤٤٠(  

  

اذهب لعله يريد : اهلامشيني، وأحضروا املشايخ، فبعثوا إيل فأردت أن ال أذهب، فاستشرت جاري، فقال
أيكم أمري املؤمنني ؟ فأشار إليه، : أن تعظه، فدخلت املسجد، فلما صرت إىل احلجر، قلت الدناهم

إمنا دعوناك : اقعد، مث قال: السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته، فرد علي، وقال: لتفق
  .لتحدثنا بشئ، وتعظنا، فأقبلت عليه

  .يا حسن الوجه، حساب اخللق كلهم عليك: فقلت
اذهب : فجعل يبكي ويشهق، فرددت عليه، وهو يبكي، حىت جاء اخلادم فحملوين وأخرجوين، وقال

  .مبسال
يا : كنت عند الفضيل، فأتى هارون ومعه حيىي بن خالد، وولده جعفر، فقال له حيىي: وقال حمرز بن عون

  .أبا علي، هذا أمري املؤمنني يسلم عليك
  .هذا: أيكم هو ؟ قالوا: قال
  .يا حسن الوجه، لقد طوقت أمرا عظيما، وكررها: فقال

   ].١٦٦: البقرة) [ وتقطعت م االسباب(: حدثين عبيد املكتب، عن جماهد يف قوله: مث قال
  ).١(االوصال اليت كانت يف الدنيا : قال

  .وأومأ بيده إليهم
  .تباعد من القراء، فإم إن أحبوك: قال الفضيل: قال عبد اهللا بن خبيق

  .مدحوك مبا ليس فيك، وإن غضبوا شهدوا عليك، وقبل منهم
__________  

، وزدت فيها ستة أذرع من احلجر، فإن قريشا اقتصرا حيث بنت بابني، بابا شرقيا، وبابا غريبا= 
  ".الكعبة 

وليطوفوا بالبيت (احلجر من البيت، قال : عن ابن عباس قال) ٩١٤٩(وأخرج عبد الرزاق يف املصنف 
  .وطاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ورائه: قال) العتيق

  .الذهيب، ووافقه ٤٦٠ / ١وإسناده صحيح، وصححه احلاكم 
   من طريق الفضيل بن عياض وجرير بن عبد٧١ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه الطربي ) ١(

  .احلميد الضيب، كالمها عن عبيد املكتب، عن جماهد



  . من طريق ورقاء، عن أيب جنيح عن جماهد٩٤، ٩٣ / ١وأورده يف تفسري جماهد 
  .يعين املودة): وتقطعت م االسباب(

  .وكذلك رواه الطربي
(*)  

)٨/٤٤١(  

  

  .آفة القراء العجب: مسعت الفضيل يقول: قال قطبة بن العالء
ويف تاريخ أيب القاسم " احللية " وللفضيل رمحه اهللا مواعظ، وقدم يف التقوى راسخ، وله ترمجة يف كتاب 

  .ابن عساكر
  .وكان يعيش من صلة ابن املبارك وحنوه من أهل اخلري، وميتنع من جوائز امللوك

* بلغت الثمانني أو جزا : كم سنك ؟ فقال: كنا جلوسا عن الفضيل بن عياض، فقلنا له: قال بعضهم
هو من أقران سفيان بن : فدق العظام وكل البصر قلت* فماذا أؤمل أو أنتظر علتين السنون فأبلينين 

  .عيينة يف املولد، ولكنه مات قبله بسنوات
  

  :وكان ابنه
  .ات قبل والده، وممن كبار االولياء*  علي - ١١٥

  .عبد العزيز بن أيب رواد، وعباد بن منصور، ومجاعة: روى عن
سفيان بن عيينة، وأبوه، وموسى بن أعني، ومجاعة، حكايات، وأمحد بن عبد اهللا بن يونس : حدث عنه

الريبوعي، فرأيته وله حديث يف سنن النسائي، رواه لنا أمحد بن سالمة، عن أيب الفضائل الكاغدي، 
  أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا إبراهيم بن حممد بن: احلمال، قاالومسعود 

__________  
 / ٧: ، ذيب التهذيب٢ / ٧٣ / ٣: ، تذهيب التهذيب٩٩٠: ، ذيب الكمال٢٩٧ / ٨احللية * 

  .١٤٠: ص) ١٤٣: (، الكواكب الدرية للمناوي٢٧٧: ، خالصة تذهيب الكمال٣٧٣
(*)  

)٨/٤٤٢(  

  



أخربنا أمحد بن حيىي احللواين حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا علي بن : مد بن علي بن حبيش، قاالمحزة، وحم
رأى رجل من االنصار فيما يرى : فضيل، عن عبد العزيز بن أيب رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال

ا وثالثني، وحنمد أمرنا أن نسبح ثالث: بأي شئ يأمركم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم قال: النائم أنه قيل له
  .ثالثا وثالثني ونكرب أربعا وثالثني، فذلك مئة

  .فسبحوا مخسا وعشرين، وامحدوا مخسا وعشرين، وكربوا مخسا وعشرين، وهللوا مخسا وعشرين: قال
  .فتلك مئة

  ".افعلوا كما قال االنصاري : " فلما أصبح ذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .دغريب من االفرا
  .عن أيب زرعة، عن أمحد، فوافقناه يف شيخ شيخه) ١(أخرجه النسائي 

  .ثقة مأمون: صدوق، قد قال فيه النسائي: وعلي
  .خرج هو وأبوه من الضعف الغالب على الزهاد والصوفية، وعدا يف الثقات إمجاعا: قلت

  .وكان علي قانتا هللا، خاشعا، وجال، ربانيا، كبري الشأن
  .بل أبيه مبدة من آية مسعها تقرأ، فغشي عليه، وتويف يف احلالمات ق: قال اخلطيب

صليت : حدثنا عبدالرمحن بن عفان، حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: قال إبراهيم بن احلارث العبادي
  خلف فضيل بن عياض املغرب وابنه علي إىل

  ).أهلاكم التكاثر: (جانيب، فقرأ
  سقط) لترون اجلحيم: (فلما قال

__________  
  . يف السهو٧٦ / ٣) ١(

  .نوع آخر من عدد التسبيح، وإسناده حسن: باب
(*)  

)٨/٤٤٣(  

  

  .علي على وجهه مغشيا عليه، وبقي فضيل عند اآلية
وحيك أما عندك من اخلوف ما عند الفضيل وعلي، فلم أزل أنتظر عليا، فما أفاق إىل : فقلت يف نفسي

  .ثلث من الليل بقي
وبقي فضيل ال جياوز اآلية، مث صلى بنا صالة :  عبدالرمحن بن عفان، وزادرواها ابن أيب الدنيا، عن

  .فما أفاق إىل نصف من الليل: خائف، وقال



  .بكى علي ابين: حدثين عبد الصمد بن يزيد، عن فضيل بن عياض قال: قال ابن أيب الدنيا
  ).١(أخاف أال جتمعنا القيامة : يا بين ما يبكيك ؟ قال: فقلت

يا أبا علي ما أحسن حال من انقطع إىل اهللا، فسمع ذلك علي ابين، فسقط مغشيا :  املباركوقال يل ابن
  .عليه

صليت : حدثنا الدورقي، وحدثنا حممد بن نوح املروزي، حدثنا حممد بن ناجية قال: مسدد بن قطن
  .يف الصبح) احلاقة: (خلف الفضيل، فقرأ

  .سقط ابنه علي مغشيا عليه، وذكر احلكايةغلبه البكاء ف) خذوه فغلوه: (فلما بلغ إىل قوله
أنبأنا أمحد بن سالمة، عن عبدالرحيم بن حممد، أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن 

أشرفت ليلة على علي، : إبراهيم، حدثنا أبو يعلى، حدثنا عبد الصمد بن يزيد، مسعت الفضيل يقول
يا أبه سل الذي وهبين لك : ار، ومىت اخلالص من النار ؟ وقال يلالن: وهو يف صحن الدار، وهو يقول
  .يف الدنيا أن يهبين لك يف اآلخرة

  مل يزل منكسر القلب: مث قال
  .حزينا

  كان يساعدين على احلزنوا لبكاء، يا مثرة: مث بكى الفضيل، مث قال
__________  

  .٢٧٠": ، وطبقات االولياء ٢٩٧ / ٨" حلية االولياء ) " ١(
)(*  

)٨/٤٤٤(  

  

  ).١(قليب، شكر اهللا لك ما قد علمه فيك 
ما رأيت أحدا أخوف من الفضيل : حدثين حممد بن شجاع، عن سفيان بن عيينة قال: قال الدورقي

  .وابنه
كانوا يعودون علي بن الفضيل، وهو : حدثنا ابن أيب زياد، عن شهاب بن عباد قال: قال إبراهيم احلريب

  .ين أبقى إىل الظهر، لشق عليلو ظننت أ: ميشي، فقال
  ).٢(اللهم إين اجتهدت أن أؤدب عليا، فلم أقدر على تأديبه، فأدبه أنت يل : وعن الفضيل قال

احلسن ) ٣(وال تقرأ عليه ) القارعة(كان علي بن الفضيل ال يستطيع أن يقرأ : قال أبو سليمان الداراين
كان علي بن الفضيل عند سفيان بن عيينة، : الحدثنا حممد بن أيب عثمان ق: بن عبد العزيز اجلروي

  .فحدث حبديث فيه ذكر النار، فشهق علي شهقة، ووقع



  .لو علمت أنك هاهنا ما حدثت به، فما أفاق إال بعد ما شاء اهللا: فالتفت سفيان فقال
لو أعنتنا على دهرنا، فأخذ قفة، ومضى إىل السوق ليحمل، فأتاين رجل، : وبه، قال الفضيل البنه

  ).٤(يا بين لست أريد هذا، أو مل أرد هذا كله : فأعلمين، فمضيت فرددته، وقلت
__________  

  .٢٩٩ / ٨" حلية االولياء ) " ١(
  ".فأذنته " إىل " فأدبه "  وقد حترفت فيه ٢٩٩ / ٨" حلية االولياء ) " ٢(
  .٢٩٩ / ٨" حلية االولياء ) " ٣(
  .٢٩٨ / ٨" حلية االولياء ) " ٤(

(*)  

)٨/٤٤٥(  

  

قورته لكل : وباالسناد عن فضيل، أم اشتروا شعريا بدينار، وكان الغالء، فقالت أم علي للفضيل
  ).١(إنسان قرصني، فكان علي يأخذ واحدا، ويتصدق باآلخر، حىت كاد أن يصيبه اخلواء 

لفضيل وبه، أن عليا كان حيمل على أباعر البيه، فنقص الطعام الذي محله، فحبس عنه الكراء فأتى ا
أتفعلون هذا بعلي، فقد كانت لنا شاة بالكوفة، أكلت شيئا يسريا من علف أمري، فما : إليهم، فقال

  .شرب هلا لبنا بعد
  ).٢(نعلم يا أبا علي أنه ابنك : مل: قالوا

أهدى لنا ابن املبارك شاة فكان ابين ال : حدثنا عمر بن بشر املكي، عن الفضيل قال: محاد بن احلسن
  .، فقلت له يف ذلكيشرب منها

  .إا قد رعت بالعراق: فقال
أنبأين املقداد القيسي، أخربنا أمحد بن الدبيقي، أخربنا أبو بكر االنصاري، أخربنا أبو بكر اخلطيب، 

أخربنا أبو احلسني بن بشران، أخربنا علي ابن حممد املصري، مسعت أبا سعيد اخلراز، مسعت إبراهيم بن 
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا : (مات فيها علي بن الفضيل، يف االنعاماآلية اليت : بشار يقول

   ].٢٧: االنعام) [ ليتنا نرد
  .مع هذا املوضع مات

  ).٣(وكنت فيمن صلى عليه، رمحه اهللا 
أخربنا موسى ابن عبد القادر، أخربنا سعيد بن : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال

أخربنا علي بن أمحد، أخربنا أبو طاهر املخلص، أخربنا أبو حممد حيىي بن حممد، حدثنا حممد بن البناء، 



  زنبور املكي،
__________  

  .٢٩٩، ٢٩٨ / ٨" حلية االولياء ) " ١(
  .٢٩٨ / ٨" حلية االولياء ) " ٢(
  .٢٧١": طبقات الصوفية " اخلرب بنحوه، وبأخصر مما هنا يف ) ٣(

(*)  

)٨/٤٤٦(  

  

دخل علي النيب : ا فضيل بن عياض، عن االعمش، عن أيب سفيان بن جابر، عن أم مبشر قالتحدثن
  .صلى اهللا عليه وسلم وأنا يف خنل يل

  .مسلم: ؟ فقلت" من غرس هذا النخل، أمسلم أو كافر : " فقال
ه صدقة إنه ال يغرس مسلم غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان وال سبع وال طائر إال كان ل: " قال
."  

  ).١(أخرجه مسلم 
قرأت على إمساعيل بن عمرية املعدل، أخربكم أبو حممد عبد اهللا بن أمحد الفقيه سنة ست عشرة وست 

أخربنا طراد بن حممد، وقرأت على حممد بن عبد : مئة، أخربنا خطيب املوصل، وجتين، وشهدة، قالوا
أخربنا :  السلفي، أخربنا نصر بن أمحد، قاالالوهاب الكاتب، أخربنا علي بن خمتار، أخربنا أبو طاهر

هالل بن حممد احلفار، أخربنا احلسني بن حيىي القطان، حدثنا أمحد بن املقدام العجلي، حدثنا الفضيل بن 
: قال ] ٥٦: النساء) [ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها: (عياض، عن هشام، عن احلسن

  ).٢(عودوا، فيعودون كما كانوا : ، فلما أكلتهم قيل هلمتأكلهم النار كل يوم سبعني ألف مرة
) [ يعلم السر وأخفى(حدثنا الفضيل، حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس : وبه
  ).٣(يعلم ما تسر يف نفسك، ويعلم ما تعمل غدا : قال ] ٧: طه

  .مات الفضيل سنة ست ومثانني ومئة: قال جماهد بن موسى
__________  

  .فصل الغرس والزرع: باب: يف املسافاة) ٨) (١٥٥٢) (١(
بلغين عن :  من طريق املثىن، عن سويد بن نصر، عن ابن املبارك، قال١٤٢ / ٥: وأخرجه الطربي) ٢(

  .احلسن
  .وأخرجه أيضا من طريق هشام بن حسان، عن احلسن



ب، عن عطاء عن سعيد بن جبري،  من طريق أيب كدينة حيىي بن املهل١٤٠ / ١٦: وأخرجه الطربي) ٣(
  .عن ابن عباس

  .وعطاء بن السائب ثقة لكنه اختلط، وباقي رجاله ثقات
(*)  

)٨/٤٤٧(  

  

  .مات سنة سبع مبكة: وقال أبو عبيد، وابن املديين، وابن معني، وابن منري، والبخاري، وآخرون
  .زاد بعضهم يف أول احملرم

  .يوم عاشوراء منها: وقال هشام بن عمار
  .وله نيف ومثانون سنة، وهو حجة كبري القدر: تقل

تركت حديث فضيل بن عياض، النه : وال عربة مبا نقله أمحد بن أيب خيثمة، مسعت قطبة بن العالء يقول
  .روى أحاديث أزرى على عثمان بن عفان

: هفيه نظر، وقال النسائي وغري: فال نسمع قول قطبة، ليته اشتغل حباله، فقد قال البخاري: قلت
  .ضعيف

  .وأيضا فالرجل صاحب سنة واتباع
ذكر عند الفضيل وأنا أمسع الصحابة، : حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ، قال: قال أمحد بن أيب خيثمة

  .أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم: اتبعوا فقد كفيتم: فقال
ض واخلوارج، ومثل الفضيل يتكلم فيه، إذا كان مثل كرباء السابقني االولني قد تكلم فيهم الرواف: قلت

فمن الذي يسلم من ألسنة الناس، لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله، مل يضره ما قيل فيه، وإمنا الكالم 
  .يف العلماء مفتقر إىل وزن بالعدل والورع

كشعبة، مل يكن يف علم احلديث كهؤالء احلفاظ البحور، : مل يكن باحلافظ، فمعناه: وأما قول ابن مهدي
  ومالك وسفيان، ومحاد، وابن

  .املبارك، ونظرائهم، لكنه ثبت قيم مبا نقل، ما أخذ عليه يف حديث فيما علمت
  .وهل يراد من العلم إال ما انتهى إليه الفضيل رمحة اهللا عليه ؟

)٨/٤٤٨(  

  



علم، ال روى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف احلث على ال *  فضيل بن عياض اخلوالين- ١١٦
  .يعرف من ذا

  .رواه احلارث بن عبد اهللا احلارثي، عن حممد بن زياد، عن عبد الكرمي ابن مالك اجلزري، عنه
  

  .شيخ مصري * *  فضيل بن عياض الصديف- ١١٧
  .روى حديثا عن أيب سلمة بن عبدالرمحن

  .حيوة بن شريح، وموسى بن أيوب الغافقي: وعنه
  .ن ومئةمات قبل سنة عشري: قال ابن يونس
  .ذكرما متييزا

  
 بن حبيب االمام مفيت أصبهان، أبو املنذر التيمي، تيم اهللا بن ابن عبد السالم* * *  النعمان - ١١٨

  .ثعلبة االصبهاين، الفقيه، الزاهد
  .له مصنفات
  .ابن جريج، وأيب حنيفة، ومسعر، وسفيان الثوري، وشعبة بن احلجاج، وعدة: حدث عن

__________  
، ذيب ٣٦١ / ٣: ، ميزان االعتدال١ / ١٤٤ / ٣: ، تذهيب التهذيب١١٠٦:  الكمالذيب* 

  .٣١٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٧ / ٨: التهذيب
  :، ميزان االعتدال١ / ١٤٤ / ٣: ، تذهيب التهذيب١١٠٦: ذيب الكمال* * 

  .٣١٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٧ / ٨: ، ذيب التهذيب٣٦٢ / ٣
، ٢ / ١٠١ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٤١٧: ، ذيب الكمال٤٤٩ / ٨: التعديلاجلرح و* * * 
 / ١٠: ، ذيب التهذيب٣٩٥ / ١، مرآة اجلنان، )خمطوط (٦٦ / ٢٧: ، الوايف٢٨٧ / ١: العرب

  .٣٠٥ / ١: ، شذرات الذهب٣٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٤٥٤
(*)  

)٨/٤٤٩(  

  

ان، وسليمان الشاذكوين، وحممد بن املنهال، وعامر بن ابنه حممد، وعبد الرمحن بن مهدي، وعف: وعنه
  .إبراهيم، وصاحل بن مهران، وحممد بن املغرية، وآخرون

كان أحد العباد والزهاد، زهد يف ضياع ملالبسته للسلطان، وكان على مذهب : قال أبو نعيم احلافظ



  .تويف سنة ثالث ومثانني ومئة: الثوري، وجالس أبا حنيفة إىل أن قال
  .ه اهللارمح
  

هو الشيخ العامل احملدث، أحد االعالم املشاهري، أبو إسحاق إبراهيم ) ق * ( إبراهيم بن أيب حيىي- ١١٩
  .بن حممد بن أيب حيىي االسلمي، موالهم املدين، الفقيه

  .ولد يف حدود سنة مئة، أو قبل ذلك
 وردان، وصفوان بن صاحل موىل التوأمة، وابن شهاب، وحممد بن املنكدر، وموسى بن: وحدث عن

  .سليم، وحيىي بن سعيد، وخلق كثري
  .وهو كبري أضعاف موطأ االمام مالك" املوطأ " وصنف 

الشافعي، وإبراهيم بن موسى الفراء، واحلسن بن عرفة، وقد كان : حدث عنه مجاعة قليلة، منهم
  الشافعي مع حسن رأيه فيه إذا روى

__________  
  :، املعرفة والتاريخ٢٥٧ / ٢: تاريخ الصغري، ال٣٢٣ / ١: التاريخ الكبري* 
، الفهرست البن ١٠٥ / ١: ، كتاب اروحني والضعفاء١٢٥ / ٢: ، اجلرح والتعديل٥٥، ٢٣ / ٣

، تذكرة ١ / ٤٢ / ١: ، تذهيب التهذيب٦٤: ، ذيب الكمال٣: ، الفهرست للطوسي٣: الندمي
، ١٥٨ / ١: ، ذيب التهذيب٢٨٨  /١، العرب ٥٧ / ١: ، ميزان االعتدال٢٦٤ / ١: احلفاظ

  .٢١: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)٨/٤٥٠(  

  

  .أخربين من ال أم: عنه رمبا دلسه، ويقول
فتجد الشافعي ال يوثقه، وإمنا هو عنده ليس مبتهم بالكذب، وقد اعترف الشافعي بأنه كان قدريا، وى 

  .ابن عيينة عن الكتابة عنه
  . إبراهيم بن أيب حيىي يشتم بعض السلفمسعت: وقال أبو مهام السكوين

  .اين مالك عن إبراهيم بن أيب حيىي: وقال بشر بن عمر
  .ليس هو يف حديثه بذاك: من أجل القدر تنهاين ؟ فقال: فقلت

كنا نسمي إبراهيم بن أيب حيىي : حدثنا إبراهيم بن سعد قال: وقال القاضي هارون بن عبد اهللا الزهري
  .رافةوحنن نطلب احلديث خ



كان جماهرا : سألت ابن املبارك، مل تركت حديث إبراهيم بن أيب حيىي ؟ قال: وقال سفيان بن عبدامللك
  .بالقدر، وكان صاحب تدليس

أثقة يف : سألت مالكا عن إبراهيم بن أيب حيىي: مسعت حيىي القطان يقول: إبراهيم بن حممد بن عرعرة
  .ال، وال يف دينه: احلديث ؟ قال

كنا نتهمه بالكذب، يعين ابن أيب حيىي، مث قال :  بن حنبل، عن املعيطي، عن حيىي بن سعيد قالوقال أمحد
  قدري: أمحد

  .جهمي، كل بالء فيه، تركوا حديثه، وأبوه ثقة
  .هو رافضي قدري: وروى عباس عن ابن معني قال

  .كذاب: وقال مرة
  .وقال أبو داود حنو ذلك

)٨/٤٥١(  

  

مسعت حيىي القطان :  تركه ابن املبارك والناس وقال مؤمل بن إمساعيلقدري جهمي،: وقال البخاري
  .أشهد على إبراهيم بن أيب حيىي أنه يكذب: يقول

  .يرمى بالقدر والتشيع والكذب: كان يرى، أو قال: وقال حممد بن عبد اهللا بن الربقي
  .متروك احلديث: وقال النسائي وغريه

خرج علينا ابن عيينة، :  النضر، حدثنا أبو بكر ابن عفان، قالحدثنا حممد بن أمحد بن: وقال العقيلي
  .أال فاحذروا ابن أيب رواد املرجئ، ال جتالسوه، واحذروا إبراهيم بن أيب حيىي، ال جتالسوه: فقال

مسعت يزيد بن هارون يكذب زياد بن ميمون، وإبراهيم بن أيب حيىي، وخالد بن : قال أبو حممد الدارمي
  ).١(حمدوج 

  .مسعان: اسم جده أيب حيىي:  ابن حبانقال
  .كان مالك وابن املبارك ينهيان عنه

  ).٢(وكان يكذب يف احلديث : وتركه القطان، وابن مهدي، إىل أن قال ابن حبان
حجاج االعور، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن أيب عطاء، عن موسى بن وردان، عن أيب هريرة، عن 

من مات مريضا مات شهيدا، ووقي فتان القرب، وغدي عليه، وريح " : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٣" (برزقه من اجلنة 

__________  
  .٦٤٢ / ١" ميزان االعتدال " ابن مقدوح، مترجم يف : ويقال) ١(



  .١٠٥ / ١" اروحني والضعفاء " كتاب ) ٢(
باب ما جاء : يف اجلنائز) ١٦١٥(، وأخرجه ابن ماجه ١٠٦ / ١" اروحني " ذكره ابن حبان يف ) ٣(

  .فيمن مات مريضا
  .وإسناده ضعيف جدا، من أجل إبراهيم بن أيب حيىي

(*)  

)٨/٤٥٢(  

  

  .إبراهيم بن أيب عطاء هو إبراهيم بن أيب حيىي: قال حيىي بن معني
  ".مريضا " بدل " مرابطا " لعله : قلت

ل بن عياش، وإبراهيم بن أيب حيىي كان عيسى بن يونس إذا مر بأحاديث إمساعي: وقال علي بن خشرم
  .يضرب عليه: يقول

كان الشافعي جيالس ابن أيب حيىي يف حداثته، وحيفظ عنه حفظ الصيب، فلما دخل مصر : قال ابن حبان
يف آخر عمره أخذ يصنف، واحتاج إىل االخبار، ومل تكن معه كتبه، فأكثر ما أودع الكتب من حفظه، 

  .ميهورمبا كىن عن إبراهيم، وال يس
وروى عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن يسار، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال
  ).١" (الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالط : " قال

  .رواه عنه بسطام بن جعفر
ين استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أب: وروى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

  ).٢(كنيفا مبىن فلم يأذن يل 
مل أجد البراهيم حديثا منكر إال عن شيوخ حيتملون، وقد حدث عنه ابن جريج، : قال ابن عدي

  .والثوري، والكبار، وموطؤه أضعاف موطأ مالك، وأحاديثه كثرية
__________  

 فقد أخرجه ، ولكن منت احلديث صحيح، فقد احلديث صحيح،١٠٧ / ١" اروحني " ذكره يف ) ١(
   من طريق أيب داود١٧١ / ٤: ، واحلاكم٣٠٣ / ٢: ، وأمحد)٢٣٧٩(، والترمذي )٤٨٣٣(أبو داود 

وأيب عامر، ومؤمل اخلراساين عن زهري بن حممد، عن موسى بن وردان، عن أيب هريرة، وهذا سند قوي، 
كم يتقوى ا، وقد زهري بن حممد رواية غري أهل الشام عنه قوية، وهذا منها، وله طريق عند احلا

  ".خمتصره " صححها احلاكم، ووافقه املؤلف الذهيب يف 



  .١٠٧ / ١" اروحني " ذكره ابن حبان يف ) ٢(
(*)  

)٨/٤٥٣(  

  

  .ال يشتغل حبديثه: وقال أبو إسحاق اجلوزجاين
  .ال يرتاب يف ضعفه: قلت
كان ابن أيب حيىي أمحق : ي يقولحدثنا ابن عبد احلكم، مسعت الشافع: هل يترك أم ال ؟ ابن خزمية: بقي

بلغين أنه من بال يف ثقب فأس : أبله كان ال ميكنه اجلماع، فأخربين من رآه، معه فأس، فقال: أو قال
  .أمكنه اجلماع، فدخل خربة، فبال يف الفأس

  .تويف سنة أربع ومثاين ومئة: قلت
  .يقع يل حديثه يف مسند الشافعي

  
 أيب عمران ميمون موىل حممد بن مزاحم، أخي الضحاك ابن ابن) ع * ( سفيان بن عيينة- ١٢٠

  .مزاحم، االمام الكبري حافظ العصر، شيخ االسالم، أبو حممد اهلاليل الكويف، مث املكي
__________  

: ، املعارف٢٨٣ / ٢: ، التاريخ الصغري٩٤ / ٤: ، التاريخ الكبري٤٩٧ / ٥: طبقات ابن سعد) ١(
، ذيل ١٢ - ١٠ / ١: ، تاريخ الطربي١٨٧، ١٨٦، ١٨٥ / ١ :، املعرفة والتاريخ٥٠٦ ٥٠٧
: ، حلية االولياء١٤٦: ، رجال ابن حبان٢٢٥ / ٤ و ٥٤، ٣٢ / ١: ، اجلرح والتعديل١٠٨: املذيل

، ١٣٠ / ٢: ، صفوة الصفوة١٧٤ / ٩: ، تاريخ بغداد٢٢٦ / ١: ، الفهرست البن الندمي٢٧٠ / ٧
  :الكمال، ذيب ٣٩٣ - ٣٩١ / ٢: وفيات االعيان

، ١٧٠ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٦٢ / ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ٣٦ / ٢: ، تذهيب التهذيب٥١٧
، خالصة ١١٧ / ٤: ، ذيب التهذيب٥٩١ / ٤: ، العقد الثمني٢٢٨، ٢٠٩، ٢٠٨ / ١: العرب

، ١١٧ص ) ١٠٧: (، الكواكب الدرية للمناوي١٩٠ / ١: ، طبقات املفسرين١٤٥: تذهيب الكمال
، الرسالة ٢٠٣: ، إيضاح املكنون للبغدادي٣٥٤: ، شذرات الذهب٤٠: الكربى للشعراينالطبقات 
  .١٥٤ - ١٥١ / ٣٥: ، أعيان الشيعة للعاملي١٨٧: ، خالصة تذهيب الكمال٣١: املستطرفة

(*)  

)٨/٤٥٤(  

  



  .بالكوفة، يف سنة سبع ومئة: مولده
لما مجا، وأتقن، وجود ومجع وطلب احلديث، وهو حدث، بل غالم، ولقي الكبار، ومحل عنهم ع

وصنف، وعمر دهرا، وازدحم اخللق عليه، وانتهى إليه علو االسناد، ورحل إليه من البالد، وأحلق 
  .االحفاد باالجداد

مسع يف سنة تسع عشرة ومئة، وسنة عشرين، وبعد ذلك، فسمع من عمرو بن دينار، وأكثر عنه، ومن 
 بن أيب يزيد، وابن شهاب الزهري، وعاصم بن أيب النجود، زياد بن عالقة، واالسود بن قيس، وعبيداهللا

وأيب إسحاق السبيعي، وعبد اهللا بن دينار، وزيد بن أسلم، وعبد امللك بن عمري، وحممد بن املنكدر، 
وأيب الزبري، وحصني بن عبدالرمحن، وسامل أيب النضر، وشبيب بن غرقدة، وعبدة بن أيب لبابة، وعلي بن 

عبد الكرمي اجلزري، وعطاء بن السائب، وأيوب السختياين، والعالء بن عبدالرمحن، زيد بن جدعان، و
وقاسم الرجال، ومنصور بن املعتمر، ومنصور بن صفية احلجيب، ويزيد بن أيب زياد، وهشام بن عروة، 

  ومحيد الطويل، وحيىي بن سعيد االنصاري، وأيب
 االعمش، وموسى بن عقبة، وسهيل بن أيب يعفور العبدي، وابن عجالن، وابن أيب ليلى، وسليمان

صاحل، وعبد اهللا بن أيب جنيح، وعبد الرمحن بن القاسم، وأمية بن صفوان اجلمحي، وجامع بن أيب راشد، 
مسعت منه، ولعابه يسيل : وحكيم بن جبري، وسعد بن إبراهيم، قاضي املدينة، وصاحل موىل التوأمة وقال

سني، وأيب الزناد عبد اهللا بن ذكوان، وعبد العزيز ابن رفيع، وإسحاق وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب ح
  بن عبد اهللا بن أيب طلحة، وإمساعيل بن حممد

)٨/٤٥٥(  

  

ابن سعد، وأيوب بن موسى، وبرد بن سنان، وبكر بن وائل، وبيان بن بشر، وسامل بن أيب حفصة، وأيب 
صفوان بن سليم، وعاصم بن كليب اجلرمي، حازم االعرج، ومسي موىل أيب صاحل، وصدقة بن يسار، و

وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، وعبد اهللا بن طاووس، وعبد اهللا بن عثمان بن خثيم، وحممد بن جحادة، 
وحممد بن السائب بن بركة، ويزيد بن يزيد بن جابر الدمشقي، ويونس بن عبيد، وسفيان، وشعبة، 

  .، وتفرد بالرواية عن خلق من الكباروزياد بن سعد، وزائدة بن قدامة، وخلق كثري
االعمش، وابن جريج، وشعبة وهؤالء من شيوخه ومهام بن حيىي، واحلسن بن حي، وزهري : حدث عنه

بن معاوية، ومحاد بن زيد، وإبراهيم بن سعد، وأبو إسحاق الفزاري، ومعتمر بن سليمان، وعبد اهللا بن 
 والشافعي، وعبد الرزاق، واحلميدي، وسعيد بن املبارك، وعبد الرمحن بن مهدي، وحيىي القطان،

  منصور، وحيىي بن معني، وعلي ابن املديين، وإبراهيم بن بشار الرمادي، وأمحد بن حنبل،
وأبو بكر بن أيب شيبة، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وإسحاق بن راهويه، وأبو جعفر النفيلي، وأبو 



، وحممد بن حيىي بن أيب عمر العدين، وعمرو بن حممد كريب، وحممد بن املثىن، وعمر بن علي الفالس
الناقد، وأمحد بن منيع، وإسحاق بن منصور الكوسج، وزهري بن حرب، ويونس بن عبداالعلى، 

واحلسن بن حممد الزعفراين، واحلسن بن الصباح البزار، وعبد الرمحن بن بشر بن احلكم، وحممد ابن 
نصر، وزكريا بن حيىي املروزي، وبشر بن مطر، والزبري بن عاصم الثقفي، وعلي بن حرب، وسعدان بن 

  بكار، وأمحد بن شيبان

)٨/٤٥٦(  

  

أبو نصر : الرملي، وحممد بن عيسى بن حبان املدائين، وأمم سواهم، خامتهم يف الدنيا شيخ مكي يقال له
  .اليسع بن زيد الزينيب، عاش إىل سنة اثنتني ومثانني ومئتني

  .وما هو بالقوي
ان خلق من طلبة احلديث يتكلفون احلج، وما احملرك هلم سوى لقي سفيان بن عيينة، المامته ولقد ك

  .وعلو إسناده
  .وجاور عنده غري واحد من احلفاظ

  .احلميدي، والشافعي، وابن املديين، وأمحد، وإبراهيم الرمادي: ومن كبار أصحابه املكثرين عنه
  .يينة، لذهب علم احلجازلوال مالك وسفيان بن ع: قال االمام الشافعي

وجدت أحاديث االحكام كلها عند ابن عيينة سوى ستة أحاديث، ووجدا كلها عند مالك : وعنه قال
  .سوى ثالثني حديثا

  فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان يف العلم، وذلك النه ضم
  .أحاديث العراقيني إىل أحاديث احلجازيني
  .وارحتل ولقي خلقا كثريا ما لقيهم مالك

  .ومها نظريان يف االتقان، ولكن مالكا أجل وأعلى، فعنده نافع، وسعيد املقربي
  .كان ابن عيينة من أعلم الناس حبديث احلجاز: قال عبدالرمحن بن مهدي
  مسعت حممدا يعين البخاري: وقال أبو عيسى الترمذي

)٨/٤٥٧(  

  

  .ابن عيينة أحفظ من محاد بن زيد: يقول
ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما يف سفيان بن عيينة، وما رأيت :  يقولمسعت الشافعي: قال حرملة



  .أكف عن الفتيا منه
  .وما رأيت أحدا أحسن تفسريا للحديث منه: قال

أمحد بن حنبل أعلم : ال أعلم أحدا أعلم بفسري القرآن من ابن عيينة، وقال: قال عبد اهللا بن وهب
  .بالسنن من سفيان

  .ابن عيينة أيام االعمشكتبنا عن : قال وكيع
  .ما يف أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة: قال علي ابن املديين

  .حج يب أيب وعطاء بن أيب رباح حي: قال ابن عيينة
كان ابن عيينة ثبتا يف احلديث، وكان حديثه حنوا من سبعة آالف، ومل : وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  .تكن له كتب
  .ما رأيت مثل سفيان بن عيينة: سدقال ز بن أ

  .وال شعبة: وال شعبة ؟ قال: فقيل له
  .هو أثبت الناس يف عمرو بن دينار: قال حيىي بن معني
  .عند ابن عيينة من معرفته بالقرآن وتفسري احلديث، ما مل يكن عند سفيان الثوري: وقال ابن مهدي

بو طاهر السلفي، أخربنا إمساعيل بن عبدالبجار، أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أ
  أخربنا أبو يعلى اخلليلي، مسعت علي بن أمحد بن صاحل املقرئ، مسعت احلسن بن علي

)٨/٤٥٨(  

  

أصول االحكام نيف : الطوسي، مسعت حممد بن إمساعيل السلمي، مسعت البويطي، مسعت الشافعي يقول
  . حديثا، وكلها عند ابن عيينة إال ستة أحاديثومخس مئة حديث، كلها عند مالك إال ثالثني

  .رواته ثقات
القاضي أبو العالء الواسطي، مما مسعته منه، اخلطيب، أنبأنا عبد اهللا بن موسى السالمي، مسعت عمار بن 

كنت يف جملس سفيان بن عيينة، فنظر إىل : علي اللوري، مسعت أمحد بن النضر اهلاليل، مسعت أيب يقول
] [ كذلك كنتم من قبل فمن اهللا عليكم : [ هل املسجد اونوا به لصغره، فقال سفيانصيب، فكأن أ

   ].٩٤النساء 
يا نضر لو رأيتين ويل عشر سنني، طويل مخسة أشبار، ووجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيايب : مث قال

مصار، كالزهري،، صغار، وأكمامي قصار، وذيلي مبقدار، ونعلي كآذان الفار، أختلف إىل علماء اال
وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كاملسمار، حمربيت كاجلوزة، ومقلميت كاملوزة، وقلمي كاللوزة، فإذا 

  .أوسعوا للشيخ الصغري: أتيت، قالوا



  .مث ضحك
  .يف صحة هذا نظر، وإمنا مسع من املذكورين وهو ابن مخس عشرة سنة أو أكثر

لى معن بن زائدة يعين أمري اليمن ومل بكن سفيان تلطخ بعد دخل سفيان بن عيينة ع: قال أمحد بن حنبل
  .بشئ من أمر السلطان، فجعل يعظه

أحب أن تكون يل جارية يف غنج سفيان بن عيينة إذا : مسعت أيب يقول: قال علي بن حرب الطائي
  .حدث

  يا أبا حممد، إن: سألت ابن عيينة فقلت: قال رباح خالد الكويف

)٨/٤٥٩(  

  

  .حيدث عنك بشئ ليس حتفظه اليوم، وكذلك وكيعأبا معاوية 
  .صدقهم، فإين كنت قبل اليوم أحفظ مين اليوم: فقال

  .مسعت ابن عيينة يقول ذلك لرباح يف سنة إحدى وتسعني ومئة: قال حممد بن املثىن العرتي
، رأيت كأن أسناين سقطت، فذكرت ذلك للزهري: مسعت ابن عيينة يقول: قال حامد بن حيىي البلخي

  .متوت أسنانك، وتبقي أنت: فقال
  .فمات أسناين وبقيت أنا، فجعل اهللا كل عدو يل حمدثا: قال
  .قال هذا من شدة ما كان يلقى من ازدحام أصحاب احلديث عليه حىت يربموه: قلت

: أول من أسندين إىل االسطوانة، مسعر بن كدام، فقلت له: مسعت ابن عيينة يقول: قال غياث بن جعفر
  .ثإين حد

  ).١(إن عندك الزهري، وعمرو بن دينار : قال
حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا زياد ابن عبد اهللا بن خزاعي، مسعت سفيان : قال أبو حممد الرامهرمزي

كان أيب صريفيا بالكوفة، فركبه دين فحملنا إىل مكة، فصرت إىل املسجد، فإذا عمرو : بن عيينة يقول
  بن

: يث، فأمسكت له محاره حىت صلى، وخرج، فعرضت االحاديث عليه، فقالدينار، فحدثين بثمانية أحاد
  .بارك اهللا فيك

مسعت من عمرو ما لبث نوح يف قومه، يعين تسع مئة : قال ابن عيينة: وروى أبو مسلم املستملي
  .ومخسني سنة

__________  



  .١٧٦ / ٩تاريخ بغداد ) ١(
(*)  

)٨/٤٦٠(  

  

  .ما كتبت شيئا إال حفظته قبل أن أكتبه: ة يقولمسعت ابن عيين: قال جماهد بن موسى
  .، ما أغربه)١(ذاك أحد اال حدين : سئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة، فقال: قال ابن املبارك
  .قال يل حيىي القطان: وقال ابن املديين

  .ما بقي من معلمي أحد غري سفيان بن عيينة، وهو إمام منذ أربعني سنة
  .ما بقي على وجه االرض أحد يشبه ابن عيينة: ر بن املفضل يقولمسعت بش: وقال علي

  .هذا طعامي منذ ستني سنة: وحكى حرملة بن حيىي أن ابن عيينة قال له وأراه خبز شعري
  .ال تدخل هذه احملابر بيت رجل إال أشقى أهله وولده: احلميدي، مسع سفيان يقول

  .ديثطلب احل: ما حرفتك ؟ قال: وقال سفيان مرة لرجل
  .بشر أهلك باالفالس: قال

  .من زيد يف عقله، نقص من رزقه: وروى علي بن اجلعد عن ابن عيينة قال
من كانت معصيته يف الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته يف : ونقل سنيد بن داود عن ابن عيينة قال

  .الكرب، فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا، فغفر له، وإبليس عصى متكربا فلعن
__________  

  .ليس له نظري: يقول" اال حدين "  وفيه بعد قوله ٣٣ / ١مقدمة اجلرح والتعديل ) ١(
(*)  

)٨/٤٦١(  

  

  .الصرب، وارتقاب املوت: الزهد: ومن كالم ابن عيينة قال
  .العلم إذا مل ينفعك، ضرك: وقال

  . وزائدةعليك بابن عيينة،: ممن نسمع ؟ قال: قلت لسفيان الثوري: قال عثمان بن زائدة
  .ما رأيت أحدا أمجع ملتفرق من سفيان بن عيينة: قال نعيم بن محاد

رأيت ابن عيينة غالما، مع ألواح طويلة : حدثنا شعبة بن احلجاج قال: وقال علي بن نصر اجلهضمي
  ).١(شنف : عند عمرو بن دينار، ويف أذنه قرط، أو قال



: د الكرمي اجلزري سنتني، وكان يقول الهل بلدهجالست عب: مسعت ابن عيينة يقول: وقال ابن املديين
  .انظروا إىل هذا الغالم يسألين وأنتم ال تسألوين

مسعت من صاحل موىل التوأمة هكذا وهكذا، : مسعت ابن عيينة يقول: قال ذؤيب بن عمامة السهمي
مه روى عنه شيئا، فال نعل: وأشار بيديه يعين كثرة مسعت منه، ولعابه يسيل، فقال عبدالرمحن بن أيب حامت

  .كان منتقدا للرواة
  .عمرو بن دينار أكرب من الزهري، مسع من جابر، وما مسع الزهري منه: مسعت سفيان يقول: قال علي

__________  
  .مها واحد: يعلق يف أسفلها، وقيل: بفتح الشني من احللي: الشنف) ١(

(*)  

)٨/٤٦٢(  

  

كنا على باب سفيان بن عيينة، فاستأذنا : بن مطر، قالحدثنا سليمان : قال أمحد بن سلمة النيسابوري
فكسرنا بابه، ودخلنا وهو جالس، فنظر إلينا، : ادخلوا حىت جم عليه، قال: عليه، فلم يأذن لنا، فقلنا

سبحان اهللا، دخلتم داري بغري إذين، وقد حدثنا الزهري عن سهل ابن سعد أن رجال اطلع يف : فقال
: اهللا عليه وسلم، ومع النيب صلى اهللا عليه وسلم مدرى حيك به رأسه، فقالجحر، من باب النيب صلى 

  ).١" (لو علمت أنك تنظرين، لطعنت ا يف عينك، إمنا جعل االستئذان من أجل النظر " 
  .ندمنا يا أبا حممد: فقلنا له: قال
د اهللا بن مسعود، أن ندمتم ؟ حدثنا عبد الكرمي اجلزري عن زياد، عن عبد اهللا بن معقل، عن عب: فقال

  ).٢" (الندم توبة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .اخرجوا فقد أخدمت رأس مال ابن عيينة

  .سليمان هذا هو أخو قتادة بن مطر، صدوق إن شاء اهللا
  .وزياد املذكور يف احلديث هو ابن أيب مرمي

يا حممد، ما يزهدين فيك إال طلب : كنت أمشي مع ابن عيينة، فقال يل: قال حممد بن يوسف الفريايب
  .احلديث

  .كنت إذ ذاك صبيا ال أعقل: فأنت يا أبا حممد، أي شئ كنت تعمل إال طلب احلديث ؟ فقال: قلت
  مثل هذا االمام يقول هذه املقالة يف زمن] كان [ إذا : قلت

__________  
باب من اطلع :  الديات يف٢١٥ / ١٢: والبخاري) ١٩٤٣١" (املصنف " أخرجه عبد الرزاق يف ) ١(



  .يف بيت قوم ففقؤوا عينه
 يف ٢١٥٦(باب االستئذان من أجل البصر، ومسلم : باب االمتشاط، ويف االستئذان: ويف اللباس

  باب حترمي النظر يف بيت غريه،: االداب
عن سفيان وغريه، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي أن رجال اطلع على ) ٩٢٤(واحلميدي 
لو أعلم أن هذا ينظرين حىت : "  اهللا عليه وسلم من ستر احلجرة، ويف يد النيب مدرى، فقالالنيب صلى

  ".آتيه لطعنت باملدرى يف عينه، وهل جعل االستئذان إال من أجل البصر 
  ).٤٢٥٢(، وابن ماجه ٤٣٣ و ٤٢٣ و ٣٧٦ / ١أخرجه أمحد ) ٢(

(*)  

)٨/٤٦٣(  

  

 مضبوط باالتفاق، واالخذ عن االثبات االئمة، فكيف لو التابعني، أو بعد هم بيسري، وطلب احلديث
رأى سفيان رمحه اهللا طلبة احلديث يف وقتنا، وما هم عليه من اهلنات والتخبيط، واالخذ عن جهلة بين 

  ).١(آدم، وتسميع ابن شهر 
: يينة قالحدثنا ابن ع: وأرى نساء احلي غري نسائها قال عبدالرمحن بن يونس* أما اخليام فإا كخيامهم 

  .أول من جالست عبد الكرمي أبو أمية وأنا ابن مخس عشرة سنة
  .وقرأت القرآن وأنا ابن أربع عشرة سنة: قال

  .ما رأيت أحدا خيترب احلديث إال وخيطئ، إال سفيان بن عيينة: قال حيىي بن آدم
ن أيب سليمان، ومل قال محاد ب: حدثنا احلسن بن محاد احلضرمي، حدثنا سفيان قال: قال أمحد بن زهري

  .أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت باالوىل، وبطلت الثنتان: أمسعه منه، إذا قال المرأته
  .رأيت محادا قد جاء إىل طبيب على فرس: قال سفيان

وأثبت : سفيان بن عيينة إمام ثقة، كان أعلم حبديث عمرو بن دينار من شعبة، قال: قال أبو حامت الرازي
  .هري، هو ومالكأصحاب الز

  ما رأيت بعد ابن جريج مثل ابن عيينة يف حسن: وقال عبد الرزاق
  .املنطق

  .ثقة: وروى إسحاق الكوسج عن حيىي
__________  

  ".زغل العلم : " للمؤلف رسالة بعنوان) ١(



  .وصف فيها حمدثي زمانه، فلتراجع فإا نفيسة يف باا
(*)  

)٨/٤٦٤(  

  

  .طلب العلم الذي به يعرف الورعالورع : وعن ابن عيينة قال
  .شهدت مثانني موقفا: روى سليمان بن أيوب، مسعت سفيان بن عيينة يقول

اللهم ال جتعله آخر العهد منك، فلما كان العام الذي مات : ويروى أن سفيان كان يقول يف كل موقف
  .فيه مل يقل شيئا

  .قد استحييت من اهللا تعاىل: وقال
عمران بن عيينة، وإبراهيم بن عيينة، وآدم بن عيينة، وحممد بن : ة، منهموقد كان لسفيان عدة إخو

  .عيينة
  .فهؤالء قد رووا احلديث

وقد كان سفيان مشهورا بالتدليس، عمد إىل أحاديث رفعت إليه من حديث الزهري، فيحذف اسم من 
  ).١(حدثه، ويدلسها، إال أنه ال يدلس إال عن ثقة عنده 

اشهدوا أن ابن عيينة اختلط سنة سبع وتسعني ومئة، :  بن سعيد القطان، أنه قالفأما ما بلغنا عن حيىي
فهذا منكر من القول، وال يصح، وال هو مبستقيم، فإن حيىي القطان مات يف صفر من سنة مثان وتسعني 

  .مع قدوم الوفد من احلج
  فمن الذي أخربه باختالط سفيان، ومىت حلق أن يقول هذا

__________  
وأما املدلسون الذين هم ثقات وعدول، فإنا ال حنتج : ١٢٢": صحيحه "  ابن حبان يف قال) ١(

  بأخبارهم إال ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري، واالعمش، وأيب إسحاق وأضرام
 من االئمة املتقني، وأهل الورع والدين، النا مىت قبلنا خرب مدلس مل يبني السماع فيه وإن كان ثقة، لزمنا

قبول املقاطيع واملراسيل كلها الا ال يدرى لعله هذا املدلس دلس هذا اخلرب عن ضعيف يهي اخلرب 
  .بذكره إذا عرف

اللهم إال أن يكون املدلس يعلم أنه ما دلس قط إال عن ثقة، فإذا كان كذلك، قبلت روايته، وإن مل يبني 
إنه كان يدلس، وال يدلس إال عن ثقة متقن، السماع، وهذا ليس يف الدنيا إال سفيان بن عيينة وحده، ف

وال يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خرب دلس فيه إال وجد ذلك اخلرب بعينه قد بني مساعه عن ثقة مثل 



  .نفسه
(*)  

)٨/٤٦٥(  

  

القول وقد بلغت التراقي ؟ وسفيان حجة مطلقا، وحديثه يف مجيع دواوين االسالم، ووقع يل كثري من 
  .عبدالرمحن سبط احلافظ السلفي من عواليه مجلة صاحلةعواليه، بل وعند 

جزء ابن عيينة، رواية املروزي عنه، ويف جزء علي ابن حرب رواية العبادان، وجز آن لعلي بن : منها
  .وغري ذلك" الثقفيات " حرب، رواية نافلته أيب جعفر حممد بن حيىي بن عمر الطائي، ويف 

  .اهللا بن مندة، وأبو عبد اهللا احلاكم، وبعد مها أبو إسحاق احلبالأبو عبد : وقد مجع عوايل ابن عيينة
  .وكان سفيان رمحه اهللا صاحب سنة واتباع

رأيت : حدثنا حممد بن الفضل بن موسى، حدثنا حممد بن منصور اجلواز، قال: قال احلافظ بن أيب حامت
  . خرج، وإليه يعودكالم اهللا، منه: ما تقول يف القرآن ؟ قال: سفيان بن عيينة سأله رجل

هذه االحاديث اليت تروى يف الرؤية : قيل البن عيينة: حدثنا لوين، قال: وقال حممد بن إسحاق الصاغاين
  .حق على ما مسعناها ممن نثق به ونرضاه: ؟ قال

: سألت ابن عيينة وجعلت احل عليه، فقال: حدثين أمحد بن نصر قال: وقال أمحد بن إبراهيم الدورقي
  .سدعين أتنف

" إن اهللا حيمل السماوات على إصبع : " كيف حديث عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقلت
)١.(  

__________  
  .٤٢٣ / ٨: أخرجه البخاري) ١(

 ٣٣١ / ١٣و ] واالرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه : [ باب قوله: يف التفسري
إن اهللا ميسك السموات واالرض أن [ وباب قوله تعاىل ] ا خلقت بيدي مل[ باب قول اهللا : يف التوحيد

يف أول صفة القيامة ) ٢٧٨٦(وباب كالم الرب يوم القيامة مع االنبياء وغريهم، ومسلم ] تزوال 
  = (*)يف ) ٣٢٣٨(واجلنة والنار، والترمذي 

)٨/٤٦٦(  

  



  .)١" (إن قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن : " وحديث
  ).٢" (إن اهللا يعجب أو يضحك ممن يذكره يف االسواق : " وحديث

  ).٣(هي كما جاءت نقر ا وحندث ا بال كيف : فقال سفيان
حدثنا أبو العباس أمحد بن عبيداهللا بن حممد بن عمار، حدثنا عمر بن شبة، حدثين : أبو عمر بن حيويه

ما أراكم للحديث موضعا، وال أراين أن : العبيد بن جناد، مسعت ابن عيينة، وسألوه أن حيدث، فق
  .افتضحوا فاصطلحوا: يؤخذ عين أهال، وما مثلي ومثلكم إال ما قال االول

  من عمل مبا: مسعت ابن عيينة يقول: قال إبراهيم بن االشعث
__________  

 رسول اهللا جاء حرب من االحبار إىل: التفسري، من طريق عبيدة السلماين، عن عبد اهللا بن مسعود، قال= 
يا حممد، إنا جند أن اهللا جيعل السموات على إصبع، واالرضني على إصبع، : صلى اهللا عليه وسلم، فقال

أنا امللك، فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه : وسائر اخلالئق على إصبع، فيقول
وا اهللا حق قدره واالرض مجيعا وما قدر[ تصديقا لقول اخلرب، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   ].٦٧: الزمر] [ قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعاىل عما يشركون 
  تصريف اهللا القلوب كيف يشاء، من حديث: باب: يف القدر) ٢٦٥٤(أخرجه مسلم ) ١(

ن كقلب واحد يصرفها إن قلوب بين آدم كلها بني أصبعني من أصابع الرمح" عبد اهللا بن عمرو مرفوعا 
  ".حيث يشاء 

  ".اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك : " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، وعن )١٩٩(، وعن النواس بن مسعان عند ابن ماجه )٢١٤٠(عن أنس عند الترمذي : ويف الباب

  .٣٠٢ / ٦: ، وعن أم سلمة عند أمحد٢٥١، ٢٥٠ / ٦: عائشة عند أمحد
وسنده حسن، وصححه ابن ) ٢٦٠٢(وأبو داود ) ٣٤٤٦(الترمذي : أخرجه من حديث علي) ٢(

رب : إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: " ، ولفظه٩٨ / ٢، واحلاكم )٢٣٨١(و ) ٢٣٨٠(حبان 
  ".اغفر يل ذنويب، إنه ال يغفر الذنوب غريك 

هللا عزوجل أو ضجك من فالن لقد عجب ا: "  من حديث أيب هريرة وفيه٤٨٥، ٤٨٤ / ٨: والبخاري
  ".وفالنة 

وهو مذهب السلف يف الصفات يؤمنون مبا وصف اهللا به نفسه، ووصفه به رسوله، وجيروا على ) ٣(
ظاهرها الالئق جبالل اهللا تعاىل من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل، وهو آخر قول أيب 

، باملنع من تأويل ٢٤، ٢٣": ام الغزايل، فقد صرح يف النظامية املعايل اجلويين شيخ احلرمني أستاذ االم
الصفات اخلربية، وذكر أن هذا إمجاع السلف، وأن لتأويل لو كان مسوغا أو حمتوما، لكان اهتمامهم ا 

  .أعظم من اهتمامهم بغريها
(*)  



)٨/٤٦٧(  

  

  .يعلم، كفي ما مل يعلم
  .غريه فقد استكرب، مث ذكر إبليسمن رأى أنه خري من : وعن سفيان بن عيينة قال
إذا أنعم عليه فشكر، وإذا : ما الزهد يف الدنيا ؟ قال: قلت لسفيان بن عيينة: وقال أمحد بن أيب احلواري

  .ابتلي ببلية فصرب، فذلك الزهد
  .ال أحسن: كان سفيان إذا سئل عن شئ يقول: قال علي ابن املديين

  .سل اهللا التوفيقسل العلماء، و: من نسأل ؟ فيقول: فنقول
  االميان: مسعت ابن عيينة يقول: قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري

  .قول وعمل، يزيد وينقص
إن اهللا : إن بشرا املريسي يقول: قيل لسفيان ابن عيينة: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا احلميدي: الطرباين

  .ال يرى يوم القيامة
 ١٥: املطففني] [ كال إم عن رم يومئذ حملجوبون : [ تعاىلقاتل اهللا الدويبة، أمل تسمع إىل قوله : فقال
" فإذا احتجب عن االولياء واالعداء، فأي فضل لالولياء على االعداء ؟ وقال أبو العباس السراج يف ] 

حدثنا عباس بن أيب طالب، حدثنا أبو بكر عبدالرمحن بن عفان، سعمت ابن عيينة يف السنة ": تارخيه 
لقد تكلموا يف القدر : ها بشرا املريسي مبىن، فقام سفيان يف الس مغضبا، فقالاليت أخذوا في

واالعتزال، وأمرنا باجتناب القوم، رأينا علماءنا، هذا عمرو بن دينار، وهذا حممد بن املنكدر، حىت ذكر 
من قال غري أيوب بن موسى، واالعمش، ومسعرا، ما يعرفونه إال كالم اهللا، وال نعرفه إال كالم اهللا، ف

  .ذا، فعليه لعنة اهللا مرتني، فما أشبه هذا بكالم النصارى فال جتالسوهم

)٨/٤٦٨(  

  

  .الزهد فيما حرم اهللا: قال: سئل ابن عيينة عن الزهد: قال املسيب بن واضح
ن فأما ما أحل اهللا، فقد أباحكه اهللا، فإن النبيني قد نكحوا، وركبوا، ولبسوا، وأكلوا، لكن اهللا اهم ع

  .شئ، فانتهوا عنه، وكانوا به زهادا
  .إمنا كان عيسى ابن مرمي ال يريد النساء، النه مل خيلق من نطفة: وعن ابن عيينة قال
  مل يكن أحد فيما نعلم أشد: حدثنا سفيان قال: قال أمحد بن حنبل

  .تشبها بعيسى ابن مرمي من أيب ذر
 ] ٦٩: النساء] [  والشهداء والصاحلني : [وروى علي بن حرب، ومسعت سفيان بن عيينة يف قوله



  .هم أصحاب احلديث: الصاحلون: قال
أنا أحق بالبكاء من : وروى أمحد بن زيد بن هارون، حدثنا إبراهيم بن املنذر، مسعت ابن عيينة يقول

  .احلطيئة، هو يبكي على الشعر، وأنا أبكي على احلديث
ر يف البيت عن احلديث، النه اختلط قبل موته أراه قال هذا حني حص: قال شيخ االسالم عقيب هذا

  .بسنة
هذا ال نسلمه فأين إسنادك به ؟ أخربنا أمحد بن سالمة احلداد يف كتابه، انبأنا مسعود اجلمال، : قلت

، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا )١(أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم احلافظ : ومجاعة، قالوا
  ي، مسعت سفيان بنحممد بن عاصم الثقف
__________  

  .٣٠٨ / ٧": احللية ) " ١(
(*)  

)٨/٤٦٩(  

  

ما جاء بك ؟ : أتيت صفوان بن عسال، فقال: عاصم، عن زر، قال: عيينة سنة سبع وتسعني يقول
  .فإن املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضي مبا يطلب: جئت ابتغاء العلم، قال: قلت
 على اخلفني بعد الغائط والبول، فهل مسعت من رسول اهللا صلى حك يف نفسي أو صدري مسح: قلت

  .نعم: اهللا عليه وسلم يف ذلك شيئا ؟ قال
كان يأمرنا إذا كنا سفرا، أو مسافرين أن ال نرتع خلفافنا، ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة، لكن من 

  ).١(غائط أو بول أو نوم 
  نا حنن معه صلى اهللا عليه وسلم يفبي: نعم: هل مسعته يذكر اهلوى ؟ قال: قلت

  .هاؤم: يا حممد، فأجابه على حنو من كالمه: مسري، إذ ناداه أعرايب بصوت له جهوري، فقال
  ".املرء مع من أحب : " أرأيت رجال أحب قوما وملا حيلق م ؟ قال: قال

سنة، فال يزال مفتوحا حىت أن من قبل املغرب بابا يفتح اهللا للتوبة مسرية عرضه أربعون : مث أنشأ حيدثنا
  .تطلع الشمس من قبله

   ].١٥٨: االنعام) [ ٢(اآلية ..] يوم يأيت بعض آيات ربك: [ وذلك قوله تعاىل
مسعت من ابن عيينة، وأنا حمرم لبعض النساء، ومن حج بعدي مل يره، مات سنة : وبه، قال ابن عاصم
  .مثان وتسعني ومئة

__________  



: " وذلك النه تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: هنا موضوعة لالستدراك) لكن (كلمة: قال اخلطايب) ١(
  ".كان يأمرنا أال نرتع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة 

ليعلم أن الرخصة جاءت يف هذا النوع من ) لكن(، فاستدرك ب "لكن من بول وغائط ونوم : " مث قال
ملاسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع اخلف وغسل الرجل مع االحداث دون اجلنابة، فإن املسافر ا

  .ما جاءين زيد لكن عمرو، وما رأيت زيدا لكن خالدا: سائر البدن، وهذا كما تقول
حسن صحيح، وصححه : ، وقال)٣٥٣٦(و ) ٣٥٣٥(إسناده حسن، وأخرجه الترمذي بطوله ) ٢(

  .ضه أربعني، وهو خطأمسرية عر: ويف االصل) ٢٥٠٧(و ) ١٧٩(و ) ٧٩(ابن حبان 
(*)  

)٨/٤٧٠(  

  

أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق مبصر، أخربنا أبو احملاسن حممد بن هبة اهللا بن عبد العزيز الدينوري، 
ببغداد، أخربنا عمي حممد بن عبد العزيز يف سنة تسع وثالثني ومخس مئة، أخربنا عاصم بن احلسن، 

ني بن إمساعيل احملاملي، إمالء، حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن، أخربنا أبو عمر بن مهدي، حدثنا احلس
  حدثنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة،

عن أبيه، عن عائشة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا جاء إىل مكة دخلها من أعالها، وخرج من 
  .أسفلها

  ).١(أخرجه الشيخان، وأبو داود والترمذي والنسائي 
أخربنا حممد بن : سحاق املصري، أخربنا أمحد بن يوسف، والفتح ابن عبد السالم قاالأخربنا أمحد بن إ

عمر القاضي، أخربنا أبو احلسني أمحد بن حممد البزاز، أخربنا علي بن عمر السكري، أخربنا أمحد بن 
محيد احلسن بن عبد اجلبار الصويف سنة ثالث وثالث مئة، حدثنا حيىي بن معني، حدثنا ابن عيينة، عن 

أمر بوضع " االعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
  ".اجلوائح، وى عن بيع السنني 

  .عن حيىي) ٢(أخرجه أبو داود 
__________  

باب دخول النيب : باب من أين خيرج من مكة، ويف املغازي:  يف احلج٣٤٧ / ٣: أخرجه البخاري) ١(
باب استحباب دخول مكة من الثنية : يف احلج) ١٢٥٨( عليه وسلم من أعلى مكة، ومسلم صلى اهللا

  ).١٨٦٩(و ) ١٨٦٨(، وأبو داود )٨٥٣(العليا، والترمذي 
باب وضع اجلائحة، وباب بيع السنني، وسنده قوي، وأخرجه مسلم : يف االجازة) ٣٣٧٤(رقم ) ٢(



رج، عن سليمان بن عتيقة، عن جابر أن النيب صلى من طريق ابن عيينة عن محيد االع) ١٧) (١٥٥٤(
من حديث أيب الزبري، أنه مسع جابر بن عبد ) ١٤) (١٥٥٤(اهللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح، وملسلم 

هي اآلفة اليت (لو بعت من أخيك مترا فأصابته جائحة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا يقول
  ". حيل لك أن تأخذ منه شيئا، مب تأخذ مال أخيك بغري حق ؟ فال) تصيب الثمار ولكها

  .هو أن يبيع الرجل ما تثمره الشجرة بأعيانه سنني ثالثا أو أربعا أو أكثر: وبيع السنني
(*)  

)٨/٤٧١(  

  

أخربنا موسى بن عبد القادر سنة مثاين عشرة : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال
  نا سعيد بن أمحد بن البناء، أخربنا علي بن أمحد البندار، أخربنا حممد بن عبدالرمحنوست مئة، أخرب

الذهيب، حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا سفيان، عن 
 العرايا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف: الزهري، عن سامل، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت

)١.(  
أخربنا عبد احلافط بن بدران بنابلس، أخربنا الشيخ موفق الدين عبد اهللا بن أمحد املقدسي يف سنة مخس 

عشرة وست مئة، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، وكتب إيل عبدالرمحن بن حممد الفقيه، ومجاعة، أن 
أخربنا أبو :  عشر وست مئة، قالالقاضي أبا القاسم عبد الصمد بن حممد االنصاري، أخربهم يف سنة

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن حممد االنباري، حدثنا أبو أمحد : الفتح نصر اهللا بن حممد، قاال
عبيداهللا بن حممد بن أيب مسلم الفرضي، حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب الكاتب، حدثنا بشر بن مطر، 

ال حيب اهللا : [  أيب بكر، عن جماهد، يف قوله عزوجلحدثنا سفيان، عن ابن أيب جنيح، عن إبراهيم بن
  ذلك يف الضيافة، إذا أتيت: قال ] ١٤٨: النساء..] [ اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم

__________  
 / ٧: والنسائي) ٣٣٦٢(وأبو داود ) ١٥٣٩(، ومسلم ٣٢١، و ٣٢٠ / ٤: أخرجه البخاري) ١(

  .٦٢٠ / ٢: واملوطأ) ١٣٠٢(، والترمذي ٢٦٨، ٢٦٧
هي أن من ال خنل له من ذوي احلاجة يدرك الرطب وال نقد بيده " النهاية " مجع عرية، قال يف : والعرايا

يشتري به الرطب لعياله، وال خنل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته متر، فيجئ إىل صاحب 
ه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك بعين مثر خنلة أو خنلتني خبرصها من التمر، فيعطي: النخل فيقول له

  .النخالت، ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون مخسة أوسق
إذا قصده، وحيتمل أن تكون، فعيلة مبعىن من عري يعرى : فعلية مبعىن مفعولة، من عراه يعروه: والعرية



  .إذا خلع ثوبه، كأا عريت من مجلة التحرمي فعريت، أي خرجت
(*)  

)٨/٤٧٢(  

  

  ).١(رجال، فلم يضفك، فقد رخص لك أن تقول 
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن النعمان، حدثنا ابن أيب بزة، مسعت ": الشريعة " قال ابن داود يف كتاب 

  .لو صليت خلف من يقرأ بقراءة محزة، العدت: سفيان بن عيينة يقول
  .وثبت مثل هذا عن ابن مهدي، وعن محاد بن زيد حنوه

  .قراءة محزة بدعة: مسعت أبا بكر بن عياش يقول: د بن عبد اهللا احلويطيبوقال حمم
مرادهم بذلك ما كان من قبيل االداء، كالسكت، واالضجاع يف حنو شاء وجاء، وتغيري اهلمز، ال : قلت

  .ما يف قراءته من احلروف
  ).٢(هذا الذي يظهر يل، فإن الرجل حجة ثقة فيما ينقل 

غضب اهللا الداء الذي ال دواء : عت عبدالرمحن بن بشر، مسعت ابن عيينة يقولمس: قال حممود بن واالن
  .له، ومن استغىن باهللا، أحوج اهللا إليه الناس

__________  
ال حيب اهللا أن : يقول: ، وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف اآلية١٧٩ / ١تفسري جماهد ) ١(

إال [ قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله يدعو أحد على أحد إال أن يكون مظلوما، فإنه 
  .وإن صرب، فهو خري له] من ظلم 

  .هو الرجل يظلم الرجل، فال يدع عليه، ولكن ليقل، اللهم أعين عليه: وقال احلسن البصري
  .اللهم استخرج يل حقي، اللهم حل بينه وبني ما يريد

ن اخللق، ولكن من ظلم فانتصر مبثل ما ظلم، إن اهللا ال حيب اجلهر بالسوء من أحد م: وقال السدي
  .فليس عليه جناح

  .٣٥٠، ٣٤٣ / ٩الطربي : انظر
ونقل عن أمحد أنه كان خيتار قراءة نافع من طريق : ٤٩٢ / ١: البن قدامة" املغين " جاء يف ) ٢(

اءة عمرو فإن مل يكن، فقراءة عاصم من طريق أيب بكر بن عياش، وأثىن على قر: إمساعيل بن جعفر، قال
  بن العالء، ومل يكره قراءة أحد من العشرة إال قراءة محزة والكسائي ملا فيها

  .من الكسر واالدغام والتكلف، وزيادة املد
(*)  



)٨/٤٧٣(  

  

حدثين عبدالرمحن بن بشر، قال مسعت ابن عيينة عشية السبت نصف : قال احلسني بن حممد القباين
  . يل يف هذا اليوم تسع ومثانون سنةكمل: شعبان سنة ست وتسعني ومئة يقول

  .ولدت للنصف من شعبان سنة سبع ومئة
، قال حممد بن الصباح اجلرداين، قال اخلطيم )١(عاش إحدى تسعني سنة يف فاصل الرامهرمزي : قلت

حىت تالقي بعد البيت سفيانا شيخ االنام ومن حلت * سريي جناء وقاك اهللا من عطب : يف ابن عيينة
إذا ينص حديثا نص برهانا ترى *  قى الرجال وحاز العلم أزمانا حوى بيانا وفهما عاليا عجبا ال* مناقبه 

وبعد عمرو إىل * مستنصتني وشيخانا وشبانا يضم عمرا إىل الزهري يسنده * الكهول مجيعا عند مشهده 
ول اهللا وابن السبيعي أيضا وابن جدعانا فعنهم عن رس* الزهري صفوانا وعبدة وعبيداهللا ضمهما 

ليبك سفيان باغي : قال االصمعي يرثي ابن عيينة: علما وحكما وتأويال وتبيانا وقال الرياشي* يوسعنا 
وواقفيون من طار ومن ساري * ومستبني أثارات وآثار ومبتغي قرب إسناد وموعظة * سنة درست 

ولالحاديث * ه من قاطنني وحجاج وعمار من احلديث عن الزهري يسند* أمست منازله وحشا معطلة 
  الزهري يف أهل بدو أو بإحضار* عن عمرو بن دينار ما قام من بعده من قال حدثنا 

__________  
  ".إىل احلطيم " اخلطيم " ، وقد تصحف فيه ٢٢٦، ٢٢٤ص ) ١(

(*)  

)٨/٤٧٤(  

  

ات ومسامس* قد خف جملسه من كل أقطار بنو احملابر واالقالم مرهفة * وقد أراه قريبا من ثالث مىن 
  )١(فراها كل جنار 

  :أخوه
  .أبو إسحاق، حمدث، إمام خري *  إبراهيم بن عيينة- ١٢١

  .ولد حنو سنة عشرين ومئة
  .أبا حيان التيمي، وطلحة بن حيىي، وصاحل بن حسان، ومسعرا: ومسع

  .وليس باملكثر وال اود
احلسن : ئفة، آخرهم موتاحيىي بن معني، والفالس، والعدين، وعلي بن حممد الطنافسي، وطا: روى عنه

  .بن علي بن عفان



  .كان مسلما صدوقا، مل يكن من أصحاب احلديث: قال ابن معني
  .ليس بالقوي: وقال النسائي

  .تويف سنة تسع وتسعني ومئة: قيل
  

  .، احملدث احلافظ، أبو زياد الكويف اخللقاينإمساعيل بن زكريا) ع* * ( اخللقاين - ١٢٢
__________  

  .٢٢٧، ٢٢٦": ث الفاصل احملد) " ١(
 ١: ، تذهيب التهذيب٦٢: ، ذيب الكمال١١٨ / ٢: ، اجلرح والتعديل٢٨٦ / ٢التاريخ الصغري * 
  .٢٠، خالصة تذهيب الكمال ١٤٩ / ١: ، ذيب التهذيب٥١ / ١: ، ميزان االعتدال٢ / ٤٠/ 

، الضعفاء ١٧٠ / ٢: ، اجلرح والتعديل١٧٠ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٣٤: تاريخ ابن معني* * 
  ، ميزان١ / ٦٣ / ١: ، تذهيب التهذيب١٠٣: ، ذيب الكمال٣٤: للعقيلي

  .٣٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٧ / ١: ، ذيب التهذيب٢٦٣: ، العرب٢٢٨ / ١: االعتدال
(*)  

)٨/٤٧٥(  

  

  .مولده سنة مثان ومئة
عبد اهللا بن أيب بردة، وإمساعيل بن ومسع وقد كرب من عاصم االحول، والعالء بن عبدالرمحن، وبريد بن 

  .أيب خالد، وسليمان االعمش، وعبيداهللا بن عمر، وحجاج بن دينار، وطبقتهم
سعيد بن منصور، وحممد بن الصباح الدواليب، وأبو الربيع الزهراين، وحممد بن سليمان : حدث عنه

  .لوين، ومجاعة
  .ليس به بأس: مرة يقولثقة، ومرة ضعفه، و: اختلف قول حيىي بن معني فمرة يقول

  .هو مقارب احلديث: وقال أمحد بن حنبل
أما االحاديث املشهورة اليت يرويها، فهو فيها : كيف هو ؟ قال: قلت اليب عبد اهللا: وقال امليموين

  .مقارب احلديث، ولكنه ليس ينشرح الصدر له
  .هو شيخ ليس يعرف بالطلب

 بن مرة، أبو زياد اخللقاين، موىل بين أسد بن خزمية، كويف، إمساعيل بن زكريا": تارخيه " قال اخلطيب يف 
  .يلق شقوصا، نزل بغداد

حدثنا حممد بن أمحد، حدثين إبراهيم بن اجلنيد، حدثنا أمحد بن الوليد بن أبان، حدثين خايل : قال العقيلي



ن أيب طالب، الذي نادى من جانب الطور عبده علي ب: إبراهيم، مسعت إمساعيل اخللقاين شقوصا، يقول
  .هو االول واآلخر، علي: ومسعته يقول

  .إسنادها مظلم، فلعل إمساعيل هذا، آخر زنديق، غري اخللقاين
  .تويف اخللقاين يف سنة ثالث وسبعني ومئة

  .وقيل سنة أربع
  .وعاش مخسا وستني سنة

)٨/٤٧٦(  

  

مد بن االمام أيب املعتمر، ، االمام احلافظ القدوة، أبو حمابن سليمان بن طرخان) ع* ( معتمر - ١٢٣
  .التيمي البصري، وهو من موايل بين مرة، ونسب إىل تيم لرتوله فيهم هو وأبوه

أبيه، ومنصور بن املعتمر، وأيوب، ومحيد، وعمرو بن دينار البصري القهرمان، وليث بن أيب : حدث عن
ن أيب خالد، وحبيب سليم، وفضيل بن ميسرة، وإسحاق بن سويد، وأشعث بن عبدامللك، وإمساعيل ب

بن أيب حممد العجمي، وز بن حكيم، وخالد احلذاء، وعبد اهللا ابن عبدالرمحن بن يعلى الطائفي، 
  .وعاصم االحول، وعبيداهللا بن عمر، وحممد بن عمرو، ويونس بن عبيد، وخلق كثري

  .ويرتل إىل أن يروي عن صاحبه عبد الرزاق
  .كان من كبار العلماء

بارك، وعبد الرزاق، والقعنيب، واالصمعي، وحيىي بن حيىي، وموسى بن إمساعيل، ابن امل: حدث عنه
ومسدد، وأمحد، وإسحاق، علي، وابن أيب شيبة، وأمية بن بسطام، ونصر بن علي، وعمرو الفالس، 
وزياد احلساين، وخليفة بن خياط، واحلسني بن احلسن املروزي، واحلسن بن عرفة، وعمرو الناقد، 

  االعلى الصنعاين، وهارون بن إسحاق، وحيىي بن حبيب بن عريب، ويعقوبوحممد بن عبد
__________  

  ،٣٣٨، ٦: ، تاريخ خليفة٢٢٤: ، طبقات خليفة٢٩٠ / ٧: طبقات ابن سعد* 
، تذهيب ١٣٥٠: ، ذيب الكمال٤٠٢ / ٨: ، اجلرح والتعديل١٧٨ / ١: ، املعرفة والتاريخ٤٥٨

، خالصة تذهيب ٢٢٧ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٤٥ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ٥٤ / ٤: التهذيب
   (*).٨٤ / ٣: ، شرح ألفية العراقي٨٢: ، الرسالة املستطرفة٣٩٧: الكمال

)٨/٤٧٧(  

  



  .الدورقي، وأمحد بن املقدام، وخلق عظيم
  .ثقة: قال ابن معني
  .ثقة صدوق: وقال أبو حامت

  .ر عندنا بدون سليمان التيميما معتم: مسعت قرة بن خالد يقول: وقال معاذ بن معاذ
  .كان ثقة، ولد سنة ست ومئة: وقال ابن سعد

  .ومات بالبصرة سنة سبع ومثانني ومئة
  .مات يف احملرم سنة سبع: وقال حممد بن حمبوب
  .مات يف صفر سنة سبع وهو ابن إحدى ومثانني سنة: وقال عمرو بن علي

: ل زبان الطليقي بالبصرة، فكان الناس يقولونمات معتمر يوم قت): ١(وقال سعيد بن عيسى الكريزي 
  .مات اليوم أعبد الناس، وقتل أشطر الناس

للخطيب، أن معتمرا روى عنه سفيان الثوري، واحلسن بن عرفة، " السابق والالحق : " ويف كتاب
  .وبينهما يف املوت ست وتسعون سنة، فإن الثوري مات سنة إحدى وستني ومئة

  ".جزء ابن عرفة " ديث معتمر يف وأعلى ما يروى اليوم ح
  فأخربنا أمحد بن سالمة، وغريه إجازة، عن عبد املنعم بن كليب،

  أخربنا علي بن بيان، أخربنا حممد بن حممد، أخربنا إمساعيل الصفار،
__________  

  .سعيد بن موسى: حممد بن عيسى، وتذهيب التهذيب: يف ذيب الكمال) ١(
(*)  

)٨/٤٧٨(  

  

حدثين شرحبيل : بن عرفة، حدثنا املعتمر بن سليمان التيمي، مسعت عاصما االحول يقولحدثنا احلسن 
الذهب : " أنه مسع أبا هريرة، وأبا سعيد، وابن عمر، حيدثون أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".بالذهب، وزنا بوزن، مثال مبثل، من زاد، أو ازداد، فقد أرىب 
  .ين اهللا النارإن مل أكن مسعته منهم، فأدخل

  ).١(هذا حديث غريب عال، وشرحبيل بن سعد مدين ليس بقوي 
  

أبو اهلندام، مروان بن سليمان ابن : ، أبواملسط، وقيلرأس الشعراء*  مروان بن أيب حفصة - ١٢٤
  .حيىي بن أيب حفصة يزيد، موىل مروان بن احلكم، االموي



  ).٣(، لكونه بني يومئذ )٢(أعتقه مروان يوم الدار 
إن أبا حفصة من : بل كان أبو حفصة طبيبا يهوديا، فأسلم على يد عثمان، أو يد مروان، ويقال: وقيل

  .سيب اصطخر
  .وكان مروان بن أيب حفصة من أهل اليمامة، فقدم بغداد، ومدح املهدي والرشيد

__________  
 وأيب زرعة، والدارقطين، تضعيفه عن ابن معني، ومالك، والنسائي،" امليزان " وقد نقل املؤلف يف ) ١(

وأيب داود ) ١٥٨٧(وابن عدي، لكن معىن احلديث ثابت من حديث عبادة بن الصامت عند مسلم 
  ).١٢٤٠(، والترمذي )٣٣٤٩(
، ١٧٣ / ١: ، املعرفة والتاريخ٢٢٥، ١٨١، ١٥٣ / ٨: ، تاريخ الطربي٣٩٥: الشعر والشعراء* 

، ٢٦، ١٦، ٤ / ٣، و ١٥٥ / ٢: أمايل املرتضى، ٣٩٦: ، معجم املرزباين٩٥، ٧١ / ١٠: االغاين
  ،٤٥، ٣٧ / ٧، و ٨٢ / ٦: ، رغبة االمل١٤٥ / ١٣: تاريخ بغداد

، ٨٠: ، الفالكة واملفلوكون١٨٩ / ٥، وفيات االعيان ٥٦ / ٧، ٢١٧ / ٦: الكامل البن االثري
  .٧٣ / ١: مطالع البدور

اره يوم هاجت الفتنة، فاستشهد فيها رضي دار عثمان بن عفان اخلليفة الراشد، وكان لزم د: أي) ٢(
  .اهللا عنه، فسمي ذلك اليوم يوم الدار

  .النه أبلى يومئذ:  البن املعتز٤٢" طبقات الشعراء " يف ) ٣(
(*)  

)٨/٤٧٩(  

  

الالمية، اليت فضل ا على شعراء زمانه يف معن بن زائدة، فأجازه عليها مبال : أجود ماله: قال ابن املعتز
  .عظيم
  . وأخذ من خليفة على بيت واحد ثالث مئة ألف درهم:قال
أسود هلا يف بطن خفان أشبل هم مينعون اجلار حىت * بنو مطر يوم اللقاء كأم ): ١(فمن الالمية : قلت
حني " ال " حرام عليه قول * حىت كأنه ) ٢(يف القول " ال " جلارهم بني السماكني مرتل جتنب * كأمنا 

وما * فال حنن ندري أي يوميه أفضل أيوم نداه العمر أم يوم بأسه * نا فأشكال يسأل تشابه يوماه علي
يف اجلاهلية أول هم القوم إن قالوا ) ٣(كأوهلم * منهما إال أغر حمجل اليل يف االسالم سادوا ومل يكن 

سنوا يف وإن أح* أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا فما يستطيع الفاعلون فعاهلم * أصابوا وإن دعوا 
أيا : النائبات وأمجلوا ويروى أن ولدا ملروان بن أيب حفصة دخل على االمري شراحبل بن معن، فأنشده



فأعطين * يا أكرم الناس من عجم ومن عرب أعطى أبوك أيب ماال فعاش به * شراحيل بن معن بن زائدة 
  مثل ما أعطى أبوك أيب

  )٤(ا من الذهب إال وأعطاه قنطار* ما حل قط أيب أرضا أبوك ا 
__________  

، ٤٣، وطبقات الشعراء ١١٠، ١٠٩، ومحاسة ابن الشجري ٥٨٧ / ١" أمايل املرتضى " هي يف ) ١(
 / ٥، ووفيات االعيان ٩٠ / ١٠، واالغاين ٤٨٢، والشعر والشعراء ٨٤٣، وزهر اآلداب ص ٤٤

١٩٠.  
  .الفؤاد، وهو خطأ: يف االصل) ٢(
  .فأوهلم، وهو خطأ: يف االصل) ٣(
  .١٩١ / ٥" الوفيات " االبيات يف ) ٤(

(*)  

)٨/٤٨٠(  

  

  .فأعطاه شراحيل قنطارا من الذهب
  .مات مروان سنة اثنتني ومثانني ومئة

  
 بن مروان بن أيب حفصة، من فحول الشعراء يف زمانه، هو مروان بن أيب اجلنوب*  حفيده - ١٢٥

  ).١(مروان االصغر : ويقال له
  

، الفقيه احملدث، أبو عبد الرمحن الثوري، الكويف، ابن سعيد بن مسروق) د، ت* * ( مبارك - ١٢٦
  .الضرير

  .نزيل بغداد
  .أبيه، وعاصم بن أيب النجود، وغريمها: وحدث عن

  ابن املبارك مع تقدمه، وأبو النضر، وحيىي بن حيىي،: روى عنه
__________  

، وفيات ٢١٥، ٢٠٦/  ٢٣، االغاين ٣٢١: ، معجم الشعراء٣٩٣، ٣٩٢: طبقات الشعراء* 
  .١٩٣ / ٥: االعيان

كان علي بن اجلهم يساجل مروان بن أيب حفصة االصغر :  البن املعتز٣٩٢" طبقات الشعراء " يف ) ١(



  :هو أبو السمط ويناضله ويهاجيه، فخاض الناس يف أمرمها، فقال فريق
مرك ما جهم بن بدر بشاعر لع: مروان أشعر، حىت قال مروان بيتيه هذين: علي أشعر، وقال أكثر الناس

فلما روى االشعار أومهين أمرا فأجابه علي * هذا على ابنه يدعي الشعرا ولكن أيب قد كان جارا المه * 
عداوة غري ذي حسب ودين يبيحك منه عرضا مل يصنه * بالء ليس يشبهه بالء : بن اجلهم ذين البيتني

ن أنه أشعر، وأن الذي قال علي ليس جبواب ويقدح منك يف عرض مصون فحكم الناس مجيعا ملروا* 
  .إمنا هو استخداء

، ذيب ١٥٣ / ٦: ، الكامل البن االثري٤٢ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٤٢٦ / ٤: التاريخ الكبري* * 
، ٢٧٧ / ١: ، العرب٤٣١ / ٣: ، ميزان االعتدال١ / ٢٠ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٣٠٠: الكمال

  .٢٤٩ / ١: ، شذرات الذهب٣٦٨: ة تذهيب الكمال، خالص٢٨ / ١٠: ذيب التهذيب
(*)  

)٨/٤٨١(  

  

  .وحيىي بن معني، واحلسن بن عرفة، وآخرون
  .، وهو ثقة، صاحل احلديث"جزء ابن عرفة " يقع حديثه عاليا يف 
  .تويف سنة مثانني ومئة

  .وهو أخو سفيان الثوري
  

  .اهلراء، موىل حممد بن كعب القرظي، أبو مسلم الكويف النحوي، شيخ النحو*  معاذ بن مسلم - ١٢٧
  .روى عن عطاء بن السائب وغريه، وما هو مبعتمد يف احلديث

  .وقد نقلت عنه حروف يف القراءات
  .أخذ عنه الكسائي

  .إنه صنف يف العربية، ومل يظهر ذلك: ويقال
  .وكان شيعيا معمرا

  .مات أوالده وأحفاده، وهو باق
  .وكان يصغر نفسه
  .رأيته يشد أسنانه بالذهب: شيبةقال عثمان بن أيب 
__________  

، ١٨٩ / ٦: ، الكامل البن االثري١٣٦، ١٣٥: ، طبقات النحويني واللغويني٥١ / ٧: احليوان* 



  .٢٧٦: ، نور القيس٢٨٨ / ٣: ، إنباه الرواة٢٩٨ / ١: ، العرب٢١٨ / ٥: وفيات االعيان
(*)  

)٨/٤٨٢(  

  

ليس مليقات عمره أمد قد شاب * إن معاذ بن مسلم رجل : )١(وفيه يقول سهل بن أيب غالب اخلزرجي 
قد ضج من طول عمرك * دهر وأثواب عمره جدد قل ملعاذ إذا مررت به * رأس الزمان واكتهل ال 

* قد أصبحت دار آدم خربت ) ٢(تسحب ذيل البقاء يا لبد * االبد يا بكر حواء كم تعيش وكم 
كيف يكون الصداع والرمد مصححا كالظليم ترفل * نعبت وأنت فيها كأنك الوتد تسأل غرباا إذا 

  قرنني شيخا لولدك الولد* ذي ال ) ٣(برديك مثل السعري تتقد صاحبت نوحا ورضت بغلة * يف 
__________  

إنه نشأ بسجستان، وادعى رضاع اجلن، وأنه صار : ٢٢١ / ٥" الوفيات " قال ابن خلكان يف ) ١(
ر اجلن وحكمتهم وأنسام وأشعارهم، وزعم أنه بايعهم لالمني بن إليهم، ووضع كتابا ذكر فيه أم

هارون الرشيد ويل العهد، فقربه الرشيد وابنه االمني، وزبيدة ام االمني، وبلغ معهم، وأفاد منهم، وله 
  :أشعار حسان وضعها على اجلن والشياطني والسعايل، وقال له الرشيد

  . كنت ما رأيته لقد وضعت أدباإن كنت رأيت ما ذكرت لقد رأيت عجبا، وإن
  .وأخباره كلها غريبة عجيبة

ويرى ابن مكتوم أن هذه االبيات مل تقل يف معاذ بن مسلم هذا، فإا مقولة يف غريه وهو معاذ بن 
مسلم، صاحب معاذ بن عبد اهللا االسدي، وهي حملمد بن مناذر، قاهلا يف معاذ احلاجب، وقد ذكر ذلك 

، واالبيات "باجلمع املتناه يف أخبار اللغويني والنحاة : " كتابه الكبري املسمىوأوضحه على الصواب يف 
عيون "  منسوبة إىل حممد ابن مناذر، وبغري نسبة يف ٥١ / ٧ و ٣٢٧ / ٦ و ٤٢٣ / ٣" احليوان " يف 

  .٦٠، ٥٩ / ٤" االخبار 
س عمرا وأنه أعطي عمر آخر نسور لقمان يزعم االخباريون أن لقمان كان أطول النا: كزفر: لبد) ٢(

سبعة أنسر، فجعل يأخذ فرخ النسر الذكر، فيجعله يف اجلبل الذي هو يف أصله، فيعيش منه ما عاش، 
" طال االبد على لبد : " فإذا مات أخذ آخر، فرباه حىت كان آخرها ليدا، وكان أطواهلا عمرا، فقيل

  .وقد ذكرت العرب لبدا يف أشعارها كثريا
يف ) ٣(أخىت عليها الذي أخىن على لبد * أضحت خالء وأضحى أهلها احتملوا : عةفمن ذلك قول الناب

  .٢١٨ / ٥: ورضيت بعلمه، والتصويب من ابن خلكان: االصل
(*)  



)٨/٤٨٣(  

  

  .هو آخر نسور لقمان الذي عمر: موت وإن شد ركنك اجللد ولبد* فارحل ودعنا فإن غايتك ال 
  .وكان معاذ صديقا للكميت الشاعر

  .عاش تسعني عاما، وتويف سنة سبع ومثانني ومعة: يقال
  .وله شعر قليل

  .هو الذي يبيع الثياب اهلروية: واهلراء
  .ولوال هذه الكلمة السائرة ملا عرفنا هذا الرجل، وقل ما روى

  
العالمة احلافظ، أبو احلسن، القرشي، الكويف، قاضي املوصل، أخو ) ع * ( علي بن مسهر- ١٢٨

بدالرمحن بن مسهر، ذاك املغفل الذي بلغه أن املأمون قادم على ناحية جبل، فكلم ، ع)١(قاضي جبل 
أهل جبل ليثنوا عليه عند املأمون، فوجد منهم فتورا، وأخلفوه املوعد فلبس ثيابه، وسرح حليته، ووقف 

عدل يا أمري املؤمنني، حنن يف عافية و: على جانب دجلة، فلما حاذاه املأمون، سلم باخلالفة، وقال
  .بقاضينا ابن مسهر

  فغلب الضحك
__________  

  .، وفيات االعيان١٢١، ٧٤ / ١: ، الكامل البن االثري٢٩٧ / ٣: التاريخ الكبري* 
، ٢٩٠ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ٧٤ / ٣: ، تذهيب التهذيب٩٩٣: ، ذيب الكمال٣٨٧ / ٦

 ١: ، شذرات الذهب٢٧٧: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨٣ / ٧: ، ذيب التهذيب١٩: نكت اهلميان
 /٣٢٥.  
بفتح اجليم وتشديد الباء وضمها، بليدة بني النعمانية وواسط يف اجلانب الشرقي، وينسب إليها ) ١(

مجاعة من أهل العلم منهم، أبو اخلطاب حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم اجلبلي الذي قال فيه أبو 
  (*) باك وال ترمن شادي نوح* غري جمد يف مليت واعتقادي : العالء قصيدته

)٨/٤٨٤(  

  

  .ما بك: على حيىي بن أكثم، فعجب منه املأمون وقال
  .يا أمري املؤمنني، إن الذي يبالغ يف الثناء على قاضي جبل هو القاضي: قال

  .اعزل هذا، فإنه أمحق: فضحك املأمون كثريا، مث قال ليحىي



  .فأما علي هذا، فكان من مشايخ االسالم
  .العشرين ومئةولد يف حدود 

  حيىي بن سعيد االنصاري، ومطرف بن طريف، وهشام بن: مسع
عروة، وعاصما االحول، واملختار بن فلفل، واالعمش، وأبا إسحاق الشيباين، وأبا حيان التيمي، وداود 

بن أيب هند، وأجلح بن عبد اهللا، وأشعث بن سوار، وبريد بن عبد اهللا بن أيب بردة، وإمساعيل بن أيب 
، وزكريا بن أيب زائدة، وسعد بن طريف االسكاف، وعبيداهللا بن عمر، وموسى اجلهين، ويزيد بن خالد

  .أيب زياد، وأبا مالك االشجعي، وخلقا كثريا
خالد بن خملد، وزكريا بن عدي، ومعلى بن منصور الرازي، وفروة بن أيب املغراء، وإمساعيل : حدث عنه

وبشر بن آدم الضرير، والسري السقطي، وأبو بكر بن أيب شيبة، بن أبان الوراق، وإمساعيل بن اخلليل، 
وسهل بن عثمان، وسويد بن سعيد، وعبد اهللا بن عامر بن زرارة، وعلي بن حجر، وعثمان بن أيب 

شيبة، وعلي بن حكيم االودي، وعلي بن سعيد بن مسروق، وحمرز بن عون، وحممد بن عبيد احملاريب، 
  .م السكوين، وهناد، وخلق سواهمومنجاب بن احلارث، وأبو مها

  .هو أثبت من أيب معاوية يف احلديث: قال أمحد بن حنبل
  .علي بن مسهر أحب إليك أو أبو خالد االمحر ؟: قلت البن معني: وقال عثمان بن سعيد

  .علي أحب إيل: فقال
  فعلي وحيىي بن أيب: قلت

)٨/٤٨٥(  

  

  .كالمها ثقتان: زائدة ؟ فقال
كيف حديث كذا ؟ وكان : كان علي بن مسهر جييئين فيسألين:  قال عبد اهللا بن منري:قال حيىي بن معني

  .قد دفن كتبه
  .علي أثبت من ابن منري: قال حيىي

  .علي بن مسهر قرشي من أنفسهم، كان ممن مجع احلديث والفقه، ثقة: وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .الب، وهم عائذة قريشهو من خزمية بن لؤي بن غ: وقال شيخنا أبو احلجاج

  .صدوق ثقة: وقال أبو زرعة
  .ويل قضاء إرمينية، فلما سار إليها، اشتكى عينه، فجعل خيتلف إليه متطبب: وعن حيىي بن معني قال

أكجله بشئ يذهب عينه حىت أعطيك كذا وكذا، فكحله بشئ، : فقال القاضي الذي كان بإرمينية
  .فذهبت عينه فرجع إىل الكوفة أعمى



  .مات سنة تسع ومثانني ومئة: أبو بكر بن منجويهقال 
أخربنا موسى بن الشيخ عبد القادر اجليلي، أخربنا : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال

سعيد بن أمحد، أخربنا علي بن أمحد البندار، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا ابن حممد البغوي، 
ا علي بن مسهر قاضي املوصل، عن سعد بن طارق، عن ربعي بن حراش، عن حدثنا عثمان، حدثن

إن حوضي البعد من أيلة وعدن، والذي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حذيفة بن اليمان، قال
  نفسي بيده آلنيته أكثر من عدد النجوم وهو أشد بياضا من اللنب، وأحلى من العسل،

)٨/٤٨٦(  

  

  . إين الذود عنه الرجال كما يذود الرجال الغريبة من االبل عن حوضهوالذي نفسي بيده
نعم، تردون علي غرا حمجلني من آثار الوضوء : يا رسول اهللا، وهل تعرفنا يومئذ ؟ قال: قيل: قال

  ".ليست الحد غريكم 
  .وابن ماجه، عن عثمان وهو ابن أيب شيبة) ١(هذا حديث صحيح أخرجه ملم 

  
  حمدث خبارى، الشيخ أبو أمحد عيسى بن موسى البخاري) ، قخت * ( غنجار- ١٢٩

  .االزرق، غنجار
  .له رحلة ومعرفة

  .سفيان الثوري، وعيسى بن عبيد الكندي، وورقاء بن عمر، وأيب محزة السكري، وخلق: حدث عن
حبري بن النضر، وحممد بن سالم البيكندي، وإسحاق ابن محزة البخاري، وحممد بن أمية : حدث عنه

  .ساوي، وحممد بن الفضل، وآخرونال
  .هو إمام عصره، طلب احلديث على كرب السن، ورحل، وهو يف نفسه صدوق: قال احلاكم

  .تتبعت رواياته عن الثقات، فوجدا مستقيمة، يروي عن أكثر من مئة شيخ من اهولني
  .له حديث معلق يف صحيح البخاري: قلت
  روى عيسى: وهو

__________  
) ٤٣٠٢(باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، وابن ماجه : يف الطهارة) ٢٤٨(رقم ) ١(

  .ذكر احلوض: يف الزهد باب
، ذيب ٣٣٦ / ٣: ، الضعفاء للعقيلي٣٢٩ / ٢: ، التاريخ الصغري٣٦٦ / ٥: التاريخ الكبري* 

 / ٤:  امليزان، لسان٣٢٥ / ٣: ، ميزان االعتدال٢ / ١٣١ / ٣: ، تذهيب التهذيب١٠٨٥: الكمال



  .٣٠٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٢ / ٨: ، ذيب التهذيب٤٨ / ١: ، الوايف بالوفيات٤٠٦
(*)  

)٨/٤٨٧(  

  

  ).١(بدء اخللق : عن رقبة، عن قيس بن مسلم يف
  .وقد سقط رجل بني عيسى ورقبة وهو أبو محزة السكري، وما أدرك غنجار رقبة

  .تويف غنجار يف آخر سنة ست ومثانني ومئة
  .غنجار ال شئ: قال الدارقطين

  أخربنا: أنبأنا عبدالرمحن بن حممد، وفاطمة بنت علي، قاال
عمر بن حممد، أخربنا ابن احلصني، أخربنا ابن غيالن، أخربنا أبو إسحاق املزكي، أخربنا أمحد بن محدون 

دثنا أبو محزة حدثكم عيسى بن موسى غنجار، ح: قلت، ببلخ، حملمد بن الفضل البخاري: بن رستم قال
قال رسول اهللا صلى اهللا : السكري، عن االعمش، عن أيوب، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة قال

  ).٢" (ال يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإمنا الكرم قلب ابن آدم : " عليه وسلم
، وقع نعم، غريب ما رواه عن االعمش، عن أيوب غري أيب محزة، وال عنه سوى غنجار: فأقر به، وقال

  .لنا عاليا
عن حممد بن إبراهيم الرازي، حدثنا إبراهيم بن حممد املؤدب، حدثنا أيب، " معجمه " رواه الطرباين يف 

  .حدثنا غنجار
__________  

عن رقبة، عن قيس بن مسلم، عن ) غنجار(وروى عيسى :  يف أول بدء اخللق، ونصه٢٠٧ / ٦) ١(
قام فينا النيب صلى اهللا عليه وسلم مقاما فأخربنا : ه يقولمسعت عمر رضي اهللا عن: طارق بن شهاب قال

عن بدء اخللق، حىت دخل أهل اجلنة منازهلم، وأهل النار منازهلم، حفظ ذلك من حفظ، ونسيه من 
  .نسيه

أبو : ، وقد حترف فيه عيسى بن موسى إىل٧٧ / ١" معجم الطرباين الصغري " رجاله ثقات وهو يف ) ٢(
ال : " من حديث أيب هريرة مرفوعا) ٢٢٤٧(، ومسلم ٤٦٧، ٤٦٥ / ١٠: ريعيسى، وأخرجه البخا

  ".تسموا العنب الكرم فإن الكرم املسلم 
من حديث واثل بن حجر مرفوعا ) ٢٢٤٨(، وأخرجه مسلم "فإن الكرم قلب املؤمن : " ويف رواية

  ".ال تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب واحلبلة : " بلفظ
ا ي عن هذا الن العرب كانوا يسموا كرما ملا يدعون من إحداثها يف قلويب إمن: قال ابن اجلوزي



شاربيها من الكرم، فنهي عن تسميتها مبا متدح به لتأكيد ذمها وحترميها، وعلم أن قلب املؤمن ملا فيه من 
  .نور االميان أوىل بذلك االسم

(*)  

)٨/٤٨٨(  

  

  )ع * ( عيسى بن يونس- ١٣٠
 بن عبد اهللا، االمام القدوة، احلافظ، احلجة، أبو عمرو، وأبو حممد اهلمداين، ابن أيب إسحاق عمرو

  .، أخو احلافظ إسرائيل)١(السبيعي الكويف، املرابط بثغر احلدث 
أخربنا أبو حفص عمر بن غدير الطائي، أخربنا عبد الصمد بن حممد، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا 

محد الغساين، أخربنا عبد اهللا بن علي بن إبراهيم العمري باملوصل، احلسني بن حممد، أخربنا حممد بن أ
حدثنا عبد اهللا بن عبد الصمد بن أيب خداش حدثنا عيسى ابن يونس، عن حممد بن عمرو، عن أيب 

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنني بغرة عبد أو أمة أو فرس أو : " سلمة، عن أيب هريرة قال
  ".بغل 

  ).٢(يث غريب جدا هذا حد
__________  

، مشاهري علماء ٦٣٤ / ٧: ، تاريخ الطربي١٤٣ / ٢: ، التاريخ الصغري٤٠٦ / ٦: التاريخ الكبري* 
 / ١٣ / ٣: ، تذهيب التهذيب١٠٦٨: ، ذيب الكمال١٥٢ / ١١: ، تاريخ بغداد١٨٦: االمصار

، ذيب ٤٤٩، ٣٠٠، ٢٠٣ / ١: ، العرب٣٢٨ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٧٩ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢
  .٣٠٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٧ / ٨: التهذيبب

  .قلعة حصينة بني ملطية ومسيساط ومرعش) ١(
االحيدب، ويف : من الثغور الشامية، ويقال هلا احلمراء، الن تربتها محراء، وقلعتها على جبل يقال له

ام عمر رضي اهللا عنه، فتحه حبيب بن كان حصن احلدث مما فتح يف أي: كتاب أمحد بن حيىي بن جابر
مسلمة الفهري من قبل عياض ابن غنم، وكان معاوية يتعاهده بعد ذلك، ومسيت بعد ذلك باملهدية، 

وملا بنيت مدينة احلدث : ، قال الواقدي١٦٢نسبة إىل املهدي الذي بناها بعد خراا وذلك يف سنة 
 فهدم سور املدينة، مث أعاد الرشيد عمارا وأسكنها هجم الشقاء وكثرت االمطار ومل يكن بناؤها وثيقا

اجلند، ويف أيام سيف الدولة كان له به وقعات وخربته الروم يف أيامه، وخرج سيف الدولة يف سنة 
  : لعمارته، فعمره وأتاه الدمستق يف مجوعه فردهم سيف الدولة مهزومني ويف ذلك يقول املتنيب٣٤٣

وموج املنايا * وتعلم أي الساقيني الغنائم بناها فأعلى والقنا يقرع القنا * هل احلدث احلمراء تعرف لوا 



= ، ٢١٨ / ١٢: ، والبخاري٨٥٥ / ٢": املوطأ " والصحيح ما أخرجه مالك يف ) ٢(محلها متالطم 
(*)  

)٨/٤٨٩(  

  

لكنجروذي، قرأت على أمحد بن هبة اهللا، عن عبداملعز بن حممد، أخربنا متيم املؤدب، أخربنا أبو سعد ا
أخربنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا أبو يعلى، حدثنا أمحد بن جناب، حدثين عيسى بن يونس، عن هشام 

غريوا الشيب وال تشبهوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر قال
  ).١" (باليهود 

  .أخرجه النسائي عن عثمان بن خرزاذ، عن أمحد بن جناب
سليمان : حدث عن أبيه وأخيه، ومل يدرك السماع من جده، كان صبيا يف زمانه، وروى أيضا عن

التيمي، وهشام بن عروة، وأيب حيان التيمي، واجلريري، وزكريا بن أيب زائدة، واالعمش، وإمساعيل بن 
، وعمر بن سعيد بن أيب خالد، وطلحة بن حيىي وعبد امللك بن أيب سليمان، وعبيداهللا بن أيب زياد القداح

أيب حسني، وعوف، وجمالد، وعبيداهللا بن عمر، وحيىي بن سعيد االنصاري، وعمر موىل غفرة، وحسني 
  .املعلم، وهشام بن حسان، وابن أيب ليلى، ومعمر، واالوزاعي، وشعبة، ومسعر، والثوري، وخلق كثري

  .وكان واسع العلم، كثري الرحلة، وافر اجلاللة
  ابن وهب، والوليد بن مسلم، وإمساعيل بنبقية، و: حدث عنه

__________  
أن : من طريق ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة) ١٦٨١(، ومسلم ٢١٩= 

امرأتني من هذيل رمت إحدامها االخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  بغرة

  .عبد أو وليد
من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، ) ٣٥) (١٦٨١( ومسلم ،٢٠ / ١٢: وروى البخاري
أنه قضى رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنني امرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة : عن أيب هريرة

  .عبد أو أمة
باب االذن يف اخلضاب، وأخرجه :  كتاب الزينة١٣٧ / ٨: رجاله ثقات، وهو يف سنن النسائي) ١(

  . من طريق آخر، وسنده حسن١٧٥٢(، والترمذي ٤٩٩ و ٢٦١ / ٢: أمحد
(*)  

)٨/٤٩٠(  



  

  .عياش، وطائفة من أقرانه
محاد بن سلمة أحد شيوخه، واحلكم بن موسى، وبشر احلايف، وسليمان بن بنت شرحبيل، : وحدث عنه

ناقد، وأبو بكر بن أيب شيبة، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن حجر، وعلي بن خشرم، ومسدد، وعمرو ال
وحممد بن مهران اجلمال، ومؤمل بن الفضل، ونصر بن علي اجلهضمي، وحيىي بن معني، ويزيد بن 
موهب، ويعقوب الدورقي، وهشام بن عمار، وأبو نعيم احلليب، وأمحد بن جناب، وأمحد بن عبدة 

  .الضيب، واحلسن بن عرفة، وسعيد بن حيىي االموي، وسفيان، ووكيع، والنفيلي، وأمم سواهم
  .وقد حدث عنه أبوه يونس بن أيب إسحاق، ومات أبوه قبل ابن عرفة بأكثر من مئة عام

  .وثقه أمحد، وأبو حامت، والنسائي، وابن خراش، وطائفة
  .هو أصح حديثا من أبيه: قال أمحد بن حنبل

  .ما أقرما: فإسرائيل ؟ قال: قيله له
  .ثبت: وقال املروذي، عن أمحد
  .غزو، وسنة يف احلجوكنا خنرب أنه سنة يف ال

  وقد قدم بغداد يف شئ من
  .أمر احلصون، فأمر له مبال، فأىب أن يقبله

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان : كان عيسى بن يونس يسند حديث عائشة: االثرم، عن أمحد قال
  ).١) (ويثيب عليها[ يقبل اهلدية، 

  والناس
__________  

باب : يف البيوع) ٣٥٣٦(باب املكافأة يف اهلبة، وأبو داود : ية يف اهلدا١٥٤ / ٥: أخرجه البخاري) ١(
باب يف قبول اهلدية واملكافأة عليها، من طرق، عن عيسى : يف الرب) ١٩٥٤(يف قبول اهلدايا، والترمذي 

  ...(*)بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقبل

)٨/٤٩١(  

  

  .نه، وكذا قال ابن معنييرسلو
: فعيسى بن يونس أحب إليك أو أبو معاوية ؟ فقال: سألت حيىي بن معني، قلت: قال عثمان بن سعيد

  .ثقة وثقة
  .بخ بخ، ثقة، مأمون: سئل علي ابن املديين عن عيسى بن يونس، فقال: وقال حرب بن إمساعيل



  .هو أثبت من إسرائيل، عيسى حجة: وقال ابن عمار
  .ثقة ثبت يسكن الثغر: عجليوقال ال
  .مرحبا بالفقيه ابن الفقيه ابن الفقيه: إنه زار ابن عيينة، فقال: وقيل

  .كان حافظا: وقال أبو زرعة
  .حدثنا عيسى بن يونس الثقة الرضى: وقال أبو مهام السكوين

  .قهر العلمتأيت رجال قد : إين أريد أن أذهب إىل عيسى بن يونس، قال: قلت لوكيع: وقال ابن راهويه
  كان: مسعت بشر بن احلارث يقول: إبراهيم بن هاشم البغوي

  .عيسى بن يونس يعجبه خطي، فكان يأخذ القرطاس، فيقرؤه علي
  .كتبت من نسخة قوم شيئا ليس من حديثه: قال
  .كأم ملا رأوا إكرامه يل، أدخلوا عليه يف حديثه: قال
ال يغملك، لو كان واوا ما :  فغمين ذلك، فقالفجعل يقرأ علي، ويضرب على تلك االحاديث،: قال

  .لو كان واوا، لعرفته: قدروا أن يدخلوه علي، أو قال
  وروى حنبل، عن أيب نعيم، أنه فضل عيسى بن يونس على

)٨/٤٩٢(  

  

  .إبراهيم بن يوسف السبيعي
  .مل يسمع إبراهيم من أبيه: وقال

من أترايب أبصر : مل يكن من أسناين أو قال: مسعت عيسى بن يونس يقول: قال أمحد بن داود احلداين
  .بالنحو مين، فدخلين منه خنوة فتركته

ورأيت فرجا خادم أمري املؤمنني جاء إىل عيسى وهو قاعد بدرب احلدث على بابه، فكلمه، فما : قال
  .رفع به رأسا، وال نظر إليه، فانصرف ذليال

ما رأينا : بالل االشعري، عن جعفر الربمكي قالحدثنا عمر بن أيب الرطيل، عن أيب : أبو سعيد االشج
  .يف القراء مثل عيسى بن يونس، أرسلنا إليه، فأتانا بالرقة، فاعتل قبل أن يرجع

  .يا أبا عمرو، قد أمرنا لك بعشرة آالف: فقلت له
  .هيه: فقال
  .مخسون ألفا: قلت
  .ال حاجة يل فيها: قال

ال واهللا، ال يتحدث أهل العلم أين أكلت للسنة : ة ألف، قالومل ؟ واهللا، الهنينكها، هي واهللا مئ: فقلت



  ).١(مثنا، أال كان هذا قبل أن ترسلوا إيل، فأما على احلديث، فال، وال شربة ماء، وال إهليلجة 
أال تكونون مثل عيسى : ومسعت حممد بن عبيد الطنافسي يقول الصحاب احلديث: قال أمحد بن داود

  . االعمش ومعه الشباب والشيوخ ينظرون إليه، وإىل هديه ومستهبن يونس، كان إذا أقبل إىل
  رأيت أصحاب: وروى حممود بن غيالن، عن حممد بن عبيد قال

__________  
شجر ينبت يف اهلند وكابل : االهليلج، بكسر االلف وفتح الالم، وقد تكسر، والواحدة اء) ١(

  .والصني مثره على هيئة حب الصنوبر الكبار
(*)  

)٨/٤٩٣(  

  

  .عيسى بن يونس، وأبو بكر بن عياش، وحفص بن غياث: االعمش الذين ال يفارقونه
أربعون حديثا حدثنا ا : احلسن بن علي احللواين، عن حممد بن داود، مسعت عيسى ابن يونس يقول

من معك ؟ : االعمش، فيها ضرب الرقاب، مل يشركين فيها غري حممد بن إسحاق، ورمبا قال له االعمش
  .عيسى: فيقول
  .ادخال، وأجيفا الباب، وكان يسأله عن حديث الفنت: فيقول

ما أبايل من خالفين يف االوزاعي ما خال عيسى بن يونس، : إبراهيم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، قال
  .فإين رأيت أخذه أخذا حمكما

  .غزا عيسى بن يونس مخسا وأربعني غزوة، وحج كذلك: قال أمحد بن جناب
  .رأيت عيسى بن يونس عليه قباء حمشو، وخفان أمحران يعين كان بزي االجناد: ىي بن معنيقال حي

  جاء املأمون إىل عيسى بن: وقال حممد بن املنكدر الكندي
  .يونس، فسمع منه، فأعطاه عشرة آالف فردها

انني، مات سنة سبع ومث: قال أمحد بن جناب، وسليمان بن عمرو، وعلي بن حبر، وعبد اهللا بن جعفر
  .سنة مثان ومثانني: وقال املدائين، وحممد بن املثىن، والداين، وحممد بن مصفى

  .زاد ابن مصفى يف نصف شعبان

)٨/٤٩٤(  

  



ابن سامل االسدي، موالهم الكويف احلناط بالنون املقرئ، الفقيه، ) ٤خ،  * ( أبو بكر بن عياش- ١٣١
  .االحدباحملدث، شيخ االسالم، وبقيه االعالم، موىل واصل 

: أشهرها شعبة، فإن أبا هاشم الرفاعي، وحسني ابن عبد االول، سأاله عن امسه، فقال: ويف امسه أقوال
  .شعبة

  .امسي كنييت: وسأله حيىي بن آدم وغريه عن امسه، فقال
  .امسه حممد: وأما النسائي فقال

  .امسه مطرف: وقيل
  .رؤبة: وقيل
  .عتيق: وقيل
  .سامل: وقيل
  .ترة، وقاسم، وحسني، وعطاء، ومحاد، وعبد اهللاأمحد، وعن: وقيل

  .ولدت سنة مخس وتسعني: مسعته يقول: قال هارون بن حامت
قرأ أبو بكر القرآن، وجوده ثالث مرات على عاصم بن أيب النجود، وعرضه أيضا فيما بلغنا على عطاء 

  .بن السائب، وأسلم املنقري
لك بن عمري، وإمساعيل السدي، وصاحل موىل عاصم، وأيب إسحاق السبيعي، وعبد امل: وحدث عن

  عمرو بن حريث، حدثه عن
__________  

، ١٤ / ٩: ، التاريخ الكبري٤٦٦: ، تاريخ خليفة١٧٠: ، طبقات خليفة٦٦٦: التاريخ البن معني* 
: ، حلية االولياء١٧٢ / ٢، و ١٨٣، ١٨٢، ١٥٠ / ١: ، املعرفة والتاريخ٢٧٢ / ٢: التاريخ الصغري

٣٠٣ / ٧ ،٢٦٥ / ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ٢٠٢ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٥٨٥: ذيب الكمال ،
، ١١٥، ١١٠ / ١: ، معرفة القراء٣١٢، ٣١١، ٣٠٤ / ١، العرب ٤٩٤ / ٤: ميزان االعتدال
، خالصة ٤٥٦: ، مقدمة فتح الباري٣٤ / ١٢: ، ذيب التهذيب٣٢٧، ٣٢٥: طبقات القراء

  .٣٣٤ / ١ :، شذرات الذهب٤٤٥: تذهيب الكمال
(*)  

)٨/٤٩٥(  

  

أيب هريرة، وحصني بن عبدالرمحن، وأيب حصني عثمان بن عاصم، ومحيد الطويل، واالعمش، وهشام بن 
حسان، ومنصور بن املعتمر، ومغرية بن مقسم، ومطرف بن طريف، وحيىي بن هاين ء املرادي، ودهثم بن 



وخه، وعبد العزيز بن رفيع، وهشام بن قران، وسفيان التمار، وحبيب بن أيب ثابت، وهو من كبار شي
  .عروة، وخلق سواهم

ابن املبارك، والكسائي، ووكيع، وأبو داود، وأمحد ابن حنبل، وحممد بن عبد اهللا بن منري، : حدث عنه
وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر ابن أيب شيبة، وأبو كريب، وعلي بن حممد الطنافسي، واحلسن بن عرفة، 

أمحد بن عبد اجلبار : وحيىي احلماين، وهناد بن السري، وخلق كثري، آخرهم موتاوأبو هشام الرفاعي، 
  .العطاردي

أبو احلسن الكسائي، ومات قبله، وحيىي العليمي، وأبو يوسف االعشى، وعبد : وتال عليه مجاعة، منهم
روف حتريرا احلميد بن صاحل الربمجي، وعروة بن حممد االسدي، وعبد الرمحن بن أيب محاد، وأخذ عنه احل

  .حيىي بن آدم: وإتقانا
  .ثقة، رمبا غلط، صاحب قرآن وخري: ذكره أمحد بن حنبل فقل

القرآن كالم اهللا ألقاه إىل : مسعت علي بن صاحل االمناطي، مسعت أبا بكر ابن عياش يقول: قال أبو حامت
  .جربيل، وألقاه جربيل إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم، منه بدأ، وإليه يعود

  ما رأيت أحدا أسرع إىل السنة من أيب بكر بن عياش: ال ابن املباركوق

)٨/٤٩٦(  

  

  .ثقة: وقال حيىي بن معني
  .إنه صدوق، وله أوهام: وقال غري واحد

  .كان حيىي بن سعيد ال يعبأ بأيب بكر، وإذا ذكر عنده، كلح وجهه: وقال أمحد
  . الغلط جدا، وكتبه ليس فيها خطأأبو بكر كثري: وروى منها بن حيىي، عن أمحد بن حنبل، قال

  .لو كان أبو بكر بن عياش بني يدي ما سألته عن شئ: مسعت حيىي القطان، يقول: قال علي ابن املديين
  .إسرائيل فوقه: مث قال

  .أبو بكر ضعيف يف االعمش وغريه: قال حممد بن عبد اهللا بن منري
  .أبو بكر وأخوه حسن ليسا بذاك: وقال عثمان الدارمي

  .سألت أيب عن أيب بكر، وأيب االحوص: وقال ابن أيب حامت
  .ما أقرما، ال أبايل بأيهما بدأت: فقال

  .أبو بكر وشريك يف احلفظ سواء، غري أن أبا بكر أصح كتابا: وقال أيب
  .سخاء احلديث كسخاء املال: مسعت أبا بكر يقول: وقال نعيم بن محاد

ف عاصم، وقد خالفه حفص يف أزيد من مخس مئة حرف، وحفص فأما حاله يف القراءة، فقيم حبر: قلت



  .أيضا حجة يف القراءة، لني يف احلديث
  وقد وقع يل حديث أيب بكر عاليا، فأنبأنا أمحد بن سالمة،

)٨/٤٩٧(  

  

واخلضر بن عبد اهللا بن محويه، وأمحد بن أيب عصرون، عن أيب الفرج بن كليب، أخربنا علي بن بيان، 
 حممد، أخربنا إمساعيل بن حممد، حدثنا احلسن بن عرفة، حدثين أبو بكر بن عياش، عن أخربنا حممد بن

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فأحرمنا باحلج، : أيب إسحاق، عن الرباء بن عازب، قال
وقد يا رسول اهللا، فكيف جنعلها عمرة، : ، فقال الناس"اجعلوا حجكم عمرة : " فلما قدمنا مكة قال
فردوا عليه القول فغضب، مث انطلق حىت " انظروا الذي آمركم به، فافعلوا : " أحرمنا باحلج ؟ قال

  .من أغضبك أغضبه اهللا: دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب يف وجهه فقالت
  ".ومايل ال أغضب وأنا آمر باالمر فال أتبع : " قال

عن النجيب، وابن عبد الدائم بسماعهما من ابن هذا حديث صحيح من العوايل، يرويه عدة يف وقتنا 
  .كليب

  .عن الثقة عن أيب بكر) ١(أخرجه ابن ماجة 
أحضر هارون الرشيد أبا بكر بن عياش من الكوفة، فجاء ومعه وكيع، فدخل : قال عثمان بن أيب شيبة

  أنتم أقوم:  ؟ قالقد أدركت أيام بين أمية وأيامنا، فأينا خري: ووكيع يقوده، فأدناه الرشيد، وقال له
  .بالصالة، وأولئك كانوا أنفع للناس

  .فأجازه الرشيد بستة آالف دينار، وصرفه، وأجاز وكيعا بثالثة آالف: قال
  .رواها حممد بن عثمان عن أبيه

__________  
: باب فسخ احلج من طريق حممد بن الصباح، حدثنا أبو بكر بن عياش: يف املناسك) ٢٩٨٢(رقم ) ١(

 / ٣": امع " ، وأورده اهليثمي يف ٢٨٦ / ٤: حاق، عن الرباء، وأخرجه أمحد يف املسندعن أيب إس
رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، واالمر بفسخ احلج إىل العمرة، رواه غري واحد : ، وقال٢٣٣

 - ١٦٩ / ٢": زاد املعاد " من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أورد أحاديثهم ابن القيم يف 
  . بتحقيقنا، فراجعه، فإنه نفيس١٨٧

(*)  

)٨/٤٩٨(  

  



  .سألت أبا بكر بن عياش: حدثنا محزة بن سعيد املروزي، وكان ثقة، قال: قال أبو داود
  .قد بلغك ما كان من أمر ابن علية يف القرآن: فقلت
  .كلمهويلك، من زعم أن القرآن خملوق فهو عندنا كافر زنديق عدو اهللا ال جنالسه وال ن: قال

  .مل يفرش اليب بكر بن عياش فراش مخسني سنة: روى حيىي بن أيوب، عن أيب عبد اهللا النخعي، قال
زاملت أبا بكر بن عياش إىل مكة، فما رأيت أورع منه، لقد : حدثنا حيىي بن سعيد، قال: ابن أيب شيخ

ى آل خالد، فاستحلهم، أهدى له رجل رطبا، فبلغه أنه من بستان أخذ من خالد بن سلمة املخزومي، فأت
  .وتصدق بثمنه

رأيت أبا بكر بن عياش مبكة جاءه سفيان ابن عيينة، فربك بني يديه، فجاء : قال أبو عبد اهللا املعيطي
  .ال تسألين عن حديث مادام هذا الشيخ قاعدا: رجل يسأل سفيان عن حديث، فقال

  رواها يعقوب بن شيبة عن
: يا سفيان، كيف أنت ؟ وكيف عائلة أبيك ؟ قال أمحد بن حنبل: فجعل أبو بكر يقول: املعيطي، وقال

  .حدثين: قال يل عبدامللك بن عمري: مسعت أبا بكر يقول
  .وكنت أحدث أبا إسحاق السبيعي، فيستمع إيل، وكنت أحدث االعمش، فيستعيدين

  .أنا أكرب من سفيان الثوري بسنتني: مسعت أبا بكر يقول: الرفاعي) ١(قال أبو هشام 
__________  
  .وما أثبتناه هو الصواب" أبو هشام : " يف االصل) ١(

(*)  

)٨/٤٩٩(  

  

  .أبو بكر أكرب مين بعشر سنني: وقال سفيان بن عيينة
واهللا لو أعلم أن أحدا يطلب احلديث مبكان كذا وكذا، التيت : مسعت أبا بكر يقول: وقال االخنسي

  .مرتله حىت أحدثه
شهد أبو بكر بن عياش عند شريك، فكأنه رأى من شريك :  قالوعن حممد بن عيسى بن الطباع،

  .استخفافا
  .ما كنت أظن أن هذا احلناط هكذا أمحق: فقال شريك: أعوذ باهللا أن أكون جبارا، قال: فقال

كنت عند الثوري، وكان أبو بكر بن عياش غائبا، فجاءه أخوه احلسن بن : وقال أبو أمحد الزبريي
  . حال شعبة، قدم بعد ؟ يعين أخاهأيش: عياش، فقال سفيان

إن كنت حتب أن : سألت أبا بكر بن عياش عن احلديث، فقال: قال عيسى بن يونس: وقال بشر احلايف



  .حتدث فلست بأهل أن تؤتى، وإن كنت تكره أن تؤتى، فباحلري أن تنجو
  مسعت أمحد بن يونس، وذكروا له حديثا: قال يعقوب الفسوي

  .ر، عن االعمشأنكروه من حديث أيب بك
كان االعمش يضرب هؤالء ويشتمهم ويطردهم، وكان يأخذ بيد أيب بكر، فيجلس معه يف زاوية : فقال

  .حلال القرآن
: ما أبقت الفتنة منك ؟ فقال: قال أبو بكر بن عياش للحسن بن احلسن باملدينة: وقال أبو هشام الرفاعي

  .ال متنعهمرأيتهم يقبلون يدك و: وأي فتنة رأيتين فيها ؟ قال
أبو بكر الصديق خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت أبو بكر بن عياش يقول: أبو هشام الرفاعي

  للفقراء: [ وسلم يف نص القرآن، الن اهللا تعاىل يقول

)٨/٥٠٠(  

  

املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا، وينصرون اهللا ورسوله، 
   ].٨: احلشر] [ ئك هم الصادقون أول
  .يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فمن مساه اهللا صادقا فليس يكذب، هم قالوا: قال

كان أبو بكر معروفا بالصالح البارع، وكان له فقه، وعلم االخبار، ويف : قال يعقوب بن شيبة احلافظ
  .حديثه اضطراب

  .ن يف شيوخنا أحد أكثر غلطا من أيب بكرمل يك: وقال أبو نعيم الفضل بن دكني
  .االرض أربعني سنة] على [ كان أبو بكر بن عياش خريا فاضال، مل يضع جنبه : وقال يزيد بن هارون

جئت ليلة إىل زمزم، فاستقيت منه دلوا : حدثين أبو بكر بن عياش قال: وقال حيىي بن عبداحلميد احلماين
  .لبنا وعسال

  :اخللق أربعة:  مسعت أبا بكر يقول:قال أبو هشام الرفاعي
  .معذور، وخمبور، وجمبور، ومثبور

  .اجلن: امللك، واملثبور: ابن آدم، وابور: البهائم، واملخبور: فاملعذور
أدىن نفع السكوت السالمة، وكفى به عافية، وأدىن ضرر املنطق الشهرة، : وعن أيب بكر بن عياش قال

  .وكفى ا بلية
  .ثقتان: احلسن ابن عياش، وأخوه أبو بكر: د الدارمي، عن حيىي بن معني، قالروى عثمان بن سعي

  مسعت االعمش: مسعت أبا بكر بن عياش يقول: قال أمحد بن يزيد

)٨/٥٠١(  



  

  .قد جاءكم السيل، وأنا اليوم مثل االعمش: يقول الصحاب احلديث، إذا حدث بثالثة أحاديث
مسعت :  النيسابوري، حدثنا أبو تراب حممد بن الفرج، قالمن فوائد أيب عمرو أمحد بن حممد: فقلت

كان يف سكة أيب بكر بن عياش كلب، إذا رأى صاحب حمربة محل عليه، : خالد بن عبد اهللا الكويف يقول
إنا هللا، ذهب الذي كان : فأطعمه أصحاب احلديث شيئا فقتلوه، فخرج أبو بكر، فلما رآه ميتا، قال

  . املنكريأمر باملعروف، وينهى عن
تعلمت من عاصم القرآن كما يتعلم الصيب من املعلم، فلقي مين : قال يل أبو بكر: قال حيىي بن آدم

  .شدة، فما أحسن غري قراءته
  .وهذا الذي أحدثك به من القراءات، إمنا تعلمته من عاصم تعلما

  .أتيت عاصما، وأنا حدث: ويف رواية عن أيب بكر قال
نعم، على : أقرأت على أحد غري عاصم ؟ قال:  رجال أنه سأل أبا بكرمسعت: وقال هارون بن حامت

  .عطاء بن السائب، وأسلم املنقري
  .هذا إسناد مل يصح

تعلمت القرآن من عاصم مخسا مخسا، ومل أتعلم من غريه، : قال حيىي بن آدم، عن أيب بكر بن عياش قال
  .وال قرأت على غريه

اصم حنوا من ثالث سنني، يف احلر والشتاء واملطر، حىت رمبا اختلفت إىل ع: حيىي، عن أيب بكر قال
  .استحييت من أهل مسجد بين كاهل

إمنا خرجت من املكتب مث جئت : امحد اهللا تعاىل، فإنك جئت وما حتسن شيئا، فقلت: وقال يل عاصم
  .إليك

)٨/٥٠٢(  

  

  .فلقد فارقت عاصما، وما أسقط من القرآن حرفا: قال
ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم، فقرأت عليه، وما رأيت أحدا : مسعت أبا بكر يقول: قال عبيد بن يعيش

  .فلزمته) ١(أفقه من املغرية 
  .الدخول يف العلم سهل، لكن اخلروج منه إىل اهللا شديد: وعن أيب بكر بن عياش قال

  .هللا مينيا ملكي ادعوا اهللا يل، فإنكما أطوع : وعن بشر بن احلارث، مسع أبا بكر بن عياش يقول
وقد روي من وجوه متعددة، أن أبا بكر بن عياش مكث حنوا من أربعني سنة خيتم القرآن يف كل يوم 

  .وليلة مرة



  .وهذه عبادة خيضع هلا، ولكن متابعة السنة أوىل
  ).٢(فقد صح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عبد اهللا بن عمرو أن يقرأ القرآن يف أقل من ثالث 

  ).٣" (يف أقل من ثالث ] القرآن [ مل يفقه من قرأ : " سالموقال عليه ال
  ملا: حدثنا حيىي احلماين، قال: قال أبو العباس بن مسروق

__________  
هو املغرية بن عبدالرمحن بن احلارث بن عياش املخزومي، أبو هاشم، فقيه أهل املدينة بعد مالك بن ) ١(

  كان مدار: قال ابن عبد الربأنس، عرض عليه الرشيد القضاء ا فامتنع، 
الفتوى يف آخر زمان مالك وبعده على املغرية بن عبدالرمحن، وعلى حممد بن إبراهيم بن دينار، ولد سنة 

  .١٨٦ وتويف سنة ١٢٤
  .٢٦٤ / ١٠" التهذيب " مترجم يف 

  .١٩٥ / ٤: أخرجه البخاري) ٢(
: يف القراءات) ١٩٥٠(الترمذي باب حتزيب القرآن، و: يف الصالة) ١٣٩٤(أخرجه أبو داود ) ٣(

حسن صحيح، وقال ابن مسعود رضي اهللا : باب يف كم خيتم القرآن، وإسناده صحيح، وقال الترمذي
  .من قرأ القرآن يف أقل من ثالث فهو راجز: عنه

اقرؤ وا :  عنه٨٣ / ٩" الفتح " وأخرج سعيد بن منصور يف سننه بإسناد صحيح فيما ذكره احلافظ يف 
  . سبع وال تقرؤوه يف أقل من ثالثالقرآن يف

(*)  

)٨/٥٠٣(  

  

ما يبكيك ؟ انظري إىل تلك الزاوية، فقد ختم أخوك فيها : حضرت أبا بكر الوفاة، بكت أخته، فقال هلا
  .مثانية عشر ألف ختمة
  .رأيت الدنيا يف النوم عجوزا مشوهة: قال يل أبو بكر بن عياش: قال سفيان بن عيينة
: قال أبو بكر بن عياش: ا، عن حممد بن عبيد القرشي وهو والده، إن شاء اهللا قالوروى ابن أيب الدني

  .وودت أنه صفح يل عما كان مين يف الشباب، وأن يدي قطعتا
  .هو كالم اهللا غري خملوق: سئل أبو بكر عن القرآن فقال

  .، فأشتهي أن أسد أذين إذا مهزها)٢) (مؤصدة(يهمز ) ١(إمامنا : وعن أيب بكر قال
  .يل جار رافضي قد مرض: قلت اليب بكر بن عياش: قال أمحد بن يونس

  .عده مثل ما تعود اليهودي والنصراين، ال تنوي فيه االجر: قال



  ولدت سنة سبع: مسعت أبا بكر يقول: قال يوسف بن يعقوب الصفار
  .ال النبيذوتسعني، وأخذت رزق عمر بن عبد العزيز، ومكثت مخسة أشهر، ما شربت ماء، وما أشرب إ

  النبيذ الذي هو نقيع التمر، ونقيع الزبيب، وحنو ذلك،: قلت
__________  

  .هو عاصم بن أيب النجود أحد القراء السبعة، إمام أيب بكر بن عياش يف القراءة) ١(
" باهلمز، وقرأ الباقون بغري مهز، فمن مهزه " مؤصدة " قرأ أبو عمرو ومحزة وحفص، عن عاصم ) ٢(

، فاء الفعل مهزة آصد يؤصد إيصادا، ومن ترك "آمنت "  آصدت الباب، أي أطبقته، مثل :من" مفعلة 
  .إذا رددته: أوصدت وآصدته: أوصد يوصد إيصادا، فاء الفعل واو، قال الكسائي: اهلمز، جعله من

(*)  

)٨/٥٠٤(  

  

 احلنفية وسائر والفقاع، حالل شربه، وأما نبيذ الكوفيني الذي يسكر كثريه، فحرام االكثار منه عند
  ).١(العلماء، وكذلك حيرم يسريه عنه اجلمهور، ويترخص فيه الكوفيون، ويف حترميه عدة أحاديث 

وكان االمام أبو بكر قد قطع االقراء قبل موته بنحو من عشرين سنة، مث كان يروي احلروف، فقيدها 
قتها االمة بالقبول، وتلقاها أهل عنه حيىي بن آدم عامل الكوفة، واشتهرت قراءة عاصم من هذا الوجه وتل

  .العراق
  .وأما احلديث، فيأيت أبو بكر فيه بغرائب، ومناكري

ذكرت لعبد الرمحن بن مهدي حديث أيب بكر ابن عياش عن منصور، عن جماهد، : قال حممد بن املثىن
أن ال تقطع اخلمس إال يف مخس، وحديث مطرف عن الشعيب، : قال عمر: عن سعيد بن املسيب، قال

  .ال يرث قاتل خطأ وال عمدا: عمر قال
حديث منصور، مث : حدث ما أبو بكر، فأيهما أنكر عندك ؟ وكان حديث مطرف عندي أنكر فقال

  ).٢(قد مسعتهما منه منذ أربعني سنة : قال عبدالرمحن
  حدثنا أبو بكر، عن هشام، عن ابن: قال أمحد بن عبد اهللا بن يونس

__________  
: أا قالت) ٢٠٠١(، ومسلم ٣٥ / ١٠: ، والبخاري٨٤٥ / ٢:  عائشة يف املوطأمنها حديث) ١(

 / ٨: ويف البخاري" كل شراب أسكر حرام : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البتع ؟ فقال
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب موسى قال) ٧٠(رقم احلديث اخلاص ) ١٥٨٦(، ومسلم ٥٠

املزر، من : يارسول اهللا، إن شرابا يصنع بأرضنا، يقال له: عاذ بن جبل إىل اليمن، فقلتوسلم أنا وم



) ٣٦٨١(وأخرج أبو داود " كل مسكر حرام : " البتع، من العسل، فقال: الشعري، وشراب يقال له
من حديث جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٣٣٩١(وابن ماجه ) ١٨٦٦(والترمذي 

وسنده قوي، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان " ما أسكر كثريه فقليله حرام : "  قالوسلم
)١٣٨٥.(  
  .٥٠٠ / ٤" ميزان االعتدال " اخلرب يف ) ٢(

(*)  

)٨/٥٠٥(  

  

: أتى رجل أهله، فرأى ما م من اخلصاصة، فخرج إىل الربية، فقالت امرأته: سريين، عن أيب هريرة قال
فإذا اجلفنة مالى عجينا، وإذا الرحى تطحن، وإذا التنور مالى :  وخيتبز، قالاللهم ارزقنا ما يعتجن،

  .جنوب شواء
نعم رزق اهللا، فجاء فكنس ما حول الرحى، فذكر ذلك : عندكم شئ ؟ قالت: فجاء زوجها، فقال

فهذا ) ١" (لو تركها لدارت أو لطحنت إىل يوم القيامة : " لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .يث منكرحد

كان حيىي بن سعيد ينكر حديث أيب بكر بن عياش، عن أيب إسحاق، عن عبدالرمحن : قال أمحد بن حنبل
  .إا تغتسل مث تتوضأ: ذكر عند ابن مسعود امرأة، فقالوا: بن يزيد، قال

  .أما إا لو كانت عندي مل تفعل ذلك: فقال
  .عمش، عن إبراهيم، عن علقمةنراه وهم ؟ أبو بكر، وإمنا هذا يرويه اال: قال أمحد

: قال يل الرشيد: حدثنا حممد بن إمساعيل القرشي، عن أيب بكر بن عياش قال: احلسن بن عليل العرتي
يا أمري املؤمنني، سكت اهللا، وسكت رسوله، وسكت : كيف استخلف أبو بكر رضي اهللا عنه ؟ قلت

  .املؤمنون
  .واهللا ما زدتين إال عمى: فقال
مروا أبا بكر يصلي : اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثانية أيام، فدخل عليه بالل، فقالمرض رسول : قلت

بالناس، فصلى بالناس مثانية أيام، والوحي يرتل، فسكت رسول اهللا لسكوت اهللا، وسكت املؤمنون 
  .لسكوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأعجبه ذلك

  .بارك اهللا فيك: وقال
د بن عبد اجلبار، حدثين حممد بن عبد اهللا، حدثين إبراهيم بن أيب بكر بن حدثنا أمح: زكريا الساجي

  طلب الرشيد أيب،: عياش، قال



__________  
  .٥٠٠ / ٤": امليزان " أورده املصنف يف ) ١(

(*)  

)٨/٥٠٦(  

  

يكون قوم : " إن أبا معاوية حدثين حبديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فمضى إليه، فقال
  ".دي ينبزون بالرافضة، فاقتلوهم فإم مشركون بع

يا أمري املؤمنني، لئن كان ذلك، : فواهللا لئن كان احلديث حقا القتلنهم، فلما رأيت ذلك خفت وقلت
  .فإم ليحبونكم أشد من بين أمية، وهم إليكم أميل

  .بدر، فأخذا) ١(فسري عنه وأمر يل بأربع : قال
  .لحممد بن عبد اهللا جمهو: قلت

واهللا : قدم جرير بن عبداحلميد، فأخلي له جملس أيب بكر بن عياش، فقال أبو بكر: قال أبو سعيد االشج
  .الخرجن غدا من رجايل رجلني ال يبقى عند جرير أحد

  .فأخرج أبا إسحاق السبيعي، وأبا حصني: قال
  .ما رأيت أحدا أحسن صالة من أيب بكر بن عياش: االمحسي

  كان أبو بكر بن عياش يبزق يف وجوه أصحاب: قال نعيم بن محاد
  .احلديث

  .مل أر له حديثا منكرا من رواية ثقة عنه: وقد اعتىن أبو أمحد بن عدي بامر أيب بكر، وقال
مات أبو بكر يف مجادى االوىل : قال يوسف بن يعقوب الصفار وغريه، وحيىي بن آدم، وأمحد بن حنبل

  .سنة ثالث وتسعني ومئة
  .وتسعني سنةعاش ستا : قلت

أخربنا ابن الزبيدي، أخربنا أبو الوقت، أخربنا الداوودي، أخربنا ابن : أخربنا ابن قوام، ومجاعة قالوا
  محويه، أخربنا الفربري، حدثنا البخاري، حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا أمحد بن عبد اهللا، حدثنا أبو

__________  
  .ومل تصح هذه احلكاية: د، وزا٥٠١ / ٤" امليزان " أورده املصنف يف ) ١(

(*)  

)٨/٥٠٧(  

  



إذا كان يوم القيامة : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: بكر، عن محيد، عن أنس مسعه يقول
  .شفعت
يا رب أدخل اجلنة من كان يف : يا رب أدخل اجلنة من كان يف قلبه خردلة، فيدخلون، مث أقول: فقلت

  ).١" (قلبه أدىن شئ 
  .ين أنظر إىل أصابع رسول اهللاكأ: فقال أنس

  .هذا من أغرب ما يف الصحيح
  .هو الريبوعي: هو القطان، نسبه إىل جده، وأمحد: ويوسف

  
ابن صهيب، العالمة االمام احلافظ، أبو عبد الرمحن الكويف احلذاء، ) ٤خ،  * ( عبيدة بن محيد- ١٣٢
  .لضبة: لبين ليث، وقيل: والؤه لبين تيم، وقيل: يقال

  .ن حذاءومل يك
  االسود بن قيس، ويزيد بن أيب زياد، وحيىي بن سعيد: حدث عن

االنصاري، والركني بن الربيع، واالعمش، ومنصور، ويوسف بن صهيب، وموسى بن أيب عائشة، وعبد 
العزيز بن رفيع، وعبد امللك بن عمري، ومطرف بن طريف، وأيب مالك االشجعي، ومحيد الطويل، وعطاء 

  .س بن أيب ظبيان، وخلق سواهمبن السائب، وقابو
__________  

  .باب كالم الرب تعاىل مع االنبياء وغريهم:  يف التوحيد٣٩٥ / ١٣: أخرجه البخاري) ١(
 / ٢: ، التاريخ الصغري٢٥ / ٣: ، التاريخ الكبري٣٢٨: ، طبقات خليفة٣٨٦: التاريخ البن معني* 

  .١٧١: صار، مشاهري علماء االم١٧١ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٢٥٢
: ، ميزان االعتدال٣١١ / ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ٢٥ / ٣: ، تذهيب التهذيب٩٠٠: ذيب الكمال

  .٢٥٦: ، خالصة تذهيب الكمال٨١ / ٧: ، ذيب التهذيب٣٠٦ / ١: ، العرب٢٥ / ٣
(*)  

)٨/٥٠٨(  

  

ة بن سعيد، وأبو بكر سفيان الثوري وهو أكرب منه، وأمحد بن حنبل، وفروة بن أيب املغراء، وقتيب: وعنه
بن أيب شيبة، وأخوه عثمان، وعلي بن حجر، وعمرو الناقد، وهناد بن السري، ووهب بن بيان، وابن 

  .منري، وإبراهيم بن جمشر، واحلسن بن حممد الزعفراين، وخلق كثري
  .اهو أحب إيل من زياد البكائي، وأصلح حديث: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، سئل أيب عنه، فقال



  .ما أحسن حديثه، هو أحب إيل من زياد بن عبد اهللا: وروى الفضل بن زياد، عن أمحد بن حنبل قال
ما أدري ما : أحسن أبو عبد اهللا الثناء على عبيدة بن محيد جدا، ورفع أمره، وقال: وقال أبو بكر االثرم

  للناس وله ؟، مث ذكر صحة حديثه،
  .ليس جتده عندهكان قليل السقط، وأما التصحيف، ف: فقال

أول ما كتبت عنه يف مسجد عفان، مث كتبت عنه سنة مثانني، وسنة إحدى ومثانني يف : قال أبو عبد اهللا
  .مدينة الوضاح

  .ثقة: وقال أمحد بن سعد، عن حيىي بن معني
  .ما به املسكني من بأس، ليس له خبت: وروى عثمان بن سعيد، عن حيىي قال

  .مل يكن به بأس: السي، عن حيىي بن معنيوقال جعفر بن أيب عثمان الطي
  .كان يرتل يف درب املفضل، مث انتقل إىل قصر وضاح، فعابوه أنه يقعد عند أصحاب الكتب

  أحاديثه صحاح، وما رويت عنه شيئا،: وقال على بن املديين

)٨/٥٠٩(  

  

  .وضعفه
  .ما رأيت أصح حديثا من عبيدة احلذاء، وال أصح رجاال: وقال مرة
  .مل يكن من احلفاظ املتقنني: قوب بن شيبةوقال يع

  .كان صاحب كتاب، وكان مؤدبا لالمني، وكان حذاء: ذكره سعدويه يوما فقال
  .ثقة: وقال ابن عمار

  .ليس بالقوي، هو من أهل الصدق: وقال زكريا الساجي
  .اهو قليل السقط، وأما التصحيف، فلى جتده عنده، ورفع أمره جد: كان أمحد ابن حنبل يقول

  .ليس به بأس: وقال النسائي وغريه
  قرأت عليه القرآن منذ مخسني سنة، وكتبت عنه: وعن ابن منري قال

  .صحيفة عن عمار الدهين
  .وكان شريك يستعني به يف املسائل

  .ثقة، صاحل احلديث، صاحب حنو وعربية، وقراءة: وقال ابن سعد
  .بنه حممد، فلم يزل معه حىت ماتقدم من الكوفة أيام هارون أمري املؤمنني، فصريه مع ا

  .سنة سبع ومئة: مىت ولدت ؟ قال: سألت عبيدة بن محيد: قال هارون بن حامت



  .ومات سنة تسعني ومئة: قال
  .مات سنة تسعني: وقال مطني

)٨/٥١٠(  

  

  .احلافظ احلجة القدوة، أبو حممد الكاليب الكويف) ع * ( عبدة بن سليمان- ١٣٣
  .وهشام بن عروة، وإمساعيل بن أيب خالد، واالعمش، وطائفةعاصم االحول، : حدث عن

  .أمحد، وابن راهويه، وأبو خيثمة، وأبو كريب، وأبو سعيد االشج، وآخرون: وعنه
  .هو ثقة ثقة وزيادة، مع صالح وشدة فقر، عليه فروة خلقة ال تساوي كبري شئ: قال أمحد بن حنبل
  .ثقة صاحل، صاحب قرآن: وقال أمحد العجلي

  .ن يقرئكا
تويف يف ثالث رجب سنة مثان ومثانني ومئة بالكوفة، وصلى عليه قرابته احملدث حممد بن ربيعة : قلت

  .الكاليب
  

ابن عمر بن عبد اهللا بن املنذر، االمام احملدث الصدوق، أبو سهل ) ع * * ( عباد بن العوام- ١٣٤
  .الكاليب الواسطي

__________  
، التاريخ ١١٥ / ٦، ٣١٥ / ٣: ، التاريخ الكبري١٧١: ات خليفة، طبق٣٧٩: التاريخ البن معني* 

، ٨٧٤: ، ذيب الكمال١٦٧ / ٢: ، املعرفة والتاريخ١١٧ / ١: ، تاريخ الطربي٢٤٣ / ٢: الصغري
 ٦: ، ذيب التهذيب٢٩٩ / ١: ، العرب٣١٢ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ٢٦١ / ٢: تذهيب التهذيب

  .٢٤٩: ، خالصة تذهيب الكمال٤٥٩/ 
، ٤١ / ٦: ، التاريخ الكبري٤٥٧، تاريخ خليفة ٣٢٨: ، طبقات خليفة٢٩٥: التاريخ البن معني* * 

، ١٠٥ - ١٠٤ / ١١: ، تاريخ بغداد١٧٧: ، مشاهري علماء االمصار٢٣٨ / ٢: التاريخ الصغري
 / ١: ، العرب٢٦١ / ١: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢١ / ٢: ، تذهيب التهذيب٦٥٢: ذيب الكمال

   (*)١٨٧: ، خالصة تذهيب الكمال٩٩ / ٥:  ذيب التهذيب،٢٠٣

)٨/٥١١(  

  



أيب مالك االشجعي، وعبد اهللا بن أيب جنيح املكي، وأيب إسحاق الشيباين، وابن عون، وسعيد : حدث عن
  .اجلريري، وعدة

أمحد بن حنبل، وعمرو الناقد، وزياد بن أيوب، وعلي بن مسلم الطوسي، واحلسن بن عرفة، : وعنه
  .خلق سواهمو

  .وثقه أبو داود وغريه
  .كان من نبالء الرجال يف كل أمره: وقال ابن سعد

  .وكان يتشيع، فحبسه الرشيد زمانا، مث خلى عنه، فأقام ببغداد: قال
  .أظنه خرج مع إبراهيم، فلذلك سجنه: قلت

  .ليس عندكم أحد يشبهه: سألين وكيع عن عباد بن العوام، مث قال: قال احلسن بن عرفة
  .تويف سنة بضع ومثانني ومئة: قلت

أخربنا عبد احلافظ، أخربنا موسى، أخربنا ابن البناء، أخربنا علي بن البسري، أخربنا املخلص، حدثنا 
  عبد اهللا بن حممد، حدثنا حممد بن أيب

أن رسول اهللا : " مسينة، حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصني
  .بسبح: يقرأ يف االوىل: ى اهللا عليه وسلم كان يؤتر بثالثصل

  .بقل يا أيها الكافرون: ويف الثانية
  ).١" (بقل هو اهللا أحد : ويف الثالثة

__________  
 من طريق شبابة، عن ٢٤٥ / ٣: وأخرجه النسائي" شرح معاين اآلثار " أخرجه الطحاوي يف ) ١(

ن عمران بن حصني، ويف الباب عن عبد الرمحن بن أبزى عند شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، ع
، وابن ماجه ١٢٣ / ٥، وأمحد ٢٣٥ / ٣: ، وسنده صحيح، وأخرجه هو٢٤٥ / ٣النسائي 

  = (*)عن عبدالرمحن بن أبزى، عن أيب بن كعب، وعن ابن عباس ) ١١٧١(

)٨/٥١٢(  

  

حلجة، املدلس، أبو حفص الثقفي،  بن مقدم، االمام احلافظ اابن عطاء) ع* ( عمر بن علي - ١٣٥
  .موالهم املقدمي البصري، والد حممد وعاصم، وعم االمام حممد ابن أيب بكر املقدمي

هشام بن عروة، وأيب حازم االعرج، وخالد احلذاء، وإمساعيل بن أيب خالد، وابن إسحاق، : يروي عن
  .واالعمش، وطبقتهم

 وخليفة بن خياط، وأمحد بن املقدام، وأمحد بن عبدة، أمحد، وعمرو بن علي، وابن املديين،: حدث عنه



  .وحفص بن عمرو الربايل، وحممد بن بشار، وخلق كثري
  .وثقه ابن سعد وغريه

  .ما به بأس: وقال ابن معني
  .ال حيتج به: وقال أبو حامت

  :ثقة، وكان يدلس تدليسا شديدا، يقول: وقال حممد بن سعد
  .هشام بن عروة، سليمان االعمش: قولمسعت، وحدثنا، مث يسكت ساعة، مث ي

__________  
، وسنده قوي، وعن عائشة، ٢٣٦ / ٣: ، والنسائي٣٧٢ / ١والدارمي ) ٤٦٢(عند الترمذي = 

صحيح على شرط الشيخني، ووافقه املؤلف يف : ، وقال٣٠٥ / ١" املستدرك " أخرجه احلاكم يف 
  .خمتصره

، ٢٨٥ / ٢: ، الضعفاء للعقيلي٢٥١، ٢٥٠ / ٢: ، التاريخ الصغري١٨٠ / ٦: التاريخ الكبري* 
: ، ميزان االعتدال٢٦٢ / ١: ، تذكرة احلفاظ١٠٢١: ، ذيب الكمال١٦٠: مشاهري علماء االمصار

  .٢٨٥: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣٠: ، مقدمة فتح الباري٤٨٥ / ٧: ، ذيب التهذيب٢٤١ / ٣
(*)  

)٨/٥١٣(  

  

  ).١(ورضوا به قد احتمل أهل الصحاح تدليسه، : قلت
  .تويف يف مجادى االوىل سنة تسعني ومئة

أخربنا علي بن أمحد العلوي، أخربنا أبو احلسن القطيعي، أخربنا أبو بكر ابن الزاغوين، أخربنا أبو نصر 
الزينيب، أخربنا أبو طاهر الذهيب، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا احلسن بن داود املكندري، حدثنا عمر بن 

اخلطمي، قال ابن صاعد وهو شرحبيل بن سعد ) ٢( حدثنا ابن إسحاق، مسعت أبا سعد علي املقدمي،
  ).٣(صلى يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجببار بن صخر فأقامنا خلفه : مسعت جابرا يقول: قال

  .غريب
  

الثبت ابن عبدالرمحن احلافظ، : عبيداهللا بن عبيد الرمحن وقيل) خ، م، ت، س، ق * ( االشجعي- ١٣٦
  .االمام أبو عبد الرمحن االشجعي الكويف، نزيل بغداد

  هشام بن عروة، وحممد بن عمرو بن علقمة، وإمساعيل: حدث عن
ابن أيب خالد، وعبد امللك بن سعيد بن أجبر، وجممع بن حيىي االنصاري، وهارون بن عنترة، ومساور 



  .الوراق، ومالك بن مغول، وسفيان، وشعبة، ومجاعة
__________  

  .ومل أر له يف الصحيح إال ما توبع عليه: ٤٣٠: ص" مقدمة الفتح " قال احلافظ ابن حجر يف ) ١(
  .والتصحيح من التهذيب وفروعه" سعيد " يف االصل ) ٢(
  .شرحبيل بن سعد صدوق لكنه اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات) ٣(
، تذهيب ٨٨٦: ذيب الكمال، ٣١١ / ١٠: ، تاريخ بغداد٧١٧، ٧١٦ / ١: املعرفة والتاريخ* 

، ٣٤ / ٧: ، ذيب التهذيب٢٨٢ / ١، العرب ٣١١ / ١: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٩ / ٣: التهذيب
  .٢٥٢: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)٨/٥١٤(  

  

ابن املبارك، وأبو النضر هاشم، وعبد الرمحن بن غزوان، قراد، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن ميان، : وعنه
أبو خيثمة، وعثمان بن أيب شيبة، وأمحد بن محيد الكويف، وأبو كريب، وأبو مهام وحيىي بن معني، و

  .أبو عبيدة، وعباد: السكوين، ويعقوب الدورقي، وخلق، وابناه
  .مسعت من سفيان الثوري ثالثني ألف حديث: مسعت االشجعي: قال إبراهيم بن إمساعيل بن النضري

  .ي وحيىي بن آدم، عن سفيان، ثالثون ألفاكان عند االشجع: وقال أبو داود السجستاين
  ".اجلامع " روى االشجعي كتب الثوري على وجهها، وروى عنه : وقال ابن سعد

  .وكان من أهل الكوفة، فلم يزل ببغداد حىت مات
ملا مات سفيان، أرادوا االشجعي على أن يقعد : مسعت قبيصة يقول: وقال أمحد بن سليمان الرهاوي

  .فأيب حىت كلموا زائدة فقعديعين مكان سفيان 
حيىي القطان، ووكيع، وعبد : سألت أمحد بن حنبل عن أصحاب سفيان، فقال: قال أبو بكر االعني
  .الرمحن مث االشجعي

كان االشجعي يكتب يف الس، فمن ذاك صح حديثه وروى عباس عن : وروى أبو داود عن أمحد قال
ابن املبارك وحيىي بن سعيد، ووكيع وابن :  يشبه هؤالءليس أحد يف حديث الثوري: حيىي بن معني قال
  .مهدي، وأبو نعيم

  .االشجعي ثقة مأمون، ولكن هاتوا من يروي عنه: واالشجعي ؟ قال: فقيل له

)٨/٥١٥(  

  



  .صدق، فإن الرواية عنه عزيزه لتقدم موته، وقلة ما خرج عنه: قلت
 بن موسى، وأبو أمحد الزبريي، وأبو حذيفة، حيىي بن آدم، وعبيداهللا: وبعد هؤالء يف سفيان: مث قال

  .وقبيصة، ومعاوية بن هشام، والفريايب، وأبو داود احلفري
  .ثقة صاحل: وروى عثمان بن سعيد، عن ابن معني

  .ما كان بالكوفة أحد أعلم بسفيان من االشجعي: وروى أمحد بن حممد بن حمرز، عن ابن معني، قال
  . حيىي بن سعيد، ومسى مجاعةكان أعلم به من ابن مهدي، ومن

االشجعي كأنه : سألت حيىي بن معني عن مهران بن أيب عمر، واالشجعي يف سفيان، فقال: وقال أبو حامت
  .قدمه ومهران كانت فيه عجمة

  .ثقة: وقال النسائي
 :عبيد الرمحن أخو مبارك بن فضالة، عن بكر املزين، يروي عنه مسلم بن إبراهيم، قال: قال ابن حبان

  .وليس يف احملدثني عبيد الرمحن سواه، ووالد االشجعي
  .يف أول سنة اثنتني ومثانني ومئة مات االشجعي: وقال أبو داود
  .كتبت عن سفيان ثالثني ألفا: وقال االشجعي

أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا أمحد بن أيب الفتح، والفتح بن عبد اهللا، أخربنا حممد بن عمر القاضي، 
احلريب، أخربنا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا حيىي ( احلسني بن النقور، أخربنا علي بن عمر أخربنا أبو

  بن

)٨/٥١٦(  

  

إن أزهد الناس يف العامل جريانه، وشر الناس : معني، حدثنا االشجعي، عن موسى، فروى عن احلسن قال
  .مليت أهله، يبكون عليه وال يقضون دينه

  
ن ثابت، ابن اخلليفة عبد اهللا بن الزبري بن العوام، االمري الكبري، أبو اب *  عبد اهللا بن مصعب- ١٣٧

  .بكر االسدي الزبريي، والد مصعب الزبريي
  .موسى بن عقبة، وأيب حازم، وهشام بن عروة: روى عن

  .ابنه، وهشام بن يوسف، وآخرون: وعنه
  .يةوكان مجيال، سريا، حمتشما، فصيحا، مفوها، وافر اجلاللة، حممود الوال

  .كان حيبه املهدي وحيترمه
  .مجع له الرشيد مع اليمن إمرة املدينة



  ال أقبل إال من: بعث إليه الوزير أبو عبيد اهللا بألفي دينار فأىب، وقال
  .خليفة

  .وقد لينه ابن معني
  .هو من بابة عبدالرمحن بن أيب الزناد: وقال أبو حامت

  .مئةعاش سبعني سنة، وتويف سنة أربع ومثانني و: قلت
__________  

، ٥٧٠: ، مسط الآليل١٨٥ / ١٠: ، البداية والنهاية١٧٣ / ١٠: ، تاريخ بغداد٤٦١: تاريخ خليفة* 
  .٨١ / ١: جمالس ثعلب

(*)  

)٨/٥١٧(  

  

  .احملدث احلافظ، أبو إمساعيل الكويف، مث املدين، موىل بين عبداملدان) ع * ( حامت بن إمساعيل- ١٣٨
زيد بن أيب عبيد، وجعفر الصادق، وخثيم بن عراك، واجلعيد بن هشام بن عروة، وي: حدث عن

  .عبدالرمحن، ومعاوية بن أيب مزرد، وعمران القصري
  .القعنيب، وقتيبة، وإسحاق، وهناد، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأبو كريب، وعدد كثري: وعنه

  .هو أحب إيل من الدراوردي ووثقه مجاعة: قال أمحد بن حنبل
  .ويف يف مجادى االوىل يف تاسعه، سنة سبع ومثانني ومئةت: قال ابن حبان

  
  ابن صائد بن كعب بن حريز، احلافظ العامل، حمدث محص،) ٤خت، م،  * * ( بقية بن الوليد- ١٣٩

__________  
  ،٢٥٨ / ٣: ، اجلرح والتعديل٢٧٦: ، طبقات خليفة٩١: التاريخ ال بن معني* 

 / ١: ، العرب٤٢٨ / ١: ، ميزان االعتدال٢ / ١١٢  /١: ، تذهيب التهذيب٢١٣: ذيب الكمال
  .٣٠٩ / ١: ، شذرات الذهب٦٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٨ / ٢: ، ذيب التهذيب٢٩٢
: ، اجلرح والتعديل٥٩ / ١: ، الضعفاء للعقيلي١٥٠ / ٢: ، التاريخ الكبري٣١٧: طبقات خليفة* * 

 ٤٤ / ١: ، الكامل البن عدي٢٠٢ - ٢٠٠ / ١: ، كتاب اروحني والضعفاء٤٣٦ - ٤٣٤ / ٢
، )خمطوط (٢ / ٢٠٣ - ٢ / ١٩٦: ، تاريخ دمشق البن عساكر١٢٣ / ٧: ، تاريخ بغداد٢ / ٤٣

، تذكرة ٢ / ٨٧ / ١: ، تذهيب التهذيب١٥٩ ١٥٨: ، ذيب الكمال٢٧٧ / ٦: الكامل البن االثري
، خالصة ٤٧٨ - ٤٧٣/  ١: ، ذيب التهذيب١٥٤ / ١: ، ميزان االعتدال٢٦٦ / ١: احلفاظ



  .٥٤: تذهيب الكمال
(*)  

)٨/٥١٨(  

  

  .أبو حيمد احلمريي، الكالعي، مث امليتمي احلمصي، أحد املشاهري االعالم
  .ولد سنة عشر ومئة

  .مسع ذلك منه يزيد بن عبد ربه اجلرجسي
، وبشر حممد بن زياد االهلاين، وصفوان بن عمرو السكسكي، وحبري بن سعد، وثور بن يزيد: وروى عن

بن عبد اهللا بن يسار، وحبيب بن صاحل الطائي، وحصني بن مالك الفزاري، والسري ابن ينعم اجلبالين، 
وضبارة بن مالك، وعثمان بن زفر، وعتبة بن أيب حكيم، وحممد بن عبدالرمحن بن عرق اليحصيب، 

 عطاء، ويزيد بن وحممد بن الوليد الزبيدي، ومسلم بن زياد، ويونس بن يزيد االيلي، والوضني بن
  .عوف، وأيب بكر بن أيب مرمي، وحريز بن عثمان، وأمم سواهم

  .واالوزاعي، وشعبة، ومالك، وابن املبارك، ويرتل إىل يزيد بن هارون، وأقرانه
  .وقد روى عن تلميذه إسحاق بن راهويه

  .ودرجوكان من أوعية العلم، لكنه كدر ذلك باالكثار عن الضعفاء والعوام، واحلمل عمن دب 
شعبة، واحلمادان، واالوزاعي، وابن جريج، وهم من شيوخه، وابن املبارك، ويزيد بن : روى عنه

هارون، والوليد بن مسلم، ووكيع، وهم من أقرانه، وإمساعيل بن عياش وهو أكرب منه، وحيوة بن 
حجر، شريح، ويزيد بن عبد ربه، وأسد بن موسى، وداود بن رشيد، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن 

ونعيم بن محاد، وهشام بن عمار، وإبراهيم ابن موسى الفراء، وسويد بن سعيد، وعمرو بن عثمان بن 
سعيد، وأخوه حيىي، وأبو التقي هشام بن عبدامللك، وحممد بن مصفى، وعيسى ابن أمحد العسقالين، 

  وحممد بن عمرو بن حنان، ومهنا بن حيىي،

)٨/٥١٩(  

  

أبو : وب الدورقي، وعبدة بن عبدالرحيم املروزي، وخلق كثري، خامتتهموهشام بن خالد االزرق، ويعق
  .عتبة أمحد بن الفرج احلجازي

إذا اجتمع إمساعيل بن عياش وبقية بن الوليد، فبقية : روى رباح بن زيد الكويف، عن ابن املبارك قال
  .أحب إيل



  .نه يكتب عمن أقبل وأدبربقية كان صدوقا، لك: وروى سفيان بن عبدامللك، عن ابن املبارك قال
ال تسمعوا من بقية ما كان يف سنة، وامسعوا منه ما كان يف : وقال حيىي بن املغرية الرازي، عن ابن عيينة

  .ثواب وغريه
هلذا أكثر االئمة على التشديد يف أحاديث االحكام، والترخيص قليال، ال كل الترخص يف : قلت

  عف إسناده، ال ما ام رواته، فإن االحاديث املوضوعة،الفضائل والرقائق، فيقبلون يف ذلك ما ض
واالحاديث الشديدة الوهن ال يلتفتون إليها، بل يرووا للتحذير منها، واهلتك حلاهلا، فمن دلسها أو 

  .غطى تبياا، فهو جان على السنة، خائن هللا ورسوله
  ).١(تم ال تعلمون فإن كان جيهل ذلك، فقد يعذر باجلهل، ولكن سلوا أهل الذكر إن كن

__________  
قال حمدث الديار الشامية يف عصره العالمة الشيخ بدر الدين احلسين فيما نقله عنه الشيخ حممود ) ١(

ال جيوز إسناد حديث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ٢٦٤ / ٨: ياسني يف جملة اهلداية االسالمية
قال رسول اهللا صلى اهللا : فاظ املعروفني، ومن قالإال إذا نص على صحة هذا احلديث حافظ من احل

من قال : " عليه وسلم وهو ال يعلم صحة ذلك من طريق أحد احلفاظ يوشك أن يصدق عليه حديث
  ".علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار 

علموا فليحذر اخلطباء واملدرسون الوعاظ من إسناد حديث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل ي
صحته من طريق حافظ مشهور من حفاظ احلديث، وعليهم إذا مل يعلموا ذلك أن يذكروا احلديث 

معزوا إىل الكتاب الذي نقلوا منه كالترمذي والنسائي، وبذلك خيرجون من العهدة، أما الذين حيملون 
  = (*)بأيديهم الكتب اليت ال قيمة هلا عند علماء احلديث 

)٨/٥٢٠(  

  

  .كان شعبة مبجال لبقية حيث قدم بغداد:  الرازي، عن حيىي بن معني قالقال أبو معني
بقية أحب إيل، وإذا حدث عن قوم : سئل أيب عن بقية وإمساعيل، فقال: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال

  .ليسوا مبعروفني، فال تقبلوه
وان بن عمرو وغريه، إذا حدث عن الثقات مثل صف: سئل ابن معني عن بقية، فقال: قال أمحد بن زهري

  .وأما إذا حدث عن أولئك اهولني، فال، وإذا كىن الرجل، أو مل يسم امسه، فليس يساوي شيئا
  .كالمها صاحلان: أميا أثبت هو أو إمساعيل ؟ قال: وسئل

بقية حيدث عمن هو أصغر منه، وعنده : يعقوب بن شيبة عن أمحد بن العباس، مسع حيىي بن معني يقول
  . عن شعبة صحاح، كان يذاكر شعبة بالفقهألفا حديث



  .كان بقية يضن حبديثه عن الثقات: ولقد قال يل أبو نعيم
كان حيدث عن الضعفاء مبئة حديث، : كتاب صفوان ؟ مث قال ابن معني: طلبت منه كتاب صفوان قال

  .قبل أن حيدث عن الثقة حبديث
__________  

نتشرة بااليدي، فال يكفي عز واحلديث إليها، وال الشريف، ككثري من كتب االخالق والوعظ امل= 
  .خيرج القارئ من الوزر

االول أن يكون : والذين سوغوا العمل باحلديث الضعيف يف فضائل االعمال، ذكروا له شروطا ثالثة
أن يكون الضعف غري شديد، فيخرج من انفرد من الكذابني واملتهمني : مندرجا حتت أصل عام، والثاين

أال يعتقد عند العمل به ثبوته، لئال ينسب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما : لطه، والثالثومن فحش غ
  .مل يقله

وقد اشترط الشيخ حمدث الديار الشامية رمحه اهللا يف جواز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل االعمال 
الف ما فيه من حكم حديثا أال خي: عدم إسناد لفظه للنيب صلى اهللا عليه وسلم، والثاين: االول: شرطني

  ..(*)صحيحا أو حكما معروفا

)٨/٥٢١(  

  

بقية ثقة، حسن احلديث إذا حدث عن املعروفني، وحيدث عن قوم متروكي : قال يعقوب بن شيبة
، وحيدث عمن هو أصغر )١(احلديث وضعفاء، وحييد عن أمسائهم إىل كناهم، وعن كناهم إىل أمسائهم 

  .منه
  .احلدثاينحدث عن سويد بن سعيد 

  .كان بقية ثقة يف الرواية عن الثقات، ضعيفا يف روايته عن غري الثقات: قال ابن سعد
  .فإنه مدلس" عن : " وهو أيضا ضعيف احلديث إذا قال: قلت

  .ثقة عن املعروفني، فإذا روى عن جمهول، فليس بشئ: وقال أمحد العجلي
  .بقية عجب: وقال أبو زرعة

  .قة، وحيدث عن قوم ال يعرفون وال يضبطونإذا روى عن الثقات، فهو ث
  .ماله عيب إال كثرة روايته عن اهولني، فأما الصدق، فال يؤتى من الصدق: وقال

  .يكتب حديثه وال حيتج به، وهو أحب إيل من إمساعيل بن عياش: وقال أبو حامت
عن فالن فال يؤخذ عنه، : لحدثنا، وأخربنا، فهو ثقة، وإذا قا: إذا قال: وقال أبو عبد الرمحن النسائي

  .النه ال يدرى عمن أخذه



  خيالف يف بعض رواياته الثقات، وإذا: وقال أبو أمحد بن عدي
__________  

بل قد وصفوه بأخبث أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية، وهو أن يسند من سنده غري شيخه ) ١(
وهو : ين حتسينا للحديث، قال يف التدريبلكونه ضعيفا أو صغريا، ويأيت بلفظ حمتمل أنه عن الثقة الثا

  ).٣٣٦ / ٢: انظر التدريب(شر أقسامه 
(*)  

)٨/٥٢٢(  

  

روى عن أهل الشام، فإنه ثبت، وإذا روى عن غريهم، خلط، وإذا روى عن اهولني، فالعهدة منهم ال 
  .ة بقيةمنه، وهو صاحب حديث، يروي عن الصغار والكبار، ويروي عنه الكبار من الناس، وهذه صف

مسع بقية من شعبة ومالك وغريمها أحاديث مستقيمة، مث مسع من أقوام كذابني عن : وقال ابن حبان
  .شعبة ومالك، فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء

  أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على: قال أبو مسهر الغساين
  .تقية

ا كان يبايل إذا وجد خرافة عمن يأخذه، فإن حدث عن رحم اهللا بقية م: وقال أبو إسحاق اجلوزجاين
  .الثقات، فال بأس به

  .ضمرة أحب إلينا، ضمرة ثقة، رجل صاحل: سألت أيب عن ضمرة وبقية، فقال: وقال عبد اهللا بن أمحد
  .بقية أحسن حاال من الوليد بن مسلم، وليس هذا عند الناس كذا: قال أبو داود

أبو العجب أخربنا بقية : ان بن عيينة عن حديث من هذه امللح، فقالسئل سفي: قال حجاج بن الشاعر
  .بن الوليد أخربنا

  .ال أحتج ببقية: قال إمام االئمة ابن خزمية
تومهت أن بقية ال حيدث املناكري : مسعت أمحد بن حنبل يقول: حدثنا أمحد ابن احلسن الترمذي: مث قال

  . املشاهري، فعلمت من أين أيتإال عن ااهيل، فإذا هو حيدث املناكري عن
  دخلت محص، وأكرب مهي شأن بقية،: قال أبو حامت بن حبان

)٨/٥٢٣(  

  



، فرأيته ]من رواية القدماء عنه [ فتتبعت حديثه، وكتب النسخ على الوجه، وتتبعت ما مل أجد بعلو 
خذه عن مثل جماشع ثقة، مأمونا، ولكنه كان مدلسا، يدلس على عبيداهللا بن عمر، وشعبة، ومالك، ما أ

بن عمرو، والسري بن عبداحلميد، وعمر بن موسى امليتمي وأشباههم، فروى عن أولئك الثقات الذين 
قال عبيداهللا، وقال مالك، فحملوا : ما مسع من هؤالء الضعفاء عنهم، فكان يقول] بالتدليس [ رآهم 

  عن بقية، عن عبيداهللا، وعن بقية عن مالك، وسقط الواهي بينهما،
  ).١(فالتزق املوضوع ببقية، وختلص الواضع من الوسط 

  .وكان ابن معني يوثقه
وحدثنا سليمان بن حممد اخلزاعي بدمشق، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا بقية، عن ابن جريج، عن 

" من أدمن على حاجبه باملشط، عويف من الوباء : " عطاء، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
)٢.(  

وإذا جامع أحدكم زوجته فال ينظر إىل فرجها، فإن ذلك يورث : " إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: وبه
  ).٣" (العمى 

  ).٤" (تربوا الكتاب وسحوه من أسفله، فإنه أجنح للحاجة : " قال عليه السالم: وبه
__________  

وإمنا : قوله من الوسط والزيادتان منه، وفيه بعد ٢٠١، ٢٠٠ / ١كتاب اروحني والضعفاء ) ١(
  .امتحن بقية بتالميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه، ويسوونه، فالتزق ذلك كله به

 وقد نقل احلكم عليه بالوضع عن ابن حبان ١٩٨ص " الفوائد اموعة " ذكره الشوكاين يف ) ٢(
  .منكر مبرة: وقال" تاريخ أصبهان " والدارقطين، وأخرجه أبو نعيم يف 

" املوضوعات " وابن اجلوزي يف " العلل " ابن أيب حامت يف :  وممن حكم عليه بالوضع غري ابن حبان)٣(
  .١٢٧ص " الفوائد اموعة " و 
  .والتراب مبارك:  وزاد قوله١ / ٤٩ / ١ و ١ / ١٧ / ١: ذكره ابن عدي يف الكامل) ٤(

(*)  

)٨/٥٢٤(  

  

  ".لناس، كان حقا على اهللا أن يغفر له من أصيب مبصيبة، فاحتسب ومل يشك إىل ا: " وبه
  ".ال تأكلوا باخلمس فإا أكله االعراب، وال باملشرية واالام، ولكن بثالث فإا سنة " وحديث 

  .وهذه بواطيل
هذه موضوعات : االكل باخلمس: املصيبة، وحديث: يورث العمى، وحديث: وقال أبو حامت يف حديث



  ).١(ال أصل هلا 
: " حدثنا الوليد بن مسلم عن بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: حلمصيأمحد بن يونس ا

  ).٢" (رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دم احلبون 
حدثنا أبو التقي هشام بن عبد امللك، حدثنا بقية، حدثين مالك بن : عمر بن سنان املنبجي، وعبدان

سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن رجل نسي االذان : ة قالأنس، عن عبد الكرمي اهلمداين، عن أيب محز
عبد الكرمي هو : ، مث قال ابن حبان عقيبه"إن اهللا جياوز عن أميت السهو يف الصالة : " واالقامة، فقال

  .اجلزري، وأبو محزة هو أنس بن مالك، حدثناه عبدان، وابن سنان
حدثنا بقية، حدثنا عبيد رجل من : بة املقرئ، قالهذا احلديث ال حيتمل، وقد رواه الوليد بن عت: قلت

  مهدان، عن قتادة،
__________  

  .٢٠٢ / ١كتاب اروحني والضعفاء ) ١(
:  ضمن أحاديث النسخة اليت كتبها ابن حبان، وقال عنها٣٣٣ / ١": امليزان " وذكره املؤلف يف ) ٢(

  .كلها موضوعة
(*)  

)٨/٥٢٥(  

  

  .يا رسول اهللا، الرجل ينسى االذان واالقامة: قيل: لعن أيب محزة، عن ابن عباس قا
  ).١(فهذا أشبه، مع أن عبيدا ال يدرى من هو، فهو آفته 

  حدثنا سليمان بن سلمة اخلبائري،: حممد بن حممد الباغندي
  ".انتظار الفرج عبادة : " حدثنا بقية، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس، عن النيب عليه السالم

  ).٢(ما رواه مالك بل وال بقية، بل املتهم به سليمان وهذا باطل، 
  .بينما هو ميشي يف سوق بين إسرائيل بطوله: وكذلك اآلفة يف حديث اخلضر

رواه عنه الوهاب بن الضحاك، ذاك العرضي املتهم، وسليمان بن عبيداهللا الرقي الذي قال فيه حيىي بن 
  ).٣( زياد، عن أيب أمامة الباهلي مرفوعا ليس بشئ، وكالمها عن بقية، حدثنا حممد بن: معني

من أدرك ركعة من اجلمعة وتكبريا : " ولبقية عن يونس، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر مرفوعا
  ".فقط فقد أدرك الصالة 

  فهذا منكر، وإمنا يروي الثقات عن الزهري بعض هذا بدون ذكر
__________  



  .٣٣٤، ٣٣٣ / ١" امليزان " انظر ) ١(
ليس بشئ، : كان يكذب، وقال النسائي: قال أبو حامت ك متروك ال يشتغل به، وقال ابن اجلنيد) ٢(

  .له غري حديث منكر: وقال ابن عدي
العبادة انتظار الفرج من اهللا : " ومسع منه الباغندي حديثا، فأنكره عليه وهو": امليزان " قال املؤلف يف 

."  
سألت حممد ابن عوف منه، : هذا احلديث قال ابن جوصا: ديثيف ميزان املؤلف بعد أن ذكر احل) ٣(

ال أعلم رواه عن بقية : حديث منكر، قال ابن عدي: هذا موضوع، فسألت أبا زرعة عنه، فقال: فقال
غري سليمان بن عبيداهللا الرقي، وقد ادعاه عبد الوهاب بن ضحاك العرضي، وهو متهم، وأما سليمان، 

  .ئ، فسلم منه بقيةليس بش: فقال فيه ابن معني
(*)  

)٨/٥٢٦(  

  

  .وتكبريا فقط: اجلمعة، دون قوله
  حدثنا ابن املبارك، عن جرير بن حازم، عن الزبري بن: ولبقية

  ".ى عن طعام املتباريني : " اخلريت، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا
  ).١(وهذا الصواب مرسل 

ني، عن يزيد اجلرجسي، حدثنا بقية، عن الزبيدي، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا حيىي بن مع: عباس الدوري
  ).٢(عن الزهري، عن سامل، عن أبيه، رفعه، أنه سلم تسليمة 

  .فحاصل االمر أن لبقية عن الثقات أيضا ما ينكر، وما ال يتابع عليه
__________  

بن زيد باب يف طعام املتباريني، من طريق هارون : يف االطعمة) ٣٧٥٤(أخرجه أبو داود : قلت) ١(
النحوي، عن أبيه، عن جرير بن حازم، عن الزبري بن خريت، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا سند 

أكثر من رواه عن جرير ال يذكر فيه ابن : قوي، لكن صحح غري واحد إرساله، فقد قال أبو داود
، من طريق هارون بن موسى ١٢٩ / ٤" املستدرك " عباس، ومع ذلك فقد صححه احلاكم يف 

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه : نحوي، عن الزبري بن احلارث، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولفظهال
  .وسلم عن طعام املتباريني أن يؤكل

  ".امليزان " صحيح االسناد، وأقره الذهيب يف تلخيصه، مع أنه صوب إرساله هنا ويف : وقال
املتباريان ال " هريرة مرفوعا بلفظ  من حديث أيب ١ / ٦٤وللحديث شاهد يف جزء ابن السماك ورقة 



  .، ورجاله ثقات، فيقوى احلديث به"جيابان وال يؤكل طعامهما 
إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل : تبارى الرجالن: املتعارضان بفعلهما، يقال: املتباريان: قال اخلطايب

  .ةصاحبه لريى أيهما يغلب صاحبه، وإمنا كره ذلك ملا فيه من الرياء واملباها
أحاديث االقتصار على تسلمية واحدة جاءت من حديث سعد بن أيب وقاص، ومن حديث عائشة، ) ٢(

ومن حديث أنس، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي، ومن حديث سلمة بن االكوع خرجتها يف 
  .، وهي صحيحة مبجموعها٢٦١، ٢٥٩ / ١" زاد املعاد " تعليقنا على 

  وذهب إىل مشروعية التسلمية الواحدة ابن عمر،: ٣٣٣ / ٢" نيل االوطار " قال الشوكاين يف 
وأنس، وسلمة بن االكوع، وعائشة من الصحابة، واحلسن، وابن سريين، وعمر بن عبد العزيز من 

  .التابعني، ومالك واالوزاعي واالمامية وأحد قويل الشافعي وغريهم
(*)  

)٨/٥٢٧(  

  

حيشر : " زيز، عن مكحول، عن أيب هريرة مرفوعاحدثنا بقية، عن سعيد بن عبد الع: مهنا بن حيىي
  ).١" (احلكارون، وقتلة االنفس إىل جهنم يف درجة واحدة 

  .تفرد به مهنا، وهو صدق
  .ويف سنده انقطاع

ال تساكنوا االنباط يف : " قال شريك، عن كليب بن وائل، عن ابن عمر، مرفوعا: بقية بن الوليد
  ".م أصوال تدعوهم إىل غري الوفاء بالدهم، وال تناكحوا اخلوز، فإن هل

  .وهذا منكر جدا قد أسقط بقية من حدثه به عن شريك
ما مسعت أحدا أجرأ : حدثنا حممد بن سعيد، حدثنا عبدالرمحن بن احلكم، عن وكيع قال: قال العقيلي

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من بقية: على أن يقول
  .بقية ال حيتج به:  يف مواضعله" االحكام " قال عبد احلق يف 

  .وروى أيضا له أحاديث ساكتا عن تليينها
بقية يدلس عن الضعفاء، ويستبيح ذلك، وهذا إن صح مفسد : قال احلافظ أبو احلسن بن القطان

  .لعدالته
نعم، تيقنا أنه كان يفعله، وكذلك رفيقه الوليد بن مسلم، وغري واحد، ولكنهم ما يظن م أم : قلت
  ا من حدثهم بالوضع لذلك،امو

__________  



  .١٤٤": الفوائد اموعة " أورده الشوكاين يف ) ١(
ذكره : ، وقال٥٨٤ / ٢" الترغيب والترهيب " ونسبه البن عدي، وضعفه ببقية، وذكره املنذري يف 

  رزين، وهو مما انفرد به مهنا بن
  .ول، عن أيب هريرةحيىي، عن بقية بن الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكح

  .وفيه نكارة ظاهرة
(*)  

)٨/٥٢٨(  

  

  ).١(فاهللا أعلم 
أخربنا عبد اخلالق بن عبد السالم ببعلبك، أخربنا أبو حممد بن قدامة الفقيه، أخربنا طاهر بن حممد، 
أخربنا عبدوس بن عبد اهللا اهلمداين، أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد الطوسي، حدثنا حممد بن يعقوب 

، حدثنا بقية، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثين أزهر بن عبد اهللا، مسعت عبد )٢(، حدثنا أبو عتبة االصم
إذا اجتمع عشرون رجال أو : كنا نسمع أنه يقال: اهللا بن بسر صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .أكثر، أو أقل، فلم يكن فيهم من يهاب يف اهللا، فقد حضر االمر
ا بقية، حدثنا شعبة، حدثين عاصم االحول، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان حدثن: كثري بن عبيد

  ).٣" (من تكفل يل أن ال يسأل امرءا شيئا، أتكفل له باجلنة : " مرفوعا
  .غريب جدا

  حدثنا بقية عن االوزاعي، عن ابن: حممد بن مصفى، وآخر، قاال
__________  

نعم واهللا صح هذا عنه أنه يفعله، وصح عن الوليد بن : قلت: ٣٣٩ / ١" امليزان " لفظ املؤلف يف ) ١(
مسلم، بل وعن مجاعة كبار فعله، وهذه بلية منهم، ولكنهم فعلو ذلك باجتهاد، وما جوزوا على ذلك 

  .الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد الكذب
  .هذا أمثل ما يعتذر به عنهم

ندي، أبو عتبة احلمصي املعروف باحلجازي املؤذن جبامع محص، هو أمحد بن الفرج بن سليمان الك) ٢(
  ".التهذيب " من رجال 

  يف الزكاة، من طريق عبيداهللا بن معاذ، عن) ١٦٤٣(رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود ) ٣(
من " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبيه، عن شعبة، عن عاصم، عن أيب العالية، عن ثوبان قال

  .أنا، فكان ال يسأل أحدا شيئا: فقال ثوبان" أن ال يسأل الناس شيئا، أتكفل له باجلنة تكفل يل 



  . بتحقيقنا٢٥٦ص " رياض الصاحلني " وإسناده صحيح، كما قال النووي يف 
 من طريق ٩٦ / ٥ من طريق حممد بن جعفر، عن شعبة به، وأخرجه النسائي ٢٧٦ / ٥وأخرجه أمحد 

: "  حممد بن قيس، عن عبدالرمحن بن يزيد بن معاوية، عن ثوبان، رفعه بلفظحيىي، عن ابن أيب ذئب، عن
  .أن ال يسأل الناس شيئا: ها هنا كلمة معناها: قال حيىي" من يضمن يل واحدة وله اجلنة 

(*)  

)٨/٥٢٩(  

  

  ).١" (جموس هذه االمة القدرية : " جريج، عن أيب الزبري، عن جابر مرفوعا
السباق : " ، عن حممد بن زياد، عن أيب أمامة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمحدثنا أيب: عطية بن بقية

  ).٢" (أنا سابق العرب، وبالل سابق احلبشة، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق الفرس : أربعة
  .وهذا حديث منكر فرد واالظهر أن بالال ليس حببشي، وأما صهيب، فعريب من النمر بن قاسط

  .بقية أحب إيل من إمساعيل بن عياش: ابن املبارك قالصح من غري وجه عن 
نعم الرجل بقية لوال أنه يكين : أن ابن املبارك قال: عن ابن راهويه، عمن حدثه) ٣(وروى مسلم 

  .االمساء، ويسمي الكىن، كان دهرا حيدثنا عن أيب سعيد الوحاظي، فنظرنا فإذا هو عبد القدوس
  .روى بقية عن عبيداهللا مناكري: حدثنا أمحد بن حنبل قال: أبو داود

  بقية أو حممد: أميا أحب إليك: قلت ليحىي: وقال عثمان بن سعيد
__________  

  بقية وابن جريج وأبو الزبري ثالثتهم مدلسون، فاخلرب ال يصح، وقد روي من حديث) ١(
 امليمين يف ابن عمر وأيب هريرة وأنس وحذيفة وسهل بن سعد وعائشة وكلها ضعيفة ال تصح، وقد قال

وهذا اخلرب يتعلق بعقيدة كثر :  بعد أن أورد اخلرب، وتكلم عليه٥٠٤": الفوائد اموعة " تعليقه على 
هذا احلديث : فيها الرتاع واللجاج، فال يقبل ما فيه مغمز، وقد قال النسائي وهو من كبار أئمة السنة

  .باطل كذب
ليس مبعروف هذا احلديث إال لبقية عن حممد : قال و١ / ٤٩ / ١" الكامل " أخرجه ابن عدي يف ) ٢(

  . من حديث أنس بن مالك٢٨٥ / ٣" املستدرك " بن زياد االهلاين، وأخرجه احلاكم يف 
   (*).٢٦ / ١يف مقدمة صحيحه ) ٣(

)٨/٥٣٠(  

  



  .ثقة، وثقة: ابن حرب ؟ فقال
  .وكان بقية شيخا محصيا مزاحا: قلت

  .ما أرمحين ليوم الثالثاء ما يصومه أحد: قولمسعت بقية ي: قال أبو التقي اليزين
كنا عند بقية يف : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن إسحاق، مسعت بركة بن حممد احلليب يقول: ابن عدي

  .ال، ال: غرفة، فسمع الناس يقولون
  .ال، ال: فأخرج رأسه من الروزنة، وجعل يصيح معهم

  .اسكت، هذه سنة بلدنا: قال! دى بك يا أبا حيمد، سبحان اهللا، أنت إمام يقت: فقلنا
  .بركة واه

قال : أخربنا حممد بن خالد الربدعي مبكة، حدثنا عطية بن بقية قال: وقال أبو علي النيسابوري احلافظ
  .يا بقية، إين أحبك: دخلت على هارون الرشيد، فقال يل: أيب

  .كذا غدرةإم جند سوء هلم كذا : والهل بلدي يا أمري املؤمنني ؟ قال: فقلت
  .حدثين: مث قال
  حدثنا: فقلت

  ".أنا سابق العرب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حممد بن زياد، عن أيب أمامة قال
  .وذكر احلديث

  .زدين: فقال
وعدين ريب أن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثين حممد بن زياد، عن أيب أمامة قال: فقلت

: قال) ١" (ميت سبعني ألفا مع كل ألف سبعني ألفا، وثالث حثيات من حثيات ريب يدخل اجلنة من أ
  يا غالم، الدواة، وكان القيم بأمره الفضل: فامتال من ذلك فرحا وقال

__________  
من طريق احلسن بن ) ٢٤٣٧(، من طريق أيب اليمان، وأخرجه الترمذي ٢٦٨ / ٥وأخرجه أمحد ) ١(

 من طريق هشام بن عمار، ثالثتهم عن إمساعيل بن عياش، عن حممد بن ،)٤٢٨٦(عرفة، وابن ماجه 
  .زياد االهلاين، عن أيب أمامة الباهلي

  .وهذا سند قوي، فإن إمساعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة، وهذا منها
(*)  

)٨/٥٣١(  

  



  . جبنبكيا بقية، ناول أمري املؤمنني الدواة: ابن الربيع، ومرتبته بعيده، فناداين
  .اسكت: أمسعت ما قال يا أمري املؤمنني ؟ قال: نأوله أنت يا هامان، فقال: قلت

حبر : قال يل شعبة: حدثنا بقية قال: فما كنت عنده هامان حىت أكون أنا عنده فرعون حممد بن مصفى
  .حدثنا عن حبري بن سعد: لنا، حبر لنا، أي

فبعث ا إليه، يعين صحيفة حبري، : أهد يل حديث حبري: حدثنا بقية، قال يل شعبة: وقال حيوة بن شريح
  .فمات شعبة ومل تصل إليه

يا أبا حيمد حنن : قال يل شعبة: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، قال يل بقية: عمر بن سنان املنبجي
  .أبصر باحلديث وأعلم به منكم

  .نعم: أتقول ذا يا أبا بسطام ؟ قال: قلت
أيش تقول يا :  على أنفه فذهب مشه ؟ فتفكر فيها، وجعل ينظر، وقالفما تقول يف رجل ضرب: قلت

  أبا
جيعل يف أنفه اخلردل، فإن حركه، علمنا : كان مشيختنا يقولون: حدثنا ابن ذي محاية قال: حيمد ؟ فقلت

  .أنه كاذب، وإن مل حيركه فقد صدق
  .كن ليس له أركانما أحسن حديثك، ول: ابن أيب السري العسقالين، عن بقية، قال يل شعبة

جتيئين بغالب القطان، ومحيد االعرج، وأيب التياح، وأجيئك مبحمد : حديثكم أنتم ليس له أركان: فقلت
بن زياد االهلاين، وأيب بكر بن أيب مرمي الغساين، وصفوان بن عمرو السكسكي، يا أبا بسطام، أيش 

  .ما عندي فيها شئ: تقول لو ضرب رجل رجال فذهب مشه ؟ قال
  .ديثاحل

أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء، عن عبدالرحيم بن أيب سعد، اخربنا عبد اهللا بن حممد 
  الفراري، أخربنا حممد بن عبيداهللا،

)٨/٥٣٢(  

  

أخربنا عبدامللك بن حسن، أخربنا أبو عوانة احلافظ، حدثنا سعيد بن عمرو السكوين، وعطية بن بقية، 
قال رسول اهللا : حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، عن نافع، عن ابن عمر، قال: صيون، قالواوأبو عتبة، احلم

  ).١" (من دعي إىل عرس أو حنوه فليجب : " صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا أبو عوانة، حدثنا الدبري، أخربنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، : وبه

  ).٢" (إذا دعا أحدكم أخاه، فليجب، عرسا كان أو غريه : " لم قالأن النيب صلى اهللا عليه وس
أخربنا أبو عوانة، حدثنا أبو أمية، حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا ليث، عن حممد بن عبدالرمحن بن : وبه



إذا دعا أحدكم أخاه، فليأته، : " غنج، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ". حنوه عرسا، أو

  وهذا صحيح، ومل خيرجه مسلم، وأخرج االول عن ابن راهويه، عن عيسى
  .ابن املنذر، عن بقية، وليس لبقية يف الصحيح سواه

  .كنية بقية أبو حيمد، وأهل احلديث تقوله لفتح الياء: قال أبو احلسن الدارقطين
يا أبا حيمد، لو :  بن سعد فقالملا قرأت على شعبة أحاديث حبري: مسعت بقية يقول: قال حيوة بن شريح

  .مل أمسعها منك، لطرت
  حدثنا عبدالرمحن بن القاسم، حدثنا مسهر،: أبو أمحد بن عدي

__________  
  .إسناده صحيح، فقد صرح بقية بالتحديث) ١(
، وأبو داود )١٠٠) (١٤٢٩(، ومن طريقه مسلم )١٩٦٦٧" (املصنف " أخرجه عبد الرزاق يف ) ٢(
)٣٧٣٨.(  

(*)  

)٨/٥٣٣(  

  

أخذ رسول اهللا صلى : أخذ بيدي أبو أمامة، وقال: حدثنا بقية، عن حممد بن زياد، عن أيب راشد، قال
  ).١" (يا أبا أمامة، إن من املؤمنني من يلني له قليب : " اهللا عليه وسلم بيدي مث قال

  .دثين فالنح: حدثنا، فقد كذب، ما قال قط إال: إن بقية قال: من قال: قال أبو التقي اليزين
  .مات بقية سنة سبع وتسعني ومئة: قال ابن سعد ومطني وطائفة

وفيها مات حافظ العراق وكيع، وحافظ مصر ابن وهب، وهشام بن يوسف قاضي اليمن، : قلت
  .وشعيب بن حرب باملدائن، وعثمان بن سعيد ورش مقرئ مصر

  .وعاش بقية سبعا ومثانني سنة، رمحه اهللا
  

   بن عبد اهللا بن عباس، االمري نائب الشام، أبوحممد بن عليابن *  العباس - ١٤٠
  .الفضل العباسي

  .ويل الشام الخيه املنصور، وويل اجلزيرة للرشيد، وحج بالناس مرات، وغزا الروم مرة يف ستني ألفا
  .دخل الروم، وبث سراياه، فغنم، ونصر يف سنة تسع ومخسني: قال شباب

__________  



  .فيه تدليس بقية) ١(
 / ١: ، العرب١٢٤ / ١٢، ٩٥ / ١: ، تاريخ بغداد٤٤٥، ٤٣٣، ٤٢٩، ٤٢٨: تاريخ خليفة* 

  .٢٥٣ / ٧: ، ذيب ابن عساكر١٢٠ / ٢: ، النجوم الزاهرة١٩٢
(*)  

)٨/٥٣٤(  

  

ونقل غري واحد أن العباس هذا، كان من رجاالت بين هاشم جودا ورأيا وشجاعة، وكان الرشيد يهابه 
  .وجيله

  .د سنة عشرين ومئةول: قال شباب
  .وتويف سنة ست ومثانني ومئة

  .وكان أنبل بين العباس يف وقته
  

، العالمة احملدث، قاضي القضاة، أبو يوسف، )١(هو االمام اتهد  *  القاضي أبو يوسف- ١٤١
  .يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن جبري بن معاوية االنصاري الكويف

  ة، وهو سعد ابن حبتة، وهي أمه، وهو جبليوسعد بن جبري له صحب
__________  

: ، املعارف٢٣٠، ٢٢٨ / ٢: ، التاريخ الصغري٣٩٧ / ٨: ، التاريخ الكبري٦٨٠: التاريخ البن معني* 
، ٥٨٤: ، االستيعاب٢٠٣: ، الفهرست البن الندمي٤ / ٣، و ١٣٣ / ١: ، املعرفة والتاريخ٤٩٩
، طبقات ٤٤٥، ٤٤٤: ، تاريخ جرجان للسهمي٢٦٢ - ٢٤٢ / ١٤، تاريخ بغداد، ١٧٢: االنتقاء

  ، تذكرة٣٩٠ - ٣٧٨ / ٦: ، وفيات االعيان١٣٤: الشريازي
 ٣٨٢ / ١: ، مرآة اجلنان٢٨٥ - ٢٨٤ / ١: ، العرب٣٩٧ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٩٢ / ١: احلفاظ

 - ١٠٠/  ٢: ، مفتاح السعادة١٠٧ / ٢: ، النجوم الزاهرة١٦٣ / ٢: ، ألفية العراقي٣٨٨ -
، ٢٥٤ / ٣: ، أخبار القضاة٣٠١ - ٢٩٨ / ١: ، شذرات الذهب٢٢٠ / ٢: ، اجلواهر املضية١٠٧

، مناقب ٦٠: ، تاج التراجم٥٣٦ / ٢: ، هدية العارفني٢٢٥: ، الفوائد البهية١ / ١٢: طبقات احلنفية
  .١ / ١٥٥: ، تراجم االعاجم١٤٣ / ٢: االمام أيب حنيفة

ملكة كاملة يف الفقه والنباهة وفرط البصر، والتمكن من االستنباط أي جمتهدا مطلقا صاحب ) ١(
املستقل به من أدلته كأيب حنيفة مالك والشافعي أمحد والثوري واالوزاعي ال كما وزعم أمحد بن 

 ه، وتابعه عليه غري واحد من علماء احلنفية ٩٤٠سليمان الرومي املعروف بابن كمال باشا املتوىف سنة 



من كونه جمتهدا يف املذهب، خالف إمامة يف بعض االحكام، " رد احملتار " دين صاحب منهم ابن عاب
  .ولكن قلده يف قواعد االصول

يف )  ه١٣٠٦(فقد رد عليه هذه الدعوى، وأبان عن بطالا العامل الفاضل الشهاب املرجاين املتويف سنة 
، فانظره فإنه ١١٦، ١٠٢ص " التقاضي حسن " ونقله عنه العالمة الكوثري يف " ناظورة احلق " كتابه 

  .غاية يف النفاسة
(*)  

)٨/٥٣٥(  

  

  .من حلفاء االنصار، شهد اخلندق وغريها
  .مولد أيب يوسف يف سنة ثالث عشرة ومئة

هشام بن عروة، وحيىي بن سعيد االنصاري، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أيب زياد، وأيب : حدث عن
مر، واالعمش، وحجاج بن أرطاة، وأيب حنيفة، ولزمه وتفقه به، وهو إسحاق الشيباين، وعبيداهللا بن ع

أنبل تالمذته، وأعلمهم، خترج به أئمة كمحمد بن احلسن، ومعلى بن منصور، وهالل الرأي، وابن 
  .مساعة، وعدة
  حيىي بن معني، وأمحد بن حنبل، وعلي بن اجلعد،: وحدث عنه

م الطوسي، وعمرو بن أيب عمرو احلراين، وعمرو وأسد بن الفرات، وأمحد بن منيع، وعلي بن مسل
  .الناقد، وعدد كثري

  .وكان أبوه فقريا، له حانوت ضعيف، فكان أبو حنيفة يتعاهد أبا يوسف بالدراهم، مئة بعد مئة
يا بين ال متدن : كنت أطلب العلم وأنا مقل، فجاء أيب فقال: فروى علي بن حرملة التيمي عنه، قال

الزم احللقة، :  فأنت حمتاج، فآثرت طاعة أيب، فأعطاين أبو حنيفة مئة درهم، وقالرجلك مع أيب حنيفة،
  .فإذا نفذت هذه، فأعلمين

  .مث بعد أيام أعطاين مئة
  .إنه ريب يتيما، فأسلمته أمه قصارا: ويقال

إن ميت هذا الفىت، فهو : مرض أبو يوسف، فعاده أبو حنيفة، فلما خرج، قال: وعن حممد بن احلسن قال
  .أعلم من عليها

  أول ما كتبت احلديث اختلفت إىل أيب يوسف،: قال أمحد بن حنبل

)٨/٥٣٦(  

  



  .كان أميل إىل احملدثني من أيب حنيفة وحممد
ما رأيت يف أصحاب الرأي أثبت يف احلديث، : مسعت ابن معني يقول: قال إبراهيم بن أيب داود الربلسي

  .وال أحفظ، وال أصح رواية من أيب يوسف
  .أبو يوسف صاحب حديث، صاحب سنة: وى عباس، عن ابن معنيور

  .قدم أبو يوسف، وأقل ما فيه الفقه، وقد مال بفقهه اخلافقني: وعن حيىي الربمكي قال
  .كان أبو يوسف منصفا يف احلديث: قال أمحد

  .صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة: وعن أيب يوسف قال
التفسري، وحيفظ املغازي، وأيام العرب، كان أحد علومه كان أبو يوسف حيفظ : وعن هالل الرأي قال

  .الفقه
  .كان ورد أيب يوسف يف اليوم مئيت ركعة: وعن ابن مساعة قال

  .ما أخذ على أيب يوسف إال حديثه يف احلجر، وكان صدوقا: قال ابن املديين
د رجعت عنه إال ما كل ما أفتيت به فق: مسعت أبا يوسف عند وفاته يقول: قال حيىي بن حيىي التميمي

  .إال ما يف القرآن، واجتمع عليه املسلمون: وافق الكتاب والسنة، ويف لفظ
من طلب املال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكالم : مسعت أبا يوسف: قال بشر بن الوليد

  .تزندق، ومن تتبع غريب احلديث، كذب

)٨/٥٣٧(  

  

  .ال بأس به: قال ابن عدي
  .وأبو يوسف ثقة: طبقات احلنفيةوقال النسائي يف 

  .يكتب حديثه: وقال أبو حامت
ملا قدم أبو يوسف البصرة مع الرشيد، اجتمع الفقهاء واحملدثون : مسعت أبا الوليد قال: بكار بن قتيبة

  .أنا من الفريقني مجيعا، وال أقدم فرقة على فرقة: على بابه، فأشرف عليهم، وقال
  . الرشيد، وزميله يف حجهوكان قاضي اآلفاق، ووزير: قال

القرآن : ال نصلي خلف من قال: حدثنا احلسن بن أيب مالك، مسعت أبا يوسف يقول: حممد بن شجاع
  خملوق، وال يفلح من استحلى شيئا

  .من الكالم
  .بلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما ال مزيد عليه، وكان الرشيد يبالغ يف إجالله: قلت

دخلت على الرشيد ويف : أبو سليمان اجلوزجاين، مسعت أبا يوسف يقولحدثنا : قال حممد بن سعدان



  .نعم، يا أمري املؤمنني: هل رأيت أحسن منهما ؟ قلت: يده درتان يقلبهما، فقال
  .الوعاء الذي مها فيه: وما هو ؟ قلت: قال

  .شأنك ما: فرمى ما إيل، وقال
  . ربيع االول سنة اثنتني ومثانني ومئةتويف أبو يوسف يوم اخلميس خامس: قال بشر بن الوليد

  .مات يف غرة ربيع اآلخر، وعاش تسعا وستني سنة: وقال غريه
  ).١(وقد أفردت له ترمجة يف كراس 

__________  
  (*).طبعت مع ترمجة أيب حنيفة، وحممد بن احلسن، بتحقيق العالمة الكوتري ) ١(

)٨/٥٣٨(  

  

العلم باخلصومة والكالم : ن الوليد، مسعت أبا يوسف يقولوما أنبل قوله الذي رواه مجاعة عن بشر ب
  .جهل

  .واجلهل باخلصومة والكالم علم
مثاله شبه وإشكاالت من نتائج أفكار أهل الكالم، تورد يف اجلدال على آيات الصفات : قلت

  .وأحاديثها، فيكفر هذا هذا، وينشأ االعتزال، والتجهم، والتجسيم وكن بالء
  .نسأل اهللا العافية

  
االمام الكبري احلافظ ااهد، إبراهيم بن حممد بن احلارث بن أمساء ) ع * ( أبو إسحاق الفزاري- ١٤٢

  بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن
ثعلبة بن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيالن بن مضر بن 

  .ن عدنان الفزاري الشامينزار بن معد ب
  .وجلدهم خارجة صحبة

  .وهو أخو عيينة بن حصن
أيب إسحاق السبيعي، وكليب بن وائل، وعطاء بن السائب، وليث بن أيب سليم، وعبد امللك : حدث عن

بن عمري، وسهيل بن أيب صاحل، وأسلم املنقري، وأيب إسحاق الشيباين، وهشام بن عروة، ومحيد 
عمش، وخالدا احلذاء، وعبيداهللا بن عمر، وحيىي بن سعيد االنصاري، وعاصم بن الطويل، وسليمان اال

  كليب، والعالء بن املسيب،
__________  



 / ٢: ، التاريخ الصغري٣٢١ / ١: ، التاريخ الكبري٣١٧: ، طبقات خليفة١٣: التاريخ البن معني* 
، تذهيب ٦٢:  ذيب الكمال،١٧٤ / ٦: ، الكامل البن االثري١٧٧ / ١: ، املعرفة والتاريخ٢٣٨

، ١٥١ / ١: ، ذيب التهذيب٢٩٠ / ١: ، العرب٢٧٣: ، تذكرة احلفاظ٢ / ٤٠ / ١: التهذيب
  .٢٠: ، خالصة تذهيب الكمال١١٧: طبقات احلفاظ

(*)  

)٨/٥٣٩(  

  

  .والثوري، وزائدة، وابن شوذب، وشعيب بن أيب محزة، ومالك، وخلق
  .وكان من أئمة احلديث

زاعي، والثوري، ومها من شيوخه، وابن املبارك، وبقية، وابن عمه مروان بن معاوية االو: حدث عنه
الفزاري، وأبو أسامة، وزكريا بن عدي، وعاصم بن يوسف الريبوعي، وأبو توبة احلليب، وعبد اهللا ابن 
عون اخلراز، وعبد امللك بن حبيب املصيصي شيخ اليب داود، وحمبوب بن موسى الفراء، وموسى بن 

  وب النصييب، ومعاوية بن عمروأي
  .االزدي، وعمرو الناقد، وحممد بن عبدالرمحن بن سهم، وأبو نعيم احلليب، وخلق كثري

  .الثقة املأمون االمام: ذكره أبو حامت، فقال
  .ثقة، مأمون، أحد االئمة: وقال النسائي
  .اب أيب إسحاقمل يصنف أحد يف السري مثل كت: قال يل الشافعي: قال احلميدي: قال اخلليلي

  .اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به بال مدافعة: وقال أبو حامت
  .حدثين أبو إسحاق عنك بكذا: جاء رجل إىل ابن عيينة، فقال: وقال احلميدي: قال
  .وحيك، إذا مسعت أبا إسحاق حيدث عين، فال يضرك أن ال تسمعه مين: فقال

  ثقة، صاحب سنة، صاحلا، هو الذيكان : وقال أمحد العجلي

)٨/٥٤٠(  

  

  .أدب أهل الثغر، وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى
  .وإذا دخل الثغر رجل مبتدع، أخرجه، وكان كثري احلديث، وكان له فقه

  .أمر سلطانا واه، فضربه مئيت سوط، فغضب له االوزاعي، وتكلم يف أمره
  .كان إماما: قال سفيان بن عيينة



حدثين الصادق املصدوق، أبو : حدث االوزاعي حبديث، فقال: د بن يوسف االصبهاين البناءوقال حمم
  .إسحاق الفزاري

رمبا اشتقت إىل املصيصة، ما : لقيت الفضيل بن عياض فعزاين بأيب إسحاق وقال: وقال أبو صاحل الفراء
  يب فضل الرباط إال أن أرى أبا

  .إسحاق، رمحه اهللا
  .علي بن بكار املصيصي الصغري، وبقي إىل حنو سنة ستني ومئتني: فاةآخر من حدث عنه و: قلت
  .إن أبا إسحاق روى حديثا عن أيب طوالة عبد اهللا بن عبد الرمحن: وقيل

  .والصواب أن بينهما زائدة، واهللا أعلم
  .مات سنة مخس: قال أبو داود

  .سنة ست ومثانني ومئة: وقال البخاري
  .مات سنة مثان ومثانني ومئة: وأما حممد بن سعد، فوهم، وقال

  .من أبناء الثمانني هو، أو جاوزها بقليل: قلت
اخرج إىل الناس، : قدم أبو إسحاق الفزاري دمشق، فاجتمع الناس ليسمعوا منه، فقال: قال أبو مسهر

  من كان يرى القدر،: فقل هلم

)٨/٥٤١(  

  

  .فخرجت، فأخربمفال حيضر جملسنا، ومن كان يرى رأي فالن، فال حيضر جملسنا، 
  .ثقة، مأمون، عظيم الغناء يف االسالم: وقال أبو حامت

: أين أنت من ألف حديث وضعتها ؟ قال: ويروى أن هارون الرشيد أخذ زنديقا ليقتله، فقال الرجل
  .فأين أنت يا عدو اهللا من أيب إسحاق الفزاري وابن املبارك يتخلالا، فيخرجاا حرفا حرفا

  .تويف أبو إسحاق الفزاري وليس على وجه االرض أحد أفضل منه: لطيالسيقال أبو داود ا
  .واهللا ما رأيت أحدا أقدمه على أيب إسحاق الفزاري: وعن سفيان بن عيينة، قال

ابدأ : كنت عند االوزاعي، فأراد أن يكتب إىل أيب اسحاق الفزاري، فقال لكاتبه: وقال عطاء اخلفاف
  .به، فإنه واهللا خري مين

  .رأيت ابن عون فمن بعده، ما رأيت فيهم أفقه من أيب إسحاق الفزاري:  علي بن بكار الزاهدقال
  .إذا رأيت شاميا حيب االوزاعي وأبا إسحاق، فاطمئن إليه: قال عبدالرمحن بن مهدي

  .يا أبا إسحاق، إنك يف موضع، ويف شرف: دخلت على هارون، فقال: قال سفيان بن عيينة



  .نني، ذاك ال يغين عين يف اآلخرة شيئايا أمري املؤم: قلت
  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف: مسعت الفضيل بن عياض يقول: وقال أبو أسامة

)٨/٥٤٢(  

  

  .هذا جملس أيب إسحاق الفزاري: النوم، وإىل جنبه فرجة، فذهبت الجلس، فقال
اجلود، أخربنا أمحد بن أيب غالب العابد، أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق القرايف، أخربنا املبارك بن أيب 

أخربنا عبد العزيز بن علي، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حممد بن هارون احلضرمي، حدثنا زيد ابن 
قال رسول اهللا صلى : سعد، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن االعمش، عن جماهد، عن ابن عباس قال

را فقد سرين، ومن سرين فقد اختذ عند اهللا عهدا، ومن اختذ من أدخل على مؤمن سرو: " اهللا عليه وسلم
  ".عند اهللا عهدا فلن متسه النار أبدا 

  .هذا حديث شبه موضوع مع لطافة إسناده، وزيدا هذا مل أجد له ذكرا يف دواوين الضعفاء، واآلفة منه
  فضيل: أيهما أفضل: قلت اليب أسامة: إبراهيم بن سعيد اجلوهري

  .كان فضيل رجل نفسه، وكان أبو إسحاق رجل عامة: بو إسحاق الفزاري ؟ فقالابن عياض، أو أ
إذا : أال تسب من ضربك ؟ قال: قلت اليب إسحاق الفزاري: قال عطاء بن مسلم: وقال عبيد بن جناد

  .أحبه
ما دخل على االمة من موت أحد ما دخل عليهم من موت أيب : فلما مات أبو إسحاق قال عطاء

  .إسحاق
  .كان االوزاعي والفزاري إمامني يف السنة: بن مهديقال ا

إن : أمؤمن أنت حقا ؟ قال: وروى معاوية بن عمرو، عن أيب إسحاق، قال االوزاعي يف الرجل يسأل
املسألة عن ذلك بدعة، والشهادة عليه تعمق مل نكلفه يف ديننا، ومل يشرعه نبينا، القول فيه جدل، 

  .واملنازعة فيه حدث
  .افعاوذكر فصال ن

)٨/٥٤٣(  

  

سري النبالء للشيخ االمام الناقد البارع، جامع : مت اجلزء السادس من كتاب: جاء يف االصل ما نصه
  .أشتات الفنون، مؤرخ االسالم، مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب الدمشقي

 احلمد واملنة، وبه التوفيق وهو أول نسخة نسخت من خط املصنف، وقوبلت عليه حسب االمكان، وهللا



  .والعصمة
  .ويتلوه يف اجلزء الذي يليه وهو السابع ترمجة البكائي

  .وكان الفراغ من نسخة سنة أربعني وسبع مئة
  .وصلى اهللا على سيدنا حممد، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

  واحلمد هللا رب العاملني

)٨/٥٤٤(  

  

  ٩ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  لنبالءسري أعالم ا
  ٩الذهيب ج 

)٩(/  

  

  )٩(سري أعالم النبالء 

)٩/١(  

  

  .مجيع احلقوق حمفوظة ملؤسسة الرسالة وال حيق الية جهة أن تطبع أو تعطي حق الطبع الحد
  .سواء كان مؤسسة أو إفرادا

 بناية صمدي وصاحلة - شارع سوريا - م مؤسسة الرسالة بريوت ١٩٩٣ - ه ١٤١٣الطبعة التاسعة 
  . ص- ٨١٥١١٢ - ٣١٩٠٣٩: هاتف

   برقيا بيوشران٧٤٦٠: ب

)٩/٢(  

  



 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨سري أعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
م اجلزء التاسع أشرف على حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه حقق هذا اجلزء شعيب االرنؤوط كامل 

  اخلراط مؤسسة الرسالة

)٩/٣(  

  

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

)٩/٤(  

  

الشيخ احلافظ احملدث أبو حممد، زياد بن عبد اهللا بن الطفيل ) ، م، ت، ق)١(خ  * ( البكائي- ١
  .العامري البكائي الكويف، راوي السرية النبوية عن ابن إسحاق

حصني بن عبدالرمحن، وعبد امللك بن عمري، وعطاء بن السائب، ومنصور بن املعتمر، : حدث عن
  .عاصم االحول، وسليمان االعمش، وعدةو

عبدامللك بن هشام النحوي، وأمحد بن حنبل، وعمرو ابن علي الفالس، وزياد بن أيوب، واحلسن : وعنه
  .بن عرفة، وزكريا زمحويه، وآخرون

  .ليس به بأس: قال أمحد وغريه
__________  

، الضعفاء ٣٦٠ / ٣: ، التاريخ الكبري١٣١٩ت : ، طبقات خليفة٦ ٣٩٦طبقات ابن سعد * 
 / ١، االنساب ٣٠٦ / ١: ، كتاب اروحني١٤١: ، الضعفاء للعقيلي لوحة٤٥واملتروكني ص 

 / ١، تذهيب التهذيب ٤٤٥: ، ذيب الكمال٨٦ / ١، وفيات االعيان ١٦٨ / ١، اللباب ٢٧٠
 / ٣، ذيب التهذيب ٣٣٢ / ١، الكاشف ٩١ / ٢، ميزان االعتدال ٢٨٧ / ١، العرب ١ / ٢٤٥
٣٧٥.  

ليس له عند البخاري سوى حديثه عن محيد، عن أنس، : ٤٠١ص " مقدمة الفتح " قال احلافظ يف ) ١(
  .احلديث..أن عمه غاب عن قتال بدر

  .أورده يف اجلهاد عن عمرو ابن زرارة، عنه، مقرونا حبديث عبداالعلى، عن محيد
(*)  

)٩/٥(  



  

  أثبت من زيادما أحد يف ابن إسحاق : وقال عبد اهللا بن إدريس
  .البكائي، النه أملى عليه مرتني

  .ثقة يف ابن إسحاق: وقال ابن معني
  .، قد كتبت عنه املغازي)١(ليس بشئ : وروى عباس عن حيىي قال

  .ال أروي عنه شيئا: وقال ابن املديين
هو يف نفسه ضعيف احلديث، لكنه من أثبت الناس يف املغازي، باع داره، وخرج : وقال صاحل جزرة

  .يدور مع ابن إسحاق
  .ليس بالقوي: وقال النسائي

  .صدوق: وقال أبو زرعة
  .ال حيتج به: وقال أبو حامت
  ).٢(كثري املناكري : وقال الترمذي
  حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا زمحويه، حدثنا: قال ابن حبان

__________  
وغريه يف حق " يزان االعتدال م" كثريا ما جتد يف : ٩٩ص " الرفع والتكميل " قال اللكنوي يف ) ١(

فال تغتر به، وال تظنن أن ذلك الراوي جمروح " أنه ليس بشئ : " - نقال عن حيىي بن معني -الرواة 
عبد العزيز بن املختار (يف ترمجة " مقدمة فتح الباري " جبرح قوي، فقد قال احلافظ ابن حجر يف 

يعين أن " ليس بشئ : "  معني من قولهذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن: ٤١٩ص ) البصري
  .أحاديثه قليلة جدا

ليس بشئ، إمنا : إن ابن معني إذا قال يف الراوي: قال ابن القطان": فتح املغيث " وقال السخاوي يف 
  .يريد أنه مل يرو حديثا كثريا

 خبربه إذا ال جيوز االحتجاج: " وأفرط ابن حبان فقال: ٤٠١ص " مقدمة الفتح " قال احلافظ يف ) ٢(
  ".انفرد 

(*)  

)٩/٦(  

  

 صلى اهللا -أذن بالل لرسول اهللا : زياد، عن إدريس االودي، عن عون بن أيب جحيفة، عن أبيه، قال
  .عليه وسلم مثىن مثىن، وأقام مثل ذلك



  ).١(هذا باطل، قد رواه الثوري والناس عن عون، ومل يذكروا تثنية االقامة : مث قال ابن حبان
  .ثالث ومثانني ومئةتويف يف سنة 

  
  .أبو عبيدة العبدي، موالهم البصري: ، االمام احلافظ أبو بشر، وقيلابن زياد) ع* ( عبد الواحد - ٢

  كليب بن وائل، وحبيب بن أيب عمرة، واملختار بن: حدث عن
__________  

  .٢٤٢ / ١" سننه " ، وأخرجه أيضا الدارقطين يف ٣٠٧ / ١" كتاب اروحني ) " ١(
أخرجه ابن أيب شيبة : جاءت تثنية االقامة يف حديث عبد اهللا بن زيد، وحديث أيب حمذورة، فاالولوقد 
، من طريق وكيع، عن االعمش، ٢٤٠ / ١، والبيهقي ٨٠، ٧٩: ، والطحاوي١٣٦": مسنده " يف 

 حدثنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أن عبد اهللا: عن عمرو بن مرة، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى
 / ١وإسناده صحيح، كما قال ابن دقيق العيد، وابن حزم، وصححه ابن خزمية ..بن زيد االنصاري

 / ١، والنسائي )١٩٢(والترمذي ) ٧٠٩(، وابن ماجة )٥٠٢(أخرجه أبو داود برقم : ، والثاين١٩٧
، وابن دقيق )٢٨٨(، وابن حبان )٣٧٧(حسن صحيح، وصححه ابن خزمية : ، وقال الترمذي١٠٣

  .يدالع
فإفراد االقامة وتثنيتها ثابت صحيح، وهو من االختالف املباح اجلائز، كما هو مذهب أمحد، وإسحاق، 

  .وداود، وابن جرير، وابن خزمية
، التاريخ الكبري ١٨٩٧ت : ، طبقات خليفة٢٨٩ / ٧، طبقات ابن سعد ٣٧٧: التاريخ البن معني* 
، مشاهري علماء ٢٠ / ٦ اجلرح والتعديل ،٥١٣: ، املعارف٢١٨ / ٢، التاريخ الصغري ٥٩ / ٦

  ، تذهيب٨٦٧: ، ذيب الكمال١٢٦٦ت : االمصار
، ٢٥٨ / ١، تذكرة احلفاظ ٦٧٢ / ٢، ميزان االعتدال ٢٦٩ / ١، العرب ٢ / ٢٥٦ / ٢التهذيب 
، ٤٢١، مقدمة الفتح ص ٤٣٤ / ٦، ذيب التهذيب ١١٥ / ١، دول االسالم ٢١٨ / ٢الكاشف 

 ١، شذرات الذهب ٢٤٧: ، خالصة تذهيب الكمال١١٠: ، طبقات احلفاظ٨٧ / ٢النجوم الزاهرة 
 /٣١٠.  

(*)  

)٩/٧(  

  

  .فلفل، وعاصم االحول، وسليمان االعمش، وعمارة بن القعقاع، وطبقتهم
أبو داود الطيالسي، وعفان، ومسدد، وحيىي بن حيىي، وعبيد اهللا القواريري، وقتيبة بن سعيد، : وعنه



  .وخلق كثري
  .أمحد بن حنبلوثقه 

  .ليس بشئ: وقال حيىي بن معني
  .قلما رأيته يطلب العلم: ولينه حيىي القطان، وقال
  ).١(عمد عبد الواحد إىل أحاديث، كان االعمش يرسلها، فوصلها كلها : وقال أبو داود الطيالسي

 الكوفة، فكنا ما رأيت عبد الواحد يطلب حديثا قط بالبصرة وال: مسعت القطان يقول: قال ابن املديين
  ).٢(جنلس على بابه يوم اجلمعة بعد الصالة، فأذاكره حديث االعمش، ال يعرف منه حرفا 

، ولكن عبد الوارث أحفظ منه )٣(قد كان من علماء احلديث، وحديثه خمرج يف الصحاح : قلت
  .وأتقن

  .تويف سنة ست: قال الفالس وغريه
  .سنة سبع وسبعني ومئة: وقال أمحد بن حنبل

__________  
  .للمؤلف" تذهيب التهذيب " ، وما أثبتناه من "كثري " يف االصل ) ١(
وهذا غري قادح، النه كان صاحب كتاب، وقد : قلت: ٤٢١ص " مقدمة الفتح " قال احلافظ يف ) ٢(

  .احتج به اجلماعة
  .، وجتنبا تلك املناكري اليت نقمت عليه"الصحيحني " احتجا به يف : يف ميزان املؤلف) ٣(

(*)  

)٩/٨(  

  

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن أيب روح، أخربنا متيم املؤدب، أخربنا أبو سعد االديب، أخربنا أبو عمرو بن 
محدان، أخربنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن احلجاج، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم االحول، 

هللا علله وسلم وأكلت معه خبزا وحلما، أو رأيت رسول اهللا صلى ا: عن عبد اهللا وهو ابن سرجس قال
  ".ولك : " غفر اهللا لك يارسول اهللا، قال: ثريدا، فقلت: قال

) [ ١) (واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات: (نعم، ولك، وتال: أستغفر لك رسول اهللا ؟ قال: قلت له
   ].١٩: حممد

  
  .لقاضي، أبو عبد اهللا الضيب الكويفابن يزيد، االمام احلافظ ا) ع * ( جرير بن عبد احلميد- ٣

  .مولده بأعمال أصبهان، ونشأ بالكوفة: نزل الري، ونشر ا العلم، ويقال



  ).٢(سنة عشر : ولدت سنة مات احلسن: قال حممد بن محيد عن جرير
__________  

باب إثبات خامت النبوة من طرق، عن : يف الفضائل) ٢٣٤٦(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(
  .م االحول، عن عبد اهللا بن سرجسعاص

، طبقات ابن سعد ٨١: التاريخ البن معني..*  من طريق شعبة، عن عاصم٨٢ / ٥" املسند " وهو يف 
  ١٣٠٠ت : ، طبقات خليفة٣٨١ / ٧
، تاريخ ٥٠٥ / ٢، اجلرح والتعديل ٧١: ، الضعفاء للعقيلي لوحة٢١٤ / ٢، التاريخ الكبري ٣١٦٧و 

، ميزان ٢٩٩ / ١، العرب ٢ / ١٠٥ / ١، تذهيب التهذيب ١٩٢: الكمال، ذيب ٢٥٣ / ٧بغداد 
، ١١٩ / ١، دول االسالم ١٨٢ / ١، الكاشف ٢٧١ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٩٤ / ١االعتدال 

، النجوم ٣٩٢، مقدمة الفتح ص ٧٥ / ٢، ذيب التهذيب ١٩٠ / ١: طبقات القراء البن اجلزري
  .٦١ خالصة تذهيب الكمال ص ،١١٦: ، طبقات احلفاظ١٢٧ / ٢الزاهرة 

  = (*)ومئة، فقد ذكر املؤلف يف آخر هذه الترمجة أنه مات سنة مثان ومثانني : أي) ٢(

)٩/٩(  

  

عبدامللك بن عمري، وبيان بن بشر، وعبد العزيز بن رفيع، ومغرية بن مقسم، ومطرف بن : حدث عن
ليمان التيمي، وهشام بن عروة، طريف، والعالء بن املسيب، وثعلبة بن سهيل، وعاصم االحول، وس

وحيىي بن سعيد االنصاري، وإبراهيم بن حممد بن املنتشر، ورقبة بن مصقلة، وعطاء بن السائب، وليث 
بن أيب سليم، وأيب إسحاق الشيباين، وسليمان االعمش، وأيب حيان التيمي، وإمساعيل ابن أيب خالد، 

 بن املعتمر، وقابوس بن أيب ظبيان،، واملختار بن وموسى بن أيب عائشة، ويزيد بن أيب زياد، ومنصور
  .فلفل، وخلق كثري

  .ويرتل إىل ابن إسحاق ومالك، وكان من مشايخ االسالم
ابن املبارك، وحممد بن عيسى بن الطباع، وحيىي ابن حيىي، وقتيبة، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن : حدث عنه

سحاق بن راهويه، وإبراهيم بن موسى الفراء، وأبو معني، وعلي بن املديين، وأبو بكر بن أيب شيبة، وإ
، وسفيان بن )١(خيثمة، وإسحاق بن موسى اخلطمي، وزياد بن أيوب، وعبد اهللا بن حممد االذرمي 

  وكيع، وعلي بن
حجر، وحممد بن عمرو زنيج، وحممد بن قدامة بن أعني، وحيىي ابن أكثم، ويعقوب الدورقي، ويوسف 

 وعثمان بن أيب شيبة، وحممد بن قدامة الطوسي، وحممد بن قدامة بن بن موسى، وعمرو بن رافع،
  .إمساعيل السلمي البخاري، وخلق كثري



  وقد نسبه عيسى بن سليمان الوراق، عن يوسف بن موسى،
__________  

هو ابن أيب احلسن البصري الثقة الفاضل املشهور، قد مات : ومئة، وهو ابن مثان وسبعني، واحلسن= 
  .مئةسنة عشر و

  ".اللباب " وهي قرية عند نصيبني من اجلزيرة، كما يف : نسبة إىل أذرمة) ١(
(*)  

)٩/١٠(  

  

جرير بن عبداحلميد بن جرير بن قرط بن هالل بن أيب قيس بن وحف بن عبد بن غنم بن عبد اهللا : فقال
  .بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد

  .وعاش سبعا وسبعني سنة: قال
  ).١(كثري العلم، يرحل إليه كان ثقة : قال ابن سعد

كان يشبه : أي..هو حجة كانت كتبه صحاحا، وما كان زيه زي حمدث، فإذا حدث: وقال ابن عمار
  .العلماء

رأيت ابن أيب جنيح، ومل أكتب عنه شيئا، ورأيت جابرا اجلعفي، : مسعت جريرا يقول): ٢(وقال زنيج 
ال، : ضيعت يا أبا عبد اهللا، قال: ، فقال له رجلفلم أكتب عنه شيئا، ورأيت ابن جريج، ومل أكتب عنه

أما جابر، فكان يؤمن بالرجعة، وأما ابن أيب جنيح، فكان يرى القدر، وأما ابن جريج، فإنه أوصى بنيه 
  ).٣( كان يرى املتعة -ال تزوجوا ن، فإن أمهاتكم : بستني امرأة، وقال

  بتدعا، وملأما امتناعه من اجلعفي، فمعذور، النه كان م: قلت
__________  

  ".ترحل إليه " ، وفيه ٣٨١ / ٧" الطبقات ) " ١(
بزاي ونون وجيم مصغرا، لقب احلافظ أيب غسان حممد بن عمرو بن بكر الرازي، وهو من : زنيج) ٢(

  .رجال مسلم
، شروطه كشروط النكاح املعهود إال أنه إىل أجل حمدد، وكان مباحا يف أول االسالم: نكاح املتعة) ٣(

من ) ٢١) (١٤٠٦(مث ى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح كما يف صحيح مسلم 
حديث الربيع بن سربة، عن أبيه أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح، فقال رسول 

ك إىل يوم إين كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، وإن اهللا قد حرم ذل: يا أيها الناس: " اهللا
  ".القيامة 



 ١٥٠ / ٩" الفتح " واتفق العلماء على حترمي نكاح املتعة، وهو كاالمجاع بني املسلمني، ونقل احلافظ يف 
، عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة يف إباحتها مثانية عشر "صحيحه " عن أيب عوانة يف 

  .حديثا
  . الرسالة طبع مؤسسة٣٤٣ / ٣" زاد املعاد " وانظر 

(*)  

)٩/١١(  

  

  .يكن بالثقة
  .، وإن غلطا يف أجتهادمها)١(وأما االخران، ففرط فيهما، ومها من أئمة العلم 

كان جرير بن عبداحلميد، وأبو عوانة يتشاان يف رأي العني، ما كانا يصلحان : قال سليمان بن حرب
  .إال أن يكونا راعيي غنم، وقد كتبت عن جرير مبكة

قدمت الري بعقب موت شعبة، ومعي أبو داود، : مسعت أبا الوليد الطيالسي، قال: يبةيعقوب بن ش
: فكان جرير جيالسنا عند تاجر، فسمعنا نذكر احلديث، قال: ومحلت معي أصل كتايب عن شعبة، قال

فيعجب باحلديث إعجاب رجل مسع العلم وليس له حفظ، فسمعين أذكر عن شعبة، عن عمرو بن مرة، 
   بن سلمةعن عبد اهللا

  إنكما علجان، فعاجلا عن: " ، أو حديث)٢(حديث صفوان بن عسال 
__________  

إال أن ابن جريج وامسه عبدامللك على جاللة قدره وثقته، موصوف بالتدليس، فال يقبل من حديثه ) ١(
  .إال ما صرح فيه بالسماع

مسعت عبد اهللا بن : قال من طريق شعبة، حدثين عمرو بن مرة ٢٤٠ و ٢٣٩ / ٤أخرجه أمحد ) ٢(
اذهب بنا إىل هذا النيب حىت نسأله عن : قال يهودي لصاحبه: سلمة املرادي، عن صفوان بن عسال قال

ال تقل له نيب، فإنه لو مسعك، لصارت له أربعة أعني، : فقال) ولقد آتينا موسى تسع آيات: (هذه اآلية
 باهللا شيئا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا ال تشركوا: " فسأاله، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وال تسحروا، وال تأكلوا الربا، وال متشوا بربئ إىل ذي سلطان ليقتله، 
عليكم خاصة أن ال :  وأنتم يا يهود- شعبة الشاك -ال تفروا من الزحف : وال تقذفوا حمصنة، أو قال

الن داود عليه السالم : قاال" ما مينعكما أن تتبعاين ؟ : "  يديه ورجليه، فقالفقبال" تعدوا يف السبت 
  .دعا أن ال يزال من ذريته نيب، وإنا خنشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود

، ١١١ / ٧يف التفسري، والنسائي ) ٣١٤٤(، والترمذي ١٧٣، ١٧٢ / ١٥وأخرجه ابن جرير 



  .عن شعبة بهباب السحر، من طرق : ، يف حترمي الدم١١٢
هو : ، بعد أن أورده٦٧ / ٣" تفسريه " حسن صحيح، وقال احلافظ ابن كثري يف : وقال الترمذي

  = (*)حديث مشكل، وعبد اهللا بن سلمة يف حفظه شئ، وقد تكلموا فيه، ولعله اشتبه عليه التسع 

)٩/١٢(  

  

حديث : ديث فضالة بن عبيدوحتدثت حب: قال: اكتبه يل، فكتبته له، وحدثته به: فقال) ١" (دينكما 
  :فاستحسنه، وقال: ، قال)٢(القالدة 

__________  
وفسر اآلية : اآليات بالعشر الكلمات، فإا وصايا يف التوراة ال تعلق هلا بقيام احلجة على فرعون= 

خيرب تعاىل أنه بعث موسى بتسع آيات بينات، وهي الدالئل القاطعة على صحة نبوته، وصدقه فيما : فقال
  العصا، واليد، والسنون،: أخرب به عمن أرسله إىل فرعون، وهي

  .قاله ابن عباس: والبحر، والطوفان، واجلراد، والقمل، والضفادع، والدم، آيات مفصالت
باب يف اجلنب يقرأ القرآن، : يف الطهارة) ٢٢٩(، وأبو داود ١٠٧ / ١" املسند " أخرجه أمحد يف ) ١(

دخلت على علي رضي اهللا عنه : بن مرة، عن عبد اهللا بن سلمة، قالمن طريقني عن شعبة، عن عمرو 
إنكما : أنا ورجالن، رجل منا، ورجل من بين أسد أحسب، فبعثهما علي رضي اهللا عنه وجها وقال

فدخل املخرج، مث خرج فدعا مباء، فاحذ منه حفنة فتمسح ا، مث ] مث قام [ علجان فعاجلا عن دينكما 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج من اخلالء : " أنكروا ذلك، فقالجعل يقرأ القرآن، ف

  ". عن القرآن شئ ليس اجلنابة - أو قال حيجزه -فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ومل يكن حيجبه 
، ١٣٤، ١٢٤، ٨٤، ٨٣ / ١ ووافقه الذهيب، وأخرجه خمتصرا أمحد ١٠٧ / ٤وصححه احلاكم 

، وابن )١٩٢(وصححه ابن حبان ) ٥٩٤(، وابن ماجة )١٤٦(، والترمذي ١٤٤ / ١والنسائي 
واحلق أنه من قبيل احلسن يصلح : ٣٤٨ / ١" الفتح " السكن، وعبد احلق االشبيلي، وقال احلافظ يف 

  .٤٢ / ٢" شرح السنة " للحجة، وانظر 
، ٢١ / ٦محد باب يف حلية السيف تباع بدرهم، وأ: يف البيوع) ٣٣٥٢(أخرجه أبو داود ) ٢(

) ١٥٩١(باب ما جاء يف شراء القالدة وفيها ذهب وخرز، ومسلم : يف البيوع) ١٢٥٥(والترمذي 
باب بيع القالدة فيها الذهب :  يف البيوع٢٧٩ / ٧باب بيع القالدة، والنسائي : يف املساقاة) ٩٠(

عيد بن يزيد، عن واخلرز بالذهب، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، عن أيب شجاع س
اشتريت يوم خيرب قالدة باثين عشر : خالد بن أيب عمران، عن حنش الصنعاين، عن فضالة ابن عبيد، قال

دينارا فيها ذهب وحرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثين عشر دينارا، فذكرت ذلك للنيب صلى 



  ".ال تباع حىت تفصل : " اهللا عليه وسلم فقال
  عن أيب هانئ بن هانئ اخلوالين، عن) ١٥٩١(، ومسلم ١٩ / ٦وأخرجه أمحد 

أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو خبيرب بقالدة فيها : علي بن رباح اللخمي، عن فضالة بن عبيد قال
خرز وذهب، وهي من املغامن نباع، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالذهب الذي يف القالدة، 

  ".لذهب بالذهب وزنا بوزن ا: " فرتع وحده، مث قال هلم
 من طريق سعيد بن يزيد، عن خالد بن أيب عمران، ٢٧٩ / ٧، والنسائي )٣٣٥١(وأخرجه أبو داود 

  .عن حنش، عن فضالة بن عبيد
(*) =  

)٩/١٣(  

  

قد كتبت عن منصور ومغرية، وجعل يذكر : اكتبه يل، فكتبته له، وحدثته به عن ليث بن سعد، فقال يل
  .الشيوخ
لست أحفظ، كتيب غائبة عين، وأنا أرجو أن أوتى ا، قد كتبت يف ذلك، فبينا : حدثنا، فقال: فقلت له

أجل، فقلت اليب : أحسب أن كتبك قد جاءت، قال: حنن كذلك، إذ ذكر يوما شيئا من احلديث، فقلت
  .جليسنا جاءته كتبه من الكوفة، اذهب بنا ننظر فيها: داود
  .فأتيناه، فنظرنا يف كتبه: قال

تراه ال يغلط : حدثنا، وال يف كلمة واحدة، فقلت: ما قال لنا جرير قط ببغداد: وقال إبراهيم بن هاشم
  .مرة، فكان رمبا نعس، فنام، مث ينتبه، فيقرأ من املوضع الذي انتهى إليه

 تعرب ؟: ونزل ببغداد على ابن املسيب، فلما عرب إىل اجلانب الشرقي، جاء املد، فقلت المحد بن حنبل
 فلبثت - يعين لكثرة املد -أمي ال تدعين، فعربت أنا، فلزمته، ومل يكن السندي يدع أحدا يعرب : فقال

عنده عشرين يوما، فكتبت عنه ألفا ومخس مئة حديث، وكتبت عنه قبل أن خيرج إىل مكة حديثا 
  .بالسفينتني على دابته

احلميد صاحب ليل، وكان له رسن، كان جرير بن عبد: مسعت علي بن املديين يقول: يعقوب السدوسي
  أذا أعىي، تعلق: يقولون

  . يريد أنه كان يصلي-به 
__________  

يف البيوع، من طريق ) ٣٣٥٣(، وأبو داود ٢٢ / ٦يف املساقاة، وأمحد ) ١٥٩١(وأخرجه مسلم = 
ش قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، عن عبد اهللا بن جعفر، عن اجلالح أيب كثري، حدثين حن



كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب نبايع اليهود : الصنعاين، عن فضالة بن عبيد، قال
ال تبيعوا الذهب بالذهب : " االوقية الذهب بالدينارين والثالثة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".إال وزنا بوزن 
(*)  

)٩/١٤(  

  

كان [ تراه : حدثنا، وقيل له: ر للحديث، وأنه مل يكن يقولذكر اليب خيثمة إرسال جري: مث قال يعقوب
  .يدلس ؟] 

مل يكن يدلس، النا كنا إذا أتيناه، وهو يف حديث االعمش أو منصور أو مغرية، ابتدأ، : فقال أبو خيثمة
منصور منصور، : حدثنا فالن، مث حيدث عنه منهم يف حديث واحد، مث يقول بعد: فأخذ الكتاب، فقال

  .حىت يفرغ الس) ١] (حدثنا : ال يقول يف كل حديث[ ش االعمش أو االعم
قدمت على جرير، فأعجب : وحدثنا عبدالرمحن بن حممد، مسعت سليمان الشاذكوين يقول: قال يعقوب

فقدم حيىي بن معني والبغداديون الذين معه، وأنا مث، فرأوا موضعي منه، : حبفظي، وكان يل مكرما، قال
ن هذا إمنا بعثه حيىي القطان وعبد الرمحن ليفسد حديثك عليك، ويتبع عليك إ: فقال له بعضهم

  .االحاديث، وكان قد حدثنا عن مغرية، عن إبراهيم
عن ابن املبارك، عن سفيان، عن : فبينا أنا عند ابن أخيه يوما، إذ رأيت على ظهر كتاب البن أخيه: قال

  .مغرية، عن إبراهيم
ا مرة حيدث ذا عن مغرية، ومرة عن سفيان، عن مغرية، ومرة عن ابن عمك هذ: فقلت البن أخيه: قال

  املبارك،
فوقفت جريرا :  قال- وكان هذا احلديث موضوعا -عن سفيان، عن مغرية، فينبغي أن تسأله ممن مسعه 

  .حدثنيه رجل من خراسان، عن ابن املبارك: حديث طالق االخرس، ممن مسعته ؟ قال: عليه، فقلت له
د رويته مرة عن مغرية، ومرة عن سفيان عن مغرية، ومرة عن رجل عن ابن املبارك، عن فق: قلت

  رجل من أصحاب احلديث: سفيان، عن مغرية، ولست أراك تقف على شئ، فمن الرجل ؟ قال
__________  

  .، وما بني حاصرتني منه١٩٣": ذيب الكمال " اخلرب يف ) ١(
(*)  

)٩/١٥(  

  



فوثب يب البغداديون، : إمنا جاء ليفسد عليك حديثك، قال: أمل نقل لك:  وقالوافوثبوا يب،: جاءنا، قال
  .وتعصب يل قوم من أهل الري، حىت كان بينهم شر شديد

عن : حديث طالق االخرس عمن هو عندك ؟ قال: فقلت لعثمان بن أيب شيبة: قال عبدالرمحن بن حممد
  .جرير، عن مغرية قوله

يا أبا : إمنا كتبنا عن جرير من كتبه، فأتيته، فقلت: ثمان يقول الصحابناوكان ع]: وقال عبدالرمحن [ 
من أصوله أو من نسخ ؟ : وجعل يروغ، قلت له! فمن أين ؟ : احلسن كتبتم عن جرير من كتبه ؟ قال

كان أمره على : نعم كتبتم على االمانة من النسخ، فقال: من كتب، فقلت: فجعل حييد، ويقول
هذه نسخة :  وكانت كتبه تلفت-ا أصحابنا أن جريرا قال هلم حني قدموا عليه الصدق، وإمنا حدثن

  .، وإمنا هي على االمانة)١] (خيالف لفظا [ أحدث ا على االمانة، ولست أدري لعل لفظا 
  قال يل ابن: مسعت ابن عيينة يقول: عباس، عن حيىي

:  درهم يف الشهر من الصدقة، فقالعرضت عليه أن أجري عليه مئة) ! ٢(عجبا هلذا الرازي : شربمة
  .فال حاجة يل فيها: ال، قال: يأخذ املسلمون كلهم مثل هذا ؟ قلت

عرضت علي بالكوفة ألفا درهم يعطوين مع القراء، فأبيت، مث جئت : ومسعت جريرا يقول: مث قال حيىي
  .يزري بذلك على نفسه: قلت! اليوم أطلب ما عندهم، أو ما يف أيديهم 

__________  
  .١٩٣": ذيب الكمال " سقط من االصل، واستدرك من ) ١(
  ".الراوي "  إىل ٣٩٤ / ١املطبوع " ميزان املؤلف " حترف يف ) ٢(

(*)  

)٩/١٦(  

  

: من هذا الشاب ؟ قال يل عمر: رأيت جريرا يقود مغرية، فقلت لعمر بن سعيد: احلميدي، عن سفيان
  .هذا شاب ال بأس به

جرير أقل سقطا، شريك كان : من أحب إليك شريك أو جرير ؟ فقال:  اهللاسئل أبو عبد: قال حنبل
  .خيطئ

  .جرير أعلم به: جرير أحب إليك يف منصور أو شريك ؟ قال: قلت ليحىي: عثمان بن سعيد
أريد أن أكتب : جرير كويف ثقة، نزل الري، وكان رباح إذا أتاه الرجل يقول: وقال أمحد العجلي

  .ك جبرير، فإن أخطأك، فعليك مبحمد بن فضيلعلي: حديث الكوفة، قال
كان جرير أكيس الرجلني، : سألت أيب عن االحوص وجرير يف حديث حصني، فقال: وقال ابن أيب حامت



  .جرير أحب إيل
  .نعم، جرير ثقة، وهو أحب إيل يف هشام بن عروة من يونس بن بكري: حيتج حبديثه ؟ قال: قلت

  .ثقة: وقال النسائي
  .صدوق: اشوقال ابن خر

  .جممع على ثقته: وقال أبو القاسم الاللكائي
  .ولدت سنة عشر: قد ذكر أنه قال

  .ولد جرير سنة سبع ومئة: حدثين أبو عبد اهللا قال: وأما حنبل بن إسحاق، فقال
ويف سنة سبع ولد سفيان بن عيينة، لكن سفيان بكر قبل جرير بالطلب، فلقي زياد بن عالقة، : قلت

  .ر، والكبار بالكوفة واحلرمنيوعمرو بن دينا

)٩/١٧(  

  

مات جرير عشية االربعاء ليوم خال من مجادي االوىل سنة مثان ومثانني : وقال يوسف بن موسى القطان
  .وهو ابن مثان وسبعني سنة إىل التسع والسبعني، وصلى عليه ابنه عبد اهللا: ومئة، قال

  .وفيها أرخه غري واحد: قلت
 أخربنا علي بن املسلم، - وأنا يف الرابعة -نعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد أخربنا عمر بن عبد امل

أخربنا احلسني بن طالب، أخربنا حممد بن أمحد بن مجيع، أخربنا أمحد بن حممد بن عبد احلكم الزاز 
، حدثنا حممد بن قدامة، حدمثا جرير بن عبداحلميد، عن املختار بن فلفل، عن أنس بن )١(بكفربيا 

  ".أنا أول من يشفع يف اجلنة، وأنا أكثر االنبياء تبعا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، قالمالك
  .من طريقهما، فوقع لنا عليا) ٢(تابعه زائدة بن قدامة، أخرجه مسلم 

  
 قاضي بعلبك، أبو حممد السلمي، موالهم الدمشقي، الفقيه ابن عبد العزيز) ت، ق* ( سويد - ٤

  .املقرئ
__________  

  .مدينة بإزاء املصيصة على شاطئ جيحان) ١(
  .قاله ياقوت

أنا أول الناس : " باب يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: يف االميان) ٣٣٢) (٣٣٠) (١٩٦(برقم ) ٢(
  ".يشفع يف اجلنة 

، التاريخ الصغري ٣٠٤٧ت : ، طبقات خليفة٤٧٠ / ٧، طبقات ابن سعد ٢٤٣: التاريخ البن معني* 



، الضعفاء ٥١: ، الضعفاء واملتروكني٥٥: ، الضعفاء الصغرية١٤٨ / ٤، التاريخ الكبري ٢٦٠ / ٢
، ميزان ٣١٤ / ١، العرب ٢ / ٦٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٦٣: ، ذيب الكمال١٧للعقيلي لوحة 

، شذرات ١٥٩، اخلالصة ص ٢٧٦ / ٤، ذيب التهذيب ٤١١ / ١، الكاشف ٢٤٩ / ٢االعتدال 
  .٣٢١ / ١، غاية النهاية ٣٤٠ / ١الذهب 

(*)  

)٩/١٨(  

  

  .تال على حيىي الذماري وغريه
  .أخذ القراءة عنه أبو مسهر، والربيع بن ثعلب، وهشام

  .أيوب، وأيب الزبري، وحصني، وعاصم االحول، وعدة: وحدث عن
  .دحيم، وابن عائذ، وابن ذكوان، وداود بن رشيد، وحممد بن أيب السري: وعنه

  .ومئةولد سنة مثان 
  .وتويف سنة أربع وتسعني ومئة

  .هو واسطي، سكن دمشق، ليس حديثه بشئ: قال ابن معني
  .ليس بالقوي: وقال أبو حامت

  ).١(يعترب به : وقال الدارقطين
  
  )ع * ( أبو خالد االمحر- ٥

  .االمام احلافظ سليمان بن حيان االزدي الكويف
  .كان مولده جبرجان يف سنة أربع عشرة ومئة

__________  
يريد أن ضعفه خفيف يصلح حديثه للمتابعات والشواهد، فإذا جاء احلديث الذي رواه من طريق ) ١(

  .آخر مياثله يف الضعف، أو كان حلديثه شاهد من رواية صحايب آخر، فإنه يتقوى ويصح
: ، تاريخ خليفة١٣٣٠ت : ، طبقات خليفة٣٩١ / ٦، طبقات ابن سعد ٢٢٩: التاريخ البن معني* 

، ١٠٧ - ١٠٦ / ٤، اجلرح والتعديل ١٥٦، الضعفاء للعقيلي لوحة ٨ / ٤، التاريخ الكبري ٤٥٨
 ١، العرب ٢ / ٤٦ / ١، تذهيب التهذيب ٥٣٧: ، ذيب الكمال١٣٦١ت : مشاهري علماء االمصار

، ذيب التهذيب ٣٩٢ / ١، الكاشف ٢٧٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٠٠ / ٢، ميزان االعتدال ٣٠٣/ 



  .٣٢٥ / ١، شذرات الذهب ١٥١، خالصة تذهيب الكمال ص ١١٦: بقات احلفاظ، ط١٨١ / ٤
(*)  

)٩/١٩(  

  

محيد الطويل، وسليمان التيمي، وهشام بن عروة، وليث بن أيب سليم، وأيب مالك االشجعي، : حدث عن
  .وإمساعيل بن أيب خالد وعدة

 شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبو أمحد بن حنبل، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وأبو بكر ابن أيب: وعنه
كريب، وأبو سعيد االشج، ويوسف بن موسى، وهناد، واحلسن بن محاد سجادة، واحلسن بن محاد 

  .الضيب، واحلسن بن محاد املرادي، وخلق
  .ثقة، يؤاجر نفسه من التجار: قال العجلي

  .صدوق، ووثقه مجاعة: وقال أبو حامت
  تابعه على هذا ابنصدوق، وليس حبجة، و: وقال ابن معني

  .هو ثقة، وليس بثبت: ، وقال معاوية بن صاحل عن ابن معني)١(عدي 
، )٢(كان موصوفا باخلري والدين، وله هفوة، وهي خروجه، مع إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن : قلت

  .وحديثه حمتج به يف سائر االصول
__________  

بعد أن ساق له أحاديث خولف " كامله " ي يف قال ابن عد: ٢٠٠ / ٢" ميزانه " قال املؤلف يف ) ١(
الرجل : - القائل الذهيب -هو كما قال حيىي صدوق ليس حبجة، وإمنا أيت من سوء حفظه، قلت : فيها

  .من رجال الكتب الستة، وهو مكثر يهم كغريه
نقل أنه مل اتفق أهل العلم بال: ٤٠٥ص " مقدمة الفتح " وقال أبو بكر البزار فيما نقله عنه احلافظ يف 

  .يكن حافظا، وأنه روى عن االعمش وغريه أحاديث مل يتابع عليها
له عند البخاري حنو ثالثة أحاديث من روايته عن محيد، وهشام بن عروة، وعبيد اهللا بن : قال ابن حجر

  .عبد اهللا بن عمر، كلها مما توبع عليه، وعلق له عن االعمش حديثا واحدا يف الصيام، وروى له الباقون
  = (*)يف البصرة سنة مخس وأربعني ومئة يف أول ليلة من رمضان على وايل أيب ) ٢(

)٩/٢٠(  

  



  .تويف سنة تسع ومثانني ومئة
يأيت زمان، تعطل فيه : مسعت أبا خالد االمحر يقول: قال بشر احلايف: قال حممد بن مثىن السمسار

  .الوجه، ويشغل القلب، ويكثر الكالماملصاحف، يطلبون احلديث والرأي، فإياكم وذلك، فإنه يصفق 
  .وغري ذلك) ١" (احملامليات " وقع يل من عوايل أيب خالد يف 

  .وكان من أئمة احلديث، منافرا للكالم والرأي واجلدال
__________  

  .جعفر= 
  . للمؤلف٢٧، ٢٢ / ٦" تاريخ االسالم " ، و ١٠٠، ٩٧ / ١" دول االسالم " انظر 

ر جزءا حديثيا تأليف االمام العالمة احلافظ أيب عبد اهللا احلسني بن إمساعيل بن ستة عش: احملامليات) ١(
  . ه٣٣٠ املتوىف سنة - نسبة إىل احملامل اليت حيمل فيها الناس يف السفر -حممد الضيب البغدادي احملاملي 

  .٣٧٣فأرخ وفاته سنة " كشف الظنون " وأخطأ صاحب 
(*)  

)٩/٢١(  

  

  الطبقة التاسعة
ابن طلق بن معاوية بن مالك بن احلارث، بن ثعلبة، بن عامر بن ربيعة، بن ) ع * ( بن غياث حفص- ٦

  .عامر، بن جشم، بن وهبيل، بن سعد، بن مالك بن النخع
االمام احلافظ العالمة القاضي، أبو عمر النخعي الكويف، قاضي الكوفة، وحمدثها، وويل القضاء ببغداد 

  .أيضا
  .مولده سنة سبع عشرة ومئة

عاصم االحول، وسليمان التيمي، وحيىي بن سعيد، وهشام بن عروة، ويزيد بن أيب عبيد، : ومسع من
والعالء بن املسيب، واالعمش، وحممد بن زيد بن املهاجر، وابن جريج، وأيب إسحاق الشيباين، وأيب 

 عمر، وليث بن أيب مالك االشجعي، وحبيب بن أيب عمرة، وبريد بن عبد اهللا بن أيب بردة، وعبيد اهللا بن
  .سليم، وهشام بن حسان، والعالء بن خالد، وجده طلق، وخلق سواهم

__________  
: ، تاريخ خليفة١٣٠٧، طبقات خليفة ت ٣٨٩ / ٦، طبقات ابن سعد ١٢١: التاريخ البن معني* 

 / ٣، أخبار القضاة ٥١٠: ، املعارف٢٧٨ / ٢، التاريخ الصغري ٣٧٠ / ٢، التاريخ الكبري ٤٦٦
  :، مشاهري علماء االمصار ت١٨٥ / ٣، اجلرح والتعديل ١٨٤



 / ١، العرب ١ / ١٦٥ / ١، تذهيب التهذيب ٣١٠: ، ذيب الكمال١٨٨ / ٨، تاريخ بغداد ١٣٧٠
 / ٢، شرح العلل ٢٤٣ / ١، الكاشف ٢٩٧ / ١، تذكرة احلفاظ، ٥٦٧ / ١، ميزان االعتدال ٣١٤
، ٨٨، خالصة تذهيب الكمال ص ١٢٤: احلفاظ، طبقات ٤١٥ / ٢، ذيب التهذيب ٥٩٤، ٥٩٣

  .٣٤٠ / ١شذرات الذهب 
(*)  

)٩/٢٢(  

  

حيىي بن سعيد القطان رفيقه، وابن مهدي، وابن عمه طلق بن غنام، وابنه عمر بن حفص، وحيىي : وعنه
بن حيىي، وأمحد، وإسحاق، وحيىي، وعلي، وابنا أيب شيبة، وأمحد الدورقي، وسفيان ابن وكيع، وسلم بن 

نادة، وسهل بن زجنلة، وصدقة بن الفضل، وأبو سعيد االشج، وعلي بن خشرم، وعمرو الناقد، وابن ج
منري، وهارون بن إسحاق، وهناد، وأبو كريب، وأبو هشام الرفاعي، وأمم سواهم، آخرهم أمحد بن عبد 

  .اجلبار العطاردي
  . إىل قضاء الكوفةويل الرشيد قضاء الشرقية ببغداد حفصا، مث نقله: قال أمحد بن كامل

  .آخر القضاة بالكوفة حفص بن غياث، يعين االكابر: قال أبو جعفر اجلمال
  .ثقة: وقال حيىي بن معني وغريه
ابن إدريس : أو حفص ؟ فقال) ١(ابن إدريس : أيهما أحفظ: سئل حيىي: قال عبد اخلالق بن منصور

  .كان حافظا، وكان حفص صاحب حديث، له معرفة
  .كان ابن إدريس أحفظ:  ؟ قالفابن فضيل: قيل

  .ثقة مأمون فقيه: وقال العجلي
  كان وكيع رمبا يسأل عن

  .اذهبوا إىل قاضينا، فاسألوه وكان شيخا عفيفا مسلما: الشئ، فيقول
__________  

هو عبد اهللا بن إدريس بن يزيد بن عبدالرمحن االودي، ثقة فقيه عابد، أخرج حديثه الستة، وسترد ) ١(
  .٤٨ - ٤٢هذا اجلزء ص ترمجته يف 

(*)  

)٩/٢٣(  

  



  .حفص ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه: وقال يعقوب بن شيبة
  ).١(حفص أوثق أصحاب االعمش : وروي عن حيىي القطان قال

  .حفص أعلم باحلديث من ابن إدريس: وقال حممد بن عبد اهللا بن منري
: من جاء به ؟ قلت: ت وكيعا حبديث، فعجب، فقالحدث: أبو حامت، عن أمحد بن أيب احلواري، قال

ساء حفظه بعدما : إذا جاء به أبو عمر، فأي شئ نقول حنن ؟ وقال أبو زرعة: حفص بن غياث، قال
  .استقضي، فمن كتب عنه من كتابه، فهو صاحل

  .هو أتقن وأحفظ من أيب خالد االمحر: وقال أبو حامت
: إنه يهم ؟ فقال: حفص ثبت، قلت: كان حيىي يقول: ين قالحممد بن عبدالرحيم صاعقة، عن ابن املدي

  ).٢(كتابه صحيح 
  حزام، وحفص،: مل أر بالكوفة مثل هؤالء الثالثة: قال حيىي

__________  
فأنكرت : قال ابن املديين: ١٩٧ / ٨" تاريخ بغداد " رواه عن حيىي علي بن املديين، ومتامه كما يف ) ١(

، فأخرج إيل عمر بن حفص كتاب أبيه عن االعمش، فجعلت أترحم على ذلك، مث قدمت الكوفة بأخرة
  .حيىي

  اعتمد البخاري على حفص هذا يف: قال احلافظ
حديث االعمش، النه كان مييز بني ما صرح به االعمش بالسماع، وبني ما دلسه، نبه على ذلك أبو 

  .الفضل بن طاهر، وهو كما قال
أمجعوا على توثيقه واالحتجاج به، إال أنه يف اآلخرة : ٣٩٦ص " مقدمة الفتح " قال احلافظ يف ) ٢(

  .ساء حفظه، فمن مسع من كتابه أصح ممن مسع من حفظه
(*)  

)٩/٢٤(  

  

  .وابن أيب زائدة، كان هؤالء أصحاب حديث
  ).١(فلما أخرج حفص كتبه، كان كما قال حيىي، إذا فيها أخبار وألفاظ : قال علي

  .بت من عبد الواحد بن زياد، وأثبت من ابن إدريسحفص أث: عباس، عن حيىي، قال
  .ثقة: وقال النسائي وغريه

مجيع ما حدث به حفص ببغداد والكوفة إمنا هو من حفظه، ومل خيرج كتابا، كتبوا عنه : وقال ابن معني
  .ثالثة آالف حديث أو أربعة آالف من حفظه



ر من أصحاب االعمش غري حفص بن كان عبدالرمحن بن مهدي ال يقدم بعد الكبا: وقال أبو داود
  .غياث، وكان عيسى بن شاذان يقدم حفصا، وبعض احلفاظ قدم أبا معاوية

  .حفص كثري الغلط: وقال داود بن رشيد
  .لو كان قلبك فيه، لفهمته: كان حفص ال يرد على أحد حرفا، يقول: وقال ابن عمار

واهللا ال مسعتها مين، وأنا : ديث، فقالوكان عسرا يف احلديث جدا، لقد استفهمه إنسان حرفا يف احل
  ).٢(أعرفك 
حدثنا وال مسعت ؟ : حديثكم عن االعمش إمنا هو عن فالن عن فالن، ليس فيه! ما لكم : وقلت له

  :حدثنا االعمش قال: فقال: قال
 ليأتني أقوام يقرؤون القرآن، يقيمونه إقامة القدح، ال يدعون منه: " مسعت أبا عمار عن حذيفة يقول

  "ألفا وال واوا، وال جياوز إميام حناجرهم 
__________  

  .١٩٧ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٩٩ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)٩/٢٥(  

  

  ).١(وكان عامة حديث االعمش عند حفص على اخلرب والسماع : وذكر حديثا آخر مثله، قال: قال
بن غياث، وإىل أيب معاوية، اعتزل ناحية وال يسمع وكان بشر احلايف إذا جاء إىل حفص : قال ابن عمار

  .مرجئ يدعو إليه، وليس بيين وبينهم عمل) ٢(حفص هو قاض، وأبو معاوية : منهما، فقلت له ؟ فقال
مسعت حفص بن غياث، وهو قاض بالشرقية يقول لرجل يسأل عن مسائل : قال إبراهيم بن مهدي

خل الرجل أصبعه يف عينه، فيقتلعها، فريمي ا، خري له من لعلك تريد أن تكون قاضيا ؟ الن يد: القضاء
  ).٣(أن يكون قاضيا 

  ).٤(واهللا ما وليت القضاء حىت حلت يل امليتة : مسعت حفص بن غياث يقول: قال أبو بكر بن أيب شيبة
  .ومات يوم مات ومل خيلف درمها، وخلف عليه تسع مئة درهم دينا

  .ضاء حبفص بن غياثختم الق: كان يقال): ٥(قال سجادة 
__________  

  .١٩٩ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
هو حممد بن خازم أبو معاوية الضرير ثقة من رجال الستة، وإعراض بشر احلايف عن السماع منه ) ٢(



  بسبب كونه مرجئا غلو غري مقبول، فإن االرجاء الذي يطلقه احملدثون على من ال يقول
ول العمل يف حقيقته، ليس بطعن يف احلقيقة على ما ال خيفى على املهرة بزيادة االميان ونقصانه، وال بدخ

 يف ترمجة مسعر بن ٩٩ / ٤" ميزانه " النقاد، وهو مذهب لعدة من جلة العلماء كما قال املؤلف يف 
  .كدام

  .١٦٤، ١٤٩ص " الرفع والتكميل " وانظر تفصيل املسألة يف 
  .١٩٠ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٩٣ / ٨"  بغداد تاريخ) " ٤(
  .هو لقب احلسن بن محاد بن كسيب احلضرمي، أبو علي البغدادي، من رجال التهذيب) ٥(

(*)  

)٩/٢٦(  

  

خرج حفص يريد الصالة، وأنا خلفه يف الزقاق، : قال سعيد بن سعيد احلارثي، عن طلق بن غنام قال
يا :  يضرون يب، فالتفت إيل، وقالأصلح اهللا القاضي، زوجين، فإن إخويت: فقامت امرأة حسناء، فقالت

اذهب، فزوجها إن كان الذي خيطبها كفؤا، فإن كان يشرب النبيذ حىت يسكر، فال تزوجه، وإن ! طلق 
  .كان رافضيا، فال تزوجه

إن كان رافضيا، فإن الثالث عنده واحدة، وإن كان يشرب النبيذ حىت : مل قلت هذا ؟ قال: فقلت
  ).١(يسكر، فهو يطلق وال يدري 

أهل الكوفة اليوم خبري، أمريهم داود بن عيسى، وقاضيهم حفص بن غياث، وحمتسبهم : وعن وكيع، قال
  ).٢(حفص الدورقي 

ما كان أحد من القضاة يأتيين كتابه أحب : مسعت معاذ بن معاذ يقول: وقال حممد بن أيب صفوان الثقفي
ا اهللا وإياك مبا أصلح به عباده أما بعد، أصلحن: إيل من كتاب حفص، وكان إذا كتب إيل، كتب

  .الصاحلني، فإنه هو الذي أصلحهم
  .فكان ذلك يعجبين من كتابه
قدم إلينا حممد بن طريف البجلي رطبا، فسألنا أن نأكل، فأبيت عليه، : قال حيىي بن زكريا بن حيويه

  .من مل يأكل طعامنا، مل حندثه: مسعت حفص بن غياث يقول: فقال
من : مررت بطاق اللحامني، فإذا بعليان جالس، فسمعته يقول: عت أيب يقولمس: قال عمر بن حفص

  أراد سرور الدنيا وحزن اآلخرة،
__________  



  .١٨٨ / ٣" / أخبار القضاة " ، وانظر ١٩٤، ١٩٣ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٨٤ / ٣لوكيع " أخبار القضاة ) " ٢(

(*)  

)٩/٢٧(  

  

  .فليتمن ما هذا فيه
  .نيت أين كنت مت قبل أن أيل القضاءفواهللا لقد مت

  .لو رأيت أين أسر مبا أنا فيه، هللكت: قال حفص بن غياث: وقال بشر احلايف
أخربنا املسلم بن حممد يف كتابه، أخربنا الكندي، أخربنا القزاز، أخربنا اخلطيب، أخربنا القاضي أبو 

د بن خملد، حدثين أبو علي بن عالن إمالء أخربنا املعاىف بن زكريا، حدثنا حمم: الطيب وابن روح، قاال
باع رجل من أهل خراسان مجاال بثالثني ألف درهم من مرزبان : ، حدثين حيىي بن الليث، قال٢٦٦سنة 

اوسي وكيل أم جعفر، فمطله بثمنها، وحبسه، فطال ذلك على الرجل، فأتى بعض أصحاب حفص بن 
ين ألف درهم، وأحيل عليك باملال الباقي، وأخرج إىل أعط: اذهب إليه، فقل له: غياث، فشاوره، فقال

  .خراسان، فإذا فعل هذا، فالقين حىت أشري عليك
  .ففعل الرجل، وأعطاه مرزبان ألف درهم

  .فأخربه: قال
إذا ركبت غدا، فطريقك على القاضي، حتضر، وأوكل رجال يقبض املال، : عد إليه، فقل: فقال

  .وأخرج
  . عليه مبالك، فإذا أقر، حبسه حفص، وأخذت مالكفإذا جلس إىل القاضي، فادع

  .انتظرين بباب القاضي: فرجع إىل مرزبان، وسأله، فقال
إن رأيت أن ترتل إىل القاضي حىت أوكل بقبض املال، : فلما ركب من الغد، وثب إليه الرجل، فقال

  .وأخرج
، يل على هذا الرجل تسعة أصلح اهللا القاضي: فرتل مرزبان، فتقدما إىل حفص بن غياث، فقال الرجل

  .صدق، أصلح اهللا القاضي: ما تقول يا جموسي ؟ قال: وعشرون ألف درهم، فقال حفص
  .يعطيين مايل: ما تقول يارجل، فقد أقر لك ؟ قال: قال
  هذا املال على: ما تقول ؟ قال: فقال

)٩/٢٨(  

  



  .السيدة
أصلح اهللا القاضي، إن أعطاين : جل ؟ قالما تقول يا ر! هو على السيدة : أنت أمحق تقر مث تقول: قال

  .مايل، وإال حبسته
  .املال على السيدة: ما تقول يا جموسي ؟ قال: قال

  .خذوا بيده إىل احلبس: قال القاضي
 وكانت القضاة حتبس -وجه إيل مرزبان : فلما حبس، بلغ اخلرب أم جعفر، فغضبت، وبعثت إىل السندي

ال ! أحبس أنا، وخيرج السندي :  فأخرجه، وبلغ حفصا اخلرب، فقال فعجل السندي،-الغرماء يف احلبس 
  .جلست أو يرد مرزبان احلبس

اهللا اهللا يف، إنه حفص بن غياث، وأخاف من أمري املؤمنني أن يقول : فجاء السندي إىل أم جعفر، فقال
  .بأمر من أخرجت ؟ رديه إىل احلبس، وأنا أكلم حفصا يف أمره: يل

قاضيك هذا أمحق، حبس وكيلي، واستخف : بان إىل احلبس، فقالت أم جعفر هلارونفأجابته، فرجع مرز
به، فمره ال ينظر يف احلكم، وتويل أمره إىل أيب يوسف، فأمر هلا بالكتاب، وبلغ حفصا اخلرب، فقال 

  أحضرين شهودا حىت أسجل لك على: للرجل
هذا : تاب هارون مع خادم له، فقالاوسي باملال، فجلس حفص، فسجل على اوسي باملال، وورد ك

  .مكانك، حنن يف شئ حىت نفرغ منه: كتاب أمري املؤمنني، قال
  .كتاب أمري املؤمنني: فقال
  .انظر ما يقال لك: قال

اقرأ على أمري املؤمنني السالم، : فلما فرغ حفص من السجل، أخذ الكتاب من اخلادم، فقرأه، فقال
  .احلكموأخربه إن كتابه ورد، وقد أنفذت 

قد واهللا عرفت ما صنعت، أبيت أن تأخذ كتاب أمري املؤمنني حىت تفرغ مما تريد، واهللا : فقال اخلادم
مر : قل به ما أحببت، فجاء اخلادم، فأخرب هارون، فضحك، وقال للحاجب: الخربنه مبا فعلت، قال له

  لسحلفص بثالثني ألف درهم، فركب حيىي بن خالد، فاستقبل حفصا منصرفا من جم

)٩/٢٩(  

  

أيها القاضي، قد سررت أمري املؤمنني اليوم، وأمر لك مبال، فما كان السبب يف هذا ؟ : القضاء، فقال
  .متم اهللا سرور أمري املؤمنني، وأحسن حفظه وكالءته، ما زدت على ما أفعل كل يوم: قال
  .جب عليهما أعلم إال أن يكون سجلت على مرزبان اوسي مبا و: على ذلك ؟ قال: قال
  .فمن هذا سر أمري املؤمنني: قال



  .احلمد هللا كثريا: فقال حفص
ال أنا وال أنت إال أن تعزل حفصا، فأىب عليها، مث أحلت عليه، فعزله عن : فقالت أم جعفر هلارون

  ).١(الشرقية، وواله قضاء الكوفة، فمكث عليها ثالث عشرة سنة 
تعالوا نكتب نوادر حفص، فلما وردت أحكامه : بهوكان أبو يوسف ملا ويل حفص، قال الصحا: قال

  وحيكم، إن حفصا: أين النوادر اليت زعمت تكتبها ؟، قال: وقضاياه على أيب يوسف، قال له أصحابه
  ).٢(أراد اهللا، فوفقه 

  .رأيت مقدم فم حفص بن غياث مضببة أسنانه بالذهب: قال أمحد بن حنبل
يب يقول يف حديث حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، مسعت أ: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

) ٣" (مخروا وجوه موتاكم، وال تشبهوا باليهود : " عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخطأ، قد حدثناه حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء مرسال: فأنكره أيب، وقال

__________  
  .١٩٣، ١٩٠  /٨" تاريخ بغداد " اخلرب بطوله يف ) ١(
  .١٩٣ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
رواه :  وقال٢٥، ٢٤ / ٣" امع " رجاله ثقات إال أن فيه تدليس ابن جريج، وأورده اهليثمي يف ) ٣(

  .ورجاله ثقات، ومل ينبه على تدليس ابن جريج" الكبري " الطرباين يف 
(*)  

)٩/٣٠(  

  

كنا نأكل : " يد اهللا، عن نافع، عن ابن عمروسئل حيىي بن معني عن حديث حلفص بن غياث، عن عب
مل حيدث به إال حفص، كأنه وهم : ، فقال)١" (وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن منشي 

  .فيه، مسع حديث عمران بن حدير، فغلط ذا
  .كان حفص خيلط يف حديثه: ويروى عن أمحد أنه قال

فينادى : " حفصا ال حيتج به يف تفرده عن رفاقه خبرباحتج ذه الكلمة بعض قضاتنا على أن : قلت
) ٣" (صحيح البخاري " فهذه اللفظة ثابتة يف " إن اهللا يأمرك أن تبعث بعثا إىل النار ) ٢(بصوت 

  وحفص فحجة،
__________  

باب ما جاء يف النهي عن الشرب قائما، وابن ماجة : يف االشربة) ١٨٨٠(أخرجه الترمذي رقم ) ١(
  باب االكل قائما، كالمها من طريق أيب السائب سلم بن:  االطعمةيف) ٣٣٠١(



كنا نأكل : حدثنا حفص بن غياث، عن عبيداهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: جنادة الكويف
  .على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن منشي ونشرب وحنن قيام

يداهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وروى هذا حديث صحيح غريب من حديث عب: وقال الترمذي
  .عمران بن حدير هذا احلديث عن أيب البزري يزيد بن عطارد، عن ابن عمر

 من طريق أيب بكر بن أيب شيبة، عن حفصة بن غياث ١٠٨ / ٢، وأمحد ١٢٠ / ٢وأخرجه الدارمي 
  .١٩٦، ١٩٥ / ٨" تاريخ بغداد " به، وانظر 

هذه اللفظة شاذة، وإن أخرجها البخاري، لتفرد حفص ا من بني : نصهجاء يف حاشية االصل ما ) ٢(
سائر أقرانه، وال حيتمل منه مثلها، وليست كل زيادة مقبولة، بل البد فيها من اعتبار احلفظ واالتقان، 

  .وعدم املخالفة لالكثر واالحفظ، ومما ينبغي القطع به ترتيه اهللا تعاىل عن الصوت، وصفات االجسام
  .اه
  .ودعوى تفرد حفص ا مردودة كما ستراه يف التعليق اآليت: لتق
 يف ٣٨٥ / ١٣، و )وترى الناس سكارى(باب قوله تعاىل :  يف تفسري سورة احلج٣٣٥ / ٨) ٣(

من طريق عمر بن حفص، ..) وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له: (باب قول اهللا تعاىل: التوحيد
قال النيب صلى اهللا عليه : ثنا أبو صاحل عن أيب سعيد اخلدري، قالحدثنا أيب، حدثنا االعمش، حد

إن اهللا : لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: يا آدم، فيقول: يقول اهللا عزوجل يوم القيامة: " وسلم
ومل ينفرد حفص بن غياث بلفظ ": الفتح " قال احلافظ يف .." يأمرك أن خترج من ذريتك بعثا إىل النار

  = (*) وافقه عبدالرمحن الصوت، فقد

)٩/٣١(  

  

  .والزيادة من الثقة فمقبولة، واهللا أعلم
: أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق بقراءيت، أخربنا أمحد بن يوسف الدقاق، والفتح بن عبد اهللا، قاال

  أخربنا أبو الفضل حممد بن عمر القاضي، وقرأت على أمحد بن هبة اهللا، عن عبد املعز بن
أخربنا أبو احلسني أمحد ابن حممد البزاز، أخربنا علي بن : ربنا يوسف بن أيوب الزاهد، قاالحممد، أخ

عمر احلريب، حدثنا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا حيىي بن معني، حدثنا حفص بن غياث، عن االعمش، 
ا عثرته، أقاله من أقال مسلم: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال

  ".اهللا عزوجل يوم القيامة 
عن حيىي، فوقع موافقة عالية، ورواه عبد اهللا ابن أمحد يف زيادات املسند عن حيىي، ) ١(أخرجه أبو داود 

  .وهو يعد يف أفراد حيىي بن معني



بد املنعم بن أنبأنا اخلضر بن عبد السالم اجلويين، وأمحد بن عبد السالم، وأمحد بن أيب اخلري إجازة، عن ع
كليب، وقرأت على حممود بن أيب بكر اللغوي، أخربنا النجيب عبد اللطيف بن الصيقل، أخربنا ابن 
كليب، أخربنا علي بن أمحد الرزاز، أخربنا حممد بن حممد، أخربنا إمساعيل الصفار، حدثنا احلسن بن 

  عرفة، حدثين
__________  

  . اهللا بن أمحد يف كتاب السنة، عن أبيه، عن احملاريببن حممد احملاريب، عن االعمش، أخرجه عبد= 
، ٢٥٢ / ٢" املسند " باب يف فضل االقالة، وإسناده صحيح، وهو يف : يف البيوع) ٣٤٦٠(رقم ) ١(

، واحلاكم )١١٠٤(و ) ١١٠٣(باب االقالة، وصححه ابن حبان : يف التجارات) ٢١٩٩(وابن ماجة 
٤٥ / ٢.  

(*)  

)٩/٣٢(  

  

ن حجاج بن أرطاة، عن حممد بن عبد العزيز الراسيب، عن موىل اليب بكرة، عن أيب حفص بن غياث، ع
" البغي وقطيعة الرحم : ذنبان يعجالن، وال يغفران: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بكرة، قال

)١.(  
ن خشيش، أخربنا احلسن بن علي، أخربنا سامل بن احلسن، أخربنا نصر اهللا القزاز، أخربنا أبو سعد ب

أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حممد بن عبيداهللا املنادي، حدثنا حفص 
إذا : خرجنا بأكلب لنا، فاستقبلنا عبد اهللا بن عمر، فقال: ابن غياث، حدثنا احلجاج، عن معروف، قال

  ).٢(بسم اهللا، اللهم اهد صدورها : أرسلتموها، فقالوا
  .ولدت سنة سبع عشرة ومئة: مسعت حفص بن غياث يقول: بن حامتقال هارون 
وفلج حفص حني مات ابن إدريس، فمكث يف البيت إىل أن مات سنة أربع وتسعني ومئة : قال هارون

  .يف العشر، وصلى عليه الفضل بن العباس أمري الكوفة يومئذ
  .وفيها أرخ موته خليفة، وابن منري، وأبو سعيد االشج، والعطاردي

__________  
باب يف النهي عن البغي، : يف االدب) ٤٩٠٢(، وأبو داود ٣٨ و ٣٦ / ٥وأخرجه أمحد ) ١(

" باب البغي، والبخاري يف : يف الزهد) ٤٢١١(يف صفة القيامة، وابن ماجة ) ٢٥١٣(والترمذي 
يب صلى اهللا كلهم من طريق عيينة بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب بكرة، عن الن) ٦٧" (االدب املفرد 

ما من ذنب أجدر أن يعجل اهللا تعاىل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف : " عليه وسلم قال



 ٤ و ٣٥٦ / ٢، واحلاكم )٢٠٣٩(وصححه الترمذي، وابن حبان " اآلخرة مثل البغي وقطيعة الرحم 
  .، ووافقه الذهيب، وهو كما قالوا١٦٢/ 
  .مدلس وقد عنعن - وهو ابن أرطاة -احلجاج ) ٢(

(*)  

)٩/٣٣(  

  

  .مات سنة مخس وتسعني: وأما سلم بن جنادة، فقال
  .مات سنة ست وتسعني، والصحيح االول: وقال حممد بن املثىن وأبو حفص الفالس

  .العامل احملدث أبو عمرو االموي، موالهم اجلزري احلراين) خ، د، ت، ق * ( مروان ين شجاع- ٧
  .كثر عنه، وعن عبد الكرمي بن مالك اجلزري، وسامل االفطس ومجاعةحدث ببغداد عن خصيف، وهو م

أمحد بن حنبل، وسريج بن يونس، وأمحد بن منيع، وحيىي بن معني، ويعقوب الدورقي، : روى عنه
  .واحلسن بن عرفة، وزياد بن أيوب وآخرون

  .ال بأس به: قال أمحد
  .صدوق: وقال غريه

  .ليس حبجة: وقال أبو حامت
  .يروي املقلوبات عن الثقات: بانوقال ابن ح

  .حديثه يف درجة احلسن: قلت
  .تويف سنة أربع ومثانني ومئة

  :أما
__________  

، التاريخ الصغري ٣٠٩١، طبقات خليفة ت ٤٨٥ / ٧، طبقات ابن سعد ٥٥٦: التاريخ البن معني* 
، ١٤٩ - ١٤٧/  ١٣، تاريخ بغداد ١٣ / ٣، كتاب اروحني ٣٧٢ / ٧، التاريخ الكبري ٢٣٤ / ٢

، ٩١ / ٤، ميزان االعتدال ٢٨٩ / ١، العرب ١ / ٣١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣١٥: ذيب الكمال
، ١٢٣: ، طبقات احلفاظ٩٤ / ١٠، ذيب التهذيب ١٣٢ / ٣، الكاشف ٢٩٦ / ١تذكرة احلفاظ 

  .٣٧٣خالصة تذهيب الكمال ص 
(*)  

)٩/٣٤(  

  



  .يفأصله شام) ق * ( مروان ين سامل اجلزري- ٨
  .صفوان بن سليم، وسليمان االعمش، وعبد امللك بن أيب سليمان: حدث عن
  .الوليد بن مسلم، ونعيم بن محاد، وأبو مهام الوليد ابن شجاع، وآخرون: روى عنه

  .أمجعوا على ضعفه
  .ليس بثقة: وقال أمحد بن حنبل

  .منكر احلديث: وقال البخاري
  .متروك احلديث: وقال النسائي والدارقطين

  .ومها متعاصران) ١" (ميزان االعتدال " كالمها مذكور يف : لتق
  .ذكر هذا الثاين للتمييز

  .عامة ما يرويه ال يتابعه عليه الثقات: قال ابن عدي
يارسول اهللا، أرأيت : وتفرد ذا عن االوزاعي، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قيل: قلت

  الرجل يذبح وينسى أن
__________  

، الضعفاء للعقيلي ١٠٩: ، الضعفاء الصغري١٦١ / ٢، التاريخ الصغري ٧٧٣ / ٧تاريخ الكبري ال* 
، ١ / ٣١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣١٥: ، ذيب الكمال١٣ / ٣، كتاب اروحني ٤١٦لوحة 

 / ١٠، ذيب التهذيب ١٣٢ / ٣، الكاشف ٦٥١ / ٢، املغين يف الضعفاء ٩٠ / ٤ميزان االعتدال 
٩٣.  

  .٩١ و ٩٠ / ٤) ١(
(*)  

)٩/٣٥(  

  

  ).١" (اسم اهللا على كل مسلم : " يسمي ؟ فقال
أول ما جيازي به املؤمن أن يغفر : " وله عن عبدامللك بن أيب سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا

  ).٢" (جلميع من شيع جنازته 
  
  .الرقاشي، موالهم البصريابن الحق، االمام احلافظ اود أبو إمساعيل ) ع * ( بشر بن املفضل- ٩

حدث عن أبيه، ومحيد الطويل، وحممد بن املنكدر، وعبد اهللا ابن حممد بن عقيل، وعاصم بن كليب، 
وخالد احلذاء، وحيىي بن سعيد االنصاري، وخالد بن ذكوان، وداود بن أيب هند، وحامت بن أيب صغرية، 



بة، وسهيل بن أيب صاحل، وأيب رحيانة عبد اهللا وسعيد اجلريري، وسعيد بن يزيد أيب مسلمة، وابن أيب عرو
بن مطر، وعبيد اهللا بن عمر، وحممد بن زيد بن املهاجر، وحيىي بن أيب إسحاق احلضرمي، وابن جدعان، 

  .وعمارة بن غزية وخلق
__________  

 / ٤" امع " مروان بن سامل ضعيف، وأورده اهليثمي يف : ، وقال٢٩٥ / ٤أخرجه الدارقطين ) ١(
  .متروك: وأعله مبروان هذا، ووصفه بقوله" االوسط " ، ونسبه للطرباين يف ٣٠

" رواه البزار، وفيه مروان بن سامل الشامي وهو يف : ، وقال٢٩ / ٣" امع " أورده اهليثمي يف ) ٢(
  ).٨٢٠(برقم " زوائد البزار 

 / ٢، التاريخ الكبري ٤٥٨: ، طبقات خليفة٢٩٠ / ٧، طبقات ابن سعد ٥٩: التاريخ البن معني* 
، ١٥٤: ، ذيب الكمال٣٦٦ / ٢، اجلرح والتعديل ٥١٣: ، املعارف٢٤٤ / ٢، التاريخ الصغري ٨٤

، ١٥٧ / ١، الكاشف ٣٠٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٩٦ / ١، العرب ٢ / ٨٥ / ١تذهيب التهذيب 
  .١٢٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٨: ، طبقات احلفاظ٤٥٨ / ١ذيب التهذيب 

(*)  

)٩/٣٦(  

  

  أبو الوليد، ومسدد، وحيىي بن حيىي، وبشر بن معاذ: وعنه
العقدي، وزياد بن حيىي احلساين، وعلي بن املديين، وعمرو الفالس، ونصر بن علي، وأمحد بن حنبل، 

  .والقواريري، ووهب بن بقية، وخلق سواهم
  .ت بالبصرةإىل بشر املنتهى يف التثب: روى أبو بكر االسدي، عن أمحد بن حنبل، قال

بشر بن املفضل مع مجاعة : من أثبت شيوخ البصرة ؟ قال: قلت البن معني: وقال معاوية بن صاحل
  .مساهم

ليس من العلماء أحد إال وقد أخطأ يف حديثه إال بشر بن املفضل، : مسعت أيب يقول: وقال ابن أيب داود
  .وابن علية

 كان بشر يصلي كل يوم أربع مئة ركعة، ويصوم :وقال حممد بن عبدالرحيم، عن علي بن املديين، قال
  .ال تذكروا ذاك الكافر: ، فقال)١(يوما، ويفطر يوما، وذكر عنده إنسان من اجلهمية 
  .هو ثقة: قال أبو زرعة، وأبو حامت، وأبو عبد الرمحن النسائي

  ).٢(كان ثقة كثري احلديث، وكان عثمانيا، تويف سنة ست ومثانني ومئة : وقال ابن سعد
__________  



 ه الذي كان ١٢٨فرقة من فرق املسلمني انتحلت مذهب جهم بن صفوان الراسيب املقتول سنة ) ١(
يؤول آيات الصفات كلها، وجينح إىل الترتيه البحت، وبه نفى أن يكون هللا تعاىل صفات غري ذاته، وأن 

من اآلراء سوى ذلك جتدها يف يكون مرئيا يف اآلخرة، وأن يتكلم حقيقة، وأثبت أن القرآن خملوق، وله 
  ".امللل والنحل " كتب 

ونبز بشر هذا اجلهمي الذي ذكر عنده بالكفر هو من الغلو املرفوض عند أهل العلم، اللهم إال أن يريد 
  .بالكفر الكفر العملي الذي ال خيرج صاحبه عن امللة

  .٢٩٠ / ٧" الطبقات ) " ٢(
(*)  

)٩/٣٧(  

  

دخلت البصرة أول دخلة يف رجب سنة ست ومثانني، : نبل، عن أبيه، قالوروى عبد اهللا بن أمحد بن ح
  .واعتقل لسان بشر بن املفضل قبل أن خيرج، ومات سنة سبع ومثانني

  .كان من أبناء الثمانني: قلت
قرأت على إمساعيل بن عبدالرمحن املعدل، أخربكم االمام أبو حممد عبد اهللا بن أمحد : وقع يل من عواليه

، )١(ت عشرة وست مئة، أخربنا خطيب املوصل أبو الفضل بن الطوسي، وشهدة الكاتبة يف سنة س
أخربنا طراد بن حممد الزينيب، وقرأت على حممد ابن عبد الوهاب السعدي، : ، قالوا)٢(وجتين الوهبانية 

 هالل بن أخربنا: أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا القاسم بن الفضل، قاال: أخربكم علي بن خمتار، قال
حممد احلفار، أخربنا احلسني بن حيىي بن عياش، حدثنا أبو األشعث أمحد ابن املقدام العجلي سنة تسع 

وأربعني ومئتني، حدثنا بشر بن املفضل، حدثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، عن النيب صلى 
  ).٣" (ه من جر ثوبه من خميلة، فإن اهللا ال ينظر إلي: " اهللا عليه وسلم قال
__________  

هي شهدة بنت أيب نصر أمحد بن الفرج الدينوري، مث البغدادي، الكاتبة املسندة فخر النساء، ) ١(
كانت دينة عابدة صاحلة، مسعها أبوها الكثري، وصارت مسندة العراق، روت عن طراد والنعايل وابن 

  .البطر وطائفة
 / ٤" العرب "  ه عن نيف وتسعني سنة ٥٧٤سنة وكانت ذات بر وخري، توفيت يف رابع عشر احملرم 

٢٢٠.  
وجتين هذه حمدثة معمرة روت العوايل، " الوهابية "  إىل ٢٢٣ / ٤" العرب " حترف يف املطبوع من ) ٢(

وهي من طبقة شهدة الكاتبة، حدثت عن أيب اخلطاب نصر بن أمحد، وطراد بن حممد الزينيب، واحلسن 



  وأخرب عنها أمحد بن أيب الفتح بنبن أمحد النعايل، ومسع منها، 
هي : بأم عتب، وقال" العرب " اخلضر التنوخي، وسيدة بنت عبدالرحيم السهروردي، وكناها املؤلف يف 

  .آخر من روى يف الدنيا بالسماع عن طراد والنعايل
  . ه٥٧٥توفيت يف شوال سنة 

ق حممد بن جعفر، عن من طري) ٤٣) (٢٠٨٥(، ومسلم ٨١ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٣(
  .شعبة ذا االسناد

  .الكرب: واملخيلة
(*)  

)٩/٣٨(  

  

من جر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت ابن عمر: وبه حدثنا شعبة، عن حمارب بن دثار
  ).١" (ثوبه من خميلة، فإن اهللا ال ينظر إليه 

ممن : خالد، فرأى رجال جير إزاره فقالرأيت ابن عمر يف دار : حدثنا شعبة، عن مسلم بن يناق: وبه
من جر : " من بين ليث، قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأذين هاتني يقول: أنت ؟ فقال

  ).٢" (إزاره، ال يريد بذلك إال املخيلة، مل ينظر اهللا إليه 
ه أن رسول اهللا بشر بن املفضل، عن بشري بن ميمون الشقري، عن عمه أسامة ابن أخدري رضي اهللا عن

  ".أنت زرعة : " أصرم، فقال: قال" ما امسك ؟ : " صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل
  ).٣(هذا صحيح غريب معدود يف أفراد بشر، خرجه أبو داود 

  
  احلافظ احلجة أبو سفيان، حممد بن محيد البصري) م، س، ق * ( أبو سفيان املعمري- ١٠

__________  
باب من جر ثوبه من اخليالء، ومسلم :  يف اللباس٢٢٣ / ١٠ البخاري إسناده صحيح، وأخرجه) ١(
 من طرق، ٤٢ / ٢باب التغليظ يف جر االزار، وأمحد :  يف الزينة٢٠٦ / ٨، والنسائي )٤٣) (٢٠٨٥(

  .عن شعبة ذا االسناد
ر باب حترمي ج: يف اللباس والزينة) ٤٥) (٢٠٨٥" (صحيحه " إسناده صحيح، وأخرجه مسلم يف ) ٢(

   من طريق شعبة ذا االسناد، وأخرجه مالك يف٤٥ / ٢الثوب خيالء، وأمحد 
 ٢١٦ / ١٠باب ما جاء يف إسبال الرجل ثوبه، ومن طريقه البخاري :  يف اللباس٩١٤ / ٢" املوطأ " 

عن نافع وعبد اهللا بن دينار وزيد بن أسلم،، عن ) ١٧٣٠(، والترمذي )٢٠٨٥(يف اللباس، ومسلم 



  ).٤٠٨٥(، وأبو داود ٢١٧ / ١٠، و ٢١ / ٧خرجه البخاري ابن عمر، وأ
باب تغيري االسم القبيح، وإسناده صحيح، وقد كره أصرم ملا فيه من : يف االدب) ٤٩٥٤(برقم ) ٣(

  .معىن الصرم، وهو القطع، فجعله زرعة من الزرع، وهو النبات، وهو ضد القطع
  = (*)، اجلرح ٣٩١: ، املعارف٦٩ / ١، التاريخ الكبري ٥١٢: التاريخ البن معني* 

)٩/٣٩(  

  

  .املعمري، اشتهر بذلك الرحتاله إىل معمر باليمن
  .وكان من الصلحاء العباد واملتقنني املتقني

  .هشام بن حسان، ومعمر، وسفيان الثوري، وغريهم: حدث عن
شج، ومحيد بن سريج بن يونس، وأبو خيثمة، والنفيلي، وابن منري، وعمرو الناقد، وأبو سعيد اال: وعنه

  .الربيع، وسفيان بن وكيع، وآخرون
  .وثقه حيىي بن معني، وأبو داود

  .وهذا مل يرو له البخاري، وروى اليب سفيان احلمريي الواسطي، وفيه شئ
  .حممد بن محيد اليشكري املعمري مذكور بالصالح والعبادة: قال اخلطيب

  .عبد الرزاق أحب إيل منه: وقال حيىي بن معني
  .مات املعمري سنة اثنتني ومثانني ومئة: ن قانعقال اب

  
االمام الفقيه احملدث، قاضي كرمان، أبو هشام الكويف مث ) خ، م، د * ( حسان بن إبراهيم- ١١

  .الكرماين
__________  

 / ٣، تذهيب التهذيب ١١٩٠: ، ذيب الكمال٢٥٧ / ٢، تاريخ بغداد ٢٣١ / ٧والتعديل = 
 / ٩، ذيب التهذيب ٣٦ / ٢، الكاشف ٥٢٩ / ٣ميزان االعتدال ، ٢٨٣ / ١، العرب ٢ / ١٩٩
  .٢٩٨ / ١، شذرات الذهب ٣٣٣، خالصة تذهيب الكمال ص ١٣١

  : = (*)، الضعفاء واملتروكني٣٥ / ٣، التاريخ الكبري ٣٩١: العلل المحد بن حنبل* 

)٩/٤٠(  

  



  .يلي ومجاعةسعيد بن مسروق الثوري، وعاصم االحول، ويونس ابن يزيد اال: حدث عن
االزرق بن علي، وعلي بن املديين، وأمحد بن عبدة الضيب، وعلي بن حجر، وإسحاق بن شاهني، : وعنه

  .وآخرون كثريون
  .ال بأس به: قال حيىي بن معني
  .ثقة: وقال الدارقطين
  .ليس بالقوي: وقال النسائي

  ).١(واستنكر له أمحد بن حنبل أحاديث 
  .مات سنة ست ومثانني ومئة

حدثت أيب حبديث حلسان بن إبراهيم، رواه عن عاصم : حدثنا عبد اهللا بن أمحد قال: ل العقيليقا
االحول، عن عبد اهللا بن حسن، عن أمه فاطمة بنت احلسني، عن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 ورمحة اهللا، السالم عليك أيها النيب: " وسلم، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دخل املسجد قال
ما هذا من حديث عاصم، هذا من حديث : فقال أيب" اللهم اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبواب رمحتك 

  ).٢(ليث بن أيب سليم 
  فذكرت اليب عن

__________  
، تذهيب ٢٥٠: ، ذيب الكمال٢٣٨ / ٢، اجلرح والتعديل ٩٢لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٣٥= 

، ذيب ٢٥١ / ١، الكاشف ٤٧٧ / ١، ميزان االعتدال ٢٩٣ / ١، العرب ١ / ١٢٩ / ١التهذيب 
  .٣٩٤: ، مقدمة فتح الباري٢٤٥ / ٢التهذيب 

  .حدث بأفراد كثرية، وهو عندي من أهل الصدق إال أنه يغلط يف الشئ وال يتعمد: وقال ابن عدي) ١(
  .توبع عليهاله يف الصحيح أحاديث يسرية : ٣٩٤ص " مقدمة الفتح " وقال احلافظ ابن حجر يف 

، وقد رواه من حديث ليث بن أيب سليم، عن عبد اهللا بن حسن، عن ٩٢: للعقيلي ص" الضعفاء ) " ٢(
" ، وإمساعيل القاضي يف ٢٨٢ / ٦، وأمحد )٣١٤(الترمذي ..أمه فاطمة بنت احلسني، عن جدا فاطمة

  = (*)، وإسناده ليس )٨٤" (فضل الصالة على النيب 

)٩/٤١(  

  

كان نيب اهللا صلى : " دامللك الكويف، مسعت العالء، مسع مكحوال، عن أيب أمامة وواثلةحسان، عن عب
: فأنكره أيب، وقال" اهللا عليه وسلم إذا قام يف الصالة، مل يلتفت، ورمى ببصره إىل موضع سجوده 

  ).١(اضرب عليه 



  
رئ القدوة، شيخ االسالم، ابن يزيد بن عبدالرمحن، االمام احلافظ املق) ع * ( عبد اهللا بن إدريس- ١٢

  .أبو حممد االودي الكويف
  .ولد سنة عشرين ومئة

  وحدث عن أبيه، وحصني بن عبدالرمحن، وسهيل بن أيب
__________  

مبتصل كما قال الترمذي، فإن فاطمة بنت احلسني مل تدرك جدا فاطمة، الا عاشت بعد النيب صلى = 
  .اهللا عليه وسلم أشهرا

إذا دخل : "  بلفظ-من حديث أيب محيد، أو أيب أسيد ) ٧٧٢(، وابن ماجة )٤٦٥(وأخرجه أبو داود 
" اللهم افتح يل أبواب رمحتك : أحدكم املسجد، فليسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث ليقل

  .وإسناده صحيح
  إذا دخل: " عنهما بلفظ) ٧١٣(وأخرجه مسلم 

اللهم إين أسألك من فضلك : تك، وإذا خرج، فليقلاللهم افتح يل أبواب رمح: أحدكم املسجد، فليقل
."  

إذا دخل أحدكم : " ، من حديث أيب هريرة بلفظ٨٥، وابن السين ص )٧٧٣(وأخرجه ابن ماجة 
: اللهم افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج، فليسلم على النيب وليقل: املسجد، فليسلم على النيب، وليقل

  ".اللهم اعصمين من الشيطان الرجيم 
، وابن )٤٥٢(، وصححه ابن خزمية ١ / ٥٢ورقة " الزوائد " وإسناده صحيح كما قال البوصريي يف 

  .٨٧، ويف الباب عن أنس عند ابن السين )٣٢١(حبان 
  .٩٢: ص" الضعفاء ) " ١(
: ، تاريخ خليفة١٣٠٣ت : ، طبقات خليفة٣٨٩ / ٦، طبقات ابن سعد ٢٩٥ / ٢تاريخ ابن معني * 

 ٨ / ٥، اجلرح والتعديل ٥١٠: ، املعارف٢٦٩ / ٢، التاريخ الصغري ٤٧ / ٥بري ، التاريخ الك٤٦٠
، تذهيب ٦٦٥: ، ذيب الكمال٤١٥ / ٩، تاريخ بغداد ١٣٧٦ت : ، مشاهري علماء االمصار٩ -

، دول ٧١ / ٢، الكاشف ٢٨٣ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٠٨ / ١، العرب ١ / ١٣٠ / ٢التهذيب 
، ١١٨:  طبقات احلفاظ١٤٤ / ٥، ذيب التهذيب ٤١٠ / ١اء ، طبقات القر١٢١ / ١االسالم 

  .٣٣٠ / ١، شذرات الذهب ١٩١، ١٩٠ص : خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)٩/٤٢(  

  



صاحل، وهشام بن عروة، وأيب إسحاق الشيباين، وسليمان االعمش، وإمساعيل بن أيب خالد، وابن 
االشجعي، واملختار بن فلفل، وبريد بن عبد جريج، ومسعر، وسفيان، واحلسن بن عبيد اهللا، وأيب مالك 

اهللا ابن أيب بردة، وعاصم بن كليب، وليث بن أيب سليم، ويزيد بن أيب زياد، وابن عجالن، وحيىي بن 
  .سعيد االنصاري، وابن إسحاق، وخلق
  .وتال على نافع، وكان من أئمة الدين

، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وأبو مالك، وهو من مشاخيه، وابن املبارك، وحيىي بن آدم: حدث عنه
بكر وعثمان ابنا أيب شيبة، وهناد، وأبو كريب، وأبو سعيد االشج، واحلسن بن عرفة، وأمحد بن عبد 

  .اجلبار العطاردي، وخلق كثري
  .وقد أقدمه الرشيد بغداد ليوليه قضاء الكوفة، فامتنع

  ).١(عبد اهللا ابن إدريس ما شرب أحد ماء الفرات فسلم إال : قال بشر بن احلارث
  ).٢(كان ابن إدريس نسيج وحده : وقال أمحد بن حنبل
كان عابدا فاضال، كان يسلك يف كثري من فتياه ومذاهبه مسالك أهل املدينة، : قال يعقوب بن شيبة

  إن مجيع ما يرويه مالك يف: وقد قيل: خيالف الكوفيني، وكان بينه وبني مالك صداقة، مث قال
__________  

  .٤١٨ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤١٨ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)٩/٤٣(  

  

  ).١(بلغين عن علي رضي اهللا عنه أنه مسعه من ابن إدريس : فيقول" املوطأ " 
  ).٢(هو حجة إمام من أئمة املسلمني : قال أبو حامت

  .مل يكن بالكوفة أحد أعبد هللا من ابن إدريس: وقيل
  .أر بالكوفة أفضل منهمل : قال ابن عرفة

: قال يل هارون الرشيد من أقرأ الناس ؟ فقلت: أبو داود، عن إسحاق بن إبراهيم، عن الكسائي قال
  .عبد اهللا بن إدريس

  .مث حسني اجلعفي: مث من ؟ قلت: قال
  ).٣(رجل آخر : مث من ؟ قلت: قال

ال تبكي يا بنية، فقد ختمت : ملا نزل بابن إدريس املوت، بكت بنته، فقال: وعن حسني العنقزي قال



  ).٤(القرآن يف هذا البيت أربعة آالف ختمة 
  ).٥(كان ابن إدريس إذا حلن أحد يف كالمه، مل حيدثه : قال حممد بن عبد اهللا بن عمار

  )٦(عندي قوصرة : مسعت ابن إدريس يقول: قال حيىي بن معني
__________  

  .٤٢٠ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
حديث ابن إدريس حجة حيتج ا، وهو إمام من أئمة : ٩ / ٥"  اجلرح والتعديل "النص يف ) ٢(

  .املسلمني
  .٤١٨ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤٢١ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٤١٩ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٥(
صرة قو": تاريخ ابن معني " وعاء من قصب حيمل فيه التمر، ويف : بتشديد الراء، ويقال بتخفيفها) ٦(

  .ملكايا
(*)  

)٩/٤٤(  

  

  ).١(ملكاية، ورواية من حوض الربابني، ودبة زيت، ما أحد أغىن مين 
أنت قد : اترك اجللوس يف املسجد، فقال: قلت حلفص بن غياث: وكان ابن إدريس حيرم النبيذ، وقال

  . متعرض لهيأتيين البالء وأنا فار أحب إيل من أن يأتيين وأنا] الن : [ تركت ذلك ومل تترك، قلت
  :مسعت ابن إدريس يقول: قال أبو خيثمة

مسعت ابن : فإنه حمرم يسريه إين لكم من شره نذيره قال أبو بكر بن أيب شيبة* كل شراب مسكر كثريه 
  ).٢" (حور عني : " كتبت حديث أيب احلوراء، فكتبت حتته: إدريس يقول

  .مل يكن هلم يف ذلك الوقت شكل بعد: قلت
قرئ كتاب : قال) ٣(حدثنا عبيد بن نعيم، حدثنا احلسن بن الربيع البوراين : بةقال يعقوب بن شي

  اخلليفة إىل ابن إدريس، وأنا
__________  

  .٢٩٦": تاريخ ابن معني ) " ١(
  .أبو اجلوزاء: وإمنا فعل ذلك حىت ال يلتبس باجليم املعجمة، فيقرأ) ٢(

، وأبو داود ٢٠٠، ١٩٩ / ١ أمحد وحديث أيب احلوراء هو حديث الدعاء يف القنوت أخرجه



، ١٧٣ / ١، والدارمي )١١٧٨(، وابن ماجة ٢٤٨ / ٣، والنسائي )٤٦٤(، والترمذي )١٤٢٥(
علمين : قال احلسن بن علي: ، من حديث بريد بن أيب مرمي، عن أيب احلوراء، قال)١١٩٩(والطيالسي 

 اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن اللهم: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلن يف الوتر
عافيت، وتولين فيمن توليت، وبارك يل فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت، فإنك تقضي وال يقضى 

  .١٧٢ / ٣وإسناده صحيح، وصححه احلاكم " عليك، إنه ال يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت 
  .نسبة إىل عمل البواري اليت تبسط وجيلس عليها) ٣(

(*)  

)٩/٤٥(  

  

فشهق ابن إدريس شهقة، وسقط : من عبد اهللا هارون أمري املؤمنني إىل عبد اهللا بن إدريس، قال: حاضر
إنا : بعد الظهر، فقمنا إىل العصر، وهو على حاله، وانتبه قبيل املغرب، وقد صببنا عليه املاء فال شئ، قال

  أي ذنب! هللا وإنا إليه راجعون، صار يعرفين حىت يكتب إيل 
  !. هذا ؟ بلغ يب
  .قد وثقه حيىي بن معني وعبد الرمحن بن خراش، والناس: قلت
  .بل كان مولده سنة مخس عشرة ومئة، ومات بالكوفة يف ذي احلجة سنة اثنتني وتسعني ومئة: وقيل

كان ابن إدريس من عباد اهللا الصاحلني، من الزهاد، وكان ابنه أعبد منه، ومل أر : قال ابن عمار املوصلي
  ).١( أحدا أفضل من عبد اهللا بن إدريس، وعبدة بن سليمان بالكوفة

  .ثقة ثبت: وقال النسائي
  ).٢(ولدت سنة مخس عشرة : مسعت ابن إدريس يقول: وقال أمحد بن جواس

  .وكذا قال أمحد بن حنبل ومجاعة يف مولده، وهو احملفوظ
مات : مسعت شعبة يقول: قالوروى العباس بن الوليد اخلالل، عن عرفة بن إمساعيل، عن ابن إدريس، 

  .وفيها مولدي، فهذا قول شاذ: محاد بن أيب سليمان سنة عشرين ومئة، مث قال ابن إدريس
__________  

  .٤١٩ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٢٠ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)٩/٤٦(  

  



  . احلجةيف عشر ذي: ، قاله أمحد، وابن مثىن، واالشج، وابن سعد، وزاد٩٢وتويف سنة 
  .وفد غلط بعض القراء، وزعم أن ابن إدريس تال على ابن كثري، ما حلقه وال قارب
ال أصلح، فقال : وروي عن رجل عن وكيع أن عبد اهللا بن إدريس امتنع من القضاء، وقال للرشيد

وأنا وددت أين مل أكن رأيتك، فخرج، مث وىل حفص ابن : وددت أين مل أكن رأيتك، فقال: الرشيد
 مر من هنا، فبعث -:  وصاح به-ث، وبعث الرشيد خبمسة آالف إىل ابن إدريس، فقال للرسول غيا

إن جاء مع اجلماعة، : مل تل لنا، ومل تقبل صلتنا، فإذا جاءك ابين املأمون، فحدثه، فقال: إليه الرشيد
  ).١(حدثناه، وحلف أال يكلم حفص بن غياث حىت ميوت 

  .واهللا ال حدثتك شهرا: قال يل االعمش: سحدثنا ابن إدري: أبو سعيد االشج
  .واهللا ال أتيتك سنة: فقلت
  .نعم: ابن إدريس ؟ قلت: مث أتيته بعد سنة، فقال: قال
  ).٢(أحب أن يكون للعريب مرارة : قال

ال تبكي، قد ختمت : ملا نزل بعبد اهللا بن إدريس املوت، بكت بنته، فقال: قال حسني بن عمرو العنقزي
  ).٣( أربعة آالف ختمة يف هذا البيت

  مسعت علي بن املديين، وجعل يذم قراءة: قال يعقوب بن شيبة
__________  

  .٤١٧، ٤١٦ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤١٨، ٤١٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٢١ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .٤٤: وقد تقدم يف الصفحة
(*)  

)٩/٤٧(  

  

  .حدثنا نوفل: ريش، وهي التفخيم، فقال له بشر بن موسىإمنا نزل القرآن بلغة ق: محزة، وقال
  .نوفل ثقة: فقال ابن املديين

  اتق اهللا، فإنك رجل تتأله،: مسعت عبد اهللا بن إدريس يقول حلمزة: قال
  .وهذه القراءة ليست قراءة عبد اهللا، وال قراءة غريه

  .أما إين أحترج أن أقرأ ا يف احملراب: فقال محزة
  .الا مل تكن قراءة القوم: لمل ؟ قا: قلت



  .إن رجعت من سفري ال تركنها: فما تصنع ا إذا ؟ قال: قلت
  .إنه صاحب سنة: ما أستجيز أن أقول ملن يقرأ حلمزة: مث قال ابن إدريس

اشتهر حتذير ابن إدريس من ذلك، واهللا يغفر له، وقد تلقى املسلمون حروفه بالقبول، وأمجعوا : قلت
  .اليوم عليها

  .أعلى ما يقع حديث ابن إدريس يف جزء ابن عرفةو
أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد قاال

البناء، أخربنا علي بن البسري، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا عثمان بن أيب 
قال رسول اهللا : دريس، وجرير، عن االعمش، عن أيب سفيان، عن جابر، قالشيبة، حدثنا عبد اهللا بن إ

إن يف الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهللا تعاىل فيها خريا من أمر الدنيا : " صلى اهللا عليه وسلم
  ".واآلخرة إال أعطاه إياه، وذلك كل ليلة 

  .عن عثمان، عن جرير وحده) ١(أخرجه مسلم 
__________  

  .باب يف الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء: يف صالة املسافرين) ٧٥٧) (١(
(*)  

)٩/٤٨(  

  

  .االمام احملدث املفيت، أبو عبد اهللا احلراين) ٤م،  * ( حممد بن سلمة- ١٣
خصيف اجلزري، وحممد بن عجالن، وحممد بن إسحاق، وخاله أيب عبدالرحيم خالد بن أيب : حدث عن

  .يزيد ومجاعة
 أبو جعفر النفيلي، وأمحد بن حنبل، وحممد بن الصباح اجلرجرائي، واحلسن بن أمحد بن أيب :روى عنه

شعيب احلراين، وعمرو ابن هشام أبو أمية، وأبو يوسف حممد بن أمحد الصيدالين، وحممد بن وهب بن 
  .أيب كرمية

  .وعدة
  .كان ثقة فاضال، تويف يف آخر سنة إحدى وتسعني ومئة: قال ابن سعد

  .مات يف أول سنة اثنتني وتسعني ومئة: أبو جعفر النفيليوقال 
  .حديثه يف الكتب سوى صحيح البخاري: قلت
  

  . الرازي االبرش، االمام قاضي الري، أبو عبد اهللاسلمة بن الفضل) د، ت* * ( االبرش - ١٤



__________  
التاريخ الكبري ، ٣٠٩٦ت : ، طبقات خليفة٤٨٥ / ٧، طبقات ابن سعد ٥١٩: تاريخ ابن معني) ١(
، ١٢٠٣لوحة : ، ذيب الكمال٢٧٦ / ٧، اجلرح والتعديل ٢٦٧ / ٢، التاريخ الصغري ١٠٧ / ١

، ٤٨ / ٣، الكاشف ٣١٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٠٧ / ١، العرب ٢ / ٢٠٧ / ٣تذهيب التهذيب 
، شذرات الذهب ٣٣٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٠: ، طبقات احلفاظ١٩٣ / ٩ذيب التهذيب 

٣٢٩ / ١.  
، التاريخ الصغري ٨٤ / ٤، التاريخ الكبري ٣٨١ / ٧، طبقات ابن سعد ٢٢٦: التاريخ البن معني* * 

  = (*)، الضعفاء ٤٨، الضعفاء واملتروكني ص ٥٥، الضعفاء الصغري ص ٢٦٨ / ٢

)٩/٤٩(  

  

، ابن إسحاق، وأمين بن نابل، وحجاج بن أرطاة، وعمرو بن أيب قيس، وسفيان الثوري: حدث عن
  .وطائفة
  عبد اهللا املسندي، وحيىي بن معني، وعثمان بن أيب: وعنه

  .شيبة، وحممد بن محيد، ويوسف بن موسى القطان، وعدة
  .وثقه ابن معني
  .ال حيتج به: وقال أبو حامت
  .عنده مناكري: وقال البخاري
  .ضعيف: وقال النسائي

  .أهل الري ال يرغبون فيه لظلم فيه: وقال أبو زرعة
  .، وكان معلم كتاب)١(كان يتشيع : ن معنيوقال اب

  .إنه من أخشع الناس يف صالته: ثقة، يقال: وقال ابن سعد
  .كان قويا يف املغازي: قلت

  .تويف سنة إحدى وتسعني ومئة، وقد مسع منه ابن املديين وتركه
__________  

: ذيب الكمال، ٣٣٧ / ١، كتاب اروحني ١٦٨ / ٤، اجلرح والتعديل ١٦٧: للعقيلي لوحة= 
 / ١، الكاشف ٣٠٧ / ١، العرب ١٩٢ / ٣، ميزان االعتدال ١ / ٤٣ / ٢: ، تذهيب التهذيب٥٢٩
  .٣٢٨ / ١، شذرات الذهب ١٤٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٣ / ٤، ذيب التهذيب ٣٨٦

 علي هو اعتقاد تفضيل: التشيع يف عرف املتقدمني: ٩٤ / ١" التهذيب " قال احلافظ ابن حجر يف ) ١(



على عثمان، وأن عليا كان مصيبا يف حروبه، وأن خمالفه خمطئ، مع تقدمي الشيخني وتفضيلهما، ورمبا 
اعتقد بعضهم أن عليا أفضل اخللق بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعا 

  .دينا صادقا جمتهدا، فال ترد روايته ذا، ال سيما إن كان غري داعية
(*)  

)٩/٥٠(  

  

، بن عثمان، بن أمساء، خارجة، بن حصن، ابن حذيفة، بن ابن احلارث) ع* ( مروان بن معاوية - ١٥
  بدر، االمام احلافظ الثقة، أبو عبد اهللا الفزاري الكويف

  .مث الدمشقي
أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا أمحد بن أيب الفتح، والفتح بن عبد السالم، وأخربنا أبو حفص الطائي، 

أخربنا أبو الفضل االرموي، وأخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبد املعز بن : عن أيب اليمن الكندي، قالوا
أخربنا أمحد بن حممد البزاز، أخربنا علي بن عمر السكري، : حممد، أخربنا يوسف بن أيوب الزاهد، قاال

شرين ومئتني، حدثنا مروان بن أخربنا أمحد بن احلسن ابن عبد اجلبار، حدثنا حيىي بن معني سنة سبع وع
معاوية، حدثنا هالل بن سويد االمحري، مسعت أنسا يذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهدي له ثالث 

أمل أك : " طوائر، فأطعم خادمه طريا، فلما كان الغداة، أتاه به، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١" (رزق كل غد أن ختبأ شيئا لغد، فإن اهللا تعاىل يأيت ب
  .هو أبو ظالل: حديث غريب، وهالل واه، ويقال

  .مروان هو ابن عم االمام أيب إسحاق الفزاري، وكان ينبغي أن يلصق به النه يف طبقته
__________  

، مشاهري علماء ٢٧٤ / ٢، التاريخ الصغري ٣٧٢ / ٧، التاريخ الكبري ٥٥٦: تاريخ ابن معني* 
، ٣١١ / ١، العرب ٢ / ٣١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣١٦: الكمال، ذيب ١٣٦٧ت : االمصار

 / ١٠، ذيب التهذيب ١٣٣ / ٣، الكاشف ٢٩٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٩٣ / ٤ميزان االعتدال 
  .٣٣٣ / ١، شذرات الذهب ٣٧٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٣: ، طبقات احلفاظ٩٦

  . االسناد من طريق مروان بن معاوية ذا١٩٨ / ٣وأخرجه أمحد ) ١(
(*)  

)٩/٥١(  

  



  .ولد يف خالفة هشام بن عبدامللك
محيد الطويل، وعاصم االحول، وسليمان التيمي، وأيب مالك االشجعي، وعوف االعرايب، : وحدث عن

وسعد بن عبيد، واحلسن بن عمرو الفقيمي، وحيىي بن سعيد االنصاري، وهاشم بن هاشم بن عتبة، 
 خالد، واالعمش، وز بن حكيم، وأمين بن نابل، ورشدين بن ويزيد بن كيسان، وإمساعيل بن أيب

كريب، وطلحة بن حيىي، وعبد اهللا بن عبدالرمحن الطائفي، وعبيد اهللا بن عبد اهللا االصم، وعطاء بن 
  .عجالن، وحممد بن سوقة، وابن إسحاق، وهالل بن عامر، وخلق كثري

  .كان جواال يف طلب احلديث
 بن عدي، وسعيد بن منصور، وحيىي بن معني، وابن راهويه، وأبو خيثمة، احلميدي، وزكريا: حدث عنه

وعلي بن املديين، وابن منري، وأمحد بن منيع، وحممد بن سالم البيكندي، وأبو بكر بن أيب شيبة، ودحيم، 
وعمرو الناقد، وأبو كريب، وحممد بن حيىي العدين، ويعقوب الدورقي، وحممد بن هشام بن مالس، وأبو 

 احلسني بن حريث، وزياد بن أيوب، واحلسن بن عرفة، وسليمان بن عبدالرمحن، وسويد بن عمار
  .سعيد، وعمرو بن رافع القزويين، وعمرو بن عثمان، وكثري بن عبيد، وأمم سواهم

  .وحديثه يروى اليوم بعلو يف جزء ابن عرفة
  .ثبت حافظ: روى أبو بكر االسدي، عن أمحد بن حنبل، قال

  .ما كان أحفظه، كان حيفظ حديثه: د، عن أمحد، قالوروى أبو داو

)٩/٥٢(  

  

  .ثقة: وروى عثمان الدارمي، عن حيىي
  .وكذا وثقه النسائي، وغري واحد

  .ثقة فيما روى عن املعروفني، وضعفه فيما روى عن اهولني: وقال علي بن املديين
 الثوري مع جاللته يفعل إمنا الضعف من قبلهم، كان يروي عن كل ضرب، وقد كان سفيان: قلت

  .كذلك
  .كان مروان يلتقط الشيوخ من السكك: قال ابن منري: وقال علي بن احلسني بن اجلنيد

  .ثقة ثبت ما حدث عن املعروفني، وما حدث عن اهولني، ففيه ما فيه، وليس بشئ: وقال العجلي
  .هولنيصدوق ال يدفع عن صدق، وتكثر روايته عن الشيوخ ا: وقال أبو حامت

: سألت حيىي بن معني عن حديث مروان ابن معاوية، عن علي بن أيب الوليد، فقال: وقال عباس الدوري
  ).١(هذا هو علي بن غراب، واهللا ما رأيت أحيل للتدليس منه 

  .مات فجأة سنة ثالث وتسعني ومئة قبل التروية بيوم: قال دحيم وغريه



__________  
: "  البن معني، دون قوله٥٥٧": التاريخ " س أمساء الشيوخ، واخلرب يف وكان يدل": التقريب " يف ) ١(

  ".واهللا ما رأيت أحيل للتدليس منه 
(*)  

)٩/٥٣(  

  

ابن نصر، بن حسان، بن احلر، بن مالك، بن اخلشخاش، التميمي القاضي ) ع * ( معاذ بن معاذ- ١٦
  .االمام احلافظ، أبو املثىن العنربي البصري

 التيمي، وأشعث بن عبدامللك، وعوف االعرايب، وحممد بن عمرو، وأيب كعب سليمان: حدث عن
، وكهمس، وقرة بن خالد، والنهاس بن قهم، وابن عون، ومحيد الطويل، وحامت بن )١(صاحب احلرير 

  .أيب صغرية، وعمران بن حدير، وشعبة، وعاصم ابن حممد العمري، والثوري، وخلق
ي، وبندار، وحممد بن مثىن، وإسحاق بن موسى اخلطمي، وأبو بكر أمحد، وإسحاق، وحيىي، وعل: وعنه

بن أيب شيبة، وحممد بن حامت السمني، وعبد الوهاب بن احلكم الوراق، وأبو خيثمة، وعمرو الفالس، 
وحممد بن حيىي بن سعيد القطان، وأمحد بن سنان القطان، وعبد اهللا بن هاشم الطوسي، وابناه املثىن 

  .ان ابن نصر، وخلق كثريوعبيد اهللا، وسعد
  .وقد روى أيضا عنه عبدالرمحن بن أيب الزناد، وهو أكرب منه

  معاذ بن معاذ إليه املنتهى يف التثبت: قال أمحد بن حنبل
__________  

: ، تاريخ خليفة١٩١٧، طبقات خليفة ت ٢٩٣ / ٧، طبقات ابن سعد ٥٧٢: تاريخ ابن معني* 
 / ٨، اجلرح والتعديل ٥١٢: ، املعارف٢٧٨ / ٢ريخ الصغري ، التا٣٦٥ / ٧، التاريخ الكبري ٤٦٦
، ١٣٣٩: ، ذيب الكمال١٣١ / ١٣، تاريخ بغداد ١٢٧٠ت : ، مشاهري علماء االمصار٢٤٨

، ١٥٤ / ٣، الكاشف ٣٢٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٢٠ / ١، العرب ١ / ٤٨ / ٤تذهيب التهذيب 
، خالصة تذهيب ١٣٦: قات احلفاظ، طب١٩٤ / ١٠، ذيب التهذيب ١٢٤ / ١دول االسالم 

  .٣٤٥ / ١، شذرات الذهب ٣٨٠الكمال 
  .هو عبد ربه بن عبيد االزدي موالهم، وهو ثقة) ١(

  .أخرج له الترمذي
(*)  

)٩/٥٤(  



  

  .هو قرة عني يف احلديث، رواها املروذي عنه: بالبصرة، وقال
اجلعفي، وسعيد بن عامر، وال ما رأيت أفضل من حسني : وروى عنه ولده عبد اهللا بن أمحد أنه قال
  .رأيت أعقل من معاذ بن معاذ كأنه صخرة

  .ثقة: وقال الكوسج عن حيىي بن معني، وأبو حامت الرازي
أيهما أحب إليك أزهر السمان يف ابن عون، أو معاذ بن معاذ ؟ : قلت البن معني: وقال عثمان الدارمي

  .ثقتان: قال
  .ثقة وثقة: لفمعاذ أثبت يف شعبة أو غندر ؟ قا: قلت

  .معاذ ثقة ثبت: وقال النسائي
خالد بن احلارث : طلبت احلديث مع رجلني من العرب: مسعت حيىي بن سعيد يقول: قال عمرو بن علي

اهلجيمي، ومعاذ بن معاذ العنربي، وأنا موىل لقريش لتيم، فواهللا ما سبقاين إىل حمدث قط، فكتبا شيئا 
  .من خالفين من الناسحىت أحضر، وإذا تابعاين، ال أبايل 

ما بالكوفة وال البصرة وال احلجاز أثبت من معاذ بن معاذ، وما أبايل إذا : ومسعت حيىي بن سعيد يقول
  .ال حيدث، فيستثين معاذا وخالدا: تابعين من خالفين، وقد كان شعبة حيلف

: ن معاذ، مث قالاللهم اغفر خلالد بن احلارث، ومعاذ ب: وورد أن حيىي بن سعيد قال يف سجوده مرة
إين الستغفر لسبعني من إخواين يف سجودي أمسيهم : حدثنا شعبة، عن معاوية بن قرة، قال أبو الدرداء

  .بأمساء آبائهم
  ما علمت أحدا قدم بغداد إال وقد: قال حممد بن عيسى بن الطباع

)٩/٥٥(  

  

  تعلق عليه يف شئ من احلديث إال معاذا العنربي، ما قدروا أن يتعلقوا
  .عليه حبديث مع شغله بالقضاء

ملا قدم بنو العباس، بدؤوا بالصالة قبل اخلطبة، فانصرف : حدثنا معاذ بن معاذ قال: قال أمحد بن عبدة
  .الناس، وهم يقولون

  ).١(بدلت السنة بدلت السنة يوم العيد 
 معاذ يف سنة ولدت سنة عشرين ومئة يف أوهلا، وولد معاذ بن: مسعت حيىي القطان يقول: قال الفالس

  .تسع عشرة ومئة يف آخرها، كان أكرب مين بشهرين
  .مات أيب سنة ست وتسعني ومئة: وقال عبيد اهللا بن معاذ



كان ثقة، ويل قضاء البصرة هلارون أمري املؤمنني، مث عزل، وتويف بالبصرة يف ربيع : وقال ابن سعد
  .اآلخر، سنة ست وتسعني ومئة
أخربنا احلسن بن صباح، أخربنا عبد اهللا بن رفاعة، :  وعلي بن حممد قاالأخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن،

  أخربنا أبو احلسن
__________  

وذلك أن بين أمية قدموا اخلطبة على الصالة يف العيدين، فلما أعادها العباسيون إىل ما كانت عليه ) ١(
ة قد بدلت، ملا كانوا يعتقدون أن زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، واخللفاء الراشدين ظن الناس أن السن

يف ) ٨٨٩" (صحيحه " ما هم عليه من اخلطبة قبل الصالة هو السنة، وقد روى هذا االمام مسلم يف 
فخرجت خماصرا مروان حىت أتينا املصلى، فإذا كثري بن :..عن أيب سعيد اخلدري قال: صالة العيدين

عين يده، كأنه جيرين حنو املنرب، وأنا أجره حنو الصلت قد بىن منربا من طني ولنب، فإذا مروان يناز
  .قد ترك ما تعلم! ال يا أبا سعيد : أين االبتداء بالصالة ؟ فقال: الصالة، فلما رأيت ذلك منه قلت

  .ال تأتون خبري مما أعلم ثالث مرار مث انصرف! كال، والذي نفسي بيده : قلت
  .أحدثوا تقدمي اخلطبة قبل الصالة أن بين أمية ٨٥ / ٥" احمللى " ونقل ابن حزم يف 

(*)  

)٩/٥٦(  

  

اخللعي، أخربنا عبدالرمحن بن عمر بن حممد البزاز، أخربنا أمحد بن حممد بن زياد، حدثنا احلسن بن حممد 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الزعفراين، حدثنا معاذ العنربي، حدثنا محيد، عن أنس، قال

نهر جيري، حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إىل ما جيري فيه املاء، فإذا مسك دخلت اجلنة، فإذا أنا ب
  ).١" (هذا الكوثر الذي أعطاكه اهللا عزوجل : ما هذا يا جربيل ؟ قال: أذفر، فقلت

  
االمام احلافظ الفقيه، أبو عبد اهللا اخلوالين احلمصي االبرش كاتب ) ع * ( حممد بن حرب- ١٧

  .الزبيدي
د بن زياد االهلاين، وحبري بن سعد، وعمر بن رؤبة، وحممد بن الوليد الزبيدي، وصفوان حمم: حدث عن

  .بن عمرو، واالوزاعي، وعدة
  أبو مسهر، وحممد بن وهب بن عطية، وإسحاق بن: حدث عنه

__________  
إنا أعطيناك (، يف تفسري سورة ٥٦٢ / ٨إسناده صحيح، وأخرجه من غري وجه عن أنس البخاري ) ١(



: باب حجة من قال: يف الصالة) ٤٠٠(، ومسلم ٤١٢ / ١١باب احلوض : ، ويف الرقاق)كوثرال
إنا أعطيناك (باب ومن سورة : يف التفسري) ٣٣٧٥(البسملة آية من أول كل سورة، والترمذي 

: ١٣٤، و ١٣٣ / ٢باب يف احلوض، والنسائي : يف السنة) ٤٧٤٨(و ) ٤٧٤٧(، وأبو داود )الكوثر
  ).سم اهللا الرمحن الرحيمب(باب قراءة 

 ٢، التاريخ الصغري ٦٩ / ١، التاريخ الكبري ٣٠٥١ت : ، طبقات خليفة٤٧٠ / ٧طبقات ابن سعد * 
  ،١١٨٥لوحة : ، ذيب الكمال٢٣٧ / ٧، اجلرح والتعديل ٢٧٥/ 

، ٣١ / ٣، الكاشف ٣١٠ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٥١ / ١، العرب ٢ / ١٩٦ / ٣تذهيب التهذيب 
، خالصة تذهيب ١٢٨: ، طبقات احلفاظ١٤٦ / ٢، النجوم الزاهرة ١٠٩ / ٩يب ذيب التهذ

  .٣٤١ / ١، شذرات الذهب ٣٣٢الكمال 
(*)  

)٩/٥٧(  

  

  .، وحممد بن مصفى، وأبو عتبة احلجازي، وخلق كثري)١(راهويه، وكثري بن عبيد، وأبو التقي اليزين 
  .ذكر ابن سعد أنه ويل قضاء دمشق

  .ريه، وكان جمودا حلديث الشامينيووثقه حيىي بن معني وغ
  .صاحل احلديث: قال أبو حامت

  .ثقة: وقال حممد بن عوف الطائي
  .من صحيح البخاري: ، يعين)٢(حديثه يف العلم، والطب، وصالة اخلوف : قال الكالباذي

  .مات سنة أربع وتسعني ومئة: قال يزيد بن عبد ربه
 عبد الواحد احلافظ، أخربنا القاسم بن عبد اهللا، أخربنا أخربنا حممد بن داود اخلطيب، أخربنا حممد بن

  وجيه بن طاهر، أخربنا أمحد بن احلسن االزهري، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن محدون،
__________  

  ".التهذيب " هشام بن عبدامللك بن عمران احلمصي صدوق رمبا وهم، من رجال : وامسه) ١(
باب مىت يصح مساع الصغري من طريق حممد :  يف العلم١٥٧ / ١حديثه يف العلم أخرجه البخاري ) ٢(

بن يوسف، حدثنا أبو مسهر، حدثين حممد بن حرب، حدثين الزبيدي، عن الزهري، عن حممود بن 
  .عقلت من النيب صلى اهللا عليه وسلم جمة جمها يف وجهي، وأنا ابن مخس سنني: الربيع، قال

   يف صالةوحديثه يف الطب سيورده املصنف، وحديثه
باب حيرس بعضهم بعضا يف صالة اخلوف من :  يف صالة اخلوف٣٦١ / ٢اخلوف أخرجه البخاري 



طريق حيوة بن شريح، حدثنا حممد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن 
س معه، فكرب قام النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقام النا: عتبة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال

وكربوا معه، وركع وركع ناس منهم، مث سجد وسجدوا معه، مث قام الثانية فقام الذين سجدوا معه 
وحرسوا إخوام، وأتت الطائفة االخرى، فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم يف صالة، ولكن حيرس 

  .بعضهم بعضا
(*)  

)٩/٥٨(  

  

 الذهلي، حدثنا حممد بن وهب، حدثنا حممد بن أخربنا أبو حامد ابن الشرقي، حدثنا حممد بن حيىي
حرب، حدثنا حممد بن الوليد، أخربنا الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أيب سلمة، عن أم سلمة، أن 

استرقوا هلا فإن ا النظرة : "  رأى يف بيتها جارية يف وجهها سفعة فقال- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
."  

  .الذهليعن حممد ) ١(رواه البخاري 
  .ويقع يل حديث حممد بن حرب عاليا يف صفة املنافق

  
 امللك أبو الفضل جعفر، ابن الوزير الكبري أيب علي حيىي، ابن الوزير خالد ابن الوزير*  الربمكي - ١٨

  .برمك الفارسي
ؤدد، كان خالد من رجال العامل، توصل إىل أعلى املراتب يف دولة أيب جعفر، مث كان ابنه حيىي كامل الس
  جليل املقدار، حبيث إن املهدي ضم إليه ولده الرشيد، فأحسن تربيته وأدبه، فلما أفضت اخلالفة

__________  
باب : يف السالم) ٢١٩٧(باب رقية العني، وأخرجه مسلم :  يف الطب١٧٢ و ١٧١ / ١٠) ١(

  .استحباب الرقية من العني
  من طريق أيب الربيع سليمان بن داود، عن حممد

  .ب ذا االسنادابن حر
صفرة، : محرة يعلوها سواد، وقيل: هو سواد يف الوجه، وعن االصمعي: قال إبراهيم احلريب: والسفعة

  .لون خيالف لون الوجه: سواد مع لون آخر، قال ابن قتيبة: وقيل
  .أصابتها عني: العني أي: والنظرة

، ٢٩١، ٢٦٦، ٢٦٢، ٢٥٥، ٢٥٢ / ٨، تاريخ الطربي ٣٨٢: ، املعارف٤٥٨: تاريخ خليفة* 



، تاريخ ٢٠٤، الوزراء والكتاب للجهشياري ٥٣ / ٥، العقد الفريد ١٨٧، وحوادث سنة ٣٠٠
، وفيات ١٨٤، ١٧٥، ١٦٨، ١٦١، ١٥٢، ١٥١، ١٤٠ / ٦، الكامل البن االثري ١٥٢ / ٧بغداد 

و  ١٨٩ / ١٠، البداية والنهاية ١١٨: ، دول االسالم٢٩٨ / ١، العرب ٣٤٦، ٣٢٨ / ١االعيان 
  .٢٢٢، شرح قصيدة ابن عبدون ص ٣١١ / ١، شذرات الذهب ١٢٣ / ٢، النجوم الزاهرة ١٩٤

(*)  

)٩/٥٩(  

  

إىل الرشيد، رد إىل حيىي مقاليد االمور، ورفع حمله، وكان خياطبه يا أيب، فكان من أعظم الوزراء، ونشأ 
يب، وشأن غريب، بقي يف له أوالد صاروا ملوكا، وال سيما جعفر، وما أدراك ما جعفر ؟، له نبأ عج

االرتقاء يف رتبة، شرك اخلليفة يف أمواله ولذاته وتصرفه يف املمالك، مث انقلب الدست يف يوم، فقتل، 
مسعت حيىي بن خالد : وقال االصمعي! وسجن أبوه وإخوته إىل املمات، فما أجهل من يغتر بالدنيا 

  ).١(ملن بعدنا عربة ] فينا [ ، و الدنيا دول، واملال عارية، ولنا مبن قبلنا أسوة: يقول
كانت صلة حيىي إذا ركب ملن سأله مئيت درهم، أتيته، وقد شكوت إليه ضيقا، : قال إسحاق املوصلي

ما أصنع بك ؟ ما عندي شئ، ولكين قد جاءين خليفة صاحب مصر يسأل أن أستهدي صاحبه : فقال
  ار، فهوذاشيئا، فأبيت، فأحل، وبلغين أن لك جارية بثالثة آالف دين

  .أستهديه إياها، فال تنقصها من ثالثني ألف دينار شيئا
  .فما شعرت إال والرجل قد أتى، فساومين باجلارية، فبذل عشرين ألفا، فلنت، فبعتها: قال

وهذا خليفة صاحب فارس قد جاءين يف حنو هذا، فخذ جاريتك مين، : فلما أتيت حيىي، عنفين، مث قال
  .ن مخسني ألف دينارفإذا ساومك، ال تنقصها م

  .أمل نؤدبك ؟ خذ جاريتك: فأتاين، فبعتها بثالثني ألفا، فلما صرت إىل حيىي، قال: قال
  .هي حرة، وإين قد تزوجتها! قد أفدت ا مخسني ألف دينار، مث تعود إيل ؟ : قلت
  يا أبة بعد االمر والنهي: إن ولدا ليحىي قال له وهم يف القيود: قيل

__________  
  .، وما بني حاصرتني منه١٧٩ / ٦البن االثري "  الكامل ) "١(

(*)  

)٩/٦٠(  

  



  .يا بين دعوة مظلوم غفلنا عنها، مل يغفل اهللا عنها: واالموال صرنا إىل هذا ؟ قال
  .مات حيىي مسجونا بالرقة سنة تسعني ومئة عن سبعني سنة

ها، أديبا، عذب العبارة، حامتي فأما جعفر، فكان من مالح زمانه، كان وسيما أبيض مجيال فصيحا مفو
السخاء، وكان لعابا غارقا يف لذات دنياه، ويل نيابة دمشق، فقدمها يف سنة مثانني ومئة، فكان يستخلف 

إذا أقبلت الدنيا عليك، فأعط، فإا ال تفىن، وإذا أدبرت، فأعط : عليها، ويالزم هارون، وكان يقول
  .فإا ال تبقى

إما أن : العصبية بالشام، وتفاقم االمر، فاغتم الرشيد، فعقد جلعفر، وقالهاجت ): ١(قال ابن جرير 
، واستخلف )٢(خترج أو أخرج، فسار فقتل فيهم، وهذم، ومل يدع هلم رحما وال قوسا، فهجم االمر 

  ).٣(على دمشق عيسى بن املعلى، ورد 
أشهر من أن يذكر، وكان من كان جعفر عند الرشيد حبالة مل يشاركه فيها أحد، وجوده : قال اخلطيب

إنه وقع ليلة حبضرة الرشيد زيادة على ألف توقيع، ونظر يف مجيعها، فلم : ذوي اللسن والبالغة، يقال
  .منها عن موجب الفقه) ٤(خيرج شيئا 

  كان أبوه قد ضمه إىل القاضي أيب
__________  

  .٢٦٢ / ٨" تارخيه " يف ) ١(
خيشعن يف * حىت استبنت اهلدى والبيد هامجة : ابن مقبلسكن وأطرق، قال : هجم الشئ: يقال) ٢(

فعادوا إىل االمن والطمأنينة، وأطفأ تلك النائرة : ٢٦٢ / ٨" تاريخ الطربي " اآلل غلفا أو يصلينا ويف 
  .واستخلف على الشام عيسى بن العكي، وانصرف: ٢٦٣ / ٨" تاريخ الطربي " يف ) ٣(
  .هافلم خيرج شئ من: يف تاريخ بغداد) ٤(

(*)  

)٩/٦١(  

  

  ).١(يوسف حىت فقه 
  .ما رأيت أبلغ من جعفر الربمكي واملأمون: وعن مثامة بن أشرس، قال

قد أغناك اهللا بالعذر منا عن االعتذار إلينا، وأغنانا باملودة لك عن : اعتذر إىل جعفر رجل، فقال: قيل
، حدثين مهذب حاجب حدثنا ميمون بن مهران، حدثين الرشيدي: قال جحظة) ٢(سوء الظن بك 

 أن العباس نالته إضاقة، فأخرج سفطا فيه جوهر بألف ألف، - يعين أخا املنصور -العباس بن حممد 
  .أريد عليه مخس مئة ألف: فحمله إىل جعفر، وقال



  .نعم: قال
  .وأخذ السفط

  .فلما رجع العباس إىل داره، وجد السفط قد سبقه ومعه ألف ألف
  ودخل جعفر على الرشيد،

  .اطبه يف العباس، فأمر له بثالث مئة ألف دينارفخ
انظر يل جارية المثل هلا يف : حج الرشيد وجعفر وأنا معهم، فقال يل جعفر: وعن إبراهيم املوصلي، قال

  .الغناء والظرف
ال أبيعها بأقل من أربعني ألف : فأرشدت إىل جارية مل أر مثلها، وغنت، فأجادت، فقال موالها: قال

  .دينار
قد عرفت ما كنا : يا موالي يف أي شئ أنت ؟ قال:  قد أخدا، فأعجب ا جعفر، فقالت اجلارية:قلت

  .فيه من النعمة، فأردت أن تصريي إىل هذا امللك، فتسعدي
 وقد كان حلف أن ال يأكل هلا -لو ملكت منك ما ملكت مين، ما بعتك بالدنيا، فاذكر العهد : قالت
  اشهدوا أا حرة، وأين قد: جلعفر فتغرغرت عيناه، وقال -مثنا 

__________  
  .٣٢٩، ٣٢٨ / ١" وفيات االعيان " ، و ١٥٢ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٥٣ / ٧، وابن خلكان ١٥٣ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)٩/٦٢(  

  

  .تزوجتها، وأمهرا داري
  .اض بنا: فقال جعفر

  . ال صحبنا منه درهمواهللا: فدعوت احلمالني لنقل الذهب، فقال جعفر
  ).١(أنفقه عليكما : وقال ملوالها

  .كان يف خزائن جعفر دنانري زنة الواحد مئة مثقال، كان يرمي ا إىل أصطحة الناس سكته: قيل
مىت يعطه معسر يوسر * يلوح على وجهه جعفر يزيد على مئة واحدا * وأصفر من ضرب دار امللوك 

  .، وكان على الدينار صورة جعفربل الشعر اليب العتاهية: وقيل) ٢(
: أخربنا عبد اهللا بن الربيع، حدثين أمحد بن إمساعيل، عن حممد بن جعفر، قال": االغاين " قال صاحب 

  شهدت أيب حيدث جدي وأنا



أخذ بيدي أمري املؤمنني، فأقبل خيترق احلجر حىت انتهينا إىل حجرة، ففتحها، ودخلنا : صغري، قال
 باب ونقره، فسمعت صوت عود، فغنت امرأة، فأجادت، فطربت واهللا، مث غنت، فأغلقها، وقعدنا على

علية أخيت، واهللا لئن لفظت به، القتلنك، : ال، قال: أتعرف هذه ؟ قلت: فرقصنا معا، وخرجنا، فقال يل
  ).٣(فقد لفظت به، واهللا ليقتلنك : فقال يل جدي

  .إن امرأة كالبية أنشدت جعفرا: وقيل
  يشكون من مطر الربيع نزورا* لعقيق وأهله إين مررت على ا

__________  
  .١٥٥ / ٧" تاريخ بغداد " القصة مطولة يف ) ١(
: أنه هو الذي سك تلك الدنانري، والسكة: أي" سكته " ، وقوله ١٥٦ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .حديدة منقوشة تضرب عليها النقود
  .بنت املهدي يف أخبار علية ١٨٩، ١٨٨ / ١٠" االغاين ) " ٣(

(*)  

)٩/٦٣(  

  

قد اختلف يف سبب مصرع جعفر على ) ١(أن ال يكون ربيعهم ممطورا * ما ضرهم إذ مر فيهم جعفر 
إين لقاعد عند الرشيد، فدخل حيىي بن خالد، : قال) ٢(إن جربيل ابن خبتيشوع الطبيب : فقيل: أقوال

يا جربيل، يدخل عليك : ، فقال هارونوكان يدخل بال إذن، فسلم، فرد الرشيد ردا ضعيفا، فوجم حيىي
قدمين اهللا يا أمري املؤمنني قبلك، واهللا ما : فما بالنا ؟ فوثب حيىي، وقال: ال، قال: أحد بال إذن ؟ قلت

ما أردت ما تكره، ولكن الناس يقولون : هو إال شئ حصصتين به، واآلن فتبت، فاستحىي الرشيد، وقال
)٣.(  

   أنكر حيىي بن خالد من أمره أن حممدأول ما: إن مثامة قال: وقيل
  .إن حيىي ال يغين عنك من اهللا شيئا: ابن الليث رفع رسالة إىل الرشيد يعظه، وفيها

نعم، هو منهم على االسالم، : أتعرف حممد بن الليث ؟ قال: فأوقف الرشيد حيىي على الرسالة، وقال
  .ال واهللا: فسجنه، فلما نكبت الربامكة، أحضره، وقال أحتبين ؟ قال

نعم، وضعت يف رجلي القيد، وحلت بيين وبني عيايل بال ذنب سوى قول : أتقول هذا ؟ قال: قال
  .حاسد يكيد االسالم وأهله، وحيب االحلاد وأهله

  :أحتبين ؟ قال: ال، وال أبغضك فأمر له مبئة ألف، وقال: أحتيب ؟ قال: فأطلقه، وقال
__________  



  .٣٣٠ / ١" وفيات االعيان ) " ١(
إن مرتلته ما زالت تقوى عند الرشيد حىت قال : كان طبيب هارون الرشيد وجليسه وخليله، يقال) ٢(

  .من كانت له حاجة إيل، فليخاطب ا جربيل، فإين أفعل كل ما يسألين فيه، ويطلبه مين: الصحابه
أمون سجنه، مث أطلقه فكان القواد يقصدونه يف كل أمورهم، وملا تويف الرشيد خدم االمني، فلما ويل امل

 ه، ودفن يف دير مار جرجس ٢١٣وأعاده إىل مكانته عند أبيه الرشيد، فلم يزل إىل أن تويف سنة 
  .باملدائن

  .٢٠١، ١٨٧": طبقات االطباء " 
  .٢٨٧ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٣(

(*)  

)٩/٦٤(  

  

  .نعم
  ).١(انتقم اهللا ممن ظلمك، فقال الناس يف الربامكة وكثروا : قال

  .ال تقوموا له: إن حيىي دخل بعد على الرشيد، فقال للغلمان: وقيل
  ).٢(فأربد لون حيىي 

بل سبب قتل جعفر أن الرشيد سلم له حيىي بن عبد اهللا بن حسن العلوي، فرق له، وأطلقه سرا، : وقيل
  ).٣(فجاء رجل ينعته إىل الرشيد، وأنه رآه حبلوان، فأعطى الرجل ماال 

  .ر دارا أنفق عليها عشرين ألف ألف درهم، فأسرفبل أنشأ جعف: وقيل
رب ذنويب عظيمة، فإن كنت معاقيب، فاجعل عقوبيت : اعتمر حيىي بن خالد، فتعلق باالستار، وقال: وقيل

يف الدنيا، وإن أحاط ذلك بسمعي وبصري ومايل وولدي حىت أبلغ رضاك، فقدح االمري ابن ماهان عند 
د، وأعلمه طاعة أهل خراسان له، وأنه يكاتبهم، فاستوحش الرشيد الرشيد يف موسى بن حيىي بن خال

  .منه، وركبه دين، فاختفى من الغرماء، فتوهم الرشيد أنه سار إىل خراسان، مث ظهر، فسجنه
  ).٤(يضمنه أبوه، فضمنه : فهذا أول نكبتهم، فأتت أمه تالطف الرشيد، فقال

لو علمت أن شرب : ب معه، وكان الفضل يقولوغضب الرشيد أيضا على الفضل بن حيىي لتركه الشر
  املاء ينقص مروءيت، لتركته، وكان

__________  
  .٢٨٨ / ٨" تاريخ الطربي ) " ١(
  .٢٨٨ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٢(



  . بأطول مما هنا١٧٥ / ٦البن االثري " الكامل ) " ٣(
  .١٧٧، ١٧٦ / ٦" الكامل " ، و ٢٩٣، ٢٩٢ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٤(

*)(  

)٩/٦٥(  

  

يا : مشغوفا بالسماع، وكان جعفر ينادم الرشيد، ويأمره أبوه باالقالل من ذلك، فال يسمع، وقال حيىي
يا أبت ليس : أمري املؤمنني، أنا أكره مداخل جعفر معك، فلو اقتصرت به على االمرة دون العشرة، قال

  ).١(ذا بك، بل تريد أن تقدم الفضل عليه 
أن سبب هالك الربامكة أن الرشيد ] بن حرب " [  بن زهري أظنه عن عمه زاهر حدثنا أمحد: ابن جرير

  كان ال يصرب عن جعفر، وأخته عباسة،
  .أزوجكها على أن ال متسها: وكان حيضرمها جملس الشراب، فيقوم هو فقال

تفى فكانا يثمالن، ويذهب الرشيد، ويثب جعفر عليها، فولدت منه غالما، فوجهته إىل مكة، فاخ: قال
  .االمر، مث ضربت جارية هلا، فوشت ا

فلما حج الرشيد، هم بقتل الطفل، مث تأمث من ذلك، فلما وصل إىل احلرية، بعث إىل مسرور اخلادم، 
ومعه أبو عصمة وأجناد، فأحاطوا جبعفر ليال، فدخل عليه مسرور، وهو يف جملس هلو، فأخرجه بعنف 

  ).٢(قتله وقيده بقيد محار، وأتى به فأمر الرشيد ب
  .دعين أدخل، فأوصي: وقع على رجلي يقبلها، وقال: وعن مسرور قال

ال سبيل إىل ذا، فأوص مبا شئت، فأوصى، وأعتق مماليكه، مث ذحبته بعد أن راجعت فيه الرشيد، : قلت
وجئته برأسه، ووجه الرشيد جندا إىل أبيه، فأحاطوا به وبأوالده ومواليه، وأخذت أمواهلم وأمالكهم، 

  أال ال أمان ملن آوى: عثت جثة جعفر إىل بغداد، فصلب، ونوديوب
__________  

  .٢٩٣ / ٨" تاريخ الطربي ) " ١(
  .، وال يصح، فإن أمحد بن زهري، وعمه زاهر ال يعرفان٢٩٤ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٢(

(*)  

)٩/٦٦(  

  



  ).١(ة برمكيا، وصلب الرشيد أنس بن أيب شيخ على الزندقة، وكان خمتصا بالربامك
خال جعفر يوما بندمائه، وأنا فيهم، وتضمخ بالطيب، فجاءه عبدامللك بن : عن إبراهيم بن املهدي قال

  صاحل، فدخل فاربد وجه جعفر، فدعا عبدامللك غالمه، فرتع سواده وقلنسوته، وأتى جملسنا، فألبسوه
أحسن منادمة، وسري عن واهللا ما شربته قبل اليوم، فأخف علي، ونادم : حريرا، وأطعم وشرب، فقال

  .اذكر حوائجك، فإين ال أستطيع مقابلة ما كان منك: جعفر، وقال
  .يف قلب أمري املؤمنني علي موجدة، فتخرجها: قال
  .قد رضي عنك أمري املؤمنني: قال
  .وعلي أربعة آالف ألف: قال
  .قضي دينك: قال
  .وابين إبراهيم أحب أن أزوجه: قال
  . بالعالية بنتهقد زوجه أمري املؤمنني: قال
  .وأوثر أن يوىل بلدا: قال
  .قد واله أمري املؤمنني مصر: قال

فخرج، وحنن متعجبون من إقدام جعفر على هذه االمور العظيمة من غري استئذان، وركب إىل الرشيد، 
  ).٢(فأمضى له اجلميع 

وهو، ومل يكن له عنه بلغ من أمر جعفر أن الرشيد أختذ له ثوبا له زيقان يلبسه هو : قال ابن خلكان
صرب، وكانت عباسة أخت الرشيد أعز امرأة عليه، فكان مىت غابت أو غاب جعفر، تنغص، وقال 

  .سأزوجكها رد النظر، فاحذر أن ختلو ا، فزوجه: جلعفر
أن ابعثيين إىل ابنك كأنين : إا أحبته، وراودته، فأىب، وأعيتها احليلة، فبعثت إىل والدة جعفر: فقيل
  لئن: رية لك، تتحفينه ا، فأبت، فقالتجا

__________  
  .٢٩٦، ٢٩٥ / ٧" تاريخ الطربي ) " ١(
  .٣٣١، ٣٣٠ / ١" وفيات االعيان ) " ٢(

(*)  

)٩/٦٧(  

  

  .إنك دعوتيين إىل هذا، ولئن ولدت من ابنك، ليكونن لكم الشرف، فأجابتها: مل تفعلي، القولن عنك
عة بنات اخللفاء، فأنا موالتك، فطار السكر من رأسه، وقام، كيف رأيت خدي: فاقتضها، فقالت: قال



  .بعتيين واهللا رخيصا: وقال المه
  وحبلت منه، فلما ولدت،

وكلت بالولد خادما ومرضعا، وبعثتهم إىل مكة، مث وشت ا زبيدة، فحج، وحتقق االمر، فأضمر السوء 
* ه وابن القادة الساسة إذا ما ناكث سر  * أال قل المني الل: للربامكة، وأشار أبو نواس إىل ذلك، فقال

وسئل سعيد بن سامل عن ذنب الربامكة، ) ١(وزوجه بعباسه * ك أن تعدمه راسه فال تقتله بالسيف 
  .ما كان منهم بعض ما يوجب ما فعل الرشيد، لكن طالت أيامهم، وكل طويل ميل: فقال
ومن إليه احلل والعقد هذا ابن حيىي قد غدا * ه قل المني اهللا يف أرض: رفعت قصة إىل الرشيد فيها: وقيل

* وأمره ما إن له رد وقد بىن الدار اليت ما بىن ال * مثلك ما بينكما حد أمرك مردود إىل أمره * مالكا 
ملكك إن * وترا العنرب والند وحنن خنشى أنه وارث * فرس هلا مثال وال اهلند الدر والياقوت حصباؤها 

  ).٢( وأثرت فيه غيبك اللحد فقرأها،
__________  

  .٣٣٤، ٣٣٢ / ١" وفيات االعيان " اخلرب بطوله يف ) ١(
  .٣٣٦، ٣٣٥ / ١ابن خلكان ) ٢(

(*)  

)٩/٦٨(  

  

لو علمت أن قميصي : ما رأيت لك سرورا منذ قتلت جعفرا، فلم قتلته ؟ قال: إن أخته قالت له: وقيل
  دخلت: امشي خطيب الكوفة، قالعن حممد بن عبدالرمحن اهل) ١(يعلم السبب، ملزقته 

هذه : ال، قالت: تعرف هذه ؟ قلت: على أمي يوم االضحى، وعندها عجوز يف أثواب رثة، فقالت
  .حدثينا ببعض أمركم: والدة جعفر الربمكي، فسلمت عليها، ورحبت ا، وقلت

 عاق يل، وقد لقد هجم علي مثل هذا العيد، وعلى رأسي أربع مئة جارية، وأنا أزعم أن أبين: قالت
  ).٢(أتيتكم يقنعين جلد شاتني، أجعل أحدمها فراشا يل 

  .فأعطيتها مخس مئة درهم: قال
  .فكادت متوت فرحا

مل يزل حيىي وآله حمبوسني وحاهلم حسنة إىل أن سخط الرشيد على ابن عمه عبدامللك بن صاحل، فعمهم 
  ).٣(بسخطه، وجدد هلم التهمة، وضيق عليهم 

  .علقة مدة، وعلقت أطرافه بأماكن، مث أحرقتودامت جثة جعفر م
  .مل حيبس حممد بن حيىي: وقيل



قد انتخبتك المر مل أر له االمني وال املأمون، : أن الرشيد دعا ياسرا غالمه، فقال: ويف تاريخ ابن خلكان
  .فحقق ظين

  .لو أمرتين بقتل نفسي، لفعلت: قال
  .االمر عظيم، ليتين مت قبل هذا: لك ؟ قالويلك ما : ائتين برأس جعفر، فوجم هلا، قال: قال
  :قال

__________  
  .٣٣٦ / ١ابن خلكان ) ١(
  .١٥٧، ١٥٦ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٧٩ / ٦" الكامل " ، و ٢٩٧ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٣(

(*)  

)٩/٦٩(  

  

  .امض، ويلك
  . بال إذنلكن سؤتين بدخولك] بإقبالك [ يا ياسر سررتين : فمضى، فأتى جعفرا، فقال

  االمر وراء ذلك يا: قال
  .دعين أدخل وأوصي:  وأقبل يقبل قدمه، وقال-جعفر، قد أمرت بكذا، قال املسكني 

  .ال سبيل إىل ذلك، فأوص: قال
  .قتلته، فإن ندم، كانت حيايت على يدك: يل عليك حق، فارجع إىل أمري املؤمنني، وقل: فقال
  .، وأمسع كالمه، وقولك لهفآيت معك إىل خميمه: ال أقدر، قال: قال
  .أما هذا، فنعم: قال

لئن راجعتين، : ما وراءك ؟ فذكر له قول جعفر، فشتمه، وقال: وذهب به، فلما دخل ياسر، قال
  .القدمنك قبله

  .يا ياسر، جئين بفالن وفالن: فخرج، وضرب عنقه، وأتاه برأسه، فقال
  ).١(اتل جعفر فلما أتاه ما، قال اضربا عنقه، فإين ال أقدر أرى ق

رون مها * يف جعفر عربة وحيياه كانا وزيري خليفة اهللا ها * قوال ملن يرجتي احلياة أما : وقال أبو العتاهية
حناه عن * يف حالق رأسه ونصفاه والشيخ حيىي الوزير أصبح قد * ما مها وزيراه فذالكم جعفر برمته 

يرضي * الد قد تاهوا كذاك من يسخط االله مبا فأصبحوا يف الب* نفسه وأقصاه شئت بعد اجلميع مشلهم 
فتاب * نشهد أن ال إله إال هو طوىب ملن تاب قبل عثرته * به العبد جيزه اهللا سبحان من دانت امللوك له 



  )٢(قبل املمات طوباه 
__________  

  .٣٣٨ / ١ابن خلكان ) ١(
  .٣٠٢، ٣٠١ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٢(

(*)  

)٩/٧٠(  

  

  ولدت يوم قتل جعفر: د اهللا بن روح املدائينقال احملدث عب
يف ) ١(ابن حيىي، وهو أول صفر سنة سبع ومثانني ومئة، عاش سبعا وثالثني سنة، ومات أخوه الفضل 

سنة اثنتني وتسعني ومئة، وكان أخا للرشيد من الرضاعة، وأمه بربرية وكان قد ويل إمرة خراسان، 
د من جعفر، لكنه كان ذا تيه، وكرب عظيم، وصل مرة عمرو وكان من نبالء الرجال، وكان أكرم وأجو

  .بن مجيل التميمي ألف ألف درهم، وعاش مخسا وأربعني سنة، وله عدة إخوة
  

ابن زائدة، أمري العرب، أبو خالد الشيباين، أحد االبطال واالجواد، وهو ابن  *  يزيد بن مزيد- ١٩
ذربيجان وأرمينية للرشيد، وقتل رأس اخلوارج الوليد بن أخي االمري معن بن زائدة، ويل اليمن، مث ويل أ

، وكان يزيد مع فرط شجاعته وكرمه من دهاة العرب، ومتت له حروب مع الوليد حىت إنه )٢(طريف 
بارزه بنفسه، فتصاوال حنو ساعتني، وتعجب منهما اجلمعان، مث ضرب رجل الوليد، فسقط، وكالمها من 

  .بين شيبان
  .يا يزيد، ما أكثر أمراء املؤمنني يف قومك: ال لهإن الرشيد ق: وقيل
  ).٣(نعم، إال أن منابرهم اجلذوع : قال

__________  
، ٢٥٧ / ٨" الطربي " ، ٢٧ / ٤" وفيات االعيان " ، و ٣٣٤ / ١٢" تاريخ بغداد " مترجم يف ) ١(

  .٣٣٠ / ١، شذرات الذهب ١٤٠ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٠٩ / ١" العرب " ، ٢٦٠
، مرآة ٣٢٧ / ٦، وفيات االعيان ٣٣٤ / ١٤ تاريخ بغداد ٣٠٧، مجهرة االنساب ٤١٣: عارفامل* 

  .٢١٥، ٢١١: ، هبة االيام للبديعي٥٤ / ٣، خزانة االدب ٤٠٠ / ١اجلنان 
  .٣١ / ٦" وفيات االعيان " انظر أخباره يف ) ٢(
  .اجلذوع اليت يصلبون عليها إذا قتلوا: يعين) ٣(

(*)  



)٩/٧١(  

  

  .ستنصر به: وقال" ذو الفقار " إن الرشيد أعطاه ملا بعثه حلرب الوليد : وقيل
عليا : يعين) ١(وبأس أول من صلى ومن صاما * أذكرت سيف رسول اهللا سنته : فقال مسلم بن الوليد

  .رضي اهللا عنه
ل است: بلى، قال: ؟ قلت" ذو الفقار " أال أريك : رأيت الرشيد متقلدا سيفا، فقال: قال االصمعي

  .سيفي
  .فاستللته، فرأيت فيه مثاين عشرة فقارة

نظر : سوى يزيد لفاتوا الناس باحلسب قيل* لو مل يكن لبين شيبان من حسب ): ٢(وملنصور بن الوليد 
هلا : أجل، ولذلك أقول: أنت من حليتك يف مؤنة، قال: يزيد إىل حلية عظيمة خمضوبة، فقال لصاحبها

لصوت يف حافاا * للحناء يبتدران ولوال نوال من يزيد بن مزيد وآخر * درهم للطيب يف كل ليلة 
  )٣(اجللمان 

__________  
 ٦٦ص " ديوانه " يعين بأس علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إذ كان هو الضارب به، والبيت يف ) ١(

الصل كذا ا) ٢(داويت سقما، وقد هيجت أسقاما * طيف اخليال محدنا منك إملاما : من قصيدة مطلعها
  . ه١٩٠منصور بن الزبرقان بن سلمة النمري الشاعر املشهور املتوىف حنو : وهو خطأ صوابه

 يف ترمجته، ١١٥ / ١٣مثانية أبيات " االغاين " والبيت من قصيدة طويلة له أورد منها أبو الفرج يف 
  .٢٤٢": طبقات ابن املعتز " ، و ٣٣٦ / ٦، وابن خلكان ٦٧ / ١٣، "تاريخ بغداد " وانظر 

 / ٢" الكامل "  واخلرب أورده املربد يف - تثنية جلم، وهو املقص - بفتح اجليم والالم -اجللمان ) ٣(
  . ت الدكتور زكي املبارك٤٧٠
  .بدل كل ليلة" يف كل مجعة : " وفيه
(*)  

)٩/٧٢(  

  

 ومثانني ، سنة مخس)١(وبلغنا أن يزيد بن مزيد أهديت له جارية، فاقتضها، فمات على صدرها بربذعة 
  .ومئة، وخلف ابنيه االمريين خالدا وحممدا

  .وملسلم فيه مدائح بديعة
  



 موىل بين سعد، بن زيد مناة، بن متيم، االمام احلافظ احلجة، أبو حممد بن خازم) ع* ( أبو معاوية - ٢٠
  .معاوية السعدي الكويف الضرير، أحد االعالم

  .ولد سنة ثالث عشرة ومئة: قال أمحد ومجاعة
  .ي وهو ابن أربعة سنني، فأقاموا عليه مأمتا، قاله أبو داودوعم

  .عمي ابن مثان سنني: ويقال
هشام بن عروة، وعاصم االحول، وحيىي بن سعيد االنصاري، واالعمش، وسهيل، وإمساعيل : حدث عن

لك بن أيب خالد، وبريد بن عبد اهللا بن أيب بردة، وداود بن أيب هند، وعبيد اهللا بن عمر، وأيب ما
  االشجعي، وأيب إسحاق الشيباين، وحممد بن سوقة،

__________  
  .مدينة من أقصى بالد أذربيجان) ١(
، التاريخ ١٣٠٤ت : ، طبقات خليفة٣٩٢ / ٦، طبقات ابن سعد ٥١٣، ٥١٢: التاريخ البن معني* 

، ١٣٦٨ت : ، مشاهري علماء االمصار٢٤٦ / ٧، اجلرح والتعديل ٥١٠: ،، املعارف٧٤ / ١الكبري 
 ٤، ميزان االعتدال ٣١٨ / ١، العرب ١ / ٢٠٠ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٩١لوحة : ذيب الكمال

  ، الكاشف٢٩٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٥٧٥/ 
، ذيب ٦٦٩ / ٢، شرح العلل البن رجب ٢٤٧: ، نكت اهلميان١٢٣ / ١، دول االسالم ٢٧ / ٣

: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٢: ظ، طبقات احلفا١٤٨ / ٢، النجوم الزاهرة ١٣٧ / ٩التهذيب 
٣٣٤.  

(*)  

)٩/٧٣(  

  

والكليب، وسعد بن طريف االسكاف، وإمساعيل بن مسلم املكي، وبشار بن كدام، وجعفر بن برقان، 
وجويرب بن سعيد، وحجاج بن أرطاة، واحلسن بن عمرو الفقيمي، وخالد بن إلياس، وسعد بن سعيد، 

و بن يزيد، وقنان ابن عبد اهللا، وليث بن أيب سليم، وخلق وعمرو بن ميمون بن مهران، وأيب بردة عمر
  .كثري
ابنه إبراهيم، وابن جريج شيخه، واالعمش شيخه، وحيىي ابن سعيد القطان، وحيىي بن حيىي، : وعنه

وعمرو بن عون، وأمحد بن يونس، وأمحد بن حنبل، وابن معني، وإسحاق وأبو كريب، وابنا أيب شيبة، 
سعيد بن منصور، وابن منري، وهناد، وقتيبة، وعلي بن حممد الطنافسي، وأمحد بن وعلي، وأبو خيثمة، و

أيب احلواري، وأمحد ابن منيع، وعلي بن حرب، وأخوه أمحد بن حرب، وأمحد بن سنان، واحلسن بن 



عرفة، واحلسن بن حممد الزعفراين، وسهل بن زجنلة، وصدقة بن الفضل، وسعدان بن نصر، وعبد 
 الطرسوسي، وعلي بن إشكاب، وحممد بن إمساعيل احلساين، وحممد بن إمساعيل الرمحن بن حممد

االمحسي، وحممد بن طريف، وحممد بن عبد اهللا املخرمي، وحممد بن املثىن العرتي، وحممد بن حيىي بن أيب 
  .عمر العدين، ويعقوب الدورقي، وخلق كثري خامتتهم أمحد بن عبد اجلبار العطاردي

  .معاوية وجرير يف االعمش، فقدم أبا معاويةسئل أمحد عن أيب 
قد صار حديث : كان أبو معاوية إذا سئل عن أحاديث االعمش، يقول: وقال عبد اهللا بن أمحد عن أبيه

  أبو معاوية يف غري حديث: االعمش يف فمي علقما أو أمر لكثرة ما تردد عليه، مث قال أيب

)٩/٧٤(  

  

  .كان واهللا حافظا للقرآن:  ومسعت أيب يقولاالعمش مضطرب، ال حيفظها حفظا جيدا،
  .هو أثبت من جرير يف االعمش: وقال حيىي بن معني

  .وروى أبو معاوية عن عبيد اهللا أحاديث مناكري: قال
  .هو أثبت أصحاب االعمش بعد سفيان وشعبة: وقال

  .نلزم أبا معاوية: من تلزمون ؟ قلنا: أمحد بن زهري، عن ابن معني، قال لنا وكيع
  .أما إنه كان يعد علينا يف حياة االعمش ألفا وسبع مئة: قال

  .إن وكيعا قال كذا وكذا: فقلت اليب معاوية
  .صدق، ولكين مرضت مرضة، فأنسيت أربع مئة: فقال

حفظت من االعمش ألفا وست مئة، فمرضت مرضة، فذهب عين : عباس، عن حيىي، قال أبو معاوية
  .ه ألف ومئتانكان عند: منها أربع مئة، قال حيىي

  .وعند وكيع عن االعمش مثان مئة
كانت تلك االحاديث الكبار العالية : كان أبو معاوية أحسنهم حديثا عن االعمش ؟ قال: قلت ليحىي

  ).١(عنده 
كتبنا عن أيب معاوية عن االعمش ألفا ومخس مئة حديث، وكان عند جرير ألف : قال علي بن املديين

  .د االعمش ما مل يكن عند أيب معاوية أربع مئة ونيف ومخسون حديثاومئتان عن االعمش، وكان عن
  .أما أنت، فقد ربطت رأس كيسك: مسعت االعمش يقول اليب معاوية: حممود بن غيالن، عن أيب نعيم

  جاء أبو معاوية إىل: مسعت شبابة يقول: وحممود بن غيالن
__________  



  .٥١٢": تاريخ ابن معني ) " ١(
(*)  

)٩/٧٥(  

  

  .نعم: يا أبا معاوية، مسعت حديث كذا من االعمش ؟ قال: لس شعبة، فقالجم
  .هذا صاحب االعمش، فاعرفوه: فقال شعبة

  .لزم أبو معاوية االعمش عشرين سنة: مسعت أبا نعيم يقول: وقال أبو زرعة الدمشقي
  .يةما أدركنا أحدا كان أعلم بأحاديث االعمش من أيب معاو: وقال أمحد بن عمر الوكيعي

  .البصراء كانوا عياال علي عند االعمش: مسعت أبا معاوية يقول: قال أمحد بن داود احلراين
، فهو ما حفظته من يف احملدث، "حدثنا " كل حديث أقول فيه : مسعت أبا معاوية يقول: وقال ابن عمار

  .ذكر فالن، فهو ما مل أحفظه من فيه، وقرئ عليه من كتاب، فحفظته وعرفته: وما قلت
  .وكان لني القول فيه) ١(كويف ثقة، يرى االرجاء : قال العجلي

  .إن وكيعا مل حيضر جنازته لذلك: ثقة، رمبا دلس، كان يرى االرجاء، فيقال: وقال يعقوب بن شيبة
  .كان رئيس املرجئة بالكوفة: وقال أبو داود
  .ثقة: وقال النسائي

   فيهصدوق، وهو يف االعمش ثقة، ويف غريه: وقال ابن خراش
  .اضطراب

__________  
  .قد تقدم غري مرة أن هذا ال يعد قدحا يف حق القائل به عند اجلهابذة النقاد من احملدثني) ١(

(*)  

)٩/٧٦(  

  

  .كان حافظا متقنا، ولكنه كان مرجئا خبيثا: وقال ابن حبان
فظ منا حلديثه وقال جرير بن عبداحلميد، كنا نرقع احلديث عند االعمش، مث خنرج، فال يكون أحد أح

  .من أيب معاوية
إنه أكل عنده، فغسل يديه، فكان الرشيد هو الذي : وكان هارون الرشيد جيل أبا معاوية، وحيترمه، قيل

  .تدري يا أبا معاوية من يصب عليك ؟ مث وصله بذهب كثري: صب على يده، وقال



  .ةمات أبو معاوية سنة أربع وتسعني ومئ: قال حممد بن عبد اهللا بن منري
  .يف صفر أو أول ربيع االول: مات سنة مخس وتسعني، وزاد بعضهم: وقال علي بن املديين ومجاعة

أخربنا أبو الغنائم بن حماسن، أخربنا جدي عبد اهللا بن أيب نصر القاضي، أخربنا عيسى بن أمحد، حدثنا 
حدثنا سعدان بن نصر، احلسني بن علي، أخربنا عبد اهللا ابن حيىي، أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار، 

  ).١(حدثنا أبو معاوية، عن عاصم االحول، عن ابن سريين، عن متيم الداري أنه قرأ القرآن يف ركعة 
  أخربنا عبداملؤمن بن خلف احلافظ، أخربنا حممد بن عبد اهللا

__________  
ذا من غري وجه عن عاصم " املصاحف " ، وابن أيب داود يف ٢٠٥ / ١وأخرجه الطحاوي ) ١(

  اقرأ القرآن يف كل: " االسناد، وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعبد اهللا بن عمرو
فاقرأه : " إين أجد قوة، قال: قلت: قال" فاقرأه يف عشرين ليلة : " إين أجد قوة، قال: قلت: قال" شهر 

، )١٣٩٤ (، واليب داود)١١٥٩(، ومسلم ٨٤ / ٩أخرجه البخاري " يف سبع وال تزد على ذلك 
مل يفقه : " بسند صحيح، عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٢٩٥٠(والترمذي 

  ".من قرأ القرآن يف أقل من ثالث 
(*)  

)٩/٧٧(  

  

أخربنا أبو الفتح بن شاتيل، ونصر اهللا : ابن أيب السهل، وحممد بن علي بن السباك، وعلي بن سامل، قالوا
أخربنا حممد : وأخربنا احلسني بن علي، قاال: ربنا أبو القاسم الربعي، زاد ابن شاتيل، فقالأخ: القزاز قاال

بن حممد البزاز، حدثنا حممد بن عمرو الرزاز، حدثنا أمحد بن عبد اجلبار، حدثنا أبو معاوية، عن 
 إىل خثعم، بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية: إمساعيل، عن قيس، عن جرير بن عبد اهللا، قال

فاعتصم ناس بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر هلم بنصف 
ال : " يارسول اهللا، ومل ؟ قال: قالوا" أنا برئ من كل مسلم يقيم بني ظهري املشركني : " العقل، وقال

  ).١" (تراءى نارامها 
  

  ، صحب سفيان الثوري، وإبراهيم بن أدهم،من كبار أولياء اهللا *  أبو معاوية االسود- ٢١
__________  

باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، والترمذي : يف اجلهاد) ٢٦٤٥(وأخرجه أبو داود ) ١(
باب ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املشركني، كالمها من طريق هناد بن : يف السري) ١٦٠٤(



هذا سند رجاله ثقات إال أن أكثر أصحاب إمساعيل وهو ابن أيب السري، عن أيب معاوية ذا االسناد، و
  .خالد مل يذكروا فيه جريرا

، وأمحد ١٤٨ / ٧ورجح البخاري وغريه املرسل، لكن احلديث ثابت من غري وجه، فقد أخرج النسائي 
  ، من طريق أيب وائل عن أيب خنيلة أو حنيلة البجلي،١٣ / ٩، والبيهقي ٣٦٥ / ٤

يارسول اهللا ابسط يدك حىت : أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: قال جرير: قال
أبايعك على أن تعبد اهللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، : " أبايعك، واشترط علي فأنت أعلم، قال
  ".وتناصح املسلمني، وتفارق املشركني 

" ع املشرك وسكن معه، فإنه مثله من جام: " وإسناده صحيح، ويف الباب عن مسرة بن جندب مرفوعا
  .يف آخر كتاب اجلهاد) ٢٧٨٧(أخرجه أبو داود 

ال يقبل اهللا من مشرك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: وعن ز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال
  ".بعدما أسلم عمال حىت يفارق املشركني إىل املسلمني 

، ووافقه ٦٠٠ / ٤سنده حسن، وصححه احلاكم ، و)٢٥٣٦(، وابن ماجة ٨٣ / ٥أخرجه النسائي 
  .الذهيب

  .٢٧١ / ٨حلية االولياء * 
(*)  

)٩/٧٨(  

  

  .وغريمها، وكان يعد من االبدال
  .إنه ذهب بصره، فكان إذا أراد التالوة يف املصحف، أبصر بإذن اهللا: وقيل

  .اهللا لناادع : جاء إىل أيب معاوية االسود مجاعة، مث قالوا: قال أمحد بن أيب احلواري
  .اللهم ارمحين م، وال حترمهم يب: فقال

غزا أبو معاوية االسود، فحضر املسلمون حصنا فيه علج ال يرمي حبجر وال : قال أمحد بن فضيل العكي
 ] ١٧: االنفال) [ وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى: (نشاب إال أصاب، فشكوا إىل أيب معاوية، فقرأ

  .املذاكري: أين تريدون بإذن اهللا ؟ قالوا: الاستروين منه، فلما وقف، ق
  .بسم اهللا، مث رمى املذاكري، فوقع: أي رب، قد مسعت ما سألوين، فأعطين ذلك: فقال

  ملا مات علي بن الفضيل، حج أبو معاوية االسود من: قال أبو داود
  .طرسوس ليعزي الفضيل

 بني يديه، ضاق به ذرعه، وله مواعظ من كانت الدنيا مهه، طال غدا غمه، ومن خاف ما: ومن كالمه



  .وحكم
  

  ، أبو إسحاق إبراهيم، بن ماهان، بن من،رئيس املطربني*  إبراهيم املوصلي - ٢٢
__________  

 / ١، العرب ٤٣، ٤٢ / ١، وفيات االعيان ١٧٥ / ٦، تاريخ بغداد ٢٥٨ - ١٥٤ / ٥االغاين * 
 / ١، شذرات الذهب ١٢٦ / ٢نجوم الزاهرة ، ال٢٠٠ / ١٠، البداية ٤٢٠ / ١، مرآة اجلنان ٤٢٠
٣١٨.  

(*)  

)٩/٧٩(  

  

  .، موىل بين حنظلة)١(الفارسي االصل، االرجاين 
  .صحب بالكوفة فتيانا يف طلب الغناء، فاشتد عليه أخواله، فهرب إىل املوصل

  .وكان ماهان قدم من أرجان، وهذا محل، فولد بالكوفة سنة مخس وعشرين ومئة
الشعر واملوسيقى، وسافر يف تطلب ذلك إىل أن برع واشتهر، وبعد صيته، واتصل فربع يف اآلداب و
  .باخللفاء والربامكة

  .وحصل االموال، وكان ندي الصوت جدا، ماهرا بالعود، لعابا مترفا، ساحمه اهللا
  ).٢" (االغاين " وله أخبار يف 

  .وهو والد العالمة االديب إسحاق املوصلي
  .ئةمات سنة مثان ومثانني وم

  .قاله عمر بن شبة
  .بعد الثمانني] ما [ عاش إىل : ويقال

  
  ، بن نفيل، بن جابر، بن جبلة، االمام، شيخاملعاىف بن عمران) خ، د، س* ( املعاىف - ٢٣

  .االسالم، ياقوتة العلماء، أبو مسعود االزدي املوصلي احلافظ
__________  

  . واالهوازمدينة بني فارس: نسبة إىل أرجان بتشديد الراء) ١(
)٢٥٨ - ١٥٤ / ٥) ٢.  
، اجلرح والتعديل ٦٠ / ٨، التاريخ الكبري ٣١٠٢ت : ، طبقات خليفة٤٨٧ / ٧طبقات ابن سعد * 



لوحة : ، ذيب الكمال٢٢٦ / ١٣، تاريخ بغداد ١٤٨٩ت : ، مشاهري علماء االمصار٣٩٩ / ٨
، تذكرة احلفاظ ١٣٤ / ٤، ميزان االعتدال ٢٩١ / ١، العرب ٢ / ٤٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٤٠

، النجوم ١٩٩ / ١٠، ذيب التهذيب ١١٨ / ١، دول االسالم ١٥٥ / ٣، الكاشف ٢٨٧ / ١
 / ١، شذرات الذهب ٣٨٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٠: ، طبقات احلفاظ١١٧ / ٢الزاهرة 
  .١١٩: ، منية االدباء٣٠٨

(*)  

)٩/٨٠(  

  

  .ولد سنة نيف وعشرين ومئة
 وجعفر بن برقان، وحنظلة بن أيب سفيان، وابن جريج، وثور بن يزيد، وسيف ومسع هشام بن حسان،

بن سليمان املكي، وأفلح بن محيد، وموسى بن عبيدة، واالوزاعي، وابن أيب عروبة، وعمر بن ذر، وحمل 
بن حمرز الضيب، والثوري، ومسعر بن كدام، وعبد احلميد بن جعفر، ويونس بن أيب إسحاق، ومالك بن 

  .خلقا من طبقتهممغول، و
  .وكان من أئمة العلم والعمل، قل أن ترى العيون مثله

 - وهم من جيله -موسى بن أعني، وابن املبارك، وبقية بن الوليد، ووكيع بن اجلراح، : حدث عنه
وبشر بن احلارث، واحلسن بن بشر، وإبراهيم بن عبد اهللا اهلروي، وحممد بن جعفر الوركاين، وحممد بن 

ن عمار املوصلي، وعبد اهللا بن أيب خداش، وحممد بن أيب مسينة، ومسعود بن جويرية، وهشام عبد اهللا ب
  بن رام املدائين، وأبو هاشم حممد بن علي

  .املوصلي، وولده أمحد بن املعاىف، وعبد الوهاب بن فليح املكي، وموسى ابن مروان الرقي، وعدة
له ترمجة املعاىف، يف عشرين ورقة، فمن " خ املوصل تاري" وقد ساق احلافظ يزيد بن حممد االزدي يف 

حدثنا موسى بن هارون الزيات، حدثنا أمحد بن عثمان، مسعت أمحد بن داود احلداين، حدثنا : ذلك قال
خرج علينا االوزاعي، وحنن ببريوت، أنا، واملعاىف بن عمران، وموسى بن أعني، : عيسى بن يونس قال

لو كان هذا اخلطأ يف أمة، الوسعهم خطأ، مث قال يزيد بن : تقمر، فقالاليب خل" السنن " ومعه كتاب 
  .صنف املعايف يف الزهد والسنن والفنت واالدب وغري ذلك: حممد

)٩/٨١(  

  



  .املعاىف بن عمران ياقوتة العلماء: كان سفيان الثوري يقول: قال أمحد بن يونس
  .ع بذكره، وأذكر رؤيته فانتفعإين الذكر املعاىف اليوم، فانتف: وقال بشر بن احلارث

  .حدثنا املعاىف، وكان من الثقات: وقال وكيع
  .- يعين املعاىف -حدثين الرجل الصاحل : كان ابن املبارك يقول: وعن بشر احلايف قال

  .امتحنوا أهل املوصل باملعاىف: وروى أمحد بن عبد اهللا بن يونس، عن سفيان الثوري قال
  .ال أقدم على املعاىف املوصلي أحدا: ويروى عن االوزاعي أنه قال

  .كان املعايف ثقة خريا فاضال صاحب سنة: وقال حممد بن سعد
  إذا: مسعت الثوري يقول: مسعت املعاىف يقول: بشر بن احلارث

  .مل يكن هللا يف العبد حاجة، نبذه إىل السلطان
اقعد هنا وال : جل يقول للرجلكان املعاىف حيفظ احلديث واملسائل، سألته عن الر: قال بشر بن احلارث

  .تربح
  .جيلس حىت يأيت وقت صالة، مث يقول: قال

 يسأل عن جتصيص - ومل أر أفضل منه -املعاىف بن عمران ] رأيت : [ وقال حممد بن عبد اهللا بن عمارة
  ).١(القبور، فكرهه 

__________  
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه : " من حديث جابر بن عبد اهللا، قال) ٩٧٠" (صحيح مسلم " يف ) ١(

  ".وسلم أن جيصص القرب، وأن يقعد عليه، وأن يبىن عليه 
(*)  

)٩/٨٢(  

  

  .القرآن كالم اهللا غري خملوق: حدثنا هشام بن رام، مسعت املعاىف يقول: علي بن مضاء
د االسخياء ما رأيت رجال آدب من املعاىف بن عمران، وبلغنا أن املعاىف كان أح: وقال اهليثم بن خارجة

املوصوفني، أفىن ماله اجلود، كان إذا جاءه مغله، أرسل منه إىل أصحابه ما يكفيهم سنة، وكانوا أربعة 
  .وثالثني رجال

  .كان من وجوه االزد: قلت
كان املعاىف يف الفرح واحلزن واحدا، قتلت اخلوارج له ولدين، فما تبني عليه شئ، : قال بشر احلايف

  .آجركم اهللا يف فالن وفالن: ، مث قال هلمومجع أصحابه، وأطعمهم
  .رواها مجاعة عن بشر



  .نعم: أمسعت من املعاىف ؟ قلت: كنت عند عيسى بن يونس، فقال: وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار
  .ما أحسب أحدا رأى املعاىف ومسع من غريه يريد بعلمه اهللا تعاىل: قال

  . يعين ببغداد- العلماء على كراهة السكىن أمجع: مسعت املعاىف يقول: قال بشر بن احلارث
  .نراك تعشق املعاىف: وقيل لبشر

  .وما يل ال أعشقه، وقد كان سفيان الثوري يسميه الياقوتة: قال
رأيت املعاىف أبيض الرأس واللحية، عليه قميص غليظ، وكمه يبني منه : قال علي بن حرب الطائي

  .أطراف أصابعه
  .ثقةاملعاىف : قال حيىي بن معني

)٩/٨٣(  

  

ما أشد الربد اليوم، : كان املعاىف صاحب دنيا واسعة وضياع كثرية، قال مرة رجل: قال بشر احلايف
  .أستدفأت اآلن ؟ لو سكت، لكان خريا لك: فالتفت إليه املعاىف، وقال

هل قول مثل هذا جائز، لكنهم كانوا يكرهون فضول الكالم، واختلف العلماء يف الكالم املباح، : قلت
يكتبه امللكان، أم ال يكتبان إال املستحب الذي فيه أجر، واملذموم الذي فيه تبعة ؟ والصحيح كتابة 

مث ليس إىل  ] ١٨: ق) [ ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد: (اجلميع لعموم النص يف قوله تعاىل
  .عثة للنطق، فاهللا يتوالهاامللكني اطالع على النيات، واالخالص، بل يكتبان النطق، وأما السرائر البا

  . أوالده بوصية نافعة تكون حنوا من كراس- رمحه اهللا -وقد أوصى املعاىف 
  .وقد وقع لنا من عواليه، وله مسند صغري مسعناه

أخربنا السيد احلافظ تاج الدين أبو احلسن علي بن أمحد بن عبد احملسن العلوي الغرايف، بقراءيت عليه 
  ضان سنةباالسكندرية يف شهر رم

أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن عمر بن خلف القطيعي قراءة عليه : مخس وتسعني وست مئة قال
ببغداد يف سنة اثنتني وثالثني وست مئة وأنا يف اخلامسة، أخربنا أبو بكر حممد بن عبيداهللا بن نصر بن 

ؤيد الزاهد، أخربنا االمام شهاب وأخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق بن حممد بن امل) ح(السري الد 
الدين أبو حفص عمر بن حممد السهروردي سنة عشرين وست مئة، أخربنا هبة اهللا بن أمحد القصار، 

أخربنا أبو نصر حممد بن حممد ابن علي الزينيب، أخربنا أبو طاهر حممد بن عبدالرمحن بن العباس : قاال
   يعين ابن أيب-ا حممد املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثن

)٩/٨٤(  

  



كنت : "  حدثنا املعاىف بن عمران، عن صاحل بن أيب االخضر، عن الزهري، عن أنس، قال-مسينة 
هذا حديث "  وضوءه عن مجيع أزواجه يف الليلة الواحدة - صلى اهللا عليه وسلم -أسكب لرسول اهللا 

  .من حديث وكيع عن صاحل) ١(حسن االسناد، أخرجه ابن ماجة 
  .تويف املعاىف فيما قاله سلمة بن أيب نافع وحممد بن عبد اهللا بن عمار سنة مخس ومثانني ومئة

  .تويف سنة ست ومثانني ومئة:  شيخ حلامت بن الليث-وقال اهليثم بن خارجة، ورباح بن اجلراح 
  .مات سنة أربع ومثانني ومئة: وأما علي بن حسني اخلواص، فقال

من عرف اهللا عزوجل، : عمران، عن سفيان، عن حجاج بن فرافصة، عن بديل، قالومما رواه املعاىف بن 
  أحبه، ومن أبصر

__________  
  .باب ما جاء فيمن يغتسل من مجيع نسائه غسال واحدا: يف الطهارة) ٥٨٩(رقم ) ١(

  ".وضعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غسال، فاغتسل من مجيع نسائه يف ليلة " بلفظ 
  وصاحل

املؤلف، " ميزان " بن أيب االخضر ضعيف، ضعفه ابن معني، والنسائي، والبخاري، وغريهم كما يف ا
" فالسند ضعيف، وليس حبسن، لكن احلديث ثبت من وجه آخر، عن أنس، فقد أخرجه مسلم يف 

من طريق شعبة، عن ..باب جواز نوم اجلنب، واستحباب الوضوء له،: يف احليض) ٣٠٩" (صحيحه 
  .زيد، عن أنس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحدهشام بن 

 من طريق إمساعيل بن إبراهيم، عن محيد، عن أنس، وأخرجه عبد الرزاق ١٤٣ / ١وأخرجه النسائي 
) ٥٨٨(، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، وأخرجه ابن ماجة )٢٣٠(، ومن طريقه ابن خزمية )١٠٦١(

من طريق معاذ بن ) ٢٣١(يان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، وأخرج ابن خزمية من طريقني عن سف
هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس ابن مالك، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يدور على نسائه يف 

وهل كان يطيق ذلك ؟ : فقلت النس: الساعة من الليل والنهار بغسل واحد، وهي إحدى عشرة، قال
باب إذا جامع :  يف الغسل٣٢٤ / ١نتحدث أنه أعطي قوة ثالثني رجال، وأخرجه البخاري كنا : قال

  ".بغسل واحد " مث عاد، ومن دار على نسائه يف غسل واحد، لكن ليس فيه 
(*)  

)٩/٨٥(  

  

  .الدنيا، زهد فيها، واملؤمن ال يلهو حىت يغفل، فإذا تذكر حزن
  



املعاىف بن عمران احلمصي، فهو احملدث أبوعمران احلمريي أما  * ]املعاىف بن عمران احلمصي  [ - ٢٤
  .الظهري

عبد العزيز املاجشون، ومالك بن أنس، وعبد اهللا بن هليعة، وشعيب بن رزيق، وإمساعيل بن : يروي عن
  .عياش

كثري بن عبيد، وأبو التقي هشام اليزين، ويزيد بن عبد ربه، وحممد بن مصفى، وسعيد بن : حدث عنه
  وين، ومزداد بن مجيل،عمرو السك

  .وأبو محيد أمحد بن حممد العوهي، وآخرون
  .ذكره ابن حبان يف الثقات

  .وهو صدوق إن شاء اهللا، ال شئ له يف الكتب الستة
  .مات بعد املئتني

  
االمام احملدث الصدوق املعمر بقية املشايخ، أبو ضمرة أنس بن عياض، ) ع * * ( أبو ضمرة- ٢٥

  .الليثي املدين
__________  

، ٢ / ٤٩ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٤١لوحة : ، ذيب الكمال٤٠٠ / ٨اجلرح والتعديل ) ١(
، خالصة ٢٠٠ / ١٠، ذيب التهذيب ٦٦٥ / ٢، املغين يف الضعفاء ١٣٤ / ٤ميزان االعتدال 
  .٣٨٠: تذهيب الكمال

 / ٢اريخ الصغري ، الت٣٢ / ٢، التاريخ الكبري ٢٧٦: ، طبقات خليفة٤٣: التاريخ البن معني* * 
، ١١٢٢ت : ، مشاهري علماء االمصار٢٨٩ / ٢، اجلرح والتعديل ١٩٠ / ١، تاريخ الفسوي ٢٨٨

، ١٢٦: ، دول االسالم٣٣٢ / ١، العرب ١ / ٧٣ / ١، تذهيب التهذيب ١٢٤لوحة : ذيب الكمال
 ١٣٥: ، طبقات احلفاظ٣٧٥ / ١، ذيب التهذيب ١٤٠ / ١، الكاشف ٣٢٣ / ١تذكرة احلفاظ 

  .٣٥٨ / ١، شذرات الذهب ٤٠: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)٩/٨٦(  

  

  .مولده سنة أربع ومئة
صفوان بن سليم، وأيب حازم االعرج، وسهيل بن أيب صاحل، وربيعة الرأي، وشريك بن أيب : حدث عن

  .منر، وهشام بن عروة، وعدة



  .وعمر دهرا، وتفرد يف زمانه
ديين، وأمحد بن صاحل، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، وخلق أمحد بن حنبل، وعلي بن امل: حدث عنه

  .كثري
  .وروى عنه من أقرانه بقية بن الوليد

  .ال بأس به: قال أبو زرعة والنسائي
 وال أمسح بعلمه - رمحه اهللا -ما رأيت أحدا أحسن خلقا من أيب ضمرة : وقال يونس بن عبداالعلى

  .حدثكم بكل ما عندي يف جملس، لفعلتواهللا لو يأ يل أن أ: منه، قال لنا
  .عاش ستا وتسعني سنة، توىف سنة مئتني: قلت

أخربتنا خدجية بنت الرضى، أخربنا أمحد بن عبد الواحد، أخربنا عبد املنعم بن عبد : وقع يل من عواليه
نا حممد بن ، أخربنا حممد بن موسى، حدثنا أبو العباس االصم، حدث)١(اهللا، أخربنا عبد الغفار الشريويي 

: " عبد اهللا بن عبد احلكم، حدثنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أا قالت
  ).٢" (واهللا ما ترك رسول اله صلى اهللا عليه وسلم ركعتني عندي بعد العصر قط 

__________  
  .نسبة إىل جده شريويه) ١(
باب ما :  يف مواقيت الصالة٥٢ / ٢البخاري إسناده صحيح، وقد رواه من غري وجه عن عائشة ) ٢(

  = (*)باب : يف صالة املسافرين) ٨٣٥(و ) ٨٣٣(يصلى بعد العصر، ومسلم 

)٩/٨٧(  

  

  .االمام الصادق أبو عبد الرمحن الكناين الرازي) ٤م،  * ( حكام بن سلم- ٢٦
  .هممسع محيدا الطويل، وإمساعيل بن أيب خالد، وعبد امللك بن أيب سليمان، وطبقت

حيىي بن معني، وأبو بكر بن أيب شيبة، وابن منري، وحممد بن عمرو زنيج، وحممد بن محيد : حدث عنه
  الرازيان، واحلسن بن حممد

  .الزعفراين، وموسى بن نصر، وآخرون
  .وكان من نبالء العلماء

  .وثقه أبو حامت وغريه
  .سنية، تويف قبل يوم عرفةمات سنة تسعني ومئة مبكة، وكان قد قدم للحج، وحدث ببغداد يف ال

  
نائب دمشق، االمري حممد بن االمام إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن  * * ابن االمام - ٢٧



  .العباس، اهلامشي
__________  

يف ) ١٢٧٩(معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد العصر، وأبو داود = 
باب الرخصة يف الصالة :  يف املواقيت٢٨١ و ٢٨٠ / ١بعد العصر، والنسائي باب الصالة : الصالة

  .بعد العصر
، ذيب الكمال لوحة ٣١٦٨، طبقات خليفة ٣٨١ / ٧، طبقات ابن سعد ١٢٣: التاريخ البن معني* 

 / ٢، ذيب التهذيب ٢٤٤ / ١، الكاشف ٣٠٣ / ١، العرب ١ / ١٦٦ / ١، تذهيب التهذيب ٣١٠
  .٣٢٥ / ١، شذرات الذهب ٩٨: تذهيب الكمال، خالصة ٤٢٢
، ٢٩٢ / ١، العرب ١٧١ / ٦، الكامل البن االثري ٣٨٤ / ١، تاريخ بغداد ٣٧٦: املعارف* * 

  .٤٠٤ - ٤٠١ / ١، العقد الثمني ٣٠٩ / ١شذرات الذهب 
(*)  

)٩/٨٨(  

  

  .ذكر للخالفةويل دمشق البن عمه املهدي، مث للرشيد، وويل مكة واملوسم، وكان كبري الشأن، ي
  .حدث عن جعفر الصادق، وعن املنصور

  .روى عنه ابنه موسى، وحفيده عبد الصمد، وغريمها
  ).١" (أكرموا الشهود " وهو راوي حديث 

  وما علمت أحدا جتاسر على
  .تضعيف هؤالء االمراء ملكان الدولة

  .عاش ثالثا وستني سنة، وتويف ببغداد سنة مخس ومثانني ومئة
  

  . الكبري، أبو علي الفارسيابن برمك الوزير*  خالد  حيىي بن- ٢٨
من رجال الدهر حزما ورأيا وسياسة وعقال، وحذقا بالتصرف، ضمه املهدي إىل ابنه الرشيد لريبيه، 

يا أيب، ورد إليه مقاليد : ويثقفه، ويعرفه االمور، فلما استخلف، رفع قدره، ونوه بامسه، وكان خياطبه
  الوزارة،

__________  
هذا ": امليزان " ، وفيه عبد الصمد بن علي، قال املؤلف يف ٣٠٠ / ١٠ أخرجه اخلطيب البغدادي )١(

  .منكر، وما عبد الصمد حبجة، ولعل احلافظ إمنا سكتوا عند مداراة للدولة



، عن ٢٠٠ص " الفوائد اموعة " ، والشوكاين يف ١٨٦ص " تذكرة املوضوعات " ونقل الفتين يف 
إىل البانياسي يف جزئه، وابن عساكر يف " اجلامع الصغري " وع، ونسبه السيوطي يف الصغاين أنه موض

  .تارخيه
، ٥ / ٢٠، معجم االدباء ١٢٨ / ١٤، تاريخ بغداد ٣٨٢، ٣٨١: ، املعارف٤٦٥: تاريخ خليفة* 

، ٢٠٤ / ١٠، البداية والنهاية ٤٢٤ / ١، مرآة اجلنان ٣٠٦ / ١، العرب ٢١٩ / ٦وفيات االعيان 
، الوزراء والكتاب للجهشياري انظر ٨٠ / ١، البيان املغرب ٣٢٧ و ٢٨٨ / ١ت الذهب شذرا

 و ١٨٣ و ١٧٩ و ١٧٧، ١٦، ١٥ / ٦، الكامل البن االثري ٢٢٨ / ٢الفهرس، مروج الذهب 
 -كان جدهم برمك من جموس بلخ، خيدم النوار : ، ويف هامش االعالم، عن أصل خطي قدمي١٩٨

  .مبدينة بلخ توقد فيه النريان، واشتهر برمك املذكور وبنوه بسدانتهوهو معبد كان للمجوس 
(*)  

)٩/٨٩(  

  

وصري أوالده ملوكا، وبالغ يف تعظيمهم إىل الغاية مدة، إىل أن قتل ولده جعفر بن حيىي، فسجنه، وذهبت 
  دولة الربامكة، كما ذكرنا يف ترمجة

  .جعفر
ال عارية، ولنا مبن قبلنا أسوة، وفينا ملن بعدنا عربة الدنيا دول، وامل: مسعت حيىي يقول: قال االصمعي

)١.(  
شكوت إىل : كانت صالت حيىي ملن تعرض له إذا ركب مئيت درهم، فقال يل أيب: قال إسحاق املوصلي

كيف أصنع ؟ ما عندي شئ، لكن أدلك على أمر، فكن فيه رجال، جاءين وكيل : حيىي ضيقا، فقال
 شيئا، فأبيت، فأحل، وقد بلغين أنك أعطيت يف جارية لك ثالثة صاحب مصر، يطلب أن أستهدي منه

فال تنقصها عن ثالثني ألف دينار، قال، ] وأخربه أا قد أعجبتين [ آالف دينار، فهوذا أستهديه إياها 
فواهللا ما شعرت إال والرجل يسومين اجلارية، فبذل فيها عشرين ألف دينار، فضعف قليب عن ردها، فلما 

إنك لكذا، كنت صربت، وهذا خليفة صاحب فارس، قد جاءين يف مثل هذا، : لوزير، قالصرت إىل ا
فجاءين، فلنت، وبعتها بثالثني ألفا، : فخذ جاريتك، فإذا ساومك، ال تنقصها من مخسني ألف دينار، قال

  .خذ جاريتك إليك] االوىل عن الثانية [ أمل تؤدبك : فلما صرت إىل الوزير، قال
  ).٢( مخسني ألف دينار، أشهدك أا حرة، وأين قد تزوجتها قد أفدت: فقلت
يا بين دعوة : قال! صرنا بعد العز إىل هذا ! يا أبة : إن أوالد حيىي قالوا له وهم يف القيود مسجونني: قيل

  .مظلوم غفلنا عنها، مل يغفل اهللا عنها



__________  
  . من هذا اجلزء٦٠تقدم يف الصفحة ) ١(
  . من هذا اجلزء٦٠حة تقدم يف الصف) ٢(

(*)  

)٩/٩٠(  

  

  .مات حيىي بن خالد يف سجن الرقة سنة تسعني ومئة
  وله سبعون

  .سنة
  .وكان أبوه أحد االعيان املذكورين

  
وكان ابنه الفضل من رجال الكمال، ويل إمرة خراسان، وعمل الوزارة،  * ]الفضل بن حيىي  [ - ٢٩

رب بكربه وتيهه املثل، وصل مرة لعمرو التميمي  أسخى من جعفر، ولكنه يض- قيل -وكان فيها 
  .بستني ألف دينار

وكان أخا للرشيد من الرضاعة، مات كهال سنة اثنتني وتسعني مسجونا، وكان قد أخرب بيت النار 
  .به) ١(الذي ببلخ، وكان جدهم برمك موبدان 

له هذا، واستعمل جعفرا وعمل الوزارة مدة هلارون، مث حوهلا منه إىل جعفر، واستعمل على املشرق ك
  .على املغرب كله

وكان الفضل غارقا يف اللذات املردية، حىت تعطلت االمور، فكتب إليه الشيخ النحس أبوه بأن يتستر 
  .ويقنع بالليل، فسمع منه

، )٢(تعلمت الكرم والتيه من عمارة بن محزة : وكان على هناته شجاعا مهيبا، كثري الغزو، وكان يقول
ئحة اليب، فطولب بأموال، فكلمته، فما بش يب، وطلبت منه أن يقرضنا ثالثة آالف ألف أتيته يف جا

  .حىت ننظر: درهم، فقال
  ورحت،

__________  
، ٢١٠ / ٦، الكامل البن االثري ٣٤١ / ٨، الطربي ٣٨٢: ، املعارف٤٧٥: التاريخ البن معني) ١(

  .٣٣٠ / ١، شذرات الذهب ١٢١ / ١، دول االسالم ٣٠٩ / ١العرب 
  .صاحب معبد النار، واملوبدان رئيسهم: املوبد) ١(



هو عمارة بن محزة بن ميمون من ولد عكرمة موىل ابن عباس، كان تياها معجبا، جوادا كرميا، ) ٢(
معدودا يف سراة الناس، وكان املنصور واملهدي يرفعان قدره، وحيتمالن أخالقه لفضله وبالغته، وكفايته 

  .عماال كباراووجوب حقه، وويل هلما أ
  . ه١٩٩تويف سنة 

  . ففيه الكثري من أخباره٢٥٧، ٢٤٢ / ١٥" معجم االدباء " انظر 
(*)  

)٩/٩١(  

  

: فوجدت املال قد بعث به إىل أيب، مث عاد أيب إىل رتبته، وحصل، مث بعث معي بالوفاء، فكلمته، فقال
إىل أيب، فأعطاين منه ألف ألف وحيك أكنت صريفيا البيك ؟ اخرج عين، وخذ املال لك، فرددت باملال 

  .درهم
  .رثاثة ملبسي ختربك: يا هذا، ما حاجتك ؟ قال: بأمر فقال) ١(أتاه رجل ميت : وقيل
  .إين يف سنك، ومن جريانك، وامسي كامسك: فبم متت ؟ قال: قال
ليحىي ولد الليلة : حكت يل أمي أا ولدتين صبيحة مولدك، وقيل هلا: وما علمك بالوالدة ؟ قال: قال

فسمتين أمي الفضيل إكبارا المسك، فتبسم الفضل، وأمر له خبمسة : بن خالد ابن مسوه الفضل، قال
  .وأربعني ألفا ومركوبا، مث استعمله ديوانا

  .ضرب الفضل مئيت سوط يف املصادرة حىت كاد يتلف، مث داواه اجلرائحي مدة
  

 بن احلسني، تلميذ الكسائي، ناظر سيبويه علي: ، علي بن املبارك، وقيلشيخ العربية*  االمحر - ٣٠
  .مرة

  كان االمحر حيفظ سوى ما حيفظ أربعني ألف بيت شاهدا: قال ثعلب
__________  

: مت إليه بالشئ ميت متا: كاملد، إال أن املت يوصل بقرابة ودالة ميت ا، قال ابن سيده: املت) ١(
  .ة أو قرابةإذا تقرب مبود: متت الرجل: توسل، وقال ابن االعرايب

 / ١٢، تاريخ بغداد ٩٥: ، طبقات النحويني للزبيدي٤٢٢: ، تاريخ ابن معني١٨٩العلل المحد * 
  ،٣١٧، ٣١٣ / ٢، إنباه الرواة ١١، ٥ / ١٣، معجم االدباء ١٠٥، ١٠٤
  .٤٥ / ١، االنساب ٩٧: ، نزهة االلباء١٥٩، ١٥٨ / ٢، بغية الوعاة ٤١٠ / ٢املزهر 

(*)  



)٩/٩٢(  

  

  ).١ (يف النحو
  .وصلين يف يوم ثالث مئة ألف درهم: وقال االمحر

  .وكان متموال، متجمال، فاخر البزة، كأن داره دار ملك باخلدم واحلشم
  .إن حممد بن اجلهم أدركه: أخذ عنه إسحاق الندمي، وسلمة بن عاصم ويقال

خيرج، فلزمه إىل أن كان شابا من رجالة باب اخلالفة، وكان يتوقد ذكاء، فرأى الكسائي يدخل و: وقيل
  .برع، فندبه لتعليم أوالد الرشيد نيابة عن نفسه

  .تويف االمحر بطريق مكة، فتوجع الفراء ملوته
  .مات سنة أربع وتسعني ومئة: فقيل
  

ابن كثري الواعظ، البليغ الصاحل، الرباين أبو السري السلمي اخلراساين،  *  منصور بن عمار- ٣١
  .ظري يف املوعظة والتذكريالبصري، كان عدمي الن: وقيل

  الليث، وابن هليعة، ومعروف اخلياط، وهقل بن زياد،: روى عن
__________  

كان علي بن املبارك : ٣١٤ / ٢" إنباه الرواة " ، و ١٠٤ / ٢" تاريخ بغداد " نص اخلرب يف ) ١(
  .أبيات الغريبمؤدب االمني حيفظ أربعني ألف بيت شاهد يف النحو، سوى ما كان حيفظ من القصائد، و

: ، الكامل البن عدي١٧٦ / ٨، اجلرح والتعديل ٤١٦: ، الضعفاء للعقيلي٣٥٠ / ٧التاريخ الكبري * 
  ، تاريخ٣٢٥ / ٩، حلية االولياء ١٣٦، ١٣٠: ، طبقات الصوفية٧٨٥
: ، طبقات االولياء١٨٧ / ٤، ميزان االعتدال ١٣٥ / ١، الرسالة القشريية ٧٩، ٧١ / ١٣بغداد 
  .٢٤٤ / ٢ النجوم الزاهرة ،٢٨٧، ٢٨٦

(*)  

)٩/٩٣(  

  

  .واملنكدر بن حممد، وبشري بن طلحة ومجاعة، ومل يكن باملتضلع من احلديث
ابناه سليم وداود، وزهري بن عباد، وأمحد بن منيع، وعلي بن خشرم، وعبد الرمحن بن : حدث عنه

  .يونس الرقي، ومنصور بن احلارث، وغريهم
بعد صيته، وتزاحم عليه اخللق، وكان ينطوي على زهد وتأله وخشية، وعظ بالعراق والشام ومصر، و



  .ولوعظه وقع يف النفوس
  .صاحب مواعظ ليس بالقوي: قال أبو حامت

  .حديثه منكر: وقال ابن عدي
  .يروي عن ضعفاء أحاديث ال يتابع عليها: وقال الدارقطين

  . ونفذ إليه بألف ديناروذكر ابن يونس يف تارخيه أن الليث بن سعد حضر وعظه، فأعجبه،
  .أقطعه مخسة عشر فدانا، وإن ابن هليعة أقطعه مخسة فدادين: وقيل

فزبره، وأشار إليه ] عن القرآن [ كنا عند ابن عيينة، فسأله منصور بن عمار : قال أبو بكر بن أيب شيبة
  ).١(ما أراه إال شيطانا : يا أبا حممد، إنه عابد فقال: بعكازه، فقيل
احسبوين درة على : تتكلم ذا الكالم، ونرى منك أشياء ؟ قال: قيل ملنصور: لعابد قالوعن عبدك ا

  .كناسة
  :مسعت عبدالرمحن بن مطرف يقول: وقال أمحد بن أيب احلواري

__________  
  .، والزيادة منه١٨٧ / ٤" ميزانه " أورده املؤلف يف ) ١(

(*)  

)٩/٩٤(  

  

يا منصور، غفرت لك : غفر يل، وقال يل:  فعل اهللا بك ؟ قالما: روئ منصور بن عمار بعد موته، فقيل
  .الناس إىل ذكري) ١(على ختليط فيك كثري، إال أنك كنت حتوش 

أمحد بن منيع، حدثنا منصور بن عمار، حدثنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة 
يكون الصحايب بعدي زلة يغفرها اهللا هلم : " ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال- أو حذيفة -

  ".بسابقتهم، مث يعمل ا قوم بعدهم يكبهم اهللا يف النار 
: حدثنا منصور بن عمار، حدثنا ابن هليعة، عن يزيد، عن أيب اخلري، عن عقبة مرفوعا: منصور بن احلارث

  ".مشاش الطري يورث السل " 
خرج : يعة، عن االسود، عن عروة، عن عائشة قالتحدثنا منصور، حدثين ابن هل: عبدالرمحن بن يونس

القمع به الكرب ] إمنا لبست هذا : " [ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد عقد عباء بني كتفيه، وقال
) "٢.(  

  .وساق ابن عدي مناكري ملنصور تقضي بأنه واه جدا
ت مصر، كانوا يف قحط، فلما ملا قدم: أبو شعيب احلراين، حدثنا علي بن خشرم، قال منصور بن عمار



  يا قوم، تقربوا إىل: صلوا اجلمعة، ضجوا بالبكاء والدعاء، فحضرتين نية، فصرت إىل الصحن، وقلت
__________  

  .مجعها وساقها: حاش االبل حيوشها حوشا: أي تسوقهم وجتمعهم، يقال) ١(
م، بل على ما قاله النيب صلى اهللا ، وال يعول يف مثل هذا على املنا٣٢٦، ٣٢٥ / ٩" احللية " واخلرب يف 

  .عليه وسلم، وقد أمرنا بالتثبت، ونقل أخباره نقال صحيحا، وحذرنا من الكذب عليه
هذه االحاديث الثالثة ال تصح لضعف منصور بن عمار، وشيخه ابن هليعة، وقد أوردها املؤلف يف ) ٢(
  . يف ترمجة منصور١٨٨ / ٤" امليزان " 

(*)  

)٩/٩٥(  

  

  .صدقة، فما تقرب مبثلها، مث رميت بكسائياهللا بال
هذا جهدي فتصدقوا، حىت جعلت املرأة تلقي خرصها حىت فاض الكساء، مث هطلت السماء، : فقال

وخرجوا يف الطني، فدفعت إىل الليث وابن هليعة، فنظرا إىل كثرة املال، فوكلوا به الثقات ورحت أنا إىل 
  . إذا رجل يرمقيناالسكندرية، فبينا أنا أطوف على حصنها،

  .نعم: أنت املتكلم يوم اجلمعة ؟ قلت: مالك ؟ قال: قلت
  .إنك اخلضر، دعا فأجيب: صرت فتنة، قالوا: قال
  ).١(بل أنا العبد اخلاطئ، فقدمت مصر، فأقطعين الليث مخسة عشر فدانا : قلت

 صدقات كثرية، قدمت مصر، وا قحط، فتكلمت، فبذلوا: حدثنا قتيبة، عن منصور، قال: أبو داود
أصلحك اهللا، أعرض عليك، فإن كان : ما محلك على الكالم بغري أمر ؟ قلت: فأتى يب الليث، فقال

  .مكروها، يتين
  .تكلم: قال

  .قم، ال حيل أن أمسع هذا وحدي: فتكلمت، قال
  ).٢( عليه ال تعلم ا ابين فتهون: وأخرج يل جارية تعد قيمتها ثالث مئة دينار وألف دينار، وقال: قال

  .أعطاين الليث ألف دينار: حدثنا سليم بن منصور، حدثنا أيب قال: أبو حامت
املتكلمون ثالثة، احلسن البصري، وعون بن عبد اهللا، : مسعت منصورا يقول: وقال علي بن خشرم
  ).٣(وعمر بن عبد العزيز 

__________  
  ت املرأة تلقيفجعل: " ، وقوله٧٣، ٧٢ / ١٣" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(



  .احللقة من الذهب والفضة: بضم اخلاء وكسرها: اخلرص" خرصها 
  .٧٤، ٧٣ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٧٤ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)٩/٩٦(  

  

تفل يف يف رسول اهللا صلى اهللا : من أين تعلمت هذا ؟ قال: إن الرشيد ملا مسع وعظ منصور، قال: وقيل
  ).١(يا منصور قل : م، وقال يلعليه وسلم يف النو

حججت، فبت : قال منصور بن عمار: حدثنا أمحد بن موسى االنصاري قال: قال أبو العباس السراج
إهلي وعزتك ما أردت مبعصييت خمالفتك، وعصيت : بالكوفة، فخرجت يف الظلماء، فإذا بصارخ يقول

 سترك، فاآلن من ينقذين ؟ فتلوت هذه وما أنا بنكالك جاهل، ولكن خطيئة أعانين عليها شقائي، وغرين
   ].٦: التحرمي) [ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا: (اآلية
مر البارحة رجل : فسمعت دكدكة، فلما كان من الغد، مررت هناك، فإذا جبنازة، وعجوز تقول: قال

  ).٢(تال آية فتفطرت مرارته، فوقع ميتا 
  .أخربين عن القرآن: إىل أيب) ٣( املريسي كتب بشر: قال سليم بن منصور

عافانا اهللا وإياك، حنن نرى أن الكالم يف القرآن بدعة، تشارك فيها السائل وايب، تعاطى : فكتب إليه
السائل ما ليس له، وتكلف ايب ما ليس عليه، وما أعرف خالفا إال اهللا، وما دونه خملوق، والقرآن 

ملختلفني فيه معك إىل أمسائه اليت مساه اهللا ا، وال تسم القرآن باسم من كالم اهللا، فانته بنفسك وبا
  ).٤(عندك، فتكون من الضالني 

كتب بشر إىل منصور : حدثين سلمويه بن عاصم، قال: حدثنا حريز بن أمحد بن أيب دؤاد: قال الكوكيب
  :بن عمار يسأله عن قوله تعاىل

__________  
  .٧٤ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٢٩، ٣٢٨ / ١" احللية " ذكره بأطول مما هنا يف ) ٢(
  .هو بشر بن غياث املريسي، القائل خبلق القرآن، ومل يدرك اجلهم بن صفوان) ٣(

  .وإمنا أخذ مقالته، واحتج ا، ودعا إليها
  .وسترد ترمجته يف اجلزء العاشر



  .٣٢٦ / ١" حلية االولياء " ، و ٧٦، ٧٥ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٤(
(*)  

)٩/٩٧(  

  

استواؤه غري حمدود، واجلواب فيه : كيف استوى ؟ فكتب إليه ] ٥: طه) [ الرمحن على العرش استوى
  ).١(تكلف، ومسألتك عنه بدعة، واالميان جبملة ذلك واجب 

  .مل أجد وفاة ملنصور، وكأا يف حدود املئتني
  

  .يابن أسود بن طلحة احلنفي اليمام *  العباس بن االحنف- ٣٢
  .من فحول الشعراء، وله غزل فائق

  .وهو خال إبراهيم بن العباس الصويل الشاعر
تويف ببغداد سنة اثنتني وتسعني ومئة، وكان من أبناء ستني سنة، ومات أبوه االحنف سنة مخسني ومئة 

  .بالبصرة
  

  ، احلافظ، اود، الثبت، أبو عبد اهللا اهلذيل،حممد بن جعفر) ع* * ( غندر - ٣٣
__________  

  .٧٦ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
 / ٨، االغاين ٢٩٠:  املوشح٢٥٧، ٢٥٤: ، طبقات الشعراء البن املعتز٧٢٨ / ٢الشعر والشعراء * 

، وفيات ٤٠ / ١٢، معجم االدباء ٤٩٧، ٣١٣: ، ومسط الآليل١٢٧ / ١٢، تاريخ بغداد ٣٥٢
  ، البداية والنهاية٣١٢ / ١، العرب ٢٧، ٢٠ / ٣االعيان 

  .٣٣٤ / ١، شذرات الذهب ٥٤ / ١، معاهد التنصيص ٢٠٩ / ١٠
: ، طبقات خليفة ت٤٦٦: ، تاريخ خليفة٢٩٦ / ٧، طبقات ابن سعد ٥٠٨: التاريخ البن معني* * 

 / ٧، اجلرح والتعديل ٥١٣: ، املعارف٣٩٥ / ٢، التاريخ الصغري ٥٧ / ١، التاريخ الكبري ١٩٢٠
، ٢ / ١٩٤ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٨٢لوحة : مال، ذيب الك١٥٢ / ٢، تاريخ بغداد ٢٢١
، دول ٢٩ / ٣، الكاشف ٥٠٢ / ٣، ميزان االعتدال ٣٠٠ / ١، تذكرة احلفاظ ٣١١ / ١العرب 

: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٤: ، طبقات احلفاظ٩٦ / ٩، ذيب التهذيب ١٢٤ / ١االسالم 
  .٣٣٣ / ١، شذرات الذهب ٣٣٠

(*)  



)٩/٩٨(  

  

  .كرابيسي التاج، أحد املتقننيموالهم البصري ال
  .ولد سنة بضع عشرة ومئة

حسني املعلم، وعبد اهللا بن سعيد بن أيب هند، وعوف االعرايب، وابن جريج، وجعفر بن : وروى عن
  .ميمون االمناطي، ومعمر، وسعيد بن أيب عروبة، وشعبة فأكثر عنه، وجود، وحرر

؟، ) شيبثة( بن معني، وابن راهويه، وأبو بكر بن أيب علي بن املديين، وأمحد بن حنبل، وحيىي: روى عنه
وعمرو بن علي، وحممد بن بشار، وحممد بن املثىن، وحممد بن الوليد البسري، وإبراهيم بن حممد بن 
عرعرة، وخليفة بن خياط، وسليمان بن أيوب صاحب البصري، وأمحد بن منيع، والعباس بن يزيد 

  .نصر بن علي، وخلق كثريالبحراين، وحيىي بن حكيم املقوم، و
  .كان أصح الناس كتابا، وأراد بعض الناس أن خيطئ غندرا، فلم يقدر: قال حيىي بن معني
  .لزمت شعبة عشرين سنة: قال غندر: قال أمحد بن حنبل

، وذلك النه تعنت )١(ما أظنه رحل يف احلديث من البصرة، وابن جريج هو الذي مساه غندرا : قلت
  .ما أنت إال غندر: ، وشغب عليه أهل احلجاز، فقالابن جريج يف االخذ

اجهدوا أن خترجوا فيها خطأ، : أخرج غندر إلينا ذات يوم جرابا فيه كتب، فقال: قال حيىي بن معني
  فما وجدنا فيه شيئا، وكان يصوم: قال

__________  
  .مسني غليظ ناعم: غالم غندر كجندب وقنفذ: يقال) ١(

(*)  

)٩/٩٩(  

  

  . يوما منذ مخسني سنةيوما، ويفطر
  .كنا نستفيد من كتب غندر يف حياة شعبة: قال عبدالرمحن بن مهدي

، وكان من خيار أصحاب احلديث )٢(ويف الكرابيس ) ١(كان غندر يتجر يف الطيالسة : وقيل
  .وجموديهم

  .كان مغفال: وقيل
 فذكر من فضله وعلمه -أتيت غندرا : مسعت علي بن عثام يقول: احلسني بن منصور النيسابوري: قال

  .هات كتابك:  فقال يل-حبديث شعبة 



يزعم الناس أين اشتريت مسكا، فأكلوه، ولطخوا به يدي، : فأبيت إال أن خيرج كتابه، فأخرجه، وقال
  .أكلت، فشم يدك: وأنا نائم، فلما استيقظت، طلبته، فقالوا يل

  .وكان مغفال: أفما كان يدلين بطين ؟ مث قال ابن عثام
  .هو أحب إيل يف شعبة من عبدالرمحن بن مهدي: علي بن املديينقال 

  .غندر يف شعبة أثبت مين: وقال ابن مهدي
  إذا اختلف الناس: وروى سلمة بن سليمان، عن ابن املبارك، قال

  .يف حديث شعبة، فكتاب غندر حكم بينهم
يف غري شعبة، فيكتب كان غندر صدوقا مؤديا، ويف حديث شعبة ثقة، وأما : قال أبو حامت الرازي
  .حديثه، وال حيتج به
__________  

مجع الطيلسان أو الطالسان، وهو ضرب من االوشحة، يلبس على الكتف، أو حييط بالبدن، خال ) ١(
  .تالسان أو تالشان: عن التفصيل واخلياطة، وهو فارسي، معرب

  : (*)وهو ثوب غليظ من القطن، معرب: مجع الكرباس) ٢(

)٩/١٠٠(  

  

مل تفعل : كان غندر جيلس على رأس املنارة يفرق زكاته، فقيل له:  عباس عن حيىي بن معني قالوروى
  .أرغب الناس يف إخراج الزكاة: هذا ؟ قال

هاتوا : أصلحوه، ونام، فأكل عياله السمك، ولطخوا يده، فلما انتبه، قال: فاشترى مسكا، وقال الهله
  .السمك

  .قد أكلت: قالوا
  .ال: فقال
  . فشم يدك:قالوا

  .صدقتم، ولكن ما شبعت: ففعل، مث قال
حدثنا أبو حممد املروزي، حدثنا عبد اهللا بن بشر، عن سليمان بن أيوب صاحب البصري : ابن املرزبان

  .إم يعظمون ما فيك من السالمة: قلت لغندر: قال
  .يكذبون علي: قال
  .مرات ناسيا، مث أمتمت صوميصمت يوما، فأكلت فيه ثالث : فحدثين بشئ يصح منها، قال: قلت

دخلنا على : مسعت حيىي بن معني يقول: حدثنا جعفر بن أيب عثمان: ونقل ابن مروان يف االسة قال



  .ال أحدثكم بشئ حىت جتيؤوا معي إىل السوق ومتشون، فرياكم الناس، فيكرموين: غندر، فقال
هؤالء : الء يا أبا عبد اهللا ؟ فيقولمن هؤ: فمشينا خلفه إىل السوق، فجعل الناس يقولون له: قال

  .أصحاب احلديث، جاؤوين من بغداد يكتبون عين
  .اعلم أين منذ مخسني سنة أصوم يوما، وأفطر يوما: والتفت غندر يوما إيل، فقال: قال حيىي بن معني

  .اتفق أرباب الصحاح على االحتجاج بغندر: قلت
  .ة، وهو يف عشر الثمانني رمحه اهللاوكانت وفاته يف ذي القعدة سنة ثالث وتسعني ومئ

  أخربنا عبد الصمد بن حممد حضورا،: أخربنا عمر بن غدير الطائي

)٩/١٠١(  

  

أخربنا علي بن املسلم، أخربنا احلسني بن حممد القرشي، أخربنا حممد ابن أمحد الغساين، أخربنا أبوروق 
 غندر، حدثنا شعبة، عن مالك، عن عبد أمحد بن حممد بالبصرة، حدثنا حممد ابن الوليد البسري، حدثنا

االمي أحق " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا بن الفضل، عن نافع بن جبري، عن ابن عباس، قال
ورواه صاحل بن كيسان وزياد بن ) ١" (بنفسها من وليها، والبكر تستأذن يف نفسها، وإذا صماا 

  .سعد عن ابن الفضل هذا
  .ى البخاري من حديث الثالثة عنهأخرجه الستة سو

أخربنا عبدالرمحن بن جنم سنة : أخربنا أمحد بن عبداحلميد يف سنة اثنتني وتسعني وست مئة ومجاعة قالوا
سبع وعشرين، أخربتنا شهدة الكاتبة، أخربنا احلسني بن طلحة، وأخربنا أمحد بن املؤيد، أخربنا حممد بن 

أخربنا أبو : أخربنا عمي أبو بكر حممد، أخربنا عاصم بن احلسن، قاالهبة اهللا بن عبد العزيز الدينوري، 
عمر بن مهدي، أخربنا احلسني ابن إمساعيل، حدثنا حممد بن الوليد، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، 
عن خالد احلذاء، عن أيب بشر، عن محران بن أبان، عن عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه، عن النيب صلى 

  من مات وهو يعلم أن ال إله: " يه وسلم قالاهللا عل
  ).٢" (إال اهللا دخل اجلنة 
__________  

باب استئذان البكر واالمي يف نفسها، ومن طريقه مسلم :  يف النكاح٦٢ / ٢أخرجه مالك ) ١(
) ١١٠٨(باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، والترمذي : يف النكاح) ١٤٢١(

باب الثيب، : يف النكاح) ٢٠٩٨(باب ما جاء يف استئمار البكر والثيب، وأبو داود : يف النكاح
باب : يف النكاح) ١٨٧٠(باب استئذان البكر يف نفسها، وابن ماجة :  يف النكاح٨٤ / ٦والنسائي 

  .استئمار البكر والثيب



د بن سعد،  من طريق زيا٨٥ / ٦، والنسائي )٢٠٩٩(، وأبو داود )٦٧) (١٤٢١(وأخرجه مسلم 
، من طريق صاحل بن كيسان، عن عبد اهللا بن ٨٤ / ٦عن عبد اهللا بن الفضل، وأخرجه النسائي 

  .الفضل
  = (*)باب الدليل على أن من مات : يف االميان) ٢٦(إسناده صحيح، ورواه مسلم ) ٢(

)٩/١٠٢(  

  

المام الفقيه، أبو ، بن عبدالرمحن، بن عبد اهللا، بن راشد، اابن إسحاق) ع سوى ت* ( شعيب - ٣٤
  .شعيب القرشي موالهم، الدمشقي احلنفي

  .أخذ الفقه عن أيب حنيفة، وكان من ثقات أهل الرأي، متقنا جمودا للحديث
  .هشام بن عروة، وعبيد اهللا بن عمر، وابن جريج، واالوزاعي، وعدة: حدث عن
  .براين، وآخرونإسحاق، ودحيم، وابن عائذ، وداود بن رشيد، وعبد الوهاب اجلو: روى عنه

  .ومل يلحقه ولده شعيب بن شعيب
  .تويف بدمشق يف رجب سنة تسع ومثانني ومئة، وله ثنتان وسبعون سنة

  وهو معدودة يف كبار الفقهاء رمحه اهللا، روى له اجلماعة سوى
  .الترمذي

  
  هو االمام احلافظ، الثبت، أبو عبد اهللا، الفضل بن موسى) ع * * ( السيناين- ٣٥

__________  
على التوحيد دخل اجلنة قطعا، من طريق إمساعيل بن علية، وبشر بن املفضل، كالمها عن خالد = 

  .، من طريق ابن علية، عن خالد٦٩ / ١احلذاء، وأخرجه أمحد 
، اجلرح والتعديل ٣٠٣٩ت : ، طبقات خليفة٤٧٢ / ٧، طبقات ابن سعد ٢٥٧: التاريخ البن معني* 
 / ٢، تذهيب التهذيب ٥٨٥لوحة : ، ذيب الكمال١٤٨٦ت : ار، مشاهري علماء االمص٣٤١ / ٤

، ذيب ابن ١٦٦: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤٧ / ٤، ذيب التهذيب ١١ / ٢، الكاشف ١ / ٧٨
  .٣٢٣ / ٦عساكر 

  = (*)ت : ، طبقات خليفة٣٧٢ / ٧، طبقات ابن سعد ٤٧٥: التاريخ البن معني* * 

)٩/١٠٣(  

  



  .املروزي
  . أعمال مروقرية من: وسينان

  .مولده يف سنة مخس عشرة ومئة فهو أسن من ابن املبارك، وعاش بعده مدة
هشام بن عروة، واالعمش، وامساعيل بن أيب خالد، وعبيد اهللا بن عمر، وخثيم بن : رحل ومسع من

  .عراك، وحممد بن عمرو بن علقمة، وحسني املعلم، ومعمر بن راشد، وطبقتهم
حاق بن راهويه، وحيىي بن أكثم، وأبو عمار احلسني بن حريث، وعلي علي بن حجر، وإس: حدث عنه

  .بن خشرم، وحممود بن غيالن، وحممود بن آدم، وآخرون
  .هو أثبت من عبد اهللا بن املبارك: قال أبو نعيم املالئي

  .ثقة، صاحب سنة أعرفه: وقال وكيع
كان علينا عامل مبرو، وكان : قالأمحد بن علي االبار، حدثنا علي بن خشرم، حدثنا الفضل بن موسى، 

  .واقد: ما مسيتموه ؟ قالوا: اشتروا يل غالما، ومسوه حبضريت حىت ال أنسى امسه، مث قال: نساء، فقال
  .قم يا فرقد: فهذا اسم ما أنساه أبدا، وقال: فهال امسا ال أنساه أبدا ؟ أو قال: قال

  طلب احلديث: مسعت السيناين يقول: قال احلسني بن حريث
__________  

 ٧، اجلرح والتعديل ٤٢٢: ، املعارف٢٦٨ / ٢، التاريخ الصغري ١١٧ / ٧، التاريخ الكبري ٣١٣٨= 
 ٣، تذهيب التهذيب ١١٠٢لوحة : ، ذيب الكمال١٥٨٦ت : ، مشاهري علماء االمصار٦٩، ٦٨/ 
 / ٢شف ، الكا٢٩٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٦٠ / ٣، ميزان االعتدال ٣٠٧ / ١، العرب ٢ / ١٤٠/ 

، خالصة تذهيب ١٢٤: ، طبقات احلفاظ٢٨٦ / ٨، ذيب التهذيب ١٢١ / ١، دول االسالم ٣٨٤
  .٣٢٩ / ١، شذرات الذهب ٣٠٩: الكمال

(*)  

)٩/١٠٤(  

  

  .حرفة املفاليس، ما رأيت أذل من أصحاب احلديث
الفضل : كتبت العلم، فلم أكتب عن أحد أوثق يف نفسي من هذين الرجلني: وقال إسحاق بن راهويه

  .بن موسى، وحيىي بن حيىي التميمي
مات الفضل السيناين ليلة دخل هرمثة بن أعني واليا على خراسان، يف : قال حممد بن محدويه املروزي

  .حادي عشر ربيع االول سنة اثنتني وتسعني ومئة
نا سعيد بن أخربنا موسى بن عبد القادر، أخرب: أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال



البناء، أخربنا علي بن أمحد، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا حممود بن غيالن، 
  حدثنا الفضل بن موسى السيناين، أخربنا اجلعيد، عن عائشة بنت سعد،

وء إال ال يكيد أهل املدينة أحد بس: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت سعدا يقول: قالت
  ".امناع كما ينماع امللح يف املاء 

، فرواه عن )١(هذا حديث صحيح غريب، ومل خيرجه أحد من أرباب الكتب الستة سوى البخاري 
  .الثقة عن السيناين، فوقع لنا بدال عاليا

__________  
ني بن باب إمث من كاد أهل املدينة من طريق حس:  يف فضائل املدينة٨١ / ٤" صحيحه " وهو يف ) ١(

باب من أراد أهل املدينة : يف احلج) ١٣٨٧(حريث، عن الفضل بن موسى السيناين، وأخرجه مسلم 
مسعت : بسوء، من طريق قتيبة بن سعيد، عن حامت بن إمساعيل، عن عمر بن نبيه، عن دينار القراظ، قال

دينة بسوء، أذابه اهللا من أراد أهل امل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعد بن أيب وقاص يقول
  ".كما يذوب امللح يف املاء 

وال يريد أحد أهل املدينة : " من طريق عامر بن سعد، عن أبيه بلفظ) ٤٦٠) (١٣١٣(وأخرجه أيضا 
  ".بسوء إال أذابه اهللا يف النار ذوب الرصاص، أو ذوب امللح يف املاء 

  ).١٣٨٦(ويف الباب عن أيب هريرة عند مسلم 
(*)  

)٩/١٠٥(  

  

  .الرهاوي، املذحجي، أبو هران، الزاهد، شامي*  يزيد بن مسرة - ٣٦
  .عطاء اخلراساين، وحيىي السيباين، واالوزاعي، واحلكم بن عبدالرمحن: عن

  .ابن وهب، وأبو مسهر، وحيىي بن بكري، وابن عائذ، وهشام بن عمار، وآخرون: وعنه
  .كان من أهل فضل وزهد: قال أبو زرعة الدمشقي

  .مل يذكروه جبرح:  يونسوقال ابن
  .بطن من مذحج: والرها

  
  :فأما: قلت
  .له صحبة: الرهاوي، فقدمي، يقال) ١(أبو شجرة  * *  يزيد بن شجرة- ٣٧

  .كان أمري اجليش يف غزو الروم



  .أرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن أيب عبيدة، واستعمله معاوية
  .استشهد سنة مثان ومخسني: قال شباب

  .قتل هو وأصحابه يف البحر سنة مثان: قال ابن سعدو
__________  

  .٢٦٨ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٣٧ / ٨التاريخ الكبري * 
: ، تاريخ خليفة٥٠٠ت : ، طبقات خليفة٤٤٦ / ٧، طبقات ابن سعد ٦٧٢: التاربخ البن معني* * 

 / ٥، أسد الغابة ٢٧٠ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٤٨: ، املعارف١٢٠ / ١، التاريخ الصغري ٢٢٣
  .٩٢٧٢ت : ، االصابة٤٩٥

  .خمتلف يف صحبته: وقال) ٩٢٧٢(برقم " االصابة " ترجم له احلافظ يف ) ١(
(*)  

)٩/١٠٦(  

  

  .كان يزيد بن شجرة مما يذكرنا نبكي، وكان يصدق بكاءه بفعله رضي اهللا عنه: قال منصور عن جماهد
  

قسم، االمام، العالمة، احلافظ، الثبت، أبو بشر  بن مإمساعيل بن إبراهيم) ع* ( ابن علية - ٣٨
  .االسدي، موالهم البصري الكويف االصل، املشهور بابن علية، وهي أمه

  .ولد سنة مات احلسن البصري سنة عشر ومئة
أبو بشر إمساعيل بن إبراهيم بن سهم ابن مقسم البصري موىل بين أسد بن خزمية، : قال أبو أمحد احلاكم

  .ة لبين أسدوأمه علية موال
  مسع أبا بكر حممد بن املنكدر التيمي، وأبا بكر أيوب بن أيب

  .متيمة، ويونس بن عبيد
وإسحاق بن سويد، وعلي بن زيد، ومحيدا الطويل، وعطاء ابن السائب، وعبد اهللا بن أيب جنيح، : قلت

، وسعيدا وسهيل بن أيب صاحل، وليث بن أيب سليم وعبد العزيز بن صهيب، وأبا التياح الضبعي
  اجلريري، وحبيب بن الشهيد، وابن جريج، وحجاج بن أيب عثمان

__________  
 و ١٩٠٢ت : ، طبقات خليفة٣٢٥ / ٧، طبقات ابن سعد ١٢٣، ١٢٢: العلل المحد بن حنبل* 

، ٣٨٤: ، املعارف٢٧٥ / ٢، التاريخ الصغري ٣٤٢ / ١، التاريح الكبري ٤٦٦: ، تاريخ خليفة٣٢١١
 - ٢٢٩ / ٦، تاريخ بغداد ١٢٧٧ت : ، مشاهري علماء االمصار١٥٣ / ٢ديل ، اجلرح والتع٥٠٧



، ٩٧لوحة : ، ذيب الكمال١٢٠ / ١، ذيب االمساء واللغات ٩٩ / ١، طبقات ابن أيب يعلى ٢٤٠
 / ١، تذكرة احلفاظ ٢١٦ / ١، ميزان االعتدال ٣١٠ / ١، العرب ٢ / ٦٠ / ١تذهيب التهذيب 

 ٢، النجوم الزاهرة ٢٧٥ / ١، ذيب التهذيب ١٢٢ / ١ل االسالم ، دو١١٨ / ٢، الكاشف ٣٢٢
  .٣٣٣ / ١، شذرات الذهب ٣٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٣: ، طبقات احلفاظ١٤٤/ 

(*)  

)٩/١٠٧(  

  

الصواف، وحنظلة السدوسي، وخالدا احلذاء، وروح بن القاسم، وسليمان التيمي، وعاصم بن سليمان، 
 ابن الزبري احلنظلي، وبرد بن سنان الدمشقي، نزيل البصرة، وداود بن أيب وعوف بن أيب مجيلة، وحممد

هند، وعلي بن احلكم البناين، ومنصور بن عبدالرمحن االشل، والوليد بن أيب هشام، وحيىي بن عتيق، 
  .وحيىي بن ميمون العطار، وحيىي بن يزيد اهلنائي، وأبا رحيانة السعدي، وخلقا كثريا

 ومحاد بن زيد، وعبد الرمحن بن مهدي، وعلي بن - ومها من شيوخه -، وشعبة ابن جريج: روى عنه
  املديين، وأمحد بن حنبل،

وأبو خيثمة، وحيىي بن معني، وأبو حفص الفالس، وعمرو بن رافع القزويين، وأمحد بن منيع، وزياد بن 
ن علي، واحلسن أيوب، وعلي بن حجر، وأمحد ابن حرب، وحممد بن بشار، ويعقوب الدورقي، ونصر ب

بن عرفة، ومؤمل بن هشام، وعبيد اهللا بن معاذ، وخليفة بن خياط، وحممد بن املثىن، واحلسن بن حممد 
  .الزعفراين، وخلق كثري، خامتتهم موسى بن سهل بن كثري الوشاء الباقي إىل سنة مثان وسبعني ومئتني

  .ابن علية، فقد اغتابين: لمن قا: وكان فقيها، إماما، مفتيا، من أئمة احلديث، وكان يقول
هذا سوء خلق رمحه اهللا، شئ قد غلب عليه، فما احليلة ؟ قد دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم غري : قلت

  .واحد من الصحابة بأمسائهم مضافا إىل االم، كالزبري ابن صفية، وعمار ابن مسية
:  قلت-عت منه أربعة أحاديث لقيت حممد بن املنكدر، ومس: مسعت إمساعيل يقول: قال مؤمل بن هشام

  -هو أكرب شيخ له 

)٩/١٠٨(  

  

  .ذا شيخ: قلت: قال
  .حدثنا حممد بن املنكدر: فلما قدمت البصرة، إذا أيوب السختياين يقول

  .نشأت يف احلديث يوم نشأت، وليس أحد يقوم يف احلديث على ابن علية: قال غندر



  .ال وقد أخطأ إال إمساعيل ابن علية، وبشر بن املفضلما أحد من احملدثني إ: وقال أبو داود السجستاين
  .كان ابن علية ثقة تقيا ورعا: قال حيىي بن معني

  .إمساعيل ابن علية سيد احملدثني: مسعت شعبة يقول: وقال يونس بن بكري
  .صحبت ابن علية أربع عشرة سنة، فما رأيته تبسم فيها: وقال عمرو بن زرارة النيسابوري

  .، ولكنه مؤذن خبشية وحزن)١(ا مدح ما يف هذ: قلت
  .كنا نشبه ابن علية بيونس بن عبيد: حدثنا خالد بن احلارث قال: قال عفان بن مسلم

دخلت البصرة، وما ا خلق يفضل : مسعت يزيد بن هارون يقول: وقال إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي
  .على ابن علية يف احلديث

  .يل ابن علية كتابا قطما رأيت المساع: وقال زياد بن أيوب
  وكان

__________  
النه خمالف هلدي املصطفى صلى اهللا عليه وسلم الذي كان يبتسم ويضحك يف وجوه أصحابه ثبت ) ١(

  .ذلك يف غري ما حديث
  .٤٢١، ٤١٩ / ١٠" فتح الباري " ، و ١٢٢، ١١٤للترمذي " الشمائل " انظر 
(*)  

)٩/١٠٩(  

  

  .ابن علية يعد احلروف: يقال
  .ما كنا نشبه مشائل إمساعيل ابن علية إال بشمائل يونس حىت دخل فيما دخل فيه:  محاد بن سلمةقال
  .يريد واليته الصدقة: قلت

وكان موصوفا بالدين والورع والتأله، منظورا إليه يف الفضل والعلم، وبدت منه هفوات خفيفة، مل تغري 
  .رتبته إن شاء اهللا

يصطاد أموال * يا جاعل العلم له بازيا : ت حسنة يعنفه فيها، وهيوقد بعث إليه ابن املبارك بأبيا
  املساكني

كنت دواء للمجانني أين رواياتك * حبيلة تذهب بالدين فصرت جمنونا ا بعدما * احتلت للدنيا ولذاا 
: أبواب السالطني تقول) ١(يف ترك * عن ابن عون وابن سريين ودرسك العلم بآثاره * فيما مضى 

يفعل ضالل الرهابني * ال تبع الدين بالدنيا كما ) ٢(زل محار العلم يف الطني * ، فماذا كذا أكرهت
  .أن احلديث الذي أخذ على إمساعيل شئ يتعلق بالكالم يف القرآن" تارخيه " وروى اخلطيب يف 



__________  
  .وترك: يف االصل) ١(
  .٢٣٦  /٦" تاريخ بغداد " رواية الشطر االول من البيت يف ) ٢(

" إن قلت أكرهت فذا باطل وهي رواية املؤلف يف : إن كنت أكرهت فماذا كذا ويف وراية أخرى له
  ".امليزان 

(*)  

)٩/١١٠(  

  

  .أخطأت: دخل على االمني حممد بن هارون، فشمته حممد، فقال
فقيل ) ١" (جتئ البقرة وآل عمران كأما غمامتان حتاجان عن صاحبهما : " وكان حدث ذا احلديث

  .نعم: أهلما لسان ؟ قال: البن علية
  ).٢(القرآن خملوق، وإمنا غلط : إنه يقول: فقالوا

: أيهما أحب إليك إذا اختلفا ؟ فقال: سألت أمحد بن حنبل عن وهيب وابن علية: قال الفضل بن زياد
  .وهيب، وما زال إمساعيل وضيعا من الكالم الذي تكلم فيه إىل أن مات

  ، وتاب علىأليس قد رجع: قلت
بلى، ولكن ما زال الهل احلديث بعد كالمه ذلك مبغضا، وكان ال ينصف يف : رؤوس الناس ؟ قال

احلديث، كان حيدث بالشفاعات، وكان معنا رجل من االنصار خيتلف إىل الشيوخ، فأدخلين عليه، فلما 
  ).٣(من أدخل هذا علي ؟ : رآين، غضب، وقال

  .معذور االمام أمحد فيه: قلت
__________  

باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، من طريق : يف صالة املسافرين) ٨٠٤(أخرجه مسلم ) ١(
: احلسن بن علي احللواين، عن الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سالم، عن زيد أنه مسع أبا سالم يقول

 اقرؤوا القرآن، فإنه يأيت : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدثين أبو أمامة الباهلي، قال
البقرة وسورة آل عمران، فإما تأتيان يوم القيامة : يوم القيامة شفيعا الصحابه، اقرؤوا الزهراوين

كأما غمامتان، أو كأما غيايتان، أو كأما فرقان من طري صواف، حتاجان عن أصحاما، اقرؤوا 
  ". يستطيعها البطلة سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، وال

  .٢٤٩ / ٥" املسند " وهو يف 
  . من طريق سليمان بن إسحاق اجلالب، قال ابراهيم احلريب٢٣٧ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٢(



انظر كيف كان الصدر االول يف :  على هذا اخلرب فقال٢١٩ / ١" ميزانه " وقد علق املؤلف يف 
وال تقف ما ليس : (ال لسان خلطؤوه، واهللا تعاىل يقولانكفافهم عن الكالم، فإنه لو قال أيضا يتكلم ب

  .جيئ ثواب البقرة وآل عمران: ، ومن الناس من يقول)لك به علم
  .وابن علية فقد تاب ولزم السكوت

  .٢٣٩، ٢٣٨ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٣(
(*)  

)٩/١١١(  

  

 يا ابن الفاعلة تتكلم يف :بلغين أنه أدخل على االمني، فلما رآه، زحف، وجعل يقول: قال االمام أمحد
  .جعلين اهللا فداك، زلة من عامل: القرآن ؟ وجعل إمساعيل يقول

  إن يغفر اهللا: مث قال أمحد
  . فبها-يعين االمني : له

  ).١(وإمساعيل ثبت : مث قال أمحد
يته يف ال حيب قليب إمساعيل أبدا، لقد رأ: يا أبا عبد اهللا، إن عبد الوهاب قال: قلت: قال الفضل بن زياد

  .املنام كأن وجهه أسود
لزمت إمساعيل عشر سنني إىل أن أعيب، مث جعل حيرك رأسه : عاىف اهللا عبد الوهاب، مث قال: فقال أمحد

  ).٢(وكان ال ينصف يف التحدث : كأنه يتلهف، مث قال
  .تويف إمساعيل يف ذي القعدة سنة ثالث وتسعني ومئة، عن ثالث ومثانني سنة: قلت

  .ب االسالم كلهاوحديثه يف كت
، شيخ للنسائي، ثقة )٣(وله أوالد مشهورين، منهم قاضي دمشق أبو بكر حممد بن إمساعيل ابن علية 

حافظ، مات أبوه، وهو صيب، فما حلق االخذ عن أبيه، ومسع من ابن مهدي، وإسحاق االزرق، ويزيد 
  .ابن هارون، يروي عنه مكحول البريويت، وابن جوصا، وطائفة

  مات
__________  

  .٢٣٨ / ٦" تاريخ بغداد ) " ١(
إمامة إمساعيل : وتعقبه بقوله" امليزان " ، وذكره املؤلف يف ٢٣٩، ٢٣٨ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٢(

وثيقة ال نزاع فيها، وقد بدت منه هفوة وتاب، فكان ماذا ؟ إين أخاف اهللا ال يكون ذكرنا له من الغيبة، 
  .القرآن كالم اهللا غري خملوق: مسعت ابن عليه يقول: يزيد مردويهوأما القرآن، فقد قال عبد الصمد بن 



" ، و ٢ / ١٨٨ / ٣" تذهيب التهذيب " ، و ١١٧٢: لوحة" ذيب الكمال " انظر ترمجته يف ) ٣(
  .٣٢٧": خالصة تذهيب الكمال " ، و ٥٥ / ٩" ذيب التهذيب 

(*)  

)٩/١١٢(  

  

  .سنة أربع وستني ومئتني
) ١(، جهمي شيطان، امسه إبراهيم بن إمساعيل، كان يقول خبلق القرآن، ويناظر والبن علية ابن آخر

  ).٢(وابن آخر امسه محاد بن إمساعيل، حلق أباه، وهو من شيوخ مسلم 
إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم، موىل عبدالرمحن بن قطبة االسدي أسد : قال حممد بن سعد الكاتب

، وكان إبراهيم )٣(لقيقانية، وهي ما بني خراسان وزابلسان خزمية، كويف، كان جده، مقسم من سيب ا
ابن مقسم تاجرا من الكوفة، كان يقدم البصرة للتجارة، فتخلف، وتزوج علية بنت حسان موالة لبين 

تعرف ا، وكان صاحل املري وغريه من وجوه ] بالبصرة [ شيبان، وكانت نبيلة عاقلة، هلا دار بالعوقة 
  ).٤(يدخلون عليها، فتربز هلم، وحتادثهم، وتسائلهم، وأقام ابنها إمساعيل بالبصرة ] وفقهائها [ البصرة 

  .مات أبو بشر ببغداد سنة أربع وتسعني): ٥(وقال خليفة بن خياط 
  .ابن علية رحيانة الفقهاء: وروى علي بن اجلعد، عن شعبة، قال

__________  
  .٢٣، ٢٠ / ٦" تاريخ بغداد " مترجم يف ) ١(
ذيب " ، و ١ / ١٧٢ / ١" تذهيب التهذيب " ، و ٣٢٦": ذيب الكمال " رجم يف مت) ٢(

  .٩١": خالصة تذهيب الكمال " ، و ٤ / ٣" التهذيب 
كورة واسعة قائمة برأسها جنويب بلخ وطخارستان، : بزيادة التاء" زابلستان " ويف معجم ياقوت ) ٣(

  .اء البلدان شبيها بالنسبةوهي زابل، والعجم يزيدون السني وما بعدها يف أمس
  .، والزيادة منه٣٢٦، ٣٢٥ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٤(
  .٤٦٦": تارخيه " يف ) ٥(

(*)  

)٩/١١٣(  

  



  .ابن علية أثبت من وهيب: وروى علي بن املديين، عن حيىي القطان، قال
  .هو أثبت من هشيم: وقال ابن مهدي
قد :  حديث، وكان ال يرجع إىل قول أحد، فقيل لهكنا عند محاد بن سلمة، فأخطأ يف: وروى عفان قال

  .خولفت فيه
  .محاد بن زيد: من ؟ قالوا: فقال

  .فلم يلتفت
  .إن إمساعيل ابن علية خيالفك: فقيل

  .القول ما قال إمساعيل: فقام، ودخل مث خرج، فقال
  . بالبصرة يعين إمساعيل املنتهى يف التثبت-إليه : قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه

فاتين مالك، فأخلف اهللا علي سفيان بن عيينة، وفاتين محاد بن زيد، فأخلف اهللا علي : وعن أبيه قال
  .إمساعيل ابن علية، كان محاد ابن زيد ال يفرق من خمالفة وهيب والثقفي، ويفرق من إمساعيل إذا خالفه

  .وكذلك رواه مسلم عن أمحد بن حنبل
نشأت يف احلديث يوم نشأت، وما أحد يقدم يف احلديث على :  قالوروى أبو بكر بن أيب االسود

  .إمساعيل ابن علية
  .كان إمساعيل ثقة مأمونا صدوقا مسلما ورعا تقيا: وروى أمحد بن حممد بن حمرز، عن حيىي بن معني

  .إمساعيل، ووهيب، وعبد الوارث، ويزيد بن زريع: احلفاظ أربعة: كانوا يقولون: وقال قتيبة
  اجتمع حفاظ: عقوب السدوسي، عن اهليثم بن خالد قالوروى ي

)٩/١١٤(  

  

  .حنوا عنا إمساعيل، وهاتوا من شئتم: البصرة، فقال أهل الكوفة هلم
  .ابن علية يعد احلروف: ما رأيت البن علية كتابا قط، وكان يقال: قال زياد بن أيوب

  .ل ابن علية وبشر بن املفضلما أحد من احملدثني إال وقد أخطأ إال إمساعي: وقال أبو داود
  .ابن علية ثقة ثبت: وقال النسائي
كان ثبتا حجة، ويل صدقات البصرة، وويل ببغداد املظامل يف آخر خالفة هارون، فرتل : وقال ابن سعد

أحد كبار اجلهمية، وممن ) ١(هو وولده بغداد، واشترى ا دارا، وتويف ا، وصلى عليه ابنه إبراهيم 
  .، وله تصانيف، ودفن يف مقابر عبد اهللا بن مالك)٢ (ناظر الشافعي
  .وزعم علي بن حجر أن علية إمنا هي جدته المه: قال اخلطيب
  .أتتين علية بابنها: قال يل عبد الوارث بن سعيد): ٣(قال العيشيي 



  .هذا ابين يكون معك، ويأخذ بأخالقك: فقالت
  .وكان من أمجل غالم بالبصرة: قال

  .إن أحدا أثبت يف احلديث من إمساعيل: ما أقول: يينقال علي بن املد
__________  

  .٣٢٦، ٣٢٥ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .، وما بعدها٢٠ / ٦" تاريخ بغداد " انظر ) ٢(
العيشي، بالعني املهملة والياء والشني وهو عبيد اهللا بن حممد بن حفص العيشي القرشي نسب إىل ) ٣(

 / ٢" املشتبه " وانظر " التهذيب " ه من ذريتها، ثقة جواد من رجال جدته عائشة بنت طلحة، الن
٤٣٦.  

(*)  

)٩/١١٥(  

  

  .أرواهم عن اجلريري إمساعيل ابن علية: قال أبو داود
ال يعرف البن علية غلط إال يف حديث جابر يف املدبر، جعل : وقال أبو جعفر أمحد بن سعيد الدارمي

  ).١( اسم الغالم اسم الغالم اسم املوىل، واسم املوىل
  .أخربنا بعض أصحابنا أن ابن علية مل يضحك منذ عشرين سنة: قال أمحد بن إبراهيم الدورقي

  .بت ليلة عند ابن علية، فقرأ ثلث القرآن، وما رأيته ضحك قط: وقال حممد بن املثىن
: ة ما جترتلوال مخس: حدثنا احلمادان أن أبن املبارك كان يتجر، ويقول: قال عبيد اهللا العيشي

  .السفيانان، وفضيل بن عياض، وابن السماك، وابن علية
  .فيصلهم

  .قد ويل ابن علية القضاء: فقدم ابن املبارك سنة، فقيل له
فلم يأته، ومل يصله، فركب إليه ابن علية، فلم يرفع به رأسا، فانصرف، فلما كان من الغد، كتب إىل 

  وجئتك، فلم تكلمين، فما رأيتقد كنت منتظرا لربك، : عبد اهللا رقعة يقول
__________  

باب االبتداء يف النفقة بالنفس مث أهله، مث القرابة من طريق : يف الزكاة) ٩٩٧(أخرجه مسلم ) ١(
يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إمساعيل ابن علية، عن أيوب، عن أيب الزبري، عن جابر أن رجال من 

الما له عن دبر يقال له يعقوب، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا أعتق غ) يقال له أبو مذكور(االنصار 
من يشتريه مين ؟ فاشتراه نعيم بن عبد اهللا العدوي : ال، فقال: ألك مال غريه ؟ فقال: عليه وسلم، فقال



ابدأ بنفسك، فتصدق : مثان مئة درهم، فجاء ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدفعها إليه، مث قال
ن فضل شئ، فالهلك، فإن فضل عن أهلك شئ، فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك عليها، فإ

  .فبني يديك، وعن ميينك، وعن مشالك: يقول" شئ، فهكذا وهكذا 
   من٣٠٤ / ٧، والنسائي )٣٩٥٧(وأخرجه أبو داود 

  .طريق إمساعيل ابن علية
  .عن أيوب به

، وسنن أيب داود ٥٢٠ / ١١ و ،١٢٠، ١١٩ و ٤٩ / ٥ و ٣٤٩ و ٢٩٦ / ٤وانظر البخاري 
  ).١٢١٩(، والترمذي )٣٩٥٦(و ) ٣٩٥٥(

(*)  

)٩/١١٦(  

  

  .يأىب هذا الرجل إال أن نقشر له العصا: مين ؟ فقال ابن املبارك
  ).١(يصطاد أموال املساكني االبيات املذكورة * يا جاعل العلم له بازيا : مث كتب إليه

  .اهللا اهللا ارحم شيبيت: اط هارون الرشيد، وقالفلما قرأها، قام من جملس القضاء، فوطئ بس
  .فإين ال أصرب على اخلطأ

  .لعل هذا انون أغرى عليك: فقال
  ).٢(مث أعفاه، فوجه إليه ابن املبارك بالصرة 

هذه حكاية منكرة من جهة أن العيشي يرويها عن احلمادين، وقد ماتا قبل هذه القصة مبدة، ولعل ذلك 
  .أدرجه العيشي

رأيت إمساعيل ابن علية يشرب النبيذ : قلت لوكيع: مسعت علي بن خشرم يقول: هل بن شاذويهقال س
  .إذا رأيت البصري يشرب، فامه: فقال وكيع! حىت حيمل على احلمار، حيتاج من يرده إىل مرتله 

  ).٣(إن الكويف يشربه تدينا، والبصري يتركه تدينا : وكيف ؟ قال: قلت
علمنا أحدا غمز إمساعيل بشرب املسكر قط، وقد احنرف بعض احلفاظ عنه بال وهذه حكاية غريبة، ما 

حدثنا إمساعيل ابن علية، مث : حجة، حىت إن منصور بن سلمة اخلزاعي حتدث مرة، فسبقه لسانه، فقال
  .ال، وال كرامة، بل أردت زهريا: قال

  .ليس من قارف الذنب كمن مل يقارفه: وقال
  .أنا واهللا استتبته

__________  



  .١١٠تقدمت يف الصفحة ) ١(
  .١٠١، ١٠٠ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٢٣٦، ٢٣٥ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٣٧ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)٩/١١٧(  

  

يشري إىل تلك اهلفوة الصغرية، وهذا من اجلرح املردود، وقد اتفق علماء االمة على االحتجاج : قلت
  .عدل املأمونبإمساعيل بن إبراهيم ال

  .القرآن كالم اهللا غري خملوق: مسعت إمساعيل ابن علية يقول: وقد قال عبد الصمد بن يزيد مردويه
، وهذا غاية "الغيالنيات " وقد كان بني ابن طربزد وبني ابن علية أربعة أنفس يف حديثني مشهورين من 

د، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا يف العلو، روامها عن ابن احلصني، أخربنا أبو طالب حممد بن حمم
موسى بن سهل، حدثنا إمساعيل ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه 

  ).١(وسلم ى أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو 
  .أخربناه أمحد بن عبد السالم، ومجاعة، كتابة بسماعهم من عمر ابن طربزد

ي بن أمحد الغرايف، أخربكم حممد بن أمحد القطيعي، أخربنا حممد بن عبيد اهللا، قرأت على أيب احلسن عل
أخربنا حممد بن حممد اهلامشي، أخربنا أبو طاهر الذهيب، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا املؤمل بن هشام 

  حدثنا: اليشكري، ويعقوب بن إبراهيم، قاال
__________  

من طريق زهري بن حرب، عن إمساعيل ابن علية ) ٩٤) (١٨٦٩(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(
  باب النهي أن يسافر:  يف اجلهاد٤٤٦ / ٢ذا االسناد، وأخرجه مالك 

باب كراهية السفر باملصاحف إىل :  يف اجلهاد٩٣ / ٦بالقرآن إىل أرض العدو، ومن طريقه البخاري 
صحف إىل أرض الكفار إذا خيف باب النهي أن يسافر بامل: يف االمارة) ١٨٦٩(أرض العدو، ومسلم 

باب يف املصحف يسافر به إىل أرض العدو، عن نافع : يف اجلهاد) ٢٦١٠(وقوعه بأيديهم، وأبو داود 
  .عن ابن عمر

(*)  

)٩/١١٨(  

  



مكثت عشرين سنة حيدثين من ال أم أن ابن عمر : إمساعيل بن إبراهيم، أخربنا أيوب، عن حممد، قال
حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت ال أمهم، وال أعرف احلديث حىت لقيت أبا طلق امرأته ثالثا، وهي 

فحدثين أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة، ) ١( وكان ذا ثبت -غالب يونس بن جبري الباهلي 
  .وهي حائض، فأمر أن يراجعها

  ).٢(فمه، أو إن عجز : أفحسبت عليه ؟ قال: فقلت له: قال
مات ابن علية يف سنة ثالث وتسعني : ، وزياد بن أيوب، وحممود بن خداش وطائفةقال أمحد، والفالس

  .ومئة
  ابن علية ثبت جدا، تويف يوم الثالثاء: وقال يعقوب السدوسي

__________  
  .متثبتا: أي) ١(
باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها : يف الطالق) ٧) (١٤٧١(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ٢(

ف وقع الطالق، من طريق علي بن حجر السعدي، عن إمساعيل بن إبراهيم ذا االسناد، وأنه لو خال
باب مراجعة احلائض من طريق حجاج، حدثنا يزيد بن :  يف النكاح٤٢٦ / ٩وأخرجه البخاري 

طلق ابن عمر امرأته : سألت ابن عمر، فقال: إبراهيم، حدثنا حممد بن سريين، حدثين يونس ابن جبري
" مره فلرياجعها، مث يطلق من قبل عدا : "  فسأل عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالوهي حائض،

  ".أرأيت إن عجز واستحمق : " أفتعتد بتلك التطليقة ؟ قال: قلت
  ، ومن طريقه٥٧٦ / ٢" املوطأ " واحلديث أخرجه مالك يف 

لطالق، ومسلم باب إذا طلقت احلائض تعتد بذلك ا:  يف الطالق٣٠٦ و ٣٠١ / ٩البخاري 
من طريق محاد بن ) ١١٧٥(، وأخرجه الترمذي ١٣٨ / ٦، والنسائي )٢١٧٩(، وأبو داود )١٤٧١(

  .زيد، عن أيوب، عن ابن سريين، عن يونس بن جبري
أصله فما، وهو استفهام فيه اكفتاء، أي فمن تكون إن مل ": الفتح " قال احلافظ يف ): فمه(وقوله 

كف عن هذا الكالم، فإنه ال بد : ء أصلية، وهي كلمة تقال للزجر، أيحتتسب، وحيتمل أن تكون اهلا
  .من وقوع الطالق بذلك

أيعتد : فأي شئ يكون إذا مل يعتد ا، إنكارا لقول السائل: فمه، معناه: قول ابن عمر: قال ابن عبد الرب
ن فرض فلم إن عجز ع: أرأيت إن عجز واستحمق، أي: وهل من ذلك بد ؟ وقوله: ا ؟ فكأنه قال

  !.يقمه، أو استحمق فلم يأت به، أيكون ذلك عذرا له ؟ 
فتح " ، نشر مؤسسة الرسالة و ٢٤٠ - ٢١٨ / ٥" زاد املعاد " وانظر يف فقه هذا احلديث لزاما 

  .٣١٠ - ٣٠٧ / ٩" الباري 
(*)  



)٩/١١٩(  

  

  .لثالث عشرة خلت من ذي القعدة، سنة ثالث وتسعني
كنا مبكة سنة ثالث وتسعني، فقدم علينا : عن حممد بن فضيل، قال: ظوقال يعقوب بن سفيان احلاف

: دفنا إمساعيل ابن علية يوم اخلميس خلمس أو ست بقني من ذي القعدة، وقال: راشد اخلفاف، فقال
:  وأما من قال- يريد سار من بغداد إىل مكة يف هذه املدة اليسرية، وهذا سري سريع -سرنا تسعة أيام 
  .ة وتسعني، فقد غلطمات سنة أربع

  
موالهم ) ١(عامل الديار املصرية ومفتيها، أبو عبد اهللا العتقي ) خ، س * ( عبدالرمحن بن القاسم- ٣٩

  .املصري صاحب مالك االمام
  روى عن مالك، وعبد الرمحن بن شريح، ونافع بن أيب نعيم

  .املقرئ، وبكر بن مضر، وطائفة قليلة
وسحنون، وعيسى بن مثرود، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، أصبغ، واحلارث بن مسكني، : وعنه

  .وآخرون
__________  

، ٥٠: ، االنتقاء البن عبد الرب١٧٥: ، املعارف٣٩٨: ، تاريخ خليفة٢٣٨٨ت : طبقات خليفة* 
، وفيات االعيان ٣٠٣ / ١، ذيب االمساء واللغات ٤٣٣ / ٢، ترتيب املدارك ٦٥: طبقات الشريازي

١٢٩ / ٣ ،تذكرة ٣٠٧ / ١، العرب ١ / ٢٢٥ / ٢، تذهيب التهذيب ٨١٤لوحة : ذيب الكمال ،
 - ٤٦٥ / ١، الديباج املذهب ١٢١ / ١، دول االسالم ١٨١ / ٢، الكاشف ٣٥٦ / ١احلفاظ 
، شذرات ٢٣٣: ، خالصة تذهيب الكمال٥٠: ، طبقات احلفاظ٢٥٢ / ٦، ذيب التهذيب ٤٦٨

  .٣٢٩ / ١الذهب 
هو بضم العني وفتح التاء املثناة من فوقها، وبعدها قاف، هذه النسبة : ١٢٩ / ٣ان قال ابن خلك) ١(

إىل العتقاء، وليسوا من قبيلة واحدة بل هم من قبائل شىت، منهم من حجر محري، ومن سعد العشرية، 
  .ومن كنانة مضر، وعامتهم مبصر

  . حجر محريهو موىل زبيد بن احلارث العتقي، وكان زبيد من: وعبد الرمحن هذا
(*)  

)٩/١٢٠(  

  



  .كان ميتنع من جوائز السلطان، وله قدم يف الورع والتأله: وكان ذا مال ودنيا، فأنفقها يف العلم، وقيل
  .ثقة مأمون: قال النسائي

  .اللهم امنع الدنيا مين، وامنعين منها: مسعته يقول: وقال احلارث بن مسكني
  .عافاه اهللا، مثله كمثل جراب مملوء مسكا: أنه ذكر عنده ابن القاسم، فقال: وعن مالك

  ابن وهب: إن ملكا سئل عنه، وعن ابن وهب، فقال: وقيل
  .رجل عامل، وابن القاسم فقيه

  .كان ابن القاسم خيتم كل يوم وليلة ختمتني: وعن أسد بن الفرات قال
  .فرتل يب حني جئت إليه عن ختمة رغبة يف إحياء العلم: قال

خرجت إىل احلجاز اثنيت عشرة مرة، أنفقت يف كل مرة ألف دينار وعن ابن : سم قالوبلغنا عن ابن القا
  .ليس يف قرب الوالة وال يف الدنو منهم خري: القاسم قال

خرجت إنا وابن القاسم بضع عشرة سنة إىل مالك، فسنة : حدثنا عمي قال: أمحد ابن أخي ابن وهب
  .أسأل أنا مالكا، وسنة يسأله ابن القاسم

  كان ابن القاسم وهو:  احلارث بن مسكني عن أبيه قالوروى

)٩/١٢١(  

  

  .حدث يف العبادة أشهر منه يف العلم
  .كان يف ابن القاسم العبادة والسخاء والشجاعة والعلم والورع والزهد: مث قال احلارث

كيف : رأيت ابن القاسم يف النوم، فقلت: أخربين ثقة ثقة، عن علي بن معبد، قال: حممد بن وضاح
  .أف أف: وجدت املسائل ؟ فقال

  .الرباط بالثغر: فما أحسن ما وجدت ؟ قال: قلت
  .ورأيت ابن وهب أحسن حاال منه: قال

  .وجدت عنده ما أحببت: ما فعل اهللا بك ؟ قال: رأيته يف النوم، فقلت: وقال سحنون
  .)١(فاملسائل ؟ فأشار يلشيها : تالوة القرآن قلت: فأي عمل وجدت ؟ قال: قلت

  يف: وسألته عن ابن وهب، فقال
  .عليني

ما أعلم يف فالن عيبا إال دخوله إىل احلكام، أال اشتغل بنفسه : بلغين عن ابن القاسم قال: قال الطحاوي
يا : كنت إذا سألت ابن القاسم عن املسائل، يقول يل: مسعت سحنون يقول: قال سعيد بن احلداد! ؟ 

وكان قلما :  قال- يعين من قيام الليل - دويا كدوي الرحا سحنون، أنت فارغ، إين الحس يف رأسي



اتقوا اهللا، فإن قليل هذا االمر مع تقوى اهللا كثري، وكثريه مع غري تقوى اهللا : يعرض لنا إال وهو يقول
  .قليل

ملا حججنا كنت أزامل ابن وهب، وكان أشهب يزامله يتيمه، وكان ابن القاسم : وعن سحنون قال
  سى، فكنت إذايزامله ابنه مو

__________  
  .أي أننا وجدناها ال شئ) ١(

  .وجدناها هباء: ال، وأشار بيده، أي: فقال: ٤٤٦ / ٢" املدارك " ويف 
(*)  

)٩/١٢٢(  

  

نزلت، ذهبت إىل ابن القاسم أسائله من الكتب، وأقرأ عليه إىل قرب الرحيل، فقال يل ابن وهب 
فبم يعلم القوم : إنه ليثقل علي ذلك، قلت:  فقاللو كلمت صاحبك يفطر عندنا، فكلمته،: وأشهب

  .إذا عزمت على ذلك، فأنا أفعل: مكاين منك ؟ فقال
فأتيت فأعلمتهما، فلما كان وقت التعريس قام معي، فأصبت أشهب وقد فرش أنطاعه، وأتى من 

ينه يف االطعمة بأمر عظيم، وصنع ابن وهب دون ذلك، فلما أتى عبدالرمحن، سلم، وقعد، مث أدار ع
، فأخذها بيده، فحرك االبزار حىت صارت ناحية، ولعق من امللح )٢(فيها دقة ) ١(الطعام، فإذا سكرجة 

  بارك اهللا: ثالث لعقات، وهو يعلم أن أصل ملح مصر طيب، مث قام، وقال
دعه، دعه، وكنا : فتكلم أشهب، وعظم عليه ما فعل، قال له ابن وهب: لكم، واستحييت أن أقوم، قال

  .شي بالنهار، ونلقي املسائل، فإذا كان يف الليل، قام كل واحد إىل حزبه من الصالةمن
ما ترون إىل هذا املغريب، يلقي املسائل بالنهار، وهو ال يدرس بالليل ؟ فيقول : فيقول ابن وهب الصحابه

  .هو نور جيعله اهللا يف القلوب: له ابن القاسم
يا أبا سعيد، رأيت : فنمنا، فانتبه ابن القاسم مذعورا، فقال يلونزلنا مبسجد ببعض مدائن احلجاز، : قال

  .الساعة كأن رجال دخل علينا من باب هذا املسجد، ومعه طبق مغطى وفيه رأس خرتير
  .أسأل اهللا خريها

فما لبثنا حىت أقبل رجل معه طبق مغطى مبنديل، وفيه رطب من متر تلك القرية، فجعله بني يدي ابن 
  كل،: القاسم، وقال

__________  
  .هي ما يوضع فيه الكوامخ، وحنوها من اجلوارش على املائدة حول االطعمة للتشهي واهلضم) ١(



  .وهي التوابل، وما خلط ا من االبزار، أو امللح وما خلط به من االبزار) ٢(
(*)  

)٩/١٢٣(  

  

  .ما إىل ذلك من سبيل: قال
  .فأعطه أصحابك: قال
  .هذا تأويل الرؤيا: فانصرف الرجل، فقال يل ابن القاسم! ريي أنا ال آكله، أعطيه غ: قال

  .إن تلك القرية أكثرها وقف غصبت: وكان يقال
  .كان ابن القاسم يف الورع والزهد شيئا عجيبا: قال احلارث بن مسكني

 أخربنا احلسني بن املبارك، أخربنا عبد: أخربنا يوسف بن أيب نصر، وعبد اهللا بن قوام ومجاعة قالوا
  االول، أخربنا أبو احلسن الداوودي، أخربنا أبو حممد بن محويه، أخربنا حممد بن يوسف،

حدثنا أبو عبد اهللا البخاري، حدثنا سعيد بن تليد، حدثنا ابن القاسم، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن 
هللا احلارث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة، عن أيب هريرة، أن رسول ا

) " ١(لو لبثت يف السجن مثل ما لبث يوسف، مث جاءين الداعي، الجبته : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  .احلديث

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر بن منري، أخربنا أبو حممد العثماين، أخربنا إمساعيل بن إبراهيم بن 
 بن عبد اهللا االجدايب، حدثنا هبة اهللا بن شبل، أخربنا عبد احلق بن حممد بن هارون الفقيه، حدثنا احلسني

  أيب عقبة التميمي، حدثنا جبلة بن محود الصديف، حدثنا
__________  

فلما جاءه الرسول قال (باب قوله :  يف تفسري سورة يوسف٢٧٧ / ٨" صحيح البخاري " هو يف ) ١(
 ركن شديد، ولو لبثت يف يرحم اهللا لوطا، لقد كان يأوي إىل: " ولفظه عنده بتمامه) ارجع إىل ربك

أو مل تؤمن قال بلى ولكن (السجن ما لبث يوسف الجبت الداعي، وحنن أحق من إبراهيم إذ قال له 
  ).ليطمئن قليب

  .من طريق ابن شهاب الزهري) ٤٦٩٤(و ) ٤٥٣٧(و ) ٣٣٨٧(و ) ٣٣٧٢(وهو عنده أيضا برقم 
(*)  

)٩/١٢٤(  

  



 مالك، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، أن سحنون، أخربين عبدالرمحن بن القاسم، حدثين
إذا أحب عبدي لقائي، أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي، : قال اهللا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).١" (كرهت لقاءه 
 أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أخربنا حممد بن غسان، أخربنا علي ابن احلسن احلافظ، أخربنا أبو القاسم

  النسيب، أخربنا أبو القاسم السميساطي، أخربنا عبد الوهاب بن احلسن، أخربنا ابن جوصا، حدثنا
عيسى بن مثرود، حدثنا عبدالرمحن بن القاسم، حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، 

 مث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة،
  .يضطجع على شقه االمين حىت يأتيه املؤذن، فيصلي ركعتني خفيفتني

  .وحده، عن حيىي بن حيىي التميمي، عن مالك) ٢(رواه مسلم 
ولد ابن القاسم سنة اثنتني وثالثني ومئة، وتويف يف صفر سنة إحدى وتسعني : قال أبو سعيد بن يونس

  .ومئة، رمحه اهللا، عاش تسعا ومخسني سنة
  

  .، الزاهد العابد القدوة، أبو عبد اهللا االصبهاين، عروس الزهادابن معدان* مد بن يوسف  حم- ٤٠
__________  

باب :  يف التوحيد٣٩٢ / ١٣، والبخاري ٢٤٠ / ١" املوطأ " إسناده صحيح، وأخرجه مالك يف ) ١(
  .من طريق مالك ذ االسناد..) يريدون أن يبدلوا كالم اهللا: (قول اهللا تعاىل

باب صالة الليل، وعدد ركعات النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : يف صالة املسافرين) ٧٣٦( رقم )٢(
، ١٧١ / ٢، تاريخ أصبهان ٢٣٧ - ٢٢٥ / ٨، حلية االولياء ١٢١ / ٨اجلرح والتعديل ...* الليل
  .١١٧ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٨٩ / ١٠، البداية ٦٣ / ٤، صفة الصفوة ١٧٣

(*)  

)٩/١٢٥(  

  

  ).١(ث واحد، وهو منكر له حدي
  .يونس بن عبيد، واالعمش، وأبان، واحلمادين: وروى عن

  .آثارا
  ابن مهدي، والقطان، وابن املبارك، والشاذكوين،: وعنه

  .وزهري بن عباد، وصاحل بن مهران، وآخرون
  .وكان ابن املبارك يأتيه، وحيبه



  .وهو من أجداد أيب نعيم احلافظ البيه
  .هذا شئ، وهذا شئ: رأيت خريا منه، فذكر له الثوري، فقالما : قال حيىي القطان

وكان ال يضع جنبه، وقد رابط وزار قرب أيب إسحاق الفزاري، وكان يأتيه يف العام من أصبهان سبعون 
  .دينارا، فيحج، ويرجع إىل الثغر، رمحه اهللا

  .ابن عبيد، بن سليمان، بن عبيد، بن سفيان) ع * ( خالد بن احلارث- ٤١
  خالد بن: الويق

__________  
 من طريق حممد بن ٢٣٧ / ٨" احللية " ، ويف ١٧٢ / ٢" تاريخ أصبهان " أخرجه أبو نعيم يف ) ١(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : يوسف هذا، عن عمر بن صبح، عن أبان، عن أنس بن مالك، قال
  .ف إىل أزواجهنحيول اهللا تعاىل يوم القيامة ثالث قرى من زبرجدة خضراء تز: " وسلم

 وهو ابن -وعمر بن صبح، متروك كذبه ابن راهويه، وشيخه أبان " عسقالن، واالسكندرية، وقزوين 
  .متروك أيضا، فاخلرب باطل: -أيب عياش 

: ، تاريخ خليفة١٩٠٨ت : ، طبقات خليفة٢٩١ / ٧، طبقات ابن سعد ١٤٢: التاريخ البن معني* 
، ٣٢٥ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٣٨، ٢٠١ / ٢يخ الصغري ، التار١٤٥ / ٣، التاريخ الكبري ٤٥٧

  = (*)، تذهيب ٣٥٤لوحة : ، ذيب الكمال١٢٧٢ت : مشاهري علماء االمصار

)٩/١٢٦(  

  

احلارث، بن سليم، بن عبيد، بن سفيان، احلافظ احلجة، االمام أبو عثمان اهلجيمي البصري، وبنو اهلجيم 
  .من بين العنرب من متيم

  ن عروة، ومحيد الطويل، وأيوب، وأشعث بنهشام ب: روى عن
عبدامللك احلمراين، وعبد امللك بن أيب سليمان، وعوف، وابن عون، وبشر بن صحار، وعبد احلميد بن 

  .جعفر، وابن أيب عروبة، وشعبة، وابن عجالن، وحسني املعلم، وخلق كثري
  .وكان من أوعية العلم، كثري التحري، مليح االتقان، متني الديانة

 ومسدد، وأمحد بن حنبل، وابن املديين، وعمرو بن علي، - وهو من شيوخه -شعبة : حدث عنه
وإسحاق بن راهويه، ومحيد بن مسعدة، وحممد بن املثىن، ونصر بن علي، وأمحد بن املقدام، واحلسن بن 

  .قزعة، واحلسن بن عرفة، وهو آخر من روى عنه
  .ما رأيت أحدا خريا من سفيان وخالد بن احلارث: طان قالروى حممد بن عبد اهللا بن عمار، أن حيىي الق

  . يعين خالدا-إليه املنتهى يف التثبت بالبصرة : وروى االثرم، عن أمحد بن حنبل، قال



كان خالد بن احلارث جيئ باحلديث كما يسمع، وكان ابن مهدي جيئ : وروى املروذي، عن أمحد، قال
  باحلديث كما يسمع،
__________  

، ودول ٢٦٦ / ١، الكاشف ٣٠٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٩٣ / ١، العرب ١ / ١٨٦ / ١يب التهذ= 
، ٩٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٧: ، طبقات احلفاظ٩٢ / ٣، ذيب التهذيب ١١٨ / ١االسالم 

  .٣٠٩ / ١شذرات الذهب 
(*)  

)٩/١٢٧(  

  

  .يعين كذا:  الشئوكان وكيع جيهد أن جيئ باحلديث كما يسمع، وكان رمبا قال يف احلرف أو
  .خالد الصدوق: كان يقال له: وقال أبو زرعة
  .ثقة إمام: وقال أبو حامت
  .ثقة ثبت: وقال النسائي

ولد سنة عشرين ومئة، ومات سنة ست ومثانني ومئة، فرأيت معتمرا وبشر بن : وقال عمرو بن علي
  .املفضل يف جنازته

  .مات بالبصرة سنة ست: وقال ابن سعد
ن أيب اخلري سالمة بن إبراهيم احلنبلي يف كتابه، عن عبد املنعم بن كليب، أخربنا علي بن أخربنا أمحد ب

أمحد، أخربنا حممد بن حممد بن خملد، أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار، حدثنا احلسن بن عرفة، حدثنا 
ن مالك بن خالد بن احلارث البصري، حدثنا سعيد بن أيب عروبة، أخربنا قتادة، عن نصر بن عاصم، ع

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفع يديه يف صالته إذا ركع، وإذا رفع : " احلويرث، أنه قال
  ).١" (رأسه من الركوع حىت حياذي ما فروع أذنيه 

  .أخرجه مسلم، والنسائي، من حديث سعيد وشعبة عن قتادة
  

  القريوان، فبايعوه، وانضمالتميمي، أمري املغرب، دخل إىل  *  إبراهيم بن االغلب- ٤٢
__________  

يف الصالة باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية االحرام ) ٣٩١(أخرجه مسلم ) ١(
  .باب رفع اليدين للركوع حذاء فروع االذنني:  يف االفتتاح١٨٢ / ٢والركوع، والنسائي 

  = (*)، ١٥٥ / ٦: االثري، الكامل البن ٦٠ / ١: ، االستقصاء٢٧٢ / ٨تاريخ الطربي * 



)٩/١٢٨(  

  

إليه خلق، فأقبل يالطف نائب القريوان هرمثة بن أعني، فاستعمله على ناحية الزاب، فضبطها، وآخر 
  ).١(أمره استعمله على املغرب الرشيد، وعظم، وأحبه أهل املغرب 

  .وكان فصيحا، خطيبا، شاعرا، ذا دين وفقه وحزم وشجاعة وسؤدد
  .سعد وغريهأخذ عن الليث بن 

  .بىن مدينة مساها العباسية، ومهد املغرب، وعاش ستا ومخسني سنة
  .مات يف شوال، سنة ست وتسعني ومئة، فقام بعده ابنه عبد اهللا

  
 عبد اهللا بن العباس بن عبداملطلب، االمري الكبري، أبو حممد، ابن حرب االمة*  عبد الصمد بن علي - ٤٣

  .ملنصوراهلامشي، العباسي، عم السفاح وا
  .ولد بالبلقاء سنة نيف ومئة

  .وحدث عن أبيه
  .روى عنه املهدي وغريه

__________  
  .١٩٦ / ٤، ابن خلدون ٣٢٧ / ٥: ، الوايف بالوفيات٩٢ / ١، البيان املغرب ١٥٧= 
مل يل إفريقية أحسن سرية، وال أحسن سياسة، وال أرأف برعية، وال أوىف بعهد، : قال ابن عذاري) ١(

  .حلرمة منهوال أرعى 
، ٥٠ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٥٩لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٣٧٤: ، املعارف٤٥٧: تاريخ خليفة* 

، ٦٢٠ / ٢، ميزان االعتدال ٢٩٠ / ١، العرب ١٩٥ / ٣، وفيات االعيان ٣٧ / ١١تاريخ بغداد 
  .٣٠٧ / ١، شذرات الذهب ١٩٣، نكت اهلميان ١١٨ / ١دول االسالم 

(*)  

)٩/١٢٩(  

  

  .مات بأسنان اللنب، وكانت ملتصقة: قيل
وكان عظيم اخللقة ضخما، وقد خرج عند موت السفاح مع أخيه عبد اهللا على املنصور، وحارما أبو 

  مسلم اخلراساين، وتقلبت به
  .، وكان الرشيد جيله وحيترمه)١(االيام، وعاش إىل اآلن 



  .ويل إمرة دمشق، وإمرة البصرة، وغري ذلك
  . ابنه، وعبد الواحد ويعقوب ابنا جعفر ابن أخيه سليمان بن عليويروي عنه إمساعيل

، وهو منكر من رواية عبد الصمد بن )٢(يف إكرام الشهود " جزء البانياسي " وله حديث مسعناه يف 
  .موسى اهلامشي أمري احلج، عن عمه إبراهيم ابن حممد بن إبراهيم، عنه عن أبيه

  .عن جده
  .يد اخلليفة، وسعيد بن زيد أحد العشرةوكان يف تعدد النسب نظري يز
  .وقد أضر بأخرة كأبيه وجده

فعينه * عاد له من كثرية الطرب : حيث يقول) ٣(وأمه هي كثرية اليت شبب ا ابن قيس الرقيات 
  )٤(بالدموع تنسكب 
__________  

  . بن إبراهيم يف ترمجة حممد٨٩تقدم خترجيه يف الصفحة ) ٢(امتدت حياته إىل زمن الرشيد : أي) ١(
إمنا نسب إىل الرقيات، الن : ٦٤٧ / ٢" الطبقات " هو عبيد اهللا بن قيس، قال ابن سالم يف ) ٣(

النه شبب بثالث نسوة مسني : ٧٣ / ٥" االغاين " جدات له توالني، يسمني رقية، وقال أبو الفرج يف 
ن أهبان بن ضباب بن مجيعا رقية، منهن رقية بنت عبد الواحد بن أيب سعيد بن قيس بن وهب ب

رقية، وكان هواه يف رقية بنت عبد : رقية، وامرأة من بين أمية يقال هلا: وابنة عم هلا يقال هلا..حجري
  .الواحد

، وانظر خترجيها هناك، ونقل أبو ٦ - ١": ديوانه " البيت مطلع قصيدة من كرمي الشعر وفاخره يف ) ٤(
  = (*)ة هذه امرأة نزل ا بالكوفة، فآوته، كثري: عن االصمعي قوله" أغانيه " الفرج يف 

)٩/١٣٠(  

  

  مات عبد الصمد بالبصرة سنة مخس ومثانني ومئة، وعمره مثانون
  .سنة
االمام، شيخ القراءة والعربية، أبو احلسن علي بن محزة، بن عبد اهللا، بن من، بن  *  الكسائي- ٤٤

  .اء أحرم فيهفريوز االسدي، موالهم الكويف، امللقب بالكسائي لكس
  ).١(تال على ابن أيب ليلى عرضا، وعلى محزة 

  .وحدث عن جعفر الصادق، واالعمش، وسليمان بن أرقم، ومجاعة
  .وتال أيضا على عيسى بن عمر املقرئ

__________  



فأقمت عندها سنة تروح وتغدو علي مبا أحتاج إليه، وال تسألين عن حايل، وال نسيب، : قال ابن قيس= 
 بعد سنة مشرف من جناح إىل الطريق إذا أنا مبنادي عبدامللك ينادي برباءة الذمة ممن أصبت فبينا أنا

ال يروعنك ما مسعته، فإن هذا نداء شائع مند نزلت بنا، فإن : عنده، فأعلمت املرأة أين راحل، فقالت
ن االنصراف، البد يل م: أردت املقام، ففي الرحب والسعة، وإن أردت االنصراف، أعلمتين، فقلت هلا

 جعلت -من أنت : فلما كان الليل، قدمت إيل راحلة عليها مجيع ما أحتاج إليه يف سفري، فقلت هلا
ما فعلت هذا لتكافئين، فانصرفت، وال واهللا ما عرفتها إال أين مسعتها تدعى :  الكافئك ؟ قالت-فداك 
  .فذكرا يف شعري" كثرية " بامسها 

، ١٨٢ / ٦، اجلرح والتعديل ٥٤٥: ، املعارف٢٤٧ / ٢لتاريخ الصغري ، ا٢٦٨ / ٦التاريخ الكبري * 
، تاريخ ٢٩: ، الفهرست البن الندمي١٤٢، ١٣٨: ، طبقات النحويني٧٥، ٧٤: مراتب النحويني

، معجم ٧٥، ٦٧، نزهة االلباء ٤١٩ / ١٠، االنساب ٢٩١، ٢٨٣: ، املقتبس٤٠٣ / ١١بغداد 
، تاريخ أيب ٢٩٥ / ٣، وفيات االعيان ٢٧٤، ٢٥٦ / ٢ ، إنباه الرواة٢٠٣، ١٦٧ / ١٣االدباء 
، البداية ٤٢٢، ٤٢١ / ١، مرآة اجلنان ٣٠٢ / ١، العرب ١٢٠ / ١، دول االسالم ١٧ / ٢الفداء 

  ، غاية٣١٤، ٣١٣ / ٧، ذيب التهذيب ٢٠٢، ٢٠١ / ١١والنهاية 
 / ١:  طبقات املفسرين،١٦٥، ١٦٢ / ٢، بغية الوعاة ١٣٠ / ٢، النجوم الزاهرة ٥٣٥ / ١النهاية 
  .١٠٧ - ١٠٠ / ١، معرفة القراء ٣٢١ / ١، شذرات الذهب ٣٩٩

  .أحد القراء السبعة)  ه١٥٦(هو محزة بن حبيب الزيات الكويف، املتوىف سنة ) ١(
(*)  

)٩/١٣١(  

  

واختار قراءة اشتهرت، وصارت إحدى السبع وجالس يف النحو اخلليل، وسافر يف بادية احلجاز مدة 
  .قدم وقد كتب خبمس عشرة قنينة خرب: ة، فقيلللعربي

  ).١(وأخذ عن يونس 
  .من أراد أن يتبحر يف النحو، فهو عيال على الكسائي: قال الشافعي

اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحو، وواحدهم يف الغريب، وأوحد يف علم : قال ابن االنباري
ان جيمعهم، وجيلس على كرسي، ويتلو وهم القرآن، كانوا يكثرون عليه حىت ال يضبط عليهم، فك

  .يضبطون عنه حىت الوقوف
  .مسعت الكسائي يقرأ القرآن على الناس مرتني: قال إسحاق بن إبراهيم

  .كنت أحضر بني يدي الكسائي وهو يتلو، وينقطون على قراءته مصاحفهم: وعن خلف، قال



بن يوسف الرازي، وقتيبة بن مهران ) ٢(أبو عمر الدوري، وأبو احلارث الليث، ونصري : تال عليه
االصبهاين، وأمحد بن أيب سريج، وأمحد بن جبري االنطاكي، وأبو محدون الطيب، وعيسى بن سليمان 

  .الشيزري، وعدة
__________  

  ١٨٢(هو يونس بن حبيب الضيب النحوي، إمام حناة البصرة يف عصره، املتوىف ) ١(
  ).ه

  .، وغريهم من االئمةأخذ عنه سيبويه، والكسائي، والفراء
، ٣٤٠ / ٢" غاية النهاية "  إىل نصر، وهو مترجم يف ٤٣٤ / ١" العرب " حترف يف املطبوع من ) ٢(

٣٤١.  
(*)  

)٩/١٣٢(  

  

  .حيىي الفراء، وأبو عبيد، وخلف البزار: ومن النقلة عنه
  .معاين القرآن، وكتاب يف القراآت: وله عدة تصانيف منها

  .وخمتصر يف النحو، وغري ذلكوكتاب النوادر الكبري، 
  .الكسائي: كان أيام تالوته على محزة يلتف يف كساء، فقالوا: وقيل

صليت بالرشيد، فأخطأت يف آية ما أخطأ فيها : حدثنا سلمة، عن عاصم، قال الكسائي: ابن مسروق
ة هذه ؟ أي لغ: أخطأت، لكن قال: ، فواهللا ما اجترأ الرشيد أن يقول"لعلهم يرجعني : " صيب، قلت

  .يا أمري املؤمنني، قد يعثر اجلواد: قلت
  ).١(أما هذا، فنعم : قال

  .رمبا سبقين لساين باللحن: مسعت الكسائي يقول: وعن سلمة، عن الفراء
بالنصب، فسألوه عن العلة، ) أنا أكثر منك ماال: (أن الكسائي قرأ على املنرب: وعن خلف بن هشام

  .يا خلف، من يسلم من اللحن ؟: فثرت يف وجوههم، فمحوه فقال يل
  ، ولزم)٢(إمنا تعلم الكسائي النحو علي كرب : وعن الفراء قال

__________  
 ٢" إنباه الرواة " ، و ٥٣٨ / ١" غاية النهاية " ، و ٤٠٨، ٤٠٧ / ١١" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(
  آيةصليت ارون الرشيد، فأعجبتين قراءيت، فغلطت يف : ، ونصه بتمامه٢٦٣/ 

فواهللا ما اجترأ : قال" لعلهم يرجعني " فقلت ) لعلهم يرجعون(ما أخطأ فيها صيب قط، أردت أن أقول 



يا كسائي أي لغة هذه ؟ قلت يا أمري املؤمنني : أخطأت، ولكنه ملا سلمت، قال يل: هارون أن يقول يل
  .أما هذا، فنعم: قد يعثر اجلواد، فقال

  = (*) وقد مشى حىت أعىي، فجلس إىل قوم فيهم فضل، وكان سبب تعلمه أنه جاء يوما) ٢(

)٩/١٣٣(  

  

  .معاذا اهلراء مدة، مث خرج إىل اخلليل
كان الكسائي ذا مرتلة رفيعة عند الرشيد، وأدب ولده االمني، ونال جاها وأمواال، وقد ترمجته : قلت

  .يف أماكن
ة عن سبعني سنة، ويف تاريخ موته سار مع الرشيد، فمات بالري بقرية أرنبوية سنة تسع ومثانني ومئ

  .أقوال، فهذا أصحها
  

، العالمة، فقيه العراق، أبو عبد اهللا الشيباين، الكويف، صاحب أيب ابن فرقد*  حممد بن احلسن - ٤٥
  .حنيفة

  .ولد بواسط، ونشأ بالكوفة
  .وأخذ عن أيب حنيفة بعض الفقه، ومتم الفقه على القاضي أيب يوسف

  . ومسعر، ومالك بن مغول، واالوزاعي، ومالك بن أنسأيب حنيفة،: وروى عن
__________  

: كيف حلنت ؟ فقالوا: جتالسنا وأنت تلحن، فقال: قد عييت، فقالوا له: وكان جيالسهم كثريا، فقال= 
، وإن كنت أردت من انقطاع احليلة والتحري يف االمر، "أعييت : " فقل: إن كنت أردت من التعب

، فأنف من هذه الكلمة، وقام من فوره، فسأل عمن يعلم النحو، فأرشدوه إىل خمففة" عييت : " فقل
  "إنباه الرواة " ، و ٦٨": نزهة االلباء " معاذ اهلراء، فلزمه حىت أنفذ ما عنده 

٢٥٨، ٢٥٧ / ٢.  
، الضعفاء للعقيلي لوحة ٥٤٥، ٥٠٠، املعارف ٤٥٨: ، تاريخ خليفة٥١١: التاريخ البن معني* 

: ، تاريخ بغداد٢٥٧: ، الفهرست٢٧٦ - ٢٧٥ / ٢، اروحني ٢٢٧ / ٧لتعديل ، اجلرح وا٣٧٦
، وفيات ٢١٩ / ٢، اللباب ٤٣٣ / ٧، االنساب ١٣٥: ، طبقات الشريازي١٨٢ - ١٧٢ / ٢

، ميزان ١٢٠ / ١، دول االسالم ٢١٩ / ٢، املغين يف الضعفاء ٣٠٢ / ١، العرب ١٨٤ / ٤االعيان 
  .١٦٣: ، الفوائد البهية٣٢١ / ١، شذرات الذهب ١٢١ / ٥زان ، لسان املي٥١٣ / ٣االعتدال 

(*)  



)٩/١٣٤(  

  

الشافعي فأكثر جدا، وأبو عبيد، وهشام بن عبيد اهللا، وأمحد بن حفص فقيه خبارى، وعمرو : أخذ عنه
  .بن أيب عمرو احلراين، وعلي ابن مسلم الطوسي، وآخرون

  ).١(وقد سقت أخباره يف جزء مفرد 
صله جزري، سكن أبوه الشام، مث ولد له حممد سنة اثنتني وثالثني ومئة، غلب عليه أ: قال ابن سعد

  .الرأي، وسكن بغداد
  .ويل القضاء للرشيد بعد القاضي أيب يوسف، وكان مع تبحره يف الفقه يضرب بذكائه املثل: قلت

نزل : ن أقول، وما ناظرت مسينا أذكى منه، ولو أشاء أ)٢(كتبت عنه وقرخييت : كان الشافعي يقول
  .القرآن بلغة حممد بن احلسن، لقلت لفصاحته

أقمت عند مالك ثالث سنني وكسرا، ومسعت من لفظه سبع مئة : قال حممد بن احلسن: وقال الشافعي
  ).٣(حديث 

__________  
  وقد طبع مع ترمجة أيب حنيفة وأيب يوسف بتحقيق املرحوم العالمة الشيخ زاهد) ١(

  .الكوثري
محلت عن حممد وقر بعري : ١٢١ / ٥" لسان امليزان "  واحد البخت، وهي االبل، ويف ::البخيت) ٢(

  .كتبا
، وروايته تعد من أجود الروايات إن مل تكن أجودمها مطلقا، النه مسعه من "املوطأ " وروى عنه ) ٣(

ث مما أخذ لفظه بترو يف مدة ثالث سنوات، والنه يذكر بعد أحاديث االبواب ما إذا كانت تلك االحادي
به فقهاء العراق، أو خالفوه مع سرد االحاديث، وفيه تتجلى شخصية حممد بن احلسن املستقلة يف 

االجتهادات الكثرية اليت خالف فيها مالكا وأبا حنيفة وأصحابه وهو مطبوع باهلند أكثر من مرة بشرح 
 ه بتحقيق عبد الوهاب ١٣٨٢العالمة اللكنوي املسمى بالتعليق املمجد، وطبع بدون شرح مبصر سنة 

  .عبد اللطيف
(*)  

)٩/١٣٥(  

  

من أين لك هذه : قلت لالمام أمحد: قال إبراهيم احلريب" اجلامع الصغري " كتبت عنه : وقال ابن معني
  .من كتب حممد بن احلسن: املسائل الدقاق ؟ قال



يا حممد، ما : اهللا، وقالأرأيت إن أوقفين : أتبكي مع العلم ؟ قال: إن حممدا ملا احتضر، قيل له: قيل
تويف إىل رمحة اهللا سنة تسع : أقدمك الري ؟ اجلهاد يف سبيلي، أم ابتغاء مرضايت ؟ ماذا أقول ؟ قلت

  .ومثانني ومئة بالري
  

  .احلافظ، الثقة، أبو حممد، عبدالرمحن بن حممد بن زياد، الكويف) ع * ( احملاريب- ٤٦
  .ولد يف دولة هشام بن عبدامللك

   عبدامللك بن عمري، وليث بن أيب سليم،:وحدث عن
وإمساعيل بن أيب خالد، واالعمش، وفضيل بن غزوان، وجويرب بن سعيد، وجربيل بن أمحر، وعاصم 
االحول، وحممد بن عمرو بن علقمة، ومطرح بن يزيد، وعمار بن سيف، وعمر بن ثابت الرازي، 

  .والليث بن سعد، وخلق
__________  

 ٥، التاريخ الكبري ١٣١٦، طبقات خليفة ت ٣٩٢ / ٦، طبقات ابن سعد ٣٥٧ :التاريخ البن معني* 
، ذيب الكمال لوحة ١٣٧٢، مشاهري علماء االمصار ت ٢٢٧، الضعفاء للعقيلي لوحة ٣٤٧/ 

، تذكرة احلفاظ ٥٨٥ / ٢، ميزان االعتدال ٣١٩ / ١، العرب ٢ / ٢٢٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٨١٦
، طبقات ١٤٨ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٦٥ / ٦ذيب التهذيب ، ١٨٤ / ٢، الكاشف ٣١٢ / ١

  .٣٤٣ / ١، شذرات الذهب ٢٣٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٩: احلفاظ
(*)  

)٩/١٣٦(  

  

أمحد بن حنبل، وأبو كريب، وهناد بن السري، وأبو سعيد االشج، واحلسن بن عرفة، وعلي : روى عنه
  .بن حرب، وابنا أيب شيبة، وخلق

  .كان أحفظه للطوالما : قال وكيع
  .ثقة: وقال حيىي بن معني

  .صدوق: وقال أبو حامت
  .ابنه عبدالرحيم بن احملاريب أحفظ منه: وذكره أبو داود، فقال

ابن احملاريب، خذ : كنا نكون عند سفيان الثوري، فإذا مر حديث من أحاديث الزهد، قال: وقال أبو نعيم
  .إليك هذا من بابتك
  . أحاديث مناكري عن اهولنيله: وقال حيىي بن معني



  يروي عن اهولني أحاديث منكرة، فيفسد: وقال أبو حامت أيضا
  .حديثه بذلك

بلغنا أن احملاريب كان يدلس، وال نعلم أنه مسع من : حدثنا عبد اهللا بن أمحد قال: قال أبو جعفر العقيلي
 يروي عن عاصم، عن أيب عثمان، عن إن احملاريب: معمر شيئا، وأنكر أيب روايته عن معمر، فقيل اليب

كان احملاريب جليسا لسيف بن حممد، : ، فقال أيب"تبىن مدينة بني دجلة ودجيل : " جرير البجلي حديث
  ).١(ابن أخت الثوري، وكان سيف كذابا، وأظن احملاريب مسع هذا منه 

   إن-مل يذكر عبد اهللا من حدثه ذا عن احملاريب، فهو : قلت
__________  

  . للعقيلي٢٣٧": الضعفاء ) " ١(
(*)  

)٩/١٣٧(  

  

  .على نكارته) ١( قوي االسناد -صح أن احملاريب حدث به 
  .مات احملاريب يف سنة مخس وتسعني ومئة

أخربنا : أخربنا حممد بن حازم، وحممد بن علي بن فضل، وأمحد بن مؤمن، وحممد بن علي السلمي، قالوا
نا احلسني بن احلسن االسدي، أخربنا علي بن حممد املصيصي، أخربنا احلسني بن هبة اهللا التغليب، أخرب

أخربنا أمحد بن إبراهيم بن أمحد االمام، حدثنا : حممد وأمحد ابنا احلسني بن سهل بن الصياح ببلد، قاال
علي بن حرب، حدثنا احملاريب، عن ليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، عن مرثد بن عبد اهللا، عن 

الن أمشي على مجرة أو سيف أحب إيل من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: امر، قالعقبة بن ع
إسناده ) ٢" (أن أمشي على قرب أمرئ مسلم، وما أبايل وسط القبور قضيت حاجيت أم وسط السوق 

  .صاحل
__________  

، و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ / ١" تاريخ بغداد " كال ليس بقوي االسناد، فقد رواه اخلطيب يف ) ١(
 عن جرير، وعن أنس، ويف سند االول ٥٥ / ١٤ و ٢٠٣ / ١٠ و ٣١١ / ٩ و ٣٥ و ٣٣ و ٣٢

  .عمار بن سيف
له حديث منكر جدا، وأورد هذا احلديث، ويف : ١٦٥ / ٣" ميزانه " وهو متروك، وقال املؤلف يف 

يف ترمجته هذا احلديث، " ان امليز" سند الثاين صاحل بن بيان، وهو متروك أيضا، وقد أورد املؤلف يف 
  .حديث باطل: وقال



رواه اخلطيب، وابن عدي، والطرباين : ، وقال٤٣٥، ٤٣٤": الفوائد اموعة " وذكره الشوكاين يف 
ترتيه " باطل، ويف ": امليزان " عن أنس مرفوعا، ويف إسناده متروك وجمهول، واحلديث منكر، وقال يف 

من حديث جرير بن عبد اهللا " املوضوعات " رجه ابن اجلوزي يف أخ:  البن عراق٥٢ / ٢" الشريعة 
  .من ستة عشر طريقا، وأعلها كلها، فاخلرب باطل

باب ما جاء يف النهي عن املشي على القبور واجللوس عليها، : يف اجلنائز) ١٥٦٧(ورواه ابن ماجة ) ٢(
  .من طريق حممد بن إمساعيل بن مسرة، حدثنا احملاريب، ذا االسناد

هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، حممد بن إمساعيل وثقه : ٢ / ١٠٠ورقة " الزوائد " قال البوصريي يف 
أبو حامت، والنسائي، وابن حبان، وباقي رجال االسناد على شرط الشيخني، فقد احتجا جبميع رواته، ومل 

  = (*)ينفرد به حممد بن إمساعيل بن مسرة، فقد رواه أبو يعلى املوصلي يف 

)٩/١٣٨(  

  

ابن أبان، بن سعيد، بن العاص، بن أيب أحيحة، سعيد بن العاص، بن أمية، ) ع * ( حيىي بن سعيد- ٤٧
  .بن عبد مشس، بن عبد مناف، بن قصي

  .االمام احملدث، الثقة، النبيل، أبو أيوب القرشي، االموي، الكويف
  .وله عدة إخوة

  .وهو والد سعيد بن حيىي االموي صاحب املغازي
  .سنة بضع عشرة ومئة: همولد

حيىي بن سعيد االنصاري، هشام بن عروة، ويزيد ابن عبد اهللا بن أيب بردة، واالعمش، : روى عن
  .وإمساعيل بن أيب خالد، وسفيان الثوري، وخلق كثري

  .ومحل املغازي عن حممد بن إسحاق
  .ربيع، وخلقأمحد بن حنبل، وسريج بن يونس، وولده سعيد بن حيىي، ومحيد بن ال: حدث عنه

  .عنده عن االعمش غرائب، وليس به بأس: قال أمحد بن حنبل
__________  

حدثنا حفص بن عبد اهللا أبو عمر احللواين، حدثنا عبدالرمحن بن حممد احملاريب، فذكره ": مسنده = " 
د، بزيادة، وله شاهد من حديث أيب هريرة رواه مسلم، والنسائي، وابن ماجة، ورواه مسلم، وأبو داو

  .والترمذي، والنسائي من حديث أيب مرثد الغنوي
 ٢، التاريخ الصغري ٢٧٧ / ٨، التاريخ الكبري ٣٣٩ / ٧، طبقات ابن سعد ٦٤٤: التاريخ البن معني* 
، تاريخ ١٣٩١ت : ، مشاهري علماء االمصار١٥١ / ٩، اجلرح والتعديل ٥١٤: ، املعارف٢٧٥/ 



 / ١، العرب ٢ / ١٥٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٩٨، ذيب الكمال ١٣٥، ١٣٢ / ١٤بغداد 
، خالصة تذهيب ٢١٣ / ١١، ذيب التهذيب ٢٥٦ / ٣، الكاشف ٣٢٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٣١٥

  .٣٤١ / ١، شذرات الذهب ٤٢٣الكمال 
(*)  

)٩/١٣٩(  

  

  .ثقة: وروى أمحد بن زهري، عن ابن معني
  .ال بأس به: وقال غري واحد

  .، مات سنة أربع وتسعني ومئةسكن بغداد، ويلقب باجلمل: قلت
  .ومات قبله بسنة أخوه حممد

  .يروي عن إسرائيل ومجاعة: وأخومها عبيد
  .لغوي شاعر: وأخوهم عبد اهللا بن سعيد
  .يروي عن ابن املبارك، وطائفة، وهو أصغرهم: وأخوهم اخلامس عنبسة
  ).١(وأخوهم السادس امسه 

  .روى عن زهري بن معاوية
  .ذكرهم الدارقطين

  
  ، بن مليح، بن عدي، بن فرس، بن مججمة، بنابن اجلراح) ع* ( وكيع - ٤٨

__________  
  .كذا االصل، ومل يذكر امسه) ١(
 / ٨، التاريخ الكبري ٤٦٧: ، تاريخ خليفة٣٩٤ / ٦، طبقات ابن سعد ٦٣٠: التاريخ البن معني* 

، تاريخ ١٨٤، ١٧٦ ،١٧٥ / ١، تاريخ الفسوي ٥٠٧: ، املعارف٢٨١ / ٢، التاريخ الصغري ١٧٩
، مشاهري ٢١٩ / ١، اجلرح والتعديل ٧٢٥ / ٢ و ٤٦٣ و ٤٦٢ و ٣٠٣ / ١دمشق اليب زرعة 

 ١٣، تاريخ بغداد ٢٢٦ / ١، فهرست ابن الندمي ٣٦٨ / ٨، حلية االولياء ١٣٧٤علماء االمصار ت 
 / ٤ب ، تذهيب التهذي١٤٦٢، ذيب الكمال ١٤٤ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات٤٨١ - ٤٦٦/ 

، ١٢٤ / ١، دول االسالم ٢٣٧ / ٣، الكاشف ٣٠٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٢٤ / ١، العرب ١ / ٣١
، النجوم ١٢٣ / ١١، ذيب التهذيب ٢٠٠ / ١، شرح العلل ٣٣٦، ٣٣٥ / ٤ميزان االعتدال 

 / ٢، مفتاح السعادة ٤١٥، خالصة تذهيب الكمال ١٢٧: ، طبقات احلفاظ١٥٣ / ٢االزاهرة 



  .٣٤٩ / ١، شذرات الذهب ٢٨٠ / ٢هر املضية ، اجلوا١١٧
(*)  

)٩/١٤٠(  

  

سفيان، بن احلارث، بن عمرو، بن عبيد، بن رؤاس، االمام احلافظ، حمدث العراق، أبو سفيان الرؤاسي، 
  .الكويف، أحد االعالم

  .ولد سنة تسع وعشرين ومئة، قاله أمحد بن حنبل
  .نولد سنة مثان وعشري: وقال خليفة وهارون بن حامت

  .واشتغل يف الصغر
هشام بن عروة، وسليمان االعمش، وإمساعيل بن أيب خالد، وابن عون، وابن جريج، وداود : ومسع من

االودي، ويونس بن أيب إسحاق، وأسود بن شيبان، وهشام بن الغاز، واالوزاعي، وجعفر بن برقان، 
 جناب الكليب، وحنظلة بن أيب وزكريا بن أيب زائدة، وطلحة بن عمرو املكي، وفضيل بن غزوان، وأيب

سفيان، وأبان بن صمعة، وأبان بن عبد اهللا البجلي، وأبان بن يزيد، وإبراهيم بن الفضل املخزومي، 
وإبراهيم بن يزيد اخلوزي، وإدريس بن يزيد، وإمساعيل ابن رافع املدين، وإمساعيل بن سليمان االزرق، 

سلم العبدي، وأفلح بن محيد، وأمين بن نابل، وبدر بن ، وإمساعيل بن م)١(وإمساعيل بن أيب الصفريا 
عثمان، وبشري بن املهاجر، وحريث بن أيب مطر، وأيب خلدة خالد بن دينار، وخالد بن طهمان، ودهلم 
بن صاحل، وسعد ابن أوس، وسعدان اجلهين، وسعيد بن السائب، وسعيد بن عبيد الطائي، وسلمة بن 

منصور، وعثمان الشحام، وعمر بن ذر، وعيسى بن طهمان، وعيينة نبيط، وطلحة بن حيىي، وعباد بن 
  بن عبد

__________  
و " ذيب الكمال " ، ويف ٨٣٩": بزيادة ألف كما ضبطه ابن حجر يف تبصري املنتبه " الصفريا ) " ١(
  .حبذفها، وهو خطأ" التقريب " و " ذيب التهذيب " 

(*)  

)٩/١٤١(  

  

ثىن بن سعيد الضبعي، واملثىن بن سعيد الطائي، وابن أيب ليلى، ومسعر الرمحن بن جوشن، وكهمس، وامل
  بن حبيب، ومسعر بن كدام، ومعاوية بن أيب مزرد، ومصعب بن سليم، وابن أيب ذئب، وسفيان،



  .وشعبة، وإسرائيل، وشريك، وخلق كثري
  .وكان من حبور العلم وأئمة احلفظ

 ومها أكرب - بن املبارك، والفضل بن موسى السيناين سفيان الثوري أحد شيوخه، وعبد اهللا: حدث عنه
 وحيىي بن آدم، وعبد الرمحن بن مهدي، واحلميدي، ومسدد، وعلي، أمحد، وابن معني، وإسحاق، -منه 

وبنو أيب شيبة، وأبو خيثمة، وأبو كريب، وابن منري، وأبو هشام الرفاعي، وعبد اهللا بن هاشم الطوسي، 
  .طاردي، وإبراهيم بن عبد اهللا العبسي، وأمم سواهموأمحد بن عبد اجلبار الع

  .وكان والده ناظرا على بيت املال بالكوفة، وله هيبة وجاللة
  .ورث وكيع من أمه مئة ألف درهم: وروي عن حيىي بن أيوب املقابري، قال

  .ملا مات سفيان الثوري، جلس وكيع موضعه: قال حيىي بن ميان
إن شئتم، : هذا راوية سفيان، قال محاد: زيد، فلما خرج وكيع، قالواكان عند محاد بن : قال القعنيب

  .أرجح من سفيان: قلت
صحبت وكيعا يف احلضر والسفر، وكان يصوم : مسعت حيىي بن أكثم يقول: الفضل بن حممد الشعراين

  .الدهر، وخيتم القرآن كل ليلة

)٩/١٤٢(  

  

الئمة االثرية مفضولة، فقد صح يه عليه السالم هذه عبادة خيضع هلا، ولكنها من مثل إمام من ا: قلت
  ، والدين يسر، ومتابعة السنة)٢(، وصح أنه ى أن يقرأ القرآن يف أقل من ثالث )١(عن صوم الدهر 

ومع هذا فكان مالزما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر ! أوىل، فرضي اهللا عن وكيع، وأين مثل وكيع ؟ 
به، ولو تركه تورعا، لكان أوىل به، فإن من توقى الشبهات، فقد استربأ االكثار منه فكان متأوال يف شر

  ، وليس هذا)٤(، وقد صح النهي والتحرمي للنبيذ املذكور )٣(لدينه وعرضه 
__________  

جامع " ، و ٣٦٢ / ٦" شرح السنة " وردت أحاديث كثرية يف النهي عن صوم الدهر، انظر ) ١(
  .٣٥٢ / ٦" االصول 

فقال :  من حديث مغرية، عن جماهد، عن عبد اهللا بن عمرو، وفيه١٩٥ / ٤لبخاري أخرجه ا) ٢(
إين أطيق أكثر من ذلك، فما زال : فقال" اقرأ القرآن يف كل شهر : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".يف ثالث : " حىت قال
أن رسول ): ١٨٢() ١١٥٩(باب يف كم يقرأ القرآن، ومسلم :  يف فضائل القرآن٨٤ / ٩وفيه أيضا 

  ".اقرأه يف سبع، وال تزد على ذلك : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعبد اهللا بن عمرو



باب فضل من استربأ :  يف االميان١١٩، ١١٦ / ١هو جزء من حديث صحيح، رواه البخاري ) ٣(
عن آكل الربا باب ل: يف املساقات) ١٥٩٩(باب احلالل بني واحلرام بني، ومسلم : لدينه، ويف البيوع

  .ومؤكله
يف ) ١٨٦٦(باب النهي عن املسكر، والترمذي : يف االشربة) ٣٦٨١(فقد أخرج أبو داود ) ٤(

باب ما جاء كل مسكر حرام، كالمها عن قتيبة، حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن بكر بن داود : االشربة
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال : بن أيب الفرات، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا، قال

  ".ما أسكر كثريه فقليله حرام " 
من ) ٣٣٩٣(، وأخرجه ابن ماجة )١٣٨٥(وهذا إسناد قوي، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان 

طريق عبدالرمحن بن إبراهيم، عن أنس بن عياض، عن داود بن بكر ذا االسناد، ويف الباب عن ابن 
املوطأ " ، وأخرج مالك يف )٣٣٩٤(عن عبد اهللا بن عمرو عنده أيضا ، و)٣٣٩٢(عمر عند ابن ماجة 

  باب اخلمر من العسل وهو:  يف االشربة٣٥ / ١٠ باب حترمي اخلمر، ومن طريقه البخاري ٨٤٥ / ٢" 
باب بيان أن كل مسكر مخر، عن ابن شهاب الزهري، عن أيب : يف االشربة) ٢٠٠١(البتع، ومسلم 

سئل رسول اهللا صلى اهللا : ائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أا قالتسلمة بن عبدالرمحن، عن ع
  ".كل شراب أسكر حرام : " عليه وسلم عن البتع فقال

قال : عن النعمان بن بشري، قال) ١٣٧٨(، والترمذي )٣٦٧٦(، وأبو داود ٢٦٧ / ٤وأخرج أمحد 
تمر مخرا، وأن من العسل مخرا، وإن من إن من العنب مخرا، وإن من ال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  = (*)ويف " الرب مخرا، وإن من الشعري مخرا 

)٩/١٤٣(  

  

موضع هذه االمور، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، فال قدوة يف خطأ العامل، نعم، وال يوبخ مبا فعله 
  .باجتهاد، نسأل اهللا املساحمة

  .انهوكيع يف زمانه كاالوزاعي يف زم: قال حيىي بن معني
  .ما رأيت أحدا أوعى للعلم وال أحفظ من وكيع: وقال أمحد بن حنبل

  .كان أمحد يعظم وكيعا ويفخمه: قلت
: وكيع، قلت: وكيع أحب إليك أو حيىي بن سعيد ؟ فقال: سألت أمحد: قال حممد بن عامر املصيصي

وكيع كان صديقا : قالكيف فضلته على حيىي، وحيىي ومكانه من العلم واحلفظ واالتقان ما قد علمت ؟ 
حلفص بن غياث، فلما ويل القضاء، هجره، وإن حيىي كان صديقا ملعاذ بن معاذ، فلما ويل القضاء، مل 

  .يهجره حيىي



  .عرض القضاء على وكيع، فامتنع: وقال حممد بن علي الوراق
ن من طلب احلديث كما جاء، فهو صاحب سنة، وم: مسعت وكيعا يقول: حممد بن سالم البيكندي

  .طلبه ليقوي به رأيه، فهو صاحب بدعة
  قد حدث وكيع بدمشق،: قال احلافظ أبو القاسم ابن عساكر

  .فأخذ عنه هشام بن عمار، وابن ذكوان
  حدثنا حممد بن يزيد، حدثين حسني: قال أمحد بن أيب خيثمة

__________  
و حريز عند أيب داود سنده إبراهيم بن املهاجر البجلي، وهو صدوق لني احلديث، لكن تابعه أب= 
من حديث ابن عمر، وإسناده ) ٥٩٩٢(فيتقوى به، فالسند حسن، وله شاهد عند أمحد ) ٣٦٧٧(

  .حسن يف الشواهد
(*)  

)٩/١٤٤(  

  

كنت مع وكيع، فأقبلنا مجيعا من املصيصة أو طرسوس، فأتينا الشام، فما أتينا بلدا إال : أخو زيدان قال
 بدمشق، فلما سلم االمام، أطافوا بوكيع، فما انصرف إىل أهله يعين إىل استقبلنا واليها، وشهدنا اجلمعة

  .الليل
  .رأيت يف جسد أيب آثار خضرة مما زحم ذلك اليوم: فحدث به مليحا ابنه، فقال: قال

  ).١(أحرم وكيع من بيت املقدس : قال حممد بن عبد اهللا بن عمار
  .عا كثري احلديث حجةكان وكيع ثقة مأمونا عاليا رفي: وقال حممد بن سعد

  .اختلفت إىل االعمش سنني: قال يل وكيع: قال حممود بن غيالن
  .حدثين: أتيت االعمش، فقلت: أخربنا وكيع قال: وقال حممد بن خلف التيمي

  .وكيع: ما أمسك ؟ قلت: قال
  .اسم نبيل: قال

  .يف بين رؤاس: ما أحسب إال سيكون لك نبأ، أين ترتل من الكوفة ؟ قلت
اذهب، فجئين : ذاك أيب، وكان على بيت املال، قال يل: أين من مرتل اجلراح بن مليح ؟ قلت: قال

  بعطائي، وتعال حىت
  .أحدثك خبمسة أحاديث

خذ نصف العطاء، واذهب، فإذا حدثك باخلمسة، فخذ النصف اآلخر : فجئت إىل أيب، فأخربته، قال



حدثين، : هكذا ؟ مث سكت، فقلت: الحىت تكون عشرة، فأتيته بنصف عطائه، فوضعه يف كفه، وق
  .وعدتين خبمسة: فأملي علي حديثني، فقلت

  ذا،) ٢] (أمرك [ فأين الدراهم كلها ؟ أحسب أن أباك : قال
__________  

  .السنة أن حيرم االنسان من امليقات الذي مير به) ١(
  .٤٦٨ / ١٣" تاريخ بغداد " سقطت من االصل، واستدركت من ) ٢(

(*)  

)٩/١٤٥(  

  

ومل يدر أن االعمش مدرب، قد شهد الوقائع ؟ اذهب فجئين بتمامه، فجئته، فحدثين خبمسة، فكان إذا 
  .كان كل شهر، جئته بعطائه، فحدثين خبمسة أحاديث

تعال، أي شئ ! يا رؤاسي : كان الثوري يدعو وكيعا، وهو غالم فيقول: قال قاسم بن يزيد اجلرمي
  . وسفيان يتبسم، ويتعجب من حفظهحدثين فالن بكذا،: مسعت ؟ فيقول
ما كان بالكوفة يف زمان وكيع أفقه وال أعلم باحلديث من وكيع، وكان جهبذا، مسعته : قال ابن عمار

عدوا عليك بالبصرة : ما نظرت يف كتاب منذ مخس عشرة سنة إال يف صحيفة يوما، فقلت له: يقول
  .أربعة أحاديث غلطت فيها

  . من ألف ومخس مئة، أربعة أحاديث ليست بكثرية يف ذلكوحدثتهم بعبادان بنحو: قال
ما كتبت عن الثوري قط، كنت أحتفظ، فإذا رجعت إىل املرتل، : مسعت وكيعا يقول: قال حيىي بن معني

  .كتبتها
  نظر: مسعت حيىي بن ميان يقول: قال حممد بن عمران االخنسي
  .كون له شأنال ميوت هذا الرؤاسي حىت ي: سفيان إىل عيين وكيع، فقال

  .فمات سفيان، وجلس وكيع مكانه
قد كربنا، ونسينا احلديث، اذهب إىل : حدثنا قال: قلت اليب بكر بن عياش: قال أمحد بن أيب احلواري

  .وكيع يف بين رؤاس
  . ما يفلح أحد معه- يعين وكيعا -ما دام هذا التنني حيا : قال لنا أبو نعيم يوما: قال الشاذكوين

  . أمسر ضخما مسيناكان وكيع: قلت
  حدثت عن نوح بن حبيب، عن عبد الرازق،: قال ابن عدي

)٩/١٤٦(  



  

  .قال رأيت الثوري وابن عيينة، ومعمرا ومالكا، وريت ورأيت، فما رأت عيناي قط مثل وكيع
أحب أن جتئ معي إىل وكيع، فأتيناه، فسلم : كنا بعبادان، فقال يل محاد بن مسعدة: قال املفضل الغاليب

  .قد رأيت الثوري، فما كان مثل هذا! يا أبا معاوية : يه، وحتدثنا، مث انصرفنا، فقال يل محادعل
  .كان وكيع حافظا حافظا، ما رأيت مثله: مسعت أيب يقول: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

ما رأيت قط مثل وكيع يف العلم واحلفظ واالسناد : مسعت أمحد بن حنبل بقول: وقال بشر بن موسى
  .واالبواب مع خشوع وورع

يقول هذا أمحد مع حتريه وورعه، وقد شاهد الكبار مثل هشيم، وابن عيينة، وحيىي القطان، وأيب : قلت
  .يوسف القاضي وأمثاهلم

  وكذا روى عن أمحد إبراهيم احلريب، قال جعفر بن حممد بن
بل، عن حيىي بن سعيد، سألت أمحد ابن حن: مسعت عبد الصمد بن سليمان البلخي: سوار النيسابوري

ما رأيت أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرمحن معرفة وإتقانا، : وعبد الرمحن، ووكيع، وأيب نعيم، فقال
وما رأيت رجال أوزن بقوم من غري حماباة، وال أشد تثبتا يف أمور الرجال من حيىي بن سعيد، وأبو نعيم 

  .يثأقل االربعة خطأ، وهو عندي ثقة موضع احلجة يف احلد
ما منهما حبمد اهللا إال ثبت، وما : أميا أثبت عندك، وكيع أو يزيد ؟ فقال: قلت اليب: وقال صاحل بن أمحد

  .رأيت أوعى للعلم من وكيع، وال أشبه من أهل النسك منه، ومل خيتلط بالسلطان
  سئل أمحد بن حنبل: مسعت أمحد بن احلسن: وقال الترمذي

)٩/١٤٧(  

  

  .وكيع أكرب يف القلب، وعبد الرمحن إمام: العن وكيع وابن مهدي، فق
  .ما رأيت فيمن لقيت أخشع من وكيع: وقال زاهد دمشق أمحد بن أيب احلواري

وال ابن : ما رأيت أفضل من وكيع، قيل: علي بن احلسني بن حبان، عن أبيه، مسعت ابن معني يقول
 من وكيع، كان يستقبل القبلة، قد كان ابن املبارك له فضل، ولكن ما رأيت أفضل: املبارك ؟ قال

وحيفظ حديثه، ويقوم الليل، ويسرد الصوم، ويفيت بقول أيب حنيفة رمحه اهللا، وكان قد مسع منه كثربا 
)١.(  

  .ما رأيت أحدا أحفظ من وكيع: مسعت حيىي بن معني يقول: قال صاحل بن حممد جزرة
  وأين يقع: وال هشيم ؟ فقال: فقال له رجل

ما رأيت أحدا أحفظ من : إين مسعت علي بن املديين يقول: ث وكيع ؟ قال الرجلحديث هشيم من حدي



  .يزيد بن هارون
جاءين ابن : مسعت جريرا يقول: كان يزيد يتحفظ، كانت له جارية حتفظه من كتاب قال قتيبة: فقال

  .صرين وكيعرجل امل: يا أبا عبدالرمحن، من رجل الكوفة اليوم ؟ فسكت عين، مث قال: املبارك، فقلت له
حدثنا حيىي بن أيوب، حدثين بعض أصحاب وكيع الذين كانوا يلزمونه، أن وكيعا كان ال ): ٢(متتام 

  ينام حىت يقرأ جزءه من كل ليلة ثلث القرآن، مث يقوم يف آخر الليل، فيقرأ املفصل، مث جيلس،
__________  

  .٤٧١، ٤٧٠ / ١٣" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(
 االمام أبو جعفر حممد بن غالب بن حرب الضيب البصري التمار، نزيل بغداد، املتوىف هو احلافظ) ٢(
  ). ه٢٨٣(

(*)  

)٩/١٤٨(  

  

  .فيأخذ يف االستغفار حىت يطلع الفجر
كان أيب يصلي، فال يبقى يف دارنا أحد إال صلى : حدثنا إبراهيم بن وكيع، قال: وقال أبو سعيد االشج
  .حىت جارية لنا سوداء

" وأي يوم لنا من املوت ؟ ورأيته أخذ يف كتاب : مسعت وكيعا يقول كثريا: حدثنا حيىي بن معني: عباس
يقرؤه، فلما بلغ حديثا منه، ترك الكتاب، مث قام، فلم حيدث، فلما كان من الغد، وأخذ فيه، " الزهد 

  .بلغ ذلك املكان، قام أيضا، ومل حيدث، حىت صنع ذلك ثالثة أيام
  ).١" (كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل " حديث : ديث هو ؟ قالوأي ح: قلت ليحىي

كان وكيع يصوم الدهر، ويفطر يوم الشك والعيد، وأخربت أنه كان يشتكي إذا أفطر : قال ابن عمار
  .يف هذه االيام

كان أيب جيلس الصحاب احلديث من بكرة إىل ارتفاع النهار، مث ينصرف، : وعن سفيان بن وكيع، قال
  ،)٣(اليت يصعد منها أصحاب الروايا ) ٢(يقيل، مث يصلي الظهر، ويقصد الطريق إىل املشرعة ف

__________  
  .كن يف الدنيا" ، وحديث ٦٣٢، ٦٣١": تاريخ ابن معني ) " ١(
كن يف الدنيا : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  يف الرقاق٢٠٠، ١٩٩ / ١١أخرجه البخاري " 

طريق علي بن عبد اهللا، حدثنا حممد بن عبدالرمحن الطفاوي، عن االعمش، حدثين من " كأنك غريب 
: " أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبنكيب، فقال: جماهد، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال



ذا إذا أمسيت، فال تنتظر الصباح، وإ: وكان ابن عمر يقول" كن يف الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل 
  .أصبحت، فال تنتظر املساء، وخذ من صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك

: يف الزهد) ٤١١٤(باب ما جاء يف قصر االمل، وابن ماجة : يف الزهد) ٢٣٣٣(وأخرجه الترمذي 
  . من طريق الليث بن سعد، عن جماهد، عن ابن عمر٤١، و ٢٤ / ٢باب مثل الدنيا، وأمحد 

مورد الشاربة اليت يشرعها الناس، فيشربون : در إىل املاء منها، واملشرعةاملواضع اليت ينح: املشرعة) ٢(
  .منها ويستقون

  .ويقصد طريق املشرعة": تاريخ بغداد " ويف 
  .املزادة فيها املاء، والدابة اليت يستقى عليها املاء: مجع راوية) ٣(

(*)  

)٩/١٤٩(  

  

ض إىل حدود العصر، مث يرجع إىل مسجده، فريحيون نواضحهم، فيعلمهم من القرآن ما يؤدون به الفر
فيصلي العصر، مث جيلس يدرس القرآن ويذكر اهللا إىل آخر النهار، مث يدخل مرتله، فيقدم إليه إفطاره، 

  من الطعام، مث تقدم إليه قرابة فيها) ١(وكان يفطر على حنو عشرة أرطال 
، مث جيعلها بني يديه، مث يقوم فيصلي حنو من عشرة أرطال من نبيذ، فيشرب منها ما طاب له على طعامه

  .ورده من الليل، كلما صلى شيئا شرب منها حىت ينفدها، مث ينام
روى هذه احلكاية الدارقطين، عن القاضي ابن أم شيبان، عن أبيه، عن أيب عبد الرمحن بن سفيان بن 

  ).٢(وكيع، عن أبيه 
رات، ومسعت منه، فطلب مين نبيذا، فجئته قدم علينا وكيع، فرتل يف مسجد الف: قال إسحاق بن لول

  .به، وأقبلت أقرأ عليه احلديث، وهو يشرب، فلما نفد ما جئته به، أطفأ السراج
  .لو زدتنا، زدناك: ما هذا ؟ قال: قلت

يا أبا سفيان، شربت : مسعت رجال يسأل كيعا، فقال: مسعت حيىي بن معني يقول: قال جعفر الطيالسي
  .شربت مخرا:  فيما يرى النائم كأن رجال يقولالبارحة نبيذا، فرأيت

  .ذلك الشيطان: فقال وكيع
نبيذ : أي شئ تريدون أجيئكم منه:  فقال-تغدينا :  أو قال-تعشينا عند وكيع : وقال نعيم بن محاد

  :الشيوخ أو نبيذ الفتيان ؟ فقلت
__________  

  . غراما تقريبا٣٧٥بالرطل البغدادي الذي يزن ) ١(



  .٤٧١ / ١٣" خ بغداد تاري) " ٢(
(*)  

)٩/١٥٠(  

  

ماء الفرات مل خيتلف يف حله، وقد اختلف : هو عندي أحل من ماء الفرات، قلت له: تتكلم ذا ؟ قال
  .يف هذا
  .الرجل ساحمه اهللا لو مل يعتقد إباحته، ملا قال هذا: قلت

  لو متنيت كنت أمتىن عقل ابن: وعن إبراهيم بن مشاس قال
زهد ابن فضيل ورقته، وعبادة وكيع وحفظه، وخشوع عيسى بن يونس، وصرب حسني املبارك وورعه، و

  .، ومل يدخل يف شئ من أمر الدنيا)١(اجلعفي، صرب ومل يتزوج 
  .قال يل الرشيد، إن أهل بلدك طلبوا مين قاضيا: وروى بعض الرواة عن وكيع قال

  .وقد رأيت أن أشركك يف أمانيت وصاحل عملي، فخذ عهدك
  .ا أمري املؤمنني، أنا شيخ كبري، وإحدى عيين ذاهبة، واالخرى ضعيفةي: فقلت

إن : ما رأيت بيد وكيع كتابا قط، إمنا هو حفظ، فسألته عن أدوية احلفظ، فقال: قال علي بن خشرم
  .إي واهللا: علمتك الدواء استعملته ؟ قلت

  .ترك املعاصي ما جربت مثله للحفظ: قال
  لو علمت: مسعت وكيعا يقول: وقال طاهر بن حممد املصيصي

__________  
وليس هذا االمر مما يتمىن وال يفرح به، وال يقلد به صاحبه، النه خمالف هلدي النيب صلى اهللا عليه ) ١(

باب الترغيب يف النكاح، ومسلم :  يف النكاح٩٠، ٨٩ / ٩وسلم الثابت فيما رواه البخاري 
اقت نفسه إليه من حديث أنس، أن نفرا من أصحاب باب استحباب النكاح ملن ت: يف النكاح) ١٤٠١(

ال : النيب صلى اهللا عليه وسلم، سألوا أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم عن عمله يف السر، فقال بعضهم
ال أنام على فراش، فحمد اهللا وأثىن عليه، : ال آكل اللحم، وقال بعضهم: أتزوج النساء، وقال بعضهم

ا كذا وكذا ؟ لكين أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب ما بال أقوام قالو: " فقال
  ".عن سنيت فليس مين 

(*)  

)٩/١٥١(  

  



  .أفضل من احلديث ما حدثتكم) ١(أن الصالة 
  .كان وكيع أحفظ من ابن املبارك: قال سفيان بن عبدامللك صاحب ابن املبارك

  . من حفاظ احلديث، وكان مفتياوكيع كويف ثقة عابد صاحل أديب: وقال أمحد العجلي
وكيع أحفظ، : إميا أحفظ وكيع أو عبد الرمحن بن مهدي ؟ قال: سئل أبو داود: وقال أبو عبيد اآلجري

  .وعبد الرمحن أتقن، وقد التقيا بعد العشاء يف املسجد احلرام، فتواقفا حىت مسعا أذان الصبح
لرمحن بن مهدي على وكيع، فعليه لعنة اهللا من فضل عبد ا: عباس وابن أيب خيثمة، مسعا حيىي يقول

  .واملالئكة والناس أمجعني
هذا كالم ردئ، فغفر اهللا ليحىي، فالذي أعتقده أنا أن عبدالرمحن أعلم الرجلني وأفضل وأتقن، : قلت

  .وبكل حال مها إمامان نظريان
  .عمرما رئي لوكيع كتاب قط، وال هلشيم، وال حلماد ابن زيد، وال مل: قال أبو داود

  .أوثق أصحاب سفيان الثوري ابن مهدي والقطان ووكيع: قال ابن املديين
  الثبت عندنا: أشهد على أمحد بن حنبل قال: وقال أبو حامت

__________  
  .يعين بذلك النوافل) ١(

(*)  

)٩/١٥٢(  

  

  .بالعراق وكيع، وحيىي القطان، وعبد الرمحن
الثبت عندنا : فذكرته ليحىي بن معني، فقال: أيضا، مث قالرواها أمحد بن أيب احلواري عن أمحد بن حنبل 

  .بالعراق وكيع
  مسعت حيىي بن معني: حدثين أمحد بن حممد: الساجي

  .ما رأيت أحفظ من وكيع: يقول
كان غري هذا : -من فضل عبدالرمحن على وكيع فعليه اللعنة :  وبلغه قول حيىي-قال يعقوب الفسوي 

  . حاسب نفسه، مل يقل مثل هذا، وكيع خري فاضل حافظأشبه بكالم أهل العلم، ومن
نوافق عبدالرمحن : إذا اختلف وكيع وعبد الرمحن، بقول من نأخذ ؟ فقال: وقد سئل أمحد بن حنبل

أكثر، وخاصة يف سفيان، كان معنيا حبديثه، وعبد الرمحن يسلم منه السلف، وجيتنب شرب املسكر، 
  ).١(وكان ال يرى أن يزرع يف أرض الفرات 

  ".شريعة املقارئ " عبدالرمحن له جاللة عجيبة، وكان يغشى عليه إذا مسع القرآن، نقله صاحب : قلت



يوقف حىت جيئ من : حديث االعمش إذا اختلف وكيع وأبو معاوية ؟ قال: عباس الدوري قلت ليحىي
  .كانت الرحلة إىل وكيع يف زمانه: يتابع أحدمها، مث قال
  .كيع أحفظ من ابن املباركو: قال أبو حامت الرازي
__________  

حبديث "  إىل قوله ١٧٠ / ٢" تارخيه " ، وذكره الفسوي يف ١٤٦٤": ذيب الكمال " أورده يف ) ١(
  ".سفيان 

(*)  

)٩/١٥٣(  

  

فالن : رأيت عند مروان ابن معاوية لوحا فيه أمساء شيوخ: مسعت ابن معني يقول: قال حنبل بن إسحاق
  . ووكيع رافضيرافضي، وفالن كذا،

  .نعم: مين ؟ قلت: وكيع خري منك، قال: فقلت ملروان
  .فسكت، ولو قال يل شيئا، لوثب أصحاب احلديث عليه

  حيىي صاحبنا، وكان بعد ذلك يعرف يل،: فبلغ ذلك وكيعا، فقال: قال
  ).١(ويرحب 

سري ال يضر إن شاء إن عبدالرمحن يسلم منه السلف، والظاهر أن وكيعا فيه تشيع ي: مر قول أمحد: قلت
اهللا، فإنه كويف يف اجلملة، وقد صنف كتاب فضائل الصحابة، مسعناه قدم فيه باب مناقب علي على 

  .مناقب عثمان
  .رضي اهللا عنهما

كان عبدالرمحن بن مهدي ال يتحدث يف : حدثنا أمحد بن سنان قال: قال احلسني بن حممد بن غفري
لم، وال يتبسم أحد، وكان وكيع يكونون يف جملسه كأم يف جملسه، وال يقوم أحد، وال يربى فيه ق

صالة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل، وكان ابن منري يغضب ويصيح، وإن رأى من يربي قلما، 
  .تغري وجهه غضبا

  .عليكم مبصنفات وكيع: مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال متيم بن حممد الطوسي
أخطأ وكيع يف مخس مئة : مسعت أيب يقول: عبد اهللا بن أمحد بن حنبلمسعت : حممد بن أمحد بن مسعود

  .حديث
  كان وكيع يلحن، ولو حدثت عنه: وقال علي بن املديين
__________  



  .٤٧٠ / ١٣" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(
(*)  

)٩/١٥٤(  

  

  ".عيشة " حدثنا مسعر عن : بألفاظه، لكانت عجبا، كان يقول
  .عنهنقلها يعقوب بن شيبة 

  .كان وكيع أحفظ من عبدالرمحن بكثري: وقال أمحد بن حنبل
  .ابن مهدي أكثر تصحيفا من وكيع، لكنه أقل خطأ: قال عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه

ما رأت عيناي مثل وكيع قط، حيفظ احلديث جيدا، ويذاكر : مسعت أمحد يقول: وقال إبراهيم احلريب
  .تكلم يف أحدبالفقه، فيحسن مع ورع واجتهاد، وال ي

كان وكيع : دخلت على أمحد بن حنبل بعد احملنة، فسمعته يقول: قال احلافظ أمحد بن سهل النيسابوري
  .إمام املسلمني يف زمانه

جالست وكيعا سبع سنني، فما رأيته بزق، وال مس حصاة، وال جلس جملسا : قال سلم بن جنادة
  .حيلف باهللافتحرك، وما رأيته إال مستقبل القبلة، وما رأيته 

: ال، قال: أمث نبيذ ؟ قال: كنت عند وكيع فجاءه رجل يدعوه إىل عرس، فقال: وقال أبو سعيد االشج
  .فإين آتيكم به: ال حنضر عرسا ليس فيه نبيذ، قال

  .فقام
زد وكيعا بذنبه، : وروي عن وكيع أن رجال أغلظ له، فدخل بيتا، فعفر وجهه مث خرج إىل رجل، فقال

  .سلطت عليهما ) فلواله(
رأيت أفقه الناس وكيعا، وأحفظ الناس ابن : مسعت إبراهيم بن مشاس يقول: نصر بن املغرية البخاري

  .املبارك، وأورع الناس الفضيل

)٩/١٥٥(  

  

ما رأيت فيمن رأيت أخشع من وكيع، وما وصف يل أحد قط إال رأيته : قال مروان بن حممد الطاطري
  .ق ما وصف يلدون الصفة إال وكيعا، رأيته فو

ما هذا السمن، وأنت : قدم وكيع مكة، وكان مسينا، فقال له الفضيل بن عياض: قال سعيد بن منصور
  هذا: راهب العراق ؟ قال



  .من فرحي باالسالم
  .فأفحمه

  ).١(اجلهر بالبسملة بدعة : مسعت وكيعا يقول: أبو سعيد االشج
__________  

لم أنه جهر ا، وال عن أيب بكر، وال عمر، وال عثمان، فقد وذلك مل يثبت عنه صلى اهللا عليه وس) ١(
باب ما يقول بعد التكبري من حديث أنس أن النيب صلى :  يف صفة الصالة١٨٨ / ٢أخرج البخاري 

اهللا عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر رضي اهللا عنهم كانوا يفتتحون الصالة باحلمد هللا رب العاملني، وأخرجه 
يف ) ٣٩٩(وأخرجه مسلم " وعثمان : " وزاد" الصالة " بدل " القراءة " ده ، وعن)٢٤٦(الترمذي 

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب " ال جيهر بالبسملة، بلفظ : باب حجة من قال: الصالة
، ٢٦٤ / ٣ورواه أمحد " بسم اهللا الرمحن الرحيم " بكر وعمر وعثمان، فلم أمسع أحدا منهم يقرأ 

" فكانوا ال جيهرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم " ، وقالوا فيه ١١٩: ، والدارقطين١١٩ / ١والطحاوي 
 / ٢، ويف لفظ للنسائي "وجيهرون باحلمد هللا رب العاملني : " وزاد" صحيحه " ورواه ابن حبان يف 

ى املوصلي ويف لفظ اليب يعل" فلم أمسع أحدا منهم جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم : " ، وابن حبان١٣٥
" ، ويف لفظ للطرباين يف "فكانوا يفتتحون القراءة فيما جيهر به، باحلمد هللا رب العاملني " " مسنده " يف 

: " ١١٩ / ١، والطحاوي )٤٩٨" (صحيحه " ، وابن خزمية يف "احللية " ، وأيب نعيم يف "معجمه 
  ".وكانوا يسرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم 

ورجال هذه الروايات كلهم ثقات خمرج هلم يف الصحيح : ٣٢٧ / ١" الراية نصب " قال الزيلعي يف 
  .مجع

:  من حديث عبد اهللا بن مغفل قال٢٣٥ / ٢، والنسائي )٢٤٤(، والترمذي ٨٥ / ٤وأخرج أمحد 
: إياك واحلدث، قال! أي بين، حمدث : بسم اهللا الرمحن الرحيم، فقال يل: مسعين أيب وأنا يف الصالة أقول

 - يعين - أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أبغض إليه احلدث يف االسالم ومل أر
وقد صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ومع أيب بكر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أمسع : منه، قال

  .احلمد هللا رب العاملني: أحدا منهم يقوهلا، فال تقلها، إذا أنت صليت، فقل
  .يوحسنه الترمذ

(*)  

)٩/١٥٦(  

  



  .ما رأيت مثل وكيع من ثالثني سنة: قال الفضل بن عنبسة
حفظي وحفظ ابن املبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي، قام وكيع، فاستند، : وقال إسحاق بن راهويه

  .وحدث بسبع مئة حديث حفظا
صبح، فقلت تذاكر بشر بن السري ووكيع ليلة، وأنا أرامها من العشاء إىل ال: وقال حممود بن آدم

  .ما رأيت أحفظ منه: كيف رأيته ؟ قال: لبشر
  .ما رأيت أحفظ من وكيع: وقال سهل بن عثمان

  .كان وكيع مطبوع احلفظ: قال أمحد بن حنبل
  .كانوا إذا رأوا وكيعا، سكتوا، يعين يف احلفظ واالجالل: وقال حممد بن عبد اهللا بن منري

  .وكيع أسردهم: دي، ووكيع، فقالسئل أمحد عن حيىي، وابن مه: وقال أبو حامت
أتينا وكيعا، فخرج بعد ساعة، وعليه ثياب مغسولة، : مسعت أبا جعفر اجلمال يقول: أبو زرعة الرازي

فتعجبنا ! أهذا ملك ؟ : فلما بصرنا به، فزعنا من النور الذي رأيناه يتالال من وجهه، فقال رجل جينيب
  .من ذلك النور

يعا إذا قام يف الصالة، ليس يتحرك منه شئ، ال يزول وال مييل على رجل رأيت وك: وقال أمحد بن سنان
  .دون االخرى

  ما نعيش إال: مسعت وكيعا يقول: قال أمحد بن أيب احلواري

)٩/١٥٧(  

  

  .يف سترة، ولو كشف الغطاء، لكشف عن أمر عظيم
  .الصدق النية
  .ما مسعت وكيعا ذاكرا أحدا بسوء قط: قال الفالس

  .ته، كالمه نزر جدا يف الرجالمع إمام: قلت
  .ما أخذت حديثا قط عرضا: قال أمحد بن أيب احلواري، عن وكيع

  .وكيع عندنا ثبت: فذكرت هذا البن معني، فقال
وكيع عن الثوري غاية االسناد، ليس بعده شئ، ما أعدل بوكيع : قال عبدالرمحن بن احلكم بن بشري

  .أحدا
  .كفأبو معاوية ؟ فنفر من ذل: فقيل له

أمحد بن حنبل، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، : أصح إسناد بالعراق وغريها: قلت
  .ذا السند عدة متون" املسند " عن عقلمة، عن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويف 



االعمش، : االسنادين أحب إليكم) ١] (أي : [ خرج علينا وكيع يوما، فقال: قال عبد اهللا بن هاشم
  .عن أيب وائل، عن عبد اهللا

  .االعمش، فإنه أعلى: أو سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد اهللا ؟ فقلنا
  .بل الثاين، فإنه فقيه، عن فقيه، عن فقيه، عن فقيه، واآلخر شيخ عن شيخ: فقال

  ).٢(وحديث يتداوله الفقهاء خري من حديث يتداوله الشيوخ 
__________  

  .د يف االصلمل تر) ١(
مراد وكيع أن احملدث الذي جيمع إىل احلفظ والضبط البصر مبا يف احلديث، والتفقه به، واالستنباط ) ٢(

  .منه يكون حديثه أضبط وأصح من احملدث الذي يقتصر على احلفظ وسرد املرويات
  .وهذا بني ال خفاء فيه

(*)  

)٩/١٥٨(  

  

حضرت موت سفيان، فكان عامة : ن مهدي قالنوح بن حبيب، حدثنا وكيع، حدثنا عبدالرمحن ب
  .ما أشد املوت: كالمه

  .حدثنا عنك وكيع: فأتيت عبدالرمحن، فقلت له: قال نوح
وما يقال ملثل ! أنا حدثت أبا سفيان، جزاه اهللا خريا، ومن مثل أيب سفيان ؟ : فكان متكئا، فقعد، وقال

) ١] (ذلك [ نانري لكونه كتب من حمربة إن وكيعا وصل إنسانا مرة بصرة د: وقيل! أيب سفيان ؟ 
  .اعذر، فال أملك غريها: االنسان، وقال
ال يكمل الرجل حىت يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن : مسعت وكيعا يقول: علي بن خشرم

  .هو دونه
 شيئا يا بين ترى يدي، ما ضربت ما: ملا نزل بأيب املوت، أخرج يديه، فقال: وعن مليح بن وكيع، قال

  .قط
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، : فحدثت ذا داود بن حيىي بن ميان، فقال: قال مليح

  .الذين ال يضربون بأيديهم شيئا، وإن وكيعا منهم: يارسول اهللا من االبدال ؟ قال: فقلت
  .بل الذي يضرب بيده يف سبيل اهللا أشرف وأفضل: قلت

 تورط فيها، ومل يرد إال خريا، ولكن فاتته سكتة، وقد قال النيب صلى اهللا - وهي غريبة -حمنة وكيع 
  ".، فليتق عبد ربه، وال خيافن إال ذنبه )٢(كفى باملرء إمثا أن حيدث بكل ما مسع : " عليه وسلم



__________  
  .مل ترد يف االصل) ١(
" أيب هريرة، وعنده من حديث " صحيحه " يف مقدمة ) ٥(، ومسلم )٤٩٩٢(أخرجه أبو داود ) ٢(

  ".كفى باملرء كذبا 
(*)  

)٩/١٥٩(  

  

حدثنا وكيع، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن عبد اهللا البهي، أن أبا بكر الصديق : قال علي بن خشرم
بأيب وأمي، ما أطيب حياتك : " جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته، فأكب عليه، فقبله، وقال

  .وكان ترك يوما وليلة حىت ربا بطنه، وانثنت خنصراه: بهي، مث قال ال"وميتتك 
فلما حدث وكيع ذا مبكة، اجتمعت قريش، وأرادوا صلب وكيع، ونصبوا خشبة : قال ابن خشرم

هذا فقيه أهل العراق، وابن فقيهه، وهذا حديث ! اهللا اهللا : لصلبه، فجاء سفيان بن عيينة، فقال هلم
  .معروف

  .عته إال أين أردت ختليص وكيعومل أكن مس: قال سفيان
مسعت احلديث من وكيع، بعدما أرادوا صلبه، فتعجبت من جسارته، وأخربت أن : قال علي بن خشرم
مل ميت : إن عدة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منهم عمر، قالوا: وكيعا احتج، فقال

  .رسول اهللا
  .فأراد اهللا أن يريهم آية املوت

  .حدثنا علي ابن خشرم: بن حممد بن علي بن رزين الباشاين قالرواها أمحد 
  ).١(قتيبة بن سعيد : وروى احلديث عن وكيع

كادت نفسه أن تذهب غلطا، ! فهذه زلة عامل، فما لوكيع ولرواية هذا اخلرب املنكر املنقطع االسناد 
 املردود، غضا ما ملنصب والقائمون عليه معذورون، بل مأجورون، فإم ختيلوا من إشاعة هذا اخلرب

النبوة، وهو يف بادئ الرأي يوهم ذلك، ولكن إذا تأملته، فال بأس إن شاء اهللا بذلك، فإن احلي قد يربوا 
، وإمنا احملذور )٢" (أشد الناس بالء االنبياء " جوفه، وتسترخي مفاصله، وذلك تفرع من االمراض، و 

  أن
__________  

  .٦٥٤ :البن عدي" الكامل " انظر ) ١(
  = (*)أشد الناس بالء االنبياء مث االمثل " قطعة من حديث صحيح، ولفظه بتمامه ) ٢(



)٩/١٦٠(  

  

جتوز عليه تغري سائر موتى اآلدميني ورائحتهم، وأكل االرض الجسادهم، والنيب صلى اهللا عليه وسلم 
، بل هو اآلن، وما زال فمفارق لسائر أمته يف ذلك، فال يبلى، وال تأكل االرض جسده، وال يتغري رحيه

حياة مثله يف الربزخ، اليت هي أكمل من حياة سائر ) ١(أطيب رحيا من املسك، وهو حي يف حلده 
أحياء عند رم (النبيني، وحيام بال ريب أمت وأشرف من حياة الشهداء الذين هم بنص الكتاب 

زخ حق، ولكن ليست هي حياة وهؤالء حيام اآلن اليت يف عامل الرب ] ١٦٩: آل عمران) [ يرزقون
اجتماع : الدنيا من كل وجه، وال حياة أهل اجلنة من كل وجه، وهلم شبه حبياة أهل الكهف، ومن ذلك

كان اجتماعهما حقا، ومها يف عامل ) ٢(آدم وموسى، ملا احتج عليه موسى، وحجه آدم بالعلم السابق 
ى يف السماوات آدم وموسى وإبراهيم وإدريس الربزخ، وكذلك نبينا صلى اهللا عليه وسلم أخرب أنه رأ

  وعيسى، وسلم عليهم، وطالت حماورته مع
__________  

فاالمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان يف دينه صلبا اشتد بالؤه، وإن كان يف دينه رقة = 
أخرجه " طيئة ابتلي على حسب دينه، فما يربح البالء بالعبد حىت يتركه ميشي على االرض، وما عليه خ

باب : يف الفنت) ٤٠٣٣(باب ما جاء يف الصرب على البالء، وابن ماجة : يف الزهد) ٢٤٠٠(الترمذي 
، وابن حبان ٣٢٠ / ٢، والدارمي ١٨٥ و ١٨٠، و ١٧٤، و ١٧٢ / ١الصرب على البالء، وأمحد 

ن من وهذا سند حس..كلهم من طريق عاصم بن دلة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد) ٦٩٩(
من طريق جرير بن ) ٦٩٨(حسن صحيح، وصححه ابن حبان : أجل عاصم، وقال الترمذي

  .عبداحلميد، عن العالء بن املسيب، عن أبيه، عن سعد
  صحيح بطرقه، أخرجه أبو يعلى املوصلي": االنبياء أحياء يف قبورهم " حديث ) ١(

، )٢٥٦" (مسنده " ، والبزار يف ٨٣/  ٢" تاريخ أصبهان " ، وأبو نعيم يف ١٦٨الورقة " مسنده " يف 
  .من حديث أنس بن مالك" حياة االنبياء " والبيهقي يف 

باب : يف القدر) ٢٦٥٢(باب حتاج آدم وموسى، ومسلم :  يف القدر٤٤١ / ١١رواه البخاري ) ٢(
) ٤٧٠١(باب النهي عن القول بالقدر، وأبو داود :  يف القدر٨٩٨ / ٢حجاج آدم وموسى، ومالك 

  .٢باب رقم : ، يف القدر)٢١٣٥(باب يف القدر، والترمذي : لسنةيف ا
(*)  

)٩/١٦١(  

  



  .، هذا كله حق)١(موسى 
والذي منهم مل يذق املوت بعد هو عيسى عليه السالم، فقد تربهن لك أن نبيا صلى اهللا عليه وسلم ما 

 التوقيف، وما عنف النيب زال طيبا مطيبا، وأن االرض حمرم عليها أكل أجساد االنبياء، وهذا شئ سبيله
وكيف تعرض صالتنا عليك وقد : صلى اهللا عليه وسلم الصحابة رضي اهللا عنهم ملا قالوا له بال علم

  ).٢" (إن اهللا حرم على االرض أن تأكل أجساد االنبياء : "  فقال- يعين قد بليت -أرمت ؟ 
م يف الدفع عنه مثل إمام احلجاز وهذا حبث معترض يف االعتذار عن إمام من أئمة املسلمني، وقد قا

" ، ويف "تاريخ احلافظ ابن عساكر " سفيان بن عيينة، ولوال أن هذه الواقعة يف عدة كتب، ويف مثل 
  العرضت عنها مجلة، ففيها عربة حىت قال" كامل احلافظ ابن عدي 

__________  
باب ذكر املالئكة، : خللق يف بدء ا٢١٩، ٢١٧ / ٦وذلك يف حديث االسراء الذي رواه البخاري ) ١(

باب املعراج، : ، ويف فضائل أصحاب النيب)وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا(باب : ويف االنبياء
يف ) ٣٣٤٣(باب االسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والترمذي : يف االميان) ١٦٤(ومسلم 
  .باب فرض الصالة: الصالة يف ٢١٨ و ٢١٧ / ١باب ومن سورة أمل نشرح، والنسائي : التفسري

و ) ١٠٨٥(، وابن ماجة ٩٢، ٩١ / ٣، والنسائي )١٠٤٧(، وأبو داود ٨ / ٤أخرجه أمحد ) ٢(
  .من حديث أوس بن أوس رضي اهللا عنه) ١٦٣٦(

من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
يارسول : قالوا" ة، فأكثروا علي من الصالة فيه، فإن صالتكم معروضة علي وفيه النفخة، وفيه الصعق

إن اهللا عزوجل حرم على : "  ؟ فقال- يعين وقد بليت -اهللا كيف تعرض عليك صالتنا، وفد أرمت 
  ".االرض أن تأكل أجساد االنبياء 

، ووافقه ٢٨٧ / ٢، واحلاكم )٥٥٠(، وابن حبان )١٧٣٣(وإسناده صحيح، وصححه ابن خزمية 
، وله شاهد من حديث "االذكار " املنذري وابن حجر، وصححه النووي يف : الذهيب، وحسنه احلافظان

، ورجاله ثقات لكنه منقطع، وآخر من حديث أيب أمامة عند )١٦٣٧(أيب الدرداء عند ابن ماجة 
  .مل يسمع من أيب أمامة: البيهقي، وحسن إسناده املنذري، إال أن مكحوال قيل

(*)  

)٩/١٦٢(  

  

ويف هذه السنة حدث وكيع مبكة، عن ابن أيب خالد، عن ): ١" (تارخيه " احلافظ يعقوب الفسوي يف 
فرفع ذلك إىل العثماين، فحبسه، وعزم على قتله، ونصبت خشبة : ، فذكر احلديث، مث قال)٢(البهي 



  .خارج احلرم، وبلغ وكيعا، وهو حمبوس
وكان بينه وبني ابن عيينة : بلغين، وقد سبق إليه اخلرب، قالفدخلت عليه ملا : قال احلارث بن صديق
دع هذا عنك، : ما أرانا إال قد اضطررنا إىل هذا الرجل، واحتجنا إليه، فقلت: يومئذ متباعد، فقال يل

 - يعين متويل مكة -فإن مل يدركك، قتلت، فأرسل إىل سفيان، وفزع إليه، فدخل سفيان على العثماين 
إين لك ناصح، هذا رجل من أهل العلم، وله عشرية، : عثماين يأىب عليه، فقال له سفيانفكلمه فيه، وال

  فعمل فيه كالم سفيان، فأمر: وولده بباب أمري املؤمنني، فتشخص ملناظرم، قال
بإطالقه، فرجعت إىل وكيع، فأخربته، فركب محارا، ومحلنا متاعه، وسافر، فدخلت على العثماين من 

يا حارث، ما ندمت على شئ : مد هللا الذي مل تبتل ذا الرجل، وسلمك اهللا، قالاحل: الغد، فقلت
حولت أيب والشهداء بعد أربعني : نداميت على ختليته، خطر ببايل هذه الليلة حديث جابر بن عبد اهللا قال

  ).٣(سنة فوجدناهم رطابا يثنون مل يتغري منهم شئ 
  :فسمعت سعيد بن منصور يقول: مث قال الفسوي

__________  
)١٧٦، ١٧٥ / ١) ١.  
من " عن " ، وقد سقطت لفظة "التهذيب " هو عبد اهللا البهي موىل مصعب بن الزبري من رجال ) ٢(

صلة البن أيب خالد، وعلق عليه مبا ينبغي " البهي " االصل الذي اعتمده احملقق لتاريخ الفسوي، فظن 
  .ترميجه

 من طريق عمرو بن اهليثم، أخربنا هشام الدستوائي، ٥٦٣ / ٣" الطبقات " أخرجه ابن سعد يف ) ٣(
صرخ بنا إىل قتالنا يوم أحد حني أجرى معاوية العني، فأخرجناهم بعد : عن أيب الزبري، عن جابر، قال

  .أربعني سنة لينة أجسادهم تتثىن أطرافهم
  .وهذا سند رجاله ثقات

  .١٧٤، ١٧٢ / ٣" فتح الباري " وانظر 
(*)  

)٩/١٦٣(  

  

إذا قدم عليكم، فال تتكلوا :  باملدينة، فكتب أهل مكة إىل أهل املدينة بالذي كان من وكيع، وقالواكنا
  .على الوايل، وارمجوه حىت تقتلوه

فعرضوا علي ذلك، وبلغنا الذي هم عليه، فبعثنا بريدا إىل وكيع أن ال يأيت املدينة، وميضي من : قال
  .، فلما أتاه الربيد، رد، ومضى إىل الكوفةطريق الربذة، وكان قد جاوز مفرق الطريقني



  .ونقل احلافظ ابن عدي يف ترمجة عبدايد بن عبد العزيز بن أيب رواد أنه هو الذي أفىت مبكة بقتل وكيع
حدثنا أيب عيسى بن حممد، :  قال- فيما كتب إيل -أخربنا حممد بن عيسى املروزي : وقال ابن عدي

دثنا قتيبة، حدثنا وكيع، حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، فساق احلديث، حدثنا العباس بن مصعب، ح: قال
حدث وكيع مبكة ذا سنة حج الرشيد، فقدموه إليه، فدعا الرشيد سفيان بن عيينة وعبد : مث قال قتيبة

جيب أن يقتل، فإنه مل يرو هذا إال من يف قلبه غش للنيب : ايد بن أيب رواد، فأما عبدايد، فإنه قال
  .صلى اهللا عليه وسلم

ال قتل عليه، رجل مسع حديثا، فأرواه، واملدينة شديدة احلر تويف النيب صلى اهللا عليه : وقال سفيان
  .وسلم فترك ليلتني، الن القوم يف إصالح أمر االمة، واختلفت قريش واالنصار، فمن ذلك تغري

 مسع حديثا مل يعرف وجهه، فتكلم مبا ذاك جاهل،: فكان وكيع إذا ذكر فعل عبدايد، قال: قال قتيبة
  ).١(تكلم 
: فرضنا أنه ما فهم توجيه احلديث على ما تزعم، أفمالك عقل وورع ؟ أما مسعت قول االمام علي: قلت

  حدثوا الناس مبا يعرفون،
__________  

بد  يف ترمجة عبدايد بن ع٦٤٩ / ٢املؤلف " ميزان " ، وهو يف ٦٥٤: البن عدي" الكامل ) " ١(
  .العزيز، وعلق عليه تعليقا نفيسا ينبغي مراجعته

(*)  

)٩/١٦٤(  

  

  ).١(ودعوا ما ينكرون، أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله 
  ".ما أنت حمدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم ): " ٢(أما مسعت يف احلديث 

  ).٣(مث إن وكيعا بعدها جتاسر وحج، وأدركه االجل بفيد 
فاقشعر رجل : قال) ٤(حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا وكيع حبديث يف الكرسي : أبو حامت الرازيقال 

  .أدركنا االعمش والثوري حيدثون ذه االحاديث، وال ينكروا: عند وكيع، فغضب، وقال
 فهو - يعين غري خملوق -من شك أن القرآن كالم اهللا : مسعت وكيعا يقول: قال حيىي بن حيىي التميمي

  .كافر
: نسلم هذه االحاديث كما جاءت، وال نقول: مسعت وكيعا يقول: وقال أمحد بن إبراهيم الدورقي

  )٥" (حيمل السماوات على إصبع : " كيف كذا ؟ وال مل كذا ؟ يعين مثل حديث
__________  



  .واباب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أال يفهم:  يف العلم١٩٩ / ١أخرجه عنه البخاري ) ١(
  .يف االثر: أي) ٢(

فإنه ليس من حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم بل هو من قول ابن مسعود رضي اهللا عنه، أخرجه 
  . يف املقدمة١١ / ١" صحيحه " مسلم يف 

  .بليدة يف نصف طريق مكة من الكوفة: فيد) ٣(
 عن عمار الدهين، عن  من طريق سفيان،٣٠٩ / ١فيما قاله ابن كثري " تفسريه " أخرجه وكيع يف ) ٤(

الكرسي موضع القدمني، والعرش ال يقدر أحد : مسلم البطني، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال
  .قدره

صحيح على شرط : ، من طريق سفيان ذا االسناد، وقال٢٨٢ / ٢" املستدرك " وقد رواه احلاكم يف 
  .الشيخني، ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب

باب قوله : ، يف التوحيد٣٣٦، ٣٣٥ / ١٣ يف تفسري سورة الزمر، و ٤٢٣/  ٨أخرج البخاري ) ٥(
و ) إن اهللا ميسك السماوات واالرض أن تزوال(باب قول اهللا تعاىل : ٣٦٩و ) ملا خلقت بيدي(تعاىل 
يف صفة القيامة، والترمذي ) ٢٧٨٦(باب كالم الرب عزوجل يوم القيامة مع االنبياء، ومسلم : ٣٩٧
يا حممد : جاء حرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال:  حديث ابن مسعود قالمن) ٣٢٣٩(رقم 

  = (*)إن اهللا تعاىل ميسك السماوات على إصبع، واالرضني على إصبع، 

)٩/١٦٥(  

  

من زعم أن القرآن خملوق، فقد زعم أنه حمدث، ومن زعم : مسعت وكيعا يقول: قال أبو هشام الرفاعي
  قدأن القرآن حمدث، ف

  .كفر
  .إن سفيان أتاين، فبشرين جبواره، فأنا مبادر إليه: مرض وكيع، فدخلنا عليه، فقال: قال علي بن عثام

مات وكيع سنة سبع وتسعني ومئة يوم عاشوراء فدفن بفيد، يعين راجعا من : قال أبو هشام الرفاعي
  .احلج

  .حج وكيع سنة ست وتسعني، ومات بفيد: وقال أمحد بن حنبل
  .ش مثانيا وستني سنة سوى شهر أو شهرينعا: قلت

يا أهل خراسان، إنه نعي : مسعت عبد الرزاق يقول: مسعت حيىي بن جعفر البيكندي: قال قيس بن أنيف
بعدا لكم يا معشر الكالب، إذا مسعتم : فاهتممنا لذلك، مث قال:  قال- يعين وكيعا -يل إمام خراسان 

  .من أحد شيئا، اشتهيتم موته



و املعايل أمحد بن إسحاق بن حممد بن املؤيد بن علي اهلمداين الزاهد بقراءيت، أخربكم أمحد بن أخربنا أب
: أيب الفتح الدقاق، وأبو الفرج بن عبد السالم، وأخربنا أبو حفص الطائي، عن أيب اليمن الكندي، قالوا

بد املعز بن حممد اهلروي، أخربنا أبو الفضل حممد بن عمر القاضي، وأخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا ع
  أخربنا يوسف

__________  
  .أنا امللك: واجلبال على إصبع، واخلالئق على إصبع، مث يقول= 

: الزمر) [ وما قدروا اهللا حق قدره: (فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه، مث قرأ
، فارجع ٣٣٧، ٣٣٦ / ١٣ " الفتح" وقد توسع احلافظ ابن حجر يف شرح هذا احلديث يف  ] ٦٧
  .إليه
(*)  

)٩/١٦٦(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .لكم الدعاء قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسأ

وأخربنا عمر بن عبد املنعم، عن عبد اجلليل بن مندويه، أخربنا نصر بن مظفر، ) ح(ابن أيوب الزاهد 
  أخربنا أبو احلسني أمحد: قالوا ثالثتهم

ابن حممد بن النقور، أخربنا علي بن عمر احلريب، حدثنا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا حيىي بن معني، 
قال رسول اهللا صلى :  ووكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالتحدثنا علي بن هاشم،

  ".إذا مات صاحبكم، فدعوه : " اهللا عليه وسلم
  ).١(رواه أبو داود 

أخربنا سعيد بن أمحد بن البناء، أخربنا أبو القاسم : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال



ملخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا بن البسري، أخربنا أبو طاهر ا
تسحرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : " وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت قال

  ".مخسون آية : كم كان قدر ما بينهما ؟ قال: وسلم، مث قمنا إىل الصالة، قلنا
  . على املوافقةعن ابن أيب شيبة) ٢(أخرجه مسلم 

أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد القاضي، وأنا حاضر، أخربنا علي بن املسلم، 
  أخربنا احلسني بن حممد القرشي، أخربنا حممد بن أمحد الغساين، حدثنا حممد بن احلسن

__________  
 زهري بن حرب، عن وكيع ذا باب يف النهي عن سب املوتى، من طريق: يف االدب) ٤٨٩٩(رقم ) ١(

  .وإسناده صحيح" وال تقعوا فيه " االسناد، وزاد 
، ١١٨ / ٤باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، وأخرجه البخاري : يف الصيام) ١٠٩٧(رقم ) ٢(

 عن ١٤٣ / ٤عن أيب داود الطيالسي، والنسائي ) ٧٠٣( عن مسلم بن إبراهيم، والترمذي ١١٩
  .م وهو الدستوائي ذا االسنادوكيع، ثالثتهم عن هشا

(*)  

)٩/١٦٧(  

  

  البغدادي، بالرملة، حدثنا حممد بن حسان االزرق، حدثنا وكيع،
نعم االدام : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت

  ).١" (اخلل 
  

 والد وكيع على بيت املال يف دولة وقد كان) ] بخ، م، د، ت، ق * (اجلراح بن مليح [ - ٤٩
  ).٢(حمتده من نواحي الري من بليدة أستوا : الرشيد، وكان على دار الضرب بالري، ويقال

  .زياد بن عالقة، وأيب إسحاق، ومساك بن حرب، ومنصور بن املعتمر، وعدة: حدث عن
ثمان بن أيب شيبة، ولده، وعبد الرمحن بن مهدي، وقبيصة، ومسدد، وحيىي احلماين، وع: روى عنه
  .وآخرون

  .، وولد شريك ببخارى)٣(ولد أيب بالسغد : روى حنش بن حرب، عن وكيع، قال
  ويل اجلراح بن مليح بيت املال، مبدينة: وقال ابن سعد

__________  
باب فضيلة اخلل والتأدم به، من طريق عبد : يف االشربة) ٢٠٥١(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(



باب ما جاء يف اخلل، من طريق حممد بن : يف االطعمة) ١٨٤١(رمحن الدارمي، والترمذي اهللا بن عبدال
  .سهل بن عسكر البغدادي، كالمها عن حيىي بن حسان، عن سليمان بن بالل ذا االسناد

  .من حديث جابر بن عبد اهللا) ١٨٤٠(، والترمذي )٣٨٢٠(، وأبو داود )٢٠٥٢(ورواه مسلم 
 / ١، اروحني ٥٢٣ / ٢، اجلرح والتعديل ٢٢٧ / ٢، التاريخ الكبري ٧٨: التاريخ البن معني* 

، ميزان ١ / ١٠٣ / ١، تذهيب التهذيب ١٨٩: ، ذيب الكمال٢٥٢ / ٧، تاريخ بغداد ٢١٩
  .٦١: ، خالصة تذهيب الكمال٦٦ / ٢، ذيب التهذيب ١٨١ / ١، الكاشف ٣٨٩ / ١االعتدال 

  .مل على قرى كثريةهي كورة من نواحي نيسابور تشت) ٢(
  .ناحية كثرية املياه واالشجار بني خبارى ومسرقند: السغد) ٣(

(*)  

)٩/١٦٨(  

  

  .السالم، وكان ضعيفا يف احلديث، عسرا يف احلديث، ممتنعا به
ما كتبت عن وكيع عن أبيه، وال من حديث قيس : وروى جعفر بن أيب عثمان، عن حيىي بن معني، قال

  .شيئا قط
  .اجلراح ليس به بأس: دارمي، عن حيىي، قالوروى عثمان ال

  .ثقة: وروى عباس، عن حيىي
  .ضعيف احلديث، وهو أمثل من أيب حيىي احلماين: وروى أمحد بن أيب خيثمة، عن حيىي

  .ضعيف: وقال ابن عمار
  .ثقة: وقال أبو داود
  .ليس به بأس: وقال النسائي

  .يف حديثه منكرا، فأذكرهحديثه ال بأس به، وهو صدوق، مل أجد : وقال ابن عدي
  .ليس بشئ، وهو كبري الوهم: سألت الدارقطين عن والد وكيع، قال: وقال الربقاين

  .ال: يعترب به ؟ قال: قلت
  .سنة ست: تويف سنة مخس وسبعني ومئة، وقال ابن قانع: وقال خليفة

  
  .الزاهد، من سادات املشايخ، له واعظ وحكم *  يوسف بن أسباط- ٥٠

__________  
  = (*)، ٢٦٥ / ٢، التاريخ الصغري ٣٨٥ / ٨، التاريخ الكبري ٦٨٤: التاريخ البن معني) ١(



)٩/١٦٩(  

  

  .حمل بن خليفة، والثوري، وزائدة بن قدامة: روى عن
  .املسيب بن واضح، وعبد اهللا بن خبيق، وغريمها: وعنه

  .نزل الثغور مرابطا
  .حلالل، فأما احلرام، فإن ارتكبته، عذبكأن تزهد يف ا: سألته عن الزهد، فقال: قال املسيب

  .أن ال تلقى أحدا إال رأيت له الفضل عليك: ما غاية التواضع ؟ قال: وسئل يوسف
  .احلالوة، واملالحة، واملهابة: للصادق ثالث خصال: وعنه قال

خلقت القلوب مساكن للذكر، فصارت مساكن للشهوات، ال ميحو الشهوات إال خوف مزعج، : وعنه
  .وق مقلقأو ش

  .الزهد يف الرئاسة أشد منه يف الدنيا
خشيت أن ال أقوم حبقه، : مل ال تأذن البن املبارك يسلم عليك ؟ قال: قلت البن أسباط: قال ابن خبيق

  .وأنا أحبه
إذا رأيت الرجل قد أشر وبطر، فال تعظه، فليس للعظة فيه موضع، يل أربعون سنة ما : وعن يوسف

  .تهحك يف صدري شئ إال ترك
  .ما أقدم على يوسف بن أسباط أحدا: قال شعيب بن حرب
__________  

، ١٤٩٠، مشاهري علماء االمصار ت ٢١٨ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٧٢الضعفاء للعقيلي لوحة = 
  .٤٦٢ / ٤، ميزان االعتدال ٢٣٧ / ٨حلية االولياء 

(*)  

)٩/١٧٠(  

  

  .جتهاد يف العملجيزئ قليل الورع والتواضع من كثري اال: وعن يوسف قال
  .وثقه ابن معني
  .ال حيتج به: وقال أبو حامت
  .دفن كتبه، فكان حديثه ال جيئ كما ينبغي: وقال البخاري

  
هو االمام احلافظ احلجة، أبو حممد إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي ) ع * ( إسحاق االزرق- ٥١



  .الواسطي االزرق
  .مولده سنة سبع عشرة ومئة

  .وابن عون، وفضيل بن غزوان، ومسعر ابن كدام، وسفيان، وشريك، وعدةاالعمش، : حدث عن
  .وكان من جلة املقرئني، تال على محزة الزيات، وأخذ احلروف عن أيب بكر بن عياش وغريه

  .إمساعيل ابن هود الواسطي، وعبد اهللا بن هانئ وغريمها: وله اختيار معروف، محله عنه
د بن حنبل، وحيىي بن معني، وأمحد بن منيع، وحممد بن املثىن، أمح: وكان من أئمة احلديث، روى عنه

  وسعدان بن نصر، وأبو
__________  

 / ١، التاريخ الكبري ٣١٩٤، طبقات خليفة ت ٤٦٦: ، تاريخ خليفة٣١٥ / ٧طبقات ابن سعد ) ١(
، تذهيب ٩٢: ، ذيب الكمال١٤٠٥، مشاهري علماء االمصار ت ٢٣٨ / ٢، اجلرح والتعديل ٤٠٦

، دول ١١٥ / ١، الكاشف ٣٢٠ / ١، تذكرة احلفاظ ٣١٨ / ١، العرب ١ / ٥٩ / ١التهذيب 
: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٣: ، طبقات احلفاظ٢٥٧ / ١، ذيب التهذيب ١٢٣ / ١االسالم 

  .٣٤٣ / ١، شذرات الذهب ٣١
(*)  

)٩/١٧١(  

  

  .جعفر بن املنادي، وخلق
  إنه مكث:  قيلوكان حجة وفاقا، له قدم راسخ يف التقوى،

  .عشرين سنة مل يرفع رأسه إىل السماء، رمحة اهللا عليه
  .وكان من أعلم الناس بشريك

  .تويف سنة مخس وتسعني ومئة: قالوا
  .روى عن شريك ستة آالف حديث

أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد، أخربنا هبة اهللا بن هالل، أخربنا عبد اهللا بن علي 
قاق سنة أربع ومثانني وأربع مئة، أخربنا علي بن حممد املعدل، أخربنا حممد بن عمرو الرزاز، حدثنا الد

حممد بن عبيد اهللا، حدثنا إسحاق بن االزرق، حدثنا زكريا بن أيب زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع 
السالم، وأميا حلف كان يف ال حلف يف ا: " بن جبري، عن أبيه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).١" (اجلاهلية، مل يزده االسالم إال شدة 
__________  



باب مؤاخاة النيب صلى اهللا عليه : يف فضائل الصحابة) ٢٥٣٠(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(
  .باب يف احللف من طرق عن زكريا بن أيب زائدة ذا االسناد: يف الفرائض) ٢٩٢٥(وسلم، وأبو داود 

املعاقدة واملعاهدة على التعاضد والتساعد واالتفاق، فما كان : أصل احللف": النهاية "  ابن االثري يف قال
منه يف اجلاهلية على الفنت والقتال بني القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه يف االسالم بقوله 

ية على نصر املظلوم، وصلة وما كان منه يف اجلاهل" ال حلف يف االسالم " صلى اهللا عليه وسلم 
وأميا حلف كان " االرحام، كحلف املطيبني وما جرى جمراه، فذلك الذي قال فيه صلى اهللا عليه وسلم 

  .يريد من املعاقدة على اخلري، ونصرة احلق" يف اجلاهلية مل يزده االسالم إال شدة 
(*)  

)٩/١٧٢(  

  

   احلافظ، أبو عبد الرمحن الضيبابن غزوان، االمام الصدوق) ع * ( حممد بن فضيل- ٥٢
  .، وغري ذلك"الصيام " ، وكتاب "الزهد " ، وكتاب "الدعاء " موالهم الكويف، مصنف كتاب 

حدث عن أبيه، وحصني بن عبدالرمحن، وعاصم االحول، وعمارة بن القعقاع، وبيان بن بشر، وإبراهيم 
وزكريا بن أيب زائدة، وليث بن أيب اهلجري، وعطاء بن السائب، وهشام بن عروة، وابن أيب خالد، 

  .سليم، ومسعر، وحبيب بن أيب عمرة، وخلق كثري
أمحد، وأبو عبيد، وإسحاق، وعلي بن حرب، وأمحد بن بديل، وأمحد بن سنان القطان، : حدث عنه

وعمرو بن علي، وبنو أيب شيبة، وأبو كريب، وأبو سعيد االشج، وأمحد بن حرب، وعلي بن املنذر 
  .أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، وعدد كثري، وجم غفريالطريقي، و

  .على تشيع كان فيه، إال أنه كان من علماء احلديث، والكمال عزيز
  .وثقه حيىي بن معني
__________  

: ، طبقات خليفة٤٦٦: ، تاريخ خليفة٣٨٩ / ٦، طبقات ابن سعد ٥٣٤: التاريخ البن معني* 
، الضعفاء للعقيلي ٥١٠: ، املعارف٢٧٦ / ٢يخ الصغري ، التار٢٠٧ / ١، التاريخ الكبري ١٣١٠
، فهرست ابن الندمي ١٣٦٩، مشاهري علماء االمصار ت ٥٧ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٩٤لوحة 
، ٣١٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٩ / ٤، ميزان االعتدال ٣١٩ / ١، العرب ١٢٥٨: ، ذيب الكمال٢٢٦

، ذيب ٢٢٩ / ٢: قات القراء البن اجلزري، طب٨٩ / ٣، الكاشف ٦٢٤ / ٢املغين يف الضعفاء 
: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٠: ، طبقات احلفاظ١٤٨ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٠٥ / ٩التهذيب 



  .٣٤٤ / ٢، شذرات الذهب ٢٢٣ / ٢، طبقات املفسرين للداوودي ٣٥٦
(*)  

)٩/١٧٣(  

  

  .هو حسن احلديث شيعي: وقال أمحد بن حنبل
  .كان شيعيا متحرقا: وقال أبو داود السجستاين

  .حترقه على من حارب أو نازع االمر عليا رضي اهللا عنه، وهو معظم للشيخني رضي اهللا عنهما: قلت
  .وكان ممن قرأ القرآن على محزة الزيات

  .وقد أدرك منصور بن املعتمر، ودخل عليه، فوجده مريضا
  .وهذا أوان أول مساعه للعلم

  ).١(بعضهم ال حيتج به : قال حممد بن سعد
  .أنشد اهللا رجال جيالس ابن فضيل، وعمرو بن ثابت، أن جيالسنا: وكان أبو األحوص يقول

ضربت ابين البارحة إىل الصباح أن يترحم على : مسعت فضيال أو حدثت عنه، قال: قال حيىي احلماين
  .عثمان رضي اهللا عنه، فأىب علي

باط وابن فضيل، فسكت، فلما كان بعد سألت ابن املبارك عن أس: وقال احلسن بن عيسى بن ماسرجس
  .ال أرى أصحابنا يرضوما) ٢(يا حسن، صاحباك : ثالثة أيام، قال

  .سنة أربع: مات يف سنة مخس وتسعني ومئة، وقيل: قلت
__________  

  .وكان ثقة صدوقا كثري احلديث، وبعضهم ال حيتج به": الطبقات " نص ابن سعد يف ) ١(
  .إمنا توقف فيه من توقف لتشيعه: ٤٤١" لفتح مقدمة ا" قال احلافظ يف 

  .فالرجل ثقة ال يتوقف يف قبول مروياته، وقد أخرج حديثه االئمة الستة يف كتبهم
  .صاحبيك: يف االصل) ٢(

(*)  

)٩/١٧٤(  

  

  .وقد أحتج به أرباب الصحاح
ا أبو سعيد الطبيب، أخربنا أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربن



أبو عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا حممد بن خالد الباهلي، حدثنا حممد بن فضيل، 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخربنا حيىي بن سعيد، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال

  ).١" (تسحروا فإن يف السحور بركة 
  .، عن الباهلي، فوقع بدال عليا بدرجتني)٢(ريا خياط السنة أخرجه النسائي عن زك

  .وحديثه أعلى من هذا يف جزء ابن عرفة
  

 بن فروخ، االمام الكبري، أمري املؤمنني يف احلديث، أبو سعيد حيىي بن سعيد) ع* ( حيىي القطان - ٥٣
  .التميمي موالهم البصري، االحول، القطان، احلافظ

__________  
باب احلث على السحور ذكر االختالف على عبدامللك بن :  يف الصوم١٤٢ / ٤لنسائي أخرجه ا) ١(

من طرق، عن عبد ) ٧٠٨(، والترمذي )١٠٩٥(، ومسلم ١٢٠ / ٤أيب سليمان، ورواه البخاري 
العزيز بن صهيب، وقتادة، عن أنس بن مالك، وأخرجه أيضا من طريقني عن عبدامللك بن أيب سليمان، 

 هريرة، وأخرجه من طريق حيىي عن ابن أيب ليلى، عن عطاء، ومن طريق حيىي، عن عن عطاء، عن أيب
  .سفيان، عن ابن أيب ليلى، عن عطاء

  .مسي بذلك النه كان خييط أكفان أهل السنة) ٢(
، طبقات خليفة ت ٤٦٨، تاريخ خليفة ٢٩٣ / ٧، طبقات ابن سعد ٦٤٥: التاريخ البن معني* 

 / ٩، اجلرح والتعديل ٥١٤: ، املعارف٢٨٣ / ٢، التاريخ الصغري ٢٧٦ / ٨، التاريخ الكبري ١٩٠٩
، ١٣٥ / ١٤، تاريخ بغداد ٣٨٠ / ٨، حلية االولياء ١٢٧٨ت : ، مشاهري علماء االمصار١٥٠

، ٢ / ١٥٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٩٧، ذيب الكمال لوحة ١٥٤ / ٢ذيب االمساء واللغات 
  ، دول٢٥٦ / ٣، الكاشف ٢٩٨ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٢٧ / ١العرب 

: ، طبقات احلفاظ١٦ / ١١، ذيب التهذيب ١٩٢ / ١، شرح العلل البن رجب ١٢٥ / ١االسالم 
  .٣٥٥ / ١، شذرات الذهب ٤٢٣، خالصة تذهيب الكمال ١٢٥

(*)  

)٩/١٧٥(  

  

  .ولد يف أول سنة عشرين ومئة
االعمش، وحسينا املعلم، ومحيدا مسع سليمان التيمي، وهشام بن عروة، وعطاء بن السائب، وسليمان 

الطويل، وخثيم بن عراك، وإمساعيل بن أيب خالد، وعبيد اهللا بن عمر، وحيىي بن سعيد االنصاري، وابن 



، - نزيل اهلند -عون، وابن أيب عروبة، وشعبة، والثوري، وأخضر بن عجالن، وإسرائيل بن موسى 
حلداين، وز بن حكيم، وجعفر بن حممد، وحامت وأشعث بن عبدامللك احلمراين، وأشعث بن عبد اهللا ا

ابن أيب صغرية، وحبيب بن الشهيد، وحجاج بن أيب عثمان الصواف، وزكريا بن أيب زائدة، وعبد اهللا 
بن سعيد بن أيب هند، وعبد الرمحن بن حرملة االسلمي، وعبد امللك بن أيب سليمان، وعثمان بن االسود 

  .ن عجالن، وخلقا كثريااملكي، وفضيل بن غزوان، وحممد ب
وعين ذا الشأن أمت عناية، ورحل فيه، وساد االقران، وانتهى إليه احلفظ، وتكلم يف العلل والرجال، 

 - فيما بلغنا -وخترج به احلفاظ، كمسدد، وعلي، والفالس، وكان يف الفروع على مذهب أيب حنيفة 
  .إذا مل جيد النص

 وعبد الرمحن بن مهدي، وعفان، -يمان، وهم من شيوخه سفيان، وشعبة، ومعتمر بن سل: روى عنه
ومسدد، وابنه حممد بن حيىي، وعبيد اهللا القواريري، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعلي، وحيىي، وأمحد، 

  وإسحاق، وعمرو بن علي، وبندار، وابن مثىن، وحممد بن حامت
بن حكيم املقوم، وعمر بن شبة، السمني، وسليمان الشاذكوين، وعبيد اهللا بن سعيد السرخسي، وحيىي 

ونصر بن علي، وحممد بن عبد اهللا املخرمي، وأمحد بن سنان القطان، وإسحاق الكوسج، وزيد بن 
  أخزم،

)٩/١٧٦(  

  

  .ويعقوب الدورقي، وخلق كثري، خامتتهم حممد بن شداد املسمعي
  .لزمت شعبة عشرين سنة: وكان يقول

 مهدي يف تصانيفه ألفي حديث عن حيىي القطان، فحدث ا روى ابن: قال حممد بن عبد اهللا بن عمار
  .وحيىي حي

  .ما رأيت بعيين مثل حيىي بن سعيد القطان: وثبت أن أمحد بن حنبل قال
  .ال ترى بعينيك مثل حيىي القطان: قال يل عبدالرمحن: وقال حيىي بن معني

  .دما رأيت أحدا أعلم بالرجال من حيىي بن سعي: وقال علي بن املديين
  .حدثنا حيىي بن سعيد إمام أهل زمانه: وقال بندار

  .كان حيىي بن سعيد موىل بين متيم، زعموا، وكان يوقر وهو شاب: وقال أبو الوليد الطيالسي
  .ليس الحد علي عقد وال والء: قال يل حيىي بن سعيد: وقال ابن معني

يا عبد الرمحن، جئين : ي البصرة، قالملا قدم الثور: مسعت ابن مهدي يقول: قال العباس بن عبد العظيم
  جئين بإنسان، جئتين: قلت لك: بإنسان أذاكره، فأتيته حبىي ابن سعيد، فذاكره، فلما خرج، قال



  .-ره حفظه :  يعين-بشيطان 
  كان: مسعت عمرو بن علي يقول: قال عبد اهللا بن جعفر بن خاقان

)٩/١٧٧(  

  

، يدعو اللف إنسان، مث خيرج بعد العصر، فيحدث )١( وليلة حيىي بن سعيد القطان خيتم القرآن كل يوم
  .الناس

اختلفت إىل حيىي بن سعيد أكثر من عشرين سنة، ما أظنه عصى اهللا : مسعت بندارا يقول: قال ابن خزمية
  .قط، مل يكن يف الدنيا يف شئ

  . أرو إال عن مخسةلو مل أرو إال عمن أرضى، مل: قال يل حيىي القطان: مسعت حيىي يقول: عباس الدوري
  .حيىي ابن سعيد أثبت الناس: مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال عبد اهللا بن بشر الطالقاين

سألت أبا الوليد الطيالسي عن خالد بن احلارث، وحيىي بن سعيد القطان، : وقال جعفر بن أبان احلافظ
ما كان بالبصرة مثل خالد بعد : حيىي أكثر منه بكثري، وأما خالد، فثقة صاحب كتاب، فقال رجل: فقال
  .شعبة
فمن كان أكثر عندك، حيىي أو عبدالرمحن بن مهدي ؟ : وكان شعبة حيسن ما حيسن حيىي ؟ فقلت: فقال

  .ما ينصفون، هو أكرب من عبدالرمحن: فإن قوما يقدمون عبدالرمحن عليه، قال
فأين محاد بن زيد : فقال له رجلإن كنتم تريدون احلديث، فعليكم بيحىي القطان، : وعن أيب عوانة قال

  .حيىي بن سعيد معلمنا: ؟ قال
  ما كتبت: مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال أمحد بن سعيد الدارمي

__________  
ذكرنا يف أكثر من تعليق أن من قرأ القرآن يف أقل من ثالث ال يفقهه كما صح عنه صلى اهللا عليه ) ١(

  وسلم،
 بن العاص أن يقرأه يف أقل من ثالث، وهدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وأنه مل يأذن لعبد اهللا بن عمرو

  .وسلم أوىل باالتباع، فيحىي القطان يعتذر له يف صنيعه هذا، وال يقلد
(*)  

)٩/١٧٨(  

  



  .احلديث عن مثل حيىي بن سعيد
  .روى حيىي القطان عن االوزاعي حديثا واحدا: قال ابن معني

االميان : كل من أدركت من االئمة كانوا يقولون: ىي بن سعيد يقولمسعت حي: قال أبو قدامة السرخسي
  .ويقدمون أبا بكر وعمر يف الفضيلة واخلالفة) ١(قول وعمل، يزيد وينقص، ويكفرون اجلهمية 

حدثين وحدثنا سوى حديثني من : ما محلت عن سفيان الثوري شيئا إال ما قال: مسدد، عن حيىي قال
  .قول إبراهيم وعكرمة

حيىي بن سعيد فوق يزيد ابن زريع وخالد بن احلارث ومعاذ بن : قال يل ابن معني:  أبو بكر الصغاينقال
  .معاذ

رمبا أتيت التيمي، وليس عنده أحد من خلق اهللا، وكان إذا حدث يف بين مرة إمنا يكون عنده : قال حيىي
  .مخسة أو ستة

ننت أنه ال حيسن شيئا، بزي التجار، فإذا كنت إذا نظرت إىل حيىي القطان، ظ: قال احلافظ ابن عمار
  .تكلم أنصت له الفقهاء

مل يكن جدي ميزح وال يضحك إال تبسما، وال دخل محاما، وكان : قال أمحد بن حممد بن حيىي القطان
  .خيضب

  .أقام حيىي بن سعيد عشرين سنة، خيتم القرآن كل ليلة: قال حيىي بن معني
__________  

 -احملمود الذي ال يوافقه عليه مجهور العلماء سلفا وخلفا، وكيف يكفر اجلهمية هذا من الغلو غري ) ١(
  وغريمها من كتب السنة" الصحيحني "  وقد روى عنهم االئمة يف -وهم املعتزلة 

  .أحاديث كثرية وفرية
(*)  

)٩/١٧٩(  

  

  .وغشي عليهكنا عند حيىي بن سعيد، فقرأ رجل سورة الدخان، فصعق حيىي، : وقال علي بن املديين
  .- يعين الصعق -لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه، لدفعه حيىي : قال أمحد بن حنبل

ما أعلم أين رأيت جدي قهقه قط، وال دخل محاما قط، وال : قال أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد
  .اكتحل، وال أدهن

قط حىت يصيب وجهه كان حيىي بن سعيد إذا قرئ عنده القرآن، س: عن حيىي قال: عباس الدوري
  .االرض



  .- يعين من ضعف قلبه -ما دخلت كنيفا قط إال ومعي امرأة : وقال
فجعل : هذا اخلوزي، وحنن يف املسجد، قال: جعل جار له يشتمه، ويقع فيه، ويقول: قال حيىي بن معني

خل يده يف وكان حيىي جيئ معه مبسباح، فيد: صدق، ومن أنا ؟ وما أنا ؟ قال ابن معني: يبكي، ويقول
  .ثيابه، فيسبح

  .اجعل بيننا وبينك حكما: اختلفوا يوما عند شعبة، فقالوا له: قال عبدالرمحن بن مهدي
ومن يطيق نقدك يا :  فجاء، فقضى على شعبة، فقال شعبة- يعين القطان -قد رضيت باالحول : قال

  ).١(أحول ؟ 
  .كان حيىي ثقة مأمونا رفيعا حجة: قال ابن سعد

__________  
، وعلق عليه ابن أيب حامت، ١٩٢ / ١، وشرح علل الترمذي ٢٣٢": مقدمة اجلرح والتعديل ) " ١(

  هذه غاية املرتلة إذ اختاره شعبة من بني أهل العلم، مث بلغ من دالته بنفسه،: فقال
  .وصالبته يف دينه أن قضى على شعبة

(*)  

)٩/١٨٠(  

  

  .شعبة، ومالك، وحيىي القطان: صلى اهللا عليه وسلمأمناء اهللا على حديث رسول اهللا : وقال النسائي
حيىي بن سعيد : من أنفع من رأيت لالسالم وأهله ؟ قال: قلت البن املديين: قال حممد بن بندار اجلرجاين

  .القطان
  .إىل حيىي القطان املنتهى يف التثبت: قال أمحد بن حنبل

ه، إن دخل من غلته حنطة، أكل حنطة، وإن كان ليحىي القطان نفقة من غلت: وقال حممد بن أيب صفوان
  .دخل شعري، أكل شعريا، وإن دخل متر، أكل مترا

  .إن حيىي بن سعيد مل يفته الزوال يف املسجد أربعني سنة: قال حيىي بن معني
رأى رجل ليحىي بن سعيد قبل موته أن بشر حيىي بن سعيد بأمان من اهللا يوم : قال عفان بن مسلم

  .القيامة
ومن يعرى من : ما رأيت أحدا أقل خطأ من حيىي بن سعيد، ولقد أخطأ يف أحاديث، مث قال: دقال أمح

كان حيىي بن سعيد نقي احلديث، ال حيدث إال عن : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي! اخلطأ والتصحيف ؟ 
  .ثقة

لفاظ، الن أخاف أن يضيق على الناس تتبع اال: مسعت حيىي بن سعيد يقول: قال أبو قدامة السرخسي



  ).١(القرآن أعظم حرمة، ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان املعىن واحدا 
__________  

  = (*)إن كان مقصود حيىي أن ال حرج على االنسان أن يقرأ القرآن على وجوه خمتلفة إذا كان ) ١(

)٩/١٨١(  

  

، فهو زنديق، واهللا الذي ال خملوق" قل هو اهللا أحد " إن : من قال: قال حيىي القطان: قال شاذ بن حيىي
  .إله إال هو

  .حيىي بن سعيد إذا سكت مث تكلم يقول) ١(كان هجريي : قال أبو حفص الفالس
  .حييي ومييت وإليه املصري

  .يعافيك اهللا، إن شاء اهللا: وقلت له يف مرضه
  .أحبه إيل أحبه إىل اهللا: فقال

  ).٢(لقطان وابن عيينة يف حديث، آخذ بقول حيىي إذا اختلف ابن املبارك وحيىي ا: قال أبو حامت الرازي
__________  

اللفظ يؤدي املعىن املراد، فهذا ال يوافقه عليه أحد من أئمة املسلمني ال سلفا وال خلفا، فإن القرآن = 
لفظه ومعناه من اهللا، والقراءة سنة متبعة، وأمر توفيقي أنزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتلقاها 

صحابه، فليس الحد أن يقرأ حرفا مل يؤثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولو كان املعىن صحيحا، عنه أ
وأما إذا كان مقصوده أنه يسع االنسان أن يقرأ القرآن بالوجوه املختلفة الثابتة عند القراء، فهذا سائغ 

  .ال حرج فيه إن كان عنده علم بذلك
، ٥٢٩" احملدث الفاصل " غيري اللفظ، فقد ذكر الرامهرمزي يف وأما إصابة املعىن يف رواية احلديث بت

 أن أهل العلم من نقلة االخبار خيتلفون فيه، فمنهم من يرى اتباع اللفظ، ومنهم من يتجوز يف ٥٣٠
ذلك إذا أصاب املعىن، وقد دل قول الشافعي يف صفة احملدث مع رعاية اتباع اللفظ على أنه يسوغ 

 دون اللفظ إذا كان عاملا بلغات العرب، ووجوه خطاا، بصريا باملعاين والفقه، للمحدث أن يأيت باملعىن
عاملا مبا حييل املعىن وما ال حييله، فإنه إذا كان ذه الصفة، جاز له نقل اللفظ، فإنه حيترز بالفهم عن تغيري 

لعدول عن هيئة ما يسمعه املعاين وإزالة أحكامها، ومن مل يكن ذه الصفة، كان أداء اللفظ له الزما، وا
عليه حمظورا، وإىل هذا رأيت الفقهاء من أهل العلم يذهبون، ومن احلجة ملن ذهب إىل اتباع اللفظ قوله 

فوعاها، فأداها : " ويف رواية" نضر اهللا امرءا مسع منا حديثا، فحفظه حىت يبلغه : " صلى اهللا عليه وسلم
  وهو حديث" كما وعاها 

و ) ٢٦٥٩(و ) ٢٦٥٨(، والترمذي ٧٥، ٧٤ / ١، والدارمي ١٤٠ / ١صحيح أخرجه الشافعي 



: ، ومن الذين حظروا رواية احلديث باملعىن ولو مل يزد يف لفظه)٢٣٢(و ) ٢٣١(وابن ماجة ) ٢٦٦٠(
ابن عمر، والقاسم بن حممد، وابن سريين، ورجاء بن حيوة، ومالك بن أنس، وابن علية، ويزيد بن 

، فقد ٣١٤ - ٢٩٨: للشيخ طاهر اجلزائري ص" توجيه النظر " د، وانظر زريع، ووهيب، وبه قال أمح
  .استوىف االقوال واالدلة يف هذه املسألة

  .كان دأبه وعادته: أي) ١(
  .٢٣٤: مقدمة اجلرح والتعديل) ٢(

(*)  

)٩/١٨٢(  

  

 بصحاح ليست: سألت حيىي عن أحاديث عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري، فقال: قال ابن املديين
)١.(  

 يعين من -كنت أنا وخالد بن احلارث ومعاذ بن معاذ، وما تقدماين يف شئ قط : الفالس، عن حيىي، قال
  ).٢( كنت أذهب معهما إىل ابن عون، فيقعدان ويكتبان، وأجئ أنا، فأكتبها يف البيت -العلم 

  .ال أرجع إال بعد العتمةكنت أخرج من البيت أطلب احلديث، ف: قال أيب: قال حممد بن حيىي بن سعيد
، فإذا رأيته قد وثق شيخا، فاعتمد عليه، أما إذا لني )٣(كان حيىي بن سعيد متعنتا يف نقد الرجال : قلت

إسرائيل، ومهام، ومجاعة احتج م الشيخان، : أحدا، فتأن يف أمره حىت ترى قول غريه فيه، فقد لني مثل
ه ابن حزم وغريه، ويقع كالمه يف سؤاالت علي، وأيب وله كتاب يف الضعفاء مل أقف عليه، ينقل من

  .حفص الصرييف، وابن معني له
كنا عند حيىي بن سعيد، فلما خرج من : مسعت علي بن عبد اهللا يقول: قال عبدالرمحن بن عمر رستة

  املسجد، خرجنا
  معه، فلما صار بباب داره، وقف، ووقفنا معه، فانتهى إليه الرويب،

__________  
: عكرمة ابن عمار: ، البن رجب٦٤١ / ٢" شرح العلل " ، ويف ٢٣٦: دمة اجلرح والتعديلمق) ١(

ثقة، لكن حديثه عن حيىي بن أيب كثري خاصة مضطرب، مل يكن عنده كتاب، قاله حيىي القطان وأمحد 
وقد خرجه ..والبخاري وغريهم، وقد أنكر عليه حديثه عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن عائشة

  .٢١٣، ٢١٢ / ٣، والنسائي )٧٦٧(، وأبو داود )٤٣٢٠(، والترمذي )٥٣٤(مسلم 
  .٢٤٨: مقدمة اجلرح والتعديل) ٢(
 / ٢، االول يف ترمجة سفيان ابن عيينة "امليزان " وقد وصفه املؤلف ذا الوصف يف موضعني من ) ٣(



  .٢٥٥ / ٢، والثاين يف ترمجة سيف بن سليمان املكي ١٧١
(*)  

)٩/١٨٣(  

  

  .ادخلوا: فقال حيىي ملا رآه
  .اقرأ: فدخلنا، فقال للرويب

 ] ٤٠: الدخان) [ إن يوم الفصل ميقام أمجعني: (فلما أخذ يف القراءة، نظرت إىل حيىي يتغري، حىت بلغ
صعق حيىي، وغشي عليه، وارتفع صوته، وكان باب قريب منه، فانقلب، فأصاب الباب فقار ظهره، 

ء، وخرجنا، فوقفنا بالباب حىت أفاق بعد كذا وكذا، مث دخلنا عليه، فإذا هو وسال الدم، فصرخ النسا
فما زالت فيه تلك القرحة حىت مات رمحه ) إن يوم الفصل ميقام أمجعني: (نائم على فراشه، وهو يقول

  .اهللا
يص بني رأيت حيىي القطان يف النوم عليه قم: وروى أمحد بن عبدالرمحن العنربي، عن زهري البايب، قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم، كتاب من اهللا العزيز العليم، براءة ليحىي بن سعيد القطان من : كتفيه مكتوب
  .النار

أخطأت يا : كنت إذا أخطأت، قال يل سفيان: عن حيىي القطان قال: وقال أبو بكر بن خالد الباهلي
: "  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال: حيىي، فحدث يوما عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر، قال

أخطأت يا أبا عبد : فقلت" يف بطنه نار جهنم ) ١(الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة، إمنا جيرجر 
  .اهللا
حدثنا عبيد اهللا، عن نافع، عن زيد بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عبدالرمحن، : وكيف هو ؟ قلت: قال

  ).٢(سلم عن أم سلمة، عن النيب صلى اهللا عليه و
  صدقت يا حيىي، اعرض علي: قال

__________  
هي تردده : حيدر يف جوفه، فجعل للشرب جرجرة، وهي وقوع صوت املاء يف اجلوف، وقيل: أي) ١(

  .فيه
يف أول اللباس من طريق علي بن مسهر، عن عبيد اهللا ذا االسناد، ) ٢٠٦٥(أخرجه مسلم ) ٢(

= باب ما جاء يف معى الكافر، : نيب صلى اهللا عليه وسلم، يف صفة ال٩٢٥، ٩٢٤ / ٢وأخرجه مالك 
(*)  

)٩/١٨٤(  



  

  .كتبك
  .وما لقي ؟ أصلحت له كتبه، وذكرته حديثه: تريد أن ألقى منك ما لقي زائدة ؟ قال: قلت
: أنبأنا عبدالرمحن بن حممد ومجاعة قالوا: أقرب ما بيننا وبني حيىي بن سعيد يف هذا احلديث الواحد: قلت
ا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن حممد، أخربنا ابن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد أخربن

رسول اهللا : بن شداد، حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا إمساعيل، عن قيس بن أيب حازم، عن جرير، قال
  ).١" (ال يرحم اهللا من ال يرحم الناس : " صلى اهللا عليه وسلم

  يل أمحد بن إسحاق، أخربنا أبو بكر زيد بن هبةأخربنا أبو املعا
اهللا، أخربنا أبو القاسم بن قفرجل، أخربنا عاصم بن احلسن، أخربنا عبد الواحد بن حممد الفارسي، 
حدثنا أبو عبد اهللا احملاملي، حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا أبو حيان حيىي بن 

ما أحاديث بلغين : بعث إيل عبيد اهللا بن زياد: عت زيد بن أرقم قالسعيد، حدثين يزيد بن حيان، مس
  حتدثها وترويها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
عن نافع، عن زيد ) ٢٠٦٥(باب آنية الفضة، ومسلم :  يف االشربة٨٤ / ١٠ومن طريقه البخاري = 

باب : يف االشربة) ٣٤١٣( وأخرجه ابن ماجة بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عبدالرمحن، عن أم سلمة،
  .الشرب يف آنية الفضة، من طريق الليث بن سعد، عن نافع

باب يف رمحة املسلمني من طريق حممد ابن بشار، عن : يف الرب والصلة) ١٩٢٢(وأخرجه الترمذي ) ١(
، يف ٣٦٨ / ١٠هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري : حيىي بن سعيد ذا االسناد، وقال

قل ادعوا اهللا أو : (باب قول اهللا تعاىل:  يف التوحيد٣٠٣ / ١٣باب رمحة الناس والبهائم، و : االدب
باب رمحته صلى اهللا عليه وسلم الصبيان والعيال، من : يف الفضائل) ٢٣١٩(، ومسلم )ادعوا الرمحن

  . صلى اهللا عليه وسلمطرق عن االعمش، عن زيد بن وهب وأيب ظبيان عن جرير بن عبد اهللا، عن النيب
(*)  

)٩/١٨٥(  

  

  .حدثنا ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ووعدناه: وتذكر أن له حوضا يف اجلنة ؟ قال
  .كذبت، ولكنك شيخ قد خرفت: قال
من كذب علي : " أما إنه مسعته أذناي، ووعاه قليب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يقول: قال

  ).١(ما كذبت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " قعده من النار متعمدا فليتبوأ م



قرأت على أيب احلسن علي بن أمحد العلوي بالثغر، أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن عمر القطيعي، 
  أخربنا حممد بن عبيد اهللا بن الزاغوين، أخربنا حممد بن حممد الزينيب، أخربنا أبو طاهر حممد بن

ملخلص، حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد، حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل، عبدالرمحن ا
  قدم وفد عبد: مسعت ابن عباس يقول: أخربين أبو مجرة: حدثنا حيىي بن سعيد، عن شعبة، قال

__________  
 بن من طريق معاذ بن املثىن، عن مسدد، عن حيىي) ٥٠٢٢(إسناده صحيح، وأخرجه الطرباين ) ١(

 من طريق إمساعيل بن إبراهيم، عن أيب حيان ٣٦٧، ٣٦٦ / ٤سعيد ذا االسناد، وأخرجه أمحد 
من طريق احلسني بن إسحاق التستري، عن عثمان بن أيب شيبة، ) ٥٠٢١(وأخرجه الطرباين ...التيمي

منهم عبد حدثنا جرير، عن أيب حيان، وأحاديث احلوض رواها خالئق من الصحابة رضوان اهللا عليهم، 
اهللا بن مسعود، وعبد اهللا بن عمر، وابن عباس، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وسهل 

بن سعد، وأبو سعيد اخلدري، وأبو هريرة، وجندب بن عبد اهللا، وعقبة بن عامر، وحارثة بن وهب، 
  .وأمساء بنت أيب بكر، وعائشة، وأم سلمة، وأبو ذر، وثوبان، وجابر بن مسرة

و ) ٦٥٨٣(و ) ٦٥٧٥: (االرقام التالية: باب احلوض:  يف الرقاق- الطبعة السلفية -انظر البخاري 
و ) ٦٥٩١(و ) ٦٥٩٠(و ) ٦٥٨٩(و ) ٦٥٨٨(و ) ٦٥٨٧(و ) ٦٥٨٦(و ) ٦٥٨٥(و ) ٦٥٨٤(
  ).٦٥٩٣(و ) ٦٥٩٢(

: رقام التاليةباب إثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصفاته اال: وانظر صحيح مسلم يف الفضائل
و ) ٢٢٨٩(و ) ٢٣٠٣(و ) ٢٢٩١(و ) ٢٢٩٠(و ) ٢٣٠٣(و ) ٢٢٩٢(و ) ٢٢٩٩(و ) ٢٢٩٣(
) ٢٣٠٥(و ) ٢٣٠١(و ) ٢٣٠٠(و ) ٢٢٩٩(و ) ٢٢٩٤(و ) ٢٢٩٣(و ) ٢٢٩٨(و ) ٢٢٩٦(

شهدت أبا برزة االسلمي دخل على : من طريق عبد السالم بن أيب حازم قال) ٤٧٤٩(واليب داود 
: أن ابن زياد ذكر احلوض، فقال: فذكر قصة فيها..د، فحدثين فالن وكان يف السماطعبيد اهللا بن زيا

نعم ال مرة وال ثنتني وال ثالثا : هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر فيه شيئا ؟ فقال أبوبرزة
  .وال أربعا وال مخسا، فمن كذب به، فال سقاه اهللا منه

(*)  

)٩/١٨٦(  

  

  . صلى اهللا عليه وسلم، فأمرهم باالميان باهللا عزوجلالقيس على رسول اهللا
  :قال
  .اهللا ورسوله أعلم: قالوا" تدرون ما االميان باهللا ؟ " 



شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، : " قال
  ).١" (وأن تعطوا اخلمس من املغنم 

  .محدرواه أبو داود عن أ
رأيت خالد بن احلارث يف النوم، : مسعت علي بن املديين قال: قال حممد بن عمرو بن عبيدة العصفري

  .ما فعل اهللا بك ؟ قال غفر يل على أن االمر شديد: فقلت
  .نراه كما يرى الكوكب الدري يف أفق السماء: فما فعل حيىي القطان ؟ قال: قلت
 مثان وتسعني ومئة قبل موت ابن مهدي وابن عيينة بأربعة أشهر، تويف حيىي بن سعيد يف صفر سنة: قالوا

  .رمحهم اهللا تعاىل
قدمت البصرة أكتب احلديث، : حدثين أيب، عن حممد بن سعيد الترمذي قال: قال أبو بكر بن أيب داود

وكان حيىي بن سعيد القطان جيلس على موضع مرتفع، ومير به أصحاب احلديث واحدا واحدا، حيدث 
: اصعد، واقرأ حدرا، واقرأ من سورة واحدة، فقرأت: نسان حبديث، فمررت به السأله، فقال يلكل إ

  .إذا زلزلت(
  .فسقط مغشيا عليه، فأصابه خشبة جزار) 

__________  
باب يف : يف االشربة) ٣٦٩٢" (سنن أيب داود " ، و ٢٢٨ / ١" املسند " إسناده صحيح وهو يف ) ١(

هو نصر بن عمران الضبعي من بين ضبيعة، وهم بطن من عبدالقيس، : يم والراءاالوعية، وأبو مجرة، باجل
باب أداء اخلمس من االميان من طريق علي بن أيب :  يف االميان١٢٥، ١٢٠ / ١وأخرجه البخاري 

  .يف االميان من طرق عن أيب مجرة) ١٧(اجلعد، عن شعبة ذا االسناد، وأخرجه مسلم 
(*)  

)٩/١٨٧(  

  

: قال حممد بن سعيد: فما رأينا إال جنازته، قال أيب: عن علي بن عبد اهللا، قال: قال أيب: قال أبو بكر
  .وقرأت على عبدالرمحن بن مهدي، فأصابه حنو ذلك

: انتهى العلم إىل أربعة:  يقول- يعين أمحد بن حنبل -مسعت أبا عبد اهللا : قال عبد الصمد بن سليمان
قطان، وعبد الرمحن، فأما ابن املبارك فأمجعهم، وأما وكيع فأسردهم، إىل ابن املبارك، ووكيع، وحيىي ال

  .وأما حيىي، فأتقنهم، وأما عبدالرمحن، فجهبذ
  .ما رأيت أحفظ وال أوعى للعلم من وكيع، وال أشبه بأهل النسك: مث قال

ىل االسناد، ال تنظروا إىل احلديث، ولكن انظروا إ: قال حيىي بن سعيد: قال حممد بن عبد اهللا بن عمار



  .فإن صح االسناد، وإال فال تغتروا باحلديث إذا مل يصح االسناد
  

االمام القدوة العابد، شيخ االسالم، أبو صاحل املدائين، ااور ) خ، د، س * ( شعيب بن حرب- ٥٤
  .مبكة، من أبناء اخلراسانية

عبة، وأبان بن عبد اهللا إمساعيل بن مسلم العبدي، وعكرمة بن عمار، ومسعر بن كدام، وش: روى عن
  البجلي، وصخر بن جويرية، وحريز بن عثمان، واحلسن بن عمارة، وسفيان، وإسرائيل،

__________  
، اجلرح والتعديل ٢٢٢ / ٤، التاريخ الكبري ٣٢٠ / ٧، طبقات ابن سعد ٢٥٧: التاريخ البن معني* 
، ميزان االعتدال ٣٢٣ / ١ ، العرب٢ / ٧٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٨٥: ، ذيب الكمال٣٤٢ / ٤
، خالصة تذهيب ٣٥٠ / ٤، ذيب التهذيب ١١ / ٥، العقد الثمني ١٢ / ٢، الكاشف ٢٧٥ / ٢

  .٣٤٩ / ١، شذرات الذهب ٥٨٥: الكمال
(*)  

)٩/١٨٨(  

  

  .وعبد العزيز بن أيب رواد، ومالك بن مغول، وكامل أيب العالء، وخلق سواهم
 املقابري، أمحد بن أيب سريج الرازي، وعلي بن حبر، وأمحد بن أمحد بن حنبل، وحيىي بن أيوب: وعنه

حممد بن أيب رجاء، وأيوب بن منصور الكويف، وحسن بن اجلنيد البغدادي، واحلسن بن الصباح البزار، 
وعلي بن حممد الطنافسي، وحمبوب بن موسى، وعبد اهللا بن السري الزاهد، وعبد اهللا بن خبيق 

صور الطوسي، ونصري بن الفرج، ويعقوب الدورقي، وحممد بن عيسى بن االنطاكيون، وحممد بن من
  .حيان املدائين، وآخرون

  .ثقة مأمون: روى عباس، عن ابن معني
  .كذلك قال أبو حامت

  .ثقة: وقال النسائي
كان من ابناء خراسان من أهل بغداد، فتحول إىل املدائن، واعتزل ا، وكان له : وقال حممد بن سعد

  .رج إىل مكة، فرتهلا إىل أن مات افضل، مث خ
  .رمبا درس بعض االسناد أكاد أحم: مسعت شعيب بن حرب يقول: وقال حممد بن منصور
جئنا إىل شعيب أنا وأبو خيثمة، وكان يرتل مدينة أيب جعفر على قرابة له، فقلت : وقال أمحد بن حنبل

من يكتب احلديث يكون كمه طويال ؟ يا : لسله، فدنا إليه، فسأله، فرأى كمه طويال، فقا: اليب خيثمة



  .فقمنا، ومل حيدثنا بشئ: غالم هات الشفرة، قال
  مسعت سريا السقطي: قال أمحد بن احلسني بن إسحاق الصويف

)٩/١٨٩(  

  

وهيب بن : أربعة كانوا يف الدنيا أعملوا أنفسهم يف طلب احلالل، ومل يدخلوا أجوافهم إال احلالل: يقول
  .ن حرب، ويوسف بن أسباط، وسليمان اخلواصالورد، وشعيب ب

  .أكلت يف عشرة أيام أكلة وشربت شربة: مسعت شعيب بن حرب: قال عبد اهللا بن خبيق
ذهبنا إىل املدائن إىل شعيب بن : مسعت أبا محدون الطيب بن إمساعيل يقول: أمحد بن احلسني الصويف

ه معلق يف شريط، ومطهرة، يأخذ كل حرب، وكان قاعدا على شط دجلة، قد بىن له كوخا، وخبز ل
أرى هنا بعد : ، فقال)١(ليلة رغيفا يبله يف املطهرة، ويأكله، فقال بيده هكذا، إمنا كان جلدا وعظما 

حلما، واهللا العلمن يف ذوبانه حىت أدخل إىل القرب وأنا عظام تقعقع، أريد السمن للدود واحليات ؟ فبلغ 
  ).٢( على نفسه يف الورع شعيب بن حرب محل: أمحد قوله، فقال

سنة : مات شعيب مبكة سنة ست وتسعني ومئة، وقال حممد بن املثىن وغريه: قال حممد بن عيسى املدائين
  .سبع وتسعني ومئة رمحة اهللا عليه

__________  
  .جلد وعظم: يف االصل) ١(
من اجلوع، وليس ذلك الصنيع من هدي سيد اخللق صلى اهللا عليه وسلم، الذي كان يستعيذ ) ٢(

إنه بئس الضجيع، ويأكل ويشرب من االطايب وما قارا مما تيسر له، ويتعاطى االودية اليت : ويقول
يصح ا اجلسم، ويأمر بذلك أصحابه، وينكر على من يصوم الدهر، ويقوم الليل كله، ويعرض عن 

  إين أخشاكم هللا وأتقاكم له، أما إين أصوم: " الزواج، ويقول
  ".الليل وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت، فليس مين وأفطر، وأقوم 

(*)  

)٩/١٩٠(  

  

أخربنا أبو احلسن علي بن عبد الغين بن اخلطيب فخر الدين بن تيمية مبصر، أخربنا عبد اللطيف بن 
أخربنا : يوسف اللغوي، وأخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا اخلطيب فخر الدين حممد بن أيب القاسم قاال

د بن عبدا لباقي بن البطي، أخربنا علي بن حممد بن حممد اخلطيب، أخربنا عبد الواحد بن حممد حمم



الفارسي، أخربنا حممد بن خملد سنة ثالثني وثالث مئة، حدثنا أبو القاسم عنبس بن إمساعيل القزاز، 
 بن الزبري، حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا سفيان الثوري، عن مالك بن أنس، حدثنا عامر بن عبد اهللا

إذا دخل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عمرو بن سليم، عن أيب قتادة بن ربعي قال
  ).١" (أحدكم املسجد، فليصل ركعتني قبل أن يقعد 

أخربنا حممد بن خملد، حدثنا العالء بن سامل، أخربنا شعيب بن حرب، حدثنا مالك، حدثنا عامر : وبه
  .هذا هو عندي الصواب: ، قال ابن خملدمثله، ومل يذكر سفيان

  .أما حيىي بن سعيد العطار، ففي الطبقة اآلتية
__________  

باب انتظار الصالة واملشي إليها، ومن طريقه البخاري :  يف قصر الصالة١٦٢ / ١أخرجه مالك ) ١(
 يف التطوع باب ما جاء: باب إذا دخل املسجد فلريكع ركعتني، ويف التطوع: ، يف املساجد٤٤٧ / ٢

باب استحباب حتية املسجد بركعتني، وأبو داود : يف صالة املسافرين) ٧١٤(مثىن مثىن، ومسلم 
باب ما : يف الصالة) ٣١٦(باب ما جاء يف الصالة عند دخول املسجد، والترمذي : يف الصالة) ٤٦٧(

االمر بالصالة قبل باب :  يف املساجد٥٣ / ٢جاء إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني، والنسائي 
  اجللوس يف

  .املسجد
(*)  

)٩/١٩١(  

  

  .االمام احلافظ الثقة، أبو األسود العمي البصري، أخو معلى بن أسد) ع * ( ز بن أسد- ٥٥
  .شعبة، ويزيد بن إبراهيم التستري، وأيب بكر النهشلي، وعدة: حدث عن

لقطان، وعبد الرمحن بن بشر، وعبد اهللا أمحد بن حنبل، وحممد بن بشار، وأمحد بن سنان ا: روى عنه عنه
  .بن هاشم الطوسي، وآخرون

  .ثقة: قال غري واحد
  .ما رأيت رجال خريا من ز: وقال عبدالرمحن بن بشر

  .توىف سنة سبع وتسعني ومئة: قلت
  

  ابن حسان، بن عبدالرمحن، االمام الناقد اود، سيد) ع * * ( عبدالرمحن بن مهدي- ٥٦
__________  



 ٢، اجلرح والتعديل ١٤٣ / ٢، التاريخ الكبري ٢٩٨ / ٧، طبقات ابن سعد ٦٤: لتاريخ البن معنيا* 
، الكاشف ٣٤١ / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ٩١ / ١، تذهيب التهذيب ١٦٣: ، ذيب الكمال٤٣١/ 
  .٥٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٢: ، طبقات احلفاظ٤٩٧ / ١، ذيب التهذيب ١٦٤ / ١

، طبقات خليفة ت ٤٦٨: ، تاريخ خليفة٢٩٧ / ٧، طبقات ابن سعد ٣٥٩: بن معنيالتاريخ ال* * 
، مقدمة اجلرح ٥١٣: ، املعارف٢٨٥، ٢٨٣ / ٢، التاريخ الصغري ٢٥٤ / ٥، التاريخ الكبري ١٩٣٣

  ، تاريخ٦٣ - ٣ / ٩، حلية االولياء ٢٦٢، ٢٥١ / ١والتعديل 
، ٣٢٦ / ١، العرب ١ / ٢٢٩ / ٢ب ، تذهيب التهذي٨٢٠: ، ذيب الكمال٢٤٠ / ١٠بغداد 
  = (*)، شرح العلل ١٢٥ / ١، دول االسالم ١٨٧ / ٢، الكاشف ٣٢٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٢٧

)٩/١٩٢(  

  

  .االزدي، موالهم البصري اللؤلؤي: احلفاظ، أبو سعيد العنربي، وقيل
  .ولد سنة مخس وثالثني ومئة

  .قاله أمحد بن حنبل
  .عشرة سنةوطلب هذا الشأن، وهو ابن بضع 

مسع أمين بن نابل، وعمر بن أيب زائدة، ومعاوية بن صاحل احلضرمي، وهشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي، 
وإمساعيل بن مسلم العبدي قاضي جزيرة قيس، وأبا خلدة خالد بن دينار، وسفيان، وشعبة، 

 الثقفي، وعبد اجلليل بن واملسعودي، وعبد اهللا بن بديل بن ورقاء، وأبا يعلى عبد اهللا ابن عبدالرمحن
عطية البصري، وعكرمة بن عمار، وعلي بن مسعدة الباهلي، وعمران القطان، واملثىن بن سعيد 

الضبعي، ويونس بن أيب إسحاق، وأبا حرة واصل بن عبدالرمحن، ومحاد بن سلمة، وأبان بن يزيد، 
  .ومالك بن أنس، وعبد العزيز بن املاجشون، وأمما سواهم

 وعلي، وحيىي، وأمحد، وإسحاق، وابن أيب - ومها من شيوخه -ن املبارك، وابن وهب اب: حدث عنه
شيبة، وبندار، وأبو خيثمة، وأمحد ابن سنان، والقواريري، وأبو عبيد، وأبو ثور، وعبد اهللا بن هاشم، 

د رستة، وحممد بن حيىي، وهارون بن سليمان االصبهاين، وعبد الرمحن بن حمم: وعبد الرمحن بن عمر
  .احلارثي كربزان، وحممد بن ماهان زنبقة، وخلق يتعذر حصرهم

__________  
، طبقات ١٥٩ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٧٩ / ٦، ذيب التهذيب ١٩٩، ١٩٦ / ١البن رجب = 

  .٣٥٥ / ١، شذرات الذهب ٢٣٥، خالصة تذهيب الكمال ١٣٩احلفاظ 
(*)  



)٩/١٩٣(  

  

  .وكان إماما حجة، قدوة يف العلم والعمل
  .ال أعرف له نظريا يف هذا الشأن: قال الشافعي: قال اخلليلي

إذا اختلف عبدالرمحن ووكيع، فعبد : ، وقال)١(عبدالرمحن أفقه من حيىي القطان : قال أمحد بن حنبل
  .الرمحن أثبت، النه أقرب عهدا بالكتاب، واختلفا يف حنو من مخسني حديثا للثوري

  ).٢(يد عبدالرمحن فنظرنا، فإذا عامة الصواب يف : قال
  ).٣(كنا إذا أردنا أن ننظر إىل الدين والدنيا، ذهبنا إىل دار عبدالرمحن بن مهدي : قال أيوب بن املتوكل

  .أعلم الناس باحلديث عبدالرمحن بن مهدي: مسعت ابن املديين يقول: إمساعيل القاضي
ومن يفيدين عن : فقلتقد كتبت حديث االعمش، وكنت عند نفسي أنين قد بلغت فيها، : قلت له

  .نعم: من يفيدك عن االعمش ؟ قلت: االعمش ؟ فقال يل
فأطرق، مث ذكر ثالثني حديثا ليست عندي، يتبع أحاديث الشيوخ الذين مل ألقهم أنا ومل أكتب حديثهم 

  .نازال
  ).٤(أحفظ من ذلك منصور بن أيب االسود : قال إمساعيل

حدا أتقن ملا مسع وملا مل يسمع وحلديث الناس من عبدالرمحن بن ما رأيت أ: قال حممد بن أيب بكر املقدمي
  ، إمام)٥(مهدي 

__________  
  .٢٤٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٤٤ و ٢٤٣ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٤٧ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٢٤٥ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٢٩٠ / ٥ و ٢٥٣ / ١: تقدمة اجلرح والتعديل) ٥(

(*)  

)٩/١٩٤(  

  

  ).١(ثبت، أثبت من حيىي بن سعيد، وأتقن من وكيع، كان عرض حديثه على سفيان 
  .أملى علي عبدالرمحن عشرين ألف حديث حفظا: قال عبيد اهللا بن عمر القواريري

ال جيوز أن يكون الرجل إماما حىت يعلم ما يصح مما : مسعت ابن مهدي يقول: وقال عبيد اهللا بن سعيد



  .ال يصح
  ).٢(كان علم عبدالرمحن يف احلديث كالسحر : قال علي بن املديين

  .ما تركت حديث رجل إال دعوت اهللا له وأمسيه: مسعت عبدالرمحن يقول: قال أبو عبيد
القرآن خملوق ؟ : ما تقول فيمن يقول: قلت لعبد الرمحن بن مهدي): ٣(قال إبراهيم بن زياد سبالن 

خملوق، ضربت عنقه، : على اجلسر، فال مير يب أحد إال سألته، فإذا قاللو كان يل سلطان، لقمت : فقال
  .وألقيته يف املاء

التقى وكيع وعبد الرمحن يف احلرم بعد العشاء، فتواقفا، حىت مسعا أذان : قال أبو داود السجستاين
  .الصبح

  لوال أين أكره أن يعصى اهللا، لتمنيت: وروي عن ابن مهدي قال
__________  

   والذي وصفه بذلك أبو حامت، ونقله اخلطيب٢٥٥ / ١: مة اجلرح والتعديلتقد) ١(
  . عن أيب حامت٢٤٣ / ١٠" تارخيه " يف 
  .٢٤٦ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .لقب بذلك، النه كان يسبل حليته) ٣(

(*)  

)٩/١٩٥(  

  

  !.فته مل يعمل ا ؟ أي شئ أهنأ من حسنة جيدها الرجل يف صحي! أن ال يبقى أحد يف املصر إال أغتابين 
كنت أجلس يوم اجلمعة، فإذا كثر الناس، فرحت، وإذا قلوا، حزنت، فسألت بشر بن : وعنه قال

  .هذا جملس سوء، فال تعد إليه، فما عدت إليه: منصور، فقال
: حدثنا حيىي بن عبدالرمحن بن مهدي، أن أباه قام ليلة، وكان حييي الليل كله، قال: قال عبدالرمحن رسته

فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش حىت طلعت الشمس، ومل يصل الصبح، فجعل على نفسه أن 
  ).١(ال جيعل بينه وبني االرض شيئا شهرين، فقرح فخذاه مجيعا 

بلغين أنك تتكلم يف الرب، : مسعت ابن مهدي يقول لفىت من ولد االمري جعفر بن سليمان: وقال رسته
  .وتصفه وتشبهه

  .نظرنا، فلم نز من خلق اهللا شيئا أحسن من االنسان، فأخذ يتكلم يف الصفة، والقامةنعم، : قال
وريدك يا بين حىت نتكلم أول شئ يف املخلوق، فإن عجزنا عنه، فنحن عن اخلالق أعجز، : فقال له

لقد رأى من آيات ربه : (أخربين عما حدثين شعبة، عن الشيباين عن سعيد بن جبري، عن عبد اهللا



  .، فبقي الغالم ينظر)٢(رأى جربيل له ست مئة جناح : قال ] ١٨: النجم) [ ىالكرب
  أنا أهون عليك صف يل خلقا: فقال

__________  
  .١٢ / ٩" حلية االولياء " ، وهو يف ٣٣٠ / ١" تذكرة احلفاظ " أورده املؤلف يف ) ١(
، )ب قوسني أو أدىنفكان قا(باب :  يف تفسري سورة النجم٤٧٠ و ٤٦٩ / ٨أخرجه البخاري ) ٢(

يف ) ١٧٤(باب ذكر املالئكة، ومسلم : ، ويف بدء اخللق)فأوحى إىل عبده ما أوحى: (وباب قوله تعاىل
باب ذكر سدرة املنتهى، من طرق عن سليمان الشيباين، عن زر بن حبيش، عن عبد اهللا بن : االميان
  .مسعود

(*)  

)٩/١٩٦(  

  

  . موضعا حىت أعلمله ثالثة أجنحة، وركب اجلناح الثالث منه
  .يا أبا سعيد، عجزنا عن صفة املخلوق، فأشهدك إين قد عجزت، ورجعت: قال

  ).١(ابن مهدي أكثر حديثا : سئل أمحد بن حنبل عن حيىي وابن مهدي، فقال: قال أبو حامت الرازي
جذم ، وكذا الطيالسي، فربص عبدالرمحن، و)٢(شرب عبدالرمحن بن مهدي البالذر : قال أمحد العجلي

  .اآلخر
  .أحفظ حديثا: أميا أحب إليك، يغفر لك ذنبا، أو حتفظ حديثا ؟ قال: وقيل لعبد الرمحن: قال

  .ما رأيت مثل عبدالرمحن بن مهدي: مسعت جريرا الرازي يقول: أبو الربيع الزهراين
  ).٣(ووصف حفظه وبصره باحلديث 

كما يعرف الطبيب انون : ذاب ؟ قالكيف تعرف الك: قلت لعبد الرمحن بن مهدي: قال نعيم بن محاد
)٤.(  

  لو: مسعت علي بن املديين يقول: قال حممد بن أيب صفوان
__________  

  .٢٦١ / ١تقدمة اجلرح والتعديل ) ١(
  مثرة شبيهة بنوى التمر،: البالذر: ٢٦٧ / ١" القانون " قال ابن سينا يف كتابه ) ٢(

ة متخلخل متثقب، يف ختلخله عسل لزج ذو رائحة، ومن ولبه مثل لب اجلوز، حلو ال مضرة فيه، وقشر
 ٣١ص " املعتمد يف االدوية املفردة " الناس من يقضمه فال يضره وخصوصا مع اجلوز، وذكر صاحب 

أنه جيد لفساد الذهن ومجيع االعراض احلادثة يف الدماغ من الربودة والرطوبة، نافع من : من خواصه



  .ن، وذهاب احلفظبرد العصب، واالسترخاء، والنسيا
  .٢٥١ / ١: تقدمة اجلرح والتعديل) ٣(
  .٢٥٢ / ١: تقدمة اجلرح والتعديل) ٤(

(*)  

)٩/١٩٧(  

  

أخذت، فحلفت بني الركن واملقام، حللفت باهللا أين مل أر أحدا قط أعلم باحلديث من عبدالرمحن بن 
  .مهدي

  ).١(مسعه أبو حامت الرازي منه 
أخبزنا عبد اهللا بن الليت، أخربنا أبو الوقت، أخربنا عبد اهللا بن : الواأخربنا حممد بن قيماز، وغريه، ق

حممد االنصاري، أخربنا عبد اجلبار اجلراحي، أخربنا ابن حمبوب، حدثنا أبو عيسى الترمذي، مسعت حممد 
لو حلفت بني الركن واملقام، : بن نبهان بن صفوان الثقفي، مسعت علي بن املديين يقول) ٢(بن عمرو 

  ).٣(لفت أين مل أر أحدا أعلم من عبدالرمحن بن مهدي حل
ما رأيت بعيين مثل حيىي بن سعيد، وعبد : حدثنا أمحد بن احلسن، قال أمحد بن حنبل: وبه إىل الترمذي

  ).٤(الرمحن بن مهدي إمام 
ه قمنا من جملس هشيم، فأخذ أمحد وابن معني وأصحابه بيد فىت، فأدخلو: وقال زياد بن أيوب الطوسي

  .مسجدا، وكتبنا عنه، فإذا الفىت عبدالرمحن بن مهدي
كانت لعبد الرمحن بن مهدي جارية، فطلبها : مسعت عبدالرمحن رسته يقول: حممد بن عيسى الطرسوسي

  .هذا صاحب اخلصومات: منه رجل، فكان منه شبه العدة، فلما عاد إليه، قيل لعبد الرمحن
__________  

البن " شرح العلل " ، و ٢٤٤ / ١٠" تاريخ بغداد " ، و ٢٥٢ / ١: تقدمة اجلرح والتعديل) ١(
  .١٩٧ / ١رجب 

  .عمر بدون واو، وهو خطأ: يف االصل) ٢(
  .١٥٨ / ١بشرح ابن رجب " علل الترمذي ) " ٣(
  .١٥٧ / ١" علل الترمذي ) " ٤(

(*)  

)٩/١٩٨(  

  



  .بلغين أنك ختاصم يف الدين: فقال له عبدالرمحن
  . إنا نضع عليهم لنحاجهم ايا أبا سعيد،: فقال
  .أتدفع الباطل بالباطل، إمنا تدفع كالما بكالم، قم عين، واهللا ال بعتك جارييت أبدا: فقال

  ).١(اترك من كان رأسا يف بدعة يدعو إليها : قال عبدالرمحن: قال ابن املديين
وته، فرأيت سوادا يف دخلت على امرأة عبدالرمحن بن مهدي، وكنت أزورها بعد م: وقال ابن املديين

موضع استراحة عبدالرمحن، كان يصلي بالليل، فإذا غلبه النوم، وضع : ما هذا ؟ قالت: القبلة، فقلت
  .جبهته عليه

من طلب العربية، فآخره مؤدب، ومن طلب الشعر، فآخره شاعر، يهجو : ويروى عن ابن مهدي قال
، ومن طلب احلديث، فإن قام به، كان إماما، أو ميدح بالباطل، ومن طلب الكالم، فآخر أمره الزندقة
  .وإن فرط، مث أناب يوما، يرجع إليه، وقد عتقت وجادت

  .كنت أسأل عبدالرمحن عن املشايخ بالبصرة: قال حيىي بن حيىي
إن اجلهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون اهللا كلم موسى، : ونقل غري واحد عن عبدالرمحن بن مهدي قال

   على العرش،]استوى [ وأن يكون 
__________  

يعين رفض حديثه، وعدم االحتجاج بروايته ولو كان ثقة حافظا إذا كان مبتدعا يدعو إىل بدعته، ) ١(
أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو اعتقد : واملعتمد

ا يرويه مع ورعه وتقواه، فال مانع من قبول عكسه، وأما من مل يكن كذلك، وانضم إىل ذلك ضبطه مل
  .روايته مطلقا، سواء كان داعية إىل بدعته أو مل يكن داعيا إليها

(*)  

)٩/١٩٩(  

  

  .أرى أن يستتابوا، فإن تابوا، وإال ضربت أعناقهم
مث كان بعد مالك بن أنس عبدالرمحن بن مهدي، يذهب مذهب تابعي أهل املدينة، : قال ابن املديين

  ).١(دي بطريقتهم ويقت
نظرت، فإذا االسناد يدور على ستة، مث صار علمهم إىل اثين عشر نفسا، مث صار علمهم إىل حيىي : وقال

بن سعيد، وحيىي بن زكريا ابن أيب زائدة، وابن املبارك، ووكيع، وعبد الرمحن بن مهدي، وحيىي بن آدم 
)٢.(  

  .محنوأوثق أصحاب سفيان حيىي القطان وعبد الر: قال علي



  .عبدالرمحن ثقة خيار صاحل مسلم، من معادن الصدق: قال أمحد بن حنبل
  كان أبو األسود يتيم عروة أخا هلشام بن عروة من: قال ابن مهدي

__________  
  .٥١: لعلي بن املديين ص" العلل ) " ١(
:  هنا بتصرف مطوال، وقد اختصره املؤلف جدا، ومن املفيد إثباته٤٠، ١٧ص " العلل " اخلرب يف ) ٢(

والهل مكة ) ١٢٤(نظرت فإذا االسناد يدور على ستة، فالهل املدينة ابن شهاب الزهري ت : قال
، وحيىي بن أيب كثري ت )١١٧(، والهل البصرة قتادة بن دعامة الدوسي ت )١٢٦(عمرو بن دينار ت 

، مث )١٤٨ (، وسليمان بن مهران االعمش ت)١٢٧(، والهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي ت )١٣٢(
صار علم هؤالء الستة إىل أصحاب االصناف ممن صنف، فالهل املدينة مالك بن أنس، وحممد بن 

إسحاق، ومن أهل مكة عبدامللك بن عبد العزيز بن جريج، وسفيان بن عيينة، ومن أهل البصرة سعيد 
من أهل الكوفة بن أيب عروبة، وأبو عوانة الوضاح بن خالد، وشعبة بن احلجاج، ومعمر بن راشد، و

سفيان بن سعيد الثوري، ومن أهل الشام عبدالرمحن االوزاعي، ومن أهل واسط هشيم بن بشري، مث 
إىل حيىي بن سعيد القطان، وحيىي : انتهى علم هؤالء الثالثة من أهل البصرة، وعلم االثين عشر إىل ستة
إىل عبد اهللا بن املبارك، وعبد : ثالثةبن زكريا بن أيب زائدة، ووكيع بن اجلراح، مث صار علم هؤالء إىل 

  .الرمحن بن مهدي، وحيىي بن آدم
(*)  

)٩/٢٠٠(  

  

مل يزل أمر بين : حدثنا أخي حممد بن عبدالرمحن بن نوفل، عن أيب، قال: الرضاعة، وقد قال هشام
  .إسرائيل معتدال، حىت نشأ فيهم أبناء سبايا االمم، فقالوا فيهم بالرأي، فضلوا وأضلوا

  .كان محاد بن زيد إذا نظر إىل عبدالرمحن ابن مهدي يف جملسه، لل وجهه: يوب بن املتوكلقال أ
الزم عبدالرمحن بن مهدي، : أتيت حيىي بن سعيد أسأله، فقال يل: وقال صدقة بن الفضل املروزي احلافظ

  ).١(وأفادين عنه أحاديث، فسألت عبدالرمحن عنها، فحدتين ا 
كان عبد الرمحن يكون عند سفيان عشرة : مسعت مهدي بن حسان يقول: انقال أمحد بن سنان القط

أيام، ومخسة عشر يوما بالليل والنهار، فإذا جاءنا ساعة، جاء رسول سفيان يف أثره يطلبه، فيدعنا، 
  ).٢(ويذهب إليه 

: فقالأفىت سفيان يف مسألة، فرآين كأين انكرت فتياه، : ومسعت عبدالرمحن يقول: قال أمحد بن سنان
  ).٣(كذا وكذا، خالف قوله، فسكت : أنت ما تقول ؟ قلت



  .لو أن عندي كتيب، الفدتك علما: حدثنا عبدالرمحن، قال يل سفيان: قال ابن املديين
كان ال يتحدث يف جملس عبدالرمحن، وال يربي قلم، وال يتبسم أحد، وال يقوم أحد : قال أمحد بن سنان

  قائما، كأن على رؤوسهم الطري،
__________  
  .٢٥٦ / ١: تقدمة اجلرح والتعديل) ١(
  .٢٥٦ / ١: تقدمة اجلرح والتعديل) ٢(
  ".ومل يقل شيئا : " ، ومتامه فيه٢٥٦ / ١: تقدمة اجلرح والتعديل) ٣(

(*)  

)٩/٢٠١(  

  

  ).١(أو كأم يف صالة، فإذا رأى أحدا منهم تبسم أو حتدث، لبس نعله، وخرج 
ثالثة ) ٢(عندي عن املغرية ابن شعبة يف املسح على اخلفني : الرمحن يقولمسعت عبد: قال أمحد بن سنان

  .- يعين الطرق -عشر حديثا 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لكتبت تفسري احلديث إىل : مسعت عبدالرمحن يقول: قال بندار

  ).٣(جنبه، والتيت املدينة حىت أنظر يف كتب قوم مسعت منهم 
   وذكر الفقهاء-: مسعت عليا يقول: م صاعقةقال حممد بن عبدالرحي

كان أعلم الناس بقوهلم وحديثهم ابن شهاب، مث بعده مالك، مث بعده عبدالرمحن :  فقال-) ٤(السبعة 
  .بن مهدي

__________  
  .٢٥٧ / ١: تقدمة اجلرح والتعديل) ١(
 ١ اخلفني، والبخاري باب ما جاء يف املسح على:  يف الطهارة٣٦ / ١حديث املغرية أخرجه مالك ) ٢(
باب املسح على اخلفني، وباب الرجل يوضئ صاحبه، وباب إذا أدخل رجليه ومها :  يف الوضوء٢٦٥/ 

باب اجلبة : باب الصالة يف اجلبة الشامية، وباب الصالة يف اخلفاف، ويف اجلهاد: طاهرتان، ويف الصالة
باب من : عليه وسلم احلجر، ويف اللباسباب نزول النيب صلى اهللا : يف السفر واحلرب، ويف املغازي

: يف الطهارة) ٢٧٤(لبس جبة ضيقة الكمني يف السفر، وباب جبة الصوف يف الغزو، وأخرجه مسلم 
و ) ٩٩(و ) ٩٨(و ) ٩٧(والترمذي ) ١٥١(و ) ١٥٠(و ) ١٤٩(باب املسح على اخلفني، وأبو داود 

  .٨٢ / ١والنسائي ) ١٠٠(
  .٢٦٢ / ١مقدمة اجلرح التعديل ) ٣(



كان العمل يف عصر التابعني على أقواهلم، وهم أئمة العصر، وهم سعيد بن املسيب، وعروة بن ) ٤(
الزبري، والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبدالرمحن بن حارث بن 

إذا قيل : م القائل، فقالهشام، وسليمان بن يسار، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، وقد نظمه
سعيد أبو بكر * روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد اهللا عروة قاسم * من يف العلم سبعة أحبر 

  (*)سليمان خارجه 

)٩/٢٠٢(  

  

  ).١(إذا حدث عبدالرمحن عن رجل، فهو ثقة : وقال أمحد بن حنبل
  .كان ورد عبدالرمحن كل ليلة نصف القرآن: وقال علي

 يعين كان حيدث حفظا -ما رأيت يف يد عبدالرمحن بن مهدي كتابا قط : حممد بن حيىي الذهليوقال 
)٢.(  

إذا لقي الرجل الرجل فوقه يف العلم، فهو يوم غنيمته، : كان يقال: مسعت عبدالرمحن يقول: وقال رسته
، وال يكون إماما يف وإذا لقي من هو مثله، دارسه، وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه، تواضع له، وعلمه

العلم من حدث بكل ما مسع، وال يكون إماما من حدث عن كل أحد، وال من حيدث بالشاذ، واحلفظ 
  ).٣(لالتقان 

  .معرفة احلديث إهلام: قال عبدالرمحن بن مهدي: وقال ابن منري
كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غريه، وكان : مسعت القواريري يقول: قال يوسف بن ضحاك

  حيىي القطان يعرف حديثه، فسمعت
__________  

وقد اختلف الفقهاء وأهل : ، وفيه٨٠ / ١" شرح العلل " ، و ٢٤٣ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
احلديث يف رواية الثقة عن رجل غري معروف، هل هو تعديل له أم ال ؟ وحكى أصحابنا عن أمحد يف 

الشافعية خالف ذلك، واملنصوص عن أمحد يدل على ذلك روايتني، وحكوا عن احلنفية أنه تعديل، وعن 
أنه من عرف منه أنه ال يروي إال عن ثقة، فروايته عن إنسان تعديل له، ومن مل يعرف منه ذلك، فليس 

إذا روى : بتعديل، وصرح بذلك طائفة من احملققني وأصحاب الشافعي، قال أمحد يف رواية االثرم
كان عبدالرمحن أوال يتساهل يف الرواية عن : فهو حجة، مث قالاحلديث عبدالرمحن ابن مهدي عن رجل، 

  .مث تركه) هو اجلعفي(غري واحد، مث تشدد بعد، وكان يروى عن جابر 
  .٢٤٧ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(



  .٤ / ٩" حلية االولياء ) " ٣(
(*)  

)٩/٢٠٣(  

  

  لئن عاش عبدالرمحن بن مهدي، لنخرجن رجل أهل: محاد بن زيد يقول
  ).١(رة البص

ما كنت : مسعت ابن مهدي يقول حبضرة حيىي القطان، وذكر اجلهمية، فقال: قال أبو بكر بن أيب االسود
  ).٢(الناكحهم، وال أصلي خلفهم 
  .اجلهمية: مسعت عبدالرمحن يقول: قال عبدالرمحن بن عمر رسته

لم موسى، وقد وكده اهللا يريدون أن ينفوا الكالم عن اهللا، وأن يكون القرآن كالم اهللا، وأن يكون ك
   ].١٦٤: النساء) [ ٣) (وكلم اهللا موسى تكليما: (تعاىل فقال

ال، وال صالة : سألت ابن مهدي عن الرجل يبين بأهله، أيترك اجلماعة أياما ؟ قال: قال عبدالرمحن رسته
  .واحدة

خيرجان إىل : ويل هلماق: وحضرته صبيحة بين على ابنته، فخرج، فأذن، مث مشى إىل باما، فقال للجارية
ال أبرح حىت خيرجا إىل : أي شئ هذا ؟ فقال! سبحان اهللا : الصالة، فخرج النساء واجلواري، فقلن

  ).٤(الصالة، فخرجا بعدما صلى، فبعث ما إىل مسجد خارج من الدرب 
  .هكذا كان السلف يف احلرص على اخلري: قلت

: خوه، وأوصى إليه، فأقام على أيتامه، فسمعته يقولوكان عبدالرمحن حيج كل عام، فمات أ: قال رسته
  قد ابتليت ؤالء االيتام،

__________  
  .٥ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
  .٦ / ٩" حلية االولياء ) " ٢(
  .٧ / ٩" حلية االولياء ) " ٣(
  .١٣ / ٩" حلية االولياء ) " ٤(

(*)  

)٩/٢٠٤(  

  



  ).١(احتجت إليها يف مصلحة أرضهم فاستقرضت من حيىي بن سعيد أربع مئة دينار 
ترمجة طويلة جدا، فروى فيها من حديثه مئتني ومثانني " احللية " ذكر أبو نعيم احلافظ البن مهدي يف 

، وقد حلق صغار التابعني كأمين ابن نابل، وصاحل بن درهم، ويزيد بن أيب صاحل، وجرير بن )٢(حديثا 
  .صرة، فحدث بأصبهانحازم، وكان قد ارحتل يف آخر عمره من الب

  ".موطأ مالك " ما نعرف كتابا يف االسالم بعد كتاب اهللا أصح من : مسعت عبدالرمحن يقول: قال بندار
سفيان بالكوفة، ومحاد بن زيد بالبصرة، : أئمة الناس يف زمام: مسعت عبدالرمحن يقول: وقال رسته

  .ومالك باحلجاز، واالوزاعي بالشام
ثنا عمر بن حممد اهلمداين، حدثنا عمرو بن علي، مسعت عبدالرمحن بن مهدي حد: أبو حامت بن حبان

كان صدوقا، وكان خيارا، وكان مأمونا، الثقة : أكان ثقة ؟ فقال: حدثنا أبو خلدة، فقال له رجل: يقول
  .سفيان وشعبة
قد : ومالزمت مالكا حىت ملين، فقلت ي: حدثنا أمحد بن سنان، مسعت ابن مهدي يقول: ابن أيب حامت

  .ما حدث م بعدي] أعلم [ غبت عن أهلي هذه الغيبة الطويلة، وال 
  .يا بين، وأنا بالقرب من أهلي، وال أدري ما حدث م منذ خرجت: قال

__________  
  .١٤ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
  .٦٣، ١٤ / ٩" احللية " انظر ) ٢(

(*)  

)٩/٢٠٥(  

  

إال أن من أكثرهم تنقريا عن شأن احملدثني وأتركهم ": فاء الضع" قال ابن حبان يف صدر كتابه يف 
 مع لزوم الدين، والورع الشديد، -للضعفاء واملتروكني حىت جيعله هلذا الشأن صناعة هلم مل يتعدوها 

  ).٢(حيىي بن سعيد القطان، وعبد الرمحن بن مهدي ): ١( رجلني -والتفقه يف السنن 
عبدالرمحن بن مهدي، وحيىي : وقعت بني أسدين: رون يقولمسعت يزيد بن ها: قال سهل بن صاحل

  .القطان
  .تويف ابن مهدي بالبصرة يف مجادى اآلخرة سنة مثان وتسعني ومئة: قلت

وعاش أبوه بعده، وكان شيخا عاميا، رمبا كان ميزح جبهل، ويشري إىل اجلماعة إىل ابنه، ويشري إىل متاعه، 
  .هذا خرج من هذا: فيقول

فتنة احلديث : مسعت عبدالرمحن بن عمر، مسعت ابن مهدي يقول: محن بن حممد بن سلموقال عبدالر



  ).٣(أشد من فتنة املال والولد 
الن أعرف علة حديث أحب إيل من أن أستفيد عشرة أحاديث : مسعت ابن مهدي يقول: قال أبو قدامة

)٤.(  
  ).٥( يفيت إال يف شئ مسعه من ثقة حمرم على الرجل أن: مسعت ابن مهدي يقول: قال عبد اهللا أخو رسته

__________  
  .وما اثبتناه هو اجلادة": رجالن ": " اروحني " يف االصل، واملطبوع من ) ١(
  .٥٢ / ١" اروحني والضعفاء " انظر كتاب ) ٢(
  .٦ / ٩" احللية " هو يف ) ٣(
  .٥ / ٩" احللية ) " ٤(
  .٥ / ٩" احللية ) " ٥(

(*)  

)٩/٢٠٦(  

  

  .دالرمحن أنه كان يكره اجللوس إىل ذي هوى أو ذي رأيوعن عب
يا قوم، ال تطؤن عقيب، وال متشن خلفي، : قام ابن مهدي من الس، وتبعه الناس، فقال: وقال رسته

  ).١(خفق النعال خلف االمحق قل ما يبقي من دينه : حدثنا أبو األشهب، عن احلسن، قال عمران
ما أرى بذلك بأسا، : جل يتمىن املوت خمافة الفتنة على دينه، قالسألت ابن مهدي عن الر: قال رسته

  ).٢(لكن ال يتمناه من ضر به، أو فاقة، متىن املوت أبو بكر وعمر ومن دوما 
، )٣" (دع ما يريبك إىل ما ال يريبك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومسعت ابن مهدي يقول

  .- يعين احليل -يريبك حىت ال يصيبك ما يريبك ] ال [ خد مبا : اآلمر رجل، فقال: فقلت
  . إال مثل لعب احلمام ونطاح الكباش- يعين الغرام بطلب احلديث -ما هو : وبلغنا عن ابن مهدي قال

  .صدق واهللا إال ملن أراد به اهللا، وقليل ما هم: قلت
  ، أخربنا القاضي مجال الدين)٤(أخربنا أبو حفص عمر بن عبد املنعم 

__________  
  ".وال متشن " بدل " وال متشوا " ، وفيه ١٢ / ٩" حلية االولياء " اخلرب يف ) ١(
، والنهي عن متين االنسان املوت لضر أصابه ثابت عنه صلى اهللا عليه ١٣ / ٩" حلية االولياء ) " ٢(

يف الذكر ) ٢٦٨٠(، يف املرض، ومسلم ١٠٨، ١٠٧ / ١٠وسلم من حديث أنس عند البخاري 
ال يتمنني أحدكم املوت : " ، ولفظه٣ / ٤، والنسائي )٩٧٠(والترمذي ) ٣١٠٨(لدعاء، وأيب داود وا



اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل، وتوفين إذا كانت : من ضر أصابه، فإن كان البد فاعال فليقل
  ".الوفاة خريا يل 

  وكل، والنسائيباب اعقلها وت: يف أبواب صفة القيامة) ٢٥٢٠(أخرجه الترمذي ) ٣(
، )٥١٢(، وإسناده صحيح، وصححه الترمذي، وابن حبان ٢٠٠ / ١، وأمحد ٣٢٨، ٣٢٧ / ٨

  .١٣ / ٩" احللية " واخلرب بطوله يف 
  = (*)هو عمر بن عبد املنعم بن عمر بن عبد اهللا الثقة املعمر مسند وقته، قال املؤلف ) ٤(

)٩/٢٠٧(  

  

لم، أخربنا أبو نصر بن طالب، أخربنا حممد بن أمحد بن حممد عبد الصمد بن حممد، أخربنا علي بن املس
، حدثنا عبدالرمحن )١(بن مجيع بصيدا، حدثنا عبدامللك بن أمحد ببغداد، حدثنا حفص بن عمرو الربايل 

بن مهدي، عن إسرائيل، عن عبد الكرمي، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ).٢(الطعام والشراب وسلم ى عن النفخ يف 

لو : مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقول: قال أمحد بن سنان: مسعت أبا داود يقول: قال أبو عبيد اآلجري
  . الوجعت ظهره وبطنه- على من يقرأ قراءة محزة -كان يل عليه سلطان 

  ، وإمنا ذلك عائد إىل ما فيها من)٣(جاء حنو هذا عن مجاعة : قلت
__________  

املبهج يف القراءات " تفرد يف زمانه، وتكاثر عليه الطلبة، وقرأت عليه : ١٠٧ورقة " يخته مش" يف = 
، ومسعت منه حنوا من مثانني جزءا، ونعم الشيخ "الكفاية يف القراءات الست " البن جماهد، و " السبعة 

املوصلي، كان دينا وتواضعا، ولطفا وحسن أخالق، وحمبة للحديث، وقرأ عليه الكثري الشيخ علي 
والشيخ علم الدين، وكان له بستان كبري بعربيل يقوم به، ويقيم غالبا فيه، ومات يف ذي القعدة سنة 

  .مثان وتسعني وست مئة
  .بفتح الراء والباء نسبة إىل ربال جده) ١(
 من طريق عبدالرمحن بن مهدي ذا االسناد، وأخرجه ٣٠٩ / ١إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٢(

يف ) ١٨٨٨(باب يف النفخ يف الشراب والتنفس فيه، والترمذي : يف االشربة) ٣٧٢٨(أبو داود 
  باب ما جاء يف كراهية النفخ يف الشراب من طريقني عن: االشربة

  .حسن صحيح: سفيان بن عيينة، عن عبد الكرمي به، وقال الترمذي
ن العشر إال قراءة محزة ومل يكره أحد قراءة أحد م: ٤٩٢ / ١" املغين " قال ابن قدامة يف ) ٣(

 / ١" غاية النهاية " والكسائي، ملا فيها من الكسر واالدغام والتكلف وزيادة املد، وقال ابن اجلزري يف 



وأما ما ذكر عن عبد اهللا بن إدريس وأمحد بن حنبل من كراهة قراءة محزة، فإن ذلك حممول : ٢٦٣
  .خبار إال روااعلى قراءة من مسعا منه ناقال عن محزة، وما آفة اال

والسبب يف ذلك إن رجال ممن قرأ على سليم حضر جملس ابن : قال حممد بن اهليثم: قال ابن جماهد
إدريس، فقرأ، فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراط يف املد واهلمز وغري ذلك من التكلف، فكره ذلك 

  .ابن إدريس، وطعن فيه
أما كراهته االفراط من ذلك، فقد : ، وينهى عنه، قلتوقد كان محزة يكره هذا: قال حممد بن اهليثم
  = (*)روينا عنه من طرق 

)٩/٢٠٨(  

  

  .قبيل االداء، واهللا أعلم، وقد استقر اليوم االمجاع على تلقي قراءة محزة بالقبول
  

  .، االمام احملدث، أبو عبد الرمحن احلراين احلذاءابن بكري) ع* ( مسكني - ٥٧
  . وأرطاة بن املنذر، وجعفر بن برقان، واالوزاعي، وشعبة، وطائفةثابت بن عجالن،: حدث عن
أبو جعفر النفيلي، وأمحد بن حنبل، وأمحد بن أيب شعيب احلراين، وابنه احلسن بن أمحد، : روى عنه

  .وحممد بن وهب بن أيب كرمية، وموسى ابن أيوب النصييب، وآخرون
  .ال بأس به، صاحل احلديث: قال أبو حامت

  .صدوق:  واحدوقال غري
  .له عن شعبة ما ينكر: وقيل

  .له مناكري كثرية: احلاكم) ١] (أمحد [ وقال أبو 
  .تويف مسكني يف سنة مثان وتسعني ومئة: قيل

__________  
ال تفعل أما علمت أن ما كان فوق البياض، فهو برص، : أنه كان يقول ملن يفرط عليه يف املد واهلمز= 

  .قطط، وما كان فوق القراءة، فليس بقراءةوما كان فوق اجلعودة، فهو 
 / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٢٢: ، ذيب الكمال٣٢٩ / ٨، اجلرح والتعديل ٣ / ٨التاريخ الكبري * 

، خالصة تذهيب ١٢٠ / ١٠، ذيب التهذيب ١٣٨ / ٣، الكاشف ٣٢٨ / ١، العرب ١ / ٣٦
  .٣٥٥ / ١، شذرات الذهب ٣٩٦: الكمال

  .سقطت من االصل) ١(
(*)  



)٩/٢٠٩(  

  

  .، االمام القدوة أبو عبد اهللا النخعي الرقيابن سليمان) ت، س، ق* ( معمر - ٥٨
  .خصيف، وإمساعيل بن أيب خالد، وزيد بن حبان الرقي، وحجاج بن أرطاة وطائفة: حدث عن

أبو عبيد، وأمحد بن حنبل، وعلي بن حجر، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأبو سعيد االشج، وقوم : وعنه
  .هم موتا سعدان بن نصرآخر

  .وثقه حيىي بن معني
  .وذكره االمام أمحد فذكر من فضله وهيبته

  .كان من خري من رأيت: وقال أبو عبيد القاسم
  .وقع يل من عواليه: قلت

  .ومات يف شعبان سنة إحدى وتسعني ومئة، رمحه اهللا
  

  . املروزي احلافظحيىي بن واضح) ع* * ( أبومتيلة - ٥٩
   بن إسحاق، وموسى بن عبيدة، وحسني بن واقدحممد: حدث عن

__________  
، اجلرح والتعديل ٢٦٩ / ٢، التاريخ الصغري ٤٧ / ٨، التاريخ الكبري ٤٨٦ / ٧: طبقات ابن سعد* 
، الكاشف ٣٠٨ / ١، العرب ٢ / ٥٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٥٦، ذيب الكمال لوحة ٣٧٢ / ٨
 / ١، شذرات الذهب ٣٨٤: صة تذهيب الكمال، خال٢٤٩ / ١٠، ذيب التهذيب ١٦٥ / ٣

٣٢٩.  
 ٨، التاريخ الكبري ٣١٤١، طبقات خليفة ٣٧٥ / ٧، طبقات ابن سعد ٦٦٦: التاريخ البن معني* * 

، ٢ / ١٦٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٢٣: ، ذيب الكمال١٩٤ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٠٩/ 
  .٤٢٩: هيب الكمال، خالصة تذ٢٩٣ / ١١، ذيب التهذيب ٢٧٠ / ٣الكاشف 

(*)  

)٩/٢١٠(  

  

  .املروزي، وأيب طيبة عبد اهللا بن مسلم، واالوزاعي وطبقتهم
أمحد بن حنبل، وابن راهويه، وسعيد اجلرمي، وزياد بن أيوب، وحممد بن عمرو زنيج، واحلسن : وعنه

  .بن عرفة، وخلق كثري



  .ثقة: قال حيىي بن معني
  .س به بأس إن شاء اهللاكتبنا عنه على باب هشيم، لي: وقال أمحد

، ومشى على ذلك أبو الفرج بن )١(ووهم أبو حامت حيث حكى أن البخاري تكلم يف أيب متيلة 
  .اجلوزي

ال يف الكبري وال الصغري، مث إن البخاري قد احتج : للبخاري" الضعفاء " ومل أر ذكرا اليب متيلة يف كتاب 
  . السيناينبأيب متيلة، وقد كان حمدث مرو مع الفضل بن موسى

  .مات سنة نيف وتسعني ومئة
  االمام، عامل أهل الشام، أبو العباس الدمشقي، احلافظ، موىل) ع * ( الوليد بن مسلم- ٦٠

  .بين أمية
  .قرأ القرآن على حيىي بن احلارث الذماري، وعلى سعيد بن عبد العزيز

__________  
  .١٩٤ / ٩" انظر اجلرح والتعديل ) ١(
 / ٨، التاريخ الكبري ٣٠٤٦: ، طبقات خليفة٤٧٠ / ٧، طبقات ابن سعد ٦٣٤: نيالتاريخ البن مع* 

، ١٦ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٢٠ / ٢، تاريخ الفسوي ٢٧٧، ٢٧٦ / ٢، التاريخ الصغري ١٥٣
، ٢ / ١٤٠ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٧٣، ذيب الكمال لوحة ١٤٧ / ٢ذيب االمساء واللغات 

، شرح ٢٤٢ / ٣، الكاشف ٣٤٧ / ٤، ميزان االعتدال ٣٠٢ / ١اظ ، تذكرة احلف٣١٩ / ١العرب 
، ١٥١ / ١١، ذيب التهذيب ٣٦٠ / ٢، طبقات القراء البن اجلزري ٦٠٨ / ٢العلل البن رجب 

  .٣٤٤ / ١، شذرات الذهب ٤١٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٦: / طبقات احلفاظ
(*)  

)٩/٢١١(  

  

يد، وابن جريج، ومروان بن جناح، واالوزاعي، وأيب بكر وحدث عنهما، وعن ابن عجالن، وثور بن يز
بن أيب مرمي الغساين، وعفري بن معدان، وعثمان بن أيب العاتكة، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وعبد 
الرمحن بن يزيد بن متيم، وعبد اهللا بن العالء بن زبر، وسليمان بن موسى، وإمساعيل بن رافع، وحنظلة 

وان بن عمرو، وشيبة بن االحنف، وعبد الرمحن بن حسان الكناين، وحريز بن بن أيب سفيان، وصف
عثمان، وهشام بن حسان، وعبد الرزاق بن عمر الثقفي، ومعان ابن رفاعة، وشيبان النحوي، وسفيان 
الثوري، ومالك، والليث، وابن هليعة، واملثىن بن الصباح، ويزيد بن أيب مرمي، وسعيد بن بشري، وعدد 

  .كثري



  .ارحتل يف هذا الشأن، وصنف التصانيف، وتصدى لالمامة، واشتهر امسهو
  .حدثنا، فهو حجة: وكان من أوعية العلم، ثقة حافظا، لكن ردئ التدليس، فإذا قال

  .هو يف نفسه أوثق من بقية وأعلم
 وعبد اهللا بن وهب، وأبو مسهر، - ومها من شيوخه -الليث بن سعد، وبقية بن الوليد : حدثن عنه

وأمحد بن حنبل، ودحيم، وأبو خيثمة، وإسحاق بن موسى، وعلي بن حممد الطنافسي،، وأمحد بن أيب 
احلواري، ونعيم بن محاد، وحممد بن عائذ، وداود بن رشيد، وسويد بن سعيد، وعمرو بن عثمان، 

هللا بن وإبراهيم بن موسى، وحممد بن املثىن، وأبو قدامة السرخسي، وكثري بن عبيد، وحممد بن عبد ا
ميمون االسكندراين، وحيىي بن موسى خت، وأبو عمري بن النحاس، وحممد بن مصفى، وموسى بن عامر 

  املري، وحممود بن غيالن، وأمم سواهم، آخرهم وفاة

)٩/٢١٢(  

  

  .حجاج بن الريان الدمشقي املتوىف سنة أربع وستني ومئتني
 حج سنة أربع وتسعني ومئة، مث رجع، فمات كان الوليد ثقة كثري احلديث والعلم،: قال حممد بن سعد

  ).١(بالطريق 
  .كان مولده يف سنة تسع عشرة ومئة: قال دحيم

  .قرأ عليه القرآن هشام بن عمار، والربيع بن ثعلب: قال احلافظ ابن عساكر
: سألت هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم، فأقبل يصف علمه وورعه وتواضعه، وقال: قال الفسوي

 من رقيق االمارة، وتفرقوا على أم أحرار، وكان للوليد أخ جلف متكرب، يركب اخليل، كان أبوه
  ويركب معه

غلمان كثري، ويتصيد، وقد محل الوليد دية، فأدى ذلك إىل بيت املال، أخرجه عن نفسه إذ اشتبه عليه 
  .أمر أبيه

ما كان حاجتك إىل ما فعلت فضحتنا، : فوقع بينه وبني أخيه يف ذلك شغب وجفاء وقطيعة، وقال: قال
  .أنا أعتقت الوليد بن مسلم، كان عبدي: حدثنا سعيد بن مسلمة القرشي: قال أبو التقي اليزين! ؟ ) ٢(

وروى حممد بن سعد عن رجل، أن الوليد كان من االمخاس، فصار آلل مسلمة بن عبدامللك، فلما قدم 
صار الوليد بن مسلم وأهل بيته لالمري صاحل بن بنو العباس يف دولتهم، قبضوا رقيق االمخاس وغريه، ف

جاءين : علي، فوهبهم البنه الفضل، مث إن الوليد اشترى نفسه منهم، فأخربين سعد بن مسلمة قال
  الوليد، فأقر يل بالرق، فأعتقته، وكان له أخ امسه

__________  



  .٤٧١ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .٤٢٣، ٤٢٢ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ٢(

(*)  

)٩/٢١٣(  

  

ليس أحد أروى حلديث الشاميني من الوليد بن مسلم، : قال أمحد بن حنبل) ١(جبلة، كان له قدر وجاه 
  .وإمساعيل بن عياش

أول شئ أطلب أن : قدمت البصرة، فجاءين علي بن املديين، فقال: وقال إبراهيم بن املنذر احلزامي
  .خترج إيل حديث الوليد بن مسلم

أخربين عن : وأين مساعي من مساعك ؟ فجعلت آىب، ويلح، فقلت له! سبحان اهللا ! بن أم يا ا: فقلت
إن الوليد رجل أهل الشام، وعنده علم كثري، ومل أستمكن منه، وقد : أخربك: إحلاحك ما هو ؟ قال

  حدثكم باملدينة يف املواسم، وتقع عندكم الفوائد، الن احلجاج جيتمعون باملدينة من
فأخرجت إليه، فتعجب من كتابه، كاد أن : ون مع هذا بعض فوائده، ومع هذا شئ، قالاآلفاق، فيك

  .يكتبه على الوجه
  ).٢(مسعها يعقوب الفسوي من إبراهيم 

  .ما رأيت مثل الوليد بن مسلم: قال أبو اليمان
  .لعراقينيالوليد بأمر املغازي، ووكيع حبديث ا: الوليد أفقه أم وكيع ؟ فقال: وقيل اليب زرعة الرازي

  .كان الوليد من حفاظ أصحابنا: قال أبو مسهر
  ).٣(صاحل احلديث : وقال أبو حامت الرازي

  .الثقات من أهل الشام مثل الوليد بن مسلم: وقال أبو أمحد بن عدي
__________  

  .٤٧٢، ٤٧١ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .٤٢٢ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ٢(
  .١٧ / ٩" اجلرح والتعديل ) ٣(

(*)  

)٩/٢١٤(  

  



مل نزل نسمع أنه من كتب مصنفات الوليد، صلح أن يلي القضاء، ومصنفاته : قال ابن جوصا احلافظ
  .سبعون كتابا

  .كتبه أجزاء، ما أظن فيها ما يبلغ جملدا: قلت
خرجت يوم الصدر، والوليد يف مسجد مىن، وعليه زحام كثري، وجئت : قال: عن احلميدي: الفسوي
الناس، فوقفت بالبعد، وعلي بن املديين جبنبه، فجعلوا يسألونه، وحيدثهم، وأنا ال أفهم، فجمعت يف آخر 

ال : جلبوا، وفسدوا على من بالقرب منه، فجعلوا يصيحون، ويقولون: مجاعة من املكيني، وقلت هلم
  نسمع، وجعل ابن املديين

  .اسكتوا نسمعكم: يقول
لو كان فيك : يثبتين، فقال) ١(ت، فنظر ابن املديين إيل ومل فاعترضت، وصحت، ومل أكن بعد حلق: قال

  ).٢(فتفرقوا، ومل حيدثهم بشئ : خري، مل يكن شعرك على ما أرى، قال
: كان الوليد يأخذ من ابن أيب السفر حديث االوزاعي، وكان كذابا، والوليد يقول فيها: قال أبو مسهر
  .قال االوزاعي

  .قد أفسدت حديث االوزاعي: قلت للوليد: هليثم بن خارجة قالمسعت ا: قال صاحل بن حممد جزرة
تروي عن االوزاعي، عن نافع، وعن االوزاعي، عن الزهري، وعن االوزاعي عن : وكيف ؟ قلت: قال

حيىي بن أيب كثري، وغريك يدخل بني االوزاعي وبني نافع عبد اهللا بن عامر االسلمي، وبينه وبني الزهري 
  .أنبل االوزاعي أن يروي عن مثل هؤالء الضعفاء: ك على هذا ؟ قالقرة وغريه، فما حيمل

  فإذا روى االوزاعي: قلت
__________  

  ".املعرفة والتاريخ " وما أثبتناه من " ومن " يف االصل ) ١(
  .٤٢٢، ٤٢١ / ٢للفسوي " املعرفة والتاريخ ) " ٢(

(*)  

)٩/٢١٥(  

  

ا من رواية االوزاعي عن الثقات، ضعف االوزاعيعن هؤالء الضعفاء مناكري، فأسقطتهم أنت وصري.  
  ).١(فلما يلتفت إىل قويل : قال

  .ما رأيت يف الشاميني أحدا أعقل من الوليد بن مسلم: قال أمحد بن حنبل
ما رأيت يف الشاميني مثل الوليد، وقد أغرب أحاديث صحيحة مل يشركه فيها : وقال علي بن املديين

  .أحد



ما رأيت رجال أحفظ للحديث الطويل وأحاديث املالحم من الوليد بن : ملروزيقال صدقة بن الفضل ا
  .مسلم، وكان حيفظ االبواب

  .رمبا دلس الوليد بن مسلم عن كذابني: وقال أبو مسهر
، وقد كان يف )٢(البخاري ومسلم قد احتجا به، ولكنهما ينتقيان حديثه، ويتجنبان ما ينكر له : قلت

  .لة، فأكثر عنه أهلهاآخر عمره ذهب إىل الرم
الوليد يروي عن االوزاعي أحاديث، هي عند االوزاعي عن ضعفاء، عن شيوخ أدركهم : قال الدارقطين

  االوزاعي، كنافع وعطاء
__________  

ذكر فيه من : جوده فالن، يريدون: وهذا النوع من التدليس يسمى عند املتقدمني جتويدا، فيقولون) ١(
تدليس التسوية، وذلك أن املدلس الذي مسع احلديث من :  ومساه املتأخروناالجواد وحذف االدنياء،

شيخه الثقة عن ضعيف، عن ثقة يسقط الضعيف من السند، وجيعل احلديث عن شيخه الثقة، عن الثقة 
  .الثاين بلفظ حمتمل، فيستوي االسناد كله الثقات

ا ال يكون معروفا بالتدليس، فال وهو شر أنواع التدليس وأفحشها، الن شيخه وهو الثقة االول رمب
حيترز الواقف على السند عن عنعنة وأمثاهلا من االلفاظ احملتملة اليت ال يقبل مثلها من املدلسني، ويكون 
هذا املدلس الذي حيترز من تدليسه قد أتى بلفظ السماع الصريح عن شيخه، فأمن بذلك من تدليسه، 

  .ويف ذلك غرر شديد
  .٤٥٠ص " فتح ال" انظر مقدمة ) ٢(

(*)  

)٩/٢١٦(  

  

  .والزهري، فيسقط أمساء الضعفاء مثل عبد اهللا بن عامر االسلمي، وإمساعيل بن مسلم
قال رسول اهللا : حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: روى مجاعة عن الوليد قال: قلت

 الوليد تفرد به، وليس فهذا شنع بعض احملدثني أن) " ١(امسح يسمح لك : " صلى اهللا عليه وسلم
  كذلك، هو عند يوسف بن موسى القطان، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، ورواه احلافظ

سليمان بن عبدالرمحن، عن إمساعيل بن عياش، أن ابن جريج حدثهم، وقد رواه مندل بن علي، وخارجة 
  .بن مصعب، عن ابن جريج، فأرساله

حدثنا : سعيد الدارمي، وأمحد بن احلسن، واللفظ له قاالأنكر ما له حديث رواه عثمان بن : قلت
حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريج، عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس : سليمان بن عبدالرمحن



بأيب أنت وأمي، تفلت هذا : بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ جاءه علي، فقال: قال
  .أقدر عليهالقرآن من صدري، فما أجدين 

أجل : قال" يا أبا احلسن، أفال أعلمك كلمات ينفعك اهللا ن، ويثبت ما تعلمت يف صدرك ؟ : " فقال
  .يا رسول اهللا

إذا بت ليلة اجلمعة، فإن استطعت أن تقوم يف ثلث الليل اآلخر، فإا ساعة مشهودة، والدعاء : " قال
حىت تأيت ليلة  ] ٩٨: يوسف) [ فر لكم ريبسوف أستغ: (فيها مستجاب، وقد قال أخي يعقوب لبنيه

  اجلمعة، فإن مل تستطع، فقم يف وسطها، فإن مل تستطع، ففي أوهلا،
__________  

: وجدت يف كتاب أيب خبط يده:  قال٢٤٨ / ١" املسند " أخرجه عبد اهللا بن االمام أمحد يف زوائد ) ١(
  .ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباسحدثنا مهدي بن جعفر الرملي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن 

 من طريق حيىي بن علي بن حممد، حدثنا عمر بن عثمان، ١٤١ / ٢" الصغري " وأخرجه الطرباين يف 
  .حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس

(*)  

)٩/٢١٧(  

  

ة والدخان، ويف الثالثة ب آمل فصل أربع ركعات، تقرأ يف االوىل بالفاحتة ويس، ويف الثانية بالفاحت
السجدة، ويف الرابعة تبارك، فإذا فرغت، فامحد اهللا، وأحسن الثناء، وصلى علي، وعلى سائر النبيني، 

  اللهم أرمحين بترك املعاصي، وارمحين أن أتكلف ما ال: واستغفر للمؤمنني، وقل
ت واالرض ذا اجلالل واالكرام يعنيين، وارزقين حسن النظر فيما يرضيك عين، اللهم بديع السماوا

يف دعاء فيه ..والعزة اليت ال ترام، أسألك يا اهللا يا رمحان جباللك ونور وجهك أن تلزم قليب حفظ كتابك
فما : قال" يا أبا احلسن، تفعل ذلك ثالث مجع أو مخسا أو سبعا، جتاب بإذن اهللا : " طويل إىل أن قال

ما يل كنت فيما خال ال ! يارسول اهللا : ثل ذلك الس، فقاللبث علي إال مخسا أو سبعا حىت جاء يف م
آخذ إال أربع آيات وحنوهن، وأنا أتعلم اليوم أربعني آية، ولقد كنت أمسع االحاديث، فإذا رددته، 

  .تفلت، وأنا اليوم أمسع االحاديث، فإذا حدثت، مل أحرف منها حرفا
  ).١ ("مؤمن ورب الكعبة أبا احلسن : " فقال له عند ذلك

  .حسن غريب ال نعرفه إال من حديث الوليد: قال الترمذي
اآلفة دخلت على سليمان ابن بنت شرحبيل فيه، فإنه ) ٢(هذا عندي موضوع والسالم، ولعل : قلت

عن ابن جريج، لراج، ولكن صرح بالتحديث، : منكر احلديث، وإن كان حافظا، فلو كان قال فيه



  فقويت
__________  

 / ١" مستدركه " باب يف دعاء احلفظ، واحلاكم يف : يف الدعوات) ٣٥٦٥(مذي أخرجه التر) ١(
هذا حديث منكر شاذ وقد حريين : صحيح على شرط الشيخني، وتعقبه الذهيب بقوله: ، وقال٣١٦

  .واهللا جودة إسناده
مع وهو :  يف ترمجة سليمان بن عبدالرمحن راويه عن الوليد بن مسلم٢١٣ / ٢" امليزان " وقال يف 

طرق أسانيد هذا ": الترغيب والترهيب " نظافة سنده منكر جدا يف نفسي منه شئ وقال املنذري يف 
  .احلديث جيدة، ومتنه غريب جدا

  .ولعله: يف االصل) ٢(
(*)  

)٩/٢١٨(  

  

  الريبة، وإمنا هذا احلديث يرويه هشام بن عمار، عن حممد بن إبراهيم
  . عباس، وحممد هذا ليس بثقة، وشيخه ال يدرى من هوالقرشي، عن أيب صاحل، عن عكرمة، عن ابن

أخربنا الفتح بن عبد اهللا الكاتب، أخربنا هبة اهللا بن أيب شريك، أخربنا أبو : أخربنا أبو املعايل االبرقوهي
احلسني بن النقور، حدثنا عيسى بن علي الوزير، قرئ على أيب بكر عبد اهللا بن سليمان، وأنا أمسع، قيل 

عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد، عن االوزاعي، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، حدثكم : له
" ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمن اعتمر معه من نسائه يف حجة الوداع بقرة بينهم : " قال

)١.(  
، وسنقر أخربنا أمحد بن عبداحلميد، وأمحد بن مؤمن، وأمحد بن حممد احلافظ، وأمحد بن يوسف البسطي

أخربنا عبد اهللا بن عمر، : الزيين، وعبد املنعم بن زين االمناء، وعلي بن حممد الفقيه، ومجاعة، قالوا
أخربكم أكمل بن : وقرأت على أمحد بن إسحاق) ح(أخربنا سعيد بن أمحد بن البناء حضورا يف الرابعة 

ينيب، أخربنا حممد بن عمر الوراق، حدثنا أيب االزهر العلوي، أخربنا ابن البناء، أخربنا حممد بن حممد الز
أبو بكر بن أيب داود، حدثنا حممد بن وزير، حدثنا الوليد، حدثنا عمر بن حممد، عن نافع، عن ابن عمر، 

يؤتى باملوت يوم القيامة يف صورة كبش أملح، فيذبح بني اجلنة : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ،يا أهل اجلنة: والنار، مث يقال

__________  
باب يف هدي البقر من طريقني، عن الوليد ذا االسناد، : يف املناسك) ١٧٥١(وأخرجه أبو داود ) ١(



 مد لسان، وقد عنعنا، لكن يشهد له حديث جابر بن عبد اهللا، - وهو ابن أيب كثري -والوليد وحيىي 
ر رسول اهللا صلى اهللا عليه حن: " باب االشتراك يف اهلدي، قال: يف احلج) ٣٥٧) (١٣١٩(عند مسلم 

ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم : " ويف رواية" وسلم عن نسائه يف حجته بقرة 
  ".النحر 

(*)  

)٩/٢١٩(  

  

  ).١" (فيزداد أهل النار حزنا، وأهل اجلنة سرورا : أيقنوا باخللود، ويا أهل النار، أيقنوا باخللود، قال
نزل علي الوليد بن مسلم بذي املروة قافال من احلج، فمات عندي : بد العزيز اجلهينقال حرملة بن ع

  ).٢(بذي املروة 
  .مات الوليد يف شهر احملرم سنة مخس وتسعني ومئة: قال حممد بن مصفى احلمصي وغريه

  
  بنالسلمي موالهم البصري احلافظ أبو عمرو، وهو حممد بن إبراهيم ) ع * ( حممد بن أيب عدي- ٦١

__________  
 من طريق إبراهيم بن إسحاق، عن عبد اهللا بن ١١٨ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه بنحوه أمحد ) ١(

 يف ٣٦٢، ٣٦١ / ١١املبارك، عن عمر بن حممد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، وأخرجه البخاري 
ذا االسناد، وأخرجه باب صفة اجلنة والنار من طريق معاذ بن أسد، عن عبد اهللا بن املبارك : الرقاق
باب النار يدخلها اجلبارون من طريقني، عن ابن وهب، عن عمر بن : يف اجلنة) ٤٣) (٢٨٥٠(مسلم 

  .حممد بن زيد به
من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أيب، عن صاحل، ) ٢٨٥٠(، ومسلم ٣٦٠ / ١١وأخرجه البخاري 

  .عن نافع، عن ابن عمر
، والترمذي )٢٨٤٩( يف التفسري، ومسلم ٣٢٥ / ٨ عند البخاري ويف الباب عن أيب سعيد اخلدري

، وعن أنس ٣٦٠ / ١١، والبخاري ٣٧٧ / ٢، وعن أيب هريرة عند أمحد ٩ / ٣، وأمحد )٢٥٦١(
  .٣٩٥ / ١٠" امع " عند أيب يعلى، والطرباين يف االوسط، والبزار كما يف 

هو واد بني :  ووادي القرى، ووادي القرىبني خشب: هي قرية بوادي القرى، وقيل: قال ياقوت) ٢(
  .واد على مسرية ليلة من املدينة: املدينة والشام من أعمال املدينة، وخشب

 / ٢، التاريخ الصغري ٢٣ / ١، التاريخ الكبري ٢٩٢ / ٧، طبقات ابن سعد ٥٠٣: التاريخ البن معني* 
 ١٧٩ / ٣ تذهيب التهذيب ،١١٥٧، ذيب الكمال لوحة ١٨٦ / ٧، اجلرح والتعديل ٢٧٥، ٢٧٤



، ١٦ / ٣، الكاشف ٦٤٧ / ٣، ميزان االعتدال ٣٢٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٣١٥ / ١، العرب ١/ 
، طبقات ١٤٦ / ٢، النجوم الزاهرة ١٢ / ٩، ذيب التهذيب ٥٦٧ / ٢شرح العلل البن رجب 

  .٣٤١ / ١، شذرات الذهب ٣٢٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٦: احلفاظ
(*)  

)٩/٢٢٠(  

  

  .أيب عدي
  .إن ولده إبراهيم هو أبو عدي: فقيل

  .مولده يف حدود العشرين ومئة
محيد الطويل، وداود بن أيب هند، وحسني املعلم، ويزيد بن أيب عبيد، وعوف االعرايب، : وحدث عن

  .وابن عون، وسعيد بن أيب عروبة، وعدة
مد بن بشار، وحممد بن املثىن أمحد بن حنبل، والفالس، واحلسن بن حممد الزعفراين، وحم: روى عنه
  .وآخرون

  .وثقه أبو حامت الرازي وغريه
مات يف سنة أربع وتسعني ومئة، وفيها مات حفص بن غياث القاضي وعبد الوهاب الثقفي، وحممد بن 

حرب احلمصي االبرش، وحيىي بن سعيد االموي، وعمر بن هارون البلخي، وسلم بن سامل البلخي 
هيم البلخي الزاهد، والقاسم بن يزيد اجلرمي، وسويد بن عبد العزيز قاضي العابد، وشقيق بن إبرا

  .بعلبك
  ابن علي، بن عبد اهللا، بن عباس، االمري أبو عبد الرمحن *  عبدامللك بن صاحل- ٦٢

  .العباسي
  .ويل املدينة، وغزو الصوائف للرشيد، مث ويل الشام واجلزيرة لالمني

__________  
، الكامل ٣٦: ، مجهرة أنساب العرب٣٠٢ / ٨، تاريخ الطربي ٣٧٥: املعارف، ٤٤٩: تاريخ خليفة* 

 / ٣، ابن خلدون ٣٩٨ / ٢، فوات الوفيات ٣٠ / ٦، وفيات االعيان ٢٥٧، ١٨٠ / ٦يف التاريخ 
  .١٢٥ / ٢/ ، رغبة اآلمل ٩٠ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٣٦

(*)  

)٩/٢٢١(  

  



الفة، فقلق، مث حبسه، مث الح له براءته، فأنعم عليه بلغ الرشيد أن هذا يف عزم الوثوب على اخل: قيل
)١.(  

  .وكان فصيحا بليغا شريف االخالق، مهيبا شجاعا سائسا
  .بلغين أنك حقود: إن حيىي الربمكي قال له: قيل
  .إن كان احلقد بقاء اخلري والشر، إما لباقيان يف قليب: قال

  .هذاما رأيت أحدا أحتج للحقد بأحسن من : فقال الرشيد
كان أفصح الناس، وأخطبهم، مل يكن يف دهره مثله يف فصاحته وصيانته وجاللته، وله : قال الصويل

  .شعر
  .إن عبد امللك أراد أن يغتال ملك الروم مبكيدة، وكان من دهاة بين هاشم: وقيل

، وكثر كان عبدامللك نسيج وحده، أدبا ولسانا، وشي به، وتتابعت فيه االخبار: قال الزبري بن بكار
  .حاسدوه، وبلغ الرشيد عنه أنه على عزم اخلروج

  .إنه ما حبسه إال ملا رآه له نظريا يف السؤدد: ويقال
  .مات بالرقة سنة ست وتسعني ومئة، وقد مر من سريته يف ترمجة الربمكي

وهو أخو االمري أيب العباس الفضل بن صاحل، نائب دمشق، مث مصر للمهدي، وهو الذي عمل أبواب 
  .ع دمشق، وقبة املال باجلامع، فكان االكربجام

  .مات سنة اثنتني وسبعني ومئة
  .عن مخسني سنة

__________  
 / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٣٠٢ / ٨" تاريخ الطربي " انظر خرب غضب الرشيد عليه يف ) ١(

٢٥٧.  
(*)  

)٩/٢٢٢(  

  

 إمساعيل بن صاحل، وله ذرية ومات أخومها نائب مصر، مث نائب حلب يف حدود سنة تسعني، وهو
  .حبلب، وكان أديبا شاعرا متفلسفا عوادا ذا كرم وشجاعة

  .وأخوهم عبد اهللا أمري الثغور
  

ابن مسلم، االمام شيخ االسالم، أبو حممد الفهري، موالهم املصري ) ع * ( عبد اهللا بن وهب- ٦٣



  .احلافظ
  .والؤه لالنصار: لقي: سنة مخس وعشرين ومئة، أرخه ابن يونس، وقال: مولده

  .طلب العلم، وله سبع عشرة سنة
ابن جريج، ويونس بن يزيد، وحنظلة بن أيب سفيان، وحيي بن عبد اهللا املعافري، وحيوة بن : روى عن

شريح، وعمرو بن احلارث، وأسامة بن زيد الليثي، وعمر بن حممد العمري، وعبد احلميد بن جعفر، 
بن عامر االسلمي، وأيب صخر محيد ابن زياد، وموسى بن أيوب وموسى بن علي بن رباح، وعبد اهللا 

  الغافقي، وأفلح بن محيد، وعبد اهللا بن زياد بن
__________  

  ،١٩٧: ، تاريخ خليفة٥١٨ / ٧، طبقات ابن سعد ٣٣٦: التاريخ البن معني* 
مل ، الكا١٩٠ - ١٨٩ / ٥، اجلرح والتعديل ٢١٨ / ٥، التاريخ الكبري ٢٨٠٥طبقات خليفة ت 

 / ٢، تذهيب التهذيب ٧٥٣: ، ذيب الكمال٤٢١ / ٢، ترتيب املدارك ٤٣٨ - ٤٣٧: البن عدي
 / ١، دول االسالم ١٤١ / ٢، الكاشف ٥٢١ / ٢: ، ميزان االعتدال٣٢٢ / ١، العرب ١ / ١٩٤
، ١٥٥ / ٢، النجوم الزاهرة ٧١ / ٦، ذيب التهذيب ٤٦٣ / ١، طبقات القراء البن اجلزري ١٢٤

  .٣٤٧ / ١، شذرات الذهب ٢١٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٦: احلفاظطبقات 
(*)  

)٩/٢٢٣(  

  

مسعان، ومالك، والليث، وابن هليعة، وحرملة بن عمران، وسلمة بن وردان املدين، والضحاك بن عثمان، 
  .وعبد اهللا بن عياش القتباين، وعبد الرمحن بن زياد االفريقي وخلق كثري

  .وكان من أوعية العلم، ومن كنوز العمللقي بعض صغار التابعني، 
كان أول أمري يف العبادة قبل طلب العلم، : قال ابن وهب: له" العلم " ذكر ابن عبد الرب يف كتاب 

فولع بن الشيطان يف ذكر عيسى ابن مرمي عليه السالم، كيف خلقه اهللا تعاىل ؟ وحنو هذا، فشكوت 
  .نعم: ابن وهب، قلت: ذلك إىل شيخ، فقال يل

  .اطلب العلم: قال
  .فكان سبب طليب العلم

  .مع أنه طلب العلم يف احلداثة، نعم، وحدث عنه خلق كثري، وانتشر علمه، وبعد صيته: قلت
الليث بن سعد شيخه، وعبد الرمحن بن مهدي، وأصبغ ابن الفرج، وسعيد بن أيب مرمي، : روى عنه

ن حيىي، وأمحد بن صاحل، واحلارث بن مسكني، وعبد اهللا بن صاحل، وأمحد بن عيسى التستري، وحرملة ب



  وأبو الطاهر بن السرح، وعمرو بن سواد، وهارون بن سعيد االيلي،
وحيىي بن أيوب املقابري، وسحنون بن سعيد عامل املغرب، وحيىي ابن حيىي الليثي، وعبد اهللا بن حممد بن 

منقذ اخلوالين، وحممد بن عبد اهللا ابن رمح، ويونس بن عبداالعلى، وحبر بن نصر اخلوالين، وإبراهيم بن 
عبد احلكم، وابن أخيه أمحد بن عبدالرمحن الوهيب، وعلي بن خشرم، وعيسى بن مثرود الغافقي، 
  .والربيع بن سليمان املرادي، وعبد امللك بن شعيب بن الليث، وأمحد بن سعيد اهلمداين، وغريهم

)٩/٢٢٤(  

  

مر قد عمي، وقطع احلديث، ورأيت هشام بن عروة جالسا يف رأيت عبيد اهللا بن ع: وعن ابن وهب قال
آخذ عن ابن مسعان، مث أصري إىل هشام، فلما فرغت قمت : مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت

  ).١(أحج، وأرجع، فرجعت، فوجدته قد مات : قد نام، فقلت: إىل مرتل هشام، فقالوا
  .عله سار إىل بغداد بعدكذا هذه الرواية، وإمنا مات هشام ببغداد، فل

لو مات ابن عيينة، لضربت إىل ابن وهب أكباد االبل، ما : مسعت ابن القاسم يقول: قال حممد بن سلمة
  ).٢(دون العلم أحد تدوينه 

  .أقرأين نافع بن أيب نعيم: وروى يونس بن عبداالعلى، عن ابن وهب قال
 وهب، وال أعلم أين رأين له حديثا ال أصل نظرت يف حنو من ثالثني ألف حديث البن: وقال أبو زرعة

  ).٣(ابن وهب أفقه من ابن القاسم : له، وهو ثقة، وقد مسعت حيىي بن بكري يقول
وكتاب " املناسك " وكتاب " البيعة " وكتاب " اجلامع " موطأ ابن وهب كبري مل أره، وله كتاب : قلت

  .، وغري ذلك"وطأ تفسري غريب امل" ، وكتاب "الردة " وكتاب " املغازي " 
حدث ابن وهب مبئة ألف حديث، ما رأيت أحدا أكثر حديثا منه، وقع : قال أمحد بن صاحل احلافظ

  ).٤(عندنا سبعون ألف حديث عنه 
  كيف ال يكون من حبور العلم، وقد ضم إىل علمه علم: قلت

__________  
  .٤٢٧ / ٢" ترتيب املدارك ) " ١(
  .٤٢٥ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٢(
  .٤٩: البن عبد الرب" االنتقاء ) " ٣(
  .٤٩": االنتقاء ) " ٤(

(*)  

)٩/٢٢٥(  



  

مسعت أبا : قال علي بن اجلنيد احلافظ! مالك، والليث، وحيىي بن أيوب، وعمرو بن احلارث، وغريهم 
  .مسائله عن مالك صحيحة: مصعب الزهري يعظم ابن وهب، ويقول

  ).١(ديث هو صدوق صاحل احل: وقال أبو حامت الرازي
  .هو من الثقات، ال أعلم له حديثا منكرا، إذا حدث عنه ثقة): ٢" (كامله " وقال أبو أمحد بن عدي يف 

ابن وهب يفصل السماع من العرض، ما أصح حديثه، : وروى أبو طالب، عن أمحد بن حنبل، قال
  ).٣(وأثبته، وقد كان يسئ االخذ، لكن ما رواه أو حدث به، وجدته صحيحا 

  ).٤(ثقة : حيىي بن معنيوقال 
 فخر مغشيا - تألفيه -قرئ على عبد اهللا بن وهب كتاب أهوال يوم القيامة : قال خالد بن خداش

  ).٥(فلم يتكلم بكلمة حىت مات بعد أيام رمحه اهللا تعاىل : عليه، قال
  كان ابن وهب قد قسم دهره أثالثا، ثلثا يف: وعن سحنون الفقيه قال

  .لناس مبصر، وثلثا يف احلج، وذكر أنه حج ستا وثالثني حجةالرباط، وثلثا يعلم ا
__________  

  .١٩٠ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
  ".الكامل " ، تناكد ابن عدي بإيراده يف ٥٢١ / ٢" امليزان " ، وقال املؤلف يف ٤٣٧ص ) ٢(
  .٤٩، ٤٨البن عبد الرب " االنتقاء ) " ٣(
  .٣٣٦تاريخ حيىي بن معني ) ٤(
  .٤٩: البن عبد الرب" النتقاء ا) " ٥(

(*)  

)٩/٢٢٦(  

  

  .دعوت يونس بن يزيد إىل وليمة عرسي: وعن عبد اهللا بن وهب، قال
إىل عبد اهللا بن وهب مفيت أهل مصر، ومل يفعل هذا مع غريه : وبلغنا أن مالكا االمام كان يكتب إليه

)١.(  
  .امل، وابن القاسم فقيهابن وهب ع: وقد ذكره عنده ابن وهب وابن القاسم، فقال مالك

) [ وإذ يتحاجون يف النار: (دخل ابن وهب احلمام، فسمع قارئا يقرأ: قال أمحد بن سعيد اهلمذاين
  .فغشي عليه ] ٤٧: املؤمن

  .كنا نسمي ابن وهب ديوان العلم: قال أبو زيد بن أيب الغمر



  ).٢(انني ألف حديث نظرت البن وهب يف حنو مث: مسعت أبا زرعة: قال عبدالرمحن بن أيب حامت
  .هذه رواية أخرى عن أيب زرعة: قلت

جد عبد اهللا بن وهب هو مسلم موىل رحيانة موالة عبدالرمحن بن يزيد بن : قال أبو عمر بن عبد الرب
  ).٣(أنيس الفهري 

طلب عباد بن حممد االمري عمي ليوليه القضاء، فتغيب عمي، فهدم : حبشل: وقال أمحد بن عبدالرمحن
فبلغ ذلك عمي، ! مىت طمع هذا الكذا وكذا أن يلي القضاء : عض دارنا، فقال الصباحي لعبادعباد ب

  .فدعا عليه بالعمى
  .فعمي الصباحي بعد مجعة: قال

__________  
  .٤٩": االنتقاء ) " ١(
  .١٩٠ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٤٨" االنتقاء ) " ٣(

(*)  

)٩/٢٢٧(  

  

ما :  اهللا بن وهب يتذمر ويصيح، فأشرفت عليه من غرفيت، فقلتمسعت عبد: قال حجاج بن رشدين
يا أبا احلسن، بينما أنا أرجو أن أحشر يف زمرة العلماء، أحشر يف زمرة : شأنك يا أبا حممد ؟ قال

  .القضاة
  .فتغيب يف يومه، فطلبوه: قال

ما اغتبت إنسانا أن نذرت إين كل: مسعت ابن وهب يقول: حدثنا أيب، حدثنا حرملة: قال ابن أيب حامت
أصوم يوما، فأجهدين، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أين كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن 

  ).١(حب الدراهم تركت الغيبة 
هكذا واهللا كان العلماء وهذا هو مثرة العلم النافع، وعبد اهللا حجة مطلقا، وحديثه كثري يف : قلت

وابن وهب ثقة، ما : ك بالنسائي وتعنته يف النقد حيث يقولالصحاح، ويف دواوين االسالم، وحسب
  .أعلمه روى عن الثقات حديثا منكرا

أكثر يف تواليفه من املقاطيع واملعضالت، وأكثر عن ابن مسعان وبابته، وقد متعقل بعض االئمة على : قلت
  ابن وهب يف أخذه للحديث،

ا، أو تشدد، فمن يروي مئة ألف حديث، وأنه كان يترخص يف االخذ، وسواء ترخص ورأى ذلك سائغ



  .ويندر املنكر يف سعة ما روى، فإليه املنتهى يف االتقان
إنا هللا وإنا إليه : جاءنا نعي ابن وهب، وحنن يف جملس سفيان بن عيينة، فقال: قال أبو الطاهر بن عمرو

  ).٢(راجعون، أصيب به املسلمون عامة، وأصبت به خاصة 
__________  

  .٤٣١ / ٢" ب املدارك ترتي) " ١(
  .٤٢٣ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٢(

(*)  

)٩/٢٢٨(  

  

  .أصبت به خاصة: قد كان ابن وهب له دنيا وثروة، فكان يصل سفيان، ويربه، فلهذا يقول: قلت
  .كانوا أرادوا ابن وهب على القضاء، فتغيب: قال يونس بن عبداالعلى

  .ومات يف شعبان سنة سبع وتسعني ومئة: قال
  .عاش اثنتني وسبعني سنة: قلت

  .وغري ذلك) ٢" (ويف الثقفيات ) ١" (اخللعيات " وقد وقع لنا مجلة من عايل حديثه يف 
أخربين أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن علي، حدثين أيب، حدثنا حممد بن عمر بن لبابة، : قال ابن عبد الرب

 رأى عبدالرمحن بن القاسم يف النوم، حدثين سحنون بن سعيد أنه: مسعت حممد بن أمحد العتيب يقول
  .وجدت عنده ما أحب: ما فعل اهللا بك ؟ فقال: فقال

  .تالوة القرآن: فأي أعمالك وجدت أفضل ؟ قال: قال له
  ).٣(فاملسائل ؟ فكان يشري بأصبعه يلشيها : قلت له: قال
  .هو يف عليني: فكنت أسأله عن ابن وهب، فيقول يل: قال

أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا أبو القاسم :  بدران، ويوسف بن أمحد، قاالأخربنا عبد احلافظ بن
  سعيد بن أمحد، أخربنا علي بن البسري، أخربنا حممد بن عبدالرمحن املخلص، حدثنا حيىي بن

__________  
ن هي عشرون جزءا للقاضي أيب احلسني علي بن احلسن املصري الشافعي املعروف باخللعي، النه كا) ١(

  .يبيع اخللع الوالد امللوك
  .٣٣٤ / ٣" العرب " ، ٤٩٢املوصلي الدار املتوىف مبصر سنة 

، وهي ٤٨٩نسبة إىل أيب عبد اهللا القاسم بن الفضل بن أمحد الثقفي االصبهاين احلافظ املتوىف سنة ) ٢(
  .يف عشرة أجزاء



  .كأا ال شئ، فقد تالشت وذهبت: أي) ٣(
(*)  

)٩/٢٢٩(  

  

وأخربنا أمحد بن املؤيد، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا ) ح( إبراهيم بن منقذ اخلوالين حممد، حدثنا
قرئ على عبد : هبة اهللا بن احلسني، أخربنا أمحد بن حممد بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إمالء، قال

 وهذا لفظ أمحد -ب حدثنا ابن وه: حدثكم أمحد بن صاحل قاال: اهللا بن سليمان بن االشعث، وأنا أمسع
: قالت عائشة:  أخربين خمرمة بن بكري، عن أبيه، مسعت يونس ابن سيف، عن سعيد بن املسيب، قال-

ما يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبيدا من النار من يوم عرفة : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" ( يباهي م املالئكة  ليدنو، مث- عزوجل -وإنه : " زاد فيه إبراهيم بن منقذ" 

أخربنا احلسن بن حيىي املخزومي، أخربنا : أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، وأبو احلسني علي بن حممد، قاال
عبد اهللا بن رفاعة، أخربنا أبو احلسن اخللعي، أخربنا عبدالرمحن بن عمر بن النحاس، أخربنا أبو الطاهر 

  نا يونس بن عبداالعلى،أمحد بن حممد بن عمرو املديين، حدث
: حدثنا ابن وهب، أخربين أفلح بن محيد، عن أيب بكر بن حزم، عن سلمان االغر، عن أيب هريرة قال

صالة يف مسجدي هذا كألف صالة فيما سواه إال املسجد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢" (احلرام، وصالة اجلماعة مخس وعشرون درجة على صالة الفذ 

__________  
، ٢٥١ / ٥باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة، والنسائي : يف احلج) ١٣٤٨(أخرجه مسلم ) ١(

  .باب ما ذكر يف يوم عرفة من طرق عن ابن وهب ذا االسناد:  يف احلج٢٥٢
 من طريق عبدامللك بن عمرو، عن أفلح بن محيد ذا ٤٨٥ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٢(

صالة يف مسجدي هذا كألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد احلرام، : " لفظهاالسناد، و
  ".وصالة اجلميع تعدل مخسا وعشرين من صالة الفذ 

باب ما جاء يف مسجد النيب من طريقني، عن :  يف الصالة٢٠١ / ١وأخرج القسم االول منه مالك 
  = (*) يف ٥٤ / ٣بخاري سلمان االغر، عن أيب هريرة، ومن طريق مالك أخرجه ال

)٩/٢٣٠(  

  



يا أبا حممد، الذي عرض عليك : روى عباس الدوري، عن حيىي بن معني، مسع ابن وهب يقول لسفيان
  ).١(نعم : فالن أمس أجزها يل، قال

  .هذا الفعل مذهب طائفة، وإن الرواية سائغة به، وبه يقول الزهري، وابن عيينة: فلت
كنت عند سفيان، وعنده ابن :  بن عبد اهللا املخزومي، عن أبيه، قالوروى ابن عدي، حدثنا إبراهيم

يا شيخ، هذا : يا أبا حممد، أحدث مبا فيه عنك ؟ فقال له ابن معني: معني، فجاءه ابن وهب جبزء، فقال
  .والريح سواء، ادفع اجلزء إليه حىت ننظر يف حديثه

  . ليس بذاك يف ابن جريج، كان يستصغرابن وهب: مسعت ابن معني يقول: قال عبد اهللا بن الدورقي
  .وقد ورد أن الليث بن سعد مسع من ابن وهب أحاديث ابن جريج

  أن رجال: " فمن غرائبه عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر
__________  

من طريقني عن ) ١٣٩٤(باب فضل الصالة مبسجدي مكة واملدينة، وأخرجه مسلم : التطوع= 
  . املسيب، عن أيب هريرةالزهري، عن سعيد بن

  .وأخرجه أيضا من طريق الزهري، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، وأيب عبد اهللا االغر، عن أيب هريرة
من طريق أفلح بن محيد، عن أيب ) ٢٤٧) (٦٤٩(، ومسلم ٤٧٥ / ٢والقسم االخري منه أخرجه أمحد 

 ١٥٠، ١٤٩ / ١أخرجه مالك بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن سلمان االغر، عن أيب هريرة، و
  ).٦٤٩(من طريق الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، ومن طريقه مسلم 

 من طريق عبد الواحد، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب ١١٤، ١١٢ / ٢وأخرجه البخاري 
د ، وعن ابن مسعود عند أمح١١٢، ١١٠ / ٢هريرة، ويف الباب عن أيب سعيد اخلدري عند البخاري 

واحلاكم، وعن ابن عمر ) ٧٩٠(، وعن أيب بن كعب عند ابن ماجة )١٤٧٠( وابن خزمية ٤٣٧ / ١
  ).١٤٧١(، وابن خزمية )٦٥٠(، ومسلم ١٠٩ / ٢، والبخاري ١٤٨ / ١عند مالك 

  .٣٣٦: تاريخ حيىي بن معني) ١(
(*)  

)٩/٢٣١(  

  

لكن هذا تابعه عليه أبو "  فرمجه زىن، فأمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم فجلد، مث أخرب أنه حمصن
  .والنسائي) ١(عاصم، وأخرجه أبو داود 

اكتب يل أحاديث عمرو : قال يل عبدالرمحن ابن مهدي: مسعت ابن وهب يقول: قال هارون بن معروف
  .بن احلارث، فكتبت له مئتني، وحدثته ا



 رأيت أحفظ من عمرو بن مسعت من ثالث مئة وسبعني شيخا، فما: قال يل ابن وهب: عمرو بن سواد
  .احلارث، وذلك أنه كان يتحفظ كل يوم ثالثة أحاديث

ولدت سنة مخس وعشرين ومئة، وطلبت العلم وأنا ابن سبع عشرة، : يونس، عن ابن وهب، قال
  .ودعوت يونس يوم عرسي

  .أرجو أن يكون صدوقا: سألت حيىي بن معني عن ابن وهب، قال: قال عثمان بن سعيد
حدثنا أبو يعلى، حدثنا ابن معني، حدثنا سعيد بن أيب مرمي، حدثنا الليث، عن :  بن عديقال عبد اهللا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يسجد " عبد اهللا بن وهب، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر 
  )٢" (يوم ذي اليدين سجديت السهو 

__________  
 مالك من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، عن أيب باب رجم ماعز بن: يف احلدود) ٤٤٣٨(رقم ) ١(

من طريق أيب عاصم، عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن ) ٤٤٣٩(الزبري، عن جابر، وأخرجه أيضا 
  .جابر أن رجال زىن بامرأة، فلم يعلم بإحصانه، فجلد، مث علم بإحصانه، فرجم

 أجده يف املطبوع من سنن النسائي وابن جريج وأبو الزبري مدلسان، وقد عنعنا، فالسند ضعيف، ومل
  .اختصار ابن السين، فلعله يف الكربى

إسناده ضعيف لضعف العمري، وامسه عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، ) ٢(
  .وأعله بالعمري" الكبري " ، ونسبه إىل الطرباين يف ١٥٣ / ٢" امع " وأورده اهليثمي يف 

(*)  

)٩/٢٣٢(  

  

صنف ابن وهب مئة ألف وعشرين ألف حديث، كله سوى حديثني عند : محد بن صاحل قالوعن أ
  .حرملة
  .ال أعلم له حديثا منكرا من رواية ثقة عنه: ومع هذه الكثرة فيعترف ابن عدي، ويقول: قلت

ما أصح حديث ابن وهب وأثبته، يفصل السماع من : وروى أبو طالب، عن أمحد بن حنبل، قال
بلى، ولكن إذا نظرت يف : أليس كان سيئ االخذ ؟ قال: يث من احلديث، فقيل لهالعرض، واحلد

  .- مر هذا خمتصرا -حديثه، وما روى عن مشاخيه، وجدته صحيحا 
شهدت سفيان بن عيينة، ومعه ابن وهب، فسئل عن شئ، فسأل ابن : وعن احلارث بن مسكني قال

  .هذا شيخ أهل مصر خيرب عن مالك بكذا: وهب، مث قال
ابن وهب هو الذي عين جبمع ما روى أهل احلجاز وأهل مصر، وحفظ عليهم : قال أبو حامت البسيت



  .حديثهم، ومجع وصنف، وكان من العباد
  .عرض على ابن وهب القضاء، فجنن نفسه، ولزم بيته: قال يونس الصديف

سئل عن ختليل كنت عند مالك، ف: حدثنا أمحد ابن أخي ابن وهب، حدثين عمي قال: ابن أيب حامت
حدثنا الليث وعمرو : إن عندنا يف ذلك سنة: االصابع، فلم ير ذلك، فتركت حىت خف الس، فقلت

  إذا: " بن احلارث، عن أيب عشانة، عن عقبة بن عامر، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

)٩/٢٣٣(  

  

ما : يل االصابع، وقال يل، فرأيته بعد ذلك يسأل عنه، فيأمر بتخل)١" (توضأت، خلل أصابع رجليك 
  .مسعت ذا احلديث قط إىل اآلن

  حدثين جدي، وعلي بن عمر الفقيه،: اخلليلي" إرشاد " مسعناه يف 
  .حدثنا ابن أيب حامت: والقاسم بن علقمة، وحممد بن سليمان، وصاحل بن عيسى قالوا

أبو عبد : و عبد اهللا، وقيلابن أنيس، احملدث العامل، شيخ محص، أب) خ، س، ق * ( حممد بن محري- ٦٤
  .بطن من قضاعة: احلميد القضاعي مث السليحي، وسليح

حممد بن زياد االهلاين، وثابت بن عجالن، وحممد بن الوليد الزبيدي، وإبراهيم بن أيب عبلة، : روى عن
  .وعمرو بن قيس السكوين، وطبقتهم

__________  
 كالم ال يضر، وأورده -أمحد بن عبدالرمحن  وهو -رجاله ثقات، ويف أمحد بن أخي ابن وهب ) ١(

 من طريق ابن أيب حامت، عن أمحد بن أخي ابن وهب، عن عمه عبد ٧٧، ٧٦ / ١، "سننه " البيهقي يف 
اهللا، عن الليث بن سعد، وابن هليعة، وعمرو بن احلارث، عن يزيد بن عمرو املعافري، عن أيب 

  .عبدالرمحن احلبلي، عن املستورد بن شداد
، والنسائي ٣٣ / ٤، وأمحد )١٤٣(، و )١٤٢( الباب ما يقويه، عن لقيط بن صربة عند أيب داود ويف
أسبغ الوضوء، وخلل بني االصابع، وبالغ يف االستنشاق إال أن : " ، بلفظ)٤٠٧(، وابن ماجة ٦٦ / ١

، ووافقه ١٤٨، ١٤٧ / ١، واحلاكم )١٥٩(وابن حبان ) ١٥٠(وصححه ابن خزمية " تكون صائما 
، وابن ماجة )١٤٨(، وأيب داود ٢٢٩ / ٤الذهيب، وهو كما قالوا، وعن املستورد بن شداد عند أمحد 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع : "  بلفظ٧٦ / ١، والبيهقي )٤٤٦(
، بلفظ )٤٤٧(، وابن ماجة )٣٩(وهو صحيح، وعن ابن عباس عند الترمذي " رجليه خبنصره 

  .وحسنه هو والبخاري وغريمها" إذا توضأت، فخلل بني أصابع يديك ورجليك : " مذيالتر
 ٧، اجلرح والتعديل ٣٠٩ / ٢، املعرفة والتاريخ ٦٨ / ١، التاريخ الكبري ٢٨٨ / ٢التاريخ الصغري * 



  ،١ / ١٩٩ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٩٠، ذيب الكمال لوحة ٢٣٩/ 
  .٤٣٨: ، مقدمة الفتح١٣٤ / ٩ذيب التهذيب ، ٣٦ / ٣، الكاشف ٣٣٤ / ١العرب 
(*)  

)٩/٢٣٤(  

  

حممد بن مصفى، وخطاب بن عثمان، وهشام بن عمار، وكثري بن عبيد، وأمحد بن الفرج : وعنه
احلجازي، وآخرون، وروى عنه من شيوخه ابن هليعة، ومات ابن هليعة قبل احلجازي ببضع وتسعني 

  .سنة
  .وثقه حيىي بن معني، ودحيم

  .ليس به بأس: لنسائيوقال ا
  ).١(ال حيتج به، وبقية أحب إيل منه : وقال أبو حامت

  ).٢(ليس بالقوي : وقال يعقوب الفسوي
" ما هو بذاك احلجة، حديثه يعد يف احلسان، وقد انفرد بأحاديث، منها ما رواه ابن حبان يف : قلت

من قرأ آية : " عليه وسلم قالله، عن حممد بن زياد، عن أيب أمامة، عن النيب صلى اهللا " صحيحه 
  ).٣" (الكرسي دبر كل صالة مكتوبة، مل يكن بينه وبني أن يدخل اجلنة إال أن ميوت 

  .تويف يف صفر سنة مئتني
__________  

  .٢٤٠ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٣٠٩ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ٢(
صدوق، فمثله يكون حسن احلديث، وباقي : بقوله" التقريب " حممد بن محري وصفه احلافظ يف ) ٣(

من طريق احلسني بن بشر، عن " زاد املعاد " كما يف " السنن الكبري " رجاله ثقات، وأخرجه النسائي يف 
  .حممد بن محري ذا االسناد

من طريق عن حممد بن محري ذا االسناد، وذكره املنذري ) ٧٥٣٢(برقم " الكبري " وأخرجه الطرباين يف 
رواه النسائي، والطرباين بأسانيد أحدها صحيح، وقال : ، وقال٤٥٣ / ٢" الترغيب والترهيب " يف 

  هو على شرط البخاري، وابن حبان يف كتاب الصالة، وصححه،: شيخنا أبو احلسن
" وإسناده ذه الزيادة جيد أيضا، وقال اهليثمي يف " وقل هو اهللا أحد " وزاد الطرباين يف بعض طرقه 

بأسانيد وأحدها جيد، ويف الباب عن " االوسط " و " الكبري " رواه الطرباين يف : ١٠٢ / ١٠ "امع 
، وسنده حسن، وعن احلسن بن علي عند الطرباين ٢٢١ / ٢" احللية " املغرية بن شعبة عند أيب نعيم يف 



  .١٤٨ / ٢، وحسنه املنذري، واهليثمي "الكبري " يف 
(*)  

)٩/٢٣٥(  

  

االمام الكبري، شيخ الثغر، أبو حممد االزدي املهليب البصري، مث ) س * (سني خملد بن احل- ٦٥
  .املصيصي

  .موسى بن عقبة، وهشام بن حسان، ويونس بن يزيد، واالوزاعي، وعدة: حدث عن
حجاج بن حممد، واحلسن بن الربيع، وأبو صاحل حمبوب الفراء، واملسيب بن واضح، وموسى بن : وعنه

  .أيوب، وآخرون
  .هو ثقة رجل صاحل عاقل: محد العجليقال أ

  .كان أعقل أهل زمانه: وقال أبو داود
 يعين ما قال -هو والد إخويت : ما قرابة ما بينك وبني هشام بن حسان ؟ قال: روي أن الرشيد قال له

ما ندب اهللا العباد إىل شئ إال اعترض : مسعت خملد بن احلسني يقول:  قال سنيد بن داود-زوج أمي 
  .إما غلو فيه، وإما تقصري عنه: بليس بأمرين، ما يبايل بأيهما ظفرفيه إ
  .تويف سنة ست وتسعني ومئة: تويف خملد سنة إحدى وتسعني ومئة، وقيل: قيل

  ".صحيح مسلم " وله شئ يف مقدمة 
__________  

، اجلرح ١٨١ / ١، املعرفة والتاريخ ٣٠٥٥، طبقات خليفة ت ٤٨٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
 / ٢٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣١١: ، ذيب الكمال٢٦٦ / ٨، حلية االولياء ٣٤٧ / ٨يل والتعد

: ، خالصة تذهيب الكمال٧٢ / ١٠، ذيب التهذيب ١٢٧ / ٣، الكاشف ٣٠٨ / ١، العرب ١
  .وهو تصحيف) جمالد( وفيه ٣٢٩ / ١ شذرات الذهب ٣٧١

(*)  

)٩/٢٣٦(  

  

  .راين، أحد االئمة الثقاتاحل) خ، م، د، س، ق * ( خملد بن يزيد- ٦٦
حيىي بن سعيد االنصاري، وجعفر بن برقان، وابن جريج، وحنظلة بن أيب سفيان، : حدث عن
  .واالوزاعي



أمحد بن حنبل، وإسحاق، وابن منري، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأخوه عثمان، وحممد بن سالم : وعنه
  .البيكندي وآخرون

  .صدوق: قال أبو حامت
  .الصحاح، تويف سنة ثالث وتسعني ومئةحمتج به يف : قلت
  

هو االمام االنبل احلافظ احلجة، أبو حممد عبد الوهاب بن عبد ) ع * * ( عبد الوهاب الثقفي- ٦٧
ايد، بن الصلت، بن عبد اهللا، ابن صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم احلكم بن أيب العاص، الثقفي 

  .أيب العاص رضي اهللا عنهماهو أخو االمري عثمان بن : البصري، واحلكم
__________  

، ٣٤٧ / ٧، اجلرح والتعديل ٥٩١: ، املعارف٤٣٧ / ٧، التاريخ الكبري ٥٥٤: التاريخ البن معني* 
، ١٢٨ / ٣/ ، الكاشف ٣١١ / ١، العرب ٢ / ٢٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣١٢: ذيب الكمال

  ، شذرات٣٧٢، خالصة تذهيب الكمال ٧٧ / ١٠ذيب التهذيب 
  .وهو تصحيف) جمالد(، وفيه ٣٣٣ / ١الذهب 

، طبقات خليفة ت ٤٦٦: ، تاريخ خليفة٢٨٩ / ٧، طبقات ابن سعد ٣٧٨: التاريخ البن معني* * 
، الضعفاء للعقيلي لوحة ٥١٤: ، املعارف٢٧٢ / ٢، التاريخ الصغري ٩٧ / ٦، التاريخ الكبري ١٩٠٥
، ذيب ١٨ / ١١، تاريخ بغداد ١٢٦٩صار ت ، مشاهري علماء االم٧١ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٥٦

، ٣٢١ / ١، تذكرة احلفاظ ٣١٤ / ١، العرب ٢ / ٢٥٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٧٢لوحة : الكمال
 / ٦، ذيب التهذيب ١٢٣ / ١، دول االسالم ٢٢١ / ٢، الكاشف ٦٨٠ / ٢ميزان االعتدال 

  .٣٤٠ / ١لذهب ، شذرات ا٢٤٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٣: ، طبقات احلفاظ٤٤٩
(*)  

)٩/٢٣٧(  

  

  .ولد سنة مثان ومئة
  .قاله أمحد بن حنبل

  .أو سنة عشر
  .قاله الفالس
أيوب، ومحيد، ويونس بن عبيد، واحلذاء، وحيىي ابن سعيد، وإسحاق بن سويد، وعبد اهللا : حدث عن

نار، بن عثمان بن خثيم، وأيب هارون العبدي، وجعفر بن حممد، وهشام بن حسان، ومالك بن دي



  .واجلريري، وعوف، وخلق
أمحد، وإسحاق، وحيىي، وعلي، والفالس، وبندار وقتيبة، وابن مثىن، وحممد بن حيىي العدين، وعبد : وعنه

  .الرمحن رسته، وحممد بن حيىي الزماين، وحيىي بن حكيم، ونصر بن علي، وخلق
، ومعتمر، وعبد الوهاب جرير: أربعة أمرهم يف احلديث واحد: قال احلارث النقال، عن ابن مهدي

  ).١(الثقفي، وعبد االعلى السامي، كانوا حيدثون من كتب الناس، وحيفظون ذلك احلفظ 
  ).٢(ثقة اختلط بأخرة : وقال ابن معني

  .اختلط عبد الوهاب قبل موته بثالث سنني أو أربع: وقال عقبة بن مكرم العمي
أصح من كتاب عبد الوهاب، وكل كتاب عن ليس يف الدنيا كتاب عن حيىي : قال علي: وقال الفسوي

  ).٣ (- يعين كتاب عبد الوهاب -حيىي فهو عليه كل 
__________  

  .١٩ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٧٨: البن معني" التاريخ ) " ٢(
  .٦٥٠ / ١" املعرفة والتاريخ ) " ٣(

(*)  

)٩/٢٣٨(  

  

دي، أخربنا القزاز، أخربنا أبو بكر اخلطيب، حدثنا أخربنا الكن: أخربنا املؤمل بن حممد ومجاعة إذنا، قالوا
أبو طالب حيىي بن علي الدسكري حبلوان، مسعت احلسن بن أمحد بن سعيد بن عصمة البخاري، مسعت 

كانت غلة عبد الوهاب : الفضل بن العباس اهلروي، مسعت عاصما املروزي، مسعت عمرو بن علي يقول
 ألفا إىل مخسني ألفا، فكان إذا أتى عليه السنة، مل يبق منها شيئا، بن عبدايد يف كل سنة ما بني أربعني

  ).١(كان ينفقها على أصحاب احلديث 
أخربنا احلسني الصيمري، حدثنا املرزباين، أخربين الصويل، حدثنا ميوت بن املزرع، : وبه إىل اخلطيب

 واهللا أحلى من أمن بعد هو:  فقال- وذكر عبد الوهاب الثقفي -قال النظام : حدثنا اجلاحظ قال
خوف، وبرء بعد سقم، وخصب بعد جدب، وغىن بعد فقر، ومن طاعة احملبوب، وفرج املكروب، ومن 

  ).٢(الوصال الدائم مع الشباب الناعم 
  ).٣(كان ثقة، وفيه ضعف، تويف سنة أربع وتسعني ومئة : قال حممد بن سعد

  .تغري: وقال أبو داود
  .عمرهتغري يف آخر : وقال العقيلي



  .لكن ما ضره تغريه، فإنه مل حيدث زمن التغري بشئ: قلت
__________  

  .٢٠ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٩ / ١١" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٢(
  .٢٨٩ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٣(

(*)  

)٩/٢٣٩(  

  

ر بن حازم وعبد تغري جري: حدثنا احلسني بن عبد اهللا الذارع، حدثنا أبو داود قال: وقال العقيلي
  .الوهاب الثقفي، فحجب الناس عنهم

قضى باليمني والشاهد : " ومن أفراد عبد الوهاب حديثه عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جابر مرفوعا
  ).١(رواه مالك والقطان، والناس عن جعفر عن أبيه مرسال " 

نوري ببغداد، أخربنا عمي حممد بن أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا حممد بن هبة اهللا بن عبد العزيز الدي
وأخربنا أمحد بن مؤمن، وأمحد بن ) ح(عبد العزيز سنة تسع وثالثني ومخس مئة، أخربنا عاصم بن احلسن 

وأخربتنا خدجية ) ح(أخربنا عبدالرمحن بن جنم : العماد، وحممد بن بطيخ، وعبد احلميد بن أمحد قالوا
أخربتنا شهدة الكاتبة، أخربنا أبو عبد اهللا بن طلحة : اهيم، قاالبنت عبدالرمحن، أخربنا عبدالرمحن بن إبر

أخربنا عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي الفارسي، حدثنا احلسني بن إمساعيل : قال هو وعاصم
  احملاملي إمالء،

، عن أيب حدثنا حممد بن الوليد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد احلذاء، عن أيب عثمان النهدي
ال : أال أعلمك كلمة من كنوز اجلنة! يا عبد اهللا : " موسى االشعري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  حول وال قوة إال
__________  

باب ما : يف االحكام) ١٣٤٤(، والترمذي ٣٠٥ / ٣، وأمحد )٢٣٦٩(أخرجه مرفوعا ابن ماجة ) ١(
 ٧١١ / ٢ الثقفي ذا االسناد، وأخرجه مرسال مالك جاء يف اليمني والشاهد، من طريق عبد الوهاب

  ).١٣٤٥(باب القضاء باليمني والشاهد، والترمذي : يف االقضية
 / ١، وأمحد )٣٦٠٨(، وأبو داود )١٧١٢" (صحيحه " ويف الباب ما يقويه، فقد أخرجه مسلم يف 

) ٢٣٦٨( ماجة ، وابن)١٣٤٣(، والترمذي )٣٦١٠( من حديث ابن عباس، وأخرجه أبو داود ٣١٥



  .من حديث أيب هريرة، وحسنه الترمذي
(*)  

)٩/٢٤٠(  

  

  ).١" (باهللا 
  

احملدث العامل أبو بكر الكويف، موىل عمرو بن حريث املخزومي، ) خ، ت * ( أمحد بن بشري- ٦٨
  .من موايل مهدان: ويقال

، وهاشم بن االعمش، وابن أيب خالد، وهشام بن عروة، وجمالد، وشبيب بن بشر: حدث ببغداد عن
  .هاشم، ومسعر، وخلق

  .إسحاق بن موسى، وحممد بن املثىن، وابن عرفة، وسلم بن جنادة، وابن منري وآخرون: وعنه
  ).٢(كان يقني وليس حبديثه بأس : قال ابن معني
  .موصوف بالصدق: وقال اخلطيب
  كان صدوقا حسن املعرفة بأيام الناس، حسن: وقال ابن منري

__________  
  الوهاب ثقة، وال يضر تغريه قبل موته بثالث سنني، فإن أهله قد حجبوه عنعبد ) ١(

 - وامسه عبد الرمحن بن مل -الرواية، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه من طرق، عن أيب عثمان النهدي 
ال : باب الدعاء إذا عال عقبة، وباب قول:  يف الدعوات١٥٩ / ١١البخاري : عن أيب موسى االشعري

: يف الذكر والدعاء) ٢٧٠٤(باب ال حول وال قوة إال باهللا، ومسلم :  إال باهللا، ويف القدرحول وال قوة
باب : يف الصالة) ١٥٢٨(و ) ١٥٢٧(و ) ١٥٢٦(باب استحباب خفض الصوت بالذكر، وأبو داود 

  .باب ما جاء يف فضل التسبيح والتكبري والتهليل: يف الدعوات) ٣٤٥٧(يف االستغفار، والترمذي 
 / ٢، اجلرح والتعديل ١ / ٢، التاريخ الكبري ٣٩٦ / ٦، طبقات ابن سعد ١٩: اريخ البن معنيالت* 

 ١، ميزان االعتدال ١ / ١٨ / ١، تذهيب التهذيب ١٨: ، ذيب الكمال٤٦ / ٤، تاريخ بغداد ٤٢
  .٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٨ / ١، ذيب التهذيب ٥٣ / ١، الكاشف ٨٥/ 
: من التقيني وهو التزيني، فيحتمل أنه كان يزين الرجال، أي: ، ويقني١٩": تاريخ ابن معني ) " ٢(

  .يؤدن ويروضهن: يصلح شعورهم، أو أنه كان يقني القيان، أي
(*)  

)٩/٢٤١(  



  

  ).٣(حمله الصدق : وقال أبو حامت) ٢(خياصم فيها فاتضع ) ١(الفهم، رأسا يف الشعوبية 
  ).٤(ليس بذاك القوي : وقال النسائي

  .لينه الدارقطينو
  .ثقة مكثر: وقال ابن أيب داود

  .تويف يف احملرم سنة سبع وتسعني ومئة: قال هارون بن حامت
  

  . السامي، االمام احملدث احلافظ، أبو حممد القرشي البصريابن عبداالعلى) ع* ( عبداالعلى - ٦٩
__________  

" اللسان " هم من االمم عليهم، قال يف الشعوبية نزعة متيل إىل احلط من شأن العرب، وتفضيل غري) ١(
 وهو من -يقول ابن قتيبة : هو الذي يصغر شأن العرب، وال يرى هلم فضال على غريهم: والشعويب

إن الذين اعتنقوا الشعوبية هم سفلة الناس : -مسلمي املوايل الذين يعرفون للعرب املسلمني فضلهم 
رسائل " د عليهم، وقد نشر القسم املوجود منه يف كتاب وغوغاؤهم، فيقول يف كتابه الذي ألفه يف الر

ومل أر يف هذه الشعوبية أرسخ عداوة، وال أشد نصبا : ٢٧٠لالستاذ حممد كرد علي ص " البلغاء 
  .للعرب من السفلة واحلشوة، وأوباش النبط، وأبناء أكرة القرى

  .١٨٤، ١٥٩  /١لآللوسي " بلوغ االرب : " وانظر ملزيد من التوسع يف هذا كتاب
  .٤٨ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٢ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٣(
وأما تضعيفه له، فمشعر بأنه غري حافظ، وقواه ابن معني، : ٣٨٣" مقدمة الفتح " قال احلافظ يف ) ٤(

 وأبو زرعة، وغريمها، أخرج له البخاري حديثا واحدا تابعه عليه مروان بن معاوية، وأبو أسامة، وهو يف
  .كتاب الطب

ت : ، طبقات خليفة٤٥٨: ، تاريخ خليفة٢٩٠ / ٧، طبقات ابن سعد ٣٣٩: التاريخ البن معني* 
، الضعفاء ١٨٠ / ١، املعرفة والتاريخ ٢٤٦ / ٢، التاريخ الصغري ٧٣ / ٦، التاريخ الكبري ١٩٠٦

  = (*)ت : ، مشاهري علماء االمصار٢٨ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٥٢للعقيلي لوحة 

)٩/٢٤٢(  

  

محيد الطويل، واجلريري، وداود بن أيب هند، ويونس بن عبيد، وسعيد بن أيب عروبة، : حدث عن
  .وطبقتهم ومن بعدهم



إسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو بن علي، وحممد بن بشار، ونصر بن : روى عنه
  .علي، وحممد بن حيىي الزماين، وعدة

  .ثقة: قال حيىي بن معني
  .- يعين أن له كنيتني -حدثنا عبداالعلى أبو حممد وأبو مهام ): ١(عياش بن الوليد الرقام وقال 

  .مل يكن بالقوي: وأما ابن سعد، فقال
  .بل هو صدوق قوي احلديث، لكنه رمي بالقدر، فاهللا أعلم: قلت

  .تويف يف شعبان سنة تسع ومثانني ومئة، وله حنو من سبعني سنة
  .كان عبداالعلى بن عبداالعلى يدري أي طرفيه أطول أو أي رجليه أطولواهللا ما : وقال بندار

  .تقرر احلال أن حديثه من قسم الصحيح، نعم ما هو يف القوة يف رتبة حيىي القطان وغندر: قلت
__________  

، تذكرة احلفاظ ٣٠٣ / ١، العرب ٢ / ١٩٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٦٠: ، ذيب الكمال١٢٦٨= 
، طبقات ٩٦ / ٦، ذيب التهذيب ١٤٦ / ٢، الكاشف ٥٣١ / ٢ن االعتدال ، ميزا٢٩٦ / ١

  .٣٢٤ / ١، شذرات الذهب ٢٢٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٣احلفاظ 
  .نسبة إىل رقم الثياب) ١(

(*)  

)٩/٢٤٣(  

  

  .موالهم الكويف) ١(احلافظ الثقة االمام، أبو هشام اهلمداين اخلاريف ) ع * ( عبد اهللا بن منري- ٧٠
  .لد يف سنة مخس عشرة ومئةو

  هشام بن عروة، واالعمش، وأشعث بن سوار،: وروى عن
وإمساعيل بن أيب خالد، وزكريا بن أيب زائدة، ويزيد بن أيب زياد، وعبيد اهللا بن عمر العمري، وإبراهيم 

  .بن الفضل املخزومي، وخلق من طبقتهم
 وإسحاق الكوسج، وأمحد بن الفرات، وعلي أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وبنو أيب شيبة،: حدث عنه

  .بن حرب، واحلسن بن علي بن عفان، وأبو عبيدة بن أيب السفر، وعدد كثري
  .وكان من أوعية العلم، وثقه حيىي بن معني وغريه

  .وممن يروي عنه ابنه احلافظ حممد بن عبد اهللا بن منري
  .تويف عبد اهللا يف سنة تسع وتسعني ومئة

  أخربنا أمحد بن عبد املنعم: عواليهوقع يل مجلة من 



__________  
ت : ، طبقات خليفة٤٧٠: ، تاريخ خليفة٣٩٤ / ٦، طبقات ابن سعد ٣٣٤: التاريخ البن معني* 

، مشاهري ١٨٦ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٨٦ / ٢، التاريخ الصغري ٢١٦ / ٥، التاريخ الكبري ١٣٢٩
 / ١، العرب ٢ / ١٩٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٤٩لوحة : ، ذيب الكمال١٣٧٧علماء االمصار ت 

 ٢، النجوم الزاهرة ٥٧ / ٦، ذيب التهذيب ١٣٧ / ٢، الكاشف ٣٢٧ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٣٠
  .٣٥٧ / ١، شذرات الذهب ٢١٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٧: ، طبقات احلفاظ١٦٥/ 
  . من مهدانهذه النسبة إىل خارف بن عبد اهللا بن كثري بن مالك بن جشم، بطن) ١(

(*)  

)٩/٢٤٤(  

  

الطاووسي، أنبأنا أبو جعفر الصيدالين، أخربنا أبو علي احلداد حضورا، أخربنا أبو نعيم، أخربنا عبد اهللا 
بن فارس، حدثنا أمحد بن الفرات، حدثنا عبد اهللا بن منري، وأبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن 

  ".احلمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء : " عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١(متفق عليه 

  
  ).، م٤خت،  * ( يونس بن بكري- ٧١

  ابن واصل، االمام احلافظ الصدوق، صاحب املغازي والسري،
__________  

باب صفة النار من طريق مالك بن إمساعيل عن زهري بن :  يف بدء اخللق٢٣٨ / ٦أخرجه البخاري ) ١(
  .م بن عروة، عن عائشةمعاوية، عن هشا

يف ) ٢٢١٠( يف الطب من طريق حممد بن املثىن عن حيىي، عن هشام به، وأخرجه مسلم ١٥٠ / ١٠و 
، ٥٠ / ٦السالم من طريق أيب بكر ابن أيب شيبة وأيب كريب، عن ابن منري، عن عائشة، وأخرجه أمحد 

) ٢٠٧٤(ة، وأخرجه الترمذي من طريق ابن منري، عن هشام، عن أبيه، عن عائش) ٣٤٧١(وابن ماجة 
  .من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة بن سليمان، عن هشام به

 عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ١٢٢ / ٣" املوطأ " وأخرجه مرسال مالك يف 
  .أرسلوه إال معن بن عيسى، فإنه أسنده عن عائشة" املوطأ " وكل رواة ...وسلم

املشهور يف ضبطها مزة " فأبردوها : " ا ووهجها، واخلرب ورد مورد التشبيه، وقولهحره: وفيح جهنم
أسكنت : بردت احلمى أبردها وزان قتلتها أقتلها، أي: وصل وضم الراء، وحكي كسرها، يقال



  .حرارا
 ظاهره أقبلت حنو سقاء املاء أبترد هبين بردت بربد املاء* إذا وجدت أوار احلب يف كبدي : قال الشاعر

إذا : فمن لنار على االحشاء تتقد وحكى عياض رواية مزة قطع مفتوحة، وكسر الراء من أبرد الشئ* 
إا لغة : إذا صريه سخنا، وقد أشار إليها اخلطايب، وقال اجلوهري: أسخنه: عاجله فصريه باردا مثل

  .رديئة
: ، الضعفاء للعقيلي٤١١ / ٨كبري ، التاريخ ال٣٩٩ / ٦، طبقات ابن سعد ٦٨٧: التاريخ البن معني* 

، ١ / ١٩٣ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٦٥لوح : ، ذيب الكمال٣٣٦ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٧٤
  ،٤٧٧ / ٤، ميزان االعتدال ٣٢٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٣١ / ١العرب 

: ، طبقات احلفاظ١٦٥ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٣٤ / ١١، ذيب التهذيب ٣٠٣ / ٣الكاشف 
  .٣٥٧ / ١، شذرات الذهب ٤٤٠: الصة تذهيب الكمال، خ١٣٧

(*)  

)٩/٢٤٥(  

  

  .أبو بكري، يكىن أبا بكر الكويف احلمال، والد بكر وعبد اهللا: ويقال له
هشام بن عروة، وسليمان االعمش، وطلحة بن حيىي، وزكريا بن أيب زائدة، وحممد بن : حدث عن

مطر بن ميمون احملاريب، والنضر أيب عمر إسحاق فأكثر عنه، وعمر بن ذر، وكهمس بن احلسن، و
اخلزاز، والسري بن إمساعيل، وأيب خلدة خالد بن دينار، وأسباط بن نصر، وعلي بن احلزور، ويونس بن 

  .، وحجاج بن أيب زينب، وشعبة، وخلق)١(أيب إسحاق، وأيب كعب صاحب احلرير 
ة، وأبو كريب، وهناد، وحيىي بن سعدويه، وابن منري، وإسحاق بن موسى اخلطمي، وأبو خيثم: وعنه

معني، وحممد بن مثىن، وعبيد بن يعيش، وأبو سعيد االشج، وسفيان بن وكيع، وعقبة بن مكرم الضيب، 
  .وحممد بن عثمان بن كرامة، وأمحد بن حممد بن حيىي القطان، وأمحد بن عبد اجلبار العطاردي وآخرون

  .كان صدوقا: روى عباس عن ابن معني
  .ثقة:  حممد، وعثمان بن سعيد، عن ابن معنيوروى مضر بن

  .ليس به بأس: وقال عثمان بن سعيد مرة عنه
كان ثقة صدوقا إال أنه كان مع جعفر بن : وروى إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد عن حيىي بن معني قال

  .كذب: إم يرمونه بالزندقة لكذا وكذا، فقال: حيىي الربمكي، وكان موسرا، فقال له رجل
  مث قال

__________  



  .عبد اهللا: امسه عبد ربه، وقيل: وقال" التقريب " ذكره يف ) ١(
(*)  

)٩/٢٤٦(  

  

  .رأيت ابين أيب شيبة، أتياه، فأقصامها، وسأاله كتابا، فلم يعطهما، فذهبا يتكلمان فيه: حيىي
امل جعفر، وبعض بكر بن يونس بن بكري ال بأس به، كان أبوه على مظ: وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  .الناس يضعفوما
  ).١(أما يف احلديث، فال أعلمه : أي شئ تنكر عليه ؟ فقال: سئل أبو زرعة: وقال ابن أيب حامت

  .حمله الصدق: وقال أبو حامت
ليس هو عندي حجة، يأخذ كالم ابن إسحاق، فيوصله باالحاديث، : وروى أبو عبيد عن أيب داود، قال

  .مسع من ابن إسحاق بالري
  .ضعيف: ليس بالقوي، وقال مرة: وقال النسائي

  .وقواه ابن حبان وغريه
  ).٢(ثقة إال أنه مرجئ يتبع السلطان : وجاء عن حيىي بن معني أيضا
  .ينبغي أن يتثبت يف أمره: وقال أبو إسحاق اجلوزجاين

  .كتبت عنه، وليس أحدث عنه: قال علي بن املديين
  .ال أستحل الرواية عن يونس: ال يل حيىي احلماينق: وقال حممد بن عثمان بن أيب شيبة

__________  
  .٢٣٦ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٦٨٧" تاريخ حيىي بن معني ) " ٢(

(*)  

)٩/٢٤٧(  

  

  .ثقة: وقال حممد بن عبد اهللا بن منري، وعبيد بن يعيش
  .وقد روى له مسلم يف الشواهد ال االصول

ن يونس بن عمرو، عن أبيه، عن الرباء، عن زيد بن حارثة أنه حدثنا يونس، ع: عبدالرمحن بن صاحل
  ).٢(محزة بن عبداملطلب ) ١(يارسول اهللا، آخيت بيين وبني : قال



  .مات يونس سنة تسع وتسعني ومئة، وقد قارب الثمانني
 الباقالين، أخربنا حيىي بن قمرية، أخربتنا شهدة، أخربنا أبو غالب: أخربنا أبو جعفر بن املقري ومجاعة قالوا

أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا أمحد بن عثمان االدمي، وعبد اهللا بن إمساعيل اهلامشي، وأبو سهل بن 
أخربنا أمحد بن عبد اجلبار، أخربنا يونس بن بكري، عن هشام بن عروة، : زياد، وعثمان بن السماك قالوا

نين بعض السمن لتدخلين على رسول اهللا كانت أمي تعاجلين تريد بن تسم: عن أبيه، عن عائشة، قالت
صلى اهللا عليه وسلم، فما استقام هلا ذلك، حىت أكلت التمر بالقثاء، فسمنت أحسن ما يكون من 

  ).٣(السمن 
__________  

  .٥٦٤ / ١" االصابة " ، و ٢٧٥ / ٩" جممع الزوائد " والتصويب من " من : " يف االصل) ١(
ورجاله رجال : ، ونسبه اليب يعلى، وقال٢٧٥ / ٩" امع "  يف رجاله ثقات، وأورده اهليثمي) ٢(

  .الصحيح غري عبدالرمحن بن صاحل االزدي وهو ثقة
باب القثاء والرطب جيمعان، من طريق : يف االطعمة) ٣٣٢٤(إسناده حسن، وأخرجه ابن ماجة ) ٣(

  .حممد بن عبد اهللا بن منري، عن يونس بن بكري ذا االسناد
باب يف السمنة من طريق حممد بن إسحاق عن هشام به، ونسبه : يف الطب) ٣٩٠٣(داود وأخرجه أبو 

  .املنذري للنسائي
(*)  

)٩/٢٤٨(  

  

ابن صهيب، االمام العامل، شيخ احملدثني، مسند العراق، أبو احلسن ) د، ت، ق * ( علي بن عاصم- ٧٢
  .سطيالقرشي التيمي موىل قريبة أخت القاسم بن حممد بن أيب بكر الوا

  .ولد سنة سبع ومئة
  .فهو من أسنان سفيان بن عيينة

حصني بن عبدالرمحن، وبيان بن بشر، وحيىي البكاء، وعطاء بن السائب، وسليمان التيمي، : وروى عن
ويزيد بن أيب زياد، وليث بن أيب سليم، ومحيد الطويل، وحممد بن سوقة، ومطرف بن طريف، وعاصم 

وإمساعيل بن أيب خالد، وداود بن أيب هند، وخالد احلذاء، وز بن بن كليب، وسهيل بن أيب صاحل، 
حكيم، وعبد اهللا ابن عثمان بن خثيم، واجلريري، وعمارة بن أيب حفصة، وعبيد اهللا بن عمر، وأيب 

  .هارون العبدي، وخلق سواهم
مد بن حرب يزيد بن زريع مع تقدمه، وعلي بن املديين، وأمحد بن حنبل، وعلي بن اجلعد، وحم: وعنه



  ، وزياد بن)١(النشائي 
__________  

ت : ، طبقات خليفة٤٧٠: ، تاريخ خليفة٣١٣ / ٧، طبقات ابن سعد ٤٢١: التاريخ البن معني* 
: ، املعارف٨٢: ، الضعفاء الصغري٢٩٥ / ٢، التاريخ الصغري ٢٩٠ / ٦، التاريخ الكبري ٣١٩١
، كتاب ١٩٨ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٩٨حة لو: ، الضعفاء للعقيلي٧٧: ، الضعفاء واملتروكني٥١٦

، تذهيب ٩٧٨لوحة : ، ذيب الكمال٥٩٣ / ٣، الكامل البن عدي ١١٣ / ٢اروحني والضعفاء 
، دول ٢٨٨ / ٢، الكاشف ٣١٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٣٦ / ١، العرب ١ / ٦٦ / ٣التهذيب 
 ٧، ذيب التهذيب ٧٨٦ / ٢، شرح علل الترمذي ١٣٥ / ٣، ميزان االعتدال ١٢٦ / ١االسالم، 

  ، النجوم الزاهرة٣٤٤/ 
  .٢ / ٢، شذرات الذهب ٢٧٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٣١: ، طبقات احلفاظ١٧٠ / ٢
  .بفتح النون والشني هذه النسبة إىل النشاء، وهو ما يستخرج من القمح، فارسي معرب) ١(

  .وحممد بن حرب هذا ثقة من رجال التهذيب
(*)  

)٩/٢٤٩(  

  

 وحممد بن حيىي، وأمحد بن االزهر، وسعدان بن نصر، وحممد بن عيسى املدائين، وحممد بن عبيد أيوب،
اهللا بن املنادي، وعبد بن محيد، وعبد اهللا بن أيوب املخرمي، وحيىي بن جعفر البيكندي، وحيىي بن أيب 

طالب، ويعقوب بن شيبة، ويوسف بن عيسى املروزي، وعمرو بن رافع، وعيسى بن يونس 
، واحلسن بن مكرم، واحلارث بن أيب )١(لطرسوسي، وهارون بن حامت، وموسى بن سهل الوشاء ا

  .أسامة، وخلق كثري
مسعت علي بن عاصم على اختالف أصحابنا فيه، منهم من أنكر عليه كثرة اخلطأ : قال يعقوب بن شيبة

الناس، وجلاجته فيه وثباته والغلط، ومنهم من أنكر عليه متاديه يف ذلك، وتركه الرجوع عما خالف فيه 
على اخلطأ، ومنهم من تكلم يف سوء حفظه، واشتباه االمر عليه يف بعض ما حدث به من سوء ضبطه، 
وتوانيه عن تصحيح ما كتب الوراقون له، ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذه القصص، وقد كان 

  ).٢(وللحديث آفات تفسده رمحه اهللا من أهل الدين والصالح، واخلري البارع، شديد التوقي، 
: يا أبا سهل: قلت لعباد بن العوام: حدثين إبراهيم بن هاشم، حدثنا عتاب بن زياد، عن ابن املبارك قال

  ما بال صاحبكم ؟ يعين علي
ليس ينكر عليه أنه مل يسمع، ولكنه كان رجال موسرا، وكان الوراقون يكتبون له، :  قال-ابن عاصم 



  .)٣(فنراه أيت من كتبه 
__________  

  .نسبة إىل بيع املوشى، وهو نوع من الثياب املعمولة من االبريسم) ١(
  .٤٤٧، ٤٤٦ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٤٨ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)٩/٢٥٠(  

  

رجعنا مع وكيع عشية مجعة، ومعنا ابن حنبل وخلف، فكان : وحدثنا عبيد بن يعيش قال: قال يعقوب
: من بقي عندكم ؟ فذكر شيوخا، وقال، عندنا علي بن عاصم، فقال وكيع: فا، فقال لهوكيع حيدث خل

  .ما زلنا نعرفه باخلري
  .إنه يغلط يف أحاديث: خلف: قال
  ).١(دعوا الغلط، وخذوا الصحاح، فإنا ما زلنا نعرفه باخلري : قال
  .كان علي بن عاصم أكرب من وكيع بنيف وعشرين سنة: قلت

بلغين أن وكيعا كان يقدم علي : سألت أسود بن سامل قلت: ين العباس بن صاحل، قالوحدث: قال يعقوب
لو ترك ما يغلط فيه، : - وذكره يوما -إمنا قال وكيع : بن عاصم، ويرفع أمره، فقال يل أسود بن سامل

  ).٢(وأخذوا غريه، لكان 
اسط، فدخلنا على علي بن قدمت أنا وز و: وحدثين إسحاق بن أيب إسرائيل، حدثين عفان قال: قال

  .من أهل البصرة: ممن أنتما ؟ قلنا: عاصم، فقال
من بقي ؟ فجعلنا نذكر محاد بن زيد واملشايخ، فال نذكر له إنسانا إالا استصغره، فلما خرجنا، : فقال

  .ما أرى هذا يفلح: قال ز
  قد كان علي من ذوي االموال واالتساع يف الدنيا، ومل: قال اخلطيب

  ).٣(فق يف طلب العلم ويفضل على أهله قدميا وحديثا يزل ين
  أخربنا ابن عالن إذنا، أخربنا الكندي، أخربنا القزاز، أخربنا

__________  
  .٤٤٩ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٤٨ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(



  .٤٤٧ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(
(*)  

)٩/٢٥١(  

  

نا أبو الفضل بن حممد بن الفضل املزكي، أخربنا أبو نصر أمحد اخلطيب، حدثين مسعود بن ناصر، أخرب
بن احلسني املرواين، مسعت زجنويه اللباد، مسعت عبد اهللا بن كثري البكري، مسعت أمحد بن أعني 

اذهب فال أرى لك وجها : دفع إيل أيب مئة ألف درهم، وقال: باملصيصة، مسعت علي بن عاصم يقول
  ).١(إال مبئة ألف حديث 

أخربنا عبدالرمحن بن فضالة بالري، أخربنا أبو نصر أمحد بن حممد بن جعفر ببلخ، : به إىل اخلطيبو
حدثنا موسى بن حممد املؤدب، مسعت أمحد بن إبراهيم بن حرب النيسابوري، مسعت علي بن عاصم 

ي أعطاين أيب مئة ألف درهم، فأتيته مبئة ألف حديث، وكنت أردف هشيما خلفي ليسمع مع: يقول
  ).٢(الشئ بعد الشئ 

  .أدركت الناس واحللقة لعلي بن عاصم بواسط: حدثنا وكيع: وقال علي بن خشرم
  .يا أبا سفيان، إنه يغلط: قيل
  ).٣(دعوه وغلطه : قال

خذوا حديثه ما صح، :  فقال-؟ علي بن عاصم ) وذكر (-قال وكيع : حدثنا أيب: عبد اهللا بن أمحد
  .ودعوا ما غلط، أو ما أخطأ

كان يغلط وخيطئ، وكان فيه جلاج، ومل يكن متهما بالكذب : كان أيب حيتج ذا، ويقول: ل عبد اهللاقا
)٤.(  

  .أما أنا فأخذت عنه، وحدثنا عنه:  فقال- وذكر علي بن عاصم -قال أمحد : وقال أبو داود
__________  

  .٤٤٧ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٤٨، ٤٤٧ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٤٨ / ١١" تاريخ بغداد  " )٣(
  .٤٤٨ / ١١" تاريخ بغداد "  المحد، و ١٦ / ١" العلل ) " ٤(

(*)  

)٩/٢٥٢(  

  



قلت المحد بن حنبل يف علي بن : حدثنا حممد بن حيىي النيسابوري قال: وقال سعيد بن عمرو الربذعي
خطأ كثريا، ومل نر  - وأومأ أمحد بيده -كان محاد بن سلمة خيطئ : عاصم، وذكرت له خطأه، فقال

  ).١(بالرواية عنه بأسا 
  .وكان يستصغر الناس، ويزدريهم: قال أبو بكر اخلطيب

خرجت من واسط أنا وهشيم إىل : مسعت علي بن عاصم يقول: حدثنا اخلضر بن أبان: قال االصم
دين أسعى يف : أين تريد ؟ قال: الكوفة للقي منصور، فلما خرجت فراسخ، لقيين أبو معاوية، فقلت

  .علي
ارجع معي، فإن عندي أربعة آالف، أعطيك منها ألفني، فرجعته، فأعطيته ألفني، مث خرجت، : فقلت

فدخل هشيم الكوفة غداة، ودخلتها العشي، فذهب فسمع من منصور أربعني حديثا، ودخلت أنا 
، ما يبكيك يافىت: احلمام، مث أصبحت، فأتيت باب منصور، فإذا جنازته، فقعدت أبكي، فقال شيخ هناك

: نعم، قال: فأدلك على من شهد عرس أم ذا ؟ قلت: قال: قدمت المسع من هذا الشيخ، فمات: ؟ قلت
  .حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: اكتب

  أنا حصني بن عبد: من أنت ؟ قال: فجعلت أكتب شهرا، فقلت
ع منه، مث جيئ الرمحن، ما كان بيين وبني أن ألقى ابن عباس إال تسعة دراهم، وكان عكرمة يسم

  .فيحدثين
كان علي بن عاصم كثري الغلط، وإذا رد عليه، مل يرجع، وكان معروفا يف احلديث، : قال ابن املديين

  ).٢(هب يل من حديثك عشرين حديثا، فأىب : ويروي أحاديث منكرة، وبلغين أن ابنه قال له
__________  

  .للحافظ ابن رجب" شرح علل الترمذي ) " ١(
١١٣ / ١.  
  .٤٥٣ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)٩/٢٥٣(  

  

أتيته بواسط، فنظرت يف أثالث كثرية، فأخرجت منها مئيت طرف، فذهبت إليه، : وقال يف موضع آخر
  .إمنا هذا عن مغرية رأي محاد: فحدث عن مغرية عن إبراهيم يف التمتع، فقلت له

  .جرير: من حدثكم ؟ قلت: قال
  .اك ناعسا ما يعقل ما يقال لهذاك الصيب، لقد رأيت ذ: قال



  .خيالفونك: ومر شئ آخر، فقلت: قال
من ؟ : خيالفونك، فقال: ومر بشئ، فقلت! ذاك العبد : أبو عوانة، فصاح، وقال: من ؟ قلت: قال
  .إمساعيل بن إبراهيم: قلت
  .ابن علية: ومن ذا ؟ قلت: قال
  .كنت أكلم له خالدا احلذاء، فيحدثه!  ذاك املسكني: ما رأيت ذاك يطلب حديثا قط، وقال لشعبة: قال

  ).١(رواها عبد اهللا بن املديين عن أبيه 
علي بن عاصم ليس عندي ممن يكذب، ولكن يهم، هو سيئ احلفظ، كثري الوهم، : وقال صاحل جزرة

  ).٢(يغلط يف أحاديث، يرفعها ويقلبها، وسائر حديثه صحيح مستقيم 
فعلي بن : ، وهم يسألونه حىت مسعت من فالن، وقالوا لهحضرت يزيد بن هارون: قال علي بن شعيب

  .مسعت منه: عاصم ؟ وقال
  قالوا

معاذ اهللا، كانت حلقته حبيال حلقة هشيم، ولكنه : كان يغمز بشئ، أو يتكلم فيه إذ ذاك بشئ ؟ قال: له
  ).٣(كان ال جيالسهم، وكتب، ومل جيالس، فوقع يف كتبه اخلطأ 

لقيت علي بن عاصم، فأفادين أشياء عن خالد احلذاء، فأتيت : بن زريع، قالحممد بن املنهال، عن يزيد 
  .خالدا، فسألته عنها، فأنكرها كلها

__________  
  .٤٥٠ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٤٩ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٤٩ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)٩/٢٥٤(  

  

  . من أهل الصدق- إن شاء اهللا - علي بن عاصم فيه ضعيف، وكان: وقال الفالس
  .ليس بشئ: وقال حيىي بن معني

  .متروك احلديث: وقال النسائي
  ).١(ليس بالقوي عندهم يتكلمون فيه : وقال البخاري

أخربنا حيىي بن أيب السعود، أخربتنا جتين الوهبانية، أخربنا : أخربنا أمحد بن حممد املؤدب ومجاعة قالوا
 ابن رزقويه، أخربنا إمساعيل الصفار، حدثنا حيىي بن جعفر، حدثنا علي بن احلسني بن طلحة، أخربنا



قال رسول اهللا صلى اهللا : عاصم، أخربنا حممد بن سوقة، عن إبراهيم، عن االسود، عن عبد اهللا، قال
  ).٢" (من عزى مصابا، فله مثل أجره : " عليه وسلم

  ).٣(قة وقد روي حنوه عن إسرائيل وقيس بن الربيع، عن ابن سو
__________  

  .٢٩٠ / ٦" التاريخ الكبري ) ١(
  باب ما جاء يف أجر من عزى مصابا، وابن: يف اجلنائز) ١٠٧٣(رواه الترمذي ) ٢(

  .باب ما جاء يف ثواب من عزى مصابا: يف اجلنائز) ١٦٠٢(ماجة 
م، ال نعرفه مرفوعا إال من حديث علي بن عاص) ضعيف: أي(هذا حديث غريب : وقال الترمذي

أكثر ما ابتلي علي بن : وروى بعضهم عن حممد بن سوقة ذا االسناد مثله موقوفا، ومل يرفعه، ويقال
  .عاصم ذا احلديث نقموا عليه

أخربنا إبراهيم بن عبد الواحد بن حممد بن احلباب، وعبد : ٤٥١ / ١١" تاريخ اخلطيب " يف ) ٣(
لشافعي، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن مهران الدينوري، أخربنا أبو بكر ا: الغفار بن حممد بن جعفر، قال

:  قال-مث اتفقا " الوكيعي " ، وقال عبد الغفار "اخلوارزمي " حدثنا إبراهيم بن مسلم قال ابن احلباب 
إنه غلط : حضرت وكيعا، وعنده أمحد بن حنبل، وخلف املخرمي، فذكروا علي بن عاصم، فقال خلف

حديث حممد بن سوقة، عن إبراهيم، عن االسود، عن عبد : هي ؟ فقالوما : يف أحاديث، فقال وكيع
حدثنا قيس بن : فقال وكيع" من عزى مصابا فله مثل أجره : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: اهللا، قال

  .الربيع، عن حممد ابن سوقة، عن إبراهيم، عن االسود، عن عبد اهللا
مد بن سوقة، عن إبراهيم، عن االسود، عن عبد اهللا، عن وحدثنا إسرائيل بن يونس، عن حم: قال وكيع

  ".من عزى مصابا، فله مثل أجره : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
(*)  

)٩/٢٥٥(  

  

إن علي بن عاصم : قال رجل لسفيان بن عيينة: مسعت إبراهيم بن هاشم يقول: وقال يعقوب بن شيبة
من : " ن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعن إبراهيم، عن االسود، ع[ حدث عن ابن سوقة 

مل حيفظ عن إبراهيم شيئا، مث ] حممد بن سوقة : فلم ينكر احلديث، وقال" عزى مصابا فله مثل أجره 
وهو حديث كويف االسناد، منكر، يرون أنه ال أصل له مسندا وال موقوفا، ال نعلم أحدا : قال يعقوب

  .مأسنده وال وقفه غري علي بن عاص
  وقد رواه أبو بكر النهشلي، وهو صدوق ضعيف احلديث عن حممد، فلم جياوزه به، بل



  ).١(يرفع احلديث : قال
قد روى حديث ابن سوقة عبد احلكيم بن منصور كرواية علي، وروي كذلك : وقال أبو بكر اخلطيب

 مغول، واحلارث عن الثوري، وشعبة، إسرائيل، وحممد بن الفضل بن عطية، وعبد الرمحن بن مالك بن
  ).٢(وليس شئ منها ثابتا : ابن عمران اجلعفري، عن ابن سوقة إىل أن قال

أخربنا عبدالرمحن بن قدامة وطائفة كتابة، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن حممد، أخربنا حممد بن 
 سليمان، عن أيب غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا موسى بن سهل، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا

كأن : خرج فتية يتحدثون، فإذا هم بإبل معطلة، فقال بعضهم: عثمان، عن حذيفة رضي اهللا عنه قال
: أبو داود الطيالسي) ٣(إن أرباا حشروا ضحى : أرباب هؤالء ليسوا معها، فأجابه بعري منها، فقال

  .- يعين علي بن عاصم -ال تكتبوا عنه : مسعت شعبة يقول
__________  

  .، الزيادة منه٤٥٣، ٤٥١ / ١١تاريخ بغداد ) ١(
  .رجاله ثقات غري علي بن عاصم) ٣ (٤٥٤، ٤٥٣ / ١١تاريخ بغداد ) ٢(

(*)  

)٩/٢٥٦(  

  

  .علي بن عاصم كذاب ليس بشئ: مسعت حيىي بن معني يقول: أمحد بن حممد بن حمرز
ليس بشئ، وال حيتج به، : م، فقال عن علي بن عاص- يعين حيىي بن معني -فسألته : وقال ابن أيب شيبة

  .اخلطأ والغلط، ليس ممن يكتب حديثه: ما أنكرت منه ؟ قال: قلت
  كنا عند يزيد بن هارون أنا وأخي، فقلنا: وقال عثمان بن أيب شيبة

  .حسبكم ما زلنا نعرفه بالكذب: يا أبا خالد، علي بن عاصم ما حاله عندك ؟ قال: له
بن إسحاق بن سافري عن ابين أيب شيبة، عن يزيد، وجاء عن يزيد وكذلك روى أيوب : قال اخلطيب
  ).١(خالف هذا 

كان جيتمع عند علي بن عاصم : مسعت حيىي بن جعفر البيكندي يقول: قال أبو نصر الليث بن جربويه
  ).٢(أكثر من ثالثني ألفا، وكان جيلس على سطح، وكان له ثالثة مستملني 

ال : "  عن حيىي بن سعيد، عن ابن أيب مليكة، عن عائشة مرفوعاحدثنا علي بن عاصم،: الزعفراين
  ).٣" (متسكوا علي شيئا، فإين ال أحل إال ما أحل اهللا، وال أحرم إال ما حرم يف كتابه 

من (ملا نزلت : حدثنا علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: حممود بن خداش
  :النساء) [ يعمل سوءا جيز به



__________  
  .٤٥٦ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٥٤ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
 من طريق حممد بن موسى احللواين، عن الزعفراين، ٥٩٣لوحة " الكامل " أخرجه ابن عدي يف ) ٣(

  .١٣٦ / ٣" امليزان " ونقله املؤلف عنه يف 
  .وإسناده ضعيف لضعف علي ابن عاصم

(*)  

)٩/٢٥٧(  

  

: احلديث، ومعناه)..١(رمحك اهللا : يارسول اهللا، نزلت قاصمة الظهر، فقال:  بكرقال أبو ] ١٢٣
  .جيزون به بباليا الدنيا
__________  

رمحك اهللا يا أبا بكر، ألست مترض ؟ ألست حتزن ؟ ألست تصيبك الالواء ؟، فذلك : فقال: ومتامه) ١(
  .جتزون به
من ) ٣٠٣٩(اهده، فقد أخرج الترمذي ، وهو حديث صحيح بطرقه وشو٥٩٣" الكامل " وهو يف 

  طريق روح بن عبادة، عن موسى بن عبيدة،
كنت عند رسول اهللا صلى : عن موىل بن سباع، مسعت عبد اهللا بن عمر حيدث عن أيب بكر الصديق قال

) من يعمل سوءا جيز به وال جيد له من دون اهللا وليا وال نصريا: (اهللا عليه وسلم فأنزلت عليه هذه اآلية
بلى يا رسول اهللا، : يا أبا بكر، أال أقرئك آية أنزلت علي ؟ قلت: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأقرأنيها، فال أعلم إال أين قد كنت وجب انقصاما يف ظهري فتمطأت هلا، فقال رسول اهللا صلى : قال
أينا مل يعمل سوءا، وإنا زون يارسول اهللا بأيب أنت وأمي، و: اهللا عليه وسلم ما شأنك يا أبا بكر ؟ قلت

أما أنت يا أبا بكر واملؤمنون فتجزون بذلك يف : " مبا عملنا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".الدنيا حىت تلقوا اهللا وليس لكم ذنوب، وأما اآلخرون فيجمع ذلك هلم حىت جيزوا به يوم القيامة 

  .وموسى بن عبيدة ضعيف، وموىل بن سباع جمهول
، والبيهقي يف سننه ٣٤، ٣٣: وأبو يعلى) ١٠٥٢٨(، و )١٠٥٢٣(، والطربي ١١ / ١وأخرج أمحد 

: أخربت أن أبا بكر قال:  من طريق إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب بكر بن أيب زهري قال٣٧٣ / ٣
ا جيز ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوء: (يارسول اهللا، كيف الصالح بعد هذه اآلية

غفر اهللا لك يا أبا بكر، ألست : فكل سوء عملنا جزينا به، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) به



فهو ما جتزون به، وهذا : بلى، قال: مترض، ألست تنصب، ألست حتزن، ألست تصيبك الالواء ؟ قال
 يذكر جبرح وال تعديل، سند منقطع، فإن أبا بكر بن أيب زهري، وهو من صغار التابعني، مث هو مستور مل

، ووافقه الذهيب، وأورده ابن كثري ٧٥، ٧٤ / ٣، واحلاكم )١٧٣٤(ومع ذلك فقد صححه ابن حبان 
 عن ابن مردويه من طريق الفضيل بن عياض، عن سليمان بن مهران، عن مسلم ٥٨٨ / ٢يف تفسريه 

من يعمل سوءا : (ذه اآليةيارسول اهللا، ما أشد ه: قال أبو بكر الصديق: بن صبيح، عن مسروق، قال
، وهو "املصائب واالمراض واالحزان يف الدنيا جزاء : " ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)جيز به

  .منقطع كسابقه
من طريق ابن أيب مليكة، عن عائشة ) ١٠٥٣٢(و ) ١٠٥٣٠(ويف الباب عن عائشة عند الطربي 

  ما هي:  القرآن، فقاليارسول اهللا، إين العلم أشد آية يف: قلت: قالت
هو ما يصيب العبد املؤمن حىت : " فقال) من يعمل سوءا جيز به(هذه اآلية يارسول اهللا : يا عائشة قلت
بنحوه من حديث ) ١٧٣٦" (صحيحه " ، وإسناده ال بأس به، وأخرجه ابن حبان يف "النكبة ينكبها 

ن عبيد بن عمري، عن عائشة وإسناده عمرو بن احلارث، عن بكر بن سوادة، عن يزيد بن أيب يزيد، ع
  = (*)من ) ٢٥٧٤" (صحيحه " صحيح، وأخرج مسلم يف 

)٩/٢٥٨(  

  

حدثنا أيب، عن خالد وهشام، عن ابن سريين، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه : عاصم بن علي
  ).١" (صالة املغرب وتر النهار، فأوتروا صالة الليل : " وسلم

حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن سامل الباجدائي :  ترمجة علي عدة أحاديث إىل أن قالساق احلافظ ابن عدي يف
، حدثنا عبد القدوس بن عبد القاهر الباجدائي، حدثنا علي بن عاصم، عن محيد، عن أنس مسعت )٢(

من أكل من الطني وقية، فقد أكل من حلم اخلرتير وقية، وال : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ".ايل اهللا على ما مات يهوديا أو نصرانيا يب

  ".من أكل الطني واغتسل به، فقد أكل حلم أبيه آدم، واغتسل بدمه : " وبه
  ).٣(هذان باطالن : مث قال ابن عدي

  .أجزم بأن علي بن عاصم رمحه اهللا ما حدث ما: قلت
  ).٤( قبحه اهللا فقد تناكد ابن عدي حيث أوردمها هنا، وإمنا مها موضوعان من الباجدائي

__________  
بلغت من املسلمني مبلغا شديدا، فقال رسول ) من يعمل سوءا جيز به(ملا نزلت : حديث أيب هريرة قال

قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به املسلم كفارة حىت النكبة ينكبها : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  ".والشوكة يشاكها 
   و٣٠ / ٢، وأمحد ٢٨٢ / ٢، ورواه ابن أيب شيبة ٥٩٣لوحة " الكامل " هو يف ) ١(

  .، كالمها من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، عن ابن عمر٤١
  .وهذا سند صحيح

معجم " و " اللباب " ، ويف "تبصري املنتبه " كذا ضبطت يف االصل بضم اجليم، وكذلك ضبطه يف ) ٢(
  . إىل باجداء وهي قرية من نواحي بغدادبفتح اجليم نسبة" البلدان 

  .١٣٧ / ٣" امليزان " ، وأوردمها املؤلف يف ٥٩٣لوحة " الكامل ) " ٣(
حاشا علي بن عاصم رمحه اهللا أن حيدث ما، فإين أقطع بأنه ما حدث ما، " امليزان " ونصه يف ) ٤(

ضع عبد القدوس فيما والعجب من ابن عدي مع حفظه كيف خفي عليه مثل هذا، فإن هذين من و
  .أرى

  = (*)ال يعرف، : وقال يف ترمجة عبد القدوس بن عبد القاهر

)٩/٢٥٩(  

  

حدثنا الفضل بن عبد اهللا بن خملد، حدثنا العالء ابن مسلمة، حدثنا علي بن عاصم، : مث قال ابن عدي
  ".ه اهللا غفر له من قرأ يس كل ليلة ابتغاء وج: " عن محيد، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).١" (قد أفلح املؤمنون : تكلمي قالت: خلق اهللا اجلنة وغرس أشجارها بيده، وقال هلا: " وبه
  ).٢(وهذان باطالن، ابن عاصم برئ منهما، والعالء متهم بالكذب : قلت

 أم أراد أبو طلحة أن يطلق: حدثنا علي بن عاصم، حدثنا محيد، مسع أنسا يقول: حممد بن حرب النشائي
فهذا خرب منكر، ) ٣(فكف " إن طالق أم سليم حوب : " سليم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .والنشائي صدوق
حدثنا إبراهيم بن إمساعيل بن الفرج الغافقي مبصر، حدثنا حممد بن الوليد بن أبان، : أبو أمحد بن عدي

  حدثنا شعبة، أخربين علي بن عاصم، عنحدثنا خالد بن عبد اهللا الزيات، حدثنا محاد بن خالد اخلياط، 
__________  

  .مث أورد احلديث...بل له أكاذيب وضعها على علي بن عاصم تبينت ذلك، ومن أشرها= 
  .١٣٧ / ٣" امليزان " ، وأوردمها املؤلف يف ٥٩٣لوحة ": الكامل ) " ١(
اده هذه البواطيل يف ترمجة وهذان باطالن، ولقد أساء ابن عدي يف إير": امليزان " نصر كالمه يف ) ٢(

  .علي، والعالء متهم بالكذب
  .ال حتل الرواية عنه، كان ال يبايل ما روى: قال االزدي: يف ترمجة العالء: وقال



  .كان يضع احلديث: وقال ابن طاهر
  .يروي املوضوعات عن الثقات: وقال ابن حبان

 من طريق احلسن ١٥٩ / ٢ي، وأبو نعيم أخرجه البيهق" من قرأ يس ابتغاء وجه اهللا غفر له : " وحديث
 / ٤البصري، عن أيب هريرة، وسنده منقطع، الن احلسن مل يسمع من أيب هريرة، وأخرجه أبو نعيم 

  ".من قرأ يس يف ليلة أصبح مغفورا له : "  من حديث ابن مسعود بلفظ١٣٠
  .ويف سنده أبو مرمي عبد الغفار بن القاسم

  .متروك: اقال أبو حامت والنسائي وغريمه
  .١٣٧ / ٣" امليزان " ، وهو يف ٥٩٣: الكامل) ٣(

(*)  

)٩/٢٦٠(  

  

  ).١(كانت يف النيب صلى اهللا عليه وسلم دعابة : خالد احلذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
  .وهذا منكر، وروي حنوه مرسال: قلت

  .ولعلي قدر ثالثني حديثا ال يرويها غريه: قال ابن عدي
أخربنا أبو الوقت، : احلميد، أخربنا موسى بن عبد القادر، وعبد اهللا ابن زيد قاالأخربنا أمحد بن عبد

أخربنا أبو احلسن الداوودي، أخربنا ابن محويه، أخربنا إبراهيم بن خزمي، حدثنا عبد بن محيد، حدثنا علي 
 رسول اهللا قال: مسعت عمر بن اخلطاب يقول: حدثين عبد اهللا بن عمر: بن عاصم، عن حيىي البكاء، قال

  أربع قبل الظهر بعد الزوال، حتسب: " صلى اهللا عليه وسلم
يتفيأ ظالله عن : (مث قرأ" مبثلهن يف صالة السحر، وليس من شئ إال وهو يسبح اهللا يف تلك الساعة 

   ].٤٨: النحل[ اآلية كلها ) اليمني والشمائل
  .عن عبد، فوافقناه بعلو) ٢(أخرجه الترمذي 

  .ولد علي بن عاصم سنة مثان ومئة: حدثنا متيم بن املنتصر قال: رخيهتا" قال حبشل يف 
ولد سنة تسع ومئة، ومات يف مجادي االوىل سنة إحدى ومئتني، وهو : وقال ابن سعد ويعقوب بن شيبة

  .ابن اثنتني وتسعني سنة
  ).٣(وأشهر، بواسط : زاد ابن سعد

__________  
  .١٣٨ / ٣" امليزان " ، و ٥٩٣: الكامل) ١(
  .باب ومن سورة النحل: يف التفسري) ٣١٢٨(رقم ) ٢(



  .هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من حديث علي بن عاصم: وقال
  .٣١٣ / ٧طبقات ابن سعد ) ٣(

(*)  

)٩/٢٦١(  

  

أخربين أيب أنه صام مثانني شهر رمضان، مل يفطر فيها : مسعت عاصم بن علي يقول: وقال يعقوب بن شيبة
  .يوما
سألت علي ابن : هو ابن أربع وتسعني سنة، وشذ هارون بن حامت، وليس حبجة، قالومات، و: قال

  .سنة مخس ومئة: عاصم عن مولده، فقال
  

  :وقد كان ولده
  .حافظا صدوقا من أصحاب شعبة) خ، ت، ق * ( عاصم بن علي بن عاصم- ٧٣

  .صحيحه، وأبو داود" البخاري يف : حدث عنه
  .ومات سنة إحدى وعشرين ومئتني

  .قد لقي عكرمة بن عمار وعدةو
عاصم بن حممد العمري، وعكرمة بن عمار، وابن أيب ذئب، وشعبة بن احلجاج، والقاسم بن : حدث عن

  .الفضل احلداين، وعبد الرمحن املسعودي، وأبيه، وخلق كثري، وكان من أئمة احملدثني
راهيم احلريب، وحنبل بن أمحد بن حنبل، وأبو حممد الدارمي، وأبو حامت الرازي، وإب: وحدث عنه

  إسحاق، وعبد اهللا بن أمحد
__________  

 ٢، التاريخ الصغري ٤٩١ / ٦، التاريخ الكبري ٣١٩٩، طبقات خليفة ت ١٨٦: كتاب العلل المحد* 
، الكامل ٣٤٨ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٢٤لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٥١٦: ، املعارف٣٤٨، ٣٤٦/ 

 / ٢، تذهيب التهذيب ٦٣٦لوحة : ، ذيب الكمال٢٤٧ / ١٢، تاريخ بغداد ٦١٠: البن عدي
، شرح العلل ٥١ / ٢، الكاشف ٣٥٤ / ٢، ميزان االعتدال ٣٩٧ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ١١١

، ٤١٠: ، مقدمة فتح الباري١٧٤: ، طبقات احلفاظ٤٩ / ٥، ذيب التهذيب ٧٨٨ / ٢البن رجب 
  .٤٨ / ٢: ، شذرات الذهب١٨٢: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)٩/٢٦٢(  



  

  .الدورقي، وعلي بن عبد العزيز، وحممد بن حيىي املروزي، وخلق
  .حدث ببغداد مدة، وتكاثروا عليه، مث رجع إىل واسط، وا تويف

  ).١(وقد جرحه حيىي بن معني، والصواب أنه صدوق كما قال أبو حامت 
  .صحيح احلديث، قليل الغلط: وروى عبد اهللا بن أمحد عن أبيه قال

  كان جملسه حيزر ببغداد بأكثر من مئة: وقال أبو احلسني بن املنادي
  ).٢(ألف إنسان، وكان يستملي عليه هارون الديك، وهارون مكحلة 

مسعنا من عاصم بن علي، فوجه املعتصم من حيزر جملسه يف رحبة النخل : قال عمر بن حفص السدوسي
حدثنا الليث : ر الناس، حىت إيت مسعته يوما يقولاليت يف جامع الرصافة، وكان جيلس على سطح، وينتش

بن سعد، ويستعاد، فأعاد أربع عشرة مرة، والناس ال يسمعون، وكان هارون املستملي يركب خنلة 
معوجة يستملي عليها، فبلغ املعتصم كثرة اخللق، فأمر حبزرهم، فوجه بقطاعي الغنم، فحزروا الس 

  ).٣(عشرين ومئة ألف 
عليك مبجلس عاصم بن علي، فإنه غيظ الهل : أتاين آت يف منامي، فقال يل: يسى، قالوعن أمحد بن ع

  .الكفر
  كان عاصم رمحه اهللا ممن ذب عن الدين يف احملنة، فروى: قلت

__________  
  .٣٤٨ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٢٤٨ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٤٨ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)٩/٢٦٣(  

  

كنا عند عاصم بن علي ومعنا أبو عبيد، : اهليثم بن خلف الدوري أن حممد بن سويد الطحان حدثه قال
أال رجل يقوم معي، فنأيت : وإبراهيم بن أيب الليث ومجاعة، وأمحد بن حنبل يضرب، فجعل عاصم يقول

يا : ا أبا احلسني، فقالأنا أقوم معك ي: فما جييبه أحد، مث قال ابن أيب الليث: هذا الرجل، فنكلمه ؟ قال
  .خفي: غالم

يا أبا احلسني أبلغ إىل بنايت، فأوصيهم، فظننا أنه ذهب يتكفن ويتحنط، مث جاء، : فقال ابن أيب الليث
  وجاء كتاب ابنيت عاصم من: إين ذهبت إليهن، فبكني، قال: فقال



القرآن خملوق، فأتق : يقوليا أبانا إنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أمحد بن حنبل، فضربه على أن : واسط
  ).١(اهللا، وال جتبه فواهللا الن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت 

  .ذكر ابن عدي لعاصم بن علي ثالثة أحاديث، تفرد ا عن شعبة: قلت
  ).٢(ال أعلم له شيئا منكرا سواها، ومل أر حبديثه بأسا : مث قال ابن عدي

  .نة إحدى وعشرين ومئتنيتويف عاصم يف رجب س: قالوا
  .ومسع أبو داود منه أحاديث يسرية، وتويف عاصم

أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد يف سنة ست عشرة وست مئة، أخربنا أبو الفتح 
بن البطي، أخربنا أبو الفضل بن خريون، وأخربنا إمساعيل، أخربنا ابن قدامة، أخربنا حيىي بن ثابت، 

  أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد الربقاين، حدثنا أبو بكر: ربنا أيب، قاالأخ
__________  

  .٢٤٩، ٢٤٨ / ١٢" تاريخ بغداد " اخلرب بطوله يف ) ١(
  .٦١١، ٦١٠" الكامل ) " ٢(

(*)  

)٩/٢٦٤(  

  

، االمساعيلي، حدثنا حممد بن حيىي بن سليمان، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا شعبة، عن احلكم، عن ذر
إين أجنبت فلم أجد املاء، فقال : جاء رجل إىل عمر، فقال: عن ابن عبدالرمحن بن أبزي، عن أبيه قال

أما تذكر أنا كنا يف سرية على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأجنبت وأنت، فأما : عمار بن ياسر
 عليه وسلم أنت، فلم تصل، وأما أنا، فتمعكت يف التراب، وصليت، فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا

  ". ونفخ فيهما، مث مسح ما وجهه وكفيه - وضرب بكفيه االرض -إمنا كان يكفيك هذا : " فقال
  )١(متفق عليه من حديث غندر والقطان عن شعبة 

، بن املختار، بن رديح، احلافظ االمام الثبت، أبو عبد اهللا ابن الفرافصة) ع* ( حممد بن بشر - ٧٤
  .العبدي الكويف

  .هو ابن عمنا، جنتمع حنن وهو يف املختار: د بن املعدل الفقيهقال أمح
__________  

باب املتيمم هل ينفخ فيهما، وباب التيمم للوجه :  يف التيمم٣٧٦، ٣٧٥ / ١أخرجه البخاري ) ١(
والكفني، وباب إذا خاف اجلنب على نفسه املرض أو املوت، أو خاف العطش تيمم، وباب التيمم 

 / ١، والنسائي )٣٢١(باب التيمم، وأخرجه أبو داود : يف احليض) ١١٢) (٣٦٨(ضربة، ومسلم 



  .باب ما جاء يف التيمم ضربة واحدة): ٥٦٩(باب تيمم اجلنب وابن ماجة :  يف الطهارة١٧٠
، طبقات خليفة ت ٤٧١: ، تاريخ خليفة٣٩٤ / ٦، طبقات ابن سعد ٥٠٥: تاريخ ابن معني* 

، مشاهري ٢١٠ / ٧، اجلرح والتعديل ٢٩٩ / ٢لتاريخ الصغري ، ا٤٥ / ١، التاريخ الكبري ١٣١٧
، العرب ٢ / ١٩١ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٧٧، ذيب الكمال لوحة ١٣٧٥/ علماء االمصار ت 

: ، طبقات احلفاظ٧٣ / ٩، ذيب التهذيب ٢٤ / ٣، الكاشف ٣٢٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٤١ / ١
  .٧ / ٢هب ، شذرات الذ٣٢٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٥

(*)  

)٩/٢٦٥(  

  

  .ولد يف خالفة هشام بن عبدامللك: قلت
هشام بن عروة، واالعمش، وأيب حيان التيمي، وإمساعيل بن أيب خالد، وزكريا بن أيب : وحدث عن

  زائدة، وعبيد اهللا بن عمر، وجممع بن حيىي، وحممد بن عمرو، وسالم بن أيب عمرة، وحجاج
العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وهانئ ابن هانئ اجلهين، وابن أيب الصواف، وحجاج بن دينار، وعبد 

  .عروبة، وشعبة، وسفيان، ومسعر وخلق
  .ويرتل إىل أن يروي عن إسحاق بن سليمان الدارمي

جعفر بن عون رفيقه، وعلي بن املديين، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأخوه : حدث عنه
ريب، وأبو سعيد االشج، وهارون احلمال، وأمحد بن الفرات، وعبد بن محيد، عثمان، وابن منري، وأبو ك

وأمحد بن حيىي الصويف، وأمحد بن سليمان الرهاوي، واحلسن بن علي ابن عفان، وحممد بن عاصم، 
  .وعباس الدوري، وآخرون
  .وثقه حيىي بن معني وغريه

هو أحفظ من : من ابن أيب عروبة، فقالسألت أبا داود عن مساع حممد بن بشر : قال أبو عبيد اآلجري
  .كان بالكوفة

: جييؤوين: ملا خرجنا يف جنازة مسعر، جعلت أتطاول يف املشي، فقلت: الكدميي، عن أيب نعيم قال
فيسألوين عن حديث مسعر، فذاكرين حممد بن بشر العبدي حبديث مسعر، فأغرب علي سبعني حديثا مل 

  .يكن عندي منها إال حديث واحد
  ).١(مات سنة ثالث ومئتني : البخاري وغريهقال 

__________  



  .٢٩٩ / ٢" التاريخ الصغري ) " ١(
(*)  

)٩/٢٦٦(  

  

أخربنا علي بن حممد احلافظ وإمساعيل بن مكتوم، وعيسى بن أيب حممد، وأمحد بن أيب طالب وأبو العز 
داوودي، أخربنا ابن محويه، أخربنا أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو الوقت، أخربنا ال: بن عساكر قالوا

  إبراهيم بن خزمي، حدثنا عبد بن محيد، حدثنا حممد بن بشر، عن هشام
إن أترك فقد ترك من هو خري : أال تستخلف ؟ قال: قيل لعمر: ابن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر قال

أبو بكر رضي اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن أستخلف، فقد استخلف من هو خري مين: مين
  ).١(عنه 

  .متفق عليه من حديث هشام
  

ابن يزيد، بن جابر، بن سلمة، االمام عامل خراسان، أبو حفص ) ت، ق * ( عمر بن هارون- ٧٥
  .الثقفي، موالهم البلخي املقرئ احملدث

  .ولد سنة بضع وعشرين ومئة، وارحتل وصنف، ومجع
__________  

 / ١٣ من طريق حممد بن بشر ذا االسناد، وأخرجه البخاري ٤٣ / ١ "املسند " أخرجه أمحد يف ) ١(
االول من طريق : يف االمارة) ١١) (١٨٢٣(باب االستخالف، ومسلم :  يف االحكام١٧٨، ١٧٧

سفيان، والثاين من طريق أيب أسامة محاد بن أسامة، كالمها عن هشام بن عروة ذا االسناد، وأخرجه 
 كلهم ٤٧ / ١، وأمحد )٢٩٣٩(يف الفنت، وأبو داود ) ٢٢٢٥(رمذي ، والت)١٢) (١٨٢٣(مسلم 

  .من طريق معمر، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر
: ، طبقات خليفة ت٣٧٤ / ٧، طبقات ابن سعد ٤٣٥: ، تاريخ ابن معني٣٦٨العلل المحد * 

، كتاب ١٤٠  /٦، اجلرح والتعديل ٢٨٨، الضعفاء للعقيلي لوحة ٨٥: ، الضعفاء واملتروكني٣١٤٤
، تذهيب ١٠٢٥، ذيب الكمال لوحة ١٨٧ / ١١، تاريخ بغداد ٩١، ٩٠ / ٢اروحني والضعفاء 

، ٢٢٨ / ٣، ميزان االعتدال ٣٤٠ / ١، تذكرة احلفاظ ٣١٦ / ١، العرب ١ / ٩٣ / ٣التهذيب 
، ١٤٢: ، طبقات احلفاظ٥٠ / ٧، ذيب التهذيب ٥٩٨ / ١، طبقات القراء ٣٢٢ / ٢الكاشف 

  .٣٤١ / ١، شذرات الذهب ٢٨٦: صة تذهيب الكمالخال
(*)  



)٩/٢٦٧(  

  

سلمة بن وردان، وعيسى بن أيب عيسى احلناط، وغريمها من صغار التابعني، وابن جريج : وحدث عن
والزمه سنوات، وسعيد بن أيب عروبة، وجعفر الصادق، واسامة بن زيد الليثي، وإمساعيل بن رافع 

صفوان بن عمرو، وعثمان بن االسود، ومعروف بن خربوذ، وقرة بن خالد، املدين، وحريز بن عثمان، و
ويونس بن يزيد االيلي، وأيب بكر بن أيب مرمي، واالوزاعي، وأمين بن نابل، وثور بن يزيد، ومحزة 

  .الزيات، وتال عليه، ومهام بن حيىي، وشعبة، والثوري، وخلق كثري
مسلم، وأمحد بن حنبل، ومجعة بن عبد اهللا البلخي، وعمرو هشام بن عبيد اهللا الرازي، وعفان بن : وعنه

بن رافع القزويين، وحممد بن أيب بكر املقدمي، وحممد بن محيد، وهناد بن السري، وقتيبة بن سعيد، وأبو 
طاهر بن السرح، وسريج بن يونس، وأبو سعيد االشج، وعمرو الناقد، ونصر بن علي، وأمحد بن ناصح 

ن معاذ البلخي، وأبو داود املصاحفي البلخي سليمان بن سلم، وعلي بن احلسن املصيصي، واجلارود ب
  .الذهلي، وخلق كثري، إال أنه على سعة علمه سيئ احلفظ، فلم يروه حجة وال عمدة

  .تكلم فيه حيىي بن معني: قال البخاري
  .كتب الناس عنه كثريا، وتركوا حديثه: وقال ابن سعد

: ألقيت من حديثي سبعني ألفا: قال عمر بن هارون: أيب غسان زنيج قالروى أمحد بن علي االبار، عن 
: قال ز: يا أبا غسان ما كان حاله ؟ قال: كذا وكذا، فقال) ١(اليب جزء عشرين ألفا، ولعثمان الربي 

  أرى
__________  

  ".اللباب " هذه النسبة إىل الرب، وهو احلنطة، وهي نسبة إىل بيعه كما يف ) ١(
(*)  

)٩/٢٦٨(  

  

  .أكثر عن ابن جريج: حيىي بن سعيد حسده، فقال
  !.من الزم رجال اثين عشر سنة، ال يريد أن يكثر عنه ؟ 

  .وبلغين أن أمه كانت تعينه على الكتاب: قال
  .ما أعتقد أنه أقام مبكة هذا إال أن يكون حنو سنة: قلت

م عمر بن هارون فمن هنالك وذكر مسلم بن عبدالرمحن البلخي أن ابن جريج تزوج أ: قال اخلطيب
  ).١(أكثر السماع منه 



: ألك أخت ؟ قال: إنه لقي ابن جريج، وكان حسن الوجه، فسأله ابن جريج: يقال: وقال ابن عدي
لعل هذا احلسن يكون يف أخته كما هو يف أخيها، فتفرد عن ابن جريج، : نعم، فتزوج بأخته، فقال

  .وروى عنه أشياء مل يروها غريه
مسعت أبا عاصم ): ٢(بور بن الفضل : مسعت صاحبا لنا يقال له: أيب داود، عن سعيد بن زجنلقال ابن 

  ).٣(كان عندنا أحسن أخذ من ابن املبارك : ذكر عمر بن هارون، فقال
إن مرجئة بلخ : كان كثري السماع، روى عنه عفان وقتيبة وغري واحد، ويقال: وقال أمحد بن سيار

  ).٤( يطريه ويوثقه -بو رجاء يعين قتيبة كانوا يقعون فيه، وكان أ
  عمر بن هارون مر بنا، وبات عندنا، وكان: وذكر عن وكيع أنه قال

__________  
  .١٨٨ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٢٣": املشتبه " وانظر " امسه حممد البلخي : " يف هامش االصل) ٢(
  ".ىل ثور إ" بور " ، وقد تصحف فيه ١٨٨ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٨٩ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)٩/٢٦٩(  

  

كان عمر بن هارون شديدا على املرجئة، ويذكر مساوئهم : باحلفظ، ومسعت أبا رجاء يقول) ١(يزن 
وكان من أعلم الناس بالقراءات، وكان القراء يقرؤون : وبالياهم، فكانت بينهم عداوة لذلك، قال

سألت عبدالرمحن بن مهدي، : ، ومسعت أبا رجاء يقول)٢( القرآن عليه، وخيتلفون إليه يف حروف
أعوذ باهللا، ما قلت فيه إال خريا، : إن عمر بن هارون قد أكثرنا عنه، وبلغنا أنك تذكره، قال: فقلت
ما قلت أنا ذا قط، ولو ! يا سبحان اهللا : روى عن فالن، ومل يسمع منه ؟ قال: بلغنا أنك قلت: قلت

  ).٣(دنا مبتهم روى، ما كان عن
مسعت ابن املبارك يغمز عمر بن هارون : عن حيىي بن املغرية الرازي قال): ٤(علي بن احلسن اهلسنجاين 

  .يف مساعه من جعفر بن حممد، وكان عمر يروي عنه حنو ستني حديثا
ت عمر بن هارون كذاب، قدم مكة وقد ما: مسعت حيىي بن معني يقول: وقال علي بن احلسني بن اجلنيد

  .جعفر بن حممد، فحدث عنه
  ).٥(تكلم فيه ابن املبارك، فذهب حديثه : وقال أبو حامت

هو : إن أبا سعيد االشج حدثنا عن عمر بن هارون، فقال: قلت اليب: قال عبدالرمحن بن أيب حامت



  ضعيف احلديث، خبسه ابن املبارك
__________  

  ".إىل يزين " د تاريخ بغدا" يعاب بسوء احلفظ، وقد حترف يف : أي) ١(
  .١٨٩ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٨٩ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .هسنجان: هسنكان، فعربت فقيل: هذه النسبة إىل قرية من قرى الري يقال هلا) ٤(
  .١٤١ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٥(

(*)  

)٩/٢٧٠(  

  

  ).١(عفر قد تويف يروي عن جعفر بن حممد، وقد قدمت قبل قدومه، فكان ج: خبسة، فقال
  .هذا منقطع عن ابن املبارك، وال يصح، فقد قدم ابن املبارك، وحج قبل موت جعفر بسنوات: قلت

حدثنا عمر بن هارون عن القاسم بن : حدثنا حممد بن زكريا البلخي، حدثنا قتيبة، قلت جلرير: العقيلي
يعين ) ٢" (إن كاتبك هذا أمني : " نزل جربيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: مربور، قال

  .كذبت: اذهب إليه، فقل له: معاوية، فقال يل جرير
ما أقدر أن أتعلق عليه بشئ، كتبت عنه : سئل أبو عبد اهللا عن عمر بن هارون، فقال: قال املروذي

  .قد كانت له قصة مع ابن مهدي: حديثا كثريا، فقيل له
مسعت من حيكي عن ابن مهدي أنه قدم عليهم عمر :  جعفربلغين أنه كان حيمل عليه، فقال له أبو: قال

منها حديث عن حيىي بن : بن هارون البصرة، وهو شاب، فذاكره عبدالرمحن، فكتب عنه ثالثة أحاديث
  .أيب عمرو السيباين، عن عمرو بن عبد اهللا احلضرمي، عن عبد اهللا بن عمرو يف شرب العصري

  .ار ينسى الفأس يف القربومنها عن عبدامللك، عن عطاء، يف احلف
إنك كتبت عن هذا أشياء، : وحديث آخر، فلما كان بعد زمان، قدم فأتى رجل عبدالرمحن، فقال

مل أمسع منه شيئا، إمنا كان هذا : فأعطاه الرقعة، فذهب إليه، فسأله عن حديث حيىي بن أيب عمرو، فقال
  يف احلداثة، وسأله عن حديث

__________  
  .١٤١ / ٦" ديل اجلرح والتع) " ١(
  .خرب باطل املتهم به عمر بن هارون) ٢(

  ،٤٠٣ص " الفوائد اموعة " وانظر 



  .١٢١، ١٢٠ / ٨" البداية " ، و ٤٠٤
(*)  

)٩/٢٧١(  

  

  .مل أمسع منه، إمنا حدثنيه فالن عنه، فأتى الرجل ابن مهدي، فأخربه، فنال منه، وتكلم: عبدامللك، فقال
  ).١(ر ما حيدثنا عن ابن جريج كان أكث: فقال أبو عبد اهللا

  .قد كنت رويت عنه شيئا: فتروي عنه ؟ فقال: وروى عن االوزاعي، قيل له
عمر بن هارون ال أروي عنه، وقد أكثرت عنه، ولكن كان ابن : مسعت أمحد يقول: وقال أبو طالب

أخرى، حدثين ا حدثين بأحاديث، فلما قدم مرة : مل يكن له قيمة عندي، وبلغين أنه قال: مهدي يقول
  .عن إمساعيل بن عياش عن أولئك، فتركت حديثه

عمر بن هارون البلخي كذاب : قال أبو زكريا: وجدت خبط جدي: وقال علي بن احلسني بن حبان
خبيث ليس حديثه بشئ، قد كتبت عنه، وبت على بابه بباب الكوفة، وذهبنا معه إىل النهروان، مث تبني 

حديثه كله، ما عندي عنه كلمة إال أحاديث على ظهر دفتر، خرقتها كلها، لنا أمره بعد ذلك، فحرقت 
 ومل أمسعه منه، ولكن هذا -قال عبد الرمحن بن مهدي : ما تبني لكم من أمره ؟ قال: قلت اليب زكريا

قدم علينا، فحدثنا عن جعفر بن حممد، فنظرنا إىل مولده، وإىل خروجه :  قال-مشهور عن عبدالرمحن 
  .ليس بشئ: وروى عباس وأمحد بن زهري، عن حيىي) ٢( فإذا جعفر قد مات قبل خروجه إىل مكة،

  .ليس بثقة: وروى ابن حمرز والغاليب عن حيىي
  وعن حيىي

__________  
  .١٨٩، ١٨٨ / ١١" تاريخ بغداد " اخلرب بطوله يف ) ١(
  .١٨٩ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)٩/٢٧٢(  

  

  .ضعيف: أيضا
  .بكان يكذ: وعنه

  .وسئل عنه علي بن املديين، فضعفه جدا



الناس : مل ال حتدث عن عمر بن هارون ؟ فقال:  وقيل له-مسعت إبراهيم بن موسى : وقال أبو زرعة
  .تركوا حديثه

  .كتبت عنه حزمة، وال أحدث عنه بشئ: وعن إبراهيم بن موسى، قال
  .مل يقنع الناس حبديثه: وقال أبو إسحاق اجلوزجاين

  .متروك احلديث:  جزرة والنسائيوقال صاحل
  .فيه ضعف: وقال زكريا الساجي
  .متروك: وقال أبو علي احلافظ

  .ضعيف: وقال الدارقطين
  .ال شئ، حدث عن ابن جريج، واالوزاعي، وشعبة، باملناكري: وقال أبو نعيم

له أصل إال مقارب احلديث، ال أعرف له حديثا ليس : مسعت حممدا يقول": جامعه " وقال أبو عيسى يف 
كان النيب صلى اهللا : هذا، رواه الترمذي عن أسامة ابن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

  ).١(عليه وسلم يأخذ من حليته من عرضها ومن طوهلا 
  .ال نعرفه إال من حديث عمر، ورأيت حممد حسن الرأي فيه: قال الترمذي

__________  
  .باب ما جاء يف االخذ من اللحية: يف االدب) ٢٧٦٢(رواه الترمذي ) ١(

  .ضعيف: هذا حديث غريب، أي: وقال
(*)  

)٩/٢٧٣(  

  

  .كان ممن يروي عن الثقات املعضالت، ويدعي شيوخا مل يرهم: وقال أبو حامت بن حبان
  ).١(وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه : قال
  .ههذه رواية قتيبة عن ابن مهدي، وقد روى غري واحد عنه أنه ام: قلت

شهدت عمر بن هارون ببغداد، وهو حيدثهم، فسئل عن : قال حممد بن عمرو السويقي: قال ابن حبان
  .حديث البن جريج، رواه عنه الثوري مل يشارك فيه، فحدثهم به، فرأيتهم مزقوا عليه الكتب

 كان صاحب سنة وفضل وسخاء، وكان أهل بلده يبغضونه لتعصبه يف السنة وذبه: مث قال ابن حبان
عنها، ولكن كان شأنه يف احلديث ما وصفت، واملناكري يف حديثه تدل على صحة ما قاله حيىي بن معني 

  .فيه
وقد حسن القول فيه مجاعة من شيوخنا، كان يصلهم يف كل سنة بصالت كبرية من الدراهم : قال



  .والثياب، ويبعثها إليهم من بلخ إىل بغداد يف كل سنة
كان رسول اهللا : ىي بن أيب كثري، عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه، قالوقد روى عن االوزاعي، عن حي

  ).٢(صلى اهللا عليه وسلم يرتاد لبوله كما يرتاد أحدكم لصالته 
  ).٣(حديثا يف البسملة " املختصر " ممن قوى أمره ابن خزمية، فروى له يف : قلت

__________  
  .٩٠ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ١(
يطلب لبوله مكانا لينا لئال يرجع : يرتاد لبوله، أي: ، وقوله٩١ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ٢(

  ".النهاية " عليه رشاش بوله 
  . يف مجلة منكرات عمر بن هارون٢٢٩ / ٣" امليزان " واخلرب أورده املؤلف يف 

أخرجه أبو داود " ل، لريتد لبوله إذا أراد أحدكم أن يبو: " ويف الباب عن أيب موسى االشعري مرفوعا
  ،٩٤، ٩٢ / ١، والبيهقي )٣(

  .وإسناده ضعيف جلهالة أحد رواته
  = (*)من طريق خالد بن خداش، عن عمر بن هارون، ) ٤٩٣" (صحيحه " هو يف ) ٣(

)٩/٢٧٤(  

  

ة، مات عمر ببلخ يوم اجلمعة أول رمضان سنة أربع وتسعني ومئ: قال علي بن الفضل بن طاهر البخلي
وهو ابن ست وستني سنة، وكان خيضب، هكذا أخربين حممد بن حممد بن عبد العزيز، عن مسلم بن 

  ).١(ورأيت يف كتاب أنه عاش مثانني سنة : عبدالرمحن السلمي، مث قال
أخربنا أبو القاسم عبد الصمد بن عبد الكرمي بن عبد الصمد االنصاري سنة ثالث وتسعني، أخربنا علي 

قرئ سنة أربع وعشرين وست مئة، أخربنا أبو علي احلسن بن مسلم الزاهد، أخربنا بن باسويه امل
إبراهيم بن حممد الكرخي، أخربنا إمساعيل بن مسعدة، أخربنا محزة بن يوسف احلافظ، أخربنا عبد اهللا بن 

زيد عدي، حدثنا لول بن إسحاق، حدثنا أمحد ابن حامت الطويل، حدثنا عمر بن هارون، عن ثور، عن ي
  بن شريح،

__________  
بسم (عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، عن أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف الصالة = 

  .ثالث آيات) الرمحن الرحيم(آيتني، ) واحلمد هللا رب العاملني(فعدها آية، ) اهللا الرمحن الرحيم
بن خداش ذا االسناد، وعلق عليه الذهيب  من طريق خالد ٢٣٢ / ١" املستدرك " وأخرجه احلاكم يف 

  .متروك: عمر بن هارون أمجعوا على ضعفه، وقال النسائي: بقوله



وهذا احلديث على ضعفه ال يصلح حجة ملن يرى اجلهر بالبسملة، فإنه ليس بصريح يف ذلك، وميكن 
اهللا عليه وسلم كان يرتل أا مسعته سرا يف بيتها لقرا منه، على أن مقصودها االخبار بأن النيب صلى 

 من طريق ٢٣٢ / ٢قراءته حرفا حرفا، وال يسردها، ويقف على رأس كل آية، يبينه ما رواه احلاكم 
كانت قراءة النيب صلى اهللا : مهام حدثنا القرشي، عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، عن أم سلمة قالت

   قراءة-فا حرفا حر) بسم اهللا الرمحن الرحيم: ( فوصفت-عليه وسلم 
  .بطيئة
، من ٣٢٣ / ٢، واحلاكم ٣٠٢ / ٦على شرط الشيخني، وصححه الدارقطين، ورواه أمحد : وقال

طريق حيىي بن سعيد االموي، حدثنا ابن جريج، عن عبد اهللا بن أيب مليكة، عن أم سلمة أا سئلت عن 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، : يةكان يقطع قراءته آية آ: " قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت

  ".احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين 
الرمحن (، مث يقف، )احلمد هللا رب العاملني: (كان يقطع قراءته آية آية: " لفظ أمحد، ولفظ احلاكم

  ".، مث يقف )الرحيم
  .ملك يوم الدين: وكانت أم سلمة تقرأها: قال ابن أيب مليكة

  ).٢٩٢٨(، والترمذي )٤٠٠١(أبو داود ورواه 
  .١٩١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(

(*)  

)٩/٢٧٥(  

  

كربت خيانة أن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن جبري بن نفري، عن النواس بن مسعان، قال
  .يزيد وثق) ١" (حتدث أخاك حديثا، هو لك مصدق، وأنت له كاذب 

ا منصور بن سند، أخربنا أبو طاهر احلافظ، أخربنا أبو بكر أمحد بن قرأت على عيسى بن حيىي، أخربن
حممد بن أمحد احلافظ، أخربنا عمر بن عبد اهللا بن اهليثم الواعظ سنة سبع عشرة وأربع مئة، حدثنا أبو 

القاسم الطرباين، حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم، حدثنا عمار بن هارون، حدثنا عمر بن هارون البلخي، 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ا ثور بن يزيد، عن مكحول، عن النواس بن مسعان الكاليب، قالحدثن
  ).٢" (اللهم بارك الميت يف بكورها : " وسلم

__________  
 من طريق عمر بن هارون ذا ١٨٣ / ٤إسناده ضعيف لضعف عمر بن هارون، وأخرجه أمحد ) ١(

  .ة ثبتهو ابن يزيد احلمصي ثق: االسناد، وثور



، "ثور عن يزيد بن شريح : " صوابه: وهو خطأ" ثور ابن يزيد عن شريح " ويف املطبوع من املسند 
  ورواه أبو داود

من طريق بقية بن ) ٣٩٣" (االدب املفرد " باب يف املعاريض،، والبخاري يف : يف االدب) ٤٩٧١(
ري بن نفري، عن أبيه، عن سفيان بن الوليد، عن ضبارة بن مالك احلضرمي، عن أبيه عن عبدالرمحن بن جب

  .أسيد احلضرمي
  .وهذا سند ضعيف

  .بقية بن الوليد مدلس، وقد عنعن، وضبارة جمهول، وكذا أبوه
، ونسبه للطرباين يف ٦٢ / ٤" امع " إسناده ضعيف لضعف عمر بن هارون، وأورده اهليثمي يف ) ٢(
 / ٣حيح لشواهده الكثرية، فقد أخرجه أمحد وأعله بعمر بن هارون، لكن منت احلديث ص" الكبري " 

، وابن )١٢١٢(، والترمذي )٢٦٠٦(، وأبو داود ٣٩١ و ٣٩٠ و ٣٨٤ / ٤ و ٤٣٢، و ٤١٦
" زوائد املسند " من حديث صخر الغامدي، وأخرجه عبد اهللا بن االمام أمحد يف ) ٢٢٣٦(ماجة 

من ) ٢٢٣٨(و ) ٢٢٣٧(من حديث علي، وأخرجه ابن ماجة ) ١٣٢٨(و ) ١٣٢٢(و ) ١٣١٩(
حديث أيب هريرة، وابن عمر، ويف الباب عن ابن مسعود عند أيب يعلى والطرباين، وعن عبد اهللا بن 

سالم عندمها أيضا، وعن أنس عند البزار، وعن ابن عباس عند البزار والطرباين، وعن عائشة عندمها 
  .أيضا، وغريهم

  .٦٢، ٦١ / ٤" امع " انظر 
(*)  

)٩/٢٧٦(  

  

  . بن زيد، الكويف احلافظ الثبت، موىل بين هاشممحاد بن أسامة) ع* (بو أسامة  أ- ٧٦
  .بل موىل احلسن بن سعد موىل احلسن ابن علي: والؤه لزيد بن علي، وقيل: ويقال

  .ولد يف حدود العشرين ومئة
هشام بن عروة، واالعمش، وابن أيب خالد، وإدريس ابن يزيد االودي، وأجلح ]: عن [ وحدث 

ندي، وأحوص بن حكيم الشامي، وأسامة بن زيد الليثي، وبريد بن عبد اهللا بن أيب بردة، وز بن الك
  حكيم، وحامت بن أيب

صغرية، وحبيب بن الشهيد، واحلسن بن احلكم النخعي، وسعد بن سعيد االنصاري، وحسني بن ذكوان 
م الزهري، وحممد بن عمرو، العلم، وسعيد اجلريري، وطلحة بن حيىي، وجمالد، وعوف، وهاشم بن هاش

وفضيل بن مرزوق، ومالك بن مغول، وابن أيب عروبة، وشعبة وسفيان، وسليمان بن املغرية، ومساور 



  .الوراق، وخلق كثري
  .وكان من أئمة العلم

عبدالرمحن بن مهدي، والشافعي، وقتيبة، واحلميدي، وأمحد، وإسحاق، وأبو خيثمة، : حدث عنه
  وإبراهيم بن سعيد

__________  
 / ٣، التاريخ الكبري ١٣١٥، طبقات خليفة ت ٣٩٤ / ٦، طبقات ابن سعد ١٢٨: تاريخ ابن معني* 

، مشاهري علماء االمصار ١٣٢ / ٣، اجلرح والتعديل ٢١٨: ، املعارف٢٩٤ / ٢، التاريخ الصغري ٢٨
رة ، تذك٣٣٥ / ١، العرب ١ / ١٧٢ / ١، تذهيب التهذيب ٣٢٦، ذيب الكمال لوحة ١٣٧٩: ت

، شرح ١٢٦ / ١، دول االسالم ٢٥٠ / ١، الكاشف ٥٨٨ / ١، ميزان االعتدال ٣٢١ / ١احلفاظ 
، ٩١: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٤: ، طبقات احلفاظ٢ / ٣، ذيب التهذيب ٦٧٩ / ٢العلل 

  .٢ / ٢شذرات الذهب 
(*)  

)٩/٢٧٧(  

  

ن احللواين، وأمحد بن الفرات، اجلوهري، وابنا الدورقي، وابنا أيب شيبة، وإسحاق الكوسج، واحلس
ودحيم، وعبيد بن إمساعيل، وحممد بن رافع، وحممد بن عبد اهللا املخزومي، وحممود بن غيالن، وهارون 

  .احلمال، وحممد بن عثمان بن كرامة، وخلق سواهم
أبو أسامة ثقة، كان أعلم الناس بأمور الناس، وأخبار أهل : روى حنبل بن إسحاق عن أمحد بن حنبل

  .لكوفة، ما كان أرواه عن هشام بن عروةا
  كان ثبتا، ما كان أثبته، ال: وروى عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه، قال

  .يكاد خيطئ
أبو أسامة أثبت من مئة مثل أيب عاصم، كان أبو : سئل أيب عن أيب عاصم وابن أسامة، فقال: وقال أيضا

  .أسامة ضابطا، صحيح الكتاب، كيسا، صدوقا
  .ما منهما إال ثقة: سألت حيىي بن معني عن أيب أسامة وعبدة قال: ن سعيدوقال عثمان ب

كتبت بأصبعي هاتني مئة ألف حديث، ومسع ذلك منه : مسعت أبا أسامة يقول: عبد اهللا بن عمر بن أبان
  .حممد بن عبد اهللا بن عمار

  .كان عند أيب أسامة ست مئة حديث عن هشام بن عروة: وقال ابن الفرات
  .كان أبو أسامة يف زمان سفيان يعد من النساك: ن عماروقال اب



ما بالكوفة شاب أعقل من : حدثنا داود بن حيىي بن ميان، عن أبيه، عن، سفيان قال: وقال أمحد العجلي
مات يف شوال سنة إحدى ومئتني، وصلى عليه حممد بن إمساعيل بن علي : أيب أسامة، مث قال العجلي
  .العباسي، وكرب عليه أربعا

)٩/٢٧٨(  

  

حديثه : قلت) ١(مات يف ذي القعدة سنة إحدى ومئتني، وهو ابن مثانني سنة فيما قيل : وقال البخاري
  .يف مجيع الصحاح والدواوين، وهو من نظراء وكيع

أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا هبة اهللا بن هالل، أخربنا عبد اهللا 
، أخربنا أبو احلسني بن بشران، أخربنا حممد بن عمرو، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن شاكر، حدثنا بن علي

  أبو أسامة، حدثنا االعمش، عن خيثمة بن عبدالرمحن، عن عدي بن حامت
ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ".فينظر أمين منه، فال يرى إال النار، فاتقوا النار ولو بشق مترة وال ترمجان، 
  ).٢(متفق عليه 

  .وقع لنا خمتصرا
  

  .ابن وهب:  أبو علي احلسن بن هانئ احلكمي، وقيلرئيس الشعراء*  أبو نواس - ٧٧
__________  

  .٢٨ / ٣" التاريخ الكبري ) " ١(
 ٣٦٢ / ١٣اب من نوقش احلساب عذب، و ب:  يف الرقاق٣٥١، ٣٥٠ / ١١أخرجه البخاري ) ٢(

باب كالم الرب تعاىل يوم : ٣٩٧ / ١٣و ) وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة: (يف باب قول اهللا تعاىل
باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة، : يف الزكاة) ٦٧) (١٠١٦(القيامة مع االنبياء وغريهم، ومسلم 

  .باب يف القيامة: ق والورعيف صفة القيامة والرقائ) ٢٤١٥(والترمذي 
، ٦١ / ٢٠، االغاين ٢٦٣: ، املوشح١٩٣: ، طبقات الشعراء البن املعتز٥٠١: الشعر والشعراء* 

، عيون ١٢٤ / ١، دول االسالم ٣٢١ / ١، العرب ٩٥ / ٢، وفيات االعيان ٤٣٦ / ٧تاريخ بغداد 
  = (*)، معاهد ٢٣٥، ٢٢٧ / ١٠، البداية ٩٣ - ٧٧ لوحة ٧التواريخ 

)٩/٢٧٩(  

  



ولد باالهواز، ونشأ بالبصرة، ومسع من محاد بن سلمة وطائفة، وتال على يعقوب، وأخذ اللغة عن أيب 
  .زيد االنصاري وغريه

أبو نواس للمحدثني كامرئ : ومدح اخللفاء والوزراء، ونظمه يف الذروة، حىت لقال فيه أبو عبيدة شيخه
  .القيس للمتقدمني

  :تا تنوسان على عاتقيه، أيلقب ذا لضفريتني كان: قيل
  .تضطرب

خمضت * سبحان ذي امللكوت أية ليلة : وهو من موايل اجلراح احلكمي أمري الغزاة، وهو القائل
أال كل حي : وله) ١(ما يف املعاد حمصال مل تطرف * صبيحتها بيوم املوقف لو أن عينا ومهتها نفسها 

له عن عدو يف ثياب * امتحن الدنيا لبيب تكشفت وذو نسب يف اهلالكني عريق إذا * هالك وابن هالك 
  .واليب نواس أخبار وأشعار رائقة يف الغزل واخلمور، وحظوة يف أيام الرشيد واالمني) ٢(صديق 

  .مات سنة مخس أو ست وتسعني ومئة
  .مات يف سنة مثان وتسعني: وقيل

  .عفا اهللا عنه
__________  

، ذيب تاريخ ابن ١٦٨ / ١خزانة االدب ، ٣٤٥ / ١، شذرات الذهب ٣٠ / ١التنصيص = 
، والبن منظور االفريقي صاحب لسان العرب جزء يف أخبار أيب نواس، هو الثالث ٢٥٧ / ٤عساكر 

من خمتار االغاين املطبوع يف دمشق، وقد صدر مبقدمة جيدة بني فيها أن أغلب ما ينسب إىل أيب نواس 
  .إليه حبجج ناصعة، وأدلة واضحةمن اون واخلالعة كذب ملفق، ال تصح نسبته 

  .البن منظور" أخبار أيب نواس " مل جندمها يف ديوانه املطبوع، وال يف ) ١(
  ).٩٧ / ٢(، ووفيات االعيان ٤٤٣ / ٧" تاريخ بغداد " ، و ٤٦٥البيتان يف الديوان ص ) ٢(

(*)  

)٩/٢٨٠(  

  

  ليس ما به لعب* يستخفه الطرب إن بكى حيق له * حامل اهلوى تعب : وله وهو حدث
ما رؤي أحفظ : ويقال) ١(صحيت هي العجب * واحملب ينتحب تعجبني من سقمي * تضحكني الهية 

  .من أيب نواس مع قلة كتبه، وشعره عشرة أنواع، وقد برز يف العشرة
  .اعتىن الصويل وغريه جبمع ديوانه، فلذلك خيتلف ديوانه

د ملثلها من خوف باسك من ذا يكون أبا *  أعو وحياة رأسك ال: وقد سجنه االمني المر، فكتب إليه



  )٢(سك إن قتلت أبا نواسك * نوا 
  

  .الشيخ االمام القدوة الرباين، أبو زيد القاسم بن يزيد اجلرمي املوصلي) س * ( اجلرمي- ٧٨
__________  

  .٩٦ / ٢" وفيات االعيان " ، و ٥١االبيات يف الديوان ص ) ١(
 / ٢" وفيات االعيان ) " ٢(منك عاد يل سبب * لما انقضى سبب ك: ويف الديوان بيت خامس وهو

  .٣٨٤:  البن منظور، وانظر ديوانه ص٢١٠، وأخبار أيب نواس ص ٩٩
، ذيب الكمال ٤٢٦ / ١٢، تاريخ بغداد ١٢٣ / ٧، اجلرح والتعديل ١٧٠ / ٧التاريخ الكبري * 

، ٣٩٥ / ٢، الكاشف ٣٥٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٥٣ / ٣، تذهيب التهذيب ١١١٩لوحة 
، شذرات الذهب ٣١٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٥١: ، طبقات احلفاظ٣٤١ / ٨ذيب التهذيب 

٣٤١ / ١.  
(*)  

)٩/٢٨١(  

  

  ثور بن يزيد، حريز بن عثمان، وأفلح بن محيد،: حدث عن
  .وشبل بن عباد، وإبراهيم بن نافع، وسفيان الثوري، وطائفة

مار، وصاحل وعبد اهللا ابنا عبد الصمد ابن أيب خداش، وعلي بن حرب، حممد بن عبد اهللا بن ع: وعنه
  .وأخوه أمحد بن حرب املواصلة، وثقه أبو حامت

كان زاهدا ورعا من أصحاب سفيان، رحل وكتب ": تاريخ املوصل " وقال يزيد بن حممد االزدي يف 
  .وكان حافظا للحديث متفقهاعمن حلق من احلجازيني، والكوفيني والبصريني والشاميني واملوصليني، 

 يف - يعين رفاقه -إن قامسا اجلرمي من االبدال، كان ال يشبههم : كان يقال: قال بشر بن احلارث
  .الزي، يلبس دون املعاىف، وزيد بن أيب الزرقاء

دخلت مرتل قاسم بن يزيد، فرأيت خرنوبا يف زاوية البيت كان يتقوت منه، وسيفا : قال علي بن حرب
  .ومصحفا

ورئي قاسم كأن املوصل على كتفه قد أخذها من كتف فتح املوصلي، ففسرها قاسم على رجل : قال
  .املوصل يقوم بفتح، فيموت، ويقوم بك: عابر، فقال

  .امسعوا منه فإنه االمني املأمون: كان قاسم حيفظ املسائل واحلديث، قال لنا املعاىف: قال بشر احلايف
حدثنا عبد اهللا بن املغرية موىل بين هاشم عن بشر احلايف أنه ذكر عنده " ه تارخي" وقال يزيد بن حممد يف 



رزق املعاىف شهرة، وما رأت عيناي : أصحاب سفيان، فأمجعوا على تفضيل املعاىف بن عمران، فقال بشر
  .مثل قاسم اجلرمي رمحه اهللا

)٩/٢٨٢(  

  

  القرآن كالم اهللا: مسعت قامسا اجلرمي يقول: قال هشام بن رام
  .غري خملوق

  .تويف قاسم اجلرمي سنة أربع وتسعني ومئة، ومل أشهد جنازته: قال علي اخلواص
أخربنا احلسن بن علي بن اخلالل، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر احلافظ، أخربنا أمحد بن علي 

 أمحد بن سليمان أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا أبو بكر: الصواف، واملبارك بن عبد اجلبار قاال
العباداين، حدثنا علي بن حرب الطائي بسامراء، حدثنا القاسم بن يزيد، عن صدقة، عن االوزاعي، عن 

إذا أراد الرجل أن : " عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
" الذى، ومسحت مث صليا يف ثوما ذاك جيامع أهله، أختذت أهله خرقة، فإذا فرغ ناولته، فمسح عنه ا

)١.(  
  

  .، أحد االولياءاملرعشي*  حذيفة بن قتادة - ٧٩
  .صحب سفيان الثوري، وروى عنه

لو أصبت من يبغضين على احلقيقة يف اهللا الوجبت على : مسعته يقول: قال رفيقه يوسف بن أسباط
  ).٢(نفسي حبه 

__________  
 ابن عبد اهللا السمني، ضعفه أمحد، والبخاري، وابن معني، إسناده ضعيف لضعف صدقة، وهو) ١(

  .والنسائي، والدارقطين
  .٢٦٧ / ٨" حلية االولياء * " 

  .٢٦٩، ٢٦٨ / ٤، صفة الصفوة 
  .٢٦٨ / ٨" حليلة االولياء ) " ٢(

(*)  

)٩/٢٨٣(  

  



  إن مل ختش أن يعذبك اهللا على أفضل: قال حذيفة: وقال ابن خبيق
  .)١(عملك، فأنت هالك 

  .أعظم املصائب قساوة القلب: وعنه قال
  ).٢(حل الكسرة، وإخالص العلم هللا : مجاع اخلري يف حرفني: وعنه

  
، علي بن عبد اهللا، بن خالد، بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، االمري أبو احلسن*  السفياين - ٨٠

  .القرشي االموي الدمشقي، ويعرف بأيب العميطر
 زمانه، بويع باخلالفة بدمشق زمن االمني، وغلب على دمشق يف أول سنة كان سيد قومه وشيخهم يف

  .ست وتسعني، وكان من أبناء الثمانني، وداره غريب الرحبة كانت
  .حكى عن املهدي وابن عالثة

  .أبو مسهر: روى عنه
سأل املهدي ابن : مسعت شيخا من قريش أثق به يقول: مسعت أبا مسهر يقول: قال اهليثم بن مروان

  :النه كان ال يرى مجعة وال مجاعة، فسألت أبا مسهر: مل رددت شهادة ابن إسحاق ؟ قال: عالثة
__________  

  .٢٦٨ / ٨" حلية االولياء ) " ١(
  .٢٧٠ / ٨" حلية االولياء ) " ٢(
، ٣١٨، ٣١٧ / ١، العرب ٢٤٩ / ٦، الكامل البن االثري ٤١٥ / ٨، الطربي ١٣١: نسب قريش* 

  .٣٤٢ / ١، شذرات الذهب ٢٢٧ / ١٠، البداية ١٢٣ / ١دول االسالم 
(*)  

)٩/٢٨٤(  

  

  .علي بن عبد اهللا: من الشيخ ؟ قال
: كانت أم أيب العميطر، هي نفيسة بنت عبيد اهللا بن عباس بن علي بن أيب طالب، فقيل: وقال الزبري

  ).١(أنا ابن شيخي صفني : كان يفتخر ويقول
  .أبوالعميطر، فلقبناه، فكان يغضب: ال ندري، قال: ؟ قلنا) ٢(ون ما كنية احلرذ: إنه سأهلم مرة: وقيل

أنا ابن العري، وابن النفري، وأنا ابن : كان أبوالعميطر يفتخر يقول: وروى أبو زرعة النصري عن أبيه قال
  .شيخي صفني، مث ينتسب

  .كان يسكن املزة، فخرج ا، وهو ابن تسعني سنة: وقيل



لو مل يبق من سنة مخس : مسعت الوليد بن مسلم غري مرة يقول: امرحدثنا موسى بن ع: ابن جوصا
  .فخرج أبوالعميطر فيها: وتسعني ومئة إال يوم خلرج السفياين، قال موسى

  .وروى هشام بن عمار حنوه عن الوليد
كيف كان خمرج السفياين بدمشق أيام ابن زبيدة بعد : قال أمحد بن حنبل للهيثم بن خارجة: قال امليموين

سليمان بن أيب جعفر ؟ فوصفه يئة مجيلة وعزلة للشر، مث ظلم، وأرادوه على اخلروج مرارا فأىب، فحفر 
هذا شيطان، مث : اخرج فقد آن لك، قال: له خطاب بن وجه الفلس سربا، مث دخلوه يف الليل، ونادوه

  .يف ثاين ليلة، وقع يف نفسه، وخرج
  .أفسدوه: فقال أمحد

__________  
  .٢٤٩ / ٦البن االثري " امل الك) " ١(
  .دويبة شبيهة بالضب) ٢(

  .هو ذكر الضب: وقيل
(*)  

)٩/٢٨٥(  

  

  ويل سليمان بن أيب جعفر دمشق عقيب فتنة، وعصبية بني: وقيل
  .العرب
 يروون يف أيب العميطر الروايات، وأن فيه العالمات، وأن كلبا أنصاره، فمالوا - بنو أمية -وكانوا 

افوا حممد بن صاحل بن بيهس، فاندسوا إىل سليمان، وكثروا على ابن بيهس، إليه، وتوددهم، وخ
فحبسه، فتمكنوا، ووثبوا، وأحاطوا بسليمان وهو يف قصر احلجاج، فبعث إىل ابن بيهس، وهو يف حبسه 

  .بالقصر، فخرج به
يف بين سليم، وهربا على الربية، وملا خرج علي يف اليمانية، تتبعوا القيسية، وحرقوا دورهم، وقتلوا 

يا علي : وتابعه أهل الغوطة ومحص وحلب والسواحل، وهربت قيس، وكان احلرس ينادون على السور
  .يا خمتار، يا من اختاره اجلبار، على بين العباس االشرار

  .وجرت له أمور، مث هرب، وخلع نفسه، واختفى، ومات
  

بن املنصور أيب جعفر عبد اهللا، بن حممد، ، أبو جعفر هارون، بن املهدي حممد، اخلليفة*  الرشيد - ٨١
  .بن علي، بن عبد اهللا بن عباس اهلامشي العباسي



  .استخلف بعهد معقود له بعد اهلادي من أبيهما املهدي يف سنة سبعني ومئة بعد اهلادي
__________  

، االخبار ١٨٢، ١٦١ / ١، املعرفة والتاريخ ٣٨٣، ٣٨١: ، املعارف٤٦١، ٤٣٧تاريخ خليفة * 
، الكامل ٥ / ١٤، تاريخ بغداد ٢٣٠ / ٨، الطربي ١٣٩ / ٣، تاريخ اليعقويب ٣٨٧، ٣٨٦: الطوال

 / ١، دول االسالم ٣١٢ / ١، العرب ٣٠٥ / ١، املختصر يف أخبار البشر ١٠٦ / ٦البن االثري 
  .٣٣٤ / ١، شذرات الذهب ٢٨٣: ، تاريخ اخللفاء١٢١، ١١٣

  . يوسفوراجع ما جاء يف أول كتاب اخلراج اليب
(*)  

)٩/٢٨٦(  

  

  .روى عن أبيه وجده، ومبارك بن فضالة
  .ابنه املأمون وغريه: روى عنه

  .وكان من أنبل اخللفاء، وأحشم امللوك، ذا حج وجهاد، وغزو وشجاعة، ورأي
  .وأمه أم ولد، امسها خيزران

 وله نظر جيد يف وكان أبيض طويال، مجيال، وسيما، إىل السمن، ذا فصاحة وعلم وبصر بأعباء اخلالفة،
  .االدب والفقه، قد وخطه الشيب

  .أغزاه أبوه بالد الروم، وهو حدث يف خالفته
  .وكان مولده بالري يف سنة مثان وأربعني ومئة

إنه كان يصلي يف خالفته يف كل يوم مئة ركعة إىل أن مات، ويتصدق بألف، وكان حيب العلماء، : قيل
  .الم، ويبكي على نفسه وهلوه وذنوبه، السيما إذا وعظويعظم حرمات الدين، ويبغض اجلدال والك

  ).١(وكان حيب املديح، وجييز الشعراء، ويقول الشعر 
تواضعك يف شرفك أشرف من : وقد دخل عليه مرة ابن السماك الواعظ، فبالغ يف إجالله، فقال

  ).٢(شرفك، مث وعظه، فأبكاه 
  .ووعظه الفضيل مرة حىت شهق يف بكائه

__________  
  .٧، ٦ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٨٤للسيوطي " تاريخ اخللفاء ) " ٢(

(*)  



)٩/٢٨٧(  

  

  وملا بلغه موت ابن املبارك، حزن عليه، وجلس للعزاء، فعزاه
  .االكابر

  .وكان يقتفي آثار جده إال يف احلرص
 صلى اهللا على :ما ذكرت النيب صلى اهللا عليه وسلم بني يدي الرشيد إال قال: قال أبو معاوية الضرير

فبكى حىت ) ١" (وددت أين أقاتل يف سبيل اهللا، فأقتل، مث أحىي مث أقتل : " سيدي، ورويت له حديثه
  .انتحب

فقال رجل ) ٢" (احتج آدم وموسى : " حدث أبو معاوية الرشيد حبديث: وعن خرزاذ العابد قال
 يف احلديث، فما زال أبو النطع والسيف، زنديق يطعن: فأين لقيه ؟ فغضب الرشيد، وقال: شريف

  ).٣(بادرة منه يا أمري املؤمنني، حىت سكن : معاوية يسكنه ويقول
تدري من : صب على يدي بعد االكل شخص ال أعرفه، فقال الرشيد: وعن أيب معاوية الضرير قال

  ).٤(أنا، إجالال للعلم : ال، قال: يصب عليك ؟ قلت
  : آالف دينارقال يل الرشيد وأمر يل خبمسة: وعن االصمعي

__________  
، واحلديث قطعة من حديث طويل أخرجه من حديث أيب هريرة البخاري ٧ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
باب ما جاء يف متين الشهادة، ومسلم :  يف التمين١٨٧ / ١٣باب متين الشهادة، و :  يف اجلهاد١٢ / ٦
يف اجلهاد، وأمحد ) ٢٧٥٣(ن ماجة باب فضل الشهادة، واب: يف االمارة) ١٠٦(، و )١٠٣) (١٨٧٦(
٤٢٤، ٢٣١ / ٢.  
باب حتاج آدم وموسى، :  يف القدر٤٤١ / ١١، ورواه البخاري ٣١٤ و ٢٨٧ / ٢أخرجه أمحد ) ٢(

باب النهي عن :  يف القدر٨٩٨ / ٢باب حجاج آدم وموسى، ومالك : يف القدر) ٢٦٥٢(ومسلم 
يف القدر، وابن ماجة ) ٢١٣٤(القدر، والترمذي باب يف : يف السنة) ٤٧٠١(القول بالقدر، وأبو داود 

  .كلهم من طريق أيب هريرة) ٨٠(يف املقدمة 
  .١٨١ / ٢للفسوي " املعرفة والتاريخ " ، و ٨ - ٧ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)٩/٢٨٨(  

  



قال ": اللطائف " قال الثعاليب يف ): ١(وقرنا يف املال، وعلمنا يف اخلالء، مسعها أبو حامت من االصمعي 
  .خلف الرشيد مئة ألف ألف دينار: الصويل

) ٢(رام الرشيد أن يوصل ما بني حبر الروم وحبر القلزم مما يلي الفرما ": مروجه " وقال املسعودي يف 
  .كان خيتطف الروم الناس من احلرم، وتدخل مراكبهم إىل احلجاز: فقال له حيىي الربمكي

  .سحاق املوصلي أن الرشيد أجازه مرة مبئيت ألف درهموعن إ
الناس يكرهون هذا، وما يف : كنت مع الفضيل مبكة، فمر هارون، فقال الفضيل: قال عبد الرزاق

  ).٣(االرض أعز علي منه، لو مات لرأيت أمورا عظاما 
 من نفس متوت ما: حدثنا عمار بن ليث الواسطي، مسعت الفضيل بن عياض يقول: حيىي بن أيب طالب

  .أشد علي موتا من أمري املؤمنني هارون، ولوددت أن اهللا زاد من عمري يف عمره
فكرب ذلك علينا، فلما مات هارون، وظهرت الفنت، وكان من املأمون ما محل الناس على خلق : قال

  ).٤(الشيخ كان أعلم مبا تكلم : القرآن، قلنا
  ه، وزراؤهاجتمع للرشيد ما مل جيتمع لغري: قال اجلاحظ

__________  
  .٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
بليدة بنواحي مصر، وحبر القلزم هو البحر االمحر، وحبر الروم هو البحر االبيض املتوسط، : الفرما) ٢(

  .وكأنه يشري إىل مشروع يربط بني هذين البحرين، والذي نفذ حبفر قناة السويس
  .١٢ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٢ / ١٤" خ بغداد تاري) " ٤(

(*)  

)٩/٢٨٩(  

  

الربامكة، وقاضيه أبو يوسف، وشاعره مروان بن أيب حفصة، وندميه العباس بن حممد عم والده، وحاجبه 
  .الفضل بن الربيع أتيه الناس، ومغنيه إبراهيم املوصلي، وزوجته زبيدة

  .ياش ستة آالف دينارإن هارون أعطى ابن عيينة مئة ألف درهم، وأعطى مرة أبا بكر بن ع: قيل
  .وحماسنه كثرية، وله أخبار شائعة يف اللهو واللذات والغناء، اهللا يسمح له

مث جاهر : ، ال اخلمر املتفق على حرمتها، قال)١(أراه كان يشرب النبيذ املختلف فيه : قال ابن حزم
  .جهارا قبيحا

، ومات غازيا )٢(رقلة حج غري مرة، وله فتوحات ومواقف مشهودة، ومنها فتح مدينة ه: قلت



خبراسان، وقربه مبدينة طوس، عاش مخسا وأربعني سنة، وصلى عليه ولده صاحل، تويف يف ثالث مجادى 
  .اآلخرة سنة ثالث وتسعني ومئة

، وعزل عن خراسان جعفر بن )١٧٣(وزر له حيىي بن خالد مدة، وأحسن إىل العلوية، وحج سنة 
 يف العام اآليت، وعقد بوالية العهد لولده االمني صغريا، فكان أشعث بولده العباس بن جعفر، وحج أيضا

  أقبح وهن مت يف االسالم، وأرضى االمراء بأموال عظيمة، وحترك
__________  

  .٣٠٤، ٣٠٢ / ٤" نصب الراية " أنظر ) ١(
  هي مدينة ببالد الروم مسيت رقلة بنت الروم، وكان الرشيد غزاها بنفسه، مث) ٢(

  .بعد حصار وحرب شديد ورمى بالنار والنفط حىت غلب أهلهاافتتحها عنوة 
  .٣٩١، واالخبار الطوال ٣٢٠ / ٨" تاريخ الطربي " انظر 
(*)  

)٩/٢٩٠(  

  

، وعظم أمره، وبادر إليه الرافضة، فتنكد )١(عليه بأرض الديلم حيىي بن عبد اهللا بن حسن احلسين 
ني ألفا، فخارت قوى حيىي، وطلب االمان، عيش الرشيد واغتم، وجهز له الفضل بن وزيره يف مخس

  .ناله من الرشيد أربع مئة ألف دينار: فأجابه والطفه، مث ظفر به، وحبسه، مث تعلل ومات، ويقال
  .وثار بالشام أبو اهلندام املري

  .واصطدمت قيس ومين، وقتل خلق، فوىل موسى بن حيىي الربمكي، فجاء، وأصلح بينهم
، ووىل مصر جعفرا الربمكي، واشتد احلرب بني )٢( الغطريف بن عطاء وىل خراسان) ١٧٥(ويف سنة 

  .القيسية واليمانية بالشام، ونشأ بينهم أحقاد وإحن إىل اليوم
  ).٣(وافتتح العسكر مدينة دبسة 

عزل جعفر عن مصر، وويل أخوه الفضل خراسان مع سجستان والري، وحج الرشيد ) ٧٧(ويف سنة 
)٤.(  

حلوف مبصر، فحارم نائب مصر إسحاق، وأمده الرشيد رمثة بن أعني، مث وليها ويف سنة مثان هاجت ا
  ).٥(هرمثة، مث عزل بعبد امللك بن صاحل العباسي 

  وهاجت املغاربة فقتلوا أمريهم الفضل بن روح املهليب، فسار
__________  

  .٢٤٢ / ٨" تاريخ الطربي " انظر خرب خروجه يف ) ١(



  .٣٨٧ص " وال االخبار الط" انظر ) ٢(
  .٣٢٠ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٣(
  .١٧١ / ١٠، والبداية ٢٥٥ / ٨" الطربي " انظر هذا اخلرب يف ) ٤(
، ١٤١ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٢٥٦ / ٨" تاريخ الطربي " انظر للتوسع يف هذه االخبار ) ٥(

  .٤١٥" تاريخ خليفة " و 
  .على بلدان وقرى كثريةواحلوف مبصر حوفان شرقي وغريب، يشتمالن 

(*)  

)٩/٢٩١(  

  

  .إليهم هرمثة، فهذم
وثار باجلزيرة الوليد بن طريف اخلارجي، وعظم، وكثرت جيوشه، وقتل إبراهيم بن خازم االمري، وأخذ 

  ).١(إرمينية، وعدل عن اخلرب 
ل الواحد وغزا الفضل جبيش عظيم ما وراء النهر، ومهد املمالك، وكان بطال شجاعا جوادا، رمبا وص

بألف ألف، وويل بعده خراسان منصور احلمريي، وعظم اخلطب بابن طريف، مث سار حلربه يزيد بن 
  .مزيد الشيباين، وحتيل عليه حىت بيته، وقتله، ومزق مجوعه

  ).٢(اعتمر الرشيد يف رمضان، واستمر على إحرامه إىل أن حج ماشيا من بطن مكة ) ٧٩(ويف سنة 
  .ومين بالشام، وسالت الدماءوتفاقم االمر بني قيس 

  .واستوطن الرشيد يف سنة مثانني الرقة، وعمر ا دار اخلالفة
  .وجاءت الزلزلة اليت رمت رأس منارة االسكندرية

  ).٣(وخرجت احملمرة جبرجان 
  ).٤(وغزا الرشيد، ووغل يف أرض الروم، فافتتح الصفصاف، وبلغ جيشه أنقرة 

  .واستعفى حيىي وزيره، وجاور سنة
  ووثبت الروم، فسملوا

__________  
  .١٤١ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٢٥٦ / ٨" تاريخ الطربي " انظر ) ١(
  .٢٨٨": تاريخ اخللفاء ) " ٢(
  . خيالفون املبيضة- وهم أتباع بابك املخرمي -فرقة من اخلرمية : احملمرة) ٣(



  .١٥٨ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٢٦٨ / ٨" الطربي ) " ٤(
(*)  

)٩/٢٩٢(  

  

  ).١(ملكهم قسطنطني، وملكوا أمه 
: خرجت اخلزر، وكانت بنت ملكهم قد تزوج ا الفضل الربمكي، فماتت بربذعة، فقيل) ١٨٣(ويف 

، فخرج اخلاقان من باب االبواب، وأوقع باالمة، وسبوا أزيد من مئة ألف، ومت على )٢(قتلت غيلة 
 جيوش هارون، فدفعوا اخلزر، وأغلقوا باب أرمينية الذي يف االسالم أمر مل يسمع مبثله، مث سارت

  .الدربند
ظهر بعبادان أمحد بن عيسى بن زيد بن علي العلوي، وبناحية البصرة، وبويع مث عجز ) ١٨٥(ويف سنة 

  .وهرب، وطال اختفاؤه أزيد من ستني عاما
، فالتقوا بنسا، فقتل أبو وثار خبراسان أبو اخلصيب، ومتكن، فسار حلربه علي بن عيسى ابن ماهان

  ).٣(اخلصيب، ومتزقت عساكره 
  .االمني واملأمون، وأغىن أهل احلرمني: وحج سنة ست ومثانني الرشيد بولديه

ويف سنة سبع قتل الرشيد جعفر بن حيىي الربمكي، وسجن أباه وأقاربه، بعد أن كانوا قد بلغوا رتبة ال 
  ).٤(مزيد عليها 

  إنه من ذرية جفنة: وم، وملكوا عليهم نقفور، فيقالوفيها انتقض الصلح مع الر
__________  

  ، ومسلوا١٦١ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٢٦٩ / ٨" تاريخ الطربي " انظر ) ١(
  .أي فقؤوا عينيه: ملكهم

قال اخلليل يف : ، واخلزر١٦١ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٢٦٩ / ٨" تاريخ الطربي " انظر ) ٢(
  .من العجم: هم جيل خزر العيون من كفرة الترك، وقيل": العني " كتاب 

مدينة خبراسان : ، ونسا١٧٤ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٢٧٥ / ٨" تاريخ الطربي " انظر ) ٣(
  .قريبة من سرخس

البن كثري " البداية " ، و ١٧٥ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٢٩٤ / ٨" تاريخ الطربي " انظر ) ٤(
١٨٩ / ١٠.  
(*)  

)٩/٢٩٣(  



  

الغساين، وبعث يتهدد الرشيد، فاستشاط غضبا، وسار يف جيوشه حىت نازله هرقلة، وذلت الروم، 
  ).١(وكانت غزوة مشهودة 

ويف سنة مثان كانت امللحمة العظمى، وقتل من الروم عدد كثري، وجرح النقفور ثالث جراحات، ومت 
  ).٢(الفداء حىت مل يبق يف أيدي الروم أسري 

وفيها غزا ) ٣(ويف سنة تسعني خلع الطاعة رافع بن الليث، وغلب على مسرقند، وهزم عسكر الرشيد 
  .الروم يف مئة ألف فارس، وافتتح هرقلة، وبعث إليه نقفور باجلزية ثالث مئة ألف دينار

دى مثانني عزل وايل خراسان ابن ماهان رمثة بن أعني، وصادر الرشيد ابن ماهان، فأ) ١٩١(ويف سنة 
  ).٤(ألف ألف درهم، وكان عاتيا متمردا عسوفا 

  ).٥(وفيها أول ظهور اخلرمية بأذربيجان 
  ).٦(وسار الرشيد يف سنة اثنتني إىل جرجان ليهذب خراسان، فرتل به املوت يف سنة ثالث 

__________  
  البن االثري" الكامل " ، و ٣٠٧ / ٨" تاريخ الطربي " انظر اخلرب بطوله يف ) ١(
  .١٩٣ / ١٠البن كثري " البداية " ، و ١٨٤ / ٦
 / ١٠البن كثري " البداية " ، و ١٩٠ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٣١٣ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٢(

١٩٩.  
  .٢٠٣ / ١٠البداية " ، و ١٩٥ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٣١٩ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٣(
 / ١٠" البداية " ، و ٢٠٣ / ٦" الكامل " ، و ٣٢٤ / ٨" خ الطربي تاري" انظر سبب عزله يف ) ٤(

٢٠٦.  
  . حترك اخلرمية يف سنة اثنتني وتسعني ومئة٣٣٩ / ٨ذكر الطربي ) ٥(

  .٢٠٧ / ١٠" البداية " ، وابن كثري يف ٢٠٨ / ٦" كامله " وكذلك ابن االثري يف 
" ، و ٢١١ / ٦" الكامل " ، و ٣٤٢ / ٨" تاريخ الطربي " انظر ذكر اخلرب عن موت الرشيد يف ) ٦(

  .٢١٣ / ١٠" البداية 
(*)  

)٩/٢٩٤(  

  

وخلف عدة أوالد، فمنهم تسعة بنني امسهم حممد، أجلهم االمني، واملعتصم، وأبو عيسى الذي كان 
مليح زمانه ببغداد، وله نظم حسن، مات سنة تسع ومئتني، وأبو أيوب، وله نظم رائق، وأبو أمحد كان 



ا شاعرا، طال عمره إىل أن مات يف رمضان سنة أربع ومخسني ومئتني، وأبو علي تويف سنة ظريفا ندمي
أعظم اهللا أجركم، فذهب ليعزي فأرتج : ، وأبو العباس، وكان بليدا مغفال، دمنوه مدة يف قول٢٣١

  .جيد: دفناه، قال: جيد، وإيش فعلتم به ؟ قالوا: مات، قال: ما فعل فالن ؟ قالوا: عليه، وقال
  .، وتاسعهم أبو سليمان٢٢٣وأبو يعقوب وتويف سنة 
  ).١(ذكره ابن جرير الطربي 

  
، أبو سعيد، وأبو عمرو، عثمان بن سعيد بن عبد اهللا بن شيخ االقراء بالديار املصرية*  ورش - ٨٢

  .اسم جده عدي بن غزوان القبطي االفريقي موىل آل الزبري: عمرو، وقيل
  .ولد سنة عشر ومئة: قيل

لقبه بطائر امسه : ختمات على نافع، ولقبه نافع بورش لشدة بياضه، والورش لنب يصنع، وقيلجود 
  .نافع أستاذي مساين به: ورشان، مث خفف، فكان ال يكرهه، ويقول

__________  
، وابن كثري ٢١٦ / ٦" كامله " ، وابن االثري يف ٣٦٠ / ٨" تارخيه " ذكر الطربي مجيع ولده يف ) ١(

  .٢٢٢ / ١٠" ة البداي" يف 
 / ١، دول االسالم ١٢٨، ١٢٦ / ١، معرفة القراء ٣٢٤ / ١، العرب ١١٦ / ١٢معجم االدباء * 

، تاج العروس ٤٨٥ / ١، حسن احملاضرة ١٥٥ / ٢، النجوم الزاهرة ٥٠٢ / ١، طبقات القراء ١٢٤
٣٦٤ / ٤.  

(*)  

)٩/٢٩٥(  

  

 قصري الثياب، ماهرا بالعربية، انتهت إليه وكان أشقر أزرق، ربعة مسينا،) ١(وكان يف شبيبته رواسا 
  .رئاسة االقراء

أمحد بن صاحل احلافظ، وداود بن أيب طيبة، ويوسف االزرق، وعبد الصمد بن عبدالرمحن بن : تال عليه
  .القاسم، ويونس بن عبداالعلى، وعدد كثري

  .مجته يف أخبار القراءوكان ثقة يف احلروف حجة، وأما احلديث، فما رأينا له شيئا، وقد استوفيت تر
كان جيد القراءة، حسن الصوت، إذا قرأ يهمز، وميد، ويشدد، ويبني االعراب، ال ميله : قال يونس

  .سامعه
  .إنه تال على نافع أربع ختمات يف شهر واحد: ويقال



  .مات مبصر يف سنة سبع وتسعني ومئة
  

املعمر املدين، مث البصري، مؤدب حيىي بن حممد بن قيس، احملدث ) ت، س، ق، م * ( أبو زكري- ٨٣
  .أوالد أمري البصرة جعفر بن سليمان العباسي

  زيد بن أسلم، وأيب حازم االعرج، والعالء بن عبد: روى عن
__________  

  .٥٠٢ / ١" غاية النهاية " ذكره يف ) ١(
 رآسا، كان يف حداثة سنة:  قال١١٧ / ١٢" إرشاد االريب " وكان يف أول أمره رأسا، ويف : وقال
  .رواسا، كما تقول العامة: أي
  .١٨٤ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٤٧، الضعفاء للعقيلي لوحة ٣٠٤ / ٨التاريخ الكبري * 

، ٢ / ١٦٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥١٦، ذيب الكمال لوحة ٨٤٤الكامل البن عدي لوحة 
 تذهيب الكمال ، خالصة٢٧٤ / ١١، ذيب التهذيب ٢٦٧ / ٣، الكاشف ٤٥ / ٤ميزان االعتدال 

٤٢٧.  
(*)  

)٩/٢٩٦(  

  

  .الرمحن، وهشام بن عروة، وصاحل بن كيسان، وسهيل بن أيب صاحل وطائفة
علي بن املديين، وأبو حفص الفالس، وبندار، وحفص الربايل، وعبد الرمحن بن عمر رسته، : حدث عنه

  .وبكر بن خلف وآخرون
  . احلالخرج له مسلم متابعة فيما أظن ال يف االصول فإنه لني

  .يكتب حديثه: قال أبو حامت
  .أحاديثه مقاربة سوى حديثني: وقال أبو زرعة
  .ليس مبتروك: وقال الفالس

  .هو ضعيف: وقال الكوسج عن ابن معني
  .ال يتابع على حديثه: وقال العقيلي

  .عامة أحاديثه مستقيمة إال االحاديث اليت ذكرا: وقال ابن عدي
كلوا البلح : " والناس عنه، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاذكر له ما روى الفالس : قلت

  ).١" (عاش ابن آدم حىت آكل اجلديد باخللق : بالتمر، فإن الشيطان يغضب ويقول



__________  
  .باب أكل البلح بالتمر: يف االطعمة) ٣٣٣٠(رواه ابن ماجة ) ١(

د فيه أبو زكري حيىي بن حممد بن قيس املدين، هذا إسنا: ٢ / ٢٠٥ورقة " الزوائد " قال البوصريي يف 
وهو ضعيف، ورواه النسائي يف الوليمة عن حممد بن علي بن مقدم، عن حيىي بن حممد بن قيس به، 

من طريق أيب عبد اهللا حممد التيمي، وسليمان " املستدرك " هذا حديث منكر، ورواه احلاكم يف : وقال
، كلهم عن أيب زكري حيىي بن حممد بن قيس به، وأورده بن داود العتكي، ونصر بن علي اجلهضمي

  .هذا حديث منكر: ، وقال٤٠٥ / ٤" ميزانه " املؤلف يف 
(*)  

)٩/٢٩٧(  

  

قال رسول اهللا صلى اهللا : مسعت أنسا يقول: حدثنا أبو زكري، عن عمرو بن أيب عمرو: بكري بن خلف
  ).١" (لست من دد وال الدد مين : " عليه وسلم
شكى رجل : قال سعد: حدثنا حيىي بن حممد، مسعت سهيال، عن ابن املسيب: وسى احلرشيحممد بن م

  ).٢(احلديث ..إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقربا لدغته
__________  

من طريق حممد بن ) ٧٨٥" (إسناده ضعيف لضعف أيب زكري، وأخرجه البخاري يف االدب املفرد ) ١(
  .اللهو واللعب: عن عمرو موىل املطلب، عن أنس، والدد" أبا عمرو " ناه سالم، عن حيىي بن حممد، وك

  أعوذ بكلمات اهللا التامات من: أنا إنك لو قلت حني أمسيت: " فقال: ومتامه) ٢(
  .، قال، فقلت هذه الكلمة ليلة من ليايل، فلدغتين، فلم تضرين"شر ما خلق، مل تضرك 

  .رواه الناس عن سهيل، فقالوا عن أيب هريرة: أوردهبعد أن " امليزان " وقد قال املؤلف يف 
 من طرق، عن سهيل بن أيب ٣٧٥ و ٢٩٠ / ٢يف الطب، وأمحد ) ٣٥١٨(أخرجه ابن ماجة : قلت

  .صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة
" هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ونسبه للنسائي يف : ٢ / ٢١٩ورقة " الزوائد " قال البوصريي يف 

عن إبراهيم بن يوسف الكويف، عن عبيد اهللا االشجعي، عن سفيان، عن سهيل بن " الليلة عمل اليوم و
  .أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة

يف الذكر والدعاء من طريق يعقوب بن عبد اهللا االشج، عن القعقاع بن ) ٢٧٠٩(وأخرجه مسلم 
 من طريق أمحد بن يونس، )٣٨٩٨(حكيم، عن ذكوان أيب صاحل، عن أيب هريرة، وأخرجه أبو داود 

كنت جالسا عند : مسعت رجال من أسلم قال: حدثنا زهري، حدثنا سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه قال



يارسول اهللا، لدغت الليلة، فلم أمن حىت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه، فقال
  .أصبحت

أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما : ني أمسيتأما إنك لو قلت ح: " عقرب، قال: ماذا ؟ قال: قال
  ".خلق، مل تضرك إن شاء اهللا 

، عن سعد ١٩٨، وابن السين ص )٢٧٠٨(، ومسلم ٢٨٩ / ٢، والدارمي ٣٧٧ / ٦وأخرج أمحد 
: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن أيب وقاص، مسعت خولة بنت حكيم السلمية تقول

أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره شئ حىت يرحتل من مرتله ذلك : من نزل مرتال مث قال
  .فحديث خولة مقيد برتول املرتل، وحديث أيب هريرة مطلق" 

من قال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخرجه النسائي يف الكربى من حديث أيب هريرة قال
" التامات كلها من شر ما خلق، مل تضره محة تلك الليلة أعوذ بكلمات اهللا : إذا أمسى ثالث مرات

  .، وأقره الذهيب٤١٦ / ٤، واحلاكم )٢٣٦٠(وصححه ابن حبان 
  .حية: السم، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة، ويف ابن حبان واملستدرك: واحلمة

(*)  

)٩/٢٩٨(  

  

أخربنا حممد بن : وابن الداية قالواأخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح، أخربنا االرموي والطرائفي 
املسلمة، أخربنا أبو الفضل الزهري، حدثنا جعفر الفريايب، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا حيىي بن حممد بن 

آية املنافق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قيس، حدثنا العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة قال
  ".، وإذا أؤمتن خان إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف: ثالث

من حديثه، فوقع يل بدال ) ١(غريب فرد، مل يروه عن العالء سوى أيب زكري، مع أن مسلما أخرجه 
  .عاليا، وذلك من قبيل ما أخرجه مسلم يف التوابع ال يف االصول

  .وموت أيب زكري قبل املئتني، أو يف حدودها
هذا فرد شاذ، وأبو زكري شيخ صاحل ال حنكم ..": كلوا البلح بالتمر: " قال أبو يعلى اخلليلي يف حديث

  .بصحته وال نضعفه
  .بل حنكم بضعفه، ونكارة مثل هذا، واهللا أعلم: قلت

__________  
باب بيان خصال املنافق من طريق عقبة بن مكرم العمي، عن حيىي : يف االميان) ١٠٩) (٥٩(رقم ) ١(

يف االميان ) ٢٦٣١(ن أيب هريرة، وأخرجه الترمذي بن حممد بن قيس أيب زكري، عن العالء، عن أبيه، ع



 يف ٨٣ / ١من طريق عمرو بن علي، عن حيىي بن حممد بن قيس ذا االسناد، وأخرجه البخاري 
باب من أمر :  يف الشهادات٢١٣ / ٥باب عالمات املنافق من طريق سليمان أبو الربيع، و : االميان

 يف االدب من طريق ابن سالم، ثالثتهم عن ٤٢٣ / ١٠بإجناز الوعد من طريق قتيبة بن سعيد، و 
إمساعيل بن جعفر، عن أيب سهيل نافع بن مالك بن أيب عامر، عن أبيه، عن أيب هريرة، وأخرجه مسلم 

من طريق حيىي بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، عن إمساعيل بن جعفر ذا االسناد، وأخرجه النسائي ) ٥٩(
  من) ١٠٨) (٥٩(عن إمساعيل، وأخرجه مسلم  من طريق علي بن حجر، ١١٧ / ٨

طريق أيب بكر بن إسحاق، عن ابن أيب مرمي، عن حممد بن جعفر، عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، 
عن محاد بن سلمة، عن داود بن أيب هند، عن سعيد : من طريقني) ١١٠(عن أيب هريرة، وأخرجه أيضا 

  .بن املسيب، عن أيب هريرة
(*)  

)٩/٢٩٩(  

  

  .، شيخ بصري من العلماءالباهلي*  اخلليل بن موسى - ٨٤
  .سليمان التيمي، ومحيد، ويونس، واجلريري، وهشام ابن عروة، وابن عون: حدث عن
  .هشام بن عمار، وسليمان بن بنت شرحبيل، وحممد بن أيب السري، وسويد بن سعيد: روى عنه

  .سكن دمشق وأخذ عنه أهلها: قلت) ١(حمله الصدق، يكتب حديثه، وال حيتج به : قال أبو حامت
  

احملدث االمام، أبو زهري عبدالرمحن بن مغراء، بن عياض، بن احلارث، ) ٤ * * ( ابن مغراء- ٨٥
  .الدوسي، الرازي

  .ويل قضاء االردن، قاله احلافظ ابن عساكر
وحممد بن حدث بدمشق، وبالعراق، عن حيىي بن سعيد االنصاري، واالعمش، وإمساعيل بن أيب خالد، 

  .سوقة، وأجلح الكندي، وفضيل بن غزوان، وعبيد اهللا بن عمر، وحممد بن إسحاق
__________  

، ذيب ابن ٤١٠ / ٢، لسان امليزان ٦٦٨ / ١، ميزان االعتدال ٣٨٠ / ٣اجلرح والتعديل * 
  .١٧٨ / ٥عساكر 

  .٣٨١ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
، ذيب ٤٦٠، الكامل البن عدي لوحة ٢٩٠ / ٥لتعديل ، اجلرح وا٣٥٥ / ٥التاريخ الكبري * * 

 / ٢، الكاشف ٥٩٢ / ٢، ميزان االعتدال ٢ / ٢٢٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٨١٩الكمال لوحة 



  .٢٣٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٧٤ / ٦، ذيب التهذيب ١٨٦
(*)  

)٩/٣٠٠(  

  

دالرمحن، وإبراهيم الفراء، وحممد حممد بن املبارك الصوري، وحممد بن عائذ، وسليمان ابن عب: روى عنه
  .بن عمرو زنيج، ويوسف بن موسى القطان، وعدة

  .صدوق: قال أبو زرعة
طلب : سألت وكيعا عن أيب زهري، فقال: حدثنا حممد بن أسلم الطوسي قال: وقال أبو حامت الرازي
  ).١(احلديث قبلنا وبعدنا 
  .م يعين للعل-كان ابن مغراء طالبة : وقال عيسى بن يونس

  .هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم: وقال ابن عدي
  .له عن االعمش ما ال يتابع عليه

  
  .، أبو إمساعيل احلليب، موىل بين كلبابن إمساعيل) ، خ مقرونا٤م، * ( مبشر - ٨٦

  .جعفر بن برقان، ومتام بن جنيح، وحسان بن نوح، وحريز بن عثمان، واالوزاعي، ومجاعة: حدث عن
بن حنبل، ودحيم، واحلسن بن الصباح البزار، وعبد الرمحن بن حممد بن سالم الطرسوسي أمحد : وعنه

  .وآخرون
  ).٢(مات سنة مئتني : كان ثقة مأمونا، مث قال: قال ابن سعد

__________  
  .٢٩٠ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
  ،١١ / ٨، التاريخ الكبري ٣٠٤٩، طبقات خليفة ت ٤٧١ / ٧طبقات ابن سعد * 
 / ١، العرب ١ / ٢١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٠١، ذيب الكمال لوحة ٣٤٣ / ٨رح والتعديل اجل

، خالصة تذهيب ٣١ / ١٠، ذيب التهذيب ١١٨ / ٣، الكاشف ٤٣٣ / ٣، ميزان االعتدال ٣٣٤
  .٣٥٩ / ١، شذرات الذهب ٣٦٨: الكمال

  .٤٧١ / ٧طبقات ابن سعد ) ٢(
(*)  

)٩/٣٠١(  

  



  .بال حجةتكلم فيه بعضهم : قلت
  .االمام القانت الرباين أبو عبد اهللا الصنعاين) د، س * ( حممد بن ثور- ٨٧

  .عوف االعرايب، وابن جريج، ومعمر بن راشد: حدث عن
نعيم بن محاد، وحممد بن عبيد بن حساب، وحممد بن عبد االعلى الصنعاين، وحممد بن عبيد : وعنه

  .احملاريب، وآخرون
  .وثقه حيىي بن معني وغريه

  .وكان صواما قواما قانتا هللا
  ).١(الفضل والعبادة والصدق، رمحه اهللا : سألت أيب عنه، فقال: قال عبدالرمحن بن أيب حامت

  
أبو إسحاق : االمام الزاهد احلافظ اود، أبو سعيد، وقيل) د، ت، س * * ( حممد بن يزيد- ٨٨

  .الواسطي اخلوالين موالهم
__________  

، تذهيب ١١٨٠لوحة : ، ذيب الكمال٢١٧ / ٧، اجلرح والتعديل ٢٦٧١ت : طبقات خليفة* 
: ، خالصة تذهيب الكمال٨٧ / ٩، ذيب التهذيب ٢٧ / ٣، الكاشف ٢ / ١٩٣ / ٣التهذيب 

٣٣٠.  
  .٢٩٠ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(

 ت: ، طبقات خليفة٣١٤ / ٧، طبقات ابن سعد ٥٤٢: ، تاريخ ابن معني٢٢١: العلل المحد* * 
، ذيب ١٢٦ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٥١ / ٢، التاريخ الصغري ٢٦٠ / ١، التاريخ الكبري ٣١٩٢
، ١٠٩ / ٣، الكاشف ٣٠٠ / ١، العرب ٢ / ١٢ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٩٠لوحة : الكمال

  .٣٢٠ / ١، شذرات الذهب ٣٦٥: ، خالصة تذهيب الكمال٥٢٧ / ٩ذيب التهذيب 
(*)  

)٩/٣٠٢(  

  

 أيب العالء القصاب، وإمساعيل بن أيب خالد، والعوام بن حوشب، وجمالد بن سعيد، أيوب: حدث عن
  .وعاصم بن رجاء بن حيوة، وطبقتهم

أمحد، وإسحاق، وحيىي، وسريج بن يونس، وحممد بن وزير، وأبو عمار احلسني بن حريث، وبشر : وعنه
  .بن مطر وآخرون

  .زيدإن كان أحد من االبدال، فهو حممد بن ي: قال وكيع



  .كان ثبتا يف احلديث: وقال أمحد بن حنبل
  .ثقة: وقال حيىي بن معني، وأبو داود، والنسائي

  .تويف سنة تسعني ومئة: اختلفوا يف تاريخ موته، فقال حممد بن وزير: قلت
  .مات سنة إحدى وتسعني: وقال مطني

  .مات يف سنة مثان ومثانني ومئة: - ومل يصح -وقيل 
  

  . الواسطي الفقيه، قاضي واسطابن عمران املزين) خ، ت، ق * ( حممد بن احلسن- ٨٩
  .إمساعيل بن أيب خالد، والعوام بن حوشب، وعوف االعرايب، وفضيل بن غزوان وعدة: حدث عن

  أمحد بن حنبل، وحممد بن سالم البيكندي، وزيد بن: وعنه
  .ناحلريش، وحممد بن إمساعيل احلساين، وحممد بن إمساعيل االمحسي، وآخرو

__________  
، تذهيب ١١٨٧لوحة : ، ذيب الكمال٢٢٦ / ٧، اجلرح والتعديل ٣١٥ / ٧طبقات ابن سعد ) ١(

: ، خالصة تذهيب الكمال١١٨ / ٩، ذيب التهذيب ٣٣ / ٣، الكاشف ٢ / ١٩٧ / ٣التهذيب 
٣٣٢.  

(*)  

)٩/٣٠٣(  

  

  .وثقه حيىي بن معني
  .تويف سنة بضع وتسعني ومئة

  
  :أما

  .الكويف الذي سكن واسط * ن احلسن اهلمداين حممد ب- ٩٠
  .وحدث عن االعمش، ومجاعة

  .أمحد بن منيع، وسريج بن يونس وطائفة: وعنه
  .فهو واه جدا

  
 بن دينار، االمام احلافظ الثبت، أبوحيىي املدين القزاز، موىل ابن حيىي) ع* * ( معن بن عيسى - ٩١

  .أشجع



  .ولد بعد الثالثني ومئة
__________  

 ٧، اجلرح والتعديل ٣٧٥لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٦٦ / ١، التاريخ الكبري ٥١٠: تاريخ ابن معني* 
 / ٣، ميزان االعتدال ١ / ١٩٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٨٧لوحة : ، ذيب الكمال٢٢٥/ 

  .٣٣٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٠ / ٩، ذيب التهذيب ٣٣ / ٣، الكاشف ٥١٤
ت : ، طبقات خليفة٤٦٨: ، تاريخ خليفة٤٣٧ / ٥، طبقات ابن سعد ٥٧٨: تاريخ ابن معني* * 

، ٢٧٧ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٨٥، ٢٨٤ / ٢، التاريخ الصغري ٣٩٠ / ٧، التاريخ الكبري ٢٤٩٨
 / ١، تذكرة احلفاظ ٣٢٧ / ١، العرب ١ / ٥٩ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٥٧لوحة : ذيب الكمال

: ، طبقات احلفاظ٢٥٢ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٤٧: ذهب، الديباج امل١٦٦ / ٣، الكاشف ٣٣٢
  .٣٥٥ / ١، شذرات الذهب ٣٨٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٩

(*)  

)٩/٣٠٤(  

  

ابن أيب ذئب، ومالك، ومعاوية بن صاحل، وأيب الغصن ثابت بن قيس، وأيب بن عباس بن : وحدث عن
ة، وخالد بن أيب بكر العمري، سهل الساعدي، وموسى بن علي بن رباح، وإسحاق بن حيىي بن طلح

وعبد العزيز بن املطلب بن عبد اهللا، وهشام بن سعد، وموسى بن يعقوب الزمعي، وعبد اهللا بن املؤمل، 
وسعيد بن السائب الطائفي، وإبراهيم بن طهمان، وعبد الرمحن ابن أيب املوال، وقيس بن الربيع، وحممد 

  .بن مسلم الطائفي، وخلق سواهم
 وعلي بن املديين، وحيىي بن معني، وأبو خيثمة، وقتيبة، وهارون احلمال، - فيما قيل -د أمح: حدث عنه

وحممد بن حيىي العدين، وعلي بن شعيب السمسار، واحلسني بن عيسى البسطامي، وإسحاق بن لول، 
  .ونصر بن علي، ويونس بن عبداالعلى، وأبو بكر حممد بن خالد، وعلي بن ميمون العطار، وخلق كثري

  .ما كتبت عن معن شيئا: روى امليموين، عن أمحد قال
كان مالك ال جييب العراقيني يف شئ من احلديث، : مسعت معنا يقول: وقال إسحاق بن موسى االنصاري

  حيث أكون أنا أسأله عنه، وكل شئ
ديث مسعته من مالك إال ما استثنيت أين عرضته عليه، وكل شئ من غري احل" املوطأ " من احلديث يف 

  ).١(عرضته على مالك إال ما استثنيت أين سألته عنه 
  أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى، وهو: قال أبو حامت

__________  



  .٢٧٨ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
(*)  

)٩/٣٠٥(  

  

  ).١(أحب إيل من عبد اهللا بن نافع الصائغ، ومن ابن وهب 
املدينة، ويشتريه، وكان له غلمان حاكة، وكان يشتري، كان معن يعاجل القز ب: وقال حممد بن سعد
مات باملدينة يف شوال سنة مثان وتسعني ومئة، وكان ثقة كثري احلديث ثبتا مأمونا : ويلقي إليهم، مث قال

)٢.(  
  .يوم الثالثاء: وكذلك قال حممد بن فضيل البزار يف تاريخ وفاته، وزاد

أخربنا حممد بن : يب الفتح بن صرما، والفتح بن عبد اهللا قاالأخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا أمحد بن أ
عمر القاضي، أخربنا أمحد بن حممد بن النقور، أخربنا علي بن عمر احلريب، حدثنا أمحد بن احلسن 

الصويف، حدثنا أبو زكريا حيىي بن معني، حدثنا معن، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة 
  . صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يصافح امرأة قطإن رسول اهللا: قالت

  ).٣(أخرجه النسائي يف مجعه حديث مالك، عن معاوية بن صاحل، عن ابن معني 
كان معن يتوسد عتبة مالك، فال يلفظ مالك بشئ إال كتبه، وكان ": الطبقات " قال أبو إسحاق يف 

  للرشيد" املوطأ " ربيبه، وهو الذي قرأ 
أخرج إلينا معن بن عيسى أربعني ألفا مسألة، مسعها من : وقال علي بن املديين: الوبنيه على مالك، ق

  ).٤(مالك رمحه اهللا 
__________  

  .٢٧٨ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٤٣٧ / ٥" طبقات ابن سعد ) " ٢(
  .إسناده صحيح) ٣(
  .طبقات الفقهاء للشريازي) ٤(

(*)  

)٩/٣٠٦(  

  



 القرشي الطائفي االدمي احلذاء اخلزاز، نزيل مكة، بو زكريا حيىي بن سليماالمام أ) ع* ( الطائفي - ٩٢
  .شيخ مسن حمدث

عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، وإمساعيل بن أمية، وعبيد اهللا بن عمر، وابن جريج، وموسى بن : حدث عن
  .عقبة، ومجاعة

 بن معرفة، واحلسن بن وأمحد، وإسحاق، وحممد بن حيىي، وكثري ابن عبيد، واحلسن: الشافعي: وعنه
  .حممد الزعفراين وآخرون

  .وما عند أمحد بن حنبل عنه سوى حديث واحد
  ).١(ثقة كثري احلديث : قال ابن سعد

: كان رجال فاضال كنا نعده من االبدال، وكان إذا ركب محارا أو دابة، ال يقول له: وعن الشافعي قال
  .ال إله إال اهللا: اغد، إمنا يقول
  .ليس بالقوي: وقال النسائي

  .رأيته خيلط يف االحاديث، فتركته: وقال أمحد
  ).٢(ثقة : وقال حيىي بن معني
__________  

  ،٢٥٩٩ت : ، طبقات خليفة٥٠٠ / ٥، طبقات ابن سعد ٦٤٨: تاريخ ابن معني* 
: ، الضعفاء واملتروكني٥١ / ٣، املعرفة والتاريخ ٢٧٨ / ٢، التاريخ الصغري ٢٧٩ / ٨التاريخ الكبري 

، ١٥٠١لوحة : ، ذيب الكمال١٥٦ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٤٢لوحة : ، الضعفاء للعقيلي١٠٩
 / ١، تذكرة احلفاظ ٣٨٣ / ٤، ميزان االعتدال ٣٢٠ / ١، العرب ١ / ١٥٧ / ٤تذهيب التهذيب 

، خالصة تذهيب ١٣٧: ، طبقات احلفاظ٤٢٦ / ١١، ذيب التهذيب ٢٥٧ / ٣، الكاشف ٣٢٦
  .٣٤٤ / ١رت الذهب ، شذا٤٢٤: الكمال

  .٥٠٠ / ٥" طبقات ابن سعد ) " ١(
  = (*)ليس به بأس، وهو :  عن النسائي قوله٤٥١ص " مقدمة الفتح " ونقل احلافظ يف ) ٢(

)٩/٣٠٧(  

  

  .مات حيىي بن سليم يف سنة مخس وتسعني ومئة، رمحه اهللا: قال أمحد البزي
  

، نزيل )١(بو قتيبة اخلراساين، الفريايب، الشعريي االمام احملدث الثبت أ) ٤خ،  * ( سلم بن قتيبة- ٩٣
  .البصرة



  .عيسى بن طهمان، ويونس بن أيب إسحاق، وعكرمة ابن عمار، وشعبة وطبقتهم: حدث عن
زيد بن أخزم، وعمرو بن علي الفالس، وبندار، وحممد بن حيىي الذهلي، وهارون بن : حدث عنه

  .سليمان االصبهاين، وآخرون
  .احتج به البخاريوثقه أبو داود، و

__________  
  .منكر احلديث عن عبيد اهللا بن عمر= 

  .أخطأ يف أحاديث رواها عن عبيد اهللا ابن عمر: وقال الساجي
كان رجال صاحلا، وكتابه ال بأس به، فإذا حدث من كتابه، فحديثه حسن، : وقال يعقوب بن سفيان

  .وإذا حدث حفظا، فتعرف وتنكر
 خيرج له الشيخان من روايته عن عبيد اهللا بن عمر شيئا، بل ليس له يف مل): القائل ابن حجر(قلت 

  البخاري سوى
" حديث واحد عن إمساعيل بن أمية، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

  .ثالثة أنا خصمهم: يقول اهللا تعاىل
  .لباقوناحلديث، وله أصل عنده من غري هذا الوجه، واحتج به ا" 
، التاريخ ١٩٤٠ت : ، طبقات خليفة٤٣٢، ٤٢٣، ٤٠٧: ، تاريخ خليفة٢٣٣: تاريخ ابن معني* 

، اجلرح ١٧٣لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٤٠٧: ، املعارف٢٩٨ / ٢، التاريخ الصغري ١٥٨ / ٤الكبري 
، ٣٣٢ / ١، العرب ٢ / ٣٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٣٢لوحة : ، ذيب الكمال٢٦٦ / ٤والتعديل 

، خالصة تذهيب ١٣٣ / ٤، ذيب التهذيب ٣٨١ / ١، الكاشف ١٨٦ / ٢ميزان االعتدال 
  .٣٢٩ / ٦، ذيب ابن عساكر ٣٥٨ / ١، شذرات الذهب ١٤٦: الكمال

، وهي نسبة إىل بيع ٣٥٢ / ٧واالنساب " التهذيب " الشعري، والتصحيح من : يف االصل) ١(
  .ة بالكرخ، وإىل االول ينسب صاحب الترمجةالشعري، وإىل باب الشعري، وهو حملة معروف

(*)  

)٩/٣٠٨(  

  

  .تويف سنة مئتني
  

  .االمام احملدث، أبو حممد الزهري البصري القسام) ٤م،  * ( صفوان بن عيسى- ٩٤
  .يزيد بن أيب عبيد، وابن عجالن، وثور بن يزيد، ومعمر بن راشد، مجاعة: حدث عن



 حفص الفالس، وأبو قدامة السرخسي، وحممد بن حيىي أمحد بن حنبل، وابن راهويه، وأبو: وعنه
  .الذهلي، وآخرون
  ).١(كان ثقة صاحلا : قال حممد بن سعد

  .مات سنة مثان وتسعني ومئة: وقال البخاري
  تويف سنة: وقيل
  ).٢(مئتني 

  
  .، أبو فيد السدوسيالعالمة شيخ العربية* *  مورج بن عمرو - ٩٥

__________  
 / ٤، التاريخ الكبري ١٩٣١ت : ، طبقات خليفة٤٧٣: ، تاريخ خليفة٢٩٤  /٧طبقات ابن سعد * 

، تذهيب ٦١١لوحة : ، ذيب الكمال٤٢٥ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٨٤ / ٢، التاريخ الصغري ٣٠٩
، خالصة ٤٢٩ / ٤، ذيب التهذيب ٣٠ / ٢، الكاشف ٣٣٣ / ١، العرب ١ / ٩٥ / ٢التهذيب 

  .٣٥٩ / ١ ، شذرات الذهب١٧٤: تذهيب الكمال
  .٢٩٤ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .٣٠٩ / ٤" التاريخ الكبري ) " ٢(

، مجهرة ٥٤: ، املؤتلف واملختلف٦٧: ، مراتب النحويني٥٤٣: ، املعارف٧١ / ٨التاريخ الكبري * * 
، إنباه ١٩٣ / ٧، معجم االدباء ١٧٩، نزهة االلباء ٢٥٨ / ١٣، تاريخ بغداد ٢٩٩: أنساب العرب

  .٢٣٢ / ٢، املزهر ٤٠٠: ، بغية الوعاة٣٠٤ / ٥، وفيات االعيان ٣٢٧ / ٣الرواة 
(*)  

)٩/٣٠٩(  

  

  .العالء، وشعبة، وطائفة] بن [ أيب عمرو : روى عن
  .أخذ عن االعراب

  .وكان يعد مع سيبويه، والنضر بن مشيل
وأشياء سوى  " املعاين" وكتاب " مجاهري القبائل " وكتاب " غريب القرآن : " وله عدة تصانيف، منها

  ).١(ذلك، وكان من أصحاب اخلليل بن أمحد 
  .تويف سنة مخس وتسعني ومئة يوم موت أيب نواس الشاعر

  .مات بعد املئتني بالبصرة، وكان ذهب إىل خراسان: ويقال



  
االمام الفقيه مفيت خراسان، أبو عمر البلخي، مث النيسابوري، ) س * ( حفص بن عبدالرمحن- ٩٦

  .احلنفي
عاصم االحول، وداود بن أيب هند، وابن عون، وأيب حنيفة، وعيسى بن طهمان، وسعيد بن : نحدث ع

  .أيب عروبة، وسفيان الثوري، وإسرائيل وطائفة سواهم
  احلسني بن منصور، وحممد بن رافع، وسلمة بن: حدث عنه

__________  
يف اللغة املتوىف سنة " العني " الفراهيدي، اللغوي االديب، واضع علم العروض وصاحب كتاب ) ١(

  . ه، وقد تقدمت ترمجته١٧٠
: ، ذيب الكمال١٧٦ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٨٣ / ٢، التاريخ الصغري ٣٦٧ / ٢التاريخ الكبري * 

، الكاشف ٥٦٠ / ١، ميزان االعتدال ٣٢٩ / ١، العرب ٢ / ١٦٣ / ١، تذهيب التهذيب ٣٠٧لوحة 
  .٣٥٦ / ١، شذرات الذهب ٨٧:  تذهيب الكمال، خالصة٤٠٤ / ٢، ذيب التهذيب ٢٤١ / ١

(*)  

)٩/٣١٠(  

  

شبيب، وحممد بن عقيل اخلزاعي، وحممد بن حممش، وإسحاق بن عبد اهللا بن رزين، وعلي بن حسن 
  .الذهلي، وإبراهيم بن عبد اهللا السعدي وآخرون

نيسابور يف أيام كان أبوه عبدالرمحن بن عمر بن فروخ بن فضالة البلخي قد ويل قضاء : قال احلاكم
وحفص هو أفقه أصحاب أيب حنيفة اخلراسانية، وقد : قتيبة بن مسلم االمري، وهو من الكوفة، مث قال

اجتمع فيه الفقه : ويل القضاء، مث ندم، وأقبل على العبادة، وكان ابن املبارك يزوره، وقال فيه ابن املبارك
  .والوقار والورع

  مث قال
وبة إليه، وكان أبو عبد اهللا البخاري إذا قدم نيسابور حيدث يف مسجده، سكة حفص بالبلد منس: احلاكم

  .مث ساق له احلاكم عدة أحاديث غرائب وأفراد
  ".سننه " وقد احتج به النسائي يف 

  ).١(مضطرب احلديث : وأما أبو حامت الرازي، فقال
  .مات أيب يف ذي القعدة سنة تسع وتسعني ومئة: قال إبراهيم بن حفص

  .ان من أبناء الثماننيك: قلت



  
  الفقيه االمام مفيت االندلس، أبو عبد اهللا زياد بن عبدالرمحن، *  شبطون- ٩٧

__________  
  .صدوق عابد: بقوله" التقريب " ، ووصفه احلافظ يف ١٧٦ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
: غية امللتمس، ب٣٤٩ / ٢، ترتيب املدارك ٢١٨: ، جذوة املقتبس١٥٤: تاريخ علماء االندلس* 

 / ١، شذرات الذهب ٤٥ / ٢، نفح الطيب ٣٧٠ / ١، الديباج املذهب ٣١٣ / ١، العرب ٢٨٠
  .٦٣ / ١، شجرة النور الزكية ٣٢٩

(*)  

)٩/٣١١(  

  

  .ابن زياد، بن عبدالرمحن، بن زهري، بن ناشرة، اللخمي االندلسي
  .صاحب مالك

موسى بن علي بن رباح، وحيىي بن أيوب، معاوية بن صاحل القاضي، وتزوج بابنته، ومن : مسع من
  .والليث، ومالك، وسليمان بن بالل، وأيب معشر السندي وعدة

  .وبه تفقه حيىي بن حيىي الليثي أوال
وكان إماما، عاملا، ورعا، ناسكا، مهيبا، كبري الشأن، أراده هشام صاحب االندلس على القضاء، فأىب، 

  .ألهوتعنت، وكان هشام يكرمه، وخيلو به، ويس
كنا عند زياد إذ جاءه كتاب من بعض امللوك، فكتب فيه، وختمه، مث قال لنا : قال عبدامللك بن حبيب

من حسن إسالم املرء تركه ماال : " إنه سأل عن كفيت امليزان، أمن ذهب أم من فضة ؟ فكتبت إليه: زياد
  ).١" (يعنيه 

  .مات سنة تسع وتسعني: مات سنة ثالث وتسعني ومئة، وقيل
__________  
يف الزهد من حديث أيب هريرة، ورواه مالك يف ) ٢٣١٨(اقتباس من حديث حسن رواه الترمذي ) ١(

يف الزهد عن علي ) ٢٣١٩(باب ما جاء يف حسن اخللق، والترمذي :  يف حسن اخللق٩٠٣ / ٢املوطأ 
 احلارث بن عن زيد بن ثابت، وابن عساكر عن" االوسط " بن احلسني مرسال، ورواه الطرباين يف 

عن أيب ذر، وهو " الكىن " عن علي بن أيب طالب، وأبو أمحد احلاكم يف " تارخيه " هشام، واحلاكم يف 
  .احلديث الثاين عشر من االربعني النووية



  . فراجعه١١١، ١٠٥ص " جامع العلوم واحلكم " وقد شرحه احلافظ ابن رجب شرحا نفيسا يف 
(*)  

)٩/٣١٢(  

  

  .، أبو علي شقيق بن إبراهيم االزدي البلخيالزاهد شيخ خراساناالمام *  شقيق - ٩٨
  .صحب إبراهيم بن أدهم

  .كثري بن عبد اهللا االبلي، وإسرائيل بن يونس، وعباد ابن كثري: وروى عن
عبد الصمد بن يزيد مردويه، وحممد بن أبان املستملي، وحامت االصم، واحلسني بن داود : حدث عنه

  .البلخي وغريهم
  .ر الروايةوهو نز

وسيفه إىل : كانت جلدي ثالث مئة قرية، مث مات بال كفن، قال: روي عن علي بن حممد بن شقيق قال
اليوم يتباركون به، وقد خرج إىل بالد الترك تاجرا، فدخل على عبدة االصنام، فرأى شيخهم قد حلق 

  .هذا باطل، ولكم خالق وصانع قادر على كل شئ: حليته، فقال
  . يوافق قولك فعلكليس: فقال له

  .زعمت أنه قادر على كل شئ، وقد تعنيت إىل ها هنا تطلب الرزق، ورازقك مث: وكيف ؟ قال: قال
  ).١(فكان هذا سبب زهدي 

__________  
 ٨، حلية االولياء ٦٦ - ٦١: ، طبقات الصوفية٣٧٣ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٥٩: تاريخ ابن معني* 
 / ٢، ميزان االعتدال ٣١٥ / ١، العرب ٢٧٥ / ٢ االعيان ، وفيات١٥٩ / ٤، صفة الصفوة ٥٨/ 

، اجلواهر املضية ٤٤٥ / ١، مرآة اجلنان ١٠٥ / ٢، فوات الوفيات ١٢٣ / ١، دول االسالم ٢٧٩
  .٣٣٥ - ٣٢٩ / ٦، ذيب تاريخ ابن عساكر ٣٤١ / ١، شذرات الذهب ٢٥٨ / ١
  .٥٩ / ٨حلية االولياء ) ١(

(*)  

)٩/٣١٣(  

  

 كنت شاعرا، فرزقين اهللا التوبة، وخرجت من ثالث مئة ألف درهم، ولبست الصوف :وعن شقيق قال
ليس الشأن يف أكل الشعري : عشرين سنة، وال أدري أين مراء حىت لقيت عبد العزيز بن أيب رواد، فقال



ولبس الصوف، الشأن أن تعرف اهللا بقلبك، وال تشرك به شيئا، وأن ترضى عن اهللا، وأن تكون مبا يف 
   اهللا اوثق منك مبا يفيد

  ).١(أيدي الناس 
) ٢(معرفة اهللا، ومعرفة النفس، ومعرفة : لو أن رجال عاش مئيت سنة ال يعرف هذه االربعة، مل ينج: وعنه

  ).٣(أمر اهللا ويه، ومعرفة عدو اهللا وعدو النفس 
  .وقد جاء عن شقيق مع تأهله وزهده أنه كان من رؤوس الغزاة

كنا مع شقيق وحنن مصافو العدو الترك، يف يوم ال أرى :  عن حامت االصم قالوروى حممد بن عمران،
كيف ترى نفسك، هي مثل ليلة عرسك : وسيوفا تقطع، ورماحا تقصف، فقال يل) ٤(إال رؤوسا تندر 

حىت غط، فأخذين ) ٥(لكين أرى نفسي كذلك، مث نام بني الصفني على درقته : ال واهللا، قال: ؟ قلت
  ).٦( للذبح، فبينا هو يطلب السكني من خفه، إذ جاءه سهم عائر ذحبه تركي، فأضجعين

__________  
  .٥٩ / ٨" حلية االولياء ) " ١(
  .مبعرفة: يف االصل) ٢(
  .٦٠ / ٨" حلية االولياء ) " ٣(
  .تسقط: أي) ٤(
  .هي الترس املصنوع من اجللد بال خشب: الدرقة) ٥(
إذا انتسؤوا فوت : أي ال يدري راميه، وينشد: ، وسهم عائر٦٤ / ٨" حلية االولياء " اخلرب يف ) ٦(

مجاعة سهام متفرقة ال يدرى : عوائر نبل، أي: عوائر نبل كاجلراد نظريها قال ابن بري* الرماح أتتهم 
  .من أين أتت

(*)  

)٩/٣١٤(  

  

 شوكا مثل املؤمن مثل من غرس خنلة خياف أن حتمل شوكا، ومثل املنافق مثل من زرع: عن شقيق قال
  يطمع أن حيمل مترا،

  ).١(هيهات 
  .ليس شئ أحب إيل من الضيف الن رزقه على اهللا، وأجره يل: وعنه

حدثنا شقيق بن إبراهيم، الزاهد يف الدنيا، الراغب يف اآلخرة، املداوم على : قال احلسني بن داود
  .العبادة، فذكر حديثا



شوع من إسرائيل، وأخذت العبادة من أخذت لباس الدون عن سفيان، وأخذت اخل: وعن شقيق قال
  .عباد بن كثري، والفقه من زفر

عالمة التوبة البكاء على ما سلف، واخلوف من الوقوع يف الذنب، وهجران إخوان السوء، : وعنه
  ).٢(ومالزمة االخيار 

  ).٣(من شكى مصيبة إىل غري اهللا، مل جيد حالوة الطاعة : وعنه
  .يف ثالث مئة من الزهاد، فطلب املأمون أن جيتمع به، فامتنعقدم شقيق نيسابور : وقال احلاكم

أخربنا أمحد بن حممد بن سعد، أخربنا االربلي، أخربنا حيىي ابن ثابت، أخربنا علي بن اخلل، أخربنا أمحد 
  بن احملاملي، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا احلسني بن داود، حدثنا شقيق البلخي، حدثنا أبو

__________  
  .٧١ / ٨" حلية االولياء ) " ١(
  .٣٣٤ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ٢(
  .٣٣٤ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ٣(

(*)  

)٩/٣١٥(  

  

ال تزول قدماك يوم ! يا ابن آدم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هاشم االبلي، عن أنس قال
  القيامة حىت تسأل عن أربع، عمرك فيما أفنيته،

  ).١" (بليته، ومالك من أين أكتسبته وأين أنفقته وجسدك فيما أ
  .واه: أبو هاشم هو كثري

  ).٢(وقتل شقيق يف غزاة كوالن سنة أربع وتسعني ومئة 
  

  .االمام القدوة أبو حممد املوصلي) د، س * ( زيد بن أيب الزرقاء- ٩٩
  .وأمثاهلمجعفر بن برقان، وعيسى بن طهمان، وشعبة بن احلجاج، وسفيان الثوري : حدث عن

__________  
و " التهذيب " إسناده ضعيف لضعف أيب هاشم، وامسه كثري بن عبد اهللا السامي الناجي، مترجم يف ) ١(
  ".امليزان " 

  . من طريق احلسني بن داود ذا االسناد٧٣ / ٨" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 
ة من طريق عبد اهللا بن عبدالرمحن، يف صفة القيام) ٢٤١٧(ومنت احلديث صحيح، فقد أخرجه الترمذي 



عن االسود بن عامر، عن أيب بكر بن عياش، عن االعمش، عن سعيد بن عبد اهللا بن جريج، عن أيب 
ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: برزة االسلمي، قال

 ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل فيه، وعن
" هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وأخرجه اخلطيب البغدادي يف : وقال الترمذي" أباله 

 ويف الباب ٢٣٢ / ١٠" احللية " ، وأبو نعيم يف ١٣٥ / ١، والدارمي )١(رقم " اقتضاء العلم العمل 
 ١٢" تارخيه " واخلطيب يف ) ٧٤٥" (الصغري " اين يف ، والطرب)٢٤١٦(عن ابن مسعود عند الترمذي 

  .٤٤١ / ١١، وتاريخ بغداد )٢(رقم " االقتضاء " ، وعن معاذ بن جبل عند اخلطيب يف ٤٤٠/ 
  .٣٣٥ / ٦" ذيب ابن عساكر ) " ٢(

  .بليدة طيبة يف حدود بالد الترك من ناحية مبا وراء النهر: وكوالن ضبطه ياقوت بضم الكاف، وقال
  ،٥٧٥ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٩٥ / ٣، التاريخ الكبري ١٨٣:  تاريخ ابن معني*

، ذيب التهذيب ٣٣٩ / ١، الكاشف ١ / ٢٥٢ / ١، تذهيب التهذيب ٤٥٦لوحة : ذيب الكمال
  .١٢٨: ، خالصة تذهيب الكمال٤١٣ / ٣

(*)  

)٩/٣١٦(  

  

مد بن عبد اهللا بن عمار، وعلي بن علي بن سهل، وأبو عمري عيسى بن حممد الرمليان، وحم: روى عنه
  .حرب، وسعيد بن أسد بن موسى، وابنه هارون بن زيد

  .ليس به بأس، كان عنده جامع سفيان: قال حيىي بن معني
  .يغرب": الثقات " وقال ابن حبان يف 

  .مل أر يف الفضل مثل زيد واملعايف وقاسم اجلرمي: وقال ابن عمار
إذا كان للرجل : ما سألت أحدا شيئا منذ مخسني سنة، ومسعته يقول: وروى بشر احلايف، عن زيد، قال
  .عيال، وخاف على دينه، فليهرب

يهرب لكن بشرط أن ال يضيع من يعول، وقد هرب زيد بن أيب الزرقاء، ونزل الرملة أشهرا، : قلت
  .وكان من العابدين من أصدقاء املعاىف ابن عمران

  . االسر سنة سبع وتسعني ومئةإنه غزا، فأسره العدو، ومات يف: يقال
  .مات سنة أربع وتسعني، واالول أصح: وقيل

  
ابن برد، بن أسلم، القاضي االمام احملدث، أبو الصلت البجلي الكويف،  *  سعد بن الصلت- ١٠٠



  .الفقيه، قاضي شرياز، من موايل جرير بن عبد اهللا البجلي
  .أقام بشرياز، ونشر ا حديثه

__________  
  بدل" سعيد " ، وفيهما ٢٥ / ١، التاريخ الصغري ٤٨٣ / ٣خ الكبري التاري* 
  .٣٤٥ / ١، شذرات الذهب ٣٢٠ / ١، العرب ٨٦ / ٤، اجلرح والتعديل "سعد " 

(*)  

)٩/٣١٧(  

  

هشام بن عروة، واالعمش، ومطرف بن طريف، وعيسى بن عمر، وأبان بن تغلب : حدث عن
  .وطبقتهم
: صاري، وحيىي بن عبداحلميد احلماين، وأبو بكر بن أيب شيبة، وسبطهحممد بن عبد اهللا االن: روى عنه

  ).١(إسحاق بن إبراهيم شاذان 
  ).٢(درة وقع يف احلش : ويل قضاء شرياز، قال: ما فعل سعد ؟ قالوا: سأل عنه سفيان الثوري، فقال

  .هو صاحل احلديث، وما علمت الحد فيه جرحا: قلت
أخربنا أبو طاهر :  أخربنا أمحد بن حممد احملمودي، وجعفر اهلمداين، قاالأخربنا أبو احلسني علي بن حممد،

السلفي، أخربنا القاسم بن الفضل، حدثنا عثمان بن أمحد الربجي، حدثنا حممد بن عمر بن حفص، 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا سعد بن الصلت، حدثنا عيسى بن عمر، حدثنا عطاء بن أيب رباح، 

من حج عن أبويه، ومل حيجا، جزى عنهما : " ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن زيد بن أرقم
  ).٣" (وعنه، ونشرت أرواحهما يف السماء وكتب عند اهللا برا 

__________  
إسحاق بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن : ٢١١ / ٢" اجلرح والتعديل " هو كما يف ) ١(

الفارسي ابن ابنة سعد بن الصلت قاضي فارس، روى عن جده أيب أمه زيد النهشلي املعروف بشاذان 
  .سعد بن الصلت، وأيب داود الطيالسي، واالسود بن عامر، كتب إىل أيب وإيل وهو صدوق

  هو املخرج واملتوضأ، مسي به، الم كانوا يذهبون يف البساتني لقضاء احلاجة) ٢(
  .فيها

من طريق حممد بن عبد اهللا احلضرمي، حدثنا هارون ) ٥٠٨٣ (برقم" الطرباين الكبري " يف معجم ) ٣(
  = (*)بن إسحاق اهلمداين، حدثنا احملاريب عن سالم بن مسكني، 

)٩/٣١٨(  



  

  .غريب جدا، وعيسى هذا هو الكويف املقرئ صدوق
  .تويف سعد بن الصلت سنة ست وتسعني ومئة

  
  .بن سامل، املكي القداحاالمام احملدث، أبو عثمان سعيد ) د، س * ( القداح- ١٠١

  .ابن جريج، وعبيد اهللا بن عمر، ويونس بن أيب إسحاق، وسفيان الثوري، وطائفة: حدث عن
سفيان بن عيينة، وبقية بن الوليد، ومها أكرب منه، واالمام الشافعي، وأسد بن موسى، وأبو : روى عنه

  .عمار احلسني بن حريث، وعلي بن حرب، وآخرون
  ).١(ليس به بأس : قال حبىي بن معني

  .ليس بذاك: وقال عثمان بن سعيد الدارمي
  .قد كتبت عنه، وكان مرجئا: وقال حممد بن أيب عبدالرمحن املقرئ

__________  
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمن حدثه، عن عطاء بن أيب رباح، عن زيد بن أرقم قال= 

وفيه راو مل : ،٢٨٣ / ٢" امع " قال اهليثمي يف " ا من حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه وعنهم
  .يسم
: ، الضعفاء الصغري٤٨٢ / ٣، التاريخ الكبري ٢٦٠٠ت : ، طبقات خليفة٢٠٠: تاريخ ابن معني* 

  ، اجلرح١٥١لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٥٤ / ٣، املعرفة والتاريخ ٥٠
لوحة : ، ذيب الكمال١٧ / ٣باب ، الل٣٢٠ / ١، كتاب اروحني والضعفاء ٣١ / ٤والتعديل 

، العقد الثمني ٣٦١ / ٢، الكاشف ١٣٩ / ٢، ميزان االعتدال ٢ / ١٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٩٢
  .١٣٨: ، خالصة تذهيب الكمال٣٥ / ٤، ذيب التهذيب ٥٦٤ / ٤
  .٢٠٠: تاريخ حيىي بن معني) ١(

(*)  

)٩/٣١٩(  

  

إن أنا مل أرفع االذى : أرأيت: ن سامل قال البن عجالنحدثنا حيىي بن سليم أن سعيد ب: وقال احلميدي
فلما قمنا، عاتبته، فرد علي : هذا مرجئ، من يعرف هذا ؟ قال: عن الطريق، أكون ناقص االميان ؟ فقال

بل : يا أهل الطواف، إن طوافكم ليس من االميان، وأقول أنا: هل لك أن تقف، فتقول: القول، فقلت
فما تريد إىل قول إذا أظهرته شهرك : تريد أن تشهرين ؟ قلت: يصنعون، قالهو من االميان فننظر ما 



)١.(  
  .وفاته قريبة من وفاة ابن عيينة سنة نيف وتسعني ومئة: قلت
  
  :أما

القداح املكي، موىل بين خمزوم، فريوي عن حيىي بن سعيد ) ت * ( عبد اهللا بن ميمون- ١٠٢
  .مداالنصاري، وعبيد اهللا بن عمر، وجعفر بن حم

  .إبراهيم بن املنذر، ومؤمل بن إهاب، وأمحد بن االزهر وعدة: وعنه
  .ضعفوه

__________  
  .سبق أن ذكرنا غري مرة أن هذا النوع من االرجاء ال يعد قدحا يف حق القائل به) ١(

  االرجاء مذهب العدة من جلة": امليزان " وقد قال املؤلف يف ترمجة مسعر بن كدام يف 
  .غي التحامل على قائلهالعلماء ال ينب

، اجلرح والتعديل ٢٢٢لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٦٤: ، الضعفاء واملتروكني٢٠٦ / ٥التاريخ الكبري * 
 / ٢، تذهيب التهذيب ٧٤٧لوحة : ، ذيب الكمال٢١ / ٢، كتاب اروحني والضعفاء ١٧٢ / ٥

، ذيب ٢٩٢ / ٥مني ، العقد الث١٣٦ / ٢، الكاشف ٥١٢ / ٢، ميزان االعتدال ٢٠ / ١٩١
  .٢١٦: ، خالصة تذهيب الكمال٤٩ / ٦التهذيب 

(*)  

)٩/٣٢٠(  

  

  . الزاهد القدوة أبو حممدالبلخي*  سلم بن سامل - ١٠٣
  .محيد الطويل، وابن جريج، وعبيد اهللا بن عمر، وسفيان الثوري: حدث ببغداد عن

ة، وعلي بن حممد الطنافسي، وسعدان إبراهيم بن موسى الفراء، وأمحد بن منيع، واحلسن بن عرف: وعنه
  .بن نصر، وآخرون

  ).١(سلم البلخي يف زمانه كعمر بن عبد العزيز يف زمانه : قال أبو مقاتل السمرقندي
: كان مطاعا أمارا باملعروف، فأقدمه الرشيد، فحبسه، فلما تويف الرشيد، أطلق، قال: وقال ابن سعد

  ).٢(وكان مرجئا ضعيفا 
  .ر بالعبادة والزهد مرجئمذكو: قال اخلطيب

رأيت سلم بن سامل مكث أربعني سنة، مل يرفع رأسه إىل السماء، : وذكر حممد بن إسحاق اللؤلؤي قال



  ).٣(ومل ير مفطرا، ومل ير له فراش 
__________  

  ت: ، طبقات خليفة٣٧٤ / ٧، طبقات ابن سعد ٢٢٢تاريخ ابن معني * 
، كتاب ٢٦٦ / ٤، اجلرح والتعديل ١٧٣لوحة :  للعقيلي، الضعفاء٤٧: ، الضعفاء واملتروكني٣١٤٧

 / ٢، ميزان االعتدال ٣١٦ / ١، العرب ١٤٠ / ٩، تاريخ بغداد ٣٤٤ / ١اروحني والضعفاء 
  .٦٢ / ٣، لسان امليزان ١٨٥

  .١٤١ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٧٤ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٢(
  .١٤١ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)٩/٣٢١(  

  

  .لو شئت لضربت الرشيد مبئة ألف سيف: إن الرشيد سجنه النه قال: وقيل
  ).١(االميان قول وعمل : ما يسرين أن ألقى اهللا بعمل من مضى، وأن أقول: وعنه قال

إنه ليس على : سلم، هبه يل، فعرفت منه الغضب، وقال: دعاين الرشيد الحدثه، فقلت: وقال أبو معاوية
  ).٢(فكلمته، فخفف عنه من قيوده رأيك يف االرجاء، 
رأيت سلما أتى أبا معاوية، وكان صديقه، وكان عبدا صاحلا، مل أكتب عنه، كان : وقال أمحد بن حنبل

  .ال حيفظ
  .ضعيف: وقال النسائي
  .ليس بشئ: وقال ابن معني

  .تويف سلم سنة أربع وتسعني ومئة
  ).٣(وقع يل من عواليه يف الثاين من حديث سعدان 

  
  .، االمام شيخ االندلس، أبو حممد االندلسي املقرئابن قيس*  الغازي - ١٠٤

__________  
  .١٤٣ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٤٢ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
هو سعدان بن نصر بن منصور الثقفي البزاز، وامسه سعيد والغالب عليه سعدان، وثقه الدارقطين، ) ٣(



  .صدوق: وقال أبو حامت
  .٢٠٦، ٢٠٥ / ٩، وتاريخ بغداد ٢٩١، ٢٩٠ / ٤" اجلرح والتعديل  " مترجم يف

، ٣٢٤: ، جذوة املقتبس٣٤٥: ، تاريخ علماء االندلس٢٧٨ - ٢٧٦: طبقات النحويني للزبيدي* 
، ٢٤٠ / ٢، بغية الوعاة ٤ / ٢، غاية النهاية ١٣٦ / ٢، الديباج املذهب ٣٤٧ / ١ترتيب املدارك 

  .٦٣ / ١شجرة النور الزكية 
(*)  

)٩/٣٢٢(  

  

  .ابن جريج، وابن أيب ذئب، واالوزاعي، ومالك، ونافع بن أيب نعيم وتال عليه: ارحتل، وأخذ عن
  .عبدامللك بن حبيب، وأصبغ بن خليل، وعثمان بن أيوب، وابنه عبد اهللا بن الغاز، وآخرون: روى عنه
  .وهو من موايل بين أمية" املوطأ " وحفظ 

 على نافع، وضبط عنه اختياره، وهو أول من أدخل قراءة نافع وموطأ مالك قرأ: قال أبو عمرو الداين
  .إىل االندلس

  .عرضت مصحفي هذا مبصحف نافع ثالث عشرة مرة: وعنه قال
روى القراءة عن الغازي ولده عبد اهللا، وكان إماما، صاحلا، عابدا، متهجدا، جماب الدعوة، كبري الشأن 

  .ا كذبت منذ احتلمتم: حاذقا برسم املصحف، كان يقول
  .هو قرطيب: قال الداين

  كان من أهل: وقال القاضي عياض
  .إفريقية

واهللا ما كذبت كذبة قط منذ اغتسلت، ولوال أن عمر بن عبد : وعن أصبغ بن خليل، مسع الغازي يقول
  ).١(العزيز قاله ما قلته 

  .تويف الغازي يف سنة تسع وتسعني ومئة: قلت
__________  

  .٣٤٨ / ١"  املدارك ترتيب) " ١(
(*)  

)٩/٣٢٣(  

  



  .االمام احملدث املسند أبو جعفر املزين الكويف) خ، م، ت، س، ق * ( القاسم بن مالك- ١٠٥
  .عاصم بن كليب، وحصني بن عبدالرمحن، واملختار بن فلفل، وأيوب بن عائذ: حدث عن
 اجلرمي، ويعقوب الدورقي، أمحد بن حنبل، وعمرو الناقد، وأبو خيثمة، وسعيد ابن حممد: روى عنه

  .واحلسن بن عرفة، وآخرون
  ).١" (الصحيحني " وثقه أمحد العجلي، وأخرجا حديثه يف 

  ).٢(ال حيتج به : وقال أبو حامت
  .ضعيف: وقال زكريا الساجي

  ).٣(ال وجه لتضعيفه، بل ما هو يف إتقان غندر : قلت
  .تويف سنة نيف وتسعني ومئة
  .اودروى له اجلماعة سوى أيب د

__________  
 ٧، اجلرح والتعديل ١٧١ / ٧، التاريخ الكبري ٣٩٠ / ٦، طبقات ابن سعد ٤٨٢: تاريخ ابن معني* 
  .٢ / ١٥٠ / ٣، تذهيب التهذيب ١١١٦لوحة : ، ذيب الكمال١٢١/ 

  .ميزان االعتدال
  .٣١٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٢ / ٧، ذيب التهذيب ٣٩٣ / ٢، الكاشف ٣٧٨ / ٣
  ليس له يف البخاري سوى حديث: ٤٣٥ص " مقدمة الفتح " ال احلافظ يف ق) ١(

واحد أخرجه مفرقا يف احلج واالعتصام والكفارات من روايته عن اجلعيد بن عبدالرمحن، عن السائب 
وكان السائب قد حج : كان صاع النيب صلى اهللا عليه وسلم مدا وثلثا مبدكم اليوم، قال: بن يزيد، قال
  .لنيب صلى اهللا عليه وسلمبه يف ثقل ا

  .وأخرج ما يتابعه يف احلج أيضا من طريق أخرى عن السائب
  .، صاحل احلديث ليس باملتني١٢٢ / ٧" اجلرح والتعديل " نص كالم أيب حامت يف ) ٢(

  . توثيقه عن حيىي بن معني، وأمحد، وأيب داود ومجاعة٤٣٥ونقل احلافظ يف املقدمة ص 
  .من هذا اجلزء) ٩٨(مت ترمجته يف الصفحة هو حممد بن جعفر تقد) ٣(

(*)  

)٩/٣٢٤(  

  

  .البصري العطار حمدث صدوق) م، د، ت، س * ( سامل بن نوح- ١٠٦
  .يونس بن عبيد، وسعيد اجلريري، وعبيد اهللا بن عمر: روى عن



حممد قتيبة بن سعيد، وأمحد بن حنبل، وشباب، وبندار، وعبد الرمحن بن بشر، وحممد بن املثىن، و: وعنه
  .بن عبد اهللا بن حفص االنصاري، وعمر بن شبة، وآخرون

  .وثقه أبو زرعة
  .كتبنا عنه حديثا واحدا ال بأس به: وقال أمحد

  ).١(ال حيتج به : وقال أبو حامت
  ).٢(تويف بعد املئتني : قال البخاري

  
   الرملي،االمام احلافظ القدوة، حمدث فلسطني، أبو عبد اهللا) ٤ * * ( ضمرة بن ربيعة- ١٠٧

__________  
، الضعفاء ٢٩٧ / ٢، التاريخ الصغري ١٢٠ / ٤، التاريخ الكبري ١٨٨: تاريخ ابن معني) ١(

  ،٤٦٦لوحة : ، ذيب الكمال١٨٨ / ٤، اجلرح والتعديل ٤٦: واملتروكني
، خالصة تذهيب ٤٤٣ / ٣، ذيب التهذيب ٣٤٥ / ١، الكاشف ٢ / ٤ / ٢تذهيب التهذيب 

  .١٤٢: الكمال
  .١٨٨ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٢٩٧ / ٢" التاريخ الصغري ) " ٢(

، التاريخ ٣٠٤٨ت : ، طبقات خليفة٤٧١ / ٧، طبقات ابن سعد ٣٨٠: العلل المحد بن حنبل* * 
، ذيب الكمال لوحة ٣٦ / ٧، ذيب ابن عساكر ٤٦٧ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٣٧ / ٤الكبري 
، تذكرة احلفاظ ٣٣٠ / ٢، ميزان االعتدال ٣٣٧ / ١، العرب ١ / ١٠٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٢٠

، خالصة تذهيب ١٥٠: ، طبقات احلفاظ٤٦٠ / ٤، ذيب التهذيب ٣٨ / ٢، الكاشف ٣٥٣ / ١
  .١٣٧: الكمال

(*)  

)٩/٣٢٥(  

  

  .موىل غريهم: موىل احملدث علي بن أيب محلة، موىل آل عتبة بن ربيعة القرشي، وقيل
  .وضمرة دمشقي االصل

إبراهيم بن أيب عبلة، وإدريس بن يزيد االودي، وحيىي بن أيب عمرو السيباين، وسفيان : دث عنح
الثوري، وعلي بن أيب محلة مواله، وعثمان بن عطاء اخلراساين، وخليد بن دعلج، وعبد اهللا بن شوذب، 

بن كعب والسري بن حيىي البصري، وأيب عمرو االوزاعي، وإمساعيل بن أيب بكر الدمشقي، وبالل 



  .العكي، ورجاء بن أيب سلمة، وسعيد بن عبد العزيز، وخلق سواهم
إمساعيل بن عياش شيخه، ونعيم بن محاد، وهشام بن عمار، وصفوان بن صاحل، وأيوب بن حممد : وعنه

الوزان، وعمرو بن عثمان احلمصي، وحيوة بن شريح، وعبد اهللا بن ذكوان، وعبدة بن موهب، 
  د بن هاشم، وإدريس بن سليمان بن أيبوإبراهيم بن محزة، وأمح

الرباب، وعلي بن سهل، وعيسى بن يونس الفاخوري، وأبو االصبغ حممد بن مساعة، وحممد بن عبد 
العزيز، ومهدي بن جعفر، وموهب ولد يزيد بن موهب املذكور، والوليد بن يزيد بن أيب طلحة العطار 

  .ر كثريالرمليون، وأبو عتبة أمحد بن الفرج احلمصي، وبش
ضمرة رجل صاحل، صاحل احلديث من الثقات املأمونني، : روى عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، قال

  ).١(مل يكن بالشام رجل يشبهه، هو أحب إلينا من بقية، بقية كان ال يبايل عمن حدث 
  .ثقة: وقال ابن معني والنسائي

__________  
  .٣٨٠: المحد بن حنبل" العلل ) " ١(

(*)  

)٩/٣٢٦(  

  

  ).١(ما رأيت أحد أعقل ملا خيرج من رأسه من ضمرة : قال آدم بن أيب إياس: صاحل: وقال أبو حامت
مات يف أول رمضان سنة اثنتني : كان ثقة مأمونا خريا، مل يكن هناك أفضل منه، مث قال: وقال ابن سعد

  ).٢(ومئتني 
  .مضان سنة اثنتني ومئتنيكان فقيههم يف زمانه، مات يف ر: وقال أبو سعيد بن يونس

أخربنا أمحد بن إسحاق الزاهد، أخربنا الفتح بن عبد اهللا، أخربنا هبة اهللا ابن أيب احلسني، أخربنا أبو 
احلسني بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إمالء، حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن سليمان إمالء سنة أربع 

حدثنا ضمرة، : د، وعيسى بن يونس الرمليان، قاالعشرة، وثالث مئة، حدثنا أبو عمري عيسى بن حمم
  عن االوزاعي، عن الزهري، عن

طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الحرامه، وطيبته الحالله بطيب ال : " عروة، عن عائشة قالت
  .ليس له بقاء: تعين: قال ابن يونس يف حديثه" يشبه طيبكم هذا 

  .تفرد به ضمرة
  .يب عمري، فوافقناه بعلو درجةعن أ) ٣(أخرجه النسائي 

__________  



  .٣٧ / ٦" ذيب تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  .٤٧١ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٢(
باب إباحة الطيب عند االحرام، من طريق أيب عمري عيسى بن حممد ذا :  يف املناسك١٣٧ / ٥) ٣(

بأنه ال بقاء له، يرده "  يشبه طيبكم بطيب ال: " االسناد، وإسناده قوي، وتأويل أحد الرواة قول عائشة
  = (*)من طريق منصور ) ٩١٧(، والترمذي )١١٩١(رواية مسلم 

)٩/٣٢٧(  

  

 بن زيد، بن كلثوم، بن عرتة، بن زهري، بن عمرو، بن ابن خرشة،) ع* ( النضر بن مشيل - ١٠٨
كلثوم، بن عرتة، بن  بن - بدل زيد -إن يزيد : حجر، بن خزاعي، بن مازن، بن عمرو، بن متيم، وقيل

عروة، بن جلهمة، بن جحدر، بن خزاعي، بن مازن، بن مالك، بن عمرو، ابن متيم، بن مر، بن أد، بن 
  .طاخبة، والعالمة االمام احلافظ أبو احلسن املازين البصري النحوي، نزيل مرو وعاملها

  .ولد يف حدود سنة اثنتني وعشرين ومئة
__________  

) ١١٩٠(وملسلم " بطيب فيه مسك " رمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ابن زاذان عن عبدال= 
قالت : من طريق احلسن بن عبيد اهللا، عن إبراهيم، عن االسود قال) ١٧٤٦(، وأيب داود )٤٥(

   يف٣٠٩ / ١٠، وللبخاري "كأين أنظر إىل وبيص املسك : " عائشة
بأطيب ما : " سود عن أبيه، عن عائشةمن طريق عبدالرمحن بن اال) ٤٤) (١١٩٠(اللباس، ومسلم 

وهذا يدل " بالغالية اجليدة "  من طريق نافع، عن ابن عمر عن عائشة ١٣٠ / ٢وللطحاوي " أجد 
  .يعين ليس له بقاء: أطيب منه، ال كما فهمه القائل: أي" بطيب ال يشبه طيبكم " على أن قوهلا 

االحرام، وجواز استدامته بعد االحرام، وأنه ال واستدل ذا احلديث على استحباب التطيب عند إرادة 
  .يضر بقاء لون الطيب ورائحته، وإمنا حيرم ابتداؤه يف االحرام، وهو قول اجلمهور

، التاريخ الصغري ٩٠ / ٨، التاريخ الكبري ٣١٤٥ت : ، طبقات خليفة٣٧٣ / ٧: طبقات ابن سعد* 
، طبقات النحويني ٦٦: تب النحويني، مرا٤٧٧ / ٨، اجلرح والتعديل ٥٤٢: ، املعارف٣٠٢ / ٢

، ٣٤٨ / ٣، إنباه الرواة ٢١١: ، جهرة االنساب٢٢٦، الفهرست البن الندمي ٥٤ - ٥٣واللغويني 
، ١٤١٠: ، ذيب الكمال٣٩٧ / ٥، وفيات االعيان ٢٣٨ / ١٩، معجم االدباء ٨٥: نزهة االلباء

 / ١، تذكرة احلفاظ ٢٥٨ / ٤ ، ميزان االعتدال٣٤٢ / ١، العرب ٢ / ٩٥ / ٤تذهيب التهذيب 
، طبقات القراء ٢٥٥ / ١٠، البداية والنهاية ١٢٧ / ١، دول االسالم ٢٠٣ / ٣، الكاشف ٣١٤

 / ٢، بغية الوعاة ١٣١: ، طبقات احلفاظ٤٣٧ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٤١ / ٢البن اجلوزي 



  .٤١ : الرسالة املستطرفة٧ / ٢: ، شذرات الذهب٤٠١: ، خالصة تذهيب الكمال٣١٦
(*)  

)٩/٣٢٨(  

  

هشام بن عروة، وعثمان بن غياث، وأشعث بن عبد امللك احلمراين، وز بن حكيم، : وحدث عن
وإمساعيل بن أيب خالد، وهشام ابن حسان، واهلرماس بن حبيب، والنهاس بن قهم، وعوف االعرايب، 

أيب الفرات، وعباد بن وابن عون، ومحيد الطويل، وأيب نعامة العدوي، وابن أيب عروبة، وداود بن 
  منصور، وكهمس، وشعبة،

  .واملسعودي، ومحاد بن سلمة، وخلق كثري
حيىي بن معني، وحيىي بن حيىي، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق الكوسج، وأمحد بن سعيد الدارمي، : وعنه

بن وأمحد بن سعيد الرباطي، واحلسني بن حريث، ورجاء بن مرجى، وسليمان بن سلم املصاحفي، وبيان 
عمرو البخاري، وسليمان بن معبد السنجي، وعبد اهللا بن عبدالرمحن الدارمي، وعبد اهللا بن منري 

املروزي، وعبيد اهللا بن سعيد السرخسي، وعلي بن احلسن الذهلي، وحممد بن رافع القشريي، وحممود 
  .بن غيالن، وحممد بن يوسف البيكندي، وأمم سواهم

  . والنسائيوثقه حيىي بن معني وابن املديين
  ).١(ثقة صاحب سنة : وقال أبو حامت

درة بني مروين : سئل ابن املبارك عن النضر بن مشيل، فقال: محدويه بن حممد، عن حممد بن خاقان، قال
  ).٢(ضائعة، يعين كورة مرو، وكورة مرو الروذ 

__________  
  .٤٧٧ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
ميال عنها، وهي تقع ) ١٦٠(عن مرو الشاهجان اليت تقع على بعد وتعرف مبرو الصغرى متييزا هلا ) ٢(

  = (*)على ر مرغاب داخلة اآلن يف حدود تركستان مشال بالد االفغان، ويقع 

)٩/٣٢٩(  

  

ذاك أحد اال حدين مل يكن : بلغين أن ابن املبارك سئل عن النضر بن مشيل، فقال: قال العباس بن مصعب
  .محد يدانيهأحد من أصحاب اخلليل بن أ

كان النضر إماما يف العربية واحلديث، وهو أول من أظهر السنة مبرو ومجيع خراسان، : مث قال العباس



  وكان أروى الناس عن
  ).١(شعبة، وخرج كتبا كثرية مل يسبقه إليها أحد، ويل قضاء مرو 

  .ا مسألة كفريف كتاب اخلليل كذا وكذ: مسعت النضر بن مشيل يقول: قال أمحد بن سعيد الدارمي
، "العني " كتاب : سئل النضر عن الكتاب الذي ينسب إىل اخلليل، ويقال له: وقال العباس بن مصعب

  ).٢(أو خرجت من البصرة حىت دفنت اخلليل بن أمحد ؟ : لعله ألفه بعدك ؟ فقال: فأنكره، فقيل له
  خرج يب أيب من مرو: مسعت النضر بن مشيل يقول: أمحد الدارمي

__________  
بقرا بلد يسمى قصر االحنف، نسبة إىل االحنف بن قيس القائد املظفر الذي افتتح تلك الناحية = 

 ه، وملرو شهرة عظيمة يف ٣٢وضمها إىل حظرية االسالم يف عهد اخلليفة عثمان رضي اهللا عنه سنة 
لقرن السادس التاريخ االسالمي مبا أجنبت من علماء عظام من القرن االول للهجرة وحىت اية ا

  .اهلجري
  .٣١٧ / ٢، وانظر بغية الوعاة ١٤١١ذيب الكمال ) ١(
أقمت بالبادية أربعني سنة، وهذا يعين أنه غاب عن : يف قوله هذا وقفة، فإنه قد قال هو عن نفسه) ٢(

اخلليل غيبة طويلة كان مبقدوره أن يؤلف فيها كتبا ال كتابا، وقد ذكروا يف تصانيف النضر بن مشيل 
، واحملققون من أهل العلم باللغة يرون أن اخلليل بن أمحد قد متثل منهج "املدخل إىل العني " تاب ك

الكتاب يف ذهنه، واستحضر مواده، وشرع فيه، ورتب أوائله، ولكنه مل يكمله، وإمنا أكمله من بعده 
  .الليث بن نصر، وبقية تالمذته، ومن يف طبقته

العني " إمنا وقع الغلط يف كتاب : عن ثعلب أنه قال" راتب النحويني م" وقد روى أبو الطيب اللغوي يف 
، الن اخلليل رمسه ومل حيشه، ولو كان حشاه ما بقي فيه شئ، الن اخلليل رجل مل ير مثله، وقد حشا "

  .الكتاب قوم علماء، إال أنه مل يؤخذ عنهم رواية، وإمنا وجد بنقل الوراقني، ولذلك اختل الكتاب
  .٢٧١، ٢٥٤ / ١" املعجم العريب نشأته وتطوره " ل القول يف ذلك يف وانظر تفصي

(*)  

)٩/٣٣٠(  

  

الروذ إىل البصرة سنة مثان وعشرون ومئة، وأنا ابن مخس سنني أو ست، هرب من مرو الروذ حني 
أنا : ومسعت النضر قبل موته بقليل يقول:  قال- يعين ظهور أيب سليم صاحب الدولة -كانت الفتنة 

  .ومات يف أول سنة أربع ومئتني: انني، وكان مرضه حنوا من ستة أشهر، قالابن مث
  .قربه مبرو: وقال أبو بكر بن منجويه يف وفاته حنوا من ذلك، وقال



  .وكان من فصحاء الناس وعلمائهم باالدب وأيام الناس
دفن يف أول مات يف آخر يوم من ذي احلجة سنة ثالث ومئتني و: وقال حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ

  .احملرم
أخربنا القاضي أبو حممد عبد اخلالق بن علوان سنة أربع وتسعني وست مئة، أخربنا االمام موفق الدين 

عبد اهللا بن أمحد املقدسي سنة إحدى عشرة وست مئة، أخربنا أبو املعايل أمحد بن عبد الغين، أخربنا نصر 
دثنا احلسني بن إمساعيل القاضي، حدثنا أمحد بن منصور، بن أمحد القارئ، أخربنا عبد اهللا بن عبيد اهللا، ح

رمدت، فعادين : زاج، حدثنا النضر بن مشيل، حدثنا يونس، عن أيب إسحاق، عن زيد بن أرقم قال
يا رسول : قلت" يا زيد، أرأيت لو أن عينيك كانتا ملا ما ؟ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  ".إذا لقيت اهللا عزوجل، وال ذنب لك : " فقالاهللا، إذا أصرب واحتسب، 
  ]أيب [ من حديث يونس بن ) ١(هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود 

__________  
من طريق عبد اهللا بن حممد النفيلي، حدثنا حجاج بن حممد، عن يونس بن أيب ) ٣١٠٢(رقم ) ١(

 عليه وسلم من وجع بعيين، عادين رسول اهللا صلى اهللا: إسحاق، عن أبيه، عن زيد بن أرقم، قال
  .، ووافقه الذهيب٣٤٢ / ٢وصححه احلاكم 

  وذكر له شاهدا من حديث
  .أنس

  " = (*)الكبري " ، والطرباين يف ٣٧٥ / ٤وأخرجه بطوله، كما أورده املصنف، أمحد 

)٩/٣٣١(  

  

  .هعن خاله الشيخ املوفق، فوافقنا" املختارة " إسحاق، ورواه احلافظ ضياء الدين يف كتاب 
  

االفوه، هو الواعظ الزاهد العابد االمام احلجة، أبو عمرو البصري، ) ع * ( بشر بن السري- ١٠٩
  .نزيل مكة

  .مسع مسعر بن كدام، ومحاد بن سلمة، وسفيان الثوري، وزائدة بن قدامة، ومالكا، وطائفة
  .أمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، وأبو حفص الفالس، ومجاعة سواهم: حدث عنه

  .ا علمت وقع يل حديث من عواليهوم
  ).١(كان متقنا للحديث عجبا : قال أمحد بن حنبل

  ).٢(صاحل ثبت : وقال أبو حامت



__________  
من طريقني عن يونس بن أيب إسحاق به، وإسناده صحيح، وله طريقان آخران ضعيفان ) ٥٠٥٢= (

  ).٥١٢٦(و ) ٥٠٩٨(عند الطرباين 
ت : ، طبقات خليفة٥٠٠ / ٥، طبقات ابن سعد ٥٩: بن معني، التاريخ ال٢٣٢، ١٠٢: العلل* 

، الكامل ٣٥٨ / ٢، اجلرح والتعديل ٥٢لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٧٥ / ٢، التاريخ الكبري ٢٦٠٣
، ميزان ٣١٨ / ١، العرب ٢ / ٨٤ / ١، تذهيب التهذيب ١٥١: ، ذيب الكمال٦٩ / ١البن عدي 
، ٣٩٦ / ٣: ، العقد الثمني١٥٥ / ١، الكاشف ٣٥٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٣١٧ / ١االعتدال 

 ١، شذرات الذهب ٤٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٠: ، طبقات احلفاظ٤٥٠ / ١ذيب التهذيب 
 /٣٤٣.  
  ".متفهما " إىل " متقنا " ، المحد، وقد حترف فيه ١٠٢ / ١" العلل ) " ١(
  .٣٥٨ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  

)٩/٣٣٢(  

  

  ).١(ثقة : ن معنيوقال حيىي ب
  ).٢(يقع يف حديثه ما ينكر، وهو يف نفسه ال بأس به : وقال ابن عدي
  ).٣(هو يف احلديث مستقيم : وقال العقيلي

  .كان جهميا، ال حيل أن يكتب حديثه: قال احلميدي: حدثنا االبار، حدثنا عوام، قال
  .بل حديثه حجة، وصح أنه رجع عن التجهم: قلت
سأل بشر بن : يب، حدثنا أمحد بن حممد املقدمي، حدثنا سليمان بن حرب، قالوحدثنا الفريا: قال

هو يف مكانه، يقرب من : أيتحول ؟ فسكت، مث قال) ٤" (يرتل ربنا " السري محاد بن زيد عن حديث 
  .خلقه كيف شاء

ا تكلم بشر بشئ مبكة، فوثب عليه إنسان، فذل مبكة حىت جاء، فجلس إلينا مم: وقال أمحد بن حنبل
  ).٥(أصابه من الذل 

  ،)٦(وكان الثوري يستثقله، النه سأل سفيان عن أطفال املشركني 
__________  

  .٥٩" تاريخ حيىي بن معني ) " ١(
  .٧٠اللوحة  / ١" الكامل ) " ٢(



  .٥٢: اللوحة" الضعفاء ) " ٣(
 آخر الليل، و باب الدعاء والصالة من:  يف التهجد٢٥ / ٣أخرجه من حديث أيب هريرة البخاري ) ٤(

باب : يف صالة املسافرين) ٧٥٨(باب يريدون أن يبدلوا كالم اهللا، ومسلم : ، يف التوحيد٢٨٩ / ١٣
  .الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل

  يرتل ربنا تبارك: " ، ولفظه بتمامه)٣٤٩٨(و ) ٤٤٦(، والترمذي )٤٧٣٣(و ) ١٣١٥(وأبو داود 
من يدعوين فأستجيب له، من يسألين :  حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقولوتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا

  ".حىت ينفجر الفجر : " وزاد مسلم يف رواية" فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له 
  .٢٣٢ / ١المحد " العلل ) " ٥(
  = (*)طريق " اختلف العلماء يف هذه املسألة على عدة أقوال، ذكرها ابن القيم يف ) ٦(

)٩/٣٣٣(  

  

  .ما أنت وذا يا صيب ؟: قالف
  .هكذا كان السلف يزجرون عن التعمق، ويبدعون أهل اجلدال: قلت

  .تويف سنة مخس أو ست وتسعني ومئة
  .ومات قبله خبمس عشرة سنة بشر بن منصور السليمي أحد العلماء العاملني

  
د، ابن املنصور، اهلامشي ، أبو عبد اهللا حممد بن الرشيد هارون، بن املهدي حمماخلليفة*  االمني - ١١٠

  .العباسي البغدادي
  .وأمه زبيدة بنت االمري جعفر بن املنصور

عقد له أبوه باخلالفة بعده، وكان مليحا، بديع احلسن، أبيض وسيما طويال، ذا قوة وشجاعة وأدب 
  وفصاحة، ولكنه سيئ التدبري، مفرط

__________  
، والقول الصحيح الذي ذهب ١٩١ / ٣" الفتح " ، واحلافظ ابن حجر يف ٤٠١، ٣٨٧" اهلجرتني = 

  .إليه احملققون من العلماء، وارتضاه مجع من املفسرين واملتكلمني هو أم يف اجلنة
كان رسول :  من حديث مسرة بن جندب قال٣٨٤ / ١٢" صحيحه " واحتجوا مبا رواه البخاري يف 

  :ى أحد منكم رؤيا ؟ قالهل رأ: اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما يكثر أن يقول الصحابه
وأما : وذكر فيه.." إين أتاين الليلة آتيان: " فيقص عليه ما شاء اهللا أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة

يا رسول اهللا، وأوالد : الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، فقال بعض املسلمني



فهذا احلديث الصحيح صريح " د املشركني وأوال: " املشركني ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يف أم يف اجلنة، ورؤيا االنبياء وحي

  .١٦٢، ١٥٣ / ١" شرح السنة " وانظر 
 ٦، الكامل البن االثري ٣٣٦ / ٣، تاريخ بغداد ٣٦٥ / ٨: ، تاريخ الطربي٣٨٦ - ٣٨٤: املعارف* 
، ٢٩٧: ، تاريخ اخللفاء٢٢٢ / ١٠، البداية ١٢٤ / ١، دول االسالم ٣٢٥ / ١، العرب ٢٢١/ 

  .٣٥٠ / ١شذرات الذهب 
  .١١٧لوحة  / ٧، عيون التواريخ ١٣٥ / ٥الوايف بالوفيات 

(*)  

)٩/٣٣٤(  

  

  .التبذير، أرعن لعابا، مع صحة إسالم ودين
  .قتل مرة أسدا بيديه: يقال

قمنا قائم حبقنا، يا طاهر، ما قام لنا منذ : الذي قاتله) ١(كتب خبطه رقعة إىل طاهر بن احلسني : ويقال
  .فكان جزاؤه عندنا إال السيف، فانظر لنفسك، أودع

  ).٢(يلوح له بأيب مسلم وأمثاله 
  ).٣(ما ويل للخالفة هامشي ابن هامشية سوى علي وحممد االمني : قال املسعودي

و وقد جعله أبوه ويل عهده، وله مخس سنني، وتسلم االمر بعد موت أبيه ببغداد، وكان أخوه اآلخر وه
والقضيب واخلامت من خراسان يف ] ة [ املأمون مبرو، فأمر االمني للناس برزق سنتني، ووصل إليه الربد 

اثين عشر يوما يف نصف الشهر، وبايع املأمون الخيه، وأقام خبراسان، وأهدى الخيه حتفا ونفائس، 
  ).٤(واحلرب متصل بسمرقند بني رافع وهرمثة، وأعان رافعا الترك 

  ).٥(نقفور طاغية الروم يف حرب برجان وفيها قتل 
 أمر االمني بالدعاء البنه موسى بوالية العهد بعد ويل العهد املأمون والقاسم، وأغرى ١٩٤ويف سنة 

الفضل بن الربيع االمني باملأمون وحثه على خلعه لعداوة بينهما، وحسن له ذلك السندي، وعلي بن 
  عيسى بن ماهان،

__________  
ن احلسني بن مصعب أبو طلحة اخلزاعي، وايل خراسان، وجه به املأمون إىل بغداد حملاربة هو طاهر ب) ١(

  ).٧(أخيه االمني، ولقبه ذا اليمينني، وسترد ترمجته يف اجلزء العاشر من هذا الكتاب الترمجة رقم 
  .٣٠٠" تاريخ اخللفاء ) " ٢(



  .٣٠٣": تاريخ اخللفاء ) " ٣(
  .٢٢٥ / ٦ االثري ، وابن٣٧٣ / ٨" الطربي ) " ٤(
  .٢٢٦ / ٦، وابن االثري ٣٧٣ / ٨" الطربي ) " ٥(

(*)  

)٩/٣٣٥(  

  

مث اصطلح هرمثة ورافع بن الليث بن نصر بن سيار، وقدما على املأمون، ومعه طاهر بن احلسني، مث بعث 
، االمني يطلب من املأمون تقدم موسى ولده على املأمون، ولقبه الناطق باحلق، فأىب ذلك املأمون

  ).١(واستمال املأمون الرسول، فبايعه سرا، وبقي يكاتبه، وهو العباس بن موسى بن عيسى بن موسى 
وأما االمني، فبلغه خالف املأمون، فأسقطه من الدعاء، وطلب كتبه الرشيد وعلقه بالكعبة من العهد بني 

 ينصحك من كذبك، ولن لن: االخوين، فمزقه، فالمه االلباء، فلم ينتصح، حىت قال له خازم بن خزمية
يغشك من صدقك، ال جتسر القواد على اخللع، فيخلعوك، وال حتملهم على النكث، فالغادر مفلول، 

  .والناكث خمذول، فلم يلتفت، وبايع ملوسى بالعهد، واستوزر له
لف فلما عرف املأمون، خلع أخاه، وتسمى بأمري املؤمنني، وأما ابن ماهان، فجهزه االمني، وخصه مبئيت أ

  .دينار، وأعطاه قيدا من فضة ليقيد به املأمون بزعمه
وعرض االمني جيشه بالنهروان، وأقبل طاهر يف أربعة آالف فالتقوا، فقتل ابن ماهان، ومتزق جيشه، 

هذا واالمني عاكف على اللهو واللعب، فبعث جيشا آخر، وندم على خلع املأمون، وطمع فيه أمراؤه، 
ني على مهذان، وقتل خلق، وعظم اخلطب، ودخل جيش االمني إىل مهذان، مث التقى طاهر وعسكر االم

  ).٢ (٩٥فحاصرهم طاهر، مث نزل أمريهم إىل طاهر باالمان يف سنة 
__________  

  .٢٢٢ / ٦، وابن االثري ٣٧٦، ٣٧٤ / ٨" الطربي ) " ١(
 / ٦، وابن االثري ٤١٤ - ٣٧٤ / ٨" الطربي " انظر خرب اخلالف بني االمني واملأمون مطوال يف ) ٢(

٢٢٢.  
(*)  

)٩/٣٣٦(  

  



، فدعا )١(وفيها ظهر بدمشق السفياين، وهو أبوالعميطر علي بن عبد اهللا بن خالد ابن يزيد بن معاوية 
والساحل إال ) ٢(إىل نفسه، وطرد عامل االمني، ومتكن، وانضمت إليه اليمانية، وأهل محص وقنسرين 

  .أن قيسا مل تتابعه، وهربوا
  ).٣(طاهر جيشا ثالثا لالمني، مث نزل حلوان مث هزم 

وأنفق االمني بيوت االموال على اجلند وال ينفعون، وجاءت أمداد املأمون مع هرمثة بن أعني والفضل بن 
سهل، وضعف أمر االمني، وجنب جنده من اخلراسانيني، فجهز عبد امللك بن صاحل العباسي إىل الشام 

، فراح حتت السيف )٤(ب هلم، فوقع ما بني العرب وبني الزواقيل ليجمع له جندا، وبذل خزائن الذه
  خلق منهم، وأحاطت املأمونية ببغداد، حياصرون

االمني، واشتد البالء، وعظم القتال، وقاتلت العامة والرعاع عن االمني قتال املوت، واستمر الويل 
  ).٥(واحلصار، وجرت أمور ال توصف، وتفاقم االمر 

سعني وفر القاسم امللقب باملؤمتن وعمه منصور، فلحقا باملأمون، ورمي باانيق، ودخلت سنة سبع وت
  ، ونفذت)٦(وأخذت النقوب 

__________  
  . من هذا اجلزء٢٨٢تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ١(
  . للهجرة١٧هي مدينة قريبة من محص، فتحت على يد أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه يف سنة ) ٢(
نة عامرة بالعراق قريبة من بغداد، فتحها املسلمون بعد فراغهم من فتح جلوالء على يد هي مدي) ٣(

  . ه١٩جرير بن عبد اهللا البجلي سنة 
  .الزقل منه اشتقاق الزواقيل، وهم قوم بناحية اجلزيرة وما واالها": االشتقاق " قال ابن دريد يف ) ٤(
  .٢٤٧ - ٢٥٤ / ٨" الطربي ) " ٥(
  .وهو الطريق الضيق يف اجلبل: قبالنقوب مجع ن) ٦(

(*)  

)٩/٣٣٧(  

  

خزائن االمني، حىت باع االمتعة، وأنفق يف املقاتلة، وما زال أمره يف سفال، ودثرت حماسن بغداد، 
  ).١(واستأمن عدة إىل طاهر، ودام احلصار والوبال مخسة عشر شهرا 

ه، واستبد باالمر، فما بلع ريقه حىت واستفحل أمر السفياين بالشام، مث وثب عليه مسلمة االموي، فقيد
حاصرهم ابن بيهس الكاليب مدة، مث نصب السالمل على السور، وأخذ دمشق، فهرب السفياين ومسلمة 

  .يف زي النساء إىل املزة



  ).٢(وخلع االمني خزمية بن خازم، وحممد بن ماهان، وخامرا إىل طاهر 
و آمن، وحاصروا االمني يف قصوره أياما، مث رأى أن من لزم بيته، فه: مث دخل طاهر بغداد عنوة، ونادى

، فشد عليه أصحاب طاهر يف الزواريق )٣(خيرج على محية ليال، وفعل، فظفروا به، وهو يف حراقة 
، وتعلقوا حبراقته، فنقبت، وغرقت، فرمى االمني بنفسه يف املاء، فظفر به رجل، وذهب به إىل )٤(

  ).٥(مون، فإنا هللا، ومل يسر املأمون مبصرع أخيه طاهر، فقتله، وبعث برأسه إىل املأ
  .ويف تارخينا عجائب وأشعار مل أنشط هنا الستيعاا

__________  
، ٢٧١ / ٦، وابن االثري ٤٤٥ / ٨" تاريخ الطربي " انظر خرب حصار االمني ببغداد مطوال يف ) ١(

  .١٢٣ / ١، وانظر دول االسالم ٢٣٨ / ١٠وابن كثري 
  .٢٤٠ / ١٠، وابن كثري ٢٧٨ / ٦، وابن االثري ٤٧٢ / ٨ "الطربي ) " ٢(
هي القوارب ) ٤(ضرب من السفن بالبصرة، فيها مرامي نريان يرمى ا العدو يف البحر : احلراقة) ٣(

  .الصغار
 / ١٠، وابن كثري ٢٨٢ / ٦، وابن االثري ٤٧٨ / ٨" الطربي " انظر خرب مقتل االمني مطوال يف ) ٥(

٢٤٠.  
(*)  

)٩/٣٣٨(  

  

يا : إين الرجو أن يرحم اهللا االمني بإنكاره على ابن علية، فإنه أدخل عليه، فقال له: قال أمحد بن حنبل
ومل يصرح بذلك ابن علية، حاشاه، بل قال : ؟ قلت) ١(كالم اهللا خملوق : ابن الفاعلة، أنت الذي تقول

  .عبارة تلزمه بعض ذلك
رم سنة مثان وتسعني ومئة، وخالفته دون اخلمس سنني، وعاش االمني سبعا وعشرين سنة، وقتل يف احمل

  .ساحمه اهللا وغفر له
  .عبد اهللا، وموسى، وإبراهيم المهات أوالد شىت: وله من الولد

  
: علم الزهاد، بركة العصر، أبو حمفوظ البغدادي، واسم أبيه فريوز، وقيل *  معروف الكرخي- ١١١

  .فريزان، من الصابئة
بل هو : ثالث ثالثة، فيقول معروف: نيني، فأسلماه إىل مؤدب كان يقول له، قلكان أبواه نصرا: وقيل

  .ليته رجع، مث إن أبويه أسلما: الواحد، فيضربه، فيهرب، فكان والداه يقوالن



  .وذكر السلمي أنه صحب داود الطائي، ومل يصح
__________  

  .٣٠٣" تاريخ اخللفاء للسيوطي ) " ١(
، ٢٠٩، ١٩٩ / ١٣، تاريخ بغداد ٣٦٨، ٣٦٠ / ٨حلية االولياء ، ٩٠ - ٨٣طبقات الصوفية * 

، اللباب ٨٣ - ٧٩ / ٢، صفة الصفوة ٣٨٩، ٣٨١ / ١، طبقات احلنابلة ٧٩ / ١الرسالة القشريية 
 / ١، مرآة اجلنان ١٢٦ / ١، دول االسالم ٣٣٥ / ١، العرب ٢٣١ / ٥، وفيات االعيان ٩١ / ٣

  .٣٦٠ / ١، شذرات الذهب ٢٨٥، ٢٨٠: ، طبقات االولياء٤٦٣، ٤٦٠
(*)  

)٩/٣٣٩(  

  

  .الربيع بن صبيح، وبكر بن خنيس، وابن السماك وغريهم شيئا قليال: روى عن
  .خلف بن هشام، وزكريا بن حيىي بن أسد، وحيىي بن أيب طالب: وعنه

  أمسك،: قصري العلم، فقال: ذكر معروف عند االمام أمحد، فقيل
  ).١(يه معروف وهل يراد من العلم إال ما وصل إل

من هو ؟ : ما فعل ذلك احلرب الذي فيكم ببغداد ؟ قلنا: قال لنا سفيان بن عيينة: قال إمساعيل بن شداد
  .أبو حمفوظ معروف: قال
  ).٢(ال يزال أهل تلك املدينة خبري ما بقي فيهم : خبري، قال: قلنا

حياكم اهللا : رج، وقالدخلت مسجد معروف، فخ: حدثنا أبو بكر بن أيب طالب قال: قال السراج
  .بالسالم، ونعمنا وإياكم باالحزان، مث أذن، فارتعد، وقف شعره، واحنىن حىت كاد يسقط

  ).٣(إذا أراد اهللا بعبد شرا، أغلق عنه باب العمل، وفتح عليه باب اجلدل : عن معروف قال
كيف : يقولمسعت بكر بن خنيس :  يقول- بن الفريزان -مسعت عمي معروف : وقال جشم بن عيسى

  .تتقي وأنت ال تدري ما تتقي ؟ رواها أمحد الدورقي عن معروف
  إذا كنت ال حتسن: مث يقول معروف: قال

__________  
  .٣٨٢ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٢٠٠ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٨٢ / ١طبقات احلنابلة " ، و ٢٠١ / ١٣" تاريخ بغداد " ، و ٣٦٦ / ٨" حلية االولياء ) " ٢(
  .٣٦١ / ٨" حلية االولياء ) " ٣(

(*)  



)٩/٣٤٠(  

  

وجملسي : تتقي، أكلت الربا، ولقيت املرأة، فلم تغض عنها، ووضعت سيفك على عاتقك، إىل أن قال
  ).١(هذا ينبغي لنا أن نتقيه، فتنة للمتبوع، وذلة للتابع 

يانفس كم : ن يبكي، مث يقولأتى رجل بعشرة دنانري إىل معروف، فمر سائل، فناوله إياها، وكا: قيل
  .تبكني ؟ أخلصي ختلصي

صوم نبينا صلى اهللا عليه وسلم كان كذا وكذا، وصوم : كيف تصوم ؟ فغالط السائل، وقال: وسئل
  ).٢(إين صائم : أصبح دهري صائما، فمن دعاين، أكلت، ومل أقل: داود كذا وكذا، فأحل عليه، فقال

أنت تعمل، وأنا أعمل : كيف أقص ؟ فقال: لذكر، فقالوقص إنسان شارب معروف، فلم يفتر من ا
)٣.(  

  .اذكر القطن إذا وضع على عينيك: اغتاب رجل عند معروف، فقال: وقيل
  ).٤(ما أكثر الصاحلني، وما أقل الصادقني : وعنه قال

من كابر اهللا، صرعه، ومن نازعه، قمعه، ومن ماكره، خدعه، ومن توكل عليه، منعه، ومن : وعنه
  ).٥( له، رفعه، كالم العبد فيما ال يعنيه خذالن من اهللا تواضع

__________  
  .٣٦٥ / ٨" احللية ) " ١(
  .٣٨٦ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٢٠٢ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٦٢ / ٨" حلية االولياء ) " ٣(
  .٨٧": طبقات الصوفية ) " ٤(
  .٣٨٣ / ١" ة طبقات احلنابل" ، و ٣٦١ / ٨" حلية االولياء ) " ٥(

(*)  

)٩/٣٤١(  

  

ما أدعو أمازويته عن أنبيائك وأوليائك، فرده : أتاه ملهوف سرق منه ألف دينار ليدعو له، فقال: وقيل
  .عليه

من لعن : وعنه) ١(رمحة يل فقد عالين املشيب * ما تضر الذنوب لو أعتقتين : قيل أنشد مرة يف السحر
  ).٢(إمامه، حرم عدله 

واغوثاه يا اهللا، عشرة آالف : قعدت مرة إىل معروف، فلعله قال: ر الطوسي، قالوعن حممد بن منصو



   ].٩: االنفال) [ ٣) (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم: (مرة، وتال
  .بلغين أنك متشي على املاء: قلت ملعروف: وعن ابن شريويه

  ).٤(ما وقع هذا، ولكن إذا مهمت بالعبور، مجع يل طرفا النهر، فأختطاه : قال
كنت عند معروف، مث جئت، ويف وجهه : حدثنا حممد بن منصور الطوسي قال: أبو العباس بن مسروق

صليت : سل عما يعنيك عافاك اهللا، فأقسم عليه، فتغري وجهه، مث قال: أثر، فسئل عنه، فقال للسائل
  ).٥(البارحة، ومضيت، فطفت بالبيت، وجئت الشرب من زمزم، فزلقت، فأصاب وجهي هذا 

  حدثنا يعقوب ابن أخي معروف، أن معروفا استسقى: ابن مسروق
__________  

  .٢٨٣": طبقات االولياء " البيت مع بيت آخر قبله يف ) ١(
  .٣٨٦ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٢(
  .٣٨٥ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٣(
  .٢٠٦ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٣٨٣ / ١" نابلة طبقات احل" ، و ٢٠٢ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)٩/٣٤٢(  

  

  ).١(هلم يف يوم حار، فما استتموا رفع ثيام حىت مطروا 
وقد استجيب دعاء معروف يف غري قضية، وأفرد االمام أبو الفرج بن اجلوزي مناقب معروف يف أربع 

  :مر معروف، وهو صائم بسقاء يقول: كراريس قال عبيد بن حممد الوراق
  ).٢(رب رجاء الرمحة رحم اهللا من شرب، فش

وقد حكى أبو عبد الرمحن السلمي شيئا غري صحيح، وهو أن معروفا الكرخي كان حيجب علي بن 
، فلعل الرضى، كان له حاجب امسه معروف، )٣(فكسروا ضلع معروف، فمات : موسى الرضى، قال

  .فوافق امسع اسم زاهد العراق
  ).٤(رب قرب معروف الترياق ا: وعن إبراهيم احلريب قال

  يريد
__________  

  .٢٠٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٦٥ / ٨" حلية االولياء ) " ٢(



  .٨٥: للسلمي" طبقات الصوفية ) " ٣(
هذا الكالم ال يسلم لقائله، إذ كيف يكون قرب أحد من االموات الصاحلني ترياقا ودواءا لالحياء، ) ٤(

دعاء عند قرب ما من القبور، ومل يأمر به النيب صلى وليس مثة نص من كتاب اهللا يدل على خصوصية ال
اهللا عليه وسلم، وال سنه المته، وال فعله أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وال استحسنه أحد من 

أئمة املسلمني الذين يقتدى بقوهلم، بل ثبت النهي عن قصد قبور االنبياء والصاحلني الجل الصالة 
ي بن احلسني بن علي بن أيب طالب زين العابدين الثقة الثبت، الفقيه أنه رأى والدعاء عندها، فعن عل

أال : رجال جيئ إىل فرجة كانت عند قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فدعاه، فقال
ال تتخذوا قربي عيدا، : " أحدثك حبديث مسعته من أيب عن جدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال

 / ٢أخرجه ابن أيب شيبة " ال بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن صالتكم وتسليمكم تبلغين حيثما كنتم و
، ويقويه ما أخرجه )٢٠(، وإمساعيل القاضي يف فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم رقم ٣٧٥

 عند القرب، رأى قوما: من طريق سهيل، عن احلسن بن علي قال) ٦٧٢٦" (املصنف " عبد الرزاق يف 
  ".ال تتخذوا قربي عيدا : " إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: فنهاهم، وقال

  = (*) من طريق عبد اهللا بن نافع، عن ابن ٣٦٧ / ٢، وأمحد )٢٠٤٢(وأخرجه أبو داود 

)٩/٣٤٣(  

  

ر مرجو، إجابة دعاء املضطر عنده الن البقاع املباركة يستجاب عندها الدعاء، كما أن الدعاء يف السح
ودبر املكتوبات، ويف املساجد، بل دعاء املضطر جماب يف أي مكان اتفق، اللهم إين مضطر إىل العفو، 

  .فاعف عين
  .مات معروف سنة مئتني: قال أبو جعفر بن املنادي وثعلب

  ).١(هذا هو الصحيح : قال اخلطيب
  .مات سنة أربعة ومئتني: وقال حيىي بن أيب طالب

  .رمحة اهللا عليه
ربنا حممد بن علي السلمي، أخربنا البهاء عبدالرمحن املقدسي، أخربتنا جتين موالة ابن وهبان، أخربنا أخ

  احلسني بن أمحد النعايل، أخربنا
__________  

ال جتعلوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال= 
، وهذا سند "ي عيدا، وصلوا علي، فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم بيوتكم قبورا، وال جتعلوا قرب

  .حسن



 من طريق أيب معاوية عن االعمش، عن املعرور بن سويد ٣٧٦ / ٢" املصنف " وأخرج ابن أيب شيبة يف 
و ) أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل: (خرجنا مع عمر يف حجة حجها، فقرأ بنا يف الفجر: قال

مسجد صلى فيه : ما هذا ؟ فقالوا: لما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون، فقال، ف)اليالف قريش(
هكذا هلك أهل الكتاب، اختذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .له منكم فيه الصالة، فليصل، ومن مل تعرض له منكم فيه الصالة، فال يصل
  .وإسناده صحيح على شرط الشيخني

كره مالك رمحه : ، وهو من حمفوظات الظاهرية ما نصه٢ / ٦٩مناسك احلج لالمام النووي " وجاء يف 
وال بأس ملن : وإمنا ذلك للغرباء، قال: اهللا الهل املدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف بالقرب، قال

صلي عليه ويدعو له قدم من سفر، أو خرج إىل سفر أن يقف عند قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، في
  .واليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما

  فرق: قال الباجي
  .مالك بني أهل املدينة والغرباء، الن الغرباء قصدوا ذلك، وأهل املدينة مقيمون ا

يصلي عليه ويدعو : " فتأمل قول مالك" اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد : " وقد قال صلى اهللا عليه وسلم
فإن هذه هي الزيارة الشرعية للقبور أن نسلم على أصحاا وندعو هلم كما علمنا  " له واليب بكر وعمر

) ٩٧٥(عن عائشة، و ) ٩٧٤(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املخرج يف صحيح مسلم 
  .عن بريدة

  .٣٠٨ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
(*)  

)٩/٣٤٤(  

  

حممد الصفار، حدثنا زكريا بن حيىي املروزي، حدثنا حممد بن أمحد بن رزقويه، أخربنا إمساعيل بن 
إن يف جهنم لواديا تتعوذ جهنم منه كل يوم سبع مرات، : قال بكر بن خنيس: معروف الكرخي قال

وإن يف الوادي جلبا يتعوذ الوادي وجهنم منه كل يوم سبع مرات، وإن فيه حلية يتعوذ اجلب والوادي 
أي رب، بدئ بنا قبل عبدة :  بفسقة محلة القرآن، فيقولونوجهنم منها كل يوم سبع مرات، يبدأ

  ).١(ليس من يعلم كمن ال يعلم : قيل هلم! االوثان ؟ 
أنبأنا مؤمل بن حممد، أخربنا الكندي، أخربنا أبو منصور الشيباين، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا ابن 

 معروف الكرخي، حدثين الربيع بن رزق، حدثنا عثمان بن أمحد، حدثنا حيىي بن أيب طالب، أخربنا
  ).٢(لو أدركت ليلة القدر، ما سألت اهللا إال العفو والعافية : صبيح، عن احلسن، عن عائشة، قالت



__________  
  .ليس بشئ: بكر بن خنيس قال فيه ابن معني) ١(

احل ليس ص: متروك، وقال أبو حامت: ضعيف، وقال الدارقطين: ضعيف، وقال النسائي وغريه: وقال مرة
  يروي عن البصريني والكوفيني أشياء موضوعة يسبق إىل القلب أنه املتعمد: بالقوي، وقال ابن حبان

  .هلا
وهو ممن يكتب حديثه، وحيدث بأحاديث مناكري عن قوم، ال بأس به، وهو يف نفسه : وقال ابن عدي

ديثه يف مجلة الضعفاء، وليس رجل صاحل إال أن الصاحلني يشبه عليهم احلديث، ورمبا حدثوا بالتوهم، وح
  .ممن حيتج حبديثه

مث إن ما ذكره من أمور الغيب اليت ال تعلم إال من طريق الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي يطلعه اهللا 
  .على ذلك، وخيربه به بواسطة الوحي، ومل يثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم يف هذا الباب شئ فيما أعلم

يف املقدمة من طريق عمار بن سيف الضيب، ) ٢٥٦( الزهد، وابن ماجه يف) ٢٣٨٣(وقد روى الترمذي 
قال رسول اهللا صلى :  عن ابن سريين، عن أيب هريرة قال- وكالمها ضعيف -عن أيب معاذ البصري 

واد يف : " يارسول اهللا، وما جب احلزن ؟ قل: قالوا" تعوذوا باهللا من جب احلزن : " اهللا عليه وسلم
  ".جهنم كل يوم مئة مرة جهنم تتعوذ منه 

  ".القراء املراؤون بأعماهلم : " يارسول اهللا، ومن يدخله ؟ قال: قلنا
  .، والربيع بن صبيح سيئ احلفظ، واحلسن مل يسمع من عائشة١٩٩ / ٣" تاريخ اخلطيب " هو يف ) ٢(

  = [ * ] من طريق بريد بن ١٨٢ / ٦" املسند " وأخرج االمام أمحد يف 

)٩/٣٤٥(  

  

  . االمام احلجة، أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي، قاضي زبيداحملدث) س* ( أبو قرة - ١١٢
  .موسى بن عقبة، وابن جريج، وعدة: ارحتل، وكتب عن

  .أمحد بن حنبل، وأبو محة حممد بن يوسف الزبيدي: وعنه
  .وألف سننا

  .روى له النسائي وحده، ما علمته إال ثقة
ذكر فالن، أيش العلة : أخربنا أبدا، يقول: أبو قرة ال يقول: ، قلتسألت الدارقطين: قال محزة السهمي

  .ذكر فالن: هو مساع له كله، وقد كان أصاب كتبه آفة، فتورع فيه، فكان يقول: فيه ؟ فقال
  

  ، بن عامر، بن ربيع، االمام احلافظ القدوة، أبوعبد اهللا بن داود) ٤خ، * * ( اخلرييب - ١١٣



__________  
يارسول اهللا، إن وافقت :  سعيد بن إياس اجلريري، عن عبد اهللا بن بريدة أن عائشة قالتهارون، عن= 

، ١٧١ / ٦وأخرجه أيضا " اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين : قويل: ليلة القدر، فما أدعو ؟ قال
يف لدعاء، كلهم من طريق ) ٣٨٥٠(يف الدعوات، وابن ماجة ) ٣٥١٣(، الترمذي ٢٠٨، و ١٨٣و 

هذا حديث صحيح، وهو كما :  بن احلسن بن عبد اهللا بن بريدة عن عائشة، وقال الترمذيكهمس
، من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة، ٥٣٠ / ١قال، وصححه احلاكم 

  .عن عائشة، ووافقه الذهيب
، ميزان ٢ / ٨٠ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٨٦، ذيب الكمال لوحة ١٠٨ / ٨اجلرح والتعديل * 

: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤٩ / ١٠، ذيب التهذيب ١٨٤ / ٣، الكاشف ٢٠٧ / ٤االعتدال 
٣٩١.  
، تاريخ ١٩٢٨ت : ، طبقات خليفة٢٩٥ / ٧، طبقات ابن سعد ٣٠٣: تاريخ حيىي بن معني* * 

  = (*)، اجلرح ٥٢٠: ، املعارف٨٢ / ٥، التاريخ الكبري ٤٧٤: خليفة

)٩/٣٤٦(  

  

  . اهلمداين، مث الشعيب الكويف، مث البصري، املشهور باخلرييب لرتوله حملة اخلريبة بالبصرةعبدالرمحن
سلمة بن نبيط، وهشام بن عروة، واالعمش، وعمر ابن ذر، وإمساعيل بن أيب خالد، وثور : حدث عن

 بن بن يزيد، وإمساعيل بن عبدامللك ابن أيب الصفرياء، وبكري بن عامر، وجعفر بن برقان، وخالد
طهمان، وطلحة بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وفضيل بن 

  غزوان، وابن أيب ليلى، وأم داود الوابشية، ومستقيم بن عبدامللك، واالوزاعي، وابن جريج، والثوري،
  .رحل فيهواحلسن بن صاحل، وإسرائيل، ومسعر، وخلق كثري، وكان أحد من عين ذا الشأن، و

احلسني بن صاحل شيخه، وسفيان بن عيينة، وعمرو بن عاصم، وعلي بن املديين، والفالس، : روى عنه
وبندار، وعلي بن حرب، وعلي ابن احلسني الدرمهي، ومسدد، ونصر بن علي وولده علي بن نصر، 

  .وحممد بن حيىي الذهلي، والكدميي، والفضل بن سهل، وخلق
  . بأعواموقد قطع احلديث قبل موته

  ).١(كان ثقة عابدا ناسكا : قال ابن سعد
__________  

 ٢، تذهيب التهذيب ٦٧٧: ، ذيب الكمال١٢٨٦، مشاهري علماء االمصار ت ٤٧ / ٥والتعديل = 
 / ١: ، دول االسالم٨٣ / ٢، الكاشف ٣٣٧ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٦٤ / ١، العرب ٢ / ١٤١/ 



، ١٤١: ، طبقات احلفاظ١٩٩ / ٥، ذيب التهذيب ٤١٨ / ١، طبقات القراء البن اجلزري ١٣٠
  .٢٩ / ٢، شذرات الذهب ١٩٦: خالصة تذهيب الكمال

  .٢٩٥ / ٧": طبقات ابن سعد ) " ١(
(*)  

)٩/٣٤٧(  

  

  .ثقة مأمون صدوق: وروى معاوية بن صاحل، عن حيىي بن معني
ثقة : فأبو عاصم ؟ قال: ، قلتثقة مأمون: فعبد اهللا بن داود ؟ قال: قلت ليحىي: وقال عثمان بن سعيد

)١.(  
مل آت قط عبد اهللا بن داود، ومل أجلس إليه كنت أراه يف اجلامع : عن حيىي قال: وروى عباس الدوري

)٢.(  
  .ثقة: وقال أبو زرعة والنسائي

  ).٣(كان مييل إىل الرأي، وكان صدوقا : وقال أبو حامت
  .ثقة زاهد: وقال الدارقطين

 كان سبب دخويل البصرة الن ألقى ابن عون، فلما صرت إىل قناطر سردارا، :وروى الكدميي عنه قال
  ).٤(تلقاين نعيه، فدخلين ما اهللا به عليم 

من : قدمت على ابن عيينة، فقال يل: روى عبدالرمحن بن خراش، عن نصر بن علي اجلهضمي، قال
 إىل أن -زيد كان بواسط  كذا قال، وهذا خطأ، بل ي-يزيد ابن هارون : خلفت بالبصرة حيدث ؟ قلت

  ).٥(ذاك أحد اال حدين : وابن داود، قال: ومن ؟ قلت: قال
  لقيت ابن عيينة،: وروى ميوت بن املزرع، عن نصر بن علي، قال

__________  
  .٤٧ / ٥": اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٣٠٣": تاريخ حيىي بن معني ) " ٢(
  .٤٧ / ٥": اجلرح والتعديل ) ٣(
  .٦٧٨" ال ذيب الكم) " ٤(
  .٦٧٨": ذيب الكمال ) " ٥(

(*)  

)٩/٣٤٨(  



  

حيىي بن سعيد، وعبد : من مشايخ البصرة اليوم ؟ قلت: وتعرفت إليه، فأكرمين، إىل أن قال يل يوما
  .الرمحن بن مهدي

  ).١(ذاك شيخنا القدمي : حي يرزق، قال: فما فعل عبد اهللا ابن داود اخلرييب ؟ قلت: قال
  .نول الرجل أن يكره ولده على طلب احلديث: مسعت اخلرييب يقول: قال زيد بن أخزم

  ).٢(ليس الدين بالكالم إمنا الدين باآلثار : وقال
  .من أراد به دنيا، فدنيا، ومن أراد به آخرة، فاخرة: وقال يف احلديث

  ما: مسعت عبد اهللا بن داود يقول: قال حممد بن يونس الكدميي
  .نعم: قرأت على املعلم ؟ قلت:  أيبكذبت قط إال مرة واحدة، قال يل

  ).٣(وما كنت قرأت عليه 
  .سألت اخلرييب عن التوكل، فقال أرى التوكل حسن الظن باهللا: وقال حممد بن حيىي الذهلي

كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صاحل ال تعلم به : وروى الفالس، عن اخلرييب، قال
  ).٤(زوجته وال غريها 

من أمكن الناس من كل ما يريدون، أضروا بدينه : مسعت عبد اهللا بن داود يقول: بن أخزمقال زيد 
  ).٥(ودنياه 

بعث السلطان إىل عبد اهللا بن داود مبال، فأىب أن : إن الناس قالوا: قلت ليحىي: قال عباس الدوري
  هو من مال الصدقة،: يأخذه، وقال

__________  
  .٦٧٨": ذيب الكمال ) " ١(
  .٣٣٨ / ١" تذكرة احلفاظ " ) ٢(
  .٣٣٨ / ١" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
  .٦٧٨": ذيب الكمال ) " ٤(
  .٦٧٨": ذيب الكمال ) " ٥(

(*)  

)٩/٣٤٩(  

  

إمنا الصدقة : لعله إمنا كره النه كان ليس عليه دين، فيقول: ولو كتب به يل من اخلراج، الخذته، فقال
  .لغارمنيهلؤالء االصناف، للفقراء واملساكني، وا



  ).١(ليس هو من الصدقة : هذا كان أحب إليه، يقول: كيف يأخذ من اخلراج ؟ قال: فقلت له
خلف اخلرييب أربع مئة دينار، وبعث إليه حممد بن عباد بيد نصر : عن أيب داود قال: أبو عبيد اآلجري

  ).٢(بن علي مئة دينار، فقبلها 
قوموا اسقوا : ينا عبد اهللا بن داود ليحدثنا، فقالأت: قال حممد بن أيب مسلم الكجي، عن أبيه قال

  .البستان، فلم نسمع منه غري هذا
كتبت احلديث، وعبد اهللا بن داود حي، ومل : مسعت أبا مسلم الكجي يقول: وقال إمساعيل اخلطيب

 قد مضوا: أقصده، الين كنت يوما يف بيت عميت، وهلا بنون أكرب مين، فلم أرهم، فسألت عنهم، فقالوا
هو يف : طلبناه يف مرتله، فلم جنده، وقالوا: إىل عبد اهللا بن داود، فأبطؤوا، مث جاؤوا يذمونه، وقالوا

متعت بكم، أنا يف : بسيتنة له بالقرب، فقصدناه، فإذا هو فيها، فسلمنا عليه، وسألناه أن حيدثنا، فقال
  .س يل من يسقيهاشغل عن هذا، هذه البسيتنة يل فيها معاش، وحتتاج إىل أن تسقى، ولي

  .حنن ندير الدوالب، ونسقيها: فقلنا
حدثنا اآلن، : إن حضرتكم نية، فافعلوا، فتشلحنا وأدرنا الدوالب حىت سقينا البستان، مث قلنا له: فقال
  ).٣(متعت بكم، ليس يل نية يف أن أحدثكم، وأنتم كانت لكم نية تؤجرون عليها : فقال

__________  
  .٣٠٤، ٣٠٣" عني تاريخ حيىي بن م) " ١(
  .٦٧٨": ذيب الكمال ) " ٢(
  .٦٧٨": ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)٩/٣٥٠(  

  

  .قال اخلطيب هذا أو معناه
أخربنا الشيباين، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا ابن رزق وأبو : أنبأين املسلم بن عالن، أخربنا الكندي

:  أمحد بن كامل القاضي، حدثنا أبو العيناء قالأخربنا: الفرج أمحد بن حممد، وحممد بن احلسن، قالوا
  اذهب: احلديث، قال: ما جاء بك ؟ قلت: أتيت عبد اهللا بن داود، فقال

   ].٧١: يونس..) [ واتل عليهم نبأ نوح(اقرأ : قد حفظت القرآن، قال: فتحفظ القرآن، قلت
 تعلمت الصلب واجلد قد: اذهب اآلن فتعلم الفرائض، قلت: فقرأت العشر حىت أنفذته، فقال يل

  ).١(والكرب 
الن أخي من أيب، وعمي : ومل ؟ قلت: ابن أخي، قال: فأميا أقرب إليك ابن أخيك أو عمك ؟ قلت: قال



 يعين حني -فلم قال عمر : قد علمتها قبل هذين، قال: اذهب اآلن، فتعلم العربية، قال: من جدي، قال
فتح تلك الالم على الدعاء، وكسر هذه : ر هذه ؟ قلتيا هللا، يا للمسلمني، مل فتح تلك، وكس: -طعن 

  ).٢(لو حدثت أحدا، حلدثتك : على االستغاثة واالستنصار، فقال
  .لفظ أيب الفرج

  ).٣(كان اخلرييب عسرا يف الرواية : قال أبو نصر بن ماكوال
لفالس عنه، لقيه البخاري، ومل يسمع منه، واحتاج إليه يف الصحيح، فروى عن مسدد عنه، وعن ا: قلت

  .وعن نصر بن علي عنه
  .وترك التحديث تدينا إذ رأى طلبهم له بنية مدخولة

  .ولدت سنة ست وعشرين ومئة: قال اخلرييب
__________  

  .مسائل الفرائض الكربى: أي) ١(
  .٦٧٨": ذيب الكمال ) " ٢(
  " (*)الرواية " بدل " التحديث " ، وفيه ٢٨٦ / ٣" االكمال ) " ٣(

)٩/٣٥١(  

  

  ).١(مات سنة ثالث عشرة ومئتني : وقال ابن سعد ومجاعة
  .يف نصف شوال: زاد الكدميي

أخربنا شيخ االسالم مشس الدين عبدالرمحن بن أيب عمر يف كتابه، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا 
  بن احلصني، أخربنا حممد بن

عبد اهللا بن داود اخلرييب، حدثتنا أم داود حممد، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن يونس، حدثنا 
  ).٢(رأيت علي بن أيب طالب يأكل حلم دجاج، ويصطبغ خبل مخر : الوابشية قالت

  
  .أبو اهليثم وأبو حممد اخلراساين املروروذي) د، س * ( خالد بن عبدالرمحن- ١١٤

  .نزل الساحل
  .يل، وشيبان، وكامل أيب العالءعن عمر بن ذر، ومالك بن مغول، وشعبة، وسفيان، وإسرائ: وحدث

هشام بن عمار، وحممد بن وزير، وابن معني، والربيع املرادي، وابن عبد احلكم، وأبو عتبة : وعنه
  .احلمصي، وحممد بن حممد الصوري، وحممد بن الربقي، وخلق

  .وثقه ابن معني وغريه



  ).٣(ال بأس به : وقال أبو حامت، وأبو زرعة
__________  

  .٢٩٥ / ٧"  ابن سعد طبقات) " ١(
نسبة إىل وابش بن زيد، وأم داود هذه مل أجد من : يتخذه إداما، والوابشية،: يصطبغ خبل، أي) ٢(

  .ترمجها
، ذيب ٣٤١ / ٣، اجلرح والتعديل ١١٦: ، الضعفاء للعقيلي لوحة١٦١ / ٣التاريخ الكبري * 

 / ١، الكاشف ٦٣٣ / ٦تدال ، ميزان االع٢ / ١٩٠ / ١: ، تذهيب التهذيب٣٦٤: الكمال لوحة
  .١٠٣ / ٣، ذيب التهذيب ٢٧١

  .٣٤٢ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٣(
(*)  

)٩/٣٥٢(  

  

  ).١(يف حفظه شئ : وقال العقيلي
  

  )ع * ( شجاع بن الوليد- ١١٥
  .الكويف، نزيل بغداد) ٢(ابن قيس، االمام احملدث العابد الصادق، أبو بدر السكوين 

ب، وليث بن أيب سليم، ومغرية بن مقسم، وقابوس بن أيب ظبيان، وسليمان عطاء بن السائ: حدث عن
  .االعمش، وهشام بن عروة، وموسى بن عقبة، وخصيف، وطبقتهم

ولده أبو مهام الوليد بن شجاع، وحيىي بن معني، وأمحد، وإسحاق، وعلي، وأبو عبيد، : حدث عنه
املدائين، وحممد بن عبيد اهللا املنادي، وحيىي بن وسعدان بن نصر، وأبو بكر الصغاين، وعبد اهللا بن روح 

  .أيب طالب، وعدد كثري
  .وكان إماما ربانيا، من العلماء العاملني، وحديثه يف دواوين االسالم، وقع لنا مجلة صاحلة من عواليه

__________  
  .١١٦للعقيلي لوحة " الضعفاء ) ١(

، فحذفناها ١٩٤ وقد تقدمت ترمجته يف الصفحة ويف االصل عقب هذه الترمجة ترمجة عبد اهللا بن منري،
  .من هنا لتطابقها مع الترمجة املتقدمة بالنص واحلرف

 ٢، التاريخ الصغري ٢٦١ / ٤، التاريخ الكبري ٣٣٣ / ٧، طبقات ابن سعد ٢٤٩: التاريخ البن معني* 
، ٥٧٤: لالكما) ذيب(، ١٣٩٥ت : ، مشاهري علماء االمصار٣٧٨ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٠٦/ 



 / ٢، ميزان االعتدال ٣٢٨ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٤٦ / ١، العرب ١ / ٧١ / ٢تذهيب التهذيب 
: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٨: ، طبقات احلفاظ٣١٢ / ٤، ذيب التهذيب ٥ / ٢، الكاشف ٢٦٤
  .١٢ / ٢، شذرات الذهب ١٦٣

  .بن أشرس بن ثورهذه النسبة إىل السكون، وهو بطن من كندة، نسبة إىل السكون ) ٢(
(*)  

)٩/٣٥٣(  

  

  .صدوق: قال أمحد بن حنبل
  ).١(كان كثري الصالة ورعا : وقال حممد بن سعد
  .مل يكن بالكوفة أحد أعبد منه: وقال سفيان الثوري

يا شيخ، اتق اهللا، وانظر : كنت مع ابن معني، فلقي أبا بدر، فقال له: قال أبو عبد اهللا: وقال املروذي
إن كنت : فاستحييت وتنحيت، فبلغين أنه قال: ال يكون ابنك يعطيك، قال أبو عبد اهللاهذه االحاديث، 

  .كاذبا، ففعل اهللا، وفعل
  ).٢(أرجو أن يكون صدوقا : مث قال أبو عبد اهللا بن حنبل

  .مث إن حيىي بن معني وثقه، وأنصفه: قلت
  .نقل عن حيىي توثيقه أمحد بن أيب خيثمة

  .الثقات العلماء أيضاوقد كان ابنه أبو مهام من 
  ].به [ أبو بدر لني احلديث، ال حيتج : وأما أبو حامت، فقال

  ).٣(قد قفز القنطرة، واحتج به أرباب الصحاح : قلت
  ).٤(إال أن عنده عن حممد بن عمرو أحاديث صحاحا : مث قال أبو حامت

  لكن حممد بن عمرو مع صدقه وعلمه فيه لني ما، ومل حيتج به: قلت
__________  

  .٣٣٣ / ٧: طبقات ابن سعد) ١(
  .٥٧٤: ذيب الكمال) ٢(
ليس له عند البخاري سوى حديث واحد يف احملصر، : ٤٠٨ص " مقدمة الفتح " قال احلافظ يف ) ٣(

  .وقد توبع شيخه فيه، وهو عمر بن حممد بن زيد العمري، عن نافع، عن ابن عمر
   أبو زرعة عن شجاع بن الوليد،سئل: ، وفيه قال٣٧٨ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٤(



  .ال بأس به: فقال
(*)  

)٩/٣٥٤(  

  

  .، وبعض االئمة احتج به)١(الشيخان 
  ).٢(تويف أبو بدر سنة أربع ومئتني : قال حممد بن سعد، وأبو حسان الزيادي

  ).٣(سنة مخس ومئتني : وقال البخاري
  .كان معمرا من أبناء التسعني: قلت
  

  .الشيخ االمام احملدث، أبو حممد بن أيب نصر القرشي الكويف) ع * ( أسباط بن حممد- ١١٦
  .أيب إسحاق الشيباين، وزكريا بن أيب زائدة، واالعمش، وعمرو بن قيس املالئي، وعدة: حدث عن
االمام أمحد، وإسحاق بن راهويه، واحلسن بن حممد الزعفراين، وبنو أيب شيبة، وأبو كريب، : روى عنه

  . عبيد بن أسباط، واحلسن بن علي بن عفانوحممد بن عبيد، وابنه
  ).٤(ثقة : قال ابن معني

__________  
  .روى له البخاري مقرونا بغريه، ومسلم خرج حديثه يف املتابعات، فهو حسن احلديث) ١(
  .٣٣٣ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٢(
  .٢٦١ / ٤للبخاري " التاريخ الكبري ) " ٣(
، طبقات خليفة ت ٤٧٠: ، تاريخ خليفة٣٩٣ / ٦ن سعد ، طبقات اب٢٣: التاريخ البن معني* 

، ٤٤ - ٤٣لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٦٥٢ / ٢: ، املعرفة والتاريخ٥٣ / ٢، التاريخ الكبري ١٣٢٧
، تذهيب ٣٩: ، ذيب الكمال١٣٧٨ت : ، مشاهري علماء االمصار٣٣٢ / ١اجلرح والتعديل 

  ، ميزان٣٣٢ / ١، العرب ٢ / ٥١ / ١التهذيب 
، ٢٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢١١ / ١، ذيب التهذيب ١٠٤ / ١، الكاشف ١٧٥ / ١عتدال اال

  .٣٥٨ / ١شذرات الذهب 
  .٢٣" تاريخ حيىي بن معني ) " ٤(

(*)  

)٩/٣٥٥(  

  



آالف حديث، ) ١] (ثالثة [ إن السباط بن حممد : قال لنا وكيع: وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار
  .فامسعوا منه

ال أرى أصحابنا : سألت ابن املبارك عنه، وعن ابن فضيل، فسكت، مث قال: بن عيسىوقال احلسن 
  .يرضوما

  .تويف سنة مئتني يف احملرم
قرأت على حممد بن قامياز املقرئ، أخربنا حممد بن قوام سنة ثالثني وست مئة، أخربنا خليل بن بدر، 

 بن جعفر، حدثنا أمحد بن الفرات، حدثنا أزهر أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو نعيم، أخربنا عبد اهللا
  .ال بأس بشرب خبث احلديد باللنب: بن سعد، عن ابن عون، عن ابن سريين قال

  .وأخربنا به أمحد بن سالمة، عن خليل
  

  .الباهلي، موالهم البصري: احلافظ احلجة، أبو سعيد التميمي، ويقال) ع * ( محاد بن مسعدة- ١١٧
وة، ويزيد بن أيب عبيد، وابن عون، وسليمان التيمي، وابن جريج، وعبيد اهللا هشام بن عر: حدث عن

  .بن عمر، وطبقتهم
  ابن راهويه، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن أيب طالب،: حدث عنه

__________  
  ".التهذيب " سقطت من االصل واستدركت من ) ١(
  ،١٩٣٠، طبقات خليفة ت ٤٧١: ، تاريخ خليفة٢٩٤ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ذيب ١٢٨٤، مشاهري علماء االمصار ت ١٤٨ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٩٦ / ٢التاريخ الصغري 
، ذيب ٢٥٢ / ١، الكاشف ٣٣٦ / ١: ، العرب٢ / ٢٧٥ / ١:  تذهيب التهذيب٣٣٣: الكمال

  .٩٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٩ / ٣التهذيب 
(*)  

)٩/٣٥٦(  

  

  .وأمحد بن الفرات، وآخرون
  ).١( وثقه أبو حامت

  .مات يف سنة اثنتني ومئتني يف رجب
: أخربنا موفق الدين حممد بن يوسف احلنبلي، وعيسى بن أيب حممد، وحممد بن إمساعيل اآلمدي، قالوا

وأخربونا ) ح(أخربنا أبو احلسن بن املقري، أخربنا عبد احلق بن يوسف، أخربنا جعفر بن أمحد السراج 



وأخربنا احلسن بن علي، أخربنا ابن الليت، ) ح(لقزاز، أخربنا ابن نبهان عن ابن املقري، أخربنا نصر اهللا ا
أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا : أخربنا أبو املعايل بن احلبان، أخربنا احلسني بن حممد السراج قالوا

عثمان بن أمحد، حدثنا حيىي بن جعفر، أخربنا محاد بن مسعدة، أخربنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن 
:  يعين-) " ٢(التمسوها يف العشر االواخر من رمضان : " عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .ليلة القدر
  ).٣(هذا حديث صحيح، فيه أمر االمة بالتماس ليلة القدر 

__________  
  .١٤٨ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
يف ) ١١٦٩( القدر، ومسلم باب حتري ليلة:  يف التراويح٢٢٦، ٢٢٥ / ٤أخرجه البخاري ) ٢(

" باب ما جاء يف ليلة القدر، وأمحد يف : يف الصوم) ٧٩٢(باب فضل ليلة القدر، والترمذي : الصيام
  . من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة٥٠ / ٦" املسند 

  .وفيه أيضا أن ليلة القدر منحصرة يف رمضان، وأا يف العشر االخري منه) ٣(
(*)  

)٩/٣٥٧(  

  

، االمام القدوة، شيخ االسالم، أبو خالد السلمي )١ (ابن زاذي) ع* ( يزيد بن هارون - ١١٨
  .موالهم الواسطي، احلافظ

  .مولده يف سنة مثان عشرة ومئة
عاصم االحول، وحيىي بن سعيد االنصاري القاضي، وسليمان التيمي، وسعيد اجلريري، ومحيد : ومسع من

وز بن حكيم، وحممد بن عمرو بن علقمة، وعبد اهللا بن عون، وحريز بن الطويل، وداود بن أيب هند، 
عثمان، وأيب االشهب جعفر بن احلارث، وسامل بن عبيد، وشيبان النحوي، وشعبة بن احلجاج، ومبارك، 

وعاصم بن حممد العمري، وعبد امللك بن أيب سليمان، وسعيد بن أيب عروبة، وحممد بن إسحاق، 
سفيان بن حسني، وجويرب بن سعيد، وشريك بن عبد اهللا، وإمساعيل بن عياش، وفضيل بن مرزوق، و

  .وقيس بن الربيع، وخلق كثري
  .وكان رأسا يف العلم والعمل، ثقة حجة، كبري الشأن

  بقية بن الوليد مع تقدمه، وعلي بن املديين، وأمحد بن: حدث عنه
__________  

، طبقات خليفة ت ٤٧٢: ، تاريخ خليفة٣١٤ / ٧، طبقات ابن سعد ٦٧٧: تاريخ ابن معني* 



 / ١، تاريخ الفسوي ٥١٥: ، املعارف٣٠٧ / ٢، التاريخ الصغري ٣٦٨ / ٨، التاريخ الكبري ٣١٩٣
 / ١٤، تاريخ بغداد ١٤٠٦، مشاهري علماء االمصار ت ٢٩٥ / ٩، اجلرح والتعديل ١٩٦، ١٩٥
 ١، تذكرة احلفاظ ٣٥٠ / ١رب ، الع١ / ١٨١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٤٣: ، ذيب الكمال٣٣٧

  ، دول٢٨٧ / ٣، الكاشف ٣١٧/ 
: ، خالصة تذهيب االكمال١٣٢: ، طبقات احلفاظ٣٦٦ / ١١، ذيب التهذيب ١٢٨ / ١االسالم 

  .١٦ / ٢، شذرات الذهب ٤٣٥
  .زاذان: ويقال) ١(

(*)  

)٩/٣٥٨(  

  

ري، واحلسن بن عرفة، وأبو حنبل، وأبو بكر بن أيب شيبة، وزهري بن حرب، وحممد بن عبد اهللا بن من
إسحاق اجلوزجاين، وأمحد بن عبيد اهللا النرسي، وأمحد بن عبيد بن ناصح، وأمحد بن الوليد الفحام، 

وإسحاق الكوسج، واحلسن بن علي اخلالل، والزعفراين، وسلمة بن شبيب، وسليمان بن سيف 
أيب العوام، وعبد بن محيد، وعبد اهللا احلراين، وعباس الدوري، وعبد اهللا بن منري، وحممد ابن أمحد بن 

الدارمي، وأمحد بن الفرات، وأمحد بن سنان، وأمحد بن سليمان الرهاوي، وأبو قالبة الرقاشي، وحممد 
بن عبدامللك الدقيقي، ويعقوب الدورقي، واحلسن بن مكرم، واحلارث بن أيب أسامة، وحممد بن مسلمة 

ن جعفر العطار، وأمحد بن عبدالرمحن السقطي، وهو خامتة الواسطي، وحممد بن ربح البزاز، وإدريس ب
  .من روى عنه

  .إن أصله من خبارى: يقال
  ).١(ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون : قال علي بن املديين

  .هو أحفظ من وكيع: وقال حيىي بن حيىي التميمي
  .كان يزيد حافظا متقنا: وقال أمحد بن حنبل
  ).٢(يزيد كتابا قط، وال حدثنا إال حفظا ما رأيت ل: وقال زياد بن أيوب
أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث باالسناد وال : مسعت يزيد بن هارون يقول: وقال علي بن شعيب

  فخر، وأحفظ للشاميني عشرين ألف
__________  

  .٣٣٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(



  .٣٤٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  

)٩/٣٥٩(  

  

  ).١(حديث ال أسأل عنها 
ابن عياش وبقية، وكان ذاك نازال عنده، وإمنا حسن مساع : النه أكثر إىل الغاية عن حمدثي الشام: قلت

  .ذلك من أصحاما يف أيام أمحد ابن حنبل وحنوه
نعم، ما كان أذكاه : يزيد بن هارون له فقه ؟ قال: مسعت أبا عبد اهللا وقيل له: قال املفضل بن زياد

  ).٢(وأفهمه وأفطنه 
ما رأينا عاملا قط أحسن صالة من يزيد بن هارون، مل يكن يفتر من صالة : ال أمحد بن سنان القطانق

  ).٣(الليل والنهار 
  ).٤(يزيد ثقة إمام، ال يسأل عن مثله : قال أبو حامت الرازي

  .مثل يزيد ابن هارون) ٥(ما باملصرين : وروى عمرو بن عون، عن هشيم، قال
ما دلست حديثا قط إال حديثا واحدا عن عوف : ت يزيد بن هارون يقولمسع: وقال مؤمل بن يهاب

  ).٦(االعرايب، فما بورك يل فيه 
كنت أنا ويزيد بن هارون عند قيس بن الربيع، فأما يزيد، فكان إذا صلى : عن عاصم بن علي قال

  العتمة، ال يزال قائما حىت يصلي الغداة
__________  

  .٣٤٠، ٣٣٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
" تاريخ بغداد ) " ٣(، ١٥٩، ١٥٨ / ٢" املعرفة والتاريخ " ، و ٣٤٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(

٣٤٠ / ١٤.  
  .٢٩٥ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .الكوفة والبصرة: أي) ٥(
  .١٥٤٤" ذيب الكمال ) " ٦(

(*)  

)٩/٣٦٠(  

  



  ).١(بذلك الوضوء نيفا وأربعني سنة 
وأنام من الليل : كم جزؤك ؟ قال: قال رجل ليزيد بن هارون: الصائغ نزيل مكةوقال حممد بن إمساعيل 

  ).٢(شيئا ؟ إذا ال أنام اهللا عيين 
  ).٣(إن يف جملسه سبعني ألفا : مسعت من يزيد ببغداد، وكان يقال: وقال حيىي بن أيب طالب

  . إسنادهاحتفل حمدثو بغداد وأهلها لقدوم يزيد، وازدمحوا عليه جلاللته وعلو: قلت
يزيد بن هارن ثقة ثبت منعبد حسن الصالة جدا، يصلي الضحى ست : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  ).٤(وكان قد عمي : عشرة ركعة، ا من اجلودة غري قليل، قال
  ).٥(ما رأيت أحدا أتقن حفظا من يزيد بن هارون : قال أبو بكر بن أيب شيبة

  .عروفني بطول صالة الليل والنهاركان يزيد وهشيم م: قال أمحد بن سنان
  ).٦(كان يزيد يعد من اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر : وقال يعقوب بن شيبة

__________  
  .٣٤١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٤١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٤٦ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٣٤١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١٥٤٤ " ذيب الكمال) ٥(
  .٣٤٦ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)٩/٣٦١(  

  

أخربنا زيد بن احلسن، أخربنا أبو منصور الشيباين، أخربنا أبو بكر : أنبأنا املسلم بن حممد ومجاعة قالوا
اخلطيب، أخربنا أبو بكر احلريي، حدثنا أبو العباس االصم، حدثنا حيىي بن أيب طالب، أخربين احلسن بن 

لوال مكان يزيد بن : قال لنا املأمون: افظ، حدثين ابن عرعرة، حدثين حيىي بن أكثم قالشاذان احل
وحيك إين الرتضيه ال أن له : ومن يزيد حىت يتقى ؟ فقال: هارون، الظهرت القرآن خملوق، فقيل

  ).١(سلطنة، ولكن أخاف إن أظهرته، فريد علي، فيختلف الناس، وتكون فتنة 
القرآن : من قال:  وأمحد بن سنان، عن شاذ بن حيىي، مسع يزيد بن هارون يقولالعباس بن عبد العظيم،

  .خملوق، فهو زنديق
  .وقد كان يزيد رأسا يف السنة معاديا للجهمية، منكرا تأويلهم يف مسألة االستواء



أصل يزيد بن هارون من خبارى : وروى محدويه بن اخلطاب، عن عبد اهللا بن عبدالرمحن الدارمي قال
)٢(.  

  ).٣(كان يزيد خيضب خضابا قانيا : وقال حممد بن عبدالرحيم صاعقة
  .يزيد بن هارون مثل هشيم وابن علية: قال حيىي بن معني

  .مساع يزيد من ابن أيب عروبة ضعيف، أخطأ يف أحاديث: وقال أمحد بن حنبل
__________  

  .٣٤٢ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٣٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٣٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .شديد احلمرة: أمحر قان: شديدا، يقال: وقانيا
(*)  

)٩/٣٦٢(  

  

  .إمنا الضعف فيها من قبل سعيد بن أيب عروبة، النه مسع منه بعد التغري: قلت
  .يزيد بن هارون ال مييز، وال يبايل عمن روى: وروى أمحد بن أيب خيثمة، عن حيىي قال

كان يعاب على يزيد حيث ذهب بصره، رمبا سئل عن حديث ال : عن أبيه قالوأمحد بن أيب خيثمة 
  ).١(يعرفه، فيأمر جارية له حتفظه إياه من كتابه 

  ).٢(ما ذا الفعل بأس مع أمانة من يلقنه، ويزيد حجة بال مثنوية : قلت
يزيد بن زريع، : شيخان: كان بالعراق أربعة من احلفاظ: مسعت حيىي بن حيىي يقول: قال حممد بن رافع
  ).٣(وكيع، ويزيد بن هارون، ويزيد أحفظهما : وهشيم، وكهالن

مسعت حديث الصور مرة، فحفظته، : مسعت يزيد بن هارون يقول: مسعت أمحد بن خالد يقول: االبار
  ).٤(وأحفظ عشرين ألفا، فمن شاء، فليدخل فيها حرفا 

__________  
  .٣٣٩، ٣٣٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .بال استثناء:  أي)٢(

  .حلفت ميينا غري ذي مثنوية، أي ال استثناء فيها: قال
  .٣٣٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
، وحديث الصور الذي حفظه مطول جدا أخرج بعضه ابن جرير يف ٣٤٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(



زيد بن أيب زياد،  من طريق إمساعيل بن رافع املدين، قاص أهل املدينة، عن ي١١١، ١١٠ / ١٧تفسريه 
قال : عن رجل من االنصار، عن حممد بن كعب القرظي، عن رجل من االنصار، عن أيب هريرة، قال

ملا فرغ اهللا من خلق السماوات واالرض خلق الصور، فأعطاه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  = (*)وهذا سند مسلسل بالضعفاء وااهيل، ...إسرافيل

)٩/٣٦٣(  

  

فجاء :  قال- يعين من ناحية املأمون إىل واسط -فخرج رجل : ة املأمون املذكورة زيادة، قالويف احلكاي
كذبت : القرآن خملوق، قال: أريد أن أظهر: أمري املؤمنني يقرئك السالم، ويقول لك: إىل يزيد، فقال

  ).١(على أمري املؤمنني، فإنه ال حيمل الناس على ما ال يعرفونه 
أخربنا حممد بن املنتصر الباهلي، أخربنا حممد بن عبد اهللا احلسيين، حدثنا حممد " م ذم الكال" ويف كتاب 

كان : ، حدثنا عبد الوهاب بن احلكم قال)٢(بن إبراهيم الصرام، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الغسيلي 
  .ما مات، وما امتحن الناس حىت مات يزيد: املأمون يسأل عن يزيد بن هارون يقول

__________  
" إمساعيل بن رافع ضعيف، وكذا شيخه، والرجالن من االنصار جمهوالن، وأورده ابن كثري يف = 

وقد كذبه ( من طريق الطرباين حدثنا أمحد بن احلسن املصري االيلي ١٤٩، ١٤٦ / ٢بتمامه " تفسريه 
اعيل بن حدثنا أبو عاصم النبيل، حدثنا إمس) ابن حبان والدارقطين، وامه ابن عدي بسرقة احلديث

فذكره، مث :...رافع، عن حممد بن زياد، عن حممد بن كعب القرظي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
هذا حديث مشهور، وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد يف االحاديث املتفرقة، ويف بعض ألفاظه : قال

  نكارة تفرد به
ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة إمساعيل بن رافع قاص املدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه، 

حديثه غري واحد من االئمة، كأمحد بن حنبل، وأيب حامت الرازي، وعمرو ابن علي الفالس، ومنهم من 
  .أحاديثه كلها فيها نظر إال أنه يكتب حديثه يف مجلة الضعفاء: هو متروك، وقال ابن عدي: قال فيه

رية قد أفردا يف جزء على حدة، وأما سياقه، وقد اختلف عليه يف إسناد هذا احلديث على وجوه كث
  .إنه مجعه من أحاديث كثرية، وجعلها سياقا واحدا، فأنكر عليه بسبب ذلك: فغريب جدا، ويقال

، وزاد نسبته إىل عبد بن محيد، وعلي بن ٣٤٢، ٣٣٩ / ٥" الدر املنثور " وقد أورده السيوطي يف 
وابن املنذر، وابن " املطوالت " على، وأيب احلسن القطان يف ، وأيب ي"الطاعة والعصيان " سعيد يف كتاب 

البعث " ، والبيهقي يف "العصمة " ، وأيب الشيخ يف "املطوالت " أيب حامت، وأيب موسى املديين كالمها يف 
  ".والنشور 



  .٣٤٢ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
د جنبا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه نسبة إىل حنظلة بن أيب عامر غسيل املالئكة، فقد قتل يوم أح) ٢(

  .فسمي حنظلة الغسيل" إين الرى املالئكة تغسله : " وسلم
(*)  

)٩/٣٦٤(  

  

رأيت : فقال أحدمها:  وعنده رجالن-كنت عند أمحد بن حنبل : قال أبو نافع سبط يزيد بن هارون
أحتدث عن : عين، وعاتبين، وقالغفر يل، وشف: ما فعل اهللا بك ؟ قال: يزيد بن هارون يف املنام، فقلت له

  .إنه يبغض عليا رضي اهللا عنه: يا رب ما علمت إال خريا، قال: حريز بن عثمان ؟ فقلت
من ربك : إي واهللا، وسأالين: هل أتاك منكر ونكري ؟ قال: رأيته يف املنام، فقلت له: وقال الرجل اآلخر

صدقت : فقاال يل! ناس ذا يف دار الدنيا ؟ املثلي يقال هذا، وأنا كنت أعلم ال: ؟ وما دينك ؟ فقلت
)١.(  

أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق اهلمذاين مبصر، أخربنا أبو هريرة حممد بن الليث بن شجاع الوسطاين، 
أخربنا أبو القاسم أمحد بن املبارك، أخربنا قفرجل، أخربنا عاصم بن : وزيد بن هبة اهللا البيع ببغداد، قاال

نا عبد الواحد بن حممد، حدثنا احلسني ابن إمساعيل القاضي إمالء، حدثنا حممد بن يزيد احلسن، أخرب
قال رسول : أخو كرخويه، أخربنا يزيد بن هارون، أخربنا زكريا، عن عطية العويف، عن أيب سعيد قال

الرض، كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إىل ا: إين تارك فيكم الثقلني: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢" (وعتريت أهل بييت، ولن يفترقا حىت يردا علي احلوض 

__________  
  .٣٤٧، ٣٤٦ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
، ٥٩، و ٢٦، و ١٧، و ١٤ / ٣" املسند " إسناده ضعيف لضعف عطية العويف، وأخرجه أمحد يف ) ٢(

لكن له شاهد يتقوى به عند  من طرق عن عطية العويف به ١٣٥ / ١" املعجم الصغري " والطرباين يف 
، من حديث زيد بن ثابت، وسنده حسن يف الشواهد، وآخر من حديث زيد بن ١٨٢، ١٨١ / ٥أمحد 

) ٣٧٨٦(وحسنه، وثالث من حديث جابر بن عبد اهللا عند الترمذي ) ٣٧٨٨(أرقم عند الترمذي 
  .أيضا وحسنه

" صحيحه " ا، وأخرجه مسلم يف ، وما بعده١٦٣ / ٩" امع " ويف الباب عن غري هؤالء انظر 
  = (*)يف ) ٢٤٠٨(

)٩/٣٦٥(  



  

أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن املعدل، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا 
علي بن احلسني البزاز، أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا أبو سهل بن زياد، حدثنا علي ابن إبراهيم 

، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا جعفر، عن القاسم، عن أيب أمامة الباهلي، عن أيب هريرة عن الواسطي
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).١" (إذا حسن إسالم العبد، متم اهللا له عمله بسبع مئة ضعف " 
ة، أخربنا قرأت على عبد املؤمن بن خلف احلافظ، أخربنا حيىي بن أيب السعود، أخربتنا شهدة الكاتب

احلسني بن أمحد، أخربنا أبو عمر بن مهدي، أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة، حدثنا 
  جدي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام بن حوشب، عن

__________  
 أال أيها الناس، فإمنا أنا بشر يوشك أن يأيت" فضائل الصحابة من حديث زيد بن أرقم مرفوعا بلفظ = 

أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور، فخذوا بكتاب اهللا، : رسول ريب فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلني
وأهل بييت، أذكركم اهللا أهل بييت، : " فحث على كتاب اهللا ورغب فيه مث قال" واستمسكوا به 

ن، والستعماهلم أهل بيته ورهطه االدنو: وعترة الرجل" أذكركم اهللا أهل بييت، أذكركم اهللا أهل بييت 
ليعلم أنه أراد بذلك " أهل بييت : " العترة على أحناء كثرية بينها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله

  .نسله وعصابته االدنني وأزواجه
إشارة إىل أما مبرتلة التوأمني اخللفني عن رسول اهللا، ": إين تارك فيكم الثقلني : " قال الطييب يف قوله

  .مةوأنه يوصي اال
حبسن املخالفة معهما، وإيثار حقهما على أنفسهم كما يوصي االب املشفق الناس يف حق أوالده، 

: كما يقول االب املشفق" أذكركم اهللا يف أهل بييت : " ويعضده ما يف حديث زيد بن أرقم عند مسلم
  .اهللا اهللا يف حق أوالدي

هو ابن عبد الرمحن : حلديث، والقاسم متروك ا- وهو ابن الزبري الباهلي الدمشقي -جعفر ) ١(
، ٣١٧ / ٢الدمشقي صاحب أيب أمامة، وقد صح احلديث من وجه آخر عن أيب هريرة، فأخرجه أمحد 

باب إذا هم العبد : يف االميان) ١٢٩(باب حسن إسالم املرء، ومسلم :  يف االميان٩٣ / ١والبخاري 
لرزاق عن معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب حبسنة كتبت، وإذا هم بسيئة مل تكتب، من طريق عبد ا

إذا أحسن أحدكم إسالمه، فكل حسنة يعملها : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال
  ".تكتب بعشر أمثاهلا إىل سبع مئة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب مبثلها حىت يلقى اهللا 

[ * ]  

)٩/٣٦٦(  



  

كان بيين وبني عمار شئ فانطلق يشكو إىل : الوليد قالسلمة بن كهيل، عن علقمة، عن خالد بن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعل ال يزيده إال غلظا، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساكت، 

من أبغض عمارا، أبغضه اهللا، ومن : " يارسول، أال تراه ؟ فرفع رسول اهللا، فقال: فبكى عمار، وقال
فخرجت، وليس شئ أحب إيل من رضى عمار، فلقيته، فرضي : قال خالد" عادي عمارا، عاداه اهللا 

)١.(  
حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن سلمة ابن كهيل، عن حممد بن عبدالرمحن بن : وبه إىل يعقوب

كان بني خالد وعمار كالم، فشكاه خالد إىل النيب صلى اهللا عليه : يزيد، عن أبيه، عن االسود، قال
" من يعاد عمارا، يعاده اهللا، ومن يبغض عمارا يبغضه اهللا، ومن يسب عمارا، يسبه اهللا  " :وسلم، فقال

)٢.(  
أخربتنا : أخربنا أمحد بن عبداحلميد، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد، وعبد الرمحن بن إبراهيم قاال

عمرو الرزاز، حدثنا حممد بن شهدة، أخربنا أبو عبد اهللا النعايل، أخربنا علي بن حممد، أخربنا حممد بن 
عبدامللك الدقيقي، حدثنا يزيد، حدثنا شريك، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النيب صلى 

  ).٣" (من كانت له أرض، وأراد بيعها، فليعرضها على جاره : " اهللا عليه وسلم قال
__________  

" امع " ارون، وأورده اهليثمي يف ، من طريق يزيد بن ه٨٩ / ٤إسناده صحيح وأخرجه أمحد ) " ١(
، وقد ٣٩١ / ٣" املستدرك " ورجاله رجال الصحيح، وهو يف : ، ونسبه للطرباين وقال٢٩٣ / ٩

  .٤١٥ / ٣تقدم يف ترمجة عمار 
  .رجاله ثقات) ٢(
شريك وهو ابن عبد اهللا القاضي سيئ احلفظ، ومساك روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو يف ) ٣(

  = [ * ]باب من باع رباعا فليؤذن شريكه : يف الشفعة) ٢٤٩٣(ماجة سنن ابن 

)٩/٣٦٧(  

  

أخربنا عمر بن حممد املعلم، أخربنا هبة اهللا : أخربنا حيىي بن أيب منصور، وعبد الرمحن بن حممد كتابة، قاال
هللا، حدثنا يزيد بن حممد، أخربنا حممد بن حممد بن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا أمحد بن عبيد ا

: " بن هارون، أخربنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" (مسجدي، واملسجد احلرام، واملسجد االقصى : ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد

مل : ن هلا فضال خاصا، فمن قالال تشد الرحال إىل مسجد، ابتغاء االجر سوى املساجد الثالثة، فإ: معناه



يدخل يف النهي شد الرحل إىل زيادة قرب نيب أو ويل، وقف مع ظاهر النص، وأن االمر بذلك والنهي 
إذا كان أفضل بقاع االرض مساجدها، والنهي ورد : خاص باملساجد، ومن قال بقياس االوىل، قال

ىل بالنهي، أما من سار إىل زيارة قرب فاضل من فيها، فما دوا يف الفضل كقبور االنبياء والصاحلني، أو
غري شد رحل، فقربة باالمجاع بال تردد، سوى ما شذ به الشعيب وحنوه، فكان بلغهم النهي عن زيارة 

  .القبور، وما عملوا بأنه نسخ ذلك، واهللا أعلم
__________  

) ٢١٧٣( جابر عند مسلم من طريقني، عن يزيد بن هارون ذا االسناد، ويف الباب ما يشهد له عن= 
من كان له شريك يف ربعة أو خنل، فليس : " بلفظ) ٣٥١٣(، وأيب داود )١٣٥(و ) ١٣٤(و ) ١٣٣(

، والترمذي )٣٥١٨(واليب داود " له أن يبيع حىت يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك 
تظر ا وإن كان اجلار أحق بشفعة جاره ين: " عن جابر بسند قوي) ٢٤٩٤(، وابن ماجة )١٣٦٩(

  ".غائبا إذا كان طريقهما واحدا 
، من طريق يزيد ذا االسناد، وأخرجه أمحد ٥٠١ / ٢" املسند " سنده حسن، وأخرجه أمحد يف ) ١(

باب فضل الصالة يف مسجد مكة، واملدينة، :  يف التطوع٥٢، ٥١ / ٣، والبخاري ٢٣٨ / ٢أيضا 
يف ) ٢٠٣٣(ال إال إىل ثالثة مساجد، وأبو داود باب ال تشد الرح: ، يف احلج)١٣٩٧(ومسلم 
باب ما تشد الرحال إليه من :  يف املساجد٣٨ و ٣٧ / ٢باب يف إتيان املدينة، والنسائي : املناسك
  .املساجد

  .كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة) ١٤٠٩(وابن ماجة 
(*)  

)٩/٣٦٨(  

  

  .بواسط يف شهر ربيع اآلخر سنة ست ومئتنيتويف يزيد : قال يعقوب بن شيبة
وحديثه كثري جدا " االعمال بالنية " ، ومن ذلك حديث )١" (الغيالنيات " يقع حديثه عاليا يف : قلت

  .يف مسند أمحد، ويف الكتب الستة، ويف أجزاء كثرية
ءة محزة كراهة كان يزيد يكره قرا: مسعت أمحد بن سنان يقول: مسعت أبا داود: قال أبو عبيد اآلجري

  ).٢(شديدة 
زاذان بن ثابت، كان جده موىل الم عاصم امرأة عتبة بن : يزيد بن هارون بن زاذي، ويقال: قال املزي

أصله من خبارى، روى عن أبان بن أيب عياش، وإمساعيل بن أيب خالد، وإمساعيل بن : فرقد، فأعتقته، قيل
ج بن أرطاة، وحجاج بن أيب زينب، وحسني مسلم املكي، وأشعث بن سوار، وأصبغ بن زيد، وحجا



  املعلم، وعوف
__________  

هي أحد عشر جزءا ختريج الدارقطين من حديث أيب بكر بن حممد ابن عبد اهللا بن : الغيالنيات) ١(
 ه، وهو القدر املسموع اليب طالب حممد بن حممد بن ٣٥٤إبراهيم البغدادي الشافعي البزار املتوىف سنة 

   ه من أيب بكر٤٠٤يالن البزاز املتوىف سنة إبراهيم بن غ
  .املذكور، وهي من أعلى احلديث وأحسنه

ومل يكره قراءة أحد من العشر إال :  البن قدامة٤٩٢ / ١" املغين " وكذا االمام أمحد، فقد جاء يف ) ٢(
  .قراءة محزة والكسائي ملا فيها من الكسر واالدغام والتكلف وزيادة املد

ال يبلغ به هذا كله، ولكنها ال : إمام كان يصلي بقراءة محزة، أصلي خلفه ؟ قال: قلت: قال االثرم
  .تعجبين قراءة محزة

وهو حممول على قراءة من مسع منه ناقال عن محزة، : ٢٦٣ / ١" طبقات القراء " قال ابن اجلزري يف 
ال : ليه يف املد واهلمزوما آفة االخبار إال رواا، وروي عن محزة من طرق أنه كان يقول ملن يفرط ع

تفعل، أما علمت أن ما كان فوق البياض، فهو برص، وما كان فوق اجلعودة، فهو قطط، وما كان فوق 
  .القراءة ليس بقراءة

(*)  

)٩/٣٦٩(  

  

، وفائد أيب الورقاء، وهشام بن حسان، وأيب مالك )١(االعرايب، والعوام بن حوشب، والعالء بن زيدل 
قد مضوا، ويرتل إىل الرواية عن بقية بن الوليد وحنوه ومسى من الرواة عنه مئة االشجعي، وذكر خلقا 

  ).٢(وأربعة عشر نفسا 
كان يزيد حافظا متقنا للحديث، صحيح احلديث، عن حجاج بن أرطاة، : روى أبو طالب، عن أمحد قال

  .قاهرا هلا حافظا
  .ثقة: وقال ابن معني
  .ما رأيت أتقن حفظا من يزيد بن هارون: بة يقولمسعت أبا بكر بن أيب شي: وقال أبو زرعة
  .واالتقان أكرب من حفظ السرد: قال أبو زرعة
  .ثقة إمام صدوق، ال يسأل عن مثله: وقال أبو حامت

أخذ يزيد عن محاد بن سلمة حفظا، وهي صحاح، ا من االستواء غري : وقال أمحد بن سنان، عن عفان
  .قليل، ومدحها



  .ما رأيت عاملا قط أحسن صالة من يزيد بن هارون، يقوم كأنه أسطوانة: وقال أمحد بن سنان
  .كان ثقة كثري احلديث: قال ابن سعد

طلبت احلديث، وحصني حي، كان ابن املبارك يقرأ عليه، وكان قد : ولد سنة مثان عشرة ومئة، وقال
  ).٣(نسي 

__________  
 بزيادة الم، الثقفي أبو حممد البصري متروك، زيدل،: العالء بن زيد، ويقال له": التقريب " يف ) ١(

  .ورماه أبو الوليد بالكذب
  .١٥٤٤، ١٥٤٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣١٤ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٣(

(*)  

)٩/٣٧٠(  

  

 يعين سنة ست -وتويف يف خالفة املأمون، وهو ابن تسع أو مثان ومثانني سنة وأشهر : قال ابن سعد
  ).١(ومئتني 
 املروذي عن جعفر بن ميمون حكاية تدل على أن يزيد بن هارون كان صاحب مزاح، وكان وروى

  .يتأدب حبضور االمام، وال ميازحه
  .وقد اعتل أمحد مرة، فعاده يزيد، ووصله خبمس مئة درهم، فردها أمحد، واعتذر

أبو علي احلداد، قرأت على أمحد بن حممد احلافظ، أخربكم ابن خليل، أخربنا مسعود اخلياط، أخربنا 
أخربنا أبو الفتح علي بن حممد التأين، حدثنا ابن املقرئ، مسعت أمحد بن عمرو بن جابر الرملي، مسعت 

  .يا غالم، ناوله املنديل: كان يزيد بن هارون إذا جاءه من فاته الس، قال: احلارث بن أيب أسامة يقول
  نقال ابن املقرئ، مسعت ابن قتيبة، مسعت مؤمل ب: وبه

  .اللهم ال جتعلنا من الثقالء: يهاب، مسعت يزيد بن هارون يقول
كنا يف جملس يزيد بن هارون، فمزح مع مستمليه، : حدثنا املعمري، مسعت خلف بن سامل يقول: الطرباين

أمحد بن حنبل، فضرب يزيد على جبينه، : من املتنحنح ؟ فقيل له: فتنحنح أمحد بن حنبل، فقال يزيد
  .متموين أن أمحد هاهنا حىت ال أمزحأال أعل: وقال

__________  
  .٣١٥، ٣١٤ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(

(*)  



)٩/٣٧١(  

  

  ومن طبقة على رأس املئتني، وهي العاشرة
  .، االمام احملدث الثقة البصريابن أيب عبد اهللا سنرب) ع* ( معاذ بن هشام - ١١٩

ري عن ابن عون، وأشعث بن عبدامللك، وبكري أبيه هشام الدستوائي فأكثر، وقد روى اليس: حدث عن
  .بن أيب السميط، وشعبة

أمحد، وابن راهويه، وعلي، وأبو خيثمة، والقواريري، وبندار، وأبو موسى الزمن، وأبو : حدث عنه
قدامة عبيد اهللا السرخسي، وعمرو بن علي، وبكر بن خلف، وإبراهيم بن عرعرة، وأبو سعيد االشج، 

  .هشام الرفاعي، ويزيد بن سنان، وزيد بن أخزم، وخلقونصر بن علي، وأبو 
  .ليس املعاصي من قدر اهللا: كان يف كتابه عن أبيه: روى امليموين عن أمحد قال

أنا رأيته يف كتابه عن أبيه، مث خرج إىل مكة يف جتارة، فجلس حيدثهم، فقال : وما علمك ؟ قال: قلت له
  ).١(ال تسمعوا من هذا القدري شيئا : احلميدي

__________  
  ،٢٨٩ / ٢، التاريخ الصغري ٣٦٦ / ٧، التاريخ الكبري ٥٧٢: تاريخ ابن معني* 

، تذهيب ١٣٤٠: ، ذيب الكمال٧٩٦لوحة : ، الكامل البن عدي٢٤٩ / ٨اجلرح والتعديل 
، ٣٢٥ / ١، تذكرة احلافظ ١٣٣ / ٤، ميزان االعتدال ٣٣٤ / ١، العرب ١ / ٤٨ / ٤التهذيب 
: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٦: ، طبقات احلفاظ١٩٦ / ١٠، ذيب التهذيب ١٥٥ / ٣الكاشف 

  .٣٥٩ / ١، شذرات الذهب ٣٨٠
  .١٣٤٠": ذيب الكمال ) " ١(

(*)  

)٩/٣٧٢(  

  

أي شئ عنده من احلديث ؟ ما كتبت عنه : ومسع أبو عبد اهللا من يكثره يف احلديث والفقه، فقال: قال
  ).١(إال جملسا سبعة عشر حديثا 
  ).٢(صدوق، وليس حبجة : وروى عباس عن ابن معني

عندي عشرة آالف، : ما عندك ؟ قال: مسعت معاذ بن هشام يقول مبكة، وقيل له: وقال ابن املديين
 - يعين عن أبيه -فأنكرنا عليه، وسخرنا منه، فلما جئنا إىل البصرة، أخرج إلينا من الكتب حنوا مما قال 

  ).٣(عه، فجعل مييزها هذا مسعته، وهذا مل أمس: فقال



أكره أن أقول شيئا، كان : معاذ بن هشام عندك حجة ؟ فقال: قلت اليب داود: وقال أبو عبيد اآلجري
  .حيىي ال يرضاه
  ).٤(حيىي القطان، أو حيىي بن معني، وأظنه حيىي القطان : ال أدري من عىن: قال أبو عبيد
له عن غري أبيه أحاديث صاحلة، ورمبا يغلط يف وله عن أبيه عن قتادة حديث كثري، و: قال ابن عدي

  ).٥(الشئ، وأرجو أنه صدوق 
  .مات سنة مئتني": الثقات " قال ابن حبان يف 

  أخربنا أبو املعايل االبرقوهي، أخربنا أبو احملاسن حممد بن
  هبة اهللا بن عبد العزيز املراتيب، أخربنا عمي حممد بن عبد العزيز

__________  
  .١٣٤٠": لكمال ذيب ا) " ١(
  .٥٧٢": تاريخ حيىي بن معني ) " ٢(
  .١٣٤": ذيب الكمال " ، و ٧٩٦لوحة : البن عدي" الكامل ) " ٣(
  .١٣٤": ذيب الكمال ) " ٤(
   (*)٧٩٧لوحة " الكامل يف الضعفاء ) " ٥(

)٩/٣٧٣(  

  

 احملاملي، حدثنا زيد الدينوري، أخربنا عاصم بن احلسن، أخربنا أبو عمر بن مهدي، حدثنا أبو عبد اهللا
بن أخزم، حدثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب، عن محاد، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، عن النيب صلى 

  ".اجلهنميون : خيرج قوم من النار برمحة اهللا وشفاعة الشافعني، يقال هلم: " اهللا عليه وسلم قال
  .مفذكر أم استعفوا اهللا من ذلك االسم، فأعفاه: قال محاد

  ).١(هذا حديث جيد االسناد، ومل خيرجوه يف الكتب الستة 
  

، وهب بن وهب، بن كثري، بن عبد اهللا، بن زمعة، بن االسود، بن قاضي القضاة*  أبوالبختري - ١٢٠
  .املطلب، بن أسد، القرشي االسدي املدين، من نبالء الرجال إال أنه متروك احلديث

  .د، وعبيد اهللا بن عمريروي عن هشام بن عروة، وجعفر بن حمم
  .رجاء بن سهل، واملسيب بن واضح، ومجاعة: وعنه

  ونزل بغداد، وويل قضاء عسكر املهدي، مث قضاء املدينة
  .وحرا معا وصالا



__________  
  . من طريق حممد بن جعفر وحجاج، كالمها عن محاد ذا االسناد٤٠٢ / ٥وأخرجه أمحد ) ١(

  .وإسناده صحيح" ني اجلهنمي: " قال احلجاج: وفيه
، ٤٦٨: ، طبقات خليفة٤٦٨: ، تاريخ خليفة٣٣٢ / ٧، طبقات ابن سعد ٦٣٧: تاريخ ابن معني* 

، ٥١٦: ، املعارف١١٦: ، الضعفاء الصغري٣٢٠ / ٢، التاريخ الصغري ١٧٠ / ٨التاريخ الكبري 
، كتاب اروحني ٢٥ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٤٢، الضعفاء للعقيلي لوحة ١٠٤: الضعفاء واملتروكني

 / ٦، لسان امليزان ٣٥٣ / ٤، ميزان االعتدال ٣٣٤ / ١، العرب ٤٥١ / ٣، تاريخ بغداد ٧٤ / ٣
  .٣٦٠ / ١، شذرات الذهب ٢٣١

(*)  

)٩/٣٧٤(  

  

  ).١(ويل قضاء القضاة بعد أيب يوسف، وكان جوادا ممدحا حمتشما : وقال اخلطيب
  ).٢(يضع احلديث : قال أمحد وابن معني

  ).٣(سكتوا عنه : لبخاريوقال ا
كان فقيها أخباريا جوادا سريا، تزوج بأمه جعفر الصادق، وهي عبدة بنت علي بن يزيد : وقال اخلطيب

  .بن ركانة املطلبية، وقد صنف يف النسب ويف الغزوات وغري ذلك
  .تويف سنة مئتني وله بضع وسبعون سنة

  
ء، أبو عيسى، وأبو حممد احلنفي موالهم ابن سليم بن عامر، شيخ القرا *  سليم بن عيسى- ١٢١
  .الكويف

  .تلميذ محزة، وأحذق أصحابه، وهو خلفه يف االقراء
خلف البزار، وخالد بن خالد، وأبو عمر الدوري، وأبو محدون الطيب، وأمحد بن جبري : تال عليه

  .، وخلق كثري)٤(االنطاكي، وترك احلذاء 
__________  

  .٤٥١ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٦٣٧": تاريخ حيىي بن معني ) " ٢(
فيمن تركوا " فيه نظر : " ، والبخاري يطلق هذه اجلملة، ومجلة١٧٠ / ٨" التاريخ الكبري ) " ٣(

  .إما أدىن املنازل عنده وأردؤها: حديثه، بل قال ابن كثري



 ٣٠٠ / ١ ، العرب٢١٥ / ٤، اجلرح والتعديل ١٧١: ، الضعفاء للعقيلي١٢٧ / ٤التاريخ الكبري * 
 / ١، شذرات الذهب ٣١٨ / ١، غاية النهاية ١١٩ / ١، دول االسالم ٢٣١ / ٢ميزان االعتدال 

٣٢٠.  
" هو حممد بن حرب احلذاء الكويف املعدل، من قدماء أصحاب سليم بن عيسى، انظر ترمجته يف ) ٤(

  .١٨٧ / ١" غاية النهاية 
(*)  

)٩/٣٧٥(  

  

  .محزة، والثوري: وروى عن
  .رار بن صرد، وأمحد بن محيدض: روى عنه

ابه وال ابين : كنت أقرأ على محزة، فجاء سليم، فتلكأت، فقال محزة: قال يل الكسائي: قال الدوري
  .أيها االستاذ، أنت إن أخطأت، قومتين، وهذا إن أخطأت، عريين: ؟ قلت
  .إن سليما تال على محزة بن حبيب عشر ختم: وقيل

  .سنة تسع ومثانني: ات سليم سنة مثان ومثانني ومئة، وقيلم: قال خلف وهارون بن حامت
  

، االمام احملدث، العامل الصادق، أبو عبد اهللا الدمشقي، موىل ابن شابور) ٤* ( حممد بن شعيب - ١٢٢
  .بين أمية، سكن بريوت

  .مولده يف حدود العشرين ومئة
 مرمي، وحيىي بن أيب عمرو السيباين حيىي بن احلارث الذماري، وعمر موىل غفرة، ويزيد بن أيب: روى عن

 وعثمان بن أيب العاتكة، واالوزاعي، وعروة بن رومي، وعبد الرمحن بن حسان الكناين، - مبهملة -
  .وشيبان النحوي، وقرة بن حيويل، وعدة

__________  
 :، ذيب الكمال٢٨٦ / ٧، اجلرح والتعديل ١١٣ / ١، التاريخ الكبري )٣٠٤٠(طبقات خليفة ت * 

، تذكرة ٥٨٠ / ٣، ميزان االعتدال ٣٣١ / ١، العرب ٢ / ٢١٢ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٠٩لوحة 
 / ٩، ذيب التهذيب ١٥٤ / ٢، طبقات القراء البن اجلزري ٥٢ / ٣، الكاشف ٣١٥ / ١احلفاظ 
، شذرات ٣٤١: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٢: ، طبقات احلفاظ١٦٥ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٢٢

  .٣٧٥ / ١الذهب 
(*)  



)٩/٣٧٦(  

  

سليمان بن عبدالرمحن، ودحيم، وحممد بن مصفى، وكثري بن عبيد، وحممد بن هاشم : حدث عنه
  .البعلبكي، وحممود بن خالد السلمي، وأبو عتبة احلجازي، وخلق سواهم

  .وثقه دحيم
  ).١(ما أرى به بأسا، كان رجال عاقال : وقال أمحد بن حنبل

  .القراءة عرضا عن حيىي الذماري، وكان يفيت يف جملس االوزاعيأخذ : وقال أبو عمرو الداين
  ).٢(تويف سنة تسع وتسعني ومئة : قال حممد بن مصفى
  .تويف سنة مثان وتسعني: وقال هشام بن عمار

  .سنة مئتني: وقال دحيم
  .هو موىل لسليمان بن عبدامللك، وله دار عند الشالحة بباب توما: قال ابن عساكر

  . املبارك مع تقدمه، وتال عليه الربيع بن ثعلبابن: روى عنه
  .ولدت سنة ست عشرة ومئة: مسعته يقول: قال دحيم

  .وهم احلفاظ عبد الغين االزدي إذ ضبطه جده شابور بسني مهملة
  .سل أبا عبد اهللا: استفيت الوليد بن مسلم وابن شابور جالس، فقال: وقال أمحد بن أيب احلواري

  مسعت الفضل بن حممد العطار بأنطاكبة: قال أبو بكر النقاش
__________  

  .١٢١٠" ذيب الكمال ) " ١(
  .٢ / ٢١٢ / ٣": تذهيب التهذيب ) " ٢(

(*)  

)٩/٣٧٧(  

  

روى عين : عندنا بأنطاكية من حيدثنا عن الوليد بن مسلم عنك، فقال: قلت هلشام بن عمار: يقول
  .ابن شابور: الوليد ومن هو أجل منه

  .ي بن شاذان من النقاشمسعها أبو عل
  .حممد بن شعيب كان مرجئا، وليس به بأس يف احلديث: مسعت ابن معني يقول: هاشم بن مرثد

  .ثقة: وقال أمحد العجلي
  ).١(هو أثبت من حممد بن محري، ومن بقية، ومن حممد بن حرب : وقال أبو حامت



  .كان إماما طالبة للعلم: قلت
  

 بن اجلارود، احلافظ الكبري، صاحب املسند، أبو داود  بن داودسليمان) ٤م، * ( الطيالسي - ١٢٣
  .الفارسي، مث االسدي، مث الزبريي، موىل آل الزبري بن العوام، احلافظ البصري

  أخربنا عبدالرمحن بن حممد وطائفة، مسعوا عمر بن حممد،
__________  

  .٢٨٦ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
، طبقات خليفة ت ٤٧٢ و ٢٤: ، تاريخ خليفة٢٩٨ / ٧بن سعد ، طبقات ا٢٢٩: تاريخ ابن معني* 
 / ٤، اجلرح والتعديل ٥٢٠: ، املعارف٢٩٩ / ٢، التاريخ الصغري ١٠ / ٤، التاريخ الكبري )١٩٣٤(

 / ٩، تاريخ بغداد ٤١، طبقات احملدثني بأصبهان لوحة ٣١٩، ٣١٨، الكامل البن عدي لوحة ١١١
 ٢، ميزان االعتدال ٣٥٤ / ١، العرب ١ / ٤٧ / ٢ب التهذيب ، تذهي٥٣٧، ذيب الكمال لوحة ٢٤
، ذيب ٥٩٦ / ٢، شرح العلل البن رجب ٣٩٢ / ٢، الكاشف ٣٥١ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٠٣/ 

 / ٢، شذرات الذهب ١٥١: ، خالصة تذهيب الكمال٨٤٩: ، طبقات احلفاظ١٧٦ / ٤التهذيب 
١٢.  
(*)  

)٩/٣٧٨(  

  

 احلسن بن علي اجلوهري، أخربنا أمحد بن جعفر القطيعي، حدثنا حممد بن أخربنا أمحد بن احلسن، أخربنا
صلى بنا أنس بن : يونس القرشي، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا عمارة بن مهران، عن ثابت، قال

  ).١(هكذا كانت صالة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم : مالك صالة، فأوجز فيها، فقال
أخربنا أبو : ب، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا خليل بن بدر وغريه قالواأخربنا سنقر بن عبد اهللا حبل

علي احلداد، أخربنا أبو نعيم، أخربنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا أمحد بن عصام، حدثنا أبو داود، حدثنا 
وصاين خليلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " عبدامللك بن ميسرة، عن عطاء، عن أيب هريرة قال

" صوم ثالثة أيام من كل شهر، وركعيت الضحى، وأال أنام إال على وتر : ث ال أدعهن إن شاء اهللابثال
)٢.(  

__________  
باب : ، يف اجلماعة١٦٩ / ٢عمارة بن عمران ال بأس به، وباقي رجاله ثقات، وأخرج البخاري ) ١(

  باب أمر االئمة: يف الصالة) ٤٦٩(االجياز يف الصالة وإكماهلا، ومسلم 



كان : "  من طرق، عن عبد العزيز بن حبيب، عن أنس قال١٠١ / ٣بتخفيف الصالة يف متام، وأمحد 
كان : " هذا لفظ البخاري وأمحد، ولفظ مسلم" النيب صلى اهللا عليه وسلم يوجز الصالة ويكملها 

  ".يوجز يف الصالة ويتم 
ما صليت وراء إمام قط أخف صالة وال : " ، ويف ثالثة"كان من أخف الناس صالة يف متام : " ويف رواية

  ).٩٨٥(، وهو يف سنن ابن ماجة "أمت صالة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 / ٢عبدامللك بن ميسرة مل يرو عنه غري أيب داود الطيالسي، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أمحد ) ٢(

 / ٣، والنسائي ١٩ / ٢، و ٣٣٩ / ١، والدارمي )٧٢١(، ومسلم ٤٧ / ٣، والبخاري ٤٥٩
، كلهم من طريق شعبة عن عباس اجلريري عن أيب عثمان النهدي، عن أيب هريرة، وأخرجه ٢٢٩

، عن أيب التياح، عن أيب عثمان النهدي، عن أيب هريرة، وأخرجه )٧٢١(، ومسلم ١٩٧ / ٤البخاري 
املختار، عن أيضا من طريق سليمان بن معبد عن معلى بن أسد، عن عبد العزيز بن ) ٧٧٢١(مسلم 

من طريق ابن املثىن، ) ١٤٣٢(عبد اهللا الداناج عن أيب رافع الصائغ، عن أيب هريرة، وأخرجه أبو داود 
عن أيب داود، عن أبان ابن يزيد، عن قتادة، عن أيب سعيد من أزد شنوءة، عن أيب هريرة، وأخرجه من 

 و ٤٨٤ و ٤٧٢ و ٤٠٢ و ٣٢٩ و ٢٧٧ و ٢٦٥ و ٢٦٠، و ٢٥٨ / ٢طرق عن أيب هريرة أمحد 
  .٥٢٦ و ٥٠٥ و ٤٩٩ و ٤٩٧ و ٤٨٩

(*)  

)٩/٣٧٩(  

  

  .أنبأنا به أمحد بن سالمة عن خليل
مسع أمين بن نابل، وهو تابعي، ومعروف بن خربوذ، وطلحة ابن عمرو، وهشام بن أيب عبد اهللا، وشعبة 

ن خالد، وصاحل بن بن احلجاج، وسفيان الثوري، وبسطام بن مسلم، وأبا خلدة خالد بن دينار، وقرة ب
أيب االخضر، وأبا عامر اخلزاز، واحلمادين، وداود بن أيب الفرات، وزمعة بن صاحل، وجرير بن حازم، 

  وفليح بن سليمان،
واملسعودي، وحرب بن شداد، وابن أيب ذئب، وعبد الرمحن بن ثابت ابن ثوبان، وزائدة، وإسرائيل، 

  .رياومهام بن حيىي، وحممد بن أيب محيد، وخلقا كث
  .ويرتل إىل ابن املبارك، وابن عيينة

  .إنه لقي ابن عون، وما ذاك ببعيد: وقيل
جرير بن عبداحلميد أحد شيوخه، وأمحد بن حنبل، وعمرو بن علي الفالس، وحممد بن بشار، : روى عنه

ويعقوب الدورقي، وحممد ابن سعد الكاتب، وعباس الدوري، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وأمحد بن 



فرات، والكدميي، وهارون بن سليمان، وخلق، آخرهم موتا حممد بن أسد املديين شيخ أيب الشيخ، له ال
  .عنه جملس ليس عنده سواه

وعمر إىل سنة ثالث وتسعني ومئتني، ولقيه الطرباين، فعاش بعد أيب داود تسعني عاما، وهذا نادر جدا، 
ليب، وأناس حنو بضعة عشر شيخا، خامتتهم أبو مل يتهيأ مثله إال البغوي، وأيب علي احلداد، وابن ك

  .العباس احلجار
  .ما رأيت أحدا أحفظ من أيب داود: قال الفالس

)٩/٣٨٠(  

  

  .قال مثل هذا، وقد صحب حيىي القطان، وابن مهدي، ورافق ابن املديين: قلت
  .أبو داود هو أصدق الناس: قال عبدالرمحن بن مهدي

  .صرةكانا رفيقني يف الطلب بالب: قلت
  .فاستعمال البالذر، فجذم أبو داود، وبرص اآلخر

   إىل- يعين من الكوفة -رحلت : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .أيب داود، فأصبته قد مات قبل قدومي بيوم

  ).١(وكان قد شرب البالذر، فجذم : قال
  .كتبت عن ألف شيخ: مسعت أبا داود يقول: قال عامر بن إبراهيم االصبهاين

  .عن أيب داود أنه كان يسرد من حفظه ثالثني ألف حديثوورد 
كان شعبة حيدث، فإذا قام، قعد أبو داود الطيالسي، وأملى من حفظه ما مر يف : قال سليمان بن حرب

  ).٢(الس 
كنا ببغداد وكان شعبة وابن : قال أبو داود: وروى عبدالرمحن بن أيب حامت، عن يونس بن حبيب قال

حدثنا ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن : تذاكرون، فذكروا باب اذوم، فقلتإدريس جيتمعون ي
  .كل مما يليك: يا معيقيب: كان معيقيب حيضر طعام عمر بن اخلطاب، فقال له: زيد، قال

  يا أبا داود مل جتئ: فقال شعبة
__________  

  .٢٦ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  ).٢( ت ١٩٧ص " البالذر " وقد تقدم تعريف 

  .٢٥ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  



)٩/٣٨١(  

  

  ).١(بشئ أحسن مما جئت به 
: قل له: فذكر ذلك اليب داود، فقال: ما بقي أحد أحفظ حلديث طويل من أيب داود، قال: قال وكيع
  ).٢(وال قصري 

  ).٣(يالسي ما رأيت أحفظ من أيب داود الط: مسعت ابن املديين يقول: قال علي بن أمحد بن النضر
  ).٤(كتبوا عن أيب داود بأصبهان أربعني ألف حديث، وليس كان معه كتاب : وقال عمر بن شبة

  .الذي وقع لنا" املسند " مسعت يونس بن حبيب عدة جمالس مفرقة، فهي : قلت
  .صنف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أيب داود: قال لنا أبو نعيم: وقال أبو بكر اخلطيب

  .أبو داود جبل العلم: كان وكيع يقول): ٥( حفص بن عمر املهرقاين وقال
  .أخطأ أبو داود يف ألف حديث: وقال إبراهيم بن سعيد اجلوهري

  .هذا قاله إبراهيم على سبيل املبالغة، ولو أخطأ يف سبع هذا، لضعفوه: قلت
__________  

  .١١٢ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٢٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٢٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .نسبة إىل مهرقان، وهي قرية من قرى الري) ٥(

(*)  

)٩/٣٨٢(  

  

مل أمسع من عبد اهللا بن عون، مث سألته : وقد تكلم فيه حممد بن املنهال الضرير، وقال كنت أمه، قال يل
  .ن حديثانعم حنو عشري: أمسعت من ابن عون ؟ قال: بعد

ما مسعت منه، وإال فأبو : اجلمع بني القولني أنه مسع منه شيئا ما ضبطه وال حفظه، فصدق أن يقول: قلت
داود أمني صادق، وقد أخطأ يف عدة أحاديث لكونه كان يتكل على حفظه، وال يروي من أصله، 

  فالورع أن احملدث ال حيدث إال من كتاب كما كان يفعل ويوصي به
ني أمحد بن حنبل، ومل خيرج البخاري اليب داود شيئا النه مسع من عدة من أقرانه، فما احتاج إمام احملدث

  .إليه



أسرد ثالثني ألف حديث، وال فخر، ويف صدري اثنا عشر ألفا : مسعت أبا داود يقول: قال الفالس
  ).١(لعثمان الربي، ما سألين عنها أحد من أهل البصرة، فخرجت إىل أصبهان، فبثثتها فيهم 

سئل النعمان بن عبد السالم، وأنا حاضر عن أيب داود الطيالسي، : قال حجاج بن يوسف بن قتيبة
  ).٢(ثقة مأمون : فقال

ما بكيت على أحد من : عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين، عن إبراهيم االصبهاين، مسعت بندارا يقول
ملا كان من حفظه ومعرفته وحسن مذاكرته : كيف ؟ قال: احملدثني ما بكيت على أيب داود، قلت له

)٣.(  
__________  

  .٢٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٨ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٥٣٨": ذيب الكمال " ، و ٢٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)٩/٣٨٣(  

  

ثقة : نه، فقالما رأيت أحدا أكثر يف شعبة من أيب داود، وسألت أمحد بن حنبل ع: وقال أمحد بن الفرات
  ).١(حيتمل له : إنه خيطئ، قال: صدوق، قلت

أبو داود أحب إليك أو عبدالرمحن : سألت ابن معني عن أصحاب شعبة، قلت: وقال عثمان بن سعيد
عبدالرمحن أحب إلينا يف كل شئ، وأبو : أبو داود أعلم به، مث قال عثمان الدارمي: بن مهدي ؟ فقال

  ).٢(داود أكثر رواية عن شعبة 
  .أبو داود ثقة، كثري احلفظ، رحلت إليه، فأصبته مات قبل قدومي بيوم: وقال العجلي
  ).٣(ثقة من أصدق الناس هلجة : وقال النسائي

  ).٤(وما هو عندي وعند غريي إال متيقظ ثبت : ثقة خيطئ، مث قال: وقال ابن عدي
ث ومئتني، وهو يومئذ ابن اثنتني ثقة كثري احلديث، رمبا غلط، تويف بالبصرة سنة ثال: وقال ابن سعد
  ).٥(وسبعني سنة 
  ).٦(مات يف ربيع االول سنة أربع ومئتني : وقال خليفة

  ).٧" (صحيحه " استشهد به البخاري يف : قلت
__________  

 ٩" تاريخ بغداد ) " ٢! (، وهل مثت حمدث أو حافظ يعرى عن اخلطأ ؟ ٥٣٨": ذيب الكمال ) " ١(



 /٢٨.  
  .٥٣٨": الكمال ذيب ) " ٣(
  .٢٨٢لوحة : البن عدي" الكامل ) " ٤(
  .٢٩٨ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٥(
  .٤٧٢": تاريخ خليفة ) " ٦(
  = (*)حدثين حممد : ما نصه) قم فأنذر(باب :  يف التفسري٦٧٧ / ٨جاء يف البخاري ) ٧(

)٩/٣٨٤(  

  

مد موىل بين عجيف، وأخواله من  البصري الزاهد احلافظ، أبو حمالضبعي) ع* ( سعيد بن عامر - ١٢٤
  .بين ضبيعة

  .ولد بعد العشرين ومئة
  محلين على: شبيل بن عزرة صاحب أنس، وقال: حدث عن

  .كتفه، فسمعت شبيال يقول
حبيب بن الشهيد، وحممد بن عمرو بن علقمة، ويونس بن عبيد، وسعيد بن أيب : وحدث أيضا عن

  .احل بن رستم وعدةعروبة، ومحيد بن االسود، ومهام بن حيىي، وص
علي بن املديين، وأمحد، وحيىي بن معني، وابن راهويه، وبندار، والدارمي، وعبد بن محيد، : حدث عنه

وحممود بن غيالن، وعبد اهللا بن حممد بن مضر الثقفي، واحلارث بن أيب أسامة، وحممد ابن أمحد بن أيب 
  .العوام، وأمحد بن الفرات الرازي، وعدد كثري

  سعيد: مسعت حيىي القطان يقول: بن الوليد البسريقال حممد 
__________  

: " قال احلافظ عند قوله..حدثنا حرب بن شداد: ابن بشار، حدثنا عبدالرمحن بن مهدي وغريه، قاال= 
  .هو أبو داود الطيالسي": وغريه 

بد الرمحن بن من طريق أيب عروبة، حدثنا حممد بن بشار، حدثنا ع" املستخرج " أخرجه أبو نعيم يف 
  .وهذا هو املكان الوحيد الذي استشهد فيه البخاري بأيب داود...مهدي وأبو داود قاال

، )١٩٢٣(، طبقات خليفة ت ٤٧٣: ، تاريخ خليفة٢٩٦ / ٧، طبقات ابن سعد ٢٨١: العلل المحد* 
: ال، ذيب الكم٤٨ / ٤، اجلرح والتعديل ٣١٣ / ٢، التاريخ الصغري ٥٠٢ / ٣التاريخ الكبري 

، دول االسالم ٣٦٤ / ١، الكاشف ٣٥١ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ٢٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٩٨
، ١٣٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٩: ، طبقات احلفاظ٥٠ / ٤، ذيب التهذيب ١٢٨ / ١



  .٢٠ / ٢شذرات الذهب 
(*)  

)٩/٣٨٥(  

  

  ).١(ابن عامر شيخ املصر منذ أربعني سنة 
  .إين الغبط جريان سعيد بن عامر: وقال أبو داود السجستاين

  ما رأيت بالبصرة مثل سعيد الضبعي، وكذا: قال زياد بن أيوب
  ).٢(قال أمحد بن الفرات 

  .حدثنا سعيد بن عامر الثقة املأمون: وقال حيىي بن معني
  .ما رأيت أفضل منه، ومن حسني اجلعفي: وقال أمحد بن حنبل
  ).٣( رجال صاحلا صدوقا، يف حديثه بعض الغلط كان سعيد بن عامر: قال أبو حامت الرازي
عبد اهللا بن املبارك، وحممد ابن حيىي بن املنذر القزاز، وبني موما مئة : حدث عنه: قال أبو بكر اخلطيب

  .وتسع سنني
  .القزاز تويف سنة تسعني ومئتني: قلت

ئتني، وله ست ومثانون سنة مات سعيد بن عامر الربع بقني من شوال سنة مثان وم: قال أبو حامت البسيت
  .رمحه اهللا

: ، أخربنا أمحد بن سالمة إذنا، عن خليل بن بدر ومسعود اخلياط قاال"الغيالنيات " يقع من عواليه يف 
أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا حممد بن جعفر بن اهليثم، حدثنا حممد ابن أمحد بن 

   عامر، حدثنا شبيل بن عزرة،أيب العوام، حدثنا سعيد بن
__________  

  .٤٩٨" ذيب الكمال ) " ١(
  .٤٩٨" ذيب الكمال ) " ٢(
  .٤٩ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)٩/٣٨٦(  

  



مثل اجلليس الصاحل مثل العطار، إن مل : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس رضي اهللا عنه قال
 عطره، أصبت من رحيه، ومثل اجلليس السوء مثل القني إن مل حيرق يعطك من: يصبك من عطره أو قال
  ".ثوبك، أصابك من رحيه 

  .هذا حديث صحيح االسناد غريب، وشبيل صدوق من أئمة العربية
  ).١" (سننه " أخرجه أبو داود يف 

  .عن عبد اهللا بن الصباح، عن سعيد بن عامر، فوقع لنا بدال عاليا بدرجتني
  

، أبو احلسن، علي الرضي بن موسى الكاظم، بن جعفر الصادق، االمام السيد *  علي الرضى- ١٢٥
  .بن حممد الباقر، بن علي، بن احلسني، اهلامشي العلوي املدين، وأمه نوبية امسها سكينة

  .مولده باملدينة يف سنة مثان وأربعني ومئة عام وفاة جده
وعلي، أوالد جعفر، وعبد الرمحن بن أيب املوايل، إمساعيل، وإسحاق، وعبد اهللا، : مسع من أبيه، وأعمامه

  وكان من العلم
__________  

، ووافقه الذهيب، ٢٨٠ / ٤باب من يؤمر أن جيالس، وصححه احلاكم : يف االدب) ٤٨٣١(رقم ) ١(
باب املسك، ومسلم : باب يف العطاء وبيع املسك، ويف الذبائح:  يف البيوع٢٧١ / ٤ورواه البخاري 

باب استحباب جمالسة الصاحلني، من طريق بريدة عن أيب بردة بن أيب موسى، عن أيب : ربيف ال) ٢٦٢٨(
  .موسى االشعري

 / ٦، الكامل البن االثري ١٠٦ / ٢، كتاب اروحني والضعفاء ٥٦٨، ٥٥٤ / ٨تاريخ الطربي * 
، ١ / ٧٥ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٩٤: ، ذيب الكمال٢٦٩ / ٣، وفيات االعيان ٣٥١، ٣٢٦

، البداية ٢٩٦ / ٢، الكاشف ١٢٦ / ١، دول االسالم ٣٤٠ / ١، العرب ١٥٨ / ٣ميزان االعتدال 
، شذرات الذهب ٢٧٨: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨٧ / ٧، ذيب التهذيب ٢٥٠ / ١٠والنهاية 

٦٠٢ / ٢.  
(*)  

)٩/٣٨٧(  

  

  .والدين والسودد مبكان
  .أفىت وهو شاب يف أيام مالك: يقال

   إليه إىلاستدعاه املأمون



  ).١(خراسان، وبالغ يف إعظامه، وصريه ويل عهده، فقامت قيامة آل املنصور، فلم تطل أيامه، وتويف 
أبو الصلت عبد السالم اهلروي، وأمحد بن عامر الطائي، وعبد اهللا بن العباس : روى عنه ضعفاء

 حنبل، وحممد بن رافع، آدم ابن أيب إياس، وهو أكرب منه، وأمحد بن: القزويين، وروى عنه فيما قيل
  .ونصر بن علي اجلهضمي، وخالد بن أمحد الذهلي االمري، وال تكاد تصح الطرق إليه

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثنا أيب، حدثنا علي بن موسى، عن : - وليس بثقة -روى املفيد 
  .أبيه، فذكر حديثا منكر املنت

 أقبلت الدنيا على إنسان، أعطته حماسن غريه، وإذا إذا: وعن علي بن موسى الرضى، عن أبيه قال
  .أدبرت عنه، سلبته حماسن نفسه

وببئر بدر إذ : أفخر بيت قيل قول االنصار يوم بدر: حدثنا أمحد بن حيىي أن الشعيب قال: قال الصويل
ن أفخر منه قول احلسن بن هانئ يف علي ب: جربيل حتت لوائنا وحممد مث قال الصويل* يرد وجوههم 
  قيل يل أنت واحد الناس يف كل كالم من املقال بديه: موسى الرضى

__________  
  .٣٢٦ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٥٥٤ / ٨" تاريخ الطربي ) " ١(

(*)  

)٩/٣٨٨(  

  

باخلصال اليت * يثمر الدر يف يدي جمتنيه فعالم تركت مدح ابن موسى * لك يف جوهر الكالم بديع 
  )١(كان جربيل خادما البيه *  أهتدي ملدح إمام ال: جتمعن فيه قلت

  .ال يسوغ إطالق هذا االخري إال بتوقيف، بل كان جربيل معلم نبينا صلى اهللا عليه وسلم، وعليه: قلت
صليت خلف علي الرضى بنيسابور، فجهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم : قال أمحد بن خالد الذهلي االمري

  .يف كل سورة
ا إسحاق بن حممد اهلامشي بالكوفة، حدثنا القاسم بن أمحد العلوي، حدثنا أبو الصلت حدثن: قال احلاكم

  .القرآن خملوق، فهو كافر: من قال: اهلروي، حدثين علي بن موسى الرضى قال
  .كل شئ بقدر حىت العجز والكيس: ويروى عن علي الرضى عن آبائه

للهم كما سترت علي ما أعلم فاغفر يل ما ا: مسعت علي بن موسى باملوقف يدعو: وعن أيب الصلت قال
تعلم، وكما وسعين علمك، فليسعين عفوك، وكما أكرمتين مبعرفتك، فاشفعها مبغفرتك يا ذا اجلالل 

  .واالكرام
  .تويف سنة ثالث ومئتني كهال



  علي بن موسى يروي عن أبيه العجائب، روى: ابن حبان) ٢(قال 
__________  

  .٢٧٠ / ٣" عيان وفيات اال" االبيات يف ) ١(
  = (*)من هنا وحىت اية الترمجة وردت يف االصل بعد ترمجة معروف الكرخي السابقة ) ٢(

)٩/٣٨٩(  

  

  .عنه أبو الصلت وغريه
  ).١(كان يهم وخيطئ 
إن عيسى بن حممد بن أيب خالد بينما هو يف عرض أصحابه، ورد عليه ) ٢": (تارخيه " قال ابن جرير يف 

  ل يعلمه فيه أن املأمون جعل علي بن موسى ويل عهده، النه نظر يف بين العباسكتاب احلسن بن سه
وبين علي، فلم جيد أحدا هو أفضل وال أعلم وال أورع منه، وأنه مساه الرضى من آل حممد، وأمره 

بالبيعة له، ] من قبله [ بطرح لبس السواد ولبس اخلضرة يف رمضان سنة إحدى ومئتني، ويأمره أن يأمر 
بس اخلضرة يف أقبيتهم وقالنسهم وأعالمهم، ويأخذ أهل بغداد مجيعا بذلك، فدعا عيسى أهل بغداد ويل

هذا دسيس من الفضل بن سهل، وغضب : إىل ذلك على أن يعجل له رزق شهر، فأىب بعضهم، وقالوا
  .ديبنو العباس، وض إبراهيم ومنصور ابنا املهدي، مث نزعوا الطاعة، وبايعوا إبراهيم بن امله

ورد الرضى نيسابور سنة مئتني، بعث إليه املأمون رجاء بن أيب الضحاك الشخاصه من : قال احلاكم
املدينة إىل البصرة، مث منها إىل االهواز، فسار منها إىل فارس، مث على طريق بست إىل نيسابور، وأمره أن 

  .ال يسلك به طريق اجلبال، مث سار به إىل مرو
 ثالث، فسار املأمون إىل طوس، وأقام عند قرب أبيه الرشيد أياما، مث إن علي دخلت سنة: قال ابن جرير

  بن موسى أكل عنبا، فأكثر
__________  

فنقلناها إىل هنا، ويف الد السادس من االصل الثاين املوجود يف أمحد الثالث كتب على اهلامش خبط = 
  . ترمجة علي الرضى، وقد نقلها من هنابداية: مغاير لالصل بعد االنتهاء من ترمجة معروف الكرخي

  .١٠٦ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ١(
)٥٥٤ / ٨) ٢.  

(*)  

)٩/٣٩٠(  

  



  ).١(منه، فمات فجأة يف آخر صفر، فدفن عند الرشيد، واغتم املأمون ملوته 
 له ، فوصله بست مئة دينار، وجبة خز، بذل)٢(إن دعبال اخلزاعي أنشد علي بن موسى مدحة : وقيل

فيها أهل قم ألف دينار، فامتنع وسافر، فجهزوا عليه من قطع عليه الطريق، وأخذت اجلبة، فرجع 
  .ليس إىل ردها سبيل، وأعطوه االلف دينار وخرقة من اجلبة للربكة: وكلمهم، فقالوا

قون ؟ أيكلف اهللا العباد ما ال يطي: سئل علي بن موسى الرضى: عن أيب عثمان املازين قال: قال املربد
  ).٣(هم أعجز من ذلك : فيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون ؟ قال: هو أعدل من ذلك، قيل: قال
ما يقولون يف رجل فرض اهللا طاعة : ما يقول بنو أبيك يف جدنا العباس ؟ قال: قال املأمون للرضى: قيل

  .نبيه على خلقه، وفرض طاعته على نبيه
 فأمر له املأمون بألف ألف درهم -ته للعباس، وإمنا هو هللا وهذا يوهم يف البديهة أن الضمري يف طاع

)٤.(  
  إبراهيم، وعباس، وقاسم: وكان لعلي إخوة من السراري، وهم

__________  
  .٥٦٨ / ٨" تاريخ الطربي ) " ١(
ومرتل وحي مقفر العرصات وهي * مدارس آيات خلت من تالوة : هي التائية املشهورة ومطلعها) ٢(

، ١١٠، ١٠٣ / ١١" معجم االدباء "  وأسىن املدائح، أورد ما صح منها ياقوت يف من أحسن الشعر،
  .وأنشد منها مثانية أبيات) ١٩٩٥(وأورد املزي اخلرب يف ترمجة علي الرضى 

  .٩٩٥": ذيب الكمال ) " ٣(
  .٢٧١ / ٣": وفيات االعيان ) " ٤(

(*)  

)٩/٣٩١(  

  

مد، وعبيد اهللا، ومحزة، وزيد، وإسحاق، وعبد اهللا، وإمساعيل، وهارون، وجعفر، وحسن، وأمحد، وحم
  ).١" (النسب " واحلسني، والفضل، وسليمان، وعدة بنات، سردهم الزبري يف كتاب 

إن أخاه زيدا خرج بالبصرة على املأمون، وفتك، وعسف، فنفذ إليه املأمون علي بن موسى أخاه : فقيل
، فعلت باملسلمني ما فعلت، وتزعم أنك ابن فاطمة ؟ ويلك يا زيد: لريده، فسار إليه فيما قيل، وقال

واهللا الشد الناس عليك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ينبغي ملن أخذ برسول اهللا أن يعطي به، فبلغ 
  ) !.٢(هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت النبوة هكذا : املأمون، فبكى، وقال

ن كذبت عليه وفيه الرافضة، وأطروه مبا ال جيوز، وقد كان علي الرضى كبري الشأن، أهال للخالفة، ولك



  .وأدعوا فيه العصمة، وغلت فيه، وقد جعل اهللا لكل شئ قدرا
السبت : " عن أبيه، عن جده، عن آبائه مرفوعا: وهو برئ من عهدة تلك النسخ املوضوعة عليه، فمنها

ربعاء لبين العباس، واخلميس لشيعتهم، لنا، واالحد لشيعتنا، واالثنني لبين أمية، والثالثالء لشيعتهم، واال
  ".واجلمعة للناس مجيعا 

  ".ملا أسري يب، سقط من عرقي، فنبت منه الورد : " وبه
  ".ادهنوا بالبنفسج، فإنه بارد يف الصيف حار يف الشتاء : " وبه
  ".من أكل رمانة بقشرها، أنار اهللا قلبه أربعني ليلة : " وبه
  .٦١: " مجهرة أنساب العرب) " ١(
  .٢٧١ / ٣" وفيات االعيان ) " ٢(

(*)  

)٩/٣٩٢(  

  

  ".احلناء بعد النورة أمان من اجلذام : " وبه
رفع اهللا ذكرك، وإذا عطس علي، قال : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا عطس، قال له علي: " وبه

  ".أعلى اهللا كعبك : له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).١(لضالل فهذه أحاديث وأباطيل من وضع ا

  .ولعلي بن موسى مشهد بطوس يقصدونه بالزيارة
من طوس ) ٢(استشهد علي ابن موسى بسنداباذ : إنه مات مسموما، فقال أبو عبد اهللا احلاكم: وقيل

  .لتسع بقني من رمضان سنة ثالث ومئتني، وهو ابن تسع وأربعني سنة وستة أشهر
  .إبراهيم واحلسني وعائشةإنه خلف من الولد حممدا واحلسن وجعفرا و: وقيل

  
ابن رومان، االمام احلافظ الثقة الرباين، أبو : ، وقيلابن الريان) ٤م، * ( زيد بن احلباب - ١٢٦

  . هو نوع من االفاعي- يف اللغة -احلسني العكلي اخلراساين، مث الكويف الزاهد، واحلباب 
  .ولد يف حدود الثالثني ومئة

__________  
  .١٠٦ / ٢" اروحني والضعفاء " بان يف كتاب وقد ذكرها ابن ح) ١(
  .قرية خبراسان قريبة من مدينة طوس) ٢(

  .سناباذ: وقال عنها ياقوت



 / ٣، التاريخ الكبري )١٣٣٥(، طبقات خليفة ت ٤٧١: ، تاريخ خليفة٤٠٢ / ٦طبقات ابن سعد * 
 / ٨ تاريخ بغداد ،٥٦١ / ٣، اجلرح والتعديل ٥١٧: ، املعارف٢٩٨ / ٢، التاريخ الصغري ٣٩١
 / ١، تذكرة احلفاظ ٣٣٩ / ١، العرب ٢ / ٢٥٠ / ١، تذهيب التهذيب ٤٥٣: ، ذيب الكمال٤٤٢
، طبقات ٤٠٢ / ٣، ذيب التهذيب ٦٧١ / ٢، شرح العلل البن رجب ٣٣٧/ ، الكاشف ٣٥٠
  .٦ / ٢، شذرات الذهب ١٢٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٨: احلفاظ

(*)  

)٩/٣٩٣(  

  

أسامة بن زيد الليثي، وأسامة بن زيد بن أسلم العمري، وأمين بن نابل، وسيف بن سليمان، : وروى عن
وعكرمة بن عمار، والضحاك بن عثمان احلزامي، ومعاوية بن صاحل احلمصي، وقرة بن خالد، ومالك بن 

وسى مغول، وموسى بن علي بن رباح، واحلسني بن واقد املروزي، وسفيان الثوري، وحيىي بن أيوب، وم
  .بن عبيدة، وخلق كثري

  .إنه دخل إىل االندلس: ، وإىل مصر حىت قيل)١(وجال يف طلب العلم من مرو الشاهجان 
أمحد بن حنبل، وأبو خيثمة، وحممد بن رافع، وأبو إسحاق اجلوزجاين، واحلسن بن علي : حدث عنه

ة بن شبيب، وأمحد ابن سليمان احللواين، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وأبو كريب حممد بن العالء، وسلم
  .الرهاوي، وحيىي بن أيب طالب وعدد كثري، حىت إن يزيد ابن هارون مع تقدمه قد روى عنه

  .وثقه علي بن املديين وغريه
  .هو صاحل احلديث، ال بأس به: وقال بعض احلفاظ
صربه صاحب حديث كيس، قد رحل إىل مصر وخراسان يف احلديث، ما كان أ: وقال أمحد بن حنبل

  .يف احلديث إىل االندلس) ٢(وقد ضرب : على الفقر، كتبت عنه بالكوفة، وها هنا، قال
  رواه أبو بكر

__________  
  .مرو العظمى، وهي أشهر مدن خراسان: أي) ١(
  .ذهب يف طلب احلديث إىل هناك: أي) ٢(

  .إذا ذهب وأبعد: ضرب الرجل يف االرض: يقال
(*)  

)٩/٣٩٤(  

  



ظن أمحد رمحه اهللا أن زيدا مسع من معاوية بن صاحل : فقال أبو بكر اخلطيباملروذي عن أمحد، 
باالندلس، فقد كان على قضائها، وهذا وهم، وأحسب أنه مسع منه مبكة، فإن ابن مهدي وغريه مسعوا 

  ).١(منه مبكة 
يب حدث عن زيد بن احلباب عبد اهللا بن وهب، وحيىي بن أ): ٢" (السابق " وقال اخلطيب يف كتاب 

  .طالب، وبني وفاتيهما مثان وسبعون سنة
أتينا زيد بن احلباب، فلم يكن له ثوب خيرج فيه إلينا، فجعل : وروي عن علي بن حرب الطائي قال

  .الباب بيننا وبينه حاجزا، وحدثنا من ورائه رمحه اهللا
  .تويف سنة ثالث ومئتني: قال مطني وغريه

  
 قاضي عسكر املهدي العالمة، أبو عبد اهللا احلسني بن ، مثقاضي الشرقية ببغداد*  العويف - ١٢٧

  .احلسن بن احملدث عطية العويف الكويف الفقيه
__________  

  .٤٤٣ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  ".السابق والالحق يف تباعد ما بني وفاة الراويني عن شيخ واحد : " امسه الكامل) ٢(

 كتاب ضمنته ذكر من اشترك يف الرواية عنه راويان هذا: ذكر املؤلف حمتواه يف مقدمة كتابه، فقال
السابق : تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، وتأخر موت أحدمها عن اآلخر تأخرا بعيدا، ومسيته كتاب

والالحق، إشارة إىل حلاق املتأخر باملتقدم يف روايته، وإن كان غري معدود يف أهل عصره، وهو مرتب 
  .على حروف املعجم

  .مصطلح احلديث) ٣٨١(ورقة حتت رقم ) ١٤٨(ة خطية يف دار الكتب املصرية يف ومنه نسخ
، الضعفاء ٥١٨: ، املعارف٣٨٥ / ٢، التاريخ الكبري ٤٥٨: ، تاريخ خليفة١١٧: تاريخ ابن معني* 

 ٨، تاريخ بغداد ٢٤٦ / ١، كتاب اروحني والضعفاء ٤٨ / ٣، اجلرح والتعديل ٩٠: للعقيلي لوحة
  .٥٣٢ / ١يزان االعتدال ، م٣٢، ٢٩/ 

(*)  

)٩/٣٩٥(  

  

  .أبيه، وعن االعمش، وأيب مالك االشجعي، وعبد امللك بن أيب سليمان: روى عن
ابنه حسن، وابن أخيه سعد بن حممد، وبقية بن الوليد، وهو أكرب منه، وإسحاق بن لول، : حدث عنه

  .وعمر بن شبة



  ).١(حلديث كان ضعيفا يف القضاء، ضعيفا يف ا: قال ابن معني
  ).٢(كانت حليته تبلغ ركبته : وقال احلسني بن فهم

  .له حكايات يف القضاء، وفيه دعابة، وكان مسنا كبريا: قلت
  ).٣(تويف سنة إحدى ومئتني : قال خليفة

  
  .، االمام العالمة أبو زكريا البصري، نزيل املغرب بإفريقيةابن أيب ثعلبة*  حيىي بن سالم - ١٢٨

  .ن أيب عروبة، وفطر بن خليفة، وشعبة، واملسعودي، والثوري، ومالكسعيد ب: حدث عن
  .وأخد القراءات عن أصحاب احلسن البصري، ومجع، وصنف

  ابن وهب، وهو من طبقته، وولده حممد بن حيىي،: روى عنه
__________  

  .٣٠ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣١ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .أنه تويف سنة تسع ومثانني ومئة: ٤٥٨": تارخيه " ذكر خليفة يف ) ٣(
، ٣٨١، ٣٨٠ / ٤، ميزان االعتدال ٨٤٦: ، الكامل البن عدي لوحة١٥٥ / ٩اجلرح والتعديل * 

  .٣٧١ / ٢، طبقات املفسرين ٢٥٩ / ٦، لسان امليزان ٣٧٣ / ٢طبقات القراء 
(*)  

)٩/٣٩٦(  

  

  .ن نصر، وآخرونوأمحد بن موسى، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، وحبر ب
  ).١(صدوق : قال أبو حامت

  ).٢(يكتب حديثه مع ضعفه : وقال ابن عدي
  .روى احلروف عن أصحاب احلسن وغريه: قال أبو عمرو الداين

وله اختيار يف القراءة من طريق اآلثار، سكن إفريقية دهرا، ومسعوا منه تفسريه الذي ليس الحد من 
وكان ثقة ثبتا، عاملا بالكتاب والسنة، وله معرفة باللغة والعربية، : املتقدمني مثله، وكتابه اجلامع، قال

  ).٣(ولد سنة أربع وعشرين ومئة 
  .مات مبصر بعد أن حج يف صفر سنة مئتني رمحه اهللا: وقال ابن يونس

  
  ابن الوليد، االمام القدوة احلافظ املقرئ اود الزاهد، بقية) ع * ( احلسني بن علي اجلعفي- ١٢٩



__________  
رمبا أخطأ، وقال سعيد بن : وقال" الثقات " ، وذكره ابن حبان يف ١٥٥ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(

ال بأس به رمبا وهم، وقال أبو العرب يف : قلت اليب زرعة يف حيىي بن سالم املغريب، فقال: عمرو الربذعي
فنون العلم، وكان من احلفاظ، كان مفسرا، وكان له قدر، ومصنفات كثرية يف ": طبقات القريوان " 

  .ومن خيار خلق اهللا
  .٨٤٦: لوحة: البن عدي" الكامل ) " ٢(

  ،٣٨١ / ٤" امليزان " ونقل املؤلف يف 
ومن أنكر ماله ما رواه اجلماعة عن حبر بن نصر، حدثنا حيىي بن سالم، : تضعيفه عن الدارقطين، وقال

أي الشجرة : " هللا صلى اهللا عليه وسلم الصحابهقال رسول ا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال
وهذا منكر " فكذلك الصف املقدم هو أحصنها من الشيطان : فرعها، قال: قالوا" أبعد من اخلاذف ؟ 

  .جدا
  .٣٧٣ / ٢للجزري " طبقات القراء ) " ٣(
  = (*)، التاريخ )١٣١٨(، طبقات خليفة ت ٤٧١: ، تاريخ خليفة٣٩٦ / ٦طبقات ابن سعد * 

)٩/٣٩٧(  

  

  .االعالم، أبو عبد اهللا، وأبو حممد اجلعفي موالهم الكويف
  .قرأ القرآن على محزة الزيات، وأتقنه، وأخذ احلروف عن أيب عمرو بن العالء، وعن أيب بكر بن عياش
ومسع من االعمش، وجعفر بن برقان، وجممع بن حيىي االنصاري، وفضيل بن مرزوق، وعبد الرمحن بن 

  .وسفيان الثوري، وزائدة وطائفة سواهميزيد بن جابر، 
  .وصحب الفضيل بن عياض، وغريه

سفيان بن عيينة، وهو من شيوخه، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن : حدث عنه
منصور الكوسج، وحيىي بن معني، وأمحد بن سليمان الرهاوي، وأبو إسحاق اجلوزجاين، وأبو كريب، 

 الفرات، وأمحد بن عمر الوكيعي، وعبد ابن محيد، وهارون بن عبد اهللا وحممد بن رافع، وأمحد بن
  .احلمال، وعباس الدوري، وحممد بن عاصم الثقفي وخلق كثري

 هذا عرف - يريد بالفضل التقوى والتأله -ما رأيت أفضل من حسني اجلعفي : قال أمحد بن حنبل
  .املتقدمني

  .هو ثقة: قال حيىي بن معني وغريه
  قدم حسني اجلعفي، فوثب: قيل لسفيان بن عيينة: ةوقال قتيب



__________  
لوحة : ، ذيب الكمال٥٥ / ٣، اجلرح والتعديل ١٩٥ / ١، املعرفة والتاريخ ٣٨١ / ٢الكبري = 

 / ١، الكاشف ٣٤٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٣٩ / ١، العرب ٢ / ١٥٧ / ١، تذهيب التهذيب ٢٩٦
 ٢، لسان امليزان ٣٥٧ / ٢، ذيب التهذيب ٢٤٧ / ١نهاية ، غاية ال١٢٧ / ١، دول االسالم ٢٣٢

، شذرات ٨٤٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٦: ، طبقات احلفاظ١٧٤ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٠٢/ 
  .٥ / ٢الذهب 

(*)  

)٩/٣٩٨(  

  

  ).١(قدم أفضل رجل يكون قط : قائما، وقال
  ).٢(فقام سفيان، فقبل يده كنت عند ابن عيينة، فجاء حسني اجلعفي، : وقال موسى بن داود

إن كان بقي من االبدال أحد، فحسني اجلعفي، وذكر اثنني : وقال حيىي بن حيىي التميمي عامل خراسان
)٣.(  

  .حدثنا احلسني اجلعفي، وكان راهب أهل الكوفة: وقال حممد بن رافع
حسني : س ؟ قلتمن أقرأ النا: قال يل هارون الرشيد: وروى أبو هشام الرفاعي عن الكسائي، قال

  ).٤(اجلعفي 
ليقم العلماء، : رأى حسني اجلعفي كأن القيامة قد قامت، وكأن مناديا ينادي: قال محيد بن الربيع
فلم يزل : اجلس، لست منهم، أنت ال حتدث، قال: فقاموا وقمت معهم، فقيل يل: فيدخلوا اجلنة، قال

  ).٥(شرة آالف حديث بعد حيدث بعد أن كان ال حيدث حىت كتبنا عنه أكثر من ع
حسني اجلعفي ثقة، كان يقرئ القرآن، رأس فيه، وكان رجال صاحلا، مل : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  :ويقال: أر رجال قط أفضل منه، قد روى عنه سفيان بن عيينة حديثني، ومل نره إال مقعدا، قال
__________  

  .٢٦٩": ذيب الكمال ) " ١(
  .٢٩٦ ":ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٤٦": طبقات احلفاظ ) " ٣(
  .٤٤، وقد تقدم اخلرب بأطول مما هنا يف الصفحة ٢٤٧ / ١" غاية النهاية ) " ٤(
  .٢٩٦": ذيب الكمال ) " ٥(

(*)  



)٩/٣٩٩(  

  

وكان مجيال لباسا :  قال-فالن ال نكح وال ذبح :  قلت هذا كما يقال-إنه مل ينحر، ومل يطأ أنثى قط 
الصفرة، وخلف ثالثة عشر دينارا، وكان من أروى الناس عن زائدة بن قدامة، كان خيضب وخضابه إىل 

  ).١(هذا راهب جعفي : زائدة خيتلف إليه إىل مرتله حيدثه، وكان سفيان الثوري إذا رآه، عانقه، وقال
  .تصدر لالقراء، تال عليه أيوب بن املتوكل وغريه: قلت

  .أمحد " مسند" وحديثه يف كتب االسالم الستة، ويف 
  .، ويف أجزاء عدة)٢(عبد " مسند " ويقع لنا حديثه عاليا يف 

إن مولده يف سنة تسع عشرة ومئة، وتويف يف شهر ذي القعدة سنة ثالث ومئتني، وله بضع ومثانون : قيل
  .سنة

وتويف معه يف العام حيىي بن آدم عامل الكوفة، وعلي بن موسى الرضى العلوي، وأبو داود احلفري عمر 
  ن سعد، وحممد بن بشر العبدي، وزيد بن احلباب، وأزهر بن سعد السمان، والوليد بن مزيدب

  .العذري
أخربنا أمحد بن عبد املنعم القزويين غري مرة، عن أيب جعفر الصيدالين يف كتابه العام، وأخربنا أمحد بن 

أخربنا أبو علي احلداد، : سالمة إجازة، عن خليل ابن بدر، وأمحد بن حممد بن عبد اهللا التيمي، قالوا
  أخربنا أبن نعيم احلافظ، أخربنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا أبو

__________  
  .٢٩٧لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  . ه٢٤٩هو عبد بن محيد، االمام احلافظ احملدث أبو حممد صاحب املسند املتوىف سنة ) ٢(

(*)  

)٩/٤٠٠(  

  

ني اجلعفي، عن زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن عبد اهللا جعفر حممد بن عاصم الثقفي، حدثنا حس
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ) ".١(يتخذون القبور مساجد 
  .هذا حديث حسن قوي االسناد

أخربنا : يب حممد وآخرون، قالواأخربنا أبو احلسن علي بن حممد، وإمساعيل بن يوسف، وعيسى ابن أ
عبد اهللا بن عمر، أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا أبو احلسن بن داود، أخربنا عبد اهللا بن أمحد ابن 



محويه، أخربنا إبراهيم بن خزمي، حدثنا عبد بن محيد، حدثنا حسني اجلعفي، عن زائدة، عن ابن عقيل، 
بعد العتمة قبل أن : قال" مىت توتر ؟ : " ليه وسلم اليب بكرقال رسول اهللا صلى اهللا ع: عن جابر قال

  .من آخر الليل، قال: ؟ قال" مىت توتر : " أنام، وقال لعمر
  ).٢" (حزم هذا وقوي هذا " 

__________  
، وأبو نعيم )١٠٤١٣(، والطرباين ٤٣٥ و ٤٠٥ / ١" املسند " إسناده حسن، وأخرجه أمحد يف ) ١(

، وابن أيب شيبة من طرق عن زائدة ذا االسناد، وصححه ابن خزمية ١٤٢ / ١" تاريخ أصبهان " يف 
  ).٣٤١(و ) ٣٤٠(، وابن حبان )٧٨٩(

والذين يتخذون : " باب ظهور الفنت دون قوله: ، يف الفنت١٦ / ١٣وأخرج الشطر االول منه البخاري 
يب وائل، عن ابن من طريق حممد بن جعفر عن شعبة، عن واصل االحدب، عن أ" القبور مساجد 

  .مسعود
  .هو عبد اهللا بن حممد اهلامشي يف حديثه لني، وباقي رجاله ثقات: ابن عقيل) ٢(

باب ما جاء يف الوتر أول : يف إقامة الصالة) ١٢٠٢(، وابن ماجة ٣٣٠ و ٣٠٩ / ٣وأخرجه أمحد 
 باب يف الوتر قبل :يف الصالة) ١٤٣٤(الليل من طرق عن زائدة ذا االسناد، وله شاهد عن أيب داود 

 من حديث ابن ٣٨٠، ٣٧٩ / ١النوم من حديث أيب قتادة، وإسناده صحيح، واخر عند ابن ماجة 
  .عمر، وسنده قوي
  .فاحلديث صحيح

(*)  

)٩/٤٠١(  

  

  .، أبو بكر االصمشيخ املعتزلة*  االصم - ١٣٠
  .كان مثامة بن أشرس يتغاىل فيه، ويطنب يف وصفه

  .لى الفقر، منقبضا عن الدولة، إال أنه كان فيه ميل عن االمام عليوكان دينا وقورا، صبورا ع
  .مات سنة إحدى ومئتني

، وكتاب احلجة والرسل، وكتاب احلركات، والرد على امللحدة، "خلق القرآن " وله تفسري، وكتاب 
  .والرد على اوس، واالمساء احلسىن، وافتراق االمة، وأشياء عدة، وكان يكون بالعراق

  
  ابن العالء، بن حسان، بن عمرو احلافظ الصدوق، االمام أبو) ع * * ( روح بن عبادة- ١٣١



  .حممد القيسي البصري، من قيس بن ثعلبة
ابن عون، وهشام بن حسان، وأشعث بن عبد امللك احلمراين، وعوف االعرايب، وحسني : حدث عن

  ن بن نابل، وزكريا بناملعلم، وأسامة بن زيد املدين، وإمساعيل بن مسلم العبدي، وأمي
__________  

  .٢١٤الفهرست البن الندمي * 
، التاريخ الكبري )١٩٢٥(، طبقات خليفة ت ٢٩٦ / ٧، طبقات ابن سعد ١٦٨: تاريخ ابن معني* * 

، ٤٩٨ / ٣، اجلرح والتعديل ١٣٤لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٣٠٤ / ٢، التاريخ الصغري ٣٠٩ / ٣
 / ١، العرب ١ / ٢٢٩ / ١، تذهيب التهذيب ٤٢١: الكمال لوحة، ذيب ٤٠١ / ٨تاريخ بغداد 

 / ١، دول االسالم ٣١٣ / ١، الكاشف ٣٤٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٥٨ / ٢، ميزان االعتدال ٣٤٧
، خالصة ١٤٦: ، طبقات احلفاظ١٧٩ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٩٣ / ٣، ذيب التهذيب ١٢٧

  .١٣ / ٢، شذرات الذهب ١١٨: تذهيب الكمال
(*)  

)٩/٤٠٢(  

  

إسحاق، وعباد بن إسحاق، وابن جريج، وعبيد اهللا بن االخنس، وعلي بن سويد بن منجوف، وعمر 
بن سعيد بن أيب حسني، وحممد بن أيب حفصة، وموسى بن عبيدة، وسعيد بن أيب عروبة، وحبيب بن 

 أيب ذئب، الشهيد، وحجاج الصواف، وحامت بن أيب صغرية، ومحاد بن سلمة، وسفيان، وشعبة، وابن
  .ومالك، وخلق كثري، ويرتل إىل سفيان بن عيينة وحنوه

  .وكان من كبار احملدثني
علي وأمحد وإسحاق، وابن منري، وبندار، وأمحد ابن سعيد الرباطي، وزهري بن حممد : حدث عنه

  املروزي، وأبو إسحاق اجلوزجاين، وعبد بن محيد، وعلي بن حرب، وحممد بن عبدالرحيم
بكر الصاغاين، وأبو قالبة الرقاشي، وأمحد بن عبيد اهللا النرسي، وحممد بن أمحد بن أيب صاعقة، وأبو 

العوام، وحيىي بن أيب طالب، وإسحاق الكوسج، ويعقوب بن شيبة، واحلارث بن أيب أسامة، وحممد ابن 
  .يونس الكدميي، وبشر بن موسى، وخلق كثري

روح بن عبادة يف أكثر من مئة ألف حديث، كتبت نظرت ل: مسعت علي بن املديين يقول: قال الكدميي
  ).١(منها عشرة آالف 

، وكان سريا مريا، كثري احلديث جدا، )٢(روح كان أحد من يتحمل احلماالت : وقال يعقوب بن شيبة
  من احملدثني قوم مل يزالوا يف احلديث، مل يشغلوا عنه، نشؤوا،: صدوقا، مسعت عليا يقول



__________  
  .٤٠١ / ٨" بغداد تاريخ ) " ١(
وهي الدية والغرامة، وهي أن تقع حرب بني قوم وتسفك فيها الدماء، : مجع محالة: احلماالت) ٢(

  .فيتحمل رجل الديات ليصلح بينهم
(*)  

)٩/٤٠٣(  

  

  ).١(فطلبوا، مث صنفوا، مث حدثوا، منهم روح بن عبادة 
صدوق ليس به بأس، حديثه :  فقالسألت حيىي بن معني عن روح،: وحدثين حممد بن عمر: قال يعقوب

زعموا : يدل على صدقه، حيدث عن ابن عون، مث حيدث عن محاد بن زيد، عن ابن عون، فقلت ليحىي
  .باطل، ما تكلم فيه بشئ، وهو صدوق: أن حيىي القطان كان يتكلم فيه، فقال

: بدالرمحن بن حممدومسعت علي بن املديين فذكر هذه القصة، فلم أضبطها عنه، فحدثين ع: قال يعقوب
  إن حيىي بن سعيد يتكلم يف روح، فإين لعند حيىي، إذ: كانوا يقولون: مسعت عليا قال

: ال، قلت: أما تعرف هذا ؟ قال: جاءه روح، فسأله عن شئ من حديث أشعث، فلما قام، قلت ليحىي
هذا روح ؟ ما زلت : فقال: هذا روح بن عبادة، كأنه كان يعرفه، ولكن مل جيمع بني امسه وصفته، قال

ولكن كان عبد الرمحن بن مهدي، يطعن على روح، وينكر : أعرفه يطلب احلديث ويكتبه، قال علي
وما يصنع ا، هي عند بصري لكن : عليه أحاديث ابن أيب ذئب عن الزهري هذه املسائل، فقال يل معن

أتيت عبدالرمحن، فأخربته، ف: كان عندنا ها هنا حني قرأ علينا ابن أيب ذئب هذا الكتاب، قال علي
  ).٢(استحله يل : فأحسبه قال

هذا القواريري حيدث عن عشرين من : قال حيىي بن معني: قال حممد بن عمر: وقال يعقوب بن شيبة
  ال: الكذابني، ويقول

__________  
  .٤٠٤، ٤٠٣ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٠٤ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)٩/٤٠٤(  

  



  ).١(ح بن عبادة أحدث عن رو
  .ومسعت عفان بن مسلم ال يرضى أمر روح بن عبادة: قال يعقوب

هو أحسن حديثا عندي من خالد بن : وحدثين حممد بن عمر أنه مسع عفان، وذكر روح بن عبادة، فقال
:  فقال له أبو خيثمة- يعين كأنه يطعن عليه -احلارث، وأحسن حديثا من يزيد بن زريع، فلم تركناه ؟ 

 هذا حبجة، كل من تركته أنت ينبغي أن يترك، أما روح ابن عبادة، فقد جاز حديثه، الشأن فيمن ليس
  .بقي

  وأحسب أن عفان لو كان عنده حجة مما يسقط ا: قال يعقوب
  ).٢(روح بن عبادة الحتج ا يف ذلك الوقت 

كثر ما أنكر عليه تسع كان القواريري ال حيدث عن روح، وأ: مسعت أبا داود يقول: أبو عبيد اآلجري
  ).٣(مئة حديث حدث ا عن مالك مساعا 

أول من أظهر كتابه روح ابن عبادة وأبو أسامة، قال عقيب هذا : ومسعت احللواين يقول: قال أبو داود
فأظهرا كتبهما حجة هلما على خمالفيهما، إذ ! يعين أما رويا ما خولفا فيه ): ٤(أبو بكر اخلطيب 
وروح كان بصريا، قدم بغداد، وحدث ا مدة طويلة، : هما موافقة ملا يف كتبهما، قالروايتهما عن حفظ

مث انصرف إىل البصرة، فمات ا وكان كثري احلديث، صنف الكتب يف السنن واالحكام، ومجع 
  .التفسري، وكان ثقة
__________  

  .٤٠٣ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٠٣ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٠٢ / ٨" ريخ بغداد تا) " ٣(
  .٤٠٣ - ٤٠٢ / ٨" تاريخ بغداد " يف ) ٤(

(*)  

)٩/٤٠٥(  

  

  ).١(طعن على روح بن عبادة اثنا عشر أو ثالثة عشر، فلم ينفذ قوهلم فيه : وقال أمحد بن الفرات
ال تفعل، فإن هنا قوما حيملون : ذكر عبدالرمحن بن مهدي روح بن عبادة، فقلت: قال علي بن املديين

  ).٢( يذهب إىل أن الغيبة تنقض الوضوء -أستغفر اهللا، مث دخل، فتوضأ : مك، فقالكال
  .وهم يف إسناد حديث: إن عبدالرمحن تكلم فيه: وقيل

  وهذا تعنت، وقلة إنصاف يف حق حافظ قد روى ألوفا كثرية من



سوة نظرائه، احلديث، فوهم يف إسناد، فروح لو أخطأ يف عدة أحاديث يف سعة علمه، الغتفر له ذلك أ
إن رتبة روح يف احلفظ واالتقان كرتبة حيىي القطان، بل ما هو بدون عبد الرزاق، وال أيب : ولسنا نقول

  .النضر
  .روح ال حيتج به: وقد روى الكناين عن أيب حامت الرازي قال

  .ليس بالقوي: ويف أثناء كتاب العتق" الكىن " وقال النسائي يف 
  .نة مخس ومئتنيمات س: ومطني) ٣(قال خليفة 

  .يف مجادي االوىل: زاد غريمها فقال
  .مات سنة سبع: ووهم الكدميي، فقال

أخربنا عمر ابن حممد، أخربنا هبة اهللا بن احلصني، : أخربنا عبدالرمحن بن قدامة الفقيه ومجاعة إذنا قالوا
  ي، حدثنا روحأخربنا حممد بن حممد، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا أمحد بن عبيد اهللا النرس

__________  
  .٤٢٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  .٤٠٢ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٥٤٥ / ١" الطبقات " يف ) ٣(

(*)  

)٩/٤٠٦(  

  

ابن عبادة، حدثنا عثمان بن غياث، حدثنا أبو نضرة، عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه 
يه خطاطيف وحسك وكالليب، ختطف الناس، وجبنبتيه مير الناس على جسر جهنم، وعل: " وسلم قال

اللهم سلم سلم، فمن الناس من مير مثل الربق، ومنهم من مير مثل الريح، ومنهم من : مالئكة يقولون
مير مثل الفرس ارى، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من حيبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا، فأما أهل 

  تون، وال حييون، وأما أناس يؤخذون بذنوب وخطايا،النار الذين هم أهلها، فال ميو
  ).١(احلديث .." فيحترقون، مث يؤذن يف الشفاعة

  .أخرجه النسائي من حديث خالد الطحان، عن عثمان بن غياث أحد الثقات
حدثنا أبوحيىي حممد بن عبدالرحيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ": اللباس " ابن أيب عاصم يف كتاب 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " الشيباين، عن عبد اهللا بن شداد، عن ميمونة قالتشعبة، عن 
  ).٢" (يصلي على اخلمرة، وفيها تصاوير 

  ).٣" (وفيها تصاوير : " رواه البخاري دون



__________  
 من طريق روح، كالمها عن ٢٦، من طريق حيىي بن سعيد، و ٢٥ / ٣صحيح، وأخرجه أمحد ) ١(

  .بن غياثعثمان 
وجوه يومئذ ناضرة، : باب قوله تعاىل:  يف التوحيد٣٦٠، ٣٥٨ / ١٣وأخرجه بأطول مما هنا البخاري 

 من طرق، عن زيد بن أسلم، عن ١٦ / ٣باب معرفة طريق الرؤية، وأمحد : يف االميان) ١٨٣(ومسلم 
  .عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري

  .إسناده صحيح على شرط البخاري) ٢(
باب جواز : يف املساجد) ٢٧٠) (٥١٣(باب الصالة على اخلمرة، ومسلم :  يف الصالة٤١٣ / ١) ٣(

، يف ٥٧ / ٢باب الصالة على اخلمرة، والنسائي : يف الصالة) ٦٥٦(اجلماعة يف النافلة، وأبو داود 
 كلهم من طريق سليمان الشيباين ذ ٣٣٦ و ٣٣٠ / ٦الصالة باب الصالة على اخلمرة، وأمحد 

  .سناداال
  .ليست عند اجلميع" وفيها تصاوير " ومجلة 

(*)  

)٩/٤٠٧(  

  

، العابد القانت، أمحد بن عطاء اهلجيمي، البصري القدري املبتدع، شيخ الصوفية*  اهلجيمي - ١٣٢
  .فما أقبح بالزهاد ركوب البدع

  كان تلميذ شيخ البصرة عبد الواحد بن زيد، ذكره أبو سعيد بن
برز يف العبادة واالجتهاد، وأخذ املعلوم من القوت، وذكر أن : فقال" النساك طبقات " االعرايب يف 

الصوم، والصالة، واجلوع، وكان مييل إىل اكتساب : الطريق إىل اهللا ال يكون إال من هذه االبواب
  .القوت بيده، ولزم طريق شيخه يف اللطف، فكان قدريا غري معتزيل، وكتب شيئا من احلديث

رآين ابن مهدي يوم مجعة جالسا إىل جنب أمحد بن عطاء، وكان يتكلم يف : بن عمر رستهقال عبدالرمحن 
ال جتالسه، فإن أهون ما يرتل بك أن : القدر، وكان أزهد من رأيت فاعتذرت إىل عبدالرمحن، فقال

  .كذبت، ولعلك ال تفعل: تسمع منه شيئا جيب هللا عليك أن تقول له
للمتعبدين واملريدين يقص ) ١(تاذية، ووقف دارا يف بلهجيم وكان ابن عطاء قد نصب نفسه لالس

  .وأحسبها أول دار وقفت بالبصرة للعبادة: عليهم، قال ابن االعرايب
  صحبه مجاعة منهم أمحد بن غسان الزاهد، وأبو بكر

__________  



  .٢٢١ / ١، لسان امليزان ٤٧ / ١، املغين يف الضعفاء ١١٩ / ١ميزان االعتدال * 
ولذا وجب أن ال يصحب الكسرة اليت يف امليم التنوين، وهي حملة " بين اهلجيم " االصل : جيمبله) ١(

بالبصرة نزهلا بنو اهلجيم، وهم بطن من العرب ينسبون إىل اهلجيم بن عمرو ابن متيم بن مر بن أد، 
  .فنسبت إليهم

(*)  

)٩/٤٠٨(  

  

  .ه ابن غسان، فوقف دارا لنفسه، وأبو عبد اهللا احلمال، وجلس يف املشيخة بعد)١(العطشي 
  أمحد بن عطاء اهلجيمي يروي عن خالد العبد،: قال الدارقطين

  .وعن الضعفاء، متروك احلديث
 وكان مغفال حيدث مبا مل - يعين يف العبادة -هو صاحب املضمار، وكان جمتهدا : وقال زكريا الساجي

  .يسمع
ال ولكن : أمسعت هذا ؟ قال:  حيدث به، فقلت لهأتيته يوما، فوجدت معه درجا: وقال علي بن املديين

أما ختاف اهللا ؟ تقرب العباد إىل اهللا بالكذب : اشتريته وفيه أحاديث حسان أحدث ا هؤالء، فقلت
ما كان الرجل يدري ما احلديث، ولكنه عبد صاحل، وقع : قلت! على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .صوفة، فال خري إال يف االتباع، وال ميكن االتباع إال مبعرفة السننيف القدر، نعوذ باهللا من ترهات ال
  .تويف اهلجيمي هذا سنة مئتني

ومات أمحد بن غسان قبل الثالثني ومئتني، ولكنه رجع عن القدر، وامتنع من القول خبلق القرآن، فأخذ، 
  .طباه، فانتفعوحبس، فرأى يف احلبس أمحد بن حنبل، والبويطي، فأعجبهما مسته وكالمه، وخا

  .إال أن أصحابه ينكرون رجوعه عن القدر: قال ابن االعرايب
__________  

  .هذه نسبة إىل سوق العطش، وهو موضع باجلانب الشرقي من بغداد) ١(
(*)  

)٩/٤٠٩(  

  

  . خالد بن عبد اهللا بن أسد، البجلي القسري الدمشقيابن أمري العراق*  خالد بن يزيد - ١٣٣
   عروة، وحممد بن سوقة، وعمار الدهين،هشام بن: روى عن



وإمساعيل بن أيب خالد، وأيب حيان التيمي، وابن عون، وأيب محزة الثمايل، وأيب روق، وسليمان بن علي 
  .العباسي، وأمي الصرييف وغريهم

  .وكان صاحب حديث ومعرفة، وليس باملتقن، ينفرد باملناكري
ام بن عمار، ودحيم، وسليمان ابن بنت شرحبيل، الوليد بن مسلم، وهو من طبقته، وهش: روى عنه

وأمحد بن جناب املصيصي، وهشام بن خالد، ويوسف بن سعيد بن مسلم، وأمحد بن بكرويه البالسي 
  .وآخرون

  .وقع يل من عواليه يف جزء ابن أيب ثابت
  ).١(ال يتابع على حديثه : قال أبو جعفر العقيلي

  ).٢(ليس بقوي : وقال أبو حامت
  أحاديثه ال: بن عدي، فساق له مجاعة أحاديث، وقالوذكره ا

__________  
، ميزان ٢٣١، الكامل البن عدي لوحة ١١٨، الضعفاء للعقيلي لوحة ٣٥٧ / ٣اجلرح والتعديل * 

، ذيب تاريخ ابن عساكر ٣٩١ / ٣، لسان امليزان ٢٠٨ / ١، املغين يف الضعفاء ٦٤٧ / ١االعتدال 
١١٧ / ٥.  
  .١١٨ لوحة ":الضعفاء ) " ١(
  .٣٥٧ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  

)٩/٤١٠(  

  

ومل أر للمتقدمني الذين يتكلمون يف الرجال فيه قوال، وهو : يتابع عليها كلها، ال إسنادا وال متنا، مث قال
  ).١(مع ضعفه يكتب حديثه 

" دون املزدلفة، أعاد إذا صلى املغرب : " حدثنا أمي الصرييف، عن نافع، عن ابن عمر قال: ومن مناكريه
)٢.(  

  
  :ويف العلماء مجاعة بامسه، فمنهم

  .، االمري أبو هاشم االمويابن أيب سفيان*  خالد بن يزيد بن معاوية - ١٣٤
  .دحية الكليب وأبيه: روى عن

  .رجاء بن حيوة، والزهري: وعنه



  وداره هي اليت صارت اليوم قيسارية مد الذهب، وكانت من قبل
__________  

  .٢٣١لوحة : البن عدي" الكامل " ) ١(
 / ٣، والبخاري ٤٠١ / ١" املوطأ "  ويف ١١٨: لوحة" الضعفاء " ذكره العقيلي يف كتاب ) ٢(

، عن أيب أيوب االنصاري أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف )١٢٨٧(، ومسلم ٤١٨
 / ١ أيضا، والبخاري ٤٠١، ٤٠٠ / ١" املوطأ " حجة الوداع املغرب والعشاء مبزدلفة مجيعا، ويف 

دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفة حىت : عن أسامة بن زيد قال) ٢٢٨٠(، ومسلم ٢١٢
: " الصالة يارسول اهللا، قال: إذا كان بالشعب، نزل فبال، مث توضأ، فلم يسبغ الوضوء، فقلت له

فأسبغ الوضوء، مث أقيمت الصالة، فصلى فركبت، فلما جاء املزدلفة، نزل، فتوضأ، " الصالة أمامك 
  .املغرب، مث أناخ كل إنسان بعريه يف مرتله، مث أقيمت العشاء، فصالها، ومل يصل بينهما شيئا

: ، الفهرست البن الندمي٣٦١ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٥٢: ، املعارف١٨١ / ٣التاريخ الكبري * 
، الكاشف ١ / ١٩٥ / ١ذهيب التهذيب ، ت٣٧١: ، ذيب الكمال٢٢٤ / ٢، وفيات االعيان ٣٥٤

، ١٠٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٨ / ٣، ذيب التهذيب ٦٠ / ٩، البداية والنهاية ٢٧٦ / ١
  .١٢٣، ١١٩ / ٥، ذيب تاريخ ابن عساكر ٩٩ و ٩٦ / ١شذرات الذهب 

(*)  

)٩/٤١١(  

  

  .تعرف بدار احلجارة، شرقي اجلامع
  .وصوم وسؤددوكان من نبالء الرجال، ذا علم وفضل 

الطب : وكان بصريا ذين العلمني: كان من أعلم قريش بفنون العلم قال: قال ابن خلكان يف ترمجته
  ).١(والكيمياء، وله نظم رائق 

  
  . وخالد بن اخلليفة يزيد بن الوليد بن عبدامللك- ١٣٥

  .صلبه مروان احلمار
  

  .يابن صبيح، أبو هاشم املر *  وخالد بن يزيد بن صاحل- ١٣٦
  .يروي عن جده، ومكحول، ويونس بن ميسرة

  .وتال على ابن عامر



  .ابنه عراك، وحممد بن شعيب بن شابور، وأبو مسهر، ونعيم بن محاد، وعدة: روى عنه
  ).٢(وثقه أبو حامت 

__________  
  .٢٢٤ / ٢" وفيات االعيان ) " ١(
، تذهيب ٣٧٠لوحة : ال، ذيب الكم٣٥٨ / ٣، اجلرح والتعديل ١٨١ / ٣التاريخ الكبري * 

 / ٣، ذيب التهذيب ٢٧٦ / ١، الكاشف ٦٤٨ / ١، ميزان االعتدال ١ / ١٩٥ / ١التهذيب 
  .١٠٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٥

  .٣٥٩ / ٣" اجلرح والتعديل " يف ) ٢(
(*)  

)٩/٤١٢(  

  

  .مات بعد الستني ومئة
  ) ]ق * [ ( وخالد بن يزيد بن عبدالرمحن- ١٣٧

  .هلمداينابن أيب مالك ا
  .أبيه، والصلت بن رام، وأيب محزة الثمايل: روى عن

  .الوليد بن مسلم، وأبو مسهر، وهشام، وأمحد بن أيب احلواري، وسويد بن سعيد: وعنه
  .والدارقطين) ١(ضعفه ابن معني 

  .مات سنة مخس ومثانني ومئة، وله مثانون سنة وأبوه ثقة
  

  .لعدوي العمري املكي، وبعضهم كناه أبا الوليد، اأبو اهليثم* *  وخالد بن يزيد - ١٣٨
  .ابن أيب ذئب، والثوري: روى عن

  .علي بن حرب، وحممد بن عوف الطائي، ومجاعة: وعنه
  ).٢(كذبه حيىي، وأبو حامت 

  .يروي املوضوعات عن الثقات: وقال ابن حبان
__________  

 ٣، اجلرح والتعديل ١١٨عقيلي لوحة ، الضعفاء لل١٨٤ / ٣، التاريخ الكبري ١٤٦: تاريخ ابن معني* 
، ٦٤٥ / ١، ميزان االعتدال ١ / ١٩٥ / ١، تذهيب التهذيب ٣٧١: ، ذيب الكمال٣٥٩/ 

، ذيب ابن ١٠٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٦ / ٣، ذيب التهذيب ٢٧٦ / ١الكاشف، 



  .١١٩ / ٥عساكر 
  .١٤٦": تارخيه ) " ١(

، ميزان ٢٣٢ / ٢، الكامل البن عدي ٣٦٠ / ٣التعديل ، اجلرح و١٨٤ / ٣التاريخ الكبري * * 
  .٣٨٩ / ٢، لسان امليزان ٦٤٦ / ١االعتدال 

  .٣٦٠ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٢(
(*)  

)٩/٤١٣(  

  

  * وخالد بن يزيد بن مسلم - ١٣٩
  .الغنوي البصري

  .إبراهيم بن املستمر العروقي: روى عنه
  .عداده يف الضعفاء

  
  .أبو اهليثم الكحال، كويف * * لكاهلي وخالد بن يزيد ا- ١٤٠

  .أخذ عن محزة الزيات
  .وهو من شيوخ البخاري

  
  .ابن هبرية الفزاري، ولد نائب العراق * * *  وخالد بن يزيد بن عمر- ١٤١

  .حدث عنه بقية
  

  . املصري، ثقةأبو عبد الرحيم* * * *  وخالد بن يزيد - ١٤٢
__________  

 ٤، العقد الثمني ٣٩١ / ٢، لسان امليزان ٦٤٧ / ١ ميزان االعتدال ،١١٨الضعفاء للعقيلي لوحة * 
 /٢٩٩، ٢٩٨.  

 ١، تذهيب لتهذيب ٣٧٠: ، ذيب الكمال٣٦٠ / ٣، اجلرح والتعديل ١٨٤ / ٣التاريخ الكبري * * 
  .١٠٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٥ / ٣، ذيب التهذيب ٢٧٥ / ١، الكاشف ٢ / ١٩٤/ 

، ٦٤٨ / ١، ميزان االعتدال ١ / ١٩٥ / ١، تذهيب التهذيب ٣٧١وحة ل: ذيب الكمال* * * 
  .١٠٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٨ / ٣، ذيب التهذيب ٢٧٦ / ١الكاشف 



، تذهيب ٣٧٢لوحة : ، ذيب الكمال٣٥٨ / ٣، اجلرح والتعديل ١٨٠ / ٣التاريخ الكبري * * * * 
: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٩ / ٣هذيب ، ذيب الت٢٧٦ / ١، الكاشف ٢ / ١٩٥ / ١التهذيب 

  .٢٠٧ / ١، شذرات الذهب ١٠٤
(*)  

)٩/٤١٤(  

  

  روى عنه الليث
  .عن ثابت البناين *  وخالد بن يزيد العتكي- ١٤٣

  .صدوق
  .شيخ لدحيم * *  وخالد بن يزيد السلمي- ١٤٤

  .ومجاعة سواهم
  

ود، عمر بن سعد احلفري، الكويف، االمام الثبت القدوة الويل، أبو دا) ٤م،  * * * ( احلفري- ١٤٥
  .العابد
  .موضع بالكوفة، وهو بكنيته أشهر: واحلفر

  مالك بن مغول، ومسعر بن كدام، وصاحل بن حسان،: حدث عن
__________  

، ميزان ٢ / ١٩٥ / ١، تذهيب التهذيب ٣٧٢لوحة : ، ذيب الكمال١٨٢ / ٣التاريخ الكبري * 
: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٩ / ٣، ذيب التهذيب ٢٧٦ / ١، الكاشف ٦٤٨ / ١االعتدال 

١٠٤.  
 ١، الكاشف ١ / ١٩٦ / ١، تذهيب التهذيب ٣٧٣: ، ذيب الكمال٣٦٠ / ٣اجلرح والتعديل * * 

  .١٢٣ / ٥، ذيب ابن عساكر ١٠٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٠ / ٣، ذيب التهذيب ٢٧٧/ 
، املعرفة ٣٠٠ / ٢، التاريخ الصغري )١٣٣٦(، طبقات خليفة ت ٤٠٣ / ٦طبقات ابن سعد * * * 

 ٣، تذهيب التهذيب ١٠١١لوحة : ، ذيب الكمال١١٢ / ٦، اجلرح والتعديل ١٩٥ / ١والتاريخ 
  ٤٥٢ / ٧، ذيب التهذيب ٣١١ / ٢، الكاشف ٣٤٠ / ١، العرب ١ / ٨٥/ 

  .٢٨٣: ، خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)٩/٤١٥(  



  

  .وعدةوبدر بن عثمان، وسفيان الثوري 
  .ومل يرحل، ولكنه ثقة، صاحب حديث

أمحد بن حنبل، وحممود بن غيالن، وإسحاق بن منصور، وعلي بن حرب، وحممد بن رافع، : روى عنه
  .وعبد بن محيد، وبنو أيب شيبة، وأبو كريب، وخلق سواهم

وقبيصة مسعت حيىي بن معني يقدم احلفري يف حديث سفيان على حممد بن يوسف الفريايب، : قال عباس
)١.(  

  ).٢(صدوق، رجل صاحل : وقال أبو حامت
  .كان من الصاحلني الثقات: وقال الدارقطين

أعتذر إليكم، فإنه مل يكن يل ثوب غري هذا، : حكي أنه أبطأ يف اخلروج إىل اجلماعة، مث خرج، فقال
  .صليت فيه، مث أعطيته بنايت حىت صلني فيه، مث أخذته، وخرجت إليكم

  ).٣(إن كان يدفع بأحد يف زماننا، فبأيب داود احلفري : راحقال وكيع بن اجل
  ).٤(ال أعلمين رأيت بالكوفة أعبد منه : وقال علي بن املديين

رأيت أبا داود احلفري، وكان ال يرى أدمي : حدثنا حممد بن عبدالرمحن اجلوهري قال: قال اهلجيمي
  جسده من الشعر، وعليه

__________  
  .١٠١١ لوحة ":ذيب الكمال ) " ١(
  .١١٢ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٠١٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٠١٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)٩/٤١٦(  

  

إزار، ورداء فيه عدة رقاع، وكان إذا أراد أن ينتشر، خرج من املسجد، وكان مسجدهم : خرقتان
  .ؤخذ قبل أن أكفرلعلي أ: أليس كفارا دفنها ؟ فيقول: حمصبا، فقيل

  .وتزوج بامرأة، فأصدقها ثالثة دنانري، وكان قوته كل ليلة قرصني، وبفلس فجل أو هندبا
دفن أبا داود احلفري رمحه اهللا، وتركنا بابه مفتوحا، ما كان يف البيت : قال أبو محدون الطيب املقرئ

  ).١(شئ 



  ).٢(مات يف مجادي االوىل سنة ثالث ومئتني : قال ابن سعد وغريه
  .مات وقد شاخ، أحسبه من أبناء السبعني، وحديثه عندنا متيسر: قلت
  

  .االمام احلافظ الثبت، أبو حممد، الزهراين البصري) ع * ( بشر بن عمر- ١٤٦
مسع عكرمة بن عمار، وشعبة بن احلجاج، وعاصم بن حممد العمري، ومهام بن حيىي، وأبان بن يزيد، 

  .ومجاعة
__________  

  .١٠١٢لوحة ": كمال ذيب ال" 
  .٤٠٣ / ٦" طبقات ابن سعد ) " ٢(
 / ٢، التاريخ الكبري )١٩٤١(، طبقات خليفة ت ٤٧٣: ، تاريخ خليفة٣٠٠ / ٧طبقات ابن سعد * 

 / ١، الكاشف ٣٣٧ / ١، تذكرة احلفاظ ١٥٣: ، ذيب الكمال٣٦١ / ٢، اجلرح والتعديل ٨٠
  ، خالصة١٤١: ، طبقات احلفاظ٤٥٥ / ١، ذيب التهذيب ١٥٦

  .١٨ / ٢، شذرات الذهب ٤٩: تذهيب الكمال
(*)  

)٩/٤١٧(  

  

إسحاق بن راهويه، وبشر بن آدم، وإسحاق الكوسج، والذهلي، ونصر بن علي، وحممد بن : حدث عنه
  .حيىي القطعي وآخرون
  ).١(تويف بالبصرة سنة سبع ومئتني : وثقه ابن سعد، وقال

  ).٢(صدوق : وقال أبو حامت
  .تويف يف آخر يوم من سنة ست ومئتنيإنه : وقيل

أخربنا عبدالرمحن بن :  قاال- قدما علينا -أخربنا حممد بن حممد بن سليم، وأمحد بن عبدالرمحن بدمشق 
مكي، أخربنا جدي أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا مكي بن عالن، أخربنا أبو بكر احلريي، أخربنا أبو علي 

لي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن محيد بن بن معقل، حدثنا حممد بن حيىي الذه
لوال أن أشق على أميت، المرم : " عبد الرمحن، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ) ".٣(بالسواك مع كل وضوء 
  .أخرجه النسائي عن الذهلي، فوافقناه بعلو

__________  



  .٣٠٠ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .٣٦١ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(
 من طريقني عن مالك ذا االسناد، وأخرجه ٥١٧ و ٤٦١ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٣(

، عن أيب ١٢ / ١، والنسائي )٢٥٢(، ومسلم ٣١٢، ٣١١ / ٢، ومن طريقه البخاري ٨٥ / ١مالك 
 لوال أن أشق على أميت، المرم بالسواك "الزناد، عن عبدالرمحن االعرج، عن أيب هريرة مرفوعا بلفظ 

  ".عند كل صالة 
   من٢٢٦ / ١، والنسائي )٤٦(وأخرجه أبو داود 

لوال أن أشق على أميت المرم بتأخري " طريق سفيان، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة يرفعه 
  ".العشاء، والسواك عند كل صالة 

(*)  

)٩/٤١٨(  

  

احلافظ الثقة الفقيه، أبو العباس، العذري البريويت، صاحب ) د، س * ( الوليد بن مزيد- ١٤٧
  .االوزاعي

أخذ عن االوزاعي تصانيفه، وعن عبد اهللا بن شوذب، وعبد الرمحن ابن يزيد بن جابر، وعثمان بن 
  .عطاء اخلراساين، وسعيد بن عبد العزيز، وعثمان بن أيب العاتكة، ومقاتل بن سليمان وعدة

نه العباس بن الوليد احلافظ، وأبو مسهر الغساين، ودحيم، وأبو عمري عيسى بن حممد اب: حدث عنه
الرملي، وأمحد بن أيب احلواري، وحممد بن وزير الدمشقي، وعبد اهللا بن خالد الرملي، وحممد ابن عثمان 

  .الكفرسوسي وآخرون
  . عن عمر، مرسل، مل يزدالوليد بن مزيد الشامي مسع االوزاعي،): ١" (تارخيه " قال البخاري يف 
  .كان من ثقات أصحاب االوزاعي، ثبت: وقال الدارقطين
  .١٢٦مولده يف سنة : وقال ابن زبر

مسعت : أخرج إيل سعد البريويت أصول العباس يعين عن أبيه، فإذا أكثرها: وقال حممد بن بركة
  ، فهو حجة،االوزاعي، مسعت االوزاعي، وكان االوزاعي احترق علمه، فمن أخذ عن االول

__________  
، تذهيب ١٤٧٣لوحة : ، ذيب الكمال١٨ / ٩، اجلرح والتعديل ١٥٥ / ٨التاريخ الكبري * 

  ، ذيب التهذيب٢٤٢ / ٣، الكاشف ٣٤٣ / ١، العرب ١ / ١٤٠ / ٤التهذيب 
  .٨ / ٢، شذرات الذهب ٤١٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٠ / ١١



)١٥٥ / ٨) ١.  
(*)  

)٩/٤١٩(  

  

لقد حرصت على : حدثنا عباس بن الوليد، مسعت أبا مسهر يقول: ابن أيب حامت) ١(يس حبجة وسواه ل
مجع علم االوزاعي، حىت كتبت عن إمساعيل بن مساعة ثالثة عشر كتابا حىت لقيت أباك، فوجدت عنده 

  ).٢(علما، مل يكن عند القوم 
عليكم بكتب الوليد بن مزيد، فإا : قال االوزاعي: مسعت أبا مسهر يقول: وقال أمحد بن أيب احلواري

ما عرض علي كتاب أصح من كتب : مسعت االوزاعي يقول: وقال أبو يوسف بن السفر) ٣(صحيحة 
  ).٤(الوليد بن مزيد 
  ).٥(الوليد بن مزيد أحب إلينا يف االوزاعي من الوليد ابن مسلم، ال خيطئ وال يدلس : وقال النسائي

  .من أكل شهوة من حالل، قسا قلبه: عت الوليد بن مزيد يقولمس: قال أمحد بن أيب احلواري
  .كان الوليد بن مزيد ثقة، ومل يكن حيفظ، وكتبه صحيحة: وقال أبو مسهر

  مات أيب يف سنة ثالث ومئتني عن سبع وسبعني): ٦(قال العباس 
__________  

  .١٤٧٣لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٨ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٨ / ٩" اجلرح والتعديل " ) ٣(
  .١٤٧٣لوحة ": ذيب الكمال " ، و ١٨ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .١٤٧٣لوحة ": ذيب الكمال ) " ٥(
  .وهو خطأ" أبو العباس " يف االصل ) ٦(

(*)  

)٩/٤٢٠(  

  

  .سنة
  .هذا مسعه االصم منه

  .مثاننيالوليد بن مزيد ثقة، مات سنة سبع و: وروى الفسوي عن دحيم قال



  .االول أثبت: قلت
  

 الثقة، أبو عبد اهللا، وأبو عثمان، حممد بن بكر ابن عثمان االمام احملدث) ع* ( الربساين - ١٤٨
  .الربساين االزدي البصري

  .بطن من االزد: وبرسان
ابن جريج، وهشام بن حسان، ويونس بن يزيد االيلي، وسعيد بن أيب عروبة، وعبيد اهللا بن : حدث عن

  .ياد، وأمين بن نابل، وشعبة، ومحاد بن سلمة، وعدةأيب ز
أمحد، وإسحاق، وبندار، وإسحاق الكوسج، وحممد بن حيىي الذهلي، وهارون احلمال، وأبو : حدث عنه

  .حممد الدارمي، وعبد بن محيد، وأمحد بن منصور الرمادي، وعدد كثري
  ).١(حب أدب ثقة  ظريفا صا- واهللا -حدثنا الربساين، وكان : قال حيىي بن معني

__________  
ت : ، طبقات خليفة٤٧١: ، تاريخ خليفة٢٩٧ / ٧، طبقات ابن سعد ٥٠٦: تاريخ ابن معني* 

، ذيب ٢١٢ / ٧، اجلرح والتعديل ٢٩٩ / ٢، التاريخ الصغري ٤٨ / ١، التاريخ الكبري ١٩٢٦
  ،٣٤١ / ١، العرب ١ / ١٩٢ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٧٧لوحة : الكمال
: ، خالصة تذهيب الكمال٧٧ / ٩، ذيب التهذيب ٢٤ / ٣، الكاشف ٤٩٢ / ٣االعتدال ميزان 
  .٧ / ٢، شذرات الذهب ٣٢٩

  .٥٠٦": تاريخ حيىي بن معني ) " ١(
(*)  

)٩/٤٢١(  

  

  .ثقة: وقال ابن سعد
  ).١(مات يف ذي احلجة سنة ثالث ومئتني بالبصرة 

  .مات يف عشر الثماتني: قلت
نعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد حضورا، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا احلسني أخربنا عمر بن عبد امل

بن طالب، أخربنا حممد بن أمحد الغساين، حدثنا واهب بن حممد بالبصرة، حدثنا نصر ابن علي 
اجلهضمي، حدثنا حممد بن بكر الربساين، عن ابن جريج، عن ابن املنكدر، عن أيب أيوب، عن مسلمة بن 

من ستر مسلما، ستره اهللا عزوجل يف الدنيا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الخملد، ق
واآلخرة، ومن فك عن مكروب، فك اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان يف حاجة أخيه، 



  ).٢" (كان اهللا يف حاجته 
  .هذا حديث غريب فرد

  
  . اليمامي، أبو حفصاالمام احملدث) ع* ( عمر بن يونس - ١٤٩

  عكرمة بن عمار، وعاصم بن حممد العمري، وعمر: حدث عن
__________  

  .٢٩٦ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
، من طريق حممد بن بكر الربساين ذا االسناد، وأورده ١٠٤ / ٤رجاله ثقات، وأخرجه أمحد ) ٢(

  ، من طريقني، عن نصر بن علي اجلهضمي،١٥٦ / ١٣" تارخيه " اخلطيب يف 
، وعن أيب )٢٥٨٠(، ومسلم ٧١، ٧٠ / ٥ الربساين به، ويف الباب عن ابن عمر عند البخاري عن

  .٤٠٧ / ٢، وأمحد )٢٦٩٩(هريرة عند مسلم 
: ، ذيب الكمال١٤٢ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٠٦ / ٦، التاريخ الكبري ٥٥٦ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ذيب التهذيب ٣٢٢ / ٢ الكاشف ،٣٤١ / ١، العرب ١ / ٩٤ / ٣، تذهيب لتهذيب ١٠٢٦لوحة 
  .٢٨٦: ، خالصة تذهيب الكمال٥٠٦ / ٧

(*)  

)٩/٤٢٢(  

  

  .ابن أيب خثعم، وحباب بن فضالة صاحب أنس بن مالك، ووالده يونس ابن القاسم احلنفي
، )١(أبو خيثمة، وأبو ثور الفقيه، وعمرو الناقد، وإسحاق بن وهب العالف، وعبد الرمحن رسته : وعنه

  .ن بشار، وعبد بن محيد، وخلق سواهموحممد ب
  .وثقه حيىي بن معني، والنسائي

  .تويف بعيد املئتني
  

  :وحفيده
  .أحد املتروكني *  أمحد بن حممد بن عمر اليمامي- ١٥٠

  .يروي عن جده عمر بن يونس، وعبد الرزاق
  .قاسم املطرز، وابن أيب داود: وعنه

  



  .مي النهشلي الكويف الفاخوري اجلرار، نزيل الرملةالتمي) م، د، ت، ق * * ( حيىي بن عيسى- ١٥١
__________  

  .ه) ٢٤٦(هو عبدالرمحن بن عمر بن يزيد، ولقبه رسته تويف سنة ) ١(
  ، كتاب اروحني والضعفاء١٤٢ / ١، ميزان االعتدال ٧١ / ٢اجلرح والتعديل * 
١٤٣ / ١.  

: ، الضعفاء للعقيلي٢٩٤ / ٢ريخ الصغري ، التا٢٩٧ / ٨، التاريخ الكبري ٦٥١: تاريخ ابن معني* * 
، الكامل يف ١٢٧، ١٢٦ / ٣، كتاب اروحني والضعفاء ١٧٨ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٤٥لوحة 

، ١ / ١٦٣ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥١٣لوحة : ، ذيب الكمال٨٣٩لوحة : الضعفاء البن عدي
، ٢٦٢ / ١١ذيب التهذيب ، ٢٦٥ / ٣، الكاشف ٤٠١ / ٤، ميزان االعتدال ٣٣٧ / ١العرب 

  .٣ / ٢، شذرات الذهب ٤٢٧: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)٩/٤٢٣(  

  

  .االعمش، وعبد االعلى بن أيب املساور، ومسعر، ومجاعة: حدث عن
علي بن حممد الطنافسي، وحممد بن مصفى، وحممد بن عثمان بن كرامة، وأمحد بن سنان : روى عنه

  .وخلق
  .ن أمحد بن حنبل حسن الثناء عليهوكان يتردد إىل العراق، وكا
اكتبوا عن حيىي ابن عيسى فطاملا رأيته عند االعمش : قال لنا أبو معاوية: وقال أمحد بن سنان القطان

)١.(  
  .ليس بالقوي: وقال النسائي

اختلف أهل البصرة يف القصص، فأتوا : حدثنا حيىي بن عيسى، حدثنا االعمش، قال: حممد بن مصفى
  ).٢(ال، إمنا بعث بالسيف :  أكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقص ؟ قال:أنسا، فسألوه

  .تويف سنة اثنتني ومئتني: قيل
  

  ، أبو الضحاك العامري النيسابوري،ابن يزيد الفقيه الكبري*  اجلارود - ١٥٢
__________  

  .١٥١٣لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
الن أقعد مع قوم يذكرون اهللا : " ولكن مسعته يقول: ه ومتام٤٠١ / ٤" ميزانه " أورده املؤلف يف ) ٢(



  ".بعد صالة العصر حىت تغيب الشمس أحب إيل من الدنيا وما فيها 
يف آخر العلم من طريق حممد بن املثىن، عن عبد ) ٣٦٦٧(وأخرج هذا االخري منه مع زيادة أبو داود 

قال رسول اهللا : بن مالك، قالالسالم ابن مطهر، عن موسى بن خلف العمي، عن قتادة، عن أنس 
الن أقعد مع قوم يذكرون اهللا تعاىل من صالة الغداة حىت تطلع الشمس أحب : " صلى اهللا عليه وسلم

إيل من أن أعتق أربعة من ولد إمساعيل، والن أقعد مع قوم يذكرون اهللا من صالة العصر إىل أن تغرب 
  .وهذا سند حسن" الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة 

  = (*)، الضعفاء ٣١٩ / ٢، التاريخ الصغري ٢٣٧ / ٢، التاريخ الكبري ٧٦: تاريخ ابن معني* 

)٩/٤٢٤(  

  

  .أبو علي ولد يف خالفة هشام يف حدود العشرين ومئة، وارحتل يف طلب العلم: ويقال
مسعر، سليمان التيمي، وز بن حكيم، وإمساعيل بن أيب خالد، وعمر بن ذر، وأيب حنيفة، و: ومحل عن

  .وشعبة، والثوري، وتفقه بأيب حنيفة، وأكثر عن الثوري وشعبة
  .وليس هو مبحكم لفن الرواية

أبو سلمة التبوذكي، وأمحد بن أيب رجاء اهلروي، وسلمة بن شبيب، وحممد بن عبدامللك بن : روى عنه
  .زجنويه، واحلسن بن عرفة وآخرون

  .زمني لههو من كبار أصحاب أيب حنيفة واملال: قال احلاكم
  .، وهي سكة اجلارودي يف املربعة الصغرية، ومسجده على رأس السكة)١(وخطة اجلارود منسوبة إليه 

  .تويف سنة ثالث ومئتني: قال حممد بن إسحاق السراج
  .تويف سنة ست ومئتني: ونقل أبو عمرو أمحد املستملي قال

  ).٢(ويف تلك السنة قدم طاهر بن احلسني االمري : قال
__________  

 ٢، اجلرح والتعديل ٧٢لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٢٨: ، الضعفاء واملتروكني٢٦: الصغري للبخاري= 
  .٩٠ / ٢، لسان امليزان ٣٨٤ / ١، ميزان االعتدال ٢٢٠ / ١، كتاب اروحني والضعفاء ٥٢٥/ 
  .زهلا قبلههي االرض اليت خيتطها االنسان لنفسه ليبين داره ا، ومل يكن أحد قد ن: اخلطة) ١(
  .من هذا اجلزء) ١( التعليق رقم ٣٣٥مر التعريف به يف الصفحة ) ٢(

(*)  

)٩/٤٢٥(  

  



  ).١(هو منكر احلديث، كان أبو أسامة يرميه بالكذب : قال البخاري
  ).٢(ليس بشئ : وروى عباس، عن حيىي

نا ز بن حكيم، عن حدثنا بشر بن موسى، حدثنا حممد بن مقاتل املروزي، حدثنا اجلارود، حدث: العقيلي
اذكروه مبا فيه ! أترعون عن ذكر الفاجر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبيه، عن جده، قال

  ".حيذره الناس 
  .ليس لذا أصل): ٣(قال العقيلي 

  .ورواه سلمة بن شبيب عنه: قلت
  ).٤(ال يكتب حديثه : قال أبو حامت
  .متروك احلديث: وقال النسائي

  
  .املؤدب، موىل بين أمية) ٥(ابن مسلم احلراين الطرائفي ) ٤ * (مان بن عبدالرمحن عث- ١٥٣
  :وقيل

  .والؤه لبين تيم
  .يف كنيته أقوال

__________  
  .٢٣٧ / ٢" التاريخ الكبري ) " ١(
  .٧٦": تاريخ حيىي بن معني ) " ٢(
  .٧٢: لوحة" الضعفاء " يف ) ٣(
  .٥٢٥ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٤(
، اجلرح ٢٩١لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٢٣٨ / ٦، التاريخ الكبري ٢٠٩٨ت : ت خليفةطبقا* 

، االنساب ٥٨٥لوحة : ، الكامل البن عدي٩٦ / ٢، كتاب اروحني والضعفاء ١٥٧ / ٦والتعديل 
، ميزان ٣٤٠ / ١، العرب ٢ / ٣١ / ٣، تذهيب التهذيب ٩١٦لوحة : ، ذيب الكمال٢٢٧ / ٨

، ٢٦١: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٤ / ٧، ذيب التهذيب ٢٥٢ / ٢الكاشف ، ٤٥ / ٣االعتدال 
  .٦ / ٢شذرات الذهب 

  .مسي بذلك، النه كان يتتبع طرائف االحاديث ويطلبها) ٥(
(*)  

)٩/٤٢٦(  

  



عبيد اهللا بن عمر، وجعفر بن برقان، وهشام بن حسان، وابن أيب ذئب، وأمين بن نابل، : حدث عن
  .مراين، ومعاوية بن سالم وعدةوأشعث بن عبدامللك احل

بقية بن الوليد، وهو أكرب منه، وأبو جعفر النفيلي، وقتيبة، وأبو كريب، وعلي بن ميمون الرقي، : وعنه
  .وأبو شعيب السوسي، وأمحد بن سليمان الرهاوي، وعدد كثري

  .وكان أبيض الرأس واللحية، ال يغري شيبه
  .صدوق: قال حيىي بن معني
  )١(شيخ متعبد ال بأس به، حيدث عن قوم جمهولني باملناكري : وقال أبو عروبة
  .كنيته أبو عبدالرمحن: وقال ابن عدي

  ).٢(هو يف اجلزريني كبقية يف الشاميني حاطب ليل : وقيل
  ).٣(له " الضعفاء " أنكر أيب على البخاري إدخاله يف كتاب : وقال ابن أيب حامت

  .ت سنة ثالث ومئتنيما: قال حممد بن حيىي بن كثري احلراين
  .بل مات سنة اثنتني ومئتني: وقيل
  :أما

__________  
  .٩١٦لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
يتكلم بالغث والسمني كمن : فالن حاطب ليل، أي: ، ويقال٥٨٥لوحة : البن عدي" الكامل ) " ٢(

  . ضعيفهحيطب ليال، فيحطب اجليد والردئ، وهو يف احملدثني من ال مييز صحيح احلديث من
  .١٥٧ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)٩/٤٢٧(  

  

  . الزهري، فأكرب من الطرائفي عثمان بن عبدالرمحن الوقاصي- ١٥٤
  .يروي عن حممد بن املنكدر ومجاعة

  .متروك احلديث
  

  :ومن طبقته
بصري صويلح يروي عن نعيم امر، وحممد بن زياد  * *  عثمان بن عبدالرمحن اجلمحي- ١٥٥

  علي بن املديين ونصر بن علي، وأمحد بن عبدة: وعنه: محياجل



  .الضيب ومجاعة
  

  .املعمر احملدث، أبو حفص املسلي املذحجي الكويف) ق * * * ( عمر بن شبيب- ١٥٦
__________  

: ، الضعفاء الصغري١٦١ / ٢، التاريخ الصغري ٢٣٨ / ٦، التاريخ الكبري ٣٩٤: تاريخ ابن معني* 
، كتاب ١٥٧ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٩١لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٧٦: تروكني، الضعفاء وامل٨١

، تذهيب ٩١٥لوحة : ، ذيب الكمال٥٧٩لوحة : ، الكامل البن عدي٩٨ / ٢اروحني والضعفاء 
، خالصة تذهيب ١٣٣ / ٧، ذيب التهذيب ٤٣ / ٣، ميزان االعتدال ٢ / ٣١ / ٣التهذيب 
  .٢٦١: الكمال

، ٩١٦لوحة : ، ذيب الكمال٥٨٠لوحة : ، الكامل البن عدي١٥٨ / ٦لتعديل اجلرح وا* * 
 / ٧، ذيب التهذيب ٢٥٣ / ٢، الكاشف ٤٧ / ٣، ميزان االعتدال ٢ / ٣١ / ٣تذهيب التهذيب 

  .٢٦١: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٥
  .٨٤: ، الضعفاء واملتروكني٣٨٨ / ٦، طبقات ابن سعد ٤٣٠: تاريخ ابن معني* * * 

، ذيب ٩٠ / ٢، كتاب اروحني ١١٥ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٨٣لوحة : ضعفاء للعقيليال
 / ٢، الكاشف ٢٠٤ / ٣، ميزان االعتدال ٢ / ٨٦ / ٤، تذهيب التهذيب ١٠١٤لوحة : الكمال
  .٣ / ٢، شذرات الذهب ٢٨٣: ، خالصة تذهيب لكمال٤٦١ / ٧، ذيب التهذيب ٣١٣

(*)  

)٩/٤٢٨(  

  

عبدامللك بن عمري، وليث بن أيب سليم، وإبراهيم بن مهاجر، :  السبيعي، وروى عنرأى أبا إسحاق
  .وعمرو بن قيس املالئي، وكثري النواء، وإمساعيل بن أيب خالد وعدة

أبو بكر بن أيب شيبة، وحممد بن طريف، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وعمر بن شبة، وسعدان بن : وعنه
  . وعدد كثرينصر، واحلسن بن علي ابن عفان،

  ).١(ليس بثقة : لني احلديث، وقال أبو زرعة: قال أبو زرعة
  ).٢(ال حيتج به : وقال أبو حامت

  ).٣(ليس بالقوي : وقال النسائي وغريه
  ).٤(كان صدوقا لكنه خيطئ كثريا على قلة روايته : وقال ابن حبان

قلة هو املتروك، وله حديث واحد هذا فيه تناقض، فالصدوق ال يكثر خطؤه، والكثري اخلطأ مع ال: قلت



  ، وهو)٥" (سنن ابن ماجة " يف 
__________  

  .١٠١٤لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١١٥ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٠١٤لوحة ": ذيب الكمال ) " ٣(
  .٩٠ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ٤(
باب : يف الطالق) ٢٠٧٩(رواه ابن ماجة " طالق االمة اثنتان، وعدا حيضتان : " وهو حديث) ٥(

  .طالق االمة وعدا، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد اهللا بن عيسى، عن عطية العويف، عن ابن عمر
: ٤٤١ص " سننه " وإسناده ضعيف لضعف املترجم، وشيخه عطية، وقال الدارقطين بعدما أخرجه يف 

 بروايته، والصحيح ما رواه نافع وسامل عن ابن عمر تفرد به عمر بن شبيب املسلي، وهو ضعيف ال حيتج
  .٥٧٤ / ٢" املوطأ " من قوله كما يف 

إذا طلق العبد امرأته تطليقتني، فقد حرمت عليه حىت تنكح زوجا غريه حرة كانت أو أمة، : كان يقول
، )٢١٨٩(وعدة احلرة ثالث حيض، وعدة االمة حيضتان، ويف الباب عن عائشة مرفوعا عند أيب داود 

، ويف سنده ٣٧٠ / ٧، والبيهقي ٢٠٥ / ٢، واحلاكم )٢٠٨٠(، وابن ماجة )١١٨٢(والترمذي 
  .مظاهر بن أسلم وهو ضعيف

(*)  

)٩/٤٢٩(  

  

  .أمثل من عمر بن حبيب العدوي
  .تويف يف سنة اثنتني ومئتني

  .وقع يل من عواليه، وهو صويلح
  

بري، أبو العباس السلمي النيسابوري، أخو جعفر االمام الك) م، د * ( عمر بن عبد اهللا بن رزين- ١٥٧
  .ومبشر

  .مسع ابن إسحاق، وسفيان بن حسني، والثوري، وإبراهيم بن طهمان، ومجاعة
  .أمحد بن يوسف، وأمحد بن االزهر، وأيوب بن احلسن، وسهل بن عمار، وآخرون: وعنه

  ).١(مل يكن خبراسان أنبل منه، تويف سنة ثالث ومئتني : قال سهل بن عمار
  



  .الرملي) ٢(حمدث الرملة، أبو مسعود احلمريي السيباين ) د، ت، ق * * ( أيوب بن سويد- ١٥٨
__________  

 / ٢، الكاشف ٣٤١ / ١، العرب ٢ / ٨٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠١٥لوحة : ذيب الكمال* 
  .٢٨٤: ، خالصة تذهيب الكمال٤٦٨ / ٧، ذيب التهذيب ٣١٥

  .١٠١٦لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
: ، الضعفاء للعقيلي١٦: ، الضعفاء واملتروكني٤١٧ / ١، التاريخ الكبري ٤٩: تاريخ ابن معني* * 

لوحة : ، ذيب الكمال٤٠لوحة : ، الكامل البن عدي٢٤٩ / ٢، اجلرح والتعديل ٤٢، ٤١لوحة 
يب ، ذ١٤٦ / ١، الكاشف ٢٨٧ / ١، ميزان االعتدال ٢ / ٧٨ / ١، تذهيب التهذيب ١٣٧

  .٤٣: ، خالصة تذهيب الكمال٤٠٥ / ١التهذيب 
  .هذه النسبة إىل سيبان، وهو بطن من محري) ٢(

(*)  

)٩/٤٣٠(  

  

  أيب زرعة حيىي بن أيب عمرو السيباين، وابن جريج،: حدث عن
  .واالوزاعي، ويونس بن يزيد، وأسامة بن زيد الليثي، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر وعدة

أمحد بن السرح، ودحيم، وكثري بن عبيد، والربيع بن سليمان املرادي، وحبر بن أبو طاهر : حدث عنه
  .نصر، وحممد بن عبد اهللا ابن عبد احلكم، وآخرون

  .وكان سيئ احلفظ لينا
  ).١(ليس بشئ، يسرق احلديث : روى عباس عن حيىي

ملة بأحاديث عن ابن ليس بشئ حدثهم بالر: سألت حيىي بن معني عنه، فقال: وقال إبراهيم بن عبد اهللا
  ).٢(املبارك، مث جعلها بعد عن نفسه عن شيوخ ابن املبارك 

  ).٣(لني احلديث : وقال أبو حامت
  .ليس بثقة: وقال النسائي

  ).٤(يكتب حديثه يف مجلة الضعفاء : وقال ابن عدي
  .كان ردئ احلفظ: لكن قال" الثقات " وذكره ابن حبان يف 
__________  

  .٤٩": بن معني تاريخ حيىي ) " ١(
أن يكون حمدث ينفرد حبديث، فيجئ السارق، ويدعي أنه مسعه أيضا من شيخ ذاك : وسرقة احلديث



  .احملدث، أو يكون احلديث عرف براو، فيضيفه لراو غريه، ممن شاركه يف طبقته
  .وليس كذلك من يسرق االجزاء والكتب، فإا أحنس بكثري من سرقة الرواة: االمام الذهيب: قال

  .٤٩": تاريخ حيىي بن معني ) " ٢(
  .٢٥٠ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٤٤لوحة : البن عدي" الكامل ) " ٤(

(*)  

)٩/٤٣١(  

  

  ).١(يتكلمون فيه : وقال البخاري
  .وممن روى عنه بقية بن الوليد، والشافعي، وحممد بن أيب السري: قلت

  .تويف سنة اثنتني ومئتني: قال ابن أيب عاصم
غرق أيوب بن سويد يف البحر : مسعت عبد اهللا بن أيوب يقول: قال يل حممد بن إسحاق: لبخاريوقال ا

  ).٢(سنة ثالث وتسعني ومئة 
  .االول هو الصحيح: قلت

  .هو سعيد بن حيىي الواسطي، أحد الثقات) خ، ت * ( أبو سفيان احلمريي- ١٥٩
  .ضحاك بن محرة، ومجاعةمسع معمر بن راشد، والعوام بن حوشب، وعوفا االعرايب، وال

يعقوب الدورقي، وعبد اهللا بن حممد املخرمي، وحممد ابن وزير الواسطي، وأمحد بن سنان، وحممد : وعنه
  .بن حيىي الذهلي وآخرون

  .وثقه أبو داود وغريه
__________  

  .٤١٧ / ١" التاريخ الكبري ) " ١(
  .٤١٧ / ١" التاريخ الكبري ) " ٢(
، التاريخ الصغري ٥٢٠ / ٣، التاريخ الكبري ٣١٩٥ت : ، طبقات خليفة٣١٤ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ١ / ٣١ / ٢، تذهيب التهذيب ٥١١لوحة : ، ذيب الكمال٧٤ / ٤: ، اجلرح والتعديل٢٩٦ / ٢

، خالثة ٩٩ / ٤، ذيب التهذيب ٣٧٥ / ١، الكاشف ٥٣١ / ٤ و ١٦٣ / ٢ميزان االعتدال 
  .١٤٤: تذهيب الكمال

(*)  

)٩/٤٣٢(  



  

  .وعاش تسعني سنة، مات يف شعبان سنة اثنتني ومئتني
  

  .املروزي احلافظ املؤدب) خ، م، ت * ( سلمة بن سليمان- ١٦٠
  .أيب محزة السكري، وابن املبارك: حدث عن

أمحد بن أيب رجاء اهلروي، وأمحد بن سعيد الرباطي، وعبدة بن عبدالرحيم املروزي، وحممد بن : وعنه
  .بن عبد اهللا بن قهزاذ، وآخرونأسلم الطوسي، وحممد ا
  ).١(حدثنا من حفظه بنحو من عشرة آالف حديث : قال أمحد بن منصور زاج

  .ثقة: وقال النسائي
  .تويف سنة ست وتسعني ومئة، نقله البخاري عن حممد بن الليث: قيل

  ).٢(مات سنة ثالث أو أربع ومئتني : وقيل
  

  .و صاحل، سليمان بن صاحل الليثي، موالهم املروزياحلافظ املعمر، أب) خ، س * * ( سلمويه- ١٦١
__________  

 ٤، اجلرح والتعديل ٣٠٠ / ٢، التاريخ الصغري ٨٤ / ٤، التاريخ الكبري ٣٧٨ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ذيب ٣٨٤ / ١، الكاشف ١٤٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٢٧لوحة : ، ذيب الكمال١٦٣/ 

  .ابن سليم: ، وفيه١٤٨: ال، خالصة تذهيب الكم١٤٥ / ٤التهذيب 
  .٥٢٧لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٨٤ / ٤" التاريخ الكبري ) " ٢(

، تذهيب ٥٤٣لوحة : ، ذيب الكمال١٢٣ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٠ / ٤التاريخ الكبري * * 
  ، خالصة تذهيب١٩٩ / ٤، ذيب التهذيب ٣٩٦ / ١، الكاشف ٢ / ٥٠ / ٢التهذيب 
  .١٥٢: الكمال

(*)  

)٩/٤٣٣(  

  

  .صاحب ابن املبارك
  .ابن راهويه، وأمحد بن شبويه وعدة: عنه
  .عاش مئة سنة: يقال



  
، العامل القدوة احلافظ الصادق، شيخ ابن االمام عبد العزيز بن أيب رواد) ٤م، * ( عبدايد - ١٦٢

  .احلرم، أبو عبد ايد املكي، موىل املهلب بن أيب صفرة
 وعن أبيه، ومعمر بن راشد، وأمين بن نابل، ومروان بن سامل، وعثمان بن ابن جريج بكتبه،: حدث عن

  .االسود ومجاعة
أبو بكر احلميدي، وأمحد بن حنبل، وحممد بن حيىي العدين، وحاجب املنبجي، وأمحد بن : حدث عنه

  .شيبان الرملي، والزبري بن بكار، وحسني بن عبد اهللا الرقي، وخلق كثري
  . هذا فوثقه أمحد، وحيىي بن معنيوكان من املرجئة، ومع

أنا مؤمن إن شاء اهللا : هؤالء الشكاك، يريد قول العلماء: كان فيه غلو يف االرجاء، يقول: وقال أمحد
)١.(  

__________  
 / ٦، التاريخ الكبري ٢٦٠١ت : ، طبقات خليفة٥٠٠ / ٥، طبقات ابن سعد ٣٧٠: تاريخ ابن معني* 

، الكامل ٦٤ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٦١لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٥٢ / ٣، املعرفة والتاريخ ١١٢
، ميزان ٢ / ٢٤٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٥١لوحة : ، ذيب الكمال٦٥٤لوحة : البن عدي
 / ٦، ذيب التهذيب ٦٦٢ / ٢، شرح العلل البن رجب ٢٠٦ / ٢، الكاشف ٦٤٨ / ٢االعتدال 

  .٢٤٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨١
، والقول الفصل يف هذه املسألة أن املستثين إن أراد الشك يف أصل ٨٥١لوحة " ب الكمال ذي) " ١(

  = (*)إميانه، منع من االستثناء وهذا مما ال خالف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من املؤمنني 

)٩/٤٣٤(  

  

ذكر من ، مث )١(كان أعلم الناس حبديث ابن جريج، ومل يكن يبذل نفسه للحديث : قال حيىي بن معني
  .كان صدوقا ما كان يرفع رأسه إىل السماء، وكانوا يعظمونه: نبله وهيئته، وقال أيضا

  .لو رأيت عبدايد، لرأيت رجال جليال من عبادته: قال عبد اهللا بن أيوب املخرمي
  .حدثنا عبدايد ومل يرفع رأسه أربعني سنة إىل السماء: وقال احلسني الرقي

  .نهوكان أبوه أعبد م: قال
  ).٢(كان عبدايد رأسا يف االرجاء : وقال أبو داود

  ).٣(كان مبتدعا داعية : وقال يعقوب بن سفيان
  .كنت عند عبد الرزاق، فجاءنا موت عبد ايد، وذلك يف سنة ست ومئتني: قال سلمة بن شبيب



  ).٤(احلمد هللا الذي أراح أمة حممد من عبدايد : فقال
  ).٥(نكر عليه االرجاء عامة ما أ: قال ابن عدي

  ).٦(ما رأيت أخشع هللا من وكيع، وكان عبدايد أخشع منه : وقال هارون بن عبد اهللا احلمال
__________  

من سورة ) ١٥(الذين وصفهم اهللا يف اآلية الثانية والثالثة والرابعة من سورة االنفال، واآلية = 
 وأراد عدم العلم بالعاقبة، وكذلك من استثىن احلجرات، فاالستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثىن

  .تعليقا لالمر مبشيئة اهللا، ال شكا يف إميانه
  .٣٧٠": تاريخ حيىي بن معني ) " ١(
  .٨٥١لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
  .٥٢ / ٣" املعرفة والتاريخ ) " ٣(
  .٨٥١لوحة ": ذيب الكمال ) " ٤(
  .٦٥٤لوحة : البن عدي" الكامل ) " ٥(
  .٦٥٤لوحة : البن عدي" الكامل  " )٦(

(*)  

)٩/٤٣٥(  

  

 - عفا اهللا عنه -خشوع وكيع مع إمامته يف السنة جعله مقدما، خبالف خشوع هذا املرجئ : قلت
أعاذنا اهللا وإياكم من خمالفة السنة، وقد كان على االرجاء عدد كثري من علماء االمة، فهال عد مذهبا، 

هللا الساعة، مع اعترافهم بأم ال يدرون مبا ميوت عليه املسلم من كفر أنا مؤمن حقا عند ا: وهو قوهلم
إن االميان هو االعتقاد باالفئدة، وإن : أو إميان، وهذه قولة خفيفة وإمنا الصعب من قول غالة املرجئة

تارك الصالة والزكاة، وشارب اخلمر، وقاتل االنفس، والزاين، ومجيع هؤالء يكونون مؤمنني كاملي 
، فردوا أحاديث الشفاعة املتواترة، وجسروا كل فاسق )١(ان، وال يدخلون النار، وال يعذبون أبدا االمي

  .وقاطع طريق على املوبقات، نعوذ باهللا من اخلذالن
مات عبدايد سنة سبع وتسعني ومئة، والصواب وفاته سنة ست : وقد غلط أبو نعيم احلافظ، وقال
  .ومئتني كما قال سلمة بن شبيب

  . الكويف االحدب احلافظ أخو يعلى بن عبيدابن أيب أمية الطنافسي) ع* ( حممد بن عبيد - ١٦٣
__________  

لكن هذا النوع من االرجاء املبتدع املذموم الذي تسقط عدالة القائل به، ويعد ضاال مفارقا الهل ) ١(



  ريئونالسنة واجلماعة ال يعرف يف احملدثني املعدودين يف أصحاب الرأي، وهم ب
  .منه براءة الذئب من دم يوسف عليه السالم

  .١٦٥، ١٤٩ص " الرفع والتكميل " وراجع التفصيل يف 
 / ١، التاريخ الكبري ٤٧٢: ، تاريخ خليفة٣٩٧ / ٦، طبقات ابن سعد ٥٢٩: تاريخ ابن معني* 

غداد ، تاريخ ب١٣٨٣ت : ، مشاهري علماء االمصار١٠ / ٨، اجلرح والتعديل ٥١٧: ، املعارف١٧٣
  = (*)، ٢ / ٢٢٩ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٣٧لوحة : ، ذيب الكمال٣٦٥ / ٢

)٩/٤٣٦(  

  

إمساعيل بن أيب خالد، واالعمش، ويزيد بن كيسان، وعبيد اهللا بن عمر، والعوام بن : حدث عن
  .حوشب، وإدريس االودي، والثوري، وخلق كثري

ن منري، وابنا أيب شيبة، وأبو خيثمة، وأمحد بن أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وإسحاق، واب: حدث عنه
الفرات، وأمحد بن سليمان الرهاوي، وحممد بن حيىي الذهلي، وعباس الدوري، ويعقوب بن شيبة، 

  .وخلق كثري
  .عمر، وحممد، ويعلى بنو عبيد ثقات: قال أمحد وحيىي بن معني

  ).١(يد كلهم ثقات عمر، ويعلى، وحممد، وإدريس، وإبراهيم بنو عب: وقال الدارقطين
  .كان حممد بن عبيد خيطئ، وال يرجع عن خطئه: وروى صاحل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، قال

  .قال ابن سعد، نزل حممد بن عبيد بغداد دهرا، مث رجع إىل الكوفة، فمات قبل يعلى يف سنة أربع ومئتني
  ).٢(وكان ثقة كثري احلديث، صاحب سنة ومجاعة : قال

  كان ممن يقدم عثمان على علي، وقل: سدوسيوقال يعقوب ال
__________  

، ذيب ٧٤ / ٣، الكاشف ٣٣٣ / ١، تذكرة احلفاظ ٦٣٩ / ٣، ميزان االعتدال ٣٤٨ / ١العرب = 
 / ٢، شذرات الذهب ٣٥٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٠: ، طبقات احلفاظ٣٢٧ / ٩التهذيب 

١٤.  
  .٣٦٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٩٧ / ٦" ابن سعد طبقات ) " ٢(

(*)  

)٩/٤٣٧(  

  



  .من يذهب إىل هذا من الكوفيني
  ).١(تويف سنة أربع 

  ).٢(مات سنة مخس ومئتني : وقال خليفة بن خياط، ومجاعة
حممد بن عبيد وإخوته أثبات، وأحفظهم يعلى، وأبصرهم باحلديث : وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار

  ).٣(حممد، وعمر شيخهم 
  .قران هشيمعمر من أ: قلت

  ).٤(كان كيسا : حممد بن عبيد مويل الياد، مسعت ابن املديين يقول: وقال يعقوب بن شيبة
  ).٥(ثقة عثماين، حديثه أربعة آالف حديث حيفظهما : وقال العجلي

  
بطن من قبائل : ابن الوليد اهلمداين، مث اخلبذعي الكويف، وخبذع) ت، ق * ( الوليد بن القاسم- ١٦٤

  .ه االمري بفتح اخلاء والذال، وقيده غريه بالكسر فيهمامهدان، قيد
  إمساعيل بن أيب خالد، وأيب حيان التيمي،: حدث عن

__________  
  .٣٦٧ / ٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٧٢": تاريخ خليفة ) " ٢(
  .٣٦٨ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٣٦٩ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٣٦٩ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٥(
، ذيب ٨١٧لوحة : ، الكامل البن عدي١٣ / ٩، اجلرح والتعديل ١٥٢ / ٨التاريخ الكبري * 

 / ٤، ميزان االعتدال ٣٤٢ / ١، العرب ٢ / ١٣٩ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٧١لوحة : الكمال
، ٤١٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٦، ١٤٥ / ١١، ذيب التهذيب ٢٤١ / ٣، الكاشف ٣٤٤

  .٨ / ٢شذرات الذهب 
(*)  

)٩/٤٣٨(  

  

  .واالعمش، ويزيد بن كيسان، وفضيل بن غزوان، وجمالد بن سعيد، وعدة
أمحد بن حنبل، وعبد بن محيد، وأمحد بن منصور الرمادي، واحلسني بن علي الصدائي، : حدث عنه

  .ومؤمل بن إهاب، وحممد بن أمحد بن اجلنيد الدقاق، وحممد بن أمحد بن أيب العوام، وآخرون



ثقة كتبنا عنه، وكان جارا ليعلى بن عبيد، : سئل عنه أمحد بن حنبل، فقال: جلنيد الدقاققال ابن ا
  ).١(نعم الرجل، هو جارنا منذ مخسني سنة، ما رأينا إال خريا : فسألت يعلى عنه، فقال

  ).٢(قد كتبنا عنه أحاديث حسانا عن يزيد بن كيسان، فاكتبوا عنه : وقال أمحد بن حنبل
  ).٣(إذا روى عن ثقة، فال بأس به : بن عديوقال أبو أمحد 

  .هو ضعيف: قال حيىي بن معني يف رواية أمحد بن زهري عنه
  .مات يف سنة ثالث ومئتني: قال مطني

  
  ابن جعفر، بن عمرو، بن حريث، بن عمرو، بن عثمان، بن) ع * ( جعفر بن عون- ١٦٥

__________  
  .١٤٧٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  .١٤٧٢لوحة ": ب الكمال ذي) " ٢(
  .٨١٧لوحة : البن عدي" الكامل ) " ٣(
ت : ، طبقات خليفة٤٧٢: ، تاريخ خليفة٣٩٦ / ٦، طبقات ابن سعد ٨٦: تاريخ ابن معني* 

 / ٢، اجلرح والتعديل ٥١٧: ، املعارف٣١٠ / ٢، التاريخ الصغري ١٩٧ / ٢، التاريخ الكبري ١٣١١
 / ١، تذهيب التهذيب ٢٠١لوحة : ، ذيب الكمال١٣٨٠ت : ، مشاهري علماء االمصار٤٨٥
  = (*)، دول االسالم ١٨٥: ، الكاشف٣٥١ / ١، العرب ١ / ١٠٩

)٩/٤٣٩(  

  

عبد اهللا، بن عمر، بن خمزوم، بن يقظة، االمام احلافظ حمدث الكوفة، أبو عون املخزومي العمري، نسبة 
  .إىل عمرو بن حريث الصحايب

  .ولد سنة بضع عشرة ومئة
هشام بن عروة، وحيىي بن سعيد االنصاري، واالعمش، وإمساعيل بن أيب خالد، وأيب العميس :  منومسع

  .عتبة بن عبد اهللا، وأيب حنيفة، ومسعر، وعدة
إسحاق بن راهويه، وإسحاق الكوسج، وأبو إسحاق اجلوزجاين، وأمحد بن الفرات، وعبد بن : وعنه

  .وحممد بن أمحد بن أيب املثىن املوصلي، وخلق كثريمحيد، وإبراهيم بن عبد اهللا العبسي القصار، 
  ).١(صدوق : قال أبو حامت

  ).٢(رجل صاحل، ليس به بأس : وقال أمحد بن جنبل
: أين تريد ؟ فقلت:  قال يل أمحد بن حنبل- وهو من املكثرين عن جعفر -قال حممد بن عبد الوهاب 



إن جعفر بن عون تويف يف :  وقال بعضهم- )٣( يعين جعفر بن عون -عليك بابن عون : الكوفة، فقال
  أول سنة سبع ومئتني، وهو

__________  
  .١٧ / ٢، شذرات الذهب ٦٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٠١ / ٢، ذيب التهذيب ١٢٨ / ١= 
  .٤٥٨ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٢٠٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٢٠٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)٩/٤٤٠(  

  

  .راجع من احلج، وله نيف وتسعون سنة
  .عبد" مسند " ، و )٢(اجلابري " جزء " ، و )١(ابن الفرات " جزء " يقع من عواليه يف : قلت
  

االمام، احلافظ احلجة النبيل، أبو بكر الباهلي، موالهم ) خ، م، د، ت، س * ( أزهر بن سعد- ١٦٦
  .البصري السمان

ن عبيد، وعبد اهللا بن عون، وقرة بن خالد، وطائفة سواهم، وله حدث عن سليمان التيمي، ويونس ب
  .جاللة عجيبة

علي بن املديين، وإسحاق بن راهويه، وأمحد، وبندار، وحممد بن املثىن، وحممد بن حيىي : حدث عنه
  .الذهلي، وأمحد بن الفرات، وعباس الدوري، والكدميي، وخلق كثري

  .ارك، وملا احتضر ابن عون، أوصى له، وكان من أوعية العلمعبد اهللا بن املب: وحدث عنه من رفقائه
__________  

هو أمحد بن الفرات احلافظ، أبو مسعود الرازي، أحد االعالم رحل وطوف النواحي، وكان ينظر ) ١(
  .بأيب زرعة يف احلفظ

  .ه) ٢٥٨(كتبت ألف ألف ومخس مئة ألف حديث، تويف سنة : صنف املسند والتفسري، وقال
  .١٦ / ٢ العرب

هو عبد اهللا بن جعفر بن إسحاق املوصلي صاحب اجلزء املشهور، وشيخ أيب نعيم احلافظ، تويف سنة ) ٢(
  .ه) ٣٦٠(
 / ١، التاريخ الكبري ١٩١٩ت : ، طبقات خليفة٤٧٢: ، تاريخ خليفة٢٩٤ / ٧طبقات ابن سعد * 



، مشاهري علماء ٣١٥/  ٢، اجلرح والتعديل ٤٨لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٥١٣:: ، املعارف٤٦٠
، ٣٣٩ / ١، العرب ١ / ٥٠ / ١، تذهيب التهذيب ٧٦لوحة : ، ذيب الكمال١٢٧٩ت : االمصار

 / ١، ذيب التهذيب ١٠٢ / ١، الكاشف ٣٤٢ / ١، تذكرة احلفاظ ١٧٢ / ١ميزان االعتدال 
  .٢٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٣: ، طبقات احلفاظ٢٠٢

(*)  

)٩/٤٤١(  

  

  .ليس يف أصحاب ابن عون أعلم من أزهر: مسعت حيىي بن معني يقول: ن علي املروزيقال أبو بكر ب
: إنه كان صاحبا للمنصور أيب جعفر قبل أن يلي اخلالفة، فلما ويل، قدم إليه أزهر مهنئا له، فقال: قيل

 الس ال تعد، فأخذها، مث عاد إليه من قابل، فحجبوه، مث دخل إليه يف: أعطوه ألف دينار، وقولوا له
أعطوه ألف دينار، قد قضيت : مسعت أنك مريض، فجئت أعودك، فقال: ما جاء بك ؟ قال: العام، فقال

ما جاء : فعاد من قابل، ودخل يف جملس عام، فقال له: حق العيادة، فال تعد، فإين قليل االمراض، قال
  :بك ؟ قال

اب، إين يف كل سنة أدعو به أن ال يا هذا إنه غري مستج: دعاء مسعته منك، جئت الحفظه منك، قال
  ).١(تأتيين، وأنت تأتيين 

  .مات سنة ثالث ومئتني، وله أربع وتسعون سنة
  

ابن حازم، بن زيد، بن عبد اهللا، بن شجاع، احلافظ الصدوق االمام، ) ع * ( وهب بن جرير- ١٦٧
  .أبو العباس االزدي البصري

__________  
  .٣٧٢ / ٨" الوايف بالوفيات ) " ١(
ت : ، طبقات خليفة٤٧٢: ، تاريخ خليفة٢٩٨ / ٧، طبقات ابن سعد ٦٣٥: تاريخ ابن معني* 

، اجلرح ٥٠٢: ، املعارف٣٠٩، ٣٠٧ / ٢، التاريخ الصغري ١٦٩ / ٨، التاريخ الكبري ١٩٣٦
 / ١، العرب ٢ / ١٤٢ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٧٧لوحة : ، ذيب الكمال٢٨ / ٩والتعديل 

، طبقات ١٦١ / ١١، ذيب التهذيب ٢٤٤ / ٣، الكاشف ٣٣٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٥٠
  .١٦ / ٢، شذرات الذهب ٤١٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٠: احلفاظ

(*)  

)٩/٤٤٢(  



  

  .ولد بعد الثالثني ومئة
وروى عن والده فأكثر، وعن ابن عون، وهشام بن حسان، وقرة بن خالد، وعكرمة بن عمار، وشعبة، 

سود بن شيبان، وسالم بن أيب مطيع، وهشام الدستوائي، وموسى بن علي بن وغالب بن سليمان، واال
  .رباح، وصخر بن جويرية، وعدة

أمحد، وإسحاق، وحيىي، وعلي، وعمرو بن علي، وأبو خيثمة، وبندار، وعبد اهللا املسندي، وعبد : وعنه
   وأمحد بن االزهر، وأبواهللا بن منري، وعقبة بن مكرم، وحممد بن رافع، وابن مثىن، وحممود بن غيالن،

إسحاق اجلوزجاين، وأمحد بن سعيد الدارمي، وأمحد بن سعيد الرباطي، واحلسن بن أيب الربيع، وحممد 
بن سنان القزاز، وحممد بن عبد امللك الدقيقي، وسليمان بن سيف احلراين، ويعقوب السدوسي وخلق 

  .كثري
  ".نده مس" أمر أمحد بن حنبل بالكتابة عنه، وأكثر عنه يف 

وهب، وروح، وعثمان بن عمر ؟ : صدوق، فقيل له: سألت أيب عنه، فقال: وقال أبو حممد بن أيب حامت
  ).١(وهب أحب إيل منهما، وهو صاحل احلديث : فقال

  .ليس به بأس: وقال النسائي وعريه
  .بصري ثقة، كان عفان يتكلم فيه: وقال العجلي

  .تويف باملنجشانية
  ).٢(ينة منصرفا من احلج، فحمل حىت دفن بالبصرة على ستة أميال من املد

__________  
  .٢٨ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٤٧٧لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(

(*)  

)٩/٤٤٣(  

  

مسعت أبا داود يذكر عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن حيىي بن أيوب، عن يزيد : قال أبو عبيد اآلجري
جرير روى هذا عن ابن هليعة، طلبتها مبصر، : ، مث قال أبو داودبن أيب حبيب، عن أيب وهب اجليشاين

فما وجدت منها حديثا واحدا عند حيىي بن أيوب، وما فقدت منه حديثا واحدا من حديث ابن هليعة، 
  .فأراها صحيفة اشتبهت على وهب بن جرير

  ).١(مات وهب سنة ست ومئتني : قال ابن سعد



  ).٢(وهب بن جرير ثقة : روى عثمان بن سعيد عن ابن معني
  اليب نعيم، وعليه خطه حديث لوهب،" تاريخ أصبهان " يف : قلت

  .عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، وأراه ومها، لعله عن عبد اهللا أخي عبيد اهللا، فإنه ال يلحق ذلك
  .وقع لنا مجلة من عواليه

أخربنا حممد بن عمر : م، قاالأخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا أمحد بن يوسف، والفتح بن عبد السال
أخربنا أبو : وأخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا أبو روح اهلروي، أخربنا يوسف بن أيوب، قاال) ح(القاضي 

احلسني بن النقور، أخربنا علي بن عمر احلريب، حدثنا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا حيىي بن معني، 
حاق، عن إمساعيل بن أمية، عن جبري بن أيب جبري، مسعت عبد حدثنا وهب، أخربين أيب، مسعت حممد بن إس

اهللا بن عمرو، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حني خرجنا معه إىل الطائف، فمررنا بقرب، 
  هذا قرب أيب رغال، وهو أبو ثقيف، وكان: فقال

__________  
  .٢٩٨ / ٧": طبقات ابن سعد ) " ١(
  .١٤٧٧حة لو" ذيب الكمال ) " ٢(

(*)  

)٩/٤٤٤(  

  

من مثود، وكان ذا احلرم، يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة اليت أصابت قومه ذا املكان، فدفن 
فابتدره الناس، " فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه، أصبتموه معه 

  .فاستخرجوا منه الغصن
  .عن حيىي) ١(أخرجه أبو داود 

  
 البحر، أبو عبيدة، معمر بن املثىن التيمي، موالهم البصري، االمام العالمة*  أبو عبيدة - ١٦٨

  .النحوي، صاحب التصانيف
  .ولد يف سنة عشر ومئة، يف الليلة اليت تويف فيها احلسن البصري

  .هشام بن عروة، ورؤبة بن العجاج، وأيب عمرو بن العالء وطائفة: حدث عن
  .، وإمنا أوردته لتوسعه يف علم اللسان، وأيام الناسومل يكن صاحب حديث

  علي بن املديين، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وأبو: حدث عنه
__________  



باب نبش القبور العادية يكون فيها املال، وإسناده : يف اخلراج واالمارة والفئ) ٣٠٨٨(رقم ) ١(
  .ضعيف، لعنعنة ابن إسحاق، وجهالة جبري بن أيب جبري

 / ١٣، تاريخ بغداد ٥٤ - ٥٣: ، فهرست ابن الندمي٥٤٣: ، املعارف٢٠ - ١٩:  تاريخ خليفة*
، وفيات ٢٧٦ / ٣، إنباه الرواة ٣٩٠ / ٦، الكامل البن االثري ١٥٤ / ٩، معجم االدباء ٢٥٢

، ٣٥٩ / ١، العرب ١٥٥ / ٤، ميزان االعتدال ١٣٥٥لوحة : ، ذيب الكمال٢٣٥ / ٥االعيان 
، النجوم ٢٤٦ / ١٠، ذيب التهذيب ٤٦ - ٤٤ / ٢، مرآة اجلنان ٣٧١ / ١ظ تذكرة احلفا

  .٢٤ / ٢، شذرات الذهب ٣٢٦ / ٢، طبقات املفسرين ٢٩٤ / ٢، بغية الوعاة ١٨٤ / ٢الزاهرة 
(*)  

)٩/٤٤٥(  

  

عثمان املازين، وعمر بن شبة، وعلي بن املغرية االثرم، وأبو العيناء وعدة حدث ببغداد جبملة من 
  .نيفهتصا

  ).١(مل يكن يف االرض مجاعي وال خارجي أعلم جبميع العلوم من أيب عبيدة : قال اجلاحظ
: مسعت علي بن املديين ذكر أبا عبيدة، فأحسن ذكره، وصحح روايته، وقال: وقال يعقوب بن شيبة

  ).٢(كان ال حيكي عن العرب إال الشئ الصحيح 
  .ليس به بأس: وقال حيىي بن معني

  ).٤(يف النحو، وكان أبو عبيدة أكمل القوم ) ٣( كان هو واالصمعي متقاربني :قال املربد
كان الغريب وأيام العرب أغلب عليه، وكان ال يقيم البيت إذا أنشده، وخيطئ إذا قرأ : وقال ابن قتيبة

  ).٥(القرآن نظرا، وكان يبغض العرب، وألف يف مثالبها كتبا، وكان يرى رأي اخلوارج 
جماز " يد أقدم أبا عبيدة، وقرأ عليه بعض كتبه، وهي تقارب مئيت مصنف، منها كتاب إن الرش: وقيل

  وكتاب" غريب احلديث " وكتاب " القرآن 
__________  

  .٢٥٢ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٥٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .متقاربان: يف االصل) " ٣(
  .٢٥٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٥٤٣ "املعارف ) " ٥(

(*)  



)٩/٤٤٦(  

  

  ).١(، وكان ألثغ بذئ اللسان، وسخ الثوب "أخبار احلجاج " وكتاب " مقتل عثمان " 
  ).٢(كان يكرمين بناء على أنين من خوارج سجستان : وقال أبو حامت السجستاين

 قل أبا عبيدة* صلى االله على لوط وشيعته : كان مييل إىل املرد، أال ترى أبا نواس حيث يقول: وقيل
قارب مئة عام، : قلت) ٣(منذ احتلمت وقد جاوزت سبعينا * باهللا آمينا فأنت عندي بال شك بقيتهم 

  مات سنة تسع ومئتني،: أو كملها، فقيل
  .مات سنة عشر: وقيل
قد كان هذا املرء من حبور العلم، ومع ذلك فلم يكن باملاهر بكتاب اهللا، وال العارف بسنة رسول : قلت

عليه وسلم، وال البصري بالفقه واختالف أئمة االجتهاد، بلى وكان معاىف من معرفة حكمة اهللا صلى اهللا 
  .االوائل، واملنطق وأقسام الفلسفة، وله نظر يف املعقول، ومل يقع لنا شئ من عوايل روايته

  
  االمام احلجة احلافظ، أبو حممد املصيصي، االعور، موىل) ع * ( حجاج بن حممد- ١٦٩

__________  
  .٢٨٦، ٢٨٥ / ٣" إنباه الرواة " ، و ١٦١، ١٦٠ / ١٩" معجم االدباء ) " ١(
  .٢٨١ / ٣" إنباه الرواة ) " ٢(
  .٢٤٢ / ٥" وفيات االعيان " البيتان مع قصة يف ) ٣(
 / ٢، التاريخ الكبري ٣٠٥٦ت : ، طبقات خليفة٣٣٣ / ٧، طبقات ابن سعد ١٠٢: تاريخ ابن معني* 

، تاريخ ٣٧: ، الفهرست البن الندمي١٦٦ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٠٨  /٢، التاريخ الصغري ٣٨٠
، ٣٤٩ / ١، العرب ١ / ١٢٤ / ١، تذهيب التهذيب ٢٣٧لوحة : ، ذيب الكمال٢٣٦ / ٨بغداد 

 / ١، طبقات القراء ٢٠٧ / ١، الكاشف ٣٤٥ / ١، تذكرة احلفاظ، ٤٦٤ / ١ميزان االعتدال 
، خالصة ١٢٧ / ١، طبقات املفسرين ١٨١ / ٢ الزاهرة ، النجوم٢٠٥ / ٢، ذيب التهذيب ٢٠٣

  .١٥ / ٢، شذرات الذهب ٧٣: تذهيب الكمال
(*)  

)٩/٤٤٧(  

  

  .سليمان بن جمالد، ترمذي االصل
  .سكن بغداد، مث حتول إىل املصيصة، ورابط ا، ورحل الناس إليه



ان، وعمر بن ذر، وشعبة، ابن جريج فأكثر، وأتقن، ومن يونس بن أيب إسحاق، وحريز بن عثم: مسع من
  .ومحزة الزيات، وطبقتهم

  أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وإسحاق، وأبو: حدث عنه
خيثمة، وأبو عبيدة بن أيب السفر، وأبو حيىي صاعقة، وهارون احلمال، ويوسف بن سعيد بن مسلم، 

  .وهالل بن العالء وخلق كثري
ديثه، وأشد تعاهده للحروف، ورفع أمره جدا، ما كان أضبطه، وأصح ح: ذكره أمحد بن حنبل، فقال

حدثنا ابن جريج، وإمنا قرأ هو على ابن جريج، مث ترك : كان صاحب عربية، وكان ال يقول: وقال
  ).١(قال ابن جريج، قد قرأ الكتب عليه، ومسع منه كتاب التفسري إمالء : ذلك، فبقي يقول

وبلغين أن حيىي كتب عنه حنوا : احلجاج االعور، قالرحل أمحد وابن معني إىل : قال أبو داود السجستاين
  ).٢(من مخسني ألف حديث 

  ).٣(كان أثبت أصحاب ابن جريج : وقال حيىي بن معني
  ).٤(حجاج بن حممد نائما أوثق من عبد الرزاق يقظان : قال إبراهيم بن عبد اهللا السلمي اخلشك

__________  
  .٢٣٧ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٤٨": طبقات احلفاظ " ، و ٢٣٧ / ٨" خ بغداد تاري) " ٢(
  .٢٣٧لوحة ": ذيب الكمال ) " ٣(
  .٢٣٨ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)٩/٤٤٨(  

  

قدم حجاج بن حممد بغداد يف حاجة، وكان ثقة إن شاء اهللا، فمات ببغداد يف شهر : وقال حممد بن سعد
  ).١( عمره حني رجع إىل بغداد وقد تغري يف آخر: ربيع االول سنة ست ومئتني، قال

  .ما هو تغريا يضر: قلت
  ملا قدم: أخربين صديق يل قال: وقد قال إبراهيم احلريب احلافظ

  ).٢(ال تدخل على الشيخ أحدا : حجاج بغداد يف آخر مرة، خلط، فرآه حيىي خيلط، فقال البنه
  . له شيئا أنكر عليه مع سعة علمهكان من أبناء الثمانني، وحديثه يف دواوين االسالم، وال أعلم: قلت

وأخربنا عمر بن ) ح(أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق، أخربنا أمحد بن يوسف والفتح بن عبد السالم، 
أخربنا أبو الفضل حممد بن عمر، أخربنا أبو احلسني بن النقور، : عبد املنعم، عن أيب اليمن الكندي قالوا



ا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا حيىي بن معني، حدثنا حجاج بن أخربنا علي ابن عمر احلريب، حدثن
ولد رسول : حممد، حدثنا يونس بن أيب إسحاق، عن أيب إسحاق، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال

  ).٣(اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفيل 
__________  

  .٣٣٣ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .٢٣٨ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
من طريق احلسن بن علوية البغدادي، حدثنا حجاج بن حممد ) ٢٢٦(رجاله ثقات، وأخرجه البزار ) ٣(

ورجاله : وقال" الكبري " ، وزاد نسبته للطرباين يف ١٩٦ / ١" امع " ذا االسناد، وأورده اهليثمي يف 
 عليه وسلم عام الفيل، ولدت أنا ورسول اهللا صلى اهللا: " موثقون، ويف الباب عن قيس بن خمرمة قال

، ٤٥٥ / ٣واحلاكم ) ٣٦١٩(، والترمذي ٢١٥ / ٤أخرجه أمحد " فنحن لدان ولدنا مولدا واحدا 
  = (*)، من طريق ابن إسحاق، حدثين ٤٥٦

)٩/٤٤٩(  

  

حدثنا حجاج، عن ابن جريج، حدثتين حكيمة بنت أميمة، عن أمها أميمة أن النيب صلى اهللا عليه : وبه
فوضع حتت سريره، فجاء، فأراده، : يف قدح من عيدان، مث يوضع حتت سريره، قالوسلم كان يبول 

  فإذا القدح ليس فيه
أين البول الذي : " بركه، كانت ختدم الم حبيبة، جاءت معها من احلبشة: شئ، فقال المرأة يقال هلا

  .شربته يارسول اهللا: قالت" كان يف القدح ؟ 
  .سى، عن حجاج، عن حممد بن عي)١(أخرجه أبو داود 

  
ابن حبيب، احلافظ احلجة، أبو وهب السهمي الباهلي البصري، نزيل ) ع * ( عبد اهللا بن بكر- ١٧٠
  .بغداد

  .مولده يف خالفة هشام بن عبدامللك
مسع أباه بكر بن حبيب شيخ العربية، ومحيدا الطويل، وابن عون، وسعيد بن أيب عروبة، وهشام بن 

  .وشعبة، وطبقتهمحسان، وحامت بن أيب صغرية، 
__________  

 / ٢" البداية " املطلب بن عبد اهللا بن قيس بن خمرمة، عن أبيه، عن جده، وحسنه الترمذي، وانظر = 
٢٦١.  



باب البول يف االناء، وحكيمة بنت أميمة ال تعرف، ومع ذلك، فقد : يف الطهارة) ٢٤(برقم ) ١(
  .ذهيب، ووافقه ال١٦٧ / ١واحلاكم ) ١٤١(صححه ابن حبان 

العيدان بالفتح الطوال من النخل، واحدا اء، ومنها كان قدح : يف القاموس" من عيدان : " وقوله
  .يبول فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم

 / ٥، التاريخ الكبري ١٩٢٧ت : ، طبقات خليفة٤٧٣: ، تاريخ خليفة٣٣٤ / ٧طبقات ابن سعد * 
: ، مشاهري علماء االمصار١٦ / ٥ اجلرح والتعديل ،٥١٦: ، ملعارف٣١٤ / ٢، التاريخ الصغري ٥٢
، ٦٦٨لوحة : ، ذيب الكمال٣٨٧ / ٦، الكامل البن االثري ٤٢١ / ٩، تاريخ بغداد ١٢٨٥ت 

 / ٢، الكاشف ٣٤٣ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٥٥، ٣٥٤ / ١، العرب ٢ / ١٣٣ / ٢تذهيب التهذيب 
  .١٩٢: الصة تذهيب الكمال، خ١٦٢ / ٥، ذيب التهذيب ١٢٨ / ١، دول االسالم ٧٥
(*)  

)٩/٤٥٠(  

  

علي بن املديين، وأمحد بن حنبل، وأبو بكر بن أيب شيبة، وإسحاق الكوسج، وحممود بن : حدث عنه
غيالن، وعبد اهللا بن منري، وعبد بن محيد، وعباس الدوري، وحممد بن أمحد بن أيب العوام، وحممد بن 

إن أبا بكر االثرم : ي بن احلسن بن عبدويه وآخرون، وقيلالفرج االزرق، واحلارث بن أيب أسامة، وعل
  .لقيه ومحل عنه، وهذا بعيد

  .وثقه أمحد بن حنبل ومجاعة، وكان أحد الفقهاء وأصحاب احلديث
أنه أخذ عنه : يعين) ١(مسعت من سعيد بن أيب عروبة يف سنة إحدى وأربعني ومئة أو سنة اثنتني : قال

  .قبل أن يتغري
  .شهر احملرم، سنة مثان ومئتني، وقد قارب التسعنيتويف يف : قيل

سطر وسطر، فحكما بكر بن : إن أبا عمرو بن العالء املازين وعيسى بن عمر اختلفا يف كلمة: وقيل
  .حبيب عليهما

  
االمام الصدوق العابد احملدث، أبو نصر البصري اخلفاف، ) ٤م،  * ( عبد الوهاب بن عطاء- ١٧١

  .ادموىل بين عجل، سكن بغد
__________  

  .٤٢٢ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
 / ٦، التاريخ الكبري ٣٢١٧ت : ، طبقات خليفة٣٣٣ / ٧، طبقات ابن سعد ٣٧٩: تاريخ ابن معني* 



، تاريخ ٧٢ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٥٧لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٣٠٢ / ٢، التاريخ الصغري ٩٨
 / ١، العرب ١ / ٢٦٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٧٢لوحة : ، ذيب الكمال٢٥ - ٢١ / ١١بغداد 
، ذيب التهذيب ٢٢١ / ٢، الكاشف ٣٣٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٦٨١ / ٢، ميزان االعتدال ٣٤٦

  ، خالصة تذهيب١٤١: ، طبقات احلفاظ٤٥٠ / ٦
  .١٣ / ٢، شذرات الذهب ٢٤٨: الكمال

(*)  

)٩/٤٥١(  

  

مي، وابن عون، وخالد احلذاء، وثور بن محيد الطويل، وسعيد اجلريري، وسليمان التي: وحدث عن
يزيد، وسعيد بن أيب عروبة، فأكثر عنه، وحممد بن عمرو بن علقمة، وأيب عمرو بن العالء، وروى عنه 

  .حرفه
  .محل عنه القراءة أمحد بن جبري االنطاكي، وخلف بن هشام

الدوري، وحيىي بن أمحد بن حنبل، وعمرو الناقد، واحلسن بن حممد الزعفراين، وعباس : وحدث عنه
  .جعفر، واحلارث بن أيب أسامة وخلق كثري

  ).١(كان كثري احلديث، لزم ابن أيب عروبة، وعرف بصحبته : قال ابن سعد
  ).٢(ثقة : وقال حيىي بن معني

  .وكذا قال الدارقطين وغريه
  .وروي أنه كان عبدا صاحلا بكاء

  .ليس بالقوي: وقال البخاري
حدثنا : د الوهاب يقرأ عند سعيد تصانيفه، فكان عبد اهللا االفطس يقولكان عب: وقال أمحد بن حنبل

  .عبد الوهاب طرب طرب
  ).٣(وكان حيىي ابن سعيد القطان حسن الرأي فيه : قال

  تدري: أعبد الوهاب ثقة ؟ قال: قلت اليب عبد اهللا: وقال املروذي
__________  

  .٣٣٣ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .٣٧٩بن معني ال" التاريخ ) " ٢(
  .٢٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  



)٩/٤٥٢(  

  

  ).٢(كان عبد الوهاب عاملا بسعيد : وروى االثرم عن أمحد قال) ! ١(ما تقول ؟ الثقة حيىي القطان 
  ).٣(بلغنا أنه كان مستملي سعيد، وكان أكثر الناس بكاء : وقال حيىي بن جعفر

  ).٤(يكتب حديثه : وقال أبو حامت
  .روى عن ثور حديثني ليسا من حديثه) ٥(هو أصلح من علي بن عاصم : بو زرعةوقال أ
  .حسنه الترمذي) ٦" (اللهم اخلفه يف ولده : " أحدمها يف العباس: قلت

  .تويف يف آخر سنة أربع ومئتني
  .ضعيف احلديث مضطرب: وروى امليموين عن أمحد قال

__________  
  .٢٣ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٢ / ١١" اريخ بغداد ت) " ٢(
  .٢٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٧٢ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .٢٤ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٥(
باب مناقب العباس بن عبداملطلب من طريق إبراهيم بن : يف املناقب) ٣٧٦٢(أخرجه الترمذي ) ٦(

حترف يف (ول، عن كريب سعيد اجلوهري، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن ثور بن يزيد، عن مكح
إذا كان غداة : " للعباس: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عباس، قال) املطبوع إىل حذيفة

فغدا وغدونا معه، وألبسنا " االثنني فأتين أنت وولدك حىت أدعو لك بدعوة ينفعك اهللا ا وولدك 
  اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة: " كساءا، مث قال

  ".ة وباطنة ال تغادر ذنبا، اللهم احفظه يف ولده ظاهر
أنكروا على اخلفاف حديث ثور يف فضل العباس ما أنكروا : قال صاحل جزرة": امليزان " قال املؤلف يف 

  ".عن " هذا موضوع، فلعل اخلفاف دلسه، فإنه بلفظة : عليه غريه، وكان ابن معني يقول
(*)  

)٩/٤٥٣(  

  

  .نحديثه يف درجة احلس: قلت
  



محد بن عمر بن واقد االسلمي موالهم الواقدي املديين القاضي، صاحب التصانيف *  الواقدي - ١٧٢
  .واملغازي، العالمة االمام أبو عبد اهللا، أحد أوعية العلم على ضعفه املتفق عليه

  .ولد بعد العشرين ومئة
  .جاز والشام وغري ذلكوطلب العلم عام بضعة وأربعني، ومسع من صغار التابعني، فمن بعدهم باحل

حممد بن عجالن، وابن جريج، وثور بن يزيد، ومعمر ابن راشد، وأسامة بن زيد الليثي، : حدث عن
وكثري بن زيد، وعبد احلميد بن جعفر، والضحاك بن عثمان، وابن أيب ذئب، وأفلح بن محيد، 

ليمان، وخلق كثري، إىل الغاية واالوزاعي، وهشام بن الغاز، وأيب بكر بن أيب سربة، ومالك، وفليح بن س
  .من عوام املدنيني

  ومجع، فأوعى، وخلط الغث بالسمني، واخلرز بالدر الثمني،
__________  

ت : ، طبقات خليفة٤٧٢: ، تاريخ خليفة٣٣٤ / ٧، طبقات ابن سعد ٥٣٢: تاريخ ابن معني* 
٣٢٢١.  

لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٥١٨: ، املعارف٣١١ / ٢، التاريخ الصغري ١٧٨ / ١: التاريخ الكبري
، ١١١: ، فهرست ابن الندمي٢٩٠ / ٢، كتاب اروحني والضعفاء ٢٠ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٦١

  .٢١ - ٣ / ٣تاريخ بغداد 
، مقدمة عيون ٥٠٦ / ١، وفيات االعيان ٣٨٥ / ٦، الكامل البن االثري ٢٧٧ / ١٨معجم االدباء 

، ميزان ٣٥٣ / ١، العرب ١٢٤٨لوحة : ب الكمال، ذي٢١ - ١٧ / ١االثر البن سيد الناس 
، الوايف ١٢٨ / ١، دول االسالم ٨٢ / ٣، الكاشف ٣٤٨ / ١، تذكرة احلفاظ، ٦٦٢ / ٣االعتدال 
، ١٤٤: ، طبقات احلفاظ١٨٤ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٦٣ / ٩، ذيب التهذيب ٢٣٨ / ٤بالوفيات 

  .١٨ / ٢، شذرات الذهب ٣٥٣: خالصة تذهيب الكمال
)(*  

[ وهو خطأ ، فقمت بتصحيحه ، وصوابه ] محد بن عمر بن واقد[ جاء يف األصل:تعليق املستخدم 
  ] .حممد بن عمر بن واقد 

  
  عبد الرمحن الشامي: حرره

)٩/٤٥٤(  

  



  .فأطرحوه لذلك، ومع هذا فال يستغىن عنه يف املغازي، وأيام الصحابة وأخبارهم
بن أيب شيبة، وأبو حسان احلسن بن عثمان الزيادي، وحممد حممد بن سعد كاتبه، وأبو بكر : حدث عنه

بن شجاع الثلجي، وسليمان بن داود الشاذكوين، وحممد بن حيىي االزدي، وأمحد بن عبيد بن ناصح، 
وأبو بكر الصاغاين، واحلارث بن أيب أسامة، وحممد بن الفرج االزرق، وأمحد بن الوليد الفحام، وأمحد 

  .وعبد اهللا بن احلسن اهلامشي، وعدةبن اخلليل الربجالين، 
مل نزل ندافع أمر الواقدي حىت روى عن معمر، عن الزهري، عن : مسعت أمحد بن حنبل يقول: االثرم

فجاء بشئ ال حيلة ) ١" (أفعمياوان أنتما : " نبهان، عن أم سلمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ريفيه، فهذا حديث يونس، ما رواه غريه عن الزه

__________  
وقل للمؤمنات يغضضن من : (باب قول اهللا تعاىل: يف اللباس) ٤١١٢(وأخرجه أبو داود ) ١(

، ٢٩٦ / ٦باب يف احتجاب النساء من الرجال، وأمحد : يف االدب) ٢٧٧٨(، والترمذي )أبصارهن
ىل أم سلمة، عن حدثين نبهان مو: من طرق عن عبد اهللا بن املبارك عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال

  كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أم سلمة قالت
: " وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا باحلجاب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

: " يارسول اهللا، أليس أعمى ال يبصرنا وال يعرفنا ؟، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقلنا" احتجبا منه 
هذا حديث حسن صحيح، مع أن نبهان موىل أم : وقال الترمذي" أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ 

سلمة مل يوثقه غري ابن حبان على عادته يف توثيق ااهيل، والترمذي منسوب إىل التساهل يف بعض ما 
فال يغتر : ٤١٦ / ٤" ن امليزا" حيسن ويضعف، فال يعتد بقوله إذا تبني خالفه، فقد قال املؤلف يف 

فلهذا ال يعتمد العلماء على : ٤٠٧ / ٣بتحسني الترمذي، فعند احملاققة غالبها ضعاف، وقال أيضا 
، على مذهب ابن ٢٩٤ / ٩" الفتح " تصحيح الترمذي، وعجب من احلافظ ابن حجر كيف يقويه يف 

جلمهور على خالفه وممن هو مذهب عجيب، وا: ١٤ / ١" اللسان " حبان، وهو الذي يقول عنه يف 
  = (*)ضعف هذا 

)٩/٤٥٥(  

  

ورواه الذهلي، أخربنا سعيد بن أيب مرمي، أخربنا نافع بن يزيد، عن عقيل، عن : قال احلافظ ابن عساكر
  .الزهري

مم تضحك ؟ فأخربته مبا قال علي بن : ملا حدثين سعيد بن أيب مرمي ذا، ضحكت، فقال: وقال الرمادي
هذا حديث تفرد به يونس، وهذا أنت حتدث به عن نافع بن يزيد، عن : يه أمحد يقولوكتب إل: املديين



  .إن شيوخنا املصريني هلم عناية حبديث الزهري: عقيل، فقال
كيف تستحل تروي عن رجل يروي عن معمر حديث نبهان : وفيما كتب أمحد إىل ابن املديين: قال

فر، عن عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين، عن ؟ رواه احلافظ حممد بن املظ) ١(مكاتب أم سلمة 
  .الرمادي

هذا مما ظلم فيه : مسعت الرمادي، وحدث حبديث عقيل، عن ابن شهاب، فقال: إبراهيم بن جابر احلافظ
  ).٢(الواقدي 

__________  
قد ، على انه قد صح يف الباب ما خيالفه، ف"املبدع " احلديث االمام أمحد، فيما نقله عنه صاحب = 

باب نظر املرأة إىل احلبش وحنوهم من غري ريبة : ، يف النكاح٢٩٤ / ٩" صحيحه " أخرج البخاري يف 
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يسترين : من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  .بردائه وأنا أنظر إىل احلبشة يلعبون يف املسجد حىت أكون أنا الذي أسأم
ن النظر إىل احلبشة عام قدومهم سنة سبع، ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة، وذلك بعد نزول وكا

احلجاب، ومما يقوي جواز نظر املرأة إىل االجنيب استمرار العمل على جواز خروج النساء إىل املساجد 
م النساء، واالسواق واالسفار منتقبات لئال يراهن الرجال، ومل يؤمر الرجال قط باالنتقاب لئال يراه

  .فدل على تغاير احلكم بني الطائفتني
وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة بنت قيس، وقد طلقها زوجها البتة وهو غائب أن تعتد يف 

وهو حديث صحيح أخرجه مالك " إنه رجل أعمى تضعني ثيابك عنده : " بيت ابن أم مكتوم، وقال هلا
  ).١٤٨٠(، ومسلم )٨٥٦(فقرة " ة الرسال" ، والشافعي يف ٥٨١، ٥٨٠ / ٢
  .١٨ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)٩/٤٥٦(  

  

حممد بن عمر الواقدي موىل لبين أسلم، مث بين سهم بطن من أسلم، ويل القضاء : قال حممد بن سعد
ام واختالف الناس، وقد فسر ببغداد للمأمون أربع سنني، وكان عاملا باملغازي والسرية والفتوح واالحك

  .ذلك يف كتب استخرجها ووضعها، وحدث ا، أخربين أنه ولد سنة ثالثني ومئة
هو موىل عبد اهللا بن بريدة االسلمي، قدم بغداد يف دين حلقه سنة ": الطبقات الكبري " وقال ابن سعد يف 

  املأمون القضاء، إذا قدم من خراسان،مثانني ومئة، فلم يزل ا، وخرج إىل الشام والرقة، مث رجع، فواله 



واله القضاء بعسكر املهدي، فلم يزل قاضيا حىت مات ببغداد الحدى عشرة خلت من ذي احلجة سنة 
  ).١(سبع ومئتني 

  ).٢(سكتوا عنه، تركه أمحد وابن منري : وذكره البخاري، فقال
  .متروك احلديث: وقال مسلم وغريه

  .ليس بثقة: وقال النسائي
هو ممن طبق ذكره شرق االرض وغرا، وسارت بكتبه الركبان يف فنون العلم من : طيبوقال اخل

  ).٣(املغازي والسري والطبقات والفقه، وكان جوادا كرميا مشهورا بالسخاء 
  ).٤(الواقدي عامل دهره : قال حممد بن سالم اجلمحي

__________  
  .٣٣٥، ٣٣٤ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .١٧٨ / ١" لكبري التاريخ ا) " ٢(
  .٣ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٥ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)٩/٤٥٧(  

  

  .الواقدي أمني الناس على أهل االسالم، كان أعلم الناس بأمر االسالم: وقال إبراهيم احلريب
  ).١(فأما اجلاهلية، فلم يعلم فيها شيئا : قال

  .واهللا ما رأينا مثله قط: كر الواقدي، فقالمسعت مصعبا الزبريي يذ: وقال موسى بن هارون
  .ذاك أمري املؤمنني يف احلديث: وعن الدراوردي وذكر الواقدي فقال

  ).٢(رواها يعقوب الفسوي، عن عبيد بن أيب الفرج، عن يعقوب موىل آل عبيد اهللا، عنه 
  ).٣(ه ألواح ابن واقد هذ: كانت ألواحي تضيع، فأوتى ا من شهرا باملدينة، يقال: وعن الواقدي قال

حنن نسأل : قد كانت للواقدي يف وقته جاللة عجيبة، ووقع يف النفوس حبيث إن أبا عامر العقدي قال
  ).٤(عن الواقدي ؟ ما كان يفيدنا الشيوخ واحلديث إال الواقدي 

 ويدلين كنت أقدم املدينة، فما يفيدين: حدثين من مسع عبد اهللا بن املبارك يقول: وقال مصعب الزبريي
  كنا عند: حدثين سيد بن داود قال: ، وقال معاوية بن صاحل الدمشقي)٥(على الشيوخ إال الواقدي 

__________  
  .٥ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(



  .٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)٩/٤٥٨(  

  

ما ال عندك يا أبا معاوية، فذكر : هشيم، فدخل الواقدي، فسأله هشيم عن باب ما حيفظ فيه، فقال
ما عندك ؟ فحدثه بثالثني حديثا عن النيب صلى : مخسة أحاديث أو ستة يف الباب، مث قال هشيم للواقدي

وسألت وسألت، وسألت مالكا، وسألت ابن أيب ذئب، : اهللا عليه وسلم وأصحابه والتابعني، مث قال
لئن كان كذابا، فما يف الدنيا مثله، وأن كان صادقا، : فرأيت وجه هشيم يتغري، فلما خرج، قال هشيم

  .فما يف الدنيا مثله
  ).١(ما كتبنا عن أحد أحفظ من الواقدي : مسعت جماهد بن موسى يقول: أمحد بن علي االبار
رقة من حديث الواقدي، وجعلت فيها حديثا عن كتبت و: قال سليمان الشاذكوين: وقال إبراهيم احلريب

مالك مل يروه إال ابن مهدي عنه، مث أتيت ا الواقدي، فحدثين إىل أن بلغ احلديث، فتركين وقام، مث أتى 
  ).٢(هذا احلديث سأل عنه إنسان بغيض ملالك، فلم أكتبه، مث حدثين به : فقال يل

ما من إحد إال وكتبه أكثر من حفظه، وحفظي : يقولكان الواقدي : قال ابن سعد: قال حممد بن جرير
  ).٣(أكثر من كتيب 

إنه محل كتبه على عشرين ومئة وقر : ملا انتقل الواقدي من جانب الغريب يقال: قال يعقوب بن شيبة
)٤.(  

__________  
  .١١ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٠ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٨١ / ١٨" معجم االدباء ) " ٣(
  .٢٨١ / ١٨" معجم االدباء ) " ٤(

(*)  

)٩/٤٥٩(  

  



  .كتب) ١(كان للواقدي ست مئة قمطر : وعن أيب حذافة السهمي قال
رأينا الواقدي يوما جالسا إىل أسطوانة يف مسجد املدينة، وهو : مسعت املسييب يقول: قال إبراهيم احلريب

  .جزئي من املغازي: أي شئ تدرس ؟ فقال: يدرس، فقلنا
حدثنا فالن وفالن، وجئت مبنت واحد، لو حدثتنا حبديث : هذا الذي جتمع الرجال تقول:  يوما لهوقلنا

  .يطول: كل واحد على حدة، فقال
  ردنا إىل االمر: قد رضينا، فغاب عنا مجعة، مث جاءنا بغزوة أحد، يف عشرين جلدا، فقلنا: قلنا له
  ).٢(االول 

  .ذكرناه من سعة علمه، وكثرة حفظه ال حيفظ القرآنكان الواقدي مع ما : قال أبو بكر اخلطيب
، حدثنا أمحد بن كامل القاضي، حدثين حممد بن موسى الرببري )٣(فأنبأين احلسني بن حممد الرافقي 

واهللا ما أحفظ : ال بد، فقال: أريد أن تصلي اجلمعة غدا بالناس، فامتنع، قال: قال املأمون للواقدي: قال
ا أحفظك، فجعل املأمون يلقنه سورة اجلمعة حىت بلغ النصف منها، فإذا حفظه، فأن: سورة اجلمعة، قال

حفظه أنت، : ابتدأ بالنصف الثاين، فإذا حفظه، نسي االول، فأتعب املأمون، ونعس، فقال لعلي بن صاحل
  ففعلت، فبقي كلما حفظته شيئا، نسي شيئا، فاستيقظ املأمون، فقال: قال علي

__________  
ليس بعلم : ال يقال بالتشديد، وينشد: ما تصان فيه الكتب قال ابن السكيت:  والقمطرةالقمطر،) ١(

  .٧ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(ما العلم إال ما وعاه الصدر * ما يعي القمطر 
  .الرقة: هذه النسبة إىل الرافقة، وهي بلدة كبرية على الفرات، يقال هلا اآلن) ٣(

(*)  

)٩/٤٦٠(  

  

هذا رجل حيفظ التأويل، وال حيفظ الترتيل، اذهب فصل م، واقرأ أي : خربته، فقالما فعلت ؟ فأ: يل
  ).١(سورة شئت 

  .فحافظ: فهذه حكاية مرسلة، والرببري
واهللا لوال أنه عندي :  فقال- وذكر الواقدي -مسعت أبا بكر الصاغاين : قال إبراهيم بن جابر الفقيه

  ).٢(ن أيب شيبة، وأبو عبيد، ومسى غريمها ثقة، ما حدثت عنه، قد حدث عنه أبو بكر ب
  ).٣(الواقدي ثقة مأمون : مسعت مصعب بن عبد اهللا يقول: وقال إبراهيم احلريب

  ).٤(أنا أسأل عن الواقدي ؟ الواقدي يسأل عين : وسئل معن بن عيسى عن الواقدي، فقال
  .ملدينة، فهو أعلم بهأما حديثه هاهنا، فمستو، وأما حديث أهل ا: وسألت ابن منري عنه، فقال



  .الواقدي ثقة: وروى جابر بن كردي، عن يزيد بن هارون قال
أما فقه أيب عبيد، فمن كتب الواقدي، : الواقدي ثقة، قال احلريب: مسعت أبا عبد اهللا يقول: احلريب

، من وهو إمام كبري، وإن أخطأ يف اجتهاده هذا: االختالف واالمجاع كان عنده، مث قال إبراهيم احلريب
سألت : إن مسائل مالك وابن أيب ذئب تؤخذ عمن هو أوثق من الواقدي، فال يصدق، النه قال: قال

  ).٥(مالكا، وسألت ابن أيب ذئب 
__________  

  .٨، ٧ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١١ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١١ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١٢ - ١١ / ٣"  بغداد تاريخ) " ٥(

(*)  

)٩/٤٦١(  

  

روى الواقدي ثالثني ألف حديث : أخربين من مسع علي بن املديين يقول: قال أبو داود السجستاين
  .غريب

: عند الواقدي عشرون ألف حديث مل أمسع ا، مث قال: وروى عبد اهللا بن علي بن املديين، عن أبيه، قال
  ).١(ال يروى عنه، وضعفه 

  أغرب الواقدي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  بن معني قالوعن حيىي
  .عشرين ألف حديث

  ).٢(كتب الواقدي كذب : قال يل الشافعي: وقال يونس بن عبداالعلى
  .اهليثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي: مسعت ابن املديين يقول: املغرية بن حممد املهليب

  .أمجعوا على ضعف اهليثم: قلت
  .ال يكتب حديثه: ، وقال مرة)٣(ليس الواقدي بشئ :  زهري، عن ابن معني قالأمحد بن
  .الواقدي كذاب: حدثنا معاوية بن صاحل، قال يل أمحد بن حنبل: الدواليب

هو عندي ممن يضع احلديث : قال إسحاق: أخربنا عبد اهللا بن أمحد اخلفاف، قال": الكىن " النسائي يف 
  .- يعين الواقدي -

__________  



  .١٢ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٤ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٥٣٢: ليحىي بن معني" التاريخ ) " ٣(

(*)  

)٩/٤٦٢(  

  

جعلت كتبه : مل يكن الواقدي مقنعا، ذكرت المحد موته يوم مات ببغداد، فقال: أبو إسحاق اجلوزجاين
  ).١(ظهائر للكتب منذ حني 

  .رف، وما عرفت من حديثه، فال أقنع بهما عندي للواقدي ح: وقال البخاري
ال أكتب حديثه، ما أشك أنه كان ينقل احلديث، ال ينظر للواقدي يف كتاب إال تبني : وقال أبو داود

  أمره فيه، روى يف فتح اليمن وخرب
  .العنسي أحاديث عن الزهري ليست من حديثه

  ).٢(وكان أمحد ال يذكر عنه كلمة 
ابن أيب حيىي باملدينة، : ع احلديث على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعةاملعروفون بوض: قال النسائي

  .والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان خبراسان، وحممد بن سعيد بالشام
  ).٣(ترك الناس حديث الواقدي : وقال أبو زرعة

 أيب شيبة، حدثنا ابن): ٤(ال شئ للواقدي يف الكتب الستة إال حديث واحد، عند ابن ماجة : قلت
  حدثنا شيخ لنا، فما جسر ابن ماجة

__________  
  .١٥ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٥ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٢٤٩لوحة ": ذيب الكمال ) " ٣(
ان رسول : باب ما جاء يف الزينة يوم اجلمعة، ولفظه: يف إقامة الصالة والسنة فيها) ١٠٩٥(رقم ) ٤(

ما على أحدكم لو اشترى ثوبني ليوم اجلمعة سوى ثوب : " لم قال على املنرباهللا صلى اهللا عليه وس
  ".مهنته 

  .من طريق حرملة بن حيىي، حدثنا عبد اهللا بن وهب به: ورواه بإسناد آخر مل يذكر فيه الواقدي
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأخرجه أبو : ٢ / ٧١ورقة " مصباح الزجاجة " قال البوصريي يف 

ذا اللفظ من حديث عبد اهللا بن سالم بإسناد آخر، ويف الباب عن عائشة عند ابن ) ١٠٧٨ (داود



  .وهو صحيح مبا قبله) ١٧٦٥(وابن خزمية ) ١٠٩٦(ماجة 
(*)  

)٩/٤٦٣(  

  

، "الطبقات " إن ما رواه عنه كتابه يف : أن يفصح به، وما ذاك إال لوهن الواقدي عند العلماء، ويقولون
  .من رواية الغري عنههو أمثل قليال 

  حدثنا أيب، حدثنا أبو عكرمة الضيب،: قال أبو بكر بن االنباري
كنت حناطا باملدينة يف يدي مئة ألف درهم للناس، أضارب ا، : قال الواقدي: حدثنا العنربي قال

فتلفت الدراهم، فشخصت إىل العراق، فأتيت حيىي بن خالد الربمكي يف دهليزه، وآنست اخلدم، 
: إذا قدم الطعام إليه مل حيجب عنه أحد، وحنن ندخلك، قال: تهم أن يوصلوين إليه، فقالواوسأل

من أنت ؟ وما قصتك ؟ فأخربته، فلما رفع الطعام، دنوت : فأدخلوين، فأجلسوين على املائدة، فقال
لسالم، الوزير يقرأ عليك ا: القبل رأسه، فشمأز من ذلك، فلما خرجت، حلقين خادم بألف دينار، وقال

فعدت من الغد، فوصلين بألف دينار أخرى، ويف اليوم الثالث : استعن ذه، وعد إلينا، قال: ويقول
: مل مينعين أن أدعك تقبل رأسي إال أنه مل يكن وصلك من معروفنا ما يوجب ذلك، يا غالم: بألف، وقال

أعز اهللا الوزير، لو : ، فقلتالزمين، وكن عندي: أعطه الدار الفالنية، وأعطه مئيت ألف درهم، مث قال
: قد فعلت، وأمر بتجهيزي، قال: أذنت يل يف الشخوص إىل املدينة، القضي الناس أمواهلم، وأعود، قال

  ).١(فقضيت ديين، ورجعت، فلم أزل يف ناحيته 
حج : قال يل الواقدي: حدثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا، قال: وروى حسني بن فهم عن أمحد بن مسبح

  ارتد يل رجال عارفا باملدينة واملشاهد، وكيف كان: لرشيد، فورد املدينة، فقال ليحىي بن خالدهارون ا
__________  

  .٥، ٤ / ٣" تاريخ بغداد " القصه بطوهلا يف ) ١(
(*)  

)٩/٤٦٤(  

  

نزول جربيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن أي وجه كان يأتيه، وقبور الشهداء، فسأل حيىي، 
  دله علي، فبعث إيل فأتيته، فواعدين إىلفكل أحد 

عشاء اآلخرة، فإذا مشوع، فلم أدع مشهدا وال موضعا إال أريتهما، فجعال يصليان، وجيتهدان يف 



ال : الدعاء، فلم يزل كذلك حىت طلع الفجر، مث أمر يل بكرة بعشرة آالف درهم، وقال يل الوزير
:  بعض الولد، مث إن الدهر أعضنا فقالت يل أم عبد اهللافاتسعنا، وزوجنا: عليك أن تلقانا حيث كنا، قال

هو بالرقة، فمضيت إليها، وطلبت االذن : ما قعودك ؟ فقدمت العراق، فسألت عن أمري املؤمنني، فقالوا
أخطأت على نفسك، وسأذكرك له، : على حيىي، فصعب، فأتيت أبا البختري، وهو يف عارف، فقال

، فبينا أنا يف )١(عت مرة يف سفينة، ومرة أمشي حىت وردت السيلحني وقلت نفقيت، وخترقت ثيايب، فرج
سوقها، إذ بقافلة من بغداد من أهل املدينة، وإن صاحبهم بكارا الزبريي أخرجه أمري املؤمنني ليوليه 

: أدعه حىت يرتل ويتسقر، مث أتيته، فاستخربين أمري، فقال: قضاء املدينة، وهو أصدق الناس يل، فقلت
هذا رأي خطأ، ولكن : أصري إىل املدينة، قال: مت أن أبا البختري ال حيب أن يذكرك الحد، قلتأما عل

فصرت معهم إىل الرقة، فلما كان من الغد، ذهبت : صر معي، فأنا الذاكر ليحىي بن خالد أمرك، قال
ليه فدخل، مث أبا عبد اهللا أنسيت أمرك، قف حىت أدخل إ: إىل باب الوزير، فإذا الزبريي قد خرج، فقال

ادخل، فدخلت يف حال خسيسة، وقد بقي من رمضان ثالثة أو أربعة أيام، : خرج احلاجب، فقال يل
  فلما رآين حيىي يف تلك احلال، رأيت الغم يف وجهه، فقرب جملسي، وعنده

__________  
ت ا مساحل إا مسيت كذلك، النه كان: هي ناحية قريبة من بغداد تبعد عنها ثالثة فراسخ، وقيل) ١(

  .لكسرى، وهم قوم بسالح يرتبون يف الثغور، واحدهم مسلحي
(*)  

)٩/٤٦٥(  

  

أفطر عندنا، فأفطرت عنده، وأعطاين مخس : قوم حيادثونه، فجعل يذاكرين احلديث بعد احلديث، وقال
سر، عد إلينا، فذهبت، فتجملت، واكتسيت، ولقيت الزبريي، فلما رآين بتلك احلال، : مئة دينار، وقال

يا أبا : وأخربته اخلرب، ومل يزل الوزير يقربين، ويوصلين كل ليلة مخس مئة دينار إىل ليلة العيد، فقال يل
عبد اهللا، تزين غدا المري املؤمنني بأحسن زي للقضاة، واعترض له، فإنه سيسألين عن خربك، فأخربه، 

يا : مضيت مع حيىي بن خالد، فقال يلوجعل أمري املؤمنني يلحظين يف املوكب، مث نزلنا، و: ففعلت، قال
أبا عبد اهللا ما زال أمري املؤمنني يسألين عنك، فأخربته خبرب حجنا، وقد أمر بثالثني ألف درهم، مث جتهزت 

  .إىل املدينة
  .وكيف أالم على حب حيىي ؟ وساق حكاية طويلة

قت مرة، وأنا مع حيىي بن أض: حدثنا سليمان بن أيب شيخ، حدثنا الواقدي قال: قال أبو عكرمة الضيب
ليس عندنا من آلة العيد بشئ، فمضيت إىل تاجر صديق : خالد، وحضر عيد، فجاءتين اجلارية، فقالت



يل ليقرضين، فأخرج إيل كيسا خمتوما فيه ألف دينار، ومئتا درهم، فأخذته، فما استقررت يف مرتيل حىت 
 القرض، فدخلت إىل زوجيت، فأخربا، جاءين صديق يل هامشي، فشكا إيل تأخر غلته وحاجته إىل

ما صنعت شيئا، أتيت رجال سوقة، : على أن أقامسه الكيس، قالت: على أي شئ عزمت ؟ قلت: فقالت
فأعطاك ألفا ومئيت درهم، وجاءك رجل من آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، تعطيه نصف ما أعطاك 

 - وكان صاحبه -قي التاجر إىل اهلامشي السوقة ؟ فأخرجت الكيس كله إليه، فمضى، فذهب صدي
  فسأله القرض، فأخرج اهلامشي إليه

  .الكيس بعينه، فعرفه التاجر، وانصرف إيل، فحدثين باالمر
  :قال

)٩/٤٦٦(  

  

يا : إمنا تأخر رسولنا عنك لشغلي، فركبت إليه، فأخربته أمر الكيس، فقال: وجاءين رسول حيىي يقول
خذ ألفي دينار لك، وألفي دينار للتاجر، : ءه بعشرة آالف دينار، فقالغالم، هات تلك الدنانري، فجا

  ).١(وألفني للهامشي، وأربعة آالف لزوجتك، فإا أكرمكم 
  .رواها املعاىف والدارقطين، عن ابن االنباري، حدثنا أيب، حدثنا أبو عكرمة
 ولكل من الثالثة مبئتني دينار وقد روي إسناد آخر إىل الواقدي حنو منها، لكن أمر له خبمس مئة دينار،

  .وهذا أشبه
  ).٢(صار إيل من السلطان ست مئة ألف درهم، ما وجبت علي زكاة فيها : قال احلسن بن شاذان عنه

  ).٣(مات الواقدي وهو على القضاء، وليس له كفن، فبعث املأمون بأكفانه : قال عباس الدوري
  ).٤(بع ومئتني مات الواقدي يف ذي احلجة، سنة س: وقال البخاري

قرأت على املؤيد علي بن إبراهيم بن حيىي الكاتب، أخربنا عبد الرحيم بن جنم، أخربتنا فخر النساء 
  أخربنا حممد: شهدة، وأخربنا املؤيد، أخربنا علي بن باسويه املقرئ، أخربنا أبو السعادات القزاز قاال

__________  
  .٢٨١، ٢٨٠ / ١٨" معجم االدباء " ، و ٢٠، ١٩ / ٣" تاريخ بغداد " القصة بطوهلا يف ) ١(
  .٢٠ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٠ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٧٨ / ١" التاريخ الكبري ) " ٤(

(*)  

)٩/٤٦٧(  



  

ابن عبد الكرمي اخلشيشي، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا حممد بن جعفر االدمي القارئ، حدثنا أبو 
ا حممد بن عمر الواقدي، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، جعفر أمحد بن عبيد، حدثن

ما من مولود يولد إال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال] رضي اهللا عنه [ عن أيب هريرة 
: مث يقول أبو هريرة" الشيطان ميسه حني يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إال مرمي وابنها 

   ].٣٦: آل عمران) [ ١) (أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم(ن شئتم اقرؤوا إ
قرأت على أيب الفهم بن أمحد السلمي أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا حممد بن عبد الباقي، أخربنا 

الفرج، مالك بن أمحد البانياسي، حدثنا علي بن حممد املعدل، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد ابن 
حدثنا الواقدي، حدثنا عاصم بن عمر، عن سهيل بن أيب صاحل، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن أيب 

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا، فطلع أبو بكر : سلمة، عن أيب أروى السدوسي قال
  ) ".٢(احلمد هللا الذي أيدين بكما : " وعمر، فقال

  أخربنا ابن قدامة، أخربنا ابن البطي،أخربنا إمساعيل بن الفراء، 
__________  

 يف تفسري سورة ١٥٩ / ٨" صحيحه " إسناده ضعيف لضعف الواقدي، لكن رواه البخاري يف ) ١(
آل عمران من طريق عبد اهللا بن حممد، عن عبد الرزاق، أخربنا معمر ذا االسناد، ومن طريق حممد بن 

ريق عبد اهللا ابن عبد الرمحن الدارمي، عن أيب اليمان، عن رافع عن عبد الرزاق، عن معمر، ومن ط
  ٢٣٣ / ٢شعيب، عن الزهري، وأخرجه أمحد 

  . من طريق عبد الرزاق، كالمها عن معمر٢٧٤من طريق عبداالعلى و 
إسناده ضعيف من أجل الواقدي، وشيخه فيه عاصم بن عمر، وهو ضعيف أيضا، وأورده اهليثمي ) ٢(

  .، ونسبه إىل البزار والطرباين يف االوسط والكبري٥١ / ٩" امع " يف 
يف " االصابة " عاصم واه، ونسبه احلافظ يف : ، وصححه، فتعقبه الذهيب بقوله٧٤ / ٣وأخرجه احلاكم 
  . إىل ابن السكن واحلاكم وضعف إسناده٥ / ٤ترمجة أيب أروى 

(*)  

)٩/٤٦٨(  

  

لبختري، حدثنا أمحد ابن اخلليل، حدثنا الواقدي، حدثنا أخربنا النعايل، أخربنا ابن بشران، أخربنا ابن ا
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن سب أسعد احلمريي، : معمر، عن مهام، عن أيب هريرة، قال

  ).١" (هو أول من كسا البيت : " قال



ج، أما يف وقد تقرر أن الواقدي ضعيف، حيتاج إليه يف الغزوات، والتاريخ، ونورد آثاره من غري احتجا
الفرائض، فال ينبغي أن يذكر، فهذه الكتب الستة، ومسند أمحد، وعامة من مجع يف االحكام، نراهم 

يترخصون يف إخراج أحاديث أناس ضعفاء، بل ومتروكني، ومع هذا ال خيرجون حملمد بن عمر شيئا، مع 
ول من أهدره فيه جمازفة أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب حديثه، ويروى، الين ال أمه بالوضع، وق

من بعض الوجوه، كما أنه ال عربة بتوثيق من وثقه، كيزيد، وأيب عبيد، والصاغاين، واحلريب، ومعن، 
ومتام عشرة حمدثني، إذ قد انعقد االمجاع اليوم على أنه ليس حبجة، وأن حديثه يف عداد الواهي، رمحه 

  .اهللا
  

  لبصرة، أبو عامر، عبدامللك بناالمام، احلافظ، حمدث ا) ع * ( العقدي- ١٧٣
__________  

، ونسبه للحارث بن أيب ٣٦٣ / ١" املطالب العالية " إسناده ضعيف لضعف الواقدي، وأورده يف ) ١(
 من طريق عبد الصمد بن ٣٦٦ / ٣" الفتح "  كما يف -أسامة، وأعله بالواقدي، وروى الفاكهي 
ن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن سب أسعد، زعموا أ: معقل، عن وهب بن منبه أنه مسعه يقول

  .وكان أول من كسا البيت الوصائل
وكان أسعد أبو كرب احلمريي آمن بالنيب صلى اهللا عليه وسلم : ٦٠ابن قتيبة ص " معارف " وجاء يف 

  .قبل أن يبعث بسبع مئة سنة، وهو أول من كسا البيت االنطاع والربود
  .وأنشد له أربعة أبيات

  = (*)، ١٩٣٧، طبقات خليفة ت ٤٧٢: ، تاريخ خليفة٢٩٩ / ٧ت ابن سعد طبقا* 

)٩/٤٦٩(  

  

  .عمرو القيسي العقدي، البصري
زكريا بن إسحاق، وأمين بن نابل، وأفلح بن محيد، وقرة بن خالد، وحممد بن أيب محيد، : حدث عن

، وشعبة، ومالك، وعمر بن أيب زائدة، وعكرمة بن عمار، ورباح بن أيب معروف، وأفلح بن سعيد
  .وإبراهيم بن طهمان، ومحاد بن سلمة، وطبقتهم

أمحد وابن راهويه، وابو خيثمة، وإسحاق الكوسج، وأمحد بن الفرات، وعباس الدوري، : حدث عنه
وحممد بن شداد املسمعي، وحممد بن حيىي الذهلي، وعبد بن محيد، وحممد بن يونس الكدميي، وخلق 

  .كثري
  .م، وثقات النقلةوكان من مشايخ االسال



  .ثقة مأمون: ذكره النسائي، فقال
  . هو موىل للعقديني، من بين قيس، وكان ال خيضب- وهو من الرواة عنه -وقال حممد بن سنان القزاز 

  ).١(كان من حفاظ أهل البصرة : وقال غريه
  ).٢" (الغيالنيات " يقع حديثه عاليا يف : قلت

__________  
، ٣٥٩ / ٥، اجلرح والتعديل ٥٢١: ، املعارف٣٠٤ / ٢، التاريخ الصغري ٤٢٥ / ٥التاريخ الكبري = 

 / ١، تذكرة احلفاظ ٣٤٧ / ١، العرب ١ / ٦ / ٣، تذهيب التهذيب ٨٥٩لوحة : ذيب الكمال
: ، طبقات احلفاظ٤٠٩ / ٦، ذيب التهذيب ٤٦٩ / ١، طبقات القراء ٢١٢ / ٢، الكاشف ٣٤٧
  .١٤ / ٢ شذرات الذهب ،٢٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٤

  .٨٦٠لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  ).١( تعليق رقم ٣٦٩مر التعريف ا يف الضفحة ) ٢(

(*)  

)٩/٤٧٠(  

  

  .مات يف سنة أربع ومئتني: ، ونصر اجلهضمي)١(قال حممد بن سعد 
، أخربنا هبة اهللا أخربنا عمر بن حممد: أخربنا ابن أيب عمرو أبو الغنائم القيسي ومجاعة يف كتام، قالوا

بن احلصني، أخربنا حممد بن حممد بن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن شداد املسمعي، 
جاء مسيلمة الكذاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا قرة عن احلسن قال

أخربنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا، وعبد ) ٢ ("هذا يبعث هلكة لقومه : " وسلم، فلما قام من عنده، قال
الدائم الوزان، وعلي ابن حممد احلنبلي، وأبو بكر بن عبد اهللا بن عمر، وأمحد بن عبد الرمحن الوراق، 

أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا أبو عاصم : وعمر بن أيب بكر االباري قالوا
   حدثنا- يعين ابن صاعد -رمحن بن أيب شريح، حدثنا حيىي الفضيلي، أخربنا عبدال

بكار بن قتيبة، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عبيد اهللا بن إسحاق، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب 
أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، وما فسد عليكم فبيعوه، ول : " صلى اهللا عليه وسلم قال

  ". يعين اململوكني - تعذبوا خلق اهللا
هذا حديث غريب فرد، وعبيد اهللا هذا ذكره ابن أيب حامت، وأنه يروي عن أبيه، وما غمزمها، واملنت 

  ).٣(حمفوظ بإسناد آخر 
__________  



  .٢٩٩ / ٧" طبقاته الكربى " يف ) ١(
  .حممد بن شداد ضعيف، وكذا قرة، مث هو مرسل) ٢(
يف ) ١٦٦١(باب ما ى عن السباب واللعن، ومسلم : دب يف اال٣٩٠ / ١٠أخرجه البخاري ) ٣(

  ) = (*)٥١٥٧(باب إطعام اململوك مما يأكل، وأبو داود : االميان

)٩/٤٧١(  

  

  .االمام احملدث الصدوق، أبو زكريا االنصاري احلمصي *  حيىي بن سعيد العطار- ١٧٤
رزوق، وحممد بن عبدالرمحن بن يونس بن يزيد، وحريز بن عثمان، واملسعودي، وفضيل بن م: روى عن

  .عرق اليحصيب، وحيىي بن أيوب املصري، وأيب غسان حممد بن مطرف
  .أبو مهام، وحممد بن مصفى، وأبو التقى اليزين، وحممد ابن عمرو بن حنان، وآخرون: وعنه

  .وثقه ابن مصفى، وضعفه ابن معني، والدارقطين
  .ال حيتج به: وقال ابن خزمية

  ".حفظ اللسان " وهو مصنف كتاب 
__________  

  مررنا بأيب ذر بالربذة: من طرق عن االعمش، عن املعرور بن سويد، قال) ٥١٥٨(و = 
إنه كان بيين وبني : يا أبا ذر، لو مجعت بينهما كانت حلة، فقال: وعليه برد وعلى غالمه مثله، فقلنا

لنيب صلى اهللا عليه وسلم، فلقيت رجل من إخويت كالم، وكانت أمه أعجمية فعريته بأمه، فشكاين إىل ا
يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إن إخوانكم خولكم، جعلهم اهللا : " النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

حتت أيديكم، فمن كان أخوة حتت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، 
  ".فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم 

إم إخوانكم فضلكم اهللا عليهم، فمن مل يالئمكم فبيعوه، وال تعذبوا خلق : "  أبو داود يف روايةوزاد
 يف ١٢٦ / ٥باب املعاصي من أمر اجلاهلية، و :  يف االميان٨١، ٨٠ / ١وأخرجه البخاري " اهللا 

طرق، عن من ) ٤٠) (١٦٦١(العبيد إخوانكم، ومسلم : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: العتق
  .شعبة، عن واصل االحدب، عن املعرور بن سويد به

من طريق حممد بن بشار عن عبدالرمحن بن مهدي، عن سفيان، عن واصل ) ١٩٤٥(وأخرجه الترمذي 
  .به
 ٤، الكامل البن عدي ١٥٢ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٤١لوحة : ، الضعفاء٢٧٧ / ٨التاريخ الكبري * 
 / ٢، ميزان االعتدال ١ / ١٥٥ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٩٩لوحة : ، ذيب الكمال٨٣٦/ 



  .٢٢٠ / ١١، ذيب التهذيب ٣٧٩
(*)  

)٩/٤٧٢(  

  

  .االمام احلافظ الثقة، أبو حممد البغدادي، واسم جده مسلم) ع * ( يونس بن حممد املؤدب- ١٧٥
مان، داود بن أيب الفرات، وشيبان النحوي، وحرب بن صفوان الكبري، وفليح بن سلي: حدث عن

والقاسم بن الفضل احلداين، ونافع بن عمر اجلمحي، واحلمادين، وسالم بن أيب مطيع، والليث ابن 
سعد، ويعقوب القمي، وشريك، والصعق بن حزن، وحممد بن علي عم الشافعي، وعبد الواحد بن زياد، 

  نس، وعنومفضل بن فضالة املصري، وأم االسود اخلزاعية، وأم ار البصرية، اليت تروي عن أ
  .خلق سواهم

أمحد بن حنبل، وأبو خيثمة، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعبد اهللا املسندي، وعبد بن محيد، وحممد بن : وعنه
عبد اهللا املخرمي، وعباس الدوري، وحممد بن عبيد اهللا بن املنادي، وأمحد بن منصور الرمادي، وأبو 

م، وأمحد بن اخلليل الربجالين، وأمحد بن اخلليل إسحاق اجلوزجاين، وابنه حرمي بن يونس، وامسه إبراهي
  .النيسابوري، وحسني بن عيسى البسطامي، وخلق كثري

  .وثقه حيىي بن معني وغريه
  ).١(صدوق : وقال أبو حامت

__________  
 / ٨، التاريخ الكبري ٣٢٢٣ت : ، طبقات خليفة٤٧٣: ، تاريخ خليفة٣٣٧ / ٧طبقات ابن سعد ) ١(

، تذهيب ١٥٧لوحة : ، ذيب الكمال٣٥٠ / ١٤، تاريخ بغداد ٢٤٦ / ٩يل ، اجلرح والتعد٤١٠
، ذيب ٣٠٥ / ٣، الكاشف ٣٦١ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٥٦ / ١، العرب ٢ / ١٩٥ / ٤التهذيب 
 / ٢، شذرات الذهب ٤٤١: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٨: ، طبقات احلفاظ٤٤٧ / ١١التهذيب 

٢٢.  
  .٢٤٦ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(

(*)  

)٩/٤٧٣(  

  



  ).١(ثقة، ثقة : وقال يعقوب بن شيبة
، وزعم أنه روى عن عبد الوهاب ابن خبت، وعبيد اهللا بن عمر، )٢" (الكمال " وقد وهم صاحب 

  .وهذا مستحيل
  .سنة سبع ومئتني: وقد اختلفوا يف وفاته، فقال أبو حسان الزيادي وابن حبان

  .يف تاسع صفر: زاد ابن حبان
  .سنة مثان: د، وخليفة، ومطنيوقال ابن سع
  زاد ابن سعد،

  .لسبع خلون من صفر) ٣(يوم الثالثاء : فقال
أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا أبو حممد بن قدامة الفقيه، أخربنا أمحد بن املقرب، أخربنا طراد بن 

مد ابن عبيد اهللا، حدثنا حممد النقيب، أخربنا علي بن عبد اهللا اهلامشي، أخربنا حممد بن عمرو، حدثنا حم
يونس بن حممد، حدثنا أبو أويس، عن ابن شهاب، عن سامل ومحزة ابين عبد اهللا بن عمر، عن أبيهما أنه 

  ".الشؤم يف الفرس واملرأة والدار : " مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).٤(متفق عليه من حديث ابن شهاب 

  ويرويه النسائي عن حممد
__________  

  .٣٥١ / ١٤" تاريخ بغداد ) ١(
 ه صاحب كتاب ٦٠٠هو احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي اجلماعيلي احلنبلي املتويف سنة ) ٢(
  ".الكمال يف معرفة الرجال " 
  .يوم السبت: ٣٣٧ / ٧" الطبقات " يف ) ٣(
تقى من شؤم املرأة، باب ما ي:  يف النكاح١١٨ / ٩، ومن طريقه البخاري ١٤٠ / ٣رواه مالك ) ٤(

باب الطرية والفأل وما يكون فيه من الشؤم، عن ابن شهاب الزهري، : يف السالم) ٢٢٢٥(ومسلم 
باب ما يذكر من شؤم الفرس من :  يف اجلهاد٤٥، ٤٤ / ٦عن سامل، عن ابن عمر، ورواه البخاري 

  .طريق أيب اليمان، عن شعيب، عن الزهري
مد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن حممد  من طريق حم١١٨ / ٦وأخرجه أيضا 

= ذكروا الشؤم عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب : العسقالين، عن أبيه، عن ابن عمر، قال
(*)  

)٩/٤٧٤(  

  



ابن نصر النيسابوري، عن أيوب بن سليمان، عن أيب بكر بن أيب أويس، عن سليمان بن بالل، عن 
  .وآخر عن ابن شهاب، فكأن ابن املقرب الكرخي مسعه من النسائيموسى بن عقبة، 

أخربنا أمحد بن عبداحلميد بقراءيت، أخربنا موسى بن عبد القادر، وأخربنا أبو احلسني بن الفقيه، ومجاعة، 
أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا عبدالرمحن بن حممد، أخربنا : أخربنا عبد اهللا ابن عمر قاال: قالوا
 اهللا بن محويه، أخربنا إبراهيم بن خزمي، حدثنا عبد بن محيد، حدثنا يونس بن حممد، حدثنا شيبان، عبد

  عن قتادة،
__________  

  ".إن كان الشؤم يف شئ، ففي الدار واملرأة والفرس : " صلى اهللا عليه وسلم= 
الشؤم شئ إن يكن من : " من حديث ابن عمر بلفظ) ١١٧(، ومسلم أيضا ٨٥ / ٢وأخرجه أمحد 

 / ٦، والبخاري ١٤٠ / ٣ويف الباب عن سهل بن سعد عند مالك " حق، ففي الفرس واملرأة والدار 
  .يعين الشؤم" إن كان ففي الفرس واملرأة واملسكن : " بلفظ) ٢٢٢٦(، ومسلم ٤٨، ٤٥

ئ ما، لو كان الشؤم ثابتا يف ش: وهذا اللفظ االخري يفهم منه أن الشؤم منتف عن كل شئ، الن معناه
وقع .." الشؤم يف الفرس: " لوجد يف هذه الثالثة، لكنه ليس بثابت يف شئ، ويظهر أن الرواية االوىل

فيها اختصار وتصرف من بعض الرواة، على أنه قد جاء عن عائشة رضي اهللا عنها االنكار على من 
 طريق روح،  من٢٤٦ و ٢٤٠ و ١٥٠ / ٦روى هذا احلديث ذه السياقة، فقد أخرج االمام أمحد 

إن أبا هريرة حيدث : حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أيب حسان االعرج أن رجلني دخال على عائشة، فقاال
  ".إمنا الطرية يف املرأة والدابة والدار : " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول

ي أيب القاسم ما والذي أنزل القرآن عل: فطارت شقة منها يف السماء وشقة يف االرض، قالت: قال
الطرية يف : كان أهل اجلاهلية يقولون: " هكذا كان يقول، ولكن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول

ما أصاب من مصيبة يف االرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب : (مث قرأت عائشة" املرأة والدابة والدار 
وإسناده صحيح، .. عن مهام، عن قتادة من طريقني٢٤٠ و ١٥٠ / ٦وأخرجه أيضا ) من قبل أن نربأها

ورواية عائشة يف هذا أشبه بالصواب إن :  عن بعض االئمة قوهلم١١٥: ونقل الزركشي يف االجابة ص
  شاء اهللا ملوافقتها يه عليه الصالة والسالم عن الطرية يا عاما وكراهتها

م الذين ال يكتوون وال يتطريون، يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب، وه: " وترغيبه يف تركها بقوله
  " (*)وال يسترقون وعلى رم يتوكلون 

)٩/٤٧٥(  

  



إن : " يا نيب اهللا، كيف حيشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال: حدثنا أنس بن مالك، أن رجال قال
  ".الذي أمشاه على رجليه قادر على أن ميشيه على وجهه يف النار 

  .د، فوافقناهعن ابن محي) ١(أخرجه مسلم 
  

ابن أيب أمية، احلافظ الثقة االمام، أبو يوسف الطنافسي الكويف، أحد ) ع * ( يعلى بن عبيد- ١٧٦
  ).٢(االخوة 

حيىي بن سعيد االنصاري، وإمساعيل بن أيب خالد، واالعمش، وعبد امللك بن أيب سليمان، : حدث عن
  .سفيان الثوري، ومسعر وخلقوأيب حيان التيمي، وزكريا بن أيب زائدة، وابن إسحاق، و

إسحاق بن راهويه، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وحممود ابن غيالن، وهارون احلمال، وعلي بن : وعنه
  حرب، وعبد بن محيد،

__________  
 يف ٣٧٨ / ٨باب حيشر الكافر على وجهه، وأخرجه البخاري : يف املنافقني) ٢٨٠٦(رقم ) ١(

باب احلشر من طريق عبد اهللا بن حممد اجلعفي، عن يونس بن حممد :  يف الرقاق٣٣٠ / ١١٠التفسري، 
  .املؤدب ذا االسناد

 / ٨، التاريخ الكبري ١٣١٢، طبقات خليفة ت ٤٧٣: ، تاريخ خليفة٣٩٧ / ٦طبقات ابن سعد * 
، مشاهري علماء ٣٠٤ / ٩، اجلرح والتعديل ٥١٧: ، املعارف٣١٤ / ٢، التاريخ الصغري ٤١٩

  ، تذهيب١٥٥٥لوحة : ، ذيب الكمال١٣٨٢االمصار ت 
، دول ٢٩٥ / ٣، الكاشف ٣١٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٥٧ / ١، العرب ١ / ١٨٨ / ٤التهذيب 
، طبقات ٤٠٢ / ١١، ذيب التهذيب ٦٦٩ / ٢، شرح العلل البن رجب ١٢٩ / ١االسالم 
  .٢٣ / ٢، شذرات الذهب ٤٣٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٠: احلفاظ

  . يف ترمجة أخيه حممد بن عبيد من هذا اجلزء٤٣٧كرهم يف الصفحة تقدم ذ) ٢(
(*)  

)٩/٤٧٦(  

  

  .وحممد بن حيىي الذهلي، وأمحد بن الفرات وعدد كثري
  .وانتهى إليه علو االسناد بالكوفة مع جعفر بن عون

  ).١(كان صحيح احلديث، صاحلا يف نفسه : قال أمحد بن حنبل
  ).٢(ة ثق: وروى الكوسج عن حيىي بن معني



كان يعلى بن عبيد حيفظ عامة حديثه، أو مجيع ما عنده، وما رأيت : وقال سعيد بن أيوب البخاري
  .أحفظ من وكيع

  ).٣(هو أثبت أوالد أبيه يف احلديث : وقال أبو حامت الرازي
ال ما رأيت أفضل من يعلى بن عبيد، وما رأيت أحدا يريد بعلمه اهللا إ: وقال أمحد بن عبد اهللا بن يونس

  ).٤(يعلى بن عبيد رمحه اهللا 
  .ما رأيت يعلى ضاحكا قط: وقال أمحد بن الفرات

  .مل يكن يعلى باملتقن ملا محل عن سفيان الثوري: وقيل
  ).٥(مات بالكوفة يف خامس شوال، سنة تسع ومئتني : قال ابن سعد

  
  بنالضعيف التالف، أبو حذيفة إسحاق : الشيخ العامل القصاص*  أبو حذيفة - ١٧٧

__________  
  .١٥٥٥لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٥٥٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣٠٤ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .١٥٥٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .٣٩٧ / ٦" الطبقات الكربى ) " ٥(
  = (*)، الكامل البن ١٣٥ / ١، اروحني والضعفاء ٣٥لوحة : الضعفاء للعقيلي* 

)٩/٤٧٧(  

  

وهو كتاب " املبتدأ " بشر بن حممد بن عبد اهللا بن سامل اهلامشي، موالهم البخاري، مصنف كتاب 
  .مشهور يف جملدتني، ينقل منه ابن جرير فمن دونه، حدث فيه بباليا وموضوعات

االعمش، وابن أيب خالد، وابن جريج، وابن إسحاق، وعبد اهللا بن طاووس، وجويرب بن سعيد، : عن
  . سليمان، وعدد كثريومقاتل بن

سلمة بن شبيب، وأمحد بن حفص، وحممد بن يزيد، النيسابوريون، وحممد بن قدامة البخاري، : وعنه
  ).١(وإمساعيل بن عيسى العطار، وعلي بن حرب اجلنديسابوري 

، عن ابن - ثقة -حدثنا أبو حذيفة البخاري ) ٢(حدثنا حممد بن عمر الدراجبردي : قال مكي بن عبدان
من طاف بالبيت، : " ج، عن ابن أيب مليكة، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالجري

  ).٣" (فليستلم االركان كلها 



  .ال يفرح بتوثيق هذا الرجل، فاحلديث كما تشاهد باطل: قلت
  .أبو حذيفة تركوا حديثه: قال مسلم

__________  
  ،٣٤٨ / ١، العرب ٧٠ / ٦دباء ، معجم اال٣٢٦ / ٦، تاريخ بغداد ٣٤ / ١: عدي= 

  .١٥ / ٢، شذرات الذهب ٣٥٤ / ١، لسان امليزان ١٨٤ / ١ميزان االعتدال 
  .نسبة إىل دراجبرد حملة بنيسابور) ٢(جنديسابور : هذه النسبة إىل مدينة خوزستان، يقال هلا) ١(
ي بتوثيق أيب حذيفة، تفرد الدراجبرد: ، وعلق عليه، فقال١٨٥ / ١" امليزان " أورده املؤلف يف ) ٣(

  .فلم يلتفت إليه أحد، الن أبا حذيفة بني االمر ال خيفى حاله على العميان
(*)  

)٩/٤٧٨(  

  

  ).١(كذاب، كان حيدث عن ابن طاووس، وابن طاووس مات قبل أن يولد : وقال ابن املديين
  ).٢(متروك احلديث : وقال الدارقطين

  ).٣(ان يزن حبفظ يروي عمن مل يدرك، وك: وقال أمحد بن سيار
كان يضع احلديث على الثقات، قد روى عن الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، : وقال ابن حبان

  ).٤" (مرض يوم يكفر ثالثني سنة : " عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).٥(خلط ابن حبان ترمجة هذا بترمجة إسحاق بن بشر الكاهلي الكويف، أحد اهللكي أيضا : قلت

  ).٦(مات أبو حذيفة ببخارى يف رجب سنة ست ومئتني، قاله غنجار 
__________  

  .٣٢٧ / ٦" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٢٨ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .يتهم: ، ويزن٣٢٧ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٣(
قال يصع احلديث، و: وقال النقاشي: ٣٥٥ / ١" اللسان " ، ويف ١٣٦ / ١" اروحني " كتاب ) ٤(

  كذاب، وقال ابن اجلوزي يف: أبو بكر بن أيب شيبة
أم بوضع احلديث، وقال ابن ": االرشاد " أمجعوا على أنه كذاب، وقال اخلليلي يف ": املوضوعات " 

كان غري ثقة، وقال : أحاديثه منكرة إما إسنادا، وإما متنا ال يتابعه عليها أحد، وقال اخلطيب: عدي
  .ناكري ليس هلا أصلجمهول حدث مب: العقيلي

" الكاهلي موىل بين هاشم " وكذا خبط ابن اجلوزي، فقال يف هذا : ١٨٥ / ١" امليزان " زاد يف ) ٥(



  .ومل يصب يف قوله الكاهلي
هو حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان بن كامل أبو عبد اهللا البخاري احلافظ صاحب تاريخ خبارى، ) ٦(

  . ه٤١٢تويف سنة 
  .١٠٨ / ٣العرب 
(*)  

)٩/٤٧٩(  

  

، بن الضحاك، بن مسلم، بن الضحاك، االمام احلافظ شيخ الضحاك بن خملد) ع* ( أبو عاصم - ١٧٨
من أنفسهم البصري، وأمه من آل الزبري، وكان : احملدثني االثبات، أبو عاصم الشيباين، موالهم، ويقال

  .يبيع احلرير
  .ولد سنة اثنتني وعشرين ومئة

 عبيد، وأمين بن نابل، وز بن حكيم، وسليمان التيمي، أحرفا من التفسري، يزيد بن أيب: وحدث عن
وحنظلة بن أيب سفيان، وزكريا بن إسحاق، وهشام بن حسان، وابن عجالن، وعثمان بن سعد الكاتب، 

وحيوة بن شريح، وجرير بن حازم، وبكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة، وثور ابن يزيد، وجعفر 
بن حيىي بن ثوبان، وحجاج بن أيب عثمان الصواف، وابن عون، وعبد احلميد بن الصادق، وجعفر 

جعفر، وإمساعيل بن عبد امللك، وإمساعيل بن رافع، وأشعث بن عبد اهللا، وابن جريج، وشبيب ابن بشر، 
وموسى بن عبيدة، وعبيد اهللا بن أيب زياد القداح، وطلحة بن عمرو، وجبري بن فرقد، وعبد اهللا بن 

  ن بن خثيم، وعباد بن منصور،عثما
ومستقيم بن عبدامللك، وعمر بن حممد العمري، وشعبة، واالوزاعي، وابن أيب عروبة، وسفيان، ومالك 

  .وخلق كثري
__________  

 / ٤، التاريخ الكبري ١٩٢١، طبقات خليفة ت ٤٧٤: ، تاريخ خليفة٢٩٥ / ٧طبقات ابن سعد * 
لوحة : ، ذيب الكمال٤٦٣ / ٤، اجلرح والتعديل ٥٢٠: ف، املعار٣٢٤ / ٢، التاريخ الصغري ٣٣٦
، تذكرة احلفاظ ٣٢٥ / ٢، ميزان االعتدال ٢٦٢ / ١، العرب ١ / ٩٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٦١٧

، طبقات ٤٥٠ / ٤، ذيب التهذيب ٣٦٦ / ١، دول االسالم ٣٦ / ٢، الكاشف ٣٦٦ / ١
  .٢٨ / ٢ ، شذرات الذهب١٧٧، خالصة تذهيب الكمال ١٥٦: احلفاظ

نقل عن أيب العباس أنه ذكره العقيلي يف الضعفاء، ومل جيده املؤلف فيه، وكذلك " ميزان االعتدال " ويف 



  .يف نسختنا غري موجود يف من امسه الضحاك
(*)  

)٩/٤٨٠(  

  

البخاري، وهو أجل شيوخه وأكربهم، وجرير بن حازم شيخه، واالصمعي، واخلرييب، وإسحاق : وعنه
علي، وأمحد، وأبو خيثمة، وبندار، وابن مثىن، وحممود بن غيالن، واحلسن احللواين، بن راهويه، و

وهارون احلمال، والذهلي، والفالس، وعبد اهللا بن منري، وابن وارة، وإبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين، 
 والكوسج، واحلارث بن أيب أسامة، والكدميي، وأمحد بن عصام االصبهاين، وعباس الدوري، وعبد اهللا

بن حممد بن أيب قريش، وحممد بن عبدامللك الدقيقي، وأبو مسلم الكجي، وخلق آخرهم موتا حممد بن 
  .االزهر القطان) ١(حبان 

  .وثقه حيىي بن معني
  ).٢(ثقة، كثري احلديث، له فقه : وقال أمحد العجلي

  ).٣(صدوق، وهو أحب إيل من روح بن عبادة : وقال أبو حامت
  ).٤(ثنا أبو عاصم النبيل، وواهللا ما رأيت مثله حد: وقال عمر بن شبة
__________  

  .ضبط يف االصل بضم احلاء) ١(
، عن أيب عاصم، وعنه أبو ]بالفتح [ وحممد بن حبان : ١٣١ص " املشتبه " وقال االمام الذهيب يف 

  .الطاهر الذهلي
وبالضم حممد بن :  الغينكذا يقول احلافظ عبد الغين، وغلطه الصوري وغري واحد فضموه، مث قال عبد

  .حبان بن عمرو، بصري ضعيف، روى عنه سلم بن الفضل
  .هو االول، وهو بالضم، ويروي عنه الطرباين واجلعايب، وهو باهلي معمر): القائل الذهيب: (قلت

كذا قال الذهيب، وقد أنكر ابن ماكوال على من زعم أما : ٢٨٣ / ١" التبصري " قال احلافظ يف 
 كوما اثنني، أحدمها قد حصل االتفاق على أنه بالضم، وهو الذي اسم جده بكر ابن واحد، ورجح

عمرو، ومازه بأنه يروي عن أمية بن بسطام، وحممد بن املنهال، واحلسن بن قزعة، وأنه سكن بغداد يف 
  .املخرم

  .وثانيهما
ر الذهلي والطرباين الراوي عن أيب عاصم، واسم جده أزهر، وهو الباهلي الذي روى عنه أبو الطاه

وغري واحد، وهو بصري، فعبد الغين ضبطه عن شيخه أيب الطاهر بالفتح، وكالمها ثقة متقن، وخالفه 



  .الباقون فضموه
  .٦١٧: لوحة" ذيب الكمال ) " ٢(
  .٤٦٣ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٦١٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)٩/٤٨١(  

  

ذكر ابن :  حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حبديث، فقلت اليب عاصم:قال حممد بن عيسى الزجاج
  ).١(كل شئ حدثتك به حدثوين به، وما دلست حديثا قط، إين الرحم من يدلس : جريج، فقال
  ).٢(كان أبو عاصم ثقة فقيها : قال ابن سعد

  ).٣(مل ير يف يده كتاب قط : وقال عبدالرمحن بن خراش
  متفق عليه زهدا وعلما وديانة: لوذكره أبو يعلى اخلليلي فقا

  ).٤(وإتقانا 
  ).٥(منذ عقلت أن الغيبة حرام، ما أغتبت أحدا قط : مسعت أبا عاصم يقول: وقال البخاري

كان أبو عاصم حيفظ قدر ألف حديث من جيد حديثه، : وروى أبو عبيد اآلجري عن أيب داود قال
يال قدم البصرة، فذهب الناس ينظرون إليه، فقال له النبيل، الن ف: إمنا قيل له: وكان فيه مزاح، ويقال

  .أنت نبيل: ال أجد منك عوضا، قال: مالك ال تنظر ؟ قال: ابن جريج
نح : وبعضهم نقل أن أبا عاصم كان ضخم االنف، فتزوج امرأة، فلما خال ا، دنا منها ليقبلها، فقال له

  .ليس ذا ركبة، إمنا هو أنف: ، قال!ركبتك عن وجهي 
__________  

  .٦١٧لوحة " ذيب الكمال ) ١(
  .٢٩٥ / ٧": الطبقات الكربى ) " ٢(
  .٦١٧لوحة ": ذيب الكمال ) " ٣(
  .٦١٧": ذيب الكمال ) " ٤(
  .٣٣٦ / ٤": التاريخ الكبري ) " ٥(

(*)  

)٩/٤٨٢(  

  



  .نقل ذلك إمساعيل بن أمحد وايل خراسان، عن أبيه، عن أيب عاصم
  .جاء النبيل: خلز وجيد الثياب، وكان إذا أقبل، قال ابن جريجالنه كان يلبس ا: وقيل
: الن شعبة حلف أال حيدث أصحاب احلديث شهرا، فقصده أبو عاصم، فدخل جملسه، وقال: وقيل

  حدث وغالمي العطار حر لوجه اهللا
  ).١(كفارة عن ميينك، فأعجبه ذلك 

ديث، فقد طلب أعلى االمور، فيجب من طلب احل: مسعت أبا عاصم يقول: قال حممد بن عيسى الزجاج
  ).٢(أن يكون خري الناس 

ولدت أمي سنة عشر ومئة، وولدت أنا يف سنة : مسعت أبا عاصم يقول: قال عمرو بن علي الفالس
  ).٣(اثنتني وعشرين 

ولدت يف ربيع االول، : مسعت أبا عاصم يقول): ٤(قال عبد اهللا بن إسحاق اجلوهري املستملي بدعة 
  . وعشرين ومئةسنة اثنتني

  ).٥(تويف يف ذي احلجة سنة اثنيت عشرة، الربع عشرة ليلة خلت منه : وقال حممد بن سعد
  .، وغري واحد)٦(وأرخه فيها خليفة، والكدميي، وأبو داود، وحممد بن أمحد بن حبيب الذراع 

__________  
  .٦١٧لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  .٦١٧لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
  .٦١٧لوحة ": ذيب الكمال ) " ٣(
  .مسي بذلك النه كان مستملي أيب عاصم، وبدعة لقبه) ٤(

  . ه٢٥٧تويف سنة 
  .١٤٧ / ٥التهذيب 

  .٢٩٥ / ٧" طبقات ابن سعد ) ٥(
  .نسبة إىل ذرع االشياء، ومعرفتها بالذراع) ٦(

(*)  

)٩/٤٨٣(  

  

  .مات سنة اثنيت عشرة، ما ذكر الشهر: وقال الفالس
  .مات سنة إحدى عشرة: ر بن كرديوقال جاب

  .فهذا قول شاذ



، وهذا بعيد، وأبعد منه ما )١(سنة ثالث عشرة ومئتني : وقال يعقوب الفسوي، وحممد بن حيىي الزماين
  روى ابن املقرئ، عن أيب طلحة

ذهبنا إىل أمحد بن حنبل سنة ثالث : حممد بن أمحد بن احلسن التمار، عن محدان بن علي الوراق قال
  ).٢(اخرجوا إليه ! تسمعون مين، ومثل أيب عاصم يف احلياة : رة، فسألناه أن حيدثنا، فقالعش

  ).٣(مات سنة أربع عشرة ومئتني يف آخرها : - فوهم رمحه اهللا -وقال البخاري 
روى عن أيب عاصم جرير بن حازم، وحممد بن حبان، وبني وفاتيهما مئة وإحدى : قال أبو بكر اخلطيب

  .وثالثون سنة
  .مات ابن حبان سنة إحدى وثالث مئة، وهو ضعيف: قلت

أخربنا حممد بن عبد السالم، وأمحد بن هبة اهللا، وزينب بنت كندي قراءة، عن املؤيد بن حممد الطوسي، 
وأخربونا عن عبد املعز بن حممد، أخربنا متيم بن أيب سعيد، وأخربونا عن ) ح(أخربنا حممد بن الفضل 
أخربنا إمساعيل : ا إمساعيل بن أيب القاسم، أن عمر بن مسرور الزاهد، أخربهم قالزينب الشعرية، أخربن

  حدثنا ز بن: بن جنيد، أخربنا أبو مسلم الكجي، حدثنا حممد بن عبد اهللا االنصاري وأبو عاصم قاال
__________  

  ".مئة " إىل " مئتني "  لفظة ٣٤٦ / ٣" تاريخ الفسوي " حترفت يف املطبوع من ) ١(
  .٦١٨لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣٣٦ / ٤" التاريخ الكبري ) " ٣(

(*)  

)٩/٤٨٤(  

  

مث : " مث من ؟ قال: قلت" أمك : " يارسول اهللا، من أبر ؟ قال: قلت: حكيم، عن أبيه، عن جده، قال
  ) ".١(أمك، مث أباك، مث االقرب، فاالقرب 

  
، االمام، احلافظ الصادق، القاضي الكبري، أبو  بن راشدابن عبد اهللا) خ، د، س، ق* ( حفص - ١٧٩

  .عمرو، وأبو سهل السلمي الفقيه، قاضي نيسابور
  .ولد بعد الثالثني ومئة

مسع يف الرحلة من مسعر بن كدام، وعثمان بن عطاء اخلراساين، وسفيان الثوري، وإسرائيل، وورقاء بن 
اهيم بن طهمان والزمه مدة، وعمر بن عمر، وحممد بن عبيد العرزمي، وعبد القدوس بن جندب، وإبر
  .ذر، ويونس بن أيب إسحاق السبيعي، وهو ثبت يف ابن طهمان



ولده احملدث أمحد بن حفص، وقطن بن إبراهيم، وحممد بن يزيد حممش، وحممد بن عقيل : حدث عنه
اخلزاعي، وحممد بن عمرو قشمرد، وياسني بن النضر، وأيوب بن احلسن، ومن رفاقه أبو نعيم، 

  .وآخرون
  ما أقبح بالشيخ احملدث جيلس: مسعته يقول: قال قطن بن إبراهيم
__________  

باب ما جاء يف بر : يف الرب والصلة) ١٨٩٧(، والترمذي ٣ / ٥إسناده حسن، وأخرجه أمحد ) ١(
، ووافقه ١٥٠ / ٤باب بر الوالدين، وصححه احلاكم : يف االدب) ٥١٣٩(الوالدين، وأبو داود 

  .نه الترمذيالذهيب، وحس
 / ١، العرب ١ / ٦٣ / ١، تذهيب التهذيب ٣٠٧لوحة : ، ذيب الكمال١٧٥ / ٣اجلرح والتعديل * 

، خالصة تذهيب ١٥٨: ، طبقات احلفاظ٤٠٣ / ٢، ذيب التهذيب ٣٦٨ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٥٧
  .٢٢ / ٢، شذرات الذهب ٨٧: الكمال

(*)  

)٩/٤٨٥(  

  

  ).١(للقوم، فيحدث من كتاب 
: بن حممد بن سوار، حدثنا حممد بن شعيب، حدثنا حفص بن عبد اهللا، مسعت سفيان الثوري يقولجعفر 

  .ليس على نساء خراسان حج
  .فكأنه ملح بعد الشقة، وكثرة املشقة! هذا قول عجيب، أفما هن من الناس ؟ : قلت

االثر، وال يقضي كان حفص بن عبد اهللا قاضيا ب: مسعت حممد بن عقيل يقول: قال أبو عوانة احلافظ
  ).٢(بالرأي البتة 

  .إنه ويل القضاء عشرين سنة: وقيل
  .ليس به بأس: قال النسائي

  ).٣(مات خلمس بقني من شعبان سنة تسع ومئتني : وقال ولده أمحد
  

االمام الثقة احملدث، أبو إمساعيل، حممد بن إمساعيل بن مسلم ابن أيب ) ع * ( ابن أيب فديك- ١٨٠
  .نار الديلي، موالهم املدينفديك، وامسه دي

__________  
  .٣٠٧لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(



  .٣٠٧لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣٠٧لوحة ": ذيب الكمال ) " ٣(
 / ١، التاريخ الكبري ٢٥٠١ت : ، طبقات خليفة٤٣٧ / ٥، طبقات ابن سعد ٥٠٥: تاريخ ابن معني* 

، تذهيب ١١٧٤لوحة : ، ذيب الكمال١٨٨ / ٧لتعديل ، اجلرح وا٢٨٩ / ٢، التاريخ الصغري ٣٧
، ٣٤٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٤٨٣ / ٣، ميزان االعتدال ٣٣٣ / ١، العرب ٢ / ١٨٩ / ٣التهذيب 
، ٣٢٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٥، طبقات احلفاظ ٦١ / ٩، ذيب التهذيب ٢١ / ٣الكاشف 

  .٣٥٩ / ١شذرات الذهب 
(*)  

)٩/٤٨٦(  

  

   بن وردان، والضحاك بن عثمان، وابن أيبسلمة: حدث عن
ذئب، وإبراهيم بن الفضل املخزومي، وعدة من أهل املدينة، ومل يرحل يف احلديث، وكان صدوقا 

  .صاحب معرفة وطلب
إبراهيم بن املنذر احلزامي، وسلمة بن شبيب، وأمحد ابن االزهر، وعبد بن محيد، وأبو عتبة : حدث عنه

 عبد اهللا ابن عبد احلكم، وهارون احلمال، وحسني بن عيسى البسطامي، أمحد بن الفرج، وحممد بن
  .وحممد ابن مصفى، وخلق كثري

  ).١(قد مسع من حممد بن عمرو بن علقمة حديثا واحدا : قال أبو داود
  .هو أقدم شيخ لقيه: قلت

  ).٢(تويف سنة مئتني : قال البخاري
  ).٣(جة، كذا قال ابن سعد تويف سنة تسع وتسعني ومئة، وليس حب: وقال ابن سعد

أحفظ منه وأتقن، ووقع لنا من ) ٤(وقد احتج بابن أيب فديك اجلماعة ووثقه غري واحد، لكن معن 
  .عواليه يف أماكن

  
  د، االمام الصدوق، أخو أيب بكر احلنفي،عبيد اهللا بن عبداي) ع* ( أبو علي احلنفي - ١٨١

__________  
  .١١٧٤لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  .٣٧ / ١" التاريخ الكبري ) " ٢(
  .٤٣٧ / ٥" طبقاته الكربى " يف ) ٣(



  . من هذا اجلزء٣٠٢هو معن بن عيسى بن حيىي القزاز، وقد مرت ترمجته يف الصفحة ) ٤(
، اجلرح ٢٧٠لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٣٩١ / ٥، التاريخ الكبري ٢٩٩ / ٧طبقات ابن سعد * 

  = (*)، تذهيب التهذيب ٨٨٥لوحة : كمال، ذيب ال٣٢٤ / ٥والتعديل 

)٩/٤٨٧(  

  

  .شريك وعمري: وهلما أخوان ما اشتهرا
هشام الدستوائي، وقرة بن خالد، وإمساعيل بن مسلم، ومالك بن مغول، وابن أيب : حدث أبو علي عن

  .ذئب، وعكرمة بن عمار، وعبد الرمحن بن أيب الزناد، وخلق سواهم
سج، وأبو حممد الدارمي، وحممد ابن حيىي الذهلي، وعلي بن نصر بندار، وإسحاق الكو: روى عنه

  .اجلهضمي ووالده، وسليمان بن سيف، وحممد بن يونس الكدميي، وخلق سواهم
ال : قال أبو حامت الرازي وغريه) ٢" (القطيعيات " ، ويف )١" (الغيالنيات " ويقع لنا حديثه عاليا يف 

  .بأس به
  .مئتنيمات سنة تسع و: وقال الكدميي

أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن حممد، أخربنا : أخربنا حيىي بن أيب منصور، وطائفة إجازة، قالوا
ابن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن يونس، حدثنا أبو علي احلنفي، حدثنا عبد الرمحن 

  ذكر: بن أيب الزناد، عن أبيه، عن االعرج، عن أيب هريرة قال
__________  

 ٧، ذيب التهذيب ٢٣٠ / ٢، الكاشف ١٣ / ٣، ميزان االعتدال ٣٥٧ / ١، العرب ١ / ١٩ / ٣= 
  .٢٢ / ٢، شذرات الذهب ٢٥٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤/ 
  . من هذا اجلزء١ ت ٣٦٩مر التعريف ا يف الصفحة ) ١(
ان بن مالك ابن شبيب البغدادي هي مخسة أجزاء ملسند العراق أيب بكر أمحد بن جعفر بن محد) ٢(

 ه، وهو الراوي عن عبد اهللا بن ٣٦٨القطيعي، لقب بذلك النه سكن قطيعة الرقيق ببغداد، تويف سنة 
  .واملسائل كلها البيه" الزهد " و " التاريخ " و " املسند " االمام أمحد 

(*)  

)٩/٤٨٨(  

  



  )١" (وصنو أيب هو عمي، : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العباس، فقال
  

  .هو عبد الكبري بن عبدايد البصري) ع * ( أبو بكر احلنفي- ١٨٢
خثيم بن عراك، وأسامة بن زيد الليثي، وعبد احلميد بن جعفر، ويونس بن أيب إسحاق، : حدث عن

  .وسعيد بن أيب عروبة، والضحاك بن عثمان، وأفلح بن محيد، وطائفة
  .وكان من أئمة احلديث

د بن حنبل، وإسحاق، وابن املديين، وبندار، وحممد بن املثىن، وإسحاق الكوسج، وحممد أمح: روى عنه
  .بن حيىي والكدميي، وخلق كثري

  .وثقه أمحد بن حنبل وغريه
__________  

هو الكدميي البصري احلافظ أحد املتروكني، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي : حممد بن يونس) ١(
بن إبراهيم الدورقي، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء، عن أيب الزناد، عن االعرج، من طريق أمحد ) ٣٧٦٠(

العباس عم رسول اهللا، وإن عم الرجل صنو : " عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال: وقال الترمذي" أبيه، أو من صنو أبيه 
من طريق علي ابن حفص، عن ورقاء، عن أيب الزناد، ) ٩٨٣(، ومسلم ٣٢٢ / ٢وأخرجه مطوال أمحد 

، وهو يف سنن أيب داود "أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه : " عن االعرج، عن أيب هريرة، وفيه
 ٩٤ / ١ويف الباب عن علي عند أمحد ...من طريق احلسن بن الصباح عن شبابة، عن ورقاء) ١٦٢٣(

  .املثل:  والصنو٨٧ / ٢" الم النبالء سري أع" بسند صحيح، وانظر 
: ، ذيب الكمال٦٢ / ٦، اجلرح والتعديل ١٢٦ / ٦، التاريخ الكبري ٢٩٩ / ٧طبقات ابن سعد * 

  ، الكاشف٣٤٦ / ١، العرب ١ / ٢٤٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٤٩لوحة 
  .١٢ / ٢، شذرات الذهب ٣٠٥: ، خالصة تذهيب الكمال٣٧٠ / ٦، ذيب التهذيب ٢٠٥ / ٢

(*)  

)٩/٤٨٩(  

  

  .مات سنة أربع ومئتني
  

  .العدوي البصري القاضي) ق * ( عمر بن حبيب- ١٨٣
محيد الطويل، وخالد احلذاء، وهشام بن عروة، ويونس بن عبيد، وحممد بن عجالن، : حدث عن



  .ومجاعة
سنان حفص بن عمرو الربايل، وإسحاق الفارسي شاذان، ومحاد بن احلسن بن عنبسة، وحممد بن : وعنه

  .القزاز، وأبو أمية الطرسوسي، وأبو قالبة الرقاشي، والكدميي، وخلق
  ).١(يتكلمون فيه : قال البخاري

  ).٢(ضعيف يكذب : وقال عباس عن حيىي
  ).٣(ضعيف : وقال النسائي

  ).٤(حسن احلديث، يكتب حديثه مع ضعفه : وقال ابن عدي
__________  

، ٨٤:  الضعفاء واملتروكني١٤٨ / ٦، التاريخ الكبري ٤٧٢: ، تاريخ خليفة٤٢٦: تاريخ ابن معني* 
، مشاهري ٨٩ / ٢، كتاب اروحني والضعفاء ٢٧٧لوحة : ، الضعفاء للعقيلي١٤٢ / ٢أخبار القضاة 
، تذهيب ١٠٠٥لوحة : ، ذيب الكمال٤٨٦: ، الكامل البن عدي١٥٤٦ت : علماء االمصار

، ٤٣١ / ٧، ذيب التهذيب ١٨٤ / ٣العتدال ، ميزان ا٣٥٢ / ١، العرب ١ / ٨١ / ٣التهذيب 
  .١٧ / ٢، شذرات الذهب ٢٨١: خالصة تذهيب الكمال

  .١٤٨ / ٦" التاريخ الكبري ) " ١(
  .١٠٠٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٠٠٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
   (*)٤٨٦لوحة : البن عدي" الكامل ) " ٤(

)٩/٤٩٠(  

  

 قضاء اجلانب الشرقي من بغداد للمأمون، وهو جد أيب رفاعة، عبد اهللا ويل قضاء البصرة، مث ويل: قلت
  .بن حممد بن عمر بن حبيب العدوي

  .نقل عري واحد أنه مات بالبصرة سنة سبع ومئتني
  ).١(إن الرشيد أراد قتله لكونه رد عليه خطأ، فدفع اهللا عنه : ويقال

  
، ابن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بن إبراهيمابن سعد) ع* ( يعقوب بن إبراهيم - ١٨٤

  .عبدالرمحن ابن عوف، االمام احلافظ، احلجة، أبو يوسف الزهري العويف املدين، مث البغدادي
أبيه احلافظ إبراهيم بن سعد، وشعبة، وعاصم بن حممد العمري، وعبيدة بن أيب رائطة، : حدث عن

زيز بن املطلب، وسيف بن عمر، وأيب أويس عبد وحممد ابن أخي الزهري، وشريك، والليث، وعبد الع



  .اهللا بن عبد اهللا، وعبد امللك بن الربيع بن سربة، وكان من كبار احملدثني
  أمحد، وإسحاق، وعلي، وحيىي، وأبو خيثمة،: حدث عنه

__________  
  .١٠٠٦ و ١٠٠٥لوحة " ذيب الكمال " انظر القصة مفصلة يف ) ١(
  ،٤٧٣: ، تاريخ خليفة٣٤٣ / ٧قات ابن سعد ، طب٦٨٠: تاريخ ابن معني* 

 ٩، اجلرح والتعديل ٣١٣ / ٢، التاريخ الصغري ٣٩٦ / ٨، التاريخ الكبري ٣٢٢٤ت : طبقات خليفة
، ١ / ١٨٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٤٧لوحة : ، ذيب الكمال٢٦٨ / ١٤، تاريخ بغداد ٢٠٢/ 

، ٣٨٠ / ١١، ذيب التهذيب ٢٩٠ / ٣، الكاشف ٣٣٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٥٦ / ١العرب 
  .٢٢ / ٢، شذرات الذهب ٤٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٤١: طبقات احلفاظ

(*)  

)٩/٤٩١(  

  

وحممد بن حيىي وإسحاق الكوسج، وسليمان بن سيف، وعلي بن سلمة اللبقي، وعبد بن محيد، وحممد 
اطي، وعباس الدوري، وابن بن إسحاق الصاغاين، وحممد ابن عبد اهللا املخرمي، وأمحد بن سعيد الرب

  .أخيه عبيد اهللا بن سعد، والفضل بن سهل االعرج، ويعقوب بن شيبة، وخلق كثري
  .وثقه حيىي، والعجلي، وطائفة

  ).١(صدوق : وقال أبو حامت
إبراهيم بن سعد روى عن الزهري، وعن أصحاب الزهري عنه، وكثرت روايته حلديث : قال الذهلي

:  حديثه على ابنه يعقوب بن إبراهيم مسع هو وأخوه سعد الكتب، قالالزهري، وأغرب عنه، ومدار
فمات أخوه سعد قبل أن يكتب عنه كبري أحد، وبقي يعقوب، فكتب الناس عنه، فوجدوا عنه علما 

  ).٢(جليال من حديث الزهري، وغريه 
ببغداد، مث خرج كان ثقة مأمونا، يقدم على أخيه يف الفضل والورع واحلديث، ومل يزل : وقال ابن سعد

  ، فلم يزل معه حىت تويف هناك يف شوال سنة مثان ومئتني،)٣(إىل احلسن بن سهل بفم الصلح 
  .، وقال مجاعة كذلك يف موته)٤(وكان أصغر من أخيه سعد بأربع سنني 

__________  
  .١٥٤٧: لوحة" ذيب الكمال ) " ٢ (٢٠٢ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
بني واسط وجبل عليه عدة قرى، وعليه كانت دار احلسن بن سهل وزير املأمون هو اسم ر كبري ) ٣(



  .٣٤٣ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٤(
(*)  

)٩/٤٩٢(  

  

قرأت على أمحد بن عبداحلميد، أخربكم موسى بن عبد القادر، أخربنا أبو الوقت السجزي، أخربنا أبو 
راهيم بن خزمي، حدثنا عبد بن محيد، حدثين احلسن الداوودي، أخربنا عبد اهللا ابن أمحد، أخربنا إب

قال رسول اهللا : يعقوب ابن إبراهيم، حدثين أيب، عن صاحل بن كيسان، حدثنا نافع أن ابن عمر قال
يقوم الناس لرب العاملني يوم القيامة، حىت يغيب أحدهم إىل أنصاف أذنيه يف : " صلى اهللا عليه وسلم

  .عن عبد) ١(أخرجه مسلم " رشحه 
  

  :هأخو
والد عبد اهللا وعبيد اهللا، مسع أباه، وابن أيب ذئب، وعبيدة بن أيب ) خ، س * ( سعد بن إبراهيم- ١٨٥
  .رائطة
  .ابناه، وأمحد بن حنبل، وحممد بن احلسني الربجالين، وحممد بن سعد: وعنه

__________  
 / ١١جه البخاري باب يف صفة يوم القيامة، وأخر: يف اجلنة وصفة نعيمها وأهلها) ٢٨٦٢(رقم ) ١(

  من) أال يظن أولئك أم مبعوثون: (باب قوله تعاىل:  يف الرقاق٣٤٠
  .طريق إمساعيل بن أبان، عن عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر

من طريق أيب بكر بن أيب شيبة، عن عيسى بن يونس، عن ابن عون، ) ٤٢٧٨(وأخرجه ابن ماجة 
  .، من طريق معن بن عيسى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر٥٣٥، ٥٣٤ / ٨وأخرجه البخاري 
  .من طريق محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر) ٢٤٢٢(وأخرجه الترمذي 

 و ١٢٥ و ١١٢ و ١٠٥ و ٧٠ و ١٩ و ١٣ / ٢من طرق عن نافع عن ابن عمر " املسند " وهو يف 
١٢٦.  

 / ٤، التاريخ الكبري ٢٢٩٦ت :  طبقات خليفة٣٤٣ / ٧، طبقات ابن سعد ١٩٠: تاريخ ابن معني* 
، تذهيب ٤٧١لوحة : ، ذيب الكمال١٢٣ / ٩، تاريخ بغداد ٢٩٦ / ٢، التاريخ الصغري ٥٢

، خالصة ٣٥٠ / ١، الكاشف ٤٦٢ / ٣، ذيب التهذيب ٣٣٦ / ١، العرب ١ / ٧ / ٢التهذيب 
  .١٧٢ / ١، شذرات الذهب ١٣٣: تذهيب الكمال

(*)  



)٩/٤٩٣(  

  

ال بأس به، كان : وقال العجلي) ١(مل يكن به بأس، لكن أخوه أحر رأسا، وأقرأ للكتب منه : ال أمحدق
  ).٢(على قضاء واسط 

  ).٣(مات سنة إحدى ومئتني باملبارك : قيل
  

االمام العالمة، حجة العرب، أبو زيد، سعيد بن أوس بن ثابت ) د، ت * ( أبو زيد االنصاري- ١٨٦
حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب زيد االنصاري، البصري، النحوي، صا] بن [ ابن بشري 

  .صاحب التصانيف
  .ولد سنة نيف وعشرين ومئة

سليمان التيمي، وعوف االعرايب، وابن عون، وحممد بن عمرو بن علقمة، ورؤبة بن : وحدث عن
  العجاج، وأيب عمرو بن

  .ي، وعدةالعالء، وسعيد بن أيب عروبة، وعمرو بن عبيد القدر
  خلف بن هشام البزار، وتال عليه، وأبو عبيد: حدث عنه

__________  
  .١٢٤ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٢٤ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .هي بليدة بني بغداد وواسط على شاطئ دجلة) ٣(
جلرح ، ا٥٤٥: املعارف" أوس " بدل " أويس " ، وفيه ٤٥٥ / ٣، التاريخ الكبري ٩٧: تاريخ خليفة* 

، ١٧٣: ، نزهة االلباء٧٧ / ٩، تاريخ بغداد ٣٢٤ / ١، كتاب اروحني والضعفاء ٤ / ٤والتعديل 
لوحة : ، ذيب الكمال٣٧٨ / ٢، وفيات االعيان ٣٠ / ٢، إنباه الرواة ٢١٢ / ١١معجم االدباء 

 / ١، الكاشف ١٢٦ / ٢، ميزان االعتدال ٣٦٧ / ١، العرب ٢ / ١٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٨٠
، ذيب التهذيب ٣٠٥ / ١، طبقات القراء ٢٦٩ / ١٠، البداية والنهاية ٥٨ / ٢، مرآة اجلنان ٣٥٥

: ، خالصة تذهيب الكمال٤٠٢ / ٢، املزهر ٥٨٢ / ١ بغية الوعاة ٢١٠ / ٢، النجوم الزاهرة ٣ / ٤
  .٣٤ / ٢، شذرات الذهب ١٧٩ / ١، طبقات املفسرين ١٣٦

(*)  

)٩/٤٩٤(  

  



مر صاحل بن إسحاق اجلرمي، وأبو حامت السجستاين، وأبو عثمان املازين، وعمر بن شبة، القاسم، وأبو ع
وأبو حامت الرازي، والعباس الرياشي، وأبو العيناء، والكدميي، وأبو مسلم الكجي، وحممد بن حيىي بن 

  .املنذر القزاز، وخلق كثري
  ).١(هو صدوق : ولمسعت أيب جيمل القول فيه، ويرفع شأنه، ويق: قال ابن أيب حامت
  .ثقة: وقال صاحل جزرة

جده االعلى أبو زيد، هو أحد من مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وامسه : قلت
  ).٢(ثابت بن زيد بن قيس اخلزرجي 

هذا : كنا عند أيب زيد، فجاء االصمعي، فأكب على رأسه، وجلس، وقال: وعن أيب عثمان املازين قال
هذا : معلمنا منذ ثالثني سنة، فبينا حنن كذلك، إذ جاء خلف االمحر، فأكب على رأسه، وقالعاملنا و

  ).٣(عاملنا ومعلمنا منذ عشرين سنة 
مبصفعان يا مضرطان، : بكم البطنان ؟ فقال: وقفت على قصاب، فقلت: مسعت أبا زيد يقول: املازين

  ).٤(فغطيت رأسي، وفررت 
  :كل ما قال سيبويه: ن يقولأن أبا زيد كا: وحكى السريايف

__________  
  .٥ / ٤" اجلرح والتعديل ) ١(
وقد شهد أحدا واملشاهد بعدها، وهو أحد الستة الذين مجعوا القرآن على عهد الرسول صلى اهللا ) ٢(

  .عليه وسلم، نزل البصرة مث قدم املدينة فمات ا يف خالفة عمر
  .٣٣٦، ٣٣٥كتاب ص وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء االول من هذا ال

  .٧٨، ٧٧ / ٩" تاريخ بغداد " ، واخلرب يف )عشرين عشرين: (يف االصل) ٣(
  .٧٨ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)٩/٤٩٥(  

  

  ).١(أخربين الثقة، فأنا أخربته، وقد مات أبو زيد بعد سيبويه بنيف وثالثني سنة 
د حيفظ ثلثي اللغة، وكان اخلليل حيفظ إن االصمعي كان حيفظ ثلث اللغة، وكان أبو زي: ويقال: قال

  ).٢(نصف اللغة، وكان عمرو بن كركرة االعرايب، حيفظ اللغة كلها 
  .عمرو هذا ليس مبشهور: قلت

  االصمعي، وأبو عبيدة، وأبو زيد، أعلم الثالثة: قال املربد



  .بالنحو أبو زيد، وكانت له حلقة بالبصرة
  .معشر املالحون: لنا، فصاحاكتر : قلت البن أخ يل: وعن أيب زيد قال

  ).٣(أنا أحب النصب : وحيك ما تقول ؟ قال: قلت
  ).٤(مات أبو زيد سنة مخس عشرة ومئتني : قال أبو موسى الزمن وغريه

  ).٥(عاش ثالثا وتسعني سنة : وقال أبو حامت
  

  سعيد بن الربيع البصري، بياع اهلروي، يعين الثياب اليت) خ، م * ( أبو زيد اهلروي- ١٨٧
__________  

  .٤٨٠لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  .٤٨٠لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣٢ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٧٨ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٧٩ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٨٠ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٥(
، اجلرح والتعديل ٣٢١ / ٢، التاريخ الصغري ٤٧١ / ٣، التاريخ الكبري ٢٤٩: العلل المحد بن حنبل* 
  = (*)، العرب ١ / ١٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٩٠لوحة : ، ذيب الكمال٢٠ / ٤

)٩/٤٩٦(  

  

  ).١(جتلب من هراة 
  .قرة بن خالد، وشعبة، وعلي بن املبارك: يروي عن
  .البخاري وبندار، وحجاج بن الشاعر، وعبد والكدميي: حدث عنه

  ).٢(صدوق قاله أبو حامت 
  .م عن رجل عنهوروى مسل

  .تويف سنة إحدى عشرة ومئتني، وكان جده مكاتبا لزرارة بن أوىف
وأبو زيد من قدماء مشيخة البخاري، وموته أقدم من موت االنصاري بأربعة أعوام، ولكن أبا زيد 

  .االنصاري أسند منه وأسن
  

، أبو )٣( كرمان ابن نسر بن أسيد، احلافظ احلجة الفقيه، قاضي) ع * ( حيىي بن أيب بكري- ١٨٨
  .زكريا العبدي القيسي، موالهم الكويف



  .بشر: اسم أبيه نسر، وقيل: وقيل
  .بشري: وقيل

__________  
، ١٣٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٧ / ٤، ذيب التهذيب ٣٦٠ / ١ الكاشف ٣٦٠ / ١= 

  .٢٦ / ٢شذرات الذهب 
  .هي مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان) ١(
  .٢٠ / ٤" جلرح والتعديل ا" يف ) ٢(
، تذهيب ١٤٩٠لوحة : ، ذيب الكمال١٣٢ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٦٤ / ٨التاريخ الكبري * 

، ذيب ٢٥١ / ٣، الكاشف ٣٨٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٥٦ / ١، العرب ١ / ١٥٠ / ٤التهذيب 
  .٢٢ / ٢، شذرات الذهب ٤٢١: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٠ / ١١التهذيب 

  .احية كبرية يف شرقي بالد فارس، وهي بالد كثرية النخل والزرع واملواشي تشبه بالبصرةهي ن) ٣(
  .٤٥٤ / ٤" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)٩/٤٩٧(  

  

حدث ببغداد وبغريها عن شعبة، وزائدة، وإبراهيم بن طهمان، وأيب جعفر الرازي، وإسرائيل، وزهري، 
  .وعدة
بن أيب حرب، وعباس الدوري، وحممد بن سعد العويف، واحلارث أمحد بن سعيد الدارمي، وعيسى : وعنه

  بن أيب أسامة، وعلي بن
  .سهل، وإبراهيم بن احلارث البغدادي، وحفيده عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن أيب بكري، وطائفة سواهم

  .وثقه حيىي بن معني، وأمحد العجلي
  .مات سنة مثان ومئتني: قال حممد بن املثىن

  ).١(سنة تسع : عوقال ابن قان
أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد القاضي حضورا، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا 

ببغداد، حدثنا عيسى بن أيب حرب، ) ٢(ابن طالب، أخربنا ابن مجيع، حدثنا احلسن بن إدريس القافالين 
، عن أيب عثمان، عن أسامة بن زيد، أن النيب حدثنا حيىي بن أيب بكري، حدثنا سفيان، عن سليمان التيمي

  ".ال ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٣(رواته ثقات، وهو من االفراد، مل خيرجوه يف الكتب الستة 



__________  
  .١٤٩٠لوحة " ذيب الكمال ) ١(
السفن ويكسرها ويبيع خشبها وقريها وقفلها وهو هذه النسبة إىل حرفة عجمية، وهو من يشتري ) ٢(

  .حديدها
وإمنا أخرجه بعضهم من حديث ابن عمر وأيب بكر ضمن خطبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ) ٣(

 و ٤٥٨ / ٣باب رب مبلغ أوعى من سامع، و :  يف العلم١٤٥ / ١حجة الوداع، فأخرجه البخاري 
  = (*)باب ما جاء :  يف بدء اخللق٢١١ / ٦باب اخلطبة أيام مىن، و :  يف احلج٤٥٩

)٩/٤٩٨(  

  

ابن يسار القاضي، االمام احلافظ، قاضي الري، أبو زكريا ) م، ت * ( حيىي بن الضريس- ١٨٩
  .البجلي، موالهم الرازي، رأى حممد بن أيب ليلى

ان، ابن جريج، وابن إسحاق، وزكريا بن إسحاق، وفضيل بن مرزوق، وإبراهيم بن طهم: وحدث عن
  .وعمرو بن أيب قيس الرازي، وسفيان الثوري، وزائدة بن قدامة، وطبقتهم، وكان من حبور العلم

إبراهيم بن موسى القزاز، أبو غسان زنيج، وحيىي ابن معني، وابن راهويه، وإسحاق بن : حدث عنه
  .الفيض، وحيىي بن أكثم، وحممد بن محيد، وموسى بن نصر، وخلق

  .بن عبداحلميد، وكان جرير معجبا حبفظهحدث عنه من شيوخه جرير 
  ).١(ليس به بأس : قال النسائي

__________  
  .يف سبع أرضني= 
:  يف االضاحي٦ / ١٠ باب تفسري سورة براءة، و ٢٤٤باب حجة الوداع، و :  يف املغازي٨٢ / ٨و 

: يف الديات ١٧٠باب ظهر املؤمن محى، و :  يف احلدود٧٥ / ١٢االضحى يوم النحر، و : باب من قال
باب ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب :  يف الفنت٢٣ و ٢٢ / ١٣، و )من أحياها: (باب قوله تعاىل

ال ترجعوا : باب بيان قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: يف االميان) ٦٦(بعضكم رقاب بعض، ومسلم 
باب االشهر : جيف احل) ١٩٤٧(باب حترمي الدماء، وأبو داود : يف القسامة) ١٦٧٩(و ..بعدي كفارا

  .باب الدليل على زيادة االميان: يف السنة) ٤٦٨٦(احلرم، و 
، التاريخ الصغري ٢٨٧ / ٨، التاريخ الكبري ٣١٦٩ت : ، طبقات خليفة٣٨٠ / ٧طبقات ابن سعد * 
 / ١٥٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٠٣لوحة : ، ذيب الكمال١٥٨ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٩٩ / ٢
: ، طبقات احلفاظ٢٣٢ / ١١، ذيب التهذيب ٢٥٩ / ٣، الكاشف ٣٤٧/  ١، تذكرة احلفاظ ١



  .٤٢٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٥
  .١٥٠٣لوحة " ذيب الكمال ) " ١(

(*)  

)٩/٤٩٩(  

  

  .منه تعلمت احلديث: وقال احلافظ إبراهيم بن موسى
  ).١(كان عند حيىي بن ضريس عن محاد بن سلمة عشرة آالف حديث : قال علي بن املديين

  ).٢(مات حيىي بن ضريس يف ربيع االول سنة ثالث ومئتني : روى البخاري عن يوسف بن موسى قال
  ".فضائل القرآن " وهو جد حمدث الري حممد بن أيوب البجلي مؤلف كتاب : قلت

  ).٣(حيىي بن الضريس ثقة : قال حيىي بن معني
  ).٤(كان عنده عن محاد عشرة آالف حديث : وقال أبو حامت

  .هو من حفاظ الناس: ال وكيعوق
  ).٥(وقد خلط يف حديثني 

  .لو خلط يف عشرين حديثا يف سعة ما روى ملا عد إال ثقة: قلت
  

  ابن داود، بن إبراهيم، االمام العالمة، مفيت مصر، أبو عمرو) د، ت * ( أشهب بن عبد العزيز- ١٩٠
__________  

  .١٥٠٣لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  .٢٩٩ / ٢"  الصغري التاريخ) " ٢(
  .١٥٠٣لوحة ": ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٥٩ / ٩": اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .١٥٩ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٥(
 / ١، وفيات االعيان ٤٤٧ / ٢، ترتيب املدارك ٤٣٢ / ٢، اجلرح والتعديل ٥٧ / ٢التاريخ الكبري * 

 / ١، الكاشف ٣٤٥ / ١، العرب ٢ / ٧١ / ١، تذهيب التهذيب ١٢٠لوحة : ، ذيب الكمال٢٣٨
، حسن ٣٥٩ / ١، ذيب التهذيب ٣٠٧ / ١، الديباج املذهب ١٢٧ / ١، دول االسالم ١٣٥

  ، شذرات٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٥ / ١احملاضرة 
  .١٢ / ٢الذهب 

(*)  



)٩/٥٠٠(  

  

  .امسه مسكني، وأشهب لقب له: القيسي، العامري، املصري الفقيه، يقال
  .نة أربعني ومئةمولده س

مسع مالك بن أنس، والليث بن سعد، وحيىي بن أيوب، وسليمان بن بالل، وبكر بن مضر، وداود بن 
  .عبدالرمحن العطار، وعدة

احلارث بن مسكني، ويونس بن عبداالعلى، وحبر ابن نصر، وحممد بن عبد اهللا بن عبد : حدث عنه
سعيد فقيه املغرب، وعبد امللك بن حبيب فقيه احلكم، وحممد بن إبراهيم بن املواز، وسحنون بن 

  .االندلس، وهارون بن سعيد االيلي، وآخرون
  ).١(ما أخرجت مصر أفقه من أشهب، لوال طيش فيه : ويكفيه قول الشافعي فيه
كان فقيها حسن الرأي والنظر، فضله ابن عبد احلكم على ابن القاسم يف : قال أبو عمر بن عبد الرب

إمنا قال ذلك ابن عبد احلكم، النه الزم :  حملمد بن عمر ابن لبابة االندلسي، فقالالرأي، فذكر هذا
  ).٢(أشهب، وكان أخذه عنه أكثر، وابن القاسم عندنا أفقه يف البيوع وغريها 

  .كان أشهب على خراج مصر، وكان صاحب أموال وحشم: وقيل
__________  

  .٤٤٧ / ٢" ترتيب املدارك ) " ١(
  .٤٤٨ / ٢" دارك ترتيب امل) " ٢(

(*)  

)٩/٥٠١(  

  

  ).١(رحم اهللا أشهب، ما كان يزيد يف مساعه حرفا واحدا : قال سحنون
مل يدرك الشافعي إذ قدم مصر أحدا من أصحاب مالك إال أشهب وابن عبد احلكم : قال ابن عبد الرب

)٢.(  
  .وأدرك ابن الفرات، وسعيد بن أيب مرمي: قلت

أشهب أفقه من ابن القاسم مئة : ت حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم يقولمسع: قال سعد بن معاذ الفقيه
  ).٣(مرة 

مسعت أشهب يدعو يف سجوده على الشافعي باملوت، فمات واهللا الشافعي يف : وعن ابن عبد احلكم قال
رجب سنة أربع، ومات أشهب بعده بثمانية عشر يوما، واشترى من تركة الشافعي عبدا، اشتريته أنا من 



  ).٤(ركة أشهب ت
  ).٥(مات لثمان بقني من شعبان سنة أربع : قال ابن يونس

: - يعين من أخذه عن ابن القاسم -كان أخذ ابن عبد احلكم عن أشهب أكثر : قول ابن عرب الرب: قلت
  فيه نظر، فما علمته أخذ عنه، إمنا حلق

__________  
  .٤٤٨ / ٢" ترتيب املدارك ) " ١(
  .٣٠٧ / ١" الديباج املذهب ) " ٢(
  .٤٤٨ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٣(
عن " املدارك " ، وروى عياض يف ٢٣٩ / ١" وفيات االعيان " ، و ٤٥٣ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٤(

اللهم أمت الشافعي وإال ذهب علم : مسعنا أشهب يقول يف سجوده: الربيع بن سليمان املرادي، قال
  فتلك سبيل لست فيها بأوحد*  رجال أن أموت وإن أمت متىن: مالك، فبلغ ذلك الشافعي فأنشأ يقول
  .٢٣٩ / ١" وفيات االعيان ) " ٥(يأ الخرى مثلها فكأن قد * فقل للذي يبغي خالف الذي مضى 

(*)  

)٩/٥٠٢(  

  

  .ابن وهب، وقد حلق ابن القاسم، وهو مراهق، فلعله فاعتناء والده، أخذ شيئا يسريا عنه، واهللا أعلم
ى الشافعي من باب كالم املتعاصرين، بعضهم يف بعض، ال يعبأ به، بل يترجم على ودعاء أشهب عل

، وآخره رأيناه عيانا، وكان يقال )١(هذا، وعلى هذا، ويستغفر هلما، وهو باب واسع، أوله موت عمر 
  .قفل الفتنة: لعمر
  

أبو نعيم التجييب، االمام الكبري، فقيه الديار املصرية، وقاضيها، ) س * ( إسحاق بن الفرات- ١٩١
  .موالهم املصري، تلميذ مالك االمام، ليس هو بدون ابن القاسم

  .محيد بن هانئ، وهو أقدم شيخ له، وحيىي بن أيوب، والليث، ومالك وطائفة: حدث عن
أبو الطاهر بن السرح، وأمحد بن عبدالرمحن، حبشل، وحبر بن نصر اخلوالين، وحممد بن عبد : حدث عنه

  .حلكم ومجاعةاهللا بن عبد ا
  ).٢(ما رأيت أحد أعلم باختالف العلماء من إسحاق بن الفرات : روي عن الشافعي أنه قال

__________  
فقد متىن موته أناس ممن كانوا حتت إمرته ملا كان يأخذهم به رضي اهللا عنه من العدل وسلوك ) ١(



  .اجلادة
  ،٨٩لوحة :  الكمال، ذيب٤٥٩ / ٢، ترتيب املدارك ٢٣١ / ٢اجلرح والتعديل * 

 / ١، الكاشف ١٩٥ / ١، ميزان االعتدال ٣٤٥ - ٣٤٤ / ١، العرب ٢ / ٥٧ / ١تذهيب التهذيب 
، حسن ٢٤٦ / ١، ذيب التهذيب ٢٩٨ / ١، الديباج املذهب ١٢٧ / ١، دول االسالم ١١٢

  .١١ / ٢، شذرات الذهب ٢٩: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٥ / ١احملاضرة 
  .٢٩٨ / ١" الديباج املذهب " ، و ٤٥٩ / ٢" رك ترتيب املدا) " ٢(

(*)  

)٩/٥٠٣(  

  

ما رأيت ببلدكم أحدا حيسن العلم إال إسحاق بن : مسعت ابن علية يقول: وقال حبر بن نصر اخلوالين
  ).١(الفرات 

  ).٢(ما رأيت فقيها أفضل منه : وقال ابن عبد احلكم
مالك من حفظه، فما أسقط منه " موطأ " لفرات قرأ علينا إسحاق بن ا: وقال أمحد بن سعيد اهلمداين

  ).٣(حرفا فيما أعلم 
  ).٤(مولدي سنة مخس وثالثني ومئة : وعن إسحاق قال

هو إسحاق بن الفرات، بن اجلعد، بن سليم، موىل االمري معاوية بن حديج، ويل قضاء مصر نيابة : قلت
  .عن القاضي حممد بن مسروق

  ).٥(شيخ ليس باملشهور : سئل أبو حامت الرازي عنه، فقال
  .ما هو مبشهور باحلديث، بلى هو مشهور، باالمامة يف الفقه، عاش سبعني سنة: قال ابن الذهيب

  ).٦(مات يف ثاين شهر ذي احلجة، سنة أربع ومئتني : قال أبو سعيد بن يونس
يف عام واحد، وفيها مات قبله الشافعي وأشهب مبصر، مبثل هؤالء الثالثة إذا دخلت منهم مدينة : قلت

فقد بان عليها النقص، ومات حافظ البصرة أبو داود الطيالسي، وعامل مرو النضر بن مشيل، وشيخ 
  النسب هشام

__________  
  .٤٥٩ / ٢" ترتيب املدارك ) " ١(
  .٨٩لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
  .٤٥٩ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٣(
  .٨٩لوحة ": ذيب الكمال ) " ٤(



  .٢٣١ / ٢" ح والتعديل اجلر) " ٥(
  .٨٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(

(*)  

)٩/٥٠٤(  

  

  .ابن الكليب، ومسند الوقت أبو بدر شجاع بن الوليد، وعبد الوهاب بن عطاء، وعدة من العلماء
  

غزوان، االمام احملدث، أبو حممد اليشكري، موالهم ) د، ت * ( عبد العزيز بن أيب رزمة- ١٩٢
  .شايخ مرواملروزي، من كبار م

مسع من إمساعيل بن أيب خالد، ومالك بن مغول، واملسعودي وجويرب بن سعيد، وأيب املنيب العتكي، 
  .وشعبة
  .ابنه حممد بن عبد العزيز، وعبد بن محيد، وأبو وهب حممد ابن مزاحم، وأمحد زاج، وأهل مرو: وعنه

  .ذكره ابن حبان يف الثقات
  .مولده يف سنة تسع وعشرين ومئة

  .اكم الذي ذكر أنه مسع ابن أيب خالدواحل
  .تويف سنة ست ومئتني يف احملرم

  
من قرى : احلافظ االمام الثبت، أبو زكريا السيلحيين، والساحلني) ٤م،  * * ( حيىي بن إسحاق- ١٩٣
  .العراق

__________  
لتهذيب ، تذهيب ا٨٣٨لوحة : ، ذيب الكمال٣٠٨ / ٢، التاريخ الصغري ٢٩ / ٦التاريخ الكبري * 
  .٢٣٩: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٦ / ٦، ذيب التهذيب ١٩٨ / ٢، الكاشف ٢ / ٢٤٠ / ٢

 / ٨، التاريخ الكبري ٣٢٢٨ت : ، طبقات خليفة٤٧٣: ، تاريخ خليفة٣٤٠ / ٧طبقات ابن سعد * * 
  = (*)، ذيب ١٥٧ / ١٤، تاريخ بغدد ١٢٦ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٥٩

)٩/٥٠٥(  

  



  .ربعني ومئةولد يف حدود اال
حيىي بن أيوب املصري، وموسى بن علي بن رباح، وأبان بن يزيد، ومحاد بن سلمة، وسعيد : وحدث عن

بن عبد العزيز الدمشقي، ويزيد ابن حيان أخي مقاتل، وحممد بن سليمان االصبهاين، وفليح بن سليمان، 
ن كيسان، وعدد كثري، وارحتل وعبد العزيز بن املاجشون، والربيع بن بدر، والليث بن سعد، وجعفر ب

  .إىل اآلفاق
أمحد، وابنا أيب شيبة، وهارون احلمال، وحممد بن سعد، وحممد بن عبد اهللا املخرمي، وأمحد : حدث عنه

بن سيار املروزي، وأمحد بن أيب غرزة الغفاري، واحلارث بن أيب أسامة، وبشر بن موسى، وأمحد بن أيب 
  .دوري، وخلق كثريخيثمة، وأمحد بن مالعب، وعباس ال

  ).١(شيخ صاحل ثقة، مسع من الشاميني، وابن هليعة : قال أمحد بن حنبل
  .يف شعبان: ، زاد غريه)٢(كان ثقة، حافظا حلديثه، تويف ببغداد سنة عشر ومئتني : وقال ابن سعد

ن أيب من أغرب ما جاء به حديثه عن عبد اهللا بن حيىي بن أيب كثري، عن أبيه، عن أيب سلمة، ع: قلت
  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن: " هريرة

  ".أكل أذين القلب 
  خالفه مسدد، وإسحاق بن إسرائيل، فرووه عن عبد

__________  
 / ٣، الكاشف ٣٧٦ / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ١٤٧ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٨٤لوحة : الكمال= 

، ٤٢١: صة تذهيب الكمال، خال١٦٠: ، طبقات احلفاظ١٧٦ / ١١، ذيب التهذيب ٢٤٩
  .٢٧ / ٢شذرات الذهب 

  .١٥٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٤٠ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٢(

(*)  

)٩/٥٠٦(  

  

  ".املراسيل " عن رجل من االنصار مرسال، ورواه هكذا أبو داود يف : اهللا، عن أبيه، فقال
  ).١( صدوق املسكني :سألت حيىي بن معني عن السيلحيين، فقال: قال عثمان الدارمي
 يعين عن -كان عبدالرمحن ينكر حديث مبارك عن احلسن يف حل العقد يف القرب : وقال علي بن املديين

  ).٢(السيلحيين 
  .هو حجة صدوق إن شاء اهللا، وال ترتل رواية حديثه عن درجة احلسن، وكان من أوعية العلم: قلت



  
  .ة، أبو عبد اهللا البجلي الدمشقي، مث التنيسياالمام احلج) خ، د، س، ق * ( بشر بن بكر- ١٩٤

  .ولد سنة أربع وعشرين ومئة، مسعه حممد بن وزير يقوله
االوزاعي، وعبدة بنت خالد بن معدان، وأيب بكر بن أيب مرمي احلمصي، وعبد الرمحن بن : حدث عن

  .يزيد بن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وطائفة
  أكرب منه، والشافعي،ولده أمحد، وابن وهب، وهو : وعنه

  واحلميدي، ودحيم، وأبو الطاهر بن السرح، واحلارث بن أسد
__________  

  .١٥٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٠٧ / ٣" سنن البيهقي " ، وانظر ١٥٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
: لكمال، ذيب ا٣٥٢ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٠٤ / ٢، التاريخ الصغري ٧٠ / ٢التاريخ الكبري * 

، ذيب ١٥٤ / ١، الكاشف ٣١٤ / ١، ميزان االعتدال ١ / ٨٣ / ١، تذهيب التهذيب ١٤٨لوحة 
  .٤٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٤ / ١، حسن احملاضرة ٤٤٣ / ١التهذيب 

(*)  

)٩/٥٠٧(  

  

  .اهلمداين، ال احملاسيب، والربيع املرادي، وابن عبد احلكم، وحبر ابن نصر
  .ثقة: قال أبو زرعة

  ).١(كذا وثقه الدارقطين و
  ).٢(كان أكثر مقامه بتنيس ودمياط، وبدمياط تويف يف ذي القعدة سنة مخس ومئتني : وقال ابن يونس

  ).٣(آخر من روى عنه سليمان بن شعيب الكيساين، بقي إىل سنة مثانني ومئتني : قال اخلطيب
  

، أبو عبد اهللا، وأبو حيىي، حممد بن عبد االمام العالمة، الثقة البارع، االديب) س * ( ابن كناسة- ١٩٥
  .اهللا، بن عبداالعلى، بن عبد اهللا، بن خليفة، بن زهري، بن نضلة، االسدي الكويف

  .لقب البيه، وجيوز أن يكون لقبا هلما: لقب جلده عبداالعلى، وقيل: وكناسة
  .مولده يف سنة ثالث وعشرين ومئة

   بن أيب خالد،هشام بن عروة، واالعمش، وإمساعيل: ومسع من
__________  



  .١٤٨لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  .١٤٨لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٤٨لوحة ": ذيب الكمال ) " ٣(
، ٥٤٣: ، املعارف١٣٥ / ١، التاريخ الكبري ٤٠١ / ٦، طبقات ابن سعد ٥٢٣: التاريخ البن معني* 

: ، ذيب الكمال٤٠٤ / ٥تاريخ بغداد ، ٣٤٦ - ٣٣٧ / ١٣، االغاين ٣٠٠ / ٧اجلرح والتعديل 
، ٥٩٢ / ٣، ميزان االعتدال ٣٥٣ / ١، العرب ١ / ٢١٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٢٠لوحة 

: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٩ / ٩، ذيب التهذيب ٣٧٧ / ٤، لوايف بالوفيات ٦١ / ٣الكاشف 
  .١٧ / ٢، شذرات الذهب ٣٤٥

(*)  

)٩/٥٠٨(  

  

  .فر بن برقان، وحممد بن السائب الكليب، ومسعر ابن كدام، وعدةوعبد اهللا بن شربمة، وجع
أمحد بن حنبل، وأبو بكر بن أيب شيبة، وابن منري، وأبو خيثمة، ومؤمل بن يهاب، والرمادي، وأبو : وعنه

  .بكر الصاغاين، وحممد بن الفرج االزرق، ويعقوب بن شيبة، واحلارث بن أيب أسامة، وآخرون
  .وعلي، وأمحد، والعجلي، وأبو داود، وآخرونوثقه حيىي بن معني، 

  ).١(كان صاحب أخبار، يكتب حديثه، وال حيتج به : وقال أبو حامت
ثقة، صاحل احلديث، له علم بالعربية، والشعر، وأيام الناس، وهو ابن أخت : وقال يعقوب السدوسي
  .إبراهيم بن أدهم الزاهد

، وفيها أرخه مطني، وقال )٢(ل، سنة سبع ومئتني مات بالكوفة، لثالث خلون من شوا: قال السدوسي
  ).٣(سنة تسع : ابن قانع، فوهم هو أو الناسخ، فقال

  ).٤" (سرقات الكتب من القرآن " ، وكتاب "معاين الشعر " وكتاب " االنواء " والبن كناسة كتاب 
  إىل قدر الرمحن فيه سبيل* ومسيته حيىي ليحيا ومل يكن : وله يف ابنه حيىي

__________  
  .٣٠٠ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٤٠٧ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٠٨ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٣٧٧ / ٤" الوايف بالوفيات ) " ٤(

(*)  



)٩/٥٠٩(  

  

وما خلت فاال قبل ذاك يفيل أنبأنا أمحد بن سالمة، عن خليل بن بدر، * تفاءلت لو يغين التفاؤل بامسه 
أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا أبو بكر بن خالد، حدثنا : الوأمحد بن حممد، قا

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن كناسة، حدثنا هشام بن عروة، عن : حممد بن الفرج، واحلارث بن حممد، قاال
غريوا " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخيه عثمان، عن أبيه، عن الزبري ابن العوام، قال

  ).١" (الشيب، وال تشبهوا باليهود 
مل يتابع عليه، رواه : تفرد به ابن كناسة هكذا، وأخرجه النسائي عن محيد بن زجنويه عنه، قال الدارقطين

احلفاظ عن هشام عن عروة مرسال، ورواه زيد بن احلريش، عن عبد اهللا بن رجاء، عن سفيان الثوري، 
  .عائشة، مرفوعا بنحوهعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن 

  
  أبو عبد: ابن حسان، االمام القدوة احلافظ، أبو بكر، ويقال) ٤م،  * ( مروان بن حممد- ١٩٦

__________  
 ٨، والنسائي ٤٣٩ / ١، وابن سعد ١٦٥ / ١، وأخرجه أمحد ١٨٠ / ٢" حلية االولياء " هو يف ) ١(
 رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على هشام ، من طريق حممد بن كناسة ذا االسناد، وهذا سند١٣٧/ 

بن عروة، فرواه النسائي من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، وقال 
 ١، وابن سعد ٤٩٩ و ٢٦١ / ٢كالمها غري حمفوظ، ويف الباب عن أيب هريرة عند أمحد : عن الطريقني

  .، عن أيب سلمة عنه، وهذا سند حسنمن طريق حممد بن عمرو) ١٧٥١(، والترمذي ٤٣٩/ 
، تاريخ أيب زرعة ٣١٧ / ٢، التاريخ الصغري ٣٧٣ / ٧، التاريخ الكبري ٥٥٦: تاريخ ابن معني* 

 ١ / ١٨٠ / ١١، تاريخ دمشق البن عساكر ٣٧٥ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٨٥، ٢٨٤ / ١الدمشقي 
، ميزان ٣٥٩ / ١ العرب ٢ / ٣٠ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣١٥لوحة : ، ذيب الكمال١ / ١٨١ -

، ١٥٧: ، طبقات احلفاظ٩٥ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٤٨ / ١، تذكرة احلفاظ ٩٣ / ٤االعتدال 
  .٢٤ / ٢، شذرات الذهب ٣١٩: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)٩/٥١٠(  

  

  .الرمحن االسدي الدمشقي الطاطري
  .هو اخلامي، وهو البطائين: والطاطري



  .الطاطري: الثياب الكرابيس بدمشق، يقال لهكل من باع : قال الطرباين
  ).١(ولدت سنة سبع وأربعني ومئة، عام الكواكب : فعن مروان قال

سعيد بن عبد العزيز، ومعاوية بن سالم، ومالك، والليث، وبكر بن مضر، وابن هليعة، : حدث عن
 اهللا بن العالء بن زبر، واهليثم بن محيد، وحيىي بن محزة، وإمساعيل بن عياش، وسليمان بن بالل، وعبد

  وعثمان بن حصن بن عالق، واهلقل بن زياد، وعبد العزيز
الدراوردي، وسفيان بن عيينة، وخالد بن يزيد املري، ورشدين بن سعد، وصخر بن جندل البريويت، 

  .وعلي بن حوشب، وعيسى بن يونس، وخلق
ن خالد االزرق، وحممد بن مصفى، بقية بن الوليد، مع تقدمه، وحممود بن خالد، وهشام اب: حدث عنه

، وهارون بن )٢(وابن ذكوان، وسلمة بن شبيب، وعبد اهللا بن عبدالرمحن الدارمي، وعباس الترقفي 
  .حممد ابن بكار، وأمحد بن ناصح املصيصي، وأمحد بن االزهر، وولده إبراهيم ابن مروان، وخلق كثري

  ).٣(وثقه أبو حامت، وصاحل بن حممد جزرة 
__________  

ويف ): ١٤٧(، وقال خليفة وابن االثري يف حوادث سنة ٢٨٤ / ١" تاريخ أيب زرعة الدمشقي ) " ١(
  .هذه السنة تناثرت النجوم

  .مدينة من أعمال واسط: هو عباس بن عبد اهللا بن أيب عيسى الترقفي نسبة إىل ترقف) ٢(
  .٣٧٥ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)٩/٥١١(  

  

أدركت ثالث طبقات، أحدها طبقة سعيد بن عبد العزيز، ما :  حيىي بن معاوية اهلامشيقال عبد اهللا بن
  ).١(رأيت فيهم أخشع من مروان بن حممد 

وال معلمه سعيد بن عبد : ما رأيت شاميا خريا من مروان بن حممد، قيل له: وقال أبو سليمان الداراين
ان على بيت املال، وال حيىي النه كان على القضاء وال معلمه، النه ك: العزيز، وال حيىي بن محزة ؟ قال

)٢.(  
  ).٣(مات سنة عشر ومئتني : قال البخاري

  .عاش ثالثا وستني سنة، وكان سيدا إماما: قلت
أخربنا عبد اهللا بن عمر، : أخربنا عمر بن حممد الفارسي، وهدية بنت علي، وابن قدامة احلاكم، قالوا

ا أبو احلسن بن داود، أخربنا عبد اهللا بن أمحد السرخسي، أخربنا أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربن



عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي، حدثنا عبد اهللا بن عبدالرمحن احلافظ، حدثنا مروان بن حممد، 
كان رسول اهللا : حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أيب سعيد اخلدري قال

ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء االرض، : " لم إذا رفع رأسه من الركوع قالصلى اهللا عليه وس
أهل الثناء واد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت، وال 

  ".ينفع ذا اجلد منك اجلد 
  .عن عبد اهللا أمت من هذا) ٤(أخرجه مسلم 

__________  
  .١٣١٦لوحة "  الكمال ذيب) " ١(
  .١٣١٦لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣١٧ / ٢" التاريخ الصغري ) " ٣(
  = (*)باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وأخرجه أبو : يف الصالة) ٤٧٧(رقم ) ٤(

)٩/٥١٢(  

  

  .، االمام احلافظ احلجة، أبو عمرو الفزاري، موالهم املدائينابن سوار) ع* ( شبابة - ١٩٧
  .ولد يف حدود عام ثالثني ومئة

يونس بن أيب إسحاق، وابن أيب ذئب، وحريز بن عثمان، وشعبة، وإسرائيل، وعبد اهللا بن : روى عن
  .العالء بن زبر، وورقاء، وسفيان، وطبقتهم

أمحد وإسحاق، وعلي، وحيىي، وأبو خيثمة، واحلسن احللواين، وأمحد بن الفرات، وحممد بن عاصم : وعنه
  .، وعباس الدوري، وعبد اهللا بن روح، وخلق كثريالثقفي

  .وكان من كبار االئمة إال أنه مرجئ
  :أليس االميان قوال وعمال ؟ قال: قيل لشبابة: قال أمحد العجلي

__________  
 يف ١٩٩ و ١٩٨ / ٢باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والنسائي : يف الصالة) ٨٤٧(داود = 

وال : " ل يف قيامه ذلك، من طرق عن سعيد بن عبد العزيز ذا االسناد، وقولهباب ما يقو: االفتتاح
رواه اجلمهور بفتح اجليم يف اللفظني، وهو مبعىن احلظ والبخت، : قال القرطيب" ينفع ذا اجلد منك اجلد 

 يوم ال: (ومعناه ال ينفع من رزق ماال وولدا وجاها دنيويا شئ من ذلك عندك، وهذا كما قال تعاىل
  ).ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

ت : ، طبقات خليفة٤٧٢: ، تاريخ خليفة٣٤٠ / ٧، طبقات ابن سعد ٢٤٧: تاريخ ابن معني* 



 / ٤، اجلرح والتعديل ٥٢٧: ، املعارف٣٠٨ / ٢، التاريخ الصغري ٢٧٠ / ٤، التاريخ الكبري ٣١٧٦
، تذهيب ٥٧٠لوحة : ، ذيب الكمال٢٩٥ / ٩، تاريخ بغداد ٣٩٥ / ٢، الكامل البن عدي ٣٩٢

، ٣٦١ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٦٠ / ٢، ميزان االعتدال ٣٤٩ / ١، العرب ١ / ٦٩ / ٢التهذيب 
 / ٢، شذرات الذهب ١٦٨: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٠ / ٤، ذيب التهذيب ٣ / ٢الكاشف 

١٥.  
(*)  

)٩/٥١٣(  

  

  ).١(إذا قال، فقد عمل 
  ).٢( شبابة عن االرجاء رجع: وقال أبو زرعة

 -ما فعل ذاك الغالم اجلميل ؟ : كان شعبة يتفقد أصحاب احلديث، فقال يوما: وقال أمحد بن حنبل
  ).٣ (-يعين شبابة 

  ).٤(خرج شبابة إىل مكة، فمات ا : وقال ابن قتيبة
  .كان داعية إىل االرجاء: وقال أمحد

  ).٥(صدوق، وال حيتج به : وقال أبو حامت
  ).٦(امسه مروان، ولقبه شبابة : يقال: بو أمحد بن عديوقال أ

  ).٧(تركته لالرجاء : وروى أمحد بن أيب حيىي عن أمحد بن حنبل قال
  ).٨(ثقة : فشبابة يف شعبة ؟ قال: قلت ليحىي: وقال عثمان الدارمي
  ).٩( غريب صدوق، إال أنه يرى االرجاء، وال ينكر ملن مسع ألوفا أن جيئ خبرب: وقال علي بن املديين
__________  

  .٢٩٩ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٩٩ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٩٥ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٥٢٧": املعارف ) " ٤(
  .٣٩٢ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٥(
  .٣٩٥ / ٢البن عدي " الكامل ) " ٦(
  .٥٧١لوحة ": ذيب الكمال ) " ٧(
  .٥٧١لوحة " ذيب الكمال ) " ٨(



  .٢٩٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٩(
(*)  

)٩/٥١٤(  

  

  .مات شبابة سنة ست ومئتني: قال طائفة
أخربنا عمر بن طربزد، أخربنا ابن احلصني، أخربنا ابن غيالن، أخربنا أبو بكر : أخربنا مجاعة إجازة قالوا

  الشافعي، حدثنا عبد اهللا بن
أهللت : "  الزهري، عن أيب سلمة، عن عائشة قالتروح املدائين، حدثنا شبابة، حدثنا ابن زبر، حدثنا

أهل رسول اهللا : ومسعت غريها يقول: قال الزهري" مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعمرة يف حجته 
  ).١(صلى اهللا عليه وسلم بعمرة وحجة 

نس أن روى عن شعبة، عن قتادة، عن احلسن، عن أ: مسعت أبا عبد اهللا وذكر شبابة فقال: قال االثرم
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم جلد يف اخلمر

  ).٢(وهذا ليس بشئ، رواه غري واحد عن شعبة، عن قتادة، عن أنس : قال
وروى عن شعبة عن بكري بن عطاء، عن عبد الرمحن بن يعمر الديلي، يف الدباء، : قيل اليب عبد اهللا

  ).٣(وهذا إمنا روى شعبة ذا االسناد حديث احلج : فقال
__________  

  ).١٢٢٨(و ) ١٢٢٧(باب من ساق البدن معه، ومسلم :  يف احلج٤٣٢ و ٤٣١ / ٣انظر البخاري 
صلى اهللا عليه وسلم أحرم قارنا لبضعة : إنه: وإمنا قلنا: ١٠٧ / ٢" زاد املعاد " وقال ابن القيم يف 

  .١١٧، ١٠٧ / ٢وعشرين حديثا صرحية يف ذلك، مث سردها، وخرجناها هناك، فانظرها فيه 
:  يف احلدود٥٤ / ١٢روى حديث اجللد يف اخلمر من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس البخاري ) ٢(

باب حد اخلمر، والترمذي : يف احلدود) ١٧٠٦(باب ما جاء يف ضرب شاريب اخلمر، ومسلم 
أن  عن السند الذي فيه احلسن بني قتادة وأنس بعد ٥٤ / ١٢" الفتح " ، وقد قال احلافظ يف )١٤٤٣(

  .إنه من املزيد يف متصل االسانيد: نسبه للنسائي
 / ١" شرح العلل " حديث احلديث، والصواب ما أثبت، قال احلافظ ابن رجب يف : يف االصل) ٣(

حديث شبابة، عن بكري بن عطاء، عن عبدالرمحن بن معمر، عن النيب صلى اهللا عليه : ٤٤٣، ٤٤٢
 ى عن الدباء، واملزفت، فإن ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن االنتباذ يف الدباء واملزفت وسلم أنه

  = (*)صحيح ثابت عنه، رواه عنه مجاعة كثريون من أصحابه، وأما رواية عبدالرمحن 

)٩/٥١٥(  



  

 - يعين االرجاء -كنت كتبت عن شبابة قدميا شيئا يسريا قبل أن نعلم أنه يقول ذا : وقال أبو عبد اهللا
)١.(  

  .كان ينتبذ لعبد اهللا يف جر: كان أيب ينكر حديث شبابة، عن شعبة، عن معن قال:  بن أمحدوقال عبد اهللا
وذكر العقيلي أن شبابة قدم من املدائن، للذي أنكر عليه أمحد، فكانت الرسل ختتلف بينهما، قال 

ه عند أمحد بن فرأيت شبابة تلك االيام مغموما مكروبا، مث انصرف إىل املدائن قبل أن ينصلح أمر: الناقل
  ).٢(حنبل 

  
، بن سعيد، بن ذكوان، االمام احلافظ الثقة، أبو سهل ابن عبد الوارث) ع* ( عبد الصمد - ١٩٨

  .التميمي العنربي، موالهم البصري التنوري
  هشام الدستوائي، وعكرمة بن: حدث عن أبيه بتصانيفه، وعن

__________  
 = ا شبابة، عن شعبة، عن بكري ابن عطاء بن يعمر عنه فغريبة جدا، وال يعرف إال ذا االسناد، تفرد

احلج : " عنه، وعند شعبة ذا االسناد عن عبدالرمحن بن يعمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
يف حديث ذكره، فهذا املنت هو الذي يعرف ذا االسناد، وأما حديث النهي عن الدباء " عرفة 

د غريب جدا، وقد أنكره على شبابة طوائف من االئمة، منهم االمام أمحد، واملزفت، فهو ذا االسنا
 -ال ينكر ملن مسع من شعبة : والبخاري وأبو حامت، وابن عدي، وأما ابن املديين، فإنه سئل عنه، فقال

  . أن تفرد حبديث غريب-يعين حديثا كثريا 
  .١٨٥لوحة : للعقيلي" الضعفاء ) " ١(
  .١٨٥لوحة : ليللعقي" الضعفاء ) " ٢(
  ،١٠٥ / ٦، التاريخ الكبري ٣٠٠ / ٧، طبقات ابن سعد ٣٦٤: تاريخ ابن معني* 

 ٢، تذهيب التهذيب ٨٣٥لوحة :  ذيب الكمال٥٠ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٠٧ / ٢التاريخ الصغري 
 / ٦، ذيب التهذيب ١٩٦ / ٢، الكاشف ٣٤٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٥٢ / ١، العرب ٢ / ٢٣٨/ 

، شذرات ٢٣٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٣/ ، طبقات احلفاظ ١٨٤ / ٢ النجوم الزاهرة ،٣٢٧
  .١٠٧ / ٢الذهب 

(*)  

)٩/٥١٦(  

  



عمار، وأيب خلدة خالد بن دينار، وإمساعيل بن مسلم العبدي، وربيعة ابن كلثوم، وأبان بن يزيد، 
  .، وخلق من البصرينيوشعبة، ومهام، وحرب بن شداد، وحرب بن ميمون، وحرب بن أيب العالية

حيىي بن معني، وإسحاق، وأمحد، وبندار، وهارون احلمال، وعبد بن محيد، وحممد بن حيىي : حدث عنه
  .الذهلي، وحجاج بن الشاعر، وأبو قالبة الرقاشي، وابنه عبد الوارث بن عبد الصمد، وآخرون

  .صدوق: قال أبو حامت
  .مات سنة سبع ومئتني: وقال ابن سعد وطائفة

  
  :ماأ

  .فهو أبوحيىي املروزي، قاضي هراة *  عبد الصمد بن حسان- ١٩٩
  .زائدة، والثوري، وإسرائيل، والكوفيني: حدث عن
  .الذهلي أيضا، وحممد بن عبد الوهاب الفراء، وأمحد ابن يوسف السلمي: حدث عنه

  .مات سنة عشر ومئتني
  .وكان من العلماء، وال شئ له يف الكتب الستة

__________  
  .٢٠ / ٤، لسان امليزان ٢٦٠ / ٢، ميزان االعتدال ١٠٥ / ٦التاريخ الكبري * 
(*)  

)٩/٥١٧(  

  

  .شيخ بغدادي، بزاز *  وعبد الصمد بن النعمان- ٢٠٠
  .عيسى بن طهمان، وشعبة، وطائفة: روى عن

  .عباس الدوري، ومتتام، وأمحد بن مالعب، وآخرون وثقه ابن معني وغريه: وعنه
  .ليس بالقوي: وقال الدارقطين

  .٢١٦تويف سنة 
  

احلافظ االمام الصدوق، أبو نوح، عبدالرمحن بن غزوان اخلزاعي، ) خ، د، س، ت * * ( قراد- ٢٠١
  .الضيب، موالهم، امللقب بقراد، نزيل بغداد، كان من علماء احلديث، وله ما ينكر: ويقال

رير بن حازم، وشعبة، عوف االعرايب، ويونس بن أيب إسحاق، وعكرمة بن عمار، وج: حدث عن
  .وطبقتهم



أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وحممد بن سعد، وإبراهيم بن يعقوب السعدي، وحممد بن : حدث عنه
  عبد اهللا املخرمي، وعبد اهللا بن

__________  
 / ٢، شذرات الذهب ٦٢١ / ٢، ميزان االعتدال ٥١ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٦٤: تاريخ ابن معني* 

٣٦.  
 / ٥، اجلرح والتعديل ٣٣٥ / ٧، طبقات ابن سعد ٣٥٥: ، تاريخ ابن معني٢٥٧: ل المحدالعل* * 

: ، ذيب الكمال٢٥٢ / ١٠، تاريخ بغداد ٣٠٦ - ٣٠٥ / ٢، كتاب اروحني والضعفاء ٢٧٤
، تذكرة ٥٨١ / ٢، ميزان االعتدال ٣٥٢ / ١ العرب ٢ / ٢٢٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٨١١لوحة 

، ١٨٥ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٤٧ / ٦، ذيب التهذيب ١٨٠ / ٢كاشف ، ال٣٣٩ / ١احلفاظ 
  :، خالصة تذهيب الكمال١٤٢: طبقات احلفاظ

  .١٧ / ٢، شذرات الذهب ٢٣٣
(*)  

)٩/٥١٨(  

  

  .أيب مسرة املكي، وحممد بن سعد العويف، وأبو بكر الصاغاين، وعباس الدوري، واحلارث بن أيب أسامة
  .وخلق كثري

  .أبو معاوية الضرير: قدماءوحدث عنه من ال
حدثنا شعبة، حدثنا : ما كتبت عن شيخ أحر رأسا من أيب نوح، إمنا كان يهدر: قال جماهد بن موسى

  ).١(شعبة 
  .ثقة: وقال علي بن املديين وابن منري

  ).٢(ليس به بأس : وقال حيىي بن معني
كان خيطئ يتخاجل يف القلب : )٤(، وقال ابن حبان )٣(كان عاقال من الرجال : وقال أمحد بن حنبل

  .منه، لروايته عن الليث، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قصة املماليك وضرم
  ).٥(له حديث ال حيتمل يف قصة النيب صلى اهللا عليه وسلم وحبريا بالشام : قلت

  .مات سنة سبع ومئتني
  .احتج به البخاري

__________  
  .٢٥٣ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(



  .٢٥٣ / ١٠" تاريخ بغداد " ) ٢(
  .٢٥٣ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٨١١لوحة ": ذيب الكمال " كما صرح بذلك املزي يف " الثقات " يف كتاب ) ٤(
باب ما جاء يف بدء نبوة النيب صلى اهللا عليه : يف املناقب) ٣٦٢٤" (جامعه " رواه الترمذي يف ) ٥(

: حاق، عن أيب بكر بن أيب موسى االشعري، عن أبيه، وقالوسلم من طريق قراد عن يونس بن أيب إس
  .هذا حديث حسن غريب

  "تاريخ االسالم " وأورده املؤلف بطوله يف السرية النبوية من 
 البن ٢٨٥ / ٢" البداية " هو حديث منكر جدا، وانظر : ، وانتقده من جهة متنه، وقال٢٨، ٢٦

  .٢٥٣، ٢٥٢ / ١٠" تاريخ بغداد " كثري، و 
(*)  

)٩/٥١٩(  

  

االمام احلجة، شيخ خراسان، أبو عبد اهللا القرشي، موالهم ) س * ( حسني بن الوليد- ٢٠٢
  .النيسابوري

  .ولد بعد عام ثالثني ومئة، أو قبله
مسع ابن جريج، وعكرمة بن عمار، وعيسى بن طهمان، وشعبة، وسفيان، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد 

همان، وعبد العزيز بن أيب رواد، ومالك بن أنس، ومالك بن مغول، الرمحن بن الغسيل، وإبراهيم بن ط
  .وطبقتهم، باحلجاز، والعراق، وخراسان، والشام

  .ومجع وصنف، وأنفق أمواال على أهل احلديث
أمحد بن االزهر، وأمحد بن حنبل، وأمحد بن حفص، ومحيد بن زجنويه، وسلمة بن شبيب، : حدث عنه

  . رافع، والذهلي، وخلق كثريوأبو أمحد الفراء، وحممد بن
أبو عبد اهللا الفقيه املأمون شيخ بلدنا يف عصره، كان من أسخى الناس، وأورعهم، : ذكره احلاكم، فقال

  .وأقرئهم للقرآن
قرأ على الكسائي، وعيسى بن طهمان، وكان يغزو يف كل ثالث سنني مرة، وحيج يف كل مخس سنني 

  ).١(مرة 
__________  

، التاريخ الصغري ٣٩١ / ٢، التاريخ الكبري ٣١٥٥ت : ، طبقات خليفة٣٧٧ / ٧ طبقات ابن سعد* 
، تذهيب ٣٠٠لوحة : ، ذيب الكمال١٤٣ / ٨، تاريخ بغداد ٦٦ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٠٠ / ٢



  ، ذيب٢٣٥ / ١، الكاشف ٣٣٩ / ١، العرب ١ / ١٦٠ / ١التهذيب 
  .٦ / ٢ت الذهب ، شذرا٨٥: ، خالصة تذهيب الكمال٣٧٢ / ٢التهذيب 

" أن حيج االنسان يف كل مخس سنني مرة إن تيسر له ذلك من السنة، ملا رواه ابن حبان يف ) ١(
  = (*)قال : " من حديث أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال) ٩٦٠" (صحيحه 

)٩/٥٢٠(  

  

  . الذي يلقب بكميلحدثين احلسني بن الوليد النيسابوري: قال عيسى بن أمحد البلخي
  ).١(كان ثقة، وأثىن عليه خريا : وقال أمحد بن حنبل

كان يطعم أصحاب احلديث الفالوذج، ويصلهم، كان حمتشما، متموال، جوادا، فقيها، كبري : وقيل
  .الشأن

  ).٢(مات سنة اثنتني ومئتني : وقال حممد بن عبد الوهاب الفراء
  ).٣(مات سنة ثالث ومئتني : وقال البخاري

  ).٤(روى له النسائي، وأخرج له البخاري تعليقا : قلت
  

 بن الداخل عبدالرمحن بن معاوية بن االمري أبو العاص، احلكم بن هشام*  صاحب االندلس - ٢٠٣
  .اخلليفة هشام بن عبدامللك بن مروان بن احلكم، االموي، املرواين

__________  
ملعيشة، متضي عليه مخسة أعوام ال يفد إيل حملروم إن عبدا صححت له جسمه، ووسعت عليه يف ا: اهللا= 
."  
  .١٤٤ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٤٥ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٠٠ / ٢" التاريخ الصغري ) " ٣(
  احلديث املعلق هو أن يسقط احملدث من أول إسناده راويا فأكثر، ويعزو) ٤(

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، وما علقه : له وقالاحلديث إىل من فوق احملذوف، ورمبا أسقط االسناد ك
البخاري بصيغة اجلزم حيكم يف الغالب بصحته، النه ال جيزم بذلك إال وقد صح عنه، وما علقه بصيغة 

  .التمريض كيذكر ويروي فهو ضعيف غالبا
ولكنه ، وليس هو من تلك الطبقة، ٢٢٥أورد املؤلف ترمجته يف اجلزء الثامن من هذا الكتاب ص * 



  .ذكره هناك مع ما ذكر من أمراء االندلس، وقد نبهنا على ذلك يف املقدمة، وانظر مصادر ترمجته هناك
(*)  

)٩/٥٢١(  

  

  .متلك بعد أبيه، وأمتدت أيامه، ويلقب باملرتضى، لكن مل يتسم بإمرة املؤمنني
  .وكان بطال شجاعا، عاتيا، جبارا، داهية، سائسا

  . سبعا وعشرين سنةعاش مخسني سنة، وكان دولته
كان جماهرا باملعاصي، سفاكا للدماء، يأخذ أوالد الناس املالح، فيخصيهم، مث ): ١(قال ابن حزم 

  .ميسكهم لنفسه، وله أشعار
هو الذي أوقع بأهل الربض، وهو حملة متصلة بقصره، فهدمها، وهدم مساجدها، وفعل بأهل : قلت

خلمور، فقامت الفقهاء والكرباء، فخلعوه يف سنة أعظم من ذلك، وتظاهر بالفسق وا) ٢(طليطلة 
مث إم أعادوه ملا تنصل وتاب، مث متكن، فقتل طائفة حنو السبعني من االعيان، وصلبهم، وكان ) ١٨٩(

منظرا فظيعا، فلعنه الناس، وأضمروا الشر، وأمسعوه املر، فتحصن، واستعد، وجرت له أمور، يطول 
  ).٤(ست ومئتني، ومتلك بعده ابنه أبو املطرف عبد الرمحن ، إىل أن هلك، يف سنة )٣(شرحها 
  )ع * ( حيىي بن آدم- ٢٠٤

  ابن سليمان، العالمة، احلافظ، اود، أبو زكريا االموي،
__________  

  .٤٤ / ١" املغرب " كما نقل عنه يف " نقط العروس " يف كتابه ) ١(
  . ه٧١٤اآلن، فتحها طارق بن زياد سنة  " مدريد" مدينة كبرية يف أواسط االندلس بالقرب من ) ٢(
 ٦البن االثري " الكامل " ، وانظر ٢٢٧ذكرها املؤلف بطوهلا يف اجلزء الثامن من هذا الكتاب ص ) ٣(
  .٣٤٣ - ٣٣٩ / ١" نفح الطيب " ، و ٣٣٧/ 
  .٢٣١أورد املؤلف ترمجته يف اجلزء الثامن من هذا الكتاب ص ) ٤(
  = (*)، ٤٧١: ، تاريخ خليفة٤٠٢ / ٦ت ابن سعد ، طبقا٦٣٩: تاريخ ابن معني* 

)٩/٥٢٢(  

  

  .موالهم الكويف، صاحب التصانيف، من موايل خالد بن عقبة بن أيب معيط
  .ولد بعد الثالثني ومئة، ومل يدرك والده، كأنه تويف وهذا محل



بن عيسى بن طهمان، ومالك بن مغول، وفطر بن خليفة، ويونس بن أيب إسحاق، ومسعر : روى عن
كدام، وسفيان الثوري، ومحزة الزيات، وجرير بن حازم، واحلسن بن حي، وإسرائيل، وعمار بن رزيق، 
ومفضل بن مهلهل، ويزيد بن عبد العزيز، وأيب بكر النهشلي، وسليمان بن املغرية، وشريك، ومحاد بن 

سن بن عياش، وأخيه سلمة، وزهري بن معاوية، وأيب االحوص، وابن عيينة، وقطبة بن عبد العزيز، واحل
  .أيب بكر بن عياش، وجود عنه حروف عاصم

  .ومل يلق شعبة
أمحد، وإسحاق، وحيىي، وعلي، وأبو بكر بن أيب شيبة، واحلسن بن علي اخلالل، وحممد بن : حدث عنه

  رافع، وحممد بن عبد اهللا املخرمي، وحممود بن غيالن، وهارون احلمال، وموسى بن
ليمان الرهاوي، وعبد بن محيد، وعبدة الصفار، واحلسن بن علي بن عفان حزام الترمذي، وأمحد بن س

  .العامري، وخلق سواهم
  .وثقه حيىي بن معني والنسائي

__________  
، اجلرح والتعديل ٢٩٨ / ٢، التاريخ الصغري ٢٦١ / ٨، التاريخ الكبري ١٣٣١ت : طبقات خليفة= 
لوحة : ، ذيب الكمال١٥٠ / ١اء واللغات ، ذيب االمس٢٨٣: ، الفهرست البن الندمي١٢٨ / ٩

 / ٣، الكاشف ٣٥٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٤٣ / ١، العرب ٢ / ١٤٦ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٨٤
، طبقات ١٧٥ / ١١، ذيب التهذيب ٣٦٣ / ٢، طبقات القراء ١٢٧ / ١، دول االسالم ٢٤٨
  .٨ / ٢، شذرات الذهب ٤٢٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٢: احلفاظ

(*)  

)٩/٥٢٣(  

  

حيىي واحد الناس : سئل أبو داود عن معاوية بن هشام، وحيىي بن آدم، فقال: قال أبو عبيد اآلجري
)١.(  

  ).٢(ثقة كان يتفقه : وقال أبو حامت
يرحم : ثقة، كثري احلديث، فقيه البدن، ومل يكن له سن متقدم، مسعت عليا يقول: وقال يعقوب بن شيبة
وجعل علي يطريه، ومسعت عبيد بن يعيش، مسعت أبا أسامة ! لم كان عنده اهللا حيىي بن آدم، أي ع

  ).٣( يريد أنه كان جامعا للعلم -ما رأيت حيىي بن آدم قط، إال ذكرت الشعيب : يقول
وله حديث منكر، رواه علي بن املديين، واحللواين، والفضل ابن سهل، واملخرمي، حدثنا ابن أيب ذئب، 

إذا حدثتم عين حديثا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة، قالعن املقربي، عن أبيه، 



  تعرفونه، وال تنكرونه، فصدقوا به، قلته، أو مل أقله، فإين أقول ما
يعرف، وال ينكر، وإذا حدثتم عين حديثا تنكرونه، وال تعرفونه، فكذبوا به، قلته أو مل أقله، فإين ال أقول 

  ". يعرف ما ينكر، وأقول ما
  .أخرجه الدارقطين، ورواته ثقات

مل نر يف شرق االرض، وال غرا أحدا يعرف هذا من ] يف صحة هذا احلديث مقال : [ قال ابن خزمية
  ).٤(غري رواية حيىي، وال رأيت حمدثا يثبت هذا عن أيب هريرة 

__________  
  .١٤٨٤لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٢٨ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٤٨٤لوحة ": ذيب الكمال ) " ٣(
  = (*)املدخل، " ، مث نقل عن البيهقي يف ١٦ص " مفتاح اجلنة " نقله السيوطي يف ) ٤(

)٩/٥٢٤(  

  

  .وجاء عن حيىي مرسال لسعيد املقربي: وقال البيهقي
  .وصله قوي، والثقة قد يغلط: قلت

 زمانه رأس الناس، وهو جامع، وكان بعده كان عمر يف: مسعت أبا أسامة يقول: وقال حممد بن غيالن
ابن عباس يف زمانه، وبعده الشعيب يف زمانه، وكان بعده سفيان الثوري، وكان بعد الثوري حيىي ابن آدم 

)١.(  
قد كان حيىي بن آدم من كبار أئمة االجتهاد، وقد كان عمر كما قال يف زمانه، مث كان علي وابن : قلت

اء، مث كان بعدهم يف زمانه زيد بن ثابت، وعائشة، وأبو موسى، وأبو هريرة، مسعود، ومعاذ، وأبو الدرد
مث كان بن عباس، وابن عمر، مث علقمة، ومسروق، وأبو إدريس، وابن املسيب، مث عروة، والشعيب، 

  واحلسن، وإبراهيم
عمش، النخعي، وجماهد، وطاووس، وعدة، مث الزهري، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، وأيوب، مث اال

وابن عون، وابن جريج، وعبيد اهللا بن عمر، مث االوزاعي، وسفيان الثوري، ومعمر، وأبو حنيفة، 
وشعبة، مث مالك، والليث، ومحاد بن زيد، وابن عيينة، مث ابن املبارك، وحيىي القطان، ووكيع، وعبد 

  الرمحن، وابن وهب،
__________  

 ومتنه اختالفا كثريا يوجب االضطراب، منهم من وهو خمتلف على حيىي بن آدم يف إسناده: قوله= 



إذا رويتم احلديث : " يذكر أبا هريرة، ومنهم من ال يذكره ويرسل احلديث، ومنهم من يقول يف متنه
  .ذكر أيب هريرة فيه وهم": تارخيه " وقال البخاري يف " عين فاعرضوه على كتاب اهللا 

وحماولة السيوطي تعقبه خطأ ظاهر، وتساهل غري ، ٢٥٨ / ١" املوضوعات " وذكره ابن اجلوزي يف 
  .مرضي، فإن احلديث ظاهر البطالن لكل من مارس هذه الصناعة وخرب االسانيد

  .١٤٨٤لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
(*)  

)٩/٥٢٥(  

  

مث حيىي بن آدم، وعفان، والشافعي وطائفة، مث أمحد، وإسحاق وأبو عبيد، وعلي بن املديين، وابن معني، 
  . أبو حممد الدارمي، وحممد بن إمساعيل البخاري، وآخرون من أئمة العلم واالجتهادمث

نظرت، فإذا االسناد : حدثن حممد بن أمحد الرباء، مسعت علي ابن عبد اهللا يقول: قال دعلج السجزي
فالهل ملدينة ابن شهاب الزهري، والهل مكة عمرو :  قال- يعين االسانيد الصحاح -يدور على ستة 

بن دينار، والهل البصرة قتادة، وحيىي بن أيب كثري، والهل الكوفة أبو إسحاق، واالعمش، مث صار علم ا
  هؤالء الستة إىل أصحاب االصناف ممن صنف، فمن املدينة مالك، وابن إسحاق، ومن مكة ابن جريج

، وقد مسع من وابن عيينة، ومن البصرة ابن أيب عروبة، ومحاد بن سلمة، وشعبة، وأبو عوانة، ومعمر
  .الستة، ومن الكوفة سفيان الثوري، ومن الشام االوزاعي، ومن واسط هشيم

  .أغفل محاد بن زيد، والليث، وما مها بدوم: قلت
مث انتهى علم هؤالء إىل حيىي بن سعيد القطان، وحيىي ابن أيب زائدة، وعبد الرمحن بن مهدي، وحيىي : قال

  .بن آدم
  .كيعا، وابن وهب، وهم من حبور العلمنسي ابن املبارك، وو: قلت

  .ليحىي بن آدم) ١" (اخلراج " كتاب " وقد وقع لنا بعلو 
__________  

 ه مبطبعة بريل يف مدينة ١٣١٤سنة " ث وجوينبول " وقد نشره الول مرة املستشرق الدكتور ) ١(
 السماع املثبت ليدن عن أصل خطي يرجع تارخيه إىل أواخر القرن اخلامس اهلجري كما هو مبني يف

 ه وعنيت بنشره املطبعة السلفية ١٣٤٧عليه، مث أعاد حتقيقه وشرحه العالمة أمحد حممد شاكر يف سنة 
  .مبصر
(*)  

)٩/٥٢٦(  



  

يف سنة ثالث ومئتني، يف شهر ربيع االول، يف النصف منه، قيده ) ١(واتفق موته غريبا ببلد فم الصلح 
  ).٤(وأبو حامت ) ٣ (، وذكر العام البخاري)٢(حممد بن سعد 

شعيب بن أيوب الصريفيين، وأبو محدون الطيب بن إمساعيل، وعبد اهللا بن حممد : أخذ عنه قراءة عاصم
  ).٥(بن شاكر، وآخرون 

سألت أبا بكر عن حروف عاصم اليت يف هذه الكراسة : حدثنا حيىي بن آدم قال: قال أبو هشام الرفاعي
  ).٦(ها علي حرفا حرفا أربعني سنة، فحدثين ا كلها، وقرأ

أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر السلفي، : أخربنا احلسن بن علي، وأبو املعايل بن املؤيد، قاال
أخربنا احلسني بن علي، أخربنا عبد اهللا بن حيىي، أخربنا إمساعيل الصفار، حدثنا احلسن بن علي العامري، 

 عن عاصم، عن أيب وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش،
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن، وأمرين أن آخذ مما سقت السماء ومما سقي بعال : قال

  ).٧(العشر، وما سقي بالدوايل نصف العشر 
__________  

  ).٣( من هذا اجلزءت ٤٩٢مر التعريف ا يف الصفحة ) ١(
  .٤٠٢ / ٦" بقات الكربى الط" يف ) ٢(
  .٢٦٢ / ٨" التاريخ الكبري " يف ) ٣(
  .١٢٨ / ٩" اجلرح والتعديل " يف ) ٤(
  .٣٦٣ / ٢" غاية النهاية يف طبقات القراء ) " ٥(
  .٣٦٣ / ٢" غاية النهاية يف طبقات القراء ) " ٦(
باب : لزكاةيف ا) ١٨١٨(، وأخرجه ابن ماجة ١١٥ص " اخلراج " سنده حسن، وهو يف كتاب ) ٧(

صدقة الزروع والثمار، من طريق احلسن بن علي بن عفان، عن حيىي بن آدم ذا االسناد، وأخرجه 
  = (*)باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف :  يف الزكاة٤٢ / ٥النسائي 

)٩/٥٢٧(  

  

سن احل) ١(هذا حديث صاحل، جيد االسناد، لكن فيه إرسال بني مسروق ومعاذ، أخرجه ابن ماجة، عن 
  .بن علي بن عفان، فوافقناه بعلو

أخربنا أبو : أخربنا أمحد بن سالمة كتابة، عن خليل بن بدر، وعلي بن فادشاه، وأمحد بن حممد، قالوا
  علي املقرئ، أخربنا أبو نعيم احلافظ، أخربنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا حممد بن عاصم،



ملا انطلق أبو بكر :  عن جندب ابن سفيان قالحدثنا حيىي بن آدم، عن إسرائيل، عن االسود بن قيس،
ال تدخل يارسول اهللا، حىت أستربئه، فدخل أبو بكر : مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الغار، قال

ويف سبيل اهللا * هل أنت إال إصبع دميت : الغار، فأصاب يده شئ، فجعل ميسح الدم عن أصبعه، ويقول
  )٢(ما لقيت 

__________  
 من طريق ٣٩٣ / ١ر، من طريق هناد بن السري، عن أيب بكر بن عياش به، وأخرجه الدارمي العش= 

 من طريق سليمان بن داود ٢٣٣ / ٥عاصم بن يوسف، عن أيب بكر بن عياش به، وأخرجه أمحد 
  .اهلامشي، عن أيب بكر بن عياش، عن عاصم، عن أيب وائل، عن معاذ، فأسقط مسروقا

، ٤١ / ٥، والنسائي )١٥٩٦(، وأيب داود ٢٧٦، ٢٧٤ / ٣ند البخاري ويف الباب عن ابن عمر ع
، وعن أيب هريرة عند ٤٢، ٤١ / ٥، والنسائي )٩٨١(، وعن جابر عند مسلم )١٨١٧(وابن ماجة 
  ).١٨١٦(، وابن ماجة )٦٣٩(الترمذي 
  .شئ يتخذ من خوص وخشب يستقى به حببال تشد يف رأس جذع طويل: مجع دالية: والدوايل

  .والصواب ما أثبتناه...ابن ماجة واحلسن: يف االصل) ١(
اليب " تاريخ أصبهان "  ه، مترجم يف ٣٤٦هو ابن أمحد بن فارس املتوىف سنة : عبد اهللا بن جعفر) ٢(

، مبحدث أصبهان الرجل الصاحل، وحممد بن ٢٧٢ / ٢" العرب " ، ووصفه الذهيب يف ٨٠ / ٢نعيم 
ما رأى مثل نفسه، وال :  ه، قال إبراهيم أورمة٢٦٢املتوىف سنة عاصم هو الثقفي االصبهاين العابد 

، وباقي رجال ١٨٩ / ٢" تاريخ أصبهان " ، و ٢٤١، ٢٤٠ / ٩" التهذيب " رأيت مثله، مترجم يف 
  .هو جندب بن عبد اهللا بن سفيان البجلي: السند ثقات، وجندب بن سفيان

  . ابن مردويه إىل٣٣٦ / ١" شرح املواهب " وقد نسبه الزرقاين يف 
(*)  

)٩/٥٢٨(  

  

امليل ثالثة آالف وست مئة ذراع إىل أربعة آالف، والفرسخ ثالثة : مسعت حيىي بن آدم يقول: وبه
  .أميال، والربيد اثنا عشر ميال

جييئين الرجل ممن أبغضه، وأكره : قال يل حيىي بن آدم: مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال هشام بن منصور
  . كل شئ معه، الستريح منه، وال أراه، وجيئ الرجل أوده، فأردده حىت يرجع إيلجميئه، فأقرأ عليه

حممد بن عبد اهللا، بن الزبري، بن عمر، بن درهم، احلافظ الكبري اود، ) ع * ( أبو أمحد الزبريي- ٢٠٥
  .أبو أمحد الزبريي، الكويف، موىل بين أسد



طهمان، صاحب أنس، وعمر بن سعيد بن أيب مالك بن مغول، وفطر بن خليفة، وعيسى بن : حدث عن
حسني، ومسعر، وسعد بن أوس العبسي، وأمين بن نابل، ورباح بن أيب معروف، ومحزة بن حبيب، 

والوليد بن عبد اهللا بن مجيع، وسفيان، وشيبان النحوي، وسعيد بن حسان املخزومي، ويونس بن أيب 
  .إسحاق، وخلق كثري

  لقواريري، وأبو بكر بن أيبابنه طاهر، وأمحد، وا: حدث عنه
__________  

  .١٣٣٤ت : ، طبقات خليفة٤٠٢ / ٦، طبقات ابن سعد ٥٢٣: تاريخ ابن معني* 
، ٢٩٧ / ٧، اجلرح والتعديل ٥١٧: ، املعارف٢٩٨ / ٢، التاريخ الصغري ١٣٣ / ١التاريخ الكبري 
 - ٥٩٥ / ٣ ، ميزان االعتدال٢ / ٢١٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢١٨لوحة : ذيب الكمال

، ٣٠٣ / ٣، الوايف بالوفيات ٦٠ / ٣، الكاشف ٣٥٧ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٤١ / ١، العرب ٥٩٦
، خالصة ١٥٢: ، طبقات احلفاظ٢٥٤ / ٩، ذيب التهذيب ٥٣٩ / ٢شرح العلل البن رجب 

  .٣٤٤: تذهيب الكمال
(*)  

)٩/٥٢٩(  

  

الن، ونصر بن علي، وأمحد بن سنان القطان، شيبة، وعمرو الناقد، وابن منري، وابن مثىن، وحممود بن غي
  .وبندار، وحممد بن رافع، وحيىي بن أيب طالب، والكدميي، وخلق سواهم

  .أنا ال أبايل أن يسرق يل كتاب سفيان، إين أحفظه كله: قال يل أبو أمحد الزبريي: قال نصر بن علي
أبو أمحد الزبريي صدوق، ما : يقولحدثين عبد اهللا بن إبراهيم بن قتيبة، مسعت ابن منري : ابن عقدة

علمت إال خريا، مشهور بالطلب، ثقة، صحيح الكتاب، كان صديق أيب نعيم، ومساعهما قريب، وأبو 
  ).١(نعيم أسن منه، وأقدم مساعا 

  ).٢(كان كثري اخلطأ يف حديث سفيان : وروى حنبل عن أمحد
  .ثقة: وقال ابن معسن

  .ليس به بأس: وقال مرة
  ).٣( كويف ثقة يتشيع :وقال العجلي
  ).٤(ما رأيت رجال قط أحفظ من أيب أمحد الزبريي : وقال بندار

  ).٥(حافظ للحديث، عابد جمتهد، له أوهام : وقال أبو حامت
  .صدوق: وقال أبو زرعة وغريه



  .ليس به بأس: وقال النسائي
__________  

  .١٢١٨لوحة ": ذيب الكمال ) ١(
  .١٢١٨لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٢١٨لوحة ": ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٢١٨لوحة ": ذيب الكمال ) " ٤(
  .٢٩٧ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٥(

(*)  

)٩/٥٣٠(  

  

كان حممد ابن عبد اهللا السدي يصوم الدهر، فكان : وروى أمحد بن أيب خيثمة، عن حممد بن يزيد قال
 من نصف النهار، إىل آخره، فإن مل إذا تسحر برغيف، مل يصدع، فإذا تسحر بنصف رغيف، صدع

  ).١(يتسحر، صدع يومه أمجع 
  .كان أبو أمحد حباال، يبيع احلبال: وقال أبو داود

  .يف مجادي االوىل: مات باالهواز سنة ثالث ومئتني، زاد مطني: وقال أمحد بن حنبل ومطني
أخربنا متيم بن أيب سعيد، أخربنا حممد أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا مرتني، أنبأنا عبد املعز بن حممد، 

بن عبدالرمحن، أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا أبو سعيد القواريري، حدثنا 
رأيت النيب صلى : أبو أمحد الزبريي، حدثنا سفيان، عن أيب إسحاق، عمن مسع عمرو بن حريث يقول

  .اهللا عليه وسلم يصلي يف نعلني خمصوفني
، عن أيب بكر أمحد بن علي بن سعيد، عن أيب سعيد "سننه " هذا حديث من االفراد، يرويه النسائي يف 

  .عبيد اهللا بن عمر، فوقع لنا بدال بعلو درجتني
قرأت على احلسن بن علي، أخربك سامل بن احلسن، أخربنا ابن شاتيل، أخربنا أبو القاسم الربعي، أخربنا 

 بن السماك، حدثنا حممد بن عيسى بن حيان، حدثنا أبو أمحد الزبريي، حدثنا ابن خملد، حدثنا عثمان
  سفيان، عن أبيه، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن عبد

__________  
  .١٢١٩لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(

(*)  

)٩/٥٣١(  



  

  ".السالم إن لكل نيب وليا، وإن وليي إبراهيم عليه : " اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
عن شيخ له، عن أيب أمحد، وله علة، فرواه وكيع وأبو نعيم، عن ) ١(غريب جدا، أخرجه الترمذي 
  .سفيان، بإسقاط مسروق منه

  
، الثقة، قاضي البصرة، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا، االمام العالمة احملدث) ع* ( االنصاري - ٢٠٦

  . االنصاري اخلزرجي، مث النجاري البصريبن املثىن، بن عبد اهللا، بن أنس بن مالك،
  .ولدت سنة مثاين عشرة ومئة: مسعه حممد بن املثىن العرتي يقول

__________  
من طريق أيب أمحد الزبريي، ) ٧٢١٦(والبزار والطربي ) ٢٩٩٥(رجاله ثقات، أخرجه الترمذي ) ١(

  .عن سفيان الثوري، عن أبيه به
زبريي عن سفيان، عن أبيه، عن أيب الضحى، عن عبد اهللا، ومل يذكر ورواه غري أيب أمحد ال: قال البزار

 / ١وهذا أصح، وتعقبه ابن كثري : مسروقا، وكذا رواه الترمذي من طريق وكيع عن سفيان، مث قال
حدثنا سفيان، عن أبيه، عن أيب إسحاق، عن عبد : فقال" تفسريه " لكن رواه وكيع يف : ، فقال٣٧٢

  .فذكره..ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: اهللا بن مسعود قال
 / ٢ومل ينفرد أبو أمحد الزبريي بوصله، بل تابعه على ذلك حممد بن عبيد الطناقسي عند احلاكم : قلت

 وصححه على شرط الشيخني، ووافقه الذهيب، وأبو االحوص سالم بن سليم عند سعيد بن ٢٩٢
  .ة، وكالمها ثق٣٧٢ / ١منصور فيما ذكره ابن كثري 

 ٢، أخبار القضاة ٥٢٠ و ٣٨٤: ، املعارف٣٣١ / ٢، التاريخ الصغري ٢٩٤ / ٧طبقات ابن سعد * 
  ، اجلرح٣٨٤لوحة : ، الضعفاء للعقيلي١٦٠، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٤/ 

، ذيب ٤١٢ - ٤٠٨ / ٥، تاريخ بغداد ١٢٨٧ت : ، مشاهري علماء االمصار٣٠٥ / ٧والتعديل 
، ٣٧١ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٦٧ / ١، العرب ١ / ٢٢١ / ٣، تذهيب لتهذيب ١٢٢٤لوحة : الكمال

، ٢٧٤ / ٩، ذيب التهذيب ٣٠٣ / ٣، الوايف بالوفيات ١٣١ / ١، دول االسالم ٦٤ / ٣الكاشف 
  .٣٥ / ٢، شذرات الذهب ٣٤٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٦: طبقات احلفاظ

(*)  

)٩/٥٣٢(  

  



  .وطلب العلم وهو شاب
محيد الطويل، وسعيد اجلريري، وابن عون، وأشعث بن عبدامللك سليمان التيمي، و: فحدث عن

احلمراين، وأشعث بن عبد اهللا احلداين، وحبيب بن الشهيد، وأبيه عبد اهللا بن املثىن، وابن جريج، 
وإمساعيل بن مسلم املكي، وقرة بن خالد، وهشام بن حسان، وحممد بن عمرو بن علقمة، وسعيد بن 

لد بن دينار، وحجاج بن أيب عثمان الصواف، وعبيد اهللا بن االخنس، وعيينة أيب عروبة، وأيب خلدة خا
بن عبدالرمحن بن جوشن، وشعبة، ومهام، واملسعودي، وخلق، ويرتل إىل زفر الفقيه، وسعد بن الصلت 

  .القاضي
زهر، أبو الوليد الطيالسي، وأمحد، وابن معني، وبندار، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأمحد بن اال: حدث عنه

والزعفراين، والفالس، وعلي بن املديين، وقتيبة، وحممد بن املثىن، وحممد بن حيىي، وحيىي بن جعفر 
البيكندي، وأبو قالبة، وحممد بن أمحد بن أيب اخلناجر، وأبو حامت، وحممد بن عبد اهللا بن جعفر االنصاري 

وإمساعيل مسويه، وعبد اهللا بن حممد الصغري، وأبو عمري عبد الكبري ولده، وإمساعيل بن إسحاق القاضي، 
  بن أيب قريش، وحممد بن إمساعيل

  .الترمذي، وعبد العزيز بن معاوية، وخلق كثري، خامتتهم أبو مسلم الكجي
  .ثقة: روى االحوص بن املفضل، عن حيىي بن معني

  مل أر من االئمة إال: ، وقال أيضا)١(صدوق : وقال أبو حامت
__________  

  .٣٠٥ / ٧" لتعديل اجلرح وا) " ١(
(*)  

)٩/٥٣٣(  

  

  .أمحد بن حنبل، وسليمان بن داود اهلامشي، وحممد بن عبد اهللا االنصاري: ثالثة
  .ليس به بأس: وقال النسائي

  .تغري تغريا شديدا: وأما أبو داود، فقال
هو رجل جليل عامل، مل يكن عندهم من فرسان احلديث مثل حيىي القطان، : وقال زكريا الساجي

  ).١(ظرائه، غلب عليه الرأي ون
إن للحرب أقواما هلا : يا أبا زكريا، فاحلديث ؟ فقال: كان يليق به القضاء، قيل: وعن ابن معني قال

  ).٢(وللدواوين كتاب وحساب * خلقوا 
أنكر حيىي بن سعيد حديث االنصاري عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون، عن ابن : وقال أبو خيثمة



  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم، وهو حمرم صائم احتجم النيب : عباس
  وهم فيه االنصاري، رواه سفيان بن: وقيل

__________  
  .٤١١، ٤١٠ / ٥" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤١١ / ٥" تاريخ بغداد " ، وهو يف ٢٣٥لوحة " الكامل " أورده ابن عدي يف ) ٢(
الرخصة يف احلجامة للصائم، من باب ما جاء من : يف الصوم) ٧٧٦(رقم " سنن الترمذي " هو يف ) ٣(

  طريق أيب موسى عن حممد بن عبد اهللا االنصاري ذا االسناد لكن
" هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه فيما قاله العيين يف : وقال" حمرم " بإسقاط لفظة 

ن حبيب غري هذا حديث منكر ال أعلم أحدا رواه ع: النسائي بإسناد الترمذي بتمامه، وقال" العمدة 
 يف ١٥٥ / ٤االنصاري، ولعله أراد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة، وأخرجه البخاري 

باب احلجامة والقئ للصائم، من طريق معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، : الصوم
حتجم وهو صائم، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم وا

 يف الطب، وأيب داود ١٢٥ / ١٠وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصوال عند البخاري أيضا 
ورواه ابن علية ومعمر، عن أيوب، عن عكرمة مرسال، واختلف على محاد بن : ، قال احلافظ)٢٣٧٢(

  = (*)زيد يف وصله وإرساله، وقد بني ذلك 

)٩/٥٣٤(  

  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن مهران، عن يزيد بن االصمميمون ) ١(حبيب، عن حبيب، عن 
  ).٢(تزوج ميمونة، وهو حمرم 

  .لكن قد روى االنصاري حديث يزيد بن االصم هكذا
ما كان يضع االنصاري عند أصحاب احلديث إال النظر يف : مسعت أبا عبد اهللا يقول: وقال االثرم

ذهبت لالنصاري كتب، فكان : ديث املذكور بضعفه، وقالالرأي، وأما السماع فقد مسع، مث ذكر احل
  ).٣(بعد حيدث من كتب غالمه أيب حكيم 

__________  
مث " وهو حمرم " ، إمنا هو "صائم " ليس فيه : سألت أمحد عن هذا احلديث فقال: النسائي، وقال مهنا= 

المرية فيه وأخرجه ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب هذه، واحلديث صحيح 
من طريقني عن يزيد ابن أيب زياد، عن مقسم، عن ابن ) ٢٦٨٢(، وابن ماجة )٢٣٧٣(أبو داود 

  .عباس



  . ملعرفة النصوص املنبئة عن نسخ الفطر باحلجامة٦٠ / ٢" زاد املعاد " وراجع ما علقناه على 
  .وهو خطأ" بن " يف االصل ) ١(
أنكر معاذ وحيىي بن سعيد حديث : وقال أبو خيثمة: يه، وف٤١٠، ٤٠٩ / ٥تاريخ بغداد ) " ٢(

االنصاري والثابت عن يزيد بن االصم، وهو ابن خالة ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج 
من طريقني عن محاد ابن سلمة، عن ) ١٨٤٣(، وأبو داود ٣٣٥ / ٦ميمونة وهو حالل، أخرجه أمحد 

: ن، عن يزيد بن االصم ابن أخت ميمونة، عن ميمونة قالتحبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهرا
  .تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن حالالن بسرف

 عن جرير ٢٧٠ / ٢، والطحاوي ٣٣٣ / ٦، وأمحد )١٩٦٤(، وابن ماجة )٨٤٥(وأخرجه الترمذي 
 عليه وسلم تزوجها بن حازم، عن أيب فزارة، عن يزيد بن االصم، عن ميمونة أن رسول اهللا صلى اهللا

  .وهو حالل، وبىن ا حالال، وماتت بسرف، ودفناها يف الظلة اليت بىن ا فيها
 ٤٥ / ٤والثابت عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حمرم، أخرجه البخاري 

 الباب عن عائشة ، ويف)١٤١٠(باب نكاح احملرم ومسلم : باب تزويج احملرم، ويف النكاح: يف احلج
، وعن أيب هريرة عند )١٢٧١(، وصححه ابن حبان ٤٤٢ / ١" شرح معاين اآلثار " عند الطحاوي يف 

  .الطحاوي
  . فراجعها فيه٦٣، ٦٢ / ٢" زاد املعاد " ومثت نقول عن أمحد أوردها ابن القيم يف ) ٣(

(*)  

)٩/٥٣٥(  

  

ليس من ذا شئ، إمنا أراد حديث يزيد : ر، فقالسئل ابن املديين عن احلديث املذكو): ١(وقال الفسوي 
  .بن االصم

حدثين عبد اهللا بن حممد بن أبان اخلياط، من أهل رامهرمز، حدثنا القاسم بن نصر : الرامهرمزي
وجه املأمون إىل االنصاري مخسني ألف درهم، يقسمها : املخرمي، حدثنا سليمان بن داود املنقري، قال

  ن هالل بن مسلم يتكلم عن أصحابه، قالبني الفقهاء بالبصرة، فكا
بل هي يل والصحايب، فاختلفنا، : هي لنا، وقلت: وكنت أتكلم عن أصحايب، فقال هالل: االنصاري

: أو مثلي يسأل عن التشهد ؟ فتشهد على حديث ابن مسعود، فقال: كيف تتشهد ؟ فقال: فقلت هلالل
تصلي كل يوم، وتردد هذا : به، فقال االنصاريمن حدثك به، ومن أين ثبت عندك ؟ فبقي هالل، ومل جي

الكالم، وأنت ال تدري من رواه عن نبيك ؟ باعد اهللا بينك وبني الفقه، فقسمها االنصاري يف أصحابه 
)٢.(  



  .فإن املنقري واه: البيان يف صحة ذلك
ن العنربي، وويل وكان االنصاري قد أخذ الفقه عن عثمان البيت، وسوار بن عبد اهللا، وعبيد اهللا بن احلس

قضاء البصرة زمن الرشيد بعد معاذ بن معاذ، مث قدم بغداد، وويل ا القضاء، مث رجع، فعن ابن قتيبة 
أن الرشيد قلده القضاء باجلانب الشرقي، بعد العويف، فلما ويل االمني، عزله، واستعمله على ): ٣(

  .املظامل، بعد ابن علية
__________  

  .٨ - ٧ / ٣" خ املعرفة والتاري) " ١(
  .٤٠٩ / ٥" تاريخ بغداد " ، و ٢١١ - ٢١٠" احملدث الفاصل ) " ٢(
  .٥٣٠": املعارف ) " ٣(

(*)  

)٩/٥٣٦(  

  

كان يأيت علي قبل اليوم عشرة أيام، ال أشرب املاء، واليوم أشرب كل : مسعت االنصاري: قال ابن مثىن
  ).١(يومني، وما أتيت سلطانا قط إال وأنا كاره 

  .فقه بزفر وبأيب يوسف، فاهللا أعلمت: وقيل
  مات االنصاري بالبصرة يف رجب سنة: وغريه) ٢(قال ابن سعد 

  .مخس عشر ومئتني
عاش سبعا وتسعني سنة، وكان أسند أهل زمانه، وله جزء مشهور من العوايل تفرد به التاج : قلت

في، وجزء رواه عنه أبو حامت الكندي، وجزء آخر من رواية أيب حامت الرازي عنه، مسعناه من طريق السل
وما يف شيوخ البخاري أحد ) ٣" (الغيالنيات " املهلب بن حممد بن املهلب املهليب، ويقع حديثه عاليا يف 

أكرب منه، وال أعلى رواية، بلى له عند البخاري نظراء، منهم عبيد اهللا بن موسى، وأبو عاصم، ومكي 
  .بن إبراهيم، رمحهم اهللا

أخربنا عمر ابن حممد، أخربنا هبة اهللا بن حممد، أخربنا :  بن حممد ومجاعة كتابة، قالواأخربنا عبدالرمحن
حممد بن حممد بن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، حدثنا االنصاري، حدثين 

: " وسلم قالسليمان التيمي، أن أبا عاصم حدثهم عن أسامة بن زيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  قمت على باب اجلنة، فإذا عامة من

__________  
  .٤١١ / ٥" تاريخ بغداد ) " ١(



  .٢٩٥ / ٧" الطبقات " يف ) ٢(
  .من هذا اجلزء) ٣٦٩(انظر الصفحة ) ٣(

(*)  

)٩/٥٣٧(  

  

  ".يدخلها املساكني، وقمت على باب النار، فإذا عامة من يدخلها النساء 
  ).١( عن التيمي أخرجه البخاري ومسلم من وجوه

  
  .، أبو غسان العنربي، موالهم البصري احلافظابن درهم) ع* ( حيىي بن كثري - ٢٠٧

  .قرة، وشعبة، وعلي بن املبارك، وسليم بن أخضر، وعمر ابن العالء املازين: عن
  .بندار، والفالس، وأبو بكر االعني، والكدميي، وحممد ابن أمحد بن أيب العوام وآخرون: وعنه
  ).٢(صاحل احلديث : بو حامتقال أ

  .ليس به بأس: وقال النسائي
  .مات سنة مخس أو ست ومئتني: قلت
  :أما

__________  
باب ال تأذن املرأة : باب صفة اجلنة والنار، ويف النكاح:  يف الرقاق٣٦١ / ١١أخرجه البخاري ) ١(

" اجلنة الفقراء، وهو يف باب أكثر أهل : يف الرقاق) ٢٧٣٦(يف بيت زوجها الحد إال بإذنه، ومسلم 
  .٢١٠ و ٢٠٩ و ٢٠٥ / ٥" املسند 

: ، ذيب الكمال١٨٣ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٩٧ / ٢، التاريخ الصغري ٣٠٠ / ٨التاريخ الكبري * 
، ٢٦٦ / ١١، ذيب التهذيب ٢٦٦ / ٣، الكاشف ٢ / ١٦٣ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥١٤لوحة 

  .٤٢٧: خالصة تذهيب الكمال
  .١٨٣ / ٩"  والتعديل اجلرح) " ٢(

(*)  

)٩/٥٣٨(  

  



  .، أبو النضر، فواهصاحب البصري) ] ق* [ ( حيىي بن كثري - ٢٠٨
  .روى عن أيوب السختياين

  .حدث عنه ولده كثري بن حيىي
  ).١(خرج له ابن ماجة 

  
  )٤ * * ( الوهيب- ٢٠٩

  .هم، أخو حممد بن خالداالمام احملدث الثقة، أبو سعيد، أمحد بن خالد، الوهيب احلمصي الكندي موال
  .اسم جدها موسى: قيل

  .حممد: وقيل
يونس بن أيب إسحاق، وعن حممد بن إسحاق، وشيبان النحوي، وإسرائيل بن يونس، : حدث أمحد عن
  وعبد العزيز بن

__________  
، ذيب ١٣٠ / ٣، كتاب اروحني ١٨٢ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٤٦لوحة : الضعفاء للعقيلي* 

، ذيب ٤٠٣ / ٤، ميزان االعتدال ١ / ١٦٣ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥١٤لوحة : الكمال
  .٤٢٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٧ / ١١التهذيب 

كان رسول اهللا صلى اهللا : عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال) ٤٣١(حديثا واحدا برقم ) ١(
  .عليه وسلم إذا توضأ خلل حليته وفرج أصابعه مرتني

ابن معني، وقال عمرو بن علي : يف لضعف حيىي هذا، وشيخه يزيد، وممن ضعف حيىي هذاوإسناده ضع
ضعيف احلديث، زاد أبو : ال يتعمد الكذب، إال أنه يغلط ويهم، وقال أبو زرعة، وأبو حامت: الفالس

: منكر احلديث، وقال الدارقطين: ليس بثقة، وقال العقيلي: ذاهب احلديث جدا، وقال النسائي: حامت
  .يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم ال جيوز االحتجاج به فيما انفرد به: ضعيف، وقال ابن حبان

: ، ذيب الكمال٤٩ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٣١ / ٢، التاريخ الصغري ٢ / ٢التاريخ الكبري * * 
، خالصة ٢٦ / ١، ذيب التهذيب ٥٦ / ١، الكاشف ٢ / ١٠ / ١، تذهيب التهذيب ٢١لوحة 
  .٥: يب الكمالتذه
(*)  

)٩/٥٣٩(  

  



  .املاجشون، وعدة
  .ومل أر له رواية عن أيب بكر بن أيب مرمي، وحريز ابن عثمان

  ، وحممد بن حيىي)١(البخاري يف صحيحه : حدث عنه
الذهلي، وسلمة بن شبيب، وحممد بن مصفى، وعمرو بن عثمان، وأخوه حيىي بن عثمان، وحممد بن 

و الصغري، وموسى بن عيسى بن املنذر، وعمران بن بكار، وأبو زرعة خالد بن خلي، وصفوان بن عمر
  .النصري، وأمحد بن عبد الوهاب احلوطي، وأمحد بن علي الدمشقي اخلراز االدمي، وآخرون

  .روى أبو زرعة الدمشقي عن حيىي بن معني أنه ثقة
  ).٢(مات سنة أربع عشرة ومئتني : وقال ابن أيب عاصم

  .التسعنيمات وهو يف عشر : قلت
  .يقع لنا من عواليه يف كتب الطرباين

  
  :أخوه
  ارحتل، ومحل عن إمساعيل بن أيب خالد، وأيب حنيفة، وابن) د، ق * ( حممد بن خالد الوهيب- ٢١٠

__________  
االدب " وإمنا خرج له يف " صحيحه " هذا وهم من املؤلف رمحه اهللا، فإن البخاري مل خيرج له يف ) ١(

املؤلف، " تذهيب " للمزي، و " ذيب الكمال " كما يف " القراءة خلف االمام "  كتاب ، ويف"املفرد 
  ".ذيب ابن حجر " و 
  .٢١لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
، تذهيب ١١٩٢لوحة : ، ذيب الكمال٢٤٣ / ٧، اجلرح والتعديل ٧٤ / ١التاريخ الكبري * 

: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٣ / ٩تهذيب ، ذيب ال٣٨ / ٣، الكاشف ٢ / ٢٠٠ / ٣التهذيب 
٣٣٤.  

(*)  

)٩/٥٤٠(  

  

  .جريج، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعدة
  عمرو بن عثمان، وكثري بن عبيد، وحممد بن مصفى،: وعنه

  .وأهل محص
  .ال بأس به: قال أبو داود



  .هو االكرب، مات قبل املئتني رمحه اهللا: قلت
  

مام احملدث الفقيه، مفيت املشرق، أبو سعيد العامري البلخي احلنفي اال) ت * ( خلف بن أيوب- ٢١١
  .الزاهد، عامل أهل بلخ

  .تفقه على القاضي أيب يوسف
  .ابن أيب ليلى، وعوف االعرايب، ومعمر بن راشد، وطائفة: ومسع من

  .وصحب إبراهيم بن أدهم مدة
  .سلمة اللبقي، وأهل بلدهحيىي بن معني، وأمحد بن حنبل، وأبو كريب، وعلي بن : حدث عنه

  .وقد لينه من جهة إتقانه حيىي بن معني
حدثنا أبو كريب، حدثنا خلف بن : يف باب تفضيل الفقه على العبادة" جامعه " قال أبو عيسى يف 

  أيوب، عن عوف، عن ابن سريين،
__________  

، اجلرح ١٢٣ة لوح: ، الضعفاء للعقيلي١٩٦ / ٣، التاريخ الكبري ٣٧٥ / ٧طبقات ابن سعد * 
 / ١، العرب ٢ / ١٩٨ / ١، تذهيب التهذيب ٣٧٧لوحة : ، ذيب الكمال٣٧٠ / ٣والتعديل 

، شذرات ١٠٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٧ / ٣، ذيب التهذيب ٢٨١ / ١، الكاشف ٣٦٧
  .٣٤ / ٢الذهب 

(*)  

)٩/٥٤١(  

  

حسن مست، : ال جتتمعان يف منافقخصلتان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال
  ).١" (وفقه يف الدين 
  .تفرد به خلف، وال أدري كيف هو: قال أبو عيسى
: مسعت حممد بن عبد العزيز املذكر، مسعت حممد بن علي البيكندي يقول": تارخيه " قال احلاكم يف 

املعتصم، وكان مسعت مشاخينا يذكرون أن السبب لثبات ملك آل سامان، أن أسد بن نوح خرج إىل 
ال، : هل يف أهل بيتك أشجع منك ؟ قال: شجاعا عاقال، فتعجبوا من حسنه وعقله، فقال له املعتصم

النه ليس يف : مل قلت ؟ قال: ال، فلم يعجب املعتصم، مث سأله: فهل فيهم أعلم وأعقل منك ؟ قال: قال
اله بلخ، فكان يتوىل اخلطبة أهل بييت من وطئ بساط أمري املؤمنني ورآه غريي، فاستحسن ذلك، وو

بنفسه، مث سأل عن علماء بلخ، فذكروا له خلف بن أيوب، فتحني جميئه، للجمعة، وركب إىل ناحيته، 



السالم عليكم، فأجابه، ومل ينظر إليه، : فلما رآه، ترجل وقصده، فقعد خلف، ومخر وجهه، فقال له
  .بد الصاحل يبغضنا فيكاللهم إن هذا الع: فرفع االمري رأسه إىل السماء، وقال

  .وحنن حنبه فيك، مث ركب
  ومرض خلف، فعاده االمري أسد،: قال

__________  
باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة، ويف خلف بن أيوب يقول : يف العلم) ٢٦٨٥(الترمذي ) ١(

 رأي صدوق مشهور كان يوصف بالستر والصالح والزهد وكان فقيها على": االرشاد " اخلليلي يف 
 وقال ابن أيب حامت - وهو ليس جبرح -ونقم عليه االرجاء " الثقات " الكوفيني، وذكره ابن حبان يف 

  .وباقي رجال االسناد ثقات: يروي عنه: وسألت أيب عنه، فقال: بعد أن ذكر شيوخه واالخذين عنه
" الضعفاء " عقيلي يف ومل ينفرد ابن أيوب به، بل ورد من طريقني آخرين أحدمها عن أنس أشار إليه ال

 من طريق معمر، عن حممد بن محزة ١ / ٧٥ورقة " الزهد " ، والثاين رواه ابن املبارك يف ١٢٣لوحة 
  .بن عبد اهللا بن سالم مرفوعا به، فاحلديث أقل أحواله أن يكون حسنا

(*)  

)٩/٥٤٢(  

  

وعليك السواد، فلما نعم أن ال تعود إيل، وإن مت، فال تصل علي : هل لك من حاجة ؟ قال: وقال
  .بتواضعك وإجاللك خلقا بنيت الدولة يف عقبك: إنه مسع صوتا: تويف، شيعه، ونزع سواده، فقيل

هذه احلكاية غريبة، فإن صحت، فلعل وفادة أسد على املأمون حىت يستقيم ذلك، فإن خلفا مات يف 
  .أول شهر رمضان، سنة مخس ومئتني

  .وقيل عاش تسعا وستني سنة
  

، أبو علي االنصاري، موالهم الكويف اللؤلؤي، صاحب العالمة فقيه العراق* حلسن بن زياد  ا- ٢١٢
  .أيب حنيفة

  .، وتصدر للفقه)١(نزل بغداد، وصنف 
__________  

لوحة : ، الضعفاء للعقيلي١٨٨ / ٣، أخبار القضاة ٣٥: ، الضعفاء واملتروكني١١٤: تاريخ ابن معني* 
، أخبار أيب حنيفة وأصحابه ٢٥٨: ، الفهرست البن الندمي١٥ / ٣، اجلرح والتعديل ٨٣، ٨٢

، طبقات ١١٥: ، طبقات الفقهاء للشريازي٣١٤ / ٧، تاريخ بغداد ١٣٣ - ١٣١: للصيمري



 ١٣٢ / ٢ و ٢٦٤ و ١٨٥ و ١٧٣ و ١٧٠ و ٤٦ / ١، املناقب للموفق املكي ١٣٢ / ١احلنابلة 
 / ١، طبقات القراء ١٢٧ / ١، دول االسالم ٤٩١ / ١، ميزان االعتدال ٣٤٥ / ١وما بعدها، العرب 

، مفتاح السعادة ١٨٨ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٣٣ / ٢، جامع املسانيد ٢٠٨ / ٢، لسان امليزان ٢١٣
، الفوائد البهية يف ١٢ / ٢، شذرات الذهب ٥٤٢ / ٢ و ١٩٣ / ١، اجلواهر املضية ١٢٠ / ١

، االمتاع بسرية االمامني احلسن بن ٢٠٩ / ٢ ، مناقب الكردرية الكربى٦١ - ٦٠: تراجم احلنفية
  .زياد وصاحبه حممد بن شجاع للكوثري

وأما ما يعزى إليه من جزء فيما :  بعد أن ذكر مؤلفاته١٥ص " االمتاع " قال العالمة الكوثري يف ) ١(
  مسعه من القراءات من أيب حنيفة برواية ابنه حممد بن احلسن بن زياد

؟ حنيفة وال باحلسن بن زياد، وقد ثبت عند أهل العلم أن ملفقها هو )  اليبصدق ا(فكذب ملفق، ال 
القارئ املكشوف االمر، وإن تكلف ابن اجلزري تربئة ساحته من ذلك، وإمنا قراءة ) ؟ ؟ ؟(أبو الفضل 

وعن أيب عبدالرمحن السلمي، عن ) ح(أيب حنيفة هي قراءة عاصم، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود 
  = (*)اهللا وجهه، ويف الطريقني من علي كرم 

)٩/٥٤٣(  

  

  .حممد بن شجاع الثلجي، وشعيب بن أيوب الصريفيين: أخذ عنه
  ).١(وكان أحد االذكياء البارعني يف الرأي، ويل القضاء بعد حفص بن غياث، مث عزل نفسه 

ج إليها الفقيه كتبت عن ابن جريج اثين عشر ألف حديث، كلها حيتا: مسعته يقول: قال حممد بن مساعة
)٢.(  

ما رأيت أحسن خلقا من احلسن اللؤلؤي، وكان يكسو مماليكه كما : وقال أمحد بن عبداحلميد احلارثي
  ).٣(يكسو نفسه 

__________  
قراءة عاصم الفاحتة واملعوذتان، وقراءته يف أعلى درجات التواتر، فيؤسف على سرد تلك القراءات = 

ع حماولة توجيهها كقراءات اليب حنيفة مروية بطريق احلسن بن زياد يف بعض كتب التفسري واملناقب م
  .وغريه حتقيق أهل الشأن يف ذلك" تأنيب اخلطيب " عنه، مع أا قراءات مكذوبة عليه كما ذكرت يف 

" برفع ) وإذ ابتلى إبراهيم ربه: (قوله تعاىل: ومن هذه القراءات املنسوبة كذبا إىل أيب حنيفة: قلت
" برفع لفظ اجلاللة، ونصب ) إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء: " وقوله تعاىل" ربه "  ونصب "إبراهيم 
  .٣١٢ / ٧ و ٣٧٥، و ٣٧٤ / ١" البحر احمليط " انظر " العلماء 

  .١٦، ١٥" االمتاع " ، و ٣١٤ / ٧" تاريخ بغداد " انظر اخلرب مفصال يف ) ١(



  روف يف مروياته عن أيب حنيفة رمحه، وله مسند مع٣١٤ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
للحافظ " الفهرست االوسط " اهللا، وهو أحد املسانيد السبعة عشر اليب حنيفة املذكور أسانيدها يف 

املسند " ثبت " للحافظ حممد بن يوسف الصاحلي، ويف " عقود احلمان " الشمس ابن طولون، ويف 
السندي، وقد " لشارد يف أسانيد حممد بن عابد حصر ا" الشيخ أيوب بن أمحد الدمشقي اخللويت، ويف 

" ثبته " احلسن بن زياد يف " مسند " ساق احملدث علي بن عبد احملسن الدوالييب احلنبلي سنده يف 
  .من احلديث) ٢٨٥(احملفوظ يف ظاهرية دمشق حتت رقم 

احلميد احلارثي حدثنا أمحد بن عبد: وقال ابن كاس النخعي": تاريخ االسالم " ونص املؤلف يف ) ٣(
ما رأيت أحسن خلفا من احلسن بن زياد، وال أقرب مأخذا منه وال أسهل جانبا مع توفر فقهه : قال

أخبار أيب حنيفة " وعلمه وزهده وورعه، وكان يكسو مماليكه ككسوة نفسه وأورده الصيمري يف 
  " = (*)تارخيه " ، واخلطيب يف ١٣١ص " وأصحابه 

)٩/٥٤٤(  

  

  ).١(املديين، وطول ترمجته اخلطيب لينه ابن : قلت
  .مات سنة أربع ومئتني رمحه اهللا

  
، شيخ احملدثني، أبو النضر، هاشم بن القاسم الليثي هو احلافظ االمام) ع* ( أبو النضر - ٢١٣

  ، من بين ليث بن)٢(اخلراساين، مث البغدادي، قيصر 
__________  

ما رأيت أفقه من : ١٣١ص " ر أيب حنيفة أخبا" ، وعن حيىي بن آدم كما يف ٣١٥، ٣١٤ / ٧= 
  .احلسن بن زياد

ومن علم من هو حيىي بن آدم، وما هي مرتلته يف العلم ومن رآهم من الفقهاء، علم مبلغ أمهية هذه 
، "مستخرجه على صحيح مسلم " الشهادة منه للحسن بن زياد، وقد أخرج أبو عوانة حديثه يف 

كان ثقة رمحه اهللا تعاىل، : ما يف حكم التوثيق، وقال مسلمة بن قاسموهذا منه" املستدرك " واحلاكم يف 
ومع " كشف االستار عن رجال معاين اآلثار " فيما ذكره صاحب " الثقات " وأورده ابن حبان، يف 

  جاللة قدر هذا االمام يف
صام بالسنة، مل العلم، وسعة الرواية يف احلديث، واالمامة يف الفقه، وعلو النفس، وكرم اخلالل، واالعت

يتورع بعض احلاقدين املتعصبني أن يلصقوا به طعونا شنيعة يستحيا من ذكرها ظلما وعدوانا، وخيتلفوا 
عليه ما هو برئ منه، وكان على النقلة أن يتقوا اهللا، فيرتهوا كتبهم عن أن يشينوها بتدوين تلك 



نخدع القارئ ا ثقة بأولئك النقلة، ويغلب  أن يبينوا وهاءها وافتعاهلا لئال ي- على االقل -الطعون، أو 
  .على الظن أن الذهيب رمحه اهللا أضرب عن ذكرها ملا يعلم من بطالا، وأا مما أمثره احلقد والتعصب

قد ساق يف ترمجة احلسن هذا : الد احلادي عشر فقال" تاريخ االسالم " كذا قال هنا، وأما يف ) ١(
  .غي يل ذكرهاأبو بكر اخلطيب أشياء ال ينب

"  ما هو موجود من تلك االشياء يف ٥٠ - ٣٦ص " االمتاع " وقد نقل العالمة الكوثري يف كتابه 
  .للعقيلي، وردها، وكشف عن زيفها وبطالا" الضعفاء " ابن عدي، و " كامل " و " تاريخ بغداد 

ت خليفة ت ، طبقا٤٧٢: ، تاريخ خليفة٣٣٥ / ٧، طبقات ابن سعد ٦١٥: تاريخ ابن معني* 
، تاريخ ١٠٥ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٠٣ / ٢، التاريخ الصغري ٢٣٥ / ٨، التاريخ الكبري ٣٢٢٠
، ٣٥٣ / ١، العرب ٢ / ١١٠ / ٤، تذهيب لتهذيب ١٤٣٢لوحة : ، ذيب الكمال٦٣ / ١٤بغداد 

 / ١١، ذيب التهذيب ٢١٧ / ٣، الكاشف ٣٥٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٩٠ / ٤ميزان االعتدال 
  .١٩ / ٢، شذرات الذهب ٤٠٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٢: ، طبقات احلفاظ١٨

  .هذا لقب أيب النضر كما سيأيت) ٢(
(*)  

)٩/٥٤٥(  

  

  .كنانة، من أنفسهم
  .بل هو متيمي: ويقال

  ).١(ولدت سنة أربع وثالثني ومئة : ذكر أمحد بن حنبل، أنه قال
  سفيانمسع ابن أيب ذئب وشعبة، وحريز بن عثمان، ورأى 

الثوري يتوضأ مبكة، ومل يسمع منه، ومسع أيضا عكرمة بن عمار، وأبا جعفر الرازي، وشيبان النحوي، 
وسليمان بن املغرية، ومبارك بن فضالة، واملسعودي، وورقاء بن عمر، وأبا عقيل صاحب ية، وعبد 

عشر السندي، وحممد بن العزيز بن املاجشون، وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، ولليث بن سعد، وأبا م
طلحة بن مصرف، وعبد الرمحن ابن عبد اهللا بن دينار، والوليد بن مجيل، وأبا إسحاق االشجعي، وأبا 

عقيل الثقفي، و عبد الصمد بن حبيب، وبكر بن خنيس، وعبيد اهللا االشجعي، ومسع من شعبة ما أماله 
  .ببغداد، وهو أربعة الف حديث، ورحل ومجع وصنف

محد، وعلي، وحيىي بن معني، وإسحاق، وخلف بن سامل، وابن أيب شيبة، وعمرو الناقد، أ: حدث عنه
وحجاج بن الشاعر، والفضل بن سهل، وعبد بن محيد، وحممود بن غيالن، وحممد بن رافع، ويعقوب بن 

شيبة، وولده أبو بكر بن أيب النضر، وحممد بن عبيد اهللا بن املنادي، وأبو بكر الصاغاين، وعباس 



  .لدوري، وأمحد بن الفرات، وأمحد بن اخلليل الربجالين، واحلارث بن أيب أسامة، وخلق كثريا
__________  

  .٦٤ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
(*)  

)٩/٥٤٦(  

  

حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الكناين، من بين ليث من أنفسهم، وكان : قال احلارث بن أيب أسامة
أن نصر بن مالك اخلزاعي صاحب شرطة الرشيد دخل احلمام يف وقت : يلقب قيصر، وإمنا لقب بقيصر

  ال تقم الصالة حىت أخرج،: العصر، وقال للمؤذن
أنتظر أبا : مالك ال تقيم ؟ قال: فجاء أبو النضر إىل املسجد، وقد أذن املؤذن، فقال له أبو النضر: قال

ال تقم : أمل أقل لك:  مالك، قال للمؤذنأقم، فأقام الصالة، فصلوا، فلما جاء نصر بن: القاسم، فقال
ليس ذا هاشم هذا قيصر، ميثل ملك : أقم، فقال: مل يدعين هاشم بن القاسم، وقال يل: حىت أخرج ؟ قال

  ).١(الروم، فلزمه هذا اللقب 
أبو النضر شيخنا من اآلمرين باملعروف، والناهني عن املنكر : وكان أمحد بن حنبل يقول: قال احلارث

)٢.(  
  ).٣(أبو النضر من متثبيت بغداد : روى أبو بكر االعني، عن أمحد بن حنبل قالو

  ).٤(أبو النضر أثبت من شاذان : وعن أمحد
أبو النضر : اجتمعت ليلة مع ابن وارة، فذكرنا أصحاب شعبة، فقلت أنا: قال أمحد بن منصور الرمادي

  أبو النضر كتب: د بن حنبل، فقالوهب أثبت، فغدونا على أمح: أثبت من وهب بن جرير، وقال هو
__________  

  .٦٤ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٦٤ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٠٥ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٦٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)٩/٥٤٧(  

  



  ).١(عن شعبة إمالء 
  ).٢(ثقة : وروى عثمان الدارمي عن حيىي بن معني

  ).٣(يين وأبو حامت وغريهم وكذا قال ابن املد
وكان أهل بغداد : كان أبو النضر من االبناء، ثقة، صاحب سنة، سكن بغداد، قال: قال العجلي
  ).٤(يفخرون به 

مات سنة مخس : مات سنة سبع ومئتني، وغلط من قال: وقال احلارث بن أيب أسامة ومطني وغريمها
  .ومئتني

أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا أبو : لواأخربنا حممد بن عثمان التنوخي ومجاعة قا
بكر أمحد بن علي، أخربنا علي بن أمحد الرزاز، حدثنا عثمان بن أمحد الدقاق، حدثنا أمحد بن اخلليل، 

حدثنا أبو النضر، حدثنا املسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن علي بن أيب طالب 
  ).٥(الرعد ملك، والربق خماريق بأيدي املالئكة يسوقون ا السحاب : ه قالرضي اهللا عن

أنبأنا عبدالرمحن بن حممد، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا ابن احلصني، أخربنا ابن غيالن، أخربنا أبو بكر 
  الشافعي، حدثنا علي بن احلسن بن عبدويه اخلزاعي، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر

__________  
  .٦٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٦٥ / ١٤" تاريخ بغداد " ، و ٦١٥": تاريخ حيىي بن معني ) " ٢(
  .١٠٥ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٦٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(
  . اختلط قبل موته، وباقي رجاله ثقات- وامسه عبدالرمحن بن عبد اهللا بن عتبة -املسعودي ) ٥(

(*)  

)٩/٥٤٨(  

  

إين أمرت أن : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ازي، عن يونس، عن احلسن، عن أيب هريرة، قالالر
  ال إله إال اهللا، ويقيموا: أقاتل الناس حىت يقولوا

  ".الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا به دماءهم وأمواهلم إال حبقها، وحسام على اهللا 
  )١( هريرة، وهو صاحب تدليس احلسن مل يصح مساعه من أيب

جده فرقد بن بشري، االمام احلافظ :  بن فرقد، ويقلابن إبراهيم بن بشري) ع* ( مكي - ٢١٤
  .الصادق، مسند خراسان، أبو السكن، التميمي احلنظلي البلخي



__________  
ابن ماجة سنن " إسناده ضعيف، أبو جعفر الرازي سيئ احلفظ، واحلسن مدلس وقد عنعن، وهو يف ) ١(

من طريق أمحد بن االزهر، عن أيب النضر ذا االسناد، ورواه عن أيب هريرة من طريق آخر ) ٧١" (
 يف ٢٤٤ / ١٢ يف أول الزكاة، و ٢١١ / ٣البخاري " ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة : " دون قوله

باب االمر بقتال الناس حىت : يف االميان) ٢١(باب قتل من أىب قبول الفرائض، ومسلم : استتابة املرتدين
، )٢٦٤٠(، وأبو داود ١٤ / ٥، والنسائي )٢٦٠٨(ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، والترمذي : يقولوا

فإن تابوا (باب :  يف االميان٧١، ٧٠ / ١البخاري " وأن حممدا رسول اهللا " وأخرجه بتمامه وزيادة 
 حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا : "، ويف رواية ملسلم)٢٢(، ومسلم )وأقاموا الصالة

 من طريق عفان، عن عبد الواحد بن زياد، عن سعيد ابن كثري بن ٣٤٥ / ٢وأخرجه أمحد " جئت به 
عبيد، عن أبيه، عن أيب هريرة، وهذا سند حسن، فإن كثري بن عبيد والد سعيد وثقه ابن حبان، وروى 

، من طريق حممد بن أبان، عن أيب )٢٢٤٨(صححه ابن خزمية عنه غري واحد، وباقي رجاله ثقات، و
  . من طريق أيب نعيم ذا االسناد٣٨٧ / ١" املستدرك " نعيم، عن سعيد بن كثري به، وهو يف 

، التاريخ االصغري ٧١ / ٨، التاريخ الكبري ٣١٤٣ت : ، طبقات خليفة٣٧٣ / ٧طبقات ابن سعد * 
  ، ذيب١١٥ / ١٣اريخ بغداد ، ت٤٤١ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٣٣ / ٢

، ٣٦٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٦٨ / ١، العرب ٢ / ٦٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٦٩: الكمال
، ١٦٠: ، طبقات احلفاظ٢٩٣ / ١٠، ذيب التهذيب ١٣١ / ١، دول االسالم ١٧٣ / ٣الكاشف 

  .٣٥ / ٢، شذرات الذهب ٣٩٨: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)٩/٥٤٩(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 



  .يف سنة ست وعشرين ومئة: ولدت ؟ قاليف أي سنة : سأله حممد بن علي بن جعفر البلخي
يزيد بن أيب عبيد، وز بن حكيم، وعبد اهللا بن سعيد بن أيب هند، وابن جريج، وهشام بن : حدث عن

حسان، واجلعيد بن عبد الرمحن، وحنظلة بن أيب سفيان، وموسى بن عبيدة، وعثمان بن سعد الكاتب، 
ودي، وفائد أيب الورقاء، وفطر بن خليفة، وهاشم بن وأيب حنيفة، وأمين بن نابل، وداود بن يزيد اال

هاشم بن عتبة، وهشام الدستوائي، وعثمان بن االسود، وملك بن أنس، ويعقوب بن عطاء، وعدة، 
  .وليس هو باملكثر جدا

البخاري، وأمحد بن حنبل، وعبيد اهللا القواريري، وحيىي بن حيىي، وحيىي بن معني، وبندار، : حدث عنه
الفضل البلخي، وعباس الدوري، وأمحد بن عبيد اهللا ) ١] (بن [ جنلة، وعبد الصمد وسهل بن ز

النرسي، والكدميي، ومعمر بن حممد البلخي، ويزيد بن سنان البصري، وعمر بن مدرك القاص، وحفيده 
حممد بن حسن، وإبراهيم ابن زهري احللواين، وإبراهيم بن عثمان البخلي، وإبراهيم بن يعقوب 

ين، وأمحد بن نصر مقرئ نيسابور، وإمساعيل بن حممد بن أيب كثري البلخي، وحامد بن حممود بن اجلوزجا
  حرب، وأبو عوف البزوري، وعبد الصمد بن سليمان البلخي االعرج، وحممد بن أمحد بن ماهان

البلخي، وحممد بن أمحد بن مدويه الترمذي، وحممد بن بشر السرخسي، وحممد بن خشنام بن صاحل 
  لخي، وحممد بن صاحل الصيدالين، وحممد بن عامر بن كامل، وعبد الصمد بن غالب،الب

__________  
  .١٣٦٩" ذيب الكمال " سقطت من االصل، واستدركت من ) ١(

(*)  

)٩/٥٥٠(  

  

وحممد بن عبداحلميد البزاز، وحممد بن عيسى بن قاسم، وحممد بن علي بن جعفر بن الزبري والد احلافظ 
  .مد بن عمرو السواق، وعبد اهللا بن حممد، وعبد الرحيم بن حازم، البلخيون عشرمأيب علي، وحم
  .ثقة: سألت أمحد عن مكي، فقال: قال الكوسج

  ).١(صاحل : وروى أمحد بن زهري عن حيىي
  ).٢(حمله الصدق : وقال أبو حامت
  .ثقة: وقال العجلي
  .ليس به بأس: وقال النسائي

  . وجتارةحج كثريا، وكان له مال: قلت
حدث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على النجاشي فكرب 



أربعا، فتفرد ذا، مث رجع عنه، ملا بان له أنه وهم، وأىب أن حيدث به، مث وجده يف كتابه، عن مالك، عن 
  .هكذا يف كتايب: ، وقال)٣(الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة 

__________  
  .١١٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٤١ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  باب التكبري على اجلنائز من طريق الزهري،:  يف اجلنائز٢٢٦ / ١أخرجه مالك ) ٣(

باب الرجل ينعى إىل :  يف اجلنائز٩٢ / ٣البخاري : عن سعيد، عن أيب هريرة، وأخرجه من طريق مالك
باب : يف اجلنائز) ٩٥١(باب التكبري على اجلنازة أربعا، ومسلم : ١٦٣  /٣أهل البيت امليت بنفسه، و 

باب يف الصالة على املسلم ميوت يف بالد : يف اجلنائز) ٣٢٠٤(يف التكبري على اجلنازة، وأبو داود 
باب ما جاء يف التكبري على : يف اجلنائز) ١٠٢٢(، والترمذي ١٤٩ / ٣الشرك، وأخرجه البخاري 

 من طريق الليث عن عقيل، عن ١٦٠ / ٣ معمر عن الزهري به، وأخرجه البخاري اجلنازة من طريق
  .الزهري

(*)  

)٩/٥٥١(  

  

حججت ستني حجة، وتزوجت بستني امرأة، : شهدت مكيا يقول: قال عبد الصمد بن الفضل
وجاورت بالبيت عشر سنني، وكتبت عن سبعة عشر نفسا من التابعني، ولو علمت أن الناس حيتاجون 

  ).١( ملا كتبت دون التابعني عن أحد إيل،
روى مكي بن إبراهيم عن أحد عشر نفسا من التابعني، ووقع : وجاء عن عبد الصمد بن الفضل قال

  ).٢(عندي تسعة 
قطعت البادية من بلخ مخسني مرة حاجا، ودفعت : مسعت مكي بن إبراهيم يقول: وقال عمر بن مدرك

  ).٣(نار ونيفا يف كراء بيوت مكة ألف دينار ومئيت دي
  .عمر هذا واه

  ).٤(مكي ثقة مأمون : قال الدارقطين
  ).٥(حدثنا مكي بن إبراهيم، الرجل الصاحل بنيسابور : وقال حممد بن عبد الوهاب الفراء

  ).٦(قدم علينا مكي سنة اثنيت عشرة ومئتني : وقال عمرو بن علي
  ).٧(مات سنة أربع عشرة : قال أبو حامت والبخاري

__________  



  .١١٦ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١١٦ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١١٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٣٧٠لوحة ": ذيب الكمال ) " ٤(
  .١٣٧٠لوحة ": ذيب الكمال ) " ٥(
  .١٣٧٠لوحة ": ذيب الكمال ) " ٦(
  .٧١ / ٨" التاريخ الكبري " ، و ٤٤١ / ٨" اجلرح والتعديل " يف ) ٧(

(*)  

)٩/٥٥٢(  

  

  .سنة مخس عشرة ومئتني: وقال ابن سعد ومطني وعبد الصمد بن الفضل وغريهم
  ).١(ببلخ يف النصف من شعبان، وقد قارب املئة، وكان ثقة، ثبتا يف احلديث، رمحه اهللا : زاد ابن سعد

  .مل يلق البخاري خبراسان أحد أكرب منه: قلت
  .روى له اجلماعة

أخربنا أبو : ، وعبد اهللا بن قوام، وطائفة، مسعوا احلسني بن أيب بكر، قالأخربنا يوسف بن أيب نصر
الوقت، حدثنا أبو احلسن املظفري، أخربنا ابن محويه، أخربنا حممد بن يوسف، حدثنا البخاري، حدثنا 

 قال النيب صلى اهللا: مكي بن إبراهيم، حدثنا عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند، عن أبيه، عن ابن عباس، قال
  ).٢" (الصحة والفراغ : نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس: " عليه وسلم

  
  ، باذام، االمام، احلافظ العابد، أبو حممدابن أيب املختار) ع* ( عبيد اهللا بن موسى - ٢١٥

__________  
  .٣٧٣ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
  . يف أول كتاب الرقائق١٩٦ / ١١البخاري ) ٢(

  قد يكون االنسان: قال ابن اجلوزي
صحيحا، وال يكون متفرغا لشغله باملعاش، وقد يكون مستغنيا، وال يكون صحيحا، فإذا اجتمعا، فغلب 

عليه الكسل عن الطاعة، فهو املغبون، ومتام ذلك أن الدنيا مزرعة اآلخرة، وفيها التجارة اليت يظهر 
هو املغبوط، ومن استعملها يف معصية اهللا، رحبها يف اآلخرة، فمن استعمل فراغه وصحته يف طاعة اهللا، ف

  .فهو املغبون



 / ٥، التاريخ الكبري ١٣٢١ت :  طبقات خليفة٤٠٠ / ٦، طبقات ابن سعد ٣٨٤: تاريخ ابن معني* 
، الضعفاء ١٩٨ / ١، املعرفة والتاريخ ٥٣٢، و ٥١٩: ، املعارف٣٢٦ / ٢، التاريخ الصغري ٤٠١

، ذيب ١٣٨٥ت : ، مشاهري علماء االمصار٣٣٤ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٧٠لوحة : للعقيلي
، ١٦ / ٣، ميزان االعتدال ٣٦٤ / ١، العرب ١ / ٢٢ / ٣، تذهيب التهذيب ٨٩١لوحة : الكمال

، طبقات القراء البن اجلزري ١٣٠ / ١، دول االسالم ٢٣٤ / ٢، الكاشف ٣٥٣ / ١تذكرة احلفاظ 
، ٢٩ / ٢، شذرات الذهب ٢٥٣: كمال، خالصة تذهيب ال٥٠ / ٧، ذيب التهذيب ٤٩٣ / ١

  .٦٢: الرسالة املستطرفة
(*)  

)٩/٥٥٣(  

  

  . موالهم الكويف- مبوحدة -العبسي 
أول من صنف املسند على ترتيب الصحابة بالكوفة، كما أن أبا داود الطيالسي، أول من صنف املسند 

  ".إرشاده " من البصريني، على ما نقله اخلليلي يف 
  .رين ومئةولد يف حدود عام عش

هشام بن عروة، وسليمان االعمش، وإمساعيل بن أيب خالد، ومعروف بن خربوذ، وزكريا بن : ومسع من
أيب زائدة، وسعد بن أوس العبسي، وسلمة بن نبيط، وحنظلة بن أيب سفيان، وطلحة بن عمرو 

د، وعيسى بن أيب احلضرمي، وطلحة بن حيىي التيمي، وعبيد اهللا بن أيب زياد القداح، وعثمان بن االسو
  عيسى احلناط، وكيسان

أبا عمر القصار، ومصعب بن سليم، وأبا إدام احملاريب، وموسى بن عبيدة، وابن جريج، واالوزاعي، 
  .ومسعرا، وشعبة، وسفيان، وشيبان، وإسرائيل، واحلسن بن حي، وخلقا كثريا

ن عمر اهلمداين، وعلي بن وكان من حفاظ احلديث، جمودا للقرآن، تال على محزة الزيات، وعيسى ب
  .صاحل بن حي

  .وتصدر لالقراء والتحديث
أمحد بن جبري االنطاكي، وأيوب بن علي االبزاري، وحممد بن عبدالرمحن، وأبو محدون : تال عليه

  .الطيب، وحممد بن علي بن عفان، وطائفة سواهم
 معني، وحممد بن عبد اهللا أمحد بن حنبل قليال، كان يكرهه لبدعة ما فيه، وإسحاق، وابن: وحدث عنه

  بن منري، وعبد بن محيد،

)٩/٥٥٤(  



  

وعلي بن حممد الطنافسي، وحجاج بن الشاعر، وحممود بن غيالن، وحممد بن حيىي، وحممد بن عوف 
الطائي، وعبد اهللا بن عبدالرمحن الدارمي، وحممد بن عثمان بن كرامة، وأبو حامت، وأبو بكر الصاغاين، 

باغندي، وعباس الدوري، وأمحد بن حازم الغفاري، وأمحد بن عبد اهللا العجلي، وحممد بن سليمان ال
  .واحلارث بن أيب أسامة، وخلق كثري

  ".مشيخته " ، ويعقوب الفسوي يف "صحيحه " وروى عنه البخاري يف 
  .وثقه ابن معني ومجاعة

  .وحديثه يف الكتب الستة
  .ثقة صدوق حسن احلديث: قال أبو حامت

  يم أتقن منه، وعبيد اهللا أثبتهم يف إسرائيل، كان إسرائيل يأتيه، فيقرأ عليهوأبو نع: قال
  ).١(القرآن 

ثقة، رأس يف القرآن، عامل به، ما رأيته رافعا رأسه، وما رئي ضاحكا قط : وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي
)٢.(  

  ).٣( جاز حديثه -كان شيعيا حمترقا، : وروى أبو عبيد اآلجري عن أيب داود قال
كان صاحب عبادة وليل، صحب محزة، وختلق بآدابه، إال يف التشيع املشؤوم، فإنه أخذه عن أهل : قلت

  .بلده املؤسس على البدعة
__________  

  .٣٣٥، ٣٣٤ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٨٩٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
  .٨٩٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)٩/٥٥٥(  

  

  ).١(حدث بأحاديث سوء، وأخرج تلك الباليا، فحدث ا : حنبلقال أمحد بن 
  ).٢(مسعت منه يف سنة ثالث عشرة ومئتني : قال أبو حامت

والبخاري ) ٤(، ووافقه على السنة خليفة )٣(مات يف ذي القعدة سنة ثالث عشرة : وقال ابن سعد
  .ومجاعة) ٥(

  .مات يف شواهلا: وقيل



  ).٦(سنة أربع عشرة : وقال الفسوي
أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن احلصني، : أخربنا عبدالرمحن بن حممد، وحيىي بن أيب منصور، قاال

أخربنا حممد بن حممد، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن سليمان الواسطي، حدثنا عبيد اهللا بن 
  موسى، حدثنا مالك بن مغول، عن عون بن أيب

  .خرينا بعد نبينا أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهم:  قال علي رضى اهللا عنه:جحيفة، عن أبيه، قال
  .ورواية عبيد اهللا مثل هذا دال على تقدميه للشيخني، ولكنه كان ينال من خصوم علي

كان أمحد بن حنبل يدل الناس على عبيد اهللا، وكان معروفا بالرفض، مل يدع أحدا امسه : قال ابن مندة
  .معاوية يدخل داره

  :قيلف
__________  

  .٨٩٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  .٣٣٤ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٢(
وتويف بالكوفة يف آخر شوال سنة ثالث عشرة : ٤٠٠ / ٦" طبقات ابن سعد " يف املطبوع من ) ٣(

  .ومئتني
  .١٧١": طبقاته " يف ) ٤(
  .٤٠١ / ٥" تارخيه الكبري " يف ) ٥(
  .١٩٨ / ١" املعرفة والتاريخ ) " ٦(

(*)  

)٩/٥٥٦(  

  

  .معاوية: ما امسك ؟ قال: خل عليه معاوية بن صاحل االشعري، فقال
  .واهللا ال حدثتك، وال حدثت قوما أنت فيهم: قال
  

ابن لقيط، بن قيس، أبو حممد، العبدي البصري احلافظ، ) ع * ( عثمان بن عمر بن فارس- ٢١٦
  .يكىن أبا عدي: وقيل
  .أبا عبد اهللا: وقيل
  .أصله من خبارى: لوقي

  .مولده بعد العشرين ومئة



مسع ابن عون، وهشام بن حسان، وكهمس بن احلسن، ويونس ابن يزيد، وقرة بن خالد، وعلي بن 
  املبارك اهلنائي، وشعبة،

وإسرائيل، وعزرة بن ثابت، وإمساعيل بن مسلم العبدي، وأبا عامر اخلزاز، وداود بن قيس، وابن أيب 
  .مان، ومعاذ بن العالء، وعدةذئب، وفليح بن سلي

أمحد، وإسحاق، وأبو خيثمة، والفالس، وبندار، وابن مثىن، والرمادي، وسليمان بن سيف : روى عنه
احلراين، وأبو إسحاق اجلوزجاين، وحممد بن عبد اهللا املخرمي، ويزيد بن سنان البصري، وحممد بن حيىي، 

بد اهللا بن روح املدائين، وحممد بن سنان القزاز، والصنعاين، والكدميي، واحلارث بن أيب أسامة، وع
  .وخلق كثري

__________  
 / ٦، التاريخ الكبري ١٩٢٤ت : ، طبقات خليفة٤٧٣: ، تاريخ خليفة٢٩٦ / ٧طبقات ابن سعد * 

، تذهيب ٩١٩لوحة : ، ذيب الكمال٢٨٠ / ١١، تاريخ بغداد ١٥٩ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٤٠
، ٣٧٨ / ١، تذكرة احلفاظ ٤٩ / ٣، ميزان االعتدال ٣٥٧ / ١رب ، الع٢ / ٣٣ / ٣التهذيب 
، ١٦٠: ، طبقات احلفاظ١٤٢ / ٧، ذيب التهذيب ١٢٩ / ١، دول االسالم ٢٥٤ / ٢الكاشف 

  .٢٢ / ٢، شذرات الذهب ٢٦٢، ٢٦١: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)٩/٥٥٧(  

  

  ).١(رجل صاحل ثقة : قال أمحد بن حنبل
  ).٢(ثقة : وقال ابن معني

  ).٣(ثقة ثبت يف احلديث : وقال أمحد العجلي
  ).٤(صدوق، كان حيىي بن سعيد ال يرضاه : وقال أبو حامت

  .حيىي بن سعيد كثري التعنت يف الرجال، وإال فعثمان بن عمر ثقة، ما فيه مغمز: قلت
  مات لثالث وعشرين خلون من ربيع: قال عمرو بن علي

  .لثمان بقني من ربيع االول، سنة تسع: ىي بن حكيم، وقال حي)٥(االول، سنة تسع ومئتني 
  .سنة سبع، فصحف: ، فوهم، وقال خليفة)٦(مات سنة مثان : وقال أبو أمية الطرسوسي

أخربنا شيخ االسالم مشس الدين عبدالرمحن بن قدامة إجازة، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن 
كر الشافعي، حدثنا حممد بن يونس، حدثنا عثمان ابن عمر، حممد، أخربنا حممد بن غيالن، أخربنا أبو ب

  حدثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر



__________  
  .٢٨١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٨٢ / ١١" تاريخ بغداد " ، و ١٥٩ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٢٨٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٥٩ / ٦" اجلرح والتعديل  " )٤(
  .٢٨٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .٢٨٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)٩/٥٥٨(  

  

  .بدنته، وقلدها، مث بعث ا إىل البيت، وأقام باملدينة، فما حرم عليه شئ] أشعر [ كلمة، وبعدها 
  ).١(أخرجه مسلم 

  
ة، قاضي املوصل، أبو علي، احلسن ابن موسى  الثقاالمام الفقيه احلافظ) ع* ( االشيب - ٢١٧

  .البغدادي، االشيب
  .ولد سنة نيف وثالثني ومئة

مسع ابن أيب ذئب، وحريز بن عثمان، وشعبة، وشيبان، ومحاد ابن سلمة، وزهري بن معاوية، ومحاد بن 
  .زيد، وعدة
 بن محيد، وأبو أمحد بن حنبل، وأبو خيثمة، وأمحد بن منيع، وحجاج بن الشاعر، وعبد: حدث عنه

إسحاق اجلوزجاين، وحممد ابن أمحد بن أيب العوام، واحلارث بن أيب أسامة، وبسر بن موسى، وإسحاق 
  .بن احلسن احلريب، وخلق كثري

__________  
باب استحباب بعث اهلدي إىل احلرم من طريق عبد اهللا بن : يف احلج) ٣٦٢) (١٣٢١(رقم ) ١(

فتلت قالئد بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي، : سناد بلفظمسلمة بن قعنب، عن أفلح د اال
  .مث أشعرها وقلدها، مث بعث ا إىل البيت، وأقام باملدينة، فما حرم عليه شئ كان حال له

 / ٢، التاريخ الكبري ٣٢٢٦ت : ، طبقات خليفة٤٧٣: ، تاريخ خليفة٣٣٧ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ذيب ٤٢٦ / ٧، تاريخ بغداد ٣٨، ٣٧ / ٣ اجلرح والتعديل ،٢٨٦ / ٢، التاريخ الصغري ٣٠٦

، ٥٢٤ / ١، ميزان االعتدال ٣٥٧ / ١، العرب ١ / ١٤٦ / ١، تذهيب التهذيب ٢٨٤لوحة : الكمال



، ٣٢٣ / ٢، ذيب التهذيب ١٢٨: ، دول االسالم٣٢٧ / ١، الكاشف ٣٦٩ / ١تذكرة احلفاظ 
  .٨١ :، خالصة تذهيب الكمال١٥٥: طبقات احلفاظ

(*)  

)٩/٥٥٩(  

  

  ).١(وثقه حيىي بن معني وغريه 
  .ويل قضاء محص، وقضاء طربستان، مث ويل قضاء املوصل، وكان من أوعية العلم ال يقلد أحدا

كان باملوصل بيعة قد خربت، فاجتمع النصارى إىل احلسن : قال حممد بن عبد اهللا بن عمار احلافظ
  االشيب، ومجعوا له مئة ألف

ادفعوا املال إىل بعض الشهود، فلما حضروا باجلامع، : ن حيكم هلم ا، حىت تبىن، فقالدرهم، على أ
  ).٢(اشهدوا علي بأين قد حكمت بأن ال تبىن، فنفر النصارى، ورد عليهم املال : قال

  ).٣(مات االشيب بالري، فحضرت جنازته : قال أبو حامت
، مث قدم بغداد، إىل أن واله املأمون قضاء ويل قضاء محص واملوصل هلارون الرشيد: وقال ابن سعد

  ).٤(طربستان، فتوجه إليها، فمات بالري سنة تسع ومئتني يف ربيع االول 
  

ابن عبد العزيز، بن صاحل، احلافظ الناقد احلجة، أبو سلمة ) خ، م، س * ( منصور بن سلمة- ٢١٨
  .اخلزاعي البغدادي
__________  

  .٣٨ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٤٢٧ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٨ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٣٣٨، ٣٣٧ / ٧" الطبقات الكربى ) " ٤(
 ٢، التاريخ الصغري ٣٤٨ / ٧، التاريخ الكبري ٣٤٥ / ٧، طبقات ابن سعد، ٥٨٧: تاريخ ابن معني* 
، تذهيب ١٣٧٤لوحة : ، ذيب الكمال٧٠ / ١٣، تاريخ بغداد ١٧٣ / ٨، اجلرح والتعديل ٣١٥/ 

  = (*)، الكاشف ٣٥٨ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ٧١ / ٤التهذيب 

)٩/٥٦٠(  

  



  .ولد بعد االربعني ومئة
عبد العزيز بن أيب سلمة، ومحاد بن سلمة، ومالك ابن أنس، والليث بن سعد، ويعقوب : وحدث عن

  .القمي، وشريك القاضي، وسليمان ابن بالل، وهشيم، وطبقتهم
 حنبل، وحممد بن عبدالرحيم صاعقة، وأبو بكر الصاغاين، وعباس الدوري، وأبو أمحد بن: حدث عنه

  .أمية الطرسوسي، وأمحد بن أيب خيثمة، وخلق كثري
  .وثقه حيىي بن معني وغريه، وكان من أئمة هذا الشأن، بصريا بالرجال والعلل

كتبت اليوم عن كبش : ي وقد رجعنا من عند أيب سلمة اخلزاع-قال يل أيب : قال أمحد بن أيب خيثمة
  ).١(نطاح 

هو أحد احلفاظ الرفعاء، الذين كانوا يسألون عن الرجال، ويؤخذ بقوهلم، أخذ عنه : وقال الدارقطين
  ).٢(أمحد بن حنبل، وابن معني، وغريمها علم ذلك 

 كان ثقة يتمنع باحلديث، مث حدث أياما، وخرج إىل الثغر، فمات باملصيصة سنة عشر: وقال ابن سعد
  ).٣(ومئتني 

  وفيها أرخه أبو بكر
__________  

  .٣٨٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٢: ، طبقات احلفاظ٣٠٨ / ١٠، ذيب التهذيب ١٧٦ / ٣= 
  .٧٠ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٧١، ٧٠ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٤٥ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٣(

(*)  

)٩/٥٦١(  

  

  .االعني، ومطني
  .مات سنة تسع، واالول هو الصحيح: ةوقال مطني مر

  
  ، أبو حممد، حيىي بن املبارك بن املغرية العدويشيخ القراء*  اليزيدي - ٢١٩

  .البصري النحوي، وعرف باليزيدي التصاله باالمري يزيد بن منصور خال املهدي، يؤدب ولده
  .جود القرآن على أيب عمرو املازين، وحدث عنه، وعن ابن جريج

  ).٢(، وأبو شعيب السوسي )١(لق، منهم أبو عمر الدوري تال عليه خ



  .ابنه حممد، وأبو عبيد، وإسحاق املوصلي: وحدث عنه
بنوه حممد، وعبد اهللا، وإبراهيم، وإمساعيل، وإسحاق، وحفيده أمحد بن : وروى عنه قراءة أيب عمرو

، وحممد بن شجاع، وأبو حممد، وأبو محدون الطيب، وعامر أوقية، وسليمان بن خالد، وأمحد بن جبري
  أيوب اخلياط، وجعفر غالم سجادة، وحممد

__________  
 ٦، وفيات االعيان ٣٢ - ٣٠ / ٢٠، معجم االدباء ١٠٣: ، نزهة االلباء١٤٦ / ١٤تاريخ بغداد * 
، طبقات ١٥٦ ورقة ٧، عيون التواريخ ١٢٦ / ١، دول االسالم ٣٨ / ١، العرب ١٩١ - ١٨٣/ 

، ٤٢٦ / ٤، خزانة االدب ٣٤٠ / ٢، بغية الوعاة ١٧٣ / ٢وم الزاهرة ، النج٣٧٥ / ٢القراء 
  .٤ / ٢شذرات الذهب 

 ه، وسترد ٢٤٦هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري الثقة، إمام القراءة يف زمانه، املتوىف سنة ) ١(
  .٥٤١ترمجته يف اجلزء احلادي عشر ص 

 الرقي مقرئ ضابط حمرر ثقة، من أجل أصحاب هو صاحل بن زياد بن عبد اهللا أبو شعيب السوسي) ٢(
  . ه٢٦١اليزيدي، أخذ عنه قراءة أيب عمرو، تويف سنة 

(*)  

)٩/٥٦٢(  

  

  .ابن سعدان، وحممد بن عمر الرومي
  ).١(وله اختيار يف القراءة، مل خيرج فيه عن السبع 

حلديث، لكنه أخباري، وقد أدب املأمون، وعظم حاله، وكان ثقة، عاملا حجة يف القراءة، ال يدري ما ا
  .حنوي، عالمة، بصري بلسان العرب، أخذ العربية عن أيب عمرو، وعن اخلليل

، "نوادر اللغة " ، وكتاب "الشكل " ، وكتاب "املقصور واملمدود " ، وكتاب "النوادر " وألف كتاب 
  .النحو" وكتاب 

ن يؤدب املأمون، وكان وكان نظريا للكسائي، جيلس للناس يف مسجد مع الكسائي لالفادة، فكا
  ).٢(الكسائي يؤدب االمني 

شهدت ابن أيب العتاهية، وكتب عن اليزيدي حنو عشرة آالف ورقة عن أيب : وروي عن أيب محدون قال
  ).٣(عمرو بن العالء خاصة 

  .عاش أربعا وسبعني سنة، وتويف ببغداد سنة اثنتني ومئتني: قلت
  .مونبل كانت وفاته مبرو يف صحابة املأ: وقيل



  
  ابن نافع، احلافظ الكبري، عامل اليمن، أبو بكر احلمريي،) ع * ( عبد الرزاق بن مهام- ٢٢٠

__________  
  .وله اختيار خالف فيه أبا عمرو يف حروف يسرية وهي عشرة: ٣٧٦ / ٢" غاية النهاية " يف ) ١(

  .مث ذكرها
  .١٥٧قة الور / ٧" عيون التواريخ " ، و ١٤٧ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٥٧الورقة  / ٧" عيون التواريخ " ، و ١٤٧ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
 / ٦، التاريخ الكبري ٢٦٧٣ت : ، طبقات خليفة٥٤٨ / ٥، طبقات ابن سعد ٣٦٢: تاريخ ابن معني* 

  = (*)، ٢٦٦ - ٢٦٥لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٣٢٠ / ٢، التاريخ الصغري ١٣٠

)٩/٥٦٣(  

  

  .ثقة الشيعيموالهم الصنعاين ال
  .ارحتل إىل احلجاز، والشام، والعراق، وسافر يف جتارة

هشام بن حسان، وعبيد اهللا بن عمر، وأخيه عبد اهللا، وابن جريج، ومعمر، فأكثر عنه، : حدث عن
وحجاج بن أرطاة، وعبد امللك بن أيب سليمان، واملثىن بن الصباح، وعمر بن ذر، وحممد بن راشد، 

كرمة بن عمار، وعبد اهللا بن سعيد بن أيب هند، وثور بن يزيد، وأمين بن نابل، وزكريا بن إسحاق، وع
واالوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس، ومالك بن أنس، ووالده مهام، 

  .وخلق سواهم
أمحد بن شيخه سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، وأبو أسامة، وطائفة من أقرانه، و: حدث عنه

حنبل، وابن راهويه، وحيىي بن معني، وعلي بن املديين، وإسحاق الكوسج، وحممد بن حيىي، وحممد بن 
، واحلسن بن أيب الربيع، )١(رافع، وعبد بن محيد، وحيىي بن جعفر البيكندي، وحيىي ابن موسى خت 

  بنوأمحد بن منصور الرمادي، وأمحد بن يوسف السلمي، وأمحد بن االزهر، وسلمة 
__________  

، وفيات ٢٢٨: ، الفهرست البن الندمي٦٤٠ / ٤، الكامل البن عدي ٣٨ / ٦اجلرح والتعديل = 
 / ١، العرب ١ / ٢٣٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٣١لوحة : ، ذيب الكمال٢١٧، ٢١٦ / ٣االعيان 
، عيون ١٢٩ / ١، دول االسالم ٣٦٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٦٠٩ / ٢، ميزان االعتدال ٣٦٠

 - ٥٧٧ / ٢، شرح علل الترمذي البن رجب ٢٦٥ / ١٠، البداية والنهاية ٢٧٦ / ٧التواريخ 
، ١٥٤/ ، طبقات احلفاظ ٢٠٢ / ٢، النجوم الزاهرة ٣١٠ / ٦، ذيب التهذيب ٥٨٥ و ٥٨١



  .٢٧ / ٢، شذرات الذهب ٢٣٨: خالصة تذهيب الكمال
  .خت: ال لههو حيىي بن موسى البلخي اخليت من شيوخ البخاري، ويق) ١(

  .٣٠٤، ٣٠٣ / ١" تبصري املنتبه " انظر 
(*)  

)٩/٥٦٤(  

  

، واحلسن بن عبداالعلى البوسي )١(شبيب، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، وإبراهيم بن سويد الشبامي 
، وإبراهيم بن حممد بن برة الصنعاين، وأمحد بن صاحل املصري، وحجاج بن الشاعر، وحممد ابن محاد )٢(

  .، ومؤمل بن إهاب)٣(الطهراين 
  ).٤(حدثنا عبد الرزاق، أنه ولد سنة ست وعشرين ومئة : قال أمحد

  .لزمت معمرا مثاين سنني: قال عبد الرزاق: وقال أمحد بن أيب خيثمة
  ).٥(حدثناه أمحد بن حيىي، وابن معني 

شام كان عبد الرزاق يف حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف، وكان ه: عباس، عن ابن معني، قال
بن يوسف أثبت منه يف حديث ابن جريج، وأقرأ لكتب ابن جريج من عبد الرزاق، وكان أعلم حبديث 

  ).٦(سفيان الثوري من عبد الرزاق 
أتينا عبد الرزاق قبل املئتني، وهو صحيح البصر، ومن مسع منه : أبو زرعة الدمشقي، أخربنا أمحد، قال

  ).٧(بعدما ذهب بصره، فهو ضعيف السماع 
  إذا اختلف أصحاب: مسعت أبا عبد اهللا يقول: ل حنبلوقا

__________  
  .٢٨٠ / ٧" االنساب ": مدينة باليمن بالقرب من صنعاء : نسبة إىل شبام) ١(
  .بيت بوس: قرية بصنعاء اليمن يقال هلا: نسبة إىل بوس) ٢(
  .نسبة إىل طهرن) ٣(

  .٢٧٤ / ٨" االنساب " انظر 
  .٨٣٢لوحة : " ذيب الكمال) " ٤(
  .٣٨ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٥(
  .٣٦٤": تاريخ حيىي بن معني ) " ٦(
  .٤٥٧ / ١" تاريخ أيب زرعة الدمشقي ) " ٧(

(*)  



)٩/٥٦٥(  

  

  .معمر، فاحلديث لعبد الرزاق
  ).١(كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا : قال يل هشام بن يوسف: قال علي بن املديين

  .القرام باحلفظهكذا كان النظراء يعترفون : قلت
ما كان أعلم عبد الرزاق مبعمر، وأحفظه عنه، وكان هشام بن يوسف فصيحا، : وقال حيىي بن معني

  .يبتدع اخلطبة على املنرب
قبيصة، والفريايب، : مثلهم، يعين: فعبد الرزاق يف سفيان ؟ قال: قلت البن معني: قال عثمان بن سعيد

  ).٢(وعبيد اهللا، وابن ميان 
  .عبد الرزاق ثقة، كان يتشيع:  العجليقال أمحد

ما كان يف قرية عبد الرزاق بئر، فكنا نذهب نبكر على ميلني : قال أمحد بن حنبل": املسند " ويف 
  .نتوضأ، وحنمل معنا املاء

كنت مع أمحد وإسحاق عند عبد الرزاق، : مسعت حممد بن رافع، يقول: وقال أبو عمرو املستملي
جنا مع عبد الرزاق إىل املصلى، ومعنا ناس كثري، فلما رجعنا، دعانا عبد الرزاق فجاءنا يوم الفطر، فخر

يا أبا بكر، : رأيت اليوم منكما عجبا، مل تكربا، فقال أمحد وإسحاق: إىل الغداء، مث قال المحد وإسحاق
تكربان وأنا كنت أنظر إليكما، هل : كنا ننتظر هل تكرب، فنكرب، فلما رأيناك مل تكرب، أمسكنا، قال

  .فأكرب
__________  

  .٨٣٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  .٨٣٢لوحة ": ذيب الكمال " ، و ٣٩ / ٦" اجلرح والتعديل " انظر ) ٢(

(*)  

)٩/٥٦٦(  

  

  .يف فمي) ١(صار معمر هليلجة : حدثنا أبو األزهر، مسعت عبد الرزاق، يقول: مكي بن عبدان
تشفعنا بامرأة عبد الرزاق عليه، فدخلنا، : نسائي، يقولمسعت فياض بن زهري ال: احلسن بن سفيان

مثل * ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا : هاتوا، تشفعتم إيل مبن ينقلب معي على فراشي ؟ مث قال: فقال
قدمت مكة مرة، : قال عبد الرزاق: حدثنا حيىي، قال بشر بن السري: الشفيع الذي يأتيك عريانا عباس

يا رب ما شأين ؟ أكذاب أنا ؟ : ومني، مث انقطعوا عين يومني، أو ثالثة، فقلتفأتاين أصحاب احلديث ي



  ).٢(فجاؤوين بعد ذلك : أي شئ أنا ؟ قال
أخزى اهللا سلعة ال تنفق إال بعد الكرب : حدثنا سلمة بن شبيب، مسعت عبد الرزاق يقول: املفضل اجلندي

كذاب، فيبطلون علمه، وإما أن : يقالوالضعف، حىت إذا بلغ أحدهم مئة سنة، كتب عنه، فإما أن 
  .مبتدع، فيبطلون علمه، فما أقل من ينجو من ذلك: يقال

أنت رجل عندك حديث، وحفظك ليس بذاك، فإذا : قال يل وكيع: حممود بن غيالن، عن عبد الرزاق
  .ال أحفظه: ليس هو عندي، ولكن قل: سئلت عن حديث، فال تقل

  قال حيىي بن": املسند " قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يف 
__________  
  .٥٣٩، ٥٣٦" املعتمد " مثر يتخذ يف العقاقري، انظر خواصه يف : اهلليلج واالهليلج

  .٣٦٣": تاريخ حيىي بن معني ) " ٢(
(*)  

)٩/٥٦٧(  

  

  .اكتب عين حديثا واحدا من غري كتاب: قال يل عبد الرزاق: معني
  .ال، وال حرف: قلت

يافىت، ما تريد إىل :  ابن معني، قال يل عبد الرزاق مبكة قبل أن أقدم عليه اليمنحدثنا: ابن أيب خيثمة
إن هذه الكتب كتبها يل الوراقون مسعناها مع : هذه االحاديث، مسعنا، وعرضنا، وكل مساع، وقال يل

  ).١(أيب 
دي جاؤوا إىل قال يل أبو جعفر السوي: حدثنا حيىي بن معني: - واللفظ له -عبد اهللا بن أمحد، وعباس 

: ال أعرفها، فقالوا: اقرأها علينا، فقال: عبد الرزاق بأحاديث كتبوها، ليست من حديثه، فقالوا له
  ).٢(اقرأها علينا، وال تقل فيها حدثنا، فقرأها عليهم 

مل ): ٣" (النار جبار " مسعت أبا عبد اهللا يقول يف حديث أيب هريرة، حدث به عبد الرزاق : قال حنبل
: ومن حيدث به عن عبد الرزاق ؟ قلت: مث قال:  الكتب، باطل، رواها االثرم عن أمحد، وزاديكن يف

  هؤالء مسعوا بعدما عمي، كان يلقن،: حدثنا أمحد بن شبويه، قال
__________  

  .٣٦٣": تاريخ حيىي بن معني ) " ١(
  .٣٩ / ٦" اجلرح والتعديل " ، و ٣٦٣": تاريخ حيىي بن معني ) " ٢(
: ، يف الديات)٢٦٧٦(باب يف النار تعدى، وابن ماجة : يف الديات) ٤٥٩٤(ه أبو داود أخرج) ٣(



باب اجلبار، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة، ومل ينفرد عبد الرزاق به، فقد 
  .تابعه عبدامللك الصنعاين، ويف الباب عن أنس عند النسائي وابن عدي

  تأول على النار يوقدها الرجل يف ملكه حلاجة له فيها،واحلديث م: قال اخلطايب
  .فتطري ا الريح، فتشعلها يف بناء أو متاع لغريه من حيث ال ميلك ردها، فيكون هدرا غري مضمون عليه

(*)  

)٩/٥٦٨(  

  

  ).١(فلقنوه، وليس يف كتبه، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست يف كتبه 
، فوقع "البري " على االمالة بياء على هيئة " النري : " قد تكتبأظنها تصحفت عليهم، فإن النار : قلت

  ).٢(التصحيف 
قلت : ابن أيب العقب، وأبو امليمون، حدثنا أبو زرعة، حدثين حممود ابن مسيع، مسع أمحد بن صاحل يقول

  .ال: رأيت أحسن حديثا من عبد الرزاق ؟ قال: المحد بن حنبل
  .سن حديثه، هل هو جودة االسناد، أو املنت، أو غري ذلك ؟ما أدري ما عىن أمحد حب: قال كاتبه
:  قال- يعين يف التفضيل -ما رأيك أنت ؟ : لعبد الرزاق: حدثنا حممد بن أيب السري، قلت: الفسوي

أحب أن أخلو : أبو بكر وعمر، ويسكت، مث قال يل سفيان: كان سفيان يقول: فأىب أن خيربين، وقال
يا أبا عروة، كيف رأيته : نعم، فخال به، فلما أصبح، قلت:  فقلنا ملعمر، فقال- يعين معمرا -بأيب عروة 

:  مث قال عبد الرزاق- يريد التشيع -هو رجل، إال أنه قلما تكاشف كوفيا إال وجدت فيه شيئا : ؟ قال
  .أبو بكر وعمر وعثمان، ويسكت: أبو بكر وعمر، ويسكت، وكان معمر يقول: وكان مالك يقول

  ).٣(ن هشام بن حسان ومثله كا
__________  

  .٥٨٠، ٥٧٩ / ٢" شرح العلل " أورده احلافظ ابن رجب يف ) ١(
  احتج يف" البئر " هو تصحيف : ومن قال: ٤١، ٤٠ / ٤" معامل السنن " يف ) ٢(

يكسرون النون منها، فسمعه بعضهم على االمالة فكتبه " النري " ذلك بأن أهل اليمن يسمون النار 
  . نقله الرواة مصحفابالياء، مث

  . باختالف يسري٨٠٦ / ٢" تاريخ الفسوي " اخلرب يف ) ٣(
(*)  

)٩/٥٦٩(  

  



أما أنا، فلم أمسع منه يف هذا : أكان عبد الرزاق يفرط يف التشيع ؟ قال: سألت أيب: قال عبد اهللا بن أمحد
  ).١(شيئا، ولكن كان رجال يعجبه أخبار الناس أو االخبار 

: سألت حممد بن أيب بكر املقدمي عن حديث جلعفر بن سليمان، فقلت: الضريسحممد بن أيوب بن 
  ).٢( يعين يف التشيع -فقدت عبد الرزاق، ما أفسد جعفرا غريه : روى عنه عبد الرزاق، فقال

  .بل ما أفسد عبد الرزاق سوى جعفر بن سليمان: قلت أنا
نا حممد بن إسحاق بن يزيد البصري، مسعت حدثنا أمحد بن بكري احلضرمي، حدث: قال أبو جعفر العقيلي
ال تقذر جملسنا بذكر ولد أيب : كنت عند عبد الرزاق، فذكر رجل معاوية، فقال: خملدا الشعريي، يقول

أما حيث رأيناه، : ختشى السن على عبد الرزاق ؟ فقال: عبد اهللا بن أمحد، قلت البن معني) ! ٣(سفيان 
ذكر أبو جعفر السويدي أن قوما من اخلراسانية، من : ني، مث قال حيىيفما كان بلغ الثمانني، حنو من سبع

أصحاب احلديث، جاؤوا إىل عبد الرزاق بأحاديث للقاضي هشام بن يوسف، تلقطوها عن معمر، من 
  .حديث هشام، وابن ثور، وكان ابن ثور ثقة، فجاؤوا ا إىل عبد الرزاق، فنظر فيها

  فلم: عرفها، ومل أمسعها، قالبعضها مسعتها، وبعضها ال أ: فقال
__________  

  .٨٣٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  .٨٣٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
  .٢٦٥لوحة ": الضعفاء ) " ٣(

(*)  

)٩/٥٧٠(  

  

  .حدثنا، وال أخربنا، حدثين السويدي ذا: يفارقوه حىت قرأها، ومل يقل هلم
  ).١(ق ما حدث من كتابه فهو أصح عبد الرزا: مسعت البخاري يقول: آدم بن موسى

أتريد عبد الرزاق ؟ : ودعت ابن عيينة، فقلت: أبو زرعة الرازي، حدثنا عبد اهللا بن حممد املسندي، قال
  ).٢(أخاف أن يكون من الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا : قال

 منبه، إال أنه عرض معمر هذه االحاديث على مهام بن: قال هشام بن يوسف: مسعت ابن معني: عباس
صحيفة مهام، اليت رواها عبد الرزاق، عن معمر عنه، وهي :  يعين-) ٣(مسع منها نيفا وثالثني حديثا 

  ".الصحيحني " مئة ونيف وثالثون حديثا، أكثرها يف 
حدثنا حممد بن أمحد بن محاد، مسعت حممد بن : له، يف ترمجة عبد الرزاق" الضعفاء " العقيلي يف كتاب 

 وحنن -ملا قدم العباس بن عبد العظيم من عند عبد الرزاق من صنعاء، قال لنا : لثقفي، قالعثمان ا



ألست قد جتشمت اخلروج إىل عبد الرزاق، فدخلت إليه، وأقمت عنده حىت مسعت منه ما : -مجاعة 
  ).٤(أردت ؟ واهللا الذي ال إله إال هو، إن عبد الرزاق كذاب، والواقدي أصدق منه 

   ما بر عباس يف ميينه، ولبئس ما قال، يعمد إىلبل واهللا: قلت
__________  

  .١٣٠ / ٦" التاريخ الكبري ) " ١(
  .٢٦٥لوحة : للعقيلي" الضعفاء ) " ٢(
  .٥٧٧": تاريخ ابن معني ) " ٣(
  .٢٦٥لوحة : للعقيلي" الضعفاء ) " ٤(

(*)  

)٩/٥٧١(  

  

 وإن كان له أوهام مغمورة، وغريه - شيخ االسالم، وحمدث الوقت، ومن احتج به كل أرباب الصحاح
 فريميه بالكذب، ويقدم عليه الواقدي الذي أمجعت احلفاظ على تركه، فهو يف -أبرع يف احلديث منه 

  .مقالته هذه خارق لالمجاع بيقني
كان زيد بن املبارك، قد لزم عبد : مسعت علي بن عبد اهللا بن املبارك الصنعاين يقول): ١(قال العقيلي 

كنا عند عبد الرزاق، : ، فأكثر عنه، مث خرق كتبه، ولزم حممد بن ثور، فقيل له يف ذلك، فقالالرزاق
، فلما قرأ قول )٢(احلديث الطويل ..فحدثنا حبديث معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن احلدثان

ال فجئت أنت تطلب مرياثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب مرياث امرأته، ق: عمر لعلي والعباس
تطلب أنت مرياثك من ابن أخيك، ويطلب هذا مرياث زوجته : انظروا إىل االنوك، يقول: عبد الرزاق

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من أبيها، ال يقول
  .فلم أعد إليه، وال أروي عنه: قال زيد بن املبارك

كان أوىل بك، فإن عمر هذه عظيمة، وما فهم قول أمري املؤمنني عمر، فإنك يا هذا لو سكت، ل: قلت
إمنا كان يف مقام تبيني العمومة والبنوة، وإال فعمر رضي اهللا عنه أعلم حبق املصطفى وبتوقريه وتعظيمه 

  انظروا: من كل متحذلق متنطع، بل الصواب أن نقول عنك
الفاروق قال أمري املؤمنني :  كيف يقول عن عمر هذا، وال يقول- عفا اهللا عنه -إىل هذا االنوك الفاعل 

  وبكل حال فنستغفر اهللا لنا ولعبد! ؟ 
__________  

  .٢٦٦ و ٢٦٥": الضعفاء : " يف كتاب) ١(



ال : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  يف الفرائض٥، ٤ / ١٢انظره بطوله يف البخاري ) ٢(
، )٢٩٦٣(باب حكم الفئ، وأيب داود : ، يف اجلهاد)١٧٥٧(، ومسلم "نورث، ما تركنا صدقة 

  .١٣٧، ١٣٦ / ٧، والنسائي )١٦١٠(والترمذي 
(*)  

)٩/٥٧٢(  

  

  .الرزاق، فإنه مأمون على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صادق
بلغنا وحنن بصنعاء : مسعت أبا صاحل حممد بن إمساعيل الصراري يقول: حدثنا أمحد بن حممد: قال العقيلي

 وأمحد بن حنبل، وغريمها، تركوا حديث عبد الرزاق عند عبد الرزاق أن أصحابنا، حيىي بن معني،
قد أنفقنا، ورحلنا وتعبنا، فلم أزل يف غم من ذلك إىل : وكرهوه، فدخلنا من ذلك غم شديد، وقلنا

يا أبا زكريا، ما نزل بنا من شئ بلغنا : وقت احلج، فخرجت إىل مكة، فلقيت ا حيىي بن معني، فقلت له
يا أبا صاحل، لو : بلغنا أنكم تركتم حديثه، ورغبتم عنه، قال:  وما هو ؟ قلنا:عنكم يف عبد الرزاق ؟ قال

  ).١(أرتد عبد الرزاق عن االسالم، ما تركنا حديثه 
مسعت حيىي بن معني، وبلغه أن أمحد بن حنبل تكلم يف عبيد اهللا بن موسى بسبب التشيع، : أمحد بن زهري

الرزاق يف هذا املعىن أكثر مما يقول عبيد اهللا بن موسى، واهللا العظيم، لقد مسعت من عبد : فقال حيىي
  . رواها ثقتان عنه-) ٢(ولكن خاف أمحد بن حنبل أن تذهب رحلته إىل عبد الرزاق، أو كما قال 

أنبؤونا عن بركات اخلشوعي، أنبأنا أبو طالب اليوسفي أخربنا أبو إسحاق الربمكي، : أمحد بن زهري
ما انشرح : هللا ابن أمحد، مسعت سلمة بن شبيب، مسعت عبد الرزاق، يقولحدثنا القطيعي، حدثنا عبد ا

  صدري قط أن أفضل عليا على أيب بكر وعمر، فرمحهما اهللا،
__________  

  .٢٦٦: للعقيلي" الضعفاء ) " ١(
  .٨٣٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(

(*)  

)٩/٥٧٣(  

  

  ).١(لي حيب إياهم ورحم عثمان وعليا، من مل حيبهم فما هو مبؤمن، أوثق عم
أفضل الشيخني بتفضيل علي إيامها : أبو حامد بن الشرقي حدثنا أبو األزهر، مسعت عبد الرزاق يقول



  ).٢(على نفسه، كفى يب إزراء أن أخالف عليا رضي اهللا عنه 
كان : حدثنا عباس بن عبد العظيم، عن زيد بن املبارك قال): ٣(عبد اهللا بن حممد بن سيار الفرهياين 

  .عبد الرزاق كذابا يسرق احلديث
نسبوه إىل التشيع، وروى أحاديث يف الفضائل ال يوافق : ، فقال"كامله " وذكره أبو أمحد بن عدي يف 

عليها، فهذا أعظم ما ذموه به من روايته هذه االحاديث، وملا رواه يف مثالب غريهم، مما مل أذكره، وأما 
نه قد سبق منه أحاديث يف أهل البيت، ومثالب آخرين مناكري، الصدق، فإين أرجو أنه ال بأس به، إال أ

لو ارتد ما تركنا حديثه : فذكر حكايته، وقول حيىي..وقد مسعت ابن محاد، مسعت أبا صاحل الصراري
)٤.(  

  .وقد أورد أبو القاسم بن عساكر ترمجة عبد الرزاق يف سبع عشرة ورقة
 االزهر يف مناقب االمام علي، فإنه شبه موضوع، وتابعه وأفظع حديث له ما تفرد به عنه الثقة أمحد بن

  عليه حممد بن علي بن سفيان
__________  

  .٨٣٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ١(
  .٨٣٢لوحة ": ذيب الكمال ) " ٢(
  .الفرهاذاين نسبة إىل فرهاذان قرية من قرى نسا خبراسان: ويقل) ٣(
  .٦٤٢ و ٦٤٠ / ٤البن عدي " الكامل ) " ٤(
)(*  

)٩/٥٧٤(  

  

حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، : الصنعاين النجار، قاال
أنت سيد يف الدنيا، سيد يف : " نظر رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم إىل علي، فقال: عن ابن عباس، قال

وعدوي عدو اهللا، فالويل ملن أبغضك بعدي اآلخرة، حبيبك حبييب، وحبييب حبيب اهللا، وعدوك عدوي، 
)١." (  

حدث به أبو األزهر ببغداد يف حياة حيىي بن معني، فأنكره من أنكره، حىت تبني للجماعة أن : قال احلاكم
  .أبا االزهر برئ الساحة منه، فإنه صادق

د اهللا بن سعد، وحدثناه أبو علي حممد بن علي بن عمر املذكر، حدثنا أبو األزهر، فذكره، وحدثين عب
  .حدثنا حممد بن محدون، حدثنا حممد بن علي النجار، فذكره

ملا حدث أبو األزهر ذا يف الفضائل، : أبا علي احلافظ، مسعت أمحد بن حيىي التستري يقول) ٢(ومسعت 



من هذا الكذاب : أخرب حيىي بن معني بذلك، فبينا هو عنده يف مجاعة أصحاب احلديث، إذ قال
   الذي حدث ذا عن عبد الرزاق ؟ فقام أبو األزهر،النيسابوري

الذنب : أما إنك لست بكذاب، وتعجب من سالمته، وقال: هوذا أنا، فتبسم حيىي بن معني، وقال: فقال
  .لغريك فيه
أبا أمحد احلافظ، مسعت أبا حامد بن الشرقي، وسئل عن حديث أيب االزهر، عن عبد ) ٢(ومسعت 

هذا باطل، والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر : لالرزاق، يف فضل علي، فقا
  ميكنه من كتبه، فأدخل عليه هذا احلديث، وكان معمر مهيبا، ال يقدر

__________  
  .ترمجة أيب االزهر فقد بسط الكالم على احلديث هناك" ذيب الكمال " انظر ) ١(
  .القائل هو احلاكم) ٢(

(*)  

)٩/٥٧٥(  

  

  . مراجعته، فسمعه عبد الرزاق يف كتاب ابن أخي معمرأحد على
هذه حكاية منقطعة، وما كان معمر شيخا مغفال يروج هذا عليه، كان حافظا بصريا حبديث : قلت

  .الزهري
خرج عبد الرزاق إىل قريته، فبكرت إليه يوما، حىت : حدثنا أبو األزهر، قال: قال مكي بن عبدان

صلت إليه قبل أن خيرج لصالة الصبح، فلما خرج، رآين، فأعجبه، خشيت على نفسي من البكور، فو
  .فلما فرغ من الصالة، دعاين، وقرأ علي هذا احلديث، وخصين به دون أصحايب

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا سامل بن احلسن، أخربنا أبو الفتح ابن شاتيل، أخربنا احلسني بن علي، 
عيل بن حممد الصفار، حدثنا أمحد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا عبد اهللا بن حيىي، أخربنا إمسا

دخلت أنا وابن فريوز موىل عثمان على ابن عباس، فقال : أخربنا ابن جريج، أخربين ابن أيب مليكة، قال
  يا أبا: له ابن فريوز

:  ابن عباسفقال ] ٥: السجدة[ اآلية ) يدبر االمر من السماء إىل االرض مث يعرج إليه يف يوم(عباس 
يدبر االمر من السماء إىل االرض مث يعرج إليه : (أنا عبد اهللا بن فريوز، فقال ابن عباس: من أنت ؟ قال

أيام مساها اهللا، هو أعلم ا، أكره أن : أسألك يا أبا عباس ؟ قال: فقال) يف يوم كان مقداره ألف سنة
ىت دخلت على سعيد بن املسيب، فسئل عنها، فضرب الدهر ح: أقول فيها ما ال أعلم قال ابن أيب مليكة



: أال أخربك ما حضرت من ابن عباس، فأخربته، فقال ابن املسيب للسائل: فلم يدر ما يقول، فقلت له
  هذا ابن عباس قد اتقى

)٩/٥٧٦(  

  

  ).١(أن يقول فيها، وهو أعلى مين 
من ) ٢(احلسن كل يوم قعابا كان عدي بن أرطاة يبعث إىل : أخربنا معمر، قال: وبه إىل عبد الرزاق

  .ثريد، فيأكل هو وأصحابه
  .قد كان عدي أمربا على البصرة لعمر بن عبد العزيز: قلت

أخربنا الثوري، حدثين منصور، عن جماهد، عن عقار بن املغرية بن شعبة، عن أبيه، : وبه إىل عبد الرزاق
  ).٣" (قى، فقد برئ من التوكل من اكتوى أو استر: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعض أهله : أخربنا معمر، عن الزهري قال: وبه إىل عبد الرزاق
  ).٤" (استرقوا هلا، فقد أعجبتين عيناها : " اشتكت عينها، فقال: قالوا" أين فالنة ؟ : " فقال

م، أخربنا هبة اهللا بن أيب شريك، أخربنا أبو قرأت على أمحد بن إسحاق، أخربكم الفتح بن عبد السال
  قرئ على أيب عمر حممد بن يوسف: احلسني بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إمالء، قال

__________  
، ونسبه إىل عبد الرزاق، ١٧٢، ١٧١ / ٥" الدر املنثور " رجاله ثقات، وأورده السيوطي يف ) ١(

  .واحلاكم وصححه" املصاحف "  حامت، وابن االنباري يف وسعيد بن منصور، وابن املنذر، وابن أيب
  .هو قدح من خشب مقعر: القدح الضخم الغليظ، وقيل: القعب) ٢(
باب ما جاء يف كراهية الرقية، من طريق : يف الطب) ٢٠٥٦(إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي ) ٣(

هذا حديث حسن صحيح، : حممد بن بشار، عن عبدالرمحن بن مهدي، عن سفيان ذا االسناد، وقال
 من طريقني عن شعبة، عن منصور به، ٢٥٣ / ٤ وأخرجه أمحد -" عفان " إىل " عقار " وقد حترف فيه 

باب الكي من طريق أيب بكر بن أيب شيبة، عن إمساعيل ابن : يف الطب) ٣٤٨٩(وأخرجه ابن ماجة 
  .علية، عن ليث، عن جماهد به

  . الزهري شبه الريحرجاله ثقات، لكنه مرسل، ومراسيل) ٤(
(*)  

)٩/٥٧٧(  

  



حدثكم أمحد بن منصور بن سيار، حدثنا عبد : القاضي وأنا أمسع يف سنة سبع عشرة وثالث مئة، قيل له
فرضت على النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة : الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري، أخربين أنس قال

] إن [ يا حممد إنه ال يبدل القول لدي، و : " ديأسري به الصلوات مخسني، مث نقصت إىل مخس، مث نو
  ).١" (لك باخلمس مخسني 

أخربنا : وأخربنا أمحد بن عبدالرمحن، وحممد بن حممد الكاتب، وعبد الرحيم بن عبد احملسن، قالوا
عبدالرمحن بن مكي، أخربنا جدي أبو طاهر احلافظ، أخربنا مكي بن منصور، أخربنا أمحد بن احلسن 

دثنا حممد بن أمحد بن معقل، حدثنا حممد بن حيىي الذهلي، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن القاضي، ح
  الزهري، عن

فرضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات مخسني، مث : أنس بن مالك قال
  ".اخلمس مخسني يا حممد، إنه ال يبدل القول لدي، وإن لك ذه : " نقصت حىت جعلت مخسا، مث نودي

  ).٢(أخرجه الترمذي عن الذهلي 
وأخربنا عمر بن عبد املنعم، ) ح(أخربن أبو املعايل اهلمذاين، أخربنا أمحد بن يوسف، والفتح بن عبد اهللا 

وأخربنا أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء، ) ح(أخربنا حممد بن القاضي : أخربنا أبو اليمن الكندي، قالوا
  عن

__________  
  .، وانظر ما بعده)١٧٦٨" (املصنف " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(
باب ما جاءكم فرض اهللا على عباده من الصلوات، وهو من طريق آخر : يف الصالة) ٢١٣(رقم ) ٢(

باب ذكر املالئكة، ويف : ، يف بدء اخللق٢٢٠، ٢١٧ / ٦من حديث االسراء الطويل أخرجه البخاري 
باب االسراء : يف االميان) ١٦٢(باب املعراج، ومسلم :  عليه وسلمفضائل أصحاب النيب صلى اهللا

 يف ٢٢٣، ٢١٧ / ١برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السماوات وفرض الصلوات، والنسائي 
  .باب فرض الصالة: الصالة

(*)  

)٩/٥٧٨(  

  

لبزاز، أخربنا علي بن أخربنا أمحد ابن حممد ا: عبد املعز بن حممد، أخربنا يوسف بن أيوب الزاهد، قاال
عمر السكري، حدثنا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا حيىي بن معني يف سنة سبع وعشرين ومئتني، حدثنا 

عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، وعبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ).١(وأبا بكر وعمر كانوا يرتلون احملصب 



 بن عبدالرمحن، أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا علي بن أخربنا إمساعيل
  حممد بن حممد اخلطيب، أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، أخربنا إمساعيل بن حممد، أخربنا أمحد بن

، ال يكن يا أسلم: قال عمر: منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال
  .حبك كلفا، وال بغضك تلفا

إذا أحببت، فال تكلف كما يكلف الصيب، وإذا أبغضت، فال تبغض بغضا : وكيف ذاك ؟ قال: قلت
  ).٢(حتب أن يتلف صاحبك ويهلك 

أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا أبو الفضل بن 
ربنا احلسني بن بطحاء، أخربنا حممد بن عبد اهللا الشافعي، حدثين احلسني بن داود بن معاذ خريون، أخ

  البلخي، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري قي قوله عز
__________  

باب استحباب الرتول باحملصب يوم النفر، من طريق عبد : يف احلج) ١٣١٠(وأخرجه مسلم ) ١(
  .الرزاق ذا االسناد

واحملصب يقع بأعلى مكة، حرسها اهللا، وهو براح من االرض بينه وبني مىن قدر ميل، ويسمى أيضا 
احلصباء واحلصبة، وهو االبطح، والبطحاء، وخيف بين كنانة، ومل يعد احملصب يف هذا العصر براحا من 

  .االرض، فقد شغلته دور أهل مكة حىت كادت تصل بني مكة ومىن
  .إسناده صحيح) ٢(

*)(  

)٩/٥٧٩(  

  

  ).١(تنظر يف وجه الرمحن عز وجل : قال) وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة: (وجل
  .تويف عبد الرزاق يف شوال، سنة إحدى عشرة ومئتني

كان لعبد الرزاق حني قدم ابن جريج اليمن مثاين عشر : مسعت هشام بن يوسف يقول: حيىي بن معني
  .سنة

  .كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا: يين، قال يل هشام بن يوسفعن ابن املد: قال يعقوب بن شيبة
  .ثقة ثبت) ٢(وكل : قال يعقوب

  
، االمام الثبت، قاضي صنعاء اليمن، وفقيهها، أبو عبد الصنعاين) ٤خ، * ( هشام بن يوسف - ٢٢١

سى، وعبد الرمحن، من أقران عبد الرزاق، لكنه أجل وأتقن، مع قدم موته، فهو ممن يذكر مع معن بن عي



  .الرمحن بن مهدي
  .ابن جريج، ومعمر، وسفيان الثوري، والقاسم بن فياض، ومجاعة، وليس باملكثر، لكنه جمود: حدث عن
إبراهيم بن موسى الفراء، وحيىي بن معني، وإسحاق بن راهويه، وعبد اهللا بن حممد املسندي، : روى عنه

  .وخلق سواهم
  .ومل يدركه أمحد ابن حنبل

__________  
  .إسناده صحيح) ١(
  ".وكال : " يف االصل) ٢(
 / ٨، التاريخ الكبري ٢٦٧٠ت : ، طبقات خليفة٥٤٨ / ٧، طبقات ابن سعد ٦٢٠: تاريخ ابن معني* 

، ١٤٤٥لوحة : ، ذيب الكمال٨٢١ / ٤، الكامل البن عدي ٧٠ / ٩، اجلرح والتعديل ١٩٤
، ٢٢٤ / ٣، الكاشف ٣٤٦ / ١فاظ ، تذكرة احل٣٢٤ / ١، العرب ١ / ١٢٠ / ٤تذهيب التهذيب 

: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٥: ، طبقات احلفاظ٥٧ / ١٠، ذيب التهذيب ٤٥٧ / ١مرآة اجلنان 
  .٣٤٩ / ١، شذرات الذهب ٤١٠

(*)  

)٩/٥٨٠(  

  

  ).١(ثقة متقن : ذكره أبو حامت، فقال
كتب يل عبد : ىي بن معنيقال حي: مسعت بعض أصحابنا قال مرة: وروى عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه، قال

  .إنك تأيت رجال إن كان غريه السلطان، فإنه مل يغري حديثه: الرزاق إىل هشام بن يوسف، فقال
  مكثنا على باب هشام مخسني يوما، ال حيدثنا: وقال حيىي بن معني

  .حبديث، نذهب معه إىل باب االمري
 فأجزره شاة، وفعل به -ىي ابن معني  يعين حي-أتاه : مسعت عبد الرزاق يقول: وقال أمحد بن حنبل
  .هشام أالم من أن يذبح له: وفعل، مث قال أمحد

اطلبوا كاتبا : قدم سفيان الثوري اليمن، فقال: مسعت هشام بن يوسف يقول: قال إبراهيم بن يوسف
  ).٢(سريع اخلط، فارتادوين، فكنت أكتب 

  ).٣(هشام أصح اليمانيني كتابا : قال أبو زرعة الرازي
  ).٤(إن حدثكم القاضي، فال عليكم أن ال تكتبوا عن غريه : ال عبد الرزاقوق

  .تويف هشام يف سنة سبع وتسعني ومئة، يف عشر السبعني أرى: قلت



__________  
  .٧١ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
" بدل " سريع احلفظ : " ، وفيه١٤٤٥لوحة ": ذيب الكمال " ، و ٧١ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(

  ".سريع اخلط 
  .١٤٤٥لوحة ": ذيب الكمال " ، و ٧١ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٧١، ٧٠ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٤(

(*)  

)٩/٥٨١(  

  

قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق بن حممد بن املؤيد القرايف مبصر، أخربنا أبو العباس أمحد بن أيب 
أخربنا حممد بن عمر القاضي، أخربنا أبو احلسني أمحد : ببغداد، قاالالفتح، والفرج بن عبد اهللا الكاتب 

  بن حممد بن النقور، أخربنا علي بن عمر احلريب، يف
سنة مخس ومثانني وثالث مئة، حدثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف، حدثنا أبو زكريا حيىي بن 

 عبد اهللا بن سليمان النوفلي، عن حممد معني، سنة سبع وعشرين ومئتني، حدثنا هشام بن يوسف، عن
أحبوا اهللا ملا يغذوكم به : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن علي، عن أبيه، عن ابن عباس قال

  ".من نعمه، وأحبوين حلب اهللا، وأحبوا أهل بييت حليب 
 حممد أبو اخللفاء، هذا حديث غريب فرد، ما رواه عن ابن عباس إال ولده علي، وال عن علي إال ابنه

، عن )١(تفرد به عنه قاضي صنعاء عبد اهللا بن سليمان، ومل يروه عنه إال هشام، أخرجه الترمذي 
  .سليمان بن االشعث السجزي، عن حيىي بن معني، فوقع لنا بدال بعلو درجتني

 عيال على عن زياد بن أيوب، عن ابن معني، والناس فيه) ٢" (تارخيه " وقد رواه يعقوب الفسوي يف 
  .حيىي، وليس النوفلي مبعروف

__________  
باب مناقب أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحسنه، مع أن عبد : يف املناقب) ٣٧٨٩(رقم ) ١(

، ١٤٩ / ٣اهللا ابن سليمان النوفلي مل يوثق، ومل يرو عنه غري هشام بن يوسف، وصححه احلاكم 
فيه جهالة، مث أورد له هذا : قال يف عبد اهللا بن سليمان" زان املي" ، ووافقه الذهيب مع أنه يف ١٥٠

  .احلديث
)٤٩٧ / ١) ٢.  

(*)  



)٩/٥٨٢(  

  

  . العامل الكبري، أبو عمرو القيسي البصرياحملدث*  بكر بن بكار - ٢٢٢
ابن عون، وعباد بن منصور، وقرة بن خالد، ومحزة الزيات، وهشام الدستوائي، ومسعر بن : حدث عن

  بة بن احلجاج،كدام، وشع
  .ومجاعة، وله جزء مشهور

رفيقه أبو داود الطيالسي، واحلسن بن علي احللواين، وإمساعيل بن عبد اهللا مسويه، وحممد بن : حدث عنه
  .، وإبراهيم ابن سعدان، وآخرون)١(إبراهيم اجلرياين 

  .وثقه أبو عاصم النبيل
  ).٢(ليس بقوي : وقال أبو حامت الرازي

  .و ثقة ما خيطئه: وقال ابن حبان
  .، قاله عباس الدروي عنه)٣(ليس بشئ : وأما حيىي بن معني، فقال
  .قدم بكر أصبهان سنة ست ومئتني، وحدث): ٤(وقال أبو نعيم احلافظ 

__________  
لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٥٥: ، الضعفاء واملتروكني٨٨ / ٢، التاريخ الكبري ٦٢: تاريخ ابن معني* 

 ١، الكاشف ٣٤٣ / ١، ميزان االعتدال ٢٣٤ / ١، أخبار أصبهان ٣٨٢ / ٢ل ، اجلرح والتعدي٥٥
" العقيلي، ففيه، " ضعفاء " سوى " القيسي " ، وهو عند اجلميع ٤٧٩ / ١، ذيب التهذيب ١٦١/ 

  .وهو حتريف" القرشي 
  .نسبة إىل جريان، وهي من قرى أصبهان على فرسخني منها) ١(
  .٣٨٣ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٦٢": تاريخ ابن معني ) " ٣(
  .٢٣٤ / ١" أخبار أصبهان ) " ٤(

(*)  

)٩/٥٨٣(  

  

  .ا يف سنة سبع ومئتني
  ).١(مل يقع له شئ يف الكتب الستة : قلت

  قرأت على أمحد بن عبد املنعم القزويين، أخربنا إدريس بن حممد



طاهر بن عبدالرحيم، أخربنا عبد اهللا بن العطار، إذنا عاما، أخربنا حممد بن علي بن أيب ذر، أخربنا أبو 
حممد بن فورك، حدثنا حممد بن إبراهيم ابن أبان، حدثنا بكر بن بكار، حدثنا عائذ بن شريح، عن أنس 

  ".لو دعيت إىل كراع، الجبت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ).٢(هذا حديث غريب، وعائذ ضعيف احلديث، من صغار التابعني 

  
االمام الرباين العابد، أبو احلسن، البصري الزاهد، نزيل املصيصة، ومريد  *  علي بن بكار- ٢٢٣

  .إبراهيم بن أدهم
  .ابن عون، وحممد بن عمرو، وحسني املعلم، وهشام ابن حسان، واالوزاعي، وطائفة: حدث عن

  .وليس هو باملكثر
  هناد بن السري، ويوسف بن سعيد بن مسلم،: روى عنه

__________  
" السنن الكربى " روى له النسائي أثرا واحدا يف أثناء الصالة يف ": التهذيب " قال احلافظ يف ) ١(

رواية ابن االمحر من روايته عن سفيان بن حسني، عن الزهري، عن حمرر بن أيب هريرة يف تسمية أبيه أيب 
  .بكر بن بكار ليس بقوي، وسفيان بن حسني ضعيف: هريرة، وقال بعده

باب القليل من : ، يف اهلبة١٤٧ / ٥لكن صح احلديث عن أيب هريرة مرفوعا أخرجه البخاري ) ٢(
لو دعيت إىل ذراع أو كراع الجبت، ولو : "  بلفظ٥١٢ و ٤٨١ و ٤٧٩، و ٤٢٤ / ٢اهلبة، وأمحد 

  ".أهدي إيل ذراع أو كراع لقبلت 
  .٣١٧ / ٩ولياء ، حلية اال١٧٦ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٦٢ / ٦التاريخ الكبري * 
(*)  

)٩/٥٨٤(  

  

والفيض بن إسحاق، وسلمة بن شبيب، وبركة بن حممد احلليب الواهي، وعبد اهللا بن خبيق االنطاكي 
  .وآخرون

  .بكى علي بن بكار، حىت عمي، وكان قد أثرت الدموع يف خديه: قال يوسف بن مسلم
واقعنا العدو، فازم املسلمون، : الوكان فارسا، مرابطا، جماهدا كثري الغزو، فروي عنه أنه ق: قلت

نعم، إنا هللا وإنا إليه راجعون، حيث : إنا هللا وإنا إليه راجعون، فقال الفرس: وقصر يب فرسي، فقلت
  .تتكل على فالنة يف علفي
  ).١(فضمنت أن ال يليه غريي 



، فأسقط من الن ألقى الشيطان أحب إيل من أن ألقى حذيفة املرعشي، أخاف أن أتصنع له: وعنه قال
  ).٢(عني اهللا 

واهللا إنك لطيب، واهللا : كان اجلارية تفرش لعلي بن بكار، فيلمسه بيده، ويقول: وقال موسى بن طريف
  ).٣(إنك لبارد، واهللا ال علوتك الليلة، وكان يصلي الفجر، بوضوء العتمة 

  .مات سنة سبع ومئتني: قال مطني
  .ر، بقي إىل سنة نيف وأربعني ومئتنيأما علي بن بكار املصيصي الصغري، فآخ: قلت

__________  
  .٣١٨ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
  .٣١٩، ٣١٨ / ٩" حلية االولياء ) " ٢(
  .٣١٨ / ٩" حلية االولياء ) " ٣(

(*)  

)٩/٥٨٥(  

  

  .القدوة، العابد، الرباين، أبو عبد اهللا، سعيد بن بريد الصويف *  النباجي- ٢٢٤
  .له كالم شريف، ومواعظ

  أمحد بن أيب احلواري، وأمحد بن حممد بن بكر: حكى عنه
  .القرشي، وحممد بن يوسف االصبهاين، وسهل بن عاصم، وغريهم

روى أبو نعيم، عن أبيه، عن خاله، أن النباجي كان جماب الدعوة، وله آيات وكرامات، كان يف سفر، 
، فخرجت حدقتا العائن، ونشطت فأصاب رجل عائن ناقته بالعني، فجاءه النباجي، ودعا عليه بألفاظ

  ).١(الناقة 
  ).٢(ما ظننت أن أحدا يكون يف الصالة، فيقع يف مسعه غري ما خياطبه اهللا : وعنه قال
لو جعلت يل دعوة جمابة ما سألت الفردوس، ولكنت أسأل الرضى، فهو تعجيل الفردوس : وعنه قال

)٣.(  
دعاء إخواننا أوثق منا بأعمالنا، خناف يف أعمالنا ينبغي أن نكون ب: مسعت النباجي يقول: قال ابن بكر

  ).٤(التقصري، ونرجو أن نكون يف دعائهم لنا خملصني 
  ).٥" (احللية " للنباجي ترمجة طويلة يف 

__________  
  .٣١٠ / ٩" حلية االولياء * " 



  .٣١٧، ٣١٦ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
  .٣١٧ / ٩" حلية االولياء ) " ٢(
  .٣١٥ / ٩" ولياء حلية اال) " ٣(
  .٣١٢ / ٩" حلية االولياء ) " ٤(
  ".سعد بن يزيد الساجي " إىل " احللية " حترف امسه يف املطبوع من ) ٥(

[ * ]  

)٩/٥٨٦(  

  

  بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء التاسع من سري أعالم النبالء ويتلوه اجلزء العاشر وأوله
ي كان جماب الدعوة، وله آيات وكرامات، كان يف سفر، روى أبو نعيم، عن أبيه، عن خاله، أن النباج

فأصاب رجل عائن ناقته بالعني، فجاءه النباجي، ودعا عليه بألفاظ، فخرجت حدقتا العائن، ونشطت 
  ).١(الناقة 

  ).٢(ما ظننت أن أحدا يكون يف الصالة، فيقع يف مسعه غري ما خياطبه اهللا : وعنه قال
ابة ما سألت الفردوس، ولكنت أسأل الرضى، فهو تعجيل الفردوس لو جعلت يل دعوة جم: وعنه قال

)٣.(  
ينبغي أن نكون بدعاء إخواننا أوثق منا بأعمالنا، خناف يف أعمالنا : مسعت النباجي يقول: قال ابن بكر

  ).٤(التقصري، ونرجو أن نكون يف دعائهم لنا خملصني 
  ).٥" (احللية " للنباجي ترمجة طويلة يف 

__________  
  .٣١٠ / ٩" حلية االولياء * " 

  .٣١٧، ٣١٦ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
  .٣١٧ / ٩" حلية االولياء ) " ٢(
  .٣١٥ / ٩" حلية االولياء ) " ٣(
  .٣١٢ / ٩" حلية االولياء ) " ٤(
  ".سعد بن يزيد الساجي " إىل " احللية " حترف امسه يف املطبوع من ) ٥(

[ * ]  

)٩/٥٨٧(  

  



فيقه مت اجلزء التاسع من سري أعالم النبالء ويتلوه اجلزء العاشر وأوله ترمجة االمام بعونه تعاىل وتو
  الشافعي

)٩/٥٨٧(  

  

  ١٠ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ١٠الذهيب ج 

)١٠(/  

  

  سرية أعالم النبالء اجلزء العاشر

)١٠/١(  

  

  . جهة ان تطبع أو تعطي حق الطبع الحدمجيع احلقوق حمفوظة ملؤسسة الرسالة وال حيق الية
 - م مؤسسة الرسالة بريوت ١٩٩٣ - ه ١٤١٣سواء كان مؤسسة رمسية أو افرادا الطبعة التاسعة 

   بناية صمدي وصاحلة-شارع سوريا 

)١٠/٢(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨سري أعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
حممد * حقق هذا اجلزء شعيب االرنؤوط * زء العاشر أشرف على حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه م اجل

  نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة

)١٠/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم



)١٠/٤(  

  

حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن ) ١) (٤خت،  * ( االمام الشافعي- ١
 بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن عبيد ابن عبد يزيد

  غالب، االمام، عامل العصر، ناصر احلديث، فقيه
__________  

 ٩، حلية االولياء ٢٠١ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٠٢ / ٢، التاريخ الصغري ٤٢ / ١التاريخ الكبري (*) 
 / ٢، تاريخ بغداد ١٢١ - ٦٥: للبيهقي، االنتقاء، مناقب الشافعي ٢٦٣، الفهرست ١٦١ - ٦٣/ 

 / ٢، ترتيب املدارك ٢٨٠ / ١، طبقات احلنابلة ٥٠ - ٤٨: ، طبقات الفقهاء للشريازي٧٣ - ٥٦
، ٢٥ - ١ / ١٥ و ٤١٨ - ٣٩٥ / ١٤، تاريخ ابن عساكر ٢٥٤ - ٢٥١ / ٧، االنساب ٣٨٢

، ذيب االمساء ٣٢٧ - ٢٨١ / ١٧ ، مناقب الشافعي للرازي، معجم االدباء٩٥ / ٢صفة الصفوة 
 - ٢٨ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ١٦٩ - ١٦٣ / ٤، وفيات االعيان ٦٧ - ٤٤ / ١واللغات 

 ٢٩ / ١١، تاريخ االسالم ٢ / ١٨٠لوحة  / ٣، تذهيب التهذيب ١١٦٠، ذيب الكمال لوحة ٢٩
 ١٧٢لوحة  / ٧واريخ ، عيون الت١٧ / ٣، الكاشف ٣٦٣ - ٣٦١ / ١ أ، تذكرة احلفاظ ٣٩ -ب 
، طبقات الشافعية ٢٨ - ١٣ / ٢، مرآة اجلنان ١٨١ - ١٧١ / ٢، الوايف بالوفيات ١٨٣ -

 - ١٥٦ / ٢، الديباج املذهب ٢٥٤ - ٢٥١ / ١٠انظر اجلزء االول، البداية والنهاية : للسبكي
، ٢٥ / ٩ ، ذيب التهذيب٢١ / ١، طبقات النحاة البن قاضي شهبة ٩٥ / ٢، غاية النهاية ١٦١

، حسن ١٥٢: ، طبقات احلفاظ١٧٧، ١٧٦ / ٢توايل التأسيس مبعايل ابن إدريس، النجوم الزاهرة 
، مفتاح ٩٨ / ٢، طبقات املفسرين ٣٢٦: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٤ - ٣٠٣ / ١احملاضرة 
، ١٤ - ١١: ، طبقات الشافعية البن هداية اهللا٣٣٥ / ٢، تاريخ اخلميس ٩٤ - ٨٨ / ٢السعادة 

: ، الرسالة املستطرفة٢٠١ - ١٩١ / ١، شرح إحياء علوم الدين ١١ - ٩ / ٢ذرات الذهب ش
١٧.  

  تذهيب" و " ذيب الكمال " مل تذكر هذه الرموز يف االصل، واستدركت من ) ١(
إشارة إىل أن " م " زيادة رمز " تقريب التهذيب " و " ذيب التهذيب " ، ويف املطبوع من "التهذيب 

  . له، وهو خطأمسلما روى
(*)  

)١٠/٥(  

  



املولد، نسيب رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١(امللة، أبو عبد اهللا القرشي مث املطليب الشافعي املكي، الغزي 
  .وسلم، وابن عمه، فاملطلب هو أخو هاشم والد عبداملطلب

ت عليه الضيعة، اتفق مولد االمام بغزة، ومات أبوه إدريس شابا، فنشأ حممد يتيما يف حجر أمه، فخاف
فتحولت به إىل حمتده وهو ابن عامني، فنشأ مبكة، وأقبل على الرمي، حىت فاق فيه االقران، وصار 

  .يصيب من عشرة أسهم تسعة، مث أقبل على العربية والشعر، فربع يف ذلك وتقدم
  .مث حبب إليه الفقه، فساد أهل زمانه

) ٣(فيت مكة، وداود ابن عبدالرمحن العطار، وعمه م) ٢(مسلم بن خالد الزجني : وأخذ العلم ببلده عن
حممد بن علي بن شافع، فهو ابن عم العباس جد الشافعي، وسفيان بن عيينة، وعبد الرمحن بن أيب بكر 

  .املليكي، وسعيد بن سامل، وفضيل بن عياض، وعدة
  .ومل أر له شيئا عن نافع بن عمر اجلمحي وحنوه، وكان معه مبكة

   إىل-ن نيف وعشرين سنة وقد أفىت وتأهل لالمامة  وهو اب-وارحتل 
__________  

نسبة إىل غزة، مدينة يف أقصى الشام من ناحية مصر، وهي جنوب فلسطني بينها وبني عسقالن ) ١(
فرسخان، وفيها مات هاشم بن عبد مناف جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وا قربه، ولذلك يقال 

  .غزة هاشم: هلا
  الزجني، حملبته التمر،: كان أبيض مشربا حبمرة، وإمنا قيل له: ابن سعدقال ) ٢(

  .ما أنت إال زجني الكل التمر، فبقي عليه هذا اللقب: قالت له جاريته
  .ومسلم بن خالد هذا على جاللة قدره يف الفقه ضعيف يف احلديث لسوء حفظه

  .املؤلف" تذهيب " ي، و املز" ذيب " وهو خطأ، واملثبت من " عمهم " يف االصل ) ٣(
(*)  

)١٠/٦(  

  

:  ومحل عن-من حفظه الكثره : عرضة من حفظه، وقيل" املوطأ " املدينة، فحمل عن مالك بن أنس 
فأكثر، وعبد العزيز الدراوردي، وعطاف بن خالد، وإمساعيل بن جعفر، ) ١(إبراهيم بن أيب حيىي 

  .وإبراهيم بن سعد وطبقتهم
حممد بن احلسن، : ن مازن، وهشام بن يوسف القاضي، وطائفة، وببغداد عنمطرف ب: وأخذ باليمن عن

  .فقيه العراق، والزمه، ومحل عنه وقر بعري، وعن إمساعيل ابن علية، وعبد الوهاب الثقفي وخلق
وصنف التصانيف، ودون العلم، ورد على االئمة متبعا االثر، وصنف يف أصول الفقه وفروعه، وبعد 



  . الطلبةصيته، وتكاثر عليه
احلميدي، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وأمحد بن حنبل، وسليمان بن داود اهلامشي، وأبو : حدث عنه

يعقوب يوسف البويطي، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكليب، وحرملة بن حيىي، وموسى بن أيب اجلارود 
  ، وحسني بن علي)٢" (احليدة " املكي، وعبد العزيز املكي صاحب 

__________  
  .هو إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي االسلمي املدين أحد الضعفاء املتروكني) ١(

كان مالك وابن املبارك ينهيان عنه، وتركه حيىي : ١٠٧، ١٠٥ / ١" الضعفاء " قال ابن حبان يف 
القطان، وابن مهدي، وكان الشافعي يروي عنه، كان إبراهيم يرى القدر، ويذهب إىل كالم جهم، 

  وأما الشافعي، فإنه كان جيالسه يف حداثته، وحيفظ..ذلك يف احلديثويكذب مع 
عنه حفظ الصيب، واحلفظ يف الصغر كالنقش يف احلجر، فلما دخل مصر يف آخر عمره، وأخذ يصنف 

الكتب املبسوطة، احتاج إىل االخبار، ومل تكن معه كتبه، فأكثر ما أودع الكتب من حفظه، فمن أجله ما 
حدثنا : كان الشافعي إذا قال: ىن عنه، وال يسميه يف كتبه، وقال الربيع بن سليمانروى عنه، ورمبا ك

  .من ال أم يريد إبراهيم بن أيب حيىي
قدم بغداد يف أيام املأمون، : هو عبد العزيز بن حيىي بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناين املكي) ٢(

، وكان من أهل العلم والفضل، وله مصنفات عدة، وجرى بينه وبني بشر املريسي مناظرة يف القرآن
  = (*)، وهو مطبوع متداول، إال أن املؤلف "احليدة " منها كتاب 

)١٠/٧(  

  

الكرابيسي، وإبراهيم بن املنذر احلزامي، واحلسن بن حممد الزعفراين، وأمحد بن حممد االزرقي، وأمحد بن 
 بن حيىي بن وزير املصري، وأمحد بن عبدالرمحن سعيد اهلمداين، وأمحد بن أيب شريح الرازي، وأمحد

الوهيب، وابن عمه إبراهيم بن حممد الشافعي، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن لول، وأبو عبد الرمحن 
أمحد بن حيىي الشافعي املتكلم، واحلارث بن سريج النقال، وحامد بن حيىي البلخي، وسليمان بن داود 

ن بن مقالص، وعلي بن معبد الرقي، وعلي بن سلمة اللبقي، وعمرو بن املهري، وعبد العزيز بن عمرا
سواد، وأبو حنيفة قحزم بن عبد اهللا االسواين، وحممد بن حيىي العدين، ومسعود ابن سهل املصري، 

وهارون بن سعيد االيلي، وأمحد بن سنان القطان، وأبو الطاهر أمحد بن عمرو بن السرح، ويونس بن 
يع ابن سليمان املرادي، والربيع بن سليمان اجليزي، وحممد بن عبد اهللا بن عبد عبداالعلى، والرب

احلكم، وحبر بن نصر اخلوالين، وخلق سواهم، وقد أفرد الدارقطين كتاب من له رواية عن الشافعي يف 
  جزأين،



  ، ونال بعض الناس)١(وصنف الكبار يف مناقب هذا االمام قدميا وحديثا 
__________  

احليدة " مل يصح إسناد كتاب : ٦٣٩ / ٢" امليزان "  يشكك يف صحة نسبته إليه، فقد قال يف الذهيب= 
  .إليه، فكأنه وضع عليه" 

  .وكان ممن تفقه بالشافعي، واشتهر بصحبته، تويف قبل االربعني ومئتني تقريبا
قب وأول من بلغين صنف يف منا: ٣٤٥ - ٣٤٣ / ١" طبقات الشافعية " قال السبكي يف ) ١(

  .الشافعي االمام داود بن علي االصفهاين إمام أهل الظاهر، له مصنفات يف ذلك
مث صنف زكريا بن حيىي الساجي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، مث صنف أبو احلسن حممد بن احلسني ابن 

 احلافظ إبراهيم اآلبري كتابا حافال رتبه على أربعة وسبعني بابا، مث ألف احلاكم أبو عبد اهللا ابن البيع
مصنفا جامعا، وصنف يف عصره أيضا أبو علي احلسن بن احلسني بن محكان االصبهاين خمتصرا يف هذا 
النوع، مث صنف أبو عبد اهللا ابن شاكر القطان خمتصره املشهور، مث صنف االمام الزاهد إمساعيل بن 

  = (*)حممد السرخسي القراب جمموعا حافال، رتبه على مئة وستة عشر بابا، 

)١٠/٨(  

  

منه غضا، فما زاده ذلك إال رفعة وجاللة، والح للمنصفني أن كالم أقرانه فيه وى، وقل من برز يف 
االمامة، ورد على من خالفه إال وعودي، نعوذ باهللا من اهلوى، وهذه االوراق تضيق عن مناقب هذا 

  .السيد
لية، فأسر يومئذ، وكان يشبه بالنيب فأما جدهم السائب املطليب، فكان من كرباء من حضر بدرا مع اجلاه

صلى اهللا عليه وسلم، ووالدته هي الشفاء بنت أرقم بن نضلة، ونضلة هو أخو عبداملطلب جد النيب 
  ).١(إنه بعد أن فدى نفسه، أسلم : صلى اهللا عليه وسلم، فيقال

  ).٢(وابنه شافع له رؤية، وهو معدود يف صغار الصحابة 
  .م له كبري روايةوولده عثمان تابعي، ال أعل

  .وكان أخوال الشافعي من االزد
  ملا محلت والدة الشافعي به، رأت كأن: عن ابن عبد احلكم قال

__________  
أحدمها كبري حافل خيتص : مث صنف االستاذ اجلليل أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي كتابني= 

  . احلنفي الذي تعرض جلناب هذا االمامباملناقب، واآلخر خمتصر حمقق خيتص بالرد على اجلرجاين
مث صنف احلافظ الكبري أبو بكر البيهقي كتابه يف املناقب، املشهور، واحلسن اجلامع احملقق، وكتبا أخر يف 



وعريه، مث صنف احلافظ الكبري أبو بكر اخلطيب جمموعا " بيان خطأ من خطأ الشافعي " هذا النوع، مثل 
جاج بالشافعي، مث صنف االمام فخر الدين الرازي كتابه املشهور، واملرتب يف املناقب، وخمتصرا يف االحت

على أبواب وتقاسيم، وصنف احلافظ أبو عبيد اهللا حممد بن حممد بن أيب زيد االصبهاين، املعروف بابن 
، واآلخر جملد كبري، وهو خمتصر "شفاء الصدور يف حماسن صدر الصدور " أحدمها مساه : املقرئ، كتابني

  ".الكتاب الذي أعده شافعي يف مناقب االمام الشافعي : "  شفاء الصدور، مساهمن
  .وصنف احلافظ أبو احلسن بن أيب القاسم البيهقي، املعروف بفندق، كتابا كبريا يف املناقب

، ٧٩ / ١للبيهقي " مناقب الشافعي " ، و ٣١٧ / ٢" أسد الغابة " ، و ٥٨ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١١ / ٢" االصابة " ، و ٤٥": ايل التأسيس تو" ، و ٨٠

  .١٣٥ / ٢" االصابة " ، و ٥٠١ / ٢" أسد الغابة " انظر ) ٢(
(*)  

)١٠/٩(  

  

املشتري خرج من فرجها، حىت انقض مبصر، مث وقع يف كل بلدة منه شظية، فتأوله املعربون أا تلد 
  ).١(عاملا، خيص علمه أهل مصر، مث يتفرق يف البلدان 

  .اية منقطعةهذه رو
 -ولدت باليمن : وعن أيب عبد اهللا الشافعي، فيما نقله ابن أيب حامت، عن ابن أخي ابن وهب عنه، قال

  احلق بأهلك، فتكون مثلهم، فإين: فخافت أمي علي الضيعة، وقالت:  قال-يعين القبيلة، فإن أمه أزدية 
ذ وأنا ابن عشر سنني، فصرت إىل أخاف عليك أن تغلب على نسبك، فجهزتين إىل مكة، فقدمتها يومئ

ال تشتغل ذا، وأقبل على ما ينفعك، فجعلت لذيت يف : نسيب يل، وجعلت أطلب العلم، فيقول يل
  ).٢(العلم 

ولدت بعسقالن، فلما أتى علي سنتان، : قال يل الشافعي: مسعت عمرو بن سواد: قال ابن أيب حامت
  .محلتين أمي إىل مكة

  .ولدت بغزة سنة مخسني ومئة، ومحلت إىل مكة ابن سنتني: ل يل الشافعيقا: وقال ابن عبد احلكم
__________  

  .٥٩، ٥٨ / ٢" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(
"  و ٧٤، ٧٣ / ١للبيهقي " مناقب الشافعي " ، و ٢٢، ٢١البن أيب حامت " آداب الشافعي ) " ٢(

" ، و ٨: للرازي" مناقب الشافعي " ، و ٥٩ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ١٢٨ / ١" معرفة السنن واآلثار 
قال احلافظ : ولدت باليمن، فقال: ، وقد علق احلافظ ابن حجر على قوله٥٠ - ٤٩" توايل التأسيس 



  .هذا القول غلط إال أن يريد باليمن قبيلة: مشس الدين الذهيب شيخ شيوخنا
تمل، أو وهم أمحد بن عبدالرمحن يف سبقه إىل ذلك البيهقي يف املدخل، وهو حم): القائل ابن حجر(قلت 
ولدت، وإمنا أراد نشأت، فالذي جيمع االقوال أنه ولد بغزة عسقالن، وملا بلغ سنتني حولته أمه : قوله

إىل احلجاز ودخلت به إىل قومها وهم من أهل اليمن الا كانت أزدية، فرتلت عندهم، فلما بلغ عشرا 
  .حولته إىل مكةخافت على نسبه الشريف أن ينسى ويضيع، ف

(*)  

)١٠/١٠(  

  

ما رأيت أحسن وجها من الشافعي رمحه اهللا وكان رمبا قبض على حليته فال يفضل عن : قال املزين
  .قبضته

أخاف أن : كنت ألزم الرمي حىت كان الطبيب يقول يل: مسعت الشافعي يقول: قال الربيع املؤذن
  ).١( من العشرة تسعة وكنت أصيب: يصيبك السل من كثرة وقوفك يف احلر، قال

كنت يتيما يف حجر أمي، ومل يكن هلا ما تعطيين للمعلم، وكان : مسعت الشافعي يقول: قال احلميدي
  ).٢(املعلم قد رضي مين أن أقوم على الصبيان إذا غاب، وأخفف عنه 

 كنت أكتب يف االكتاف والعظام، وكنت أذهب إىل الديوان، فأستوهب الظهور،: وعن الشافعي قال
  .فأكتب فيها

كانت ميت يف الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حىت كنت : قال يل الشافعي: قال عمرو بن سواد
  ).٣(أنت واهللا يف العلم أكرب منك يف الرمي : أصيب من عشرة عشرة، وسكت عن العلم، فقلت

لقرآن وأنا ابن سبع حفظت ا: حدثنا املزين، مسع الشافعي يقول: قال أمحد بن إبراهيم الطائي االقطع
  ).٤(وأنا ابن عشر " املوطأ " سنني، وحفظت 

__________  
  .١٢٨ / ٢للبيهقي " املناقب " ، و ٦٠ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
" املناقب " ، و ٥٠": توايل التأسيس " ، و ٧٣ / ٩" حلية االولياء " ، و ٢٤": آداب الشافعي ) " ٢(

  .٩٢ / ١للبيهقي " املناقب " ، و ٩: للرازي
" ، و ٢٢": آداب الشافعي " ، و ٧٧ / ٩" حلية االولياء " ، و ٦٠، ٥٩ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

 و ٤٩": توايل التأسيس " ، و ٢٦، ٢٥ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ١١٦١: لوحة": ذيب الكمال 
  .١٢٨، ١٢٧ / ٢للبيهقي " املناقب " ، و ٦٧



  .١١٦١: لوحة" ذيب الكمال " ، و ٥٠": توايل التأسيس " ، و ٦٣، ٦٢ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
(*)  

)١٠/١١(  

  

  .االقطع جمهول
  مسعت الزبري بن عبد الواحد): ١(لآلبري " مناقب الشافعي " ويف 

ولد الشافعي يوم مات أبو : اهلمذاين، أخربنا علي بن حممد بن عيسى، مسعت الربيع بن سليمان يقول
  ).٢(حنيفة رمحهما اهللا تعاىل 

 كذا قال، والظاهر أنه كان ابن ثالث -أتيت مالكا وأنا ابن ثالث عشرة سنة : وعن الشافعي قال
  .اطلب من يقرأ لك: فأتيت ابن عم يل وايل املدينة، فكلم مالكا، فقال:  قال-وعشرين سنة 

عجبه، مث سألته أعده، فأعيده حفظا، فكأنه أ: أنا أقرأ، فقرأت عليه، فكان رمبا قال يل لشئ قد مر: قلت
  ).٣(أنت حتب أن تكون قاضيا : عن مسألة، فأجابين، مث أخرى، فقال

أقمت يف بطون العرب عشرين سنة، آخذ أشعارها ولغاا، وحفظت القرآن، فما : ويروى عن الشافعي
  علمت أنه مر يب حرف إال وقد

__________  
قرية من عمل :  ه، وآبر٣٦٣تاين املتوىف هو أبو احلسن حممد بن احلسني بن إبراهيم اآلبري السجس) ١(

 كتابه هذا بأنه حافل ومرتب على أربعة ٣٤٤ / ١" طبقاته " سجستان، وقد وصف السبكي يف 
  .وسبعني بابا

وأما : ٤٩ص ": توايل التأسيس " ، ويف ٨": مناقب الرازي " ، و ٧٢ / ١" مناقب البيهقي ) " ٢(
ال أعلم خالفا أنه ولد سنة مخسني ومئة، وهو : عليه، قال احلاكمزمان مولده، فلم خيتلف فيه، بل اتفقوا 

إنه ولد يف اليوم الذي مات : العام الذي مات فيه أبو حنيفة، ففيه إشارة إىل أنه خيلفه يف فنه، وقد قيل
بسند جيد إىل الربيع بن سليمان، " مناقب الشافعي " فيه، وزيفوه، وليس بواه، فقد أخرجه اآلبري يف 

  .ولد الشافعي يوم مات أبو حنيفة: قال
  .لكن هذا اللفظ يقبل التأويل، فإم يطلقون اليوم، ويريدون مطلق الزمان

 ٩" احللية " وانظر " جيب أن تكون قاضيا : " ، وفيه١٠١ / ١للبيهقي " مناقب الشافعي " هو يف ) ٣(
، و ١٠، ٩: الرازي" ناقب م" ، و ٢٨، ٢٧": آداب الشافعي " ، و ٥١": توايل التأسيس " ، و ٦٩/ 
  .٤٠٢ / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ٦٩، ٦٨": االنتقاء " 

(*)  



)١٠/١٢(  

  

  ).١(دساها : علمت املعىن فيه واملراد، ما خال حرفني، أحدمها
  .إسنادها فيه جمهول
ى قرأت عل: قرأت القرآن على إمساعيل بن قسطنطني، وقال: مسعت الشافعي يقول: قال ابن عبد احلكم

  .شبل، وأخرب شبل أنه قرأ على عبد اهللا بن كثري، وقرأ على جماهد، وأخرب جماهد أنه قرأ على ابن عباس
" ولو أخذ من " قرأت : " القران اسم ليس مبهموز، ومل يؤخذ من: وكان إمساعيل يقول: قال الشافعي

  .)٢(كان كل ما قرئ قرآنا، ولكنه اسم للقران مثل التوراة واالجنيل " قرأت 
__________  

 / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ١١٦١: لوحة" ذيب الكمال " ، و ٦٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
مسعت الشافعي : مسعت أيب يقول:  عن ابن بنت الشافعي١٠٤ / ٩" احللية " ، وجاء يف ٢ / ٤٠٢
وقد : [  قوله تعاىلنظرت يف دفيت املصحف، فعرفت مراد اهللا تعاىل فيه إال حرفني واحد منهما: يقول

  .فإين مل أجده] خاب من دساها 
مسعت :  من طريق حممد بن عبد اهللا بن حممد قال١٩٠ / ٢" أحكام القرآن " وأخرجه البيهقي يف 

 ذكرمها -نظرت بني دفيت املصحف، فعرفت مراد اهللا عزوجل يف مجيع ما فيه إال حرفني : الشافعي يقول
فلم أجده يف كالم العرب، فقرأت ] وقد خاب من دساها : [ عاىلقوله ت:  واآلخر-وأنسيت أحدمها 

  .أغواها: ملقاتل بن سليمان أا لغة السودان، وأن دساها
يف كالم العرب، أراد لغتهم، أو أراد فيما بلغه من كالم العرب، والذي : قوله: وعلق عليه البيهقي فقال

  .من كالم العرب" لغة السودان : " ذكره مقاتل
نقصها وأخفاها بترك عمل : أي] وقد خاب من دساها : [ ٢٦٧" مشكل القرآن " ن قتيبة يف قال اب

الرب، وبركوب املعاصي، والفاجر أبدا خفي املكان، زمر املروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس، 
  :فقلبت إحدى السينات ياء، كما يقال" دسست " ودساها من 

  .قصصت، ومثله كثري: لببت، وقصيت أظفاري، وأصله: لبيت، واالصل
وهو إمساعيل بن عبد اهللا بن قسطنطني أبو إسحاق املكي : إسناده حسن، إمساعيل بن قسطنطني) ٢(

اجلرح والتعديل " ، ترمجه ابن أيب حامت يف ١٧٠موىل بين خمزون املعروف بالقسط مقرئ مكة املتوىف سنة 
 بأنه ثقة ١٦٦ / ١" طبقاته " زري يف ، فلم يذكر فيه جرحا وال تعديال، ووصفه ابن اجل١٨٠ / ٢" 

" مناقب الشافعي " ، و ٤٢": توايل التأسيس " ضابط، وباقي رجال السند رجال الصحيح، وانظر 
" ، و ١٤٣، ١٤١": آداب الشافعي " ، و ٢٧٢": االمساء والصفات " ، و ٢٧٧، ٢٧٦ / ١للبيهقي 

  = (*)طبقات " ، و ١ / ٤٠٢ / ١٤" تاريخ ابن عساكر 



)١٠/١٣(  

  

" املوطأ " قدمت على مالك، وقد حفظت : مسعت الشافعي يقول: حدثنا الربيع: االصم وابن أيب حامت
  .اطلب من يقرأ لك: أريد مساعه، قال: ظاهرا، فقلت

  ).١(ال عليك أن تسمع قراءيت، فإن سهل عليك قرأت لنفسي : فقلت
ي عند حممد بن احلسن، وقد دفع إليه رأيت الشافع: حدثنا أبو عبيد، قال: أمحد بن احلسن احلماين

  .إن اشتهيت العلم، فالزم: مخسني دينارا، وقد كان قبل ذلك دفع إليه مخسني درمها، وقال
  .ال حتتشم: كتبت عن حممد وقر بعري، وملا أعطاه حممد، قال له: فسمعت الشافعي يقول: قال أبو عبيد

  ).٣(، ما قبلت برك )٢(لو كنت عندي ممن أحشمك : قال
محلت عن حممد بن احلسن محل خبيت ليس : مسعت الشافعي يقول: حدثنا الربيع بن سليمان: ابن أيب حامت

  ).٤(عليه إال مساعي 
__________  

" مناقب الشافعي " ، و ٦٢ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٢٥٢ / ١٠" البداية " ، و ١٦٦ / ١" القراء = 
  باهلمز مصدر قرأت) القرآن: (ابن كثري من القراءقرأ، وقراءة غري ": اللسان " ، و ٧٠: للرازي

  .ألفته ومجعته، قراءة وقرآنا، كالغفران والكفران والفرقان: الشئ، أي
واالصل يف هذه اللفظة اجلمع، وكل شئ مجعته فقد قرأته، ومسي القرآن، النه مجع القصص واالمر 

  .والنهي والوعد والوعيد، واآليات والسور بعضها إىل بعض
" ، و ٥١": توايل التأسيس " ، و ٦٩ / ٩" حلية االولياء " ، و ٢٨، ٢٧": آداب الشافعي " ) ١(

  .٦٩، ٦٨" االنتقاء 
  .االنقباض عن أخيك يف املطعم، وطلب احلاجة: أستحيي منك، واحلشمة،: أي) ٢(
  .٢ / ٤٠٢ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
 / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٧٨ / ٩" احللية "  و ،٣٣": آداب الشافعي " إسناده صحيح، وهو يف ) ٤(

 ٥٤": توايل التأسيس " ، وقال احلافظ يف ٤٣ / ٢" اجلواهر املضية " ، و ٦٩": االنتقاء " ، و ١٧٦
إليه، والزمه وأخذ عنه، وانتهت ) أي الشافعي(انتهت رياسة الفقه باملدينة إىل مالك بن أنس، رحل 

  = (*)يفة، فأخذ عن صاحبه حممد بن رياسة الغفة بالعراق إىل أيب حن

)١٠/١٤(  

  



قد أنفقت على كتب حممد ستني دينارا، مث تدبرا، : مسعت الشافعي يقول: قال أمحد بن أيب سريج
  ).١(رد عليه : فوضعت إىل جنب كل مسألة حديثا، يعين

  .م سنةسنة للحفظ، فأعقبين صب الد) ٢(أخذت اللبان : قال يل الشافعي: قال هارون بن سعيد
لو : ما رأيت أحدا أعقل من الشافعي، وكذا قال يونس بن عبداالعلى، حىت إنه قال: قال أبو عبيد

  ).٣(مجعت أمة لوسعهم عقله 
هذا على سبيل املبالغة، فإن الكامل العقل لو نقص من عقله حنو الربع، لبان عليه نقص ما، ولبقي : قلت

  فلو! ر عليه النقص، فكيف به لو ذهب ثلثا عقله له نظراء، فلو ذهب نصف ذلك العقل منه، لظه
  .أنك أخذت عقول ثالثة أنفس مثال، وصريا عقل واحد، جلاء منه كامل العقل وزيادة

أفت يا أبا عبد اهللا، : حدثنا الربيع، مسعت احلميدي، مسعت مسلم بن خالد الزجني يقول للشافعي: مجاعة
  -فقد واهللا آن لك أن تفيت 

__________  
احلسن مجال ليس فيها شئ إال وقد مسعه عليه، فاجتمع له علم أهل الرأي، وعلم أهل احلديث، = 

  .فتصرف يف ذلك حىت أصل االصول، وقعد القواعد، وأذعن له املوافق واملخالف
  ".ردا عليه : " ، وفيه٢ / ٤٠٢ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  .يسمى الكندرهو نبات من الفصيلة البخورية يفرز صمغا، و) ٢(

، وابن ٣٥": آداب الشافعي " ، واخلرب يف ٤٣٥، ٤٣٤" املعتمد يف االدوية املفردة " وانظر فوائده يف 
  .٩ / ٢" شذرات الذهب " ، و ٢ / ٤٠٣ / ٤عساكر 

توايل " ، و ٢ / ٤٠٣ / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٨٦، ١٨٥ / ٢" مناقب البيهقي ) " ٣(
  .٢٥٣ / ١٠" البداية والنهاية " ، و ١٢٧ / ١"  السنن واآلثار معرفة" ، و ٥٨" التأسيس 

(*)  

)١٠/١٥(  

  

  ).١(وهو ابن مخس عشرة سنة 
  .قال الزجني: وقد رواها حممد بن بشر الزنربي، وأبو نعيم االستراباذي، عن الربيع، عن احلميدي قال

  ).٣(عنه رواية " مسنده " يف احلميدي يصغر عن السماع من مسلم، وما رأينا له ) ٢(وهذا أشبه، فإن 
الن يلقى اهللا العبد بكل ذنب إال الشرك خري من أن يلقاه بشئ من : حدثنا الربيع، قال الشافعي: مجاعة

  ).٤(االهواء 
لو : حدثين حممد بن حيىي بن آدم مبصر، حدثنا ابن عبد احلكم، مسعت الشافعي يقول: الزبري االستراباذي



  ).٥( االهواء، لفروا منه كما يفرون من االسد علم الناس ما يف الكالم من
ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما يف مسألة، مث افترقنا، ولقيين، فأخذ بيدي، : قال يونس الصديف

  ).٦(يا أبا موسى، أال يستقيم أن نكون إخوانا وإن مل نتفق يف مسألة : مث قال
__________  

" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٢٤ / ١" معرفة السنن واآلثار " و ، ٢٤٣ / ٢" مناقب البيهقي " و ) ١(
 / ٩" احللية " ، و ٦٤ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٤٠، ٣٩": آداب الشافعي " ، و ١ / ٤٠٥ / ١٤
  .٥٤": توايل التأسيس " ، و ١٨": مناقب الرازي " ، و ٩٣

  .وهو خطأ" قال : " يف االصل) ٢(
، من طريق أخرى عن ٦٤ / ٢" تارخيه "  وأخرج اخلطيب يف :٥٤ص " توايل التأسيس " يف ) ٣(

  .أفت فقد آن لك واهللا أن تفيت: قال مسلم بن خالد للشافعي: الربيع، عن احلميدي، قال
  .هذا هو الصواب، الن احلميدي يصغر عن إدراك قول مسلم للشافعي يف ذلك السن: قال اخلطيب

عن أيب نعيم اجلرجاين عن الربيع مثله ليس فيه مسعت وكذلك أخرجه اآلبري ): القائل ابن حجر(قلت 
  .مسلم بن خالد، فلعلها وهم من بعض رواة االول

 / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ٤٥٣ / ١" مناقب البيهقي " ، و ١٨٧": آداب الشافعي ) " ٤(
  .٦٤": توايل التأسيس " ، و ٢ / ٤٠٥

  .٢ / ٤٠٥ / ٤" ساكر تاريخ ابن ع" ، و ١١١ / ٩" حلية االولياء ) " ٥(
  .٢ / ٤٠٣ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ٦(

(*)  

)١٠/١٦(  

  

  .هذا يدل على كمال عقل هذا االمام، وفقه نفسه، فما زال النظراء خيتلفون: قلت
سألت حيىي : ، مسعت أبا عبد اهللا الصاغاين قال)١(حدثين أبو الفضل الواشجردي : أبو جعفر الترمذي

أبو عبيد كان يأتينا هاهنا كثريا، وكان رجال إذا :  والشافعي، أيهما أعلم ؟ قالبن أكثم عن أيب عبيد
  ساعدته

الكتب، كان حسن التصنيف من الكتب، وكان يرتبها حبسن ألفاظه القتداره على العربية، وأما 
 الشافعي، فقد كنا عند حممد بن احلسن كثريا يف املناظرة، وكان رجال قرشي العقل والفهم والذهن،

 ولو كان أكثر مساعا للحديث، - أو كلمة حنوها -صايف العقل والفهم والدماغ، سريع االصابة 
  ).٢(الستغىن أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم به عن غريه من الفقهاء 



قد امتحنت حممد بن إدريس يف كل شئ، فوجدته كامال : مسعت املأمون يقول: قال معمر بن شبيب
)٣.(  

كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شئ من : مسعت أيب وعمي يقوالن: ن بنت الشافعيقال أمحد بن حممد ب
  ).٤(سلوا هذا : التفسري والفتيا، التفت إىل الشافعي، فيقول

كنت عند سفيان، فجاء الشافعي، فسلم، وجلس، : مسعت سويد بن سعيد يقول: وقال متيم بن عبد اهللا
  فروى ابن عيينة حديثا رقيقا،

__________  
من قرى ما وراء ر : نسبة إىل واشجرد بفتح الواو وسكون الشني وكسر اجليم وسكون الراء) ١(

  .جيحون وا كان الثغر واملرابطة
  .٢ / ٤٠٣ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
  .٥٦": توايل التأسيس " ، و ١ / ٤٠٤ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) ٣(
  .٢٤٠ / ٢" مناقب البيهقي " ، و ٢ / ٤٠٤ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ٤(

(*)  

)١٠/١٧(  

  

إن كان مات، فقد : يا أبا حممد، مات حممد بن إدريس، فقال ابن عيينة: فغشي على الشافعي، فقيل
  ).١(مات أفضل أهل زمانه 

مسعت أبا سعيد بن أيب عثمان، مسعت احلسن ابن صاحب الشاشي، مسعت الربيع، مسعت : احلاكم
  ن ؟الشافعي وسئل عن القرآ

  ).٢(خملوق، فقد كفر : أف أف، القرآن كالم اهللا، من قال: فقال
  .هذا إسناد صحيح

  ).٣(ما ارتدى أحد بالكالم، فأفلح : أبو داود وأبو حامت، عن أيب ثور، مسعت الشافعي يقول
لو علم الناس ما يف الكالم : حدثنا ابن عبد احلكم، مسعت الشافعي يقول: حممد بن حيىي بن آدم

  ).٤(اء، لفروا منه كما يفرون من االسد واالهو
كان : أخربين علي بن حممد مبصر، حدثنا حممد ابن عبد اهللا بن عبد احلكم قال: الزبري بن عبد الواحد

أخطأ العامل : واهللا الن يفيت العامل، فيقال: الشافعي بعد أن ناظر حفصا الفرد يكره الكالم، وكان يقول
  خري له

__________  



: الرازي" مناقب " ، و ٢ / ٤٠٤ / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ٩٥ / ٩"  االولياء حلية) " ١(
١٨، ١٧.  

، وعلق البيهقي على اخلرب، ١١٤ / ١" معرفة السنن واآلثار " ، و ١ / ٤٠٦ / ١٤ابن عساكر ) ٢(
رضي اهللا وكل من مل يقل من أصحابنا بتكفري أهل االهواء من أهل القبلة، فإنه حيمل قول السلف : فقال

 من سورة املائدة، ٤٤عنهم يف تكفريهم على كفر دون كفر، وهو املروي عن ابن عباس يف تفسري اآلية 
  .كفر عملي ال خيرج عن امللة: أي
  .١١١ / ٩" حلية االولياء " ، و ١٨٦": آداب الشافعي ) " ٣(
  ).١٦(تقدم اخلرب يف الصفحة ) ٤(

(*)  

)١٠/١٨(  

  

  ).١(، وما شئ أبغض إيل من الكالم وأهله زنديق: من أن يتكلم فيقال
  .هذا دال على أن مذهب أيب عبد اهللا أن اخلطأ يف االصول ليس كاخلطأ يف االجتهاد يف الفروع: قلت

من حلف باسم من أمساء اهللا فحنث، فعليه الكفارة، الن اسم : مسعت الشافعي يقول: الربيع بن سليمان
بالصفا واملروة، فليس عليه كفارة، النه خملوق، وذاك غري خملوق اهللا غري خملوق، ومن حلف بالكعبة، و

)٢.(  
__________  

، عن يونس ٤٥٤، ٤٥٣ / ١" املناقب " ، ونقل البيهقي يف ١ / ٤٠٥ / ٤تاريخ ابن عساكر ) " ١(
غبت عنا يا أبو موسى، لقد اطلعت : أتيت الشافعي بعد ما كلم حفصا الفرد، فقال: بن عبداالعلى قال

هل الكالم على شئ واهللا ما تومهته قط، والن يبتلى املرء جبميع ما ى اهللا عنه ما خال الشرك باهللا من أ
  .خري من أن يبتليه اهللا بالكالم

إمنا أراد الشافعي رمحه اهللا ذا الكالم حفصا وأمثاله من أهل البدع، وهذا : وعلق عليه البيهقي، فقال
 وذم أهله، غري أن بعض الرواة أطلقه، وبعضهم قيده، ويف تقييد مراده بكل ما حكي عنه يف ذم الكالم

دخل حفص الفرد على الشافعي، : من قيده دليل على مراده، مث نقل عن أيب الوليد بن اجلارود قوله
الن يلقى اهللا العبد بذنوب مثل جبال امة خري له من أن يلقاه : فكلمه، مث خرج إلينا الشافعي، فقال لنا

  .رف مما عليه هذا الرجل وأصحابه، وكان يقول خبلق القرآنباعتقاد ح
وهذه الروايات تدل على مراده مبا أطلق عنه فيما تقدم وفيما مل يذكرها هنا، وكيف يكون : مث قال

كالم أهل السنة واجلماعة مذموما عنده، وقد تكلم فيه، وناظر من ناظره فيه، وكشف عن متويه من 



  .من أهل االهواء شيئا مما هم فيهألقى إىل مسع بعض أصحابه 
" ، و ٢٥٦، ٢٥٧" االمساء والصفات " ، و ١١٣ / ٩" احللية " ، و ١٩٣": آداب الشافعي ) " ٢(

وكل ميني بغري : ، وفيه زيادة وهي٤٠٣ / ١البيهقي " مناقب " ، و ١١٣ / ١" معرفة السنن واآلثار 
إن اهللا عزوجل ينهاكم أن : " لى اهللا عليه وسلماهللا، فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول اهللا ص

  ".حتلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف باهللا أو ليسكت 
  ومن حلف: " فجعل اليمني باسم من أمساء اهللا كاليمني باهللا، مث قال: قال البيهقي

أغيار، : غيار، وإمنا يقالإا أ: بشئ غري اهللا فال كفارة عليه، فبني بذلك أنه ال يقال يف أمساء اهللا وصفاته
  .ملا يكون خملوقا

(*)  

)١٠/١٩(  

  

أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، : اخللفاء مخسة: حدثنا حرملة، مسعت الشافعي يقول: وقال أبو حامت
  ).١(وعمر بن عبد العزيز 
  ).٢(أنا أدعو اهللا للشافعي، أخصه به : مسعت حيىي القطان يقول: قال احلارث بن سريج

  ).٣(أنا أدعو اهللا يف دبر صاليت للشافعي : و بكر بن خالدوقال أب
كل متكلم على الكتاب والسنة فهو اجلد، وما سواه، : قال الشافعي: احلسني بن علي الكرابيسي قال

  .فهو هذيان
مل لالصل، وال كيف : ال يقال: قال الشافعي: حدثنا يونس بن عبداالعلى: ابن خزمية، ومجاعة قالوا

)٤.(  
القرآن، والسنة، وقياس عليهما، واالمجاع أكرب من احلديث : االصل: نس، مسع الشافعي يقولوعن يو
  ).٥(املنفرد 

__________  
 / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ٤٤٨ / ١البيهقي " مناقب " ، و ١٨٩": آداب الشافعي ) " ١(

  .٨٣، ٨٢": االنتقاء " ، و ١ / ٤٠٧
ونص كثري من االئمة على أن عمر بن عبد : ٢٤٩ص " كم جامع العلوم واحل" وقال ابن رجب يف 

 من حديث حذيفة رضي اهللا عنه، ٢٧٣ / ٤العزيز خليفة راشد أيضا، ويدل عليه ما خرجه االمام أمحد 
تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون، مث يرفعها، مث تكون : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

تكون ما شاء اهللا أن تكون، مث يرفعها إليه، مث تكون ملكا عاضا ما شاء اهللا أن خالفة على منهاج النيب، ف



تكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون ملكا جربية تكون ما شاء أهللا أن تكون، مث يرفعها إذا شاء 
  .مث سكت" اهللا أن يرفعها، مث تكون خالفة على منهاج نبوة 

معرفة السنن " ، و ٢ / ٤٠٥ / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ٢٤٣ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٢(
  .٢٤ / ١" واآلثار 

  .١ / ٤٠٩ / ١٤ابن عساكر ) ٣(
  .٣٠ / ٢للبيهقي " مناقب الشافعي " انظر ) ٤(
  = (*)مناقب " ، و ٢٣٣، ٢٣١": آداب الشافعي " ، و ١٠٥ / ٩" حلية االولياء ) " ٥(

)١٠/٢٠(  

  

االصل قرآن أو سنة، فإن مل يكن فقياس عليهما، وإذا : قال الشافعي: قولمسعت يونس ي: ابن أيب حامت
صح احلديث فهو سنة، واالمجاع أكرب من احلديث املنفرد، واحلديث على ظاهره، وإذا احتمل احلديث 

، وكال رأيته استعمل احلديث )١(معاين فما أشبه ظاهره، وليس املنقطع بشئ ما عدا منقطع ابن املسيب 
  ، استعمل أهل املدينةاملنفرد

__________  
  .٣٠ / ٢" البيهقي = 

هو اتفاق مجيع اتهدين يف عصر على حكم شرعي، هو عند الشافعي يف املسائل املعلومة من : واالمجاع
ولست ): ١٥٥٩(رقم " الرسالة " الدين ضرورة كما صرح به يف غري موضع من كتبه، فقد قال يف 

هذا جمتمع عليه إال ملا ال تلقى عاملا أبدا إال قاله لك، وحكاه عمن قبله، : أقول وال أحد من أهل العلم
االم "  امش ١٤٧ / ٧" اختالف احلديث " كالظهر أربع، وكتحرمي اخلمر، وما أشبه هذا، وقال يف 

وكفى حجة على أن دعوى االمجاع يف كل االحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ": 
 منه، ومجلته أن مل يدع االمجاع فيما سوى مجل الفرائض اليت كلفتها العامة أحد من ونظائر له أكثر

أصحاب رسول اهللا وال التابعني، وال القرن الذين من بعدهم، وال القرن الذين يلوم، وال عامل علمته 
عىن مل أعلم على ظهر االرض، وال أحد نسبته العامة إىل علم إال حينا من الزمان، فإن قائال قال فيه مب

  .أحدا من أهل العلم عرفه، وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله
  نعم،: هل من إمجاع ؟ فأجاب: ، وقد سئل٦٦، ٦٥": مجاع العلم " وقال يف 

أمجع الناس، مل : حبمد اهللا، كثري يف مجلة الفرائض اليت ال يسمع جهلها، وذلك االمجاع هو الذي لو قلت
  .ل لك ليس هذا بإمجاعجتد حولك أحدا يعرف شيئا يقو

  . وما بعدها١٤١ / ٤البن حزم " االحكام " وانظر 



االرشاد " قال النووي يف : ١٤٠ / ١" شرح االلفية " يعين باملنقطع ما أرسله، قال السخاوي يف ) ١(
اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد حجة عند الشافعي حىت إن كثريا منهم ال يعرفون غري ": 

  . االمر على ذلكذلك، وليس
 فإنه قال فيه عقب نقله عن الشافعي يف املختصر مما ٩٩ / ١" شرح املهذب " مث بينه مبا ذكر معناه يف 

اختلف أصحابنا املتقدمون يف معناه على : إرسال ابن املسيب عندنا حسن ما نصه: رواه عنه الربيع أيضا
" الكفاية " و " الفقيه واملتفقه " ب يف كتابيه ، واخلطي"اللمع "  حكامها الشيخ أبو إسحاق يف -وجهني 
  .الا فتشت فوجدت مسندة: أا حجة عنده خبالف غريها من املراسيل، قالوا: أحدمها: وآخرون
  .أا ليست حبجة عنده، بل هي كغريها على ما ذكرناه: ثانيهما
  .وإمنا رجح الشافعي مبرسله، والترجيح باملرسل جائز: قالوا

  .والصواب الثاين": الفقيه واملتفقه "  يف كتابه قال اخلطيب
  .وأما االول فليس بشئ

(*) =  

)١٠/٢١(  

  

واستعمل أهل العراق ) " ١(إذا أدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به : " يف التفليس قوله عليه السالم
  ).٢(حديث العمرى 

__________  
ن يف مراسيل سعيد ما مل يوجد حبال من وجه إن الثاين هو الصحيح، ال": الكفاية " وكذا قال يف = 

  .يصح
وقد ذكرنا البن املسيب مراسيل مل يقبلها الشافعي حيث مل ينضم إليها ما يؤكدها، : قال البيهقي

وزيادة ابن املسيب يف هذا على غريه أنه أصح : ومراسيل لغريه قال ا حني انضم إليها ما يؤكدها، قال
  .فاظالتابعني إرساال فيما زعم احل

  شرح" وأما قول القفال املروزي يف أول كتابه : قال
مرسل سعيد عندنا حجة، فهو حممول على التفصيل الذي : قال الشافعي يف الرهن الصغري": التلخيص 

  .قدمناه عن البيهقي واخلطيب واحملققني
  .٣٠ / ٢للبيهقي " مناقب الشافعي " وانظر 

باب ما جاء يف إفالس :  يف البيوع٦٧٨ / ٢"  املوطأ "أخرجه من حديث أيب هريرة مالك يف ) ١(
باب إذا وجد ماله عند مفلس يف البيع والقرض، ومسلم :  يف االستقراض٤٧ / ٥الغرمي، والبخاري 



: يف البيوع) ١٦٢(باب من أدرك ما باعه عند املشتري وقد أفلس، والترمذي : يف املساقاة) ١٥٥٩(
باب يف الرجل يفلس فيجد الرجل : يف البيوع) ٣٥١٩(وأبو داود باب ما جاء إذا أفلس للرجل غرمي، 

يف ) ٢٣٥٨(باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجه :  يف البيوع٣١١ / ٧متاعه بعينه، والنسائي 
من أدرك ما له بعينه عند رجل : "  ولفظه٤٧، ٤٦ / ٦باب من وجد متاعه بعينه، والبيهقي : االحكام

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو : قال الترمذي"  به من غريه أو إنسان قد أفلس، فهو أحق
هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة، وقال : قول الشافعي وأمحد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم

ومذهب احلنفية يف ذلك أن صاحب املتاع ليس بأحق ال يف : ٣٤ص " التعليق املمجد " اللكنوي يف 
ياة، الن املتاع بعد ما قبضه املشتري صار ملكا خاصا له، والبائع صار أجنبيا منه املوت وال يف احل

كسائر أمواله، فالغرماء شركاء للبائع فيه يف كلتا الصورتني، وإن مل يقبض، فالبائع أحق الختصاصه به، 
وهذا معىن واضح لوال ورود النص بالفرق، وسلفهم يف ذلك علي، فإن قتادة روى عن خالس بن 

  .هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها: مرو عن علي أنه قالع
  .وأحاديث خالس عن علي ضعيفة، وروي مثله عن إبراهيم النخعي

 / ١البيهقي " مناقب " ، و ١٠٥ / ٩" احللية " ، و ٢٣٢، ٢٣١": آداب الشافعي " اخلرب يف ) ٢(
أميا رجل : " هللا عليه وسلم قال، وحديث العمرى رواه جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى ا١٦٨، ١٦٧

أعمر عمرى له ولعقبه، فإا للذي أعطيها ال ترجع إىل الذي أعطاها، النه أعطى عطاء وقعت فيه 
باب القضاء يف العمرى، ومن طريق :  يف االقضية٧٥٦ / ٢" املوطأ " ، أخرجه مالك يف "املواريث 

  الرمحن،عن ابن شهاب الزهري، عن أيب سلمة بن عبد) ١٦٢٥(مسلم 
مدرج من قول أيب سلمة، بني ذلك ابن " النه أعطى عطاء وقعت فيه املواريث : " ، وقوله..عن جابر

  = (*)، وأخرجه )٢٤) (١٦٢٥(، ومسلم ٢٢٥ / ٢أيب ذئب كما يف تنوير احلوالك 

)١٠/٢٢(  

  

طلب :  وقالقراءة احلديث خري من صالة التطوع،: حدثنا الربيع، مسعت الشافعي يقول: ابن أيب حامت
لو : صاحبنا الليث يقول: حدثنا يونس، قلت للشافعي: ابن أيب حامت) ١(العلم أفضل من صالة النافلة 

  .رأيت صاحب هوى ميشي على املاء ما قبلته
  ).٢(قصر، لو رأيته ميشي يف اهلواء ملا قبلته : قال

  ).٣(ن االطباء أنتم الصيادلة، وحن: مسعت الشافعي قال لبعض أصحاب احلديث: قال الربيع
كنا عند : حدثين أمحد بن مردك الرازي، مسعت عبد اهللا بن صاحل صاحب الليث يقول: زكريا الساجي

الشافعي يف جملسه، فجعل يتكلم يف تثبيت خرب الواحد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكتبناه، وذهبنا 



  به إىل إبراهيم بن
__________  

من طرق أخرى عن أيب سلمة، عن ) ٢٥) (١٦٢٥(بة، ومسلم  يف اهل١٧٦، ١٧٥ / ٥البخاري = 
  ".قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعمرى أا ملن وهبت له : " جابر قال
داري هذه لك عمري، فإذا قال ذلك، : داري لك عمرك، أو يقول: أن يقول الرجل آلخر: والعمرى

هي لعقبك من بعدك أو : ورث منه، سواء قالوسلمها إليه ملكها املعمر، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات ت
وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال عروة بن الزبري، وسليمان : لورثتك أو مل يقل، قال البغوي

  .ابن يسار، وجماهد، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي
  . هي لك ولعقبك:العمرى ترجع إىل الذي أعمرها إذا مل يقل: وقال مالك

، ١٨٩ و ١٧٦ / ٣" االم " ، و ١٧٦ / ٥" فتح الباري " ، و ٢٩٣ / ٨" شرح السنة " انظر 
١٩١،  

سنن " ، و ٩٤، ٩٠ / ٤" شرح معاين اآلثار " ، و ١٤٦ / ٣" املوطأ " على " شرح الزرقاين " و 
  .٣٠٢ / ٦البن قدامة " املغين " ، و ١٧٦، ١٧١ / ٦" البيهقي 

": االنتقاء " ، و ٧٣": توايل التأسيس " ، و ١١٩ / ٩" احللية " ، و ٩٧": شافعي آداب ال) " ١(
  .٥٤، ٥٣ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٨٤

  .٤٥٣ / ١البيهقي " مناقب " ، و ١٨٤": آداب الشافعي ) " ٢(
اء، كان الفقهاء أطب:  عن االمام أمحد قال٢ / ٤١١ / ١٤" تاريخ ابن عساكر " وجاء يف ) ٣(

  .واحملدثون صيادلة، فجاء حممد بن إدريس طبيبا صيدالنيا
(*)  

)١٠/٢٣(  

  

فلما قرأنا عليه ) ٢(، وكان يف جملسه عند باب الصويف، )١(علية، وكان من غلمان أيب بكر االصم 
ه جعل حيتج بإبطاله، فكتبنا ما قال، وذهبنا به إىل الشافعي، فنقضه، وتكلم بإبطاله، مث كتبناه، وجئنا ب

إن ابن علية ضال، قد جلس بباب الضوال يضل : إىل ابن علية، فنقضه، مث جئنا به إىل الشافعي، فقال
  ).٣(الناس 
  .شيخ احملدثني إمام) ٤(كان إبراهيم من كبار اجلهمية، وأبوه إمساعيل : قلت
 ومن كتب من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم يف الفقه منا قدره،: مسعت الشافعي يقول: املزين

احلديث قويت حجته، ومن نظر يف اللغة رق طبعه، ومن نظر يف احلساب جزل رأيه، ومن مل يصن نفسه، 



  ).٥(مل ينفعه علمه 
كل حديث جاء من : قال الشافعي: مسعت يونس بن عبداالعلى يقول: إبراهيم بن متويه االصبهاين

  ).٦(ا، ما أريد إال نصيحتك العراق، وليس له أصل يف احلجاز، فال تقبله، وإن كان صحيح
  ).٧(مث إن الشافعي رجع عن هذا، وصحح ما ثبت إسناده هلم : قلت

__________  
  .٤٠٢هو شيخ املعتزلة تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع ص ) ١(
  .وكان جملسه مبصر عند باب الضوال: البيهقي" مناقب " يف ) ٢(
  .١٠٧ه يف اجلزء التاسع من هذا الكتاب ص تقدمت ترمجت) ٤ (٤٥٧ / ١البيهقي " مناقب ) " ٣(
: الرازي" مناقب " ، و ٢٨٢ / ١" مناقب البيهقي " ، و ٢ / ١٦ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٥(

  .٣٢: للعبادي" طبقات الشافعية " ، و ٧٢": توايل التأسيس " ، و ٧٠
بسنده إىل الشافعي ) ٦٤(للبيهقي " معرفة السنن واآلثار " يف ) ٧ (٢٠٠": آداب الشافعي ) " ٦(

  = (*)من عرف من : قال

)١٠/٢٤(  

  

  ).١(ذهب خناعه : إذا مل يوجد للحديث أصل يف احلجاز ضعف، أو قال: ويروى عنه
أخربنا عبد االول بن عيسى، : أخربنا إبراهيم بن علي العابد يف كتابه، أخربنا زكريا العليب ومجاعة، قالوا

أفادين يعقوب، وكتبته من خطه، أخربنا أبو علي : روي، قالأخربنا شيخ االسالم أبو إمساعيل اهل
اخلالدي، مسعت حممد بن احلسني الزعفراين، مسعت عثمان بن سعيد بن بشار االمناطي، مسعت املزين 

كنت أنظر يف الكالم قبل أن يقدم الشافعي، فلما قدم أتيته، فسألته عن مسألة من الكالم، فقال : يقول
  .نعم، يف مسجد الفسطاط:  قلتتدري أين أنت ؟: يل

  وتاران موضع يف حبر القلزم ال تكاد تسلم:  قال عثمان-) ٢(أنت يف تاران : قال يل
__________  

أهل العراق ومن أهل بلدنا بالصدق واحلفظ، قبلنا حديثه، ومن عرف منهم من أهل بلدنا بالغلط = 
  .رددنا حديثه، وما حابينا أحدا، وال محلنا عليه

وعلى هذا مذهب أكثر أهل العلم باحلديث، وإمنا رغب بعض السلف عن رواية أهل : بيهقيقال ال
العراق، ملا ظهر من املناكري والتدليس يف روايات بعضهم، مث قام ذا العلم مجاعة منهم ومن غريهم، 
فميزوا أهل الصدق من غريهم، ومن دلس ممن مل يدلس، وصنفوا فيه الكتب حىت أصبح من عمل يف 

معرفة ما عرفوه، وسعى يف الوقوف على ما عملوه على خربة من دينه وصحة ما جيب االعتماد عليه من 



  .سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فلله احلمد واملنة وبه التوفيق والعصمة
  ).٣( من هذا اجلزء تعليق رقم ٣٣وانظر الصفحة 

  .٢٠٠": آداب الشافعي ) " ١(
جزيرة يف حبر القلزم، بني القلزم وأيلة، وهو أخبث مكان يف هذا : نتارا": معجم ياقوت " يف ) ٢(

البحر، وذاك أن به دوران ماء يف سفح جبل إذا وقعت الريح على ذروته انقطعت الريح قسمني، فتلقي 
املركب بني شعبتني من هذا اجلبل متقابلتني، فتخرج الريح من كليهما، كل واحدة مقابلة لالخرى، 

ى كل سفينة تقع يف ذلك الدوران باختالف الرحيني، فتنقلب وال تسلم أبدا، وقال فيثور البحر عل
فيها غرق فرعون وقومه، : يف حبر القلزم، يقال" تاران : " ٤٥٨ / ١" مناقب الشافعي " البيهقي يف 

ع فشبه الشافعي املزين فيما أورد عليه بعض أهل االحلاد ومل يكن عنده جواب مبن ركب البحر يف املوض
الذي أغرق اهللا فيه فرعون وقومه، وأشرف على اهلالك، مث علمه جواب ما أورد عليه حىت زالت عنه 

  = (*)تلك الشبهة، ويف ذلك 

)١٠/٢٥(  

  

 مث ألقى علي مسألة يف الفقه، فأجبت، فأدخل شيئا أفسد جوايب، فأجبت بغري ذلك، فأدخل -منه سفينة 
هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة :  أفسده، مث قال يلشيئا أفسد جوايب، فجعلت كلما أجبت بشئ،

وأقاويل الناس، يدخله مثل هذا، فكيف الكالم يف رب العاملني، الذي فيه الزلل كثري ؟ فتركت الكالم، 
  ).١(وأقبلت على الفقه 

  مل: مسعت حممد بن داود يقول: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
 شئ من االهواء، وال نسب إليه، وال عرف به، مع بغضه الهل حيفظ يف دهر الشافعي كله أنه تكلم يف

  .الكالم والبدع
كان الشافعي، إذا ثبت عنده اخلرب، قلده، وخري خصلة : وروى عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، قال
  .كانت فيه مل يكن يشتهي الكالم، إمنا مهته الفقه

 حممد بن حامد السلمي، مسعت حممد بن عقيل بن مسعت عبدالرمحن بن: وقال أبو عبد الرمحن السلمي
إين أكره هذا، بل أى عنه كما ى : جاء رجل إىل املزين يسأله عن شئ من الكالم، فقال: االزهر يقول

حمال أن نظن بالنيب : سئل مالك عن الكالم والتوحيد، فقال: عنه الشافعي، لقد مسعت الشافعي يقول
مته االستنجاء، ومل يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النيب صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم أنه علم أ

، فما عصم به الدم واملال حقيقة )٢" (أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا : " وسلم
  .التوحيد



__________  
  .جة إليهداللة على حسن معرفته بذلك، وأنه جيب الكشف عن متويهات أهل االحلاد عند احلا

  .ما وقع فيه أهل االحلاد من االحلاد، وأهل البدع من البدع، واهللا أعلم: وأراد بالكالم
هذا احلديث رواه عن ) ٢ (١ / ٨ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ٤٥٨ / ١البيهقي " مناقب ) " ١(

  = (*)، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن عمر، وأبو هريرة، وجابر، وأنس بن مالك

)١٠/٢٦(  

  

شهدت الشافعي، : مسعت حممد بن إمساعيل، مسعت حسني بن علي الكرابيسي يقول: زكريا الساجي
أخربين عما تدعو إليه، أكتاب ناطق، وفرض مفترض، وسنة : ودخل عليه بشر املريسي، فقال لبشر

نا خالفه، فقال ال، إال أنه ال يسع: قائمة، ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال ؟ فقال بشر
  أقررت بنفسك على اخلطأ، فأين أنت: الشافعي

  .لنا مة فيه: عن الكالم يف الفقه واالخبار، يواليك الناس وتترك هذا ؟ قال
  ).١(ال يفلح : فلما خرج بشر، قال الشافعي

  ).٢(ما ارتدى أحد بالكالم فأفلح : مسعا الشافعي يقول: أبو ثور والربيع
__________  

 / ١ان بن بشري، وأوس بن حذيفة، وطارق االشجعي، فحديث ابن عمر أخرجه البخاري والنعم= 
، ومسلم ٢٤٤ / ١٢، و ٢١١ / ٣، وحديث أيب هريرة أخرجه البخاري )٢٢(، ومسلم ٧١، ٧٠

، )٣٥) (٢١(، وحديث جابر أخرجه مسلم )٢٦١٠(، والترمذي )٢٦٤٠(، وأبو داود )٢١(
، والترمذي )٢٦٤١(، وأبو داود ٤١٧ / ١ه البخاري ، وحديث أنس أخرج)٣٣٣٨(والترمذي 

، ٧٩ / ٧، وحديث النعمان بن بشري أخرجه النسائي ١٠٩ / ٨ و ٧٥ / ٧، والنسائي )٢٦٠٩(
، وحديث طارق االشجعي أخرجه مسلم ٨١، ٨٠ / ٧، وحديث أوس بن حذيفة أخرجه النسائي ٨٠

  .، ويف الباب عن غري هؤالء، وهو حديث متواتر)٢٣(
، وبشر هذا تابع املعتزلة يف مسألة خلق القرآن، فزجره أبو يوسف ٢٠٤ / ١البيهقي "  مناقب ) "١(

فأما املريسي من أصحاب أيب حنيفة ): ٣٠٨" (أصول الدين " القاضي، ومل يرتجر، قال البغدادي يف 
  .فإمنا وافق املعتزلة يف خلق القرآن، وأكفرهم يف خلق االفعال

كان من املرجئة مل يكن من املعتزلة، بل كان من كبار : ٢٥٦ / ١" اج السنة منه" وقال ابن تيمية يف 
  .اجلهمية

كنت يف جملس أيب يوسف القاضي حني أمر ببشر املريسي، : وروى ابن زجنويه عن أمحد بن حنبل قال



 :على ما فعل بك رجعت إىل الس ؟ قال: فجر برجله فأخرج، مث رأيته بعد ذلك يف الس، فقلت له
  .لست أضيع حظي من العلم مبا فعل يب باالمس

أي رجل أنت لوال رأيك : وأسند ابن أيب العوام بطريق الطحاوي أن أبا يوسف كان يقول لبشر املريسي
  .السوء

وله تصانيف وروايات كثرية عن أيب يوسف، وكان من أهل الورع ): ١٥٦(وقال الصيمري ص 
زمان الشتهاره بعلم الكالم وخوضه يف ذلك، وعنه أخذ والزهد غري أنه رغب الناس عنه يف ذلك ال

  .حسني النجار مذهبه
  .١٩٩وسترد ترمجة بشر املريسي يف هذا اجلزء ص 

  ).٣(تعليق رقم ) ١٨(تقدم يف الصفحة ) ٢(
(*)  

)١٠/٢٧(  

  

سلين عن : سألت الشافعي عن مسألة من الكالم، فقال: قال املزين: قال احلسني بن إمساعيل احملاملي
  ).١(كفرت : أخطأت، وال تسألين عن شئ إذا أخطأت فيه، قلت: شئ، إذا أخطات فيه، قلت

يا حممد، إن سألك رجل : قال يل الشافعي: مسعت حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم يقول: زكريا الساجي
إن أخطأت، و: عن شئ من الكالم، فال جتبه، فإنه إن سألك عن دية، فقلت درمها، أو دانقا، قال لك

  ).٢(كفرت : سألك عن شئ من الكالم، فزللت، قال لك
  ).٣(املراء يف الدين يقسي القلب، ويورث الضغائن : مسعت الشافعي يقول: قال الربيع

ال ختوضن يف أصحاب : يا ربيع، اقبل مين ثالثة: قال الشافعي: مسعت الربيع يقول: وقال صاحل جزرة
 النيب صلى اهللا عليه وسلم غدا، وال تشتغل بالكالم، فإين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن خصمك

  .قد اطلعت من أهل الكالم على التعطيل
  ).٤(وال تشتغل بالنجوم : وزاد املزين

  سئل الشافعي عن شئ من الكالم،: وعن حسني الكرابيسي قال
__________  

االمام الشافعي يف ذم كل هذه اآلثار عن : حاشية: جاء على هامش االصل خبط مغاير ما نصه) ١(
الكالم إمنا هي يف كالم املعتزلة، النه مل يكن ذلك الوقت متكلم غريهم، فأما الكالم على الوجه 

  .الصحيح، فليس مرادا له، إذ مل يكن ذلك يف زمانه، وإمنا ظهرت بعده، فليتنبه لذلك
  .٤٦٠ / ١البيهقي " مناقب ) " ٢(



  ".املراء يف العلم " ، وفيه ١٥١ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٣(
ال ختض يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإن خصمك : ، ولفظه فيه٧٣": توايل التأسيس ) " ٤(

النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة، وال تشتغل بالكالم، فإين قد اطلعت من أهل الكالم على أمر 
  .عظيم، وال تشتغل بالنجوم، فإنه جير إىل التعطيل

(*)  

)١٠/٢٨(  

  

  ).١(سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخزاهم اهللا : فغضب، وقال
 على أن - يعين كتبه -وودت أن الناس تعلموا هذا العلم : مسعت الربيع، مسعت الشافعي يقول: االصم

  ).٢(ال ينسب إيل منه شئ 
  ).٣(حكمي يف أهل الكالم حكم عمر يف صبيغ : وعن الشافعي

حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا باجلريد، وحيملوا على االبل، :  الشافعي يقولمسعنا: الزعفراين وغريه
  ).٤(هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكالم : ويطاف م يف العشائر، ينادى عليهم

مذهيب يف أهل الكالم تقنيع رؤوسهم : قال الشافعي: وقال أبو عبد الرمحن االشعري صاحب الشافعي
  . وتشريدهم يف البالدبالسياط،

  .لعل هذا متواتر عن االمام: قلت
  .ما ناظرت أحدا على الغلبة إال على احلق عندي: مسعت الشافعي يقول: الربيع

  .ما ناظرت أحدا إال على النصيحة: والزعفراين عنه
  حدثنا أمحد بن العباس النسائي، مسعت: زكريا الساجي

__________  
  .١١١ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
ذيب االمساء " ، و ٨٤": االنتقاء " ، و ١١٨ / ٩" احللية " ، و ٩١": آداب الشافعي ) " ٢(

  .٦٢": توايل التأسيس " ، و ١٢ / ١" اموع " ، و ٥٣ / ١" واللغات 
هو صبيغ بن عسل احلنظلي، له إدراك، قدم املدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه ) ٣(

وأنا عبد اهللا عمر، فضربه : أنا عبد اهللا صبيغ، قال: من أنت ؟ قال: له عراجني النخل، فقالعمر، فأعد 
  .حسبك يا أمري املؤمنني، قد ذهب الذي كنت أجده يف رأسي: حىت دمى رأسه، فقال

  .١٩٨ / ٢" االصابة " انظر 



  .٦٤": توايل التأسيس " ، و ٤٦٢ / ١البيهقي " مناقب ) " ٤(
(*)  

)١٠/٢٩(  

  

  .ما ناظرت أحدا يف الكالم إال مرة، وأنا أستغفر اهللا من ذلك: لزعفراين، مسعت الشافعي يقولا
: إذا مسعت الرجل يقول: حدثنا يونس بن عبداالعلى، مسعت الشافعي يقول: سعيد بن أمحد اللخمي

  .االسم غري املسمى، والشئ غري املشي، فاشهد عليه بالزندقة
  .سعيد مصري ال أعرفه

لو أن رجال أوصى بكتبه من العلم ": الوصايا " مسعت الشافعي يقول يف كتاب : ن الربيعويروى ع
  .آلخر، وكان فيها كتب الكالم، مل تدخل يف الوصية، النه ليس من العلم

  .دع هذا: ضع يف االرجاء كتابا، فقال: قلت للشافعي: وعن أيب ثور
  .فكأنه ذم الكالم

القرآن : ملا كلم الشافعي حفص الفرد، فقال حفص: بيع يقولمسعت الر: حممد بن إسحاق بن خزمية
  .خملوق

  ).١(كفرت باهللا العظيم : فقال له الشافعي
  .كان الشافعي ينهى عن اخلوض يف الكالم: قال املزين

  قالت يل: حدثنا يونس، مسعت الشافعي يقول: أبو حامت الرازي
  ).٢(اين إىل الكالم كلم بشرا أن يكف عن الكالم، فكلمته، فدع: أم املريسي

__________  
  .٤٠٧ / ١البيهقي " مناقب " ، و ١ / ٤٠٧ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  .١١١، ١١٠ / ٩" احللية " ، و ٥٩ / ٧" تاريخ بغداد " ، و ١٨٧": آداب الشافعي ) " ٢(

(*)  

)١٠/٣٠(  

  

أصلي خلف الرافضي ؟ : شافعيسألت ال: حدثنا إبراهيم بن زياد االبلي، مسعت البويطي يقول: الساجي
  .ال تصل خلف الرافضي، وال القدري، وال املرجئ: قال
  .صفهم لنا: قلت



إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامني، فهو رافضي، ومن : االميان قول، فهو مرجئ، ومن قال: من قال: قال
  .جعل املشيئة إىل نفسه، فهو قدري

و أردت أن أضع على كل خمالف كتابا لفعلت، ولكن ل: مسعت الربيع، قال يل الشافعي: ابن أيب حامت
  ).١(ليس الكالم من شأين، وال أحب أن ينسب إيل منه شئ 

  .هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي: قلت
إن كان : قلت: حدثنا أبوحيىي زكريا الساجي، حدثنا املزين، قال: قال علي بن حممد بن أبان القاضي
لق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي، فصرت إليه، وهو يف مسجد أحد خيرج ما يف ضمريي، وما تع
هجس يف ضمريي مسألة يف التوحيد، فعلمت أن أحدا ال يعلم : مصر، فلما جثوت بني يديه، قلت

هذا املوضع الذي أغرق : نعم، قال: أتدري أين أنت ؟ قلت: علمك، فما الذي عندك ؟ فغضب، مث قال
  .اهللا فيه فرعون

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بالسؤال عنأبلغك أن 
ال، : تدري كم جنما يف السماء ؟ قلت: ال، قال: هل تكلم فيه الصحابة ؟ قلت: ال، قال: ذلك ؟ قلت

فشئ تراه بعينك من اخللق : ال، قال: تعرف جنسه، طلوعه، أفوله، مم خلق ؟ قلت: فكوكب منها: قال
   مث سألين عن مسألة يف!لست تعرفه، تتكلم يف علم خالقه ؟ 

__________  
  .١ / ٥ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ١(

(*)  

)١٠/٣١(  

  

شئ حتتاج إليه يف اليوم : الوضوء، فأخطأت فيها، ففرعها على أربعة أوجه، فلم أصب يف شئ منه، فقال
 قوله مخس مرات، تدع علمه، وتتكلف علم اخلالق، إذا هجس يف ضمريك ذلك، فارجع إىل اهللا، وإىل

  .وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم: [ تعاىل
فاستدل باملخلوق على اخلالق، وال  ] ١٦٤ و ١٦٣: البقرة[ اآلية ] إن يف خلق السماوات واالرض 

  .تتكلف علم ما مل يبلغه عقلك
  ).١(فتبت : قال

، أو حدثين أبو شعيب، إال أين حضرت الشافعي: يف كتايب عن الربيع بن سليمان، قال: قال ابن أيب حامت
: أعلم أنه حضر عبد اهللا ابن عبد احلكم، ويوسف بن عمرو، وحفص الفرد، وكان الشافعي يسميه

ما تقول يف القرآن ؟ فأىب أن جييبه، فسأل يوسف، فلم جيبه، : حفصا املنفرد، فسأل حفص عبد اهللا



 املناظرة، فقام الشافعي باحلجة عليه بأن وأشار إىل الشافعي، فسأل الشافعي، واحتج عليه، فطالت فيه
  .القرآن كالم اهللا غري خملوق، وبكفر حفص

  ).٢(أراد الشافعي قتلي : فلقيت حفصا، فقال: قال الربيع
  ).٣(االميان قول وعمل، يزيد وينقص : مسعت الشافعي يقول: الربيع

__________  
  .٢٦، ٢٥: تقدم اخلرب بنحوه يف الصفحة) ١(
 / ١له " املناقب " ، و ٢٥٢: للبيهقي" االمساء والصفات " ، و ١٩٥، ١٩٤": لشافعي آداب ا) " ٢(

  .٥٦" توايل التأسيس " ، و ١١٢ / ٩" احللية " ، وبنحوه من طريق آخر يف ٤٥٥
تاريخ ابن " ، و ٦٤": توايل التأسيس " ، و ٦٦ / ١" ذيب االمساء " ، و ٨١": االنتقاء ) " ٣(

  .١٩٢": آداب الشافعي  " ، و٤٠٥ / ١٤" عساكر 
(*)  

)١٠/٣٢(  

  

  ).١(جتاوز اهللا عما يف القلوب، وكتب على الناس االفعال واالقاويل : ومسعته يقول
فإن صليت وإال استتبناك، فإن تبت، وإال : يقال ملن ترك الصالة ال يعملها: قال الشافعي: وقال املزين

  .إن آمنت وإال قتلناك: قتلناك، كما تكفر، فنقول
ما كابرين أحد على احلق ودافع، إال سقط من عيين، وال قبله إال هبته، واعتقدت : وعن الشافعي قال

  ).٢(مودته 
أنتم أعلم باالخبار الصحاح منا، فإذا كان : قال الشافعي: مسعت أيب يقول: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

  ).٣(يا خرب صحيح، فأعلمين حىت أذهب إليه، كوفيا كان، أو بصريا، أو شام
كل ما قلته فكان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالف قويل مما صح، : قال الشافعي: وقال حرملة

  ).٤(فهو أوىل، وال تقلدوين 
__________  

، وأبو داود )١٢٧(، ومسلم ٤٧٨ / ١١، ١١٦ / ٥مقتبس من حديث صحيح أخرجه البخاري ) ١(
من حديث أيب ) ٢٥٤٠( وابن ماجه ١٥٧، ١٥٦ / ٦، والنسائي )١١٨٣(، والترمذي )٢٢٠٩(

  إن اهللا جتاوز الميت ما حدثت به أنفسها: " هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
، وللحافظ ابن رجب كالم جيد على "ما وسوست به صدورها : " ويف رواية" ما مل يعملوا أو يتكلموا 

  .، فلرياجع٣٣٥، ٣٣٤ص " جامع العلوم واحلكم " هذا احلديث يف 



  .٧٣": توايل التأسيس " ، و ٢ / ٨ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
": االنتقاء " ، و ١٧٠ / ٩" احللية " ، و ٩٥، ٩٤" آداب الشافعي " إسناده صحيح، وهو يف ) ٣(

، ١٢٧: الرازي" مناقب " ، و ١٠ / ٢" شذرات الذهب " ، و ٢٨٢ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٧٥
، وهذا النص يؤكد أن الشافعي ١ / ٩ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ٦٣": تأسيس توايل ال" و 

  ).٢٥، ٢٤(رضي اهللا عنه رجع عن رفضه حلديث العراقيني، كما تقدم يف الصفحة 
  " = (*)حلية االولياء " ، و ٤٧٣ / ١البيهقي " مناقب " ، و ٦٨، ٦٧": آداب الشافعي ) " ٤(

)١٠/٣٣(  

  

إذا وجدمت يف كتايب خالف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقولوا : فعي يقولمسعت الشا: الربيع
  ).١(ا، ودعوا ما قلته 

مىت رويت عن رسول اهللا : تأخذ ذا احلديث يا أبا عبد اهللا ؟ فقال:  وقد قال له رجل-ومسعته يقول 
  ).٢(حديثا صحيحا ومل آخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب 

رأيتين خرجت من كنيسة، أو علي : أتأخذ به ؟ فقال:  روى الشافعي يوما حديثا، فقلت:وقال احلميدي
  !؟ ) ٣(زنار، حىت إذا مسعت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا ال أقول به 

__________  
إيقاظ " ، و ٢ / ٩ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ٦٣": توايل التأسيس " ، و ١٠٧، ١٠٦ / ٩

  .٥٠": اهلمم 
وقرأت خبط الشيخ تقي الدين السبكي يف مصنف له يف هذه املسألة ": توايل التأسيس " قال احلافظ يف 

  إذا وجد شافعي حديثا صحيحا خيالف مذهبه إن كملت فيه آلة: ما ملخصه
االجتهاد يف تلك املسألة، فليعمل باحلديث، بشرط أن ال يكون االمام اطلع عليه، وأجاب عنه، وإن مل 

ل ووجد إماما من أصحاب املذاهب عمل به، فله أن يقلده فيه، وإن مل جيد، وكانت املسألة حيث ال يكم
  .فالعمل باحلديث أوىل، وإن فرض االمجاع فال: إمجاع، قال السبكي

ويتأكد ذلك إذا وجد االمام بين املسألة على حديث ظنه صحيحا، وتبني أنه ): القائل ابن حجر(قلت 
ربا صحيحا خيالفه، وكذا إذا اطلع االمام عليه، ولكن مل يثبت عنده خمالفة، ووجد غري صحيح، ووجد خ

له طريق ثابتة، وقد أكثر الشافعي من تعليق القول باحلكم على ثبوت احلديث عند أهله كما قال يف 
إن صح حديث ضباعة يف ": االم " إن صح احلديث يف الغسل من غسل امليت قلت به، ويف : البويطي

  .تراط قلت به، إىل غري ذلكاالش
توايل " ، و ١ / ١٠ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ٤٧٣، ٤٧٢ / ١" مناقب البيهقي ) " ١(



  .٦٣": التأسيس 
 / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٠٦ / ٩" حلية االولياء " ، و ٩٣ و ٦٧" آداب الشافعي ) " ٢(

  . للذهيب٢٠٤" العلو " ، و ٤٧٤ / ١مناقب البيهقي، " ، و ١ / ١٠
 / ١" مناقب البيهقي " ، و ٢ / ١٠ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٠٦ / ٩" حلية االولياء ) " ٣(

  .٥٤": مفتاح اجلنة " ، و ٦٣": توايل التأسيس " ، و ٤٧٤
(*)  

)١٠/٣٤(  

  

يه أي مساء تظلين، وأي أرض تقلين إذا رويت عن رسول اهللا صلى اهللا عل: ومسعته يقول: قال الربيع
  ).١(وسلم حديثا فلم أقل به 

كل حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو قويل، وإن مل تسمعوه مين : مسعته يقول: وقال أبو ثور
)٢.(  

  .، وإذا صح احلديث، فاضربوا بقويل احلائط)٣(إذا صح احلديث فهو مذهيب : ويروى أنه قال
كان الشافعي قد جزأ الليل، فثلثه االول : قالحدثنا الربيع بن سليمان : حممد بن بشر العكري وغريه

  ).٤(يكتب، والثاين يصلي، والثالث ينام 
  .أفعاله الثالثة عبادة بالنية: قلت

بت مع الشافعي ليلة، فكان : حدثنا حممد بن إمساعيل، حدثين حسني الكرابيسي: قال زكريا الساجي
ا أكثر، فمئة آية، وكان ال مير بآية رمحة إال يصلي حنو ثلث الليل، فما رأيته يزيد على مخسني آية، فإذ

  ).٥(سأل اهللا، وال بآية عذاب إال تعوذ، وكأمنا مجع له الرجاء والرهبة مجيعا 
__________  

 / ١" مناقب البيهقي " ، و ٢ / ١٠ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٠٦ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
٤٧٥.  

  .٢٥٤، ٢٥٣ / ١٠" بداية ال" ، و ٩٤": آداب الشافعي ) " ٢(
لالمام تقي الدين السبكي رسالة تناول فيها كلمة الشافعي هذه بالشرح والبيان، وما جيب أن حتمل ) ٣(

وهي مطبوعة ضمن جمموعة " معىن قول املطليب إذا صح احلديث فهو مذهيب " عليه وتقيد به مساها 
  .١١٤، ٩٨ / ٣الرسائل املنريية 

  ).٣٤، ٣٣(ص ) ٤(كما تقدم يف التعليق " توايل التأسيس  " وقد نقل عنها احلافظ يف
  .١ / ١١ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٢٥ / ٩" حلية االولياء ) " ٤(



 ٦٨": توايل التأسيس " ، و ١٢٧": مناقب الرازي " ، و ١ / ١١ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٥(
(*)  

)١٠/٣٥(  

  

كان الشافعي خيتم القرآن يف شهر رمضان ستني :  بل أكثرقال الربيع بن سليمان من طريقني عنه،
  .ختمة

  ).١(كل ذلك يف صالة : ورواها ابن أيب حامت عنه، فزاد
ما شبعت منذ ست عشرة سنة إال مرة، : حدثنا الربيع، مسعت الشافعي يقول: أبو عوانة االسفراييين
  .فأدخلت يدي فتقيأا

ن الشبع يثقل البدن، ويقسي القلب، ويزيل الفطنة، وجيلب ال: رواها ابن أيب حامت عن الربيع، وزاد
  ).٢(النوم، ويضعف عن العبادة 

عليك : قال يل الشافعي: أخربنا أبو بكر حممد بن القاسم بن مطر، مسعت الربيع: الزبري بن عبد الواحد
  ).٣(بالزهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من احللي على املرأة الناهد 

ما حلفت باهللا : حدثين إبراهيم بن احلسن الصويف، مسعت حرملة، مسعت الشافعي يقولو: قال الزبري
  ).٤(صادقا وال كاذبا 

  ).٥(قل ما كان ميسك الشافعي الشئ من مساحته : حدثين أبو ثور قال: قال أبو داود
__________  

  .١٢٧:  الرازي"مناقب " ، و ٢ / ١١ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٠١" آداب الشافعي ) " ١(
، و ١٢٧ / ٩" احللية " ، و ١ / ١٢ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٠٦": آداب الشافعي ) " ٢(
  .٦٦": توايل التأسيس " ، و ٥٤ / ١" ذيب االمساء " 
  .١٣٠ / ٩" حلية االولياء " ، و ١ / ١٢ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
": توايل التأسيس " ، و ٥٤ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٢ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٤(

٦٧.  
  .١٢٦": آداب الشافعي ) " ٥(

(*)  

)١٠/٣٦(  

  



  كان الشافعي أسخى الناس على الدينار: وقال عمرو بن سواد
أفلست من دهري ثالث إفالسات، فكنت أبيع قليلي وكثريي : والدرهم والطعام، فقال يل الشافعي

  ).١(ومل أرهن قط حىت حلي بنيت وزوجيت، 
  ).٢(أعطه أربعة دنانري، واعذرين عنده : أخذ رجل بركاب الشافعي، فقال يل: قال الربيع

، فمر )٣(كنت مع الشافعي يوما، فخرجنا االكوام : مسعت املزين يقول: سعيد بن أمحد اللخمي املصري
لرمي، فأصاب بأسهم، دف، فإذا برجل يرمي بقوس عربية، فوقف عليه الشافعي ينظر، وكان حسن ا

  ).٤(أعطه ثالثة دنانري، واعذرين عنده : أحسنت، وبرك عليه، مث قال: فقال الشافعي
كان الشافعي مارا باحلذائني، فسقط سوطه، فوثب غالم، ومسحه بكمه، وناوله، فأعطاه : وقال الربيع
  ).٥(سبعة دنانري 
  .ثالثني دينارا، عجلت منها ستة: كم أصدقتها ؟ قلت: تزوجت، فسألين الشافعي: قال الربيع

  ).٦(فأعطاين أربعة وعشرين دينارا 
__________  

 / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٣٢ و ٧٧ / ٩" حلية االولياء " ، و ١٢٦": آداب الشافعي ) " ١(
  .٢٢٢ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ٦٧": توايل التأسيس " ، و ١ / ١٣

  .٢ / ١٣ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٣٠ / ٩" احللية  " ، و٢٢٠ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٢(
  ".معجم ياقوت " وهي جبال لغطفان، مث لفزارة كما يف : مجع كوم: االكوام) ٣(
  .٢ / ١٣ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٤(

  .٩٤": االنتقاء " ، و ٦٧": توايل التأسيس " و 
: الرازي" مناقب " ، و ٢٢١ / ٢البيهقي  " مناقب" ، و ٢ / ١٣ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٥(

١٢٨.  
  ،٩٤": االنتقاء " ، و ١٣٢ / ٩" حلية االولياء " ، و ١٢٥": آداب الشافعي ) " ٦(

  .٢٢٣ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ٢ / ١٣ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " و 
(*)  

)١٠/٣٧(  

  

سري، وكانت له لبدة حمشوة حبلبة جيلس كان بالشافعي هذه البوا: مسعت الربيع قال: أبو جعفر الترمذي
إنين بقال، رأس : عليها، فإذا ركب، أخذت تلك اللبدة، ومشيت خلفه، فناوله إنسان رقعة يقول فيها

  .يا ربيع، أعطه ثالثني دينارا واعذرين عنده: مايل درهم، وقد تزوجت، فأعين، فقال



وما يصنع بثالثني ؟ أيف كذا، أم يف  ! وحيك: أصلحك اهللا، إن هذا يكفيه عشرة دراهم، فقال: فقلت
  ).١( أعطه - يعد ما يصنع يف جهازه -كذا 

أخربنا عبدالرمحن بن إبراهيم، حدثنا حممد بن روح، حدثنا الزبري بن سليمان القرشي، عن : ابن أيب حامت
  .ف دينارقد أمر لك خبمسة آال: خرج هرمثة، فأقرأين سالم أمري املؤمنني هارون، وقال: الشافعي، قال

فحمل إليه املال، فدعا حبجام، فأخذ شعره، فأعطاه مخسني دينارا، مث أخذ رقاعا، فصر صررا، : قال
  ).٢(وفرقها يف القرشيني الذين هم باحلضرة ومن مبكة، حىت ما رجع إىل بيته إال بأقل من مئة دينار 

افعي صنعاء، فضربت له قدم الش: أخربين احلميدي قال: مسعت الربيع قال: حممد بن بشر العكري
  .خيمة، ومعه عشرة آالف دينار، فجاء قوم، فسألوه، فما قلعت اخليمة ومعه منها شئ

  ).٣(رواها االصم ومجاعة عن الربيع 
__________  

  .١ / ١٤ و ٢ / ١٣ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  يخ ابنتار" ، و ١٣٢، ١٣١ / ٩" حلية االولياء " ، و ١٢٨": آداب الشافعي ) " ٢(

  .٢٢٦ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ٦٨": توايل التأسيس " ، و ١ / ١٤ / ١٥" عساكر 
  .١٢٨: الرازي" مناقب " ، و ٢٢٠ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ١٤ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٣(

(*)  

)١٠/٣٨(  

  

  ).١(كان الشافعي جسيما طواال نبيال : وعن إبراهيم بن برانة قال
قولوا : كان الشافعي أسخى الناس مبا جيد، وكان مير بنا، فإن وجدين، وإال قال: احلكمقال ابن عبد 

  ).٢(حملمد إذا جاء يأيت املرتل، فإين ال أتغدى حىت جيئ 
كان الشافعي من أمسح الناس، يشتري اجلارية الصناع اليت : حدثنا أبو ثور قال: داود بن علي االصبهاين

عليها هو أن ال يقرا، النه كان عليال ال ميكنه أن يقرب النساء لباسور تطبخ وتعمل احللواء، ويشترط 
  ).٣(اشتهوا ما أردمت : به إذا ذاك، وكان يقول لنا

أصحاب : حدثين أبو إسحاق املزكي، حدثنا ابن خزمية، حدثنا الربيع، قال): ٤(قال أبو علي بن محكان 
  .حنو من ستني معمماإنه حيضر جملس مالك : مالك كانوا يفخرون، فيقولون

  ).٥(واهللا لقد عددت يف جملس الشافعي ثالث مئة معمم سوى من شذ عين 
  .من ذاك االشقر االزرق: ممن اشتريت ؟ قلت: اشتريت للشافعي طيبا بدينار، فقال: قال الربيع

  ).٦(رده، رده، ما جاءين خري قط من أشقر ! أشقر أزرق : قال



__________  
حلية االولياء " ، و ١٢٦، ١٢٥": آداب الشافعي ) " ٢ (٢ / ١٤ / ١٥" ر تاريخ ابن عساك) " ١(
" مناقب " ، و ٦٨": توايل التأسيس " ، و ٢ / ١٤ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٣٢ / ٩" 

  .٢٢٢ / ٢البيهقي 
، ١ / ١٥ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٣٣ / ٩" احللية " ، و ٢٢٢ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٣(

  .٦٨": توايل التأسيس " و 
" مناقب الشافعي " هو احلسن بن احلسني بن محكان احلمداين الفقيه الشافعي نزيل بغداد، له كتاب ) ٤(

  .٨٩ / ٣" العرب "  ه ٤٠٥تويف سنة 
  .٢ / ١٥ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٥(
":  آداب الشافعي "، و ١٣٣ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ٢ / ١٥ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٦(

  .١٤٠، ١٣٩ / ٩" حلية االولياء " ، و ١٣١
(*)  

)١٠/٣٩(  

  

احذر االعور، واالعرج، واالحول، واالشقر، : حدثنا حرملة، حدثنا الشافعي، يقول: أبو حامت
  ).١(والكوسج، وكل ناقص اخللق، فإنه صاحب التواء، ومعاملته عسرة 

أنت متوت :  والبويطي عند الشافعي، فنظر إلينا، فقال يلكنت أنا واملزين: مسعت الربيع يقول: العكري
  .أنت متوت يف احلديد: هذا لو ناظره الشيطان، قطعه وجدله، وقال للبويطي: يف احلديث، وقال للمزين

  ).٢(فدخلت على البويطي أيام احملنة، فرأيته مقيدا مغلوال : قال
  .عندي أجراء: أنت نساج ؟ قال: قال عن مسألة، ف- يعين الشافعي -وجاءه رجل مرة، فسأله 
قال : مسعت احلميدي يقول: قال أبو بكر حممد بن إدريس وراق احلميدي: أمحد بن سلمة النيسابوري

  ).٣(خرجت إىل اليمن يف طلب كتب الفراسة حىت كتبتها ومجعتها : الشافعي
  هذا أخوك ؟: مر أخي، فرآه الشافعي، فقال: وعن الربيع قال

  .ومل يكن رآه
  ).٤(نعم : قلت

حدثنا أمحد بن حممد بن هارون اهلمذاين العدل، حدثنا أبو مسلم الكجي، حدثنا : أبو علي بن محكان
  أصل: االصمعي، عن الشافعي

__________  



" مناقب " ، و ١٦، ١٥ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٣٢، ١٣١": آداب الشافعي ) " ١(
  .١٢١: الرازي" مناقب " ، و ١٤٤ / ٩" حلية االولياء " ، و ١٣٢ / ٢البيهقي 

  .١٣٦ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ١ / ١٦ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
  .١٣٦ / ٢البيهقي " مناقب " انظر اخلرب مع قصة يف ) ٣(
  .١ / ١٦ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٣١ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٤(

(*)  

)١٠/٤٠(  

  

سالمة، وأصل الورع القناعة، ومثرته الراحة، وأصل الصرب احلزم، ومثرته الظفر، العلم التثبيت، ومثرته ال
  ).١(وأصل العمل التوفيق، ومثرته النجح، وغاية كل أمر الصدق 

العامل يسأل عما يعلم وعما ال يعلم، : مسعت الشافعي يقول: بلغنا عن الكدميي، حدثنا االصمعي، قال
  ).٢(، واجلاهل يغضب من التعلم، ويأنف من التعليم فيثبت ما يعلم، ويتعلم ما ال يعلم

علم الدين وهو الفقه، : العلم علمان: حدثنا حممد بن حيىي بن حسان، مسعت الشافعي يقول: أبو حامت
  ).٣(وعلم الدنيا وهو الطب، وما سواه من الشعر وغريه فعناء وعبث 

من عود لسانه الركض يف ميدان : رة ؟ قالمن أقدر الفقهاء على املناظ: قلت للشافعي: وعن الربيع قال
  ).٤(االلفاظ مل يتلعثم إذا رمقته العيون 

  .يف إسنادها أبو بكر النقاش وهو واه
  ).٥(بئس الزاد إىل املعاد العدوان على العباد : وعن الشافعي

  ليس إىل السالمة من: قال يل الشافعي: قال يونس الصديف
__________  

  .١٦ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  .٢ / ١٦ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
" تاريخ ابن عساكر " ، و ١١٤ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ٣٢٢، ٣٢١": آداب الشافعي ) " ٣(

  .٧٣": توايل التأسيس " ، و ١٤٢ / ٩" احللية " ، و ٨٤": االنتقاء " ، و ٢ / ١٦ / ١٥
  .١ / ١٧ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٤(
  .١ / ١٧ / ١٥" ريخ ابن عساكر تا) " ٥(

(*)  

)١٠/٤١(  



  

  ).١(الناس سبيل، فانظر الذي فيه صالحك فالزمه 
  ).٢(ما رفعت من أحد فوق مرتلته إال وضع مين مبقدار ما رفعت منه : وعن الشافعي قال

 ضياع العامل أن يكون بال إخوان، وضياع اجلاهل قلة عقله، وأضيع منهما من واخى من ال عقل: وعنه
  ).٣(له 

إذا خفت على عملك العجب، فاذكر رضى من تطلب، ويف أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب : وعنه
  .ترهب

  ).٤(فمن فكر يف ذلك صغر عنده عمله 
صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء االمانة : آالت الرياسة مخس

)٥.(  
من استغضب فلم يغضب، فهو محار، ومن :  مسعت الشافعي يقولحدثنا الربيع،: حممد بن فهد املصري

  ).٦(استرضي فلم يرض، فهو شيطان 
  حدثنا احلسني بن حممد بن الضحاك: أبو سعيد بن يونس
__________  

" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٢٢ / ٩" حلية االولياء " ، و ٢٧٩ - ٢٧٨": آداب الشافعي ) " ١(
١ / ١٧ / ١٥.  

توايل التأسيس " ، و ٥٧ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٢ / ١٧ / ١٥" ن عساكر تاريخ اب) " ٢(
 :"٧٢.  
  .٢ / ١٧ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
  .٢ / ١٧ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٤(
  .٢ / ١٧ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٥(
 ١٧ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٤٣ / ٩" ، وحلية االولياء ٢٠٢ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٦(
  .٧٢": توايل التأسيس " ، و ١٢٣الرازي " مناقب " ، و ٢/ 

(*)  

)١٠/٤٢(  

  

أميا أهل بيت مل خيرج نساؤهم إىل رجال غريهم، ورجاهلم : الفارسي، مسعت املزين، مسعت الشافعي قال
  ).١(إىل نساء غريهم إال وكان يف أوالدهم محق 



رأيت يف املنام : مسعت أبا جعفر حممد بن أمحد ابن نصر الترمذي، يقول: يزكريا بن أمحد البلخي القاض
يا رسول اهللا، أكتب : النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسجده باملدينة فكأين جئت، فسلمت عليه، وقلت

أكتب رأي الشافعي ؟ فقال بيده : ال، قلت: أكتب رأي أيب حنيفة ؟ قال: ال، قلت: رأي مالك ؟ قال
  .إنه ليس برأي، ولكنه رد على من خالف سنيت! رأي الشافعي : تقول: نه انتهرين، وقالهكذا، كأ

  ).٢(رواها غري واحد عن أيب جعفر 
  حدثين أبو عثمان اخلوارزمي نزيل مكة: عبدالرمحن بن أيب حامت

 اهللا، يا رسول: قلت يف املنام: فيما كتب إيل، حدثنا حممد بن رشيق، حدثنا حممد بن حسن البلخي، قال
ال قول إال قويل، لكن قول الشافعي ضد قول : ما تقول يف قول أيب حنيفة، والشافعي، ومالك ؟ فقال

  ).٣(أهل البدع 
  :وروي من وجهني عن أمحد بن احلسن الترمذي احلافظ، قال

__________  
" و ، ٩٨": االنتقاء " ، و ١٢٥ / ٩" حلية االولياء " ، و ١٣٤، ١٣٣": آداب الشافعي ) " ١(

  .٢٠١ / ٢البيهقي " مناقب 
فمالك وأبو حنيفة وغريمها !  ومىت كان املنام حجة عند أهل العلم ؟ ١٠٠ / ٩" حلية االولياء ) " ٢(

من االئمة العدول الثقات اجتهدوا، فأصاب كل واحد منهم يف كثري مما انتهى إليه اجتهاده فيه، وأخطأ 
، ١٠٠ / ٩" حلية االولياء ) " ٣(، فكان ماذا ؟ يف بعضه، وكل واحد منهم يؤخذ من قوله ويرد

١٠١.  
(*)  

)١٠/٤٣(  

  

  .أما الشافعي، فمين وإيل: رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فسألته عن االختالف، فقال
  ).١(أحىي سنيت : ويف الرواية االخرى

دي إىل الشافعي وهو كتب عبد الرمحن بن مه: روى جعفر ابن أخي أيب ثور الكليب، عن عمه، قال
شاب أن يضع له كتابا فيه معاين القرآن، وجيمع قبول االخبار، وحجة االمجاع، وبيان الناسخ 

  ).٢" (الرسالة " واملنسوخ، فوضع له كتاب 
  ).٣(ما أصلي صالة إال وأنا أدعو للشافعي فيها : قال يل عبدالرمحن بن مهدي: وقال أبو ثور

رأيت باحلجاز رجال، ما رأيت مثله سائال وال جميبا : يسي، فلما قدم، قالحج بشر املر: وقال الزعفراين
  فقدم:  قال- يعين الشافعي -



هذا الشافعي الذي كنت تزعم قد : علينا، فاجتمع إليه الناس، وخفوا عن بشر، فجئت إىل بشر، فقلت
يف شأن عبد اهللا بن سالم فما كان مثل بشر إال مثل اليهود : إنه قد تغري عما كان عليه، قال: قدم، قال

)٤.(  
__________  

  .٦٩ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
وهي الرسالة القدمية اليت كتبت عنه بالعراق، وأرسلها إىل عبدالرمحن بن مهدي مع احلارث بن ) ٢(

  .سريج النقال اخلوارزمي، مث البغدادي، وبسبب ذلك مسي النقال
س يف أيدي الناس اآلن إال الرسالة اجلديدة املطبوعة طبعة جيدة وهذه الرسالة القدمية مل يبق هلا أثر، ولي

  .بتحقيق العالمة أمحد شاكر رمحه اهللا
تاريخ ابن " ، و ٢٤٤ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ٦٥، ٦٤ / ٢" تاريخ بغداد " وانظر اخلرب يف 

" ، و ٥٥ ": توايل التأسيس" ، و ١٢٤ / ١" معرفة السنن واآلثار " ، و ١ / ٤٠٩ / ١٤" عساكر 
  .١١٦٢: لوحة" ذيب الكمال 

": توايل التأسيس " ، و ١ / ٤٠٩ / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ٢٤٤ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٣(
٥٥.  

" ذيب الكمال " ، و ٢ / ٤١٢ / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ٦٥ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٥٨": توايل التأسيس " ، و ١١٦٢: لوحة

  = (*)اليهود يف عبد اهللا بن سالم أنه ملا أراد أن وشأن 

)١٠/٤٤(  

  

  ).١(ستة أدعو هلم سحرا، أحدهم الشافعي : مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال امليموين
أي رجل كان الشافعي، فإين مسعتك : حدثنا عبد اهللا بن أمحد، قلت اليب: وقال حممد بن هارون الزجناين

 بين، كان كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فهل هلذين من خلف أو يا: تكثر من الدعاء له ؟ قال
  .؟ الزجناين ال أعرفه) ٢(منهما عوض 
  ).٣(ما رأيت أبا عبد اهللا مييل إىل أحد ميله إىل الشافعي : قال أبو داود

  ).٤(الشافعي إمام : وقال قتيبة بن سعيد
  .ا يقوي حافظتهكان هذا االمام مع فرط ذكائه وسعة علمه يتناول م: قلت

  ).٥(أخذت اللبان سنة للحفظ، فأعقبين رمي الدم سنة : قال لنا الشافعي: قال هارون بن سعيد االيلي
__________  



إن اليهود قوم ت وإم إن يعلموا بإسالمي، توين، فأرسل : يسلم قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم= 
حربنا وابن حربنا، : فيكم عبد اهللا بن سالم ؟ قالواأي رجل : إليهم، فسلهم عين، فأرسل إليهم، فقال

شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن : فلما أعلن عبد اهللا بن سالم إسالمه أمامهم، قالوا..وعاملنا وابن عاملنا
  .جاهلنا
  .٤١٥ / ٢" السري " انظر 

  .١١٦٢: لوحة" ذيب الكمال ) " ١(
  .١١٦٢لوحة " ذيب الكمال " ، و ١ / ٤١٥ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
  .١١٦٢لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢ / ٤١٥ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
 / ١٠" البداية والنهاية " ، و ١٢٥ / ١" معرفة السنن واآلثار " ، و ٦٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(

٢٥٢.  
  ).٢(تعليق رقم ) ١٥(تقدم يف الصفحة ) ٥(

(*)  

)١٠/٤٥(  

  

حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد ابن سهل النابلسي الشهيد، حدثنا أبو :  احلسن الدارقطينقال احلافظ أبو
مات : سعيد بن االعرايب، مسعت متيم ابن عبد اهللا الرازي، مسعت أبا زرعة، مسعت قتيبة بن سعيد يقول

  الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، وميوت أمحد
  ).١(ابن حنبل وتظهر البدع 

  ).٢(ما رأيت مثل الشافعي، وال رأى هو مثل نفسه : بو ثور الكليبأ
  ).٣(ما ظننت أين أعيش حىت أرى مثل الشافعي : وقال أيوب بن سويد

إن اهللا يقيض للناس يف رأس كل مئة من يعلمهم السنن، وينفي عن : قال أمحد بن حنبل من طرق عنه
ا، فإذا يف رأس املئة عمر بن عبد العزيز، ويف رأس فنظرن: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكذب، قال

  ).٤(املئتني الشافعي 
__________  

، ويف قول قتيبة هذا من املبالغة ما ال خيفى، فإن السنن مل متت مبوت ٢٥٠ / ٢البيهقي " مناقب ) " ١(
  .الشافعي، بل إنه قد مجعت من بعده ودونت، وضبطت وحفظت

  .٢ / ٤١١ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
" ، و ٩٤ / ٩" حلية االولياء " ، و ٢٤٦ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ٤٠": آداب الشافعي ) " ٣(



  .٥٥" توايل التأسيس 
، ٩٧ / ٩" حلية االولياء " ، و ١٣٨ / ١" معرفة السنن واآلثار " ، و ٦٢ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(

  .٤٨":  التأسيس توايل" ، و ٢ / ٤١٢ / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ٩٨
، ٥٢٢ / ٤، واحلاكم )٤٢٩١(مقتبس من حديث أخرجه أبو داود .." إن اهللا يقيض: " وقوله

 من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أيب أيوب، عن شراحيل ابن يزيد ١٣٧ / ١" املناقب " والبيهقي يف 
إن اهللا : " ه وسلم قالاملعافري، عن أيب علقمة، عن أيب هريرة فيما أعلم عن رسول اهللا صلى اهللا علي

ورجاله ثقات، وإسناده قوي كما قال " يبعث هلذه االمة على رأس كل مئة سنة من جيدد هلا دينها 
  .٤٨": توايل التأسيس " احلافظ يف 

(*)  

)١٠/٤٦(  

  

  مسيت ببغداد ناصر: مسعت الشافعي يقول: قال حرملة
  ).١(احلديث 

  ).٢( حمربة وال قلما، إال وللشافعي يف عنقه منة ما أحد مس: مسعت أمحد يقول: الفضل بن زياد
  ).٣(كان الشافعي من أفصح الناس : وعن أمحد

  ).٤(حديث صحيح، ورأي صحيح : سألت أبا عبد اهللا عن الشافعي، فقال: قال إبراهيم احلريب
  ).٥(ما قرأت على الشافعي حرفا من هذه الكتب، إال وأمحد حاضر : قال احلسن الزعفراين

 إال والشافعي أكثر - وذكر مجاعة من أئمة االجتهاد -ما تكلم أحد بالرأي : سحاق بن راهويهوقال إ
  ).٦(اتباعا منه، وأقل خطأ منه، الشافعي إمام 

  ).٧(ليس به بأس : وقال حيىي بن معني
  ).٨(ما عند الشافعي حديث فيه غلط : وعن أيب زرعة الرازي، قال

__________  
  .١ / ٤١٤ / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ٦٨/  ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٥٧": توايل التأسيس " ، و ١ / ٤١٥ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
  .٦٠": توايل التأسيس " ، و ١ / ٤١٥ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
  .٢ / ٤١٥ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ٤(
  .١ / ٤١٦ / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ٦٨ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٥(
" ، و ١٠٢ / ٩" حلية االولياء " ، و ٦٥ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٩٠، ٨٩": آداب الشافعي ) " ٦(



  .٥٧": توايل التأسيس " ، و ٢١: الرازي" مناقب " ، و ٢ / ٤١٦ / ١٤" تاريخ ابن عساكر 
  .٩٧ / ٩" احللية ) " ٧(
  .١ / ٢ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٨(

(*)  

)١٠/٤٧(  

  

  ).١(ما أعلم للشافعي حديثا خطأ : وقال أبو داود السجستاين
  .هذا من أدل شئ على أنه ثقة حجة حافظ: قلت

  .وناهيك بقول مثل هذين
  .وقد صنف احلافظ أبو بكر اخلطيب كتابا يف ثبوت االحتجاج باالمام الشافعي

وجبا الرتفاع شأنه، وعلو وما تكلم فيه إال حاسد أو جاهل حباله، فكان ذلك الكالم الباطل منهم م
يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا : [ قدره، وتلك سنة اهللا يف عباده

   ].٧٠ و ٦٩: االحزاب] [ وكان عند اهللا وجيها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا 
  .قحممد بن إدريس صدو: قال أبو حامت الرازي

إن هذه : [  لسانه أكرب من كتبه، لو رأيتموه لقلتم- واهللا -كان الشافعي : وقال الربيع بن سليمان
  ).٢(كتبه ] ليست 

ندري ما يقول إذا قعدنا ) ٣] (إال ساحرا ما كنا [ ما كان الشافعي : وعن يونس بن عبداالعلى، قال
  ).٤(حوله، كأن ألفاظه سكر 

سن بالغة، وفرط ذكاء، وسيالن ذهن، وكمال فصاحة، وحضور وكان قد أويت عذوبة منطق، وح
  .حجة

__________  
  .١ / ٢ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ١(
توايل " ، و ٢٧٤ و ٥٠ - ٤٩ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ١ / ٥ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٢(

  .طمسا، وما بني حاصرتني منهما، فإن يف االصل مكان هذه اجلملة ٥٩": التأسيس 
  ".تاريخ ابن عساكر " طمس يف االصل، واستدرك من ) ٣(
  توايل" ، و ٥٠ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ١ / ٥ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٤(

  .٦٠": التأسيس 



  .كلمة مطموسة مل أتبينها" سكر " وبعد قوله 
(*)  

)١٠/٤٨(  

  

  ).١(، فما مسعت منه حلنة قط طالت جمالستنا للشافعي: فعن عبدامللك بن هشام اللغوي، قال
أىن يكون ذلك، ومبثله يف الفصاحة يضرب املثل، كان أفصح قريش يف زمانه، وكان مما يؤخذ عنه : قلت
  .اللغة

  ).٢(ما رأيت أحدا أفوه وال أنطق من الشافعي : قال أمحد بن أيب سريج الرازي
  ).٣(أخذت شعر هذيل عن الشافعي : وقال االصمعي
أخذا من : أخذت شعر هذيل ووقائعها عن عمي مصعب ابن عبد اهللا، وقال:  بكاروقال الزبري بن
  ).٤(الشافعي حفظا 

تعبد من قبل أن ترأس، فإنك : قال يل الشافعي: حدثنا أمحد بن صاحل): ٥(قال موسى بن سهل اجلوين 
  .إن ترأست، مل تقدر أن تتعبد

  ).٦(نج وجرس من حسن صوته كان الشافعي إذا تكلم كأن صوته صوت ص: مث قال أمحد
  ما رأيت الشافعي يناظر أحدا إال رمحته ولو: قال ابن عبد احلكم
__________  

  .٦٠": توايل التأسيس " ، و ١ / ٥ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  .٥٨": توايل التأسيس " ، و ١٣٧": آداب الشافعي ) " ٢(
الفخر الرازي " مناقب " ، و ٤٤ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ١٢٧ / ١" معرفة السنن واآلثار ) " ٣(

٨٧.  
  .٤٥ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ١ / ٦ / ١٥ و ١ / ٤١١ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ٤(
  .نسبة إىل اجلون، بطن من االزد) ٥(
  .٦٠": توايل التأسيس " ، و ٥١ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ١ / ٦ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٦(

  . صفحة مدورة من النحاس االصفر تضرب على أخرى مثلها للطرب:والصنج
(*)  

)١٠/٤٩(  

  



  ).١(رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك، وهو الذي علم الناس احلجج 
إذا املشكالت : سئل الشافعي رمحه اهللا عن مسألة، فأعجب بنفسه، فأنشأ يقول: قال الربيع بن سليمان

أسائل هذا وذا ما اخلرب ولكنين مدره * بالنظر ولست بإمعة يف الرجال كشفت حقائقها * تصدينين 
لو أن الشافعي ناظر : وروي عن هارون بن سعيد االيلي قال) ٢(فتاح خري وفراج شر * االصغرين 

  ).٣(على أن هذا العمود احلجر خشب لغلب، القتداره على املناظرة 
س وتسعني، فأقام عندنا سنتني، وخرج إىل مكة، مث قدم قدم علينا الشافعي بغداد سنة مخ: قال الزعفراين

  . يعين إىل مصر-سنة مثان وتسعني، فأقام عندنا أشهرا، وخرج 
قد قدم بغداد سنة بضع ومثانني ومئة، وأجازه الرشيد مبال، والزم حممد بن احلسن مدة، ومل يلق : قلت

  ).٤(أبا يوسف القاضي، مات قبل قدوم الشافعي 
__________  

  .٢ / ٦ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ١(
" ، و ٣٠٠ / ١للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٢ / ٦ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " االبيات يف ) ٢(

  .٧٤": توايل التأسيس 
  الذي ال رأي له، فهو يتابع كل أحد على": االمعة " و 

  .رأيه، واهلاء فيه للمبالغة
القلب واللسان، " االصغران "  عنهم، والذين يرجعون إىل رأيه، و خطيب القوم، واملتكلم": املدره " و 

  .أن املرء يعلو االمور ويضبطها جبنانه ولسانه: املرء بأصغريه، ومعناه: ومن أمثاهلم
  .١٠٣ / ٩" حلية االولياء " ، و ٢ / ٦ / ١٥" تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
  = (*)ن الرواة أن الشافعي اجتمع بأيب من زعم م: ١٨٢ / ١٠" البداية " قال ابن كثري يف ) ٤(

)١٠/٥٠(  

  

إن كان أحد خيرج ما يف ضمريي من أمر التوحيد : ملا واىف الشافعي مصر، قلت يف نفسي: قال املزين
  .فهو

: فكلمته، فغضب، وقال: وهذه الرواية مساع زكريا الساجي من املزين، قال) ١(تقدمت هذه احلكاية 
  .ع الذي غرق فيه فرعونأتدري أين أنت ؟ هذا املوض

فهل تكلم فيه : ال، قال: أبلغك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك ؟ قلت
  .ال: الصحابة ؟ قلت

حدثنا فقري بن موسى بن فقري االسواين، حدثنا أبو حنيفة قحزم بن عبد : قال احلسن بن رشيق احلافظ



و حنيفة بن مساك بن الفضل اخلوالين الشهايب، حدثنا ابن أيب اهللا االسواين، حدثنا الشافعي، حدثنا أب
من قتل : " ذئب، عن املقربي، عن أيب شريح الكعيب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم الفتح

  ".له قتيل، فهو خبري النظرين، إن أحب العقل أخذ، وإن أحب فله القود 
  ).٢(رواه الدارقطين عن ابن رشيق 

__________  
يوسف كما يقول عبد اهللا بن حممد البلوي الكذاب يف الرحلة اليت ساقها للشافعي، فقد أخطأ يف = 

ذلك، وإمنا ورد الشافعي بغداد يف أول قدمة قدمها إليها سنة أربع ومثانني ومئة، وإمنا اجتمع الشافعي 
 كما يذكره بعض من ال مبحمد بن احلسن الشيباين، فأحسن إليه، وأقبل عليه، ومل يكن بينهما شنآن

  .خربة له ذا الشأن
: عبد اهللا بن حممد البلوي، عن عمار بن يزيد، قال الدارقطين: ٤٩١ / ٢" امليزان " وقال الذهيب يف 

  .يضع احلديث
  .طوهلا ومنقها" رحلة الشافعي " وهو صاحب : ٣٣٨ / ٣" اللسان " وقال ابن حجر يف 

  .وغالب ما أورده فيها خمتلق
وأما الرحلة املنسوبة إىل الشافعي املروية من طريق عبد اهللا بن حممد البلوي، ": وايل التأسيس ت" ويف 

" مناقب الشافعي " فقد أخرجها اآلبري والبيهقي وغريمها مطولة وخمتصرة، وساقها الفخر الرازي يف 
  .ايات ملفقةبدون إسناد معتمدا عليها، وهي مكذوبة، وغالب ما فيها موضوع، وبعضها ملفق من رو

  .من هذا اجلزء) ٣١(يف الصفحة ) ١(
روى عنه : ، فقال١٦٠، ١٥٩ / ١" الكىن واالمساء " أبو حنيفة بن مساك ترمجه الدواليب يف ) ٢(

الشافعي، مث روى هذا احلديث من طريق الربيع بن سليمان، عن الشافعي ذا االسناد، وباقي رجاله 
  " = (*)سننه " واه البيهقي يف ، ور٤٥٠ص " الرسالة " ثقات، وهو يف 

)١٠/٥١(  

  

 وكان من معادن الفقه، ونقاد املعاين، وجهابذة -حدثنا أبو ثور، مسعت الشافعي : احلسن بن سفيان
حكم املعاين خالف حكم االلفاظ، الن املعاين مبسوطة إىل غري غاية، وأمساء املعاين :  يقول-االلفاظ 

اللفظ، مث االشارة، مث : الت على املعاين لفظا وغري لفظ مخسة أشياءمعدودة حمدودة، ومجيع أصناف الدال
العقد، مث اخلط، مث الذي يسمى النصبة، والنصبة يف احلال الداللة اليت ال تقوم مقام تلك االصناف، وال 
تقصر عن تلك الدالالت، ولكل واحد من هذه اخلمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها، وحلية خمالفة 

تها، وهي اليت تكشف لك عن أعيان املعاين يف اجلملة، وعن خفائها عن التفسري، وعن أجناسها حللية أخ



وأفرادها، وعن خاصها وعامها، وعن طباعها يف السار والضار، وعما يكون وا رجا، وساقطا 
  ).١(مدحرجا 

ر الذي فيه صالحك ليس إىل السالمة من الناس سبيل، فانظ: قال يل الشافعي: قال يونس بن عبداالعلى
  ).٢(فالزمه 

__________  
 من طريق الشافعي، عن حممد بن إمساعيل بن أيب فديك، عن ٤٠، ٣٩ / ١" املعرفة " ، و ٥٢ / ٥= 

، من طريق ابن إسحاق، حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن ٣٢ / ٤ابن أيب ذئب، وأخرجه أمحد 
  .أيب شريح

ثالثتهم من طريق حيىي بن ) ٣٨٥ / ٦(، وأمحد )١٤٠٦ (، والترمذي)٤٥٠٤(وأخرجه أبو داود 
  .حسن صحيح: سعيد، عن ابن أيب ذئب، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أيب شريح، وقال الترمذي

ومن طريق حممد بن عبد ... من طريق حيىي بن سعيد عن ابن أيب ذئب٩٦، ٩٥ / ٣وأخرجه الدارقطين 
عن ابن أيب ذئب بإسناده حنوه، وروى أبو هريرة هذا املعىن يف اهللا املخزومي، عن عثمان بن عمر، 

  ).٢٠١٧(، وأبو داود )١٣٥٥(، ومسلم ١٨٤، ١٨٣ / ١حديث أخرجه البخاري 
يقتل : أوفق االمرين له، فإما أن يعطوا الدية، وهي العقل، وإما أن يقاد، أي: أي" خبري النظرين : " وقوله

  .، كان لهقصاصا، فأي االمرين اختار ويل الدم
  .٢ / ٤١٦ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  ).١(تعليق رقم ) ٤٢(تقدم ختريج اخلرب يف الصفحة ) ٢(

(*)  

)١٠/٥٢(  

  

إن أكلتها، فامرأيت طالق، وإن طرحتها، فامرأيت : سئل الشافعي عن رجل يف فمه مترة، فقال: قال حرملة
  ).١(يأكل نصفا، ويطرح النصف : طالق، قال
  ).٢(إن مل يكن الفقهاء العاملون أولياء اهللا فما هللا ويل : قال يل الشافعي: قال الربيع

  ).٣(طلب العلم أفضل من صالة النافلة : وقال
  ما رأيت أحدا أقل صبا للماء: قال حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم

  .يف متام التطهر من الشافعي
  . التراب على رأسه تواضعا هللا، وشكرا هللاينبغي للفقيه أن يضع: مسعت الشافعي يقول: قال أبو ثور

هذا فتيا : سأل رجل الشافعي عن قاتل الوزغ هل غليه غسل ؟ فقال: مسعت الربيع يقول: االصم



  .العجائز
ما رأت عيين قط مثل الشافعي، : حدثنا ابن عبد احلكم، قال: احلسن بن علي بن االشعث املصري

صاحبنا الذي قطع : املاجشون يغلون بصاحبهم، يقولونقدمت املدينة، فرأيت أصحاب عبدامللك بن 
الن مالكا قال كذا : احلجة ؟ قال: فلقيت عبدامللك، فسألته عن مسألة، فأجابين، فقلت: الشافعي، قال

  هيهات،: وكذا، فقلت يف نفسي
__________  

  .١ / ٧ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٤٣ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
  .١٥٥ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٢(
ذيب االمساء " ، و ٨٤": االنتقاء " ، و ٩٧": آداب الشافعي " ، و ١١٩ / ٩" احللية ) " ٣(

  .٢٥ / ١" جامع بيان العلم " ، و ٣٥": مفتاح اجلنة " ، و ٥٤، ٥٣ / ١" واللغات 
(*)  

)١٠/٥٣(  

  

  .وإمنا احلجة عليك وعلى معلمك! قال معلمي : أسألك عن احلجة، وتقول
سألت أبا قدامة السرخسي عن الشافعي، وأمحد، وأيب عبيد، وابن : قال إبراهيم بن أيب طالب احلافظ

  .الشافعي أفقههم: راهويه، فقال
هل تعرف سنة لرسول اهللا :  وقلت له-مسعت إمام االئمة ابن خزمية يقول : قال حيىي بن منصور القاضي

  ).١(ال : دعها الشافعي كتبه ؟ قالصلى اهللا عليه وسلم يف احلالل واحلرام مل يو
قبل أن " املوطأ " كنت أقرئ الناس، وأنا ابن ثالث عشرة سنة، وحفظت : قال الشافعي: قال حرملة

  .أحتلم
كم : سئل الشافعي: حدثنا أبو إمساعيل الترمذي، مسعت البويطي يقول: قال احلسن بن علي الطوسي

  .مخس مئة: أصول االحكام ؟ فقال
  .مخس مئة: أصول السنن ؟ قالكم : قيل له
  .كلها إال مخسة وثالثني حديثا: كم منها عند مالك ؟ قال: قيل له
  ).٢(كلها إال مخسة : كم عند ابن عيينة ؟ قال: قيل له

من حلف باسم من أمساء اهللا فحنث، فعليه الكفارة، الن : مسعت الشافعي يقول: قال الربيع بن سليمان
  ).٣(لف بالكعبة وبالصفا واملروة، فليس عليه كفارة، النه خملوق اسم اهللا غري خملوق، ومن ح

__________  



  ".تاريخ ابن عساكر ) " ١(
وهذه مبالغة ال تسلم لقائلها وال يرضى عنها الشافعي، فإن من يطالع كتب الشافعي ويقارن بني ما جاء 

  .لكفيها من السنن، وبني ما هو مدون من املسانيد والسنن يتبني له خالف ذ
  .٥١٩ / ١البيهقي " مناقب ) " ٢(
  ).٢(تعليق رقم ) ١٩(تقدم اخلرب يف الصفحة ) ٣(

(*)  

)١٠/٥٤(  

  

  ).١(وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه وال حيمدوين : مسعت الشافعي يقول: قال حرملة
عند العراقيني، أهي ما ترى يف كتب الشافعي اليت : سألت أمحد بن حنبل: قال حممد بن مسلم بن وارة

عليك بالكتب اليت عملها مبصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ومل : أحب إليك، أو اليت مبصر ؟ قال
  .حيكمها، مث رجع إىل مصر فأحكم تلك

  ما ترى يل من الكتب أن أنظر: وقلت المحد
 عليك بالشافعي، فإنه :فيه، رأي مالك، أو الثوري، أو االوزاعي ؟ فقال يل قوال أجلهم أن أذكره، وقال

  ).٢(أكثرهم صوابا وأتبعهم لآلثار 
: قدمت من مصر، فأتيت أمحد بن حنبل، فقال يل: مسعت ابن وارة يقول: قال عبد اهللا بن ناجية احلافظ

فرطت، ما عرفنا العموم من اخلصوص، وناسخ احلديث من منسوخه، : ال، قال: كتب الشافعي ؟ قلت
  ).٣(فحملين ذلك على الرجوع إىل مصر، فكتبتها : حىت جالسنا الشافعي، قال

  تفرد ذه احلكاية عن ابن ناجية عبد اهللا بن حممد الرازي الصويف،
__________  

 / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١١٩ / ٩" حلية االولياء " ، و ٩٢": آداب الشافعي ) " ١(
  .٢٥٣ / ١٠" البداية " ، و ٦٢": توايل التأسيس " ، و ٥٤٠

": االنتقاء " ، و ٢٦٣ / ١البيهقي " مناقب " ، و ٩٧ / ٩" احللية " ، و ٦٠": آداب الشافعي ) " ٢(
٧٦.  

ففي هذا اخلرب يرى أمحد أن ينظر يف كتب الشافعي، ويكتب رأيه، بينما يصرح خبالف ذلك يف جواب 
قلت اليب عبد : ٥٧ / ١" طبقات أيب يعلى " سؤال وجهه إليه تلميذه أبو بكر املروذي، فقد جاء يف 

ال تسألين عن : أترى أن يكتب الرسالة ؟ قال: ال، قلت: أترى يكتب الرجل كتب الشافعي ؟ قال: اهللا
  .معاذ اهللا: كتبتها ؟ قال: شئ حمدث، قلت



  .ال تكتب كالم مالك، وال سفيان، وال الشافعي، وال إسحاق ابن راهويه، وال أيب عبيد: وقال أمحد
  .٣١٢ / ١٧" معجم االدباء " ، و ٢٦٢ / ١لبيهقي ا" مناقب ) " ٣(

(*)  

)١٠/٥٥(  

  

  .وليس هو بثقة
  ).١(عليكم بكتب الشافعي : مسعت علي بن املديين يقول: قال حممد بن يعقوب الفرجي

  .ومن بعض فنون هذا االمام الطب، كان يدريه: قلت
من ساعته كيف يعيش، وعجبا ملن عجبا ملن يدخل احلمام، مث ال يأكل : نقل ذلك غري واحد، فعنه قال

  ).٢(حيتجم مث يأكل من ساعته كيف يعيش 
  .من أكل االترج، مث نام، مل آمن أن تصيبه ذحبة: حرملة، عن الشافعي قال

ثالثة أشياء دواء من ال دواء له : مسعت الربيع، مسعت الشافعي يقول: قال حممد بن عصمة اجلوزجاين
لنب اللقاح، وقصب السكر، لوال قصب السكر ما أقمت ببلدكم العنب، و: وأعيت االطباء مداواته

)٣.(  
كان غالمي أعشى، مل يكن يبصر باب الدار، فأخذت له زيادة الكبد، فكحلته ا فأبصر : ومسعته يقول

)٤.(  
  ).٥(عجبا ملن تعشى البيض املسلوق فنام، كيف ال ميوت : وعنه
  ).٦(العقل الفول يزيد يف الدماغ، والدماغ يزيد يف : وعنه

__________  
مسعت حممد بن علي :  من طريق حممد بن يعقوب الفرجي قال٢٤٨ / ٢البيهقي " مناقب " هو يف ) ١(

  .ال تترك للشافعي حرفا واحدا إال كتبته، فإن فيه معرفة: قال أيب: بن املديين، قال
  .١٤٢ / ٩" حلية االولياء " ، و ١١٩ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٢(
  .١٢٢ / ٢البيهقي " اقب من) " ٣(
  .١٢٢ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٤(
  .١٤٣ / ٩" حلية االولياء " ، و ١١٨ / ٢البيهقي " مناقب " انظر ) ٥(
ألف " ، و ١٤١ ١٣٧ / ٩" احللية " ، و ٨٧": االنتقاء " ، و ٣٢٣، ٣٢٢": آداب الشافعي ) " ٦(

  .١٥٩ / ٢للبلوي " باء 
(*)  



)١٠/٥٦(  

  

  ).١(ع للوباء من البنفسج، يدهن به ويشرب مل أر أنف: وعنه
ال أعلم علما بعد احلالل واحلرام أنبل : مسعت الربيع، مسعت الشافعي يقول: قال صاحل بن حممد جزرة

  .من الطب، إال أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه
 ضيعوا ثلث العلم،: كان الشافعي يتلهف على ما ضيع املسلمون من الطب، ويقول: قال حرملة

  ).٢(ووكلوه إىل اليهود والنصارى 
  .إن االمام نظر إىل شئ من النجوم، مث هجره، وتاب منه: ويقال

كان : مسعت أيب يقول: حدثنا عمرو بن عثمان املكي، حدثنا ابن بنت الشافعي: فقال احلافظ أبو الشيخ
رأته تطلق، فحسب، الشافعي وهو حدث ينظر يف النجوم، وما ينظر يف شئ إال فاق فيه، فجلس يوما وام

تلد جارية عوراء، على فرجها خال أسود، متوت إىل يوم كذا وكذا، فولدت كما قال، فجعل : فقال
  ).٣(على نفسه أن ال ينظر فيه أبدا، ودفن تلك الكتب 

قسمت كتب االمام أيب عبد اهللا بني ولديه، فوجدت فيها رساليت الشافعي العراقية واملصرية : قال فوران
  .عبد اهللا، رمحه اهللاخبط أيب 

  .صاحب حديث ال يشبع من كتب الشافعي: مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال أبو بكر الصومعي
  مسعت علي بن أمحد بن النضر): ٤(قال علي بن أمحد الدمخسيين 

__________  
  .١١٨ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ٣٢٤، ٣٢٣": آداب الشافعي ) " ١(
  .٦٦": توايل التأسيس " ، و ١١٦ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٢(
، و ١٧٧ / ٧" عيون التواريخ " ، و ١٢٠: الرازي" مناقب " ، و ١٢٦ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٣(
  .٦٥": توايل التأسيس " 
  = (*)وعلي بن أمحد هذا مل اظفر له بترمجة، وشيخه علي " الدخسميين : " يف االصل) ٤(

)١٠/٥٧(  

  

لقد من اهللا علينا به، لقد كنا تعلمنا كالم : وسئل عن الشافعي، فقالاالزدي، مسعت أمحد بن حنبل، 
القوم، وكتبنا كتبهم، حىت قدم علينا، فلما مسعنا كالمه، علمنا أنه أعلم من غريه، وقد جالسناه االيام 

يشري إىل  -يا أبا عبد اهللا، كان حيىي وأبو عبيد ال يرضيانه : والليايل، فما رأينا منه إال كل خري، فقيل له
ما ندري ما يقوالن، واهللا ما رأينا منه إال خريا :  فقال أمحد بن حنبل-التشيع وأما نسباه إىل ذلك 



)١.(  
  .من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفتر، ال يدري ما يقول: قلت

ن أخربنا محزة بن علي اجلوهري، حدثنا الربيع بن سليما: قد قال الزبري بن عبد الواحد االستراباذي
يا راكبا قف : حججنا مع الشافعي، فما ارتقى شرفا، وال هبط واديا، إال وهو يبكي، وينشد: قال

فيضا كملتطم * واهتف بقاعد خيفنا والناهض سحرا إذا فاض احلجيج إىل مىن * باحملصب من مىن 
  )٢(فليشهد الثقالن أين رافضي * الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل حممد 

__________  
ميزان " ، و ٣١٦ / ١١" تاريخ اخلطيب " بن أمحد بن النضر االزدي ضعفه الدارقطين كما قال يف ا= 

  ".املؤلف 
 من طريق شيخه احلاكم أيب عبد اهللا، عن أيب أمحد علي بن ٢٥٩ / ٢" املناقب " وأورده البيهقي يف 

  .، عن علي بن أمحد بن النضر االزدي"الكىن " عبد اهللا املروزي صاحب 
اعلموا رمحكم اهللا تعاىل أن : مث قال أمحد ملن حوله:  وللخرب تتمة غاية يف النفاسة عند البيهقي، وهي)١(

الرجل من أهل العلم إذا منحه اهللا شيئا من العلم، وحرمه قرناؤه وأشكاله، حسدوه فرموه مبا ليس فيه، 
  .وبئست اخلصلة يف أهل العلم

، و ٤٠٧ / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ٥١: الرازي" ب مناق" ، و ٧١ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٢(
  معجم" ، و ٩١، ٩٠": االنتقاء " ، و ٢٩٩ / ١للسبكي " طبقات الشافعية " 

  .١٨٠ / ٧" عيون التواريخ " ، و ٣٢٠ / ١٧" االدباء 
(*)  

)١٠/٥٨(  

  

 بالصديق، وختم اخللفاء الراشدون مخسة، بدأ:  ملا قال-) ١( وحاشاه من ذلك -لو كان شيعيا : قلت
  .بعمر بن عبد العزيز

: حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين، حدثنا صاحل بن أمحد، مسعت أيب يقول: احلافظ ابن عدي
  .من الشافعي، الين رأيته فيه ثبتا، وقد مسعته من مجاعة قبله" املوطأ " مسعت 
يا بين على : لت على ابن خزمية، فقالدخ: مسعت أبا بكر حممد بن علي الشاشي الفقيه يقول: احلاكم

وهل : على ابن سريج، فقال: وعلى من درس ؟ قلت: من درست الفقه ؟ فسميت له أبا الليث، فقال
أبو الليث هذا مهجور بالشاشي، فإن البلد : أخذ ابن سريج العلم إال من كتب مستعارة، فقال رجل

قلت : ؟ زكريا الساجي) ٢(ما من غلمان الشافعي وهل كان ابن حنبل إال غال: حنابلة، فقال ابن خزمية



  .أوهلم احلميدي، وأمحد بن حنبل، والبويطي: من أصحاب الشافعي ؟ فقال: اليب داود
  إذا رأيت رجال من أصحاب: ويروى بطريقني عن الشافعي قال

__________  
امليزان " موضع وانظر ال يعد التشيع قدحا يف حق القائل إذا كان ثقة، صرح بذلك املؤلف يف غري ) ١(
 "٥ / ١.  
هذا االسلوب من املدح واالطراء تنبو عنه أذواق أهل العلم، وال يرتضونه، فإنه يف حني يرفع شأن ) ٢(

ممدوحه ويعلي من قدره يبخس حق اآلخرين وحيط من أقدارهم، ورمبا يكونون أعلى كعبا وأرفع مرتلة 
 لو مسع مقالة ابن خزمية هذه الوسعه عتبا وذما، من ممدوحه، ويغلب على ظين أن الشافعي رمحه اهللا

   كما تقدم يف-أليس هو الذي يقول لالمام أمحد 
 أنتم أعلم باالخبار الصحاح منا، فإذا كان خرب صحيح، فأعلمين حىت أذهب إليه، -) ٣٣(الصفحة 

  .كوفيا كان، أو بصريا، أو شاميا
رب من الشافعي، تعلم الشافعي أشياء من معرفة أمحد بن حنبل أك: وروى ابن أيب حامت عن أبيه قال

هذا : احلديث من أمحد بن حنبل، وكان الشافعي فقيها، ومل تكن له معرفة باحلديث، فرمبا قال المحد
  .نعم، جعله أصال، وبىن عليه: احلديث قوي حمفوظ ؟ فإذا قال أمحد

(*)  

)١٠/٥٩(  

  

 عليه وسلم، جزاهم اهللا خريا، هم حفظوا لنا احلديث، فكأين رأيت رجال من أصحاب النيب صلى اهللا
  ).١(االصل، فلهم علينا الفضل 

أنبأنا حممد بن حممد بن مناقب، عن حممد بن حممد بن حممد بن غامن، أخربنا أبو موسى املديين، أخربنا أبو 
أمحد ابن علي احلداد، أخربنا أبو سعد السمان، أخربنا أمحد بن حممد بن حممود بتستر، حدثنا احلسن بن 

املبارك، حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، حدثنا سليمان ابن داود اهلامشي، حدثنا الشافعي، 
صلى صالة " عن حيىي بن سليم، عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٢" (الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات 
حدثنا علي بن الفضل، حدثنا عبد اهللا ابن حممد بن زياد، حدثنا ابن : نقاشرواه احلافظ أبو سعيد ال

  .االمام أمحد
  .فذكر حنوه

وأخربناه أبو علي القالنسي، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أخربنا إمساعيل بن مالك، أخربنا أبو يعلى 



قزويين، حدثنا عبد اهللا بن اخلليلي، حدثنا احلسني بن عبد الرزاق، حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة ال
  .فذكره بنحوه..أمحد ابن حنبل

  احلافظ يف سنة أربع وتسعني، أخربنا) ٣(أخربنا يوسف بن زكي 
__________  

  .١٠٩ / ٩" حلية االولياء " انظر ) ١(
  .إسناده ضعيف) ٢(

وهو هنا حيىي بن سليم، وهو القرشي الطائفي، سيئ احلفظ، وهو منكر احلديث عن عبيداهللا بن عمر، 
  .عنه

 وهو -من طريق مسلم بن خالد الزجني ) زوائد) (٦٦٨" (مسنده " ورواه بأطول مما هنا البزار يف 
 كالمها عن إمساعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن - وهو متروك - ومن طريق عدي بن الفضل -ضعيف 

 طبع ٤٥٦، ٤٥٠ / ١" زاد املعاد " وانظر هديه صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الكسوف يف ...عمر
  .مؤسسة الرسالة

  = (*)ذيب " هو االمام احلافظ املتقن مجال الدين أبو احلجاج يوسف املزي صاحب ) ٣(

)١٠/٦٠(  

  

 وعبد الرمحن بن حممد الفقيه، -وأجازه املذكوران يل :  قلت-املسلم بن حممد القيسي، وعلي بن أمحد 
 بن حممد، أخربنا أبو علي بن املذهب، أخربنا أمحد بن جعفر أن حنبل بن عبد اهللا أخربهم، أخربنا هبة اهللا

املالكي، أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، حدثنا حممد بن إدريس الشافعي، أخربنا مالك، 
، وى "ال يبع بعضكم على بيع بعض : " عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .ى عن بيع حبل احلبلة، وى عن املزابنةعن النجش، و
  ).١(بيع الثمر بالتمر كيال، وبيع الكرم بالزبيب كيال : واملزابنة

هذا حديث صحيح متفق عليه، وبعض االئمة يفرقه، وجيعله أربعة أحاديث، وهذه البيوع االربعة حمرمة، 
  .واالخريان منها فاسدان

 وحممد بن أيب العز البزاز، وست الوزراء بنت القاضي عمر بن أخربنا أبو احلسني علي بن حممد الفقيه،
وأخربنا أمحد بن عبد املنعم ) ح(أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن املبارك اليماين : أسعد مساعا، قالوا

  القزويين،
  أخربنا طاهر بن حممد: أخربنا حممد بن سعيد الصويف ببغداد، قال

__________  



  ".الكمال = 
  .ؤسسة الرسالة بطبعه، وصدر اجلزء االول منه بتحقيق الدكتور بشار عواد معروفوقد شرعت م

باب ما جاء يف :  يف البيوع١٢٨ / ٢" املوطأ " ، و ١٧٠ و ١٥٥ / ٢" مسند الشافعي " هو يف ) ١(
باب ما ال جيوز : ١٤٩باب ما ينهى عنه من املساومة واملبايعة، و : ١٧١ و ١٧٠املزابنة واحملاقلة، و 

باب النهي عن : ٣١٣باب ال يبع على بيع أخيه و :  يف البيوع٢٩٥ / ٤ن بيع احليوان، والبخاري م
باب بيع املزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام : ٣٢١باب بيع الزبيب بالزبيب، و : ٣١٥تلقي الركبان، و 

باب النجش، :  يف البيوع٢٩٨ / ٤باب بيع الغرر واحلبلة، و :  يف البيوع٢٩٩، ٢٩٨ / ٤كيال، و 
باب حترمي : يف البيوع) ١٥٤٢(باب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه، و : يف البيوع) ١٤١٢(ومسلم 

باب حترمي بيع ): ١٥١٦(باب حترمي حبل احلبلة، و ): ١٥١٣(بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا و 
  .الرجل على بيع أخيه

(*)  

)١٠/٦١(  

  

وأنبأنا أمحد بن سالمة وغريه، عن أمحد بن حممد التيمي، ) ح (املقدسي، أخربنا مكي بن منصور الكرجي
أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي، حدثنا أبو العباس : أن عبد الغفار بن حممد التاجر أجاز هلم قاال

حممد بن يعقوب، أخربنا الربيع بن سليمان املرادي، أخربنا حممد بن إدريس، أخربنا مسلم بن خالد، عن 
طوافك بالبيت وبني الصفا واملروة : " يج، عن عطاء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشةابن جر

  ".يكفيك حلجك وعمرتك 
وأخربنا ابن عيينة، عن ابن جنيح، عن عطاء، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه : وبه قال الشافعي

  .وسلم مبثله
  .ورمبا أرسله عطاء

  .عن الربيع) ١( أبو داود هذا حديث صاحل االسناد، أخرجه
__________  

) ١٢١١" (صحيح مسلم " باب طواف القارن، وإسناده قوي، ويف : يف املناسك) ١٨٩٧(رقم ) ١(
من طريق إبراهيم بن نافع، عن عبد اهللا بن أيب جنيح، عن جماهد، عن عائشة أا حاضت ) ١٣٣(

جيزئ عنك طوافك بالصفا واملروة : " وسلمبسرف، فتطهرت بعرفة، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ".عن حجك وعمرتك 

أن على كل منهما طوافني : أحدها: واختلف العلماء يف طواف القارن واملتمتع على ثالثة مذاهب



  .وسعيني
روي ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري وأيب حنيفة وأهل الكوفة واالوزاعي، 

  .وإحدى الروايتني عن أمحد
  .أن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا: الثاين

  .نص عليه االمام أمحد يف رواية ابنه عبد اهللا، وهو ظاهر حديث جابر
أن على املتمتع طوافني وسعيني، وعلى القارن سعي واحد، وهذا هو املعروف عن عطاء، : الثالث

  .وطاووس، واحلسن، وهو مذهب مالك، والشافعي، وظاهر مذهب أمحد
فطاف : من حديث عائشة قالت) ١٢١٢(، ومسلم ٣٩٥ / ٣، والبخاري ٤١٠ / ١" املوطأ " ويف 

الذين أهلوا بالعمرة بالبيت، وبني الصفا واملروة، مث حلوا، مث طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مىن، 
  .وأما الذين كانوا أهلوا باحلج، أو مجعوا احلج والعمرة، فإمنا طافوا طوافا واحدا

 / ٥" البيهقي " كما يف " مستخرجه "  تعليقا ووصله االمساعيلي يف ٣٤٥ / ٣ويف الباب عند البخاري 
أهل املهاجرون واالنصار وأزواج : وفيه أنه سئل عن متعة احلج، فقال.. بسند صحيح عن ابن عباس٢٣

  = (*)النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة، 

)١٠/٦٢(  

  

، وعلى أيب احلسني بن الفقيه، أخربكما احلافظ أبو حممد عبد )١(قرأت على عبداملؤمن بن خلف احلافظ 
  العظيم بن عبد القوي املنذري، أخربنا علي بن املفضل احلافظ من حفظي، حدثنا شيخ االسالم أبو طاهر

من لفظه ببغداد، أخربنا إمام ) ٢(السلفي لفظا، حدثا االمام أبو احلسن علي بن حممد الطربي إلكيا 
احلرمني أبو املعايل عبدامللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين، أخربنا أيب أبو حممد الفقيه، وأخربنا أمحد بن 

: قالوا) ٣(وأخربنا ابن الفقيه، وابن مشرف، ووزيرة ) ح(عبد املنعم القزويين، أخربنا حممد بن اخلازن 
أخربنا أبو زرعة طاهر بن حممد املقدسي، أخربنا مكي بن عالن، :  قاالأخربنا أبو عبد اهللا بن الزبيدي

  أخربنا القاضي أبو بكر: قاال
__________  

فطفنا " اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم= 
 قلد اهلدي، فإنه ال حيل له حىت يبلغ من: " بالبيت والصفا واملروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال

، مث أمرنا عشية التروية أن ل باحلج، فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا، "اهلدي حمله 
  .واملروة، فقد مت حجنا

عبداملؤمن بن خلف بن أيب احلسن ابن شرف : ٢ / ٨٦ورقة " مشيخة املؤلف " هو كما يف ) ١(



حلجة شرف الدين أبو حممد الدمياطي النويب الشافعي، أحد االئمة االعالم، وبقية نقاد العالمة احلافظ ا
احلديث، ولد سنة ثالث عشرة وست مئة، واشتغل بدمياط وأتقن الفقه، مث طلب احلديث سنة ست 

وثالثني، ورحل ومسع من علي بن خمتار، ومنصور بن الدباغ، ويوسف بن املختلي، وابن املقر، وعلي بن 
يد التساوسي، وبدمشق من عمر بن الربادعي، وابن مسلمة، وحبلب من ابن رواحة وابن خليل، ز

وحبماه من صفية القرشية، ومباردين من عبد اخلالق النشتريي، وببغداد من أيب نصر بن العليق، وابن 
 ومئتني اخلري، وابن قمرية وأخيه أمحد، وحبران وسنجار واملوصل واحلرمني، ومعجمه يشتمل على ألف

ومخسني شيخا، وله تصانيف متقنة يف احلديث والعوايل واللغة والفقه وغري ذلك، وعمل أربعني حديثا 
  .يف جملد" السرية النبوية " متباينة االسناد من حديث أهل بغداد على شرط الصحيح، وله 

  .حدث عنه أئمة، ومات فجأة يف ذي القعدة سنة مخس وسبع مئة بالقاهرة، وحماسنه مجة
  هو: إليكا: ويف اللغة العجمية: ٢٨٩ / ٣" وفيات االعيان " قال ابن خلكان يف ) ٢(

  .الكبري القدر، املقدم بني الناس
  .هي ست الوزراء بنت القاضي عمر بن أسعد التنوخية) ٣(

(*)  

)١٠/٦٣(  

  

لك، عن نافع، ، حدثنا أبو العباس االصم، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي، عن ما)١(اجليزي 
املتبايعان كل واحد منهما على صاحبه باخليار ما مل : " عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).٢" (يتفرقا إال بيع اخليار 
أخرجه البخاري عن ابن يوسف، ومسلم عن حيىي بن حيىي، وأبو داود عن القعنيب، مجيعا عن مالك، 

  .اء إىل منتهاهوهو مسلسل يف طريقنا االول بالفقه
وأخربناه عاليا أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء قراءة، عن املؤيد بن حممد الطوسي، أخربنا هبة اهللا بن 
سهل، أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد، أخربنا زاهر بن أمحد الفقيه، أخربنا إبراهيم بن عبد الصمد، 

 به أبو حممد عبد اخلالق بن عبد السالم حدثنا أبو مصعب الزهري، حدثنا مالك بن أنس، وأخربنا
  ببعلبك، أخربنا عبدالرمحن بن إبراهيم، أخربتنا شهدة بنت

__________  
  .نسبة إىل اجليزة، بليدة غريب فسطاط مصر) ١(
باب بيع :  يف البيوع٦٧١ / ٢" املوطأ "  و ١٦٢ / ٢" مسند الشافعي " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(

باب البيعان باخليار ما مل يتفرقا، وباب كم جيوز اخليار، وباب :  يف البيوع٢٧٦ / ٤اخليار، والبخاري 



يف ) ١٥٣١(إذا مل يوقت يف اخليار هل جيوز البيع، وباب إذا كان البائع باخليار هل جيوز البيع، ومسلم 
  .بايعنيباب يف خيار املت: يف البيوع) ٣٤٥٤(باب ثبوت خيار الس للمتبايعني، وأبو داود : البيوع

من طريق فضيل عن حيىي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، وأخرجه ابن ) ١٢٤٥(وأخرجه الترمذي 
  من طريق الليث بن) ٢١٨١(ماجه 

  .سعد، عن نافع، عن ابن عمر
: معناه أن يقول أحدمها لصاحبه: ٤١ / ٨" شرح السنة " قال البغوي يف " إال بيع اخليار : " وقوله

  .، فيكون هذا إلزاما للبيع منهما، وإن كان الس قائما، ويسقط خيارمهااخترت: اختر، فيقول
كل واحد : هذا استثناء يرجع إىل مفهوم مدة اخليار، معناه: وتأوله بعضهم على خيار الشرط، وقال

لشرط منهما باخليار ما مل يتفرقا، فإذا تفرقا، لزم البيع إال أن يتبايعا بشرط خيار ثالثة أيام، فبقي خيار ا
 / ٤بعد التفرق، واستبعد هذا التأويل، ورجح املعىن االول لوروده مصرحا به يف روايته عند البخاري 

٢٧٤.  
(*)  

)١٠/٦٤(  

  

وأخربنا سنقر بن عبد اهللا حبلب، أخربنا عبد اللطيف بن ) ح(أمحد الكاتبة، أخربنا أمحد بن عبد القادر 
أخربنا عثمان بن دوست العالف، أخربنا : أخربنا أيب قااليوسف، أخربنا حيىي بن ثابت بن بندار البقال، 

أبو بكر حممد بن عبد اهللا البزاز، حدثنا إسحاق بن احلسن احلريب، حدثنا عبد اهللا ابن مسلمة، أخربنا 
املتبايعان كل واحد منهما : " مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).١" (قا إال بيع اخليار باخليار ما مل يتفر
  ).٢(وليس هلذا عندنا وجه معروف، وال أمر معمول : قال مالك: وبه إىل القعنيب

  .قد عمل مجهور االئمة مبقتضاه، أوهلم عبد اهللا بن عمر راوي احلديث، واهللا أعلم: قلت
سن بن حممد سنة أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق اهلمذاين بقراءيت عليه، أخربنا أبو الربكات احل

عشرين وست مئة، أخربنا حممد بن خليل القيسي، وأخربنا أبو جعفر حممد بن علي السلمي، وأمحد بن 
أخربنا أبو القاسم بن صصرى، أخربنا أبو القاسم احلسني بن احلسن االسدي، : عبدالرمحن الصوري قاال

  وأبو يعلى محزة بن علي الثعليب، وأخربنا علي بن حممد
__________  

  .إسناده صحيح) ١(
يعين أن مالكا ال يأخذ ذا احلديث الن عمل أهل املدينة على خالفه، وقد تعقب بأنه قال به ابن ) ٢(



عمر، مث سعيد بن املسيب، مث الزهري، مث ابن أيب ذئب، وهؤالء من أكابر علماء أهل املدينة يف 
  .لقول خبالف غري ربيعة شيخ مالكأعصارهم، وال حيفظ عن أحد من علماء املدينة يف أعصارهم ا

إمنا مل يأخذ به مالك، الن وقت التفرق غري :  يقوالن- ومها من املالكية -وابن عبد الرب، وابن العريب 
معلوم، فأشبه بيوع الغرر كاملالمسة، وتعقب بأنه يقول خبيار الشرط، وال حيده بوقت معني، وما ادعاه 

خيار الس معدوم، الن كال منهما متمكن من إمضاء البيع أو من الغرر موجود فيه، وبأن الغرر يف 
  .فسخه بالقول أو الفعل فال غرر

(*)  

)١٠/٦٥(  

  

احلافظ، وعمر بن عبد املنعم الطائي، وعبد املنعم بن عبد اللطيف، وحممد بن حممد الفارسي وغريهم 
حلسن بن علي بن اجلوهري، وخدجية أخربنا القاضي أبو نصر حممد بن هبة اهللا الشافعي، وأخربنا ا: قالوا

أخربنا مكرم بن حممد بن أيب الصقر، وأخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن : بنت يوسف الواعظة قاال
القواس، وابن عمه أبو حفص عمر بن عبد املنعم، والقاضي تقي الدين سليمان بن أيب عمر، والتقي بن 

الل، وحممد بن احلسن االرموي، وست الفخر بنت مؤمن، وفاطمة بنت سليمان، وأبو علي بن اخل
أخربنا أبو يعلى بن : حدثتنا أم الفضل كرمية بنت عند الوهاب القرشية قالوا ثالثتهم: عبدالرمحن، قالوا

احلبويب، قال هو وابن خليل واالسدي، أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن أيب العال املصيصي 
حممد عبدالرمحن بن عثمان بن القاسم ابن أيب نصر التميمي سنة مثان عشرة وأربع قراءة عليه، أخربنا أبو 

مئة، أخربنا إبراهيم بن حممد بن أمحد بن أيب ثابت يف سنة ست وثالثني وثالث مئة، حدثنا الربيع بن 
  سليمان

رب عن عبد اهللا حدثنا حممد بن إدريس الشافعي، حدثنا ابن عيينة، عن جامع وعبد امللك، مسعا أبا وائل خي
من حلف على ميني يقتطع ا مال امرئ مسلم لقي : " بن مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وإن كان سواكا : " يا رسول اهللا، وإن كان شيئا يسريا ؟ قال: قيل" اهللا يوم القيامة وهو عليه غضبان 
  ).١" (من أراك 

__________  
هو شقيق بن سلمة، وأخرجه أمحد : أيب راشد الصرييف، وأبو وائلهو ابن : إسناده صحيح، وجامع) ١(
  . من طريق سفيان، عن جامع، عن أيب وائل، عن ابن مسعود٣٧٧ / ١

إن : (باب قول اهللا تعاىل:  يف االميان٤٨٥ / ١١، والبخاري ٣٧٩ / ١وأخرجه بأطول مما هنا أمحد 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني : الميانيف ا) ١٣٨(، ومسلم )الذين يشترون بعهد اهللا وأميام



من طرق، عن ) ٢٣٢٣(، وابن ماجة )٢٩٩٩(، والترمذي )٣٢٤٣(فاجرة بالنار، وأبو داود 
  .االعمش، عن أيب وائل، عن ابن مسعود

  .٢٤٦ / ٨، والنسائي )١٣٧(، ومسلم ٧٢٧ / ٢ويف الباب عن أيب أمامة عند مالك 
(*)  

)١٠/٦٦(  

  

، وعلي بن أمحد احلسيين، وحممد بن احلسني القرشي )١(حيىي بن أمحد اجلذامي أخربنا أبو احلسني 
أخربنا حممد بن عماد، أخربنا عبد اهللا بن رفاعة، أخربنا أبو احلسن اخللعي، أخربنا عبد : بقراءيت، قالوا

، عن الرمحن بن عمر املالكي، أخربنا أبو الطاهر أمحد بن حممد املديين، حدثنا يونس بن عبداالعلى
الشافعي، عن حممد بن خالد اجلندي، عن أبان ابن صاحل، عن احلسن، عن أنس، عن النيب صلى اهللا 

ال يزداد االمر إال شدة، وال الدنيا إال إدبارا وال الناس إال شحا، وال تقوم الساعة إال : " عليه وسلم قال
  ".على شرار الناس، وال مهدي إال عيسى ابن مرمي 

  عن يونس، فوافقناه، وهو خرب منكر، تفرد به يونس) ٢(أخرجه ابن ماجة 
ابن عبداالعلى الصديف أحد الثقات، ولكنه ما أحسبه مسعه من الشافعي، بل أخربه به خمرب جمهول ليس 

  ).٣(حدثت عن الشافعي فذكره : مبعتمد، وقد جاء يف بعض طرقه الثابتة عن يونس قال
__________  

  .ليمننسبة إىل جذام قبيلة من ا) ١(
وإسناده ضعيف جلهالة حممد بن خالد اجلندي، واحلسن مدلس وقد عنعن، ومتنه ) ٤٠٣٩(رقم ) ٢(

" ، و ٢٢١ / ٤" تاريخ بغداد " ، و ١٦١ / ٩" حلية االولياء " منكر كما قال املصنف، وهو يف 
  . موضوعأنه:  عن الصنعاين١٩٥ص " الفوائد اموعة " ، ونقل الشوكاين يف ٤٤١ / ٤" املستدرك 

ثابتة عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث ابن مسعود " ال تقوم الساعة إال على شرار الناس " ومجلة 
  ).٢٩٤٩" (صحيحه " أخرجه مسلم يف 

 يف ترمجة يونس بن عبداالعلى بأوسع مما هنا، ١٧١ / ٢" الطبقات " نقله تلميذه السبكي يف ) ٣(
: ه على فائدة، وهي أن حديثه املذكور عن الشافعي إمنا قال فيهوكان شيخنا الذهيب رمحه اهللا ينب: فقال

هكذا هو موجود يف كتاب يونس رواية أيب الطاهر : حدثين الشافعي، قال: حدثت عن الشافعي، ومل يقل
وأسقط ذكر من " عن " أمحد بن حممد املديين عنه، ورواه مجاعة عنه عن الشافعي، فكأنه دلسه بلفظة 

  .عيحدثه به عن الشاف
الشافعي " حدثنا : " قد صرح الرواة عن يونس بأنه قال: هذا كالم شيخنا رمحه اهللا تعاىل، وأنا أقول



  .أسنده من طريقني، وفيه التصريح بالتحديث
  = (*)مث رد دعوى تفرد يونس به بأنه قد تابعه عليه زيد بن 

)١٠/٦٧(  

  

 أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا أبو أخربنا احلسن بن علي القالنسي، أخربنا عبد اهللا بن عمر،
، )١(إمساعيل عبد اهللا بن حممد احلافظ، أخربنا حممد بن أمحد اجلارودي، أخربنا أبو إسحاق القراب 

  أخربنا أبوحيىي الساجي، حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا الشافعي،
  ).٢(أصيبت مقاتله " ال أدري " أغفل العامل إذا : " حدثنا مالك، عن ابن عجالن، عن أبيه قال

  .فغالب هذا االسناد مسلسل باحلفاظ من أيب إمساعيل إىل عجالن رمحه اهللا
أخربنا إمساعيل بن إبراهيم، أخربنا حممد ابن عبد اهللا، أخربنا أبو الوليد حسان : وبه إىل أيب إمساعيل قال

رأيت الشافعي مبكة :  قال- وكان من االسالم مبكان -بن حممد الفقيه، حدثنا إبراهيم بن حممد الكويف 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يفيت الناس، ورأيت أمحد وإسحاق حاضرين، فقال الشافعي

حدثنا يزيد، عن احلسن، وأخربنا أبو نعيم وعبدة، عن : فقال إسحاق" وهل ترك لنا عقيل من دار 
  .ا مل يكونا يريانه، وعطاء وطاووس مل يكونا يريانهسفيان، عن منصور، عن إبراهيم أم

أنت الذي يزعم : إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ابن راهويه، فقال الشافعي: من هذا ؟ قيل: فقال الشافعي
  أهل خراسان أنك فقيههم، ما أحوجين أن يكون غريك يف

__________  
انتهى إىل أن الذي تفرد به هو حممد بن السكن، وعلي بن زيد اللحجي، فروياه عن حممد بن خالد، و= 

  .خالد اجلندي ذاك اهول
  .نسبة ملن يعمل القرب، وهي أوعية املاء أو اللنب) ١(
، ٣٧": االنتقاء " ، و ٢٢٢ / ١للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ١٠٧": آداب الشافعي ) " ٢(

 / ٢" اآلداب الشرعية " ، و ٥٤ / ٢" جامع بيان العلم " ، و ٢٧٦ / ٣" بدائع الفوائد " ، و ٣٨
٧٩.  
(*)  

)١٠/٦٨(  

  



عطاء، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنت تقول: موضعك، فكنت آمر بعرك أذنيه، أقول
  وطاووس، ومنصور عن إبراهيم واحلسن، وهل الحد مع رسول اهللا

ن حممد بن عبد اهللا الفقيه حدثنا حممد ب: وبه إىل أيب إمساعيل قال! ؟ ) ١(صلى اهللا عليه وسلم حجة 
إمالء، مسعت أمحد بن حممد بن فراشة الفقيه مبرو، مسعت أمحد بن منصور الشريازي، مسعت احلسن بن 
حممد الطربي، مسعت حممد بن املغرية، مسعت يونس بن عبداالعلى، مسعت الشافعي، وحدثنا عمر بن 

نا حممد بن أيب بكر املروزي، حدثنا علي بن مبرو، حدث) ٢(حممد إمالء، أخربنا حممد بن احلسن الساوي 
إذا : حممد املروزي، حدثنا أبو الفضل صاحل بن حممد الرازي، مسعت البويطي، مسعت الشافعي يقول

  ).٣(رأيت رجال من أصحاب احلديث فكأين رأيت رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  . فهم حفظوا لنا االصل، فلهم علينا فضلجزاهم اهللا خريا،: قال الشافعي: زاد البويطي

__________  
معجم " ، و ١٧٨، ١٧٧ / ١" آداب الشافعي " ، و ٢١٥، ٢١٤ / ١البيهقي " مناقب ) " ١(

  .١٠٠: الرازي" مناقب " ، و ٢٩٥ / ١٧" االدباء 
حيث قيل قاله يف حجته، أو يوم الفتح، " وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ : " وقوله صلى اهللا عليه وسلم

أترتل يف دارك مبكة ؟ وأراد الشافعي رمحه اهللا أن الدور لو كانت مباحة للناس لكان جواب النيب : له
أي موضع أدركنا يف دار من كان نزلنا، فإن ذلك مباح لنا، بل أشار إىل : صلى اهللا عليه وسلم أن يقول

قبل أن يسلم، فلم يطالب بشئ منها، دورهم اليت كانت آلبائهم باعها عقيل بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
  .مل يترك لنا عقيل مسكنا: ومل يؤاخذ، وقال

باب توريث دور مكة :  يف احلج٣٦١، ٣٦٠ / ٣واحلديث أخرجه من حديث أسامة بن زيد البخاري 
باب إذا أسلم قوم يف دار احلرب وهلم مال وأرضون فهي هلم، ويف : وبيعها وشرائها، ويف اجلهاد

باب : يف احلج) ١٣٥١( أين ركز النيب صلى اهللا عليه وسلم الراية يوم الفتح، ومسلم باب: املغازي
باب هل يرث املسلم الكافر، : يف الفرائض) ٢٩١٠(الرتول مبكة للحاج وتوريث دورها، وأبو داود 

  .٣٤ / ٦" سننه " والبيهقي يف 
  .مدينة بني الري ومهدان: نسبة إىل ساوة) ٢(
  ).١(ت ) ٦٠، ٥٩(صفحة تقدم اخلرب يف ال) ٣(

(*)  

)١٠/٦٩(  

  



أخربنا حممد بن أمحد اجلارودي، أخربنا أبو إسحاق القراب، أخربنا أبوحيىي الساجي، عن البويطي، : وبه
  .عليكم بأصحاب احلديث، فإم أكثر الناس صوابا: مسعت الشافعي يقول
  .لوال احملابر خلطبت الزنادقة على املنابر: ويروى عن الشافعي

ما أحدث خيالف كتابا أو سنة أو أثرا : احملدثات من االمور ضربان: حدثنا الربيع، قال الشافعي: صماال
أو إمجاعا، فهذه البدعة ضاللة، وما أحدث من اخلري ال خالف فيه لواحد من هذا، فهذه حمدثة غري 

وإذ كانت فليس فيها نعمت البدعة هذه، يعين أا حمدثة مل تكن، : مذمومة، قد قال عمر يف قيام رمضان
  .رد ملا مضى

  .، عن الصديف، عن االصم)١(رواه البيهقي 
قال أمحد بن سلمة النيسابوري، تزوج إسحاق بن راهويه بامرأة رجل كان عنده كتب الشافعي، مات، 

" جامع الصغري " على كتاب الشافعي، ووضع " جامع الكبري " فوضع : مل يتزوج ا إال للكتب، قال
، فقدم أبو إمساعيل الترمذي نيسابور، وكان عنده كتب الشافعي عن البويطي، "ع سفيان جام" على 

  ).٢(ال حتدث بكتب الشافعي ما دمت هنا، فأجابه : فقال له إسحاق
ما كنت أعلم أن الشافعي يف هذا احملل، ولو علمت مل : مسعت ابن راهويه يقول: قال داود بن علي

  ).٣(أفارقه 
__________  

  .١١٣ / ٩" حلية االولياء " ، وانظر ٤٦٩، ٤٦٨ / ١" املناقب  " يف) ١(
 / ٩" حلية االولياء " ، و ٢٦٧، ٢٦٦ / ١البيهقي " مناقب " ، و ٦٥، ٦٤": آداب الشافعي ) " ٢(

  .٢ / ٤ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ٧٦": توايل التأسيس " ، و ١٠٢
  .٢٦٥ / ١البيهقي " مناقب ) " ٣(

(*)  

)١٠/٧٠(  

  

عندكم ؟ ) ١(ما حال جعفر بن حممد : قلت للشافعي: قال إسحاق: قال حممد بن إبراهيم البوشنجي
  ).٢(ثقة، كتبنا عن إبراهيم بن أيب حيىي عنه أربع مئة حديث : فقال

أسكت عن ] وال [ ما رأيت أفقه من سفيان بن عيينة : مسعت الشافعي يقول: قال يونس بن عبداالعلى
  ).٣(الفتيا منه 

أن الشافعي ملا دخل مصر أتاه جلة أصحاب مالك، وأقبلوا : وى أبو الشيخ احلافظ وغريه من غري وجهر
أأنثر درا بني سارحة : عليه، فلما أن رأوه خيالف مالكا، وينقض عليه، جفوه وتنكروا له، فأنشأ يقول



بينهم غرر احلكم فإن فلست مضيعا * وأنظم منثورا لراعية الغنم لعمري لئن ضيعت يف شر بلدة * النعم 
وإال * وصادفت أهال للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم * فرج اهللا اللطيف بلطفه 

ومن منع املستوجبني فقد ظلم وكامت علم الدين * فمخزون لدي ومكتتم ومن منح اجلهال علما أضاعه 
  )٤(ببوء بإمث زاد وآمث إذا كتم * عمن يريده 

__________  
ر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب امللقب بالصادق، تقدمت ترمجة يف هو جعف) ١(

  ).١١٧(اجلزء السادس رقم 
، ٤٨٧ / ٢" اجلرح والتعديل " ، و ١٧٧": آداب الشافعي " ، و ٥٢٣ / ١البيهقي " مناقب ) " ٢(

  .١٠٣ / ٢" ذيب التهذيب " و 
: الرازي" مناقب " ، وانظر ٢٢٤ / ١" مساء واللغات ذيب اال" ، و ٢٠٦": آداب الشافعي ) " ٣(

 / ١" اجلرح والتعديل " ، و ٣٥٥ / ١" شذرات الذهب " ، و ١٢٠ / ٤" ذيب التهذيب " ، و ١٧
٣٣، ٣٢.  

، و ٣٠٧ / ١٧" معجم االدباء " ، و ٧٢ / ٢" مناقب الشافعي "  عدا هذا االخري يف -االبيات ) ٤(
 / ١للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ١٥٣ / ٩"  حلية االولياء "، و ١١١: الرازي" مناقب " 

٢٩٤.  
(*)  

)١٠/٧١(  

  

رأيت أشهب ابن عبد العزيز ساجدا يقول يف : حدثت عن الربيع قال: قال أبو عبد اهللا بن مندة
متىن رجال أن أموت : اللهم أمت الشافعي ال يذهب علم مالك، فبلغ الشافعي، فأنشأ يقول: سجوده

خالف الذي مضى يا الخرى مثلها ) ١( فتلك سبيل لست فيها بأوحد فقل للذي يبغي وإن أمت
دخل رجل : قال املربد) ٢(فكأن قد وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت ما الداعي علي مبخلد 

  .إن أصحاب أيب حنيفة لفصحاء: على الشافعي، فقال
وم أشعر من لبيد وأشجع يف الوغى من كل ليث وآل فلوال الشعر بالعلماء يزري لكنت الي: فأنشأ يقول

  مهلب وأيب يزيد
  )٣(ولوال خشية الرمحن ريب حسبت الناس كلهم عبيدي 

__________  
  .واملثبت هو من مصادر التخريج" يبقى " يف االصل ) ١(



"  و ١ / ٢١ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ٧٣ / ٢البيهقي " مناقب " اخلرب مع الشعر يف ) ٢(
حلية " ، و ١١٤ / ٣" عيون االخبار " ، و ٨٣": توايل التأسيس " ، و ١١٥: الرازي" مناقب 
  .٣ / ٢١٨القايل " نوادر " ، و ٣٠٣ / ١السبكي " طبقات " ، و ١٥٠، ١٤٩ / ٩" االولياء 

  .١١٩: الرازي" مناقب " ، و ٦٢ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٣(
(*)  

)١٠/٧٢(  

  

ومن شعب االميان حب ابن شافع وفرض أكيد : إبراهيم البوشنجي يف الشافعيواليب عبد اهللا حممد بن 
قال االمام أبو عبد اهللا حممد ) ١(حبه ال تطوع وإين حيايت شافعي فإن أمت فتوصييت بعدي بأن يتشفعوا 

مجعت ديوان شعر الشافعي كتابا : له، وهو جملد" مناقب الشافعي " بن حممد بن حممد بن غامن يف كتاب 
  .لى حدةع

  .الشافعي إمام يف اللغة: مث إنه ساق بإسناد له إىل ثعلب قال
  لو: مسعت الربيع مرارا يقول): ٢(قال أبو نعيم بن عدي احلافظ 

__________  
  .٣٦٢ / ٢للبيهقي " مناقب الشافعي ) " ١(

  .وهكذا جند كل تابع المام من االئمة يقول يف حق إمامه كذلك
 حنيفة، ومالك، والشافعي، وأمحد، وغريهم، رمحهم اهللا تعاىل مل يقل واحد إن االئمة اتهدين، كأيب

  اتبعوين وخذوا جبميع أقوايل، وآثروين على من سواي،: منهم التباعه
إذا خالف قويل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاحلجة يف : " وإمنا ثبت عن كل واحد منهم قوله
ومجيعهم أصحاب فضل وعلم، " م، واضربوا بقويل عرض احلائط قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

وقد بذلوا جهدهم يف التماس احلق يف املسائل اليت اجتهدوا فيها، فأصاب كل واحد منهم يف بعضها، 
وله يف ذلك أجران، وأخطأ يف البعض االخر، وله فيها أجر واحد، فاحملب الصحيح هو الذي يوايل 

يد بفضلهم، وال يعتقد العصمة فيهم، وإذا رأى أحدهم يفضل على اجلميع، ويقدر جهودهم، ويش
اآلخرين بشئ قد خصه اهللا به، فال يتخذه وسيلة للتعصب أو االفراط يف احلب الذي قد يدعوه إىل 

  .العدول عن الصواب، الن هذا االمام حيبه مل يقل به
منا إال من رد أو رد عليه إال ما : " وليضع كل واحد منا نصب عينيه كلمة االمام مالك رمحه اهللا

وأشار إىل قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم هو وحده " صاحب هذا القرب 
  .الذي افترض اهللا علينا االخذ جبميع أقواله، وليس ذلك الحد سواه



الفقيه، املتوىف سنة هو احلافظ احلجة أبو نعيم عبدامللك بن حممد بن عدي اجلرجاين االستراباذي ) ٢(
، فذاك كنيته أبو أمحد، ٣٦٥يف الضعفاء، املتوىف سنة " الكامل "  وهو غري ابن عدي صاحب ٣٢٣

  .وامسه عبد اهللا
(*)  

)١٠/٧٣(  

  

رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته، لعجبت، ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته اليت كان يتكلم 
ى قراءة كتبه لفصاحته، وغرائب ألفاظه، غري أنه كان يف تأليفه يوضح ا معنا يف املناظرة، مل نقدر عل

  ).١(للعوام 
ما جهل الناس وال اختلفوا إال لتركهم لسان العرب، وميلهم إىل لسان : مسعت الشافعي يقول: حرملة

  .أرسطاطاليس
وطاليس عربت هذه حكاية نافعة، لكنها منكرة، ما أعتقد أن االمام تفوه ا، وال كانت أوضاع أرسط

  .بعد البتة
  رواها أبو احلسن علي بن

  .مهدي الفقيه، حدثنا حممد بن هارون، حدثنا مهيم بن مهام، حدثنا حرملة
  .ابن هارون جمهول

  ).٢(ما رأيت أحدا أعلم بأيام الناس من الشافعي : قال مصعب بن عبد اهللا
علم الناس باالنساب، لقد اجتمعوا كان الشافعي من أ: ونقل االمام ابن سريج عن بعض النسابني قال

  ).٣(أنساب الرجال يعرفها كل أحد : معه ليلة، فذاكرهم بأنساب النساء إىل الصباح، وقال
قدم علينا الشافعي، فأتاه ابن هشام : قال املزين: أخربنا أمحد بن علي املدائين قال: احلسن بن رشق

  دع عنك أنساب الرجال، فإا ال: يصاحب املغازي، فذاكره أنساب الرجال، فقال له الشافع
__________  

  .الرازي" مناقب " ، و ٤٩ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ٧٧": توايل التأسيس ) " ١(
  .٤٨٨ / ١البيهقي " مناقب ) " ٢(
   (*)٤٨٩، ٤٨٨ / ١البيهقي " مناقب ) " ٣(

)١٠/٧٤(  

  



  ).١(ي ابن هشام تذهب عنا وعنك، وحدثنا يف أنساب النساء، فلما أخذوا فيها بق
  .هذه صناعته: كان الشافعي إذا أخذ يف أيام الناس قلت: قال يونس الصديف
  ).٢( إال لالستعانة على الفقه -العربية واالخبار :  يعين-ما أردت ا : وعن الشافعي قال

خلت ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي، فد: حدثنا يونس بن عبداالعلى قال: قال أبو حامت
  اقرأ ما بعد: عليه، فقال

  .ال تغفل عين فإين مكروب: العشرين واملئة من آل عمران، فقرأت، فلما قمت قال
  ).٣(عىن بقراءيت ما لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أو حنوه : قال يونس

يا أبا عبد : دخلت على الشافعي يف مرضه الذي مات فيه، فقلت: حدثنا املزين قال: ابن خزمية وغريه
أصبحت من الدنيا راحال، والخواين مفارقا، ولسوء عملي : اهللا، كيف أصبحت ؟ فرفع رأسه، وقال

  مالقيا، وعلى اهللا واردا، ما أدري روحي تصري إىل جنة فأهنيها،
__________  

  .٦٠": توايل التأسيس " ، و ٤٢ / ٢ و ٤٨٨ / ١البيهقي " مناقب " انقطع، وهو يف : أي) ١(
  .٤٢ / ٢البيهقي "  مناقب ) "٢(
 ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٢٩٣ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ٧٧، ٧٦": آداب الشافعي ) " ٣(
  .٨٣ و ٦٩": توايل التأسيس " ، و ٦٥/ 

" أسباب الرتول " ، والواحدي يف ٢٦٧ / ٧" الفتح " وأخرج ابن أيب حامت فيما ذكره احلافظ يف 
 أخربين عن - أي خايل -قلت لعبد الرمحن بن عوف : سور بن خمرمة قال من طريق امل١١٦، ١١٥

وإذ غدوت من أهلك تبوئ : (اقرأ العشرين ومئة من آل عمران جتدها: قصتكم يوم أحد ؟ فقال
  ).مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا: (إىل قوله تعاىل) املؤمنني

(*)  

)١٠/٧٥(  

  

جعلت رجائي دون عفوك * وملا قسا قليب وضاقت مذاهيب : نشأ يقولأو إىل نار فأعزيها، مث بكى، وأ
* بعفوك ريب كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب مل تزل * سلما تعاظمين ذنيب فلما قرنته 

  ولو دخلت نفسي جبرمي جهنما* جتود وتعفو منة وتكرما فإن تنتقم مين فلست بآيس 
وأعلم * وقد أغوى صفيك آدما وإين آليت الذنب أعرف قدره فكيف * ولوالك مل يغوى بإبليس عابد 

  ).١(أن اهللا يعفو ترمحا إسناده ثابت عنه 
دخلت على الشافعي وهو مريض، فسألين عن : حدثنا الربيع بن سليمان: قال أبو العباس االصم



لق تعلموا ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، وبودي أن مجيع اخل: إم يتكلمون، فقال: أصحابنا، فقلت
  . على أن ال ينسب إيل منه شئ- يعين كتبه -هذا الكتاب 

قال هذا يوم االحد، ومات يوم اخلميس، وانصرفنا من جنازته ليلة اجلمعة، فرأينا هالل شعبان سنة أربع 
  ).٢(ومئتني، وله نيف ومخسون سنة 

دخلت مع :  سريج، قالكتب إيل أبو حممد السجستاين نزيل مكة، حدثين احلارث بن: ابن أيب حامت
ادخل، : الشافعي على خادم الرشيد، وهو يف بيت قد فرش بالديباج، فلما أبصره رجع، فقال له اخلادم

  ال حيل افتراش احلرم، فقام اخلادم متبسما،: قال
__________  

طبقات " ، و ٣٠٣ / ١٧" معجم االدباء " ، و ٢٩٤، ٢٩٣، ١١١ / ٢البيهقي " مناقب ) " ١(
  .٨٣": توايل التأسيس " ، و ٢١ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ١٥٦ / ١للسبكي  " الشافعية

  .١ / ٢٢ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ٢٩٨، ٢٩٧ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٢(
(*)  

)١٠/٧٦(  

  

هذا حالل، وذاك حرام، : ، فدخل الشافعي، مث أقبل عليه، فقال)١(حىت دخل بيتا قد فرش باالرمين 
  ).٢(سن من ذاك، وأكثر مثنا، فتبسم اخلادم، وسكت وهذا أح

  :وعن الربيع للشافعي
لقد أصبحت نفسي تتوق إىل مصر ومن دوا أرض املهامه والقفر فواهللا ما أدري أللمال والغىن أساق 

عند : سألت الشافعي عن القياس، فقال: مسعت أمحد يقول: قال امليموين) ٣(إليها أم أساق إىل قربي 
  ).٤(ت الضرورا

أخربنا أبو علي بن اخلالل، أخربنا ابن الليت، أخربنا أبو الوقت، أخربنا أبو إمساعيل االنصاري، أخربنا 
  إذا وجدمت: مسعت الشافعي يقول: حممد بن موسى، حدثنا حممد ابن يعقوب، مسعت الربيع يقول

__________  
ك الفرش، وهي أجناد وجبال تتخللها نسبة إىل أرمينية على غري قياس، البلد اليت تصنع فيه تل) ١(

سهول مرتفعة يف آسيا الصغرى جنويب القفقاس بني أجناد إيران شرقا واالناضول غربا، وبني حبر قزوين 
  .ومسيل الفرات

تاريخ ابن عساكر " ، و ١٢٧، ١٢٦ / ٩" حلية االولياء " ، و ١٠٤، ١٠٣": آداب الشافعي ) " ٢(
  .٦٦": يس توايل التأس" ، و ٢ / ١٢ / ١٥" 



، ٣٢٠، ٣١٩ / ١٧" معجم االدباء " ، و ١٠٢": االنتقاء " ، و ١٠٨ / ٢البيهقي، " مناقب ) " ٣(
  .١٧٩ / ٧" عيون التواريخ " ، و ١١٩، ١١٨: الرازي" مناقب " و 
أي عند عدم وجود النص، وهذا ما عليه االئمة االربعة، فإم ال يفزعون إىل القياس إال عند عدم ) ٤(

لنص، ولكن منهم من يستعمله يف ما هو كائن من احلوادث، وفيما سيجد منها، ومنهم من وجود ا
ويف غريه " االم " يقتصر على احلوادث الكائنة، والشافعي رمحه اهللا قد استخدم القياس كثريا يف كتابه 

  .من تواليفه
(*)  

)١٠/٧٧(  

  

سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كتايب خالف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقولوا ب
  ودعوا

  ).١(ما قلت 
وكذلك عزي إليه أقوال ) ٢(مسعنا جزءا يف رحلة الشافعي، فلم أسق منه شيئا النه باطل ملن تأمله 

منكرة، ونصوصه يف تواليفه ) ٣(وأصول مل تثبت عنه، ورواية ابن عبد احلكم عنه يف حماش النساء 
  .خبالف ذلك

__________  
  .٦٣": توايل التأسيس " ، و ٤٧٢ / ١البيهقي "  مناقب ) "١(
وهذا اجلزء مروي من طريق عبد اهللا بن حممد البلوي الكذاب الوضاع، وسامح اهللا االمام البيهقي ) ٢(

 وما بعدها، ومل ينبه ١٣٠ / ١" مناقب الشافعي " فإنه أورد خرب هذه الرحلة عن طريق البلوي هذا يف 
 خيفى عليه بطالا، فاخندع بصنيعه هذا غري واحد ممن ألف يف مناقب الشافعي على وضعها، مع أنه ال

ممن ال شأن له يف متحيص الروايات وغربلتها من أمثال اجلويين والرازي وأيب حامد الطوسي، واعتمدوها 
  .بصدد ترجيحهم ملذهب الشافعي

نقدة االخبار وجهابذة احملدثني، وال ينقضي عجيب كيف راجت هذه الفرية على االمام النووي، وهو من 
 ١" ذيب االمساء " ويف رحلته مصنف مشهور مسموع، ونقل منها يف : ٨١ / ١" اموع " فقال يف 

وبعث أبو يوسف القاضي إىل الشافعي حني خرج من عند هارون الرشيد يقرئه السالم، :  قوله٥٩/ 
  .صنف الكتب فإنك أوىل من يصنف يف هذا الزمان: ويقول

وأما الرحلة املنسوبة إىل الشافعي املروية : ٧١ص " توايل التأسيس " أما احلافظ ابن حجر، فقد قال يف 
من طريق عبد اهللا بن حممد البلوي فقد أخرجها اآلبري والبيهقي، وغريمها، مطولة وخمتصرة، وساقها 



هي مكذوبة، وغالب ما  بغري إسناد معتمدا عليها، و- ٢٣ ص -" مناقب الشافعي " الفخر الرازي يف 
إن أبا يوسف : فيها موضوع، وبعضها ملفق من روايات ملفقة، وأوضح ما فيها من الكذب قوله فيها

أن أبا يوسف ملا : أحدمها: وحممد بن احلسن حرضا الرشيد على قتل الشافعي، وهذا باطل من وجهني
  .دخل الشافعي بغداد كان مات ومل جيتمع به الشافعي

ا كانا أتقى هللا من أن يسعيا يف قتل رجل مسلم، ال سيما وقد اشتهر بالعلم وليس له إليهما أم: والثاين
  .ذنب إال احلسد له على ما آتاه اهللا من العلم

هذا ما ال يظن ما، وإن منصبهما وجاللتهما وما اشتهر من دينهما ليصد عن ذلك والذي حترر لنا 
ول ما قدم كان سنة أربع ومثانني، وكان أبو يوسف قد مات بالطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي بغداد أ

قبل ذلك بسنتني، وأنه لقي حممد ابن احلسن يف تلك القدمة، وكان يعرفه قبل ذلك من احلجاز وأخذ 
  .عنه والزمه

  .وهي الدبر: مجع حمشة: احملاش) ٣(
  ورواية ابن عبد احلكم هذه أوردها ابن أيب

)١٠/٧٨(  

  

  ).١(ن رواية احلسني بن هشام البلدي غري صحيحة وكذا وصية الشافعي م
أخربنا أبو يعلى : له" عقيدة الشافعي " وقال شيخ االسالم علي بن أمحد بن يوسف اهلكاري يف كتاب 

اخلليل بن عبد اهللا احلافظ، أخربنا أبو القاسم بن علقمة االري، حدثنا عبدالرمحن بن أيب حامت، حدثنا 
 - وقد سئل عن صفات اهللا تعاىل وما يؤمن به -ت أبا عبد اهللا الشافعي يقول يونس بن عبداالعلى، مسع

هللا أمساء وصفات جاء ا كتابه، وأخرب ا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أمته، ال يسع أحدا قامت : فقال
  فعليه احلجة ردها، الن القرآن نزل ا، وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القول ا، فإن خال

__________  
 يعين يف إتيان -ليس فيه : مسعت الشافعي يقول: عنه قال) ٢١٦(ص " آداب الشافعي " حامت يف 

 عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التحرمي والتحليل حديث ثابت، والقياس أنه -النساء يف الدبر 
  .حالل

هذا منكر من القول، بل : ، فقال٦١٢ / ٣يف ترمجة ابن عبد احلكم " امليزان " وذكرها الذهيب يف 
  ".إذا صح احلديث فاضربوا بقويل احلائط : " القياس التحرمي، وقد صح احلديث فيه، وقال الشافعي

واهللا لقد كذب على الشافعي، فإن : قال الربيع: عقيب هذه احلكاية" الشامل " قال ابن الصباغ يف 
  .الشافعي ذكر حترمي هذا يف ستة كتب من كتبه



 / ٤" زاد املعاد " واالحاديث يف النهي عن إتيان الرجل زوجته يف دبرها صحيحة ثابتة، خمرجة يف : قلت
  . بتحقيقنا١٠٤ / ٩" وشرح السنة " ، ٢٦١، ٢٥٧

ومما يقوي قول الربيع يف أن ما أثر عن الشافعي من رواية ابن عبد احلكم كذب، أن الشافعي رمحه اهللا 
 من طريق عمه، عن ابن السائب، عن ابن ١٧٤، ١٧٣ / ٥" االم " أورد حديث خزمية بن ثابت يف 

" فإن اهللا ال يستحيي من احلق، ال تأتوا النساء يف أدبارهن : " وفيه...احلالج، عن خزمية بن ثابت
  .فلست أرخص فيه، بل أى عنه: وصححه مث قال

  .وجته يف دبرهافهذا نص صريح واضح يف كون الشافعي رمحه اهللا حيرم على الرجل أن يأيت ز
  .١٣، ١٠ / ٢" مناقب الشافعي " ، و ١٩٩، ١٩٦ / ٧" السنن الكربى " وانظر 

 يف حترمي إتيان النساء يف أدبارهن باآلية وحبديث خزمية بن ثابت عن ٩٤ / ٥" االم " واستدل أيضا يف 
 القبل حمرم بداللة واالتيان يف الدبر حىت يبلغ منه مبلغ االتيان يف: النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال

  .الكتاب مث السنة
 ٤" االم " ، وهي يف ٢٨٩، ٢٨٨ / ٢" مناقبه " والوصية الثابتة عنه رمحه اهللا، أوردها البيهقي يف ) ١(
 /٥١، ٤٨.  

(*)  

)١٠/٧٩(  

  

ذلك بعد ثبوت احلجة عليه، فهو كافر، فأما قبل ثبوت احلجة، فمعذور باجلهل، الن علم ذلك ال يدرك 
وال بالروية والفكر، وال نكفر باجلهل ا أحدا إال بعد انتهاء اخلرب إليه ا، ونثبت هذه بالعقل، 

) ليس كمثله شئ وهو السميع البصري: (الصفات، وننفي عنها التشبيه، كما نفاه عن نفسه، فقال
  ).١١: الشورى(

  ).١(كان الشافعي يسمر مع أيب إىل الصباح : قال مصعب بن عبد اهللا
  كان الشافعي من أشعر الناس، وآدب الناس،: دوقال املرب

  ).٢(وأعرفهم بالقراءات 
إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شئ واحد مل : " ومن مناقب هذا االمام قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".يفارقونا يف جاهلية وال إسالم 
  ).٣(أخرجه البخاري 

__________  
  .٤٦ / ٢البيهقي " مناقب ) " ١(



 / ١٧" معجم االدباء " ، و ١ / ٦ / ١٥" تاريخ ابن عساكر " ، و ٤٨ / ٢البيهقي " اقب من) " ٢(
٣١٢.  

باب ومن الدليل على أن اخلمس لالمام، وأنه يعطي بعض قرابته : ، يف اجلهاد١٧٤، ١٧٣ / ٦) ٣(
باب غزوة خيرب من :  يف املغازي٣٧١ / ٧باب مناقب قريش، و :  يف املناقب٣٨٩دون بعض، و 

مشيت أنا : عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن املسيب، عن جبري بن مطعم، قال: قنيطري
أعطيت بين املطلب من مخس خيرب وتركتنا، : وعثمان بن عفان إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلنا

  ".إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شئ واحد : " وحنن مبرتلة واحدة منك، فقال
  .قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم لبين عبد مشس وبين نوفل شيئاومل ي: قال جبري

 ٨١ / ٤، وأمحد ١٣١، ١٣٠ / ٧، والنسائي )٢٩٨٠(و ) ٢٩٧٩(و ) ٢٩٧٨(وأخرجه أبو داود 
، ٣٤٠ / ٦" السنن " ، والبيهقي يف ٥٥٦ / ١٣، والطربي )٢٨٨١(، وابن ماجه ٨٥ و ٨٣و 

  .٧١ / ٤" االم " افعي يف والش) ٣٣١(ص " االموال " ، وأبو عبيد يف ٣٤١
(*)  

)١٠/٨٠(  

  

 من الشافعي، وأنا - أو قال أفقه -ما رأيت أعقل : له" املدخل " مما نقله البيهقي يف : قال حيىي القطان
  ).١(أدعو اهللا له أخصه به 

، حدثنا حممد بن )٢(حدثنا الزبري بن عبد الواحد، حدثين العباس بن الفضل بأرسوف : وقال احلاكم
   مسعت أمحد بن حنبلعوف،
  ).٣(يف اللغة، واختالف الناس، واملعاين، والفقه : الشافعي فيلسوف يف أربعة أشياء: يقول

حديث صحيح، ورأي صحيح، وسألته عن : قال إبراهيم احلريب، سألت أمحد عن الشافعي، فقال
  ).٤(وذكر القصة ..مالك

 كان الشافعي إذا أخذ يف التفسري كأنه شهد :حدثنا يونس بن عبداالعلى قال: أمحد بن حممد بن عبيدة
  ).٥(الترتيل 

  قال البيهقي فيما أجاز لنا ابن عالن وفاطمة بنت عساكر، عن منصور
__________  

والشافعي رمحه اهللا من صليبة بين عبداملطلب بن عبد مناف من : ٤٣ / ١" املناقب " قال البيهقي يف = 
  .ناف من جهة جداته الاليت كن آلبائهقبل آبائه، وهو من بين هاشم بن عبد م

ويف ختصيص النيب صلى اهللا عليه وسلم وآله بين هاشم وبين املطلب بإعطائهم سهم : قال االمام أمحد



فضيلة أخرى، وهي أنه حرم اهللا عليهم " إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شئ واحد : " ذي القرىب وقوله
فدل " إن الصدقة ال حتل حملمد وال آلل حممد : " وقالالصدقة، وعوضهم منها هذا السهم من اخلمس، 

بذلك على أنه آله الذين أمر بالصالة عليهم معه هم الذين حرم اهللا عليهم الصدقة، وعوضهم منها هذا 
  .السهم من اخلمس

  ).٢( تعليق رقم ٢٠تقدم اخلرب يف الصفحة ) ١(
مدينة على ساحل حبر الشام بني : تحهابف" معجم البلدان " بضم اهلمزة، ويف " االنساب " يف ) ٢(

  .قيسارية ويافا، كان ا خلق من املرابطني
  .٢ / ٤١٥ / ١٤" تاريخ ابن عساكر " ، و ٤١ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٣(
  ).٤(ت ) ٤٧(تقدم اخلرب يف الصفحة ) ٤(
  .٥٨": توايل التأسيس " ، و ٧٠: الرازي" مناقب " ، و ٢٨٤ / ١البيهقي " مناقب ) " ٥(

(*)  

)١٠/٨١(  

  

، أخربنا أبو املعايل الفارسي، أخربنا أبو بكر البيهقي، أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي، حدثنا )١(الفراوي 
، حدثنا أبو إسحاق بن ياسني اهلروي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق )٢(حممد بن العباس العصمي 

 عن مسألة ال أعرف فيها خربا، قلت إذا سئلت: قال أمحد بن حنبل: االنصاري، مسعت املروذي يقول
عامل قريش ميال : " فيها بقول الشافعي، النه إمام قرشي، وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ).٣(وإين الدعو للشافعي منذ أربعني سنة يف صاليت : إىل أن قال أمحد" االرض علما 
عفر بن سليمان، عن أيب اجلارود النضر بن محيد روى أبو داود الطيالسي وإسحاق بن إسرائيل، حدثنا ج

ال : " عن أيب االحوص، عن عبد اهللا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم] عن أيب اجلارود [ ، )٤(
  ).٥" (تسبوا قريشا فإن عاملها ميال االرض علما 

  ).٦(متروك احلديث : النضر، قال فيه أبو حامت: قلت
__________  

  .بليدة مما يلي خوارزم: بة إىل فراوةبضم الفاء نس) ١(
  .نسبة إىل عصم، وهو جد حممد بن العباس هذا) ٢(
تاريخ بغداد " ، و ٦٥ / ٩" احللية " ، و ٤٨": توايل التأسيس " ، و ٥٤ / ١البيهقي " مناقب ) " ٣(
  .١٢٦: الرازي" مناقب " ، و ٦١، ٦٠ / ٢" 
النضر بن ": تاريخ بغداد " النضر بن معبد ويف ": ية احلل" الطيالسي و " مسند " يف املطبوع من ) ٤(



  .سعيد وكالمها حتريف
، ٦٠ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٦٥ / ٩" حلية االولياء " ، و ١٩٩ / ٢" مسند الطيالسي " هو يف ) ٥(

عن النضر بن محيد، عن اجلارود، عن أيب : ، وعندهم السند٢٦ / ١" مناقب البيهقي " ، و ٦١
  .االحوص

  .روى عن أيب اجلارود: ن البخاري يقول كما سيأيتمع أ
  "امليزان " ، وأورده املؤلف يف ٤٧٧، ٤٧٦ / ٨" اجلرح والتعديل " كما يف ) ٦(
متروك احلديث، وقال : النضر بن محيد أبو اجلارود، عن أيب إسحاق، قال أبو حامت: ، فقال٢٥٦ / ٤

حدث عن أيب اجلارود وثابت، : قال البخاريمنكر احلديث، وهو النضر بن محيد الكندي، : البخاري
  .مث أورد احلديث من طريق جعفر بن سليمان

  .اجلارود جمهول، والراوي عنه خمتلف فيه: ، وقال٢٨١ص " املقاصد احلسنة " وأورده السخاوي يف 
(*)  

)١٠/٨٢(  

  

 كل رمضان ستني كان الشافعي خيتم القرآن يف: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري، مسعت الربيع يقول
  .ختمة، ويف كل شهر ثالثني ختمة

، فبعث إليه إدريس بن )١(اللهم إن كان لك فيه رضى، فزد : وكان حيدث وطست حتته، فقال يوما
  .لست من رجال البالء، فسل اهللا العافية: - يعين زاهد مصر -حيىي املعافري 

كنا يوما عند الشافعي، : قال املزين أو الربيع: حدثنا حممد بن عقيل الفريايب قال: الزبري بن عبد الواحد
إذ جاء شيخ عليه ثياب صوف، ويف يده عكازة، فقام الشافعي، وسوى عليه ثيابه، وسلم الشيخ، 

ما احلجة يف : سل، قال: أسأل ؟ قال: وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إىل الشيخ هيبة له، إذ قال الشيخ
  .كتاب اهللا: دين اهللا ؟ قال

  .سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ؟ قالوماذا : قال
  .اتفاق االمة: وماذا ؟ قال: قال
قد أجلتك ثالثا، فإن جئت حبجة : اتفاق االمة ؟ فتدبر الشافعي ساعة، فقال الشيخ: من أين قلت: قال

لث بني من كتاب اهللا، وإال تب إىل اهللا تعاىل، فتغري لون الشافعي، مث إنه ذهب، فلم خيرج إىل اليوم الثا
  الظهر والعصر، وقد انتفخ وجهه ويداه ورجاله وهو مسقام، فجلس، فلم يكن

__________  
  يف ثبوت هذا عن الشافعي وقفة، فإنه مما ال خيفى عليه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يستعيذ) ١(



:  هريرةمن حديث أيب) ٢٧٠٧(، ومسلم ١٢٥ / ١١من البالء، ويسأل اهللا العافية، ففي البخاري 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ من جهد البالء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، ومشاتة 

  .االعداء
: " كان من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم: من حديث ابن عمر) ٢٧٣٩" (صحيح مسلم " ويف 

 مجيع سخطك اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن حتول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن
أنه كان ) ٥٠٧٣(وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث ابن عمر فيما رواه أبو داود " وغضبك 

اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي، وأهلي : " يدعو حني يصبح وميسي ذه الدعوات
، وعن مييين، وعن ومايل، اللهم استر عورايت وآمن روعايت، اللهم احفظين من بني يدي، ومن خلفي

  .١٣٥ / ٩" احللية " والنص يف " مشايل، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت 
  .ادع اهللا يل بالعافية: أن الشافعي بعث إليه، فقال" فسل اهللا العافية : " وفيه بعد قوله

(*)  

)١٠/٨٣(  

  

 نعم، أعوذ باهللا من الشيطان :حاجيت ؟ فقال الشافعي: بأسرع من أن جاء الشيخ، فسلم، وجلس، فقال
ومن يشاقق الرسول من بعدما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما : (الرجيم، قال اهللا تعاىل

صدقت، وقام : فال يصليه على خالف املؤمنني إال وهو فرض، فقال: ، قال)١١٥: النساء(اآلية ..) توىل
  .فذهب

  ).١(وم وليلة ثالث مرات، حىت وقفت عليه قرأت القرآن يف كل ي: فقال الشافعي
أنبئت ذه القصة عن منصور الفراوي، أخربنا حممد بن إمساعيل الفارسي، أخربنا أبو بكر البيهقي، 

  .أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثنا الزبري
  .فذكرها

__________  
نني، ولو مل يكن ذلك حمرما ملا توعد وجه االستدالل باآلية أنه تعاىل توعد على متابعة غري سبيل املؤم) ١(

اهللا عليه، وملا حسن اجلمع بينه وبني ما حرم من مشاقة الرسول عليه السالم يف التوعد، كما ال حيسن 
  اجلمع يف التوعد بني الكفر وأكل اخلبز املباح، وخمالفة ما

  .أمجع عليه املسلمون اتباع لغري سبيل املؤمنني بالعمل بإمجاعهم واجبا
ب بأنا ال نسلم أن املراد بسبيل املؤمنني يف اآلية هو إمجاعهم الحتمال أن يكون املراد سبيلهم يف وأجي

متابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أو يف مناصرته، أو يف االقتداء به، أو فيما صاروا به مؤمنني، وهو 



  .االميان به، ومع االحتمال ال يتم االستدالل
الظاهر أن : ٨٦٩ / ٣" سلم الوصول " فيما نقله عنه صاحب " الربهان " ابه وقال إمام احلرمني يف كت

الرب سبحانه وتعاىل أراد بذلك من أراد الكفر وتكذيب املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه، واحليد 
  .ومن يشاقق الرسول، ويتبع غري سبيل املؤمنني املقتدين به، نوله ما توىل: عن سنن احلق، وترتيب املعىن

إن سلم ظهور ذلك، فذلك، وإال فهو وجه يف التأويل الئح، ومسلك لالنكار واضح، فال يبقى ف
للتمسك باآلية إال ظاهر معرض للتأويل، وال يسوغ التمسك باحملتمالت يف مطالب القطع، وليس على 

 يف املعترض إال أن يظهر وجها يف االمكان، وال يقوم للمحصل عن هذا جواب إن أنصف، وقال الغزايل
والذي نراه أن اآلية ليست نصا يف الغرض، بل الظاهر أن املراد ا أن من : ١٧٥ / ١" املستصفى " 

  .يقاتل الرسول ويشاقه، ويتبع غري سبيل املؤمنني يف مشايعته ونصرته، ودفع االعداء عنه، نوله ما توىل
ه والذب عنه، واالنقياد له فيما فكأنه مل يكتف بترك املشاقة حىت تنضم متابعة سبيل املؤمنني يف نصرت

  .يأمر وينهى
  .وهذا هو الظاهر السابق إىل الفهم، فإن مل يكن ظاهرا، فهو حمتمل

(*)  

)١٠/٨٤(  

  

  .قدم علينا الشافعي بغداد يف سنة مخس وتسعني، فأقام عندنا أشهر، مث خرج: قال الزعفراين
  .وكان خيضب باحلناء، وكان خفيف العارضني

  .-) ١( يعين أنه اختضب -رأيته أمحر الرأس واللحية : نانوقال أمحد بن س
  .حضرت جنازة ابن وهب، وحضرت جملس الشافعي: مسعت أبا يزيد القراطيسي يقول: قال الطرباين
حدثنا عبيد بن خلف البزار، حدثين إسحاق بن عبدالرمحن، مسعت حسينا ": احللية " أبو نعيم يف 

نت امرأ أكتب الشعر، فآيت البوادي، فأمسع منهم، فقدمت مكة، ك: الكرابيسي، مسعت الشافعي يقول
فخرجت وأنا أمتثل بشعر للبيد، وأضرب وحشي قدمي بالسوط، فضربين رجل من ورائي من احلجبة، 

رجل من قريش مث ابن املطلب، رضي من دينه ودنياه أن يكون معلما، ما الشعر إذا استحكمت : فقال
  .اهللا) ٢(فيه فعدت معلما ؟ تفقه يعلك 

فنفعين اهللا بكالمه، فكتبت ما شاء اهللا من ابن عيينة، مث كنت أجالس مسلم بن خالد، مث قدمت على 
يا ابن أخي، فجئت إىل مصعب بن ) ٣(تفقه تعل : مالك، فلما عرضت عليه إىل كتاب السري، قال يل

الفقر والفاقة ما اهللا به عليم، عبد اهللا، فكلمته أن يكلم يل بعض أهلنا، فيعطيين شيئا، فإنه كان يب من 
  فقال يل



__________  
، ٦٤ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٦٨ / ٩" حلية االولياء " ، و ٧٩": آداب الشافعي ) " ١(

  .٦٩": توايل التأسيس " و 
  .يعلمك": احللية " يف ) ٢(

  .وهو خطأ
  ".تعلو : " يف االصل) ٣(

(*)  

)١٠/٨٥(  

  

فأعطاين مئة دينار ؟ مث : أتكلمين يف رجل كان منا، فخالفنا ؟ قال: فكلمته، فقالأتيت فالنا، : مصعب
إن الرشيد كتب إيل أن أصري إىل اليمن قاضيا، فتخرج معنا، لعل اهللا أن يعوضك، : قال يل مصعب

  إن: فخرجت معه، وجالسنا الناس، فكتب مطرف بن مازن إىل الرشيد
ن يدك، فأخرج عنه حممد بن إدريس، وذكر أقواما من أردت اليمن ال يفسد عليك وال خيرج م

وذكر ..الطالبيني، فبعث إىل محاد الرببري، فأوثقت باحلديد، حىت قدمنا على هارون الرقة، فأدخلت عليه
  ).١(اجتماعه بعد مبحمد بن احلسن، ومناظرته له 

إىل العظم يلوح، فأكتب كان مرتلنا مبكة يف شعب اخليف، فكنت أنظر : عن الشافعي قال: قال احلميدي
  ).٢(فيه احلديث أو املسألة، وكانت لنا جرة قدمية، فإذا امتال العظم طرحته يف اجلرة 

أنا أدعو اهللا : قال عمرو بن عثمان املكي، عن الزعفراين، عن حيىي بن معني، مسعت حيىي بن سعيد يقول
  ).٣(للشافعي يف صاليت منذ أربع سنني 

جاء حيىي بن معني إىل أمحد بن حنبل، فبينا هو عنده، إذا مر الشافعي على بغلته، : قال ابن ماجة القزويين
  يا أبا عبد اهللا،: فوثب أمحد يسلم عليه، وتبعه، فأبطأ، وحيىي جالس، فلما جاء، قال حيىي

__________  
توايل " ، و ٧٣ / ٩" حلية االولياء " ، و ٢٤": آداب الشافعي ) " ٢ (٧٠ / ٩" حلية االولياء ) " ١(

  .٧٠": االنتقاء " ، و ٩: الرازي" مناقب " ، و ٥٠": التأسيس 
) ٤٤(والصفحة ) ٣(و ) ٢(تعليق رقم ) ٢٠(، وانظر الصفحة ٢٤٤ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٣(

  ).٣(تعليق رقم 
(*)  

)١٠/٨٦(  



  

  ).١(دع عنك هذا ؟ إن أردت الفقه، فالزم ذنب البغلة : كم هذا ؟ فقال
  .قال أبو عبد اهللا الشافعي: مسعت أمحد بن حنبل ماال أحصيه وهو يقول: عباس النسائيقال أمحد بن ال

  ما رأيت أحدا أتبع لالثر: مث قال
  ).٢(من الشافعي 

ناظرت يوما حممد ابن احلسن، فاشتد مناظريت له، : حدثنا يونس، مسعت الشافعي يقول: أبو حامت
  ).٣(را تنقطع زرا ز] تنتفخ، وأزراره [ فجعلت أوداجه 

  ).٤(مسيت ببغداد ناصر احلديث : وعن الشافعي قال
ما فاتين أحد كان أشد علي من الليث، وابن أيب ذئب، والليث أتبع : مسعت الشافعي يقول: وقال يونس

  ).٥(لالثر من مالك 
__________  

  .٢٥٢ / ٢البيهقي " مناقب " انظر ) ١(
  .٢ / ٤١٥ / ١٤" تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
" ، و ١٧٧ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ١٠٤ / ٩" حلية االولياء " ، و ١٦٠": داب الشافعي آ) " ٣(

  . تعليق على هذا اخلرب حيسن الرجوع إليه٣٢، ٢٧" بلوغ االماين " ، ويف ٢٥": االنتقاء 
 ما رأيت أحدا يسأل عن مسألة فيها نظر إال رأيت الكراهية يف: وليقارن هذا اخلرب مبا ثبت عن الشافعي

  .وجهه إال حممد بن احلسن
  ).١( ت ٤٧تقدم اخلرب يف الصفحة ) ٤(
، ٣٠٠ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ١٠٩، و ٧٤ / ٩" حلية االولياء " ، و ٢٩": آداب الشافعي ) " ٥(

  .ما ظننت أنه أدركهما حىت يأسف عليهما: ، وعلق أبو حامت على اخلرب بقوله٣٠١
املوطأ " أما الليث، فأدركه، فإنه حني اجتمع مبالك، وقرأ عليه يف : ، فقال"التوايل " وتعقبه ابن حجر يف 

كان موجودا لكن مبصر، وأسف أن ال يكون له إذ ذاك معرفة بقدر الليث، فكان يرحل إليه، أو كان " 
يعرفه، لكن مل يكن له قدرة على الرحلة إليه، وأسف على فوته، وأما ابن أيب ذئب، فمات والشافعي ابن 

 باملدينة، والشافعي إذ ذاك صغري، وال يلزم من ذلك أن ال يصح منه االسف على فوت لقيه، تسع سنني
  .مبعىن أنه أسف أن ال يكون له إدراك زمانه

(*)  

)١٠/٨٧(  

  



اخربنا أمحد بن سالمة إجازة، عن مسعود اجلمال، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا حممد 
حدثين حسان بن أبان القاضي مبصر، حدثين جامع بن القاسم البلخي، حدثين بن عبدالرمحن بن سهل، 

رأيت الشافعي يف املسجد احلرام، وقد جعلت له : أبو بكر حممد بن يزيد بن حكيم املستملي قال
يا أبا عبد اهللا، ما تقول يف أكل فرخ الزنبور : طنافس، فجلس عليها، فأتاه رجل من أهل خراسان، فقال

  .رامح: ؟ فقال
نعم من كتاب اهللا، وسنة رسول اهللا، واملعقول، أعوذ باهللا السميع العليم من : قال! حرام ؟ : فقال

وحدثنا سفيان، عن  ] ٧: احلشر) [ وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا(الشيطان الرجيم 
: " لى اهللا عليه وسلم قالزائدة، عن عبدامللك بن عمري، عن موىل لربعي، عن حذيفة، أن رسول اهللا ص

  .، هذا الكتاب والسنة"اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر 
حدثنا أبو أمحد، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبداالعلى، : وحدثونا عن إسرائيل، قال أبو بكر املستملي

  ).١(له عن سويد بن غفلة، أن عمر أمر بقتل الزنبور، ويف املعقول أن ما أمر بقتله فحرام أك
: حدثنا احلسن بن سعيد، حدثنا زكريا الساجي، مسعت البويطي، مسعت الشافعي يقول: وقال أبو نعيم

  ).٢(خملوقة فكأن خملوقا خلق مبخلوق " كن " إمنا خلق اهللا اخللق بكن، فإذا كانت 
__________  

" مناقب  " ، و٣٦٣، ٣٦٢ / ١البيهقي " مناقب " ، و ١١٠، ١٠٩ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
  .١٢٦، ١٢٥: الرازي

 و ٣٨٥ و ٣٨٢ / ٥حديث صحيح أخرجه أمحد " اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر " وحديث 
عن حذيفة بن اليمان، وحسنه الترمذي، وصححه ) ٩٧(، وابن ماجه )٣٦٦٣(، والترمذي ٤٠٢

  ، ووافقه الذهيب، وأخرجه٧٥ / ٣احلاكم 
، وله شاهد من حديث ابن )٢١٩٣(أس به، وصححه ابن حبان  من طريق آخر ال ب٣٩٩ / ٥أمحد 

  .٧٥ / ٣، واحلاكم )٣٨٠٧(مسعود عند الترمذي 
  .١١١ / ٩" حلية االولياء ) " ٢(

(*)  

)١٠/٨٨(  

  

  ).١(مل أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة : مسعت الشافعي يقول: الربيع
  .ثره على كل شئال يبلغ يف هذا الشأن رجل حىت يضر به الفقر، ويؤ: وقال

يا يونس، االنقباض عن الناس مكسبة للعداوة، : مسعت الشافعي يقول: وقال يونس بن عبداالعلى



  ).٢(واالنبساط إليهم جملبة لقرناء السوء، فكن بني املنقبض واملنبسط 
  ).٣(رضى الناس غاية ال تدرك، وليس إىل السالمة منهم سبيل، فعليك مبا ينفعك فالزمه : وقال يل

  ).٤(العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ : عن الشافعيو
  ).٥(اللبيب العاقل هو الفطن املتغافل : وعنه
  ).٦(لو أعلم أن املاء البارد ينقص مروءيت ما شربته : وعنه

__________  
  .٧٩": االنتقاء " ، و ١١٤ / ٩" حلية االولياء " ، و ١٨٩، ١٨٧": آداب الشافعي ) " ١(
 / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٩٠ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ١٢٢ / ٩" اء حلية االولي) " ٢(

  .٧٢": توايل التأسيس " ، و ١٢٢: الرازي" مناقب " ، و ٤٧٧ / ٣" اآلداب الشرعية " ، و ٥٧
  ).١(ت ) ٤٢(تقدم يف الصفحة ) ٣(
  .٥٤ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٢٣ / ٩" حلية االولياء ) " ٤(
" ، و ١٢٣: الرازي" مناقب " ، و ١٩٨ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ١٢٣ / ٩" حلية االولياء ) " ٥(

  .٥٦ / ١" ذيب االمساء 
  .٧٥": توايل التأسيس " ، و ٢٢٢: الرازي" مناقب " ، و ١٨٧ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٦(

(*)  

)١٠/٨٩(  

  

عن عمر بن حممد بن عبد : ن يوسف املروزي يقولحدثنا ابن املقرئ، مسعت يوسف بن حممد ب: أبو نعيم
بينما أنا أدور يف طلب العلم، ودخلت اليمن، فقيل : اهللا بن عبد احلكم، عن أبيه، مسعت الشافعي يقول

ا إنسان من وسطها إىل أسفل بدن امرأة، ومن وسطها إىل فوق بدنان مفترقان بأربع أيد ورأسني : يل
ا، فلم أستحل حىت خطبتها من أبيها، فدخلت، فإذا هي كما ذكر يل، ووجهني، فأحببت أن أنظر إليه

فلعهدي ما، ومها يتقاتالن، ويتالطمان، ويصطلحان، ويأكالن، مث إين نزلت عنها، وغبت عن تلك 
أحسن اهللا عزاءك يف اجلسد الواحد، تويف، فعمد :  مث عدت، فقيل يل-سنتني :  أحسبه قال-البلد، 

فلعهدي باجلسد الواحد يف :  حببل، وترك حىت ذبل، فقطع ودفن، قال الشافعيإليه، فربط من أسفل
  ).١(السوق ذاهبا وجائيا أو حنوه 

  .هذه حكاية عجيبة منكرة، ويف إسنادها من جيهل
  ).٢(ما نقص من أمثان السود إال لضعف عقوهلم، وإال هو لون من االلوان : وعن الشافعي قال

  كان: حدثنا الربيع، قال: صبهاينإبراهيم بن حممد بن احلسن اال



  ).٣(الشافعي خيتم يف رمضان ستني ختمة 
__________  

مسعت يونس ابن حممد بن :  من طريق حممد بن إبراهيم، قال١٢٨، ١٢٧ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
عن عمر بن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم عن : مسعت عمر بن الربيع يقول: موسى املروزي يقول

  .يهأب
  .١٢٩ / ٩" حلية االولياء " ، و ٢٠٦ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٢(
، وهدي النيب صلى اهللا عليه وسلم هو الواجب االتباع، فإنه مل )١(ت ) ٣٦(تقدم يف الصفحة ) ٣(

  (*)مل يفقه من قرأ : " يأذن لعبد اهللا بن عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن يف أقل من ثالث، وقال

)١٠/٩٠(  

  

ما رأيت أحدا أحسن صالة من الشافعي، وذاك أنه أخذ من مسلم بن : إبراهيم بن حممد الشافعيقال 
خالد، وأخذ مسلم بن ابن جريج، وأخذ ابن جريج من عطاء، وأخذ عطاء من ابن الزبري، وأخذ ابن 

  .الزبري من أيب بكر الصديق، وأخذ أبو بكر من النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).١(أيت باليمن بنات تسع حيضن كثريا ر: وعن الشافعي قال

ماء العراق، وما يف الدنيا مثل ماء : يقولون: مسعت الشافعي يقول: قال حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم
  ).٢(فما برح من مصر حىت ولد له : مصر للرجال، لقد قدمت مصر، وأنا مثل اخلصي ما أحترك، قال

خلفت : ، مسعت الشافعي يقول)٣(بن عبد العزيز اجلروي حدثنا احلسن : حممد بن إبراهيم بن جناد
  ).٤(ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة، يسمونه التغبري يشغلون به عن القرآن 

  ما أفلح مسني قط إال أن يكون حممد بن احلسن،: عن الشافعي
__________  

  عبد اهللامن حديث ) ٢٩٥٠(، والترمذي )١٣٩٤(أخرجه أبو داود " القرآن يف أقل من ثالث 
  .ابن عمرو، وإسناده صحيح

  .١٣٧ / ٩" حلية االولياء " ، و ٤٩": آداب الشافعي ) " ١(
  .١١٩ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٢(
، وثقه أبو حامت، وقال ٢٣٨ / ٣" االنساب " بطن من جذام كما يف : نسبة إىل جري بن عوف) ٣(

  .مل ير مثله فضال وزهدا: الدارقطين
" ، و ٢٨٣ / ١البيهقي " مناقب " ، و ١٤٦ / ٩" حلية االولياء " ، و ٣١٠ ": آداب الشافعي) " ٤(

  .، وإسناد اخلرب صحيح٢٣٠": تلبيس إبليس 



وقد يسمى ما يقرأ بالتطريب من الشعر يف ذكر اهللا تعاىل : ١٢٢ / ٨" ذيب اللغة " قال االزهري يف 
هجوا، فسموا مغربة ذا املعىن، مث نقل كالم تغبريا، كأم إذا تناشدوها باالحلان، طربوا فرقصوا وأر

  .الشافعي
مسي هؤالء مغربين لتزهيدهم الناس يف الفانية املاضية، وترغيبهم يف الغابرة، : وقال أبو إسحاق النحوي

  .وهي اآلخرة الباقية
(*)  

)١٠/٩١(  

  

ه، والشحم مع الغم ال الن العاقل ال يعدو من إحدى خلتني، إما يغتم آلخرته أو لدنيا: ومل ؟ قال: قيل
  ).١(ينعقد 

أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن بن عمرو املعدل يف سنة اثنتني وتسعني وبعدها، أخربنا احلسن بن علي بن 
احلسني االسدي، أخربنا جدي أبو القاسم احلسني بن احلسن، أخربنا أبو القاسم علي بن حممد الفقيه، 

صر سنة تسع عشرة وأربع مئة، حدثنا أمحد بن حممد بن أخربنا حممد بن الفضل بن نظيف الفراء مب
احلسني الصابوين سنة مثان وأربعني وثالث مئة، حدثنا املزين، حدثنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن 

لست : " إنك تواصل فقال: ، فقيل"ى عن الوصال " عبد اهللا، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).٢(" مثلكم إين أطعم وأسقى 

كالم االقران إذا تربهن لنا أنه وى وعصبية، ال يلتفت إليه، بل يطوى وال يروى، كما تقرر عن : قلت
الكف عن كثري مما شجر بني الصحابة وقتاهلم رضي اهللا عنهم أمجعني، وما زال مير بنا ذلك يف الدواوين 

ما بأيدينا وبني علمائنا، والكتب واالجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه كذب، وهذا في
فينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو القلوب، وتتوفر على حب الصحابة، والترضي عنهم، وكتمان 

ذلك متعني عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص يف مطالعة ذلك خلوة للعامل املنصف العري من 
  اهلوى، بشرط أن يستغفر هلم، كما علمنا اهللا تعاىل

__________  
  .١٢٠ / ٢" مناقب البيهقي ) " ١(
باب بركة :  يف الصوم١١٩ / ٤، والبخاري ٣٠٠ / ١" املوطأ " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(

" باب النهي عن الوصال يف الصوم، و : يف الصوم) ١١٠٢(باب الوصال، ومسلم : ١٧٧السحور، و 
  .١٤٣ و ١٢٨ و ١٠٢ / ٢" املسند " ، و )٢٣٦٠(أيب داود " سنن 

*)(  



)١٠/٩٢(  

  

والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والخواننا الذين سبقونا باالميان وال جتعل : [ حيث يقول
فالقوم هلم سوابق، وأعمال مكفرة ملا وقع منهم، وجهاد  ] ١٠: احلشر] [ يف قلوبنا غال للذين آمنوا 

ي فيهم العصمة، نقطع بأن بعضهم أفضل حماء، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو يف أحد منهم، وال ندع
من بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل االمة، مث تتمة العشرة املشهود هلم باجلنة، ومحزة وجعفر 

ومعاذ وزيد، وأمهات املؤمنني، وبنات نبينا صلى اهللا عليه وسلم، وأهل بدر مع كوم على مراتب، مث 
فارسي وابن عمر وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي اهللا االفضل بعدهم مثل أيب الدرداء وسلمان ال

  ،)١(عنهم بنص آية سورة الفتح 
مث عموم املهاجرين واالنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد اهللا بن عمرو، وهذه احللبة، مث سائر من 

 أمجعني صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاهد معه، أو حج معه، أو مسع منه، رضي اهللا عنهم
وعن مجيع صواحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املهاجرات واملدنيات وأم الفضل وأم هانئ اهلامشية 

  .وسائر الصحابيات
فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع يف كتبهم من ذلك، فال نعرج عليه، وال كرامة، فأكثره باطل وكذب 

!  يف الصحاح واملسانيد، ومىت إفاقة من به سكران ؟ وافتراء، فدأب الروافض رواية االباطيل، أو رد ما
مث قد تكلم خلق من التابعني بعضهم يف بعض، وحتاربوا، وجرت أمور ال ميكن شرحها، فال فائدة يف 
بثها، ووقع يف كتب التواريخ وكتب اجلرح والتعديل أمور عجيبة، والعاقل خصم نفسه، ومن حسن 

  إسالم
__________  

لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف : (، ونصها)١٨(م وهي اآلية رق) ١(
  ).قلوم فأنزل السكينة عليهم وأثام فتحا قريبا

 / ٣" زاد املعاد " ، وانظر "الصحيحني " وكانت عدة الذين شهدوا هذه البيعة ألفا ومخس مئة كما يف 
٢٨٧.  

(*)  

)١٠/٩٣(  

  

ه، وحلوم العلماء مسمومة، وما نقل من ذلك لتبيني غلط العامل، وكثرة ومهه، أو املرء تركه ما ال يعني
  .نقص حفظه، فليس من هذا النمط، بل لتوضيح احلديث الصحيح من احلسن، واحلسن من الضعيف



وإمامنا، فبحمد اهللا ثبت يف احلديث، حافظ ملا وعى، عدمي الغلط، موصوف باالتقان، متني الديانة، فمن 
ه جبهل وهوى ممن علم أنه منافس له، فقد ظلم نفسه، ومقتته العلماء، والح لكل حافظ حتامله، نال من

وجر الناس برجله، ومن أثىن عليه، واعترف بإمامته وإتقانه، وهم أهل العقد واحلل قدميا وحديثا، فقد 
  أصابوا، وأمجلوا،
  .وهدوا، ووفقوا

أحسنوا ووفقوا، وطاعتهم يف : د من قدح وى، فقد يقالوأما أئمتنا اليوم وحكامنا، فإذا أعدموا ما وج
  .ذلك مفترضة ملا قد رأوه من حسم مادة الباطل والشر

  .وبكل حال فاجلهال والضالل قد تكلموا يف خيار الصحابة
ال أحد أصرب على أذى يسمعه من اهللا، إم ليدعون له ولدا، وإنه لريزقهم : " ويف احلديث الثابت

  .)١" (ويعافيهم 
وقد كنت وقفت على بعض كالم املغاربة يف االمام رمحه اهللا، فكانت فائديت من ذلك تضعيف حال من 

  .تعرض إىل االمام، وهللا احلمد
__________  

يف صفات ) ٢٨٠٤(باب الصرب يف االذى، ومسلم :  يف االدب٤٢٦ / ١٠أخرجه البخاري ) ١(
ل من طرق عن االعمش، عن سعيد بن جبري، عن باب ال أحد أصرب على أذى من اهللا عزوج: املنافقني

  .٤٠٥ و ٤٠١، و ٣٩٥ / ٤" املسند " وهو يف ..أيب عبدالرمحن السلمي، عن أيب موسى االشعري
(*)  

)١٠/٩٤(  

  

وال ريب أن االمام ملا سكن مصر، وخالف أقرانه من املالكية، ووهى بعض فروعهم بدالئل السنة، 
 ونالوا منه، وجرت بينهم وحشة، غفر اهللا للكل، وقد اعترف وخالف شيخه يف مسائل، تأملوا منه،

  .مل يكن يف الشافعي بدعة: االمام سحنون، وقال
يف صدقه، وشرفه، ونبله، وسعة علمه، ! فصدق واهللا، فرحم اهللا الشافعي، وأين مثل الشافعي واهللا 
  .وفرط ذكائه، ونصره للحق، وكثرة مناقبه، رمحه اهللا تعاىل

  بو بكر اخلطيب يف مسألة االحتجاج باالمام الشافعي،قال احلافظ أ
فيما قرأت على أيب الفضل بن عساكر، عن عبداملعز بن حممد، أخربنا يوسف بن أيوب الزاهد، أخربنا 

؟ وذكر أن " اجلامع " سألين بعض إخواننا بيان علة ترك البخاري الرواية عن الشافعي يف : اخلطيب قال
 حنيفة ضعف أحاديث الشافعي، واعترض بإعراض البخاري عن روايته، بعض من يذهب إىل رأي أيب



ولوال ما أخذ اهللا على العلماء فيما يعلمونه ليبيننه للناس، لكان أوىل االشياء االعراض عن اعتراض 
اجلهال، وتركهم يعمهون، وذكر يل من يشار إليه خلو كتاب مسلم وغريه من حديث الشافعي، فأجبته 

، ومثل الشافعي من حسد، وإىل ستر معامله قصد، ويأىب اهللا إال أن يتم نوره، ويظهر من مبا فتح اهللا يل
كل حق مستوره، وكيف ال يغبط من حاز الكمال، مبا مجع اهللا له من اخلالل اللوايت ال ينكرها إال ظاهر 

  .اجلهل، أو ذاهب العقل
وليس ملا * أىب اهللا إال رفعه وعلوه :  وقالمث أخذ اخلطيب يعدد علوم االمام ومناقبه، وتعظيم االئمة له،

، غري أنه عدل عن كثري من "جامعه " والبخاري هذب ما يف : يعليه ذو العرش واضع إىل أن قال
  : (*)مسعت البخاري يقول: االصول إيثارا لالجياز، قال إبراهيم بن معقل

)١٠/٩٥(  

  

  .حاح حلال الطولإال ما صح، وتركت من الص" اجلامع " ما أدخلت يف كتايب 
فترك البخاري االحتجاج بالشافعي، إمنا هو ال ملعىن يوجب ضعفه، لكن غين عنه مبا هو أعلى منه، إذ 

  .أقدم شيوخ الشافعي مالك، والدراوردي، وداود العطار، وابن عيينة
  والبخاري مل يدرك الشافعي، بل لقي من هو أسن منه، كعبيد اهللا بن موسى، وأيب عاصم ممن رووا
  .عن التابعني، وحدثه عن شيوخ الشافعي عدة، فلم ير أن يروي عن رجل، عن الشافعي، عن مالك

فقد روى عن املسندي، عن معاوية بن عمرو، عن الفزاري، عن مالك، فال شك أن البخاري : فإن قيل
ديثا نازال إنه مل يرو ح: قلنا! فهذا ينقض عليك ؟ " املوطأ " مسع هذا اخلرب من أصحاب مالك، وهو يف 

وهو عنده عال، إال ملعىن ما جيده يف العايل، فأما أن يورد النازل، وهو عنده عال، ال ملعىن خيتص به، وال 
  .على وجه املتابعة لبعض ما اختلف فيه، فهذا غري موجود يف الكتاب

  .وحديث الفزاري فيه بيان اخلرب، وهو معدوم يف غريه، وجوده الفزاري بتصريح السماع
والبخاري يتبع االلفاظ باخلرب يف بعض االحاديث ويراعيها، : د اخلطيب ذلك من طرق عدة، قالمث سر

وإنا اعتربنا روايات الشافعي اليت ضمنها كتبه، فلم جند فيها حديثا واحدا على شرط البخاري أغرب 
ا أدرك البخاري به، وال تفرد مبعىن فيه يشبه ما بيناه، ومثل ذلك القول يف ترك مسلم إياه، الدراكه م

للشافعي غري حديث، وأخرج له الترمذي، وابن خزمية، " سننه " من ذلك، وأما أبو داود فأخرج يف 
  .وابن أيب حامت

)١٠/٩٦(  

  



 -مث سرد اخلطيب فصال يف ثناء مشاخيه وأقرانه عليه، مث سرد أشياء يف غمز بعض االئمة، فأساء ما شاء 
  .-أعىن غامزه 

ما أفلح من طلب العلم إال بالقلة : شافعي ألفاظ قد ال تثبت، ولكنها حكم، فمنهاوبلغنا عن االمام ال
  ما كذبت قط، وال حلفت باهللا، وال تركت غسل: وعنه قال) ١(

  ).٢(اجلمعة، وما شبعت منذ ست عشرة سنة، إال شبعة طرحتها من ساعيت 
  ).٣(من مل تعزه التقوى، فال عز له : وعنه قال

  .لفقر قطما فزعت من ا: وعنه
  ).٤(طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب ا اهللا أهل التوحيد 

  ).٥(الذكر أين مسافر : مالك تكثر من إمساك العصا، ولست بضعيف ؟ قال: وقيل له
  .من لزم الشهوات، لزمته عبودية أبناء الدنيا: وقال
  ).٦( باهللا غىن النفس، وكف االذى، وكسب احلالل، والتقوى، والثقة: اخلري يف مخسة: وقال

__________  
 / ٢" مناقب الشافعي " ، و ٥٤ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٢٩: الرازي" مناقب ) " ١(

١٤١.  
  .٣٦تقدم اخلرب يف الصفحة ) ٢(
  .٥٤ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٦٨ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٣(
  .٥٤ / ١" اء واللغات ذيب االمس" ، و ١٦٩ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٤(
  .٥٥ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٧٠ / ٢" مناقب البيهقي ) " ٥(
  .٥٥ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٧٠ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٦(

(*)  

)١٠/٩٧(  

  

  ).١(أنفع الذخائر التقوى، وأضرها العدوان : وعنه
 ينور القلب، عليك باخللوة، وقلة االكل، إياك وخمالطة اجتناب املعاصي، وترك ما ال يعنيك،: وعنه

  ).٢(السفهاء ومن ال ينصفك، إذا تكلمت فيما ال يعنيك ملكتك الكلمة، ومل متلكها 
  ).٣(لو أوصى رجل بشئ العقل الناس، صرف إىل الزهاد : وعنه
  ).٤(سياسة الناس أشد من سياسة الدواب : وعنه
  ).٥(ل مذموم العاقل من عقله عقله عن ك: وعنه



  ).٦(حسن اخللق، والسخاء، والتواضع، والنسك : للمروءة أركان أربعة: وعنه
  ).٧(بالديانة، واالمانة، والصيانة، والرزانة : ال يكمل الرجل إال بأربع: وعنه
  ).٨(ليس بأخيك من احتجت إىل مداراته : وعنه

__________  
  .١٧١ / ٢يهقي الب" مناقب " ، و ١٢٣ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٢٤الرازي، " مناقب " ، و ١٧٢ / ٢البيهقي " مناقب " انظر ) ٢(
٥٥ / ١.  
  .٥٥ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٨٤، ١٨٣ / ٢البيهقي " مناقب " انظر ) ٣(
" ، و ١٢٢الرازي " مناقب " ، و ١٨٧ / ٢البيهقي " مناقب " ، و ٢٧١": آداب الشافعي ) " ٤(

  .٧٢" توايل التأسيس " ، و ٥٥ / ١" ذيب االمساء واللغات 
 / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٢٢: الرازي" مناقب " ، و ١٨٧ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٥(

٥٥.  
 / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٢٢: الرازي" مناقب " ، و ١٨٨ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٦(

٥٥.  
 / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٢٢: الرازي" مناقب " ، و ١٨٩ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٧(

٥٥.  
 / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٢٢: الرازي" مناقب " ، و ١٩٤ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٨(

٥٥.  
(*)  

)١٠/٩٨(  

  

  ).١(عالمة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقا : وعنه
  ).٢( من لك من عليك من: وعنه

التواضع من أخالق الكرام، والتكرب من شيم اللئام، التواضع يورث احملبة، والقناعة تورث : وعنه قال
  ).٣(الراحة 

  ).٤(أرفع الناس قدرا من ال يرى قدره، وأكثرهم فضال من ال يرى فضله : وقال
  ).٥(ما ضحك من خطأ رجل إال ثبت صوابه يف قلبه : وقال

  .اهللا على حب هذا االمام، النه من رجال الكمال يف زمانه رمحه اهللا، وإن كنا حنب غريه أكثرال نالم و



  
  . الوزير، وأخو الوزير احلسن بن سهلالسرخسي*  الفضل بن سهل - ٢

  .أسلم أبومها على يد املهدي، وأسلم الفضل سنة تسعني ومئة على يد املأمون
__________  

" ، و ١٢٣: الرازي" مناقب " ، و ٧٢": توايل التأسيس " ، و ١٩٦ / ٢البيهقي " مناقب ) " ١(
  .٥٥ / ١" ذيب االمساء واللغات 

" ، و ١٢٣: الرازي" مناقب " ، و ٧٢": توايل التأسيس " ، و ١٩٦ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٢(
  .٥٦ / ١" ذيب االمساء واللغات 

  .١٢٣: يالراز" مناقب " ، و ٢٠٠ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٣(
  .١٢٣: الرازي" مناقب " ، و ٢٠١ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٤(
  .١٢٣: الرازي" مناقب " ، و ٢١٤ / ٢البيهقي " مناقب ) " ٥(
: ، الوزراء والكتاب٥ / ٤، مروج الذهب ٥٦٥ و ٤٢٤ / ٨، تاريخ الطربي ٤٧١: تاريخ خليفة* 

  ، الكامل٣٣٩ / ١٢ ، تاريخ بغداد٣١٣: انظر فهرسته، معجم الشعراء للمرزباين
 / ١٠، البداية والنهاية ٣٣٨ / ١، العرب ٤٤ - ٤١ / ٤، وفيات االعيان ٣٤٦ / ٦البن االثري 

  .٤ / ٢، شذرات الذهب ١٧٢ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٤٩
(*)  

)١٠/٩٩(  

  

ملا عزم جعفر الربمكي على استخدام الفضل للمأمون وصفه حبضرة الرشيد، ونطق الفضل، فرآه : وقيل
  .رشيد فطنا بليغاال

  .النه تقلد الوزارة واحلرب" ذا الرئاستني " وكان يلقب 
  .وكان شيعيا منجما ماكرا، أشار بتجهيز طاهر بن احلسني، وحسب بالرمل بأنه يظفر باالمني

إن من إصاباته الكاذبة أنه حكم لنفسه أنه يعيش مثانيا وأربعني سنة، مث يقتل بني ماء ونار، فعاش : ويقال
  .، وقتله خال املأمون يف محام سرخس يف شعبان سنة اثنتني ومئتنيكذلك

تقاصر فيها املثل فنائلها * لفضل بن سهل يد : وقد امتدحه فحول الشعراء، فمن ذلك البراهيم الصويل
وازدادت رفعته حىت ثقل أمره على ) ١(وظاهرها للقبل * وسطوا لالجل وباطنها للندى * للغىن 

  .، وبعده بأيام مات أبوه)٢(ه خاله غالبا االسود يف مجاعة، فقتلوه املأمون، فدس علي
: إن اهللا أخلفين عليك بدل ابنك، فبكت، وقالت: وأظهر املأمون حزنا ملصرعه، وعزى والدته، وقال



  .كيف ال أحزن على ولد أكسبين ولدا مثلك
سهل من كبار الوزراء وكان احلسن بن ) ٣(مث عاشت وأدركت عرس بنت ابنها بوران على املأمون 

  .املمدحني
__________  

": الطرائف االدبية " ، و ٤٣ / ٤" وفيات االعيان " ، و ٣٤١ / ١٢" تاريخ بغداد " االبيات يف ) ١(
١٣٦.  

  .٣٤٦ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٥٦٥ / ٨" تاريخ الطربي " انظر ) ٢(
  . ه٢١٠وكان ذلك يف رمضان سنة ) ٣(

  .٢٦٥ / ١٠، والبداية ٣٩٥ / ٦، وابن االثري ٦٠٩ - ٦٠٦ / ٨انظر الطربي 
(*)  

)١٠/١٠٠(  

  

 االوحد أبو املنذر هشام بن االخباري الباهر حممد بن العالمة االخباري النسابة*  ابن الكليب - ٣
  .السائب بن بشر الكليب الكويف الشيعي أحد املتروكني، كأبيه

  .وط، وطائفةروى عن أبيه كثريا، وعن جمالد، وأيب خمنف ل
ابنه العباس، وحممد بن سعد، وخليفة بن خياط، وابن أيب السري العسقالين، وأمحد بن : حدث عنه

  .املقدام العجلي
  ).١(إمنا كان صاحب مسر ونسب، ما ظننت أن أحدا حيدث عنه : قال أمحد بن حنبل

  ).٢(متروك احلديث : وقال الدارقطين وغريه
__________  

، الكامل البن عدي لوحة ٤٢٨، الضعفاء للعقيلي لوحة ٤٢٣: ، تاريخ خليفة١٦٧: طبقات خليفة* 
، ٥٩: ، نزهة االلباء٤٥٥، ٤٥٤ / ١٠، االنساب ٤٥ / ١٤، تاريخ بغداد ١٠٨: ، الفهرست٨٢١

، العرب ٣٠٥، ٣٠٤ / ٤، ميزان االعتدال ٨٤، ٨٢ / ٦، وفيات االعيان ٢٨٧ / ١٩معجم االدباء 
، ٢٩ / ٢، مرآة اجلنان ٢١٥لوحة  / ٧، عيون التواريخ ٧١١ / ٢اء ، املغين يف الضعف٧٤٦ / ١

  .٢٩١: ، نور القبس١٩٧، ١٩٦ / ٦، لسان امليزان ٢٦٢ / ٢العرب البن خلدون 
: "  وفيه٢٨٧ / ١٩" معجم االدباء " ، و ٤٦ / ٤" تاريخ بغداد " ، و ٢١٩: المحد" العلل ) " ١(

للعقيلي " الضعفاء " ، و ١٩٦ / ٦" لسان امليزان " ، و ٣٠٤ / ٤" امليزان " ، و "مسر " بدل " سري 
  هشام بن: وهذا كما قال أمحد:  وفيه٢٨١البن عدي لوحة " الكامل " ، و ٤٢٨لوحة 



  .الكليب الغالب عليه االخبار واالمسار والنسب وال أعرف له شيئا من املسند
ن عنه كثريا من االخبار اليت تتعلق واملؤرخون كابن سعد والطربي وياقوت احلموي وغريهم ينقلو: قلت

  .بالتاريخ والنسب والطرائف واالوابد، ورمبا حمصوا شيئا مما يأثرونه عنه وردوه واموه بافتعاله وتوليده
:  وفيه١٩٦ / ٦" لسان امليزان " ، و ٣٠٤ / ٤" امليزان " ، و ٢٨٧ / ١٩" معجم االدباء ) " ٢(

  . مثله يروى احلديثغري ثقة، وليس عن: وقال حيىي بن معني
  .هو أحب إيل من أبيه: وقال أبو حامت

وامه االصمعي، وذكره العقيلي وابن اجلارود وابن السكن وغريهم يف ): القائل ابن حجر(قلت 
  .الضعفاء

(*)  

)١٠/١٠١(  

  

  .رافضي ليس بثقة: وقال ابن عساكر
  .حفظت القرآن يف ثالثة أيام: وقد ام يف قوله

قبضت على حلييت، واملرآة بيدي، القص ما فضل عن القبضة، :  ما مل ينس أحدنسيت: وكذا قوله
  ).٢(من فوق القبضة ) ١(فنسيت، وقصيت 

" ، وكتاب "املنافرات " ، وكتاب "حلف الفضول " ، وكتاب )٣(يف النسب " اجلمهرة " وله كتاب 
  ).٤" (ملوك كندة " ، وكتاب "ملوك الطوائف " ، وكتاب "الكىن 

  ).٥(بلغت مئة ومخسني مصنفا : ه مجة، يقالوتصانيف
  .مفسرا، ولكنه ال يوثق به أيضا، وفيه رفض كابنه) ٦(وكان أبوه 

__________  
قص الشعر والصوف والظفر يقصه ": اللسان " وقصصت، قلبت الصاد ياء لالستثقال، ففي : أي) ١(

  .قصا، وقصصه وقصاه على التحويل
  . تقضض، ودينار يف دنار، ولىب يف لببتظنيت يف تظننت، وتقضى يف: ومثله
  .٥ و ٤للمفضل بن سلمة ص " الفاخر " انظر 

  .٢٨٨ / ١٩" معجم االدباء " ، و ٤٦، ٤٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
 ١٣وهو املرجع الوحيد الذي يعول عليه أهل العلم بالنسب، وتوجد منه قطعة صغرية تتألف من ) ٣(

 ١٦٧ما نعلم على نسخة كاملة منه، وقد اختصره ياقوت احلموي يف ورقة، ومل يعثر له حىت اآلن في
ورقة، وذكر يف ايته أنه انتهى منه يف العشرين من ذي احلجة سنة عشر وست مئة، وعندنا منه نسخة 



مصورة عن أصل كتب عن أصل املؤلف، وذكر كاتبها أنه فرغ من كتابتها سنة مخس وستني وست 
  .فاسة والضبطمئة، وهي نسخة يف غاية الن

، وكالمها مطبوع يف مصر بتحقيق االستاذ أمحد "نسب اخليل " و " االصنام " وله أيضا كتاب ) ٤(
  .زكي

  .، فبلغت مئة وأربعة وأربعني كتابا١١١ - ١٠٨" الفهرست " وقد سردها ابن الندمي يف ) ٥(
اختصار علوم " ثري يف ، وقد قال ابن ك٢٤٨تقدمت ترمجته يف اجلزء السادس من هذا الكتاب ص ) ٦(

حممد بن السائب الكليب :  يف النوع الثامن واالربعني يف معرفة من له أمساء متعددة٢٠٩ص " احلديث 
محاد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأيب النضر، ومنهم من : منهم من يصرح بامسه هذا، ومنهم من يقول

  .يكنيه بأيب سعيد
  .طية العويف التفسري مومها أنه أبو سعيد اخلدريوهو الذي يروي عنه ع: قال ابن الصالح

(*)  

)١٠/١٠٢(  

  

ميزان " بعد ذلك بقليل، وقد ذكرته يف : مات ابن الكليب على الصحيح سنة أربع ومئتني، وقيل
  ".االعتدال 

  .مات سنة ست ومئتني: وقيل
 أبو عبد الرمحن الطائي  بن زيد بن أسيد بن جابر االخباري العالمةابن عبدالرمحن*  اهليثم بن عدي - ٤

  .الكويف املؤرخ
  هشام بن عروة، وجمالد، وابن أيب ليلى، وسعيد: حدث عن

  .ابن أيب عروبة ومجاعة
حممد بن سعد، وأبواجلهم الباهلي، وعلي بن عمرو االنصاري، وأمحد بن عبيد أبو عصيدة، : روى عنه
  .وآخرون

  .وهو من بابة الواقدي
  .وقل ما روى من املسند

  ).١(هو عندي أصلح من الواقدي : لي بن املديينقال ع
  قالت جارية: حدثنا بعض أصحابنا، قال: قال عباس الدوري
__________  

 / ٨، التاريخ الكبري ٣٦١ و ٣٤٧ / ١، البيان والتبيني ٤٧٢: ، تاريخ خليفة٢٢٦: تاريخ ابن معني* 



، اجلرح ٤٣٠قيلي لوحة ، الضعفاء للع٥٣٩، ٥٣٨، املعارف ٢٦٥ / ٢، التاريخ الصغري ٢١٨
، ٥٠ / ١٤، تاريخ بغداد ١١٣، ١١٢، الفهرست ٨٢٠، الكامل البن عدي لوحة ٨٥ / ٩والتعديل 

، ١١٤ - ١٠٦ / ٦، وفيات االعيان ٣٦٥ / ٣، إنباه الرواة ٣١٠ - ٣٠٤ / ١٩معجم االدباء 
، ٢٠٩ / ٦زان ، لسان املي٣٢ / ٢، مرآة اجلنان ٣٥٣ / ١، العرب ٣٢٥، ٣٢٤ / ٤ميزان االعتدال 
  .٣٥٥، ٣٥٤ / ٢، طبقات املفسرين ٢٩٣: ، نور القبس١٨٤ / ٢النجوم الزاهرة 

اهليثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي وال أرضاه يف : ، ولفظه٥٢ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .احلديث وال يف االنساب وال يف شئ

  .٤٣٠للعقيلي لوحة " الضعفاء " وهو يف 
(*)  

)١٠/١٠٣(  

  

  ).١(كان موالي يقوم عامة الليل يصلي، فإذا أصبح جلس يكذب : م بن عدياهليث
  ).٢(كذاب : وقال ابن معني وأبو داود

  ).٤(متروك احلديث : ، وقال النسائي وغريه)٣(سكتوا عنه : وقال البخاري
  يف سنة سبع ومئتني، وله ثالث) ٥(تويف بفم الصلح : قلت

  .وتسعون سنة
  
   بن زين العابدين علي بن احلسني، العلويدق بن حممد الباقرالصا*  حممد بن جعفر - ٥

__________  
  .٥٣ / ١٤" تاريخ بغداد " ، و ٢٢٦": تاريخ حيىي بن معني ) " ١(
" ، و ٨٥ / ٩" اجلرح والتعديل " ، و ٥٣ / ١٤" تاريخ بغداد " ، و ٢٢٦": تاريخ ابن معني ) " ٢(

  .٨٢٠ البن عدي لوحة "الكامل " ، و ٤٣٠للعقيلي لوحة " الضعفاء 
، وهذه اللفظة يطلقها البخاري على من تركوا حديثه، فهي أدىن ٢١٨ / ٨" التاريخ الكبري ) " ٣(

  .املنازل عنده وأردؤها يف التضعيف
  .١٦١ص " فتح املغيث " انظر 

" ميزان االعتدال " ، و ٥٣ / ١٤" تاريخ بغداد " ، و ١٠٤للنسائي ص " الضعفاء واملتروكني ) " ٤(
  .٢٠٩ / ٦" لسان امليزان " ، و ٣٢٤ / ٤

  .متروك احلديث، حمله حمل الواقدي: وقال أبو حامت



كانت له معرفة بأمور الناس وأخبارهم، ومل يكن يف احلديث بالقوي، وال كانت : وقال يعقوب بن شيبة
 والدارقطين له معرفة، وبعض الناس حيمل عليه يف صدقه، وذكره ابن السكن وابن شاهني وابن اجلارود

  .٢١٠ / ٦" لسان امليزان " يف الضعفاء 
كورة فوق واسط هلا ر يستمد من دجلة على اجلانب : الصلح بالكسر مث السكون واحلاء املهملة) ٥(

  .الشرقي يسمى فم الصلح
  .وفيه كانت دار احلسن بن سهل وزير املأمون، وبه بىن املأمون ببوران بنت احلسن بن سهل

وفيات " ، و ٢٧٦ / ٤ و ٤٢١ / ٣" معجم البلدان " ، و ٨٣ / ٨للسمعاين " ب االنسا" انظر 
  .٣٥٨": الروض املعطار " ، و ٢٩٠ / ١" االعيان 

 / ١، العرب ٣١١ / ٦، الكامل البن االثري ١١٥ - ١١٣ / ٢، تاريخ بغداد، ٣٥٣: مقاتل الطالبيني* 
 / ٢، شذرات الذهب ٢٤٤ / ٣ن ، تاريخ ابن خلدو١٧١، ١٧٠لوحة  / ٧، عيون التواريخ ٣٤٢

٧.  
(*)  

)١٠/١٠٤(  

  

  ،)١(احلسيين املدين أبو جعفر سيد بين هاشم يف زمانه، يلقب بالديباج 
  .، مل يكن يف الفضل واجلاللة بدون أخيه)٢(وهو أخو موسى الكاظم 

  .حدث عن أبيه، وهشام بن عروة
  .ن املنذر احلزامي وآخرونحممد بن حيىي العدين، ويعقوب بن كاسب، وإبراهيم ب: روى عنه

  .وكان سيدا مهيبا عاقال فارسا شجاعا يصلح لالمامة، وله عدة إخوة
ملا ماجت الدولة العباسية بالكائنة الكربى بقتل االمني، وحصار بغداد عشرين شهرا، مث خبلع العباسيني 

فق أن أبا إسحاق للمأمون، دعا حممد هذا إىل نفسه، وخرج مبكة، فبايعوه سنة مئتني وقد شاخ، فات
املعتصم حج حينئذ، وندب عسكرا لقتال هذا، فأخذوه، فلم يؤذه أبو إسحاق وصحبه إىل بغداد، فلم 

  ).٣(يطول ا، وتويف 
وكان يصوم يوما، ويفطر يوما، واتفق موته جبرجان يف شهر شعبان، فصلى عليه املأمون، ونزل بنفسه يف 

  ).٤(هذه رحم قطعت من سنني : حلده، وقال
 أنه جامع ودخل احلمام وافتصد، فمات فجأة، رمحه - وكان من أبناء السبعني -إن سبب موته : فقيل

  .اهللا، تويف سنة ثالث ومئتني
__________  



  .لقب بذلك حلسنه ومجاله) ١(
  .٢٧٠تقدمت ترمجته يف اجلزء السادس من هذا الكتاب ص ) ٢(
  .٣١٣ - ٣١١ / ٦، وابن االثري ٥٤١ - ٥٣٧ / ٨انظر خرب ظهوره وبيعته يف الطربي ) ٣(
  .١١٥ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٠/١٠٥(  

  

  السيدة املكرمة الصاحلة، ابنة أمري املؤمنني احلسن بن زيد بن *  نفيسة- ٦
السيد سبط النيب صلى اهللا عليه وسلم احلسن بن علي رضي اهللا عنهما، العلوية احلسنية، صاحبة املشهد 

  .ني مصر والقاهرةالكبري املعمول ب
ويل أبوها املدينة للمنصور، مث عزله، وسجنه مدة، فلما ويل املهدي أطلقه، وأكرمه، ورد عليه أمواله، 

  ).١(وحج معه، فتويف باحلاجر 
وحتولت هي من املدينة إىل مصر مع زوجها الشريف إسحاق بن جعفر بن حممد الصادق فيما قيل، مث 

  .ان ومئتنيتوفيت مبصر يف شهر رمضان سنة مث
  .ومل يبلغنا كبري شئ من أخبارها

وجلهلة املصريني فيها اعتقاد يتجاوز الوصف، وال جيوز مما فيه من الشرك، ويسجدون هلا، ويلتمسون 
  ).٢(منها املغفرة، وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية 

__________  
 / ٢، مرآة اجلنان ٢٢٦حة لو / ٧، عيون التواريخ ٣٥٥ / ١، العرب ٤٢٣ / ٥وفيات االعيان * 

، طبقات ٥١١ / ١، حسن احملاضرة ١٨٥ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٦٢ / ١٠، البداية والنهاية ٤٣
  .١٣٥ / ٥، خطط مبارك ٢١ / ٢، شذرات الذهب ٥٨ / ١الشعراين 

ل الكام" ، و ٣٢ / ٨" تاريخ الطربي " هي قرية على مخسة أميال من املدينة، وانظر خرب توليته يف ) ١(
  .٢٦٢ / ١٠" البداية " ، و ٥٩٣ / ٥" 
وإىل اآلن قد بالغ العامة يف اعتقادهم فيها ويف غريها : ٢٦٢ / ١٠" البداية " قال ابن كثري يف ) ٢(

كثريا جدا، وال سيما عوام مصر، فإم يطلقون فيها عبارات بشيعة جمازفة تؤدي إىل الكفر والشرك، 
وز، ورمبا نسبها بعضهم إىل زين العابدين وليست من ساللته، والذي وألفاظا ينبغي أن يعرفوا أا ال جت

  = (*)ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق مبثلها من النساء الصاحلات، وأصل عبادة االصنام من 

)١٠/١٠٦(  



  

وكان أخوها القاسم رجال صاحلا زاهدا خريا، سكن نيسابور، وله ا عقب، منهم السيد العلوي الذي 
  .حلافظ البيهقييروي عنه ا

كانت من الصاحلات العوابد، والدعاء مستجاب عند قربها، بل وعند قبور االنبياء والصاحلني : وقيل
، ويف املساجد، وعرفة ومزدلفة، ويف السفر املباح، ويف الصالة، ويف السحر، ومن االبوين، ومن )١(

وقال ربكم : ( وحني، لقوله تعاىل، ويف كل وقت)٢(الغائب الخيه، ومن املضطر، وعند قبور املعذبني 
  ).ادعوين أستجب لكم

  .وال ينهى الداعي عن الدعاء يف وقت إال وقت احلاجة، ويف اجلماع، وشبه ذلك
  ).٣(ويتأكد الدعاء يف جوف الليل، ودبر املكتوبات، وبعد االذان 

__________  
 بتسوية القبور وطمسها، واملغاالة يف املغاالة يف القبور وأصحاا، وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم= 

البشر حرام، ومن زعم أا تفك من اخلشب، أو أا تنفع أو تضر بغري مشيئة اهللا فهو مشرك، رمحها اهللا 
  .وأكرمها

مل يثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم شئ يف كون الدعاء مستجابا عند قبور االنبياء والصاحلني، ) ١(
 أم كانوا يقصدون قبور االنبياء والصاحلني للدعاء عندهم، ويرى ابن والسلف الصاحل ال يعرف عنهم

أن استجابة الدعاء عند قبور االنبياء والصاحلني ثبتت بالتجربة، وأقره " احلصن احلصني " اجلزري يف 
 لكن قيده بشرط أال تنشأ عن ذلك مفسدة وهي أن يعتقد ٤٦ص " حتفة الذاكرين " عليه الشوكاين يف 

امليت ما ال جيوز اعتقاده كما يقع لكثري من املعتقدين يف القبور، فإم قد يبلغون الغلو بأهلها يف ذلك 
إىل ما هو شرك باهللا عزوجل فينادوم مع اهللا، ويطلبون منهم ما ال يطلب إال من اهللا عزوجل، وهذا 

  . لدقائق الشركمعلوم من أحوال كثري من العاكفني على القبور خصوصا العامة الذين ال يفطنون
: من حديث عبد اهللا بن عمر قال) ٢٩٨٠(ومسلم ) ٤٧٠٢(و ) ٤٤٢٠(أخرج البخاري برقم ) ٢(

: " -يف شأم، وكان هذا يف غزوة تبوك :  أي-قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحاب احلجر 
  ال

ملا مر النيب : ويف رواية " تدخلوا على هؤالء املعذبني إال أن تكونوا باكني أن يصيبكم مثل ما أصام
ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم اال أن تكونوا باكني حذرا : " صلى اهللا عليه وسلم باحلجر قال

  .مث قنع رأسه، وأسرع السري حىت أجاز الوادي" أن يصيبكم مثل ما أصام 
   (*)٥٠ - ٤٦" حتفة الذاكرين " انظر أدلة ذلك يف ) ٣(

)١٠/١٠٧(  

  



، أبو طلحة )١(ابن مصعب بن رزيق االمري، مقدم اجليوش، ذو اليمينني  * هر بن احلسني طا- ٧
اخلزاعي، القائم بنصر خالفة املأمون، فإنه ندبه حلرب أخيه االمني، فسار يف جيش جلب، وحاصر 

  ).٢(االمني، فظفر به، وقتله صربا، فمقت لتسرعه يف قتله 
  .وكان شهما مهيبا داهية جوادا ممدحا

  .وى عن ابن املبارك وعمه علي بن مصعبر
  .ابنه عبد اهللا بن طاهر أمري خراسان، وابنه االخر طلحة: روى عنه

  ).٣(ومن كرمه املسرف أنه وقع يوما بصالت جزيلة بلغت ألف ألف وسبع مئة ألف درهم 
__________  

:  والكتاب، الوزراء٥٩٦ - ٥٩٣ / ٨، تاريخ الطربي ٤٧٢، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٦: تاريخ خليفة* 
، ٥٢٣ - ٥١٧ / ٢، وفيات االعيان ٣٨١ / ٦، الكامل البن االثري ٣٥٣ / ٩، تاريخ بغداد ٢٩٠

، النجوم ٢٦١ - ٢٦٠ و ٢٥٥ / ١٠، البداية والنهاية ٢٠٨ - ٢٠٣لوحة  / ٧عيون التواريخ 
  .١٦ / ٢، شذرات الذهب ١٨٤ و ١٨٣ و ١٧٨ و ١٦٠ و ١٥٥ و ١٥٢ و ١٤٩ / ٢الزاهرة 

لك النه ضرب شخصا يف واقعة علي بن عيسى فقده نصفني، وكانت الضربة بشماله، لقب بذ) ١(
  كلتا يديك ميني حني تضربه: فقال فيه بعض الشعراء

  .ميينك ميني أمري املؤمنني، ومشالك ميني: لقب بذلك الن املأمون كتب إليه: وقيل
  .النه ويل العراق وخراسان: وقيل

  .٣٨٢ / ٦، وابن االثري ٤٩٥ - ٤٧٨ / ٨يف الطربي انظر تفصيل خرب قتله االمني ) ٢(
، وقد مدحه مقدس بن صيفي ٢٠٦لوحة  / ٧" عيون التواريخ " ، و ٣٥٤ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(

الغرقت كيف ال تغرق وحبران من فوقها * عجبت حلراقة ابن احلسني : اخللوقي الشاعر بثالثة أبيات هي
أعطوه ألف : وقد مسها كيف ال تورق فقال* ن ذاك أعوادها وآخر من حتتها مطبق وأعجب م* واحد 

  .زد حىت نزيدك: دينار، وقال
  .حسيب: فقال
(*)  

)١٠/١٠٨(  

  

وكان مع فرط شجاعته عاملا خطيبا مفوها بليغا شاعرا، بلغ أعلى الرتب، مث مات يف الكهولة سنة سبع 
  .ومئتني

  



  .اجب الرشيد، وكان أبوه حاجب املنصورابن يونس، االمري الكبري، ح *  الفضل بن الربيع- ٨
  .وكان من رجال العامل حشمة وسؤددا وحزما ورأيا

قام خبالفة االمني، وساق إليه خزائن الرشيد، وسلم إليه الربد والقضيب واخلامت، جاءه بذلك من طوس، 
، مث ظهر إذ وصار هو الكل الشتغال االمني باللعب، فلما أدبرت دولة االمني، اختفى الفضل مدة طويلة

  .بويع إبراهيم بن املهدي، فساس نفسه، ومل يقم معه، ولذلك عفا عنه املأمون
  مات سنة مثان ومئتني يف عشر السبعني، وهو من موايل عثمان

  .رضي اهللا عنه
بن ) ١(إنه متكن من الرشيد، وكان يكره الربامكة، فنال منهم، ومااله على ذلك كاتبهم إمساعيل : يقال

  .صبيح
  إنه قدم عشر قصص إىل جعفر الربمكي، فعللها، ومل: لويقا

__________  
، ٥٤٥ - ٥٤١: ، زهر اآلداب٥٩٩ / ٨، تاريخ الطربي ٤٧٣ و ٤٦٥ و ٤٤٧: تاريخ خليفة* 

 / ١، العرب ٤٠ - ٣٧ / ٤، وفيات االعيان ٣٨٦ / ٦، الكامل البن االثري ٣٤٣ / ١٢تاريخ بغداد 
، مفتاح السعادة ١٨٥ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٦٣ / ١٠ والنهاية ، البداية٤٢ / ٢، مرآة اجلنان ٣٥٥

  .٩٩: ، إعتاب الكتاب٢٠ / ٢، شذرات الذهب ٣٠٦ - ٣٠٣ / ٢
  .للجهشياري" الوزراء والكتاب " والتصويب من ابن خلكان، و " إبراهيم : " يف االصل) ١(

(*)  

)١٠/١٠٩(  

  

  ).١(جعن خائبات خاسرات ار: يوقع يف شئ منها، فأخذها الفضل، وقام وهو يقول
  .وملا نكبوا، ويل الفضل وزراة الرشيد وعظم حمله، ومدحته الشعراء

  
احلافظ أبو عبدالرمحن العدوي موالهم البصري، موىل العمريني، ) ت، س، ق * ( مؤمل بن إمساعيل- ٩

  .جاور مبكة
  . سلمة وطبقتهمعكرمة بن عمار، وشعبة، والثوري، ونافع بن عمر اجلمحي، ومحاد بن: وحدث عن
أمحد، وإسحاق، وبندار، وحممود بن غيالن، ومؤمل بن إهاب، وحممد بن سهل بن املهاجر، : حدث عنه
  .وآخرون

__________  



  :، ومتام اخلرب عندمها"خاسئات : " ٢٦٣ / ١٠" البداية "  و ٣٨ / ٤" الوفيات " يف ) ١(
 حال والزمان عثور فتقضى لبانات بتصريف* عسى وعسى يثين الزمان عنانه : مث خرج وهو يقول
عزمت عليك يا : وحتدث من بعد االمور أمور فسمعه حيىي وهو ينشد ذلك، فقال له* وتشفى حسائف 

أبا العباس إال رجعت، فرجع فوقع يف مجيع الرقاع، مث ما كان إال القليل حىت نكبوا على يده، وتوىل 
أن رمى ملكهم بأمر * عى الدهر آل برمك ملا ما ر: بعدهم وزارة الرشيد ويف ذلك يقول أبو نواس

، ٣٠٧ / ١" الفرج بعد الشدة " غري راع ذمام آل الربيع وانظر * فظيع إن دهرا مل يرع عهدا ليحىي 
٣٠٩.  

، اجلرح والتعديل ٣٠٧، ٣٠٦ / ٢، التاريخ الصغري ٤٩ / ٨، التاريخ الكبري ٥٩١: تاريخ ابن معني* 
 / ٤، ميزان االعتدال ٢ / ٨٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٩٤، ذيب الكمال لوحة ٤٧٤ / ٨

 - ٣١٢ / ٧، العقد الثمني ٦٨٩ / ٢، املغين يف الضعفاء ١٩١، ١٩٠ / ٣، الكاشف ٢٢٩، ٢٢٨
  .٣٩٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨٠ / ١٠، ذيب التهذيب ٣١٣

(*)  

)١٠/١١٠(  

  

  ).١(وثقه حيىي بن معني 
  ).٢(، كثري اخلطأ صدوق، شديد يف السنة: وقال أبو حامت
  ).٣(منكر احلديث : وقال البخاري

  ).٤(إال أنه يهم يف الشئ : وأما أبو داود، فأثىن عليه وعظمه، ورفع من شأنه، مث قال
  .تويف مبكة يف شهر رمضان سنة ست ومئتني: قلت

قرأت على حممد بن أيب الفتح النحوي بطرابلس، حدثنا عبد الوهاب بن حممد، أخربنا حممد بن 
  اخلصيب، أخربنا علي بن املسلم

الفقيه، أخربنا أبو احلسن أمحد بن عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن عثمان السلمي، أخربنا جدي، أخربنا 
أمحد بن عبد اهللا بن هالل، حدثنا مؤمل بن إهاب، حدثنا املؤمل بن إمساعيل، حدثنا محاد بن سلمة، عن 

قال رسول اهللا صلى اهللا : ملسيب، عن معمر بن عبد اهللا، قالحيىي بن سعيد، عن الزهري، عن سعيد بن ا
  ).٥" (وال حيتكر إال خاطئ : " عليه وسلم

__________  
  .٥٩١" تارخيه " يف ) ١(
  .٣٧٤ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(



 ٦ / ١" امليزان " وهذا اللفظ يطلقه البخاري على من ال حتل الرواية عنه كما نقله املؤلف عنه يف ) ٣(
تدريب الراوي "  يف ترمجة سليمان بن داود اليمامي، والسيوطي يف ٢٠٢ / ٢يف ترمجة أبان بن جبلة، و 

  .١٦٢ص " فتح املغيث " ، والسخاوي يف ٢٣٥ص " 
  .صدوق سيئ احلفظ": التقريب " ، وقال احلافظ يف ١٣٩٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
، وابن ماجة ٢٤٨ / ٢، والدارمي ٤٠٠ / ٦، و ٤٥٣ / ٣حديث صحيح، أخرجه أمحد ) ٥(
من طرق عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم، عن سعيد بن ) ١٢٦٧(، والترمذي )٢١٥٤(

  .حسن صحيح: وقال الترمذي..املسيب، عن معمر بن عبد اهللا بن نضلة
  = (*)باب حترمي االحتكار يف االقوات من : يف املساقاة) ١٦٠٥" (صحيحه " وأخرجه مسلم يف 

)١٠/١١١(  

  

  .رواه طائفة عن سعيد
  

االمام احلافظ الصدوق، أبو عبد الرمحن، أسود بن عامر، شاذان، الشامي مث ) ع * ( شاذان- ١٠
  .البغدادي

  .ولد سنة بضع وعشرين ومئة
هشام بن حسان، وطلحة بن عمرو، وذواد بن علبة، وجرير بن حازم، وشعبة بن احلجاج، : ومسع

  .لعزيز بن املاجشون، ومحاد بن سلمة، ومحاد بن زيد وعدةوسفيان الثوري، وعبد ا
أمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، وأبو ثور الكليب، وعمرو الناقد، وعبد اهللا الدارمي، : حدث عنه

ويعقوب بن شيبة، وأمحد ابن الوليد الفحام، وأمحد بن اخلليل الربجالين، واحلارث بن أيب أسامة وخلق 
  .كثري

__________  
  .طريق عبد اهللا بن مسلمة، عن سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب، عن معمر= 

 من طريق حيىي بن سعيد االموي، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب، ٤٥٤ / ٣وأخرجه أمحد 
  .عن معمر

 عن من طرق عن حممد بن عمرو بن عطاء،) ١٣٠) (١٦٠٥(، ومسلم )٣٤٤٧(وأخرجه أبو داود 
حبس الطعام وغريه طلب غالئه، واالسم منه : واالحتكار..سعيد بن املسيب، عن معمر بن عبد اهللا

  .املذنب اآلمث: احلكرة، واخلاطئ
إن فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئني : [ إذا أذنب، ومنه قوله تعاىل: خطئ خيطأ فهو خاطئ: يقال



  .إذا فعل ضد الصواب: وأخطأ خيطئ، فهو خمطئ] 
وظاهر احلديث حترمي االحتكار للطعام وغريه، وهو الذي ذهب إليه أبو يوسف صاحب أيب حنيفة، 

  .كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبا أو ثيابا: فقال
، اجلرح والتعديل ٣١٤ / ٢، التاريخ الصغري ٣٤٨ / ١، التاريخ الكبري ٣٣٦ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ١ / ٦٩ / ١، تذهيب التهذيب ١١٤، ذيب الكمال لوحة ٣٥، ٣٤ / ٧د ، تاريخ بغدا٢٩٤ / ٢

، طبقات ٣٤٠ / ١، ذيب التهذيب ١٣١ / ١، الكاشف ٣٥٤ / ١، العرب ٣٦٩ / ١تذكرة احلفاظ 
  .٢٠ / ٢، شذرات الذهب ٣٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٥: احلفاظ

(*)  

)١٠/١١٢(  

  

  .دماء بقية بن الوليدوثقه ابن املديين وغريه، وحدث عنه من الق
  .تويف يف أول سنة مثان ومئتني ببغداد

أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن : أنبأنا أمحد بن عبد السالم، واملسلم بن عالن ومجاعة قالوا
حممد، أخربنا حممد بن حممد ابن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن الفرج االزرق، حدثنا 

إذا أذن : " دثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن بريد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك، قالشاذان، ح
اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، أعط حممدا سؤله يوم القيامة، إال : املؤذن، فقال الرجل

  ).١" (نالته شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة 
الفقيه، أخربنا أبو الفتح املندائي، أخربنا عبيداهللا بن حممد بن أمحد، أخربنا أنبأنا عبدالرمحن بن حممد 

له، أخربنا أبو سعد املاليين، أخربنا عبد اهللا بن عدي، " الصفات " جدي أبو بكر البيهقي يف كتاب 
دة، أخربين احلسن بن سفيان، حدثنا حممد بن رافع، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا محاد بن سلمة، عن قتا

- يعين يف املنام -رأيت ريب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عكرمة، عن ابن عباس، قال
  ).٢(وذكر احلديث .." 

  وهو بتمامه يف تأليف البيهقي، وهو خرب منكر، نسأل اهللا
__________  

ال حني يسمع من ق: " إسناده جيد ويف الباب عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال) ١(
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا : النداء

باب الدعاء عند النداء و :  يف االذان٧٨، ٧٧ / ٢أخرجه البخاري " الذي وعدته، حلت له شفاعيت 
يف ) ٥٢٩(، وأبو داود ) حمموداعسى أن يبعثك ربك مقاما(باب :  يف تفسري سورة االسراء٣٠٣ / ٨



باب ما يقول الرجل إذا أذن : يف الصالة) ٢١١(باب ما جاء يف الدعاء عند االذان، والترمذي : الصالة
، وأمحد )٧٢٢(باب الدعاء عند االذان، وابن ماجه :  يف االذان٢٧ / ٢املؤذن من الدعاء، والنسائي 

  .١٤٦ / ١" شرح معاين اآلثار " ، والطحاوي يف ٣٥٤ / ٣
  (*)االمساء " وهو يف " رأيت ريب جعدا أمرد عليه حلة خضراء : " ونصه بتمامه) ٢(

)١٠/١١٣(  

  

السالمة يف الدين، فال هو على شرط البخاري وال مسلم، وراوته وإن كانوا غري متهمني، فما هم 
: النوم، وبعض من يقولوما قيد الرؤية ب" رأيت ريب : " قال: مبعصومني من اخلطأ والنسيان، فأول اخلرب

  .إن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى ربه ليلة املعراج حيتج بظاهر احلديث
، فنقف عن هذه املسألة، فإن من حسن إسالم املرء )١(والذي دل عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكاا 

  .تركه ما ال يعنيه، فإثبات ذلك أو نفيه صعب، والوقوف سبيل السالمة واهللا أعلم
اهللا ورسوله : وإذا ثبت شئ قلنا به، وال نعنف من أثبت الرؤية لنبينا يف الدنيا، وال من نفاها، بل نقول

  .أعلم
  .بلى نعنف ونبدع من أنكر الرؤية يف اآلخرة، إذ رؤية اهللا يف اآلخرة ثبت بنصوص متوافرة

  
حلافظ، شيخ االسالم، أبو  بن واقد بن عثمان الفريايب، االمام احممد بن يوسف) ع* ( الفريايب - ١١

  .عبد اهللا الضيب، موالهم، نزيل قيسارية الساحل من أرض فلسطني
  .ولد سنة بضع وعشرين ومئة

__________  
 / ٤" تفسريه " ، وانظر ما قاله ابن كثري عن هذا احلديث يف ٤٤٥، ٤٤٤والصفات، للبيهقي ص = 

٢٥١، ٢٥٠.  
  .٣٨ - ٣٦ / ٣" زاد املعاد " انظر ) ١(
 / ١، املعرفة والتاريخ ٣٢٤ / ٢، التاريخ الصغري ٢٦٤ / ١، التاريخ الكبري ٥٤٣: ريخ ابن معنيتا* 

، ٢٨٥: ، الفهرست٥٦٨لوحة  / ٣، الكامل البن عدي ١١٩ / ٨ اجلرح والتعديل ١٩٨، ١٩٧
  ، تاريخ ابن٢٩٠ / ٩، االنساب ٤٥٢ / ٢اجلمع بني رجال الصحيحني 

 / ١، تذكرة احلفاظ ١٢٩١، ذيب الكمال لوحة ٢٨٣: مل، املعجم املشت٢ / ٧٥ / ١٦عساكر 
 / ٤، ميزان االعتدال ١١١ / ٣، الكاشف ١ / ١٣ / ٤، تذهيب التهذيب ٣٦٣ / ١، العرب ٣٧٦
، شذرات ٣٦٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٩: ، طبقات احلفاظ٣٣٥ / ٩، ذيب التهذيب ٧١



  .٥١: ، الرسالة املستطرفة٢٨ / ٢الذهب 
(*)  

)١٠/١١٤(  

  

يونس بن أيب إسحاق، وفطر بن خليفة، ومالك بن مغول، وعمر بن ذر، واالوزاعي، : ومسع من
والثوري فأكثر عنه، وإسرائيل، وجرير بن حازم، وعيسى بن عبدالرمحن البجلي، وصبيح بن حمرز 

ضيل بن ، وأبان بن عبد اهللا البجلي، وإبراهيم بن أيب عبلة، وعبد احلميد بن رام، وف)١(املقرائي 
  .مرزوق، وورقاء، ونافع بن عمر، وخلق سواهم

البخاري، وأمحد بن حنبل، وحممد بن حيىي، وإسحاق الكوسج، وسلمة بن شبيب، وأبو بكر بن : وعنه
زجنويه، وحممد بن سهل بن عسكر، وأبو حممد الدارمي، وحممد بن عبد اهللا بن الربقي، ومؤمل بن 

د اهللا العجلي، وعباس الترقفي، وعبد اهللا بن حممد بن أيب مرمي، يهاب، ومحيد بن زجنويه، وأمحد بن عب
، وعبد الوارث بن احلسن بن عمرو بن الترمجان البيساين، وعمرو بن ثور اجلذامي، )٢(وعبد اهللا ولده 

  .وحممد بن مسلم بن وارة، وأمم سواهم
  .مسع من سفيان، وصحبه مدة بالكوفة

  ).٣(ن، كتبت عنه مبكة كان رجال صاحلا، صحب سفيا: قال أمحد
  أميا أحب: سألت حيىي بن معني: قال أبو عمري بن النحاس

__________  
قرية يف نواحي دمشق بسفح جبل قاسيون بني ري يزيد وثوري، وقد خرجت " مقرى " نسبة إىل ) ١(

  .ومل يبق هلا أثر
سيون، فسموا تلك اجلهة هي يف االصل اسم ملخالف من خماليف اليمن نزل أهله يف سفح جبل قا: وقيل

  .باسم خمالفهم
  .١٩ص " القالئد اجلوهرية " انظر 

  .وهو خطأ، فإن عبد اهللا هو ابن املترجم حممد بن يوسف" وولده : " يف االصل) ٢(
  .١٢٩٢: لوحة" ذيب الكمال " ، و ١٢٠ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)١٠/١١٥(  

  



  ).١(كتاب الفريايب :  قالإليك، كتاب قبيصة أو كتاب الفريايب ؟
قبيصة، وحيىي بن آدم، وأبو أمحد الزبريي، والفريايب، كلهم عن سفيان قريب : روى عباس عن حيىي قال

  ).٢(من السواء 
مثلهم، يعين مثل عبيداهللا بن موسى : الفريايب يف سفيان ؟ قال: قلت البن معني: وقال عثمان الدارمي

  ).٣(وقبيصة، وعبد الرزاق 
  .الفريايب ثقة: لعجليوقال ا

 عن - وكان من أفضل أهل زمانه -حدثنا حممد بن يوسف : وقال البخاري فيما حكاه عنه الدواليب
  .ذكره..سفيان حبديث
  .ثقة: وقال النسائي

  .الفريايب أحب إيل من حيىي بن ميان: وقال أبو زرعة
  ).٤(ثقة صدوق : وقال أبو حامت

  .لفضله ونسكه على قبيصةوسئل الدارقطين عنه، فوثقه، وقدمه 
  .ما رأيت أورع من الفريايب: وقال ابن زجنويه

خرجنا مع حممد بن يوسف الفريايب يف : مسعت حممد بن سهل بن عسكر: قال إبراهيم بن أيب طالب
  االستسقاء، فرفع يديه، فما

  ).٥(أرسلهما حىت مطرنا 
__________  

  .١٢٩٢: لوحة" مال ذيب الك" ، و ١٢٠ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٢٩٢: لوحة" ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٢٩٢: لوحة" ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٢٠ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .١٢٩٢: لوحة" ذيب الكمال ) " ٥(

(*)  

)١٠/١١٦(  

  

: إن هؤالء مرجئة، فقال: رأيت قوما دخلوا إىل حممد بن يوسف الفريايب، فقيل له: وقال البخاري
  ).١(وهم، فتابوا ورجعوا أخرج

واستقبلنا أمحد بن حنبل وهو يريد محص وحنن خارجون منها، وفاته حممد بن يوسف : قال البخاري



)٢.(  
ما مسعت هذا : ما تقول ؟ أبو بكر أفضل أو لقمان ؟ فقال: سألت الفريايب: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  ).٣(إال منك، أبو بكر أفضل من لقمان 
  .الفريايب ثقة، كانت سنته كوفية: يقال العجل

  ).٤(أخطأ حممد بن يوسف يف مخسني حديثا ومئة من حديث سفيان : وقال بعض البغداديني: مث قال
له عن الثوري أفرادات، وله حديث كبري عن الثوري، ويقدم على مجاعة يف الثوري، : وقال ابن عدي

  .ري منهمالفريايب أعلم بالثو: كعبد الرزاق ونظرائه، وقالوا
  .ورحل إليه أمحد، فلما قرب من قيسارية نعي إليه، فعدل إىل محص

  ).٥(والفريايب فيما يتبني صدوق ال بأس به 
  أنبأنا إبراهيم بن الدرجي، عن حممد بن معمر، أخربنا سعيد بن

__________  
  .١٢٩٢: لوحة" ذيب الكمال ) " ١(
  .١٢٩٢: لوحة" ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٢٩٢: لوحة"  الكمال ذيب) " ٣(
  .١٢٩٢: لوحة" ذيب الكمال ) " ٤(
، وقد علق الذهيب ١٢٩٢: لوحة" ذيب الكمال " ، و ٥٦٨لوحة  / ٣البن عدي " الكامل ) " ٥(

النه الزمه مدة، فال ينكر له أن ينفرد : له أفرادات عن الثوري، فقال: على قول ابن عدي" امليزان " يف 
  .عن ذاك البحر

(*)  

)١٠/١١٧(  

  

أيب الرجاء، أخربنا أمحد بن حممود، أخربنا ابن املقرئ، حدثنا عبد العزيز بن أمحد بن أيب رجاء مبكة، 
رأيت يف منامي كأين دخلت كرما فيه أصناف : حدثنا إبراهيم بن معاوية القيسراين، حدثنا الفريايب، قال

تصيب من : قصصتها على سفيان، فقالالعنب، فأكلت من عنبه كله غري االبيض، فلم آكل منه شيئا، ف
العلم كله غري الفرائض، فإا جوهر العلم، كما أن العنب االبيض جوهر العنب، فكان الفريايب كذلك، 

  ).١(مل يكن جييد النظر يف الفرائض 
  ).٢(ولدت سنة عشرين ومئة : قال الفريايب: مسعت ثقة يقول: وقال الفسوي

  .والفريايب من أكرب شيخ للبخاري



  ).٣(مات يف شهر ربيع االول سنة اثنيت عشرة ومئتني : قال البخاري وابن يونس
  

  العالمة، صاحب التصانيف، أبو زكريا، حيىي بن زياد بن عبد اهللا *  الفراء- ١٢
__________  

  .٢٤٣ / ٥" الوايف بالوفيات " ، و ١٢٩٢: لوحة" ذيب الكمال ) " ١(
  .١٩٨ / ١" املعرفة والتاريخ ) " ٢(
  .٢٦٤ / ١" التاريخ الكبري ) " ٣(
، أخبار النحويني البصريني ١٤٣:  طبقات الزبيدي٨٦: مراتب النحويني اليب الطيب اللغوي* 

، نزهة ٢٤٧ / ٩، االنساب ١٤٦ / ١٤، تاريخ بغداد ٧٤، ٧٣: ، فهرست ابن الندمي٥١: للسريايف
، ١٨٢ - ١٧٦ / ٦، وفيات االعيان )٨١٤(، إنباه الرواة رقم ٩ / ٢٠، معجم االدباء ٩٨: االلباء

، العرب ٢ / ١٥٣ / ٤، تذهيب التهذيب ٣٧٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٠ / ٢املختصر يف أخبار البشر 
، ٣٧١ / ٢، غاية النهاية ٢٦١ / ١٠، البداية والنهاية ٤١ - ٣٨ / ٢، مرآة اجلنان ٣٥٤ / ١

   = (*)- ٢٣٥ / ٤، روضات اجلنات ٢١٢ / ١١ذيب التهذيب 

)١٠/١١٨(  

  

  .ابن منظور االسدي موالهم الكويف النحوي، صاحب الكسائي
قيس بن الربيع، ومندل بن علي، وأيب االحوص، وأيب بكر بن عياش، وعلي بن محزة : يروي عن
  .الكسائي
  .سلمة بن عاصم، وحممد بن اجلهم السمري وغريمها: روى عنه
  .وكان ثقة

نت عربية، ولسقطت، النه خلصها، والا كانت تتنازع لوال الفراء، ملا كا: ورد عن ثعلب أنه قال
  ).١(ويدعيها كل أحد 

ونقل أبو بديل الوضاحي أن املأمون أمر الفراء أن يؤلف ما جيمع به أصول النحو، وأفرد يف حجرة، 
  .وقرر له خدما وجواري، ووراقني، فكان ميلي يف ذلك سنني

احلمد " له اخللق، فكان من مجلتهم مثانون قاضيا، وأمل اجتمع " معاين القرآن : " وملا أملى كتاب: قال
  ).٢(يف مئة ورقة " 

وكان املأمون قد وكل بالفراء ولديه يلقنهما النحو، فأراد القيام، فابتدرا إىل نعله، فقدم كل واحد 
  ).٣(لن يكرب الرجل عن تواضعه لسلطانه وأبيه ومعلمه : فردة، فبلغ ذلك املأمون، فقال



__________  
 - ١٧٨ / ١، مفتاح السعادة ٤٢٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٣ / ٢، بغية الوعاة ٢٣٩= 

١٨٠.  
يف تفسري " صحيحه " مع أنه قد علق له البخاري يف موضعني من " التهذيب " ومل يذكره املزي يف 

  .احلديد والعصر
، وعند ١١ / ٢٠ "معجم االدباء " ، و ٢٤٧ / ٩" االنساب " ، و ١٤٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(

  .وهو حتريف" خلصها " بدل " حصلها " االخري 
" ، و ١٣، ١٢ / ٢٠" معجم االدباء " ، و ١٤٩ / ١٤" تاريخ بغداد " اخلرب بأطول مما هنا يف ) ٢(

  .١٧٨، ١٧٧ / ٦" وفيات االعيان 
  . مطوال١٥٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/١١٩(  

  

: هل بغداد والكوفة من النحاة إال الكسائي والفراء لكفى، وقال بعضهملو مل يكن ال: قال ابن االنباري
  ).١(الفراء أمري املؤمنني يف النحو 

  ).٢(كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ وال يكتب، فظننا أنه كان حيفظ : وعن هناد قال
  ).٣(ما رأيت مع الفراء كتابا قط إال كتاب يافع ويفعة : وقال حممد بن اجلهم

رأيت الفراء، ففاتشته عن اللغة، فوجدته حبرا، وعن النحو فشاهدته نسيج وحده، :  مثامة بن أشرسوعن
وعن الفقه فوجدته عارفا باختالف القوم، وبالطب خبريا، وبأيام العرب والشعر والنجوم، فأعلمت به 

  أمري
  ).٤(املؤمنني، فطلبه 
غري أن ثعلبا رتبه " الفصيح " يه أكثر ما يف لثعلب، وف" الفصيح " يف حجم " البهي " وللفراء كتاب 

  .على صورة أخرى
  .ومقدار تواليف الفراء، ثالثة آالف ورقة

  ).٥(أمل الفراء كتبه كلها حفظا : وقال سلمة
  ).٦(عرف بالفراء النه كان يفري الكالم : وقيل

__________  
  .١٣ / ٢٠" معجم االدباء " ، و ١٥٢ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(



  .١٥٢ / ١٤" تاريخ بغداد " ) ٢(
  .١٥٣ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
 / ٦" وفيات االعيان " ، و ١٢، ١١ / ٢٠" معجم االدباء " ، و ١٥١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(

١٧٧.  
  .١٨١ / ٦" وفيات االعيان " ، و ١٥٣ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٥(
  ".لقاب اال" نقال عن كتاب " االنساب " ذكره السمعاين يف ) ٦(

(*)  

)١٠/١٢٠(  

  

  .اين العجب من الفراء كيف يعظم الكسائي وهو أعلم بالنحو منه: وقال سلمة
  .مات الفراء بطريق احلج سنة سبع ومئتني، وله ثالث وستون سنة، رمحه اهللا

  
االمام احملدث، مسند بغداد، أبو األشهب، هوذة بن خليفة بن عبد اهللا ) ق * ( هوذة بن خليفة- ١٣
  .عبدالرمحن بن أيب بكرة نفيع الثقفي البكراوي البصري االصم، نزيل بغدادبن 

  .ولد سنة نيف وعشرين ومئة
سليمان التيمي، وأشعث بن عبدامللك احلمراين، وعوف االعرايب، وابن عون، ويونس بن : وحدث عن

  .عبيد، وهشام بن حسان، وأيب حنيفة، وابن جريج، واحلسن بن عمارة، وطائفة
  .حب حديث ومعرفة، إال أن أكثر كتبه عدمت، فحدث مبا بقي لهوكان صا
أمحد بن حنبل، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعباس الدوري، وحممد بن سعد، وحممد بن عبد اهللا : حدث عنه

  املخرمي، ويعقوب الدورقي، وأبو زرعة الدمشقي ال الرازي، وأبو حامت، وإبراهيم
__________  

، اجلرح والتعديل ٣٣٦ / ٢، التاريخ الصغري ٢٤٦ / ٨ التاريخ الكبري ،٣٣٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
 ٤، تذهيب التهذيب ١٤٤٩، ذيب الكمال لوحة ٩٦ - ٩٤ / ١٤، تاريخ بغداد ١١٩، ١١٨ / ٩
 ١١، ذيب التهذيب ٣١١ / ٤، ميزان االعتدال ٢٢٦ / ٣، الكاشف ٣٧٠ / ١، العرب ١ / ١٢٣/ 
  .٤١٤: ، خالصة تذهيب الكمال٧٤/ 

(*)  

)١٠/١٢١(  

  



احلريب، وأمحد بن علي اخلزاز املقرئ، وبشر بن موسى، واحلارث ابن أيب أسامة، وولده عبدامللك بن 
  .هوذة، وحممد بن شاذان اجلوهري، وحممد بن العباس املؤدب، وخلق سواهم

  ).١(ما كان أصلح حديثه : روى أبو داود عن أمحد قال
أرجو أن يكون : ضبط هذا االصم عن عوف، يعين هوذة، مث قالما كان أ: وروى االثرم عن أمحد قال

  ).٢(صدوقا 
  ).٣(كتبت عن هوذة صحيفة عوف منذ كم : وقال عمرو بن عاصم الكاليب

إىل هوذة بن خليفة، وعفان، : إىل من ختتلف ببغداد ؟ قلت: قال يل أمحد بن حنبل: وقال أبو حامت
  ).٤(فسكت، كالراضي بذلك 

  ).٥(عوف ضعيف ] هوذة بن خليفة عن : [ ، عن حيىيوقال أمحد بن زهري
مل يكن باحملمود، مل يأت أحد ذه االحاديث كما جاء ا، : وروى أمحد بن حممد بن حمرز، عن حيىي

  ).٦(وكان أطروشا 
  ).٧(وقال أبو حامت، صدوق 

__________  
  .٩٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٩٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٩٥ / ١٤" اريخ بغداد ت) " ٣(
  .١١٩ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .، وما بني معقوفني منه٩٥ / ١٤" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٥(
  .االصم: ، واالطروش٩٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٦(
  .١١٩ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٧(

(*)  

)١٠/١٢٢(  

  

  ).١(ليس به بأس : وقال النسائي
  ).٢(مات يف شوال سنة مخس عشرة : يوقال أبو حسان الزياد

مات سنة ست عشرة، وهو ابن اثنتني وتسعني سنة، وكان خيضب باحلناء، بلغين : وقال ابن أيب خيثمة
  ).٣(أنه ولد سنة مخس وعشرين 

أمه الزهرة بنت عبدالرمحن بن يزيد بن أيب بكرة، طلب احلديث، وكتب عن يونس، : وقال ابن سعد



 فذهبت كتبه، ومل يبق عنده إال كتاب عوف وشئ يسري البن عون وابن وهشام، وعوف، وغريهم،
  جريج

  .وأشعث والتيمي
ومات ببغداد ليلة الثالثاء لعشر خلون من شوال سنة ست عشرة ومئتني، وصلى عليه ابنه، وكان : قال

  ).٤(رجال طواال، أمسر خيضب باحلناء 
  .الصحيح موته سنة ست عشرة، قاله مجاعة: قلت

  .وغري ذلك) ٥" (القطيعيات " ثه عاليا يف يقع حدي
كتب إلينا علي بن أمحد وغريه، أخربنا عمر بن طربزد، أخربنا أمحد بن حسن، أخربنا أبو حممد 

اجلوهري، أخربنا أبو بكر القطيعي، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا عوف، عن 
  حممد،

__________  
  .٩٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٩٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٤٥٠: لوحة" ذيب الكمال ) " ٣(
  .٣٣٩ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٤(
 لقب -هي مخسة أجزاء اليب بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعي ) ٥(

لراوي عن عبد اهللا بن  ه، وهو ا٣٦٨ مسند العراق املتوىف سنة -بذلك النه سكن قطيعة الرقيق ببغداد 
  .كلها البيه" املسائل " و " الزهد " و " التاريخ " و " املسند " االمام أمحد 

(*)  

)١٠/١٢٣(  

  

من اشترى لقحة مصراة فحلبها، فهو بأحد : " قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة، قال
  ).١" ( طعام النظرين باخليار، إن شاء حازها، وإن شاء ردها وإناء من

  
  االمام الثبت احلافظ اود، أبو كامل البغدادي، أصله) ت، س * ( مظفر بن مدرك- ١٤

  .خراساين
  .ولد قبل االربعني ومئة، أو حنو ذلك

عاصم بن حممد العمري، وشيبان النحوي، ومحاد ابن سلمة، ومهدي بن ميمون، وعبد : وحدث عن



الليث بن سعد، وحممد بن طلحة، وزهري بن معاوية، وشريك، العزيز بن املاجشون، وقيس بن الربيع، و
  .وطبقتهم

__________  
 من طريق ٢٥٩ / ٢إسناده صحيح، عوف هو ابن أيب مجيلة، وحممد هو ابن سريين، وأخرجه أمحد ) ١(

 من طريق بكار بن قتيبة، ١٧ / ٤" شرح معاين اآلثار " عبد الواحد عن عوف، وأخرجه الطحاوي يف 
  .ن عبادة، عن عوفعن روح ب

، والترمذي )١٥٢٤(، ومسلم ٣٠٩ / ٤، والبخاري ٦٨٣ / ٢وأخرجه من حديث أيب هريرة مالك 
، ٢٥٤، ٢٥٣ / ٧، والنسائي )٣٤٤٥(و ) ٣٤٤٤(و ) ٣٤٤٣(، وأبو داود )١٢٥٢(و ) ١٢٥١(

  ."وإناء من طعام " بدل " صاعا من متر " ، وعندهم ٢٥١ / ٢، والدارمي ٣١٧ و ٢٤٢ / ٢وأمحد 
اسم مفعول من التصرية، وهي حبس اللنب يف الضرع : الناقة القريبة العهد بالنتاج، واملصراة: واللقحة

أياما حىت يتوهم املبتاع أن ذلك حاهلا يف كل يوم، فيزيد يف مثنها، واملصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة 
  .٣٠٥، ٣٠٤ / ٤" فتح الباري " املفعول ا ذلك، وانظر 

 / ٢، التاريخ الصغري ٧٤ / ٨، التاريخ الكبري ٥٧١: ، تاريخ ابن معني٣٣٧ / ٧ت ابن سعد طبقا* 
، تذهيب ١٣٣٦، ذيب الكمال لوحة ١٢٥ / ١٣، تاريخ بغداد ٤٤٢ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٧٨

 ١١، ذيب التهذيب ٣٥٨، ٣٥٧ / ١، تذكرة احلفاظ ١٥٨ / ٣، الكاشف ٢ / ٤٥ / ٤التهذيب 
  .١٨ / ٢، شذرات الذهب ٣٩٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٩: احلفاظ، طبقات ١٨٣/ 

(*)  

)١٠/١٢٤(  

  

أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وأبو خيثمة، وأبو معمر القطيعي، وجماهد بن موسى، وحممد بن : وعنه
  .أيب غالب القومسي، وحممد ابن عبد اهللا املخرمي، وحممد بن سعدان املقرئ

ال أعلم أثبت يف زهري من االشيب، إال أبا كامل مظفرا، فإنه : د بن حنبل قالروى مهنا بن حيىي، عن أمح
  ).١(كان أثبت من االشيب 

  .ليس فيهم مثله:  فقال- وذكر أبا كامل -وروى أبو داود، عن أمحد 
أبو كامل، وأبو سلمة اخلزاعي، : كان أصحاب احلديث ببغداد: وروى عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه قال

  ).٢( بن مجيل، وكان اهليثم أحفظهم، وكان أبو كامل أتقن للحديث منهم واهليثم
أبو سلمة اخلزاعي واهليثم وأبو كامل كان هلم بصر باحلديث والرجال، : وروى أبو طالب عن أمحد قال

وال يكتبون إال عن الثقات، وكان أبو كامل متقنا، بصريا باحلديث، يشبه الناس، ال يتكلم إال أن يسأل، 



  .يب أو يسكتفيج
له عقل سديد، واهليثم كان أحفظهم، وأبو سلمة كان من أبصر الناس بأيام الناس ال تسأله عن أحد إال 

  ).٣(جاءك مبعرفة، وكان يتفقه 
حني خرج تبعوه : تراضوا مرة بأيب كامل أن يسأل شريكا، فقلت له ببغداد، فقال: وقال أمحد بن حنبل

  أو حنو هذا، فتراضوا به، وكان
__________  

  .١٣٣٦لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٧٢، ١٧١: المحد" العلل " انظر ) ٢(
  .١٣٣٦: لوحة" ذيب الكمال ) ٣(

(*)  

)١٠/١٢٥(  

  

أيش يقول أبو كامل يف حديث من : يومئذ يعد من أهل الفضل، وكان عبدالرمحن بن مهدي يقول
  ).١(حديث إبراهيم بن سعد 

ذ حنو من أربعني سنة، وكان له وقار وهيبة، وكان من أصحاب احلديث، مسعت أبا كامل من: قال أمحد
  .أثبت الناس يف إبراهيم منصور: يقول

ما قدم علينا من ناحية الشام أصح حديثا من الليث، وكان أبو معشر ال يضبط االسناد : وقال أبو كامل
)٢.(  

 آخذ عنه هذا الشأن، وكان بغداديا كنت: مسعت ابن معني ذكر أبا كامل، فقال: وقال عبد اهللا بن أمحد
  ).٤(، وكان رجال صاحلا، قل ما رأيت من يشبهه )٣(من االبناء 

  ).٦(كان أبو كامل ثقة صاحب حديث : ، عن ابن معني قال)٥(وروى املفضل الغاليب 
ن ما كان أبو كامل عندنا بدون وكيع عند الكوفيني، وعبد الرمح: مسعت أبا خيثمة يقول: وقال أبو يعلى
  ).٧(عند البصريني 

__________  
  .١٢٥ / ١٣" تاريخ بغداد " ، و ١٣٣٦: لوحة" ذيب الكمال ) " ١(
  .١٣٣٦: لوحة" ذيب الكمال ) " ٢(
االبناء، وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن ملا جاء يستنجده : يقال الوالد فارس) ٣(

االبناء، وغلب : وتزوجوا يف العرب، فقيل الوالدهمعلى احلبشة، فنصروه، وملكوا اليمن، وتديروها، 



  .عليهم هذا االسم الن أمهام من غري جنس آبائهم
  .١٢٦، ١٢٥ / ١٣" تاريخ بغداد " ، وانظر ١٣٣٦: لوحة" ذيب الكمال ) " ٤(
" التبصري " و " التوضيح " بالغني املعجمة املفتوحة والتخفيف كما ضبطه صاحبا : الغاليب) ٥(

 / ١٣" تارخيه " وطي وهو املفضل بن غسان بن املفضل أبو عبد الرمحن الغاليب، ترمجه اخلطيب يف والسي
  . ووثقه١٢٤

  .١٢٥ / ١٣" تاريخ بغداد " ، و ١٣٣٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(
  .١٢٦ / ١٣" تاريخ بغداد " ، و ١٣٣٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٧(

(*)  

)١٠/١٢٦(  

  

  ).١(ة ثقة ثق: وقال أبو داود
  ).٢(ثقة مأمون : وقال النسائي

ال، مات سنة موت : رأيت أبا كامل ؟ قال: قيل البراهيم احلريب): ٣(وقال سليمان بن إسحاق اجلالب 
  ).٤(روح بن عبادة سنة سبع ومئتني 

  ).٥(وقد وهم ابن عدي، وعده يف شيوخ البخاري 
  

مام احلافظ القدوة، أبو زكريا البكري، ، اال)٦(ابن حيان ) خ، م، د، ت، س * ( حيىي بن حسان- ١٥
  .أصله من دمشق: البصري، مث التنيسي، نزيل تنيس، وأما ابن حيان فيقال

  .مولده سنة أربع وأربعني ومئة: وقال دحيم
  محاد بن سلمة، وعبد العزيز بن املاجشون، والليث بن: روى عن

__________  
  .١٢٦ / ١٣" داد تاريخ بغ" ، و ١٣٣٧لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٢٦ / ١٣" تاريخ بغداد " ، و ١٣٣٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .نسبة إىل من جيلب الرقيق والدواب من موضع إىل موضع) ٣(

  .٣٩٩ / ٣االنساب للسمعاين " انظر 
  .١٢٦ / ١٣" تاريخ بغداد " ، و ١٣٣٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
 عشر ومئتني، وقد سبق املؤلف إىل هذا التنبيه على هذا الوهم الن أول رحلة البخاري كانت سنة) ٥(

  ".ذيب التهذيب " ، وتابعهما احلافظ ابن حجر يف ١٣٣٧لوحة " التهذيب " احلافظ املزي يف 



، ذيب الكمال ١٣٥ / ٩، اجلرح والتعديل ٣١٤ / ٢، التاريخ الصغري ٢٦٩ / ٨التاريخ الكبري * 
، ذيب ٣٥٦ / ١، العرب ٢٥٢ / ٣، الكاشف ١ / ١٥١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٩٢لوحة 

  .٤٢٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٧ / ١، حسن احملاضرة ١٩٧ / ١١التهذيب 
  .بالباء املوحدة وهو خطأ" حبان : " يف االصل) ٦(

(*)  

)١٠/١٢٧(  

  

سى الزهري، سعد، ومالك بن أنس، وسليمان بن بالل، وابن أيب املوال، ومحاد بن زيد، وسليمان بن مو
وعبد اهللا بن جعفر املخرمي، وعبد العزيز بن الربيع بن سربة، وحممد بن راشد املكحويل، ومعاوية بن 

سالم، ووهيب بن خالد، ومنصور بن أيب االسود، وحممد بن مهاجر، وعبد الواحد بن زياد، وقريش بن 
  .حيان، وجممع بن يعقوب، وهشيم، وعدة

  .وكان من العلماء االبرار
، وأمحد بن صاحل، وجعفر بن - ومات قبله -حممد بن وزير الدمشقي، واالمام الشافعي :  عنهحدث

مسافر، ودحيم، وحممد بن سهل بن عسكر، وحممد بن عبد اهللا بن الربقي، وحممد بن مسكني اليمامي، 
رون، وابنه وعبد اهللا بن عبدالرمحن الدارمي، والربيع املرادي، وحبر بن نصر، ويونس بن عبداالعلى وآخ

  .حممد بن حيىي
  .ثقة، رجل صاحل: روى عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه

  ).١(كان ثقة، صاحب حديث : واالثرم عن أمحد
  ).٢(كان ثقة مأمونا عاملا باحلديث : وقال العجلي
  ).٣(ثقة : وقال النسائي
  ).٤(صاحل احلديث : وقال أبو حامت

__________  
  .١٤٩٢لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٤٩٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٤٩٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٣٥ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٤(

(*)  

)١٠/١٢٨(  



  

  .ثقة حجة: لو كان حلقه، لقال: قلت
  .حديث ليحىي بن حسان عن شعبة، وما أظنه لقيه) ١" (ذم الكالم " وجاء يف 

لو رأيتين والوليد بن مسلم نطلب : د بن أيب احلواريقال مروان بن حممد الطاطري فيما رواه عنه أمح
  ).٢(احلديث قبل أن يقدم حيىي بن حسان لرمحتنا، مل نكن حنسن نطلب حىت قدم حيىي بن حسان 

  ).٣(قد خلف حيىي بن حسان كذا كذا ألف دينار، وما كان له مال قدمي : وقال أبو داود السجستاين
  ).٤(سن احلديث، وصنف كتبا، وحدث ا كان ثقة، ح: وقال أبو سعيد بن يونس

  .مات سنة مثان ومئتني: قال احلسن بن عبد العزيز اجلروي، وابن جرير الطربي، وابن يونس
  .مات سنة سبع: تويف يف رجب مبصر، ووهم من قال: زاد ابن يونس

 عبد االول بن أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا: أخربنا إبراهيم بن علي، وهدية بنت عسكر وعدة قالوا
  عيسى، أخربنا عبدالرمحن بن حممد، أخربنا عبد اهللا بن محويه، أخربنا عيسى بن عمر، أخربنا عبد

__________  
 ه وهو صاحب ٤٨١هو اليب إمساعيل عبد اهللا بن حممد بن علي اهلروي احلنبلي الصويف املتوىف سنة ) ١(

  ".مدارج السالكني " م بكتابه العظيم الذي شرحه االمام ابن القي" منازل السائرين " كتاب 
  .١٣٥ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٤٩٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٤٩٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/١٢٩(  

  

اهللا بن عبدالرمحن احلافظ، أخربنا حيىي بن حسان، حدثنا سليمان بن بالل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 
  .لنيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن عائشة، أن ا

  ).١" (ال جيوع أهل بيت عندهم التمر " 
أخرجهما مسلم والترمذي ) ٢" (نعم االدام اخلل : " وبه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .عن عبد اهللا، فوافقنامها بعلو
  

  ب بن رباب بنابن حممد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة بن جنيد) ع * ( قبيصة بن عقبة- ١٦
__________  



باب يف إدخال التمر وحنوه من االقوات للعيال من طريق عبد : يف االشربة) ٢٠٤٦(أخرجه مسلم ) ١(
من طريق عبد اهللا بن مسلمة بن ) ١٥٣) (٢٠٤٦(اهللا بن عبدالرمحن ذا االسناد، وأخرجه أيضا 

  .د الرمحن، عن أمه، عن عائشةقعنب، عن يعقوب بن حممد بن طحالء، عن أيب الرجال حممد بن عب
من ) ٣٣٢٧(يف االطعمة، وابن ماجه ) ١٨١٥(يف االطعمة، والترمذي ) ٣٨٣١(وأخرجه أبو داود 

بيت ال متر فيه جياع : " طريقني عن سليمان بن بالل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بلفظ
  ".أهله 

يف ) ١٨٤٠( والتأدم به، والترمذي باب فضيلة اخلل: يف االشربة) ٢٠٥١(أخرجه مسلم ) ٢(
  باب ما جاء يف اخلل، من طريق عبد اهللا بن عبدالرمحن ذا: االطعمة

باب االئتدام باخلل، من طريق أمحد بن أيب احلواري، : يف االطعمة) ٣٣١٦(االسناد، وأخرجه ابن ماجه 
، وأبو داود )١٦٧ ()٢٠٥٢(عن مروان بن حممد، عن سليمان بن بالل ذا االسناد، وأخرج مسلم 

 من طرق عن املثىن بن سعيد، حدثين طلحة بن نافع، أنه مسع جابر بن ١٤ / ٧، والنسائي )٣٨٢١(
أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي ذات يوم إىل مرتله، فأخرج إليه فلقا من خبز، : عبد اهللا يقول

  .ال، إال شئ من خل: فقالوا" ما من أدم ؟ : " فقال
  ".إن اخلل نعم االدم ف: " قال

  .فما زلت أحب اخلل منذ مسعتها من نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال جابر
  .ما زلت أحب اخلل منذ مسعتها من جابر: وقال طلحة

 / ٢، التاريخ الصغري ١٧٧ / ٧، التاريخ الكبري )١٣٣٢(، طبقات خليفة ت ٤٨٤: تاريخ ابن معني* 
، ٢ / ١٥٤ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٢٠ذيب الكمال لوحة ، ١٢٦ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٣٣

 / ٣، ميزان االعتدال ٣٦٨ / ١، العرب ٣٧٥ - ٣٧٣ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٩٦ / ٢الكاشف 
، خالصة ١٦١: ، طبقات احلفاظ٤٣٥ص : ، مقدمة فتح الباري٣٤٧ / ٨، ذيب التهذيب ٣٨٣

  .٣١٤: تذهيب الكمال
(*)  

)١٠/١٣٠(  

  

  . عامر بن صعصعة، احلافظ االمام الثقة العابد، أبو عامر السوائي الكويفحبيب بن سواءة بن
عيسى بن طهمان، ومالك بن مغول، وعاصم بن حممد العمري، ويونس بن أيب إسحاق، : حدث عن

ومسعر، وشعبة، وورقاء، ومحزة الزيات، وإسرائيل، وسفيان الثوري فأكثر عنه، وصفوان بن أيب 
  .يل، وأيب االشهب العطاردي، وخلقالصهباء، ووهب بن إمساع



  .وما أظنه ارحتل يف احلديث، وكان من أوعية العلم
أمحد بن حنبل، وعثمان بن أيب شيبة، وهناد، وحممود بن غيالن، وهارون احلمال، وأبو : حدث عنه

  قدامة السرخسي، وأبو بكر بن
ة الرازي، وأبو أمية ، وأبو زرع"صحيحه " أيب شيبة، وحممد بن حيىي الذهلي، والبخاري يف 

الطراسوسي، وعباس الدوري، وأمحد بن سليمان الرهاوي، وأمحد بن عبيد اهللا النرسي، وإسحاق بن 
سيار النصييب، وجعفر بن حممد بن شاكر، واحلارث بن أيب أسامة، وحفص ابن عمر سنجه، وحنبل بن 

  .إسحاق، وابنه عقبة، وخلق كثري
  .وطلب العلم وهو حدث

  .هو أصغر مين بسنتني: آدمقال حيىي بن 
قبيصة ثقة يف كل شئ إال يف حديث سفيان، فليس : قال حيىي بن معني من طريق أمحد بن أيب خيثمة عنه

  ).١(بذاك القوي، فإنه مسع منه وهو صغري 
__________  

  .١١٢١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٧٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
(*)  

)١٠/١٣١(  

  

شهدت : قبيصة أكرب من حيىي بن آدم بشهرين، ومسعت قبيصة يقول: حيىي بن معنيوقال الفسوي عن 
مل يكن له أن : عند شريك، فامتحنين يف شهاديت، فذكرت ذلك لسفيان، فأنكر على شريك، وقال

  ).١(ميتحنه، وصليت بسفيان الفريضة 
  . نعم، رأيته صغريا:أرأيت قبيصة عند سفيان ؟ قال: قلت للفريايب: وقال أمحد بن أيب احلواري

  ).٢(لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه : وقال حممد بن عبد اهللا بن منري
كان قبيصة أفضل الرجلني، وأبو نعيم : سئل أبو زرعة عن قبيصة وأيب نعيم، فقال: وقال ابن أيب حامت

  وى قبيصة وأيب نعيم يفأتقنهما، ومل أر من احملدثني من حيفظ ويأيت باحلديث على لفظ واحد ال يغريه س
  ).٣(حديث الثوري، وسوى حيىي احلماين يف حديث شريك وعلي بن اجلعد يف حديثه 

قبيصة أسلم من عبيد : سألت أبا داود عن قبيصة، وعبيد اهللا بن موسى، فقال: وقال أبو عبيد اآلجري
  ).٤(اهللا، كان قبيصة وأبو عامر وأبو حذيفة ال حيفظون، مث حفظوا بعد 

  ).٥(ما رأيت يف الشيوخ أحفظ من قبيصة : إسحاق بن سياروقال 
__________  



  .ذكر أي صالة كانت فذهب علي: ، ومتامه فيه٧١٧ / ١" تاريخ الفسوي ) " ١(
إن : ، قال ذلك ملا قيل له٤٧٥ / ١٢" تاريخ بغداد " ، و ٥٨٠ / ١" تاريخ أيب زرعة الدمشقي ) " ٢(

  .قبيصة كان صغريا حني مسع من سفيان
  .١٢٧، ١٢٦ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .١١٢١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٧٥ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١١٢١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٧٥ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٠/١٣٢(  

  

  ).١(صدوق : وقال عبدالرمحن بن خراش
  .ليس به بأس: وقال النسائي وغريه
  .كان كثري الغلط، وكان صغريا ال يضبط: عبد اهللا قالوروى حنبل عن أيب 

رجال صاحلا ثقة، ال بأس به يف بدنه، وأي شئ مل ] كان : [ ففي غري سفيان ؟ قال: قلت اليب عبد اهللا
  ).٢(يكن عنده ؟ يعين أنه كثري احلديث 

 يعين يف -دا قبيصة أثبت منه ج: مسعت أيب ذكر قبيصة وأبا حذيفة، فقال: وقال عبد اهللا بن أمحد
  ).٣( أبو حذيفة شبه ال شئ، وقد كتبت عنهما مجيعا -حديث سفيان 

  ).٤(كان قبيصة رجال صاحلا تكلموا يف مساعه من سفيان : وقال صاحل جزرة
الرجل ثقة، وما هو يف سفيان كابن مهدي ووكيع، وقد احتج به اجلماعة يف سفيان وغريه، وكان : قلت

  .من العابدين
  .الرجل الصاحل: مسعت هنادا يقول غري مرة، إذا ذكر قبيصة: لمة النيسابوريقال أمحد بن س

  ).٥(وتدمع عيناه، وكان هناد كثري البكاء 
  كان قبيصة حيدث حبديث الثوري: وقال الفضل بن سهل االعرج

__________  
  .١١٢١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٧٥ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١١٢١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٧٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٢٤: المحد" العلل ) " ٣(
  .١١٢١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٧٥، ٤٧٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(



  .١١٢١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٧٥ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٥(
(*)  

)١٠/١٣٣(  

  

  ).٢(درسا درسا حفظا ) ١(على الوالء 
ما رأيت مثل قبيصة، وما رأيته : مسعت حفص بن عمر قال:  داود بن منصور الفارسيقال عبدالرمحن بن

  ).٣(متبسما قط، من عباد اهللا الصاحلني 
كذا كان واهللا أهل احلديث، العلم والعبادة، واليوم فال علم وال عبادة، بل ختبيط وحلن، : قلت

  .الفرائض، فلله درهوتصحيف كثري، وحفظ يسري، وإذا مل يرتكب العظائم، وال خيل ب
، ومعه اخلدم، يكتب )٤(كنا على باب قبيصة، ومعنا دلف ابن االمري أيب دلف : قال جعفر بن محدويه

  .احلديث، فصار إىل باب قبيصة، فدق عليه، فأبطأ قبيصة، فعاوده اخلدم
  ابن ملك اجلبل على: وقيل له

رجل قد رضي من الدنيا : بز، فقالفخرج ويف طرف إزاره كسر من اخل! الباب، وأنت ال خترج إليه 
  .ذا، ما يصنع بابن ملك اجلبل ؟ واهللا ال حدثته

  ).٥(فلم حيدثه 
  ).٦(جالست الثوري وأنا ابن ست عشرة سنة ثالث سنني : مسعت قبيصة يقول: قال هارون احلمال

  ، احلافظ عبد)٧(ومن تعنت القاضي أيب احلسن بن القطان املغريب 
__________  

  .متابعة: تابع، وافعل هذه االشياء على الوالء، أي: واىل بني االمر مواالة ووالء:  متابعة، يقال:أي) ١(
  .١١٢١لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١١٢١لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  . من هذا اجلزء٥٦١سترد ترمجة االمري أيب دلف يف الصفحة ) ٤(
  .٤٧٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .١١٢١لوحة " الكمال ذيب ) " ٦(
  = (*)هو احلافظ العالمة قاضي اجلماعة أبو احلسن علي بن حممد بن عبدامللك بن حيىي ) ٧(

)١٠/١٣٤(  

  



  .لقبيصة، وال يعرض له، وهو عندهم كثري اخلطأ" االحكام " يروي يف : احلق، قوله
  .م به على قبيصةقد قفز قبيصة القنطرة، واحتجوا به، فأرين احلديث املنكر الذي ينق: قلت

  .مات قبيصة سنة مخس عشرة ومئتني: قال السري بن حيىي التميمي، وهارون بن حامت، ومطني، وغريهم
  .مات سنة ثالث عشرة: وشذ معاوية بن صاحل الدمشقي، بل وهم، فقال

  .رووا له يف الكتب الستة
  

  :وهو أخو
  .وهذا االكرب) ٤ * ( سفيان بن عقبة السوائي- ١٧

  .املعلم، ومسعرا، وعدةلقي حسينا 
__________  

 ه، وصفه ابن االبار بأنه من أبصر الناس ٦٢٨احلمريي الفاسي الشهري بابن القطان، املتوىف سنة = 
  .بصناعة احلديث وأحفظهم المساء رجاله، وأشدهم عناية بالرواية

 عبد احلق االشبيلي للحافظ العالمة" االحكام الكربى " الذي وضعه على " الوهم وااليهام " وكتابه 
" تذكرته "  ه يدل على حفظه وقوة فهمه وبراعته يف النقد، إال أنه كما قال املؤلف يف ٥٨١املتوىف سنة 

  .تعنت يف أحوال رجال فما أنصف، حبيث إنه أخذ يلني هشام بن عروة وحنوه: ١٤٠٧
  .يف ترمجة هشام بن عروة" امليزان " وانظر ما قاله أيضا يف 

 ٢٨٥ ورقة، والثاين يف ٢٨٤مل يطبع بعد، وهو يف جملدين، االول يف " الوهم وااليهام  " وكتابه: قلت
بلغ مقابلة على نسخة أصله بتاريخ الثامن من مجادى : ورقة، وعندنا منه نسخة مصورة، جاء يف آخرها

  .االوىل سنة عشرين وسبع مئة
، تذهيب التهذيب ٥١٧لكمال لوحة ، ذيب ا٢٣٠ / ٤، اجلرح والتعديل ٩٥ / ٤التاريخ الكبري * 
: ، خالصة تذهيب الكمال١١٧، ١١٦ / ١١، ذيب التهذيب ٣٧٨ / ١، الكاشف ١ / ٣٦ / ٢

١٤٥.  
(*)  

)١٠/١٣٥(  

  

  .أبو بكر بن أيب شيبة، وأبو كريب، وعبد اهللا بن حممد ابن شاكر، وطائفة: روى عنه
  .ال بأس به: قال فيه ابن منري

  .، واهللا أعلمبقي إىل بعد املئتني: قلت



  
الشيخ االمام الثقة، أبو عبد اهللا الضيب الطرسوسي، الكويف ) م، د، س، ق * ( موسى بن داود- ١٨

  .االصل، اخللقاين، نزيل بغداد، مث قاضي طرسوس وعاملها
شعبة، وسفيان، ومبارك بن فضالة، ومحاد بن سلمة، وعبد العزيز بن املاجشون، وزهري بن معاوية، : مسع

  .بن عمر، وطائفةونافع 
أمحد بن حنبل، وحجاج بن الشاعر، والذهلي، وحممد بن حيىي االزدي، وحممد بن أمحد بن : حدث عنه

  .أيب خلف، وعباس الدوري، وحممد بن أمحد بن أيب العوام، وخلق كثري
  .وثقه غري واحد، واحتج به مسلم

  ).١( قضاء املصيصة كان زاهدا ثقة، صاحب حديث، ويل: قال حممد بن عبد اهللا بن عمار
__________  

، تاريخ بغداد ١٤٠ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٨٣ / ٧، التاريخ الكبري ٣٤٥ / ٧طبقات ابن سعد * 
، تذكرة ٣٧١ / ١، العرب ٢ / ٧٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٨٤، ذيب الكمال لوحة ٣٣ / ١٣

، ٣٤٢ / ١٠ التهذيب ، ذيب٢٠٤ / ٤، ميزان االعتدال ١٨٣ / ٣، الكاشف ٣٨٧ / ١احلفاظ 
  .٣٨ / ٢، شذرات الذهب ٣٩٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٣: طبقات احلفاظ

  .٣٤ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
(*)  

)١٠/١٣٦(  

  

  ).١(كان مصنفا مكثرا مأمونا، ويل قضاء الثغور : وقال الدارقطين
 وا مات يف سنة كان ثقة، صاحب حديث، ويل قضاء طرسوس،): ٢" (الطبقات " وقال ابن سعد يف 
  .سبع عشرة ومئتني

  وآخر) ٣(حديث واحد، " صحيح مسلم " له يف الصالة من : قلت
  .من حدث عنه بشر بن موسى االسدي، وقد خرج له أيضا أبو داود والنسائي والقزويين

  
 احلافظ الصدوق، أبو حذيفة، موسى بن مسعود النهدي احملدث) خ، د، ت، ق* ( أبو حذيفة - ١٩

  .البصري
  .ولد يف حدود الثالثني ومئة، بل قبل

  أمين بن نابل من التابعني، وعن عكرمة بن عمار، وهو: حدث عن



__________  
  .٣٤ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
)٣٤٥ / ٧) ٢.  
باب السهو يف الصالة والسجود له، من طريق حممد ابن أمحد بن أيب : يف املساجد) ٥٧١(برقم ) ٣(

ود، حدثنا سليمان بن بالل، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب خلف، حدثنا موسى بن دا
إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدر كم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعيد اخلدري قال

صلى، ثالثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك، ولينب على ما استيقن، مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن 
  ".عن له صالته، وإن كان صلى إمتاما الربع كانتا ترغيما للشيطان كان صلى مخسا شف

، اجلرح والتعديل ٣٤٠ / ٢، التاريخ الصغري ٢٩٥ / ٧، التاريخ الكبري )١٩٥٥(طبقات خليفة ت * 
، ذيب الكمال لوحة ٢٩٨: ، املعجم املشتمل٤٨٤ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٦٣ / ٨

، ميزان ٣٨١ / ١، العرب ١ / ٨٣ / ٤ تذهيب التهذيب ،١٨٩، ١٨٨ / ٣، الكاشف ١٣٩٢
، خالصة ٤٤٧، ٤٤٦ص : ، مقدمة فتح الباري٣٧٠ / ١٠، ذيب التهذيب ٢٢١ / ٤االعتدال 

  .٤٨ / ٢، شذرات الذهب ٣٩٢: تذهيب الكمال
(*)  

)١٠/١٣٧(  

  

  تابعي أيضا، وعن سفيان الثوري فأكثر، وعن إبراهيم بن طهمان، وزائدة
  .د، وطائفةوشبل بن عبا

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن رجل عنه، والذهلي وعبد بن محيد، ) ١(البخاري : حدث عنه
وإمساعيل مسويه، وأمحد بن شبويه، وأبو حامت، ومحاد بن إسحاق القاضي، وحممد بن احلسن بن كيسان 

 الرقي سنجه، وعدد املصيصي، وحممد بن غالب متتام، وحممد بن زكريا االصبهاين، وحفص بن عمر
  .كثري

  .هو من أهل الصدق: قال أمحد بن حنبل
صدوق معروف بالثوري، كان الثوري قد نزل بالبصرة على رجل، وكان أبو حذيفة : وقال أبو حامت

معهم، فكان سفيان يوجه أبا حذيفة يف حوائجه، ولكنه كان يصحف، روى عن الثوري بضعة عشر 
  ).٢(ألف حديث، ويف بعضها شئ 

__________  
  .من شيوخ البخاري صدوق يف حفظه شئ: ٤٤٦ص " الفتح " قال احلافظ ابن حجر يف مقدمة ) ١(



  .قاله أمحد
  .مل يكن من أهل الكذب: وقال ابن معني
  .ثقة: وقال العجلي
صدوق ولكنه كان يصحف، وروى عن الثوري بضعة عشر ألف حديث، ويف بعضها : وقال أبو حامت

  .ؤمل بن إمساعيلشئ، وهو أقل خطأ من م
  .ال حيتج به: وقال ابن خزمية
  .كان يصحف وهو لني: وقال الساجي
  .يضعف يف احلديث: وقال الترمذي

روى عنه البخاري أحاديث، أحدها يف العتق مبتابعة الربيع بن حيىي، كالمها عن زائدة مبتابعة عثام : قلت
نذر، عن أمساء بنت أيب بكر يف االمر بن علي، كالمها عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة بنت امل

  .بالعتاقة يف الكسوف
وقد " اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك : " وثانيها يف الرقاق حديث ابن مسعود

  .تابعه عليه وكيع وغريه عن سفيان
 فيها شيئا إىل قيام لقد خطبنا النيب صلى اهللا عليه وسلم خطبة ما ترك: " ثالثها يف القدر حديث حذيفة

  .احلديث"..الساعة إال ذكره 
  وقد تابعه أبو معاوية ووكيع عند مسلم، وهذا مجيع ما له يف البخاري، وعلق عنه

موضعا آخر يف آخر اجلهاد، وهو حديث أيب إسحاق، عن الرباء يف صلح احلديبية، وهو عنده من طرق 
  .أخرى عن أيب إسحاق

  .١٦٣ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(
(*)  

)١٠/١٣٨(  

  

  .هو ضعيف: وقال بندار
  ).١(ال حيدث عنه من يبصر احلديث : وقال الفالس
  .كان أبو حذيفة معلما: ، وقيل)٢(إن الثوري تزوج أمه ملا أتى البصرة : قيل: قال ابن حبان

  .عاش اثنتني وتسعني سنة: مات يف مجادى اآلخرة سنة عشرين ومئتني، وفيها أرخه البخاري، وقيل
  

ابن أيب زياد، االمام احلافظ، أبو حممد، وأبو بكر الشيباين، ) خ، م، ت، س، ق * ( حيىي بن محاد- ٢٠



  .موالهم البصري، خنت أيب عوانة
شعبة، وجرير بن حازم، ومحاد بن سلمة، وعكرمة بن عمار، ومهام بن حيىي، وجويرية بن : حدث عن

  .، وأكثر عن أيب عوانةأمساء، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن املختار
البخاري، وإسحاق بن راهويه، وبندار، وحممد بن املثىن، ومحيد بن زجنويه، وإسحاق : روى عنه

  ، وبكار بن قتيبة، واحلسن)٣(الكوسج، وأبو إسحاق اجلوزجاين، وأمحد بن إسحاق السرماري 
__________  

  .٢٢١ / ٤" ميزان االعتدال ) " ١(
  .١٣٩٢ة لوح" ذيب الكمال ) " ٢(
  ،١٣٧ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٢٤ / ٢، التاريخ الصغري ٢٦٧ / ٨التاريخ الكبري * 

، ١٤٩٣، ذيب الكمال لوحة ٣١٨: ، املعجم املشتمل٥٥٩ / ٢اجلمع بني رجال الصحيحني 
  .٤٢٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٩ / ١١، ذيب التهذيب ٢ / ١٥١ / ٤تذهيب التهذيب 

  . قرية من قرى خبارى:نسبة إىل سرمارى) ٣(
(*)  

)١٠/١٣٩(  

  

ابن مدرك الطحان، وعبد اهللا بن عبدالرمحن الدارمي، وحممد بن مسلم بن وارة، ويعقوب الفسوي، 
والكدميي، وعبيد اهللا بن حجاج بن منهال، وولده محاد بن حيىي بن محاد، وأبو مسلم الكجي، وخلق 

  .كثري
  .وثقه أبو حامت ومجاعة

  ).١( ثقة كثري احلديث كان: وقال ابن سعد
  ).٢(مل أر أعبد من حيىي بن محاد، وأظنه مل يضحك : وقال حممد بن النعمان بن عبد السالم

يكون فاضال : أحدمها: الضحك اليسري والتبسم أفضل، وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمني: قلت
  .ملن تركه أدبا وخوفا من اهللا، وحزنا على نفسه املسكينة

موم ملن فعله محقا وكربا وتصنعا، كما أن من أكثر الضحك استخف به، وال ريب أن مذ: والثاين
  .الضحك يف الشباب أخف منه وأعذر منه يف الشيوخ

تبسمك يف وجه : " وأما التبسم وطالقة الوجه فأرفع من ذلك كله، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
   اهللا عليه وسلمما رآين رسول اهللا صلى: ، وقال جرير)٣" (أخيك صدقة 

__________  



  .٣٠٦ / ٧" الطبقات " يف ) ١(
  .١٤٩٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
باب ما جاء : يف الرب والصلة) ١٩٥٦(، والترمذي )٨٩١" (االدب املفرد " أخرجه البخاري يف ) ٣(

  = (*)يف صنائع املعروف، من طريق عكرمة بن عمار، عن أيب زميل مساك 

)١٠/١٤٠(  

  

  ).١(سم إال تب
  .فهذا هو خلق االسالم، فأعلى املقامات من كان بكاء بالليل، بساما بالنهار

  ).٢" (لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه : " وقال عليه السالم
ينبغي ملن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك، ويلوم نفسه حىت ال متجه االنفس، : بقي هنا شئ

وسا منقبضا أن يتبسم، وحيسن خلقه، وميقت نفسه على رداءة خلقه، وكل احنراف وينبغي ملن كان عب
  .عن االعتدال فمذموم، وال بد للنفس من جماهدة وتأديب

  ).٣(روى البخاري عن احلسن بن مدرك أن حيىي بن محاد رمحه اهللا مات يف سنة مخس عشرة ومئتني 
__________  

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يه، عن أيب ذر قالابن الوليد، عن مالك بن مرثد، عن أب= 
تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة، وأمرك باملعروف ويك عن املنكر صدقة، وإرشادك الرجل يف أرض 

الضالل لك صدقة، وبصرك للرجل الردئ البصر لك صدقة، وإماطتك احلجر والشوكة والعظم عن 
وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان " دلو أخيك لك صدقة الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك يف 

  . بأطول منه وبنحوه، وإسناده صحيح١٦٨ / ٥، وأخرجه أمحد من طريق آخر )٨٦٤(
باب : يف االدب) ٦٠٨٩(باب من ال يثبت على اخليل، و : يف اجلهاد) ٣٠٣٥(أخرجه البخاري ) ١(

   وابن ماجةيف فضائل الصحابة،) ١٣٥) (٢٤٧٥(التبسم والضحك، ومسلم 
  .٣٦٥ و ٣٦٢ و ٣٥٩ و ٣٥٨ / ٤يف املقدمة، وأمحد ) ١١(
 من حديث أيب هريرة، ٢٥ / ١٠، وأبو نعيم ١٢٤ / ١واحلاكم ) ١٩٧٧(أخرجه البزار برقم ) ٢(

، وزاد نسبته إىل ٢٢ / ٨" امع " ويف سنده عبد اهللا بن سعيد املقربي وهو متروك، وأورده اهليثمي يف 
  . بعبد اهللا بن سعيدأيب يعلى، وضعفه

  .عبد اهللا واه: وصححه احلاكم، ورده عليه املؤلف بقوله
  .٣٣٤ / ٢" التاريخ الصغري ) " ٣(

(*)  



)١٠/١٤١(  

  

، احلافظ الكبري، شيخ االسالم، الفضل بن عمرو ابن محاد بن الفضل بن دكني) ع* ( أبو نعيم - ٢١
  .املالئي االحول، موىل آل طلحة بن عبيداهللازهري بن درهم التيمي الطلحي القرشي موالهم الكويف 

وكان شريكا لعبد السالم بن حرب املالئي، كانا يف حانوت بالكوفة يبيعان املالء وغري ذلك، وكان 
  .كذلك غالب علماء السلف إمنا ينفقون من كسبهم

احلسن بن علي أخربنا عمر بن حممد، أخربنا أمحد ابن احلسن، أخربنا : أخربنا مجاعة يف كتام قالوا
اجلوهري، أخربنا أمحد بن جعفر، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن منصور، عن 

  .إن رجال يرفع احلديث إىل عثمان: كنا جلوسا مع حذيفة، فقيل له: إبراهيم، عن مهام، قال
  ".ال يدخل اجلنة قتات : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال

  ).١(رواه أمحد والبخاري عن أيب نعيم 
__________  

  ،١١٨ / ٧، التاريخ الكبري )١٣٢٤(، طبقات خليفة ت ٤٧٤: تاريخ ابن معني* 
، ٣٤٦ / ١٢، تاريخ بغداد ٢٨٣: ، الفهرست٦١ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٤٠ / ٢التاريخ الصغري 

، ذيب ٤٤٥ / ٦مل البن االثري ، الكا٤٨٢، ٤٨١ و ١١٠، ١٠٩: مناقب االمام أمحد البن اجلوزي
، ٣٧٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٧٧ / ١، العرب ١ / ١٣٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٩٧الكمال لوحة 

، ١٥٩: ، طبقات احلفاظ٢٧٠ / ٨، ذيب التهذيب ٣٥٠ / ٣، ميزان االعتدال ٣٨١ / ٢الكاشف 
  .٤٦ / ٢، شذرات الذهب ٣٠٨: خالصة تذهيب الكمال

 من طريق أيب ٣٩٧ / ٥باب ما يكره من النميمة، وأمحد :  يف االدب٣٩٤ / ١٠ أخرجه البخاري) ١(
يف ) ٤٨٧١(يف االميان، وأبو داود ) ١٧٠(و ) ١٦٩) (١٠٥(نعيم ذا االسناد، وأخرجه مسلم 

 من ٤٠٤ و ٤٠٢ و ٣٩٢ و ٣٨٩ و ٣٨٢ / ٥يف الرب والصلة، وأمحد ) ٢٠٢٦(االدب، والترمذي 
  . بن احلارث، عن حذيفةطرق عن إبراهيم، عن مهام

(*)  

)١٠/١٤٢(  

  

، )١(أنبأنا ابن قدامة ومجاعة، عن أيب جعفر الصيدالين، أخربتنا فاطمة بنت عبد اهللا، أخربنا ابن ريذة 
أخربنا سليمان بن أمحد، حدثنا أبو زرعة الدمشقي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس بن أيب إسحاق، عن 

استأذن أبو بكر على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا : بشري، قالالعيزار بن حريث، عن النعمان بن 



، !ترفعني صوتك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! يا ابنة فالنة : عائشة ترفع عليه صوا، فقال
فحال النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبينها، مث خرج أبو بكر، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، مث استأذن أبو بكر مرة أخرى، فسمع "أمل تريين حلت بني الرجل وبينك : " يترضاها، فقال
  ).٢(أشركاين يف سلمكما، كما أشركتماين يف حربكما : تضاحكهما، فقال

  .أخرجه أبو داود والنسائي من حديث يونس
يان، عن حدثنا أبو نعيم، حدثنا سف: حدثنا علي بن عبد العزيز، وبشر بن موسى قاال: وبه إىل سليمان

  منصور، عن الشعيب، عن املقدام
ليلة الضيف حق واجب على كل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب كرمية الشامي، قال

  ).٣" (مسلم، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه 
__________  

 وابن ربذة هذا هو مسند أصبهان أبو بكر ابن زائدة وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه،: يف االصل) ١(
  .حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم االصبهاين التاجر، راوية أيب القاسم الطرباين سليمان بن أمحد

املعجم " ، وقد تفردت يف وقتها برواية ٥٢٤وفاطمة بنت عبد اهللا هي اجلوزدانية املتوفاة بأصبهان سنة 
  .للطرباين بروايته عن ابن ريذة" املعجم الصغري " و " الكبري 
  . للمؤلف١٩٣ / ٣" العرب "  للسمعاين، و ٤٢٩، ٤٢٨ / ٢" التحبري " انظر 

 وقد تقدم يف اجلزء الثاين ٢٧٢، ٢٧١ / ٤، وأمحد )٤٩٩٩(إسناده قوي وأخرجه أبو داود برقم ) ٢(
  .١٧١من هذا الكتاب ص 

يف االطعمة، من ) ٣٧٥٠(أخرجه أبو داود ، و١٣٢ / ٤" مسند أمحد " إسناده صحيح وهو يف ) ٣(
يف االدب، من طريق علي بن ) ٣٦٧٧(طريقني عن أيب عوانة، عن منصور، به، وأخرجه ابن ماجة 

  .حممد، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور
  . من طريقني عن شعبة، عن منصور٣٩ / ٤" مشكل اآلثار " وأخرجه الطحاوي يف 

(*)  

)١٠/١٤٣(  

  

  .يب نعيمروامها أمحد عن أ
: دفن أبو نعيم يوم سلخ شعبان، قال: أخربنا عبدوس بن كامل، قال: البن سعد) ١" (الطبقات " ويف 

اشتكى قبل أن ميوت بيوم ليلة االثنني، فما تكلم إىل الظهر، مث تكلم، فأوصى : وأخربين من حضره قال
ن يف عنقه، وظهر بن ورشكني يف ميثم كان مات قبله، فلما أمسى طع: ابنه عبدالرمحن ببين ابن يقال له



يده، فتويف ليلتئذ، وأخرج بكرة، ومل يعلم به كثري من الناس، مث جاء الوايل حممد بن عبدالرمحن بن 
  عيسى

  .ابن موسى اهلامشي، فالمهم إذ مل خيربوه، مث تنحى به عن القرب، فصلى عليه هو وأصحابه
  ).٢(آخر سنة ثالثني ومئة ولدت يف : مسعت أبا نعيم يقول: قال أمحد بن مالعب

سليمان االعمش، وزكريا بن أيب زائدة، وجعفر بن برقان، وعمر بن ذر، وإمساعيل بن مسلم : مسع
العبدي، وطلحة بن عمرو، وعبد الواحد بن أمين، وبشري بن املهاجر، وفطر بن خليفة، ومالك بن 

بن علي، ويونس بن أيب إسحاق، مغول، وأبا خلدة خالد بن دينار، وسليمان بن سيف املكي، وموسى 
ومسعر بن كدام، وسفيان الثوري، وشعبة، واحلسن بن صاحل، وعبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت، وزمعة 
بن صاحل، وإسرائيل، وشريكا، وعبد الرمحن بن الغسيل، وابن أيب رواد، وعبد العزيز بن عمر بن عبد 

، وإبراهيم بن نافع املكي، وإسحاق بن سعيد العزيز، وإياس بن دغفل، وأبان بن عبد اهللا البجلي
  القرشي،

__________  
  .٣٥٥ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢ (٤٠١، ٤٠٠ / ٦) ١(

(*)  

)١٠/١٤٤(  

  

وبدر بن عثمان، وحبيب بن جري، واحلكم بن معاذ، وخالد بن طهمان، وسعد بن أوس، وعصام بن 
رياء، وجرير بن حازم، وسعيد بن عبيد الطائي، قدامة، واملسعودي، وإمساعيل ابن عبدامللك بن أيب الصف

وعبيدة بن أيب رائطة، وأبا حنيفة، وابن أيب ليلى، وشيبان النحوي، وحممد بن قيس االسدي، وسلمة بن 
  .سواهم) ١(نبيط، ويعلى بن احلارث احملاريب، وخلقا 

  .وكان من أئمة هذا الشأن وأثبام
يخته، وروى هو واجلماعة عن رجل عنه، وروى عنه أمحد البخاري كثريا، وهو من كبار مش: حدث عنه

بن حنبل، وإسحاق، وابن معني، وأبو خيثمة، وابنا أيب شيبة، والذهلي، وأبو حممد الدارمي، وعبد بن 
محيد، وعباس الدوري، وأبوازرعة الرازي والدمشقي، وحممد ابن سنجر، وأبو حامت، وابن الفرات، 

إمساعيل بن مسويه، وعبد اهللا بن حممد بن النعمان، وجعفر بن حممد ابن وعلي بن عبد العزيز البغوي، و
شاكر، وأمحد بن مهدي االصبهاين، وإبراهيم احلريب، وحممد بن إمساعيل الترمذي، وبشر بن موسى، 

وإسحاق بن احلسن احلريب، وحممد بن سليمان الباغندي، وعمري بن مرداس، وأمحد بن اهليثم بن خالد 
 بن عبدويه البغدادي شيخ الطرباين، وحممد بن يوسف بن الطباع، وأمحد بن إسحاق البزاز، وحيىي



  ،)٢(الوزان، وحممد بن يونس الكدميي، واحلارث بن حممد التميمي، وفضيل بن حممد امللطي 
__________  

  .وخلق: يف االصل) ١(
ب بن مسلمة الفهري، وجهه من الثغور اجلزرية بالشام، وكان فتحها عنوة حبي" ملطية " نسبة إىل ) ٢(

إليها عياض بن غنم من مسيساط، ففتحها، ورتب فيها رابطة من املسلمني، مث شحنها معاوية، فكانت يف 
  .طريق الصوائف

  .٥٤٥ص " الروض املعطار " انظر 
(*)  

)١٠/١٤٥(  

  

وأمحد بن ، )١(وأمحد بن خليد احلليب، وحممد بن احلسن بن مساعة احلضرمي، وأمحد بن حممد السوطي 
، وإمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن ماهان املزين، وجعفر بن )٢(موسى احلمار، وحممد بن جعفر القتات 

  حممد االمحسي، واحلسن بن علي بن جعفر الوشاء، وأمم
  .سواهم

  .وتبقى صغار أصحابه إىل بعيد الثالث مئة
  .ت يف الوفاة مئة عام وعشرون عاماعبد اهللا بن املبارك مع تقدمه، وبينه وبني القتا: وقد حدث عنه

  .والظاهر أنه آخر من حدث عن االعمش من الثقات
  ).٣(شاركت سفيان الثوري يف أكثر من أربعني شيخا : قال أبو نعيم

  .كتبت عن نيف ومئة شيخ ممن كتب عنهم سفيان: قال أبو نعيم: وأما حنبل بن إسحاق فقال
يا ابا نعيم، إمنا محلت عن :  نعيم، فقال له أصحاب احلديثكنت مع أيب: قال حممد بن عبدة بن سليمان

  .االعمش هذه االحاديث
  ).٤(ومن كنت أنا عند االعمش ؟ كنت قردا بال ذنب : فقال

وكيع وعبد الرمحن ويزيد بن هارون، أين يقع أبو نعيم من : قلت اليب: قال صاحل بن أمحد بن حنبل
  فأبو نعيم أثبت: الء، إال أنه كيس يتحرى الصدق، قلتجيئ حديثه على النصف من هؤ: هؤالء ؟ قال

__________  
  .نسبة ملن يعمل السوط) ١(
  .نسبة إىل بيع القت وهو الفصفصة الرطبة) ٢(
  .٣٤٨ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(



  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٤٨ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
(*)  

)١٠/١٤٦(  

  

  ).١(م أقل خطأ أبو نعي: أو وكيع ؟ فقال
  ).٢(أبو نعيم أعلم بالشيوخ وأنسام وبالرجال، ووكيع أفقه : وقال حنبل، عن أيب عبد اهللا قال

  أبو نعيم أثبت من: مسعت أمحد يقول: وقال يعقوب بن شيبة
  ).٣(وكيع 

  ).٤(أخطأ وكيع يف مخس مئة حديث : وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه قال
إذا مات أبو نعيم صار كتابه إماما، إذا اختلف : مسعت أبا عبد اهللا يقول:  احلسن الترمذيأخربنا أمحد بن

  ).٥(الناس يف شئ، فزعوا إليه 
ما رأيت أحدا أثبت من رجلني، أيب نعيم وعفان : مسعت حيىي بن معني يقول: قال أبو زرعة الدمشقي

)٦.(  
  ).٧(دثا أصدق من أيب نعيم ما رأيت حم: ومسعت أمحد بن صاحل يقول: قال أبو زرعة

  ).٨(أمجع أصحابنا أن أبا نعيم كان غاية يف االتقان : قال يعقوب الفسوي
__________  

  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٣٥٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٥٢ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٣٥٢ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(
  .٣٥٤ / ١٢" تاريخ بغداد " ، و ١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٧(
  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٨(

(*)  

)١٠/١٤٧(  

  



كان حافظا متقنا، مل أر من احملدثني من حيفظ ويأيت باحلديث على لفظ واحد ال يغريه : وقال أبو حامت
 يعين -يف حديث الثوري، وكان أبو نعيم حيفظ حديث الثوري حفظا جيدا سوى قبيصة وأيب نعيم 

  الذي عنده
وهو ثالثة آالف ومخس مئة حديث، وحيفظ حديث مسعر، وهو مخس مئة حديث، وكان ال :  قال-عنه 
  ).١(يلقن 

إىل فلما عدنا : خرجت مع أمحد وحيىي إىل عبد الرزاق خادما هلما، قال: قال أمحد بن منصور الرمادي
  .ال بد يل: ال ترد، فالرجل ثقة، قال حيىي: أريد أن أخترب أبا نعيم، فقال أمحد: الكوفة، قال حيىي بن معني

فأخذ ورقة، فكتب فيها ثالثني حديثا وجعل على رأس كل عشرة منها حديثا ليس من حديثه، مث إم 
 فأجلسه عن ميينه، وحيىي عن جاؤوا إىل أيب نعيم، فخرج، وجلس على دكان طني، وأخذ أمحد بن حنبل،

يساره، وجلست أسفل الدكان، مث أخرج حيىي الطبق، فقرا عليه عشرة أحاديث، فلما قرأ احلادي 
ليس هذا من حديثي، اضرب عليه، مث قرأ العشر الثاين، وأبو نعيم ساكت، فقرأ : عشر، قال أبو نعيم

ليه، مث قرأ العشر الثالث، مث قرأ احلديث ليس هذا من حديثي فاضرب ع: احلديث الثاين، فقال أبو نعيم
 فأورع - وذراع أمحد بيده -أما هذا : الثالث، فتغري أبو نعيم، وانقلبت عيناه، مث أقبل على حيىي، فقال

  . فأقل من أن يفعل ذاك، ولكن هذا من فعلك يا فاعل- يريدين -من أن يعمل مثل هذا، وأما هذا 
  نوأخرج رجله، فرفس حيىي، فرمى به م

__________  
وهذا داللة على متكنه من احلفظ، فإن التلقني كما سيذكر املؤلف : ٦٢ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(

  . هو أن حيدث احملدث، فيغلط أثناء التحديث، أو يتوقف، فريده الطلبة، فيأخذ بقوهلم٢١٠ص 
(*)  

)١٠/١٤٨(  

  

واهللا، : إنه ثبت، قال:  أمنعك وأقل لكأمل: الدكان، وقام، فدخل داره، فقال أمحد بن حنبل ليحىي
  ).١(لرفسته يل أحب إيل من سفريت 

شيخان كان الناس يتكلمون فيهما ويذكروما، وكنا نلقى من : مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال حنبل
  ).٢(عفان وأبو نعيم : الناس يف أمرمها ما اهللا به عليم، قاما هللا بأمر مل يقم به كبري أحد

ملا دخل أبو نعيم على الوايل ليمتحنه، ومث يونس وأبو غسان : باس السراج عن الكدميي قالقال أبو الع
قد أجاب هذا، فما تقول ؟ : وغريمها، فأول من امتحن فالن، فأجاب، مث عطف على أيب نعيم، فقال

س أن يرمي ال بأ: واهللا ما زلت أم جده بالزندقة، ولقد أخربين يونس بن بكري أنه مسع جده يقول: فقال



  .اجلمرة بالقوارير
القرآن كالم اهللا وعنقي أهون : أدركت الكوفة وا أكثر من سبع مئة شيخ، االعمش فمن دونه يقولون

جزاك اهللا من شيخ :  وقال- وكان بينهما شحناء -من زري هذا، فقام إليه أمحد بن يونس، فقبل رأسه 
  ).٣(خريا 

  ).٤(القرآن كالم اهللا ليس مبخلوق : نعيم قالأمحد بن احلسن الترمذي وغريه، عن أيب 
القرآن كالم اهللا غري خملوق، ومن : مسعت أيب يقول: مسعت صليحة بنت أيب نعيم تقول: قال الطرباين

  .خملوق، فهو كافر: قال
__________  

ذيب " ، و ٣٥٤ / ١٢" تاريخ بغداد " ، و ٨٠، ٧٩: البن اجلوزي" مناقب االمام أمحد ) " ١(
  .١٠٩٨لوحة " ال الكم

  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٤٩، ٣٤٨ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
ذيب " ، و ٣٤٩ / ١٢" تاريخ بغداد " ، و ٤٨١: البن اجلوزي" مناقب االمام أمحد " انظر ) ٣(

  .١٠٩٨لوحة " الكمال 
  .١٠٩٩، ١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/١٤٩(  

  

ملا دخل املأمون بغداد، : قال عبد الصمد بن املهتدي": مرآة الزمان " يف كتاب ) ١(قال أبو املظفر 
نادى بترك االمر باملعروف والنهي عن املنكر، وذلك الن الشيوخ بقوا يضربون وحيبسون، فنهاهم 

أة، قد اجتمع الناس على إمام، فمر أبو نعيم، فرأى جنديا وقد أدخل يديه بني فخذي امر: املأمون، وقال
  .فنهاه بعنف، فحمله إىل الوايل، فيحمله الوايل إىل املأمون

  .توضأ: فأدخلت عليه بكرة وهو يسبح، فقال: قال
ما تقول يف رجل : ، فصليت ركعتني، فقال)٢(فتوضأت ثالثا ثالثا على ما رواه عبد خري، عن علي 

  .لالم الثلث، وما بقي لالب: مات عن أبوين ؟ فقلت
  .املسألة حباهلا، وسقط االخ: ه وأخاه ؟ قلتفإن خلف أبوي: قال
  .لالم السدس وما بقي لالب: فإن خلف أبوين وأخوين ؟ قلت: قال
ال، إن جدك ابن عباس يا أمري املؤمنني ما حجب االم عن الثلث إال : يف قول الناس كلهم ؟ قلت: قال

  .بثالثة إخوة



  .ا ينا أقواما جيعلون املعروف منكراإمن! يا هذا، من ى مثلك عن االمر باملعروف ؟ : فقال
  ).٣(مث خرجت 

  .إمنا رفع اهللا عفان وأبا نعيم بالصدق حىت نوه بذكرمها: روى املروذي عن أمحد بن حنبل قال
  ).٤(جدا : كان أبو نعيم حافظا ؟ قال: قلت اليب داود: قال أبو عبيد اآلجري

__________  
مرآة "  ه، وكتابه ٦٥٤روف بسبط ابن اجلوزي املتوىف سنة هو أبو املظفر يوسف قزا أو غلي املع) ١(

  ). م١٩٥١(مل يطبع منه سوى الد الثامن حبيدر آباد سنة " الزمان يف تاريخ االعيان 
  )٤٩(، والترمذي ٧٠، ٦٧ / ١، والنسائي )١١٣(و ) ١١٢(و ) ١١١(أخرجه أبو داود ) ٢(

  .حديث حسن صحيح، وهو كما قال: وقال
  .٣٥٠ / ١٢"  بغداد تاريخ) " ٣(
  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/١٥٠(  

  

  .كنا اب أبا نعيم أشد من هيبة االمري: قال أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب الفراء
  .وكان يف أيب نعيم تشيع خفيف: قلت

وية، وبلغنا عن ما كتبت علي احلفظة أين سببت معا: قال أبو نعيم: حدثين ثقة قال: قال أمحد بن مالعب
  ).١(حب علي رضي اهللا عنه عبادة، وخري العبادة ما كتم : أيب نعيم أنه قال

 ما - يعين أبا نعيم -إذا وافقين هذا االحول : مسعت حيىي بن سعيد القطان يقول: قال حممد بن أبان
  ).٢(أبايل من خالفين 

  .بن عيينةنزاحم به سفيان : مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال يعقوب السدوسي
  .تويف أبو نعيم شهيدا، فإنه طعن يف عنقه، وحصل له ورشكني: قلت

  .رأيت أبا نعيم وكلمته: قال حممد بن عبد اهللا مطني
  .ومات يوم الشك من رمضان سنة تسع عشرة ومئتني: قال

 إن أبا نعيم مات بالكوفة ليلة الثالثاء النسالخ شعبان سنة تسع: وقال يعقوب بن شيبة عمن حدثه
  ).٣(عشرة 
  مات يف آخر سنة مثان: شذ حممد بن املثىن الزمن، فقال: قلت

__________  



ال حيبك إال : " ، وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعلي٣٥١ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  ".مؤمن وال يبغضك إال منافق 

  .٣٥٢ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٥٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
)(*  

)١٠/١٥١(  

  

  ).١(عشرة ومئتني 
 يعين فيما كان يأخذ على -ما فعل اهللا بك ؟ : رأيت أبا نعيم يف املنام، فقلت: قال بشر بن عبد الواحد

  ).٢(نظر القاضي يف أمري، فوجدين ذا عيال، فعفا عين :  فقال-احلديث 
  .ثبت عنه أنه كان يأخذ على احلديث شيئا قليال لفقره: قلت

يلومونين على االخذ، ويف بييت ثالثة عشر نفسا، وما يف بييت : مسعت أبا نعيم يقول: ن خشرمقال علي ب
  ).٣(رغيف 

  .الموه على االخذ يعين من االمام، ال من الطلبة: قلت
أخربنا عمر بن عبد املنعم الطائي، أنبأنا أبو اليمن الكندي، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، حدثنا أبو حممد 

الء، أخربنا أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي قراءة عليه، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو اجلوهري إم
قال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نعيم، حدثنا االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال

ئم الصوم يل وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصا: اهللا عزوجل
فرحتان، فرحة حني يفطر، وفرحة حني يلقى اهللا عزوجل، وخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح 

  ".املسك 
  .يف التوحيد عن أيب نعيم، فوافقناه بعلو) ٤(أخرجه البخاري 

__________  
  .٣٥٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٠٩٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٠٩٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  = (*)، )يريدون أن يبدلوا كالم اهللا: (باب قول اهللا تعاىل: يف التوحيد) ٧٤٩٢(برقم ) ٤(

)١٠/١٥٢(  

  



ما وقع له عاليا من ) ١(وحديث أيب نعيم كثري الوقوع يف الكتب واالجزاء، وقد مجع أبو نعيم احلافظ 
ارس عن ابن الفرات ومسويه، حديث أيب نعيم املالئي يف جزء من طرق خمتلفة صدره مبا حدثه ابن ف

  .كالمها عنه، وعدة ذلك مثانية وسبعون حديثا بعضها آثار
أخربنا حممد بن قيماز الدقيقي، أخربنا حممد بن قوام، أخربنا خليل بن بدر، أخربنا أبو علي احلداد، 

م، حدثنا يونس أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا أمحد بن الفرات، حدثنا أبو نعي
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدواء اخلبيث : ابن أيب إسحاق، عن جماهد، عن أيب هريرة قال

)٢.(  
  .غريب وإسناده صاحل

، أخربنا أبو الوقت، أخربنا أبو )٣(أخربنا ابن روز : أخربنا أبو إسحاق بن الواسطي ومجاعة كتابة قالوا
 يعين القراب حدثنا بشر بن حممد، مسعت أبا العباس االزهري، - يعقوب إمساعيل احلافظ، أخربنا أبو

  :مسعت حممد بن مسلم بن وارة، مسعت أبا نعيم يقول
__________  

إين صائم إذا شتم، : باب فضل الصوم، وباب هل يقول:  يف الصوم٩٤ - ٨٨ / ٤وأخرجه أيضا = 
باب حفظ اللسان، وباب : يف الصيام) ١١٥١(باب ما يذكر يف املسك، وأخرجه مسلم : ويف اللباس

 - ١٦٢ / ٤، والنسائي )٧٦٤(، والترمذي )٢٣٦٣(، وأبو داود ٣١٠ / ١فضل الصيام، ومالك 
١٦٥.  

  ".احللية " هو أمحد بن عبد اهللا االصبهاين صاحب كتاب ) ١(
  . ه٤٣٠املتوىف سنة 

من ) ٣٤٥٩(ابن ماجة ، و)٢٠٤٥(، والترمذي )٣٨٧٠(، وأبو داود ٣٠٥ / ٢وأخرجه أمحد ) ٢(
، ووافقه ٤١٠ / ٤طرق عن يونس بن أيب إسحاق ذا االسناد، وهذا سند قوي، وصححه احلاكم 

  .الذهيب، وفسر احلاكم الدواء اخلبيث باخلمر
هو أبو بكر حممد بن مسعود بن روز البغدادي الطبيب، مسعه خاله من أيب الوقت، وتفرد بالرواية ) ٣(

  . ه٦٣٥نة بالسماع عنه، تويف س
  . للمؤلف١٤٥ / ٥" العرب " انظر 
(*)  

)١٠/١٥٣(  

  



ينبغي أن يكتب هذا الشأن عمن كتب احلديث يوم كتب، يدري ما كتب، صدوق مؤمتن عليه، حيدث 
  .يوم حيدث، يدري ما حيدث

أخربنا احلاكم، أخربنا أبو زكريا العرتي، حدثنا جعفر بن حممد بن سوار، حدثنا عبد : قال البيهقي
سألت أمحد بن حنبل عن حيىي بن سعيد وابن مهدي ووكيع : صمد بن سليمان بن أيب مطر البلخيال

من وكيع، وكفاك بعبد الرمحن معرفة وإتقانا، وما رأيت رجال أوزن ) ١(ما رأيت أجد : وأيب نعيم، فقال
االربعة خطأ، وهو فأقل : بقوم من غري حماباة، وأشد تثبتا يف أمور الرجال من حيىي بن سعيد، وأبو نعيم

  ).٢(عندي ثقة موضع احلجة يف احلديث 
ال ينبغي أن يؤخذ احلديث إال من حافظ له، أمني له، عارف : مسعت أبا نعيم يقول: أمحد بن مالعب

  .بالرجال
، مسعت احلسني بن عمرو )٣(وقد كان أبو نعيم ذا دعابة، فروى علي بن العباس املقانعي : قلت

رجل من : من أنا ؟ قال: أنا، قال: من ذا ؟ قال: على أيب نعيم الباب، فقالدق رجل : العنقزي يقول
  ).٤(مرحبا وأهال، ما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد : ولد آدم، فخرج إليه أبو نعيم، وقبله، وقال

  .عدد شيوخه يف التهذيب مئتان وثالثة أنفس: قلت
__________  

  .أحفظ من وكيع": ذيب الكمال " يف ) ١(
  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .نسبة إىل عمل املقانع مجع مقنعة وهي ما تغطي به املرأة رأسها) ٣(
  .١٠٩٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/١٥٤(  

  

  .حدثنا أبو نعيم االحول من العينني سنة مثان عشرة: قال حممد بن جعفر القتات
عندي عن أمري املؤمنني يف احلديث سفيان أربعة :  نعيم قالروى جعفر بن عبد الواحد اهلامشي، عن أيب

  ).١(آالف 
ال، كان : ابن فضيل جمرى عبيد اهللا بن موسى ؟ قال) ٢(أجيري عندك : سألت أمحد: الفضل بن زياد

  .ابن فضيل أستر، وكان عبيد اهللا صاحب ختليط، روى أحاديث سوء
 مث - يعين احملنة -يم يقظان يف احلديث، وقام يف االمر ال، أبو نع: فأبو نعيم جيري جمرامها ؟ قال: قلت
  ).٣(إذا رفعت أبا نعيم من احلديث فليس بشئ : قال



  ).٤(حيىي وعبد الرمحن، وأبو نعيم احلجة الثبت : وروى املروذي عن أيب عبد اهللا قال
عارفا به، مث قام يف كان ثقة، يقظان يف احلديث، : وروى امليموين عن أمحد أنه أثىن على أيب نعيم، وقال

  .أمر االمتحان ما مل يقم غريه، عافاه اهللا
أبو نعيم متقن حافظ، إذا روى عن الثقات، فحديثه حجة أحج ما يكون : قال حممد بن عبد اهللا بن عمار

)٥.(  
__________  

  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  ".ذيب الكمال " و " تاريخ بغداد " والتصويب من " عنك : " يف االصل) ٢(
  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٥٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .٣٥٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٠/١٥٥(  

  

  .حدثنا االسد: وقال عثمان بن أيب شيبة مرة
  ).١(أبو نعيم : من ؟ قال: فقيل

  ).٢(حيىي وعبد الرمحن ووكيع وأبو نعيم :  أصحاب الثوري ؟ قالمن أوثق: سألت عليا: وقال أبو حامت
  .ثقة ثبت يف احلديث: وقال العجلي
، كان حيزر حديث الثوري ثالثة آالف ]جيدا [ ثقة حيفظ حديث الثوري ومسعر حفظا : وقال أبو حامت

وكان ال [ ه ومخس مئة، وحديث مسعر حنو مخس مئة، كان يأيت حبديث الثوري على لفظ واحد ال يغري
  ).٣(كان حافظا متقنا ] يلقن و 

  ).٤(ما رأيت أصح من كتبك : نظر ابن املبارك يف كتيب، فقال: وعن أيب نعيم قال
ذهب الذين يعاش : كثر تعجيب من قول عائشة: مسعت الكدميي، مسعت أبا نعيم يقول: أبو سهل بن زياد

  خلفا يف أراذل النسناس* ا ذهب الناس فاستقلوا وصرن: ، لكين أقول)٥(يف أكنافهم 
__________  

  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٥٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٦٢ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٦٢ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٣(



  .١٠٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
:  ومتامه١٥٣صفحة " ديوانه " شطر بيت للبيد من قصيدة يرثي ا أخاه أربد بعد موته، وهو يف ) ٥(

وبقيت يف خلف كجلد االجرب وقد متثلت به السيدة عائشة رضي اهللا عنها بعد وفاة الرسول صلى اهللا 
  .عليه وسلم وكبار الصحابة حزنا على فقدهم
  .١٩٧انظر اجلزء الثاين من هذا الكتاب الصفحة 

(*)  

)١٠/١٥٦(  

  

بدروين قبل السؤال *  بناس كلما جئت أبتغي النيل منهم فإذا فتشوا فليسوا* يف أناس نعدهم من عديد 
  )١(منهم قد أفلت رأسا براس * بياس وبكوا يل حىت متنيت أين 

، أبو حفص البخاري احلنفي، فقيه )٢( العالمة، شيخ ما وراء النهر الفقيه*  أمحد بن حفص - ٢٢
  . بن حفص الفقيهاملشرق، ووالد العالمة شيخ احلنفية أيب عبد اهللا حممد ابن أمحد

ارحتل، وصحب حممد بن احلسن مدة، وبرع يف الرأي، ومسع من وكيع بن اجلراح، وأيب أسامة وهذه 
  .الطبقة

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : مسعت أمحد بن حفص يقول: قال الشيخ حممد بن أيب رجاء البخاري
  .كي، فإذا مت فابكيال تب: يف النوم عليه قميص، وامرأة إىل جنبه تبكي، فقال هلا

  .إن السنة قائمة بعد: فلم أجد من يعربها يل حىت قال يل إمساعيل والد البخاري
  مسعت الليث بن نصر: قال عبد اهللا بن حممد بن عمر االديب

  إن على رأس كل مئة سنة من يصلح أن: " تذاكرنا احلديث: الشاعر يقول
__________  

، و ١٠٩٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٥٢، ٣٥١ / ١٢" داد تاريخ بغ" اخلرب مع االبيات يف ) ١(
  ".النسناس "  وانظر فيه تفسري ٣٥٣ / ٢" حياة احليوان الكربى " 
  .، اجلواهر املضية يف تراجم احلنفية١٨ص : الفوائد البهية* 
هلياطلة، ويف بالد ا: ما وراء النهر يراد به ما وراء ر جيحون خبراسان، وما كان يف شرقيه يقال له) ٢(

  .ما وراء النهر، وما كان يف غريبه فهو خراسان ووالية خوارزم: االسالم مسوه
  .٤٥ / ٥" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٠/١٥٧(  



  

هو يف فقهه وورعه وعمله يصلح : ، فبدأت بأيب حفص أمحد بن حفص، فقلت)١" (يكون علم الزمان 
هو يف معرفة احلديث وطرقه يصلح : عيل البخاري، فقلتأن يكون علم الزمان، مث ثنيت مبحمد بن إمسا

: رجل يقرأ على منرب اخلليفة ها هنا يقول: أن يكون علما، مث ثلثت بأمحد بن إسحاق السرماري، فقلت
  . فإنه يصلح أن يكون علم الزمان- عىن نفسه -شهدت مرة أن رجال وحده كسر جند العدو 

  .نعم: قالوا
  .مخسني ومئةمولد أيب حفص الفقيه سنة 

  ).٢(هشيم بن بشري، وجرير بن عبداحلميد، والرواية عنه تعز : ومسع أيضا من
أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر بن منري، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا املبارك بن عبد اجلبار، 

بن محدويه، حدثنا أخربنا هناد بن إبراهيم، أخربنا حممد بن أمحد احلافظ، حدثنا أبو نصر أمحد بن سهل 
أمحد بن عمر بن داود، حدثنا أبو حفص أمحد بن حفص، عن جرير، عن منصور، عن ربعي، عن علي 

  ال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
يؤمن عبد حىت يؤمن بأربعة، باهللا وحده ال شريك له، وأن اهللا بعثين باحلق، وبالبعث بعد املوت، وبالقدر 

  ).٣" (خريه وشره 
__________  

وهو حديث " إن اهللا يبعث هلذه االمة على رأس كل مئة سنة من جيدد هلا دينها : " لفظ احلديث) ١(
، ٥٢٢ / ٤باب ما يذكر يف قرن املئة، واحلاكم : يف املالحم) ٤٢٩١(صحيح أخرجه أبو داود 

  .ريرة من حديث أيب ه٥٢ص " معرفة السنن واآلثار " ، والبيهقي يف ٦١ / ٢واخلطيب 
  .٣٢٤ - ٣٢٠ / ١١" جامع االصول " وانظر شرح هذا احلديث لزاما يف 

  .إذا قل حىت كاد ال يوجد:  عزا وعزة وعزازة وهو عزيز- بكسر العني -عز الشئ يعز : يقال) ٢(
من طرق عن منصور ذا االسناد، ) ٨٢(، وابن ماجة )٢١٤٥(، والترمذي ٩٧ / ١أخرجه أمحد ) ٣(

  .، ووافقه الذهيب، وهو كما قاال٣٣، ٣٢  /١وصححه احلاكم 
(*)  

)١٠/١٥٨(  

  

  .مات أبو حفص ببخارى يف احملرم سنة سبع عشرة ومئتني
  

، حممد بن أمحد بن حفص، تفقه بوالده وبه تفقه االمام مفيت خبارى وعاملها، أبو عبد اهللا*  ولده - ٢٣



  .أهل خبارى، عاش إىل حنو السبعني ومئتني
  .م والسنة، وله تصانيفه وشهرة كبريةوكان من أئمة االسال

  
  .الدمشقي اللخمي، حمدث معمر، أدرك أيام مكحول * *  منبه بن عثمان- ٢٤

ثور بن يزيد، وعروة بن رومي، وخليد بن دعلج، وأرطاة بن املنذر، واالوزاعي، وعمر بن : وحدث عن
  .ومالك بن أنسزيد، والوضني بن عطاء، وحممد بن الوليد الزبيدي، وموسى بن جابان، 

  ابنه محيد، وهشام بن عمار، وأمحد بن أيب احلواري،: حدث عنه
وحممد بن مصفى، وهارون بن حممد بن بكار، وأمحد بن حممد بن حيىي ابن محزة، وأمحد بن عبدالقاهر 

  .اللخمي شيخ للطرباين، وآخرون
  .ولد سنة ثالث عشرة ومئة: قال ابن زبر

  عام) ٢(كنت محال : ت منبها يقولمسع): ١(وقال أبو زرعة النصري 
__________  

  .سيترمجه املؤلف بأطول مما هنا يف اجلزء الثاين عشر* 
ورقة  / ١١، تاريخ ابن عساكر ٤١٩ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٨٠ / ١تاريخ أيب زرعة الدمشقي * * 

٢ / ٤٠٧.  
  .٢٨٠ / ١" تارخيه " يف ) ١(
  .يف بطن أمه: أي) ٢(

(*)  

)١٠/١٥٩(  

  

  .، وهي سنة اثنيت عشرة ومئة)١(ح احلكمي اجلرا
  ).٢(لقيته يف سنة اثنيت عشرة ومئتني، ومات بعد ذلك بيسري : قال أبو زرعة

  ).٣(كان صدوقا : وقال أبو حامت الرازي
مل تقع له رواية يف الكتب الستة، وال يف املوطأ، وال مسند أمحد، وهو يف عداد الثقات الذين بلغوا : قلت
  .املئة
  

  . املعمر أبو زكريا الغساين الكويف السمساراحملدث*  حيىي بن هاشم - ٢٥
  .هشام بن عروة، وإمساعيل بن أيب خالد، وسليمان االعمش، ومسعر، والثوري، والكبار: روى عن



حممد بن غالب متتام، واحلارث بن أيب أسامة، وحممد بن أيوب بن الضريس، ومعاذ بن املثىن، : حدث عنه
  ويونس بن إسحاق

  .االنصاري، وآخرون
__________  

عام مقتل اجلراح وهو أبو عقبة اجلراح بن عبد اهللا احلكمي الدمشقي أمري خراسان، وكان : أي) ١(
  .شجاعا غازيا، استشهد مبرج أردبيل

  .١٨٩وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء اخلامس من هذا الكتاب صفحة 
  .٢٨٠ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ٢(
  .٤١٩ / ٨" رح والتعديل اجل) " ٣(
، ١٩٥ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٤٨، الضعفاء للعقيلي لوحة ١١٠٠: الضعفاء واملتروكني للنسائي* 

، تاريخ ٨٤٦، الكامل يف الضعفاء البن عدي لوحة ١٢٦، ١٢٥ / ٣اروحني والضعفاء البن حبان 
  .٧٤٥ / ٢اء للذهيب ، املغين يف الضعف٤١٢ / ٤، ميزان االعتدال ١٦٥ - ١٦٣ / ١٤بغداد 

(*)  

)١٠/١٦٠(  

  

  .احلفاظ واموه) ١(وحتايده 
  .كذبه حيىي بن معني، وصاحل جزرة

  ).٢(وقال النسائي متروك احلديث 
  ).٣(كان يضع احلديث على الثقات : وقال العقيلي

  ).٤(ال حتل كتبة حديثه إال على جهة التعجب الهل الصنعة، وال الرواية عنه حبال : وقال ابن حبان
نبات الشعر يف االنف : " روى عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٥" (أمان من اجلذام 
  ".ال تستخدموا أرقاءكم بالليل، فلهم الليل، ولكم النهار : " وبه
  ".ال يبت أحدكم وعند رأسه الطعام، فإين ال آمن عليه اهلوام : " وبه

  عند: " ن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوروى عن مسعر، ع
__________  

  .إذا مال عنه وعدل: عدلوا عن الرواية عنه، من حاد عنه حييد حيدا: أي) ١(
  .١١٠ص " الضعفاء واملتروكني ) " ٢(



  .٤٤٨: للعقيلي لوحة" الضعفاء ) " ٣(
  .١٢٥ / ٣" اروحني والضعفاء " كتاب ) ٤(
: وقال" االوسط "  ونسبه إىل أيب يعلى والطرباين يف ١٠٠، ٩٩ / ٥" امع " ه اهليثمي يف وأورد) ٥(

 / ١" امليزان " وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف واسم أيب الربيع أشعث بن سعيد، ترمجه املؤلف يف 
  .مضطرب احلديث ليس بذاك: قال أمحد: ، فقال٢٦٣

  .ليس بشئ: وقال ابن معني
  .ال يكتب حديثه: ائيوقال النس

هذا باطل، وقد رواه غري أيب : قال البغوي: متروك، وأورد له هذا احلديث، وقال: وقال الدارقطين
  .الربيع من الضعفاء

(*)  

)١٠/١٦١(  

  

  ).١" (كل ختمة دعوة مستجابة 
  .مات يف سنة مخس وعشرين ومئتني

، إال أنه ال يفرح به، النه ساقط )٣" (نيات الغيال" ، وأظن يف )٢(يقع يل حديثه عاليا يف جزء ابن جنيد 
  .الرواية متهم

هو االمام احلافظ الثقة، ذو التصانيف، أبو سعيد، أسد بن موسى ) خت، د، س * ( أسد السنة- ٢٦
  .ابن إبراهيم بن اخلليفة الوليد بن عبدامللك بن مروان، القرشي االموي املرواين املصري

  .هرين، وخلعه مروان احلماروقد ويل جده إبراهيم اخلالفة ش
__________  

  ،١٢٦، ١٢٥ / ٣" اروحني والضعفاء " أورده هذه االحاديث الباطلة ابن حبان يف ) ١(
 من ٢٦٠ / ٧" احللية " ، واحلديث االخري منها أخرجه أبو نعيم يف ٤١٢ / ٤" امليزان " واملؤلف يف 

ال أعلم رواه عن مسعر غري حيىي بن : وقال..طريق حيىي بن هاشم، وعن مسعر، عن قتادة، عن أنس
  .هاشم

  . ه٣٦٦هو إمساعيل بن جنيد بن أمحد بن يوسف السلمي النيسابوري املتوىف سنة ) ٢(
  .٣٣٦ / ٢" العرب " ، و ٨٤ / ٧" املنتظم " ، و ٤٥٧، ٤٥٤ص " طبقات الصوفية " انظر 

 بالقاهرة على شيخ احلديث  أنه مسع هذا اجلزء٢٣٩ص " برناجمه " وقد ذكر الوادي آشي يف 
  .باملنصورية نور الدين أيب احلسن علي بن جابر بن علي



هي أحد عشر جزءا ختريج الدارقطين من حديث أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم البغدادي ) ٣(
 ه، وهو القدر املسموع اليب طالب حممد ابن حممد بن إبراهيم بن ٣٥٤الشافعي البزار املتوىف سنة 

  . ه من أيب بكر املذكور، وهي من أعلى احلديث وأحسنه٤٠٤يالن البزاز املتوىف سنة غ
، ذيب الكمال ٩٠: ، مجهرة أنساب العرب٣٣٨ / ٢، اجلرح والتعديل ٤٩ / ٢التاريخ الكبري * 

، تذهيب التهذيب ٢٠٧ / ١، ميزان االعتدال ٣٦١ / ١، العرب ٤٠٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٩٣لوحة 
، ٢٦١ / ١، ذيب التهذيب ٢٨٢لوحة  / ٧، عيون التواريخ ١١٥ / ١، الكاشف ١ / ٥٩ / ١

 ٢، شذرات الذهب ٣١: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٧: ، طبقات احلفاظ٣٤٦ / ١حسن احملاضرة 
  .٦١: ، الرسالة املستطرفة٢٧/ 

(*)  

)١٠/١٦٢(  

  

 العباس سنة اثنتني وثالثني  سنة زالت دولة آبائه ببين- وهو أشبه -مبصر : ولد أسد بالبصرة، وقيل
  .ومئة

  .فنشأ، وطلب العلم، ولقي الكبار، ورحل، ومجع وصنف
، وعبد الرمحن املسعودي، ويونس بن أيب إسحاق )١(شعبة بن احلجاج، وشيبان النحوي : حدث عن

  وهو أسن شيخ له، وابن أيب ذئب،
ية ابن يزيد القاضي، وجرير بن وفضيل بن مرزوق، ومحاد بن سلمة، وعبد العزيز بن املاجشون، وعاف

  .عبداحلميد، وعدة
أمحد بن صاحل، وعبد امللك بن حبيب الفقيه، والربيع بن سليمان املرادي، والربيع بن : حدث عنه

سليمان اجليزي، وولده سعيد ابن أسد، واملقدام بن داود الرعيين، وأبو يزيد يوسف بن يزيد 
  .القراطيسي، وآخرون

  ).٢(لو مل يصنف لكان خريا له ثقة، و: قال النسائي
  ).٣(أسد السنة : هو مشهور احلديث، يقال له: وقال البخاري

  .واستشهد به البخاري
  ).٤(ثقة مات مبصر يف احملرم سنة اثنيت عشرة ومئتني : قال أبو سعيد بن يونس

  .عاش مثانني سنة: قلت
  .وغري ذلك" الزهد " وقع لنا من تواليفه كتاب 

__________  



  ".اللباب " نسبة إىل حنو بن مشس من االزد، وليس من حنو العربية كما يف ) ١(
  .٤٠٢ / ١" تذكرة احلفاظ " ، و ٩٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٤٩ / ٢" التاريخ الكبري ) " ٣(
  .٤٠٢ / ١" تذكرة احلفاظ " ، و ٩٤لوحة " ذيب الكمال " انظر ) ٤(

(*)  

)١٠/١٦٣(  

  

  ).١(اديث منكرة، وكان ثقة، وأحسب اآلفة من غريه روى أح: قال ابن يونس
  .ثقة: وقال العجلي

  .ضعيف): ٢" (االيصال " وأما ابن حزم فقال يف كتاب 
  ذكره يف
  ).٣(الزكاة 

  .هو أول من صنف املسند: يقال): ٤" (االمام " صاحب : قال
  

  .حممد السلمي الكويفابن صفوان، االمام احملدث الصدوق، أبو ) خ، د، ت * ( خالد بن حيىي- ٢٧
__________  

  .٢٠٧ / ١" ميزان االعتدال ) " ١(
وقد صنف كتابا كبريا يف فقه :  يف ترمجة ابن حزم١١٤٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " قال املؤلف يف ) ٢(

االيصال إىل فهم كتاب اخلصال اجلامعة جلمل شرائع االسالم واحلالل واحلرام والسنة : احلديث مساه
  .د فيه أقوال الصحابة فمن بعدهم، واحلجة لكل قولواالمجاع، أور
  .وهو كبري جدا

منكر : وما علمت به بأسا إال أن ابن حزم ذكره يف كتاب الصيد، فقال": امليزان " وقال املؤلف يف ) ٣(
  .احلديث

  .٤٧٢ / ٧" احمللى " وكالم ابن حزم هذا هو يف 
 علي بن وهب بن مطيع القشريي املعروف بابن هو الفقيه اتهد احملدث شيخ االسالم حممد بن) ٤(

يف أحاديث االحكام، وهو جليل حافل، ومل يكمله، " االمام "  ه، وكتابه ٧٠٢دقيق العيد، املتوىف سنة 
  .ولو كمل تصنيفه وتبييضه جلاء يف مخسة عشر جملدا: ١٤٨٢ / ٤" تذكرة احلفاظ " قال املؤلف يف 

: ، املعجم املشتمل٣٦٨ / ٣، اجلرح والتعديل ١٨٩ / ٣ الكبري ، التاريخ٣٢٨ / ٢التاريخ الصغري * 



، ميزان ٢٨٥ / ١، الكاشف ٢ / ٢٠٢ / ١، تذهيب التهذيب ٣٨٦، ذيب الكمال لوحة ١١٦
، ذيب ٣٤١ / ٤، العقد الثمني ٢١١ / ١، املغين يف الضعفاء ٢٦٣ / ١، العرب ٦٥٧ / ١االعتدال 
  .٢٨ / ٢، شذرات الذهب ١٠٧: ل، خالصة تذهيب الكما١٧٤ / ٣التهذيب 

(*)  

)١٠/١٦٤(  

  

مسع عيسى بن طهمان صاحب أنس، وفطر بن خليفة، وعبد الواحد بن أمين، وسفيان الثوري، وخلقا 
  .كثريا، وعين باحلديث

البخاري، وأبو زرعة، وعم أيب زرعة إمساعيل بن يزيد، وبشر بن موسى، وحممد بن يونس : حدث عنه
  .الكدميي، وآخرون

  .ى أبو داود وأبو عيسى عن رجل عنه، وروى عنه أيضا أبو حامت، وحنبل بن إسحاقورو
  ).١(ليس به بأس : قال أبو داود

  ).٢(صدوق إال أن يف حديثه غلطا قليال : وقال حممد بن عبد اهللا بن منري
  ).٣(سكن مكة، ومات ا قريبا من سنة ثالث عشرة ومئتني : وقال البخاري

  ).٤( سبع عشرة مات سنة: وقال حنبل
  ).٥(وسيأيت خالد بن خملد القطواين الكويف املتوىف يف سنة ثالث عشرة ومئتني 

  
  االمام القدوة الزاهد، شيخ مصر، أبو عمرو االموي موالهم *  إدريس بن حيىي- ٢٨

__________  
  .٦٥٧ / ١" ميزان االعتدال " ، و ٣٨٦لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٦٥٧ / ١" ميزان االعتدال " ، و ٣٦٨ / ٣ " اجلرح والتعديل) " ٢(
  .١٩٧ / ٣" التاريخ الكبري ) " ٣(
  .٣٨٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .٤٧٢ / ١، اللباب ٢٦٥ / ٢اجلرح والتعديل *  من هذا اجلزء ٢١٧انظره يف الصفحة ) ٥(

(*)  

)١٠/١٦٥(  

  



  . احلايف يف فضله وتأهله، أحد االبدال، كان يشبه ببشر)١(املصري، املعروف باخلوالين 
  .حيوة بن شريح، ورجاء بن أيب عطاء، وبكر بن مضر وحرملة الكبري: روى عن

  .أبو الطاهر بن السرح، ويونس بن عبداالعلى، وسعيد بن أسد بن موسى، وحرملة بن حيىي: وعنه
  .ما رأيت يف الصوفية عاقال سواه: قال يونس

  .ه، وأعظمهم قدراكان أفضل أهل زمان: وقال أبو عمر الكندي
  ).٢(صدوق صاحل من أفاضل املسلمني : وقال أبو زرعة

  .وصحح له احلاكم: قلت
  .تويف سنة إحدى عشرة ومئتني

  
  االمام العامل احلافظ املقرئ احملدث احلجة، شيخ احلرم، أبو) ع * ( املقرئ- ٢٩

__________  
الشام واليت ينسب إليها مجاعة من العلماء نسبة إىل خوالن موضع سكناه، ال إىل القبيلة اليت نزلت ) ١(

  .كأيب إدريس
  .٤٧٢ / ١" اللباب " انظر 

  .٢٦٥ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(
، التاريخ ٢٨٨ / ٥، التاريخ الكبري ٢٢٧، طبقات خليفة ٤٧٤، تاريخ خليفة ٣٣٨تاريخ ابن معني * 

، تذكرة ٣٦٤ / ١، العرب ٧٥٧، ذيب الكمال لوحة ٢٠١ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٢٦ / ٢الصغري 
 / ٥، العقد الثمني ٢٦٧ / ١٠، البداية والنهاية ١ / ١٩٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٣٦٧ / ١احلفاظ 
، طبقات ٨٣ / ٦، ذيب التهذيب ٤٦٤، ٤٦٣ / ١، طبقات القراء البن اجلزري ٣٠٠ - ٢٩٨
  ، شذرات٢١٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٦: احلفاظ

  .٢٩ / ٢الذهب 
(*)  

)١٠/١٦٦(  

  

عبدالرمحن، عبد اهللا بن يزيد بن عبدالرمحن االهوازي االصل، البصري، مث املكي موىل آل عمر بن 
  .اخلطاب

  .مولده يف حدود سنة عشرين ومئة
ابن عون، وكهمس بن احلسن، وأيب حنيفة، وموسى بن علي بن رباح، وحيوة بن شريح، : حدث عن



، وسعيد بن أيب أيوب، وعبد الرمحن بن زياد بن أنعم وحرملة بن عمران التجييب، وشعبة بن احلجاج
االفريقي، وحيىي بن أيوب، والليث، وابن هليعة، ومالك، وحممد بن عبد اهللا الشعيثي، واملسعودي، 

  . وورقاء بن عمر اليشكري، وخلق- عم البن هليعة -وعياش بن عقبة 
ق، وأبو خيثمة، وابن منري، وهارون البخاري، والكل عن رجل عنه، وأمحد بن حنبل، وإسحا: حدث عنه

احلمال، واحلسن بن علي احللواين، وحممد بن حيىي الذهلي، وعباس الدوري، وحممد بن إمساعيل الصائغ، 
وبشر بن موسى، واحلارث بن أيب أسامة، وهارون بن ملول، وأبو الزنباع روح بن الفرج القطان، 

  .وعدد كثري
  .يخة البخاري، وهو من كرباء مش)١(وثقه النسائي 

أنا ما بني التسعني إىل املئة، وأقرأت القرآن : مسعت أبا عبدالرمحن يقول: قال حممد بن عاصم الثقفي
  ).٢(بالبصرة ستا وثالثني سنة، وها هنا مبكة مخسا وثالثني سنة 

  ، وأحسبه تال عليه،)٣(أخذ احلروف عن نافع بن أيب نعيم : قلت
__________  

  .٧٥٧ لوحة "ذيب الكمال ) " ١(
  .٣٦٧ / ١" تذكرة احلفاظ " ، و ٧٥٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣٣٨ - ٣٣٦تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع ص ) ٣(

(*)  

)١٠/١٦٧(  

  

  .وله اختيار يف القراءة، رواه عنه ولده حممد بن أيب عبدالرمحن
  .تلقن عليه عدد كثري

سنة ثالث عشرة : ، وقال مطني)١( عشرة ومئتني مات مبكة سنة اثنيت عشرة، أو ثالث: قال البخاري
)٢.(  

  .، وكان من مشايخ االسالم رمحه اهللا)٣" (القطيعيات " يقع من عواليه يف : قلت
أخربنا عمر بن حممد، أخربنا أبو غالب بن البناء، أخربنا : أخربنا ابن قدامة، وابن البخاري إجازة، قاال

طيعي، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو عبد الرمحن املقرئ، عن أبو حممد اجلوهري، أخربنا أبو بكر الق
وال : أنه رآه يصلي يف قميص خفيف، ليس عليه إزار وال رداء، قال: أيب حنيفة، عن عطاء، عن جابر

  ).٤(أظنه صلى فيه إال لريينا أنه ال بأس بالصالة يف الثوب الواحد 
  ).٥(كان ذهبا خالصا :  أيب، قالكان ابن املبارك إذا سئل عن: قال حممد بن املقرئ



  ).٦(هو صدوق : وقال أبو حامت
__________  

  .٢٢٨ / ٥" التاريخ الكبري " انظر ) ١(
  .٧٥٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٥ تعليق رقم ١٢٣تقدم التعريف ا يف الصفحة ) ٣(
  :نكدر، وقال حممد بن امل)٨١(أيب حنيفة برقم " مسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ٤(

  .رأيت رسول اهللا يصلي يف ثوب: رأيت جابرا يصلي يف ثوب واحد، وقال
 باب الصالة ٤٠٣باب عقد االزار على القفا يف الصالة، و :  يف الصالة٣٩٥ / ١أخرجه البخاري 

  ).٦٣٤(و ) ٦٣٣(وأبو داود ) ٧٦٦(و ) ٥١٨(بغري رداء، ومسلم 
  .٢٩٩ / ٥" ني العقد الثم" ، و ٧٥٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
  .٢٠١ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٦(

(*)  

)١٠/١٦٨(  

  

  ).١(حديثه عن الثقات حجة، وينفرد بأحاديث، وابنه حممد ثقة : وقال اخلليلي
  

 بن زيد بن عبد اهللا بن أيب إسحاق، االمام اود احلافظ، ابن إسحاق) م، د، س، ق* ( يعقوب - ٣٠
  .الهم البصري، أحد العشرةمقرئ البصرة، أبو حممد احلضرمي مو

  .ولد بعد الثالثني ومئة
  ).٢(تال على أيب املنذر سالم الطويل، وأيب االشهب العطاردي، ومهدي بن ميمون، وشهاب بن شرنفة 

  ).٣(ومسع أحرفا من محزة الزيات 
، وأيب عقيل الدورقي، وهارون بن موسى، وسليم بن حيان، )٤(شعبة، ومهام : ومسع الكثري من

  .سود بن شيبان، وزائدة بن قدامة، وعدة، وتقدم يف علم احلديثواال
__________  

  .٧٥٧لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
، ٣٩٩ / ٨، التاريخ الكبري ٤٧٢، تاريخ خليفة ٢٢٧: ، طبقات خليفة٣٠٤ / ٧طبقات ابن سعد * 

  :، طبقات الزبيدي٢٠٣ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٠٤ / ٢، التاريخ الصغري ٤٠٠
، ١٥٤٨، ذيب الكمال لوحة ٣٩١، ٣٩٠ / ٦، وفيات االعيان ٥٢ / ٢٠معجم االدباء ، ٥١



، الكاشف ١٣٠ / ١، معرفة القراء الكبار للذهيب ٣٤٨ / ١، العرب ١ / ١٨٤ / ٤تذهيب التهذيب 
، النجوم ٣٨٢ / ١١، ذيب التهذيب ٣٨٩ - ٣٨٦ / ٢، طبقات القراء البن اجلزري ٢٩٠ / ٣

 / ٢، شذرات الذهب ٤٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤٨ / ٢بغية الوعاة ، ١٧٩ / ٢الزاهرة 
١٤.  

  .٧٨١ / ٢" تبصري املنتبه " بضم الشني، وسكون الراء، وضم النون كما يف ) ٢(
  .٩٠تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع من هذا الكتاب الصفحة ) ٣(
  .هو مهام بن حيىي بن دينار العوذي) ٤(

(*)  

)١٠/١٦٩(  

  

، بل هو أرجح منه عند أئمة، لكن رزق أبو احلسن )١(اس يف القراءة، وما هو بدون الكسائي وفاق الن
  .سعادة

، والوليد )٣(، وحممد بن املتوكل رويس )٢(وازدحم القراء على يعقوب، فتال عليه روح بن عبداملؤمن 
نهال بن شاذان، بن حسان، وأمحد بن عبد اخلالق املكفوف، وكعب بن إبراهيم، ومحيد بن وزير، وامل

  .وأبو عمر الدوري، وأبو حامت السجستاين، وعدد كثري
وكان يقرئ الناس عالنية حبرفه بالبصرة يف أيام ابن عيينة، وابن املبارك، وحيىي القطان، وابن مهدي، 

، والشافعي، ويزيد بن هارون، )٤(والقاضي أيب يوسف، وحممد ابن احلسن، وحيىي اليزيدي، وسليم 
من أئمة الدين، فما بلغنا بعد الفحص والتنقيب أن أحدا من القراء وال الفقهاء وال الصلحاء وعدد كثري 

وال النحاة وال اخللفاء كالرشيد واالمني واملأمون أنكروا قراءته، وال منعوه منها أصال، ولو أنكر أحد 
  عليه لنقل والشتهر، بل مدحها غري واحد، وأقرأ ا أصحابه بالعراق، واستمر

ام جامع البصرة بقراءا يف احملراب سنني متطاولة، فما أنكر عليه مسلم، بل تلقاها الناس بالقبول، إم
  ولقد عومل محزة مع جاللته باالنكار عليه

__________  
  .١٣١تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع من هذا الكتاب الصفحة ) ١(
ي النحوي، مقرئ جليل ثقة ضابط هو روح بن عبداملؤمن أبو احلسن اهلذيل موالهم البصر) ٢(

  .٢٣٥ أو ٢٣٤، مات سنة "صحيحه " مشهور، روى قراءة يعقوب عنه، وروى عنه البخاري يف 
  .٢٨٥ / ١" غاية النهاية يف طبقات القراء " انظر 

هو حممد بن املتوكل أبو عبد اهللا اللؤلؤي البصري املعروف برويس، مقرئ ضابط مشهور، أحد ) ٣(



  .وهو من أحذق أصحابه: وب، قال الداينرواة قراءة يعق
  .٢٣٨تويف بالبصرة سنة 

  .٢٣٥، ٢٣٤ / ٢" غاية النهاية يف طبقات القراء " انظر 
  . ه١٨٨هو سليم بن عيسى بن سليم بن عامر املقرئ، املتوىف سنة ) ٤(

  .٣٧٥وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع ص 
(*)  

)١٠/١٧٠(  

  

، ومل جير مثل ذلك للحضرمي أبدا، حىت نشأ طائفة متأخرون مل يألفوها، يف قراءته من مجاعة من الكبار
اتصلت خبلق كثري : مل تتصل بنا متواترة، قلنا: وال عرفوها، فأنكروها، ومن جهل شيئا عاداه، قالوا

متواترة، وليس من شرط التواتر أن يصل إىل كل االمة، فعند القراء أشياء متواترة دون غريهم، وعند 
ء مسائل متواترة عن أئمتهم ال يدريها القراء، وعند احملدثني أحاديث متواترة قد ال يكون مسعها الفقها

الفقهاء، أو أفادم ظنا فقط، وعند النحاة مسائل قطعية، وكذلك اللغويون، وليس من جهل علما حجة 
اجهل ما :  للعاملتعلم، وسل أهل العلم إن كنت ال تعلم، ال يقال: على من علمه، وإمنا يقال للجاهل

  تعلم، رزقنا اهللا وإياكم االنصاف، فكثري من القراءات تدعون تواترها، وباجلهد أن تقدروا على
نتلو ا وإن كانت ال تعرف إال عن واحد، لكوا تلقيت بالقبول، : غري اآلحاد فيها، وحنن نقول

، )١( تواترها فقد كابر احلس فأفادت العلم، وهذا واقع يف حروف كثرية، وقراءات عديدة، ومن ادعى
أما القرآن العظيم، سوره وآياته فمتواتر، وهللا احلمد، حمفوظ من اهللا تعاىل، ال يستطيع أحد أن يبدله وال 

إنا حنن : (يزيد فيه آية وال مجلة مستقلة، ولو فعل ذلك أحد عمدا ال نسلخ من الدين، قال اهللا تعاىل
  نزلنا الذكر وإنا له
__________  

 لعبد القادر بدران بتحقيق الدكتور عبد اهللا بن التركي ما ١٩٦ص " املدخل "  جاء يف كتاب )١(
هي متواترة فيما ليس من قبيل املد : القراءات السبع متواترة وهو املشهور، وقال ابن احلاجب: نصه

  .واالمالة وختفيف اهلمزة وحنوها، وهذا خالف املشهور
واترة عن االئمة السبعة، أما تواترها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل وذهب الطويف إىل أن القراءات مت

االئمة السبعة فهو حمل نظر، فإن أسانيد االئمة السبعة ده القراءات السبعة إىل النيب صلى اهللا عليه 
: وسلم موجودة يف كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد، مل تستكمل شروط التواتر، قال

  .ن هذا أا مل تتواتر بني الصحابةوأبلغ م



واعلم أن بعض من ال حتقيق عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات ظنا منه أن ذلك يستلزم : قال
عدم تواتر القرآن، وليس ذلك بالزم، النه فرق بني ماهية القرآن والقراءات، واالمجاع على تواتر 

  .القرآن
(*)  

)١٠/١٧١(  

  

   ].٩: احلجر) [ حلافظون
وأول من ادعى أن حرف يعقوب من الشاذ أبو عمرو الداين، وخالفه يف ذلك أئمة، وصار يف اجلملة يف 

  .املسألة خالف حادث واهللا أعلم
أبو حفص الفالس، وبندار، وأبو قالبة الرقاشي، وإسحاق بن إبراهيم شاذان، : نعم، وحدث عن يعقوب

  .، وخلق سواهم)١(والكدميي 
  .ن إسحاق احلضرمي أسن منهوكان أخوه أمحد ب

يعقوب أعلم من رأينا باحلروف واالختالف يف القرآن وعلله ومذاهبه : قال العالمة أبو حامت السجستاين
  ).٢(ومذاهب النحو 

  ).٣(هو صدوق : وقال أمحد بن حنبل
أبوه من القراء كان وجده ويعقوب يف القراء كالكوكب : وقال حممد بن أمحد العجلي ميدح يعقوب

  )٥(فمن مثله يف وقته وإىل احلشر ) ٤(لدري تفرده حمض الصواب ووجهه ا
__________  

  .٣٩١ / ٦" وفيات االعيان " ، و ١٣٠ / ١" معرفة القراء ) " ٢(هو حممد بن يونس الكدميي ) ١(
  .١٤٥٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٠٤ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(
الذي صنفه يعقوب، وذكر فيه " اجلامع " ، يشري إىل كتاب  "ومجعه": " معجم االدباء " يف ) ٤(

  .اختالف وجوه القراءات، ونسب كل حرف إىل من قرأ به
 / ٢" بغية الوعاة " ، و ٥٣ / ٢" معجم االدباء " ، و ١٣٠ / ١" معرفة القراء " البيتان يف ) ٥(

  .١٧٩ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ٤٣٨
(*)  

)١٠/١٧٢(  

  



  .وإمام أهل البصرة باجلامع ال يقرأ إال بقراءة يعقوب رمحه اهللا): ١(ن طاهر بن غلبون قال أبو احلس
كان يعقوب أقرأ أهل زمانه، وكان ال يلحن يف كالمه، وكان أبو : وقال االمام علي بن جعفر السعيدي
  ).٢(حامت السجستاين من بعض غلمانه 

: يه وسلم يف النوم، فقرأت عليه سورة طه، فقلترأيت النيب صلى اهللا عل: وعن أيب عثمان املازين قال
  ).٣(قراءة يعقوب " سوى " اقرأ : مكانا سوى، فقال

ومنهم يعقوب احلضرمي، مل ير يف زمنه مثله، كان عاملا بالعربية ": كامله " يف ) ٤(قال أبو القاسم اهلذيل 
ه أنه سرق رداؤه عن كتفه وهو ووجوهها، والقرآن واختالفه، فاضال تقيا نقيا ورعا زاهدا، بلغ من زهد

يف الصالة، ومل يشعر، ورد إليه، فلم يشعر، لشغله بعبادة ربه، وبلغ من جاهه بالبصرة أنه كان حيبس 
  ).٥(ويطلق 

  كان يعقوب حاذقا بالقراءة، قيما ا،: وقال أبو طاهر بن سوار
__________  

ون احلليب مث املصري، شيخ الديار املصرية يف هو أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بن عبيداهللا بن غلب) ١(
  .وشيخ أيب عمرو الداين" التذكرة " القراءات، ومصنف 

  .٧٣ / ١" النشر "  ه انظر ٣٩٩تويف سنة 
  .١٣٠ / ١" معرفة القراء الكبار ) " ٢(
: لمكانا عدال، وقي: أي: وهي قراءة عاصم ومحزة وابن عامر، وقرأ الباقون بالكسر، ومها لغتان) ٣(

  .٤٥٣ص " حجة القراءات " وسطا بني قريتني 
وامسه يوسف بن علي بن جبارة بن حممد بن عقيل اهلذيل املغريب نزيل نيسابور، وقد تويف ا سنة ) ٤(

يف القراءات العشر واالربعني الزائدة عليها، فيما ذكره ابن " الكامل " مخس وستني وأربع مئة، وكتابه 
  .٩٠ / ١" النشر " اجلزري يف 

  .١٣١ / ١" معرفة القراء الكبار ) " ٥(
(*)  

)١٠/١٧٣(  

  

  .متحريا حنويا فاضال
  قرأ يعقوب على سالم الطويل،: قال روح بن عبداملؤمن وغريه

  .وقرأ سالم على أيب عمرو بن العالء
  .قرأت على يعقوب، وقرأ على سالم، عن عاصم بن أيب النجود: وقال رويس



  .سالم، عن قراءته على عاصم اجلحدريوروي عن يعقوب أنه قرأ على 
  .فهذه ثالثة أقوال، فيحتمل أن سالما أخذ عن الثالثة

  .مات يعقوب يف ذي احلجة سنة مخس ومئتني
  

  :أخوه
  .حافظ ثقة) م، د، ت، س * ( أمحد بن إسحاق- ٣١

  .عكرمة بن عمار، ومهام بن حيىي، ومحاد بن زيد، ووهيب وأيب عوانة: يروي عن
 بكر بن أيب شيبة، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وأبو خيثمة، وإبراهيم احلريب، واحلارث أبو: حدث عنه

  .بن حممد، وعبد بن محيد، وأمحد بن زهري، وعدة
__________  

 / ٤، تاريخ بغداد ٤٠ / ٢، اجلرح والتعديل ١ / ٢، التاريخ الكبري ٣٠٤ / ٧طبقات ابن سعد * 
 ١، الكاشف ١ / ٧ / ١، تذهيب التهذيب ٨٢ / ١عتدال ، ميزان اال١٧، ذيب الكمال لوحة ٢٦
  .٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٤ / ١، ذيب التهذيب ٥١/ 

(*)  

)١٠/١٧٤(  

  

  ).٢(، والنسائي )١(وثقه أبو حامت 
  .مات سنة إحدى عشرة

  .مل خيرج هلما البخاري شيئا
  .وكان حيفظ حديثه" أبا إسحاق " ويكىن أمحد 

  
االمام العالمة احلافظ، حجة االدب، لسان العرب، أبو سعيد عبد امللك بن ) تد،  * ( االصمعي- ٣٢

بن عبد مشس ابن أعيا، بن سعد بن عبد بن غنم بن ) ٣(قريب بن عبدامللك بن علي بن أصمع بن مظهر 
قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيالن من مضر بن نزار بن معد بن عدنان، االصمعي 

  . اللغوي االخباري، أحد االعالمالبصري،
  .اسم أبيه عاصم، ولقبه قريب: يقال

__________  
  .٤٠ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(



  .٢٧ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
، اجلرح ٥٤٤، ٥٤٣: ، املعارف البن قتيبة٤٢٨ / ٥، التاريخ الكبري ٣٧٤: تاريخ ابن معني* 

، أخبار ١٧٤ - ١٦٧: ، طبقات النحويني للزبيدي٦٥ - ٤٦: ، مراتب النحويني٣٦٣ / ٥والتعديل 
 / ١٠، تاريخ بغداد ٦١، ٦٠: ، الفهرست١٣٠ / ٢، تاريخ أصبهان ٦٧ - ٥٨: النحويني البصريني

 / ٢٤٧ - ١ / ٢٣٩ورقة  / ١٠، تاريخ ابن عساكر ٢٩٣ / ١، االنساب للسمعاين ٤٢٠ - ٤١٠
، ٢٧٣ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٢٠٥ - ١٩٧ / ٢، إنباه الرواة ١٢٤ - ١١٢: ، نزهة االلبا١

، تذهيب ٨٦١، ذيب الكمال لوحة ٣٠ / ٢، تاريخ أيب الفدا ١٧٦ - ١٧٠ / ٣وفيات االعيان 
، ٣٠٨لوحة  / ٧، عيون التواريخ ٦٦٢ / ٢، ميزان االعتدال ٣٧٠ / ١، العرب ٢ / ٦ / ٣التهذيب 

، النجوم ٤١٥ / ٦، ذيب التهذيب ٤٧٠ / ١، طبقات القراء البن اجلزري ٦٤ / ٢مرآة اجلنان 
 / ٢، املزهر ١١٣، ١١٢ / ٢، بغية الوعاة ٤٦٢ - ٤٥٨، روضات اجلنات ١٩٠ / ٢الزاهرة 
، شذرات ٣٥٦ - ٣٥٤ / ١، طبقات املفسرين ٢٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٤٠٥، ٤٠٤

  .٢٥٦ / ٢، شرح الشريشي ٣٨ - ٣٦ / ٢الذهب 
اجلمهرة " و " االنساب " و " االكمال " ورة، وهو املوافق ملا يف ضبط باالصل بتشديد اهلاء املكس) ٣(
  مظهر بوزن" تبصري املنتبه " بتشديد اهلاء املفتوحة، ويف " القاموس " ، ويف "

  .حمسن
(*)  

)١٠/١٧٥(  

  

  .ولد سنة بضع وعشرين ومئة
 بن كدام، وعمر ابن عون، وسليمان التيمي، وأيب عمرو بن العالء، وقرة بن خالد، ومسعر: وحدث عن

بن أيب زائدة، وشعبة، ونافع بن أيب نعيم، وتال عليه، وبكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة، وسلمة بن 
  .بالل، وشبيب بن شيبة، وعدد كثري، لكنه قليل الرواية للمسندات

ىي أبو عبيد، وحيىي بن معني، وإسحاق بن إبراهيم املوصلي، وسلمة بن عاصم، وزكريا بن حي: حدث عنه
املنقري، وعمر بن شبة، وأبو الفضل الرياشي، وأبو حامت السجستاين، ونصر بن علي، وابن أخيه 

عبدالرمحن بن عبد اهللا االصمعي، وأبو حامت الرازي، وأمحد ابن عبيد أبو عصيدة، وبشر بن موسى، 
  .والكدميي، وأبو العيناء، وأبو مسلم الكجي، وخلق كثري

  ).١(مسع مين مالك بن أنس : ني، عن االصمعي قالعباس الدوري، عن حيىي بن مع
  ).٢(وقد أثىن أمحد بن حنبل على االصمعي يف السنة 



  ).٣(لو تفرغت جلئتك : قال يل شعبة: قال االصمعي
  دخلت على االصمعي أعوده، فإذا قمطر،: قال إسحاق املوصلي
__________  

  .٨٦١لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٢٣ص " نزهة االلباء " ، و ٨٦١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤١٨ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  "تذهيب التهذيب " ، و ٨٦١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤١١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤١٦ / ٦" ذيب التهذيب " ، و ٢ / ٦ / ٣

  .ر السابقةومل ترد يف املصاد" بالشعيب " زيادة لفظ " جلئتك : " وجاء يف االصل بعد قوله
(*)  

)١٠/١٧٦(  

  

  ).١(إن هذا من حق لكثري : هذا علمك كله ؟ فقال: فقلت
  ).٢(درست وتركوا : كيف حفظت ونسوا ؟ قال: قيل لالصمعي: وقال ثعلب

  ).٣(أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة : مسعت االصمعي يقول: قال عمر بن شبة
  ).٤( مئيت بيت، ما فيها بيت عرفناه شهدت االصمعي وقد أنشد حنوا من: وقال حممد بن االعرايب

  ).٥(ما عرب أحد عن العرب بأحسن من عبارة االصمعي : مسعت الشافعي يقول: قال الربيع
  ).٦(كان االصمعي من أعلم الناس يف فنه : وعن ابن معني قال

  ).٧(صدوق : وقال أبو داود
__________  

  .٨٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٨٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧١ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٤١١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(

 / ١" طبقات املفسرين " ، و ١١٢ / ٢" بغية الوعاة " ، و ١٩٨ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٨٦٢
  .٣٠٨ / ٧" عيون التواريخ " ، و ١١٣ص " نزهة االلباء " ، و ٣٥٤

  .١١٣ص " نزهة االلباء " ، و ٨٦٢لوحة  " ذيب الكمال) ٤(
 / ٣" وفيات االعيان " ، و ٨٦٢لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤١٧ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٥(

  "نزهة االلباء " ، و ١١٢ / ٢" بغية الوعاة " ، و ٣٥٤ / ١" طبقات املفسرين " ، و ١٧٢
  .١٢١ص 



، ٣٥٥ / ١" طبقات املفسرين " ، و ١١٢ / ٢" ة بغية الوعا" ، و ٣٦٣ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٦(
  .٣٠٨ / ٧" عيون التواريخ " و 
  .١٢٣ص " نزهة االلباء " ، و ٣٥٥ / ١" طبقات املفسرين " ، و ٨٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٧(

(*)  

)١٠/١٧٧(  

  

يعرف إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا مل : مسعت االصمعي يقول): ١(قال أبو داود السنجي 
  ).٢" (من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار : " النحو أن يدخل يف مجلة قوله عليه السالم

  ).٣(كان االصمعي يتقي أن يفسر احلديث، كما يتقي أن يفسر القرآن : وقال نصر اجلهضمي
  ).٤(كان االصمعي حبرا يف اللغة، ال نعرف مثله فيها، وكان أبو زيد أحنى منه : قال املربد

فإن مكنوه من : أما أبو عبيدة: قد أشخص االصمعي وأبو عبيدة على الرشيد، فقال:  اليب نواسقيل
  ).٥(فبلبل يطرم بنغماته : سفره قرأ عليهم علم أخبار االولني واآلخرين، وأما االصمعي

م يا أصمعي ك: دخلت أنا وأبو عبيدة على الفضل ابن الربيع، فقال: قال االصمعي: قال أبو العيناء
  جلد،: كتابك يف اخليل ؟ قلت

__________  
 بكسر السني وسكون النون -هو أبو داود سليمان بن معبد بن كوسجان السنجي نسبة إىل سنج ) ١(

  . قرية كبرية من قرى مرو على سبعة فراسخ منها-ويف آخرها جيم 
" ، و ١٨٤ص " اع االمل" ، و ١٧٤ / ٢" التبصرة والتذكرة " ، و ٨٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(

  ، وعلق عليه االخري٢٩٤، ٢٩٣ / ٢" توضيح االفكار " ، و ٢٢٧ / ٢" فتح املغيث 
  .ومل جيزم، الن من مل يعلم بالعربية وإن حلن مل يكن متعمدا للكذب" أخاف : " إمنا قال االصمعي: فقال

، و ١١٢ / ٢" وعاة بغية ال" ، و ٨٦٢لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤١٨ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
كان : قال أبو داود:  ويف االخري٣٥٥ / ١" طبقات املفسرين " ، و ١٢٢ص " نزهة االلباء " 

نزهة االلباء " ، و ٨٦٢لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤١٤ / ١٠" تاريخ بغداد " انظر ) ٤..(االصمعي
  .٢٠١ / ٢" إنباه الرواة " ، و ١١٣ص " 
، و ٢٠١ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٨٦٢لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤١٤ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .٣٠٨ / ٧" عيون التواريخ " 

(*)  

)١٠/١٧٨(  



  

: مخسون جلدا، فأمر بإحضار الكتابني، وأحضر فرسا، فقال اليب عبيدة: فسأل أبا عبيدة عن ذلك، فقال
، إمنا هذا شئ أخذته من )١(لست ببيطار : اقرأ كتابك حرفا حرفا، وضع يدك على موضع موضع، قال

  .قم فضع يدك: العرب، فقال يل
فقمت، فحسرت عن ذراعي وساقي، مث وثبت، فأخذت بأذن الفرس، مث وضعت يدي على ناصيته، 

هذا امسه كذا، وأنشد فيه، حىت بلغت حافره، فأمر يل : منه بشئ شئ، وأقول) ٢(فجعلت أقبض 
  ).٣(ركبت الفرس وأتيته بالفرس، فكنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة 

  ).٤(أن االصمعي كان خبيال، وجيمع أحاديث البخالء : وعن ابن دريد
كنا مع أيب عبيدة بقرب دار االصمعي، فسمعنا منها ضجة فبادر الناس ليعرفوا : وقال حممد بن سالم

  إمنا يفعلون: ذلك، فقال أبو عبيدة
  ).٥(هذا عند اخلبز، كذا يفعلون إذا فقدوا رغيفا 

  ).٦(نلت ما نلت بامللح : عن االصمعي قالو
__________  

  .معاجل الدواب: البيطار) ١(
وجعلت أذكر عضوا عضوا ": طبقات املفسرين " و " وفيات االعيان " و " بغية الوعاة " يف ) ٢(

  .وأضع يدي عليه
  .وشرعت أذكر عضوا عضوا، ويدي على ذلك العضو": إنباه الرواة " ويف 

 / ٣" وفيات االعيان " ، و ٨٦٢لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤١٥ / ١٠" داد تاريخ بغ) " ٣(
، ١١٣ / ٢" بغية الوعاة " ، و ١٢١، ١٢٠ص " نزهة االلباء " ، و ٢٩٤ / ١" االنساب " ، و ١٧٢

  .٢٠٢ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٣٥٥ / ١" طبقات املفسرين " و 
  .٣٥٥ / ١" فسرين طبقات امل" ، و ٨٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .٨٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
امللح يا بين ال : قال أيب: وقال مصعب الزبريي: قال: ، وتتمته فيه٨٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(

  .يفهمها إال عقالء الرجال
(*)  

)١٠/١٧٩(  

  



  .كتب شيئا ال حيصى عن العرب، وكان ذا حفظ وذكاء ولطف عبارة، فساد: قلت
قدم احلسن بن سهل، فجمع أهل االدب، وحضرت، : قال) ١(لب، عن أمحد بن عمر النحوي وروى ثع

فأنا أعيد : ووقع احلسن على مخسني رقعة، وجرى ذكر احلفاظ، فذكرنا الزهري وقتادة، فقال االصمعي
صاحب الرقعة االوىل كذا وكذا، وامسه كذا : ما وقع به االمري على التوايل، فأحضرت الرقاع، فقال

حىت مر على نيف وأربعني رقعة، فقال نصر ..وكذا، ووقع له بكذا وكذا، والرقعة الثانية كذا، والثالثة
  بن علي

  ).٢(أيها املرء أبق على نفسك من العني : اجلهضمي
  .يا غالم امحل معه مخسني ألفا: حسبك ال تقتل بالعني، وقال: وقد روي حنوها من وجه آخر، وقال

احلق مع سيبويه، وهذا يغلبه : أيت االصمعي وسيبويه يتناظران، فقال يونسر: قال عمرو بن مرزوق
  ).٣(بلسانه 

  ).٤(وروي عن االصمعي أن الرشيد أجازه مرة مبئة ألف 
__________  

حنوي مذكور : ، وقال٩٠ / ١" إنباه الرواة " هو أمحد بن عمر بن بكري النحوي، ذكره القفطي يف ) ١(
 عبيدة معمر بن املثىن التيمي، واالصمعي، ونصر بن علي اجلهضمي، ووطئ متصدر لالقراء، عاصر أبا

  .بساط االمراء والكرباء والوزراء، وروى عنه أبو العباس أمحد بن حيىي ابن ثعلب وطبقته
 ٣" وفيات االعيان " ، و ٨٦٢لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤١٦، ٤١٥ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٩١، ٩٠ / ١" إنباه الرواة " ، و ١٢١ص " ء نزهة االلبا" ، و ١٧٣/ 
  .١٢٢ص " نزهة االلباء " ، و ٣٥٥ / ١" طبقات املفسرين " ، و ٤١٧ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤١٣ / ١٠" تاريخ بغداد " اخلرب مطوال يف ) ٤(

(*)  

)١٠/١٨٠(  

  

  ).١ (وتصانيف االصمعي ونوادره كثرية، وأكثر تواليفه خمتصرات، وقد فقد أكثرها
  .مات االصمعي سنة مخس عشرة ومئتني): ٣(وأبو العيناء ) ٢(قال خليفة 

  ).٤(سنة ست عشرة : وقال حممد بن املثىن والبخاري
  ).٥(عاش مثانيا ومثانني سنة، رمحه اهللا : ويقال

  
ابن سعد بن صول، العالمة البليغ، أبو الفضل، ابن عم إبراهيم ابن العباس  *  عمرو بن مسعدة- ٣٣



  .لصويل الشاعرا
  .بني يدي جعفر الربمكي، وكان فصيحا، قوي املواد يف االنشاء) ٦(وكان موقعا 

  ).٧(تويف سنة سبع عشرة ومئتني : يقال
  .سنة مخس عشرة: وقيل

__________  
  .٦١ص " الفهرست " وقد ذكرها ابن الندمي يف ) ١(
  .٤٧٥ص " تارخيه " يف ) ٢(
  .٤١٩ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤١٩ / ١٠" تاريخ بغداد " ، و ٤٢٨ / ٥" التاريخ الكبري ) " ٤(

  . أنه تويف سنة اثنيت عشرة ومئتني١٣٠ / ٢" أخبار أصبهان " وذكر أبو نعيم يف كتاب 
  .٤٢٠ / ١٠" تاريخ بغداد " قاله اخلطيب يف ) ٥(
 / ١٦دباء ، معجم اال٢٠٣ / ١٢، تاريخ بغداد ٣٣: ، معجم املرزباين٢١٦: الوزراء والكتاب* 

  .١٩١: ، أمراء البيان١١٦: ، إعتاب الكتاب٤٧٨ - ٤٧٥ / ٣، وفيات االعيان ١٣٢ - ١٢٧
 / ٣" وفيات االعيان " هو الكاتب الذي جييب على الرسائل، وانظر بعض كتاباته يف : املوقع) ٦(

٤٧٨ - ٤٧٥.  
فاته يف موضع يقال ، وذكرا أن و٤٧٦ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٢٠٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٧(
  .أذنة: له

(*)  

)١٠/١٨١(  

  

  ).١(عمل وزارة املأمون، وله نظم جيد 
  

   * أبو سليمان الداراين- ٣٤
  .عبدالرمحن بن عطية: االمام الكبري، زاهد العصر، أبو سليمان، عبدالرمحن بن أمحد، وقيل

  ).٢(ابن عسكر العنسي الداراين : وقيل
  .ولد يف حدود االربعني ومئة

سفيان الثوري، وأيب االشهب العطاردي، وعبد الواحد بن زيد البصري، وعلقمة بن سويد، : ى عنورو
  .وصاحل بن عبد اجلليل



تلميذه أمحد بن أيب احلواري، وهاشم بن خالد، ومحيد بن هشام العنسي، وعبد الرحيم بن : روى عنه
  .اهيم بن أيوب احلوراينصاحل الداراين، وإسحاق بن عبداملؤمن، وعبد العزيز بن عمري، وإبر

عبدالرمحن بن أمحد بن عطية : اسم أيب سليمان: أخربنا أمحد بن أيب احلواري قال: أبو اجلهم بن طالب
  .العنسي، من صليبة العرب

__________  
  .١٣١ و ١٣٠ / ١٦" معجم االدباء " انظر شيئا من نظمه يف ) ١(
: ، طبقات الصوفية٥١ص : د اجلبار اخلوالين، تاريخ داريا للقاضي عب٢١٤ / ٥اجلرح والتعديل * 

، نتائج االفكار ٢٥٠ - ٢٤٨ / ١٠، تاريخ بغداد ٢٨٠ - ٢٥٤ / ٩، حلية االولياء ٨٢ - ٧٥
 ٢٢٣ / ٤، صفة الصفوة ٢٤٣ / ٥، االنساب للسمعاين ١١٣ / ١القدسية شرح الرسالة القشريية 

، ٣٤٧ / ١، العرب ١٣١ / ٣عيان ، وفيات اال٤٨٢ / ١، اللباب ٤٣١ / ٢، معجم البلدان ٢٣٤ -
، البداية والنهاية ٢٩ / ٢، مرآة اجلنان ١٨٦لوحة  / ٧، عيون التواريخ ٢٦٥ / ٢فوات الوفيات 

 / ١، طبقات الشعراين ١٧٩ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٩٧ - ٣٨٦: ، طبقات االولياء٢٥٥ / ١٠
  .١٣ / ٢، شذرات الذهب ٩٢

 بفتح الدال املهملة وبعد االلف راء مفتوحة، وبعد االلف والداراين: ١٣١ / ٣قال ابن خلكان ) ٢(
الثانية نون، هذه النسبة إىل داريا، وهي قرية بغوطة دمشق، والنسبة إليها على هذه الصورة من شواذ 

  .مشددة" داريا " النسب، والياء يف 
(*)  

)١٠/١٨٢(  

  

مسعت أبا سليمان وامسه عبدالرمحن : وروى أبو أمحد احلاكم، عن أيب اجلهم أيضا، عن ابن أيب احلواري
  .بن عسكر

صل خلف كل مبتدع إال القدري، ال تصل خلفه، وإن : مسعت أبا سليمان يقول: قال ابن أيب احلواري
  .كان سلطانا
  ).١(كنت بالعراق أعمل، وأنا بالشام أعرف : ومسعته يقول
  ).٢(عه من االثر ليس ملن أهلم شيئا من اخلريات أن يعمل به حىت يسم: ومسعته يقول

رمبا يقع يف قليب النكتة من نكت القوم أياما فال أقبل : قال أبو سليمان الداراين: اخللدي، عن اجلنيد قال
  ).٣(الكتاب والسنة : منه إال بشاهدين عدلني

  ).٤(أفضل االعمال خالف هوى النفس : وعن أيب سليمان



  ).٥(شئ صدأ، وصدأ القلب الشبع لكل شئ علم، وعلم اخلذالن ترك البكاء، ولكل : وقال
__________  

، ٢٩٣ص " طبقات االولياء " ، و ٢٧٢ / ٩" حلية االولياء " ، و ٢٤٩ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
إمنا معرفة أيب هللا تعاىل بالشام : فحدثت به سليمان ابنه، فقال: قال أمحد بن أيب احلواري: وتتمة اخلرب

  .ام طاعة الزداد باهللا معرفةلطاعته بالعراق، ولو ازداد بالش
فإذا مسعه من االثر عمل به : ، وتتمته٢٦٩ / ٩" حلية االولياء " ، و ٢٤٩ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .ومحد اهللا حيث وافق ما يف قلبه
نتائج االفكار القدسية " ، و ٧٨، ٧٧ص " طبقات الصوفية " ، و ٢٥٥ / ١٠" البداية والنهاية ) " ٣(
 "١١٤ / ١.  
  .الصاحلني ممن اشتهر باخلري": القوم " كلمة احلكمة، وب ": النكتة " راد ب وأ
  نتائج االفكار" ، و ٨١ص " طبقات الصوفية " ، و ٢٥٦ / ١٠" البداية والنهاية ) " ٤(

  .١١٥ / ١" القدسية 
ص " طبقات االولياء " ، و ٨١ص " طبقات الصوفية " ، و ٢٥٦ / ١٠" البداية والنهاية ) " ٥(

  .١١٥ / ١" نتائج االفكار القدسية " ، و ٣٨٧
(*)  

)١٠/١٨٣(  

  

أصل كل خري اخلوف من الدنيا، ومفتاح الدنيا الشبع، : مسعت أبا سليمان يقول: ابن أيب احلواري
  ).١(ومفتاح اآلخرة اجلوع 

أخربنا اخللدي، حدثين اجلنيد، مسعت السري السقطي، حدثين أمحد بن أيب : أبو عبد اهللا احلاكم
قدم إيل أهلي مرة خبزا وملحا، فكان يف امللح مسسمة، فأكلتها، : حلواري، مسعت أبا سليمان يقولا

  .فوجدت راا على قليب بعد سنة
  ).٢(من رأى لنفسه قيمة مل يذق حالوة اخلدمة : ومسعته يقول: أمحد بن أيب احلواري

  .لومإذا تكلف املتعبدون أن يتكلموا باالعراب ذهب اخلشوع من ق: وعنه
، فكيف حيبون الدنيا وقد ]إليها [ لو زين هلم اجلنان ما اشتاقوا ] خلقا [ إن من خلق اهللا : وعنه

  ).٣(زهدهم فيها 
  ).٤(لوال الليل ملا أحببت البقاء يف الدنيا، ولرمبا رأيت القلب يضحك ضحكا : ومسعته يقول: قال أمحد

__________  



 / ١٠" البداية والنهاية " ، و ٢٥٠ / ١٠" تاريخ بغداد " ، و ٢٥٩ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
  .وأصل كل خري يف الدنيا واآلخرة اخلوف من اهللا تعاىل: ، وفيها٢٥٦

  .٢٥٦ / ١٠" البداية والنهاية ) " ٢(
  مسعت:  هو ابن أيب احلواري قال-أمحد : ، ولفظه٢٧٣ / ٩" احللية " اخلرب يف ) ٣(

 تعاىل خلقا لو ذم هلم اجلنان ما اشتاقوا إليها، فكيف حيبون الدنيا وهو إن يف خلق اهللا: أبا سليمان يقول
  .كذا قال أبوك: لو ذمها هلم ؟ قلت: قد زهدهم فيها ؟ فحدثت به سليمان ابنه، فقال

  .واهللا لو شوقهم إليها ملا اشتاقوا، فكيف لو ذمها هلم: قال
  .٢٥٧ / ١٠" البداية والنهاية " ، و ٢٤٩ / ١٠" تاريخ بغداد " ، و ٢٧٥ / ٩" احللية " انظر ) ٤(

(*)  

)١٠/١٨٤(  

  

بلغين أن العبد إذ حج من : ورأيت أبا سليمان حني أراد أن يليب غشي عليه، فلما أفاق، قال: قال أمحد
ال لبيك وال سعديك حىت تطرح ما يف يديك، فما يؤمنا أن يقال لنا : لبيك، قيل له: غري وجهه، فقال
  ).١(مثل هذا ؟ مث لىب 

من اشتغل بنفسه شغل عن الناس، ومن : شئ يروى عن أيب سليمان، أنا أستحسنه كثريا: قال اجلنيد
  ).٢(اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن الناس 

من وثق باهللا يف رزقه زاد يف : مسعت أمحد بن أيب احلواري، مسعت أبا سليمان يقول: ابن حبر االسدي
  ).٣(وقلت وساوسه يف صالته حسن خلقه، وأعقبه احللم، وسخت نفسه، 

  .الفتوة أن ال يراك اهللا حيث اك، وال يفقدك حيث أمرك: وعنه
  ".احللية " ويف " تاريخ دمشق " واليب سليمان من هذا املعىن كثري يف ترمجته من 

يل، أنبأين املسلم بن حممد، عن القاسم بن علي، أخربنا أيب، أخربنا طاهر بن سهل، أخربنا عبد الدائم اهلال
  :أخربنا عبد الوهاب الكاليب، حدثنا حممد بن خرمي، مسعت أمحد بن أيب احلواري يقول

يا : يا معلم ما فعل اهللا بك ؟ قال: متنيت أن أرى أبا سليمان الداراين يف املنام، فرأيته بعد سنة، فقلت له
  أمحد دخلت من باب الصغري، فلقيت

__________  
  .٢٦٤، ٢٦٣ / ٩" احللية ) " ١(
  .٢٥٧ / ١٠" البداية والنهاية ) " ٢(



  .٢٥٧ / ٩" حلية االولياء ) " ٣(
(*)  

)١٠/١٨٥(  

  

  ).١(وسق شيح، فأخذت منه عودا، فال أدري ختللت به أم رميت به ؟ فأنا يف حسابه من سنة 
  .تويف أبو سليمان سنة مخس عشرة ومئتني: قال سعيد بن محدون، والسلمي، وأبو يعقوب القراب

  ).٢(مات سنة مخس ومئتني :  بن أيب احلواريوقال أمحد
  

  :ولنا
عبدالرمحن بن سليمان بن أيب اجلون العنسي الدمشقي، حمدث ) ق * ( أبو سليمان الداراين الكبري- ٣٥

  .رحال
  .ليث، وحيىي بن سعيد االنصاري، وابن أيب خالد، واالعمش، وعمرو بن شراحيل الداراين: روى عن

ن أقرانه، وحممد بن عائذ، وأبو توبة احلليب، وصفوان بن صاحل، وهشام بن إمساعيل بن عياش م: وعنه
  .عمار، ومجاعة
  ).٣(وثقه دحيم 

__________  
 ونسبه إىل ابن عساكر، وأورد اخلرب ابن الكتيب ٢٧٩ / ١٠" البداية والنهاية " ذكره ابن كثري يف ) ١(

  .١٨٩لوحة /  ٧" عيون التواريخ " ، ويف ٢٦٦ / ٢" فوات الوفيات " يف 
  .٢٥٠ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
، ذيب ٤٥٩لوحة  / ٣، الكامل البن عدي ٢٤٠ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٨٩ / ٥التاريخ الكبري * 

 / ٢، املغين يف الضعفاء ١٦٦ / ٢، الكاشف ١ / ٢١٣ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٩٣الكمال لوحة 
، خالصة تذهيب ١٨٩، ١٨٨ / ٦ب ، ذيب التهذي٥٦٨، ٥٦٧ / ٢، ميزان االعتدال ٣٨١

  .٢٢٨: الكمال
  .٧٩٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)١٠/١٨٦(  

  



  ).١(ال حيتج به : وقال أبو حامت
  .تويف سنة نيف وتسعني ومئة: قلت

  ).٢(روى له ابن ماجة حديثا 
  

ناء واملوسيقي، وأخت الرشيد، اهلامشية العباسية، أديبة، شاعرة، عارفة بالغ *  علية بنت املهدي- ٣٦
  .رخيمة الصوت، ذات عفة وتقوى ومناقب

  .مكنونة، كانت مجيلة، بارعة الغناء، اشتريت مبئة ألف: وأمها أم ولد، امسها
  .وكانت علية من مالح زماا، وأظرف بنات اخللفاء

وة روى إبراهيم بن إمساعيل الكاتب أا كانت ال تغين إال زمن حيضها، فإذا طهرت أقبلت على التال
  ).٣(والعلم، إال أن يدعوها اخلليفة، وال تقدر ختالفه 

  ).٤(ال غفر يل فاحشة ارتكبتها قط، وما أقول يف شعري إال عبثا : وكانت تقول
__________  

  .دمشقي يكتب حديثه وال حيتج به: ، ونصه٢٤٠ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
يبها، من طريق هشام بن عمار، عن عبدالرمحن باب تطهري املساجد وتطي: يف املساجد) ٧٥٧(برقم ) ٢(

بن سليمان بن أيب اجلون، حدثنا حممد بن صاحل املدين، حدثنا مسلم بن أيب مرمي، عن أيب سعيد اخلدري 
  ".من أخرج أذى من املسجد بىن اهللا له بيتا يف اجلنة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

هذا إسناد ضعيف، مسلم هو ابن يسار مل يسمع من : ٥١ورقة " اجة زوائد ابن م" قال البوصريي يف 
  .أيب سعيد، وحممد فيه لني

، ٧٤: ، البصائر والذخائر للتوحيدي١٨٥ - ١٦٢ / ١٠، االغاين ٨٣ - ٥٥: أشعار أوالد اخللفاء* 
، الدر ١١١ / ٣، شذرات الذهب ١٩١ / ٢، النجوم الزاهرة ١٢٦ - ١٢٣ / ٣فوات الوفيات 

  .٣٥٠، ٣٤٩:  يف طبقات ربات اخلدوراملنثور
  .١٦٣ / ١٠" االغاين ) " ٣(
  .١٦٣ / ١٠" االغاين ) " ٤(

(*)  

)١٠/١٨٧(  

  

  .ما كذبت قط: وجاء عنها قالت
  ).١(وكان أخوها ال يصرب عن غياا، وأخذها معه إىل الري 



  .ماتت سنة عشر ومئتني، وهلا مخسون سنة: قيل
 فقبلها، وهي عمته، وكان وجهها مغطى، فشرقت وسعلت، مث محت وسبب موا أن املأمون ضمها إليه

  ).٢(أياما، وماتت 
  

  .االمام القدوة العابد، أبو زرارة القتباين املصري) س * ( الليث بن عاصم- ٣٧
  .حممد بن عجالن، وابن جريج، وغريمها: حدث عن
وأبو الطاهر بن السرح، حفيده ياسني بن عبداالحد القتباين، ويونس بن عبد االعلى، : روى عنه
  .وآخرون

  .، تويف يف صفر سنة إحدى عشرة ومئتني)٣(ونيف على التسعني 
  .وهو ليث بن عاصم بن كليب بن خيار بن خري بن أسعد بن ناشرة

  .وحمله الصدق
  :أما

__________  
  .١٢٤ / ٣" فوات الوفيات " انظر ) ١(
  .١٢٣ / ٣" فوات الوفيات " ، و ١٨٥ / ١٠" االغاين ) " ٢(
، ٢ / ١٧٦ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٥٤، ذيب الكمال لوحة ١٨١ / ٧اجلرح والتعديل * 

: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٧ / ١، حسن احملاضرة ٤٦٨ / ٨، ذيب التهذيب ١٤ / ٣الكاشف 
٣٢٣.  

  .وله ست وتسعون سنة: ١٣٩ / ٢" تقريب التهذيب " يف ) ٣(
(*)  

)١٠/١٨٨(  

  

  . فشيخ آخر- بضم وخفة -اخلوالين احلدادي  *  العالء الليث بن عاصم بن- ٣٨
  .أيب قبيل املعافري، وأيب اخلري اجليشاين: روى عن
  .ابن وهب، وحيىي بن يزيد املرادي، وغريمها من طبقة شيوخ القتباين: روى عنه

  ).١" (ذيب الكمال " وقد خلط الترمجتني صاحب 
خوالين، : أبو زرارة القتباين، وإمنا هو:  كنيته، فقال يف الثاينيف نسبة الثاين، ويف) ٢(ووهم ابن أيب حامت 

  .فيحرر هذا



  
السيد اجلواد، حامت زمانه، أمري البصرة، حممد ابن حمدث البصرة عباد بن عباد بن  * *  املهليب- ٣٩

  .حبيب ابن االمري املهلب بن أيب صفرة، االزدي املهليب
  .روى عن أبيه، وهشيم

  .بو العيناء، وإبراهيم احلريبالكدميي، وأ: وعنه
  كتب منصور أخو الرشيد،: حدثنا أيب قال: قال يزيد بن املهلب
__________  

، حسن ٤٦٩ / ٨، ذيب التهذيب ٢ / ١٧٦ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٥٤ذيب الكمال لوحة * 
  .٣٢٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٧ / ١احملاضرة 

  .١١٥٥، ١١٥٤لوحة ) ١(
  .١٨١ / ٧" والتعديل اجلرح " يف ) ٢(

  .١٣٨ / ٤، رغبة اآلمل ٢١٧ / ٢، النجوم الزاهرة ٢١٥: الوزراء والكتاب* * 
(*)  

)١٠/١٨٩(  

  

  .إىل حممد بن عباد يشكو ضيقا، وجفوة سلطان، فنفذ إليه عشرة آالف دينار
 اجلود سوء منع: أردت أن أوليك، فمنعين إسرافك، قال: قال املأمون حملمد بن عباد: وقال أبو العيناء

من له موىل : لو شئت أبقيت على نفسك، فإن ما تنفقه ما أبعد رجوعه إليك، قال: ظن باملعبود، فقال
من أراد أن يكرمين فليكرم ضيفي حممدا، فجاءته االموال، فما ذخر : ، فقال املأمون)١(غين مل يفتقر 

  .الكرمي ال حتنكه التجارب: منها درمها، وقال
ستون ألف دينار، فأعطاه مئة ألف : كم دينك يا حممد ؟ قال:  على املأمون، فقالإنه دخل مرة: ويقال
  .دينار
منع اجلود سوء ظن باملعبود، : بلغين أنه ال يقدم أحد البصرة إال أضفته ؟ فقال: إن املأمون قال له: وقيل

  .فاستحسنه، وأعطاه حنو ستة آالف درهم
  .مث مات حممد، وعليه دين مخسون ألف دينار

  .تويف سنة ست عشرة ومئتني) ٢(وهو حي مبجده * حنن متنا بفقده : مات حممد، فقال: وقيل للعتيب
__________  

  .٢١٧ / ٢" النجوم الزاهرة ) " ١(



  .٢١٧ / ٢" النجوم الزاهرة ) " ٢(
(*)  

)١٠/١٩٠(  

  

لي ابن أيب  بن عمر بن زين العابدين علي بن احلسني بن االمام عابن علي*  حممد بن القاسم - ٤٠
  .طالب، العلوي احلسيين الزاهد، امللقب بالصويف للبسه الصوف

  .كان فقيها عاملا عامال عابدا معظما عند الزيدية
، ودعا إىل الرضى من آل حممد صلى اهللا عليه وسلم، فاجتمع له جيش كبري، )١(ظهر بالطالقان 

مجعه، وقبض عليه، فأيت به املعتصم يف وحارب عسكر خراسان يف دولة املأمون، وقوي سلطانه، مث انفل 
ربيع اآلخر سنة تسع عشرة ومئتني، فحبسه بسامراء، مث هرب من السجن يوم عيد، واستتر، وأضمرته 

  ).٢(البالد 
  .احتال لنفسه، فخرج خمتفيا، وصار إىل واسط، وغاب خربه": االغاين " قال أبو الفرج صاحب 

  . مدفون فيهإنه: بواسط مشهد يقال: قال ابن النجار
  .فاهللا أعلم

  .أن املعتصم قتله صربا: وروي عن ابن سالم الكويف
  وكان أبيض، مليح الوجه، تام الشكل، قد وخطه الشيب،

  .وتكهل
__________  

: ، مجهرة أنساب العرب٥٧٨، ٥٧٧: ، مقاتل الطالبيني١١٧، ١١٦ / ٧مروج الذهب للمسعودي 
  .٢٨٢ / ١٠والنهاية ، البداية ٤٤٢ / ٦، تاريخ ابن االثري ٥٤

  ".بلخ " و " مرو الروذ " هي بلدة خبراسان بني ) ١(
  .٥٤": مجهرة أنساب العرب " ، وانظر ٢٨٢ / ١٠" البداية والنهاية ) " ٢(

(*)  

)١٠/١٩١(  

  

  ).١(وذهب طائفة من جهلة اجلارودية أنه مل ميت وال ميوت حىت ميال االرض قسطا وعدال 
  .نقل ذلك أبو حممد بن حزم



  
  .، أبو احلسن، علي بن جبلة بن مسلم اخلراساينفحل الشعراء*  العكوك - ٤١

  ).٢(كان أحسن خلق اهللا إنشادا، ما رأيت مثله بدويا وال حضريا : قال اجلاحظ
  .وكان من املوايل، وقد ولد أعمى، وكان أسود أبرص، وشعره سائر

: ومن املديح) ٣(رعوى واللهو من وطره فا* ذاد ورد الغي عن صدره : وهو القائل يف أيب دلف االمري
ولت الدنيا على أثره كل من يف * فإذا وىل أبو دلف ) ٤(بني مغزاة وحمتضره * إمنا الدنيا أبو دلف 
  بني باديه إىل حضره* االرض من عرب 
__________  

  .١١٧ / ٧للمسعودي " مروج الذهب " انظر ) ١(
، االغاين ١٧٧ / ٥، اجلرح والتعديل ٥٥٣ - ٥٥٠ :، الشعر والشعراء٢٦٥ / ٦التاريخ الكبري * 

  ، وفيات االعيان٣٣٠: ، مسط الآليل٣٥٩ / ١١، تاريخ بغداد ٤٣ - ١٤ / ٢٠
 / ١٠، البداية والنهاية ٢٨٩لوحة  / ٧، عيون التواريخ ٢٠٩: ، نكت اهلميان٣٥٤ - ٣٥٠ / ٣

  .٣٠ / ٢، شذرات الذهب ٢٦٧
  .او، وبعدها كاف ثانية، وهو السمني القصري مع صالبةبفتح العني والكاف وتشديد الو: والعكوك

  .٣٥٠ / ٣" وفيات االعيان ) " ٢(
، و ٥٥٠ص " الشعر والشعراء " ، و ١٥ / ٢٠" االغاين " ، و ١٧٣": طبقات الشعراء " انظر ) ٣(
  .٣٥١ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٢٨ / ١" ديوان املعاين " 
  .بني معراه": الطبقات " يف ) ٤(

  .بني مبداه": االغاين  " ويف
(*)  

)١٠/١٩٢(  

  

أيها املنتاب : يكتسيها يوم مفتخره وهي طويلة بديعة وازن ا قصيدة أيب نواس* مستعري منك مكرمة 
ما يصلح أن يفاضل بني القصيدتني إال من : قال ابن عنني) ١(لست من ليلي وال مسره * عن عفره 

  ).٢(يكون يف درجة هذين الشاعرين 
اطلبوه، : ملا بلغ املأمون خرب هذه القصيدة غضب، وقال": طبقات الشعراء " ابن املعتز يف وقال 

فطلبوه، فلم يقدروا عليه، النه كان مقيما باجلبل، ففر إىل اجلزيرة، مث إىل الشامات، فظفروا به، فحمل 
جعلتنا نستعري منه ..كل من يف االرض من عرب: يا ابن اللخناء، أنت القائل: مقيدا إىل املأمون، فقال



واهللا ما أبقيت أحدا، وإمنا أستحل : يا أمري املؤمنني أنتم أهل بيت ال يقاس بكم، قال: املكارم ؟ قال
  أنت الذي ترتل االيام مرتهلا: دمك بكفرك، حيث تقول

  وتنقل الدهر من حال إىل حال
__________  

 ١٣٤البن منظور ص " ار أيب نواس أخب" ، و ٣١١ - ٣٠٨ص " ديوان أيب نواس " القصيدة يف ) ١(
  ".من عفره : " ويف االصل" 
هو حممد بن نصر بن احلسني بن عنني االنصاري الكويف : ، وابن عنني٣٥١ / ٣" وفيات االعيان ) " ٢(

كان خامتة الشعراء، مل يأت بعده مثله، وال : االصل، الدمشقي املولد، الشاعر املشهور، قال ابن خلكان
  .عصره من يقاس بهكان يف أواخر 

  . بتحقيق االستاذ خليل مردم بك١٩٤٦ ه بدمشق، وله ديوان مطبوع بدمشق سنة ٦٣٠تويف سنة 
السري "  وسترد ترمجته يف اجلزء الثاين والعشرين من ١٩ - ١٤ / ٥" وفيات االعيان " انظر ترمجته يف 

."  
(*)  

)١٠/١٩٣(  

  

ذاك هو اهللا، أخرجوا لسانه من قفاه، ) ١(ل وما مددت مدى طرف إىل أحد إال قضيت بأرزاق وآجا
  .، وذلك سنة ثالث عشرة ومئتني، ومات كهال)٢(ففعلوا به، فمات 

  
العالمة االمام، أبو سليمان، موسى بن سليمان اجلوزجاين احلنفي، صاحب أيب  *  اجلوزجاين- ٤٢

  .يوسف وحممد
  .حدث عنهما، وعن ابن املبارك

  . الربيت، وبشر بن موسى، وأبو حامت الرازي، وآخرونالقاضي أمحد بن حممد: حدث عنه
  .وكان صدوقا حمبوبا إىل أهل احلديث

  ).٣(كان يكفر القائلني خبلق القرآن : قال ابن أيب حامت
  ، واعتل بأنه ليس)٤(إن املأمون عرض عليه القضاء، فامتنع : وقيل

__________  
  .٤٢ / ٢٠، واالغاين ١٧٢ص " طبقات الشعراء " ، و ٥٥١ص " الشعر والشعراء ) " ١(
وفيات " ، و ٤٢، ٤١ / ٢٠" االغاين " ، و ١٧٣، ١٧٢ص " طبقات الشعراء " انظر اخلرب يف ) ٢(



  .، ورجح ابن املعتز أن املأمون عفا عنه، وأنه مات حتف أنفه٣٥٣، ٣٥٢ / ٣" االعيان 
، ٤٧٧ / ٢العارفني ، هدية ٥٥: ، تاج التراجم٣٦٢ / ٣، االنساب ١٤٥ / ٨اجلرح والتعديل * 

  .٦٨١، و ٣٣ / ٢، إيضاح املكنون ٢١٦: ، الفوائد البهية١٨٧، ١٨٦ / ٢اجلواهر املضية 
  .١٤٥ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٢١٦ص " الفوائد البهية ) " ٤(

(*)  

)١٠/١٩٤(  

  

  .بأهل لذلك، فأعفاه، ونبل عند الناس المتناعه
  .وله تصانيف

  
، االديب الصاحل االوحد، أبو إسحاق، إمساعيل بن قاسم بن سويد لشعراءرأس ا*  أبو العتاهية - ٤٣

  .موالهم الكويف، نزيل بغداد) ١(بن كيسان العرتي 
  .لقب بأيب العتاهية الضطراب فيه

  .كان حيب اخلالعة، فيكون مأخوذا من العتو: وقيل
  .سار شعره جلودته وحسنه وعدم تقعره
  ).٢(وأخباره وقد مجع أبو عمر بن عبد الرب شعره 

  .تنسك بأخرة، وقال يف املواعظ والزهد فاجاد
  ).٣(ما رأيته إال تومهت أنه مساوي، وأين أرضي : وكان أبو نواس يعظمه، ويتأدب معه لدينه، ويقول

__________  
، مروج ٢٧٨ / ١٠، تاريخ الطربي ٢٢٨: ، طبقات ابن املعتز٥٠١ - ٤٩٧: الشعر والشعراء* 

، تاريخ ١٨١: ، الفهرست١١٢ - ١ / ٤، االغاين ٢٦٣ - ٢٥٤: املوشح، ٨٨ - ٨٢ / ٧الذهب 
، ٣١ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٢٢٦ - ٢١٩ / ١، وفيات االعيان ٢٦٠ - ٢٥٠ / ٦بغداد 

 ٤٩ / ٢، مرآة اجلنان ٢٦٣لوحة  / ٧، عيون التواريخ ٣٦٠ / ١، العرب ٢٤٥ / ١ميزان االعتدال 
، ١٠٢: ، روضات اجلنات٤٢٦ / ١، لسان امليزان ٢٦٦، ٢٦٥ / ١٠، البداية والنهاية ٥٢ -

، ٣٧٧ / ١، دائرة املعارف االسالمية ٢٥ / ٢، شذرات الذهب ٢٨٥ / ٢، معاهد التنصيص ١٠٣
  .١٣٨: أمراء الشعر العريب يف العصر العباسي

  .نسبة إىل عرتة بن أسد بن ربيعة) ١(



  .٢٢٦ / ١" وفيات االعيان " ، و ٣ / ٤" االغاين " انظر 
ومنه نسخة يف ظاهرية دمشق، وهي واحدة من نسختني خطيتني اعتمدمها الدكتور شكري فيصل ) ٢(

  .يف طبع شعر أيب العتاهية وأخباره
  .٢٥١ / ٦" تاريخ بغداد " ، و ٧١ / ٤" االغاين " انظر اخلرب بتمامه يف ) ٣(

(*)  

)١٠/١٩٥(  

  

إن الشباب والفراغ واجلدة : ء، وما أصدق قولهمدح أبو العتاهية املهدي، واخللفاء بعده، والوزرا
هي املقادير فلمين ) ٢(حسبك مما تبتغيه القوت ما أكثر القوت ملن ميوت ) ١(مفسدة للمرء أي مفسدة 

  :وهو القائل) ٣(أو فذر إن كنت أخطأت فما أخطا القدر 
 صريين ذاك التراب حسناء ال تبتغي حليا إذا برزت الن خالقها باحلسن حالها قامت متشى فليت اهللا

  )٥(ورحى املنية تطحن * الناس يف غفالم : وقال) ٤(الذي مسته رجالها 
__________  

  .١٩ / ٤" االغاين " ، و ٤٤٨ص " ديوانه " انظر ) ١(
  .٣٦ / ٤" االغاين " ، و ٤٤٦ص " ديوانه ) " ٢(
  .٣٦ / ٤" االغاين " ، و ٤٤٩ص " ديوانه ) " ٣(
  .املطبوع بتحقيق الدكتور شكري فيصل" ديوانه " ان يف مل يرد هذان البيت) ٤(
  .٢٥٢ / ٦" تاريخ بغداد " ، و ٩٨ و ٥٢ / ٤" االغاين ) " ٥(

(*)  

)١٠/١٩٦(  

  

وتز من حتت الثياب كأا ) ١(إذا ما بدت والبدر ليلة مته رأيت هلا وجها يدل على عذري : وقال
تويف أبو ) ٢(موت صبابة بساحرة العينني طيبة النشر قضيب من الرحيان يف ورق خضر أىب اهللا إال أن أ

  .العتاهية يف مجادى اآلخرة سنة إحدى عشرة ومئتني
  .سنة ثالث عشرة ومئتني: وقيل

  .وله ثالث ومثانون سنة، أو حنوها، ببغداد
 نفسي بشئ من الدنيا معلقة اهللا: واشتهر مبحبة عتبة فتاة املهدي، حبيث إنه كتب إليه هذين البيتني



  والقائم املهدي يكفيها إين ال يأس منها مث يطمعين فيها احتقارك للدنيا وما فيها
__________  

رأيت هلا فضال مبينا * إذا ما بدت والبدر ليلة مته ": تاريخ بغداد " و " الديوان " رواية البيت يف ) ١(
ص " ديوانه ) " ٢(ي الن هلا وجها يدل على عذر* وإين ملعذور على طول حبها : على البدر وقبله

  .، واالبيات قاهلا يف عتبة فتاة املهدي٢٥٧ / ٦" تاريخ بغداد " ، و ٥٤٧
(*)  

)١٠/١٩٧(  

  

  ).١(أتدفعين إىل سوقة قبيح املنظر ؟ فعوضه بذهب : فهم بدفعها إليه، فجزعت، واستعفت، وقالت
ري حباال لو يستطيع الناس من ملا علقت من االم) ٢(إين أمنت من الزمان وصرفه : وله يف عمر بن العالء

  إن املطايا تشتكيك الا قطعت إليك سباسبا ورماال) ٣(إجالله ختذوا له حر اخلدود نعاال 
  .فخلع عليه، وأعطاه سبعني ألفا) ٤(فإذا وردن بنا وردن خفائفا وإذا صدرن بنا صدرن ثقاال 

  .وحتتمل سرية أيب العتاهية أن تعمل يف كراريس
__________  

، ٢٢٠ - ٢١٩ / ١" وفيات االعيان " ، و ٣٠٢ / ٢للمربد " الكامل " انظر اخلرب مفصال يف ) ١(
  .٢٥٤ / ٦" تاريخ بغداد " ، وقصته مع عتبة يف ٦٦٨ص " ديوانه " والبيتان يف 

  ".وريبه : " يف الديوان) ٢(
رواية ) ٤(جوه نعاال حلذوا له حر الو* لو يستطيع الناس من إجالله ": الديوان " رواية البيت يف ) ٣(

وإذا رجعن بنا رجعن ثقاال وانظر قصيدته اليت ميدح ا * فإذا أتني بنا أتني خمفة ": الديوان " البيت يف 
  .٦٠٦ - ٦٠٣": ديوانه " عمر بن العالء يف 

(*)  

)١٠/١٩٨(  

  

  .، هو ثابت بن حيىي بن يسار الرازيوزير املأمون*  أبو عباد الكاتب - ٤٤
  .لبارعني يف احلساب والتصرف واملعرفة، وبذلك ساد وتقدمأحد الكفاة ا

  .ض بأمور االموال ملخدومه أمت ما يكون، مث إنه عجز من استيالء النقرس، واستعفى
  .وكان جوادا، مسحا، سريا، إال أنه كان منقبضا عبوسا



  .عاش مخسا وستني سنة، وتويف يف احملرم سنة عشرين ومئتني
  ، ذكره من تأليف الصويل، وكتاب حممدطول ابن النجار ترمجته

  ".سري الوزراء " ابن عبدوس اجلهشياري يف 
  

املتكلم املناظر البارع، أبو عبد الرمحن، بشر بن غياث بن أيب كرمية العدوي موالهم  * *  املريسي- ٤٥
  .البغدادي املريسي، من موايل آل زيد بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  خذ عن القاضي أيب يوسف، وروى عنكان بشر من كبار الفقهاء، أ
__________  

  .٥٤١، ٥٤٠ / ٢، معجم البلدان ٦٦٠ / ٨تاريخ الطربي * 
، ١١٨ / ٥، معجم البلدان ٦٧ - ٥٦ / ٧، تاريخ بغداد ١٩٥ - ١٩٢: الفرق بني الفرق* * 

، ٣٢٢ / ١، ميزان االعتدال ٢٧٨، ٢٧٧ / ١، وفيات االعيان ٢٠٠ / ٣، اللباب ٢٠١: االنتصار
، البداية والنهاية ١٥١ / ١٠، الوايف بالوفيات ٩لوحة  / ٨، عيون التواريخ ٣٧٣ / ١، العرب ٣٢٣
، ١٦٤: ، اجلواهر املضية٢٢٨ / ٢، النجوم الزاهرة ٣١ - ٢٩ / ٢، لسان امليزان ٢٨١ / ١٠

  .٥٤: ، الفوائد البهية٤٤ / ٢شذرات الذهب 
(*)  

)١٠/١٩٩(  

  

  .محاد بن سلمة، وسفيان بن عيينة
نظر يف الكالم، فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول خبلق القرآن، ودعا إليه، حىت و

كان عني اجلهمية يف عصره وعاملهم، فمقته أهل العلم، وكفره عدة، ومل يدرك جهم بن صفوان، بل 
  .تلقف مقاالته من أتباعه

قرعة قمار، فذكرت له حديث عمران بن ال: ناظرت املريسي، فقال: مسعت الشافعي يقول: قال البويطي
  ).٢(شاهدا آخر وأصلبه : ، مث ذكرت قوله اليب البختري القاضي، فقال)١(حصني يف القرعة 

  كان والد بشر يهوديا قصارا صباغا: وقال أو النضر هاشم بن القاسم
  ).٣(يف سويقة نصر 

  .وللمريسي تصانيف مجة
  . دينا ورعا متكلماكان: ذكره الندمي، وأطنب يف تعظيمه، وقال

  بلغ من ورعه أنه كان ال يطأ أهله ليال خمافة: مث حكى أن البلخي قال



__________  
: يف العتق) ٣٩٥٨(باب من أعتق شركا له يف عبد، وأبو داود : يف االميان) ١٦٦٨(أخرجه مسلم ) ١(

ما جاء فيمن يعتق باب : يف االحكام) ١٣٦٤(باب فيمن أعتق عبيدا له مل يبلغهم الثلث، والترمذي 
 كلهم من طريق أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن عمران ٤٢٦ / ٤مماليكه عند موته، وأمحد 

أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته، مل يكن له مال غريهم، فدعا م رسول اهللا صلى : بن حصني
  .أرق أربعة، وقال له قوال شديدااهللا عليه وسلم فجزأهم أثالثا، مث أقرع بينهم، فأعتق اثنني، و

 ٤٣٩ و ٤٣٨ / ٤باب الصالة على من حييف يف وصيته، وأمحد :  يف اجلنائز٦٤ / ٤وأخرجه النسائي 
  . من طرق عن احلسن البصري، عن عمران بن حصني٤٤٦ و ٤٤٥و 
  .٣٢٣ / ١" ميزان االعتدال " ، و ٦٠ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٥٤ص " الفوائد البهية ) " ٣(

  . حملة صغرية بشرقي بغداد، أقطعه إياها املهدي- نسبة إىل نصر بن مالك اخلزاعي -وسويقة نصر 
(*)  

)١٠/٢٠٠(  

  

  .الشبهة، وال يتزوج إال من هي أصغر منه بعشر سنني خمافة أن تكون رضيعته
دليل على يف امسه : وكان جهميا له قدر عند الدولة، وكان يشرب النبيذ، وقال مرة لرجل امسه كامل

  .أن االسم غري املسمى
، "االستطاعة " ، وكتاب "الرد على اخلوارج " ، وكتاب "االرجاء " وصنف كتابا يف التوحيد، وكتاب 

  ،"الرد على الرافضة يف االمامة " و 
  .، وأشياء غري ذلك يف حنلته"الوعيد " ، وكتاب "املعرفة " ، وكتاب "كفر املشبهة " وكتاب 

القرآن : املريسي، يقول: عندنا ببغداد رجل، يقال له: ن رجال قال ليزيد بن هارونونقل غري واحد أ
قد أخذ املريسي يف دولة الرشيد، وأهني من أجل : ؟ قلت) ١(ما يف فتيانكم من يفتك به : خملوق، فقال

  .مقالته
عم أن اهللا مل من ز: روى أبو داود، عن أمحد بن حنبل، أنه مسع ابن مهدي أيام صنع ببشر ما صنع يقول

  .يكلم موسى يستتاب، فإن تاب، وإال ضربت عنقه
! ؟ ) ٢(كان أبوه يهوديا، أي شئ تراه يكون : مسعت أبا عبد اهللا، وذكر املريسي، فقال: وقال املروذي

ال : كان بشر حيضر جملس أيب يوسف، فيصيح، ويستغيث، فقال له أبو يوسف مرة: وقال أبو عبد اهللا
  مث قال أبو) ٣(ة تنتهي أو تفسد خشب



__________  
  .٦٣ / ٧" تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  .٣٢٣ / ١" ميزان االعتدال " انظر ) ٢(
  .يعين وتصلب:  وزاد٣٢٣ / ١" امليزان " ذكره يف ) ٣(

  .حىت تصعد خشبة: ٦٣ / ٧" تاريخ بغداد " ويف 
(*)  

)١٠/٢٠١(  

  

  .ما كان صاحب حجج، بل صاحب خطب: عبد اهللا
  .ال تصل خلفه: سئل أمحد عن الصالة خلف بشر املريسي، فقال: كر االثرموقال أبو ب
  .بشر املريسي كافر: وقال قتيبة

  وقع كالمه إىل عثمان بن سعيد الدارمي احلافظ، فصنف: قلت
  ).١(جملدا يف الرد عليه 

  .ومات يف آخر سنة مثاين عشرة ومئتني، وقد قارب الثمانني
 بشر اخلري، كما أن أمحد بن حنبل هو أمحد السنة، وأمحد بن أيب دواد )٢(فهو بشر الشر وبشر احلايف 

  .أمحد البدعة
ومن كفر ببدعة وإن جلت، ليس هو مثل الكافر االصلي، وال اليهودي واوسي، أىب اهللا أن جيعل من 
آمن باهللا ورسوله واليوم اآلخر، وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع، كمن 

  ).٣(د الرسول، وعبد الوثن، ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نربأ إىل اهللا من البدع وأهلها عان
__________  

  .وهو مطبوع" الرد على بشر املريسي فيما ابتدعه من التأويل ملذهب اجلهمية " ومساه كتاب ) ١(
 والسكوت عنها أشبه فيه حبوث عجيبة مع املريسي، يبالغ فيها يف االثبات،: وقد قال فيه االمام الذهيب

  .مبنهج السلف يف القدمي واحلديث
إنه أتى فيه ببعض ألفاظ دعاه إليها عنف الرد، وشدة احلرص على : وقال الشيخ حممد حامد الفقي

إثبات صفات اهللا وأمسائه اليت كان يبالغ بشر املريسي وشيعته يف نفيها، وكان االوىل واالحسن أن ال 
لثابت من الكتاب والسنة الصحيحة كمثل اجلسم واملكان واحليز، فإنين ال يأيت ا، وأن يقتصر على ا

  .أوافقه عليها، وال أستجيز إطالقها، الا مل تأت يف كتاب اهللا وال يف سنة صحيحة
  . من هذا اجلزء٤٦٧سترد ترمجته يف الصفحة ) ٢(



 فانه يتوخى دائما جانب هذا كالم صادر عن إنصاف وتعقل وعلم، فرحم اهللا املؤلف رمحة واسعة،) ٣(
  .االنصاف يف التراجم، وقلما جتد من يقاربه يف ذلك

(*)  

)١٠/٢٠٢(  

  

  العالمة، أبو سهل الكويف، مث البغدادي، شيخ املعتزلة، *  بشر بن املعتمر- ٤٦
  .وصاحب التصانيف
، وله قصيدة )٢(الكبار أخباريا شاعرا متكلما، كانوا يفضلونه على أبان الالحقي ) ١(كان من القرامي 

  .طويلة يف جملد تام فيها ألوان
ذكيا فطنا، مل يؤت اهلدى، وطال عمره فما ارعوى، وكان يقع يف أيب اهلذيل العالف ) ٣(وكان أبرص 

  .، وينسبه إىل النفاق)٤(
مل نرها وهللا ) ٥(وأشياء " العدل " ، وكتاب "الرد على اجلهال " ، وكتاب "تأويل املتشابه " وله كتاب 

  .مداحل
  .مات سنة عشر ومئتني

  
  العالمة، أبو معن النمريي البصري املتكلم، من رؤوس املعتزلة * *  مثامة بن أشرس- ٤٧

__________  
، امللل ٢٠٥ و ١٨٤: ، الفهرست١٩٤: ، االنتصار١٥٦: ، الفرق بني الفرق١٢٨ / ٣االغاين * 

، ٢٤٨، ٢٤٧لوحة  / ٧واريخ ، عيون الت١٥٦ / ١، اللباب ٢٣١ / ٢، االنساب ٦٤ / ١والنحل 
  .١٥٥ / ١٠، الوايف بالوفيات ٣٣ / ٢لسان امليزان 

  .أي من االصول) ١(
  .١٣٢ص " الفهرست " انظر ترمجته يف ) ٢(
  .٢٠٥ص " الفهرست ) " ٣(
  . من هذا اجلزء٥٤٠سترد ترمجته يف الصفحة ) ٤(
 و ١٠٥ / ١البيان والتبيني  * * ٢٠٥ و ١٨٥ و ١٨٤ص " الفهرست " ذكر ابن الندمي كتبه يف ) ٥(

، ميزان ١٤٨ - ١٤٥ / ٧، تاريخ بغداد ٢٠٧: ، الفهرست١٥٩، ١٥٧: ، الفرق بني الفرق١١١
، ٨٣ / ٢، لسان امليزان ٣٤٧ / ٢، خطط املقريزي ٤٥٦ / ١، العرب ٣٧٢، ٣٧١ / ١االعتدال 

 / ١١لوايف بالوفيات ، ا٦٢: ، طبقات املعتزلة٣١٤:  الوزراء والكتاب٢٠٦ / ٢، النجوم الزاهرة ٨٤



٢٠.  
(*)  

)١٠/٢٠٣(  

  

  .القائلني خبلق القرآن جل مرتله
  .وكان ندميا ظريفا صاحب ملح، اتصل بالرشيد، مث باملأمون

  .روى عنه تلميذه اجلاحظ
  .العامل هو بطباعه فعل اهللا: ذكر عنه أنه كان يقول: قال ابن حزم

  .دخلون النار، بل يصريون ترابااملقلدون من أهل الكتاب وعبدة االوثان ال ي: وقال
وإن من مات مسلما وهو مصر على كبرية خلد يف النار، وإن أطفال املؤمنني يصريون ترابا، وال 

  ).١(يدخلون جنة 
  .قبح اهللا هذه النحلة: قلت

: مثامة، فقال: ما امسك ؟ قلت: خرجت إىل املأمون، فرأيت جمنونا شد، فقال: قال مثامة: قال املربد
: رأيتها مبذولة، قال: جلست على هذه اآلجرة، ومل يأذن لك أهلها، فقلت: نعم، قال: م ؟ قلتاملتكل

يف : قبله، أحلت، النه يقظان، وإن قلت: لعل هلم تدبريا غري البذل، مىت جيد النائم لذة النوم ؟ إن قلت
فما : عد فقده، قالبعده، فقد خرج عنه، وال يوجد شئ ب: النوم، أبطلت، إذ النائم ال يعقل، وإن قلت

  ).٢(كان عندي فيها جواب 
مل ركبته بغري : عدت رجال، وتركت محاري على بابه، مث خرجت، فإذا صيب راكبه، فقلت: وعنه قال

  فهبه يل، وعد أنه ذهب، واربح: لو ذهب كان أهون علي، قال: خفت أن يذهب، قلت: إذين ؟ قال
__________  

  .٣٧٢ / ١" ميزان االعتدال " انظر ) ١(
  .١٤٦ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٠/٢٠٤(  

  

  ).١(شكري، فلم أدر ما أقول 
شهدت رجال قدم خصمه : ، حدثين مثامة، قال٢٥٣حدثنا اجلاحظ سنة : قال هاشم بن حممد اخلزاعي



أصلحت اهللا، هذا ناصيب رافضي جهمي مشبه، يشتم احلجاج بن الزبري الذي هدم : إىل وال، فقال
  ).٢( علي، ويلعن معاوية بن أيب طالب الكعبة على

دخل أبو العتاهية على املأمون، فطعن على املبتدعة، ولعن القدرية، : حدثنا اجلاحظ قال: ميوت بن املزرع
جيبين، مث : نعم، ولكن أسأل مثامة عن مسألة، فقل له: أنت شاعر، وللكالم قوم، قال: فقال املأمون

  .من أمه زانية:  من حرك يدي ؟ قاليا مثامة: أخرج يده، فحركها، وقال
  .يشتمين يا أمري املؤمنني: فقال

  ).٣(ناقض واهللا : فقال مثامة
اجتمع مثامة وحيىي بن أكثم عند املأمون، فقال : حدثنا الفضل بن يعقوب قال): ٤(قال أبوروق اهلزاين 

أنت بالفقه أبصر، : ل مثامةسوانح تسنح للعاشق، يؤثرها ويهيم ا، قا: ما العشق ؟ قال: املأمون ليحىي
إذا امتزجت جواهر النفوس بوصل املشاكلة، نتجت ملح نور : فقل، قال: وحنن أحذق منك، قال املأمون

ساطع تستضئ به بواصر العقل، وتز الشراقه طبائع احلياة، يتصور من ذلك اللمح نور خاص بالنفس 
  .عشقا: متصل جبوهرها يسمى

  هذا: فقال املأمون
__________  

  .١٤٦ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٤٦ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٨٢ / ٢" العقد الفريد " ، و ١٤٧ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .بطن من العتيك: نسبة إىل هزان) ٤(

  .٣٨٧ / ٣انظر اللباب 
(*)  

)١٠/٢٠٥(  

  

  ).١(وأبيك اجلواب 
ال إله إال اهللا، : يف سفينة، فسمعت هاتفا يقولكنت : حدثنا حممد بن أيب كبشة قال: قال هارون احلمال

ومعنا : ال إله إال اهللا، على مثامة واملريسي لعنة اهللا، قال: كذب املريسي على اهللا، مث عاد الصوت يقول
  ).٢(رجل من أصحاب املريسي يف املركب، فخر ميتا 

  
  .ري، موىل بين جماشع، أبو احلسن، سعيد بن مسعدة البلخي مث البصإمام النحو*  االخفش - ٤٨



  .أخذ عن اخلليل بن أمحد، ولزم سيبويه حىت برع، وكان من أسنان سيبويه، بل أكرب
__________  

، وأورد تعريف ٢٩١البن اجلوزي ص " ذم اهلوى " ، و ١٤٨، ١٤٧ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(
إذا امتزجت : ولفظه بأقصر مما هنا ونسبه هول، ١٤٠ص " روضة احملبني " العشق ابن القيم يف 

جواهر النفوس بوصف املشاكلة أنتجت ملح نور ساطع تستضئ به النفس يف معرفة حماسن املعشوق، 
  .فتسلك طريق الوصول إليه

 وصف ١٥٨ص " الكشكول " ، و ١٣٩ص " روضة احملبني " ، و ٢٩٠ص " ذم اهلوى " وقد جاء يف 
مؤنس، وصاحب ملك مسالكه لطيفة، العشق جليس ممتع، وأنيس : آخر للعشق عن مثامة فقال

ومذاهبه غامضة، وأحكامه جارية، ملك االبدان وأرواحها، والقلوب وخواطرها، والعقول وآراءها، قد 
  .أعطي عنان طاعتها، وقوة تصرفها، توارى عن االبصار مدخله، وعمي يف القلوب مسلكه

  .١٤٨ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
، أخبار النحويني ٤٦، ٤٥: ، طبقات الزبيدي١٠٩: حويني، مراتب الن٥٤٦، ٥٤٥: املعارف* 

 - ٢٢٤ / ١١، معجم االدباء ١٣٥ - ١٣٣: ، نزهة االلباء٥٨: ، الفهرست٥١، ٥٠: البصريني
  ، تاريخ أيب الفدا٣٨٠ / ٢، وفيات االعيان ٤٣ - ٣٦ / ٢، إنباه الرواة ٢٣٠

، مرآة ٢٥١لوحة  / ٧يخ ، عيون التوار٢٨٤، ٢٨٣ / ٢ جملد ٤، مسالك االبصار ج ٢٩ / ٢
: ، روضات اجلنات٢٩٣ / ١٠، البداية والنهاية ٨٨ - ٨٦ / ١٣، الوايف بالوفيات ٦١ / ٢اجلنان 
 / ١، مفتاح السعادة ٥٩١ - ٥٩٠ / ١، بغية الوعاة ٤١٩ و ٤٠٥ / ٢، املزهر ٣١٤ - ٣١٣
  .٣٦ / ٢، شذرات الذهب ١٥٩، ١٥٨

(*)  

)١٠/٢٠٦(  

  

ان االخفش قدريا رجل سوء، كتابه يف املعاين صويلح، وفيه أشياء يف القدر ك: قال أبو حامت السجستاين
)١.(  

  ).٢(كان االخفش أعلم الناس بالكالم، وأحذقهم باجلدل : وقال أبو عثمان املازين
  .أخذ عنه املازين، وأبو حامت، وسلمة، وطائفة: قلت

ب سيبويه، ففعلت، فوجه إيل خبمسني جاءنا الكسائي إىل البصرة، فسألين أن أقرا عليه كتا: وعنه قال
  ).٣(دينارا 

  ).٤(وكان االخفش يعلم ولد الكسائي 



  .كان أوسع الناس علما: وكان ثعلب يفضل االخفش، ويقول
  ).٥(وله كتب كثرية يف النحو والعروض ومعاين القرآن 

ابن سعدان، فسألته أتيت بغداد، فأتيت مسجد الكسائي، فإذا بني يديه الفراء واالمحر و: وجاء عنه قال
نعم، : باهللا أنت أبو احلسن ؟ قلت: عن مئة مسألة، فأجاب، فخطأته يف مجيعها، فهموا يب، فمنعهم، وقال

  ).٦(أحب أن يتأدب أوالدي بك، فأجبته : فقام وعانقين، وأجلسين إىل جنبه، وقال
__________  

  .٣٨ / ٢" إنباه الرواة ) " ١(
  .٣٩ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٢٣٠ / ١١" معجم االدباء ) " ٢(
  .٤٠ / ٢" إنباه الرواة ) " ٣(
  .٤٠ / ٢" إنباه الرواة ) " ٤(
  .٤٠ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٢٢٩ / ١١" معجم االدباء ) " ٥(
  .٣٩ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٢٢٩ - ٢٢٧ / ١١" معجم االدباء ) " ٦(

(*)  

)١٠/٢٠٧(  

  

  .مات االخفش سنة نيف عشرة ومئتني
  .سنة عشر: وقيل

  ).١( وهو الذي ال تنطبق شفتاه على أسنانه -كان أجلع : قال ابن النجار
  .وقد روى عن هشام بن عروة، والكليب، وعمرو بن عبيد

  .وصنف كتبا يف النحو مل يتمها
  ).٢(كنت أجالس سيبويه، وكان أعلم مين، وأنا اليوم أعلم منه : مسعته يقول: قال الرياشي

__________  
  .٣٩ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٣٨١ / ٢" وفيات االعيان ) " ١(
  .٣٨١ / ٢" وفيات االعيان ) " ٢(

(*)  

)١٠/٢٠٨(  

  



  الطبقة احلادية عشرة
ابن جهم بن عيسى بن حسان ابن صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم ) خ * ( عثمان بن اهليثم- ٤٩

  . ومؤذن جامع البصرةالبصري، مسند وقته،) ١(أشج عبدالقيس املنذر العصري 
  .ولد سنة نيف وعشرين ومئة

عوف االعرايب، وابن جريج، وهشام بن حسان، ورؤبة بن العجاج، وجعفر بن الزبري، : ومسع من
  ومبارك بن فضالة، وشعبة،

  .وطائفة
وهو من كبار شيوخه، وحممد ابن حيىي الذهلي، وأسيد بن عاصم، " صحيحه " البخاري يف : حدث عنه
  ن حممد التميمي، وأبوواحلارث ب

__________  
 / ٦، التاريخ الكبري ٣٤٠ / ٢، التاريخ الصغري )١٩٥٤(، طبقات خليفة ت ٤٧٦: تاريخ خليفة* 

، ١٨٦: ، املعجم املشتمل٣٥١ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٧٢ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٥٦
 ٢، املغين يف الضعفاء ٢٥٧ / ٢، الكاشف ١ / ٣٥ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٢٣ذيب الكمال لوحة 

 / ٧، ذيب التهذيب ٣٨٠ / ١، العرب ٣٧٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٥٩ / ٣، ميزان االعتدال ٤٢٩/ 
  .٤٧ / ٢، شذرات الذهب ٢٦٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٢: ، طبقات احلفاظ١٥٧

  .ميةبطن من عبدالقيس، وهو عصر بن عوف بن عمرو بن عوف بن جذ" عصر " نسبة إىل ) ١(
  .٤٦٥ / ٨" االنساب " 

(*)  

)١٠/٢٠٩(  

  

مسلم الكجي، وحممد بن عثمان الذراع، وحممد بن زكريا االصبهاين، وخلق خامتتهم أبو خليفة 
  .اجلمحي

  ).١(صدوق غري أنه كان بأخرة يلقن : قال أبو حامت
  .يعين أنه كان حيدثهم باحلديث، فيتوقف فيه، ويتغلط، فريدون عليه، فيقول: قلت
  .ثل هذا غض عن رتبة احلفظ جلواز أن فيما رد عليه زيادة أو تغيريا يسريا، واهللا أعلموم

  .مات يف حادي عشر رجب سنة عشرين ومئتني: قال أبو داود
  .تويف يف عشر املئة: قلت

، وحممد بن عبدا لباقي )٢(أنبأنا عبدالرمحن بن حممد الفقيه، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا أمحد بن ملوك 



  أخربنا طاهر بن عبد اهللا: االق
، حدثنا أبو خليفة، حدثنا عثمان ابن اهليثم، حدثنا عوف، عن )٣(القاضي، أخربنا أبو أمحد الغطريفي 

لو كان العلم معلقا بالثريا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شهر بن حوشب، عن أيب هريرة قال
  ).٤" (لتناوله قوم من أبناء فارس 

__________  
  .١٧٢ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .هو أبو املواهب أمحد بن حممد بن ملوك الوراق، شيخ البن طربزد) ٢(
  .١٣١٦ / ٤" تبصري املنتبه " 
  .نسبة إىل الغطريف جده) ٣(
 و ٤٢٢ و ٤٢٠ و ٢٩٧ / ٢" املسند " إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وهو يف ) ٤(

 / ١٠" امع " ، وذكره اهليثمي يف ٤ / ١" تاريخ أصبهان " ، و ٦٤  /٦" حلية االولياء " ، و ٤٦٩
  .رواه أمحد وفيه شهر، وثقه أمحد وفيه خالف، وبقية رجاله رجال الصحيح: ، وقال٦٤
لو كان : " من حديث أيب هريرة بلفظ) ٢٥٤٦(، ومسلم ٤٩٣، ٤٩٢ / ٨وهو يف البخاري : قلت

  ".س الدين عند الثريا لتناوله رجال من فار
(*)  

)١٠/٢١٠(  

  

موىل االمري فاتح خراسان عبد اهللا بن عامر بن كريز القرشي، ) ٤ * ( علي بن احلسني بن واقد- ٥٠
  .االمام احملدث الصدوق أبو احلسن املروزي

أبيه، وأيب محزة السكري، وسليم موىل الشعيب، وهشام بن سعد املدين، وخارجة بن مصعب، : حدث عن
  .لعمري، وطبقتهموعبد اهللا بن عمر ا

  .هو نيسابوري االصل، حتولوا إىل مرو: ويقال
  .وكان علي عاملا، صاحب حديث كأبيه

إسحاق بن راهويه، وحممود بن غيالن، وعلي بن خشرم، ورجاء بن مرجى، وحممد بن : حدث عنه
  .، وحممد بن رافع، وأبو الدرداء عبد العزيز بن منيب، وآخرون)١(عقيل بن خويلد 

  .ه يف سنة ثالثني ومئةوكان مولد
  .ليس به بأس: قال النسائي

  ).٢(ضعيف احلديث : وقال أبو حامت



  ).٣(تويف سنة إحدى عشرة ومئتني : قال البخاري
__________  

، ذيب الكمال ١٧٩ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٢١ / ٢، التاريخ الصغري ٢٦٧ / ٦التاريخ الكبري * 
، ١٢٣ / ٣، ميزان االعتدال ٣٦١، ٣٦٠ / ١ العرب ،٢ / ٥٩ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٦٧لوحة 

، خالصة تذهيب ٣٠٨ / ٧، ذيب التهذيب ٤٤٦ / ٢، املغين يف الضعفاء ٢٨٢ / ٢الكاشف 
  .٢٧ / ٢، شذرات الذهب ٢٧٣: الكمال

  .وهو خطأ، وحممد بن عقيل من رجال التهذيب" خويلة : " يف االصل) ١(
  .١٧٩ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٢٦٧ / ٦" التاريخ الكبري " ) ٣(

(*)  

)١٠/٢١١(  

  

ومسلم يف مقدمة كتابه، وأرباب السنن، وهو حسن احلديث، " االدب " خرج له البخاري يف : قلت
  .كبري القدر

  
  .االمام الزاهد، أبو عبد الرمحن التميمي الكويف، موىل آل جعدة) س، ق * ( خلف بن متيم- ٥١

  .هيم بن أدهمنزل املصيصة للجهاد، وصحب إبرا
  عاصم بن حممد، وأيب بكر النهشلي، والثوري،: وحدث عن

  .وزائدة، وعدة
أبو إسحاق الفزاري أحد شيوخه، وحممد بن سعد، وأمحد الدورقي، وصاعقة، والدوري، : وعنه

  ).١(والصاغاين، وحممد بن الفرج االزرق، وعباس الترقفي 
  ).٢(وثقه أبو حامت 

  ).٣(صدوق : وقال حيىي بن معني
  ).٤(ثقة، أحد النساك وااهدين : وقال يعقوب بن شيبة

__________  
 ٢، التاريخ الصغري ١٩٧ / ٣، التاريخ الكبري ١٤٩: ، التاريخ البن معني٤٩١ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٢ / ١٩٨ / ١، تذهيب التهذيب ٣٧٨، ذيب الكمال لوحة ٣٧٠ / ٣، اجلرح والتعديل ٣١٦/ 

: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٨ / ٣، ذيب التهذيب ٣٧٩ / ١رة احلفاظ ، تذك٢٨١ / ١الكاشف 



١٠٥.  
  .بلدة من نواحي العراق: نسبة إىل ترقف) ١(
  .٣٧٠ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٤٩ص " تاريخ ابن معني ) " ٣(
  .٣٧٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/٢١٢(  

  

  ).١(تويف سنة ثالث عشرة ومئتني : قال ابن سعد
  .وعنده عن سفيان عشرة آالف حديث

  
االمام احلافظ الصدوق، أبو حفص التنيسي، من موايل بين هاشم، ) ع * ( عمرو بن أيب سلمة- ٥٢

  .دمشقي، سكن تنيس، فنسب إليها
  االوزاعي، وأيب معيد حفص بن غيالن، وعبد اهللا بن: حدث عن

حممد التميمي، والليث بن سعد، ومالك بن أنس، العالء بن زبر، وصدقة بن عبد اهللا السمني، وزهري بن 
  .وإدريس بن يزيد االودي، وسعيد بن بشري، وسعيد بن عبد العزيز، وعدة

ولده سعيد، وأبو عبد اهللا الشافعي، ودحيم، وعبد اهللا ابن حممد املسندي، وأمحد بن صاحل، : حدث عنه
أمحد، وعبد اهللا بن حممد بن أيب مرمي، وأمحد والذهلي، وابن وارة، وحممد ابن عبد اهللا بن الربقي وأخوه 
  .بن مسعود املقدسي، وأمحد بن عبد الواحد بن عبود، وخلق

مررمت بعمرو بن أيب سلمة ؟ : ملا رجعنا من مصر، دخلنا على أمحد بن حنبل، فقال: قال محيد بن زجنويه
  .وما عنده مخسون حديثا، والباقي مناولة: فقلنا
  ).٢(ملناولة، وتأخذون منها كنتم تنظرون يف ا: قال

__________  
  .٤٩١ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
 ٢٧٥ و ٢٦٥ و ٢٦٤ / ١، تاريخ أيب زرعة ٣٤١ / ٦، التاريخ الكبري ٣٢٦ / ٢التاريخ الصغري * 
، ذيب الكمال ٩٦ / ٣، االنساب ٢٣٥ / ٦، اجلرح والتعديل ٧٢٣ و ٧٠٩ و ٣١٥ و ٢٨٥و 

، ٢٦٢ / ٣، ميزان االعتدال ٣٣٠ / ٢، الكاشف ١ / ٩٩ / ٣ ، تذهيب التهذيب١٠٣٦لوحة 
  .٢٨٩: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣٠: ، مقدمة فتح الباري٤٣ / ٨ذيب التهذيب 



  .١٠٣٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  = (*)هي أن يعطي الشيخ للطالب أصل : واملناولة

)١٠/٢١٣(  

  

د أئمة االخبار، من منط ابن وهب خيتار من قول عمرو بن أيب سلمة أح: قال الوليد بن بكر العمري
  .مالك واالوزاعي

  .حديثه يف الكتب الستة، ووثقه مجاعة: قلت
  ).١(وقد ضعفه حيىي بن معني وحده 

  .مات سنة أربع عشرة ومئتني
  .تويف سنة ثالث عشرة: وقيل

  
عمرو االزدي املعين ابن املهلب بن عمرو، االمام احلافظ الصادق أبو ) ع * ( معاوية بن عمرو- ٥٣

  .البغدادي) ٢(
إسرائيل، وجرير بن حازم، وزائدة بن قدامة، وعبد الرمحن املسعودي، وفضيل بن مرزوق، : حدث عن
  .وطبقتهم

  البخاري، وهو مع اجلماعة عن رجل عنه، وأبو بكر: حدث عنه
__________  

عين، أو أجزت لك روايته عين، مث هذا مساعي عن فالن فاروه : مساعه، أو فرعا مقابال به، ويقول له= 
  .يبقيه معه ملكا له، أو يعريه إياه لينسخه ويقابل به، مث يعيده للشيخ

واملناولة املقرونة باالجازة مع التمكني من النسخة هي أعلى أنواع االجازة على االطالق، ودوا املناولة 
  . اردة من االجازةاملقرونة باالجازة من غري متكني من النسخة، وأضعفها املناولة

  . وما بعدها١٠١ / ٢للسخاوي " شرح ألفية احلديث " انظر 
  .ال حيتج به: وقال أبو حامت: ٢٦٢ / ٣" امليزان " كذا قال هنا، مع أنه قال يف ) ١(

  .ضعيف: وقال الساجي
  .يف حديثه وهم: وقال العقيلي

  .١٠٣٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٣٦، ٢٣٥ / ٦" اجلرح والتعديل " وانظر 
، التاريخ الكبري )١٦٢٢(، طبقات خليفة ت ٥٧٣: ، التاريخ البن معني٣٤١ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ذيب الكمال لوحة ١٩٨، ١٩٧ / ١٣، تاريخ بغداد ٣٢٨ / ٢، التاريخ الصغري ٣٣٤ / ٧



 ١٠، ذيب التهذيب ١٥٨ / ٣، الكاشف ١ / ٥٢ / ٣، تذهيب التهذيب ٣٦٦ / ١، العرب ١٣٤٦
  .٣٤ / ٢، شذرات الذهب ٣٨٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٥/ 
  .نسبة إىل معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بطن بن االوس) ٢(

(*)  

)١٠/٢١٤(  

  

ابن أيب شيبة، وحيىي بن معني، وأبو خيثمة، وعمرو بن الناقد، وأمحد ابن منيع، وهارون احلمال، وعبد 
  بن محيد، وحممد بن أمحد بن النضر

  .زدي سبطه، وآخروناال
  ).١(صدوق ثقة : قال أمحد بن حنبل

  ).٢(كان رجال شجاعا ال يبايل بلقاء عشرين : وقال ابن معني
  .ابن الكرماين: وكان يقال له

، ويروي عن أيب إسحاق الفزاري كتاب السرية يف دار "مصنفه " يروي عن زائدة : قال حممد بن سعد
  .احلرب

  ).٣(نزل بغداد، ومسع منه أهلها 
رأيت جدي رمحه اهللا معاوية ابن عمرو، وهو عند رأس أمي، وهي : قال علي بن أمحد بن النضر االزدي

يف املوت، فجعل وجهها حبذاء القبلة ورجليها حبذاء القبلة، فلما قاربت أن تقضي سترها منا، وصلى 
  .عليها، فكرب أربعا

  ).٤(ربع عشرة ومئتني وكان مولده يف سنة مثان وعشرين ومئة، ومات سنة أ: قال
  ).٥(مات يف غرة مجادى االوىل منها : وقال ابن سعد

__________  
  .١٣٤٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٩٨ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٥٧٣ص " تاريخ ابن معني ) " ٢(
  .٣٤١ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٣(
  .١٣٤٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٩٨ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٣٤١ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٥(

(*)  

)١٠/٢١٥(  



  

االمام احلافظ الثقة، أبو أمحد، حسني بن حممد بن رام املروذي املؤدب، ) ع * ( أبو أمحد املؤدب- ٥٤
  .نزيل بغداد
ابن أيب ذئب، وجرير بن حازم، وشيبان النحوي، وإسرائيل بن يونس، وأيب غسان حممد بن : حدث عن

  .مان بن قرم، وطائفةمطرف، وسلي
  .وكان من علماء احلديث

أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وأبو خيثمة، وعبد الرمحن بن مهدي وهو من شيوخه، : حدث عنه
وحممد بن حيىي الذهلي، ويعقوب بن شيبة، وعباس الدوري، وإبراهيم احلريب، وحنبل بن إسحاق، وخلق 

  .سواهم
  .اكتبوا عن أيب أمحد حسني بن حممد:  أمحد بن حنبلقال يل: قال معاوية بن صاحل االشعري

  ).١(وجاء أمحد معي إليه يسأله أن حيدثين 
  ).٢(ثقة : وقال حممد بن سعد

  ).٣(ليس به بأس : وقال النسائي
__________  

 ٣، اجلرح والتعديل ٣٩٠ / ٢، التاريخ الكبري ١١٩: ، تاريخ ابن معني٣٣٨ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٢ / ١٥٨ / ١، تذهيب التهذيب ٢٩٨، ذيب الكمال لوحة ٩٠ - ٨٨ / ٨بغداد ، تاريخ ٦٤/ 

، ٣٦٦ / ١، العرب ١٧٥ / ١، املغين يف الضعفاء ٥٤٧ / ١ / ١، ميزان االعتدال ٢٣٤ / ١الكاشف 
  .٨٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٦١: ، طبقات احلفاظ٣٦٦ / ٢ذيب التهذيب 

  .٨٩ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٣٨ / ٧" لطبقات ا) " ٢(
  .٢٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)١٠/٢١٦(  

  

  ).١(مات سنة ثالث عشرة ومئتني : اختلفوا يف وفاته، فقال حنبل: قلت
  ).٢(سنة أربع عشرة : وقال مطني

  .كان من أبناء السبعني أو الثمانني: قلت
  .وحديثه يف االصول الستة



  
االمام احملدث، احلافظ املكثر املغرب، أبو اهليثم البجلي ) خ، م، ت، س، ق * ( خالد بن خملد- ٥٥

  .الكويف القطواين
  .مكان بالكوفة: وقطوان

  .جل روايته عن أهل املدينة
مالك، وأيب الغصن ثابت بن قيس، وسليمان بن بالل، ونافع بن أيب نعيم، وعلي بن صاحل : حدث عن

) ٣(جعفر املخرمي، وحممد بن موسى الفطري بن حي، وكثري بن عبد اهللا ابن عوف، وعبد اهللا بن 
  .وعدة

، وعباس الدوري، وعبد بن محيد، وأبو أمية الطرسوسي، وحممد "صحيحه " البخاري يف : حدث عنه
  بن عثمان بن كرامة، وحممد بن

__________  
  .٩٠ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٩٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
، اجلرح والتعديل ٣٣١ / ٢، التاريخ الصغري ١٤٧ / ٣اريخ الكبري ، الت٤٠٦ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ١١٤: ، املعجم املشتمل١٩٧ / ١٠، االنساب ٢٣٧لوحة  / ٢، الكامل البن عدي ٣٥٤ / ٣

، ميزان ٣٦٤ / ١، العرب ٤٠٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٦٧، ذيب الكمال لوحة ٤٧ / ٣اللباب 
 / ٣، ذيب التهذيب ٢٧٤ / ١، الكاشف ١ / ١٩٢ / ١، تذهيب التهذيب ٦٤٠ / ١االعتدال 

  .٢٩ / ٢، شذرات الذهب ١٠٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٣: ، طبقات احلفاظ١١٦
  .٣١٧ / ٩" االنساب " نسبة إىل الفطريني، وهم من موايل بين خمزوم ) ٣(

(*)  

)١٠/٢١٧(  

  

  .شداد املسمعي، وخلق سواهم
  .نهوقد روى اجلماعة سوى أيب داود عن رجل ع
  .وقد حدث عنه من القدماء عبيداهللا بن موسى

  ).١(ما به بأس : قال حيىي بن معني
  ).٢(صدوق، لكنه يتشيع : وقال أبو داود

  ).٣(له أحاديث مناكري : وقال أمحد بن حنبل



  ).٤(كان منكر احلديث، مفرطا يف التشيع، كتبوا عنه ضرورة : وقال حممد بن سعد
  ).٦(، فأورد له عدة أحاديث منكرة )٥(" كامله " وذكره ابن عدي يف 

  ).٧(مات سنة ثالث عشرة ومئتني : وقال مطني
  ).٨(مات يف احملرم ": النبل " وزاد صاحب 

  .وقد روى أبو داود يف مجعه حلديث مالك عن رجل عنه
__________  

  .٣٦٧لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٣٦٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣٦٧لوحة  " ذيب الكمال) " ٣(
  .٤٠٦ / ٦" الطبقات الكربى ) " ٤(
  .٢٣٧لوحة  / ٢) ٥(
أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت االخذ : قلت: ٣٩٨ص " مقدمة الفتح " قال احلافظ يف ) ٦(

واالداء ال يضره، ال سيما ومل يكن داعية إىل رأيه، وأما املناكري، فقد تتبعها أبو أمحد بن عدي من 
وليس فيها شئ مما أخرجه له البخاري، بل مل أر له عنده من أفراده سوى " كامله " ردها يف حديثه، وأو

  .من عادى يل وليا: " حديث واحد، وهو حديث أيب هريرة
  .احلديث" 

  .وروى له الباقون سوى أيب داود
  .٣٦٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٧(
   (*)١١٤ص " املعجم املشتمل ) " ٨(

)١٠/٢١٨(  

  

  ).١(نسبة إىل حملة : ل القطواين لقب له، وقيلب: وقيل
  .وآخر من حدث عنه موتا حممد بن شداد

  .قاله اخلطيب
  .عن ابن كرامة، عن خالد" من عادى يل وليا، فقد آذنته باحلرب " وروى البخاري حديث 

  ).٢(وهو غريب جدا، مل يروه سوى ابن كرامة عنه 
  

  .، االمام أبو احلسنيابن مروان) ٤خ،  * ( سريج بن النعمان- ٥٦



  .أبو احلسن البغدادي اجلوهري اللؤلؤي: وقيل
فليح بن سليمان، ومحاد بن سلمة، ونافع بن عمر املكي، وعبد اهللا بن املؤمل املخزومي، : حدث عن

  .وحشرج بن نباتة، وأيب عوانة، ومحاد بن زيد، وطبقتهم
حنبل، وأمحد بن منيع، وحممد بن رافع، البخاري، والباقون بواسطة سوى مسلم، وأمحد بن : حدث عنه

  .وإمساعيل مسويه، وأبو بكر الصاغاين، وأبو زرعة الرازي، وإبراهيم احلريب، وخلق كثري
__________  

باب :  يف الرقاق٢٩٥، ٢٩٢ / ١١احلديث أخرجه البخاري ) ٢ (١١٤ص " املعجم املشتمل ) " ١(
  .التواضع

ل جمموعها على أن له أصال، مث ذكره عن عائشة وأيب ولكن للحديث طرق أخرى يد: وقال احلافظ
أمامة، وعلي، وابن عباس، وأنس، وحذيفة، ومعاذ بن جبل، وعزاها إىل خمرجيها، وتكلم عليها، فارجع 

  .إليه
: ، املعجم املشتمل٢١٧ / ٩، تاريخ بغداد ٣٠٤ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٠٥ / ٤التاريخ الكبري * 

، ميزان ٣٤٩ / ١، الكاشف ١ / ٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٦٩، ذيب الكمال لوحة ١٢٥
  .١٣٢: ، خالصة تذهيب الكمال٤٥٧ / ٣، ذيب التهذيب ١١٦ / ٢االعتدال 

(*)  

)١٠/٢١٩(  

  

  .وقد روى البخاري أيضا عن رجل عنه
  ).١(وثقه أبو داود، وقد غلط يف أحاديث 

  ).٢(ليس به بأس : وقال النسائي وغريه
  . احملدثنيكان من أعيان: قلت

  ).٣(تويف يوم االضحى سنة سبع عشرة ومئتني : قال حنبل
، وهشام بن إمساعيل العطار العابد، )٥(، وموسى بن داود الضيب )٤(فيها مات حجاج بن منهال : قلت

  ).٧(، وإمساعيل بن مسلمة القعنيب )٦(وعمرو بن مسعدة كاتب السر للمأمون 
  

بن أعني بن ليث، االمام الفقيه مفيت الديار املصرية، أبو حممد ا) س * ( عبد اهللا بن عبد احلكم- ٥٧
  ).٨(إنه من موايل عثمان رضي اهللا عنه : املصري املالكي، صاحب مالك، ويقال

__________  



  .٤٦٩لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٤٦٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٤٦٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  . من هذا اجلزء٣٥٢صفحة سترد ترمجته يف ال) ٤(
  .١٣٦تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٥(
  .١٨١تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٦(
  . من هذا اجلزء٢٦٥سترد ترمجته يف الصفحة ) ٧(
 ٢، ترتيب املدارك ١١٣، ٥٣، ٥٢، االنتقاء ١٠٥ / ٥، اجلرح والتعديل ١٤٢ / ٥التاريخ الكبري * 
، ١٠٢ / ٢، الكاشف ٧٠١، ذيب الكمال لوحة ٣٥، ٣٤ / ٣، وفيات االعيان ٥٢٨ - ٥٢٣/ 

، الديباج املذهب ٢٦٩ / ١٠، البداية والنهاية ١٦٠، ١٥٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٣٦٦ / ١العرب 
: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٥ / ١، حسن احملاضرة ٢٨٩ / ٥، ذيب التهذيب ٤٢١ - ٤١٩ / ١

  .٥٩ / ١، شجرة النور الزكية ٣٤ / ٢، شذرات الذهب ٢٠٤
  .٧٠١لوحة " ذيب الكمال ) " ٨(

(*)  

)١٠/٢٢٠(  

  

  .ولد سنة مخس ومخسني ومئة
مسع الليث بن سعد، ومالك بن أنس، ومفضل بن فضالة، ومسلم ابن خالد الزجني، ويعقوب بن 

  .عبدالرمحن االسكندراين، وبكر بن مضر وابن القاسم، وابن وهب، وعدة
محن وعبد احلكم، وأبو حممد الدارمي، وحممد بن الربقي، بنوه االئمة حممد وسعد وعبد الر: حدث عنه

) ١(وخري بن عرفة، ومقدام بن داود الرعيين، وأبو يزيد القراطيسي، وحممد بن عمرو أبوالكروس 
  .ومالك بن عبد اهللا بن سيف التجييب، وعدة

  ).٢(وثقة أبو زرعة 
  ).٣(كان شيخ أهل مصر : وقال ابن وارة

  ).٤(ر مبصر أعقل منه ومن سعيد بن أيب مرمي مل أ: وقال أمحد العجلي
  ).٥(كان ممن عقل مذهب مالك، وفرع على أصوله : وقال ابن حبان

  .إنه كذاب: مل يثبت قول ابن معني: قلت
__________  



أبوالكروس حممد بن عمرو : وبفتح الكاف والراء وتشديد الواو: ١١٩٢ / ٣" تبصري املنتبه " يف ) ١(
  .روى عنه حممد بن عبد السالم البريويت مكحول، وآخرونبن متام الواسطي، 

  .٣٠٥ / ١" حسن احملاضرة " ، و ٧٠٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٧٠٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٧٠٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
كان ممن عقد : ، ولفظه فيهما٣٠٥ / ١" حسن احملاضرة " ، و ٧٠٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(

  .على مذهب مالك، وفرع على أصوله
(*)  

)١٠/٢٢١(  

  

  ).١(سكن أبوه وجده أعني مجيعا باالسكندرية، وا ماتا : قال أبو عمر الكندي
صنف عبد اهللا بن عبد احلكم كتابا اختصر فيه أمسعته من ابن القاسم، وابن وهب، : وقال ابن عبد الرب

تابني مع غريمها معول البغداديني املالكية يف وأشهب، مث اختصر من ذلك كتابا صغريا، وعلى الك
  ).٢(املدارسة، وإيامها شرح القاضي أبو بكر االري 

وسارت بتصانيفه " مناقب عمر بن عبد العزيز " ، وكتاب "االموال " وذكروا أنه صنف كتاب : قلت
  .الركبان، وكان وافر اجلاللة، كثري املال، رفيع املرتلة

  كان ابن عبد احلكم أعلم): ٣(لفريوزآبادي قال الشيخ أبو إسحاق ا
  ).٤(أصحاب مالك مبختلف قوله، أفضت إليه الرئاسة مبصر بعد أشهب 

ألفي دينار، وكان يزكي العدول، ) ٥(إنه أعطى الشافعي ألف دينار، وأخذ له من رئيسني : قيل
  ).٦(وجيرحهم، وما كان يشهد، ودفن إىل جنب الشافعي 

  .مد بن عبد اهللا على مالزمة الشافعيوكان حيرض ولده حم: قلت
__________  

  .٧٠٢لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٥٢٤ / ٢" ترتيب املدارك " ، و ٥٣ص " االنتقاء ) " ٢(
بلدة بفارس بالقرب :  نسبة إىل فريوزاباذ-هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي الفريوزآبادي ) ٣(

  ".التنبيه " و " اللمع " و  " طبقات الفقهاء"  له كتاب -من شرياز 
  . ه وسترد ترمجته يف اجلزء الثامن عشر٤٧٦تويف سنة 

  .٥٢٤ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٤(



  ".رئيسني " بدل " رجلني : " عند ابن خلكان) ٥(
  .٣٥ / ٣" وفيات االعيان ) " ٦(

(*)  

)١٠/٢٢٢(  

  

  .نة، رمحه اهللامات يف شهر رمضان سنة أربع عشرة ومئتني، وله حنو من ستني س
أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو الوقت، أخربنا أبو : أخربنا عمر بن حممد املذهب يف مجاعة قالوا

احلسن الداوودي، أخربنا أبو حممد ابن محويه، أخربنا عيسى بن عمر، أخربنا عبد اهللا بن عبدالرمحن، 
فر بن ربيعة، عن صاحل هو ابن عطاء، عن أخربنا عبد اهللا بن عبد احلكم، حدثنا بكر بن مضر، عن جع

أنا قائد املرسلني وال فخر، وأنا خامت النبيني وال فخر، وأنا : " جابر، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  أول شافع وأول
  ".مشفع وال فخر 

  ).١(هذا حديث صاحل االسناد، وصاحل هذا مصري، ما عملت به بأسا 
  

  م احملدث الصادق، مسند محص، أبو املغرية عبد القدوساالما) ع * ( أبو املغرية- ٥٨
__________  

، لكن فيه بني صاحل بن عطاء وبني جابر ٢٧ / ١" سنن الدارمي " وباقي رجاله ثقات، وهو يف ) ١(
  .عطاء بن رباح

 أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القرب، وأول شافع وأول: " ويف الباب عن أيب هريرة
  ).٢٢٧٨(، ومسلم )٤٧٦٣(، وأبو داود ٥٤٠ / ٢أخرجه أمحد " مشفع 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وبيدي لواء احلمد وال فخر، وما : " وعن أيب سعيد اخلدري بلفظ
 / ٣أخرجه أمحد " من نيب يومئذ آدم فمن سواه إال حتت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع وال فخر 

، وله شاهد من حديث عبد اهللا بن سالم عند ابن حبان )٤٣٠٨(، وابن ماجه )٣٦١٨ (، والترمذي٢
)٢١٢٨.(  
: ، املعجم املشتمل٥٦ / ٦، اجلرح والتعديل ١٢٠ / ٦، التاريخ الكبري ٣٢٤ / ٢التاريخ الصغري * 

، ميزان ٢٠٤ / ٢، الكاشف ١ / ٢٤٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٤٨، ذيب الكمال لوحة ١٧٤
، ٣٦٩ / ٦، ذيب التهذيب ٣٦٣ / ١، العرب ٣٨٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٦٤٣ / ٢ االعتدال



  .٢٨ / ٢، شذرات الذهب ٢٤٢: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)١٠/٢٢٣(  

  

  .ابن احلجاج اخلوالين احلمصي
  .ولد يف حدود سنة ثالثني ومئة

 أيب مرمي، وعبدة بنت صفوان بن عمرو، وحريز بن عثمان، وأرطاة بن املنذر، وأيب بكر بن: وحدث عن
  خالد بن معدان، وعفري بن معدان، وأيب عمرو االوزاعي، وعبد اهللا بن العالء بن زبر، ويزيد بن

عطاء اليشكري، وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، وعبد الرمحن املسعودي، وسعيد بن سنان، وعبد 
  .الرحيم بن يزيد بن متيم، وسعيد بن عبد العزيز، وغريهم

 أمحد بن حنبل، وابن معني، والذهلي، وسلمة بن شبيب، وإسحاق الكوسج، وأبو حممد :حدث عنه
، وحممد بن عوف، وحممد بن عبدامللك بن زجنويه، )١(الدارمي، وأمحد بن عبدالرحيم ابن يزيد احلوطي 

  .وأمحد بن عبد الوهاب احلوطي، وخلق سواهم
  ).٢(ثقة : قال العجلي

  ).٣(صدوق : وقال أبو حامت
  ).٤(ليس به بأس : ل النسائيوقا

ما رأيت أخوف هللا من إسحاق بن سليمان، وال رأيت أخشع من أيب املغرية، وال أحفظ : قال ابن زجنويه
  من يزيد بن هارون، وال أعقل من

__________  
  .وهي قرية مبدينة محص أو مدينة جبلة بالساحل" حوط " نسبة إىل ) ١(
  .٨٤٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٥٦ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٨٤٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/٢٢٤(  

  



  .أيب مسهر، وال أورع من الفريايب
  .، وصلى عليه أمحد بن حنبل)١(مات أبو املغرية سنة اثنيت عشرة : قال البخاري

  .روى عنه البخاري، وهو والباقون عن رجل عنه: قلت
  

   * أسد بن الفرات- ٥٩
  . العالمة القاضي االمري، مقدم ااهدين، أبو عبد اهللا احلراين، مث املغريباالمام

  .مولده حبران سنة أربع وأربعني ومئة
  ).٢(قال ابن ماكوال 

  .سنة مخس: وقال غريه
  .ودخل القريوان مع أبيه يف اجلهاد، وكان أبوه الفرات بن سنان من أعيان اجلند

، وعن حيىي بن أيب زائدة، وجرير بن عبداحلميد، وأيب يوسف "املوطأ " روى أسد عن مالك بن أنس 
  .القاضي، وحممد بن احلسن

  .وغلب عليه علم الرأي، وكتب علم أيب حنيفة
  .إنه تفقه أوال على االمام علي بن زياد التونسي: أخذ عنه شيخه أبو يوسف، وقيل

__________  
  .١٢١، ١٢٠ / ٦" التاريخ الكبري ) " ١(
 / ٢، ترتيب املدارك ٤٥٥، ٤٥٤ / ٤، االكمال البن ماكوال ١٨٩ - ١٧٢ / ١ رياض النفوس* 

، االحاطة يف أخبار ٣٦٤ / ١، العرب ٢٦ - ٣ / ٢، معامل االميان ١٨٢ / ٣، وفيات االعيان ٤٦٥
 / ٢، شذرات الذهب ٥٤: ، قضاة االندلس٣٠٦، ٣٠٥ / ١، الديباج املذهب ٤٢٢ / ١غرناطة 

  .٦٢ / ١ية ، شجرة النور الزك٢٩، ٢٨
  .٤٥٥، ٤٥٤ / ٤" االكمال " يف ) ٢(

(*)  

)١٠/٢٢٥(  

  

هذه كتب أيب حنيفة، وسأله أن جييب فيها على : إنه رجع من العراق، فدخل على ابن وهب، فقال: قيل
مذهب مالك، فأىب، وتورع، فذهب ا إىل ابن القاسم، فأجابه مبا حفظ عن مالك، ومبا يعلم من قواعد 

  ).١( املسائل االسدية مالك، وتسمى هذه
  .وحصلت بإفريقية له رياسة وإمرة، وأخذوا عنه، وتفقهوا به



ومحل عنه سحنون بن سعيد، مث ارحتل سحنون باالسدية إىل ابن القاسم، وعرضها عليه، فقال ابن 
أن عارض كتبك : فيها أشياء ال بد أن تغري، وأجاب عن أماكن، مث كتب إىل أسد بن الفرات: القاسم
  . سحنونبكتب

اللهم ال تبارك يف االسدية، فهي مرفوضة عند : فلم يفعل، وعز عليه، فبلغ ذلك ابن القاسم، فتأمل، وقال
  ).٢(املالكية 

كان عند ابن القاسم حنو ثالث مئة جلد مسائل عن مالك، وكان أسد من أهل : قال أبو زرعة الرازي
 فلم جيبه، فأتى ابن القاسم، فتوسع له، املغرب سأل حممد بن احلسن عن مسائل، مث سأل ابن وهب،

  ).٣(والناس يتكلمون يف هذه املسائل : وأجاب مبا عنده عن مالك ومبا يراه، قال
: مب تأمرين ؟ بقول مالك، أو بقول أهل العراق ؟ فقال: قدم علينا أسد، فقلت: قال عبدالرحيم الزاهد

  .إن كنت تريد اآلخرة، فعليك مبالك
__________  

  .٤٦٩ / ٢" رتيب املدارك ت) " ١(
  .٤٧٣ - ٤٦٩ / ٢" ترتيب املدارك " انظر خرب املسائل االسدية يف ) ٢(
  .٤٧١ - ٤٦٩ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٣(

(*)  

)١٠/٢٢٦(  

  

  ).١(نفدت نفقة أسد وهو عند حممد، فكلم فيه الدولة، فنفذوا إليه عشرة آالف درهم : وقيل
هذه قوبلت على كتب : به، لقد بيعت كتب فقيه، فنودي عليهاوقد كان أسد ذا إتقان، وحترير لكت
  .االفريقي، فاشتروها ورقتني بدرهم

 يعين الشتغاله -أنا أقرأ يف اليوم والليلة ختمتني، فأنزل لك عن ختمة : وعن ابن القاسم، أنه قال السد
  ).٢(به 

ويل أم : ، فقال) إله إال أنا فاعبدينإنين أنا اهللا ال: (رأيت أسدا يعرض التفسري، فقرأ: قال داود بن أمحد
  ).٣(أنا : أهل البدع، يزعمون أن اهللا خلق كالما، يقول

إين أنا اهللا، وبأن موسى كليمه مسع هذا منه، ولكين ال أدري كيف تكلم اهللا : آمنت بالذي يقول: قلت
بلدا من جزيرة صقلية ؟ مضى أسد أمريا على الغزاة من قبل زيادة اهللا االغليب متويل املغرب، فافتتح 

  .، وأدركه أجله هناك يف ربيع اآلخر، سنة ثالث عشرة ومئتني)٤(
وكان مع توسعه يف العلم فارسا بطال شجاعا مقداما، زحف إليه صاحب صقلية يف مئة ألف ومخسني 



  .ألفا
  فلقد رأيت أسدا: قال رجل

__________  
  .١١ - ٩ / ٢" معامل االميان " انظر ) ١(
  .٤٦٩ / ٢"  املدارك ترتيب) " ٢(
  .٤٧٤ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٣(
صقلية بثالث كسرات وتشديد الالم والياء، ": معجمه " كذا ضبطت يف االصل، وقال ياقوت يف ) ٤(

  .وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد والالم، وهي من جزائر حبر املغرب مقابلة إفريقية
(*)  

)١٠/٢٢٧(  

  

، مث محل باجليش، فهزم العدو، ورأيت الدم وقد سال على قناة اللواء "س ي" وبيده اللواء يقرأ سورة 
  ).١(وعلى ذراعه 

  ).٢(ومرض وهو حماصر سرقوسية 
  ).٣(قد زدتك االمرة، وهي أشرف، فأنت أمري وقاض : وملا واله صاحب املغرب الغزو، قال

  
ام، شيخ الشام، أبو مسهر  بن عبداالعلى بن مسهر، االمعبداالعلى بن مسهر) ع* ( أبو مسهر - ٦٠

  .بن أيب ذرامة الغساين الدمشقي الفقيه
  .قرأ القرآن على أيوب بن متيم، وصدقة بن خالد، وسويد بن عبد العزيز عن تالوم على حيىي الذماري

وقرأ القرآن أيضا على سعيد بن عبد العزيز، والزمه، ومسع منه، ومن عبد اهللا بن العالء بن زبر، وسعيد 
  ، ومعاوية بن سالم،بن بشري

__________  
  .٤٧٧ / ٢" ترتيب املدارك ) " ١(
  .أكرب مدينة جبزيرة صقلية: سرقوسة": معجم البلدان " يف ) ٢(

  .وتويف وهو حماصر سرقوسة:  وفيه٤٧٧ / ٢" ترتيب املدارك " وانظر 
  .٤٧٧ / ٢" ترتيب املدارك " انظر اخلرب بتمامه يف ) ٣(
 / ٢، التاريخ الصغري ٧٣ / ٦، التاريخ الكبري ٣٣٩: ، تاريخ ابن معني٤٧٣ / ٧طبقات ابن سعد * 

 - ٤١٦ / ٢، ترتيب املدارك ٧٥ - ٧٢ / ١١، تاريخ بغداد ٢٩ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٣٩



 ١٩٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٦١، ذيب الكمال لوحة ٤٨٧ - ٤٨٦: ، مناقب االمام أمحد٤١٩
لوحة  / ٧، عيون التواريخ ١٤٧ / ٢، الكاشف ٣٨١ / ١فاظ ، تذكرة احل٣٧٤ / ١، العرب ٢، ١/ 

، ١٦٣: ، طبقات احلفاظ٩٨ / ٦، ذيب التهذيب ٣٥٥ / ١، طبقات القراء البن اجلزري ٣١٤
  .٤٤ / ٢، شذرات الذهب ٢٢١: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)١٠/٢٢٨(  

  

  ومالك بن أنس، وحيىي بن إمساعيل بن أيب املهاجر، وحيىي بن محزة
اضي، وإمساعيل بن عياش، وحممد بن مهاجر، وإمساعيل بن عبد اهللا بن مساعة، وخالد بن يزيد املري، الق

  .وعدة، وأخذ مبكة عن ابن عيينة، وأخذ حرف نافع بن أيب نعيم، عنه، وكان من أوعية العلم
  .مولده سنة أربعني ومئة

بل، وحممد بن عائذ، ودحيم، مروان بن حممد الطاطري، وحيىي بن معني، وأمحد ابن حن: روى عنه
وسليمان بن بنت شرحبيل، وأمحد ابن أيب احلواري، وحممد بن حيىي الذهلي، وأبو عبد اهللا البخاري، 

، وأبو حممد )١(ولكن قل ما روى عنه، وإسحاق الكوسج، وعباس الترقفي، وأبو بكر الصغاين 
زيل، وأبو حامت الرازي، وإمساعيل بن الدارمي، وأبو أمية الطرسوسي، وحممد بن عوف، وإبراهيم بن دي

عبد اهللا مسويه، وأمحد بن حممد بن حيىي بن محزة، وأبو زرعة النصري، وهارون بن موسى االخفش 
  .املقرئ، وعبد الرمحن بن الرواس، اهلامشي، وخلق سواهم

  ).٢(ولد يف صفر سنة أربعني ومئة : قال دحيم
  ).٣(بن جابر، وجالسته قد رأيت االوزاعي، ورأيت ا: وقال أبو مسهر

__________  
الصغانيان : " ، وتعرب فيقال هلا"جغانيان : " هذه النسبة إىل بالد جمتمعة وراء ر جيحون يقال هلا) ١(
، وهي كورة واسعة كثرية املاء والشجر واالهل، وسوقها كبرية، ومسجدها حسن مشهور، والنسبة "

  .الصغاين والصاغاين أيضا: إليها
  .٦٨ / ٨" ب االنسا" 
  .٧٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٧٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٢٢٩(  



  

كان أبو مسهر راوية سعيد بن عبد العزيز، وكان أشخص من دمشق إىل املأمون بالرقة، : قال ابن سعد
يضرب عنقه، خملوق، فدعا له بالنطع والسيف ل: هو كالم اهللا، وأىب أن يقول: فسأله عن القرآن، فقال

  .خملوق: فلما رأى ذلك، قال
: أما إنك لو قلت ذاك قبل السيف، لقبلت منك، ولكنك خترج اآلن، فتقول: فتركه من القتل، وقال

قلت ذاك فرقا من القتل، فأمر حببسه ببغداد يف ربيع اآلخر سنة مثان عشرة، ومات بعد قليل يف احلبس 
  ).١(أهل بغداد يف غرة رجب من السنة، فشهده قوم كثري من 

ولد يل ولد واالوزاعي حي، وجالست سعيد بن عبد العزيز ثنيت عشرة : قال أبو زرعة عن أيب مسهر
  ).٢(سنة، وما كان أحد من أصحايب أحفظ حلديثه مين، غري أين نسيت 

  ).٣(كتب إيل أمحد بن حنبل الكتب إليه حبديث أم حبيبة يف مس الفرج : ومسعت أبا مسهر يقول
  الذي: مسعت حيىي بن معني يقول:  إسحاق اجلوزجاينقال أبو

__________  
" ، و ٤٨٧، ٤٨٦البن اجلوزي ص " مناقب االمام أمحد " ، و ٤٧٣ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(

أيب " إىل " ابن سعد "  وقد حترف فيه ١٠٠ / ٦" ذيب التهذيب " ، و ٧٦٢لوحة " ذيب الكمال 
  ".وايته ر" إىل " راوية " ، و "سعيد 

ذيب الكمال " ، و ٧٢ / ١١" تاريخ بغداد " ، و ٥٨١، ٥٨٠ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ٢(
  .٧٦١لوحة " 
من مس : " ، ولفظ احلديث٧٣ / ١١" تاريخ بغداد "  و ٣٩٦ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ٣(

نا العالء ابن احلارث، عن من طريق اهليثم بن محيد، حدث) ٤٨١(أخرجه ابن ماجة " فرجه فليتوضأ 
: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مكحول، عن عنبسة بن أيب سفيان، عن أم حبيبة قالت

  هذا إسناد: ٣٦ورقة " الزوائد " قال البوصريي يف " من مس فرجه فليتوضأ 
وقد قال البخاري فيه مقال، مكحول الدمشقي مدلس، وقد رواه بالعنعنة، فوجب ترك حديثه، ال سيما 

إنه مل يسمع من عنبسة بن أيب سفيان، فاالسناد : وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغريهم
  .منقطع
  .٥٧، ٥٦ / ١" نصب الراية " وانظر 

(*)  

)١٠/٢٣٠(  

  



أوىل بالتحديث منه أمحق، وإذا رأيتين أحدث ببلد فيها مثل أيب مسهر فينبغي ] من هو [ حيدث ببلد به 
  ).١( أن حتلق للحييت

  ).٢(روى الفصل الثاين أمحد بن أيب احلواري عن حيىي أيضا 
  ).٣(منذ خرجت من االنبار إىل أن رجعت ما رأيت مثل أيب مسهر : حممد بن عائذ، عن ابن معني قال

ما رأيت منذ خرجت من بالدي أحدا : حدثنا أمحد بن أيب احلواري، مسعت ابن معني، يقول: أبو حامت
  ).٤(شيخة الذين أدركتهم من أيب مسهر أشبه بامل

  ).٥(كل من ثبت أبو مسهر من الشاميني فهو مثبت : مسعت حيىي بن معني يقول: قال فياض بن زهري
الوليد، ومروان بن : عندكم ثالثة أصحاب حديث: قال يل أمحد بن حنبل: قال أبو زرعة الدمشقي

  ).٦(حممد، وأبو مسهر 
  ).٧(رحم اهللا أبا مسهر، ما كان أثبته، وجعل يطريه :  حنبل يقولمسعت أمحد بن: قال أبو داود

__________  
  .، والزيادة منه٧٦١لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
" انظر " والذي حيدث ويف البلد أوىل بالتحديث منه فهو أمحق : " بل روى الفصل االول وهو قوله) ٢(

  .٢٩ / ٦" اجلرح والتعديل " ، و ٧٦١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٧٤ / ١١" تاريخ بغداد 
  .٧٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٢٩ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .٧٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
لوحة " ذيب الكمال " ، و ٧٣ / ١١" تاريخ بغداد " ، و ٣٨٤ / ١تاريخ دمشق اليب زرعة ) ٦(

٧٦١.  
  .٧٦١لوحة " الكمال ذيب " ، و ٧٣ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٧(

(*)  

)١٠/٢٣١(  

  

رأيت أبا مسهر حيضر اجلامع بأحسن هيئة يف البياض والساج واخلف، ويعتم على طويلة : قال أبو زرعة
  ).١(بعمامة سوداء عدنية 

ثقة، ما رأيت أفصح منه ممن كتبنا عنه هو وأبو : سألت أيب عن أيب مسهر، فقال: قال ابن أيب حامت
  ).٢(اجلماهر 

خرج السفياين املعروف بأيب العميطر علي بن عبد اهللا بن خالد بن يزيد : أبو احلسن حممد بن الفيضقال 



، وأمه هي نفيسة بنت عبيد اهللا بن عباس بن علي بن أيب طالب يف سنة مخس وتسعني )٣(بن معاوية 
  .يطر، فوىل أبا مسهر قضاء دمشق كرها، مث إنه تنحى عن القضاء ملا خلع أبوالعم)٤(ومئة 

ما شبهتك يف احلفظ : قال يل سعيد ابن عبد العزيز: مسعت أبا مسهر يقول: قال حممد بن عوف الطائي
  ).٥(إال جبدك أيب ذرامة، ما كان يسمع شيئا إال حفظه 

  ).٦(ما رأيت بالشام مثل أيب مسهر : وقال أبواجلماهر حممد بن عثمان
  لقد: قولمسعت أبا مسهر ي: قال العباس بن الوليد البريويت

  حرصت على علم االوزاعي حىت كتبت عن ابن مساعة ثالثة عشر كتابا،
__________  

  .٧٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٢٩ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع من هذا الكتاب) ٣(
  .١٤٨، ١٤٧  /٢" النجوم الزاهرة " ، و ٢٤٩ / ٦البن االثري " الكامل " انظر ) ٤(
  .٧٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
  .٧٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(

(*)  

)١٠/٢٣٢(  

  

  ).١(حىت لقيت أباك الوليد، فوجدت عنده علما مل يكن عند القوم 
  ).٢(عرامة الصيب يف صغره زيادة يف عقله يف كربه : مسعت أبا مسهر يقول: قال ابن زجنويه
هبك عمرت مثل ما عاش نوح مث القيت كل ذاك يسارا هل من : سهر ينشدمسعت أبا م: قال ابن ديزيل

قال علي بن عثمان : املوت ال أبالك بد أي حي إىل سوى املوت صارا مبدأ حمنة االمام أيب مسهر
كيفا أصبحت ؟ : كنا على باب أيب مسهر مجاعة من أصحاب احلديث، فمرض، فعدناه، وقلنا: النفيلي

كيف مل جيعل سدا بيننا وبني أهل العراق، كما :  عن اهللا، ساخطا على ذي القرننييف عافية، راضيا: قال
  .جعله بني أهل خراسان وبني يأجوج ومأجوج

  فما كان بعد هذا إال يسريا حىت واىف املأمون دمشق، ونزل بدير
  وبىن القبة فوق اجلبل، فكان بالليل يأمر جبمر عظيم، فيوقد،) ٣(مران 

__________  
  .٢٩ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(



  .٧٣ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .الشدة والشراسة: والعرامة
  ".اللسان " وانظر 

هي حملة كانت عامرة : ٧ص " تاريخ الصاحلية " قال الشيخ حممد أمحد دمهان يف مقدمة كتاب ) ٣(
 الدواسة، يطل منها آهلة بالسكان، وحملها اليوم يف السفح الواقع أسفل قبة السيار، وأعلى بستان

االنسان على الربوة وحدائقها ذات البهجة اليت كان يزرع فيها قدميا الزعفران، وال تزال تلك اجلهة 
حىت اليوم تدعى بدير مران، وعرفت تلك اجلهة ذا االسم لوجود دير يدعى بدير مران، ذكره أبو 

  .رفة عالية حتتها مروج ومياه حسنةإنه دير على تلعة مش: وقال" االغاين " الفرج االصبهاين يف 
(*)  

)١٠/٢٣٣(  

  

  .وجيعل يف طسوت كبار، تدىل من عند القبيبة بسالسل وحبال، فتضئ هلا الغوطة، فيبصرها بالليل
وكان اليب مسهر حلقة يف اجلامع بني العشاءين عند حائط الشرقي، فبينا هو ليلة، إذ قد دخل اجلامع 

النار اليت تدىل من اجلبل المري املؤمنني حىت تضئ له : ذا ؟ قالواما ه: ضوء عظيم، فقال أبو مسهر
  .الغوطة
  .أتبنون بكل ريع آية تعبثون: (فقال

   ].١٢٩ و ١٢٨: الشعراء[ اآلية ) وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون
وكان يف احللقة صاحب خرب للمأمون، فرفع ذلك إىل املأمون، فحقدها عليه، وكان قد بلغه أيضا أنه 

  . على قضاء أيب العميطركان
  .فلما رحل املأمون، أمر حبمل أيب مسهر إليه، فامتحنه بالرقة يف القرآن

  .قد كان املأمون بأسا وبالء على االسالم: قلت
 وكان -حدثنا احلسن بن حامد النيسابوري، حدثين أبو حممد، مسعت أصبغ : أبوالدحداح أمحد بن حممد

 فحدثين أصبغ أن أبا مسهر دخل على املأمون -رجا معه خيدمانه مع أيب مسهر هو وابن أيب النجا خ
بالرقة، وقد ضرب رقبة رجل وهو مطروح، فأوقف أبا مسهر يف احلال، فامتحنه، فلم جيبه، فأمر به، 

فوضع يف النطع ليضرب عنقه، فأجاب إىل خلق القرآن، فأخرج من النطع، فرجع عن قوله، فأعيد إىل 
 - أن يوجه إىل العراق، ومل يثق بقوله، فما حذر، وأقام عند إسحاق بن إبراهيم النطع، فأجاب، فأمر به

  ).١( أياما ال تبلغ مئة يوم، ومات رمحه اهللا -يعين نائب بغداد 
__________  



  .٧٣، ٧٢ / ١١" تاريخ بغداد " انظر ) ١(
(*)  

)١٠/٢٣٤(  

  

 أن أبا مسهر أقيم ببغداد ليقول قوال :فحدثين عبدالرمحن، عن رجل يكىن أبا بكر: قال احلسن بن حامد
جزى اهللا أمري املؤمنني خريا، : يربئ فيه نفسه من احملنة، ويوقى املكروه، فبلغين أنه قال يف ذلك املوقف

القرآن خملوق وإال ضربت عنقك، : قل: علمنا ما مل نكن نعلم، وعلم علما ما علمه من كان قبله، وقال
  .أال فهو خملوق

  .يكون له يف هذا املقالة جناةفأرجو أن : قال
ملا صار املأمون إىل دمشق ذكروا : قال إسحاق بن إبراهيم: حدثنا عون بن حممد، عن أبيه، قال: الصويل

: كما قال اهللا تعاىل: ما تقول يف القرآن ؟ قال: له أبا مسهر، ووصفوه بالعلم والفقه، فأحضره، فقال
أخملوق هو أو غري : فقال ] ٥: التوبة) [ يسمع كالم اهللاوإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت (

  ما يقول أمري: خملوق ؟ قال
: خيرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعني ؟ قال: خملوق، قال: املؤمنني ؟ قال

  .بالنظر، واحتج عليه
  .القرآن كالم اهللا غري خملوقيا أمري املؤمنني حنن مع اجلمهور االعظم أقول بقوهلم، و: فقال
  .ما مسعت يف هذا شيئا: يا شيخ أخربين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هل اختنت ؟ قال: قال
  .وال أدري: فأخربين عنه أكان يشهد إذا زوج أو تزوج ؟ قال: قال
  ).١(اخرج قبحك اهللا، وقبح من قلدك دينه، وجعلك قدوة : قال

 أحدا أعظم قدرا من أيب مسهر، كنت أراه إذا خرج إىل املسجد، ما رأيت: قال أبو حامت الرازي
  ).٢(اصطف الناس يسلمون عليه، ويقبلون يده 

__________  
  .٤١٩، ٤١٨ / ٢" ترتيب املدارك " انظر ) ١(
  .٢٩ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  

)١٠/٢٣٥(  

  



إن أبا مسهر كان متكربا : وقيل له -مسعت أبا داود السجستاين : قال أمحد بن علي بن احلسن البصري
كان من ثقات الناس، رحم اهللا أبا مسهر، لقد كان من االسالم مبكان، محل على :  فقال-يف نفسه 

احملنة، فأىب، ومحل على السيف، فمد رأسه، وجرد السيف، فأىب، فلما رأوا ذلك منه، محل إىل السجن، 
  ).١(فمات 
  .عاش أبو مسهر تسعا وسبعني سنة: وقيل

من اهللا يف دار املقام نصيب فإن * وال خري يف الدنيا ملن مل يكن له : مسعت أبا مسهر ينشد: قال الذهلي
مات أبو مسهر : متاع قليل والزوال قريب قال أبو حسان الزيادي، وغريه* تعجب الدنيا رجاال فإنه 

  يف رجب سنة مثان
  ).٢(عشرة ومئتني 

  .حديثه يف الكتب الستة: قلت
أخربنا حممد : أمحد بن إسحاق االبرقوهي، أخربنا أمحد بن يوسف، والفتح بن عبد اهللا ببغداد قاالأخربنا 

، وأخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبداملعز بن حممد، أخربنا يوسف بن أيوب الزاهد، )٣(بن عمر االرموي 
أخربنا أبو احلسني : ملظفر قالواوأخربنا عمر بن عبد املنعم، أنبأنا عبد اجلليل بن مندويه، أخربنا نصر بن ا

  بن النقور، أخربنا علي بن عمر احلريب، حدثنا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا حيىي بن معني،
__________  

  .٧٤ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٧٥ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .وهي مدينة عظيمة بأذربيجان" أرمية " نسبة إىل ) ٣(

(*)  

)١٠/٢٣٦(  

  

  .وضوء على وضوء عشر حسنات: أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، قال ابن عمرحدثنا 
قرأت على أمحد بن تاج االمناء، أخربكم مكرم بن حممد القرشي، أخربنا محزة بن علي الثعليب، أخربنا 

مه عبد وأخربنا أمحد بن هبة اهللا وابن ع) ح(احلسن بن أمحد بن أيب احلديد سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة 
أخربنا أبو طالب حممد بن عبد اهللا بن صابر، وإبراهيم وعبد العزيز ابنا بركات اخلشوعي، : املنعم قاال

أخربنا أبو املعايل بن صابر، أخربنا أبو القاسم النسيب، وأبو احلسن علي بن املوازيين، وأخوه أبو : قالوا
أخربنا حممد : لي بن طاهر النحوي قالوا كلهم، وأبو القاسم الكاليب، وع)١(الفضل، وأبو طاهر احلنائي 

  بن علي بن



سلوان املازين، أخربنا أبو الفضل بن جعفر املؤذن، أخربنا أبو بكر عبد الرمحن بن القاسم اهلامشي، حدثنا 
قال رسول اهللا : أبو مسهر، حدثنا معاوية بن سالم، مسعت جدي أبا سالم حيدث عن كعب االحبار قال

سبحان اهللا وحبمده مئيت مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد : من قال يف يوم: " لمصلى اهللا عليه وس
  ".البحر 

  ).٢(هذا خرب فيه إرسال، وفيه انقطاع، الن أبا سالم مل يلق كعبا 
  مسع معاوية بن سالم: قلت اليب مسهر": تاريخ أيب زرعة " ويف 

__________  
  .بيع احلناءهو حممد بن احلسني احلنائي، نسبة إىل ) ١(
، ومن طريقه مسلم ٢١٣، ٢١٢ / ١" املوطأ " لكنه صح من وجه آخر، فقد أخرج مالك يف ) ٢(
يف الدعوات، عن ) ٣٤٦٦(باب فضل التهليل والتسبيح، والترمذي : يف الذكر والدعاء) ٢٦٩١(

حان اهللا سب: من قال: " مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".وحبمده يف يوم مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر 

(*)  

)١٠/٢٣٧(  

  

  ).١(نعم حدثين أنه مسع جده أبا سالم، فذكر احلديث موقوفا : من جده ؟ قال
  

  . العباسية، اليت ينسب إليها الزينبيونبنت االمري سليمان عم املنصور*  زينب - ٦١
، مث نشأت يف السعادة ورأت عدة خلفاء، أوهلم ابن عمها السفاح، )٢(يمة كانت طفلة مع أهلها باحلم

مث املنصور، مث املهدي، مث اهلادي، مث الرشيد، مث االمني، مث املأمون، وطال عمرها، وويل أبوها وأخواها 
  .حممد وجعفر

  .روت عن أبيها
ي، وأمحد بن اخلليل بن مالك، ولدها عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم االمام، وعاصم ابن عل: حدث عنها

  . وكان يكرمها وجيلها-وحممد بن صاحل القرشي، وعبد الصمد بن موسى العباسي، واملأمون 
  .وبقيت إىل سنة بضع عشرة ومئتني

  .وأقاربه من ذرية عبد اهللا ولدها) ٣(عاشت إىل بعد املأمون، وعمرت، فطراد الزينيب : ويقال
__________  

  .٣٧٤، ٣٧٣ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ١(



  .٤٣٥ / ١٤تاريخ بغداد * 
  .من أعمال عمان يف أطراف الشام" احلمة " تصغري ) ٢(
 ه، ٤٩١هو طراد بن حممد بن علي اهلامشي العباسي الزينيب البغدادي، مسند العراق، تويف سنة ) ٣(

  ).٢٣(وسترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر، ترمجة رقم 
(*)  

)١٠/٢٣٨(  

  

  .الكناين البصري: االمام احلافظ احلجة، أبو حبيب الباهلي، ويقال) ع * ( حبان بن هالل- ٦٢
شعبة، ومعمر بن راشد، وسلم بن زرير، ومهام بن حيىي، وأبان بن يزيد، وجويرية بن أمساء، : حدث عن

  .ومحاد بن سلمة، وعدة
محيد، وأبو حممد الدارمي، أمحد، وإسحاق الكوسج، وأمحد بن سعيد الدارمي، وعبد بن : حدث عنه

  .، ويعقوب الفسوي، وخلق سواهم)١(وحممد بن احلسني احلنيين 
  وكان قد قطع الرواية قبل موته بسنوات، فلهذا مل يسمع منه

  .البخاري، وال أبو حامت
  ).٢(وقد وثقه حيىي بن معني، وأمحد بن حنبل 

  .ل موتهكان ثقة حجة ثبتا، امتنع من التحديث قب: وقال حممد بن سعد
  ).٣(ومات بالبصرة يف شهر رمضان سنة ست عشرة ومئتني : قال

  ).٤(حبان إليه املنتهى يف التثبت بالبصرة : قال أمحد بن حنبل
__________  

، ذيب الكمال لوحة ٥٢١: ، املعارف٣٣١ / ٢، التاريخ الصغري ٢٩٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
 / ١، العرب ٣٦٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٠٠  /١، الكاشف ١ / ١١٧ / ١، تذهيب التهذيب ٢٢٦
، خالصة ١٦٢: ، طبقات احلفاظ١٧٠ / ٢، ذيب التهذيب ٣١٤لوحة  / ٧، عيون التواريخ ٣٦٩

  .٣٦ / ٢، شذرات الذهب ٧٠: تذهيب الكمال
  .وهو حنني، أو أبو احلنني: هذه النسبة إىل اجلد: ٢٥٧ / ٤" االنساب " قال يف ) ١(
  .٢٢٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٢٩٩ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٣(
  .٢٢٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  



)١٠/٢٣٩(  

  

  .ما رأيت حنويا يشبه الفقهاء إال حبان بن هالل، واملازين: وقال بكار بن قتيبة
  .كان حبان آخر من حدث عن معمر: قلت

  .ومولده يف حدود الثالثني ومئة، رمحه اهللا
  

ابن طلق بن معاوية، احملدث احلافظ ابن عم القاضي حفص بن غياث ) ٤خ،  ( * طلق بن غنام- ٦٣
  .النخعي الكويف ونائبه على القضاء، وكان كاتب احلكم لشريك القاضي) ١(

مسع زائدة، وشيبان، واملسعودي، ومالك بن مغول وهو أكرب شيخ له، ومهام بن حيىي، وشريك بن عبد 
  .اهللا، ومجاعة

اب السنن بواسطة، وأمحد بن حنبل، وأبو بكر وعثمان ابنا أيب شيبة، وأبو كريب، البخاري، وأرب: وعنه
  .وأبو أمية الطرسوسي، وعباس الدوري، وعبد اهللا بن احلسني املصيصي، وآخرون

  ).٢(ثقة صدوق، مات يف رجب سنة إحدى عشرة ومئتني : قال ابن سعد
  ).٣(صاحل احلديث : وقال أبو داود

__________  
، املعجم ٤٩١ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٣١ / ٢، التاريخ الصغري ٤٠٥ / ٦ابن سعد طبقات * 

، ٣٦٠ / ١، العرب ٢ / ١٠٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٣٢، ذيب الكمال لوحة ١٤٦: املشتمل
 / ٢، شذرات الذهب ١٨١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣ / ٥، ذيب التهذيب ٤٦ / ٢الكاشف 

٢٧.  
  .٢٢زء التاسع ص تقدمت ترمجته يف اجل) ١(
  .٤٠٥ / ٦" الطبقات الكربى ) " ٢(
  .٦٣٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)١٠/٢٤٠(  

  

الست احملجبة أمة العزيز، وتكىن أم جعفر بنت جعفر بن املنصور أيب جعفر، العباسية،  *  زبيدة- ٦٤
  .والدة االمني حممد بن الرشيد

  .مل تلد عباسية خليفة سواها: قيل



  ).١(مة اجلاه واملال، هلا آثار محيدة يف طريق احلج، وجدها املنصور هو لقبها زبيدة وكانت عظي
  ومن حشمتها أا مل حجت ناا بضعة ومخسون ألف ألف

  ).٢(درهم 
  ).٣(وكان يف قصرها من اجلواري حنو من مئة جارية كلهن حيفظن القرآن 

  .وكان املأمون يبالغ يف إجالهلا
  ).٤(ت ابنا خليفة، لقد عوضت ابنا خليفة مل ألده، وما خسر من اعتاض مثلك لئن فقد: وقالت له مرة

  .توفيت سنة ست عشرة ومئتني
__________  

، وفيات ٢٠٨: ، رحلة ابن جبري٢٢٥ / ٢، شرح املقامات للشريشي ٤٣٣ / ١٤تاريخ بغداد * 
، ٢٧١ / ١٠هاية ، البداية والن٣١٣ - ٣١١لوحة  / ٧، عيون التواريخ ٣١٧ - ٣١٤ / ٢االعيان 

  .٢١٩ - ٢١٥: ، الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور٢١٤، ٢١٣ / ٢النجوم الزاهرة 
وإمنا لقبت زبيدة الن جدها أبا جعفر املنصور كان يالعبها : ٢٧١ / ١٠" البداية والنهاية " يف ) ١(

  .رف إال بهإمنا أنت زبيدة، لبياضها، فغلب ذلك عليها، فال تع: ويرقصها وهي صغرية، ويقول
  .٣١٤ / ٢" وفيات االعيان " ، و ٤٣٣ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣١٤ / ٢" وفيات االعيان ) " ٣(
  .٣١٦ / ٢" وفيات االعيان " ، و ٤٣٤، ٤٣٣ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٠/٢٤١(  

  

فظ، حمدث  موىل عزرة بن ثابت االنصاري، االمام احلاابن مسلم بن عبد اهللا) ع* ( عفان - ٦٥
  .، بقية االعالم)١(العراق، أبو عثمان البصري الصفار 

  .ولد سنة أربع وثالثني ومئة حتديدا أو تقريبا
  شعبة، وهشام الدستوائي، ومهام، واحلمادين،: ومسع من

وصخر بن جويرية، وديلم بن غزوان، ووهيب بن خالد، وسليمان بن املغرية، واالسود بن شيبان، 
  .بلده، واستوطن بغدادوطبقتهم من مشيخة 

البخاري، وحديثه يف الكتب الستة بواسطة، وحدث عنه أيضا أمحد وابن املديين، وابن : حدث عنه
معني، وإسحاق، والفالس، وابن أيب شيبة، والذهلي، والقواريري، وخلف بن سامل، وابن سعد، وأبو 

ر، وهالل بن العالء، وأبوازرعة خيثمة، والزعفراين، وابن منري، وأبو كريب، وجعفر بن حممد بن شاك



) ٣(، وأبو حامت، وعبد اهللا بن أمحد الدورقي، وعلي بن عبد العزيز، واحلسن بن سالم السواق، )٢(
  وإبراهيم

__________  
: ، تاريخ خليفة)١٩٤٢(، طبقات خليفة ت ٤٠٧: ، تاريخ ابن معني٣٣٦ / ٧طبقات ابن سعد * 

، اجلرح ٥٢٤: ، املعارف البن قتيبة٣٤٢ / ٢ الصغري ، التاريخ٧٢ / ٧، التاريخ الكبري ٤٧٦
، املعجم ٢٧٧ - ٢٦٩ / ١٢، تاريخ بغداد ٦٦٩لوحة  / ٤، الكامل البن عدي ٣٠ / ٧والتعديل 
 / ١، العرب ٨٢، ٨١ / ٣، ميزان االعتدال ٩٤٣، ذيب الكمال لوحة ١٨٧، ١٨٦: املشتمل
، ٢٧٠ / ٣، الكاشف ١ / ٤٤ / ٣، تذهيب التهذيب ٣٨١ - ٣٧٩ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٨٠

، شذرات ٢٦٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٤، ١٦٣: ، طبقات احلفاظ٢٣٩ / ٧ذيب التهذيب 
  .٤٧ / ٢الذهب 

  .نسبة إىل بيع االواين الصفرية املصنوعة من الصفر، وهو ضرب من النحاس) ١(
  .الرازي والدمشقي: أي) ٢(
  .نسبة إىل بيع السويق) ٣(

(*)  

)١٠/٢٤٢(  

  

  .احلريب، وإسحاق بن احلسن احلريب، وخلق كثري
  .ثقة إمام: قال أبو حامت

  ).١(ثقة متقن متني : وقال مرة أخرى
عفان يكىن أبا عثمان، ثقة ثبت صاحب سنة، كان على مسائل معاذ بن : وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي

عدل، وال غري : ال يقولمعاذ القاضي، فجعل له عشرة آالف دينار، على أن يقف عن تعديل رجل، ف
ال أبطل حقا من احلقوق، وكان يذهب برقاع املسائل إىل املوضع البعيد يسأل، فجاء : عدل، فأىب، وقال

إين أذهب إىل املوضع البعيد، : أي شئ هذا ؟ قال: يوما إىل معاذ بالرقاع وقد تلطخت بالناطف، فقال
  ).٢(فأجوع، فأخذت ناطفا جعلته يف كمي أكلته 

جاءين عفان يف : مسعت عمرو بن علي قال: حدثنا عبد اهللا بن جعفر بن خاقان املروزي قال: الدغويل
عندك شئ نأكله ؟ فما وجدت يف مرتيل خبزا وال دقيقا وال شيئا نشتري به، : نصف النهار، فقال يل

ك أال أخرب: أخرجه، فأخرجته، فأكل منه أكال جيدا، فقال: إن عندي سويق شعري، فقال يل: فقلت
بأعجوبة ؟ شهد فالن وفالن عند القاضي معاذ بن معاذ بأربعة آالف دينار على رجل، فأمرين أن أسأل 



: ، قال)٣(استحييت لك : لك نصفها وتعدل شاهدي، فقلت: عنهما، فجاءين صاحب الدنانري، فقال
  ما تصنع: وقيل ملعاذ: وكان عفان على مسألة معاذ، قال

__________  
  .٣٠ / ٧" عديل اجلرح والت) " ١(
نوع من : ، والناطف٩٤٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٠، ٢٦٩ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .احللواء
": تاريخ بغداد " ، ويف "تذهيب التهذيب " و " ذيب الكمال " كذا االصل، وهو املوافق ملا يف ) ٣(

  ! (*)أستجيب لك 

)١٠/٢٤٣(  

  

  ا يف مسألة، فذهب، فسألبعفان وهو مغفل ؟ فسكت، فوجهه يوم
، وجعله يف كمه، وجاء، فأخرج إىل معاذ املسألة، وقد )١(عنهم، وجعل املسألة يف كمه، واشترى قبيطا 

حضرت أبا عبد اهللا وابن : ؟ قال حنبل) ٢(من يلومين على عفان : اختلط ا القبيط، فضحك، وقال
كان أول من امتحن من الناس عفان، فسأله معني عند عفان بعد ما دعاه إسحاق بن إبراهيم للمحنة، و

يا : أخربنا مبا قال لك إسحاق ؟ قال: حيىي من الغد بعد ما امتحن، وأبو عبد اهللا حاضر وحنن معه، فقال
  .أبا زكريا مل أسود وجهك وال وجوه أصحابك، إين مل أجب

: اجلزيرة، فإذا فيهدعاين وقرأ علي الكتاب الذي كتب به املأمون من : فكيف كان ؟ قال: فقال له
القرآن كذا وكذا، فإن قال ذلك فأقره على أمره، وإن مل جيبك إىل : امتحن عفان، وادعه إىل أن يقول

 وكان املأمون جيري على عفان كل شهر مخس مئة -ما كتبت به إليك فاقطع عنه الذي جيرى عليه 
حىت ختمتها، ) قل هو اهللا أحد: (ه فلما قرأ علي الكتاب قال يل إسحاق، ما تقول ؟ فقرأت علي-درهم 
إنك إن مل جتبه إىل الذي يدعوك إليه يقطع : يا شيخ إن أمري املؤمنني يقول: أخملوق هذا ؟ فقال: فقلت

  .عنك ما جيري عليك
  .، فسكت عين، وانصرفت ]٢٢: الذاريات) [ ويف السماء رزقكم وما توعدون: (فقلت

  ).٣(فسر بذلك أبو عبد اهللا وحيىي 
__________  

  .الناطف: القبيط: يف القاموس) ١(
 ٤٤ / ٣" تذهيب التهذيب " ، و ٩٤٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٠ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
 /١.  



 ٤٤ / ٣" تذهيب التهذيب " ، و ٩٤٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧١ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
 /٢.  

(*)  

)١٠/٢٤٤(  

  

على جاللة عفان وارتفاع شأنه عند الدولة، فإن غريه امتحن، وقيد وسجن، هذه احلكاية تدل : قلت
  .وعفان فما فعلوا معه غري قطع الدراهم عنه

ملا دعي عفان للمحنة، كنت آخذا بلجام : مسعت إبراهيم بن ديزيل يقول: قال القاسم بن أيب صاحل
وكان يعطى يف :  قال-بس عطاؤك حي: محاره، فلما حضر، عرض عليه القول، فامتنع أن جييب، فقيل له

فلما رجع إىل داره عذله نساؤه ومن ) ويف السماء رزقكم وما توعدون: ( فقال-كل شهر ألف درهم 
وكان يف داره حنو أربعني إنسانا، فدق عليه داق الباب، فدخل عليه رجل شبهته بسمان : يف داره، قال

ان ثبتك اهللا كما ثبت الدين، وهذا يف كل شهر يا أبا عثم: أو زيات، ومعه كيس فيه ألف درهم، فقال
)١.(  

اختلف أنا وفالن إىل محاد بن سلمة سنة : قال عفان: حدثنا عبدالرحيم بن منيب قال: حاجب الطوسي
  .علي الناس) ٢(وحيكم تشلون : ال نكتب شيئا، وسألناه االمالء، فلما أعياه، دعا بنا إىل مرتله، فقال

  ).٣( فأملى بعد ذلك ال نكتب إال إمالء،: قلنا
إذا اختلف أبو الوليد وعفان عن محاد، فالقول قول عفان، عفان أثبت منه وأكيس يف : قال ابن معني

  كل شئ، وأبو الوليد ثقة ثبت، وعفان
__________  

" تذهيب التهذيب " ، و ٩٤٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٢، ٢٧١ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
٢ / ٤٤ / ٣.  
" تاريخ بغداد " إذا أغريته، وقد حترف يف : تغرون، من أشليت الكلب على الصيد: أي: شلونت) ٢(

  ".تسألون : " إىل
  .٩٤٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٢ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٢٤٥(  

  



  ).١(أثبت من أيب نعيم 
  ).٢(خطأه يف غري حديث ] ليه ع[ قد أخذت : ذكر البن معني عفان وثبته، فقال: ابن الغاليب قال

اجتمع علي بن املديين، وابن أيب شيبة، : مسعت جعفر بن حممد الصائغ قال: عمر بن أمحد اجلوهري
علي يف محاد بن زيد، وأمحد يف إبراهيم بن : ثالثة يضعفون يف ثالثة: وأمحد بن حنبل، وعفان، فقال عفان

  .سعد، وأبو بكر يف شريك
  .ورابع معهم: فقال علي

  .عفان يف شعبة: من ؟ قال: قال
  ).٣(وأربعتهم أقوياء، ولكن هذا على املزاح : مث قال اجلوهري

  .والم كتبوا وهم صغار عن املذكورين: قلت
: ما رأيت االلفاظ يف كتاب أحد من أصحاب شعبة أكثر منها عند عفان، يعين: قال أمحد بن حنبل

  ).٤ (أنبأنا، وأخربنا، ومسعت، وحدثنا، يعين شعبة
  .هؤالء املتثبتون: عفان وحبان وز: سألت أبا عبد اهللا عن عفان، فقال: قال حنبل

  .كنت أوقف شعبة على االخبار: قال عفان: مث قال
  ).٥(وعفان أضبطهم لالسامي : قال

__________  
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٢ / ١٢" تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٢ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
 / ٣" تذهيب التهذيب " ، وانظر ٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٢ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

٢ / ٤٤.  
 ٤٤ / ٣" تذهيب التهذيب " ، و ٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
 /٢.  
  .٩٤٤لوحة "  ذيب الكمال "، و ٢٧٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٠/٢٤٦(  

  

كان عفان وز : مسعت حيىي بن معني يقول: حدثنا حسن بن علي احللواين: قال أمحد بن أيب عوف
وحبان خيتلفون إيل، فكان عفان أضبطهم للحديث وأنكدهم، عملت عليهم مرة يف شئ، فما فطن يل إال 

  ).١(عفان 



  ).٢(ان عفان أثبت من حب: وقال أبو داود
ما مسعت من أحد حديثا إال عرضت : قال عفان: قال ابن املديين): ٣(قال حسان بن حسن ااشعي 

  .عليه، غري شعبة، فإنه مل ميكين أن أعرض عليه
كيف أذكر رجال يشك يف حرف، فيضرب على مخسة :  فقال- يعين عند علي -وذكر عنده عفان 

  .أسطر
عفان وز وحبان، : من على الباب ؟ فقلنا: أتينا أبا عوانة، فقال: قال عبدالرمحن: ومسعت عليا يقول

  ).٤(هؤالء بالء من البالء، قد مسعوا، يريدون أن يعرضوا : فقال
  ).٥(كان عفان يسمع بالغداة، ويعرض بالعشي : وقال أمحد

وقال ) ٦(! وعفان حيتاج إىل متابع ؟ : من تابع عفان على كذا ؟ فقال: قلت المحد: وقال الزعفراين
  من يفلت من التصحيف ؟ كان حيىي بن سعيد يشكل: أمحد

__________  
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .نسبة إىل جماشع بن دارم بن مالك بن حنظلة) ٣(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٣  /١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)١٠/٢٤٧(  

  

  ).١(عفان وز وحبان : احلرف إذا كان شديدا، وكان هؤالء أصحاب الشكل
مالك، وابن جريج، : أصحاب احلديث مخسة: ت حيىي بن معني يقولمسع: قال يعقوب بن شيبة

  ).٢(والثوري، وشعبة، وعفان 
  ).٣( عفان أثبت من أيب نعيم يف محاد بن سلمة - واهللا -كان : عباس، عن ابن معني قال
عبدالرمحن : عبد الرمحن بن مهدي أو عفان ؟ قال: من أثبت: سألت ابن معني: حممد بن العباس النسائي

  ).٤(أحفظ حلديثه وحديث الناس، ومل يكن من رجال عفان يف الكتاب، وكان عفان أسن منه بسنتني 
  ).٥(وعن عفان، عن حيىي بن سعيد وعبد الرمحن، أما اختلفا يف حديث، فبعثا يسأالين 

  ).٦(ما أحد خيالفين يف احلديث أشد علي من عفان : قال يل حيىي بن سعيد: وقال القواريري



  رأيت: حدثنا الفالس قال: ن احلسن بن علي بن حبرحممد ب
__________  

  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٥ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٥ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٥(

  .وعبد الرمحن هو ابن مهدي
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٥ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)١٠/٢٤٨(  

  

  .ليس هو هكذا: حيىي يوما حدث حبديث، فقال له عفان
هو كما قال عفان، ولقد سألت اهللا أن ال يكون عندي على : لغد، أتيت حيىي، فقالفلما كان من ا

  ).١(خالف ما قال عفان 
  .هكذا كان العلماء، فانظر يا مسكني كيف أنت عنهم مبعزل: قلت

  ).٢(رأيت حيىي بن معني يعرض على عفان ما مسعه من حيىي بن سعيد : قال الزعفراين
  ).٣(عفان أثبت من حيىي بن سعيد القطان :  مسعت املعيطي يقول:احلسن بن عبدالرمحن املقرئ
عفان أثبت من عبدالرمحن، ما أخطأ عفان قط إال : مسعت ابن معني يقول: حممد بن عبدالرمحن بن فهم

  ).٤(مرة يف حديث أنا لقنته إياه، فأستغفر اهللا 
  ).٥( بن أسد ما رأيت من حيسن احلديث إال عفان بن مسلم، وز: قال خلف بن سامل

  ).٦(عفان ثقة ثبت متقن صحيح الكتاب قليل اخلطأ : قال يعقوب بن شيبة
__________  

  .٢٧٥ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٥ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
وما مسعت : قال ابن فهم: ، ومتامه٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٦ / ١٢ "تاريخ بغداد ) " ٤(

  .حيىي بن معني يستغفر اهللا قط إال ذلك اليوم



  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .٢٧٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)١٠/٢٤٩(  

  

  .ر املسلمنيعفان ثقة من خيا: وقال عبدالرمحن بن خراش
  ).٢(عفان وأبو نعيم ال أقبل قوهلما يف الرجال، ال يدعون أحدا إال وقعوا فيه : وقال ابن املديين) ١(

  .أنه ال خيتار قوهلما يف اجلرح لتشديدمها، فأما إذا وثقا أحدا فناهيك به: يعين
  ).٣(ن مهدي لزمنا عفان عشر سنني، وكان أثبت من اب: وروى عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه قال

  ).٤(عفان إمام ثقة متني متقن : وقال أبو حامت
يكون عند أحدهم حديث، فيخرجه باملقرعة، كتبت : مسعت عفان يقول: جعفر بن أيب عثمان الطيالسي

عن محاد بن سلمة عشرة آالف حديث، ما حدثت منها بألفني، وكتبت عن عبد الواحد بن زياد ستة 
، وكتبت عن وهيب أربعة آالف، ما حدثت منها بألف حديث آالف حديث، ما حدثت منها بألف

)٥.(  
، لكنه أبدى "الكامل " ما فوق عفان أحد يف الثقة، وقد تناكد احلافظ ابن عدي بإيراده يف كتاب : قلت

  أنه ذكره ليذب عنه، فإن إبراهيم
 لو جهد أترى عفان كان يضبط عن شعبة ؟ واهللا: مسعت سليمان بن حرب يقول: ابن أيب داود قال

  ).٦(جهده أن يضبط عنه حديثا واحدا ما قدر عليه، كان بطيئا ردئ الفهم 
__________  

  .٢٧٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣٠ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٣٠ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
  .٦٦٩لوحة  / ٤"  الضعفاء الكامل يف) " ٦(

(*)  

)١٠/٢٥٠(  

  



، وال أعلم له إال أحاديث مراسيل عن )١(عفان أشهر وأوثق من أن يقال فيه شئ : مث قال ابن عدي
محاد بن سلمة وغريه وصلها، وأحاديث موقوفة رفعها، وهذا مما ال ينقصه، فإن الثقة قد يهم، وعفان 

  ).٢( كانت رحلته إليه خاصة دون غريه كان قد رحل إليه أمحد بن صاحل من مصر،
خرج، : طلبت عفان يف مرتله، قالوا: قلت المحد بن حنبل: قال سلمة بن شبيب": تارخيه " الفسوي يف 

توجه هكذا، فجعلت أمضي أسأل عنه، حىت انتهيت إىل مقربة، وإذا هو : فخرجت أسأل عنه، فقيل
  .سوءة لك: بزقت عليه، وقلت، ف)٣(جالس يقرأ على قرب بنت أخي ذي الرياستني 

  .ال أشبع اهللا بطنك: قلت! يا هذا، اخلبز اخلبز : قال
  ).٤(ال تذكرن هذا فإنه قد قام يف احملنة مقاما حممودا عليه، وحنو هذا من الكالم : فقال يل أمحد: قال

 طلب كنت قد أحلحت يف: كيف مل تكتب عن عكرمة بن عمار ؟ قال: قلت لعفان: قال احلسن احللواين
  احلديث، فأضر ذلك يب،

  .فحلفت ال أكتب احلديث ثالثة أيام، فقدم عكرمة يف تلك الثالثة االيام، فحدث، مث خرج
حدثنا زكريا الساجي، حدثنا أمحد بن حممد البغدادي، حدثنا عفان، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، : ابن عدي

  عن احلسن، عن
__________  

عفان أشهر وأصدق وأوثق من أن يقال فيه شئ مما ينسب فيه إىل ": الكامل " نص العبارة يف ) ١(
  .الضعف

  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٦٦٩لوحة  / ٤البن عدي " الكامل ) " ٢(
  . من هذا اجلزء٩٩ذو الرئاستني هو الفضل بن سهل، تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٣(
  .١٧٨ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ٤(

(*)  

)١٠/٢٥١(  

  

  ).١" (ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلوال : "  بكرة قالأيب
  .وكان بسام لقنه مهاما

  .ما حدثكم ذا مهام، وال حدثه قتادة مهاما: فلما فرغه، قال له بسام
  .ادعوا يل صاحب الربع يا فاجر: ففكر يف نفسه، وعلم أنه أخطأ، فمد يده إىل حلية بسام، وقال

  . فما خلصوه منه إال باجلهد:قال
حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا شعبة وهشام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن : قال أبو حفص الفالس



  ".يقطع الصالة الكلب واحلمار واملرأة : "  قال- رفعه شعبة -عباس 
 بن زيد، عن ابن حدثنا مهام، عن قتادة، عن صاحل أيب اخلليل، عن جابر: فقال له عفان: قال الفالس

  ).٢(اجترأت علي، دهب أصحايب، خالد ابن احلارث، ومعاذ بن معاذ : فبكى حيىي، وقال..عباس
__________  

   من طريق أيب النضر وعفان، حدثنا املبارك،٤٢ / ٥" املسند " وأخرجه أمحد يف ) ١(
  .عن احلسن، عن أيب بكرة

أتى رسول اهللا صلى : أخربين أبو بكرة قال: سن يقولمسعت احل: حدثنا املبارك قال: قال عفان يف حديثه
لعن اهللا من فعل هذا، أو ليس قد يت عن : " اهللا عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلوال، فقال

وله " إذا سل أحدكم سيفه، فنظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه، فليغمده، مث يناوله إياه : " مث قال" هذا 
، والترمذي ٣٦١ و ٣٠٠ / ٣، وأمحد )٢٥٨٨(يث جابر عند أيب داود شاهد يتقوى به من حد

  .وحسنه) ٢١٦٤(
من طريق مسدد، حدثنا حيىي، ) ٧٠٣(، واليب داود برقم ٦٦٩لوحة  / ٤البن عدي " الكامل ) " ٢(

يقطع : "  قال- رفعه شعبة -مسعت جابر بن زيد حيدث عن ابن عباس : عن شعبة، حدثنا قتادة قال
  . من طريق حيىي ابن سعيد به٦٤ / ٢وأخرجه النسائي " أة احلائض والكلب الصالة املر
! شبهتمونا باحلمر والكالب : الكلب واحلمار واملرأة، فقالت: ذكر عندها ما يقطع الصالة: وعن عائشة

واهللا لقد رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي وإين على السرير بينه وبني القبلة مضطجعة، فتبدو يل 
  .حلاجة، فأكره أن أجلس، فأوذي النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأنسل من عند رجليها

يف ) ٥١٢(ال يقطع الصالة شئ، ومسلم : باب من قال:  يف سترة املصلي٤٨٥ / ١أخرجه البخاري 
  .باب االعتراض بني يدي املصلي: الصالة
(*) =  

)١٠/٢٥٢(  

  

ن جابر، فدلسه كعوائده، ومرة رواه عن صاحل، عن مثل هذا جيوز أن يكون حدث به قتادة مرة ع: قلت
  .جابر أيب الشعثاء، واهللا أعلم

أخربنا الكندي، أخربنا القزاز، أخربنا اخلطيب، أخربنا العتيقي، حدثنا حممد بن العباس، : أنبأنا ابن عالن
ا وحيىي بن كنت أن: قال يل أبو خيثمة: أخربنا سليمان بن إسحاق اجلالب، مسعت إبراهيم احلريب يقول

  .كيف جتدك ؟ كيف كنت يف سفرك ؟ بر اهللا حجك: معني عند عفان، فقال يل
  .مل أحج: فقلت



  ما شككت أنك حاج،: قال
: أنت مصدع، وأنا يف عافية، فقلت: خبري، اجلارية تقول يل: كيف جتدك يا أبا عثمان ؟ قال: مث قلت له

 شئ إىل غد، أو بالعشي آكل أخرى تكفيين أكلت أكلة رز، وليس أحتاج إىل: أيش أكلت اليوم ؟ قال
  .لغد

: فلما كان بالعشي، جئت إليه، فنظرت إليه كما حكى أبو خيثمة، فقال له إنسان: قال إبراهيم احلريب
  .لعن اهللا حيىي، أرجو أن ميتعين اهللا بعقلي حىت أموت: إنك قد اختلطت، فقال: إن حيىي يقول

  ).١(قال يكون ساعة خرفا وساعة ع: قال احلريب
  أنكرنا عفان يف: مسعت أيب وحيىي يقوالن: أمحد بن أيب خيثمة
__________  

، ٣٦٨ / ١أخرجه الدارقطين .." ال يقطع الصالة شئ: " ويف الباب عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا= 
، ويف سنده جمالد بن سعيد وهو سيئ احلفظ، لكن له شواهد تقويه من حديث أيب ٢٧٨ / ٢والبيهقي 

  .٣٦٩ و ٣٦٨ و ٣٦٧ / ١ وأيب هريرة وأنس عند الدارقطين أمامة
 بإسناد صحيح عن علي ٤٨٥ / ١" الفتح " فيما ذكره احلافظ يف " سننه " وروى سعيد بن منصور يف 

  .وعثمان وغريمها حنو ذلك موقوفا
 ال : عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا، أن عبد اهللا بن عمر كان يقول١٥٦ / ١" املوطأ " ويف 

  .يقطع الصالة شئ مما مير بني يدي املصلي
  .وإسناده صحيح

  .٢٧٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
(*)  

)١٠/٢٥٣(  

  

  ).١(صفر اليام خلون منه سنة تسع عشرة ومئتني، ومات بعد أيام 
كل تغري يوجد يف مرض املوت، فليس بقادح يف الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم يف املرض احلاد : قلت
ذلك، ويتم هلم وقت السياق وقبله أشد من ذلك، وإمنا احملذور أن يقع االختالط بالثقة، فيحدث يف حنو 

  .حال اختالطه مبا يضطرب يف إسناده أو متنه، فيخالف فيه
فتويف بعد أيام من سنة تسع عشرة فوهم، فإنه قد روي يف احلكاية بعينها أن ذلك كان يف : وأما قوله

ق، فإن عفاد كاد أبو داود أن يلحقه، وإمنا دخل أبو داود بغداد يف سنة سنة عشرين، وهذا هو احل
  .شهدت جنازة عفان: عشرين، وقد قال



  ).٢(مات عفان يف ربيع اآلخر سنة عشرين ومئتني أو قبلها : وقال البخاري
  ).٣(مات سنة عشرين : وقال مطني وابن سعد

  .عاش مخسا ومثانني سنة رمحه اهللا: قلت
أخربنا أبو حفص عمر بن : االسالم مشس الدين عبدالرمحن بن أيب عمر يف مجاعة إذنا، قالواأخربنا شيخ 

حممد املؤدب، أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن حممد الشيباين، أخربنا أبو طالب حممد بن حممد بن إبراهيم 
  البزاز، أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي، حدثنا جعفر بن حممد

__________  
  .٩٤٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٧ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٧ / ١٢" تاريخ بغداد " ، و ٣٤٢ / ٢" التاريخ الصغري ) " ٢(

٩٤٤.  
  .٩٤٤لوحة " ، وذيب الكمال ٢٧٧ / ١٢" تاريخ بغداد " ، و ٣٣٦ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٢٥٤(  

  

شاكر الصائغ، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، حدثين أبو أيوب العتكي، عن ابن 
جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها يوم مجعة وهي صائمة، 

  :ال، قال: ؟ قالت" أتريدين أن تصومي غدا : " ال، قال: قالت" أصمت أمس ؟ : " فقال
  ).١" (أفطري ف" 
  

  .االحول الكاتب، أبو العباس، وزر للمأمون بعد الفضل بن سهل *  أمحد بن أيب خالد- ٦٦
  .وكان جوادا، ممدحا، شهما، داهية، سائسا، زعرا

إن اهللا : ويلك ما هو ؟ قال: لقد أعطيت ما مل يعط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: قال له رجل
: آل عمران] [ ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك : [  وسلمقال لنبيه صلى اهللا عليه

  ).٢(وأنت فظ غليظ، وال ينفض من حولك  ] ١٥٩
  .وكان أبوه كاتبا لوزير املهدي، أصله من االردن

  .وقد ناب أمحد يف الوزارة عن احلسن بن سهل
 بعثين أمحد بن أيب خالد إىل :حدثنا القاسم بن إمساعيل، مسعت إبراهيم بن العباس يقول: قال الصويل

  قل: االمري طلحة بن طاهر، وقال يل



__________  
 من طريق شعبة، عن قتادة ٢٠٤، ٢٠٣ / ٤، والبخاري ٤٣٠ / ٦إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ١(

  .من طريقني عن مهام، عن قتادة، به) ٢٤٢٢(ذا االسناد، وأخرجه أبو داود 
، ٥٧٥ / ٨، وانظر الطربي ٢٠٣ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٨٠ - ٢٧٨لوحة  / ٧عيون التواريخ * 

  .٣٨٦، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٦١، ٣٥٧ / ٦، والكامل البن االثري ٦٠٣، ٥٩٥، ٥٧٩
  .٢٧٨لوحة  / ٧" عيون التواريخ " اخلرب بأطول مما هنا يف ) ٢(

(*)  

)١٠/٢٥٥(  

  

لئن فعلت لتسرين، وإن أبيت ليست لك بالسواد قرية، وهذه ألف ألف درهم، فاشتر ا قرية، واهللا : له
  .لتغضبين

  .أخذها غنم، واحلال بيننا ترتفع عن مزيد الود أو نقصه: فردها، وقال
  .فما رأيت أكرم منهما: قال

  .كان أمحد عابسا مكفهرا يف وجه اخلاص والعام غري أن فعله كان حسنا: وقال أمحد بن أيب طاهر
  .ذل، مل يقدر على عدوه بالقتلمن مل يقدر على نفسه بالب: ومن كالم أمحد قال

  .جيود بنفسه) ١(الشجاعة والسخاء أخوان، فمن مل جيد مباله، فلن : قلت
  .مات أمحد بن أيب خالد سنة اثنيت عشرة ومئتني

  
  .الكاليب القيسي البصري، احلافظ، أحد االثبات) ع * ( عمرو بن عاصم- ٦٧

  .، ومهام ابن حيىي، وطبقتهممسع جده عبيداهللا بن الوازع، وشعبة، وجرير بن حازم
  البخاري، وأبو حممد الدارمي، وعبد بن محيد،: حدث عنه

__________  
  ".لن : " يف االصل) ١(
 / ٢، التاريخ الصغري ٣٥٥ / ٦، التاريخ الكبري ١٨٩: ، تاريخ خليفة٣٠٥ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ذيب الكمال ٥١٢ / ١٠، االنساب ٢٠٢ / ١٢، تاريخ بغداد ٢٥٠ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٢٧
، املغين يف ٣٦٤ / ١ العرب ٣٩٢ / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ١٠٢ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٣٩لوحة 

: ، طبقات احلفاظ٥٨ / ٨، ذيب التهذيب ٢٧٠، ٢٦٩ / ٣، ميزان االعتدال ٤٨٥ / ٢الضعفاء 



  .٢٩ / ٢، شذرات الذهب ٢٩٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٦
(*)  

)١٠/٢٥٦(  

  

  .عقوب الفسوي، والكدميي، وخلق كثريوي
  ).١(وثقه حيىي بن معني 

  ).٢(ليس به بأس : وقال النسائي
  ).٣(كتبت عن محاد بن سلمة بضعة عشر ألف حديث : مسعته يقول: قال إسحاق بن سيار

  ).٤(تويف سنة ثالث عشرة ومئتني : قال البخاري
اجلامع " يثه يف االجزاء أعلى من كتاب هو معدود يف كبار شيوخ البخاري، وال يقع لنا حد: قلت

  .واهللا أعلم" الصحيح 
  

   بن قعنب، االمام الثبت القدوة، شيخ االسالم،عبد اهللا بن مسلمة) خ، م، د* ( القعنيب - ٦٨
__________  

  .ثقة: ففي رواية قال: الروايات عن حيىي بن معني يف عمرو بن عاصم ثالثة) ١(
  .أراه صدوقا: ويف رواية قال

  .صاحل: يف روايةو
 / ٦" اجلرح والتعديل " ، و ١٠٣٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٠٢ / ١٢" تاريخ بغداد " انظر 
٢٥٠.  

  .١٠٣٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣٩٢ / ١" تذكرة احلفاظ " ، و ١٠٣٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٠٣٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٥٥ / ٦" التاريخ الكبري ) " ٤(
، التاريخ ٤٧٦ و ٢٨: ، تاريخ خليفة)١٩٥٧(، طبقات خليفة ت ٣٠٢ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ١٨١ / ٥، اجلرح والتعديل ٥٢٤: ، املعارف البن قتيبة٣٤٥ / ٢، التاريخ الصغري ٢١٢ / ٥الكبري 
 / ٣، وفيات االعيان ٢٠٩، ٢٠٨ / ١٠، االنساب ٣٩٩ - ٣٩٧ / ١، ترتيب املدارك ٦١: االنتقاء

، العرب ٣٨٣ / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ١٨٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٤٢، ذيب الكمال لوحة ٤٠
، ٤١٢، ٤١١ / ١، الديباج املذهب ٨١ / ٢، مرآة اجلنان ١٣١ / ١، الكاشف ٣٨٣، ٣٨٢ / ١

: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٥: ، طبقات احلفاظ٣١ / ٦، ذيب التهذيب ٢٨٥ / ٥العقد الثمني 



  .٥٧ / ١، شجرة النور الزكية ٤٩ / ٢لذهب ، شذرات ا٢١٥
(*)  

)١٠/٢٥٧(  

  

  .أبو عبد الرمحن احلارثي القعنيب املدين، نزيل البصرة، مث مكة
  .مولده بعد سنة ثالثني ومئة بيسري

أفلح بن محيد، وابن أيب ذئب، وشعبة بن احلجاج، وأسامة بن زيد بن أسلم، وداود بن قيس : ومسع من
دان، ويزيد بن إبراهيم التستري، ومالك بن أنس، ونافع بن عمر اجلمحي، الفراء، وسلمة بن ور

والليث بن سعد، والدراوردي، وإبراهيم بن سعد، وإسحاق بن أيب بكر املدين، واحلكم بن الصلت، 
ومحاد بن سلمة، وسليمان بن بالل، وعيسى بن حفص بن عاصم بن عمر، وسليمان بن املغرية، وهشام 

  .بن سعد، وعدة
البخاري، ومسلم، وأبو داود، واخلرييب وهو من شيوخه، وحممد بن سنجر احلافظ، وحممد بن : نهوع

حيىي الذهلي، وحممد بن عبد اهللا ابن عبد احلكم، وأبو حامت الرازي، وعبد بن محيد، وعمرو بن منصور 
أيوب بن ، وإمساعيل القاضي، وحممد بن )١(النسائي، وأبو زرعة الرازي، وحممد بن غالب متتام 

الضريس، وعثمان بن سعيد الدارمي، وحممد بن معاذ دران، وإسحاق بن احلسن احلريب، ومعاذ بن 
  .املثىن، وأبو مسلم الكجي، وأبو خليفة اجلمحي، وخلق كثري

  .وروى مسلم أيضا، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرمحن النسائي حديثه بواسطة
  ).٢( أجل يف عيين من القعنيب ما كتبت عن أحد: قال أبو زرعة الرازي
__________  

  ).١٨٨(متتام هو لقب له، وسترد ترمجته يف اجلزء الثالث عشر برقم ) ١(
  .٣٩٨ / ١" ترتيب املدارك " ، و ١٨١ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  

)١٠/٢٥٨(  

  

بل : يب أويس ؟ قالأو إمساعيل بن أ" املوطأ " القعنيب أحب إليك يف : قلت اليب: قال ابن أيب حامت
  ).١(القعنيب، مل أر أخشع منه 

اختلفت إىل مالك : مسعت القعنيب يقول: وروى عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين الواهي، عن امليموين



  ).٢(مسعته مرارا : إال لو شئت قلت" املوطأ " ثالثني سنة، ما من حديث يف 
  ).٣(عة، فذكر منهم القعنيب ما رأت عيناى مثل أرب: وعن عبد الصمد بن الفضل

أنبأنا عبدالرمحن بن حممد، أخربنا حنبل، أخربنا ابن احلصني، أخربنا ابن املذهب، أخربنا أبو بكر 
القطيعي، حدثنا الفضل بن احلباب، حدثنا القعنيب، حدثنا شعبة، حدثنا منصور، عن ربعي، عن أيب 

إذا مل :  أدرك الناس من كالم النبوة االولإن مما: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعود
  ).٤" (تستحي، فاصنع ما شئت 

__________  
  .١٨١ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
ولكين اقتصرت بقراءيت عليه الن مالكا كان يذهب إىل :  وتتمته فيه٧٤٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(

  .أن قراءة الرجل على العامل أثبت من قراءة العامل عليه
  .٧٤٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، ومنصور هو ابن املعتمر، وربعي هو ابن حراش، وأبو ) ٤(

من طريق ) ٤٧٩٧(، وأبو داود ٢٧٣ / ٥مسعود هو عقبة بن عمرو االنصاري البدري، وأخرجه أمحد 
 طريق أمحد بن يونس، عن زهري،  من٤٣٤ / ١٠ و ٣٨٠ / ٦القعنيب ذا االسناد، وأخرجه البخاري 

  .عن منصور به
  . من طريق آدم، عن شعبة٣٨١، ٣٨٠ / ٦وأخرجه أيضا 

  .به
  من طريق عمرو بن رافع، عن جرير عن) ٤١٨٣(وأخرجه ابن ماجة 

  .منصور، به
 من طريق ١٢٢ / ٤ من طريق روح، عن شعبة والثوري، عن منصور به، و ١٢١ / ٤وأخرجه أمحد 

  .فيان، عن منصور بهعبدالرمحن، عن س
قال احلافظ " االوىل " مل ترد عند البخاري، وهي عند أيب داود وأمحد وابن ماجة بلفظ " االول " وكلمة 

  .أي اليت قبل نبينا صلى اهللا عليه وسلم": الفتح " يف 
(*)  

)١٠/٢٥٩(  

  

  .لى القعنيبع" املوطأ " ال يقدم أحد من رواة : وروى حممد بن علي بن املديين، عن أبيه قال
  .حد الويل الرسوخ يف العلم والعمل مثل القعنيب: قلت



لنا : تعالوا بالغداة، فقلنا: فقال" املوطأ " ثقة حجة مل أر أخشع منه، سألناه أن يقرأ علينا : وقال أبو حامت
  .فإذا فرغتم منه: جملس عند حجاج بن منهال، قال

  .نأيت حينئذ مسلم بن إبراهيم: قلنا
  .غتمقال فإذا فر

  .نأيت أبا حذيفة النهدي: قلنا
  .فبعد العصر: قال
  .فبعد املغرب: نأيت عارما أبا النعمان، قال: قلنا

فكان يأتينا بالليل، فيخرج علينا، وعليه كبل ما حتته شئ يف الصيف، فكان يقرأ علينا يف احلر الشديد 
  ).١(حينئذ 

__________  
 - كما قال احلافظ ابن رجب -" تستحي فاصنع ما شئت إذا مل : " ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم= 

أنه ليس مبعىن االمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معىن الذم والنهي عنه، وأهل هذه : أحدمها: قوالن
إذا مل يكن حياء فاعمل ما شئت، : أنه أمر مبعىن التهديد والوعيد، واملعىن: أحدمها: املقالة هلم طريقان
  ).اعملوا ما شئتم إنه مبا تعملون بصري: ( كقوله تعاىلفاهللا جيازيك عليه،

أنه أمر ومعناه اخلرب، واملعىن أن من مل يستحي صنع ما شاء، فإن املانع من فعل القبائح : والطريق الثاين
  هو احلياء، فمن مل يكن له حياء امك يف كل فحشاء ومنكر وما ميتنع

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من : " عليه وسلممن مثله من له حياء، على حد قوله صلى اهللا 
  .فإن لفظه لفظ االمر، ومعناه اخلرب، وأن من كذب عليه يتبوأ مقعده من النار" النار 

وهذا اختيار أيب عبيد القاسم بن سالم، وابن قتيبة، وحممد بن نصر املروزي، وغريهم، وروى أبو داود 
  .لقولعن االمام أمحد ما يدل على مثل هذا ا

أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر أمره، ": إذا مل تستحي فاصنع ما شئت : " والقول الثاين يف معىن قوله
إذا كان الذي يريد فعله مما ال يستحى من فعله ال من اهللا وال من الناس لكونه من أفعال : وأن املعىن

  .ئذ ما شئتالطاعات، أو من مجيل االخالق واآلداب املستحسنة، فاصنع منه حين
  .وهذا قول مجاعة من االئمة منهم إسحاق املروزي الشافعي، وحكي مثله عن االمام أمحد

  .الفرو الكبري: ، والكبل١٨١ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
(*)  

)١٠/٢٦٠(  

  



  ).١(ما رأيت رجال حيدث هللا إال وكيعا والقعنيب : قال حيىي بن معني
مالك ال تروي عن شعبة : قلت للقعنيب: مسعت أيب يقول: احلرييقال احلافظ أبو عمرو أمحد بن حممد 

  .كان شعبة يستثقلين، فال حيدثين: غري هذا احلديث ؟ قال
  ".إذا مل تستحي فاصنع ما شئت : " يعين حديث

  .البن البخاري) ٢(واحلديث يقع عاليا يف جزء الغطريف 
يب، عن مالك، وهو واهللا عندي خري من مالك حدثين القعن: - وكان كبري القدر -قال عبد اهللا اخلرييب 

)٣.(  
  ).٤(كان القعنيب جماب الدعوة : قال عمرو بن علي الفالس

  مسعت علي بن املديين وذكر أصحاب: وقال عثمان بن سعيد
  ).٥(ال بل القعنيب مث معن : معن مث القعنيب، قال: مالك، فقيل له

  دثت ومل تكنح: قلت للقعنيب: ويروى عن أيب سربة املديين قال
__________  

  .٧٤٢لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
 ه، وقد ٤٥٠مساع القاضي أيب الطيب طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر الطربي املتوىف سنة ) ٢(

فكناه بأيب بكر، والغطريف هو أبو أمحد حممد ابن أمحد بن احلسني بن " كشف الظنون " أخطأ صاحب 
ف اجلرجاين الرباطي احلافظ، تويف يف رجب عن سن عالية، روى عن أيب القاسم بن السري بن الغطري

  .خليفة، وعبد اهللا بن ناجية، وابن خزمية وطبقتهم
  .وكان صواما قواما متقنا

  .٩٧٢، ٩٧١ / ٣" تذكرة احلفاظ "  ه، و ٣٧٧ وفيات سنة ٦، ٥ / ٣" العرب " انظر 
  .٣٩٩ / ١ " ترتيب املدارك" ، و ٧٤٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٢٨٥ / ٥" العقد الثمني ) " ٤(
  .، ومعن هو ابن عيسى٣٨٣ / ١" تذكرة احلفاظ ) " ٥(

(*)  

)١٠/٢٦١(  

  

: إين أريت كأن القيامة قد قامت، فصيح بأهل العلم، فقاموا، وقمت معهم، فنودي يب: قال! حتدث 
  .اجلس
  .بلى، ولكنهم نشروا، وأخفيته: إهلي أمل أكن أطلب ؟ قال: فقلت



  .فحدثت: قال
  ).١(عبد اهللا بن مسلمة من االبدال : مسعتهم بالبصرة يقولون: وقال حممد بن عبد الوهاب الفراء

  .كان القعنيب من اتهدين يف العبادة: وقال إمساعيل القاضي
القعنيب، وعبد اهللا بن " املوطأ " أثبت الناس يف : مسعت نصر بن مرزوق يقول: وقال االمام ابن خزمية

  ).٢(وسف بعده ي
  كان القعنيب ال يرضى قراءة حبيب، فما زال: قال إمساعيل القاضي

  ).٣(على مالك " املوطأ " حىت قرأ لنفسه 
  ).٤(كان القعنيب عابدا فاضال، قرأ على مالك كتبه : قال حممد بن سعد الكاتب

عت أمحد بن منري مس: مسعت أبا إسحاق املستملي: له" االلقاب " قال أبو بكر الشريازي يف كتاب 
  ما رأيت أحدا إذا رؤي ذكر اهللا تعاىل إال القعنيب: البلخي، مسعت محدان بن سهل البلخي الفقيه يقول

__________  
  .٢٨٥ / ٥" العقد الثمني ) " ١(
 من ٣٥٧، وعبد اهللا بن يوسف سترد ترمجته يف الصفحة ٣٨٤ / ١" تذكرة احلفاظ " اخلرب يف ) ٢(

  .هذا اجلزء
، وحبيب هذا هو حبيب بن أيب حبيب، كاتب ٣٨٤ / ١" تذكرة احلفاظ " ده املؤلف يف أور) ٣(

 / ١" ترتيب املدارك " ، وله ترمجة يف ٤٥٢ / ١" ميزان االعتدال " مالك، ضعيف، ترمجه املؤلف يف 
٣٧٨.  

  .٣٠٢ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٤(
(*)  

)١٠/٢٦٢(  

  

  .ال إله إال اهللا: رمحه اهللا، فإنه كان إذا مر مبجلس يقولون
  .كان يسمى الراهب لعبادته وفضله: وقيل

كنا إذا أتينا القعنيب، خرج إلينا كأنه مشرف على : وروى عبد اهللا بن أمحد بن اهليثم، عن جده قال
  ).١(جهنم 

: كنا عند مالك، فقدم ابن قعنب من سفر، فقال مالك: قال حممد بن عبد اهللا الزهريي، عن احلنيين قال
  ).٢( بنا إىل خري أهل االرض قوموا

  "املوطأ " يقدم يف : قال الدارقطين: وقال أبو عبد اهللا احلاكم



  ".املوطأ " وأبو مصعب ثقة يف : معن بن عيسى، وابن وهب، والقعنيب، مث قال
وقد رويت حكاية يف مساع القعنيب لذاك احلديث من شعبة ال تصح وأنه هجم عليه بيته، فوجده يبول يف 

! حدثين وأنا على هذه احلالة ؟ : جم على داري، مث تقول: حدثين، فالمه، وعنفه، وقال:  فقالبلوعة،
  .إين أخشى الفوت، فروى له احلديث يف قلة احلياء، وحلف أن ال حيدثه بسواه: قال

  .ويف اجلملة مل يدرك القعنيب شعبة إال يف آخر أيامه، فلم يكثر عنه
  .مد، وأفلح أكرب من شعبة قليالوقد حدثه أفلح عن القاسم بن حم

  .عن مالك) ٣(حبلب وبعلبك من رواية القعنيب " املوطأ " وقد مسعت 
__________  

  .٣٩٩ / ١" ترتيب املدارك " ، و ٤٠ / ٣" وفيات االعيان ) " ١(
  .٧٤٢لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٩٨ / ١" ترتيب املدارك ) " ٢(
  .غلب على ظين أن يف مكتبة احلرم املكي نسخة منهبروايته، وي" املوطأ " مل يطبع ) ٣(

(*)  

)١٠/٢٦٣(  

  

  .وهو أكرب شيخ ملسلم، مسع منه يف أيام املوسم يف ذي احلجة سنة عشرين، ومل يكثر عنه
  .ومات القعنيب يف احملرم سنة إحدى وعشرين ومئتني

دخلت على : لقعنيب، قالحدثنا مالك بن علي القرشي، حدثنا ا: قال حممد بن عمر بن لبابة االندلسي
يا ابن قعنب على ما فرط مين، : يا أبا عبد اهللا، ما الذي يبكيك ؟ قال: مالك، فوجدته باكيا، فقلت

  ليتين جلدت بكل كلمة تكلمت ا يف هذا االمر بسوط، ومل يكن
  .فرط مين ما فرط من هذا الرأي، وهذه املسائل قد كان يل سعة فيما سبقت إليه

أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن احلصني، أخربنا : محن بن حممد ومجاعة إجازة قالواأخربنا عبدالر
حممد بن حممد، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا معاذ بن املثىن، حدثنا القعنيب، حدثنا أفلح بن محيد، عن 

م، وحلله حني أحل طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلرمه حني أحر: " القاسم، عن عائشة قالت
  ".قبل أن يطوف بالبيت 

  ".صحيحه " عن القعنيب، وهو من أعلى شئ يف ) ١(هذا حديث حسن عال، أخرجه مسلم 
__________  

باب ما جاء يف الطيب يف :  يف احلج٣٢٨ / ١" املوطأ " ورواه مالك يف ) ٣٢) (١١٨٩(برقم ) ١(
، )٣٣) (١١٨٩(لطيب عند االحرام ومسلم باب ا: ، يف احلج٣١٥ / ٣احلج ومن طريقه البخاري 



 و ٤٦٤ / ٣، عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وأخرجه البخاري ١٣٧ / ٥والنسائي 
  .، من طريقني عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة٣٠٨ / ١٠
(*)  

)١٠/٢٦٤(  

  

مسلمة أخو القعنيب قبله يف سنة سبع ومات أبو بشر إمساعيل بن ) ق * (]إمساعيل بن مسلمة  [ - ٦٩
  .عشرة مبصر

  .شعبة، ووهيب، واحلمادين: روى عن
  .أبو زرعة، وأبو حامت، وأبو زيد القراطيسي، وحيىي بن عثمان بن صاحل، وخلق: وعنه

  ).١(صدوق : قال أبو حامت
  .حيىي، وعبد امللك، وعبد العزيز: وهلما إخوة وهم

  وليسوا
  .باملشهورين

  
  .، احلافظ الثبت االمام، أبو النعمان السدوسي البصريحممد بن الفضل) ع * (* عارم - ٧٠

  .ولد سنة نيف وأربعني ومئة
__________  

، الكاشف ١ / ٦٧ / ١، تذهيب التهذيب ١١٢، ذيب الكمال لوحة ٢٠١ / ٢اجلرح والتعديل * 
  .٣٦: ب الكمال، خالصة تذهي٣٣٥ / ١، ذيب التهذيب ٢٥١ / ١، ميزان االعتدال ١٢٩ / ١
  .٢٠١ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(

 ٢، التاريخ الصغري ٤٧٨: ، تاريخ خليفة)١٩٤٧(، طبقات خليفة ت ٣٠٥ / ٧طبقات ابن سعد * * 
، اجلرح ٣٩٥، ٣٩٤، الضعفاء للعقيلي لوحة ٥٢٢: ، املعارف٢٠٨ / ١، التاريخ الكبري ٣٥١/ 

، تذكرة ١٢٥٧، ذيب الكمال لوحة ٢٦٨: تمل، املعجم املش٥٩ / ٧، االنساب ٥٨ / ٨والتعديل 
 / ٩، ذيب التهذيب ٩ - ٧ / ٤، ميزان االعتدال ٣٩٣، ٣٩٢ / ١، العرب ٤١٠ / ١احلفاظ 
  .٥٥ / ٢، شذرات الذهب ٣٥٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٠: ، طبقات احلفاظ٤٠٢

(*)  

)١٠/٢٦٥(  

  



حول، وداود بن أيب الفرات، ومهدي بن محاد بن سلمة، وجرير بن حازم، وثابت بن يزيد اال: ومسع
ميمون، وعمارة بن زاذان، وأبا هالل حممد بن سليم، وحممد بن راشد املكحويل، وقزعة بن سويد، 

  .ووهيبا، وعبد الوارث، وأبا عوانة، وعبد الواحد بن زياد، وخلقا
  البخاري، وأمحد بن حنبل، وعبد بن محيد، وحممد بن: وعنه

، والكدميي، ويعقوب الفسوي، وابن وارة، وأبو االحوص العكربي، وأبو حيىي، وسليمان بن سيف
  .مسلم الكجي، وخلق كثري

  ).١(حدثنا حممد بن الفضل عارم، وكان بعيدا من العرامة : قال الذهلي
  ).٢(حدثنا عارم الصدوق املأمون : وقال ابن وارة

  ).٣(حدثنا عارم قبل أن خيتلط : وقال أبو علي الزريقي
  ).٤(تغري يف آخر عمره : بخاريوقال ال

إذا حدثك عارم، فاختم عليه، عارم ال يتأخر عن عفان، وكان : مسعت أيب يقول: وقال ابن أيب حامت
سليمان بن حرب يقدم عارما على نفسه إذا خالفه يف شئ، ويرجع إىل ما يقول عارم، وهو أثبت 

  .أصحاب محاد بن زيد بعد عبدالرمحن بن مهدي
  ).٥(ب إيل من أيب سلمة عارم أح: وقال

__________  
  .الشدة والقوة والشراسة: ، والعرامة١٢٥٨لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٢٥٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٢٥٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٢٠٨ / ١" التاريخ الكبري ) " ٤(
  .٥٨ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٥(

(*)  

)١٠/٢٦٦(  

  

  .ارم يف آخر عمره، وزال عقله، فمن مسع منه قبل االختالط، فسماعه صحيحاختلط ع: مث قال
وكتبت عنه سنة أربع عشرة، ومل أمسع منه بعد ما اختلط، فمن مسع منه قبل سنة عشرين ومئتني، 

  .فسماعه جيد
  ).١(وأبو زرعة لقيه سنة اثنتني وعشرين : قال

  ).٢(ثقة : وسئل أبو حامت عن عارم، فقال



بلغنا أن عارما أنكر سنة ثالث عشرة، مث راجعه :  بن عبد اهللا الذراع، عن أيب داود قالوروى احلسني
  ).٣(عقله، واستحكم به االختالط سنة ست عشرة ومئتني 

  .مات عارم سنة أربع وعشرين يف صفر
كنت عند عارم، فحدث عن محاد، عن هشام، عن أبيه، أن ماعزا سأل : أبو عبيد، عن أيب داود قال

يا : ، فقال"ماعز " بدل " محزة االسلمي : "  صلى اهللا عليه وسلم عن الصوم يف السفر، فقلت لهالنيب
  .بين، ماعز ال يشقى به جليسه

  ).٤(يعين أن عارما قال هذا وقد زال عقله 
تغري بأخرة، وما ظهر له بعد اختالطه حديث منكر، وهو : فرج عنا الدارقطين يف شأن عارم، فقال: قلت
  .ثقة
نظر قول أمري املؤمنني يف احلديث أيب احلسن، فأين هذا من قول ذاك اخلساف املتفاصح أيب حامت بن فا

  اختلط: حبان يف عارم، فقال
__________  

  .٥٩ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٥٨ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٢٥٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٢٥٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

*)(  

)١٠/٢٦٧(  

  

يف آخر عمره، وتغري، حىت كان ال يدري ما حيدث به، فوقع يف حديثه املناكري الكثرية، فيجب التنكب 
  ).١(عن حديثه فيما رواه املتأخرون، فإذا مل يعلم هذا من هذا ترك الكل، وال حيتج بشئ منها 

  .فأين ما زعمت من املناكري الكثرية ؟ فلم يذكر منها حديثا: قلت
  اتقوا: "  له عن محاد، عن محيد الطويل، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمبلى

  ).٢(وقد كان حدث به من قبل عن احلسن بدل أنس مرسال وهو أشبه " النار ولو بشق مترة 
  .وكذا رواه عفان وغريه عن محاد

على الباب، وخرج، جئت عارما، فطرح يل حصريا : مسعت إبراهيم احلريب يقول: قال أبو بكر الشافعي
  .مرحبا أيش كان خربك ؟ ما رأيتك منذ مدة: وقال

  .وما كنت جئته قبلها



مث قيده بقيد * إيت محاد بن زيد فاستفد حلما وعلما * أيها الطالب علما : قال ابن املبارك: مث قال يل
  ).٣(والقيد بقيد، وجعل يشري بيده على أصبعه مرارا، فعلمت أنه اختلط 

  ).٤(مساع علي بن عبد العزيز البغوي من عارم سنة سبع عشرة ومئتني : وقال العقيلي
__________  

  .٨ / ٤" ميزان االعتدال " ، و ٢٩٥ - ٢٩٤ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ١(
من طريق حممد بن بشار، عن حممد بن الفضل، عن محاد بن ) ٩٣٤" (مسند البزار " احلديث يف ) ٢(

  .ال نعلم رواه هكذا إال حممد بن الفضل:  وقالسلمة ذا االسناد،
من ) ٦٧) (١٠١٦(، ومسلم ٢٢٥ / ٣لكن احلديث صح من وجه آخر، فقد أخرجه البخاري : قلت

عن أيب هريرة، ) ٩٣٧(عن عائشة، والبزار ) ٩٣٦(، والبزار ٧٩ / ٦حديث عدي بن حامت، وأمحد 
  .عن ابن عباس وعن أيب أمامة" الكبري " والطرباين يف 

  .١٠٦ / ٣" جممع الزوائد " انظر 
لوحة : للعقيلي" الضعفاء ) " ٤ (٨ / ٤" ميزان االعتدال " ، و ٣٩٥لوحة : للعقيلي" الضعفاء ) " ٣(

٣٩٤.  
(*)  

)١٠/٢٦٨(  

  

  ).١(إذا ذكرت أبا النعمان، فاذكر أيوب وابن عون : قال سليمان بن حرب
أخذ الصالة :  أحسن صالة من عارم، كانوا يقولونما رأيت بالبصرة شيخا: قال يل جدي: قال العقيلي

  ).٢(وكان عارم أخشع من رأيت رمحه اهللا : عن محاد بن زيد، عن أيوب، قال
مل يأخذ عنه أبو داود لتغريه، والذي ينبغي أن من خلط يف كالمه كتخليط السكران أن ال حيمل : قلت

  .عنه البتة، وأن من تغري لكثرة النسيان أن ال يؤخذ عنه
أخربنا عبدالرمحن بن حممد الفقيه يف كتابه، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن حممد، أخربنا ابن 

غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، أخربنا إمساعيل بن إسحاق، حدثنا عارم، حدثنا سعيد بن زيد، عن علي 
 قائم، وأن يلتقم فم السقاء ي أن يشرب الرجل وهو: " بن احلكم، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد قال

  ".فيشرب منه 
  .، وعلي بن احلكم روى له البخاري، ووثق)٣(هذا حديث صاحل االسناد 

كنت عند عبد الرزاق، وبقيت علي بقية، وأردت : قال حممد بن املنذر شكر، عن بعض شيوخه قال
  السفر، فقلت له، فانتهرين، فرحت



__________  
  .٩ / ٤ "ميزان االعتدال " انظر ) ١(
  .٣٩٥لوحة " الضعفاء ) " ٢(
، وعن )٢٠٢٦(و ) ١١٣) (٢٠٢٤(وهو كما قال، ويف الباب عن أنس وأيب هريرة عند مسلم ) ٣(

، والترمذي )٣٧٢٠(، وأيب داود )٢٠٢٣(، ومسلم ٧٨ / ١٠أيب سعيد اخلدري عند البخاري 
  .٧٩، ٧٨ / ١٠، وعن أيب هريرة عند البخاري )١٨٩١(

(*)  

)١٠/٢٦٩(  

  

  :ما يل أراك مغموما ؟ قلت: غموما، فنمت، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالم
إن أردت أن تكتب العلم هللا، فاكتب عن : يا رسول اهللا، سألت عبد الرزاق أن يقرأ علي، فزبرين، فقال

  .القعنيب، وحممد بن الفضل السدوسي، وعبد اهللا بن رجاء الغداين، وحممد بن يوسف الفريايب
هات حىت ! شكوتين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بحت، وحكيت الرؤيا، فقال عبد الرزاقفأص

  .ال واهللا، مث حلقت بأولئك، فكتبت عنهم: أقرأ عليك، قلت
  

، حمدث مرو، أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عثمان بن جبلة بن أيب االمام احلافظ) خ* ( عبدان - ٧١
زدي العتكي موالهم املروزي، أخو احملدث عبد العزيز شاذان، ومها سبطا  اال- أو أمين -رواد ميمون 

  ).١(شيخ مكة عبد العزيز بن أيب رواد 
  .ولد سنة نيف وأربعني ومئة

شعبة حديثا واحدا، ومسع من أبيه عن شعبة شيئا كثريا، ومن أيب محزة حممد بن ميمون : ومسع من
د اهللا بن املبارك، ومحاد بن زيد، ويزيد بن زريع، السكري، ومالك بن أنس، وعيسى بن عبيد، وعب

  .وخلق كثري خبراسان والعراق واحلجاز
__________  

، ذيب ١٥٧: ، املعجم املشتمل١١٣ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٤٦، ٣٤٥ / ٢التاريخ الصغري * 
، تذهيب ٣٨٢ / ١، العرب ١٠٨ / ٢، الكاشف ٤٠١ / ١، تذكرة احلفاظ ٧٠٩الكمال لوحة 

، طبقات ٣١٤، ٣١٣ / ٥، ذيب التهذيب ١٣٤ / ١، دول االسالم ١ / ١٦٥ / ٢ذيب الته
  .٤٩ / ٢، شذرات الذهب ٢٠٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٤، ١٧٣: احلفاظ



  .١٨٤تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع من هذا الكتاب ص ) ١(
(*)  

)١٠/٢٧٠(  

  

 والنسائي بواسطة، وأمحد بن شبويه، البخاري كثريا، وروى مسلم وأبو داود والترمذي: حدث عنه
وأمحد بن سيار، وحممد بن علي ابن احلسن بن شقيق، والعباس بن مصعب، وأبو املوجه حممد بن عمرو، 

والقاسم بن حممد بن احلارث املروزي، وأبو علي حممد بن حبىي السكري، وحممد بن حيىي الذهلي، 
  .رو قشمرد، وخلق سواهموعبيداهللا بن واصل، ويعقوب الفسوي، وحممد بن عم

  .وكان ثقة جمودا
تصدق عبدان يف حياته بألف ألف درهم، وكتب كتب ابن املبارك بقلم ): ١(قال أمحد بن عبدة اآلملي 

  ).٢(واحد 
ما سألين أحد حاجة إال قمت له بنفسي، فإن مت وإال قمت له مبايل، فإن مت وإال : وقال عبدان: قال

  ).٣( استعنت بالسلطان استعنت باالخوان، فإن مت وإال
  ).٤(ما بقي إال الرحلة إىل عبدان خبراسان : وعن أمحد بن حنبل

هو إمام بلده يف احلديث، مسع من شعبة أحاديث دون العشرة، ومل يعقب، ورثه : قال أبو عبد اهللا احلاكم
  .، مث استعفى فأعفي)٥(أخوه، وقد واله ابن طاهر قضاء اجلوزجان 

  .س بن مصعب إنه مسع من شعبة دون العشرةوكذا قال العبا: قلت
__________  

  .وهي بليدة غريب جيحون على طريق خبارى" آمل " نسبة إىل ) ١(
  .٥٨ / ١" معجم البلدان " ، و ١٠٧، ١٠٦ / ١" االنساب " انظر 

  .٧٠٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٧٠٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٧٠٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  "معجم البلدان " هي كورة واسعة من كور خراسان بني مرو الروذ وبلخ انظر ) ٥(
١٨٢ / ٢.  

(*)  

)١٠/٢٧١(  

  



  .، فقعدت أنسخ يف جزء جبامعها، وإىل جانيب شيخ)٢(دخلت بروجرد : السمعاين) ١(قال أبو سعد 
  .احلديث: ما تكتب ؟ فتربمت بسؤاله، وقلت: فقال
  .ية أهل مرومن روا: حديث من ؟ قلت: قال
  .عبدان وصدقة بن الفضل وابن منري: من تعرف من علماء احلديث مبرو ؟ قلت: قال
ومل لقب : عبد اهللا بن عثمان، مث نظرت إليه بعني االدب معه، فقال: وما اسم عبدان ؟ قلت: فقال

  .يفيدنا الشيخ: عبدان ؟ فقلت
  .وجود عبد يف امسه ويف كنيته، فلقب ما على التثنية: قال

  ).٣(عن شيخنا حممد بن طاهر املقدسي : عمن يأثره الشيخ ؟ قال: فقلت
  .تويف عبدان يف شعبان سنة إحدى وعشرين ومئتني، عن ست وسبعني سنة: قلت
  

  ، أبو العباس، عبد اهللا بن هارون الرشيد بن حممد املهدياخلليفة*  املأمون - ٧٢
__________  

  .فوهو حتري" أبو سعيد : " يف االصل) ١(
  .هي بلدة بني مهذان والكرج كانت مرتال لوزير آل أيب دلف) ٢(

  .٤٠٤ / ١" معجم البلدان " انظر 
 ٤٠٥، ٤٠٤ / ١" معجم البلدان "  للسمعاين، و ٢٤٨ / ٢" التحبري يف املعجم الكبري " اخلرب يف ) ٣(

  .مث بعد ذلك كتبت عنه أحاديث من أجزاء انتخبتها عليه: وفيه
 لقيه هو احلافظ أبو الفضل حممد بن هبة اهللا بن العالء الربوجردي وسيترجم يف اجلزء وهذا الشيخ الذي

  .العشرين
  ،١٧٢ / ٣، تاريخ اليعقويب ٤٠٠: ، االخبار الطوال٣٨٧: املعارف البن قتيبة* 

، ١١٢ / ٦، البدء والتاريخ ٢٦٩ - ٢٤٧ / ٢، مروج الذهب للمسعودي ٤٧٨ / ٨الطربي 
 ٤٦، النرباس البن دحية ٢٨٢ / ٦، الكامل البن االثري ١٨٣ / ١٠بغداد ، تاريخ ١٢٩: الفهرست

 / ١٠، البداية والنهاية ١٢لوحة  / ٨، عيون التواريخ )انظر فهرست اجلزء االول(، العرب ٦٣ -
، تاريخ ٣٣٣ - ٣٠٦: ، تاريخ اخللفاء٢٢٥ / ٢، النجوم الزاهرة ١٨٦: ، الذهب املسبوك٢٤٤

  .٢٣٩ - ٢٣٥ / ٢، فوات الوفيات ٣٩ / ٢لذهب ، شذرات ا٣٣٤ / ٢اخلميس 
(*)  

)١٠/٢٧٢(  

  



  .ابن أيب جعفر املنصور العباسي
  .ولد سنة سبعني ومئة

) ١(وقرأ العلم واالدب واالخبار والعقليات وعلوم االوائل، وأمر بتعريب كتبهم، وبالغ، وعمل الرصد 
  .اهللا السالمة، نسأل )٢(فوق جبل دمشق، ودعا إىل القول خبلق القرآن وبالغ 

  .هشيم، وعبيد بن العوام، ويوسف بن عطية، وأيب معاوية، وطائفة: ومسع من
ولده الفضل، وحيىي بن أكثم، وجعفر بن أيب عثمان الطيالسي، وعبد اهللا بن طاهر االمري، : روى عنه

  .ودعبل الشاعر، وأمحد بن احلارث الشيعي
  . وهيبة وحلما، وحماسنه كثرية يف اجلملةوكان من رجال بين العباس حزما وعزما ورأيا وعقال

كان أبيض ربعة، حسن الوجه، تعلوه صفرة، قد وخطه الشيب، وكان طويل اللحية، : قال ابن أيب الدنيا
  ).٣(أعني، ضيق اجلبني، على خده شامة 

  أتته وفاة أبيه وهو مبرو سائرا لغزو ما وراء النهر، فبايع من قبله الخيه
  ما أمور وخطوب وبالء وحروب تشيب النواصي،االمني، مث جرت بينه
__________  

  .اسم ملوضع تعني فيه حركات الكواكب: الرصد يف علم الفلك) ١(
  .ومل يقتصر على ذلك، بل محل الناس على هذا الرأي اخلطأ بالقوة واالكراه) ٢(
  .٣٣٤ / ٢ " تاريخ اخلميس" ، و ٢٣٥ / ٢" فوات الوفيات " ، و ١٨٤ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .٢٢٥ / ٢" النجوم الزاهرة " و 
(*)  

)١٠/٢٧٣(  

  

  ).١(إىل أن قتل االمني، وبايع الناس املأمون يف أول سنة مثان وتسعني ومئة 
كنيته أبو العباس، فلما استخلف، اكتىن بأيب جعفر، واسم أمه مراجل، ماتت يف ): ٢(قال اخلطيب 
  ).٣(نفاسها به 

 آخر سنة مخس وتسعني، إىل أن قتل االمني، فاجتمع الناس عليه، فاستعمل ودعي له باخلالفة يف: قال
على العراق احلسن بن سهل، مث بايع بالعهد لعلي بن موسى الرضى، ونوه بذكره، ونبذ السواد، وأبدله 

ولقبوه ) ٥(فهاجت بنو العباس، وخلعوا املأمون، مث بايعوا عمه إبراهيم ابن املهدي ) ٤(باخلضرة 
، وعسكروا، فحارم احلسن بن سهل، فهزموه، فتحيز إىل واسط، مث سار جيش املأمون عليهم املبارك

، وانقطع خربه إىل أن ظفر )٦(محيد الطوسي، وعلي بن هشام، فالتقوا إبراهيم، فهزموه، فاختفى زمانا 



  ).٧(به بعد مثان سنني، فعفا عنه املأمون 
  معاوية بن أيب: وكان املأمون عاملا فصيحا مفوها، وكان يقول

__________  
 ٧" عيون التواريخ " ، و ٢٨٢ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٤٧٨ / ٨" تاريخ الطربي " انظر ) ١(
  .٢٤٠ / ١٠" البداية والنهاية " ، و ١١٤/ 
  .نسبة إىل اخلطب وإنشائها) ٢(

  .١٤٧ / ٥" االنساب " انظر 
، و ٢٣٦ / ٢" فوات الوفيات " ، و ١ / ٧" عودي تاريخ املس" ، و ١٨٤ / ١٠" تايخ بغداد ) " ٣(
  .٢٢٥ / ٢" النجوم الزاهرة " 
 / ٧عيون التواريخ " ، و ٣٢٦ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٥٥٤ / ٨" تاريخ الطربي " انظر ) ٤(

  .٦١، ٦٠ / ٧" مروج الذهب " ، و ١٤٨لوحة 
" عيون التواريخ " ، و ٣٢٧ / ٦االثري البن " الكامل " ، و ٥٥٧ و ٥٥٥ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٥(
  .١٤٩لوحة  / ٧
  .٣٥٤ / ٦" الكامل " ، و ٥٧٣ - ٥٧١ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٦(
عيون " ، و ٣٩٥ - ٣٩٢ / ٦" الكامل " ، و ٦٠٦ - ٦٠٤ و ٦٠٣ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٧(

  .٢٤٣ - ٢٣٧لوحة  / ٧التواريخ 
(*)  

)١٠/٢٧٤(  

  

  ).١(جاجه، وأنا بنفسي سفيان بعمره، وعبد امللك حب
  .وقد رويت هذه أن املنصور قاهلا

  ).٢(أنه تال يف رمضان ثالثا وثالثني ختمة : وعن املأمون
  .أريد أن أحدث: قال يل املأمون: حدثنا حيىي بن أكثم: احلسني بن فهم

  .ضعوا يل منربا، مث صعد: ومن أوىل ذا منك ؟ قال: قلت
: "  أيب اجلهم، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة مرفوعافأول ما حدثنا عن هشيم، عن: قال

  ).٣" (امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إىل النار 
  .مث حدث بنحو من ثالثني حديثا

  .أجل جملس، تفقه اخلاصة والعامة: كيف رأيت أبا حيىي جملسنا ؟ قلت: ونزل، فقال



  ).٤(ان واحملابر ما رأيت له حالوة، إمنا الس الصحاب اخللق: قال
  تقدم: حدثنا حممد بن سهل بن عسكر قال: أبو العباس السراج
__________  

  تاريخ" ، و ٢٣٦ / ٢" فوات الوفيات " ، و ١٩٠ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٠٦": اخللفاء 

  .٢٣٦ / ٢" فوات الوفيات " ، و ١٩٠ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .إسناده ضعيف لضعف أيب اجلهم) ٣(

  .واه: قال فيه أبو زرعة الرازي
  .شيخ جمهول ال يعرف له اسم، وخربه منكر، وال أعرف له غريه: وقال ابن عدي
  .يروي عن الزهري ما ليس من حديثه، وال جيوز االحتجاج بروايته إذا انفرد: وقال ابن حبان

  .ال يصح حديثه: وقال ابن عبد الرب
  .٥١٢ / ٤" ن امليزا" ، و ١٥٠ / ٣" اروحني " انظر 

  .٢٩، ٢٨ / ٧" لسان امليزان " و 
 ٢" البداية "  من طريق هشيم ذا االسناد، وأورده ابن كثري يف ٢٢٩ / ٢" املسند " وأخرجه أمحد يف 

وقد روى هذا احلديث عن هشيم مجاعة كثريون، منهم بشر بن احلكم، :  عن املسند، وقال١١٨/ 
  .أمري املؤمنني املأمون، وحيىي ابن عديواحلسن بن عرفة، وعبد اهللا بن هارون 

ويف إسناده أبو اجلهم شيخ هشيم :  ونسبه المحد والبزار، وقال١١٩ / ٨" امع " وذكره اهليثمي يف 
  .بن بشري ومل أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح

مع ثوب خلق، وملحفة خلقة، واجل: مجع خلق، يقال: ، واخللقان٢٣٦ / ٢" فوات الوفيات ) " ٤(
  .خلقان

(*)  

)١٠/٢٧٥(  

  

  .يا أمري املؤمنني، صاحب حديث منقطع به: رجل غريب بيده حمربة إىل املأمون، فقال
  .ما حتفظ يف باب كذا وكذا ؟ فلم يذكر شيئا: فقال
حدثنا هشيم، وحدثنا حيىي، وحدثنا حجاج به حممد، حىت ذكر الباب، مث سأله عن باب آخر، فلم : فقال

  .يذكر شيئا
  . حدثنا فالن، وحدثنا فالن:فقال



أنا من أصحاب احلديث، أعطوه ثالثة : يطلب أحدهم احلديث ثالثة أيام، مث يقول: مث قال الصحابه
  ).١(دراهم 

  وكان جوادا ممدحا معطاء، ورد عنه أنه فرق يف جلسة ستة: قلت
  .أعلمفاهللا ) ٢(بل يشرب اخلمر : وعشرين ألف ألف درهم، وكان يشرب نبيذ الكوفة، وقيل

  .إنه أعطى أعرابيا مدحه ثالثني ألف دينار: وقيل
حج : حدثين حممد بن املنذر الكندي جار لعبد اهللا بن إدريس، قال: مسروق بن عبدالرمحن الكندي

الرشيد، فدخل الكوفة، فلم يتخلف إال ابن إدريس وعيسى بن يونس، فبعث إليهما االمني واملأمون، 
  .افعل: يا عم أتأذن يل أن أعيدها حفظا ؟ قال:  فقال املأمونفحدثهما ابن إدريس مبئة حديث،

  ).٣(فأعادها، فعجب من حفظه 
وال شربة ماء على : ومضيا إىل عيسى، فحدثهما، فأمر له املأمون بعشرة آالف درهم، فأىب، وقال

  .حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .٣٣٢ - ٣٣١" خ اخللفاء تاري" ، و ٢٣٧ / ٢" فوات الوفيات ) " ١(
يشعر بوهائه وعدم صحته، فليتقطن هلذا الذين ينقلون " قيل " تصدير املصنف هذا اخلرب ب ) ٢(

االخبار دومنا متييز، فيقولون املترجم ما مل يقله، أو ينسبون إليه ما هو برئ منه براءة الذئب من دم 
  .يوسف

  .٣٢٧ص " تاريخ اخللفاء ) " ٣(
(*)  

)١٠/٢٧٦(  

  

مات أخي، وخلف ست : وى حممد بن عون، عن ابن عيينة، أن املأمون جلس، فجاءته امرأة، فقالتر
  .هذا مرياثك: مئة دينار، فأعطوين دينارا واحدا، وقالوا

  .هذا خلف أربع بنات: فحسب املأمون، وقال
  .قالت نعم

  .أربع مئة دينارا) ١(هلن : قال
  .نعم: قالت
  . وزوجة هلا مخسة وسبعون ديناراوخلف أما فلها مئة دينار،: قال

  .نعم: باهللا ألك اثنا عشر أخا ؟ قالت



  ).٢(لكل واحد ديناران، ولك دينار : قال
منشي على النمارق * حنن بنات طارق : خربين عن قول هند بنت عتبة: قال يل املأمون: قال ابن االعرايب

  .ال أعرف: من هو طارق ؟ فنظرت يف نسبها، فلم أجده، فقلت
  ).٣(انتسبت إليه حلسنها : إمنا أرادت النجم: قال

  ).٤(مث دحا إيل بعنربة، بعتها خبمسة آالف درهم 
__________  

  .هلما: يف االصل) ١(
هذا التعليل مقبول فيما لو كان ) ٣ (٣١٥ص " تاريخ اخللفاء " ، و ٢٣٦ / ٢" فوات الوفيات ) " ٢(

ا متثلت به يوم أحد حترض املشركني على قتال النيب الشعر هلند بنت عتبة، والصحيح أنه ليس هلا، وإمن
صلى اهللا عليه وسلم، وهو هلند بنت بياضة بن رياح بن طارق االيادي قالته حني لقيت إياد جيش 
الفرس باجلزيرة، وكان رئيس إياد يومئذ بياضة بن رياح ابن طارق االيادي، فطارق يف الشعر هو 

  .جدها
صب، فمن رفعه فعلى خرب االبتداء، ومن نصبه فعلى املدح والتخصيص، يروى بالرفع والن" بنات " و 

  ".منشي : " ويكون اخلرب قوهلا
ونفرش النمارق أو تدبروا * والدر يف املخانق إن تقلبوا نعانق * املسك يف املفارق : وبعد هذا البيت

الفاخر " دادي، و  للبغ١٩٠ - ١٨٨ / ٦" شرح أبيات مغين اللبيب " فراق غري وامق انظر * نفارق 
  .١٦١ / ٣للسهيلي " الروض االنف " ، و ٢٣ص " 
  .٣١٩ص " تاريخ اخللفاء ) " ٤(

(*)  

)١٠/٢٧٧(  

  

  من أراد أن يكتب كتابا سرا، فليكتب بلنب حلب: وعن املأمون
  .لوقته، ويرسله، فيعمد إىل قرطاس، فيحرقه، ويذر رماده على الكتابة، فيقرأ له

نلعب ا، بل : مون يف الشطرنج أشياء، وكان حيب اللعب ا، ويكره أن يقولاقترح املأ: قال الصويل
  ).١(نتناقل ا 

كان املأمون جيلس للمناظرة يوم الثالثاء، فجاء رجل قد مشر ثيابه، ونعله يف : وعن حيىي بن أكثم قال
  .السالم عليكم: يده، فوقف على طرف البساط، وقال

أخربين عن هذا الس الذي أنت فيه، : ادن، وتكلم، قال:  الدنو ؟ قالأتاذن يل يف: فرد املأمون، فقال



ال ذا وال ذا، بل كان يتوىل أمر االمة من عقد يل : جلسته باجتماع االمة أم بالغلبة والقهر ؟ قال
والخي، فلما صار االمر إيل، علمت أين حمتاج إىل اجتماع كلمة املسلمني على الرضى يب، فرأيت أين 

 خليت االمر، اضطرب حبل االسالم، ومرج عهدهم، وتنازعوا، وبطل احلج واجلهاد، وانقطعت مىت
  .السبل، فقمت حياطة للمسلمني، إىل أن جيمعوا على من يرضونه، فأسلم إليه

  .السالم عليك ورمحة اهللا: فقال
يف هيئته، مضى إىل مسجد فيه مخسة عشر رجال : وذهب، فوجه املأمون من يكشف خربه، فرجع، فقال

  .ما نرى مبا قال بأسا، وافترقوا: نعم، وأخربهم مبا جرى، فقالوا: لقيت الرجل ؟ قال: فقالوا
  ).٢(كفينا مؤنة هؤالء بأيسر اخلطب : فقال املأمون

  إن املأمون استخرج كتب الفالسفة واليونان من جزيرة: وقيل
__________  

  .٣٢٤ص " تاريخ اخللفاء ) " ١(
  .٣٢٧" تاريخ اخللفاء " ، و ٤٣ - ٣٩ / ٧للمسعودي  " مروج الذهب) " ٢(

(*)  

)١٠/٢٧٨(  

  

  .قربس، وقدم دمشق مرتني
كان أمارا بالعدل، حممود السرية، ميمون النقيبة، فقيه النفس، يعد من كبار : قال أبو معشر املنجم

  ).١(العلماء 
سك املهدي، وعزة اهلادي، ولو إين العرف يف عبد اهللا ابين حزم املنصور، ون: وروي عن الرشيد، قال

 لفعلت، وقد قدمت حممدا عليه، وإين العلم أنه منقاد إىل - يعين نفسه -أشاء أن أنسبه إىل الرابع 
هواه، مبذر ملا حوته يداه، يشارك يف رأيه االماء، ولوال أم جعفر وميل اهلامشيني إليه، لقدمت عليه عبد 

  ).٢(اهللا 
  .، وأخاف أن ال أوجر فيه)٣( حيب للعفو، لتقربوا إيل باجلرائم لو عرف الناس: عن املأمون قال

أتظنون أن هذا ينبل عندي : مر مالح، فقال: كان املأمون حيلم حىت يغيظنا، قيل: وعن حيىي بن أكثم
ما احليلة حىت أنبل يف عني هذا السيد اجلليل : فسمعها املأمون، فتبسم، وقال! وقد قتل أخاه االمني ؟ 

  .؟) ٤(
  .أهدى ملك الروم للمأمون نفائس، منها مئة رطل مسك، ومئة حلة مسور: لقي

  ).٥(أضعفوها له ليعلم عز االسالم : فقال املأمون



__________  
  .٢٣٧ / ٢" فوات الوفيات ) " ١(
  .٣٠٧": تاريخ اخللفاء ) " ٢(
  .٢٣٦ / ٢" فوات الوفيات ) " ٣(
لوحة  / ٨" عيون التواريخ " ، و ٢٣٦ / ٢" ات فوات الوفي" ، و ١٨٩ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٤(

  .٣٢٠" تاريخ اخللفاء "  و ١٥
  حيوان يشبه النمس، منه أسود المع وأشقر،: ، والسمور٢٣٧ / ٢" فوات الوفيات ) " ٥(

  .تسوى من جلوده فراء غالية االمثان
(*)  

)١٠/٢٧٩(  

  

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا : (قوله: الما محلك على اخلالف ؟ ق: أدخل خارجي على املأمون، فقال: وقيل
  .نعم: ألك علم بأا مرتلة ؟ قال: قال) فأولئك هم الكافرون

  .إمجاع االمة: وما دليلك ؟ قال: قال
  .فكما رضيت بإمجاعهم يف الترتيل، فارض بإمجاعهم يف التأويل: قال
  .صدقت: قال

  ).١(السالم عليك يا أمري املؤمنني 
دخل املأمون ديوان اخلراج، فرأى غالما مجيال على أذنه قلم، : بن سابق قالحدثنا مهدي : الغاليب

الناشئ يف دولتك، وخريج أدبك، واملتقلب يف نعمتك يا أمري : من أنت ؟ قال: فأعجبه مجاله، فقال
يا غالم باالحسان يف البديهة تفاضلت العقول، مث أمر برفع رتبته، وأمر : املؤمنني، حسن بن رجاء، فقال

  .ه مبئة ألفل
: صرت إىل أم ذي الرياستني الفضل بن سهل أعزيها فيه، وقلت: أعياين جواب ثالثة: وعن املأمون قال

  .يا أمري املؤمنني وكيف ال أحزن على ولد أكسبين مثلك: ال تأسي عليه، فإين عوضه لك، قالت
  .أنا موسى بن عمران: من أنت ؟ قال: وأتيت مبتنبئ، فقلت: قال

  .، موسى كانت له آيات، فائتين ا حىت أو من بكوحيك: قالت
  .أنا ربكم االعلى كما قال، أتيتك باآليات: إمنا أتيت باملعجزات فرعون، فإن قلت: قال

  هو شر عامل،: وأتى أهل الكوفة يشكون عاملهم، فقال خطيبهم
__________  



  .٣٢٠ - ٣١٩" تاريخ اخللفاء " ، و ١٨٦ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
*)(  

)١٠/٢٨٠(  

  

كذبت، : أما يف أول سنة، فبعنا االثاث والعقار، ويف الثانية بعنا الضياع، ويف الثالثة نزحنا وأتيناك، قال
  .بل هو حممود، وعرفت سخطكم على العمال

صدقت يا أمري املؤمنني، وكذبت، قد خصصتنا به مدة دون باقي البالد، فاستعمله على بلد آخر : قال
  . وإنصافه ما مشلناليشملهم من عدله

  ).١(قم يف غري حفظ اهللا، قد عزلته : فقلت
  .أول قدوم املأمون من خراسان سنة أربع ومئتني، فدخل بغداد يف حممل مل يسمع مبثله

كنت عند املأمون وعنده قواد : حكى داود بن علي، عن حيىي بن أكثم قال: قال إبراهيم نفطويه
كان شيوخنا : ما تقولون يف القرآن ؟ فقالوا: رآن، فقال هلمخراسان، وقد دعا إىل القول خبلق الق

هو خملوق، : ما كان فيه من ذكر احلمري واجلمال والبقر فهو خملوق، فأما إذ قال أمري املؤمنني: يقولون
  .كله خملوق: فنحن نقول

  .وكان شيعيا: ؟ قلت) ٢(أتفرح مبوافقة هؤالء : فقلت للمأمون
  .ناديا، فنادى يف الناس برباءة الذمة ممن ترحم على معاوية، أو ذكره خبريبعث املأمون م: قال نفطويه

وكان كالمه يف القرآن سنة اثنيت عشرة ومئتني، فأنكر الناس ذلك، واضطربوا، ومل ينل مقصوده، ففتر 
  ).٣(إىل وقت 

  رجل منهم مثل الغذاء البد منه،: الناس ثالثة: وعن املأمون قال
__________  

  .٣٨ - ٣٥ / ٧"  الذهب مروج) " ١(
  .٢٣٨، ٢٣٧ / ٢" فوات الوفيات ) " ٢(
  .٢٣٨ / ٢" فوات الوفيات ) " ٣(

(*)  

)١٠/٢٨١(  

  



  ).١(ومنهم كالدواء حيتاج إليه يف حال املرض، ومنهم كالداء مكروه على كل حال 
  .ال نزهة ألذ من النظر يف عقول الرجال: وعنه قال

  ).٢(القدرة غلبة احلجة أحب إيل من غلبة : وعنه
  ).٣(امللك يغتفر كل شئ إال القدح يف امللك، وإفشاء السر، والتعرض للحرم : وعنه
  ).٤(أعيت احللية يف االمر إذا أقبل أن يدبر، وإذا أدبر أن يقبل : وعنه

  ).٥(ما نظر فيه إىل الناس، فال منظر أحسن من الناس : أي االس أحسن ؟ قال: وقيل له
: إين قلت اليوم هذا: دخلت على املأمون، فقلت: حدثنا النضر بن مشيل قال): ٦(أبو داود املصاحفي 

أشتم صديقه وال عمرا * ولست منه الغداة معتذرا حب علي بعد النيب وال * أصبح ديين الذي أدين به 
من يفتريها فنحن * أبرار ذاك القتيل مصطربا وعائش االم لست أشتمها * وابن عفان يف اجلنان مع ال 

  )٧(منه برا 
__________  

  .٤٢ / ٢" شذرات الذهب ) " ١(
  .١٨٦ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٧ / ٧" مروج الذهب ) " ٣(
  .٣٢٨": تاريخ اخللفاء " ، و ٨ / ٧" مروج الذهب ) " ٤(
  .٣٢٨": تاريخ اخللفاء ) " ٥(
  .هو سليمان بن سليم املصاحفي البلخي، كان يكتب املصاحف فنسب إليها) ٦(
  .٢١٨ / ٣" اللباب " نظر ا
  .٢٣٨ / ٢" فوات الوفيات " االبيات يف ) ٧(

(*)  

)١٠/٢٨٢(  

  

 فدخل عليه حيىي بن أكثم، فذكر له - متعة النساء -إن املأمون لتشيعه أمر بالنداء بإباحة املتعة : قيل
ء بتحرميها حديث علي رضي اهللا عنه بتحرميها، فلما علم بصحة احلديث، رجع إىل احلق، وأمر بالندا

)١.(  
أما مسألة القرآن، فما رجع عنها، وصمم على امتحان العلماء يف سنة مثاين عشرة، وشدد عليهم، 

  ).٢(فأخذه اهللا 
وكان كثري الغزو، ويف ثاين سنة من خالفته خرج عليه بالكوفة حممد ابن طباطبا العلوي، يدعو إىل 



ه أبو السرايا الشيباين، ويسرع الناس إليه، وبادر الرضى من آل حممد، والعمل بالسنة، وكان مدير دولت
إليه االعراب، فالتقاه عسكر املأمون، عليهم زهري بن املسيب، فازموا، وقوي أمر العلوي، مث أصبح 

مسه أبو السرايا، وأقام يف احلال مكانه أمرد علويا، مث جتهز حلرم جيش، فكسروا، : ميتا فجأة، فقيل
روروذي، وقوي الطالبيون، وأخذوا واسطا والبصرة، وعظم اخلطب، مث حشد وقتل مقدمهم عبدوس امل

اجليش عليهم هرمثة، وجرت فصول طويلة، والتقوا غري مرة، مث هرب أبو السرايا والطالبيون من 
الكوفة، مث قتل أبو السرايا سنة مئتني، وهاجت العلوية مبكة، وحاربوا، وعظم هرمثة بن أعني، وأعطي 

  ).٣( فلم يرض ا، وذهب إىل مرو، فقتلوه إمرة الشام،
__________  

  ، وحديث علي رضي اهللا عنه يف حترمي املتعة خمرج يف٢٣٨ / ٢" فوات الوفيات ) " ١(
 / ٥ و ٤٦٤، ٤٥٩ و ٣٤٣ / ٣" زاد املعاد " ، وانظر لزاما )١٤٠٧(، ومسلم ٣٦٩ / ٧البخاري 

  ".طبع مؤسسة الرسالة " ، ١١٢، ١١١
  .٢٣٨ / ٢" لوفيات فوات ا) " ٢(
 ٣٠٢ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٥٣١ - ٥٢٨ / ٨" تاريخ الطربي " انظر تفصيل ذلك يف ) ٣(
- ٣٠٧.  

(*)  

)١٠/٢٨٣(  

  

جعل املأمون ويل عهدة عليا الرضى ولبس اخلضرة وثارت العباسية، فخلعوه : مث يف سنة إحدى ومئتني
، وقتل وسىب، وذكر الرضى للمأمون ما الناس فيه من )٢(، وفيها حترك بابك اخلرمي بأذربيجان )١(

احلرب والفنت منذ قتل االمني، ومبا كان الفضل بن سهل خيفيه عنه من االخبار، وأن أهل بيته قد 
  .هو مسحور، هو جمنون: خرجوا، ونقموا أشياء، ويقولون

 بأمان من الفضل، فضمن عدة من أمرائك، فاسأهلم، فأبوا أن ينطقوا إال: ومن يعرف هذا ؟ قال: قال
ذلك، فبينوا له، وأن طاهر بن احلسني، قد أبلى يف طاعتك، وفتح االمصار، وقاد إىل أمري املؤمنني 

اخلالفة، مث أخرج من ذلك كله، وصري يف الرقة، ولو كان على العراق حاكما لضبطها خبالف احلسن 
  .سريوا: عنوا بالطاعة، فقالفسر إىل العراق، فلو رآك القواد، الذ: بن سهل، وقالوا له

فلما علم الفضل، ضرب بعضهم، وحبس آخرين، وما أمكن املأمون مبادرته، فسار من مرو إىل 
سرخس، فشد قوم على الفضل، فقتلوه يف محام يف شعبان سنة اثنتني ومئتني عن ستني سنة، فجعل 

أنت أمرتنا بقتله، :  فقالوا-ك املأمون  وكانوا أربعة من ممالي-املأمون ملن جاء بقاتليه عشرة آالف دينار 



  ).٣(فأنكر، وضرب أعناقهم 
  .وضعف أمر إبراهيم بن املهدي بعد حماربة وبالء

  ).٤(مات الرضى فجأة : ٢٠٣ويف سنة 
__________  

  ).٥(، )٤(، التعليق رقم )٢٧٤(انظر الصفحة ) ١(
  .٣٢٨ / ٦البن االثري " الكامل " انظر ) ٢(
  .٥٦٥، ٥٦٤ / ٨" تاريخ الطربي " ، و ٣٤٨ - ٣٤٦ / ٦ن االثري الب" الكامل ) " ٣(
  .٣٥١ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٥٦٨ / ٨" تاريخ الطربي " انظر خرب وفاته يف ) ٤(

(*)  

)١٠/٢٨٤(  

  

وصل املأمون، فتلقاه إىل النهروان بنو العباس، وبنو أيب طالب، وعتبوا عليه يف لبس : ويف سنة أربع
  ).١(توقف، مث أعاد السواد اخلضرة، ف

، وويل طاهر مجيع خراسان، وأمر له بعشرة )٢(وفيها التقى حيىي بن معاذ أمري اجلزيرة بابك اخلرمي 
  .آالف ألف درهم

  . نصر املسلمون على بابك، وبيتوه- ٢٠٥ أعين سنة -وفيها 
  .، فأمنه املأمون وقدم)٣(خرج باليمن علوي : ويف سنة سبع

إنه كان قد قطع دعوة املأمون قبل موته، وخرج، فقام بعده ابنه طلحة، فواله : لومات طاهر، ويقا
  ).٤(املأمون خراسان، فبقي سبعة أعوام، ومات، فوليها أخوه عبد اهللا بن طاهر 

وكانت احلروب شديدة بني عسكر االسالم وبني بابك، وظهر باليمن الصناديقي، وقتل، وسىب، وادعى 
  .ونالنبوة، مث هلك بالطاع

  .وخرج حسن أخو طاهر بن احلسني بكرمان، فظفر به املأمون، وعفا عنه
  وكان املأمون جيل أهل الكالم، ويتناظرون يف جملسه، وسار

  .ومترد وعتا" بابك " ، فأسره "بابك " صدقة بن علي حلرب 
__________  

  .٣٥٧ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٥٧٤ / ٨" تاريخ الطربي ) " ١(
  .٣٥٨ / ٦البن االثري " الكامل ) " ٢(
  .هو عبدالرمحن بن أمحد بن عبد اهللا العلوي) ٣(



  .٣٨١ / ٦" الكامل " ، و ٥٩٣ / ٨" تاريخ الطربي " انظر خرب خروجه يف 
  .٣٨٣ - ٣٨٢ / ٦البن االثري " الكامل ) " ٤(

(*)  

)١٠/٢٨٥(  

  

قام عندها جبيشه سبعة عشر يوما، دخل املأمون ببوران بنت احلسن بن سهل بواسط، وأ: ويف سنة عشر
فكانت نفقة احلسن على العرس وتوابعه مخسني ألف ألف درهم، فملكه املأمون مدينة، وأعطاه من املال 

  ).١(مخس مئة ألف دينار 
  ).٢(قهر ابن طاهر املتغلبني على مصر، وأسر مجاعة : ويف سنة إحدى عشرة
 حملاربة بابك، وأظهر املأمون تفضيل علي على سار حممد بن محيد الطوسي: ويف سنة اثنيت عشرة

الشيخني، وأن القرآن خملوق، واستعمل على مصر والشام أخاه املعتصم، فقتل طائفة، وهذب مصر، 
  ).٣(ووقع املصاف مع بابك مرات 

  ).٤(سار املأمون لغزو الروم، ومن غزوته عطف إىل دمشق : ويف سنة مخس عشرة
 الروم، وجهز أخاه املعتصم، ففتح حصونا، ودخل سنة سبع عشرة كر غازيا يف: ويف سنة ست عشرة

  وحاصرها مئة) ٥" (لؤلؤة " مصر، وقتل املتغلب عليها عبدوسا الفهري، مث كر إىل أذنة، وسار، فنازل 
  ).٦(يوم، وترحل 

__________  
 / ٦ن االثري الب" الكامل " ، و ٦٠٦ / ٨" تاريخ الطربي " انظر خرب بناء املأمون ببوران يف ) ١(

  .٢٦٥ / ١٠" البداية والنهاية " ، و ٣٩٥
  . وفيهما يف حوادث سنة عشر ومئتني٣٩٦ / ٦" الكامل " ، و ٦١٣ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٢(
  .٤٠٨ - ٤٠٧ / ٦" الكامل " ، و ٦١٩ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٣(
  .٤١٧ / ٦" الكامل " ، و ٦٢٣ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٤(
  .بالقرب من طرسوسهي قلعة ) ٥(
  .٤٢١ - ٤١٩ / ٦" الكامل " ، و ٦٢٨ - ٦٢٥ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٦(

(*)  

)١٠/٢٨٦(  

  



، مث وقعت اهلدنة بعد أن كتب توفيل، فبدأ بنفسه، وأغلظ يف املكاتبة، )١(وأقبل توفيل طاغية الروم 
  ).٢(فغضب املأمون، وعزم على املسري إىل قسطنطينية، فهجم الشتاء 

  . وقع حريق عظيم بالبصرة أذهب أكثرهاوفيها
" اهتم املأمون ببناء طوانة، وحشد هلا الصناع، وبناها ميال يف ميل، وهي وراء  ": ٢١٨" ويف سنة 
، وبالغ يف حمنة القرآن، وحبس إمام الدمشقيني أبا مسهر، بعد أن )٣(، وافتتح عدة حصون "طرسوس 

  ).٤(وضعه يف النطع للقتل، فتلفظ مكرها 
وقد : " تب املأمون إىل نائبه على العراق إسحاق بن إبراهيم اخلزاعي كتابا ميتحن العلماء، يقول فيهوك

عرفنا أن اجلمهور االعظم والسواد من حشو الرعية وسفلة العامة، ممن ال نظر هلم وال روية، أهل جهالة 
  وعمى عن أن يعرفوا اهللا كنه معرفته، ويقدروه حق قدره،

ني خلقه، فساووا بني اهللا وبني خلقه، وأطبقوا على أن القرآن قدمي، مل خيترعه اهللا، وقد ويفرقوا بينه وب
نقص : (، وقال)وجعل الظلمات والنور: (فكل ما جعله فقد خلقه، كما قال) إنا جعلناه قرآنا: (قال

  .، فأخرب أنه قصص المور أحدثه بعدها)عليك من أنباء ما قد سبق
__________  

ملا : ذكره أبو متام يف قصيدته البائية اليت قاهلا يف فتح عمورية يف البيت اخلمسني، وهووهو الذي ) ١(
 ٦٢٩ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٢* (واحلرب مشتقة املعىن من احلرب * رأى احلرب رأي العني توفلس 

- ٦٣٠.  
  .٤٤١ - ٤٤٠ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٦٣١ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٣(
  .٦٤٣ / ٨" اريخ الطربي ت) " ٤(

(*)  

)١٠/٢٨٧(  

  

فمال قوم من : " إىل أن قال" واهللا حمكم له، فهو خالقه ومبدعه ] أحكمت آياته مث فصلت : [ وقال
أهل السمت الكاذب والتخشع لغري اهللا إىل موافقتهم، فرأى أمري املؤمنني أم شر االمة ولعمرو أمري 

  . اهللا ووحيه، ومل يعرف اهللا حق معرفتهاملؤمنني، إن أكذب الناس من كذب على
فامجع القضاة، وامتحنهم، فيما يقولون، وأعلمهم أين غري مستعني يف عمل، وال واثق مبن ال يوثق بدينه، 
فإن وافقوا فمرهم بنص من حبضرم من الشهود، ومسألتهم عن علمهم يف القرآن، ورد شهادة من مل 

  ).١" (يقر أنه خملوق 
أيضا يف أشخاص سبعة، حممد بن سعد، وابن معني، وأيب خيثمة، وأيب مسلم املستملي، وكتب املأمون 



) ٣(جبنا خوفا من السيف :  قال ابن معني-) ٢(وإمساعيل بن داود، وأمحد الدورقي، فامتحنوا فأجابوا 
-  

ي، أمحد بن حنبل، وبشر بن الوليد، وأيب حسان الزيادي، والقوارير: وكتب بإحضار من امتنع منهم
وسجادة، وعلي بن اجلعد، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وعلي بن أيب مقاتل، وذيال بن اهليثم، وقتيبة بن 
سعيد، وسعدويه، يف عدة، فتلكأ طائفة، وصمم أمحد وابن نوح، فقيدا، وبعث ما، فلما بلغا الرقة، 

يقدم، فوافاه بآخر تلقاهم موت املأمون، وكان مرض بأرض الثغر، فلما احتضر، طلب ابنه العباس ل
  من املأمون وأخيه أيب إسحاق اخلليفة: " رمق، وقد نفذت الكتب إىل البلدان، فيها

__________  
تاريخ " ، و ٢ - ١لوحة  / ٨" عيون التواريخ " ، و ٦٣٣ - ٦٣٢ / ٨" تاريخ الطربي ) " ١(

  .٣٠٩ - ٣٠٨" اخللفاء 
 - ٣٠٩" تاريخ اخللفاء " ، و ٤٢٣ / ٦االثري البن " الكامل " ، و ٦٣٤ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٢(

٣١٠.  
  .٣١٠": تاريخ اخللفاء ) " ٣(

(*)  

)١٠/٢٨٨(  

  

  ).١(بل بأمره : وقع ذلك بغري أمر املأمون، وقيل: فقيل" من بعده 
وأشهد على نفسه عند املوت أن عبد اهللا بن هارون أشهد عليه أن اهللا وحده ال شريك له، وأنه خالق، 

وق، وال خيلو القرآن من أن يكون شيئا له مثل، واهللا ال مثل له، والبعث حق، وإين مذنب، وما سواه خمل
أرجو وأخاف، وليصل علي أقربكم، وليكرب مخسا، فرحم اهللا عبدا اتعظ وفكر فيما حتم اهللا على مجيع 

فة، هل أغىن عين خلقه من الفناء، فاحلمد هللا الذي توحد بالبقاء، مث لينظر امرؤ ما كنت فيه من عز اخلال
شيئا إذ نزل أمر اهللا يب ؟ ال واهللا، لكن أضعف به على احلساب، فيا ليتين مل أك شيئا، يا أخي، ادن مين، 

  واتعظ مبا ترى، وخذ بسرية أخيك يف
القرآن، واعمل يف اخلالفة إذ طوقكها اهللا عمل املريد هللا، اخلائف من عقابه، وال تغتر فكأن قد نزل بك 

تغفل أمر الرعية، الرعية الرعية، فإن امللك م، اهللا اهللا فيهم ويف غريهم، يا أبا إسحاق، املوت، وال 
  .اللهم نعم: عليك عهد اهللا، لتقومن حبقه يف عباده، ولتؤثرن طاعته على معصيته، فقال

  .هؤالء بنو عمك من ذرية علي رضي اهللا عنه، أحسن صحبتهم، وجتاوز عن مسيئهم
 يف ثاين عشره، سنة مثان عشرة ومئتني، وله مثان وأربعون سنة، تويف بالبذندون مث مات يف رجب،) ٢(



  ).٤(، فنقله ابنه العباس، ودفنه بطرسوس يف دار خاقان خادم أبيه )٣(
__________  

  .٣١٣ - ٣١٠" تاريخ اخللفاء ) " ١(
" الكامل " و ، ٢٧، ٢٦لوحة  / ٨" عيون التواريخ " ، و ٦٥٠ - ٦٤٧ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٢(

  .٤٣١ - ٤٢٩ / ٦البن االثري 
  .قرية من قرى الثغر بينها وبني طرسوس مسرية يوم) ٣(
  .٤٣٢، ٤٣١ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٦٥٠ / ٨" تاريخ الطربي " انظر ) ٤(

(*)  

)١٠/٢٨٩(  

  

  ).١(عبد اهللا بن عبيداهللا : كان نقش خامته: قال االصمعي
كبري، والعباس، وعلي، وحممد، وعبيد اهللا، واحلسن، وأمحد، وعيسى، حممد ال: وله من االوالد

وإمساعيل، والفضل، وموسى، وإبراهيم، ويعقوب، وحسن، وسليمان، وهارون، وجعفر، وإسحاق، 
  ).٢(وعدة بنات 

  
   أبو إسحاق حممد بن الرشيد هارون بن حممد املهدي بناخلليفة*  املعتصم - ٧٣

  .املنصور العباسي
  ).٣(مثانني ومئة، وأمه ماردة أم ولد ولد سنة 
  .أبيه، وأخيه املأمون يسريا: روى عن
  .إسحاق املوصلي، ومحدون بن إمساعيل: روى عنه

  ).٤(بويع بعهد من املأمون يف رابع عشر رجب، سنة مثان عشرة 
__________  

  .٣١٥" تاريخ اخللفاء ) " ١(
  . كان للمأمون تسعة عشر ذكرا، وتسع بنات:قال الصويل: ٢٨لوحة  / ٨" يف عيون التواريخ ) ٢(
 / ٩، تاريخ الطربي ١٩٧ / ٣، تاريخ اليعقويب ٤٠١: ، االخبار الطوال٣٩٢: املعارف البن قتيبة* 

 / ٣، تاريخ بغداد ١١٤ / ٦، البدء والتاريخ ١٠٢ / ٧، مروج الذهب للمسعودي ١٢٣ - ١١٨
 ٨، عيون التواريخ ٤٠٢ - ٤٠٠ / ١رب ، الع٥٢٨ - ٥٢٣ و ٤٣٩ / ٦، الكامل البن االثري ٣٤٢

 / ١٠، البداية والنهاية ١٣٩ / ٥، الوايف بالوفيات ٤٨ / ٤، فوات الوفيات ١٢١ - ١١٨لوحة / 



 ٣٣٣: ، تاريخ اخللفاء٢٥٠ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٢١: ، الذهب املسبوك للمقريزي٢٩٧ - ٢٩٥
  .٦٤، ٦٣ / ٢، شذرات الذهب ٣٣٦ / ٢، تاريخ اخلميس ٣٤٠ -
" ، و ٣٤٢ / ٣" تاريخ بغداد " ، و ٥٢٥ / ٦" الكامل " ، و ١٢٣ / ٩" تاريخ الطربي " انظر ) ٣(

  .٤٨ / ٤" فوات الوفيات 
  .٨٤ / ٤" فوات الوفيات " ، و ٤٣٩ / ٦" الكامل " ، و ٦٦٧ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٤(

(*)  

)١٠/٢٩٠(  

  

ون، ذا قوة وبطش وشجاعة وهيبة، لكنه وكان أبيض، أصهب اللحية طويلها، ربع القامة، مشرب الل
  ).١(نزر العلم 

نعم يا سيدي : يا حممد، مات غالمك، قال: كان معه غالم يف املكتب، فمات الغالم، فقال له أبوه: قيل
  أو: واستراح من الكتاب، فقال
  ).٢(دعوه، فكانت قراءته ضعيفة ! إن الكتاب ليبلغ منك هذا 

  ).٣( حج بالناس سنة مئتني: قال خليفة
: كتب طاغية الروم إىل املعتصم يتهدده، فأمر جبوابه، فلما عرض عليه رماه، وقال للكاتب: قال الرياشي

وسيعلم الكافر (أما بعد، فقد قرأت كتابك، ومسعت خطابك، واجلواب ما ترى ال ما تسمع : " اكتب
  ).٤) (ملن عقىب الدار

المصار، وأخذ بذلك املؤذنني وفقهاء املكاتب، وامتحن الناس خبلق القرآن، وكتب بذلك إىل ا: قلت
  .ودام ذلك حىت أزاله املتوكل بعد أربعة عشر عاما

اليت بذر " طوانة "  الوباء املفرط والقحط مبصر، ومات أكثرهم، وأمر املعتصم د ٢١٨وكان يف سنة 
  املأمون يف بنائها من عامني بيوت

__________  
  .٤٨ / ٤" فوات الوفيات ) " ١(
، ٢٩٥ / ١٠" البداية والنهاية " ، و ٤٩ / ٤" فوات الوفيات " ، و ٣٤٣ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .٣٣٤" تاريخ اخللفاء " و 
  .٤٧٠": تاريخ خليفة ) " ٣(
  .٢٩٦ / ١٠" البداية والنهاية " ، و ٣٤٤ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٤(

وسيعلم : (وأيب عمرو، وقرأ الباقونهي قراءة نافع وأيب جعفر وابن كثري ) وسيعلم الكافر: (قوله



  ).الكفار
  .٢٩٨ / ٢" النشر " 

(*)  

)١٠/٢٩١(  

  

، واشتد البالء ببابك، وهزم اجليوش، ودخل يف دينه خالئق من العجم، وعسكر مذان، )١(االموال 
قتل منهم ستون ألفا، وهرب باقيهم إىل : فربز لقتاله إسحاق املصعيب، فكانت ملحمة عظمي، فيقال

  ).٢(وم الر
   حممد بن القاسم العلوي، يدعو إىل الرضى من آل٢١٩وظهر سنة 

  ).٣(حممد، ومتت له حروب إىل أن قيده ابن طاهر، مث هرب من السجن، وأضمرته البالد 
يف جيش جلب لقتال بابك، فتمت ملحمة ازم فيها بابك ) ٤(عقد املعتصم لالفشني : ويف سنة عشرين

  ).٥(نة له تسمى البذ إىل موغان، ومنها إىل مدي
، )٦(ويف رمضان كانت حمنة االمام أمحد يف القرآن، وضرب بالسياط حىت زال عقله، ومل جيب، فأطلقوه 

  وأمر املعتصم بإنشاء مدينة
__________  

  .٦٦٧ / ٨" تايخ الطربي ) " ١(
  .٤٤١ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٦٦٨، ٦٦٧ / ٨" تاريخ الطربي ) " ٢(
" الكامل " ، و ٧ / ٩" تاريخ الطربي " ، و ١١٧، ١١٦ / ٧للمسعودي " مروج الذهب  " انظر) ٣(

  .٢٨٢ / ١٠" البداية والنهاية " ، و ٤٤٣، ٤٤٢ / ٦البن االثري 
امسه حيدر بن كاوس، عقد له املعتصم يف قتال بابك اخلرمي، وكان من االمراء الشجعان، وام ) ٤(

  .٣٩٥ / ١" العرب " ه انظر ) ٢٢٦(املعتصم حىت مات سنة بالكفر وعبادة االصنام، فسجنه 
، ١٣ / ٩" تاريخ الطربي " ، و ١٢٧ - ١٢٣ / ٧" مروج الذهب " انظر خرب هذه الوقعة يف ) ٥(

  .٤٥١ - ٤٤٩ / ٦" الكامل " ، و ١٤
  .والية بأذربيجان فيها قرى ومروج كثرية: -موقان :  ويقال هلا-وموغان 

  .كورة بني أذربيجان وأران، ا كان خمرج بابك اخلرمي:  والبذ،٢٢٥ / ٥معجم البلدان 
  .من هذا اجلزء) ٢( تعليق ٢٩٤، وانظر الصفحة ٣٦١ / ١" معجم البلدان " انظر 

  ).٧٨(سترد ترمجة االمام أمحد وحمنته مفصلة يف اجلزء احلادي عشر من هذا الكتاب برقم ) ٦(
(*)  



)١٠/٢٩٢(  

  

، وغضب على وزيره الفضل بن مروان، وأخذ منه )٢( رهبان بالقاطول ، اشترى أرضها من)١(سامرا 
واستوزر حممد بن الزيات، واعتىن باقتناء املماليك الترك، ) ٣(حنوا من عشرة آالف ألف دينار، ونفاه 

  ).٤(وبعث إىل النواحي يف شرائهم، وألبسهم احلرير والذهب 
  ).٥(كانت وقعة بني العسكر وبابك : ٢٢١ويف سنة 

ليس كمثله شئ وهو اللطيف : رأيت كسوة الكعبة، وقد كتب فيها يف الدارات: حج فيها حنبل، فقالو
 عىن ابن أيب -قاتل اهللا اخلبيث، عمد إىل كالم اهللا، فغريه : ، فحدثت به أبا عبد اهللا، فقال)٦(اخلبري 
  .دواد

طحنه االفشني، واستباح كان املصاف بني بابك اخلرمي وبني االفشني، ف: ويف سنة اثنتني وعشرين
  .عسكره، وهرب

  ، وكان أحد االبطال، أخاف االسالم وأهله، وهزم اجليوش)٧(مث إنه أسر بعد فصول طويلة 
__________  

البن " الكامل " ، و ١٢١، ١٢٠ / ٧للمسعودي " مروج الذهب " انظر خرب بناء هذه املدينة يف ) ١(
  .٤٥٢، ٤٥١ / ٦االثري 

روف يأخذ من دجلة على مخسة فراسخ من سامراء، وقد ذكره البحتري يف ر مع: القاطول) ٢(
وعادت * حمل على القاطول أخلق داثره : ١٠٤٥ / ٢" ديوانه " قصيدته اليت يرثي ا املتوكل يف 

 ٣٠١، ٣٠٠" الروض املعطار " ، و ١٢٧ / ٧" مروج الذهب " صروف الدهر جيشا تغاوره وانظر 
  .٤٥٠، ٤٤٩و 
  .٤٥٤، ٤٥٣ / ٦" الكامل " ، و ٢٢ - ١٨ / ٩" تاريخ الطربي " انظر ) ٣(
  .١١٨ / ٧للمسعودي " مروج الذهب ) " ٤(
  .٤٥٦ / ٦" الكامل " ، و ٢٧ - ٢٣ / ٩" تاريخ الطربي ) " ٥(
  ، فغري ما يف التالوة ليسلم له مذهبه، وهذا من أبني)وهو السميع البصري: (التالوة) ٦(

  .لة وجمافاته للنصوص القطعية اليت ال يرقى إليها شكاالدلة على فساد رأي املعتز
  .٥١ - ٢٩ / ٩" تارخيه " ذكرها ابن جرير الطربي يف ) ٧(

(*)  

)١٠/٢٩٣(  

  



عشرين سنة، وغلب على أذربيجان وغريها، وأراد أن يقيم امللة اوسية، وظهر يف أيامه املازيار أيضا 
  .، وعظم البالء)١(باوسية بطربستان 

ملعتصم واملأمون قد أنفقوا على حرب بابك قناطري مقنطرة من الذهب والفضة، ففي هذه السنة، وكان ا
بعث املعتصم نفقات إىل جيشه مع االفشني فكانت ثالثني ألف ألف درهم، وأخذت البذ مدينة بابك 

  .، واختفى يف عيضة، وأسر أهله وأوالده، وقطع دابر اخلرمية)٢(اللعني 
عتصم لبابك، فبعث به االفشني إليه مع اثنني، وكتب ابنه إليه يشري عليه بقبول مث ورد أمان من امل

امض إىل ابن الفاعلة : اليت فيها بابك، قتل أحدمها، وقال لآلخر) ٣(االمان، فلما دخال إىل الشعراء 
  .لو كان ابين للحق يب: ابين، فقل

  مث مزق االمان، وفارق الغيضة، وصعد اجلبل يف
__________  

من بالد خراسان بفتح أوله وثانيه، مسيت بذلك الن الشجر كان حوهلا شيئا كثريا، فلم يصل إليها ) ١(
  .جنود كسرى حىت قطعوه بالفأس

  .الشجر: الفأس، واستان: والطرب بالفارسية
  .٣٨٣ص " الروض املعطار " انظر 

 وما بعدها، ٤٦٢/  ٦" الكامل " ، و ٤٥ - ٣١ / ٩" تاريخ الطربي " انظر تفصيل ذلك يف ) ٢(
 وكان من قواد محيد الطوسي يف حربه مع -وللبحتري من قصيدة ميدح ا أبا سعيد بن يوسف الثغري 

بطال البواب احلتوف قروعا * هللا درك يوم بابك فارسا : ١٢٥٦ / ٢" ديوانه "  يف -بابك اخلرمي 
  :٩ / ١" ديوانه " للذل جانبه وكان منيعا وله فيه أيضا يف * حىت ظفرت ببذهم فتركته 

منه الذي * وتزوره يف غارة شعواء حىت أخذت بنصل سيفك عنوة * ما زلت تقرع باب بابك بالقنا 
 ١٨ / ٢" ديوان أيب متام " ونصبته علما بسامراء وانظر * أعيا على اخللفاء أخليت منه البذ وهي قراره 

  .٣٤ و ٢٤و 
  .االرض الكثرية الشجر: الشعراء) ٣(

(*)  

)١٠/٢٩٤(  

  

  ).١(طرق يعرفها، ال تسلك 
وكان االفشني قد رتب الكمناء يف املضايق، فنجا بابك، وجلأ إىل جبال أرمينية، فلقيه سهل البطريق، 

الطلب وراءك، فانزل عندي، فرتل، وركن إليه، فبعث البطريق إىل االفشني بذلك، فجاء فرسان، : فقال



جاء به حيا ألفي ألف درهم، وملن جاء برأسه ألف فأحاطوا به وأخذوه، وكان املعتصم قد جعل ملن 
  ).٢(ألف، فأعطي البطريق ألف ألف، وأطلق له خراجه عشرين سنة 

هرب بابك بأخيه وأهله وخواصه يف زي التجار، فرتل بأرض أرمينية بعمل سهل بن : وقال املسعودي
ابك بال شك، فركب يف هذا ب: سنباط، فابتاعوا شاة من راع، فنكرهم، فأتى سهال، فأعلمه، فقال

قم إىل قصرك، فأنا عبدك، فمضى معه، ومد : أجناده حىت أتى بابك، فترجل وسلم عليه بامللك، وقال
: فوقف واعتذر، مث أحضر حدادا ليقيده، فقال! أمثلك يأكل معي : السماط له، وأكل معه، فقال بابك

مث قيد أتباعه، وكاتب االفشني، فجهز أربعة يا ابن الفاعلة، إمنا أنت راعي بقر، : قال! أغدرا يا سهل ؟ 
آالف، فتسلموه، وجاء سهل، فخلع عليه االفشني، وبعثت بطاقة بذلك إىل بغداد، فضج الناس بالتكبري 

  ).٣(والشكر هللا، مث قدموا ببابك يف صفر سنة ثالث 
ىل االفشني، وكان املعتصم يبعث كل يوم خبلعة وفرس لالفشني، ومن سروره بذلك رتب الربيد منه إ

  فكان جييئه اخلرب يف أربعة أيام وذلك
__________  

  .٤٧٢، ٤٧١ / ٦" الكامل " ، و ٤٧ - ٤٥ / ٩" تاريخ الطربي " انظر ) ١(
، و ٤٧٣ - ٤٧٢ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٥٤ و ٥١ - ٤٧ / ٩" تاريخ الطربي " انظر ) ٢(
  .٢٨٤، ٢٨٣ / ١٠" البداية والنهاية " 
  .١٣٢ - ١٢٤ / ٧" ج الذهب مرو) " ٣(

(*)  

)١٠/٢٩٥(  

  

مسرية شهر، مث أتى أمحد بن أيب دواد متنكرا يف الليل، فشاهد بابك، مث أعلم املعتصم، فما صرب، وأتاه 
  ).١(متنكرا، فتأمله 

  ).٣(على دين ماين ومزدك، يقول بتناسخ االرواح، ويستحل البنت وأمها ) ٢(وكان هذا الشقي ثنويا 
رومية العلجة، وكان علي بن مزدكان يدعي أنه زىن : ولد زىن، وكانت أمه عوراء، يقال هلاكان : وقيل

  .ا، وبابك منه
كانت صعلوكة من قرى أذربيجان، فزىن ا نبطي، فحملت منه ببابك، فريب بابك أجريا يف : وقيل

) ٥(اوندان النجابة وعمران، فتفرس ج) ٤(جاوندان : القرية، وكان هناك قوم من اخلرمية هلم كبريان
يف بابك، فاكتراه من أمه، فهويته زوجة جاوندان، وأطلعته على االسرار، مث قتل زوجها يف حماربة البن 

عمه، فزعمت أن زوجها استخلف بابك، فصدقها اجلميع، فأمرهم أن يقتلوا من وجدوه يف الليل، 



بابك إىل ما صار، وكانت دولته فأصبح عدة قتلى، وانضاف إليهم كل شرير وقاطع طريق، وصار أمر 
عشرين سنة بل أزيد، وكان معه حنو من عشرين ألف مقاتل فارغني من الدين، وبعضهم زنادقة، وقتلوا، 

  وسبوا، وأخذوا
  ).٦(احلصون 

__________  
  .٥٢ / ٩" تاريخ الطربي ) " ١(
  .٢٤٤ / ١" امللل والنحل " انظر ) ٢(
" الكامل " ، و ٢٥٢، ٢٥١ص " الفرق بني الفرق " ، و ٦٥ / ١٠" الوايف بالوفيات " انظر ) ٣(

  .١٣ / ٢للسمعاين " االنساب " ، و ٣٢٨ / ٦البن االثري 
  .جاويدان": الوايف بالوفيات " و " الكامل " يف ) ٤(
  ".اجلالدة ": " الواىف بالوفيات " وهو خطأ، ويف " النجائر : " يف االصل) ٥(
  .٦٢ / ١٠" الوايف بالوفيات ) " ٦(

(*)  

)١٠/٢٩٦(  

  

نعم وأمر املعتصم، فأركب بابك فيال، وألبسه الديباج وقلنسوة كبرية من مسور، وطافوا به، مث قطعت 
، )١(أربعته وهو ساكت، مث ذبح، وطيف برأسه بسامراء، مث بعث بأخيه إىل بغداد، فعمل به كذلك 

حد، فاصرب صربا مل يصربه أحد، يا بابك قد عملت ما مل يعمله أ: كان أشجع من بابك، فقال: ويقال
إنك أمرت : مل فعلت ؟ قال: سوف ترى، فلما قطعوا يده خضب صورته بالدم، فقال املعتصم: قال

لوال أن : بقطع أطرايف، ويف نفسك أن ال تكويها، فيرتف الدم، فيصفر لوين، فتظنونه جزعا مين، فقال
  ).٢(أفعاله ال تسوغ الصنيعة والعفو الستبقيته، مث أحرق 

  .إنه أباد من االمة خالئق: وقيل
، وأحصي قتلى أيب مسلم )٣(أن قتلى بابك بلغوا ألف ألف ومخس مئة ألف : وخبط االمام ابن الصالح

  .اخلراساين، فبلغوا ألفي ألف
  التقى طاغية الروم واالفشني، فهزمه ولكن بعد أيام، وخرب: وفيها

، وأوطأ الروم خوفا وذال، وأخذ بثأر االسالم )٤(نوة املعتصم أنقرة، وأنكى يف الروم، وأخذ عمورية ع
  .من الطاغية توفيل بن ميخائيل الذي أغار علي زبطرة، وملطية

كان يف مخس مئة ألف، وصمم على حماصرة : فدخل املعتصم الروم يف مئيت ألف مقاتل وأزيد، حىت لقيل



  قسطنطينية،
__________  

الوايف " ، و ٤٧٨، ٤٧٧ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٥٣، ٥٢ / ٩" تاريخ الطربي ) " ١(
  .٦٣، ٦٢ / ١٠" بالوفيات 

  .٦٤ - ٦٣ / ١٠" الوايف بالوفيات ) " ٢(
  .٦٤ / ١٠" الوايف بالوفيات ) " ٣(
 - ٢٨٦ / ١٠" البداية والنهاية " ، و ٧٠ - ٥٧ / ٩تاريخ الطربي " انظر خرب فتح عمورية يف ) ٤(

  .٤٨٨ - ٤٨٠ / ٦ثري البن اال" الكامل " ، و ٢٨٨
(*)  

)١٠/٢٩٧(  

  

فأتاه ما أزعجه من خروج العباس بن املأمون عليه، فظفر بالعباس، وكان العباس بديع احلسن، وكان 
بليدا، غزا يف أيام أبيه الروم، وويل اجلزيرة، وذهبت منه اخلالفة بغيبته، مث خناه عجيف، وشجعه على 

  ).١(غمه بكساء حىت تلف مبنبج : م، فأخذ العباس، فقيلاخلروج، ووافقه عدة أمراء، وعرف املعتص
إن حيىي بن أكثم نظر إليه، فتبسم املأمون، فروى حيىي حديثا يف النظر إىل الوجه احلسن، فقال :  وقيل-

  .-اتق اهللا، فهذا احلديث كذب : املأمون
 وحماربته البن طاهر، وملا عظم االفشني باستئصاله لبابك، طلب نيابة خراسان، وبلغه خروج املازيار

  .فدس من استماله له، وقوى عزمه، وخرب املازيار البالد، وقتل وعسف
مث جهز املعتصم يف سنة أربع وعشرين االفشني حلربه، وبعث ابن طاهر جيشا عليهم عمه حلربه أيضا، 

  ).٢(وجرت حروب يطول بسطها، وقتل املازيار 
ن عدوا البن طاهر، وابن أيب دواد، فعقراه، وألقيا يف قبض املعتصم على االفشني، وكا: ويف سنة مخس

إنه مل يبق غريي : أمرين أن أكتب إىل املازيار: ذهن املعتصم أنه يريد قتلك، فتهدد كاتبه، فاعترف، وقال
وغريك، وجيش اخلليفة عند ابن طاهر، وما عند اخلليفة سواي، فإن هزمت ابن طاهر كفيتك املعتصم، 

   يعين-بيض وخيلص لنا الدين اال
__________  

  .٤٣٩ - ٤٨٩ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٧٧ - ٧١ / ٩" تاريخ الطربي ) " ١(
  .٤٩٥ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٨٤ - ٨٠ / ٩" تاريخ الطربي " انظر خربه يف ) ٢(

(*)  



)١٠/٢٩٨(  

  

  ).١(قت، قتلتك إن نط:  وكان يتهم ا، فوهب املعتصم للكتاب ذهبا، وقال-اوسية 
رجل أنفقت عليه ألفي ألف دينار، : دخلت عليه وهو يبكي، ويقلق، وقال يل: وعن ابن أيب دواد، قال

  ).٢(قد تصدقت بعشرة آالف ألف درهم، فخذها ففرقها ! ويريد قتلي 
عتصم وهم باهلرب إليها، مث هيأ دعوة ليسم فيها امل) ٣(وكان االفشني قد بعث أمواال له إىل أشر وسنة 

ذلك، وقبض ] له [ وقواده، فإن مل جيئ سم القواد، ويذهب إىل أرمينية، ومنها إىل أشر وسنة، فما يأ 
  ).٤(عليه املعتصم، وعلى ابنه حسن، وأيت باملازيار أسريا 

أحضر هو، واالفشني، وموبذ ملك السغد، ومرزبان عند املعتصم، فأحضر اثنان، فعريا، فإذا : فقيل
   من اللحم، فقالأجناما عرية

نعم، هذا مؤذن، وهذا إمام، بنيا مسجدا بأشروسنة، : يا حيدر، تعرفهما ؟ قال: ابن الزيات لالفشني
ضربتهما ألف سوط، الن بيين وبني ملوك السغد عهدا أن أترك كل قوم على دينهم، فوثب هذان على 

  .بيت أصنام أشر وسنة، فرميا االصنام، وعماله مسجدا، فضربتهما
كتاب ورثته من أيب، فيه آداب : فما كتاب قد زينته بالذهب واجلواهر فيه الكفر ؟ قال:  ابن الزياتقال

  وحكم لالكاسرة، فآخذ منه االدب،
__________  

  .١٠٣لوحة  / ٨" عيون التواريخ ) " ١(
  .١٠٣لوحة  / ٨" عيون التواريخ ) " ٢(
  .١٩٧ / ١" معجم البلدان "  انظر هي بلدة كبرية مبا وراء النهر بني سيحون ومسرقند) ٣(
 ٦" الكامل " ، و ١١٠ - ١٠٤ / ٩" تاريخ الطربي " انظر خرب غضب املعتصم على االفشني يف ) ٤(
 /٥١٦ - ٥١٠.  

(*)  

)١٠/٢٩٩(  

  

  ".كليلة ودمنة " وأدع ما سواه، مثل كتاب 
حلمها :  أكلها، ويقولإنه يأكل املخنوقة، وحيملين على: ما تقول ؟ قال: فقال ابن الزيات للموبذ

  .أرطب
إين دخلت هلؤالء يف كل ما أكره حىت أكلت الزيت، وركبت اجلمل، ولبست النعل، غري أين : وقال يل



خربوين عن هذا :  قال االفشني- وكان املوبذ جموسيا، وأسلم بعد -ما حلقت عانيت قط، ومل خيتنت 
  .ال: املتكلم، أثقة هو يف دينه ؟ قالوا

كما : يا أفشني، كيف يكتب إليك أهل مملكتك ؟ قال: قونه ؟ فقام املرزبان، فقالفكيف تصد: قال
  .إىل االله من عبده: يكتبون إىل آبائي
  .خفت فسادهم بتغيري العادة: فما أبقيت لفرعون ؟ قال: قال ابن أيب دواد

يا : الكيف حتلف فنصدقك، وأنت تدعي ما يدعي فرعون ؟ ق: قال له إسحاق بن إبراهيم املصعيب
  .إسحاق، هذه سورة قرأها عجيف على علي بن هشام، وأنت تقرؤها علي، فانظر من يقرؤها عليك

  .نعم: أتعرفه ؟ قال: مث تقدم مازيار، فقيل
  .ال: هل كاتبته ؟ قال: قالوا

إنه مل يكن ينصر هذا الدين االبيض : كتب إيل أخوه على لسانه: أكتب إليك ؟ قال: فقالوا للمازيار
غريك وغري بابك، فأما بابك، فبحمقه قتل نفسه، فإن خالفت، مل يكن للخليفة من يرى لقتالك غريي و

غريي، ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس، فإن وجهت إليك، مل يبق أحد حياربنا إال العرب واملغاربة 
 -الذئاب واالتراك، فأما العريب، فمرتلته ككلب أطرح له كسرة، مث أضرب رأسه بالدبوس، وهؤالء 

 فأكلة رأس، وأما التركي، فإمنا هي ساعة، وتنفد سهامهم، مث جتول عليهم اخليل جولة، -يعين املغاربة 
  .ويعود الدين إىل ما كان

)١٠/٣٠٠(  

  

هذا يدعي على أخي، ولو كنت قد كتبت ذا إليه الخذعه، لكان غري مستنكر، وكنت : فقال االفشني
  .آخذ برقبته

  .خفت التلف: مل ؟ قال: ال، قال: أختني أنت ؟ قال: د، وقالفزجره ابن أيب دوا
تلك ضرورة أصرب عليها، وتلك القلفة ال أخرج : أنت تلقى احلروب وختاف من قطعة قلفة ؟ قال: قال

  ).١(قد بان لكم أمره : ا من االسالم، فقال أمحد
  ).٢(وفيها سقطت أكثر االهواز من الزلزلة، ودامت أياما 

  .وقع برد كالبيض من السماء قتل ثالث مئة وسبعني نفسا: ويف سنة ست
ومنع االفشني املذكور من الطعام، حىت هلك، مث صلب ميتا، وأحرق مع أصنام عنده، وهو من أوالد 

  ).٣(االكاسرة، وكان أكرب الدولة 
م، مث أسر وأما املازيار، وامسه حممد بن قارن، فظامل غاشم جبار، ظهر بطربستان، وحارب عسكر املعتص

  ).٤(فضرب حىت مات، وصلب، وترك أمواال ال تنحصر 



  وزعم أنه! ظهر أبو حرب املربقع بفلسطني : ٢٢٧ويف سنة 
__________  

 ٥١٣ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ١١٠ - ١٠٧ / ٩" تاريخ الطربي " انظر هذه املناظرة يف ) ١(
  .١٠٧لوحة  / ٨" عيون التواريخ ) " ٢ (١٠٧ - ١٠٣لوحة  / ٨" عيون التواريخ " ، و ٥١٦ -
، وانظر قصيدة أيب متام اليت مدح ا ٥١٧ / ٦" الكامل " ، و ١١١ / ٩" تاريخ الطربي ) " ٣(

 / ٢" ديوانه " فحذار من أسد العرين حذار وهي يف * احلق أبلج والسيوف عوار : املعتصم، ومطلعها
  . بشرح التربيزي٢٠٩ - ١٩٨

  .١٠٨لوحة  / ٨" عيون التواريخ " ، و ٣٣٨، ٣٣٧ / ٤" لوفيات الوايف با" انظر ) ٤(
(*)  

)١٠/٣٠١(  

  

السفياين، ودعا إىل إقامة احلق، وكان قتل جنديا آذى زوجته مث ألبس وجهه برقعا، وأقام بالغور، 
واستفحل أمره، واجتمع عليه أهل الرب، وتفاقم االمر، فسار حلربه أمري دمشق رجاء احلصاري يف ألف 

س، فوجده يف زهاء مئة ألف، فهابه، فلما جاء وقت الزراعة تفرقوا، حىت بقي يف حنو ألفني، فالتقوا، فار
  ).١(وكان املربقع شجاعا مقداما، فحمل على اجليش، فأفرجوا، فأحاطوا به، فأسروه وسجن، فمات 

  واقع رجاء أهل املرج، وجسرين، وكفر بطنا،: قال ابن عائذ
  .، وقتل خلق)٢(وسقبا 

  .بيت أهل كفر بطنا، فقتل أزيد من مئة ألف، وقتل االطفال، وفتا من اجلند ثالث مئة: قيلو
  .املثمن، فإنه ثامن بين العباس، ومتلك مثاين سنني، ومثانية أشهر: يقال للمعتصم: قال نفطويه

يعة، بابك، وعمورية، والزط، وحبر البصرة، وقلعة االجراف، وعرب ديار رب]: مثانية [ وله فتوحات 
  . قبل خالفته- يعين قهر أهلها -والشاري، وفتح مصر 

عجيفا، وقارون، وأمري ] و [ بابك، واالفشني، ومازيار، وباطيس، ورئيس الزنادقة، : وقتل مثانية
  ).٣(الرافضة 

خلف من الذهب مثانية آالف ألف دينار، ومثانية عشر ألف ألف درهم، ومثانني ألف : وقال غري نفطويه
  نية آالف مملوك، مثانيةفرس، ومثا

__________  
 / ٨عيون التواريخ " ، و ٥٢٣، ٥٢٢ / ٦" الكامل " ، و ١١٨ - ١١٦ / ٩" تاريخ الطربي ) " ١(

  .١١٨، ١١٧لوحة 



  .وهي قرى من غوطة دمشق الشرقية) ٢(
  .١٤٠ / ٥" الوايف بالوفيات " ، و ٤٠١ / ١" العرب " ، و ٣٤٣ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٣٠٢(  

  

  .آالف جارية، وبىن مثانية قصور
  ).١(بلغ مماليكه مثانية عشر ألفا، وكان ذا سطوة إذا غضب ال يبايل من قتل : وقيل

تقهر الغناء برفق، : كيف ترى ؟ قلت: دخلت عليه، وعنده قينة تغين، فقال: قال إسحاق املوصلي
  .شجا وشذور أحسن من در على حنوروجتيله برفق، وخترج من شئ إىل ما هو أحسن منه، ويف صوا 

  وصفك هلا أحسن، خذها لك، فامتنعت لعلمي مبحبته هلا،: فقال
  ).٢(فأعطاين مقدار قيمتها 

ملا جتهز لغزو عمورية، زعم املنجمون أنه طالع حنس ويكسر، فانتصر، فقال أبو متام تلك القصيدة : قيل
والعلم يف شهب اال رماح ) ٤(د واللعب السيف أصدق أنباء من الكتب يف حده احلد بني اجل): ٣(

  )٥(المعة بني اخلميسني ال يف السبعة الشهب 
__________  

  .٤٠٢، ٤٠١ / ١، والعرب ١١٩لوحة  / ٨" عيون التواريخ " ، و ٤٨ / ٤" فوات الوفيات ) " ١(
  .١٢٢ / ٩" تاريخ الطربي ) " ٢(
* يا يوم وقعة عمورية انصرفت : فيها يقولوتعد من أجود قصائده، وتقع يف واحد وسبعني بيتا، و) ٣(

واملشركني ودار الشرك يف صبب * عنك املىن حفال معسولة احللب أبقيت جد بين االسالم يف صعد 
  . ه وهي من أعظم بالد الروم يف آسيا الصغرى٢٢٣وكان فتح عمورية سنة 

  . بشرح التربيزي٧٤ - ٤٠ / ١" ديوان أيب متام " انظر 
قال ) ٥(متون جالء الشك والريب * بيض الصفائح ال سود الصحائف يف ": الديوان " وبعده يف ) ٤(

  = (*)يرد على املنجمني ما حكموا به، الن الظفر كان بعد حكمهم، : التربيزي

)١٠/٣٠٣(  

  

  خترصا وأحاديثا ملفقة) ١(أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
كان املعتصم خيرج إيل ساعده، : عن أمحد بن أيب دواد، قال) ٢( وال غرب ليست بنبع إذا عدت



فإذا هو ال ] فأروم ذلك [ ال يضرين، : ما تطيب نفسي، فيقول: عضه بأكرب قوتك، فأقول: ويقول
  .تعمل فيه االسنة فضال عن االسنان

  ).٣(وقبض على جندي ظامل، فسمعت صوت عظامه، مث أرسله، فسقط 
  ).٤(كنت أزامله يف سفره، ووصف سعة أخالقه : واد، وذكر املعتصم، فبالغ وقالوعن ابن أيب د

__________  
الطوالع اليت أرفعها زحل، وأدناها ": السبعة الشهب " أسنتها، وب ": شهب اال رماح " ويعين ب = 

  .القمر
  ".شهب اال رماح " نصب على احلال من " المعة : " وقوله

  .اجليشان: واخلميسان
: ما يعجبك من متاع الدنيا، ورمبا خص به الذهب، ويقال للقول احملسن املكذوب: أصل الزخرف) ١(

  .زخرف، النه حسن ليغر
  .التكذب وافتراء القول: التخرص) ٢(

  .ضم بعضها إىل بعض، وليست من شكل واحد: أي" ملفقة " و 
وصف الرجل باجلالدة شجر صلب ينبت يف رؤوس اجلبال، وتتخذ منه القسي، وإذا ": النبع " و 

" النبع يقرع بعضه بعضا : " أنه صلب ال يقدر على كسره، ومن أمثاهلم: والصرب شبه بالنبع، أي
  .يضرب مثال للقوم االشداء يبلون مبثلهم يف الشدة

  .شجر ينبت على االار ليس له قوة": الغرب " و 
هو : ما هو خبل وال مخر، أي: يقالغري شئ، كما : هذه االحاديث ليست بقوية وال ضعيفة، أي: يقول

  .كاملعدوم ليس عنده خري وال شر
، ٤٩ / ٤" فوات الوفيات " ، و ١٤٠ / ٥" الوايف بالوفيات " ، و ٣٤٦ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .وفيها أن هذا اجلندي أخذ ابنا المرأة، فأمره برده، فامتنع، فقبض عليه
  .٣٤٥ / ٣" تاريخ بغداد " انظر ما وصفه به يف ) ٤(

(*)  

)١٠/٣٠٤(  

  

  .وحتول إليها" سر من رأى " كثر عسكر املعتصم، وضاقت عليهم بغداد، فبىن مدينة : قال اخلطيب
  ).١(العسكر : وتسمى أيضا

  ).٢(كان عليق دواب املعتصم مخسني ألف خمالة : وقيل



   ].٤٤ :االنعام) [ حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة: (إنه قال يف مرضه: وقيل
  ).٣(ذهبت احليلة، فليس حيلة، حىت صمت : جعل املعتصم يقول: وقال علي بن اجلعد

  .أوخذ وحدي من بني هذا اخللق: إنه قال: وقيل
  .، وكلمات جيدة)٤(وله نظم وسط 

  ).٥(إنه جعل زند رجل بني أصبعيه، فكسره : وقيل
  .عاقل عاقل مرتني أمحق: إنه قال: قيل

__________  
  .٤٩ / ٤" فوات الوفيات " ، و ٣٤٦ / ٣" خ بغداد تاري) " ١(

إن السبب يف بنائها أن املعتصم أمر أبا الوزير أمحد بن خالد الكاتب أن يأخذ ماال، ويشتري به : ويقال
إين أختوف أن يصيح هؤالء احلربية : موضعا يبين فيه مدينة، وقال له) ناحية سامراء: أي(يف هذه الناحية 

اين، فإذا ابتعت يل هذا املوضع كنت فوقهم، فإن رابين رائب أتيتهم يف الرب والبحر، صيحة، فيقتلوا غلم
 حىت نزل القاطول، ٢٢٠حىت آيت عليهم، فاشترى أبو الوزير املوضع، وخرج املعتصم يف آخر سنة 

ق ، وما زالت تعمر حىت أصبحت من أعظم احلواضر االسالمية أيام املعتصم والواث٢٢١وبدأ بالبناء سنة 
واملتوكل واملنتصر، مث بدأت يف التناقص منذ خالفة املستعني حىت ويل اخلالفة املعتضد، فتركها إىل بغداد، 

  .وبدأ اخلراب يزحف حنوها
  .١٧٨ - ١٧٤ / ٣" معجم البلدان " انظر 

  .٤٩ / ٤" فوات الوفيات " ، و ٣٤٦ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٩ / ٤" فوات الوفيات " انظر ) ٣(
  .٥٠، ٤٩ / ٤" فوات الوفيات "  انظر شيئا من نظمه يف )٤(
  .١٤٠ / ٥" الوايف بالوفيات " ، و ٤٩ / ٤" فوات الوفيات ) " ٥(

(*)  

)١٠/٣٠٥(  

  

واهللا ما رأيت مثل املعتصم رجال، لقد رأيته ميلي كتابا، ويقرأ كتابا، ويعقد بيده، : قال إسحاق املصعيب
  .وإنه لينشد شعرا يتمثل به

عتصم يوم اخلميس الحدى عشرة ليلة خلت من ربيع االول سنة سبع وعشرين ومئتني، وله سبع مات امل
  .وصلى عليه ابنه الواثق" بسر من رأى " وأربعون سنة وسبعة أشهر، ودفن 

اللهم إين أخافك من قبلي، وال أخافك من قبلك، وأرجوك من قبلك، وال أرجوك من : إنه قال: وقيل



  ).١(قبلي 
جعفر املتوكل، والعباس، وعلي، وأمحد، وحممد، وعبد اهللا، : ه ابنه الواثق، وله من الولد ايضاولنذكر مع

وسليمان، وإبراهيم، وفاطمة، وأم القاسم، وأم العباس، وأم موسى، وعائشة، وأم الفضل، وأم حممد، 
  .وأم عيسى، وأم موسى، وأم أبيها، وأم عبد اهللا

  
ر، وأبو القاسم هارون بن املعتصم باهللا أيب إسحاق حممد، بن هارون جعفاخلليفة أبو *  الواثق باهللا - ٧٤

، أدركت )٢" (قراطيس " الرشيد، بن املهدي حممد، بن املنصور العباسي البغدادي، وأمه رومية امسها 
  .خالفته

__________  
  .٣٤٦ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  وج الذهب للمسعودي، مر١٢٣ / ٩، تاريخ الطربي ٢٠٤ / ٣تاريخ اليعقويب * 
، ٥٢٨ / ٦، الكامل يف التاريخ ١٥ / ١٤، تاريخ بغداد ٣٠٠ - ٢٧٦ / ٩، االغاين ١٤٥ / ٧

، تاريخ ٣٦٧: ، تاريخ اخللفاء٢٣٠ - ٢٢٨ / ٤، فوات الوفيات ٨٠ - ٧٣: النرباس البن دحية
  .٣٣٧ / ٢اخلميس 

، و ٢٢٨ / ٤" وات الوفيات ف" ، و ١٤٥ / ٧" مروج الذهب " ، و ١٦ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١١٨لوحة  / ٨" عيون التواريخ " 

(*)  

)١٠/٣٠٦(  

  

  .٢٢٧ويل االمر بعهد من أبيه يف سنة 
  .وكان مولده يف شعبان سنة ست وتسعني ومئة

  ).١(ما أحسن أحد إىل الطالبيني ما أحسن إليهم الواثق، ما مات وفيهم فقري : قال حيىي بن أكثم
كان الواثق مليح الشعر، وكان حيب موىل أهداه له من مصر شخص، : لوقال محدون بن إمساعي

واهللا إن موالي لريوم أن أكلمه من أمس، فما أفعل، فعمل : فأغضبه، فحرد، حىت قال لبعض اخلدم
يا ذا الذي بعذايب ظل مفتخرا ما انت إال مليك جار إذ قدرا لوال اهلوى لتجازينا على قدر وإن : الواثق

استوىل أمحد بن أيب دواد على الواثق، ومحله على : قال اخلطيب) ٢( ما فسوف ترى أفق منه يوما
  ).٣(التشدد يف احملنة، والدعاء إىل خلق القرآن 

  .إنه رجع عن ذلك قبيل موته: وقيل



  محل: حدثنا إبراهيم بن أسباط، قال: قال عبيداهللا بن حيىي
  :قال المحدرجل مقيد، فأدخل على ابن أيب دواد حبضور الواثق، ف

__________  
  .٣٤٢ص " تاريخ اخللفاء " ، و ٢٢٥ / ٤" فوات الوفيات " ، و ١٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
ص " تاريخ اخللفاء " ، و ٢٢٩ / ٤" فوات الوفيات " ، و ٢٩٧ / ٩" االغاين " البيتان يف ) ٢(

٣٦٨.  
  .وهو خطأ" جار " بالدال بدل " جاد : " ويف االصل

  .٢٢٩ / ٤" فوات الوفيات " ، و ١٩ / ١٤" بغداد تاريخ ) " ٣(
(*)  

)١٠/٣٠٧(  

  

أخربين عن ما دعومت الناس إليه، أعلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما دعا إليه، أم شئ مل يعلمه ؟ 
  .بل علمه: قال
بضا على فبهتوا، وضحك الواثق، وقام قا! فكان يسعه أن ال يدعو الناس إليه، وأنتم ال يسعكم ؟ : قال

أمر وسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يسكت عنه : فمه، ودخل جملسا، ومد رجليه وهو يقول
  ).١(مث أمر أن يعطى الشيخ ثالث مئة دينار، وأن يرد إىل بلده ! وال يسعنا 

كان أيب إذا أراد أن يقتل رجال، : مسعت املهتدي باهللا بن الواثق يقول: وعن طاهر بن خلف قال
ائذنوا المحد بن أيب دواد وأصحابه، وأدخل الشيخ، : فأيت بشيخ خمضوب مقيد، فقال أيب: نا، قالأحضر
بئس ما أدبك مؤدبك، قال اهللا : ال سلم اهللا عليك، قال: السالم عليكم يا أمري املؤمنني، فقال: فقال
  .الرجل متكلم:  أمحد، فقال ]٨٦: النساء] [ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها : [ تعاىل
  .كلمه: قال
  .سل: مل تنصفين ويل السؤال، قال: يا شيخ، ما تقول يف القرآن ؟ قال: فقال
  .خملوق: ما تقول أنت ؟ قال: قال
  :هذا شئ علمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر واخللفاء، أم مل يعلموه ؟ فقال: قال

  .أقلين: فخجل، وقال!  مل يعلموه وعلمته أنت ؟ سبحان اهللا، شئ: شئ مل يعلموه، قال
: علمه، قال: شئ علمه رسول اهللا ؟ قال: خملوق، قال: املسألة حباهلا، ما تقول يف القرآن ؟ قال: قال

  .نعم: أعلمه ومل يدع الناس إليه ؟ قال
  .نعم: فوسعه ذلك ؟ قال: قال



  ثق، فدخل اخللوة،أفال وسعك ما وسعه، ووسع اخللفاء بعده ؟ فقام الوا: قال
__________  

ص " تاريخ اخللفاء " ، و ١٦٨لوحة  / ٨" عيون التواريخ " ، و ٢٢٩ / ٤" فوات الوفيات ) " ١(
٣٦٨.  

(*)  

)١٠/٣٠٨(  

  

شئ مل يعلمه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال أبو بكر، وال عمر، وال عثمان، وال : واستلقى وهو يقول
مث أمر برفع ! فهال وسعك ما وسعهم ! عرفوه، ومل يدعوا إليه الناس سبحان اهللا، ! علي، علمته أنت 

  .قيد الشيخ، وأمر له بأربع مئة دينار، وسقط من عينه ابن أيب دواد، ومل ميتحن بعدها أحدا
  .يف إسنادها جماهيل، فاهللا أعلم بصحتها

لي اهلامشي، عن املهتدي وروى حنوا منها أمحد بن السندي احلداد، عن أمحد بن املمتنع، عن صاحل بن ع
  .باهللا

حضرته وقد جلس، والقصص تقرأ عليه، ويأمر بالتوقيع عليها، فسرين ذلك، وجعلت أنظر : قال صاحل
يف نفسك شئ حتب أن تقوله، فلما انفض الس، : فقال يل: إليه، ففطن، ونظر إيل، فغضضت عنه، قال

: يا أمري املؤمنني، ما ترى ؟ قال: لك ؟ قلتتقول ما دار يف نفسك، أو أقوله : أدخلت جملسه، فقال
القرآن : أي خليفة خليفتنا إن مل يكن يقول: إنه قد استحسنت ما رأيت منا، فقلت يف نفسك: أقول

  .خملوق
: نعم، فأطرق، مث قال: فقلت! يا نفس، هل متوتني قبل أجلك ؟ : فورد علي أمر عظيم، مث قلت: قال

؟ ) ١(ومن أوىل باحلق منك وأنت خليفة رب العاملني :  عين، وقلتامسع، فواهللا لتسمعن احلق، فسري
القرآن خملوق صدرا من أيام الواثق حىت أقدم شيخا من أذنة، فأدخل مقيدا، وهو : ما زلت أقول: قال

  شيخ مجيل، حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه، ورق له، فما زال يدنيه حىت قرب
__________  

كرام رضوان اهللا عليهم مل يعطوا هذا اللقب اليب بكر الصديق، وهو أفضل الناس بعد الصحابة ال) ١(
  .يا خليفة رسول اهللا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا قالوا له

(*)  

)١٠/٣٠٩(  

  



أبو : يا أمري املؤمنني، إنه يضعف عن املناظرة، فغضب وقال: ناظر ابن أيب دواد، قال: منه، وجلس، فقال
يا أمحد، : هون عليك، وائذن يل، واحفظ علي وعليه، مث قال: د اهللا يضعف عن مناظرتك أنت ؟ قالعب

: أخربين عن مقالتك هذه، هي مقالة واجبة داخلة يف عقد الدين، فال يكون الدين كامال حىت تقال ؟ قال
  .نعم
: ال، قال: ئا مما أمر به ؟ قالفأخربين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بعثه اهللا، هل ستر شي: قال

  .يا أمري املؤمنني، واحدة: فدعا إىل مقالتك هذه ؟ فسكت، فقال الشيخ
  .واحدة: قال الواثق

، أكان اهللا هو  ]٣: املائدة] [ اليوم أكملت لكم دينكم : [ أخربين عن اهللا تعاىل حني قال: مث قال
:  يقال مبقالتك ؟ فسكت أمحد، فقال الشيخالصادق يف إكمال ديننا، أو أنت الصادق يف نقصانه حىت

  .نعم: اثنتان يا أمري املؤمنني، قال
فدعا إليها ؟ فسكت، : علمها، قال: أخربين عن مقالتك هذه، أعلمها رسول اهللا أم جهلها ؟ قال: فقال

  فاتسع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن: ثالثة، مث قال: قال الشيخ
: واتسع ذلك اليب بكر وعمر وعثمان وعلي ؟ قال: نعم، قال: ه ا ؟ قالميسك عنها، ومل يطالب أمت

  .نعم
يا أمري املؤمنني، قد قدمت القول بأن أمحد يضعف عن املناظرة، يا أمري : فأعرض الشيخ عنه، وقال

املؤمنني، إن مل يتسع لك من االمساك عن هذه املقالة ما زعم هذا أنه اتسع للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
نعم، كذا هو، اقطعوا قيد الشيخ، فلما قطعوه، ضرب بيده، : وأصحابه، فال وسع اهللا عليك، قال الواثق

الين نويت أن أوصي أن جيعل معي يف كفين الخاصم هذا به عند : مل أخذته ؟ قال: فأخذه، فقال الواثق
  .ال حاجة يل ا: ة، فقالاهللا، مث بكى، فبكى الواثق، وبكينا، مث سأله الواثق أن حياله، وأمر له بصل

  .فرجعت عن هذه املقالة، وأظن الواثق رجع عنها يف يومئذ: مث قال املهتدي

)١٠/٣١٠(  

  

حدثنا حامد بن العباس، عن رجل، عن املهتدي باهللا أن الواثق مات وقد تاب عن : قال إبراهيم نفطويه
  ).١(القول خبلق القرآن 
  ).٢(فرة، حسن اللحية، يف عينه نكتة كان أبيض تعلوه ص: قال ابن أيب الدنيا

  .وكان وافر االدب: قلت
رد السالم حتية ظلم فمن احلاضرين * أظلوم إن مصابكم رجال ): ٣(إن جارية غنته شعر العرجي : قيل

هكذا لقنين املازين، فطلب املازين، فلما مثل بني : رفع، فقالت] من [ ومنهم " رجال " من صوب نصب 



أي املوازن، أمازن متيم، أم مازن قيس، أم مازن ربيعة ؟ : من مازن، قال: رجل ؟ قالممن ال: يديه، قال
 - الم يقلبون امليم باء، والباء ميما -با امسك ؟ : مازن ربيعة، فكلمين حينئذ بلغة قومي، فقال: قالت

  فكرهت أن
تقول يف هذا البيت ؟ ما : بكر يا أمري املؤمنني، ففطن هلا وأعجبته، قال: ، فقلت"مكر " أواجه ب 

هو : فعارضين ابن اليزيدي، قلت" إصابتكم " مصدر مبعىن " مصابكم " الوجه النصب، الن : قلت
  إن: مبرتلة

__________  
  .٢٢٩ / ٤" فوات الوفيات " ، و ١٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٢٨ / ٤" فوات الوفيات " ، و ٢١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
"  إىل العرجي، وهو يف ٤٣": درة الغواص " ، واحلريري يف ٢٨٤ / ١بن خلكان وكذا نسبه ا) ٣(

 إىل احلارث بن خالد املخزومي، ونقله عنه ٢٣٤ / ٩" االغاين " ، ونسبه صاحب ١٩٣": ديوانه 
 بعد أن نقل ٢١٢ / ١٠" الوايف " ، وقال الصالح الصفدي يف ١١١ / ٧" معجم االدباء " ياقوت يف 

إنه للحارث بن خالد املخزومي من : - وهو الصحيح -وقال آخرون : رجي عن املربدنسبته إىل الع
أقصيته وأراد : فالعرتتان فأوحش اخلطم وبعد البيت املذكور* أقوى من ال ظليمة احلزم : أبيات أوهلا
  فليهنه إذ جاءك السلم* سلمكم 

)١٠/٣١١(  

  

  .، فيتم الكالم"ظلم " ق إىل أن تقول والكالم معل" مصابكم " ضربك زيدا ظلم، فالرجل مفعول 
  ).١(فأعجب الواثق، وأعطاين ألف دينار 

  .إن الواثق كان ذا مة باجلماع حبيث إنه أكل حلم سبع لذلك، فولد له مرضا صعبا كان فيه حتفه: قيل
  ).٢(ويف العام الثاين من دولته قدم مواله أشناس على القواد، وألبسه تاجا، ووشاحني جموهرين 

صادر الدواوين، وضرب أمحد بن أيب إسرائيل، وأخذ منه مثان مئة ألف دينار، : يف سنة تسع وعشرينو
  ومن سليمان بن وهب أربع مئة ألف

  ).٣(دينار، وأخذ من أمحد بن اخلصيب وكاتبه ألف ألف دينار 
مة واملؤذنني الشهيد ظلما، وأمر بامتحان االئ) ٤(قتل أمحد بن نصر اخلزاعي : ويف سنة إحدى وثالثني

القرآن : من مل يقل: خبلق القرآن، وافتك من أسر الروم أربعة آالف وست مئة نفس، فقال ابن أيب دواد
  ).٥(خملوق، فال تفتكوه 

  وفيها جاء اوس االردمانيون يف مراكب من ساحل البحر االعظم،



__________  
، ٢٤٩ / ١" إنباه الرواة " ، و ٢٨٤ / ١" وفيات االعيان " ، و ١٨٥ - ١٨٣" نزهة االلباء ) " ١(

 ٨" عيون التواريخ " ، و ٢١٣، ٢١٢ / ١٠" الوايف بالوفيات " ، و ٢٣٥، ٢٣٤ / ٩" االغاين " و 
  .١٣٥لوحة / 
  .٩ / ٧البن االثري " الكامل " ، و ١٢٤ / ٩" تاريخ الطربي ) " ٢(
 ٤" فوات الوفيات " ، و ١٠/  ٧البن االثري " الكامل " ، و ١٢٨، ١٢٧ / ٩" تاريخ الطربي ) " ٣(
 ٢٢٧(وهو خطأ، الن خالفة الواثق إمنا كانت يف أول سنة ) ٢٢٩(بدل ) ٢٠٢(يف سنة :  وفيه٢٣٠/ 
  ).ه
  .١٦٦سترد ترمجته يف اجلزء احلادي عشر من الكتاب ص ) ٤(
 ٧ن االثري الب" الكامل " ، و ١٤١ / ٩" تاريخ الطربي " انظر خرب الفداء بني املسلمني والروم يف ) ٥(
 /٢٤.  

(*)  

)١٠/٣١٢(  

  

فدخلوا إشبيلية بالسيف، ومل يكن هلا سور بعد، فجهز حلرم أمري االندلس عبدالرمحن املرواين جيشا، 
  .فالتقوا، فازم االردمانيون، وأسر منهم أربعة آالف وهللا احلمد

ال سوقة *  مجيع اخللق مشترك املوت فيه: ملا احتضر الواثق، ردد هذين البيتني: قال زرقان بن أيب دواد
  منهم يبقى وال ملك

وليس يغين عن االمالك ما ملكوا مث أمر بالبسط، فطويت، وألصق خده * ما ضر أهل قليل يف تفرقهم 
  ).١(يا من ال يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه : بالتراب، وجعل يقول

 أمرض الواثق، فلحقته غشية، فما كنت: وروى أمحد بن حممد الواثقي أمري البصرة، عن أبيه، قال
تقدموا، فما جسر أحد سواي، فلما أن أردت أن أضع يدي على : شككنا أنه مات، فقال بعضنا لبعض

سيفي بالعتبة، فعثرت، واندق السيف، ) ٢(أنفه، فتح عينيه، فرعبت، ورجعت إىل خلف، فتعلقت قبيعة 
فتلف الرجل، فشددت حلييه وغمضته وكاد أن جيرحين، واستدعيت سيفا، وجئت، فوقفت ساعة، 

إنا نريد أن : وسجيته، وأخذ الفراشون ما حتته لريدوه إىل اخلزائن، وترك وحده، فقال ابن أيب دواد
نتشاغل بعقد البيعة، فاحفظه، فرددت باب الس، وجلست عند الباب، فحسست بعد ساعة حبركة 

ال إله إال اهللا، هذه العني اليت فتحها : كلها، فقلتأفزعتين، فأدخل، فإذا جبرذون قد استل عني الواثق فأ
  من



__________  
 ٤" فوات الوفيات " ، و ٢٩ / ٧البن االثري " الكامل " ، و ١٩ / ١٤" تاريخ بغداد " البيتان يف ) ١(
  ".تفارقهم : "  وفيه٣٤٤": تاريخ اخللفاء " و " تفرقهم " بدل " تفاقرهم : " ، وفيهما٢٣٠/ 
  .على رأس قائم السيف، ورمبا اختذت من فضةهي اليت ) ٢(

(*)  

)١٠/٣١٣(  

  

كانت خالفته مخس سنني ونصفا، مات بسامرا لست بقني من : قلت) ! ١(ساعة، فاندق سيفي هيبة هلا 
  .، وبايعوا بعده أخاه املتوكل)٢(ذي احلجة سنة اثنتني وثالثني ومئتني 

  
  )ع * ( مسلم بن إبراهيم- ٧٥

  .ة، مسند البصرة، أبو عمرو االزدي الفراهيدي موالهم البصري، القصاباالمام احلافظ الثق
  .ولد يف حدود الثالثني ومئة

عبد اهللا بن عون يسرا، وعن قرة بن خالد، ومالك بن مغول، وسعيد بن أيب عروبة، : وحدث عن
 خالد بن الغصن دجني الريبوعي، وأيب خلدة) ٣(وهشام الدستوائي، وإمساعيل بن مسلم العبدي، وأيب 

دينار، وشعبة بن احلجاج، ومهام، وأبان، وسالم بن مسكني، ويزيد بن إبراهيم، وعبد اهللا بن املثىن، 
واالسود بن شيبان، وحممد بن فضاء، واملستمر بن الريان، ووهيب، والقاسم بن الفضل احلداين، 

  .ومبارك بن فضالة، وخلق سواهم
__________  

 / ٨" عيون التواريخ " ، و ٣٠ / ٧البن االثري " الكامل " ، و ٢٠ ،١٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٦٧لوحة 

  .٢٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
 / ٧، التاريخ الكبري ٤٧٦: ، تاريخ خليفة)١٩٤٤(، طبقات خليفة ت ٣٠٤ / ٧طبقات ابن سعد * 

، تذهيب ١٣٢٢، ذيب الكمال لوحة ١٨١ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٤٦ / ٢، التاريخ الصغري ٢٥٤
، ذيب ١٣٩ / ٣، الكاشف ٣٨٥ / ١، العرب ٣٩٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ٣٥ / ٤التهذيب 
  .٥٠ / ٢، شذرات الذهب ٣٧٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٢١ / ١٠التهذيب 

  .٤٤٣ / ٣" اجلرح والتعديل " وهو خطأ، انظر " ابن : " يف االصل) ٣(
(*)  



)١٠/٣١٤(  

  

د، وهو أكرب شيخ اليب داود، وحيىي بن معني، ونصر بن علي، وحممد بن حيىي، البخاري، وأبو داو: وعنه
  وزيد بن أخزم، وحجاج بن

الشاعر، وعبد بن محيد، وعبد اهللا بن عبدالرمحن الدارمي، وأبو زرعة، وأبو حامت، وأمحد بن أيب خيثمة، 
نجه، وحممد بن أيوب وأمحد بن الفرات، وحيىي بن مطرف، وإمساعيل مسويه، وحفص بن عمر الرقي س

بن الضريس، وأبو مسلم الكجي، وحممد بن عثمان بن أيب سويد، وأبو خليفة، وعلي بن عبد العزيز، 
  .وحممد بن عبد اهللا بن سنجر اجلرجاين، وخلق كثري

  ).١(ثقة مأمون : روى أمحد بن زهري، عن حيىي بن معني
:  بن إبراهيم على معاذ بن هشام، ويقولكان حيىي بن معني يقدم مسلم: وقال الفضل بن سهل االعرج

  ).٢(ال أجعل رجال مل يرو إال عن أبيه، كرجل روى عن الناس 
كتبت عن مثان مئة شيخ، ما جزت اجلسر : مسعت مسلم بن إبراهيم يقول: وقال أبو إمساعيل الترمذي

)٣.(  
: اب شيوخما رحل مسلم إىل أحد، وكتب عن قريب من ألف شيخ، وهؤالء أصح: قال أبو داود

  ).٤(مسلم بن إبراهيم، وعبد الصمد، وإسحاق بن إدريس 
  كان مسلم حيفظ حديثه عن قرة، وحيفظ حديث هشام،: وقال أيضا

__________  
  .١٨١ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٣٢٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٣٢٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٣٢٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

*)(  

)١٠/٣١٥(  

  

  وحديث أبان العطار، يهذه هذا، وهو أحب إلينا من ابن كثري، كان ابن
  ).١( ال حيفظ، وكانت فيه سالمة - يعين حممدا -كثري 

: قعدت مرة أذاكر شعبة عن خالد بن قيس، فقال: مسعت مسلم بن إبراهيم يقول: قال نصر بن علي
  ).٢( يريد على سبيل املبالغة -كدت تلقى أبا هريرة 



كان مسلم يسكن البصرة يف دار كبرية، وإمنا معه أخته عجوز كبرية، : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .ال واهللا إال مثبتة: أختك قدرية، فيقول: وكان أصحاب احلديث إذا أرادوا أن يغيظوه قالوا

  ).٣(وكان ثقة عمي بأخرة، وروى عن سبعني امرأة 
ما أتيت حالال وال حراما قط، وكان أتى عليه نيف : اهيم يقولمسعت مسلم بن إبر: قال أبو زرعة
  ).٤(ومثانون سنة 
  ).٥( وهو ثقة صدوق - يعين اجلماع -كان ال حيتاج إليه : قال أبو حامت

  .، وهو يف عشر املئة، رمحه اهللا)٦(مات يف صفر سنة اثنتني وعشرين ومئتني 
__________  

  .١٣٢٣لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٣٢٣لوحة " ذيب الكمال  " )٢(
، وهذه الظاهرة ظاهرة االكثار من الرواية عن النساء وأخذ العلم ١٣٢٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(

عنهن استمرت حىت عصر املؤلف، ويف مشيخته تراجم لكثري من النساء الالئي روى عنهن، وأفاد 
ن تتعلم، وتستمر يف العلم حىت تبلغ درجة منهن، وهذا من أبني االدلة على تشجيع االسالم للمرأة أ

  .االستاذة، فيؤخذ عنها، ويستفاد منها
  .١٣٢٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .١٨١ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٥(
  .٣٠٤ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٦(

(*)  

)١٠/٣١٦(  

  

اهر بن طاهر، أخربنا أبو سعد أخربنا أبو الفضل أمحد بن تاج االمناء، أنبأنا عبداملعز بن حممد، أخربنا ز
الكنجروذي، أخربنا عبد اهللا بن حممد الرازي، أخربنا حممد بن أيوب، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا 

قدم علينا أنس بن مالك واسط، فحدثنا أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه : سحامة ابن عبد اهللا قال
صالة، فنهض النيب صلى اهللا عليه وسلم ليدخل فيها، وسلم، فذكر من أمره حاجة وفقرا، فأقيمت ال

  .فتعلق به الرجل، فقام معه حىت قضى حاجته، مث دخل يف الصالة
  .هذا حديث حسن عال جدا
" ، وقد أخرج له البخاري هذا احلديث يف كتاب )١(البن حبان " الثقات " وسحامة مذكور يف كتاب 

  . أيب عامر العقدي عنهعن أيب بكر بن أيب االسود، عن) ٢" (االدب 



أخربنا عمر بن حممد، أخربنا أبو غالب بن البناء، أخربنا احلسن بن : أنبأنا علي بن أمحد وغريه، قالوا
علي اجلوهري، أخربنا أبو بكر القطيعي، حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا 

 عنه مجعا متواليات يأمر بقتل الكالب وذبح مسعت عثمان رضي اهللا: مبارك بن فضالة، عن احلسن
  .احلمام

يف االسنادين ضعف من جهة زاهر وعمر الخالهلما بالصالة، فلو كان يف ورع ملا رويت ملن هذا نعته 
)٣.(  

__________  
  .وروى عنه أبو عامر العقدي، ووكيع، وحممد بن ربيعة، ومسلم بن إبراهيم، وسلم بن قتيبة) ١(
  ).٢٧٨(برقم ) ٢(
  رحم اهللا املؤلف، فقد وصف نفسه بعدم الورع النه روى عمن هذا وصفه، مع أنه) ٣(

بني حاله، وكشف عن أمره، فكيف يكون حال من يروي عن الكذابني والضعفاء، ويسكت عنهم، وال 
  ! (*)يبني حاهلم ؟ 

)١٠/٣١٧(  

  

طلبت احلديث، فلم أر : أخربنا حفص بن عمر، مسعت مسلم بن إبراهيم يقول: بكر بن أمحد احلافظ
إا سنة أحييها، وبدعة أميتها لعل اهللا أن : أهل احلديث على مثل ما هم عليه اليوم، ولوال أين أقول

  .يكفر عين بعض ما أنا فيه، ما حدثت
  

الشيخ العامل احملدث، أبو سعيد، حيىي بن عبد اهللا بن الضحاك ابن بابلت االموي،  *  البابليت- ٧٦
  .، احلراين)١( موالهم البابليت

زوج أمه أيب عمرو االوزاعي، وأيب بكر بن أيب مرمي، وصفوان بن عمرو السكسكي، وعبد : حدث عن
  .الرمحن بن ثابت بن ثوبان، وابن أيب ذئب، وأيب جعفر الرازي، ومجاعة

ية حممد بن حيىي احلراين، وأبو إسحاق اجلوزجاين، وإمساعيل مسويه، وسليمان بن سيف، وأبو أم: وعنه
الطرسوسي، وإسحاق ابن سيار النصييب، وحفص بن عمر سنجه، وطائفة آخرهم موتا ابن زوجته أبو 

  .شعيب عبد اهللا بن احلسن احلراين
  ).٢(أما السماع، فال يدفع : قال أمحد بن حنبل: قال البخاري

  .وغريه) ٣(وضعفه، أبو زرعة 
__________  



، ٨٤٥لوحة  / ٤، الكامل يف الضعفاء ١٦٤ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٨٨ / ٨التاريخ الكبري * 
 / ١٥٨ / ٤، تذهيب التهذيب ٢٦١ / ٣، الكاشف ١٥٠٥، ذيب الكمال لوحة ١٤ / ٢االنساب 

  ، العرب٧٣٩ / ٢، املغين يف الضعفاء ٣٩١، ٣٩٠ / ٤، ميزان االعتدال ٢
  .٤٥ / ٢، شذرات الذهب ٤٢٥، خالصة تذهيب الكمال ٢٤٠ / ١١، ذيب التهذيب ٣٧٦ / ١
  .موضع باجلزيرة" بابلت " نسبة إىل ) ١(
  .١٤ / ٢" االنساب " 
  .٢٨٨ / ٨" التاريخ الكبري ) " ٢(
  .١٦٤ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)١٠/٣١٨(  

  

  ).١(له أحاديث صاحلة عن االوزاعي تفرد ببعضها، وأثر الضعف على حديثه بني : وقال ابن عدي
كرم نزله، وأحتفه، فاستحى منه، وما بالغ يف تليينه، وهو ممن جتوز رواية مر به حيىي بن معني، فأ: قلت

  .حديثه، ووقع لنا من عواليه
  .تويف سنة مثاين عشرة ومئتني، رمحه اهللا: قال حممد بن حيىي

واهللا إن صلته : إنه وجه إىل ابن معني صرة دنانري وأطعمة، فقبل الطعام، ورد الصرة، وقال: وقيل يل
  ).٢( من االوزاعي شيئا - واهللا -ه طيب إال أنه مل يسمع حسنة وطعام

  .هذه حكاية منقطعة السند
  

، احلافظ االمام احلجة، أبو اليمان البهراين احلمصي موىل امرأة احلكم بن نافع) ع* ( أبو اليمان - ٧٧
  .رانية تدعى أم سلمة، كانت عند عمر بن روبة التغليب

  .مئة، وطلب العلم سنة بضع ومخسنيولد يف حدود سنة بضع وثالثني و
__________  

  .٨٤٦لوحة  / ٤يف الضعفاء " الكامل ) " ١(
  .١٥٠٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ٨٤٦، ٨٤٥لوحة  / ٤يف الضعفاء " الكامل ) " ٢(
  ، التاريخ٣٤٦ / ٢، التاريخ الصغري ١٢٧: ، تاريخ ابن معني٤٧٢ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ٣١٩، ذيب الكمال لوحة ١١٠: ، املعجم املشتمل١٢٩ / ٣ح والتعديل ، اجلر٣٤٤ / ٢الكبري 
، ٣٨٤ / ١، العرب ٤١٢ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٤٧ / ١، الكاشف ٢ / ١٦٨ / ١تذهيب التهذيب 



، خالصة ١٦٨: ، طبقات احلفاظ٤٤٠ / ٢، ذيب التهذيب ٣٩٦، مقدمة فتح الباري ص ٣٨٥
  .٤١٣ / ٤، ذيب ابن عساكر ٩٠: تذهيب الكمال

(*)  

)١٠/٣١٩(  

  

صفوان بن عمرو، وحريز بن عثمان، وأيب بكر بن أيب مرمي، وشعيب بن أيب محزة، وسعيد : فروى عن
بن عبد العزيز، وعفري بن معدان، وأرطاة بن املنذر، وإمساعيل بن عياش، ويزيد بن سعيد بن ذي 

  .عصوان، وأيب مهدي سعيد بن سنان، وطائفة، وما علمت له رحلة
أمحد، وابن معني، وحممد بن حيىي، وعمرو بن منصور النسائي، وعبيد اهللا بن فضالة، : ث عنهحد

وعمران بن بكار، وأبو حممد الدارمي، وأبو عبد اهللا البخاري، وعثمان الدارمي، وأبو حامت، وحممد ابن 
علي بن حممد عوف، وأبو زرعة الدمشقي، وحممد بن إمساعيل الترمذي، وموسى ابن عيسى بن املنذر، و

  .احلكاين، وأمحد بن الفرات، وخلق سواهم
هو : ، مث قال أمحد)١(أما حديث أيب اليمان عن حريز وصفوان بن عمرو فصحيح : قال أمحد بن حنبل

أخربنا شعيب، واستحل ذلك بشئ عجيب، كان أمر شعيب يف احلديث عسرا جدا، وكان علي : يقول
ال : راها أم سألوه أن يأذن هلم يف أن يرووا عنه، فقال هلمبن عباس مسع منه، وذكر قصة الهل محص أ

مث كلموه، وحضر ذلك أبو اليمان، فقال :  قال أبو عبد اهللا- يعين شعيبا -ترووا هذه االحاديث عين 
  .ارووا تلك االحاديث عين: هلم

  لو كان: ؟، قال) ٢(مناولة : قلت اليب عبد اهللا: قال االثرم
إن أبا اليمان جاءين، :  كتبا وال شيئا، إمنا مسع هذا فقط، فكان ولد شعيب يقولمناولة، كان مل يعطهم

  :فأخذ كتب شعيب مين بعد، وهو يقول
__________  

  .٣١٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٢٩ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .وهو خطأ" منالة : " يف االصل) ٢(

(*)  

)١٠/٣٢٠(  

  



  ).١(ارووه عين :  مسع شعيبا يقول لقومأخربنا، فكأنه استحل ذلك، بأن
كيف مسعت الكتب من شعيب ؟ : قال يل أمحد بن حنبل: مسعت أبا اليمان يقول: قال إبراهيم بن ديزيل

أخربنا : فقال يف كله: قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأه علي، وبعضه أجاز يل، وبعضه مناولة، قال: قلت
  ).٢(شعيب 

ليس هو مناولة، املناولة مل : ان عن حديث شعيب بن أيب محزة، فقالسألت أبا اليم: وقال ابن معني
  ).٣(أخرجها إىل أحد 

كان شعيب عسرا يف احلديث، فدخلنا عليه حني حضرته : وروى أبو زرعة النصري عن أيب اليمان قال
هذه كتيب، وقد صححتها، فمن أراد أن يأخذها، فليأخذها، ومن أراد أن يعرض، : الوفاة، فقال

  ).٤(عرض، ومن أراد أن يسمعها من ابين، فليسمعها، فإنه قد مسعها مين فلي
  مل يسمع أبو: سعيد بن عمرو الربذعي، عن أيب زرعة الرازي قال

__________  
احلكم ابن نافع أبو : ٣٩٦": مقدمة الفتح " ، وقال احلافظ يف ٣١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ١(

ه البخاري، وروى عنه الكثري، وروى له الباقون بواسطة، تكلم اليمان احلمصي جممع على ثقته، اعتمد
مسعت حيىي : إذن جمرد، وقد قال الفضل بن غسان: إنه مناولة، وقيل: بعضهم يف مساعه من شعيب، فقيل

  سألت أبا اليمان عن حديث شعيب،: بن معني يقول
مل يسمع أبو اليمان من : رازي، فقالليس هو مناولة، املناولة مل أخرجها المحد، وبالغ أبو زرعة ال: فقال

  .شعيب إال حديثا واحدا
إن صح ذلك، فهو حجة يف صحة الرواية باالجازة، إال أنه كان يقول يف مجيع ): القائل ابن حجر(قلت 
  .وال مشاححة يف ذلك إن كان اصطالحا له" أخربنا : " ذلك

  .٣١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٥٨١ / ١" ميزان االعتدال " أورد املؤلف اخلرب يف ) ٣(
  .٧١٦ / ٢ و ٤٣٤ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ٤(

(*)  

)١٠/٣٢١(  

  

  ).١(اليمان من شعيب إال حديثا واحدا، والباقي إجازة 
  ).٢(مل يسمع أبو اليمان من شعيب بن أيب محزة إال كلمة : مسعت حممد بن عوف يقول: قال أبو داود

: ألت أمحد بن حنبل عن حديث الزهري، عن أنس، عن أم حبيبة، فقالس: وقال أبو زرعة الدمشقي



ليس : ليس هذا من حديث الزهري، هذا من حديث ابن أيب حسني، فسألت أمحد بن صاحل عنه، فقال
  ).٣(له أصل عن الزهري وأنكره 

بنت عبد قرئ هذا على إبراهيم بن الدرجي، وأجازه يل عن أيب جعفر الصيدالين، أخربتنا فاطمة : قلت
اهللا، أخربنا ابن ريذة، أخربنا أبو القاسم الطرباين، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو اليمان، أخربنا شعيب، عن 

أريت ما تلقى أميت من : " الزهري، عن أنس، عن أم حبيبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
أن يوليين شفاعة فيهم، ففعل ) ٤(بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وكان ذلك سابقا من اهللا، فسألته 

."  
  عن: رواه عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه، عن أيب اليمان، فقال

  هاهنا: فقلت: ، مث قال عبد اهللا)٥(شعيب، عن ابن أيب حسني، عن أنس 
__________  

  .٣١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٥٨٢ / ١" ميزان االعتدال " انظر ) ٢(
  .٤٥٦ / ١زرعة اليب " تاريخ دمشق ) " ٣(
  .وهو خطأ" فسألين : " يف االصل) ٤(
  .٤٢٨ / ٦" املسند " هو يف ) ٥(

هو عبد اهللا بن عبدالرمحن بن أيب حسني بن احلارث بن عامر بن نوفل املكي النوفلي : وابن أيب حسني
ي  من طريق البيهق٣٢٧ / ٢" النهاية " ثقة روى حديثه أصحاب الكتب الستة، وأورده ابن كثري يف 

حدثنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي، أخربنا أبو احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي االودي، حدثنا : قال
عبد الكرمي بن اهليثم، حدثنا شعيب، عن الزهري، عن أنس، عن أم حبيبة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم
  .هذا إسناد صحيح: فذكره، ونقل عن البيهقي قوله

(*)  

)١٠/٣٢٢(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 
  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 

  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

  ).١(ليس ذا من حديث الزهري : ان، عن شعيب، عن الزهري، فقالقوم حيدثون به عن أيب اليم
كتاب شعيب عن ابن أيب حسني ملصق بكتاب الزهري، فبلغين : قال يل أمحد بن حنبل: قال أبو زرعة

أن أبا اليمان حدثهم به عن شعيب، عن الزهري، وليس له أصل، كأنه يذهب إىل أنه اختلط بكتاب 
  ).٢(با اليمان وال حيمل عليه فيه الزهري، فرأيته كأنه يعذر أ

 -سألت حيىي بن معني عن حديث أيب اليمان : وقال مكحول البريويت عن جعفر بن حممد بن أبان احلراين
احلديث حديث الزهري، فمن كتبه عين، فقد أصاب، : أنا سألت أبا اليمان، فقال:  فقال-يعين املذكور 

خطأ، إمنا كتب يف آخر حديث ابن أيب حسني، فغلطت، ومن كتبه عين من حديث ابن أيب حسني، فهو 
  ).٣(فحدثت به من حديث ابن أيب حسني، وهو صحيح من حديث الزهري 
احلديث حديث الزهري، : وروى ابن صاعد، عن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، قال لنا أبو اليمان

  ).٤(والذي حدثتكم عن ابن أيب حسني غلطت فيه بورقة قلبتها 
ني أن احلديث وهم فيه أبو اليمان، وصمم على الوهم، الن الكبار حكموا بأن احلديث ما هو تع: قلت

  .عند الزهري، واهللا أعلم
__________  

  .٣١٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٥٦ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ١(
  .٣١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٣١٩لوحة " يب الكمال ذ) " ٤(

(*)  

)١٠/٣٢٣(  

  

مسعت حيىي يقول يف حديث أيب اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن عقبة بن سويد، : عباس الدوري
إمنا هو عن سحيم : فقال حيىي" يغزو جيش الكعبة : " عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).١(موىل أيب هريرة، عن أيب هريرة 



كان أبو اليمان يسمى كاتب إمساعيل بن عياش، كما يسمى أبو صاحل كاتب الليث، وهو : متقال أبو حا
  ).٢(ثقة نبيل صدوق 

  ).٣(ال بأس به : وقال العجلي
القطوا يل : ، وكان إذا جاءه أهل احلديث قال هلم)٤(كان ثقة، وكان بسلمية : وقال ابن عمار املوصلي

  ).٥( يلقطون، مث حيدثهم الزعفران، ومثت ينبت الزعفران، فكانوا
صرت إىل مالك، فرأيت مث من احلجاب : مسعت أبا اليمان يقول: وقال حممد بن عيسى الطرسوسي

  :والفرش شيئا عجيبا، فقلت
  ).٦(ليس ذا من أخالق العلماء، فمضيت وتركته، مث ندمت بعد 

__________  
ة، وهو من حديث عائشة يف ، ومل أجده من حديث أيب هرير٣٢٠لوحة، " ذيب الكمال ) " ١(

، ومن ١١ / ٥" حلية االولياء " ، و ١٠٥ / ٦، وأمحد )٢٨٨٤(، ومسلم ٢٨٥، ٢٨٤ / ٤البخاري 
، وأيب ٣١٧، ٣١٦ و ٢٩٠ و ٢٨٩، و ٢٥٩ / ٦، وأمحد )٢٨٨٢(حديث أم سلمة عند مسلم 

 ،٢٨٧ / ٦، وأمحد )٢٨٨٣(، ومن حديث حفصة عند مسلم )٢١٧١(، والترمذي )٤٢٨٦(داود 
  ).٢١٨٤(، والترمذي ٣٣٧ و ٣٣٦ / ٦ومن حديث صفية عند أمحد 

  .١٢٩ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٣٢٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .ويقال أيضا بسكون امليم وختفيف الياء، وهي بليدة يف ناحية الربية من أعمال محاه) ٤(

  .٢٤٠ / ٣" معجم البلدان " انظر 
  .٣٢٠ة لوح" ذيب الكمال ) " ٥(
  .٤١٣ / ٤" ذيب تاريخ ابن عساكر " ، و ٣٢٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(

(*)  

)١٠/٣٢٤(  

  

  .وبلغنا أن أبا اليمان كتب كتب إمساعيل بن عياش، ومل يدع منها شيئا يف القراطيس
، حنو من أربعني حديثا عند البخاري، عن أيب اليمان قد أخرجها مسلم عن الدارمي" الصحيحني " ويف 

حدثنا، فهذا يوضح لك أا باالجازة، : أخربنا شعيب، ما قال قط: عن أيب اليمان، ومجيعها يقول فيها
  .وهي منقولة جزما من خط شعيب، وكان من أثبت أصحاب الزهري

واملقصود من الرواية إمنا هو العلم احلاصل بأن هذا اخلرب حدث به فالن على أي صفة كان من صفات 



  .االداء
  .أبو اليمان عاملا وقته حبمص، استقدمه املأمون ليوليه قضاء محصوقد كان 

  ولدت سنة مثان وثالثني: وروينا بإسناد قوي عن أيب اليمان أنه قال
  ).١(ومئة 

  ).٢(مات أبو اليمان سنة إحدى وعشرين ومئتني : قال حممد بن مصفى، وأبو زرعة النصري، والفسوي
  .ثنتني وعشرينسنة ا: وقال ابن سعد والبخاري ومطني

  ).٣(يف ذي احلجة حبمص : زاد ابن سعد
__________  

  .٧٠٨ / ٢ و ٨٤ / ١اليب زرعة الدمشقي " تاريخ دمشق ) " ١(
" ذيب الكمال " ، و ٢٠٥ / ١" تاريخ الفسوي " ، و ٧٠٨ / ٢اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ٢(

  .٣٢٠لوحة 
  .٣٢٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٤٤ / ٢ " ، والتاريخ الكبري٤٧٢ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٣٢٥(  

  

  .االمام الثقة، أبو عمر اليماين، اللؤلؤي، نزيل بغداد) خ، م، د، ت، س * ( حجني بن املثىن- ٧٨
عبد العزيز بن املاجشون، وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، ومالك بن أنس، والليث بن : حدث عن

  .سعد، وعدة
 حنبل، وحممد بن رافع، وحجاج بن الشاعر، والرمادي، وعباس الدوري، وأمحد بن أمحد بن: وعنه

  .منصور زاج، وآخرون
  ).١(وثقة ابن سعد 
  ).٢(كان قاضيا على خراسان، وأصله من اليمامة : وقال البخاري
  ).٣(قدم بغداد ونزهلا، وكان صاحب جوهر ولؤلؤ، لزم السوق، وكان ثقة : قال ابن سعد

  . حنو سنة عشر ومئتني، وكان من أبناء السبعنيبقي إىل: قلت
  

  ، وتلميذ نافع، هو االمام اود النحوي، أبومقرئ املدينة* *  قالون - ٧٩
__________  

، ذيب ٣٨٣، ٣٨٢ / ٨، تاريخ بغداد ١٣٤ / ٣، التاريخ الكبري ٣٣٨ / ٧طبقات ابن سعد * 



 / ٢، ذيب التهذيب ٢٠٩ / ١اشف ، الك٢ / ١٢٤ / ١، تذهيب التهذيب ٢٤٠الكمال لوحة 
  .٩٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٦

  .وهو خطأ" حجني " بدل " حجري : " ، وفيه٣٣٨ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .١٣٤ / ٣" التاريخ الكبري ) " ٢(
  .٣٢٨ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٣(

 / ١معرفة القراء الكبار ، ٣٨٠ / ١، العرب ١٠٣ / ٦، إرشاد االريب ٢٩٠ / ٦اجلرح والتعديل * * 
  .٤٨ / ٢، شذرات الذهب ٢٣٥ / ٢، النجوم الزاهرة ٦١٥ / ١، طبقات القراء البن اجلزري ١٢٨

(*)  

)١٠/٣٢٦(  

  

  .موسى عيسى بن مينا، موىل بين زريق
  ).١(كان ربيب نافع، فلقبه بقالون جلودة قراءته : يقال

  .أيب الزنادروى عن شيخه، وعن حممد بن جعفر بن أيب كثري، وابن 
أبو زرعة، وابن ديزيل، وإمساعيل القاضي، وأمحد بن صاحل، وأبو نشيط، وموسى بن إسحاق، : وعنه
  .وخلق

  .وتال عليه ابنه أمحد، واحللواين، وأبو نشيط، وعدة
  ).٣(كان شديد الصمم، فكان ينظر إىل شفيت القارئ ويرد ): ٢(قال علي بن احلسن اهلسنجاين 

  . ومئتني عن نيف ومثانني سنةمات سنة عشرين: قلت
  

هو احلافظ العالمة الفقيه، حمدث الديار املصرية، أبو حممد سعيد بن ) ع * ( سعيد بن أيب مرمي- ٨٠
  .احلكم بن حممد بن سامل اجلمحي موالهم املصري

  نافع بن عمر اجلمحي، وأيب غسان حممد بن: حدث عن
__________  

  .٦١٥ / ١" غاية النهاية ) " ١(
  .هسنجان: هسنكان، فعرب، فقيل: نسبة إىل قرية من قرى الري يقال هلا) ٢(
  .٦١٥ / ١البن اجلزري " غاية النهاية " ، و ٢٩٠ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٣(
، املعجم ١٤، ١٣ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٥٠ / ٢، التاريخ الصغري ٥١٢ / ٣التاريخ الكبري * 

 / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ١٦ / ٢ تذهيب التهذيب ،٤٨٦، ذيب الكمال لوحة ١٢٦: املشتمل



، ٣٤٦ / ١، حسن احملاضرة ٨٢ / ٤، ذيب التهذيب ٣٥٨ / ١، الكاشف ٣٩٠ / ١، العرب ٣٩٢
  .٥٤، ٥٣ / ٢، شذرات الذهب ١٣٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٧: طبقات احلفاظ

(*)  

)١٠/٣٢٧(  

  

سليمان بن بالل، ونافع بن يزيد، وحيىي بن مطرف، وحممد بن جعفر بن أيب كثري، ومالك، والليث، و
أيوب، وأسامة بن زيد بن أسلم، ومحاد بن زيد، وخالد بن سليمان احلضرمي، والعطاف بن خالد، 

  .وخلق من طبقتهم
البخاري، والذهلي، وأبو بكر الصاغاين، وحممد بن عوف، وأمحد بن عبد اهللا العجلي، : روى عنه

، ومحيد بن زجنويه، وعبيد بن عبد الواحد البزار، وأبو حامت، وحيىي وإسحاق الكوسج، وإمساعيل مسويه
بن عثمان بن صاحل، والفسوي، وحممد بن عبد اهللا بن الربقي، وابن معني وأثىن عليه، وخلق سواهم، 

  منهم ابن أخيه أمحد بن سعد
  .احلافظ

  ).١(ابن أيب مرمي عندي حجة : قال أبو داود
  ).٢(ثقة : وقال أبو حامت وغريه

  .كان من أئمة احلديث: قلت
ال سلم اهللا : ثقة، كان له دهليز طويل، وكان يأتيه الرجل، فيقف فيسلم عليه، فريد عليه: قال العجلي

  .عليك وال حفظك وفعل بك
  .قدري: ما هذا ؟ فيقول: فأقول

افضي، ر: جهمي خبيث، ويأيت آخر، فيقول: ما هذا ؟ فيقول: ويأيت آخر، فيقول له مثل ذلك، فأقول
  ).٣(وال نظن إال رد عليه سالمه، وكان عاقال، مل أر مبصر أعقل منه، ومن عبد اهللا بن عبد احلكم 

__________  
  .٤٨٧لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٤ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٢(
 بتحية وإذا حييتم: ( وليس ذا من أدب االسالم، فإن اهللا تعاىل يقول٤٨٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(

  ).فحيوا بأحسن منها أو ردوها
(*)  

)١٠/٣٢٨(  



  

سابور، حدثنا عثمان بن سعيد ] مبدينة [ حدثين حممد بن حممد بن حيىي : قال أبو حممد الرامهرمزي
كنا عند سعيد بن أيب مرمي، فأتاه رجل، فسأله كتابا ينظر فيه، أو سأله بأن حيدثه : الدارمي قال

سألتك فلم جتبين، وسألك هذا : ه آخر يف ذلك فأجابه، فقال له االولبأحاديث، فامتنع عليه، وسأل
إن كنت تعرف الشيباين :  فقال له ابن أيب مرمي- أو حنو هذا من الكالم -فأجبته، وليس هذا حق العلم 

خصصناك كما خصصنا هذا ] حدثناك و [ من السيباين، وأبا محزة من أيب مجرة، وكالمها عن ابن عباس 
)١.(  

  .حديث سعيد غرائب لسعة علمه] يف [  يقع :قلت
أبو فطيمة، موىل أيب : سعيد بن احلكم بن أيب مرمي الفقيه موىل أيب فاطمة، ويقال: قال أبو سعيد بن يونس
  .الضبيع، موىل بين مجح

  ).٢(ولد سنة أربع وأربعني ومئة، ومات سنة أربع وعشرين ومئتني 
  .خرج له أصحاب الكتب الستة

لرمحن بن حممد الفقيه يف كتابه، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا ابن احلصني، أخربنا حممد بن أخربنا عبدا
حممد، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا أبو إمساعيل الترمذي، حدثنا سعيد بن أيب مرمي، حدثنا حيىي بن 

عن عباس بن حدثنا ابن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن عامر ابن سعد، : أيوب وابن هليعة قاال
  إذا سجد: " عبداملطلب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

__________  
  .٤٨٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٧٤ص " احملدث الفاصل ) " ١(

هو عمران بن أيب : هو أبو عمرو زرعة، وأبو محزة: هو أبو عمرو سعد بن إياس، والسيباين: والشيباين
  ".التهذيب "  نصر بن عمران الضبعي، واالربعة من رجال هو: عطاء القصاب، وأبو مجرة

  .٤٨٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
(*)  

)١٠/٣٢٩(  

  

  ).١" (اجلبهة، وكفاه، وركبتاه، وقدماه : العبد، سجد معه سبعة آراب
  .وكذلك رواه الليث، وبكر بن مضر عن ابن اهلاد، وأخرجه اجلماعة سوى البخاري

  
، )٢(، االمام الثقة احلافظ، شيخ االسالم، أبو أيوب الواشحي ابن جبيل) ع(*  سليمان بن حرب - ٨١



  .االزدي، البصري، قاضي مكة
  أخربنا عمر بن: أخربنا عبدالرمحن بن حممد وغريه إجازة، قالوا

حممد، أخربنا هبة اهللا بن حممد، أخربنا ابن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، 
قال : دثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن أيب موسى، قالح

  ).٣" (من مسع يب من يهودي أو نصراين، مث مل يسلم، دخل النار : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  شعبة، وحوشب بن عقيل، واالسود بن شيبان، ويزيد: حدث عن

__________  
، )٨٩١(باب أعضاء السجود، وأبو داود : يف الصالة) ٤٩١(أخرجه مسلم إسناده صحيح، و) ١(

  .مجع إرب، وهو العضو: ، واآلراب٢٠٨ / ٢، والنسائي )٢٧٢(والترمذي 
 / ٤، التاريخ الكبري ٤٣٨: ، تاريخ خليفة)١٩٤٦(، طبقات خليفة ت ٣٠٠ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٣٣ / ٩، تاريخ بغداد ٥٢٦: ، املعارف١٠٨ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٥١ / ٢، التاريخ الصغري ٨

، ذيب الكمال لوحة ٤٢٠ - ٤١٨ / ٢، وفيات االعيان ٣٤٨ / ٣، اللباب ١٣٣: املعجم املشتمل
، العقد الثمني ٣٩٣ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٩١، ٣٩٠ / ١، العرب ٣٩٢، ٣٩١ / ١، الكاشف ٥٣٦

: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٦: ، طبقات احلفاظ١٧٨ / ٤، ذيب التهذيب ٦٠٣ - ٦٠١ / ٤
  .٥٤ / ٢، شذرات الذهب ١٥١

  .نسبة إىل واشح، بطن من االزد) ٢(
هو جعفر بن : إسناده صحيح، إبراهيم بن عبد اهللا هو احلافظ املسند أبو مسلم الكجي، وأبو بشر) ٣(

  .إياس
  .يف االميان من حديث أيب هريرة) ١٥٣(وأخرجه مسلم 

(*)  

)١٠/٣٣٠(  

  

ومبارك بن فضالة، ومحاد بن سلمة، وبسطام بن حريث، والسري بن حيىي، وجرير بن ابن إبراهيم، 
  .حازم، وسليمان بن املغرية، وسالم بن أيب مطيع، وحممد بن طلحة بن مصرف وعدة

  البخاري، وأبو داود، واحلميدي، ومات قبله، وعمرو بن: وعنه
حلسن بن علي اخلالل، وحجاج بن علي الفالس، وحيىي بن موسى خت، وحممد بن حيىي الذهلي، وا

الشاعر، وأمحد بن سعيد الدارمي، وعباس الدوري، وعبد بن محيد، والدارمي، وأبو زرعة، وحممد بن 
حيىي بن سعيد القطان، وأمحد بن : الضريس، وأبو مسلم الكجي، وأبو خليفة، وخلق كثري، ومن القدماء



  .حنبل
] و [ ة، كان ال يدلس، ويتكلم يف الرجال، ويف الفقه سليمان بن حرب إمام من االئم: قال أبو حامت

ليس بدون عفان، ولعله أكرب منه، وقد ظهر له حنو من عشرة آالف حديث، وما رأيت يف يده كتابا 
قط، وهو أحب إيل من أيب سلمة التبوذكي يف محاد بن سلمة ويف كل شئ، ولقد حضرت جملس سليمان 

ه أربعني ألف رجل، وكان جملسه عند قصر املأمون، فبىن له بن حرب ببغداد، فحزروا من حضر جملس
شبه منرب، فصعد سليمان، وحضر حوله مجاعة من القواد عليهم السواد، واملأمون فوق قصره، وقد فتح 

  .باب القصر، وقد أرسل ستر شف وهو خلفه، وكتب ما ميلي
ب ابن عقيل أكثر من حدثنا حوش: فسئل سليمان أول شئ حديث حوشب بن عقيل، فلعله قد قال

ال نسمع، : ال نسمع، فقام مستمل ومستمليان وثالثة، كل ذلك يقولون: عشر مرات، وهم يقولون
من ذكرت ؟ فإذا صوته خالف : ليس الرأي إال أن حيضر هارون املستملي، فلما حضر قال: حىت قالوا

  الرعد، فسكتوا، وقعد املستملون كلهم، فاستملى هارون، وكان

)١٠/٣٣١(  

  

  .ال يسأل عن حديث إال حدث من حفظه
ما حدثكم أبو أيوب ؟ : من حفظه، فقمنا فأتينا عفان، فقال] به [ وسئل عن حديث فتح مكة، فحدثنا 

  ).١(فإذا هو يعظمه 
كان سليمان بن حرب قل من يرضى من املشايخ، فإذا رأيته قد روى عن : قال أبو حامت الرازي أيضا

  ).٢(شيخ، فاعلم أنه ثقة 
طلبت احلديث سنة مثان ومخسني ومئة، واختلفت : مسعت سليمان بن حرب يقول: قال يعقوب الفسوي

إىل شعبة، فلما مات جالست محاد بن زيد تسع عشرة سنة حىت مات، وأعقل موت ابن عون، وكنت ال 
  ).٣(رجل قد أدركت موته، مث إين كتبته بعد : أكتب عن محاد بن زيد حديث ابن عون، كنت أقول

: قال يل املأمون: حدثنا املقدمي القاضي، حدثنا أيب، حدثنا حيىي بن أكثم، قال: قال حممد بن حيىي الصويل
هو ثقة حافظ للحديث، : من تركت بالبصرة ؟ فوصفت له مشايخ منهم سليمان بن حرب، وقلت

فق أين أدخلته إليه، عاقل، يف اية الستر والصيانة، فأمرين حبمله إليه، فكتبت إليه يف ذلك، فقدم، فات
ويف الس ابن أيب دواد، ومثامة، وأشباه هلما، فكرهت أن يدخل مثله حبضرم، فلما دخل، سلم، 

يا أمري املؤمنني، نسأل : فأجابه املأمون، ورفع جملسه، ودعا له سليمان بالعز والتوفيق، فقال ابن أيب دواد
يا أمري املؤمنني، حدثنا محاد بن زيد : ه، فقال سليمانالشيخ عن مسألة ؟ فنظر املأمون إليه نظر ختيري ل

  قال: قال



__________  
  .، والزيادة منه١٠٩، ١٠٨ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٥٣٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣٤ / ٩" تاريخ بغداد " ، و ١٣٧ / ١" تاريخ الفسوي ) " ٣(

(*)  

)١٠/٣٣٢(  

  

  . كانت مسألتك ال تضحك اجلليس، وال تزري باملسؤول، فسلإن: أسألك ؟ قال: رجل البن شربمة
  من: قال إياس بن معاوية: وحدثنا وهيب قال

  .املسائل ما ال ينبغي للسائل أن يسأل عنها، وال للمجيب أن جييب فيها
  .فإن كانت مسألته من غري هذا، فليسأل، وإن كانت من هذا فليمسك

  ).١(، وواله قضاء مكة، فخرج إليها فهابوه، فما نطق أحد منهم حىت قام: قال
إن موالك فالنا مات، : جاء رجل إىل سليمان بن حرب، فقال: حدثنا املسعري قال: قال أمحد بن سنان

  .فالن أقرب إليه مين، املال لذاك دوين: وخلف قيمة عشرين ألف درهم، قال
  ).٢(وهو يومئذ حمتاج إىل درهم : قال

  ).٣(كة سنة أربع عشرة ومئتني، مث عزل سنة تسع عشرة ومئتني ويل سليمان قضاء م: قال اخلطيب
أنبأنا ابن عالن وطائفة مسعوا أبا اليمن الكندي، أخربنا القزاز، أخربنا اخلطيب، أخربنا الربقاين، حدثنا 

احلسني بن علي التميمي، حدثنا أبو عوانة االسفراييين، حدثنا أمحد بن حممد بن أيب بكر املقدمي، مسعت 
حدثنا حيىي بن :  بن املديين سنة عشرين ومئتني، وقد ذكر له سليمان بن حرب، فجعل يكثره، فقالعلي

ما أخاف على أيوب وابن عون إال احلديث : سعيد، حدثين سليمان بن حرب، عن محاد بن زيد، قال
)٤.(  

__________  
 / ٢" يات االعيان وف" ، و ٥٣٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦، ٣٥ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(

٤١٩.  
  .٥٣٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٥ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٦ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٥٣٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ٩ / ٤" التاريخ الكبري " ، و ٣٦ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  



)١٠/٣٣٣(  

  

  بن حربكان سليمان : مسعت أبا داود يقول: أبو عبيد اآلجري
  ).١(حيدث حبديث، مث حيدث به كأنه ليس ذاك 

  ).٢(كان حيدث على املعىن، فتتغري ألفاظ احلديث يف روايته : قال اخلطيب
  ).٣(كتبنا عن سليمان بن حرب وابن عيينة حي : قال االمام أمحد

  ).٤(حدثنا سليمان بن حرب، وكان ثقة ثبتا، صاحب حفظ : قال يعقوب بن شيبة
  ).٥(ثقة مأمون : وقال النسائي
  ).٦(ولدت يف صفر سنة أربعني ومئة : قال سليمان بن حرب: وقال البخاري

رجع من مكة، وصرف من قضائها، ومات بالبصرة يف ربيع اآلخر سنة أربع : وقال ابن سعد وغريه
  ).٧(وعشرين ومئتني 

__________  
  .٥٣٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٦ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٥٣٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٥٣٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٥٣٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
  .٩ / ٤" التاريخ الكبري ) " ٦(
  .٣٠٠ / ٧البن سعد " الطبقات الكربى ) " ٧(

(*)  

)١٠/٣٣٤(  

  

االمام احلافظ القدوة، شيخ الشام، أبو احلسن اخلراساين ) خ، ت، س، ق * ( آدم بن أيب إياس- ٨٢
  ، واسم)١(املروذي، مث البغدادي، مث العسقالين، حمدث عسقالن 

  .عبدالرمحن: أبيه ناهية بن شعيب، وقيل
  .ولد سنة اثنتني وثالثني ومئة

  .ومسع بالعراق ومصر واحلرمني والشام
 ابن أيب ذئب، ومبارك بن فضالة، وشعبة بن احلجاج، واملسعودي، والليث، وحريز بن :حدث عن



  .عثمان، وورقاء، ومحاد بن سلمة، وشيبان النحوي، وإسرائيل بن يونس، وحفص بن ميسرة، وخلق
، وأمحد بن االزهر، وأمحد بن عبد اهللا العكاوي، وإمساعيل مسويه، وهاشم "صحيحه " البخاري يف : وعنه
 مرثد الطرباين، وإسحاق بن سويد الرملي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو حامت الرازي، وثابت بن نعيم بن

  .اهلوجي، وإبراهيم بن ديزيل سيفنه، وخلق سواهم
__________  

 ٢، اجلرح والتعديل ٣٤٢ / ٢، التاريخ الصغري ٣٩ / ٢، التاريخ الكبري ٤٩٠ / ٧طبقات ابن سعد * 
 / ٤، صفة الصفوة ٧٢: ، املعجم املشتمل٤٥٠، ٤٤٩ / ٨، االنساب ٢٧/  ٧، تاريخ بغداد ٢٦٨/ 

، الكاشف ٢ / ٤٨ / ١، تذهيب التهذيب ٣٧٩ / ١، العرب ٧٤، ذيب الكمال لوحة ٣٠٩، ٣٠٨
، ١٦٩، ١٦٨: ، طبقات احلفاظ١٩٦ / ١، ذيب التهذيب ٤٠٩ / ١، تذكرة احلفاظ ١٠١ / ١

  .٤٧ / ٢ ، شذرات الذهب١٤: خالصة تذهيب الكمال
  .وهي اليت يف الشام، مدينة من أعمال فلسطني على ساحل البحر بني غزة وبيت جربين) ١(

  .ينسب إليه مجاعة من احملدثني أيضا" بلخ " وهناك موضع آخر يقال له عسقالن يف 
  .١٢٢ / ٤" معجم البلدان " ، و ٤٤٩ / ٨" االنساب " انظر 
(*)  

)١٠/٣٣٥(  

  

  ).١(ة مأمون متعبد من خيار عباد اهللا ثق: قال أبو حامت الرازي
  كان مكينا عند شعبة، كان من السنة: وذكره أمحد بن حنبل، فقال

  ).٢(الذين يضبطون عنده احلديث 
عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث يقرئك السالم، : أتيت آدم العسقالين، فقلت له: قال أبو بكر االعني

  .القرآن خملوق: النه قال: الومل ؟ ق: ال تقرئه مين السالم، قلت: فقال
فأقرئه السالم، وإذا أتيت أمحد ابن : فأخربته بعذره، وأنه أظهر الندامة، وأخرب الناس بالرجوع، قال

يا هذا، اتق اهللا، وتقرب إىل اهللا تعاىل مبا أنت فيه، وال يستفزنك أحد، : حنبل، فأقره السالم، وقل له
أخربنا الليث، عن ابن عجالن، عن أيب الزناد، عن : وقل له مشرف على اجلنة، - إن شاء اهللا -فإنك 

من أرادكم على معصية اهللا، فال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: االعرج، عن أيب هريرة، قال
  ).٣(رمحه اهللا حيا وميتا، فلقد أحسن النصيحة : فأبلغت ذلك أبا عبد اهللا، فقال: قال" تطيعوه 

مسعت أمحد بن حنبل وسئل عن شعبة، أكان : دم بن أيب إياس، فقال له رجلحضرت آ: قال أبو حامت
: آدم، وعلي النسائي، فقال آدم: كان يقرأ وكان أربعة يكتبون: ميلي عليهم ببغداد، أو كان يقرأ ؟ قال



  صدق أمحد، كنت سريع اخلط، وكنت أكتب، وكان الناس يأخذون من عندي،
__________  

  .٢٦٨ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٧٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٩ و ٢٨ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
، وسند احلديث حسن، ويف الباب ٧٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٨، ٢٧ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٣(

، ٦٧ / ٣أخرجه أمحد " من أمركم منهم مبعصية فال تطيعوه : " عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا بلفظ
" الزوائد " ، واحلاكم والبوصريي يف )١٥٥٢(وسنده حسن، وصححه ابن حبان ) ٢٨٦٣(وابن ماجة 

  .٢ / ١٨٢ورقة 
(*)  

)١٠/٣٣٦(  

  

وقدم شعبة بغداد، فحدث ا أربعني جملسا، يف كل جملس مئة حديث، فحضرت منها عشرين جملسا 
)١.(  

 يعين -ضب، كان أشغل من ذلك بلغ آدم نيفا وتسعني سنة، وكان ال خي: قال إبراهيم بن اهليثم البلدي
  ).٢ (-من العبادة 

ملا حضرت آدم الوفاة، ختم القرآن وهو : حدثين أبو عبد اهللا املقدسي قال: قال احلسني الكوكيب
ال : حبيب لك إال ما رفقت هلذا املصرع، كنت أؤملك هلذا اليوم، كنت أرجوك، مث قال: مسجى، مث قال

  ).٣(إله إال اهللا، مث قضى رمحه اهللا 
  .رواها أمحد بن عبيد، عن أيب علي املقدسي

، )٤(مات آدم يف مجادى اآلخرة، سنة عشرين ومئتني، وهو ابن مثان ومثانني سنة : قال حممد بن سعد
  ).٦(، ومطني )٥(ويف السنة أرخه يعقوب الفسوي 

  ).٧(مات سنة إحدى وعشرين : وقال أبو زرعة النصري
  .، ومات قبله مبدة)٨(يقه بشر بن بكر التنيسي االول أصح، وقد حدث عنه رف: قلت

__________  
  .٢٦٨ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٧٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٧٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٠٨ / ٤" صفة الصفوة " ، و ٢٩ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤٩٠ / ٧" الطبقات الكربى ) " ٤(



  .٢٠٥، ٢٠٤ / ١" املعرفة والتاريخ ) " ٥(
  .٧٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(
  .٣٠٤ / ١" تاريخ أيب زرعة ) " ٧(
  . ه٢٠٥، وهو متوىف سنة ٥٠٧تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع من هذا الكتاب ص ) ٨(

(*)  

)١٠/٣٣٧(  

  

ر الشافعي، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا ابن احلصني، أخربنا ابن غيالن، أخربنا أبو بك: أنبأنا مجاعة قالوا
: حدثنا إبراهيم بن اهليثم، حدثنا آدم، حدثنا شيبان، عن جابر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال

خلقت هي واالنسان، كل واحد منهما عدو : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتل احلية، قال
  ".لصاحبه، إن رآها أفزعته، وإن لدغته قتلته، فاقتلها حيث وجدا 

  ).١(جابر اجلعفي واه 
ويف سنة عشرين وفاة شيخ القراء قالون، وهو االمام النحوي أبو موسى عيسى بن مينا املداين، موىل 

  .زهرة، وشيخه نافع هو الذي لقبه قالون جلودة أدائه
  ).٢(سقت من حاله يف ديوان القراء 

  
) ٤(، أبو احلسن االهلاين ابن مسلم، احلافظ الصدوق العابد) ٤، )٣(خ  * ( علي بن عياش- ٨٣

  .احلمصي
__________  

  .متروك: وقال النسائي وغريه: ٣٨٠ / ١" ميزان االعتدال " يف ) ١(
  .ال يكتب حديثه وال كرامة: وقال حيىي

  .ليس عندي بالقوي يف حديثه: وقال أبو داود
  .تركه عبدالرمحن فاستراح: كذاب، سألت أمحد عنه، فقال: وقال اجلوزجاين

  . من هذا اجلزء٣٢٦يضا فقد ترمجه يف الصفحة وأ) ٢(
، املعجم ١٩٩ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٩٠ / ٦، التاريخ الكبري ٤٧٣ / ٧طبقات ابن سعد * 

   /٣، تذهيب التهذيب ٩٨٩، ٩٨٨، ذيب الكمال لوحة ١٩٥: املشتمل
تهذيب ، ذيب ال٣٧٦ / ١، العرب ٣٨٥، ٣٨٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٢٩٢ / ٢، الكاشف ٢ / ٧١
 / ٢، شذرات الذهب ٢٧٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٥: ، طبقات احلفاظ٣٦٩، ٣٦٨ / ٧



٤٥.  
  .وفروعه" التهذيب " وهو خطأ، والتصويب من " م : " يف االصل) ٣(
  .نسبة إىل أهلان بن مالك أخي مهدان بن مالك) ٤(

(*)  

)١٠/٣٣٨(  

  

  ).١(ولدت يف سنة ثالث وأربعني ومئة : قال
يز بن عثمان التابعي، وعفري بن معدان، وشعيب بن أيب محزة، واملثىن بن الصباح وما حر: حدث عن

أحسبه حلقه، وأيب غسان حممد بن مطرف، وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، وصدقة بن عبد اهللا 
  .السمني، وعتبة بن ضمرة بن حبيب، وإمساعيل بن عياش، وطائفة

"  النسائي، وأبو إسحاق اجلوزجاين، والبخاري يف أمحد بن حنبل، وعمرو بن منصور: حدث عنه
، وإبراهيم بن اهليثم البلدي، وأبو زرعة النصري، وحممد بن حيىي الذهلي، وأمحد بن عبد "صحيحه 

الرحيم احلوطي، وأمحد بن عبد الوهاب احلوطي، وأمحد بن حممد بن حيىي بن محزة، ويزيد بن حممد بن 
 مسويه، وحممد بن عوف الطائي، وأمحد بن حممد بن احلارث بن عرق، عبد الصمد، وإمساعيل بن عبد اهللا

  .وخلق
  ).٢(وثقه النسائي ومجاعة 

كنت أفيد الناس عن علي بن عياش وأنا بدمشق، فيخرجون إليه ويسمعون منه، وأنا : وقال أبو حامت
  ).٣(مقيم بدمشق حىت ورد نعيه 

  ن، فتبسم،أدخلت علي بن عياش على املأمو: قال حيىي بن أكثم
أدخلت عليك خري أهل الشام وأعلمهم ما خال أبا : فقلت! أدخلت علي جمنونا : يا حيىي: مث بكى، فقال

  .؟) ٤(املغرية 
__________  

  .٩٨٩لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٩٨٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٩٩ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٩٨٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/٣٣٩(  



  

  .الرجل عمل بالسنة، فسلم وتبسم، مث بكى ملا رأى من الكرب واجلربوت: قلت
  ).١(مات سنة تسع عشرة ومئتني : قال يعقوب الفسوي

: أخربنا شيخ االسالم مشس الدين عبدالرمحن بن حممد، وأبو املعايل أمحد بن عبد السالم كتابة، قاال
 بن حممد، أخربنا حممد بن حممد بن غيالن، أخربنا أبو بكر أخربنا عمر بن طربزد، أخربنا هبة اهللا

الشافعي، حدثنا إبراهيم بن اهليثم، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب ابن أيب محزة، عن حممد بن 
كان اآلخر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار : املنكدر، عن جابر، قال

)٢.(  
ن عياش، حدثنا حممد بن مطرف، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة، حدثنا علي ب: وبه

  ".طهور كل أدمي دباغه : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .غريب، مل أجده يف الكتب الستة) ٣(هذا حديث نظيف االسناد 

فاطمة بنت عبد اهللا، أخربنا أخربنا إبراهيم بن إمساعيل ومجاعة إذنا، عن أيب جعفر الصيدالين، أخربتنا 
  ابن ريذة، وأنبأنا أمحد

  ابن أيب اخلري، عن حممد بن أيب زيد، أخربنا حممود بن إمساعيل،
__________  

  .٢٠٣ / ١" املعرفة والتاريخ ) " ١(
 كلهم ١٥٥ / ١، والبيهقي )٢١(، وابن اجلارود ١٠٨ / ١، والنسائي )١٩٢(وأخرجه أبو داود ) ٢(

  .عياش ذا االسناد، وهذا إسناد صحيحمن طريق علي بن 
 من طريق آخر عن عائشة، ويف الباب عن ١٥٥، ١٥٤ / ٦رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أمحد ) ٣(

، )١٧٢٨(، والترمذي )٤١٢٣(، وأيب داود ٤٩٨ / ٢، ومالك )٣٦٦(ابن عباس عند مسلم 
، وأيب ٦ / ٥، و ٤٧٦ / ٣، وعن سلمة بن احملبق عند أمحد ٣٧٢ / ١، وأمحد ١٧٣ / ٧والنسائي 

  .١٧٤، ١٧٣ / ٧، والنسائي )٤١٢٥(داود 
(*)  

)١٠/٣٤٠(  

  

أخربنا سليمان بن أمحد، حدثنا أبو زرعة، حدثنا علي بن عياش، : أخربنا أمحد بن حممد بن فاذشاه، قاال
قال : حدثنا حريز بن عثمان، عن عبد الواحد ابن عبد اهللا النصري، مسعت واثلة بن االسقع يقول

من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إىل غري أبيه، أو يرى عينيه يف املنام : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمر



  ".ما مل ير، ويقول على اهللا ورسوله ما مل يقل 
  .عن علي) ١(أخرجه البخاري 

هل وجه املأمون إىل أ: حدثنا سليمان بن عبد احلميد البهراين، قال: قال عبد الصمد بن سعيد القاضي
حيىي بن صاحل، وأبا اليمان، وعلي بن عياش، وخالد ابن : محص ليقدموا عليه دمشق، فاختاروا أربعة

فما تقول يف علي بن : شيخنا وعاملنا، قال: ما تقول يف أيب اليمان ؟ قال: خلي، فأدخل خالد، فقيل
ا، وإذا استسقى لنا، سقينا رجل من االبدال، إذا نزلت بنا نازلة، سألناه، فدعا اهللا، فيكفه: عياش ؟ قال

)٢.(  
  

  هشام بن عبدامللك، االمام احلافظ الناقد، شيخ االسالم أبو) ع * ( أبو الوليد الطيالسي- ٨٤
__________  

  .باب نسبة اليمن إىل إمساعيل عليه السالم:  يف االنبياء٣٩٤ / ٦) ١(
  . بن خلي، فانظره يف ترمجة خالد٦٤٠سيورد املؤلف هذا اخلرب بتمامه يف الصفحة ) ٢(
 ٨، التاريخ الكبري )١٩٤٥(، طبقات خليفة ت ٦١٨: ، تاريخ ابن معني٣٠٠ / ٧طبقات ابن سعد * 
، اجلمع بني ٦٥ / ٩، اجلرح والتعديل ٥٢١: ، املعارف البن قتيبة٣٥٥ / ٢، التاريخ الصغري ١٩٥/ 

ب الكمال لوحة ، ذي٣١٢: ، املعجم املشتمل٢٨٣ / ٨، االنساب ٥٤٨ / ٢رجال الصحيحني 
 / ١، تذكرة احلفاظ ٤٠٠، ٣٩٩ / ١، العرب ٢ / ١١٦ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٤١، ١٤٤٠
  = (*)، ٢٢٣ / ٣، الكاشف ٣٠١ / ٤، ميزان االعتدال ٣٨٢

)١٠/٣٤١(  

  

  .الوليد الباهلي، موالهم البصري، الطيالسي
  .ولد سنة ثالث وثالثني ومئة، وهو أكرب من عبدالرمحن بن مهدي

عكرمة بن عمار، وعمر بن أيب زائدة، وشعبة، وهشام الدستوائي، ويزيد بن إبراهيم، ومهام : نحدث ع
بن حيىي، وداود بن أيب الفرات، وإسرائيل، وزائدة، وأيب هشام الزعفراين، واملثىن بن سعيد الضبعي، 

ان بن وعاصم بن حممد العمري، وسلم بن زرير، وعمر بن مرقع بن صيفي، وجرير بن حازم، وسليم
املغرية، وسالم بن مسكني، وسالم بن أيب مطيع، وابن املاجشون، وعبد الرمحن بن الغسيل، ومالك، 

  .والليث، ومهدي بن ميمون، وخلق كثري
البخاري، وأبو داود، وإسحاق بن راهويه، وحممد بن سعد، وبندار، وحممد بن مثىن، والذهلي، : وعنه

  وإسحاق الكوسج، وأبو



 وأمحد بن سنان، واحلسن بن علي اخلالل، وأبو حممد الدارمي، وأمحد بن الفرات، إسحاق اجلوزجاين،
وعبد بن محيد، وأبو زرعة، وأبو حامت، وابن وارة، ومتتام، وحممد بن حيان املازين، وحممد بن حممد 

ب التمار، ومعاذ بن املثىن، وحممد بن أيوب بن الضريس، والعباس بن الفضل االسفاطي، وحممد بن يعقو
بن سورة، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وأمحد بن عمرو القطراين، وعثمان بن عمر الضيب، وحممد بن 
الربيع بن شاهني، وأمحد بن إبراهيم بن عنرب البصري، وحممد بن إبراهيم ابن بكري الطيالسي، وأبو بكر 

  بن أيب عاصم، وأبو مسلم الكجي، وأمحد
__________  

: ، طبقات احلفاظ٤٧ - ٤٥ / ١١، ذيب التهذيب ١٢٤، ١٢٣حة لو / ٨عيون التواريخ = 
  .٦٣، ٦٢ / ٢، شذرات الذهب ٤١٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٤

(*)  

)١٠/٣٤٢(  

  

ابن داود املكي، وأمحد بن حممد بن علي اخلزاعي االصبهاين، واحلسن بن سهل اوز، وخلق كثري 
  .خامتتهم أبو خليفة الفضل بن احلباب

  ).١(أبو الوليد متقن : بن حنبلقال أمحد 
هو أكرب من ابن مهدي بثالث سنني، أبو الوليد اليوم شيخ االسالم، ما أقدم عليه اليوم أحدا من : وقال

  ).٢(احملدثني 
أبو الوليد أحب إليك يف شعبة أو أبو النضر : قلت المحد بن حنبل: وقال حممد بن مسلم بن وارة احلافظ

  .د يكتب عند شعبة، فأبو الوليدإن كان أبو الولي: ؟ قال
وتكتب ؟ فوضعت : بينا أنا أكتب عند شعبة، إذ بصر يب، فقال: فإين مسعت أبا الوليد يقول: قلت

  ).٣(االلواح من يدي، وجعلت أنظر إليه 
  .كأنه كره الكتابة، النه كان قادرا على أن حيفظ: قلت

أيب الوليد االصول، فإن غري االصول تصيب، اكتب عن : قال يل علي بن املديين: وقال ابن وارة أيضا
لوال أبو الوليد ما أشرت عليك أن تقدم البصرة، فإن دخلتها ال جتد فيها إال مغفال إال : وقال يل أبو نعيم

  ).٤(أبا الوليد 
عفا اهللا عن أيب نعيم، فقد كان إذ ذاك بالبصرة مثل علي بن املديين، وعمرو بن علي، وطائفة من : قلت

  .احلديثأعالم 
__________  



  .١٤٤١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٦٥ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٤٤١لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٤٤١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٦٥ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .١٤٤١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٦٥ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٤(

(*)  

)١٠/٣٤٣(  

  

  ).١(حدثين أبو الوليد وما أراين أدركت مثله :  وارةقال ابن
  .أبو الوليد شيخ االسالم: مسعت أيب يقول: قال عبد اهللا بن أمحد

لو كنت عبدا لكم : مسعت حممد بن غالب، مسعت أبا الوليد يقول: وقال احلافظ أبو حفص املروزي
ين جرير بن عبداحلميد، كتب هو ذا أحدث منذ سبعني سنة، أول من كتب ع! الستبعت، إىل مىت ؟ 
  ).٢(عين حديث القالدة 

أبو الوليد بصري ثقة ثبت يف احلديث، كان يروي عن سبعني امرأة، : وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  ).٣(وكانت إليه الرحلة بعد أيب داود الطيالسي 

  ).٤(حدثنا أمحد بن سنان، حدثنا أبو الوليد أمري احملدثني : ابن أيب حامت
أدرك نصف االسالم، وكان إماما يف :  فقال- وذكر أبا الوليد -مسعت أبا زرعة : ل ابن أيب حامتوقا

  ).٥(زمانه جليال عند الناس 
  .أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة: ومسعت أيب أبا حامت يقول: قال

  .حافظ، ما رأيت يف يده كتابا قط
  وسئل أيب عن أيب الوليد وحجاج بن

__________  
  .١٤٤١لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
 يف ترمجة جرير بن ١٣حديث القالدة رواه فضالة بن عبيد، وقد تقدم خترجيه يف اجلزء التاسع ص ) ٢(

  .عبداحلميد، فانظره
  .١٤٤١لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٦٦ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .١٤٤١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٦٦ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٥(

(*)  



)١٠/٣٤٤(  

  

  .أبو الوليد عند الناس أكرب: منهال، فقال
مسع منه بأخرة، وكان محاد ساء حفظه يف آخر ) ١(مساعه من محاد بن سلمة فيه شئ، كأنه : كان يقال

  ).٢(عمره 
  ).٣(ما رأيت قط بعده كتابا أصح من كتابه : وقال أبو حامت أيضا

أدركت البصرة، والناس :  بن عبد الكرمي الزيادي قالوروى حممد بن سلمة بن عثمان، عن معاوية
  ).٤(ما بالبصرة أعقل من أيب الوليد، وبعده أبو بكر بن خالد : يقولون

استأذن رجل على أيب الوليد : وروى أبو بكر بن أيب الدنيا، عن أيب عبد اهللا حممد بن محاد قال
  الطيالسي، فوضع رأسه على الوسادة، مث

  ).٥(الساعة وضع رأسه : لهقويل : قال للخادم
  ).٦(مات أبو الوليد سنة سبع وعشرين ومئتني : قال حممد بن سعد والبخاري ومجاعة

  ).٧(يف ربيع اآلخر : قال البخاري
  ).٨(يف صفر منها : وقال غريه

قرأت على أيب الفضل أمحد بن هبة اهللا يف شوال سنة ثالث وتسعني، أنبأكم عبداملعز بن حممد، أخربنا 
  ر بن طاهر، أخربنازاه

__________  
  .خ" فإنه : يف االصل على هامش النسخة) ١(
  .١٤٤١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٦٦ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٤٤١لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٤٤١لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .١٤٤١لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
  .٣٠٠ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٦(
  .٣٥٥ / ٢" التاريخ الصغري ) " ٧(
  .١٤٤١لوحة " ذيب الكمال ) " ٨(

(*)  

)١٠/٣٤٥(  

  



إسحاق بن عبدالرمحن الصابوين، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب، أخربنا حممد بن أيوب 
لرباء، البجلي، أخربنا أبو الوليد الطيالسي، أخربنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن ا

إذا سئل املسلم يف القرب، فشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا عبده : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
: إبراهيم] " [ يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة : [ ورسوله فذلك قوله

٢٧.[   
   شعبة ذا،حدثنا أبو عمر احلوضي، حدثنا: قال البجلي: وبه

  .عن أيب الوليد واحلوضي) ١(أخرجه البخاري 
أنبأنا مجاعة عن أسعد بن روح، أخربتنا فاطمة بنت عبد اهللا، أخربنا ابن ريذة، أخربنا سليمان بن أمحد، 

الطيالسي، حدثنا عبداحلميد بن رام، حدثنا شهر، مسعت أم ) ٢(حدثنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد 
ءت فاطمة غدية بثريد هلا حتملها يف طبق، حىت وضعتها بني يديه صلى اهللا عليه وسلم، جا: سلمة تقول

  .هو يف البيت: أين ابن عمك ؟ قالت]: هلا [ فقال 
فجاءت تقود ابنيها، كل واحد منهما يف يد، وعلي ميشي يف أثرها، : قالت] وائتيين بابين [ ادعيه، : قال
فأجلسهما يف حجره، وجلس علي على ميينه، ]  عليه وسلم حىت دخلوا على رسول اهللا صلى اهللا[ 

فأخذت من حتيت كساء كان بساطنا على املنامة يف : ] قالت أم سلمة[ وجلست فاطمة عن يساره، 
  ، فجلسوا يأكلون من تلك الربمة، وأنا)٣(البيت، بربمة فيها خزيرة 

__________  
باب :  يف تفسري سورة إبراهيم٢٨٦ / ٨رب، و باب ما جاء يف عذاب الق:  يف اجلنائز١٨٤ / ٣) ١(
  ).يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت(
  .وهو خطأ" أبو داود : " يف االصل) ٢(
  .حلم يقطع صغارا، ويصب عليه ماء كثري، فإذا نضج ذر عليه الدقيق: اخلزيرة": النهاية " قال يف ) ٣(

  .القدر: والربمة
(*)  

)١٠/٣٤٦(  

  

إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم : [ جرة، فرتلت هذه اآليةأصلي يف تلك احل
فأخذ فضل الكساء، فغشاهم، مث أخرج يده اليمىن من الكساء، وألوى ا  ] ٣٣: االحزاب] [ تطهريا 

يا رسول : فأدخلت رأسي، فقلت: قالت) ١" (اللهم هؤالء أهل بييت وحاميت : " إىل السماء، مث قال
  "أنت إىل خري : " ، وأنا معكم، قالاهللا



  ).٢(مرتني 
  .خمتصرا، وصححه من طريق الثوري، عن زبيد، عن شهر بن حوشب) ٣(رواه الترمذي 

  
  . الكويف احلافظالوراق) خ* ( إمساعيل بن أبان - ٨٥
حملياة مسعر بن كدام، وعبد الرمحن بن الغسيل، وإسرائيل بن يونس، وعبد احلميد بن رام، وأبا ا: مسع

حيىي بن يعلى التيمي، وحيىي بن يعلى االسلمي، وأبا االحوص سالم بن سليم، وشريك بن عبد اهللا، 
  .وخلقا سواهم

__________  
  .خاصته ومن يقرب منه، وهو احلميم أيضا: حامة االنسان" النهاية " يف ) ١(
تقدم خترجيه يف اجلزء وهو حديث صحيح ) ٢٦٦٦(برقم " املعجم الكبري " أخرجه الطرباين يف ) ٢(

  .٢٥٥، ٢٥٤الثالث من هذا الكتاب ص 
  ).٣٨٧١(برقم ) ٣(
 / ٢، اجلرح والتعديل ٢٣٧ / ٢، التاريخ الصغري ٣٤٧ / ١، التاريخ الكبري ٢٦٣: العلل المحد* 

، ٩٥، ذيب الكمال لوحة ٧٨: ، املعجم املشتمل٢٦لوحة  / ١، الكامل البن عدي ١٦١، ١٦٠
 / ١، تذهيب التهذيب ١١٧ / ١، الكاشف ٧٧ / ١، املغين يف الضعفاء ٢١٢/  ١ميزان االعتدال 

  .٢٧٠، ٢٦٩ / ١، ذيب التهذيب ٣٨٧، مقدمة فتح الباري ص ١ / ٦٠
(*)  

)١٠/٣٤٧(  

  

البخاري، وأبو حممد الدارمي، وأبو زرعة الرازي، وإمساعيل مسويه، وإبراهيم بن أيب بكر بن : حدث عنه
، )١( اجلوزجاين، وأبو عمرو بن أيب غرزة الغفاري، واحلسني بن احلكم احلربي أيب شيبة، وأبو إسحاق

  .وحممد بن سليمان الباغندي، وبشر كثري
  .وكان من أئمة احلديث

  .وثقة أمحد بن حنبل، وأبو داود
إمساعيل بن أبان الوراق ثقة، وإمساعيل بن أبان الغنوي : وروى عباس الدوري عن حيىي بن معني قال

  .وضع حديثا أن السابع من ولد العباس يلبس اخلضرةكذاب، 
  .املأمون: يعين
  .كان يف الوراق تشيع قليل كدأب أهل بلده: قيل



  .أرخ أبو جعفر مطني موت الوراق يف سنة ست عشرة ومئتني
  

أبو إسحاق الكويف احلناط الكذاب، وهو أكرب من صاحب الترمجة  *  الغنوي إمساعيل بن أبان- ٨٦
)٢.(  

__________  
  .٤٤ / ٤" االنساب " احلربة، وهي ضرب من برود اليمن، انظر : هذه النسبة إىل ثياب يقال هلا) ١(
: ، الضعفاء واملتروكني١٦: ، الضعفاء الصغري٣٣٧ / ٢، التاريخ الصغري ٣٤٧ / ١التاريخ الكبري * 

 / ١روحني والضعفاء ، كتاب ا١٦٠ / ٢، اجلرح والتعديل ٢٧ للنسائي، الضعفاء للعقيلي لوحة ١٦
: ، ذيب الكمال لوحة٢٤٢، ٢٤٠ / ٦، تاريخ بغداد ٢٦: لوحة / ١، الكامل البن عدي ١٢٨
، ٧٧ / ١، املغين يف الضعفاء ٢١٢، ٢١١ / ١، ميزان االعتدال ١ / ٦٠ / ١، تذهيب التهذيب ٩٦

  .٣٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٧٠ / ١ذيب التهذيب 
  .لوراقإمساعيل بن أبان ا: أي) ٢(

(*)  

)١٠/٣٤٨(  

  

  .هشام بن عروة، وحممد بن عجالن، وإمساعيل بن أيب خالد، وعدة: حدث عن
  .أمحد بن الوليد الفحام، وأمحد بن أيب غرزة، وأمحد ابن عبيد بن ناصح، وطائفة: روى عنه

  .كذبه ابن معني
  ).١(متروك احلديث : وقال البخاري وغريه

  ).٢( وغريه ال يتابع عليه، إما إسنادا وإما متنا عامة حديثه عن هشام: وقال ابن عدي
  .مات سنة عشر ومئتني: قلت

  .ذكرناه للتمييز
  .اهللا يساحمه

  
ابن دينار بن مشعب، االمام احلافظ، شيخ خراسان، أبو عبد ) ع * ( علي بن احلسن بن شقيق- ٨٧

ان جده شقيق بصريا، فقدم إنه موىل آل اجلارود العبدي، وك: الرمحن العبدي موالهم، املروزي، يقال
  .خراسان

  أيب محزة حممد بن ميمون السكري، واحلسني بن: حدث عن



__________  
  .٣٤٧ / ١" التاريخ الكبري ) ١(
  .٢٦ لوحة ١" الكامل ) " ٢(
، التاريخ الصغري ٢٦٨ / ٦، التاريخ الكبري )٣١٥٣(، طبقات خليفة ت ٣٧٦ / ٧طبقات ابن سعد * 
 / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٣٧٠ / ١١، تاريخ بغداد ١٨٠ / ٦يل ، اجلرح والتعد٣٣٣ / ٢

، تذكرة ١ / ٥٦ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٦٢، ذيب الكمال لوحة ١٨٩، املعجم املشتمل ٣٥٣
، طبقات ٢٩٨ / ٧، ذيب التهذيب ٢٨١ / ٢، الكاشف ٣٦٨ / ١، العرب ٣٧٠ / ١احلفاظ 
  .٢٧٢تذهيب الكمال ، خالصة ٣٥ / ٢، شذرات الذهب ١٥٨احلفاظ 

(*)  

)١٠/٣٤٩(  

  

  واقد، وأيب املنيب عبيداهللا العتكي، وإسرائيل بن يونس، وخارجة بن
مصعب، وإبراهيم بن طهمان، وقيس بن الربيع، ومحاد بن زيد، وعون ابن موسى، وشريك القاضي، 

  .وإبراهيم بن سعد، ومجاعة
  .ولزم ابن املبارك دهرا، ومحل عنه مجيع تصانيفه

البخاري، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وعبد اهللا بن منري، وحممود بن غيالن، وأبو : نهحدث ع
خيثمة، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعبد اهللا بن حممد الضعيف، وإبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين، وأمحد ابن 

زاج، وأمحد بن سيار، وأمحد بن عبدة اآلملي، وأمحد بن حممد بن هشام بن أيب دارة، وأمحد بن منصور 
يوسف السلمي، وأيوب بن احلسن الزاهد، وروح بن الفرج البغدادي، وولده حممد بن علي، وحممد بن 

  .عبد اهللا بن قهزاد، وأبو بكر بن أيب النضر، وخلق سواهم
  .وكان من كبار االئمة خبراسان

ه بأس، إال أم تكلموا مل يكن ب:  قال-علي بن احلسن بن شقيق :  وقيل له-مسعت أمحد : قال أبو داود
  ).١(فيه يف االرجاء، وقد رجع عنه 
ما : - يعين ابن معني -قال أبو زكريا : وجدت يف كتاب أيب خبط يده: قال علي بن احلسني بن حبان

  .أعلم أحدا قدم علينا من خراسان كان أفضل من ابن شقيق
  ).٢( ال أجعلكم يف حل :وكانوا كتبوا يف أمره كتابا أنه يرى االرجاء، فقلنا له، فقال

__________  
  .٩٦٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٧١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(



  .٩٦٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٧١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  

)١٠/٣٥٠(  

  

 وكان عاملا بابن املبارك، قد مسع الكتب مرارا، حدث يوما عن ابن املبارك، عن: مث قال أبو زكريا
  .عوف، عن زيد بن شراجة

  .شراحة: فقيل له
  .ال: فقال

  .ابن شراجة
  .مسعته من ابن املبارك أكثر من ثالثني مرة

  ).١ (- يعين باجليم -ابن شراجة : وهو الصواب: قال أبو زكريا
أثبت أصحاب ابن املبارك سفيان بن زياد، وبعده سليمان، وبعده علي بن احلسن بن : وقال أبو داود

  ).٢( مسع علي الكتب من ابن املبارك أربع عشرة مرة شقيق، قد
  ).٣(هو أحب إيل من علي بن احلسني بن واقد : وقال أبو حامت الرازي

قد مسعت، : مسعت من أيب محزة كتاب الصالة ؟ قال: قلت للشقيقي: وقال أبو عمار احلسني بن حريث
  ولكن ق محار يوما، فاشتبه

__________  
  .٩٦٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٧١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(

  .زيد بن شراحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسل: ٣٩٦ / ٣" تارخيه " " وقال البخاري يف 
زيد بن شراحة روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مراسيل ليست : ٥٦٤ / ٣" اجلرح والتعديل " ويف 

روى عنه عاصم االحول، وعوف االعرايب، مسعت أيب له صحبة، وهو تابعي بصري ال يدرى من أدرك، 
  .يقول ذلك

زيد بن شراجة روى عنه عوف االعرايب، وقيل : ، وباجليم٥٠ / ٥" االكمال " وقال ابن ماكوال يف 
  .باحلاء، وباجليم أصح، قاله حيىي بن معني

  .وجبيم زيد ابن شراجة شيخ لعوف االعرايب: ٣٩٣ / ٢املؤلف " مشتبه " ويف 
وجدته يف تاريخ : قلت:  فقال١ / ١٠١ / ٢" توضيح املشتبه "  عليه ابن ناصر الدين يف وعلق

البخاري خبط أيب الغنائم النرسي بضم أوله وباحلاء املهملة، وقد فتح املصنف أوله فيما وجدته خبطه، 
ار ابن زيد ابن شراحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسل، وأش: والصواب ما ذكره البخاري، فقال



  .وقيد باحلاء، وباجليم أصح، قاله حيىي بن معني: ماكوال إىل اخلالف، فقال
  .وزيد بن شراجة كسحابة شيخ لعوف االعرايب: ويف القاموس

  .٩٦٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٧١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٨٠ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)١٠/٣٥١(  

  

  ).١(ي حديث هو، فتركت الكتاب كله علي حديث، فال أدري أ
كان ابن شقيق جامعا، وكان يف الزمان االول يعد من أحفظهم لكتب ابن : قال العباس بن مصعب

املبارك، وقد شارك ابن املبارك يف كثري من شيوخه، مثل شريك، وإبراهيم بن طهمان، وقيس، وكان من 
مع أهل الكتاب حىت كتب التوراة واالجنيل أروى الناس عن ابن عيينة، وكان أول أمره املنازعة 

ال ميكنه أن يقرأ، فكان ) ٢(واالربعة والعشرين كتابا من كتب عبد اهللا بن املبارك، مث صار شيخا عاجزا 
  .حيدث كل إنسان احلديثني والثالثة

  ).٣(وتويف سنة مخس عشرة ومئتني : قال
  .ومطني) ٤(وكذا أرخه الفسوي 

ولد ليلة قتل أبو مسلم باملدائن سنة سبع وثالثني ومئة، وكان : دويه املروزيقال أبو رجاء حممد بن مح
  .يسكن البهارة، ومات سنة مخس عشرة

  .سنة إحدى عشرة، وهو خطأ، ونقله ابن حبان: وقيل يف وفاته
  

  احلافظ االمام القدوة العابد احلجة، أبو حممد البصري) ع * ( حجاج بن منهال- ٨٨
__________  

)١ " ( ٩٦٣لوحة " ذيب الكمال.  
  .ضعيفا": ذيب الكمال " و " تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  .٩٦٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٧٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٩٩ / ١" املعرفة والتاريخ ) " ٤(
  ، تاريخ خليفة)١٩٤٣(، طبقات خليفة ت ٣٠١ / ٧، طبقات ابن سعد ٣٥٣العلل * 

، اجلمع بني ١٦٦ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٣٨ / ٢، التاريخ الصغري ٣٨٠ / ٢، التاريخ الكبري ٤٧٥



 / ١، ذيب التهذيب ٢٣٨، ذيب الكمال لوحة ٩٤، املعجم املشتمل ٩٩ / ١رجال الصحيحني 
  = (*)، ذيب ٢٠٨ / ١، الكاشف ٣٧١ / ١، العرب ٤٠٣ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٢٣

)١٠/٣٥٢(  

  

  ).٢ (، أخو حممد)١(االمناطي 
قرة بن خالد، وشعبة، وجويرية بن أمساء، ومهام بن حيىي، ويزيد بن إبراهيم التستري، : حدث عن

  .واحلمادين، وعبد العزيز بن املاجشون، ومالك، وعدة
البخاري، والباقون بواسطة، وإسحاق الكوسج، وأبو حممد الدارمي، وعبد بن محيد، وأمحد : حدث عنه

هيم شاذان، وحممد بن حيىي الذهلي، وعلي بن عبد العزيز، وأبو مسلم بن الفرات، وإسحاق بن إبرا
  .الكجي، وهالل بن العالء الرقي، وإمساعيل القاضي، وخلق كثري

  ).٣(ثقة فاضل : قال أبو حامت
ثقة، رجل صاحل، كان مسسارا يأخذ من كل دينار حبة، فجاء خراساين : وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي

: ما هذه ؟ قال: ديث، فاشترى له أمناطا، فأعطاه التاجر ثالثني دينارا، فقالموسر من أصحاب احل
  .مسسرتك

  .دنانريك أهون علي من هذا التراب: قال
  ).٤(هات من كل دينار حبة، فأخذ منه دينارا وكسرا 

  ).٥(كان حجاج صاحب سنة يظهرها، مات يف سنة ست عشرة ومئتني : قال خلف كردوس
__________  

  ، شذرات الذهب٧٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٧١، طبقات احلفاظ ٢٠٦ / ٢يب التهذ= 
٣٨ / ٢.  
  .نسبة إىل بيع االمناط، وهي الفرش اليت تبسط) ١(
  .٣٧٦ / ١" االنساب " 
  . من هذا اجلزء٦٤٢سترد ترمجته يف الصفحة ) ٢(
  .١٦٧ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٢٣٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
)٥ " ( ٢٣٨لوحة " ذيب الكمال.  

(*)  

)١٠/٣٥٣(  



  

  ).١(مات سنة سبع عشرة يف شوال : وقال ابن سعد والبخاري
  .حجاج بن حممد الرقي: ويف عصره

  ).٢(وقد مر 
  .يروي أيضا عن قرة بن خالد، وهو لني): ٣(وحجاج بن نصري الفساطيطي 
  .ن أيب زياد نسخة عن الزهريالذي يروي عن جده عبيداهللا ب): ٤(وحجاج بن أيب منيع الرصايف 

  .صدوق، لقيه الذهلي وابن وارة والفسوي
  

   بن احلارث بن سخربة، االمام اود احلافظ أبوحفص بن عمر) خ، د، س* ( احلوضي - ٨٩
__________  

  .٣٨٠ / ٢" التاريخ الكبري " ، و ٣٠١ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
ن حممد املصيصي االعور، وهو ترمذي االصل، سكن الذي مر يف اجلزء التاسع هو احلجاج ب) ٢(

بغداد، مث حتول إىل املصيصة، ومل ينسبه أحد فيما نعلم إىل الرقي، ومل جند يف هذه الطبقة يف كتب التراجم 
  .من يسمى ذا االسم وينسب إىل الرقي

يف االصل و" اللباب " و " االنساب " نسبة إىل الفساطيط، وهي البيوت من الشعر كما يف ) ٣(
  .وهو خطأ" الفسطاطي : " ٣٨٠ / ٢للبخاري " التاريخ الكبري " واملطبوع من 

 ٢، اللباب ٣٠٢ / ٩، االنساب ١٦٧ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٠٥ / ٧طبقات ابن سعد : مترجم يف
  ، ميزان االعتدال١ / ١٢٤ / ١، تذهيب التهذيب ٢٣٨، ذيب الكمال لوحة ٤٣١/ 
، خالصة ٢٠٨ / ٢، ذيب التهذيب ٢٠٨ / ١، الكاشف ١٥١ / ١عفاء ، املغين يف الض٤٦٥ / ١

  .٧٣: تذهيب الكمال
" ، ونسبه البخاري يف ١٣٠ / ٦" االنساب " نسبة إىل رصافة الشام كما ذكر السمعاين يف ) ٤(

ع شاميا، ورصافة الشام هي رصافة هشام بن عبدامللك تقع يف غريب الرقة، بناها ملا وق" التاريخ الكبري 
  .الطاعون بالشام، وكان يسكنها يف الصيف

، ذيب ٢٩ / ٢، اللباب ١٣٠ / ٦، االنساب ٣٨٠ / ٢التاريخ الكبري : وحجاج هذا مترجم يف
، خالصة تذهيب ٢٠٧ / ٢، ذيب التهذيب ١ / ١٢٤ / ١، تذهيب التهذيب ٢٣٨الكمال لوحة 

  .٧٣: الكمال
، ١٨٢ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٦٦ / ٢ الكبري ، التاريخ٣٠٦ / ٧، طبقات ابن سعد ١٨٩العلل * 

 / ١، اللباب ١٠٨: ، املعجم املشتمل٢٧١ / ٤، االنساب ٩٣ / ١اجلمع بني رجال الصحيحني 
  .١ / ١٦٣ / ١، تذهيب التهذيب ٣٠٧ / ٢، ذيب الكمال ٤٠٢، ٤٠١
(*) =  



)١٠/٣٥٤(  

  

  .يعمر االزدي النمري من النمر بن غيمان البصري، املشهور باحلوض
هشام الدستوائي، وأيب حرة الرقاشي واصل بن عبد الرمحن، وشعبة، ومهام، ويزيد بن : حدث عن

  .إبراهيم التستري، وحممد بن راشد املكحويل، وطبقتهم
البخاري، وأبو داود، والبخاري أيضا والنسائي بواسطة، وحممد بن عبدالرحيم صاعقة، : حدث عنه

كي، وإمساعيل القاضي، وعبد اهللا بن أمحد الدورقي، وعثمان ابن وأمحد بن الفرات، وأمحد بن داود امل
عبد اهللا بن خرزاذ، وحممد بن أيوب الرازي، وأبو خليفة، ومعاذ بن املثىن، وأمحد بن حممد بن علي 

  .اخلزاعي، وخلق كثري
  ).١(هو ثبت متقن ال يؤخذ عليه حرف واحد : روى أبو طالب، عن أمحد بن حنبل، قال

  ).٢(اجتمع أهل البصرة على عدالة أيب عمر احلوضي وعبد اهللا بن رجاء : ن املديينوقال علي ب
أبو عمر هو موىل النمريني، صاحب كتاب متقن، رأيته أبيض الرأس : قال عبيداهللا بن جرير بن جبلة

  .واللحية
  ).٣(وتويف يف مجادى اآلخرة سنة مخس وعشرين : قال

__________  
، ٥٦٦ / ١، ميزان االعتدال ٢٤١ / ١، الكاشف ٣٩٣ / ١العرب ، ٤٠٥ / ١تذكرة احلفاظ = 

 ٢، شذرات الذهب ٨٧، خالصة تذهيب الكمال ١٧٢: ، طبقات احلفاظ٤٠٥ / ٢ذيب التهذيب 
 /١٥٦.  
  .٣٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨٢ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٣٠٧لوحة " ذيب الكمال ) ٢(
  .٣٠٨ لوحة" ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)١٠/٣٥٥(  

  

  ).١(متقن صدوق أعرايب فصيح : وقال أبو حامت
  

ابن الفضل بن حيىي بن ذكوان اهلمداين، االمام الثقة اجلليل الفقيه ) م، ق * ( احلسني بن حفص- ٩٠
  .االوحد أبو حممد االصبهاين، أصله كويف



  ).٢(صبهان وقضاؤها وأمر الفتاوى نقل علما كثريا، وتفقه، وأفىت مبذهب الكوفيني، وكان إليه رياسة أ
سفيان الثوري، وإسرائيل، وإبراهيم بن طهمان، وعبد العزيز بن أيب رواد، وسفيان بن : حدث عن

  .عيينة، وهشام بن سعد، وأيب يوسف القاضي، وعدة
  حفيده أمحد بن حممد بن احلسني، وإمساعيل: حدث عنه

لفرات، وأبو قالبة الرقاشي، وحممد بن إمساعيل مسويه، وأسيد بن عاصم، وعمر بن شبة، وأمحد بن ا
  .الصائغ، وحيىي بن حامت العسكري، والكدميي، وخلق كثري

  ).٣(حمله الصدق، وهو أحب إيل من عصام بن يزيد جرب : قال أبو حامت
__________  

  .١٨٢ / ٣" اجلرح والتعديل ) ١(
، طبقات احملدثني ٥٠ / ٣والتعديل ، اجلرح ٣٢٠ / ٢، التاريخ الصغري ٣٩١ / ٢التاريخ الكبري * 

، تذهيب ٢٨٧، ذيب الكمال لوحة ٢٧٦، ٢٧٤ / ١ اليب الشيخ، أخبار أصبهان ١ / ٤٢بأصبهان 
، خالصة ٣٣٧ / ٢، ذيب التهذيب ٢٣٠ / ١، الكاشف ٣٦٢ / ١، العرب ٢ / ١٤٧ / ١التهذيب 

  .٢٨ / ٢، شذرات الذهب ٨٢تذهيب الكمال 
  .٢٧٤/  ١" أخبار أصبهان ) " ٢(
بفتح اجليم وتثقيل املوحدة املفتوحة مث راء، هو لقب عصام : ، وجرب٥٠ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٣(

  .بن يزيد االصبهاين
(*)  

)١٠/٣٥٦(  

  

  .مهاجر، والوليد بن حممد املوقري، وبكر بن مضر، وعدة
ل مسويه، وأبو حامت، البخاري، وحيىي بن معني، والذهلي، وأبو إسحاق اجلوزجاين، وإمساعي: وحدث عنه

ويعقوب الفسوي، وأمحد ابن عبد الواحد بن عبود، وحيىي بن عثمان بن صاحل، وأبو يزيد القراطيسي، 
وإسحاق بن سيار النصييب، وبكر بن سهل الدمياطي، وأبو بكر الصاغاين، والربيع بن سليمان املرادي، 

  .وآخرون
  . اهللا بن يوسف والقعنيبعبد" املوطأ " أثبت الناس يف : قال حيىي بن معني

  ".املوطأ " ما بقي على أدمي االرض أوثق منه يف : وقال أيضا
  ).١(عبد اهللا بن يوسف : يريد

  ).٢(كان من أثبت الشاميني : وقال البخاري



  ).٣(يف سنة ست وستني ومئة " املوطأ " مسع معي : وقال أبو مسهر
  ).٤(ثقة : وقال أبو حامت وغريه

  ).٥(ق خري فاضل صدو: وقال ابن عدي
  ).٦(مات سنة مثان عشرة ومئتني : وقال أمحد بن الربقي وغريه

  ).٧(ثقة حسن احلديث، وعنده عن مالك مسائل : وقال ابن يونس
__________  

  .٧٥٨لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٧٥٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٧٥٨لوحة  " ذيب الكمال" ، و ٤٣٨لوحة  / ٣البن عدي " الكامل ) " ٣(
  .٢٠٥ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .٤٣٨لوحة  / ٣البن عدي " الكامل ) " ٥(
  .٧٥٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(
  .٧٥٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٧(

(*)  

)١٠/٣٥٨(  

  

ز العالمة الفقيه، مفيت املدينة، أبو مروان، عبدامللك بن االمام عبد العزي) س، ق * ( ابن املاجشون- ٩٢
  .بن عبد اهللا بن أيب سلمة بن املاجشون التيمي موالهم املدين املالكي، تلميذ االمام مالك

  حدث عن أبيه، وخاله يوسف بن يعقوب املاجشون، ومسلم
  .الزجني، ومالك، وإبراهيم بن سعد، وطائفة

 بن بكار، أبو حفص الفالس، وحممد بن حيىي الذهلي، وعبد امللك بن حبيب الفقيه، والزبري: حدث عنه
  .ويعقوب الفسوي، وسعد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، وآخرون

  ).١(كان مفيت أهل املدينة يف زمانه : قال مصعب بن عبد اهللا
  .كان فقيها فصيحا، دارت عليه الفتيا يف زمانه، وعلى أبيه قبله، وكان ضريرا: وقال ابن عبد الرب

  :إنه عمي يف آخر عمره، قال: قيل
__________  

، اجلرح والتعديل ٣٢٩ / ٢، التاريخ الصغري ٤٢٤ / ٥، التاريخ الكبري ٤٤٢ / ٥ طبقات ابن سعد *
، ٣٦٥، ٣٦٠ / ٢، ترتيب املدارك ١٤٨: ، طبقات الفقهاء للشريازي٥٧: ، االنتقاء٣٥٨ / ٥



، ٢ / ٢٥١ / ٢، تذهيب التهذيب )٨٥٠(لوحة : ، ذيب الكمال١٦٧، ١٦٦ / ٣وفيات االعيان 
، ١٩٧ / ٢، نكت اهلميان ٢١١ / ٢، الكاشف ٣٦٣ / ١، العرب ٦٥٩، ٦٥٨ / ٢: عتدالميزان اال

، ٢٤٥ - ٢٤٤: ، خالصة تذهيب الكمال٤٠٨ / ٦، ذيب التهذيب ٨٦٦ / ٢الديباج املذهب 
  .٥٦ / ١، شجرة النور الزكية ٢٨ / ٢شذرات الذهب 

، وابن خلكان "االنساب " ين يف واملاجشون بكسر اجليم وفتحها وضمها، وعلى كسرها اقتصر السمعا
الديباج " ، وابن فرحون يف "التقريب " ، وابن حجر يف "شرح مسلم " ، والنووي يف "الوفيات " يف 

  .معناه لون القمر" ماه كون : " االبيض املشرب حبمرة، معرب: معناه": شرح الشفاء " ، ويف "املذهب 
  .٣٤٨ / ٤انظر شرح القاموس 

لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٠ / ٢" ترتيب املدارك " ، و ٥٨ص : البن عبد الرب" االنتقاء ) " ١(
٨٥٩.  

(*)  

)١٠/٣٥٩(  

  

  ).١(وكان مولعا بسماع الغناء 
  كلما تذكرت أن التراب يأكل لسان: وقال أمحد بن املعذل الفقيه

  ).٢(عبدامللك بن املاجشون صغرت الدنيا يف عيين 
: أين لسانك من لسان أستاذك عبدامللك ؟ فقال: ملذكورين، فقيل لهوكان ابن املعذل من الفصحاء ا

  ).٣(لسانه إذا تعاىي أحىي من لساين إذا حتاىي 
  .مل يكن من فرسانه، وإال فهو ثقة يف نفسه: ، يعين)٤(كان ال يعقل احلديث : وقال أبو داود

  ).٥(كان عبدامللك حبرا ال تكدره الدالء : قال حيىي بن أكتم
  . ثالث عشرة ومئتنيتويف سنة

  .سنة أربع عشرة: وقيل
  

  احلافظ االمام احلجة، شيخ االسالم، أبو سلمة موسى بن) ع * ( التبوذكي- ٩٣
__________  

  .٥٧ص ": االنتقاء ) " ١(
  .٣٦١ / ٢" ترتيب املدارك " ، و ٣٧٧ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ٢(
  .٣٦١ / ٢" دارك ترتيب امل" ، و ٣٧٧ / ٣" وفيات االعيان ) " ٣(



  .٨٥٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٧٨ / ٣" وفيات االعيان ) " ٤(
  .٧ / ٢" الديباج املذهب ) " ٥(
 / ٧، التاريخ الكبري ٢٠٦، تاريخ خليفة )١٩٥٢(، طبقات خليفة ت ٣٠٦ / ٧طبقات ابن سعد * 

 / ٢ الصحيحني ، اجلمع بني رجال١٣٦ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٤٩ / ٢، التاريخ الصغري ٢٨٠
 ٤، تذهيب التهذيب ١٣٨١: ، ذيب الكمال لوحة٢٩٦، املعجم املشتمل ٢٣ / ٣، االنساب ٤٨٤

 ٣، الكاشف ٣٨٨ / ١، العرب ٢٠٠ / ٤، ميزان االعتدال ٣٩٥ - ٣٩٤، تذكرة احلفاظ ١ / ٧٦/ 
 - ١٧٦، طبقات احلفاظ ٤٤٦، مقدمة فتح الباري ٣٣٣ / ١٠، ذيب التهذيب ١٨١ - ١٨٠/ 

  .٣٨٩، خالصة تذهيب الكمال ١٧٧
(*)  

)١٠/٣٦٠(  

  

  .إمساعيل املنقري موالهم البصري التبوذكي
  .ولد يف صدر خالفة أيب جعفر

أعني اخلوارزمي من صغار التابعني، وجرير بن حازم، وشعبة حديثا واحدا، وجويرية بن : وروى عن
ارك بن فضالة، وأيب هالل، ويزيد بن أمساء، ومحاد بن سلمة، والقاسم بن الفضل، ومهام بن حيىي، ومب

إبراهيم التستري، وحممد بن راشد املكحويل، وسليمان بن املغرية، والضحاك بن نرباس، وعبد العزيز بن 
املاجشون، وعبد العزيز بن املختار، وعبد العزيز بن مسلم، ومهدي بن ميمون، ووهيب، وابن املبارك، 

  .ومحاد بن زيد حديثا واحدا، وخلق كثري
  .وكان من حبور العلم، أول مساعاته يف عام ستني ومئة

البخاري، وأبو داود، والباقون عن رجل عنه، واحلسن بن علي اخلالل، وحيىي بن معني، : حدث عنه
وحممد بن حيىي، وأمحد ابن احلسن الترمذي، وأبو زرعة، ويعقوب الفسوي، وإبراهيم بن ديزيل، 

وأبو حامت، وحممد بن غالب متتام، وأبو االحوص العكربي، وحممد بن وإبراهيم احلريب، وإمساعيل مسويه، 
أيوب بن الضريس، والعباس بن الفضل االسفاطي، وسبطه االمام أبو بكر بن أيب عاصم، وأمحد بن داود 

  .املكي، وخلق كثري
رم ما جلست إىل شيخ إال هابين، أو عرف يل، ما خال هذا االث: قال عباس، عن حيىي بن معني، قال

  ).١(التبوذكي، فعددت البن معني ما كتبنا عنه مخسة وثالثني ألف حديث 
__________  



  .١٣٨١لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
(*)  

)١٠/٣٦١(  

  

  ).١(ثقة مأمون : سألت حيىي بن معني عن أيب سلمة، فقال: وقال احلسني بن احلسن الرازي
 بن منهال رجال صاحلا، وأبو سلمة أتقنهما كان كيسا، وكان حجاج: وروى أبو حامت، عن حيىي، قال

)٢.(  
  ).٣(موسى بن إمساعيل ثقة صدوق : مسعت أبا الوليد الطيالسي يقول: وقال أبو حامت

  ).٤(من مل يكتب عن أيب سلمة، كتب عن رجل عنه : قال علي بن املديين: وقال أبو حامت أيضا
  .هكذا جرى ملسلم تواىن يف لقيه، فكتب عن رجل عنه: قلت

  ).٥(كان ثقة كثري احلديث : وقال ابن سعد
وإمنا مسي : ، قال)٦(كان ثقة ال أعلم أحدا بالبصرة ممن أدركناه أحسن حديثا منه : وقال أبو حامت

  ).٧(التبوذكي، النه اشترى بتبوذك دارا، فنسب إليها 
  ال جزي خريا من مساين: مسعته يقول: وقال أمحد بن أيب خيثمة

__________  
  .١٣٨١لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٣٦ / ٨" جلرح والتعديل ا) " ١(
  .١٣٦ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٣٦ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٣٠٦ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .٣٠٦ / ٨" الطبقات الكربى ) " ٥(
اري، فروى عنه أحد االثبات الثقات، اعتمده البخ: ٤٤٦ص " مقدمة الفتح " وقال احلافظ يف ) ٦(

تكلم الناس فيه وهو صدوق، كذا قال ومل يفسر : علما كثريا، ووثقه اجلمهور، وشذ ابن خراش، فقال
  .ذلك الكالم

  .٣٠٦ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٧(
(*)  

)١٠/٣٦٢(  

  



  ).١" (تبوذكي " أنا موىل بين منقر، إمنا نزل داري قوم من أهل تبوذك، فسموين " تبوذكي " 
  ).٢(هو الذي يبيع رقاب الدجاج وقوانصها : تبوذكيال: ويقال

  .كان من املتقنني: قال ابن حبان
قدم علينا حيىي بن : قال احلسن بن القاسم بن دحيم الدمشقي، عن حممد بن سليمان املنقري البصري

  .إين أريد أن أذكر لك شيئا، فال تغضب: معني، فكتب عن أيب سلمة، فقال له
  .هات: قال
، مل يروه أحد من أصحابك، إمنا )٣(مهام، عن ثابت، عن أنس، عن أيب بكر حديث الغار حديث : قال

  .رواه عفان وحبان، ومل أجده يف صدر كتابك، إمنا وجدته على ظهره
ذكرت أنك كتبت عين عشرين ألفا، فإن : حتلف يل أنك مسعته من مهام ؟ قال: فتقول ماذا ؟ قال: قال

بغي أن تكذبين يف حديث، وإن كنت عندك كاذبا، ما ينبغي أن تصدقين كنت عندك فيها صادقا، فما ين
  .فيها، وال تكتب عين شيئا، وترمي به

  .برة بنت أيب عاصم طالق ثالثا إن مل أكن مسعته من مهام
  ).٤(واهللا ال كلمتك أبدا 
__________  

  .١٣٨١لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٢٣، ٢٢ / ٣" االنساب " انظر ) ٢(
 يف اهلجرة، من طريق موسى بن إمساعيل، حدثنا مهام، عن ثابت، عن ٢٠٢ / ٧خرجه البخاري أ) ٣(

كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الغار، فرفعت رأسي، فإذا : أنس، عن أيب بكر رضي اهللا عنه قال
  .يا نيب اهللا، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا: أنا بأقدام القوم، فقلت

  :قال
  ".ا بكر، اثنان اهللا ثالثهما اسكت يا أب" 

 من ٢٤٥ / ٨، من طريق حممد بن سنان، عن مهام، وأخرجه أيضا ١٠، ٩ / ٧وأخرجه البخاري 
  .طريق عبد اهللا بن حممد، حدثنا حبان، عن مهام

  .، من طرق عن حبان بن هالل، عن مهام)٢٣٨١(وأخرجه مسلم 
  .ن بن مسلم، عن مهاممن طريق زياد بن أيوب، عن عفا) ٣٠٩٦(وأخرجه الترمذي 

  .١٣٨٢، ١٣٨١لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
(*)  

)١٠/٣٦٣(  

  



كان أبو سلمة أمحر الرأس واللحية، خيضب باحلناء، وكان قد رأى سعيد : قال حامت بن الليث اجلوهري
  ).١(بن أيب عروبة، وحفظ عنه مسائل، مات بالبصرة يف رجب سنة ثالث وعشرين ومئتني 

  ).٢(ات ليلة الثالثاء لثالث عشرة خلت من رجب سنة ثالث م: وقال ابن سعد
أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا أبو روح عبداملعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو 
سعد حممد بن عبدالرمحن الكنجروذي، أخربنا أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب، أخربنا أبو 

: مد بن أيوب الرازي، حدثنا أبو عمر حفص بن عمر، وأبو سلمة موسى بن إمساعيل قاالعبد اهللا حم
أعطي يوسف شطر : " حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".احلسن 
  .، عن شيبان، عن محاد)٣(أخرجه مسلم 

  .فوقع لنا بدال عاليا
أخربنا أبو غالب بن البناء، أخربنا أبو : أن حممد بن عمر أخربهم: امة وغريهكتب إلينا أبو الفرج بن قد

حممد اجلوهري، حدثنا أبو بكر القطيعي، حدثنا حممد بن يونس القرشي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا سعيد 
  ابن سلمة بن أيب احلسام، عن هشام بن عروة، عن أخيه، عن أبيه، عن

  .أة، فتعاهدن، وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار أزواجهن شيئااجتمع إحدى عشرة امر: عائشة قالت
  .وذكر حديث أم زرع

  قال يل: وقالت عائشة
__________  

  .١٣٨٢لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٣٠٦ / ٧" الطبقات ) " ٢(
باب االسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السماوات وفرض : يف االميان) ١٦٢(رقم ) ٣(

  .الصالة
(*)  

)١٠/٣٦٤(  

  

  ".يا عائشة فكنت لك كأيب زرع الم زرع : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .، عن احللواين، عن أيب سلمة، فوقع لنا بدال بعلو درجتني)١(رواه مسلم 

  
  :أما



  . اجلبلي، فشيخ صادق معاصر للتبوذكيالبجلي*  موسى بن إمساعيل - ٩٤
  .عد، وابن املبارك، ومجاعةيعقوب القمي، وإبراهيم بن س: روى عن
  .أمحد بن سنان القطان، واحلسن بن سهل اوز، وآخرون: روى عنه

  ).٢(ليس به بأس : قال أبو حامت
  .قرية من ناحية واسط: وجبل

  
  .الرازي العالمة احلافظ الفقيه أبو يعلى احلنفي، نزيل بغداد ومفتيها) ع * * ( معلى بن منصور- ٩٥

__________  
  .باب ذكر حديث أم زرع: يف فضائل الصحابة) ٢٤٤٨(رقم ) ١(
  .١٨٣ - ١٨٢ / ٣، االنساب ١٣٦ / ٨اجلرح والتعديل * 

  .١٠٤ / ٢معجم البلدان 
  .١٣٦ / ٨اجلرح والتعديل ) ٢(

، الضعفاء ٣٢٣ / ٢، التاريخ الصغري ٣٩٤ / ٧، التاريخ الكبري ٣٤١ / ٧طبقات ابن سعد * * 
 / ١٣، تاريخ بغداد ٧٧٧، الكامل البن عدي لوحة ٣٣٤ / ٣ديل ، اجلرح والتع٤٢٢للعقيلي لوحة 

 - ١٥٠ / ٤، ميزان االعتدال ٣٧٧ / ١، تذكرة احلفاظ ٥٦ / ٤، تذهيب التهذيب ١٩٠ - ١٨٨
  = (*)، الكاشف ٣٥٧ / ١، العرب ٦٧٠ / ٢، املغين يف الضعفاء ١٥١

)١٠/٣٦٥(  

  

  .ولد يف حدود اخلمسني ومئة
يم االزدي، وسليمان بن بالل، وشريك القاضي، وعبد اهللا بن جعفر عكرمة بن إبراه: وحدث عن

املخرمي، ومالك بن أنس، ومحاد ابن زيد، وأيب عوانة، وخالد بن عبد اهللا، وهشيم، وحيىي بن محزة 
القاضي، وصدقة بن خالد، والليث بن سعد، وعمرو بن أيب املقدام، وعبد الرمحن بن أيب املوال، وعبد 

ويس عبد اهللا بن عبد اهللا، وابن املبارك، والقاضي أيب يوسف، وتفقه به مدة، وكتب عن الوارث، وأيب أ
  .خلق كثري، وأحكم الفقه واحلديث

أبو ثور الفقيه، وحممد بن عبد اهللا املخرمي، وحممد ابن عبدالرحيم صاعقة، وحجاج بن : حدث عنه
حيىي الذهلي، وحممد بن إسحاق الشاعر، وأمحد بن االزهر، والفضل ابن سهل االعرج، وحممد بن 

، ويعقوب ابن شيبة، وأبو قدامة السرخسي، "الصحيح " الصاغاين، وحممد بن إمساعيل البخاري يف غري 
  .وعباس الدوري، وابن منصور الرمادي، واحلسن بن مكرم، وخلق كثري



  ).١(ما كتبت عنه شيئا : قال أمحد
يوم خيطئ يف حديثني وثالثة، فكنت أجوزه إىل عبيد كان حيدث مبا وافق الرأي، وكان كل : وقال أيضا

  ).٢(بن أيب قرة يف قطيعة الربيع 
  سألت أمحد بن حنبل عن معلى: وقال حممد بن يوسف بن الطباع

__________  
، خالصة ١٦٠: ، طبقات احلفاظ٤٤٤، مقدمة الفتح ٢٣٨ / ١٠، ذيب التهذيب ١٦٤ / ٣= 

  .٢١٥، الفوائد البهية ٢٧ / ٢، شذرات الذهب ٣٨٨تذهيب الكمال 
  .١٣٥٣لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٣٥٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨٩ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٠/٣٦٦(  

  

  ).١(الرازي، فسكت 
كان يكتب الشروط، : كيف مل تكتب عن املعلى ابن منصور ؟ قال: قيل المحد بن حنبل: وقال أبو حامت

  ).٢(من أن يكذب ومن كتبها مل خيل 
رحم اهللا أمحد بن حنبل، بلغين أنه كان يف قلبه غصص من أحاديث ظهرت عن املعلى بن : قال أبو زرعة

 بأهل العلم، وذلك أنه كان - يعين أصحاب الرأي -منصور كان حيتاج إليها، وكان املعلى أشبه القوم 
مع منها حرفا، وأما علي بن املديين، طالبة للعلم، رحل وعين، فتصرب أمحد عن تلك االحاديث، ومل يس

  ).٣(وأبو خيثمة، وعامة أصحابنا، فسمعوا منه، املعلى صدوق 
  ).٤(ثقة : وروى عثمان بن سعيد، عن ابن معني

  .إذا اختلف معلى وإسحاق بن الطباع يف حديث عن مالك، فالقول قول معلى: وقال حيىي أيضا
  ).٥(معلى أثبت منه وخري منه 

__________  
  .١٣٥٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٧٧٧لوحة  / ٤البن عدي " الكامل ) " ١(
علم يبحث عن كيفية ثبت االحكام الثابتة عند : ، والشروط٣٣٤ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(

القاضي يف الكتب والسجالت على وجه يصح االحتجاج به عند انقضاء شهود احلال، وموضوعه تلك 
 وبعض مبادئه مأخوذ من الفقه، وبعضها من علم االنشاء، وبعضها من االحكام من حيث الكتابة،

الرسوم والعادات واالمور االستحسانية، وهو من فروع الفقه من حيث كون ترتيب معانيه موافقا 



  .لقوانني الشرع، وقد جيعل من فروع االدب باعتبار حتسني االلفاظ
  .هو الذي يتوىل كتابة ذلك: والشروطي

مفتاح " ، وانظر ١٠٤٦ / ٢" كشف الظنون " ذا العلم مصنفات كثرية، انظرها يف وقد صنف يف ه
  .٣٢١ / ٧" االنساب " ، و ٢٧٢ / ١" السعادة 

  .١٣٥٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨٩ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٨٩ / ١٣" تاريخ بغداد " ، و ٣٣٤ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .١٣٥٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨٩ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٠/٣٦٧(  

  

مسعنا حيىي بن معني : حدثنا حممد بن إسحاق، وعباس ابن حممد، قاال: قال عمران بن بكار القافالين
كان املعلى بن منصور يوما يصلي، فوقع على رأسه كور الزنابري، فما التفت وال انفتل حىت أمت : يقول

  ).١(رأسه قد صار هكذا من شدة االنتفاخ صالته، فنظروا فإذا 
  ).٢(ثقة صاحب سنة، وكان نبيال طلبوه للقضاء غري مرة، فأىب : وقال العجلي

  ).٣(ثقة فيما تفرد به وشورك فيه، متقن صدوق فقيه مأمون : وقال يعقوب بن شيبة
 أصحاب نزل بغداد، وطلب احلديث، وكان صدوقا، صاحب حديث ورأي وفقه، فمن: وقال ابن سعد

  احلديث من روى عنه، ومنهم
  ).٤(من ال يروي عنه، وكان يرتل الكرخ 

  ).٥(كان صدوقا يف احلديث، وكان صاحب رأي : وقال أبو حامت
كان معلى من كبار أصحاب أيب يوسف، وحممد، ومن ثقام يف النقل : وقال أمحد بن كامل القاضي

  ).٦(والرواية 
  ).٧( بأس به، الين مل أجد له حديثا منكرا أرجو أنه ال: وقال أبو أمحد بن عدي

__________  
  .١٣٥٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨٩ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٣٥٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٩٠ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٣٥٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٣٤١ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٤(
  .٣٣٤ / ٨ " اجلرح والتعديل) " ٥(



  .١٣٥٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٩٠ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٦(
  .٧٧٧لوحة  / ٤البن عدى " الكامل ) " ٧(

(*)  

)١٠/٣٦٨(  

  

كنت عند املعلى بن منصور، وإبراهيم بن حرب النيسابوري يف أيام خاض الناس : وقال سهل بن عمار
: وزي، فذكر للمعلى أن الناس قد خاضوا يف أمره، فقاليف القرآن، فدخل علينا إبراهيم بن مقاتل املر

  .القرآن خملوق: إنك تقول: يقولون: ماذا يقولون ؟ قال
  ).١(القرآن خملوق، فهو عندي كافر : ما قلت، ومن قال: فقال
  .كان معلى صاحب سنة واتباع، وكان بريئا من التجهم: قلت

  ).٢(مئتني مات سنة إحدى عشرة و: قال ابن سعد وأمحد بن زهري
  .روى له اجلماعة: قلت

كان أمحد بن حنبل ال يروي عن معلى، النه كان ينظر يف الرأي، وحيىي بن ": سننه " قال أبو داود يف 
  .معني وغريه يوثقه

كيف مل تكتب عن معلى : قيل المحد: وأما عبدالرمحن بن أيب حامت، فغلط بال ريب، فنقل عن أبيه أنه قال
  ).٣(وإمنا الصواب ما قدمناه كان يكذب، : ؟ فقال

  له) ٤(ومن مفردات معلى بن منصور يف إسناد ال يف منت ما رواه أبو داود 
__________  

  .١٣٥٤، ١٣٥٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨٨ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٣٥٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٤١ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٢(
  .كان يكتب الشروط، ومن كتبها مل خيل من أن يكذب: ٣٦٧ وهو قوله يف الصفحة) ٣(

، ومل يرد فيه ما ذكره املصنف عنه، فلعله ٣٣٤ / ٨" اجلرح والتعديل " وهو الذي نقله ابن أيب حامت يف 
  .قال ذلك يف موضع آخر

 من طريق ٤٢٧ / ٦باب الصداق، وإسناده صحيح، وأخرجه أمحد : يف النكاح) ٢١٠٧(برقم ) ٤(
، من طريق العباس بن حممد ١١٩ / ٦م بن إسحاق، عن عبد اهللا بن املبارك به، وأخرجه النسائي إبراهي

الدوري، عن علي بن احلسني بن شقيق، عن عبد اهللا ابن املبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، 
، عن  من طريق يعقوب بن سفيان، عن عبد اهللا بن عثمان٢٣٢ / ٧، وأخرجه البيهقي ..عن أم حبيبة



  .عبد اهللا بن املبارك
(*)  

)١٠/٣٦٩(  

  

عن ابن املبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة، أن النجاشي زوجها برسول اهللا صلى 
عن يونس، عن : اهللا عليه وسلم، فخالفه علي بن احلسن بن شقيق، فرواه عن ابن املبارك، فقال

  ).١(الزهري، عن عروة مرسال 
ن عبد اهللا، أخربنا عبد اللطيف بن يوسف، أخربنا عبد احلق اليوسفي، أخربنا علي بن أخربنا سنقر ب

  حممد، أخربنا أبو احلسن احلمامي،
حدثنا ابن قانع، حدثنا حممد بن شاذان، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا حامت وأبو معاوية واللفظ له، عن 

عد وفاة زوجها بأيام قالئل، فأتت النيب وضعت سبيعة ب: هشام بن عروة، عن أبيه، عن املسور، قال
  ).٢(صلى اهللا عليه وسلم تستأذنه يف النكاح، فأذن هلا 

أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن : وأخربنا يوسف بن أمحد وعبد احلافظ بن بدران قاال
عبيداهللا، وقرأت أمحد، وقرأت على أمحد بن إسحاق، أخربنا احلسن بن إسحاق ببغداد، أخربنا حممد بن 
أخربنا حممد بن : على عمر بن عبد املنعم، عن أيب اليمن الكندي، أخربنا حممد بن عبد اهللا اخلطيب قالوا

حممد الزينيب، أخربنا حممد بن عمر الوراق، حدثنا عبد اهللا بن أيب داود، حدثنا عيسى بن محاد، أخربنا 
سبيعة االسلمية تويف عنها زوجها وهي حبلى، فلم الليث، عن هشام بن عروة، عن املسور بن خمرمة، أن 

متكث إال ليايل حىت وضعت، فلما فصلت خطبت، فاستأذنت رسول اهللا يف النكاح حني وضعت، فأذن 
  .هلا، فنكحت

__________  
  .عن الزهري، ومل يذكر عروة) ٢١٠٨" (سنن أيب داود ) " ١(
  .إسناده صحيح) ٢(

باب عدة املتوىف عنها زوجها إذا كانت حامال، عن :  يف الطالق٥٩٠ / ٢" املوطأ " وأخرجه مالك يف 
 / ٤، وأمحد ٤١٧ / ٩البخاري : ، وأخرجه من طريق مالك..هشام بن عروة، عن أبيه، عن املسور

  .١٩٠ / ٦، والنسائي ٣٢٧
(*)  

)١٠/٣٧٠(  

  



  .من كبار فقهاء املدينة) ٤م،  * ( عبد اهللا بن نافع الصائغ- ٩٦
ولقد بعث سحنون ): ١(له، فقال " املدارك " اض يف تقريظه، وذكره يف صدر كتاب بالغ القاضي عي

  يف حممد بن
أصلحك اهللا : أنت مسعت من ابن نافع ؟ فقال: رزين، وقد بلغه أنه يروي عن عبد اهللا بن نافع، فقال له

 من العقارب ؟ ماذا خيرج بعدي: فلم دلست ؟ مث قال سحنون: إمنا هو الزبريي وليس بالصائغ، فقال له
فقد رأى سحنون وجوب بياما، وإن كانا ثقتني إمامني، حىت ال ختتلط رواياما، فإن الصائغ أكرب ! 

وأقدم وأثبت يف مالك لطول صحبته له، وهو الذي خلفه يف جملسه بعد ابن كنانة، وهو الذي حيكي عنه 
اعه وإمنا مسعه من أشهب كما وسحنون، ويرويان عنه، ومل يسمع منه سحنون مس) ٢(حيىي بن حيىي 

  .نذكره بعد
  .ووفاته سنة ست ومثانني ومئة

  .هذا قد قيل يف وفاته، واالصح ما سنذكره بعد فيها: قلت
  ومات الزبريي سنة ست عشرة ومئتني، وهو شيخ ابن): ٣(قال 

__________  
  .غالصانع بدل الصائ: ، وفيه٢١٣ / ٥، التاريخ الكبري ٤٣٨ / ٥طبقات ابن سعد * 

، الكامل ١٨٣ / ٥، اجلرح والتعديل ٢١ - ٢٠ / ٢، اروحني والضعفاء ٣٠٩ / ٢: التاريخ الصغري
، تذهيب ٧٤٨: ، ذيب الكمال لوحة٣٥٨ - ٣٥٦ / ١، ترتيب املدارك ٤٢٦: البن عدي لوحة

 / ٢، الكاشف ٣٤٩ / ١، العرب ٥١٤ - ٥١٣ / ٢، ميزان االعتدال ٢ / ١٩١ / ٢التذهيب 
 - ٥١ / ٦، ذيب التهذيب ٤١٠، ٤٠٩ / ١، الديباج املذهب ٣٦٠ / ١ين يف الضعفاء ، املغ١٣٦
  .٥٥ / ١، شجرة النور ١٥ / ٢، شذرات الذهب ٢١٦، خالصة تذهيب الكمال ٥٢

  .٤٨، ٤٧ / ١" ترتيب املدارك " النص بطوله يف ) ١(
  .ق والغرب للموطأهو حيىي بن حيىي الليثي صاحب الرواية املشهورة املتداولة يف الشر) ٢(

  . من هذا اجلزء٥١٩وسترد ترمجته يف الصفحة 
  .القاضي عياض: القائل) ٣(

(*)  

)١٠/٣٧١(  

  

حبيب، وسعيد بن حسان، وكثريا ما ختتلط روايتهم عند الفقهاء، حىت ال علم عند أكثرهم بأما 
  .الف عن ابن نافعيف ذلك اخت: رجالن، ورمبا جاءت رواية أحدمها خمالفة لرواية اآلخر، فيقولون



أن أحدمها ولد نافع ) ١(وقد وهم فيهما عظيم من شيوخ االندلسيني بعد أن فرق بينهما، لكنه زعم 
  .موىل ابن عمر، وإمنا عبد اهللا بن نافع العمري شيخ قدمي يذكر مع ابن أيب ذئب وحنوه

هو من موايل بين و" صحيح البخاري " وعبد اهللا الصائغ حديثه خمرج يف الكتب الستة سوى : قلت
  .خمزوم

  .ولد سنة نيف وعشرين ومئة
، وأسامة بن زيد الليثي، ومالك بن )٢(حممد بن عبد اهللا بن حسن الذي قام باملدينة وقتل : وحدث عن

أنس، وابن أيب ذئب، وسليمان بن يزيد الكعيب صاحب أنس، وكثري بن عبد اهللا بن عوف، وداود بن 
  .قيس الفراء، وخلق سواهم

  .هو باملتوسع يف احلديث جدا، بل كان بارعا يف الفقهوليس 
حممد بن عبد اهللا بن منري، وأمحد بن صاحل، وسحنون بن سعيد، وسلمة بن شبيب، واحلسن : حدث عنه

بن علي اخلالل، ويونس ابن عبداالعلى، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، والزبري بن بكار، وأمحد بن 
  .احلسن الترمذي، وعدة

__________  
زعم أن صاحب السماع : وما بعد ذلك خيتلف عما هنا، ففيه" ترتيب املدارك " إىل هنا النقل عن ) ١(

  .هو الزبريي، وأنه املذكور يف العتبية
، وقد طول ٥٢٩ / ٥البن االثري " الكامل " ، و ٥٥٢ / ٧" تاريخ الطربي " انظر خرب قيامه، يف ) ٢(

  .٢١٠ من هذا الكتاب ص املؤلف ترمجته يف اجلزء السادس
(*)  

)١٠/٣٧٢(  

  

كان صاحب رأي مالك، وكان يفيت أهل املدينة، ومل يكن : روى أبو طالب عن أمحد بن حنبل قال
  ).١(صاحب حديث، كان ضيقا فيه 

  ).٢(ثقة : وقال حيىي بن معني
  ).٣(تعرف وتنكر : وقال البخاري
  ).٤(هو لني يف حفظه، وكتابه أصح : وقال أبو حامت

  ).٥(ليس به بأس : قال النسائيو
  ).٧(مالك غرائب ) ٦(روى عن : وقال ابن عدي
وتويف يف شهر رمضان : وهو دون معن، قال: كان قد لزم مالكا لزوما شديدا، مث قال: وقال ابن سعد



  ).٨(سنة ست ومئتني 
  .فهذا الصواب يف وفاته، وما عداه، فوهم وتصحيف: قلت

عدي يف ترمجته خطأ ال حيتمل منه، وذلك أنه مل يرو يف ترمجته سوى حديث وقد أخطأ االمام أبو أمحد بن 
واحد، فساقه بإسناده، إىل عبد الوهاب بن خبت املكي، عن عبد اهللا بن نافع، عن هشام بن عروة، عن 

  وإذا روى عن عبد اهللا مثل عبد الوهاب): ٩(أبيه، فذكر حديثا، مث إنه قال 
__________  

  .٧٤٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨٤ / ٥" ديل اجلرح والتع) " ١(
  .١٨٤ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  ".يعرف حفظه وينكر وكتابه أصح : "  ونصه فيه٢١٣ / ٥" التاريخ الكبري ) " ٣(
  .١٨٤ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .٧٤٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
  .وهو خطأ" عنه : " يف االصل) ٦(
  .٤٤٦لوحة  / ٣: البن عدي" الكامل ) " ٧(
  .٤٣٨ / ٥" الطبقات الكربى ) " ٨(
  .٤٤٦لوحة  / ٣" كامله " يف ) ٩(

(*)  

)١٠/٣٧٣(  

  

  .ابن خبت، يكون ذلك دليال على جاللته، وهو من رواية الكبار عن الصغار
م ؟ من أين ميكن أن يروي عبد اهللا بن نافع الصائغ عن هشام، ومل يأخذ عن أحد حىت مات هشا: قلت

ومن أين ميكن أن حيدث عبد الوهاب عن الصائغ، وإمنا ولد الصائغ بعد موت عبد الوهاب بأعوام 
  .عديدة ؟ وإمنا عبد اهللا بن نافع املذكور يف احلديث موىل ابن عمر، مات قدميا يف دولة أيب جعفر املنصور

  
  :فأما
اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد فهو حفيد ثابت بن عبد ) س، ق * ( عبد اهللا بن نافع الزبريي- ٩٧

  .بن أسد، القرشي االسدي املدين الذي يعرف بعبد اهللا بن نافع الصغري
  .أخيه عبد اهللا بن نافع الكبري، وعن مالك، وعبد العزيز ابن أيب حازم: روى عن
 املعذل حممد بن حيىي الذهلي، وهارون احلمال، ويعقوب بن شيبة، وعباس الدوري، وأمحد بن: روى عنه



  .الفقيه، وأبو عتبة احلمصي، وآخرون
  ).١(صدوق : قال حيىي بن معني

__________  
، اجلرح ٣٣٧ / ٢، التاريخ الصغري ٢١٤ - ٢١٣ / ٥، التاريخ الكبري ٤٣٩ / ٥طبقات ابن سعد * 

، ذيب الكمال ٣٦٧ - ٣٦٥ / ١، ترتيب املدارك ٩٥، مجهرة نسب قريش ١٨٤ / ٥والتعديل 
  ، ميزان١٣٦ / ٢، الكاشف ٢ / ١٩١ / ٢ذهيب التهذيب ، ت٧٤٧لوحة 

، خالصة ٥٠ / ٦، ذيب التهذيب ٤١١ / ١، الديباج املذهب ٣٦٩ / ١، العرب ٥١٤ / ٢االعتدال 
  .٥٦ / ١، شجرة النور ٣٦ / ٢، شذرات الذهب ٢١٦تذهيب الكمال 

  .١٨٤ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
(*)  

)١٠/٣٧٤(  

  

  ).١(ثه معروفة أحادي: وقال البخاري
كان املنظور إليه من قريش باملدينة يف هديه وفقهه وعفافه، وكان يسرد ): ٢(قال ابن عمه الزبري 

  .الصوم
  .احملرم سنة ست عشرة ومئتني وهو ابن سبعني سنة] يف [ وتويف : قال

  .ماجه، وهي بعد وفاة الصائغ بعشرة أعوام، خرج له النسائي وابن )٣(وكذا ورخ البخاري وفاته 
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أخربنا عبداملعز بن حممد إجازة، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا : حديث للصائغ

أبو سعد الكنجروذي، أخربنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا حممد بن أمحد بن نعيم، حدثنا أبو سلمة حيىي 
، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر ابن املغرية املخزومي، حدثنا عبد اهللا بن نافع، عن عاصم بن عمر

  ).٤" (كل مسكر حرام، وكل مسكر مخر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .هذا حديث من االفراد، وعبد اهللا هذا هو الصائغ، ورد منسوبا، واهللا أعلم

__________  
  .٢١٤ / ٥" التاريخ الكبري ) " ١(
  .٩٦ص " مجهرة نسب قريش " أي الزبري بن بكار يف كتابه ) ٢(
  .٢١٤ / ٥" تارخيه الكبري " يف ) ٣(
  ، وأيب داود)٢٠٠٣(حديث صحيح، وهو من حديث ابن عمر عند مسلم ) ٤(
" ، والطحاوي يف ١٣٧ و ١٣٤ و ٢٩ و ٢١، و ١٦ / ٢، وأمحد )١٨٦١(، والترمذي )٣٦٧٩(



، وابن ٢٩٣ / ٨لبيهقي ، وا٢٤٩ و ٢٤٨ / ٤، والدارقطين ٢١٦، ٢١٥ / ٤" شرح معاين اآلثار 
  ).٨٥٩(و ) ٨٥٧(، وابن اجلارود )٣٣٩٠(ماجه 

(*)  

)١٠/٣٧٥(  

  

  . االسود املعمرأبو مكيس احلبشي*  دينار - ٩٨
  .زعم أنه موىل النس بن مالك، وحدث عنه

حممد بن موسى الرببري، وأمحد غالم خليل، وعبد اهللا ابن حممد بن ناجية، وعيسى بن : روى عنه
  .، وحممد بن أمحد القصاص شيخ للطرباين، وغريهم، وهو غري مأمونيعقوب الزجاج

  .مات سنة تسع وعشرين ومئتني
  .منكر احلديث ذاهبه، شبه جمهول): ١" (كامله " قال ابن عدي يف 

  .يغلب على ظين أنه كذاب، ما حلق أنسا أبدا: قلت
  

البصري، ) ٢ (عمر الغدايناالمام احملدث الصادق، أبو ) خ، س، ق* * ( عبد اهللا بن رجاء - ٩٩
  .عمر: مثىن، وقيل: كنيته أبو عمرو، واختلف يف اسم جده، فقيل: ويقال

__________  
، ٣٨٢، ٣٨١ / ٨، تاريخ بغداد ٢٦٢: ، الكامل البن عدي لوحة٢٩٥ / ١اروحني والضعفاء * 

  .٤٣٥ - ٤٣٤ / ٢، لسان امليزان ٢٢٤ / ١، املغين يف الضعفاء ٣١ - ٣٠ / ٢ميزان االعتدال 
  .٢٦٢لوحة  / ٢) ١(

، اجلمع بني رجال ٥٥ / ٥، اجلرح والتعديل ٩١ / ٥، التاريخ الكبري )١٩٦١(طبقات خليفة ت * * 
  تذهيب) ٦٨٠(، ذيب الكمال لوحة )١٥٣(، املعجم املشتمل ٢٦٧ / ١الصحيحني 
 ١، العرب ٣٣٨/  ٢، املغين يف الضعفاء ٤٢١ / ٢، ميزان االعتدال ١ / ١٤٤ - ١٤٣ / ٢التهذيب 

 ٥، ذيب التهذيب ١٣٣ / ١، دول االسالم ٨٥ / ٢، الكاشف ٤٠٤ / ١، تذكرة احلفاظ ٣٨٠/ 
  ).١٩٧(، خالصة تذهيب الكمال ٤١١، مقدمة فتح الباري ٢٠٨/ 
  .نسبة إىل غدانة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم) ٢(

  .١٢٧ / ٩" االنساب " انظر 
(*)  

)١٠/٣٧٦(  



  

شعبة، وإسرائيل، وعاصم بن حممد بن زيد، ومهام، وعكرمة بن عمار، وعمران بن داور : روى عن
القطان، وشيبان النحوي، وسعيد بن سلمة بن أيب احلسام، وحرب بن شداد، وجرير بن أيوب، ومحاد 

  .بن سلمة، واملسعودي، وخلق كثري
ط، وأبو بكر االثرم، ورجاء بن مرجى، وأبو البخاري، وأبو حامت السجستاين، وخليفة بن خيا: روى عنه

 -قالبة الرقاشي، وعثمان الدارمي، وأبو حامت، وعلي بن عبد العزيز، وحممد بن االشعث أخو أيب داود 
، )١( وحممد بن حيىي الذهلي، وهالل بن العالء، وابن وارة، وحممد ابن معاذ دران -ومل يلقه أبو داود 

  .املثىن، وأمم سواهموأبو خليفة اجلمحي، ومعاذ بن 
  ).٢(كان شيخا صدوقا، ال بأس به : روى عثمان بن سعيد، عن حيىي بن معني قال

: حسن احلديث عن إسرائيل، وجعل يثين عليه، وقال أبو حامت: سئل أبو زرعة عنه، فقال: وقال أبو حامت
  ).٣(كان ثقة رضى 

بو بكر االنصاري، حدثنا أبو حممد اجلوهري، أخربنا عمر بن عبد املنعم، عن أيب اليمن الكندي، أخربنا أ
  أخربنا أبو بكر القطيعي، حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن رجاء، حدثنا شيبان، عن منصور،

: " عن عبيداهللا بن علي بن عرفطة السلمي، عن خداش أيب سالمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ا بأبيه، أوصي امرءا مبوالهأوصي امرءا بأمه، أوصي امرء

__________  
، وهو أبو بكر حممد بن معاذ بن سفيان بن املستهل العرتي البصري مث احلليب، "درائي : " يف االصل) ١(

  ).٢٦٩(، وسيترمجه املؤلف يف اجلزء الثالث عشر برقم ٢٩٤املتوىف سنة 
  .٥٥ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٥٥ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)١٠/٣٧٧(  

  

  ).١" (الذي يليه، وإن كان عليه منه أذاة تؤذيه 
  .بعلو) ٢(ويقع يل حديثه يف جزء ابن جنيد 

، وعبد اهللا بن رجاء )٣(اجتمع أهل البصرة على عدالة رجلني أيب عمر احلوضي : وقال علي بن املديين
)٤.(  

  ).٥(ليس به بأس : وقال النسائي



  ).٦(كثري الغلط والتصحيف، ليس حبجة صدوق، : وقال عمرو بن علي
  .، وأخرج له النسائي وابن ماجة)٧" (صحيحه " قد احتج به البخاري يف : قلت

__________  
 / ٤" املسند " إسناده ضعيف جلهالة عبيداهللا بن علي بن عرفطة، وباقي رجاله ثقات، وهو يف ) ١(

 ما يشهد له عن معاوية بن حيدة عند ، ويف الباب١٥٠ / ٤، واملستدرك )٣٦٥٧(، وابن ماجه ٣١١
) ٣" (االدب املفرد " ، والبخاري يف )١٨٩٨(، والترمذي )٥١٣٩(، وأيب داود ٥ و ٣ / ٥أمحد 
: من أبر ؟ قال: قلت" أمك : " من أبر ؟ قال: قلت" أمك : " يا رسول اهللا، من أبر ؟ قال: قلت: بلفظ

  ".فاالقرب أباك، مث االقرب : " من أبر ؟ قال: قلت" أمك " 
  ، ووافقه١٥٠ / ٤وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه احلاكم 

  .الذهيب
: قال جدي: بلفظ) ٤٧" (االدب املفرد " ، والبخاري يف )٥١٤٠(وعن كليب بن منفعة عند أيب داود 

أمك وأباك، وأختك وأخاك، وموالك الذي يلي ذاك، حق واجب، : " يا رسول اهللا، من أبر ؟ قال
  ".ة ورحم موصول

  .وسنده حسن يف الشواهد
  .١٥١، ١٥٠ / ٤، واحلاكم ٢٢٦ / ٢وعن أيب رمثة عند أمحد، 

  ).٢( من هذا اجلزءت ١٦٢تقدم التعريف به يف الصفحة ) ٢(
 / ٢" معجم البلدان " ، و ٢٧١ / ٤" االنساب " موضع بالبصرة، انظر " احلوض " نسبة إىل ) ٣(

٣٢٠.  
  .٦٨٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .٦٨٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
  .٦٨٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٥٥ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٦(
قد لقيه البخاري، وحدث عنه بأحاديث يسرية، وروى أيضا عن : ٤١١" املقدمة " قال احلافظ يف ) ٧(

  .حممد عنه أحاديث أخرى
(*)  

)١٠/٣٧٨(  

  

  .مئتنيمات يف آخر ذي احلجة سنة تسع عشرة و: قيل
  ).١(يف احملرم منها : سنة عشرين، فقيل: وقال مطني وغريه



  .، فكان حممدا الذهلي)٢(مث إن البخاري قد روى عن حممد غري منسوب عنه 
  

 مث املكي، عامل، صاحب حديث، االمام أبوعمران البصري) م، د، س، ق* ( عبد اهللا بن رجاء - ١٠٠
  .من أقران وكيع، جهته مع الغداين

 عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، وعبيداهللا بن عمر، وإمساعيل بن أمية، وأيوب السختياين، :حدث عن
  وموسى بن عقبة، وهشام بن

حسان، وابن جريج، وجعفر الصادق، ويونس بن يزيد، وعبد امللك بن أيب سليمان، وطائفة، ويرتل إىل 
  .شريك ومالك

  أمحد بن حنبل، وسريج بن يونس، وابن معني،: وعنه
__________  

  .٦٨٠لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .حديث أبرص وأقرع وأعمى: باب ما ذكر عن بين إسرائيل: ٣٦٣ / ٦) ٢(

  .مل ينسبه أحد من الرواة، ولعله حممد بن حيىي الذهلي: قال اجلياين
ن يشبه أ: قد جوز أن يكون الذهلي أبو ذر اهلروي يف روايته، فقال: ٢٣٢ص " قال احلافظ يف املقدمة 

يكون حممدا هذا هو الذهلي، وقد مسع البخاري من عبد اهللا بن رجاء، ولكن هذا احلديث عنده عن 
حممد، عن عبد اهللا بن رجاء، مث ذكره بسنده، عن حممد بن حيىي الذهلي، عن عبد اهللا بن رجاء، وكذلك 

  .من طريق الذهلي عن عبد اهللا بن رجاء" مستخرجه " ساقه أبو نعيم يف 
 / ٢، التاريخ الصغري ٩١ / ٥، التاريخ الكبري ٥٠٠ / ٥، طبقات ابن سعد ٣٠٦بن معني تاريخ ا* 

، تذهيب )٦٨١(، ذيب الكمال لوحة ٥٤ / ٥، اجلرح والتعديل ٥٢ / ٣، املعرفة والتاريخ ٣٣٦
 / ٥، ذيب التهذيب ١٣٧ - ١٣٦ / ٥، العقد الثمني ٨٥ / ٢، الكاشف ١ / ١٤٤ / ٢التهذيب 

  ).١٩٧(، خالصة تذهيب الكمال )١٧٢(حلفاظ ، طبقات ا٢١١
(*)  

)١٠/٣٧٩(  

  

والقواريري، وحممد بن حيىي العدين، وهشام بن عمار، وصدقة بن الفضل، وزيد بن احلريش، وسويد بن 
  .سعيد، وإسحاق بن راهويه، وعمرو الناقد، وهارون بن إسحاق، وخلق كثري

  ).١(مسعت أمحد ذكره، فحسن أمره : قال االثرم
  ).٢(رأيته سنة سبع ومثانني ومئة : ى امليموين عن أمحد قالورو



  ).٣(ثقة : وقال حيىي بن معني
  ).٤(صدوق : وقال أبو حامت
  ).٥(املكي والبصري، ليس ما بأس : عبد اهللا بن رجاء اثنان: وقال النسائي
  ).٦(ثقة، كثري احلديث، بصري سكن مكة وا مات : وقال ابن سعد

  .عني ومئة، أرىمات بعد التس: قلت
  

  .، االمام احملدث، أبو يوسف الصنعاين، مث املصيصيابن أيب عطاء) د، ت، س* ( حممد بن كثري - ١٠١
__________  

  .٥٤ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٦٨١لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣٠٦": تاريخ حيىي بن معني ) " ٣(
  .٥٥ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .٦٨١لوحة " الكمال ذيب ) " ٥(
  .٥٠٠ / ٥" طبقات ابن سعد ) " ٦(
  = (*)، ٢١٨ / ١، التاريخ الكبري )٣٠٥٧(، طبقات خليفة ت ٤٨٩ / ٧طبقات ابن سعد * 

)١٠/٣٨٠(  

  

االوزاعي، ومسع منه ببريوت، وعن معمر، وعبد اهللا ابن شوذب، ومحاد بن سلمة، وزائدة : حدث عن
  .بن قدامة، ومجاعة

ن بن الربيع البوراين، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وشهاب بن عباد العبدي، وأبو عمري احلس: حدث عنه
بن النحاس، وحممد بن حيىي الذهلي، وحممد بن عوف الطائي، وعباس الترقفي، ويوسف بن مسلم، 

  وحممد بن اهليثم قاضي عكربا، واحلسن بن الصباح البزار، وفهد بن
  .سليمان الدالل، وعدة

  ).١(هو من صنعاء دمشق : فر العقيليقال أبو جع
وذكر هبة اهللا بن االكفاين أنه من مصيصة دمشق، وليس بشئ، فإنه كان مرابطا بثغر الشام مبدينة 

  ".الغيالنيات " املصيصة، وحديثه عال يف 
  ).٢(هو من أهل صنعاء، ونشأ بالشام، وسكن املصيصة : وأما خليفة، فقال
، املعرفة ٣٣٦ / ٢التاريخ الصغري = قيف، روى عن معمر واالوزاعي، هو موىل لث): ٣(وقال البخاري 



، ذيب الكمال لوحة ٦٩ / ٨، اجلرح والتعديل )٣٩٦(، الضعفاء للعقيلي لوحة ٢٠١ / ١والتاريخ 
 / ٣، الكاشف ٦٢٧ - ٦٢٦ / ٢، املغين يف الضعفاء ٢٠ - ١٨ / ٤، ميزان االعتدال )١٢٦١(

، شذرات الذهب )٣٥٧(، خالصة تذهيب الكمال ٤١٥ / ٩تهذيب ، ذيب ال٣٧٠ / ١، العرب ٩١
٣٨ / ٢.  
  .وهي قرية على باب دمشق دون املزة مقابل مسجد خاتون) ١(

  .٤٢٩ / ٣" معجم البلدان " انظر 
  .٣١٨": طبقات خليفة ) " ٢(

  .قرية من قرى دمشق بالقرب من بيت هليا: واملصيصة
  .٢١٨ / ١" تارخيه الكبري "  يف) ٣ (١٤٥ / ٥" معجم البلدان " كما يف 

(*)  

)١٠/٣٨١(  

  

بعث إىل اليمن، فأتى بكتاب، فرواه، مات سنة ست عشرة : أصله من ناحية اليمن، ضعفه أمحد، وقال
  .ومئتني

  .ليس بالقوي: وقال النسائي
  حممد بن كثري: حدثنا احلسن بن الربيع، قال: وقال أبو حامت

 يرحل إليه، قد كان يكتب عنه يف حياة أيب إسحاق الفزاري، املصيصي اليوم أوثق الناس، ينبغي أن
  ).١(وكان يعرف باخلري منذ كان 

كان عندنا ببريوت صياد، خيرج يوم اجلمعة : روى غري واحد عن حممد بن كثري، عن االوزاعي قال
  . وذنبها، فلم يبق منها إال أذناها)٢(يصطاد، وال مينعه مكان اجلمعة، فخرج يوما، فخسف به وببغلته 

  ).٣(يذكرون أن حممد بن كثري الصنعاين اختلط يف آخر عمره : قال ابن سعد
ففي احلل والبل من كان سبه بين * بين كثري كثري الذنوب : مسعت حممد بن كثري ينشد: حممد بن عوف

ين وما ذاك من فعل من خاف ربه ب* رياء وعجب خيالطن قلبه بين كثري أكول نؤوم * كثري دهته اثنتان 
سئل أبو زرعة عن حممد بن كثري، : لقد أعوز الصوف من جز كلبه قال ابن أيب حامت* كثري يعلم علما 

   فقرأه- امسه -حدثنا حممد بن كثري : دفع إليه كتاب االوزاعي، ويف كل حديث: فقال
__________  

  .٦٩ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
  ".ببلغته : " يف االصل) ٢(



  .٤٨٩ / ٧" عد طبقات ابن س) " ٣(
(*)  

)١٠/٣٨٢(  

  

  ).١(حدثنا حممد بن كثري عن االوزاعي : إىل آخره يقول
  .هذا هو التدميغ، وبكل حال، فيكتب حديثه، أما احلجة به فال تنهض: قلت

  .وقد تويف رمحه اهللا يف تاسع عشر ذي احلجة سنة ست عشرة ومئتني
، يروي عن ليث بن أيب سليم وغريه، لكن قواه شيخ لني) ٢(حممد بن كثري القرشي الكويف : ويف الرواة
  ).٣(ابن معني 

  .يروي عن عبد اهللا بن طاووس، ومجاعة، ضعفوه): ٤(وحممد بن كثري السلمي البصري القصاب 
  

  . الثقة أبو عبد اهللا العبدي البصرياحلافظ) ع* ( حممد بن كثري - ١٠٢
__________  

  .٧٠، ٦٩ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
، ٣٩٦لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٢١٧ / ١، التاريخ الكبري ٥٣٦: تاريخ ابن معني: مترجم يف) ٢(

، ميزان ١٩٣ - ١٩١ / ٣، تاريخ بغداد ٢٨٧ / ٢، اروحني والضعفاء ٦٨ / ٨اجلرح والتعديل 
  .٦٢٦ / ٢، املغين يف الضعفاء ١٨، ١٧ / ٤االعتدال 

  .٣٥٢، ٣٥١ / ٥، ولسان امليزان ٤١٩ / ٩وذكره احلافظ ابن حجر يف ذيب التهذيب 
  .٥٣٦ص ": تاريخ ابن معني " انظر ) ٣(
، ٣٩٦لوحة : ، الضعفاء للعقيلي١٠٥ص : ، الضعفاء الصغري٢١٨ / ١التاريخ الكبري : مترجم يف) ٤(

، املغين يف الضعفاء ١٧ / ٤، ميزان االعتدال ٢٨٧ / ٢، اروحني والضعفاء ٧٠ / ٨اجلرح والتعديل 
  .٣٥١ / ٥ متييزا، ولسان امليزان ٤١٩ / ٩، وذكره احلافظ ابن حجر يف ذيبه ٦٢٦ / ٢
، التاريخ الصغري ٢١٨ / ١: ، التاريخ الكبري١٩٥١: ، طبقات خليفة ت٣٠٥ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٢٦٨، املعجم املشتمل ٤٤٨ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ٧٠ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٤٩ / ٢

، املغين ٣٨٨ / ١، العرب ٩١ / ٣، الكاشف ١٨ / ٤، ميزان االعتدال ١٢٦١لوحة ذيب الكمال 
، شذرات الذهب ٣٥٧، خالصة تذهيب الكمال ٤١٦ / ٩، ذيب التهذيب ٦٢٧ / ٢يف الضعفاء 

٥٢ / ٢.  
(*)  



)١٠/٣٨٣(  

  

مد  وحدث حم- وهو أكرب منه خبمسني سنة، لقي الزهري والكبار -أخيه سليمان بن كثري : حدث عن
  .شعبة، وسفيان الثوري، وإسرائيل، ومهام بن حيىي، ومجاعة سواهم: أيضا عن

  .وكان صاحب حديث ومعرفة، مسع بالبصرة وبالكوفة، وطال عمره، وحديثه خمرج يف الصحاح كلها
، وحممد بن حيىي الذهلي، وعبد بن "سننه " ، وأبو داود يف )١" (صحيحه " البخاري يف : حدث عنه

هللا الدارمي، ومعاذ بن املثىن، ويوسف بن يعقوب القاضي، وأبو مسلم الكجي، وأبو خليفة محيد، وعبد ا
  .اجلمحي، وعدد كثري

  ).٢(صدوق : قال أبو حامت
  ).٣(مات يف سنة ثالث وعشرين ومئتني : وقال البخاري

سنة روى لنا الفضل بن احلباب عنه، وكان تقيا فاضال خيضب، عاش تسعني : وقال أبو حامت البسيت
)٤.(  

  .مل يكن يستأهل أن يكتب عنه: وروى ابن اجلنيد اخلتلي عن حيىي بن معني قال
الرجل ممن طفر القنطرة، وما علمنا له شيئا منكرا يلني به، وال ريب أن أبا الوليد أحفظ منه : قلت

  .وأرفع
__________  

  .روى عنه البخاري ثالثة أحاديث: ٤٤١" املقدمة " قال احلافظ يف ) ١(
  .٧٠ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٢١٨ / ١" التاريخ الكبري ) " ٣(
  .١٢٦١لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/٣٨٤(  

  

  .، شيخ شامي واه، نزل بغدادابن مروان الفهري*  حممد بن كثري - ١٠٣
  .إبراهيم بن أيب عبلة، واالوزاعي، والليث: وحدث عن

  . الصويف، وأبو القاسم البغويحامد بن شعيب، وأمحد بن احلسن: وعنه
  .مل يكن ثقة: قال ابن معني

  .روى بواطيل: وقال ابن عدي



  ).١(متروك : وقال االزدي
  .تويف قريبا من سنة عشرين ومئتني: قلت
  

  .االمام احلافظ، أبو بكر حممد بن سنان الباهلي البصري، العوقي) خ، د، ت، ق * * ( العوقي- ١٠٤
  ).٢(هم بطن من االزد حي نزل فيهم، و: والعوقة

  إبراهيم بن طهمان، وجرير بن حازم، وفليح بن: حدث عن
__________  

، املغين يف ٢٠ / ٤، ميزان االعتدال ١٩٤، ١٩٣ / ٣، تاريخ بغداد ٧٠ / ٨اجلرح والتعديل * 
  .٣٥٣، ٣٥٢ / ٥، لسان امليزان ٦٢٧ / ٢الضعفاء 

  .١٩٤ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
 / ٦، االكمال ٢٧٩ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٥٠ / ٢، التاريخ الصغري ١٠٨ / ١ التاريخ الكبري* * 

، ذيب ٢٤٣، املعجم املشتمل ٩١ / ٩، االنساب ٤٥٩ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ٣١٥
، ذيب ٣٨٨ / ١، العرب ٥٠ / ٣، الكاشف ٢ / ٢٠٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٠٥الكمال لوحة 

  .٥٢ / ٢، شذرات الذهب ٣٣٨ذهيب الكمال ، خالصة ت٣٠٤ / ٩التهذيب 
  .٩١ / ٩للسمعاين " االنساب " انظر ) ٢(

(*)  

)١٠/٣٨٥(  

  

  .سليمان، ومهام بن حيىي، ويزيد بن إبراهيم التستري، وسليم بن حيان، ونافع بن عمر اجلمحي، وعدة
الرقاشي، البخاري، وأبو داود، وروى الترمذي وابن ماجة عن رجل عنه، وأبو قالبة : حدث عنه

  .وإمساعيل مسويه، وحفص بن عمر الرقي سنجه، وعثمان بن خرزاذ، وأبو مسلم الكجي، وخلق كثري
  .يقع لنا من عواليه
  .وثقه حيىي بن معني

  ).١(صدوق : وقال أبو حامت
  ).٢(تويف سنة ثالث وعشرين ومئتني : قال ابن أيب عاصم وغريه

  .مات يف عشر التسعني: قلت
  .بسند فيه إجازةيقع يل من عواليه 

  



حممد بن عيسى بن جنيح، احلافظ الكبري الثقة، أبو جعفر بن ) خت، د، س، ق * ( ابن الطباع- ١٠٥
الطباع البغدادي، أخو احلافظ االمام، إسحاق بن عيسى، ويوسف بن عيسى، حتول إىل الشام، ورابط 

  .بأذنة من بالد الثغور
__________  

  .٢٧٩ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٢٠٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
 / ٨، االنساب ٣٩٦، ٣٩٥ / ٢، تاريخ بغداد ٣٨ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٠٣ / ١التاريخ الكبري * 

 ذيب الكمال لوحة ٢٧٢ / ٢، اللباب ٢٦٦، املعجم املشتمل ٤٢٦ / ١٥، تاريخ دمشق ١٩٦
، ٣٩٢ / ٩ ذيب التهذيب ٨٧ / ٣، الكاشف ٣٩٢ / ١، العرب ٤١١ / ١، تذكرة احلفاظ ١٢٥٥

  .٥٥ / ٢، شذرات الذهب ٣٥٥خالصة تذهيب الكمال 
(*)  

)١٠/٣٨٦(  

  

مالك، ومحاد بن زيد، وأيب عوانة، وجويرية بن أمساء، وقزعة بن سويد، وشريك بن عبد : وحدث عن
م ابن اهللا، وعبد الرمحن بن أيب املوال، وأيب غسان حممد بن مطرف، وهشيم وهو أعلم الناس به، وسال

أيب مطيع، وإبراهيم بن سعد، وإمساعيل بن عياش، وابن املبارك، وعمرو بن أيب املقدام، وجممع بن 
يعقوب، ومطر بن عبدالرمحن االعنق، وعبد املؤمن بن عبيد اهللا السدوسي، وعباد بن عباد، وابن عيينة، 

  .وحجاج االعور، وخلق كثري
 حيىي الذهلي، وعبد اهللا الدارمي، وإبراهيم بن يعقوب أبو داود، وعلق له البخاري، وحممد بن: وعنه

اجلوزجاين، وطالب بن قرة االذين، وعبد الكرمي الديرعاقويل، وأبو حامت، وحممد بن إمساعيل الترمذي، 
وابن أخيه حممد بن يوسف، وأمحد بن خليد احلليب، وأمحد بن عبدالرحيم احلوطي، وأمحد بن عبد 

  .الوهاب، وخلق سواهم
  ).١(لبيب كيس : من مشايخ االسالم، ذكره أمحد بن حنبل، فقالوكان 

وقال االثرم عن أمحد بن حنبل وذكر حديث هشيم عن ابن شربمة، عن الشعيب يف الذي يصوم يف 
إنه : ال أراه مسعه من ابن شربمة، قيل اليب عبد اهللا عن أيب جعفر حممد بن عيسى: كفارة مث يوسر، قال

  . ابن شربمةأخربنا: قال: يقول فيه
  ).٢(نعم، أبو جعفر كيس فهم : إن أبا جعفر عامل ذا، قال] أال : [ فكأنه تعجب، فقلت المحد

__________  



  .إن ابن الطباع لثبت كيس: فقال: ، وفيه٣٩٥ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٢٥٦، ١٢٥٥لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٩٥ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٠/٣٨٧(  

  

 - يعين أبا جعفر -رأيت حيىي بن سعيد وعبد الرمحن يسأالنه عن حديث هشيم : قال علي بن املديينو
  ).١(وما أعلم أحدا أعلم به منه : قال

اختلف عبدالرمحن وأبو داود يف حديث هشيم، فقال : مسعت حممد بن عيسى يقول: وقال أبو حامت
  .هو مساع: كان يدلسه، وقال اآلخر: أحدمها
  ).٢( يب، فأخربما مبا عندي، فاقتصرا عليه فتراضيا

  ).٣(حدثنا حممد بن الطباع الثقة املأمون، ما رأيت من احملدثني أحفظ لالبواب منه : وقال أبو حامت أيضا
حممد أحب إيل، وكان إسحاق أجل وحممد أتقن : سئل أيب عن ابين الطباع، فقال: وقال ابن أيب حامت

)٤.(  
  .حممد بن عيسى أفضلهما: مد بن بكار بن الريان يقولمسعت حم: وقال أبو داود

  ).٥(كان حممد يتفقه، وكان حيفظ حنوا من أربعني ألف حديث، وكان رمبا دلس : مث قال أبو داود
  ).٦(ثقة : وقال النسائي وغريه

  ).٧(كان من أعلمهم شيم، كان حيىي وابن مهدي يسأالنه عن حديث هشيم : قال ابن حبان
__________  

  .١٢٥٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٩٦، ٣٩٥ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .مسعت حممد بن عيسى: ، وهو فيه عن حممد بن إدريس احلنظلي قال٣٩٦ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .١٢٥٦لوحة " ذيب الكمال " و 
  .٣٩ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٣٩، ٣٨ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .١٢٥٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٩٦ / ٢" يخ بغداد تار) " ٥(
  .١٢٥٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٩٦ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٦(
  .١٢٥٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٧(

(*)  

)١٠/٣٨٨(  



  

  .مات سنة أربع وعشرين ومئتني بالثغور
 بن حيىي بن عمرو ابن أويس بن االمام احلجة، وأبو القاسم، عبد العزيز بن عبد اهللا *  االويسي- ١٠٦

  .سعد بن أيب سرح، القرشي العامري االويسي املديين، من نبالء الرجال
عبد العزيز املاجشون، وحممد بن جعفر بن أيب كثري، ونافع بن عمر اجلمحي، ومالك بن : حدث عن

وسليمان بن بالل، أنس، وعبد اهللا بن جعفر املخرمي، وعبد اهللا بن حيىي بن أيب كثري، وابن هليعة، 
  .وإبراهيم ابن سعد، وطبقتهم

البخاري، وروى أبو داود، والترمذي، وابن ماجه له بواسطة، وهارون احلمال، وحممد بن حيىي : وعنه
، وأبو زرعة، وأبو حامت، وعبد اهللا بن شبيب، وحممد بن )١(الذهلي، وعبد اهللا بن أيب زياد القطواين 

  .إمساعيل الترمذي، وآخرون
  .ه أبو داود وغريه، مل أظفر له بوفاة، وبقي إىل حدود العشرين ومئتني، مل يلحقه مسلموثق

__________  
، ٣١١ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٣٨٧ / ٥، اجلرح والتعديل ١٣ / ٦التاريخ الكبري * 

ال ، ميزان االعتد٢ / ٢٤٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٤١، ذيب الكمال لوحة ١٧٢املعجم املشتمل 
، ٣٤٦، ٣٤٥ / ٦، ذيب التهذيب ٣٩٨ / ٢، املغين يف الضعفاء ٢٠٠ / ٢، الكاشف ٦٣٠ / ٢

  .٢٤٠خالصة تذهيب الكمال 
موضع بالكوفة، ولعله اسم رجل أو : نسبة إىل قطوان: ١٩٦ / ١٠" االنساب " قال السمعاين يف ) ١(

  .قبيلة نزلت هذا املوضع، فنسب املوضع إليهم
(*)  

)١٠/٣٨٩(  

  

االمام العابد احلافظ احلجة الفقيه، مفيت دمشق، أبو عبد اهللا، حممد بن املبارك ) ع * ( الصوري- ١٠٧
  .بن يعلى، القرشي الصوري القالنسي

مسع سعيد بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، ومعاوية بن سالم، وصدقة بن خالد، وإمساعيل بن عياش، 
  .وسفيان بن عيينة، وحيىي بن محزة، وطائفة

حيىي بن معني، وحممد بن حيىي الذهلي، وأبو حممد الدارمي، وحممد بن عوف، وعباس :  عنهحدث
الترقفي، ويوسف بن سعيد بن مسلم، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو الوليد حممد بن أمحد بن برد، ويزيد 

  .بن عبد الصمد وعدة



  ).١(كان شيخ البلد، يفيت دمشق بعد أيب مسهر : قال حيىي بن معني
  ).٢(ثقة : أمحد العجليوقال 

  ).٣(كان رجل الشام بعد أيب مسهر : وقال أبو داود
  ).٤(كان ثقة : وقال ابن أيب حامت
__________  

، اجلرح ٢٨٢ / ١، تاريخ دمشق اليب زرعة ٢٣٢ / ٢، التاريخ الصغري ٢٤١ / ١التاريخ الكبري * 
، تذكرة ١٢٦٢لكمال لوحة ، ذيب ا٢٥٠ / ٢، اللباب ١٠٤ / ٨، االنساب ١٠٤ / ٨والتعديل 
، ٣٠٦الورقة  / ٧، عيون التواريخ ٩٢ / ٣، الكاشف ٣٦٧ / ١، العرب ٣٨٧، ٣٨٦ / ١احلفاظ 
  .٣٥٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٥، طبقات احلفاظ ٤٢٣ / ٩، ذيب التهذيب ٣٠٧

" و ، ١٢٦٢لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٠٠ / ١، وتاريخ الفسوي ٢٨٢ / ١تاريخ أيب زرعة ) ١(
  .٣٠٧لوحة  / ٧" عيون التواريخ 

  .١٢٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٢٦٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٠٤ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٤(

(*)  

)١٠/٣٩٠(  

  

  .خرجوا له يف الدواوين الستة: قلت
  .كاعمل هللا، فإنه أنفع لك من العمل لنفس: مسعته يقول: قال حممد بن العباس بن الدرفس

  .عالمة احلب هللا املراقبة للمحبوب، والتحري ملرضاته: وعنه قال
  .كذب من ادعى املعرفة ويده ترعى يف قصاع املكثرين، من وضع يده يف قصعة غريه، ذل له: وعنه قال

  .اتق اهللا تقوى ال تطلع عليه نفسك، فتسلط اآلفة على قلبك: وعنه
 شوال سنة مخس عشرة ومئتني، فصلى عليه أبو مسهر شهدت جنازة حممد بن املبارك يف: قال أبو زرعة

  ).١(بباب اجلابية، وجعل يثين عليه 
  .حيفظ االسناد: روى البخاري يف اجلهاد عن إسحاق عنه، وقال ابن معني: قال الكالباذي

  
عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أيب عامر، االمام ) خ، م * ( إمساعيل بن أيب أويس- ١٠٨

  افظاحل



__________  
  .٢٨٢ / ١" تاريخ أيب زرعة ) " ١(
، الضعفاء ١٨: ، الضعفاء واملتروكني للنسائي٣٥٤ / ٢، التاريخ الصغري ٣٦٤ / ١التاريخ الكبري * 

، اجلمع بني رجال ٣٠، الكامل البن عدي لوحة ١٨٠ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٠للعقيلي لوحة 
  )٨١(، املعجم املشتمل ٣٧٠، ٣٦٩ / ١، ترتيب املدارك ٢٥ / ١الصحيحني 

، العرب ٤٠٩ / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ٦٤ / ١، تذهيب التهذيب ١٠٦، ١٠٥ذيب الكمال لوحة 
 / ١، الديباج املذهب ٧٩ / ١، املغين يف الضعفاء ٢٢٣، ٢٢٢ / ١، ميزان االعتدال ٣٩٦ / ١

، ٣٨٨مة فتح الباري ، مقد٣١٢، ٣١٠ / ١، ذيب التهذيب ١٦٢ / ١، غاية النهاية ٢٨٢، ٢٨١
 / ١، شجرة النور ٥٨ / ٢، شذرات الذهب ٣٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٥طبقات احلفاظ 

٥٦.  
(*)  

)١٠/٣٩١(  

  

  .الصدوق، أبو عبد اهللا االصبحي املدين، أخو أيب بكر عبداحلميد بن أيب أويس
  .قرأ القرآن وجوده على نافع، فكان آخر تالمذته وفاة

  .حل املصري وغريهتال عليه أمحد بن صا
أبيه عبد اهللا، وأخيه أيب بكر، وخاله مالك بن أنس، وعبد العزيز بن عبد اهللا بن املاجشون، : وحدث عن

وسلمة بن وردان صاحب أنس، وسليمان بن بالل، وإبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة، وكثري بن عبد 
  .اهللا ابن عمرو بن عوف، وعبد الرمحن بن أيب الزناد، وعدة

البخاري ومسلم، مث مسلم وأبو داود والترمذي والقزويين بواسطة، وأمحد بن صاحل، وأمحد : حدث عنه
بن يوسف السلمي، وأبو حممد الدارمي، ويعقوب الفسوي، وحممد بن نصر الصائغ، وعلي بن جبلة 

والفضل االصبهاين، واحلسن بن علي السري، وعثمان بن سعيد الدارمي، وحممد بن إمساعيل الترمذي، 
  .بن حممد الشعراين، وخلق سواهم

وكان عامل أهل املدينة وحمدثهم يف زمانه على نقص يف حفظه وإتقانه، ولوال أن الشيخني احتجا به، 
  لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إىل

  .درجة احلسن
  .هذا الذي عندي فيه
  ).١(ال بأس به : قال أمحد بن حنبل



  وق، ضعيف العقل، ليسصد: وروى أمحد بن زهري عن ابن معني
__________  

  .١٠٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨١ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
(*)  

)١٠/٣٩٢(  

  

  ).١(بذاك 
  ).٢(يعين أنه ال حيسن احلديث، وال يعرف أن يؤديه، أو أنه يقرأ من غري كتابه 

  ).٣(حمله الصدق، وكان مغفال : وقال أبو حامت الرازي
  ).٤(عيف ض: وقال النسائي

  .ليس بثقة: وقال مرة فبالغ
  .ليس أختاره يف الصحيح: وقال الدارقطين

  ).٥(روى عن خاله غرائب ال يتابعه عليها أحد، وهو خري من أبيه : وقال أبو أمحد بن عدي
، وال ريب أنه صاحب أفراد )٦" (الصحيحني " الرجل قد وثب إىل ذاك الرب، واعتمده صاحبا : قلت

  ).٧(يف سعة ما روى، فإنه من أوعية العلم، وهو أقوى من عبد اهللا كاتب الليث ومناكري تنغمر 
  .مولده يف سنة تسع وثالثني ومئة

__________  
  .١٠٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨١ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٠٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٨١ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .١٨ص ": تروكني الضعفاء وامل) " ٤(
  .٣٠لوحة  / ١البن عدي " الكامل ) " ٥(
  ، إال أما مل يكثرا من ختريج٣٨٨ص " مقدمة فتح الباري " قال احلافظ يف ) ٦(

حديثه، وال أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثني، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له 
  . أطلق القول بضعفهالبخاري، وروى له الباقون سوى النسائي، فإنه

وروينا يف مناقب البخاري بسند صحيح أن إمساعيل أخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي : مث قال احلافظ
منها، وأن يعلم له على ما حيدث به ليحدث به، ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري 

ج بشئ من حديثه غري ما يف الصحيح عنه هو من صحيح حديثه، النه كتب من أصوله، وعلى هذا ال حيت



  .من أجل ما قدح فيه النسائي وغريه، إال إن شاركه فيه غريه، فيعترب به
  .٤٠٥سترد ترمجته قريبا يف الصفحة ) ٧(

(*)  

)١٠/٣٩٣(  

  

  .قام يف أمر احملنة مقاما حممودا: ذكره أمحد بن حنبل مرة، فوثقه وقال
  . اليوم باملدينة أحد قرأ على نافع غرييليس: قال يل إمساعيل: وقال حممد بن وضاح
إمساعيل بن أيب أويس : من باملدينة اليوم ؟ فقال: مسعت أمحد بن حنبل، وقيل له: وقال الفضل بن زياد

  .هو عامل كثري العلم، أو حنو هذا
ذكر حممد بن موسى : مل ضعف النسائي إمساعيل بن أيب أويس ؟ فقال: قلت للدارقطين: قال الربقاين

حكى يل النسائي أنه حكى له سلمة بن شبيب عن :  قال- وهو إمام كان النسائي خيصه -امشي اهل
مسعت : قال يل سلمة: إمساعيل قال، مث توقف النسائي، فما زلت أداريه أن حيكي يل احلكاية حىت قال

  .بينهمرمبا كنت أضع احلديث الهل املدينة إذا اختلفوا يف شئ فيما : إمساعيل بن أيب أويس يقول
 يعين ابن -الوزير : من حكى لك هذا عن ابن موسى ؟ قال: فقلت للدارقطين: قال أبو بكر الربقاين

  . وكتبتها من كتابه-حرتابه 
  .ليس بشئ: وروى أمحد بن أيب خيثمة أيضا عن حيىي

أويس إىل خرجت معي بإمساعيل بن أيب : قال لنا عبد اهللا بن عبيداهللا اهلامشي صاحب اليمن: مث قال حيىي
امرأيت طالق ثالثا إن مل تشتر من هذا الرجل ثوبه مبئة : اليمن، فدخل إيل يوما ومعه ثوب وشي، فقال

إن الرجل : زن له، فوزن له، وإذا بالثوب يساوي مخسني دينارا، فسألته بعد، فقال: دينار، فقلت للغالم
  .أعطاين منها عشرين دينارا

  .هذه سخافة عقل واضحة: قلت

)١٠/٣٩٤(  

  

  .سنة سبع يف رجب، رمحه اهللا مبنه: مات يف سنة ست وعشرين ومئتني، وقيل
أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا أبو الفضل بن 

ري، خريون، أخربنا أبو بكر الربقاين، قرأت على أيب العباس بن محدان، حدثكم احلسن بن علي الس
حدثنا إمساعيل بن أيب أويس، حدثنا سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد، أخربين عبدالرمحن بن القاسم، 



عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال ) ١(ذكر املتالعنان : عن القاسم، عن ابن عباس أنه قال
ع امرأته رجال، فقال عاصم بن عدي يف ذلك قوال، مث انصرف، فأتاه رجل من قومه، فذكر أنه وجد م

ما ابتليت ذا إال لقويل، فذهب به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخربه بالذي وجد : عاصم
  .عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم، جعدا قططا

وجد ، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه "اللهم بني : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هي اليت قال : عندها، فالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما، فقال رجل البن عباس يف الس

  رسول اهللا
  .ال، تلك امرأة كانت تظهر السوء يف االسالم: ؟ قال" لو كنت رامجا بغري بينة، لرمجت هذه " 

  .عن أمحد بن يوسف عن إمساعيل) ٢(أخرجه مسلم 
__________  

  .وهو خطأ" املتالعنني : " صليف اال) ١(
، عن سعيد بن عفري، ومسلم ٤٠١، ٤٠٠ / ٩يف أول اللعان، وأخرجه البخاري ) ١٤٩٧(رقم ) ٢(
 من طريق عيسى بن محاد، ١٧٤، ١٧٣ / ٦عن حممد بن رمح، وعيسى بن محاد، والنسائي ) ١٤٩٧(

  .ثالثتهم عن الليث بن سعد، عن حيىي بن سعيد ذا االسناد
  . من طريقني عن ابن جريج أخربين حيىي بن سعيد٣٥٧ و ٣٥٦ / ١محد وأخرجه أ

، من طريق ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن القاسم، عن ١٠٠ / ٣، والطحاوي ٣٣٧ / ١وأخرجه أمحد 
  .ابن عباس

(*)  

)١٠/٣٩٥(  

  

 وهو احلافظ االمام الكبري الثبت، أبو سهل االنطاكي،) ١) ] (بخ، ق * [ ( اهليثم بن مجيل- ١٠٩
  .بغدادي، سكن أنطاكية

محاد بن سلمة، والليث، وزهري بن معاوية، ومالك ابن أنس، وشريك، ومندل بن علي، : حدث عن
  .وطبقتهم

  .أمحد بن حنبل، وحممد بن حيىي الذهلي، وحممد ابن عوف، ويوسف بن مسلم، وآخرون: حدث عنه
  ).٢(ثقة حافظ : قال الدارقطين

  ).٣(ثقة صاحب سنة : ليوقال أمحد بن عبد اهللا العج
  ).٤(ليس هو باحلافظ، يغلط على الثقات، وأرجو أنه ال يتعمد الكذب : وأما أبو أمحد بن عدي فقال



  ).٥(تويف سنة ثالث عشرة ومئتني : وقال عبدا لباقي بن قانع
__________  

ح والتعديل ، اجلر٣٣١ / ٢، التاريخ الصغري ٢١٦ / ٨، التاريخ الكبري ٤٩٠ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ذيب ٣٧٠ / ١، االنساب ٥٧، ٥٦ / ١٤، تاريخ بغداد ٨٢٠، الكامل البن عدي لوحة ٨٦ / ٩

 / ٤، ميزان االعتدال ٣٦٣ / ١، تذكرة احلفاظ ١٢٥ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٥٣الكمال لوحة 
، ١٦٢، طبقات احلفاظ ٩٠ / ١١، ذيب التهذيب ٢٣٠ / ٣، الكاشف ٣٦٥ / ١، العرب ٣٢٠
  .٣٦ / ٢، شذرات الذهب ٤١٢ة تذهيب الكمال خالص

  .وفروعه" ذيب الكمال " مل تذكر الرموز يف االصل، واستدركت من ) ١(
  .١٤٥٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٥٧ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٤٥٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٥٧ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٨٢٠حة لو / ٤" البن عدي " الكامل ) " ٤(
  .١٤٥٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ٥٧ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٠/٣٩٦(  

  

االمام احلافظ البارع، حمدث نيسابور، أبو إسحاق إبراهيم بن نصر اخلراساين  *  السوريين- ١١٠
  .املطوعي الغازي

، وإمنا )١( رفقاء إسحاق مسع ابن املبارك، وجرير بن عبداحلميد، وأبا بكر بن عياش، وطبقتهم، وهو من
  .قدمناه لقدم موته

  .أبو زرعة، وأبو حامت، وأمحد بن يوسف، وغريهم: روى عنه
  ).٢(، وكان أبو زرعة يقدمه ويفخمه "املسند " وصنف 

سنة عشر ومئتني يف الكهولة : سنة ثالث عشرة ومئتني، ويقال) ٣(استشهد يف حرب بابك اخلرمي 
)٤.(  

  
  * *  بكار بن حممد- ١١١

  .ابن عبد اهللا بن االمام أيب بكر حممد بن سريين البصري السرييين
__________  

 / ٢، اللباب ٢٧٩ / ٣، معجم البلدان ١٨٦ / ٧، االنساب ١٤٢، ١٤١ / ٢اجلرح والتعديل * 



  ".السورياين "  وهو فيها مجيعا - ١٥٣
  .ورهذه النسبة إىل سوريان، وظين أا قرية من قرى نيساب: قال السمعاين

  .١٨٠: ، وطبقات احلفاظ٤١٥، ٤١٤ / ١وتذكرة احلفاظ 
تذكرة " انظر ) ٢(هو إسحاق بن راهويه، وسترد ترمجته يف اجلزء احلادي عشر من هذا الكتاب ) ١(

  .١٨٠": طبقات احلفاظ " ، و ٤١٥، ٤١٤ / ١" احلفاظ 
  . من هذا اجلزء٢٩٧ - ٢٩٣تقدم احلديث عن بابك اخلرمي يف الصفحة ) ٣(
  .فلم ينتشر حديثه:  قوله٤١٤ / ١" تذكرة احلفاظ "  زاد املؤلف يف )٤(

، ٤١٠ - ٤٠٩ / ٢، اجلرح والتعديل ٥٥: ، الضعفاء للعقيلي لوحة١٢٢ / ٢التاريخ الكبري * * 
، - أسقط اسم أبيه -بكار بن عبد اهللا بن حممد بن سريين : ، وفيه١٩٧ / ١اروحني البن حبان 

، ١١١ / ١، املغين يف الضعفاء ٣٤٢، ٣٤١ / ١، ميزان االعتدال ٧٨ / ١الكامل البن عدي لوحة 
  .٥٣ / ٢، شذرات الذهب ٤٥ - ٤٤ / ٢، لسان امليزان ٣٩٠ / ١العرب 
(*)  

)١٠/٣٩٧(  

  

  .ابن عون، وأمين بن نايل، وعباد بن راشد، وسفيان الثوري: حدث عن
هيم بن أيب داود الربلسي، وحممد بن احلسن بن حممد الزعفراين، ويعقوب الفسوي، وإبرا: حدث عنه

  .زكريا الغاليب، وعباد بن علي البصري، وأبو مسلم الكجي، وآخرون
سئل حيىي بن معني عن بكار : حدثنا احلسني بن احلسن الرازي، قال: قال عبدالرمحن بن أيب حامت

  ).١(كتبت عنه، ليس به بأس : السرييين، فقال
  ).٢( يسكن القلب إليه هو مضطرب احلديث ال: وقال أبو حامت
  ).٣(ذاهب احلديث : وقال أبو زرعة

  .تويف سنة أربع وعشرين ومئتني: قلت
  ).٤(يتكلمون فيه : وقال البخاري
يروي عن ابن عون والعمري أشياء مقلوبة ال يتابع عليها، ال يعجبين االحتجاج خبربه : وقال ابن حبان

  .إذا انفرد
  ).٥(حدثنا عنه أبو خليفة 

  . آخر من روى عنه وفاةهو: قلت
  :حدثنا حممد بن أيوب، ومعاذ بن املثىن، قاال): ٦(قال العقيلي 



__________  
  .٤١٠، ٤٠٩ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٤١٠ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٤١٠ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .١٢٢ / ٢" التاريخ الكبري ) " ٤(
  .١٩٧  /١" اروحني والضعفاء ) " ٥(
  .٥٥لوحة " الضعفاء " يف كتابه ) ٦(

(*)  

)١٠/٣٩٨(  

  

الركن ميان : " حدثنا بكار، حدثنا ابن عون، عن حممد، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
."  

  .هذا ليس يثبت: قال العقيلي
  

ري الكويف البوراين االمام احلافظ احلجة العابد، أبو علي البجلي القس) ع * ( احلسن بن الربيع- ١١٢
  .، اخلشاب، احلصري)٢(البواري : ، ويقال أيضا)١(

عبيد اهللا بن إياد بن لقيط، ومحاد بن زيد، وعبد اجلبار ابن الورد، وأيب االحوص، وشريك، : حدث عن
  ومهدي بن ميمون، وأيب إسحاق

  .احلميسي، وخالد بن عبد اهللا الطحان، وعدة
اود، والباقون بواسطة، وأبو زرعة، وأبو حامت الرازيان، وأبو البخاري، ومسلم، وأبو د: حدث عنه

  حازم بن أيب غرزة، وعثمان بن
__________  

، اجلرح والتعديل ٣٤١ / ٢، التاريخ الصغري ٢٩٤ / ٢، التاريخ الكبري ٤٠٩ / ٦طبقات ابن سعد * 
 / ٢اب ، االنس٨١ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٣٠٧ / ٧، تاريخ بغداد ١٤ - ١٣ / ٣

 / ١، تذهيب التهذيب ٢٦٤: ، ذيب الكمال لوحة١٨٤ / ١، اللباب ٩٨، املعجم املشتمل ٣٢٤
 / ٢، ذيب التهذيب ٢٢١ / ١، الكاشف ٣٨١ / ١، العرب ٤٥٨ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٣٦
  .٧٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٠: ، طبقات احلفاظ٢٧٧

  . وهي احلصري املنسوج، تبسط يف الدور وجيلس عليها-بارية :  مجع-نسبة إىل عمل البواري ) ١(



  .احلسن بن الربيع: البواري نسبة إىل بيع البواري: ٩٩ / ١املؤلف " مشتبه " يف ) ٢(
كذا وجدته خبط : ، فقال٨٢الورقة  / ١" توضيح املشتبه " وعلق عليه ابن ناصر الدين الدمشقي يف 

بضم املوحدة " البورائي : " ء وهو خطأ وإمنا الصواببتقدمي االلف على الرا" البواري " املصنف 
وسكون الواو، مث راء مفتوحة بعدها ألف، مث مهزة مكسورة تليها ياء النسب، من غري نون قبلها عند 
" ابن عساكر، وقاله بزيادة نون بعد االلف احلافظ أبو احلجاج املزي يف استدراكه على ابن عساكر يف 

  .نقطةوقبله ابن " معجم النبل 
(*)  

)١٠/٣٩٩(  

  

  .سعيد الدارمي، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وإمساعيل مسويه، وخلق كثري
  ).١(ثقة صاحل متعبد، كان يبيع البواري : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  ).٢(كان من أوثق أصحاب عبد اهللا بن إدريس : وقال أبو حامت الرازي
  .باركمن أصحاب عبد اهللا بن امل: وقال ابن سعد

  ).٣(مات يف رمضان سنة إحدى وعشرين ومئتني 
  ).٤(كان يبيع اخلشب والقصب : وقال بعضهم

  .وكان من العلماء العاملني، رمحه اهللا، وهو من كبار مشيخة مسلم
  

 علي بن حممد بن عبد اهللا بن أيب سيف املدائين العالمة احلافظ الصادق أبو احلسن*  املدائين - ١١٣
  .االخباري

  بغداد، وصنف التصانيف، وكان عجبانزل 
__________  

  .٢٦٤لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٤ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٤٠٩ / ٦" طبقات ابن سعد ) " ٣(
  .٢٦٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
، الكامل ١٣٩ - ١٢٤ / ١٤، معجم االدباء ٥٦ - ٥٤ / ١٢، تاريخ بغداد ١١٣: الفهرست* 

، ٤٥٤ / ٢، املغين يف الضعفاء ١٥٣ / ٣، ميزان االعتدال ١٨٢ / ٣، اللباب ٥١٦ / ٦، البن االثري
، روضات اجلنات ٢٥٩ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٥٤، ٢٥٣ / ٤، لسان امليزان ٨٣ / ٢مرآة اجلنان، 



  .٥٤ / ٢، شذرات الذهب ٤٧٣، ٤٧٢
(*)  

)١٠/٤٠٠(  

  

  .دقا فيما ينقله، عايل االسناديف معرفة السري واملغازي واالنساب وأيام العرب، مص
  .ولد سنة اثنتني وثالثني ومئة

ومسع قرة بن خالد وهو أكرب شيخ له، وشعبة، وجويرية بن أمساء، وعوانة بن احلكم، وابن أيب ذئب، 
  .ومبارك بن فضالة، ومحاد بن سلمة، وسالم بن مسكني، وطبقتهم، وكان نشأ بالبصرة

بن بكار، واحلارث بن أيب أسامة، وأمحد بن أيب خيثمة، واحلسن بن خليفة بن خياط، والزبري : حدث عنه
  .علي بن املتوكل، وآخرون

كان أيب، ومصعب الزبريي، وحيىي بن معني جيلسون بالعشيات على باب : قال أمحد بن أيب خيثمة
: ىيمصعب، فمر رجل ليلة على محار فاره، وبزة حسنة، فسلم، وخص مبسألته حيىي بن معني، فقال له حي

إىل هذا الكرمي الذي ميال كمي دنانري ودراهم، إسحاق بن إبراهيم : يا أبا احلسن، إىل أين ؟ قال
  .املوصلي

  .ثقة ثقة ثقة: فلما وىل، قال حيىي
  ).١(هذا املدائين : من هذا ؟ قال: فسألت أيب

: ة، وقيل له يف مرضهسرد املدائين الصوم قبل موته بثالثني سنة، وقارب املئ: قال احلارث بن أيب أسامة
  ).٢(أشتهي أن أعيش : ما تشتهي ؟ قال

  .ومات يف سنة أربع وعشرين ومئتني: قال
  .وكان عاملا بالفتوح واملغازي والشعر، صدوقا يف ذلك

  مات سنة مخس وعشرين، ومات يف دار: وقال غري احلارث
__________  

  .١٢٦ / ١٤" معجم االدباء ) " ١(
  .١٢٥ / ١٤" معجم االدباء ) " ٢(

(*)  

)١٠/٤٠١(  

  



  .إسحاق املوصلي، كان منقطعا إليه
  ).٢(كان املدائين متكلما من غلمان معمر ابن االشعث : املتكلم) ١(قال ابن االخشيذ 

حدثين املثىن بن : حكى املدائين أنه أدخل على املأمون، فحدثه بأحاديث يف علي، فلعن بين أمية، فقلت
  .معاوية، يزيد، الوليد: الشام، فجعلت ال أمسع عليا، وال حسنا، إمنا أمسعكنت ب: عبد اهللا االنصاري قال
حسن، وحسني، : أوالدي: أمسيت حسنا ؟ فقال: اسقه يا حسن، فقلت: فقال: فمررت برجل على بابه

  .وجعفر، فإن أهل الشام يسمون أوالدهم بأمساء خلفاء اهللا، مث يلعن الرجل ولده ويشتمه
ال جرم قد جعل اهللا من يلعن : لشام، وإذا ليس يف جهنم شر منك، فقال املأمونظننتك خري أهل ا: قلت

  . يريد الناصبة-) ٣(أحياءهم وأموام 
خطب النيب عليه " " تسمية املنافقني : " قد ذكرنا فوت مصنفات املدائين يف مخس ورقات ونصف، منها

من هجاها " " أخبار أهل البيت " " ش أخبار قري" كتاب " عهوده " ، كتاب "فتوحه " كتاب " السالم 
قصة " " أخبار الشعراء " ، "أخبار احلجاج " ، "خطب علي وكتبه " ، "تاريخ اخللفاء " ، "زوجها 

اجلواهر " كتاب " الزاجر والفأل " ، كتاب "أخبار االكلة " ، "سرية ابن سريين " ، "أصحاب الكهف 
  ).٤(وأشياء كثرية عدمية الوقوع " 

__________  
  .هو أبو بكر أمحد بن علي) ١(

  . ه٣٢٦من أفاضل املعتزلة وصلحائهم وزهادهم، متوىف سنة 
  .٢٢٠: ص: البن الندمي" الفهرست " مترجم يف 

  .١١٣ص " الفهرست ) " ٢(
  .١٢٩، ١٢٨ / ١٤" معجم االدباء ) " ٣(
"  معجم االدباء "، ونقلها عنه ياقوت يف ١١٧ - ١١٣" الفهرست " ذكر كتبه ابن الندمي يف ) ٤(

١٣٩ - ١٢٩ / ١٤.  
(*)  

)١٠/٤٠٢(  

  

، االمام، الثقة، املقرئ، أبو أمحد العجلي الكويف، والد ابن مسلم بن صاحل*  عبد اهللا بن صاحل - ١١٤
  .احلافظ أمحد بن عبد اهللا العجلي صاحب التاريخ

  .ولد سنة إحدى وأربعني ومئة
  .وقرأ القرآن على محزة الزيات



ط بن نصر، وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، وفضيل بن مرزوق، ومحاد بن سلمة، أسبا: وحدث عن
  .وشبيب بن شيبة، وعبد العزيز بن املاجشون، وزهري بن معاوية، واحلسن بن صاحل بن حي، وطبقتهم

  .حدث عنه خلق كثري، وكانت له حلقة
 ابن احلصني، أخربنا ابن غيالن، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا: أخربنا ابن قدامة وطائفة إجازة، قالوا

أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا إبراهيم ابن عبدالرمحن بن دنوقا، حدثنا عبد اهللا بن صاحل العجلي، 
أقرأين رسول اهللا صلى : حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن ابن مسعود قال

  ).١" (املتني إين أنا الرزاق ذو القوة : " اهللا عليه وسلم
__________  

، ٤٧٨ - ٤٧٧ / ٩، تاريخ بغداد ٨٦، ٨٥ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٠٩الضعفاء للعقيلي لوحة * 
، ٦٩٥ - ٦٩٤: ، ذيب الكمال لوحة١٥٥، املعجم املشتمل ٢٦٥ / ١اجلمع بني رجال الصحيحني 

فة القراء الكبار ، معر٤٤٧ - ٤٤٥ / ٢ ب، ميزان االعتدال ١٥٤ - أ ١٥٣ / ٢تذهيب التهذيب 
، ٢٦٣، ٢٦١ / ٥، ذيب التهذيب ٤٢٣ / ١، غاية النهاية ٩٧ - ٩٦ / ٢، الكاشف ١٣٧ / ١

  .٢٠١: خالصة تذهيب الكمال
من طريقني، ) ٢٩٤٠(، والترمذي )٣٩٩٣(، وأبو داود ٣٩٤ / ١إسناده حسن، وأخرجه أمحد ) ١(

  .حسن صحيح: عن إسرائيل ذا االسناد، وقال الترمذي
  ).إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني: ( قراءة ابن مسعود انفرد ا، والتالوة امع عليهاوهذه
(*)  

)١٠/٤٠٣(  

  

، "تارخيه " أمحد العجلي، وأبو حازم بن أيب غرزة، وأمحد ابن حيىي البالذري يف ) ١(حدث عنه ابنه 
غالب متتام، وإبراهيم احلريب، وبشر بن موسى، وأبو زرعة الرازي فيما قيل، وأبو حامت، وحممد بن 

وإبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد، وإبراهيم بن دنوقا، وحممد بن إمساعيل الترمذي، وحممد بن العباس 
  .املؤدب موىل بين هاشم، وآخرون

  ).٢(وثقه حيىي بن معني من رواية عبد اخلالق بن منصور عنه 
  ).٣(صدوق : وقال أبو حامت
  ).٤(حلديث مستقيم ا: وقال ابن حبان

  .إن البخاري روى عنه، ومل يصح ذلك، بل إمنا روى عن كاتب الليث: يقال
وقد نزل صاحب الترمجة بغداد، وأقرأ ا القرآن، فتال عليه الطيب ابن إمساعيل، وإبراهيم بن نصر 



  .الرازي
  .مات أيب سنة إحدى عشرة ومئتني: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي

اهللا أعلم، فإن يف الرواة املذكورين عن عبد اهللا من مل يسمع احلديث إال بعد هكذا ضبط وفاة أبيه، ف
  .مات سنة إحدى وعشرين: ذلك، فلعله قال

، فأول رحلة أيب حامت )٥(مث إنه قد ذكره ابن أيب حامت يف كتابه، وأن أبا زرعة وأبا حامت حدثا عنه 
  كانت يف سنة ثالث عشرة، وإمنا

__________  
  .وهو خطأ" عن أيب : " يف االصل) ١(
  .٦٩٥لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٧٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٨٦ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٦٩٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .٨٦ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٥(

(*)  

)١٠/٤٠٤(  

  

  .ارحتل أبو زرعة بعد ذلك، فيتأمل هذا
  .اوين الستة، واهللا أعلمومل يقع هلذا الشيخ رواية يف الدو

  
، االمام، احملدث، شيخ املصريني، أبو ابن حممد بن مسلم) خ، د، ت، ق* ( عبد اهللا بن صاحل - ١١٥

  .صاحل اجلهين موالهم املصري، كاتب الليث بن سعد
  .وليناه" ميزان االعتدال " قد شرحت حاله يف 

داء شيخه ابن هليعة، واون بنفسه حىت وبكل حال، فكان صدوقا يف نفسه، من أوعية العلم، أصابه 
  ).١(ضعف حديث، ومل يترك حبمد اهللا، واالحاديث اليت نقموها عليه معدودة يف سعة ما روى 

  .مولده يف سنة سبع وثالثني ومئة
موسى بن علي بن رباح، ومعاوية بن صاحل، وحيىي : ورأى زبان بن فائد، وعمرو بن احلارث، ومسع من

عزيز بن املاجشون، والليث بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز الدمشقي، ونافع بن بن أيوب، وعبد ال
  .يزيد، وضمام بن إمساعيل، وابن وهب، وخلق سواهم

__________  



، اجلرح ٢٠٩: ، الضعفاء للعقيلي لوحة٦٣: ، الضعفاء واملتروكني للنسائي١٢١ / ٥التارخ الكبري * 
، ٤٣٩ - ٤٣٨، الكامل البن عدي لوحة ٤٣ - ٤٠ / ٢، اروحني ٨٧ - ٨٦ / ٥والتعديل 

، ١٥٥: ، املعجم املشتمل٢٦٨ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٤٨١ - ٤٧٨ / ٩تاريخ بغداد 
، ٣٨٨ / ١ أ، تذكرة احلفاظ ١٥٣ - ب ١٥٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٩٣: ذيب الكمال لوحة

، املغين يف ٩٧ - ٩٦ / ٢، الكاشف ٤٤٧، ٤٤٠ / ٢، ميزان االعتدال ٣٨٧ / ١، العرب ٣٩٠
، طبقات ٤١٣ - ٤١١، مقدمة فتح الباري ٢٦١ - ٢٥٦ / ٥، ذيب التهذيب ٣٤٣ / ١الضعفاء 
  ،٣٤٦ / ١، حسن احملاضرة ١٦٩: احلفاظ

  .٥١ / ٢، شذرات الذهب ٢٠١: خالصة تذهيب الكمال
  .٤١٣، ٤١١ / ١" مقدمة الفتح " انظر ) ١(

(*)  

)١٠/٤٠٥(  

  

  .نه، ومحل عنه تصانيفه، وكان كاتبا له على أموالهوالزم الليث، فأكثر ع
الليث شيخه، وحيىي بن معني، والبخاري، وأبو حامت، وأبو إسحاق اجلوزجاين، وإمساعيل : حدث عنه

مسويه، ومحيد بن زجنويه، وأبو حممد الدارمي، وعثمان الدارمي، وأبو زرعة الدمشقي، وحممد بن إمساعيل 
ل، وعدد كثري، خامتتهم حممد بن عثمان بن أيب السوار املصري املتوىف سنة الترمذي، وإبراهيم بن ديزي

٢٩٧.  
حدثنا خلف بن الوليد أبواملهىن، حدثنا الليث بن سعد، عن عبد اهللا بن صاحل، : قال إبراهيم بن ديزيل

" ادة ما أعطي أحد الشكر، فمنع الزي: " عمن أخربه، يرفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .احلديث

حيىي بن : فمن حدثك ؟ قال: أنا حدثت الليث ذا، قلت: مث لقيت أبا صاحل فقال: قال ابن ديزيل
  .عطارد بن مصعب، عن أبيه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).١(وهو مرسل، ال، بل معضل : قلت
حدثين عبد اهللا بن صاحل، : بأيب صاحل، بل قد روى عنه حديثا، وقال" صحيحه " استشهد البخاري يف 

  وهذا ثابت يف بعض النسخ
__________  

" والضياء املقدسي يف " تارخيه " وأخرج البخاري يف : ٧١ / ٤للسيوطي " الدر املنثور " ويف ) ١(
من أهلم مخسة مل حيرم من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس رضي اهللا عنه قال" املختارة 



  ادعوين أستجب: [ هلم الدعاء مل حيرم االجابة، الن اهللا يقولمن أ: مخسة
، ومن أهلم ]وهو الذي يقبل التوبة عن عباده : [ ، ومن أهلم التوبة مل حيرم القبول، الن اهللا يقول]لكم 

، ومن أهلم االستغفار مل حيرم ]لئن شكرمت الزيدنكم : [ الشكر مل حيرم الزيادة، الن اهللا تعاىل يقول
، ومن أهلم النفقة مل حيرم اخللف، الن اهللا ]استغفروا ربكم إنه كان غفارا : [ رة، الن اهللا تعاىل يقولاملغف

  ].وما أنفقتم من شئ فهو خيلفه [ تعاىل يقول 
(*)  

)١٠/٤٠٦(  

  

حدثنا جعفر بن ربيعة، عن االعرج، عن أيب هريرة ): ١(قال الليث : املتقنة، فقال يف أول احلديث
  .كفى باهللا وكيال: ائتين بكفيل، قال: استدان من رجل ألف دينار، فقالحبديث الذي 

  .واحلديث مشهور،، علقه البخاري يف غري موضع
، حدثنا عبد )٣(حدثنا عبد اهللا ): ٢" (الصحيح " وقد استشكل احملدثون قبلنا يف تفسري الفتح من 

إنا أرسلناك :  بن عمرو، فذكر حديثالعزيز بن أيب سلمة، عن هالل، عن عطاء ابن يسار، عن عبد اهللا
  ).٤(شاهدا ومبشرا ونذيرا 

__________  
حدثنا عبد اهللا بن صاحل، : وقع هنا يف نسخة الصغاين: قال احلافظ:  يف أول الكفالة٣٨٥ / ٤) ١(

، أن أبا ذر وأبا الوقت وصاله يف آخره، ٢٥٥ / ٤حدثين الليث، وقد تقدم يف باب التجارة يف البحر 
حدثين عبد اهللا بن صاحل، حدثين الليث به، ووصله أبو ذر هنا من روايته عن شيخه علي : خاريقال الب

بن وصيف، حدثنا حممد بن غسان، حدثنا عمر بن اخلطاب السجستاين، حدثنا عبد اهللا بن صاحل به، 
به ، ومل ينفرد ٢٨٧ / ٣وكذلك وصله ذا االسناد يف باب ما يستخرج من البحر من كتاب الزكاة 

عبد اهللا بن صاحل، فقد أخرجه االمساعيلي من طريق عاصم بن علي، وآدم بن أيب إياس، والنسائي من 
 عن يونس بن حممد، عن ٣٤٨ / ٢طريق داود بن منصور، كلهم عن الليث، وأخرجه االمام أمحد 

  .الليث
 عمر بن أيب  من طريق٤٠ / ١١وله طريق أخرى عن أيب هريرة علقها البخاري يف كتاب االستئذان 

، وصححه ابن حبان من هذا )١١٢٨" (االدب املفرد " سلمة، عن أبيه، عن أيب هريرة، ووصلها يف 
  .الوجه

  . يف التفسري٤٤٩ / ٨) ٢(
القعنيب، ووقع عند : عبد اهللا بن مسلمة أي: يف رواية أيب ذر وأيب علي بن السكن: قال احلافظ) ٣(



 أبو مسعود بني أن يكون عبد اهللا بن رجاء وعبد اهللا بن صاحل غريمها عبد اهللا غري منسوب، فتردد فيه
عندي أنه عبد اهللا بن صاحل، ورجح هذا املزي، وشده بأن : كاتب الليث، وقال أبو علي اجلياين

عن عبد اهللا بن صاحل، عن عبد ) ٢٤٧" (االدب املفرد " البخاري أخرج هذا احلديث بعينه يف كتاب 
  .العزيز
لكن ال يلزم من ذلك اجلزم به، وما املانع أن يكون له يف احلديث الواحد ):  حجرالقائل ابن(قلت 

بأرجح مما وقع اجلزم به يف رواية أيب علي وأيب " االدب " شيخان عن شيخ واحد، وليس الذي وقع يف 
  .ذر، ومها حافظان

  = (*)يف عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، أن هذه اآلية اليت : ونصه) ٤(

)١٠/٤٠٧(  

  

عبد اهللا هذا هو عبد اهللا بن : فقال أبو نصر الكالباذي، والوليد بن بكر االندلسي، وهبة اهللا الاللكائي
  .صاحل العجلي الكويف

يف روايته الصحيح عن الفربري، عن البخاري، حدثنا عبد اهللا بن مسلمة ) ١(وقال أبو علي بن السكن 
  .العزيز حدثنا عبد - يعين القعنيب -

  .فذكره
واحلديث عند : عبد اهللا هو عبد اهللا بن رجاء، مث قال": االطراف " يف ) ٢(وقال أبو مسعود احلافظ 

  .عبد اهللا بن رجاء، وعند عبد اهللا بن صاحل
  بل هو عبد اهللا بن صاحل كاتب): ٣(وقال أبو علي الغساين احلافظ 

  .الليث
__________  

يا أيها النيب إنا أرسلناك : " قال يف التوراة]  أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النيب إنا: [ القرآن= 
شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا لالميني، أنت عبدي ورسويل، مسيتك املتوكل، ليس بفظ وال غليظ وال 
 سخاب باالسواق، وال يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه حىت يقيم به امللة العوجاء

  ".ال إله اال اهللا، فيفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا : بأن يقولوا
هو احلافظ احلجة أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي، نزيل بغداد، املتوىف سنة ) ١(

  .٩٣٨ / ٣" تذكرة احلفاظ "  ه، مترجم يف ٣٥٣
على " االطراف " دمشقي احلافظ، مصنف كتاب هو إبراهيم بن حممد بن عبيد أبو مسعود ال) ٢(

 - ١٠٧٠ - ١٠٦٨ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، مترجم يف ٤٠١، وقيل ٤٠٠الصحيح، متوىف سنة 



وكتب االطراف تذكر أحاديث كل صحايب على حدة كما يفعل أصحاب املسانيد، إال أم يقتصرون 
حتفة " كتاب :  االطراف وأوعبهاعلى ذكر طرف منه، وهو مبثابة فهرس لالحاديث، ومن أعظم كتب

 ه وقد مجع فيه أحاديث الكتب الستة وبعض ٧٤٢للحافظ املزي املتوىف " االشراف مبعرفة االطراف 
  .لواحقها، وقد صدر منه أجزاء بتحقيق عبد الصمد شرف الدين

 يف وهو مطبوع" ذخائر املواريث يف الداللة على مواضع احلديث : " وللشيخ عبد الغين النابلسي
  .جملدين

  .٦٨١لوحة  / ٢يف رجال الصحيحني " تقييد املهمل ومتييز املشكل " يف كتابه ) ٣(
(*)  

)١٠/٤٠٨(  

  

االدب "  البخاري رواه يف كتاب -الن : وهذا أوىل االقوال بالصواب، قال: قال لنا أبو احلجاج احلافظ
  .، عن عبد العزيزحدثنا عبد اهللا بن صاحل: يف باب االنبساط إىل الناس، فقال) ١" (

  .حممد ابن سنان العوقي، عن فليح، عن هالل) ٢(ذكره عقيب حديث 
  اجلامع" ورواه يف البيوع من 

  .عن العوقي) ٣" (الصحيح 
  ".الصحيح " ويف " االدب " فاحلديث عند البخاري عن الرجلني يف 

ثنا عبد اهللا بن صاحل بني العجلي حد: فإذا تقرر أنه مسعه من الرجلني، وقع االشتراك يف قوله: إىل أن قال
الكويف، وبني اجلهين الكاتب، فكونه الكاتب أوىل، النا تيقنا أن البخاري قد مسع من كاتب الليث، 

ويف أماكن، وهذا معدوم يف حق العجلي، فإن البخاري ذكر له ترمجة صغرية " تارخيه " وأكثر عنه يف 
" الصحيح " يئا، وال وجدنا أبدا له رواية متيقنة عنه ال يف مل يرو عنه فيها ش" تارخيه " خمتصرة جدا يف 

  .عن رجل عنه" تارخيه " وال يف شئ من تواليفه، بل قد روى يف 
" الظلم ظلمات : " نعم ومل جند للعجلي رواية عن عبد العزيز بن أيب سلمة سوى حديث واحد، متنه

  ).٦(أيب سلمة ) ٥] (ابن [ ثر عن رواه عنه إبراهيم احلريب خبالف كاتب الليث، فإنه مك) ٤(
__________  

  ).٢٤٧(برقم ) ١(
  ).٢٤٦(برقم ) ٢(
  .باب كراهية السخب يف االسواق: ٢٨٧ / ٤) ٣(
من طريق أمحد بن ) ٤٧٥" (االدب املفرد " ، ويف ٧٣ / ٥" صحيحه " وأخرجه البخاري يف ) ٤(



الظلم ظلمات يوم : " بن عمر مرفوعايونس، عن عبد العزيز املاجشون، عن عبد اهللا بن دينار، عن ا
من طريق حممد بن حامت، عن شبابة، عن عبد العزيز ذا االسناد، ) ٢٥٧٩(وأخرجه مسلم " القيامة 

 من طريق أيب سعيد موىل بين هاشم، ١٥٦ / ٢ من طريق موسى بن داود، و ١٣٧ / ٢وأخرجه أمحد 
  .كالمها عن عبد العزيز به

  ".ذيب الكمال " صل، واستدرك من من اال" ابن " سقط لفظ ) ٥(
  . بتصرف٦٩٥لوحة " ذيب الكمال " نقله الذهيب عن ) ٦(

(*)  

)١٠/٤٠٩(  

  

  .وأيضا فإن غري واحد روى احلديث املذكور عن كاتب الليث، فتعني أنه هو: قلت
 صاحل بن حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة، عن: أيضا) ١" (الصحيح " ويف اجلهاد من 

  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قفل من حج: كيسان، عن سامل، عن أبيه قال
  ).٢(وذكر احلديث 

  .حدثنا البخاري، حدثنا عبد اهللا بن يوسف فذكر: حدثنا الفربري: فقال أبو علي بن السكن
  ".مصنفه " رواه ابن السكن يف 
  ).٣(ه الناس عن عبد اهللا بن صاحل هذا احلديث يروي": االطراف " وقال أبو مسعود يف 

  .وقد روي أيضا عن عبد اهللا بن رجاء، فاهللا أعلم أيهما هو: قال
  .بل هو كاتب الليث: وقال الغساين
كان أبو صاحل كاتبا على مغل الليث، منكر احلديث جدا، وكان يف نفسه صدوقا، : قال ابن حبان

ضع احلديث على شيخ عبد اهللا بن صاحل، ويكتب كان له جار يعاديه، فكان ي: مسعت ابن خزمية يقول
  يف

__________  
  .باب التكبري إذا عال شرفا: ٩٥ / ٦) ١(
:  وال أعلمه إال قال-كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قفل من احلج أو العمرة : ونصه بتمامه) ٢(

ال اهللا وحده ال شريك له، له ال إله إ: "  يقول كلما أوىف على ثنية أو فدفد كرب ثالثا، مث قال-الغزو 
امللك، وله احلمد، وهو على كل شئ قدير، آيبون تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق 

إن شاء اهللا ؟ : أمل يقل عبد اهللا: فقلت له: قال صاحل" اهللا وعده، ونصر عبده، وهزم االحزاب وحده 
  .ال: قال



أبو مسعود أن عبد اهللا هو ابن صاحل، وتعقبه اجلياين بأنه زعم : ٩٥ / ٦" الفتح " قال احلافظ يف ) ٣(
  .وقع يف رواية ابن السكن عبد اهللا بن يوسف وهو املعتمد

  وقال يف
  .هو ابن صاحل كما جزم به أبو علي الغساين: وعبد اهللا: ١٤٢" املقدمة " 

(*)  

)١٠/٤١٠(  

  

ده عبد اهللا، فيحدث به على التوهم قرطاس خبط يشبه خط عبد اهللا، ويطرحه يف داره بني الكتب، فيج
  ).١(أنه خطه 

روى عبد اهللا بن صاحل، حدثنا حيىي بن أيوب، عن حيىي بن سعيد، عن عطاء بن يسار، : مث قال ابن حبان
حجة ملن مل حيج خري من عشر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن عمرو قال

حدثناه أبو ) ٢" ( حجج، وغزوة يف البحر خري من عشرة يف الرب غزوات، وغزوة ملن حج خري من عشر
  .عروبة، حدثنا علي بن إبراهيم بن عزون، حدثنا عبد اهللا

وروى عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن ربيعة بن سيف، عن شفي : مث قال
يكون خلفي اثنا : " ليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا ع: االصبحي، مسع عبد اهللا بن عمرو قال

  .أبو بكر ال يلبث إال قليال، وصاحب رحا دارة العرب عمر: عشر خليفة
  .حدثنا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا حيىي بن معني، حدثنا عبد اهللا) ٣(وذكر احلديث 

خربنا حممد بن أ: قرأت على أمحد بن املؤيد مبصر، أخربنا أمحد بن صرما، وابن عبد السالم، قاال: قلت
  عمر، أخربنا أبو احلسني بن

__________  
  .٤٠ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ١(
، ونسبه "اجلامع الصغري " ، واحلديث أورده السيوطي يف ٤١ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ٢(

" و " الكبري "  يف رواه الطرباين: ، وقال٢٨١ / ٥" امع " للطرباين والبيهقي، وأورده اهليثمي يف 
  .، وأعله بعبد اهللا بن صاحل كاتب الليث"االوسط 

  وصاحب رحا دارة العرب،: " ، ومتامه٤٢ / ٢" اروحني والضعفاء " كتاب ) ٣(
مث التفت إىل : قال" عمر بن اخلطاب وقد فعل : " ومن هو ؟ قال: قالوا" يعيش محيدا، وميوت شهيدا 

 كان اهللا ألبسك قميصا، فإن أرادك الناس على خلعه فال ختلعه، فوالذي يا عثمان، إن: " عثمان، فقال



  ".نفسي بيده لئن خلعته ال ترى اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط 
(*)  

)١٠/٤١١(  

  

  .النقور، أخربنا علي بن عمر احلريب، حدثنا الصويف، فذكره بتمامه
وساق له !  مثل هذا، ويسكت عن توهيته ؟ ونقده، كيف يستحل رواية) ١(فأنا أتعجب من أيب زكريا 

  ).٢(ابن حبان وابن عدي مجاعة أحاديث تفرد ا منكرة 
  ).٣(عبد اهللا بن صاحل، روى عنه الليث، وابن وهب، ودحيم : وقال أبو حممد بن أيب حامت

عن أتسألوين : مسعت أيب وسئل عن عبد اهللا بن صاحل، فقال: وقال حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم
أقرب رجل إىل الليث ؟ رجل معه يف ليله واره، وسفره وحضره، وخيلو معه غالبا، فال ينكر ملثله أن 

  ).٤(يكثر عن الليث 
  ).٥(هو أمني صدوق ما علمته : وقال أيب أبو حامت

  ).٦(وأثىن على عبد اهللا سعيد بن عفري عامل مصر 
 من جدي حديثه، وكان أيب حيضه على هو ثقة مأمون، مسع: وقال عبدامللك بن شعيب بن الليث

  ).٧(التحديث 
__________  

  .حيىي بن معني: أي) ١(
  .٤٣٩، ٤٣٨لوحة  / ٣" الكامل " ، و ٤٣ - ٤١ / ٢" اروحني والضعفاء " انظر ) ٢(
  .٨٦ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٨٦ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .٨٧ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٥(
  .٨٦ / ٥" جلرح والتعديل ا) " ٦(

  .٥٨٣وسعيد بن عفري سترد ترمجته يف هذا اجلزء يف الصفحة 
  .٦٩٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٨٦ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٧(

(*)  

)١٠/٤١٢(  

  



  ).١(فسد بأخرة، وليس بشئ : سألت أيب عنه، فقال: وقال عبد اهللا بن أمحد
أقل االحوال أنه قرأ هذه الكتب على الليث، فأجازها له، وميكن : مسعت ابن معني يقول: وقال أبو حامت

  ).٢(أن يكون ابن أيب ذئب كتب إىل الليث ذا الدرج 
ال أعلم أحدا روى عن الليث عن ابن أيب ذئب إال أبا صاحل، وذكر أن أبا صاحل : قال أمحد بن صاحل

 ابن أيب ذئب، فروى عن الليث حديث: أخرج درجا قد ذهب أعاله، ومل يدر حديث من هو، فقيل له
  ).٣(عن ابن أيب ذئب 
  ).٤(كان حيىي بن معني يوثقه، وعندي أنه كان يكذب يف احلديث : وقال صاحل جزرة

  ).٥(ليس بثقة : وقال النسائي
  صحبت: وروى إمساعيل بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن صاحل قال

__________  
لوحة  / ٣البن عدي " الكامل " ، و ٤٨٠ / ٩" خ بغداد تاري" ، و ٨٧ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(

  .٦٩٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٣٨
  ،٤١١ص " املقدمة " وقال احلافظ يف 

ظاهر كالم هؤالء االئمة أن حديثه يف االول كان مستقيما، مث : ، بعد أن نقل قول أمحد وغريه فيه٤١٢
وايته عن أهل احلذق كيحىي بن معني والبخاري وأيب طرأ عليه فيه ختليط، فمقتضى ذلك أن ما جيئ من ر

  .زرعة وأيب حامت، فهو من صحيح حديثه، وما جيئ من رواية الشيوخ عنه، فيتوقف فيه
  .٨٧ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٦٩٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٨٧ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٦٩٤لوحة " مال ذيب الك" ، و ٤٨١ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٦٣": الضعفاء واملتروكني ) " ٥(

(*)  

)١٠/٤١٣(  

  

  ).١(الليث عشرين سنة 
  ).٢(ما رأيت عبد اهللا بن صاحل إال وهو حيدث أو يسبح : قال الفضل بن حممد الشعراين

  .حدثنا الرجل الصاحل عبد اهللا بن صاحل: وقال يعقوب الفسوي
  ).٣(غداد مع الليث يف سنة إحدى وستني ومئة شهدنا االضحى بب: الرمادي، عن أيب صاحل

  ).٤(ضربت على حديث كاتب الليث، وال أروي عنه شيئا : وقال علي بن املديين



موضوع، واحلمل فيه " إن اهللا اختار أصحايب " حديث : مسعت أيب وأبا زرعة يقوالن: وقال ابن أيب حامت
  .على أيب صاحل

روايته عن نافع بن يزيد، عن زهرة بن معبد، عن سعيد بن ومن أنكر ما نقموا على أيب صاحل : قلت
احلديث بطوله، لكن قد ).." ٥(إن اهللا اختار أصحايب على مجيع العاملني : " املسيب، عن جابر مرفوعا

  تابعه
  عليه سعيد بن أيب مرمي، عن نافع، رواه علي بن داود القنطري،

__________  
  .ال يتغدى وال يتعشى إال مع الناس: ه فيه، وتتمت٦٩٤لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٦٩٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٧٩ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٦٩٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٦٩٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٨١ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٤(
 ويف -تار من اصحايب أربعة ما خال النبيني واملرسلني، واخ: ٤١ / ٢" اروحني " ومتامه كما يف ) ٥(

  ". أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واختار أميت على سائر االمم -كل أصحايب خري 
(*)  

)١٠/٤١٤(  

  

  ).١(وحممد بن احلارث العسكري، عن ابن أيب مرمي، فتخلص أبو صاحل 
  ).٢ (هو من وضع خالد بن جنيح املصري، وكان يضع يف كتب الشيوخ: وقال أبو زرعة الرازي وغريه

  .لعله أدخله على نافع بن يزيد مع أن نافعا صدوق، قد احتج به مسلم: قلت
أبو صاحل عندي مستقيم احلديث إال أنه يقع يف حديثه غلط، وال يتعمد الكذب : قال أبو أمحد بن عدي

)٣.(  
  ).٤(نقل ابن يونس وغريه موت أيب صاحل يف يوم عاشوراء سنة ثالث وعشرين ومئتني 

 قارب التسعني رمحه اهللا، وهو يف عقلي أقوى من نعيم بن محاد، وأسيد اجلمال، وما هو قد كان: قلت
  .بدون إمساعيل بن أيب أويس االصبحي

أنبئت عن مجاعة، عن أيب علي احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا الطرباين، حدثنا مطلب بن شعيب، وبكر 
   بن صاحل، حدثنا العالء بن احلارث، عنحدثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثين معاوية: بن سهل قاال

__________  
قد رواه أبو العباس حممد بن أمحد االثرم صدوق، حدثنا علي بن : قلت: ٤٤٢ / ٢" امليزان " يف ) ١(



  .داود القنطري ثقة، حدثنا سعيد بن أيب مرمي وعبد اهللا بن صاحل، عن نافع فذكره
  .٨٧ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٤٣٩لوحة  / ٣" ل يف الضعفاء الكام) " ٣(
  .٦٩٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/٤١٥(  

  

اجلهاد واجب عليكم مع كل بر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أن أبا هريرة قال: مكحول
وفاجر، وإن هو عمل الكبائر، والصالة واجبة عليكم على كل مسلم ميوت، برا كان أو فاجرا، وإن هو 

  ).١" ( الكبائر عمل
  

  . بن درهم، احملدث املعمر، أبو مالك االشجعي الدمشقي احلرستاينابن بسطام*  محاد بن مالك - ١١٦
  .االوزاعي، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وسعيد بن بشري، وإمساعيل بن عياش، ومجاعة: حدث عن
بن عمار، وحممد بن عوف الوليد بن مسلم وهو من شيوخه، ومروان الطاطري، وهشام : روى عنه

الطائي، وأبو إمساعيل الترمذي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو حامت الرازي، وإمساعيل مسويه، وعثمان بن 
  .سعيد الدارمي، وأبو عبد امللك أمحد بن إبراهيم البسري، وعدة

ن بن يزيد عن عبدالرمح[ أخرج محاد بن مالك مقدار أربعني حديثا : مسعت أيب يقول: قال ابن أيب حامت
  .فأخرب أبو مسهر بذلك] بن جابر 

__________  
إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل، ومكحول مل يسمع من أيب هريرة، ولكن مل ينفرد به عبد ) ١(

 عن أمحد بن صاحل، عن ١٢١ / ٣ومن طريقه البيهقي ) ٢٥٣٣(و ) ٥٩٤(اهللا، فقد أخرجه أبو داود 
 ذا االسنادابن وهب، عن معاوية بن صاحل.  

  .إسناد صحيح إال أن فيه إرساال بني مكحول، وأيب هريرة": معرفة السنن واآلثار " وقال البيهقي يف 
  .مكحول مل يسمع من أيب هريرة، ومن دونه ثقات:  وقال١٨٥ورواه الدارقطين ص 

  .٢٧، ٢٦ / ٢" نصب الراية " وانظر 
 / ٢، معجم البلدان ١٠٦ / ٤، االنساب ١٤٩ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٨ / ٣التاريخ الكبري * 

، ١٩١ / ١، املغين يف الضعفاء ٤٠٢ / ١، العرب ٦٠٢ / ١، ميزان االعتدال ٣٥٦ / ١، اللباب ٢٤١



  .٤٣٠ / ٤، ذيب ابن عساكر ٦٤ / ٢، شذرات الذهب ٣٥٣ / ٢لسان امليزان 
(*)  

)١٠/٤١٦(  

  

  ).١(مل يدرك ابن جابر : فأنكر، وقال
  ).٢(شيخ : مت، فقالوسئل عنه أبو حا

  .تويف يف سنة مثان وعشرين ومئتني: وقال إسحاق بن إبراهيم اهلروي القراب
  

الشيخ االمام، مسند البصرة، أبو عثمان الباهلي موالهم ) خ مقرونا، د * ( عمرو بن مرزوق- ١١٧
  .البصري

  .ولد سنة بضع وثالثني ومئة
  بنمالك بن مغول، وعكرمة بن عمار، وشعبة : وروى عن

احلجاج، ومحاد بن سلمة، وعبد الرمحن املسعودي، وأيب إدريس صاحب النس بن مالك، ومحاد بن زيد، 
  .وطائفة

  ، وأبو داود يف)٣(مقرونا بآخر " صحيحه " البخاري يف : حدث عنه
__________  

  .، والزيادة منه١٤٩ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٤٩ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٢(
، الضعفاء للعقيلي ٣٠٠ / ٢، التاريخ الصغري ٣٧٣ / ٦، التاريخ الكبري ٣٠٥ / ٧ ابن سعد طبقات* 

 ٣، تذهيب التهذيب ١٠٥٠: ، ذيب الكمال لوحة٢٦٤، ٢٦٣ / ٦، اجلرح والتعديل ٣١١لوحة 
، ٢٨٧ / ٣، ميزان االعتدال ٤٨٩ / ٢، املغين يف الضعفاء ٣٤٢ / ٢، الكاشف ٢، ١، ١٠٩/ 

، خالصة تذهيب ٤٣٢، ٤٣١: ، مقدمة فتح الباري٩٨ / ٨، ذيب التهذيب ٣٩١  /١، العرب ٢٨٨
  .٥٤ / ٢، شذرات الذهب ٢٩٣: الكمال

: سوى حديثني، أحدمها" الصحيح " مل خيرج عنه البخاري يف : ٤٣١ص " املقدمة " قال احلافظ يف ) ٣(
 مبتابعة آدم بن أيب ٨٣/  ٧حديثه عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عروة يف فضل عائشة، وهو عنده 

  .إياس وغندر وغريمها عن شعبه
حديثه عن شعبة، عن ابن أيب بكر، عن أنس يف ذكر الكبائر مقرونا عنده بعبد الصمد عن : والثاين



  .شعبة، فوضح أنه مل خيرج له احتجاجا
(*)  

)١٠/٤١٧(  

  

ابن اهليثم العاقويل، وعثمان وهو من كبار شيوخه، وحرب الكرماين، وأبو زرعة، وعبد الكرمي " سننه " 
بن خرزاذ االنطاكي، وأمحد بن داود املكي، وأبو بكر بن أيب عاصم، وأبو مسلم الكجي، وحممد بن 

  .حممد بن حيان التمار، وأبو خليفة اجلمحي، وعدد كثري
  ).١(كان حيىي القطان ال يرضى عمرو بن مرزوق يف احلديث : قال القواريري
جاء مبا ليس عندهم، فحسدوه : ليمان بن حرب ذكر عمرو بن مرزوق، فقالمسعت س: وقال أبو زرعة

)٢.(  
كانت الكتب اليت عند أيب داود : مسعت مسلم بن إبراهيم يقول: وقال سعيد بن سعد البخاري

الطيالسي لعمرو بن مرزوق، وكان عمرو رجال غزاء يغزو يف البحر، فلما مات أبو داود، حول عمرو 
  ).٣(كتبه 

  .تركوا حديث الفهدين والعمرين:  بن املديينقال علي
  ).٤(يريد فهد بن عوف، وفهد بن حيان، وعمرو بن حكام، وعمرو بن مرزوق 

  ).٥(كان عند عمرو بن مرزوق عن شعبة ثالثة آالف حديث : قيل
مساع أيب داود وعمرو بن مرزوق من شعبة كان شيئا واحدا، وكان حيىي بن : قال أبو الفتح االزدي

  . يطري عمرا، ويرفع ذكرهمعني
__________  

  .٢٦٤ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٠٥٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٦٤ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٠٥٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٦٤ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .١٠٥٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣١١للعقيلي لوحة " الضعفاء ) " ٤(
  .١٠٥٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(

(*)  

)١٠/٤١٨(  

  



ال أدري ما يقول علي، : إن علي بن املديين لينه، فقال: مسعت أمحد بن حنبل وقيل له: قال أبو زرعة
  ).١(عمرو رجل صاحل 

مل مل : قال أمحد بن حنبل لولده صاحل حني رجع من البصرة: وقال عبد اهللا بن حممد بن الفضل االسدي
، ) !٢(إن عفان كان يرضاه، ومن كان يرضى عفان : يت، فقال:  عمرو بن مرزوق ؟ فقالتكتب عن

  ).٣(كان عمرو صاحب غزو وخري 
ثقة مأمون، : سألت حيىي بن معني عن عمرو ابن مرزوق، فقال: وقال حممد بن عيسى بن أيب قماش

  ).٤(صاحب غزو وقرآن وفضل، ومحده جدا 
  ).٥(عباد، مل جند أحدا من أصحاب شعبة كان أحسن حديثا منه كان ثقة من ال: وقال أبو حامت

مل يكن بالبصرة جملس أكرب من جملس عمرو : مسعت أمحد بن حممد بن خالد يقول: قال عبد اهللا بن عدي
  ).٦(بن مرزوق رمحه اهللا، كان فيه عشرة آالف نفس 

بندار، مسعت عمرو بن مرزوق، أخربنا احلسن بن أمحد بن حبيب، حدثنا ": الكىن " قال النسائي يف 
  ).٧(أو زيادة على ألف امرأة : أتزوجت ألف امرأة ؟ فقال: وسئل

__________  
  .١٠٥٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٦٣ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٢٦٣ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٠٥٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣١١للعقيلي لوحة " الضعفاء ) " ٣(
  .١٠٥٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .٢٦٤ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٥(
  .١٠٥٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(
  .١٠٥٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٧(

(*)  

)١٠/٤١٩(  

  

رأيت عمرا أمحر الرأس واللحية كان خيضب باحلناء، ومات بالبصرة : قال حممد بن عيسى بن أيب قماش
  ).١(مئتني يف صفر سنة أربع وعشرين و

  
  :أما

  .البصري، فمحدث صدوق يف طبقة مشيخة االول) ٢ (الواشحي* عمرو بن مرزوق - ١١٨



  .روى عن عون بن أيب شداد وغريه
  .مسلم بن إبراهيم، وأبو الوليد، وأبو عمر احلوضي، وأبو سلمة: حدث عنه

  ).٣(ليس به بأس : قال ابن معني
  .ما هلذا شئ يف الكتب الستة: قلت

  .لتمييزذكرته ل
  

  هو حممد بن احملدث عمر بن احملدث عبد اهللا بن عبدالرمحن) ت * * ( حممد بن الرومي- ١١٩
__________  

  .١٠٥٠لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
، تذهيب ١٠٥١: ، ذيب الكمال لوحة٢٦٣ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٧٢ / ٦التاريخ الكبري * 

، خالصة ١٠٢، ١٠١ / ٨، ذيب التهذيب ٢٨٨  /٣، ميزان االعتدال، ٢ / ١٠٩ / ٣التهذيب 
  .٢٩٣: تذهيب الكمال

  .بطن من االزد: نسبة إىل واشح) ٢(
  .١٠٥١لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(

، ١٢٤٧: ، ذيب الكمال لوحة٢٢، ٢١ / ٨، اجلرح والتعديل ١٧٩، ١٧٨ / ١التاريخ الكبري * * 
 / ٩، ذيب التهذيب ٨١ / ٣، الكاشف ٦٢٠ / ٢، املغين يف الضعفاء ٦٦٨ / ٣ميزان االعتدال 

  .٣٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٥
(*)  

)١٠/٤٢٠(  

  

  ).١(البصري، ويعرف عبد اهللا بالرومي 
  .شعبة، وشريك، وأبيه وغريهم: حدث حممد عن

  .، ويعقوب الفسوي، وأبو حامت، وآخرون)٢(إمساعيل بن موسى الفزاري، والبخاري : وعنه
  ).٣(ضعفه أبو داود 
  ).٤(فيه لني : وقال أبو زرعة

  
  :وكان جده

  .أيب هريرة، وابن عمر، وأنس: يروي عن *  عبد اهللا الرومي- ١٢٠



  .عمر، ومحاد بن زيد: حدث عنه
  . عن سن عالية١٣١مات سنة 

  
  .روى عن أبيه عبد اهللا * *  وعمر بن الرومي- ١٢١

__________  
حدثنا عبد اهللا الرومي ومل يكن روميا، كان : ن زيدقال محاد ب: ١٣٣ / ٥" التاريخ الكبري " يف ) ١(

  .رجال منا من أهل خراسان
  ".صحيحه " يف غري ) ٢(
  .١٢٤٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٢٤٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٢ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .٩٥ / ٥، اجلرح والتعديل ١٣٣ / ٥التاريخ الكبري * 

، ٤٧٠ / ٢، املغين يف الضعفاء ١١٩ / ٦، اجلرح والتعديل ١٧٠، ١٦٩ / ٦التاريخ الكبري * * 
  .٢١٢ / ٣ميزان االعتدال 

(*)  

)١٠/٤٢١(  

  

  .أبو سلمة، وقتيبة، والقواريري، وغريهم: وعنه
  .صدوق

  .مات سنة بضع وسبعني ومئة
  .وبقي حممد بن الرومي إىل قرب سنة عشرين ومئتني

  
  .حلافظ الثقة، أبو بشر البصري، أحد البقاياا) خ، د، س * ( سهل بن بكار- ١٢٢

جرير بن حازم، وشعبة بن احلجاج، ويزيد بن إبراهيم التستري، وأبان العطار، وجويرية بن : حدث عن
  .أمساء، والسري بن حيىي، وعدة

البخاري، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حامت، وأبو مسلم الكجي، وحممد بن حممد التمار، : حدث عنه
  .نوآخرو

  ).١(ثقة : قال أبو حامت
  .وروى النسائي له أيضا



  .سنة مثان: مات يف سنة سبع وعشرين ومئتني، ويقال
  

  .ابن بزيع، االمام أبو عمرو الطفاوي، البصري، شيخ معمر صويلح) د * * ( سهل بن متام- ١٢٣
__________  

، املعجم ١٩٤ / ٤، اجلرح والتعديل ١٠٣ / ٤، التاريخ الكبري ٣٠٢ / ٧طبقات ابن سعد * 
 / ١، تذكرة احلفاظ ٢، ١، ٦٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٥٧: ، ذيب الكمال لوحة١٣٨: املشتمل
  .٤٠٦: ، مقدمة فتح الباري٢٤٧ / ٤، ذيب التهذيب ٣٩٩ / ١، العرب ٤٠٦ / ١، الكاشف ٣٩٨

  .١٩٤ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ١(
، تذهيب ٥٥٧: ، ذيب الكمال لوحة١٣٨ :، املعجم املشتمل١٩٤ / ٤اجلرح والتعديل * * 

 / ١، املغين يف الضعفاء ٤٠٦ / ١، الكاشف ٢٣٧ / ٢، ميزان االعتدال ٢ / ٦٠ / ٢التهذيب 
  .١٥٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٧ / ٤، ذيب التهذيب ٢٨٧

(*)  

)١٠/٤٢٢(  

  

 وصاحل بن أيب اجلوزاء، أبيه، وقرة بن خالد، ويزيد بن إبراهيم التستري، وعباد ابن منصور،: حدث عن
  .وعمرو بن سليم الباهلي، وعدة

، وأبو زرعة الرازي، وابن خاله أبو حامت، وعثمان بن خرزاذ، وحممد "سننه " أبو داود يف : حدث عنه
  .بن حممد التمار، وعدة

  ).١(شيخ : قال أبو حامت
  ).٢(مل يكن يكذب، رمبا وهم يف الشئ : وقال أبو زرعة

  . وعشرين ومئتنيتويف سنة نيف: قلت
  

هو الثقة احملدث، أبو عبد الرمحن، عبد اهللا بن السكن بن الفضل  *  عبد اهللا بن أيب بكر العتكي- ١٢٤
  .ابن املؤمتن االزدي البصري

  .شعبة، وجرير بن حازم، ومهام بن حيىي، واالسود بن شيبان، وعدة: حدث عن
، وأمحد بن زهري، وعبد اهللا "االدب " ي يف كتاب صاحل بن أمحد، وأبو زرعة، وأبو حامت، والبخار: وعنه

  .بن أمحد الدورقي، وعبيد اهللا بن واصل البخاري، وآخرون
  ).٣(صدوق : قال أبو حامت



__________  
  .١٩٤ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٩٤ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٢(
، ذيب الكمال ١٨ / ٥تعديل ، اجلرح وال٥٣١ / ٢، التاريخ الصغري ٥٥ / ٥التاريخ الكبري * 

: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٤ / ٥، ذيب التهذيب ١ / ١٣٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٦٩: لوحة
١٩٢.  

  .١٨ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٣(
(*)  

)١٠/٤٢٣(  

  

  ).١ (٢٢٤تويف سنة : وقال ابن أيب عاصم
  

   * عبد اهللا بن خريان- ١٢٥
  .ل بغداداحملدث الصدوق أبو حممد الكويف، نز

  .شعبة، وعبد الرمحن املسعودي: وحدث عن
  .أمحد بن حرب، وحممد بن غالب متتام، وعيسى زغاث، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وآخرون: حدث عنه

  ).٢(اعتربت له أحاديث كثرية، فوجدا مستقيمة تدل على ثقته : قال أبو بكر اخلطيب
  .ال يتابع على حديث: وقد ذكره العقيلي، فقال

  ).٣( إنه ساق له ثالثة أحاديث حسنة أحدها موقوف، فرفعه مث
  

  .البغدادي * *  حيىي بن عبدويه- ١٢٦
  .شعبة وشيبان النحوي: حدث عن
  .إسحاق بن سنني، وجعفر بن كزال، وعبد اهللا بن أمحد ابن حنبل، وغريهم: حدث عنه

__________  
  .٦٦٩لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
، املغين ٤١٥ / ٢، ميزان االعتدال ٤٥١ - ٤٥٠ / ٩، تاريخ بغداد ٢٠٣ة الضعفاء للعقيلي لوح* 

  .٢٨٢ / ٣، لسان امليزان ٣٣٦ / ١يف الضعفاء 
  .٤٥١ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(



  .٢٠٣لوحة " الضعفاء ) " ٣(
، لسان ٧٤٠ / ٢، املغين يف الضعفاء ٣٩٤ / ٤، ميزان االعتدال ٨٣٨: الكامل البن عدي لوحة* * 

  .٢٦٩ - ٢٦٨ / ٦ امليزان
(*)  

)١٠/٤٢٤(  

  

  ).١(أثىن عليه أمحد بن حنبل، وأمر ولده عبد اهللا بالسماع منه 
  .وأما حيىي بن معني، فرماه بالكذب

  .تويف يف حدود سنة تسع وعشرين ومئتني
  

  .الثقة االمام، أبو احلسن الكويف مث البصري) ق * ( عبد العزيز بن اخلطاب- ١٢٧
 بن صاحل، وأيب معشر السندي، وقيس ابن الربيع، وحممد بن إمساعيل بن شعبة، واحلسن: حدث عن

  .رجاء الزبيدي، وعدة
أبو حفص الفالس، وأمحد بن االزهر، وأبو قالبة، وإبراهيم بن ديزيل، وأبو مسلم الكجي، : حدث عنه

  .، وعثمان بن خرزاذ، وحممد بن حيان املازين، وخلق كثري)٢(والعباس بن الفضل االسفاطي 
  .وثقه الفالس

  ).٣(صدوق : وقال أبو حامت
  ).٤(تويف سنة أربع وعشرين ومئتني : قال أبو داود

  .روى له ابن ماجة فقط: قلت
__________  

  .٨٣٨لوحة  / ٤البن عدي " الكامل ) " ١(
، تذهيب التهذيب ٨٣٨: ، ذيب الكمال لوحة٣٨١ / ٥، اجلرح والتعديل ٢٩ / ٦التاريخ الكبري * 
: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٥ / ٦، ذيب التهذيب ١٩٨ - ١٩٧ / ٢، الكاشف ٢/  ٢٣٩ / ٢

٢٣٩.  
  .نسبة إىل عمل االسفاط وبيعها وهي ما يوضع فيه الطيب وما شاه من أدوات النساء) ٢(
  .٣٨١ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٨٣٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  



)١٠/٤٢٥(  

  

  .االمام احملدث الثقة، أبو علي البصري، الرماح، القنوي) خ * ( قرة بن حبيب- ١٢٨
عبد اهللا بن عون، فكان آخر من حدث عنه من الثقات، وعن شعبة، وأيب االشهب : حدث عن

  .العطاردي، وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار
ب متتام، البخاري يف بعض تواليفه، وإمساعيل مسويه، وأبو داود السجزي، وحممد بن غال: حدث عنه

وعلي بن عبد العزيز، وعثمان بن خرزاذ، وأمحد بن حممد بن علي اخلزاعي، وأمحد بن داود املكي، 
  .واحلسن بن سهل اوز، وآخرون

  .عن رجل عنه" صحيحه " وروى البخاري يف 
  ).١(ثقة : قال أبو حامت

  .مات يف سنة أربع وعشرين ومئتني، وقد جاوز التسعني، رمحه اهللا: قلت
  

  ابن حممد بن عبدالرمحن بن أيب املغرية، احملدث أبو مهام) خ، س * * ( الصلت بن حممد- ١٢٩
__________  

 / ٣، اللباب ٢٥٢ / ١٠، االنساب ١٣٢ / ٧، اجلرح والتعديل ١٨٤ - ١٨٣ / ٦تاريخ الكبري * 
، ذيب ٣٩٩ / ٢، الكاشف ٢ / ١٥٩ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٢٨، ذيب الكمال لوحة ٦١

  .٣١٦: ، خالصة تذهيب الكمال٣٧١ - ٣٧٠ / ٨تهذيب ال
  .١٣٢ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(

، ٢٢٥ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٤٤١ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٠٤ / ٤التاريخ الكبري * * 
، ٤١٠ / ١، اللباب ٣٣٧ / ٢، معجم البلدان ١٤٤: ، املعجم املشتمل١٦ - ١٥ / ٥االنساب 

 / ٤، ذيب التهذيب ٣١ / ٢، الكاشف ١ / ٩٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٦١٢: لوحةذيب الكمال 
  .١٧٥: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣٥

(*)  

)١٠/٤٢٦(  

  

  .اخلاركي البصري الثقة
  ).١(ساحل البصرة : وخارك

مهدي بن ميمون، ومحاد بن زيد، وأيب عوانة، وغسان ابن االغر، وعبد الواحد بن زياد، : حدث عن



  . زريع، وعدةويزيد بن
البخاري، وروح بن حامت، والعباس العنربي، وعيسى بن شاذان، وحممد بن مرزوق، وأمحد بن : وعنه

  .حممد بن أيب بكر املقدمي، وآخرون
  ).٣(، فلم يقض يل أن أمسع منه )٢(صاحل احلديث، أتيته أيام االنصاري : قال أبو حامت

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 
  

ابن فروخ بن سعيد بن عبدالرمحن بن واقد بن ليث، احلافظ احلجة، ) خ، ق * (ن خالد عمرو ب- ١٣٠
  اخلزاعي اجلزري احلراين، نزيل: أبو احلسن التميمي، ويقال

__________  
جزيرة يف وسط البحر الفارسي، وهي جبل عال : خارك: ٣٣٧ / ٢" معجمه " وقال ياقوت يف ) ١(

من عبادان تريد عمان وطابت ا الريح وصلت إليها يف يوم يف وسط البحر، إذا خرجت املراكب 
  .وليلة

هو حممد بن عبد اهللا االنصاري أبو عبد اهللا، قاضي البصرة، تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع من هذا ) ٢(
  .الكتاب

  .٤٤١ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٣(
، اجلمع بني رجال ٢٣٠ / ٦تعديل ، اجلرح وال٣٥٨ / ٢، التاريخ الصغري ٣٢٧ / ٦التاريخ الكبري * 

 / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٣٢: ، ذيب الكمال لوحة٢٠٣: ، املعجم املشتمل٣٧٠ / ١الصحيحني 
  ،٢٢٧ / ٢، الكاشف ٢٥٨ / ٣، ميزان االعتدال ١ / ٩٧

، ٢٥٧ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٦ - ٢٥ / ٨، ذيب التهذيب ٤٨٤ / ٢، املغين يف الضعفاء ٢٢٨
  .٢٨٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٦ / ١حسن احملاضرة 

(*)  

)١٠/٤٢٧(  

  

  .مصر، وهو والد االمام أيب عالثة حممد بن عمرو، وأيب خيثمة علي بن عمرو
محاد بن سلمة، والليث بن سعد، وعبد احلميد بن رام، والنضر بن عريب، وأيب عقيل حيىي : حدث عن

و، وأيب املليح، وزهري، وشريك، وبكر بن مضر، وعبد بن املتوكل، وعبد اهللا بن هليعة، وعبد اهللا بن عمر
  .االعلى بن أيب مساور اجلرار، وعدة

البخاري، وحممد بن حيىي، ويونس بن عبداالعلى، وأمحد بن منصور الرمادي، ومسويه، وأبو : وعنه



زي، الزنباع روح بن الفرج، وأبو زرعة، وأبو حامت، وحيىي بن عثمان بن صاحل، واحلسن بن الفرج الغ
  .واحلسني بن محيد العكي، وعثمان بن خرزاذ، وولداه، وأبو االحوص العكربي، وخلق

  .مصري ثقة ثبت: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  ).١(صدوق : وقال أبو حامت
  .مات مبصر سنة تسع وعشرين ومئتني: وغريه) ٢(قال البخاري 

  
  خباري، أبو حممد الذهلي، العالمة النحوي االابن أيوب*  عبدامللك بن هشام - ١٣١

__________  
  .٢٣٠ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٣٥٨ / ٢" التاريخ الصغري " ، و ٣٢٧ / ٦" التاريخ الكبري ) " ٢(
   /١، مقدمة شرح السرية للخشين ٧ / ١، الروض االنف ١٨ - ١٧ / ١السرية النبوية * 
: ، االشارة إىل وفيات االعيان لوحة١٧٧ / ٣، وفيات االعيان ٢١٢ - ٢١١ / ٢، إنباه الرواة ٣

، ٢٨٢ - ٢٨١ / ١٠، البداية والنهاية ٢٦ / ٦، الوايف بالوفيات ٢٨٧ / ٧، عيون التواريخ ٤٤
  .١١٥ / ٢، بغية الوعاة ٥٣١ / ١، حسن احملاضرة ١١٢ - ١١١ / ٢طبقات ابن قاضي شهبة 

(*)  

)١٠/٤٢٨(  

  

  .يل مصراحلمريي، املعافري، البصري، نز: السدوسي، وقيل
هذب السرية النبوية، ومسعها من زياد البكائي صاحب ابن إسحاق، وخفف من أشعارها، وروى فيها 

  .مواضع عن عبد الوارث بن سعيد، وأيب عبيدة
  .رواها عنه حممد بن حسن القطان، وعبد الرحيم بن عبد اهللا بن الربقي، وأخوه أمحد بن الربقي

  .وله مصنف يف أنساب محري وملوكها
الصح أنه ذهلي كما ذكره أبو سعيد بن يونس، وأرخ وفاته يف ثالث عشر ربيع اآلخر سنة مثان وا

  ).١(عشرة ومئتني 
حدثين عبيداهللا بن حممد املطليب بالرملة، حدثنا زكريا بن حيىي بن حيويه، مسعت املزين : قال الدارقطين

، وكان عالمة أهل مصر " املغازي "قدم علينا الشافعي، وكان مبصر عبدامللك بن هشام صاحب : يقول
ما ظننت أن اهللا خيلق مثل : بالعربية والشعر، فقيل له يف املصري إىل الشافعي، فتثاقل، مث ذهب إليه، فقال

  ).٢(الشافعي 



، فهذا وهم فيه أبو القاسم )٣(أن ابن هشام مات سنة ثالث عشرة ومئتني " الروض االنف " ويف 
  .السهيلي، بل الصواب ما تقدم

__________  
  .١٧٧ / ٣" وفيات االعيان ) " ١(
  ، وقد أورد٦٠ / ٢" توايل التأسيس " ، و ٤٢ / ٢للبيهقي " مناقب الشافعي ) " ٢(

  .املؤلف هذا اخلرب يف ترمجة الشافعي يف أول هذا اجلزء
  .٧ / ١" الروض االنف ) " ٣(

(*)  

)١٠/٤٢٩(  

  

م، احلافظ احلجة االمام أبو غسان النهدي موالهم  بن درهمالك بن إمساعيل) ع* ( أبو غسان - ١٣٢
  .الكويف، سبط إمساعيل بن محاد بن أيب سليمان الفقيه

إسرائيل، وورقاء، وعيسى بن عبدالرمحن السلمي، وفضيل بن مرزوق، واحلسن بن صاحل، : حدث عن
 علي، وحبان بن واحلكم بن عبدامللك، وعبد الرمحن بن الغسيل، وعبد العزيز بن املاجشون، ومندل بن

  .علي، وأيب معشر السندي، وحيىي بن عثمان التيمي، وزهري بن معاوية، وخلق
البخاري، وأبو بكر بن أيب شيبة، ويوسف بن موسى، وحممد بن حيىي الذهلي، وهارون احلمال، : وعنه

فهد ، وأمحد بن مالعب، وسلمة بن شبيب، و)١(وأبو إسحاق اجلوزجاين، وأمحد بن سليمان الرهاوي 
  .بن سليمان، وحممد بن إسحاق الصنعاين، وأبو زرعة، وأبو حامت، وحممد بن احلسني احلنيين، وخلق كثري

إن سرك أن تكتب عن : مسعت ابن معني يقول المحد بن حنبل: قال حممد بن علي بن داود البغدادي
  رجل ليس يف قلبك منه شئ،

__________  
، ٣١٥ / ٧، التاريخ الكبري ٤٠٥ - ٤٠٤ / ٦سعد ، طبقات ابن ٥٤٣: تاريخ حيىي بن معني* 

، ٤٨١ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ٢٠٦ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٣٩ / ٢التاريخ الصغري 
، ٢ / ١٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٩٥ - ١٢٩٤، ذيب الكمال ٢٨٥ - ٢٨٤املعجم املشتمل 
   /٢، الكاشف ٣٧٨ / ١، العرب ٤٠٣، ٤٠٢ / ١ ١تذكرة احلفاظ 

، ١٧١: ، طبقات احلفاظ٩ - ٢ / ١٠، ذيب التهذيب ٤٢٥ - ٤٢٤ / ٣، ميزان االعتدال ١١٢
  .٤٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٦: خالصة تذهيب الكمال

  .بلدة من بالد اجلزيرة بينها وبني حران ستة فراسخ: نسبة إىل الرها) ١(



  .١٩٤ / ٦" االنساب " 
(*)  

)١٠/٤٣٠(  

  

  ).١(فاكتب عن أيب غسان 
  ).٢(ليس بالكوفة أتقن من أيب غسان : قال حيىي بن معني: ال أبو حامتوق

  .ثقة، صحيح الكتاب، من العابدين: وقال يعقوب بن شيبة
  ).٣(كان ثقة متثبتا : وقال أيضا

  ).٤(أبو غسان حمدث من أئمة احملدثني : وقال حممد بن عبد اهللا بن منري
أصله، وكان ال ميلي حديثا حىت يقرأه، وكان ينحو، مل أر كان أبو غسان ميلي علينا من : وقال أبو حامت

بالكوفة أتقن من أيب غسان، ال أبو نعيم، وال غريه، وأبو غسان أتقن من إسحاق بن منصور، وهو متقن 
ثقة، كان له فضل وصالح وعبادة، وصحة حديث واستقامة، وكانت عليه سجادتان، كنت إذا نظرت 

  ).٥(هللا تعاىل إليه كأنه خرج من قرب، رمحه ا
  ).٦(ثقة : وقال النسائي وغريه

  ).٧(مات يف ربيع اآلخر سنة تسع عشرة ومئتني : قال حممد بن سعد وغريه
__________  

  .٥٤٣": تاريخ ابن معني " انظر ) ١(
  .٢٠٦ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٢٩٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٢٩٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .٢٠٧، ٢٠٦ / ٨"  اجلرح والتعديل ) "٥(
  .١٢٩٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(
  .٤٠٥ / ٦" طبقات ابن سعد ) " ٧(

(*)  

)١٠/٤٣١(  

  



  .حديثه يف كل االصول، وفيه أدىن تشيع: قلت
أخربنا أمحد بن عبدالرمحن بن يوسف املقرئ، أخربنا حممد بن إمساعيل، أخربنا حيىي بن حممود، أخربتنا 

عبد اهللا بن عقيل، أخربنا حممد بن عبد اهللا، أخربنا أبو القاسم الطرباين، أخربنا حممد بن أمحد فاطمة بنت 
بن النضر االزدي، حدثنا مالك بن إمساعيل النهدي، حدثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن صبيح 

: " ن واحلسنيموىل أم سلمة، عن زيد ابن أرقم، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي وفاطمة واحلس
  ".أنا حرب ملن حاربتم، سلم ملن ساملتم 

  .تفرد به أسباط، عن السدي
عن سليمان بن عبد اجلبار، عن علي بن قادم، وابن ماجة عن احللواين، وغريه عن ) ١(رواه الترمذي 

  .أيب غسان، مجيعا عن أسباط
  .ليس مبعروف: قال الترمذي: وصبيح

: وعماذا تسأل ؟ قلت: سألت البخاري عن أيب غسان قال: غازي قالحدثنا احلسني ال: أبو أمحد احلاكم
  .التشيع
هو على مذهب أهل بلده، ولو رأيتم عبيداهللا بن موسى، وأبا نعيم، ومجاعة مشاخينا الكوفيني، ملا : فقال

  .سألتمونا عن أيب غسان
  اليب بكر وعمر، وإمنا) ٢(وقد كان أبو نعيم وعبيداهللا معظمني : قلت

  .من معاوية وذويهيناالن 
  .رضي اهللا عن مجيع الصحابة

__________  
، وابن حبان )٢٦١٩(برقم " الكبري " ، وأخرجه الطرباين يف )١٤٥(، وابن ماجه )٣٨٧٩(رقم ) ١(
، وله شاهد من حديث أيب هريرة عند أمحد وغريه يتقوى به تقدم يف اجلزء الثالث من هذا )٢٢٤٤(

  .٢٥٧الكتاب ص 
  .وهو خطأ"  معظمان : "يف االصل) ٢(

(*)  

)١٠/٤٣٢(  

  

احلافظ الثقة، أبو عبيدة، اليشكري البصري، وامسه هالل، وشاذ ) د، س * ( شاذ بن فياض- ١٣٣
  .لقب أعجمي خمفف الذال

  .مثقلة، ومعناه فرحان: وقيل



  .ولد سنة بضع وثالثني ومئة
  .هشام الدستوائي، وعكرمة بن عمار، وشعبة، والثوري، وعدة: ومسع من

أبو داود، وأبو حفص الفالس، وحممد بن املثىن، وإبراهيم احلريب، وحنبل بن إسحاق، : حدث عنه
وحممد بن حيان املازين، وحممد بن أيوب البجلي، وأمحد بن داود املكي، وأبو خليفة الفضل بن احلباب، 

  .وآخرون
  ).١(صدوق ثقة : قال أبو حامت

  ).٢(تني مات يف سنة مخس وعشرين ومئ: وقال البخاري
  .خرج له النسائي أيضا

__________  
، اروحني ٧٨ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٥٣ / ٢، التاريخ الصغري ٢١١ / ٨التاريخ الكبري * 

، ميزان ١ / ٦٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٧٠: ، ذيب الكمال لوحة٣٦٤ - ٣٦٣ / ١والضعفاء 
  ، املغين يف٣/  ٢، الكاشف ٣٩٤ / ١، العرب ٢١٦ / ٤ و ٢٦٠ / ٢االعتدال 
 ٢، شذرات الذهب ١٦٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٩ / ٤، ذيب التهذيب ٢٩٤ / ١الضعفاء 

 /٥٧ - ٥٦.  
  .٧٨ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٢١١ / ٨" التاريخ الكبري ) " ٢(

(*)  

)١٠/٤٣٣(  

  

  .، شيخ صدوقالواسطي*  شاذ بن حيىي - ١٣٤
  .وكيع، ويزيد: حدث عن
 العنربي، ومتيم بن املنتصر، وأمحد بن سنان القطان، وعباس الترقفي، وحممد بن عبد عباس: حدث عنه

  .العزيز الدينوري، وأبو بكر االعني، وآخرون
  .ذكر متييزا

  
ابن عبد اهللا بن قدامة، القاضي االمام، أبو السوار العنربي ) س * * ( عبد اهللا بن سوار- ١٣٥

  .رةالبصري، كان هو وأبوه وجده قضاة البص
أبيه، وعبد اهللا بن بكر املزين، وجرير بن حازم، ومحاد بن سلمة، ومالك بن أنس، ووهيب بن : مسع من



  .خالد، وطائفة
ابنه سوار، ومعاوية بن صاحل، وأبو زرعة، وحرب الكرماين، وحممد بن إبراهيم البوشنجي، : حدث عنه

  .خلق كثريوعبيداهللا بن واصل، ومعاذ بن املثىن، وأبو خليفة اجلمحي، و
  .خرج له النسائي يف الفرائض حديثا

__________  
   /٢، تذهيب التهذيب ٥٧٠: ، ذيب الكمال لوحة٣٩٢ / ٤اجلرح والتعديل * 

  .١٦٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٠ - ٢٩٩ / ٤، ذيب التهذيب ١ / ٦٩
 تذهيب ،٦٩١: ، ذيب الكمال لوحة٧٧ / ٥، اجلرح والتعديل ١٥٥ / ٢أخبار القضاة * * 

: ، خالصة ذيب الكمال٢٤٨ / ٥، ذيب التهذيب ٩٤ / ٢، الكاشف ٢ / ١٥٠ / ٢التهذيب 
٢٠٠.  

(*)  

)١٠/٤٣٤(  

  

  .وثقة أبو داود وغريه، وكان صاحب سنة، وعلم ومعرفة
  .مات يف سنة مثان وعشرين ومئتني

  .وقد قارب الثمانني
  ).١(وأربعني ومئتني وتويف ولده سوار بن عبد اهللا قاضي البصرة يف سنة مخس 

  .أدرك عبد الوارث التنوري وحنوه، وهو من شيوخ أيب داود والترمذي والنسائي
  

  .، موالهم الكويف، شيخ أصبهان ومسندهاابن جنيح البجلي*  إمساعيل بن عمرو - ١٣٦
  .ولد سنة بضع وثالثني ومئة

ثوري، وشيبان النحوي، وعبد ومسع مالك بن مغول، وكامال أبا العالء، ومسعر بن كدام، وسفيان ال
  .الغفار بن القاسم، وفضيل بن مرزوق، وطائفة، وطال عمره، وتفرد يف وقته

أمحد بن الفرات، وحممود بن أمحد بن الفرج، وعبد اهللا بن حممد بن زكريا، وإبراهيم بن : حدث عنه
فار، وخلق من نائلة، وحممد بن نصري املديين، وحممد بن علي الفرقدي، وحممد بن إبراهيم الص

  .االصبهانيني
  مسعت إبراهيم بن أورمة ذكر: قال حممد بن حيىي بن مندة

__________  



  ).٥٤٣(وسيورد املؤلف ترمجته مفصلة يف اجلزء احلادي عشر ص ) ١(
، تاريخ ٨٦: ، طبقات احملدثني لوحة٣٠ / ١، الكامل البن عدي ٣٠: الضعفاء للعقيلي لوحة* 

، ذيب ٨٥ / ١، املغين يف الضعفاء ٢٤٠ - ٢٣٩ / ١زان االعتدال ، مي٢٠٩ - ٢٠٨ / ١أصبهان 
  .٤٢٦ - ٤٢٥ / ١، لسان امليزان ٣٢٠ / ١التهذيب 

(*)  

)١٠/٤٣٥(  

  

  ).١(شيخ مثل ذاك ضعفوه، وكان عنده عن فالن وفالن : إمساعيل بن عمرو، فأحسن الثناء عليه، وقال
  ".تاريخ الثقات " وذكره ابن حبان يف 

  .قطين، فضعفهوأما الدار
حدث عن مسعر وسفيان بأحاديث ال يتابع عليها، وروى عنه أسيد بن عاصم، ): ٢(وقال ابن عدي 

هذه مع سائر : والقاسم بن نصر، وعبد اهللا بن حممد بن سالم، مث ساق له ابن عدي أحاديث، فقال
  .رواياته اليت مل أذكرها، عامتها مما ال يتابع عليه، وهو ضعيف

  . سبع وعشرين ومئتني، من أبناء التسعنيمات سنة: قلت
  

ابن حسام بن مصك بن ظامل بن شيطان، االمام الثقة أبو ظفر ) خ، د * ( عبد السالم بن مطهر- ١٣٧
  .االزدي البصري

شعبة، وجرير بن حازم، ومبارك بن فضالة، وموسى بابن خلف العمي، وسليمان بن املغرية، : حدث عن
  .وطائفة

 وأبو داود، وإمساعيل مسويه، وأبو حامت، وإبراهيم احلريب، وأمحد بن زهري، وأمحد البخاري،: حدث عنه
  بن داود املكي، وعثمان بن

__________  
  ".ضعفوه " بدل " ضيعوه " ، وفيه ٢٠٨ / ١اليب نعيم " أخبار أصبهان " انظر كتاب ) ١(
  .٣٠لوحة  / ١" الكامل يف الضعفاء " يف ) ٢(
، املعجم ٣٢٤ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٤٨ / ٦، اجلرح والتعديل ٦٧ / ٦التاريخ الكبري * 

، ١٩٦ / ٢، الكاشف ٢ / ٢٣٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٣٥: ، ذيب الكمال لوحة١٧٢: املشتمل
  .٢٣٨: خالصة تذهيب الكمال



  .٢٣٥ / ٦ذيب التهذيب 
(*)  

)١٠/٤٣٦(  

  

  .حي، وعدد كثريخرزاذ، وحممد بن حيان املازين، وأبو خليفة اجلم
  .وقد حدث أبو داود أيضا عن حممد بن املثىن عنه

  ).٢(مات يف رجب سنة أربع وعشرين : وقال أبو داود) ١(صدوق : قال أبو حامت
  .مات يف عشر التسعني: قلت
  

ابن عبداالعلى بن االمري الذي افتتح إقليم خراسان يف خالفة عثمان،  *  عبد الغفار بن عبيداهللا- ١٣٨
  .بن عامر بن كريز بن عبد مشس، بن عبد مناف القرشي العبشمي الكريزي البصري) ٣(هللا عبد ا

  .شعبة، وصاحل بن أيب االخضر، وأيب املقدام هشام ابن زياد، وغريهم: حدث عن
  .ابن وارة، وأبو حامت الرازي، وآخرون: حدث عنه

  .وهو متوسط احلال
  .ليس حديثه بالقائم: وقال البخاري

  .نة بضع عشرة ومئينتتويف س: قلت
__________  

  .٤٨ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٨٣٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
 / ٤، لسان امليزان ٦٤٠ / ٢، ميزان االعتدال ٥٤ / ٦، اجلرح والتعديل ١٢٢ / ٦التاريخ الكبري * 

٤١.  
  .١٨وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء الثالث من هذا الكتاب ص ) ٣(

(*)  

)١٠/٤٣٧(  

  

ابن مهران بن زياد، االمام احملدث الصادق، أبو صاحل ) خ، د، س، ق * ( عبد الغفار بن داود- ١٣٩
  .البكري، احلراين، مث املصري، االفريقي املولد



  .ولد سنة أربعني ومئة
  .وسار به أبوه وهو طفل، فنشأ بالبصرة، وتفقه، وكتب العلم، مث رجع إىل مصر مع والده

، وزهري بن معاوية، وعبد اهللا بن عياش القتباين، والليث بن سعد، وعبد اهللا بن محاد بن سلمة: مسع
  .هليعة، ويعقوب بن عبدالرمحن القارئ، وأبا املليح الرقي، وإمساعيل بن عياش، وعدة

البخاري، وبواسطة أبو داود والنسائي وابن ماجة، وحممد بن عوف الطائي، وأبو بكر : حدث عنه
النصري، وعبد اهللا بن محاد اآلملي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وحممد بن عمرو بن االثرم، وأبو زرعة 

نافع الطحان، واملقدام بن داود الرعيين، وموسى بن عيسى بن املنذر، وحيىي بن أيوب العالف، وحيىي بن 
  .عثمان السهمي، وأمحد بن زغبة، وخلق كثري

  .وكان من أهل العلم واجلاللة واحلشمة
  كانت أمه بنت سعيد بن يزيد االزدي: يد بن يونسقال أبو سع

__________  
  ، اجلمع٥٤ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٥٠ / ٢، التاريخ الصغري ١٢١ / ٦التاريخ الكبري * 

، تذهيب ٨٤٧: ، ذيب الكمال لوحة١٧٣: ، املعجم املشتمل٣٢٩ / ١بني رجال الصحيحني 
، خالصة تذهيب الكمال ٣٦٥ / ٦التهذيب ، ذيب ٢٠٣ / ٢، الكاشف ٢ / ٢٤٥ / ٢التهذيب 

٢٤١.  
(*)  

)١٠/٤٣٨(  

  

  .البصري
  .، وذهب إىل املغرب)١(قدم مصر مع أبيه يف سنة إحدى وستني 

  .وكان ثقة ثبتا فقيها على مذهب أيب حنيفة، وكان أحد وجوه املصريني: قال
  .قدم املأمون مصر، فكان عبد الغفار جيالسه، وله معه أخبار

  ).٢(ال بأس به : قال أبو حامت
احلراين، وإمنا مسي بذلك، : مسع بالبصرة ومبصر والشام واجلزيرة، وكان يكره أن يقال له: وقال اخلطيب

  .الن أخويه عبد اهللا وعبد العزيز ولدا حبران، وهلم ثروة ونعمة
  ).٣(وولد أخواه عبد اخلالق وعبد الصمد بإفريقية، مث حتولوا منها 

  .و صاحل مبصر يف شعبان سنة أربع وعشرين ومئتنيمات أب: قال ابن يونس
  .إنه مات سنة مثان وعشرين: وهم من قال: قلت



  
  . ومفتيها، االمام أبو حممد الغافقي، القرطيبفقيه االندلس*  عيسى بن دينار - ١٤٠

  .ارحتل، ولزم ابن القاسم مدة، وعول عليه، وكان صاحلا خريا ورعا، يذكر بإجابة الدعوة
__________  

  .٢٤٥ / ٢" تذهيب التهذيب " ، و ٨٤٨لوحة " ذيب الكمال " انظر ) ١(
  .٥٤ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٨٤٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
 - ٦٤ / ٢، الديباج املذهب ٣٦٣ / ١، العرب ٢٠ - ١٦ / ٣، ترتيب املدارك ٢٩٨جذوة املقتبس * 

  .٢٨ / ٢ ، شذرات الذهب٣٣١ / ١، تاريخ ابن الفرضي ٦٦
(*)  

)١٠/٤٣٩(  

  

  ).١(هو الذي علم أهل االندلس الفقه : كان ابن وضاح يقول
  ).٢(هو كان أفقه من حيىي بن حيىي الليثي : وقال حممد بن عبدامللك بن أمين

كان أيب قد أمجع على ترك الفتيا بالرأي، وأحب الفتوى باحلديث، : وقال الفقيه أبان بن عيسى بن دينار
  ).٣(ية عن ذلك فأعجلته املن

  .كان من أوعية الفقه، ولكنه قليل احلديث: قلت
  .تويف سنة اثنيت عشرة ومئتني يف سن الكهولة، رمحه اهللا

  
  .، تلميذ حممد بن احلسن، وقاضي البصرةفقيه العراق*  عيسى بن أبان - ١٤١

  .إمساعيل بن جعفر، وهشيم، وحيىي بن أيب زائدة: حدث عن
  .سواق، وغريهاحلسن بن سالم ال: وعنه

  .وله تصانيف وذكاء مفرط، وفيه سخاء وجود زائد
  .تويف سنة إحدى وعشرين ومئتني

  .أخذ عنه بكار بن قتيبة
__________  

  .٦٥ / ٢" الديباج املذهب " ، و ١٩ / ٣" ترتيب املدارك ) " ١(
  .٦٤ / ٢" الديباج املذهب " ، و ١٦ / ٣" ترتيب املدارك ) " ٢(



  .١٩ / ٣" ك ترتيب املدار) " ٣(
  ، إيضاح١٦٠ - ١٥٧ / ١١، تاريخ بغداد ١٧٢ - ١٧٠ / ٢أخبار القضاة لوكيع * 

، ١٤٣١، كشف الظنون ١٥١، الفوائد البهية ٤٠١ / ١، اجلواهر املضية ٢٦، ٢٣ / ١املكنون 
  .٨٠٦ / ١، هدية العارفني ١٤٤٠

(*)  

)١٠/٤٤٠(  

  

  .ق، أبو جعفر الكويفالشيخ العامل املعمر الصاد) م * ( عون بن سالم- ١٤٢
  .مسع أبا بكر النهشلي، وإسرائيل بن يونس، وزهري بن معاوية، وحممد بن طلحة بن مصرف

مسلم، وهو من كبار مشيخته، وأمحد بن علي االبار، وحممد بن عبد اهللا مطني، وحممد بن : حدث عنه
  .رونعثمان بن أيب شيبة، وموسى بن إسحاق اخلطمي، وموسى بن هارون احلمال، وآخ

  .وعاش تسعني سنة، وهو صدوق، ما علمت به بأسا
  .مات يف شهر ذي القعدة سنة ثالثني ومئتني

املريسي العدوي، موىل آل زيد ) ١(وممن كان بعد املئتني، من رؤوس املتكلمني واملعتزلة، بشر بن غياث 
صنفيهم، وأبو معن الكويف االبرص، من كبار املعتزلة وم) ٢(بن اخلطاب، وأبو سهل بشر بن املعتمر 

، وأبو إسحاق )٤(النمريي البصري، وأبو اهلذيل حممد بن اهلذيل العالف البصري ) ٣(مثامة بن أشرس 
  ، وهشام بن)٥(إبراهيم بن سيار البصري النظام 

__________  
 / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٢٩٤ - ٢٩٣ / ١٢، تاريخ بغداد ٣٨٨ / ٦اجلرح والتعديل * 

، ١ / ١٢٠ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٦٧: ، ذيب الكمال لوحة٢٠٨:  املشتمل، املعجم٤٠٢
، ٤٩٥ / ٢، املغين يف الضعفاء ٣٥٧ / ٢، الكاشف ٤٠٧ / ١، العرب ٣٠٦ / ٣ميزان االعتدال 
  .٦٩ / ٢، شذرات الذهب ٢٩٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٧١ - ١٧٠ / ٨ذيب التهذيب 

  . هذا اجلزء من١٩٩تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ١(
  . من هذا اجلزء٢٠٣تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٢(
  . من هذا اجلزء٢٠٣تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٣(
  . من هذا اجلزء٥٤٢سترد ترمجته يف الصفحة ) ٤(
  . من هذا اجلزء٥٤١سترد ترمجته يف الصفحة ) ٥(

(*)  



)١٠/٤٤١(  

  

الذي تنسب الضرارية إليه، وأبو املعتمر ) ٢(الكويف الرافضي اسم، وضرار بن عمرو ) ١(احلكم 
، وداود )٤(معمر بن عمرو البصري العطار، وهشام بن عمرو الفوطي : وقيل) ٣(معمر بن عباد 

، وابن كيسان االصم، وأبو موسى الفراء البغدادي، وأبو )٥(اجلواريب، والوليد بن أبان الكرابيسي 
  .، وآخرون)٨(، وجعفر بن مبشر )٧(ب البصري امللقب باملرداز، وجعفر بن حر) ٦(موسى 

  .نعوذ باهللا من البدع، وأن نقول على اهللا ما ال نعلم
  

ابن الصلت، االمام احلافظ الثبت، أبوحيىي : ابن زريق، وقيل) خ، ت * ( زكريا بن عدي- ١٤٣
  .التيمي، موالهم الكويف، نزيل بغداد، أخو نزيل مصر يوسف بن عدي، وكان عدي ذميا فأسلم

  محاد بن زيد، وشريك، وأيب االحوص،: زكريا عنحدث 
__________  

  . من هذا اجلزء٥٤٣سترد ترمجته يف الصفحة ) ١(
  . من هذا اجلزء٥٤٤الصفحة " سترد ترمجته يف ) ٢(
  . من هذا اجلزء٥٤٦سترد ترمجته يف الصفحة ) ٣(
  . من هذا اجلزء٥٤٧سترد ترمجته يف الصفحة ) ٤(
  . من هذا اجلزء٥٤٨ة سترد ترمجته يف الصفح) ٥(
  . من هذا اجلزء٥٤٨وهو خطأ، وسترد ترمجته يف الصفحة " أبو عيسى : " يف االصل) ٦(
  . من هذا اجلزء٥٤٩سترد ترمجته يف الصفحة ) ٧(
  . من هذا اجلزء٥٤٩سترد ترمجته يف الصفحة ) ٨(
 ٨، تاريخ بغداد ٦٠٠ / ٣، اجلرح والتعديل ٤٢٤ / ٣، التاريخ الكبري ٤٠٧ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ٣٩٥ / ١، تذكرة احلفاظ ٢ / ٢٣٧ / ١، تذهيب التهذيب ٤٣٤: ، ذيب الكمال لوحة٤٥٥/ 

، ١٧٠ - ١٦٩، طبقات احلفاظ ٣٣١ / ٣، ذيب التهذيب ٣٢٣ / ١، الكاشف ٣٦٢ / ١العرب 
  .٢٨ / ٢، شذرات الذهب ١٢٢: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)١٠/٤٤٢(  

  



  .يزيد بن زريع، وعبيداهللا بن عمرو الرقي، وطبقتهموهشيم، وابن املبارك، و
إسحاق بن راهويه، وإسحاق الكوسج، وعبد بن محيد، وأبو حممد الدارمي، وحجاج بن : حدث عنه

، ومعاوية بن صاحل الدمشقي، وحممد بن إمساعيل البخاري خارج )١(الشاعر، وأمحد بن علي الرباري 
  . وخلق سواهمبواسطة،" الصحيح " ، ويف "الصحيح " 

  ).٢(كويف ثقة، رجل صاحل متقشف : قال أمحد العجلي
أخرج : ما رأيت أحفظ من زكريا بن عدي، جاءه أمحد بن حنبل وحيىي، فقاال: وقال املنذر بن شاذان

ما تصنعون به ؟ خذوا حىت أملي عليكم كله، وكان حيدث عن : إلينا كتاب عبيداهللا بن عمرو، فقال
  ).٣(، فيميز ألفاظهم عدة من أصحاب االعمش
  ).٤(هو ثقة ورع : وقال عبدالرمحن بن خراش

  .اللهم إين إليك مشتاق: إنه ملا احتضر، قال: وقيل
  .ما كتبت عن أحد أفضل من زكريا بن عدي: قال أبو عوف البزوري

ا، قدم زكريا بن عدي، فكلموا له من يستعمله على قرية يف الشهر بثالثني درمه: وقال أبوحيىي صاعقة
  ليس أجدين: فرجع بعد شهر، وقال

__________  
  .وهي االدوية اليت جتلب من اهلند من احلشيش والعقاقري والفلوس وغريها" برار " نسبة إىل ) ١(
  .١٢٥ / ٢" االنساب " 
  .٤٣٣ولوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٥٦ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٣٤لوحة "  الكمال ذيب" ، و ٦٠٠ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٤٣٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٥٦ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٠/٤٤٣(  

  

  ).١(أعمل بقدر االجرة 
  ).٢(نعم، فأىب أن يأخذه : أنت ممن يسمع احلديث مين ؟ قال: واشتكت عينه، فأتاه رجل بكحل، فقال

  ).٣(لحديث ؟ هو بالتوراة أعلم ما له ول: وقد نال منه أبو نعيم الكويف بال حجة، وقال
وتويف يف مجادى االوىل سنة إحدى : هو من موايل تيم اهللا، وكان رجال صاحلا ثقة، قال: قال ابن سعد
  ).٤(عشرة ومئتني 

  ).٥(مات يف ثاين مجادى اآلخرة سنة اثنيت عشرة ومئتني ببغداد : وقال إمساعيل بن أيب احلارث وغريه



أخربنا عمر ابن حممد، أخربنا هبة اهللا بن احلصني، :  الفقيه وغريه إجازة، قالواأخربنا عبدالرمحن بن حممد
أخربنا حممد بن حممد، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا زكريا بن عدي، أخربنا 

  خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبيد اهللا بن عمرو، عن ابن عقيل، عن جابر، قال
، ففرشت للرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت )٦(رأة من االنصار يف خنل هلا يقال له االسواف إىل ام
  ،"اآلن يأتيكم رجل من أهل اجلنة : " هلا مرشوش، فقال) ٧(صور 

__________  
  .٤٥٦ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٥٦ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٥٥ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤٠٧ / ٦"  ابن سعد طبقات) " ٤(
  .٤٣٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٥٦ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .هو موضع بناحية البقيع يف املدينة املنورة) ٦(
  .اجلماعة من النخل، وال واحد له من لفظه: الصور بفتح الصاد وإسكان الواو) ٧(

(*)  

)١٠/٤٤٤(  

  

اآلن يأتيكم رجل من : " ، فجاء عمر، فقال"أهل اجلنة اآلن يأتيكم رجل من : " فجاء أبو بكر، مث قال
، "اللهم إن شئت جعلته عليا : " فلقد رأيت رأسه مطأطئا من حتت الصور، مث يقول: ، قال"أهل اجلنة 

فجاء علي، مث إن االنصارية ذحبت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة، وصنعتها، فأكل وأكلنا، فلما 
وصلينا، ما توضأ وال توضأنا، فلما حضرت العصر، صلى وما توضأ وال حضرت الظهر، قام فصلى 

  .توضأنا
  .عن عبد عن زكريا بن عدي) ١(هذا حديث حسن، أخرجه الترمذي 

  
  .الفقيه، أبو مروان االموي، موالهم البصري *  عبدامللك بن مسلمة- ١٤٤

  .ولد سنة أربعني ومئة
  .وأخذ عن مالك، والليث، ومجاعة

  ، واحلسن بن قتيبة العسقالين، وحيىي بن عثمان بنمسويه: وعنه
  .صاحل



  ).٢(ضعفه ابن يونس، وابن حبان 
  ليقرأ بعضكم، فقرأ: أبطأ حبيب، فقال مالك: قال حيىي بن بكري

__________  
، ٣٨٧ / ٣باب ما جاء يف ترك الوضوء مما غريت النار، وأخرجه أمحد : يف الطهارة) ٨٠(رقم ) ١(

  . من طريق زائدة، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل١٣٨ / ٢ي وأبو داود الطيالس
اجلرح ..*  من طريق حممد بن إسحاق، حدثين عبد اهللا بن حممد بن عقيل٣٧٥ / ٣وأخرجه أمحد 

 / ٢، ميزان االعتدال ٥٣٠ / ١، ترتيب املدارك ١٣٤ / ٢، اروحني والضعفاء ٣٧١ / ٥والتعديل 
  .٦٨ / ٤ لسان امليزان ،٤٠٨ / ٢، املغين يف الضعفاء ٦٦٤

  .١٣٤ / ٢" اروحني والضعفاء " انظر كتاب ) ٢(
(*)  

)١٠/٤٤٥(  

  

 وضجر مالك، وكان - فعل ذلك مرارا -شهاب : عبدامللك بن مسلمة، فلما مر بابن شهاب، قال
  .أنا كتبته: يغيب، فيكتب يف ألواحه ما يسمع من مالك، فيقول

  .فيعجب من تغفله
جرو : " فضحك مالك، وقال" جزء وفىت مكسورا " فقربت إليه : يف النذور قالوقرأ لنا على مالك 

  .عافاك اهللا" قثاء مكسورا ) ١(
رواها ابن يونس، حدثنا عبد الوهاب بن سعد، حدثنا عمرو بن أمحد بن السرح، حدثنا ابن السرح، 

  .حدثنا ابن بكري، فذكرها كلها
  .مات يف ذي احلجة سنة أربع وعشرين ومئتني

  .جده هو يزيد موىل جزء بن عبد العزيز بن مروانو
  

  .الفقيه، أحد أئمة السنة) ٢( السين الرازي*  هشام بن عبيداهللا - ١٤٥
  .ابن أيب ذئب، ومالك بن أنس، ومحاد بن زيد، وعبد العزيز بن املختار، وطبقتهم: حدث عن
احلسن بن عرفة، ومحدان بن بقية بن الوليد، وهو من شيوخه، وحممد بن سعيد العطار، و: حدث عنه

  .املغرية، وأبو حامت الرازي، وأمحد بن الفرات، وعبد اهللا بن يزيد، وطائفة سواهم
__________  

  .صغار القثاء: اجلرو) ١(



 / ١، العرب ٣٠٠ / ٤، ميزان االعتدال ٩٠ / ٣، اروحني والضعفاء ٦٧ / ٩اجلرح والتعديل * 
، ١٩٥ / ٦، لسان امليزان ٤٨ - ٤٧ / ١١التهذيب ، ذيب ٦٥ / ٨، عيون التواريخ ٣٨٣

  .٣٢٤، الفوائد البهية ٤٩ / ٢شذرات الذهب 
هذه النسبة إىل السنة اليت هي ضد البدعة، وملا كثر أهل البدع خصوا : ١٧٥ / ٧" االنساب " يف ) ٢(

  .مجاعة ذا االنتساب
(*)  

)١٠/٤٤٦(  

  

  .وكان من حبور العلم
لقيت ألفا وسبع مئة شيخ، أصغرهم عبد الرزاق، وخرج مين يف : يقولمسعته : قال موسى بن نصري

  ).١(طلب العلم سبع مئة ألف درهم 
، وما رأيت أحدا أعظم قدرا، وال أجل من هشام بن عبيد اهللا بالري، وأيب )٢(صدوق : وقال أبو حامت

  .مسهر الغساين بدمشق
: " أيب ذئب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاوأما ابن حبان، فلينه، وساق له خربا ال حيتمل، عن ابن 

  ).٣" (الدجاج غنم فقراء أميت، واجلمعة حجهم 
  ).٤(هو لني يف الرواية، ويف داره مات حممد بن احلسن ": طبقات احلنفية " وقال الشيخ أبو إسحاق يف 
خملوق، فقال له القرآن كالم اهللا غري : مسعت هشام بن عبيداهللا الرازي يقول: قال حممد بن خلف اخلراز

  ما: [ أليس اهللا يقول: رجل
  .؟] يأتيهم من ذكر من رم حمدث 

  .حمدث إلينا، وليس عند اهللا مبحدث: فقال
  .النه من علم اهللا، وعلم اهللا ال يوصف باحلدث: قلت

  .مات سنة إحدى وعشرين ومئتني
  .ورخه عبدالرمحن بن حممد العبدي

__________  
  .٦٥لوحة  / ٨" عيون التواريخ " انظر ) ١(
  .٦٧ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(
، ١٧٥ص " املقاصد احلسنة " ، وأورده السخاوي يف ٩٠ / ٣" اروحني والضعفاء " كتاب ) ٣(

  .ونسبه للديلمي من طريق هشام بن عبيد اهللا ذا االسناد



 احلسن تقدمت ترمجته ، وحممد بن٢٢٣": الفوائد البهية " ، و ٣٠٠ / ٤" ميزان االعتدال " انظر ) ٤(
  ).٤٥(يف اجلزء التاسع برقم 

(*)  

)١٠/٤٤٧(  

  

االمام احملدث احلافظ الثبت، أبو عبد الرمحن، وأبو اجلماهر، حممد بن ) د، ق * ( أبو اجلماهر- ١٤٦
  ).١(عثمان، التنوخي الدمشقي الكفر سوسي 

 بن بالل، وإمساعيل بن عياش، خليد بن دعلج، وسعيد بن بشري، وسعيد بن عبد العزيز، وسليمان: مسع
  .واهليثم بن محيد، وعدة

أمحد بن أيب احلواري، وحممد بن حيىي الذهلي، وأبو زرعة، وأبو حامت، وأبو زرعة الدمشقي، : حدث عنه
، وإسحاق بن سيار، وأمحد بن إبراهيم البسري، وحممد "سننه " وأبو إسحاق اجلوزجاين، وأبو داود يف 

  .وعثمان بن سعيد الدارمي، واحلسن بن جرير الصوري، وخلق كثريبن إمساعيل الترمذي، 
  ).٢(وثقه رفيقه أبو مسهر، وأبو حامت 

كان أوثق من أدركنا بدمشق، ورأيت أهل البلد جممعني على صالحه، ورأيتهم : وقال عثمان الدارمي
  .-) ٣( يعين ابن بنت شرحبيل -يقدمونه على هشام، وعلى أيب أيوب 

  ).٤(ثقة : وقال أبو داود
__________  

، معجم ٢٥ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٨٣ / ١، تاريخ دمشق اليب زرعة ١٨١ / ١التاريخ الكبري * 
 ١، تذكرة احلفاظ ١ / ٢٣١ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٤١، ذيب الكمال لوحة ٤٦٩ / ٤البلدان 

بقات احلفاظ ، ط٣٣٨ / ٩، ذيب التهذيب ٧٧ / ٣، الكاشف ٣٩٢ / ١، العرب ٤٠٨ - ٤٠٧/ 
  .٥٥ / ٢، شذرات الذهب ٣٥١: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٣

  .نسبة إىل كفر سوسية قرية من قرى دمشق) ١(
  .٤٦٩ / ٤" معجم البلدان " وانظر 

  .٢٥ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٢٤١لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٢٤١لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/٤٤٨(  



  

  .عني ومئة، أو سنة إحدىولد سنة أرب
  ).١(قد روى أبو داود عنه، وعن رجل عنه : قلت

  .ما رأيت أحدا أفصح منه: قال أبو حامت
  ).٢(حدثنا، وكان من خيار الناس : وقال أبو إمساعيل الترمذي

  .ما رأيت أفصح منه، ومن أيب مسهر الغساين: وقال أبو حامت
  ).٣( وعشرين ومئتني مات سنة أربع: قال أبو زرعة النصري والفسوي

  
  حممد بن حمبب، االمام الثقة، احملدث، أبو مهام القرشي) د، س، ق * ( أبو مهام الدالل- ١٤٧

  .البصري، بياع الرقيق
  .سفيان الثوري، وسعيد بن السائب، وإبراهيم بن طهمان، وإسرائيل بن يونس: حدث عن

القاضي، وأبو مسلم ) ٤( حممد الربيت رجاء بن مرجى، وأمحد بن منصور الرمادي، وأمحد بن: وعنه
  .الكجي، وأبو خليفة الفضل بن احلباب، وآخرون

__________  
  .وروى أبو داود عن حممود بن خالد عنه: ٢٣١لوحة  / ٣" تذهيب التهذيب " يف ) ١(
  .١٢٤١لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٢٠٧، ٢٠٦ / ١ "املعرفة والتاريخ " ، و ٢٨٣ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ٣(
 / ١، العرب ١٢٦٤: ، ذيب الكمال لوحة٩٦ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٤٧ / ١التاريخ الكبري * 

 / ٩، ذيب التهذيب ٦٥ / ٨، عيون التواريخ ٩٣ / ٣، الكاشف ٢٥ / ٤، ميزان االعتدال ٣٨٣
  .٤٩ / ٢، شذرات الذهب ٣٥٧: ، خالصة تذهيب الكمال٤٢٦

  .نة بنواحي بغدادمدي" برت " نسبة إىل ) ٤(
  .١٢٧ / ٢" االنساب " 

(*)  

)١٠/٤٤٩(  

  

  .وثقه أبو داود، وروى له هو والنسائي والقزويين
  .مات سنة إحدى وعشرين ومئتني، وكان من أبناء الثمانني، رمحه اهللا

  



ابن أوس بن اجلعد، احلافظ اود االمام، أبو عثمان السلمي ) خ، د * ( عمرو بن عون- ١٤٨
  .لبزازالواسطي ا
محاد بن سلمة، وعبد العزيز بن املاجشون، وشريك ابن عبد اهللا، وهشيم، وحيىي بن أيب : حدث عن

  زائدة، وخالد بن عبد اهللا،
  .وطبقتهم

البخاري، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حامت، وعلي ابن عبد العزيز البغوي، ويعقوب : حدث عنه
  .الفسوي، وعثمان الدارمي، وعدد كثري

  ).١(هو ممن يزداد كل يوم خريا : اعة، وقال فيه يزيد بن هارونوثقه مج
  ).٢(هو ثقة، قل من رأيت أثبت منه : وقال أبو زرعة الرازي

__________  
 / ٦، اجلرح والتعديل ٣٥٢ / ٢، التاريخ الصغري ٣٦١ / ٦، التاريخ الكبري ٤٥١: تاريخ ابن معني* 

: ، ذيب الكمال لوحة٢٠٥: عجم املشتمل، امل٣٦٨ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٢٥٢
 - ٣٨٧ / ١، العرب ٤٢٧ - ٤٢٦ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٠٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٤٦
: ، طبقات احلفاظ٨٦ / ٨، ذيب التهذيب ٦٠٢ / ١، غاية النهاية ٣٣٨ / ٢، الكاشف ٣٨٨
  .٥٢ / ٢، شذرات الذهب ٢٩٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٣

  .٢٥٢ / ٦" اجلرح والتعديل " ، و ٤٥١": ابن معني تاريخ ) " ١(
  .١٠٤٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٥٢ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  

)١٠/٤٥٠(  

  

  ).١(ثقة حجة، كان حيفظ حديثه : وقال أبو حامت
  ).٢(ثقة، رجل صاحل : وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  ).٣(الثناء عليه وقد حدث عنه حيىي بن معني مرة، فأطنب يف 
  .كان عاملا شيم جدا: قلت

  ).٤(مات عمرو بن عون يف سنة مخس وعشرين ومئتني : قال حامت بن الليث
  أخربنا أمحد بن حممد بن العماد، أخربنا إبراهيم بن عثمان، أخربنا

عبد اهللا ، أخربنا أمحد بن علي الصويف، أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا )٥(أمحد بن حممد الكاغدي 
بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا حيىي بن أيب زائدة، عن إسرائيل، عن 



ما أكثر : " الركني بن الربيع بن عميلة، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ".أحد من الربا إال كان عاقبة أمره إىل قل 

  . عباس بن جعفر، عن عمرو بن عونعن) ٦(أخرجه القزويين 
__________  

  .٢٥٢ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٠٤٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٠٤٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٠٤٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .القرطاس، وهو الصحيفة اليت يكتب عليها، تتخذ من بردي يكون مبصر: الكاغد والكاغذ) ٥(

، وهذه النسبة إىل عمل الكاغذ الذي يكتب عليه وبيعه، ٣٢٦ / ١٠" االنساب "  السمعاين يف وقال
  .وهو ال يعمل يف املشرق إال بسمرقند

  ).٢٢٧٩(برقم " سننه " هو يف ) ٦(
  .هذا إسناد صحيح رجاله ثقات: ١٤٥الورقة " زوائده " وقال البوصريي يف 

 ٣٦ / ٢ من حديث ابن مسعود أيضا، واحلاكم ٤٢٤ و ٣٩٥ / ١" مسنده " ورواه االمام أمحد يف 
من طريق شريك، عن " مسنده " صحيح االسناد، ووافقه الذهيب، ورواه أبو بكر بن أيب شيبة يف : وقال

حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك، عن الركني بن : الركني بإسناده ومتنه سواء، وأبو يعلى املوصلي
  .الربيع، عن أبيه به

  .٢٦٦ / ٤" الفتح " حلافظ يف وحسنه ا
(*)  

)١٠/٤٥١(  

  

) ١(، االمام احلافظ احلجة أبو الفضل املرئي ابن مقسم االشناين) خ، د* ( الربيع بن حيىي - ١٤٩
  .البصري

  شعبة، ومالك بن مغول، ومبارك بن فضالة، وزائدة: حدث عن
  .ابن قدامة، وطبقتهم

أبو زرعة الرازي، وإمساعيل مسويه، وأبو مسلم الكجي، البخاري، وأبو داود، وحرب الكرماين، و: وعنه
  .وحممد بن أيوب البجلي، وحممد بن حممد التمار، وآخرون

  ).٢(ثقة ثبت : قال أبو حامت



  .وأما الدارقطين، فلينه
روى عن سفيان الثوري، عن ابن املنكدر، عن جابر يف : سألت الدارقطين عنه، فقال: وقال احلاكم

  ).٣( اجلمع بني الصالتني
  :قال

__________  
، اجلمع بني رجال ٤١٧ / ٨، تاريخ بغداد ٤٧١ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٧٨ / ٣التاريخ الكبري * 

 / ١، تذهيب التهذيب ٤٠٩، ذيب الكمال لوحة ١٢٠: ، املعجم املشتمل١٣٤ / ١الصحيحني 
 / ١، العرب ٢٢٩/  ١، املغين يف الضعفاء ٣٠ / ١، الكاشف ٤٣ / ٢، ميزان االعتدال ١ / ٢٢٠
  .٥٣ / ٢، شذرات الذهب ١١٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٢ / ٣، ذيب التهذيب ٣٩٠

مرئي : " بكسر الراء، ويقال" امرئي : " نسبة إىل امرئ القيس بن مضر، والنسبة إىل امرئ القيس) ١(
  .عبفتح امليم والراء وحذف مهزة الوصل، وهذا هو املطرد عند سيبويه النه املسمو" 

  .١٩١ / ٣، اللباب "قيس : " ، التاج"مرأ : " ، اللسان١٦٤ / ٢انظر اخلضري على ابن عقيل 
  .٤٧١ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٢(
 من طرق عن الربيع بن حيىي االشناين، حدثنا ١٦١ / ١" شرح معاين اآلثار " أخرجه الطحاوي يف ) ٣(

مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الظهر : سفيان الثوري، عن حممد بن املنكدر، عن جابر قال
  .والعصر واملغرب والعشاء باملدينة للرخص من غري خوف وال علة

  = (*)وقد أورده 

)١٠/٤٥٢(  

  

  .وهذا يسقط مئة ألف حديث
من أتى ذا ممن هو صاحب مئة ألف حديث أثر فيه لينا حبيث تنحط رتبة املئة ألف عن درجة : يعين

 هذا على سبيل املبالغة، فكم ممن قد روى مئيت حديث ووهم منها يف حديثني وثالثة االحتجاج، وإمنا
  .وهو ثقة

  ).١(مات االشناين يف سنة أربع وعشرين ومئتني : قال ابن قانع
  .كان معمرا، من أبناء التسعني: قلت
  

  االمام العامل احلافظ الفقيه، أبو زكريا، حيىي بن صاحل) خ، م * ( الوحاظي- ١٥٠
__________  



إنه باطل عندي، هذا خطأ مل أدخله يف : ، ونقل عن أبيه قوله١١٦ / ١" العلل " ابن أيب حامت يف 
  .التصنيف أراد أبا الزبري عن جابر، أو أبا الزبري عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس

  .اخلطأ من الربيع
 من طريق ١ / ٢٧٣ / ١٧اكر ورواية أيب الزبري عن جابر اليت أشار إليها أبو حامت أخرجها ابن عس

  .حممد بن إبراهيم، عن شعبة، عن أيب الزبري، عن جابر
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر : ورواية أيب الزبري عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال

  .والعصر مجيعا واملغرب والعشاء مجيعا يف غري خوف وال سفر
باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر، :  يف صالة املسافرين)٧٠٥(، وعنه مسلم ١٤٤ / ١أخرجه مالك 

  .٢٩٠ / ١، والنسائي )١٢١٠(وأبو داود 
  .٤٠٩لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
، التاريخ ٢٨٢ / ٨، التاريخ الكبري ٤٧٣ / ٧، طبقات ابن سعد ١٨٧: العلل المحد بن حنبل* 

 / ٩، اجلرح والتعديل ٤٤٢ لوحة ، الضعفاء للعقيلي٢٠٦ / ١، تاريخ الفسوي ٣٤٦ / ٢الصغري 
 ٢٨٨ / ١٢، تاريخ دمشق ٤٠٢ / ١، طبقات احلنابلة ٥٦٢ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ١٥٨

 / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٠٢، ذيب الكمال لوحة ٣٥٤ / ٣، اللباب ٣١٩: أ، املعجم املشتمل/ 
  ،٣٨٥ / ١، العرب ٢٥٨ / ٣، الكاشف ٤٠٨ / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ١٥٧

، خالصة تذهيب ١٧٣: ، طبقات احلفاظ٤٥٢: ، مقدمة فتح الباري٢٢٩ / ١١ذيب التهذيب 
  .٥٠ / ٢، شذرات الذهب ٤٢٥: الكمال

(*)  

)١٠/٤٥٣(  

  

  .احلمصي: الدمشقي، وقيل) ١(الوحاظي 
مالك بن أنس، وسعيد بن عبد العزيز، وفليح بن سليمان، وزهري بن معاوية، ومحاد بن : حدث عن
ويف، وسليمان بن بالل، وعفري بن معدان، وسعيد بن بشري، وسليمان بن عطاء، وحممد ابن شعيب الك

  .مهاجر، وسلمة بن كلثوم، ومعاوية بن سالم احلبشي، وعدة
 عن رجل عنه، وحممد بن حيىي الذهلي، وأمحد - سوى النسائي -البخاري، وهو والباقون : حدث عنه

ارة، وأبو أمية الطرسوسي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبو بن أيب احلواري، وحممد بن عوف، وابن و
زرعة الدمشقي، ويعقوب الفسوي، وأمحد بن حممد بن حيىي بن محزة، وأمحد بن عبد الوهاب، وأمحد بن 

، وخلق )٢(عبدالرحيم احلوطيان، وعبد الرحيم بن القاسم الرواس، وعلي بن حممد بن عيسى اجلكاين 



  .كثري
  ).٣( ثقة :قال حيىي بن معني

  ).٤(صدوق : وقال أبو حامت
حممد بن احلسن الفقيه إىل ) ٥(حسن احلديث، صاحب رأي، وكان عديل : وقال أبو عوانة االسفراييين

  ).٦(مكة 
__________  

  .نسبة إىل وحاظة بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك) ١(
  .٣٥٤ / ٣" اللباب " 
  .١٤٨ / ٢" معجم البلدان " حملة على باب مدينة هراة : نسبة إىل جكان) ٢(
  ذيب" ، و ٤٦٢ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق " ، و ١٥٨ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(

  .١٥٠٣لوحة " الكمال 
  .١٥٨ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .ركب معه: عدل الرجل يف احململ وعادله": اللسان " أي كان رفيقه يف احململ، ففي ) ٥(
  .١٥٠٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(

(*)  

)١٠/٤٥٤(  

  

حدثنا حيىي بن صاحل بثالثة عشر حديثا عن مالك ما وجدنا هلا أصال عند : قال أمحد بن صاحل املصري
  ).١(غريه 

  .وممن وثقه ابن عدي وابن حبان، وغمزه بعض االئمة لبدعة فيه، ال لعدم إتقان
لو ترك أصحاب احلديث : ن صاحل قالأخربين رجل من أصحاب احلديث أن حيىي اب: قال أمحد بن حنبل
  ).٢(كأنه نزع إىل رأي جهم :  مث قال أمحد- يعين هذه اليت يف الرؤية -عشرة أحاديث 

لو أن احملدثني تركوا ألف حديث يف الصفات واالمساء والرؤية، والرتول، : واملعتزلة تقول: قلت
  .الصابوا

  .ت القدرلو أم تركوا سبعني حديثا يف إثبا: والقدرية تقول
لو أن اجلمهور تركوا من االحاديث اليت يدعون صحتها ألف حديث، الصابوا، وكثري : والرافضة تقول

من ذوي الرأي يردون أحاديث شافه ا احلافظ املفيت اتهد أبو هريرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  .عرف هلا إسناد أصال حمتجني ا، ويأتوننا بأحاديث ساقطة، أو ال ي)٣(ويزعمون أنه ما كان فقيها 



  .وللكل موقف بني يدي اهللا تعاىل: قلنا
  .أحاديث رؤية اهللا يف اآلخرة متواترة، والقرآن مصدق هلا، فأين االنصاف ؟! يا سبحان اهللا 

  ).٤(حيىي الوحاظي محصي جهمي : قال أبو جعفر العقيلي
__________  

  .١٥٠٣لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٨٧: المحد بن حنبل" لل الع) " ٢(
  . من اجلزء الثاين من هذا الكتاب٦١٩يف الصفحة ) ١(انظر التعليق رقم ) ٣(
  .٤٤٢لوحة : للعقيلي" الضعفاء ) " ٤(

(*)  

)١٠/٤٥٥(  

  

: سألت حيىي بن صاحل عن االميان، فقال: قال عبد الصمد: قد كان ينكر االرجاء، فقال البخاري: قلت
  ).١(أنا أقدم من االرجاء : عت ميمون بن مهران يقولحدثنا أبو املليح، مس

  .قدم أمحد بن حنبل محص، فما أخذ عن حيىي شيئا: قلت
رأيته يف جنازة أيب املغرية، فجعل أيب يضعفه : سألت أيب عن حيىي بن صاحل، فقال: قال عبد اهللا بن أمحد

)٢.(  
  ).٣(دعوة حدثنا الوحاظي، وكان مرجئا خبيثا داعي : وقال إسحاق الكوسج
اجتنب : مسعت وكيعا يقول ليحىي الوحاظي: حدثنا يزيد بن عبد ربه يقول: قال أبو زرعة الدمشقي

  ).٤(البول يف املسجد أحسن من بعض قياسهم : الرأي، فإين مسعت أبا حنيفة رمحه اهللا يقول
  ).٥(مات الوحاظي سنة اثنتني وعشرين ومئتني : قال مجاعة

__________  
  .١٥٠٣لوحة " الكمال ذيب ) " ١(
  .وهو حتريف" يضعفه " بدل " يصفه "  وفيه ١٨٧: المحد بن حنبل" العلل ) " ٢(
  .١٥٠٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٥٠٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

هو من شيوخ البخاري، وثقه حيىي بن معني، وأبو اليمان، وابن عدي، ": مقدمة الفتح " وقال احلافظ يف 
  محد النه نسبه إىل شئ من رأيوذمه أ

كان مرجئا، وقال الساجي، هو من أهل الصدق واالمانة، وقال أبو : جهم، وقال إسحاق بن منصور



  .صدوق: حامت
 ١اليب زرعة " تاريخ دمشق " ، و ٢٠٦ / ١" تاريخ الفسوي " ، و ٢٨٢ / ٨" التاريخ الكبري ) " ٥(
  .٧٠٨ / ٢ و ٢٨٤/ 

(*)  

)١٠/٤٥٦(  

  

االمام احلجة احلافظ، أبو عبد اهللا، أمحد بن عبد اهللا بن يونس التميمي ) ع * ( بن يونس أمحد- ١٥١
  .الريبوعي الكويف، ينسب إىل جده ختفيفا
  .مولده يف سنة اثنتني وثالثني ومئة ختمينا

جده يونس بن عبد اهللا بن قيس الريبوعي، ومن ابن أيب ذئب، وسفيان الثوري، وإسرائيل، : مسع من
 بن صاحل، وزائدة بن قدامة، وعاصم بن حممد بن زيد العمري، وعبد العزيز بن املاجشون واحلسن

  .وزهري بن معاوية، وأيب بكر بن عياش، وخلق
  .وكان عارفا حبديث بلده

البخاري، ومسلم وهو من كرباء شيوخه، وعبد بن محيد، وأبو زرعة الرازي، وإبراهيم : حدث عنه
 حامت، وأمحد بن حيىي احللواين، وأبو حصني الوادعي، وإبراهيم بن احلريب، ويعقوب الفسوي، وأبو

  .شريك، وخلق سواهم
ارحل إىل أمحد بن يونس، : عمن أكتب ؟ قال: مسعت أمحد بن حنبل، وسأله رجل: قال الفضل بن زياد
  ).١(فإنه شيخ االسالم 

  ).٢(كان ثقة متقنا : وقال أبو حامت
__________  

  ، التاريخ الصغري٥ / ٢، التاريخ الكبري ٤٧٨: ، تاريخ خليفة٤٠٥ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٢ / ١٦ / ١، ذيب التهذيب ٢٩، ذيب الكمال لوحة ٥٧ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٥٥ / ٢

، ١٣٧: ، دول االسالم٦٣، ٦٢ / ١، الكاشف ٣٩٨ / ١، العرب ٤٠١، ٤٠٠ / ١تذكرة احلفاظ 
 / ٢، شذرات الذهب ٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٤: ، طبقات احلفاظ٥٠ / ١ذيب التهذيب 

٥٩.  
  .٢٩لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٥٧ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  



)١٠/٤٥٧(  

  

القرآن خملوق، : ال تصل خلف من يقول: سألت أمحد بن يونس، فقال": السنن " قال أبو داود صاحب 
  ).١(هؤالء كفار 

إذا رجعت من عند سفيان الثوري، أخذت نفسي خبري ما علمت، : تقل: بلغنا عن أمحد بن يونس، قال
وإذا أتيت مالك بن مغول حتفظت من لساين، وإذا أتيت شريكا، رجعت بعقل تام، وإذا أتيت مندل بن 

  ).٢(علي أمهتين نفسي من حسن صالته 
  .من جاللة أمحد بن يونس عند البخاري أنه روى أيضا عن يوسف بن موسى عنه: قلت
  ).٣(مات يف شهر ربيع اآلخر سنة سبع وعشرين ومئتني : ل البخاريوقا

أنبأنا ابن أيب عمر، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا حممد بن عبد الباقي، أخربنا أبو حممد اجلوهري، أخربنا 
أبو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن، حدثنا إبراهيم بن شريك االسدي، حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن 

حدثنا أبو بكر بن عياش، عن االعمش، عن عبد اهللا بن مرة، عن أيب االحوص، عن عبد اهللا يونس، 
أبرأ إىل كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليال، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ".الختذت أبا بكر خليال 
  .، عن االعمشهذا حديث صحيح، كويف االسناد، حدث به السفيانان، ووكيع ابن اجلراح

  .والنسائي، وابن ماجة) ٤(أخرجه مسلم 
__________  

  .٤٠٠ / ١" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .٤٠١ / ١" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .٥ / ٢" التاريخ الكبري ) " ٣(
  = (*)يف فضائل أصحاب النيب ) ٩٣(يف أول فضائل الصحابة، وابن ماجه ) ٧) (٢٣٨٣(رقم ) ٤(

)١٠/٤٥٨(  

  

  ).١( يونس حديثا آخر يف ترمجة زائدة وقد سقت البن
أخربنا أبو علي احلداد، : أخربنا أمحد بن سالمة كتابة عن مسعود اجلمال وأيب الفضائل الكاغدي قاال

حدثنا أمحد بن حيىي : أخربنا أبو نعيم، أخربنا إبراهيم بن حممد بن محزة، وحممد بن علي بن حبيش قاال
 بن يونس، حدثنا علي بن فضيل بن عياض، عن عبد العزيز بن أيب احللواين، حدثنا أمحد بن عبد اهللا

: بأي شئ أمركم نبيكم ؟ قال: رأى رجل من االنصار أنه قيل له: رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال



  .أمرنا أن نسبح ثالثا وثالثني، وحنمد ثالثا وثالثني، ونكرب أربعا وثالثني
وعشرين، وكربوا مخسا وعشرين وهللوا مخسا وعشرين، فسبحوا مخسا وعشرين، وامحدوا مخسا : قال

  .فتلك مئة
  ".افعلوا كما قال االنصاري : " فلما أصبح ذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .عن أيب زرعة) ٢(أخرجه النسائي 
  

  غداديابن عبيد، االمام احلافظ احلجة مسند بغداد، أبو احلسن الب) خ، د * ( علي بن اجلعد- ١٥٢
__________  

صلى اهللا عليه وسلم، وليس يف املطبوع من سنن النسائي اختصار ابن السين، فإن كتاب املناقب = 
  يف املناقب من طريق حممود بن غيالن، حدثنا عبد) ٣٦٥٥(حمذوف منه برمته، وأخرجه الترمذي 

  .مسعودالرزاق، أخربنا الثوري، عن أيب إسحاق، عن أيب االحوص، عن عبد اهللا بن 
  . يف آخر ترمجة زائدة بن قدامة٣٧٨هو يف اجلزء السابع من هذا الكتاب ص ) ١(
باب نوع آخر من عدد التسبيح، من طريق أيب زرعة عبيداهللا بن عبد الكرمي، :  يف السهو٧٦ / ٣) ٢(

 ٣١٢ / ١، والدارمي ١٨٤ / ٥عن أمحد بن عبد اهللا بن يونس ذا االسناد وهو حسن، وأخرجه أمحد 
من طريق عثمان بن عمر، عن هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، عن كثري بن أفلح، عن زيد بن 

  ).٢٣٤٠(وابن حبان ) ٧٥٢(ثابت، وصححه ابن خزمية 
، اجلرح ٢٩٥، الضعفاء للعقيلي لوحة ٢٦٥ / ٦، التاريخ الكبري ٣٣٩، ٣٣٨ / ٧طبقات ابن سعد * 

  = (*)، اجلمع بني رجال الصحيحني ٣٦٦ - ٣٦٠ / ١١، تاريخ بغداد ١٧٨ / ٦والتعديل 

)١٠/٤٥٩(  

  

  .اجلوهري موىل بين هاشم
  ).١(ولد سنة أربع وثالثني ومئة 

شعبة، وابن أيب ذئب، وحريز بن عثمان أحد صغار التابعني، وجرير بن حازم، وسفيان : ومسع من
محن بن ثابت بن ثوبان، الثوري، واملسعودي، وفضيل بن مرزوق، والقاسم بن الفضل احلداين، وعبد الر

ومبارك بن فضالة، ويزيد بن إبراهيم التستري، ومعروف بن واصل، ومهام بن حيىي، وحبر بن كنيز 
السقاء، وجسر بن احلسن، واحلسن بن صاحل بن حي، واحلمادين، والربيع بن صبيح، وسليمان ابن 

بن حممد العمري، وعبد املغرية، وسالم بن مسكني، وشيبان النحوي، وصخر بن جويرية، وعاصم 
احلميد بن رام، وعبد العزيز بن املاجشون، ومالك بن أنس، وعلي بن علي الرفاعي، وقيس بن الربيع، 



وحممد بن راشد، وحممد بن طلحة بن مصرف، وحممد بن مطرف، وورقاء بن عمر، وأيب االشهب 
  العطاردي، وأيب عقيل حيىي بن املتوكل،

  .وخلق سواهم
وأبو داود، وحيىي بن معني، وخلف بن سامل، وأمحد بن حنبل شيئا يسريا، وأمحد : اريالبخ: حدث عنه

  بن إبراهيم الدورقي،
__________  

، ٥٥، ٥٤ / ٣، ذيب التهذيب ٩٥٩ / ٥، ذيب الكمال ١٨٨: ، املعجم املشتمل٣٥٥ / ١= 
، ١١٧، ١١٦ / ٣، ميزان االعتدال ٤٠٦ / ١، العرب ٢٨٠ / ٢، الكاشف ٣٩٩ / ١تذكرة احلفاظ 

، خالصة تذهيب ١٧٥: ، طبقات احلفاظ٤٢٩: ، مقدمة فتح الباري٢٨٩ / ٧ذيب التهذيب 
  .٦٨: ، الرسالة املستطرفة٦٨ / ٢، شذرات الذهب ٢٧٢: الكمال

  .ولدت سنة ست وثالثني ومئة: قال علي بن اجلعد: ٣٣٨ / ٧" طبقات ابن سعد " يف ) ١(
ولد علي بن اجلعد سنة ثالث وثالثني :  حنبل بن إسحاق قال عن٣٦٦ / ١١" تاريخ بغداد " ويف 
  .ومئة
(*)  

)١٠/٤٦٠(  

  

والزعفراين، وأبو حامت، وأبو زرعة، وإبراهيم احلريب، وأبو بكر الصاغاين، وابن أيب الدنيا، وأمحد بن علي 
لواين، وصاحل بن سعيد املروزي، وأمحد ابن حممد بن خالد الرباثي، وموسى بن هارون، وأمحد بن حيىي احل

بن حممد جزرة، وعمر بن إمساعيل بن أيب غيالن، وحممد بن عبدوس بن كامل، وحممد بن حيىي املروزي، 
  .وأبو يعلى املوصلي، وأبو القاسم البغوي، وأمحد بن احلسني بن إسحاق الصويف، وخلق كثري

 أيب، مسعت علي بن اجلعد حدثنا أبو بكر بن أيب أيوب، مسعت: قال حممد بن عبد اهللا بن يوسف املهري
  ).١(رأيت االعمش ومل أكتب عنه شيئا : يقول

  قدمت: قال لنا علي بن اجلعد) ٢: (وقال موسى بن احلسن السقلي
  ).٣(البصرة سنة ست ومخسني ومئة، وكان سعيد بن أيب عروبة حيا 

البغوي أكرب من كان علي بن اجلعد أكرب من بغداد بعشر سنني، وكان أبو القاسم ): ٤(قال نفطويه 
  ).٥(سامرا بست سنني 
__________  

  .٩٥٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٠ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(



صقلي وسقلي بالصاد والسني :  يقال-جزيرة من جزر البحر االبيض املتوسط " صقلية " نسبة إىل ) ٢(
  .آخرها الالم بفتح الصاد والقاف ويف ٨٠ / ٨" االنساب "  ضبطها السمعاين يف -

" ، وضبطها ابن خلكان كذلك يف "لب اللباب " والسيوطي يف " اللباب " وتابعه عليه ابن االثري يف 
بثالث : ٤١٦ / ٣" معجمه "  وزاد عليهم تشديد الالم، وقال ياقوت يف ٢١٥ / ٣" وفيات االعيان 

أهل صقلية يفتحون الصاد كسرات وتشديد الالم، والياء أيضا مشددة، والبعض يقول بالسني، وأكثر 
  .والالم

  .٩٥٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٠ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(
  . ه٣٢٣هو أبو عبد اهللا إبراهيم بن حممد بن عرفة العتكي االزدي املتويف سنة ) ٤(
  .٩٥٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٠ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٥(

، ونزهلا سنة ١٤٥ن أبا العباس السفاح شرع يف عمارة بغداد سنة  أ٤٥٧ / ١" معجم البلدان " ويف 
١٤٩.  

(*)  

)١٠/٤٦١(  

  

ما رأيت أحفظ من علي بن اجلعد، وكنا عند ابن : أخربت عن موسى بن داود قال: قال ابن أيب الدنيا
  ).١(أيب ذئب، فأملى علينا عشرين حديثا، فحفظها وأمالها علينا 

صرت أنا وأمحد بن حنبل وابن معني إىل علي بن :  بن سامل يقولمسعت خلف: وقال صاحل بن حممد
اجلعد، فأخرج إلينا كتبه، وألقاها بني أيدينا، وذهب، وظننا أنه يتخذ لنا طعاما، فلم جند يف كتبه إال خطأ 

  هاتوا، فحدث بكل شئ كتبناه: واحدا، فلما فرغنا من الطعام، قال
  ).٢(حفظا 

  .كتبت عن علي بن اجلعد منذ أكثر من ثالثني سنة: ىي بن معني يقولمسعت حي: عبد اخلالق بن منصور
  ).٣(قاله يف سنة مخس وعشرين ومئتني 

كتبت عن سفيان بن عيينة سنة ستني ومئة بالكوفة، أملى علينا : مسعت علي بن اجلعد يقول: قال البغوي
  ).٤(من صحيفة 

 علي بن اجلعد حيدث بثالثة أحاديث لكل كان: مسعت صاحل بن حممد يقول: قال خلف بن حممد اخليام
  ).٥(إنسان عن شعبة، وكان عنده عن مالك ثالثة أحاديث 

  سألت عبدوس بن هانئ عن: قال احلسني بن إمساعيل الفارسي
__________  



  .٩٥٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٩٥٩لوحة " ل ذيب الكما" ، و ٣٦١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٩٥٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٢، ٣٦١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٩٥٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٠/٤٦٢(  

  

  .كان يتهم باجلهم:  منه، فقالما أعلم أين لقيت أحفظ: حال علي بن اجلعد، فقال
قد قيل هذا، ومل يكن كما قالوا، إال أن ابنه احلسن ابن علي كان على قضاء بغداد، وكان يقول : قال

  .بقول جهم
وكان عند علي بن اجلعد عن شعبة حنو من ألف ومئيت حديث، وكان قد لقي املشايخ فزهدت فيه : قال

  ).١(بسبب هذا القول، مث ندمت بعد 
  مسعت أبا جعفر النفيلي،: أمحد بن جعفر بن زياد السوسيقال 

  ).٢(ال ينبغي أن يكتب عنه، وضعف أمره جدا : وذكر علي بن اجلعد، فقال
  ).٣(علي بن اجلعد متشبث بغري بدعة، زائغ عن احلق : وقال أبو إسحاق اجلوزجاين

بن اجلعد، فذكروا حديث ابن كنت عند علي : يقول) ٤(مسعت أبا غسان الدوري : وقال أبوحيىي الناقد
بعد النيب صلى اهللا ] االمة [ خري هذه : كنا نفاضل على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنقول: " عمر

  ).٥" (عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، فيبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم، فال ينكره 
  انظروا إىل هذا الصيب هو مل: فقال علي

__________  
  .٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٣، ٣٦٢ / ١١" اريخ بغداد ت) " ١(
  .٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٣ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٣ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .الدوري املروزي": التهذيب " نسخة ويف " املروزي " على هامش االصل ) ٤(
باب فضل أيب بكر، عن :  يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم١٤ / ٧خاري أخرج الب) ٥(

كنا خنري بن الناس يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنخري أبا بكر، مث عمر، مث : ابن عمر قال
  .عثمان



 ال نعدل كنا يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم: ٤٧ / ٧ويف رواية له ذكرها يف باب مناقب عثمان 
  .بأيب بكر أحدا، مث عمر، مث عثمان، مث نترك أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال نفاضل بينهم

أبو بكر وعمر : كنا نعد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون: ١٤ / ٢والمحد 
  = (*)كنا نقول ورسول اهللا ): ٤٦٢٧(وعثمان مث نسكت، واليب داود 

)١٠/٤٦٣(  

  

  .كنا نفاضل: حيسن أن يطلق امرأته يقول
  ).٢(ما جعله اهللا سيدا : قال) ١" (إن ابين هذا سيد : " وكنت عنده فذكروا حديث

  أبو غسان ال أعرف حاله، فإن كان قد صدق، فلعل ابن: قلت
اجلعد قد تاب من هذه الورطة، بل جعله سيدا على رغم أنف كل جاهل، فإن من أصر على مثل هذا 

، وأي سؤدد أعظم من أنه بويع باخلالفة، مث نزل عن )٣(د على سيد البشر، يكفر بال مثنوية من الر
االمر لقرابته، وبايعه على أنه ويل عهد املؤمنني، وأن اخلالفة له من بعد معاوية حسما للفتنة، وحقنا 

م بعضا، فصح فيه للدماء، وإصالحا بني جيوش االمة، ليتفرغوا جلهاد االعداء، وخيلصوا من قتال بعضه
تفرس جده صلى اهللا عليه وسلم، وعد ذلك من املعجزات، ومن باب إخباره بالكوائن بعده، وظهر 

  .كمال سؤدد السيد احلسن بن علي رحيانة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحبيبه، وهللا احلمد
مل أقل، :  ذاك الصيب، قالابن عمر: بلغين أنك قلت: قلت لعلي بن اجلعد: قال أمحد بن إبراهيم الدورقي

  ).٤(ولكن معاوية ما أكره أن يعذبه اهللا 
__________  

  .أفضل أمة النيب بعده أبو بكر، مث عمر، مث عثمان: صلى اهللا عليه وسلم حي= 
  .فيسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال ينكره: زاد الطرباين يف روايته

ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني : " ي رضي اهللا عنه، ومتامهقاله صلى اهللا عليه وسلم للحسن بن عل) ١(
 / ٣، والنسائي )٤٦٦٢(، وأبو داود ٧٤ / ٧ و ٢٢٥ / ٥أخرجه البخاري " من املسلمني عظيمتني 

  .من حديث أيب بكرة نفيع بن احلارث) ٣٧٧٥(، والترمذي ١٠٧
للعقيلي " الضعفاء " ، و ٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٤، ٣٦٣ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .٢٩٥لوحة 
  .بال استثناء: أي) ٣(
لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٩٥للعقيلي لوحة " الضعفاء " ، و ٣٦٤ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٤(



٩٦٠.  
(*)  

)١٠/٤٦٤(  

  

أخذ من بيت املال مئة : كنت عند علي بن اجلعد، فذكر عثمان، فقال: وقال هارون بن سفيان املستملي
  ).١(ال واهللا، ما أخذها إال حبق : ف درهم بغري حق، فقلتأل

ما : عمرو بن مرزوق أعلى عندي من علي بن اجلعد، علي وسم مبيسم سوء، قال: وقال أبو داود
  ).٢(يسوؤين أن يعذب معاوية 

أذهب اين أيب أن : مل مل تكتب عن علي بن اجلعد ؟ قال: قلت لعبد اهللا بن أمحد: قال أبو جعفر العقيلي
  ).٣(إليه، وكان يبلغه عنه أنه يتناول الصحابة 

؟ فقال ! ومثله يسأل عنه : سأل رجل أمحد بن حنبل عن علي بن اجلعد، فقال اهليثم: قال زياد بن أيوب
ويقع يف أصحاب رسول اهللا ؟ فقال زياد بن : أمسك أبا عبد اهللا، فذكره رجل بشر، فقال أمحد: أمحد

خملوق، مل : القرآن كالم اهللا، ومن قال: عد، فسألوه عن القرآن، فقالكنت عند علي بن اجل: أيوب
  ).٤(بلغين عنه أشد من هذا : أعنفه، فقال أمحد
كان أمحد بن حنبل ال يرى الكتابة عن علي بن اجلعد، وال سعيد بن سليمان، ورأيته يف : وقال أبو زرعة

  ).٥(كتابه مضروبا عليهما 
__________  

  .٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٤ / ١١" د تاريخ بغدا) " ١(
  .٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٤ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٩٥للعقيلي لوحة " الضعفاء ) " ٣(
لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٤ / ١١" تاريخ بغداد " ، و ٢٩٥للعقيلي لوحة " الضعفاء ) " ٤(

  ".ما " زيادة ب..ما بلغين: فقال أمحد: ، وفيها٩٦٠
  .٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٥ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٠/٤٦٥(  

  



ثقة صدوق، ثقة صدوق، : سألت حيىي بن معني عن علي بن اجلعد، فقال: وقال حممد بن محاد املقرئ
  ).١(أيش كان منه ؟ ثقة صدوق : فهذا الذي كان منه ؟ فقال: قلت

  .لكنه جهميهو ثقة : وقال فيه مسلم
  .وهلذا منع أمحد بن حنبل ولديه من السماع منه: قلت

وقد كان طائفة من احملدثني يتنطعون يف من له هفوة صغرية ختالف السنة، وإال فعلي إمام كبري حجة، 
مل أر ": كامله " ، وحبسبك أن ابن عدي يقول يف )٢(مكث ستني سنة يصوم يوما، ويفطر يوما : يقال

  .ا منكرا إذا حدث عنه ثقةيف رواياته حديث
  ).٣(هو أثبت من أيب النضر : وقد قال حيىي بن معني

  .مسعت مبكة يف سنة سبع ومخسني ومئة من سفيان الثوري: قال: وعن علي بن اجلعد
  ).٤(ما كان أحفظ علي بن اجلعد حلديثه، وهو صدوق : قال أبو حامت

أحضر املأمون أصحاب اجلوهر، :  يقولمسعت أيب: قال عبد الرزاق بن سليمان بن علي بن اجلعد
  فناظرهم على متاع كان معهم، مث ض لبعض حاجته، مث خرج، فقام له كل من يف الس إال علي بن

__________  
  .٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٥ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٦ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٥ / ١١" تاريخ بغداد  " )٣(
  . بأطول مما هنا١٧٨ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٤(

(*)  

)١٠/٤٦٦(  

  

أجللت أمري املؤمنني : يا شيخ، ما منعك أن تقوم ؟ قال: اجلعد، فنظر إليه كاملغضب، مث استخاله، فقال
مسعت مبارك بن فضالة، مسعت : وما هو ؟ قال: م، قالللحديث الذي نأثره عن النيب صلى اهللا عليه وسل

من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، فليتبوأ مقعدة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلسن يقول
ال يشترى إال من هذا، فاشتروا منه يومئذ بثالثني : فأطرق املأمون، مث رفع رأسه، فقال) ١" (من النار 
  .ألف دينار

  ).٢(تويف لست بقني من رجب سنة ثالثني ومئتني، وقد استكمل ستا وتسعني سنة : بغويقال ال
أخربنا ابن الليت، حدثنا أبو الوقت، أخربنا أبو : ، وعدة، قالوا)٣(أخربنا أبو بكر بن خطيب بيت اآلبار 

  ن املنكدر،عاصم، أخربنا ابن أيب شريح، أخربنا البغوي، أخربنا علي بن اجلعد، أخربنا شعبة، عن اب



__________  
، واحلديث مرسل، لكنه ٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦١ / ١١" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(

، وأبو ١٠٠ و ٩٣ / ٤، وأمحد )٩٧٧" (االدب املفرد " ثبت من وجه آخر، فقد أخرجه البخاري يف 
أخبار " ، وأبو نعيم يف ٤٠  /٢" مشكل اآلثار " ، والطحاوي يف )٢٧٥٣(، والترمذي )٥٢٢٩(داود 

، من طرق، عن حبيب ابن الشهيد، عن أيب ٢ / ٦٩ / ٧، والبغوي يف حديث علي بن اجلعد "أصبهان 
من أحب أن يتمثل : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: جملز الحق بن محيد، عن معاوية قال

  .ح كما قال احلافظ املنذريوإسناده صحي" له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار 
أن يلزمهم بالقيام صفوفا على طريق الكرب والتجوه، أو بأن يقام على رأسه وهو : قال املناوي يف تفسريه

  .جالس
إذا قاموا بني يديه وعن : مثل الناس لالمري قياما: ٥٣٧ / ٦" جامع االصول " وقال ابن االثري يف 

  .عليه الكرب وإذالل الناسجانبيه وهو جالس، ي عنه، الن الباعث 
  .٩٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٦٦ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .قرية يضاف إليها كورة من غوطة دمشق فيها عدة قرى: - مجع بئر -بيت اآلبار ) ٣(

وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عبد اهللا بن عمر بن يوسف بن حيىي الشيخ حميي الدين ابن اخلطيب جنيب 
ن املقدسي مث اآلباري املؤذن، ولد سنة أربع وعشرين وست مئة، ومسع أباه وعمه، وحدث عن الدي

  .زينب بنت عبد الرزاق، وابن الليت، واالربلي، مات يف شعبان سنة تسع وتسعني وست مئة
  .٢ / ١٨٥الورقة " مشخية املؤلف " 

(*)  

)١٠/٤٦٧(  

  

: " أنا، فقال: ؟ فقلت" من هذا : " يه وسلم، فقالاستأذنت على النيب صلى اهللا عل: مسعت جابرا يقول
  .كأنه كرهه" ! أنا أنا 

  .، عن أيب الوليد، عن شعبة)١(أخرجه البخاري 
__________  

  .أنا: من ذا ؟ فقال: باب إذا قال:  يف االستئذان٣٠ / ١١) ١(
ن ، م)٣٧٠٩(، وابن ماجة )٢٧١١(، والترمذي )٥١٨٧(، وأبو داود )٢١٥٥(وأخرجه مسلم 

  .طرق عن شعبة ذا االسناد
: ال يتضمن اجلواب، وال يفيد العلم مبا استعلمه، وكان حق اجلواب أن يقول" أنا : " قوله: قال اخلطايب



  .أنا جابر، ليقع تعريف االسم الذي وقعت املسألة عنه
(*)  

)١٠/٤٦٨(  

  

  الطبقة الثانية عشرة
مام العامل احملدث الزاهد الرباين القدوة، شيخ  بن عطاء، االابن عبدالرمحن*  بشر بن احلارث - ١٥٣

  .االسالم، أبو نصر املروزي، مث البغدادي، املشهور باحلايف، ابن عم احملدث علي بن خشرم
  .ولد سنة اثنتني ومخسني ومئة
  مالك، وشريك، ومحاد بن زيد،: وارحتل يف العلم، فأخذ عن

 الطحان، وفضيل ابن عياض، واملعاىف بن عمران، وإبراهيم بن سعد، وأيب االحوص، وخالد بن عبد اهللا
  .وابن املبارك، وعبد الرمحن بن زيد ابن أسلم، وعدة

________________  
، ٣٥٦ / ٢، اجلرح والتعديل ٥٢٥: ، املعارف٥٨: ، تاريخ ابن معني٣٤٢ / ٧طبقات ابن سعد * 

، صفة الصفوة ٦٧ / ٧اد ، تاريخ بغد٣٦٠ - ٣٣٦ / ٨، حلية االولياء ٤٣ - ٣٩: طبقات الصوفية
، ذيب الكمال ٢٧٧ - ٢٧٤ / ١، وفيات االعيان ٣٣٢، ٣٣١ / ١، اللباب ١٩٠ - ١٨٣ / ٢

، عيون ١٣٧ / ١، دول االسالم ٣٩٩ / ١، العرب ١ / ٨٣ / ١، تذهيب التهذيب ١٤٨لوحة 
، ٢٩٩ - ٢٩٧ / ١٠، البداية والنهاية ٩٢ / ٢، مرآة اجلنان ١٢٣ - ١٢١لوحة  / ٨التواريخ 

، ٢٥٠، ٢٤٩ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٤٤ / ١، ذيب التهذيب ١١٨ - ١٠٩طبقات االولياء 
، ٦٢ - ٦٠ / ٢، شذرات الذهب ٨٦ - ٨٤ / ١، طبقات الشعراين ٤٨: خالصة تذهيب الكمال
  .٩٤ - ٨٨ / ١شرح الرسالة القشريية 

(*)  

)١٠/٤٦٩(  

  

مد ابن مثىن السمسار ال العرتي، وسري أمحد الدورقي، وحممد بن يوسف اجلوهري، وحم: حدث عنه
  .السقطي، وعمر بن موسى اجلالء، وإبراهيم بن هانئ النيسابوري، وخلق سواهم

  .وقل ما روى من املسندات
  .كان يزم نفسه، فقد كان رأسا يف الورع واالخالص، مث إنه دفن كتبه



ور الشيباين، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا املؤمل بن حممد إذنا، أخربنا زيد بن احلسن، أخربنا أبو منص
أخربين أبو سعد املاليين، أخربنا عبد العزيز بن جعفر، حدثنا جعفر بن حممد الصنديل، حدثنا حممد بن 

  مسعت: املثىن السمسار، مسعت بشر بن احلارث يقول
  ". ألقاه اختذ النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا، فلبسه، مث: " العويف، عن الزهري، عن أنس، قال

  ).١(هو إبراهيم بن سعد : العويف
  ).٢(أنا أشتهي أن أحدث، وإذا اشتهيت شيئا، تركته : أال حتدث ؟ قال: روي عن بشر أنه قيل له

  .ليس احلديث من عدة املوت: مسعت بشر بن احلارث يقول: وقال إسحاق احلريب
  .قد خرجت إىل أيب نعيم: فقلت له

  ).٣(أتوب إىل اهللا : فقال
  .حدثنا محاد بن زيد: أنه مسع بشرا يقول:  أيوب العطاروعن

  مث
__________  

  .٦٨ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٧٠ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٧٠ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٤٧٠(  

  

  .أستغفر اهللا، إن لذكر االسناد يف القلب خيالء: قال
  .ع يصفي الفؤاد، ومييت اهلوى، ويورث العلم الدقيقاجلو: مسعت بشرا يقول: قال أبو بكر املروزي

إين الشتهي شواء منذ أربعني سنة، ما صفا يل : مسعت بشر بن احلارث يقول: وقال أبو بكر بن عثمان
  ).١(درمهه 

أقام بشر بن احلارث بعبادان يشرب ماء : حدثنا علي بن عثام، قال: قال حممد بن عبد الوهاب الفراء
من حياض السلطان، حىت أضر جبوفه، ورجع إىل أخته وجعا، وكان يعمل املغازل البحر، وال يشرب 
  .ويبيعها، فذاك كسبه

  رأيتهم: حدثنا حممد بن نعيم، قال: قال احلافظ موسى بن هارون
يا أهل احلديث، علمتم أنه جيب عليكم فيه زكاة، كما جيب على من ملك مئيت : جاؤوا إىل بشر، فقال

  ).٢(درهم مخسة 



هذا على املبالغة، وإال فإن كانت االحاديث يف الواجبات، فهي موجبة، وإن كانت يف فضائل : قلت
  .االعمال، فهي فاضلة، لكن يتأكد العمل ا على احملدث

  .اين بشر عن احلديث وأهله: قال أبو نشيط
  .أحب هذا الفىت لطلبه: أتيت حيىي القطان، فبلغين أنه قال: وقال

  .احلديث
__________  

  .٤٥: طبقات الصوفية" ، و ٧٦ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(
فكذلك جيب على أحدكم إذا مسع مئيت حديث أن يعمل :  وتتمته فيه٦٩ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .منها خبمسة أحاديث، وإال فانظروا أيش يكون هذا عليكم غدا
(*)  

)١٠/٤٧١(  

  

 أعلم أفضل من طلب احلديث ملن اتقى اهللا، ال: مسعت بشر بن احلارث يقول: وقال يعقوب بن خبتان
  .وحسنت نيته فيه، وأما أنا، فأستغفر اهللا من طلبه، ومن كل خطوة خطوت فيه

  .كان بشر يلحن، وال يدري العربية: قيل
  ).١(لو كان بشر تزوج، لتم أمره : قال أمحد بن حنبل
ظ للسانه، كان يف كل شعرة منه ما أخرجت بغداد أمت عقال من بشر، وال أحف: قال إبراهيم احلريب

  ).٢(عقل، وطئ الناس عقبه مخسني سنة، ما عرف له غيبة ملسلم، ما رأيت أفضل منه 
  .املتقلب يف جوعه كاملتشحط يف دمه يف سبيل اهللا: وعن بشر قال

  ).٣(شاطر سخي أحب إىل اهللا من صويف خبيل : وعنه
  .دأمس قد مات، واليوم يف السياق، وغدا مل يول: وعنه

  .ال يفلح من ألف أفخاذ النساء
  .إذا أعجبك الكالم، فاصمت، وإذا أعجبك الصمت، فتكلم

__________  
الن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أخرب أن نفرا من أصحابه جاؤوا إىل بيوت أزواج النيب صلى اهللا ) ١(

أما أنا : لوها، فقال أحدهمعليه وسلم يسألون عن عبادته صلى اهللا عليه وسلم، فلما أخربوا عنها تقا
وأنا أعتزل النساء فال : وأنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال الثالث: فأصلي الليل أبدا، وقال اآلخر

أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واهللا إين الخشاكم هللا وأتقاكم : " أتزوج، قال هلم صلى اهللا عليه وسلم



  ".النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج 
  ).١٤٠١(، ومسلم ٩٠، ٨٩ / ٩أخرجه البخاري 

  .٧٣ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٥ و ٤٤": طبقات الصوفية ) " ٣(

(*)  

)١٠/٤٧٢(  

  

اللهم إنك تعلم أن الذل أحب إيل من العز، وأن الفقر أحب إيل من الغىن، وأن : مسعه رجل يقول: وقيل
  . من البقاءاملوت أحب إيل

  ).١(قد يكون الرجل مرائيا بعد موته، حيب أن يكثر اخللق يف جنازته : وعنه قال
  ).٢(ال جتد حالوة العبادة حىت جتعل بينك وبني الشهوات سدا 

أخربنا أبو حممد بن علوان، أخربنا االمام موفق الدين عبد اهللا بن أمحد سنة إحدى عشرة وست مئة، 
د عيسى، أخربنا أبو طاهر بن املعطوش، أخربنا أبو الغنائم حممد بن حممد، أخربنا حدثين ابين أبو ا: قال

  أبو إسحاق الربمكي، أخربنا عبيد اهللا بن عبدالرمحن الزهري، حدثين
قلت لبشر بن : محزة بن احلسني البزاز، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبيد، حدثين محزة ابن دهقان، قال

  .معكأحب أن أخلو : احلارث
  .إذا شئت فيكون يوما: قال

اللهم : فرأيته قد دخل قبة، فصلى فيها أربع ركعات ال أحسن أصلي مثلها، فسمعته يقول يف سجوده
إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحل إيل من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إيل 

  . شيئامن الغىن، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أين ال أوثر على حبك
  .اللهم أنت تعلم أين لو أعلم أن هذا هاهنا، مل أتكلم: فلما مسعته، أخذين الشهيق والبكاء، فقال

  حدثنا حممد بن املثىن صاحب بشر: قال عبدالرمحن بن أيب حامت
__________  

لياء طبقات االو" ، وابن امللقن يف ٣٥٥ - ٣٢٦ / ٨" احللية " أورد كثريا من أقواله أبو نعيم يف ) ١(
 :"١١٨ - ١١٠.  
  .٤٣": طبقات الصوفية ) " ٢(

(*)  

)١٠/٤٧٣(  



  

أليس اهللا قدميا وكل :  قيل له- يعين أمحد بن حنبل -إن هذا الرجل : قال رجل لبشر وأنا حاضر: قال
  .ال، كل شئ خملوق إال القرآن: فما ترك بشر الرجل يتكلم حىت قال: شئ دونه خملوق ؟ قال
دفنا لبشر بن احلارث مثانية عشر ما بني قمطر : حدثنا إبراهيم بن هاشم، قال: ديقال أمحد بن بشر املرث

  ).١( يعين من احلديث -إىل قوصرة 
  .مات بشر: وقيل المحد

  .مات واهللا وماله نظري، إال عامر بن عبد قيس، فإن عامرا مات ومل يترك شيئا: قال
  ).٢(لو تزوج : مث قال أمحد

  ي بن خشرم ملا أخربين أن مساعه ومساعقلت لعل: قال ابن أيب داود
مساعي معه، وكنت كتبت إليه أن : فأين حديث أم زرع ؟ قال: بشر من عيسى بن يونس واحد، قلت له

ولد بشر يف : هل عملت مبا عندك حىت تطلب ما ليس عندك ؟ مث قال علي: يوجه به إيل، فكتب إيل
  .)٣(هذه القرية، وكان يف أول أمره يتفىت، وقد جرح 

  .بشر احلايف: من ؟ قلت: أتيت باب املعايف، فدققت، فقيل: قال حسن املسوحي، عن بشر
  ).٤(لو اشتريت نعال بدانقني ذهب عنك اسم احلايف : فقالت جويرية
  كان بشر من أوالد الرؤساء، فصحب الفضيل،: وقال السلمي

__________  
  .٧١ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(
  .لو تزوج كان قد مت أمره: ، وفيه٧٣ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٦٨ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٢٧٥ / ١" وفيات االعيان " ، و ٦٩ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٠/٤٧٤(  

  

  .زاهد جبل ثقة، ليس يروي اال حديثا صحيحا: سألت الدارقطين عنه، فقال
نق كان خيوض البحر، وحيتطب إن عوج بن ع: مسعت بشر بن احلارث يقول: قال جعفر النهرواين

  ).١(الساج، كان أول من دل على الساج، وكان يأخذ من البحر حوتا، فيشويه يف عني الشمس 
  ).٢(لو قسم عقل بشر على أهل بغداد، صاروا عقالء : قال إبراهيم احلريب

  ".مسند علي " قد روى لبشر أبو عبد الرمحن النسائي يف : قلت



  .يا سيدي أبا نصر: بله، وجعل يقولجاء رجل إىل بشر، فق: قيل
رجل أحب رجال على خري تومهه، لعل احملب قد جنا، واحملبوب ال يدرى : فلما ذهب، قال بشر الصحابه

  ).٣(ما حاله 
   يوم اجلمعة يف شهر ربيع االول- رمحة اهللا عليه -مات بشر احلايف 

__________  
ومن االمور اليت يعرف ا كون احلديث موضوعا : ٧٧، ٧٦ص " املنار املنيف " قال ابن القيم يف ) ١(

أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطالنه، كحديث عوج بن عنق الذي قصد واضعه الطعن يف 
أخبار االنبياء، فإن يف هذا احلديث أن طوله كان ثالثة آالف ذراع وثالث مئة وثالثة وثالثني وثلثا، وأن 

امحلين يف قصعتك هذه، وأن الطوفان مل يصل إىل كعبه، وأنه خاض :  لهنوحا ملا خوفه من الغرق قال
البحر، فوصل إىل حجزته، وأنه كان يأخذ احلوت من قرار البحر، فيشويه يف عني الشمس، وأنه قلع 

  .صخرة عظيمة على قدر عسكر موسى، وأراد أن يرميهم ا، فقورها اهللا يف عنقه مثل الطوق
 هذا الكذاب على اهللا، إمنا العجب ممن يدخل هذا احلديث يف كتب العلم وليس العجب من جرأة مثل

  .من التفسري وغريه وال يبني أمره
قصة عوج بن عنق ومجيع ما حيكونه عنه هذيان ال أصل له، وهو من خمتلقات : وقال احلافظ ابن كثري

  .فار أحدالزنادقة أهل الكتاب، ومل يكن قط على عهد نوح، ومل يسلم من الغرق من الك
  .١١٤ / ١" البداية " وانظر 

  .٧٣ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١١٣" طبقات االولياء ) " ٣(

(*)  

)١٠/٤٧٥(  

  

  .سنة سبع وعشرين ومئتني، قبل املعتصم اخلليفة بستة أيام، وعاش مخسا وسبعني سنة
  .وقد أفرد ابن اجلوزي مناقبه يف كتاب

) ٣(، وسعيد بن منصور )٢(و الوليد الطيالسي احلافظ ، وأب)١(وفيها مات سهل بن بكار البصري 
  ، وإمساعيل بن أيب"السنن " صاحب 

، واهليثم بن خارجة، والعالء بن عمرو احلنفي، وحممد )٥(، وحممد بن الصباح الدواليب )٤(أويس املدين 
  .بن عبدالواهب احلارثي، وأبو االحوص حممد بن حيان البغوي

  .ليس أحد حيب الدنيا إال مل حيب املوت، ومن زهد فيها، أحب لقاء مواله: رقال حممد بن املثىن، عن بش



  .ما اتقى اهللا من أحب الشهرة: وعنه
  .ال تعمل لتذكر، اكتم احلسنة كما تكتم السيئة: وعنه قال

حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا بشر بن احلارث، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام : أبو العباس السراج
كنت لك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وة، عن أخيه، عن عروة، عن عائشة، قالتبن عر

  كأيب زرع الم
__________  

  . من هذا اجلزء٤٢٢تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ١(
  . من هذا اجلزء٣٤١تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٢(
  . من هذا اجلزء٥٨٦سترد ترمجته يف الصفحة ) ٣(
  . من هذا اجلزء٣٩١يف الصفحة تقدمت ترمجته ) ٤(
  . من هذا اجلزء٦٧٠سترد ترمجته يف الصفحة ) ٥(

(*)  

)١٠/٤٧٦(  

  

  ".زرع 
  .مث أنشأ حيدث حديث أم زرع

  ).١(اجتمع إحدى عشرة نسوة : قالت
وجدت يف كتاب بشر بن احلارث خبطه، عن وكيع، : حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، قال: القطيعي

: فر بن إياس، عن عبد اهللا بن شقيق، أن أبا ذر رضي اهللا عنه دعوه إىل طعام، فقالعن االعمش، عن جع
  .إين صائم

  إين أصوم: فرئي من آخر النهار يأكل، فقيل له، فقال
  ).٢(ثالثة أيام من كل شهر، فذلك صيام الدهر 

  
  .أبو أمحد) خ، س * ( اهليثم بن خارجة- ١٥٤
  .احلافظأبوحيىي املروذي مث البغدادي : ويقال

مالك، والليث، ويعقوب القمي، وحفص بن ميسرة، وإمساعيل بن عياش، واملعاىف بن : حدث عن
  عمران، وحممد بن أيوب بن ميسرة،

__________  



باب حسن املعاشرة مع االهل، ومسلم :  يف النكاح٢٢٠ / ٩إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(
  .وأخو عروة هو عبد اهللا بن عروة: دمن طرق عن عيسى بن يونس ذا االسنا) ٢٤٤٨(
  .رجاله ثقات) ٢(

 من طريق أيب عثمان أن أبا هريرة كان يف سفر، فلما نزلوا ٥١٣ و ٣٨٤ و ٢٦٣ / ٢وأخرج أمحد 
هلم فكل، : إين صائم، فلما وضعوا الطعام وكاد أن يفرغوا جاء، فقالوا: أرسلوا إليه وهو يصلي، فقال

  .إين صائم: واهللا لقد قال: فقال! ما تنظرون ؟ :  فقالفأكل، فنظر القوم إىل الرسول،
صوم شهر الصرب وثالثة أيام من : " صدق، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فقال أبو هريرة

فقد صمت ثالثة أيام من أول الشهر، فأنا مفطر يف ختفيف اهللا، صائم يف " كل شهر صوم الدهر كله 
  .تضعيف اهللا

  .وإسناده صحيح
 / ٤ املرفوع منه، ويف الباب عن جرير بن عبد اهللا عند النسائي ٢١٩، ٢١٨ / ٤وأخرج النسائي 

  .٢٢٥، ٢٢٤ / ٤، والنسائي )٢٤٤٩(، وعن ملحان القيسي عند أيب داود ٢٢١
، اجلرح والتعديل ٣٥٦ / ٢، التاريخ الصغري ٢١٦ / ٨، التاريخ الكبري ٣٤٢ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٢ / ١٢٥ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٥٤، ذيب الكمال لوحة ٥٨ / ١٤غداد ، تاريخ ب٨٦ / ٩

  .٤١٢: ، خالصة تذهيب الكمال٩٣ / ١١ذيب التهذيب 
(*)  

)١٠/٤٧٧(  

  

  .وحيىي بن محزة، وصدقة بن خالد، وخالد بن يزيد بن أيب مالك، وطائفة
  .وأصله من خراسان

، وأبوازرعة، وأبو بكر أمحد بن "صحيحه " يف أمحد بن حنبل، وعباس الدوري، والبخاري : حدث عنه
علي املروزي، وأبو يعلى املوصلي، وأبو بكر الصغاين، وموسى بن إسحاق، وحممد بن إبراهيم 

  .البوشنجي، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وأمحد بن احلسن الصويف وآخرون
  .يف غزوة الفتح) ١" (اجلامع " حديثه يف 

  .يثم بن خارجة، وكان يسمى شعبة الصغريحدثنا اهل: قال أمحد الصويف
  ).٢(كنا نسميه شعبة الصغري : وقال هشام بن عمار
  ).٣(ثقة : وقال حيىي بن معني

  ).٤(ليس به بأس : وقال النسائي



__________  
حدثنا اهليثم بن خارجة، حدثنا : باب دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم من أعلى مكة: ١٦ / ٨) ١(

ن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عائشة رضي اهللا عنها أخربته أن النيب صلى اهللا عليه حفص بن ميسرة، ع
  .وسلم دخل عام الفتح من كداء اليت بأعلى مكة

كان أيب إذا رضي : كان من االثبات، قال عبد اهللا بن أمحد: قال احلافظ ابن حجر عن اهليثم بن خارجة
ثنا عن اهليثم بن خارجة وهو حي، وليس له عند عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو حي، فحد

  .البخاري موصول سوى هذا املوضع
  .١٤٥٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٥٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٤٥٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٥٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٤٥٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٥٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٠/٤٧٨(  

  

  ).١(كان يتزهد، كان أمحد بن حنبل يثين عليه، وكان سيئ اخللق مع احملدثني : وقال صاحل جزرة
  ).٢(كناه الناس أبا حيىي، وكناه أبوحيىي صاعقة بكنيته : قال أبو العباس السراج

  .هو من مرو الروذ: وقيل
  ).٣(مات يف ذي احلجة سنة سبع وعشرين ومئتني : قال ابن سعد والبخاري

  
  .االمام احملدث الصدوق أبو خالد يزيد بن صاحل النيسابوري الفراء *  أبو خالد الفراء- ١٥٥
إبراهيم بن طهمان، وأبا بكر النهشلي، وقيس بن الربيع، وعبد اهللا بن عمر، ومالك بن أنس، : مسع

  .وخارجة بن مصعب، وعدة
ء، وإمساعيل بن قتيبة، وياسني بن أمحد بن حفص السلمي، وحممد بن عبد الوهاب الفرا: حدث عنه

  .، وعدة)٤(النضر، واحلسن بن سفيان النسوي 
__________  

  .١٤٥٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٥٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٤٥٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ٥٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢١٦/  ٨" التاريخ الكبري " ، و ٣٤٢ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٣(
، ٤٠٥ / ١، العرب ٤٢٩ / ٤، ميزان االعتدال ٢٤٥ / ٩، االنساب ٢٧٢ / ٩اجلرح والتعديل * 



  .٦٧ / ٢، شذرات الذهب ٧٥٠ / ٢املغين يف الضعفاء 
  .مدينة خبراسان بينها وبني سرخس يومان" نسا " نسبة إىل ) ٤(
  .٢٨٢ / ٥" معجم البلدان " 

(*)  

)١٠/٤٧٩(  

  

  . كان من أورع مشاخينا، وأكثرهم اجتهادا:قال إمساعيل بن قتيبة
فاتين حيىي بن حيىي التميمي بالوالدة، مل تدعين أخرج إليه، فعوضين اهللا بأيب خالد : قال احلسن بن سفيان

  .الفراء، وكان أسند من حيىي بن حيىي
  .تويف سنة تسع وعشرين ومئتني: قلت

، وإمساعيل بن عبد اهللا )١(بن شبيب احلبطي وفيها مات خلف البزار، وثابت بن موسى الزاهد، وأمحد 
بن زرارة الرقي، وخالد بن هياج اهلروي، وأبو نعيم ضرار بن صرد الكويف، وعبد اهللا بن حممد 

املسندي، وعمرو بن خالد احلراين، ونعيم بن محاد اخلزاعي، وحيىي ابن عبدويه صاحب شعبة، وحيىي بن 
  .ي وأبو ياسر عمار بن نصريوسف الزمي، وحممد بن معاوية النيسابور

أخربنا حممد بن عبد السالم، عن أيب روح، أخربنا متيم، أخربنا حممد بن عبدالرمحن، أخربنا أبو عمرو بن 
: " ، عن نافع، عن ابن عمر)٢(محدان، حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا يزيد بن صاحل، حدثنا العمري 

  ". فما أحللنا من شئ حىت أحللنا يوم النحر خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجاجا،
  

  . أبو احلسن النيسابوري الفراءسعد بن يزيد*  الفراء - ١٥٦
__________  

  .نسبة إىل احلبطات، بطن من متيم، وهو احلارث بن عمر بن متيم بن مرة) ١(
  .٤٨ / ٤" االنساب " 
  .ضعيفهو عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم العمري املدين، وهو ) ٢(
  .مل جند من ترمجه يف املصادر اليت وقعت لنا* 
(*)  

)١٠/٤٨٠(  

  



  .إبراهيم بن طهمان، ومبارك بن فضالة، وموسى بن علي بن رباح، وابن هليعة: عن
حممد بن عبد الوهاب، وأيوب بن احلسن، وداود بن احلسني البيهقي، وآخرون خامتتهم احلسن : وعنه

  .بن سفيان
  .الذي قبله سواءحمله الصدق، من طبقة 

  
، احلافظ الثبت االمام، أبو عثمان، الضيب الواسطي البزاز، سعيد بن سليمان) ع* ( سعدويه - ١٥٧

  .امللقب بسعدويه
  .سكن بغداد، ونشر ا العلم

  .ولد سنة بضع وعشرين ومئة، وحج بعد اخلمسني، ورأى مبكة معاوية بن صاحل قاضي االندلس
 بن سلمة، وأزهر بن سنان، وسليمان بن كثري العبدي، ومنصور بن أيب ومسع مبارك بن فضالة، ومحاد

  .االسود، وعبد العزيز بن أيب سلمة، والليث بن سعد، وهشيما، وعباد بن العوام، وخلقا كثريا
  ، وأبو داود، وحممد بن حيىي الذهلي، وهالل)١(البخاري : وعنه

__________  
، التاريخ ٤٨١ / ٣، التاريخ الكبري ٣٤٠ / ٧سعد ، طبقات ابن ١٤٠: العلل المحد بن حنبل* 

، املعجم ١٦٥ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٢٦ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٥٢ / ٢الصغري 
، تذهيب ٤٩٥، ذيب الكمال لوحة ٢١٥: ، تاريخ واسط٨٤ / ٩، تاريخ بغداد ١٢٧: املشتمل

، النجوم ٤٠٣: ، مقدمة فتح الباري٤٤ / ٤، ذيب التهذيب ٣٦٢ / ١، الكاشف ٢١ / ٢التهذيب 
 / ٢، شذرات الذهب ١٣٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٦: ، طبقات احلفاظ٢٤٣ / ٢الزاهرة 

٥٦.  
ومجيع ماله يف البخاري مخسة أحاديث ليس فيها شئ : ٤٠٣ص " مقدمة الفتح " قال احلافظ يف ) ١(

  .تفرد به
(*)  

)١٠/٤٨١(  

  

و بكر بن أيب الدنيا، وصاحل بن حممد جزرة، وعثمان بن خرزاذ، وخلف ابن العالء، وإبراهيم احلريب، وأب
  .بن عمر العكربي، وأمحد بن حيىي احللواين، وآخرون كثريون

  ).١(ثقة مأمون، لعله أوثق من عفان : قال أبو حامت
: ، لكونه أجاب يف احملنة تقية، ويقول]عنه [ وأما أمحد بن حنبل، فكان يغض منه، وال يرى الكتابة 



  ).٢(صاحب تصحيف ما شئت 
كل شئ حدثتكم، :  فقال-حدثنا ؟ : مل ال تقول:  وقيل له-مسعت سعيد بن سليمان : قال صاحل جزرة

  ).٣(حججت ستني حجة : فقد مسعته، ما دلست حديثا قط، ليتين أحدث مبا قد مسعت، ومسعته يقول
  ).٤(نة كان سعدويه من أهل السنة، وأجاب يف احمل: وقال أبو بكر اخلطيب

كفرنا ورجعنا : ما فعلتم ؟ قال: قيل لسعدويه بعد ما انصرف من احملنة: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
)٥.(  

كان سعدويه كثري احلديث، ثقة، نزل بغداد، وجتر ا، وتويف ا يف رابع ذي احلجة، : قال حممد بن سعد
  ).٦(سنة مخس وعشرين ومئتني 

__________  
  .٢٦ / ٤" تعديل اجلرح وال) " ١(
  .يتكلمون فيه: عن الدارقطين قوله" املقدمة " ونقل احلافظ يف ) ٢(

  .هذا تليني مبهم ال يقبل: وعقب عليه، فقال
  .١٤٠: المحد بن حنبل" العلل " وهو يف 

  .٤٩٥لوحة " ذيب الكمال " ، و ٨٦ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٨٦ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٤٩٥لوحة " ذيب الكمال " ، و ٨٦ / ٩" داد تاريخ بغ) " ٥(
  .٣٤٠ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٦(

(*)  

)١٠/٤٨٢(  

  

  .إن سعدويه عاش مئة سنة: وقيل
  

  :فأما
  ).١(فشيخ بصري، من أقران صاحب الترمجة  *  سعيد بن سليمان النشيطي- ١٥٨

  .محاد بن سلمة، وجرير بن حازم، وسلم بن زرير، وعدة: حدث عن
  .أبو حامت الرازي، وأمحد بن داود املكي، والعباس بن الفضل االسفاطي، ومجاعة: نهروى ع

  ).٢(ليس بالقوي : قال أبو حامت وغريه
  ).٣(فيه نظر : وقال أبو حامت أيضا



  
  .الزاهد الويل العابد أبو نصر، فتح بن سعيد املوصلي * *  فتح املوصلي- ١٥٩

  .م بن أدهم، وكالمها من كبار املشايخمن أقران إبراهي) ٤(وقد مر فتح الكبري 
__________  

  .٢٦١ / ١" ، املغين يف الضعفاء ١٤٢ / ٢، ميزان االعتدال ٢٦ / ٤اجلرح والتعديل * 
  .سعيد بن سليمان سعدويه: أي) ١(
  .٢٦ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٢٦ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٣(

، ٢٢١: ، الرسالة القشريية٣٨٣ - ٣٨١ / ١٢ بغداد ، تاريخ٢٩٤ - ٢٩٢ / ٨حلية االولياء * * 
، الكواكب ٩٣ / ١، طبقات الشعراين ٢٣٥ / ٢، النجوم الزاهرة ١٨٩ - ١٨٣ / ٤صفة الصفوة 

  .٢٣٣ / ٢، جامع كرامات االولياء ١٥١ / ١الدرية 
  .٣٤٩يف اجلزء السابع الصفحة ) ٤(

(*)  

)١٠/٤٨٣(  

  

  ).١(الين ببالء االنبياء، فشكر هذا أن أصلي أربع مئة ركعة ابت: إن هذا صدع رأسه، فسر، وقال: قيل
  ).٢(رب أفقرتين، وأفقرت عيايل، بأي وسيلة هذا ؟ وإمنا تفعل هذا بأوليائك : وكان يقول

  ).٣(من أدام النظر بقلبه، أورثه ذلك الفرح باهللا : وعنه
  ).٤(ا من العرب زاهدا دخلت على فتح املوصلي، وهو يوقد يف اآلجر، وكان شريف: قال الطفاوي

  .حدث عن عيسى بن يونس، وغريه: قلت
  .أبو حفص ابن أخت بشر احلايف، وكناه أبا بكر: روى عنه

  ).٥(تويف سنة عشرين ومئتني 
إنه كان يتقوت بفلس خنالة، وقد قدم بغداد زائرا لبشر احلايف، فأضافه خبزا ومترا بنصف درهم : وقيل

)٦.(  
  

  ابن عدي بن الصلت، االمام الثقة:  بن إمساعيل، ويقالابن زريق)  سخ،* ( يوسف بن عدي - ١٦٠
__________  

  .٢٩٢ / ٨" حلية االولياء ) " ١(



  .٣٨٣ / ١٢" تاريخ بغداد " ، و ٢٩٢ / ٨" حلية االولياء ) " ٢(
  .٢٩٣ / ٨" حلية االولياء ) " ٣(
  .٢٩٤ / ٨" حلية االولياء ) " ٤(
  .٣٨٣ / ١٢" تاريخ بغداد " انظر ) ٥(
  .٣٨٢، ٣٨١ / ١٢" تاريخ بغداد " ، و ٢٩٤ / ٨" احللية " انظر ) ٦(
، تذهيب التهذيب ١٥٥٩، ذيب الكمال لوحة ٣٢٨: ، املعجم املشتمل٢٢٧ / ٩اجلرح والتعديل * 
، ٤١٨، ٤١٧ / ١١، ذيب التهذيب ٤١٢ / ١، العرب ٢٩٩ / ٣، الكاشف ١٩٠، ١٨٩ / ٤

، شذرات ٤٣٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٠ / ١اضرة ، حسن احمل٢٦٥ / ٢النجوم الزاهرة 
  .٧٥ / ٢الذهب 

(*)  

)١٠/٤٨٤(  

  

  .احلافظ أبو يعقوب التيمي الكويف موىل تيم اهللا
  .أخوه احلافظ اود زكريا بن عدي، سكن مصر، وحدث ا، وسكن أخوه بغداد، ومها من الكوفة

ومالك بن أنس، وعبيداهللا بن عمرو الرقي، شريك، وأيب االحوص، وعمرو بن أيب املقدام، : روى عن
وعبد الرمحن بن أيب الزناد، وأيوب بن جابر احلنفي، وأخيه حممد بن جابر، وإمساعيل بن عياش، وشهاب 

  .بن خراش، والدراوردي، وحممد بن الفرات، وعبيدة بن االسود، وعدة
 عالن، وأبو زرعة، وأبو حامت، البخاري، وعمر بن عبد العزيز بن مقالص، وعلي بن عبد الرمحن: وعنه

وإبراهيم بن عبد اهللا اخلتلي، وأمحد بن الربقي، وأمحد بن حيىي الرقي، وإسحاق بن سيار النصييب، وجعفر 
بن أمحد الغافقي، واحلسن بن سليمان الفزاري قبيطة، واحلسن ابن غفري املصري العطار، وأبو الزنباع 

  وأبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد احلراين، وأخوه أبوعالثةروح بن الفرج، واحلسني بن محيد العكي، 
  .حممد بن عمرو، وأبو االحوص العكربي، وحيىي بن أيوب العالف، ويعقوب الفسوي، وخلق كثري

  ).١(ثقة، ذهب إىل مصر يف التجارة، ومات ا : قال أبو زرعة
  .)٢(مات سنة اثنتني وعشرين ومئتني ": الثقات " وقال ابن حبان يف 
__________  

  .١٥٦٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٢٧ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٥٦٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(

(*)  



)١٠/٤٨٥(  

  

سكن مصر، وتويف ا يوم الثالثاء، لسبع بقني من شهر ربيع اآلخر سنة : وهذا وهم، فقد قال ابن يونس
  .اثنتني وثالثني

  ).١(حممد، ولد مبصر، يروي عن أبيه : وت بيسري، وخلف ولدا يقال لهوكان قد عمي قبل أن مي: قال
  .سنة ثالث وثالثني: مات سنة ثالثني، وقيل: فهذا الصحيح يف وفاته، وقيل: قلت

 فكان أحفظ من يوسف وأجل، مات -) ٢( أعين احلافظ زكريا بن عدي -وأما أخو يوسف بن عدي 
  .قبل يوسف بعشرين سنة

سوى حديث طويل، حدث به أبو إسحاق بن الدرجي، وأجازه " صحيح البخاري " وليس ليوسف يف 
أخربتنا فاطمة بنت عبد اهللا، أخربنا ابن ريذة، أخربنا : يل عن أيب جعفر الصيدالين ومجاعة، قالوا

الطرباين، حدثنا أمحد بن رشدين، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا عبيداهللا بن عمرو، عن زيد بن أيب 
يا أبا عباس، إين أجد يف : ، فقال)٣(جاءه رجل : ملنهال، عن سعيد، عن ابن عباس، قالأنيسة، عن ا

  القرآن
__________  

  .١٥٦٠لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  . من هذا اجلزء٤٤٢تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٢(
خلوارج، كان هذا الرجل هو نافع بن االزرق الذي صار بعد ذلك رأس االزارقة من ا: قال احلافظ) ٣(

وكان جيالس ابن عباس مبكة، ويسأله ويعارضه، ومن مجلة ما وقع سؤاله عنه صرحيا ما أخرجه احلاكم 
سأل نافع بن االزرق ابن :  من طريق داود بن أيب هند، عن عكرمة، قال٣٩٤ / ٢" املستدرك " يف 

قبل بعضهم على بعض وأ: (وقوله) ال تسمع إال مهسا(و ) هذا يوم ال ينطقون: (عباس عن قوله تعاىل
احلديث ذه القصة حسب، وهي إحدي القصص املسؤول عنها يف )..هاؤم اقرؤوا كتابيه(و ) يتساءلون

قدم نافع بن االزرق وجندة بن عومير : حديث الباب، وروى الطرباين من حديث الضحاك بن مزاحم قال
زمزم، والناس قياما يسألونه، فقال يف نفر من رؤوس اخلوارج مكة، فإذا هم بابن عباس قاعدا قريبا من 

  .أتيتك السألك، فسأله عن أشياء كثرية من التفسري ساقها يف ورقتني: له نافع بن االزرق
(*)  

)١٠/٤٨٦(  

  



ما هو تكذيب، ولكن : تكذيب ؟ فقال الرجل: أشياء ختتلف علي، فقد وقع يف صدري، فقال ابن عباس
  .اختالف
  ).١(احلديث 

  
  .الزاهد الرباين الويل، أبو عبد اهللا االنطاكي، صاحب مواعظ وسلوك *  أمحد بن عاصم- ١٦١

__________  
 يف تفسري سورة فصلت، من طريق يوسف بن عدي، حدثنا ٤٢٩ - ٤٢٧ / ٨أخرجه البخاري ) ١(

: قال رجل البن عباس: عبيداهللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أنيسة، عن املنهال، عن سعيد بن جبري قال
 ١٠١: املؤمنون) [ فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون: ( القرآن أشياء ختتلف علي، قالإين أجد يف

 ] ٤٢: النساء) [ وال يكتمون اهللا حديثا ] (٢٧: الصافات) [ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون] (
  فقد كتموا يف ] ٢٣: االنعام) [ واهللا ربنا ما كنا مشركني(

فذكر خلق السماء  ] ٣٠ - ٢٧: النازعات) [ دحاها: (إىل قوله)...بناهاأم السماء : (هذه اآلية، وقال
 ٩: فصلت) [ طائعني(إىل )..أئنكم لتكفرون بالذي خلق االرض يف يومني: (قبل خلق االرض، مث قال

) عزيزا حكيما) (وكان اهللا غفورا رحيما: (فذكر يف هذه خلق االرض قبل السماء، وقال تعاىل ] ١١ -
فال أنساب بينهم يف النفخة االوىل، مث ينفخ يف الصور فصعق : فكأنه كان مث مضى ؟ فقال) مسيعا بصريا(

من يف السماوات ومن يف االرض إال من شاء اهللا، فال أنساب بينهم عند ذلك وال يتساءلون، مث يف 
  .النفخة اآلخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون

: فإن اهللا يغفر الهل االخالص ذنوم، وقال املشركون) وال يكتمون اهللا) (ما كنا مشركني: (وأما قوله
مل نكن مشركني، فختم على أفواههم، فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن اهللا ال يكتم : تعالوا نقول

  .حديثا، وعنده يود الذين كفروا
  .اآلية

، مث دحا وخلق االرض يف يومني مث خلق السماء، مث استوى إىل السماء فسواهن يف يومني آخرين
االرض، ودحوها أن أخرج منها املاء واملرعى، وخلق اجلبال واجلمال واآلكام وما بينهما يف يومني 

فجعلت االرض وما فيها من شئ يف أربعة ) خلق االرض يف يومني: (وقوله) دحاها: (آخرين، فذلك قوله
  .أيام، وخلقت السماوات يف يومني

قوله، أي مل يزل كذلك، فإن اهللا مل يرد شيئا إال أصاب به مسى نفسه ذلك، وذلك : وكان اهللا غفورا
  .الذي أراد، فال خيتلف عليك القرآن، فإن كال من عند اهللا

  .٣٩٢ / ٢" املستدرك " وانظر 
، ٢٩٧ - ٢٨٠ / ٩، حلية االولياء ١٤٠ - ١٣٧: ، طبقات الصوفية٦٦ / ٢اجلرح والتعديل * 

 من جملد أيا ١٧٦، تاريخ االسالم ورقة ١٠٦ / ١ال ، ميزان االعتد٢٧٩ - ٢٧٧ / ٤صفة الصفوة 



 ١، طبقات الشعراين ٤٧، ٤٦: ، طبقات االولياء٣١٩، ٣١٨ / ١٠، البداية والنهاية ٣٠٠٧صوفيا 
  .١٣٥ - ١٣٣ / ١، نتائج االفكار القدسية ١٩٧ / ١، الكواكب الدرية ٩٧/ 

(*)  

)١٠/٤٨٧(  

  

  ).١" (اء حلية االولي" له ترمجة يف بضع عشرة ورقة من 
  .أبو زرعة الدمشقي، وأمحد بن أيب احلواري: روى عنه

  ).٢(أصلح فيما بقي يغفر لك ما مضى : غنيمة باردة: وكان يقول
  ).٣(إذا صارت املعاملة إىل القلب، استراحت اجلوارح : وقال

  ).٤(مل أظفر له بتاريخ وفاة، ولعله بقي إىل حنو الثالثني ومئتني 
  

ابن عجالن، االمام احلافظ الصدوق، أبو اهليثم املهليب موالهم ) م، س* (  خالد بن خداش- ١٦٢
  .البصري، نزيل بغداد

مالك بن أنس، ومهدي بن ميمون، وأيب عوانة، ومحاد بن زيد، وبكار بن عبد العزيز بن أيب : حدث عن
  .بكرة، وطائفة

بكر بن أيب الدنيا، وعثمان بن ، وأمحد بن أيب خيثمة، وأبو زرعة، وأبو "صحيحه " مسلم يف : حدث عنه
  .خرزاذ، وولده حممد بن خالد، وخلق سواهم

__________  
  .٢٩٧ - ٢٨٠ / ٩" حلية االولياء " انظر ) ١(
  .٢٨١ / ٩" حلية االولياء ) " ٢(
  .٢٨١ / ٩" حلية االولياء ) " ٣(
  .٤٠٩وسيعيد املؤلف ترمجته بأطول مما هنا يف اجلزء احلادي عشر ص ) ٤(
 - ٣٠٤ / ٨، تاريخ بغداد ٣٢٧ / ٣، اجلرح والتعديل ٥٢٥: ، املعارف١٤٦ / ٣يخ الكبري التار* 

، ميزان ١ / ١٨٦ / ١، تذهيب التهذيب ٣٥٥، ذيب الكمال لوحة ١١٣: ، املعجم املشتمل٣٠٧
، ذيب ٢٠٢ / ١، املغين يف الضعفاء ٢٦٧ / ١، الكاشف ٣٨٦ / ١، العرب ٦٢٩ / ١االعتدال 
  .٥١ / ٢، شذرات الذهب ١٠٠: ، خالصة تذهيب الكمال٨٥ / ٣التهذيب 

(*)  

)١٠/٤٨٨(  



  

  ).١(هو صدوق : قال أبو حامت وغريه
  ).٢(فيه ضعف : وقال زكريا الساجي

أبلغ ما نقموا عليه أنه ينفرد بأحاديث عن محاد بن زيد، وهذا ال يدل على لينه، فإنه الزمه مدة : قلت
)٣.(  

  . وعشرين ومئتنيمات يف مجادى اآلخرة سنة ثالث
  .وقد خرج له النسائي بواسطة

  
  .املروزي، االمام احلافظ القدوة، شيخ االسالم، أبو الفضل) خ * ( صدقة بن الفضل- ١٦٣

  .ولد يف حدود اخلمسني ومئة
أيب محزة حممد بن ميمون السكري، وسفيان بن عيينة، وابن وهب، ووكيع، وحفص بن : وحدث عن

  .غياث، وطبقتهم
 البخاري، وأبو حممد الدارمي، ويعقوب الفسوي، وأمحد بن منصور زاج، وعبيداهللا بن :حدث عنه

  .واصل البخاري، والفقيه حممد بن نصر املروزي، وأبو املوجه حممد بن عمرو، وآخرون
__________  

  .٣٢٧ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٣٥٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٠٦ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٠٦ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٣(
، ٢٥٥ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٤٣٤ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٩٨ / ٤التاريخ الكبري * 

، ٢٣٧ / ٢، اللباب ٣٩٨، ٣٩٧ / ٣، معجم البلدان ١٤٤: ، املعجم املشتمل٤٧ / ٨االنساب 
 / ١، العرب ٤٩٨  /٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ٩١ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٠٥ذيب الكمال لوحة 

، خالصة تذهيب ٢١٧: ، طبقات احلفاظ٤١٧ / ٤، ذيب التهذيب ٢٧ / ٢، الكاشف ٣٨٦
  .٥١ / ٢، شذرات الذهب ١٧٣: الكمال

(*)  

)١٠/٤٨٩(  

  

  .وكان إماما حجة صاحب سنة واتباع
  .إنه كان مبرو كاالمام أمحد ببغداد: يقال



  ).١( الفضل خبراسان، وأمحد بن حنبل بالعراق صدقة بن: كنا نقول: قال العباس بن الوليد النرسي
  .يف آخر سنة ثالث وعشرين ومئتني) ٢" (شيوخ النبل " تويف صدقة على ما نقله احلافظ أبو القاسم يف 

  .سنة ست وعشرين: وقيل: قال
  ).٣(وإليه تنسب سكة صدقة مبرو 

  
  .القاسم بن سالم بن عبد اهللا  اتهد ذو الفنون، أبو عبيد،االمام احلافظ) د* ( أبو عبيد - ١٦٤

__________  
  .٦٠٦لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٤٤ص ) ٢(
  .٣٩٨، ٣٩٧ / ٣" معجم البلدان " انظر ) ٣(
، التاريخ ١٧٢ / ٧، التاريخ الكبري ٤٨٠، ٤٧٩: ، تاريخ ابن معني٣٥٥ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ٩٣: ، مراتب النحويني١١١ / ٧عديل ، اجلرح والت٥٤٩: ، املعارف البن قتيبة٣٥٠ / ٢الصغري 
، ٤١٦ - ٤٠٣ / ١٢، تاريخ بغداد ٧٨: ، الفهرست البن الندمي٢٢١، ٢١٧: ، طبقات الزبيدي٩٤

، نزهة ١١٠ - ٨٢ / ٣٥، تاريخ ابن عساكر ٢٥٩ / ١، طبقات احلنابلة ٢٦: طبقات الشريازي
، الكامل البن ٢٦١ - ٢٥٤ / ١٦، معجم االدباء ١٣٠ / ٤، صفة الصفوة ١٤٢ - ١٣٦: االلباء
، وفيات ٢٥٨، ٢٥٧ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٢٣ - ١٢ / ٣، إنباه الرواة ٥٠٩ / ٦االثري 

، تذهيب ١١١٠، ذيب الكمال لوحة ٣٤ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٦٣ - ٦٠ / ٤االعيان 
، ٣٩٢ / ١ ، العرب٤١٧ / ١، تذكرة احلفاظ ١٣٦ / ١، دول االسالم ١٤٧، ١٤٦ / ٣التهذيب 

 ٧، عيون التواريخ ٣٩٠ / ٢، الكاشف ١٤٣ - ١٤١ / ١، معرفة القراء ٣٧١ / ٣ميزان االعتدال 
  ، طبقات٨٦ - ٨٣ / ٢ وما بعدها، مرآة اجلنان ٩٤لوحة / 

، ٢٥ - ٢٣ / ٧، العقد الثمني ٢٩٢، ٢٩١ / ١٠، البداية والنهاية ١٦٠ - ١٥٣ / ٢الشافعية 
: ، روضات اجلنات٢٤١ / ٢، النجوم الزاهرة ٣١٥ / ٨ذيب التهذيب ، ١٨، ١٧ / ٢غاية النهاية 

: ، خالصة تذهيب الكمال٤٦٤ و ٤١٩ و ٤١١ / ٢، املزهر ٢٥٤، ٢٥٣ / ٢، بغية الوعاة ٥٢٦
  .٥٥، ٥٤ / ٢، شذرات الذهب ٣٠٦ / ٢، مفتاح السعادة ٣٧ - ٣٢ / ٢، طبقات املفسرين ٣١٢

(*)  

)١٠/٤٩٠(  

  



يروى أنه خرج يوما وولده أبو عبيد مع ابن أستاذه يف : ميا لرجل هرويكان أبوه سالم مملوكا رو
  ).١(علمي القاسم فإا كيسة : املكتب، فقال للمعلم

  .مولد أيب عبيد سنة سبع ومخسني ومئة
إمساعيل بن جعفر، وشريك بن عبد اهللا، وهشيما، وإمساعيل بن عياش، وسفيان بن عيينة، وأبا : ومسع

 اهللا بن املبارك، وسعيد بن عبدالرمحن اجلمحي، وعبيد اهللا االشجعي، وغندرا، بكر بن عياش، وعبد
وحفص بن غياث، ووكيعا، وعبد اهللا بن إدريس، وعباد بن عباد، ومروان بن معاوية، وعباد بن العوام، 

وجرير بن عبداحلميد، وأبا معاوية الضرير، وحيىي القطان، وإسحاق االزرق، وابن مهدي، ويزيد ابن 
  .ارون، وخلقا كثريا، إىل أن يرتل إىل رفيقه هشام بن عمار، وحنوهه

وقرأ القرآن على أيب احلسن الكسائي، وإمساعيل بن جعفر، وشجاع بن أيب نصر البلخي، ومسع احلروف 
  .من طائفة

  .وأخذ اللغة عن أيب عبيدة، وأيب زيد، ومجاعة
  .وصنف التصانيف املونقة اليت سارت ا الركبان

يف جملد كبري مسعناه " االموال " نف يف القراءات مل أره، وهو من أئمة االجتهاد، له كتاب وله مص
  .باالتصال
  مروي أيضا،) ٢" (الغريب " وكتاب 
" وكتاب " الناسخ واملنسوخ " ، وكتاب "الطهور " وقع لنا، وكتاب " فضائل القرآن " وكتاب 
  الغريب املصنف يف علم" ، وكتاب "املواعظ 
__________  

  .وهذه هلجة االعاجم) ١(
  .١٢ / ٣" ، وإنباه الرواة ٤٠٣ / ٢" تاريخ بغداد " انظر 

  . م باهلند يف أربع جملدات١٩٦٤ - ه ١٣٨٤وقد طبع سنة " غريب احلديث : " أي) ٢(
(*)  

)١٠/٤٩١(  

  

  ).١(، وغري ذلك وله بضعة وعشرون كتابا "اللسان 
ين، وأمحد بن يوسف التغليب، واحلسن بن مكرم، وأبو بكر نصر بن داود، وأبو بكر الصاغا: حدث عنه

بن أيب الدنيا، واحلارث بن أيب أسامة، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وحممد بن حيىي املروزي، وعبد اهللا 
  .بن عبدالرمحن الدارمي، وعباس الدوري، وأمحد بن حيىي البالذري، وآخرون



ب حنو وعربية، وطلب للحديث والفقه، ويل قضاء كان أبو عبيد مؤدبا صاح): ٢(قال ابن سعد 
، ومل يزل معه ومع ولده، وقدم بغداد، ففسر ا غريب )٣(طرسوس أيام االمري ثابت بن نصر اخلزاعي 

  .احلديث، وصنف كتبا، وحدث، وحج، فتويف مبكة سنة أربع وعشرين
ن معني سنة ثالث عشرة ومئتني، قدم أبو عبيد مصر مع حيىي اب": تارخيه " وقال أبو سعيد بن يونس يف 

  ).٤(وكتب ا 
  .ولد راة، وكان أبوه عبدا لبعض أهلها: وقال علي بن عبد العزيز

  ).٥(وكان يتوىل االزد 
ومن علماء بغداد احملدثني النحويني على مذهب الكوفيني، : قال عبد اهللا بن جعفر بن درستويه النحوي

  ورواة اللغة والغريب عن
__________  

  إنباه" ، و ٢٦٠ / ١٦" معجم االدباء " ، و ٧٨ص " الفهرست " انظر مصنفاته يف ) ١(
  .٢٢ / ٣" الرواة 

  .٣٥٥ / ٧" الطبقات الكربى " يف ) ٢(
  .ه) ١٩٢(وذلك يف سنة ) ٣(
  .١١١٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .٤٠٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٠/٤٩٢(  

  

  .ت، ومن مجع صنوفا من العلم، وصنف الكتب يف كل فن أبو عبيدالبصريني، والعلماء بالقراءا
، وصار يف ناحية عبد اهللا بن طاهر، وكان ذا فضل ودين وستر، ومذهب )١(وكان مؤدبا الهل هرمثة 

حسن، روى عن أيب زيد، وأيب عبيدة، واالصمعي، واليزيدي، وغريهم من البصريني، وروى عن ابن 
  ).٢(، واالموي، وأيب عمرو الشيباين، واالمحر االعرايب، وأيب زياد الكاليب

أن طاهر بن احلسني حني سار إىل خراسان، نزل مبرو، فطلب رجال : وغريه" تارخيه " نقل اخلطيب يف 
ما هاهنا إال رجل مؤدب، فأدخلوا عليه أبا عبيد، فوجده أعلم الناس بأيام الناس : حيدثه ليلة، فقيل

  .والنحو واللغة والفقه
أنا متوجه إىل حرب، وليس : من املظامل تركك أنت ذه البلدة، فأعطاه ألف دينار، وقال له: هفقال ل

وعاد " غريب املصنف " أحب استصحابك شفقا عليك، فأنفق هذه إىل أن أعود إليك، فألف أبو عبيد 



ينا ورعا طاهر بن احلسني من ثغر خراسان، فحمل معه أبا عبيد إىل سر من رأى، وكان أبو عبيد ثقة د
  ).٣(كبري الشأن 

واليب عبيد كتب مل يروها، قد رأيتها يف مرياث بعض الطاهرية تباع كثرية يف أصناف : قال ابن درستويه
  الفقه كله، وبلغنا أنه كان إذا ألف كتابا

  ).٤(أهداه إىل ابن طاهر، فيحمل إليه ماال خطريا 
  :وذكر فصال إىل أن قال

__________  
 / ٨" تاريخ الطربي "  ه، انظر أخباره يف ٢٠٠عني االمري الذي قتله املأمون سنة أي هرمثة بن أ) ١(

  .٣١٤ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٥٤٢
  .٢٦١، ٢٦٠ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٤٠٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٠٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
" ، و ٢٦١ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ١٣٧ ": نزهة االلباء" ، و ٤٠٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(

  .١٣ / ٣" إنباه الرواة " ، و ٢٥٥ / ١٦" معجم االدباء 
(*)  

)١٠/٤٩٣(  

  

" من أجل كتبه يف اللغة، احتذى فيه كتاب النضر بن مشيل، املسمى بكتاب ) ١" (الغريب املصنف " و 
  .، وهو أكرب من كتاب أيب عبيد وأجودبدأ فيه خبلق االنسان، مث خبلق الفرس، مث باالبل" الصفات 

ذكره بأسانيده، فرغب " غريب احلديث " أحسن تأليفه، وكتاب ) ٢" (االمثال " ومنها كتابه يف : قال
  ).٣(حدث بنصفه، ومات " معاين القرآن " فيه أهل احلديث، وكذلك كتابه يف 

 ذلك، وأتى بشواهده، ومجعه من وله كتب يف الفقه، فإنه عمد إىل مذهب مالك والشافعي، فتقلد أكثر
  .رواياته، وحسنها باللغة والنحو

من أحسن ما " االموال " وله يف القراءات كتاب جيد، ليس الحد من الكوفيني قبله مثله، وكتابه يف 
  ).٤(صنف يف الفقه وأجوده 

__________  
  .بتركيامل يطبع بعد، ومنه نسختان بدار الكتب املصرية، ونسخة مبكتبة الفاتح ) ١(

إنه اعتمد فيه على الكتب املؤلفة : ١٨٦، ١٨٥ / ١" املعجم العريب " يقول الدكتور حسني نصار يف 
قبله يف املوضوعات املفردة، وخاصة كتب االصمعي وأيب زيد وأيب عبيدة والكسائي وغريهم، وأدخلها 



  برمتها يف كتبه وأبوابه، واتبع ترتيبها يف بعض االحيان، والتزم أن
 كل قول إىل صاحبه، وأن ينبه على املواضع اليت اتفق فيها اللغويون التزام التنبيه على مواضع ينسب

اخلالف، أما شواهده فهي ما استقاه من غريه مع االختصار أحيانا، وتتألف من القرآن والشعر 
ة يف واالقوال، ويف قليل من االحيان من احلديث، وإذن ففضل أيب عبيد يف مجع املوضوعات اخلاص

كتاب واحد، ويف مجع الكتب املختلفة يف املوضوع الواحد يف كتاب واحد وأبواب واحدة من كتابه، 
إنه أخذ كتابه من النضر بن مشيل، أو مع أيب الطيب : ولكن ليس من العدل أن نقول مع ابن الندمي

أمسائهم، ومل حياول إنه اعتمد فيه على رجل من بين هاشم، فالرجال الذين اعتمد عليهم صرح ب: اللغوي
أن خيفي ذلك، وكان يعترب ذلك شكرا للعلم، وال مانع عندنا أن يكون نظام الغريب مشاا لنظام كتاب 

النضر، وبالرغم من ذلك فإن فهرس ما يضمه من كتب يبني بوضوح مدى االضافات واملوضوعات 
  .النضر" صفات " اجلديدة اليت ضمها الغريب املصنف ومل تكن يف 

اليب عبيد البكري بتحقيق الدكتورين إحسان عباس وعبد ايد " فصل املقال " طبع مع شرحه ) ٢(
  . م١٩٧١ ه، ١٣٩٠عابدين سنة 

  .٤٠٥، ٤٠٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤٠٥ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٠/٤٩٤(  

  

خربنا أبو العالء القاضي، أخربنا حممد أنبأنا ابن عالن، أخربنا الكندي، أخربنا الشيباين، أخربنا اخلطيب، أ
كان أبو عبيد مع ابن طاهر، فوجه : بن جعفر التميمي، أخربنا أبو علي النحوي، حدثنا الفسطاطي، قال

أنا يف جنبة رجل ما حيوجين إىل صلة غريه، وال آخذ : إليه أبو دلف بثالثني ألف درهم، فلم يقبلها، وقال
أيها االمري قد قبلتها، ولكن : اهر، وصله بثالثني ألف دينار، فقال لهما علي فيه نقص، فلما عاد ابن ط

قد أغنيتين مبعروفك، وبرك عنها، وقد رأيت أن أشتري ا سالحا وخيال، وأوجه ا إىل الثغر ليكون 
  ).١(الثواب متوفرا على االمري، ففعل 

ملا :  قال-ه منه، أو حدثت به عنه  إما مسعت-قال أمحد بن يوسف : قال عبيد اهللا بن عبدالرمحن السكري
إن عقال بعث : عرض على عبد اهللا بن طاهر، فاستحسنه، وقال" غريب احلديث " عمل أبو عبيد كتاب 

صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب حلقيق أن ال حيوج إىل طلب املعاش، فأجرى له عشرة آالف درهم 
  .يف الشهر

  ).٢(كذا يف هذه الرواية، عشرة آالف درهم 



هذا : أيب عبيد إىل ابن طاهر، فقال" غريب " محل : وروي غريه مبعناه عن احلارث بن أيب أسامة، قال
  .رجل عاقل

  .وكتب إىل إسحاق بن إبراهيم بأن جيري عليه يف كل شهر مخس مئة درهم
  فلما مات ابن طاهر،
__________  

 / ١" طبقات احلنابلة "  و ،١٣٨، ١٣٧": نزهة االلباء " ، و ٤٠٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
 / ٢" طبقات الشافعية " ، و ١٦ / ٣" إنباه الرواة " ، و ٢٥٦ / ١٦" معجم االدباء " ، و ٢٦١
١٥٥.  

" ، و ٢٦١ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ١٣٨": نزهة االلباء " ، و ٤٠٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٦ / ٣" إنباه الرواة 

(*)  

)١٠/٤٩٥(  

  

  ).١(حاق من ماله ذلك، فلما مات أبو عبيد مبكة، أجراها على ولده أجرى عليه إس
  ).٢(ذكر وفاة ابن طاهر هنا وهم، النه عاش مدة بعد أيب عبيد 

أربعني سنة، ورمبا كنت أستفيد الفائدة ) ٣(كنت يف تصنيف هذا الكتاب : وعن أيب عبيد أنه كان يقول
  .را فرحا مين بتلك الفائدةمن أفواه الرجال، فأضعها يف الكتاب، فأبيت ساه

  ).٤(قد أقمت الكثري : وأحدكم جييئين، فيقيم عندي أربعة أشهر، مخسة أشهر، فيقول
  ).٥(من أيب عبيد حيىي بن معني " الغريب " إن أول من مسع : وقيل

اليب عبيد على أيب، " غريب احلديث " عرضت كتاب : مسعت عبد اهللا بن أمحد يقول: الطرباين
  ).٦(جزاه اهللا خريا : وقالفاستحسنه، 

" غريب احلديث " كتب أيب : أنه مسع عبد اهللا بن أمحد يقول: وروى ابن االنباري، عن موسى بن حممد
  ).٧(الذي ألفه أبو عبيد أوال 

كان طاهر ابن عبد اهللا ببغداد، فطمع يف أن : مسعت ابن عرعرة يقول: قال عبد اهللا بن حممد بن سيار
  وطمع أن يأتيه يفيسمع من أيب عبيد، 
__________  

  .٤٠٧، ٤٠٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
ه أي قبله ) ٢٢٤(ه، وتويف أبو عبيد سنة ) ٢٣٠(وهذا هو الصواب فعبد اهللا بن طاهر تويف سنة ) ٢(



  .بست سنني
  .٤٠٦ و ٣٩٢ / ١" العرب " انظر 

  ".الغريب املصنف " يريد كتاب ) ٣(
  .١٦ / ٣" إنباه الرواة " ، و ٢٦١ / ١" طبقات احلنابلة " و ، ٤٠٧ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(

": نزهة االلباء " ، و ٤٠٧ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٥" (كنت " بدل " مكثت " ويف هذا االخري 
  .١٦ / ٣" إنباه الرواة " ، و ٢٦١ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ١٣٨

  .١٦ / ٣" إنباه الرواة " ، و ١٣٨": نزهة االلباء " ، و ٤٠٧ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٦(
  .١٦ / ٣" إنباه الرواة " ، و ٤٠٧ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٧(

(*)  

)١٠/٤٩٦(  

  

  .مرتله، فلم يفعل أبو عبيد، حىت كان هو يأتيه
فكان حيمل كل يوم كتابه، " غريب احلديث " فقدم علي بن املديين، وعباس العنربي، فأرادا أن يسمعا 

  ).١(ما، فيحدثهما فيه ويأتيهما يف مرتهل
  خرج: مسعت أيب يقول: قال جعفر بن حممد بن علي بن املديين

أيب إىل أمحد بن حنبل يعوده وأنا معه، فدخل إليه، وعنده حيىي بن معني ومجاعة، فدخل أبو عبيد، فقال له 
كتاب، فأخذه هاتوه، فجاؤوا بال: فقال" غريب احلديث " اقرأ علينا كتابك الذي عملته للمأمون : حيىي

دعنا من االسناد، حنن أحذق ا : أبو عبيد فجعل يبدأ يقرأ االسانيد، ويدع تفسري الغريب، فقال أيب
  .منك

  .دعه يقرأ على الوجه، فإن ابنك معك، وحنن حنتاج أن نسمعه على الوجه: فقال حيىي بن معني اليب
  .رؤوه، فاقرؤوهما قرأته إال على املأمون، فإن أحببتم أن تق: فقال أبو عبيد

إن قرأته علينا، وإال ال حاجة لنا فيه، ومل يعرف أبو عبيد علي بن املديين، فقال : فقال له ابن املديين
  .هذا علي بن املديين: من هذا ؟ فقال: ليحىي

  .فالتزمه، وقرأه علينا
  .حدثنا: فمن حضر ذلك الس، جاز أن يقول

  ).٢(وغري ذلك، فال يقول 
  .ن علي اهلجيمي، عن جعفررواها إبراهيم ب

 يقسم الليل أثالثا فيصلي ثلثه، وينام ثلثه، - رمحه اهللا -كان أبو عبيد : قال أبو بكر بن االنباري



  ).٣(ويصنف الكتب ثلثه 
__________  

إجالال لعلمهما، " ، ويف الثاين تتمة هي ١٧ / ٣" إنباه الرواة " ، و ٤٠٧ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  ".ريفة رحم اهللا أبا عبيد وهذه شيمة ش

" إنباه الرواة " ، و ٢٦٢، ٢٦١ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٤٠٨، ٤٠٧ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
١٨، ١٧ / ٣.  
طبقات " ، و ١٨ / ٣" إنباه الرواة " ، و ١٣٨": نزهة االلباء " ، و ٤٠٨ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .١٥٤ / ٢" الشافعية 
(*)  

)١٠/٤٩٧(  

  

  دخلت البصرة: ل عبد اهللا بن أيب مقاتل البلخي، عن أيب عبيدقا
مهما : المسع من محاد بن زيد، فقدمت فإذا هو قد مات، فشكوت ذلك إىل عبد الرمحن بن مهدي فقال

  ).١(سبقت به، فال تسبقن بتقوى اهللا 
: ني أرجو ما اجلنةفعلت بالبصرة فعلت: مسعت أبا عبيد القاسم بن سالم يقول: وقال أبو حامد الصاغاين

  .أبو بكر وعمر: أتيت حيىي القطان وهو يقول
  .معي شاهدان من أهل بدر يشهدان أن عثمان أفضل من علي: فقلت
خطبنا ابن : أنت حدثتنا عن شعبة، عن عبدامللك بن ميسرة، عن الرتال بن سربة، قال: من ؟ قلت: قال

  .أمرنا خري من بقي، ومل نال: مسعود، فقال
مسعت عبدالرمحن بن : الزهري، عن محيد بن عبد الرمحن، عن املسور، قال: ن اآلخر ؟ قلتوم: قال

شاورت املهاجرين االولني، وأمراء االجناد، وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : عوف يقول
  .فلم أر أحدا يعدل بعثمان

  .أبو بكر وعمر وعثمان: فترك حيىي قوله، وقال: قال
  .اهللا اخلرييب، فإذا بيته بيت مخاروأتيت عبد : قال

  .ما اختلف فيه أولنا وال آخرنا: ما هذا ؟ قال: فقلت
  .اختلف فيه أولكم وآخركم: قلت
اختلف علي يف االشربة، فمايل شراب : أيوب السختياين، عن حممد، عن عبيدة قال: من ؟ قلت: قال

  .منذ عشرين سنة إال عسل أو لنب أو ماء



  .عبد اهللا بن إدريس: تومن آخرنا ؟ قل: قال
  ).٢(فأخرج كل ما يف مرتله، فأهراقه : قال

يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم، : مسعين ابن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ، فقال يل: أبو عبيد قال
  ).٣(فال يفوتنك من العمل 

__________  
  .٤٠٩، ٤٠٨ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٠٩ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٠٩ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٤٩٨(  

  

املتبع السنة : ، مسعت علي بن عبد العزيز، مسعت أبا عبيد يقول)١(مسعت أبا احلسن الكارزي : احلاكم
  ).٢(كالقابض على اجلمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف يف سبيل اهللا 

لظريفة مثل القالئد الالئحة يف الترائب الواضحة مثل االلفاظ الشريفة، واملعاين ا: وعن أيب عبيد، قال
)٣.(  

إين التبني يف عقل الرجل أن يدع الشمس، وميشي يف الظل : مسعت أبا عبيد يقول: قال عباس الدوري
)٤.(  

، أخربنا عبد اهللا بن جعفر الزبييب، حدثنا عبد اهللا )٥(أخربنا أمحد بن علي البادا : وبإسنادي إىل اخلطيب
: من اهللا على هذه االمة بأربعة يف زمام: لطيالسي، مسعت اهلالل ابن العالء الرقي يقولبن العباس ا

بالشافعي تفقه حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبأمحد ثبت يف احملنة، لوال ذلك كفر الناس، 
قتحم وبيحىي بن معني نفى الكذب عن احلديث، وبأيب عبيد فسر الغريب من احلديث، ولوال ذلك ال

  ).٦(الناس يف اخلطأ 
  سألت أبا قدامة عن الشافعي، وأمحد،: وقال إبراهيم بن أيب طالب

__________  
  .قرية بنواحي نيسابور على نصف فرسخ منها: نسبة إىل كارز) ١(
  .٣١٧ / ١٠" االنساب " 
  .٢٦٢ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٤١٠ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤١٠ / ١٢ "تاريخ بغداد ) " ٣(



  .٤١٠ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
وأما البادي فهو أبو احلسن أمحد بن علي البادي، : ٤٠٨ / ١" االكمال " قال ابن ماكوال يف ) ٥(

ولدت أنا وأخي : وتعرفه العامة بابن البادا، وأخربين بعض الشيوخ أنه البادي، وسألته عن ذلك، فقال
  .ديتوأما، وخرجت أنا أوال، فسميت البا

  لوحة / ١" توضيح املشتبه " وانظر 
  .٢٤ و ٢١ / ٢" االنساب " ، و ٢ / ٢٧

  .١٨ / ٣" إنباه الرواة " ، و ١٣٩": نزهة االلباء " ، و ٤١٠ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٦(
(*)  

)١٠/٤٩٩(  

  

وأما أما أفقههم فالشافعي، لكنه قليل احلديث، وأما أورعهم فأمحد، : ، وأيب عبيد، فقال)١(وإسحاق 
  ).٢(أحفظهم فإسحاق، وأما أعلمهم بلغات العرب فأبو عبيد 

أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدبا، : مسعت إسحاق بن إبراهيم احلنظلي يقول: قال احلسن بن سفيان
  ).٣(وأمجعنا مجعا، إنا حنتاج إليه، وال حيتاج إلينا 

  .-مسعت احلسن :  مسعها احلاكم من أيب الوليد الفقيه-
أبو عبيد القاسم بن سالم : احلق حيبه اهللا عزوجل: مسعت إسحاق بن راهويه يقول:  أمحد بن سلمةوقال

  ).٤(أفقه مين وأعلم مين 
حدثين مسعود بن ناصر، أخربنا علي بن بشرى، حدثنا حممد بن احلسني اآلبري، ": تارخيه " اخلطيب يف 

أبو عبيد : إن اهللا ال يستحيي من احلق: حاققال إس: مسعت ابن خزمية، مسعت أمحد بن نصر املقرئ يقول
  ).٥(أعلم مين، ومن ابن حنبل، والشافعي 

  ).٦(لو كان أبو عبيد يف بين إسرائيل، لكان عجبا : قال أبو العباس ثعلب
__________  

  .أي إسحاق بن راهويه) ١(
  .١٨ / ٣" إنباه الرواة " ، و ١٣٩": نزهة االلباء " ، و ٤١٠ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
طبقات " ، و ١٩ / ٣" إنباه الرواة " ، و ١٣٩": نزهة االلباء " ، و ٤١١ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .١٥٤ / ٢" الشافعية 
  .١٩ / ٣" إنباه الرواة " ، و ١٤٠": نزهة االلباء " ، و ٤١١ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١٩ / ٣" إنباه الرواة "  و ،١٤٠": نزهة االلباء " ، و ٤١١ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٥(



طبقات " ، و ١٩ / ٣" إنباه الرواة " ، و ١٤٠": نزهة االلباء " ، و ٤١١ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٦(
  .١٥٥ / ٢" الشافعية 

(*)  

)١٠/٥٠٠(  

  

كان أبو عبيد فاضال يف دينه ويف علمه، ربانيا، مفننا يف أصناف علوم : وقال أمحد بن كامل القاضي
 القرآن، والفقه والعربية واالخبار، حسن الرواية، صحيح النقل، ال أعلم أحدا طعن عليه يف االسالم من

  ).١(شئ من أمره ودينه 
ابن عباس يف زمانه، والشعيب يف زمانه، : الناس أربعة: وبلغنا عن عبد اهللا بن طاهر أمري خراسان قال
  ).٢(والقاسم بن معن يف زمانه، وأبو عبيد يف زمانه 

: أدركت ثالثة تعجز النساء أن يلدن مثلهم: مسعت إبراهيم احلريب يقول: راهيم بن حممد النساجقال إب
رأيت أبا عبيد، ما مثلته إال جببل نفخ فيه روح، ورأيت بشر بن احلارث، ما شبهته إال برجل عجن من 

 فمن كل صنف قرنه إىل قدمه عقال، ورأيت أمحد بن حنبل، فرأيت كأن اهللا قد مجع له علم االولني،
  ).٣(يقول ما شاء، وميسك ما شاء 

كان أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح، حيسن كل شئ إال : قال إبراهيم احلريب: قال مكرم بن أمحد
  ).٤(احلديث صناعة أمحد وحيىي 

وكان أبو عبيد يؤدب غالما يف شارع بشر، مث اتصل بثابت بن نصر اخلزاعي يؤدب ولده، مث ويل ثابت 
س مثاين عشرة سنة، فوىل أبا عبيد قضاء طرسوس مثاين عشرة سنة، فاشتغل عن كتابة احلديث طرسو

)٥.(  
__________  

  .١٩ / ٣" إنباه الرواة " ، و ١٤٠": نزهة االلباء " ، و ٤١١ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٥٦ / ٢" طبقات الشافعية " ، و ١٤٠": نزهة االلباء " ، و ٤١١ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٤١": نزهة االلباء " ، و ٤١٢ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤١٣، ٤١٢ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١٩ / ٣" إنباه الرواة " ، و ٤١٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٠/٥٠١(  

  



كتب يف حداثته عن هشيم وغريه، فلما صنف، احتاج إىل أن يكتب عن حيىي بن صاحل، وهشام بن 
  ).١(ار عم

جيئ إىل باب فيه ثالثون حديثا، ومخسون أصال عن النيب صلى اهللا عليه " االموال " وأضعف كتبه كتاب 
" وسلم، فيجئ حبديث، حديثني، جيمعهما من حديث الشام، ويتكلم يف ألفاظهما، وليس له كتاب ك 

  ).٢" (غريب املصنف 
: يا أبا عبيد، صاحب هذه الدار يقول: لوا لهوانصرف يوما من الصالة، فمر بدار إسحاق املوصلي، فقا

  .ألف حرف خطأ" غريب املصنف " إن يف كتابك 
ولعل إسحاق عنده رواية، وعندنا ! كتاب فيه أكثر من مئة ألف يقع فيه ألف ليس بكثري ؟ : فقال

خلطأ رواية، فلم يعلم، فخطأنا، والروايتان صواب، ولعله أخطأ يف حروف، وأخطأنا يف حروف، فيبقى ا
  ).٣(يسريا 

قال االصمعي، وقال أبو عمرو، : مسعت، والباقي: فيه أقل من مئيت حرف" غريب احلديث " وكتاب 
  ).٤(وفيه مخسة وأربعون حديثا ال أصل هلا، أيت فيها أبو عبيد من أيب عبيدة معمر بن املثىن 

  فيما أنبأنا ابن عالن، أخربنا الكندي، عن) ٥(قال اخلطيب 
  ،)٦(ه، حدثين العالء بن أيب املغرية، أخربنا علي بن بقاء الشيباين، عن

__________  
  .٤١٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤١٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٠ / ٣" إنباه الرواة " ، و ٤١٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤١٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٤١٤، ٤١٣ / ١٢" تاريخ بغداد " يف ) ٥(
 ه، ٤٥٠وهو خطأ، وعلي بن بقاء هذا هو احملدث املصري الوراق، املتوىف سنة " ؟ ؟ : " يف االصل) ٦(

  .٣٧٤ / ١" حسن احملاضرة " ، و ٢٢٣ / ٣" العرب " مترجم يف 
(*)  

)١٠/٥٠٢(  

  

يف كتاب الطهارة اليب عبيد حديثان ما حدث ما غري أيب عبيد، وال عنه : أخربنا عبد الغين احلافظ قال
  .حديث شعبة، عن عمرو بن أيب وهب: أحدمها: وى حممد بن حيىي املروزيس

، ورواه الناس عن القطان، )١(عبيداهللا بن عمر، عن املقربي، حدث به القطان، عن عبيداهللا : واآلخر



  .عن ابن عجالن
ى أخربنا حجاج، عن شعبة، عن عمرو بن أيب وهب اخلزاعي، عن موس: حدثنا أبو عبيد: حممد بن حيىي

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا : بن ثروان، عن طلحة بن عبيد اهللا ابن كريز، عن عائشة، قالت
  ).٢(توضأ خيلل حليته 

مسعت محدان بن : مسعت حممد بن عقيل: حدثنا عبد اهللا بن حممد بن طرخان: إبراهيم بن أمحد املستملي
مثلي يسأل عن أيب عبيد : - وتبسم -فقال سألت حيىي بن معني عن الكتبة عن أيب عبيد، : سهل يقول

أبو عبيد يسأل عن الناس، لقد كنت عند االصمعي يوما، إذ أقبل أبو عبيد، فشق إليه بصره حىت ! ؟ 
  أترون هذا املقبل ؟: اقترب منه، فقال

__________  
شة رأت عائ: عن سعيد بن أيب سعيد، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن قال: ومتامه عند اخلطيب) ١(

  يا عبدالرمحن أسبغ الوضوء، فإين مسعت رسول اهللا: عبدالرمحن توضأ، فقالت
 / ٦ورواية حيىي عن ابن عجالن أخرجها أمحد " ويل لالعقاب من النار : " صلى اهللا عليه وسلم يقول

 / ٦وأمحد ) ٢٤٠(، عن سامل موىل شداد، عن عائشة، وأخرجه من طرق أخرى مسلم ١٩٢، ١٩١
  .٢٥٨ و ١١٢  و٩٩ و ٨٤ و ٨١

 من طريق علي بن ٢٣٤ / ٦، وأخرج حديث عائشة أمحد ٤١٤، ٤١٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
 / ١موسى، عن عبد اهللا بن املبارك، عن عمر بن أيب وهب اخلزاعي ذا االسناد، وأخرجه احلاكم 

) ٤٣٠ (وابن ماجة) ٣١( من طريق عمر بن أيب وهب به، ويف الباب عن عثمان عند الترمذي ١٥٠
، )٧٢(، وابن اجلارود رقم ١٤٩ / ١واحلاكم ) ١٥٤(وابن حبان ) ١٥٢(و ) ١٥١(وابن خزمية 

  ).١٤٥(وعن أنس عند أيب داود 
(*)  

)١٠/٥٠٣(  

  

  .نعم: قالوا
  ).١(لن تضيع الدنيا أو الناس ما حيي هذا : قال

  .أبو عبيد ثقة: روى عبد اخلالق بن منصور، عن ابن معني، قال
  ).٢(أبو عبيد ممن يزداد عندنا كل يوم خريا : ن حممد، عن أمحد بن حنبلوقال عباس ب

  ).٣(أبو عبيد ثقة مأمون : وقال أبو داود
  ).٤(أبو عبيد أستاذ : مسعت أمحد بن حنبل يقول: وقال أبو قدامة



  ).٥(ثقة إمام جبل : وقال الدارقطين
ومل يرضه أهل علم منها، وإمنا االمام املقبول كان ابن قتيبة يتعاطى التقدم يف علوم كثرية، : وقال احلاكم

  .عند الكل أبو عبيد
عاشرت الناس، وكلمت أهل الكالم، فما رأيت قوما أوسخ : مسعت أبا عبيد يقول: قال عباس الدوري

، وال أمحق منهم، ولقد وليت قضاء الثغر، فنفيت ثالثة، ...وسخا، وال أضعف حجة من
  ).٦(وجهميا ...،...جهميني

  ).٧( كان أبو عبيد أمحر الرأس واللحية باخلضاب، وكان مهيبا وقورا :وقيل
__________  

  .٤١٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
" ، و ٢٦٢ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ١٤١": نزهة االلباء " ، و ٤١٤ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .١٥٤ / ٢" طبقات الشافعية " ، و ٢١ / ٣" إنباه الرواة 
  .١٥٥ / ٢" طبقات الشافعية " ، و ٤١٥ / ١٢" يخ بغداد تار) " ٣(
  .١٥٥ / ٢" طبقات الشافعية ) " ٤(
  .١٥٥ / ٢" طبقات الشافعية ) " ٥(
  .٤٨٠": تاريخ ابن معني ) " ٦(
  .٢٣ / ٣" إنباه الرواة ) " ٧(

(*)  

)١٠/٥٠٤(  

  

ة وسبعني حرفا ، فوجدته سبعة عشر ألفا وتسع مئ"غريب املصنف " عددت حروف : قال الزبيدي
)١.(  

  .يريد باحلرف اللفظة اللغوية: قلت
أخربنا أبو حممد بن علوان، أخربنا عبدالرمحن بن إبراهيم، أخربنا عبداملغيث بن زهري، حدثنا أمحد بن 
عبيداهللا، حدثنا حممد بن علي العشاري، أخربنا أبو احلسن الدارقطين، أخربنا حممد بن خملد، أخربنا 

 وذكر الباب الذي يروى فيه الرؤية، والكرسي -عت أبا عبيد القاسم بن سالم العباس الدوري، مس
، محلها )٤(هذه أحاديث صحاح :  فقال-) ٣(، وضحك ربنا، وأين كان ربنا )٢(موضع القدمني 

كيف : أصحاب احلديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق ال نشك فيها، ولكن إذا قيل
  .ال نفسر هذا، وال مسعنا أحدا يفسره: قلنايضحك ؟ وكيف وضع قدمه ؟ 



__________  
  ".وتسع مئة " بدل " وسبع مئة "  وفيه ٢٥٤ / ٢" بغية الوعاة " ، و ٢١ / ٣" إنباه الرواة ) " ١(
حدثنا سفيان، عن عمار الدهين، عن مسلم البطني، عن سعيد بن جبري، ": تفسريه " رواه وكيع يف ) ٢(

" وأخرجه احلاكم يف " رسي موضع القدمني، والعرش ال يقدر أحد قدره الك: " عن ابن عباس قال
 من طريق أيب العباس حممد بن أمحد احملبويب، حدثنا حممد بن معاذ، عن أيب عاصم، ٢٨٢ / ٢" املستدرك 

عن سفيان ذا االسناد، وصححه، ووافقه الذهيب، وال يصح مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم كما 
  . وغريه٣٠٩ / ١" تفسريه " بن كثري يف حققه ا

يف ) ١١٢(يف تفسري سورة هود، وابن ماجه ) ٣١٠٩(، والترمذي ١٢ و ١١ / ٤أخرجه أمحد ) ٣(
املقدمة من طريق يزيد بن هارون، عن محاد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه 

كان يف عماء، ما حتته : "  أن خيلق خلقه، قاليا رسول اهللا، أين كان ربنا قبل: قلت: أيب رزين قال
، وهذا سند ضعيف جلهالة وكيع بن "هواء، وما فوقه هواء، وما مث خلق، مث خلق عرشه على املاء 

  .عدس، فإنه مل يوثقه غري ابن حبان على عادته يف توثيق ااهيل
كما " أين كان ربنا " وحديث " الكرسي موضع القدمني " لكن الصحة غري متحققة يف حديث ) ٤(

  .تقدم
(*)  

)١٠/٥٠٥(  

  

قد فسر علماء السلف املهم من االلفاظ وغري املهم، وما أبقوا ممكنا، وآيات الصفات وأحاديثها مل : قلت
يتعرضوا لتأويلها أصال، وهي أهم الدين، فلو كان تأويلها سائغا أو حتما، لبادروا إليه، فعلم قطعا أن 

جاءت هو احلق، ال تفسري هلا غري ذلك، فنؤمن بذلك، ونسكت اقتداء قراءا وإمرارها على ما 
بالسلف، معتقدين أا صفات هللا تعاىل، استأثر اهللا بعلم حقائقها، وأا ال تشبه صفات املخلوقني، كما 

  أن ذاته املقدسة ال
ما تعرض متاثل ذوات املخلوقني، فالكتاب والسنة نطق ا، والرسول صلى اهللا عليه وسلم بلغ، و

، فعلينا االميان والتسليم  ]٤٤: النحل) [ لتبني للناس ما نزل إليهم: (لتأويل، مع كون الباري قال
  .للنصوص، واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

كنت عند االمري عبد اهللا بن طاهر، فورد : أخربنا أبو سعيد الضرير قال: قال عبدان بن حممد املروزي
وكان فارس علم غري حمجام مات * يا طالب العلم قد مات ابن سالم :  فأنشأ يقولعليه نعي أيب عبيد،

وعامر، ولنعم التلو يا * مل يلق مثلهم أستاذ أحكام خري الربية عبد اهللا أوهلم * الذي كان فينا ربع أربعة 



 عمرو الداين يف ذكر أبا عبيد أبو) ١(والقامسان ابن معن وابن سالم * عام مها اللذان أنافا فوق غريمها 
أخذ القراءة عرضا ومساعا عن الكسائي، وعن شجاع، وعن إمساعيل بن جعفر، : فقال" طبقات القراء " 

  .وعن حجاج بن حممد، وأيب مسهر
  وهو إمام أهل دهره يف: إىل أن قال

__________  
 ١٦" م االدباء معج" ، وانظر ١٤١": نزهة االلباء " ، و ٤١٢ / ١٢" تاريخ بغداد " االبيات يف ) ١(
  .٢٠ / ٣" إنباه الرواة " ، و ٢٥٧/ 

(*)  

)١٠/٥٠٦(  

  

مجيع العلوم، ثقة، مأمون، صاحب سنة، روى عنه القراءات وراقه أمحد بن إبراهيم، وأمحد بن يوسف، 
  ).١(وعلي بن عبد العزيز، وعلي بن عبد العزيز، ونصر بن داود، وثابت بن أيب ثابت 

  ).٢(ة أربع وعشرين ومئتني مبكة مات سن: قال البخاري وغريه
  ).٣(وبلغين أنه بلغ سبعا وستني سنة، رمحه اهللا : قال اخلطيب

  ومل يتفق وقوع رواية اليب عبيد يف الكتب الستة، لكن نقل عنه أبو
  ".أفعال العباد " ، وحكى أيضا عنه البخاري يف كتاب )٤(داود شيئا يف تفسري أسنان االبل يف الزكاة 

) ح(بكر حمفوظ بن معتوق البزار سنة اثنتني وتسعني وست مئة، أخربنا عبد اللطيف بن حممد أخربنا أبو 
أخربنا أبو زرعة طاهر بن : ، قاال)٦(، أخربنا عبد العزيز بن باقا )٥(وأخربنا أمحد بن إسحاق الغرايف 

نا علي بن حممد بن حممد، أخربنا حممد بن احلسني املقومي حضورا، أخربنا الزبري بن حممد االسدي، أخرب
مهرويه القزويين، أخربنا علي بن عبد العزيز، أخربنا أبو عبيد، أخربنا هشيم، أخربنا منصور، عن ابن 

  إن هذه السورة: سريين، عن ابن عمر، عن عمر، أنه سجد يف احلج سجدتني، وقال
__________  

  .١٨ / ٢البن اجلزري " طبقات القراء " انظر ) ١(
  .١٧٢ / ٧" التاريخ الكبري " ، و ٣٥٥ / ٧"  ابن سعد طبقات" انظر ) ٢(
  .٤١٦ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .باب تفسري أسنان االبل:  يف الزكاة٢٤٩، ٢٤٨ / ٢" سنن أيب داود " انظر ) ٤(
  .بليدة ذات بساتني آخر البطائح حتت واسط: نسبة إىل الغراف) ٥(
  .١٠٠١ / ٣" تبصري املنتبه " 



 عبد العزيز بن أمحد بن باقة البغدادي الشاهد، مسع ببغداد من حيىي بن ثابت وأيب زرعة هو أبو حممد) ٦(
  .وغريمها، واستوطن مصر وحدث ا

  .٤٩١ / ١" االكمال " انظر 
(*)  

)١٠/٥٠٧(  

  

  ).١(فضلت على السور بسجدتني 
تري بن شكل، عن حدثنا أبو عبيد، حدثنا ابن أيب زائدة، عن االعمش، عن مسلم بن صبيح، عن ش: وبه

ملا كان يوم االحزاب، شغلوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صالة العصر، فصالها بني : علي، قال
  صاليت العشاء،

" شغلونا عن الصالة الوسطى، مال اهللا قبورهم وبيوم نارا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
)٢.(  

  . ويزيد، عن هشام، عن ابن سريين، عن عبيدةحدثنا ابن أيب زائدة،: حدثنا أبو عبيد: وبه
  .عن علي مثل ذلك

وأخربنا أبو جعفر ) ح(أخربنا أبو سعيد سنقر بن عبد اهللا الزيين حبلب، أخربنا عبد اللطيف ابن يوسف 
أخربتنا : بن علي السلمي، أخربنا عبدالرمحن بن إبراهيم الفقيه سنة ثالث وعشرين وست مئة، قاال

كاتبة، أخربنا طراد بن حممد، أخربنا أبو احلسن أمحد بن علي سنة اثنيت عشرة وأربع شهدة بنت أمحد ال
  مئة، أخربنا حامد بن حممد اهلروي، حدثنا علي بن عبد

__________  
 بشرح السيوطي عن نافع موىل ابن عمر ٢١٠ / ١" املوطأ " إسناده صحيح، وأخرجه مالك يف ) ١(

إن : بن اخلطاب قرأ سورة احلج، فسجد فيها سجدتني، مث قالأن رجال من أهل مصر أخربه أن عمر 
  .هذه السورة فضلت بسجدتني

 من طريق ابن أيب داود، حدثنا يزيد ٢١١ / ٣وأخرجه احلافظ أبو بكر االمساعيلي فيما ذكره ابن كثري 
أبو اجلهم حدثين : بن عبد اهللا، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو، حدثنا حفص بن غياث، حدثين نافع قال

  .إن هذه فضلت بسجدتني: أن عمر سجد سجدتني يف احلج وهو باجلابية وقال
  .٣٩٠ / ٢" املستدرك " وانظر 

) ١٢٩٨(و ) ١٢٤٥(و ) ١٠٣٦(و ) ٩١١(و ) ٦١٧(برقم " املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(
ن سريين، عن من طرق عن االعمش ذا االسناد، وأخرجه من طرق عن هشام بن حسان، عن حممد ب



 يف ٣١٢ / ٧ يف اجلهاد، و ٧٦ / ٦، والبخاري )١٢٢٠(و ) ٩٩٤(أمحد : عبيدة السلماين، عن علي
، )٤٠٩(، وأبو داود )٦٢٧( يف الدعوات، ومسلم ١٦٥ / ١١ يف التفسري، و ١٤٥ / ٨املغازي، و 

و ) ٥٩١(، وأمحد ٢٣٦ / ١، والنسائي )٢٩٨٤(، والترمذي )٢٠٣) (٦٢٧(وأخرجه مسلم 
  ).١٣٢٦(و ) ١٣١٣(و ) ١٣٠٧(و ) ١١٥١(و ) ١١٥٠(و ) ١١٣٤(

(*)  

)١٠/٥٠٨(  

  

قدم وفد : ، عن ابن عباس، قال)١(العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا عباد بن عباد، أخربنا أبو مجرة 
يا رسول اهللا، إنا هذا احلي من ربيعة، وقد : عبدالقيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا

يننا وبينك كفار مضر، فال خنلص إليك إال يف شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به، وندعو إليه من حالت ب
  .وراءنا
 شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن - مث فسرها هلم -آمركم بأربع، وأاكم عن أربع، االميان باهللا : " فقال

غنمتم، وأاكم عن الدباء، واحلنتم، حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا مخس ما 
  ".والنقري، واملقري 

  ).٢(متفق عليه 
االمام احلافظ، أبو احلسن، أمحد بن محيد الطريثيثي الكويف، ويعرف بدار ) خ * ( دار أم سلمة- ١٦٥

  ).٣(أم سلمة 
  .وكان خنت عبيداهللا بن موسى على ابنته

__________  
ن عمران بن نوح بن خملد الضبعي من بين ضبيعة وهم بطن من هو باجليم والراء، وامسه نصر ب) ١(

  .عبدالقيس
 يف موافيت الصالة، و ٦ / ٢ يف العلم، و ١٦٦ يف االميان، و ١٢٥، ١٢٠ / ١أخرجه البخاري ) ٢(
 يف خرب ٢٠٦ / ١٣ يف االدب، و ٤٦٤ / ١٠ يف اخلمس، و ١٤٦ / ٦ يف الزكاة، و ٢١٠ / ٣

  .٣٢٣ / ٨والنسائي ) ٢٦١٤(والترمذي ) ٣٦٩٢(د وأبو داو) ١٧(الواحد، ومسلم 
، املعجم ٩ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٤٧، ٤٦ / ٢، واجلرح والتعديل ٢ / ٢التاريخ الكبري * 

، ٤٥٦ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ٩ / ١، تذهيب التهذيب ٢٩٨ / ١، ذيب الكمال ٤٣: املشتمل
  .٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٩: ت احلفاظ، طبقا٢٦ / ١، ذيب التهذيب ٥٦ / ١الكاشف 

  .لقب بذلك النه مجع حديث أم سلمة) ٣(



  ).٢( بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف التعليق رقم ٢٩٨ / ١" ذيب الكمال " وانظر 
(*)  

)١٠/٥٠٩(  

  

ضيل، مسع عبد اهللا بن املبارك، وعبيداهللا االشجعي، وحفص بن غياث، وحيىي بن أيب زائدة، وحممد بن ف
  .وطبقتهم

البخاري، وحنبل بن إسحاق، وأبو حممد الدارمي، وعباس الدوري، وحممد بن إمساعيل : حدث عنه
  .الترمذي، وآخرون

  .وكان من أعيان احلفاظ بالكوفة
  ).١(ثقة : قال أبو حامت
  ).٢(تويف سنة عشرين ومئتني : وقال مطني

  
أبو إسحاق إبراهيم بن بشار اجلرجرائي مث االمام احملدث املفيد، ) ٣) (د، ت * ( الرمادي- ١٦٦

  .البصري الرمادي، صاحب سفيان بن عيينة
  .ابن عيينة، وأيب معاوية، وعثمان بن عبدالرمحن الطرائفي، وعبد اهللا بن رجاء املكي، وعدة: روى عن

  ، وإمساعيل القاضي، ومتتام،"سننه " أبو داود يف : حدث عنه
__________  

  .٤٦ / ٢ " اجلرح والتعديل) " ١(
  .٢٩٩ / ١" ذيب الكمال ) " ٢(
 / ٢، التاريخ الصغري ٢٧٧ / ١، التاريخ الكبري ٧: ، التاريخ البن معني٣٠٨ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ١١، الكامل البن عدي لوحة ٨٩ / ٢، اجلرح والتعديل ١٦، ١٥لوحة : ، الضعفاء للعقيلي٣٣٠
 / ٣٣ / ١، تذهيب التهذيب ٥٢ الكمال لوحة ، ذيب٦٤: ، املعجم املشتمل١٥٨ / ٦االنساب 

  ، املغين يف الضعفاء٧٧ / ١، الكاشف ٢٣ / ١، ميزان االعتدال ٢
، شذرات ١٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٨ / ١، ذيب التهذيب ٣٩٨ / ١، العرب ١١ / ١

  .٦٠، ٥٩ / ٢الذهب 
  .هوفروع" ذيب الكمال " مل تذكر الرموز يف االصل، واستدركت من ) ٣(

(*)  

)١٠/٥١٠(  



  

وأمحد بن زهري، وأبو مسلم الكجي، ويوسف القاضي، وأبو خليفة اجلمحي، وروى الترمذي عن رجل 
  .عنه

  ).١(يهم يف الشئ بعد الشئ، وهو صدوق : قال البخاري
كأن سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس بابن عيينة : مسعت أيب يقول: وقال عبد اهللا بن أمحد

  .-يعين مما يغرب عنه  -) ٢(
  ).٣(ليس بالقوي : وقال النسائي
  ).٤(ليس بشئ : وقال ابن معني
  ).٥(كان واهللا أزهد أهل زمانه : سألت الزريقي بالبصرة عنه، فقال: وقال ابن عدي

  ).٦(احلديث ...ال أعلم مما أنكر عليه: مث قال ابن عدي
  .وصل حديثا مرسال

  .وهو عندنا من أهل الصدق: قال
  ).٧(كان متقنا ضابطا، صحب سفيان دهرا : ل ابن حبانوقا

  .تويف سنة أربع
  .سنة سبع وعشرين ومئتني: وقيل

__________  
  .٢٧٧ / ١" التاريخ الكبري ) " ١(
  .٥٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٤ص " الضعفاء واملتروكني ) " ٣(
  .٥٢لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٥للعقيلي لوحة " الضعفاء ) " ٤(
  .١١لوحة  / ١البن عدي " الكامل ) " ٥(
: ١١لوحة  / ١" الكامل " ونص كالم ابن عدي يف " احلديث " و " عليه " يف االصل بياض بني ) ٦(

ال أعلم أنكر عليه إال هذا احلديث الذي ذكره البخاري، وباقي حديثه عند ابن عيينة وأيب معاوية 
  .ن أهل الصدقوغريمها من الثقات مستقيم، وهو عندنا م

حدثنا سفيان، عن بريد، عن : قال يل إبراهيم الرمادي: قال البخاري: واحلديث الذي ذكره البخاري
وهذا وهم، " كلكم راع وكلكم مسؤول : " أيب بردة، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .كان ابن عيينة يرسله
  .٢٣ / ١"  ميزان االعتدال "، و ٢ / ٣٣ / ١للمؤلف " تذهيب التهذيب " وانظر 

  .٥٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٧(
(*)  



)١٠/٥١١(  

  

، شيخ االسالم، وعامل خراسان، أبو ابن بكر بن عبدالرمحن) خ، م، ت، س* ( حيىي بن حيىي - ١٦٧
  .زكريا التميمي املنقري النيسابوري احلافظ

  .كتب ببلده وباحلجاز والعراق والشام ومصر
بعني، منهم كثري بن سليم، وأخذ عنه، وعن عبد اهللا بن جعفر املخرمي، ويزيد بن لقي صغارا من التا

املقدام، زهري بن معاوية، ومالك، وشريك القاضي، وسعري بن اخلمس، وأيب عقيل حيىي بن املتوكل، 
وسليمان بن بالل، والليث بن سعد، وعبد الرمحن بن أيب املوال، وعطاف بن خالد، وإبراهيم بن سعد، 

بن أيب الزناد، واملنكدر بن حممد، وداود بن عبدالرمحن العطار، ومسلم بن خالد، ومعاوية بن عبد وا
  .الكرمي، وخلف بن خليفة، ويزيد بن زريع، وعبثر بن القاسم، وأمم سواهم

البخاري، ومسلم، ومحيد بن زجنويه، وحممد بن نصر املروزي، وأمحد بن سيار، وعثمان بن سعيد : وعنه
   وحممد بنالدارمي،

، وحممد بن حيىي الذهلي، وابنه حيىي حيكان، وزكريا بن داود اخلفاف، وحممد بن ]القشريي [ رافع 
  عمرو اجلرشي، وجعفر بن حممد بن الترك، وحممد بن عبد السالم بن بشار، وإبراهيم بن علي الذهلي،

__________  
، اجلمع بني رجال ١٩٧ / ٩ والتعديل ، اجلرح٣٥٤ / ٢، التاريخ الصغري ٣١٠ / ٨التاريخ الكبري * 

، تذهيب ١٥٢٤، ١٥٢٣، ذيب الكمال لوحة ٣٢٣: ، املعجم املشتمل٥٦٥ / ٢الصحيحني 
، دول ٣٩٧ / ١، العرب ٤١٦، ٤١٥ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٦٩، ٢ / ١٦٨ / ٤التهذيب 
 / ١١ذيب ، ذيب الته١١٧لوحة  / ٨، عيون التواريخ ٢٧١ / ٣، الكاشف ١٣٦ / ١االسالم 

  .٥٩ / ٢، شذرات الذهب ٤٢٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٨ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٩٦
(*)  

)١٠/٥١٢(  

  

  .وداود بن احلسني البيهقي، وعلي بن احلسني الصفار، وخالئق
أنبأتنا زينب بنت أيب القاسم، أخربنا : أخربنا حممد بن عبد السالم الشافعي، وزينب بنت عمر، قاال

 أيب القاسم القارئ، أخربنا عبد الغافر بن حممد الفارسي، أخربنا بشر بن أمحد االسفراييين، إمساعيل بن
قرأت على مالك، عن عبد اهللا بن : حدثنا داود بن احلسني بن عقيل، حدثنا حيىي بن حيىي التميمي، قال

 ما توجهت به كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي على راحلته حيث: دينار، عن ابن عمر، قال



)١.(  
  .ولد حيىي بن حيىي سنة اثنتني وأربعني ومئة

  ).٢(نقله أبو عمرو املستملي، عن أيب الطيب املكفوف صاحب حيىي بن حيىي 
ما رأيت مثل حيىي بن حيىي، وال أحسب أنه رأى : مسعت إسحاق بن راهويه يقول: حيىي بن حممد بن حيىي

  ).٣(مثل نفسه 
  ما رأى حيىي: مسعت أمحد بن حنبل يقول: وقال أبو داود اخلفاف

  ).٤(ابن حيىي مثل نفسه، وما رأى الناس مثله 
  .رواها أبو عثمان سعيد بن شاذان عنه

__________  
 يف صالة النافلة يف السفر بالنهار والليل، والصالة ١٦٥ / ١" املوطأ " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(

 / ٢وكان عبد اهللا بن عمر يفعل ذلك، وأخرجه البخاري : قال عبد اهللا بن دينار: على الدابة، وفيه
باب التطوع على الدابة، من طريق موسى بن إمساعيل، عن عبد العزيز بن :  يف تقصري الصالة٤٧٣

من طريق مالك، عن عبد اهللا بن دينار، ) ٣٧) (٧٠٠(، وأخرجه مسلم ..مسلم، عن عبد اهللا بن دينار
من طريق ابن شهاب، عن سامل، عن عبد اهللا، عن ) ٣٩) (٧٠٠(، ومسلم ٤٧٤ / ٢ورواه البخاري 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غري أنه : أبيه
  .ال يصلي عليها املكتوبة

  .١٥٢٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٥٢٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٤١٥ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٤(

(*)  

)١٠/٥١٣(  

  

مات حيىي ابن حيىي يوم مات وهو إمام الهل الدنيا : مسعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قال أمحد بن سلمة
)١.(  

رأيت النيب صلى : مسعت احلسني بن عبدش وكان ثقة، مسعت حممد بن أسلم يقول: أبو العباس السراج
  ).٢(عن حيىي بن حيىي : لعمن أكتب ؟ فقا: اهللا عليه وسلم يف املنام، فقلت

كان حيىي بن حيىي عندي إماما، ولو كانت عندي : مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال خشنام بن سعيد
  .نفقة، لرحلت إليه



كان أيب يرجع يف املشكالت إىل حيىي بن حيىي، : مسعت حيىي بن حممد يقول: حممد بن يعقوب االخرم
  هو إمام فيما بيين: ويقول

  .وبني اهللا
مل أكتب عن أحد أوثق يف نفسي من حيىي بن حيىي، : مسعت إسحاق يقول:  أبو الطيب املكفوفقال

  .والفضل بن موسى، وحيىي أحسن حديثا من ابن املبارك
الن حيىي أخرج من علمه ما كان ينبغي أن خيرجه، وأمسك ما كان ينبغي أن ميسك : ومل ؟ قال: قلت
  .عنه

إال أن : بخ بخ، مث ذكر قتيبة، فأثىن عليه، مث قال: ىي بن حيىي، فقالمسعت أمحد بن حنبل ذكر حي: االثرم
  .حيىي بن حيىي شئ آخر

مسعت احلسني بن : أخربنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري، حدثنا أبو أمحد الفراء: قال ابن حممش
  كنا عند أمحد: منصور يقول

__________  
  .٤١٦ / ٢" رة احلفاظ تذك" ، و ١٥٢٤لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٥٢٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(

(*)  

)١٠/٥١٤(  

  

كيف قال حيىي ؟ فأخربته، : خالفك حيىي بن حيىي، فقال: ابن حنبل، فروى حديثا عن سفيان، فقلت
  .ال خري فيما خالف فيه حيىي بن حيىي: فضرب على حديثه، وقال

  . إماما وقدوة ونورا لالسالممسعت حيىي بن حيىي، وكان: قال أبو أمحد الفراء
لو عاش حيىي بن حيىي سنتني، لذهب : مسعت مشاخينا يقولون: مسعت حممد بن يعقوب احلافظ: احلاكم

حديثه، فإنه إذا شك يف حديث، أرسله، هذا يف بدء أمره، مث صار إذا شك يف حديث، تركه، مث صار 
  .يضرب عليه من كتابه

، فأثىن عليه خريا، )١(مسعت أيب يذكر حيىي بن حيىي :  أمحد يف كتابهأخربنا عبد اهللا بن: ابن أيب حامت
ما أخرجت خراسان بعد ابن املبارك مثله، كنا نسيمه حيىي الشكاك من كثرة ما كان يشك يف : وقال

  ).٢(احلديث 
من أدركت من املشايخ على : كنت مع أيب عبد اهللا املروزي، فقلت: قال عبد اهللا بن حممد بن مسلم

  .ما أعلم إال أن يكون حيىي بن حيىي: ة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالسن



حدثنا حيىي بن حيىي، وهو أوثق : قرأ عينا إسحاق عن مشاخيه أحاديث، وقال: قال إبراهيم بن أيب طالب
  .من حدثتكم اليوم عنه

  :مسعت حيىي احلماين يقول: قال علي بن احلسن الداراجبردي
__________  

  .بن معني وهو خطأ: صليف اال) ١(
  .١٩٧ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  

)١٠/٥١٥(  

  

  .عبد اهللا بن املبارك، وحيىي بن حيىي، وآخر: كنا نعد فقهاء خراسان ثالثة
كنا عند أمحد بن حنبل، فروى : مسعت احلسني بن منصور قال: قال أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب

  .ال خري فيما خيالف فيه حيىي بن حيىي:  بن حيىي، فتوقف، وقالخالفك حيىي: حديثا عن سفيان، فقلت
 فذكر من فضله وإتقانه - وذكر حيىي بن حيىي النيسابوري -مسعت أمحد بن حنبل يقول : وقال أبو زرعة

  ).١(أمرا عظيما 
 قال عبد: مسعت أبا علي أمحد بن عثمان، مسعت حممد بن عزرة يقول: حممد بن أمحد بن شذرة اخلطيب

  :اهللا بن أمحد بن حنبل
  .وددت أين رأيت حيىي بن حيىي النيسابوري: مسعت أيب كثريا ما يقول

يا بين، هذه دار : فكنت يوما جالسا أكتب، فوقف علي رجل عليه أثر السفر، معه عصا وركوة، فقال
  .نعم: أيب عبد اهللا ؟ قلت

 فوثبت مسرورا وأخربت أيب، فأطرق مليا، أنا حيىي بن حيىي،: من أنت ؟ قال: تراه يف البيت ؟ قلت: قال
  .آتاك اهللا ثواب ما نويت: أبلغه مين السالم، وقل: وقال

  .ومضى..أستودعك اهللا يا بين: فرجعت شبه اخلجل، فقال
فهذه حكاية باطلة، مل يتم من ذلك شئ، وإمنا طلب عبد اهللا بعد موت حيىي بن حيىي، وأيضا فما نعلم أن 

  .حيىي دخل بغداد
مسعت حممد بن حامد، مسعت أبا حممد املنصوري، مسعت حممد بن عبد الوهاب، مسعت احلسني : كماحلا

  أراد: بن منصور يقول
__________  



  .١٩٧ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
(*)  

)١٠/٥١٦(  

  

من أنت من االسالم بالعروة الوثقى، فال آ: حيىي بن حيىي احلج، فاستأذن عبد اهللا بن طاهر االمري، فقال
  .أن متتحن، فتصري إىل مكروه، فهذا االذن، وهذه النصيحة

  .فقعد
وبلغنا أن حيىي أوصى بثياب بدنه المحد بن حنبل، فلما قدمت على أمحد، أخذ منها ثوبا واحدا للربكة، 

  ).١(إنه ليس تفصيل ثيابه من زي بلدنا : ورد الباقي، وقال
  .ىي يف أول ربيع االول سنة ست وعشرين ومئتنيمات حيىي بن حي: قال حممد بن عبد الوهاب، وغريه

  أخربين: مسعت أبا أمحد الفراء يقول: وقال أبو عمرو املستملي
ليس : أوصى أيب بثياب جسده المحد، فأتيته ا يف منديل، فنظر إليها، وقال: زكريا بن حيىي بن حيىي قال

  ).٢(هذا من لباسي، مث أخذ ثوبا واحدا، ورد الباقي 
رأيت يف : ومسعت احلسني بن منصور، مسعت عبد اهللا بن طاهر االمري يقول: بن عبد الوهابقال حممد 

اسم من غفر له، فقمت، ] فيه [ هذا الكتاب : النوم يف رمضان كأن كتابا أديل من السماء، فقيل يل
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: فتصفحت فيه، فإذا فيه

  .حيىي بن حيىي
بينا أنا نائم ذات ليلة على السطح، : ت أبا عمرو العمروي وايل البلد يقولمسع: مسعت أيب: قال احلاكم

  إذ رأيت نورا يسطع إىل السماء، من قرب يف مقربة احلسني، كأنه منارة بيضاء، فدعوت بغالم يل رام،
__________  

  .١٥٢٤لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٥٢٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(

(*)  

)١٠/٥١٧(  

  

ارم ذاك القرب الذي يسطع منه النور، ففعل، فلما أصبحت، بكرت بنفسي، فإذا النشابة يف قرب : فقلت
  .حيىي بن حيىي رمحة اهللا عليه



  ).١(ثقة ثبت : قال النسائي
حيىي بن حيىي من موايل بين منقر، كان ثقة، حسن الوجه، طويل اللحية، : وقال أمحد بن سيار املروزي

  ).٢(سه خريا، فاضال، صائنا لنف
  ).٣(حيىي بن حيىي النيسابوري الثقة املأمون : وقال النسائي أيضا

ذهبت يوما أحكي ليحىي بن حيىي بعض كالم اجلهمية الستخرج منه نقضا : قال عثمان بن سعيد الدارمي
  عليهم، ويف جملسه يومئذ حسني ابن عيسى البسطامي، وأمحد بن احلريش القاضي، وحممد بن رافع، وأبو

اسكت، وأنكر على :  السرخسي فيما أحسب، وغريهم من املشايخ، فزبرين حيىي بغضب، وقالقدامة
  .أولئك استعظاما أن أحكي كالمهم، وإنكارا

الذب : مسعت حيىي بن معني يقول: مسعت حممد بن حيىي الذهلي): ٤(وقال نصر بن زكريا بإسبيجاب 
  .عن السنة أفضل من اجلهاد يف سبيل اهللا

  .نعم، بكثري: ؟ قال! الرجل ينفق ماله، ويتعب نفسه، وجياهد، فهذا أفضل منه : فقلت ليحىي
__________  

  .١٥٢٤لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٥٢٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٥٢٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
نهر يف حدود اسم بلدة كبرية من أعيان بالد ما وراء ال: - ويقال إسفيجاب بالفاء -إسبيجاب ) ٤(

 / ١" اللباب " ، وابن االثري يف ٢٤١ / ١" االنساب " تركستان، ضبطها بكسر اهلمزة السمعاين يف 
معجم البلدان " ، وانفرد ياقوت بضبطها بالفتح يف ٣٠٨ / ٤" وفيات االعيان " ، وابن خلكان يف ٥٦
 "١٧٩ / ١.  

(*)  

)١٠/٥١٨(  

  

ما أخرجت خراسان بعد : قال يل أيب: حل بن أمحد بن حنبلحدثين صا: قال إبراهيم بن إسحاق الغسيلي
  ).١(ابن املبارك مثل حيىي بن حيىي 

قال يل :  يقول- وقد جالس حيىي بن حيىي -مسعت النبيل أبا الطيب املكفوف : وقال أبو العباس السراج
  .أصبح حيىي ابن حيىي إمام أهل الشرق والغرب: إسحاق بن راهويه يوما

راسان بعده مثله إال إسحاق، وال بعد إسحاق مثل الذهلي، وال بعد الذهلي كمسلم، مل يكن خب: قلت
  وال بعد مسلم كمحمد بن نصر



  .املروزي، وال بعد ابن نصر كابن خزمية، وال بعده كأيب حامد بن الشرقي، وال بعده كأيب بكر الصبغي
  

نغايا، االمام الكبري، فقيه بن م) ٣(بن مشالل ) ٢ (ابن وسالس*  حيىي بن حيىي بن كثري - ١٦٨
  .االندلس، وأبو حممد الليثي الرببري املصمودي االندلسي القرطيب

  .مولده يف سنة اثنتني ومخسني ومئة
__________  

  .١٥٢٤لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
، جذوة ١٥٢ / ١، طبقات الشريازي ٥٨: ، االنتقاء١٨١ - ١٧٩ / ٢تاريخ علماء االندلس * 

، املغرب يف حلي املغرب )١٤٩٧(، بغية امللتمس ٥٤٧ - ٥٣٤ / ٢، ترتيب املدارك ٣٨٢: املقتبس
، ١١٣ / ٢، مرآة اجلنان ٤١٩ / ١، العرب ١٤٦ - ١٤٣ / ٦، وفيات االعيان ١٦٥ - ١٦٣ / ١

: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠١، ٣٠٠ / ١١، ذيب التهذيب ٣٥٣، ٣٥٢ / ٢الديباج املذهب 
  .٦٤، ٦٣: ، شجرة النور الزكية٨٢ / ٢ات الذهب ، شذر٩ / ٢، نفح الطيب ٤٢٩

  .وسالسن بزيادة نون: ويقال: قال احلميدي وابن خلكان) ٢(
  .مشالل: كذا االصل) ٣(

  .مشال، وقد ضبطه بفتح الشني وتشديد امليم وبعد االلف الم": وفيات االعيان " ويف 
  .مشلل": لس تاريخ علماء االند" و " ترتيب املدارك " و " االنتقاء " ويف 
(*)  

)١٠/٥١٩(  

  

  .مسع أوال من الفقيه زياد بن عبدالرمحن شبطون، وحيىي بن مضر، وطائفة
سوى أبواب من االعتكاف، شك " املوطأ " مث ارحتل إىل املشرق يف أواخر أيام مالك االمام، فسمع منه 

  يف مساعها منه، فرواها عن
فيان بن عيينة، وعبد اهللا بن وهب، وعبد الرمحن زياد شبطون، عن مالك، ومسع من الليث بن سعد، وس

بن القاسم العتقي، ومحل عن ابن القاسم عشرة كتب سؤاالت، ومسائل، ومسع من القاسم بن عبد اهللا 
  .العمري، وأنس بن عياض الليثي

  .إنه حلق نافع بن أيب نعيم مقرئ املدينة، وأخذ عنه: ويقال
  .ر سننيوهذا بعيد، فإن نافعا مات قبل مالك بعش

والزم ابن وهب، وابن القاسم، مث حج، ورجع إىل املدينة ليزداد من مالك، فوجده يف مرض املوت، 



فأقام إىل أن توفاه اهللا، وشهد جنازته، ورجع إىل قرطبة بعلم جم، وتصدر لالشتغال، وازدمحوا عليه، 
  .وبعد صيته، وانتفعوا بعلمه وهديه ومسته

  .ة، عظيم اهليبة، نال من الرئاسة واحلرمة ما مل يبلغه أحدوكان كبري الشأن، وافر اجلالل
ولده أبو مروان عبيداهللا، وحممد بن العباس بن الوليد، وحممد بن وضاح، وبقي بن خملد، : روى عنه

  .وصباح بن عبدالرمحن العتقي، وخلق سواهم
  مل يعط أحد من أهل: كان أمحد بن خالد بن احلباب احلافظ يقول

)١٠/٥٢٠(  

  

  ).١(علم باالندلس من احلظوة، وعظم القدر، وجاللة الذكر، ما أعطيه حيىي ابن حيىي ال
وبلغنا أن حيىي بن حيىي الليثي كان عند مالك بن أنس رمحه اهللا، فمر على باب مالك الفيل، فخرج كل 

  ؟ وأينمن أنت : من كان يف جملسه لرؤية الفيل، سوى حيىي بن حيىي، فلم يقم، فأعجب به مالك، وسأله
  ).٢(بلدك ؟ مث مل يزل بعد مكرما له 

  .دعه: أخذت بركاب الليث، فأراد غالمه أن مينعين، فقال الليث: وعن حيىي بن حيىي، قال
  .خدمك العلم: مث قال يل

  ).٣(فلم تزل يب االيام حىت رأيت ذلك : قال
 رمضان ارا، فلم ميلك إن عبدالرمحن بن احلكم املرواين صاحب االندلس نظر إىل جارية له يف: وقيل

صم شهرين متتابعني، : نفسه أن واقعها، مث ندم، وطلب الفقهاء، وسأهلم عن توبته، فقال حيىي بن حيىي
مالك مل تفته مبذهبنا عن مالك أنه خمري بني العتق والصوم : فسكت العلماء، فلما خرجوا، قالوا ليحىي

يه أن يطأ كل يوم، ويعتق رقبة، فحملته على أصعب لو فتحنا له هذا الباب، لسهل عل: واالطعام ؟ قال
  ).٤(االمور لئال يعود 

__________  
" ، و ١٤٦ / ٦" وفيات االعيان " ، و ١٨٠ / ٢" تاريخ علماء االندلس " ، و ٦٠" االنتقاء ) " ١(

  .٥٢٦ / ٢" ترتيب املدارك 
" ، و ٩ / ٢"  نفح الطيب "، و ٥٣٧ / ٢" ترتيب املدارك " ، و ٣٨٣، ٣٨٢" جذوة املقتبس ) " ٢(

  .ومساء عاقل االندلس:  وفيها١٤٤ / ٦" وفيات االعيان 
  .١٢ / ٢" نفح الطيب " ، و ٥٤٠ / ٢" ترتيب املدارك " ، و ١٤٦ / ٦" وفيات االعيان ) " ٣(
، ١٠ / ٢" نفح الطيب " ، و ٥٤٢ / ٢" ترتيب املدارك " ، و ١٤٥ / ٦" وفيات االعيان ) " ٤(



١١.  
(*)  

)١٠/٥٢١(  

  

قدم حيىي بن حيىي االندلس بعلم كثري، فعادت فتيا االندلس بعد عيسى بن : قال أبو عمر بن عبد الرب
  دينار الفقيه عليه، وانتهى السلطان والعامة

: إىل رأيه، وكان فقيها حسن الرأي، وكان ال يرى القنوت يف الصبح، وال يف سائر الصلوات، ويقول
إمنا قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ت حيىي ابن سعيد االنصاري يقولمسع: مسعت الليث بن سعد يقول

  ).١(وسلم حنوا من أربعني يوما يدعو على قوم، ويدعو آلخرين 
  ).٢(وكان الليث ال يقنت : قال

وخالف حيىي بن حيىي مالكا يف اليمني مع الشاهد، فلم ير القضاء به وال احلكم : مث قال ابن عبد الرب
  ).٤(ول الليث بن سعد ، وأخذ بق)٣(

هي سنة رسول اهللا : وكان يرى جواز كراء االرض جبزء مما خيرج منها، على مذهب الليث، ويقول: قال
  ).٥(صلى اهللا عليه وسلم يف خيرب 

__________  
 يف ١٣٥ / ٣ يف الوتر، و ٤٠٩ و ٤٠٨ / ٢انظر يف ذلك حديث أنس بن مالك عند البخاري ) ١(

 يف الدعوات، ١٦٣ / ١١ يف املغازي، و ٣٠١، ٢٩٦ / ٧ اخلمس، و  يف١٩٥ / ٦اجلنائز، و 
، )٣٠٤(و ) ٣٠٣(و ) ٣٠٢(و ) ٣٠١(و ) ٣٠٠(و ) ٢٩٩(و ) ٢٩٨(و ) ٢٩٧) (٦٧٧(ومسلم 

 ٨ و ٣٨٥، ٣٨٤ / ٥" جامع االصول " ، و ٢٠٠ / ٢، والنسائي )١٤٤٥(و ) ١٤٤٤(وأيب داود 
 /٢٦٣، ٢٦٠.  
  .٥٩ص " االنتقاء ) " ٢(
صواب مع مالك يف هذه املسألة، فقد ثبت من حديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وال) ٣(

، وله شاهد من حديث ٢٣٤ / ٢، والشافعي )١٧١٢(وسلم قضى باليمني مع الشاهد، أخرجه مسلم 
، وآخر من حديث علي عند الدارقطين ص )٢٣٦٩(وابن ماجه ) ١٣٤٤(أيب هريرة عند الترمذي 

٥١٦.  
 ٩البن قدامة " املغين " ، و ١٠٤، ١٠٢ / ١٠" شرح السنة " ف العلماء يف هذه املسألة يف وانظر خال

  .٧٥ - ٦٦ص " الطرق احلكمية " ، و ٣٢٣ - ٣١٨ / ٨" نيل االوطار " ، و ١٥٠، ١٤٩/ 
  .ال بد من شهادة رجلني أو رجل وامرأتني: وقال:  ومتامه٥٩ص " االنتقاء ) " ٤(



  باب إذا استأجر أرضا فمات أحدمها، ويف:  يف االجارة٣٧٩ / ٤أخرج البخاري ) ٥(
: يف أول املساقاة من حديث ابن عمر قال) ١٥٥١(باب املزارعة بالشطر وحنوه، ومسلم : املزارعة

  .أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب ليهود أن يعملوها ويزرعوها وهلم شطر ما خيرج منها
  .٢٥٣ / ٨" شرح السنة " وانظر 

(*)  

)١٠/٥٢٢(  

  

  ).٣(يصلحان لذلك ) ٢(إذا مل يوجد يف أهل الزوجني حكمان ) ١(وقضى برأي أمينني 
وكان حيىي بن حيىي إمام أهل بلده، واملقتدى به منهم، واملنظور إليه، واملعول عليه، وكان : قال أبو عمر

  .ثقة عاقال، حسن اهلدي والسمت، يشبه يف مسته بسمت مالك
  ).٤( بصر باحلديث ومل يكن له: قال
  .نعم، ما كان من فرسان هذا الشأن، بل كان متوسطا فيه، رمحه اهللا: قلت

  ).٥(كان يفيت برأي مالك، وكان إمام وقته، وواحد بلده، وكان رجال عاقال : قال ابن الفرضي
حيىي : لهاعبدامللك بن حبيب، وعاق: عيسى بن دينار، وعاملها: فقيه االندلس: قال حممد بن عمر بن لبابة

  ).٦(بن حيىي 
يف القيام :  يعين-وكان حيىي بن حيىي ممن ام ببعض االمر يف اهليج ": تارخيه " مث قال ابن الفرضي يف 

  فهرب إىل طليطلة، مث استأمن، فكتب له احلكم االمري املعروف:  قال-) ٧(واالنكار على أمري االندلس 
__________  

  .طأبدار أمني، وهو خ: يف االصل) ١(
  .حكمني، وهو خطأ: يف االصل) ٢(
  .٦٠ص " االنتقاء ) " ٣(
  .٦٠ص " االنتقاء ) " ٤(
  .١٨٠ و ١٧٩ / ٢" تاريخ علماء االندلس ) " ٥(
  .١٨٠ / ٢" تاريخ علماء االندلس ) " ٦(
  .يف ترمجة احلكم بن هشام الربضي" السري " انظر تفصيل ذلك يف اجلزء الثامن من ) ٧(

(*)  

)١٠/٥٢٣(  

  



  ).١(لربضي أمانا، فرد إىل قرطبة با
رأيت حيىي بن حيىي نازال عن دابته، ماشيا إىل اجلامع يوم مجعة، وعليه : قال عبد اهللا بن حممد بن جعفر

  ).٢(عمامة ورداء متني، وأنا أحبس دابة أيب 
ته كان حيىي بن حيىي جماب الدعوة، قد أخذ نفسه يف هيئ): ٣(قال أبو القاسم بن بشكوال احلافظ 

ومقعده هيئة مالك االمام باالندلس، فإنه عرض عليه قضاء اجلماعة، فامتنع، فكان أمري االندلس ال يويل 
أحدا القضاء مبدائن إقليم االندلس، إال من يشري به حيىي بن حيىي، فكثر لذلك تالمذة حيىي بن حيىي، 

  ).٤(وأقبلوا على فقه مالك، ونبذوا ما سواه 
  . بن حيىي يف شهر رجب سنة أربع وثالثني ومئتنينقل غري واحد وفاة حيىي

  ).٥(يف سنة ثالث : وبعضهم قال
  .واالول أصح

) ٦(االمام املعمر مسند املغرب أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن هارون الطائي " املوطأ " أخربنا بكتاب 
  أخربنا: كتابة من مدينة تونس، قال

__________  
  .١٨٠ / ٢" تاريخ علماء االندلس ) " ١(
  .١٨٠ / ٢" تاريخ علماء االندلس ) " ٢(
  .١٤٦ / ٦" وفيات االعيان " كما صرح بذلك ابن خلكان يف " تارخيه " يف ) ٣(
  ،١٤٤ / ٦" وفيات االعيان " ، و ٢٨٤، ٢٨٣: للحميدي" جذوة املقتبس " وانظر ) ٤(

١٤٥.  
  .١٨١، ١٨٠ / ٢" تاريخ علماء االندلس ) " ٥(
عبد اهللا بن حممد بن هارون بن حممد بن عبد : ، فقال٢ / ٦٨ورقة " مشيخته "  ترمجه املؤلف يف) ٦(

  .العزيز، العالمة املعمر أبو حممد الطائي القرطيب املالكي الكاتب البليغ
  .ولد بقرطبة سنة ثالث وست مئة

املربد " كامل " كله من القاضي أيب القاسم بن بقي يف سنة عشرين وست مئة، وقرأ " املوطأ " ومسع 
  .على ابن بقي، وتال بالسبع على أيب العلى إدريس بن حممد االنصاري صاحب أيب جعفر أمحد بن خلصة

  = (*)روى عنه أبو حيان النحوي، وأبو عبد اهللا الوادي 

)١٠/٥٢٤(  

  



أخربنا : القاضي أبو القاسم أمحد بن يزيد بن بقي املالكي قراءة عليه يف سنة عشرين وست مئة، قال
أخربنا : أخربنا االمام حممد بن فرج موىل ابن الطالع، قال: بن عبد احلق القرطيب قراءة، قالحممد 

القاضي أبو الوليد يونس ابن عبد اهللا بن مغيث مساعا، أخربنا أبو عيسى حيىي بن عبد اهللا بن حيىي ابن 
خربنا عم أيب الفقيه أ:  قال- وتويف يف رجب سنة سبع وستني وثالث مئة -حيىي بن حيىي الليثي قراءة 

: أخربنا أيب قال:  قال- وتويف يف رمضان سنة مثان وتسعني ومئتني -أبو مروان عبيداهللا بن حيىي بن حيىي 
  ".املوطأ " حدثنا مالك بن أنس سوى فوته من االعتكاف، فذكر 

  
البغدادي،  بن عطية الباهلي الشيخ احملدث الثقة، أبو اجلهم، العالء بن موسى*  أبو اجلهم - ١٦٩

  .صاحب ذاك اجلزء العايل، وإمنا ذكرته لشهرته كغريه من املعمرين، ومل أستوعبهم
عبد العزيز بن املاجشون حديثا نسي سنده، ومن الليث ابن سعد، وسوار بن مصعب، وعبد : مسع من

  ، وسفيان بن- أراه ابن حبيب -القدوس 
  .عيينة، واهليثم بن عدي، وغريهم

  .سنني اخلتلي، وأمحد بن علي االبار، وأبو القاسم البغويإسحاق بن : حدث عنه
__________  

  .آشي، وأبو العباس اخلشاب، وأبو مروان= 
  .وكتب إلينا مبروياته يف سنة سبع مئة

  .وتويف يف ذي القعدة سنة اثنتني وسبع مئة، وعلى هذا فقد تغري قبل موته تغري اهلرم
، شذرات الذهب ١٣٨ / ١، دول االسالم ٤٠٣/  ١، العرب ٢٤١، ٢٤٠ / ١٢تاريخ بغداد * 

  .٦٦٦ / ١، هدية العارفني ٦٥٢
(*)  

)١٠/٥٢٥(  

  

  .كان صدوقا: قال أبو بكر اخلطيب
  ).١(مات ببغداد يف أول سنة مثان وعشرين ومئتني 

  .كان من أبناء الثمانني: قلت
عه من حممد أيب مسعنا نسخته من نيف وستني نفسا، مسعوها من أصحاب أيب الوقت السجزي بسما

  .مسعود الفارسي، عن ابن أيب شريح، عن البغوي عنه
  .وآخر من رواها يف الدنيا أبو العباس بن الشحنة الصاحلي، فعمر بعد أن مسع اجلزء سبعا وتسعني سنة



أخربنا عبد : أخربك موسى بن عبد القادر، واحلسني بن املبارك، قاال: قرأت على عبد احلافظ بن بدران
 عيسى، أخربنا حممد بن عبد العزيز الفارسي، أخربنا عبدالرمحن بن أيب شريح، أخربنا أبو االول بن

كان رسول اهللا : " القاسم البغوي، حدثنا أبو اجلهم، حدثنا الليث، عن نافع، أن عبد اهللا بن عمر، قال
  ".صلى اهللا عليه وسلم ينهى إذا كان ثالثة نفر أن يتناجى اثنان دون واحد 

  .عن قتيبة، عن ليث) ٢(م رواه مسل
  

  ، احلافظ االمام الكبري أبوابن عبدالرمحن بن ميمون بن عبدالرمحن*  حيىي بن عبداحلميد - ١٧٠
__________  

  .٢٤١ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
باب حترمي مناجاة االثنني دون الثالث بغري رضاه، وأخرجه من حديث : يف السالم) ٢١٨٣(برقم ) ٢(

) ٤٨٥٢( يف االستئذان، وأبو داود ٦٩، ٦٨ / ١١ يف الكالم، والبخاري ٩٨٨ / ٢ابن عمر مالك 
، وأيب داود )٢١٨٤(، ومسلم ٦٩ / ١١يف االدب، ويف الباب عن ابن مسعود عند البخاري 

  ).٢٨٢٧(، والترمذي )٤٨٥١(
  = (*)، التاريخ ٢٩١ / ٨، التاريخ الكبري ١٧٣: ، طبقات خليفة٤١١ / ٦طبقات ابن سعد * 

)١٠/٥٢٦(  

  

  .الكبري" املسند " زكريا بن احملدث الثقة أيب حيىي احلماين الكويف صاحب 
  .ولد حنو اخلمسني ومئة

 وعن عبدالرمحن بن سليمان بن الغسيل، وهذا أكرب - وأبوه من أصحاب االعمش -أبيه : وحدث عن
سليمان بن بالل، وقيس شيخ له، ومندل بن علي، وعبد اهللا بن جعفر املخرمي، وأيب عوانة، وشريك، و

بن الربيع، وأيب إسرائيل املالئي، وعبد اهللا بن املبارك، وهشيم، وفضيل ابن عياض، وعبد الواحد بن 
زياد، وخالد بن عبد اهللا، وحشرج بن نباتة، وإبراهيم بن سعد، ومحاد بن زيد، وعلي بن مسهر، 

  .وسفيان بن عيينة، وخلق
بن عبد العزيز البغوي، وأمحد ابن حيىي احللواين، وأبو بكر بن أيب أبو قالبة، وأبو حامت، وعلي : وعنه

الدنيا، وحممد بن أيوب الرازي، وحممد ابن إبراهيم البوشنجي، وأبو حصني حممد بن احلسني الوادعي، 
  ومطني،

وموسى بن إسحاق االنصاري، وحممد بن إبراهيم السراج، وعثمان بن خرزاذ، وأبو القاسم البغوي، 
  . بن إسحاق التستري، وخلق كثريواحلسني



__________  
، الضعفاء ١٠٨: ، الضعفاء واملتروكني للنسائي١٢٠: ، الضعفاء الصغري للبخاري٣٥٧ / ٢الصغري = 

، تاريخ ٨٤٣لوحة : ، الكامل البن عدي١٦٨ / ٩، اجلرح والتعديل ٤٤٤، ٤٤٣لوحة : للعقيلي
، ١٥٠٦، ذيب الكمال لوحة ٣٨٦ / ١، اللباب ٢١٠ / ٤، االنساب ١٧٧ - ١٦٧ / ١٤بغداد 

، املغين ٣٩٣، ٣٩٢ / ٤، ميزان االعتدال ٤٢٣ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٥٩ / ٤تذهيب التهذيب 
، ١٨٢: ، طبقات احلفاظ٢٤٣ / ١١، ذيب التهذيب ٤٠٤ / ١، العرب ٧٣٩ / ٢يف الضعفاء 

  .٦٢: فة، الرسالة املستطر٦٧ / ٢، شذرات الذهب ٤٢٥: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)١٠/٥٢٧(  

  

من يسأل : رأيت رجال طويال شابا يف جملس ابن عيينة، فقال ابن عيينة: مسعت القعنيب يقول: قال االثرم
نعم، كان أبوك : من أنت ؟ فانتسب له، فقال: أين ابن احلماين، فقام، فقال: الهل الكوفة ؟ مث قال

  ).١(جليسنا عند مسعر، فجعل يسأل 
رأيت عند ابن عيينة مجاعة من البصريني يتذاكرون احلديث، فتحول سفيان :  بشاروقال إبراهيم بن

  ).٢(أين ابن آدم ؟ أين ابن احلماين عبداحلميد ؟ : للكوفة، أتى إىل ناحية أهل الكوفة، فقال
كأين أنظر إىل حيىي احلماين شيخ ضعيف، أعور : وروى ابن عدي، عن طريف بن عبيداهللا املوصلي قال

  ).٣(حدثنا شريك :  منحين العنق، يقولاليسرى،
  سئل أمحد بن حنبل: وقال حممد بن عبدالرمحن السامي اهلروي
  ).٤(عن حيىي احلماين، فسكت، فلم يقل شيئا 

  .ليس بأيب غسان بأس: ذكر احلماين عند أمحد، فقال: وقال امليموين
  ).٥(ال أدري : ومرة ذكره، فنفض يده، وقال

: كيف ال أعرفه ؟ قلت: تعرفه ؟ لك به علم ؟ فقال: ن حنبل عنه، قلت لهسألت أمحد ب: وقال مطني
  ).٦(أنتم أعرف مبشاخيكم : أكان ثقة ؟ قال

__________  
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٦٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٦٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٨٤٣لوحة  / ٤ عدي البن" الكامل ) " ٣(
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(



  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)١٠/٥٢٨(  

  

  . حدثنا إسحاق االزرقحدثنا حيىي احلماين، حدثنا أمحد بن حنبل،: وقال حممد بن إبراهيم البوشنجي
  ).١(فذكر حديثا يف االبراد بالظهر 

حدثنا حيىي احلماين، عن أيب عبد اهللا حبديث إسحاق : قدمت من الكوفة، فقلت اليب عبد اهللا: قال حنبل
  ).٢(ما أعلم أين حدثته به، فلعله حفظه على املذاكرة : االزرق، فقال

قولوا هلارون احلمال يضرب على حديث حيىي :  وقالوكذا سأل املروذي أمحد، فأنكر أن يكون حدثه،
  ).٣(احلماين 

  حدث حيىي احلماين عن: وقال أبو عبيد اآلجري، عن أيب داود قال
ما مسعناه : حدثنا أمحد على باب ابن علية، فقال أمحد: أمحد حبديث إسحاق االزرق، فأنكره، فقال حيىي

  ).٤(من إسحاق إال بعد موت إمساعيل 
  .بلى: أمل تره ؟ قلت: كان حافظا، سألت أمحد عنه، فقال:  داودمث قال أبو

  ).٥(إنك إذا رأيته عرفته : قال
__________  

  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧١، ١٧٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
 من طريق إسحاق بن يوسف االزرق، عن ٢٥٠ / ٤" املسند " وحديث االبراد أخرجه أمحد يف 

كنا نصلي مع نيب اهللا صلى : ان بن بشر، عن قيس بن أيب حازم، عن املغرية بن شعبة قالشريك، عن بي
، فإن "أبردوا بالصالة : " اهللا عليه وسلم صالة الظهر باهلاجرة، فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ويف الباب عن أيب هريرة وأيب ذر وأيب سعيد اخلدري" شدة احلر من فيح جهنم 
و ) ٤٠١(، وأبا داود )٦٤٥(و ) ٦١٦(، ومسلم ١٥ / ٢، والبخاري ١٥ / ١" املوطأ " انظر 

  .١٤٩ / ١، والنسائي )١٥٨(و ) ١٥٧(، والترمذي )٤٠٢(
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧١ / ١٤" بغداد تاريخ ) " ٤(



  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٥(
(*)  

)١٠/٥٢٩(  

  

  .كان يتشيع: وقيل
  ).١(حتب عثمان ؟ : سألته عن حديث لعثمان، فقال يل: فقال أبو داود

قد جاء ابن : ون بغداد، فما ترى فيهم ؟ فقالإن ابين أيب شيبة يقدم: قلت اليب: قال عبد اهللا بن أمحد
  .احلماين إىل ها هنا، فاجتمع عليه الناس، وكان يكذب جهارا، ابن شيبة على كل حال يصدق

  كذب، ما مسعته من االزرق إال بعد ذلك،: ، فقال)٢(وقلت اليب عن حديث إسحاق 
  ).٣( الشباب أنا مل أعلم تلك االيام أن هذا حديث غريب، حىت سألين عنه هؤالء

  ).٤(ما زلنا نعرفه أنه يسرق االحاديث أو يتلقفها، أو يتلقطها : وقال! ما كان أجرأه : وقال أيب
  ).٥(قد طلب ومسع، ولو اقتصر على ما مسع، لكان له فيه كفاية : وقال

حدث أيضا عن قريش بن حيان، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن : وقال عبد اهللا بن أمحد
زيد، عن أيب أيوب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف االظفار، وقريش مات قبل أن يدخل احلماين ي

  البصرة، وإمنا مسعه من
__________  

  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .أي حديث إسحاق االزرق يف االبراد بالظهر وقد تقدم قريبا) ٢(
  .٤٤٣للعقيلي لوحة " الضعفاء " ، و ١٦٩ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٤٤٣للعقيلي لوحة " الضعفاء " ، و ٨٤٣لوحة  / ٤" الكامل البن عدي ) " ٤(

مسعت فضلك : قال أبو أمحد العسال: ٥٠٤ص " سري أعالم النبالء " وجاء يف اجلزء احلادي عشر من 
  .دخلت على ابن محيد وهو يركب االسانيد على املتون: يقول
سرق : ه هذا الفعل، وإال فما أعتقد فيه أنه يضع متنا، وهذا معىن قوهلمآفت): القائل الذهيب(قلت 

  .احلديث
سرقة احلديث أن يكون حمدث ينفرد حبديث، فيجئ السارق ": شرح االلفية " وقال السخاوي يف 

ويدعي أنه مسعه أيضا من شيخ ذاك احملدث، أو يكون احلديث عرف براو، فيضيفه لراو غريه ممن شاركه 
  .هيف طبقت

  . من هذا اجلزء٥٣٧، ٥٣٦وانظر أيضا ما سيذكره املؤلف يف الصفحة 



  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٢ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٥(
(*)  

)١٠/٥٣٠(  

  

  ).١(وكيع، عن قريش 
 ليس هو واحدا وال اثنني وال ثالثة وال: ما تقول يف ابن احلماين ؟ فقال: قلت اليب عبد اهللا: وقال االثرم

  .أربعة حيكون عنه
  االمر فيه: مث قال

  .أعظم من ذلك، ومحل عليه محال شديدا يف أمر احلديث
ابن احلماين ليس اآلن عليه قياس، أمر ذاك عظيم، أو كما قال، ورأيته : وذكرته اليب عبد اهللا مرة، فقال

  ).٢(شديد الغيظ عليه 
 حدث عن شريك، عن هشام، عن أبيه، عن بلغين أن ابن احلماين: قلت اليب: وقال عبد اهللا بن أمحد

عائشة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعجبه النظر إىل احلمام، فأنكروه عليه، فرجع عن رفعه، فقال 
  ).٤(وضعه على هشام : ، يقولون)٣(هذا كذب، إمنا كنا نعرف ذا حسني بن علوان : أيب

  ).٥(ماين كان أمحد وعلي يتكلمان يف حيىي احل: قال البخاري
  وقال

__________  
، وحديث االظفار هذا أخرجه ١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٣ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(

من طريق أيب الوليد الطيالسي، كالمها عن قريش ) ٤٠٨٦( من طريق وكيع، والطرباين ٤١٧ / ٥أمحد 
نصاري، فصافحين، فرأى يف أظفاري لقيت أبا أيوب اال: بن حيان، عن أيب واصل سليمان بن فروخ قال

يسأل أحدكم عن خرب السماء وهو يدع أظفاره : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: طوال، فقال
:  فقال- يعين وكيعا -سبقه لسانه : وقال أمحد" كأظافري الطري، جيتمع فيها اجلنابة واخلبث والتفث 

  .رأيت أبا أيوب االنصاري، وإمنا هو العتكي
روى عن أيب أيوب : ١٣٥ / ٤" اجلرح والتعديل " بو واصل وثقه ابن حبان، وقال ابن أيب حامت يف وأ

  .العتكي وعن الضحاك، روى عنه قريش وأبو معاوية، وباقي رجاله ثقات
رواه أمحد والطرباين باختصار، ورجاهلما رجال :  وقال١٦٨، ١٦٧ / ٥" امع " وأورده اهليثمي يف 
  . واصل وهو ثقةالصحيح خال أبا

  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٤، ١٧٣ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(



  .كذاب: قال حيىي: ، فقال٤٢ / ١" امليزان " ترمجه املؤلف يف ) ٣(
  .ضعيف جدا: وقال علي

  .متروك احلديث: وقال أبو حامت والنسائي والدارقطين
وضعا، ال حيل كتب حديثه إال على جهة كان يضع احلديث على هشام وغريه : وقال ابن حبان

  .التعجب
  . ضمن أحاديث احلمام اليت ال يصح منها شئ١٠٦ص " املنار املنيف " وهذا اخلرب أورده ابن القيم يف 

  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٤٣للعقيلي لوحة " الضعفاء ) " ٤(
  .٨٤٣لوحة /  ٤البن عدي " الكامل " ، و ٣٥٧ / ٢" التاريخ الصغري ) " ٥(

(*)  

)١٠/٥٣١(  

  

  ).١(رماه أمحد وابن منري : مرة
حيىي بن : أدركت ثالثة حيدثون مبا ال حيفظون: مسعت علي بن املديين يقول: أمحد بن يوسف السلمي

  ).٢(عبداحلميد، وعبد االعلى السامي، ومعتمر بن سليمان 
  ).٣(ال : مسعته منه ؟ قال: يل لعبداناحلماين كذاب، فق: قال ابن منري: أخربنا عبدان قال: ابن عدي

هو ثقة، هو أكرب من هؤالء كلهم، : سألت حممد بن عبد اهللا بن منري عن حيىي احلماين، فقال: وقال مطني
  ).٤(فاكتب عنه 

  ).٥(حيىي احلماين سقط حديثه : وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار
مل يكن الهل الكوفة حديث جيد غريب، وال : فما علته ؟ قال: فقيل البن عمار: قال احلسني بن إدريس

  ).٦(الهل املدينة، وال الهل بلد حديث جيد غريب إال رواه، فهذا يكون هكذا 
  ).٧(حيىي بن عبداحلميد ساقط متلون، ترك حديثه، فال ينبعث : وقال اجلوزجاين
  ).٨(ذهب كاالمس الذاهب : مسعت الذهلي يقول: وقال ابن خزمية

__________  
  .٢٩١ / ٨"  التاريخ الكبري ) "١(
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٤ / ١٤" تاريخ بغداد ) ٥(



  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٤ / ١٤ "تاريخ بغداد ) " ٦(
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٦ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٧(
  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٨(

(*)  

)١٠/٥٣٢(  

  

  ).١(م اضربوا على حديثه بستة أقال: مسعت حممد بن حيىي يقول: وقال حممد بن املسيب االرغياين
  ).٢(كنا إذا قعدنا إىل احلماين، تبني لنا منه باليا : وقال أبوحيىي صاعقة

: وقال أمحد بن حممد بن صدقة وأبو شيخ، عن زياد بن أيوب دلويه، مسعت حيىي بن عبداحلميد يقول
  .مات معاوية على غري ملة االسالم

  ).٣(كذب عدو اهللا : قال دلويه: قال أبو شيخ
قدمت : مسعت عبد اهللا بن عبدالرمحن السمرقندي يقول:  مسعود املروزي، عن أبيهأمحد بن سعيد بن

الكوفة، فرتلت بالقرب من ابن احلماين، فذاكرته بأحاديث مسعتها بالبصرة، ومن أحاديث سليمان بن 
ما مسعت هذا من سليمان، مث أودعته كتيب، وختمت عليها، فلما : بالل، وكان يستغرا، ويقول

ما أدري، وجدت تلك : ما شأن هذه الكتب ؟ قال: دت اخلواتيم قد كسرت، فقلترجعت، وج
مسعت من سليمان بن بالل ؟ : االحاديث اليت ذاكرته ا عن سليمان، قد أدخلها يف مصنفاته، فقلت

  ).٤(نعم : قال
حلماين، أودعت كتيب حيىي ا: حدثنا حممد بن حيىي، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن، قال: وقال ابن خراش

  وكان فيها حديث خالد
__________  

  .١٥٠٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٦ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٥٠٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٦ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٥٠٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٦ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٥٠٨لوحة " يب الكمال ذ" ، و ١٧٤ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٠/٥٣٣(  

  



، وفيها حديث سليمان بن بالل، عن حيىي بن حسان، وكنت قد )١(الواسطي، عن عمرو بن عون 
مسعت منه املسند، ومل يكن فيه من حديثهما شئ، فقدمت، فإذا كتيب على خالف ما تركتها عنده، وإذا 

  ".املسند " قد نسخ حديث خالد وسليمان، ووضعه يف 
  ).٢(ما أستحل الرواية عنه : قال حممد بن حيىي

قدمت الكوفة : مسعت عبد اهللا بن عبدالرمحن قال: حدثنا سليمان بن داود القطان بالري: أخربنا العقيلي
فصاحيته، : حاجا، وأودعت حيىي كتبا يل، فلما رجعت جحدها، وأنكر، فرفقت به، فلم ينفع، قال

  .إن أمسكت، ختلصت: اقه، فأخذ بيدي، فنحاين، وقالواجتمع الناس علينا، فقال إيل ور
فأمسكت، فإذا الوراق قد جاءين بالكتب، وكانت مشدودة يف خرقة ولبد، فإذا الشد مغري، فنظرت يف 
االجزاء، فإذا فيها عالمات باحلمرة، ومل يكن نظر فيها أحد، وإذا أكثر العالمات على مروان الطاطري، 

  ).٣(لعزيز الدراوردي، فافتقدت منها جزأين عن سليمان بن بالل، وعبد ا
  ).٤(ضعيف : ليس بثقة، وقال مرة: وقال النسائي

  .أبوحيىي احلماين ثقة، وابنه ثقة: فروى عنه عباس: وأما حيىي بن معني
  .حيىي احلماين ثقة: وقال أمحد بن زهري عنه

__________  
  . أخذته عنهيعين: عن عمرو بن عون: قوله: يف حاشية االصل ما نصه) ١(
  .١٥٠٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٥، ١٧٤ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٤٤للعقيلي لوحة " الضعفاء ) " ٣(
  .١٠٨": الضعفاء واملتروكني ) " ٤(

(*)  

)١٠/٥٣٤(  

  

  ).١(صدوق مشهور، ما بالكوفة مثله، ما يقال فيه إال من حسد : وروى عنه عثمان بن سعيد
ما له ؟ كان يسرد مسنده أربعة آالف : ألت ابن معني عنه، فأمجل القول فيه، وقالس: وقال أبو حامت

  .شريك ثالثة آالف ومخس مئة كمثل] حديث [ سردا، و 
  .وذكر أبو حامت حنو عشرة آالف

  ).٢(كان أحد احملدثني : مث قال
هو عندي : اديوقال أمحد بن منصور الرم) ٣(صدوق ثقة : وقال عن ابن معني عبد اخلالق بن منصور

  ).٤(أوثق من أيب بكر بن أيب شيبة، وما يتكلمون فيه إال من احلسد 



  .اجلرح مقدم، وأمحد والدارمي بريئان من احلسد: قلت
كان حيىي احلماين فيه غفلة، مل يقدر أن يصون نفسه كما يفعل أصحاب احلديث، : قال عثمان بن سعيد

  ).٥(به، ورمبا يلطمه فيس: رمبا جيئ رجل، فيفتري عليه، ويف رواية
  ).٦(ما كان بالكوفة يف أيامه رجل حيفظ معه، وهؤالء حيسدونه : وقال أمحد بن زهري، عن ابن معني

  .بل ينصفونه، وأنت فما أنصفت: قلت
__________  

لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٦٩ / ١٤" تاريخ بغداد " ، و ١٧٠ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
١٥٠٨.  

  .١٥٠٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٦٨ / ١٤"  بغداد تاريخ) " ٢(
  .١٥٠٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٦٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٧٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١٥٠٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٦٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .١٥٠٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٦٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)١٠/٥٣٥(  

  

كنا على باب حيىي احلماين، فجاء حيىي بن معني على بغلته، فسأله : قال البغوي: ابن صاحل املصري
جئت مسلما على أيب زكريا، فدخل، مث خرج، فسألوه عنه، : أصحاب احلديث أن حيدثهم، فأىب، وقال

  ).١(ثقة ابن ثقة : فقال
محد بن أيب حيىي، وعبد اهللا بن الدورقي، وغريهم، حىت قال مطني، وأ: وكذلك روى توثيقه عن ابن معني

  .ثقة وأبوه ثقة: سألته عنه، فقال: حممد بن أيب هارون اهلمذاين
  .يقولون فيه: فقلت
  ).٢( ثقة - واهللا الذي ال إله إال هو -حيسدونه، هو : قال

من أين أنتم ؟ : جملسهمسعت حيىي احلماين يقول لقوم غرباء يف : العقيلي، عن علي بن عبد العزيز
  .فأخربوه

إين ضعيف يف احلديث ؟ ال تسمعوا كالم أهل الكوفة، : مسعتم ببلدكم أحدا يتكلم يف، ويقول: فقال
  ).٣(فإم حيسدوين، الين أول من مجع املسند، وقد تقدمتهم يف غري شئ 

  ما رأيت أحدا أحفظ حلديث شريك من حيىي: قال علي بن حكيم



  ).٤(احلماين 
 ال ريب أنه كان مربزا يف احلفظ، كما كان سليمان الشاذكوين، ولكنه أصون من الشاذكوين، ومل :قلت

  إنه وضع حديثا، بل رمبا كان يتلفظ أحاديث، ويدعي روايتها، فريويها على وجه: يقل أحد قط
__________  

  .١٥٠٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٧٠، ١٦٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٥٠٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ٨٤٣لوحة  / ٤البن عدي " مال الك) " ٢(
  .٤٤٤للعقيلي لوحة " الضعفاء ) " ٣(
  .١٥٠٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/٥٣٦(  

  

  .، وهذا قد دخل فيه طائفة، وهو أخف من افتراء املتون)١(التدليس، ويوهم أنه مسعها 
 من حيفظ ويأيت باحلديث على لفظ واحد ال يغريه سوى قبيصة مل أر من احملدثني: قال أبو حامت الرازي

  ).٢(وأيب نعيم يف حديث الثوري، وسوى حيىي احلماين يف حديث شريك، وعلي بن اجلعد يف حديثه 
إنه أول من صنف املسند بالكوفة، وأول من : ليحىي احلماين مسند صاحل، ويقال: قال أبو أمحد بن عدي

  .د، وأول من صنف املسند مبصر أسد السنة، وهو أقدم منهما موتاصنف املسند بالبصرة مسد
وحيىي : إن الدارمي أودعه كتبا، فسرق منها أحاديث، وتكلم فيه أمحد، وابن املديين قال: واحلماين يقال

ومل أر يف مسنده وأحاديثه أحاديث مناكري، وأرجو أنه ال بأس : إىل أن قال ابن عدي..حسن الثناء عليه
  ).٣(به 

  ).٤(عبدالرمحن بن ميمون يلقب بشمني : وجده ميمون، ويقال: قال شيخنا أبو احلجاج
وقد تواتر توثيقه عن حيىي بن معني، كما قد تواتر جترحيه عن االمام أمحد، مع ما صح عنه من : قلت

  .تكفري صاحب
يف ضبط اسم، ] مسلم [ وال رواية له يف الكتب الستة، جتنبوا حديثه عمدا، لكن له ذكر يف صحيح 

  فقال عقيب حديث سليمان بن بالل، عن
__________  

  .٥٣٠يف الصفحة ) ٤(انظر التعليق رقم ) ١(
  .١٧٨ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٥٠٨لوحة " ذيب الكمال " ، و ٨٤٣لوحة  / ٤البن عدي " الكامل " انظر ) ٣(



  .١٥٠٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
(*)  

)١٠/٥٣٧(  

  

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عبدامللك بن سعيد بن سويد، عن أيب محيد أو أيب أسيد، قالربيعة، 
  .اللهم افتح يل أبواب رمحتك: إذا دخل أحدكم املسجد، فليقل: " وسلم

كتبت هذا احلديث من كتاب سليمان بن بالل، : مسعت حيىي بن حيىي يقول: ، مث قال)١(وذكر احلديث 
  ).٢(وأبو أسيد : ىي احلماين يقولوبلغين أن حي: قال

فأخربين أبو املعايل أمحد بن إسحاق مبصر، أخربنا الفتح بن عبد اهللا : قد وقع يل من عوايل احلماين
الكاتب، أخربنا هبة اهللا بن احلسني احلاسب، أخربنا أبو احلسني أمحد بن حممد بن النقور، حدثنا عيسى 

سم البغوي، حدثنا حيىي بن عبداحلميد، حدثنا شريك، حدثنا بن علي الوزير إمالء، حدثنا أبو القا
أما إين مسعت النيب صلى اهللا : حدثنا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال: منصور، حدثنا ربعي قال

  ).٣" (ال تكذبوا علي، فمن كذب علي متعمدا فليلج النار : " عليه وسلم يقول
 االمناء بقراءيت، أخربنا عبد املعز بن حممد يف كتابه، أخربنا أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج

متيم بن أيب سعيد مساعا يف سنة تسع وعشرين ومخس مئة، أخربنا أبو سعد حممد بن عبدالرمحن، أخربنا 
أخربنا أبو يعلى أمحد بن : أبو عمرو وحممد بن أمحد بن محدان احلريي سنة أربع وسبعني وثالث مئة قال

  حدثنا: ي ا سنة ست وثالث مئة قالعلي املوصل
__________  

  .يف صالة املسافرين) ٧١٣(أخرجه مسلم ) ١(
  .١٥٠٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
، ١٧٨ / ١من طريقني عن شريك ذا االسناد، وأخرجه البخاري ) ٣١(وأخرجه ابن ماجه ) ٣(

  .من طرق عن شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن علي) ١(ومسلم 
(*)  

)١٠/٥٣٨(  

  

 -حيىي بن عبداحلميد، حدثنا قيس بن الربيع، عن زياد بن عالقة، عن عمارة بن أوس رضي اهللا عنه 
إن النيب صلى اهللا عليه : إين لفي مرتيل، إذا مناد ينادي على الباب:  قال-وكان قد صلى القبلتني مجيعا 



 يعين بيت -ان لقد صلوا إىل ها هنا وسلم قد حول القبلة، فأشهد على إمامنا والرجال والنساء والصبي
  ).١ (- يعين الكعبة - وإىل ها هنا -املقدس 

وقرأت على أيب سعيد سنقر احلليب ا، أخربكم عبد اللطيف بن يوسف، أخربنا أبو احلسني عبد احلق بن 
اقي بن عبد اخلالق، أخربنا علي بن حممد، أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن احلمامي، أخربنا عبدا لب

قانع، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا حيىي احلماين، حدثنا قيس، عن زياد بن عالقة، عن عمارة بن أوس 
إن النيب صلى اهللا عليه : إين يف مرتيل، إذ ناداين مناد على الباب:  قال- وكان ممن صلى القبلتني -

  .وسلم قد حول القبلة إىل الكعبة
  .ايلهذا حديث غريب من االفراد العو

أخربنا عبد احلافظ بن بدران، أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا ابن البناء، أخربنا ابن البسري، أخربنا 
املخلص، حدثنا عبد اهللا، حدثنا حيىي احلماين، حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن عبدالرمحن بن محيد بن 

أبو بكر يف اجلنة، : " اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى : عبدالرمحن بن عوف، عن أبيه، عن جده قال
وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وابن عوف يف 

  اجلنة، وسعد يف
__________  

" إسناده ضعيف لضعف حيىي بن عبداحلميد، وقيس بن الربيع تغري ملا كرب، وأورد ابن حجر يف ) ١(
  . يف ترمجة عمارة بن أوس، ونسبه إىل ابن أيب خيثمه والبغوي٥١٣  /٢" االصابة 

(*)  

)١٠/٥٣٩(  

  

  ).١" (اجلنة، وسعيد يف اجلنة، وأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة 
  .مات حيىي احلماين سنة مثان وعشرين ومئتني: قال البخاري ومطني ومعاوية بن صاحل والبغوي

  .خيضبيف رمضان بالعسكر، وكان ال : زاد مطني
  .يف رمضان أيضا: وقال البغوي

  .وكان أول من مات بسامراء من احملدثني الذين أقدموا، وكان ال خيضب، وقد كتبت عنه: قال
  .إنه تويف سنة مخس وعشرين: أخطأ من قال: قلت
  

  :فأما والده فهو
  .أصله من خوارزم، ولقبه بشمني) خ، د، ت، ق * ( أبو حيىي احلماين- ١٧١



  .رين ومئةولد بعد العش
االعمش، وبريد بن عبد اهللا بن أيب بردة، وطلحة بن حيىي التيمي، وطلحة بن عمرو املكي، : وحدث عن

  .وأيب حنيفة، واحلسن بن عمارة، وعدة
__________  

يف املناقب، من طريق قتيبة، عن عبد العزيز بن حممد ذا االسناد، ويف ) ٣٧٤٧(وأخرجه الترمذي ) ١(
  .، فاحلديث صحيح)٣٧٤٨(، والترمذي )٤٦٤٩(و ) ٤٦٤٨( زيد عند أيب داود الباب عن سعيد بن

 ٦، التاريخ الكبري ١٧٢: ، طبقات خليفة٣٤٣ / ٢، التاريخ البن معني ٣٩٩ / ٦طبقات ابن سعد * 
، ٢ / ٢٠١ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٦٩، ذيب الكمال لوحة ١٦ / ٦، اجلرح والتعديل ٤٥/ 

، ١٢٠ / ٦، ذيب التهذيب ٥٤٢ / ٢، ميزان االعتدال ٣٣٨/  ١، العرب ١٥٢ / ٢الكاشف 
   (*)٣ / ٢، شذرات الذهب ٢٢٢: ، خالصة تذهيب الكمال٤١٥: مقدمة فتح الباري

)١٠/٥٤٠(  

  

ابنه، وأمحد بن عمر الوكيعي، واحلسن بن علي احللواين، وحممد بن عاصم الثقفي، وعباس : روى عنه
  .رثي، واحلسن بن علي بن عفان، وآخرون كثريالدوري، وأمحد بن عبد احلميد احلا

  ).١(وكان من علماء احلديث، وثقه حيىي بن معني 
  .ليس بالقوي: وقال النسائي
  .كان داعية إىل االرجاء: وقال أبو داود

  .مات سنة اثنتني ومئتني: قال هارون
  

وىل آل احلارث بن  مشيخ املعتزلة، صاحب التصانيف، أبو إسحاق إبراهيم بن سيار*  النظام - ١٧٢
  .عباد الضبعي البصري املتكلم

  .تكلم يف القدر، وانفرد مبسائل، وهو شيخ اجلاحظ
إن اهللا ال يقدر على الظلم وال الشر، ولو كان قادرا، لكنا ال نأمن وقع ذلك، وإن الناس : وكان يقول

 يقدر على أصلح مما يقدرون على الظلم، وصرح بأن اهللا ال يقدر على إخراج أحد من جهنم، وأنه ليس
  .خلق
  القرآن والعقل الصحيح يكذبان هؤالء، ويزجرام عن القول: قلت

__________  
  .٣٤٢ / ٢البن معني " التاريخ ) " ١(



 / ١، أمايل املرتضى ٥٢ - ٤٩:  وما بعدها، طبقات املعتزلة١٧ص : اختالف احلديث البن قتيبة* 
 / ١، امللل والنحل ٩٨، ٩٧ / ٦اريخ بغداد ، ت٢٠٦، ٢٠٥: ، فهرست ابن الندمي١٨٩ - ١٨٧
، لسان ٣٤٦ / ١، خطط املقريزي ١٩ - ١٤ / ٦، الوايف بالوفيات ٣١٦ / ٣، اللباب ٥٩، ٥٣

، ١١٣: ، الفرق بني الفرق٥٩٧ / ٢، سفينة البحار ٢٣٤ / ٢، النجوم الزاهرة ٦٧ / ١امليزان 
  .١٦١ - ١٥٨ / ٣، معجم املصنفني ١٣٦

(*)  

)١٠/٥٤١(  

  

  . علم، ومل يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفره مجاعةبال
  .كان النظام على دين الربامهة املنكرين للنبوة والبعث، وخيفي ذلك: وقال بعضهم

، "اجلواهر واالعراض " وكتاب " الطفرة " كتاب : وله نظم رائق، وترسل فائق، وتصانيف مجة، منها
  ).١(، وأشياء كثرية ال توجد "النبوة " ، وكتاب "الوعيد  " ، وكتاب"حركات أهل اجلنة " وكتاب 

  .ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران، فمات، يف خالفة املعتصم أو الواثق، سنة بضع وعشرين ومئتني
ابن احلافظ إمساعيل ابن علية ) ٢(وكان يف هذا الوقت العالمة املتكلم أحد مشايخ اجلهمية إبراهيم 

  .البصري
  

   *]و اهلذيل العالف أب [ - ١٧٣
ورأس املعتزلة أبو اهلذيل، حممد بن اهلذيل البصري العالف، صاحب التصانيف، الذي زعم أن نعيم 

اجلنة وعذاب النار ينتهي حبيث إن حركات أهل اجلنة تسكن، حىت ال ينطقون بكلمة، وأنكر الصفات 
 عليه اية وآخرا، وأن للقدرة اية لو مها اهللا، وأن ملا يقدر اهللا: املقدسة حىت العلم والقدرة، وقال

  خرجت إىل الفعل، فإن خرجت مل تقدر على
__________  

  .٢٠٦ص " الفهرست " ذكر كتبه ابن الندمي يف ) ١(
  .٢٢٨ / ٢" النجوم الزاهرة "  و ٢٣ - ٢٠ / ٦" تاريخ بغداد " انظر ترمجته يف ) ٢(
، ١٨٣ - ١٧٨ / ١ أمايل املرتضى ،٤٩ - ٤٤: ، طبقات املعتزلة٢٩٨ / ٢مروج الذهب * 

، ٢٦٧ - ٢٦٥ / ٤، وفيات االعيان ٣٦٦ / ٣، تاريخ بغداد ٢٠٤، ٢٠٣: الفهرست البن الندمي
، ٢٤٨ / ٢، النجوم الزاهرة ٤١٤، ٤١٣ / ٥، لسان امليزان ٢٧٧: ، نكت اهلميان٤٢٢ / ١العرب 



  .٨٥ / ٢، شذرات الذهب ١٥٨: روضات اجلنات
(*)  

)١٠/٥٤٢(  

  

  . أصالخلق ذرة
  .وهذا كفر وإحلاد

أبو اهلذيل، وعبد اهللا بن أبان اخلارجي، وهشام بن : من بالباب ؟ قال: إن املأمون قال حلاجبه: وقيل
  ).١(ما بقي من رؤوس جهنم إال من حضر : الكليب، فقال

دخل يف ومل يكن أبو اهلذيل بالتقي، حىت لنقل أنه سكر مرة عند صديقه، فراود غالما له، فرماه بتور، ف
  ).٢(رقبته، وصار كالطوق، فاحتاج إىل حداد يفكه 

  .وكان أخذ االعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال
  وطال عمر أيب اهلذيل، وجاوز التسعني، وانقلع يف سنة سبع

  .بقي إىل سنة مخس وثالثني: وعشرين ومئتني، ويقال
  .عتزلةأخذ عنه علي بن ياسني وغريه من امل

  
   *]هشام بن احلكم  [ - ١٧٤

وكان يف هذا احلني املتكلم البارع هشام بن احلكم الكويف الرافضي املشبه املعثر، وله نظر وجدل، 
  .وتواليف كثرية

__________  
  .٣٦٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٦٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .إناء يشرب فيه: والتور
، ٢٢٤، ٢٢٣: ، الفهرست٢٣٦، ٢٣٢ / ٧ و ٣٧٠ / ٦ و ٤٤٤، ٤٤٣ / ٥مروج الذهب * 

، ١٧٤: ، فهرست الطوسي١٩٤ / ٦، لسان امليزان ٨٥٥: ، مسط الآليل١٧٦ / ١أمايل املرتضى 
  .١٦٥: ، معرفة أخبار الرجال للكشي٣٥٩: ، منهج املقال٧١٩ / ٢سفينة البحار للقمي 

(*)  

)١٠/٥٤٣(  

  



: شام بن احلكم، وتلميذه أيب علي الصكاك وغريمها يقولونمجهور متكلمي الرافضة كه: قال ابن حزم
  .بأن علم اهللا حمدث، وأنه مل يعلم شيئا يف االزل، فأحدث لنفسه علما

  .إن ربه طوله سبعة أشبار بشرب نفسه: وقال هشام بن احلكم يف مناظرته اليب اهلذيل: قال
  . ودم على صورة اآلدميوكان داود اجلواريب من كبار متكلميهم يزعم أن ربه حلم: قال
  .وال خيتلفون يف رد الشمس لعلي مرتني: قال

  .إن القرآن مبدل زيد فيه ونقص منه إال الشريف املرتضى وصاحبيه: ومن قول كلهم
  هو من أصحاب جعفر الصادق، هذب املذهب، وفتق: قال الندمي

  .الكالم يف االمامة، وكان حاذقا حاضر اجلواب
  ).١(ا يف الرد على املعتزلة، ويف التوحيد، وغري ذلك مث سرد أمساء كتبه، منه

  
  .نعم ومن رؤوس املعتزلة ضرار بن عمرو، شيخ الضرارية * ]ضرار بن عمرو  [ - ١٧٥

  .ميكن أن يكون مجيع االمة يف الباطن كفارا جلواز ذلك على كل فرد منهم: فمن حنلته قال
  االجسام إمنا هي أعراض جمتمعة، وإن: ويقول

__________  
  .٢٢٤، ٢٢٣ص " الفهرست ) " ١(

وكان هذا النص يف االصل مثبتا يف ترمجة هشام بن عمرو اليت سترد قريبا، فنقلناه إىل هنا، الن الندمي 
  .إمنا ذكره يف ترمجة هشام هذا، وليس يف ترمجة هشام بن عمرو

، ٢٣٨ / ٢دال ، ميزان االعت٢١٥، ٢١٤: ، الفهرست البن الندمي١٩٣الضعفاء للعقيلي لوحة * 
  .٢٠١: ، الفرق بني الفرق٣٩١: ، فضل االعتزال٢٠٣ / ٣، لسان امليزان ٢٣٩

(*)  

)١٠/٥٤٤(  

  

  .النار ال حر فيها، وال يف الثلج برد، وال يف العسل حالوة، وإمنا خيلق ذلك عند الذوق واللمس
رمحن، فأمر بضرب شهدت على ضرار بن عمرو عند سعيد بن عبدال: قال أمحد بن حنبل: وقال املروذي
  .عنقه، فهرب
دخلت على ضرار ببغداد، وكان مشوها وبه فاجل، وكان معتزليا، فأنكر اجلنة والنار، : وقال حنبل

  .هل خلقتا بعد أم ال ؟ فوثب عليه أصحاب احلديث، وضربوه: اختلف فيهما: وقال
  ].ا غدوا وعشيا النار يعرضون عليه: [ إنكار وجودمها كفر، قال تعاىل: وقال أمحد بن حنبل



   ].٤٦: غافر[ 
  .فهرب: قال أمحد

  .أخفاه حيىي بن خالد حىت مات: قالوا
  .فهذا يدل على موته يف زمن الرشيد: قلت

  .فأما حكاية جنيد، فيكون حكاها عن أمحد
  .وأيضا فإن حفصا الفرد الذي كفره الشافعي يف مناظرته من تالمذة ضرار

  .لقربكان ضرار ينكر عذاب ا: قال ابن حزم
  .قد أحبت دمه، فمن شاء فليقتله: شهد قوم على ضرار بأنه زنديق، فقال سعيد: وقال أبو مهام السكوين

من أصاب ضرارا، فله عشرة : فعزلوا سعيدا من القضاء، فمر شريك القاضي، ورجل ينادي: قال
  .آالف

  .-دون عليه وهو عندهم  أراد شريك أن يعلم أم ينا-الساعة خلفته عند حيىي الربمكي : فقال شريك
  ملثل هذا تكلم الناس يف دين الربامكة، وضرار أكرب من: قلت

)١٠/٥٤٥(  

  

  .هؤالء املتعاصرين، وله تصانيف كثرية تؤذن بذكائه، وكثرة اطالعه على امللل والنحل
  

  :ومنهم املتكلم البارع
  .الهم العطار، املعتزيلابن عباد، البصري السلمي مو: وقيل *  أبو املعتمر معمر بن عمرو- ١٧٦

  .يف العامل أشياء موجودة ال اية هلا، وال هلا عند اهللا عدد وال مقدار: وكان يقول
وكل شئ عنده : [ وقال ] ٢٨: اجلن] [ وأحصى كل شئ عددا : [ فهذا ضالل، يرده قوله تعاىل

   ].٨: الرعد] [ مبقدار 
  . واختفى عند إبراهيم ابن السنديولذلك قامت عليه املعتزلة بالبصرة، ففر إىل بغداد،

  وكان يزعم أن اهللا مل خيلق لونا، وال طوال، وال عرضا، وال عمقا،
وال رائحة، وال حسنا، وال قبحا، وال مسعا وال بصرا، بل ذلك فعل االجسام بطباعها، فعورض بقوله 

النفس ليست : حياء، وقالاملراد خلق االماتة واال: ، فقال ]٢: امللك[ ، ]خلق املوت واحلياة : [ تعاىل
  .جسما وال عرضا، وال تالصق شيئا، وال تباينه، وال تسكن

  .وكان بينه وبني النظام مناظرات ومنازعات، وله تصانيف يف الكالم
  .وهلك فيما ورخه حممد بن إسحاق الندمي سنة مخس عشرة ومئتني



  :ومنهم
__________  

  .٢٠٧: ندمي، الفهرست البن ال٥٦ - ٥٤: طبقات املعتزلة* 
(*)  

)١٠/٥٤٦(  

  

  .، الكويف، موىل بين شيبانأبو حممد الفوطي، املعتزيل*  هشام بن عمرو - ١٧٧
  .صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال

  .أخذ عنه عباد بن سلمان وغريه
ال يعذب اهللا كافرا بالنار، وال حييي أرضا مبطر، وال : وقال" حسبنا اهللا ونعم الوكيل : " وى عن قول

نعم الوكيل، : يعذبون يف النار ال ا، وحييي االرض عند املطر ال به، وأن معىن: ي وال يضل، ويقوليهد
  .أي املتوكل عليه

  .من واحد إىل أكثر من ألف: كم تعد من السنني ؟ قال: قال رجل هلشام الفوطي: قال املربد
  .اثنان وثالثون سنا: مل أرد هذا، كم لك من السن ؟ قال: قال
  .ما هي يل، كلها هللا: م لك من السنني ؟ قالك: قال
  .عظم: فما سنك ؟ قال: قال
  .ابن أم وأب: فابن كم أنت ؟ قال: قال
  وحيك،: لو أتى علي شئ، لقتلين، قال: فكم أتى عليك ؟ قال: قال

  .كم مضى من عمرك: قل: فكيف أقول ؟ قال
اشق ال يعبأ اهللا ا، حيرفون ا الكلم عن هذا غاية ما عند هؤالء املتقعرين من العلم، عبارات وشق: قلت

  .مواضعه قدميا وحديثا، فنعوذ باهللا من الكالم وأهله
  :ومنهم

__________  
  .٢١٤: ، الفهرست البن الندمي٦١: طبقات املعتزلة* 
(*)  

)١٠/٥٤٧(  

  



نيف ، البصري، من كبار املعتزلة أرباب التصاامللقب باملرداز*  أبو موسى عيسى بن صبيح - ١٧٨
  .الغزيرة

أخذ عن بشر بن املعتمر، وتزهد، وتعبد وتفرد مبسائل ممقوتة، وزعم أن الرب يقدر على الظلم 
  .والكذب، ولكن ال يفعله

أفعالنا خملوقة، وقال برؤية اهللا، وكفر من أنكرها، : القرآن قدمي، وبكفر من قال: وقال بكفر من قال
  .فسكت! ماوات واالرض ال يدخلها إال أنت وثالثة ؟ فاجلنة اليت عرضها الس: حىت إن رجال قال له

  .وأنه مات سنة ست وعشرين ومئتني" الفرق " ذكره قاضي محاة شهاب الدين إبراهيم يف كتاب 
  

  :ومنهم
  . أحد االئمةالكرابيسي املتكلم،* *  الوليد بن أبان - ١٧٩

هل تعلمون أحدا أعلم : ال لبنيهكان خايل، فلما حضرته الوفاة ق: قال احملدث أمحد بن سنان القطان
  .ال: بالكالم مين ؟ قالوا

  :قال
  .ال: فتتهموين ؟ قالوا

فإين أوصيكم مبا عليه أصحاب احلديث، فإين رأيت احلق معهم، لست أعين الرؤساء منهم، ولكن : قال
  .هؤالء املمزقني

  :ومنهم
__________  

  .املردار: وفيهما ٢٠٦: ، الفهرست البن الندمي٧١، ٧٠: طبقات املعتزلة* 
  .٢١٠ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٤١ / ١٣تاريخ بغداد * * 
(*)  

)١٠/٥٤٨(  

  

  .، الفقيه البليغالثقفي املتكلم، أبو حممد البغدادي*  جعفر بن مبشر - ١٨٠
  .كان مع بدعته يوصف بزهد وتأله وعفة، وله تصانيف مجة، وتبحر يف العلوم

، وكتاب "ترتيه االنبياء " ، وكتاب "االجتهاد " وكتاب " لسنن ا" ، وكتابا يف "االشربة " صنف كتاب 
الرد على املشبهة واجلهمية والرافضة " ، وكتاب "االمجاع ما هو " ، وكتاب "احلجة على أهل البدع " 
  .الكبري، وأشياء مفيدة" اآلثار " ، وكتاب "الرد على أرباب القياس " ، و "



  ).١(ويف سنة أربع وثالثني ومئتني ذكره حممد بن إسحاق الندمي، وأنه ت
  .حبيش بن مبشر، دون جعفر يف العلم: وله أخ متكلم معتزيل، يقال له

  
  :ومنهم العالمة

  . العابد، كان من نساك القوم، وله تصانيفاهلمذاين املعتزيل* *  أبو الفضل جعفر بن حرب - ١٨١
  مإنه حضر عند الواثق للمناظرة، مث حضرت الصالة، فتقد: يقال

__________  
 / ٢، لسان امليزان ١٦٢ / ٧، تاريخ بغداد ٢٠٨: ، الفهرست البن الندمي٧٧، ٧٦: طبقات املعتزلة* 

  .١ / ١٣، تذكرة طاهر اجلزائري ١٠٦، ١٠٥ / ١٦، أعيان الشيعة ١٢١
  .٢٠٨": الفهرست ) " ١(

، ٢١٣:  الندمي، الفهرست البن٧٦ - ٧٣: ، طبقات املعتزلة٢٣١ / ٧مروج الذهب للمسعودي * * 
  .١١٣ / ٢، لسان امليزان ١٦٣، ١٦٢ / ٧تاريخ بغداد 

(*)  

)١٠/٥٤٩(  

  

الواثق، فصلى م، وتنحى جعفر، فرتع خفه، وصلى وحده، وكان قريبا من حيىي بن كامل، فجعلت 
دموع ابن كامل تسيل خوفا على جعفر من القتل، فكاشر عنها الواثق، فلما خرجوا، قال له ابن أيب 

ال أريد :  إن هذا السبع ال حيتملك على ما صنعت، فإن عزمت عليه، فال حتضر الس، قال:دواد
  .احلضور

إن به السل، وحيتاج : أين الشيخ الصاحل ؟ قال ابن أيب دواد: فلما كان الس اآليت، تأملهم الواثق، قال
  .أن يضطجع

  ).١(فذاك : قال
  ).٢(ني عن حنو ستني سنة وتويف سنة ست وثالثني ومئت: قال حممد الندمي

، وكتاب "الرد على أصحاب الطبائع " ، وكتاب "االستقصاء " ، وكتاب "متشابه القرآن " وله كتاب 
  ".االصول " 
  

  :وله من التالمذة
   مث االسكايفوهو العالمة أبو جعفر حممد بن عبد اهللا السمرقندي*  االسكايف - ١٨٢



  .املتكلم
  . املعرفة، مع الدين والتصون والرتاهةوكان أعجوبة يف الذكاء، وسعة

__________  
  .٧٤، ٧٣ص " طبقات املعتزلة " ، و ٢١٣ص " الفهرست ) " ١(
  .٢١٣ص " الفهرست ) " ٢(
  .٢٤٦ و ٢٤٥ / ١، االنساب ٢١٣: ، الفهرست البن الندمي٧٨ص : طبقات املعتزلة* 
(*)  

)١٠/٥٥٠(  

  

ه أبواه بلزوم املعيشة، فضمه جعفر بن حرب إليه، وكان يف صباه خياطا، وكان حيب الفضيلة، فيأمر
  ).١(وكان يبعث إىل أمه يف الشهر بعشرين درمها بدال من كسبه 

فربع يف الكالم، وبقي املعتصم معجبا به كثريا، فأدناه، وأجزل عطاءه، وكان إذا ناظر، أصغى إليه، 
يا : ويقول! الكالم والبيان من يذهب عن هذا : وسكت احلاضرون، مث ينظر املعتصم إليهم، ويقول

  ).٢(حممد، اعرض هذا املذهب على املوايل، فمن أيب، فعرفين خربه، النكل به 
الرد على من أنكر خلق " ، وكتاب "نقض كتاب حسني النجار " ذكر له الندمي مصنفات عدة، منها 

  ".تفضيل علي " ، وكتاب "القرآن 
  .وكان يتشيع

  .مات سنة أربعني ومئتني
  .لغ حممد بن عيسى برغوث موته، سجد، فمات بعده بأشهرفلما ب

  
  :ومنهم العالمة

  . من أصحاب هشام الفوطيالبصري املعتزيل*  أبو سهل عباد بن سلمان - ١٨٣
  .خيالف املعتزلة يف أشياء اخترعها لنفسه

__________  
  .٧٨": طبقات املعتزلة " ، و ٢١٣ص " الفهرست ) " ١(
  .٢١٣ص " الفهرست ) " ٢(
  .٢١٥: ، الفهرست البن الندمي٧٧: طبقات املعتزلة* 
(*)  



)١٠/٥٥١(  

  

  .لوال جنونه: وكان أبو علي اجلبائي يصفه باحلذق يف الكالم، ويقول
إثبات اجلزء " ، وكتاب "تثبيت داللة االعراض " ، وكتاب "إنكار أن خيلق الناس أفعاهلم " وله كتاب 

  ".الذي ال يتجزأ 
  

  :ومنهم العالمة
  .، خيالفهم يف أشياءالصويف من كبار املعتزلة*  أبو موسى عيسى بن اهليثم - ١٨٤

  .، وله تواليف)١(وعنه أخذ ابن الراوندي امللحد 
  .تويف سنة مخس وأربعني ومئتني

  
  :ومنهم العالمة

  .، صاحب أيب اهلذيل العالفالشحام البصري* *  أبو يعقوب يوسف بن عبيداهللا - ١٨٥
داللة " ، وكتاب "كان ويكون " ، وكتاب "االرادة " ، وكتاب "اعة على اربة االستط" مؤلف كتاب 

  .، وغري ذلك"االعراض 
  .وعنه أخذ أبو علي اجلبائي

__________  
  .٢١٦: ، الفهرست البن الندمي٧٩، ٧٨ص : طبقات املعتزلة* 
" ، ٢١٧، ٢١٦": الفهرست " ، ١٠٥ - ٩٩ / ٦البن اجلوزي " املنتظم : " انظر ترمجته يف) ١(

" ، ٣٢٤، ٣٢٣ / ١" لسان امليزان " ، ١١٦ / ٢" العرب " ، ٣٤٧، ٣٤٦ / ١٠" البداية والنهاية 
  .٢٣٦، ٢٣٥ / ٢" شذرات الذهب 

  .٧٢، ٧١: طبقات املعتزلة* * 
(*)  

)١٠/٥٥٢(  

  

  .وكان مشرف ديوان اخلراج يف دولة الواثق
  

  :ومنهم



  .، أحد االذكياءالفقيه املتكلم املعتزيلالضرير *  أبو خمالد أمحد بن احلسني - ١٨٦
  .صنف يف خلق القرآن، وكان ذا زهد وورع، ويسمى الداعية

  .أرخ وفاته ابن كامل يف سنة مثان وستني ومئتني
  .وكان الناس يغشون جملسه

أخذ عن جعفر بن مبشر، وله مناظرة مع داود الظاهري حبضرة املوفق يف خرب الواحد، وملا ناظر داود، 
  .أصلح اهللا االمري، قد أهلك أبو خمالد الناس: ، فقال داودقطعه

قد قطعك بنفس قولك هذا، الن اهللا عندك هو الذي أهلك الناس، فكيف يهلكهم أبو : فقال املوفق
  .فأفحم داود! خمالد ؟ 

  
  :االستاذ أبو جعفر: ومن قدمائهم

  .عة مبؤمن الطاق، يلقبه الشياالحول، عراقي شيعي جلد* *  حممد بن النعمان - ١٨٧
  .يعد من أصحاب جعفر بن حممد

  ، وكتاب"الرد على املعتزلة " ، وكتاب "االمامة " صنف كتاب 
__________  

  .أبو جمالد باجليم: ، وكنيته فيهما٩٦: ، نكت اهلميان٨٥: طبقات املعتزلة* 
  .٢٢٤: الفهرست البن الندمي* * 
(*)  

)١٠/٥٥٣(  

  

  ".يف أيام هارون الرشيد " ، وكتاب "رفة املع" ، وكتاب "طلحة وعائشة " 
  

  :ومنهم النجار االستاذ أبو عبد اهللا
  .، أحد كبار املتكلمنيابن عبد اهللا النجار*  احلسني بن حممد - ١٨٨
  .كان يعمل املوازين: وقيل

  .مات منها بعد تعلل: وله مناظرة مع النظام، فأغضب النظام، فرفسه، فيقال
اللطف " ، وكتاب "القضاء والقدر " ، وكتاب "إثبات الرسل "  النجار، منها ذكر الندمي أمساء تصانيف

  .، وأشياء كثرية"االرادة املوجبة " ، وكتاب "والتأييد 
  



  :ومنهم
  .وهو رأس البدعة ، أبو عبد اهللا حممد بن عيسى اجلهمي* *  برغوث - ١٨٩

  .أحد من كان يناظر االمام أمحد وقت احملنة
الرد على جعفر بن " ، وكتاب "االجتهاد " ، وكتاب "املقاالت " ، وكتاب "اعة االستط" صنف كتاب 

  ".املضاهاة " ، وكتاب "حرب 
  .تويف سنة أربعني ومئتني: قيل

  .سنة إحدى وأربعني: وقيل
  :ومنهم

__________  
  .٢٢٩: الفهرست* 

  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر اليت وقعت لنا* * 
(*)  

)١٠/٥٥٤(  

  

املتكلم، من كبار االذكياء، ومن أعيان تالمذة أيب عبد اهللا الشافعي  *  أبو عبد الرمحن الشافعي- ١٩٠
  .االمام

  .امسه أمحد بن حيىي بن عبد العزيز، نسب إىل شيخه
من فاتته صالة عن وقتها عمدا، فإنه ال ميكنه أن يقضيها أصال، الن : كان يقول: قال احلافظ أبو بكر

  ).١(م، كمن فاته الوقوف بعرفة ال ميكنه أن يقضيه وقتها شرط، وقد عد
  .مجهور االمة على أنه ال بد من قضائها، وأن قضاءها ال ينفي عنه االمث إال بتوبة منه: قلت

  .أخذ عن أيب عبدالرمحن الشافعي الفقيه داود الظاهري، وغريه
  .وكان حيا يف حدود الثالثني ومئتني

عالمة أبو موسى الفراء، مات سنة ست وعشرين ومئتني، أرخه ومن رؤوس املعتزلة البغداديني ال
  ).٢(املسعودي 

__________  
  .٢٠٠ / ٥، تاريخ بغداد ٢٦٧: الفهرست* 
  .إن التوبة النصوح تنفعه: وإليه ذهب طائفة من السلف واخللف، وقالوا) ١(

لى من ترك وممن ذهب إىل أن القضاء ال جيب ع: ٢٤٦، ٢٤٥لالسنوي ص " التمهيد " وجاء يف 



، "شرح التنبيه " ، والتاج الفركاح يف "القواعد " الصالة عمدا الشيخ عز الدين بن عبد السالم يف 
  .وحكي وجها يف املذهب البن بنت الشافعي

" التجريد " كذا رأيته يف باب سجود السهو من شرح الوسيط البن االستاذ نقال عن : قال االسنوي
  .البن كج عنه

  القيم البحث يفوقد استوىف ابن 
هذه املسألة وأورد حجج الفريقني القائلني بوجوب القضاء وهم اجلمهور، والقائلني بعدم الوجوب، يف 

  .، فراجعه فإنه نفيس٩٨ - ٥٩ص " الصالة " كتابه 
  .٢٣٣ / ٧" مروج الذهب " يف ) ٢(

(*)  

)١٠/٥٥٥(  

  

  .لكالمومنهم ابن كيسان االصم، قدمي خترج به إبراهيم ابن علية يف ا
، والرقاش، وأبو )٣(، وأبو غفار، وحسني النجار )٢(، وجعفر بن مبشر )١(ومنهم جعفر بن حرب 

، )٥(صاحب التفسري، ومثامة بن أشرس النمريي ) ٤(سعيد بن كالب، وقاسم بن اخلليل الدمشقي 
ى أهل التقوى، وأشباههم ممن كان ذكاؤهم وباال عليهم، مث بينهم من االختالف واخلباط أمر ال خيفى عل

] [ فأي الفريقني أحق باالمن [ فال عقوهلم اجتمعت، وال اعتنوا باآلثار النبوية، كما اعتىن أئمة اهلدى، 
   ].٨١: االنعام

  
  .بغدادي، صاحب حديث، مرابط: املصيصي*  إبراهيم بن مهدي - ١٩١

  .، وعدةمحاد بن زيد، ومحاد االبح، وأيب املليح الرقي، وإبراهيم بن سعد: روى عن
أبو داود، وأمحد بن حنبل، وابن أيب الدنيا، ويعقوب بن شيبة، وعباس الدوري، وعبد الكرمي : وعنه

  .الديرعاقويل، وآخرون
  ).٦(وثقه أبو حامت 

__________  
  .٥٤٩تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ١(
  .٥٤٩تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٢(
  .٥٥٤تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٣(
  .٢٠٦ص " الفهرست " انظر ) ٤(



  .٢٠٣تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٥(
، ذيب ١٧٨ / ٦، تاريخ بغداد ١٣٩، ١٣٨ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٣١ / ١التاريخ الكبري * 

 / ١، املغين يف الضعفاء ٦٨ / ١، ميزان االعتدال ٢ / ٤٣ / ١، تذهيب التهذيب ٦٧الكمال لوحة 
  .٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٩ / ١، ذيب التهذيب ٩٤ / ١، الكاشف ٢٧

  .١٣٩ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٦(
(*)  

)١٠/٥٥٦(  

  

  .مات سنة مخس وعشرين ومئتني: قال ابن قانع
  

، امللقب باملبارك، إبراهيم بن أمري املؤمنني حممد االمري الكبري، أبو إسحاق*  إبراهيم بن املهدي - ١٩٢
  .بن أيب جعفر، اهلامشي العباسي االسود

  .ف بالتنني للونه، وضخامتهويعر
  .كان فصيحا، بليغا، عاملا، أديبا، شاعرا، رأسا يف فن املوسيقى

  .، وهي أمه)١(ابن شكلة : ويقال له
  .املبارك بن فضالة، ومحاد االبح: حدث عن
  .ولده هبة اهللا، ومحيد بن فروة، وأمحد بن اهليثم، وغريهم: روى عنه

أنه ويل إمرة دمشق أعواما مل يقطع فيها على أحد طريق، : براهيمحدثنا إ: قال علي بن املغرية االثرم
  وحدثت أن اآلفة يف قطع الطريق من دعامة

__________  
، ٦٠٣، ٥٧١، ٥٧٠، ٥٦٩، ٥٥٧، ٥٥٥ / ٨، الطربي ٤٧٣، ٤٧٠، ٤٥٧: تاريخ خليفة* 

: ، الفهرست١٥٠، ٩٥ / ١٠، االغاين ٦٩ / ٧ وغريها، مروج الذهب ٦٦١، ٦٠٧ - ٦٠٤
 / ٦، الكامل البن االثري ٩٧ / ٣، االنساب ٥١٨ / ١، االكمال ١٤٢ / ٦، تاريخ بغداد ١٢٩
  ، وفيات٢٢٦ / ١، اللباب ٥٠٨، ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥١، ٣٤١

، ٢٤٧ / ١٠، البداية والنهاية ١١٣، ١١٠ / ٦، الوايف بالوفيات ٣٨٩ / ١، العرب ٣٩ / ١االعيان 
، ٢٤١، ٢٤٠ / ٢، النجوم الزاهرة ٩٨ / ١، وغريها، لسان امليزان ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨

 - ٢٢٦ / ٢، ذيب تاريخ ابن عساكر ٥٣ / ٢، شذرات الذهب ٤٩ - ١٧: أشعار أوالد اخللفاء
٢٨٨.  



  .ضبطها ابن خلكان بفتح الشني وكسرها، وسكون الكاف، وبعد الالم هاء) ١(
  .٣٩ / ١" وفيات االعيان " 

(*)  

)١٠/٥٥٧(  

  

  .يهودي البلقاوي، وأم مل يضعوا يدهم يف يد عامل، فكاتبتهمونعمان وحيىي بن أرميا ال
فتاب دعامة، وحلف النعمان باالميان انه ال يؤذي مهما وليت، وطلب ابن أرميا أمانا ليأيت، ويناظر، 

فأجبته، فقدم شاب أشعر أمعر يف أقبية ديباج، ومنطقة، وسيف حملى، فدخل على اخلضراء، فسلم دون 
  .عداص: البساط، فقلت

  .أسلم، وأطع: إن للبساط ذماما، أخاف ان يلزمين جلوسي عليه، وما أدري ما تسومين، قلت: قال
  .ال بد من جزية: أما الطاعة فأرجو، وال سبيل إىل االسالم، فما عندك إن مل أسلم ؟ قلت: قال
  .أعفين: قال
  .كال: قلت
  .فأنا منصرف على أماين: قال

لن آخذ : ه، فلما رأى ذلك، دعا بدابة غالمه، وترك فرسه، وقالفأذنت له، وأمرم أن يسقوا فرس
  .شيئا ارتفق منكم، فأحاربكم عليه

  .احلمد هللا، ظفرت بك بال عهد: فاستحييت وطلبته، فلما دخل، قلت
شرطك أن تصرفين إىل مأمين، فإن : النك انصرفت من عندي، وقد عدت، قال: وكيف ؟ قلت: قال

  .ئف، وإن كان مأمين أرضي، فردينكان دارك مأمين، فلست خبا
فجهدت به أن يؤدي جزية على أن أهبه يف السنة ألفي دينار، فأىب، وذهب، فأسعر الدنيا شرا، ومحل 

  مال من مصر، فتعرض
له، فكتب النعمان إيل، فأمرته مبحاربته، فسار النعمان، ووافاه اليهودي يف مجاعته، فسأله النعمان 

  .رزين، وإن شئت، برزت وحدي إليك وإىل جندكبا: االنصراف، فأىب، وقال
يا حيىي، وحيك أنت حدث قد بليت بالعجب، ولو كنت من أنفس قريش ملا أمكنك معارة : فقال النعمان

 أحب أن ال يقتل على يدي - وإن افترقنا يف الدين -السلطان، وهذا االمري هو أخو اخلليفة، وأنا ) ١(
   إيل، وال يبتلىفارس، فإن كنت حتب السالمة، فابرز

__________  



  .مغازاة": ذيب تاريخ ابن عساكر " يف ) ١(
(*)  

)١٠/٥٥٨(  

  

بنا غرينا، فربز له العصر، فما زاال يف مبارزة إىل الليل، فوقف كل منهما على فرسه متكئا على رحمه، 
ور معها، فاعتنقه فنعس النعمان، فطعنه اليهودي، فيقع سنان رحمه يف املنطقة، فدارت، وصار السنان يد

فاتكأ عليه النعمان، ! أو حمارب ينام يا ابن االمة ؟ : فقال! أغدرا يا ابن اليهودية ؟ : النعمان، وقال
فسقط فوقه، وكان النعمان ضخما، فصار فوقه، فذبح اليهودي، وبعث إيل برأسه، فاطمأنت البالد، مث 

  ).١(ويل بعدي عمي سليمان، فانتهبه أهل دمشق، وسبوا حرمه 
بويع إبراهيم باخلالفة زمن املأمون، فحارب احلسن ابن سهل، فهزمه إبراهيم، مث أقبل : قال اخلطيب

  ).٢(حلربه محيد الطوسي، فهزم مجع إبراهيم، واختفى إبراهيم زمانا إىل أن ظفر به املأمون، فعفا عنه 
ئق إن كان إبراهيم مضطلعا وهفا إليه كل أطلس ما* نفر ابن شكلة بالعراق وأهلها : وفيه يقول دعبل

  .وكان خمارق مغين وقته) ٣(فلتصلحن من بعده ملخارق * ا 
  ).٤ (١٦٢ولد إبراهيم سنة : قال ابن ماكوال

  .فعلى هذا مل يدرك مبارك بن فضالة: قلت
   يف-املرضي :  وقيل-بايعوه ببغداد، ولقب باملبارك : قال اخلطيب

__________  
  .٢٧٢ - ٢٦٩ / ٢" كر ذيب تاريخ ابن عسا) " ١(
  .١٤٣، ١٤٢ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
لعب ابن "  وفيه ٢٧٣ / ٢" ذيب تاريخ ابن عساكر " ، و ١٤٤ / ٦" تاريخ بغداد " البيتان يف ) ٣(

  .٤٠ / ١" وفيات االعيان " و " نفر " بدل " شكلة 
  .٥١٨ / ١" االكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/٥٥٩(  

  

غلب على الكوفة وبغداد والسواد، فلما أشرف املأمون على العراق، ضعف أول سنة اثنتني ومئتني، ف
  .إبراهيم



وركب إبراهيم بأة اخلالفة إىل املصلى يوم النحر، فصلى بالناس، وهو ينظر إىل عسكر املأمون، : قال
  .وأطعم الناس بالقصر، مث استتر

  ).١(وظفر املأمون به سنة عشر ومئتني، فعفا عنه، وبقي عزيزا : قال
ذنيب أعظم من عذر، وعفوك أعظم من : قال إبراهيم بن املهدي حني أدخل على املأمون: قال أبو حملم

  ).٢(أن يتعاظمه ذنب 
ها هنا يا عم، ها هنا يا عم : إنه ملا اعتذر، وكان ذلك بعد توثبه بثماين سنني، عفا عنه، وقال: وقيل

)٣.(  
  .بن اهليثم، حدثنا إبراهيم بن املهدي، حدثنا محاد االبحوقد أخرج ابن عساكر يف ترمجته حديثا المحد 

  .والظاهر أن هذا املصيصي
نودي يف سنة مثان ومئتني أن أمري املؤمنني قد عفا عن عمه إبراهيم، وكان إبراهيم : قال إبراهيم احلريب

  حسن الوجه، حسن الغناء، حسن
  ).٤(الس، رأيته على محار، فقبل القواريري فخذه 

كان أخي إبراهيم إذا تنحنح، طرب من يسمعه فإذا غىن، أصغت الوحوش : نصور بن املهدي قالوعن م
  .حىت تضع رؤوسها يف حجره، فإذا سكت، هربت

  .وكان إذا غىن، مل يبق أحد إال ذهل
__________  

  .٢٧٥، ٢٧٤ / ٢" ذيب تاريخ ابن عساكر " ، و ١٤٣، ١٤٢ / ٦" تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  .١١٦ / ١٠" االغاين " ، وانظر ١٤٦ / ٦" ريخ بغداد تا) " ٢(
  .١٤٥ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٢٧٦ / ٢" ذيب تاريخ ابن عساكر " ، و ١٤٦ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٠/٥٦٠(  

  

  .ما اجتمع أخ وأخت أحسن غناء من إبراهيم بن املهدي وأخته علية: وقال ابن الفضل بن الربيع
قد عزمت على تقريع عمي، فحضرت، فجئ بإبراهيم مغلوال قد : قال يل املأمون: ن أشرسقال مثامة ب

: ال سلم اهللا عليك، أكفرا بالنعمة، وخروجا علي ؟ فقال: دل شعره على عينيه، فسلم، فقال املأمون
تلف، وقد يا أمري املؤمنني، إن القدرة تذهب احلفيظة، ومن مد له يف االغترار، هجمت به االناة على ال

  .رفعك اهللا فوق كل ذنب، كما وضع كل ذي ذنب دونك، فإن تعاقب، فبحقك، وإن تعف فبفضلك



  . يشريان بقتلك- يعين ابنه العباس واملعتصم -إن هذين : قال
أشارا عليك مبا يشار به على مثلك يف مثلي، وامللك عقيم، ولكن تأىب لك أن تستجلب نصرا إال : قال

  .أنا عمك، والعم صنو االب، وبكىمن حيث عودك اهللا، و
  خلوا عن عمي، مث أحضره ونادمه، وما زال به حىت: فتغرغرت عينا املأمون، وقال

  ).١(ضرب له بالعود 
يا أمري املؤمنني، إن قتلته، فلك نظراء، وإن عفوت، مل يكن لك : إن أمحد بن خالد الوزير، قال: وقيل
  ).٢(نظري 

  .ع وعشرين ومئتنيتويف إبراهيم يف رمضان سنة أرب
  

   البصريإمام العربية، أبو عمر، صاحل بن إسحاق اجلرمي*  اجلرمي - ١٩٣
__________  

  .١١٦ / ١٠" االغاين " ، و ٢٧٦ / ٢" ذيب تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  .٤١ / ١" وفيات االعيان ) " ٢(

  .١١٨ / ١٠االغاين " وانظر 
  = (*)، ٤٧، ٤٦: ، طبقات الزبيدي١٢٢: ، مراتب النحويني٣٩٤ / ٤اجلرح والتعديل * 

)١٠/٥٦١(  

  

  .النحوي، صاحب التصانيف
  .وكان صادقا ورعا خريا

  .وقد أخذ العربية عن سعيد االخفش، واللغة عن يونس بن حبيب وأيب عبيدة
  .يزيد بن زريع، وعبد الوارث بن سعيد: وحدث عن

  .أمحد بن مالعب، وأبو خليفة اجلمحي، ومجاعة: روى عنه
  . له باالدب دنيا واسعة وحشمةوحصل

قدم أصبهان مع فيض بن حممد الثقفي، فأعطاه يوم مقدمه عشرة آالف درهم، : قال أبو نعيم احلافظ
  ).١(وكان يصله كل شهر بألف 

كان اجلرمي أثبت القوم يف كتاب سيبويه، وعليه قرأت اجلماعة، وكان عاملا باللغة، حافظا هلا : قال املربد
  ال يف احلديث واالخبار، وكان أغوص على االستخراج من املازين، وإليهما انتهى علم، وكان جلي)١(

  ).٣(النحو يف زماما 



__________  
 ٣١٣ / ٩، تاريخ بغداد ٦٢: ، الفهرست٣٤٧، ٣٤٦ / ١، أخبار أصبهان ٧٢: أخبار البصريني= 
، ٦، ٥ / ١٢ء ، معجم االدبا١٤٥ - ١٤٣:  نزهة االلباء٢٣٥، ٢٣٤ / ٣، االنساب ٣١٥ -

، ٣٩٤ / ١، العرب ٤٨٧، ٤٨٥ / ٢، وفيات االعيان ٨٣ - ٨٠ / ٢، إنباه الرواة ٢٧٤ / ١اللباب 
، البداية ٩١، ٩٠ / ٢، مرآة اجلنان ٢٢٥، عيون التواريخ وفيات ٢٨٥، ٢٨٤ / ٤مسالك االبصار 

نجوم الزاهرة ، ال٥، ٤ / ٢، طبقات ابن قاضي شهبة ٣٣٢ / ١، طبقات القراء ٢٩٣ / ١٠والنهاية 
، ٤١٩، ٤٠٨ / ٢، املزهر ٩، ٨ / ٢، بغية الوعاة ٣٣٥، ٣٣٤، روضات اجلنات ٢٤٣ / ٢

  .٥٧ / ٢وغريها، شذرات الذهب 
فأعطاه يوم مقدمه عشرين ألف درهم، وكان يعطيه كل : ٣٤٧، ٣٤٦ / ١" تاريخ أصبهان " يف ) ١(

  .سنة اثين عشر ألف درهم
  .٣١٤ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٨٠ / ٢" إنباه الرواة " ، و ١٤٣" نزهة االلباء  " )٣(

(*)  

)١٠/٥٦٢(  

  

، وله )١" (باملختصر " قدم اجلرمي بغداد، وناظر الفراء، ومقدمته يف النحو مشهورة تعرف : قلت
  ).٢(وغري ذلك " غريب سيبويه " ، وكتاب "العروض " ، وكتاب "االبنية " كتاب 

  .ه اهللاتويف سنة مخس وعشرين ومئتني، رمح
  

  .وأمريها، القاسم بن عيسى العجلي) ٣(صاحب الكرج *  أبو دلف - ١٩٤
  .حدث عنه هشيم وغريه

  .حممد بن املغرية االصبهاين: وعنه
  وكان فارسا شجاعا مهيبا، سائسا، شديد الوطأة، جوادا ممدحا،

 وهو أمرد على مبذرا، شاعرا، جمودا، له أخبار يف حرب بابك، وويل إمرة دمشق للمعتصم، وقد دخل
  .ال سلم اهللا عليك، أفسدت اجلبل علينا يا غالم: الرشيد، فسلم، فقال

  ؟ فأعجبه وواله! فأنا أصلحه، أفسدته يا أمري املؤمنني وأنت علي، أفأعجز عن صالحه وأنت معي : قال
__________  

  . ودعا بأن ينتفع بهكان كلما صنف منه بابا صلى ركعتني باملقام،: ٦ / ١٢" معجم االدباء " يف ) ١(



  .٦٢": الفهرست " انظر مصنفاته يف ) ٢(
 / ٢، أخبار أصبهان ٢١٦: ، معجم املرزباين٢٥٧ - ٢٤٨ / ٨، االغاين ٦٢، ٥ / ٤مروج الذهب * 

 / ٨، االنساب ٣٣١: ، مسط الآليل٤٢٣ - ٤١٦ / ١٢، تاريخ بغداد ١٣٠: ، الفهرست١٦٠
، وفيات ٣٢٦ / ٢، اللباب ٥١٦ و ٤١٣ / ٦ االثري ، الكامل البن٤٤٦ / ٤، معجم البلدان ٤٠١

 / ٣، تذهيب التهذيب ١١١٤، ذيب الكمال لوحة ٢٤٩ / ٤، اية االرب ٧٩ - ٧٣ / ٤االعيان 
 ٢، النجوم الزاهرة ٣٢٧ / ٨، ذيب التهذيب ٣٩٤ / ١، العرب ١٣٦ / ١، دول االسالم ١ / ١٤٩

  .٥٧ / ٢ الذهب ، شذرات٣١٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٤، ٢٤٣/ 
  .هي مدينة بني مهدان وأصبهان) ٣(

  .٤٤٦ / ٤" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٠/٥٦٣(  

  

  .أرى غالما يرمي من وراء مهة بعيدة: اجلبل، فلما خرج قال
قد جنت * من هنيئا لك الرقاد اللذيذ علم اهللا أن قليب مما * أيها الراقد املؤرق عيين : ومن جيد نظمه

* كفاين من مايل دالص وسابح : إنه فرق يف يوم أمواال عظيمة، وأنشد لنفسه: قيذ وقيلمقلتاك فيه و
  )١(وأبيض من صايف احلديث ومغفر 

  .وله أخبار يف الكرم والفروسية
  .وكان موته ببغداد يف سنة مخس وعشرين ومئتني، ويف ذريته أمراء وعلماء

  
 بن حفص ابن بو عبد الرمحن، عبيداهللا بن حممداالمام العالمة الثقة، أ) د، ت، س* ( العيشي - ١٩٥

عمر بن موسى بن عبيداهللا بن معمر القرشي التيمي البصري االخباري الصادق، ويعرف بابن عائشة، 
  .وبالعيشي، النه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا

  .ولد بعد االربعني ومئة
  ، وأباومسع محاد بن سلمة، وجويرية بن أمساء، ومهدي بن ميمون

__________  
  .٤١٩، ٤١٨ / ١٢" تاريخ بغداد " البيت مع بيتني آخرين يف ) ١(
، ٣١٨ - ٣١٤ / ١٠، تاريخ بغداد ٣٣٥ / ٥، اجلرح والتعديل ٤٠٠ / ٥التاريخ الكبري * 

، ٢ / ٢٠ / ٣، تذهيب التهذيب ٨٩٠، ذيب الكمال لوحة ٣٦٩ / ٢، اللباب ١٠٦ / ٩االنساب 



، ٢٥٣: ، خالصة تذهيب الكمال٤٤ / ٧، ذيب التهذيب ٤٠٢ / ١رب ، الع٢٣٣ / ٢الكاشف 
  .٦٤ / ٢شذرات الذهب 

(*)  

)١٠/٥٦٤(  

  

هالل الراسيب، ووهيب بن خالد، وأبا عوانة، وعبد الواحد بن زياد، وعبد العزيز بن مسلم، وهشام بن 
  .زياد، وابن املبارك

د بن حنبل، وأبو زرعة، وابن أيب الدنيا، أبو داود، وبواسطة الترمذي، والنسائي، وأمح: حدث عنه
  .وعثمان بن خرزاذ، وإبراهيم احلريب، وأبو عبد اهللا البوشنجي، وأبو القاسم البغوي، وخلق كثري

  ، وكان عنده عن محاد)١(صدوق يف احلديث : قال أبو حامت وغريه
  .ابن سلمة تسعة آالف حديث

  ).٢(ية وأيام الناس لوال ما أفسد نفسه، وهو صدوق كان طالبا للحديث، عاملا بالعرب: وقال أبو داود
وكان بريئا منه، وكان من سادات أهل البصرة، غري مدافع، ) ٣(قرف بالقدر : وقال زكريا الساجي

  ).٤(كرميا سخيا 
  .مسعنا نسخة العيشى باالجازة، ووقع لنا باالتصال من عواليه: قلت

بن عبد اهللا، أخربنا هبة اهللا بن أيب شريك، أخربنا أبو احلسني أخربنا أبو املعايل االبرقوهي، أخربنا الفتح 
بن النقور، أخربنا عيسى بن علي، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا عبداالعلى بن محاد، وعلي بن اجلعد، 

  حدثنا محاد: وأبو نصر التمار، وكامل بن طلحة، وعبيد اهللا العيشي، قالوا
__________  

  .٣٣٥ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٣١٨، ٣١٧ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .رمي به وام: أي) ٣(
  .٨٩٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣١٨ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٠/٥٦٥(  

  



يا رسول اهللا، أما تكون الذكاة إال من اللبة واحللق ؟ : قلت: ابن سلمة، عن أيب العشراء، عن أبيه، قال
  ).١" (لو طعنت يف فخذها الجزأ عنك : " ى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صل

أنبأنا املؤمل بن حممد، أخربنا الكندي، أخربنا القزاز، أخربنا اخلطيب، أخربنا عمر بن إبراهيم، أخربنا 
  ما رأيت مثل ابن: مسعت إبراهيم بن إسحاق املروزي املعروف باحلريب يقول: مقاتل بن حممد العكي

نعم، بلغ الرشيد سنا أخالقه، : قال!  رأيت أمحد وابن معني وإسحاق تقول هذا :عائشة، فقيل له
وما هو : هو بفضل اهللا وفضل أمري املؤمنني، فلما أن صمت الرشيد قال: فأحضره، فعدد حماسنه، ويقول

  ).٢(أحسنت : املعرفة بقدري، والقصد يف أمري، قال: ما هو يا عم ؟ قال: أحسن من هذا ؟ قال
مثنه : سأل رجل يف املسجد، فأعطاه العيشي مطرفا، وقال: حدثنا أسد بن احلسن، قال:  كاملأمحد بن

  ).٣(أربعون دينارا، فال ختذع عنه، فباعه، فعرف أنه مطرف العيشي، فاشتراه ابن عم له، ورده إليه 
__________  

 العشراء يف الزكاة ؟ سألت أمحد عن حديث أيب: إسناده ضعيف جلهالة أيب العشراء، قال امليموين) ١(
ما أعرف أنه يروى عن أيب : غلط، وال يعجبين، وال أذهب إليه إال يف موضع ضرورة، وقال: قال

  .العشراء حديث غري هذا
  .يف حديثه وامسه ومساعه من أبيه نظر: وقال البخاري

  /٧، والنسائي )١٤٨١(، والترمذي )٣١٨٤(، وابن ماجه )٢٨٢٥(واحلديث أخرجه أبو داود 
 ٦" احللية " ، وأبو نعيم يف ٢٤٦ / ٩، والبيهقي )٩٠١(، وابن اجلارود رقم ٤٣٤ / ٤، وأمحد ٢٢٨

  .٣٤١، و ٢٥٧/ 
هذا يف ذكاة غري املقدور عليه، فأما املقدور عليه فال يذكيه إال قطع املذابح، ال : وقال اخلطايب يف تفسريه

  . راويه جمهولأعلم فيه خالفا بني أهل العلم، وضعفوا هذا احلديث الن
  .٨٩٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣١٥ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٨٩٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣١٥ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٥٦٦(  

  

أنفق العيشي على إخوانه أربع مئة ألف دينار يف اهللا حىت التجأ إىل بيع سقف بيته : قال يعقوب بن شيبة
)١.(  

إن العيشي كان ميسك بيمينه شاة، وبيساره شاة إىل أن تسلخا، مث قال : قيل: هيم نفطويهقال إبرا
  .وكان من سراة الناس جودا، وحفظا وحمادثة: نفطويه



  ).٢(مات يف شهر رمضان سنة مثان وعشرين ومئتني : قال البغوي
حلافظ، أبو األسود ابن نضري، االمام القدوة العابد ا) د، س، ق * ( النضر بن عبد اجلبار- ١٩٦

  .املرادي موالهم البصري الكاتب الشروطي، كاتب احلكم لقاضي مصر هليعة بن عيسى بن هليعة
ابن هليعة تصانيفه، والليث بن سعد، ونافع بن يزيد، وبكر بن مضر، ومفضل بن فضالة : روى عن

  .وعدة
 وأبو بكر الصاغاين، وحممد بن أبو عبيد، وحيىي بن معني، وأمحد بن صاحل، والربيع اجليزي،: حدث عنه

  .عوف، وأبو حامت، ويعقوب الفسوي، واملقدام بن داود، وحيىي بن عثمان السهمي، وخلق سواهم
  ).٣(شيخ صدق، كان راوية ابن هليعة : قال حيىي بن معني

__________  
  .٨٩٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣١٦ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣١٨ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
، ذيب الكمال لوحة ٤٨ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٤٣ / ٢، التاريخ الصغري ٩٠ / ٨التاريخ الكبري * 

 ١٠، ذيب التهذيب ٢٠٤ / ٣، الكاشف ٣٧٨ / ١، العرب ٢ / ٩٦ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤١١
  .٤٦ / ٢، شذرات الذهب ٤٠٢: ، خالصة تذهيب الكمال٤٤٠/ 
  .١٤١٢ لوحة" ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)١٠/٥٦٧(  

  

  ).١(شيخ صدوق عابد، شبهته بالقعنيب : وقال أبو حامت
  ).٢(ليس به بأس : وقال النسائي

  .روح، وعبد اهللا: له أخوان فاضالن: قلت
تويف خلمس بقني من ذي احلجة سنة تسع عشرة ومئتني، وصلى عليه هارون : وقال أبو سعيد بن يونس

  .القاضي
  ).٣(ة مخس وأربعني ومئة وكان مولده يف سن: قال

  .خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة
  

، بن عبداحلميد بن الحق الالحقي البصري، من االمام الثقة احلافظ، علي بن عثمان*  الالحقي - ١٩٧
  .علماء احلديث بالبصرة



حد بن محاد بن سلمة، وداود بن أيب الفرات، وجويرية بن أمساء، وأيب عوانة، وعبد الوا: حدث عن
  .زياد، وطبقتهم

حممد بن حيىي الذهلي، وأبو زرعة، وأبو حامت، وأمحد بن علي االبار، وإبراهيم بن فهد : حدث عنه
  .الساجي، ومعاذ بن املثىن، وخلق

  .وحدث عنه من الكبار عفان بن مسلم
__________  

  .٤٨٠ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٤١٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
)٣ " ( ١٤١٢لوحة " ذيب الكمال.  
  .٤٥٢ / ٢، املغين يف الضعفاء ١٤٤ / ٣، ميزان االعتدال ١٩٦ / ٦اجلرح والتعديل * 
(*)  

)١٠/٥٦٨(  

  

  ).١(ثقة : قال أبو حامت
  .فيه اختالف: وأما ابن خراش فقال

  .يكىن أبا احلسن، مات بالبصرة يف سنة مثان وعشرين ومئتني: قلت
، وداود بن عمرو الضيب، وحباب بن حبلة صاحب مالك، وأمحد بن )٢ (ومات فيها أبو نصر التمار

، وحممد بن جعفر الوركاين، ومسدد بن مسرهد )٣(عمران االخنسي، وحيىي بن عبداحلميد احلماين 
)٤.(  

، وحاجب بن الوليد ببغداد، ونعيم بن اهليصم، )٥(بشار بن موسى اخلفاف : ومات يف رمضان فيها
 وحممد بن أيب بالل االشعري، وحممد بن عمران بن أيب ليلى، وإسحاق بن بشر وعبيد اهللا العيشي،

الكاهلي، وسلم بن قادم، وإبراهيم بن زياد سبالن، وحممد بن حسان السميت، وأمحد بن حممد بن 
  ).٦(أيوب، وحممد بن مصعب الدعاء العابد، وأبواجلهم العالء بن موسى الباهلي 

  
  ن علي، االمام احلافظ القدوة، شيخ االسالم، أبو احلسن الكاليباب) م * ( علي بن عثام- ١٩٨

__________  
  .١٩٦ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٥٧١سترد ترمجته قريبا يف الصفحة ) ٢(



  .٥٢٦تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء يف الصفحة ) ٣(
  .٥٩١سترد ترمجته يف هذا اجلزء يف الصفحة ) ٤(
  .٥٨١ء يف الصفحة سترد ترمجته يف هذا اجلز) ٥(
  .٥٢٥تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء يف الصفحة ) ٦(
 / ٢، الكاشف ٧٠ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٨٦، ذيب الكمال لوحة ١٩٩ / ٦اجلرح والتعديل * 

  ، خالصة تذهيب٣٦٤، ٣٦٣ / ٧، ذيب التهذيب ٤٠٣ / ١، العرب ٢٩٠
  .٦٥ / ٢، شذرات الذهب ٢٧٦: الكمال

(*)  

)١٠/٥٦٩(  

  

  .مري الكويف، نزيل نيسابورالعا
مسع محاد بن زيد، وشريكا القاضي، وعبد السالم بن حرب، وفضيل بن عياض، وداود الطائي، وابن 
املبارك، وسفيان بن عيينة، وأباه عثام بن علي، ومالك بن أنس، وغندرا، وعبد اهللا بن إدريس، وعددا 

  .كثريا
  .حيىي بن حيىي، وإسحاق بن راهويه: مسع منه

الذهلي، وأيوب بن احلسن، وأمحد بن سعيد الدارمي، وعلي بن سلمة اللبقي، وسلمة بن : ث عنهوحد
  .شبيب، وأبو حامت الرازي، وأبو أمحد الفراء، وخلق سواهم

  .عن رجل عنه" صحيحه " وحدث مسلم يف 
  ).١(ثقة : قال أبو حامت

 حيدث إال باجلهد، وأكثر ما أخذ أديب فقيه، حافظ زاهد، واحد عصره، ال": تارخيه " قال احلاكم يف 
  ).٢(عنه احلكايات والزهديات والتفسري، واجلرح والتعديل 

الناس ال يؤتون : ما رأيت يف العسرة مثل علي بن عثام، وكان يقول: قال حممد بن عبد الوهاب الفراء
اري، من حلم، جيئ الرجل، فيسأل، فإذا أخذ، غلط، وجيئ الرجل فيصحف، وجيئ الرجل يأخذ ليم

  ).٣(وجيئ الرجل يأخذ ليباهي، وليس علي أن أعلم هؤالء إال من يهتم المر دينه 
__________  

  .١٩٩ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٩٨٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(



  .٩٨٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
(*)  

)١٠/٥٧٠(  

  

من بين هالل، فخرج صيب، ) ١(دفت إلينا دافة : ومسعت عليا وكان من أفصح الناس، يقول: قال
وما بعثطه ؟ : بعثطه، قلت: يا بين، ما حومة املاء ؟ قال: يا أبة، إن فالنا دفعين يف حومة املاء، قلت: فقال
  .وما جممة املاء ؟ فقال كلمة مل أحفظها: جممة املاء، قلت: قال

خرج من نيسابور سنة إىل علي بن عثام ليحضر جملسه، فأىب، فأعفاه، مث ) ٢(وقد بعث ابن طاهر 
  .، فحج، وذهب إىل طرسوس، فأقام ا، وا تويف سنة مثان وعشرين ومئتني، رمحه اهللا٢٢٥

  
:  بن عبدامللك بن ذكوان بن يزيد، ويقالعبدامللك بن عبد العزيز) م، س* ( أبو نصر التمار - ١٩٩

القدوة القشريي موالهم النسوي إن جده هو احلارث والد بشر بن احلارث احلايف، االمام الثقة الزاهد 
  .الدقيقي التمار، نزيل بغداد

  ).٣(مولده عام مقتل أيب مسلم اخلراساين 
  .وارحتل يف طلب العلم بعد الستني ومئة

  جرير بن حازم، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، ومحاد: فأخذ عن
__________  

  .اجلماعة من الناس تقبل من بلد إىل بلد: الدافة) ١(
  .دفف": لسان العرب  " انظر

  .أي عبد اهللا بن طاهر بن احلسني) ٢(
، تاريخ بغداد ٣٥٨ / ٥، اجلرح والتعديل ٤٢٣ / ٥، التاريخ الكبري ٣٤٠ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ١٧٦: ، املعجم املشتمل٧٦ / ٣، االنساب ٣١٧ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٤٢٠ / ١٠
 / ٢، الكاشف ٦٥٨ / ٢، ميزان االعتدال ١ / ٥ / ٣يب ، تذهيب التهذ٨٥٨ذيب الكمال لوحة 

  ، خالصة٤٠٦ / ٦، ذيب التهذيب ٢٢٢ / ١، اللباب ٢١١
  .٢٤٤: تذهيب الكمال

  .ه) ١٣٧(أي يف سنة ) ٣(
(*)  

)١٠/٥٧١(  



  

ابن سلمة، وأيب االشهب العطاردي، وأبان بن يزيد، وعقبة بن عبد اهللا الرفاعي، والقاسم بن الفضل 
ومالك بن أنس، وسالم بن مسكني، وعامر بن يساف، وعبد العزيز بن مسلم، وحممد بن احلداين، 

طلحة بن مصرف، وأيب جزء نصر بن طريف، وأيب هالل حممد بن سليم، وشريك، وزهري بن معاوية، 
  .ومسكني أيب فاطمة، ومحاد بن زيد، وبقية بن الوليد، وعبيداهللا بن عمرو، وعدة

يع، وأبو زرعة، وأبو حامت، وأبو بكر الصغاين، وأمحد بن زهري، وأبو بكر أمحد مسلم، وأمحد بن من: وعنه
بن علي املروزي، وأبو يعلى املوصلي، وأمحد بن علي القاضي وهو املروزي، وإمساعيل مسويه، وعثمان 

  .بن خرزاذ، وأبو القاسم البغوي، وابن شبيب املعمري، وخلق سواهم
  .وثقه أبو داود والنسائي

  ).١(ثقة، يعد من االبدال : و حامتوقال أب
أبو نصر من أبناء خراسان من أهل نسا، ذكر أنه ولد بعد قتل أيب مسلم الداعية : قال حممد بن سعد

ونزل بغداد يف ربض أيب العباس الطوسي يف :  قال-قتل سنة سبع وثالثني ومئة :  قلت-بستة أشهر 
  .ة فاضال خريا ورعادرب النسائية، وجترا يف التمر وغريه، وكان ثق

تويف ببغداد يف أول احملرم سنة مثان وعشرين ومئتني، ودفن بباب حرب وهو ابن إحدى وتسعني سنة، 
  ).٢(وكان بصره قد ذهب 

  .وكذلك أرخه البغوي وغريه
  كان أمحد بن حنبل ال يرى الكتابة عن أيب نصر: قال أبو زرعة الرازي
__________  

  .٣٥٨  /٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٣٤٠ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٢(

(*)  

)١٠/٥٧٢(  

  

  ).١(التمار، وال ابن معني، وال ممن امتحن، فأجاب 
 مل حيضر أبا نصر التمار حني مات، فحسبت أن - يعين أمحد -صح عندي أنه : وقال أبو احلسن امليموين

  ).٢(ذلك ملا كان أجاب يف احملنة 
  .وهو ثقة حباله وهللا احلمدأجاب تقية وخوفا من النكال، : قلت

: رأيت بشرا رمحه اهللا يف املنام، فقلت: قال يل مؤذن بشر بن احلارث: قال حممد بن حممد بن أيب الورد



  .غفر يل: ما فعل اهللا بك ؟ قال
  .غفر له: فما فعل بأمحد بن حنبل ؟ قال: قلت
: مباذا نال ما مل تنااله ؟ فقال: هيهات، ذاك يف عليني، فقلت: ما فعل بأيب نصر التمار ؟ قال: فقلت

  ).٣(بفقره وصربه على بنياته 
ومل يرو مسلم عن أيب نصر سوى حديث واحد وقع لنا موافقة، أخربناه العماد بن بدران، ويوسف بن 

أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن البناء، أخربنا أبو القاسم بن البسري، أخربنا : غالية قاال
 الرمحن، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا أبو نصر التمار، حدثنا محاد بن سلمة، عن حممد بن عبد

يوم يقوم الناس لرب : (أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية
  ).٤" (يقومون حىت يبلغ الرشح أطراف آذام : " قال ] ٦: املطففني) [ العاملني

__________  
  .٨٥٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٢١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٨٥٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٢١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٨٥٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٤٢٣، ٤٢٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
 / ١١البخاري باب يف صفة القيامة، وأخرجه : يف اجلنة وصفة نعيمها) ٢٨٦٢(أخرجه مسلم ) ٤(

 يف الرقاق، من طريق إمساعيل بن أبان، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ٣٤٠
يقوم : " قال] يوم يقوم الناس لرب العاملني [ ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  = (*)سنن " وهو يف " أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه 

)١٠/٥٧٣(  

  

حدثنا أبو نصر التمار، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن االعمش، عن سعيد بن جبري، عن ابن : وبه
  ).١" (استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عباس، قال

  .وقد ألف البغوي جزأين مما عنده عن أيب نصر التمار
  

، أو عيسى بن سابق، نائب دمشق للمعتصم والواثق سى بن سابقمو*  أبو املغيث الرافقي - ٢٠٠
خرجت عليه قيس بكونه صلب منهم مخسة عشر، فثاروا، وأخذوا خيل السلطان، وعسكروا باملرج، 
فالتقى اجلمعان، وقتل خلق من اجلند، وأسر أمري، مث استفحل أمرهم، ونازلوا دمشق وا أبو املغيث، 

  .واشتد احلصار
  ).٢(م واالمر على ذلك ومات املعتص



  
  . الكويف الوكيعي الضريراالمام احلافظ البارع، أبو عبد الرمحن، أمحد بن جعفر* *  الوكيعي - ٢٠١

__________  
 و ١١٢ و ١٠٥ و ٧٠ و ٦٤ و ١٩ و ١٣ / ٢واملسند ) ٣٣٣٥(و ) ٢٤٢٢(رقم " الترمذي = 

  ).٤٢٧٨(، وابن ماجه ١٢٦ و ١٢٥
من طريق عبد الواحد بن غياث، عن عبد العزيز بن ) ٩١٣(لبزار برقم إسناده صحيح، وأخرجه ا) ١(

  ، وزاد نسبته إىل٩٣ / ٣" امع " مسلم ذا االسناد، وأورده اهليثمي يف 
  .رجاله ثقات: ، وقال"الكبري " الطرباين يف 

  .ما يتفتت منه عند التسوك: غسالته، وقيل: وشوص السواك
  .٥٢٩، ٥٢٨  /٦انظر الكامل البن االثري * 
  .٥٢٩، ٥٢٨ / ٦البن االثري " الكامل " انظر ) ٢(

  .٢١٠ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٧١ / ٣، اللباب ٥٩، ٥٨ / ٤تاريخ بغداد * * 
(*)  

)١٠/٥٧٤(  

  

  .حفص بن غياث، وأيب معاوية الضرير، وأيب بكر بن عياش، وعدة: حدث عن
  ).١(ما رأيت أحدا أحفظ من الوكيعي : وكان أبو نعيم يقول

  .أمحد بن القاسم االمناطي، وإبراهيم احلريب وغريمها ومات قبل حمل الرواية: حدث عنه
  ).٢(كان حيفظ مئة ألف حديث، ما أحسبه مسع حديثا قط إال حفظه : قال إبراهيم احلريب

حدثنا حيىي، عن ثور، عن : يا أبا عبدالرمحن: قال أمحد بن حنبل المحد بن جعفر الوكيعي: وقال احلريب
" إذا أحب أحدكم أخاه، فليعلمه : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: حبيب بن عبيد، عن املقدام قال

)٣.(  
  ).٤(كان الوكيعي حيفظ العلم على الوجه : قال أبو داود

  ).٥(ثقة وابنه حممد ثقة : وذكره الدارقطين فقال
  ).٦(ومئتني مات أبو عبد الرمحن الوكيعي سنة مخس عشرة : وقال إبراهيم احلريب

  ).٧ (٢٣٥وسيأيت أمحد بن عمر الوكيعي املتوىف سنة 
__________  

  .٥٩ / ٤" تاريخ بغداد ) " ١(



  .٥٩ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
 من ١٧١ / ٤يف الزهد، واحلاكم ) ٢٣٩٣(يف االدب، والترمذي ) ٥١٢٤(وأخرجه أبو داود ) ٣(

  ).٢٥١٤( صحيح، وصححه ابن حبان طريقني عن حيىي بن سعيد القطان ذا االسناد، وهو
  .٥٩ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٥٩ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .٥٩ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٦(
  .٣٦يف اجلزء احلادي عشر، ص ) ٧(

(*)  

)١٠/٥٧٥(  

  

: نزيل مصر، يقال) ١(احلافظ أبو عبد اهللا احلضرمي الكويف الصفار ) خ * ( أمحد بن إشكاب- ٢٠٢
  .ابن عبيد اهللا بن إشكاب: معمر بن إشكاب، وقيلأمحد بن 
  .شريك، وعبد السالم بن حرب، وعلي بن عابس والكوفيني: روى عن

البخاري، وإسحاق بن حسن الطحان املصري، وعباس الدوري، وبكر بن سهل، والفسوي، وأبو : وعنه
  .حامت، وخلق
  ).٢(صاحب حديث أدركته : قال أبو زرعة
  ).٣(أمون ثقة م: وقال أبو حامت

  ).٤(كتب عنه حيىي بن معني كثريا : وقال عباس
  .مات حنو سنة مثان عشرة ومئتني

  
  طالب بن غراب، االمام احلافظ احلجة، شيخ: ابن ثعلب، وقيل) م، د * ( خلف بن هشام- ٢٠٣

__________  
كمال لوحة ، ذيب ال٧٧ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٣٩ / ٢، التاريخ الصغري ٤ / ٢التاريخ الكبري * 

  ، ذيب التهذيب٢٥٦ / ٦، الوايف بالوفيات ٢ / ٧ / ١، تذهيب التهذيب ١٧
  .٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٧ / ١، حسن احملاضرة ١٦ / ١
  .نسبة ملن يبيع االواين الصفرية، أي املصنوعة من الصفر وهو النحاس) ١(
  .٧٤ / ٨" االنساب " 
  .١٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ٧٧ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(



  .٧٧ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .١٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

  = (*)، ٣٥٨ / ٢، التاريخ الصغري ١٩٦ / ٣، التاريخ الكبري ٣٤٨ / ٧طبقات ابن سعد * * 

)١٠/٥٧٦(  

  

  .االسالم، أبو حممد البغدادي البزار، املقرئ
  .مولده سنة مخسني ومئة

، ومحاد بن زيد، وأبا عوانة، وأبا شهاب احلناط عبد ربه، وشريكا القاضي، ومحاد ومسع مالك بن أنس
  .بن حيىي االبح، وأبا االحوص، وعدة

وتال على سليم، وعلى أيب يوسف االعشى، وغريمها، ومحل احلروف عن حيىي بن آدم، وإسحاق 
  .املسييب، وطائفة، وتصدر لالقراء والرواية

، )١(د بن يزيد احللواين، وسلمة بن عاصم، وحممد بن اجلهم السمري أمح: روى عنه القراءة عرضا
  .وأمحد بن أيب خيثمة، وحممد بن حيىي الكسائي، وأمحد بن إبراهيم الوراق، وإدريس احلداد، وآخرون

وأبو زرعة، وأبو حامت، وموسى بن هارون، " سننه " ، وأبو داود يف "صحيحه " مسلم يف : وحدث عنه
صلي، وأبو القاسم البغوي، وحممد بن إبراهيم بن أبان السراج، وابنه حممد بن خلف، وأبو يعلى املو

  وعدد
  .كثري

  وله اختيار يف احلروف صحيح ثابت ليس بشاذ أصال، وال يكاد خيرج
__________  

 / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٣٢٨ - ٣٢٢ / ٨، تاريخ بغداد ٣٧٢ / ٣اجلرح والتعديل = 
، معرفة ٢ / ١٩٩ / ١، تذهيب التهذيب ٣٨٠، ذيب الكمال لوحة ١١٥: تمل، املعجم املش١٢٥

، ٢٨٢ / ١، الكاشف ١٣٨ / ١، دول االسالم ٤٠٤ / ١، العرب ١٧٢، ١٧١ / ١القراء الكبار 
، ١٠٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٦ / ٣، ذيب التهذيب ٢٧٥ - ٢٧٣ / ١غاية النهاية 

  .٦٧ / ٢شذرات الذهب 
  .بلد من أعمال كسكر بني واسط والبصرة: رنسبة إىل مس) ١(

(*)  

)١٠/٥٧٧(  

  



  .فيه عن القراءات السبع، وأخذ عنه خلق ال حيصون
أشكل علي باب من النحو، فأنفقت مثانني ألف درهم حىت : مسعته يقول: قال محدان بن هانئ املقرئ

  .حذقته
 إىل خلف البزار أعظه، بلغين أنه ذهبت: قال رجل اليب عبد اهللا: قال أبو احلسن عبدامللك امليموين

  .ما خلق اهللا شيئا أعظم: " حدث حبديث عن االحوص عن عبد اهللا قال
 - يريد زمن احملنة -ما كان ينبغي له أن حيدث ذا يف هذه االيام : وذكر احلديث، فقال أبو عبد اهللا" 

د قال أمحد بن حنبل ملا أوردوا وق) ١" (ما خلق اهللا من مساء وال أرض أعظم من آية الكرسي : " واملنت
  .إن اخللق واقع ها هنا على السماء واالرض وهذه االشياء، ال على القرآن: عليه هذا يوم احملنة

، ...كذا ينبغي للمحدث أن ال يشهر االحاديث اليت يتشبث بظاهرها أعداء السنن من اجلهمية،: قلت
فإنك لن حتدث قوما حبديث ال تبلغه عقوهلم، إال وأهل االهواء، واالحاديث اليت فيها صفات مل تثبت، 

  كان فتنة
، فال تكتم العلم الذي هو علم، وال تبذله للجهلة الذين يشغبون عليك، أو الذين يفهمون )٢(لبعضهم 

  .منه ما يضرهم
  ).٣(ثقة : وخلف قال فيه حيىي بن معني والنسائي وغريمها

  ).٤(كان عابدا فاضال : وقال الدارقطين
__________  

، ونسبه إىل أيب عبيد وابن الضريس وحممد بن نصر ٣٢٣ / ١" الدر املنثور " أورده السيوطي يف ) ١(
  .عن ابن مسعود

  . يف املقدمة١١ / ١" صحيحه " اقتباس من كالم ابن مسعود أخرجه عنه مسلم يف ) ٢(
  .٣٨٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٢٧، ٣٢٦ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٣٨٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٢٧ / ٨" اريخ بغداد ت) " ٤(

(*)  

)١٠/٥٧٨(  

  

  ).١(أعدت الصالة أربعني سنة كنت أتناول فيها الشراب على مذهب الكوفيني : وقال
ما رأيت أنبل من خلف بن هشام، كان يبدأ بأهل القرآن، مث يأذن الصحاب : قال احلسني بن فهم

  ).٢(ث أيب عوانة مخسني حديثا احلديث، وكان يقرأ علينا من حدي
  .وقد روى عن خلف أنه كان يسرد الصوم، ولعله ما بلغه النهي عن ذلك، أو تأول احلديث



أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا أبو منصور القزاز، أخربنا أبو بكر : أنبأنا املؤمل بن حممد ومجاعة قالوا
ن بن حممد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أيب حسان اخلطيب، أخربنا أبو احلسني بن بشران، أخربنا عثما

قدمت الكوفة، فصرت إىل : االمناطي، حدثنا أمحد بن إبراهيم وراق خلف بن هشام أنه مسع خلفا يقول
  ما أقدمك ؟: سليم بن عيسى، فقال يل

ر، مل أدر بلى، فدعا ابنه وكتب معه إىل أيب بك: ال تريده، قلت: أقرأ على أيب بكر بن عياش، فقال: قلت
  .ما كتب، فأتينا مرتل أيب بكر

أدخل الرجل، فدخلت : وكان خللف تسع عشرة سنة، فلما قرأ الورقة، قال: قال ابن أيب حسان
أنت مل ختلف ببغداد أحدا أقرا منك ؟ : نعم، قال: أنت خلف ؟ قلت: وسلمت، فصعد يف النظر، مث قال

ال واهللا، ال أقرأ على رجل : نعم، قلت: الأعليك ؟ ق: اقعد، هات اقرأ، قلت: فسكت، فقال يل
يستصغر رجال من محلة القرآن، مث خرجت، فوجه إىل سليم يسأله أن يردين فأبيت، مث إين ندمت 

  واحتجت، فكتبت قراءة عاصم عن
__________  

  .٣٨٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٢٧ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٨٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٢٥ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٠/٥٧٩(  

  

  ).١(حيىي بن آدم عن أيب بكر 
غفر يل : ما فعل اهللا بك ؟ قال: رأيت خلف بن هشام يف النوم، فقلت: قال حيىي الفحام: قال النقاش

)٢.(  
  .تويف خلف يف سابع شهر مجادى اآلخرة سنة تسع وعشرين ومئتني، وقد شارف الثمانني

حاق، أخربنا الفتح بن عبد اهللا، أخربنا هبة اهللا بن حسني، أخربنا أمحد بن حممد البزاز، أخربنا أمحد بن إس
حدثنا عيسى بن علي، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا أبو شهاب، عن 

 وسلم كنت مع النيب صلى اهللا عليه: عاصم االحول، عن أيب عثمان، عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال
، غري "قم فافتح هلم وبشرهم باجلنة : " يف بستان، فجاء أبو بكر وعمر وعثمان فقرعوا الباب، فقال يل

  أنه خص عثمان بشئ دون
  ).٣(صاحبيه 

ومات يف العام معه أبو نعيم ضرار بن صرد، وحسني بن عبد االول، ويزيد بن مهران اخلباز الكويف، 



عيش الكويف، ومليح بن وكيع بن اجلراح، وعباد بن موسى وأبو ياسر عمار بن نصر، وعبيد بن ي
اخلتلي، وحممد بن معاوية النيسابوري مبكة، ونعيم بن محاد اخلزاعي، وعمرو بن خالد احلراين مبصر، 

  .وثابت بن موسى الزاهد أبو زيد، ومؤمل بن الفضل احلراين
__________  

  .٣٢٣، ٣٢٢ / ٨" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(
  .٣٢٧ / ٨"  تاريخ بغداد ) "٢(
 يف فضائل ٤٤ و ٤٣، و ٣١، ٣٠ / ٧إسناده صحيح، وهو من حديث أيب موسى يف البخاري ) ٣(

يف فضائل الصحابة، ) ٢٤٠٣( يف الفنت، ومسلم ٤٢ / ١٣ يف االدب، و ٤٩٢ / ١٠الصحابة، و 
  ).٣٧١٠(والترمذي 

(*)  

)١٠/٥٨٠(  

  

الشيباين البصري اخلفاف نزيل :  عثمان العجلي، وقيل، أبواحملدث الكبري*  بشار بن موسى - ٢٠٤
  .بغداد
  .شريك، وأيب عوانة، ويزيد بن زريع، وعبيداهللا بن عمرو، وطبقتهم: له عن
  .أمحد بن حنبل، وابنه عبد اهللا، وصاحل جزرة، واحلسن بن علويه، والبغوي، وآخرون: وعنه

  .اختلف يف توثيقه
  ).١(ضعفه أبو زرعة 

  ).٢(ب حديثه، وكان حسن الرأي فيه يكت: وقال أمحد
  ).٣(ليس بثقة : وقال ابن معني والنسائي

  ).٤(أنا ال أحدث عنه : وقال أبو داود
  .مل أر له حديثا منكرا، وأرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي

  ).٥(وبلغين أن ابن املديين كان حسن الرأي فيه : قال
__________  

، اجلرح ٢٤: ، الضعفاء واملتروكني للنسائي١٣٠ / ٢خ الكبري ، التاري٣٥٢ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ذيب الكمال ١٢٣ - ١١٨ / ٧، تاريخ بغداد ٧١ / ١، الكامل البن عدي ٤١٧ / ٢والتعديل 

، املغين يف ٣١١، ٣١٠ / ١، ميزان االعتدال ٢ / ٨٢ / ١، تذهيب التهذيب ١٤٧، ١٤٦لوحة 
  .٤٨، ٤٧: ، خالصة تذهيب الكمال٤٤١ / ١، ذيب التهذيب ١٠٤ / ١الضعفاء 



  .٤١٧ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٤٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٢٢ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٢٢، و ١٢١ / ٧" تاريخ بغداد " ، و ٤١٧ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .١٤٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٢٢ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٧٢ و ٧١لوحة  / ١البن عدي  " الكامل) " ٥(

(*)  

)١٠/٥٨١(  

  

  ).١(تركته : وقال البخاري
  ).٢(ما كان ببغداد أصلب يف السنة منه : وقال ابن املديين
  ).٣(دجال : قال ابن معني: وقال ابن الغاليب
  ).٤(نعم املوعد غدا نلتقي أنا وابن معني : وعن بشار قال

  .تويف سنة مثان وعشرين ومئتني: قيل
  

   * أبو بالل االشعري- ٢٠٥
  .االمام احملدث، أحد علماء الكوفة

مالك بن أنس، وأيب بكر النهشلي، والقاسم بن معن، وعاصم بن حممد العمري، وقيس بن : حدث عن
  .الربيع، وحيىي بن العالء، وشريك القاضي، وطبقتهم

التغليب، وحممد بن عبدك أبو حازم أمحد بن أيب غرزة، وبشر بن موسى، وأمحد ابن يوسف : حدث عنه
القزاز، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وأمحد بن حممد بن محيد البغدادي، وأبو جعفر مطني، وحممد بن عثمان 

  .ابن أيب شيبة، وخلق كثري
  .لينه الدارقطين

__________  
  .١٤٧لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٤٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١١٩ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٤٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٢١ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٤٧لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٢٢، ١٢١ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٤(
، لسان امليزان ٧٧٥ / ٢، املغين يف الضعفاء ٥٠٧ / ٤، ميزان االعتدال ٣٥٠ / ٩اجلرح والتعديل * 



  .٢٢ / ٧ و ١٤ / ٦
(*)  

)١٠/٥٨٢(  

  

  ).١(هو كنييت : سألته عن امسه، فقال: امتوقال أبو ح
] بن [ أبو بالل امسه مرداس بن حممد بن احلارث ابن عبد اهللا بن أيب بردة : وقال أبو أمحد احلاكم

امسه : امسه حممد بن حممد، وقيل: صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب موسى االشعري، ويقال
  .بل الثالثني ومئتني، وكان من أبناء التسعنيعبد اهللا، وقوله هو أصح، وأظنه مات ق

  
  )خ، م، س * ( سعيد بن كثري بن عفري- ٢٠٦

  .ابن مسلم بن يزيد، االمام احلافظ العالمة االخباري الثقة أبو عثمان املصري
  .مولده سنة ست وأربعني ومئة

  .وهو من موايل االنصار
وعبد اهللا بن هليعة، ويعقوب بن عبدالرمحن، مسع مالكا، والليث، وحيىي بن أيوب، وسليمان بن بالل، 

  .وعدة
البخاري، وابن معني، وعبد اهللا بن محاد اآلملي، وحيىي بن عثمان بن صاحل، وأمحد بن محاد : حدث عنه

  .زغبة، وأبو الزنباع روح بن الفرج، وأمحد بن حممد الرشديين، وآخرون
__________  

  .٣٥٠ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
، اجلمع بني ٣٦٥، الكامل البن عدي لوحة ٥٦ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٠٩ / ٣خ الكبري التاري* 

 ٢، تذهيب التهذيب ٥٠٤، ذيب الكمال لوحة ١٢٩: ، املعجم املشتمل١٦٨ / ١رجال الصحيحني 
 / ١، الكاشف ٣٩٦ / ١، العرب ١٥٥ / ٢، ميزان االعتدال ٤٢٧ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٢٧/ 

، طبقات ٣٠٨ / ١، حسن احملاضرة ٤٠٤: ، مقدمة فتح الباري٧٤ / ٤هذيب ، ذيب الت٣٧١
  .٥٨ / ٢، شذرات الذهب ١٤٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٤: احلفاظ

(*)  

)١٠/٥٨٣(  

  



  .وأخرج له مسلم، والنسائي بواسطة، وكان ثقة إماما من حبور العلم
فيه : ي اجلوزجاين يف سعيد بن عفريهو عند الناس ثقة، مث ساق قول أيب إسحاق السعد: قال ابن عدي

  .غري لون من البدع، وكان خملطا غري ثقة
  .فهذا من جمازفات السعدي

  هذا الذي قاله السعدي ال معىن له، ومل أمسع: قال ابن عدي
أحدا، وال بلغين عن أحد كالم يف سعيد بن عفري، وقد حدث عنه االئمة، إال أن يكون السعدي أراد به 

  ).١(خر سعيد بن عفري آ
  ).٢(كان يقرأ من كتب الناس، وهو صدوق : وقال أبو حامت

  .النيل، واالهرام، وسعيد بن عفري: رأيت مبصر ثالث عجائب: وقال حيىي بن معني
  .حسبك أن حيىي إمام احملدثني انبهر البن عفري: قلت

وأيام العرب كان سعيد من أعلم الناس باالنساب، واالخبار املاضية، : وقال أبو سعيد بن يونس
والتواريخ، كان يف ذلك كله شيئا عجيبا، وكان مع ذلك أديبا فصيحا، حسن البيان، حاضر احلجة، ال 

  .متل جمالسته، وال يرتف علمه
وكان شاعرا مليح الشعر، وكان عبد اهللا ابن طاهر االمري ملا قدم مصر رآه، فأعجب به، : قال

  .ر والقسم عليهم، وله أخبار مشهورةواستحسن ما يأيت به، وكان يلي نقابة االنصا
  وحدثين حممد بن موسى احلضرمي، حدثنا علي بن عبدالرمحن،: ، مث قال)٣(مث ذكر مولده 

__________  
  .٣٦٥لوحة  / ٢البن عدي " الكامل ) " ١(
  .٥٦ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٥٠٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)١٠/٥٨٤(  

  

ما أعجب فرعون من مصر : كنا بقبة اهلواء عند املأمون فقال لنا:  بن عفري قالحدثنا سعيد بن كثري
يا أمري املؤمنني، إن الذي ترى بقية ما : فقلت ] ٥١: الزخرف) [ أليس يل ملك مصر: (حيث يقول

  .دمر
   ].١٣٧: االعراف) [ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون: (قال تعاىل

  .صدقت: قال



  .مث أمسك
هذا حديث أنكر على سعيد بن عفري، فما رواه عن ابن ": تارخيه " وقال ابن يونس يف مكان آخر من 

  ).١(هليعة غريه 
  .وكذا أنكر عليه حديث آخر رواه عن ابن هليعة: قال
  من كان يف سعة علم سعيد، فال غرو أن ينفرد، مث ابن هليعة: قلت

__________  
  .حلديث الذي أنكر على سعيد بن عفريمل يذكر املؤلف نص ا) ١(

 من طريق عبيد اهللا بن سعيد بن كثري بن عفري، حدثين ٣٦٥لوحة  / ٢ابن عدي " كامل " وجاء يف 
أيب، حدثين مالك، عن عمه أيب سهيل بن مالك، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن عمر، أن رجال قال 

فأي املؤمنني أكيس ؟ : قال" أحسنهم خلقا : " أي املؤمنني أفضل ؟ قال: للنيب صلى اهللا عليه وسلم
فهذا ال أعرفه يرويه عن مالك : قال ابن عدي" أكثرهم ذكرا للموت، وأحسنهم له استعدادا : " قال

  .إال ابن عفري عنه، وال عن ابن عفري إال ابنه
يد بن كثري بن حدثنا يعقوب بن إسحاق أبو عوانة االسفراييين، حدثنا عبيداهللا بن سع: مث قال ابن عدي

عفري، حدثين أيب، حدثين مالك بن أنس، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن عائشة، أن النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم غسل يف قميص

  .عن جعفر، عن أبيه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم" املوطأ " هذا يف : قال ابن عدي
لى حديثه شيئا مما ينكر عليه سوى هذين ومل يذكر يف إسناده عائشة، ومل أجد له بعد استقصائي ع

احلديثني، فلعل البالء من عبيد اهللا، الين رأيت سعيد بن عفري عن كل من يروي عنهم إذا روى عنه ثقة 
  .مستقيم احلديث

بلى لسعيد حديث منكر من :  بتصرف، مث قال١٥٥ / ٢" امليزان " ونقل املؤلف كالم ابن عدي يف 
آلملي، عن سعيد بن عفري، عن حيىي بن أيوب، عن عبيد اهللا بن عمر، عن أيب رواية عبد اهللا بن محاد ا

  .الزبري، عن جابر مرفوعا يف عدم وجوب العمرة سقته يف ترمجة حيىي، فإن سعيدا أوثق منه
يا رسول اهللا، العمرة واجبة وفريضتها كفريضة : قلت: عن جابر قال: ٣٦٣ / ٤ونصه يف ترمجة حيىي 

هذا غريب عجيب تفرد به سعيدا هكذا عن : وعلق عليه، فقال" ، وأن تعتمر خري لك ال: " احلج ؟ قال
  .حيىي بن أيوب

(*)  

)١٠/٥٨٥(  

  



  .ضعيف احلديث، فالنكارة منه جاءت
  .مات سعيد لسبع بقني من رمضان سنة ست وعشرين ومئتني

  
ن اخلراساين املروزي، ابن شعبة، احلافظ االمام، شيخ احلرم، أبو عثما) ع * ( سعيد بن منصور- ٢٠٧
  ".السنن " الطالقاين، مث البلخي، مث املكي ااور مؤلف كتاب : ويقال

مسع خبراسان واحلجاز والعراق ومصر والشام واجلزيرة وغري ذلك من مالك بن أنس، والليث بن سعد، 
ح، والوليد بن وفليح بن سليمان، وأيب معشر السندي، وعبيد اهللا بن إياد بن لقيط، وأيب عوانة الوضا

أيب ثور، وفرج بن فضالة، وهشيم، ومحاد بن زيد، وحزم بن أيب حزم، وأيب االحوص، وخالد بن عبد 
اهللا، وإمساعيل بن عياش، وخلف بن خليفة، وفضيل بن عياض، ومهدي بن ميمون، وحديج بن معاوية، 

ىي ابن أيب زائدة، وأيب شهاب وعبد اهللا بن جعفر املديين، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبداحلميد، وحي
احلناط، وشريك القاضي، وإمساعيل بن زكريا، ومحاد بن حيىي االبح، وعتاب بن بشري، وعبد العزيز بن 

  .حممد، وأيب معاوية، وداود العطار، وعبد العزيز بن أيب حازم، وخلق سواهم
__________  

، اجلرح والتعديل ٣٥٨ / ٢خ الصغري ، التاري٥١٦ / ٣، التاريخ الكبري ٥٠٢ / ٥طبقات ابن سعد * 
، ذيب الكمال لوحة ١٢٩: ، املعجم املشتمل١٧٠ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٦٨ / ٤

، العرب ١٥٩ / ٢، ميزان االعتدال ٤١٦ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ٢٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٠٨
، طبقات ٨٩ / ٤تهذيب ، ذيب ال٥٨٧، ٥٨٦ / ٤، العقد الثمني ٣٧٣ / ١، الكاشف ٣٩٩ / ١

  ،١٤٣، خالصة تذهيب الكمال ١٧٩: احلفاظ
  .٣٤: ، الرسالة املستطرفة٦٢ / ٢شذرات الذهب 

(*)  

)١٠/٥٨٦(  

  

  .وكان ثقة صادقا من أوعية العلم
أمحد بن حنبل، وأبو ثور الكليب، وأبو حممد الدارمي، وسلمة بن شبيب، وأبو بكر االثرم، : روى عنه

إمساعيل مسويه، وحممد بن حيىي الذهلي، وبشر بن موسى، وحممد بن علي الصائغ، وأبو داود، ومسلم، و
وأبو شعيب عبد اهللا بن احلسن احلراين، ولول بن إسحاق االنباري، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو حامت 
الرازي، وعثمان بن خرزاذ، وأبو املوجه حممد بن عمرو املروزي، والعباس االسفاطي، وعلي بن عبد 

زيز البغوي، واحلسني بن إسحاق التستري، وخلف بن عمرو العكربي، وسعيد بن مسعدة العطار، الع



  .وعمري بن مرداس، وخلق سواهم
  ).١(ذكرت سعيد بن منصور المحد بن حنبل، فأحسن الثناء عليه، وفخم أمره : قال سلمة بن شبيب

  ).٢(نف هو ثقة من املتقنني االثبات ممن مجع وص: وقال أبو حامت الرازي
  ).٣(أملى علينا سعيد بن منصور حنوا من عشرة آالف حديث من حفظه : وقال حرب الكرماين

كان من أبناء مثانني سنة أو أزيد، وتويف مبكة يف شهر رمضان سنة سبع وعشرين ومئتني، وقد : قلت
حدثنا : لكان حممد بن عبدالرحيم صاعقة احلافظ إذا حدث عن سعيد، أثىن عليه، وأطراه، فكان يقو

  ).٤(سعيد بن منصور، وكان ثبتا 
__________  

  .٥٠٨لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٥٠٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٥٠٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٥٠٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(

(*)  

)١٠/٥٨٧(  

  

ربنا عمر بن حممد املعلم، أخربنا شيخ االسالم مشس الدين عبدالرمحن بن حممد املقدسي يف كتابه، أخ
أخربنا هبة اهللا بن حممد الشيباين، أخربنا أبو طالب بن غيالن، أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا البزاز، 
حدثنا بشر بن موسى، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن ابن أيب خالد، عن حكيم بن جابر، 

ما هذ : ه وسلم، فإذا هو يأكل طعاما فيه دباء، فقلتدخلت على رسول اهللا صلى اهللا علي: عن أبيه قال
  ".نكثر به طعامنا : " يا رسول اهللا ؟ قال

من غري وجه، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن حكيم، عن أبيه جابر بن ) ١(أخرجه النسائي والقزويين 
  .حكيم، أو ابن طارق االمحسي، وإسناده صاحل

أخربنا يوسف بن : ، وعبد اهللا بن حممد االديب قاال)٢(تلعفري وأخربنا املقرئ اود حممد بن جوهر ال
وأنبأين ) ح(خليل، أخربنا أبو جعفر حممد بن إمساعيل الطرسوسي سنة إحدى وتسعني ومخس مئة بقراءيت 

أمحد بن سالمة، عن أيب جعفر هذا، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا أبو أمحد حممد 
 بن إسحاق االمناطي بعسكر، حدثنا أمحد بن سهل هو ابن أيوب االهوازي، حدثنا سعيد بن بن أمحد

قال رسول اهللا : منصور، عن حفص بن ميسرة، عن العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة قال
  مايل مايل، وإمنا له ما: يقول ابن آدم: " صلى اهللا عليه وسلم



__________  
" ، وقال البوصريي يف ٢٥٤ / ١" الشمائل " ، وأخرجه الترمذي يف )٣٣٠٤" (سننه " هو يف ) ١(

  .وإسناده صحيح: ٢٥٣ورقة " الزوائد 
بفتح التاء املنقوطة باثنتني والالم، وسكون العني املهملة، وفتح : ٦٩ / ٣" االنساب " قال يف ) ٢(

تها يف رحليت إىل الشام، وبت ا الفاء، ويف آخرها الراء، هذه النسبة إىل موضع بنواحي املوصل دخل
  (*)تلعفر، : ليلة، وظين أا كانت التل االعفر، فخففوها وقالوا

)١٠/٥٨٨(  

  

  ".أكل فأفين، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى 
  .عن سويد بن سعيد، عن حفص، فوقع بدال عاليا وهللا احلمد) ١(أخرجه مسلم 
ن جعفر، حدثنا لول ابن إسحاق االنباري، حدثنا سعيد بن حدثنا عبد اهللا بن حممد ب: وبه إىل أيب نعيم

منصور، حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن، وعبد العزيز، عن أيب حازم، عن عبيداهللا بن مقسم، عن ابن عمر 
أنا اهللا ويقبض : يأخذ اهللا مساواته وأرضيه بيمينه، مث يقول: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

: حىت نظرت إىل املنرب يتحرك من أسفل شئ منه حىت إين القول" أنا الرمحن، أنا امللك : أصابعه ويبسطها
  .أساقط هو برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عن سعيد، فوافقناه بعلو) ٢(أخرجه مسلم 
  .عن سعيد حمدث هراة أمحد بن جندة بن العريان" السنن " وقد روى كتاب 

  ).٣(كان سعيد من أهل الفضل والصدق : بد اهللاقال أبو ع: وقال حنبل بن إسحاق
أخربين أمحد بن صاحل ودحيم أما حضرا حيىي بن حسان مقدما لسعيد بن : قال أبو زرعة الدمشقي
  .منصور يرى له حفظه

  ).٤(وكان حافظا 
__________  

  .يف أول الزهد والرقائق) ٢٩٥٩(برقم ) ١(
ب صفة القيامة واجلنة والنار، وأخرجه من حديث ابن با: يف صفات املنافقني) ٢٥) (٢٧٨٨(رقم ) ٢(

وابن ) ٤٧٣٢(وأبو داود ) ملا خلقت بيدي(باب قول اهللا تعاىل :  يف التوحيد٣٣٤ / ١٣عمر البخاري 
  ).١٩٨(ماجه 

  .٥٠٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(



  .٥٠٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
(*)  

)١٠/٥٨٩(  

  

 سعيد مكة جماورا، فنسب إليها، وهو راوية سفيان بن عيينة، وأحد أئمة سكن: وقال أبو عبد اهللا احلاكم
  ).١" (الصحيحني " احلديث، له مصنفات كثرية، متفق على إخراجه يف 

  .البخاري، فروى عن حيىي بن موسى خت البلخي عنه" صحيح " أما يف : قلت
  ).٢(صنف الكتب، وكان موسعا عليه : وقال حرب بن إمساعيل

  .كان إذا رأى يف كتابه خطأ، مل يرجع عنه: ب الفسويوقال يعقو
أين هذا من قرينه حيىي بن حيىي اخلراساين االمام الذي كان إذا شك يف حرف، أو تردد، ترك : قلت

  .احلديث كله ومل يروه
  .مات مبكة سنة سبع وعشرين: قال ابن سعد، وأبو داود، وحامت بن الليث ومجاعة

  .يف رمضان: زاد أبو سعيد بن يونس فقال
  .سنة ست: وقال أبو زرعة الدمشقي

  .واالول الصحيح
  .يف سنة تسع وعشرين ومئتني: وصحف موسى بن هارون فقال

أخربتنا فاطمة بنت عبد اهللا، أخربنا ابن ريذة، أخربنا : أنبؤونا عن حممد بن أمحد الصيدالين ومجاعة قالوا
بن منصور، حدثنا أبو معاوية، عن االعمش، عن الطرباين، حدثنا حممد بن علي الصائغ، حدثنا سعيد 

  .من هاجر يبتغي شيئا، فهو له: قال عبد اهللا: شقيق قال
  هاجر: قال

  .مهاجر أم قيس: أم قيس، فكان يقال له: رجل ليتزوج امرأة يقال هلا
  ).٣(إسناده صحيح 

__________  
  .٥٠٨لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٥٠٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  = (*)ورواه الطرباين من :  عن سعيد بن منصور وقال٨ / ١" الفتح " وأورده احلافظ يف ) ٣(

)١٠/٥٩٠(  

  



ابن مسربل، االمام احلافظ احلجة أبو احلسن االسدي ) خ، د، ت، س * ( مسدد بن مسرهد- ٢٠٨
  .البصري، أحد أعالم احلديث
  .ولد يف حدود اخلمسني ومئة

 ومهدي بن ميمون، ومحاد بن زيد، وعبد اهللا بن حيىي بن أيب كثري، وأيب جويرية بن أمساء،: وحدث عن
عوانة، وأيب االحوص، واحلارث بن عبيد، وخالد بن عبد اهللا، وهشيم، وعبد الوارث، وسالم بن أيب 

مطيع، وعبد العزيز بن املختار، ويزيد بن زريع، ومالزم بن عمرو، وحممد بن جابر السحيمي، ومعتمر، 
وابن عيينة، وفضيل بن عياض، وحيىي القطان، وعيسى بن يونس، ووكيع، وأبيه اجلراح، ومرحوم، 
  .وعدد كثري

  .وكان من االئمة االثبات
البخاري، وأبو داود، وحممد بن حيىي، وولده حيىي، وأبو زرعة، وأبو حامت، ويعقوب : حدث عنه

  ين، وإمساعيل القاضي، وأخوهالفسوي، ويعقوب السدوسي، ومعاذ بن املثىن، وأبو إسحاق اجلوزجا
__________  

أم قيس فأبت أن تتزوجه حىت : كان فينا رجل خطب امرأة يقال هلا: طريق أخرى عن االعمش بلفظ= 
  .يهاجر، فهاجر، فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس

  .وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخني
، اجلرح ٣٥٧ / ٢، التاريخ الصغري ٧٣، ٧٢ / ٨، التاريخ الكبري ٣٠٧ / ٧طبقات ابن سعد * 

 ١، طبقات احلنابلة ٥٢٢ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ٢٤٩ / ٧، االكمال ٤٣٨ / ٨والتعديل 
 / ٣٢ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣١٩، ذيب الكمال لوحة ٢٨٩: ، املعجم املشتمل٣٤٥ - ٣٤١/ 
، تاج ١٣٦ / ٣، الكاشف ١٣٨ / ١، دول االسالم ٤٠٤ / ١، العرب ٤٢١ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢

: ، خالصة تذهيب الكمال١٨١: ، طبقات احلفاظ١٠٧ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٧٦ / ٢العروس 
 ٢، هدية العارفني ١٦٤٨: ، كشف الظنون٦٢: ، الرسالة املستطرفة٦٦ / ٢، شذرات الذهب ٣٩٦

 /٤٢٨.  
(*)  

)١٠/٥٩١(  

  

  .محي، وخلق سواهممحاد بن إسحاق، وابن عمه يوسف القاضي، وأبو خليفة اجل
  ".مسنده " ووقع يل جزء من 

  ).١(لو أتيت مسددا فحدثته يف بيته لكان يستأهل : روى حيىي بن معني، عن حيىي بن سعيد القطان قال



  ).٢(مسدد صدوق، فما كتبت عنه فال تعد : قال أمحد بن حنبل
  .تب يل إليهسألت أبا عبد اهللا الكتاب يل إىل مسدد، فك: وقال أبو احلسن امليموين

  ).٣(نعم الشيخ عافاه اهللا : وقال
  ).٤(صدوق : سألت حيىي بن معني عن مسدد، فقال: وقال حممد بن هارون الفالس

اكتب عن مسدد فإنه ثقة ثقة : عمن أكتب بالبصرة ؟ قال: قلت البن معني: وقال جعفر بن أيب عثمان
)٥.(  

  ).٦(ثقة : وقال النسائي
  مسدد بن مسرهد بن مسربل بن: جليوقال أمحد بن عبد اهللا الع

__________  
" ، و ٢ / ٣٢لوحة  / ٤املؤلف " تذهيب " وهو حتريف، والتصويب من " يتساهل : " يف االصل) ١(

  .١٣١٩لوحة " ذيب الكمال 
  .٧٣ / ٨" التاريخ الكبري " ، و ٤٣٨ / ٨" اجلرح والتعديل " و 
فال : أي: فال تعد:  وقوله- ١٣١٩لوحة " لكمال ذيب ا" ، و ٤٣٨ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(

  .تتجاوزه
  .فال تعده علي": اجلرح والتعديل " ويف 

  . وما بعدها٣٤١ / ١انظر طبقات احلنابلة ) ٣(
  .٤٣٨ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .١٣١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
  .١٣١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(

(*)  

)١٠/٥٩٢(  

  

يا أبا احلسن، اكتب هذا احلديث، : دي بصري ثقة، كان ميلي علي حىت أضجر، فيقول يلمستورد االس
: فيملي علي بعد ضجري مخسني ستني حديثا، فأتيته يف رحليت الثانية، فأصبت عليه زحاما كثريا، فقلت

قية يا أمحد، هذه ر: قد أخذت حبظي منك، وكان أبو نعيم يسألين عن امسه واسم أبيه، فأخربه، فيقول
  ).١(العقرب 

  ).٢(كان ثقة : سئل أيب عنه فقال: وقال ابن أيب حامت
قال أبو حامت الرازي يف حديث مسدد، عن حيىي بن سعيد، عن عبيداهللا، عن : وقال أبو عمرو بن حكيم



  .كأا الدنانري: نافع، عن ابن عمر
  ).٣(كأنك تسمعها من النيب صلى اهللا عليه وسلم : مث قال

  .مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مرعبل مات سنة مثان وعشرين ومئتني): ٤(قال البخاري 
  .، وما عينوا شهرا)٥(وكذا ورخه ابن سعد ومجاعة 

  .روى له اجلماعة سوى مسلم وابن ماجة
  أخربنا أبو القاسم عبدالرمحن بن عبد احلليم املالكي، أخربنا علي

 علي الصويف، أخربنا علي بن أمحد بن داود، حدثنا ابن خمتار، أخربنا أبو طاهر احلافظ، أخربنا أمحد بن
أبو بكر النجاد، حدثنا أبو داود قراءة عليه، حدثنا مسدد، حدثنا حيىي بن سعيد، عن شعبة، حدثنا 

  يقطع: "  قال- رفعه شعبة -قتادة، مسعت جابر بن زيد حيدث عن ابن عباس 
__________  

  .١٣١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٤٣٨ / ٨" رح والتعديل اجل) " ٢(
  .١٣١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٧٢ / ٨" التاريخ الكبري " يف ) ٤(
  .١٣١٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٠٧ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ٥(

(*)  

)١٠/٥٩٣(  

  

  ".الصالة املرأة احلائض والكلب 
  .فوه على ابن عباسورواه ابن أيب عروبة، ومهام، وهشام بن قتادة أوق: قال أبو داود

  .، والنسائي والقزويين مجيعا من طريق حيىي القطان)١" (سننه " أخرجه هكذا أبو داود يف : قلت
  .ووقفه أشبه

أخربنا بالل املغيثي، أخربنا ابن رواج، أخربنا السلفي، أخربنا ثابت بن بندار، أخربنا احلسني بن جعفر 
 بكر، أخربنا منصور بن عبد اهللا اخلالدي، حدثنا إبراهيم بن ، أخربنا أبو العباس الوليد بن)٢(السلماسي 

مسدد، بن مسرهد، بن مسربل، بن مغربل، بن مرعبل، بن أرندل، بن سرندل، بن غرندل، بن ماسك 
بن املستورد االسدي، حدثين أيب مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن 

  ).٣(يقبل اهلدية ويثيب عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم كان 
  هذا سياق عجيب منكر يف نسب مسدد، أظنه مفتعال، ومنصور ليس



  .مبعتمد
  ).٤(آخر صغري يرويه عنه أبو خليفة " مسند " يف جملد رواه عنه معاذ بن املثىن، و " مسند " وملسدد 

__________  
 الكالم عليه يف الصفحة وقد تقدم) ٩٤٩(، وابن ماجه ٦٤ / ٢، والنسائي )٧٠٣(رقم ) " ١(
  ).٢(تعليق رقم ) ٢٥٢(
 وفيه ١٠٧ / ٧" االنساب " نسبة إىل سلماس من بالد أذربيجان على مرحلة من خوى انظر ) ٢(

  .ترمجة احلسني بن جعفر هذا
باب املكافأة يف اهلبة من طريق مسدد ذا االسناد، وأخرجه :  يف اهلبة١٥٤ / ٥وأخرجه البخاري ) ٣(

  ).٣٥٣٦(، وأبو داود ٩٠ / ٦أمحد 
  .من طريق عن عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة به) ١٩٥٣(والترمذي 

  .هو الفضل بن احلباب اجلمحي) ٤(
(*)  

)١٠/٥٩٤(  

  

  ".الكىن " على ذكر مرعبل بعد ذكر جده مسربل، وكذا مسلم يف " تارخيه " وما زاد البخاري يف 
  .مغربل بدل مرعبل: لكن قال

  .مسدد، بن مسرهد، ابن مغربل، بن أرمك، بن ماهك: له" االرشاد " كالباذي يف وقال أبو نصر ال
  .مسدد بن مسرهد بن شريك: وقال جعفر املستغفري

ابن مسرهد، بن مسربل، ابن ماسك، بن جرو، بن يزيد، بن : قال الشريف النسابة: وقال ابن ماكوال
  .شبيب، بن الصلت، بن أسد

  .كان رقية للعقرب"  بسم اهللا الرمحن الرحيم "لو كتب أمام نسبه : قال مازح
  

  )خ، د، ت، ق * ( نعيم بن محاد بن معاوية- ٢٠٩
ابن احلارث بن مهام بن سلمة بن مالك، االمام العالمة احلافظ، أبو عبد اهللا اخلزاعي املروزي الفرضي 

  .االعور، صاحب التصانيف
ري وهو أكرب شيخ له، وهشيم، وأيب بكر أيب محزة السك: رأى احلسني بن واقد املروزي، وحدث عن

  بن عياش، وإبراهيم بن طهمان له عنه حديث واحد، وخارجة بن مصعب، وعبد اهللا بن املبارك، وعيسى
__________  



، الكامل البن ٤٦٢ / ٨، اجلرح والتعديل ١٠٠ / ٨، التاريخ الكبري ٥١٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
، املعجم ٥٣٤ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ٣١٤ ،٣٠٦ / ١٣، تاريخ بغداد ٨٠٦عدي لوحة 

 / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٠١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤١٨، ذيب الكمال لوحة ٣٠٢: املشتمل
 ١، دول االسالم ٤٠٥ / ١، العرب ٢٠٧ / ٣، الكاشف ٢٧٠ - ٢٦٧ / ٤، ميزان االعتدال ٤١٨

، طبقات ٢٥٧ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٤٧ :، مقدمة فتح الباري٤٥٨ / ١٠، ذيب التهذيب ١٣٨/ 
، شذرات الذهب ٤٠٣: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤٧ / ١، حسن احملاضرة ١٨١، ١٨٠: احلفاظ

  .٤٩: ، الرسالة املستطرفة٦٧ / ٢
(*)  

)١٠/٥٩٥(  

  

ابن عبيد الكندي، وهو من كبار مشيخته، وعبد املؤمن بن خالد احلنفي، ونوح بن أيب مرمي، وحيىي بن 
القاضي، وعبد السالم بن حرب، وعبد العزيز الدراوردي، وفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة، محزة 

وإبراهيم ابن سعد، وجرير بن عبداحلميد، وبقية بن الوليد، ومعتمر بن سليمان، وأيب معاوية، ورشدين 
، بن سعد، وحفص بن غياث، وابن وهب، وحيىي القطان، والوليد بن مسلم، ووكيع، وابن إدريس

ونوح بن قيس، وعبد الرزاق، وأيب داود الطيالسي، وخلق كثري خبراسان واحلرمني والعراق والشام 
  .واليمن ومصر

  .ويف قوة روايته نزاع
  مقرونا بآخر، وأبو داود، والترمذي، وابن) ١(البخاري : روى عنه

ي، وحممد بن حيىي ماجة بواسطة، وحيىي بن معني، واحلسن بن علي احللواين، وأمحد ابن يوسف السلم
الذهلي، وحممد بن عوف، والرمادي، وأبو حممد الدارمي، ومسويه، وأبو الدرداء عبد العزيز بن منيب، 

وعبيد بن شريك البزار، وأبو حامت، وحممد بن إمساعيل الترمذي، ويعقوب الفسوي، وأبو االحوص 
عه يف السجن اتفاقا وهو العكربي، وبكر بن سهل الدمياطي، وخلق آخرهم موتا شاب كاتب كان م

  .محزة بن حممد بن عيسى البغدادي
جاءنا نعيم بن محاد وحنن على باب هشيم نتذاكر املقطعات، : مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال املروذي

  ).٢(فعنينا ا من يومئذ : مجعتم حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: قال
__________  

سوى موضع أو موضعني، " الصحيح " مل خيرج عنه البخاري يف : ٤٤٧" قدمة امل" قال احلافظ يف ) ١(
  .وعلق له أشياء أخر، وروى له مسلم يف املقدمة موضعا واحدا



  .١٤١٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٠٦ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .أقوال الصحابة والتابعني: واملقطعات

(*)  

)١٠/٥٩٦(  

  

  .أول من عرفناه يكتب املسند نعيم ابن محاد: الوروى امليموين عن أمحد ق
  ).١(إن أول من مجع املسند، وصنفه نعيم : يقال: قال أبو بكر اخلطيب

 وكان شديد الرد على اجلهمية، وأهل االهواء، - يعين نوحا -كان نعيم كاتبا اليب عصمة : وقال أمحد
  ).٢(ومنه تعلم نعيم 

  أنا كنت: د يقولمسعت نعيم بن محا: قال صاحل بن مسمار
  ).٣(جهميا، فلذلك عرفت كالمهم، فلما طلبت احلديث، عرفت أن أمرهم يرجع إىل التعطيل 

  ).٤(لقد كان من الثقات : سألت أمحد بن حنبل عن نعيم بن محاد، فقال: يوسف بن عبد اهللا اخلوارزمي
بن ثابت أبوحيىي، مسعت حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا عبد العزيز بن سالم، حدثين أمحد : ابن عدي

يروي عن غري : نعيم بن محاد معروف بالطلب، مث ذمه حيىي وقال: أمحد بن حنبل وحيىي بن معني يقوالن
  ).٥(الثقات 

  .ثقة:  فقال- وسئل عن نعيم -مسعت حيىي بن معني : إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد
  إن قوما يزعمون أنه صحح كتبه من علي: فقلت

__________  
  .٣٠٦ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٤١٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٠٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٤١٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٠٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٤١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .٨٠٦لوحة  / ٤: البن عدي" الكامل ) " ٥(

(*)  

)١٠/٥٩٧(  

  



أخذت كتب علي الصيدالين، فصححت منها ؟ : أنا سألته، فقلت: فقال حيىياخلراساين العسقالين، 
  ).١(إمنا كان قد رث، فنظرت، فما عرفت ووافق كتيب، غريت : فأنكر، وقال

نعيم ثقة صدوق، رجل : وجدت يف كتاب أيب خبط يده، قال أبو زكريا: علي بن احلسني بن حبان
، كتب عن روح مخسني ألف حديث، فقلت له قبل صدق، أنا أعرف الناس به، كان رفيقي بالبصرة

  خروجي من
يا أبا زكريا، مثلك يستقبلين ذا : هذه االحاديث اليت أخذا من العسقالين، أي شئ هذه ؟ فقال: مصر

  .إمنا قلت شفقة عليك: فقلت! ؟ 
 الكلمة إمنا كانت معي نسخ أصاا املاء، فدرس بعض الكتاب، فكنت أنظر يف كتاب هذا يف): ٢(قال 

اليت تشكل علي، فإذا كان مثل كتايب عرفته، فأما أن أكون كتبت منه شيئا قط، فال واهللا الذي ال إله 
  .إال هو

مث قدم علينا ابن أخيه، وجاءه بأصول كتبه من خراسان، إال أنه كان يتوهم الشئ كذا : قال أبو زكريا
  ).٣(خيطئ فيه، فأما هو، فكان من أهل الصدق 

حضرنا نعيم بن محاد مبصر، فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه، فقرأ : ن حممد، عن ابن معني قالوعن عباس ب
ليس ذا عن ابن املبارك، فغضب، : حدثنا ابن املبارك، عن ابن عون بأحاديث، فقلت: ساعة، مث قال

مسعت ال واهللا ما : إي واهللا، أرد عليك، أريد زينك، فأىب أن يرجع، فقلت: قلت! ترد علي ؟ : وقال
  أنت هذا من ابن املبارك قط، وال هو من ابن عون، فغضب، وغضب من كان عنده من أصحاب

__________  
  .١٤١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .قلت: يف االصل) ٢(
  .٣١٣ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٥٩٨(  

  

معني ليس أمري املؤمنني يف أين الذين يزعمون أن حيىي بن : احلديث، وقام، فأخرج صحائف، فجعل يقول
احلديث ؟ نعم يا أبا زكريا غلطت، وكانت صحائف فغلطت، فجعلت أكتب من حديث ابن املبارك، 

  ).١(عن ابن عون، وإمنا رواها عن ابن عون غري ابن املبارك 
  روى: هذه احلكاية أوردها شيخنا أبو احلجاج منقطعة، فقال

  .باساحلافظ أبو نصر اليوناريت بإسناده عن ع



  ).٢(نعيم بن محاد ثقة مروزي : قال أمحد العجلي
  ).٣(يصل أحاديث يوقفها الناس : وقال أبو زرعة الدمشقي

  ).٤(حمله الصدق : وقال أبو حامت
وضع نعيم بن محاد الفارضي كتبا يف الرد على أيب حنيفة، وناقض حممد بن : العباس بن مصعب قال

  ).٥(على اجلهمية، وكان من أعلم الناس بالفرائض احلسن، ووضع ثالثة عشر كتابا يف الرد 
نعيم هذا قد جاء بأمر كبري، يريد أن يبطل نكاحا قد عقد، ويبطل بيوعا قد تقدمت، : فقال ابن املبارك

وقوم توالدوا على هذا، مث خرج إىل مصر، فأقام ا حنو نيف وأربعني سنة، وكتبوا عنه ا، ومحل إىل 
  مع البويطي مقيدين، فمات نعيم بالعسكر" رآن خملوق الق" العراق يف امتحان 
__________  

  .١٤١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٣١٣ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٤١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٤٦٢ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .١٤١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(

(*)  

)١٠/٥٩٩(  

  

  ).١(سنة تسع وعشرين 
  .نعيم من كبار أوعية العلم، لكنه ال تركن النفس إىل رواياته: قلت

حدثنا نعيم بن محاد، عن عيسى بن يونس، عن حريز بن : قلت لدحيم): ٢(قال أبو زرعة الدمشقي 
: " عثمان، عن عبدالرمحن بن جبري، عن أبيه، عن عوف بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  تفترق أميت على
عني فرقة، أعظمها فتنة على أميت قوم يقيسون االمور برأيهم، فيحلون احلرام وحيرمون احلالل بضع وسب

  .هذا حديث صفوان بن عمرو حديث معاوية: ، فقال)٣" (
  .وقلت البن معني يف حديث نعيم هذا، فأنكره: قال أبو زرعة

  ).٤(شبه له : من أين يؤتى ؟ قال: قلت
كيف : ليس له أصل، ونعيم ثقة، قلت:  حيىي بن معني عن هذا، فقالسألت: وقال حممد بن علي بن محزة

  ).٥(شبه له : حيدث ثقة بباطل ؟ قال



وافق نعيما عليه عبد اهللا بن جعفر الرقي، وسويد بن سعيد، ويروى عن عمرو بن عيسى : قال اخلطيب
  ).٦(بن يونس، كلهم عن عيسى 

__________  
  .١٤١٩لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٦٢٢ / ١" تارخيه "  يف )٢(
  .٣٧٠ / ٢" الكامل " ، وابن عدي يف ٣٠٨، ٣٠٧ / ١٣" تاريخ بغداد " أخرجه اخلطيب يف ) ٣(
  .٦٢٢ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ٤(
  .٣٠٨، ٣٠٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .٣٠٨ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)١٠/٦٠٠(  

  

 يعرف هذا بنعيم، وتكلم الناس فيه من أجله، مث رواه رجل إمنا: وقال ابن عدي يف حديث سويد
إنه ال بأس به، مث سرقه قوم ضعفاء : احلكم بن املبارك أبو صاحل اخلواسيت، ويقال: خراساين يقال له

  يعرفون بسرقة احلديث، منهم عبد الوهاب بن الضحاك، والنضر بن طاهر،
  ).١(وثالثهم سويد 
، وحممد بن سالم املنبجي مجيعا عن ابن يونس، مث ساقه من طريق وروي عن ابن وهب: قال اخلطيب

  ).٢(أمحد بن عبدالرمحن بن وهب، عن عمه، ومن حديث املنبجي 
] عن [ كل من حدث به : قال يل عبد الغين احلافظ: حدثين الصوري قال: مث قال أبو بكر اخلطيب

م عند كثري من احلفاظ، إال أن حيىي بن عيسى غري نعيم، فإمنا أخذه من نعيم، وذا احلديث سقط نعي
معني مل يكن ينسبه إىل الكذب، فأما حديث ابن وهب، فبليته من ابن أخيه، الن اهللا رفعه عن ادعاء مثل 

الرازي أنه رأى هذا احلديث ملحقا خبط طري يف ) ٣(هذا، والن محزة بن حممد حدثين عن عليك 
  ).٤(ي ابن وهب، وأما املنبجي، فليس حبجة قنداق ابن وهب ملا أخرجه إليه حبشل ابن أخ

سل : ملا أردت اخلروج إىل سويد بن سعيد قال يل أبو بكر االعني: قال لنا جعفر الفريايب: قال ابن عدي
  ).٥(سويدا عن هذا احلديث 

  فأماله: قال
__________  

  .٣٧٠لوحة  / ٢البن عدي " الكامل " انظر ) ١(



  .٣١٠ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٩٦٦ / ٣" تبصري املنتبه " انظر " عليك " هو علي بن سعيد الرازي يعرف ب ) ٣(
  .٣١١ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٣٧٠ / ٢البن عدي " الكامل ) " ٥(

(*)  

)١٠/٦٠١(  

  

  .علي عن عيسى بن عيسى، ووقفته فأىب
ن عمرو بدل عن صفوان ب: ورواه ابن أخي ابن وهب عن عمه عن عيسى، لكن قال: قال ابن عدي

  .حريز بن عثمان
  ورواه هالل بن العالء، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا عيسى،

حدثنا حريز، وروي من وجه غريب عن عمرو، عن أبيه عيسى بن يونس، وزعم ابن عدي وغريه أن 
  .هؤالء سرقوه من نعيم

خرب أم الطفيل يف الرؤية، رأيت حيىي بن معني كأنه يهجن نعيم بن محاد يف : قال عبد اخلالق بن منصور
  ).١(ما كان ينبغي له أن حيدث مبثل هذا : ويقول

عرضت على دحيم ما حدثناه نعيم بن محاد، عن الوليد بن مسلم، عن ابن : وقال أبو زرعة النصري
  .إذا تكلم اهللا بالوحي: " جابر، عن ابن أيب زكريا، عن رجاء بن حيوة، عن النواس

  .احلديث" 
  ).٢(ه ال أصل ل: فقال

فأما خرب أم الطفيل، فرواه حممد بن إمساعيل الترمذي وغريه، حدثنا نعيم، حدثنا ابن وهب، أخربنا 
عمرو بن احلارث، عن سعيد بن أيب هالل أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر، عن أم الطفيل 

  . يف صورة كذامسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه: امرأة أيب بن كعب
؟ ) ! ٣(ومن مروان بن عثمان حىت يصدق على اهللا : فهذا خرب منكر جدا، أحسن النسائي حيث يقول

  وهذا مل ينفرد به نعيم، فقد رواه أمحد بن صاحل املصري احلافظ،
__________  

  .١٤١٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣١١ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .إذا تكلم اهللا بالوحي أخذت السماوات منه رجفة: "  وفيه٦٢١ / ١زرعة اليب " تاريخ دمشق ) " ٢(

  ".رعدة شديدة : أو قال



  .٢٦٩ و ٩٢ / ٤" ميزان االعتدال " ، و ٣١١ / ١٣" تاريخ بغداد " انظر ) ٣(
(*)  

)١٠/٦٠٢(  

  

  .وأمحد بن عيسى التستري، وأمحد بن عبدالرمحن بن وهب، عن ابن وهب
  .رجاله معروفون: قال أبو زرعة النصري

  بال ريب قد حدث به ابن وهب وشيخه وابن أيب هالل، وهم: قلت
معروفون عدول، فأما مروان، وما أدراك ما مروان، فهو حفيد أيب سعيد بن املعلى االنصاري، وشيخه 

  ).١(هو عمارة بن عامر بن عمرو بن حزم االنصاري 
أدرى مبا قال، ولرؤياه يف املنام تعبري مل يذكره عليه ولئن جوزنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله، فهو 

السالم، وال حنن حنسن أن نعربه، فأما أن حنمله على ظاهره احلسي، فمعاذ اهللا أن نعتقد اخلوض يف ذلك 
  .رأى رئيه بياء مشددة: تصحف احلديث، وإمنا هو: حبيث إن بعض الفضالء قال
  ).٢(ا يعرفون، ودعوا ما ينكرون حدثوا الناس مب: وقد قال علي رضي اهللا عنه

لو بثثته فيكم لقطع : وقد صح أن أبا هريرة كتم حديثا كثريا مما ال حيتاجه املسلم يف دينه، وكان يقول
  ، وليس هذا من باب كتمان العلم)٣(هذا البلعوم 

__________  
الطفيل، ونسبه  يف ترمجة أم ٤٧٠ / ٤" االصابة " وكالمها ضعيف، واخلرب أورده احلافظ يف ) ١(

  .ومروان متروك: للدارقطين، وقال
  .ومن مروان حىت يصدق: قال ابن معني

باب من خص بالعلم قوما دون قوم :  يف العلم١٩٩ / ١" صحيحه " أخرجه عنه البخاري يف ) ٢(
  .كراهية أن ال يفهموا، من طريق عبيداهللا بن موسى، عن معروف بن خربوذ، عن أيب الطفيل، عن علي

باب حفظ العلم، من طريق إمساعيل بن أيب أويس، : ، يف العلم١٩٢، ١٩١ / ١خرجه البخاري أ) ٣(
حفظت عن رسول اهللا صلى اهللا : حدثين أخي، عن ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال

  .عليه وسلم دعاءين، فأما أحدمها فبثثته، وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم
ومحل العلماء الوعاء الذي مل يبثه على االحاديث اليت فيها تبيني أمراء السوء وأحواهلم : قال احلافظ

أعوذ باهللا : وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكين عن بعضه، وال يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله
  .من رأس الستني وإمارة الصبيان

للهجرة، واستجاب اهللا دعاء أيب هريرة فمات بشري إىل خالفة يزيد بن معاوية، الا كانت سنة ستني 



  .قبلها بسنة
(*)  

)١٠/٦٠٣(  

  

يف شئ، فإن العلم الواجب جيب بثه ونشره وجيب على االمة حفظه، والعلم الذي يف فضائل االعمال مما 
 يصح إسناده يتعني نقله ويتأكد نشره، وينبغي لالمة نقله، والعلم املباح ال جيب بثه وال ينبغي أن يدخل

  .فيه إال خواص العلماء
والعلم الذي حيرم تعلمه ونشره علم االوائل وإهليات الفالسفة وبعض رياضتهم بل أكثره، وعلم 

السحر، والسيمياء، والكيمياء، والشعبذة، واحليل، ونشر االحاديث املوضوعة، وكثري من القصص 
 إخوان الصفا، وشعر يعرض فيه إىل الباطلة أو املنكرة، وسرية البطال املختلقة، وأمثال ذلك، ورسائل

اجلناب النبوي، فالعلوم الباطلة كثرية جدا فلتحذر، ومن ابتلي بالنظر فيها للفرجة واملعرفة من االذكياء، 
فليقلل من ذلك، وليطالعه وحده، وليستغفر اهللا تعاىل، وليلتجئ إىل التوحيد، والدعاء بالعافية يف الدين، 

 وردت يف الصفات ال حيل بثها إال التحذير من اعتقادها، وإن أمكن وكذلك أحاديث كثرية مكذوبة
  .إعدامها فحسن

  .اللهم فاحفظ علينا إمياننا، وال قوة إال باهللا
حدثنا ابن املبارك عن معمر، عن الزهري، عن حممد بن : حديث آخر أنكر على نعيم بن محاد فقال

: فقال معاوية) ١" (حىت ميلكها رجل من قحطان ال تنقضي الدنيا : " جبري، مسع عمرو بن العاص يقول
ال يزال هذا االمر يف قريش ال يناوئهم فيه : " ما هذا ؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول

  كان حممد بن: ورواه شعبة عن الزهري، فقال" أحد إال أكبه اهللا على وجهه 
__________  

ال تقوم الساعة حىت خيرج رجل من قحطان يسوق : " وأخرجه من حديث أيب هريرة مرفوعا بلفظ) ١(
  )٢٩١٠(باب تغري الزمن، ومسلم :  يف الفنت٦٧ / ١٣البخاري " الناس بعصاه 

  .من طريقني عن ثور بن يزيد، عن أيب الغيث، عن أيب هريرة
(*)  

)١٠/٦٠٤(  

  



: إذا قال: رة والزهريجبري حيدث عن معاوية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف االمراء، فقال صاحل جز
: وقد رواه نعيم عن ابن املبارك عن معمر عن الزهري قال: كان فالن حيدث، فليس هو بسماع، مث قال

  .وليس هلذا احلديث أصل، وال يعرف من حديث ابن املبارك
وال أدري من أين جاء به نعيم، وكان حيدث من حفظه وعنده مناكري كثرية ال يتابع عليها، مسعت : قال

  ).١(ليس يف احلديث بشئ، ولكنه صاحب سنة : بن معني سئل عنه فقالا
خرب االمراء غريب منكر، واالمر اليوم ليس يف قريش، والنيب صلى اهللا عليه وسلم ال يقول إال : قلت

، ولعل )٢(حقا، فإن كان املراد باحلديث االمر ال اخلرب فلعل، واحلديث فله أصل من حديث الزهري 
  . ابن املباركنعيما حفظه عن

وحدث نعيم بن محاد عن ابن املبارك أيضا، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، أن رسول اهللا صلى اهللا 
  .احلديث) ٣" (قد جاءكم شهر مطهر : " عليه وسلم كان إذا جاء شهر رمضان قال

 عن هذا رواه أصحاب الزهري: قال احلافظ أبو القاسم ابن عساكر يف ترمجة نعيم وجودها كعادته
  .الزهري عن ابن أيب أنس عن أبيه عن أيب هريرة

__________  
  .١٤١٩لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣١٢ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
باب :  يف االحكام١٠٢ / ١٣ عن بشر بن شعيب بن أيب محزة، والبخاري ٩٤ / ٤أخرجه أمحد ) ٢(

: عن شعيب بن أيب محزة، عن الزهري قالاالمراء من قريش، عن أيب اليمان احلكم بن نافع، كالمها 
كان حممد بن جبري بن مطعم حيدث أنه بلغ معاوية وهو عنده يف وفد من قريش أن عبد اهللا بن عمرو بن 

  العاص حيدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب
م حيدثون أما بعد، فإنه بلغين أن رجاال منك: معاوية، فقام، فأثىن على اهللا عزوجل مبا هو أهله، مث قال

أحاديث ليست يف كتاب اهللا، وال تؤثر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أولئك جهالكم، فإياكم 
إن هذا االمر يف قريش ال : " واالماين اليت تضل أهلها، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".فتح الباري " ما وانظر لزا" ينازعهم أحد إال أكبه اهللا على وجهه ما أقاموا الدين 
  .٦١٢سيذكره املصنف بتمامه يف الصفحة ) ٣(

(*)  

)١٠/٦٠٥(  

  

  .فهذا غلط نعيم يف إسناده: قلت
حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة : وتفرد نعيم بذاك اخلرب املنكر



يت على أميت زمان، من عمل بعشر إنكم يف زمان من ترك فيه عشر ما أمر به فقد هلك، وسيأ: " مرفوعا
هذا حديث ينكرونه، وإمنا : فهذا ما أدري من أين أتى به نعيم، وقد قال نعيم) ١" (ما أمر به فقد جنا 

  ).٢(كنت مع سفيان، فمر شئ فأنكره، مث حدثين ذا احلديث 
 عنده بال إسناد، هو صادق يف مساع لفظ اخلرب من سفيان، والظاهر واهللا أعلم أن سفيان قاله من: قلت

وإمنا االسناد قاله حلديث كان يريد أن يرويه، فلما رأى املنكر، تعجب وقال ما قال عقيب ذلك 
  .االسناد، فاعتقد نعيم أن ذاك االسناد هلذا القول

  .واهللا أعلم
 حدثنا ابن املبارك، وعبدة بن سليمان، عن عبيداهللا، عن نافع، عن أيب هريرة أن: وقال نعيم بن محاد

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يكرب يف العيدين سبعا يف الركعة االوىل، ومخس تكبريات يف الثانية، 
  .كلهن قبل القراءة

  .ومل يرفعه أحد سوى نعيم، فوهم) ٣(وهذا صوابه موقوف 
__________  

  يف آخر كتاب الفنت، من طريق إبراهيم بن يعقوب) ٢٢٦٧(وأخرجه الترمذي ) ١(
: قال النسائي: وقال" الواهيات " ، عن نعيم بن محاد ذا االسناد، وأورده ابن اجلوزي يف اجلوزجاين

  .حديث منكر رواه نعيم بن محاد وليس بثقة
  .١٤٢٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
شهدت االضحى والفطر :  من طريق نافع موىل ابن عمر قال١٩١ / ١" املوطأ " أخرجه مالك يف ) ٣(

، فكرب يف الركعة االوىل سبع تكبريات قبل القراءة، ويف اآلخرة مخس تكبريات قبل مع أيب هريرة
  .القراءة

، واحلاكم )١٢٨٠(، وابن ماجه )١١٥٠(و ) ١١٤٩(ويف الباب يف املرفوع عن عائشة عند أيب داود 
، ٧٠ / ٦، وأمحد ٣٤٤ / ٤" شرح معاين اآلثار " ، والطحاوي يف ٢٨٦ / ٢، والبيهقي ٢٩٨ / ١
  = (*)، وعن عمرو بن ٤٧ / ٢لدارقطين وا

)١٠/٦٠٦(  

  

يف مخس من : " حديثه عن معتمر، عن أبيه، عن أنس، عن أيب بكر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .، واختلف يف رفعه أيضا على نعيم)١(فذكر صدقة االبل، وصوابه من قول الصديق " االبل شاة 

لو كان : "  ابن شهاب، عن أبيه، عن أيب هريرة مرفوعاوحديثه عن رشدين بن سعد، عن عقيل، عن
وهذا مل يأت به عن رشدين سوى ) " ٢" (ينبغي الحد أن يسجد الحد المرت املرأة أن تسجد لزوجها 



  .نعيم
وحديثه عن بقية بن الوليد، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن واثلة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ).٣" ( كاحلمار يف الطاحونة املتعبد بال فقه: " وسلم
__________  

 / ٤، والطحاوي ١٨٠ / ٢وأمحد ) ١١٥٢(و ) ١١٥١(شعيب، عن أبيه، عن جده عند أيب داود = 
، وعن كثري بن عبد اهللا بن عمرو ابن عوف، ٤٨، ٤٧ / ٢، والدارقطين )٢٦٢(، وابن اجلارود ٣٤٣

 / ٤، والطحاوي )١٢٧٩( ماجه وابن) ٥٣٦(عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف عند الترمذي 
  .، ويف الباب عن غري هؤالء٢٨٦ / ٣، والبيهقي ٤٨ / ٢، والدارقطين ٣٤٤
  .، وهو حديث صحيح بشواهده٢١٨، ٢١٦ / ٢" نصب الراية " انظر 

، ١١٥ / ٢، والدارقطين ١٨ / ٥، والنسائي ١٢، ١١ / ١وأمحد ) ١٥٦٧(أخرجه أبو داود ) ١(
أخذت هذا الكتاب من مثامة بن عبد اهللا بن أنس، عن : اد بن سلمة قال من طريق مح٨٦ / ٤والبيهقي 

  .أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي اهللا عنه كتاب له
  .إسناده صحيح، وكلهم ثقات: ، ووافقه الذهيب، وقال الدارقطين٣٩٢، ٣٩٠ / ١وصححه احلاكم 
 حممد بن عبد اهللا من طريق: ٢٥٤ و ٢٥١ و ٢٥٠ و ٢٤٩ و ٢٤٨، و ٢٤٧ / ٣وأخرجه البخاري 

  .بن املثىن االنصاري، حدثين أيب، حدثين مثامة بن عبد اهللا بن أنس، أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له
من طريق حممود بن غيالن، عن النضر بن مشيل، أخربنا حممد بن ) ١١٥٩(وأخرجه الترمذي ) ٢(

  .عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
، ٢٢٨ و ٢٢٧ / ٥ و ٣٨١ / ٤وهذا سند حسن، وله شاهد من حديث معاذ بن جبل عند أمحد 

، وعن عائشة )٢١٤٠(وعن قيس بن سعد عند أيب داود ) ١٢٩٠(، وابن حبان )١٨٥٣(وابن ماجه 
  .فاحلديث صحيح) ١٨٥٢(، وابن ماجه ٧٦ / ٦عند أمحد 

إبراهيم بن العالء عن بقية ذا االسناد، وحممد  من طريق حممد بن ٢١٩ / ٥" احللية " أخرجه يف ) ٣(
  .عامة أحاديثه غري حمفوظة، وبقية مدلس وقد عنعن: بن إبراهيم كذبه الدارقطين، وقال ابن عدي

(*)  

)١٠/٦٠٧(  

  

  ).١" (تغطية الرأس بالنهار رفعة، وبالليل ريبة : " قال صلى اهللا عليه وسلم: وبه
  ).٢(بقية غري نعيم ال أعلم أتى به عن : قال ابن عدي

: أهريق املاء، ولكن قل: ال تقل: " وحديثه عن الدراوردي، عن سهل، عن أبيه، عن أيب هريرة مرفوعا



ال : وضع نعيم هذا احلديث، فقلت له: رواه عنه أبو األحوص العكربي، مث قال أبو األحوص" أبول 
  .ترفعه، فإمنا هو من قول أيب هريرة، فأوقفه

  .ا رفعه منكروهذ: قال ابن عدي
  .فقد رجع املسكني إىل وقفه: قلت

خري النيب : حديثه عن الفضل بن موسى، عن أيب بكر اهلذيل، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس، قال
  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم أزواجه، فاخترنه، ومل يكن ذلك طالقا 

  ).٤(وهذا غري حمفوظ : قال ابن عدي
ثمان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أنه ذكر عندهم قوم حديثه عن بقية، عن عبد اهللا موىل ع

  .يقاتلون يف العصبية
  ).٥(احلديث 

  .ولنعيم غري ما ذكرت
  .نعيم ضعيف: - يعين الدواليب -وقال ابن محاد 

  قاله أمحد بن
__________  

  .هو كسابقه ال يصح) ١(
  .٨٠٦لوحة  / ٤" الكامل يف الضعفاء ) " ٢(
  .جدا، نعيم ضعيف، وأبو بكر اهلذيل متروك، وشهر بن حوشب خمتلف فيهإسناده ضعيف ) ٣(

يف ) ٢٨) (١٤٧٧(باب من خري أزواجه، ومسلم :  يف الطالق٣٢١ / ٩واحملفوظ ما أخرجه البخاري 
خرينا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاخترنا اهللا ورسوله، فلم يعد ذلك علينا : الطالق عن عائشة قالت

  .شيئا
ال أبايل : قال مسروق! خرينا النيب صلى اهللا عليه وسلم، أفكان طالقا ؟ : ضا عن عائشة قالتوفيهما أي

  .أخريا واحدة أو مئة بعد أن ختتاري
  .١٤٢٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .١٤٢٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(

(*)  

)١٠/٦٠٨(  

  



ية السنة، وحكايات عن العلماء يف ثلب كان يضع احلديث يف تقو: وقال غريه: شعيب، مث قال ابن محاد
  .كذب) ١(أيب فالن 

وضع نعيم : ، وقال يل ابن محاد)٢(ابن محاد متهم فيما يقول لصالبته يف أهل الرأي : مث قال ابن عدي
  حديثا عن عيسى بن يونس، عن

  . يعين يف الرأي-حريز بن عثمان 
و عشرين حديثا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن نعيم بن محاد حن: وقال أبو عبيد اآلجري عن أيب داود

  .ليس هلا أصل
  .ليس بثقة: وقال النسائي

  ).٣(ضعيف : وقال مرة
مسعت أبا عبد اهللا النسائي يذكر فضل نعيم بن محاد، وتقدمه يف العلم : قال احلافظ أبو علي النيسابوري

عن االئمة املعروفني بأحاديث كثرية، قد كثر تفرده : واملعرفة والسنن، مث قيل له يف قبول حديثه، فقال
  .فصار يف حد من ال حيتج به

  .رمبا أخطأ ووهم: ، وقال"الثقات " وذكره ابن حبان يف 
  .فأتى فيه بعجائب ومناكري" الفنت " ال جيوز الحد أن حيتج به، وقد صنف كتاب : قلت

  وقد كان أحد من: وقد قال ابن عدي عقيب ما ساق له من املناكري
__________  

  ".يف ثلب أيب حنيفة : " ٨٠٦لوحة " الكامل " يف ) ١(
، ١٠٠ / ٢" تارخيه الصغري " وله يف هذا الباب أشياء ظاهرة التوليد واالفتعال، وقد شان شيخ احلفاظ 

فأثبت فيه عن نعيم هذا واحدة من تلك احلكايات املزورة دومنا تنبيه على بطالا، وكان حريا أن ال يقع 
  .منه ذلك

  .٨٠٦لوحة  / ٤" الكامل يف الضعفاء ) " ٢(
  .٣١٢ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦٠٩(  

  

يتصلب يف السنة، ومات يف حمنة القرآن يف احلبس، وعامة ما أنكر عليه هو ما ذكرته، وأرجو أن يكون 
  ).١(باقي حديثه مستقيما 

أخذ نعيم بن محاد يف أيام احملنة : قولمسعت أبا بكر الطرسوسي ي: قال أمحد بن حممد بن سهل اخلالدي



  سنة ثالث أو أربع وعشرين
إين : ومئتني، وألقوه يف السجن، ومات يف سنة تسع وعشرين ومئتني، وأوصى أن يدفن يف قيوده، وقال

  ).٢(خماصم 
أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن املعدل سنة ثالث وتسعني وست مئة، أخربنا االمام أبو حممد بن قدامة، 

: خربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا أبو الفضل أمحد بن خريون، وأبو احلسن بن أيوب البزاز، قاالأ
أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد، أخربنا أبو سهل بن زياد القطان، أخربنا حممد بن إمساعيل الترمذي، 

فسه، فقد كفر، وليس من شبه اهللا خبلقه، فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به ن: مسعت نعيم بن محاد يقول
  .ما وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشبيه] يف [ 

هذا الكالم حق، نعوذ باهللا من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات، فما ينكر الثابت منها من : قلت
تأويلها وصرفها عن موضوع اخلطاب، فما أوهلا السلف : فقه، وإمنا بعد االميان ا هنا مقامان مذمومان

  .وا ألفاظها عن مواضعها، بل آمنوا ا، وأمروها كما جاءتوال حرف
  املبالغة يف إثباا، وتصورها من جنس صفات: املقام الثاين

__________  
  .٨٠٧لوحة  / ٤" الكامل يف الضعفاء ) " ١(
  .١٤٢٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣١٣ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٠/٦١٠(  

  

لذهن، فهذا جهل وضالل، وإمنا الصفة تابعة للموصوف، فإذا كان املوصوف البشر، وتشكلها يف ا
 ] ١١: الشورى) [ ليس كمثله شئ: (عزوجل مل نره، وال أخربنا أحد أنه عاينه مع قوله لنا يف ترتيله

  فكيف بقي الذهاننا جمال يف إثبات كيفية البارئ، تعاىل اهللا عن ذلك، فكذلك صفاته
  .قد أا حق، وال منثلها أصال وال نتشكلهااملقدسة، نقر ا ونعت

: احلديد) [ وهو معكم(حدثنا الرمادي، سألت نعيم بن محاد عن قوله تعاىل : قال حممد بن خملد العطار
) ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم: (معناه أنه ال خيفى عليه خافية بعلمه، أال ترى قوله: ، قال ]٤

   ].٧: اادلة[ اآلية 
طلب نعيم احلديث كثريا بالعراق واحلجاز، مث نزل مصر، فلم يزل ا حىت أشخص : ال حممد بن سعدق

 فسئل عن القرآن، فأىب أن جييب فيه بشئ مما أرادوه عليه، - يعين املعتصم -منها يف خالفة أيب إسحاق 
  ).١(فحبس بسامراء، فلم يزل حمبوسا ا حىت مات يف السجن سنة مثان وعشرين ومئتني 



  .وكذاك أرخ مطني، وأبو سعيد بن يونس، وابن حبان
  .سنة تسع: وقال العباس بن مصعب

محل فامتنع أن جييبهم، فسجن، فمات ببغداد غداة يوم االحد لثالث عشرة خلت من : قال ابن يونس
  ).٢(مجادى االوىل، وكان يفهم احلديث، وروى مناكري عن الثقات 

__________  
  .٥١٩ / ٧" د طبقات ابن سع) " ١(
  .٣١٤ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٠/٦١١(  

  

  ).١(مات سنة تسع وعشرين : وقال أبو القاسم البغوي، وإبراهيم بن عرفة نفطويه، وابن عدي
وكان مقيدا حمبوسا المتناعه من القول خبلق القرآن، فجر بأقياده، فألقي يف حفرة، ومل : زاد نفطويه

  .يكفن، ومل يصل عليه
  ).٢(ل به ذلك صاحب ابن أيب دواد فع

أنبأنا املسلم بن حممد القيسي، أخربنا أبو اليمن الكندي، وأخربنا عمر بن عبد املنعم، عن الكندي، 
أخربنا أبو بكر حممد بن عبدا لباقي، أخربنا احلسن بن علي إمالء، أخربنا احلسني بن حممد بن عبيد، 

بن محاد، حدثنا ابن املبارك عن معمر، عن الزهري، عن أنس حدثنا محزة بن حممد الكاتب، حدثنا نعيم 
قد جاءكم مطهر شهر : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا جاء شهر رمضان قال للناس

رمضان فيه تفتح أبواب اجلنة، وتغل فيه الشياطني، يعد فيه املؤمن القوة للصوم والصالة، وهو نقمة 
  ).٣" (لناس، من حرم خريه، فقد حرم للفاجر، يغتنم فيه غفالت ا

  
االمام احملدث احلافظ الصدوق، أبو زكريا، القرشي ) خ، م، ق * ( حيىي بن عبد اهللا بن بكري- ٢١٠

  .املخزومي موالهم املصري
__________  

  .٣١٤ / ١٣" تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  .، وصاحب ابن أيب دواد هو املعتصم٣١٤ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٦٠٥إسناده ضعيف، وقد تقدم كالم املصنف عليه يف الصفحة ) ٣(
، الوالة والقضاة للكندي انظر الفهرس، اجلمع ١٦٥ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٨٤ / ٨التاريخ الكبري * 



، ذيب الكمال ٣٢٠: ، املعجم املشتمل٥٢٨ / ١، ترتيب املدارك ٥٦٣ / ٢بني رجال الصحيحني 
، ٢٦٠ / ٣، الكاشف ٤٢٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٥٨ / ٤ب ، تذهيب التهذي١٥٠٥لوحة 
: ، مقدمة فتح الباري٢٣٧ / ١، ذيب التهذيب ١٣٩ / ١، دول االسالم ٤١١، ٤١٠ / ١العرب 
، شذرات ٤٢٥: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤٧ / ١، حسن احملاضرة ١٨١: ، طبقات احلفاظ٤٥٢

  .٧١ / ٢الذهب 
(*)  

)١٠/٦١٢(  

  

  .سني ومئةولد سنة مخس ومخ
مرات، ومن الليث كثريا، وبكر بن مضر، وابن هليعة، ويعقوب بن " املوطأ " ومسع من االمام مالك 

عبدالرمحن القارئ، واملغرية بن عبد الرمحن احلزامي، ومحاد بن زيد، وعبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون، 
  .وعبد العزيز بن أيب حازم، وهقل بن زياد، وابن وهب، وعدة

البخاري، وحرملة، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وحيىي بن معني، ويونس بن عبداالعلى، وسهل بن : وعنه
الفرج، وحيىي بن أيوب ] بن [ زجنلة، وأبو بكر الصاغاين، وأبو زرعة الرازي، وبقي بن خملد، وروح 

، ومالك بن عبد العالف، وحيىي بن عثمان بن صاحل، وأبو حامت، وخري بن موفق، وأبو االحوص العكربي
اهللا بن سيف، وأبو خيثمة علي بن عمرو ابن خالد احلراين، وابنه عبدامللك بن حيىي، واحلسن بن الفرج 

  .الغزي، وخلق سواهم
  ".الثقات " ، وذكره ابن حبان يف )١(احتج به الشيخان 
  .ال حيتج به: وأما أبو حامت فقال

  ).٢(وكان يفهم هذا الشأن : قال
  ).٣(عيف ض: وقال النسائي

__________  
لقيه البخاري وحدث أيضا عن رجل عنه، وروى عن مالك : ٤٥٢ص " املقدمة " قال احلافظ يف ) ١(

  .وأكثر عن الليث" املوطأ " يف 
  .هو أثبت الناس فيه: قال ابن عدي
  .كان يفهم هذا الشأن، يكتب حديثه: وقال أبو حامت
 بعرض حديث، وضعفه النسائي مطلقا، وقال البخاري تكلم يف مساعه عن مالك، النه كان: وقال مسلم

  .ما روى حيىي بن بكري عن أهل احلجاز فإين أتقيه": تارخيه الصغري " يف 



مالك ] عن [ فهذا يدلك على أنه ينتقي حديث شيوخه، وهلذا ما أخرج عنه ): القائل ابن حجر(قلت 
  .ليثسوى مخسة أحاديث مشهورة متابعة، ومعظم ما أخرج عنه عن ال

  .١٦٥ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١٥٠٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦١٣(  

  

  ).١(ولد سنة أربع ومخسني ومئة، ومات سنة إحدى وثالثني ومئتني : وقال أبو سعيد بن يونس
  ).٢(مات يف نصف صفر : قال ابن حبان

الفتوى، صادقا دينا، وما أدري ما الح كان غزير العلم، عارفا باحلديث وأيام الناس، بصريا ب: قلت
  .ليس بثقة: للنسائي منه حىت ضعفه، وقال مرة

  .وهذا جرح مردود، فقد احتج به الشيخان، وما علمت له حديثا منكرا حىت أورده
من مالك سبع عشرة " املوطأ " حدثنا بقي بن خملد أن حيىي بن بكري مسع : وقد قال أسلم بن عبد العزيز

  ).٣(مرة 
من طريقه من " املوطأ " وقد روى البخاري عن حممد بن عبد اهللا، عن حيىي بن بكري، ومسعت : قلت

شيخنا أيب احلسني احلافظ، أخربنا مكرم، أخربنا محزة، أخربنا الفقيه نصر، أخربنا امليماسي، أخربنا ابن 
  .وصيف الغزي، أخربنا احلسن بن الفرج بغزة، حدثنا حيىي بن بكري، عن مالك

نا حممد بن عبد السالم التميمي، وأمحد بن هبة اهللا، وزينب بنت كندي قراءة عن املؤيد الطوسي أن أخرب
  ، وأخربونا عن زينب الشعرية عن إمساعيل القاري، وأخربونا عن عبداملعز)٤(حممد بن الفضل الفراوي 

__________  
  .١٥٠٥لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٥٠٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٥٢٩ / ١" ترتيب املدارك ) " ٣(
بليدة على الثغر مما يلي خوارزم، بناها أمري خراسان عبد اهللا بن طاهر يف خالفة : نسبة إىل الفراوة) ٤(

  .املأمون
  .٢٥٦ / ٩" االنساب " 

(*)  

)١٠/٦١٤(  



  

 جنيد، حدثنا حممد أخربنا عمر بن مسرور، أخربنا إمساعيل بن: ابن حممد، أخربنا متيم بن أيب سعيد، قالوا
بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري، حدثين الليث، عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسلم، عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء رضي اهللا عنه قال
  ).١" (ويل لالعقاب وبطون االقدام من النار : " يقول

  .ث صاحل االسناد من العوايلهذا حدي
  

  .، ذو مزاح وهجو ومدح للخلفاء والقوادشاعر حمسن*  أبو الينبغي - ٢١١
  .خدمت املنصور ويل ثالث عشرة سنة، وعاش إىل دولة املعتصم: أفرد املرزباين أخباره، وكان يقول

ت ولكن ببنت *  ظفر ولبوران يف اخلنت يا إمام اهلدى* بارك اهللا للحسن : وهو القائل يف عرس بوران
  )٢(من 

__________  
 من طريق هارون، عن عبد اهللا بن وهب، حدثين حيوة ذا ١٩١، ١٩٠ / ٤وأخرجه أمحد ) ١(

 من طريق حسن، عن ابن هليعة، عن حيوة بن شريح ١٩١ / ٤االسناد إال أنه مل يرفعه، وأخرجه أيضا 
رواه أمحد هكذا، :  عبد اهللا بن جزء، وقال من قول٢٤٠ / ١" امع " فرفعه، وأورده اهليثمي يف 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي، قال": الكبري " وقال الطرباين يف 
  .ورجال أمحد والطرباين ثقات" ويل لالعقاب وبطون االقدام من النار : " عليه وسلم يقول

) ٩٧(وأيب داود ) ٢٤١(، ومسلم ١٣٢ / ١ عند البخاري ويف الباب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص
  ).٢٤٠(، وعن عائشة عند مسلم )٢٤٢(، ومسلم ٢٣٣ / ١وعن أيب هريرة عند البخاري 

  .مل جند له ترمجة يف املصادر اليت وقعت لنا* 
  = (*)، ورواية ١٣٩ / ٣" معاها التنصيص " ، و ٢٨٩ / ١" وفيات االعيان " البيتان يف ) ٢(

)١٠/٦١٥(  

  

  .فلوح باملدح وباهلجاء
  

 بن عيسى بن عبيداهللا بن أسامة بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن الزبري) خ، د، ت، س* ( احلميدي - ٢١٢
  .محيد ابن زهري بن احلارث بن أسد بن عبدالعزى

م، أبو جده هو عيسى بن عبد اهللا بن الزبري بن عبيداهللا بن محيد، االمام احلافظ الفقيه، شيخ احلر: وقيل



  ).١" (املسند " بكر القرشي االسدي احلميدي املكي، صاحب 
إبراهيم بن سعد، وفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة، فأكثر عنه وجود، وعبد العزيز بن : حدث عن

عبد الصمد العمي، وعبد العزيز بن أيب حازم، والوليد بن مسلم، ومروان بن معاوية، ووكيع، 
  .ر، ولكن له جاللة يف االسالموالشافعي، وليس هو باملكث

  البخاري، والذهلي، وهارون احلمال، وأمحد بن: حدث عنه
__________  

والبيت من شواهد التوجيه من علم البديع وإيراد ..يا ابن هارون قد ظفرت: البيت الثاين فيهما= 
  .ارةالرفعة أو احلق" ببنت من : " الكالم حمتمال لوجهني خمتلفني، وها هنا حيتمل قوله

فلما مني هذا : وقد نسب ابن خلكان البيتني إىل حممد بن حازم الباهلي الشاعر البغدادي، وزاد بعدمها
  .واهللا ما ندري خريا أراد أم شرا: الشعر إىل املأمون قال

  ،٩٦ / ٥، التاريخ الكبري ٣٠٨: ، التاريخ البن معني٥٠٢ / ٥طبقات ابن سعد * 
، اجلمع ٩٩: ، طبقات الشريازي١٠٤: ، االنتقاء٥٦ / ٥والتعديل ، اجلرح ٣٣٩ / ٢التاريخ الصغري 

، ٣٢١ / ١، اللباب ١٥٣: ، املعجم املشتمل٢٣١ / ٤، االنساب ٢٦٥ / ١بني رجال الصحيحني 
 / ١، العرب ٤١٣ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٤٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٨٢ذيب الكمال لوحة 

، طبقات ١٤٠ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ١٣٣  /١، دول االسالم ٨٦ / ٢، الكاشف ٣٧٧
 / ٥، ذيب التهذيب ١٦٠ / ٥، العقد الثمني ٢٨٢ / ١٠، البداية والنهاية ٢٠، ١٩ / ١االسنوي 

، خالصة تذهيب ٣٤٧ / ١، حسن احملاضرة ١٧٨: ، طبقات احلفاظ٢٣١ / ٢، النجوم الزاهرة ٢١٤
  .٤٥ / ٢، شذرات الذهب ١٩٧: الكمال

 يف جزأين بتحقيق احملدث حبيب الرمحن االعظمي، وهو من منشورات الس العلمي وقد طبع) ١(
  .باهلند
(*)  

)١٠/٦١٦(  

  

االزهر، وسلمة بن شبيب، وحممد بن سنجر، ويعقوب الفسوي، وإمساعيل مسويه، وحممد بن عبد اهللا بن 
بو بكر حممد بن إدريس الربقي، وأبو زرعة الرازي، وبشر بن موسى، وأبو حامت، ويعقوب بن شيبة، وأ

  .املكي وراقه، وخلق سواهم
  ).١(احلميدي عندنا إمام : قال أمحد بن حنبل

  ).٢(أثبت الناس يف ابن عيينة احلميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام : وقال أبو حامت



  ).٣(جالست سفيان بن عيينة تسع عشرة سنة أو حنوها : قال احلميدي
  .حدثنا احلميدي، وما لقيت أنصح لالسالم وأهله منه: ويوقال يعقوب الفس

قدمت مكة سنة مثان وتسعني، : حدثنا حممد بن عبدالرحيم اهلروي قال: قال عبدالرمحن بن أيب حامت
  ومات يف أوهلا سفيان بن عيينة قبل

يينة قدومنا بسبعة أشهر، فسألت عن أجل أصحاب ابن عيينة، فذكر يل احلميدي، فكتبت حديث ابن ع
  ).٤(عنه 

كنت مبصر، وكان لسعيد ابن منصور حلقة يف مسجد مصر، : وروى يعقوب الفسوي عن احلميدي قال
كم يكون : وجيتمع إليه أهل خراسان وأهل العراق، فجلست إليهم، فذكروا شيخا لسفيان، فقالوا

  :حديثه ؟ فقلت
__________  

  .٦٨٢لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٥٧ / ٥" يل اجلرح والتعد) " ٢(
  .٦٨٢لوحة " ذيب الكمال " ، و ٥٧ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٥٧ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٤(

(*)  

)١٠/٦١٧(  

  

  .كذا وكذا
سعيد بن منصور، وأنكر ذلك، وأنكر ابن ديسم، وكان إنكار ابن ديسم أشد علي، فأقبلت ) ١(فسبح 

ذكر حنو النصف مما قلت، وأقبلت على ابن ديسم، كم حتفظ عن سفيان عنه ؟ ف: على سعيد، فقلت
  .كم حتفظ عن سفيان عنه ؟ فذكر زيادة على ما قال سعيد حنو الثالثني مما قلت أنا: فقلت

  .نعم: حتفظ ما كتبت عن سفيان عنه ؟ فقال: فقلت لسعيد
  .فعد: قلت

  .فعد ما كتبت: وقلت البن ديسم
، وابن ديسم يغرب على سعيد يف أحاديث كثرية، فإذا فإذا سعيد يغرب على ابن ديسم بأحاديث: قال

  ).٢(قد ذهب عليهما أحاديث يسرية، فذكرت ما ذهب عليهما، فرأيت احلياء واخلجل يف وجوههما 
احلميدي من بين أسد بن عبدالعزى بن قصي صاحب ابن عيينة، وراويته، ثقة كثري : قال ابن سعد

  .احلديث



  .مات مبكة سنة تسع عشرة
  ).٣(خ البخاري وكذا أر

  .سنة عشرين: وقيل
  .مسلم" صحيح " وله رواية يف مقدمة 

ما رأيت صاحب : مسعت الشافعي يقول: حدثنا الربيع بن سليمان): ٤(وقال حممد بن سهل القهستاين 
  ).٥(بلغم أحفظ من احلميدي، كان حيفظ لسفيان بن عيينة عشرة آالف حديث 

  :حاق بن راهويه يقولمسعت إس: وقال حممد بن إسحاق املروزي
__________  

  .فشنج": تاريخ الفسوي " يف ) ١(
  .١٧٩ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ٢(
  .٣٣٩ / ٢" التاريخ الصغري " ، و ٥٠٢ / ٥" طبقات ابن سعد ) " ٣(
وهي ناحية خبراسان بني هراة ونيسابور فتحها عبد اهللا بن عامر ابن كريز يف " قهستان " نسبة إىل ) ٤(

  .تسع وعشرين من اهلجرةسنة 
  .٢٦٩ / ١٠" االنساب " 
  .١٤٠ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية ) " ٥(

(*)  

)١٠/٦١٨(  

  

  ).١(الشافعي واحلميدي وأبو عبيد : االئمة يف زماننا
ما دمت باحلجاز، وأمحد بن حنبل بالعراق، وإسحاق : مسعت احلميدي يقول: وقال علي بن خلف

  .)٢(خبراسان، ال يغلبنا أحد 
  ).٣(احلميدي إمام يف احلديث : مسعت حممد بن إمساعيل يقول: وقال أبو العباس السراج

واهللا الن أغزو هؤالء الذين يردون : حدثنا حممد بن املهلب البخاري، حدثنا احلميدي قال: قال الفربري
  .حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب إيل من أن أغزو عدم من االتراك

تويف الشافعي أراد احلميدي أن يتصدر موضعه، فتنافس هو وابن عبد احلكم على ذلك، وغلبه ملا : قلت
  ابن عبد احلكم على جملس االمام،

  .مث إن احلميدي رجع إىل مكة، وأقام ا ينشر العلم، رمحه اهللا
كارم املبارك بن أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا أبو امل



حممد، أخربنا أبو غالب حممد بن احلسن، أخربنا عثمان بن حممد، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا بشر 
آخر نظرة نظرا : بن موسى، حدثنا احلميدي، أخربنا سفيان، عن الزهري، أنه مسع أنس بن مالك يقول

 والناس صفوف خلف أيب بكر، فلما رأوه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كشف الستارة يوم االثنني
كأم حتركوا، فأشار إليهم رسول اهللا أن امضوا، فنظرت إىل وجهه كأنه ورقة مصحف، وألقى 

  السجف،
__________  

  .١٤٠ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية ) " ١(
  .١٤١ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية ) " ٢(
  .١٤١ / ٢طبقات الشافعية للسبكي ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦١٩(  

  

  ).١(وتويف من آخر ذلك اليوم 
  .متفق عليه

  .ورواه مسلم عن احللواين وعبد عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صاحل، عن الزهري
وتويف من آخر ذلك اليوم، غريب، إمنا احملفوظ أنه تويف يف أوائل النهار قبل الظهر يوم االثنني : وقوله

)٢.(  
  ".الغيالنيات "  عاليا يف ويقع حديث أيب بكر احلميدي

أخربنا ابن الزبيدي، أخربنا أبو الوقت، : أخربنا يوسف بن أيب نصر، وعبد اهللا بن قوام، وعدة، قالوا
أخربنا الداوودي، أخربنا ابن محويه، أخربنا ابن مطر، حدثنا البخاري، حدثنا احلميدي، حدثنا سفيان، 

  ن إبراهيم أنه مسع علقمة بنحدثنا حيىي بن سعيد االنصاري، أخربين حممد ب
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت عمر رضي اهللا عنه يقول على املنرب: وقاص الليثي يقول

  .إمنا االعمال بالنيات: يقول
  .وذكر احلديث

  فصريه كاخلطبة له،) ٣" (صحيحه " هذا أول شئ افتتح به البخاري 
__________  

باب أهل :  يف اجلماعة١٣٨ / ٢، وأخرجه البخاري )١١٨٨( رقم احلميدي" مسند " هو يف ) ١(
: باب هل يلتفت المر يرتل به، ويف العمل يف الصالة: العلم والفضل أحق باالمامة، ويف صفة الصالة



باب مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم ووفاته، ومسلم : باب من رجع القهقرى يف صالته، ويف املغازي
 يف ٧ / ٤" سنن النسائي "  استخالف االمام إذا عرض له عذر، وهو يف باب: يف الصالة) ٤١٩(

  .باب املوت يوم االثنني: اجلنائز
خيدش يف جزم ": وتويف من آخر ذلك اليوم "  تعليقا على قوله ١١٠ / ٨" الفتح " قال احلافظ يف ) ٢(

ىن ابتداء الدخول يف أول مبع: ابن إسحاق بأنه مات حني اشتد الضحى، وجيمع بينهما بأن إطالق اآلخر
النصف الثاين من النهار وذلك عند الزوال، واشتداد الضحى يقع قبل الزوال، ويستمر حىت حيقق زوال 
الشمس، وقد جزم موسى بن عقبة، عن ابن شهاب بأنه صلى اهللا عليه وسلم مات حني زاغت الشمس، 

  .وكذا اليب االسود عن عروة، فهذا يؤيد اجلمع الذي أشرت إليه
  ).٢٨(احلميدي برقم " مسند "  وهو يف ١٥، ٧ / ١) ٣(

(*)  

)١٠/٦٢٠(  

  

وعدل عن روايته افتتاحا حبديث مالك االمام إىل هذا االسناد جلاللة احلميدي وتقدمه، والن إسناده هذا 
  .عزيز املثل جدا ليس فيه عنعنة أبدا، بل كل واحد منهم صرح بالسماع له

  
  ).١( احلافظ، قاضي عكربا  زياد الرازي* حيىي بن أيب اخلصيب - ٢١٣

  .كان أحد االئمة
  ، ومرحوم بن عبد)٢(محاد بن زيد، ومعاوية الضال : روى عن

  .العزيز، وعلي بن مسهر، وعيسى بن يونس، وحيىي بن أيب زائدة، والوليد ابن مسلم، وخلق
  .وله رحلة ومعرفة

براهيم ابن موسى الفراء، وعلي بن ميسرة، علي بن املديين، وحممد بن عامر االنطاكي، وإ: روى عنه
  .وأبو زرعة، وأبو حامت، وآخرون

كان ثقة من أوعية العلم، ما أعلم كان يف زمانه أكثر حديثا منه : مسعت أيب يقول: قال ابن أيب حامت
)٣.(  

  .وال هذان: وال إبراهيم بن موسى، وال أبو جعفر اجلمال ؟ قال: قلت
  ).٤(ثقة مشهور : وقال أبو زرعة

__________  
  .١٤٧ / ٩اجلرح والتعديل * 



  .هي بليدة بنواحي دجيل، بينها وبني بغداد عشرة فراسخ) ١(
  .١٤٣، ١٤٢ / ٤" معجم البلدان " انظر 

هو معاوية بن عبد الكرمي الثقفي موالهم أبو عبد الرمحن البصري املعروف بالضال، النه ضل يف ) ٢(
  .ه) ١٨٠(طريق مكة، وتويف سنة 

 " ٣١٣ / ١٠" ذيب التهذيب.  
  .١٤٧ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .١٤٧ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٤(

(*)  

)١٠/٦٢١(  

  

 بن أيب احلجاج، االمام احلافظ اود أبو معمر املنقري موالهم عبد اهللا بن عمرو) ع* ( املقعد - ٢١٤
  .البصري املقعد، واسم جده ميسرة

 فأكثر وجود، وأيب االشهب العطاردي جعفر بن حيان، ومالزم بن عبد الوارث بن سعيد: حدث عن
  عمرو، وعبثر بن القاسم، وعبد اهللا ابن جعفر املديين، وعبد العزيز الدراوردي، وعبد الوهاب الثقفي،

  .وطائفة
  .وليس هو باملكثر، لكنه متقن لعلمه، وكان عدال ضابطا، إال أنه قدري من غلمان عبد الوارث يف ذلك

البخاري، وأبو داود، وحجاج بن الشاعر، والفضل بن سهل، وحممد بن حيىي، وحممد بن : عنهحدث 
وارة، وعبد اهللا بن عبدالرمحن الدارمي احلافظ، وأمحد بن احلسن بن خراش، والرمادي، والربيت، وعباس 

  .الدوري، وأبو زرعة، وأبو حامت، وأبو االحوص العكربي، وخلق
  ).١(هو ثقة ثبت :  بن معنيقال أمحد بن زهري عن حيىي

  ).٢(ثقة نبيل عاقل : وروى إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد عن حيىي
__________  

، اجلمع بني رجال ١١٩ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٥١ / ٢، التاريخ الصغري ١٥٥ / ٥التاريخ الكبري * 
 / ٢ التهذيب ، تذهيب٧١٥، ذيب الكمال لوحة ١٥٨: ، املعجم املشتمل٢٥٧ / ١الصحيحني 

، ٣٣٦، ٣٣٥ / ٥، ذيب التهذيب ١١٣ / ٢، الكاشف ٤٩٣ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٦٩
  .٥٤ / ٢، شذرات الذهب ٢٠٨: ، خالصة تذهيب الكمال٤١٣: مقدمة فتح الباري

  .٧١٦لوحة " ذيب الكمال ) " ١(



  .٧١٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
(*)  

)١٠/٦٢٢(  

  

 ثقة ثبتا، صحيح الكتاب، وكان يقول بالقدر، وكان غالبا على عبد الوارث كان: وقال يعقوب بن شيبة
)١.(  

قد كتبت كتب عبد الوارث عن ولده عبد الصمد، وأنا أشتهي أن أكتبها عن أيب : قال علي بن املديين
  ).٢(معمر 
  يقول علي مثل هذا القول مع أنه قد لقي أيضا عبد الوارث: قلت

  .ومسع منه مجلة أحاديث
أبو معمر يف عبد الوارث أحب إيل من عبد الوارث يف رجاله : بلغين عن علي أنه قال: ل أبو داودوقا
)٣.(  

وكان : شيخ كتب عين كتاب احلروف، قال: مسعت أبا معمر يقول ليحىي بن معني: مث قال أبو داود
  ).٤(االرزي ال حيدث عن أيب معمر للقدر خيافه عليه 

  ).٥(يه، وهو أثبت من عبد الصمد مرارا كان ال يتكلم ف: قال أبو داود
يريد باحلروف حرف أيب عمرو بن العالء، كان عبد الوارث قد تال على أيب عمرو وجود، فأخذ : قلت

  .ذلك عنه أبو معمر املقعد
  ).٦(أبو معمر ثقة يرى القدر : قال أمحد العجلي

  صدوق متقن قوي احلديث، غري أنه مل يكن حيفظ،: وقال أبو حامت
__________  

  .٧١٦لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٧١٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٧١٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٧١٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .٧١٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
  .٧١٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٦(

(*)  

)١٠/٦٢٣(  



  

  ).١(وكان له قدر عند أهل العلم 
  ).٢(قة حافظ، يعين أنه كان متقنا حمررا لكتبه ث: وقال أبو زرعة

  ).٣(صدوق قدري : وقال ابن خراش
  .مات سنة أربع وعشرين ومئتني: وغريه) ٤(قال البخاري 

  إمنا قدمته لقدم وفاته، وال يقع لنا حديثه لنا حديثه فيما علمت عاليا،: قلت
يف الكتب مع بدعته، نسأل اهللا ، وحديثه "مسند الدارمي " ، و "صحيح البخاري " وهو عندي يف 

  .التوفيق
أخربنا ابن قدامة، أخربنا ابن البطي، أخربنا علي ابن أيوب، أخربنا ابن شاذان، : أخربنا عبد احلافظ

حدثنا عبد الوارث، عن : أخربنا ابن زياد القطان، حدثنا أمحد بن حممد، حدثنا أبو معمر ومسدد، قاال
املراء يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يب هريرة، قالحممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أ

  ).٥" (القرآن كفر 
__________  

  .١١٩ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٧١٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ١١٩ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٧١٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .٣٥١ / ٢" تارخيه الصغري " يف ) " ٤(
، وأبو داود ٥٢٨، و ٤٧٥، و ٤٢٤، ٣٠٠، و ٢٨٦ / ٢ناده حسن، وأخرجه أمحد إس) ٥(
، ووافقه الذهيب، وله شاهد من حديث ٢٢٣ / ٢، واحلاكم )٧٣(، وصححه ابن حبان )٤٦٠٣(

، ١٧٠ / ٤، وآخر من حديث أيب جهيم عنده أيضا ٢٠٥ و ٢٠٤ / ٤عمرو بن العاص عند أمحد 
  .وسنده صحيح

أراد باملراء التدارؤ، وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه : القاضيقال املناوي نقال عن 
ببعض، فيتطرق إليه قدح وطعن، ومن حق الناظر يف القرآن أن جيتهد يف التوفيق بني اآليات، واجلمع بني 

املختلفات ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن أشكل عليه شئ من ذلك، ومل يتيسر له 
فإن تنازعتم يف شئ فردوه إىل اهللا (توفيق، فليعتقد أنه من سوء فهمه، وليكله إىل عامله وهو اهللا ورسوله ال

  ).والرسول
(*)  

)١٠/٦٢٤(  

  



 بن علي بن البحر عبد اهللا بن العباس، الشريف االمام ابن االمري داود) ٤* ( سليمان بن داود - ٢١٥
  .لعباسي، من كبار االئمةالبارع احلافظ السري، أبو أيوب اهلامشي ا

إبراهيم بن سعد، وإمساعيل بن جعفر، وعبثر بن القاسم، وعبد الرمحن بن أيب الزناد، وسفيان بن : مسع
  .عيينة، وهشيما، وطبقتهم

أمحد بن حنبل، وحممد بن عبدالرحيم صاعقة، وعباس الدوري، وإبراهيم احلريب، واحلارث : حدث عنه
  .جي، وآخرونبن أيب أسامة، وأبو مسلم الك

أمحد بن حنبل، وسليمان : ما رأيت أعقل من هذين الرجلني: قال يل أبو عبد اهللا الشافعي: قال الزعفراين
  ).١(بن داود اهلامشي 

  ).٢(ثقة : وقال النسائي وغريه
رمبا أحدث حبديث واحد، ويل نية، فإذا أتيت على بعضه، : وعن ابن وارة، أنه مسع سليمان اهلامشي يقول

  ).٣(ت نييت، فإذا احلديث الواحد حيتاج إىل نيات تغري
  عندي حديث كتبته يف غري هذا املوضع من رواية االمام أمحد، عن

__________  
 / ٩، تاريخ بغداد ١١٣ / ٤، اجلرح والتعديل ١٠ / ٤، التاريخ الكبري ٣٤٣ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ذيب ٣٩٣ / ١، الكاشف ٢ / ٤٨ / ٢، ذيب التهذيب ٥٣٨، ذيب الكمال لوحة ٣١
  .١٥١: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٧ / ٤التهذيب 

  .٣١ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٢ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣١ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦٢٥(  

  

  .سليمان بن داود اهلامشي، عن الشافعي
  ).١(ني مات سليمان سنة تسع عشرة ومئت: قال ابن سعد وأمحد بن زهري

  ).٢(كان يصلح للخالفة، رمحه اهللا : وروي عن أمحد بن حنبل، أنه قال
  

احلافظ احلجة، أبو اهليثم العمي البصري، أخو ز بن ) خ، م، ت، س، ق * ( معلى بن أسد- ٢١٦
  ).٣(أسد 



ع، عبد العزيز بن املختار، وعبد اهللا بن املثىن االنصاري، ووهيب بن خالد، ويزيد بن زري: حدث عن
  .ومحاد بن زيد، وطبقتهم

البخاري، وروى مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن رجل عنه، وحجاج بن الشاعر، : حدث عنه
وأمحد بن يوسف السلمي، وسليمان ابن معبد، وحفص بن عمر سنجة، وأبو حممد الدارمي، وعثمان 

  .الدارمي، وهالل بن العالء، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وآخرون
  .وكان من االئمة االثبات

  ).٤(ما أعلم أين عثرت له على خطأ سوى حديث واحد : قال أبو حامت الرازي
__________  

  .٣٢ / ٩" تاريخ بغداد " ، و ٣٤٣ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .٣١ / ٩" تاريخ بغداد " انظر ) ٢(
: ، ذيب الكمال٣٣٤ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٤٣ / ٢، التاريخ الصغري ٢٢٩: طبقات خليفة* 

، خالصة تذهيب ٢٣٦ / ١٠، ذيب التهذيب ٢ / ٥٥ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٥٢لوحة 
  .٣٨٣: الكمال

  .تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع من هذا الكتاب) ٣(
  .٣٣٥ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٤(

(*)  

)١٠/٦٢٦(  

  

  ).١(مات سنة تسع عشرة ومئتني : قال خليفة
  ).٢(ات يف رمضان سنة مثان عشرة ومئتني م: وقال ابن حبان

  
سنيد املصيصي : ، ولقبهاالمام احلافظ، حمدث الثغر، أبو علي حسني بن داود) ق* ( سنيد - ٢١٧

  .احملتسب، صاحب التفسري الكبري
محاد بن زيد، وجعفر بن سليمان الضبعي، وأيب بكر ابن عياش، وعبد اهللا بن املبارك، : حدث عن

  .وعدد كثريوعيسى بن يونس، 
  .أبو بكر االثرم، وأبو زرعة الرازي، وأمحد بن زهري، وعبد الكرمي الديرعاقويل، وخلق كثري: حدث عنه

  ).٣(صدوق : قال أبو حامت
  ).٤(مل يكن بذاك : وقال أبو داود



  ).٥(ليس بثقة : وقال النسائي
  .مشاه الناس، ومحلوا عنه، وما هو بذاك املتقن: قلت

__________  
  .٢٢٩": بقات خليفة ط) " ١(
  .١٣٥٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
، تذهيب ٥٥٦، ذيب الكمال لوحة ٤٤، ٤٢ / ٨، تاريخ بغداد ٣٢٦ / ٤اجلرح والتعديل * 

 / ١، الكاشف ٤٦٠، ٤٥٩ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢٣٦ / ٢، ميزان االعتدال ١ / ٦٠ / ٢التهذيب 
، طبقات ١٦٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠١: ، طبقات احلفاظ٢٤٤ / ٤، ذيب التهذيب ٤٠٥

  .٥٩ / ٢، شذرات الذهب ٢٠٩ / ١املفسرين 
  .٣٢٦ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٤٣ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٤٣ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٠/٦٢٧(  

  

  .مات يف سنة ست وعشرين ومئتني
  .خرج له ابن ماجه حديثا واحدا

  
، االمام احلافظ الناقد، أبو عبد اهللا السلمي موالهم البخاري ابن الفرج) خ* ( حممد بن سالم - ٢١٨

  .البيكندي
  .رأى مالك بن أنس، ومل يتفق له السماع منه

أيب االحوص سالم بن سليم، وإمساعيل بن جعفر، وهشيم بن بشري، وعبد اهللا بن املبارك، : وروى عنه
سحاق الفزاري، وعيسى بن موسى غنجار، وزائدة بن وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد احلميد، وأيب إ

  .أيب الرقاد، وأيب بكر بن عياش، وخلق كثري
البخاري، وأبو حممد الدارمي، وعبيداهللا بن واصل، وأبو عمر حممد بن جبري، وأمحد بن : حدث عنه

  .الضوء، ومحيد بن النضر، وطفيل بن زيد النسفي، وخلق من أهل ما وراء النهر
  .ية العلم، وأئمة االثروكان من أوع

كرت عند حممد بن سالم البيكندي، : خبراسان كرتان: قال يل حيىي بن حيىي: قال أمحد بن اهليثم الشاشي



  ).١(وكرت عند إسحاق بن راهويه 
__________  

، اجلمع بني رجال ٢٧٨ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٥٣ / ٢، التاريخ الصغري ١١٠ / ١التاريخ الكبري * 
، ١٢٠٧، ذيب الكمال لوحة ٢٤٤: ، املعجم املشتمل٣٧٤ / ٢، االنساب ٤٥٩ / ٢الصحيحني 

، ٣٩٥ / ١، العرب ٥١ / ٣، الكاشف ٤٢٢ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ٢٠٩ / ٣تذهيب التهذيب 
، شذرات الذهب ٣٤١: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٢: ، طبقات احلفاظ٢١٢ / ٩ذيب التهذيب 

٥٧ / ٢.  
  .١٢٠٧لوحة " ذيب الكمال ) " ١(

(*)  

)١٠/٦٢٨(  

  

انكسر قلم حممد بن سالم : ، قال)١(وروى حممد بن يوسف السمرقندي، عن حممد بن مبشر الكرميين 
  .قلم بدينار، فطارت إليه االقالم: البيكندي يف جملس شيخ، فأمر أن ينادى

  .كان حمتشما ذا أموال: قلت
كان حممد بن سالم يف مرتله، فدق بابه، :  يقولمسعت علي بن احلسني: قال حممد بن يعقوب البيكندي

ال يكون : يا أبا عبد اهللا، أنا جين رسول ملك اجلن إليك يسلم عليك، ويقول: فخرج، فقال الشخص
  .لك جملس إال يكون منا يف جملسك أكثر من االنس

  .هذه حكاية مستفيضة عندنا مشهورة: قال حممد بن يعقوب
  .لس يف سوق بيكند منذ أربعني سنةمل أج: وعن حممد بن سالم، قال

  .أنا حممد بن سالم بالتخفيف: مسعت حممد بن سالم يقول: وقال سهل بن املتوكل
  ).٢(بكل قالوا، فقد ذكر التثقيل، ومل يثبت : قلت

وقد دخل حممد بن سالم خوارزم مع غنجار، ومسعا ا من عبد الكرمي بن االسود البصري، ومغرية بن 
  .بن أيب عروبةموسى صاحب سعيد 

__________  
 / ١٠" االنساب " إحدى بالد ما وراء النهر على مثانية عشر فرسخا من خبارى : نسبة إىل كرمينية) ١(

٤٠٥.  
حممد بن سالم البيكندي احلافظ، شيخ البخاري، ما ذكر فيه : ٣٧٨ / ١" املشتبه " قال املؤلف يف ) ٢(

  ثقله: ب املطالعاخلطيب وابن ماكوال سوى التخفيف، وقال صاح



  . بالتخفيف- وإليه املرجع واملفزع -" تاريخ خبارى " االكثر، كذا قال ومل يتابع، قد ذكره غنجار يف 
(*)  

)١٠/٦٢٩(  

  

  .كتبت عن أربع مئة شيخ: مسعت حممد بن سالم يقول: قال عبيداهللا بن واصل
الناس يقرؤون عليه، فلم أمسع أدركت مالكا، فإذا : مسعت حممد بن سالم يقول: وقال علي بن احلسني

  .منه
أنفقت يف طلب العلم أربعني ألفا، وأنفقت يف نشره أربعني : مسعت حممدا يقول: وقال سهل بن املتوكل

  ).١(ألفا، وليت ما أنفقت يف طلبه كان يف نشره، أو كما قال 
  ).٢(أحفظ حنوا من مخسة آالف حديث : مسعت حممد بن سالم يقول: قال عبيداهللا بن شريح

كان البن سالم مصنفات يف كل باب من العلم، وكان بينه وبني أيب حفص : وقال حممد بن أمحد الغنجار
  ).٣(أمحد بن حفص الفقيه مودة وأخوة مع ختالفهما يف املذهب 

  .ولد حممد بن سالم يف الليلة اليت تويف فيها سفيان الثوري: قال حيىي بن جعفر البيكندي
  ).٤(سابع صفر سنة مخس وعشرين ومئتني مات يف : قال البخاري

__________  
  .١٢٠٧لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٢٠٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٢٠٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١١٠ / ١" التاريخ الكبري ) " ٤(

(*)  

)١٠/٦٣٠(  

  

حممد العبدي الرقي، نزيل  االمام احلافظ الفقيه، أبو احلسن وأبو ابن شداد*  علي بن معبد - ٢١٩
  .مصر، من كبار االئمة

إمساعيل بن جعفر، والليث بن سعد، وعبيد اهللا بن عمرو الرقي، وموسى بن أعني، وإمساعيل : حدث عن
بن عياش، وأيب االحوص، وابن عيينة، وهشيم، واملعايف بن عمران، واملسيب بن شريك، وعتاب ابن 

  .والشافعي، وخلقبشري، وابن وهب، وأيب بكر بن عياش، 



  ".اجلامع الصغري " و " اجلامع الكبري " روى عن حممد بن احلسن 
حيىي بن معني، وأبو عبيد، وإسحاق الكوسج، وخشيش بن أصرم، وسلمة بن شبيب، وحبر : روى عنه

بن نصر، ومسويه، وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم، وعبد امللك بن حبيب الفقيه، وأبو حامت، 
ام بن داود الرعيين، ويعقوب الفسوي، وأبو يزيد القراطيسي، وحيىي بن عثمان بن صاحل، وخلق ومقد
  .كثري

انصرفت من عند املأمون، وقد أبيت عليه الدخول فيما عرضه : مسعته يقول: قال يونس بن عبداالعلى
هللا ما صح له وا: من القضاء مبصر، فرشت حصريا، وقعدت على بايب، فمر رجالن، يقول أحدمها لآلخر

أقرب إىل من : إىل اآلن شئ، وقد فتح بابه، وفرش حصريه، فدخلت، وجلست داخل بايب، وقلت
  جييئين، فمر رجالن، فسمعت أحدمها

__________  
، الكاشف ١ / ٧٤ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٩٣، ذيب الكمال لوحة ٢٠٥ / ٦اجلرح والتعديل * 
، ٢٨٦ / ١، حسن احملاضرة ٣٨٤ / ٧ب التهذيب ، ذي١٥٧ / ٣، ميزان االعتدال ٢٩٥ / ٢

  .٢٧٧: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)١٠/٦٣١(  

  

  .ما صح له شئ، وأغلق بابه، فكيف لو صح له شئ: يقول
إن كان لك أخ : كان بيين وبني املأمون أن قال: مسعت علي بن معبد يقول: وقال سليمان الكيساين

  .صاحل، فاستعن به كما استعنت بأخي هذا
  .يا أمري املؤمنني، إن يل حرمة: قلتف

وأين كنت تسمع ؟ : مساعي معكم من أيب بكر بن عياش، وعيسى بن يونس، قال: وما هي ؟ قلت: قال
  .يف دار الرشيد: قلت
  .بأيب: وكيف دخلت ؟ قلت: قال
  .معبد بن شداد: من أبوك ؟ قلت: قال

  .ن مثله ؟إنه كان من طاعتنا على غاية، فلم ال تكو: فأطرق، مث قال
  ).١(ثقة : قال أبو حامت

كنيته أبو حممد مروزي االصل، قدم مصر مع أبيه معبد، وكان يذهب يف الفقه مذهب : وقال ابن يونس
، تويف مبصر لعشر بقني من "الصغري " و " اجلامع الكبري " أيب حنيفة، وروى عن حممد بن احلسن 



  ).٢(رمضان سنة مثان عشرة ومئتني 
  

  :فأما
  .االمام احلافظ، أبو احلسن البغدادي، مث املصري الصغري * لي بن معبد بن نوح ع- ٢٢٠

__________  
  .٢٠٥ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٩٩٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
، ذيب ١٩٦: ، املعجم املشتمل١١٠، ١٠٩ / ١٢، تاريخ بغداد ٢٠٥ / ٦اجلرح والتعديل * 

، ٢٩٦ / ٢، الكاشف ١٥٧ / ٣، ميزان االعتدال ٧٤ / ٣ب ، تذهيب التهذي٩٩٤الكمال لوحة 
  ، خالصة تذهيب٢٩٣ / ١، حسن احملاضرة ٣٨٥ / ٧ذيب التهذيب 

  .٢٧٨: الكمال
(*)  

)١٠/٦٣٢(  

  

عبد الوهاب اخلفاف، وزيد بن حيىي بن عبيد الدمشقي، وروح بن عبادة، وعلي بن معبد بن : فريوي عن
م، ويعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، وأيب أمحد الزبريي، وأيب بدر شداد، وأيب النضر هاشم ابن القاس

  .السكوين، وطبقتهم
  .وله رحلة وبصر ذا الشأن

موسى بن هارون، وأبو العالء حممد بن أمحد بن جعفر الوكيعي، وعلي بن سراج املصري، : حدث عنه
، وحممد بن إمساعيل املهندس، وعلي بن سعيد الرازي، وزكريا خياط السنة، وحممد بن إسحاق بن خزمية

وأبو بشر الدواليب، وأبو بكر حممد بن سعيد الترمخي، وعمر بن حممد بن جبري، وأبو احلسن بن جوصا، 
  .وأبو جعفر الطحاوي، وخلق كثري

ثقة، صاحب سنة، سكن مصر، وكان أبوه واليا على طرابلس املغرب : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
)١.(  

  . عثمان بن معبد من القراء، ولكن ما عرفت على من قرأوكان أخوه: قلت
كتبنا شيئا من حديث علي بن معبد بن نوح مبكة، وكان حاجا، فلم يقض : وقال عبدالرمحن بن أيب حامت

  ).٢(لنا السماع منه، وذلك يف سنة مخس ومخسني ومئتني، وكان صدوقا 
  ).٣(نزل مصر، وعنده عجائب : وقال أبو بكر بن اجلعايب



  .مستقيم احلديث: ، وقال"الثقات " وذكره ابن حبان يف 
__________  

  .٩٩٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ١١٠ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٠٥ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .١١٠ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦٣٣(  

  

بل إال مفسرة، والرجل فثقة صادق، عبارة حمتملة للتليني، فال تق: عنده عجائب: قول أيب بكر: قلت
  .صاحب حديث، ولكنه يأيت بغرائب عن من حيتملها

  .مات يف رجب سنة تسع ومخسني ومئتني: قال الطحاوي
  .وكذا أرخه ابن يونس

  ).١(وكان تاجرا 
  .إن النسائي روى عنه، ومل أقف على ذلك: قيل: قال شيخنا املزي

  .ن زكريا عنهع" مسند مالك " قد روى النسائي يف : قلت
  

  . بن علي بن نفيل بن زراع بن عليعبد اهللا بن حممد) ٤خ، * ( النفيلي - ٢٢١
ابن عبد اهللا بن قيس بن عصم، االمام احلافظ عامل اجلزيرة أبو جعفر القضاعي مث النفيلي احلراين، : وقيل

  .أحد االعالم
 بن معاوية، وخليد بن دعلج، مالك بن أنس، ومعقل بن عبيداهللا، وعفري بن معدان، وزهري: حدث عن

وأيب مهدي سعيد بن سنان احلمصي، وعكرمة بن إبراهيم االزدي، وحممد بن عمران احلجيب آخر من 
  حدث عن صفية بنت شيبة، وهشيم بن بشري، وعبد الرمحن بن أيب الرجال، وزيد بن

__________  
  .٩٩٤لوحة " ذيب الكمال " ، و ١١٠ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
: ، املعجم املشتمل١٥٩ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٦٤ / ٢، التاريخ الصغري ١٨٩ / ٥التاريخ الكبري * 

 ٢، تذكرة احلفاظ ١٨٥ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٣٨، ذيب الكمال لوحة ٣٢٠ / ٣، اللباب ١٦١
  ،١٨ - ١٦ / ٦، ذيب التهذيب ١٢٧ / ٢، الكاشف ٤١٧ / ١، العرب ٤٤٠/ 



  .٨٠ / ٢، شذرات الذهب ٢١٣: خالصة تذهيب الكمال، ١٩٣: طبقات احلفاظ
(*)  

)١٠/٦٣٤(  

  

السائب اجلزري، وأيب املليح الرقي، وعباد بن كثري الرملي، وعبد العزيز ابن أيب حازم، والدراوردي، 
  .وابن املبارك، والنضر بن عريب، وموسى بن أعني، وسفيان بن عيينة، وخلق كثري

ود سليمان بن سيف، وعلي بن عثمان النفيلي، وأمحد بن سليمان أبو داود فأكثر، وأبو دا: وعنه
الرهاوي، وأبو زرعة، وأبو حامت، والذهلي، وحممد بن إبراهيم البوشنجي، وإبراهيم بن ديزيل، والفضل 
بن حممد الشعراين، وأبو االصبغ حممد بن عبدالرمحن القرقساين، وأمحد بن عبد الرمحن بن عقال، وجعفر 

  .لق كثريالفريايب، وخ
  .هو الذهلي:  عن النفيلي، فقيل- غري منسوب -وروى البخاري عن حممد 

  .البوشنجي: وقيل
  ).١(كان مير معي إىل مسكني بن بكري : مسعت أبا عبد اهللا أثىن على النفيلي، وقال: قال أبو بكر االثرم

  ).٢(مسعت ابن معني يثين على النفيلي : وقال أبو حامت
  .ما رأيت أحفظ من النفيلي: ي، عن أيب داود قالوروى أبو عبيد اآلجر

وال عيسى، وكان الشاذكوين ال يقر الحد يف احلفظ إال للنفيلي، : وال عيسى بن شاذان ؟ قال: قلت
  .وكان أمحد إذا ذكره يعظمه

  ).٣(وما رأينا له كتابا قط، وكل ما حدثنا، فمن حفظه : قال أبو داود
  أمحد بن يونس أو: ثبت يف زهريأميا أ: وقلت المحد بن حنبل: قال

__________  
  .٧٣٨لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .١٥٩ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٧٣٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦٣٥(  

  



ومسعت أمحد بن حنبل : قال) ١(أمحد بن يونس رجل صدوق، والنفيلي صاحب حديث : النفيلي ؟ فقال
 تركه عبد الرمحن بأخرة، وكف أمحد عن حديثه، وذاك أن اخلطايب حدثه عنه :يقول يف عتاب بن بشري

  .نعم: أبو جعفر النفيلي حيدث عنه ؟ قلت: حبديث، فقال يل أمحد
  ).٢(أبو جعفر أعلم به : قال

  ).٣(اشهد على أين مل أر أحفظ من النفيلي : مسعت أبا داود يقول: قال اآلجري
  ).٤(الثقة املأمون حدثنا ابن نفيل : وقال أبو حامت

  ).٥(هو ثقة مأمون حمتج به : وقال الدارقطين
  ).٦(كتبوا عنه يف أيام هشيم : وقال أبو أمحد احلاكم

مسعت أمحد بن سلمة النيسابوري حيكي عن حممد بن مسلم : قال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق الفقيه
هؤالء : ن منري بالكوفة، والنفيلي حبرانأمحد بن صاحل مبصر، وأمحد بن حنبل ببغداد، واب: بن وارة، قال
  ).٧(أركان الدين 

  كان النفيلي متقنا حيفظ، مسعت مكحوال،: وقال أبو حامت البسيت
__________  

  .٧٣٨لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٧٣٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٧٣٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٥٩ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .٧٣٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
  .٧٣٨لوحة " ذيب الكمال ) ٦(
  .٧٣٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٧(

(*)  

)١٠/٦٣٦(  

  

  ).١(أبو جعفر النفيلي أهل أن يقتدى به : مسعت جعفر بن أبان، مسعت أمحد بن حنبل يقول
  ).٢(وكيع وابن مهدي وأبو نعيم ورابعهم النفيلي : وعن ابن منري، قال

  . تويف سنة أربع وثالثني ومئتني:قال خليفة
  .مات يف أحد الربيعني، وكان من أبناء التسعني: قيل
  



 بن سعيد اجلرمي االمام احملدث الصدوق، أبو عبيد اهللا، سعيد بن حممد) خ، م* ( اجلرمي - ٢٢٢
  .الكويف

 أجبر، شريك، وعمرو بن أيب املقدام، وحامت بن إمساعيل، وعبد امللك بن عبدالرمحن بن: حدث عن
  .وعمرو بن عطية العويف، ويعقوب ابن أيب املتئد، والقاضي أيب يوسف، وعدة

البخاري، ومسلم، وروى أبو داود وابن ماجة عن رجل عنه، وحممد بن حيىي الذهلي، وأبو : حدث عنه
 زرعة الرازي، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وإبراهيم احلريب، وعبد اهللا بن أمحد، وإبراهيم بن عبد اهللا

  .املخرمي، وآخرون
__________  

  .٧٣٨لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٧٣٨لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
، ٢٣٤ / ٣، االنساب ٨٧ / ٩، تاريخ بغداد ٥٩ / ٣، اجلرح والتعديل ٥١٤ / ٣التاريخ الكبري * 

  ،١٥٧ / ٢، ميزان االعتدال ٢ / ٢٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٠ذيب الكمال لوحة 
: ، خالصة تذهيب الكمال٧٧، ٧٦ / ٤، ذيب التهذيب ٣٧١ / ١، الكاشف ٤٠٦ / ١العرب 
  .٦٨ / ٢، شذرات الذهب ١٤٢

(*)  

)١٠/٦٣٧(  

  

  ).١(صدوق، كان يسمع معنا احلديث ويطلب : سئل أمحد بن حنبل عنه، فقال
  ).٢(هو ثقة : وقال أبو داود
  .كان يتشيع: وقال بعضهم

كان إذا قدم بغداد، نزل على أيب، وكان إذا جاء ذكر النيب : وب املخرميقال إبراهيم بن عبد اهللا بن أي
  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم رمبا سكت، وإذا جاء ذكر علي بن أيب طالب، قال

  .مات سنة ثالثني ومئتني: قلت
هيم بن إسحاق وفيها مات علي بن اجلعد، وحممد بن سعد، وأمحد بن مجيل، وأمحد بن جناب، وإبرا

الصيين، وإبراهيم بن محزة، وإسحاق بن إمساعيل الطالقاين، وإمساعيل بن سعيد الشالنجي الفقيه، 
وإمساعيل بن عيسى العطار، وحممد بن إمساعيل بن أيب مسينة، وسعيد بن عمرو االشعثي، وأمري خراسان 

لعزيز بن حيىي املدين، وعلي بن حممد عبد اهللا بن طاهر اخلزاعي، وعبد احلميد ابن صاحل الربمجي، وعبد ا
الطنافسي، وعون بن سالم الكويف، وأبو غسان مالك املسمعي، وحمبوب ابن موسى االنطاكي، ومهدي 



بن جعفر الرملي، وعتيق بن يعقوب الزبريي، وإسحاق بن عمر بن سليط البصري، واحلسن بن احلكم 
  ).٤(القطربلي 

__________  
  .٥٠٥حة لو" ذيب الكمال ) " ١(
  .٨٨ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٥٠٥لوحة " ذيب الكمال " ، و ٨٨ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .قرية من قرى بغداد: نسبه إىل قطربل) ٤(
  .١٩٠ / ١٠" االنساب " 

(*)  

)١٠/٦٣٨(  

  

عن أبيه قاضي الكوفة، وأيب بكر بن عياش، ) خ، م، د، ت، س * ( عمر بن حفص بن غياث- ٢٢٣
  .اهللا بن إدريس، وغريهموعبد 

  .يكىن أبا حفص، وكان من العلماء االثبات
، وروى أرباب السنن سوى ابن ماجة عن رجل عنه، وممن "صحيحيهما " الشيخان يف : حدث عنه

روى عنه أمحد بن إبراهيم الدورقي، وأمحد بن يوسف السلمي، وإمساعيل مسويه، وأمحد بن مالعب، 
  . حامت، ويعقوب الفسوي، وآخرونوحممد بن حيىي الذهلي، وأبو

  ).١(وثقه أبو حامت 
  ).٢(تبعته إىل مرتله، ومل يتفق يل أن أمسع منه : وقال أبو داود
  ).٣(تويف سنة اثنتني وعشرين ومئتني : قال البخاري

  .مل خيرجوا له عن غري أبيه، وكان مكثرا عنه مليا به: قلت
  .مات عن بعض ومخسني سنة بالكوفة

__________  
، اجلمع بني رجال ١٠٣ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٤٦ / ٢، التاريخ الصغري ١٥٠ / ٦ التاريخ الكبري *

 / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٠٦، ذيب الكمال لوحة ٢٠٠: ، املعجم املشتمل٣٤٠ / ١الصحيحني 
: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣٥ / ٧، ذيب التهذيب ٣٠٧ / ٢، الكاشف ٣٨٥ / ١، العرب ٨١

  .٥٠ / ٢ت الذهب ، شذرا٢٨١
  .١٠٣ / ٦" اجلرح والتعديل " يف ) ١(



  .١٠٧لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٥٠ / ٦" التاريخ الكبري ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦٣٩(  

  

  .القاضي االمام احلافظ، أبو القاسم الكالعي احلمصي، قاضي بلده *  خالد بن خلي- ٢٢٤
  .ولد يف حدود سنة سبعني ومئة

  .وليد، وحممد بن حرب، وسلمة بن عبدامللك العوصي، وحممد بن محري، وطبقتهمبقية بن ال: ومسع من
، وأبو زرعة الدمشقي، وحممد بن عوف الطائي، وولده حممد بن "صحيحه " البخاري يف : حدث عنه

  .خالد بن خلي، وآخرون
  ).١(ليس به بأس : قال النسائي

  .كان من نبالء العلماء: قلت
ملا وجه املأمون إىل أهل : مسعت سليمان بن عبداحلميد البهراين يقول: قاضيقال عبد الصمد بن سعيد ال

حيىي بن صاحل الوحاظي، وعلي بن عياش، وأيب : محص ليقدموا عليه دمشق، وقع االختيار على أربعة
  .اليمان، وخالد بن خلي

أورد علينا :  فقالما تقول يف حيىي بن صاحل ؟: فأول من دخل أبو اليمان، فقال له حيىي بن أكثم: قال
  .من هذه االهواء شيئا ال نعرفه

  .رجل صاحل ال يصلح للقضاء: فما تقول يف علي بن عياش ؟ فقال: قال
  .أنا أقرأته القرآن: فخالد بن خلي ؟ قال: قال

  .فأمر به، فأخرج
__________  

كمال لوحة ، ذيب ال١١٣ / ٢، االكمال ٣٢٧ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٥٦ / ٢التاريخ الكبري * 
  ، ذيب التهذيب٢٦٧ / ١، الكاشف ٢ / ١٨٦ / ١، تذهيب التهذيب ٣٥٦

  .٣٤، ٣٣ / ٥، ذيب تاريخ ابن عساكر ١٠٠: ، خالصة تذهيب الكمال٨٦ / ٣
  .٣٥٦لوحة " ذيب الكمال ) " ١(

(*)  

)١٠/٦٤٠(  

  



  . مؤدب أوالدناشيخ من شيوخنا،: ما تقول يف أيب اليمان ؟ قال: مث أدخل حيىي بن صاحل، فقال
  .رجل صاحل ال يصلح: فعلي بن عياش ؟ قال: قال
  .عين أخذ العلم، وكتب الفقه: فخالد بن خلي ؟ قال: قال

  .فأخرج
  .شيخ صاحل يقرأ القرآن: ما تقول يف أيب اليمان ؟ فقال: وأدخل علي بن عياش، فحادثه، وقال

  .أحد الفقهاء: فيحىي ؟ قال: قال
  .رجل من أهل العلم: فخالد بن خلي ؟ قال: قال

  .مث أخذ يبكي
  .شيخنا وعاملنا، ومن قرأنا عليه القرآن: ما تقول يف أيب اليمان ؟ قال: مث أدخل خالد، فقال له

  .أخذنا عنه العلم والفقه: فيحىي ؟ قال: قال
صابنا رجل من االبدال، إذا نزلت بنا نازلة، سألناه، فدعا اهللا، فكشفها، فإذا أ: فابن عياش ؟ قال: قال

  .القحط، سألناه، فدعا اهللا تعاىل، فسقانا الغيث
هذا يصلح للقضاء، : فعمد حيىي بن أكثم إىل ستر رقيق بينه وبني املأمون، فرفعه، فقال له املأمون: قال

  ).١(فوله، فأمر باخللع، فخلعت على خالد، وواله القضاء 
  .مل أظفر له بوفاة، كأنه مات سنة نيف وعشرين ومئتني: قلت
  
  :ابنه

  .االمام العامل احلجة، أبو احلسني احلمصي) س * ( حممد بن خالد بن خلي- ٢٢٥
__________  

  .٣٤، ٣٣ / ٥" ذيب تاريخ ابن عساكر " ، و ٣٥٦لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
، ذيب الكمال لوحة ٢٣٧: ، املعجم املشتمل١١٣ / ٢، االكمال ٢٤٤ / ٧اجلرح والتعديل * 

، خالصة ١٤٠ / ٩، ذيب التهذيب ٣٧ / ٣، الكاشف ١ / ٢٠٠ / ٣لتهذيب ، تذهيب ا١١٩٢
  .٣٣٤: تذهيب الكمال

(*)  

)١٠/٦٤١(  

  

  .أبيه، وأمحد بن خالد الوهيب، وأيب اليمان، وبشر بن شعيب: حدث عن
النسائي، وحاجب بن أركني، وابن جوصا، وأبو عوانة، وأبو العباس االصم، وولده أمحد بن : روى عنه



  .بن خالد بن خلي، وطائفةحممد 
  .وثقه النسائي

  .وعاش إىل حدود سنة سبعني ومئتني
  

  . اود االمام أبو جعفرالضرير احلافظ) خ، م، د* ( حممد بن املنهال - ٢٢٦
  .أبو عبد اهللا التميمي البصري، صاحب يزيد بن زريع وراويته: وقيل

عبد الرمحن الطفاوي، وخمشي بن معاوية أيب عوانة، وجعفر بن سليمان، وحممد بن : وحدث أيضا عن
  .الباهلي، وحبيبة بنت محاد املازنية، ومجاعة يسرية

  .ومل يرحل، وال كتب، بل كان حيفظ
البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو حممد الدارمي، وأبو بكر االثرم، وحرب الكرماين، : روى عنه

بن سعيد الدارمي، وحممد بن إبراهيم وعبيداهللا بن واصل البخاري، وعثمان ابن خرزاذ، وعثمان 
  البوشنجي، ومضر بن حممد االسدي، ويعقوب الفسوي، ويعقوب بن شيبة، ويوسف

__________  
  :، املعجم املشتمل٤٥١ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ٩٢ / ٨اجلرح والتعديل * 

، ٤٤٧/  ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٧٦، ذيب الكمال لوحة ٢٧٤
، ذيب ٢٧٦: ، نكت اهلميان١٣٩ / ١، دول االسالم ١٠٠ / ٣، الكاشف ٤١٠ / ١، العرب ٤٤٨

 / ٢، شذرات الذهب ٣٦٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٥: ، طبقات احلفاظ٤٧٥ / ٩التهذيب 
٧١.  
(*)  

)١٠/٦٤٢(  

  

، وأبو مسلم الكجي، القاضي، وأبو بكر أمحد بن علي املروزي، وأبو يعلى املوصلي، واحلسن بن سفيان
  .وخلق كثري
  ).١(كتايب صدري : لك كتاب ؟ فقال: بصري ثقة، مل يكن له كتاب، قلت له: قال العجلي

كتب عنه علي بن املديين كتاب يزيد بن زريع، وهو حافظ كيس : مسعت أيب يقول: وقال ابن أيب حامت
  ).٢(أحب إيل من أمية بن بسطام 

ت حممد بن املنهال أن يقرأ علي تفسري أيب رجاء ليزيد بن زريع، فأملى سأل: ومسعت أبا زرعة يقول: قال
  .خذ: ، فأملى علي من حيث انتهى، فقال)٣(علي من حفظه نصفه، مث أتيته يوما آخر بعدكم 



  .فتعجبت، وكان حيفظ حديث يزيد بن زريع
د بن املنهال حمم: أحفظ من رأيت أربعة: وقال القاسم بن صفوان الربذعي، عن عثمان بن خرزاذ

  ).٤(الضرير، وإبراهيم بن حممد بن عرعرة، وأبو زرعة، وأبو حامت 
مسعت أبا يعلى يذكر حممد بن منهال الضرير، ويفخم أمره، ويذكر أنه كان أحفظ من : قال ابن عدي

  ).٥(بالبصرة يف وقته، وأثبتهم يف يزيد بن زريع 
__________  

  .١٢٧٦لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٩٢ / ٨"  اجلرح والتعديل ) "٢(
  .ضبطت يف االصل بفتح الكاف، وكأنه يريد أنه جاء بعد أيام) ٣(

  .٩٢ / ٨" اجلرح والتعديل " واخلرب يف 
  .١٢٧٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(
  .١٢٧٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(

(*)  

)١٠/٦٤٣(  

  

لسبع عشرة خلون من شعبان، سنة مات بالبصرة ليلة االحد : وروى ابن حبان عن أيب يعلى، قال
  ).١(إحدى وثالثني ومئتني 
  ).٢(مات يف آخر شعبان : وقال موسى بن هارون

  .واالول أصح
أخربنا عمر بن حممد، أخربنا : أخربنا أبو الغنائم املسلم بن حممد القيسي فيما حدث به وأجازه يل، قال

مئة، أخربنا احلسن بن علي اجلوهري، حممد بن عبدا لباقي االنصاري يف سنة أربع وعشرين ومخس 
أخربنا علي ابن حممد بن كيسان، أخربنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا حممد بن املنهال، حدثنا يزيد 
بن زريع، حدثنا سعيد بن أيب عروبة وشعبة، عن قتادة، عن ابن املسيب، عن عامر بن أيب أمية، عن أم 

اهللا عليه وسلم يصبح فينا جنبا من غري احتالم، مث يصبح كان رسول اهللا صلى : " سلمة أخته، قالت
  ".صائما 

هذا حديث صحيح غريب، وعامر من الطلقاء، تفرد بإخراجه النسائي من طريق يزيد بن زريع، عن 
  ).٣(سعيد فقط 

  :ومن غريب االتفاق وفاة مسيه وشريكه يف اللقاء معه يف عام، وهو



__________  
  .١٢٧٦ة لوح" ذيب الكمال ) " ١(
  .١٢٧٦لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
باب ما جاء يف صيام الذي يصبح جنبا يف رمضان، ومن :  يف الصيام٢٧٢ / ١وأخرجه مالك ) ٣(

عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، ) ٢٣٨٨(، وأبو داود )١١٠٩(، ومسلم ١٢٣ / ٤طريقه البخاري 
إن كان رسول اهللا صلى : وأم سلمة قالتاعن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام، عن عائشة 

  .اهللا عليه وسلم ليصبح جنبا من مجاع غري احتالم يف رمضان، مث يصوم ذلك اليوم
من طريق قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب، عن أيب بكر ابن عبدالرمحن بن ) ٧٧٩(وأخرجه الترمذي 

  .احلارث بن هشام، عن عائشة وأم سلمة
(*)  

)١٠/٦٤٤(  

  

  .االمناطي) ١(العطار، أخو احلافظ الثقة حجاج بن منهال  * مد بن املنهال البصري حم- ٢٢٧
  .يزيد بن زريع، وجعفر بن سليمان، وعبد الواحد بن زياد، وفياض بن ثابت: يروي عن
  .أبو زرعة، وأبو حامت، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وأبو يعلى املوصلي، ومطني، ومجاعة: حدث عنه

  ).٢(مجيعا ثقتان، والضرير أحفظ وأكيس : سألت أيب عن هذا وعن الضرير، فقال: امتقال ابن أيب ح
  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 

  .إنه مات أيضا يف سنة إحدى وثالثني ومئتني: وقيل): ٣(قال شيخنا أبو احلجاج 
بغداد، وأبو وفيها مات حممد بن سعيد البصري االثرم، وعبادة بن زياد الكويف، وخالد بن مرداس ب

يعقوب البويطي الفقيه، وحمرز بن عون، وأمحد بن نصر اخلزاعي الشهيد، وعلي بن حكيم االودي، 
  وخلف بن سامل احلافظ، وإبراهيم بن حممد بن عرعرة، وهارون بن معروف، وعبد اهللا بن

  .لحةحممد بن أمساء، وعبد الرمحن بن سالم اجلمحي وأخوه حممد، وأمية بن بسطام، وكامل بن ط
__________  

، ذيب الكمال لوحة ٢٧٤: ، املعجم املشتمل٩٢ / ٨، اجلرح والتعديل ٢٤٧ / ٢التاريخ الكبري * 
، ٣٦٠: ، خالصة تذهيب الكمال٤٧٦ / ٩، ذيب التهذيب ١ / ٢١٤، تذهيب التهذيب ١٢٧٦

  .٧١ / ٢شذرات الذهب 
  .٣٥٢تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء يف الصفحة ) ١(
  .٩٢ / ٨" ح والتعديل اجلر) " ٢(



  .١٢٧٦لوحة " ذيب الكمال " يف ) ٣(
(*)  

)١٠/٦٤٥(  

  

 بن عبيداهللا بن هالل التميمي قاضي بغداد العالمة أبو عبد اهللا، حممد بن مساعة*  ابن مساعة - ٢٢٨
  .الكويف، صاحب أيب يوسف وحممد

  .الليث، واملسيب بن شريك: حدث عن
  .احلسن بن حممد بن عنرب الوشاءحممد بن عمران الضيب، و: روى عنه

  .وصنف التصانيف
لو أن احملدثني يصدقون يف احلديث كما يصدق ابن مساعة يف الفقه، لكانوا فيه على اية : قال ابن معني

)١.(  
  ).٢(كان ورده يف اليوم مئيت ركعة : وقال أمحد بن عطية

لتكبرية االوىل إال يوم ماتت أمي، مكثت أربعني سنة مل تفتين ا: مسعته يقول: وقال حممد بن عمران
  ).٣(فصليت مخسا وعشرين صالة، أريد التضعيف 

__________  
  ، تاريخ٢٥٩، ٢٥٨: ، الفهرست٢٠٩ / ٧، مروج الذهب ٢٨٢ / ٣أخبار القضاة * 

، الوايف ٢ / ٢٠٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٠٥، ذيب الكمال لوحة ٣٤٣ - ٣٤١ / ٥بغداد 
، خالصة تذهيب ٢٧١ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٠٤ / ٩ ذيب التهذيب ،١٤٠، ١٣٩ / ٣بالوفيات 

، ١٧٠، الفوائد البهية ٥٩، ٥٨ / ٢، اجلواهر املضية ١٢٤ / ٢، مفتاح السعادة ٣٣٩: الكمال
١٧١.  

  .١٢٠٥لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٤٢ / ٥" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٤٣ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٢(
  . بأطول مما هنا١٢٠٥لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٤٣، ٣٤٢ / ٥"  بغداد تاريخ" اخلرب يف ) ٣(

(*)  

)١٠/٦٤٦(  

  



ويل القضاء للرشيد بعد يوسف بن أيب يوسف، ودام إىل أن ضعف بصره، فصرفه املعتصم : قلت
  ).١(بإمساعيل بن محاد 

  .عمر مئة سنة وثالث سنني، وتويف سنة ثالث وثالثني ومئتني
  

  .ابن كثري، احملدث االمام الثقة، أبو زكريا االسدي الكويف احلريري التاجر) م* (شر  حيىي بن ب- ٢٢٩
معاوية بن سالم احلبشي، وسعيد بن عبد العزيز، وسعيد بن بشر، ومعروف : قدم دمشق، فسمع من

  .اخلياط، وبالكوفة من جعفر االمحر، والفضل بن صدقة
وسى، وعثمان ابن خرزاذ، ومطني، وموسى بن مسلم، وأبو حممد الدارمي، وبشر بن م: حدث عنه

  .إسحاق، وحممد بن عثمان بن أيب شيبة، واحلسني بن عمر الثقفي
  ).٢(صدوق : قال صاحل جزرة
  ).٣(ثقة : وقال الدارقطين

  قدم دمشق تاجرا، وتويف بالكوفة يف مجادى االوىل: قال ابن سعد
__________  

  .٣٤٢ / ٥" تاريخ بغداد " وانظر ) ١(
، ١٤٩٠، ذيب الكمال، لوحة ١٣١ / ٩، اجلرح والتعديل ٤١٢، ٤١١ / ٦قات ابن سعد طب* 

  .٤٣١: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٨ / ١١، ذيب التهذيب ٢ / ١٤٩ / ٤تذهيب التهذيب 
  .١٤٩٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٤٩٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦٤٧(  

  

  ).١(سنة تسع وعشرين ومئتني 
  .وفيها ورخه البغوي
  ).٢(سنة سبع : وقال مطني وحده

  .كذا يف النسخة، وما أكثر ما يتصحف تسع بسبع
  

 بن محيد بن االمام احلافظ الثبت، أبو بكر، عبد اهللا بن حممد) خ، د، ت* ( ابن أيب االسود - ٢٣٠
  .االسود البصري



  .خترج خباله عبد الرمحان بن مهدي
ر بن سليمان، وأيب عوانة، وعبد الواحد بن زياد، ويزيد بن زريع، وحامت مالك بن أنس، وجعف: مسع من

  .بن إمساعيل، ومعتمر بن سليمان، وجده أيب االسود، ومحيد بن االسود، وطائفة
  .وتوسع يف العلم، وويل قضاء مهدان

 أبو بكر بن أيب: البخاري، وأبو داود، وروى الترمذي عن رجل عنه، ومن الراوين عنه: حدث عنه
الدنيا، وإمساعيل بن عبد اهللا مسويه، وإبراهيم احلريب، ويعقوب الفسوي، وعثمان بن عبد اهللا بن خرزاذ، 

  .ومسع وهو حدث باعتناء خاله
ال بأس به، ولكنه مسع وهو صغري من أيب عوانة، وقد : روى عبد اخلالق بن منصور عن حيىي بن معني قال

  ).٣(كان يطلب احلديث 
__________  

  .٤١٢، ٤١١ / ٦ طبقات ابن سعد ) "١(
  .١٤٩٠لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
، املعجم ٦٤ - ٦٢ / ١٠، تاريخ بغداد ١٥٩ / ٥، اجلرح والتعديل ١٨٨ / ٥التاريخ الكبري * 

 / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٨٣ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٣٤، ذيب الكمال لوحة ١٥٩: املشتمل
: ، خالصة تذهيب الكمال٦ / ٦، ذيب التهذيب ٢١٥: اظ، طبقات احلف١٢٥ / ٢، الكاشف ٤٩٣
٢١٢.  

  .٦٣ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
(*)  

)١٠/٦٤٨(  

  

  ).١(كان حافظا متقنا، سكن بغداد : وقال اخلطيب
  ).٢(مات يف شهر رمضان سنة ثالث وعشرين ومئتني، وله ستون سنة : قال أبو حسان الزيادي وغريه

  .ظنا يف سنة ثالث وستني ومئةفعلى هذا يكون مولده : قلت
  

 بن إمساعيل ابن االمام احملدث العامل، أبو يعقوب، إسحاق بن حممد) خ، ت، ق* ( الفروي - ٢٣١
  .عبد اهللا بن أيب فروة االموي، موالهم الفروي املدين

مسع عبد اهللا بن جعفر املخرمي، وحممد بن جعفر بن أيب كثري، ومالك بن أنس، وسليمان بن بالل، 
  .عبيدة بن نائل، ونافع بن أيب نعيم، وابن أيب حازم، وعدةو



البخاري، وأبو بكر االثرم، وإمساعيل القاضي، وعلي ابن عبد العزيز البغوي، وحممد بن : حدث عنه
  .إمساعيل الصائغ، وخلق سواهم

  ).٣(صدوق، ولكن ذهب بصره، فرمبا لقن، وكتبه صحيحة : قال أبو حامت
__________  

  .٦٣، ٦٢ / ١٠" خ بغداد تاري) " ١(
  .٦٤ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
 / ٩، االنساب ٢٣٣ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٥٥ / ٢، التاريخ الصغري ٤٠١ / ١التاريخ الكبري * 

، ١٩٨ / ١، ميزان االعتدال ٣٩٧ / ١، العرب ٩٠، ذيب الكمال لوحة ٤٢٦ / ٢، اللباب ٢٨٨
، مقدمة فتح ٢٤٨ / ١، ذيب التهذيب ٤٢٢ / ٨وفيات ، الوايف بال٢ / ٥٧ / ١تذهيب التهذيب 

  .٥٨ / ٢، شذرات الذهب ٢٩: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨٧: الباري
  .٢٣٣ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦٤٩(  

  

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 
  ).١(ووهاه أبو داود، ونقم عليه روايته حلديث االفك عن مالك 

  .ضعيف، وقد روى عنه البخاري، ويوخبونه على هذا: وقال الدارقطين
  .، أما عم أبيه إسحاق بن عبد اهللا، فذاك واه)٢(القول ما قاله فيه أبو حامت : قلت

  ).٣(مات الفروي سنة ست وعشرين ومئتني : قال البخاري
لفروي خرج له أيضا الترمذي والقزويين، ووقع لنا يف جزء ابن ديزيل حديث االفك، رواه عن ا: قلت

  ).٤(عن مالك 
  

  ، موالهم البصري، االمام الثقة أبو حرب،ابن عبيداهللا اجلمحي] م * [  عبدالرمحن بن سالم - ٢٣٢
  .أخو حممد بن سالم اجلمحي االخباري

إبراهيم بن طهمان، وأيب املقدام هشام بن زياد، ومحاد بن سلمة، ومبارك بن فضالة، والربيع : حدث عن
  .بن مسلم، ومجاعة

__________  
  .٩٠لوحة " ذيب الكمال " انظر ) ١(



  .٣٨٧": مقدمة الفتح " وكذا قال احلافظ يف ) ٢(
  .٤٠١ / ١" التاريخ الكبري ) " ٣(
املوجود " جمموعه " وجه ثان وما بعدها، وهذا اجلزء موجود ضمن  / ١٧٤الورقة " جزئه " هو يف ) ٤(

  .منهيف املكتبة االمحدية حبلب، وعندنا نسخة مصورة 
، ذيب الكمال ١٦٧: ، املعجم املشتمل٣٠٠، ٢٩٩ / ٣، االنساب ٢٤٢ / ٥اجلرح والتعديل * 

، ذيب ١٦٧ / ٢، الكاشف ٤١٠، ٤٠٩ / ١، العرب ٢ / ٢١٣ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٩٤لوحة 
  .٧١ / ٢، شذرات الذهب ٢٢٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٢ / ٦التهذيب 

(*)  

)١٠/٦٥٠(  

  

، وأبو زرعة، وأبو حامت، وحممد بن غالب متتام، ومعاذ بن املثىن، وموسى بن هارون، مسلم: حدث عنه
  .واحلسن بن سفيان، وأبو يعلى املوصلي، وأبو خليفة اجلمحي، وآخرون

  ).١(صدوق : قال أبو حامت
  ).٢(مات بالبصرة سنة إحدى وثالثني ومئتني : قال موسى بن هارون

  .كان من أبناء التسعني: قلت
  

  :لك أخوهوكذ
  .العالمة، أبو عبد اهللا اجلمحي، ووالؤهم لقدامة بن مظعون *  حممد بن سالم- ٢٣٣

  .كان عاملا أخباريا، أديبا بارعا
  .مبارك بن فضالة، ومحاد بن سلمة، وأيب عوانة، وطبقتهم: حدث عن
  .ة، وعدد كثريأمحد بن زهري، وثعلب، وأمحد بن علي االبار، وعبد اهللا بن أمحد، وأبو خليف: حدث عنه

__________  
  .٢٤٣، ٢٤٢ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٧٩٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
: ، الفهرست١٩٧: ، طبقات النحويني للزبيدي٦٧: ، مراتب النحويني٢٧٨ / ٧اجلرح والتعديل * 

  /١٨، معجم االدباء ١٥٧: ، نزهة االلباء٢٩٩ / ٣، االنساب ٣٢٧ / ٥، تاريخ بغداد ١٢٦
، العرب ٥٦٧ / ٣، ميزان االعتدال ١٤٣ / ٣، إنباه الرواة ٢٦ / ٧، الكامل البن االثري ٢٠٥، ٢٠٤

، البداية ١١٥، ١١٤ / ٣، الوايف بالوفيات ١ / ٩١ و ٩٠لوحة  / ٨، عيون التواريخ ٤٠٩ / ١



 / ٢ ، النجوم الزاهرة١٨٢ / ٥، لسان امليزان ٥٧ / ١، طبقات ابن قاضي شهبة ٣٠٨ / ١٠والنهاية 
 / ٢، شذرات الذهب ١٥١ / ٢، طبقات املفسرين ٢٦٠ / ٢، املزهر ١١٥ / ١، بغية الوعاة ٢٦٠
٧١.  
(*)  

)١٠/٦٥١(  

  

  ).١(صدوق : قال صاحل جزرة
  ).٢" (طبقات الشعراء " صنف كتاب : قلت

ى قدم علينا حممد بن سالم بغداد سنة اثنتني وعشرين، فاعتل علة شديدة، فأهد: قال احلسني بن فهم
إليه الرؤساء أطباءهم، وكان منهم ابن ماسويه الطبيب، فلما رآه، ما أرى من العلة كما أرى من 

  .اجلزع
واهللا ما ذاك حلرص على الدنيا مع اثنتني ومثانني سنة، ولكن االنسان يف غفلة حىت يوقظ بعلمه، : قال
  ال جتزع، فقد رأيت يف: فقال

  .سلمك اهللا من العوارض، بلغك عشر سنني أخرىعرقك من احلرارة الغريزية وقوا ما إن 
  ).٣(فوافق كالمه قدرا، فعاش كذلك، وتويف سنة اثنتني وثالثني : قال ابن فهم

  ).٤(ابيضت حلية حممد بن سالم ورأسه وله سبع وعشرون سنة : وقال أبو خليفة
توا، وها أنا يف الرابعة أفنيت ثالثة أهلني ما: تويف سنة إحدى وثالثني ومئتني، وكان يقول: وقال غريه
  ).٥(ويل أوالد 

  .عاش نيفا وتسعني سنة: قلت
__________  

  .٣٢٨ / ٥" تاريخ بغداد ) " ١(
  .وقد طبع يف سفرين بتحقيق وشرح االستاذ الكبري العالمة حممود حممد شاكر) ٢(
" االلباء نزهة " ، و ٢٥٤: البن أيب أصيبعة" طبقات االطباء " ، و ٣٢٩ / ٥تاريخ بغداد ) " ٣(

١٥٨، ١٥٧.  
  .٣٢٩ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٣٢٩ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٠/٦٥٢(  



  

  .ابن سعيد، احلبطي االمام، أبو عبد اهللا البصري ااور مبكة] خ، س  * [  أمحد بن شبيب- ٢٣٤
  .أبيه، ويزيد بن زريع، ومروان بن معاوية: حدث عن

  .، والفالس، وأبو حامت، وإبراهيم احلريب، وأبو زرعة، والفسوي، وخلقالبخاري، وابن املديين: وعنه
  ).١(ثقة صدوق : قال أبو حامت

  ).٢(مات سنة تسع وعشرين ومئتني : وقال ابن أيب عاصم
  

االمام الثقة احلافظ، بقية املشايخ، أبو توبة الربيع بن نافع ) خ، م، د * * ( أبو توبة احلليب- ٢٣٥
  ).٣(س اليت هي اليوم من بالد االرمن احلليب، نزيل طرسو

  .مولده يف حدود اخلمسني ومئة
  معاوية بن سالم، وحممد بن مهاجر، واهليثم بن: مسع من

__________  
، ٢٣ / ١، ذيب الكمال ٤٩ / ٤، االنساب ٥٤ / ٢، اجلرح والتعديل ٤ / ٢التاريخ الكبري * 

 / ١، ذيب التهذيب ٥٩ / ١، الكاشف ١٠٣ / ١، ميزان االعتدال ١ / ١٢ / ١تذهيب التهذيب 
  .٧: ، خالصة تذهيب الكمال٣٦

  .٥٥ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٢٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(

، تذهيب ٤٠٩، ذيب الكمال لوحة ٣٧٠ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٧٩ / ٣التاريخ الكبري * * 
: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٠ / ٣ ، ذيب التهذيب٣٠٥ / ١، الكاشف ٢ / ١١٩ / ١التهذيب 

  .٣١١، ٣١٠ / ٥، ذيب تاريخ ابن عساكر ١١٥
  .وهي اآلن مدينة يف جنوب تركيا) ٣(

(*)  

)١٠/٦٥٣(  

  

محيد، وحيىي بن محزة القاضي، وشريك القاضي، وإمساعيل بن عياش، واحلكم بن ظهري، ويزيد بن 
  . بن عمر، وإبراهيم بن سعد، وأيب االحوص، وطبقتهماملقدام، وابن املبارك، وأيب املليح الرقي، وعبيداهللا

  .ووعى علما مجا، وعمر دهرا، وارحتلوا إليه
، ويزيد بن جهور الطرسوسي، "سننه " أبو حممد الدارمي، وأبو حامت، وأبو داود يف : حدث عنه



  وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وزهري بن
  .وي، ومن أقرانه أمحد بن حنبل، وغريهحممد بن قمري، وأمحد بن خليد احلليب، ويعقوب الفس

  .وحدث البخاري ومسلم والنسائي والقزويين يف كتبهم عن رجل عنه
  ).١(ثقة حجة : قال أبو حامت

قدم أبو توبة الكوفة، ومل يرحل إىل البصرة، وكان حيفظ الطوال جيئ ا، ورأيته ميشي : وقال أبو داود
  .حافيا وعلى رأسه الطويلة

  ).٢(إنه من االبدال رمحه اهللا : وكان يقال: قال
  .هو آخر من حدث عن معاوية بن سالم: قلت

  ).٣(مل يكن به بأس : قال النسائي
  ).٤(كان ال بأس به، تويف سنة إحدى وأربعني ومئتني : وقال الفسوي

__________  
  .٤٧١ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٤٠٩لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .٤٠٩لوحة  " ذيب الكمال) " ٣(
  .٢١٢ / ١" تاريخ الفسوي " انظر ) ٤(

(*)  

)١٠/٦٥٤(  

  

كان من أبناء التسعني، وإمنا قدمت ترمجته لقدمه ونبله، ولذلك ما أزال مترددا يف الكهل القدمي : قلت
  .املوت ويف املعمر الذي تأخر

  
 االسفراييين ن أسداالمام احلافظ البارع، شيخ خراسان، أبو عبد اهللا، حممد ب*  اخلوشي - ٢٣٦

  .اخلوشي بواو
  .اخلشي: ويقال
الفضيل بن عياض، وعبد اهللا بن املبارك، وسفيان بن عيينة، وبقية بن الوليد، وإمساعيل ابن علية، : مسع

  والوليد بن مسلم، ومروان
  .ابن معاوية الفزاري، وطبقتهم

عبد الوهاب، وحممد بن إسحاق أبو حامت الرازي، وإبراهيم احلريب، وأبو أمحد حممد ابن : حدث عنه



  .الصاغاين، وأبو حممد الدارمي، وحيىي بن الذهلي، وأبو لبيد حممد بن إدريس السرخسي وآخرون
  ).١(صدوق : مسع منه أيب مبكة يف سنة ست عشرة ومئتني، وسئل عنه، فقال: قال ابن أيب حامت

ابن راهويه موته، دخل على ابن طاهر كان أحد أركان احلديث، وملا بلغ إسحاق : وقال أبو أمحد احلاكم
  .آجرك اهللا يف نصف خراسان: االمري، فقال

  ).٢(كان ثقة : وقال اخلطيب وغريه
__________  

 / ٢، معجم البلدان ٨٢، ٨١ / ٢، تاريخ بغداد ٢٦٥ / ٣، االكمال ٢٠٩ / ٧اجلرح والتعديل * 
، ٥٥٤ / ٢، تبصري املنتبه ٢١٨ / ١، املشتبه ٤٦٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ٣٧٦ / ١، اللباب ٤٠٦

  .١٩٨: طبقات احلفاظ
  .٢٠٩ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
   (*)٨٢ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

)١٠/٦٥٥(  

  

  ).١(قرية من قرى إسفرايني : خوش: وقال أبو عبد اهللا بن البيع
  ).٢(كتبوا عنه ببغداد وله مخس وعشرون سنة : وقال أبو عوانة احلافظ

  . سنة ثالثني ومئتني أو فيها، وأثبته هنا لقدم وفاتهمات بعيد: قلت
  

ابن سعيد بن نافع، الشيخ االمام الكبري، مفيت الديار املصرية، ) خ، ت، س * ( أصبغ بن الفرج- ٢٣٧
  .وعاملها أبو عبد اهللا االموي موالهم املصري املالكي

  .مولده بعد اخلمسني ومئة
  .الليثوطلب العلم وهو شاب كبري، ففاته مالك و

عبد العزيز الدراوردي، وأسامة بن زيد بن أسلم، وأخيه عبدالرمحن بن زيد، وحامت بن : فروى عن
  .إمساعيل، وعيسى بن يونس السبيعي، وعبد اهللا بن وهب، وابن القاسم، وما تفقه وحوى علما مجا

 والربيع بن سليمان البخاري، وأمحد بن احلسن الترمذي، وحيىي بن معني، وأمحد بن الفرات،: حدث عنه
  اجليزي، وإمساعيل مسويه، وحممد بن إمساعيل السلمي، وأبو الدرداء عبد العزيز بن منيب

__________  
  .٨٢، ٨١ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٨٢ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(



 / ٢، ترتيب املدارك ١٥٣: ، طبقات الشريازي٣٢١ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٦ / ٢التاريخ الكبري * 
 / ٧١ / ١، تذهيب التهذيب ١٢١، ذيب الكمال لوحة ٢٤٠ / ١، وفيات االعيان ٥٦٥، ٥٦١

 - ٢٩٩ / ١، الديباج املذهب ١٣٦ / ١، الكاشف ٣٩٣ / ١، العرب ٤٥٧ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢
، خالصة ٣٠٨ / ١، حسن احملاضرة ٢٠٠: ، طبقات احلفاظ٣٦١ / ١، ذيب التهذيب ٣٠١

  .٦٦ / ١، شجرة النور الزكية ٥٦ / ٢شذرات الذهب ، ٣٩: تذهيب الكمال
(*)  

)١٠/٦٥٦(  

  

املروزي، وحيىي بن عثمان بن صاحل، وبكر بن سهل الدمياطي، وأبو يزيد يوسف القراطيسي، وخلق 
  .كثري

كان من أعلم خلق اهللا برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة، مىت قاهلا مالك، ومن : ذكره ابن معني، فقال
  ).١ (خالفه فيها

  ).٢(أصبغ ثقة صاحب سنة : وقال أمحد بن عبد اهللا
  ).٣(كان أجل أصحاب ابن وهب : وقال أبو حامت

هو من أوالد عبيد املسجد، كان بنو أمية : كان حيىي بن عثمان بن صاحل يقول: وقال أبو سعيد بن يونس
  . والنظريشترون للمسجد عبيدا خيدمونه، فأصبغ من أوالد أولئك، وكان مضطلعا بالفقه

تويف الربع بقني من شوال سنة مخس وعشرين ومئتني، وكان ذكر للقضاء يف جملس االمري عبد : مث قال
  ).٤(اهللا بن طاهر، فسبقه سعيد بن عفري 

وحدثين علي بن احلسن بن قديد، عن حيىي بن عثمان بن صاحل، عن أيب يعقوب البويطي أنه كان : قال
  . بإحضار شيوخ مصرحاضرا يف جملس ابن طاهر حني أمر

إين مجعتكم لترتادوا النفسكم قاضيا، فكان أول من تكلم حيىي بن بكري، مث تكلم ابن : فقال لنا: قال
  ).٥(أصلح اهللا االمري، أصبغ بن الفرج الفقيه العامل الورع، وذكر باقي احلكاية : ضمرة الزهري، فقال

__________  
  .٥٦٣ / ٢" ترتيب املدارك ) " ١(
)٢ " ( ١٢١لوحة " ذيب الكمال.  
  .٣٢١ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .١٢١لوحة " ذيب الكمال ) " ٤(



  .١٢١لوحة " ذيب الكمال ) " ٥(
(*)  

)١٠/٦٥٧(  

  

  ).١(ما أخرجت مصر مثل أصبغ : قال بعض العلماء
علمنا :  فنقول لهكنا نأيت أصبغ قبل قدوم الشافعي،: مسعت املزين والربيع يقوالن: وقال أبو نصر الفقيه
  ).٢(مما علمك اهللا تعاىل 

  ).٣(أصبغ أفقه من عبد اهللا بن عبد احلكم : قال مطرف بن عبد اهللا
  كان بني أصبغ وابن عبد احلكم: وذكر علي بن قديد عمن حدثه، قال

  .مباعدة، وكان أحدمها يرمي اآلخر بالبهتان
  .كان أصبغ خبيث اللسان، كان صاعقة: وقال ابن وزير

ويف ذلك [ كتب املعتصم يف أصبغ ليحمل إليه يف احملنة، فهرب رمحه اهللا واختفى حبلوان :  ابن قديدقال
فسترنه جدر البيوت الستر أبدلته برجاله ومجوعه * وطويت أصبغ حقبة يف بيته : اجلمل الشاعر] يقول 

  )٤(رط املعجر أخذ النقاب وفضل م* خرقا مقاعدة النساء اخلدر فإذا أراد مع الظالم حلاجة * 
  االمام احلافظ اود، شيخ ما وراء النهر مع حممد بن سالم، أبو) خ * ( املسندي- ٢٣٨

__________  
  .٥٦٢ / ٢" ترتيب املدارك " انظر ) ١(
  .٥٦٣ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٢(
  .٥٦٢ / ٢" ترتيب املدارك " انظر ) " ٣(
  .٥٦٥ / ٢ " ترتيب املدارك" االبيات مع اخلرب مفصال يف ) ٤(
 ١٠، تاريخ بغداد ١٦٢ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٥٨ / ٢، التاريخ الصغري ١٨٩ / ٥التاريخ الكبري * 
، ٧٣٥، ذيب الكمال لوحة ١٦٠: ، املعجم املشتمل٢٦٦ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٦٤/ 

، ٩ / ٦، ذيب التهذيب ٤٠٥ / ١، العرب ١٢٦ / ٢، الكاشف ١ / ١٨٤ / ٢تذهيب التهذيب 
  .٦٧ / ٢، شذرات الذهب ٣١٢: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)١٠/٦٥٨(  

  



جعفر عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن جعفر بن ميان اجلعفي، موالهم البخاري، املعروف باملسندي 
  .لكثرة اعتنائه باالحاديث املسندة

ق، وفصيل بن عياض، سفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، وإسحاق االزر: رحل وطوف، ومسع من
  وعبد اهللا بن منري، وعبد الرزاق،

  .وطبقتهم
، والذهلي، وأبو زرعة الرازي، وعبيداهللا بن واصل، والفقيه حممد "صحيحه " البخاري يف : حدث عنه

  .بن نصر، وخلق من أهل تلك الديار
  ).١(صدوق : قال أبو حامت
  .بال مدافعة، وهو أستاذ البخاريهو إمام احلديث يف عصره مبا وراء النهر : وقال احلاكم

  .وقد أسلم جد البخاري على يدي ميان جد املسندي: قلت
من أين يفوتك حديث : قال يل احلسن ابن شجاع: قال البخاري: بإسناده" تارخيه " روى غنجار يف 

  ).٢(وأنت وقعت على كرت ؟ يعين املسندي 
  .كان من أبناء التسعنيتويف املسندي يف ذي القعدة سنة تسع وعشرين ومئتني، و

  غاب أبو جعفر عن بلده، وأقام يف طلب احلديث: قال أمحد بن سيار
__________  

  .١٦٢ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٧٣٥لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(

(*)  

)١٠/٦٥٩(  

  

ة يف اآلفاق، وكان يلقب باملسندي، وهو من املعروفني من أهل العدالة والصدق، صاحب سنة ومجاع
  ).١(وإتقان، رأيته بواسط، كان حسن القامة، أبيض الرأس واللحية، ورجع إىل خبارى ومات ا 

أنت من أين : قال يل احلسن بن شجاع: وروي عن خلف بن عامر، عن أيب عبد اهللا البخاري قال
  يفوتك احلديث وقد وقعت على هذا

  .الكرت
  ).٢(يعين املسندي 

  .أوصين:  الفضيل بن عياض فقلتودعت: وعن أيب جعفر املسندي قال
  .كن ذنبا وال تكن رأسا: قال



  ).٣(مات املسندي لست بقني من ذي القعدة سنة تسع : قال البخاري
  

 بن علي بن االمام احملدث احلافظ الثقة، أبو عبد اهللا، حممد بن أيب بكر) خ، م، س* ( املقدمي - ٢٣٩
  .دث أمحد بن حممدعطاء بن مقدم الثقفي، موالهم البصري، والد احمل

عمه عمر بن علي املقدمي، ومحاد بن زيد، وأيب عوانة، ويزيد بن زريع، ويوسف بن : حدث عن
  املاجشون، وعباد بن عباد املهليب،

__________  
  .٧٣٥لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
  .٦٥ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٥٨ / ٢" التاريخ الصغري ) " ٣(
، ذيب الكمال ٢١٣ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٦٣ / ٢، التاريخ الصغري ٤٩ / ١التاريخ الكبري * 

: ، خالصة تذهيب الكمال٧٩ / ٩، ذيب التهذيب ٢ / ١٩١ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٧٨لوحة 
٣٢٩.  

(*)  

)١٠/٦٦٠(  

  

  .وفضيل بن سليمان، وعثام بن علي، وطبقتهم، فأكثر وأتقن
وى النسائي عن رجل عنه، وإمساعيل القاضي، وأبو حامت، البخاري ومسلم يف كتابيهما، ور: حدث عنه

  ويوسف القاضي، وعبد اهللا بن أمحد، وأمحد بن علي املروزي، وأبو يعلى التميمي، واحلسن بن
  .سفيان، وجعفر الفريايب، وخلق
  .وثقه حيىي بن معني وأبو زرعة

  .ومات يف أول سنة أربع وثالثني ومئتني، وقد قارب الثمانني، رمحه اهللا
  .أيب يعلى" مسند " ويف " صفة املنافق " يقع يل من عواليه يف 

  .وكان ابنه أمحد بن حممد صاحب حديث أيضا
  

هو احملدث االمام، أبو احلسن، أمحد بن عبد اهللا بن أيب ) خ، د، ت، س * ( أمحد بن أيب شعيب- ٢٤٠
  .شعيب مسلم االموي احلراين، موىل عمر بن عبد العزيز

  . بن معاوية، وعيسى بن يونس، وموسى بن أعني، واحلارث بن عمري، وعدةزهري: روى عن



أبو داود، وأمحد بن فيل، وصاحل بن علي النوفلي، وأبو زرعة الرازي، وحممد بن جبلة، وحفيده : وعنه
  أبو شعيب عبد اهللا بن احلسن

__________  
، ٩٨ / ٤، االنساب ٥٧ / ٢ل ، اجلرح والتعدي٣٧٤ / ٢، التاريخ الصغري ٣ / ٢التاريخ الكبري * 

 / ١، ذيب التهذيب ٦١ / ١، الكاشف ٢ / ١٥ / ١، تذهيب التهذيب ٢٨ذيب الكمال لوحة 
  .٨: ، خالصة تذهيب الكمال٤٧
(*)  

)١٠/٦٦١(  

  

  .احلراين، وآخرون، وروى البخاري والترمذي والنسائي عن رجل عنه
  ).١(وثقه أبو حامت 

  .مات سنة ثالث وثالثني
  

  ، االمام احلافظ املتقن، أبوحيىي االسدي، موالهمابن واقد) خ، س، ق* ( أمحد بن عبدامللك - ٢٤١
  .احلراين

  .ولد يف حدود سنة مخسني ومئة
محاد بن زيد، وإبراهيم بن سعد، وأيب املليح احلسن ابن عمر الرقي، وزهري بن معاوية، وأيب : ومسع من

  .عوانة، وعبيداهللا بن عمرو، وطبقتهم
البخاري، وأمحد بن حنبل، وأبو زرعة، وأبو حامت، وحممد بن غالب متتام، وأبو شعيب : نهحدث ع

  .احلراين، وخلق سواهم
: أهل حران يسيؤون الثناء عليه، فقال: رأيته حافظا حلديثه، صاحب سنة، فقيل له: قال أمحد بن حنبل

  ).٢(أهل حران قل ما يرضون عن إنسان، هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له 
__________  

  .٥٧ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
، ذيب الكمال لوحة ٢٦٦ / ٤، تاريخ بغداد ٦١ / ٢، اجلرح والتعديل ٣ / ٢التاريخ الكبري * 

، ذيب التهذيب ٦٤ / ١، الكاشف ٤٦٣ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٨ / ١، تذهيب التهذيب ٣١
  .٩: الكمال، خالصة تذهيب ٢٠٢، ٢٠١: ، طبقات احلفاظ٥٧ / ١



  .٣١لوحة " ذيب الكمال " ، و ٢٦٦ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  

)١٠/٦٦٢(  

  

  ).١(كان نظري النفيلي يف الصدق واالتقان : وقال أبو حامت
  .خرج له النسائي، وابن ماجة: قلت

  ).٢(مات سنة إحدى وعشرين ومئتني : قال أبو عروبة
د اهللا بن قدامة الفقيه سنة مخس عشرة، أخربنا حممد بن قرأت على عبد احلافظ بن بدران، أخربنا عب

عبدا لباقي، أخربنا أبو الفضل بن خريون، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أبو سهل بن زياد، حدثنا أبو 
  جعفر حممد بن

غالب، حدثنا أمحد بن عبدامللك احلراين، حدثنا أبو املليح، عن زياد ابن بيان، عن علي بن نفيل، عن 
املهدي من ولد فاطمة رضي اهللا : " د بن املسيب، عن أم سلمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالسعي

  ).٣" (عنها 
  ).٤(وقد بقي من هذه الطبقة طائفة سيأتون يف الطبقة اآلتية ممن تتجاذم الطبقات 

__________  
  .٦١ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٢٦٧ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
يف كتاب املهدي من طريقني عن ) ٤٠٨٦(، وابن ماجه )٤٢٨٤(ده جيد، وأخرجه أبو داود سن) ٣(

  .٥٥٧ / ٤" املستدرك " أيب املليح الرقي ذا االسناد، وهو يف 
فما يأيت من التراجم، منها ما يندرج حتت الطبقة الثانية عشرة، ومنها ما يندرج حتت الطبقة الثالثة ) ٤(

" مث إنه عدل عن ذلك، فغريه إىل " الطبقة الثالثة عشرة " العنوان اآليت أوال عشرة، وقد كتب الناسخ 
من اجلزء ) ٥١٥(ظنا منه أا امتداد هلا، وابتدأ الطبقة الثالثة عشرة من الصفحة " الطبقة الثانية عشرة 

  .احلادي عشر من طبعتنا هذه
(*)  

)١٠/٦٦٣(  

  



  الطبقة الثانية عشرة
، احلافظ العالمة احلجة، أبو عبد اهللا البغدادي، كاتب الواقدي ن منيعاب*  حممد بن سعد - ٢٤٢

  .وغري ذلك" الطبقات الصغري " يف بضعة عشر جملدا و " الطبقات الكبري " ومصنف 
  .مولده يف سنة مثان وستني: ولد بعد الستني ومئة، فقيل

  .وطلب العلم يف صباه، وحلق الكبار
  ة، وأيب معاوية، وابن أيبهشيم بن بشري، وابن عيين: مسع من

فديك، ووكيع، وأنس بن عياض الليثي، وعبد اهللا بن منري، والوليد بن مسلم، وزيد بن حيىي بن عبيد، 
  وإمساعيل ابن علية، وحممد بن مصعب

__________  
، ١١٢، ١١١: ، الفهرست البن الندمي٢٦٢ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٦٤ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ١٢٠٠، ذيب الكمال لوحة ٣٥٢، ٣٥١ / ٤، وفيات االعيان ٣٢٢، ٣٢١  /٥تاريخ بغداد 
، ٤٠٧ / ١، العرب ٤٢٥ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ٢٠٥ / ٣، تذهيب التهذيب ٤٦ / ٣الكاشف 

 / ٩، ذيب التهذيب ١٠ / ٢، مرآة اجلنان ٨٨ / ٣، الوايف بالوفيات ٥٦٠ / ٣ميزان االعتدال 
، خالصة ١٨٣: ، طبقات احلفاظ٢٥٨ / ٢، النجوم الزاهرة ١٤٣، ١٤٢ / ٢، طبقات القراء ١٨٢

  .١٣٨: ، الرسالة املستطرفة٦٩ / ٢، شذرات الذهب ٣٣٦: تذهيب الكمال
(*)  

الطبقة الثانية عشرة هنا ليست خطأ ، بل هي تابعة للطبقة اليت قبلها وامتداد هلا ، :تعليق املستخدم 
  .سابقة راجع تعليق احملقق يف احلاشية يف الصفحة ال

)١٠/٦٦٤(  

  

القرقساين، وحممد بن عمر الواقدي، وعمر بن سعيد الدمشقي، وأيب مسهر، وعفان، وخلق، حىت إنه 
  .يرتل إىل ابن املديين، وأيب خيثمة، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وإمساعيل بن عبد اهللا السكري

  .، خضع لعلمه"الطبقات " وكان من أوعية العلم، ومن نظر يف 
أبو بكر بن أيب الدنيا، واحلارث بن أيب أسامة، واحلسني بن حممد بن عبدالرمحن بن فهم، : نهحدث ع

  .وأمحد بن حيىي البالذري، وأبو القاسم البغوي
صدوق، رأيته جاء إىل القواريري وسأله عن أحاديث : سألت أيب عن ابن سعد، فقال: قال ابن أيب حامت

  ).١(فحدثه 
حدثنا حيىي بن معني، حدثنا هشام ابن يوسف، عن معمر، عن أيوب، : ينيقال ابن سعد يف ذكر البدر



يا ابن أخي، إذا أنا : ملا احتضر أبو طالب، دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: عن حممد، قال
  مت، فائت أخوالك من بين

  ).٢(النجار، فإم أمنع الناس ملا يف بيوم 
كان أمحد بن حنبل يوجه يف كل مجعة حبنبل :  إبراهيم احلريب يقولمسعت: سليمان بن إسحاق بن اخلليل

  .إىل ابن سعد يأخذ منه جزأين من حديث الواقدي ينظر فيهما
  ).٣(ولو ذهب مسعهما، كان خريا له : قال إبراهيم

  كنت عند مصعب الزبريي، فمر بنا ابن معني،: احلسني بن فهم
__________  

  .٢٦٢ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٥٤٣ / ٣" الطبقات الكربى " انظر ) ٢(
  .٣٢٢ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦٦٥(  

  

: يا أبا زكريا، حدثنا حممد بن سعد الكاتب بكذا وكذا، وذكر حديثا، فقال له حيىي: فقال مصعب
  .كذب

، فإنه حممد بن سعد عندنا من أهل العدالة، وحديثه يدل على صدقه: ، مث قال)١(رواها اخلطيب 
يتحرى يف كثري من رواياته، ولعل مصعبا ذكر ليحىي عنه حديثا من املناكري اليت يرويها الواقدي، فنسبه 

  .إىل الكذب
حممد بن سعد صاحب الواقدي، هو موىل احلسني بن عبد اهللا بن عبيداهللا بن العباس بن : قال ابن فهم

ادى اآلخرة، سنة ثالثني ومئتني، وهو ابن عبداملطلب، تويف ببغداد يف يوم االحد الربع خلون من مج
  .اثنتني وستني سنة

  ).٢(وكان كثري العلم، كثري احلديث والرواية، كثري الكتب، كتب احلديث والفقه والغريب : قال
أخربنا أبو جعفر بن املوازيين، أخربنا أبو سليمان عبدالرمحن بن عبد الغين املقدسي سنة اثنتني وعشرين، 

  خربنا أبو نصر عبدأخربنا أيب، أ
الرحيم بن عبد اخلالق، أخربنا أبو طالب اليوسفي، أخربنا أبو حممد اجلوهري، أخربنا أبو عمر بن حيويه، 

أخربنا سليمان بن إسحاق اجلالب، حدثنا احلارث بن حممد التميمي، حدثنا حممد بن سعد، حدثنا ابن 
ن شريك بن أيب منر، عن أنس بن مالك أيب فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن حيىي بن سعيد، أو ع



 يعين عمر بن -ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هذا الفىت : قال
فكنت أصلي وراءه، فيطيل االوليني من الظهر، وخيف االخريني، وخيف :  قال الضحاك-عبد العزيز 

  العشاء بوسط املفصل، ويقرأالعصر، ويقرأ يف املغرب بقصار املفصل، ويقرأ يف 
__________  

  .٣٢١ / ٥" تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .١٢٠٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ٣٢٢ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٠/٦٦٦(  

  

  ).١(يف الصبح بطوال املفصل 
  

ل ، احلاج االمام احلافظ الثبت، أبو الفض)٢(اجلرجسي ) د، م، س، ق * ( يزيد بن عبد ربه- ٢٤٣
  .الزبيدي احلمصي املؤذن، وكان سكن عند كنيسة جرجس حبمص، فغلبت عليه النسبة إليها

  .ولد سنة مثان وستني ومئة
  .ومسع بقية بن الوليد، وحممد بن حرب، والوليد بن مسلم، وحممد ابن محري، وأبا املغرية، وطبقتهم

  .وكان حمدث محص يف وقته
 وابن ماجة عن رجل عنه، وحدث عنه أمحد بن حنبل، أبو داود، وحدث مسلم والنسائي: حدث عنه

  وهو أسن منه، وإسحاق الكوسج، وأبو
  .زرعة النصري، وحممد بن عوف الطائي، وعبد الكرمي الديرعاقويل وآخرون

  ).٣(ما كان أثبته : أثىن عليه االمام أمحد، وقال
__________  

باب : ، يف االفتتاح١٦٧ / ٢نسائي ، وأخرجه ال٣٣٢ / ٥" الطبقات " رجاله ثقات، وهو يف ) ١(
ختفيف القيام والقراءة، من طريق هارون بن عبد اهللا، عن ابن أيب فديك ذا االسناد، وأخرجه بنحوه 

  .أيضا من طريق قتيبة، عن العطاف بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن أنس
، ٥٧٨ / ٢حيحني ، اجلمع بني رجال الص٢٧٩ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٤٩ / ٨التاريخ الكبري * 

، ١٥٣٦، ذيب الكمال لوحة ٢٧١ / ١، اللباب ٣٢٥: ، املعجم املشتمل٢٢٥ / ٣االنساب 
، خالصة تذهيب ٣٤٤ / ١١، ذيب التهذيب ٢٨٣ / ٣، الكاشف ٢ / ١٧٧ / ٤ذيب التهذيب 

  .٤٣٣: الكمال



  .يف االصل بكسر اجليم، ويف تقريب التهذيب بضمها) ٢(
  .٢٨٠ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦٦٧(  

  

  .عاش ستا ومخسني سنة، تويف يف سنة أربع وعشرين ومئتني: قلت
  

 بن جمشر بن حجني، احملدث الصدوق، أبو عامر العدوي ابن عون*  حوثرة بن أشرس - ٢٤٤
  .البصري

ي، جعفر بن كيسان أبا معروف، ومبارك بن فضالة، ومحاد بن سلمة، وعقبة بن عبد اهللا الرفاع: مسع
  .وعدة
  أبو زرعة، وأبو حامت، وعبد اهللا بن أمحد، والفريايب، وأبو: وعنه

  .يعلى، واحلسن بن سفيان، وآخرون
  .تويف يف آخر سنة اثنتني وثالثني ومئتني، ما أعلم به بأسا

  ".مسند أيب يعلى " وقع يل من عواليه يف 
  .ائشةوجعفر بن كيسان شيخ مستور يروي عن عمرة العدوية تابعية لقيت ع

  
ابن يزيد ، االمام املتقن احملدث الثبت، أبو العباس، ) خ، د، ت، ق * * ( حيوة بن شريح- ٢٤٥

  .احلضرمي الشامي احلمصي
__________  

  .١٠٩: ، تعجيل املنفعة٢٨٣ / ٣اجلرح والتعديل * 
ح ، اجلر٢٢٩ / ٢، التاريخ الصغري ١٢٠ / ٣، التاريخ الكبري ٢٢٥: العلل المحد بن حنبل* * 

، ٣٥١، ذيب الكمال لوحة ٣٧ / ٣، وفيات االعيان ١١٢: ، املعجم املشتمل٣٠٧ / ٣والتعديل 
، ٢٦٣ / ١، الكاشف ٢٢٩ / ١، العرب ١٨٥ / ١، تذكرة احلفاظ ١ / ١٨٤ / ١تذهيب التهذيب 
، شذرات الذهب ٩٧: ، خالصة تذهيب الكمال٨١، ٨٠: ، طبقات احلفاظ٦٩ / ٣ذيب التهذيب 

٥٣ / ٢.  
*)(  

)١٠/٦٦٨(  



  

أبيه، وعن إمساعيل بن عياش، وابن محري، وبقية بن الوليد، والوليد بن مسلم، وحممد بن : حدث عن
  .حرب االبرش، وطبقتهم

البخاري، وأبو داود، وأمحد بن حنبل، وأبو حممد عبد اهللا الدارمي، وأبو زرعة الدمشقي، : روى عنه
  .وآخرونوأبو محيد أمحد بن حممد بن املغرية العوهي، 

  .وكان من أوعية العلم
  ).١(وثقة االمام حيىي بن معني وغريه 

  .تويف سنة أربع وعشرين ومئتني، رمحه اهللا تعاىل
  ".الصحيح " يقع لنا من حديثه يف 

  
  .، االمام املفيت، أبو عبد اهللا السلمي الدمشقيابن عطية) خ، ق* ( حممد بن وهب - ٢٤٦

  .ن حرب، والوليد، وعراك بن خالدبقية بن الوليد، وحممد ب: حدث عن
  .الذهلي، وأبو حامت، والرمادي، وعبيد بن شريك، وعلي بن حممد اجلكاين: وعنه

  ).٢(وثقه الدارقطين 
  ).٣(صاحل احلديث : وقال أبو حامت

__________  
  .٣٥١لوحة " ذيب الكمال ) " ١(
، ميزان ٢ / ٧ / ٤هذيب ، تذهيب الت١٢٨٣، ذيب الكمال لوحة ١١٤ / ٨اجلرح والتعديل * 

، ٥٠٥ / ٩، ذيب التهذيب ٦٤٢ / ٢، املغين يف الضعفاء ١٠٦ / ٣، الكاشف ٦١ / ٤االعتدال 
  .٣٦٣: خالصة تذهيب الكمال

  .١٢٨٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١١٤ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦٦٩(  

  

حدثنا عيسى بن أمحد :  هو خري منه، مث قالله غري حديث منكر، وقد تكلموا فيمن: وقال ابن عدي
الصديف، حدثنا الربيع اجليزي، حدثنا حممد بن وهب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا مالك، عن مسي، 

أول ما خلق اهللا القلم، مث خلق : " عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



  ).١(هذا باطل "  خلقا أعجب إىل منك ما خلقت: النون، مث خلق العقل، فقال
  ، لكن حممد هو آخر قرشي، نزل مصر،)٢(صدق ابن عدي : قلت

  .ويكىن أبا عمرو، وذكره ابن مندة، فوهم يف نسبه، مث ذكر أنه موىل قريش، وأنه منكر احلديث
  .ذكر االثنني ابن عساكر: قلت

العزيز، وعبد اهللا بن العالء بن زبر، سعيد بن عبد : روى عن: حممد بن وهب بن مسلم: وابن القرشي
  .والوليد ابن مسلم

  .اجليزي، وحيىي العالف، وحيىي بن عثمان املصريون: روى عنه
  .ليس بثقة، واالول ثقة: قلت
  

االمام احلافظ احلجة، أبو جعفر املزين، موالهم ) خ، م، د * ( حممد بن الصباح الدواليب- ٢٤٧
  البغدادي البزاز

__________  
  .٧٤٢البن عدي لوحة " الكامل " انظر ) ١(
  .فصدق ابن عدي يف أن احلديث باطل: ٦١ / ٤" امليزان " يف ) ٢(
  = (*)، تاريخ ٢٨٩ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٥٦ / ٢، التاريخ الصغري ١١٨ / ١التاريخ الكبري * 

)١٠/٦٧٠(  

  

  .الذي نرويه يف جميليد" السنن " التاجر، مصنف 
  .ومئةولد سنة إحدى ومخسني 

ومسع شريك بن عبد اهللا، وإمساعيل بن زكريا، وهشيم بن بشري، وابن أيب الزناد، وخالدا الطحان، وأبا 
معاوية، وابن املبارك، وإمساعيل ابن جعفر، وجرير بن عبداحلميد، وسفيان بن عيينة، وإمساعيل ابن علية، 

  .وحفص بن غياث، وطائفة
  ، والبخاري، ومسلم،أمحد بن حنبل، وابنه عبد اهللا: حدث عنه

  .وأبو داود، وإبراهيم احلريب، ومتتام، وأبو حامت، وأبو العالء حممد بن أمحد بن جعفر الوكيعي، وخلق
  ).١(وثقه أمحد بن حنبل 

  ).٢(ثقة حجة : وقال أبو حامت
  ).٣(حدثنا الثقة املأمون حممد بن الصباح الدواليب : وقال متتام

  . من الريولد بقرية دوالب: وقال ابن حبان



  ).٤(ثقة صاحب حديث عامل شيم : وقال يعقوب بن شيبة
__________  

: ، املعجم املشتمل٣٧٠ / ٥، االنساب ٤٤٠ / ٢، اجلمع بني رجال الصحيحني ٣٦٥ / ٥بغداد = 
، ٤٤١ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٢١٣ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢١١، ذيب الكمال لوحة ٢٤٥

، طبقات ٢٢٩ / ٩، ذيب التهذيب ٣٩٩ / ١، العرب ٥٤ / ٣الكاشف ، ٥٨٤ / ٣ميزان االعتدال 
  .٣٥: ، الرسالة املستطرفة٦٢ / ٢، شذرات الذهب ٣٤٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٣: احلفاظ

  .٢٥١ص : المحد بن حنبل" العلل " انظر ) ١(
  .٢٨٩ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٣٦٦ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٣٦٦ / ٥" داد تاريخ بغ) " ٤(

(*)  

)١٠/٦٧١(  

  

  .كان أمحد بن حنبل جيله ويعظمه: وقيل
  ).١(مات بالكرخ يف احملرم سنة سبع وعشرين ومئتني : قال حممد بن سعد

  ).٢(عاش والدي سبعا وسبعني سنة، غري شهر أو شهرين : وقال ولده أمحد بن حممد
 وأمحد بن يونس الريبوعي، وسعيد بن منصور، املعتصم اخلليفة، وبشر احلايف،: مات معه يف العام: قلت

واهليثم بن خارجة، وإمساعيل بن عمرو البجلي االصبهاين، وسهل بن بكار البصري، وأبو النضر 
  .الفراديسي، وعدة من العلماء

  
  :فأما

، فهو االمام احملدث، أبو جعفر، موىل عمر ابن سفيان اجلرجرائي) د، ق* ( حممد بن الصباح - ٢٤٨
  .قرية بني واسط وبغداد": وجرجرايا " د العزيز، ابن عب

  .الدراوردي، وابن أيب حازم، وهشيم، وابن عيينة: عبدي العزيز: حدث عن
__________  

  .٣٤٢ / ٧" طبقات ابن سعد ) " ١(
  .١٢١١لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
 / ٥، تاريخ بغداد ٢٨٩ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٧٣ / ٢، التاريخ الصغري ١١٨ / ١التاريخ الكبري * 



، ٢٧٠ / ١، اللباب ١٢٣ / ٢، معجم البلدان ٢٤٥، املعجم املشتمل ٢٢٤ / ٣، االنساب ٣٦٧
، ميزان االعتدال ٥٤ / ٣، الكاشف ١ / ١١٣ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢١٠ذيب الكمال لوحة 

يب هو صاحب اجلرجرائي الدواليب وهو خطأ، فالدوال:  وفيه٥٩٣ / ٢، املغين يف الضعفاء ٥٨٤ / ٣
  .الترمجة املتقدمة، ومل ينبه عليه احملقق

  .٣٤١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٨ / ٩ذيب التهذيب 
(*)  

)١٠/٦٧٢(  

  

  .أبو داود، وابن ماجة، والفريايب، والسراج، والقاسم املطرز: روى عنه
  ).١(وثقه أبو زرعة 

  .مات سنة أربعني ومئتني جبرجرايا
 أخربنا عبد اللطيف بن يوسف، أخربنا أبو بكر بن النقور، أخربنا املبارك بن أخربنا سنقر الزيين حبلب،

عبد اجلبار، أخربنا حممد بن حممد السواق، أخربنا خملد بن جعفر، حدثنا أمحد بن حيىي احللواين، حدثنا 
 اهللا حممد بن الصباح البزاز، حدثنا إمساعيل بن زكريا، عن الشيباين، عن عامر، عن ابن عباس أن رسول

  ).٢(صلى اهللا عليه وسلم صلى على قرب بعد ما دفن بليلتني 
  

ابن خالد، االمام العالمة احملدث الصادق، قاضي العراق، أبو الوليد الكندي،  *  بشر بن الوليد- ٢٤٩
  .احلنفي

__________  
  .٢٨٩ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
 طريق حممد بن الصباح، عن إمساعيل بن من" االوسط " احلديث صحيح، وأخرجه الطرباين يف ) ٢(

شاذ، فإن الطرق الصحيحة كما قال " صلى عليه بعد ما دفن بليلتني : " زكريا ذا االسناد، إال أن قوله
  . تدل على أنه صلى عليه يف صبيحة دفنه١٦٤ / ٣" الفتح " احلافظ يف 

 ٤والنسائي ) ٣١٩٦(اود ، وأيب د)٩٥٤(، ومسلم ١٦٤ و ٩٤، ٩٣ / ٣انظر احلديث يف البخاري 
، )٣١٣٤(و ) ٢٥٥٤(و ) ١٩٦٢(، وأمحد رقم )١٥٣٠(، وابن ماجه )١٠٣٧(، والترمذي ٨٥/ 

  .٤٦، ٤٥ / ٣والبيهقي 
، املغين ٣٢٦ / ١، ميزان االعتدال ٨٤ - ٨٠ / ٧، تاريخ بغداد ٢٧٣، ٢٧٢ / ٣أخبار القضاة * 

 / ٢، شذرات الذهب ٢٩٣، ٢٩٢ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٢٧ / ١، العرب ١٠٨ / ١يف الضعفاء 



  .٥٥، ٥٤: ، الفوائد البهية٨٩
(*)  

)١٠/٦٧٣(  

  

  .ولد يف حدود اخلمسني ومئة
عبدالرمحن بن الغسيل وهو أكرب شيخ له، ومن مالك ابن أنس، ومحاد بن زيد، وحشرج بن : ومسع من

  .نباتة، وصاحل املري، والقاضي أيب يوسف وبه تفقه ومتيز
علويه، وحامد بن شعيب البلخي، وموسى ابن هارون، وأبو القاسم البغوي، وأبو احلسن بن : حدث عنه

  .يعلى املوصلي، وأبو العباس الثقفي، وخلق
  .وكان حسن املذهب، وله هفوة ال تزيل صدقه وخريه إن شاء اهللا

نة ، مث ويل قضاء مدينة املنصور، واستمر إىل س)١(ويل القضاء بعسكر املهدي يف سنة مثان ومئتني 
  .، وبلغنا أنه كان إماما، واسع الفقه، كثري العلم، صاحب حديث وديانة وتعبد٢١٣

  ).٢(كان ورده يف اليوم مئيت ركعة، وكان حيافظ عليها بعد ما فلج واندك، رمحه اهللا : قيل
روى بشر بن الوليد الكندي عن أيب يوسف كتبه، وويل قضاء بغداد يف : قال حممد بن سعد العويف

إنه ال يقول خبلق القرآن، فأمر به املعتصم أن حيبس يف داره، : ، فسعى به رجل إىل الدولة، وقالاجلانبني
  .ووكل ببابه

القرآن كالم اهللا، ومل : كما أين قلت: فلما استخلف املتوكل أمر بإطالقه، وعاش وطال عمره، مث إنه قال
 الوقف يف املسألة، فنفر منه أصحاب إنه غري خملوق، بل أقف، ولزم: إنه خملوق، فكذلك ال أقول: أقل

  ).٣(احلديث للوقف، وتركوا االخذ عنه، ومحل عنه آخرون 
__________  

  .٣٨٦ / ٦البن االثري " الكامل " ، و ٥٩٧ / ٨" تاريخ الطربي " انظر خرب توليه يف ) ١(
  .٨٢، ٨١ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٨٣ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦٧٤(  

  



  ).١(بشر بن الوليد صدوق، لكنه ال يعقل، كان قد خرف : ل صاحل بن حممد جزرةقا
  ).٢(ثقة : سألت أبا احلسن الدارقطين عن بشر ابن الوليد، فقال: وقال أبو عبد الرمحن السلمي

: كان بشر خشنا يف أحكامه، صاحلا، وكان جيري يف جملس سفيان بن عيينة مسائل، فيقول: وقال غريه
  ).٣(بن الوليد سلوا بشر 

  .مات بشر يف ذي القعدة سنة مثان وثالثني ومئتني
أخربنا موسى ابن عبد القادر، أخربنا سعيد بن : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال

البناء، أخربنا أبو القاسم بن البسري، أخربنا أبو طاهر الذهيب، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا بشر بن 
د، حدثنا حممد بن طلحة، عن ابن شربمة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة أن رجال سأل النيب صلى الولي

مث : مث أمك، قال: مث من ؟ قال: أمك، قال: أي الناس أحق مين حبسن الصحبة ؟ قال: اهللا عليه وسلم
  .مث أبوك: مث من ؟ قال: مث أمك، قال: من ؟ قال

  . عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعةمن طريق) ٤(أخرجه مسلم، واتفقا عليه 
  ويف سنة مثان موت إسحاق بن راهويه، وعبيداهللا بن معاذ، وحممد

__________  
  .٨٤ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٨٤ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٨٢ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .لمباب من أحق الناس حبسن الصحبة، ومس:  يف االدب٦ و ٥ و ٤ / ١٣البخاري ) ٤(
  .باب بر الوالدين: يف الرب) ٢٥٤٨(

(*)  

)١٠/٦٧٥(  

  

ابن بكار بن الريان، وأمحد بن جواس، والعباس بن الوليد النرسي، وحممد ابن عبيد بن حساب، وعمرو 
  .بن زرارة، واهليثم بن أيوب الطالقاين، وطالوت بن عباد، وحممد بن أيب السري العسقالين، وخلق

  
 االمام احلافظ املقرئ احملدث الكبري، أبو الربيع، سليمان بن داود االزدي، )خ، م * ( الزهراين- ٢٥٠

  .العتكي الزهراين البصري، أحد الثقات
  .ولد سنة نيف وأربعني ومئة

جرير بن حازم، ومالك بن أنس، وفليح بن سليمان، ونافع بن أيب نعيم القارئ، ومحاد بن : ومسع من



  .ضي، وطائفة كبريةزيد، وأيب شهاب احلناط، وشريك القا
له كتاب جامع يف : وقال" طبقات القراء " وطال عمره، وتفرد يف وقته، وقد ذكره أبو عمرو الداين يف 

القراءات، مسع من نافع حرفني، ومن حفص الغاضري، وعبد الوارث التنوري، وذكر مجاعة من 
  .شيوخه، وما ذكر أحدا تال عليه

، وعلي بن املديين، وأمحد بن حنبل، وابن راهويه، والذهلي، البخاري، ومسلم، وأبو داود: حدث عنه
  وأبو زرعة، وإدريس بن عبد

__________  
، ١١٣ / ٣، اجلرح والتعديل ٥٢٧: ، املعارف٣٦٣ / ٢، التاريخ الصغري ١٠ / ٤التاريخ الكبري * 

عجم ، امل٣٢٧ / ٦، االنساب ١٨٢ / ١، اجلمع بني رجال الصحيحني ٤٠ - ٣٨ / ٩تاريخ بغداد 
 ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٤٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٣٩، ذيب الكمال لوحة ١٣٤، ١٣٣: املشتمل

، ٣١٣ / ١، طبقات القراء ١٤٢ / ١، دول االسالم ٤١٧ / ١، العرب ٣٩٣ / ١، الكاشف ٤٦٨/ 
  :، طبقات احلفاظ١٩٠ / ٤ذيب التهذيب 

  .٣١: ، الرسالة املستطرفة١٥١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٣
(*)  

)١٠/٦٧٦(  

  

لكرمي، وأبو يعلى املوصلي، وأبو القاسم البغوي، ويوسف القاضي، وزكريا الساجي، وعمران بن موسى 
  .بن جماشع السختياين، وخلق كثري

  .وثقه حيىي بن معني، وأبو زرعة الرازي، والنسائي، وغريهم
  .لم الناس فيه، وهو صدوقتك: فأما قول عبدالرمحن بن خراش فيه، فال يساوي السماع، فإنه قال

  .بل أمجعوا على االحتجاج به: قلت
  .وقد تويف يف شهر رمضان سنة أربع وثالثني ومئتني

  .وقع لنا من موافقاته العالية
  .هو أجلهم: فصل وقد كان يف هذا العصر سليمان بن داود مجاعة

  .والشاذكوين وهو أحفظهم
  .واخلتلي أبو الربيع شيخ ملسلم ثقة مشهور

  .حدث عنه أبو داود، والنسائي:  الربيع املهري صاحب ابن وهبوأبو
  .واحلافظ أبو داود اليمامي من شيوخ أيب زرعة، وأيب حامت، ليس مبشهور



  .مسع ابن عيينة، ومعن بن عيسى: روى عنه ابن أيب حامت ووثقه، وقال: وأبو أمحد الرازي القزاز
  .، يروي عن عبد اهللا بن رجاءوأبو داود النيسابوري اخلفاف من شيوخ ابن خزمية

(*)  

)١٠/٦٧٧(  

  

وشيخ مسلم أبو داود املباركي، اشتهر أنه سليمان بن داود، وليس بصواب، بل هو سليمان بن حممد، 
  .كما حرره ابن نقطة وغريه

أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق املقرئ، أخربنا االمام شهاب الدين أبو حفص عمر بن حممد 
وأخربنا علي بن أمحد احلسيين، أخربنا حممد بن أمحد ) ح(ربنا هبة اهللا بن حممد الشبلي السهروردي، أخ

أخربنا أبو نصر حممد بن حممد الزينيب، أخربنا أبو طاهر املخلص، : املؤرخ، أخربنا حممد بن عبيداهللا قاال
يوب، عن نافع، عن ابن حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا أبو الربيع الزهراين، حدثنا محاد بن زيد، عن أ

  .عمر، عن بالل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى بني العمودين تلقاء وجهه يف جوف الكعبة
  .عن الزهراين) ١(أخرجه مسلم 

صلى رسول اهللا يف : وبه حدثنا أبو الربيع، حدثنا محاد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن بالل قال
  .البيت

  ).٢(فيه، إمنا كرب يف نواحيه مل يصل : وقال ابن عباس
  ).٣(هذا ظن من ابن عباس ال يقاوم رؤية بالل، واملثبت معه زيادة علم : قلت

__________  
 / ١" املوطأ " باب استحباب دخول الكعبة للحاج، وانظر : يف احلج) ٣٨٩) (١٣٢٩(رقم ) ١(

وباب الصالة يف باب إغالق البيت، :  يف احلج٣٧٢، ٣٧١ / ٣ و ٤١٩ / ١، والبخاري ٣٩٨
، ٦٥ / ١الشافعي " مسند " ، و )٢٠٢٥(و ) ٢٠٢٤(و ) ٢٠٢٣(أيب داود " سنن " الكعبة، و 
  ).٨٧٤(، والترمذي ٢١٧ / ٥، و ٦٣ و ٣٣ / ٢والنسائي 

 / ٣و ) واختذوا من مقام إبراهيم مصلى: (باب قوله تعاىل:  يف القبلة٤٢٠ / ١أخرجه البخاري ) ٢(
  )١٣٣٠( يف نواحي الكعبة، ومسلم باب من كرب:  يف احلج٣٧٥

  ).٢٠٢٧(، وأبو داود )١٣٣١(و 
  .٣٧٦، ٣٧٥ / ٣" الفتح " انظر ) ٣(

(*)  

)١٠/٦٧٨(  



  

 بن بشر املنقري البصري العامل احلافظ البارع، أبو أيوب، سليمان بن داود*  الشاذكوين - ٢٥١
  .الشاذكوين، أحد اهللكى

اد، وجعفر بن سليمان، وعبد الوارث، ومعتمر بن سليمان، محاد بن زيد، وعبد الواحد بن زي: روى عن
  .وطبقتهم، فأكثر إىل الغاية

أبو قالبة الرقاشي، وأسيد بن عاصم، والكدميي، وأبو مسلم الكجي، وإبراهيم بن حممد بن : حدث عنه
أيوب حدثنا أبو : احلارث االصبهاين، واحلسن بن سفيان، وأبو يعلى املوصلي، وكانا يدلسانه ويقوالن

  .املنقري
  .وروى عنه أيضا حممد بن علي الفرقدي وغريه من االصبهانيني

اذهب بنا إليه نتعلم منه نقد : قدم سليمان الشاذكوين بغداد، فقال يل أمحد بن حنبل: قال عمرو الناقد
  ).١(الرجال 

  .كفى ا مصيبة أن يكون رأسا يف نقد الرجال، وال ينقد نفسه: قلت
كان أعلمنا بالرجال حيىي بن معني، وأحفظنا لالبواب سليمان : ا عبد اهللا يقولمسعت أب: قال حنبل

  ).٢(الشاذكوين، وكان علي بن املديين أحفظنا للطوال 
__________  

 / ٤، اجلرح والتعديل ١٥٧، الضعفاء للعقيلي لوحة ٣٦٤ / ٢، التاريخ الصغري ٥٢٧: املعارف* 
، ٢٣٨ / ٧، االنساب ٤٨ - ٤٠ / ٩تاريخ بغداد ، ٣٢٦ - ٣٢٤، الكامل البن عدي لوحة ١١٤

  ، املغين يف٢٨٨ / ٢، تذكرة احلفاظ ٤١٦ / ١، العرب ١٧٢ / ٢اللباب 
 ٨٤ / ٣، لسان امليزان ١٤٢ / ١، دول االسالم ٢٥٠ / ٢، ميزان االعتدال ٢٧٩ / ١الضعفاء 

  .٨٠ / ٢، شذرات الذهب ٢١٢: ، طبقات احلفاظ٨٨
  .٤١ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤١ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٠/٦٧٩(  

  

ابن :  ؟ قال-أيهما كان أعلم باحلديث، ابن املديين، أو الشاذكوين :  وسئل-وقال عباس العنربي 
  ).١(الشاذكوين بصغري احلديث، وعلي جبليله 

ن عبد اهللا،  إىل أمحد ابن حنبل، وعلي ب- يعين علم احلديث -انتهى العلم إىل أربعة : قال أبو عبيد



وحيىي بن معني، وأيب بكر بن أيب شيبة، فأمحد أفقههم به، وعلي أعلمهم به، وابن معني أمجعهم له، وأبو 
  .بكر أحفظهم له

  ).٢(وهم أبو عبيد، أحفظهم له الشاذكوين : قال احلافظ زكريا الساجي
ان أسود، فنازعه كنا عند حيىي القطان، وعنده بلبل احملدث، وك: قال أبو بكر بن أيب االسود

نعم، أنت حدثتين عن عوف، عن : ؟ قال! سبحان اهللا، تقتله : القتلنك، فقال حيىي: الشاذكوين، وقال
لوال أن الكالب أمة، المرت : " احلسن، عن عبد اهللا بن مغفل، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .، وهذا أسود)٣" (بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود يم 
معاذ اهللا أن يتهم، إمنا كان قد ذهبت كتبه، فكان : سألت عبدان من الشاذكوين، فقال:  عديقال ابن

  ).٤(حيدث حفظا 
  اللهم إين أعتذر إليك، غري أين ما قذفت: إنه ملا احتضر قال: وقيل

__________  
  .٤١ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٢ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
 من طرق عن عوف بن أيب مجيلة ذا ٩٠ / ٢، والدارمي ٥٦ و ٥٤ / ٥صحيح، وأخرجه أمحد ) ٣(

، وابن ماجه )١٤٨٦(، والترمذي )٢٨٤٥(، وأبو داود ٥٧، ٥٦ / ٥االسناد، وأخرجه أمحد 
  . من طرق عن يونس بن عبيد، عن احلسن١٨٥ / ٧، والنسائي )٣٢٠٥(

  .حسن صحيح: وقال الترمذي
  .٣٢٥البن عدي لوحة " الكامل ) " ٤(

(*)  

)١٠/٦٨٠(  

  

  .حمصنة، وال دلست حديثا
كنت عند حيىي بن سعيد، وعنده : حدثنا أمحد بن حممد، حدثنا ابن عرعرة، قال: قال زكريا الساجي

جيريان : ما تقول يف طارق وابن مهاجر ؟ فقال: بلبل، وابن املديين، وابن أيب خدويه، فقال علي ليحىي
تدري، وتكلف لنا ما ال حتسن، حديث إبراهيم بن نسألك عما ال : جمرى واحدا، فقال الشاذكوين

] بعض [ مهاجر مخس مئة، عندك عنه مئة، وحديث طارق مئة، عندك منها عشرة، فأقبل بعضنا على 
  ).١(دعوه، فإن كلمتموه، مل آمن أن يقرفنا بأعظم من هذا : هذا ذل، فقال حيىي: وقلنا

إن الرجل إذا رجع : ا أراد الرجوع بكى، فقالوا لهكان الطيالسي بأصبهان، فلم: قال إبراهيم بن أورمة



ال تدرون إىل من أرجع، أرجع إىل شياطني االنس، ابن املديين، والشاذكوين، : قال! إىل أهله فرح 
  ).٢(والفالس 

  .ما رأيت أحفظ منه: سئل صاحل جزرة عن الشاذكوين فقال
  ).٣(كان يكذب يف احلديث : مب كان يتهم ؟ قال: قيل

جالس محاد بن زيد، ويزيد بن زريع وبشر بن املفضل، فما نفعه اهللا : ه أمحد بن حنبل، فقالوسئل عن
  ).٤(بواحد منهم 

  ).٥(جريت على الشاذكوين الكذب : وقال ابن معني
__________  

  .٤٤، ٤٣ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٢ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٥ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤٦ / ٩" بغداد تاريخ ) " ٤(
  .٤٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٠/٦٨١(  

  

: حدثنا موسى بن سعيد احلنظلي، مسعت سليمان بن داود الرازي، مسعت أبا زرعة يقول: قال احلاكم
  .وضع الشاذكوين سبعة أحاديث على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يقلها

  ).١(ليس بثقة : وقال النسائي
  ).٢(انسلخ من العلم انسالخ احلية من قشرها : عنربيوقال عباس ال
  .كنا عند عبدالرمحن، فجاؤوا بالشاذكوين سكران: قال ابن املديين

  ).٣(هو أضعف عندي من كل ضعيف : وعن البخاري قال
  ).٤(هاتوا حرفا من رأي احلسن ال أحفظه : قال لنا الشاذكوين: قال حيىي بن معني

ما : رأيت ابن الشاذكوين يف النوم، فقلت: ه مسع إمساعيل بن الفضل يقولحكى عبدا لباقي بن قانع أن
كنت يف طريق أصبهان، فأخذين املطر ومعي كتب، ومل : مباذا ؟ قال: غفر يل، قلت: فعل اهللا بك ؟ قال

  ).٥(أكن حتت سقف، فانكببت على كتيب حىت أصبحت، فغفر يل بذلك 
  بار اليت تسمى باليمنكان أبوه يتجر، ويبيع املضربات الك: قلت

  ).٦(شاذكونة، فنسب إليها 



__________  
  .٤٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١١٥ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٤(
  .٤٨ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .٢٣٨ / ٧" االنساب ) " ٦(

(*)  

)١٠/٦٨٢(  

  

  .مات سليمان يف سنة أربع وثالثني ومئتني: م ومطني وابن قانعقال ابن أيب عاص
  .قدم إىل أصبهان مرات، وتويف سنة ست وثالثني: وقال أبو الشيخ

  .مع ضعفه مل يكد يوجد له حديث ساقط خبالف ابن محيد، فإنه ذو مناكري: قلت
بداملعز بن حممد، أخربنا زاهر بن أخربنا شرف الدين أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء قراءة عليه، أنبأنا ع

أخربنا أبو سعد الكنجروذي، أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا أبو : طاهر، ومتيم بن أيب سعيد قاال
يعلى املوصلي، حدثنا سليمان الشاذكوين، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن 

  ).١(عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أفطر بعرفة 
  .هذا حديث غريب

  ).٢(وقد ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفطر بعرفة 
  ).٣(بإسناد ال بأس به " السنن " وجاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة يف 

__________  
باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، من طريق أمحد بن منيع، : يف الصوم) ٧٥٠(وأخرجه الترمذي ) ١(

  .حديث حسن صحيح: وقال..علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباسعن إمساعيل بن 
: يف الصوم) ١١٢٣(باب صوم يوم عرفة، ومسلم :  يف الصوم٢٠٧، ٢٠٦ / ٤أخرجه البخاري ) ٢(

باب استحباب الفطر للحاج، من حديث أم الفضل بنت احلارث أن ناسا متاروا عندها يوم عرفة يف 
ليس بصائم، فأرسلت : هو صائم، وقال بعضهم: وسلم، فقال بعضهمصيام رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .إليه بقدح لنب وهو واقف على بعريه، فشربه
من حديث أيب ) ١٧٣٢(، وابن ماجه )٢٤٤٠(، وأبو داود ٤٤٦ و ٣٠٤ / ٢أخرجه أمحد ) ٣(



  .هريرة، ويف سنده مهدي العبدي اهلجري ال يعرف
(*)  

)١٠/٦٨٣(  

  

  ).١" (س من الرب أن تصوموا يف السفر لي: " وقال عليه السالم
واالفضل للمسافر إفطار صوم الفرض، فالنافلة أوىل، فمن صام يوم عرفة ا مع علمه بالنهي، وبأن 

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما صامه ا، وال أحد من أصحابه فيما نعلم، مل يصب، واهللا أعلم
مل يكن صومه له مكفرا لسنتني، الن النيب صلى اهللا عليه وال نقطع على اهللا بأن اهللا ال يأجره، ولكن 
  ).٢(وسلم إمنا قال ذلك يف حق املقيم ال املسافر 

  
ابن احلسني بن مصعب، االمري العادل، أبو العباس، حاكم خراسان وما  *  عبد اهللا بن طاهر- ٢٥٢

  .وراء النهر
  .وكيع، وحيىي بن الضريس، واملأمون: تأدب وتفقه، ومسع من

__________  
 من ١٧٦ / ٤، والنسائي )٢٤٠٧(، وأبو داود )١١١٥(، ومسلم ١٦١ / ٤أخرجه البخاري ) ١(

  حديث جابر بن عبد اهللا، وأخرجه من حديث أيب مالك كعب بن عاصم
، ٢٦٧ / ١، والشافعي ١٩٠ / ١، والطيالسي ١٧٤ / ٤، والنسائي ٤٣٤ / ٥أمحد : االشعري

، ووافقه ٤٣٣ / ١، وصححه احلاكم ٢٤٢ / ٤، والبيهقي )١٦٦٤(، وابن ماجه ٩ / ٢والدارمي 
  .الذهيب، وهو كما قاال

، وأخرجه من حديث )٩١١(، وصححه ابن حبان )١٦٦٥(ابن ماجه : وأخرجه من حديث ابن عمر
" رواه البزار والطرباين يف : ، وقال١٠٦ / ٣" امع " ، وأورده اهليثمي يف )٩٨٥(البزار : ابن عباس

  .ورجال البزار رجال الصحيح، "الكبري 
صيام يوم : " يف الصيام، من حديث أيب قتادة مرفوعا بلفظ) ١١٦٢" (صحيح مسلم " كما يف ) ٢(

و ) ٢٤٢٥(وأخرجه أبو داود " عرفة أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله، والسنة اليت بعده 
  .٢٩٣ و ٢٨٦ / ٤، والبيهقي ٢٩٧ / ٥وأمحد ) ٢٤٢٦(
، ٩١ - ٨٦: ، الديارات١٨٠: ، وغريها، الوالة والقضاة٦١٣ / ٩، تاريخ الطربي ٣٧٦: احملرب* 

 وغريها، وفيات ١٤ / ٧، الكامل البن االثري ٤٨٣ / ٩، تاريخ بغداد ٣٣٩ / ١الفرج بعد الشدة 
، عيون ٤٠٦ و ٣٦٦ و ٣٥٧ / ١، العرب ١٣٨، ١٣٠ / ١، دول االسالم ٨٩ - ٨٣ / ٣االعيان 



، حسن ٢٥٨ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٠٣، ٣٠٢ / ١٠، البداية والنهاية ٦٧ة لوح / ٨التواريخ 
  .٥٩٣ / ١احملاضرة 

(*)  

)١٠/٦٨٤(  

  

  .ابن راهويه، ونصر بن زياد، والفضل بن حممد الشعراين، وعدة: روى عنه
  .وله يد يف النظم والنثر

وادا ممدحا من رجال قلده املأمون مصر وإفريقية، مث خراسان، وكان ملكا مطاعا سائسا مهيبا ج
  .الكمال

  .إنه وقع مرة على رقاع بصالت، فبلغت ألفي ألف وسبع مئة ألف: وقيل
  .وقد ارحتل إىل بابه أبو متام وامتداحه

  .مسن الكيس ونبل الذكر ال جيتمعان: وكان يقول
  .وملا مرض، تاب وكسر املالهي، وافتك االسرى! وبعد هذا، فخلف أربعني ألف ألف درهم 

  .باخلانوق سنة ثالثني ومئتني، وله مثان وأربعون سنةومات 
  

 االمام - أو ابن خمراق -ابن عبيد بن خمارق ) خ، م، د، س * ( عبد اهللا بن حممد بن أمساء- ٢٥٣
  .احلافظ القدوة الرباين، أبو عبد الرمحن الضبعي البصري

__________  
، ٢٥٩ / ١مع بني رجال الصحيحني ، اجل١٥٩ / ٥، اجلرح والتعديل ١٨٩ / ٥التاريخ الكبري * 

، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٨٣ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٣٣، ذيب الكمال لوحة ١٥٩: املعجم املشتمل
: ، طبقات احلفاظ٥ / ٦، ذيب التهذيب ١٢٥، ١٢٤ / ٢، الكاشف ٤٠٩ / ١، العرب ٤٨٩ / ٢

  .٧٠ / ٢، شذرات الذهب ٢١٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢١١
(*)  

)١٠/٦٨٥(  

  

  .ولد سنة بضع وأربعني ومئة
عمه جويرية بن أمساء، ومهدي بن ميمون، وجعفر بن سليمان الضبعي، وعبد اهللا بن املبارك، : ومسع من



  .وليس هو باملكثر
البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حامت، وأبو بكر بن أيب عاصم، وأبو عبد اهللا : حدث عنه

  .ن، ويوسف القاضي، وأبو خليفة اجلمحي، وأبو يعلى املوصلي، وآخرونالبوشنجي، وموسى بن هارو
  .وروى النسائي عن رجل عنه

  ).١(وثقه أبو حامت وغريه 
هو أفضل أهل البصرة، فذكرته لعلي بن : حدثين عبد اهللا بن حممد بن أمساء، وقيل: قال ابن وارة

  ).٢(املديين، فعظم شأنه 
  ).٣( أر بالبصرة أفضل منه مل: وقال أمحد بن إبراهيم الدورقي

  .أيب يعلى عنه عدة أحاديث" مسند " يف : قلت
  .تويف سنة إحدى وثالثني ومئتني، وله نسخة مشهورة مسعناها

أخربنا أبو : أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبداملعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، ومتيم بن أيب سعيد قاال
ن أيب جعفر، أخربنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعد االديب، أخربنا أبو عمرو اب

  أمساء، حدثنا جويرية بن أمساء، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول
__________  

  .١٥٩ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٧٣٣لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٥٩ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٣٣٤ ،٣٣٣لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)١٠/٦٨٦(  

  

  ).١" (من محل علينا السالح، فليس منا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  

 بن االعرايب اهلامشي موالهم االحول إمام اللغة، أبو عبد اهللا، حممد بن زياد*  ابن االعرايب - ٢٥٤
  .النسابة

  .أيب معاوية الضرير، والقاسم بن معن، وأيب احلسن الكسائي: يروي عن
  .إبراهيم احلريب، وعثمان الدارمي، وثعلب، وأبو شعيب احلراين، ومشر بن محدويه، وآخرون: وعنه

  .ولد بالكوفة سنة مخسني ومئة
ومل يكن يف الكوفيني أشبه برواية البصريني منه، وكان يزعم أن أبا عبيدة واالصمعي ال يعرفان شيئا 



)٢.(  
__________  

 عن ١١٧ / ٧، والنسائي )٩٨( يف الفنت، ومسلم ٢٠ / ١٣ي إسناده صحيح، وأخرجه البخار) ١(
  .نافع، عن ابن عمر

، )١٤٥٩(، والترمذي )١٠٠(، ومسلم ٢٠ / ١٣ويف الباب عن أيب موسى االشعري عند البخاري 
  ).١٠١(و ) ٩٩(وعن أيب هريرة وسلمة بن االكوع عند مسلم 

، ١٣٧ - ١٣٥: طبقات الزبيدي، ٢١، ٢٠ / ١، ذيب اللغة ١٥٠، ١٤٩: مراتب النحويني* 
، نزهة ٣١٠ / ١، االنساب ٢٨٥ - ٢٨٢ / ٥، تاريخ بغداد ٧٦، ٧٥: الفهرست البن الندمي

 / ١، اللباب ٢٥ / ٧، تاريخ ابن االثري ١٩٦ - ١٨٩ / ١٨: ، معجم االدباء١٥٣ - ١٥٠: االلباء
 ٣٠٦ / ٤ات االعيان ، وفي٢٩٥ / ٢، ذيب االمساء واللغات ١٣٧ - ١٢٨ / ٣، إنباه الرواة ٧٤
، ٧٩ / ٣، الوايف بالوفيات ٢٣١، عيون التواريخ وفيات ٢٣١، ٣٠ / ٤، مسالك االبصار ٣٠٩ -

، ٥١، ٥٠ / ٢، طبقات ابن قاضي شهبة ٣٠٧ / ١٠، البداية والنهاية ١٠٦ / ٢، مرآة اجلنان ٨٠
 ٢، املزهر ١٠٦، ١٠٥ / ١، بغية الوعاة ٥٩٧، ٥٩٦: ، روضات اجلنات٢٦٤ / ٢النجوم الزاهرة 

  .٣٦ / ٢: ، تاريخ أيب الفداء٧٠ / ٢، شذرات الذهب ٤١١/ 
  .١٢٩ / ٣" إنباه الرواة " ، و ٢٨٢ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٠/٦٨٧(  

  

  ).١(مسعتها من ألف أعرايب خبالف هذا : قال مرة يف لفظة رواها االصمعي
 جملسه زهاء مئة إنسان، وما رأيت بيده لزمت ابن االعرايب تسع عشرة سنة، وكان حيضر: قال ثعلب
  ).٣(، انتهى إليه علم اللغة، واحلفظ )٢(كتابا قط 

ابن االعرايب صاحل زاهد ورع صدوق، حفظ ما مل حيفظه غريه، ومسع من بين أسد، وبين : قال االزهري
  ).٤(عقيل فاستكثر، وصحب الكسائي يف النحو 

  .وأبوه عبد سندي
  .ية، وتاريخ القبائل، وكان صاحب سنة واتباعله مصنفات كثرية أدب: قلت

  .مات بسامرا يف سنة إحدى وثالثني ومئتني
  .، فأخذ عنه"املفضليات " كان ربيب املفضل بن حممد الضيب صاحب : قيل

  ).٥(جائز يف كالم العرب أن يعاقبوا بني الضاد والظاء : وكان يقول



  .مات يف ثالث عشر شعبان: يقال
__________  

  .١٥٠": نزهة االلباء " ، و ٢٨٣ / ٥" اريخ بغداد ت) " ١(
  .١٣٠ / ٣" إنباه الرواة ) " ٢(
  .١٥٠": نزهة االلباء " ، و ٢٨٣ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٢١، ٢٠ / ١" ذيب اللغة ) " ٤(
إىل اهللا : فال خيطئ من جعل هذه يف موضع هذه، وينشد:  وتتمته فيه١٣٠ / ٣" إنباه الرواة ) " ٥(

هكذا مسعت من فصحاء : ثالث خالل كلها يل غائض بالضاد، ويقول* و من خليل أوده أشك
  .االعراب

(*)  

)١٠/٦٨٨(  

  

ابن عبد اهللا بن املنذر بن املغرية بن عبد اهللا بن خالد بن حزام ) خ، س، ق * ( إبراهيم بن املنذر- ٢٥٥
  ي احلزاميبن خويلد بن أسد، االمام احلافظ الثقة، أبو إسحاق القرشي االسد

  .املدين
سفيان بن عيينة، والوليد بن مسلم، وعبد اهللا بن وهب، ومعن بن عيسى، وحممد بن فليح، : مسع من

  .وأيب ضمرة أنس بن عياض، وابن أيب فديك، وخلق كثري
  .وأكرب شيوخه سفيان

بكر بن البخاري، وابن ماجة، وأخرج له الترمذي والنسائي بواسطة، وبقي بن خملد، وأبو : حدث عنه
أيب الدنيا، وثعلب، وأمحد بن إبراهيم البسري، وحممد بن إبراهيم البوشنجي، وأبو جعفر حممد بن أمحد 

  .الترمذي، وحممد بن عبد اهللا احلضرمي، ومسعدة بن سعد العطار، واحلسن بن سفيان، وخلق كثري
  ).١(صدوق : قال صاحل جزرة

  ).٢(صدوق : وروى عنه أبو حامت أيضا، وقال
  رأيت حيىي بن معني كتب عن إبراهيم: عثمان بن سعيد الدارميقال 

__________  
، اجلرح والتعديل ٢١٠ / ١، املعرفة والتاريخ ٣٦٧ / ٢، التاريخ الصغري ٣٣١ / ١التاريخ الكبري * 
  .، اجلمع بني رجال الصحيحني١٨١ - ١٧٩ / ٦، تاريخ بغداد ١٣٩ / ٢
، ٦٦، ذيب الكمال لوحة ٣٦٢ / ١، اللباب ٧٠: مل، املعجم املشت١٢٩ / ٤، االنساب ٢٠ / ١



 / ٦، الوايف بالوفيات ٤٢٢ / ١، العرب ٦٧ / ١، ميزان االعتدال ١ / ٤٣ / ١تذهيب التهذيب 
، شذرات ٢٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨٦: ، مقدمة فتح الباري١٦٦ / ١، ذيب التهذيب ١٥٠

  .٨٦ / ٢الذهب 
  .٦٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨١ / ٦" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٨١ / ٦" تاريخ بغداد " ، و ١٣٩ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  

)١٠/٦٨٩(  

  

  ).١(ابن املنذر أحاديث ابن وهب، أظنها املغازي 
إبراهيم بن املنذر أعرف باحلديث من إبراهيم بن : مسعت أبا حامت يقول: وقال عبدان بن أمحد اهلمذاين

 أنه خلط يف القرآن، جاء إىل أمحد بن حنبل، فاستأذن، فلم يأذن له أمحد، وجلس حىت محزة الزبريي، إال
  ).٢(خرج، فسلم على أمحد، فلم يرد عليه السالم 

من ) ٣(أي شئ يبلغين عن احلزامي، لقد جاءين بعد قدومي : مسعت أبا عبد اهللا يقول: وقال االثرم
 - قاهلا أبو عبد اهللا بانتهار -ما جاء بك إيل ؟ :  فقلت احلمية،- أخربك -العسكر، فلما رأيته أخذتين 

  ).٤(يعين عم أيب عبد اهللا، فجعل يعتذر ] أبا يوسف [ فخرج، فلقي : قال
  ).٥(مات احلزامي يف احملرم سنة ست وثالثني ومئتني : قال الفسوي

  .إن احلزامي حفظ من مالك مسألة واحدة: وقيل
ت عليه، عن عبداملعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو سعد أخربنا أمحد بن هبة اهللا فيما قرأ

الكنجروذي، أخربنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا أبو إسحاق عمران بن موسى بن جماشع اجلرجاين، 
  حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي، حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار، عن عمر

__________  
  .٦٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨١ / ٦" تاريخ بغداد " ، و ١٣٩ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٦٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨٠ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .قدومه": ذيب الكمال " و " تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  .، والزيادة منهما٦٦لوحة " ذيب الكمال " ، و ١٨٠ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٢١٠ / ١" رفة والتاريخ املع) " ٥(

(*)  

)١٠/٦٩٠(  



  

إن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن حفص بن ذكوان، عن موىل احلرقة، عن أيب هريرة قال
طويب المة يرتل : اهللا تعاىل قرأ طه ويس قبل أن خيلق آدم بألف عام، فلما مسعت املالئكة القرآن، قالت

  ".ذا، وطوىب اللسن تكلم ذا هذا عليهم، وطوىب الجواف حتمل ه
  ).١(هذا حديث منكر، فابن مهاجر وشيخه ضعيفان 

أخربنا حممد بن عبد الغين الذهيب، وحممد بن يوسف الشبلي، وسنقر الزيين، وعمر بن حممد الوراق، 
أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو الوقت : وعيسى بن أيب حممد، واحلسن ابن علي، وآخرون، قالوا

سجزي، أخربنا أبو احلسن الداوودي، أخربنا أبو حممد بن محويه، أخربنا عيسى بن عمر، أخربنا عبد ال
اهللا بن عبدالرمحن احلافظ، أخربنا إبراهيم بن املنذر، حدثنا عبد العزيز بن أيب ثابت الزهري، حدثين 

رسول اهللا صلى اهللا كان : إمساعيل بن إبراهيم، عن عمه موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس قال
  .عليه وسلم أفلج الثنيتني، إذا تكلم رئي كالنور خيرج من بني ثناياه

  .عن عبد اهللا) ٢" (الشمائل " أخرجه الترمذي يف 
__________  

ضعيف، وأورد ابن حبان هذا : منكر احلديث، وقال النسائي: فقال فيه البخاري: أما االول) ١(
تركنا : فقال أمحد: وهذا منت موضوع، وأما الثاين:  وقال١٠٨ / ١" الضعفاء " احلديث يف ترمجته من 

  .ضعيف: متروك، وقال الدارقطين: ليس بثقة، وقال النسائي: حديثه وخرقناه، وقال علي
  .١٨٩ / ٣، و ٦٧ / ١" امليزان " انظر 

احترقت متروك، ": التقريب " ، وعبد العزيز بن أيب ثابت الزهري، قال احلافظ يف )١٤(رقم ) ٢(
  .كتبه، فحدث من حفظه، فاشتد غلطه

(*)  

)١٠/٦٩١(  

  

، احلافظ االمام الكبري، أبو عمرو الرازي اخلياط وهو سهل بن أيب سهل) ق* ( سهل بن زجنلة - ٢٥٦
  .االشتر) ١(

  .مولده سنة بضع وستني ومئة
  .وارحتل يف احلديث وكتبه سنة نيف ومثانني ومئة

أيب بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة، وأيب معاوية الضرير، والوليد جرير بن عبداحلميد، و: فحدث عن
  .بن مسلم، وحفص بن غياث، ووكيع، وابن منري، وطبقتهم



ابن ماجة كثريا، وأبو حامت الرازي، وأبو زرعة، وابن اجلنيد، وإدريس بن عبد الكرمي : حدث عنه
سعيد بن بشري الرازي، وأبو يعلى احلداد، وإبراهيم احلريب، وأمحد بن احلسن الصويف، وعلي بن 

  .املوصلي، ويوسف بن عاصم الرازي، وخلق سواهم
  .وحدث ببغداد بعد الثالثني ومئتني، ومجع وصنف، وذاكر احلفاظ، وعمل املسند الكبري

  ).٢(صدوق : قال أبو حامت
__________  

، ذيب ١٣٨: ، املعجم املشتمل١١٨ - ١١٦ / ٩، تاريخ بغداد ١٩٨ / ٤اجلرح والتعديل * 
، ٤٠٧ / ١، الكاشف ٤٥٢ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٦١ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٥٨الكمال لوحة 

  .١٥٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٧: ، طبقات احلفاظ٢٥١ / ٤، ذيب التهذيب ٤٠٩ / ١العرب 
، وقد "كرته تذ" املؤلف و " تذهيب " و " ذيب الكمال " اخلياط باخلاء والياء كما يف االصل و ) ١(

  .باحلاء والنون" احلناط " إىل " ذيب التهذيب " و " اجلرح والتعديل " تصحف يف 
  .١٩٨ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  

)١٠/٦٩٢(  

  

كنا ندعو يف الزمن االول، : حدثنا أبو علي السميت، حدثنا غالب القطان قال: قال سهل بن زجنلة
رع ابن سريين، وحفظ قتادة، وعقل بكر بن عبد اهللا املزين، وعبادة اللهم ارزقنا علم احلسن، وو: نقول

  .ثابت البناين، وزهد مالك بن دينار، رمحة اهللا عليهم
سهل ثقة حجة، ارحتل مرتني، وله تصانيف، وال يقدم عليه أحد يف االتقان : قال أبو يعلى اخلليلي

  .والديانة من أقرانه يف وقته
  .ي عن عمرو بن خالد، وأيب جعفر النفيليوابنه حممد بن سهل يرو: قال
  .إنه تويف سنة مثان وثالثني ومئتني يف عشر الثمانني، رمحه اهللا تعاىل: قيل: قلت
  

االمام العابد القدوة ااهد احلافظ، أبو عبد اهللا، حممد بن إمساعيل بن ) خ، د * ( ابن أيب مسينة- ٢٥٧
  .أيب مسينة اهلامشي موالهم البصري، احملدث

معتمر بن سليمان، وأيب خالد االمحر، وجرير بن عبد احلميد، وسفيان بن عيينة، ويزيد بن : حدث عن
  .زريع، وأيب بكر بن عياش، وطبقتهم

عن رجل عنه، وأبو زرعة، وأبو حامت، " الصحيح " ، والبخاري يف "سننه " أبو داود يف : حدث عنه



، وموسى بن هارون، وأبو يعلى، والبغوي، وحممد  "تارخيه" وحممد بن أيوب بن الضريس، والبخاري يف 
  .بن ادر، وآخرون
__________  

، ذيب الكمال لوحة ٢٢٧: ، املعجم املشتمل١٨٩ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٦ / ١التاريخ الكبري * 
  ، ميزان االعتدال٢١ / ٢، الكاشف ١ / ١٨٩ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٧٣

  .٣٢٧: ، خالصة تذهيب الكمال٦٠، ٥٩ / ٩، ذيب التهذيب ٤٨٢ / ٣
(*)  

)١٠/٦٩٣(  

  

  ).١(كان ثقة غزاء : قال أبو حامت
  ).٢(كان من شجعان الناس : وقال أبو داود

كان ال خيضب، ومات وهو متوجه إىل طرسوس يف شهر ربيع االول سنة ثالثني : قال موسى بن هارون
  ).٣(ومئتني 

 بن أمحد، أخربنا حممد بن عبيداهللا الد، أخربنا أبو نصر وقرأت على علي بن أمحد العلوي، أخربنا حممد
حممد بن حممد، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا حممد بن أيب مسينة، حدثنا ابن 

هل صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : قلت النس رضي اهللا عنه: علية، عن سعيد بن يزيد قال
  ).٤(نعم : نعليه ؟ قال

  .هذا حديث صاحل االسناد عال
بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء العاشر من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء احلادي عشر وأوله ترمجة احلكم 

  .بن موسى البغدادي
__________  

  .١٨٩ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١١٧٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١١٧٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
باب ما جاء يف الصالة يف النعال، من طريق علي بن حجر، : يف الصالة) ٤٠٠(وأخرجه الترمذي ) ٤(

 عن آدم، عن ٤١٥ / ١حدثنا إمساعيل بن إبراهيم املعروف بابن علية ذا االسناد، وأخرجه البخاري 
  عن حيىي بن حيىي، عن بشر) ٥٥٥(شعبة، وأخرجه مسلم 

  .هذا حديث صاحل االسناد عال



بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء العاشر من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء احلادي عشر وأوله ترمجة احلكم 
  .بن موسى البغدادي
__________  

  .١٨٩ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١١٧٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(
  .١١٧٤لوحة " ذيب الكمال ) " ٣(
باب ما جاء يف الصالة يف النعال، من طريق علي بن حجر، : ةيف الصال) ٤٠٠(وأخرجه الترمذي ) ٤(

 عن آدم، عن ٤١٥ / ١حدثنا إمساعيل بن إبراهيم املعروف بابن علية ذا االسناد، وأخرجه البخاري 
  .عن حيىي بن حيىي، عن بشر ابن املفضل، كالمها عن سعيد بن يزيد) ٥٥٥(شعبة، وأخرجه مسلم 

(*)  

)١٠/٦٩٤(  

  

مت اجلزء السابع من كتاب سري أعالم النبالء للشيخ االمام العامل العامل :  االصل ما نصهجاء يف آخر
العالمة احلجة الناقد البارع جامع أشتات الفنون شيخ االسالم مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن 

  .عثمان الذهيب
 احلمد واملنة، وبه التوفيق وهذه أول نسخة نسخت من خط املصنف وقوبلت عليه حبسب االمكان، وهللا

والعصمة، ويتلوه يف اجلزء الذي يليه، وهو الثامن، ترمجه احلكم بن موسى البغدادي القنطري، وكان 
الفراغ من كتابته ليلة االثنني لسبع إن بقني من مجادى اآلخرة سنة أربعني وسبع مئة أحسن اهللا خامتتها، 

  .آمني

)١٠/٦٩٥(  

  

  ١١ذهيب ج  ال-سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ١١الذهيب ج 

)١١(/  

  



  سري أعالم النبالء

)١١/١(  

  

  .مجيع احلقوق حمفوظة ملؤسسة الرسالة وال حيق الية جهة أن تطبع أؤ تعطي حق الطبع الحد
  .سواء كان مؤسسة رمسية أو افرادا

   م١٩٩٣ - ه ١٤١٣الطبعة التاسعة 

)١١/٢(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨مام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف سري أعالم النبالء تصنيف اال
م اجلزء احلادي عشر أشرف على حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه حقق هذا اجلزء شعيب االرنؤوط صاحل 

  السم

)١١/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)١١/٤(  

  

  بو صاحل البغدادي القنطرياالمام احملدث القدوة احلجة، أ) م، س، ق * ( احلكم بن موسى- ١
  .الزاهد

مسع العطاف بن خالد، وإمساعيل بن عياش، وعبد الرمحن بن أيب الرجال، وعبد اهللا بن املبارك، وحيىي بن 
  .محزة، وطبقتهم

مسلم، وبواسطة النسائي وابن ماجة، وأمحد بن حنبل، وأبو حممد الدارمي، واحلارث بن أيب : حدث عنه
  .صلي، وعثمان بن سعيد، وأبو القاسم البغوي، وخلق سواهمأسامة، وأبو يعلى املو

  .وثقه حيىي بن معني
  .كان رجال صاحلا ثبتا يف احلديث: قال احلسني بن فهم



سألت صاحلا جزرة عن سريج بن يونس، واحلكم بن موسى، وحيىي بن : وقال علي بن حممد احلبييب
  .عبادةهؤالء الثالثة تقطعوا من ال: أيوب، فوثقهم جدا، وقال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، اجلرح والتعديل ٣٦١ / ٢، التاريخ الصغري ٣٤٤ / ٢، التاريخ الكبري ٣٤٦ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ذيب الكمال، ٢ / ٤٦٣: ، االنساب، ورقة٢٢٩، ٢٢٦ / ٨، تاريخ بغداد ١٢٩، ١٢٨ / ٣

، ذيب ١٦٩ / ١التهذيب، ، تذهيب ٤١١ / ١، العرب ٤٧٤ / ٢، تذكرة احلفاظ ٣١٨: ورقة
، شذرات ٩٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٥ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٤٠، ٤٣٩ / ٢التهذيب 
  .٧٥ / ٢الذهب 

(*)  

)١١/٥(  

  

قدم علي بن املديين بغداد، فحدثه احلكم بن موسى حبديث أيب قتادة، عن : قال عثمان بن سعيد الدارمي
  .ناس سرقة الذي يسرق صالتهأسوأ ال: " النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  .لو غريك حدث به، ما صنع به: فقال ابن املديين" 
  رواه الناس عنه، عن الوليد بن مسلم، عن االوزاعي،: قلت

  ).١(عن حيىي بن أيب كثري، عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه، فذكره 
  .الأحدث به: دقات، فقالسألت أبا داود عن حديث احلكم بن موسى يف الص: قال أبو عبيد اآلجري

: عن حيىي بن محزة، عن سليمان بن داود، كذا قال، وصوابه" املراسيل " ساقه أبو داود يف كتاب : قلت
  ).٢" (امليزان " سليمان بن أرقم، كما قد بسطناه يف كتاب 

  .مات احلكم يف شوال، سنة اثنتني وثالثني ومئتني، ليومني بقيا من الشهر
  

______________  
  ) *اهلامش (*
باب يف الذي اليتم الركوع والسجود عن :  يف الصالة٣٠٤ / ١حديث صحيح، أخرجه الدارمي ) ١(

احلكم بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، عن االوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن عبد اهللا بن أيب 
يتم ركوعها وال سجودها ال: " يارسول اهللا، وكيف يسرق صالته ؟ قال: قالوا: قتادة، عن أبيه، ومتامه



."  
 من طريق الوليد بن مسلم به، وله شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري عند ٣١٠ / ٥وأخرجه أمحد 

  ).٥٠٣(، وآخر من حديث أيب هريرة عند ابن حبان ٥٦ / ٣أمحد 
 يف ٥٨، ٥٧ / ٨" سنن النسائي " ، وانظر احلديث بطوله يف ٢٠٢، ٢٠١ / ٢" امليزان " انظر ) ٢(

، وابن ٣٧٦: ، والدار قطين٣٩٧ / ١باب ذكر حديث عمرو بن حزم يف العقول، واحلاكم : سامةالق
اجلوهر " ، وقد توسع يف الكالم عليه احلافظ ابن التركماين يف ٨٩ / ٤، والبيهقي )٧٩٣(حبان رقم 

  .فراجعه" النقي 
(*)  

)١١/٦(  

  

، وعبد اهللا بن عون اخلراز، وعبد )٢ (، وحوثرة بن أشرس)١(وفيها تويف إبراهيم بن احلجاج النيلي 
  الوهاب بن جندة، وعمرو الناقد،

والواثق، ويوسف بن عدي، وعيسى بن سامل الشاشي، وكثري بن حيىي صاحب البصري، وإبراهيم بن 
  .دينار ببغداد، وأمحد بن أيب شعيب احلراين

  
 بن ثابت بن ، أمحد بن حممداالمام القدوة احملدث، شيخ االسالم، أبو احلسن) د* ( ابن شبوية - ٢

  .عثمان، اخلزاعي املروزي احلافظ، ابن شبوية
  .مسع عبد اهللا بن املبارك، وسفيان بن عيينة، والفضل بن موسى، وأبا أسامة، وطبقتهم

  .أبو داود، وأبو زرعة الدمشقي، وأمحد بن أيب خيثمة، ومجاعة: حدث عنه
  .وحدث عنه من أقرانه حيىي بن معني، وغريه

  .ه النسائي وغريهوثق
  من أراد علم: مسعت أيب يقول: قال عبد اهللا بن أمحد بن شبوية

______________  
  ) *اهلامش* (
نسبة إىل النيل، وهي بليدة يف سواد الكوفة، قرب حلة بين مزيد، خيترقها خليج كبري يتخلج من ) ١(

  .الفرات الكبري، حفره احلجاج بن يوسف الثقفي، ومساه بنيل مصر
  ".معجم البلدان " ر انظ
  .روى عنه أيب، وأبو زرعة: ، وقال٢٨٣ / ٣" اجلرح والتعديل " ترمجه ابن أيب حامت يف ) ٢(



 / ١، طبقات احلنابلة ٥٥ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٥٩ / ٢، التاريخ الصغري ٥ / ٢التاريخ الكبري * 
 / ٢تذكرة احلفاظ ، ٢٢ / ١، تذهيب التهذيب ٧٧ / ٣، اللباب ٢٨٥ / ٧، االنساب ٤٨، ٤٧

، خالصة ٢٥٤ / ٢، النجوم الزاهرة ٧١ / ١، ذيب التهذيب ٢٣: ، ذيب الكمال، ورقة٤٦٤
  .١١: تذهيب الكمال

(*)  

)١١/٧(  

  

  .القرب، فعليه باالثر، ومن أراد علم اخلبز، فعليه بالرأي
ل إيل أن اليب فضيلة على كان خيي: حدثين ثابت بن أمحد بن شبوية، قال: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

أمحد بن حنبل أرجح، فلم أقنع، : أمحد بن حنبل جلهاده، وفكاك االسرى، فسألت أخي عبد اهللا، فقال
إن أمحد بن ! ! سبحان اهللا : فأريت شيخا حوله الناس، يسألونه، ويسمعون منه، فسألته عنهما، فقال

  .هيهات!  كاملعاىف ؟ حنبل ابتلي فصرب، وإن ابن شبوية عويف، املبتلى الصابر
  .وهو ابن ستني سنة: تويف سنة ثالثني ومئتني، زاد البخاري: قال البخاري وأبو حامت

  .٢٣٩مات بطرسوس سنة : وقال ابن ماكوال
، عن أمحد بن حممد، عن ابن )١(يف الوضوء واالضاحي واجلهاد " صحيحه " وقد روى البخاري يف 

  .ويةهو ابن شب: املبارك، فقال الدار قطين
  :بل هو: وقال الكالباذي، وطائفة

  ).٢(السمسار املروزي مردويه احلافظ ) خ، ت، س * ( أمحد بن حممد بن موسى- ٣
  .أمحد بن موسى: ورمبا نسب إىل جده، فقيل

  .ابن املبارك، وجرير، وإسحاق االزرق، وطائفة: روى عن
  

______________  
  ) *اهلامش* (
باب ما يقع من النجاسات يف :  يف الوضوء٢٩٧ / ١ح الفتح بشر" صحيح البخاري " انظر ) ١(

باب إذا بعث ديه ليذبح، مل :  يف االضاحي١٩ / ١٠السمن واملاء، وصحايب احلديث هو أبو هريرة، و 
باب الركوب على الدابة الصعبة، وصحابيه :  يف اجلهاد٥٠ / ٦حيرم عليه شئ، وصحابيه عائشة، و 

  .أنس بن مالك
  .١٢: ، خالصة تذهيب الكمال٧٧ / ١، ذيب التهذيب ١٣ / ٨لوفيات الوايف با* 



  .، انظر التعليق السابق"الفتح " وهو الذي جزم به احلافظ يف ) ٢(
(*)  

)١١/٨(  

  

  .البخاري، والترمذي، والنسائي، وحممد بن عمر الذهلي، وعبد اهللا بن حممود املروزي، ومجاعة: وعنه
  .ي، شيخ يروي عن حيىي بن سعيد االنصاريومسع من النضر بن حممد املروز

  .تويف سنة مثان وثالثني ومئتني": االلقاب " قال الشريازي يف 
  .وكان مكثرا عن ابن املبارك، ثقة: قلت
  
  .ابن املنتشر احلافظ الثقة، أبو بكر العيشي البصري) خ، م * ( أمية بن بسطام- ٤

ل حيىي املتوكل، وبشر بن املفضل، ومعتمر بن ابن عمه يزيد بن زريع احلافظ، وأيب عقي: حدث عن
  .سليمان، وطبقتهم

، وأبو زرعة، وأبو حامت، وأبو بكر بن أيب عاصم، واحلسن بن "صحيحيهما " الشيخان يف : حدث عنه
  .الباهلي، وأبو يعلى املوصلي، وخلق سواهم) ١(سفيان، وجعفر الفريايب، وحممد ابن حبان 

  .وثقه ابن حبان وغريه
  .مات سنة إحدى وثالثني ومئتني: ن حبانقال اب

  أخربنا حممد بن عبد السالم سنة ثالث وتسعني، أنبأنا عبد املعز
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ٤٠٤: ، االنساب، ورقة٣٠٣ / ٢، اجلرح والتعديل ١١ / ٢، التاريخ الكبري ٤٧٩: تاريخ خليفة* 
 / ١، ذيب التهذيب ٧٣ / ١تذهيب التهذيب ، ٤٠٩ / ١، العرب ١٢٢: ورقة: ، ذيب الكمال١

  .٧٠ / ٢، شذرات الذهب ٤٠: ، خالصة تذهيب الكمال٣٧٠
  .٢٨٣، ٢٨٢ / ١" تبصري املنتبه " انظر ) ١(

(*)  

)١١/٩(  

  



أخربنا حممد بن عبدالرمحن، أخربنا حممد بن أمحد : ابن حممد، أخربنا متيم املؤدب، وزاهر املستملي، قاال
احلسن ابن سفيان، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا معدي بن سليمان، أخربنا ابن عجالن، احلريي، أخربنا 

من انصرف عن جنازة، فله : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه، عن أيب هريرة قال
  .قرياط، ومن شيعها، فله قرياط، ومن صلى عليها، فله قرياط، ومن قعد حىت تدفن، فله قرياط

) "١(  
ابن سوار احلافظ االمام احلجة، أبو حممد السلمي املروزي ) خ، م، ت، س * ( حبان بن موسى- ٥

  .الكشميهين
أيب محزة حممد بن ميمون السكري، وداود بن عبد الرمحن العطار، ونوح بن أيب مرمي، وعبد : حدث عن

  .اهللا بن املبارك، وكان مليا به
  

______________  
  ) *اهلامش* (
من طريق حممد بن املثىن وعبد اهللا بن حممد بن احلجاج الصواف، ) ٨٢٣( البزار رقم وأخرجه) ١(

  .كالمها عن معدي بن سليمان، عن ابن عجالن به
، وأعله مبعدي ٣٠ / ٣" امع " وأورده اهليثمي يف " التقريب " ومعدي بن سليمان ضعفه احلافظ يف 

وغريه بغري هذا السياق، فقد " الصحيح " ة يف هذا، لكن حديث أيب هريرة صحيح ثابت من طرق كثري
من اتبع جنازة مسلم : " باب اتباع اجلنائز من االميان، بلفظ:  يف االميان١٠٠ / ١أخرجه البخاري 

إميانا واحتسابا، وكان معه حىت يصلي عليها، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من االجر بقرياطني، كل 
  .قرياط مثل أحد

 يف اجلنائز، ومسلم ١٥٨ / ٣، وأخرجه هو " رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقرياط ومن صلى عليها مث
  .من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها، فله قرياط: " بلفظ) ٩٤٥(

  .ومن شهدها حىت تدفن، فله قرياطان
  مثل اجلبلني: وما القرياطان ؟ قال: قيل

  .العظيمني
، وابن ماجة ٧٧ و ٧٦ / ٤، والنسائي )١٠٤٠(، والترمذي )٣١٦٨(رقم " سنن أيب داود " وانظر 

)١٥٣٩.(  
 / ١، العرب ٢٢٨: ، ذيب الكمال، ورقة٢٧١ / ٣، اجلرح والتعديل ٩٠ / ٣التاريخ الكبري * 

: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٥، ١٧٤ / ٢، ذيب التهذيب ١١٨ / ١، تذهيب التهذيب ٤١٣
  .٧٨، ٧٧ / ٢، شذرات الذهب ٧٠
(*)  



)١١/١٠(  

  

  

  

  

http://www.shamela.ws  

 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

لترمذي، والنسائي، ويوسف بن عدي وهو أكرب من حبان من البخاري، ومسلم، وبواسطة ا: حدث عنه
حيث قدم املوت، وأبو زرعة الرازي، وحممد بن مسلم بن وارة، وجعفر الفريايب، واحلسن بن سفيان، 

  .وعبد اهللا بن حممود املروزي، وآخرون
  .ال بأس به: قال حيىي بن معني

  .مات يف سنة ثالث وثالثني ومئتني: وقال البخاري
حبان بن موسى بن حبان ابن موسى بن عبيد اهللا الكالعي الدمشقي الذي يروي عن زكريا : يهأما مس

  .، فتويف سنة إحدى وثالثني وثالث مئة)١(السجزي خياط السنة 
أخربنا أبو سعد : أخربنا حممد بن عبد السالم، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا متيم وزاهر، قاال

بو عمرو احلريي، أخربنا احلسن بن سفيان، حدثنا حبان بن موسى، عن ابن ، أخربنا أ)٢(الكنجروذي 
نزلنا املزدلفة، فاستأذنت النيب صلى اهللا عليه : " املبارك، حدثنا أفلح، أخربنا القاسم، عن عائشة، قالت

 فأذن هلا، -الثقيلة :  والثبطة-وسلم سودة أن تنفر قبله، وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة 
  فعت قبله، وحبسنا حىت دفعنا بدفع النيب، صلى اهللا عليه وسلم حنيفد

  ) ".٣(أصبح 
  

______________  
  ) *اهلامش* (



  .مسي بذلك، النه كان خييط أكفان أهل السنة) ١(
بفتح الكاف واجليم بينهما نون ساكنة وبضم الراء، نسبة إىل كنجروذ، وهي قرية على باب ) ٢(

  .نيسابور
: يف احلج) ١٢٩٠(باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم :  يف احلج٤٢٣ / ٣خاري وأخرجه الب) ٣(

باب استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن من مزدلفة إىل مىن يف أواخر الليايل، كالمها من 
  .طريق أفلح بن محيد، عن القاسم، عن عائشة
  .الزمحة: واحلطمة، بفتح احلاء وإسكان الطاء املهملتني

)(*  

)١١/١١(  

  

  .ابن بري، االمام احلافظ املتقن، أبو احلسن الفارسي، مث البغدادي القطان) د، ت* ( علي بن حبر - ٦
عبد العزيز بن حممد الدراوردي، وحامت بن إمساعيل، ومعتمر بن سليمان، وبقية بن الوليد، : حدث عن

د االمحر، وهشام ابن يوسف، وعبد وعبد املهيمن بن عباس الساعدي، وجرير بن عبداحلميد، وأيب خال
  .الرزاق، وخلق كثري من الشاميني واليمانيني والعراقيني واحلجازيني

أبو داود، وبواسطة الترمذي، وحممد بن حيىي الذهلي، وأبو زرعة، وأبو حامت، وحنبل بن : حدث عنه
  .إسحاق، وهالل بن العالء، وإبراهيم احلريب، وخلق سواهم

  .وكان قد سكن ببابسري
  .وثقه حيىي بن معني

  .تويف سنة أربع وثالثني ومئتني
  .بليدة من ناحية االهواز: وبابسري

  
 بن الرماح البلخي مث قاضي نيسابور، العالمة، أبو حممد، عبد اهللا بن عمر* *  ابن الرماح - ٧

  .النيسابوري، واسم جده ميمون
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، تاريخ ٩٥٨، ٩٥٧: ، ذيب الكمال، ورقة١٧٦ / ٦اجلرح والتعديل ، ٢٦٣ / ٦التاريخ الكبري * 

 / ٧، ذيب التهذيب ٥٣ / ٣، تذهيب التهذيب ٤١٨، ٤١٧ / ١، العرب ٣٥٤، ٣٥٢ / ١١بغداد 



  .٢٧١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٤: ، طبقات احلفاظ٢٨٥، ٢٨٤
  .١١١ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٦٥ / ٢التاريخ الصغري * * 
(*)  

)١١/١٢(  

  

  .مسع مالكا، ومحاد بن زيد، ومعتمر بن سليمان، ومجاعة
إسحاق بن راهويه، والذهلي، وإبراهيم بن أيب طالب، وجعفر بن حممد بن سوار، وحممد بن : حدث عنه

  .عبد الوهاب الفراء، وآخرون
  .وكان صاحب سنة، وصدع باحلق

  .وثقه الذهلي
  ).١(وامتنع من القول خبلق القرآن، وكفر اجلهمية 
  .مات يف ذي القعدة سنة أربع وثالثني ومئتني

، احملدث االمام الثقة اجلوال، راوية االسالم، أبو رجاء، قتيبة بن هو شيخ االسالم) ع* ( قتيبة - ٨
، من موايل احلجاج "بغالن " سعيد بن مجيل بن طريف الثقفي، موالهم البلخي البغالين، من أهل قرية 

  بن يوسف االمري 
______________  

  ) *اهلامش* (
هم أتباع جهم بن صفوان، يكىن أبا حمرز، وقد نشأ يف مسرقند خبراسان، مث قضى فترة من حياته ) ١(

  االوىل يف ترمذ، وكان موىل لبين راسب من االزد، وقد أطبق السلف على
  .ذمه بسبب تغاليه يف الترتيه، وإنكاره صفات اهللا تعاىل، وتأويلها املفضي إىل تعطيلها

وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل يف االسالم هو اجلعد بن درهم، وأخذها عنه جهم بن صفوان 
  .وأظهرها، فنسبت إليه

  . ه مع احلارث بن سريج يف حربه ضد بين أمية١٥٨وقد قتل سنة 
 وما ١٠: ص" تاريخ اجلهمية واملعتزلة " ، و ٢٣٧، ٢٣٦ و ٢٢١، ٢٢٠ / ٧" تاريخ الطربي " انظر 

  .قامسيبعدها لل
  .واملعتزلة يوافقون جهما يف بعض ما يذهب إليه، وخيالفونه يف عدة مسائل

 / ٢، التاريخ الصغري ١٩٥ / ٧، التاريخ الكبري ٣٢٤: ، طبقات خليفة٣٧٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٤٧٠، ٤٦٤ / ١٢، تاريخ بغداد ١٤٠ / ٧، اجلرح والتعديل ٢١٢ / ١، تاريخ الفسوي ٣٧٢



، ١١٢٥، ١١٢٤: ، ذيب الكمال، ورقة١٣٤ / ١، اللباب ٢٥٨، ٢٥٧/  ١طبقات احلنابلة 
، ذيب ١٥٨، ١٥٧ / ٣، تذهيب التهذيب ٤٣٣ / ١، العرب ٤٤٧، ٤٤٦ / ٢تذكرة احلفاظ 

، خالصة تذهيب ١٩٥: ، طبقات احلفاظ٣٠٣ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٦١، ٣٥٨ / ٨التهذيب 
  .٩٥، ٩٤ / ٢، شذرات الذهب ٣١٨: الكمال

(*)  

)١١/١٣(  

  

  .بن مجيل الثقفي) ١(الظامل، وهو ابن أخي وشيم 
  .وقد كنت عملت له ترمجة معها حنو من مثانني حديثا من العوايل

  .وحدثت بذلك، وأحببت اآلن عملها على أمنوذج نظرائه
  .مولده يف سنة تسع وأربعني ومئة

  .امسه حيىي بن سعيد، وقتيبة لقب: قال احلافظ أبو أمحد بن عدي
  .امسه علي بن سعيد: احلافظ ابن مندةوقال 
  .كان له أخ امسه قديد بن سعيد: وقيل

  .خرجت: طعنته فاندلقت أقتاب بطنه، أي: قتيبة مشتق من القتب، وهو املعى، يقال: قال االصمعي
  .نعم، وارحتل قتيبة يف طلب العلم، وكتب ما ال يوصف كثرة

 مالك، والليث، وشريك، ومحاد بن زيد، وأيب وذلك يف سنة ثنتني وسبعني ومئة، فحمل الكثري عن
عوانة، وابن هليعة، وبكر بن مضر، وكثري بن سليم، صاحب أنس بن مالك، وعبثر بن القاسم، وعبد 
الواحد بن زياد، وأيب االحوص سالم بن سليم، ومفضل بن فضالة، وإبراهيم بن سعد، وإمساعيل بن 

ية، ومحاد بن حيىي االبح، وخلف بن خليفة، وداود جعفر، وجعفر بن سليمان، وحرب ابن أيب العال
العطار، وشهاب بن خراش، وعبد اهللا بن جعفر املديين، ورشدين بن سعد، وعبد الرمحن بن أيب الرجال، 

  وابن املبارك، وعبد الوارث، والعطاف بن خالد، وفضيل بن عياض، وفرج بن فضالة، وأيب هاشم 
______________  

  ) *اهلامش* (
 وسيم، ٦٠٢: ص" تبصري املنتبه " بالشني املعجمة، وضبطه احلافظ يف " وشيم " ذا االصل ك) ١(

  .وسيم بن مجيل الثقفي عم قتيبة: بالسني املهملة، فقال
(*)  

)١١/١٤(  



  

كثري بن عبد اهللا االيلي، واملنكدر بن حممد بن املنكدر، وهشيم بن بشري، ويزيد بن زريع، ويزيد بن 
ريح، ويعقوب بن عبدالرمحن االسكندراين، واملغرية بن عبدالرمحن احلزامي، وجرير ابن بن ش) ١(املقدام 

  .عبداحلميد، وحممد بن موسى الفطري، ومعاوية بن عمار الدهين، وخلق كثري
ويرتل إىل غندر، ووكيع، والوليد بن مسلم، وابن وهب، وطبقتهم، مث إىل حجاج االعور، وابن أيب 

  .فديك
ي، ونعيم بن محاد، وحيىي بن عبداحلميد احلراين، وأمحد بن حنبل فأكثر، وحيىي بن احلميد: حدث عنه

  معني، وعلي بن املديين، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وأبو بكر بن أيب شيبة، وطائفة
  .ماتوا قبله
  .البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي يف كتبهم فأكثروا: وروى عنه

  .ن حممد بن حيىي الذهلي عنه، وعن ابن أيب شيبة عنهوروى ابن ماجة ع
  .وروى الترمذي أيضا عن رجل عنه، وروى النسائي عن زكريا اخلياط عنه

وروى عنه يعقوب بن شيبة، واحلسن بن عرفة، وأبو زرعة، وأبو حامت، وإبراهيم احلريب، وأمحد بن 
 هارون، وجعفر الفريايب، واحلارث بن سيار، وعباس العنربي، واحلسن بن حممد الزعفراين، وموسى بن

أيب أسامة، واحلسن بن سفيان، وجعفر ابن حممد بن سوار، وإسحاق بن أيب عمران االسفراييين الفقيه، 
وأمحد بن عبدالرمحن بن بشار النسائي، وإسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل البسيت القاضي، وإسحاق بن 

  ري، واحلسن بن الطيب البلخي، وولده عبد اهللا بن إبراهيم بن نصر البشيت، مبعجمة، النيسابو
______________  

  ) *اهلامش* (
  .، وهو خطأ"املقدم " يف االصل ) ١(

(*)  

)١١/١٥(  

  

قتيبة، وعبدان بن حممد املروزي، وعلي بن طيفور النسوي، وحممد ابن أيوب الرازي، وحممد بن عبد اهللا 
احلكيم الترمذي، وأبو ) ٢(، وحممد بن علي )١(راسان بن يوسف الدويري، ودوير بفتح أوله قرية خب

العباس السراج، وخلق آخرهم موتا الواعظ أبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن العباس البلخي الزاهد 
) ٣(باالجازة " معجمه " املتوىف سنة سبع عشرة وثالث مئة، الذي روى عنه أبو بكر بن املقرئ يف 

  .يف الس من تذكريه أربعة أنفسإنه وعظ مرة، فمات : الذي قيل



  مسعت أمحد بن حنبل ذكر قتيبة، فأثىن: قال أبو بكر االثرم
  .عليه

  .قتيبة ثقة: وقال حيىي بن معني، من طريق أمحد بن زهري
  .صدوق: وكذا قال النسائي، وزاد

  .ثقه: وقال أبو حامت الرازي
  .صدوق: وقال ابن خراش

  .سنة ست عشرة ومئتني، فجاءه أمحد وحيىيقدم قتيبة بغداد يف : قال أبو داود
  .حضرته ببغداد، وقد جاءه أمحد، فسأله عن أحاديث، فحدثه ا: وقال فيه أبو حامت الرازي أيضا

  وجاء أبو بكر بن أيب شيبة 
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".االنساب " وهي على فرسخني من نيسابور، كما يف ) ١(
، وحممد بن علي هذا هو "ذيب الكمال " وهو خطأ والتصويب من  " عبد احلكيم" يف االصل ) ٢(

، وهو مطبوع، وفيه من االحاديث الكثرية اليت ال "نوادر االصول يف معرفة أحاديث الرسول " صاحب 
  .تصح

  . للمؤلف٦٤٥: ص" تذكرة احلفاظ " انظر ترمجته يف 
 أو مؤلفاته، وكأا تتضمن إخباره مبا أذن له أن يأذن الشيخ لغريه بأن يروي عنه مروياته: االجازة) ٣(

  .بروايته عنه
وشرطوا فيها أن يكون ايز عاملا مبا جييزه، معروفا بذلك، ثقة يف دينه وروايته، وأن يكون الطالب 

  .لالجازة من أهل العلم حىت ال يوضع العلم إال عند أهله
(*)  

)١١/١٦(  

  

  ).١(ما، فلم يزاال ينتخبان عليه، وأنتخب معهما إىل الصبح وابن منري بالكوفة إليه ليلة، وحضرت معه
ما رأيت يف كتايب من عالمة احلمرة، فهو : قال يل قتيبة بن سعيد: قال أمحد بن حممد بن زياد الكرميين

  .عالمة أمحد بن حنبل، وما رأيت من اخلضرة، فهو عالمة حيىي بن معني
  احندرت: ولمسعت قتيبة، يق: وقال حممد بن محيد بن فروة

  .إىل العراق أول مرة سنة اثنتني وسبعني



  .وكنت يومئذ ابن ثالث وعشرين سنة
كنت يف حداثيت أطلب الرأي، فرأيت فيما يرى : مسعت قتيبة يقول: وقال عبد اهللا بن أمحد بن شبوية

لتها، فاطلعت النائم أن مزادة دليت من السماء، فرأيت الناس يتناولوا، فال ينالوا، فجئت أنا، فتناو
 وكان بصريا بعبارة -فيها، فرأيت ما بني املشرق واملغرب، فلما أصبحت، جئت إىل خمضع البزاز، 

يا بين، عليك باالثر، فإن الرأي ال يبلغ املشرق واملغرب، إمنا :  فقصصت عليه رؤياي، فقال-الرؤيا 
  .يبلغ االثر

  .فتركت الرأي، وأقبلت على االثر: قال
رأيت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف النوم، يف : الالل، عن قتيبة، قال يل أيب) ٢(رير وروى أمحد بن ج

  .فيه أسامي العلماء: يارسول اهللا، ما هذه الصحيفة ؟ قال: يده صحيفة، فقلت
  ناولين، أنظر فيه اسم : قلت

______________  
  ) *اهلامش* (
  .، وخيتار منهاهو أن ينتقي التلميذ من أحاديث شيخه: االنتخاب) ١(

  .١٤٠ / ٧" اجلرح والتعديل " واخلرب يف 
  .هو أمحد بن جرير بن املسيب البلخي، رفيق أيب حامت مبصر يف رحلته الثانية) ٢(

  .روى عن قتيبة وهانئ بن املتوكل االسكندراين
  .مسع منه أيب يف مرافقته: ٤٥ / ٢" اجلرح والتعديل " قال ابن أيب حامت الرازي يف 

  .صدوق: سئل عنه أيب، فقال: بدالرمحن، قالحدثنا ع
(*)  

)١١/١٧(  

  

  .ابين، فنظرت، فإذا فيه اسم ابين
قتيبة صدوق، ليس أحد من الكبار إال وقد محل عنه ): ١(قال عبد اهللا بن حممد بن سيار الفرهياين 

  .بالعراق
  .وحدث عنه أمحد بن حنبل، وأبو خيثمة، وعباس العنربي، واحلميدي مبكة

مررت مبىن على قتيبة، وعباس العنربي يكتب عنه، فجزت ومل أمحل عنه، : عمرو بن علي يقولومسعت 
  .فندمت

أبو رجاء قتيبة موىل احلجاج بن يوسف، فكان قتيبة يتوىل ثقيف، ويذكر كرامة : أمحد بن سيار املروزي



  .هجده على احلجاج، وأن احلجاج كان إذا جلس على سريره، جلس جدي على كرسي عن ميين
وكان أبو رجاء رجال ربعة أصلع، حلو الوجه، حسن اللحية، واسع الرحل، غنيا من ألوان : قال

  .االموال من الدواب واالبل والبقر والغنم، وكان كثري احلديث
لعل : أقم عندي هذه الشتوة، حىت أخرج لك مئة ألف حديث، عن مخسة أناسي، فقلت: لقد قال يل

، كنت كتبت عن عمر بن هارون وحده أكثر من ثالثني ألفا، ولكن ال: أحدهم عمر بن هارون ؟ قال
  .وكيع بن اجلراح، وعبد الوهاب الثقفي، وجرير، وحممد بن بكر الربساين، ونسيت اخلامس

  وكان ثبتا : قال
______________  

  ) *اهلامش* (
  .الفرهاذاين: ويقال) ١(

د اهللا ابن حممد بن سيار أبو حممد الفرهاذاين، أظنها من قرى نسا خبراسان، ينسب إليها عب: قال ياقوت
  .الفرهياين النسائي: ويقال

  .مسع بدمشق هشيم بن عمار، وأبا عثمان القاسم بن عبدامللك، ودحيما
ومبصر عبدامللك بن شعيب بن الليث، وجعفر بن مسافر التنيسي، وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد 

  .احلكم، وحرملة بن حيىي
  .يبة بن سعيد، وحممد بن الوزير الواسطي، وسويد بن نصر املروزيوخبراسان قت

روى عنه أبو عمرو بن محدان، وأثىن عليه، وبشر بن أمحد االسفراييين، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو بكر 
  .حممد بن احلسن النقاش

(*)  

)١١/١٨(  

  

  .فيما روى، صاحب سنة ومجاعة
  .ولدت سنة مخسني ومئة: مسعته يقول

ومات لليلتني خلتا من شعبان سنة أربعني ومئتني، وهو يف تسعني سنة، وكان كتب احلديث عن : قال
مث كتب عن إدريس، ووكيع، والعنقزي وحنوهم، مث : الليث، وابن هليعة، إىل أن قال: ثالث طبقات

  .كتب عن إمساعيل بن أيب أويس، وسعيد بن سليمان
حضرت : ربعني ومئة، سنة موت االعمش، ومسعته يقولولد سنة مثان وأ: وأما موسى بن هارون، فقال

  .موت ابن هليعة، وشهدت جنازته سنة أربع وسبعني ومئة



  .حدث عنه احلميدي، وحممد بن الفضل الواعظ، وبينهما يف املوت مثانية وتسعون عاما: قلت
س السراج، وبني حدث عنه نعيم بن محاد، وأبو العبا": السابق والالحق " وأما اخلطيب، فقال يف كتاب 

  .وفاتيهما أربع ومثانون سنة
كنا : حدثنا حممد بن عبد اهللا النيسابوري، مسعت احلسن بن سفيان يقول": معجمه " قال ابن املقرئ يف 

  .أكرب على قتيبة) ١(الأخرج حىت : على باب قتيبة، فمرض رجل كان معنا، يقول
  .هذا قرب قاتل قتيبة:  على قربهفمات، فأخربوا به قتيبة، فخرج يصلي عليه، وكتب: قال

  .وقد روى أبو نصر، عن قتيبة، ولدت سنة مثان وأربعني ومئة
  .فاهللا أعلم

  
______________  

  ) *اهلامش* (
   (*)٤٧٠ / ١٢" تاريخ بغداد " وهو حتريف، والتصويب من " على " يف االصل ) ١(

)١١/١٩(  

  

هذا قول االئمة يف االسالم، : تيبة بن سعيد يقولمسعت ق: وروى غري واحد عن أيب العباس السراج قال
  :وأهل السنة واجلماعة

: طه) (الرمحن على العرش استوى: (نعرف ربنا، عزوجل، يف السماء السابعة على عرشه، كما قال تعاىل
٥.(  

ر والرزق يأكله االنسان بالقد* لوال القضاء الذي البد مدركه : ومما بلغنا من شعر قتيبة بن سعيد قوله
وكانت رحلة النسائي إىل قتيبة يف ) ٢(وال مير ا إال على سفر * ماكان مثلي يف بغالن مسكنه ) ١(

سنة ثالثني ومئتني، فأقام عنده سنة كاملة، وكتب عنه شيئا كثريا، لكنه امتنع وحترج من رواية كتاب 
  .ابن ليهعة لضعفه عنده

 بقرية بغالن، أنه حضر عنده مالك، وجاءه كان سبب نزوح قتيبة من مدينة بلخ، وانقطاعه: وقيل
 -هذا من املرجئة، فأخرجه مالك من جملسه : إبراهيم بن يوسف البلخي للسماع، فربز قتيبة، وقال

  . فعادى قتيبة، وأخرجه-وكان البراهيم صورة كبرية ببلده 
  ).٣(وما علمتهم نقموا على قتيبة سوى ذلك احلديث املعروف يف اجلمع يف السفر 

إن ابين هذا قد أحل علي يف اخلروج إىل : عمل أيب طعاما، ودعا إسحاق، مث قال: ل أمحد بن سلمةقا
  : قتيبة، فما ترى ؟ فنظر إيل، وقال



______________  
  ) *اهلامش* (
  ".والرزق " بدل " فالرزق ": " تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .نف يف الصفحة التالية، وسنخرجه هناكسيورده املص) ٣ (٤٧٠ / ١٢" تاريخ بغداد " البيتان يف ) ٢(

(*)  

)١١/٢٠(  

  

هذا قد أكثر عين، وهو جيلس بالقرب مين، وأبو رجاء عنده ما ليس عندنا، فأرى أن تأذن له عسى أن 
  .ينتفع

أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا : أخربنا االمام أبو الفرج عبدالرمحن بن حممد، ومجاعة إجازة، قالوا
أخربنا أبو العباس السراج، ) ١(أخربنا حممد بن حممد ابن غيالن، أخربنا أبو إسحاق املزكي بن حممد، 

أن النيب صلى اهللا عليه : " حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب الطفيل، عن معاذ
 العصر، وسلم، كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حىت جيمعها إىل

  .فيصليهما مجيعا
  .وإذا ارحتل قبل املغرب، أخرها حىت يصليها مع العشاء

  ".فإذا ارحتل بعد املغرب عجل العشاء، فصالها مع املغرب 
)٢ (  

______________  
  ) *اهلامش* (
هو بضم امليم وفتح الزاي والكاف املشددة، يقال هذا ملن يزكي الشهود، ويبحث عن حاهلم، ) ١(

  .القاضيويعرفه 
واشتهر ذا بيت كبري بنيسابور، منهم مجاعة من العلماء، منهم أبو إسحاق هذا، وامسه إبراهيم بن حممد 

  .بن حيىي املزكي شيخ نيسابور يف عصره، مسع ابن خزمية، وأبا العباس السراج وغريمها
  . ه٣٦٢روى عنه احلاكم أبو عبد اهللا، وأبو نعيم احلافظ، تويف سنة 

: يف الصالة) ٥٥٣(باب اجلمع بني الصالتني، والترمذي : يف الصالة) ١٢٢٠(أبو داود أخرجه ) ٢(
حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، ال نعرف أحدا رواه عن : باب ما جاء يف اجلمع بني الصالتني، وقال

  .الليث غريه
  .١٦٣ / ٣، والبيهقي ٣٩٣، ٣٩٢ / ١، والدار قطين ٢٤٢، ٢٤١ / ٥وأخرجه أمحد 



ل هذا احلديث مجاعة من أئمة احلديث بتفرد قتيبة عن الليث، وأشار البخاري إىل أن بعض وقد أع
وله طريق أخرى عن معاذ ابن جبل " علوم احلديث " الضعفاء أدخله على قتيبة، حكاه احلاكم يف 

من رواية هشام بن سعيد عن أيب الزبري، عن أيب الطفيل، وهشام خمتلف ) ١٢٠٨(أخرجها أبو داود 
ه، وقد خالفه احلفاظ من أصحاب أيب الزبري كمالك، والثوري، وقرة بن خالد وغريهم، فلم يذكروا في

  .يف روايتهم مجع التقدمي
  وورد يف مجع التقدمي حديث آخر عن ابن

، ويف إسناده حسني بن عبد اهللا اهلامشي، ١١٧، ١١٦ / ١، والشافعي ٣٦٧ / ١عباس، أخرجه أمحد 
من طريق محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن ابن عباس، أخرجه وهو ضعيف، لكن له شاهد 

 ٤٨٠ / ٢ كما قال احلافظ يف الفتح -، ورجاله ثقات إال أنه ١٦٤ / ٣، والبيهقي )٢١٩١(أمحد رقم 
  . مشكوك يف رفعه، واحملفوظ أنه موقوف-

(*)  

)١١/٢١(  

  

  .ما رواه أحد عن الليث سوى قتيبة
  .د، والترمذي، وأما النسائي فامتنع من إخراجه لنكارتهوقد أخرجه عنه أبو داو

وأخربنا املسلم بن حممد يف كتابه، أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا القزاز، أخربنا أبو بكر اخلطيب، 
أخربنا حممد بن أمحد، أخربنا حممد بن نعيم الضيب، حدثين حممد بن حممد بن حيىي االسفراييين الفقيه، 

 عبدك بن مهدي االسفراييين، حدثنا إسحاق بن أيب عمران الشافعي، حدثنا أبو حممد حدثنا حممد بن
املروزي، وراق حممود بن غيالن، حدثنا حيىي بن حيىي النيسابوري، حدثنا علي بن املديين، حدثنا أمحد بن 

 عليه أن النيب، صلى اهللا: " حنبل، حدثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب الطفيل، عن معاذ
  .خمتصر" وسلم، خرج يف غزوة تبوك، فكان يؤخر الظهر حىت يدخل وقت العصر، فيجمع بينهما 

  .، فوقع لنا موافقة نازلة بست درج"مسنده " أخرجه أمحد يف 
، ورواه نازال، كما هو موجود يف )١(ومن أعجب االمور أن أبا عيسى الترمذي، حدث به عن قتيبة 

عن أيب بكر ) ٢(لصمد بن سليمان البلخي، عن زكريا بن حيىي اللؤلؤي حدثنا عبد ا: نسخ عدة فقال
  .االعني، عن علي بن املديين، عن أمحد، عن قتيبة، فهذا من طرق النوازل

  رواته أئمة ثقات، وهو شاذ االسناد واملنت،: قال أبو عبد اهللا احلاكم
   الزبري، مث ال نعرف له علة نعلله ا، فلو كان احلديث عند الليث، عن أيب

______________  



  ) *اهلامش* (
هو ) ٢..( عن قتيبة، عن الليث٢٤٢، ٢٤١ / ٥" املسند " ، ورواية أمحد يف )٥٥٤(الترمذي ) ١(

  . ه٢٣٢زكريا بن حيىي بن صاحل البلخي، أبوحيىي اللؤلؤي الفقيه احلافظ، مات سنة 
  ".اللوي : " ويف االصل

(*)  

)١١/٢٢(  

  

ا به احلديث، ولو كان عند يزيد بن أيب حبيب، عن أيب الزبري، لعللنا به، فلما مل جند عن أيب الطفيل، لعللن
  .له علة، خرج عن أن يكون معلوال

مث نظرنا فلم جند ليزيد عن أيب الطفيل رواية، والوجدنا هذا املنت ذه السياقة عند أحد من أصحاب أيب 
هو شاذ، وأئمة احلديث إمنا :  أيب الطفيل، فقلناالطفيل، والعند أحد ممن يرويه عن معاذ بن جبل غري

  .مسعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه
  .ومل يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر له علة

  .بل رووه يف كتبهم واستغر به بعضهم: قلت
  .وقد قرأ علينا أبو علي احلافظ هذا، وحدثنا به عن النسائي، وهو إمام عصره، عن قتيبة: قال احلاكم

  .مل يذكر أبو عبد الرمحن، وال أبو علي للحديث علة، فنظرنا، فإذا هو موضوعو
  .وقتيبة ثقة مأمون

 نيسابوري -فحدثين علي بن حممد بن عمران الفقيه، حدثنا ابن خزمية، مسعت صاحل بن حفصويه 
ث مع من كتبت عن اللي: قلت لقتيبة: مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول:  يقول-صاحب حديث 

  .مع خالد املدائين: حديث يزيد بن أيب حبيب، عن أيب الطفيل ؟ قال
  .وكان خالد هذا يدخل على الشيوخ االحاديث: قال البخاري

  .ال يرويه إال قتيبة وحده: وقد قال أبو داود عقيبه
  حسن غريب، تفرد به قتيبة، واملعروف: وقال الترمذي

أم خرجوا مع رسول اهللا، : " أيب الطفيل، عن معاذعن أيب الزبري، عن : حديث مالك وسفيان، يعين
: ، يعين"صلى اهللا عليه وسلم، يف غزوة تبوك، فكان جيمع بني الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء 

  .وليس فيه مجع التقدمي
  .إنه غلط، وإن موضع يزيد بن أيب حبيب أبو الزبري: مل حيدث به إال قتيبة، ويقال: قال أبو سعيد



  .فيكون قد غلط يف االسناد، وأتى بلفظ منكر جدا: قلت
  يرون أن

)١١/٢٣(  

  

  .خالدا املدائين، أدخله على الليث
  .ومسعه قتيبة معه، فاهللا أعلم

  .هذا التقرير يؤدي إىل أن الليث كان يقبل التلقني، ويروي ما مل يسمع، وما كان كذلك: قلت
يبة، وكان شيخ صدق، قد روى حنوا من مئة ألف، بل كان حجة متثبتا، وإمنا الغفلة وقعت فيه من قت

  .فيغتفر له اخلطأ يف حديث واحد
أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق املقرئ، أخربنا الفتح بن عبد اهللا، أخربنا حممد بن عمر القاضي، أخربنا 

ة، حدثنا عبد أبو جعفر بن املسلمة، أخربنا عبيد اهللا بن عبدالرمحن، حدثنا جعفر بن حممد، حدثنا قتيب
العزيز الدراوردي، وإمساعيل بن جعفر، عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بادرواباالعمال فتنا كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل مؤمنا، وميسي كافرا، وميسي مؤمنا، : " وسلم قال
  ).١" (ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا 

  .لم عن قتيبة، عن إمساعيل، والترمذي عنه عن الدراورديرواه مس
سويد بن سعيد احلدثاين، وسويد بن نصر املروزي، وأبو ثور : ومات مع قتيبة سنة أربعني خلق، منهم

  إبراهيم بن خالد الكليب الفقيه، وأبو بكر
، وعبد )٢(ئي حممد بن أيب عتاب االعني، واحلسن بن عيسى بن ماسرجس، وحممد بن الصباح اجلرجرا

  .الواحد بن غياث البصري، وحممد بن خالد ابن عبد اهللا الطحان
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٢باب احلث على املبادرة باالعمال قبل تظاهر الفنت، وأمحد : يف االميان) ١١٨(أخرجه مسلم ) ١(

  ).١٨٦٨(، وابن حبان ٥٢٣ و ٣٠٤
وحتني، هذه النسبة إىل جرجرايا، بلدة قريبة من دجلة بني بغداد بالراء الساكنة بني اجليمني املفت) ٢(

  .وواسط
(*)  

)١١/٢٤(  



  

  ).١(ابن املغرية، االمام الثقة، أبو الوليد املصيصي ) م، د * ( أمحد بن جناب- ٩
  .عيسى بن يونس، واحلكم بن ظهري ومجاعة: عن

 بن أمحد، وأمحد بن احلسن الصويف، ومن مسلم، وأبو داود، وأمحد االبار، وأبو يعلى، وعبد اهللا: وعنه
  .أمحد بن حنبل، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري: القدماء

  .وكان ثبتا يف عيسى بن يونس
  .صدوق: قال صاحل جزرة

  .تويف سنة ثالثني ومئتني: وقال ابن أيب عاصم
  .إنه بغدادي: يقال
  

  . البصري الصرييفالشيخ احملدث املعمر الثقة، أبو عثمان، * *  طالوت بن عباد- ١٠
  صاحب أيب أمامة الباهلي، وعن الربيع) ٢(فضال بن جبري : حدث عن

______________  
  ) *اهلامش* (
  ،١٩: ، ذيب الكمال، ورقة٧٨، ٧٧ / ٤، تاريخ بغداد ٤٥ / ٢اجلرح والتعديل * 

 الزاهرة ، النجوم٢٢، ٢١ / ١، ذيب التهذيب ٢٩٤ / ٦، الوايف بالوفيات ٩ / ١تذهيب التهذيب 
  .٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٨ / ٢
بكسر امليم والصاد املشددة، وضبطه ياقوت بالفتح مث الكسر والتشديد، نقال " اللباب " ضبط يف ) ١(

عن االزهري وغريه من اللغويني، وكذا ضبطه السمعاين، وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام 
  .وسبني أنطاكية وبالد الروم، تقارب طرس

 / ٢، ميزان االعتدال ٤٢٧ / ١، العرب ٤٩٥ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٦٣ / ٤التاريخ الكبري * * 
  .٩٠ / ٢، شذرات الذهب ٢٠٦، ٢٠٥ / ٣، لسان امليزان ٣١٧ / ١٠، البداية والنهاية ٣٣٤

  =أحاديثه غري : ، ونقل عن ابن عدي قوله٣٧٤ / ٣" امليزان " ترمجه املصنف يف ) ٢(

)١١/٢٥(  

  

  .ابن مسلم، ومحاد بن سلمة، وأيب هالل حممد بن سليم، واليمان أيب حذيفة، وسعيد بن إبراهيم، ومجاعة
  .وله نسخة مشهورة عالية

أبو حامت الرازي، وعبدان االهوازي، وحيىي بن حممد احلنائي، وعلي بن سعيد بن بشري : روى عنه



  .الرازي، وأبو القاسم البغوي، وآخرون
  .وقصد: قال أبو حامت

  .ضعفه علماء النقل، فهفوة من كيس أيب الفرج: فأما قول أيب الفرج بن اجلوزي
  .فإىل الساعة ما وجدت أحدا ضعفه

  .وحسبك بقول املتعنت يف النقد أيب حامت فيه
  .تويف سنة مثان وثالثني ومئتني

أخربنا سعيد بن أخربنا موسى ابن عبد القادر، : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال
  أمحد، أخربنا علي بن البسري، أخربنا

حممد بن عبدالرمحن املخلص، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا طالوت ابن عباد، حدثنا سعيد بن 
إذا تواجه : " إبراهيم، عن قتادة، عن احلسن، عن أيب بكرة، أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ).١" ( واملقتول يف النار املسلمان بسيفيهما، فالقاتل
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .حمفوظة، وهي حنو عشرة أحاديث= 

يروي عن أيب أمامة ما ليس من حديثه، ال حيل االحتجاج : ٢٠٤ / ٢" اروحني " وقال ابن حبان يف 
  .به حبال، وضعفه أبو حامت الرازي

وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا، (باب : ن يف االميا٨١ / ١رجاله ثقات، وأخرجه البخاري ) ١(
باب : يف الفنت) ٢٨٨٨(، ومسلم ..)ومن أحياها(باب :  يف الديات١٧٣ / ١٢، و )فأصلحوا بينهما

إذا تواجه املسلمان بسيفيهما، كالمها من طريق محاد بن زيد، عن أيوب ويونس، عن احلسن، عن 
أين تريد يا أحنف ؟ : ل، فلقيين أبو بكرة، فقالخرجت، وأنا أريد هذا الرج: االحنف بن قيس، قال

  =أريد نصرة ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت: قال

)١١/٢٦(  

  

ابن نصر احلافظ االمام احلجة، أبو الفضل الباهلي النرسي ) خ، م، س * ( العباس بن الوليد- ١١
صر، كان بعض العجم يدعوه يانصر، البصري ابن عم احملدث عبداالعلى بن محاد، ونرس هو جدمها ن

  .فينطق ا يانرس، لعجمة لسانه
مسع محاد بن سلمة، وعبد اهللا بن جعفر املديين، وأبا عوانة، ومحاد بن زيد، و عبد الواحد بن زياد، 



  .ويزيد بن زريع، وعدة، وكان متقنا صاحب حديث
ار، وأبو بكر أمحد بن علي القاضي البخاري، ومسلم، وبواسطة النسائي، وأمحد بن علي االب: حدث عنه

  .املروزي، وأبو يعلى املوصلي، وعبد اهللا بن أمحد، واحلسن بن سفيان، والبغوي، وآخرون
  .وثقه حيىي بن معني، ورجحوه على ابن عمه عبداالعلى

  .سنة مثان: مات سنة سبع وثالثني ومئتني، وقيل
خربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن أ: أخربنا يوسف بن أمحد، وعبد احلافظ بن بدران، قاال

أمحد، أخربنا علي بن أمحد، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا العباس بن الوليد، 
  : حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال

______________  
  ) *اهلامش* (
  .يعين عليا= 
إذا تواجه : " نف، ارجع، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقوليا أح: فقال يل: قال

  ".املسلمان بسيفيهما، فالقاتل واملقتول يف النار 
  ".إنه قد أراد قتل صاحبه : يارسول اهللا، هذا القاتل، فما بال املقتول ؟ قال: أو قيل: فقلت: قال
، ميزان ٦٦٢، ٦٦١: ذيب الكمال، ورقة، ٢١٤ / ٦، اجلرح والتعديل ٦ / ٧التاريخ الكبري * 

، خالصة ١٣٤، ١٣٣ / ٥، ذيب التهذيب ١٢٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٣٨٦ / ٢االعتدال 
  .١٩٠: تذهيب الكمال

(*)  

)١١/٢٧(  

  

  .إذا سرق العبد، فبعه ولو بنش: " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
 بن حممد الشافعي، وسعيد بن حفص النفيلي، ومات سنة سبع حامت االصم الزاهد، وإبراهيم) ١" (

وعبد االعلى بن محاد، وعبيد اهللا بن معاذ، وأبو كامل اجلحدري، وحممد بن قدامة اجلوهري، ووثيمة بن 
  .موسى االخباري، وعبد اهللا بن مطيع

  
لنرسي ابن نصر احلافظ احملدث، أبوحيىي، الباهلي موالهم ا) خ، م، د، س * ( عبد االعلى بن محاد- ١٢

  .البصري
  محاد بن سلمة، وعبد اجلبار بن الورد، ووهيب بن خالد،: حدث عن



  .ومالك بن أنس، وسالم بن أيب مطيع، ويزيد بن زريع، ومحاد بن زيد، وعبد الوارث، وخلق
البخاري، ومسلم، وأبو داود، وبواسطة النسائي، وأبو حامت، وأبو زرعة، وحممد بن عبد بن : حدث عنه

اهللا بن ناجية، وبقي ابن خملد، وأمحد بن حيىي البالذري، وأبو بكر بن أيب عاصم، وأمحد ابن محيد، وعبد 
  علي املروزي، والفضل بن أمحد بن منصور الزبيدي، وهارون بن حممد

______________  
  ) *اهلامش* (
إذا باب بيع اململوك : يف احلدود) ٤٤١٢(، وأبو داود ٣٨٧ و ٣٥٦ و ٣٣٧ / ٢وأخرجه أمحد ) ١(

باب العبد يسرق، : يف احلدود) ٢٥٨٩( يف القطع يف السفر، وابن ماجة ٩١ / ٨سرق، والنسائي 
كلهم من طريق أيب عوانة، عن عمر بن أيب سلمة، عن أبيه، عن أيب هريرة، وهذا سند ضعيف لضعف 

  .عمر بن أيب سلمة
  .عشرون درمها: والنش

 / ١١، تاريخ بغداد ٢١١ / ١، تاريخ الفسوي ٣٦٨ / ٢، التاريخ الصغري ٧٤ / ٦التاريخ الكبري * 
، تذهيب ٤٢٤ / ١، العرب ٤٦٧ / ٢، تذكرة احلفاظ ٧٦٠، ٧٥٩: ، ذيب الكمال، ورقة٧٧، ٧٥

: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٣: ، طبقات احلفاظ٩٤، ٩٣ / ٥، ذيب التهذيب ١٩٧ / ٢التهذيب 
  .٢٩ / ٦، اجلرح والتعديل ٨٨ / ٢، شذرات الذهب ٢٢٠

*)(  

)١١/٢٨(  

  

ابن سعدان، وحممد بن هارون بن ادر، والعباس بن الربيت، وأبو يعلى املوصلي، وجعفر الفريايب، وأبو 
  .القاسم البغوي، وعدد كثري

  .وثقه أبو حامت وغريه
  .وقع يل من عواليه

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع وثالثني ومئتني
  .سنة ست، فقد أخطأ: ومن قال

بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد اهللا، أخربنا هبة اهللا بن أيب شريك، أخربنا أبو احلسني بن أخربنا أمحد 
  النقور، حدثنا عيسى بن علي إمالء،

حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا عبداالعلى بن محاد، حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن سهيل، عن عبد اهللا 
االسالم بضع : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: بن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال



وسبعون بابا أفضلها ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة االذى عن الطريق، واحلياء شعبة من : وستون، أو قال
  ).١" (االميان 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
دد شعب االميان، من يف االميان، باب بيان ع) ٥٨) (٣٥(رقم " صحيحه " وأخرجه مسلم يف ) ١(

  .طريق سهيل بن أيب صاحل، عن عبد اهللا بن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة
باب أمور االميان، من طريق أيب عامر العقدي، عن سليمان :  يف االميان٤٩، ٤٨ / ١وأخرجه البخاري 

ضع وستون شعبة، االميان ب: " بن بالل، عن عبد اهللا بن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة بلفظ
  ".واحلياء شعبة من االميان 
 من طريق سهيل بن أيب ١١٠ / ٨، والنسائي )٢٦١٤(، والترمذي )٤٦٧٦(وأخرجه أبو داود رقم 

  .بضع وسبعون من غري شك: صاحل عن عبد اهللا بن دينار، فقالوا
  .مابني الثالثة إىل العشرة: والبضع

  . املارة من شوك أو حجر أو حنوهما يتأذى به: وأراد بإماطة االذى عن الطريق
احلياء حيجز صاحبه عن املعاصي، فصار من : احلياء شعبة من االميان، كما قال اخلطايب: ومعىن قوله

  .االميان، إذ االميان ينقسم إىل ائتمار مبا أمر اهللا به، وانتهاء عما ى عنه
(*)  

)١١/٢٩(  

  

بن عبد اهللا بن حواري رسول اهللا، صلى اهللا  بن ثابت ابن عبد اهللا بن مصعب) ق* ( مصعب - ١٣
عليه وسلم، وابن عمته الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد، العالمة الصدوق االمام، أبو عبد اهللا بن أمري 

  .اليمن القرشي االسدي الزبريي املدين، نزيل بغداد
  مسع أباه، ومالك بن أنس، والضحاك بن عثمان، وإبراهيم بن

  .يز الدراوردي، وهشام بن عبد اهللا املخزومي، وسفيان ابن عيينة، وطائفةسعد، وعبد العز
، وبواسطة النسائي، والزبري ابن بكار القاضي ابن أخيه، وأبو )١(ابن ماجة حبديث النجش : حدث عنه

  .يعلى املوصلي، وموسى بن هارون، وأبو القاسم البغوي، وأبو العباس السراج، وعدد كثري
  .وغريهوثقه الدار قطين 

  .ومنهم من تكلم فيه الجل وقفه يف مسألة القرآن



القرآن : قد كان وكيع وأبو بكر بن عياش، يقوالن: كان من الواقفة، فقلت له: قال أبو بكر املروزي
  .أخطأ وكيع وأبو بكر: غري خملوق، قال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 ٨، اجلرح والتعديل ٣٥٤ / ٧لتاريخ الكبري ، ا"املقدمة " ، نسب قريش ٣٤٤ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ميزان ١٣٣٢: ، ذيب الكمال، ورقة١١٤، ١١٢ / ١٣، تاريخ بغداد ١٢٣: ، الفهرست٣٠٩/ 

 / ١٠، البداية والنهاية ٤٢ / ٤، تذهيب التهذيب ٤٢٣ / ١، العرب ١٢١، ١٢٠ / ٤االعتدال 
 / ٢، شذرات الذهب ٣٨٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٤، ١٦٢ / ١٠، ذيب التهذيب ٣١٥
٨٦.  

  .باب ما جاء يف النهي عن النجش: يف التجارات) ٢١٧٣(أخرجه ابن ماجة ) ١(
  .وإسناده صحيح

  .أن ميدح السلعة لريوجها، أو يزيد يف الثمن، وال يريد شراءها ليضر بذلك غريه: والنجش
(*)  

)١١/٣٠(  

  

  .حيكيه إمساعيل بن أيب أويس: أمسعه، قلتأنا مل : غري خملوق، قال: فعندنا عن مالك أنه قال: قلت
  كان مصعب إذا سئل عن القرآن، يقف ويعيب: قال احلسني بن قهم

  .من ال يقف
  .قد كان عالمة نسابة أخباريا فصيحا، من نبالء الرجال وأفرادهم: قلت

  .قد روى عنه مسلم، وأبو داود يف غري كتابيهما
 وشرفا وبيانا وقدرا وجاها، وكان نسابة قريش، عاش كان عمي وجه قريش مروءة وعلما: قال الزبري
  .مثانني سنة

يقرأ على مالك، أنا عن ميينه، وأخي عن ) ١(حضرت حبيبا : مسعت مصعبا، يقول: قال ابن أيب خيثمة
  .يساره، فيقرأ عليه يف كل يوم ورقتني ونصف، والناس ناحية
يأخذ على كل عرضة دينارين من كل فإذا قضى، جاء الناس فعارضوا كتبنا بكتبهم، وكان حبيب 

  .إنسان
إم كانوا ال يعرضون عرض حبيب، فأنكر هذا إذ مربنا حيىي بن معني، فسأله مصعب : فقلت ملصعب



  .كان يتصفح الورقة والورقتني: عن حبيب فقال
  .ومضى ابن معني، فسكت مصعب

ة، عن مصعب بن عبد اهللا، حدثنا حممد بن عباد، حدثنا سفيان بن عيين: وقال صاحل بن حممد جزرة
  .فذكر شيئا

  .مصعب مستثبت: مسعت أمحد بن حنبل يقول: وقال أبو داود
  .وكان أبوه أمريا على اليمن: قلت
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .هو حبيب بن أيب حبيب الزرقي كاتب مالك، متروك، كذبه أبو داود ومجاعة) ١(

(*)  

)١١/٣١(  

  

امض : ملا كان جدك على اليمن، قال يل ابنه مصعب: هللا بن عمرو املزين، قالحدثنا عبد ا: قال الزبري
  معنا، فتأخرت، مث قدمت عليهم صنعاء، فرتلت يف دار االمارة، فأكرمين، وأجرى علي يف الشهر مخسني

  .دينارا، فلما انصرفت وصلين خبمس مئة دينار
  .وهلذا املزين فيه مدائح

  ".تمسوا الرزق يف خبايا االرض ال: " تفرد مصعب الزبريي حبديث
  .، عن هشام بن عروة، عن أبيه)١(فرواه عن هشام بن عبد اهللا املخزومي 

  .عاليا) ٢(وقع لنا يف جزء بيىب اهلرمثية 
  .تويف مصعب يف شوال سنة ست وثالثني ومئتني

  .رمحه اهللا
  

  هللا النيسابوري، االمام القدوة، شيخ نيسابور، أبو عبد اابن فريوز*  أمحد بن حرب - ١٤
______________  

  ) *اهلامش* (
هو من أهل املدينة، يروي عن هشام ابن عروة ماال أصل له : ٩١ / ٣" اروحني " قال ابن حبان يف 

  .من حديثه، كأنه هشام آخر، ال يعجبين االحتجاج خبربه إذا انفرد



  . وأقره٣٠٠ / ٤" امليزان " ونقله عنه املؤلف يف 
، وفيه "االوسط " رواه أبو يعلى، والطرباين يف : ، وقال٦٣ / ٤" امع " هليثمي يف واحلديث ذكره ا

  .هشام بن عبد اهللا بن عكرمة، ضعفه ابن حبان
  .حديث منكر: قول النسائي فيه" الفيض " ونقل املناوي يف 

  .حديث الأصل له، وإمنا هو من كالم عروة: ونقل ابن اجلوزي عن ابن طاهر قوله
التمسوه يف احلرث لنحو زرع وغرس، فإن االرض خترج ما : مجع خبيئة، كخطيئة وخطايا، أي: واخلبايا

  .فيها خمبأ من النبات الذي به قوام االنسان واحليوان
  .أراد استخراج اجلواهر واملعادن املخبأة يف باطن االرض: وقيل

روية، هلا جزء مشهور ا، ترويه هي بيىب بنت عبد الصمد بن علي، أم الفضل، أم عريب اهلرمثية اهل) ٢(
  .عن عبدالرمحن بن أيب شريح

  .توفيت سنة سبع وسبعني وأربع مئة، أو يف اليت بعدها، وقد استكملت تسعني سنة
  . للمؤلف٢٨٧ / ٣العرب " 
، ٤١٦ / ١، العرب ٨٩ / ١، ميزان االعتدال ١١٨ / ٤، تاريخ بغداد ٤٩ / ٢اجلرح والتعديل * 

  .٨٠ / ٢، شذرات الذهب ١٥٠، ١٤٩ / ١لسان امليزان 
(*)  

)١١/٣٢(  

  

  .الزاهد
  .كان من كبار الفقهاء والعباد

سفيان بن عيينة، وابن أيب فديك، وعبد الوهاب ابن عطاء، وحفص بن عبدالرمحن، : ارحتل ومسع من
وليد وأيب أسامة، وأيب داود الطيالسي، وأيب عامر العقدي، وحممد بن عبيد الطنافسي، وعبد اهللا بن ال

  .العدين، وعامر بن خداش وطبقتهم، ومجع وصنف
أمحد بن االزهر، وسهل بن عمار، والعباس بن محزة، وحممد بن شادل، وإبراهيم بن حممد بن : حدث عنه

  .سفيان الفقيه، وأمحد بن نصر اخلفاف، وإمساعيل بن قتيبة، وزكريا بن دلويه، وعدد سواهم
 إذا جلس بني يدي احلجام ليحفي شاربه، يسبح، فيقول له كان أمحد بن حرب: قال زكريا بن دلويه

  .اعمل أنت عملك، ورمبا قطع من شفته، وهو ال يعلم: اسكت ساعة، فيقول: احلجام
مر أمحد : حدثنا أبو العباس أمحد بن عبد اهللا الصويف، حدثين أبو عمرو حممد بن حيىي، قال: قال احلاكم

مسكوا، فإن هذا أمحد بن حرب الذي الينام الليل، فقبض أ: بن حرب بصبيان يلعبون، فقال أحدهم



  .الصبيان يهابونك وأنت تنام ؟ فأحىي الليل بعد ذلك حىت مات: على حليته، وقال
ابتدأ أخي بالصوم وهو يف الكتاب، فلما راهق، حج مع أخيه احلسني بن حرب، : قال زكريا بن حرب

  .فأقاما بالكوفة للطلب، وبالبصرة وبغداد
  .بل على العبادة اليفترمث أق

  .وأخذ يف املواعظ والتذكري، وحث على العبادة، وأقبلوا على جملسه
  ،"الزهد " ، وكتاب "عيال اهللا " ، وكتاب "االربعني : " وصنف كتاب

)١١/٣٣(  

  

  ".التكسب " ، وكتاب "املناسك " ، وكتاب "احلكمة " ، وكتاب "الدعاء " وكتاب 
  . إن أمه ماتت سنة عشرين ومئتنيرغب الناس يف مساع كتبه، مث

فحج، وعاود الغزو، وخرج إىل بالد الترك، وافتتح فتحا عظيما، غبط به فسعى به االعداء إىل ابن 
أخترج وجتمع إىل نفسك هذا اجلمع، وختالف أعوان : طاهر، فأحضره، ومل يأذن له يف اجللوس، وقال

  . وجاور مبكةالسلطان ؟ مث إن ابن طاهر عرف صدقه، فتركه، فسار،
  .، وتعظمه النه أستاذ حممد بن كرام، ولكنه سليم االعتقاد حبمد اهللا)١(وكان تنتحله الكرامية 

وقال ! ! إن مل يكن أمحد بن حرب من االبدال، فال أدري من هم ؟ : وعن حيىي بن حيىي التميمي، قال
  .يروي أشياء الأصل هلا: حممد بن علي املروزي
عبدت اهللا مخسني سنة، فما وجدت حالوة العبادة حىت : قال أمحد بن حرب: لخيقال نصر بن حممود الب

تركت رضى الناس حىت قدرت أن أتكلم باحلق، وتركت صحبة الفاسقني حىت : تركت ثالثة أشياء
  .وجدت صحبة الصاحلني، وتركت حالوة الدنيا حىت وجدت حالوة اآلخرة

  .ال خيوضون يف املطر رمحة اهللا عليهإنه استسقى هلم ببخارى، فما انصرفوا إ: وقيل
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 ه، وقد نسب إليه القول بالتجسيم، وتسويغ ٢٥٥نسبة إىل مؤسسها حممد بن كرام املتوىف سنة ) ١(

قيام احلوادث بذاته تعاىل، وأبدية العامل، وقد حاول ابن اهليصم وهو من أتباعه أن يدافع عنه، ويقرب 
  .ك من مذاهب أهل السنةأفكاره تل

  الفرق بني" انظر 
" امللل والنحل " ، و ٦٧: لالسفراييين ص" التبصري " ، و ٢١٤، ٢٠٢: للبغدادي ص" الفرق 



  . من هذا اجلزء٥٣٥: ، وستأيت ترمجته ص١١٣، ١٠٨ / ١للشهرستاين 
(*)  

)١١/٣٤(  

  

  .مات سنة أربع وثالثني ومئتني، وقد قارب الستني
  .فهو من أقرانه، ولكنه عمر وتأخر، وسيأيت مع أخيه علي* رب الطائي أمحد بن ح: فأما
  

  . االمام الثقة، أبو علي املوصلي، نزيل بغدادابن خالد) د* * ( أمحد بن إبراهيم - ١٥
  .إبراهيم بن سعد، ومحاد بن زيد، وأيب االحوص، وشريك، وأيب عوانة، وحممد بن ثابت، وطائفة: عن

يث واحد، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وأمحد ابن احلسن الصويف، وأبو يعلى أبو داود حبد: حدث عنه
  .املوصلي، ومطني، وأبو القاسم البغوي، وموسى بن هارون، وآخرون

  .وثقه حيىي بن معني
  .ليس به بأس: وقال عبد اهللا بن أمحد، عن ابن معني

قال أبو يعلى .. احلديثظاهر الصالح والفضل، كثري": تاريخ املوصل " وقال يزيد بن حممد يف 
املوصلي، حدثنا أمحد بن إبراهيم، حدثنا صاحل ابن عمر، عن يزيد بن أيب زياد، عن عبدالرمحن بن أيب 

  ، عن)١(ليلى 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٢٣ / ١ذيب التهذيب * 

  ،١٥، ١٤: ، ذيب الكمال، ورقة٦، ٥ / ٤، تاريخ بغداد ٣٩ / ٢اجلرح والتعديل * * 
  .٣: ، خالصة تذهيب الكمال٩ / ١، ذيب التهذيب ٦، ٥ / ١تذهيب التهذيب 

 ٣، وتفسري ابن كثري "املسند " ، وهو خطأ، والتصويب من "عبدالرمحن بن أيب زناد : " يف االصل) ١(
 /٤٧٣.  

(*)  

)١١/٣٥(  

  



تفرد ) ١" (يستغفر اهللا من قال للمدينة يثرب، فل: " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: الرباء، قال
  .به صاحل

  .مات يف ثامن ربيع االول سنة ست وثالثني ومئتني: قال موسى بن هارون
وفيها تويف إبراهيم بن املنذر احلزامي، ومصعب بن عبد اهللا الزبريي، وهدبة بن خالد، وأبو معمر 

عاوية الضرير، وأبو إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم القطيعي، واحلارث بن سريج النقال، وإبراهيم بن أيب م
، وحممد بن )٢(إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين، واحلسن بن سهل الوزير، وخالد بن عمرو السلفي 

  .إسحاق املسييب، وآخرون
  

  ، االمام احلافظ الكبري الثبت، أبوابن حفص بن جهم بن واقد) م* ( أمحد بن عمر - ١٦
______________  

  ) *اهلامش* (
  .قات، خال يزيد بن أيب زياد، فإنه لنيرجاله ث) ١(

، ٣٠٠ / ٣" امع " ، وأورده اهليثمي يف ٢٨٥ / ٤وأخرجه أمحد يف املسند من طريق صاحل بن عمر 
  .رواه أمحد وأبو يعلى، ورجاله ثقات: وقال

 أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: "  تعليقا على حديث أيب هريرة٧٥ / ٤" الفتح " وقال احلافظ يف 
  .، أي أن بعض املنافقني يسميها يثرب، وامسها الذي يليق ا املدينة"يثرب، وهي املدينة 

ما وقع يف القرآن إمنا هو حكاية عن : وفهم بعض العلماء من هذا كراهية تسمية املدينة يثرب، وقالوا
  .قول غري املؤمنني، مث أورد حديث الرباء من مسند أمحد

   أيوب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أنوروى عمر بن شبة من حديث أيب
  .من مسى املدينة يثرب، كتبت عليه خطيئة: يثرب، وهلذا قال عيسى بن دينار من املالكية: يقال للمدينة

وسبب هذه الكراهة الن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ واملالمة، أو من الثرب وهو : قال
  .الفساد، وكالمها مستقبح

  .ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب االسم احلسن، ويكره االسم القبيحوكا
  .بضم السني، كما ضبط يف االصل) ٢(

  .٤٦٧ / ٤البن ماكوال " االكمال " أنظر 
، ٣٣: ، ذيب الكمال، ورقة٢٨٥، ٢٨٤ / ٤، تاريخ بغداد ٦٣، ٦٢ / ٢اجلرح والتعديل * 

، خالصة ٦٣ / ١، ذيب التهذيب ٩٢ / ١طبقات القراء ، غاية النهاية يف ٢٠ / ١تذهيب التهذيب 
  .١٠: تذهيب الكمال

(*)  



)١١/٣٦(  

  

جعفر الكندي الكويف اجلالب الضرير، املشهور بالوكيعي، نزيل بغداد، وهو والد احملدث إبراهيم بن 
  .أمحد

عبد حفص بن غياث، وأيب معاوية، وأيب بكر بن عياش، وحسني اجلعفي، وابن فضيل، و: حدث عن
  .احلميد احلماين، وعدة

والقاضي أمحد بن علي املروزي، وأمحد " املسائل " مسلم، وإبراهيم احلريب، وأبو داود يف كتاب : وعنه
بن علي االبار، وأمحد بن علي املوصلي أبو يعلى، وعبد اهللا بن أمحد، ونصر بن علي الفرائضي، 

  .وآخرون
  .وثقه حيىي بن معني وغريه

وليت : مسعت أمحد بن حيىي الكشميهين، مسعت أمحد بن عمر الوكيعي، يقول: عبقال العباس بن مص
املظامل مبرو مدة اثنيت عشرة سنة، فلم يرد علي حكم إال وأنا أحفظ فيه حديثا، فلم أحتج إىل الرأي، وال 

  .إىل أهله
  .روى حروف عاصم، عن حيىي بن آدم: قلت

  .ومات يف صفر سنة مخس وثالثني ومئتني
  .محد بن جعفر الوكيعي قبله بسننيومات أ

  .وفيها تويف شيبان بن فروخ وعدة قد ذكروا
  

  . الكويف الثقةأبو عاصم احلنفي) م، د* ( أمحد بن جواس - ١٧
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، الوايف ٩ / ١، تذهيب التهذيب ١٩: ، ذيب الكمال، ورقة٤٥، ٤٤ / ٢اجلرح والتعديل * 

  .٥، ٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢ / ١، ذيب التهذيب ٢٩٤ / ٦بالوفيات 
(*)  

)١١/٣٧(  

  



  .أيب االحوص، وابن املبارك، واالشجعي، وابن عيينة، وجرير بن عبداحلميد، وطبقتهم: عن
  .مسلم، وأبو داود، واالثرم، واحلسن بن سفيان، وحممد ابن صاحل بن ذريح، ومطني: وعنه

  .ثناء عليه، وأحسن ال)١(وروى عنه ابن وارة 
  .ثقة: وقال مطني

  .وتويف يف احملرم سنة مثان وثالثني ومئتني
  

  . بن أيب كرمية الزمياالمام احلافظ احلجة، أبو زكريا، حيىي بن يوسف) خ، ق* ( الزمي - ١٨
  .شريك، وضمام بن أمساعيل، وأيب االحوص، وأيب املليح الرقي، وطبقتهم فأكثر: حدث ببغداد عن

، والقاضي أمحد بن حممد الربيت، وعثمان ابن خرزاذ، وعلي بن أمحد بن النضر، البخاري: حدث عنه
  .وأبو بكر بن أيب الدنيا، وأمحد ابن احلسن الصويف، وآخرون

  .وروى له ابن ماجة أيضا
  .وكان من كبار احملدثني الرحالة

  .وثقه أبو زرعة
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٥٧٥: ص" تذكرة احلفاظ " رازي احلافظ، ترمجه املؤلف يف هو حممد بن مسلم بن وراة ال) ١(
، ذيب ٣٢٢، ٣٢١ / ٦، االنساب ١٦٧، ١٦٦ / ١٤، تاريخ بغداد ٢٠٠ / ٩اجلرح والتعديل * 

، خالصة ٣٠٨، ٣٠٧ / ١١، ذيب التهذيب ١٧٢ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٢٦: الكمال، ورقة
  .٤٣٠: تذهيب الكمال

(*)  

)١١/٣٨(  

  

  .مات سنة تسع وعشرين ومئتني: ن الليثقال حامت ب
  

  .، مفيت دمشقجنادة بن حممد بن أيب حيىي املري الدمشقي*  املري - ١٩
، وعبد احلميد ابن أيب العشرين، وسفيان بن عيينة، )١(حيىي بن محزة، وجرول بن خنفل : حدث عن

  .وعيسى بن يونس، وبقية، وعدة



عمار، وأبو حامت، والفسوي، وعثمان بن خرزاذ، ويزيد بن البخاري يف بعض تواليفه، وهشام بن : وعنه
  .عبد الصمد، وآخرون

  .كناه البخاري أبا عبد اهللا، وذكره أبو زرعة الدمشقي يف املفتني بدمشق
  .له غرائب: قال ابن ماكوال

  .مات سنة ست وعشرين ومئتني: قلت
  

  .سحاق السامي الناجي البصري احملدث احلافظ، أبو إابن زيد) س* * ( إبراهيم بن احلجاج - ٢٠
  أبان بن يزيد العطار، ومحاد بن سلمة، ومراجم بن: حدث عن

  
______________  

  ) *اهلامش* (
ب، ذيب التهذيب  / ١٧ / ٤، تاريخ دمشق ١٥٦ / ٢، اجلرح والتعديل ٢٣٤ / ٢التاريخ الكبري * 
١١٧ / ٢.  
   ".ميزان االعتدال" كذا االصل باخلاء، وهو كذلك يف ) ١(

  .وضبطه ابن نقطة باجليم والنون والفاء
  .بالياء" جيفل ": " اللسان "  و ١٥١ / ٢" اجلرح والتعديل " ويف 
، ٤١٣ / ١، العرب ٥٣: ، ذيب الكمال، ورقة١٦ / ٧، االنساب، ٩٣ / ٢اجلرح والتعديل * * 

، ذيب ٢٦٥ / ٢، النجوم الزاهرة ٣١٢ / ١٠، البداية والنهاية ٣٥ - ٣٤ / ١تذهيب التهذيب 
  .١٦: ، خالصة تذهيب الكمال٤٥ / ١، لسان امليزان ١١٣ / ١التهذيب 

(*)  

)١١/٣٩(  

  

  .العوام بن مراجم، وعبد العزيز بن املختار، ووهيب بن خالد، وطبقتهم
القاضي أبو بكر أمحد بن علي املروزي، وأبو بكر بن أيب عاصم، وعثمان بن خرزاذ، : حدث عنه

القاضي حممد بن حممد اجلذوعي، واحلسن بن سفيان، وجعفر الفريايب، وحممد بن وموسى بن هارون، و
  .عبدة بن حرب، وأبو يعلى املوصلي، وإبراهيم بن هاشم البغوي، وخلق سواهم

  .مات سنة إحدى وثالثني ومئتني: وثقه ابن حبان، وخرج له النسائي، وقال
  .ست وأربعني ومئةيف سنة : سألته عن مولده، فقال: وقال موسى بن هارون



  .ومات يف سنة ثالث وثالثني ومئتني: قال
  

  :احملدث الصدوق، أبو إسحاق: مسيه
  . ، والنيل بليدة بني واسط والكوفةالنيلي البصري*  إبراهيم بن احلجاج - ٢١

  .محاد بن زيد، وأيب عوانة، وسالم بن أيب مطيع، وطائفة: حدث عن
  . سفيان، وأبو يعليأمحد بن علي املروزي، واحلسن بن: وعنه

  .وأخرج النسائي أيضا له
  .وقد وثق

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ١، العرب ١ / ٣٥ / ١، تذهيب التهذيب ٥٣: ، ذيب الكمال، ورقة٢ / ٥٧٤: االنساب ورقة* 

  .١١٤ / ٢، ذيب التهذيب ٣٤٢ / ٥، الوايف بالوفيات ٤١٣
(*)  

)١١/٤٠(  

  

  .ثالثني ومئتنيمات بالبصرة سنة اثنتني و
  .وثقه ابن حبان

  .ذكرته متييزا
  

الشيخ االمام احلجة، أمري املؤمنني يف احلديث، أبو ) خ، د، م، س " (١ * "  علي بن املديين- ٢٢
  احلسن،

______________  
  ) *اهلامش* (
 :، الضعفاء، ورقة٢١٠ / ١، تاريخ الفسوي ٣٦٣ / ٢، التاريخ الصغري ٢٨٤ / ٦التاريخ الكبري * 

 ١١، تاريخ بغداد ٢٨٦: ، الفهرست٣٢٠، ٣١٤ / ١ و ١٩٤، ١٩٣ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٩٧
، ذيب ٢٢٨، ٢٢٥ / ١، طبقات احلنابلة ٨٥، ٨٤ / ١، طبقات الفقهاء للشريازي ٤٧٣، ٤٥٨/ 

، ٤٢٨ / ٢، تذكرة احلفاظ ٩٨٤، ٩٨٠: ، ذيب الكمال، ورقة٣٥١، ٣٥٠ / ١االمساء واللغات 



، طبقات ٦٩، ٦٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١٤١، ١٣٨ / ٣، ميزان االعتدال ٤١٨/  ١، العرب ٤٢٩
، ٣٤٩ / ٧، ذيب التهذيب ٣١٢ / ١٠، البداية والنهاية ١٥٠، ١٤٥ / ٢الشافعية للسبكي 

، ٢٧٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٤: ، طبقات احلفاظ٢٧٧، ٢٧٦ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٥٧
  .٨١ / ٢شذرات الذهب 

الضعفاء " د الذهيب املؤلف، رمحه اهللا، النكري على العقيلي اليراده علي بن املديين يف كتابه لقد شد) ١(
وقد بدت منه هفوة مث تاب منها، وهذا أبو عبد اهللا البخاري : ١٤١، ١٤٠ / ٣" ميزانه " ، فقال يف "
   قد شحن صحيحه حبديث علي بن- وناهيك به -

  .املديين
لغلقنا الباب، ...حممد، وشيخه عبد الرزاق، وعثمان بن أيب شيبةولو تركت حديث علي، وصاحبه 

  .وانقطع اخلطاب، وملاتت اآلثار، واستولت الزنادقة، وخلرج الدجال
أتدري فيمن تتكلم ؟ وإمنا تبعناك يف ذكر هذا النمط لنذب عنهم، ولرتيف ! أفما لك عقل يا عقيلي ؟ 

  .ما قيل فيهم
ء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثريين مل توردهم يف كأنك ال تدري أن كل واحد من هؤال
  .كتابك، فهذا مما ال يرتاب فيه حمدث

وأنا أشتهي أن تعرفين من هو الثقة الثبت الذي ما غلط وال انفرد مبا ال يتابع عليه، بل الثقة احلافظ إذا 
االثر، وضبطه دون أقرانه الشياء انفرد بأحاديث، كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم 

  .ما عرفوها، اللهم إال أن يتبني غلطه وومهه يف الشئ، فيعرف ذلك
فانظر أول شئ إىل أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه، وسلم، الكبار والصغار، ما فيهم أحد إال وقد 

عنده ما ليس عند وكذلك التابعون، كل واحد ! هذا احلديث ال يتابع عليه : انفرد بسنة، فيقال له
  .اآلخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغي يف علم احلديث

  .وإن تفرد الثقة املتقن، يعد صحيحا غريبا
  .وإن تفرد الصدوق ومن دونه، يعد منكرا

  =وإن إكثار الراوي من االحاديث اليت ال يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصريه متروك 

)١١/٤١(  

  

 بن عبد اهللا بن جعفر بن جنيح بن بكر بن سعد السعدي، موالهم البصري، املعروف بابن املديين، علي
  .موىل عروة بن عطية السعدي

  .كان أبوه حمدثا مشهورا لني احلديث



  .مات سنة مثان وسبعني ومئة
  .يروي عن عبد اهللا بن دينار وطبقته من علماء املدينة

  .ا عن عبدالرمحن بن القاسم التيميوقد روى والده جعفر بن جنيح يسري
أباه، ومحاد بن زيد، وجعفر بن سليمان، ويزيد بن زريع، وعبد الوارث، وهشيم بن بشري، : مسع علي

وعبد العزيز الدراوردي، ومعتمر بن سليمان، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبداحلميد، والوليد ابن 
 وخالد بن احلارث، ومعاذ بن معاذ، وحامت بن مسلم، وبشر بن املفضل، وغندرا، وحيىي بن سعيد،

وردان، وابن وهب، وعبد االعلى السامي، وعبد العزيز بن أيب حازم، وعبد العزيز العمي، وعمر بن 
طلحة بن علقمة بن وقاص الليثي، وفضيل بن سليمان النمريي، وحممد ابن طلحة التيمي، ومرحوم بن 

وسف بن املاجشون، وعبد الوهاب الثقفي، وهشام بن يوسف، عبد العزيز، ومعاوية بن عبد الكرمي، وي
  .وعبد الرزاق، وخلقا كثريا

  
______________  

  ) *اهلامش* (
احلديث، مث ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه مبا يوهن حديثه، وال من شرط الثقة = 

 من الثقات الذين فيهم أدىن بدعة، أو هلم أن يكون معصوما من اخلطايا واخلطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثريا
أوهام يسرية يف سعة علمهم أن يعرف أن غريهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فزن 

  .االشياء بالعدل والورع
وأما علي بن املديين، فإليه املنتهى يف معرفة علل احلديث النبوي، مع كمال املعرفة بنقد الرجال، وسعة 

  .حر يف هذا الشأن، بل لعله فرد زمانه يف معناهاحلفظ، والتب
(*)  

)١١/٤٢(  

  

  .وبرع يف هذا الشأن، وصنف، ومجع، وساد احلفاظ يف معرفة العلل
  .إن تصانيفه بلغت مئيت مصنف: ويقال

أمحد بن حنبل، وأبو حيىي صاعقة، والزعفراين، وأبو بكر الصاغاين، وأبو عبد اهللا البخاري، : حدث عنه
   وحنبل بن إسحاق، وحممد بن حيىي، وعلي بن أمحد بن النضر، وحممد بنوأبو حامت،

أمحد بن الرباء، واحلسن بن شبيب املعمري، وولده عبد اهللا بن علي، والبخاري فأكثر، وأبو داود، 
ومحيد بن زجنويه، وصاحل بن حممد جزرة، وعبيد اهللا بن عثمان العثماين، وهالل بن العالء، واحلسن 



، وأبو )١(و داود احلراين، وإمساعيل القاضي، وأبو مسلم الكجي، وعلي بن غالب البتلهي البزار، وأب
خليفة الفضل بن احلباب، وحممد بن جعفر بن االمام بدمياط، وأبو يعلى املوصلي، وحممد بن حممد 

  .الباغندي، وأبو القاسم البغوي، وعبد اهللا بن حممد بن أيوب الكاتب خامتة من روى عنه
منهم سفيان بن عيينة، وعاش هذا الكاتب بعد سفيان مئة ومثانيا : ى عنه من شيوخه مجاعةوقد رو

  .وعشرين سنة
  .مولد علي يف سنة إحدى وستني ومئة

  .قاله علي بن أمحد بن النضر
  .ولد بالبصرة

  .كان ابن املديين علما يف الناس يف معرفة احلديث والعلل: قال أبو حامت الرازي
  .بل ال يسميه، إمنا يكنيه تبجيال له، ما مسعت أمحد مساه قطوكان أمحد بن حن

  أخربنا حممد بن عبد السالم التميمي، عن زينب بنت أيب القاسم، 
______________  

  ) *اهلامش* (
بفتح الباء املوحدة والتاء املثناة من فوق وسكون الالم وكسر اهلاء، نسبة إىل بيت هليا، بكسر الالم ) ١(

  . وهي قرية يف غوطة دمشقوسكون اهلاء،
(*)  

)١١/٤٣(  

  

أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو سعد االديب، : وأخربنا ابن عساكر عن زينب، وعبد املعز البزاز، قاال
أخربنا حممد بن حممد احلافظ، حدثنا عبيد اهللا بن عثمان العثماين ببغداد، حدثنا علي بن عبد اهللا املديين، 

  تيمي، حدثين أبو سهيل نافع بن مالك، عن سعيد بن املسيب، عن سعد بنحدثنا حممد بن طلحة ال
هذا العباس بن عبداملطلب أجود قريش كفا : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: أيب وقاص قال

  ).١" (وأوصلها 
  .أخرجه النسائي عن محيد بن زجنويه النسائي، عن علي بن املديين، فوقع بدال عاليا بدرجتني

أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا أبو منصور الشيباين، : أنا املسلم بن عالن، واملؤمل بن حممد، قاالأنب
أخربنا أبو بكر احلافظ، أخربنا أبو سعد املاليين، أخربنا ابن عدي، حدثنا ابن ناجية، وعلي بن أمحد بن 

ن حممد العدوي، حدثنا إبراهيم بن أخربنا أبو رفاعة عبد اهللا ب: مروان، وحممد بن خالد الربدعي، قالوا
بشار، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثين علي بن املديين، عن أيب عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن 



  .تلومين على حب علي، واهللا لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مين: دينار، فذكر حديثا، مث قال سفيان
كان ابن عيينة يقول لعلي بن املديين، : ن سنان، قالوروى احلسني بن حممد بن عفري، حدثنا أمحد ب

  .لو كان حية الوادي: إذا استثبت سفيان أو سئل عن شئ، يقول: ويسميه حية الوادي
  .كان سفيان يسمي علي بن املديين حية الوادي: وقال العباس العنربي

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ريق علي بن املديين، عن حممد بن طلحة التيمي به من ط١٨٥ / ١إسناده حسن، وأخرجه أمحد ) ١(

(*)  

)١١/٤٤(  

  

  .إين الرغب عن جمالستكم، ولوال علي بن املديين، ما جلست: وعن ابن عيينة، قال
لوال علي، مل : خرج علينا ابن عيينة يوما، ومعنا علي بن املديين، فقال: وقال خلف بن الوليد اجلوهري

  .أخرج إليكم
كنا عند ابن عيينة وعنده رؤساء أصحاب : يد الرازي، عن سهل بن زجنلة، قالوروى علي بن سع

زياد : الرجل الذي روينا عنه أربعة أحاديث الذي حيدث عن الصحابة ؟ فقال ابن املديين: احلديث، فقال
  .نعم): ١(ابن عالقة ؟ فقال 

، مسعت ابن مهدي، مسعت روح بن عبداملؤمن: مسعت العباس بن عبد العظيم، يقول: قال الساجي
  .علي بن املديين أعلم الناس حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وخاصة حبديث ابن عيينة: يقول

حدثنا عبدالرمحن بن أيب قرصافة، حدثنا حممد بن علي ابن أخت غزال، مسعت : وقال ابن عدي
 وأنا أتعلم منه أكثر مما يتعلم الناس يلومونين يف قعودي مع علي،: القواريري، مسعت حيىي بن سعيد يقول

  .مين
  .روى حنوها صاحل جزرة، عن القواريري

ال أحدث شهرا وال أحدث كذا، فحدثت أنه حدث : كان حيىي القطان رمبا قال: وقال عباس العنربي
  .ابن املديين قبل انقضاء الشهر

  .ا يستفيد مناإين أستثين عليا، وحنن نستفيد منه أكثر مم: فكلمت حيىي يف ذلك، فقال: قال
  علي من أروى الناس عن حيىي القطان، : وقال حيىي بن معني

______________  



  ) *اهلامش* (
  .زياد بن عالقة: فقال ابن عيينة": ذيب الكمال " يف 
(*)  

)١١/٤٥(  

  

  .أرى عنده أكثر من عشرة آالف، عنده عنه أكثر من مسدد
  .كان حيىي يدين عليا وكان صديقه

  .رأيت كأن الثريا تدلت حىت تناولتها: مسعت عليا يقول: مة السرخسيقال أبو قدا
  .صدق اهللا رؤياه، بلغ يف احلديث مبلغا مل يبلغه أحد: قال أبو قدامة

جاءنا :  قال- وكان من أصحاب علي -مسعت عبدالرمحن بن أيب عباد القلزمي : قال يعقوب الفسوي
  .يلة كأين مددت يدي فتناولت أجنمارأيت يف هذه الل: علي بن املديين يوما، فقال
  .ستنال علما، فانظر كيف تكون: فمضينا معه إىل معرب، فقال

إن اشتغلت بذاك، انسلخت مما :  فقال- كأنه يريد الرأي -لو نظرت يف الفقه : فقال له بعض أصحابنا
  .أنا فيه

 الصوري، مسعت عبد أنبأنا أمحد بن سالمة، عن ابن بوش، عن أيب سعد الصرييف، عن حممد بن علي
كأن اهللا خلق علي بن : الغين بن سعيد، مسعت وليد بن القاسم، مسعت أبا عبدالرمحن النسائي، يقول

  .املديين هلذا الشأن
  .ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي بن املديين: مسعت البخاري، يقول: قال إبراهيم بن معقل

يتم على ذلك، لعله كان يقدم على احلسن البصري، كان بلغ علي ما لو قضي أن : قال عباس العنربي
  .الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه، وكل شئ يقول أو يفعل أو حنو هذا

)١١/٤٦(  

  

مستقصى، وخلفته يف املرتل، وغبت يف " املسند " صنفت : قال علي بن املديين: يعقوب الفسوي
  الرحلة، فخالطته االرضة،

  .فلم أنشط بعد جلمعه
كان علي إذا قدم بغداد، تصدر يف احللقة، وجاء ابن معني، وأمحد بن :  أبوحيىي حممد بن عبدالرحيمقال

  .حنبل، واملعيطي، والناس يتناظرون



  .فإذا اختلفوا يف شئ، تكلم فيه علي
كان علي ابن املديين إذا قدم علينا، أظهر السنة، وإذا : مسعت ابن معني، يقول: قال أمحد بن أيب خيثمة

  .ب إىل البصرة أظهر التشيعذه
  .كان إظهاره ملناقب االمام علي بالبصرة، ملكان أم عثمانية، فيهم احنراف على علي: قلت

، أخربنا )٢(، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أخربنا املبارك الطيوري )١(أخربنا أبو احلسني اليونيين 
  ، حدثنا زجنويه بن حممد النيسابوري )٤(رامهرمزي ، أخربنا أمحد بن خربان، حدثنا أبو حممد ال)٣(الفايل 

______________  
  ) *اهلامش* (
يونني، بضم الياء وكسر النون االوىل، قرية من قرى بعلبك، منها احلافظ شرف الدين، أبو احلسني، ) ١(

  . ه٧٠١علي بن حممد اليونيين البعلبكي احلنبلي االمام العامل احملدث املتوىف سنة 
  . ه١٣١١طبع مبصر يف املطبعة االمريية سنة " صحيح البخاري "  من وعن نسخته

، وهي اليت جعلها القسطالين عمدته يف حتقيق "صحيح البخاري " وهي أعظم أصل يوثق به يف نسخ 
  ".إرشاد الساري " منت الكتاب، وضبطه حرفا حرفا، وكلمة كلمة يف شرحه للبخاري املسمى 

  .بن عبد اجلبارهو أبو احلسني، املبارك ) ٢(
  .بفتح الفاء ويف آخرها الالم، نسبة إىل بلدة تسمى فالة) ٣(

  .أظنها من بالد فارس، قريبة من إيذج: قال أبو بكر اخلطيب فيما نقله السمعاين عنه
  .والفايل هذا هو أبو احلسن علي بن أمحد بن علي املؤدب، أقام ببغداد حىت آخر عمره

  = ه، صاحب ٣٦٠رمحن الرامهرمزي املتوىف سنة هو القاضي احلسن بن عبدال) ٤(

)١١/٤٧(  

  

التفقه يف معاين احلديث نصف : مبكة، حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري، مسعت علي بن املديين، يقول
  .العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم

ثي مئة تركت من حدي: مسعت حممد بن يونس، مسعت علي ابن املديين، يقول: قال أبو العباس السراج
  .ألف حديث، منها ثالثون ألفا لعباد بن صهيب

  .أن أقدم العراق، وعلي بن املديين حي، فأجالسه: ما تشتهي ؟ قال: وقيل له: وعن البخاري
  .مسعها أبو العباس السراج من البخاري

ديث علي أعلم باختالف احل: أمحد بن حنبل أعلم أم علي ؟ فقال: قيل اليب داود: قال أبو عبيد اآلجري
  .من أمحد



ال إمنا كان عنده : هل كان حيىي بن معني حيفظ ؟ فقال: سألت صاحل بن حممد: قال عبداملؤمن النسفي
  .معرفة
  .كان حيفظ ويعرف: فعلي ؟ قال: قلت

  .علي بن املديين خري من عشرة آالف مثل الشاذكوين: قال أبو داود
أبو بكر بن أيب شيبة : انتهى العلم إىل أربعة: يقولمسعت أبا عبيد، : قال عبد اهللا بن أيب زياد القطواين

  .أسردهم له، وأمحد بن حنبل أفقههم فيه، وعلي بن املديين أعلمهم به، وحيىي بن معني أكتبهم له
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".احملدث الفاصل بني الراوي والواعي " كتاب = 

  "تذكرة احلفاظ " انظر ترمجته يف 
٩٠٧، ٩٠٥ / ٣.  

(*)  

)١١/٤٨(  

  

  .أعلم أهل زمانه بعلل احلديث علي: قال الفرهياين وغريه من احلفاظ
قدمت مكة وا شاب حافظ، كان : حدثين بكر بن خلف، قال): ١" (تارخيه " يعقوب الفسوي يف 

  .بطرقها) ٢(يذاكرين املسند 
قد : ثين باملسند، فقالأخربك، طلبت إىل علي أيام سفيان أن حيد: من أين لك هذا ؟ قال: فقلت له

  .عرفت، إمنا تريد بذلك املذاكرة
  .فإن ضمنت يل أنك تذاكر وال تسميين، فعلت

  .فضمنت له، واختلفت إليه، فجعل حيدثين بذا الذي أذاكرك به حفظا: قال
غبت عن البصرة يف : مسعت عليا يقول: فذكرت هذا لبعض من كان يلزم عليا، فقال: قال الفسوي
  . وأمي حية- أظنه ذكر ثالث سنني -من خمرجي إىل الي

  .فالن لك صديق، وفالن لك عدو: يا بين: فلما قدمت، قالت
كان فالن وفالن، فذكرت منهم حيىي بن سعيد جييؤون مسلمني، : من أين علمت يا أمه ؟ قالت: قلت

  .اصربي، فلو قدم عليك، سرك اهللا مبا ترين: فيعزوين، ويقولون
  .فعلمت أن هؤالء أصدقاء



  .اكتيب إليه، وضيقي عليه ليقدم: وفالن وفالن إذا جاؤوا، يقولون يل
على الطرق مستقصى، " املسند " كنت صنفت : قال علي: فأخربين العباس بن عبد العظيم أو غريه، قال

  .كتبته يف قراطيس وصريته يف قمطر كبري، وخلفته يف املرتل، وغبت هذه الغيبة
  فجئت : قال

______________  
  ) *اهلامش* (
  "تاريخ بغداد "  وجاء فيه اخلرب حمرفا، فيصحح من هنا، وانظر ١٣٧، ١٣٦ / ٢) ١(

٤٦٢ / ١١.  
  ".املسندات : " ٩٨١: ص" ذيب الكمال " يف ) ٢(

(*)  

)١١/٤٩(  

  

فحركت القمطر، فإذا هو ثقيل خبالف ما كانت، ففتحتها، فإذا االرضة قد خالطت الكتب، فصارت 
  .طينا

رأيت علي بن املديين مستلقيا، وأمحد عن ميينه، وابن : مسعت االعني يقول: ن يوسف البجرييقال أمحد ب
رمبا أذكر احلديث يف : مسعت عليا، يقول: قال أبو أمية الطرسوسي..معني عن يساره، وهو ميلي عليهما

  .الليل، فأمر اجلارية تسرج السراج فأنظر فيه
ما نظرت يف كتاب شيخ فاحتجت إىل السؤال : قال علي: المسعت أمحد بن سعيد الرباطي، ق: البخاري

  .به عن غريي
ينبغي للحميدي : سئل حيىي بن معني، عن علي بن املديين واحلميدي، فقال: وعن العباس بن سورة، قال

  .أن يكتب عن آخر عن علي ابن املديين
ركت باحلديث وعلله أعلم من أد: مسعت صاحل بن حممد، يقول: قال حممد بن طالب بن علي النسفي

  .باحلديث سليمان الشاذكوين) ١(علي بن املديين، وأفقهم يف احلديث أمحد، وأمهرهم 
مسعت صاحل بن حممد، مسعت إبراهيم بن حممد بن عرعرة، مسعت حيىي بن : وقال عبداملؤمن بن خلف

حسبك متوت حىت وحيك يا علي، إين أراك تتبع احلديث تتبعا الأ: سعيد القطان، يقول البن املديين
  .تبتلى

  مسعت عليا، وقوم خيتلفون إليه يقرأ عليهم أبواب : الفسوي
______________  



  ) *اهلامش* (
  ".ذيب الكمال " وهو حتريف، والتصويب من " وأقهرهم : " يف االصل) ١(

(*)  

)١١/٥٠(  

  

، لقنوه احلرف السجدة، كان يذكر له طرف حديث، فيمر على الصفحة والورقة، فإذا تعاىي يف شئ
اهللا املستعان، هذه االبواب أيام نطلب كنا نتالقى به املشايخ، ونذاكرهم ا، : والشئ منه، مث مير ويقول

  .ونستفيد ما يذهب علينا منها، وكنا حنفظها
  ).١(وقد احتجنا اليوم إىل أن نلقن يف بعضها 

، وعلي بن املديين، )٢(سفيان الرؤاسي كنا عند حيىي بن سعيد، أنا، وعبد الرمحن، و: قال أزهر بن مجيل
  .وغريهم، إذ جاء عبدالرمحن بن مهدي منتقع اللون أشعث، فسلم

  .ما حالك أبا سعيد ؟ قال خري: فقال له حيىي
  .رأيت البارحة يف املنام كأن قوما من أصحابنا قد نكسوا

  .يا أبا سعيد، هو خري: قال علي بن املديين
  ).٦٨: يس) (ننكسه يف اخللقومن نعمره : (قال اهللا تعاىل

  .اسكت، فواهللا إنك لفي القوم: قال
  .واهللا يا علي لتتركن االسالم وراء ظهرك: مسعت االصمعي يقول لعلي بن املديين: قال االثرم اللغوي

دخلت على : حدثنا أبو عبد اهللا غالم خليل، عن العباس بن عبد العظيم، قال: أمحد بن كامل القاضي
رؤيا رأيت، كأين أخطب على منرب : ما شأنك ؟ قال:  يوما، فرأيته وامجا مغموما، فقلتعلي بن املديين

  .داود عليه السالم
  لو رأيت أين أخطب على : خريا رأيت، ختطب على منرب نيب، فقال: فقلت

______________  
  ) *اهلامش* (
  .١٣٧ / ٢" املعرفة والتاريخ ) " ١(
  .بو حممد الرؤاسيهو سفيان بن وكيع بن اجلراح، أ) ٢(

كان صدوقا إال أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح، فلم يقبل، فسقط حديثه من 
  ".التهذيب " رجال 

(*)  



)١١/٥١(  

  

  .منرب أيوب، كان خريا يل، النه بلي يف دينه، وداود فنت يف دينه
  .فكان منه ما كان، يعين إجابته يف حمنة القرآن: قال
  .الم خليل غري ثقةغ: قلت

أمحد :  يعين-يا أمري املؤمنني، هذا يزعم : قال ابن أيب دواد للمعتصم: حدثين أيب، قال: احلسني بن فهم
: ما عندك ؟ قال:  أن اهللا يرى يف اآلخرة، والعني ال تقع إال على حمدود، واهللا ال حيد، فقال-بن حنبل 

  . اهللا عليه وسلميا أمري املؤمنني عندي ما قاله رسول اهللا، صلى
كنا مع : " حدثين غندر، حدثنا شعبة، عن إمساعيل، عن قيس، عن جرير، قال: وما هو ؟ قال: قال

إنكم سترون ربكم كما ترون : النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف ليلة أربع عشرة، فنظر إىل البدر، فقال
  ).١" (هذا البدر، ال تضامون يف رؤيته 

  .أنظر يف إسناد هذا احلديث، مث انصرف: تقول ؟ قالما : فقال البن أيب دواد
فوجه إىل علي بن املديين، وعلي ببغداد مملق، ما يقدر على درهم، فأحضره، فما كلمه بشئ حىت وصله 

  .هذه وصلك ا أمري املؤمنني، وأمر أن يدفع إليه مجيع ما استحق من أرزاقه: بعشرة آالف درهم، وقال
  .وكان له رزق سنتني

  .صحيح: يا أبا احلسن حديث جرير بن عبد اهللا يف الرؤية ما هو ؟ قال: ال لهمث ق
  .يعفيين القاضي من هذا: فهل عندك عنه شئ ؟ قال: قال
  .هذه حاجة الدهر: قال

  .مث أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه وجلامه
  ومل يزل 

______________  
  ) *اهلامش* (
   يف٤٥٨ / ٨باب فضل صالة العصر، و :  يف الصالة٢٧ / ٢أخرجه البخاري ) ١(

 يف ٣٥٧، ٣٥٦ / ١٣، و )فسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب: (باب قوله: التفسري
باب : يف املساجد) ٦٣٣(، ومسلم )وجوه يومئذ ناضرة، إىل را ناظرة: (باب قوله اهللا تعاىل: التوحيد

  ).١٧٨(، وابن ماجة )٢٥٥١ (، والترمذي٣٦٠ / ٤فضل صاليت الصبح والعصر، وأمحد 
  ).١٨٣(، ومسلم ٣٥٨ / ٣وهو من حديث أيب سعيد اخلدري عند البخاري 

(*)  



)١١/٥٢(  

  

يف هذا االسناد من ال يعمل عليه، وال على ما يرويه، وهو قيس بن أيب حازم، إمنا كان : حىت قال له
  .أعرابيا بواال على عقبيه

  .فقبل ابن أيب دواد عليا واعتنقه
حيتج يف الرؤية حبديث جرير، وإمنا رواه : يا أمري املؤمنني: كان الغد، وحضروا، قال ابن أيب دوادفلما 

فحني أطلع يل هذا، علمت أنه من : فقال أمحد بعد ذلك: عنه قيس، وهو أعرايب بوال على عقبيه ؟ قال
  .عمل علي بن املديين، فكان هذا وأشباهه من أوكد االمور يف ضربه

  .الصويل، حدثنا احلسني: أخربين حممد بن حيىي، يعين: اينرواها املرزب
  .أما ما حكي عن علي يف هذا اخلرب من أنه ال يعمل على ما يرويه قيس، فهو باطل: مث قال اخلطيب

قد نزه اهللا عليا عن قول ذلك، الن أهل االثر، وفيهم علي، جممعون على االحتجاج برواية قيس 
  .ابعي أهل الكوفةوتصحيحها، إذ كان من كرباء ت

  .وليس يف التابعني من أدرك العشرة، وروى عنهم، غري قيس مع روايته عن خلق من الصحابة
فإن كان هذا حمفوظا عن ابن فهم، فأحسب أن ابن أيب دواد، تكلم يف قيس مبا ذكر يف : إىل أن قال

  .احلديث، وعزا ذلك إىل ابن املديين
  .واهللا أعلم

  عل عليا قال يف قيس ما عنده عن حيىيإن صحت احلكاية، فل: قلت
هو منكر احلديث، مث مسى له أحاديث استنكرها، فلم يصنع شيئا، بل هي ثابتة، فال : القطان، أنه قال

، وقد كاد قيس أن يكون )١(ينكر له التفرد يف سعة ما روى، من ذلك حديث كالب احلوأب 
  ، مث صحابيا، أسلم يف حياة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

______________  
  ) *اهلامش* (
 من طرق عن إمساعيل ١٢٠ / ٣، واحلاكم )١٨٣١(، وابن حبان ٩٧ و ٥٢ / ٦أخرجه أمحد ) ١(

ما : بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم أن عائشة ملا أتت على احلوأب، مسعت نباح الكالب، فقالت
" أيتكن تنبح عليها كالب احلوأب ؟ : " ل لناأظنين إال راجعة، إن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قا

  .وإسناده صحيح
  = بعد أن ٤٥ / ١٣" الفتح " وقال احلافظ يف 

)١١/٥٣(  



  

  .هاجر إليه، فما أدركه، بل قدم املدينة بعد وفاة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بليال
  . حازم أوثق من الزهريوقد قال حيىي بن معني فيما نقله عنه معاوية بن صاحل، كان قيس بن أيب

نعم، ورؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة منقولة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، نقل تواتر، فنعوذ باهللا من اهلوى، 
  .ورد النص بالرأي

أجود التابعني إسنادا قيس بن أيب حازم، قد روى عن تسعة من العشرة، مل يرو عن : قال أبو داود
  .عبدالرمحن بن عوف

  .ومل حيك أحد ممن ساق احملنة أن أمحد نوظر يف حديث الرؤية: بقال اخلطي
والذي حيكى عن علي أنه روى البن أيب دواد حديثا عن الوليد بن مسلم يف القرآن، كان الوليد : قال

  .أخطأ يف لفظة منه، فكان أمحد ينكر على علي روايته لذلك احلديث
" كلوه إىل عامله : " ديين، حدث عن الوليد حديث عمرإن علي بن امل: قلت اليب عبد اهللا: فقال املروذي

  ".إىل خالقه : " فقال
  .هذا كذب: فقال

، وهذه اللفظة قد روي عن ابن ) "١(فكلوه إىل عامله " هذا قد كتبناه عن الوليد، إمنا هو : مث قال
  .املديين غريها

  ،حدثنا ابن املديين، حدثنا الوليد: قال حممد بن طاهر بن أيب الدميك
  

______________  
  ) *اهلامش* (
وأخرج هذا أمحد وأبو يعلى والبزار، وصححه ابن حبان واحلاكم، وسنده على شرط : ذكره= 

  .الصحيح
  ".البداية " وصححه أيضا املؤلف يف ترمجته للسيدة عائشة يف هذا الكتاب، واحلافظ ابن كثري يف 

 الفتح نصر بن عبدالرمحن االسكندري فيما نقله من مياه العرب على طريق البصرة، قاله أبو: واحلوأب
  ".معجم البلدان " عنه ياقوت يف 

ماء قريب من البصرة على طريق مكة إليها، مسي ": معجم ما استعجم " وقال أبو عبيد البكري يف 
  .باحلوأب بنت كلب بن وبرة القضاعية

  . وسيخرج هناك١٩٩: سريد احلديث يف الصفحة) ١(
(*)  

)١١/٥٤(  



  

بينما عمر جالس يف أصحابه إذ تال هذه : ثنا االوزاعي، حدثنا الزهري، حدثين أنس بن مالك، قالحد
هذا كله قد عرفناه، فما االب ؟ قال، ويف يده عصية : ، مث قال)٣١: عبس) (وفاكهة وأبا: (اآلية

  .هذا لعمر اهللا التكلف: يضرب ا االرض، فقال
  .ا به، وما مل تعرفوه فكلوه إىل ربهفخذوا أيها الناس مبا بني لكم، فاعملو

  .أخربنيه أبو طالب بن بكري، أخربنا خملد بن جعفر الدقاق، حدثنا ابن أيب الدميك: قال اخلطيب
إن عليا حيدث عن الوليد، فذكر : حدثنا املروذي، قلت اليب عبد اهللا: وقال أمحد بن حممد الصيدالين

  ".فكلوه إىل خالقه : " احلديث، وقال
  .كذب: بو عبد اهللافقال أ

  ".كلوه إىل عامله : " حدثنا الوليد بن مسلم مرتني إمنا هو
  إم قد أنكروه عليك،: قلت البن املديين: وقال عباس العنربي

  .حدثتكم به بالبصرة، وذكر أن الوليد أخطأ فيه: فقال
قال ! عطيهم اخلطأ فنعم، قد علم أن الوليد أخطأ فيه، فلم حدثهم به ؟ أي: فغضب أبو عبد اهللا وقال

  .ابن املديين يقرئك السالم، فسكت: مسعت رجال من أهل العسكر يقول اليب عبد اهللا: املروذي
إم : وذكر رجال فتكلم فيه، فقلت له: قال علي بن املديين: فقلت اليب عبد اهللا، قال يل عباس العنربي

  .ال يقبلون منك، إمنا يقبلون من أمحد بن حنبل
  . على السوط، وأنا الأقوىقوي أمحد: قال

دخل ابن املديين إىل ابن أيب دواد بعد مامت من حمنة أمحد ما : حدثنا أبو العيناء، قال: أبو بكر اجلرجاين
  :هذه طرحت يف داري، فإذا فيها: جرى، فناوله رقعة، قال

)١١/٥٥(  

  

قد كان عندك * عتقاد مقالة دنيا فجاد بدينه ليناهلا ماذا دعاك إىل ا* يا ابن املديين الذي شرعت له 
 مرة - ال أبالك -أم زهرة الدنيا أردت نواهلا ؟ فلقد عهدتك * كافرا من قاهلا أمر بدا لك رشده فقبلته 

فقال له ) ٢(ال من يرزى ناقة وفصاهلا * ملن يصاب بدينه ) ١(صعب املقادة لليت تدعى هلا إن احلريب * 
ن الزيات، وقد هجي خيار الناس، وما هدم اهلجاء حقا، وال اب: هذا بعض شراد هذا الوثن، يعين: أمحد

  .بىن باطال
  .وقد قمت وقمنا من حق اهللا مبا يصغر قدر الدنيا عند كثري ثوابه

  .اصرفها يف نفقاتك وصدقاتك: مث دعا له خبمسة آالف درهم، فقال



قال أبو عبد اهللا، قال : لقدم ابن املديين البصرة، فصار إليه بندار، فجعل علي يقو: قال زكريا الساجي
  من: أبو عبد اهللا، فقال بندار على رؤوس املال

  .ال، أمحد بن أيب دواد: أبو عبد اهللا، أأمحد بن حنبل ؟ قال
  .عند اهللا أحتسب خطاي، شبه علي هذا، وغضب وقام: فقال بندار

  . كان حيدث بهكان عند إبراهيم احلريب قمطر من حديث ابن املديين، وما: قال أبو بكر الشافعي
أحلق : إىل أين ؟ فقال: لقيته يوما، وبيده نعله، وثيابه يف فمه، فقلت: مل الحتدث عنه ؟ قال: فقيل له

ابن أيب دواد، : من أبو عبد اهللا ؟ قال: الصالة خلف أيب عبد اهللا، فظننت أنه يعين أمحد بن حنبل، فقلت
  .واهللا الحدثت عنك حبرف: فقلت

  
______________  

  ) *هلامشا* (
  .أي الذي سلب مجيع ماله) ١(
طبقات " ، و ٤٧٠، ٤٦٩ / ١١" تاريخ بغداد " ، و ٩٨٣: ، ورقة"ذيب الكمال " االبيات يف ) ٢(

  .، ومل تنسب الحد يف هذه املصادر١ / ٦٩ / ٣تذهيب التهذيب " ، و ١٤٨ / ٢" الشافعية 
(*)  

)١١/٥٦(  

  

ال، إمنا : أكان ابن املديين يتهم ؟ قال: البراهيم احلريبقيل : وقال سليمان بن إسحاق اجلالب، وآخر
  .كان إذا حدث حبديث فزاد يف خربه كلمة، لريضي ا ابن أيب دواد

: ال، إمنا كان إذا رأى يف كتاب حديثا عن أمحد، قال: أكان يتكلم يف أمحد بن حنبل ؟ قال: فقيل له
مسعت أمحد، وقال : من أمحد، وكان يف كتابهاضرب على ذا، لريضي به ابن أيب دواد، وكان قد مسع 

  .أمحد، وحدثنا أمحد
  .اضرب على ذا، لريضي نفسه بذلك: وكان ابن أيب دواد إذا رأى يف كتابه حديثا عن االصمعي، قال

  .مسعت حيىي بن معني، وذكر عنده علي بن املديين، فحملوا عليه: قال إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد
  ).١(ما هو مبرتد، هو على إسالمه، رجل خاف فقال : الناس إال مرتد، فقالما هو عند : فقلت

ما مينعك أن تكفر اجلهمية، وكنت أنا أوال : قال يل علي بن املديين": تارخيه " قال ابن عمار املوصلي يف 
  .الأكفرهم ؟ فلما أجاب علي إىل احملنة، كتبت إليه أذكره ما قال يل، وأذكره اهللا

  .عنه أنه بكى حني قرأ كتايبفأخربين رجل 



ما يف قليب مما قلت، وأجبت إىل شئ، ولكين خفت أن أقتل، وتعلم ضعفي أين لو : مث رأيته بعد، فقال يل
  .ضربت سوطا واحدا ملت، أو حنو هذا

ودفع عين علي امتحان ابن أيب دواد إياي، شفع يف، ودفع عن غري واحد من أهل : قال ابن عمار
  .ما أجاب ديانة إال خوفااملوصل من أجلي، ف

ودعت علي بن عبد اهللا، : مسعت علي بن احلسني بن الوليد، يقول: وعن علي بن سلمة النيسابوري
  بلغ أصحابنا عين أن القوم كفار ضالل، : فقال

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".فقال : " ؟ بعد قوله" وما عليه : " زيادة" التهذيب " يف ) ١(

(*)  

)١١/٥٧(  

  

، حىت )١(ومل أجد بدا من متابعتهم، الين جلست يف بيت مظلم مثانية أشهر، ويف رجلي قيد مثانية أمناء 
  .خفت على بصري

  .يأخذ منهم، فقد سبقت إىل ذلك، قد أخذ من هو خري مين: فإن قالوا
  .إسنادها منقطع

  .بن سلمةأخربت عن أيب احلسن حممد بن أمحد بن زهري، مسعت علي : رواها احلاكم، فقال
مثلك جييب : قلت البن املديين: مسعت مسدد بن أيب يوسف القلوسي، مسعت أيب يقول: قال ابن عدي

  .يا أبا يوسف، ما أهون عليك السيف: إىل ما أجبت إليه ؟ فقال
  مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ يذكر فضل: قال احلاكم

واهللا لو وجدت قوة خلرجت إىل : مرو بن علي، فقالقد تكلم فيه ع: ابن املديين وتقدمه، فقيل له
  .البصرة، فبلت على قرب عمرو

أخربنا الكندي، أخربنا الشيباين، أخربنا اخلطيب، أخربنا أبو نعيم : أجاز لنا ابن عالن وغريه، قالوا
ا على احلافظ، حدثنا موسى بن إبراهيم بن النضر العطار، حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، مسعت علي

من زعم أن القرآن خملوق فهو كافر، ومن زعم أن اهللا ال يرى فهو كافر، ومن زعم أن اهللا : املنرب يقول
  .مل يكلم موسى على احلقيقة فهو كافر

القرآن : حدثنا حممد بن عثمان، مسعت علي بن املديين، يقول قبل أن ميوت بشهرين: ابن خملد العطار
  .كالم اهللا غري خملوق



  .خملوق، فهو كافرومن قال 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .الكيل أو امليزان: مجع املنا، أي) ١(

(*)  

)١١/٥٨(  

  

  .القرآن خملوق: من قال: هو كفر، يعين: وقال عثمان بن سعيد الدارمي، مسعت علي بن املديين، يقول
  .ل ما بدا منه يف احملنةكان أبو زرعة ترك الرواية عن علي من أج: بن أيب حامت) ١(قال عبدالرمحن 

  .وكان والدي يروي عنه لرتوعه عما كان منه
  .كان علي علما يف الناس يف معرفة احلديث والعلل: قال أيب

" ويروى عن عبد اهللا بن أمحد، أن أباه أمسك عن الرواية عن ابن املديين، ومل أر ذلك، بل يف : قلت
  .مجلة وافرةعنه " صحيح البخاري " عنه أحاديث، ويف " مسنده 

  .والبن املديين يف احلديث حنو من مئيت مصنف": الروضة " قال االمام أبو زكريا صاحب 
  .أقدم املتوكل عليا إىل هاهنا ورجع إىل البصرة، فمات: قال حنبل بن إسحاق

  .إمنا مات بسامراء: قلت
  .قاله البغوي وغريه

  .ع وثالثني ومئتنيمات بسامراء يف ذي القعدة سنة أرب: قال احلارث بن حممد
  .مات ليومني بقيا من ذي القعدة سنة أربع: وقال البخاري

  .مات سنة مخس، رمحه اهللا وغفر له: ووهم الفسوي، فقال
ويف سنة أربع مات أبو جعفر النفيلي، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأبو خيثمة، وابن منري، والشاذكوين، 

  ، وعثمان بن طالوت، وعبد اهللا بن براد االشعري
______________  

  ) *اهلامش* (
  .، وهو خطأ"عبدالرحيم " يف االصل ) ١(

(*)  

)١١/٥٩(  



  

وعلي بن حبر القطان، وحممد بن أيب بكر املقدمي، وأخوه حممد، وعقبة بن مكرم الكويف، وأبو الربيع 
  .الزهراين

  .لليثيوحممد بن عائذ، واملعاىف بن سليمان اجلزري، وشجاع بن خملد، وحيىي بن حيىي ا
هذه أسامي مصنفات علي : مسعت قاضي القضاة حممد بن صاحل اهلامشي يقول: قال أبو عبد اهللا احلاكم

" مخسة أجزاء، " املدلسون " عشرة أجزاء، " الضعفاء " مثانية أجزاء، " االمساء والكىن : " بن املديين
علل " جزء، " ن مل يره من روى عم" عشرة أجزاء، " الطبقات " جزء، " أول من فحص عن الرجال 

" علل حديث ابن عيينة " أربعة عشر جزءا، " العلل من رواية إمساعيل القاضي " ثالثون جزءا، " املسند 
مخسة أجزاء، " من نزل من الصحابة النواحي " جزآن، " من ال حيتج به وال يسقط " ثالثة عشر جزءا، 

  "من حدث ورجع عنه " ن، جزآ" العرض على احملدث " عشرة أجزاء، " التاريخ " 
" أيضا جزآن، " سؤاالت حيىي القطان " مخسة أجزاء، " سؤال حيىي وابن مهدي عن الرجال " جزآن، 

" االشربة " مخسة أجزاء، " اختالف احلديث " عشرة أجزاء، " الثقات " جزآن، " االسانيد الشاذة 
" ثالثة أجزاء، من عرف بغري اسم أبيه " االخوة واالخوات " مخسة أجزاء، " الغريب " ثالثة أجزاء، 

  .جزآن" مذاهب احملدثني " ثالثون جزءا، " العلل املتفرقة " ، "من عرف بلقبه " جزآن، 
  .فجميع هذه الكتب انقرضت، رأينا منها أربعة كتب أو مخسة: مث قال عقيب هذا أبو بكر اخلطيب

  
  عب بن أمري املؤمنني عبد اهللا بن الزبري بنابن حممد بن محزة بن مص) خ، د * ( إبراهيم بن محزة- ٢٣

______________  
  ) *اهلامش* (
  =، ذيب ٩٥ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٥٩ / ٢، التاريخ الصغري ٢٨٣ / ١التاريخ الكبري * 

)١١/٦٠(  

  

  .العوام االسدي الزبريي املدين، أحد االئمة
ز بن أيب حازم، وحامت بن إمساعيل، إبراهيم بن سعد، ويوسف بن املاجشون، وعبد العزي: حدث عن

  .والدراوردي، وطبقتهم
  .ومل يلحق االخذ عن مالك

  .يكىن أبا إسحاق، من كبار االئمة االثبات باملدينة
البخاري، وأبو داود، وإمساعيل القاضي، وحممد بن نصر الصائغ، والعباس بن الفضل : حدث عنه



  .االسفاطي، ومحاد بن إسحاق القاضي، وآخرون
  .صدوق: أبو حامتقال 

كثريا للتجارة، ويقيم ا، ويشهد ) ٢(احلديث، يأيت الربذة ) ١(ثقة صدوق يف : وقال حممد بن سعد
  .العيدين باملدينة
  .مات سنة ثالثني ومئتني: وقال البخاري

  .رمحه اهللا
  

  .ابن ميمون، احملدث االمام، أبو أمحد البغدادي االعور املؤدب) م * ( حاجب بن الوليد- ٢٤
مسع حفص بن ميسرة بعسقالن، وبقية بن الوليد حبمص، والوليد بن حممد بالبلقاء، وحممد بن سلمة 

  .حبران
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، ١١٦ / ١، ذيب التهذيب ٤٠٥ / ١، العرب ٣٥ / ١، تذهيب التهذيب ٥٤: الكمال، ورقة= 

  .٦٨ / ٢، شذرات الذهب ١٧: ، خالصة تذهيب الكمال١١٧
  ".ويف : " يف االصل) ١(
بفتح أوله وثانيه، وذال معجمة مفتوحة أيضا، وهي من قرى املدينة على ثالثة أيام، قريبة من ذات ) ٢(

  .عرق، على طريق احلجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة
 ٢، مروج الذهب ٢٨٥ / ٣، اجلرح والتعديل ٨٠ / ٣، التاريخ الكبري ٣٥٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ١١٣ / ١، تذهيب التهذيب ٢١٤: ، ذيب الكمال، ورقة٢٧١، ٢٧٠ / ٨اريخ بغداد ، ت٢٥٤/ 

  .٦٧: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)١١/٦١(  

  

الذهلي، ويعقوب السدوسي، وموسى بن هارون، وإسحاق اخلتلي، وأبو القاسم البغوي، : وعنه
  .وآخرون

  .وثقه اخلطيب
  .أحاديثه صحيحة وال أعرفه: وقال ابن معني



  . يف رمضان سنة مثان وعشرين ومئتنيتويف
  .وقع يل من عواليه

  
رزين بدل قدامة، عامل بلخ، أبو إسحاق : ، وقيلابن ميمون بن قدامة) س* ( إبراهيم بن يوسف - ٢٥

  .الباهلي البلخي الفقيه، املعروف باملاكياين، وماكيان قرية من قرى بلخ، وهو أخو عصام وحممد
  د، وشريك، وخالد بن عبد اهللا،مالك، ومحاد بن زي: حدث عن

  .وهشيم، وإمساعيل بن جعفر، وطبقتهم
النسائي، وحممد بن كرام شيخ الكرامية، وحامد بن سهل البخاري، وجعفر بن حممد بن : حدث عنه

سوار، وحممد بن عبد اهللا بن يوسف الدويري، وحممد بن املنذر اهلروي شكر، وأمحد بن قدامة البلخي، 
  .ياط السنة، وحممد بن حممد بن صديق، وخلق كثريوزكريا بن حيىي خ

  .وثقه النسائي، وابن حبان
  .ظاهر مذهبه االرجاء، ويبطن السنة: قال ابن حبان

االميان : حلفت أن الأكتب إال عمن يقول: فسمعت أمحد بن حممد، مسعت حممد بن داود الفوعي، يقول
  .قول وعمل

  باكت: فأتيت إبراهيم بن يوسف فأخربته، فقال
______________  

  ) *اهلامش* (
، ميزان ٤٥٤، ٤٥٣ / ١، تذكرة احلفاظ ٧٠: ، ذيب الكمال، ورقة١٤٨ / ٢اجلرح والتعديل * 

، ذيب ١٧٢ / ٦، الوايف بالوفيات ٤٦ / ١، تذهيب التهذيب ٤٢٩ / ١، العرب ٧٦ / ١االعتدال 
  .٢٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٤ / ١التهذيب 

(*)  

)١١/٦٢(  

  

  .االميان قول وعمل: ، فإين أقولعين
  .كان من أئمة احلنفية: قلت

  .خملوق، فهو كافر: القرآن كالم اهللا، من قال: مسعته يقول: قال حممد بن حممد بن الصديق
  .ومن وقف فهو جهمي
كل : " روى إبراهيم بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال): ١(قال أبو يعلى اخلليلي 



  .ومل يسمع منه غريه) ٢(" مسكر مخر 
  .وذلك أنه حضر، وقتيبة حاضر

هذا مرجئ، فأقيم من الس، فوقع له ذا عداوة مع قتيبة، وأخرجه من بلخ، فرتل قرية : فقال ملالك
  .بغالن
  مات إبراهيم بن يوسف مفيت بلخ يف مجادى االوىل سنة تسع: قلت

  .وثالثني ومئتني
  .وكان من أبناء التسعني، رمحه اهللا

-  
   أبو متام، حبيب بن أوس بن احلارث بن قيس الطائي، منشاعر العصر*  أبو متام ٢٦

______________  
  ) *اهلامش* (
االرشاد يف "  ه، صاحب ٤٤٦هو خليل بن عبد اهللا بن خليل القزويين احلافظ االمام املتوىف سنة ) ١(

تيب البالد إىل زمانه، وترجم كل بلد ، ذكر فيه احملدثني وغريهم من العلماء على تر"علماء البالد 
  .وناحية

  .١١٢٣ / ٣" تذكرة احلفاظ " وهو مترجم يف 
روى عن مالك حديثا واحدا، ومل : وقال اخلليلي: يف ترمجة إبراهيم بن يوسف" التهذيب " يف ) ٢(

  .يسمع منه غريه، مث أورد ما جاء هنا
 باب بيان أن كل مسكر مخر، من طريق :يف االشربة) ٢٠٠٣" (صحيحه " واحلديث أخرجه مسلم يف 

قال رسول اهللا، صلى اهللا : أيوب، وموسى بن عقبة، وعبيد اهللا، ثالثتهم عن نافع، عن ابن عمر، قال
  ".كل مسكر مخر، وكل مخر حرام، وكل مسكر حرام : " عليه وسلم

: فهرست، ال٣٩٩، ٣٨٣ / ١٦، االغاين ١٢٤ / ٩، تاريخ الطربي ٢٨٧، ٢٨٣: طبقات الشعراء* 
، البداية ٤١١ / ١، العرب ٢٦، ١١ / ٢، وفيات االعيان ٢٥٣، ٢٤٨ / ٨، تاريخ بغداد ١٩٠

، خزانة ٧٤، ٧٢ / ٢، شذرات الذهب ٢٦١ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٠١، ٢٩٩ / ١٠والنهاية 
، أخبار أيب متام ١٦، ١٤ / ١، معاهد التنصيص ١٨ / ٤، ذيب ابن عساكر ١٧٢ / ١االدب 

  .وازنة بني الطائينيللصويل، امل
(*)  

)١١/٦٣(  

  



  .حوران، من قرية جاسم
  .أسلم وكان نصرانيا

  .مدح اخللفاء والكرباء
  .وشعره يف الذروة

  .وكان أمسر طواال فصيحا، عذب العبارة مع متتمة قليلة
  ولد يف أيام الرشيد، وكان أوال حدثا يسقي املاء مبصر، مث جالس

  .اءاالدباء، وأخذ عنهم وكان يتوقد ذك
  .وسحت قرحيته بالنظم البديع

  .فسمع به املعتصم، فطلبه، وقدمه على الشعراء، وله فيه قصائد
  .وكان يوصف بطيب االخالق والظرف والسماحة

قدم يف زي االعراب، فجلس إىل حلقة من الشعراء، وطلب منهم أن يسمعوا من نظمه، فشاع : وقيل
  .وذاع وخضعوا له

  .وصار من أمره ما صار
اخلدر الفاتر فإن : املذل) ١(حتام اليتقضى قولك اخلطل * فحواك عني على جنواك يا مذل : عرهفمن ش

مذ * ما أقبلت أوجه اللذات سافرة ) ٢(من كان أحسن شئ عنده العذل * أمسح من يشكو إليه هوى 
  ) ٣ (فانظر على أي حال أصبح الطلل* أدبرت باللوى أيامنا االول إن شئت أن ال ترى صربا ملصطرب 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .يف معناه: عرفت ذلك يف فحوى كالمه، أي: من قوهلم: فحواك) ١(

  .املضطرب: الذي اليكتم سره، واخلطل: واملذل
إن : ظاهرك يدل على مضمرك، أي: أي" فحواك عني على جنواك : " وكأن قوله: قال ابن املستويف

  .ظاهرك يف نصحك يدل على عتبك يف باطنك
  .أي أقبح من شكوت إليه عشقك عاذل قد أولع بعذلك، فشكايتك إليه التنجع: قال التربيزي) ٢(
  .أي إن شئت أن ترى وتعلم قلة صربي على ما أحدثته الفرقة، فانظر حال الطلل: قال التربيزي) ٣(

طلل وتأمله إن أردت أال توجب صربا على من ابتلي بفراق أحبته، فانظر إىل ال: يقول: وقال املرزوقي
  .كيف اشتمل عليه البلى بفراقهم له، وانتقاهلم عنه

(*)  

)١١/٦٤(  

  



  دموعنا يوم بانوا، فهي تنهمل* كأمنا جاد مغناه فغريه 
) ١(حىت ظننت قوافيه ستقتتل * تغاير الشعر فيه إذ سهرت له : ومر فيها إىل أن قال، وهي يف املعتصم

  .ما أكلت اخلبز إال به، وإين تابع له: مه على نفسه، ويقولوقد كان البحتري يرفع من أيب متام، ويقد
وأنقذها من غمرة ) ٢(وعاد قتادا عندها كل مرقد * غدت تستجري الدمع خوف نوى الغد : ومن شعره
من الدم جيري فوق خد * فأجرى هلا االشفاق دمعا موردا ) ٣(صدود فراق الصدود تعمد * املوت أنه 

* إىل كل من القت وإن مل تودد ولكنين مل أحو وفرا جممعا * وجهها ) ٤(د مورد هي البدر يغنيها تور
  ) ٦(لديباجتيه فاغترب تتجدد * وطول مقام املرء باحلي خملق ) ٥(ففزت به إال لشمل مبدد 
______________  

  ) *اهلامش* (
  . وعدا سبع وأربعون بيتا٢٠، ٥ / ٣" ديوانه " االبيات يف ) ١(

  . باهللاميدح ا املعتصم
  .الا تستشفي به: تستجريه: قال التربيزي) ٢(

  ".سرت " أوىل عندي من " غدت : " ، قال ابن املستويف"غدت " بدل " سرت : " ويروى
  .الشوك: والقتاد

  .خفف عنها أن الصدود ليس بقصد، وإمنا هو فراق بعد: قال التربيزي) ٣(
  .لدال، با"تودد ": " االغاين " و " الديوان " يف ) ٤(

  .حسنه، وأن كل أحد حيبه: وتودد وجهها
  .، بالباء"االغاين " وكذا يف " إال بشمل ": " الديوان " رواية ) ٥(

  .أي إال بشمل كان يل ففرقته، الين فارقت أهلي وولدي: قال التربيزي
  ".يف احلي ": " االغاين " رواية ) ٦(

  .اغترب لكي يشتاق إليك: أي
  .الليتان: مبا قالوااخلدان، ور: والديباجتان

وجيوز أن يكون عىن اخلدين، الما يف معىن الوجه، وقد حيتمل أن يكون جعل الديباجتني مثال ومل يرد 
  اخلدين، ولكنهما جريا جمرى الربدين

أنه : فالن خملق الربد أو الربدين، فاملعىن: والثوبني، فيكون الواحد واجلمع يف معىن واحد، النه إذا قيل
  .ابخملق الثي

  .وأراد بالديباجتني ما يظهر من أمره، الن ملبس االنسان يدل على باطنه
(*)  

)١١/٦٥(  



  

ولو كانت : وهو القائل) ١(إىل الناس أن ليست عليهم بسرمد * فإين رأيت الشمس زيدت حمبة 
يف وال اد * هلكن إذا من جهلهن البهائم ومل جيتمع شرق وغرب لقاصد * االرزاق جترى على احلجى 

فلم أحفل الدنيا والحدثاا لقد خوفتين * أمل ترين خليت نفسي وشأا : وله) ٢(كف امرئ والدراهم 
مىت ما أراد، * هل يبكي الفىت خلريدة : يقولون) ٣(ولو أمنتين ما قبلت أماا * احلادثات صروفها 

  ) ٤( بناا ؟ ولو صاغ من حر اللجني* اعتاض عشرا مكاا ؟ وهل يستعيض املرء من مخس كفه 
______________  

  ) *اهلامش* (
ولو مل تغب مشس :...هذا مأخوذ من بعض شعراء بين أسد، وقد ذهب عين أول البيت: قال الصويل) ١(

  .النهار مللت
 من قصيدة ميدح ا أبا سعيد حممد بن يوسف الطائي، وهى يف ٣١، ٢٢ / ٢" ديوانه " واالبيات يف 

  .مخسة ومخسني بيتا
  .كمل واهللا:  عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير حني أنشد هذه القصيدةوقال

  .إن كان الشعر جبودة اللفظ، وحسن املعاين واستواء الكالم، فصاحبكم هذا أشعر الناس
  .وإن كان بغريه، فال أدري

  .٣٨٥ / ١٦" االغاين " واالبيات أيضا يف 
أمل بأن أن تروى الظماء : أيب دواد، ومطلعها من قصيدة ميدح ا أمحد بن ١٧٨ / ٣" ديوانه ) " ٢(

  وأن ينظم الشمل املشتت ناظم* احلوائم 
  .وهي يف مخسة وثالثني بيتا

" بغاة الندى من أين تؤتى املكارم والبيتان يف * ولوال خالل سنها الشعر ما درى : ومنها البيت السائر
  .٣٠١ / ١٠" البداية والنهاية 

أي كما ال جيتمع السري حنو الشرق والغرب يف حالة واحدة من :  الثاينوقال التربيزي يف شرح البيت
سائر واحد كذلك ال جيتمع الشرف واملعايل لرجل مع إمساكه املال، الن اد يكتسب ببذل املال 

  .وإتالف الرغائب
  ".احلادثات " بدل " النائبات ": " الديوان " يف ) ٣(
  .وهي يف مثانية أبيات...ن قصيدة يرثي ا جارية له توفيت م١٤٢ / ٤" الديوان " االبيات يف ) ٤(

(*)  

)١١/٦٦(  

  



ملا * نبأ أمل مقلقل االحشاء : وديوان أيب متام كبري سائر، وملا مات، رثاه حممد بن عبدامللك الوزير، فقال
 وهب وللحسن بن) ١(ناشدتكم ال جتعلوه الطائي * أتى من أعظم االنباء قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم 

* وغدير روضتها حبيب الطائي ماتا معا، فتجاورا يف حفرة * فجع القريض خبامت الشعراء : الوزير
وكان ابن وهب قداعتىن بأيب متام، وواله بريد املوصل، فأقام ا أكثر ) ٢(وكذاك كانا قبل يف االحياء 

  .من سنة
  .ومات يف مجادى االوىل سنة إحدى وثالثني ومئتني

  .مات يف احملرم سنة اثنتني وثالثني ومئتني: وصليوقال خملد امل
  .وأما نفطويه وغريه فورخو موته بسامراء يف سنة مثان وعشرين ومئتني

  .عاش نيفا وأربعني سنة: ويقال
  .عفا اهللا عنه، ورمحه

  كان واحد عصره يف ديباجة لفظه، وفصاحة شعره، : قال الصويل
______________  

  ) *اهلامش* (
اليب : وقيل:  منسوبان حملمد بن عبدامللك الزيات، وقال١٨ / ٢" وفيات االعيان "  يف البيتان) ١(

  .الزبرقان، عبد اهللا بن الزبرقان الكاتب، موىل بين أمية
" شذرات الذهب " ، ويف ٣٠٠ / ١٠" البداية والنهاية " ، ويف ٢٦١ / ٢" النجوم الزاهرة " ومها يف 

  . محيد الذي واله املوصل منسوبان فيه اليب شل بن٧٤ / ٢
  .ملا أمل مقلقل االحشاء* نبأ أتى من أعظم االنباء : ويف مجيع هذه املصادر جاء البيت االول فيها

  .٢٦ / ٤، وابن عساكر ٢٧٧: ص" أخبار أيب متام " وكذا هو يف 
" ة والنهاية البداي" ، و ٢٦١ / ٢" النجوم الزاهرة " ، ويف ١٨ / ٢" وفيات االعيان " البيتان يف ) ٢(

 ٤، وابن عساكر ٢٧٧: ص" أخبار أيب متام " ، ومها يف ٧٤ / ٢" شذرات الذهب "  ويف ٣٠٠ / ١٠
  .٥٢: ص" هبة االيام " ، و ٢٦/ 

(*)  

)١١/٦٧(  

  

  .وحسن أسلوبه
كان حيفظ : وقيل" فحول الشعراء " ألف احلماسة فدلت على غزارة معرفته حبسن اختياره، وله كتاب 

  .ف أرجوزة للعربأربعة عشر أل



  .أجازه أبو دلف خبمسني ألف درهم، واعتذر: وقيل
: فقال الوزير) ١(يف حلم أحنف يف ذكاء إياس * إقدام عمرو يف مساحة حامت : وله يف املعتصم أو ابنه

مثال شرودا يف * ال تنكروا ضريب له من دونه : شبهت أمري املؤنني بأجالف العرب، فأطرق مث زادها
أعطه ما شاء، : فقال الوزير) ٢(مثال من املشكاة والنرباس *  فاهللا قد ضرب االقل لنوره الندى والباس

  فإنه ال يعيش أكثر من أربعني يوما، النه قد 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .هو ابن معد يكرب: عمرو) ١(

  يعين به إياس بن معاوية، كان قاضيا: وإياس
  . يظنون الشئ، فيكون كما يظنون، حىت شهر أمرهم يف ذلكبالبصرة، يوصف بالذكاء، وكان من قوم

ما :  من قصيدة ميدح ا أمحد بن املعتصم، ومطلعها٢٥٠، ٢٤٩ / ٢" ديوانه " االبيات الثالثة يف ) ٢(
  .تقضي ذمام االربع االدراس وعدة أبياا أربع وثالثون بيتا* يف وقوفك ساعة من باس 

أي ال تنكروا قويل إقدامه كإقدام عمرو، وهو أشجع منه، : االخريوقد قال التربيزي يف شرح البيت 
وذكاؤه كذكاء إياس، وهو أذكى منه، الن اهللا تعاىل قد شبه نوره مبا هو أقل منه، إذ كان املشبه به من 

  .املصباح: ، وهي الكوة ليست بنافذة، والنرباس)مثل نوره كمشكاة: (أبلغ ما يعرفه الناس ضوءا، فقال
و متام أنشد أمحد بن املعتصم هذه القصيدة، وليس فيها هذان البيتان، فقال يعقوب بن إسحاق وكان أب
االمري أكرب يف كل شئ مما شبهته به، فعمل هذين البيتني، وزادمها يف :  وكان خيدم أمحد-الكندي 

  .القصيدة من وقته، فعجب أمحد ومجيع من حضره من فطنته وذكائه، وأضعف جائزته
  .٣٠٠ / ١٠" البداية والنهاية " ، و ١٥ / ٢" وفيات االعيان " الثالثة يف واالبيات 

  . فذكر البيت االول، ونثر البيتني االخريين نثرا٧٤ / ٢" الشذرات " وأورد اخلرب ابن العماد يف 
(*)  

)١١/٦٨(  

  

  .ظهر يف عينيه الدم من شدة فكره
املوصل، فأعطاه إياها، فتوجه : ا تشتهي ؟ قالم: وصاحب هذا ال يعيش إال هذا القدر فقال له اخلليفة

  .إليها، ومات بعد هذه املدة
  .هذه حكاية غري صحيحة

  .وأما البيت، فلن حيتاج إىل اعتذار أصال، وال ويل املوصل



  .بلى، ويل بريدها، كما مر
  

ن إبراهيم بن االمام احلافظ الكبري الثبت، أبو معمر، إمساعيل ب) خ، م، د) (١ * ( أبو معمر اهلذيل- ٢٧
  .معمر بن احلسن اهلذيل اهلروي، مث البغدادي القطيعي

  .كان يرتل القطيعة
  .ولد سنة نيف ومخسني ومئة

شريك القاضي، وإمساعيل بن جعفر، وخلف بن خليفة، وعلي بن هاشم بن الربيد، وهشيم، : وأخذ عن
  .بن عياش، وخلقوعبد اهللا بن املبارك، وسفيان بن عيينة، ومروان بن شجاع، وإمساعيل 

  البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حامت،: حدث عنه
______________  

  ) *اهلامش* (
، اجلرح والتعديل ٣٦٦ / ٢، التاريخ الصغري ٣٤٢ / ١، التاريخ الكبري ٣٥٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٤٧١ / ٢فاظ ، تذكرة احل٩٧: ، ذيب الكمال، ورقة٢٧٢، ٢٦٦ / ٦، تاريخ بغداد ١٥٧ / ٢

، ٢٧٣ / ١، ذيب التهذيب ٦١ / ١، تذهيب التهذيب ٢٢٠ / ١، ميزان االعتدال ٤٢٣ / ١العرب 
  .٨٦ / ٢، شذرات الذهب ٣٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٥: ، طبقات احلفاظ٢٧٤

البن سعد الذي قام بتحقيقه " الطبقات الكربى " رجح الدكتور إحسان عباس يف مقدمته لكتاب ) ١(
، ٣٥٨ / ٧اليب معمر اهلذيل، صاحب الترمجة، " طبقاته "  ه، وقد ترجم يف ٢٣٠ ابن سعد تويف سنة أن

 ه، كما أورد ترمجة ٢٣٢، وقد تويف سنة ٣٥٨ / ٧ ه، كما ترجم لعمرو الناقد ٢٣٦تويف سنة : وقال
، ٣٤١/  ٧ ه، البل إنه ترجم لالمام أمحد بن حنبل ٢٣٥، وقد تويف سنة ٣٥٧ / ٧لسريج بن يونس 

  . ه٢٤١وقد تويف االمام سنة 
  .عن ابن سعد" الطبقات " ويغلب على الظن أن هذه التراجم مما أضافها من روى 

(*)  

)١١/٦٩(  

  

وبقي بن خملد، وصاحل بن حممد جزرة، وأبو بكر أمحد بن علي املروزي، وحممد بن عبدالرحيم صاعقة، 
  وأبو يعلى املوصلي، وعبد اهللا بن أمحد بن

  .وخلق سواهمحنبل، 
  .وحدث البخاري أيضا، والنسائي، عن رجل عنه



  .ثقة ثبت، صاحب سنة وفضل: فقال" طبقاته " ذكره حممد بن سعد يف 
لو تكلمت بغليت : كان أبو معمر القطيعي من شدة إدالله بالسنة يقول: قال عبيد بن شريك البزار

  .إا سنية: لقالت
  .فأخذ يف حمنة القرآن، فأجاب: قال
  .كفرنا وخرجنا: ا خرج، قالفلم

كان أمحد بن حنبل ال يرى الكتابة عن أيب نصر : وروى سعيد بن عمرو الربذعي عن أيب زرعة، قال
  .التمار، وال أيب معمر، وال حيىي بن معني، والعن أحد ممن امتحن فأجاب

كتب إىل أهل حدث أبو معمر باملوصل بنحو ألفي حديث حفظا، فلما رجع إىل بغداد، : قال أبو يعلى
  .املوصل بالصحيح من أحاديث، كان أخطأ فيها حنو ثالثني أو أربعني حديثا

من زعم أن اهللا ال يتكلم، وال يسمع، وال : مسعت أبا معمر اهلذيل، يقول: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .يبصر، وال يرضى، وال يغضب، فهو كافر

  .إن رأيتموه واقفا على بئر، فألقوه فيها
  . أدين اهللا عزوجلذا

  .آخر كالم اجلهمية أنه ليس يف السماء إله: وعن أيب معمر القطيعي قال
  .إنه، عزوجل، يف السماء ويف االرض، ال امتياز للسماء: بل قوهلم: قلت

إن اهللا يف السماء، يطلقون ذلك وفق ما جاءت النصوص : وقول عموم أمة حممد، صلى اهللا عليه وسلم
  ون يف تأويالتبإطالقه، وال خيوض

)١١/٧٠(  

  

مات أبو معمر يف منتصف مجادى ) ١١: الشورى) (ليس كمثله شئ(املتكلمني، مع جزم الكل بأنه تعاىل 
  .االوىل سنة ست وثالثني ومئتني

  وكان
  .من أبناء الثمانني

أخربنا أخربنا أمحد بن هبة اهللا فيما قرأت عليه، عن أيب روح اهلروي، أن متيم ابن أيب سعيد أخربهم، 
حممد بن عبدالرمحن االديب، أخربنا أبو عمرو ابن محدان، أخربنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا أبو معمر 
إمساعيل بن إبراهيم، عن علي بن هاشم، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن 

، إال أن جياهد يف ما ضرب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بيده شيئا قط: " عروة، عن عائشة قالت
  ).١" (سبيل اهللا، وما نيل منه شئ فانتقم من صاحبه، إال أن تنتهك حمارم اهللا فينتقم 



  .أخرجه النسائي عن أمحد بن علي، عن أيب معمر
  

  ، أبو زكريا، حيىي بن معنيهو االمام احلافظ اجلهبذ، شيخ احملدثني) خ، م، د* ( حيىي بن معني - ٢٨
______________  

  ) *امشاهل* (
  .إسناده قوي) ١(

باب مباعدته، صلى اهللا عليه وسلم، لآلثام، من : يف الفضائل) ٢٣٢٨" (صحيحه " وأخرجه مسلم يف 
ما ضرب رسول : " طريق أيب كريب، عن أيب أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت

إال أن جياهد يف سبيل اهللا، وما نيل منه اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، شيئا قط بيده، وال امرأة وال خادما 
  ".شئ قط، فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شئ من حمارم اهللا، فينتقم هللا عزوجل 

، ومسلم )٦٨٥٣(و ) ٦٧٨٦(و ) ٦١٢٦(و ) ٣٥٦٠(رقم " صحيحه " وأخرجه البخاري يف 
رضي اهللا عنها، من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة، ) ٢٣٢٧(

ما خري رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بني أمرين إال أخذ أيسرمها، ما مل يكن إمثا، فإن كان : قالت
  .إمثا، كان أبعد الناس منه

  ".وما انتقم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، لنفسه إال أن تنتهك حمارم اهللا عزوجل 
، اجلرح والتعديل ٣٦٢ / ٢، التاريخ الصغري ٣٠٧ / ٨، التاريخ الكبري ٣٥٤ / ٧طبقات ابن سعد * 
  ،١٨٧، ١٧٧ / ١٤، تاريخ بغداد ٢٨٧: ، الفهرست١٩٢ / ٩ و ٣١٨، ٣١٤ / ١

  : =اجلزء الثاين من القسم االول: ، ذيب االمساء واللغات٤٠٧، ٤٠٢ / ١طبقات احلنابلة 

)١١/٧١(  

  

  .ابن عون بن زياد بن بسطام
  .اد بن عون بن بسطام الغطفاين مث املري، موالهم البغدادي، أحد االعالماسم جده غياث بن زي: وقيل

  .ولد سنة مثان ومخسني ومئة
ابن املبارك، وهشيم، وإمساعيل بن عياش، وعباد بن عباد، وإمساعيل بن جمالد بن سعيد، وحيىي : ومسع من

يب معاوية، وحامت بن إمساعيل، بن زكريا بن أيب زائدة، ومعتمر بن سليمان، وسفيان بن عيينة، وغندر، وأ
وحفص بن غياث، وجرير بن عبداحلميد، وعبد الرزاق، ومروان بن معاوية، وهشام بن يوسف، 

وعيسى بن يونس، ووكيع، ومعن، وأيب حفص االبار، وعمر بن عبيد، وعلي بن هاشم، وحيىي القطان، 
  .ومصروابن مهدي، وعفان، وخلق كثري بالعراق واحلجاز واجلزيرة والشام 



أمحد بن حنبل، وحممد بن سعد، وأبو خيثمة، وهناد بن السري، وعدة من أقرانه، والبخاري، : روى عنه
ومسلم، وأبو داود، وعباس الدوري، وأبو بكر الصاغاين، وعبد اخلالق بن منصور، وعثمان بن سعيد 

جلنيد، ومعاوية بن صاحل الدارمي، وأبو زرعة، وأبو حامت، وإسحاق الكوسج، وإبراهيم بن عبد اهللا بن ا
االشعري، وحنبل بن إسحاق، وصاحل بن حممد جزرة، وأمحد بن أيب خيثمة، وأبو بكر أمحد بن علي 

املروزي، وأبو معني احلسني بن احلسن الرازي، وحممد بن عثمان بن أيب شيبة، ومطني، ومضر بن حممد 
 بن حممد ابن عبيد اهللا التمار، وعبد اهللا االسدي، واملفضل بن غسان الغاليب، وأبو زرعة النصري، وأمحد

  بن أمحد، وحممد بن صاحل كيلجة، وعلي بن 
______________  

  ) *اهلامش* (
  ،١٥٢١، ١٥١٨: ، ذيب الكمال، ورقة١٤٣، ١٣٩ / ٦، وفيات االعيان ١٥٩، ١٥٦= 

 / ٤ذيب ، تذهيب الته٤١٠ / ٤، ميزان االعتدال ٤١٥ / ١، العرب ٤٣١، ٤٢٩ / ٢تذكرة احلفاظ 
: ، طبقات احلفاظ٢٧٣ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٨٨، ٢٨٠ / ١١، ذيب التهذيب ١٦٧، ١٦٥
  .١٢٩: ، الرسالة املستطرفة٤٢٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٥

(*)  

)١١/٧٢(  

  

، وعبيد العجل حسني بن حممد، وحممد بن وضاح، وجعفر الفريايب، وموسى بن )١(احلسن ما غمة 
  .وصلي، وأمحد بن احلسن ابن عبد اجلبار الصويف، وخالئقهارون، وأبو يعلى امل

أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق الزاهد، أخربنا أمحد بن يوسف الدقاق، والفتح بن عبد السالم ببغداد 
أخربنا أبو الفضل حممد بن عمر : وأخربنا عمر بن عبد املنعم، عن أيب اليمن الكندي، قالوا) ح(

:  أمحد بن هبة اهللا، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا يوسف بن أيوب الزاهد، قاالاالرموي، وقرأت على
أخربنا أمحد بن حممد بن النقور، حدثنا علي بن عمر السكري، حدثنا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا أبو 

مهام، زكريا حيىي بن معني سنة سبع وعشرين ومئتني، حدثنا إمساعيل بن جمالد، عن بيان، عن وبرة، عن 
رأيت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وما معه إال مخسة أعبد وامرأتان، : " قال عمار بن ياسر: قال

  ).٢" (وأبو بكر، رضي اهللا عنهم 
  .أخرجه البخاري عن عبد اهللا، عن ابن معني

  
______________  



  ) *اهلامش* (
لصمد، ولقبه عالن ما غمة، وكذلك هو علي بن عبد ا: ٨٣ / ٢" العرب " كذا مساه هنا، ومساه يف ) ١(

  .، وكناه بأيب احلسن٢٨ / ١٢" تاريخ بغداد " يف 
بلغين عن جعفر بن حممد بن كزال، :  عن أيب نعيم احلافظ، قال٣٨٨ / ١" تاريخ بغداد " وقد جاء يف 

العجل، كان حيىي بن معني يلقب أصحابه، فلقب حممد بن إبراهيم مبربع، واحلسني بن حممد بعبيد : قال
  وصاحل بن حممد جبزرة، وحممد بن صاحل بكيلجة، وعلي بن عبد الصمد بعالن

  .ما غمة
  .وهؤالء من كبار أصحابه وحفاظ احلديث: قال

باب إسالم أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنه، وأخرجه أيضا :  يف املناقب١٢٩ / ٧أخرجه البخاري ) ٢(
  . من طريق أمحد بن أيب الطيب١٧، ١٦ / ٧

وأما االعبد فهم بالل وزيد بن حارثة وعامر بن فهرية موىل أيب بكر، فإنه أسلم قدميا مع أيب : حلافظقال ا
  .بكر

  .وروى الطرباين من طريق عروة أنه كان ممن يعذب يف اهللا، فاشتراه أبو بكر فأعتقه
ه أمية، وأبو فكيهة موىل صفوان بن أمية بن خلف، ذكر ابن إسحاق أنه أسلم حني أسلم بالل، فعذب

  .فاشتراه أبو بكر، فأعتقه
عن عبد اهللا بن " الصحابة " وأما اخلامس، فيحتمل أن يفسر بشقران، فقد ذكر ابن السكن يف كتاب 

داود، أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ورثه من أبيه هو وأم أمين، وأما املرأتان، فخدجية واالخرى أم أمين 
  .أو مسية

(*)  

)١١/٧٣(  

  

حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن يزيد بن عبد اهللا بن أنيس االنصاري، مسعت : ىل حيىي بن معني، قالوباالسناد إ
طلحة بن خراش، حيدث عن جابر بن عبد اهللا، أن رجال قام فركع ركعيت الفجر، فقرأ يف الركعة 

  .حىت انقضت السورة) ١: الكافرون) (قل يا أيها الكافرون: (االوىل
  ".هذا عبد عرف ربه : " ليه وسلمفقال النيب صلى اهللا ع

  .، حىت انقضت السورة)١: االخالص) (قل هو اهللا أحد: (وقرأ يف اآلخرة
  ".هذا عبد آمن بربه : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).١(فأنا أستحب أن أقرأمها يف هاتني الركعتني : قال طلحة



د االعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن حدثنا ابن عيينة، عن محي: وباالسناد إىل ابن معني، قال
  ".أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح، وى عن بيع السنني : " عبد اهللا

  .، عن حيىي فوافقناه)٢(أخرجه أبو داود 
قال رسول اهللا صلى : وباالسناد حدثنا حفص بن غياث، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال

  ".من أقال مسلما عثرته، أقاله اهللا يوم القيامة : " ه وسلماهللا علي
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .رجاله ثقات، ومل أره يف مصدر آخر) ١(
باب يف بيع السنني، من طريق أمحد بن حنبل، وحيىي ابن معني، وإسناده : يف البيوع) ٣٣٧٤(رقم ) ٢(

  .صحيح
 ٧القسم االخري منه، والنسائي ) ١٥٥٤" (صحيحه " م يف ، وأخرج مسل٣٠٩ / ٣" املسند " وهو يف 

كلهم من طرق عن سفيان، عن محيد ) ٢٢١٨(، وأخرج ابن ماجة القسم االول منه برقم ٢٦٥/ 
  .االعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد اهللا

  .ئا ال وجود له حال العقدأن يبيع مثرة خنلة أو خنالت بأعياا سنتني أو ثالثا، فإنه يبيع شي: وبيع السنني
  .مجع جائحة، وهي اآلفة اليت لك الثمار واالموال: واجلوائح

  .وضع اجلائحة الزم بقدر ما هلك: وذا احلديث يقول االمام أمحد وأصحاب احلديث، فقد قالوا
(*)  

)١١/٧٤(  

  

عن حيىي وهو معدود " املسند " عن حيىي، وقد رواه عبد اهللا بن أمحد يف زيادات ) ١(أخرجه أبو داود 
  .يف أفراده

حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثين حيىي بن معني، حدثنا حجاج، قال ابن جريج، قال : وروينا يف البخاري
أتريد أن تقاتل ابن الزبري، فتحل : شئ، فغدوت على ابن عباس، فقلت) ٢(وكان بينهما : ابن أيب مليكة

  .معاذ اهللا: حرم اهللا ؟ قال) ما(
  ).٣(قي االثر، وهو يف تفسري براءة وذكر با

  ).٤(فعبد اهللا أظنه املسندي 
قرأت على أيب الفضل أمحد بن هبة اهللا، عن أيب روح اهلروي، أخربنا متيم بن أيب سعيد يف سنة مثان 



  وعشرين ومخس مئة، أخربنا أبو سعد حممد بن
د بن علي املوصلي، حدثنا حيىي بن عبدالرمحن النحوي، أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا أبو يعلى أمح

والنازعات (معني، حدثنا غندر، عن شعبة، عن االعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن عبد اهللا 
  .املالئكة: قال) ١: النازعات) (غرقا

)٥ (  
______________  

  ) *اهلامش* (
، )٢١٩٩ (، وابن ماجة٢٥٢ / ٢باب يف فضل االقالة، وأمحد : يف البيوع) ٣٤٦٠(رقم ) ١(

، ووافقه ٤٥ / ٢، واحلاكم )١١٠٣(، وإسناده صحيح، صحححه ابن حبان ٢٧ / ٦والبيهقي 
  .الذهيب املؤلف، وصححه أيضا ابن دقيق العيد، وابن حزم

" مسند " حدثنا عبد اهللا، حدثنا أيب، فهو على ذلك من : أمحد" مسند " الذي يف املطبوع من : تنبيه
  .مقحمة يف املطبوع" أيب "  عليه، كما ذكر املصنف، ولعل لفظة أمحد،، وليس من زيادات ابنه

أعاد الضمري يف هذه الرواية للتثنية على غري مذكور اختصارا، ومراده ابن عباس وابن الزبري، كما ) ٢(
  .هو مصرح يف الرواية السابقة عنده

  ). الغارثاين اثنني إذ مها يف: (قوله: باب:  يف التفسري٢٤٦ / ٨أخرجه البخاري ) ٣(
هو عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن جعفر اجلعفي، أبو جعفر البخاري، املعروف باملسندي، بفتح ) ٤(

  .النون، ثقة حافظ، مجع املسند
 إىل ابن املنذر وابن أيب حامت، وهو قول ٣١١ / ٦" الدر " إسناده صحيح، ونسبه السيوطي يف ) ٥(

  =يب صاحل، وأيب الضحى، ابن عباس، ومسروق، وسعيد بن جبري، وأ

)١١/٧٥(  

  

مسعت حسني بن محيد بن الربيع، مسعت أبا بكر بن أيب : مسعت عبدان االهوازي، يقول: قال ابن عدي
من أقال : " من أين له حديث حفص بن غياث، عن االعمش يعين: شيبة يتكلم يف حيىي بن معني، يقول

  ، وهوذا كتب ابنه عمر عندنا، وليس فيهاهوذا كتب حفص بن غياث عندنا: وقال) ١(؟ " مسلما 
  .شئ من هذا

عن ) ٢(قد روى احلديث مالك بن سعري عن االعمش، وقد رواه أبو عوف البزوري : قال ابن عدي
  .زكريا بن عدي، عن حفص بن غياث

احلسني بن محيد ال يعتمد على روايته، هو متهم يف هذه احلكاية، وحيىي أوثق وأجل من : قال ابن عدي



  . ينسب إليه شئ من ذلك، وبه يسرب أحوال الضعفاءأن
  .فحاصل االمر أن حيىي بن معني مع إمامته مل ينفرد باحلديث: قلت

  .وهللا احلمد
  .ولد حيىي يف سنة مثان ومخسني ومئة: قال أمحد بن زهري

  وكتب : قلت
______________  

  ) *اهلامش* (
ن حني ترتع أرواح بين آدم، فمنهم من تأخذ روحه املالئكة، يعنو: النازعات غرقا: والسدي، قالوا= 

: بعسر، فتغرق يف نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة، وكأمنا حلته من نشاط، وهو قوله
  ).والناشطات نشطا(
" أقال اهللا عثرته : "... يف ترمجة احلسني بن محيد٩٨: البن عدي، ورقة" الكامل " ومتامه، كما يف ) ١(

  ".مسلما " بدال من " ا نادم: " وفيه عنده
، ٤٥ / ٢باب يف فضل االقالة، واحلاكم : يف البيوع) ٣٤٦٠" (سننه " واحلديث أخرجه أبو داود يف 

، من طريق حيىي بن معني، عن حفص، عن االعمش، عن أيب ٢٧ / ٦، والبيهقي )١١٠٣(وابن حبان 
  .صاحل، عن أيب هريرة
ىي أيب اخلطاب، عن مالك بن سعري، عن االعمش، عن من طريق زياد بن حي) ٢١٩٩(وأخرجه ابن ماجة 

 من طريق إسحاق بن حممد ٢٧ / ٦، والبيهقي )١١٠٤(أيب صاحل، عن أيب هريرة، وأخرجه ابن حبان 
  .الفروي، عن مالك بن أنس، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، فاحلديث صحيح

  . ه٢٧٥هو عبدالرمحن بن مرزوق بن عطية املتوىف سنة ) ٢(
(*)  

)١١/٧٦(  

  

  .العلم وهو ابن عشرين سنة
  .إمام: سئل أيب عن حيىي، فقال: قال عبدالرمحن بن أيب حامت

  .أبو زكريا أحد االئمة يف احلديث ثقة مأمون: وقال النسائي
وروى ) ١(روى عنه البخاري، مث روى عن عبد اهللا بن حممد عن حيىي يف تفسري براءة : قال الكالباذي
  .غري منسوب عنه يف ذكر أيام اجلاهليةعن عبد اهللا 

حدثنا أبو العباس املروزي، مسعت داود بن رشيد يذكر أن والد ابن معني كان مشعبذا : قال ابن املرزبان



  .إن فرعون كان من أهل نقيا: ويقال" نقيا " من قرية حنو االنبار، يقال هلا 
  .كان أبوه معني كاتبا لعبد اهللا بن مالك: قال العجلي) ٢(

كان معني على خراج الري، : حدثين شيخ كاتب ذكر أنه قرابة حيىي بن معني، قال: وقال ابن عدي
  .فمات، فخلف ليحىي ابنه ألف ألف درهم، فأنفقه كله على احلديث حىت مل يبق له نعل يلبسه

ربنا أبو بكر أخربنا أبو الغنائم القيسي إجازة، أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا أبو منصور القزاز، أخ
أخربنا أبو العباس االصم، مسعت العباس بن : اخلطيب، أخربنا أبو بكر احلرشي وأبو سعيد الصرييف، قاال

أنا موىل : حممد، مسعت حيىي بن معني، وسأله عباس العنربي، يا أبا زكريا، من أي العرب أنت ؟ قال
  .للعرب

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ق الثالث التعلي٧٥: انظر ص) ١(
هو املاهر باالحتيال، الذي يري الشئ على غري حقيقته، معتمدا على : حديث خرافة، واملشعبذ) ٢(

  .خداع احلواس، وما أكثر ما ينخدع به السذج من اخللق
(*)  

)١١/٧٧(  

  

علي بن املديين، : أصل ابن معني من االنبار، ونشأ ببغداد، وهو أسن اجلماعة الكبار الذين هم: قيل
محد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأبو خيثمة، فكانوا يتأدبون معه، وأ

  .ويعترفون له، وكان له هيبة وجاللة، يركب البغلة، ويتجمل يف لباسه، رمحه اهللا تعاىل
  .أنا موىل للجنيد: مسعت حيىي يقول: وقال أمحد بن زهري

انتهى العلم بالبصرة إىل حيىي بن أيب : قال ابن املديين: اجلارودقال أمحد بن حيىي : ابن عبدالرمحن املري
كثري وقتادة، وعلم الكوفة إىل أيب إسحاق واالعمش، وعلم احلجاز إىل ابن شهاب وعمرو بن دينار، 

ابن أيب عروبة، ومعمر، وشعبة، ومحاد بن سلمة، : وصار علم هؤالء الستة إىل اثين عشر رجال
الوزاعي، وابن إسحاق، وهشيم، وأيب عوانة، وحيىي بن سعيد، وحيىي بن أيب والسفيانني، ومالك، وا

  .زائدة إىل أن ذكر ابن املبارك، وابن مهدي، وحيىي بن آدم
  .فصار علم هؤالء مجيعهم إىل حيىي بن معني

  .نعم، وإىل أمحد بن حنبل، وأيب بكر بن أيب شيبة، وعلي، وعدة: قلت



  . البخاري، وأيب زرعة، وأيب حامت، وأيب داود، وطائفةمث من بعد هؤالء إىل أيب عبد اهللا
  .مث إىل أيب عبدالرمحن النسائي، وحممد بن نصر املروزي، وابن خزمية، وابن جرير

  .مث شرع العلم ينقص قليال قليال
  .فال قوة إال باهللا

نا عبداملؤمن بن أخربنا حممد بن علي املقرئ، أخربنا أبو مسلم بن مهران، أخرب: وبإسنادي إىل اخلطيب
  خلف، مسعت صاحل بن حممد،

)١١/٧٨(  

  

: انتهى علم احلجاز إىل الزهري، وعمرو، إىل أن قال: مسعت علي بن املديين، يقول: أخربنا علي، يقول
  .فانتهى علم هؤالء إىل ابن معني

 بن معني، رمحه انتهى العلم إىل حيىي بن آدم، وبعده إىل حيىي: علي بن أمحد بن النضر، قال ابن املديين
  .اهللا

لوال حيىي بن معني، ما كتبت : مسعت أبا سعيد احلداد، يقول: عبد اخلالق بن منصور، قلت البن الرومي
  .احلديث

ما مل نكن حندث به (فواهللا لقد نفعنا اهللا به، ولقد كان احملدث حيدثنا لكرامته ! ! وما تعجب : قال
  ).أنفسنا

  .يا أبا عبد اهللا، انظر يف هذه االحاديث، فإن فيها خطأ: الولقد كنت عند أمحد فجاءه رجل، فق
  .عليك بأيب زكريا، فإنه يعرف اخلطأ: قال

السماع مع حيىي : حدثين أبو عمرو أنه مسع أمحد بن حنبل، يقول: فقلت البن الرومي: قال عبد اخلالق
  .بن معني شفاء ملا يف الصدور

ما : ليت أن أبا زكريا قدم، فقال: ل لعبد اهللا بن الروميمسعت أمحد يف دهليز عفان، يقو: علي بن سهل
  .اسكت هو يعرف خطأ احلديث: تصنع به ؟ قال أمحد

رأيت أمحد بن حنبل يف جملس : أخربنا الصرييف، حدثنا االصم، مسعت الدوري، يقول: وبه إىل اخلطيب
، ما تقول يف حديث كذا ؟ يا أبا زكريا: روح سنة مخس ومئتني، فيسأل حيىي بن معني عن أشياء، يقول

  .وكيف حديث كذا ؟ فيستثبته يف أحاديث قد مسعوها
  .كتبه أمحد: فما قال حيىي

  .وقلما مسعته يسمي حيىي بامسه، بل يكنيه



أخربنا أبو سعد املاليين كتابة، أخربنا عبدالرمحن بن حممد االدريسي، حدثين حممد بن أمحد بن حممد : وبه
  بن موسى البخاري، مسعت

)١١/٧٩(  

  

ها هنا : احلسني بن إمساعيل الفارسي، مسعت أبا مقاتل سليمان بن عبد اهللا، مسعت أمحد بن حنبل، يقول
  .ابن معني: رجل خلقه اهللا هلذا الشأن، يظهر كذب الكذابني، يعين

، حدثنا أبو نصر أمحد بن حممد بن إبراهيم البخاري: وبه حدثنا التنوخي، وحممد بن طلحة النعايل، قاال
أخربنا عبدالرمحن بن حممد بن حريث، مسعت أمحد بن سلمة، مسعت حممد بن رافع، مسعت أمحد ابن 

  .كل حديث ال يعرفه حيىي بن معني، فليس هو حبديث: حنبل، يقول
: حدثنا حيىي بن زكريا بن حيويه، حدثنا العباس بن إسحاق، مسعت هارون بن معروف، يقول: ابن عدي

من : ليه، فسألناه أن ميلي علينا، فأخذ الكتاب، وإذا الباب يدق، فقال الشيخقدم علينا شيخ فبكرت ع
  .أمحد بن حنبل: هذا ؟ قال

  .فأذن له، والشيخ على حالته مل يتحرك
  .أمحد الدورقي: من ذا ؟ قال: فإذا آخر يدق الباب، فقال

: من ذا ؟ قال: اب، فقالفأذن له، ومل يتحرك، مث ابن الرومي فكذلك، مث أبو خيثمة فكذلك، مث دق الب
  .حيىي بن معني

  .فرأيت الشيخ ارتعدت يده، وسقط منه الكتاب
ملا قدم عبد الوهاب بن عطاء، أتيته، فكتبت عنه، فبينا أنا : مسعت ابن معني، يقول: جعفر الطيالسي

ين حيىي قدمت بغداد، وقبل: عنده، إذ أتاه كتاب من أهله، فقرأه، وأجام، فرأيته، وقد كتب على ظهره
  .بن معني

  .واحلمد هللا رب العاملني
حيىي، وليس عندي من : أميا أعلم بالرجال حيىي أو علي ؟ قال: قلت اليب داود: قال أبو عبيد اآلجري
  .خرب أهل الشام شئ

  من أعلم: سألت أبا علي صاحل بن حممد: قال عبداملؤمن النسفي
  د أعلم بالفقه،أمح: باحلديث حيىي بن معني أو أمحد بن حنبل ؟ فقال

)١١/٨٠(  

  



  .واالختالف، وأما حيىي، فأعلم بالرجال والكىن
كنت إذا قدمت إىل بغداد منذ أربعني سنة، : مسعت علي بن املديين، يقول: حممد بن عثمان بن أيب شيبة

 كان الذي يذاكرين أمحد، فرمبا اختلفنا يف الشئ، فنسأل أبا زكريا، فيقوم فيخرجه، ماكان أعرفه مبوضع
  .حديثه

  .ما رأيت حيىي استفهم حديثا قط والرده: مسعت ابن املديين، يقول: وقال أبو احلسن بن الرباء
مسعت بعض أصحاب احلديث حيدث : حدثنا عبد اخلالق بن منصور، قلت البن الرومي: بكر بن سهل

  .حدثين من مل تطلع الشمس على أكرب منه: بأحاديث حيىي، ويقول
  .ما رأيت يف الناس مثله: ت علي بن املديين، يقولوما تعجب ؟ مسع: فقال

  .ما أعلم أحدا كتب ماكتب حيىي بن معني: وعن ابن املديين، قال
ال نعلم أحدا من لدن آدم كتب من احلديث ما كتب : وقال أبو احلسن بن الرباء، مسعت عليا يقول

  .حيىي
كتبت بيدي هذه ست مئة ألف : قالكم كتبت من احلديث ؟ : قال أمحد بن عقبة، سألت حيىي بن معني

  .يعين باملكرر:  قلت-حديث 
خلف حيىي من الكتب : مسعت أبا عبد اهللا حممد بن عبد اهللا، مسعت أيب، يقول: قال صاحل بن أمحد احلافظ

  .شرابية مملوءة كتبا) ١(مئة قمطر، وأربعة عشرا قمطرا، وأربعة حباب 
  ر يل أن حيىي بن ذك: مسعت صاحلا جزرة يقول: وقال عبداملؤمن

______________  
  ) *اهلامش* (
  .مجع احلب، وهي اجلرة، أو الضخمة منها) ١(

(*)  

)١١/٨١(  

  

معني خلف من الكتب ثالثني قمطرا وعشرين حبا، فطلب حيىي بن أكثم كتبه مبئيت دينار، فلم يدع أبو 
  .خيثمة أن تباع

دي، حدثنا موسى بن القاسم بن االشيب عن بعض أخربنا املاليين، أخربنا ابن ع: وبإسنادي إىل اخلطيب
كان أمحد وحيىي وعلي عند عفان أو عند سليمان بن حرب، فأتى بصك، فشهدوا فيه، : شيوخه، قال

  .وكتب حيىي فيه
أما أنت يا أمحد، فضعيف يف إبراهيم بن سعد، وأما أنت يا علي، فضعيف يف محاد بن زيد، : فقال عفان



  .ف يف ابن املباركوأما أنت يا حيىي، فضعي
  .وأنت يا عفان فضعيف يف شعبة: فقال حيىي

  .مل يكن واحد منهم ضعيفا وإمنا هذا مزاح: مث قال اخلطيب
  .كل منهم صغري يف شيخه ذلك، ومقل عنه: قلت

ما رأيت أحدا قط يقول احلق يف املشايخ غري حيىي، : مسعت ابن الرومي، يقول: عبد اخلالق بن منصور
  .امل بالقولوغريه كان يتح

هذا القول من عبد اهللا بن الرومي غري مقبول، وإمنا قاله باجتهاده، وحنن ال ندعي العصمة يف أئمة : قلت
  .اجلرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا، وأندرهم خطأ، وأشدهم إنصافا، وأبعدهم عن التحامل

  .، وال تتجاوزه، فتندموإذا اتفقوا على تعديل أو جرح، فتمسك به، واعضض عليه بناجذيك
  .ومن شذ منهم، فال عربة به

فخل عنك العناء، وأعط القوس باريها، فواهللا لوال احلفاظ االكابر، خلطبت الزنادقة على املنابر، ولئن 
خطب خاطب من أهل البدع، فإمنا هو بسيف االسالم وبلسان الشريعة، وجباه السنة وبإظهار متابعة ما 

  . عليه وسلم، فنعوذ باهللا من اخلذالنجاء به الرسول صلى اهللا
  ومن نادر ما شذ به ابن معني، رمحه اهللا، كالمه يف أمحد بن صاحل حافظ

)١١/٨٢(  

  

مصر، فإنه تكلم فيه باجتهاده، وشاهد منه ما يلينه باعتبار عدالته ال باعتبار إتقانه، فإنه متقن ثبت، 
 حيب كل خمتال فخور، ولعله اطلع منه على حال يف ولكن عليه مأخذ يف تيه وبأوكان يتعاطاه، واهللا ال

  .أيام شبيبة ابن صاحل، فتاب منه أو من بعضه، مث شاخ، ولزم اخلري، فلقيه البخاري والكبار، واحتجوا به
  .ليس بثقة: وأما كالم النسائي فيه، فكالم موتور، النه آذى النسائي، وطرده من جملسه، فقال فيه

أخطأ عفان يف نيف وعشرين حديثا، ما أعلمت ا : نا حيىي بن معني، قالحدث: قال احلسن بن عليل
  .أحدا، وأعلمته سرا، ولقد طلب إيل خلف بن سامل أن أخربه ا فما عرفته، وكان حيب أن جيد عليه

ما رأيت على رجل خطأ إال سترته، وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجال يف وجهه بأمر : قال حيىي
  .لكن أبني له خطأه فيما بيين وبينه، فإن قبل ذلك، وإال تركتهيكرهه، و

  .إين الحدث باحلديث فأسهر له خمافة أن أكون قد أخطأت فيه: قال حيىي: وقال ابن الغاليب
حدثنا علي بن طلحة، أخربنا صاحل بن أمحد اهلمذاين، حدثنا عبدالرمحن بن : وبإسنادي إىل اخلطيب
إذا رأيت البغدادي حيب أمحد بن حنبل، فاعلم أنه : ال يل أبو حامت الرازيق: محدان بن املرزبان، قال

  .صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض حيىي بن معني، فاعلم أنه كذاب



إذا رأيت الرجل يقع يف حيىي بن معني، فاعلم أنه كذاب، يضع احلديث، : وقال حممد بن هارون الفالس
  .وإمنا يبغضه ملا يبني من أمر الكذابني

  كتبنا عن الكذابني، وسجرنا: قال ابن معني": تارخيه " ل االبار يف قا

)١١/٨٣(  

  

  .به التنور، وأخرجنا به خبزا نضيجا
  .أكلت عجينة خبز، وأنا ناقه من علة: مسعت حيىي يقول: قال أبو داود
  .ثالثة بني اثنني صاحل: سئل حيىي بن معني عن الرؤوس فقال: قال الدوري

تلقينا حيىي ابن معني مقدمه من مكة، فسألناه : حدثين حيىي االحول، قال:  بن حبانقال علي بن احلسني
أترى ما مكتوب على : يا أبا زكريا: أحدثكم أنه ملا كان بآخر رمق، قال يل: عن احلسني بن حبان، فقال

  .ما أرى شيئا: اخليمة ؟ قلت
  .نيحيىي بن معني يقضي أو يفصل بني الظامل: بلى، أرى مكتوبا: قال
  .مث خرجت نفسه: قال

: مسعت حبيش بن مبشر، يقول: أخربنا أبو نعيم، حدثنا أبو الشيخ، حدثنا إسحاق بن بنان: اخلطيب
  .على املدينة، ويرجع عليها) فيذهب إىل مكة(كان حيىي بن معني حيج 

ملرتل مع فلما كان آخر حجة حجها، رجع على املدينة، فأقام ا يومني أو ثالثة، مث خرج حىت نزل ا
يا أبا زكريا، أترغب عن جواري ؟ فلما أصبح، قال : رفقائه، فباتوا، فرأى يف النوم هاتفا يهتف به

  .امضوا فإين راجع إىل املدينة، فمضوا ورجع، فأقام ا ثالثا مث مات: لرفقائه
 الذاب هذا: فحمل على أعواد النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وصلى عليه الناس، وجعلوا يقولون: قال

  .عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، الكذب
  .الصحيح موته يف ذهابه قبل أن حيج: قال اخلطيب

  .لو مل نكتب احلديث مخسني مرة، ما عرفناه: مسعت حيىي يقول: قال عباس الدوري
  من طريق حممد بن نصر، مسع حيىي بن معني،" تاريخ دمشق " ويف 

)١١/٨٤(  

  

لو مل نكتب احلديث مخسني : باملكرر، أال تراه يقول: يعين:  قلت-ف حديث كتبت بيدي ألف أل: يقول
  .مرة ما عرفناه



أنبئت عن أيب املكارم اللبان وغريه، عن عبد الغفار بن حممد، أخربنا حممد بن إبراهيم الكرماين، مسعت 
لديلم، مسعت حممد بن أمحد غنجار، مسعت عبد اهللا ابن موسى السالمي، مسعت الفضل بن شاكر ببلد ا

  .إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش: يزيد بن جمالد، مسعت حيىي بن معني، يقول
  .يف احلديث حيث ال تنفعه الندامة) ١(سيندم املنتخب : ومسعته يقول

كنا بقرية من قرى مصر، ومل يكن معنا شئ، والمث : حدثنا عباس، مسعت حيىي بن معني، يقول: االصم
: ا إذا حنن بزنبيل ملئ بسمك مشوي، وليس عند أحد، فسألوين، فقلتشئ نشتريه، فلما أصبحن

  .اقتسموه وكلوه، فإين أظن أنه رزق رزقكم اهللا تعاىل
  .القرآن كالم اهللا وليس مبخلوق، واالميان قول وعمل يزيد وينقص: ومسعت حيىي مرارا يقول

أمحد بن حنبل، وهو : ديث إىل أربعةانتهى احل: وروى عبد اهللا بن أيب زياد القطواين، عن أيب عبيد، قال
أفقههم فيه، وإىل حيىي بن معني، وهو أكتبهم له، وإىل علي بن املديين، وهو أعلمهم به، وإىل أيب بكر بن 

  .أيب شيبة، وهو أحفظهم له
  .وإىل ابن معني، وهو أعلمهم بصحيحه وسقيمه: ويف رواية عن أيب عبيد
  .ما قدم علينا البصرة مثل أمحد وحيىي بن معني:  القطانقال يل حيىي: قال عبيد اهللا القواريري

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .أي الذي ينتقي االحاديث، وال يكتبها كلها) ١(

(*)  

)١١/٨٥(  

  

كان أعلمنا بالرجال حيىي بن معني، وأحفظنا لالبواب سليمان : مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال حنبل
  .ل عليالشاذكوين، وأحفظنا للطوا

حدثنا إبراهيم بن عبد الواحد البكري، : مسعت الزبري بن عبد الواحد احلافظ، قال: أبو عبد اهللا احلاكم
صلى أمحد ابن حنبل، وحيىي بن معني يف مسجد الرصافة، فقام قاص، : مسعت جعفر الطيالسي، يقول

ربنا معمر، عن قتادة، عن أنس حدثنا عبد الرزاق، أخ: حدثنا أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، قاال: فقال
من قال ال إله إال اهللا، خلق اهللا من كل كلمة منها طريا، : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،: قال

  ).١(وأخذ يف قصة حنو عشرين ورقة " منقاره من ذهب، وريشه من مرجان 
) ٢(ذا إال الساعة، فسكتا حىت فرغ ما مسعنا : فجعل أمحد ينظر إىل حيىي، وحيىي ينظر إليه، ومها يقوالن



  .من قصصه، وأخذ قطاعه، مث قعد ينتظر بقبتها
أمحد وابن معني، : من حدثك ذا احلديث ؟ فقال: فأشار إليه حيىي، فجاء متومها لنوال جييزه، فقال

  .أنا حيىي وهذا أمحد، ما مسعنا ذا قط: فقال
  .فإن كان والبد من الكذب، فعلى غرينا

  .نعم:  حيىي بن معني ؟ قالأنت: فقال
مل أزل أمسع أن حيىي بن معني أمحق، وما علمت إال الساعة، كأنه ليس يف الدنيا حيىي بن معني، : قال

  .كتبت عن سبعة عشر أمحد بن حنبل وحيىي بن معني! ! وأمحد بن حنبل غريكما 
  .دعه يقوم، فقام كاملستهزئ ما: فوضع أمحد كمه على وجهه، وقال: قال
  .ذه حكاية عجيبة، وراويها البكري الأعرفه، فأخاف أن يكون وضعهاه

  من مل يكن : مسعت حيىي بن معني، يقول: عن أمحد بن عقبة، قال
______________  

  ) *اهلامش* (
   من هذا اجلزء، وقد جزم٣٠٠سيورد املصنف هذا اخلرب مع احلكاية يف الصفحة ) ١(

  .هناك ببطالا
  .وهو خطأ " فرغا: " يف االصل) ٢(

(*)  

)١١/٨٦(  

  

  .مسحا يف احلديث، كان كذابا
  .إذا شك يف حديثه، تركه: كيف يكون مسحا ؟ قال: قيل

يا أبا زكريا، حدثين : كنا عند حيىي بن معني، فجاءه رجل مستعجل، فقال: وقال جعفر بن أيب عثمان
  .اذكرين أنك سألتين أن أحدثك فلم أفعل: بشئ أذكرك به، فقال حيىي

كنت مبصر، فرأيت جارية بيعت بألف دينار، ما رأيت : مسعت حيىي بن معني، يقول: سني بن فهماحل
  .أحسن منها، صلى اهللا عليها

  .نعم، صلى اهللا عليها وعلى كل مليح: يا أبا زكريا، مثلك يقول هذا ؟ قال: فقلت
  .هذه احلكاية حممولة على الدعابة من أيب زكريا

  .ويروى عنه بإسناد آخر
كان أمحد بن حنبل ال يرى الكتابة : يقول: مسعت احلافظ أبا زرعة الرازي: ل سعيد بن عمرو الربذعيقا



  .عن أيب نصر التمار، وال عن حيىي بن معني، وال عن أحد ممن امتحن فأجاب
هذا أمر ضيق والحرج على من أجاب يف احملنة، بل وال على من أكره على صريح الكفر عمال : قلت
  .باآلية
  .ا هو احلقوهذ

  .وكان حيىي رمحه اهللا من أئمة السنة، فخاف من سطوة الدولة، وأجاب تقية
كنت إذا دخلت مرتيل بالليل، قرأت آية الكرسي على : مسعت حيىي بن معني، يقول: عباس الدوري

كم تقرأ هذا ؟ كأن ليس إنسان حيسن يقرأ : داري وعيايل مخس مرات، فبينا أنا أقرأ، إذا شئ يكلمين
  .أرى هذا يسوءك ؟ واهللا الزيدنك: ريك ؟ فقلتغ

  فصرت أقرؤها يف الليلة مخسني ستني
  .مرة

  ما تقول يف الرجل يقوم للرجل حديثه ؟: قلت ليحىي: وقال عباس

)١١/٨٧(  

  

  .لو مل نكتب احلديث من ثالثني وجها، ما عقلناه: ال بأس به، ومسعته يقول: يرتع منه اللحن، فقال: يعين
ما الدنيا إال كحلم، واهللا ماضر رجال : مسعت حيىي بن معني، يقول: م بن عبد اهللا بن اجلنيدقال إبراهي

اتقى اهللا على ما أصبح وأمسى، لقد حججت وأنا ابن أربع وعشرين سنة، خرجت راجال من بغداد إىل 
  .مكة، هذا من مخسني سنة كأمنا كان أمس

ما أرى الحد أن ينظر يف رأي :  وأيب حنيفة ؟ قالترى أن ينظر الرجل يف رأي الشافعي،: فقلت ليحىي
  .الشافعي، ينظر يف رأي أيب حنيفة أحب إيل

  .قد كان أبو زكريا رمحه اهللا حنفيا يف الفروع، فلهذا قال هذا، وفيه احنراف يسري عن الشافعي: قلت
شربه قوم حترمي النبيذ صحيح، ولكن أقف، وال أحرمه، قد : ومسعت حيىي، يقول: قال ابن اجلنيد

  .صاحلون بأحاديث صحاح، وحرمه قوم صاحلون بأحاديث صحاح
  وحديث ) ١(حديث الطالء : ومسعت حيىي بن سعيد القطان، يقول

______________  
  ) *اهلامش* (
من طريق حممود بن لبيد االنصاري أن عمر بن اخلطاب حني قدم ) ١٥٤٣(رقم " املوطأ " يف ) ١(

  .وباء االرض وثقلها، وقالوا، ال يصلحنا إال هذا الشرابالشام، شكا إليه أهل الشام 
  .اشربوا هذا العسل: فقال عمر



  .ال يصلحنا العسل: قالوا
  .نعم: هل لك أن جنعل لك من هذا الشراب شيئا ال يسكر ؟ قال: فقال رجل من أهل االرض

ه، مث رفع يده، فتبعها فطبخوه حىت ذهب منه الثلثان، وبقي الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل فيه عمر إصبع
  هذا: يتمطط، فقال

  .الطالء، هذا مثل طالء االبل، فأمرهم عمر أن يشربوه
  .أحللتها واهللا: فقال له عبادة بن الصامت

  .كال واهللا، اللهم إين الأحل هلم شيئا حرمته عليهم، وال أحرم عليهم شيئا أحللته هلم: فقال عمر
: أما بعد: كتب عمر إىل عمار: ، عن عامر بن عبد اهللا، قالوأخرج سعيد بن منصور من طريق أيب جملز

  =فإنه جاءين عري حتمل شرابا أسود كأنه طالء االبل فذكروا أم يطبخونه حىت 

)١١/٨٨(  

  

  .مجيعا صحيحان) ١(عتبة بن فرقد 
مبصر، فجعل يقرأ كتابا ) ٢(حضرت نعيم بن محاد : حدثنا حيىي بن معني، قال: قال عباس الدوري

ليس ذا عن ابن املبارك، : حدثنا ابن املبارك، عن ابن عون، وذكر أحاديث، فقلت: نفه، فقالص
ال : إي واهللا، أريد زينك، فأىب أن يرجع، فلما رأيته ال يرجع، قلت: ترد علي ؟ قلت: فغضب، وقال

  .واهللا، ما مسعت هذه من ابن املبارك، والمسعها هو من ابن عون قط
  ده، وقام فدخل، فأخرج صحائف، فجعل فغضب، وغضب من كان عن

______________  
  ) *اهلامش* (
  .يذهب ثلثاه االخبثان، ثلث برحيه، وثلث ببغيه، فمر من قبلك أن يشربوا= 

  .ومن طريق سعيد بن املسيب أن عمر أحل من الشراب ما طبخ، وذهب ثلثاه، وبقي ثلثه
اطبخوا شرابكم حىت : كتب عمر: طمي، قال من طريق عبد اهللا بن يزيد اخل٣٢٩ / ٨وأخرج النسائي 

  .يذهب نصيب الشيطان منه، فإن للشيطان اثنني، ولكم واحد
وهذه أسانيد صحيحة، وقد أفصح بعضها بأن :  بعد أن ذكرها٥٥ / ١٠" الفتح " قال احلافظ يف 

  .احملذور منه
  .السكر، فمىت أسكر، مل حيل

، ٣٧٩ / ٦" االصابة "  و ٥٦٨، ٥٦٧ / ٣" بة أسد الغا" عتبة بن فرقد صحايب مترجم يف ) ١(
 ومل نتبني احلديث الذي يعنيه حيىي بن سعيد، وليس له يف الكتب ١٤ / ٨" االستيعاب " ، و ٣٨٠



   يف الصوم، أخرجه من طريق١٣٠، ١٢٩ / ٤الستة إال حديث واحد عند النسائي 
عدنا عتبة بن فرقد، : ، قالحدثنا سفيان بن عطاء بن السائب، عن عرفجة: حممد بن منصور، قال

  .شهر رمضان: ما تذكرون ؟ قلنا: فتذاكرنا شهر رمضان، فقال
تفتح فيه أبواب اجلنة، وتغلق فيه أبواب النار، : مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: قال

  .يا باغي اخلري هلم، وياباعي الشر أقصر: وتغل فيه الشياطني، وينادي مناد كل ليلة
حدثنا شعبة، : حدثنا حممد، قال: هذا خطأ أخربنا به حممد بن بشار، قال: بو عبد الرمحن النسائيقال أ

كنت يف بيت فيه عتبة بن فرقد، فأردت أن أحدث حبديث، : عن عطاء بن السائب، عن عرفجة، قال
لنيب، وكان رجل من أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، كأنه أوىل باحلديث مين، فحدث الرجل عن ا

يف رمضان تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب النار، ويصفد فيه : " صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .كل شيطان مريد

  ".يا طالب اخلري هلم، ويا طالب الشر أمسك : وينادي مناد كل ليلة
قبل فإن يكن يعين هذا احلديث، فإسناده صحيح، الن عطاء بن السائب قد مسع منه سفيان وشعبة 

  .االختالط
  .هو اخلزاعي أحد االئمة االعالم، على لني يف حديثه، وثقه أمحد وغريه) ٢(

  .٣٠٦ / ١٣" تاريخ بغداد " ، و ٢٦٧ / ٤املؤلف " ميزان " انظر ترمجته يف 
(*)  

)١١/٨٩(  

  

با أين الذين يزعمون أن حيىي بن معني ليس بأمري املؤمنني يف احلديث ؟ نعم، يا أ: يقول، وهي بيده
  .غلطت، وإمنا روى هذه االحاديث غري ابن املبارك، عن ابن عون: زكريا

مخس مئة ) فيه(دفع إيل ابن وهب كتابا عن معاوية ابن صاحل : قال احلسني بن حبان، قال ابن معني
  .حديث أو أكثر، فانتقيت منها شرارها، مل يكن يل يومئذ معرفة

  .ال: أمسعتها من أحد قبل ابن وهب ؟ قال: قلت
  .كذاكل من يكون مبتدئا، ال حيسن االنتخاب: قلت

  .فعلنا حنو هذا، وندمنا بعد
خرج ابن معني حاجا، وكان أكوال، فحدثين أبو العباس أمحد بن شاه أنه : قال حممد بن جرير الطربي

  كان يف رفقته، فلما قدموا فيد، أهدي إىل
  .، فإنا خناف عليكيا أبا زكريا، ال تأكله: حيىي فالوذج مل ينضج، فقلنا له



فلم يعبأ بكالمنا وأكله، فما استقر يف معدته حىت شكا وجع بطنه وانسهل، إىل أن وصلنا إىل املدينة وال 
  .وض به

  .فتفاوضنا يف أمره، ومل يكن لنا سبيل إىل املقام عليه الجل احلج، ومل ندر ما نعمل يف أمره
  .فعزم بعضنا على القيام عليه وترك احلج

  .لم يصبح حىت وصى ومات، فغسلناه ودفناهوبتنا ف
  .مل ينتفع بيحىي، النه كان يتكلم يف الناس: قال أبو زرعة الرازي

وقد رأيت حكاية شاذة، قاهلا أبو عبد الرمحن السلمي عن الدار قطين، أن حيىي بن معني مات قبل أبيه 
  .بعشرة أشهر

كنا يف احلج مع حيىي بن : ي احلافظ، قالقال مهيب بن سليم البخاري، حدثنا حممد بن يوسف البخار
معني، فدخلنا املدينة ليلة اجلمعة، ومات من ليلته، فلما أصبحنا تسامع الناس بقدومه ومبوته، فاجتمع 

خنرج له االعواد اليت غسل عليها رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : العامة، وجاءت بنو هاشم، فقالوا
  . فقالت بنو هاشمفكره العامة ذلك، وكثر الكالم،

  حنن اوىل بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم، وهو أهل أن

)١١/٩٠(  

  

  .يغسل عليها، فغسل عليها، ودفن يوم اجلمعة يف ذي القعدة
  .سنة ثالث وثالثني ومئتني: فيها ولدت يعين: قال مهيب

الوايل، فأخرجوا مات قبل أن حيج عامئذ، وصلى عليه وايل املدينة، وكلم احلزامي : قال عباس الدوري
  .له سرير النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فحمل عليه

مات حيىي لسبع بقني من ذي القعدة سنة ثالث وثالثني، وقد استوىف مخسا : أمحد بن أيب خيثمة، قال
  .وسبعني سنة، ودخل يف الست، ودفن بالبقيع

  رأيت حيىي بن معني يف النوم،: - وهو ثقة -قال حبيش بن مبشر الفقيه 
، أو )١(أعطاين وحباين وزوجين ثالث مئة حوراء، ومهد يل بني البابني : ما فعل اهللا بك ؟ قال: فقلت
  .بني الناس: قال

  .مسعها جعفر بن أيب عثمان من حبيش
ما فعل اهللا بك ؟ : رأيت حيىي بن معني يف النوم، فقلت: ورواها احلسني بن اخلصيب، عن حبيش، قال

  .ه، وزوجين ثالث مئة حوراءأدخلين عليه يف دار: قال
  .انظروا إىل عبدي كيف تطرى وحسن: مث قال للمالئكة



  .ما أعلم أحدا كتب ما كتب حيىي بن معني: قال ابن املديين: قال أمحد بن حيىي بن اجلارود
  .ال نعلم أحدا من لدن آدم كتب من احلديث ما كتب ابن معني: مسعت عليا يقول: وقال ابن الرباء

دخلت على حيىي بن معني، فوجدت : ي بن راشد الطربي، عن حممد بن نصر الطربي، قالحممد بن عل
  عنده كذا وكذا سفطا دفاتر، ومسعته 

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".املصراعني ": " التهذيب " يف ) ١(

(*)  

)١١/٩١(  

  

السفاط فهو كتبت بيدي ألف ألف حديث، وكل حديث ال يوجدها هنا، وأشار بيده إىل ا: يقول
  .كذب

  .كان حيىي بن معني يكتب احلديث نيفا ومخسني مرة: وعن جماهد بن موسى، قال
أشتهي أن أقع على شيخ ثقة، عنده بيت ملئ : مسعت ابن معني، يقول: وقال حممد بن علي بن داود
  .بكتب، أكتب عنه وحدي

  .ان ال يكاد حيدثحيىي بن معني أكثر من كتابة احلديث، وعرف به، وك: قال حممد بن سعد
  حممد بن أمحد بن أيب مهزول، عن حممد بن حفص، مسع عمرا

ما كان يف أصحابنا أحفظ لالبواب من أمحد، وال أسرد للحديث من ابن الشاذكوين، وال : الناقد، يقول
  .أعلم باالسناد من حيىي، ما قدر أحد يقلب عليه إسنادا قط

  .أمحد، وابن معني: لينا مثل هذينما قدم ع: قال يل حيىي بن سعيد: القواريري
اللهم إن كنت : رأيت حيىي بن معني استقبل القبلة رافعا يديه، يقول: قال هارون بن بشري الرازي

  .تكلمت يف رجل، وليس هو عندي كذابا، فال تغفر يل
  .هذه حكاية تستنكر

 حديثا، ما أعلمت ا أخطأ عفان يف نيف وعشرين: حدثنا حيىي بن معني، قال: احلسن بن عليل العرتي
أي شئ هي ؟ فما قلت له، كان حيب أن : قل يل: أحدا، أعلمته سرا، وطلب إيل خلف بن سامل، فقال

  .جيد عليه

)١١/٩٢(  

  



  .ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب احلديث: مسعت ابن معني، يقول: قال بشر بن موسى
 وهو -به، وأفسدوا حديثه، وحبسوه ، سرقوا كت)١(إن كان كودنا : يعملون به ماذا ؟ قال: قلت

  . حىت يأخذه احلصر، فقتلوه شر قتلة-حاقن 
  .وإن كان فحال، استضعفهم، وكانوا بني أمره ويه

ال : " يعرف ما خيرج من رأسه قال عباس، مسعت حيىي يقول يف قوله: وكيف يكون ذكرا ؟ قال: قلت
ة يف اجلاهلية إذا أرادت أن تلد تقعد على كانت املرأ: قال) ٢" (متنعه نفسها ولو كانت على قتب 

  .قتب، ليكون أسرع لوالدا
  .لست أعجب ممن حيدث فيخطئ، بل ممن يصيب: وقال

  .الذي يشبه خده خدها:) قالت(أي الرجال أعجب إىل النساء ؟ : ومسعته يقول حليب املدنية
  .ال بأس أن تعطى فضة: وقال حيىي يف زكاة الفطر
  .يعيد: خلف الصف وحده، قالوقال حيىي فيمن صلى 

  .ال يعيدون ويعيد: وقال يف من صلى بقوم على غري وضوء، قال
  أنا أوتر بثالث، وال أقنت إال يف النصف االخري من رمضان، : وقال يل

______________  
  ) *اهلامش* (
  .البغل أو احلصان اهلجني، ويشبه به الرجل البليد: الكودن) ١(
من طريق القاسم بن عوف الشيباين، عن ) ١٨٥٣(، وابن ماجة ٣٨١ / ٤أخرجه االمام أمحد ) ٢(

ما هذا يا : " ملا قدم معاذ من الشام، سجد للنيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال: عبد اهللا بن أيب أوىف، قال
أتيت الشام فوافقتهم يسجدون الساقفتهم وبطارقتهم، فوددت يف نفسي أن نفعل ذلك : ؟ قال" معاذ 
  .بك

فال تفعلوا، فإين لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغري اهللا، : " رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،فقال 
  .المرت املرأة أن تسجد لزوجها

والذي نفس حممد بيده، ال تؤدي املرأة حق را حىت تؤدي حق زوجها، ولو سأهلا نفسها، وهي على 
  ".قتب، مل متنعه 

  ).١٢٩٠(وسنده حسن، وصححه ابن حبان 
)(*  

)١١/٩٣(  

  



 كان -وأرفع يدي إذا قنت، وال أرى املسح على العمامة، وال أرى الصالة على رجل ميوت بغري البلد 
  . وال أرى أن يهب الرجل بنته بال مهر، وال أن يزوجها على سورة-حيىي يوهن هذا احلديث 

  ).١(رأيت حيىي يوهن هذه االحاديث 
زد، أخربنا هبة اهللا بن عبد اهللا الشروطي، وأبو احلسن بن أنبأنا علي بن أمحد، أخربنا عمر بن طرب

، حدثنا عيسى بن )٢(أخربنا عبد الصمد بن املأمون، أخربنا علي بن عمر احلريب : الزاغوين، قاال
  :سليمان القرشي، أنشدين داود ابن رشيد، أنشدين حيىي بن معني

حىت يطيب شرابه *  التقي مبتق الهله ليس) ٣(يوما وتبقى يف غد آثامه * املال يذهب حله وحرامه 
* ويكون يف حسن احلديث كالمه نطق النيب لنا به عن ربه * وطعامه ويطيب ما حيوي وتكسب كفه 

قال إبراهيم : مسعت حممد بن عقيل البغدادي، يقول: فعلى النيب صالته وسالمه قال أبو بكر بن املقرئ
من جر ذيول : تقع يف مثل حيىي ؟ فقال: عني، فقلت لهرأيت أبا داود يقع يف حيىي بن م): ٤(بن هانئ 

  .جروا ذيله) ٥) (الناس(
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٦٦٢ و ٦٦١ و ٦٥٩": التاريخ " انظر ) ١(
بفتح احلاء وسكون الراء املهملتني، ويف آخرها باء معجمة بواحدة، وهي نسبة إىل حملة احلربية ) ٢(

  .غريب بغداد
  .احلمريي والصرييف والكيال: هذا هو أبو احلسن احلريب السكري، ويقال لهوعلي بن عمر 
  .١٤٨ / ٣للمؤلف " امليزان " انظر ترمجته يف 

: " فهي" الشذرات " ، وأما رواية ابن العماد يف "يوما " بدل " طرا ": " تاريخ بغداد " رواية ) ٣(
  ".طوعا 

وفيات " ، ويف ١٥٢٠: ورقة" ذيب الكمال "  ، ويف١٨٥ / ١٤" تاريخ بغداد " انظر االبيات يف 
  .١٤١ / ٦" االعيان 

  .٧٩ / ٢" شذرات الذهب " ، ويف ٤٠٦، ٤٠٥ / ١" طبقات احلنابلة " ويف 
هو أبو إسحاق النيسابوري، كان أحد االبدال، ورحل إىل العراق والشام ومصر ومكة، مث استوطن ) ٤(

  .بغداد وحدت ا
  .٢٠٤ / ٦" بغداد تاريخ " انظر ترمجته يف 

  .١٥٢٠: الزيادة من ذيب الكمال لوحة) ٥(
(*)  



)١١/٩٤(  

  

مسعت أبا بكر حممد بن مهرويه، مسعت علي بن احلسني بن : قال أبو الربيع حممد بن الفضل البلخي
إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحاهلم يف اجلنة من أكثر من : اجلنيد، مسعت حيىي بن معني، يقول

  . سنةمئيت
  قال

، فحدثته ذه "اجلرح والتعديل " فدخلت على ابن أيب حامت، وهو يقرأ على الناس كتاب : ابن مهرويه
احلكاية، فبكى وارتعدت يداه حىت سقط الكتاب من يده، وجعل يبكي، ويستعيدين احلكاية، أو كما 

  .قال
 جعفر سنة مثان ومخسني ومئة يف ولدت يف خالفة أيب: مسعت حيىي بن معني، يقول: قال احلسني بن فهم

  .آخرها
  .وقد ارحتل وهو ابن ست ومخسني سنة إىل مصر والشام: قلت

  .ولقي أبا مسهر، وسعيد بن أيب مرمي، وكاتب الليث، ومسعوا إذ ذاك ذه البالد
هذا الذي : مات فحمل على أعواد النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ونودي بني يديه: قال عباس الدوري

  .ينفي الكذب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكان 
كنت مع ابن معني باملدينة، فمرض وتويف ا، فحمل على سرير رسول : وقال جعفر بن حممد بن كزال

  .هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث رسول اهللا: اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ورجل ينادي بني يديه
ن سعد، وأمحد بن حممد بن عبيد اهللا التمار، وبني وفاتيهما حدث عن ابن معني حممد ب: قال اخلطيب

  .مخس وتسعون سنة أو أكثر
  .هذا التمار هو آخر من زعم أنه لقي حيىي، وعاش إىل سنة مخس وعشرين وثالث مئة: قلت

  ومات مع ابن معني يف العام أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم ببغداد، وعلي

)١١/٩٥(  

  

 وإبراهيم بن احلجاج السامي، وإبراهيم بن إسحاق الصيين الضرير، -و بثقة  وما ه-) ١(ابن قرين 
وحيىي بن أيوب العابد، وسليمان بن عبدالرمحن الدمشقي، وحامد بن عمر البكراوي قاضي كرمان، 

، وروح بن صالح املصري، ومجعة بن عبد اهللا البلخي أخو خاقان، وحبان )٢(ويزيد بن موهب الرملي 
  بن موسى

  .وزياملر



  
، أبو عبد الرمحن حممد بن عبيد اهللا بن عمرو بن معاوية العالمة االخباري الشاعر اود*  العتيب - ٢٩

  .بن عمرو بن عتبة بن أيب سفيان بن حرب االموي مث العتيب البصري
  .ابن عيينة، وأيب خمنف، ووالده: روى عن

  .أبو حامت السجستاين، وإسحاق بن حممد النخعي: وعنه
  .يشربوكان 

  .وله تصانيف أدبيات وشهرة
  .مات سنة مثان وعشرين ومئتني

  .أما العتيب املالكي، فآخر يف الطبقة اآلتية
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .ال يكتب عنه، كذاب خبيث: قال حيىي) ١(

  .متروك احلديث: وقال أبو حامت
  .كان يكذب: وقال موسى بن هارون وغريه

  .احلديثكان يضع : وقال العقيلي
  .٥١ / ١٢" تاريخ بغداد " ، و ١٥١ / ٣للمؤلف " امليزان " وهو مترجم يف 

  .بفتح الراء املشددة وسكون امليم، نسبة إىل الرملة، وهي من بالد فلسطني) ٢(
فممن ينسب إليها أبو خالد يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد اهللا بن موهب : ٣٧ / ٢" اللباب " وجاء يف 

  .الرملي اهلمداين
، ٣٢٤ / ٢، تاريخ بغداد ٤٢٠: ، معجم الشعراء٣١٦، ٣١٤: ، طبقات الشعراء٢٣٤: املعارف* 

، ٤٠٣ / ١، العرب ٤٠٠، ٣٩٨ / ٤، وفيات االعيان ٣٢٠ / ٢، اللباب ٣٨٠ / ٨، االنساب ٣٢٦
  .٦٥ / ٢، شذرات الذهب ٢٥٣ / ٢، النجوم الزاهرة ٣ / ٤، الوايف بالوفيات ٤٠٤

(*)  

)١١/٩٦(  

  

  )خ، م، د، س * (هدبة بن خالد - ٣٠
  .هداب: ابن أسود بن هدبة، احلافظ الصادق، مسند وقته، أبو خالد القيسي الثوباين البصري، ويقال له



  .وهو أخو احلافظ أمية بن خالد
  .ولد بعد االربعني ومئة بقليل، وصلى على شعبة

بن املغرية، ومهام بن حيىي، جرير بن حازم، ومحاد بن سلمة، وأبان بن يزيد، وسليمان ا: وحدث عن
ومبارك بن فضالة، وأيب جناب القصاب عون بن ذكوان، وأيب هالل حممد بن سليم، وأغلب بن متيم، 

وديلم بن غزوان، وسالم بن مسكني، وشباك بن عائذ، ومحاد بن اجلعد، ورجاء أيب حيىي احلرشي، 
  .وصدقة بن موسى، وهارون بن موسى النحوي، وخلق

  .ان من العلماء العاملنيومل يرحل، وك
البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حامت، وحرب الكرماين، وحممد بن أيوب : حدث عنه

البجلي، وابن أيب عاصم، وبقي بن خملد، وزكريا اخلياط، وعبد اهللا بن أمحد، وعمران بن موسى بن 
يايب، وأبو معشر احلسن بن سليمان جماشع، ومتيم بن حممد الطوسي، واحلسن بن سفيان، وجعفر الفر

الدارمي، واحلسن بن الطيب البلخي، واحلسن بن علي املعمري، وأبو يعلى املوصلي، وعبدان 
االهوازي، وعلي بن أمحد بن بسطام الزعفراين، ومطني، وموسى بن زكريا التستري، وحيىي بن حممد 

  مد بن يعقوب احلنائي، وحممد بن بشر بن مطر، وعمران بن عبدالرحيم، وحم
______________  

  ) *اهلامش* (
، ذيب ١١٤ / ٩، اجلرح والتعديل ٢٤٨، ٢٤٧ / ٨، التاريخ الكبري ٢٢٩: طبقات خليفة* 

، ميزان االعتدال ٤٢٤، ٤٢٣ / ١، العرب ٤٦٦، ٤٦٥ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٤٣٤: الكمال، ورقة
، ٢٤ / ١١، ذيب التهذيب ٣١٥ / ١٠، البداية والنهاية ١١٢ / ٤، تذهيب التهذيب ٢٩٤ / ٤

  .٨٦ / ٢، شذرات الذهب ٤١٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٢: ، طبقات احلفاظ٢٥
(*)  

)١١/٩٧(  

  

الكرابيسي، ويوسف القاضي، وأبو بكر أمحد بن علي املروزي، وأبو القاسم البغوي، وأبو بكر أمحد بن 
  .، وخلق كثري)١(عمرو البزار، واحلسن بن علي املعمري 

أبو بكر أمحد بن حممد بن إبراهيم االبلي العطار، وأسد بن عمار التميمي، واحلسني بن معاذ بن : همومن
حرب االخفش، وأبو احلسن سعيد بن االشعث أخو أيب داود السجستاين، وسليمان بن احلسن ابن أخي 

وحممد بن حجاج بن منهال، وسيار بن نصر، والفضل بن حممد الطربي، وقاسم بن العباس املعشري، 
، وحممد ابن معدان القطفي، وحممد بن ناصح )٢(علي بن روح، وحممد بن الفضل بن موسى القسطاين 



  .السراج، وحممد بن حيىي العمي، وحممد بن يعقوب الكرابيسي، ومسبح بن حامت، واهليثم بن بشر
  .ذكرت هؤالء للفائدة، وليسوا مبشهورين من بعد املعمري

  .ثقة: حيىي بن معنيروى علي بن اجلنيد، عن 
  .صدوق: وقال أبو حامت

  .واحتج به الشيخان
  .هو ضعيف: وما أدرى مستند قول النسائي
استغنيت أن أخرج له حديثا، الين الأعرف : ، مث اعتذر، وقال"الكامل " وتبارد ابن عدي يف ذكره يف 

  .له حديثا منكرا فيما يرويه وهو كثري احلديث
  . بأس بهوقد وثقه الناس وهو صدوق ال

هي كتب أمية بن : مسعت عباس بن عبد العظيم، يقول: قال عبدان" الثقات " وذكره ابن حبان يف 
  .الذي حيدث ا هدبة: خالد، يعين

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ذكر هذا االسم قبل أسطر) ١(
سطانة، وهي قرية من بضم القاف وسكون السني وفتح الطاء املهملة، وبعد االلف نون، نسبة إىل ق) ٢(

  .الري
(*)  

)١١/٩٨(  

  

رافق أخاه يف الطلب، وتشاركا يف ضبط الكتب، فساغ له أن يروي من كتب أخيه، فكيف : قلت
باملاضني، لو رأونا اليوم نسمع من أي صحيفة مصحفة على أجهل شيخ له إجازة، ونروي من نسخة 

ما تيسر من حفظه، وطالبنا يتشاغل بكتابة أخرى بينهما من االختالف والغلط ألوان، ففاضلنا يصحح 
  .أمساء االطفال، وعاملنا ينسخ، وشيخنا ينام، وطائفة من الشبيبة يف واد آخر من املشاكلة واحملادثة

  .لقد اشتفى بنا كل مبتدع، وجمنا كل مؤمن
  .أفهؤالء الغثاء هم الذين حيفظون على االمة دينها ؟ كال واهللا

  . هدبة ؟ نعم ما هو يف احلفظ كشعبةفرحم اهللا هدبة، وأين مثل
  .مررنا دبة يف أيام أيب الوليد الطيالسي وهو قاعد على الطريق: وعن الفضل بن احلباب، قال



  . يريد أخاه-الكتب كتب أمية : لو سألناه أن حيدثنا، فسألناه، فقال: فقلنا
  .صليت على شعبة: مسعت هدبة بن خالد، يقول: قال احلسن بن سفيان

رأيت من هو خري منه محاد بن سلمة، وكان سنيا، وكان شعبة رأيه رأي : رأيته ؟ فغضب، وقال:  لهفقيل
  .االرجاء

  .كال مل يكن شعبة مرجئا ولعله شئ يسري ال يضره: قلت
هدبة أفضلهما وأوثقهما : مسعت أبا يعلى، وسئل عن هدبة وشيبان أيهما أفضل ؟ فقال: وقال ابن عدي

واحدة على الشيوخ، وأخرى على :  حديث محاد بن سلمة عنده نسختنيوأكثرمها حديثا، كان
  .التصنيف

كنا ال نصلي خلف هدبة من طول صالته، يسبح يف الركوع والسجود نيفا : قال عبدان االهوازي
  .وثالثني تسبيحة

  .وكان من أشبه خلق اهللا شام بن عمار، حليته ووجهه، وكل شئ منه حىت صالته: قال

)١١/٩٩(  

  

اختلفوا يف تاريخ موته فروى أبو داود عن حممد بن عبدامللك أنه مات يف سنة مخس وثالثني : لتق
  .ومئتني

  .مات سنة ست أو سبع وثالثني: وقال ابن حبان
  .سنة مثان: وقال غريه

أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد اهللا، أخربنا هبة اهللا بن احلسني، : وقع من عايل روايته
نا أبو احلسني بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إمالء، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا هدبة بن أخرب

يف هذه : خالد، حدثنا سهيل بن أيب حزم، عن ثابت، عن أنس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
أن أتقى، فال يشرك أنا أهل : " يقول ربكم عزوجل) " ٥٦: املدثر) (هو أهل التقوى وأهل املغفرة(اآلية 

  ).١" (يب غريي، وأنا أهل ملن اتقى أن يشرك يب غريي أن أغفر له 
أخربنا : أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح، أخربنا الطرائفي، وابن الداية، والقاضي االرموي، قالوا

ام، حدثنا قتادة، عن ابن املسلمة، أخربنا عبيد اهللا الزهري، أخربنا جعفر الفريايب، أخربنا هدبة، حدثنا مه
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل : " أنس، عن أيب موسى أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ).٢" (االترجة 
  .وذكر احلديث

  



______________  
  ) *اهلامش* (
  .إسناده ضعيف، لضعف سهيل بن أيب حزم القطعي) ١(

، ٣٠٢ / ٢، والدارمي )٤٢٩٩(، وابن ماجة )٣٣٢٨(، والترمذي ٢٤٣ و ١٤٢ / ٣وأخرجه أمحد 
  .، وأبو يعلى، والبزار، وغريهم من طرق عن سهيل بن أيب حزم به٣٠٣

 يف فضائل القرآن، ومسلم ٥٩، ٥٨ / ٩، وأخرجه البخاري ٥٤ص " صفة ذم النفاق " هو يف ) ١(
ترمذي ، وال)٤٨٣٠(باب فضيلة حافظ القرآن، وأبو داود : يف صالة املسافرين) ٧٩٧(رقم 

  مثل املؤمن: " ، ولفظه بتمامه١٢٥، ١٢٤ / ٨، والنسائي )٢٨٦٩(
  .الذي يقرأ القرآن مثل االترجة، رحيها طيب، وطعمها طيب

  .ومثل املؤمن الذي اليقرأ القرآن مثل التمرة، الريح هلا، وطعمها حلو
  .ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة، رحيها طيب، وطعمها مر

  ".نافق الذي اليقرأ القرآن مثل احلنظلة، ليس هلا ريح، وطعمها مر ومثل امل
(*)  

)١١/١٠٠(  

  

وهو شيبان بن أيب شيبة احملدث احلافظ الصدوق، أبو حممد احلبطي ) م، د * ( شيبان بن فروخ- ٣١
  .موالهم االبلي البصري، مسند عصره

  .ولد سنة أربعني ومئة
مبارك بن فضالة، وأبان بن يزيد العطار، وحممد بن راشد ومسع محاد بن سلمة، وجرير بن حازم، و

  .املكحويل، وأبا االشهب العطاردي، وسالم بن مسكني وطبقتهم
  .وكان من أوعية العلم

مسلم، وأبو داود، وجعفر الفريايب، وحممد بن عبد اهللا مطني، واحلسن بن سفيان، وأبو يعلى : حدث عنه
ن حممد الباغندي، وأبو القاسم البغوي، وحممد بن شادل، وابن املوصلي، وعبدان االهوازي، وحممد اب

أيب عاصم، وحممد بن جابر املروزي، وأمحد بن النصر النيسابوري، وزكريا بن حيىي خياط السنة، وحممد 
  .بن نصر املروزي الفقيه، ويوسف بن يعقوب القاضي، واحلسن بن علي بن شبيب املعمري، وخلق كثري

  .وال استنكروا شيئا من أمره، ولكنه ليس يف الذروةوما علمت به بأسا، 
  .كان عنده مخسون ألف حديث، وكان أثبت عندهم من هدبة ابن خالد: قال عبدان

  .صدوق: وذكره أبو زرعة، فقال



  
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ١ ، العرب٤٤٤، ٤٤٣ / ٢، تذكرة احلفاظ ٣٥٧ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٥٤ / ٤التاريخ الكبري * 

، غاية ٣١٥ / ١٠، البداية والنهاية ٨٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٨٥ / ٢، ميزان االعتدال ٤٢١
، ١٩٤: ، طبقات احلفاظ٣٧٥، ٣٧٤ / ٤، ذيب التهذيب ٣٢٩ / ١النهاية يف طبقات القراء 
  .٨٥ / ٢، شذرات الذهب ١٦٨: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)١١/١٠١(  

  

  .أنه تفرد باالسانيد العالية: ى القدر، واضطر الناس إليه بأخرة، يعينكان ير: وأما أبو حامت، فقال
  .سنة أربعني ومئة: سألته عن مولده، فقال: قال موسى بن هارون

  .مث شك شيئا يف أن مولده قبلها بسنة أو سنتني
  .ومات سنة ست وثالثني ومئتني على الصحيح

  .مات سنة مخس وهو يف عشر املئة: وقيل
أخربنا :  احلافظ بن بدران بنابلس، ومسعت على يوسف بن أمحد احلجار بدمشق، قاالقرأت على عبد

موسى بن عبد القادر، حدثنا سعيد بن أمحد، أخربنا علي بن أمحد البندار، أخربنا أبو طاهر املخلص، 
عن حدثنا شيبان، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا عبدامللك بن عمري، : أخربنا عبد اهللا بن حممد البغوي

ما : دخلت على عنبسة ابن أيب سفيان، وهو يرتع، فقال: سامل بن منقذ، عن عمرو بن أوس الثقفي، قال
من : " أحب أنك وراءك إين حمدثك حديثا حدثتنيه أم حبيبة أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ).١" (صلى ثنيت عشرة ركعة مع صالة النهار، بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 
 سنة ست تويف أبو إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين يف احملرم، واحلارث بن سريج النقال، وهدبة ويف

بن خالد القيسي يف أوهلا، وحممد ابن مقاتل العباداين، وأمحد بن إبراهيم املوصلي ببغداد، وحممد بن 
  إسحاق بن

  
______________  

  ) *اهلامش* (
يف ) ٤١٥(باب فضل السنن الراتبة، والترمذي :  املسافرينيف صالة) ٧٢٨(وأخرجه مسلم ) ١(



يف ) ١٢٥٠(، وأبو داود ٢٦٢ / ٣باب ما جاء يف ركعيت الفجر من الفضل، والنسائي : الصالة
  ).٦١٤(، وابن حبان )١١٤١(باب تفريع أبواب التطوع، وابن ماجة : الصالة

وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب، أربعا قبل الظهر، : وقد بني الركعات الترمذي وغريه، فقال
  .وركعتني بعد العشاء، وركعتني قبل صالة الفجر

(*)  

)١١/١٠٢(  

  

، والنعمان بن شبل )١(حممد املسييب، وأبو معمر إمساعيل بن إبراهيم القطيعي، وأبو علي الفضل بن غامن 
د بن أيب خلف ببغداد، وحممد الباهلي بالبصرة، وعبد اهللا بن عمر اخلطايب بالبصرة، وحممد بن أمح) ٢(

، ومعلى بن مهدي باملوصل، وصاحل بن حامت )٣(بن الفرج أبو جعفر، وسعيد بن عبد اجلبار الكرابيسي 
بن وردان البصري، وإبراهيم بن املنذر يف أول العام، ومصعب بن عبد اهللا الزبريي، وأبو جعفر حممد بن 

  .بشري الدعاء
  

االمام الثقة احملدث الفقيه الشريف، أبو عبد اهللا حممد بن ) ، ت، قم، س * ( ابن أيب الشوارب- ٣٢
عبدامللك ابن أيب الشوارب حممد بن عبد اهللا بن أيب عثمان بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد بن أيب العيص 

  .بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي االموي البصري
  .ولد بعد اخلمسني ومئة

، وكثري عبد اهللا االبلي صاحيب أنس بن مالك، وعن عبد العزيز بن املختار، كثري بن سليم: وحدث عن
  .وأيب عوانة، ومحاد بن زيد، وعبد الواحد بن زياد، ويوسف بن املاجشون، وخلق سواهم

  مسلم، والنسائي، والترمذي، والقزويين يف كتبهم، وأبو: حدث عنه
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .اعي، مروزي سكن بغداد، وحدث ا عن مالك وغريههو أبو علي اخلز) ١(

  .ليس بشئ: قال حيىي
  .ليس بالقوي: وقال الدار قطين

  .ضعيف: وقال اخلطيب
  .٣٦٠، ٣٥٧ / ١٢" تاريخ بغداد " ، و ٣٥٧ / ٣املؤلف " ميزان " انظر ترمجته يف 



  .وهو بصري حدث عن أيب عوانة ومالك) ٢(
  .كان متهما: قال موسى بن هارون

  .٢٦٦، ٢٦٥ / ٤للمؤلف " امليزان " يأيت بالطامات، وهو مترجم يف : ال ابن حبانوق
  .بفتح الكاف والراء، وهي نسبة إىل بيع الكرابيس، وهي الثياب) ٣(
 / ٣، تذهيب التهذيب ٤٤٣ / ١، العرب ٣٤٥، ٣٤٤ / ٢، تاريخ بغداد ٥ / ٨اجلرح والتعديل * 

 / ٢، شذرات الذهب ٣٤٩: خالصة تذهيب الكمال، ٣١٧، ٣١٦ / ٩، ذيب التهذيب ٢ / ٢٢٧
١٠٦، ١٠٥.  

(*)  

)١١/١٠٣(  

  

بكر بن أيب الدنيا، وأبو حامت، وحممد بن حممد الباغندي، وأبو القاسم البغوي، وإبراهيم بن حممد بن 
  .متويه، وحممد بن جرير الطربي، وآخرون

  .وكان من جلة العلماء
  .ال بأس به: قال النسائي
ى املتوكل عن الكالم يف القرآن، وأشخص الفقهاء واحملدثني إىل سامراء، منهم ابن أيب : قال الصويل

  .الشوارب، وأمرهم أن حيدثوا، وأجزل هلم الصالت
أعيذ وجهك احلسن : يا حسن: ملا ويل ولده احلسن بن أيب الشوارب القضاء، ختوف عليه، وقال: قلت

  .من النار
  .ده احلسن قاضي قضاة املعتمد على اهللا، وكان جوادا ممدحا نبيالوويل القضاء عدة من ذريته، منهم ول
  .مات كهال سنة إحدى وستني ومئتني

  .ثقة: قال النسائي: فأما صاحب الترمجة، فقال ابن عساكر
  .ال بأس به: وقال يف موضع آخر

  .وروى أيضا عن رجل عنه
  .مات يف مجادى االوىل سنة أربع وأربعني ومئتني

  .ا، فينبغي أن حيول إىل عند أيب مصعبقدمته سهو: قلت
  

  االمام املؤرخ الصادق، صاحب املغازي، أبو عبد اهللا القرشي) د، س * ( حممد بن عائذ- ٣٣
______________  



  ) *اهلامش* (
، ذيب الكمال، ٢ / ٢٤٤ / ١٥، تاريخ دمشق ١٤٠ / ٣، تاريخ بغداد ٥٢ / ٨اجلرح والتعديل * 

، الوايف ٢١٥ / ٣، تذهيب التهذيب ٥٨٩ / ٣، ميزان االعتدال ٤١٤ / ١، العرب ١٢١٤: ورقة
، النجو ٢٤٢، ٢٤١ / ٩، ذيب التهذيب ٣١٢ / ١٠، البداية والنهاية ١٨٢، ١٨١ / ٣بالوفيات 
  .٨٢: ، الرسالة املستطرفة٣٤٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٦: ، طبقات احلفاظ٢٦٥ / ٢الزاهرة 

(*)  

)١١/١٠٤(  

  

  .متويل ديوان اخلراج بالشام زمن املأمونالدمشقي الكاتب 
  .سعيد، من املوايل: أمحد، وقيل: اسم جده عبدالرمحن، وقيل

  .ولد سنة مخسني ومئة
  .قاله أبو داود

إمساعيل بن عياش، واهليثم بن محيد، وحيىي بن محزة، والعطاف بن خالد، والوليد بن مسلم، : مسع من
بن عبد العزيز، وعبد الرمحن بن مغراء، وحممد بن عمر ، وسويد ا)١(والوليد بن حممد املوقري 
  .الواقدي، وخلق سواهم

أمحد بن أيب احلواري، وحممود بن خالد، ويعقوب الفسوي، وأبو زرعة النصري، وحممود بن : روى عنه
مسيع، ويزيد بن عبد الصمد، وأمحد بن حممد بن حيىي بن محزة، وأبو االحوص العكربي، وأبو عبد امللك 

  .د بن إبراهيم البسري، وجعفر الفريايب، وآخرونأمح
  :سألت حيىي بن معني عن حممد بن عائذ، فقال: قال إبراهيم بن اجلنيد

  .الكاتب ثقة
  .صدوق: سألت دحيما عنه، فقال: وقال أبو زرعة

  .نعم: تراه موضعا لالخذ ؟ قال: سألت حيىي بن معني عنه: وقال أبو زرعة الدمشقي
  .نعم:  اخلراج ؟ قالوهو يعمل على: قلت

  .أبو زرعة الدمشقي يف أهل الفتوى بدمشق) ه(وذكر 
  .ثقة، إال أنه قدري: وقال صاحل بن حممد جزرة

  
______________  

  ) *اهلامش* (



  .بضم امليم وفتح الواو والقاف املشددة، ويف آخره راء، نسبة إىل موقر، حصن بالبلقاء) ١(
(*)  

)١١/١٠٥(  

  

  . بن عائذ كما شاء اهللاحممد: قال أبو داود
  .؟ أنا أتعلم منك! أيش تكتب عين : قال يل يوما

أبو أمحد حممد بن عائذ ليس به بأس، وكناه يف موضع آخر أبا عبد اهللا، ": الكىن " وقال النسائي يف 
  .وهو احملفوظ

ومئتني، مات حممد بن عائذ القرشي يف ذي احلجة سنة اثنتني وثالثني : قال حممد بن الفيض الغساين
  .وحضرت جنازته

  .مات سنة ثالث: وقال احلسن بن حممد بن بكار
  .مات سنة أربع وثالثني، ومولده سنة مخسني ومئة: وقال أبو زرعة

  ) ".١(الفتوح والصوائف " ، مسعت معظمه، وكتاب "املغازي " مجع كتاب : قلت
  .وكان على خراج غوطة دمشق

عايل أمحد بن إسحاق االبرقوهي، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا أبو امل: وقع يل حديثا عاليا جدا
  أخربنا أبو الفضل حممد بن عمر القاضي، وحممد بن أمحد

أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد املعدل، أخربنا عبيد اهللا بن : الطرائفي، وحممد بن علي ابن الداية، قالوا
د بن عائذ الدمشقي، حدثنا اهليثم بن محيد، حدثنا عبدالرمحن الزهري، حدثنا جعفر بن حممد، حدثنا حمم

: ذكر الدجال يف جملس فيه أبو الدرداء فقال نوف البكايل: الوضني بن عطاء، عن يزيد بن مزيد، قال
  .لغري الدجال أخوف مين من الدجال

  .أخاف أن أسلب إمياين وال أشعر: ما هو ؟ قال: فقال أبو الدرداء
  مك يا ابن ثكلتك أ: فقال أبو الدرداء

______________  
  ) *اهلامش* (
  .هي الغزوات اليت كان يقوم ا املسلمون صيفا: الصوائف) ١(

  ".الشوايت " وأما تلك اليت كانوا يغزوا شتاء فقد أطلقوا عليها اسم 
(*)  

)١١/١٠٦(  



  

:  مث قالعشرين،: وثالثني، مث قال: الكندية، وهل يف االرض مخسون يتخوفون ما تتخوف ؟ مث قال
  .ثالثة: مخسة، مث قال: عشرة، مث قال

والذي نفسي بيده ما أمن عبد على إميانه إال سلبه، أو انتزع منه فيفقده، والذي نفسي بيده ما االميان 
  .إال كالقميص يتقمصه مرة، ويضعه أخرى

  
لبصري، االمام احلافظ الصدوق، شيخ البصرة يف وقته، أبوحيىي اجلحدري ا *  كامل بن طلحة- ٣٤

  .نزيل بغداد، وعم احملدث أيب كامل فضيل بن احلسني اجلحدري
  .ولد سنة مخس وأربعني ومئة، وارحتل يف احلديث

محاد بن سلمة، ومبارك بن فضالة، وأيب هالل حممد بن سليم، وفضال بن جبري صاحب أيب : وحدث عن
بن عمر العمري، وابن هليعة، أمامة، ومهدي بن ميمون، والليث بن سعد، ومالك بن أنس، وعبد اهللا 

  وأيب عوانة، ولول بن راشد االفريقي، وأيب االشهب جعفر العطاردي، وعباد بن عبد
الصمد أحد التلفى، وأيب مودود عبد العزيز بن أيب سليمان املدين، وأيب سهل حممد بن عمرو االنصاري، 

  .وأيب هشام القناد
، وابن أيب الدنيا، وأبو حامت، "املسائل " و داود يف كتاب أبو خيثمة، وإبراهيم احلريب، وأب: حدث عنه

وأبو بكر بن أيب عاصم، ومطني، وحنبل، وعبد اهللا بن أمحد، وحممد بن حبان الباهلي، وأمحد بن علي 
  القاضي

______________  
  ) *اهلامش* (
، ٤٨٧، ٤٨٥ / ١٢، تاريخ بغداد ١٧٢ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٦٢ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ٤٠٩ / ١، العرب ٤٠٠ / ٣، ميزان االعتدال ١١٤٠: ، ذيب الكمال، ورقة٢٠٧ / ٣االنساب 
، ٣١٩: ، خالصة تذهيب الكمال٤٠٩، ٤٠٨ / ٨، ذيب التهذيب ١٦٦ / ٣تذهيب التهذيب 
  .٧٠ / ٢شذرات الذهب 

(*)  

)١١/١٠٧(  

  

وموسى ابن زكريا التستري، وموسى املروزي، وأمحد بن علي أبو يعلى املوصلي، وأمحد بن علي االبار، 
  .بن هارون، والبغوي، وخلق كثري



هو عندي ثقة، أعرفه يف سنة : سألت أبا عبد اهللا عن كامل بن طلحة، فقال: قال أبو احلسن امليموين
  .مئتني بالبصرة، كان له يف مسجد اجلامع حلقة عظيمة حيدث عن الليث، وابن هليعة، ومالك

 - وسئل عن كامل بن طلحة، وأمحد بن حممد بن أيوب -مسعت أيب : بن حنبلوقال عبد اهللا بن أمحد 
  .ما أعلم أحدا يدفعهما حبجة: فقال

  .مقارب احلديث: مسعت أمحد بن حنبل، يقول يف كامل بن طلحة: وقال أمحد بن أصرم
كان قد رأيته بالبصرة وله حلقة، و:  قال- وقيل له كامل بن طلحة -مسعت أمحد : وقال أبو داود

  .حديث مقارب) حديثه(يذهب إىل عبادان حيدثهم 
  رميت بكتبه،: سألت أبا داود عن كامل، فقال: وقال أبو عبيد اآلجري

  .ومسعت أمحد يثين عليه، وكتب عنه أزهر السمان حديثني
اذهب اكتب يف املسجد عن هؤالء : قلت لعبد اهللا: مسعت أمحد بن حنبل، يقول: قال إبراهيم احلريب

 حىت ختف يدك، فكتب عن كامل بن طلحة، فأول حديث حدث به، عن عبد اهللا بن عمر، عن الشيوخ
نافع، عن ابن عمر أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا خرج إىل املصلى ميضي يف طريق، ويرجع يف 

  .مل أمسع ذا قط: ، فقال أمحد)١(أخرى 
  حديث مثل هذا : فقلت: قال

______________  
  ) *شاهلام* (
، وعبد اهللا بن عمر راويه عن نافع، هو العمري، ٢٩٦ / ١" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ١(

  .كان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إذا كان يوم عيد، خالف الطريق: ضعيف، ويف الباب عن جابر، قال
  =باب من خالف الطريق إذا :  يف العيدين٣٩٢ / ٢" صحيحه " أخرجه البخاري يف 

)١١/١٠٨(  

  

  .مسند فيه حكيم مل أمسعه
  .نعم: عندك عن ابن وهب، عن عبد اهللا بن عمر هذا احلديث ؟ قال: فأتيت هارون بن معروف، فقلت

  .فكتبته عنه
  .مل يكن كامل عنده مبرتلة ابن وهب: مل مل يكتبه عن كامل ؟ قال: فقيل البراهيم احلريب

  .د ابن وهب، نبل كامل عندهالريب أن االمام أمحد ملا وجد احلديث عن: قلت
  .ليس بشئ: وأما عباس، فروى عن حيىي بن معني

ال بأس به، ما كان له عيب إال أن حيدث يف : روى عنه أيب، وسألته عنه، فقال: وقال ابن أيب حامت



  .املسجد اجلامع
  .ثقة: وقال الدار قطين

  ".الثقات " وكذا ذكره ابن حبان يف 
  .هو صدوق إن شاء اهللا: قلت

  .رميت بكتبه: ما أدري وجه قول أيب داودو
  .والريب أن له عن ابن هليعة ماينكرواليتابع عليه، فلعله حفظه

كان حيىي بن أكثم ضربه، : مسعت أبا زرعة ذكر كامل بن طلحة، فقال: قال سعيد بن عمرو الربذعي
  .وأقامه للناس يف شهادة فاتضعت أسبابه، وكان ال يدفع عن مساع

  أخربنا علي بن أمحد اهلامشي بالثغر، أخربنا حممد بن القطيعي، : ن عايل روايتهوقع يل م: قلت
______________  

  ) *اهلامش* (
  .رجع يوم العيد= 

  .، ووافقه الذهيب٢٩٦ / ١، وصححه )٥٤١(وعن أيب هريرة عند الترمذي رقم 
(*)  

)١١/١٠٩(  

  

، أخربنا أبو طاهر الذهيب، حدثنا أبو )٢(زينيب ، أخربنا أبو نصر ال)١(أخربنا حممد بن عبيد اهللا الد 
القاسم البغوي، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا محاد بن سلمة، عن خالد احلذاء، عن عبد اهللا بن شقيق، 

إذ آدم بني الروح واجلسد : " مىت كنت نبيا ؟ قال: يارسول اهللا: قلت: ، قال)٣(عن ابن أيب اجلدعاء 
."  

قرئ، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا هبة اهللا بن احلسني، أخربنا أمحد بن أخربنا أمحد بن إسحاق امل
حممد البزاز، حدثنا عيسى بن علي إمالء، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا عبداالعلى بن محاد، وعلي 

  أخربنا : بن اجلعد، وأبو نصر التمار، وكامل بن طلحة، وعبيد اهللا العبسي، قالوا
______________  

  ) *اهلامش* (
  . ه٥٥٢هو أبو بكر بن الزاغوين، حممد بن عبيد اهللا بن نصر البغدادي الد، تويف سنة ) ١(

  .١٦٤ / ٤" شذرات الذهب " ، و ١٥٠ / ٤" العرب " انظر ترمجته يف 
الزينيب، نسبة إىل زينب بنت سليمان بن علي، ...هو حممد بن حممد بن العلي بن احلسن بن حممد) ٢(



  .وي عن أيب طاهر املخلص وغريهير
  .تويف سنة نيف وسبعني وأربع مئة

  .٣٦٤ / ٣" الشذرات "  و ٢٩٥ / ٣" العرب " انظر 
  .٣٦ / ٦" االصابة " ، و ١٩٦ / ٣" أسد الغابة " هو عبد اهللا، مترجم يف ) ٣(

 وعمرو  من طريق عفان بن مسلم،٥٩ / ٧" الطبقات " واحلديث رواته ثقات، وأخرجه ابن سعد يف 
بن عاصم الكاليب، عن محاد بن سلمة، عن خالد احلذاء، عن عبد اهللا بن شقيق، عن عبد اهللا بن أيب 

يف املناقب من طريق الوليد بن مسلم، عن االوزاعي، عن حيىي بن ) ٣٦٠٩(اجلدعاء، وأخرجه الترمذي 
وآدم : " ت لك النبوة ؟ قاليارسول اهللا، مىت وجب: قالوا: أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال

  ".بني الروح واجلسد 
  .هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أيب هريرة، ال نعرفه إال من هذا الوجه: قال الترمذي

، "الفتح " ، وسنده قوي، كما قال احلافظ يف ٥٩ / ٥عن ميسرة الفجر عند أمحد " الباب " ويف 
 رواه أمحد والطرباين، ورجاله رجال الصحيح، وعن :، وقال٢٢٣ / ٨" امع " وذكره اهليثمي يف 

وآدم بني الروح واجلسد : " يارسول اهللا، مىت جعلت نبيا ؟ قال: قلت: عبد اهللا بن شقيق، عن رجل قال
."  

  .وإسناده صحيح
عبد اهللا ابن أيب اجلدعاء، ) أي الصحايب املبهم(إنه : وقد قيل: ٣٠٤ / ٩" االصابة " قال احلافظ يف 

  . لقبوميسرة
، والبزار، وفيه جابر "االوسط " رواه الطرباين يف : ، وقال"امع " وعن ابن عباس، ذكره اهليثمي يف 

  .بن يزيد اجلعفي، وهو ضعيف
(*)  

)١١/١١٠(  

  

: يارسول اهللا، أما تكون الذكاة إال من اللبة ؟ قال: قلت: محاد بن سلمة، عن أيب العشراء، عن أبيه، قال
  ) ".١(ذها الجزأ عنك لو طعنت يف فخ" 

  .هذا حديث صاحل االسناد غريبه
  .أخرجوه يف السنن االربعة من طريق محاد
  .تويف كامل يف سنة إحدى وثالثني ومئتني

  .وكان خيضب: ضبطه موسى بن هارون، قال



  
ابن احلسني بن طلحة اجلحدري البصري ) خت، م، د، س * ( ابن أخيه أبو كامل الفضيل- ٣٥

  .احلافظ
اد بن سلمة، وسليم بن أخضر، ومحاد بن زيد، وعبد الواحد ابن زياد، وخالد بن عبد اهللا، مسع مح
  .وعدة

مسلم، وأبو داود، والبخاري تعليقا، والنسائي بواسطة، وأبو بكر بن أيب عاصم، وعبدان : حدث عنه
  .االهوازي، وأبو القاسم البغوي، وآخرون

  .مات سنة سبع وثالثني ومئتني
  د االعلى بن محاد النرسي، وحممد بن بكار الصرييفوفيها موت عب

______________  
  ) *اهلامش* (
، )١٤٨٠(باب ما جاء يف ذبيحة املتردية، والترمذي : يف االضاحي) ٢٨٢٥(أخرجه أبو داود ) ١(

  .باب ذكاة الناد من البهائم: يف الذبائح) ٣١٨٤(وابن ماجة 
  .وأبو العشراء جمهول

هو عندي غلط، وال : سألت أمحد عن حديث أيب العشراء يف الذكاة، قال: يموينقال امل: ويف التهذيب
  .يعجبين، وال أذهب إليه إال يف موضع ضرورة

  .ما أعرف أنه يروى عن أيب العشراء حديث غري هذا: قال
  .يف حديثه وامسه ومساعه من أبيه نظر: وقال البخاري

، تذهيب التهذيب ٤٢٥ / ١، العرب ١١٠٣: قة، ذيب الكمال، ور٧٢، ٧١ / ٧اجلرح والتعديل * 
 / ٢، شذرات الذهب ٣١٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩١، ٢٩٠ / ٨، ذيب التهذيب ١٤١ / ٣

٨٨.  
(*)  

)١١/١١١(  

  

بالبصرة، وحممد بن أبان بن عمران الواسطي يف قول، وإبراهيم بن حممد بن العباس الشافعي، وحمفوظ 
ن سندي بإسفرايني، وصفوان بن صاحل الدمشقي املؤذن، وسعيد بن بن أيب توبة البغدادي، ورجاء ب

  .حفص النفيلي، وحيىي بن سليمان اجلعفي مبصر، وحيىي بن سليمان احلفري االفريقي
  



 بن أيب شيخ الربجالين صاحب التواليف يف االمام أبو جعفر حممد بن احلسني) * ١( الربجالين - ٣٦
  .الرقائق

  .الك بن ضيغم، وزيد بن احلباب، وأزهر السمان، وسعيد الضبعي، وعدةحسني اجلعفي، وم: روى عن
ابن أيب الدنيا كثريا، وإبراهيم بن اجلنيد، وأبو العباس بن مسروق، وأبو يعلى، وحممد بن حيىي : وعنه

  .الواسطي
عليك مبحمد بن : إن رجال سأل أمحد بن حنبل عن شئ من أخبار الزهد، فقال: قيل: قال أبو حامت

  .سنياحل
  

، احملدث احلافظ الصدوق، أبو عبد اهللا البغدادي الرصايف، ابن الريان) م، د* * ( حممد بن بكار - ٣٧
  .موىل بين هاشم

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 ٧اجلرح والتعديل * بضمها " االنساب " ضبط يف االصل بفتح الباء، أما السمعاين فقد ضبطه يف ) ١(
، ١٣٩ / ٢، االنساب ٢٩١، ٢٩٠ / ١، طبقات احلنابلة ٢٢٣، ٢٢٢/  ٢، تاريخ بغداد ٢٢٩/ 

، شذرات ١٣٧ / ٥، لسان امليزان ٤٢٨ / ١، العرب ٥٢٢ / ٣، ميزان االعتدال ١٣٤ / ١اللباب 
  .٩٠ / ٢الذهب 

 / ٢، تاريخ بغداد ٢١٢ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٦٩ / ٢، التاريخ الصغري ٤٤ / ١التاريخ الكبري * * 
  =، تذهيب التهذيب ٤٢٨ / ١، العرب ١١٧٧: ذيب الكمال، ورقة، ١٠١، ١٠٠

)١١/١١٢(  

  

عبداحلميد بن رام، وأيب معشر جنيح، وفليح بن سليمان، وقيس بن الربيع، وحممد بن : حدث عن
طلحة بن مصرف، والوليد بن أيب ثور، وسوار بن مصعب، وإمساعيل بن زكريا، وإمساعيل بن جعفر، 

  .هشيم، وخلقوعباد بن عباد، و
مسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حامت، وابن أيب الدنيا، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، : وعنه

  واملعمري، وحامد بن شعيب، وأمحد بن أيب خيثمة،
وأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف، وأبو يعلى املوصلي، وعمران بن موسى السختياين، وحممد بن 

مد بن إسحاق السراج، وموسى بن هارون، وموسى بن إسحاق، واهليثم بن احلسني بن مكرم، وحم



  .خلف الدوري، وأبو القاسم البغوي، وخلق سواهم
  .كان أيب ال يرى بالكتابة عنه بأسا: قال عبد اهللا بن أمحد

  .شيخ ال بأس به: وروى عثمان بن سعيد، عن حيىي بن معني
  .ثقة: وروى عبد اخلالق بن منصور، عن حيىي

  .كذا قال الدار قطينو
  .بغدادي صدوق، يروي عن الضعفاء: وقال صاحل جزرة

  .أنا اليوم ابن سبع ومثانني سنة: مسعته يقول يف سنة اثنتني وثالثني ومئتني: وقال ابن أيب خيثمة
  .مات سنة مثان وثالثني ومئتني: وقال البخاري ومجاعة

  .زاد البغوي يف ربيع اآلخر
  

______________  
  ) *امشاهل* (
، غاية النهاية يف طبقات القراء ٣١٧ / ١٠، البداية والنهاية ٢٥٥ / ٢، الوايف بالوفيات ١٩٢ / ٣= 
، شذرات الذهب ٣٢٩: ، خالصة تذهيب الكمال٧٦، ٧٥ / ٩، ذيب التهذيب ١٠٥، ١٠٤ / ٢
٩٠ / ٢.  

(*)  

)١١/١١٣(  

  

  .عاش ثالثا وتسعني سنة: قلت
  

  :فأما
، فمفيت دمشق، وقاضيها، االمام احملدث، أبو عبد اهللا العاملي* ل  حممد بن بكار بن بال- ٣٨

  .هارون، واحلسن، فهو مسي الذي قبله، ومن جيله: الدمشقي، والد احملدثني
  .ولد سنة اثنتني وأربعني ومئة، قاله ولده حسن

د بن رباح، وحممد بن راشد املكحويل، وسعيد بن عبد العزيز، وسعي) بن(موسى بن علي : وحدث عن
  .بشري، والليث بن سعد، وحيىي بن محزة القاضي وطائفة

ابناه، وحفيده احلسن بن أمحد، وأمحد بن أيب احلواري، وأبو زرعة الدمشقي، وحممد بن حيىي : وعنه
، )١(الذهلي، وأبو حامت الرازي، وحممد بن عبد الرمحن بن االشعث الدمشقي، وعلي بن إشكاب 



  .وخلق
  .الفتوى بدمشقذكره أبو زرعة يف أهل 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، االنساب ٢١٢، ٢١١ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٦٩ / ٢، التاريخ الصغري، ٤٤ / ١التاريخ الكبري * 
، الوايف ١ / ١٩٢، و ٢ / ١٩١ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٧٧: ، ذيب الكمال، ورقة٣٢٩ / ٨

  .٣٢٩: صة تذهيب الكمال، خال٧٥، ٧٤ / ٩، ذيب التهذيب ٢٥٥ / ٢بالوفيات 
هو علي بن احلسني بن إبراهيم بن احلر بن زعالن، أبو احلسن، املعروف بابن إشكاب، بكسر ) ١(

  .اهلمزة وسكون املعجمة، وآخره موحدة
  .٣٤ / ٢" تقريب التهذيب " وهو لقب أبيه، كما صرح بذلك احلافظ ابن حجر يف 

  . ه٢٦١زي، تويف سنة وهو أخو حممد بن إشكاب، صدقه أبو حامت الرا
ذيب " ، و ٣٤ / ٢" تقريب التهذيب " ، و ٣٩٤، ٣٩٢ / ١١" تاريخ بغداد " انظر ترمجته يف 

  .٣٠٣ / ٧" التهذيب 
(*)  

)١١/١١٤(  

  

  .صدوق: كتب عنه أيب مبكة سنة مخس عشرة، وسئل عنه، فقال: وقال ابن أيب حامت
  .ن احلج يف استقبال سنة ست عشرة ومئتنيشهدت جنازته يف منصرفه م: وقال أبو زرعة الدمشقي
  .وفيها أرخه ابنه احلسن

  .وهو ابن أربع وسبعني سنة: وقال
  
  :و

  .العيشي االمام احملدث من مشايخ البصرة) م، د * ( حممد بن بكار بن الزبري- ٣٩
  .يزيد بن زريع، ومعتمر، وابن عيينة، وطبقتهم: روى عن

  .فيان، وبقي بن خملد، وعبدان، وأبو يعلى املوصليمسلم، وأبو داود، واحلسن بن س: وعنه
  .تويف سنة سبع وثالثني ومئتني

  



 احلافظ االمام الثقة، أبو بكر البلخي املستملي، يعرف ابن وزير) ٤خ، * * ( حممد بن أبان - ٤٠
  .حبمدويه، مستملي وكيع مدة طويلة حنو بضع عشرة سنة

  ، وسفيان بنإمساعيل ابن علية، وابن وهب، وغندر: حدث عن
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ٣، تذهيب التهذيب ١١٧٧: ، ذيب الكمال، ورقة٣٦٩ / ٢، اللباب ٤٤ / ١التاريخ الكبري * 

  .٣٢٩: ، خالصة تذهيب الكمال٧٧، ٧٦ / ٩، ذيب التهذيب ١ / ١٩٢
، طبقات ٨١، ٧٨ / ٢، تاريخ بغداد ٢٠٠ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٨٣ / ٢التاريخ الصغري، * * 

، ميزان االعتدال ٥٠٠، ٤٩٨ / ٢، تذكرة احلفاظ ١١٥٥: ، ذيب الكمال، ورقة٢٨٦ / ١احلنابلة 
، غاية النهاية يف ٣٣٤ / ١، الوايف بالوفيات ١٧٧ / ٣، تذهيب التهذيب ٤٤٣ / ١، العرب ٤٥٤ / ٢

الصة تذهيب ، خ٢١٨، ٢١٧: ، طبقات احلفاظ٤، ٣ / ٩، ذيب التهذيب ٤٣ / ٢طبقات القراء 
  .١٠٥ / ٢، شذرات الذهب ٣٢٤: الكمال

(*)  

)١١/١١٥(  

  

عيينة، وعبدة بن سليمان، وابن إدريس، وحيىي القطان، ووكيع، ويزيد، وعبد الرزاق، ومروان بن 
  .معاوية، وأيب خالد االمحر، وخلق كثري، وكتب العايل والنازل، وتغرب مدة يف الطلب

، وأبو حامت، وإمساعيل القاضي، وإبراهيم "الصحيح "  يف غري روى عنه اجلماعة سوى مسلم، ومسلم
احلريب، وأمحد بن سلمة، وإبراهيم بن أيب طالب، واملعمري، وعبد اهللا بن أمحد، وحممد بن ادر، 

  .والبغوي، وابن خزمية، وأبو العباس السراج، وعبد اهللا بن حممد ابن حبان بن مقري، وآخرون
قلت اليب عبد : كان حممد بن أبان يستملي لنا عند وكيع، وقال املروذي: روى البغوي عن أمحد، قال

إنه حدث : قد كان معنا يكتب احلديث، كتب يل كتابا خبطه، قلت: فأبو بكر مستملي وكيع ؟ قال: اهللا
قد كان معنا : حبديث أنكروه، ما أقل من برويه عن عبد الرزاق، وهو عندك وعند خلف بن سامل، قال

  .تلك السنة
حممد بن أبان، فسألت أيب عنه فعرفه، وذكر : قدم علينا رجل من بلخ، يقال له: وقال عبد اهللا بن أمحد

  .أنه كان معهم عند عبد الرزاق، فكتبنا عنه
فسألين أبو بكر بن أيب شيبة : قدمت الكوفة: مسعت عمرو بن محاد بن فرافصة، قال: وقال أمحد بن قتيبة

ليته قدم حىت ينتفع : فته على أنه يقدم، فإنه كان أزمع على اخلروج، قالخل: عن حممد بن أبان، فقلت



  .به
  .صدوق: قال أبو حامت
  .ثقة: وقال النسائي

)١١/١١٦(  

  

  .حسن املذاكرة، مجع وصنف، وكان مستملي وكيع: وقال ابن حبان
  .مات ببلخ يف احملرم سنة أربع وأربعني ومئتني: قال موسى بن هارون، وغريه

  .رخه البغوي، وعلي بن حممد السمسار، وضبط اليوموفيها أ
  .مات سنة مخس وأربعني: وروى القباين عن البخاري، قال

  
  :فأما
القرشي الواسطي : ابن زياد أبو احلسن، وأبو عبد اهللا السلمي، ويقال *  حممد بن أبان بن عمران- ٤١

  .الطحان احلافظ أحد بقايا املسندين الثقات
ير بن حازم، وفليح بن سليمان، وأبان بن يزيد، ومحاد بن سلمة، وأيب شيبة أبيه، وجر: فروى عن

العبسي، واحلكم بن فصيل الواسطي، والربيع بن مسلم، وعمارة بن زاذان، وقزعة بن سويد الباهلي، 
  .وأيب هالل الراسيب، ومهدي بن ميمون، وأيب عوانة، وسالم بن مسكني، وخلق سواهم

ي، وبقي بن خملد، وأمحد بن حيىي البالذري، وأسلم بن سهل حبشل، وموسى أبو زرعة الراز: حدث عنه
بن إسحاق االنصاري، وعبد اهللا بن أمحد، ومطني، وحممود بن حممد بن متويه الواسطي، وأبو عوانة، 

  واحلسن بن سفيان، وحممد بن حممد بن الباغندي، وأبو يعلى املوصلي،
______________  

  ) *اهلامش* (
، تذهيب ٥٧٨، ذيب الكمال، ورقة ٢٠٠، ١٩٩ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٢ / ١ الكبري التاريخ* 

، خالصة ٣، ٢ / ٩، ذيب التهذيب ٤٥٣ / ٣، ميزان االعتدال ٢ و ١ / ١٧٧ / ٣التهذيب 
  .٣٢٤: تذهيب الكمال

(*)  

)١١/١١٧(  

  



  .ويوسف بن حممد بن أيب زياد الواسطي املخضوب أحد احلفاظ، وخلق سواهم
  .ولدت سنة سبع وأربعني ومئة: مسعت أيب يقول: ل ابنه أمحد بن حممدقا

  .رمبا أخطأ، ومات سنة مثان وثالثني ومئتني: وقواه ابن حبان، وقال
  .مات سنة تسع: وقال حبشل

  .وكان فقيها، وكان خيضب: قال
  ).١(ويف الصالة من البخاري حدثنا حممد بن أبان، حدثنا غندر يف مكانني 

" تارخيه " هو البلخي، وقد ذكر البخاري يف : هو الواسطي، وقال الكالباذي وغريه: يقال ابن عد
  .الواسطي، وما ذكر البلخي لصغره، فإنه ال يستوعب صغار شيوخه

  
   بناالمام العالمة احلافظ ذو الفنون، أبو حممد إسحاق بن إبراهيم*  إسحاق الندمي - ٤٢

______________  
  ) *اهلامش* (
حدثنا حممد بن : باب ال تتحرى الصالة قبل غروب الشمس، ونصه:  يف املواقيت٥٠ / ٢ االول) ١(

مسعت عمران بن أبان حيدث عن : حدثنا شعبة، عن أيب التياح، قال: حدثنا غندر، قال: أبان، قال
قد إنكم لتصلون صالة لقد صحبنا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فما رأيناه يصليها، ول: معاوية، قال

  .ى عنها، يعين الركعتني بعد العصر
الواسطي، ولكل من القولني : هو البلخي، وقيل: حدثنا حممد بن أبان، فقال: وقد علق احلافظ على قوله

  .مرجح، وكالمها ثقة
حدثنا حممد بن : باب إمامة املفتون واملبتدع، ونصه:  يف االمامة١٦٠ / ٢وأما الثاين، ففي البخاري 

قال النيب، صلى اهللا عليه : ثنا غندر، عن شعبة، عن أيب التياح أنه مسع أنس بن مالك قالحد: أبان، قال
  ".امسع وأطع، ولو حلبشي كأن رأسه زبيبة : " وسلم، اليب ذر

الواسطي، وهو : هو البلخي مستملي وكيع، وقيل: ورجح احلافظ يف تعليقه هنا كونه البلخي، فقال
  .ة عن غندرحمتمل، لكن مل جند للواسطي رواي

، ٤٣٥، ٢٦٨ / ٥، االغاين ١٢٣، ١٢٢ / ٩، تاريخ الطربي ٣٦٢، ٣٦٠: طبقات الشعراء* 
  = و ٢٠٩ و ١٣٧: ، مسط الآللئ٣٤٥، ٣٣٨ / ٦، تاريخ بغداد ١٤٠ / ١الفهرست 

)١١/١١٨(  

  



ميمون التميمي املوصلي االخباري، صاحب املوسيقى، والشعر الرائق، والتصانيف االدبية مع الفقه 
  .واللغة، وأيام الناس، والبصر باحلديث، وعلو املرتبة

  .ولد سنة بضع ومخسني ومئة
مالك بن أنس، وهشيم بن بشري، وسفيان بن عيينة، وبقية ابن الوليد، وأيب معاوية الضرير، : ومسع من

  .واالصمعي، وعدد كثري
عيناء، ويزيد بن حممد املهليب، ولده محاد الراوية، وشيخه االصمعي، والزبري بن بكار، وأبو ال: حدث عنه
  .وآخرون

  .ولد سنة مخسني ومئة: ومل يكثر عنه احلفاظ الشتغاله عنهم بالدولة، وقيل
  .كان ثقة عاملا: قال إبراهيم احلريب

  .كان حلو النادرة، حسن املعرفة، جيد الشعر، مذكورا بالسخاء: وقال اخلطيب
  .الذي يرويه عنه ابنه" االغاين " صنف كتاب 

بقيت دهرا من عمري أغلس كل يوم إىل هشيم أو غريه من احملدثني، مث : ن إسحاق املوصلي قالوع
) ١(أصري إىل الكسائي، أو الفراء، أو ابن غزالة، فأقرأ عليه جزءا من القرآن، مث إىل أيب منصور زلزل 

  فيضاربين 
______________  

  ) *اهلامش* (
 ١، وفيات االعيان ٢١٥ / ١، إنباه الرواة ٥٨، ٥ / ٦ ، معجم االدباء٢٢٧: ، نزهة االلباء٥٠٩= 
، ٣١٤ / ١٠ البداية والنهاية ٣٩٣، ٣٨٨ / ٨، الوايف بالوفيات ٤٢٠ / ١، العرب ٢٠٥، ٢٠٢/ 

 / ٢، شذرات الذهب ٣٥٠ / ١، لسان امليزان ٢٨١، ٢٨٠ و ٢٦٠ / ٢، النجوم الزاهرة ٣١٥
  .٤١٤ / ٢، ذيب ابن عساكر ٨٤، ٨٢

  . علم إسحاق املوصلي ضرب العودوهو الذي) ١(
   أن٢٧٥ / ٥" االغاين " وجاء يف 

  .املوصلي أعطاه من ماله خاصة حنوا من مئة ألف درهم، سوى ما أخذه له من اخللفاء ومن أبيه
(*)  

)١١/١١٩(  

  

أو ثالثة، مث آيت عاتكة بنت شهدة، فآخذ منها صوتا أو صوتني، مث آيت االصمعي، وأبا عبيدة ) ١(طرقني 
  ).٢(فأستفيد منهما، وآيت جملس الرشيد بالعشي 



  .كان ابن االعرايب يصف إسحاق بالعلم والصدق واحلفظ
) ٣(إن عهدي بالنوم عهد طويل * هل إىل أن تنام عيين سبيل : هل مسعتم بأحسن من ابتدائه: ويقول

ستة : تبك ؟ قلتكم محلت معك من ك: ملا خرجنا مع الرشيد إىل الرقة، قال يل االصمعي: قال إسحاق
  .عشر صندوقا

الن أضرب على رأسي باملقارع أحب إيل من : وعن إسحاق أنه كان يكره أن ينسب إىل الغناء، ويقول
  .مغين: أن يقال عين
  .لوال شهرة إسحاق بالغناء، لوليته القضاء: وقال املأمون

 معاوية الضرير مبئة حديث، كنت قد جئت أبا: أخربنا أبو العيناء، حدثنا إسحاق املوصلي، قال: الصويل
: فوجدت ضريرا حيجبه لينفعه، فوهبته مئة درهم، فاستأذن يل، فقرأت املئة حديث، فقال يل أبو معاوية

  .هذا معيد ضعيف، وما وعدته فيأخذه من أذناب الناس، وأنت أنت
  قد : قلت

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٧٢ / ٥" االغاين " ح من وهو حتريف، والتصحي" طريقني " يف االصل ) ١(

  .صوت أو نغمة بالعود وحنوه: والطرق، بالفتح: وجاء يف احلاشية
  .٢٧٢، ٢٧١ / ٥" االغاين " انظر اخلرب بتمامه يف ) ٢(
كل يوم * غاب عين من الأمسي فعيين :  طبعة دار الكتب، وجاء بعده٣٣٢ / ٥" االغاين " هو يف ) ٣(

  وجدا عليه تسيل
  . إذا غناه، تفيض دموعه على حليته، ويبكي أحر بكاءوكان إسحاق: قال

  .٣٤٣ / ٦" تاريخ بغداد " والبيت يف 
(*)  

)١١/١٢٠(  

  

  .جعلتها مئة دينار
  .أحسن اهللا جزاءك: قال

ومايل كما قد تعلمني قليل * عطائي عطاء املكثرين تكرما : وقد أنشد إسحاق الرشيد أبياتا يقول فيها
  .فأمر له مبئة ألف درهم) ١(ورأي أمري املؤمنني جليل * الغىن وكيف أخاف الفقر أو أحرم 
  .مات سنة مخس وثالثني ومئتني



  
  .احلافظ الصدوق) ٢(الرسعين ) س * ( املعاىف بن سليمان- ٤٣

  .فليح بن سليمان، والقاسم بن معن، وزهري بن معاوية، وعدة: حدث عن
ن، والقاسم ابن الليث العتايب الرسعين، وجعفر هالل بن العالء، وأمحد بن إبراهيم بن ملحا: حدث عنه

  .الفريايب، وخلق كثري
  .وقد روى النسائي عن رجل عنه

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .فعايل فعال املكثرين جتمال: ، وروايته٣٢٢ / ٥" االغاين " البيتان يف ) ١(

  ".جليل " بدل " مجيل : " وفيه أيضا
" ، ويف ٨٤ / ٢" شذرات الذهب "  ضمن جمموعة من االبيات، ويف ٢٠٤ / ١" وفيات االعيان " ويف 

  .فعايل فعال املوسرين تكرما: ، ولفظه١٨ / ٦" معجم االدباء 
  ، تذهيب٤١٩ / ١، العرب ١٣٤٠: ، ذيب الكمال، ورقة٤٠٠ / ٨اجلرح والتعديل * 

، خالصة ١٩٩، ١٩٨ / ١٠، ذيب التهذيب ٣١٢ / ١٠، البداية والنهاية ٤٩ / ٤التهذيب 
  .٣٨٠: تذهيب الكمال

بفتح الراء املشددة، وسكون السني، وفتح العني وبعدها نون مكسورة، نسبة إىل رأس العني، مدينة ) ٢(
  .بديار بكر

(*)  

)١١/١٢١(  

  

  .مات يف سنة أربع وثالثني ومئتني
  

راهيم بن عثمان بن عبد اهللا بن حممد بن القاضي أيب شيبة إب) خ، م، د، س، ق* ( ابن أيب شيبة - ٤٤
، "والتفسري " ، "املصنف " و " املسند " خواسىت االمام العلم، سيد احلفاظ، وصاحب الكتب الكبار 

  .أبو بكر العبسي موالهم الكويف
  .أخو احلافظ عثمان بن أيب شيبة، والقاسم بن أيب شيبة الضعيف

  .ن عثمان هو ابن أخيه، فهم بيت علمفاحلافظ إبراهيم بن أيب بكر هو ولده، واحلافظ أبو جعفر حممد ب



  .وأبو بكر أجلهم
  .وهو من أقران أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن املديين يف السن واملولد واحلفظ

  .وحيىي بن معني أسن منهم بسنوات
  .طلب أبو بكر العلم وهو صيب، وأكرب شيخ له هو شريك بن عبد اهللا القاضي

ص سالم بن سليم، وعبد السالم بن حرب، وعبد اهللا بن املبارك، وجرير بن مسع منه، ومن أيب االحو
عبداحلميد، وأيب خالد االمحر، وسفيان بن عيينة، وعلي بن مسهر، وعباد بن العوام، وعبد اهللا بن 

إنه تابعي، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وعلي بن هاشم : إدريس، وخلف بن خليفة الذي يقال
  وعمر بن عبيد الطنافسي، وأخويهبن الربيد، 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ١٠، تاريخ بغداد ١٦٠ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٦٥ / ٢، التاريخ الصغري ١٧٣: طبقات خليفة* 

 ٢، ميزان االعتدال ٤٣٣، ٤٣٢ / ٢، تذكرة احلفاظ ٧٣٣، ٧٣٢: ، ذيب الكمال، ورقة٧١، ٦٦
، ذيب التهذيب ٣١٥ / ١٠، البداية والنهاية ١٨٣ / ٢تهذيب ، تذهيب ال٤٢١ / ١، العرب ٤٩٠/ 
  .١٣: ، الرسالة املستطرفة٨٥ / ٢، شذرات الذهب ٢١٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢ / ٦

(*)  

)١١/١٢٢(  

  

حممد ويعلى، وهشيم بن بشري، وعبد االعلى بن عبداالعلى، ووكيع بن اجلراح، وحيىي القطان، 
حيم بن سليمان، وأيب معاوية، ويزيد بن املقدام، ومرحوم العطار، وإمساعيل بن عياش، وعبد الر

  .وإمساعيل ابن علية، وخلق كثري بالعراق واحلجاز وغري ذلك
  .وكان حبرا من حبور العلم، وبه يضرب املثل يف قوة احلفظ

 جامع أيب" الشيخان، وأبو داود، وابن ماجة، وروى النسائي عن أصحابه، وال شئ له يف : حدث عنه
  ".عيسى 

حممد بن سعد الكاتب، وحممد بن حيىي، وأمحد ابن حنبل، وأبو زرعة، وأبو بكر بن أيب : وروى عنه أيضا
عاصم، وبقي بن خملد، وحممد ابن وضاح، حمدثا االندلس، واحلسن بن سفيان، وأبو يعلى املوصلي، 

واهليثم بن خلف الدوري، وجعفر الفريايب، وأمحد بن احلسن الصويف، وحامد بن شعيب، وصاحل جزرة، 
وعبيد بن غنام، وحممد بن عبدوس السراج، والباغندي، ويوسف بن يعقوب النيسابوري، وعبدان، 



  .وأبو القاسم البغوي، وأمم سواهم
  .أوالد ابن أيب شيبة من أهل العلم، كانوا يزامحوننا عند كل حمدث: قال حيىي بن عبداحلميد احلماين

  .كر صدوق، هو أحب إيل من أخيه عثمانأبو ب: وقال أمحد بن حنبل
  .كان أبو بكر ثقة، حافظا للحديث: وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي
ما رأيت أحدا أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة، قدم علينا مع علي بن : وقال عمرو بن علي الفالس

  .املديين، فسرد للشيباين أربع مئة حديث حفظا، وقام

)١١/١٢٣(  

  

فأبو بكر بن أيب شيبة أسردهم له، وأمحد بن حنبل : انتهى احلديث إىل أربعة: بو عبيدوقال االمام أ
  .أفقههم فيه، وحيىي بن معني أمجعهم له، وعلي بن املديين أعلمهم به

يا : مسعت أبا بكر بن أيب شيبة، وأنا معه يف جبانة كندة، فقلت له: قال حممد بن عمر بن العالء اجلرجاين
وأنا ابن أربع عشرة سنة، وأنا يومئذ أحفظ للحديث : ن شريك وأنت ابن كم ؟ قالأبا بكر، مسعت م

  .مين اليوم
فسألت حيىي بن : صدق واهللا وأين حفظ املراهق من حفظ من هو يف عشر الثمانني ؟ قال اجلرجاين: قلت

: يقولأبو بكر عندنا صدوق، وما حيمله أن : معني عن مساع أيب بكر بن أيب شيبة من شريك، فقال
  .وجدت يف كتاب أيب خبطه

  .وحدثت عن روح بن عبادة حبديث الدجال، وكنا نظنه مسعه من أيب هشام الرفاعي: وقال
، وعبد اهللا بن الرباد، )١(كان أبو بكر يقعد عند االسطوانة، وأخوه ومشكدانة : قال عبدان االهوازي

  .بكر فإنه يهدر) ٢(وغريهم، كلهم سكوت إال أبا 
  .هي االسطوانة اليت جيلس إليها ابن عقدة: قال ابن عدي

هذه هي أسطوانة عبد اهللا بن مسعود، جلس إليها بعده علقمة، وبعده إبراهيم، : فقال يل ابن عقدة
  .وبعده منصور، وبعده سفيان الثوري، وبعده وكيع، وبعده أبو بكر بن أيب شيبة، وبعده مطني

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  . والكاف، لقب عبد اهللا بن عمر بن حممد بن أبان بن صاحل بن عمري االموي موالهمبضم امليم) ١(

  .وعاء املسك: واملشكدانة، بالفارسية



  ".أبو : " يف االصل) ٢(
(*)  

)١١/١٢٤(  

  

أعلم من أدركت باحلديث وعلله علي بن املديين، وأعلمهم : وقال صاحل بن حممد احلافظ جزرة
  .عني، وأحفظهم عند املذاكرة أبو بكر بن أيب شيبةبتصحيف املشايخ حيىي بن م

مسعت أبا زرعة، يقول، ما رأيت : مسعت عبدالرمحن بن خراش، يقول: قال احلافظ أبو العباس بن عقدة
دع أصحابك، فإم : يا أبا زرعة، فأصحابنا البغداديون ؟ قال: أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة فقلت
  .ن أيب بكر بن أيب شيبةأصحاب خماريق، ما رأيت أحفظ م

، وحدث ببغداد "التفسري " و " االحكام " و " املسند " كان أبو بكر متفنا حافظا، صنف : قال اخلطيب
  .هو وأخواه القاسم وعثمان

يف سنة أربع وثالثني ومئتني أشخص املتوكل الفقهاء واحملدثني، فكان فيهم مصعب : قال إبراهيم نفطويه
وإسحاق بن أيب إسرائيل، وإبراهيم بن عبد اهللا اهلروي، وأبو بكر وعثمان ابنا أيب بن عبد اهللا الزبريي، 

  .شيبة، وكانا من احلفاظ
: فقسمت بينهم اجلوائز، وأمرهم املتوكل أن حيدثوا باالحاديث اليت فيها الرد على املعتزلة واجلهمية، قال

  فجلس
فا، وجلس أبو بكر يف مسجد الرصافة، وكان عثمان يف مدينة املنصور، واجتمع عليه حنو من ثالثني أل

  .أشد تقدما من أخيه، اجتمع عليه حنو من ثالثني ألفا
وكان أبو بكر بن قوي النفس حبيث إنه استنكر حديثا تفرد به حيىي ابن معني، عن حفص بن : قلت

  .من أين له هذا ؟ فهذه كتب حفص، ما فيها هذا احلديث: غياث، فقال
د بن هبة اهللا بن أمحد الدمشقي قراءة عليه غري مرة، أنبأنا عبد املعز بن حممد أخربنا أبو الفضل أمح

  اهلروي، أخربنا زاهر بن طاهر سنة سبع

)١١/١٢٥(  

  

وعشرين ومخس مئة راة، أخربنا حممد بن حممد بن محدون السلمي، وأخربنا أمحد بن عبد املعز، أخربنا 
أخربنا أبو عمرو : بو سعد حممد بن عبدالرمحن الكنجروذي، قاالأخربنا أ: زاهر، ومتيم بن أيب سعيد، قاال

حدثنا حممد بن بشر، عن عبيد : بن محدان، أخربنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، قال



ذكر لرسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم اهلالل، : اهللا، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة قال
  ).١" ( رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثالثني إذا: " فقال

  .هذا حديث صحيح غريب
تفرد به أبو الزناد عن االعرج، ومل يروه عنه سوى عبيد اهللا بن عمر، وال عن عبيد اهللا سوى حممد بن 

  .بشر العبدي فيما علمت
 يروه أحد من السنن سوى النسائي فرواه عن أيب أخرجه مسلم عن أيب بكر عنه، فوقع موافقة عالية، ومل

  .بكر أمحد بن علي املروزي، عن ابن أيب شيبة، فوقع لنا بدال بعلو درجتني
أخربنا موسى بن عبد القادر، حدثنا سعيد بن : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال
خلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا أبو بكر بن أمحد، أخربنا علي بن أمحد البندار، أخربنا أبو طاهر امل

أيب شيبة، حدثنا أبو خالد االمحر سليمان بن حيان، عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان، عن أسامة بن 
ما تركت على أميت بعدي فتنة أضر على الرجال من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: زيد، قال
  ).٢" (النساء 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 يف ١٣٤ / ٤باب وجوب صوم رمضان، والنسائي : يف الصيام) ٢٠) (١٠٨١(أخرجه مسلم ) ١(

  .باب ذكر االختالف على الزهري يف هذا احلديث: الصوم
  =باب ما يتقى من شؤم :  يف النكاح١١٨ / ٩إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٢(

)١١/١٢٦(  

  

يبة، حدثنا محيد بن عبدالرمحن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، مسعت أسامة أخربنا أبو بكر بن أيب ش: وبه
كان : كيف كان يسري رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حني دفع من عرفات ؟ قال: بن زيد، وسئل

  .يسري العنق، فإذا وجد فجوة نص
  .والنص أرفع من العنق: قال هشام

  .عن أيب بكر فوافقناه) ١(أخرجهما مسلم 
، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا أمحد بن علي )٢(نا ابن عالن، حدثنا الكندي، أخربنا القزاز أنبأ

احملتسب، عن حممد بن عمران الكاتب، حدثين عمر بن علي، حدثنا أمحد بن حممد بن املربع، ومسعت أبا 
هم سياقة للحديث فأعلمهم باحلالل واحلرام أمحد بن حنبل، وأحسن: ربانيو احلديث أربعة: عبيد، يقول



وأداء علي بن املديين، وأحسنهم وضعا لكتاب أبو بكر بن أيب شيبة، وأعلمهم بصحيح احلديث وسقيمه 
  .حيىي بن معني

  .مات أبو بكر يف احملرم سنة مخس وثالثني ومئتني: قال البخاري ومطني
 وعشرين وثالث آخر من روى عنه أبو عمرو يوسف بن يعقوب النيسابوري، وبقي إىل سنة بضع: قلت
  .مئة

  : وقد خلف أبا بكر ولده احلافظ الثبت
______________  

  ) *اهلامش* (
باب : يف أول الرقاق) ٢٧٤٠(، ومسلم )إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم: (املرأة، وقوله تعاىل= 

: يف االدب) ٢٧٨٠(أكثر أهل اجلنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء، والترمذي 
باب فتنة النساء، كلهم من طريق : يف الفنت) ٣٩٩٨(باب ما جاء يف حتذير فتنة النساء، وابن ماجة 

  .سليمان التيمي، عن أيب عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد
باب االفاضة من عرفات إىل : يف احلج) ٢٨٣) (١٢٨٦(االول تقدم خترجيه، والثاين أخرجه برقم ) ١(

  .املزدلفة
: هو أبو منصور القزاز، عبدالرمحن بن حممد بن عبد الواحد الشيباين البغدادي، ويعرف بابن زريق) ٢(

  .روى عن اخلطيب وأيب جعفر بن مسلمة، والكبار
  .وكان صاحلا كثري الرواية

  . ه عن بضع ومثانني سنة٥٣٥تويف سنة 
  .٩٦، ٩٥ / ٤للمؤلف " العرب " انظر 
(*)  

)١١/١٢٧(  

  

  .أبو شيبة العبسي الكويف) س، ق * ( بن عبد اهللا إبراهيم- ٤٥
  .ولد يف أيام سفيان بن عيينة

جعفر بن عون، وهو أكرب شيخ له، وعبيد اهللا بن موسى، وأيب نعيم، وقبيصة، وأبيه، : ومسع من
  .وأعمامه، وخلق كثري

بو العباس بن ، وأ"اليوم والليلة " ، والنسائي يف "صحيحه " ابن ماجة، وأبو عوانة يف : حدث عنه
  عقدة، وحممد بن جرير الطربي، وعبد الرمحن



  .ابن أيب حامت، وطائفة
  .وكان من تالمذة االمام أمحد يف الفقه، له عنه مسائل

  .صدوق: قال أبو حامت
  .تويف يف سنة مخس وستني ومئتني: قلت
  

ة احلزامي موالهم  بن شيباحملدث العامل أبو بكر عبدالرمحن بن عبدامللك) خ، س* * ( احلزامي - ٤٦
  .املدين
حممد بن طلحة التيمي، وموسى بن إبراهيم االنصاري، وابن أيب فديك، والوليد بن مسلم، وأيب : عن

  نباتة يونس بن حيىي، وعبد الرمحن بن
______________  

  ) *اهلامش* (
يب ، ذ٢ / ٣٨ / ١، تذهيب التهذيب ٥٩: ، ذيب الكمال، ورقة١١٠ / ٢اجلرح والتعديل * 

  .١٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٦ / ١التهذيب 
، ذيب الكمال، ١٤٨ / ٤، االنساب ٢٥٩ / ٥، اجلرح والتعديل ٣١٨ / ٥التاريخ الكبري * * 
 / ٦، ذيب التهذيب ١١٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٧٨ / ٢، ميزان االعتدال ٨٠٤، ٨٠٣: ورقة

  .٢٣١:  خالصة تذهيب الكمال٢٢٢، ٢٢١
(*)  

)١١/١٢٨(  

  

  .املغرية بن عبدالرمحن احلزامي، وصدقة بن بشري، وخلق
، وعبد اهللا بن شبيب، والربيع املرادي، والفضل بن حممد الشعراين، "الصحيح " البخاري يف : وعنه

  .وأبو زرعة، وآخرون
رآه أبو زرعة، فذاكره بغرائب مل تكن عند أيب زرعة، فسأله أن حيدثه، فصار إليه، ونظر : قال أبو حامت

  .يف كتبه
  .رمبا خالف: ، وقال"الثقات " وذكره ابن حبان يف 

  .ضعيف: وقال ابن أيب داود
  .مل يكن بني حتديثه وموته كثري شئ، اختلفت إليه عشرين ليلة، أنظر يف كتبه: وقال أبو زرعة

  



، مث االمام القدوة الثقة، أبو علي املروزي، مث البغدادي اخلزاز) خ، م، د * ( هارون بن معروف- ٤٧
  .الضرير

هشيم، وحيىي بن أيب زائدة، وسفيان بن عيينة، وعبد العزيز الدراوردي، وأيب بكر بن : حدث عن
عياش، وعبد اهللا بن وهب، والوليد بن مسلم، ومروان بن شجاع، وطبقتهم من أهل احلجاز، والشام 

  .ومصر واجلزيرة والعراق
  .وعين ذا الشأن، ومجع وصنف

   داود، وبواسطة البخاري، وأمحد بن حنبل،مسلم، وأبو: حدث عنه
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ٢، التاريخ الصغري ٢٢٦ / ٨، التاريخ الكبري ٤٧٩: ، طبقات خليفة٣٥٥ / ٧طبقات ابن سعد * 

: ، ذيب الكمال، ورقة١٥، ١٤ / ١٤، تاريخ بغداد ٩٦ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٥٤، ٣٥٣
، طبقات ١٢، ١١ / ١١، ذيب التهذيب ١١٠ / ٤ب التهذيب ، تذهي٤١٠ / ١، العرب ١٤٣٠
  .٧١ / ٢، شذرات الذهب ٤٠٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٤: احلافظ

(*)  

)١١/١٢٩(  

  

وحممد بن حيىي، وصاحل بن حممد جزرة، وأمحد بن زهري، وعبد اهللا بن أمحد، وموسى بن هارون، وأبو 
  .القاسم البغوي، وأبو يعلى، وآخرون

  .و حامت، وغريهوثقه أب
  .مسع منه أيب ببغداد يف سنة مخس عشرة بعدما عمي من حفظه: قال ابن أيب حامت

من آثر احلديث : رأيت يف املنام، يقال يل: قال هارون بن معروف: مسعت الثقة، يقول: قال أبو داود
  .على القرآن عذب

  .فظننت أن ذهاب بصري من ذلك: قال
من زعم أن القرآن خملوق، فكأمنا عبد الالت : بن معروف، يقولمسعت هارون : وقال هارون احلمال

  .والعزى
  .من زعم أن اهللا ال يتكلم، فهو يعبد االصنام: وروى عبد اهللا بن أمحد عنه

  .مات يف آخر شهر رمضان سنة إحدى وثالثني ومئتني
  .وعاش أربعا وسبعني سنة



  
ن االعرج بن عاصم الشيخ احلافظ الثقة، ابن زهري بن عمرو بن مجيل ب) م، س ( داود بن عمرو- ٤٨

  .أبو سليمان الضيب البغدادي، ابن عم حمدث أصبهان أمحد بن يونس بن املسيب بن زهري الضيب
  .ولد داود قبل اخلمسني ومئة تقريبا

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 ٨ تاريخ بغداد ،٤٢٠ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٣٦ / ٣، التاريخ الكبري ٣٤٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٤٥٧ / ٢، تذكرة احلفاظ ٣٩٢: ، ذيب الكمال، ورقة١٥٥ / ١، طبقات احلنابلة ٣٦٥، ٣٦٣/ 

، ٢٥٤ / ٢، النجوم الزهرة ١٩٥ / ٣، ذيب التهذيب ٢٠٧ / ١، تذهيب التهذيب ٤٠٢ / ١العرب 
  .١١٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٠، ١٩٩: طبقات احلفاظ

(*)  

)١١/١٣٠(  

  

ويرية بن أمساء، ونافع بن عمر اجلمحي، وأيب معشر جنيح السندي، ومحاد بن زيد، ج: وروى عن
وشريك القاضي، وإمساعيل بن عياش، وحممد بن مسلم الطائفي، وعبد الرمحن بن أيب الزناد، وحممد بن 

  .عبد اهللا ابن عبيد بن عمري، وخلق سواهم
احلريب، وأبو حامت، وأمحد بن احلسن ، وإبراهيم "صحيحه " أمحد بن حنبل، ومسلم يف : حدث عنه

  الصويف، وابن أيب الدنيا، وأبو
  .القاسم البغوي، وآخرون
  .رأيت أمحد بن حنبل يأخذ لداود بن عمرو بالركاب: قال أبو احلسن بن العطار

  .حدثنا داود بن عمرو الثقة املأمون: وقال البغوي
  .ليس به بأس: وقال حيىي بن معني

يف دار أيب القاسم ابن بنت منيع شجرة حتمل :  عنه، فكان جمان الطلبة يقولونوقد كان البغوي مكثرا
  .داود بن عمرو الضيب
  .تويف داود يف شهر ربيع االول سنة مثان وعشرين ومئتني: قال اخلطيب، وغريه

  .بل مات يف صفر: وقيل
  ".سننه " وقد روى النسائي له يف 



ا موسى بن عبد القادر، حدثنا سعيد بن البناء، أخربنا علي بن أخربن: أخربنا عبد احلافظ، والغسويل، قاال
البسري، أخربنا أبو طاهر الذهيب، أخربنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا داود بن عمرو املسييب، حدثنا حممد 

جاء النيب، : " بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي، عن حيىي بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة، قالت
  عليه وسلم، إىل عثمان بن مظعون، وهو ميت،صلى اهللا 

)١١/١٣١(  

  

  ".فكشف عن وجهه وبكى، مث قبل ما بني عينيه 
  .حديث غريب
  ).١(حممد بن عبد اهللا بن عبيد ليس بذاك القوي : قال البخاري

  .حدثنا عبد اهللا، حدثنا حممد بن عبد الواهب احلارثي، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري: وبه
  .بكى بكاء طويال: فذكر حنوه، وزاد فيه

  ".طوباك يا عثمان، مل تلبسك الدنيا، ومل تلبسها : " فلما رفع على السرير، قال
حدثنا عبد اهللا البغوي، حدثنا داود بن عمرو املسييب سنة سبع وعشرين ومئتني، حدثنا يعقوب بن : وبه

: قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: التحممد بن طحالء، عن أيب الرجال، عن عمرة، عن عائشة، ق
  ).٢" (بيت المتر فيه جياع أهله " 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا أبو شهاب احلناط، عن احلجاج بن أرطاة، عن عطاء، : وبه
عيه د: " بال ابن الزبري على النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فأخذته أخذا عنيفا، فقال: عن عائشة، قالت

  ".فإنه مل يطعم الطعام، وال يضر بوله 
  .حجاج فيه لني

  .نسبه إىل عمه االمري املسيب بن زهري: املسييب: وقوله
  

______________  
  ) *اهلامش* (
باب ما جاء يف تقبيل امليت، من : يف اجلنائز) ٩٨٩(لكن روي من طريق آخر، أخرجه الترمذي ) ١(

  .عن قاسم، عن عائشةطريق سفيان عن عاصم بن عبيد اهللا، 
" وعاصم بن عبيد اهللا ضعيف، بقية رجاله ثقات، وله شاهد من حديث معاذ بن ربيعة، ذكره اهليثمي يف 

  .رواه البزار، وإسناده حسن، فيتقوى احلديث به ويصح: ، وقال٢٠ / ٣" امع 
عيال، من طريق باب يف إدخال التمر وحنوه من االقوات لل: يف االشربة) ٢٠٤٦(وأخرجه مسلم ) ٢(



عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب، عن يعقوب بن حممد بن طحالء، عن أيب الرجال حممد بن عبدالرمحن، عن 
  ).٣٣٢٧(، وابن ماجة )١٨١٦(، والترمذي )٣٨٣١(عمرة عن عائشة، وأخرجه أبو داود 

(*)  

)١١/١٣٢(  

  

النقور، حدثنا عيسى بن الوزير، حدثنا االبرقوهي، حدثنا الفتح، حدثنا هبة اهللا احلاسب، حدثنا ابن 
  حدثنا البغوي، حدثنا داود بن عمرو

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،: الضيب، حدثنا حممد بن مسلم، عن عمرو، عن جابر، قال
  ).١" (احلرب خدعة 

  
موىل االمام احلافظ الثقة، أبو الفضل اخلوارزمي، مث البغدادي ) خ، م، د، س * ( داود بن رشيد- ٤٩

  .بين هاشم، رحال جوال، صاحب حديث
مسع أبا املليح احلسن بن عمر الرقي، وإمساعيل بن جعفر، وهشيم ابن بشري، وإمساعيل بن عياش، وحيىي 
بن زكريا بن أيب زائدة، والوليد بن مسلم، وإمساعيل بن علية، وبقية بن الوليد، وأبا إمساعيل املؤدب، 

اق، وسويد بن عبد العزيز، وعبد امللك بن حممد الصنعاين، ومكي ومروان بن معاوية، وشعيب بن إسح
  .بن إبراهيم، وعدة

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .إسناده قوي) ١(

  .وحممد بن مسلم هو الطائفي، وعمرو هو ابن دينار
باب جواز : يف اجلهاد) ١٧٣٩(باب احلرب خدعة، ومسلم :  يف اجلهاد١١٠ / ٦وأخرجه البخاري 

، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن )١٦٧٥(، والترمذي )٢٦٣٦(ع يف احلرب، وأبو داود اخلدا
  .عمرو ابن دينار، عن جابر

  .أصوا، خدعة، بفتح اخلاء وسكون الدال: ، يروى هذا احلرف من ثالثة أوجه"خدعة : " وقوله
  .بلغنا أا لغة النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ثعلب

  .إذا خدع املقاتل مرة، مل يكن هلا إقالة: خلدعة أا مرة واحدة، أيمعىن ا: قال اخلطايب
: ويقال: هذه لعبة: خدعة، بضم اخلاء وسكون الدال، وهي االسم من اخلداع، كما يقال: ويروى



لعبة، إذا : خدعة، بضم اخلاء وفتح الدال، ومعناها أا ختدع الرجال ومتنيهم، مث ال تفي هلم، كما يقال
  .لتلعب باالشياءكان كثري ا

، اجلرح والتعديل ٣٧١ / ٢، التاريخ الصغري ٢٤٤ / ٣، التاريخ الكبري ٣٤٩ / ٧طبقات ابن سعد * 
  ، العرب٣٨٩، ٣٨٨: ، ذيب الكمال، ورقة٣٦٨، ٣٦٧ / ٨، تاريخ بغداد ٤١٢ / ٣
، خالصة تذهيب ١٨٤ / ٣، ذيب التهذيب ٢٠٥ / ١، تذهيب التهذيب ٤٣٠، ٤٢٩ / ١

  .٩١ / ٢، شذرات الذهب ١٠٩: الكمال
(*)  

)١١/١٣٣(  

  

مسلم، وأبو داود، وبقي بن خملد، وأبو زرعة، وأبو حامت، وإبراهيم احلريب، وموسى بن : حدث عنه
هارون، وأبو يعلى املوصلي، وأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف، وحممد بن ادر، وأبو القاسم 

  .البغوي، وأبو العباس السراج، وعدد كثري
  .وثقه حيىي بن معني، وغريه

  .ثقة نبيل: وقال الدار قطين
  .، والنسائي، عن رجل عنه"صحيحه " وقد روى البخاري يف : قلت

قمت ليلة أصلي، : حدثنا إبراهيم احلريب، حدثنا داود بن رشيد، قال": االسة " أمحد بن مروان يف 
يا داود، أمنناهم وأقمناك : أيت كأن قائال يقولفأخذين الربد ملا أنا فيه من العري، فأخذين النوم، فر

  .ما ترك جد الليل: فأظن داود ما نام بعدها، يعين: فتبكي علينا ؟ قال احلريب
ال ظفر مع بغي، والصحة مع م، وال ثناء مع كرب، وال : قالت حكماء اهلند: ومسعت داود يقول: قال

شح، وال حمبة مع هزء، والقضاء مع عدم فقه، ، والشرف مع سوء أدب، والبر مع )١(صداقة مع خب 
وال عذر مع إصرار، والسلم قلب مع غيبة، والراحة مع حسد، والسؤدد مع انتقام، وال رئاسة مع عزة 

  .نفس وعجب، والصواب مع ترك مشاورة، وال ثبات ملك مع اون
  تويف يف سابع شعبان سنة تسع وثالثني ومئتني، وهو من أبناء 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .اخلداع واخلبث والغش: اخلب، بالكسر والفتح) ١(

(*)  

)١١/١٣٤(  



  

  .الثمانني، ولعل بعض أمراء الزمان حيوي هذه اخلالل الردبة
قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق، أخربك املبارك بن أيب اجلود، حدثنا أمحد بن أيب غالب الزاهد، 

نا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا البغوي، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا عبد العزيز بن علي، حدث
يارسول اهللا، علمين ما : حدثنا أبو إمساعيل املؤدب، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قلت

  ).١" (ال تغضب : " أدخل به اجلنة، وال تكثر علي، قال
 أبو املنجى بن الليت، وقرأت على االبرقوهي، أخربنا: قرأت على أمحد بن حممد احلافظ، ومجاعة، قالوا

حدثنا أبو الوقت السجزي، أخربتنا بيىب اهلرمثية، أخربنا عبدالرمحن بن أيب : أخربنا زكريا العليب، قاال
شريح، أخربنا عبد اهللا بن حممد، أخربنا داود بن رشيد، أخربنا عمر بن أيوب أخربنا إبراهيم بن نافع، 

رأى علي النيب صلى اهللا عليه وسلم :  طاووس، عن عبد اهللا بن عمرو، قالعن سليمان االحول، عن
  ".أحرقهما : " أغسلهما ؟ قال: ؟ قلت" أمك أمرتك ذا : " ثوبني معصفرين، فقال

  .عن داود) ٢(أخرجه مسلم 
  .واالحراق هنا تعزير، ولعل صبغهما كان ال يزول بالغسل كما ينبغي، واملعصفر يرخص للمرأة

  
______________  

  ) *اهلامش* (
يف الرب ) ٢٠٢٠(باب احلذر من الغضب، والترمذي :  يف االدب٤٣١ / ١٠وأخرجه البخاري ) ١(

  .٤٦٦ / ٢والصلة، وأمحد 
: " باب النهي عن لبس الرجل الثوب املعصفر، ويف رواية عنده: يف اللباس والزينة) ٢٠٧٧(رقم ) ٢(

  ".إن هذه من ثياب الكفار، فال تلبسها 
)(*  

)١١/١٣٥(  

  

هو االمام العامل احلافظ حمدث دمشق، أبو أيوب بن ) ٤خ،  * ( سليمان بن بنت شرحبيل- ٥٠
عبدالرمحن بن عيسى بن ميمون بن عبد اهللا التميمي الدمشقي، وجده هو شرحبيل بن مسلم اخلوالين 

  . احلديثاحملدث التابعي احلمصي شيخ إمساعيل بن عياش، وسفيان بن عيينة، كان من فرسان
إمساعيل بن عياش، وسفيان بن عيينة، وحامت بن إمساعيل، وبقية بن الوليد، وعيسى بن : حدث عن

يونس، ومسلمة بن علي، وحيىي ابن محزة، والوليد بن مسلم، وبشر بن عوف، وخالد بن يزيد بن أيب 



د امللك بن حممد مالك، وسعدان بن حيىي، وسويد بن عبد العزيز، وعبد الرمحن بن أيب الرجال، وعب
الصنعاين، وعمر بن عبد الواحد النصري، وعبد اهللا بن عبدالرمحن بن يزيد بن أيب مالك، وحممد بن 

محري، ومعروف اخلياط موىل واثلة بن االسقع، وخلق كثري، ويرتل إىل أن يروي عن احلافظ معاوية بن 
  .صاحل االشعري وهو تلميذه

عبيد القاسم بن سالم، وحممود بن خالد، وحممد بن حيىي البخاري، وأبو داود، وأبو : حدث عنه
الذهلي، وأبو إسحاق اجلوزجاين، وإبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد اخلتلي، وإسحاق بن إبراهيم بن سنني 
اخلتلي، وأمحد بن احلسن الترمذي، وأمحد بن حممد بن أخي هشام بن عمار، وأمحد بن املعلى القاضي، 

   حممد العذري، وإمساعيل بن وأبو قصي إمساعيل بن
______________  

  ) *اهلامش* (
  ، ذيب١٢٩ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٠٩ / ١، تاريخ الفسوي ٢٤ / ٤التاريخ الكبري * 

 ٢، ميزان االعتدال ٤١٤، ٤١٣ / ١، العرب ٤٣٨ / ٢، تذكرة احلفاظ ٥٤٦، ٥٤٥: الكمال، ورقة
، ٢٠٧ / ٤، ذيب التهذيب ٣١٢ / ١٠ والنهاية ، البداية٥٢ / ٢، تذهيب التهذيب ٢١٤، ٢١٢/ 

  .٧٨ / ٢، شذرات الذهب ١٩٢: ، طبقات احلفاظ٢٠٨
(*)  

)١١/١٣٦(  

  

حممد بن قرياط، وبدر بن اهليثم الدمشقي، وجعفر الفريايب، وعبد اهللا بن أيب اخلوارزمي القاضي، 
 بن إسحاق بن احلريص، ، وعثمان بن خرزاذ، وعمرو بن أيب زرعة الدمشقي، وحممد)١(وأبوازرعة 

  .وحممد بن إبراهيم ابن مسيع، وخلق كثري
  .ليس به بأس، وهشام بن عمار أكيس منه: قال حيىي بن معني
  .رواه أبو حامت عنه

سليمان صدوق، مستقيم احلديث، ولكنه أروى الناس عن الضعفاء واهولني، وكان : مث قال أبو حامت
  . مل يفهم، وكان ال مييزعندي يف حد لو أن رجال وضع له حديثا

  .هشام بن عمار كيس: يقول: أبو عبيد اآلجري، عن أيب داود، مسعت حيىي بن معني
 خري من هشام، حدث هشام بأرجح -سليمان بن بنت شرحبيل :  يعين-وأبو أيوب : مث قال أبو داود

يب مسهر يدور على أحاديث أ) ٢(من أربع مئة حديث، ليس هلا أصل مسندة، كلها، كان فضلك 
  .وغريه، يلقنها هشاما، ويقول هشام، حدثين، قد روي، فال أبايل من محل اخلطأ



  .سليمان ثقة خيطئ كما خيطئ الناس: وقال أبو داود أيضا
  .احلجة أمحد بن حنبل: أحجة هو ؟ قال: قيل له

  .ثقة إذا روى عن املعروفني: وقال معاوية بن صاحل عن حيىي بن معني
   كان صحيح الكتاب إال أنه كان حيول، فإن :وقال يعقوب الفسوي

______________  
  ) *اهلامش* (
  .أي الدمشقي، والرازي) ١(
  .هو احلافظ الناقد فضلك الصائغ أبو بكر الفضل بن العباس الرازي) ٢(

(*)  

)١١/١٣٧(  

  

  .وقع فيه شئ، فمن النقل، وسليمان ثقة
  .ال بأس به، ولكنه حيدث عن الضعفى: وقال صاحل جزرة

  .صدوق: وقال النسائي
  .يعترب حديثه إذا روى عن الثقات، فإذا روى عن ااهيل، ففيها مناكري: وقال ابن حبان

  .ثقة: سليمان بن عبدالرمحن ؟ قال: قلت للدار قطين: قال احلاكم
  .حدث ا عن ضعفاء، فأما هو فثقة: أليس عنده مناكري ؟ قال: قلت

  .فتوى بدمشقوذكره أبو زرعة النصري يف أهل ال
  .سليمان ابن عبدالرمحن فقيه أهل دمشق: وقال أيضا

كنا عند سليمان بن عبدالرمحن : مسعت إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين يقول: قال احلفاظ أمحد بن جوصا
بلغين ورود هذا الغالم : الدمشقي، فلم يأذن للناس ثالثة أيام، فلما دخلنا عليه، واستزدناه، قال

  .با زرعة، فدرست لاللتقاء به ثالث مئة ألف حديثأ: الرازي، يعين
  .هو يف نفسه صدوق، لكنه هلج برواية الغرائب عن ااهيل والضعفاء: قلت

: يرويه عن الوليد بن مسلم، قال) ١(وله يف كتاب أيب عيسى الترمذي حديث الدعاء حلفظ القرآن 
  ).٢(حدثنا ابن جريح، واحلديث شبه موضوع 

  
______________  

  ) *اهلامش* (



  باب يف دعاء احلفظ، من طريق سليمان: يف الدعوات) ٣٥٧٠(أخرجه الترمذي ) ١(
ابن عبدالرمحن الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريح، عن عطاء بن أيب رباح، وعكرمة 

ن هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث الوليد ب: وقال...موىل ابن عباس، عن ابن عباس
  .مسلم

  .كذا قال، مع أن رجاله ثقات، وليس فيه سوى تدليس ابن جريح) ٢(
  =ويبدو أن املؤلف 

)١١/١٣٨(  

  

وقد روى البخاري أيضا عن عبد اهللا عنه، وعبد اهللا هذا هو عندي عبد اهللا بن أيب اخلوارزمي القاضي، 
  .الكبري له" الضعفاء " فإن البخاري نزل عنده مدة، ونظر يف كتبه، وعلق عنه أماكن يف كتاب 

  .وقد وقع يل من عايل حديث سليمان بن عبدالرمحن
  .مات سنة ثالث وثالثني ومئتني: قال أبو زرعة الدمشقي ومجاعة

  .يف يوم االربعاء لليلة بقيت من صفر: زاد ابن دحيم، فقال
  .بةاالمري الذي بىن مدينة الرح: وشهدته، وصلى عليه مالك بن طوق، يعين: قال أبو زرعة

  .مات وهو ابن مثانني سنة: وقال أبو سليمان بن زبر
عبيد اهللا التيمي الطلحي ) ١) (بن(ابن محاد بن عمران بن موسى بن طلحة * سليمان بن عبدالرمحن : أما

الكويف التمار، فريوي عن أبيه، يكىن أبا داود، وحدث عنه أبو داود، وأبو زرعة، وابن أيب عاصم، تويف 
  .٢٥٢سنة 

 أبو الفداء إمساعيل بن عبدالرمحن بن الفراء، حدثنا أبو حممد بن قدامة، أخربنا أبو الفتح بن أخربنا
  البطي، أخربنا أبو احلسن بن أيوب 

______________  
  ) *اهلامش* (
  ينصب نقده على احلديث من جهة متنه، ال من جهة سنده، فقد قال يف ترمجة الوليد بن مسلم من= 
  .من أنكر ما أتى حديث حفظ القرآن، رواه الترمذيو: قلت": امليزان " 
  .١٥٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٧، ٢٠٦ / ٤، ذيب التهذيب ١٢٩ / ٤اجلرح والتعديل * 
  .سقطت من االصل، واستدركت من كتب الرجال) ١(

(*)  

)١١/١٣٩(  



  

مساعيل السلمي، أخربنا البزاز، أخربنا أبو علي بن شاذان، حدثنا أبو سهل بن زياد، أخربنا حممد ابن إ
مسعت أبا : سليمان بن عبدالرمحن، عن خالد بن يزيد ابن أيب مالك، عن أبيه، عن عطاء بن أيب رباح

يا أيها الناس، اتقوا اهللا، وال حتملنكم العسرة على أن تطلبوا الرزق من غري حله، : سعيد اخلدري، يقول
اللهم احشرين يف زمرة املساكني، وال حتشرين يف : " فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .زمرة االغنياء
  ".فإن أشقى االشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة 

  .غريب جدا
  ).١(وخالد دمشقي، ضعفه حيىي بن معني 

  
  .احلافظ الكبري اود، أبو إسحاق التميمي الرازي) خ، م، د * ( إبراهيم بن موسى الفراء- ٥١
أيب االحوص سالم بن سليم، وعبد الوارث بن سعيد، وجرير بن عبداحلميد، وحيىي بن : ث عنحد

زكريا بن أيب زائدة، والوليد بن مسلم، وسفيان بن عيينة، ووكيع، وطبقتهم، ورحل إىل االقطار، 
  .وصنف ومجع

  البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وحممد بن: حدث عنه
______________  

  ) *امشاهل* (
  .ليس بشئ: وهاه ابن معني، وقال أمحد": ميزانه " قال املؤلف يف ) ١(

  .غري ثقة: وقال النسائي
  .ضعيف: وقال الدار قطين

عن أيب " تفسري الكليب " بالعراق كتاب ينبغي أن يدفن، : مسعت ابن معني يقول: وقال ابن أيب احلوراي
  .صاحل

  وبالشام كتاب ينبغي أن
خلالد بن يزيد بن أيب مالك، مل يرض أن يكذب على أبيه حىت كذب على " ديات كتاب ال" يدفن، 

  .الصحابة، مث أورد الذهيب املؤلف هذا احلديث من منكراته
، تذكرة احلفاظ ٦٧: ، ذيب الكمال، ورقة١٣٧ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٢٧ / ١التاريخ الكبري * 
، طبقات ١٧١، ١٧٠ / ١ ذيب التهذيب ،٤٤ / ١، تذهيب التهذيب ٤٠٧ / ١، العرب ٤٤٩ / ٢

  .٦٩ / ٢، شذرات الذهب ٢٢: ، خالصة تدهيب الكمال١٩٦: احلفاظ
(*)  



)١١/١٤٠(  

  

إمساعيل الترمذي، وحممد بن حيىي الذهلي، وأبو حامت الرازي، وحممد ابن إبراهيم الطيالسي، وعلي بن 
بن حيىي بن بيتان، وعبد اهللا بن حاضر احلسني بن اجلنيد، وحممد بن أيوب بن الضريس البجلي، وحممد 

  .شيخ اليب بكر الشافعي، وخلق سواهم
  .هو أتقن من أيب بكر بن أيب شيبة، وأصح حديثا، وأحفظ من صفوان بن صاحل املؤذن: قال أبو زرعة

كتبت عن إبراهيم بن موسى مئة ألف حديث، وعن : مسعت أبا زرعة، يقول: وقال صاحل بن حممد جزرة
  .بة كذلكابن أيب شي

  .هو من الثقات، هو أتقن من حممد بن مهران اجلمال: وقال أبو حامت
  .ثقة: وقال النسائي

  .مات يف حدود سنة ثالثني: قلت
أخربكم حممد بن عماد، أخربنا عبد اهللا بن رفاعة، أخربنا علي بن : قرأت على حممد بن حسني القرشي

وي احلافظ، حدثنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن احلسن اخللعي، أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد اهلر
  إمساعيل، أخربين أبوحيىي حممد بن حيىي بن بيتان، حدثنا إبراهيم بن

موسى الفراء، حدثنا عيسى هو ابن يونس، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن احلارث بن شبيل، عن أيب 
ة يف عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه إن كنا لنتكلم يف الصال: قال يل زيد بن أرقم: عمرو الشيباين، قال

حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا (وسلم، يكلم أحدنا صاحبه حباجته، حىت نزلت 
  ".فأمرنا بالسكوت ) ٢٣٨: البقرة) (قانتني

)١١/١٤١(  

  

  .سوى القزويين من طرق عن إمساعيل حنوه) ١(أخرجه اجلماعة 
أخربنا عمر ابن حممد، حدثنا هبة اهللا بن احلصني، : ن عالن وطائفة، قالواأنبأنا حيىي بن أيب منصور، واب

حدثنا ابن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا عبد اهللا بن حاضر، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، 
قال : حدثنا عباد بن العوام، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن احلسن، عن االحنف، عن العباس، قال

اشتباك النجوم ) حىت(ال تزال أميت على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
."  

  .عن حممد بن حيىي، عن الفداء) ٢(أخرجه ابن ماجة 
  .هذا حديث منكر: وقال االمام أمحد



  .عمر تالف: قلت
لى الصابوين، أخربنا عبد اهللا بن ، عن أيب روح، أخربنا زاهر، أخربنا أبو يع)٣(قرأت على ابن عساكر 

  حممد الرازي، أخربنا حممد بن أيوب، 
______________  

  ) *اهلامش* (
، ويف العمل يف )وقوموا هللا قانتني(باب :  يف تفسري سورة البقرة١٤٩ / ٨أخرجه البخاري ) ١(

ما جاء يف نسخ باب : يف الصالة) ٤٠٥(باب ما ينهى عنه من الكالم يف الصالة، والترمذي : الصالة
 يف الكالم يف ١٨ / ٣، والنسائي )٩٤٩(، وأبو داود )٢٩٨٩(الكالم يف الصالة، ويف التفسري 

  .الصالة
  ، ورجاله ثقات، خال عمر بن إبراهيم، وهو٢٧٥ / ١، والدارمي )٦٨٩(رقم ) ٢(

  .صدوق إال أنه مضطرب احلديث عن قتادة خاصة
تالف، على أن للحديث شاهدا يصح به، رواه : وصفه بقولهوقد قسا املؤلف، رمحه اهللا، على عمر حني 

 من طريق ٤٢٢، ٤١٧ / ٥ و ١٤٧ / ٤باب يف وقت املغرب، وأمحد : يف الصالة) ٤١٨(أبو داود 
قال : ابن إسحاق، حدثين يزيد بن أيب حبيب، عن مرثد بن عبد اهللا، عن أيب أيوب وعقبة بن عامر، قال

على الفطرة، ما مل يؤخروا املغرب إىل أن :  ال تزال أميت خبري، أو قال: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".تشتبك النجوم 

، ووافقه ١٩١، ١٩٠ / ١وهذا سند قوي، فإن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث، وصححه احلاكم 
  .الذهيب املؤلف، وجعل حديث العباس السابق شاهدا له

سن بن هبة اهللا بن عبد اهللا املعمر الرئيس أبو الفضل هو أمحد بن هبة اهللا بن أمحد بن حممد بن احل) ٣(
الدمشقي من بيت الرواية والعدالة مولده سنة أربع عشرة وست مئة وتويف سنة تسع وتسعني وست 

  .مئة
  .٢ / ٢٠ترجم له املؤلف يف مشيخته، الورقة 

(*)  

)١١/١٤٢(  

  

وسى بن عبيدة، أخربين أيوب بن حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، أخربنا عيسى بن يونس، حدثنا م
اليوم املوعود يوم : " خالد، عن عبد اهللا بن رافع، عن أيب هريرة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".القيامة، والشاهد يوم اجلمعة، واملشهود يوم عرفة 



  ).١(احلديث أخرجه الترمذي 
  

  .ال النقال، أبو جعفر الرازياحلافظ الثقة اجلو) خ، م، د* ( حممد بن مهران اجلمال - ٥٢
فضيل بن عياض، ومرحوم بن عبد العزيز، وعبد العزيز بن حممد الدراوردي، وسفيان بن : حدث عن

عيينة، وحامت بن إمساعيل، وجرير بن عبد احلميد، وعتاب بن بشري، وعيسى بن يونس، ومالزم بن 
  عبد الرزاق، وحيىيعمرو، ومسكني ابن بكري، وعطاء بن مسلم، والوليد بن مسلم، و 

  .القطان، وخلق كثري من نظرائهم ودوم
البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حامت، وأمحد ابن علي االبار، وموسى بن هارون، : وعنه

  .وأمحد بن علي بن إمساعيل بن علي بن أيب بكر الرازي، واحلسن بن العباس الرازي، وحممد بن إبراهيم
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .باب ومن سورة الربوج: يف تفسري القرآن) ٣٣٣٩(رقم ) ١(

  .وإسناده ضعيف، لضعف موسى بن عبيدة الربذي
 / ٨، اجلرح والتعديل ٤٠٢: ، الضعفاء ورقة٣٧٠ / ٢، التاريخ الصغري ٢٤٥ / ١التاريخ الكبري * 

، العرب ٤٤٩، ٤٤٨ / ٢اظ ، تذكرة احلف١١٥٨: ، ذيب الكمال ورقة٤١٣ / ٣، تاريخ بغداد ٩٣
، ذيب ٨١ / ٥، الوايف بالوفيات ٣ / ٤، تذهيب التهذيب ٤٩ / ٤، ميزان االعتدال ٤٣٠ / ١

، شذرات ٣٦١: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٦، ١٩٥: ، طبقات احلفاظ٤٧٩، ٤٧٨ / ٩التهذيب 
  .٩٢ / ٢الذهب 

(*)  

)١١/١٤٣(  

  

 بن حممد بن سلم الرازي، وحممد بن إسحاق الطيالسي، وجعفر بن أمحد بن فارس، وعبد الرمحن
  .السراج، وحممد بن احلسني الطربكي، وحممد بن صاحل بن بكر الكيالين وراق أيب زرعة، وآخرون

كان أبو جعفر أوسع : سألت أيب عن أيب جعفر اجلمال، وإبراهيم بن موسى، فقال: قال ابن أيب حامت
  .حديثا، وكان إبراهيم أتقن، وأبو جعفر صدوق

  .أوهلم قتيبة، والثاين حممد بن مهران، والثالث علي بن حجر: مشايخ خراسان ثالثة: قال أبو بكر االعني
  .مات حممد بن مهران يف أول سنة تسع وثالثني ومئتني أو قريبا منه: قال البخاري



 عبدالرمحن ، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا متيم القصار، أخربنا حممد بن)اهللا(قرأت على أمحد بن هبة 
سنة تسع وأربعني وأربع مئة، أخربنا أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ، أخربنا حممد بن احلسني الطربكي 
بالري، حدثنا أبو جعفر اجلمال، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو، 

م انتزاعا، ينتزعه من الناس، ولكن إن اهللا ال يقبض العل: " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: قال
يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا مل يترك عاملا، اختذ الناس رؤساء جهاال، فسئلوا، فأفتوا بغري علم، 

  ).١" (فضلوا وأضلوا 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
لم، باب كيف يقبض الع:  يف العلم١٧٥، ١٧٤ / ١، والبخاري ٢٠٣ / ٢وأخرجه االمام أمحد ) ١(

باب رفع العلم وقبضه، وظهور : يف العلم) ٢٦٧٣(باب ما يذكر من ذم الرأي، ومسلم : ويف االعتصام
باب ) ٥٢(باب ما جاء يف ذهاب العلم، وابن ماجة ) ٢٦٥٢(اجلهل والفنت يف آخر الزمان، والترمذي 

  =اجتناب الرأي والقياس من حديث عبد اهللا بن عمرو، وكان 

)١١/١٤٤(  

  

  .من طريق عيسىهذا غريب 
  .ما كتبناه إال من هذا الطريق: قال أبو أمحد

  
 بن إمساعيل ابن عقيل اهلمذاين االمام حمدث مهذان، أبو احلسن احلارث بن عبد اهللا*  اخلازن - ٥٣

  .املعروف باخلازن
  .كان خازنا لبعض اخللفاء: قيل

  .اهيم بن سعد، وهشيمأيب معشر جنيح، وقيس بن الربيع، وإمساعيل بن جعفر، وإبر: روى عن
إبراهيم بن أمحد بن يعيش، وحممد بن عبد اجلبار سندول، وموسى بن هارون، واحلسن بن : وعنه

  سفيان، وحممد بن إسحاق املسوحي،
  .وحيىي بن عبد اهللا الكرابيسي، وخلق

  .مل يبلغين أنه أخطأ إال يف حديث واحد، كأنه دخل له حديث يف حديث: قال أبو زرعة
  . عديولينه ابن

  .تويف سنة مخس وثالثني ومئتني، وكان أبوه من خزان اخلالفة



  
______________  

  ) *اهلامش* (
، والطرباين من ٢٦٦ / ٥حتديث النيب، صلى اهللا عليه وسلم بذلك يف حجة الوداع، كما رواه أمحد = 

لم، وهو يومئذ ملا كان يف حجة الوداع، قام رسول اهللا، صلى اهللا عليه وس: حديث أيب أمامة، قال
خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم، ! يا أيها الناس : " مردف الفضل ابن عباس على مجل آدم، فقال

  ...".وقبل أن يرفع العلم
  .ثالث مرات" أال إن ذهاب العلم ذهاب محلته : " كيف يرفع ؟ فقال: فقال أعرايب

، ٦٣، ٦٢: كامل البن عدي ورقة، ال٢٢٢ / ١، كتاب اروحني والضعفاء ٧٤، ٧٣: الضفعاء* 
  .٢٠١ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٤٣٧ / ١ميزان االعتدال 

(*)  

)١١/١٤٥(  

  

ابن إبراهيم، االمام القدوة احلافظ، أبو احلارث املروزي مث ) خ، م، س * ( سريج بن يونس- ٥٤
  .البغدادي
 ويوسف بن املاجشون، وإمساعيل بن إمساعيل بن جعفر، وهشيم بن بشري، وعباد بن عباد،: حدث عن

  .جمالد، وأيب إمساعيل املؤدب، وحيىي بن أيب زائدة، ومروان بن شجاع، وطبقتهم فأكثر
مسلم، وبواسطة البخاري، والنسائي، وبقي بن خملد، وأبو حيىي حممد بن عبدالرحيم : حدث عنه

اسم البغوي، وأمحد بن احلسن صاعقة، وأبو زرعة، وموسى بن هارون، وأبو جعفر احلضرمي، وأبو الق
  .الصويف، وعدد كثري

  .صاحب خري: سئل أمحد بن حنبل عنه، فقال
  .ليس به بأس: وقال حيىي بن معني
  .ثقة جدا عابد: وقال صاحل جزرة

  .صدوق: وقال أبو حامت
سل حاجتك، : رأيت رب العزة يف املنام، فقال: مسعت سريج بن يونس، يقول: قال عبد اهللا بن أمحد

  .رأسا برأس: رمحان سربسر، يعين: لتفق
  

______________  



  ) *اهلامش* (
: ، الفهرست٣٠٥ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٦٥ / ٢، التاريخ الصغري ٢٠٥ / ٤التاريخ الكبري * 

، ٤٢١ / ١، العرب ٤٧٠، ٤٦٩: ، ذيب الكمال، ورقة٢٢١، ٢١٩ / ٩، تاريخ بغداد ٢٨٧
 / ٣، ذيب التهذيب ٣٠٢، ٣٠١ / ١يف طبقات القراء ، غاية النهاية ٦ / ٢تذهيب التهذيب 

، خالصة تذهيب ٢١٤، ٢١٣: ، طبقات احلفاظ٢٨٢، ٢٨١ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٥٩، ٤٥٧
  .١٣٣: الكمال

(*)  

)١١/١٤٦(  

  

  .كان سريج من االئمة العابدين، له أحوال، وكان رأسا يف السنة: قلت
  .س وثالثني ومئتنيمات يف شهر ربيع االول سنة مخ: قال البخاري

أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو : أخربنا أمحد بن عبدالرمحن العلوي، وأمحد بن حممد احلافظ، قاال
الوقت، أخربنا ابن عفيف، أخربنا ابن أيب شريح، أخربنا عبد اهللا البغوي، حدثنا عمرو الناقد، وسريج 

يان، عن عمرو بن دينار، أخربين عمرو بن أوس، حدثنا سف: بن يونس، وابن عباد، وابن املقرئ، قالوا
أمرين رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أن أردف عائشة، : " أخربين عبدالرمحن بن أيب بكر، قال: قال

  ".فأعمرها من التنعيم 
  )١(أخرجه البخاري 

بكري بن  بن هو االمام احلافظ احلجة، أبو عثمان، عمرو بن حممد) خ، م، د* ( عمرو الناقد - ٥٥
  .سابور البغدادي الناقد نزيل الرقة

هشيم، وأيب خالد االمحر، وسفيان بن عيينة، وحفص ابن غياث، ومعتمر بن سليمان، وأيب : حدث عن
  .معاوية الضرير، وعبد الرزاق بن مهام، وطبقتهم

  .وكان من أوعية العلم
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .تنعيمباب عمرة ال:  يف احلج٤٨٣ / ٣) ١(

  .والتنعيم مكان معروف خارج مكة، وهو على أربعة أميال من مكة إىل جهة املدينة
، اجلرح والتعديل ٣٦٢ / ٢، التاريخ الصغري ٣٧٥ / ٦، التاريخ الكبري ٣٥٨ / ٧طبقات ابن سعد * 



، تذكرة ١٠٥٠، ١٠٤٩: ، ذيب الكمال، ورقة٢٠٧، ٢٠٥ / ١٢، تاريخ بغداد ٢٦٢ / ٦
، ذيب التهذيب ١٠٩ / ٣، تذهيب التهذيب ٢٨٧ / ٣، ميزان االعتدال ٤٤٦، ٤٤٥ / ٢احلفاظ 

: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٥، ١٩٤: ، طبقات احلفاظ٢٦٥ / ٢، النجوم الزاهرة ٩٧، ٩٦ / ٨
  .٧٥ / ٢، شذرات الذهب ٢٩٣

(*)  

)١١/١٤٧(  

  

إبراهيم السراج، وأبو البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حامت، وحممد بن : حدث عنه
  .يعلى املوصلي، وأبو القاسم البغوي، وجعفر الفريايب، وخلق سواهم

  .كان عمرو الناقد يتحرى الصدق: قال أمحد بن حنبل
  .ثقة أمني: وقال أبو حامت

  .كان ثقة، صاحب حديث، فقيها من احلفاظ املعدودين: وقال احلسني بن فهم
  .تني وثالثني ومئتني ببغدادمات الربع خلون من ذي احلجة سنة اثن

  .وكذا أرخه يف الشهر غري واحد
قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا هبة اهللا بن احلسني، أخربنا 

قرئ على أيب القاسم البغوي، وأنا أمسع، : أبو احلسني بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إمالء، قال
لناقد، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، حدثكم عمرو ا

  ).١" (صالة القاعد على النصف من صالة القائم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  

  االمام احلافظ اود، أبو حممد السندي املهليب البغدادي موىل آل) س * ( خلف بن سامل- ٥٦
______________  

  ) *اهلامش* (
باب صالة القاعد على النصف من : يف إقامة الصالة) ٢٢٢٩(إسناده حسن، وأخرجه ابن ماجة ) ١(

  .صالة القائم، من طريق االعمش عن حبيب، عن أيب ثابت، عن عبد اهللا بن باباه، عن عبد اهللا بن عمرو
وعبد اهللا السائب، واملطلب بن أيب ويف الباب عن أنس عند أمحد والنسائي وابن ماجة، وعن ابن عمر، 

  .وداعة عند الطرباين
  =، التاريخ ١٩٦ / ٣، التاريخ الكبري ٤٧٩: ، طبقات خليفة٣٥٤ / ٧طبقات ابن سعد * 

)١١/١٤٨(  



  

  .املهلب من كبار احلفاظ
  .ولد بعد الستني ومئة

  .لرزاقهشيم، وأيب بكر بن عياش، وأيب معاوية، وطبقتهم، وارحتل إىل عبد ا: وحدث عن
أمحد بن أيب خثيمة، واحلسن بن علي املعمري، ويعقوب بن شيبة، وأبو القاسم البغوي، : حدث عنه

  وأمحد بن احلسن الصويف،
  .وعدة

  .، وكان موصوفا باحلفظ ومعرفة الرجال"سننه " وأخرج له النسائي حديثا يف 
  . غندر، وحيىي بن سعيد القطانإمساعيل ابن علية، وعبد اهللا بن إدريس، وحممد بن جعفر: ومن مشاخيه

  .وكان صديقا المحد بن حنبل
  .مات يف سنة إحدى وثالثني ومئتني

  .وكان لسعة حفظه يتبع الغرائب
  .ما أعرفه يكذب، نقموا عليه بتتبعه هذه االحاديث: سألت أبا عبد اهللا عنه، فقال: قال أبو بكر املروذي

  .صدوق: وقال فيه حيىي بن معني
  .كان ثقة ثبتا، كان أثبت من مسدد واحلميدي: يبةقال يعقوب بن ش

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ٣، اللباب ٣٣٠، ٣٢٨ / ٨، تاريخ بغداد ٣٧١ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٦٠ / ٢الصغري = 

، ٦٦١، ٦٦٠ / ١، ميزان االعتدال ٤٨١ / ٢، تذكرة احلفاظ ٣٧٩: ، ذيب الكمال، ورقة١٠٩
، خالصة ٢٠٧: ، طبقات احلفاظ١٥٣، ١٥٢ / ٣، ذيب التهذيب ١٩٩ / ١تذهيب التهذيب 
  .١٠٦: تذهيب الكمال

(*)  

)١١/١٤٩(  

  

  .تويف لسبع بقني من شهر رمضان سنة إحدى وثالثني: قال الصويف
أخربتنا فخر النساء شهدة : أخربنا عبداملؤمن بن خلف احلافظ، أخربنا حيىي بن أيب السعود الريبوعي، قال

أبو عبد اهللا النعايل، أخربنا أبو عمر الفارسي، أخربنا حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة، ، أخربنا )١(



  حدثنا جدي، حدثنا خلف بن سامل، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا جويرية،
ملا كان اليوم الذي أصيب فيه عمار، إذا رجل قد برز بني الصفني : حدثنا حيىي بن سعيد، عن عمه، قال

  .روحوا إىل اجلنة يا عباد اهللا، ثالث مرات: يم ضخم، ينادي بصوت موجعجسيم، على فرس جس
  .اجلنة حتت ظالل السيوف، فثار الناس، فإذا هو عمار بن ياسر، فلم يلبث أن قتل

  .الشيخ املعمر احملدث، أبو حممد احلماين الكويف) ق * ( جبارة بن املغلس- ٥٧
س بن الربيع، وعبد االعلى بن أيب املساور، وأيب شبيب بن شيبة، وأيب بكر النهشلي، وقي: حدث عن

  .شيبة العبسي إبراهيم بن عثمان، وأيب عوانة، والكبار
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .هي شهدة بنت أمحد بن الفرج بن عمر االبري، عاملة فاضلة، وكاتبة جميدة، ذات دين وصالح) ١(

  .ولدت ببغداد، ومسعت من أكابر علماء عصرها
  .، وقد نيفت على التسعني من عمرها، ويف رواية على املئة٥٧٤وفيت ببغداد حوايل سنة وت

  .٢٤٨ / ٤، وشذرات الذهب ٢٢٠ / ٤، وعرب الذهيب ٣٥٣: انظر ترمجتها يف مرآة الزمان
، كتاب اروحني والضعفاء ٥٥٠ / ٢، اجلرح والتعديل ٧٣: ، الضعفاء٣٧٦ / ٢التاريخ الصغري * 
، العرب ١٨٦: ، ذيب الكمال ورقة٢٣٧ / ٤، االنساب ٦٢: مل البن عدي، ورقة، الكا٢٢١ / ١
، ٥٩، ٥٧ / ٢، ذيب التهذيب ١٠٢ / ١، تذهيب التهذيب ٣٨٧ / ١، ميزان االعتدال ٤٣٥ / ١

  .٩٨ / ٢، شذرات الذهب ٦٥: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)١١/١٥٠(  

  

 احلماين ابن أخيه، وبقي بن خملد، وعبد اهللا بن ، وأمحد بن الصلت"سننه " ابن ماجة يف : حدث عنه
  أمحد، ومطني، واحلسن بن سفيان، وأبو يعلى املوصلي، واحلسني بن إدريس، واحلسن بن حبر البريوذي،

  .بذال معجمة، وعبدان االهوازي، وعدة
  .وعةهذه موض: عرضت على أيب أحاديث مسعتها من جبارة فأنكر بعضها، وقال: قال عبد اهللا بن أمحد

  .مضطرب احلديث: وقال البخاري
  .هو كذاب: وعن ابن معني
  .كان يوضع له، فيحدث: وقال ابن منري



  .تويف سنة إحدى وأربعني ومئتني، وقد قارب املئة: قال موسى بن هارون
  

هو االمام احلافظ الكبري املفسر، أبو احلسن، عثمان بن ) خ، م، د، ق * ( عثمان بن أيب شيبة- ٥٨
لقاضي أيب شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواسىت العبسي موالهم الكويف، صاحب التصانيف، حممد بن ا

  .وأخو احلافظ أيب بكر
  .ولد بعيد الستني ومئة

  
______________  

  ) *اهلامش* (
: ، الضعفاء، ورقة٣٦٩ / ٢، التاريخ الصغري ٢٥٠ / ٦، التاريخ الكبري ١٧٣: طبقات خليفة* 

، ٢٨٣ / ١١، تاريخ بغداد ٢٨٥: ، الفهرست١٦٧، ١٦٦ / ٦يل ، اجلرح والتعد٢٩٤، ٢٩٣
، ميزان ٤٣٠ / ١، العرب ٤٤٤ / ٢، تذكرة احلفاظ ٩٢٢، ٩٢١: ، ذيب الكمال، ورقة٢٨٨

، النجوم ١٥١، ١٤٩ / ٧، ذيب التهذيب ٣٥، ٣٤ / ٣، تذهيب التهذيب ٣٥ / ٣االعتدال 
 / ١، طبقات املفسرين ٢٦٢:  الكمال، خالصة تذهيب١٩٣: ، طبقات احلفاظ٣٠١ / ٢الزاهرة 
  .٩٢ / ٢، شذرات الذهب ٣٧٩

(*)  

)١١/١٥١(  

  

شريك، وأيب االحوص، وجرير بن عبداحلميد، وهشيم بن بشري، وسفيان بن عيينة، ومحيد : وحدث عن
  بن عبدالرمحن، وطلحة بن

 ابن علية، وأيب حيىي الزرقي، وعبد اهللا بن املبارك، وعلي بن مسهر، وعبدة بن سليمان، وإمساعيل
  .معاوية، ووكيع، وابن فضيل، وحيىي بن آدم، وعفان، وأيب نعيم، ويزيد بن هارون، وخلق كثري

، وأبو حامت، "سننهما " البخاري، ومسلم، واحتجابه يف كتابيهما، وأبو داود، وابن ماجة يف : حدث عنه
 وعبد اهللا بن أمحد، وأبو بكر أمحد والفسوي، وإبراهيم احلريب، وإبراهيم بن أيب طالب، وبقي بن خملد،

بن علي املروزي، وزكريا خياط السنة، وأبو يعلى، والفريايب، والبغوي، وأمحد بن احلسن الصويف، 
  .وولده احلافظ حممد بن عثمان، ومطني، وعدد كثري

  .ما علمت إال خريا: سئل عنه أمحد بن حنبل، فأثىن عليه، وقال
  .ثقة مأمون: وقال حيىي بن معني



ال ريب أنه كان حافظا متقنا، وقد تفرد يف سعة علمه خبربين منكرين عن جرير الضيب ذكرما يف : قلت
  ).١" (ميزان االعتدال " كتاب 

  .غضب أمحد بن حنبل منه لكونه حدث ما
  .وهو مع ثقته صاحب دعابة حىت فيما يتصحف من القرآن العظيم، ساحمه اهللا

شيخ مثلك : إىل مىت ال ميوت إسحاق ابن راهويه ؟ فقلت له: ه فقال يلجئت: قال إبراهيم بن أيب طالب
  دعين، فلو مات، : قال! يتمىن هذا ؟ 

______________  
  ) *اهلامش* (
)٣٦، ٣٥ / ٣) ١.  

(*)  

)١١/١٥٢(  

  

  .لصفا يل جرير بن عبداحلميد
  .فما عاش بعد إسحاق سوى مخسة أشهر: قلت

حدثين احلسن بن احلباب، أن عثمان بن أيب شيبة، قرأ عليهم يف أخربنا أمحد بن كامل، : الدار قطين
  أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب: (التفسري
  .ألف الم ميم: فقاهلا) ١: الفيل) (الفيل

  .إما سبق لسان، أو انبساط حمرم: قلت هو
ة يف قرأ علينا عثمان بن أيب شيب: وقال القاضي علي بن حممد بن كاس، حدثنا إبراهيم اخلصاف، قال

  ).السقاية: (السفينة، فنادوا) فلما جهزهم جبهازهم، جعل: (التفسري
  .أنا وأخي ال نقرأ لعاصم: فقال) ٧٠: يوسف(

  ".صحيحه " وقد أكثر عنه البخاري يف 
  .وكان شيخا ال خيضب، وأخوه أحفظ منه: قلت

  .مات عثمان يف ثالث احملرم سنة تسع وثالثني ومئتني: قال مطني
 اهللا بن عمر بن أبان بالكوفة، وحكيم بن سيف بالرقة، واحلسن بن محاد الوراق الصيين، وفيها مات عبد

وحممد بن العباس صاحب الشامة، وحممد بن مهران الرازي اجلمايل، ووهب بن بقية، والصلت بن 
مسعود اجلحدري، قاضي سامراء، وداود بن رشيد، وحممود بن غيالن، وحممد ابن النضر بن مساور، 

  .هيم بن يوسف البلخيوإبرا



أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن البناء، أخربنا : أخربنا عبد احلافظ، ويوسف احلجار، قاال
علي بن أمحد، أخربنا حممد بن عبد الرمحن، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا 

: قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: ابر، قالابن إدريس وجرير عن االعمش، عن أيب سفيان، عن ج
  إن يف الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم، يسأل اهللا تعاىل فيها" 

)١١/١٥٣(  

  

  ".خريا إال أعطاه إياه، وذلك كل ليلة 
  .عن عثمان) ١(أخرجه مسلم 

  
 بن عبيد اهللا ابن االمام احلافظ الثقة اجلليل، أبو عبد اهللا، حممد بن زياد) خ، ق* ( الزيادي - ٥٩

  .الربيع بن زياد بن أبيه الزيادي البصري من أوالد أمري العراق زياد الذي استلحقه معاوية
  .ولد يف حدود سنة ستني ومئة

محاد بن زيد، ويزيد بن زريع، و عبد الوارث التنوري، وإبراهيم بن أيب حيىي املدين، ومسلم : ومسع من
  .، وفضيل بن عياض، وفضيل بن سليمان، وطبقتهمبن خالد الزجني، ومعتمر بن سليمان

  .اليؤيؤ: وكان يقال له
البخاري، وابن ماجة، وابن خزمية، وابن صاعد، وعبد اهللا بن إسحاق املدائين، وأبو عروبة : حدث عنه

احلراين، وحممد بن حصن اآللوسي، وحممد بن هارون الروياين، وحممد بن أمحد بن سليمان اهلروي، 
  .ن عروة اهلروي، وعدد كثريوعبد اهللا ب

  .وكان أسند من بقي بالبصرة مع أيب االشعث
  .رمبا أخطأ: ، وقال"الثقات " ذكره ابن حبان يف 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .باب يف الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء: يف صالة املسافرين وقصرها) ٧٥٧(رقم ) ١(
، ٥٥٢ / ٣، ميزان االعتدال ١١٩٧: يب الكمال، ورقة، ذ٨٤ / ٢، اللباب ٣٥٩ / ٦االنساب * 

، ١٦٩، ١٦٨ / ٩، ذيب التهذيب ٨٠ / ٣، الوايف بالوفيات ٢/ ، ٢٠٤ / ٣تذهيب التهذيب 
  .٣٣٦: خالصة تذهيب الكمال

(*)  



)١١/١٥٤(  

  

  .وأخرج عنه البخاري حديثا واحدا كاملقرون بغريه عن غندر
  .مسني ومئتنيوأظنه بلغ التسعني، وبقي إىل حدود اخل

أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد : أخربنا عبد احلافظ بنابلس، ويوسف بن أمحد بدمشق، قاال
بن البناء، أخربنا علي بن البسري، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا حممد ابن زياد 

كنا إذا يف : ابن عسال املرادي، قالالزيادي، حدثنا محاد بن زيد، عن عاصم، عن زر، عن صفوان 
مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : سفر، أو كنا مسافرين مل خنلع خفافنا ثالثا، إال من جنابة يعين

  )١(لكن من غائط أو بول 
 بن حممد ابن أبان احملدث االمام الثقة، أبو عبد الرمحن، عبد اهللا بن عمر) م، د) * (٢( مشكدانة - ٦٠

  .بن عمري القرشي االموي، موىل عثمان رضي اهللا عنهبن صاحل 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
باب املسح على اخلفني للمسافر واملقيم، : يف الطهارة) ٩٦(إسناده حسن، وأخرجه الترمذي ) ١(

  .هذا حديث حسن صحيح: وقال
  ).١٨٦(، وصححه ابن حبان ٢٣٩ / ٤وأخرجه أمحد 

موضوعة لالستدراك، وذلك النه تقدمه " لكن " كلمة : ، قال اخلطايب"ول لكن من غائط أو ب: " وقوله
" لكن من بول أو غائط فاستدركه ب : مل خنلع خفافنا إال من جنابة، مث قال: نفي واستثناء، وهو قوله

ليعلم أن الرخصة إمنا جاءت من هذا النوع من االحداث دون اجلنابة، فإن املسافر املاسح على " لكن 
ما جاءين زيد، : ذا أجنب، كان عليه نزع اخلف وغسل الرجل مع سائر البدن، وهذا كما تقولخفه إ

  .لكن عمرو
  .وما إن رأيت زيدا، لكن خالدا

  . وسيضبطها املؤلف فيما بعد١٢٤: سبق ضبطها يف ص) ٢(
، ٢١٤: ، الضعفاء١٥٩ / ٢، و ٣٧١ / ٢، التاريخ الصغري ١٤٦ - ١٤٥ / ٥التاريخ الكبري * 

  ، ذيب الكمال١٨٩ / ١، طبقات احلنابلة ١١١، ١١٠ / ٥ اجلرح والتعديل ،٢١٥
، ذيب ١٦٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٣٠ / ١، العرب ٤٦٦ / ٢، ميزان االعتدال ٧١٥: ورقة

  .٩٢ / ٢، شذرات الذهب ٢٠٨، ٢٠٧: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٣، ٣٣٢ / ٥التهذيب 
(*)  



)١١/١٥٥(  

  

ي، وعلي بن هاشم، وابن املبارك، وعبيد اهللا االشجعي، وحيىي بن أيب زائدة، مسع عبد العزيز الدراورد
  .وحممد بن فضيل، وعدة من جلة الكوفيني

مسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو بكر بن علي املروزي، والبغوي، والسراج أبو العباس، : حدث عنه
  .وحممد بن إبراهيم السراج، وحممد بن عبدوس بن كامل السراج

  .صدوق: ال أبو حامتق
  .مشكدانة فغضب: رأى مشكدانة على كتاب رجل: وقال أبو العباس الثقفي

  .جاء مشكدانة: لقبين ا أبو نعيم، كنت إذا أتيته تلبست وتطيبت، فإذا رآين، قال: وقال
  .هو وعاء املسك: وقيل

  .مسك: ومشك
  .كان مشكدانة شيعيا: وقيل

  . وفتح ثالثهوضبط ابن الصالح، مشكدانة بضم أوله
  .وقال شيخنا املزي يف الكاف الضم أيضا، وذلك جائز

  .مات يف احملرم سنة تسع وثالثني ومئتني رمحه اهللا: قال ابن عساكر
  

  .االمام احلافظ الثبت، أبو زكريا البصري) ٤م،  * ( حيىي بن حبيب بن عريب- ٦١
  محاد بن زيد، ويزيد بن زريع، ومرحوم بن عبد العزيز: حدث عن

______________  
  ) *اهلامش* (
  ، تذهيب٢٦٧ / ١، اللباب ١٤٩١: ، ذيب الكمال، ورقة١٣٧ / ٩اجلرح والتعديل * 

، خالصة تذهيب ١٩٨: ، طبقات احلفاظ١٩٦، ١٩٥ / ١١، ذيب التهذيب ١٥١ / ٤التهذيب 
  .٤٢٢: الكمال

(*)  

)١١/١٥٦(  

  

  .العطار، ومعتمر بن سليمان، ومجاعة
ة سوى البخاري، وعبدان االهوازي، وزكريا الساجي، وإمام االئمة ابن خزمية، اجلماع: حدث عنه



  .وآخرون
  .ثقة مأمون، قل شيخ رأيت مثله بالبصرة: قال النسائي

  .هو أكرب شيخ لقيه عمر بن حممد بن جبري احلافظ: قلت
  .وقد وثقه غري واحد

  .ومات يف عشر التسعني يف سنة مثان وأربعني ومئتني
  

  .، حمدث مهذانحممد بن عبد اجلبار القرشي اهلمذاين* ل  سندو- ٦٢
  .سفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، وأيب نعيم، وطائفة: روى عن

، ومطني "املراسيل " إبراهيم بن أمحد بن يعيش البغدادي، وإبراهيم بن مسعود، وأبو داود يف : وعنه
  .مد بن إبراهيم بن زياد، وآخروناحلضرمي، وأبو ميسرة حممد بن حسني، والليث بن إدريس، وحم

  .صنف كتبا كثرية، وهو أحد الثقات والصاحلني: قال صاحل بن أمحد احلافظ
  .كان كثري الغزو واحلج والعبادة، كبري القدر: وقال غريه

  .حج أربعني حجة، رمحة اهللا عليه: إن حيىي بن معني أخذ له بركابه، ويقال: يقال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ، ذيب١ / ٢٢٣ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٢٨، ١٢٢٧: ذيب الكمال، ورقة* 

  .٣٤٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٠، ٢٨٩ / ٩التهذيب 
(*)  

)١١/١٥٧(  

  

 بن كاسب املدين نزيل احلافظ احملدث الكبري، أبو الفضل، يعقوب بن محيد) ق* ( ابن كاسب - ٦٣
  .مكة

ز بن أيب حازم، وعبد اهللا بن وهب، والدراوردي، وابن عيينة، إبراهيم بن سعد، وعبد العزي: حدث عن
  .وخلق كثري
ابن ماجة، وإمساعيل القاضي، وأبو بكر بن أيب عاصم، والبخاري خارج الصحيح، ويف : حدث عنه

  .الصحيح فيما يغلب على ظين، وعبد اهللا ابن أمحد بن حنبل، وخلق سواهم
  .وكان من أئمة االثر على كثرة مناكري له



  .مل نر إال خريا: قال البخاري
  .ضعيف احلديث: وقال أبو حامت
  .ليس بشئ: وقال النسائي

ليس : ثقة، كذا قال مضر، وروى عباس الدوري، عن حيىي: وروى مضر بن حممد، عن حيىي بن معني
  .بثقة

  .وسئل أبو زرعة عنه فحرك رأسه
عليك بشيخنا أيب :  مبكة ؟ قالعمن أكتب: قلت اليب مصعب: وقال القاسم بن عبد اهللا بن مهدي

  .يوسف يعقوب بن محيد
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٩، اجلرح والتعديل ٤٥١: ، الضعفاء، ورقة٣٧٤ / ٢، التاريخ الصغري ٤٠١ / ٨التاريخ الكبري * 

، ٤٦٦ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٥٤٨: ، ذيب الكمال، ورقة٣٥٧: ، الكامل البن عدي، ورقة٢٠٦
، العقد ١٨٥ / ٤، تذهيب التهذيب ٤٥١، ٤٥٠ / ٤، ميزان االعتدال ٤٣٦ / ١رب ، الع٤٦٧
  :، طبقات احلفاظ٣٨٥، ٣٨٣ / ١١، ذيب التهذيب ٤٧٤ / ٧الثمني 
  .٩٩ / ٢، شذرات الذهب ٤٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٣، ٢٠٢

(*)  

)١١/١٥٨(  

  

لغرائب، كتبت مسنده عن القاسم بن ال بأس به وبرواياته، هو كثري احلديث، كثري ا: وقال ابن عدي
  .عبد اهللا عنه، صنفه على االبواب

  .وفيه من الغرائب والنسخ واالحاديث العزيزة، وشيوخ أهل املدينة ممن ال يروي عنهم غريه
رأيت أبا داود السجستاين قد جعل حديث يعقوب بن كاسب وقايات على : قال زكريا بن حيىي احللواين

رأينا يف مسنده أحاديث أنكرناها، فطالبناه باالصول، فدافعنا، مث : ه عنه، فقال، فسألت)١(ظهور كتبه 
  ).٢(أخرجها بعد، فوجدنا االحاديث يف االصول مغرية خبط طري، كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها 

  .مسع العقيلي هذا من زكريا
اعيل، عن النعمان بن ثابت، حدثنا جعفر الفريايب، حدثنا يعقوب بن محيد، حدثنا حامت بن إمس: العقيلي

اللهم : " عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم



  ).٣" (بارك الميت يف بكورها 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 رأيت أبا داود السجستاين، صاحب أمحد بن حنبل قد ظاهر حبديث ابن: "...عبارة العقيلي) ١(

  ".كاسب، وجعله وقايات على ظهور كتبه 
، ٢١٤ / ٢حديث صحيح، وأخرجه الدارمي ) ٣ (٤٥١: للعقيلي ص" الضعفاء " انظر اخلرب يف ) ٢(

باب ما جاء : يف البيوع) ١٢١٢(باب االبتكار يف السفر، والترمذي : يف اجلهاد) ٢٦٠٦(وأبو داود 
باب ما يرجى من الربكة يف البكور، وأمحد : جاراتيف الت) ٢٢٣٦(يف التبكري يف التجارة، وابن ماجة 

، كلهم من حديث يعلى بن ٣٩١ و ٣٩٠ و ٣٨٤ / ٤، و ٤٣٢، ٤٣١ و ٤١٧ و ٤١٦ / ٣
  عطاء، عن عمارة بن حديد،

  .عن صخر الغامدي
  .اليعرف: قال أبو زرعة: وعمارة بن حديد

  .جمهول: وقال أبو حامت
  . يعلى بن عطاءالأعلم أحدا روى عنه غري: وقال ابن املديين

لكن احلديث حسن كما قال الترمذي، أو صحيح لشواهده، منها " الثقات " وذكره ابن حبان يف 
وسنده ) ١٣٣٨(و ) ١٣٢٨(و ) ١٣٢٢(و ) ١٣١٩(حديث علي عند عبد اهللا بن االمام أمحد 

وسندمها ضعيف ويف ) ٢٢٣٨(و ) ٢٢٣٧(ضعيف، وحديث أيب هريرة، وابن عمر عند ابن ماجة 
  =باب عن ابن ال

)١١/١٥٩(  

  

  .تفرد به يعقوب، وقد رواه شعبة وهشيم عن يعلى
حدثنا يعقوب، حدثنا ): ٢(، وفيمن شهد بدرا )١(يف موضعني من الصلح " صحيحه " قال البخاري يف 

  إبراهيم بن سعد، فالراجح أنه ابن 
______________  

  ) *اهلامش* (
 اهللا بن سالم، والنواس بن مسعان، وعمران بن حصني، مسعود، وبريدة، وابن عباس، وجابر، وعبد= 

  .وكلها ضعاف، لكن مبجموعها يصح احلديث



  .وقد اعتىن احلافظ املنذري جبمع طرقه، فبلغ عدد من جاء عنه من الصحابة حنو العشرين نفسا
حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن : ، ونصه٢٢١ / ٥) ١(

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: عائشة، رضي اهللا عنها، قالت
  ".منه، فهو رد 

: كذا لالكثر غري منسوب، وانفرد ابن السكن بقوله": حدثنا يعقوب : " وقال احلافظ تعليقا على قوله
  .يعقوب بن حممد

  .بدراباب فضل من شهد : ووقع نظري هذا يف املغازي
يعقوب بن حممد، أي : حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، فوقع عند ابن السكن: قال البخاري

  .الزهري، وعند االكثر غري منسوب
  .يعقوب بن إبراهيم، أي الدورقي: لكن قال أبو ذر يف روايته يف املغازي

فنسبه أبو ذر يف ..ة، حدثناوقد روى البخاري يف الطهارة، عن يعقوب بن إبراهيم، عن إمساعيل بن علي
  .الدورقي: روايته، فقال

  .وجزم احلاكم بأن يعقوب املذكور هنا هو ابن حممد، كما يف رواية ابن السكن
  .وجزم أبو أمحد احلاكم، وابن مندة، واحلبال، وآخرون بأنه يعقوب بن محيد بن كاسب

  ورد ذلك الربقاين بأن
  .يعقوب بن محيد ليس من شرطه

  .عود أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعدوجوز أبو مس
  .ورد عليه بأن البخاري مل يلقه، فإنه مات قبل أن يرحل
  .وأجاب الربقاين عنه جبواز سقوط الواسطة، وهو بعيد

  .والذي يترجح عندي أنه الدورقي محال ملا أطلقه على ما قيده
 فيهملها استغناء مبا سبق، وهذه عادة البخاري، ال يهمل نسبة الراوي إال إذا ذكرها يف مكان آخر،

  .واهللا أعلم
بأن البخاري أخرج هذا " املستخرج " وقد جزم أبو علي الصديف بأنه الدورقي، وكذا جزم أبو نعيم يف 

  .احلديث الذي يف الصلح عن يعقوب بن إبراهيم
، حدثين يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد: باب فضل من شهد بدرا، ونصه:  يف املغازي٢٣٩ / ٧) ٢(

إين لفي الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن مييين : قال عبدالرمحن بن عوف: عن أبيه، عن جده، قال
يا عم، أرين : وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأين مل آمن مبكاما، إذ قال يل أحدمها سرا من صاحبه

  .أبا جهل
  .تله، أو أموت دونهعاهدت اهللا إن رأيته أن أق: يا ابن أخي، وما تصنع به ؟ قال: فقلت

  .فقال يل اآلخر سرا من صاحبه مثله



فما سرين أين بني رجلني مكاما، فأشرت هلما إليه فشدا عليه مثل الصقرين حىت ضرباه، ومها ابنا : قال
  .عفراء

  .يعقوب بن إبراهيم: وكونه غري منسوب هو رواية لغري أيب ذر واالصيلي، أما مها، فقد قاال
  ".الفتح " حلافظ يف وانظر متام كالم ا

(*)  

)١١/١٦٠(  

  

  .كاسب
  .هو يعقوب الدورقي، وهو بعيد: وقال قائل

  .وما أجزم بأن الدورقي مسع إبراهيم بن سعد، وحيتمل
  .هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، فقد أخطأ، فإن البخاري مل يدركه: فأما من قال

  .لضعفاءومنهم من جوز أن يكون يعقوب بن حممد الزهري املدين أحد ا
  .مات ابن كاسب يف آخر سنة إحدى وأربعني ومئتني

  
  )د * ( حممد بن أيب السري- ٦٤

  .احلافظ العامل الصادق، أبو عبد اهللا بن متوكل العسقالين
مسع فضيال، ومعتمر بن سليمان، ورشدين بن سعد، وابن عيينة، وابن وهب، وزيد بن أيب الزرقاء، و 

  .عبد الرزاق، وعدة
و داود، وبكر بن سهل، واحلسن بن سفيان، وعلي بن حممد احلكاين، وحممد بن احلسن أب: حدث عنه

  .بن قتيبة، وجعفر الفريايب، وخلق
  .وكان حمدث فلسطني

  .وثقه حيىي بن معني
  .كان من احلفاظ: وقال ابن حبان
  .كان كثري الغلط: وقال ابن عدي
  .لني احلديث: وقال أبو حامت

  .كان من أوعية احلديث: قلت
  .تويف سنة مثان وثالثني

  .وهو أخو احلسني بن أيب السري



  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ميزان االعتدال ٤٢٩ / ١، العرب ٤٧٤، ٤٧٣ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٢٦٣: ذيب الكمال، ورقة* 
 ، غاية النهاية يف٣١٧ / ١٠، البداية والنهاية ٨٦ / ٣، الوايف بالوفيات ٢٤، ٢٣ / ٤، و ٥٦٠ / ٣

، ٢٩٢ / ٤، النجوم الزاهرة ٤٢٥، ٤٢٤ / ٩، ذيب التهذيب ٢٣٥، ٢٣٤ / ٢طبقات القراء 
  .٣٥٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٦: طبقات احلفاظ

(*)  

)١١/١٦١(  

  

أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا حممد ابن أمحد، وحممد بن عمر، وحممد بن 
جعفر بن املسلمة، أخربنا عبيد اهللا بن عبدالرمحن، حدثنا جعفر الفريايب، أخربنا حدثنا أبو : علي، قالوا

: خالف ما بيننا وبني املرجئة ثالث: حممد بن أيب السري، حدثنا زيد بن أيب الزرقاء، عن سفيان قال
  .قول وعمل: االميان قول وال عمل، ونقول: يقولون
   وال ينقص،ال يزيد: إنه يزيد وينقص، وهم يقولون: ونقول

  .النقاق: النفاق، وهم يقولون: وحنن نقول
  

نائب دمشق للمتوكل، كان ظلوما عسوفا، شد عليه طائفة من أشراف العرب  *  سامل بن حامد- ٦٥
  .فقتلوه بباب دار االمارة يوم مجعة سنة بضع وثالثني ومئتني

ن التركي، فسار يف سبعة آالف من للشام يف صولة احلجاج ؟ فندب أفريدو: فبلغ املتوكل فتنمر، وقال
  .فارس

  .ورخص له املتوكل يف بذل السيف ضحوتني، ويف ب البلد
  ).١(فرتل ببيت هليا 
  .يا دمشق، أيش حيل بك اليوم مين: فلما أصبح، قال

  .فقدمت له بغلة دمهاء لريكبها، فضربته بالزوج على فؤاده فقتلته
  .العراقفقربه كان معروفا ببيت هليا، ورد عسكره إىل 

  .مث جاء بعد املتوكل إىل دمشق، وأنشأ قصرا بداريا، وصلح احلال
  



   بن أعني الفقيه االوحد، أبو عثمانابن عبد اهللا بن عبد احلكم* *  عبد احلكم - ٦٦
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ب / ٩ / ٧تاريخ دمشق * 
  ".بتلهي : " هابكسر الالم، وسكون اهلاء، قرية بغوطة دمشق، والنسبة إلي) ١(

  .٣٩٣ / ٣، لسان امليزان ٣٦ / ٦اجلرح والتعديل * * 
(*)  

)١١/١٦٢(  

  

  .املصري، أخو حممد مفيت مصر، وعبد الرمحان صاحب التاريخ
  .مسع أباه، وابن وهب
  .وكان ذا علم وعمل

  .عذب ودخن عليه حىت مات مظلوما سنة سبع وثالثني ومئتني كهال، ام بودائع لعلي بن اجلروي
  .مل يكن يف إخوته أفقه منه: قال ابن أيب دليم

  .وألزم بنو عبد احلكم يف كائنة ابن اجلروي بأكثر من ألف ألف دينار، وبت دورهم
  .وبعد مدة جاء كتاب املتوكل بإطالقهم، ورد بعض أمواهلم عليهم

  .وأخذ القاضي االصم، وحلقت حليته، وضرب بالسياط، وطيف به على محار
  .ظلوماوكان جهميا 

قال أبو الطاهر بن أيب عبيد اهللا املديين مل يكن يف أصحاب ابن وهب أتقن وال أجود خطا من عبد 
  .احلكم

أحضر بنو عبد احلكم شهودا بأن ابن اجلروي أبرأهم، فأحضر وكيل ابن : وقال حيىي بن عثمان بن صاحل
  .اجلروي من شهد خبالف ذلك، حىت كاد أن جتري فتنة كبرية

وكل مستخرجا للمال، فحكم على آل عبد احلكم بألف ألف دينار، وأربع مئة ألف دينار، وبعث املت
  .وأربعة آالف دينار

  
، أبو حممد، عبد السالم بن رغبان بن عبد السالم بن حبيب الكليب كبري الشعراء*  ديك اجلن - ٦٧

  .الشيعي) ١(احلمصي السلماين 
  



______________  
  ) *اهلامش* (
  .١٨٦، ١٨٤ / ٣، وفيات االعيان ٦٨، ٥١ / ١٤االغاين * 
بفتح السني املشددة، وفتح الالم وامليم أيضا، وبعد االلف نون، وهي نسبة إىل سلمية، بفتح أوله ) ١(

  =وثانيه وسكون امليم وياء مثناة من حتت خفيفة، وهي بليدة يف ناحية الربية 

)١١/١٦٣(  

  

  .طريف ماجن مخري خليع بطال
  .سنيوله مراث يف احل

تناوهلا من * موردة من كف ظيب كأمنا : بقولك) ١(فتنت الناس : مر به أبو نواس حبمص فأضافه، وقال
وكان له مملوك مليح وسرية، فوجدمها يف حلاف، فقتلهما، مث تأسف عليهما ورثامها ) ٢(خده فأدارها 

)٣.(  
  ).٤(وكان يصبغ حليته بزجنار 

  .مات سنة مخس أو ست وثالثني ومئتني
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .من أعمال محاة، بينهما مسرية يومني= 

  .وال يعرفها أهل الشام إال بسلمية، بكسر امليم وفتح الياء املثناة من حتت املشددة
  ".فتنت أهل العراق ": " وفيات االعيان " يف ) ١(
  .١٨٥ / ٣" وفيات االعيان " البيت مع اخلرب يف ) ٢(
ن جبارية نصرانية من أهل محص، أحبها ومتادى به االمر حىت غلبت عليه، وذهبت اشتهر ديك اجل) ٣(
  .به

فلما اشتهر ا، دعاها إىل االسالم ليتزوجها، فأجابته لعلمها برغبته فيها، وأسلمت على يده فتزوجها، 
  .وكان امسها ورد

ام عنده مدة طويلة، فأذاع وقد أعسر واختلت حاله، فرحل إىل سلمية قاصدا أمحد بن علي اهلامشي، وأق
  .ابن عمه، بسب هجائه له، أا وى غالما له، وقرر ذلك عند مجاعة من أهل بيته وجريانه وإخوانه

  .وشاع ذلك اخلرب حىت أتى عبد السالم، فاستأذن أمحد بن علي يف الرجوع إىل محص



ان ذلك، فاخترط سيفه حني وقدر ابن عمه وقت قدومه، فأرصد له قوما يعلمونه مبوافاته باب محص، وك
  .وصوله، فضرا به حىت قتلها

وحينما بلغه اخلرب على حقيقته وصحته، ندم ندما شديدا، ومكث شهرا ال يرقأ له دمع وال يطعم من 
  .الطعام إال ما يقيم رمقه
الثرى وجىن هلا مثر الردى بيديها رويت من دمها * يا طلعة طلع احلمام عليها : وقال يف ندمه على قتلها

ومدامعي جتري على خديها * روى اهلوى شفيت من شفتيها قد بات سيفي يف جمال وشاحها * ولطاملا 
أبكي إذا سقط * شئ أعز علي من نعليها ما كان قتليها الين مل أكن * فوحق نعليها وما وطئ احلصى 

" اخلرب مفصال يف وأنفت من نظر احلسود إليها انظر * الذباب عليها لكن ضننت على العيون حبسنها 
  .٥٨، ٥٥ / ١٤" االغاين 

  يف االدوية" املعتمد " املتولد يف معادن النحاس معرب زنكار، وانظر : الزجنار) ٤(
  .٢٠٩، ٢٠٨ص " املفردة 

(*)  

)١١/١٦٤(  

  

 بن شاذي البصري، وزير املعتصم، وقور الوزير الكامل، أبو العباس، أمحد بن عمار*  ابن عمار - ٦٨
  . ذو عفة وصدق وخريرزين مهيب،

  .وكان جده طحانا
  .وىل املعتصم أمحد العرض، فعرض الكتب عليه أشهرا، فورد كتاب بليغ من االمري عبد اهللا بن طاهر

  .أجبه عنه سرا التعلم به أحدا: فقال املعتصم
  .فعجز، واحتاج إىل كاتب

  .وعرف بذلك املعتصم فصرفه، واستكتب ابن الزيات، وكان أحد البلغاء
كان ابن عمار يتصدق يف كل يوم مبئة دينار، فكلم يف كثرة : أخربنا الباقطاين، أخربنا أيب، قال: صويلال

  .هو من فضل غليت ومن رزقي: ذلك، فقال
  .وجاء كتاب من اجلبل باالقبال وكثرة الغالل والكال

  .ما رطب من احلشيش: ما الكال ؟ فما عرف، فسأل ابن الزيات، فقال: فقال له املعتصم
  .كان ابن عمار خيتم القرآن يف كل ثالث، مث إنه حج وجاور: وقيل

  .تويف سنة مثان وثالثني ومئتني بالبصرة يف الكهولة يف آخرها
  



ابن العباس بن عثمان بن شافع االمام احملدث، أبو إسحاق ) ق، س * * ( إبراهيم بن حممد- ٦٩
  القرشي

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٥٥ / ٧ات الوايف بالوفي* 

، تذهيب ٤٢٥ / ١، العرب ٦٣: ، ذيب الكمال، ورقة١٣٠، ١٢٩ / ٢اجلرح والتعديل * * 
، ذيب التهذيب ٢٥٧، ٢٥٦ / ٣، العقد الثمني ٨١، ٨٠ / ٢، طبقات الشافعية ٤١ / ١التهذيب 

  .٨٨ / ٢، شذرات الذهب ٢١: ، خالصة تذهيب الكمال١٥٤ / ١
(*)  

)١١/١٦٥(  

  

  . ابن عم االمام الشافعياملطليب املكي،
احلارث بن عمري، ومحاد بن زيد، وجده المه حممد بن علي بن شافع، واملنكدر بن حممد، : حدث عن

  .وسفيان بن عيينة، وداود العطار، ومجاعة
ابن ماجة، وأمحد بن سيار، وبقي بن خملد، ومطني، وابن أيب عاصم، وحممد بن حممد بن : روى عنه

  .، وروى النسائي عن رجل عنه"صحيحه "  يف غري رجاء، وآخرون، ومسلم
  .ثقة: قال النسائي والدار قطين

  .صدوق: وقال أبو حامت
  .مات سنة مثان وثالثني ومئتني

  .سنة سبع: وقيل
  

 بن مالك بن اهليثم اخلزاعي االمام الكبري الشهيد، أبو عبد اهللا، أمحد بن نصر) د* ( اخلزاعي - ٧٠
  .املروزي مث البغدادي

  .ن جده أحد نقباء الدولة العباسية، وكان أمحد أمارا باملعروف، قواال باحلقكا
  .مالك، ومحاد بن زيد، وهشيم، وابن عيينة: مسع من

  .وروى قليال
  

______________  



  ) *اهلامش* (
، اجلرح ١٩٠، و ١٣٩، ١٣٥ / ٩، تاريخ الطربي ٣٦١ / ٢، التاريخ الصغري ٤٩٠: احملرب* 

 / ٥، االنساب ٨٢، ٨٠ / ١، طبقات احلنابلة ١٧٦، ١٧٣ / ٥تاريخ بغداد ، ٧٩ / ٢والتعديل 
، ٤٠٨ / ١، العرب ٤٦، ٤٥: ، ذيب الكمال ورقة٢٣، ٢٠ / ٧، الكامل يف التاريخ ١١٧، ١١٦

 وما ٥١ / ٢، طبقات الشافعية ٢١٢، ٢١١ / ٨، الوايف بالوفيات ٢٩، ٢٨ / ١تذهيب التهذيب 
  ، ذيب٣٠٧، ٣٠٣/  ١٠بعدها، البداية والنهاية 

  .٦٩ / ٢، شذرات الذهب ١٣: ، خالصة تذهيب الكمال٧٨ / ١التهذيب 
(*)  

)١١/١٦٦(  

  

عبد اهللا بن الدورقي، وحممد بن يوسف بن الطباع، ومعاوية بن صاحل االشعري، وآخرون : حدث عنه
 كتبت عنه، وكان ختم اهللا له بالشهادة، قد: مسعت حيىي بن معني يترحم عليه، وقال: قال ابن اجلنيد

  .عنده مصنفات هشيم كلها، وعن مالك أحاديث
  .ما دخل عليه من يصدقه: وكان يقول عن اخلليفة

  .لست هناك: ما كان حيدث، ويقول: مث قال حيىي
كان هو وسهل بن سالمة حني كان املأمون خبراسان بايعا الناس على االمر باملعروف : قال الصويل

املأمون فبايعه سهل، ولزم ابن نصر بيته، مث حترك يف آخر أيام الواثق، واجتمع والنهي عن املنكر، مث قدم 
  .إليه خلق يأمرون باملعروف

إىل أن ملكوا بغداد، وتعدى رجالن موسران من أصحابه، فبذال ماال، وعزما على الوثوب يف سنة : قال
د وصاحبيه ومجاعة، ووجد يف إحدى وثالثني، فنم اخلرب إىل نائب بغداد إسحاق بن إبراهيم، فأخذ أمح

  .مرتل أحدمها أعالما، وضرب خادما المحد، فأقر بأن هؤالء كانوا يأتون أمحد ليال، وخيربونه مبا عملوا
دع ما أخذت له، ما تقول يف القرآن ؟ : فحملوا إىل سامراء مقيدين، فجلس الواثق هلم، وقال المحد

  .كالم اهللا: قال
  .اهللاكالم : أفمخلوق هو ؟ قال: قال
  .كذا جاءت الرواية: فترى ربك يف القيامة ؟ قال: قال
وحيك يرى كما يرى احملدود املتجسم، وحيويه مكان وحيصره ناظر ؟ أنا كفرت مبن هذه صفته، ما : قال

هو حالل الدم، ووافقه فقهاء، فأظهر أمحد بن أيب دؤاد أنه : تقولون فيه ؟ فقال قاضي اجلانب الغريب
  .كاره لقتله



  شيخ خمتل، تغري عقله،: وقال
  .يؤخر

  .ما أراه إال مؤديا لكفره قائما مبا يعتقده، ودعا بالصمصامة، وقام: قال الواثق
  .أحتسب خطاي إىل هذا الكافر: وقال

  فضرب عنقه

)١١/١٦٧(  

  

  .بعد أن مدوا له رأسه حببل وهو مقيد، ونصب رأسه باجلانب الشرقي، وتتبع أصحابه فسجنوا
رأيت أمحد بن نصر حني قتل قال : مسعت جعفر بن حممد الصائغ، يقول: مد احلريبقال احلسن بن حم

  .ال إله إال اهللا: رأسه
  .رمحه اهللا، لقد جاد بنفسه: مسعت أمحد ذكر أمحد بن نصر، فقال: قال املروذي

هذا رأس أمحد بن نصر، دعاه االمام هارون إىل القول خبلق : وعلق يف أذن أمحد بن نصر ورقة فيها
  .القرآن، ونفي التشبيه، فأىب إال املعاندة، فعجله اهللا إىل ناره

  .وكتب حممد بن عبدامللك
  .تكذب: الواثق النه ذكر للواثق حديثا، فقال) عليه(حنق : وقيل
  .بل أنت تكذب: فقال
  .فعل هذا اخلرتير: يا صيب، ويقول يف خلوته عن الواثق: إنه قال له: وقيل

  .ه، فقتله يف شعبان سنة إحدى وثالثني، وكان أبيض الرأس واللحيةمث إن الواثق خاف من خروج
، فكانت )١(وصح أم أقعدوا رجال بقصبة ) يس: (ونقل عن املوكل بالرأس أنه مسعه يف الليل يقرأ

  .الريح تدير الرأس إىل القبلة، فيديره الرجل
: أال تسمع ما الناس فيه يقولون: مسعت خلف بن سامل، يقول بعدما قتل ابن نصر، وقيل له: قال السراج

  .كان رأس حيىي يقرأ: فقال! ! إن رأس أمحد بن نصر يقرأ ؟ 
  ما فعل اهللا: رئي يف النوم، فقيل: وقيل

  .ما كانت إال غفوة حىت لقيت اهللا، فضحك إيل: بك ؟ قال
  إنه : وقيل

______________  
  ) *اهلامش* (
  ...(*)فأقعدوا له رجال معه قصبة أو رمح: ، وفيه١٧٩ / ٥" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(



)١١/١٦٨(  

  

  .غضبت له فأباحين النظر إىل وجهه: قال
بقي الرأس منصوبا ببغداد، والبدن مصلوبا بسامراء ست سنني إىل أن أنزل، ومجع يف سنة سبع وثالثني، 

  .فدفن رمحة اهللا عليه
  

 بن حريز االيادي البصري مث أمحد بن فرجالقاضي الكبري، أبو عبد اهللا، *  أمحد بن أيب دواد - ٧١
  .البغدادي، اجلهمي، عدو أمحد بن حنبل

  .كان داعية إىل خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم
  .أكرم الدولة الربامكة، مث ابن أيب دواد لوال ما وضع به نفسه من حمبة احملنة: قال الصويل

  .كرمه كرمولد سنة ستني ومئة بالبصرة، ومل يضف إىل 
ما أنت : كان أيب إذا صلى، رفع يده إىل السماء وخاطب ربه ويقول: قال حريز بن أمحد بن أيب دواد

يدعى الطبيب لساعة * جنح االمور بقوة االسباب فاليوم حاجتنا إليك، وإمنا * بالسبب الضعيف وإمنا 
 بليغا، ما رأيت رئيسا أفصح كان ابن أيب دواد شاعرا جميدا فصيحا: وقال أبو العيناء) ١(االوصاب 

  .منه
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ١، وفيات االعيان ١٥٦، ١٤١ / ٤، تاريخ بغداد ٢١٢: ، الفهرست١٩٧ / ٩تاريخ الطربي * 

، البداية ٢٨٥، ٢٨١ / ٧، الوايف بالوفيات ٤٣١ / ١، العرب ٩٧ / ١، ميزان االعتدال ٩١، ٨١
  ، شذرات١٧١ / ١، لسان امليزان ٣٠٢ / ٢اهرة ، النجوم الز٣١٩ / ١٠والنهاية 
  .٩٣ / ٢: الذهب

" تاريخ بغداد " ويف " لساعة : " بدل" لشدة : " ، وروايته٨٧ / ١" وفيات االعيان " البيتان يف ) ١(
  .٣٢٠ / ١٠" البداية والنهاية " ، ويف ١٤٣ / ٤

(*)  

)١١/١٦٩(  

  



  .ابن أيب دواد مسلم، لقتل: جال قاللعهدي بالكرخ، ولو أن ر: قال عون بن حممد الكندي
  .مث وقع احلريق يف الكرخ، فلم يكن مثله قط

فكلم ابن أيب دواد املعتصم يف الناس، ورققه إىل أن أطلق له مخسة آالف ألف درهم، فقسمها على 
  .الناس، وغرم من ماله مجلة

  .زر أمحد بن أيب دواد وسخ، لقتل: فلعهدي بالكرخ، ولو أن إنسانا، قال
ولكنه ذاك الثناء املخلف وليس * وليس نسيم املسك ريح حنوطه : ملا مات، رثته الشعراء، فمن ذلكو

وقد كان ابن أيب دواد يوم احملنة إلبا على ) ١(ولكنه أصالب قوم تقصف * صرير النعش ما تسمعونه 
  .يا أمري املؤمنني، اقتله، هو ضال مضل: االمام أمحد، يقول

: استتبت أمحد بن أيب دواد من قوله:  مسعت أيب، مسعت بشر بن الوليد، يقول:قال عبد اهللا بن أمحد
  .القرآن خملوق يف ليلة ثالث مرات، مث يرجع

حضرت العيد مع : حدثنا حممد بن أيب هارون، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، قال: قال اخلالل
  .شا اهللا قربه ناراعلى ابن أيب دواد اللعنة، وح: أمحد بن حنبل، فإذا بقاص يقول

  .ما أنفعهم للعامة: فقال أبو عبد اهللا
وقد كان ابن أيب دواد حمسنا إىل علي بن املديين باملال، النه بلدية ولشئ آخر، وقد شاخ ورمي بالفاجل، 

  مل: ، وقال)٢(وعاده عبد العزيز الكناين 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
" الوايف بالوفيات " ، و ١٥١ / ٤" تاريخ بغداد " ، ويف ٢٠٣ / ٢" النجوم الزاهرة " البيتان يف ) ١(
  .٩٠ / ١" وفيات االعيان " ، و ٢٨٤ / ٧

  ".نسيم املسك " بدل " فتيق املسك : " والرواية يف املصدرين االخريين
 هو عبد العزيز بن حيىي بن عبد العزيز الكناين املكي، من تالمذة االمام الشافعي املقتبسني منه،) ٢(

  .املعترفني بفضله
  .وكان يلقب بالغول لدمامته

  .وقدم بغداد يف أيام املأمون، فجرت بينه وبني بشر املريسي مناظرة يف القرآن
  =له عدة تصانيف، وهو صاحب كتاب 

)١١/١٧٠(  

  



  .آتك عائدا، بل المحد اهللا على أن سجنك يف جلدك
بني، الولد أوال، مث مات االب يف احملرم سنة مات هو وولده حممد منكو: قال املغرية بن حممد املهليب

  .أربعني ومئتني، ودفن بداره ببغداد
صادره املتوكل، وأخذ منه ستة عشر ألف ألف درهم، وافتقر، ووىل القضاء حيىي بن أكثم، مث : قلت

  .عزله بعد عامني، وأخذ منه مئة ألف دينار وأربعة آالف جريب كانت له بالبصرة
  .فالدنيا حمن

  
 اخلزاعي أمري بغداد، وليها حنوا من ثالثني سنة، وعلى يده ابن مصعب*  إسحاق بن إبراهيم - ٧٢

  .امتحن العلماء بأمر املأمون يف خلق القرآن
  .وكان سائسا صارما جوادا ممدحا، له فضيلة ومعرفة ودهاء

  .مات سنة مخس وثالثني ومئتني
  .وويل بعده بغداد ابنه حممد

  
 الكامل، أبو حممد، محو املأمون، وأخو الوزير ذي الرئاستني الفضل  الوزير* * احلسن بن سهل - ٧٣

  بن سهل، من بيت حشمة من اوس، فأسلم سهل
  

______________  
  ) *اهلامش* (

  .ال يصح إسناده إليه، فكأنه وضع عليه:  قال٦٣٩ / ٢" ميزانه " ، إال أن املؤلف يف "احليدة = " 
  ".التهذيب " مترجم يف 

  . ه٢٤٠ سنة تويف
، ٤٢٠ / ١، العرب ٨٤ / ٢، شذرات الذهب ٧، الكامل يف التاريخ، اجلزء ٩تاريخ الطربي، اجلزء * 

  .٣٩٧، ٣٩٦ / ٨الوايف بالوفيات 
، ١٢٠ / ٢، وفيات االعيان ٣١٣، ٣١٩ / ٧، تاريخ بغداد ١٨٥، ١٨٤ / ٩تاريخ الطربي * * 

، ٢٨٧ / ٢، النجوم الزاهرة، ٣١٥ / ١٠هاية ، البداية والن٤٨٩: ، احملرب٤٢٣ / ١، العرب ١٢٣
  .٨٦ / ٢شذرات الذهب 

(*)  

)١١/١٧١(  

  



  .زمن الربامكة، فكان قهرمانا ليحىي الربمكي
  .ونشأ الفضل مع املأمون فغلب عليه، ومتكن جدا إىل أن قتل

شر ومئتني، فال إىل أن تزوج املأمون ببنته بوران سنة ع) ١(فاستوزر املأمون بعده أخاه، ومل يزل يف توقل 
  .يوصف ما غرم احلسن على عرسها

  .نابه على جمرد الوليمة والنثار أربعة آالف ألف دينار: ويقال
  .وعاش بعد املأمون يف أوفر عز وحرمة، وكان يدعى باالمري
  .شكى إليه احلسن بن وهب الكاتب إضاقة فوصله مبئة ألف

  .رة خبمسة آالف دينارووصل حممد بن عبدامللك الزيات مرة بعشرين ألفا، وم
وكان فردا يف اجلود، أراد أن يكتب لسقاء مرة ألف درهم، فسبقته يده، فكتب ألف ألف درهم، 

  ).٢(واهللا ال أرجع عن شئ كتبته يدي، فصوحل السقاء على مجلة : فروجع يف ذلك، فقال
  .مات بسرخس يف ذي القعدة سنة ست وثالثني ومئتني

  . ومئتنيوعاشت بوران إىل حدود السبعني
  

  . بن أبان بن الزياتالوزير االديب العالمة أبو جعفر حممد بن عبد امللك*  ابن الزيات - ٧٤
  كان والده زياتا سوقيا، فساد هذا باالدب وفنونه، وبراعة النظم

______________  
  ) *اهلامش* (
  .أي يف صعود وترق) ١(
  .لسقاء على مجلة منها، ودفعت إليهفصوحل ا:  وفيه٣٢٣ / ٧" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٢(
، الكامل ٣٥٧، ٣٥٦ / ٦، االنساب ٣٤٤، ٣٤٢ / ٢، تاريخ بغداد ٢٧ / ١١تاريخ الطربي * 

، ٤١٤ / ١، العرب ١٠١، ٩٤ / ٥ و ١٨٨، ١٨٢ / ٤، وفيات االعيان ٣٩، ٣٦ / ٧البن االثري 
، ٢٧٢، ٢٧١ / ٢لزاهرة ، النجوم ا٣٤٦ / ١٠، البداية والنهاية ٣٤، ٣٢ / ٤الوايف بالوفيات 
  .٢١٦، ٢١٥ / ١، خزانة االدب ٧٩، ٧٨ / ٢شذرات الذهب 

(*)  

)١١/١٧٢(  

  

والنثر، ووزر للمعتصم وللواثق، وكان معاديا البن أيب دواد، فأغرى ابن أيب دواد املتوكل، حىت صادر 
  .ابن الزيات وعذبه



  ).١(يف الطبع ما رمحت أحدا قط، الرمحة خور : وكان يقول خبلق القرآن، ويقول
الرمحة خور يف الطبيعة : ارمحوين، فيقولون: فسجن يف قفص حرج، جهاته مبسامري كاملسال، فكان يصيح

)٢.(  
  .مات يف سنة ثالث وثالثني ومئتني

  ".وفيات االعيان " وله ترسل بديع، وبالغة مشهورة، وأخبار يف 
  

 بن عبيد اهللا البصري مد بن اهلذيلشيخ الكالم، ورأس االعتزال، أبو اهلذيل، حم*  العالف - ٧٥
  .العالف، صاحب التصانيف، والذكاء البارع

  .قارب مئة سنة، وخرف، وعمي: يقال
  .سنة مخس وثالثني ومئتني: مات سنة ست وعشرين، ويقال
  .ومولده سنة مخس وثالثني ومئة

  
______________  

  ) *اهلامش* (
   ".الطبيعة: " ١٨٧ / ٤" وفيات االعيان " يف ) ١(
  .انظر اخلرب يف املصدر السابق، ويف الصفحة ذاا) ٢(

كأنه ما تريك العني * هي السبيل فمن يوم إىل يوم : وفيه أنه طلب دواة وبطاقة، فأحضرتا إليه، فكتب
دنيا تنقل من قوم إىل قوم وسريها إىل املتوكل، ومل يقف عليها * يف النوم ال جتزعن، رويدا، إا دول 

  .يف الغداملتوكل إال 
  .وكانت مدة إقامته يف التنور أربعني يوما...فلما قرأها، أمر بإخراجه، فجاؤوا إليه، فوجدوه ميتا

، وفيات ٣٧٠، ٣٦٦ / ٣، تاريخ بغداد ٢٠٤، ٢٠٣: ، الفهرست٢٩٨ / ٢مروج الذهب * 
: ، نكت اهلميان١٦٣، ١٦١ / ٥، الوايف بالوفيات ٤٢٢ / ١، العرب ٢٦٧، ٢٦٥ / ٤االعيان 
  .٨٥ / ٢، شذرات الذهب ١٢٤ / ١، أمايل املرتضى ٢٧٧

(*)  

)١١/١٧٣(  

  

  .والؤه لعبد القيس: مل يلق عمرو بن عبيد، بل الزم تلميذه عثمان بن خالد الطويل، وقيل
ما هذا اجلزع، : مات لصاحل بن عبد القدوس املتكلم ولد، فأتاه العالف يعزيه، فرآه جزعا، فقال



  .يل" الشكوك " يا أبا اهلذيل جزعت عليه لكونه ما قرأ كتاب : الوعندك أن املرء كالزرع ؟ ق
  .فمن قرأه، يشك فيما كان حىت يتوهم أنه مل يكن، وفيما مل يكن حىت يظن أنه كان

  ".الشكوك " فشك أنت يف موت ابنك، وظن أنه مل ميت، وشك أنه قد قرأ كتاب : قال
اليهود، ورد على املشبهة، ورد على امللحدين، ورد واليب اهلذيل كتاب يف الرد على اوس، ورد على 

  .على السوفسطائية، وتصانيفه كثرية، ولكنها ال توجد
  

 بن كالب القطان رأس املتكلمني بالبصرة يف زمانه، أبو حممد، عبد اهللا بن سعيد*  ابن كالب - ٧٦
  .البصري صاحب التصانيف يف الرد على املعتزلة، ورمبا وافقهم

  .م داود الظاهري، قاله أبو الطاهر الذهليأخذ عنه الكال
  .إن احلارث احملاسيب أخذ علم النظر واجلدل عنه أيضا: وقيل

  .وكان يلقب كالبا النه كان جير اخلصم إىل نفسه ببيانه وبالغته
  .وأصحابه هم الكالبية، حلق بعضهم أبو احلسن االشعري، وكان يرد على اجلهمية

  
______________  

  *) اهلامش* (
، ٢٩١، ٢٩٠ / ٣، لسان امليزان ٣٠٠، ٢٩٩ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ٢٣٠: الفهرست* 

  . وما بعدها٢٢٥ / ٢ وما بعدها و ٢٤٩ / ١مقاالت االسالميني 
(*)  

)١١/١٧٤(  

  

إنه ابتدع ما ابتدعه ليدس دين النصارى يف ملتنا، وإنه أرضى أخته بذلك، : وقال بعض من ال يعلم
  ).١(رجل أقرب املتكلمني إىل السنة، بل هو يف مناظريهم وهذا باطل، وال

  .وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بال قدرة وال مشيئة
  .وهذا ما سبق إليه أبدا، قاله يف معارضة من يقول خبلق القرآن

وصنف يف التوحيد، وإثبات الصفات، وأن علو الباري على خلقه معلوم بالفطرة والعقل على وفق 
  ".فهم القرآن " وكذلك قال احملاسيب يف كتاب النص، 

  .ومل أقع بوفاة ابن كالب
  .وقد كان باقيا قبل االربعني ومئتني



وذكر له ابن النجار ترمجة فلم حيررها، وذكر أنه كان يف أيام اجلنيد، ومسع شيئا من عبارات الصوفية، 
  .وتعجب منه وهابه

: تة احلشوية، له مع عباد بن سلمان مناظرات، فيقولوابن كالب من ناب: قال حممد بن إسحاق الندمي
  .هو نصراين ذا القول: كالم اهللا هو اهللا، فيقول عباد

رحم اهللا عبد اهللا، كان جييئين إىل البيعة، وأخذ عين، : قال يل فيثون النصراين: وقال أبو العباس البغوي
  .ولو عاش لنصرنا املسلمني

  .ما يقوله أهل سنتكم يف القرآن: ؟ قالما تقول يف املسيح : فقيل لفيثون
  

______________  
  ) *اهلامش* (
"  ه يف كتابه ٤٧٨كان إمام أهل السنة يف عصره، وإليه مرجعها، وقد وصفه إمام احلرمني ت ) ١(

  .بأنه من أصحابنا: ١١٩: ص" االرشاد 
  .أحد أئمة املتكلمني": طبقاته " وقال السبكي يف 

، ويف جمموعة رسائله "منهاج السنة " ة ميدحه يف غري ما موضع يف كتابه وشيخ االسالم ابن تيمي
ومسائله، ويعده من حذاق املثبتة وأئمتهم، ويرى أنه شارك االمام أمحد وغريه من أئمة السلف يف الرد 

  .على مقاالت اجلهمية
أصحابه، ذكر  عن ٢٩٩، ١٨٩/ ؟ " مقاالت االسالميني " وحني تكلم أبو احلسن االشعري يف كتابه 

  .أم يقولون بأكثر مما ذكرناه عن أهل السنة
(*)  

)١١/١٧٥(  

  

  ".كتاب الرد على املعتزلة " ، و "خلق االفعال " ، وكتاب "الصفات " والبن كالب كتاب 
  

أبو إسحاق، : الشيخ االمام حمدث الكوفة، أبو حممد، وقيل) د، ت، ق * ( ابن بنت السدي- ٧٧
  .الفزاري الكويف سبط إمساعيل السديبن موسى ) ١(إبراهيم 

مسع عمر بن شاكر الراوي عن أنس، وشريك بن عبد اهللا، ومالك بن أنس، وعبد الرمحن بن أيب الزناد، 
  .وطبقتهم

  .أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن خزمية، وأبو عروبة، وخلق: حدث عنه



  .صدوق: قال أبو حامت
يل السدي، فسألته عن قرابته من السدي، فأنكر أن يكون ابن بنته، مستين أمي باسم إمساع: مسعته يقول

  .وإذا قرابته منه بعيدة
  .فهذه رواية ثابتة تدفع أنه ابن ابنة السدي، لكنه شئ غلب عليه

  .وكان من شيعة الكوفة
  .كان غاليا: وقيل

  أنكر علينا أبو بكر بن أيب شيبة، أو هناد مضينا: قال عبدان االهوازي
______________  

  ) *اهلامش* (
، الكامل البن ١٩٦ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٨٢ / ٢، التاريخ الصغري ٣٧٣ / ١التاريخ الكبري * 

، تذهيب ١١٢: ، ذيب الكمال، ورقة٤٤٤ / ١، اللباب ٦٣ / ٧، االنساب ٨، ٧: عدي، ورقة
 ١ ذيب التهذيب ،٣٤٦ / ١٠، البداية والنهاية ٢٥١ / ١، ميزان االعتدال ١ / ٦٨ / ١التهذيب 

  .١٠٧ / ٢، شذرات الذهب ٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٦، ٣٣٥/ 
  .هو يف كتب التراجم إمساعيل بن موسى الفزاري، وليس إبراهيم) ١(

  .انظر مصادر ترمجته
  .وكذا صرح الذهيب نفسه يف الصفحة التالية

(*)  

)١١/١٧٦(  

  

  .فاسق الذي يشتم السلفأيش عملتم عند ذاك ال: إىل إمساعيل بن موسى، وقال
  .رواها ابن عدي

  .أوصل عن مالك حديثني، وتفرد عن شريك بأحاديث، وإمنا أنكروا غلوه يف التشيع: مث قال
كنت يف جملس مالك، فسئل عن فريضة، : أخربنا إمساعيل بن بنت السدي، قال: وقال علي بن جعفر

اهللا عنهما، فأومأ إىل احلجبة، فلما مهوا فأجاب بقول زيد، فقلت ما قال فيها علي وابن مسعود، رضي 
  .اطلبوه برفق، فجاؤوا إيل فجئت معهم: ما نصنع بكتبه وحمربته ؟ فقال: يب عدوت وأعجزم، فقالوا

  من الكوفة: من أين أنت ؟ قلت: فقال مالك
  .إمنا ذاكرتك الستفيد: فأين خلفت االدب ؟ فقلت: قال
ما، وأهل بلدنا على قول زيد بن ثابت، وإذا كنت بني قوم، فال إن عليا وعبد اهللا ال ينكر فضله: فقال



  .تبدأهم مبا ال يعرفون، فيبدأك منهم ما تكره
  .تويف إمساعيل الفزاري يف سنة مخس وأربعني ومئتني

  .وكان من أبناء التسعني، ساحمه اهللا
بال مقرئ مكة، ومات معه أمحد بن عبدة الضيب، وهشام بن عمار، وأبو احلسن أمحد ابن حممد الن

وإسحاق بن أيب إسرائيل، وأمحد بن نصر النيسابوري، وذو النون املصري الواعظ، وسوار بن عبد اهللا 
  .العنربي، وعبد اهللا بن عمران العابدي، ودحيم، وحممد بن رافع، وأبو تراب النخشيب الزاهد

  
   اهللا، أمحد بنهو االمام حقا، وشيخ االسالم صدقا، أبو عبد) ع * ( أمحد بن حنبل- ٧٨

______________  
  ) *اهلامش* (
  =، ٥ / ٢، التاريخ الكبري "الزهد " ، مقدمة كتابه ٣٥٥، ٣٥٤ / ٧طبقات ابن سعد * 

)١١/١٧٧(  

  

حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس بن عبد اهللا بن حيان بن عبد اهللا ابن أنس بن عوف بن 
بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الذهلي قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة 

  .الشيباين املروزي مث البغدادي، أحد االئمة االعالم
  .وغريه" تارخيه " هكذا ساق نسبه ولده عبد اهللا، واعتمده أبو بكر اخلطيب يف 

 وجدت يف: حدثنا صاحل بن أمحد، قال": مناقب أمحد " وقال احلافظ أبو حممد بن أيب حامت يف كتاب 
  :ابن هذيل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة، كذا قال: كتاب أيب نسبه، فساقه إىل مازن، كما مر، مث قال

ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن : ، وزاد بعد وائل)١(هذيل، وهو وهم 
اعيل بن إبراهيم، ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن اهلميسع بن نبت بن قيذار بن إمس

  .صلوات اهللا عليه
  .حدثنا صاحل بن أمحد فذكر النسب، فقال فيه ذهل على الصواب: وقال أبو القاسم البغوي

  .وهكذا نقل إسحاق الغسيلي عن صاحل
  إن االمام أمحد : بكر بن أيب داود) ٢(وأما قول عباس الدوري، وأيب 

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٢ و ٣١٣ - ٢٩٢ / ١، اجلرح والتعديل ٢١٢ / ١، تاريخ الفسوي ٣٧٥ / ٢التاريخ الصغري = 



، ٤٢٣، ٤١٢ / ٤، تاريخ بغداد ٢٨٥: ، الفهرست٢٣٣، ١٦١ / ٩، حلية االولياء ٧٠، ٦٨
، ٦٣ / ١، وفيات االعيان ١١٢، ١١٠ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢٠، ٤ / ١طبقات احلنابلة 

 / ١، تذهيب التهذيب ٤٣٥ / ١، العرب ٤٣١ / ٢كرة احلفاظ ، تذ٣٦: ، ذيب الكمال، ورقة٦٥
، ٢٧ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ١٣٢ / ٢، مرآة اجلنان ٣٦٩، ٣٦٣ / ٦، الوايف بالوفيات ٢٢
 ٢، النجوم الزاهرة ١١٢ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٣٤٣، ٣٢٥ / ١٠، البداية والنهاية ٣٧
، ١٢، ١١: ، مناقب االمام أمحد، خالصة تذهيب الكمال١٨٦: ، طبقات احلفاظ٣٠٦، ٣٠٤/ 

  .٩٨، ٩٦ / ٢، شذرات الذهب ١٨: ، الرسالة املستطرفة٧٠ / ١طبقات املفسرين 
  .وهو غلط": تاريخ االسالم " يف ) ١(
  ".أبو : " يف االصل) ٢(

(*)  

)١١/١٧٨(  

  

: يبان بن ذهل بن ثعلبة، مث قالإمنا هو من بين ش: من بين ذهل بن شيبان فوهم، غلطهما اخلطيب وقال
  .عم ذهل بن شيبان بن ثعلبة) ١(وذهل بن ثعلبة هم 
  .أمحد بن حنبل الذهلي على االطالق: فينبغي أن يقال فيه

  .وقد نسبه أبو عبد اهللا البخاري إليهما معا
  .وأما ابن ماكوال فمع بصره ذا الشأن وهم أيضا

  .ذهل بن ثعلبة، وما تابعه على هذا أحدمازن بن ذهل بن شيبان بن : وقال يف نسبه
  .وكان حممد والد أيب عبد اهللا من أجناد مرو، مات شابا له حنو من ثالثني سنة

  .إن أمه حتولت من مرو، وهي حامل به: وريب أمحد يتيما، وقيل
  .ولدت يف ربيع االول سنة أربع وستني ومئة: فقال صاحل، قال يل أيب

  .رو، فمات أبوه شابا، فوليته أمهجئ بأيب محل من م: قال صاحل
  .ولد يف ربيع اآلخر: وقال عبد اهللا بن أمحد، وأمحد بن أيب خيثمة

طلبت احلديث سنة تسع وسبعني، فسمعت مبوت محاد بن زيد، : مسعت أبا عبد اهللا، يقول: قال حنبل
  .وأنا يف جملس هشيم

) ٢(، فلما ترعرعت، نزعتهما، فكانت ثقبت أمي أذين فكانت تصري فيهما لؤلؤتني: قال أيب: قال صاحل
  .عندها، مث دفعتهما إيل، فبعتهما بنحو من ثالثني درمها

ولدت يف شهر ربيع االول سنة أربع وستني : مسعت يعقوب الدورقي، مسعت أمحد يقول: قال أبو داود



  ).٣) (ومئة(
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".هم " ن بدال م" هو ": " تاريخ االسالم " يف ) ١(
  ".فكانتا ": " تاريخ االسالم " يف ) ٢(
  ".تاريخ االسالم " ما بني حاصرتني زيادة من ) ٣(

(*)  

)١١/١٧٩(  

  

  .طلب العلم وهو ابن مخس عشرة سنة، يف العامل الذي مات فيه مالك، ومحاد بن زيد: شيوخه
عباد بن عباد املهليب، فسمع من إبراهيم بن سعد قليال، ومن هشيم بن بشري فأكثر، وجود، ومن 

ومعتمر بن سليمان التيمي، وسفيان بن عيينة اهلاليل، وأيوب بن النجار، وحيىي بن أيب زائدة، وعلي بن 
، وقران بن متام، وعمار بن حممد الثوري، والقاضي أيب يوسف، وجابر بن نوح )١(هاشم بن الربيد 

، وأخويه يعلى، وحممد، واملطلب بن زياد، احلماين، وعلي بن غراب القاضي، وعمر بن عبيد الطنافسي
ويوسف بن املاجشون، وجرير بن عبداحلميد، وخالد بن احلارث، وبشر بن املفضل، وعباد بن العوام، 

وأيب بكر بن عياش، وحممد بن عبدالرمحن الطفاوي، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وعبدة بن 
لنضر بن إمساعيل البجلي، وأيب خالد االمحر، وعلي بن ثابت سليمان، وحيىي بن عبدامللك بن أيب غنية، وا

اجلزري، وأيب عبيدة احلداد، وعبيدة بن محيد احلذاء، وحممد بن سلمة احلراين، وأيب معاوية الضرير، 
وعبد اهللا بن إدريس، ومروان بن معاوية، وغندر، وابن علية، وخملد بن يزيد احلراين، وحفص بن غياث، 

قفي، وحممد بن فضيل، وعبد الرمحن بن حممد احملاريب، والوليد بن مسلم، وحيىي بن وعبد الوهاب الث
سليم حديثا واحدا، وحممد بن يزيد الواسطي، وحممد بن احلسن املزين الواسطي، ويزيد بن هارون، 

وعلي ابن عاصم، وشعيب بن حرب، ووكيع فأكثر، وحيىي القطان فبالغ، ومسكني بن بكري، وأنس بن 
  لليثي، وإسحاق االزرق، ومعاذ بن عياض ا

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٤٥ / ٢" تقريب التهذيب " بفتح املوحدة، وبعد الراء حتتانية ساكنة، كما يف ) ١(

(*)  



)١١/١٨٠(  

  

معاذ، ومعاذ بن هشام، وعبد االعلى السامي، وحممد بن أيب عدي، وعبد الرمحن بن مهدي، وعبد اهللا 
   بن بشر، وزيد بنبن منري، وحممد

احلباب، وعبد اهللا بن بكر، وحممد بن إدريس الشافعي، وأيب عاصم، وعبد الرزاق، وأيب نعيم، وعفان، 
وحسني بن علي اجلعفي، وأيب النضر، وحيىي بن آدم، وأيب عبدالرمحن املقرئ، وحجاج بن حممد، وأيب 

ود ابن عامر، ووهب بن جرير، عامر العقدي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وروح بن عبادة، وأس
ويونس بن حممد، وسليمان بن حرب، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وخالئق إىل أن يرتل يف الرواية عن 

  .قتيبة بن سعيد، وعلي بن املديين، وأيب بكر بن أيب شيبة، وهارون بن معروف، ومجاعة من أقرانه
  .نون ونيفمئتان ومثا" املسند " فعدة شيوخه الذين روى عنهم يف 

  .حدثين أيب، قال حدثنا علي بن عبد اهللا، وذلك قبل احملنة: قال عبد اهللا
  .ومل حيدث أيب عنه بعد احملنة بشئ: قال عبد اهللا

يريد عبد اهللا ذا القول أن أباه مل حيمل عنه بعد احملنة شيئا، وإال فسماع عبد اهللا بن أمحد لسائر : قلت
عد احملنة بسنوات يف حدود سنة سبع ومثان وعشرين ومئتني، وما مسع من أبيه كان ب" املسند " كتاب 

عبد اهللا شيئا من أبيه وال من غريه إال بعد احملنة، فإنه كان أيام احملنة صبيا مميزا ما كان حله يسمع بعد 
  .واهللا أعلم

  .حدث عنه البخاري حديثا، وعن أمحد بن احلسن عنه حديثا آخر يف املغازي
، وأبو داود جبملة وافرة، وروى أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة عن وحدث عنه مسلم

  رجل عنه، وحدث عنه أيضا ولداه صاحل وعبد اهللا، وابن عمه حنبل بن إسحاق، وشيوخه عبد الرزاق،

)١١/١٨١(  

  

  واحلسن بن موسى االشيب، وأبو عبد اهللا الشافعي، لكن الشافعي مل
  .قةحدثين الث: يسمه، بل قال

وحدث عنه علي بن املديين، وحيىي بن معني، ودحيم، وأمحد بن صاحل، وأمحد بن أيب احلواري، وحممد بن 
حيىي الذهلي، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وأمحد بن الفرات، واحلسن ابن الصباح البزار، واحلسن بن 

شبيب، وأبو قالبة حممد بن الصباح الزعفراين، وحجاج بن الشاعر، ورجاء بن مرجى، وسلمة بن 
الرقاشي، والفضل بن سهل االعرج، وحممد بن منصور الطوسي، وزياد بن أيوب، وعباس الدوري، 
وأبو زرعة، وأبو حامت، وحرب بن إمساعيل الكرماين، وإسحاق الكوسج، وأبو بكر االثرم، وإبرهيم 



أصرم املغفلي، وأمحد ابن احلريب، وأبو بكر املروذي، وأبو زرعة الدمشقي، وبقي بن خملد، وأمحد بن 
منصور الرمادي، وأمحد بن مالعب، وأمحد بن أيب خيثمة، وموسى ابن هارون، وأمحد بن علي االبار، 

، وأبو طالب أمحد بن محيد، وإبراهيم بن هانئ النيسابوري، وولده إسحاق )١(وحممد بن عبد اهللا مطني 
ويوسف بن موسى احلريب، وأبو حممد فوران، بن إبراهيم، وبدر املغازيل، وزكريا بن حيىي الناقد، 

وعبدوس بن مالك العطار، ويعقوب بن خبتان، ومهىن بن حيىي الشامي، ومحدان بن علي الوراق، وأمحد 
بن حممد القاضي الربيت، واحلسني بن إسحاق التستري، وإبراهيم بن حممد ابن احلارث االصبهاين، وأمحد 

بد اجلبار الصويف، وإدريس بن عبد الكرمي احلداد، وعمر بن بن حيىي ثعلب، وأمحد بن احلسن بن ع
  حفص السدوسي، وأبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي، وحممد بن عبد 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .بضم امليم وفتح الطاء وتشديد الياء املفتوحة، لقب حممد بن عبد اهللا بن سليمان احلضرمي احلافظ) ١(

" طبقات احلنابلة " ، و ٢٧٠ / ٩" شرح القاموس " ، و ٤٨٨: للمؤلف الذهيب ص" تبه املش" انظر 
  .٢١١، ٢١٠ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٢١٧: ص
(*)  

)١١/١٨٢(  

  

  .الرمحن السامي، وعبد اهللا بن حممد البغوي، وأمم سواهم
 علي، عن جعفر، عن وقد مجع أبو حممد اخلالل جزءا يف تسمية الرواة عن أمحد مسعناه من احلسن بن

  .السلفي، عن جعفر السراج عنه، قعد فيهم وكيع بن اجلراح، وحيىي بن آدم
أخربنا أبو سعيد الصرييف، حدثنا االصم، حدثنا الربيع، أخربنا ": السابق " قال اخلطيب يف كتاب 

رق، أن الشافعي، أخربنا الثقة من أصحابنا، عن حيىي بن سعيد، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طا
  ).١(إمنا الغنيمة ملن شهد الوقعة : عمر قال

: أخربنا أبو زرعة أن أمحد أصله بصري، وخطته مبرو، وحدثنا صاحل مسعت أيب يقول: قال ابن أيب حامت
  .مات هشيم فخرجت إىل الكوفة سنة ثالث ومثانني، وأول رحاليت إىل البصرة سنة ست

  .الفضيل بن عياضوخرجت إىل سفيان سنة سبع فقدمنا، وقد مات 
  .وحججت مخس حجج، منها ثالث راجال، أنفقت يف إحداها ثالثني درمها

وقدم ابن املبارك يف سنة تسع وسبعني، وفيها أول مساعي من هشيم، فذهبت إىل جملس ابن املبارك، 
  .قد خرج إىل طرسوس، وكتبت عن هشيم أكثر من ثالثة آالف: فقالوا



  .جت إىل جرير إىل الريولو كان عندي مخسون درمها، خلر
كتبت عن إبراهيم ابن سعد يف ألواح، وصليت : ومسعت أيب يقول:  قال-قد مسع منه أحاديث :  قلت-

  .خلفه غري مرة، فكان يسلم واحدة
  .وقد روى عن أمحد من شيوخه ابن مهدي

  فقرأت على إمساعيل بن الفراء، أخربنا ابن قدامة، أخربنا املبارك بن
  

______________  
  ) *اهلامش* (
بإسناد صحيح، عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إىل عمار أن ) ٩٦٨٩(وأخرجه عبد الرزاق ) ١(

  .الغنيمة ملن شهد الوقعة
  .٥٠ / ٩" سنن البيهقي " وهو يف 

(*)  

)١١/١٨٣(  

  

يب خضري، أخربنا أبو طالب اليوسفي، أخربنا إبراهيم بن عمر، أخربنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ابن أ
: كان أمحد بن حنبل عندي، فقال: حامت، حدثنا أمحد بن سنان، مسعت عبد الرمحن بن مهدي، يقول

  .حديثا) ١(نظرنا فيما كان خيالفكم فيه وكيع، أو فيما خيالف وكيع الناس، فإذا هي نيف وستون 
  . عنهمات هشيم، وأنا ابن عشرين سنة، وأنا أحفظ ما مسعت: روى صاحل بن أمحد، عن أبيه، قال

، فسلمت عليه، وكان شيخا خمضوبا )٢(طلبت أمحد بن حنبل : قال ابن ذريح العكربي: ومن صفته
  .طواال أمسر شديد السمرة

  .مسعت من علي بن هاشم سنة تسع وسبعني، فأتيته الس اآلخر، وقد مات: قال أمحد
 عبد الرزاق سنة تسع وهي السنة اليت مات فيها مالك، وأقمت مبكة سنة سبع وتسعني، وأقمت عند

  .وتسعني
  .ورأيت ابن وهب مبكة، ومل أكتب عنه

ويل حنبل جد االمام سرخس، وكان من أبناء الدعوة، فحدثت أنه ضربه املسيب بن : قال حممد بن حامت
  .زهري ببخارى لكونه شغب اجلند

احلناء خضابا رأيت أمحد بن حنبل حسن الوجه، ربعة، خيضب ب: النحوي، قال) ٣(وعن حممد بن عباس 
  .ليس بالقاين، يف حليته شعرات سود، ورأيت ثيابه غالظا بيضا، ورأيته معتما وعليه إزار



  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .وهو خطأ" وستني : " يف االصل) ١(
  ".ال سأله عن مسألة : " زيادة" تاريخ االسالم " يف ) ٢(
  ."وعن عباس النحوي ": " تاريخ االسالم " يف ) ٣(

(*)  

)١١/١٨٤(  

  

  .رأيت أبا عبد اهللا إذا كان يف البيت عامة جلوسه متربعا خاشعا: وقال املروذي
  .فإذا كان برا، مل يتبني منه شدة خشوع، وكنت أدخل، واجلزء يف يده يقرأ

خرجت إىل الكوفة، فكنت يف بيت حتت رأسي لبنة، : مسعت أيب يقول: قال صاحل: رحلته وحفظه
  . أمي، ومل أكن استأذنتهافحججت، فرجعت إىل

  .تزوجت وأنا ابن أربعني سنة، فرزق اهللا خريا كثريا: مسعت أبا عبد اهللا، يقول: وقال حنبل
: أملى علي زهري بن صاحل بن أمحد، قال: ، وهو جملد"أخالق أمحد " قال أبو بكر اخلالل يف كتاب 

  .أيبتزوج جدي عباسة بنت الفضل من العرب، فلم يولد له منها غري 
وتوفيت فتزوج بعدها رحيانة، فولدت عبد اهللا عمي، مث توفيت، فاشترى حسن، فولدت أم علي زينب، 

، وماتا بقرب والدما، مث ولدت احلسن وحممدا، فعاشا حىت صارا )١(وولدت احلسن واحلسني توأما 
  .من السن إىل حنو من أربعني سنة، مث ولدت سعيدا

  .اء، وأقامت معه سننيكانت والدة عبد اهللا عور: قيل
اختلفت إىل الكتاب، مث اختلفت إىل الديوان، وأنا ابن أربع عشرة : قال يل أبو عبد اهللا: قال املروذي

  .سنة
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".توم : " يف االصل) ١(

  .يقال للذكر توأم، ولالنثى توأمة: قال ابن سيدة
  فإذا



  .متوأمان، ومها توأ: مجعومها، قالوا
(*)  

)١١/١٨٥(  

  

  .وذكر اخلالل حكايات يف عقل أمحد وحياته يف املكتب وورعه يف الصغر
مات هشيم ويل عشرون سنة، فخرجت أنا واالعرايب رفيق : مسعت أبا عبد اهللا، يقول: حدثنا املروذي

 أبا معاوية، يف سنة ثالث ومثانني، فأتينا: فخرجنا مشاة، فوصلنا الكوفة، يعين: كان اليب عبد اهللا، قال
وعنده اخللق، فأعطى االعرايب حجة بستني درمها، فخرج وتركين يف بيت وحدي، فاستوحشت، وليس 

  .معي إال جراب فيه كتيب، كنت أضعه فوق لبنة، وأضع رأسي عليه
  .ال: هذا عند هشيم ؟ فقلت: وكنت أذاكر وكيعا حبديث الثوري، وذكر مرة شيئا، فقال

  .يث فأحفظها، فإذا قام، قالوا يل، فأمليها عليهموكان رمبا ذكرالعشر أحاد
خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من املصنف، فإن شئت أن : وحدثنا عبد اهللا بن أمحد، قال يل أيب

  .تسألين عن الكالم حىت أخربك باالسناد، وإن شئت باالسناد حىت أخربك أنا بالكالم
  .أحفظ عن أبيك مسألة من حنو أربعني سنة: قولمسعت سفيان بن وكيع، ي: وحدثنا عبد اهللا بن أمحد

يروي عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وعن علي وابن عباس : سئل عن الطالق قبل النكاح، فقال
  .ونيف وعشرين من التابعني، مل يروا به بأسا

  .صدق، كذا قلت: فسألت أيب عن ذلك، فقال
ال يقال المحد بن : أبا بكر ابن أيب شيبة، يقولمسعت : وحفظت أين مسعت أبا بكر بن محاد، يقول: قال

  كنت عند: من أين قلت ؟ ومسعت أبا إمساعيل الترمذي، يذكر عن ابن منري، قال: حنبل
ها هنا رجل بغدادي يتكلم يف : مجاعة من أصحاب أيب حنيفة، فقالوا له: وكيع، فجاءه رجل، أو قال

  .بعض الكوفيني، فلم يعرفه وكيع
  فبينا حنن إذ

)١١/١٨٦(  

  

ها هنا يا أبا عبد اهللا، فأفرجوا له، فجعلوا يذكرون : هذا هو، فقال وكيع: طلع أمحد بن حنبل، فقالوا
  .عن أيب عبد اهللا الذي ينكرون

  .وجعل أبو عبد اهللا حيتج باالحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



: ول اهللا، أيش أقول له ؟ مث قالقال رس: رجل يقول: هذا حبضرتك ترى ما يقول ؟ فقال: فقالوا لوكيع
  .خدعك واهللا البغدادي: ليس القول إال كما قلت يا أبا عبد اهللا، فقال القوم لوكيع

  .وضع أمحد عندي نفقته، فقلت له يوما، يا أبا عبد اهللا، بلغين أنك من العرب: قال عارم
  .يا أبا النعمان، حنن قوم مساكني: فقال

  . يقل يل شيئافلم يزل يدافعين حىت خرج، ومل
  .ما تزوجت إال بعد االربعني: أن أبا عبد اهللا، قال: أخربنا املروذي: قال اخلالل

حنن كتبنا احلديث من ستة وجوه وسبعة مل نضبطه، فكيف : وعن أمحد الدورقي، عن أيب عبد اهللا، قال
  .قال يل أبو زرعة: قال عبد اهللا بن أمحد! يضبطه من كتبه من وجه واحد ؟ 

  .ذاكرته فأخذت عليه االبواب: وما يدريك ؟ قال: حيفظ ألف ألف حديث، فقيل لهأبوك 
فهذه حكاية صحيحة يف سعة علم أيب عبد اهللا، وكانوا يعدون يف ذلك املكرر، واالثر، وفتوى التابعي، 

  .وما فسر، وحنو ذلك
  .وإال فاملتون املرفوعة القوية ال تبلغ عشر معشار ذلك

  يا أبا زرعة، أأنت أحفظ،: ل سعيد بن عمروقا: قال ابن أيب حامت
  .بل أمحد: أم أمحد ؟ قال

  .وجدت كتبه ليس يف أوائل االجزاء أمساء الذين حدثوه: كيف علمت ؟ قال: قلت
  .فكان حيفظ كل جزء ممن مسعه، وأنا ال أقدر على هذا

)١١/١٨٧(  

  

  ).١(وعدال حزرت كتب أمحد يوم مات، فبلغت اثين عشر محال : وعن أيب زرعة قال
  ).٢(ما كان على ظهر كتاب منها حديث فالن، وال يف بطنه حدثنا فالن، كل ذلك كان حيفظه 

أخرج إيل أبو عبد اهللا أجزاء كلها سفيان سفيان، ليس : مسعت أبا زرعة، يقول: وقال حسن بن منبه
  .، فظننتها عن رجل واحد، فانتخبت منها"حدثنا فالن " على حديث منها 

  ).٣(حدثنا وكيع، وحيىي، وحدثنا فالن، فعجبت، ومل أقدر أنا على هذا : ذلك علي جعل يقولفلما قرأ 
  .رأيت أبا عبد اهللا، كأن اهللا مجع له علم االولني واآلخرين: قال إبراهيم احلريب

  .ما رأيت أحدا أعلم بفقه احلديث ومعانيه من أمحد: وعن رجل قال
ما فقهه ؟ ما :  كنت أجالس أمحد وابن معني، ونتذاكر فأقول:مسعت ابن راهويه، يقول: أمحد بن سلمة

  .تفسريه ؟ فيسكتون إال أمحد
  .كان أمحد قد كتب كتب الرأي وحفظها، مث مل يلتفت إليها: قال أبو بكر اخلالل



  .اين أمحد أن أحدث عنه: سألنا وكيعا عن خارجة بن مصعب، فقال: قال إبراهيم بن مشاس
  حدثنا إبراهيم بن مشا ؟، مسعت : خلاللقال العباس بن حممد ا

______________  
  ) *اهلامش* (
  .وهو خطأ" وعدل : " يف االصل) ١(
  .على ظهر قلبه": تاريخ االسالم " ومتامه يف ) ٢(
  ".فعجبت من ذلك، وجهدت أن أقدر على شئ من هذا، فلم أقدر " ، "تاريخ االسالم " يف ) ٣(

(*)  

)١١/١٨٨(  

  

  .أمحد بن حنبل: ما قدم الكوفة مثل ذاك الفىت، يعنيان: غياث، يقوالنوكيعا وحفص بن 
يا أبا عبد اهللا، ال جتعل بيين : إن أمحد أتى حسينا اجلعفي بكتاب كبري يشفع يف أمحد، فقال حسني: وقيل

  ).١(وبينك منعما فليس حتمل علي بأحد إال وأنت أكرب منه 
: ي بطرسوس، مسعت ابن راهويه، مسعت حيىي بن آدم، يقولحدثنا املروذي، أخربنا خضر املروذ: اخلالل

  .أمحد بن حنبل إمامنا
حدثنا حممد بن علي، حدثنا االثرم، حدثين بعض من كان مع أيب عبد اهللا، أم كانوا جيتمعون : اخلالل

ىي عند حيىي بن آدم، فيتشاغلون عن احلديث مبناظرة أمحد حيىي بن آدم، ويرتفع الصوت بينهما، وكان حي
  .بن آدم واحد أهل زمانه يف الفقه

رأيت أيب مكرما المحد بن حنبل، لقد بذل : أخربنا املروذي، مسعت حممد بن حيىي القطان، يقول: اخلالل
  .حديثه: له كتبه، أو قال

  .ما قدم علينا مثل هذين أمحد وحيىي بن معني: وقال القواريري، قال حيىي القطان
  . من أمحد بن حنبلوما قدم علي من بغداد أحب إيل

  .شق على حيىي بن سعيد يوم خرجت من البصرة: مسعت أيب يقول: وقال عبد اهللا بن أمحد
أعلمهم حبديث الثوري : مسعت عبدالرمحن بن مهدي، ذكر أصحاب احلديث، فقال: عمرو بن العباس

  .أمحد بن حنبل
  فأقبل : قال

______________  
  ) *اهلامش* (



  .٧٢: البن اجلوري ص" ناقب االمام أمحد م" انظر اخلرب يف ) ١(
(*)  

)١١/١٨٩(  

  

  .من أراد أن ينظر إىل مابني كتفي الثوري، فلينظر إىل هذا: أمحد، فقال ابن مهدي
عنيت حبديث سفيان، حىت كتبته عن رجلني، حىت كلمنا حيىي بن آدم، فكلم لنا : قال أمحد: قال املروذي

  .كتب من غري أن نسمعاالشجعي، فكان خيرج إلينا الكتب، فن
  .ما نظرت إىل أمحد إال ذكرت به سفيان: وعن ابن مهدي، قال
خالف وكيع ابن مهدي يف حنو من ستني حديثا من حديث : مسعت أيب يقول: قال عبد اهللا بن أمحد

  .سفيان، فذكرت ذلك البن مهدي، وكان حيكيه عين
ن عندكم اليوم من أصحاب احلديث ؟ من تعدو: مسعت أبا عاصم يقول لرجل بغدادي: عباس الدوري

عندنا أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وأبو خيثمة، واملعيطي، والسويدي، حىت عد له مجاعة : قال
  .بالكوفة أيضا وبالبصرة

  .أمحد بن حنبل: قد رأيت مجيع من ذكرت، وجاؤ واإيل، مل أر مثل ذاك الفىت، يعين: فقال أبو عاصم
رجل أكرم علي من أمحد بن ) ١(ما باملصرين : أبا الوليد الطيالسي، يقولمسعت : قال شجاع بن خملد

  .حنبل
  سل أمحد بن حنبل، وما: وعن سليمان بن حرب، أنه قال لرجل
  .يقول يف مسألة كذا ؟ فإنه عندنا إمام

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .البصرة والكوفة: أي) ١(

(*)  

)١١/١٩٠(  

  

ليس هنا : رأيت حيىي بن معني عند عفان، ومعه أمحد بن حنبل، فقال: ، قالحدثنا علي بن سهل: اخلالل
  .اليوم حديث



  .الباب مقفل، واجلارية ليست هنا: ترد أمحد بن حنبل، وقد جاءك ؟ فقال: فقال حيىي
  .أنا أفتح، فتكلم على القفل بشئ، ففتحه: قال حيىي

  .وحدثهم! أيضا ) ١(أفشاش : فقال عفان
نعم، يف : أكان أغمي عليك، أو غشي عليك عند ابن عيينة ؟ قال: قلت المحد: روذيوحدثنا امل: قال

  .دهليزه زمحين الناس، فأغمي علي
قد رأيت ابن : كيف أحدث وقد مات خري الناس ؟ وقال مهىن بن حيىي: وروي أن سفيان، قال يومئذ

ع من أمحد يف علمه وزهده عيينة، ووكيعا، وبقية، وعبد الرزاق، وضمرة، والناس، ما رأيت رجال أمج
  .وورعه

  .وذكر أشياء
سلمت على أمحد بن حنبل يف سنة مثان وتسعني ومئة مبسجد اخليف، : وقال نوح بن حبيب القومسي

  .وهو يفيت فتيا واسعة
كنا عند ابن عيينة سنة، ففقدت أمحد بن : وعن شيخ أنه كان عنده كتاب خبط أمحد بن حنبل، فقال

  ).٢(لى موضعه، فجئت، فإذا هو يف شبيه بكهف يف جياد حنبل أياما، فدللت ع
  .ال: سالم عليكم، أدخل ؟ فقال: فقلت
  ادخل، فدخلت، وإذا عليه قطعة لبد خلق، : مث قال

______________  
  ) *اهلامش* (
  .فش القفل فشا، أي فتحه بغري مفتاح: يقال) ١(
ياقوت، فقد ضبطه بالفتح، ويسمى هذا موضع مبكة يلي الصفا، وقد ضبطه املؤلف بالكسر، أما ) ٢(

  .كبري وصغري: املوضع أيضا أجيادا، بفتح أوله وسكون ثانيه، ومها أجيادان
(*)  

)١١/١٩١(  

  

  .حىت استترت: مل حجبتين ؟ فقال: فقلت
  .سرقت ثيايب: ما شأنك ؟ قال: فقلت
ضا، فأىب، حىت بلغت قر: فبادرت إىل مرتيل فجئته مبئة درهم، فعرضتها عليه، فامتنع، فقلت: قال

  .عشرين درمها، ويأىب
  .ما حيل لك أن تقتل نفسك: فقمت، وقلت



  .بلى: أليس قد مسعت معي من ابن عيينة ؟ قلت: ارجع، فرجعت، فقال: قال
  .نعم: حتب أن أنسخه لك ؟ قلت: قال
  .اشتر يل ورقا: قال
  .فكتب بدراهم اكتسى منها ثوبني: قال

قدمت : حلنظلي الزاهد ببغداد، مسعت عبد اهللا بن أمحد، مسعت أيب يقولمسعت بكران بن أمحد ا: احلاكم
قريته، وختلف حيىي، فلما ذهبت أدق الباب، ) يف(صنعاء، أنا وحيىي بن معني، فمضيت إىل عبد الرزاق 

  .مه، ال تدق، فإن الشيخ يهاب: قال يل بقال جتاه داره
:  يدي أحاديث انتقيتها، فسلمت، وقلتفجلست حىت إذا كان قبل املغرب، خرج فوثبت إليه، ويف

  .حدثين ذه رمحك اهللا، فإين رجل غريب
  .ومن أنت ؟ وزبرين: قال
باهللا أنت أبو عبد اهللا ؟ مث أخذ االحاديث، : فتقاصر ؟ وضمين إليه، وقال: أنا أمحد بن حنبل، قال: قلت

رب، وكان عبد الرزاق يؤخر هلم املصباح حىت خرج وقت املغ: وجعل يقرؤها حىت أظلم، فقال للبقال
  .صالة املغرب

  حدثنا الرمادي، مسعت عبد الرزاق، وذكر أمحد بن: اخلالل
بلغين أن نفقته نفدت، فأخذت بيده، فأقمته خلف الباب، وما معنا أحد، : حنبل، فدمعت عيناه، فقال

  .إنه ال جتتمع عندنا الدنانري، إذا بعنا الغلة، أشغلناها يف شئ: فقلت له
  .جدت عند النساء عشرة دنانري فخذها، وأرجو أن ال تنفقها حىت يتهيأ شئوقد و

  يا أبا بكر، لو قبلت: فقال يل

)١١/١٩٢(  

  

  .من أحد شيئا، قبلت منك
  .نعم: بلغين أن عبد الرزاق عرض عليك دنانري ؟ قال: قلت اليب: وقال عبد اهللا

وأعطى حيىي بن معني، وأبا مسلم، فأخذا  فلم أقبل، - أظن -وأعطاين يزيد بن هارون مخس مئة درهم 
  .منه

إن يعش هذا الرجل، يكون خلفا من : مسعت عبد الرزاق، يقول: وقال حممد بن سهل بن عسكر
  .العلماء
كنا عند عبد الرزاق أنا وأمحد بن : حدثين أبو حممد النسائي، مسعت إسحاق بن راهويه، قال: املروذي

رأيت معمرا والثوري : يد، فلم يكرب هو وال أنا وال أمحد، فقال لناحنبل، فمضينا معه إىل املصلى يوم ع



حنن نرى التكبري، ولكن شغلنا : وإين رأيتكما مل تكربا فلم أكرب، فلم مل تكربا ؟ قلنا: يف هذا اليوم كربا
  .بأي شئ نبتدئ من الكتب
ل عنه عبد الرزاق، كان أمحد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق، فسها، فسأ: أبو إسحاق اجلوزجاين، قال

  .فأخرب أنه مل يأكل منذ ثالثة أيام شيئا
  .مسعت أبا زرعة القاضي الدمشقي عن اجلوزجاين: رواها اخلالل، قال

  حدثنا أبو القاسم بن اجلبلي، عن أيب إمساعيل: قال اخلالل
رية، كنت مع أمحد بن حنبل عند عبد الرزاق، وكانت معي جا: الترمذي، عن إسحاق بن راهويه، قال

  .وسكنا فوق، وأمحد أسفل يف البيت
  .هو ذا يعجبين ما أمسع من حركتكم: يا أبا يعقوب: فقال يل

  .وكنت أطلع فأراه يعمل التكك، ويبيعها، ويتقوت ا هذا أو حنوه: قال

)١١/١٩٣(  

  

  .كنت يف إزري من اليمن إىل مكة: مسعت أبا عبد اهللا، يقول: قال املروذي
  .قد اكتريت لكتيب، ومل يقل ال:  اجلمالني ؟ قالاكتريت نفسك من: قلت

  .هاهنا أمحد بن حنبل، قولوا له يتقدم يصلي بنا: أنه أقيمت الصالة، فقال: وعن إمساعيل ابن علية
كنا عند ابن علية، فضحك بعضنا ومث : أخربين عبد اهللا بن املبارك شيخ مسع قدميا، قال: وقال االثرم

  .أمحد
  !.تضحكون وعندي أمحد بن حنبل : بعد فوجدناه غضبان، فقالفأتينا إمساعيل : قال

كنا عند يزيد بن هارون، فوهم يف شئ، فكلمته، فأخرج كتابه، : قال يل أبو عبد اهللا: قال املروذي
  .يا ابن حنبل، ادن، يا ابن حنبل، ادن هاهنا: فوجده كما قلت، فغريه فكان إذا جلس، يقول

  .ومرضت فعادين، فنطحه الباب
كنا عند يزيد بن هارون، وكان عنده : مسعت جعفر بن ميمون بن االصبغ، مسعت أيب يقول: روذيامل

  .املعيطي، وأبو خيثمة، وأمحد، وكانت يف يزيد، رمحه اهللا، مداعبة، فذاكره املعيطي بشئ
 أال: أمحد بن حنبل، فقال: من ذا ؟ قالوا: فقدتك، فتنحنح أمحد فالتفت إليه، فقال: فقال له يزيد

  أعلمتموين أنه ها هنا ؟
ما رأيت يزيد بن هارون ترك املزاح الحد إال المحد بن : فسمعت بعض الواسطيني يقول: قال املروذي

  .حنبل



ما رأيت يزيد الحد أشد تعظيما منه المحد ابن حنبل، وال أكرم أحدا مثله، : قال أمحد بن سنان القطان
  .كان يقعده إىل جنبه، ويوقره، وال ميازحه

)١١/١٩٤(  

  

  .ما رأيت أحدا أفقه وال أورع من أمحد بن حنبل: وقال عبد الرزاق
  .قال هذا، وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج: قلت

  .ما قدم الكوفة مثل أمحد: وقال حفص بن غياث
  .كنت أشبه أمحد بأرطاة بن املنذر: وقال أبو اليمان

  .ن حجة على أهل زمانهإن عاش أمحد سيكو: وقال اهليثم بن مجيل احلافظ
أمحد ابن حنبل، وإذا رأيت رجال حيب : خري أهل زماننا ابن املبارك، مث هذا الشاب، يعين: وقال قتيبة

  .أمحد، فاعلم أنه صاحب سنة
  .ولو أدرك عصر الثوري، واالوزاعي، والليث، لكان هو املقدم عليهم

  .تابعنيإىل كبار ال: يضم أمحد إىل التابعني ؟ قال: فقيل لقتيبة
  .لوال الثوري، ملات الورع، ولوال أمحد الحدثوا يف الدين، أمحد إمام الدنيا: وقال قتيبة

  .عن قتيبة كثريا" مسنده " قد روى أمحد يف : قلت
: شاب يف ناحية املشرق، يعين: تعرف من حيفظ على االمة أمر دينها ؟ قال: وقيل اليب مسهر الغساين

  .أمحد
  حدثنا،: رأيت ببغداد شابا إذا قال: شافعيقال يل ال: قال املزين

  .صدق: قال الناس كلهم
  .أمحد بن حنبل: ومن هو ؟ قال: قلت

خرجت من بغداد فما خلفت ا رجال أفضل، وال أعلم، وال أفقه، : مسعت الشافعي يقول: وقال حرملة
  .وال أتقى من أمحد بن حنبل

  . أمحد، وسليمان ابن داود اهلامشيما رأيت أعقل من: قال يل الشافعي: وقال الزعفراين

)١١/١٩٥(  

  

تعال حىت أريك من مل ير : قال يل أمحد ابن حنبل: حدثين أيب، قال: قال حممد بن إسحاق بن راهويه
  .وما رأى الشافعي مثل أمحد بن حنبل: مثله، فذهب يب إىل الشافعي، قال أيب



  . يريد احملنة-ولوال أمحد وبذل نفسه، لذهب االسالم 
  .أمحد حجة بني اهللا وبني خلقه: وي عن إسحاق بن راهويه، قالور

أمحد أفضل عندي من سعيد بن جبري يف زمانه، : مسعت علي بن املديين، يقول: وقال حممد بن عبدويه
  .الن سعيدا كان له نظراء

  .أعز اهللا الدين بالصديق يوم الردة، وبأمحد يوم احملنة: وعن ابن املديين، قال
  .أمحد بن حنبل وهو أفقههم، وذكر احلكاية: انتهى العلم إىل أربعة: يدوقال أبو عب

  .إين ال تدين بذكر أمحد: وقال أبو عبيد
  .ما رأيت رجال أعلم بالسنة منه

  .ما شبهت أمحد بن حنبل إال بابن املبارك يف مسته وهيئته: وقال احلسن بن الربيع
كنا يف جملس فيه حيىي بن معني، وأبو خيثمة، فجعلوا : حدثنا حممد بن احلسني االمناطي، قال: الطرباين

لو ! وكثرة الثناء على أمحد تستنكر : فبعض هذا، فقال حيىي: يثنون على أمحد بن حنبل، فقال رجل
  .جلسنا جمالسنا بالثناء عليه، ما ذكرنا فضائله بكماهلا

  .ما رأيت مثل أمحد: وروى عباس، عن ابن معني قال

)١١/١٩٦(  

  

  .كان أمحد بن حنبل من أعالم الدين: فيليوقال الن
قال أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل شيخنا وإمامنا : حضرت أبا ثور سئل عن مسألة، فقال: وقال املروذي

  .فيها كذا وكذا
  .، وأمحد بن حنبل)١(يعلى بن عبيد، والقعنيب : ما رأيت من حيدث هللا إال ثالثة: وقال ابن معني
  .أن أكون مثل أمحد، واهللا ال أكون مثله أبداأرادوا : وقال ابن معني
  .ما رأيت مثل أمحد، وال أشد منه قلبا: وقال أبو خيثمة

إن أمحد أدخل ! أنا أسأل عن أمحد بن حنبل ؟ : مسعت بشر بن احلارث، يقول: وقال علي بن خشرم
  .الكري، فخرج ذهبا أمحر
إين على : لو أنك خرجت فقلت: رب أيبقال أصحاب بشر احلايف له حني ض: وقال عبد اهللا بن أمحد

  !.أتريدون أن أقوم مقام االنبياء ؟ : قول أمحد، فقال
: دخلت على ذي النون السجن، وحنن بالعسكر، فقال: مسعت املروذي، يقول: القاسم بن حممد الصائغ

  .أمحد بن حنبل: أي شئ حال سيدنا ؟ يعين
  أمحد: يه، يقولمسعت أبا ثور الفق: وقال حممد بن محاد الطهراين



  .ابن حنبل أعلم أو أفقه من الثوري
  .أمحد أفضل أهل زمانه: وقال نصر بن علي اجلهضمي

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .١١٤: البن اجلوزي، ص" املناقب " وهو حتريف، والتصحيح من " والعنيب : " يف االصل) ١(

(*)  

)١١/١٩٧(  

  

ما رأيت مثل أمحد بن حنبل، وال رأى هو : م السكوين يقولمسعت أبا مها: قال صاحل بن علي احلليب
  .مثله

ما رأيت أفضل من أمحد، وما كنت أحب أن أقتل يف سبيل اهللا، ومل أصل : قال: وعن حجاج بن الشاعر
  .على أمحد، بلغ واهللا يف االمامة أكرب من مبلغ سفيان ومالك

  .ال أبايل من خالفينإذا وافقين أمحد بن حنبل على حديث : وقال عمرو الناقد
كانا يف احلفظ : سألت أيب عن علي بن املديين وأمحد بن حنبل، أيهما أحفظ ؟ فقال: قال ابن أيب حامت

  .متقاربني، وكان أمحد أفقه، إذا رأيت من حيب أمحد، فاعلم أنه صاحب سنة
  .أمحد بن حنبل أكرب من إسحاق وأفقه، ما رأيت أحدا أكمل من أمحد: وقال أبو زرعة

  .جعلت أمحد إماما فيما بيين وبني اهللا: وقال حممد بن حيىي الذهلي
  .ما بقي غري أمحد: وقال حممد بن مهران اجلمال

مسعت حممد بن سحتويه، مسعت أبا عمري بن النحاس الرملي، وذكر أمحد بن : قال إمام االئمة ابن خزمية
  رمحه اهللا، عن: حنبل، فقال

 ما كان أشبهه، وبالصاحلني ما كان أحلقه، عرضت له الدنيا فأباها، الدنيا ما كان أصربه، وباملاضني
  .والبدع فنفاها
  .كان أبو عمري من عباد املسلمني: قال أبو حامت

  .أمل علي شيئا عن أمحد بن حنبل: قال يل

)١١/١٩٨(  

  



  . منهما رأيت أمجع يف كل شئ من أمحد بن حنبل، وال أعقل: قال: وروي عن أيب عبد اهللا البوشنجي
  .كان أمحد صاحب فقه، صاحب حفظ، صاحب معرفة: وقال ابن وارة
  .مجع أمحد بن حنبل املعرفة باحلديث والفقه والورع والزهد والصرب: وقال النسائي

رددناه إىل ) ١" (فردوه إىل عامله : " ملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال: وعن عبد الوهاب الوراق
  .لم أهل زمانهأمحد بن حنبل، وكان أع

كانت جمالس أمحد جمالس اآلخرة، ال يذكر فيها شئ من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا : وقال أبو داود
  .قط

  .أفقه من أدركت يف احلديث أمحد بن حنبل: قال صاحل بن حممد جزرة
راسان ال ما دمت باحلجاز، وأمحد بالعراق، وابن راهويه خب: مسعت احلميدي، يقول: قال علي بن خلف

  .يغلبنا أحد
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 من طريق أنس بن عياض، عن أيب حازم، عن عمرو بن ١٨١ / ٢" املسند " أخرج االمام أمحد يف ) ١(

لقد جلست أنا وأخي جملسا ما أحب أن يل به محر النعم، أقبلت أنا : شعيب، عن أبيه، عن جده، قال
  ل اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، جلوس عندوأخي، وإذا مشيخة من صحابة رسو

باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن، فتماروا فيها حىت 
ارتفعت أصوام، فخرج رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، مغضبا، وقد امحر وجهه، يرميهم بالتراب، 

 من قبلكم، باختالفهم على أنبيائهم، وضرم الكتب بعضها مهال يا قوم، ذا أهلكت االمم: " ويقول
  .ببعض

  .إن القرآن مل يرتل يكذب بعضه بعضا، إمنا نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه، فاعملوا به
  ".وما جهلتم منه، فردوه إىل عامله 

د الرزاق ، و عب)٨٥(، وابن ماجة رقم ١٩٥ / ٢وإسناده حسن، وأخرجه أيضا أمحد خمتصرا بنحوه 
  ).٢٠٣٦٧" (املصنف " يف 

  . أن تنازعهم كان يف القدر١٩٦ / ٢وقد وقع عند أمحد يف رواية 
(*)  

)١١/١٩٩(  

  



ما : حدثنا حممد بن ياسني البلدي، مسعت ابن أيب أويس، وقيل له ذهب أصحاب احلديث، فقال: اخلالل
  .أبقى اهللا أمحد بن حنبل، فلم يذهب أصحاب احلديث

  .أمرين سيدي أمحد بن حنبل أن ال أحدث إال من كتاب: ين، قالوعن ابن املدي
ليس يف أصحابنا أحفظ من أمحد، وبلغين : مسعت ابن املديين، يقول: احلسني بن احلسن أبو معني الرازي

  .أنه ال حيدث إال من كتاب، ولنا فيه أسوة
  .أمحد اليوم حجة اهللا على خلقه: وعنه قال

عن أيب اليمن الكندي، أخربنا عبد امللك بن أيب القاسم، أخربنا أبو إمساعيل أخربنا عمر بن عبد املنعم، 
االنصاري، أخربنا أبو يعقوب القراب، أخربنا حممد بن عبد اهللا اجلوزقي، مسعت أبا حامد الشرقي، 

انتهى العلم إىل : مسعت أمحد بن سلمة، مسعت أمحد بن عاصم، مسعت أبا عبيد القاسم ابن سالم، يقول
أمحد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإىل ابن أيب شيبة وهو أحفظهم له، وإىل علي بن املديين وهو : عةأرب

  أعلمهم به،
  .وإىل حيىي بن معني وهو أكتبهم له

حدثنا القاسم بن حممد املؤدب، عن حممد ابن أيب بشر، قال أتيت أمحد بن حنبل يف : إسحاق املنجنيقي
  . له بيانا ال تسمعه من غريهائت أبا عبيد، فإن: مسألة، فقال

  .فأتيته فشفاين جوابه
ذاك رجل من عمال اهللا، نشر اهللا رداء عمله، وذخر له عنده الزلفى، أما تراه : فأخربته بقول أمحد، فقال

  .حمببا مألوفا
ما رأت عيين بالعراق رجال اجتمعت فيه خصال هي فيه، فبارك اهللا له فيما أعطاه من احللم والعلم 

  :، فإنه لكما قيلوالفهم

)١١/٢٠٠(  

  

من االدب * رأيت له وجها يسرك مقبال يعلم هذا اخللق ما شذ عنهم * يزينك إما غاب عنك فإن دنا 
مضيما الهل احلق ال يسأم البال وإخوانه االدنون * اهول كهفا ومعقال وحيسن يف ذات االله إذا رأى 

أخربنا إمساعيل : وبإسنادي إىل أيب إمساعيل االنصاري) ١(بصري بأمر اهللا يسمو على العال * كل موفق 
بن إبراهيم، أخربنا نصر بن أيب نصر الطوسي، مسعت علي بن أمحد بن خشيش، مسعت أبا احلديد 

أمحد بن حنبل يوم احملنة، أبو بكر يوم الردة، وعمر يوم : الصويف مبصر، عن أبيه، عن املزين، يقول
  .ي يوم صفنيالسقيفة، وعثمان يوم الدار، وعل

أمحد بن : ما رأيت بالعراق مثل هذين: مسعت أمحد بن صاحل املصري، يقول: قال أمحد بن حممد الرشديين



  .حنبل، وحممد بن عبد اهللا بن منري، رجلني جامعني مل أر مثلهما بالعراق
  أمحد بن: وروى أمحد بن سلمة النيسابوري، عن ابن وارة، قال

  .مبصر، وأبو جعفر النفيلي حبران، وابن منري بالكوفة، هؤالء أركان الدينحنبل ببغداد، وأمحد بن صاحل 
  .كان أمحد بن حنبل من أعالم الدين: مسعت أبا جعفر النفيلي، يقول: وقال علي بن اجلنيد الرازي

  .لسوط ضربه أمحد بن حنبل يف اهللا أكرب من أيام بشر بن احلارث: وعن حممد بن مصعب العابد، قال
  .عظيم القدر كأمحد، وال ندري وزن االعمال، إمنا اهللا يعلم ذلكبشر : قلت
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .مل أجد هذه االبيات فيما وقعت عليه من مصادر) ١(

(*)  

)١١/٢٠١(  

  

كتبت عن ألف شيخ، حجيت فيما بيين : مسعت يعقوب الفسوي، يقول: قال أبو عبد الرمحن النهاوندي
  .أمحد بن حنبل، وأمحد بن صاحل: وبني اهللا رجالن

أخربنا أبو يعقوب، أخربنا منصور بن عبد اهللا الذهلي، حدثنا : وباالسناد إىل االنصاري شيخ االسالم
هو : حممد بن احلسن بن علي البخاري، مسعت حممد بن إبراهيم البوشنجي، وذكر أمحد بن حنبل، فقال

ن مل ميتحن مبثل ما امتحن به أمحد، وال علم عندي أفضل وأفقه من سفيان الثوري، وذلك أن سفيا
سفيان ومن يقدم من فقهاء االمصار كعلم أمحد بن حنبل، النه كان أمجع هلا، وأبصر بأغاليطهم 

  .وصدوقهم وكذوم
  .قام أمحد مقام االنبياء: ولقد بلغين عن بشر بن احلارث أنه قال: قال

  . معتصما باهللاوأمحد عندنا امتحن بالسراء والضراء، فكان فيهما
  كنا عند إبراهيم بن عرعرة، فذكروا يعلى بن: قال أبوحيىي الناقد
  .أمحد بن حنبل يضعفه: عاصم، فقال رجل

  .واهللا لو تكلم أمحد يف علقمة واالسود لضرمها: وما يضره إذا كان ثقة ؟ فقال ابن عرعرة: فقال رجل
  .أمحد بن حنبل يف بين إسرائيل لكان آيةلو كان : مسعت إمساعيل بن اخلليل، يقول: وقال احلنيين

عندنا املثل الكائن يف بين إسرائيل، من أن أحدهم كان يوضع املنشار على : وعن علي بن شعيب، قال
  .مفرق رأسه، ما يصرفه ذلك عن دينه



  .ولوال أن أمحد قام ذا الشأن، لكان عارا علينا أن قوما سبكوا، فلم خيرج منهم أحد
  صرت إىل: عت حممد بن نصر املروزي، يقولمس: قال ابن سلم

)١١/٢٠٢(  

  

بل أمحد : أكان أكثر حديثا أم إسحاق ؟ قال: دار أمحد بن حنبل مرارا، وسألته عن مسائل، فقيل له
  .أكثر حديثا وأورع
  .أمحد فاق أهل زمانه

  .كان أمحد عظيم الشأن، رأسا يف احلديث، ويف الفقه، ويف التأله: قلت
  .وكان مهيبا يف ذات اهللا! ! من خصومه، فما الظن بإخوانه وأقرانه ؟ أثىن عليه خلق 

  .ما هبت أحدا يف مسألة، ما هبت أمحد بن حنبل: حىت لقال أبو عبيد
عامل وقته سعيد بن املسيب يف زمانه، وسفيان الثوري يف زمانه، وأمحد بن حنبل يف : وقال إبراهيم احلريب

  .زمانه
ربكم ابن خليل، أخربنا اللبان، عن أيب علي احلداد، أخربنا أبو نعيم، أخ: قرأت على إسحاق االسدي

يشبه علي بن املديين : أخربنا أبو بكر بن مالك، حدثنا حممد ابن يونس، حدثين سليمان الشاذكوين، قال
  ).١(ما أشبه السك باللك ! ! بأمحد ابن حنبل ؟ أيهات 

  لقد حضرت من ورعه شيئا
  .، فأخذ منه شيئا ليقوته)٢( فامي أنه أرهن سطال عند: مبكة

ال أدري أنت يف حل منه، : انظر أيهما سطلك ؟ فقال: فجاء، فأعطاه فكاكه، فأخرج إليه سطلني، فقال
  .وما أعطيتك، ومل يأخذه

  .واهللا إنه لسطله، وإمنا أردت أن أمتحنه فيه: قال الفامي
مسعت حممد بن حيىي النيسابوري، حني بلغه وفاة : حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا االبار: وبه إىل أيب نعيم

  .ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة يف دورهم: أمحد، يقول
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .أي بائع الفوم، أي احلمص) ١(
  .ثفله أو عصارته: بالفتح صبغ أمحر يصبغ به، وبالضم: ضرب من الطيب، واللك: السك) ٢(

(*)  



)١١/٢٠٣(  

  

  ).١(تكلم الذهلي مبقتضى احلزن ال مبقتضى الشرع : قلت
مثل الذين يذكرون أمحد بن حنبل مثل : مسعت احلسني الكرابيسي، يقول: قال أمحد بن القاسم املقرئ
  .يريدون أن يهدموه بنعاهلم) ٢(قوم جييؤون إىل أيب قبيس 

أيت علماءنا مثل اهليثم بن خارجة، ومصعب ر: حدثنا إدريس بن عبد الكرمي املقرئ، قال: الطرباين
الزبريي، وحيىي بن معني، وأيب بكر بن أيب شيبة، وأخيه، وعبد االعلى بن محاد، وابن أيب الشوارب، 

وعلي بن املديين، والقواريري، وأيب خيثمة، وأيب معمر، والوركاين، وأمحد بن حممد بن أيوب، وحممد بن 
يوب املقابري، وسريج بن يونس، وخلف بن هشام، وأيب الربيع بكار، وعمرو الناقد، وحيىي بن أ

  الزهراين، فيمن ال أحصيهم، يعظمون أمحد وجيلونه ويوقرونه ويبجلونه
  .ويقصدونه للسالم عليه
ملا مات سعيد بن أمحد بن حنبل، جاء : قال يل حممد بن عبد اهللا الشافعي: قال أبو علي بن شاذان

واهللا لو رآك أيب، لقام : تقوم إيل ؟ قال:  بن أمحد، فقام إليه عبد اهللا، فقالإبراهيم احلريب إىل عبد اهللا
  .واهللا لو رأى ابن عيينة أباك، لقام إليه: إليك، فقال إبراهيم

  
______________  

  ) *اهلامش* (
رقم " صحيحه " الن الشرع قد ى عن النياحة، وعدها من صنيع اجلاهلية، فقد أخرج مسلم يف ) ١(
: اثنتان يف الناس مها م كفر: " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: من حديث أيب هريرة، قال) ٦٧(

  ".الطعن يف النسب، والنياحة على امليت 
قال رسول اهللا صلى اهللا : من حديث ابن مسعود، قال) ٩٢٧(، ومسلم ١٣٠ / ٣وأخرج البخاري 

  ".وب، ودعا بدعوى اجلاهلية ليس منا من ضرب اخلدود، وشق اجلي: " عليه وسلم
: " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: من طريق أيب مالك االشعري، قال) ٩٣٤(وأخرج مسلم 

  ".النائحة إذا مل تتب قبل موا تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب 
  .جبل مشرف على مسجد مكة) ٢(

(*)  

)١١/٢٠٤(  

  



 -التابعون كلهم، وآخرهم أمحد بن حنبل : مسعت إبراهيم احلريب، يقول: العكربيقال حممد بن أيوب 
  .من حلف بالطالق أن ال يفعل شيئا مث فعله ناسيا، كلهم يلزمونه الطالق:  يقولون-وهو عندي أجلهم 

من ليس يف شرق وال غرب مثله، : من قال ذه املسألة ؟ قلت: ناظرت رجال، فقال: وعن االثرم قال
  .أمحد بن حنبل: من ؟ قلت: لقا

  .وقد أثىن على أيب عبد اهللا مجاعة من أولياء اهللا، وتربكوا به
  .روى ذلك أبو الفرج بن اجلوزي، وشيخ االسالم، ومل يصح سند بعض ذلك

  أخربنا إمساعيل بن عمرية، أخربنا ابن قدامة، أخربنا أبو طالب
إسحاق الربمكي، أخربنا علي بن عبد العزيز، أخربنا ابن خضري، أخربنا أبو طالب اليوسفي، أخربنا أبو 
اختيار أمحد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي ؟ : عبدالرمحن بن أيب حامت، حدثنا أبو زرعة، وقيل له

  .بل اختيار أمحد فإسحاق: قال
  .ما أعلم يف أصحابنا أسود الرأس أفقه من أمحد بن حنبل، وما رأيت أحدا أمجع منه

حدثنا صاحل بن أمحد، قال دخلت على أيب يوما أيام : وبه قال ابن أيب حامت: هله ومشائلهيف فضله وتأ
 وقد خرج لصالة العصر، وكان له لبد جيلس عليه، قد أتى - واهللا يعلم على أي حال حنن -الواثق 

 من الضيق، بلغين يا أبا عبد اهللا ما أنت فيه: فيه) ١(عليه سنون كثرية حىت بلي، وإذا حتته كتاب كاغد 
وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك بأربعة آالف درهم على يدي فالن، وما هي من صدقة وال 

  .زكاة، وإمنا هو شئ ورثته من أيب
  .فقرأت الكتاب، ووضعته

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  (*)أي قرطاس، وهو فارسي معرب ) ١(

)١١/٢٠٥(  

  

  .رفعته منك: ب ؟ فامحر وجهه، وقاليا أبة، ما هذا الكتا: فلما دخل، قلت
  .وصل كتابك إيل، وحنن يف عافية: ؟ فكتب إىل الرجل) ١(تذهب جلوابه : مث قال

  .فأما الدين، فإنه لرجل ال يرهقنا، وأما عيالنا، ففي نعمة اهللا
فذهبت بالكتاب إىل الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل، فلما كان بعد حني، ورد كتاب الرجل 

  .، فرد عليه مبثل ما ردمثل ذلك



  .لو كنا قبلناها، كانت قد ذهبت: فلما مضت سنة أو حنوها، ذكرناها، فقال
أنا رجل مشهور، وقد أتيتك يف هذا الوقت، : وشهدت ابن اجلروي، وقد جاء بعد املغرب، فقال اليب

  وعندي شئ قد اعتددته لك، وهو
  .مرياث، فأحب أن تقبله

  .فلم يزل به
  . قام ودخلفلما أكثر عليه،

  .يا أبا عبد اهللا، هي ثالثة آالف دينار: قلت له: فأخربت عن ابن اجلروي أنه قال: قال صاحل
  .فقام وتركين

ووجه رجل من الصني بكاغد صيين إىل مجاعة من احملدثني، ووجه بقمطر إىل أيب، فرده، وولد : قال صاحل
  .يل مولود فأهدى صديق يل شيئا

تكلم أبا عبد اهللا يكتب يل إىل املشايخ : اد اخلروج إىل البصرة، فقال يلمث أتى على ذلك أشهر، وأر
  .لو الأنه أهدى إليك، كنت أكتب له: بالبصرة، فكلمته فقال
بلغين أن أمحد ابن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن، : حدثنا أمحد بن سنان، قال: وبه قال ابن أيب حامت

  . عليه عبد الرزاق دراهم صاحلة، فلم يقبلهاوأكرى نفسه من مجالني عند خروجه، وعرض
  وبعث ابن طاهر حني مات أمحد بأكفان وحنوط، فأىب صاحل أن 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .، بالباء"جبوابه : " ٢٣٢: البن اجلوزي" املناقب " يف ) ١(

(*)  

)١١/٢٠٦(  

  

 إن أمري املؤمنني أعفى أبا عبد اهللا مما :إن أيب قد أعد كفنه وحنوطه، ورده، فراجعه، فقال: يقبله، وقال
  .يكره، وهذا مما يكره، فلست أقبله

وما أخرجت خراسان بعد ابن املبارك :  قال أيب-جاءين حيىي بن حيىي : قال أيب: حدثنا صاحل، قال: وبه
  .يذكرين ا: إن أيب أوصى مببطنة له لك، وقال:  فجاءين ابنه، فقال-رجال يشبه حيىي بن حيىي 

  .قلتف
  .جئ ا

  .ومل يقبلها: اذهب رمحك اهللا، يعين: فجاء برزمة ثياب، فقلت له



  .إنه أخذ منها ثوبا واحدا: وقيل: قلت
  .إن أمحد الدروقي أعطي ألف دينار: قلت اليب: حدثنا صاحل قال: وبه قال

حلواري، حدثنا أيب، حدثنا أمحد بن أيب ا: وبه) ١٣١: طه) (ورزق ربك خري وأبقى(يا بين، : فقال
يا ابن أخي، أيش هذا الغم ؟ وأيش هذا احلزن ؟ : دخل على أمحد عمه، فقال: حدثين عبيد القاري، قال

  .يا عم، طوىب ملن أمخل اهللا ذكره: فرفع رأسه، وقال
كان أمحد إذا رأيته، تعلم أنه ال يظهر النسك، رأيت عليه نعال ال يشبه نعال : مسعت أيب يقول: وبه

  .كبري معقد، وشراكه مسبل، ورأيت عليه إزارا وجبة برد خمططةالقراء، له رأس 
  .مل يكن بزي القراء: أي
جاءين أمس رجل كنت أحب أن تراه، بينا أنا قاعد يف حنر الظهرية، إذا : قال يل أيب: حدثنا صاحل: وبه

ما حتت برجل سلم بالباب، فكان قليب ارتاح، ففتحت، فإذا أنا برجل عليه فروة، وعلى رأسه خرقة، 
  .فروه قميص، وال معه ركوة جراب وال عكاز، قد لوحته الشمس

  :فقلت

)١١/٢٠٧(  

  

من ناحية املشرق أريد الساحل، ولوال مكانك ما : من أين أقبلت ؟ قال: ادخل، فدخل الدهليز، فقلت
  .دخلت هذا البلد، نويت السالم عليك

  .نعم: على هذه احلال ؟ قال: قلت
  .فجعلت أعجب منه، فقلت يف نفسي: قصر االمل، قال: لتما الزهد يف الدنيا ؟ ق

  .ما عندي ذهب وال فضة
أو يسرك أن أقبل ذلك يا أبا عبد اهللا ؟ : فدخلت البيت، فأخذت أربعة أرغفة، فخرجت إليه، فقال

  .نعم: قلت
  .أرجو أن تكفيين إىل الرقة: فأخذها، فوضعها حتت حضنه، وقال

  .أستودعك اهللا
  .فكان يذكره كثريا

قليلها جيزئ، وكثريها ال جيزئ، وقال : كتب إيل عبد اهللا بن أمحد، مسعت أيب، وذكر الدنيا، فقال: وبه
  .الفقر مع اخلري:  فقال-وقد ذكر عنده الفقر : أيب

  .أمسك أيب عن مكاتبة ابن راهويه، ملا أدخل كتابه إىل عبد اهللا بن طاهر وقرأه: وبه حدثنا صاحل، قال
ما أعلم أين :  اهللا بن أيب عمر البكري، مسعت عبدامللك بن عبداحلميد امليموين، قالذكر عبد: وبه قال



رأيت أحدا أنظف بدنا، وال أشد تعاهدا لنفسه يف شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، وال أنقى ثوبا بشدة 
  .بياض، من أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه

 وكان ثوب قميصه يؤخذ بالدينار وحنوه، مل كان ثيابه بني الثوبني، تسوى ملحفته مخسة عشر درمها،
  .يكن له دقة تنكر، والغلظ ينكر، وكان ملحفته مهذبة

رمبا رأيت أيب يأخذ الكسر، ينفض الغبار عنها، ويصريها يف قصعة، ويصب عليها : وبه حدثنا صاحل، قال
  .ماء مث يأكلها بامللح

  ، إال أن تكون بطيخة فيأكلهاوما رأيته اشترى رمانا وال سفرجال وال شيئا من الفاكهة

)١١/٢٠٨(  

  

  .خببز وعنبا ومترا
كانت والدتك يف الظالم تغزل غزال دقيقا، فتبيع االستار بدرمهني أقل أو أكثر، فكان ذلك : وقال يل

قوتنا، وكنا إذا اشترينا الشئ، نستره عنه كيال يراه، فيوخبنا، وكان رمبا خبز له، فيجعل يف فخارة عدسا 
  .، فيجئ الصبيان، فيصوت ببعضهم، فيدفعه إليهم، فيضحكون وال يأكلون)١(رات شهريز وشحما ومت

  .وكان يأتدم باخلل كثريا
  .إذا مل يكن عندي قطعة، أفرح: وقال أيب: قال

اشرب : وكان إذا توضأ ال يدع من يستقي له، ورمبا اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء، فيقرأ فيه، مث يقول
  .كمنه، واغسل وجهك ويدي

  .وكانت له قلنسوة خاطها بيده، فيها قطن، فإذا قام بالليل لبسها
  .وكان رمبا أخذ القدوم، وخرج إىل دار السكان، يعمل الشئ بيده

  .واعتل فتعاجل
  .وكان رمبا خرج إىل البقال، فيشتري اجلرزة احلطب والشئ، فيحمله بيده

  .وكان يتنور يف البيت
  .حلمام بعد املغرب، فقل لصاحب احلمامأريد أدخل ا: فقال يل يف يوم شتوي

  .إين قد أضربت عن الدخول: مث بعث إيل
  .وتنور يف البيت

  .اللهم سلم سلم: وكنت أمسعه كثريا يقول
  بعث إىل أمحد بن حنبل حيث كان : وبه حدثنا أمحد بن سنان، قال

______________  



  ) *اهلامش* (
  .نوع من التمر:  املعجمةبالضم والكسر، وبالسني املهملة أو بالشني) ١(

(*)  

)١١/٢٠٩(  

  

  .كل هذا: ، فقبل، وقال يل)٢(كثري ) ١(عندنا أيام يزيد جوز ونبق 
ما استفاد منا أكثر مما استفدنا : حدثنا أيب، وذكر عنده الشافعي رمحه اهللا، فقال: قال عبد اهللا بن أمحد

  .منه
  .فهو عن أيبكل شئ يف كتاب الشافعي حدثنا الثقة : مث قال عبد اهللا

قدم رجل من الزهاد، فأدخلته على أمحد، وعليه فرو خلق، وخريقة على : حدثنا املروذي، قال: اخلالل
يا أبا عبد اهللا، قد جئت من موضع بعيد، وما أردت إال : رأسه وهو حاف يف برد شديد، فسلم، وقال

  .السالم عليك، وأريد عبادان، وأريد إن أنا رجعت، أسلم عليك
  نإ: فقال
  .قدر

فقام الرجل وسلم، وأبو عبد اهللا قاعد، فما رأيت أحدا قام من عند أيب عبد اهللا، حىت يقوم هو إال هذا 
  .الرجل

  .إين الذكر به االبدال: ما ترى ما أشبهه باالبدال، أو قال: فقال يل أبو عبد اهللا
  .ندنا شئ، لواسيناكلو كان ع: ، وقال)٣(وأخرج إليه أبو عبد اهللا أربعة أرغفة مشطورة بكامخ 

أخاف أن يكون هذا استدراجا بأي : قال! ما أكثر الداعي لك : قلت اليب عبد اهللا: وأخربنا املروذي
كنا يف بالد الروم يف الغزو إذا هدأ الليل، رفعوا : قدم رجل من طرسوس، فقال: شئ هذا ؟ وقلت له

  . ونرمي عن أيب عبد اهللاأصوام بالدعاء، ادعوا اليب عبد اهللا، وكنا مند املنجنيق،
  .ولقد رمي عنه حبجر، والعلج على احلصن متترس بدرقة فذهب برأسه وبالدرقة

  .ليته ال يكون استدراجا: فتغري وجه أيب عبد اهللا، وقال: قال
  .كال: قلت
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .هو مثر السدر: النبق) ١(



  .، وهو خطأ"ونبقا كثريا : " يف االصل) ٢(
  .نوع من االدم، معرب: بفتح امليم) ٣(

(*)  

)١١/٢١٠(  

  

  .عندنا خبراسان يظنون أن أمحد ال يشبه البشر، يظنون أنه من املالئكة: وعن رجل قال
  .نظرة عندنا من أمحد تعدل عبادة سنة: وقال آخر

  .هذا غلو ال ينبغي، لكن الباعث له حب ويل اهللا يف اهللا: قلت
إنه سألين أن جيئ معي لريى : نصرانيا خرج من عند أمحد ومعه راهب، فقالرأيت طبيبا : قال املروذي
  .أبا عبد اهللا

  إين الشتهي أن أراك: وأدخلت نصرانيا على أيب عبد اهللا، فقال له
  .منذ سنني

  .ما بقاؤك صالح لالسالم وحدهم، بل للخلق مجيعا، وليس من أصحابنا أحد إال وقد رضي بك
  . الرجو أن يكون يدعى لك يف مجيع االمصاراين: فقلت اليب عبد اهللا

  .يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه، فما ينفعه كالم الناس: فقال
خرج أيب إىل طرسوس ماشيا، وحج حجتني أو ثالثا ماشيا، وكان أصرب الناس : قال عبد اهللا بن أمحد

  .على الوحدة، وبشر مل يكن يصرب على الوحدة
  .كان خيرج إىل ذا وإىل ذا

  .كانت أمي مقعدة من حنو عشرين سنة: جارنا، قال) ١(حدثنا علي بن أيب فزارة : ل عباس الدوريقا
اذهب إىل أمحد بن حنبل، فسله أن يدعو يل، فأتيت، فدققت عليه وهو يف دهليزه، : فقالت يل يوما

  .رجل سألتين أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء: من هذا ؟ قلت: فقال
  .ل مغضبفسمعت كالمه كالم رج

  .حنن أحوج أن تدعو اهللا لنا، فوليت منصرفا: فقال
  .قد تركته يدعو هلا: فخرجت عجوز، فقالت

  فجئت إىل بيتنا 
______________  

  ) *اهلامش* (



  .خ" حزارة " كذا يف االصل، وعلى هامشه ) ١(
(*)  

)١١/٢١١(  

  

  .ودققت الباب، فخرجت أمي على رجليها متشي
  .ن عن عباسهذه الواقعة نقلها ثقتا
  .كان أيب يصلي يف كل يوم وليلة ثالث مئة ركعة: قال عبد اهللا بن أمحد

  .فلما مرض من تلك االسواط، أضعفته، فكان يصلي كل يوم وليلة مئة ومخسني ركعة
  .جاء رجل بعشرة آالف من ربح جتارته إىل أمحد فردها: قال: وعن أيب إمساعيل الترمذي

  س مئة دينار، فلمإن صريفيا بذل المحد مخ: وقيل
  .يقبل

رأيت أيب يأخذ شعرة من شعر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فيضعها : قال عبد اهللا بن أمحد: ومن آدابه
  .على فيه يقبلها

  .وأحسب أين رأيته يضعها على عينه، ويغمسها يف املاء ويشربه يستشفي به
ملاء، مث شرب فيها ورأيته يشرب من ماء ورأيته أخذ قصعة النيب، صلى اهللا عليه وسلم فغسلها يف حب ا

  .زمزم يستشفي به، وميسح به يديه ووجهه
أين املتنطع املنكر على أمحد، وقد ثبت أن عبد اهللا سأل أباه عمن يلمس رمانة منرب النيب، صلى : قلت

  .ال أرى بذلك بأسا: اهللا عليه وسلم، وميس احلجرة النبوية، فقال
  .خلوارج ومن البدعأعاذنا اهللا وإياكم من رأي ا
  .اليب جعفر، أكرمه اهللا، من أمحد بن حنبل: كتب إيل أمحد بن حنبل: قال أمحد بن سعيد الدارمي

مضى عمي أمحد بن سعد إىل أمحد بن حنبل، : حدثنا أيب، قال: قال عبيد اهللا بن عبدالرمحن الزهري
  .فسلم عليه

  .فلما رآه، وثب قائما وأكرمه

)١١/٢١٢(  

  

ما كتبت حديثا إال وقد عملت به، حىت مر يب أن النيب، صلى اهللا عليه : قال يل أمحد: يوقال املروذ
  .فأعطيت احلجام دينارا حني احتجمت) ١(وسلم، احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، 



كان أبو عبد اهللا ال يدخل احلمام، ويتنور يف البيت، وأصلحت له غري مرة النورة، : وعن املروذي
  .ا ليده يدخل يده فيه، ويتنورواشتريت له جلد

  إذا: رأيت أبا عبد اهللا إذا أراد القيام، قال جللسائه: وقال حنبل
  .شئتم

  .رأيت أبا عبد اهللا قد ألقى خلتان درمهني يف الطست: وقال املروذي
  .ما رأيت أيب حدث من غري كتاب إال بأقل من مئة حديث: وقال عبد اهللا

إذا صح عندكم احلديث، فأخربونا حىت نرجع إليه أنتم : ا أبا عبد اهللاي: قال الشافعي: ومسعت أيب يقول
أعلم باالخبار الصحاح منا، فإذا كان خرب صحيح، فأعلمين حىت أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو 

  .شاميا
  مل حيتج إىل أن يقول حجازيا، فإنه كان بصريا حبديث : قلت

______________  
  ) *اهلامش* (
باب ما جاء يف احلجامة وأجرة احلجام، :  يف االستئذان٩٧٤ / ٢" املوطأ " لك يف أخرج ما) ١(

باب ذكر احلجام، وباب من أجرى أمر االمصار على ما يتعارفون :  يف البيوع٢٧٢ / ٤والبخاري 
باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب االماء، وباب من كلم موايل العبد أن خيففوا من : بينهم، ويف االجازة

باب حل أجرة احلجامة، : يف املساقاة) ١٥٧٧(باب احلجامة من الداء، ومسلم : راجه، ويف الطبخ
حجم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أبو : كلهم من طرق عن محيد الطويل، عن أنس بن مالك، قال

  .طيبة، فأمر له بصاع من متر، وأمر أهله أن خيففوا عنه من خراجه
 و ١٧٤ و ١٠٠ / ٣، وأمحد )٣٤٢٤(، وأبو داود )١٢٧٨(، والترمذي ٢٧٢ / ٢وأخرجه الدارمي 

١٨٢.  
  .ويف بعض هذه الروايات
  .فأمر له بصاع من طعام

  .بصاع من شعري: ويف بعضها
  .بصاعني من طعام: ويف بعضها

  .ومل يرد فيها أنه أعطاه دينارا
  .٣٠٧: وسيأيت احلديث عند املصنف يف ص

(*)  

)١١/٢١٣(  

  



: حدثنا موسى بن هارون: الطرباين..ل مصريا، فإن غريمها كان أقعد حبديث مصر منهمااحلجاز، وال قا
  ملا خرج أمحد إىل عبد الرزاق، انقطعت به النفقة، فأكرى نفسه من بعض: مسعت ابن راهويه، يقول

  .اجلمالني إىل أن واىف صنعاء، وعرض عليه أصحابه املواساة فلم يأخذ
اتبعه، وانظر أين : مر بنا أمحد، فقلنا النسان:  إمساعيل بن أيب احلارث، قالحدثين: قال عبد اهللا بن أمحد

  .يذهب
  .جاء إىل حنك املروزي فما كان إال ساعة حىت خرج: فقال

هو صديق يل، واستقرض مين مئيت درهم، فجاءين ا، : جاءك أبو عبد اهللا ؟ قال: فقلت حلنك بعد
  .ت إال أن أردها إليكوأنا ما نوي: ما نويت أخذها، فقال: فقلت

محل إىل احلسن اجلروي مرياثه من مصر : حدثنا الطرباين، حدثنا حممد بن موسى الرببري، قال: أبو نعيم
  .مئة ألف دينار، فأتى أمحد بثالثة آالف دينار، فما قبلها

كروا ذ: حدثنا احلسني بن حممد، حدثنا شاكر بن جعفر، مسعت أمحد بن حممد التستري، يقول: أبو نعيم
أن أمحد بن حنبل أتى عليه ثالثة أيام ما طعم فيها، فبعث إىل صديق له، فاقترض منه دقيقا، فجهزوه 

ارفعوا، وأمر بسد باب بينه وبني : تنور صاحل مسجر، فخبزنا فيه، فقال: كيف ذا ؟ قالوا: بسرعة، فقال
  .صاحل
  .لكونه أخذ جائزة املتوكل: قلت

  . أمحد، صحبناه مخسني سنة ما افتخر علينا بشئ مما كان فيه من اخلريما رأيت مثل: قال حيىي بن معني
  كان أيب يقرأ كل يوم سبعا، وكان ينام نومة: قال عبد اهللا بن أمحد

)١١/٢١٤(  

  

  .خفيفة بعد العشاء، مث يقوم إىل الصباح يصلي ويدعو
  .رته، االعمال خبواتيمهاليس حيرز الرجل املؤمن إال حف: كان أيب إذا دعا له رجل، قال: وقال صاحل

  أخرج كتاب عبد: وقال أيب يف مرضه
  .إن طاووسا كان يكره االنني يف املرض: اقرأ علي حديث ليث: اهللا بن إدريس، فقال

  ).١(فما مسعت اليب أنينا حىت مات 
متنيت املوت، وهذا أمر أشد علي من ذلك، ذاك فتنة الضرب واحلبس، كنت : ومسعه ابنه عبد اهللا يقول
  .أمحله، وهذه فتنة الدنيا

  .ملا قدم أمحد بن حنبل من عند عبد الرزاق، رأيت به شحوبا مبكة: قال أمحد الدورقي
  .هني فيما استفدنا من عبد الرزاق: وقد تبني عليه النصب والتعب، فكلمته، فقال



ا دخلنا بالليل، ما كتبنا عن عبد الرزاق من حفظه إال الس االول، وذلك أن: قال أيب: قال عبد اهللا
  .فأملى علينا سبعني حديثا

  .وقد جالس معمرا تسع سنني
  .وكان يكتب عنه كل ما يقول

  .من مسع من عبد الرزاق بعد املئتني، فسماعه ضعيف: قال عبد اهللا
إن مل يكن من أصحاب احلديث : أين نطلب البدالء ؟ فسكت مث قال: سئل أمحد: قال موسى بن هارون

  .فال أدري
  .كان أبو عبد اهللا إذا ذكر املوت، خنقته العربة: روذيقال امل

  .اخلوف مينعين أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت املوت، هان علي كل أمر الدنيا: وكان يقول
  .إمنا هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس

  وإا أيام 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .سلموال يصح هذا عن النيب صلى اهللا عليه و) ١(

(*)  

)١١/٢١٥(  

  

  .قالئل
  .ما أعدل بالفقر شيئا

  .ولو وجدت السبيل خلرجت حىت ال يكون يل ذكر
  أريد أن أكون يف شعب مبكة حىت ال أعرف، قد بليت: وقال

  .بالشهرة، إين أمتىن املوت صباحا ومساء
تزين يل وأتزين له أليس قد كره بعضهم اللقاء ي: وذكر المحد أن رجال يريد لقاءه، فقال: قال املروذي

)١.(  
لقد استرحت، ما جاءين الفرج إال منذ حلفت أن ال أحدث، وليتنا نترك، الطريق ما كان عليه : وقال

  .بشر بن احلارث
  .زهد يف الناس: مل يزهد أبو عبد اهللا يف الدراهم وحدها، قال: إن فالنا، قال: فقلت له

  . أن يزهدوا يفومن أنا حىت أزهد يف الناس ؟ الناس يريدون: فقال



  ).٢(ومسعته يكره للرجل النوم بعد العصر، خياف على عقله 
  ) ٣(ال يفلح من تعاطى الكالم، وال خيلو من أن يتجهم : وقال

______________  
  ) *اهلامش* (
  .اللقاء الذي مل يرغب فيه االمام أمحد هو الذي يراد منه ذيوع الصيت والتكلف) ١(

ا جهلوا من أمر دينهم، وإسداء النصح هلم، وصلة أرحامهم، وزيارم يف أما لقاء الناس لتعليمهم م
  .املناسبات املشروعة، فهو مما يرتضيه ويرغب فيه، الن ذلك مما حيمده الشرع وحيث عليه

بسند قوي من حديث ابن ) ٢٥٠٧(، والترمذي )٤٠٣٢(، وابن ماجه ٤٣ / ٢فقد روى االمام أمحد 
خيالط الناس، ويصرب على أذاهم أفضل من املؤمن الذي ال خيالط الناس، املؤمن الذي : " عمر مرفوعا

  ".وال يصرب على أذاهم 
  .مل يثبت هذا يف نص يعول عليه) ٢(
  .فشرها الغالية الذين ينفون أمساء اهللا وصفاته: اجلهمية ثالث درجات: يقول شيخ االسالم) ٣(

  .هو جماز: وإن مسوه بشئ من أمسائه احلسىن، قالوا
  .و يف احلقيقة عندهم ليس حبي، وال عامل، والقادر، وال مسيع، وال بصري، وال متكلم، وال يتكلمفه

والدرجة الثانية من التجهم هو جتهم املعتزلة وحنوهم، الذين يقرون بأمساء اهللا تعاىل يف اجلملة، لكن 
  .ينفون صفاته

جيعلون كثريا منها على ااز، وهؤالء هم وهم أيضا ال يقرون بأمساء اهللا احلسىن كلها على احلقيقة، بل 
  .اجلهمية املشهورون

  =والدرجة الثالثة هم الصفاتية املثبتون املخالفون 

)١١/٢١٦(  

  

  .هذه بدعة ال تسمع: وسئل عن القراءة باالحلان، فقال
  .نعم: هل رأيت جدك ؟ قال: قلت لزهري بن صاحل: قال اخلالل: ومن سريته

 كنا ندخل إليه يف كل يوم مجعة أنا وأخوايت، وكان بيننا وبينه باب، وكان مات وأنا يف عشر سنني،
  .يكتب لكل واحد منا حبتني حبتني من فضة يف رقعة إىل فامي يعامله

ورمبا مررت به وهو قاعد يف الشمس، وظهره مكشوف فيه أثر الضرب بني، وكان يل أخ أصغر مين 
بلغين ما أحدثته هلذا، : عاما كثريا، ودعا قوما، فوجه إليه جديامسه علي، فأراد أيب أن خيتنه، فاختذ له ط
  .وأنك أسرفت، فابدأ بالفقراء والضعفاء



فلما أن كان من الغد، حضر احلجام، وحضر أهلنا، جاء جدي حىت جلس عند الصيب، وأخرج صريرة، 
  .فدفعها إىل احلجام، وقام فنظر احلجام يف الصريرة، فإذا درهم واحد

  .عنا كثريا من الفرش، وكان الصيب على مصطبة مرتفعة من الثياب امللونة، فلم ينكر ذلكوكنا قد رف
وقدم علينا من خراسان ابن خالة جدي، فرتل على أيب، فدخلت معه إىل جدي، فجاءت اجلارية بطبق 

أكل خالف، وعليه خبز وبقل وملح، وبغضارة، فوضعتها بني أيدينا، فيها مصلية فيها حلم وصلق كثري، ف
  معنا، وسأل ابن خالته عمن بقي من أهله خبراسان يف خالل االكل، فرمبا 

______________  
  ) *اهلامش* (
للجهمية، لكن فيهم نوع من التجهم، كالذين يقرون بأمساء اهللا وصفاته يف اجلملة، لكن يردون طائفة = 

  .ولون صفاته كلهامن أمسائه وصفاته، اخلربية وغري اخلربية، ويتأولوا كما تأول اال
  .لفظنا بالقرآن خملوق: واالمام أمحد ينعت اللفظية بالتجهم، أي الذين يقولون

  من: ومسعت مجاعة من أصحابنا، ال أحفظ أمساءهم، حيكون عن أمحد أنه كان يقول: قال ابن جرير
  .لفظي بالقرآن خملوق فهو جهمي: قال

 القرآن خملوق، وإن اهللا ال يرى يف اآلخرة إن: والسلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات، ويقول
  .جهميا
  . وما بعدها للقامسي٥٣: ص" تاريخ اجلهمية " انظر 
(*)  

)١١/٢١٧(  

  

  .ستعجم عليه، فيكلمه جدي بالفارسية، ويضع اللحم بني يديه وبني يدي
  .مث أخذ طبقا إىل جنبه، فوضع فيه متر وجوز، وجعل يأكل ويناول الرجل

  .لبيك لبيك: ريا ما كنت أسأل أبا عبد اهللا عن الشئ، فيقولكث: قال امليموين
  .مل أر الفقري يف جملس أعز منه يف جملس أمحد: وعن املروذي، قال

كان مائال إليهم، مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم، ومل يكن بالعجول، وكان كثري التواضع تعلوه 
لفتيا ال يتكلم حىت يسأل، وإذا خرج إىل مسجده مل السكينة والوقار، وإذا جلس يف جملسه بعد العصر ل

  .يتصدر
رأيت أيب حرج على النمل أن خيرجوا من داره، فرأيت النمل قد خرجن بعد منال سودا، : قال عبد اهللا

  .فلم أرهم بعد ذلك



 كنت آيت أباك: قال أبو سعيد بن أيب حنيفة املؤدب: حدثنا عبد اهللا بن أمحد، قال: اخلالل: ومن كرمه
أعطيتك نصف : فيدفع إيل الثالثة دراهم وأقل وأكثر ويقعد معي، فيتحدث، ورمبا أعطاين الشئ، ويقول

  .ما عندنا
  .فجئت يوما، فأطلت القعود أنا وهو

  .مث خرج ومعه حتت كسائه أربعة أرغفة: قال
  .هذا نصف ما عندنا: فقال
  .هي أحب إيل من أربعة آالف من غريك: فقلت

  . أبا عبد اهللا، وجاءه بعض قرابته فأعطاه درمهنيرأيت: قال املروذي
  .وأتاه رجل فبعث إىل البقال، فأعطاه نصف درهم

  .جئت أمحد فأعطاين أربعة دراهم: وعن حيىي بن هالل، قال

)١١/٢١٨(  

  

  .ما عندنا شئ: لقيت أمحد بن حنبل، فقلت: وقال هارون املستملي
  .ما عندنا غريها: فأعطاين مخسة دراهم، وقال

  .رمبا واسى من قوته: رأيت أبا عبد اهللا قد وهب لرجل قميصه، وقال: قال املروذي
  .وكان إذا جاءه أمر يهمه من أمر الدنيا، مل يفطر وواصل

يا أبا سعيد، : وجاءه أبو سعيد الضرير، وكان قال قصيدة يف ابن أيب دواد، فشكى إىل أيب عبد اهللا، فقال
  .ما عندنا إال هذا اجلذع

  .ال، قال فبعته بتسعة دراهم ودانقنيفجئ حبم
  .وكان أبو عبد اهللا شديد احلياء، كرمي االخالق، يعجبه السخاء

يا حممد، ألقى الصيب : قال يل أبو عبد اهللا: مسعت أبا الفوارس ساكن أيب عبد اهللا، يقول: قال املروذي
  .املقراض يف البئر، فرتلت فأخرجته

  .أعطه نصف درهم: فكتب يل إىل البقال
  .هذا ال يسوى قرياط: قلت

  .واهللا ال أخذته
  .ثالثة أشهر: كم عليك من الكراء ؟ فقلت: فلما كان بعد، دعاين، فقال: قال
  .أنت يف حل: قال

! ! فاعتربوا يا أويل االلباب والعلم، هل جتدون أحدا بلغكم عنه هذه االخالق ؟ : مث قال أبو بكر اخلالل



كنا عند عفان مع أمحد بن حنبل وأصحام، وصنع هلم عفان محال : الحدثنا علي بن سهل بن املغرية، ق
  .وفالوذج، فجعل أمحد يأكل من كل شئ قدموا إال الفالوذج

  هو أرفع الطعام: كان يقال: فسألته، فقال
  .فال يأكله

  .فأكل لقمة فالوذج: ويف حكاية أخرى
نعم الطعام، إن : ، فقال أبو عبد اهللاحضرت أبا عبد اهللا على طعام، فجاؤوا بأرز: وعن ابن صبح، قال

  أكل يف أول الطعام أشبع، وإن

)١١/٢١٩(  

  

  .أكل يف آخره هضم
  .ونقل عن أيب عبد اهللا إجابة غري دعوة

  .مل يكن لباس أمحد بذاك، إال أنه قطن نظيف: قال محدان بن علي
ة بينهما، ورمبا لبس قميصا رأيت على أيب عبد اهللا يف الشتاء قميصني وجبة ملون: وقال الفضل بن زياد

  .وفروا ثقيال
  .ورأيته عليه عمامة فوق القلنسوة، وكساء ثقيال

أنا رقيق : يا أبا عبد اهللا هذا اللباس كله ؟ فضحك، مث قال: فسمعت أبا عمران الوركاين، يقول له يوما
  .يف الربد، ورمبا لبس القلنسوة بغري عمامة

 اهللا يف الصيف قميصا وسراويل ورداء، وكان كثريا ما يتشح رأيت على أيب عبد: قال الفضل بن زياد
  .فوق القميص

  .ما رأيت أبا عبد اهللا عليه طيلسان قط، وال رداء، إمنا هو إزار صغري: أخربنا امليموين: اخلالل
  .كنت أرى أزرار أيب عبد اهللا حملولة: وقال أبو داود

  ).٢(له قباالن ) ١(ت فيه خمضرا وال شيئا ورأيت عليه من النعال ومن اخلفاف غري زوج، فما رأي
  .رأيت على أيب عبد اهللا نعلني محراوين هلما قبال واحد: وقال أبو داود

  حدثنا حممد بن احلسني، أن أبا بكر املروذي حدثهم يف: اخلالل
  كان أبو عبد اهللا ال جيهل، وإن جهل عليه حلم : آداب أيب عبد اهللا، قال

______________  
  ) *شاهلام* (
  ".وال شئ " يف االصل ) ١(



  .مثىن قبال، وهو الزمام، أو ما كان قدام عقد الشراك) ٢(
(*)  

)١١/٢٢٠(  

  

  .يكفي اهللا: واحتمل، ويقول
  .ومل يكن باحلقود وال العجول، كثري التواضع، حسن اخللق، دائم البشر، لني اجلانب، ليس بفظ

  .أمر من الدين، اشتد له غضبهوكان حيب يف اهللا، ويبغض يف اهللا، وإذا كان يف 
  .وكان حيتمل االذى من اجلريان

صليت بأيب عبد اهللا العصر، فصلى معنا رجل يقال له حممد بن سعيد اخلتلي، وكان يعرفه : قال حنبل
  .بالسنة

  .فقعد أبو عبد اهللا بعد الصالة، وبقيت أنا وهو واخلتلي يف املسجد ما معنا رابع
كتب إيل أهل الثغر يسألوين عن أمره، : عن زيد بن خلف أن ال يكلم ؟ قاليت : فقال اليب عبد اهللا

فكتبت إليهم، فأخربم مبذهبه وما أحدث، وأمرم أن ال جيالسوه، فاندفع اخلتلي على أيب عبد اهللا، 
  .يف كالم كثري...واهللا الردنك إىل حمبسك، والدقن أضالعك: فقال

  .جتبهال تكلمه وال : فقال يل أبو عبد اهللا
  .مر السكان أن ال يكلموه وال يردوا عليه: وأخذ أبو عبد اهللا نعليه وقام فدخل، وقال

  .فما زال يصيح، مث خرج
فلما كان بعد ذلك، ذهب هذا اخلتلي إىل شعيب، وكان قد ويل على قضاء بغداد، وكانت له يف يديه 

 باالمس، مث جئت تطلب الوصية، إمنا يا عدو اهللا، وثبت على أمحد: وصية، فسأله عنها، مث قال له شعيب
  .أردت أن تتقرب إيل بذا، فزبره، مث أقامه

  .فخرج بعد إىل حسبة العسكر
  وسرد اخلالل حكايات فيمن أهدى شيئا إىل أمحد، فأثابه بأكثر من

  .هديته
ان حدثين حممد بن احلسن بن اجلنيد، عن هارون بن سفي: حدثنا إبراهيم بن جعفر بن حامت: قال اخلالل

  جئت إىل أمحد بن حنبل حني أراد أن يفرق الدراهم اليت جاءته من املتوكل، فأعطاين: املستملي، قال

)١١/٢٢١(  

  



  .مئيت درهم
  .ال تكفيين: فقلت
  .أعطيك ثالث مئة تفرقها) ١(ليس هنا غريها، ولكن هوذا، أعمل بك شيئا : قال
  .ا، فتبسمليس واهللا أعطي أحدا منها شيئ: فلما أخذا، قلت: قال

  .ما رأيت أيب دخل احلمام قط: قال عبد اهللا
قيل اليب عبد اهللا ملا ضرب وبرئ، وكانت يده وجعة : حدثين أيب، قال: حدثنا عبد اهللا بن حنبل: اخلالل

يا أبا يوسف، كلم صاحب : مما علق، وكانت تضرب عليه، فذكروا له احلمام، وأحلوا عليه، فقال اليب
  .ما أريد أن أدخل احلمام: ل مث امتنع، وقالاحلمام خيليه يل، ففع

اللهم : مسعت أيب كثريا يتلو سورة الكهف، وكثريا ما كنت أمسعه، يقول: حدثنا أيب قال: زهري بن صاحل
  .سلم سلم

: وحدثنا عن يونس بن حممد، عن محاد بن زيد، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول
  .اللهم سلم سلم

عبد احلافظ بن بدران، أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن أمحد، أخربنا علي بن أمحد، أخربنا 
مسعت أمحد بن حنبل يقول يف سنة مثان وعشرين ومئتني، وقد : أخربنا املخلص، حدثنا أبو القاسم البغوي

  .اللهم رضينا، اللهم رضينا: يف البالء) ٢(حدث حبديث معونة 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".شئ : " يف االصل) ١(
موضع يف بالد هذيل، بني مكة وعسفان، كانت فيها الوقعة، وتعرف : معونة، بفتح امليم وضم العني) ٢(

بسرية القراء، استشهد فيها عدد كبري منهم، وكانت مع بين رعل وذكوان، يف صفر، على رأس ستة 
  .وثالثني شهرا من اهلجرة

فدعا النيب، صلى : "..، يف املغازي، وجاء يف ايته٢٩٧، ٢٩٦ / ٧" صحيحه " أخرجه البخاري يف 
  ".اهللا عليه وسلم، شهرا يف صالة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت 

  .وصحايب احلديث هو أنس بن مالك
   =١٥١١ / ٣وأخرجه مسلم 

)١١/٢٢٢(  

  



  .صف الليل حىت يقارب السحررأيت أبا عبد اهللا يقوم لورده قريبا من ن: وقال املروذي
  .ورأيته يركع فيما بني املغرب والعشاء

رمبا مسعت أيب يف السحر يدعو القوام بأمسائهم، وكان يكثر الدعاء وخيفيه، ويصلي بني : وقال عبد اهللا
  .العشاءين

  .فإذا صلى عشاء اآلخرة، ركع ركعات صاحلة، مث يوتر وينام نومة خفيفة، مث يقوم فيصلي
  .اءته لينة، رمبا مل أفهم بعضهاوكانت قر

  .وكان يصوم ويدمن، مث يفطر ما شاء اهللا
  .وال يترك صوم االثنني واخلميس وأيام البيص

  .فلما رجع من العسكر، أدمن الصوم إىل أن مات
  .حججت على قدمي حجتني، وكفاين إىل مكة أربعة عشر درمها: مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال املروذي

ملا دخلت على الرشيد، : قال الشافعي: عن حممد بن حيىي خادم املزين عنه، قال: مجلةتركه للجهات 
  .اليمن حيتاج إىل حاكم، فانظر رجال نوليه: قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
باب ثبوت اجلنة للشهيد، ونصه من حديث أنس بن مالك، : يف االمارة) ١٤٧(رقم احلديث اخلاص = 
  .النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا أن ابعث معنا رجاال يعلمونا القرآن والسنةجاء أناس إىل : قال

القراء، فيهم خايل حرام، يقرؤون القرآن، ويتدارسون : فبعث إليهم سبعني رجال من االنصار، يقال هلم
  .بالليل، يتعلمون

شترون به الطعام الهل الصفة وكانوا بالنهار جييؤون باملاء، فيضعونه يف املسجد، وحيتطبون فيبيعونه، وي
  .وللفقراء

اللهم بلغ : فبعثهم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إليهم فعرضوا هلم، فقتلوهم قبل أن يبلغوا املكان، فقالوا
  .عنا نبينا، أنا قد لقيناك فرضينا عنك، ورضيت عنا

! زت ورب الكعبة ف: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه، فطعنه برمح حىت أنفذه، فقال حرام: قال
اللهم بلغ عنا : إن إخوانكم قد قتلوا، وإم قالوا: " فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، الصحابه
  ".نبينا، أنا قد لقيناك فرضينا عنك، ورضيت عنا 

، وابن كثري ٤٦ / ٢، وابن سيد الناس ٣٣ / ٣، والطربي ١٨٧، ١٨٣ / ٢انظر خربها يف ابن هشام 
  .٧٩، ٧٤ / ٢" شرح املواهب "  و ،١٤٤، ١٣٩ / ٣

(*)  



)١١/٢٢٣(  

  

يأ حىت أدخلك : فلما رجع الشافعي إىل جملسه، ورأى أمحد بن حنبل من أمثلهم، كلمه يف ذلك، وقال
  .على أمري املؤمنني

  .إمنا جئت القتبس منك العلم، وتأمرين أن أدخل يف القضاء، ووخبه: فقال
  .فاستحيا الشافعي

  .إسناده مظلم: قلت
  .كان هذا يف زمان االمني: قيل: قال ابن اجلوزي

وأخربنا ابن ناصر، أخربنا عبد القادر بن حممد، أنبأنا الربمكي، أخربنا أبو بكر عبد العزيز، أخربنا 
إن أمري : أخربت أن الشافعي قال اليب عبد اهللا: اخلالل، أخربين حممد بن أيب هارون، حدثنا االثرم، قال

مدا، سألين أن ألتمس له قاضيا لليمن، وأنت حتب اخلروج إىل عبد الرزاق، فقد نلت املؤمنني، يعين، حم
  .يا أبا عبد اهللا، إن مسعت هذا منك ثانية، مل ترين عندك: حاجتك، وتقضي باحلق، فقال للشافعي

  .فظننت أنه كان اليب عبد اهللا ثالثني سنة، أو سبعا وعشرين
ربنا عبد اهللا بن حممد البلخي أن الشافعي كان كثريا عند حممد حدثنا أبو جعفر الترمذي، أخ: الصنديل

  .االمني، فذكر له حممد يوما اغتمامه برجل يصلح للقضاء صاحب سنة: بن زبيدة، يعين
  .قد وجدت: قال
  .ومن هو ؟ فذكر أمحد بن حنبل: قال
  .أمخل هذا واعفين، وإال خرجت من البلد: فلقيه أمحد، فقال: قال

إن االمري عبد اهللا ابن طاهر وجه إيل، فدخلت إليه ويف : كتب إيل إسحاق بن راهويه: محدقال صاحل بن أ
  .يدي كتاب أيب عبد اهللا

  إين أحبه،: كتاب أمحد بن حنبل، فأخذه وقرأه، وقال: ما هذا ؟ قلت: فقال

)١١/٢٢٤(  

  

  .وأحب محزة بن اهليصم البوشنجي، الما مل خيتلطا بأمر السلطان
  .أيب عن مكاتبة إسحاقفأمسك : قال

قدمت على أمحد بن حنبل، فجعل ال : مسعت أمحد بن سعيد الرباطي، يقول: قال إبراهيم بن أيب طالب
يا أبا عبد اهللا، إنه يكتب عين خبراسان، وإن عاملتين هذه املعاملة رموا حديثي، : يرفع رأسه إيل، فقلت

  .بد اهللا بن طاهر وأتباعه ؟ فانظر أين تكون منهأين ع: يا أمحد، هل بد يوم القيامة من أن يقال: قال



أستمد من : قلت المحد بن حنبل: مسعت حممد بن طارق البغدادي، يقول: قال عبد اهللا بن بشر الطالقاين
  .مل يبلغ ورعي ورعك هذا، وتبسم: حمربتك، فنظر إيل، وقال

  .هذا فساد لقلبه: ، قالأحببت السنة: الرجل يقال يف وجهه: قلت اليب عبد اهللا: قال املروذي
احلمد هللا الذي رأيتك، : رأيت أبا عبد اهللا، وقد قال له خراساين: أخربين حممد بن موسى، قال: اخلالل

رأيت أثر الغم يف وجه أيب عبد اهللا، وقد أثىن عليه : اقعد، أي شئ ذا ؟ من أنا ؟ وعن رجل قال: قال
  .جزاك اهللا عن االسالم خريا: شخص، وقيل له

  . بل جزى اهللا االسالم عين خريا:قال
مسحت يدي على أمحد بن : أخربنا علي بن عبد الصمد الطيالسي، قال: اخلالل! من أنا وما أنا ؟ 

  .حنبل، وهو ينظر، فغضب، وجعل ينفض يده ويقول، عمن أخذمت هذا
  سألت أمحد بن حنبل عن شئ من الورع، فتبني: وقال خطاب بن بشر

)١١/٢٢٥(  

  

  .يه إزراء على نفسهاالغتمام عل
  .أسأل اهللا أن ال ميقتنا: مسعت أبا عبد اهللا ذكر أخالق الورعني، فقال: وقال املروذي

  ! !.أين حنن من هؤالء ؟ 
ليتك إذا : حلفت بيمني ال أدري أيش هي ؟ فقال: مسعت رجال سأل أمحد بن حنبل، قال: قال االبار

  .دريت دريت أنا
  .جييب يف العرس واخلتان، ويأكلكان أمحد : قال إبراهيم احلريب

  .وذكر غريه أن أمحد رمبا استعفى من االجابة
  .وكان إن رأى إناء فضة أو منكرا، خرج

  .وكان حيب اخلمول واالنزواء عن الناس، ويعود املريض، وكان يكره املشي يف االسواق، ويؤثر الوحدة
أشتهي ما ال يكون، أشتهي : ل، يقولمسعت فتح بن نوح، مسعت أمحد بن حنب: قال أبو العباس السراج

  .مكانا ال يكون فيه أحد من الناس
  .رأيت اخللوة أروح لقليب: قال أمحد: وقال امليموين
  .أمخل ذكرك، فإين أنا قد بليت بالشهرة: قل لعبد الوهاب: قال يل أمحد: قال املروذي

  .ق، يكره أن يتبعه أحدرأيت أبا عبد اهللا إذا مشى يف الطري: وقال حممد بن احلسن بن هارون
  .إيثار اخلمول والتواضع، وكثرة الوجل من عالمات التقوى والفالح: قلت

  .االعمال خبواتيمها: كان أيب إذا دعا له رجل، يقول: قال صاحل بن أمحد



)١١/٢٢٦(  

  

  .وددت أين جنوت من هذا االمر كفافا ال علي وال يل: مسعت أيب يقول: وقال عبد اهللا بن أمحد
إن أمي :  فقال- وكان رجال صاحلا -أدخلت إبراهيم احلصري على أيب عبد اهللا : املروذي قالوعن 

  .رأت لك مناما، هو كذا وكذا
  .يا أخي، إن سهل بن سالمة كان الناس خيربونه مبثل هذا: وذكرت اجلنة، فقال

  .وخرج إىل سفك الدماء
  .الرؤيا تسر املؤمن وال تغره: وقال

هذا رجل قد فتت الغم : و عبد اهللا يف مرض املوت دما عبيطا، فأريته الطبيب، فقالبال أب: قال املروذي
  .أو اخلوف جوفه

كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء : كيف أصبحت ؟ قال: قلت المحد: وروي عن املروذي، قال
 وإبليس الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، وامللكان يطلبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه واها،

أخربنا املروذي، : اخلالل! يطالبه بالفحشاء، وملك املوت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة ؟ 
  مررت وأبو عبد اهللا متوكئ على يدي: قال

  .فاستقبلتنا امرأة بيدها طنبور، فأخذته فكسرته، وجعلت أدوسه، وأبو عبد اهللا واقف منكس الرأس
  .الطنبورفلم يقل شيئا، وانتشر أمر 

  .ما علمت أنك كسرت طنبورا إىل الساعة: فقال أبو عبد اهللا
أبوك أحد الستة الذين : قال يل أمحد: قال يل القاضي حممد بن حممد بن إدريس الشافعي: قال امليموين

  .أدعو هلم سحرا
  .كان أبو عبد اهللا حيث توارى من السلطان عندي: وعن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، قال

  .ر من اجتهاده يف العبادة أمرا عجباوذك
  .وكنت ال أقوى معه على العبادة، وأفطر يوما واحدا، واحتجم: قال

)١١/٢٢٧(  

  

كنت : مسعت إبراهيم بن مشاس، قال: حدثنا حممد بن علي، حدثنا العباس بن أيب طالب: قال اخلالل
  .أعرف أمحد بن حنبل وهو غالم وهو حييي الليل

ملا قدم أبو زرعة نزل عند أيب، فكان كثري : حدثنا عبد اهللا بن أمحد، قال: ن رجاءقال عمرو بن حممد ب
  .ما صليت اليوم غري الفريضة: املذاكرة له، فسمعت أيب يوما يقول



  .استأثرت مبذاكرة أيب زرعة على نوافلي
أجلسه مث، وإذا مل كان يف دهليزنا دكان، إذا جاء من يريد أيب أن خيلو معه، : وعن عبد اهللا بن أمحد، قال

  .يرد، أخذ بعضاديت الباب، وكلمه
  .قل أبو إبراهيم السائح: فلما كان ذات يوم، جاء إنسان، فقال يل

  .سلم عليه، فإنه من خيار املسلمني: فقال أيب: قال
  .حدثين يا أبا إبراهيم: فسلمت عليه، فقال له أيب

  . الدير لعل من فيه من الرهبان يداويينلو تقربت إىل: خرجت إىل موضع، فأصابتين علة، فقلت: قال
  .فإذا بسبع عظيم يقصدين، فاحتملين على ظهره حىت ألقاين عند الدير

  .فشاهد الرهبان ذلك فأسلموا كلهم
  .وهم أربع مئة

  .حدثين يا أبا عبد اهللا: مث قال اليب
 املزود فتيتا، يا أمحد، حج فانتبهت، وجعلت يف: رأيت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال: فقال

  .وقصدت حنو الكوفة
  .فلما تقضى بعض النهار، إذا أنا بالكوفة

  .فدخلت اجلامع، فإذا أنا بشاب حسن الوجه، طيب الريح
انتظر حىت جيئ أخ : هل بقي من خيرج إىل احلج ؟ فقال: فسلمت وكربت، فلما فرغت من صاليت، قلت

  .من إخواننا، فإذا أنا برجل يف مثل حايل
  .رمحك اهللا، ارفق بنا:  نسري، فقال له الذي معيفلم نزل

  .إن كان معنا أمحد بن حنبل، فسوف يرفق بنا: فقال الشاب
  كل مما: هل لك يف الطعام ؟ فقال: فوقع يف نفسي أنه اخلضر، فقلت للذي معي

)١١/٢٢٨(  

  

  .تعرف، وآكل مما أعرف
  .فلما أكلنا، غاب الشاب
  .مث كان يرجع بعد فراغنا

  . بعد ثالث، إذا حنن مبكةفلما كان
  .هذه حكاية منكرة

أخربين عمر بن علي، حدثنا جعفر الرزاز : نقلت من خط أيب إسحاق بن شاقال: قال القاضي أبو يعلى



  .جارنا، مسعت أبا جعفر حممد بن املوىل، مسعت عبد اهللا فذكرها
  .فلعلها من وضع الرزاز

املبارك، أخربنا املبارك بن عبد اجلبار، أخربنا إبراهيم بن أنبؤونا عن ابن اجلوزي، أخربنا عبد الوهاب بن 
عمر الربمكي، أخربنا حممد بن إمساعيل الوراق، حدثنا عبد اهللا بن إسحاق البغوي، حدثنا أبو جعفر 

  .ادع اهللا لنا: كنا عند أمحد بن حنبل، فقلت: حممد بن يعقوب الصفار، قال
  .ا حنب، فاجعلنا لك على ما حتباللهم إنك تعلم أنك لنا على أكثر مم: فقال

  :اللهم إنا نسألك بالقدرة اليت قلت للسموات واالرض
  ).١١: فصلت) (ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعني(

  .اللهم وفقنا ملرضاتك، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إال إليك، ومن الذل إال لك
  .رواا أئمة إىل الصفار، وال أعرفه

  .وهي منكرة
ربنا عمر بن القواس، عن الكندي، أخربنا الكروخي، أخربنا شيخ االسالم االنصاري، أخربنا أبو أخ

مسعت الرمادي، مسعت عبد الرزاق، : يعقوب، أخربنا زاهر بن أمحد، حدثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر
  .وذكر أمحد، فدمعت عينه

يا أبا بكر، لو : ها عليه، فتبسم، وقالقدم وبلغين أن نفقته نفدت، فأخذت عشرة دنانري، وعرضت: وقال
  .قبلت شيئا من الناس، قبلت منك

  .ومل يقبل مين شيئا
  أخربين أبو غالب علي بن أمحد، حدثين صاحل بن أمحد،: اخلالل

)١١/٢٢٩(  

  

  .فيها فاكهة يابسة، وبكتاب) ١(قد جاء رجل بتليسة : جاءتين حسن، فقالت: قال
ا أبا عبد اهللا، أبضعت لك بضاعة إىل مسرقند، فرحبت، فبعثت بذلك ي: فقمت فقرأت الكتاب، فإذا فيه

  .إليك أربعة آالف، وفاكهة أنا لقطتها من بستاين ورثته من أيب
يا أبة، ما ترق يل من أكل الزكاة ؟ مث كشف عن رأس : فجمعت الصبيان ودخلنا، فبكيت وقلت: قال

  .الصبية، وبكيت
  .اهللا الليلةمن أين علمت ؟ دع حىت أستخري : فقال
  .فلما كان من الغد: قال
  .استخرت اهللا، فعزم يل أن ال آخذها: قال



  .وفتح التليسة ففرقها على الصبيان
  .وكان عنده ثوب عشاري، فبعث به إىل الرجل، ورد املال

  .قبل املئتني: مرض أبو عبد اهللا، فعاده الناس، يعين: مسعت فوران، يقول: عبد اهللا بن أمحد
  ن اجلعد، فترك عند رأسهوعاده علي ب

  .ما رأيت: صرة، فقلت له عنها، فقال
  .اذهب فردها إليه
وقع : حدثنا أبو عيسى أمحد بن يعقوب، حدثتين فاطمة بنت أمحد بن حنبل، قالت: أبو بكر بن شاذان

ه احلريق، يف بيت أخي صاحل، وكان قد تزوج بفتية، فحملوا إليه جهازا شبيها بأربعة آالف دينار، فأكلت
  .ما غمين ما ذهب إال ثوب اليب: النار فجعل صاحل، يقول

  .كان يصلي فيه أتربك به وأصلي فيه
  .فطفئ احلريق، ودخلوا فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوله وسلم: قالت

وبلغين عن قاضي القضاة علي بن احلسني الزينيب أنه حكى أن احلريق وقع يف دارهم، : قال ابن اجلوزي
  .أحرق ما فيها إال كتابا كان فيه شئ خبط االمام أمحدف

  ، وغرقت ٥٤٤وملا وقع الغرق ببغداد يف سنة : قال
______________  

  ) *اهلامش* (
  .وعاء يسوى من اخلوص) ١(

(*)  

)١١/٢٣٠(  

  

  .كتيب، سلم يل جملد فيه ورقتان خبط االمام
سبع مئة ببغداد عام على مقابر مقربة أمحد، وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد العشرين و: قلت

وأن املاء دخل يف الدهليز علو ذراع، ووقف بقدرة اهللا، وبقيت احلصر حول قرب االمام بغبارها، وكان 
  .ذلك آية
رأيت أمحد، وهو حدث، وما يف وجهه طاقة، : مسعت جماهد بن موسى، يقول: حدثنا املروذي: أبو طالب
  .وهو يذكر

  .رأيت أمحد أيام هشيم وله قدر: ونس، عن أبيهوروى حرمي بن ي
  .أخذنا هذا العلم بالذل، فال ندفعه إال بالذل: مسعت أمحد بن حنبل، يقول: قال أمحد بن سعيد الرباطي



  :حدثنا أمحد بن شهاب االسفراييين: حممد بن صاحل بن هانئ
بسفيان بن وكيع، ومبكة ابن عليكم ناد، و: مسعت أمحد بن حنبل، وسئل عمن نكتب يف طريقنا، فقال

  .عن أحد من أصحاب االهواء، قليال وال كثريا: أيب عمر، وإياكم أن تكتبوا، يعين
  .عليكم بأصحاب اآلثار والسنن

كنت أختلف إىل : كتب إيل الفتح بن شخرف أنه مسع موسى بن حزام الترمذي، يقول: عبد اهللا بن أمحد
  .إىل أيب سليمان: إىل أين ؟ قلت: تقبلين أمحد بن حنبل، فقالأيب سليمان اجلوزجاين يف كتب حممد، فاس

تركتم إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يزيد عن محيد، عن أنس، وأقبلتم على ! العجب منكم : فقال
  .ثالثة إىل أيب حنيفة، رمحه اهللا

  .فاحندرت إىل يزيد بن هارون: قال! أبو سليمان، عن حممد، عن أيب يوسف، عنه 
  :أخربنا عبدامللك بن حممد، حدثنا صاحل بن أمحد: عديابن 

)١١/٢٣١(  

  

  .واهللا لقد أعطيت اهود من نفسي، ولوددت أين أجنو كفافا: مسعت أيب، يقول
قلت : حدثنا أبو علي احلافظ، مسعت حممد بن املسيب، مسعت زكريا بن حيىي الضرير، يقول: احلاكم

  .ال: ديث حىت يكون مفتيا ؟ يكفيه مئة ألف ؟ فقالكم يكفي الرجل من احل: المحد بن حنبل
  .أرجو: فيكفيه مخس مئة ألف حديث ؟ قال: إىل أن قال

حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول اهللا، : قال عمرو بن حكام): ١(احملنة 
  ".ال مينعن أحدكم خمافة الناس أن يتكلم حبق علمه : " صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢(تفرد به عمرو، وليس حبجة 
  .وقال سليمان بن بنت شرجبيل، حدثنا عيسى بن يونس، عن سليمان

  
______________  

  ) *اهلامش* (
إن االمام أمحد صار مثال سائرا، يضرب به املثل يف احملنة والصرب على احلق، فإنه مل يكن يأخذه يف ) ١(

قال االمام أمحد، وهذا : ه يف لسان كل أحد، فيقالاهللا لومة الئم، حىت صارت االمامة مقرونة بامس
  ).وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا، وكانوا بآياتنا يوقنون: (لقوله تعاىل...مذهب االمام أمحد

فإنه أعطي من الصرب واليقني ما نال به االمامة يف الدين، وقد تداوله ثالثة خلفاء يسلطون عليه من شرق 
 ومعهم من العلماء املتكلمني والقضاة والوزراء واالمراء والوالة ما ال حيصيه إال اهللا، االرض إىل غرا،



فبعضهم تسلط عليه باحلبس، وبعضهم بالتهديد الشديد، وبعضهم يعده بالقتل وبغريه من الرعب، 
  .وبعضهم بالترغيب يف الرياسة واملال، وبعضهم بالنفي والتشريد من وطنه

االرض حىت أصحابه العلماء والصاحلون، وهو مع ذلك ال جييبهم إىل كلمة وقد خذله يف ذلك أهل 
واحدة مما طلبوا منه، وما رجع عما جاء به الكتاب والسنة، والكتم العلم، وال استعمل التقية، بل قد 
أظهر من سنة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وآثاره ما دفع به البدع املخالفة لذلك ما مل يتأت مثله 

  .لعامل من نظرائه
عامة ما يرويه عمرو بن حكام غري متابع عليه، إال : قول ابن عدي" امليزان " لكن نقل املصنف يف ) ٢(

  .أنه مع ضعفه يكتب حديثه
  .ومعىن هذا أن ضعفه خفيف، ويصلح حديثه أن يكون شاهدا، وهو هنا كذلك

(*)  

)١١/٢٣٢(  

  

ال مبنعن أحدكم هيبة : " ل اهللا، صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: التيمي، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد
  .غريب فرد) ١" (الناس أن يقول باحلق إذا رآه أو مسعه 
 عن أيب غالب، عن أيب أمامة أن رسول اهللا، صلى - وهذا لفظه -وقال محاد بن سلمة، ومعلى بن زياد 

  ).٢" (ائر أحب اجلهاد إىل اهللا كلمة حق تقال المام ج: " اهللا عليه وسلم، قال
  حدثنا أبو بكر بن عبدالرمحن، حدثنا: إسحاق بن موسى اخلطمي

أما بعد فالزم : يعقوب بن حممد بن عبدالرمحن القاري، عن أبيه، عن جده، أن عمر كتب إىل معاوية
  .احلق، يرتلك احلق منازل أهل احلق، يوم ال يقضى إال باحلق

  .ديقاأىب احلق أن يترك له ص: وبإسناد واه عن أيب ذر
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 عن حيىي ٥٣ من طريق حممد بن إبراهيم بن أيب عدي، و ٥ / ٣رجاله ثقات، وأخرجه أمحد ) ١(

  .القطان، كالمها عن سليمان بن طرخان التيمي، حدثنا أبو نضرة، عن أيب سعيد
  .وهذا سند صحيح

من طريق محاد، عن ) ٤٠٠٧(ماجة ، وابن )٢١٩١(، والترمذي ٧١ و ١٩ / ٣وأخرجه أمحد أيضا 
  .علي بن زيد بن جدعان، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد



من طريق أيب كريب، عن عبد اهللا بن منري وأيب معاوية، عن االعمش، عن ) ٤٠٠٨(وأخرجه ابن ماجة 
ال حيقر : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: عمرو بن مرة، عن أيب البختري، عن أيب سعيد، قال

  ".أحدكم نفسه 
يرى أمرا هللا عليه فيه مقال، مث ال يقول فيه، : " كيف حيقر أحدنا نفسه ؟ قال! يا رسول اهللا : قالوا

  .خشية الناس: ما منعك أن تقول يف كذا وكذا ؟ فيقول: فيقول اهللا، عزوجل له يوم القيامة
  ".فإياي كنت أحق أن ختشى : فيقول

هذا إسناد صحيح، وأبو البختري امسه سعيد بن : ٢٥٠: ورقة" مصباح الزجاجة " قال البوصريي يف 
" عن شعبة، عن عمرو بن مرة به، ورواه البيهقي يف " مسنده " فريوز، ورواه أبو داود الطيالسي يف 

تابعه زبيد : من طريق حممد بن عبيد، عن االعمش، فذكره بإسناده ومتنه، وقال" السنن الكربى 
  .وشعبة، عن عمرو بن مرة

  .، حدثنا حممد بن عبيد فذكره"مسنده " رواه عبد بن محيد يف و
  ).٤٠١٢(، وابن ماجة ٢٥٦ و ٢٥١ / ٥سنده حسن، وأخرجه أمحد ) ٢(

، وإسناده صحيح، ١٦١ / ٧، والنسائي ٣١٥ و ٣١٤ / ٤ويف الباب عن طارق بن شهاب عن أمحد 
، )٤٣٤٤(، وأيب داود )٢١٧٥(وصححه النووي واملنذري، وعن أيب سعيد اخلدري عند الترمذي 

  ).٤٠١١(وابن ماجة 
  .وإسناده ضعيف، لكن يتقوى مبا قبله، فاحلديث صحيح

(*)  

)١١/٢٣٣(  

  

الصدع باحلق عظيم، حيتاج إىل قوة وإخالص، فاملخلص بال قوة يعجز عن القيام به، والقوي بال إخالص 
  .خيذل، فمن قام ما كامال، فهو صديق

  . واالنكار بالقلبومن ضعف، فال أقل من التأمل
  .ليس وراء ذلك إميان، فال قوة إال باهللا

سفيان الثوري، عن احلسن بن عمرو، عن حممد بن مسلم موىل حكيم بن حزام، عن عبد اهللا بن عمرو، 
إنك ظامل، فقد تودع : إذا رأيتم أميت اب الظامل أن تقول له: " قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ).١" (منهم 
  .ذا رواه مجاعة عن سفيانهك

  .عن جماهد، عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعا: ورواه النضر بن إمساعيل، عن احلسن، فقال



  .مسعت عبد اهللا بن عمرو مرفوعا: عن أيب الزبري: ورواه سيف بن هارون عن احلسن، فقال
  سفيان الثوري، عن زبيد، عن عمرو بن مرة، عن أيب البختري، 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .رجاله ثقات، لكن فيه تدليس حممد بن مسلم أيب الزبري) ١(

  .، ووافقه الذهيب املؤلف٩٦ / ٤واحلسن بن عمرو هو الفقيمي، ومع ذلك فقد صححه احلاكم 
حممد بن مسلم هو أبو : أن البيهقي تعقب احلاكم بأنه منقطع، حيث قال" الفيض " ونقل املناوي يف 

عن حممد بن مسلم بن : مع من ابن عمرو، لكن وقع عنده يف السند خطأ، وهو قولهالزبري املكي، ومل يس
حممد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبري، موىل حكيم بن حزام، كما جاء يف أصلنا هذا، : السائب، وصوابه

  .فإن احلديث ال يعرف إال به
  .ويغلب على الظن أن اخلطأ فيه من النساخ

 من طريق ابن منري وسفيان الثوري، كالمها عن احلسن ١٩٠ و ١٦٣ / ٢" املسند " وأخرجه أمحد يف 
  .بن عمرو، عن حممد بن مسلم، عن عبد اهللا بن عمرو

رواه أمحد والبزار بإسنادين، ورجال أحد إسنادي البزار : ، وقال٢٦٢ / ٧" امع " وذكره اهليثمي يف 
  .رجال الصحيح، وكذلك رجال أمحد

  ، بضم التاء والواو، وكسر الدال"فقد تودع منهم : " وقوله
  .املشددة، من التوديع
أي استريح منهم، وخذلوا، وخلي بينهم وبني ما يرتكبون من املعاصي، ": الفائق " قال الزخمشري يف 

وهو من ااز، الن املعتين بإصالح شأن الرجل إذا يئس من صالحه، تركه ونفض منه يده، واستراح 
  .الحهمن معاناة النصب يف استص
فقد صاروا حبيث يتحفظ منهم، : أي..صنته يف ميدع: تودعت الشئ، أي: وجيوز أن يكون من قوهلم

  .كما يتوقى شرار الناس
(*)  

)١١/٢٣٤(  

  

ال حيقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا هللا فيه : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب سعيد قال
  .خمافة الناس: نعك ؟ فيقولما م: مقال، فال يقول فيه، فيقال له

  .رواه الفريايب وأبو نعيم وخالد عنه) ١" (فإياي كنت أحق أن ختاف : فيقول



قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه : محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان، قال
هم، مل يرفع عنهم إىل يوم إن أخوف ما أخاف على أميت االئمة املضلون، وإذا وضع السيف علي" وسلم 

" القيامة، وال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين، ال يضرهم من خالفهم أو خذهلم حىت يأيت أمر اهللا 
)٢.(  

حدثنا احلسني بن الفضل البجلي، حدثنا عبد العزيز بن حيىي املكي، حدثنا سليم بن : احلسني بن موسى
  عن ابن جريج، عن ) ٣(مسلم، 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .، وهو حديث صحيح)١(، يف التعليق رقم ٢٣٣: إسناده صحيح، وقد تقدم خترجيه يف ص) ١(
، وابن ماجة )٤٢٥٢(، وأبو داود ٢٨٤، ٢٨٣ و ٢٧٨ / ٥إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٢(
: " ه وسلمقال رسول اهللا، صلى اهللا علي: من طريق أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان، قال) ٣٩٥٢(

  إن ريب زوى يل االرض، فرأيت مشارقها ومغارا، وإن: " أو قال" إن اهللا زوى يل االرض 
  .ملك أميت سيبلغ ما زوي يل منها
  .وأعطيت الكرتين االمحر واالبيض

وإين سألت ريب الميت أن ال يهلكها بسنة بعامة، وال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح 
بأقطارها، حىت يكون بعضهم يهلك بعضا، وحىت : تمع عليهم من بني أقطارها، أو قالبيضتهم، ولو اج

  .يكون بعضهم يسيب بعضا، وإمنا أخاف على أميت االئمة املضلني
وإذا وضع السيف يف أميت، مل يرفع عنها إىل يوم القيامة، وال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت 

  .أميت االوثانباملشركني، وحىت تعبد قبائل من 
  .وإنه سيكون من أميت كذابون ثالثون، كلهم يزعم أنه نيب، وأنا خامت النبيني، ال نيب بعدي

  ".وال تزال طائفة من أميت على احلق 
  ".ال يضرهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا : " مث اتفقا" ظاهرين : " قال ابن عيسى

  .جهمي خبيث: قال ابن معني) ٣(
  .روك احلديثمت: وقال النسائي

  .ال يساوي حديثه شيئا: وقال أمحد
  ".ميزانه " ذكر ذلك املؤلف يف 

(*)  

)١١/٢٣٥(  

  



هللا عند إحداث كل بدعة تكيد : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: عطاء، عن ابن عباس، قال
  ".االسالم ويل يذب عن دينه 

  .احلديث
  .هذا موضوع، ما رواه ابن جريج

  .احدة، ودينهم قائما يف خالفة أيب بكر وعمركان الناس أمة و
فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر رضي اهللا عنه، وانكسر الباب، قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان 

  .حىت ذبح صربا
  .وتفرقت الكلمة ومتت وقعة اجلمل، مث وقعة صفني

  .فظهرت اخلوارج، وكفرت سادة الصحابة، مث ظهرت الروافض والنواصب
آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، مث ظهرت املعتزلة بالبصرة، واجلهمية واسمة خبراسان يف أثناء ويف 

 وكان ذكيا متكلما، له نظر -عصر التابعني مع ظهور السنة وأهلها إىل بعد املئتني، فظهر املأمون اخلليفة 
  يف

قعد، وخب ووضع، ورفعت  فاستجلب كتب االوائل، وعرب حكمة اليونان، وقام يف ذلك و-املعقول 
  .اجلهمية واملعتزلة رؤوسها، بل والشيعة، فإنه كان كذلك

  .وآل به احلال إىل أن محل االمة على القول خبلق القرآن، وامتحن العلماء، فلم ميهل
  .وهلك لعامه، وخلى بعده شرا وبالء يف الدين

وترتيله، ال يعرفون غري ذلك، حىت نبغ فإن االمة ما زالت على أن القرآن العظيم كالم اهللا تعاىل ووحيه 
هلم القول بأنه كالم اهللا خملوق جمعول، وأنه إمنا يضاف إىل اهللا تعاىل إضافة تشريف، كبيت اهللا، وناقة 

  .اهللا
  .فأنكر ذلك العلماء

  .ومل تكن اجلمهية يظهرون يف دولة املهدي والرشيد واالمني فلما ويل املأمون، كان منهم، وأظهر املقالة
بلغين أن بشر بن غياث املريسي، : أن الرشيد، قال: روى أمحد بن إبراهيم الدورقي، عن حممد بن نوح

  القرآن خملوق، فلله علي: يقول

)١١/٢٣٦(  

  

  .إن أظفرين به، القتلنه
  .وكان متواريا أيام الرشيد فلما مات الرشيد، ظهر، ودعا إىل الضاللة: قال الدورقي

  . الكالم، وناظر، وبقي متوقفا يف الدعاء إىل بدعتهمث إن املأمون نظر يف: قلت



خالطه قوم من املعتزلة، فحسنوا له القول خبلق القرآن، وكان يتردد ويراقب : قال أبو الفرج بن اجلوزي
  .بقايا الشيوخ، مث قوي عزمه، وامتحن الناس

صور الشيباين، أخربنا أبو بكر أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا أبو من: أخربنا املسلم بن حممد يف كتابه
اخلطيب، أخربنا أبو بكر احلريي، أخربنا أبو العباس االصم، أخربنا حيىي بن أيب طالب، أخربين احلسن بن 

  شاذان
لوال مكان يزيد بن هارون، : قال لنا املأمون: الواسطي، حدثين ابن عرعرة، حدثين ابن أكثم، قال

  .الظهرت أن القرآن خملوق
إين أخاف إن أظهرته فريد ! وحيك : يا أمري املؤمنني، ومن يزيد حىت يتقى ؟ فقال: سائهفقال بعض جل

  .علي خيتلف الناس، وتكون فتنة، وأنا أكره الفتنة
  .نعم: فأنا أخرب ذلك منه، قال له: فقال الرجل

إين : ل لكيا أبا خالد، إن أمري املؤمنني يقرئك السالم، ويقو: فخرج إىل واسط، فجاء إىل يزيد، وقال
  .كذبت على أمري املؤمنني: أريد أن أظهر خلق القرآن، فقال

  .أمري املؤمنني ال حيمل الناس على ما ال يعرفونه
  .فإن كنت صادقا، فاقعد

  .فإذا اجتمع الناس يف الس، فقل
  .فلما أن كان الغد، اجتمعوا: قال

ه ال حيمل الناس على ما ال يعرفونه، وما مل كذبت على أمري املؤمنني، إن: فقام، فقال كمقالته، فقال يزيد
  .يقل به أحد

  ! !وحيك يلعب بك : يا أمري املؤمنني، كنت أعلم، وقص عليه، قال: فقدم، وقال: قال

)١١/٢٣٧(  

  

ملا دخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة، قرأ علينا كتاب الذي : مسعت أيب، يقول: قال صاحل بن أمحد
هو (و ) ١١الشورى، ) (ليس كمثله شئ: (املأمون، فكان فيما قرئ علينا: صار إىل طرسوس، يعين

  ).خالق كل شئ
مث امتحن القوم، ووجه مبن امتنع إىل احلبس، : قال صاحل) وهو السميع البصري: (فقلت) ١٠٢: االنعام(

  .أيب، وحممد بن نوح، والقواريري، واحلسن بن محاد سجادة: فأجاب القوم مجيعا غري أربعة
  .جاب هذان، وبقي أيب وحممد يف احلبس أياما، مث جاء كتاب من طرسوس حبملهما مقيدين زميلنيمث أ

  حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أبو معمر القطيعي،: الطرباين



ملا أحضرنا إىل دار السلطان أيام احملنة، وكان أمحد بن حنبل قد أحضر فلما رأى الناس جييبون، : قال
  .تفخت أوداجه، وامحرت عيناه، وذهب ذلك اللنيوكان رجال لينا، فان

حدثنا ابن فضيل، عن الوليد بن عبد اهللا بن مجيع، عن أيب سلمة، : إنه قد غضب هللا، فقلت أبشر: فقلت
كان من أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، من إذا أريد على شئ من أمر دينه، رأيت : قال

  .ونمحاليق عينيه يف رأسه تدور كأنه جمن
أخربنا عمر بن القواس، عن الكندي، أخربنا الكروخي، أخربنا شيخ االسالم، أخربنا أبو يعقوب، حدثنا 

يا أبا عبد : حكي لنا أن أمحد قيل له أيام احملنة: مسعت ابن أيب أسامة، يقول: احلسني بن حممد اخلفاف
اطل على احلق أن تنتقل القلوب كال، إن ظهور الب: اهللا، أوال ترى احلق كيف ظهر عليه الباطل ؟ قال
  .من اهلدى إىل الضاللة، وقلوبنا بعد الزمة للحق

  :مسعت أبا جعفر االنباري، يقول: حدثنا عباس الدوري: االصم

)١١/٢٣٨(  

  

يا أبا : ملا محل أمحد إىل املأمون، أخربت، فعربت الفرات، فإذا هو جالس يف اخلان، فسلمت عليه، فقال
  .جعفر، تعنيت

يا هذا أنت اليوم رأس، والناس يقتدون بك، فواهللا لئن أجبت إىل خلق القرآن، ليجينب خلق، : فقلت
  .وإن أنت مل جتب، ليمتنعن خلق من الناس كثري

  .ومع هذا فإن الرجل إن مل يقتلك فإنك متوت، البد من املوت، فاتق اهللا وال جتب
  .ما شاء اهللا: فجعل أمحد يبكي، ويقول

  .ما شاء اهللا: ر، أعد علي فأعدت عليه، وهو يقوليا أبا جعف: مث قال
أول يوم : حدثنا الفضل بن زياد، مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال أمحد بن حممد بن إمساعيل االدمي

امتحنه إسحاق، ملا خرج من عنده، وذلك يف مجادى اآلخرة سنة مثان عشرة ومئتني، فقعد يف مسجده، 
  .أخربنا مبن أجاب: فقال له مجاعة

  .فكأنه ثقل عليه، فكلموه أيضا
  .فلم جيب أمحد من أصحابنا، واحلمد هللا: قال

  .مث ذكر من أجاب ومن واتاهم على أكثر ما أرادوا
  .هو جمعول حمدث: فقال

  .وامتحنهم مرة مرة، وامتحنين مرتني مرتني
  .كالم اهللا غري خملوق: ما تقول يف القرآن ؟ قلت: فقال يل



  .ة، مث سأهلم، مث ردين ثانية، فسألين وأخذين يف التشبيهفأقامين وأجلسين يف ناحي
: وما السميع البصري ؟ فقلت: فقال يل) ١١: الشورى) (ليس كمثله شئ، وهو السميع البصري: (فقلت

  .هكذا قال تعاىل
  .جعلوا يذاكرون أبا عبد اهللا بالرقة يف التقية وما روي فيها: قال حممد بن إبراهيم البوشنجي

إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم باملنشار، ال يصده ذلك عن : " تصنعون حبديث خبابكيف : فقال
  .فأيسنا منه) ١" (دينه 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  = يف أول االكراه، وأبو داود ٢٨١ / ١٢، والبخاري ١١٠ و ١٠٩ / ٥أخرجه أمحد ) ١(

)١١/٢٣٩(  

  

  . واحد، وال قتال بالسيف، إمنا أخاف فتنة السوطلست أبايل باحلبس، ما هو ومرتيل إال: وقال
ال عليك يا أبا عبد اهللا، فما هو إال سوطان، مث ال تدري أين يقع : فسمعه بعض أهل احلبس، فقال

  .الباقي، فكأنه سري عنه
وحدثين من أثق به، عن حممد بن إبراهيم بن مصعب، وهو يومئذ صاحب شرطة املعتصم خالفة : قال

ما رأيت أحدا مل يداخل السلطان، وال خالط امللوك، كان أثبت قلبا من : ن إبراهيم، قالالخيه إسحاق ب
  أمحد

  .يومئذ، ما حنن يف عينه إال كأمثال الذباب
، أو هو حدثين أم أنفذوه إىل أمحد يف حمبسه )١(وحدثين بعض أصحابنا عن أيب عبدالرمحن الشافعي، 

  .ليكلمه يف معىن التقية، فلعله جييب
  .فصرت إليه أكلمه، حىت إذا أكثرت وهو ال جييبين: لقا

ما قولك اليوم يف سجديت السهو ؟ وإمنا أرسلوه إىل أمحد لاللف الذي كان بينه وبني أمحد أيام : مث قال يل
  .لزومهم الشافعي

فإن أبا عبدالرمحن كان يومئذ ممن يتقشف ويلبس الصوف، وكان أحفظ أصحاب الشافعي للحديث من 
  .يتبطن مبذاهبه املذمومةقبل أن 

مث مل حيدث أبو عبد اهللا بعد ما أنبأتك أنه حدثين يف أول خالفة الواثق، مث قطعه إىل أن مات، إال ما كان 
  .يف زمن املتوكل



  
______________  

  ) *اهلامش* (
شكونا إىل رسول اهللا، صلى اهللا : من طريق قيس بن أيب حازم، عن خباب بن االرت، قال) ٢٦٤٩= (

قد كان : " أال تستنصر لنا ؟ أال تدعو لنا ؟ فقال: عليه وسلم، وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة، فقلنا
من قبلكم يؤخذ الرجل، فيحفر له يف االرض، فيجعل فيها، فيجاء باملنشار، فيوضع على رأسه، فيجعل 

  .نصفني، وميشط بأمشاط احلديد من دون حلمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه
اهللا ليتمن هذا االمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضر موت، ال خياف إال اهللا والذئب على و

  ".غنمه، ولكنكم تستعجلون 
، وهو ابن بنت الشافعي االمام رضي اهللا عنه، ..هو أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن العباس) ١(

، ويف )٥٥٧(لالمام النووي برقم " اء واللغات ذيب االمس" وأمه زينب بنت الشافعي، انظر ترمجته يف 
  .١٨٦ / ٢" طبقات الشافعية " 

(*)  

)١١/٢٤٠(  

  

  .محل أيب وحممد بن نوح من بغداد مقيدين، فصرنا معهما إىل االنبار: قال صاحل بن أمحد
  يا أبا: فسأل أبو بكر االحول أيب

  .ال: عبد اهللا، إن عرضت على السيف، جتيب ؟ قال
: ، ورحلنا منها يف جوف الليل، فعرض لنا رجل، فقال)١(صرنا إىل الرحبة : معت أيب يقولمث سريا، فس

يا هذا، ما عليك أن تقتل ها : على رسلك، مث قال: هذا، فقال للجمال: أيكم أمحد بن حنبل ؟ فقيل له
  .أستودعك اهللا، ومضى: هنا، وتدخل اجلنة ؟ مث قال

جابر بن : يف البادية، يقال له) ٢( من ربيعة يعمل الشعر هذا رجل من العرب: فسألت عنه، فقيل يل
  .عامر، يذكر خبري

ما مسعت كلمة منذ وقعت يف : قال أمحد بن حنبل: حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، قال: أمحد بن أيب احلواري
  .هذا االمر أقوى من كلمة أعرايب كلمين ا يف رحبة طوق

  .ا، وإن عشت، عشت محيدايا أمحد، إن يقتلك احلق، مت شهيد: قال
  .فقوى قليب

، ورحلنا منها يف جوف الليل، وفتح لنا باا، إذا )٣(فلما صرنا إىل أذنة : قال أيب: قال صاحل بن أمحد



  .رجل قد دخل
  .املأمون: قد مات الرجل يعين! البشرى : فقال

  .وكنت أدعو اهللا أن ال أراه: قال أيب
دعوت اهللا أن ال : تبينت االجابة يف دعوتني: د بن حنبل، يقولمسعت أمح: حممد بن إبراهيم البوشنجي

  جيمع بيين وبني املأمون، 
______________  

  ) *اهلامش* (
وهي رحبة مالك بن طوق، تقع بني الرقة وبغداد، على شاطئ الفرات، تبعد عن بغداد مئة فرسخ، ) ١(

  .وعن الرقة نيفا وعشرين فرسخا
  .يعمل الصوف: اية حنبليف رو: يف اهلامش ما نصه) ٢(
  .بفتحات، وهي بلد مشهور من الثغور، قرب املصيصة) ٣(

(*)  

)١١/٢٤١(  

  

  .ودعوته أن ال أرى املتوكل
  .، قلت وهو ر الروم)١(فلم أر املأمون، مات بالبذندون 

  .وبقي أمحد حمبوسا بالرقة حىت بويع املعتصم إثر موت أخيه، فرد أمحد إىل بغداد
إنه نوه بذكر االمام أمحد، والتمس االجتماع به، فلما أن حضر أمحد دار اخلالفة بسامراء وأما املتوكل ف

ليحدث ولد املتوكل ويربك عليه، جلس له املتوكل يف طاقة، حىت نظر هو وأمه منها إىل أمحد، ومل يره 
  .أمحد

  .ملا صدر أيب وحممد بن نوح إىل طرسوس، ردا يف أقيادمها: قال صاحل
  .، تويف حممد، وفك قيده، وصلى عليه أيب)٢( الرقة، محال يف سفينة، فلما وصال إىل عانة فلما صار إىل
ما رأيت أحدا على حداثة سنه، وقدر علمه أقوم بأمر اهللا من حممد بن : قال أبو عبد اهللا: وقال حنبل

  .نوح، إين الرجو أن يكون قد ختم له خبري
  .، إنك لست مثلييا أبا عبد اهللا، اهللا اهللا: قال يل ذات يوم

  .أنت رجل يقتدى بك
  .قد مد اخللق أعناقهم اليك، ملا يكون منك، فاتق اهللا واثبت المر اهللا، أو حنو هذا

  .فمات، وصليت عليه، ودفنته



  .بعانة: أظن قال
  .وصار أيب إىل بغداد مقيدا: قال صاحل

  أياما، ) ٣(فمكث بالياسرية 
______________  

  ) *اهلامش* (
البذندون، : ٣٦٢، ٣٦١ / ١" معجم البلدان " الصل بالباء، وهو تصحيف، فقد جاء يف يف ا) ١(

قرية بينها وبني طرسوس يوم، من بالد الثغر، : بفتحتني وسكون النون ودال مهملة وواو ساكنة ونون
  .مات ا املأمون فنقل إىل طرطوس، ودفن ا

ور قرب أمري املؤمنني املأمون عبد اهللا بن باب بذندون، عنده يف وسط الس: ولطرسوس باب يقال له
  . ه٢١٨هارون، كان خرج غازيا، فأدركته وفاته هناك، وذلك سنة 

  .بلد مشهور بني الرقة وهيت، يعد يف أعمال اجلزيرة، وهي مشرفة على الفرات، وا قلعة حصينة) ٢(
  .قرية كبرية على ضفة ر عيسى، بينها وبني بغداد ميالن) ٣(

(*)  

)١١/٢٤٢(  

  

  .مث حبس يف دار اكتريت عند دار عمارة، مث حول إىل حبس العامة يف درب املوصلية
  .كنت أصلي بأهل السجن، وأنا مقيد: فقال

 حولت إىل -وذلك بعد موت املأمون بأربعة عشر شهرا :  قلت-فلما كان يف رمضان سنة تسع عشر 
  .نائب بغداد: دار إسحاق بن إبراهيم، يعين

حبس أبو عبد اهللا يف دار عمارة ببغداد يف إصطبل االمري حممد بن إبراهيم أخي : قالوأما حنبل، ف
  .إسحاق بن إبراهيم، وكان يف حبس ضيق، ومرض يف رمضان

  .مث حول بعد قليل إىل سجن العامة، فمكث يف السجن حنوا من ثالثني شهرا
يصلي م يف القيد، فكان خيرج رجله وغريه يف احلبس، ورأيته " االرجاء " وكنا نأتيه، فقرأ علي كتاب 

  .من حلقة القيد وقت الصالة والنوم
أمحد بن أمحد بن رباح، : كان يوجه إيل كل يوم برجلني، أحدمها يقال له: قال أيب: قال صاحل بن أمحد

واآلخر أبو شعيب احلجام، فال يزاالن يناظراين، حىت إذا قاما دعي بقيد، فزيد يف قيودي، فصار يف 
  .أربعة أقيادرجلي 

  .خملوق: ما تقول يف علم اهللا ؟ قال: فلما كان يف اليوم الثالث، دخل علي فناظرين، فقلت له



إن هذا رسول امري : ، فقال الرسول الذي كان حيضر من قبل إسحاق بن إبراهيم)١(كفرت باهللا : قلت
  .املؤمنني
  .إن هذا قد كفر: فقلت

املعتصم، ببغا الكبري إىل إسحاق، فأمره حبملي إليه، فأدخلت : فلما كان يف الليلة الرابعة، وجه، يعين
يا أمحد إا واهللا نفسك، إنه ال يقتلك بالسيف، إنه قد آىل، إن مل جتبه، أن يضربك : على إسحاق، فقال

  ضربا بعد ضرب، وأن
  .يقتلك يف موضع ال يرى فيه مشس وال قمر

  إنا : (أليس قد قال اهللا تعاىل
______________  

  ) *اهلامش* (
إمنا كفره النه إذا : " للحافظ الذهيب" تاريخ االسالم " جاء امش االصل الذي اعتمد يف حتقيق ) ١(

  .كان علم اهللا خملوقا، لزم أن يكون يف االزل بغري علم حىت خلقه
  .تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا

  ".وهذا حق بديهي معلوم من الدين بالضرورة 
(*)  

)١١/٢٤٣(  

  

فجعلهم كعصف : (فقد قال تعاىل: أفيكون جمعوال إال خملوقا ؟ فقلت) ٣: الزخرف) (جعلناه قرآنا عربيا
  .فسكت: أفخلقهم ؟ قال) ٥: الفيل) (مأكول

فلما صرنا إىل املوضع املعروف بباب البستان، أخرجت، وجئ بدابة فأركبت وعلي االقياد، ما معي من 
  .أخر على وجهي لثقل القيودميسكين، فكدت غري مرة أن 

  .فجئ يب إىل دار املعتصم، فأدخلت حجرة، مث أدخلت بيتا، وأقفل الباب علي يف جوف الليل وال سراج
  .فأردت الوضوء، فمددت يدي، فإذا أنا بإناء فيه ماء، وطست موضوع، فتوضأت وصليت

  .اويليفلما كان من الغد، أخرجت تكيت، وشددت ا االقياد أمحلها، وعطفت سر
أجب فأخذ بيدي، وأدخلين عليه، والتكة يف يدي، أمحل ا االقياد، وإذا : فجاء رسول املعتصم، فقال

  .هو جالس، وأمحد بن أيب دواد حاضر، وقد مجع خلقا كثريا من أصحابه
  .ادنه ادنه: فقال يل املعتصم

  .فلم يزل يدنيين حىت قربت منه



أتأذن يف الكالم ؟ قال تكلم، : ياد، فمكثت قليال، مث قلتاجلس، فجلست، وقد أثقلتين االق: مث قال
: إىل شهادة أن ال إله إال اهللا، فقلت: ، مث قال)٢(دعا اهللا ورسوله ؟ فسكت هنية ) ١(إىل ما : فقلت

  .فأنا أشهد أن ال إله إال اهللا
  ملا قدم وفد عبدالقيس على رسول اهللا: إن جدك ابن عباس يقول: مث قلت

  اهللا : قالوا" أتدرون ما االميان ؟ : "  وسلم، سألوه عن االميان، فقالصلى اهللا عليه
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".ما " كذا يف االصل، بإثبات ألف ) ١(

وظاهر كالم النحويني وجوب حذف ألفها إذا دخل عليها حرف اجلر، ولكن قرأ عبد اهللا وأيب 
، "عم : " وهو أصل: ٤١٠ / ٨" البحر " حيان يف ، بااللف، وقال أبو )عما يتساءلون: (وعكرمة

  .االستفهامية إذا دخل عليها حرف اجلر، وأضيف إليها" ما " واالكثر حذف االلف من 
تاريخ " يف ) ٢(كخرتير مترغ يف دمان * على ما قام يشتمين لئيم : ومن إثبات االلف قول الشاعر

  .، والوجهان جائزان"هنيهة ": " االسالم 
  .شئ يسري: غر هنة، أصلها هنوة، أيوهنية مص

(*)  

)١١/٢٤٤(  

  

شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، وأن : " ورسوله أعلم، قال
  ).١" (تعطوا اخلمس من املغنم 

  .لو ال أين وجدتك يف يد من كان قبلي، ما عرضت لك: املعتصم: فقال، يعين: قال أيب
  .إن يف هذا لفرجا للمسلمني! اهللا أكرب : يا عبدالرمحن بن إسحاق، أمل آمرك برفع احملنة ؟ فقلت: قالمث 

  .ناظروه، وكلموه، يا عبدالرمحن كلمه: مث قال هلم
أليس قال اهللا : ما تقول أنت يف علم اهللا ؟ فسكت، فقال يل بعضهم: ما تقول يف القرآن ؟ قلت: فقال
) تدمر كل شئ(قال اهللا : والقرآن أليس شيئا ؟ فقلت) ١٦: الرعد(؟ ) اهللا خالق كل شئ(تعاىل 

: االنبياء) (ما يأتيهم من ذكر من رم حمدث: (فقال بعضهم..فدمرت إال ما أراد اهللا) ٢٥: االحقاف(
فالذكر هو ) ١: ص) (ص، والقرآن ذي الذكر: (قال اهللا: أفيكون حمدث إال خملوقا ؟ فقلت) ٢

  . ليس فيها ألف والم)٢(القرآن، وتلك 
: " هذا خطأ، حدثنا غري واحد: ، فقلت"إن اهللا خلق الذكر " وذكر بعضهم حديث عمران بن حصني 



  واحتجوا حبديث ) ٣" (إن اهللا كتب الذكر 
______________  

  ) *اهلامش* (
اب ب: باب أداء اخلمس من االميان، ويف العلم: ، يف االميان١٢٥، ١٢٠ / ١أخرجه البخاري ) ١(

حتريض النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وفد عبدالقيس على أن حيفظوا االميان والعلم، وخيربوا من وراءهم، 
باب وجوب الزكاة، ويف : ، ويف الزكاة)منيبني إليه واتقوه: (باب قول اهللا تعاىل: ويف مواقيت الصالء

باب وفد :  إمساعيل، ويف املغازيباب نسبة اليمن إىل: باب أداء اخلمس من الدين، ويف االنبياء: اجلهاد
باب وصاة النيب، صلى اهللا عليه : باب قول الرجل مرحبا، ويف خرب الواحد: عبدالقيس، ويف االدب

واهللا خلقكم وما : (باب قول اهللا تعاىل: وسلم، وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم، ويف التوحيد
  ).تعملون

باالميان باهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وشرائع باب االمر : يف االميان) ١٧(وأخرجه مسلم 
  .الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه

  .، بالياء املثناة من حتت"ويلك : " إىل" تاريخ االسالم " صحفت يف ) ٢(
  ".وكتب يف الذكر كل شئ : " احملفوظ من حديث عمران بن حصني) ٣(

باب وكان :  يف التوحيد٣٤٧، ٣٤٥ / ١٣خللق، و  يف أول بدء ا٢٠٧، ٢٠٥ / ٦أخرجه البخاري 
=  

)١١/٢٤٥(  

  

  ).١" (ما خلق اهللا من جنة وال نار وال مساء وال أرض أعظم من آية الكرسي : " ابن مسعود
  .إمنا وقع اخللق على اجلنة والنار والسماء واالرض، ومل يقع على القرآن: فقلت

 اهللا مبا استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشئ أحب يا هنتاه، تقرب إىل: " حديث خباب: فقال بعضهم
  .هكذا هو: ، فقلت)١" (إليه من كالمه 

  .وجعل ابن أيب دواد ينظر إيل أيب كاملغضب: قال صاحل
  .وكان يتكلم هذا، فأرد عليه: قال أيب

  ، هو،يا أمري املؤمنني: ويتكلم هذا، فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم، اعترض ابن أيب دواد، فيقول
كلموه، ناظروه، فيكلمين هذا، فأرد عليه، ويكلمين هذا، فأرد عليه، : فيقول! واهللا، ضال مضل مبتدع 

يا أمري املؤمنني، أعطوين شيئا من كتاب : وحيك يا أمحد، ما تقول ؟ فأقول: فإذا انقطعوا، يقول املعتصم
  اهللا 



______________  
  ) *اهلامش* (
دخلت على النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وعقلت ناقيت :  بن حصني، قالعرشه على املاء، عن عمران= 

  .اقبلوا البشرى يا بين متيم: بالباب، فإذا ناس من بين متيم، فقال
  .قد بشرتنا، فأعطنا مرتني: قالوا

  .اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ مل يقبلها بنو متيم: مث دخل عليه ناس من اليمن، فقال
كان اهللا ومل يكن شئ : ئناك لنتفقه يف الدين، ونسألك عن أول هذا االمر ما كان ؟ قالقبلنا، ج: قالوا

  ".غريه، وكان عرشه على املاء، وكتب يف الذكر كل شئ، وخلق السموات واالرض 
، ونسبه إىل أيب عبيد، وابن الضريس، وحممد بن ٣٢٣ / ١" الدر املنثور " ذكره السيوطي يف ) ١(

اهللا ال إله : لق اهللا من مساء، وال أرض وال جنة وال نار أعظم من آية يف سورة البقرةما خ: " نصر، بلفظ
عن " االمساء والصفات " ، وأخرجه سعيد بن منصور، وابن الضريس، والبيهقي يف "إال هو احلي القيوم 

  ".ما من مساء وال أرض وال سهل وال جبل أعظم من آية الكرسي : " ابن مسعود، قال
، من طريق أيب القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ٧٧: ص" الشريعة " ه اآلجري يف أخرج) ٢(

البغوي، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا أبو حفص االبار، عن منصور، عن هالل بن يساف، عن فروة 
! يا هناه : أخذ خباب بن االرت، رضي اهللا عنه، بيدي، فقال: بن نوفل، قال) وقد حترف فيه إىل قرة(

  .تقرب إىل اهللا عزوجل مبا استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشئ أحب إليه من كالمه
  .وسنده صحيح

(*)  

)١١/٢٤٦(  

  

  .أو سنة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حىت أقول به
  تأولت تأويال،: أنت ال تقول إال ما يف الكتاب أو السنة ؟ فقلت له: فيقول أمحد بن أيب دواد

  ).١( تأولت ما حيبس عليه، وال يقيد عليه فأنت أعلم، وما
  .لقد احتجوا علي بشئ ما يقوى قليب، وال ينطلق لساين أن أحكيه: قال أبو عبد اهللا: قال حنبل

، )٢(أنكروا اآلثار، وما ظننتهم على هذا حىت مسعته، وجعلوا يرغون، يقول اخلصم كذا وكذا 
أفهذا منكر ) ٤٢: مرمي) (٣) (ا ال يسمع وال يبصريا أبت مل تعبد م(فاحتججت عليهم بالقرآن بقوله 

  .شبه، يا أمري املؤمنني، شبه: عندكم ؟ فقالوا
حدثين بعض أصحابنا أن أمحد ابن أيب دواد أقبل على أمحد يكلمه، فلم : قال حممد بن إبراهيم البوشنجي



عرفه من أهل العلم فأكلمه لست أ: يا أمحد أال تكلم أبا عبد اهللا ؟ فقلت: يلتفت إليه، حيت قال املعتصم
يا أمري املؤمنني، واهللا لئن أجابك هلو أحب إيل من مئة ألف : وجعل ابن أيب دواد، يقول: قال صاحل! ! 

  .دينار، ومئة ألف دينار، فيعد من ذلك ما شاء اهللا أن يعد
  .لئن أجابين الطلقكن عنه بيدي، وال ركنب إليه جبندي، والطأن عقبه: فقال

  أمحد، واهللا إين عليك لشفيق، وإين الشفق عليك يا : مث قال
______________  

  ) *اهلامش* (
كما تأولت تأويالت فأنت أعلم، وما تأولت ما حيبس عليه، : فقلت له": "...تاريخ االسالم " يف ) ١(

  ".وما يقيد عليه 
  ".وجعلوا يدعون بقول اخلصم وكذا وكذا ": " تاريخ االسالم " يف ) ٢(

  .وهي مصحفة
  .." (*)فذم إبراهيم أباه أن عبد ما ال يسمع وال يبصر: " بعد اآلية" تاريخ االسالم " يف ) ٣(

)١١/٢٤٧(  

  

  .أعطوين شيئا من كتاب اهللا وسنة رسوله: كشفقيت على ابين هارون، ما تقول ؟ فأقول
  .ق يكلمينوعبد الرمحن بن إسحا) ١) (يعين عنده(قوموا، وحبسين، : فلما طال الس، ضجر وقال

  ).٢(أجبين ! وحيك : وقال
يا أمري املؤمنني، أعرفه منذ ثالثني سنة، يرى طاعتك : أمل تكن تأتينا ؟ فقال له عبدالرمحن! وحيك : وقال

  .واحلج واجلهاد معك
  .واهللا إنه لعامل، وإنه لفقيه: فيقول

  .وما يسوءين أن يكون معي يرد عين أهل امللل
كان مؤديب، وكان يف ذلك : ، قال)٣(قد مسعت به : الرشيدي ؟ قلتما كنت تعرف صاحلا : مث قال

  .املوضع جالسا، وأشار إىل ناحية من الدار
يا أمحد، أجبين إىل شئ لك فيه أدىن فرج، ! عن القرآن، فخالفين، فأمرت به فوطئ وسحب ) ٤(فسألين 

  .حىت أطلق عنك بيدي
  .أعطوين شيئا من كتاب اهللا وسنة رسوله: قلت

  .الس، وقام، ورددت إىل املوضعفطال 
فلما كان بعد املغرب، وجه إيل رجلني من أصحاب ابن أيب دواد، يبيتان عندي ويناظراين ويقيمان معي، 



وكانت ليايل رمضان :  قلت-حىت إذا كان وقت االفطار، جئ بالطعام، وجيتهدان يب أن أفطر فال أفعل 
ما تقول ؟ فأرد عليه : يقول لك أمري املؤمنني: الليل، فقالووجه املعتصم إيل ابن أيب دواد يف :  قال-

  .حنوا مما كنت أرد
  واهللا : فقال ابن أيب دواد

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".تاريخ االسالم " الزيادة من ) ١(
  ".ما أعرفك : فقال": "...تاريخ االسالم " ومتامه كما يف ) ٢(
  .فسألته": تاريخ االسالم " يف ) ٤" (به "  بدل "بامسه ": " تاريخ االسالم " يف ) ٣(

(*)  

)١١/٢٤٨(  

  

  .، فمحوته)١(حيىي بن معني وغريه : لقد كتب امسك يف السبعة
  ولقد

  .ساءين أخذهم إياك
إن أمري املؤمنني قد حلف أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يلقيك يف موضع ال ترى فيه : مث يقول
  .الشمس
  .يه حىت أطلق عنه بيدي، مث انصرفإن أجابين، جئت إل: ويقول

ناظروه وكلموه، فجعلوا : جاء رسوله، فأخذ بيدي حىت ذهب يب إليه، فقال هلم) ٢(فلما أصبحنا 
  .يناظروين، فأرد عليهم

  .ما أدري ما هذا: فإذا جاؤوا بشئ من الكالم مما ليس يف الكتاب والسنة، قلت
ال : احلجة علينا، ثبت، وإذا كلمناه بشئ، يقول) ٣) (هل(يا أمري املؤمنني، إذا توجهت : فيقولون: قال

  .ناظروه: أدري ما هذا ؟ فقال
يوصيكم اهللا يف أوالدكم : (ما تقول يف قوله: يا أمحد، أراك تذكر احلديث وتنتحله، فقلت: فقال رجل

  .خص اهللا ا املؤمنني: ؟ قال) ١١: النساء) (للذكر مثل حظ االنثيني
 قاتال أو عبدا ؟ فسكت، وإمنا احتججت عليهم ذا، الم كانوا حيتجون إن كان: ما تقول: قلت

  .بظاهر القرآن
وإن السنة خصصت القاتل والعبد، : أراك تنتحل احلديث، احتججت بالقرآن، يعين: فحيث قال يل



  .فأخرجتهما من العموم
  .فلم يزالوا كذلك إىل قرب الزوال: قال

  .بعبد الرمحن بن إسحاق، فلم يزل يكلمين، مث قام ودخلقوموا، مث خاليب، و: فلما ضجر، قال
  .ورددت إىل املوضع

  خليق أن حيدث غدا من أمري : فلما كانت الليلة الثالثة، قلت: قال
______________  

  ) *اهلامش* (
حيىي بن معني، وأبو : السبعة: قلت: "...٣٢٤: ص" مناقب االمام أمحد " قال ابن اجلوزي يف ) ١(

  .محد الدورقي، والقواريري، وسعدويه، وأمحد بن حنبلخيثمة، وأ
  ".خلف املخزومي : وقيل

  ".فلما أصبح ": " تاريخ االسالم " يف ) ٢(
  ".تاريخ االسالم " ما بني حاصرتني من ) ٣(

(*)  

)١١/٢٤٩(  

  

خيطا فجاءين خبيط، فشددت به االقياد، ورددت التكة إىل سراويلي ) ١(أريد : شئ فقلت للموكل يب
  .خمافة أن حيدث من أمري شئ، فأتعرى

فلما كان من الغد، أدخلت إىل الدار، فإذا هي غاصة، فجعلت أدخل من موضع إىل موضع، وقوم معهم 
  .السيوف، وقوم معهم السياط، وغري ذلك

  .ومل يكن يف اليومني املاضيني كبري أحد من هؤالء
  .اقعد: فلما انتهيت إليه، قال

  .ناظروه، كلموه: مث قال
  .فجعلوا يناظروين، يتكلم هذا، فأرد عليه، ويتكلم هذا، فأرد عليه، وجعل صويت يعلو أصوام

يومئ إيل بيده، فلما طال الس، حناين، مث خال م، مث حناهم، ) ٢(فجعل بعض من هو قائم على رأسي 
  .و رديأجبين حىت أطلق عنك بيدي، فرددت عليه حن! وحيك يا أمحد : وردين إىل عنده، وقال

  .عليك، وذكر اللعن، خذوه اسحبوه خلعوه: فقال
  .فسحبت وخلعت

وقد كان صار إيل شعر من شعر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف كم قميصي، فوجه إيل إسحاق بن : قال



شعر من شعر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وسعى بعضهم : ما هذا املصرور ؟ قلت: إبراهيم، يقول
  .ال خترقوه، فرتع، فظننت أنه إمنا درئ عن القميص اخلرق بالشعر: عين، فقال املعتصمليخرق القيمص 

والسياط، فجئ بالعقابني، فمدت يداي، فقال ) ٣(العقابني : على كرسي، مث قال) املعتصم(وجلس : قال
  .اخلشبتني بيديك، وشد عليهما) ٤(خذ ناتئ : بعض من حضر خلفي

  .فلم أفهم ما قال، فتخلعت يداي
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".إىل " وأتبعت ب " ارتد " إىل " تاريخ االسالم " صحفت يف ) ١(
  ".رأسه ": " تاريخ االسالم " يف ) ٢(
  .ومها خشبتان يشق الرجل بينهما اجللد) ٣(
  ".ناي " تاريخ االسالم إىل " صحفت يف ) ٤(

(*)  

)١١/٢٥٠(  

  

يف أمر أمحد ملا علق يف العقابني، ورأى ) ١(وا أن املعتصم أالن ذكر: قال حممد بن إبراهيم البوشنجي
قد : يا أمري املؤمنني، إن تركته، قيل: وتصميمه وصالبته، حىت أغراه أمحد بن أيب دواد، وقال) ٢(ثباته 

  .ترك مذهب املأمون، وسخط قوله، فهاجه ذلك على ضربه
: ائتوين بغريها، مث قال للجالدين: عتصم، فقالوملا جئ بالسياط، نظر إليها امل: قال أيب: وقال صاحل

مث يتنحى ! شد، قطع اهللا يدك : تقدموا، فجعل يتقدم إيل الرجل منهم، فيضربين سوطني، فيقول له
) ٣(فلما ضربت سبعة ! شد، قطع اهللا يدك : ويتقدم آخر، فيضربين سوطني، وهو يقول يف كل ذلك

يا أمحد، عالم تقتل نفسك ؟ إين واهللا عليك لشفيق، وجعل : املعتصم، فقال: عشر سوطا، قام إيل، يعين
! ويلك : أتريد أن تغلب هؤالء كلهم ؟ وجعل بعضهم يقول: عجيف ينخسين بقائمة سيفه، وقال

  .على رأسك قائم) ٤(إمامك 
أنت يا أمري املؤمنني، أنت صائم، و: يا أمري املؤمنني، دمه يف عنقي، اقتله، وجعلوا يقولون: وقال بعضهم

أعطوين شيئا من كتاب اهللا أو سنة رسول : وحيك يا أمحد، ما تقول ؟ فأقول: فقال يل! يف الشمس قائم 
  .اهللا أقول به

  .فرجع وجلس



  تقدم، وأوجع، قطع اهللا يدك، مث قام الثانية،: وقال للجالد
  .وحيك يا أمحد: وجعل يقول

  .أجبين
من صنع : وجعل عبدالرمحن يقول!  رأسك قائم يا أمحد، إمامك على: فجعلوا يقبلون علي، ويقولون

  ) ٥) (لك(أجبين إىل شئ : من أصحابك يف هذا االمر ما تصنع ؟ واملعتصم يقول
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".الين ": " تاريخ االسالم " يف ) ١(
  ".ثبوته ": " تاريخ االسالم " يف ) ٢(
  ".ة سبع" بدل : تسعة": " تاريخ االسالم " يف ) ٣(
  ".اخلليفة ": " تاريخ االسالم " يف ) ٤(
  ".تاريخ االسالم " الزيادة من ) ٥(

(*)  

)١١/٢٥١(  

  

تقدم، فجعل يضربين سوطني ويتنحى، : فيه أدىن فرج حىت أطلق عنك بيدي، مث رجع، وقال للجالد
  .شد، قطع اهللا يدك: وهو يف خالل ذلك يقول

  .د أطلقت عينفذهب عقلي، مث أفقت بعد، فإذا االقياد ق
) قال أيب! (ودسناك ) ١(كببناك على وجهك، وطرحنا على ظهرك بارية : فقال يل رجل ممن حضر

  .ال أفطر: اشرب وتقيأ، فقلت: فما شعرت بذلك، وأتوين بسويق، وقالوا): ٢(
  .مث جئ يب إىل دار إسحاق بن إبراهيم، فحضرت الظهر، فتقدم ابن مساعة، فصلى

قد صلى عمر، وجرحه يثعب : صليت، والدم يسيل يف ثوبك ؟ قلت:  وقال يلفلما انفتل من صالته،
  ).٣(دما 

  .مث خلي عنه، فصار إىل مرتله: قال صاحل
  .منذ أخذ إىل أن ضرب وخلي عنه، مثانية وعشرين شهرا) ٤) (يف السجن(وكان مكثه 

ى أيب عبد اهللا، واهللا ما رأيت يا ابن أخي، رمحة اهللا عل:: ولقد حدثين أحد الرجلني اللذين كانا معه، قال
يا أبا عبد اهللا، أنت صائم، وأنت يف : أحدا يشبهه، ولقد جعلت أقول له يف وقت ما يوجه إلينا بالطعام

  ).٥(موضع تفئة 



  ولقد
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .احلصري املنسوج، وهي فارسية االصل: بكسر الراء، وفتح الياء املشددة) ١(
  .، وهو قال صاحل بن االمام أمحد"تاريخ االسالم " اصرتني من ما بني ح) ٢(
باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، من طريق ): ٧٩(رقم " املوطأ " أخرجه مالك يف ) ٣(

هشام بن عروة، عن أبيه، أن املسور بن خمرمة أخربه أنه دخل على عمر بن اخلطاب من الليلة اليت طعن 
نعم، وال حظ يف االسالم ملن ترك الصالة، فصلى عمر : صالة الصبح، فقال عمرفيها، فأيقظ عمر ل

  .جيري ويتفجر منه الدم: وجرحه يثعب دما، أي
  ".تاريخ االسالم " ما بني حاصرتني من ) ٤(
 / ٩" احللية " تقية ويف : ٤٠٧ص " مناقب االمام أمحد " تاريخ االسالم و " كذا االصل، ويف ) ٥(

  ".مسغبة : " ٢٠٣
والتقية إمنا جتوز للمستضعفني الذين خيشون أن ال يثبتوا على احلق، : قال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا

  .والذين ليسوا مبوضع القدوة للناس، فهؤالء جيوز هلم أن يأخذوا بالرخصة
اهللا ما أما أولو العزم من االئمة اهلداة، فإم يأخذون بالعزمية، وحيتملون االذى، ويثبتون، ويف سبيل 

  .يلقون
ولو أم أخذوا بالتقية، واستساغوا الرخصة، لضل الناس من ورائهم، يقتدون م، وال يعلمون أن هذه 

  .تقية
(*)  

)١١/٢٥٢(  

  

ناولين، فناوله قدحا فيه ماء وثلج، فأخذه ونظر فيه، مث رده، ومل : عطش، فقال لصاحب الشراب
: قال صاحل! ، وهو فيما هو فيه من اهلول يشرب، فجعلت أعجب من صربه على اجلوع والعطش

  .فكنت ألتمس وأحتال أن أوصل إليه طعاما أو رغيفا يف تلك االيام، فلم أقدر
  .أنه تفقده يف االيام الثالثة وهم يناظرونه، فلما حلن يف كلمة: وأخربين رجل حضره

  .وما ظننت أن أحدا يكون يف مثل شجاعته وشدة قلبه: قال
  ذهب عقلي مرارا، فكان إذا: با عبد اهللا، يقولمسعت أ: قال حنبل



  .رفع عين الضرب، رجعت إيل نفسي
  .وإذا استرخيت وسقطت، رفع الضرب، أصابين ذلك مرارا

، يقول البن أيب دواد، لقد )١(املعتصم، قاعدا يف الشمس بغري مظلة، فسمعته، وقد أفقت : ورأيته، يعين
  .يف أمر هذا الرجل) إمثا(ارتكبت 

  . كافر مشرك، قد أشرك من غري وجه- واهللا -يا أمري املؤمنني، إنه : فقال
  .فال يزال به حىت يصرفه عما يريد

  .وقد كان أراد ختلييت بال ضرب، فلم يدعه، وال إسحاق بن إبراهيم
أربعة أو : كم ضرب ؟ قال: وبلغين أن املعتصم، قال البن أيب دواد بعدما ضرب أبو عبد اهللا: قال حنبل

  .ثالثني سوطانيفا و
يا أستاذ، قال اهللا ): ٢(قلت، وأبو عبد اهللا بني اهلنبازين : قال املروذي: قال أبو الفضل عبيد اهللا الزهري

  ).٢٩: النساء) (ال تقتلوا أنفسكم: (تعاىل
  .يا مروذي، اخرج وانظر: قال

  فخرجت إىل رحبة دار 
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".أوقفت " ": تاريخ االسالم " يف ) ١(
  .، بالراء املهملة"اهلنبارين ": " تاريخ االسالم " يف ) ٢(

(*)  

)١١/٢٥٣(  

  

  .اخلالفة، فرأيت خلقا ال حيصيهم إال اهللا، والصحف يف أيديهم، واالقالم واحملابر
  .ننظر ما يقول أمحد، فنكتبه: ماذا تعملون ؟ قالوا: فقال هلم املروذي

  .فدخل فأخربه
  ).١(فهذه حكاية منقطعة ! أضل هؤالء كلهم ؟ ! يا مروذي : فقال

ملا محل أمحد ليضرب، جاؤوا إىل : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن الفضل االسدي، قال: قال ابن أيب حامت
  .قد وجب عليك أن تتكلم: بشر بن احلارث، وقالوا

  .أتريدون مين أقوم مقام االنبياء، ليس ذا عندي: فقال
  . ومن خلفهحفظ اهللا أمحد من بني يديه



كنت ببغداد : حدثنا داود بن عرفة، حدثنا ميمون بن أصبغ، قال: احلسن بن حممد بن عثمان الفسوي
  .، وامتحن أمحد)٢(

  .فأخذت ماال له خطر، فذهبت به إىل من يدخلين إىل الس
قد صففت، وبالسياط قد ) ٣(فأدخلت، فإذا السيوف قد جردت، وبالرماح قد ركزت، وبالتراس 

  ).٤ (وضعت
  .وألبست قباء أسود ومنطقة وسيفا

  .ووقفت حيث أمسع الكالم
  .فأتى أمري املؤمنني، فجلس على كرسي

  وأيت بأمحد، فقال 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .هكذا قال الذهيب) ١(

هذا رجل هانت عليه :  مث قال٣٣٠، ٣٢٩: ص" مناقب االمام أمحد " ونقلها ابن اجلوزي أيضا يف 
  .اهللا تعاىل فبذهلا، كما هانت على بالل نفسهنفسه يف 

  .وقد روينا عن سعيد بن املسيب أنه كانت نفسه عليه يف اهللا تعاىل أهون من نفس ذباب
  .وإمنا ون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقب
  .فعيون البصائر ناظرة إىل املآل، ال إىل احلال

يبتلى : " ن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قالوشدة ابتالء أمحد دليل على قوة دينه، النه قد صح ع
  ".املرء على حسب دينه 

  .فسبحان من أيده وبصره، وقواه ونصره
أمحد : ما هذا ؟ قالوا: فسمعت ضجة، فقلت": "...ببغداد " يف تاريخ االسالم زيادة بعد ) ٢(

  .من السالحمجع ترس، بضمها، وهو الذي يتوقى به : التراس، بكسر التاء) ٣..." (ممتحن
  .وجيمع أيضا على أتراس وتروس

  ".طرحت ": " تاريخ االسالم " يف ) ٤(
(*)  

)١١/٢٥٤(  

  



وقرابيت من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، الضربنك بالسياط، أو تقول كما أقول مث التفت إىل : له
الحول : ين، قالباسم اهللا، فلما ضرب الثا: خذه إليك، فأخذه، فلما ضرب سوطا، قال: جالد، فقال

  القرآن كالم اهللا غري خملوق، فلما ضرب الرابع،: والقوة إال باهللا، فلما ضرب الثالث، قال
  .، فضرب تسعة وعشرين سوطا)٥١: التوبة) (قل لن يصيبنا إال ماكتب اهللا لنا: (قال

  .وكانت تكته حاشية ثوب، فانقطعت، فرتل السراويل إىل عانته
 بطرفه إىل السماء، وحرك شفتيه، فما كان بأسرع من أن بقي السراويل مل الساعة ينهتك، فرمى: فقلت
  .يرتل

رأيتك وقد احنل سراويلك، فرفعت طرفك حنو ! يا أبا عبد اهللا : فدخلت عليه بعد سبعة أيام، فقلت
اللهم أسألك بامسك الذي مالت به العرش، إن كنت تعلم أين على : قلت: السماء، فما قلت ؟ قال

  .فال تك يل ستراالصواب، 
  .هذه حكاية منكرة، أخاف أن يكون داود وضعها

حضرت : قال أمحد بن الفرج: حدثنا أمحد بن أيب عبيد اهللا، قال: قال جعفر بن أمحد بن فارس االصبهاين
أمحد بن حنبل ملا ضرب، فتقدم أبوالدن فضربه بضعة عشر سوطا، فأقبل الدم من أكتافه، وكان عليه 

  .ع خيطه، فرتلسراويل، فانقط
  .فلحظته وقد حرك شفتيه، فعاد السراويل كما كان

وهذه احلكاية ال ! إهلي وسيدي، وقفتين هذا املوقف، فتهتكين على رؤوس اخلالئق : قلت: فسألته، قال
  .تصح

  .، من ذكره)١(من اخلرافات السمجة هنا ما يستحيا " احللية " وقد ساق صاحب 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
استحيا يستحيي، واستحى يستحي، : وكالمها سائغ، يقال" ما يستحى ": " تاريخ االسم " يف ) ١(

  .واالول أعلى وأكثر
(*)  

)١١/٢٥٥(  

  

حدثنا احلسني بن حممد، حدثنا إبراهيم بن حممد ابن إبراهيم القاضي، حدثين أبو عبد اهللا : فمن ذلك قال
  ملا جرد أمحد ليضرب،: ن حممد القرشي، قالاجلوهري، حدثنا يوسف بن يعقوب، مسعت علي ب



وبقي يف سراويله، فبينا هو يضرب، احنل سراويله، فحرك شفتيه، فرأيت يدين خرجتا من حتته، فشدتا 
  .السراويل

  .فلما فرغوا من الضرب، سألناه
  .يامن ال يعلم العرش منه أين هو إال هو، إن كنت على احلق، فال تبد عوريت: فقلت: قال

 البيهقي يف مناقب أمحد، وما جسر على توهيتها، بل روى عن أيب مسعود البجلي، عن ابن أوردها
  .حدثنا أبو بكر النجاد، حدثنا ابن أيب العوام الرياحي حنوا منها: جهضم ذاك الكذاب

وفيها أن مئزره اضطرب، فحرك شفتيه، فرأيت كفا من ذهب خرج من حتت مئزره بقدرة اهللا، 
  .فصاحت العامة

ين ابن الفراء، حدثنا ابن قدامة، حدثنا ابن خضري، حدثنا ابن يوسف، حدثنا الربمكي، حدثنا علي أخرب
أنه بلغه، أن املعتصم نظر عند ضربه إياه إىل شئ : بن مردك، حدثنا ابن أيب حامت، حدثنا أمحد بن سنان

  .لمشعر من شعر النيب، صلى اهللا عليه وس: أي شئ هذا ؟ قال: مصرور يف كمه، فقال
  .هاته، وأخذها منه: قال

كان ينبغي أن يرمحه عندما رأى شعرة من شعر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، معه : مث قال أمحد بن سنان
  .يف تلك احلال

  .خلي عنه، فصار إىل املرتل، ووجه إىل املطبق: قال أبو الفضل صاحل: وبه قال ابن أيب حامت
قد رأيت من ضرب ألف سوط، ما :  إىل صربه، فقالفجئ برجل ممن يبصر الضرب والعالج، فنظر

  .رأيت ضربا مثل هذا
  لقد جر عليه من خلفه، ومن قدامه، مث أخذ ميال، فأدخله يف بعض

)١١/٢٥٦(  

  

  .تلك اجلراحات
  .مل ينقب ؟ وجعل يأتيه ويعاجله: فنظر إليه فقال

  .وكان قد أصاب وجهه غري ضربة
  .ومكث منكبا على وجهه كم شاء اهللا

  : قال لهمث
إن هاهنا شيئا أريد أن أقطعه، فجاء حبديدة، فجعل يعلق اللحم ا، فيقطعه بسكني معه، وهو صابر 

  .لذلك، جيهر حبمد اهللا يف ذلك، فربأ منه
  .ومل يزل يتوجع من مواضع منه، وكان أثر الضرب بينا يف ظهره إىل أن تويف



  .اجعلين يف حل إذ مل أقم بنصرتك: بلغين أن رجال جاء إليك، فقال: ودخلت يوما، فقلت له
  ).١(الأجعل أحدا يف حل، فتبسم أيب وسكت : فقلت

  .لقد جعلت امليت يف حل من ضربه إياي: ومسعت أيب يقول
، فنظرت يف تفسريها، )٤٠: الشورى) (فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا: (مررت ذه اآلية: مث قال

  .فإذا هو ما أخربنا هاشم بن القاسم
إذا كان يوم القيامة، جثت االمم كلها بني : أخربين من مسع احلسن، يقول: ا املبارك بن فضالة، قالأخربن

  .يدي اهللا رب العاملني، مث نودي أن ال يقوم إال من أجره على اهللا، فال يقوم إال من عفا يف الدنيا
  .فجعلت امليت يف حل: قال

  .وما على رجل أن ال يعذب اهللا بسببه أحدا: مث قال
بلغين أن أمحد ابن حنبل، جعل املعتصم يف حل يوم : حدثين أمحد بن سنان، قال: وبه قال ابن أيب حامت

  وظفر به، أو يف ) ٢(بابك ) عاصمة(فتح 
______________  

  ) *اهلامش* (
بلغين أن رجال جاء : ودخلت على أيب يوما، فقلت له: "...كما يلي" تاريخ االسالم " جاء اخلرب يف ) ١(
  .اجعلين يف حل إذ مل أقم بنصرتك: ىل فضل االمناطي، فقال لهإ

بابك اخلرمي هو أحد املارقني عن االسالم، أراد أن يقيم ملة ) ٢..." (الجعلت أحدا يف حل: فقال فضل
  .اوس يف فارس بعد مقتل أيب مسلم اخلراساين

  .، وهي بلد يف أذربيجان"نذ الب" ، اليت كان مركزها "اخلرمية " وإليه تنتمي احلركة البابكية 
  =ومل يقتصر بابك عليها، بل مد نفوذه إىل أذربيجان كلها، 

)١١/٢٥٧(  

  

  .هو يف حل من ضريب: فتح عمورية، فقال
أتيت أبا عبد اهللا بعدما ضرب بثالث سنني أو حنوها، فجرى ذكر الضرب، : ومسعت أيب أبا حامت يقول

: هذا، كأنه يقول: يه وقبض كوعيه اليمني واليسار، وقالذهب عنك أمل الضرب ؟ فأخرج يد: فقلت له
  .خلع وإنه جيد منهما أمل ذلك

اكتب ثالث : قيل يل: قال أمحد بن حنبل: حدثنا حممد بن املثىن صاحب بشر، قال: وبه قال ابن أيب حامت
  .اهللا قدمي مل يزل: اكتب: هاتوا، قالوا: كلمات، وخيلى سبيلك فقلت

  .فكتبت: قال



  .كل شئ دون اهللا خملوق:  اكتب:فقالوا
  .اهللا رب القرآن: اكتب: وقالوا
  .لو كتبها، العطاهم ما يريدون: أما هذه فال، ورميت بالقلم فقال بشر بن احلارث: قلت

حضر أمحد بن حنبل :  قال- وكان رافقنا يف بالد الروم -وقال إبراهيم بن احلارث العبادي : وبه قال
أخربك بنظري هذا، ملا أخرج بنا، جعلت أفكر :  حديث، فقال أبو عبد اهللاأبو حممد الطفاوي، فذكر له

  فيما حنن 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .وإىل مهذان وأصفهان وبالد االكراد= 

 ه، قرر أن يقطع دابره بكل الوسائل املمكنة، فخصص ٢١٨وعندما وصل املعتصم إىل عرش اخلالفة 
  . قواده وهو االفشني الذي كان عارفا حبرب اجلبالميزانية كبرية حلربه، وعني أكرب

 ه، ومل يقع بابك يف ٢٢٢عاصمة بابك مل تسقط بيد االفشني إال يف عام " البنذ " ومع كل ذلك فإن 
  .يده إال يف العام التايل، حيث محل إىل سامراء، وأعدم فيها يف اليوم الثاين من محله إليها

مية بأا تقول بتناسخ االرواح، وأن الوحي ال ينقطع أبدا، ويعظمون وميكن تلخيص مبادئ البابكية اخلر
أمر أيب مسلم اخلراساين، ويقولون بإباحة النساء، وإباحة كل ما يستلذ النفس، ويرتع إليه الطبع، كما 

  .رفضوا مجيع الفروض الدينية، وتربكوا باخلمور واالشربة
  .وقانا اهللا شر البدع واالهواء

 و ٣٠٨ و ٣٠٠ و ٢٨٤ و ١٤١ / ٧الطربي " تاريخ " يالت عن هذه احلركة يف انظر بعض التفص
" مروج الذهب " ، و ١٣٤ / ٥ و ٣١، ٣٠ / ٣" البدء والتاريخ " ، واملقدسي يف ٥٥، ٣١ / ٩

  . وما بعدها١٣٤: للمؤلف" تاريخ دول االسالم " ، و ٣٥١، ٣٥٠ / ٢للمسعودي 
(*)  

)١١/٢٥٨(  

  

الرحبة، أنزلنا بظاهرها، فمددت بصري، فإذا بشئ مل أستثبته، فلم يزل يدنو، فيه، حىت إذا صرنا إىل 
أنت أمحد بن حنبل ؟ : وإذا أعرايب جعل يتخطى تلك احملامل حىت صار إيل، فوقف علي، فسلم، مث قال

  .مث أعاد، فسكت! ! فسكت تعجبا 
  .أنت أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل ؟ فقلت نعم: فربك على ركبتيه، فقال

  .أبشر واصرب، فإمنا هي ضربة هاهنا، وتدخل اجلنة هاهنا: فقال



  .مث مضى
أمحد اهللا على ديين، إمنا هذا دين، لو قلت : إنك حممود عند العامة، فقال! يا أبا عبد اهللا : فقال الطفاوي

  .هلم، كفرت
رايب، مث جاء ملا ضربت بالسياط، جعلت أذكر كالم االع: أخربين مبا صنعوا بك ؟ قال: فقال الطفاوي

  . فضربين بقائم السيف-عجيفا :  يعين-ذاك الطويل اللحية 
  .قد جاء الفرج، يضرب عنقي، فأستريح: مث جاء ذاك، فقلت
  .اضرب عنقه ودمه يف رقبيت: يا أمري املؤمنني: فقال له ابن مساعة
  .ال يا أمري املؤمنني، ال تفعل: فقال ابن أيب دواد

صرب حىت قتل، فاختذه الناس إماما، وثبتوا على ماهم عليه، : ، قال الناسفإنه إن قتل أو مات يف دارك
  .ولكن أطلقه الساعة، فإن مات خارجا من مرتلك، شك الناس يف أمره

  .مل جيب: أجاب، وقال بعضهم: وقال بعضهم
  .لو قلت، لكفرت: وما عليك لو قلت ؟ قال أبو عبد اهللا: فقال الطفاوي

  دعا املعتصم بعم: عت أبا زرعة، يقولمس: وبه قال ابن أيب حامت
  .نعم، هو أمحد بن حنبل: تعرفونه ؟ قالوا: أمحد، مث قال للناس

  .نعم: فانظروا إليه، أليس هو صحيح البدن ؟ قالوا: قال
  .ولوال أنه فعل ذلك، لكنت أخاف أن يقع شئ ال يقام له

  .قد سلمته إليكم صحيح البدن، هدأ الناس وسكنوا: وملا قال: قال

)١١/٢٥٩(  

  

ما قال هذا مع متكنه يف اخلالفة وشجاعته إال عن أمر كبري، كأنه خاف أن ميوت من الضرب، : قلت
  .فتخرج عليه العامة

  .ولو خرج عليه عامة بغداد لرمبا عجز عنهم
  .ملا أمر املعتصم بتخلية أيب عبد اهللا، خلع عليه مبطنة وقميصا وطيلسانا وقلنسوة وخفا: وقال حنبل

ا حنن على باب الدار، والناس يف امليدان والدروب وغريها، وغلقت االسواق إذ خرج أبو عبد اهللا فبين
:  يعين-على دابة من دار املعتصم يف تلك الثياب، وأمحد بن أيب دواد عن ميينه، وإسحاق بن إبراهيم 

  . عن يساره-نائب بغداد 
من الطيلسان، : اكشفوا رأسه فكشفوه، يعين: ادفلما صار يف الدهليز قبل أن خيرج، قال هلم ابن أيب دو

  .وذهبوا يأخذون به ناحية امليدان حنو طريق احلبس



خذوا به هاهنا يريد دجلة، فذهب به إىل الزورق، ومحل إىل دار إسحاق بن إبراهيم، : فقال هلم إسحاق
  .فأقام عنده إىل أن صليت الظهر

  .جمعوا وأدخلوا عليهوبعث إىل والدي وإىل جرياننا ومشايخ احملال، ف
  .هذا أمحد بن حنبل، إن كان فيكم من يعرفه وإال فليعرفه: فقال هلم

هذا أمحد بن حنبل، وإن أمري املؤمنني ناظره يف أمره، : هلم) ١ (- حني دخل اجلماعة -وقال ابن مساعة 
إىل وقد خلى سبيله، وها هوذا، فأخرج على فرس السحاق بن إبراهيم عند غروب الشمس، فصار 

  مرتله، ومعه
  .السلطان والناس، وهو منحن

فلما ذهب ليرتل احتضنته ومل أعلم، فوقعت يدي على موضع الضرب، فصاح، فنحيت يدي، فرتل 
  متوكئا علي، وأغلق الباب، ودخلنا معه، ورمى بنفسه على وجهه ال يقدر أن يتحرك إال جبهد، 

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".للجماعة " " م تاريخ االسال" يف ) ١(

(*)  

)١١/٢٦٠(  

  

  .ونزع ماكان خلع عليه، فأمر به فبيع وتصدق بثمنه
  .وكان املعتصم أمر إسحاق بن إبراهيم أن ال يقطع عنه خربه

  .وذلك أنه ترك فيما حكي لنا عند االياس منه
تينا كل يوم وبلغنا أن املعتصم ندم، وأسقط يف يده، حىت صلح، فكان صاحب خرب إسحاق بن إبراهيم يأ

يتعرف خربه، حىت صح، وبقيت إاماه منخلعتني يضربان عليه يف الربد، فيسخن له املاء، وملا أردنا 
  .عالجه، خفنا أن يدس أمحد بن أيب دواد مسا إىل املعاجل، فعملنا الدواء واملرهم يف مرتلنا

 يف حل، -املعتصم : عين ي-كل من ذكرين ففي حل إال مبتدعا، وقد جعلت أبا إسحاق : ومسعته يقول
وأمر النيب، صلى اهللا ) ٢٢: النور) (وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا لكم: (ورأيت اهللا يقول

  .عليه وسلم، أبا بكر بالعفو يف قصة مسطح
قال أبو عبد : قال حنبل! ! وما ينفعك أن يعذب اهللا أخاك املسلم يف سببك ؟ : قال أبو عبد اهللا) ١(

  يا : -يوم احملنة :  يعين-قال برغوث : اهللا
______________  



  ) *اهلامش* (
هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي املطليب، ابن خالة أيب بكر ) ١(

  .الصديق
شهد بدرا، وكان ممن خاض يف االفك على عائشة، رضي اهللا عنها، فجلده النيب، صلى اهللا عليه وسلم، 

  .من جلد يف ذلكفي
  وكان أبو بكر، رضي اهللا عنه، ينفق عليه، فأقسم أال

وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب املساكني : (ينفق عليه، فأنزل اهللا تعاىل
  ).واملهاجرين يف سبيل اهللا، وليعفوا وليصفحوا، أال حتبون أن يغفر اهللا لكم، واهللا غفور رحيم

  .بلى، واهللا:  الصديقعند ذلك قال
  .إنا حنب أن تغفر لنا، يا ربنا

  .واهللا الأنزعها منه أبدا: مث رجع إىل مسطح ماكان يصله من النفقة، وقال
  .رضي اهللا عنك يا أبا بكر، ما كان أسرعك لتلبية نداء اهللا، وتصديق رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

  .٢٧٦، ٢٧٥ / ٣ثري  وابن ك١٠٣، ١٠١ / ١٨" تفسري الطربي " انظر 
(*)  

)١١/٢٦١(  

  

  .أمري املؤمنني هو كافر حالل الدم، اضرب عنقه، ودمه يف عنقي
  .وقال شعيب كذلك أيضا تقلد دمي، فلم يلتفت أبو إسحاق إليهما

يا أمري املؤمنني، إنه من : مل يكن يف القوم أشد تكفريا يل منهما، وأما ابن مساعة، فقال: وقال أبو عبد اهللا
بيت شرف وهلم قدم، ولعله يصري إىل الذي عليه أمري املؤمنني، فكأنه رق عندها، وكان إذا كلمين أهل 

  .ابن أيب دواد، مل ألتفت إىل كالمه، وإذا كلمين أبو إسحاق، ألنت له القول
أجبين يا أمحد، فإنه بلغين أنك حتب الرئاسة، وذلك ملا أوغروا قلبه علي، : فقال يف اليوم الثالث: قال

  .كذا وكذا، كالم هو الكفر باهللا: قال اجلربي: وجعل برغوث يقول
ما أدري ماهذا، إال أين أعلم أنه أحد صمد الشبه له والعدل، وهو كما وصف نفسه، : فجعلت أقول

  .فسكت
يا أمحد، إين الشفق عليك كشفقيت على ابين هارون، فأجبين، واهللا لوددت أين مل : وقال يل أبو إسحاق

  .يا أمحد، اهللا اهللا يف دمكأكن عرفتك 
  .خذوه واسحبوه: لعنك اهللا، لقد طمعت أن جتيبين، مث قال: فلما كان يف آخر ذلك، قال



  فأخذت مث خلعت، وجئ بعقابني وأسياط،
يا أمري املؤمنني، اهللا : وكان معي شعر من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث صريت بني العقابني، فقلت

ال حيل دم امرئ يشهد أن ال إله إال اهللا، وأين رسول : " ، صلى اهللا عليه وسلم، قالاهللا، إن رسول اهللا
  .يا أمري املؤمنني، فيم تستحل دمي ؟ اهللا اهللا، التلق اهللا وبيين وبينك مطالبة" اهللا إال بإحدى ثالث 

  .اذكر يا أمري املؤمنني وقوفك بني يدي اهللا تعاىل كوقويف بني يديك، وراقب اهللا
  .إنه كافر باهللا ضال مضل: نه أمسك، فخاف ابن ايب دواد أن يكون منه عطف أو رأفة، فقالفكأ

)١١/٢٦٢(  

  

  .ملا أردنا عالجه، خفنا أن يدس ابن أيب دواد إىل املعاجل، فيلقي يف دوائه مسا: قال حنبل
  .فإذا داواه، رفعناها) ١(فعملنا الدواء واملرهم عندنا، فكان يف برنية 

  .إذا أصابه الربد، ضرب عليهوكان : قال
  .لقد ظننت أين أعطيت اهود من نفسي: وقال

حيضر اجلمعة واجلماعة، وحيدث ) ٢(مل يزل أبو عبد اهللا بعد أن برئ من الضرب : حمنة الواثق قال حنبل
 ويفيت، حىت مات املعتصم، وويل ابنه الواثق، فأظهر ما أظهر من احملنة وامليل إىل أمحد بن أيب دواد

  .وأصحابه
فلما اشتد االمر على أهل بغداد، وأظهرت القضاة احملنة خبلق القرآن، وفرق بني فضل االمناطي وبني 

امرأته، كان أبو عبد اهللا يشهد اجلمعة، ويعيد الصالة إذا رجع، ) ٣(امرأته، وبني أيب صاحل وبني ) ٣(
  .قالةتؤتى اجلمعة لفضلها، والصالة تعاد خلف من قال ذه امل: ويقول

هذا االمر قد فشا وتفاقم، وحنن خنافه على أكثر من هذا، وذكروا ابن : وجاء نفر إىل أيب عبد اهللا، وقالوا
  أيب دواد، وأنه على أن يأمر املعلمني

  .، فنحن ال نرضى بإمارته)٥(القرآن كذا وكذا ): ٤(بتعليم الصبيان يف املكاتب 
  .فمنعهم من ذلك، وناظرهم

  .ه يف مناظرم، وأمرهم بالصربقصد) ٦(وحكى أمحد 
  فبينا : قال

______________  
  ) *اهلامش* (
  .إناء من خزف: بفتح الباء وسكون الراء وكسر النون وتشديد الياء) ١(
  ".من مرضه ": " تاريخ االسالم " يف ) ٢(



  ".تاريخ االسالم " من " بني " حذفت كلمتا ) ٣(
   ".يف الكتاب": " تاريخ االسالم " يف ) ٤(
  ...".القرآن كذا وكذا: بتعليم الصبيان يف الكتاب مع القرآن": "...تاريخ االسالم " يف ) ٥(
  ".وحكى حنبل : " يف تاريخ االسالم) ٦(

(*)  

)١١/٢٦٣(  

  

يقول لك : حنن يف أيام الواثق، إذ جاء يعقوب ليال برسالة االمري إسحاق بن إبراهيم إىل أيب عبد اهللا
ؤمنني قد ذكرك، فال جيتمعن إليك أحد، وال تساكين بأرض وال مدينة أنا فيها، فاذهب إن أمري امل: االمري

  .حيث شئت من أرض اهللا
  .فاختفى أبو عبد اهللا بقية حياة الواثق: قال

  ).١(وكانت تلك الفتنة، وقتل أمحد بن نصر اخلزاعي 
  .ها حىت هلك الواثقومل يزل أبو عبد اهللا خمتفيا يف البيت ال خيرج إىل صالة وال إىل غري

ال آمن : اطلب يل موضعا، قلت: اختفى أبو عبد اهللا عندي ثالثا، مث قال: وعن إبراهيم بن هانئ، قال
  .افعل، فإذا فعلت، أفدتك: عليك، قال

اختفى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف الغار ثالثة أيام مث حتول : فطلبت له موضعا، فلما خرج، قال
)٢.(  

  ، كيف ذكر ترمجة)٣(أيب القاسم علي بن احلسن احلافظ العجب من 
، فإن حنبال ألفها يف )٤(أمحد مطولة كعوائده، ولكن ما أورد من أمر احملنة كلمة مع صحة أسانيدها، 

  .جزءين
  .وكذلك صاحل بن أمحد ومجاعة

  لقيت أبا : قال أبو احلسني بن املنادي، حدثين جدي أبو جعفر، قال
______________  

  ) *اهلامش(* 
فلم يزل أبو عبد اهللا خمتفيا يف غري مرتله يف القرب، : " ١٠٥: ص" تاريخ االسالم " ومتام اخلرب يف ) ١(

  ...".مث عاد إىل مرتله بعد أشهر أو سنة ملا طفئ خربه، ومل يزل
أن تتبع وليس ينبغي : "  بقية كالم االمام أمحد٤٣٠: ص" مناقب االمام أمحد " زاد ابن اجلوزي يف ) ٢(

  ".سنة رسول اهللا يف الرخاء، وتترك يف الشدة 



  .وهي حكمة بالغة من االمام، ليت الناس فهموها وعملوا ا
  ".تاريخ دمشق " يريد احلافظ ابن عساكر، مؤلف ) ٣(
  ".ولعل له نية يف تركها ": " تاريخ االسالم " ومتامه يف ) ٤(

، وابن كثري ٤٣٧، ٤٣١: البن اجلوزي، ص" ام أمحد مناقب االم" وانظر سبب ترك الواثق للمحنة يف 
٣٢١ / ١٠.  
(*)  

)١١/٢٦٤(  

  

  .عبد اهللا، فرأيت يف يديه جممرة يسخن خرقة، مث جيعلها على جنبه من الضرب
  .يا أبا جعفر، ما كان يف القوم أرأف يب من املعتصم: فقال

  . املعتصمحدث أمحد ببغداد جهرة حني مات: وعن أيب عبد اهللا البوشنجي، قال
فرجعت من الكوفة، فأدركته يف رجب سنة سبع وعشرين، وهو حيدث، مث قطع احلديث لثالث بقني من 

  .شعبان بال منع
إن أمحد قد انبسط يف احلديث، فبلغ : بل كتب احلسن ابن علي بن اجلعد قاضي بغداد إىل ابن أيب دواد

  .ذلك أمحد، فقطع احلديث وإىل أن تويف
  ويل املتوكل جعفر، فأظهر اهللا السنة، وفرج عن:  يف دولة املتوكل قال حنبلفصل يف حال االمام

  .الناس، وكان أبو عبد اهللا حيدثنا وحيدث أصحابه يف أيام املتوكل
  .ما كان الناس إىل احلديث والعلم أحوج منهم إليه يف زماننا: ومسعته يقول

هيم يف إخراجه إليه، فجاء رسول إسحاق مث إن املتوكل ذكره، وكتب إىل إ سحاق بن إبرا: قال حنبل
قرأ علي : إىل أيب عبد اهللا يأمره باحلضور، فمضى أبو عبد اهللا مث رجع، فسأله أيب عما دعي له ؟ فقال

ما : وقال يل إسحاق ابن إبراهيم: سر من رأى، قال: كتاب جعفر يأمرين باخلروج إىل العسكر، يعين
  .نني قد ى عن هذاإن أمري املؤم: تقول يف القرآن ؟ فقلت

  .وخرج إسحاق إىل العسكر، وقدم ابنه حممدا ينوب عنه ببغداد: قال
مسألة : فقلت له! ال تعلم أحدا أين سألتك عن القرآن : وقال يل إسحاق بن إبراهيم: قال أبو عبد اهللا

  .القرآن كالم اهللا ليس مبخلوق: بل مسترشد، قلت: مسترشد أو مسألة متعنت ؟ قال

)١١/٢٦٥(  

  



: اجعلين يف حل من حضوري ضربك، فقلت: قال يل إسحاق بن إبراهيم: قال أيب: قال صاحل بن أمحد
  .قد جعلت كل من حضرين يف حل

، ففرق )٥٤: االعراف) (أال له اخللق واالمر: (قال اهللا: إنه غري خملوق ؟ فقلت: من أين قلت: وقال يل
  .بني اخللق واالمر

  .االمر خملوق: فقال إسحاق
) كن: (إمنا خلق الكائنات بأمره، وهو قوله: قلت يعين! أخملوق خيلق خلقا ؟ ! يا سبحان اهللا : الفق
ليس : عن جعفر بن حممد، قال: عمن حتكي أنه ليس مبخلوق ؟ قلت: مث قال يل: قال) ٧٣: االنعام(

  .خبالق وال خملوق
  أو ينفقه،) ١(ومل يكن عند أيب عبد اهللا ما يتحمل به : قال حنبل

وكانت عندي مئة درهم، فأتيت ا أيب، فذهب ا إليه، فأصلح ا ما احتاج إليه، واكترى وخرج، ومل 
  .، وال سلم عليه)٢(ميض إىل حممد بن إسحاق بن إبراهيم 

  .فكتب بذلك حممد، إىل أبيه، فحقدها إسحاق عليه
  .إن أمحد خرج من بغداد، ومل يأت موالك حممدا! يا أمري املؤمنني : وقال

 فرد، فرجع وامتنع من -) ٣( وكان أمحد قد بلغ بصرى -يرد ولو وطئ بساطي : فقال املتوكل
  .احلديث إال لولده ولنا، ورمبا قرأ علينا يف مرتلنا

  .إن أمحد ربص علويا يف مرتله، يريد أن خيرجه ويبايع عليه: مث إن رافعا رفع إىل املتوكل
ليلة نيام يف الصيف، مسعنا اجللبة، ورأينا النريان يف دار أيب عبد ومل يكن عندنا علم، فبينا حنن ذات : قال

  اهللا، فأسرعنا، 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .باجليم املعجمة" ما يتجمل ": " تاريخ االسالم " يف ) ١(
  ".ومل يلق حممد بن إسحاق بن إبراهيم ": " تاريخ االسالم " يف ) ٢(
  .ه بصرى أخرى، من قرى بغداد، قرب عكربابصرى املشهورة بالشام، وهذ) ٣(

  ".معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١١/٢٦٦(  

  



: وإذا به قاعد يف إزار، ومظفر بن الكليب صاحب اخلرب، ومجاعة معهم، فقرأ صاحب اخلرب كتاب املتوكل
  .ورد على أمري املؤمنني أن عندكم علويا ربصته لتبايع له، وتظهره، يف كالم طويل

ما أعرف من هذا شيئا، وإين الرى له السمع والطاعة يف عسري : ما تقول ؟ قال:  مظفر)له(مث قال 
ويسري، ومنشطي ومكرهي، وأثرة علي، وإين الدعو اهللا له بالتسديد والتوفيق يف الليل والنهار، يف 

  .كالم كثري
   عنده طلبة أمريفأحلفه بالطالق ثالثا، أن ما: قد أمرين أمري املؤمنني أن أحلفك، قال: فقال مظفر

  .املؤمنني
مث فتشوا مرتل أيب عبد اهللا والسرب والغرف والسطوح، وفتشوا تابوت الكتب، وفتشوا النساء 

واملنازل، فلم يروا شيئا، ومل حيسوا بشئ، ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم، وكتب بذلك إىل املتوكل، 
  .فوقع منه موقعا حسنا، وعلم أن أبا عبد اهللا مكذوب عليه

  .وكان الذي دس عليه رجل من أهل البدع
  ).١(ومل ميت حىت بني اهللا أمره للمسلمني، وهو ابن الثلجي 

فلما كان بعد أيام بينا حنن جلوس بباب الدار، إذا يعقوب أحد حجاب املتوكل قد جاء، فاستأذن على 
  .كتاب املتوكلعلى بغل، ومعه ) ٢(أيب عبد اهللا، فدخل، ودخل أيب وأنا، ومع بعض غلمانه بدرة 

  إنه صح عند أمري املؤمنني براءة ساحتك، وقد وجه إليك ذا املال : فقرأه على أيب عبد اهللا
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ابن الثلجي هو حممد بن شجاع الفقيه، أحد االعالم، البغدادي احلنفي املعروف بابن الثلجي) ١(

  . ه٢٦٧فقه واحلديث، مع ورع وعبادة، مات سنة كان فقيه العراق يف وقته، واملقدم يف ال
" الرد على املشبهة " ، وكتاب "املضاربة " ، وكتاب "النوادر " ، وكتاب "تصحيح اآلثار : " من تآليفه

ينفي عنه ما نعته به ابن عدي من أنه كان يضع احلديث يف " الرد على املشبهة " وغريها، وكتابه 
  .ثالتشبيه، وينسبه إىل أهل احلدي

  .١٧٢، ١٧١: ص" الفوائد البهية " انظر 
  .٢٧١، ٢٦٩: ص" تبيني كذب املفتري " وانظر ما علقه االمام زاهد الكوثري على 

  .ويستبعد أن يكون هو الذي دس على االمام أمحد، فإنه موصوف بالورع والعبادة، فلعله غريه
  .ناركيس فيه ألف، أو عشرة آالف درهم، أو سبعة آالف دي: البدرة) ٢(

(*)  

)١١/٢٦٧(  

  



  .تستعني به
  .ما يل إليه حاجة: فأىب أن يقبله، وقال

يا أبا عبد اهللا، اقبل من أمري املؤمنني ما أمرك به، فإنه خري لك عنده، فإنك إن رددته، خفت أن : فقال
  .يظن بك سوءا
  .فحينئذ قبلها

  .البدرة، حتتها: وضعها، يعين) ١(ارفع هذه االجنانة : لبيك، قال: يا أبا علي، قلت: فلما خرج، قال
  ففعلت
  .وخرجنا

موالي يدعو عمه، فأعلمت أيب، : فلما كان من الليل، إذا أم ولد أيب عبد اهللا تدق علينا احلائط، فقالت
ومل ؟ : يا عم، ما أخذين النوم، قال: وخرجنا، فدخلنا على أيب عبد اهللا، وذلك يف جوف الليل، فقال

  .وجع الخذه، وأيب يسكنه ويسهل عليههلذا املال، وجعل يت: قال
  .حىت تصبح وترى فيه رأيك: وقال

  .وخرجنا) فأمسك(فإن هذا ليل، والناس يف املنازل، 
وحضر مجاعة، ) ٢) (فحضرا(فلما كان من السحر، وجه إىل عبدوس بن مالك، وإىل احلسن ابن البزار 

  .أنا، وصاحل، وعبد اهللاهارون احلمال، وأمحد بن منيع، وابن الدورقي، وأيب، و: منهم
  .وجعلنا نكتب من يذكرونه من أهل الستر والصالح ببغداد والكوفة

  .فوجه منها إىل أيب كريب، ولالشج وإىل من يعلمون حاجته
  ).٣(ففرقها كلها ما بني اخلمسني إىل املئة وإىل املئتني، فما بقي يف الكيس درهم 

  .هيم وابنه حممدفلما كان بعد ذلك، مات االمري إسحاق بن إبرا
مث ويل بغداد عبد اهللا بن إسحاق، فجاء رسوله إيل أيب عبد اهللا، فذهب إليه، فقرأ عليه كتاب املتوكل، 

  .إىل سامراء: يأمرك باخلروج يعين: وقال له
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .، بالياء"االجيانة ": " تاريخ االسالم " يف ) ١(

املركن، وهو : " االجانة: لناصر بن عبد السيد املطرزي" رتيب املعرب املغرب يف ت" وجاء يف معجم 
  .أجاجني، واالجنانة عامية: شبه لقن يغسل فيه الثياب، واجلمع

  ".الظاهرية  " ١ / ٤اللوحة 
  ".تاريخ االسالم " ما بني حاصرتني من ) ٢(



  ."مث تصدق بالكيس على مسكني ": " تاريخ االسالم " ومتامه كما يف ) ٣(
(*)  

)١١/٢٦٨(  

  

  .أنا شيخ ضعيف عليل: فقال
  .أن أمري املؤمنني يأمره باخلروج: فكتب عبد اهللا مبا رد عليه، فورد جواب الكتاب

  فوجه عبد اهللا أجنادا، فباتوا
  ).١(على بابنا أياما، حىت يأ أبو عبد اهللا للخروج، فخرج ومعه صاحل وعبد اهللا وأيب زميلة 

  .يب إىل املتوكل سنة سبع وثالثنيكان محل أ: وقال صاحل
  .يوم ميضي إال ورسول املتوكل يأتيه) ٢(مات أيب قل ) أن(مث وإىل 

الزم بيتك، وال خترج إىل مجاعة وال مجعة، وإال نزل بك ما نزل بك : وجه إسحاق إىل أيب: وقال صاحل
  .أيام أيب إسحاق
  .أريد أن أفتش مرتلك ومرتل ابنك: وقال ابن الكليب

  .ظفر وابن الكليب، وامرأتان معهما، ففتشوا، ودلوا مشعة يف البئر، ونظروا مث خرجوافقام م
  .عنده براءتك) ٣(إن أمري املؤمنني قد صح : فلما كان بعد يومني، ورد كتاب علي بن اجلهم

  .وذكر حنوا من رواية حنبل
: ل، فلما حاذى بنا، قالوادخلنا إىل العسكر، فإذا حنن مبوكب عظيم مقب: فأخربين أيب، قال: قال حنبل

االمري وصيف يقرئك السالم، ويقول لك إن اهللا : هذا وصيف، وإذا بفارس قد أقبل، فقال اليب عبد اهللا
  .ابن أيب دواد، وأمري املؤمنني يقبل منك، فال تدع شيئا إال تكلمت به: قد أمكنك من عدوك، يعين

  .فما رد عليه أبو عبد اهللا شيئا
  .مري املؤمنني، ودعوت لوصيفوجعلت أنا أدعو ال

  ومضينا، فأنزلنا يف دار 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .الرفقة، فالظاهر أن هذا تصغريها: الزملة،، بضم الزاي وسكون امليم) ١(
  ".تاريخ االسالم " ، وما أثبتناه من "كل : " يف االصل) ٢(
  " (*)صلح : " يف االصل) ٣(

)١١/٢٦٩(  



  

  ).٢(هذه دار إيتاخ : عرف أبو عبد اهللا، فسأل بعد ملن هذه الدار ؟ قالوا، ومل ي)١(إيتاخ 
  .حولوين، اكتروا يل دارا: قال
  هذه دار أنزلكها أمري: قالوا

  .ال أبيت ها هنا: املؤمنني، قال
  .ومل يزل حىت اكترينا له دارا

هة وغري ذلك، فما ذاق منها أبو وكانت تأتينا يف كل يوم مائدة فيها ألوان يأمر ا املتوكل والثلج والفاك
  .عبد اهللا شيئا، وال نظر إليها

  .وكان نفقة املائدة يف اليوم مئة وعشرين درمها
  .وكان حيىي بن خاقان، وابنه عبيد اهللا، وعلي بن اجلهم خيتلفون إىل أيب عبد اهللا برسالة املتوكل

  .ودامت العلة بأيب عبد اهللا، وضعف شديدا
نية أيام ال يأكل وال يشرب، ففي الثامن دخلت عليه، وقد كاد أن يطفأ، وكان يواصل، ومكث مثا

  .مثانية أيام) ٣) (اليوم(يا أبا عبد اهللا، ابن الزبري كان يواصل سبعة، وهذا لك : فقلت
  .إين مطيق: قال
  .حبقي عليك: قلت
  .فإين أفعل: قال

  .فأتيته بسويق فشرب
فإن أمري املؤمنني يأمرك أن تدفعها إىل : ه عبيد اهللا بن حيىيووجه إليه املتوكل مبال عظيم، فرده، فقال ل

  .ولدك وأهلك
عبيد اهللا، فقسمها على ولده، مث أجرى املتوكل على ) ٤) (فأخذها(هم مستغنون، فردها عليه، : قال

  .أهله وولده يف كل شهر أربعة آالف
  .إم يف كفاية، وليست م حاجة: فبعث إليه أبو عبد اهللا

إمنا هذا لولدك، فما لك وهلذا ؟ فأمسك أبو عبد اهللا، فلم يزل جيري علينا حىت مات : يه املتوكلفبعث إل
  .املتوكل

  .وجرى بني أيب عبد اهللا وبني أيب كالم كثري
  يا عم، ما بقي من : وقال

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".التياح ": " تاريخ االسالم " يف ) ١(
  .، والصواب ما أثبتناه"تاريخ االسالم "  وكذا يف ،"التياح : " يف االصل) ٢(



  ".تاريخ االسالم " الزيادة من ) ٤" (تاريخ االسالم " ما بني حاصرتني من ) ٣(
(*)  

)١١/٢٧٠(  

  

  .أعمارنا
  .كأنك باالمر قد نزل

  .فاهللا اهللا، فإن أوالدنا إمنا يريدون أن يأكلوا بنا، وإمنا هي أيام قالئل، وإمنا هذه فتنة
  .أرجو أن يؤمنك اهللا مما حتذر: فقلت: ل أيبقا

  .كيف وأنتم ال تتركون طعامهم وال جوائزهم ؟ لو تركتموها، لتركوكم: فقال
  .ماذا ننتظر ؟ إمنا هو املوت
  .فإما إىل جنة، وإما إىل نار
  .فطوىب ملن قدم على خري

:  مسألة أن تأخذه ؟ قالأليس قد أمرت ما جاءك من هذا املال من غري إشراف نفس، وال: فقلت: قال
أفلم يأخذ ابن عمر : قد أخذت مرة بال إشراف نفس، فالثانية والثالثة ؟ أمل تستشرف نفسك ؟ قلت

لو أعلم أن هذا املال يؤخذ من وجهه، وال يكون فيه ظلم : وقال! ما هذا وذاك : وابن عباس ؟ فقال
  .وال حيف مل أبال

كان املتوكل يبعث بابن ماسويه املتطبب، فيصف له االدوية، فال وملا طالت علة أيب عبد اهللا، : قال حنبل
  .يتعاجل

يا أمري املؤمنني ليست بأمحد علة، إمنا هو من قلة الطعام والصيام والعبادة، : ويدخل ابن ماسويه، فقال
  .فسكت املتوكل

ملتوكل إىل أيب عبد أشتهي أن أرى هذا الرجل، فوجه ا: وبلغ أم املتوكل خرب أيب عبد اهللا، فقالت البنها
  .اهللا، يسأله أن يدخل على ابنه املعتز ويدعو له ويسلم عليه، وجيعله يف حجره

فامتنع، مث أجاب رجاء أن يطلق، وينحدر إىل بغداد، فوجه إليه املتوكل خلعة، وأتوه بدابة يركبها إىل 
  .املعتز، فامتنع، وكانت عليه ميثرة منور

  .لس املتوكل مع أمه يف جملس من املكان، وعلى الس ستر رقيقفقدم إليه بغل لتاجر، فركبه، وج
  .فدخل أبو عبد اهللا على املعتز، ونظر إليه املتوكل وأمه

يا بين، اهللا اهللا يف هذا الرجل، فليس هذا ممن يريد ما عندكم، وال املصلحة أن حتبسه : فلما رأته، قالت
  لىعن مرتله، فائذن له ليذهب، فدخل أبو عبد اهللا ع



)١١/٢٧١(  

  

  .السالم عليكم، وجلس، ومل يسلم عليه باالمرة: املعتز، فقال
أصلح اهللا االمري، هذا هو الذي : ملا دخلت عليه، وجلست، قال مؤدبه: فسمعت أبا عبد اهللا بعد يقول

 فعجبت: قال أبو عبد اهللا! إن علمين شيئا، تعلمته : أمره أمري املؤمنني يؤدبك ويعلمك ؟ فقال الصيب
  .من ذكائه وجوابه على صغره، وكان صغريا

ودامت علة أيب عبد اهللا، وبلغ املتوكل ما هو فيه، وكلمه حيىي بن خاقان أيضا، وأخربه أنه رجل ال يريد 
  .الدنيا، فأذن له يف االنصراف

إن أمري املؤمنني قد أذن لك، وأمر أن يفرش لك : وقت العصر، فقال) ١) (بن حيىي(فجاء عبيد اهللا 
  .تنحدر فيها) ٢(راقة ح

  .اطلبوا يل زورقا أحندر الساعة: فقال أبو عبد اهللا
  .فطلبوا له زورقا، فاحندر لوقته

  .إنه قد واىف، فاستقبلته بناحية القطيعة: فما علمنا بقدومه حىت قيل: قال حنبل
  .تقدم ال يراك الناس فيعرفوين، فتقدمته: وقد خرج من الزورق، فمشيت معه، فقال يل

  .، ألقى نفسه على قفاه من التعب والعياء)٣(فلما وصل : قال
وكان رمبا استعار الشئ من مرتلنا ومرتل ولده، فلما صار إلينا من مال السلطان ما صار، امتنع من ذلك 

  ).٤(حىت لقد وصف له يف علته قرعة تشوى، فشويت يف تنور صاحل، فعلم، فلم يستعملها 
  .ومثل هذا كثري

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".تاريخ االسالم " ما بني حاصرتني من ) ١(
  .السفينة اخلفيفة، وكانت هذه السفن بالبصرة: بفتح احلاء وتشديد الراء) ٢(
  ".فلما دخل ": " تاريخ االسالم " يف ) ٣(
  قرعة تشوى،: "... وعبارته١١٣، ١١٢ص " تاريخ االسالم " اخلرب يف ) ٤(

  .ويؤخذ ماؤها
  .اجعلوها يف تنور، يعين يف دار صاحل، فإم قد خبزوا: بالقرعة، قال بعض من حضرفلما جاؤوا 

  .ال: فقال بيده



  ".ومثل هذا كثري 
(*)  

)١١/٢٧٢(  

  

وقد ذكر صاحل قصة خروج أبيه إىل العسكر ورجوعه، وتفتيش بيوم على العلوي، وورود يعقوب 
سلمت منهم، حىت إذا كان يف آخر عمري، : وقال، وأن بعضها كان مئيت دينار، وأنه بكى، )١(بالبدرة 

  .بليت م
جئين يا صاحل مبيزان، وجهوا : عزمت عليك أن تفرقها غدا، فلما أصبح، جاءه حسن بن البزار، فقال

  .إىل أبناء املهاجرين واالنصار، وإىل فالن، حىت فرق اجلميع، وحنن يف حالة، اهللا ا عليم
  .رجت قطعة، فأعطيتهفجاءين ابن يل فطلب درمها، فأخ

  .إنه تصدق بالكل ليومه حىت بالكيس: فكتب صاحب الربيد
يا أمري املؤمنني، قد تصدق ا، وعلم الناس أنه قد قبل منك، وما يصنع أمحد : فقلت: قال علي بن اجلهم

  .وإمنا قوته رغيف! باملال ؟ 
  .صدقت: قال

  .نعم: أمعك دراهم ؟ قلت: المث أخرج أيب ليال ومعنا حراس، فلما أصبح، ق: قال صاحل
  .أعطهم: قال

  .يا أبا عبد اهللا، ابن الثلجي بلغين أنه كان يذكرك: وجعل يعقوب يسري معه، فقال له
  .يا أبا يوسف، سل اهللا العافية: قال
إن عبد اهللا بن : يا أبا عبد اهللا، تريد أن نؤدي عنك رسالة إىل أمري املؤمنني ؟ فسكت، فقال: قال

  يا أبا : فقال) ! ٣(إن أمحد يعبد ماين : إين أشهد عليه أنه قال: ، قال له)٢( أن الوابصي إسحاق أخربين
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".مث ورود يعقوب قرقرة ومعه العشرة آالف ": "...تاريخ االسالم " يف ) ١(
  .هو عبد السالم بن عبدالرمحن بن صخر، من ولد وابصة بن معبد) ٢(

  قضاءكان يتوىل 
  .بغداد

  . ه٢٤٩مات سنة 
  .٣٢٣، ٣٢٢ / ٦" التهذيب " ، و ٥٣، ٥٢ / ١٤" تاريخ بغداد " له ترمجة يف 



الفرس، وقد ظهر يف القرن الثالث امليالدي يف إيران، وانتقل إىل اهلند " نبهاء " هو أحد : ماين) ٣(
  .للتبشري مبذهبه، إال أن ملك اهلند سابور الثاين قام بإعدامه

  =مزيج من ومذهبه 

)١١/٢٧٣(  

  

  .ما رأيت أعجب مما حنن فيه: يوسف يكفي اهللا، فغضب يعقوب، والتفت إيل فقال
ووجه يعقوب إىل املتوكل مبا عمل، : قال! ! أسأله أن يطلق يل كلمة أخرب ا أمري املؤمنني، فال يفعل 

  .ودخلنا العسكر، وأيب منكس الرأس، ورأسه مغطى
  .، فكشفهاكشف رأسك: فقال له يعقوب

: يقرئك أمري املؤمنني السالم، ويقول: مث جاء وصيف يريد الدار، ووجه إىل أيب بيحىي بن هرمثة، فقال
احلمد اهللا الذي مل يشمت بك أهل البدع، قد علمت حال ابن أيب دواد، فينبغي أن تتكلم فيه مبا جيب 

  .هللا
قد أمر لكم أمري املؤمنني بعشرة : الومضى حيىي، وأنزل أيب يف دار إيتاخ، فجاء علي بن اجلهم، وق

  .آالف مكان اليت فرقها، وأن ال يعلم شيخكم بذلك فيغتم
  .تقيم هنا حتدث: إن أمري املؤمنني يكثر ذكرك، ويقول: مث جاءه حممد بن معاوية، فقال

  .أنا ضعيف: فقال
  .تيك لتركب إىل ابنه املعتزيا أبا عبد اهللا، قد أمر أمري املؤمنني أن آ: وصار إليه حيىي بن خاقان، فقال

يا : ، مث عاد حيىي من الغد، فقال)١(أمرين أمري املؤمنني جيرى عليه وعلى قرابتكم أربعة آالف : وقال يل
قد (ذاك إليكم، ولبس إزاره وخفه، وكان للخف عنده مخسة عشر عاما : أبا عبد اهللا، تركب ؟ قال

  ).٣) (عدة(برقاع ) ٢) (رقع
  فأشار حيىي أن يلبس

  .قلنسوة
  فدخل دار املعتز، وكان : إىل أن قال...ماله قلنسوة: قلت

______________  
  ) *اهلامش* (
إله اخلري والنور، وإله : معتقدات الزرادشتية والنصرانية والبوذية، كاالميان بالصراع بني إهلني اثنني= 

 فارس واهلند والتيبت ولقد انتشرت املانوية يف...الظلمة والشر، وإباحة نكاح االخوات والبنات
  .والصني وتركستان، حيث بقيت حىت القرن احلادي عشر امليالدي



جيرى عليك وعلى قراباتك أربعة آالف درهم، تفرقها : " ١١٤: ص" تاريخ االسالم " العبارة يف ) ١(
  ".عليهم 

  ".تاريخ االسالم " الزيادة من ) ٣(و ) ٢(
(*)  

)١١/٢٧٤(  

  

  .الداريف ) ١(قاعدا على مصطبة 
يا أبا عبد اهللا، إن أمري املؤمنني جاء بك ليسر بقربك، ويصري ابنه عبد اهللا يف : فصعد وقعد، فقال له حيىي

  .حجرك
  .الدار) ٢(يا أمه، قد أنارت : فأخربين بعض اخلدام أن املتوكل كان قاعدا وراء ستر، فقال المه

باس أيب عبد اهللا القميص والقلنسوة مث جاء خادم مبنديل، فأخذ حيىي املنديل، وذكر قصة يف إل
  .والطيلسان، وهو ال حيرك يده، مث انصرف

  .وقد كانوا حتدثوا أنه خيلع عليه سوادا
سلمت من هؤالء منذ ستني سنة، حىت إذا كان يف آخر : فلما جاء، نزع الثياب، وجعل يبكي، وقال

  .عمري بليت م
وجه ذه : يا صاحل! مبن جيب علي نصحه ؟ ما أحسبين سلمت من دخويل على هذا الغالم، فكيف 

الثياب إىل بغداد تباع، ويتصدق بثمنها، وال يشتري أحد منكم منها شيئا، فوجهت ا إىل يعقوب بن 
  .، فباعها، وفرق مثنها، وبقيت عندي القلنسوة)٣(خبتان 
ة على رغيف، ومكث مخسة عشر يوما يفطر كل ثالث على مثن سويق، مث جعل بعد ذلك يفطر ليل: قال

  .وليلة ال يفطر
  وإذا جاؤوا باملائدة،

  .توضع يف الدهليز لئال يراها
  .وكان إذا أجهده احلر بل خرقة، فيضعها على صدره
  .ويف كل يوم يوجه إليه بابن ماسويه، فينظر إليه، فقال

  ).٤(يا أبا عبد اهللا، أنا أميل إليك وإىل أصحابك، وما بك علة سوى الضعف وقلة الرز 
  
______________  

  ) *اهلامش* (



  ".على دكان ": " تاريخ االسالم " يف ) ١(
  ".نارت ": " تاريخ االسالم " يف ) ٢(
هو يعقوب بن إسحاق بن خبتان، نسب هنا إىل جده، وهو من أصحاب االمام أمحد، وكان أحد ) ٣(

  .الصاحلني الثقات
  .٢٨٠ / ١٤" اد تاريخ بغد" ، و ٢٧٦: ص" طبقات احلنابلة " له ترمجة يف 

  =غمز احلدث، وحركته يف البطن للخروج، حىت : الرز، بكسر الراء وتشديد الزاي) ٤(

)١١/٢٧٥(  

  

  .قال
ما تقول يف ابن أيب دواد ويف : يقول لك أمري املؤمنني: وجعل يعقوب وغياث يصريان إليه، ويقوالن له

  .ماله ؟ فال جييب بشئ
  . أمر ابن أيب دوادوجعل يعقوب وحيىي خيربانه مبا حيدث يف

  .مث بعث إىل بغداد بعد ما أشهد عليه ببيع ضياعه
  . فيجلس يف الدهليز حىت يفرغ من الصالة- وأبو عبد اهللا يصلي -وكان رمبا جاء حيىي بن خاقان 

  .لبيك: يا صاحل، قلت: وأمر املتوكل أن تشترى لنا دار، فقال
بيين وبينكم، إمنا يريدون أن يصريوا هذا البلد يل لئن أقررت هلم بشراء دار، لتكونن القطيعة : قال

  .مأوى
  .فلم يزل يدافع بشراء الدار حىت اندفع

  .هو ضعيف: وجعلت رسل املتوكل تأتيه، يسألونه عن خربه، ويرجعون، فيقولون
  .يا أبا عبد اهللا، البد من أن يراك: ويف خالل ذلك يقولون

  انظر يوما تصري: يك، ويقولأمري املؤمنني مشتاق إل: وجاءه يعقوب، فقال
  .يوم االربعاء، وخرج: ذاك إليكم، فقال: فيه أي يوم حىت أعرفه، فقال
قد : إن أمري املؤمنني يقرأ عليك السالم، ويقول! البشرى يا أبا عبد اهللا : فلما كان من الغد، جاء فقال

  ).١(ئت أعفيتك من لبس السواد والركوب إىل والة العهود وإىل الدار، فالبس ما ش
  .فجعل حيمد اهللا على ذلك

  .إن يل ابنا أنا به معجب، وإن له يف قليب موقعا، فأحب أن حتدثه بأحاديث، فسكت: مث قال يعقوب
  ! !.أتراه ال يرى ما أنا فيه ؟ : فلما خرج، قال

  وكان خيتم القرآن من مجعة إىل مجعة، وإذا ختم، دعا، وحنن 



______________  
  ) *اهلامش* (
  .اج صاحبه إىل دخول اخلالءحيت= 

 / ١أخرجه أمحد " من وجد يف بطنه رزا فليتوضأ : " ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  . بسند فيه ابن هليعة٩٩ و ٨٨

  ".فالبس القطن، وإن شئت فالبس الصوف ": " تاريخ االسالم " يف ) ١(
(*)  

)١١/٢٧٦(  

  

  .نؤمن
  .جه إيل وإىل أخيفلما كان غداة اجلمعة، و

  .فلما ختم، جعل يدعو وحنن نؤمن
  .أستخري اهللا مرات: فلما فرغ، جعل يقول

يا أيها الذين : (إين أعطي اهللا عهدا، إن عهده كان مسؤوال، وقال تعاىل: ما يريد ؟ مث قال: فجعلت أقول
، وال أستثين منكم أحدا، إين الأحدث حبديث متام أبدا حىت ألقى اهللا) ١: املائدة) (آمنوا أوفوا بالعقود

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون: فخرجنا، وجاء علي بن اجلهم فأخربناه، فقال
  .وأخرب املتوكل بذلك

إمنا يريدون أحدث، ويكون هذا البلد حبسي، وإمنا كان سبب الذين أقاموا ذا البلد ملا أعطوا : وقال
  .فقبلوا، وأمروا فحدثوا

  .مر الذي كان، وإين المتىن املوت يف هذا وذاكواهللا لقد متنيت املوت يف اال
  ، وذاك كان فتنة الدين، مث جعل يضم أصابعه،)١(إن هذا فتنة الدنيا 

  ).٢) (مث يفتح أصابعه(لو كان نفسي يف يدي الرسلتها : ويقول
 يريد ال يعلم شيخهم فيغتم، ما: وكان املتوكل يكثر السؤال عنه، ويف خالل ذلك يأمر لنا باملال، ويقول

إنه ال يأكل من طعامك، وال جيلس : وقالوا للمتوكل! منهم ؟ إن كان هو ال يريد الدنيا، فلم مينعهم ؟ 
  .على فراشك، وحيرم الذي تشرب

  .لو نشر يل املعتصم، وقال فيه شيئا، مل أقبل منه: فقال
  .مث احندرت إىل بغداد، وخلفت عبد اهللا عنده: قال صاحل

  .أمرين أن أحندر: مالك ؟ قال: فقلتفإذا عبد اهللا قد قدم، 



  : قل لصاحل: وقال
______________  

  ) *اهلامش* (
  ...".وإين المتىن املوت يف هذا، وذلك أن هذا فتنة الدنيا": "..تاريخ االسالم " عبارة ) ١(
  ".تاريخ االسالم " مابني حاصرتني من ) ٢(

(*)  

)١١/٢٧٧(  

  

  .استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أخرجت واحدا منكم معيال خترج، فأنتم كنتم آفيت، واهللا لو 
؟ فكتبت إليه أعلمه مبا قال ) ١(لوالكم ملن كانت توضع هذه املائدة، وتفرش الفرش، وجترى االجراء 

أحسن اهللا عاقبتك، ودفع عنك كل مكروه وحمذور، الذي محلين على : يل عبد اهللا، فكتب إيل خبطه
  ).٢(د اهللا، ال يأتيين منكم أحد رجاء أن ينقطع ذكري وخيمل الكتاب إليك الذي قلت لعب

  .وإذا كنتم هاهنا، فشا ذكري، وكان جيتمع إليكم قوم ينقلون أخبارنا، ومل يكن إال خري
  .فإن أقمت فلم يأتين أنت وال أخوك، فهو رضائي، وال جتعل يف نفسك إال خريا، والسالم عليك

  .لفرش، وكل ما أقيم لناوملا سافرنا، رفعت املائدة وا: قال
وبعث املتوكل إىل أيب بألف دينار ليقسمها، فجاءه علي ابن اجلهم يف جوف الليل، فأخربه : قال صاحل

  .إن أمري املؤمنني قد أذن لك، وأمر لك ذه: بأنه يهيئ له حراقة، مث جاء عبيد اهللا بألف دينار، فقال
  .اقد أعفاين أمري املؤمنني مما أكره، فرده: فقال
  .أنا رقيق على الربد، والظهر أرفق يب: وقال

  .فكتب له جواز، وكتب إىل حممد بن عبد اهللا يف بره وتعاهده
  .لبيك: يا صاحل، قلت: فقدم علينا، مث قال

أكره أن أعطيك : مالك ؟ قلت: أحب أن تدع هذا الرزق، فإمنا تأخذونه بسبيب فسكت، فقال: قال
  .يف القوم أكثر عياال مين، وال أعذربلساين، وأخالف إىل غريه، وليس 

  .أمرك منعقد بأمري: وقد كنت أشكو إليك، وتقول
  .ولعل اهللا أن حيل عين هذه العقدة، وقد كنت تدعو يل، فأرجو أن يكون اهللا قد استجاب لك

  .واهللا ال تفعل: فقال
  .ال: فقلت
  ! ! مل ؟ فعل اهللا بك وفعل : فقال



______________  
  ) *اهلامش* (
  ".االمراء " إىل " تاريخ االسالم " حرفت يف ) ١(
  .، بالدال املهملة"خيمد " و ": تاريخ االسالم " يف ) ٢(

(*)  

)١١/٢٧٨(  

  

: وذكر قصة يف دخول عبد اهللا أخيه عليه، وقوله وجوابه له، مث دخول عمه عليه، وإنكاره لالخذ، قال
مث ! ! نافقتين وكذبتين : ا، مث أخرب بأخذ عمه، فقالفهجرنا أيب، وسد االبواب بيننا وبينه، وحتامى منازلن

  .يصلي فيه) ١(هجره، وترك الصالة يف املسجد، وخرج إىل مسجد آخر 
إىل حيىي ابن خاقان ليترك معونة أوالده، وأن ) ٢(مث ذكر قصة يف دعائه صاحلا ومعاتبته له، مث يف كتابته 

  .شرة أشهر إليهم، فكان أربعني ألف درهماخلرب بلغ املتوكل، فأمر حبمل ما اجتمع هلم من ع
  .وأن أبا عبد اهللا أخرب بذلك، فسكت قليال وأطرق

  ما حيليت إن أردت أمرا، وأراد اهللا: مث قال
  .وكان رسول املتوكل يأيت أيب يبلغه السالم، ويسأله عن حاله: قال صاحل! أمرا ؟ 

  .سي يف يدي الرسلتهاواهللا لو أن نف: فتأخذه قشعريرة حىت ندثره، مث يقول: قال
  .لو سلم أحد من الناس، سلمت أنت: وجاء رسول املتوكل إليه، يقول

  .أن علويا قدم من خراسان، وأنك وجهت إليه من يلقاه) ٣(رفع رجل إلينا 
  .وقد حبست الرجل، وأردت ضربه، فكرهت أن تغتم، فمر فيه

  .هذا باطل خيلى سبيله: قال
توكل بغداد، وإشارة أيب عبد اهللا على صاحل بأن ال يذهب إليهم، امل) ٤(مث ذكر صاحل قصة يف قدوم 

  .وجمئ حيىي بن خاقان من عند املتوكل
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ...".مسجد خارج": " احللية " و " تاريخ االسالم " يف ) ١(
  ".كتبته ": " " تاريخ االسالم " يف ) ٢(
  ".إيل ": " تاريخ االسالم " يف ) ٣(



  ".قدم " يف االصل ) ٤(
(*)  

)١١/٢٧٩(  

  

قد أعفاين أمري املؤمنني من كل ما أكره، ويف توجيه أمري بغداد حممد بن عبد اهللا بن طاهر إىل : وقوله
أنا رجل مل أخالط السلطان، وقد أعفاين أمري املؤمنني مما أكره، : أمحد ليحضر إليه، وامتناع أمحد، وقوله

  .وهذا مما أكره
  .قد أدمن الصوم ملا قدم من سامراء، وجعل ال يأكل الدسموكان : قال

حدثين حممد بن احلسني، أن : اخلالل) ! ! ١(وكان قبل ذلك يشترى له الشحم بدرهم فيأكل منه شهرا 
  :املروذي حدثهم، قال

ه ؟ فكنت رمبا بللت خبزه باملاء، فيأكل) ٢(انظر، هل جتد ماء باقلى : كان أبو عبد اهللا بالعسكر يقول
  ).٣(بامللح 

  .ومنذ دخلنا العسكر إىل أن خرجنا، ما ذاق طبيخا وال دمسا
هوذا يدار يب من اجلوع، فأطعمين : أنبهين أبو عبد اهللا ليلة، وكان قد واصل فقال: وعن املروذي، قال

  .شيئا
  .لوال أين أخاف العون على نفسي، ما أكلت: فجئته بأقل من رغيف، فأكله، وقال

على وجهه، ) ٤(ملخرج، فيقعد يستريح من اجلوع، حىت إن كنت البل اخلرقة، فيلقيها وكان يقوم إىل ا
 هذا ما - وحنن بالعسكر -لترجع نفسه إليه، حىت إنه أوصى من الضعف من غري مرض، فسمعته يقول 

  .أوصى به أمحد بن حممد، أوصى أنه يشهد أن الإله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله
  

______________  
  ) *اهلامش* (
فترك أكل الشحم، وأدمن الصوم والعمل، فتومهت أنه قد ": "...تاريخ االسالم " متامه كما يف ) ١(

  ". يفعل ذلك - إن سلم -كان جعل على نفسه 
  .الفول: بكسر القاف وفتح الالم املشددة وقد ختفف) ٢(
  ".لت خبزة باملاء، فيأكلها بامللح رمبا بل: قلت": "...تاريخ االسالم " عبارة ) ٣(
  ".فيلفها ": " تاريخ االسالم " يف ) ٤(

(*)  



)١١/٢٨٠(  

  

هذا ما أوصى به أمحد بن حممد بن حنبل، أوصى أنه يشهد أن ال : أوصى أيب هذه: وقال عبد اهللا بن أمحد
ق فيما قال، فيقضى وأوصى أن علي لفوران حنوا من مخسني دينارا، وهو مصد: إله إال اهللا، إىل أن قال

  .من غلة الدار
  .فإذا استوىف، أعطي ولد عبد اهللا وصاحل، كل ذكر وأنثى عشرة دراهم

  .شهد أبو يوسف، وعبد اهللا وصاحل ابنا أمحد
  ،)١(أنبؤونا عمن مسع أبا علي املقرئ، أخربنا أبو نعيم 

 حيىي بن خاقان إىل أيب خيربه أن كتب عبيد اهللا بن: حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، قال
  .أمري املؤمنني أمرين أن أكتب إليك أسألك عن القرآن، ال مسألة امتحان، لكن مسألة معرفة وتبصرة

إىل عبيد اهللا بن حيىي، بسم اهللا الرمحن الرحيم، أحسن اهللا عاقبتك أبا احلسن يف االمور : فأملى علي أيب
كتبت إليك، رضي اهللا عنك، بالذي سأل عنه أمري املؤمنني بأمر كلها، ودفع عنك املكاره برمحته، قد 

القرآن مبا حضرين، وأين أسأل اهللا أن يدمي توفيق أمري املؤمنني، فقد كان الناس يف خوض من الباطل، 
واختالف شديد ينغمسون فيه، حىت أفضت اخلالفة إىل أمري املؤمنني، فنفى اهللا به كل بدعة، واجنلى عن 

، فصرف اهللا ذلك كله، وذهب به بأمري املؤمنني، ووقع )٢(انوا فيه من الذل وضيق احملابس الناس ما ك
وأسأل اهللا أن يستجيب يف أمري املؤمنني صاحل (ذلك من املسلمني موقعا عظيما، ودعوا اهللا المري املؤمنني 

  ، )٣) (الدعاء، وأن يتم ذلك المري املؤمنني
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٢١٩، ٢١٦ / ٩، واخلرب فيه بنصه "حلية االولياء " وهو مؤلف ) ١(

 بإسناده اليب نعيم، ولكن اختصرها، ومل يسق ٣٧٩، ٣٧٧: ، ص"املناقب " ورواها ابن اجلوزي يف 
  .نصها كامال

  .، وما هنا موافق البن اجلوزي"ضيق االس ": " احللية " يف ) ٢(
  ".احللية " و  " تاريخ االسالم" مابني حاصرتني من ) ٣(

(*)  

)١١/٢٨١(  

  



  .وأن يزيد يف نيته، وأن يعينه على ما هو عليه
  .ال تضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض، فإنه يوقع الشك يف قلوبكم: فقد ذكر عن ابن عباس أنه قال

أمل : وذكر عن عبد اهللا بن عمرو، أن نفرا كانوا جلوسا بباب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال بعضهم
  أمل يقل اهللا كذا ؟: كذا، وقال بعضهم) ١) (اهللا(قل ي

أذا : " فسمع ذلك رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فخرج كأمنا فقئ يف وجهه حب الرمان، فقال
إنكم لستم مما هاهنا يف (أمرمت أن تضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض ؟ إمنا ضلت االمم قبلكم يف مثل هذا 

  ).٣" (مت به، فاعملوا به، وانظروا الذي يتم عنه، فانتهوا عنه ، انظروا الذي أمر)٢) (شئ
  ) ٤" (مراء يف القرآن كفر : " وروي عن أيب هريرة عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم قال

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".تاريخ االسالم " الزيادة من ) ١(
  ".احللية " و " تاريخ االسالم " الزيادة من ) ٢(
  ).٨٥(، وابن ماجة ١٩٦ و ١١٨ و ١٩٥ / ٢" املسند " سناده حسن، وهو يف إ) ٣(
يف ) ٤٦٠٣(، وأبو داود ٥٢٨ و ٥٠٣ و ٤٧٥ و ٤٢٤ و ٣٠٠ و ٢٨٦ / ٢أخرجه أمحد ) ٤(

 / ٢، واحلاكم )٧٣(باب النهي عن اجلدال يف القرآن، وسنده حسن، وصححه ابن حبان : السنة
  .، ووافقه الذهيب املؤلف٢٢٣

، )فال تك يف مرية: (الشك، كقوله سبحانه وتعاىل: معىن املراء: ا يف تأويل هذا احلديث، فقيلواختلفو
  .يف شك: أي

هو اجلدال املشكك، وذلك أنه إذا جادل فيه، أداه إىل ما يرتاب يف اآلي املتشاة منه، : وقيل املراء
  . عصمه اهللافيؤديه ذلك إىل اجلحود فسماه كفرا باسم ما خيشى من عاقبته، إال من

ومن حق الناظر يف القرآن أن جيتهد يف التوفيق بني اآليات برد املتشاات إىل احملكمات، واجلمع بني 
املختلفات ظاهرا ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن أشكل عليه شئ من ذلك، ومل يتيسر له 

  . ورسولهالتوفيق، فليعتقد أنه من سوء فهمه، وليكله إىل عامله، وهو اهللا
وتأوله بعضهم على املراء يف قراءته، وهو أن ينكر بعض القراءات املروية، وقد أنزل اهللا القرآن على 

سبعة أحرف، فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن املراء فيها، والتكذيب ا، إذ كلها قرآن مرتل جيب االميان 
  .به، ويشهد هلذا التفسري حديث أيب جهيم اآليت

ء هذا يف اجلدال بالقرآن من اآلي اليت فيها ذكر القدر والوعيد وما كان يف معنامها على إمنا جا: وقيل
  مذهب أهل الكالم واجلدل، دون ماكان منها يف االحكام وأبواب االباحة

والتحرمي، فإن أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قد تنازعوها فيما بينهم، وحتاجوا ا عند 
  =اختالفهم 



)١١/٢٨٢(  

  

" المتاروا يف القرآن، فإن مراء فيه كفر : " وروي عن أيب جهيم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
)١.(  

يا أمري املؤمنني، قد قرأ : قدم رجل على عمر، فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: وقال ابن عباس
  .القرآن منهم كذا وكذا

  .ا يومهم يف القرآن هذه املسارعةواهللا ما أحب أن يتسارعو: فقلت: فقال ابن عباس
  .مه: فزبرين عمر، وقال

  .أجب أمري املؤمنني: فانطلقت إىل مرتيل كئيبا حزينا، فينا أنا كذلك، إذ أتاين رجل، فقال
يا أمري : ما الذي كرهت ؟ قلت: فخرجت، فإذا هو بالباب ينتظرين، فأخذ بيدي، فخال يب، وقال

حيتقوا خيتصموا، ومىت ما خيتصموا خيتلفوا، ) ما(ومىت ) ٢(رعة، حيتقوا، املؤمنني، مىت يتسارعوا هذه املسا
  .ومىت ما خيتلفوا يقتتلوا

  .هللا أبوك، واهللا إن كنت الكتمها الناس، حىت جئت ا: قال
: " كان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يعرض نفسه على الناس باملوقف، فيقول: وروي عن جابر، قال

  ).٣" ( قومه، فإن قريشا قد منعوين أن أبلغ كالم ريب هل من رجل حيملين إىل
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .يف االحكام= 

) ٨٥(، وابن ماجة ٢٩٦ / ٢ويشهد هلذا التفسري حديث عبد اهللا بن عمرو املتقدم، فقد وقع عند أمحد 
  .أن تنازعهم كان يف القدر

عي، حدثنا سليمان بن بالل، حدثين يزيد بن  من طريق أيب سلمة اخلزا١٧٠ / ٤أخرجه أمحد ) ١(
: حدثين أبو جهيم أن رجلني اختلفا يف آية من القرآن، فقال هذا: خصيفة، أخربين بسر بن سعيد، قال

تلقيتها من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : تلقيتها من رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقال اآلخر
القرآن يقرأ على سبعة أحرف، فال متاروا يف القرآن، فإن : " لم، فقالفسأال النيب، صلى اهللا عليه وس

  مراء
  ".يف القرآن كفر 
  .وإسناده صحيح

  .٢٠٤ / ٤ويف الباب عن عمرو بن العاص عند أمحد 



  .احلق يف يدي ومعي: أي يقول كل منهم) ٢(
  =واب يف ث) ٢٩٢٦(باب يف القرآن، والترمذي : يف السنة) ٤٧٣٤(أخرجه أبو داود ) ٣(

)١١/٢٨٣(  

  

إنكم لن ترجعوا إىل اهللا بشئ أفضل مما : " وروي عن جبري بن نفري، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١" (القرآن : خرج منه، يعين

  .جردوا القرآن، ال تكتبوا فيه شيئا إال كالم اهللا: وروي عن ابن مسعود، قال
  .فضعوه مواضعههذا القرآن كالم اهللا، : وروي عن عمر أنه قال

، وينقطع )٢(يا أبا سعيد، إين إذا قرأت كتاب اهللا، وتدبرته، كدت أن آيس : وقال رجل للحسن
  .إن القرآن كالم اهللا، وأعمال ابن آدم إىل الضعف والتقصري، فاعمل وأبشر: رجائي، فقال

خذ بيدي، كنت جارا خلباب، فخرجت يوما معه إىل املسجد، وهو آ: وقال فروة بن نوفل االشجعي
  ).٣" (ياهناه، تقرب إىل اهللا مبا استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشئ أحب إليه من كالمه : " فقال

  .اخلصومات: ما محل أهل االهواء على هذا ؟ قال: وقال رجل للحكم
  .إياكم وهذه اخلصومات، فإا حتبط االعمال: وقال معاوية بن قرة

  
______________  

  ) *اهلامش* (
: يف املقدمة) ٢٠١(باب حرص النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على تبليغ القرآن، وابن ماجة : نالقرآ= 

باب فيما أنكرت اجلهمية، كلهم من حديث إسرائيل، عن عثمان بن املغرية الثقفي، عن سامل بن أيب 
  .اجلعد، عن جابر

  .هذا حديث غريب صحيح: وإسناده صحيح، وقال الترمذي
من طريق إسحاق بن منصور، عن عبدالرمحن بن مهدي، عن معاوية، ) ٢٩١٢(أخرجه الترمذي ) ١(

  .عن العالء بن احلارث، عن زيد بن أرطاة، عن جبري بن نفري
  .ورجاله ثقات

  .أيست منه آيس يأسا، لغة يف يئست منه أيأس يأسا، ومصدرمها واحد: قال اجلوهري: يف اللسان) ٢(
  .الشئ مقلوب عن يئست، وليس بلغة فيهأيست من : ونقل أيضا عن ابن سيدة، قال

  ).٢(، ت ٢٤٦: تقدم خترجيه يف الصفحة) ٣(
(*)  



)١١/٢٨٤(  

  

  .أصحاب اخلصومات: ال جتالسوا أهل االهواء، أو قال: وقال أبو قالبة
  .فإين ال آمن أن يغمسوكم يف ضاللتهم، ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون

  .ال: يا أبا بكر، حندثك حبديث ؟ قال:  سريين، فقاالودخل رجالن من أصحاب االهواء على حممد بن
  .ال: فنقرأ عليك آية ؟ قال: قاال

  .لتقومان عين، أو القومنه، فقاما
  ).١...) (يا أبا بكر، وما عليك أن يقرآ عليك آية ؟ قال: فقال بعض القوم(

  .خشيت أن يقرآ آية فيحرفاا، فيقر ذلك يف قليب: وقال
ال، وال نصف : يا أبا بكر أسألك عن كلمة ؟ فوىل، وهو يقول بيده: ع اليوبوقال رجل من أهل البد

  .كلمة
يا بين أدخل أصبعيك يف أذنيك حىت ال تسمع ما : وقال ابن طاووس البن له يكلمه رجل من أهل البدع

  .يقول
  .اشدد اشدد: مث قال

  .غرضا للخصومات، أكثر التنقل) ٢(من جعل دينه : وقال عمر بن عبد العزيز
  .إن القوم مل يدخر عنهم شئ خبئ لكم لفضل عندكم: وقال إبراهيم النخعي
  .االهواء: شر داء خالط قلبا، يعين: وكان احلسن يقول

اتقوا اهللا، وخذوا طريق من كان قبلكم، واهللا لئن استقمتم، لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن : وقال حذيفة
  تركتموه ميينا ومشاال، لقد ضللتم 

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".تاريخ االسالم " الزيادة من ) ١(
  ".تاريخ االسالم " ، وما أثبتناه موافق ملا يف "دينا : " يف االصل) ٢(

(*)  

)١١/٢٨٥(  

  

  .مبينا: ضالال بعيدا، أو قال
 ذاك، وإمنا تركت االسانيد ملا تقدم من اليمني اليت حلفت ا مما قد علمه أمري املؤمنني، ولوال: قال أيب



  .ذكرا بأسانيدها
  ).٦: التوبة) (وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا: (وقد قال اهللا تعاىل

  ).٥٤: االعراف) (أال له اخللق واالمر: (وقال
  .فأخرب أن االمر غري اخللق

  ).٤ - ١: الرمحن) (الرمحن، علم القرآن، خلق االنسان، علمه البيان: (وقال
  . أن القرآن من علمهفأخرب

ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم، قل إن هدى اهللا هو اهلدى، ولئن : (وقال تعاىل
  ).١٢٠: البقرة) (اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من اهللا من ويل وال نصري

  ).١٤٥: لبقرةا) (ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك: (وقال
  ).١٤٥: البقرة) (ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا ملن الظاملني: (إىل قوله

  .فالقرآن من علم اهللا
  .ويف اآليات دليل على أن الذي جاءه هو القرآن

  القرآن كالم اهللا غري خملوق، وهو الذي أذهب: وقد روي عن السلف أم كانوا يقولون
 بصاحب كالم، وال أرى الكالم يف شئ من هذا إال ماكان يف كتاب اهللا، أو يف حديث عن إليه، لست

  .النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أو عن أصحابه، أو عن التابعني
  .فأما غري ذلك، فإن الكالم فيه غري حممود

  .فهذه الرسالة إسنادها كالشمس، فانظر إىل هذا النفس النوراين
  ، وال كالرد على اجلهمية املوضوع على أيب عبد )١(ال كرسالة االصطخري 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .هو أمحد بن جعفر بن يعقوب بن عبد اهللا الفارسي االصطخري) ١(

  .ورسالته هذه املتضمنة ملذاهب أهل العلم ومذاهب االثر، رواها عن االمام أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل
  =، وفيها من العبارات ما ٣٦، ٢٤ / ١" طبقات احلنابلة "  احلسني يف وقد ذكرها بتمامها القاضي أبو

)١١/٢٨٦(  

  

  .، فإن الرجل كان تقيا ورعا اليتفوه مبثل ذلك)١(اهللا 
  .يف الصالة باطلة) ٢(ولعله قاله، وكذلك رسالة املسئ 

  .وما ثبت عنه أصال وفرعا ففيه كفاية



  .ومما ثبت عنه مسألة االميان، وقد صنف فيها
االميان قول وعمل، يزيد وينقص، الرب كله من االميان، : مسعت أمحد بن حنبل، يقول: قال أبو داود

  .واملعاصي تنقص االميان
  

______________  
  ) *اهلامش* (
وكلم اهللا : " خيالف ما عليه السلف، مما يستبعد صدوره من مثل هذا االمام اجلليل، كقوله فيها= 

  ". ناوله التوراة من يده إىل يده "و " موسى تكليما من فيه 
  .ورمبا كان ذلك مدعاة للمؤلف أن يطعن يف صحة نسبتها إىل االمام أمحد

رواة هذه الرسالة عن أمحد أئمة أثبات، أشهد باهللا : قلت": "...تاريخ االسالم " ونص كالم املؤلف يف 
  .ة االصطخري، ففيها نظرأنه أمالها على ولده، وأما غريها من الرسائل املنسوبة إليه كرسال

  ".واهللا أعلم 
  .موضوع على االمام أمحد" الرد على اجلهمية " يرى الذهيب املؤلف أن كتاب ) ١(

االختالف يف " وقد شكك أيضا يف نسبة هذا الكتاب إىل االمام أمحد بعض املعاصرين يف تعليقه على 
  .البن قتيبة" اللفظ، والرد على اجلهمية 

  سند إليه جمهوال، فقد رواه أبو بكرومستنده أن يف ال
واحلضر بن املثىن هذا ...غالم اخلالل، عن اخلالل، عن اخلضر بن املثىن، عن عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه

  .جمهول، والرواية عن جمهول مقدوح فيها، مطعون يف سندها
غريه مما صح عنه وفيه ما خيالف ماكان عليه السلف من معتقد، وال يتسق مع ما جاء عن االمام يف 

وهذا هو الذي دعا الذهيب هنا إىل نفي نسبته إىل االمام أمحد ومع ذلك فإن غري واحد من العلماء قد 
صححوا نسبة هذا الكتاب إليه، ونقلوا عنه، وأفادوا منه، منهم القاضي أبو يعلى، وأبو الوفاء بن عقيل، 

جد من الكتاب نسخة خطية يف ظاهرية دمشق، واالمام البيهقي، وابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وتو
فقط، وهو نصف الكتاب، " الرد على اجلهمية " ، وهي تشتمل على نص )١١٦(ضمن جمموع رقم 

  .وعن هذا االصل نشر الكتاب يف الشام، بتحقيق االستاذ حممد فهر الشقفة
ناس إىل االمام أمحد بن حنبل ومما يؤكد أن هذا الكتاب ليس لالمام أمحد أننا الجند له ذكرا لدى أقرب ال

 ه، ٢٥٦ممن عاصروه وجالسوه، أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا يف املوضوع ذاته كاالمام البخاري ت 
  .٢٨٠ ه، وأيب سعيد الدارمي ت ٢٧٦وعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة ت 

، ولكنه مل يشر  "مقاالت االسالميني" واالمام أبو احلسن االشعري قد ذكر عقيدة االمام أمحد يف كتابه 
  .إىل هذا الكتاب مطلقا، ومل يستفد منه شيئا

، وقد طبعت يف مصر بتحقيق حامد "الصالة " يغلب على الظن أن يريد الرسالة املوسومة ب ) ٢(



  .الفقي
  .وكثري من االئمة الذين ينتمون إىل مذهب االمام أمحد بن حنبل ينقلون عنها، وحيتجون مبا فيها

(*)  

)١١/٢٨٧(  

  

  .القرآن خملوق، فهو كافر: من قال: مسعت أمحد يقول: قال إسحاق بن إبراهيم البغويو
  .ومسع سلمة بن شبيب أمحد يقول ذلك، وهذا متواتر عنه

  .القرآن حمدث، فهو كافر: من قال: مسعت أمحد بن حنبل، يقول: وقال أبو إمساعيل الترمذي
: كافر، وعمن يقول: القرآن خملوق، قال: لسألت أمحد عمن يقو: وقال إمساعيل بن احلسن السراج

  .جهمي: لفظي بالقرآن خملوق، فقال
  .لفظي بالقرآن غري خملوق: تناهى إىل أيب أن أبا طالب حيكي أنه يقول: وقال صاحل بن أمحد

ابعث إىل أيب طالب، فوجهت إليه، فجاء، : فالن، قال: من حدثك ؟ قلت: فأخربت بذلك أيب، فقال
: وغضب، وجعل يرعد، فقال! لفظي بالقرآن غري خملوق ؟ : أنا قلت لك: ل له أيبوجاء فوران، فقا

  ).١: االخالص) (قل هو اهللا أحد: (قرأت عليك
  .ليس هذا مبخلوق: فقلت يل

لفظي بالقرآن غري خملوق ؟ وبلغين أنك كتبت بذلك إىل قوم، فاحمه، : فلم حكيت عين أين قلت: قال
  .واكتب إليهم أين مل أقله لك

  .فجعل فوران يعتذر إليه
  .ومهت على أيب عبد اهللا: فعاد أبو طالب، وذكر أنه حكى ذلك، وكتب إىل القوم، يقول

لفظي بالقرآن غري خملوق، فهو : من قال: الذي استقر احلال عليه، أن أبا عبد اهللا كان يقول: قلت
  .مبتدع

  .لفظي بالقرآن خملوق، فهو جهمي: من قال: وأنه قال
  .اهللا ال يقول هذا والهذافكان رمحه 

  .لفظي بالقرآن خملوق، يريد به القرآن فهو جهمي: من قال: ورمبا أوضح ذلك، فقال

)١١/٢٨٨(  

  



  .اللفظية شر من اجلهمية: مسعت أمحد يقول: قال أمحد بن زجنويه
م اهللا كال: القرآن خملوق، وفرقة قالوا: فرقة قالت: اجلهمية ثالث فرق: مسعت أيب، يقول: وقال صاحل

  لفظنا: وسكتوا، وفرقة قالوا
  .به خملوق

  .مث قال أيب ال يصلى خلف واقفي، واللفظي
أخربت أبا عبد اهللا أن أبا شعيب السوسي الرقي، فرق بني بنته وزوجها ملا وقف يف : وقال املروذي
  .أحسن، عافاه اهللا، وجعل يدعو له: القرآن، فقال
  .الوقف، حذر عنه أبو عبد اهللا، وأمر جرانهوملا أظهر يعقوب بن شيبة : قال املروذي

فأول من أظهر مسألة اللفظ حسني بن علي الكرابيسي، وكان : اليب عبد اهللا يف مسألة اللفظ نقول عدة
  .من أوعية العلم

  .ووضع كتابا يف املدلسني، حيط على مجاعة فيه أن ابن الزبري من اخلوارج
  .وفيه أحاديث يقوي به الرافضة

القولن مقالة حىت يقول ابن حنبل خبالفها : د، فحذر منه، فبلغ الكرابيسي، فتنمر، وقالفأعلم أمح
  .فيكفر
  .لفظي بالقرآن خملوق: فقال

لفظي بالقرآن : فذكرت ذلك اليب عبد اهللا أن الكرابيسي، قال": القصص " فقال املروذي يف كتاب 
  .من كل اجلهات إال أن لفظي به خملوقإن القرآن كالم اهللا غري خملوق : أقول: خملوق، وأنه قال

  .لفظي بالقرآن خملوق، فهو كافر: ومن مل يقل
بل هو الكافر، قاتله اهللا، وأي شئ قالت اجلهمية إال هذا ؟ وما ينفعه، وقد نقض : فقال أبو عبد اهللا

  .قد هجره: أيش خرب أيب ثور، أوافقه على هذا ؟ قلت: مث قال! كالمه االخري كالمه االول ؟ 
  .أحسن، لن يفلح أصحاب الكالم: قال

)١١/٢٨٩(  

  

من كان منهم حيسن الكالم، فهو : سئل أيب، وأنا أمسع عن اللفظية والواقفة، فقال: قال عبد اهللا بن أمحد
  .جهمي

  ما: حدثين أمحد الدورقي، قلت المحد بن حنبل: احلكم بن معبد
هذا شر من قول : يته استوى واجتمع، وقاللفظي بالقرآن خملوق ؟ فرأ: تقول يف هؤالء الذين يقولون

  .اجلهمية



  .من زعم هذا، فقد زعم أن جربيل تكلم مبخلوق، وجاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مبخلوق
فقد كان هذا االمام ال يرى اخلوض يف هذا البحث خوفا من أن يتذرع به إىل القول خبلق القرآن، 

  .والكف عن هذا أوىل
  .ومبالئكته، وبكتبه، ورسله، وأقداره، والبعث، والعرض على اهللا يوم الدينآمنا باهللا تعاىل، 

ولو بسط هذا السطر، وحرر وقرر بأدلته جلاء يف مخس جملدات، بل ذلك موجود مشروح ملن رامه، 
شفاء ورمحة للمؤمنني، ومعلوم أن التلفظ شئ من كسب القارئ غري امللفوظ، والقراءة ) ١(والقرآن فيه 

 املقروء، والتالوة وحسنها وجتويدها غري املتلو، وصوت القارئ من كسبه فهو حيدث التلفظ غري الشئ
والصوت واحلركة والنطق، وإخراج الكلمات من أدواته املخلوقة، ومل حيدث كلمات القرآن، وال 

  .ترتيبه، وال تأليفه، وال معانيه
ة من الطرفني إذ كل واحد من إطالق فلقد أحسن االمام أبو عبد اهللا حيث منع من اخلوض يف املسأل

اخللقية وعدمها على اللفظ موهم، ومل يأت به كتاب والسنة بل الذي ال نرتاب فيه أن القرآن كالم اهللا 
  .مرتل غري خملوق

  .واهللا أعلم
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".ففيه : " يف االصل) ١(

(*)  

)١١/٢٩٠(  

  

سألين : ن إسحاق الصغاين، مسعت فوران صاحب أمحد، يقولحدثنا االصم، مسعت حممد ب: احلاكم
االثرم وأبو عبد اهللا املعيطي أن أطلب من أيب عبد اهللا خلوة، فأسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بني 

  .اللفظ واحملكي
  القرآن كيف تصرف يف أقواله وأفعاله،: فسألته، فقال
  .فغري خملوق

  .فأما أفعالنا فمخلوقة
  .ال: لفظية تعدهم يا أبا عبد اهللا يف مجلة اجلهمية ؟ فقالفال: قلت

  .القرآن خملوق: اجلهمية الذين قالوا



إن لفظي بالقرآن غري : جاءين ابن شداد برقعة فيها مسائل، وفيها: ومسعت فوران، يقول: وبه قال
  .القرآن حيث تصرف غري خملوق: خملوق، فضرب أمحد بن حنبل على هذه، وكتب

  .من زعم أن أمساء اهللا خملوقة، فقد كفر: مسعت أيب، يقول: ن أمحدقال صاحل ب
من تعاطى الكالم ال يفلح، من تعاطى الكالم، مل خيل من أن : مسعت أبا عبد اهللا، يقول: وقال املروذي

  .يتجهم
  .من أحب الكالم مل يفلح، النه يؤول أمرهم إىل حرية: مسعت أبا عبد اهللا، يقول: وقال حنبل
  .لسنة واحلديث، وإياكم واخلوض يف اجلدال واملراءعليكم با

  .أدركنا الناس وما يعرفون هذا الكالم، عاقبة الكالم ال تؤول إىل خري
  .ولالمام أمحد كالم كثري يف التحذير من البدع وأهلها، وأقوال يف السنة

  .اليب بكر اخلالل رأى فيه علما غزيرا ونقال كثريا" السنة " ومن نظر يف كتاب 
العزة للعلي العظيم " ، ويف كتاب "تاريخ االسالم " قد أوردت من ذلك مجلة يف ترمجة أيب عبد اهللا يف و
."  

  .فترين عن إعادته هنا عدم النية
  .فنسأل اهللا اهلدى، وحسن القصد

  وإىل االمام أمحد املنتهى يف

)١١/٢٩١(  

  

  .فقه وفروعهمعرفة السنة علما وعمال، ويف معرفة احلديث وفنونه، ومعرفة ال
  .وكان رأسا يف الزهد والورع والعبادة والصدق

  ، يريد املدائن،)١(قدم املتوكل فرتل الشماسية : قال صاحل بن أمحد
  .أحب أن ال تذهب إليهم تنبه علي: فقال يل أيب

فلما كان بعد يوم أنا قاعد، وكان يوما مطريا، فإذا بيحىي بن خاقان قد جاء يف موكب عظيم، واملطر 
سبحان اهللا مل تصر إلينا حىت تبلغ أمري املؤمنني السالم عن شيخك، حىت وجه يب، مث نزل : يه، فقال يلعل

  .خارج الزقاق، فجهدت به أن يدخل على الدابة فلم يفعل، فجعل خيوض املطر
، ودخل، وأيب يف الزاوية عليه كساء، فسلم عليه، وقبل جبهته، وساءله )٢(فلما وصل نزع جرموقة 

كيف أنت يف نفسك، وكيف حالك ؟ وقد : أمري املؤمنني يقرئك السالم، ويقول: له، وقالعن حا
  .أنست بقربك، ويسألك أن تدعو له

  .ما يأيت علي يوم إال وأنا أدعو اهللا له: فقال



  .قد وجه معي ألف دينار تفرقها على أهل احلاجة: مث قال
  .ن كل ما أكره، وهذا مما أكرهيا أبا زكريا، أنا يف بيت منقطع، وقد أعفاين م: فقال
  .يا أبا عبد اهللا، اخللفاء ال حيتملون هذا: فقال
  .يا أبا زكريا، تلطف يف ذلك: فقال

  .فدعا له، مث قام
  .نعم: هكذا لو وجه إليك بعض إخوانك كنت تفعل ؟ قال: فلما صار إىل الدار، رجع، وقال

  . أدفعها إليك تفرقهاقد أمرين أمري املؤمنني: فلما صرنا إىل الدهليز، قال
  .تكون عندك إىل أن متضي هذه االيام: فقلت

  حدثنا بكر بن عبد اهللا : أمحد بن حممد بن احلسني بن معاوية الرازي
______________  

  ) *اهلامش* (
بفتح أوله وتشديد ثانيه، مث سني مهملة مكسورة، وهي جماورة لدار الروم اليت يف أعلى مدينة ) ١(

  .لى من الرصافة وحملة أيب حنيفةبغداد، وهي أع
  .وهو ما يلبس فوق اخلف) ٢(

(*)  

)١١/٢٩٢(  

  

  .كنت مؤدبا للمتوكل، فلما استخلف، أدناين: ابن حبيب، مسعت املسعري حممد بن وهب، قال
  وكان يسألين وأجيبه على مذهب

ه وحيطانه وأرضه، احلديث والعلم، وإنه جلس للخاصة يوما، مث قام، حىت دخل بيتا له من قوارير، سقف
  .وقد أجري له املاء فيه، يتقلب فيه

  .فمن دخله، فكأنه يف جوف املاء جالس
وجلس عن ميينه الفتح بن خاقان، وعبيد اهللا بن حيىي بن خاقان، وعن يساره بغا الكبري، ووصيف، وأنا 

ى رأس إين ذات يوم واقف عل! أال تسألوين من ما ضحكت ؟ : واقف إذ ضحك، فأرم القوم، فقال
الواثق، وقد قعد للخاصة، مث دخل هنا، ورمت الدخول فمنعت، ووقفت حيث ذاك اخلادم واقف، 

  .وعنده ابن أيب دواد، وابن الزيات، وإسحاق بن إبراهيم
لقد فكرت فيما دعوت إليه الناس من أن القرآن خملوق، وسرعة إجابة من أجابنا، وشدة : فقال الواثق

أيدينا، ووجدت من خالفنا ) يف(السيف، فوجدت من أجابنا رغب فيما خالف من خالفنا مع الضرب و



  .منعه دين وورع، فدخل قليب من ذلك أمر وشك حىت مهمت بترك ذلك
  .أن متيت سنة قد أحييتها، وأن تبطل دينا قد أقمته! اهللا اهللا يا أمري املؤمنني : فقال ابن أيب دواد

  .مث أطرقوا
 يا أمري املؤمنني، إن هذا القول الذي تدعو الناس إليه هلو الدين الذي واهللا: وخاف ابن أيب دواد، فقال

  .ارتضاه اهللا النبيائه ورسله، وبعث به نبيه، ولكن الناس عموا عن قبوله
  .على ذلك) ١(فباهلوين : قال الواثق
  .ضربه اهللا بالفاجل إن مل يكن ما يقول حقا: فقال أمحد

نه مبسامري يف الدنيا قبل اآلخرة إن مل يكن ما يقول أمري املؤمنني حقا وهو فسمر اهللا بد: وقال ابن الزيات
  .بأن القرآن خملوق

  وهو فأننت اهللا رحيه يف الدنيا إن مل يكن : وقال إسحاق بن إبراهيم
______________  

  ) *اهلامش* (
  .تالعنوا: باهل بعضهم بعضا، وتبهلوا وتباهلوا، أي: يقال) ١(

  . اللعنة:والبهلة، وتضم الباء
(*)  

)١١/٢٩٣(  

  

: وهو فغرقه اهللا، فقال الواثق: وهو فقتله اهللا يف أضيق حمبس، وقال إيتاخ: ما يقول حقا، وقال جناح
وهو فأحرق اهللا بدنه بالنار إن مل يكن ما يقول حقا من أن القرآن خملوق، فأضحك أنه مل يدع أحد منهم 

  .يومئد إال استجيب فيه
 ضربه اهللا بالفاجل، وأما ابن الزيات، فأنا أقعدته يف تنور من حديد، ومسرت بدنه أما ابن أيب دواد، فقد

مبسامري، وأما إسحاق، فأقبل يعرق يف مرضه عرقا منتنا حىت هرب منه احلميم والقريب، وأما جناح، فأنا 
رجع من بنيت عليه بيتا ذراعا يف ذراعني حىت مات، وأما إيتاخ، فكتبت إىل إسحاق بن إبراهيم، وقد 

  .ابغين دواء للباه: يا خمائيل: احلج فقيده وغرقه، وأما الواثق، فكان حيب اجلماع، فقال
  .يا أمري املؤمنني، بدنك فال ده، السيما إذا تكلف الرجل اجلماع: فقال
فعليك بلحم : من يصرب عن مثل هذه ؟ قال: البد منه، وإذا بني فخذيه مع ذلك وصيفة، فقال: فقال

  .خذ رطل فيغلى سبع غليات خبل مخر عتيقالسبع، يو
  .فإذا جلست على شربك، فخذ منه زنة ثالثة دارهم، فإنك جتد بغيتك



  .علي بلحم سبع الساعة، فأخرج له سبع، فذبح واستعمله: فلها أياما، وقال
ون، فسقي بطنه، فجمع له االطباء، فأمجعوا على أنه ال دواء له إال أن يسجر له تنور حبطب الزيت: قال

حىت ميتلئ مجرا، مث يكسح ما فيه، وحيشى بالرطبة، ويقعد فيه ثالث ساعات، فإن طلب ماء مل يسق، مث 
خيرج فإنه جيد وجعا شديدا، وال يعاد إىل التنور إىل بعد ساعتني، فإنه جيري ذلك املاء، وخيرج من خمارج 

  .البول
  .وإن هو سقي أو رد إىل التنور، تلف

  .أخرج اجلمر، وجعل على ظهر التنور، مث حشي بالرطبةفسجرله تنور، مث : قال
  .فعري الواثق، وأجلس فيه

أحرقتموين، اسقوين ماء، فمنع، فتنفط بدنه كله، وصار نفاخات كالبطيخ، مث أخرج وقد : فصاح وقال
  كاد أن

  .حيترق، فأجلسه االطباء
  فلما شم اهلواء اشتد به االمل، فأقبل يصيح

)١١/٢٩٤(  

  

  .ردوين إىل التنور، واجتمع نساؤه وخواصه، وردوه إىل التنور، ورجوا الفرج: ، ويقولوخيور كالثور
  .فلما محي، سكن صياحه، وتفطرت تلك النفاخات، وأخرج وقد احترق واسود، وقضى بعد ساعة

  .راويها الأعرفه: قلت
أمحد، جعلنا : ينما رأيت أحدا أشد قلبا من هذا، يع: قال أيب: وعن جرير بن أمحد بن أيب دواد، قال

يا أمري املؤمنني، أوجدين شيئا من : نكلمه، جعل اخلليفة يكلمه، يسميه مرة ويكنيه مرة، وهو يقول
  .كتاب اهللا أو سنة رسوله حىت أجيبك إليه

أخربنا أبو بكر بن أيب الفضل، أخربنا حممد بن إبراهيم الصرام، حدثنا إبراهيم بن : أبو يعقوب القراب
دخلت أنا واحلارث بن مسكني على أمحد حدثان : سن بن عبد العزيز اجلروي، قالإسحاق، حدثين احل

يا أمري املؤمنني، هو واهللا :  يقول-ابن أيب دواد :  يعين-ضربت فسقطت ومسعت ذاك : ضربه، فقال لنا
  .ضال مضل

: لأخربين يوسف بن عمر، عن مالك، أن الزهري سعي به حىت ضرب بالسياط، وقي: فقال له احلارث
  .علقت كتبه يف عنقه

وقد ضرب سعيد بن املسيب، وحلق رأسه وحليته، وضرب أبو الزناد، وضرب حممد بن : مث قال مالك
  .املنكدر، وأصحاب له يف محام بالسياط



  .وما ذكر مالك نفسه، فأعجب أمحد بقول احلارث
  ).١٤٧(ضرب جعفر بن سليمان مالكا تسعني سوطا سنة : قال مكي بن عبدان

لقد ضرب أمحد بن حنبل مثانني سوطا، لو : عن حممد بن أيب مسينة، عن شاباص التائب، قالوروي 
  .ضربته على فيل، هلدته

  أخربنا احلاكم، حدثنا حسان بن حممد الفقيه، مسعت: البيهقي

)١١/٢٩٥(  

  

خذ عنه دخلت على أمحد بن حنبل بعد احملنة غري مرة، وذاكرته رجاء أن آ: إبراهيم بن أيب طالب، يقول
: يا أبا عبد اهللا، حديث أيب سلمة، عن أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: حديثا، إىل أن قلت

  ).١" (امرؤ القيس قائد الشعراء إىل النار " 
من رواه عن : أبو اجلهم، فقلت: من عن الزهري ؟ قال: عن الزهري، عن أيب سلمة، فقلت: قيل: فقال

  .اللهم سلم: لما عاودته فيه، قالأيب اجلهم ؟ فسكت، ف
  .يا أبا احلسن، إياك أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام: قال يل أمحد: قال امليموين

ما كتبت حديثا إال وقد عملت به، حىت مر يب أن النيب، : حدثنا املروذي، قال يل أبو عبد اهللا: اخلالل
  .، فاحتجمت وأعطيت احلجام دينارا)٢ (صلى اهللا عليه وسلم، احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا

أخربنا مجاعة إجازة، عن ابن اجلوزي، أخربنا ابن ناصر، أنبأنا أبو احلسني بن عبد اجلبار، أخربنا أبو بكر 
حممد بن علي اخلياط، حدثنا ابن أيب الفوارس، حدثنا أمحد بن جعفر بن سلم، أخربنا أمحد بن حممد بن 

: من مات على االسالم والسنة، مات على خري ؟ فقال: قلت اليب عبد اهللاعبد اخلالق، حدثنا املروذي، 
  .اسكت، بل مات على اخلري كله

  أين نطلب البدالء ؟ : سئل أمحد: قال موسى بن هارون البزاز
______________  

  ) *اهلامش* (
املسند  " وقد تصحف يف( من طريق هشيم، حدثنا أبو اجلهم ٢٢٨ / ٢" مسنده " أخرجه أمحد يف ) ١(
  .، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة)إىل جهيم" 

  يروي عن الزهري ما: جمهول، وقال ابن حبان: واه، وقال أمحد: وأبواجلهم هذا قال عنه أبو زرعة
  .ليس من حديثه

  .، ويف سنده ضعيفان ال حيتج ما"تارخيه " ، وابن عساكر يف "االوائل " وأخرجه أبو عروبة يف 



  ).١( ت ٢١٣: تقدم خترجيه يف ص) ٢(
(*)  

)١١/٢٩٦(  

  

  .إن مل يكن من أصحاب احلديث، فال أدري: فسكت مث قال
من رد : قال أمحد بن حممد بن إمساعيل االدمي، أخربنا الفضل بن زياد، مسعت أمحد بن حنبل، يقول

  .حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهو على شفا هلكة
أمر املتوكل مبسألة أمحد عمن يقلد : قال يل عمي عبدالرمحن بن حيىي بن خاقان: ينقال أبو مزاحم اخلاقا

بسم اهللا الرمحن الرحيم نسخة الرقعة اليت : القضاء، فسألت عمي أن خيرج إيل جوابه، فوجه إيل نسخته
  .عرضتها على أمحد بن حممد بن حنبل بعد أن سألته، فأجابين مبا قد كتبته

جهمي معروف، وانه إن قلد شيئا من أمور املسلمني، كان فيه ضرر : اح، فقال فيهسألته عن أمحد بن رب
  .عليهم

  .كذلك: ، فقال فيه)١(وسألته عن اخللنجي 
  .جهمي معروف بذلك: وسألته عن شعيب بن سهل، فقال
  .كذلك: وسألته عن عبيد اهللا بن أمحد، فقال

  .كذلك: وسألته عن املعروف بأيب شعيب، فقال
كان مع ابن أيب دواد، ويف ناحيته وأعماله، إال أنه :  حممد بن منصور قاضي االهواز، فقالوسألته عن

  .كان من أمثلهم
  .كان معروفا بالتجهم، مث بلغين أنه رجع: وسألته عن علي بن اجلعد، فقال
  .جهمي من أصحاب املريسي: وسألته عن الفتح بن سهل، فقال

  .وىمبتدع صاحب ه: وسألته عن الثلجي، فقال
  وسألته عن إبراهيم بن عتاب،

  .الأعرفه إال أنه كان من أصحاب بشر املريسي: فقال
  ويف اجلملة أن أهل البدع واالهواء، ال ينبغي أن يستعان م يف شئ من أمور املسلمني مع ما 

______________  
  ) *اهلامش* (
 القرآن، ومن أصحاب أمحد بن أيب هو عبد اهللا بن حممد بن أيب يزيد اخللنجي، وهو ممن يقول خبلق) ١(

  .دواد



  .ويل قضاء الشرقية ببغداد أيام الواثق
(*)  

)١١/٢٩٧(  

  

  .عليه رأي أمري املؤمنني، أطال اهللا بقاءه، من التمسك بالسنة واملخالفة الهل البدع
مبا قد سألين عبدالرمحن بن حيىي عن مجيع من يف هذا الكتاب، وأجبته : يقول أمحد بن حممد بن حنبل

كتب، وكنت عليل العني ضعيفا يف بدين، فلم أقدر أن أكتب خبطي، فوقع هذا التوقيع يف أسفل 
  .القرطاس عبد اهللا ابين بأمري، وبني يدي

  .قال عبدامللك امليموين: ومن سريته
  .ما رأيت عمامة أيب عبد اهللا قط إال حتت ذقنه، ورأيته يكره غري ذلك

مضيت مع أيب يوم مجعة إىل اجلامع، فوافقنا : ا صاحل بن أمحد، قالحدثن: أبو مسلم حممد بن إمساعيل
  .الناس قد انصرفوا

  .فدخل إىل املسجد، وكان معنا إبراهيم بن هانئ، فتقدم أيب فصلى بنا الظهر أربعا
  .قد فعله ابن مسعود بعلقمة واالسود: وقال

  .وكان أيب إذا دخل مقربة، خلع نعليه، وأمسكهما بيده
أخربنا البيهقي، أخربنا احلاكم، مسعت حيىي بن منصور، مسعت ": مناقب أمحد " ن مندة يف قال حيىي ب

كنت عند أمحد بن حنبل، : خايل عبد اهللا بن علي بن اجلارود، مسعت حممد بن سهل بن عسكر، يقول
  فدخل حممد بن حيىي، فقام إليه أمحد، وتعجب منه الناس، مث قال لبنيه

  . عبد اهللا، فاكتبوا عنهاذهبوا إىل أيب: وأصحابه
بت ليلة عند أمحد بن حنبل، فجاء : مسعت عاصم بن عصام البيهقي، يقول: إبراهيم بن حممد بن سفيان

رجل يطلب العلم ال يكون له ورد ! سبحان اهللا : مباء فوضعه، فلما أصبح نظر إىل املاء حباله، فقال
  .بالليل

)١١/٢٩٨(  

  

يا : نت أنا وأمحد بن احلسن الترمذي عند أمحد بن حنبل، فقال له أمحدك: قال حممد بن إمساعيل الترمذي
أصحاب احلديث قوم سوء، فقام أبو : أبا عبد اهللا، ذكروا البن أيب قتيلة مبكة أصحاب احلديث، فقال

  .زنديق زنديق، ودخل البيت: عبد اهللا ينفض ثوبه، ويقول



* أضحى ابن حنبل حمنة مرضية : بد اهللا بن طاهرأنشدنا حممد بن موسى بن محاد حملمد بن ع: الطرباين
قال عثمان بن ) ١(فاعلم بأن ستوره ستهتك * وحبب أمحد يعرف املتنسك وإذا رأيت المحد متنقصا 

  ).٢(رأيت أمحد بن حنبل يذهب إىل كراهية االكتناء بأيب القاسم : سعيد الدارمي
  

______________  
  ) *اهلامش* (
" بدل " حمنة مأمونة : " ، وروايته يف البيت االول٤٢١، ٤٢٠ / ٤"  بغداد تاريخ" البيتان يف ) ١(

  ".مرضية 
  .٣٣ / ٢" طبقات الشافعية " ومها يف 

اختلف أهل العلم يف التكين بكنية النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فذهب بعضهم إىل أنه ال جيوز، وهو ) ٢(
، روي ذلك عن احلسن، وابن سريين، "نوا بكنييت مسوا بامسي، وال تك: " ظاهر حديث جابر املتفق عليه

  .وطاووس
  .ال جيوز الحد أن يتكىن بأيب القاسم، سواء أكان امسه حممدا أم مل يكن: وإليه ذهب الشافعي، قال

  وكره قوم اجلمع بني اسم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وكنيته،
عن أيب هريرة ) ٢٨٤٣( ملا أخرجه الترمذي وجوزوا التكين بأيب القاسم، إذا مل يكن امسه حممدا وأمحد،

  .النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ى أن جيمع أحد بني امسه وكنيته، ويسمي حممدا أبا القاسم
  .من تسمى بامسي، فال يكنت بكنييت: " وملا روى أبو داود عن جابر أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ".ومن اكتىن بكنييت، فال يسم بامسي 
: بإسناد صحيح عن علي، رضي اهللا عنه، أنه قال) ٢٨٤٦(، والترمذي )٤٩٦٦(رج أبو داود وأخ

وكانت رخصة " نعم : " أرأيت إن ولد يل بعدك ولد أمسيه حممدا، وأكنيه بكنيتك ؟ قال! يارسول اهللا 
  .يل

 يشتبه، إمنا كره ذلك على عهد النيب، صلى اهللا عليه وسلم، لئال: وقد رخص بعضهم يف اجلمع، وقال
  .يروى ذلك عن مالك

وكان حممد بن احلنفية يكىن أبا القاسم، وكان حممد بن أيب بكر الصديق، وحممد بن جعفر بن أيب طالب، 
وحممد بن سعد بن أيب وقاص، وحممد بن االشعث، وحممد بن حاطب، مجع كل واحد منهم بني اسم 

  .النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وكنيته
(*)  

)١١/٢٩٩(  

  



كان أمحد ابن حنبل إذا ضاق به االمر آجر نفسه : حدثنا إدريس احلداد، قال: د بن مروان الدينوريأمح
من احلاكة، فسوى هلم، فلما كان أيام احملنة، وصرف إىل بيته، محل إليه مال، فرده وهو حمتاج إىل 

  .رغيف، فجعل عمه إسحاق حيسب ما يرد، فإذا هو حنو مخس مئة ألف
  .م، لو طلبناه مل يأتنا، وإمنا أتانا ملا تركناهيا ع: فقال: قال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثنا الزبري بن عبد الواحد احلافظ، حدثنا إبراهيم بن عبد الواحد : البيهقي
صلى أمحد بن حنبل وحيىي بن معني يف مسجد الرصافة، : البلدي، مسعت جعفر بن حممد الطيالسي، يقول

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، : نا أمحد بن حنبل وحيىي بن معني قاالحدث: فقال قاص، فقال
الإله إال اهللا، خلق اهللا من كل كلمة طريا، : من قال: " عن أنس، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  منقاره من
  ".ذهب، وريشه من مرجان 

أنت :  حيىي، وحيىي ينظر إىل أمحد، فقال، وجعل أمحد ينظر إىل)١(وأخذ يف قصة حنوا من عشرين ورقة 
  .واهللا ما مسعت به إال الساعة: حدثته ذا ؟ فيقول

  .أن تعال: فسكتا حىت فرغ، وأخذ قطاعه، فقال له حيىي بيده
  .فجاء متومها لنوال

  .أمحد وابن معني: من حدثك ذا ؟ فقال: فقال
  أنا حيىي، وهذا أمحد، ما : فقال

______________  
  ) *امشاهل* (
وحنن ننبه على أمور كلية يعرف ا كون : فصل: ٥٠: ص" املنار املنيف " قال ابن القيم يف ) ١(

  .احلديث موضوعا
فمنها اشتماله على أمثال هذه اازفات اليت ال يقول مثلها رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وهي 

اهللا، خلق اهللا من تلك الكلمة طائرا له من قال الإله إال : كثرية جدا، كقوله يف احلديث املكذوب
  .سبعون ألف لسان، لكل لسان سبعون ألف لغة، يستغفرون اهللا له

ومن فعل كذا وكذا، أعطي يف اجلنة سبعني ألف مدينة، يف كل مدينة سبعون ألف قصر، يف كل قصر 
  .سبعون ألف حوراء

إما أن يكون يف غاية اجلهل : حد أمرينوأمثال هذه اازفات الباردة اليت ال خيلو حال واضعها من أ
واحلمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول، صلى اهللا عليه وسلم، بإضافة مثل هذه 

  .الكلمات إليه
(*)  



)١١/٣٠٠(  

  

  .مسعنا ذا قط
  .فإن كان والبد والكذب، فعلى غرينا

  .نعم: أنت حيىي ابن معني ؟ قال: فقال
  .ىي بن معني أمحق، ما علمت إال الساعةمل أزل أمسع أن حي: قال

كتبت عن سبعة عشر أمحد بن حنبل، ! ! كأن ليس يف الدنيا حيىي بن معني، وأمحد بن حنبل غريكما 
  .وحيىي بن معني غريكما

  .دعه يقوم، فقام كاملستهزئ ما: فوضع أمحد كمه على وجهه، وقال
  .هذه احلكاية اشتهرت على ألسنة اجلماعة، وهي باطلة

  .أظن البلدي وضعها، ويعرف باملعصوب
  .فارتفعت عنه اجلهالة) ١(رواها عنه أيضا أبو حامت بن حبان 

  .ذكر املروذي عن أمحد، أنه بقي بسامراء مثانية أيام، مل يشرب إال أقل من ربع سويق
أمحد بن صرنا مع : حدثنا أبوحيىي بن الرازي، مسعت علي بن سعيد الرازي، قال: أمحد بن بندار الشعار

  .انصرفوا، عافاكم اهللا: حنبل إىل باب املتوكل، فلما أدخلوه من باب اخلاصة، قال
  .فما مرض منا أحد بعد ذلك اليوم

  .إين الشتهي أن أصحبك إىل مكة: حدثنا علي بن املديين، قال يل أمحد بن حنبل: الكدميي
  .وما مينعين إال خوف أن أملك أو متلين

  .اجعل التقوى زادك، وانصب اآلخرة أمامك:  قالأوصين،: فلما ودعته، قلت
كتاب " أول ما لقيت أمحد سنة ثالث عشرة ومئتني، فإذا قد أخرج معه إىل الصالة : قال أبو حامت

  فصلى، ومل " كتاب االميان " ، و )٢" (االشربة 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٨٥ / ١" اروحني " يف ) ١(
  . ه١٣٩٦ سنة وهو مطبوع يف بغداد) ٢(

  .بتحقيق االستاذ السيد صبحي جاسم البدري
(*)  

)١١/٣٠١(  



  

  .يسأله أحد، فرده إىل بيته
وأتيته يوما آخر، فإذا قد أخرج الكتابني، فظننت انه حيتسب يف إخراج ذلك، الن كتاب االميان أصل 

  .الدين، وكتاب االشربة صرف الناس عن الشر
  .فإن كل الشر من السكر

  .فالوذج، فكافأه بسكر بدراهم صاحلة) ١( أهدى إىل أيب رجل ولد له مولود خوان :وقال صاحل
  .اشربه: أتيت أمحد، فأخرج إيل قدحا فيه سويق، وقال: وقال ابن وارة

  أنبؤونا عن حممد بن إمساعيل، عن حيىي بن مندة احلافظ
د بن عبيد اهللا بن االسود بدمشق، أخربنا أبو الوليد الدربندي سنة أربعني وأربع مئة، أخربنا أبو بكر حمم

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر النهاوندي، حدثنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن زوران لفظا، حدثنا 
هذا مذاهب أهل العلم واالثر، : قال أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل: ، قال)٢(أمحد بن جعفر االصطخري 

  . مبتدعفمن خالف شيئا من ذلك أو عاب قائلها، فهو
إن االميان قول وعمل ونية، ومتسك بالسنة، واالميان يزيد وينقص، ومن زعم أن االميان : وكان قوهلم

قول، واالعمال شرائع، فهو جهمي، ومن مل ير االستثناء يف االميان، فهو مرجئ، والزىن والسرقة وقتل 
  .النفس، والشرك كلها بقضاء وقدر من غري أن يكون الحد على اهللا حجة

  .واجلنة والنار خلقنا، مث خلق اخللق هلما التفنيان، وال يفىن ما فيهما أبدا: إىل أن قال
  .واهللا تعاىل على العرش، والكرسي موضع قدميه: إىل أن قال

  إىل 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .أي ما يؤكل عليه الطعام، معرب) ١(
 / ١، وهي مذكورة يف طبقات احلنابلة ٢٨٦: يف صهذه هي الرسالة اليت أشار املؤلف إىل بطالا ) ٢(

٣١، ٢٤.  
(*)  

)١١/٣٠٢(  

  

  .وللعرش محلة: أن قال
  .ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتالوتنا له خملوقة، والقرآن كالم اهللا، فهو جهمي



  .ومن مل يكفره، فهو مثله
  .وكلم اهللا موسى تكليما من فيه

  . ما قاهلا االمام- واهللا -ر، واالشياء اليت إىل أن ذكر أشياء من هذا االمنوذج املنك
  .فقاتل اهللا واضعها

  .ومن زعم أنه ال يرى التقليد، وال يقلد دينه أحدا، فهذا قول فاسق عدو هللا: ومن أمسج ما فيها قوله
  ).١(فانظر إىل جهل احملدثني كيف يروون هذه اخلرافة، ويسكتون عنها 

  خربنا العباس بن يوسف،، أ)٢(حدثنا جعفر اخللدي : الدارقطين
دعاين رزق اهللا بن الكلوذاين، فقدم إلينا : حدثين عمي حممد بن إمساعيل بن العالء، حدثين أيب، قال

  .طعاما كثريا، وفينا أمحد، وابن معني، وأبو خيثمة، فقدمت لوزينج أنفق عليها مثانني درمها
  .هذا إسراف: فقال أبو خيثمة

  .نيا يف مقدار لقمة، مث أخذها مسلم، فوضعها يف فم أخيه ملا كان مسرفالو أن الد: فقال أمحد بن حنبل
  .صدقت: فقال له حيىي

  .وهذه حكاية منكرة
إن : " سألت أبا عبد اهللا عن االحاديث اليت تروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال حنبل بن إسحاق

  نؤمن ا، ونصدق : ، فقال)٣" (اهللا يرتل إىل مساء الدنيا 
______________  
  ) *اهلامش* (
 ١٦٣ / ٢رحم اهللا املؤلف، وجزاه عن االسالم خريا، فهو كما وصفه تلميذه الصالح الصفدي ) ١(

بأنه مل يكن عنده مجود احملدثني، والكودنة النقلة، بل هو فقيه، له دربة بأقوال الناس، ومذاهب االئمة 
ديث أو خرب يف سنده ضعف أو يف متنه نكارة حىت من السلف، وأرباب املقاالت فهو ال يكاد مير على ح

  .يعلق عليه، ويبني ما فيه بأسلوب علمي متزن
هو جعفر بن حممد بن نصري بن القاسم اخلواص اخللدي، أبو حممد، أحد املشايخ الصوفية، صاحب ) ٢(

  .االحوال وااهدات والكرامات الظاهرة
  . ه٣٤٨تويف يف رمضان 

  .١٦٢، ١٦١ / ٥للسمعاين " االنساب " انظر ترمجته ونسبته يف 
يف ) ٧٥٨(باب الدعاء والصالة من آخر الليل، ومسلم :  يف التهجد٢٥ / ٣أخرجه البخاري ) ٣(

  = (*)باب الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل، من طريق مالك، : صالة املسافرين

)١١/٣٠٣(  

  



النرد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قوله، ا، والنرد شيئا منها، إذا كانت أسانيد صحاحا، و
  .ونعلم أن ما جاء به حق

رأيت كثريا من العلماء والفقهاء واحملدثني، وبين هاشم وقريش : حدثنا عبد اهللا بن أمحد، قال: اخلالل
  واالنصار، يقبلون أيب، بعضهم

  .قهاء غريهيده، وبعضهم رأسه، ويعظمونه تعظيما مل أرهم يفعلون ذلك بأحد من الف
  .ومل أره يشتهي ذلك

ورأيت اهليثم بن خارجة، والقواريري، وأبا معمر، وعلي بن املديين، وبشارا اخلفاف، وعبد اهللا بن عون 
، وابن أيب الشوارب، وإبراهيم اهلروي، وحممد بن بكار، وحيىي بن أيوب، وسريج بن يونس، )١(اخلراز 

ة، وعبد االعلى النرسي، وخلف بن هشام، ومجاعة الأحصيهم، وأبا خيثمة، وحيىي بن معني، وابن أيب شيب
  .يعظمونه ويوقرونه

أبو عبد اهللا إمامنا، وهو من الراسخني يف : أخربنا املروذي، مسعت عبد الوهاب الوراق، يقول: اخلالل
العلم، إذا وقفت غدا بني يدي اهللا، فسألين مبن اقتديت، أي شئ أقول ؟ وأي شئ ذهب على أيب عبد 

نظرت فرأيت أن أمحد أفضل : وعن أيب جعفر حممد بن عبدالرمحن الصرييف، قال! هللا من أمر االسالم ؟ ا
  ).٢(أمحد مل خيلف شيئا، وكان يقدم عثمان، وكان ال يشرب : من سفيان، مث قال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 رسول اهللا، صلى اهللا عليه عن ابن شهاب، عن أيب سلمة وأيب عبد اهللا االغر، عن أيب هريرة أن= 

من : يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول: " وسلم، قال
  ".يدعوين فأستجيب له، ومن يسألين فأعطيه، ومن يستغفرين فأغفر له 

  .٤٣٩ / ١" تقريب التهذيب " مبعجمة مث مهملة، وآخره زاي، كما يف ) ١(
  .ي الشراب الذي يراه أهل الكوفة مباحاأ) ٢(

(*)  

)١١/٣٠٤(  

  

  .ما رأى أمحد مثل نفسه: مسعت أبا مهام، يقول: قال صاحل بن علي احلليب
  .بلينا بقوم جهال، يظنون أم علماء: قال اخلالل

 حنبل أمحد بن: فإذا ذكرنا فضائل أيب عبد اهللا، خيرجهم احلسد، إىل أن قال بعضهم فيما أخربين ثقة عنه



  .نبيهم
رأيت يف املنام سنة مثان وعشرين ومئتني، كأين يف مسجد : حدثنا سليمان بن االشعث، قال: قال اخلالل

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اجلامع، فأقبل رجل شبه اخلصي من ناحية املقصورة، وهو يقول
  ).١(اقتدوا باللذين من بعدي، أمحد بن حنبل وفالن 

  .هذا حديث غريب: الأحفظ امسه، فجعلت أقول يف نفسي: دقال أبو داو
  .اخلصي يف املنام ملك: ففسرته على رجل، فقال

اخلوف منعين أكل الطعام والشراب، فما : أخربنا املروذي، مسعت أبا عبد اهللا، يقول: قال اخلالل
  .اشتهيته، وما أبايل أن اليراين أحد وال أراه، وإين الشتهي أن أرى عبد الوهاب

  .أمخل ذكرك، فإين قد بليت بالشهرة: قال لعبد الوهاب
ما شبهت الشباب إال بشئ : أخربنا أمحد بن حممد بن يزيد الوراق، مسعت أمحد بن حنبل، يقول: اخلالل

  .كان يف كمي فسقط
  

______________  
  ) *اهلامش* (
" للذين من بعدي، أبو بكر وعمر اقتدوا با: " الذي قاله رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف حياته) ١(

) ٩٧(، وابن ماجة )٣٦٦٣(، والترمذي ٤٠٢ و ٣٨٥ و ٣٨٢ / ٥وهو حديث صحيح أخرجه أمحد 
، ووافقه الذهيب املؤلف، وأخرجه أمحد ٧٥ / ٣عن حذيفة بن اليمان، وإسناده حسن، وصححه احلاكم 

هد من حديث ابن مسعود ، وله شا)٢١٩٣( من طريق آخر ال بأس به، وصححه ابن حبان ٣٩٩ / ٥
  .٧٥ / ٣، واحلاكم )٣٨٠٧(عند الترمذي 

(*)  

)١١/٣٠٥(  

  

  مات أبو عبد اهللا، وما خلف إال ست قطع يف: قال إسحاق بن هانئ
  .خرقة قدر دانقني

  .كنت أبكر يف احلديث مل يكن يل فيه تلك النية يف بعض ماكنت فيه: قال أمحد: قال املروذي
حىت يؤذن : رمبا أردت البكور يف احلديث، فتأخذ أمي بثويب، وتقول:  يقولمسعت أيب،: وقال عبد اهللا

  .املؤذن
  .وكنت رمبا بكرت إىل جملس أيب بكر بن عياش



  .أول ما طلبت اختلفت إىل أيب يوسف القاضي: مسعت أمحد يقول: وقال عباس الدوري
: كنت أسأله فيقول: يل مهىنكتب أيب عن أيب يوسف وحممد الكتب، وكان حيفظها، فقال : قال عبد اهللا

  .صاحبك أعلم منا بالكتب: ليس ذا يف كتبهم، فأرجع إليهم، فيقولون
ما خرجت إىل الشام إال بعد ما ولد يل صاحل، أظن كان ابن ست : مسعت أبا عبد اهللا، يقول: املروذي

  .سنني حني خرجت
  .ال: ما أظن خرجت بعدها ؟ قال: قلت
ذهايب وجميئي عشرة أشهر خرجنا من مكة يف صفر، ووافينا املوسم، : فكم أقمت باليمن ؟ قال: قلت
  .ال: كتبت عن هشام بن يوسف ؟ قال: قلت

  .مات قبلنا
قدم حممد : حدثين أيب، حدثنا يزيد بن مسلم اهلمداين، أنه ابن مخس وثالثني ومئة سنة: عبد اهللا بن أمحد

  .سبعنيبن يوسف أخو احلجاج، وأنا ابن مخس سنني يف سنة ثالث و
  فأتينا شيخا خارجا من صنعاء، كان: قال أبو عبد اهللا: قال املروذي

)١١/٣٠٦(  

  

  .عنده
  .له أربعون ومئة سنة: عن وهب بن منبه، كان يقال

  .رأيت موسى بن عبد اهللا بن حسن بن حسن، وكان رجال صاحلا: مسعت أيب يقول: قال عبد اهللا
  .ملاجشون، وما لقيت يف احملدثني أسن منهحدثنا يوسف بن يعقوب بن ا: ومسعت أيب يقول

أتيت يوسف بن املاجشون، وكان عنده قريب من مئيت حديث، ومل أر معنا : وعن أيب عبد اهللا، قال
  .القزاز

ما كتبت عن أحد أكثر من وكيع، ومسعت من عبد السالم بن : مسعت أبا عبد اهللا، يقول: املروذي
  .حرب ثالثني حديثا
قد كتبنا عنه، عن جماهد، : ، حيدث عن جماهد، قال)١(سألت أيب عن أيب صيفي : دقال عبد اهللا بن أمح

  ).٢(ليس بشئ : وعن املقربي، وعن احلكم
  ).٣(ومل أمسع من عيسى بن يونس، ورأيت سليمان املقرئ بالكوفة، وغالم يقرأ عليه بالتحقيق واهلمز 

  .، ومل أمسع منه، ورأيت االشجعيكان إمساعيل بن جمالد هنا أدركته: وعن أيب عبد اهللا قال
  

______________  



  ) *اهلامش* (
  .هو بشري بن ميمون اخلراساين مث الواسطي) ١(

  .متهم بالوضع: قال البخاري
  .متروك احلديث: وقال الدار قطين وغريه

  .عامة ما يرويه غري حمفوظ: وقال ابن عدي
  .اجتمعوا على طرح حديثه: وقال ابن معني
  .ضعيف، ومرة متروك: مرةوقال النسائي 

كتبنا عنه عن جماهد، مث قدم علينا بعد فحدثنا عن احلكم بن : وقال أمحد": امليزان " لفظ املؤلف يف ) ٢(
  .ليس بشئ: عتيبة

  .التحقيق واهلمز شئ واحد، فيكون العطف من باب عطف الشئ على نفسه) ٣(
(*)  

)١١/٣٠٧(  

  

  .وأتيت خلف بن خليفة، فتكلم فلم أفهم عنه
  كان يرعد من

  .الكرب
  .وكتبت عن أيب نعيم يف سنة مخس ومثانني
  .وكتبت عن ابن مهدي حنو عشرة آالف

  .وكتبنا حديث غندر على الوجه، وأعطانا الكتب، فكنا ننسخ منها
  .مسعت من عباد بن عباد سنة مثانني ومئة، ومن الطفاوي سنة إحدى: مسعت أيب، يقول: قال عبد اهللا

كتبت عن مبشر احلليب مخسة أحاديث مبسجد حلب، كنا خرجنا إىل طرسوس على : وعن أمحد، قال
  .أرجلنا
  .قد أكثرت عن عمر بن هارون، وال أروي عنه شيئا: وقال

  .مسعت إسحاق بن راهويه يذكر عن عيسى بن يونس: عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب
  .إبراهيم بن سعد سنة ثنتني ومثاننيمسعت من : أخربنا عصمة، حدثنا حنبل، مسعت أمحد، يقول: اخلالل

يا أبا : شهدت إبراهيم بن سعد وجاءه رجل من مدينة أيب جعفر، فقال: قال أيب: وقال عبد اهللا بن أمحد
  .حدثين): ١(إسحاق 

  . فاستحييت فقمت- يعنيين -كيف أحدثك وهذا هاهنا ؟ : فقال



دخلت املسجد، فإذا علي بن أيب طالب : حدثتنا أم عمر ابنة حسان، عن أبيها، قال: ومسعت أيب، يقول
  إمنا مثلي : على املنرب، وهو يقول

______________  
  ) *اهلامش* (
  .هي كنية إبراهيم بن سعد) ١(

(*)  

)١١/٣٠٨(  

  

  ).٤٧: احلجر(و ) ٤٣: االعراف) (١) (ونزعنا ما يف صدورهم من غل: (ومثل عثمان كما قال اهللا
أتيت أمحد بن حنبل أنا : ، مسعت حممد بن عبدالرمحن الصرييف، قالأخربنا أبو بكر بن صدقة: اخلالل

  .وعبد اهللا بن سعيد اجلمال، وذاك يف آخر سنة مئتني
  .يا أبا حممد، إن أقواما يسألوين أن أحدث، فهل ترى ذاك ؟ فسكت: فقال أبو عبد اهللا للجمال

  .أنا أجيبك: فقلت
  .تكلم: قال
  .، فال حتدث، وإن كنت تشتهي أن الحتدث فحدثأرى لك إن كنت تشتهي أن حتدث: قلت

  .فكأنه استحسنه
رأيت أمحد بن حنبل يف مسجد اخليف سنة : مسعت نوح بن حبيب القومسي، يقول: عبد اهللا بن أمحد

  .مثان وتسعني، وابن عيينة حي، وهو يفيت فتوى واسعة، فسلمت عليه
  . أن ال أحدث حديثا على متامه أبداقد استخرت اهللا: يقول) ٢٣٧(مسعت أيب سنة : قال عبد اهللا

، وإين أعاهد اهللا أن الأحدث )١: املائدة) (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: (إن اهللا يقول: مث قال
  .حبديث على متامه أبدا

  .واللك، وإن كنت تشتهي: مث قال
هللا بن احلارث، عن أليس يروى عن شريك، عن يزيد بن أيب زياد، عن عبد ا: فقلت له بعد ذلك بأشهر

  .نعم: ؟ قال) ٢" (العهد ميني : " ابن عباس، قال
  مث سكت، فظننت 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .العداوة:  من طرق متعددة أن الغل٣٧، ٣٦ / ١٤جاء يف تفسري الطربي ) ١(



: ، قالحدثنا السكن بن املغرية: حدثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي، قال: حدثنا احلسن، قال: وفيه
ونزعنا ما يف : (إين الرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال اهللا: قال علي: حدثنا معاوية بن راشد، قال

  ).صدورهم من غل اخوانا، على سرر متقابلني
  .إسناده ضعيف، وشريك هو ابن عبد اهللا القاضي، ويزيد بن أيب زياد هو اهلامشي، وكالمها ضعيف) ٢(

(*)  

)١١/٣٠٩(  

  

  .أنه سيكفر
  .فلما كان بعد أيام قلت له يف ذلك، فلم ينشط للكفارة، مث مل أمسعه حيدث حبديث على متامه

) ١: املائدة) (أوفوا بالعقود: (قال اهللا تعاىل: مسعت أبا عبد اهللا يف العسكر، يقول لولده: قال املروذي
، واهللا، واهللا، وعلي عهد اهللا واهللا: أتدرون ما العقود ؟ إمنا هو العهود، واين أعاهد اهللا عزوجل، مث قال

: وميثاقه أن الحدثت حبديث لقريب وال لبعيد حديثا تاما، حىت ألقى اهللا، مث التفت إىل ولده، وقال) ١(
قد أردت أن : وإن كان هذا يشتهي منه ما يشتهي، مث بلغه عن رجل من الدولة وهو ابن أكثم، أنه قال

  .يأمره اخلليفة أن يكفر عن ميينه، وحيدث
  .لو ضربت ظهري بالسياط، ما حدثت: فسمعت أبا عبد اهللا يقول لرجل من قبل صاحب الكالم

رأيت أبا عبد اهللا : حدثنا حممد بن املنذر، حدثنا أمحد بن احلسن الترمذي، قال: اخلالل: ومن تواضعه
خرقة، فيحمله يشتري اخلبز من السوق، وحيمله يف الزنبيل، ورأيته يشتري الباقالء غري مرة، وجيعله يف 

  .آخذا بيد عبد اهللا ابنه
  أراد ذاك : أخربنا املروذي، مسعت أبا عبد اهللا، يقول: اخلالل

______________  
  ) *اهلامش* (
  .هو حفظ الشئ ومراعاته، ومن مث قيل للوثيقة عهدة: العهد: قال الراغب) ١(

يثاق، ويراد به أيضا ما أمر به يف على ما فطر عليه عباده من االميان به عند أخذ امل: ويطلق عهد اهللا
  .الكتاب والسنة مؤكدا، وما التزمه املرء من قبل نفسه كالنذر

وللعهد معان أخرى غري هذه كاالمان والوفاء والوصية واليمني : ٤٧٤ / ١١" الفتح " قال احلافظ يف 
  .اهللا أعلمورعاية احلرمة واملعرفة واللقاء عن قرب والزمان والذمة، وبعضها قد يتداخل، و

ونقل عن ابن املنذر أن من حلف بالعهد، فحنث، لزمه الكفارة، سواء نوى أم ال عند مالك واالوزاعي 
  والكوفيني، وبه قال



  .احلسن والشعيب وطاووس وغريهم، وبه قال أمحد
  .ال تكون ميينا إال إن نوى: وقال عطاء والشافعي وإسحاق وأبو عبيد

(*)  

)١١/٣١٠(  

  

إن يزيد : مات بالثغر، أن حيدث هاهنا بشئ، وكان يزيد بن هارون حيا، فكتب إليهالذي خبراسان و
  .ال، فهو ال إىل يوم القيامة، فلم يظهر شيئا حىت مات يزيد: حي، وإن قال

يا أبا احلسن، قد جالست أبا يوسف وحممدا، وأحسبه ذكر حيىي بن سعيد، : قال يل أبو عبيد: امليموين
  . بن حنبلماهبت أحدا ماهبت أمحد

خرج أيب إىل طرسوس، : مسعت عبد اهللا بن أمحد، يقول: قال عبد اهللا بن حممود بن الفرج: من جهاده
  .ورابط ا، وغزا

  .رأيت العلم ا ميوت: مث قال أيب
  .عليك بالثغر، عليك بقزوين، وكانت ثغرا: وعن أمحد، أنه قال لرجل

: ، مسعت عمار بن رجاء، مسعت أمحد بن حنبل، يقولحدثنا عبداملؤمن بن أمحد اجلرجاين: باب ابن عدي
  ).١(طلب إسناد العلو من السنة 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
طلب علو االسناد سنة عن االئمة السالفني وهلذا تداعت رغبات كثري من االئمة النقاد، واجلهابذة ) ١(

  .احلفاظ إىل الرحلة إىل أقطار البالد طلبا لعلو االسناد
  .ىت كان االسناد عاليا، كان أبعد من اخلطأ والعلةوم

وأشرف أنواعه ماكان قريبا إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بإسناد صحيح نظيف خال من 
  الضعف، خبالف ما إذا كان فيه ضعف، فال التفات إليه، والسيما إن كان فيه

  .بعض الكذابني املتأخرين ممن ادعى مساعا من الصحابة
مىت رأيت احملدث يفرح بعوايل : ١٨٤: ص" التدريب " لذهيب املؤلف، فيما نقله عنه السيوطي يف قال ا

  .هؤالء فاعلم أنه عامي
(*)  

)١١/٣١١(  



  

من هنا إىل بالد الترك يدعون لك، فكيف : قال يل رجل: قلت اليب عبد اهللا: حدثنا املروذي: اخلالل
  .أسأل اهللا أن ال جيعلنا مرائني: الناس ؟ فقالتؤدي شكر ما أنعم اهللا عليك، وما بث لك يف 

أخربنا موسى ابن عبد القادر، أخربنا سعيد بن : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال
مسعت أمحد بن : البناء، أخربنا علي بن البسري، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا البغوي، قال

: ومئتني يف أوهلا، وقد حدث حديث معاوية عن النيب، صلى اهللا عليه وسلمحنبل يف سنة مثان وعشرين 
  .اللهم رضنا، اللهم رضنا: فأعدوا للبالء صربا، فجعل يقول) ١" (إنه مل يبق من الدنيا إال بالء وفتنة " 

ربنا أبو أخربنا املسلم بن عالن وغريه كتابة أن أبا اليمن الكندي أخربهم، أخربنا عبدالرمحن بن حممد، أخ
بكر اخلطيب، حدثنا حممد بن الفرج البزاز، حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن ماسي، حدثنا جعفر بن شعيب 

الشاشي، حدثين حممد بن يوسف الشاشي، حدثين إبراهيم بن أمية، مسعت طاهر بن خلف، مسعت 
  : املهتدي باهللا حممد بن الواثق، يقول

______________  
  ) *اهلامش* (
من طريق غياث بن جعفر الرحيب، أنبأنا الوليد بن مسلم، مسعت ابن ) ٤٠٣٥(جه ابن ماجة أخر) ١(

: " مسعت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: مسعت معاوية يقول: مسعت أبا عبد ربه يقول: جابر يقول
  ".مل يبق من الدنيا إال بالء وفتنة 

  "الزوائد " وإسناده صحيح، كما قال البوصريي يف 
 من طريق ابن ٩٤ / ٤" املسند " ، وأخرجه أمحد يف )١٨٢٨(، وصححه ابن حبان ٢٥٢: ةورق

مسعت معاوية، يقول : حدثين أبو عبد ربه، قال: املبارك، عن ابن جابر، وامسه عبدالرمحن بن يزيد، قال
  .فتنةإن ما بقي من الدنيا بالء و: " مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: على هذا املنرب

  ".وإمنا مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعاله، طاب أسفله، وإذا خبث أعاله، خبث أسفله 
  .وهذا سند صحيح أيضا

(*)  

)١١/٣١٢(  

  

ائذنوا اليب عبد اهللا : كان أيب إذا أراد أن يقتل أحدا، أحضرنا، فأيت بشيخ خمضوب مقيد، فقال أيب
السلم : السالم عليك يا أمري املؤمنني، فقال: أدخل الشيخ، فقالف: ابن أيب دواد، قال: وأصحابه، يعين

  .اهللا عليك



وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو : (يا أمري املؤمنني، بئس ما أدبك مؤدبك، قال اهللا تعاىل: فقال
  ).٨٦: النساء) (ردوها

  .الرجل متكلم: فقال ابن أيب دواد
  .مل ينصفين، ويل السؤال:  يف القرآن ؟ قاليا شيخ، ما تقول: كلمه، فقال: قال له

  .خملوق: ما تقول يف القرآن ؟ قال: سل، قال: قال
هذا شئ علمه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، واخللفاء الراشدون، أم شئ مل : قال الشيخ

  .شئ مل يعلموه: يعلموه ؟ قال
  .عليه وسلم، علمته أنت ؟ فخجلشئ مل يعلمه النيب، صلى اهللا ! سبحان اهللا : فقال
  .املسألة حباهلا: أقلين، قال: فقال
  .نعم: علموه، ومل يدعوا الناس إليه، قال: نعم علموه، فقال: قال
شئ مل يعلمه النيب، : فقام أيب، فدخل جملسا، واستلقى، وهو يقول: أفال وسعك ما وسعهم ؟ قال: قال

سبحان اهللا ! ان وعلي وال اخللفاء الراشدون، علمته أنت صلى اهللا عليه وسلم، وال أبو بكر وعمر وعثم
  مث أمر برفع! شئ علموه، ومل يدعوا الناس إليه، أفال وسعك ما وسعهم ؟ ! 

قيوده، وأن يعطى أربع مئة دينار، ويؤذن له يف الرجوع، وسقط من عينه ابن أيب دواد ومل ميتحن بعدها 
  .أحدا

  .ن جيهل وهلا شاهدهذه قصة مليحة، وإن كان يف طريقها م
أخربنا ابن رزقويه، أخربنا أمحد بن سندي احلداد، أخربنا أمحد بن املمتنع، أخربنا : وبإسنادنا إىل اخلطيب

  حضرت املهتدي باهللا، وجلس لينظر يف أمور املظلومني، فنظرت يف: صاحل بن علي اهلامشي، قال

)١١/٣١٣(  

  

بالتوقيع فيها، وحترر، وتدفع إىل صاحبها، فيسرين ذلك، القصص تقرأ عليه من أوهلا إىل آخرها، فيأمر 
  .فجعلت أنظر إليه ففطن، ونظر إيل، فغضضت عنه، حىت كان ذلك مين ومنه مرارا

  .لبيك يا أمري املؤمنني، ووثبت: يا صاحل، قلت: فقال
  .نعم: قلت! يف نفسك شئ تريد أن تقوله ؟ : فقال
  .عد إىل موضعك: فقال

يا أمري املؤمنني، ما : يا صاحل، تقول يل ما دار يف نفسك أو أقول أنا ؟ قلت: وقالفلما قام، خال يب، 
أي خليفة خليفتنا إن مل يكن : إنه دار يف نفسك أنك استحسنت ما رأيت منا، فقلت: أقول: تأمر ؟ قال

دار ما : يانفس، هل متوتني قبل أجلك ؟ فقلت:  مث قلت- فورد علي أمر عظيم -القرآن خملوق : يقول



  .يف نفسي إال ما قلت
يا سيدي، ومن أوىل بقول : امسع، فواهللا لتسمعن احلق، فسري عين، فقلت! وحيك : فأطرق مليا، مث قال

  .احلق منك، وأنت خليفة رب العاملني
  .كان صغريا أيام الواثق:  قلت-إن القرآن خملوق صدرا من أيام الواثق : مازلت أقول: قال

حىت أقدم أمحد بن أيب دواد علينا شيخا من أذنه، فأدخل على الواثق مقيدا، : ل مث قا-واحلكاية فمنكرة 
  يا شيخ، ناظر ابن: فرأيته استحيا منه، ورق له، وقربه، فسلم ودعا، فقال

  .أيب دواد
  .يا أمري املؤمنني، نصبوا ابن أيب دواد، ويضعف عن املناظرة: فقال

يا أمري املؤمنني، هون عليك، فائذن يل يف : فقالأيضعف عن مناظرتك أنت ؟ : فغضب الواثق، وقال
  .مناظرته، فإن رأيت أن حتفظ علي وعليه

  .أفعل: قال
يا أمحد، أخربين عن مقالتك هذه هي مقالة واجبة داخلة يف عقد الدين، فال يكون الدين : فقال الشيخ

  .نعم: كامال حىت تقال فيه ؟ قال
ه وسلم حني بعث، هل ستر شيئا مما أمره اهللا به من أمر فأخربين عن رسول اهللا، صلى اهللا علي: قال

يا أمري : فدعا االمة إىل مقالتك هذه ؟ فسكت، فالتفت الشيخ إىل الواثق، وقال: ال، قال: دينهم ؟ قال
  .املؤمنني، واحدة

  :قال

)١١/٣١٤(  

  

  .نعم
: املائدة) (كم نعميتاليوم أكملت لكم دينكم، وأمتمت علي: (فأخربين عن اهللا حني قال: فقال الشيخ

  .، هل كان الصادق يف إكمال دينه، أو أنت الصادق يف نقصانه حىت يقال مبقالتك هذه ؟ فسكت)٣
  .أجب، فلم جيب: فقال
  .يا أمري املؤمنني، اثنتان: فقال

  .علمها: يا أمحد، أخربين عن مقالتك، أعلمها رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أم ال ؟ قال: مث قال
  .فدعا الناس إليها ؟ فسكت: قال
  .يا أمري املؤمنني، ثالث: فقال

  .نعم: يا أمحد، فاتسع لرسول اهللا أن يعلمها وأمسك عنه كما زعمت، ومل يطالب أمته ا ؟ قال: مث قال



  .نعم: واتسع ذلك اليب بكر وعمر ؟ قال: قال
  .يا أمري املؤمنني، قد قدمت أنه يضعف عن املناظرة: فأعرض الشيخ، وقال

  .إن مل يتسع لنا االمساك عنها، فال وسع اهللا على من مل يتسع له ما اتسع هلم
  .نعم، اقطعوا قيد الشيخ: فقال الواثق

  .فلما قطع، ضرب بيده إىل القيد ليأخذه، فجاذبه احلداد عليه
  الين: مل أخذته ؟ قال: فقال الواثق

  .دانويت أن أوصي أن جيعل يف كفين حىت أخاصم به هذا الظامل غ
  .وبكى، فبكى الواثق وبكينا

لقد جعلتك يف حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول اهللا، صلى : مث سأله الواثق أن جيعله يف حل، فقال
  .اهللا عليه وسلم، لكونك من أهله

إن ردك إياي إىل موضعي أنفع لك، أصري إىل أهلي : أقم قبلنا فننتفع بك، وتنتفع بنا، قال: فقال له
ال حتل يل، أنا عنها : فتقبل منا صلة ؟ قال:  دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك، قالوولدي، فأكف

  .غين
  .فرجعت عن هذه املقالة، وأظن أن أيب رجع عنها منذ ذلك الوقت: قال املهتدي

)١١/٣١٥(  

  

سحاق هذا االذين هو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن حممد بن إ: قال أمحد بن عبدالرمحن الشريازي احلافظ
  ).١(االذرمي 

أن الواثق مات، وقد تاب عن : حدثين حامد بن العباس، عن رجل، عن املهتدي: قال إبراهيم نفطويه
  .القول خبلق القرآن

مخسة آالف أو ) ٢(كان جيتمع يف جملس أمحد زهاء : فصل عن احلسني بن إمساعيل، عن أبيه، قال
  .ه حسن االدب والسمتيزيدون حنو مخس مئة يكتبون، والباقون يتعلمون من

اختلفت إىل أيب عبد اهللا، ثنيت : ، يقول)٣(مسعت أبا بكر بن املطوعي : مسع النجاد، يقول: ابن بطة
على أوالده، فما كتبت عنه حديثا واحدا، إمنا كنت أنظر إىل هديه " املسند " عشرة سنة، وهو يقرأ 

  .وأخالقه
أحد من الصحابة أشبه هديا ومستا ودال من ابن مسعود مل يكن : يقال: قال محيد بن عبدالرمحن الرؤاسي

  بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم، وكان أشبه 
______________  



  ) *اهلامش* (
  .مبد اهلمزة، وهو خطأ" اآلذرمي : " يف االصل) ١(

  .والصواب ما أثبتناه من كتب االنساب والضبط
  .، قرية من قرى نصيبني"أذرمة " وهي نسبة إىل 

الصلة " ي هذا من شيوخ النسائي وأيب داود وثقه أبو حامت والنسائي، وقال مسلمة يف كتاب، واالذرم
  .٥، ٤ / ٦" التهذيب " ال بأس به، وانظر ": 
  .قدرها: هم زهاء مئة وزهاء مئة، أي: قدره، يقال: زهاء الشئ وزهاؤه: جاء يف اللسان) ٢(

  .إذا حزرم: قوممن زهوت ال...ذوو عدد كثري: وهم قوم ذوو زهاء، أي
  .بني زهاء ومخسة آالف" على " ويف االصل زيادة لفظ 

بضم امليم وفتح الطاء املشددة وكسر الواو ويف آخرها عني مهملة، هذه النسبة إىل املطوعة، وهم ) ٣(
مجاعة فرغوا أنفسهم للغزو ومرابطة الثغور، وقصدوا جهاد العدو يف بالدهم، ال إذا قصد العدو بالد 

  .ماالسال
(*)  

)١١/٣١٦(  

  

الناس به علقمة، وكان أشبه الناس بعلقمة إبراهيم، وكان أشبههم بإبراهيم منصور بن املعتمر، وأشبه 
الناس به سفيان الثوري، وأشبه الناس به وكيع، وأشبه الناس بوكيع فيما قاله حممد بن يونس اجلمال 

  .أمحد بن حنبل
من جملس أيب : من أين أقبلتم ؟ قلنا: محد بن حنبل، فقالكنت يف جملس أ: عبد اهللا بن حممد الوراق

  .إنه يطعن عليك: اكتبوا عنه، فإنه شيخ صاحل، فقلنا: كريب، فقال
  .فأي شئ حيليت، شيخ صاحل قد بلي يب: قال

مل مل تسمع من إبراهيم بن سعد كثريا، وقد نزل يف جوارك بدار : مسعت أيب سئل: قال عبد اهللا بن أمحد
  حضرنا جملسه مرة:  ؟ فقال)١(عمارة 
  .فحدثنا

  .واهللا الحدثت سنة: فلما كان الس الثاين، رأى شبابا تقدموا بني يدي الشيوخ، فغضب، وقال
  .فمات ومل حيدث

دخلت على إسحاق بن : قال جارنا فالن: أخربين حممد بن احلسني، أخربنا املروذي، قال: اخلالل
طني، ما رأيت أهيب من أمحد بن حنبل، صرت إليه أكلمه يف إبراهيم االمري، وفالن وفالن، ذكر سال



  .شئ، فوقعت علي الرعدة من هيبته
  . ليال- صاحب خرب السر -ولقد طرقه الكليب : مث قال املروذي

  .فمن هيبته مل يقرعوا، ودقوا باب عمه
: ه أيب جعفر، قالما رأيت أنقى ثوبا، وال أشد بياضا من أمحد ابن املنادي، عن جد: وعن امليموين، قال

  .كان أمحد من أحىي الناس، وأكرمهم، وأحسنهم عشرة
  وأدبا، كثري االطراق، ال يسمع منه 

______________  
  ) *اهلامش* (
يف موضعني من بغداد، إحدامها يف شارع املخرم من اجلانب الشرقي، واالخرى يف : دار عمارة) ١(

  .ستانا لبعض ملوك الفرساجلانب الغريب، وقد كانت قبل أن تبىن بغداد ب
(*)  

)١١/٣١٧(  

  

  .إال املذاكرة للحديث، وذكر الصاحلني يف وقار وسكون، ولفظ حسن
  .وإذا لقيه إنسان، بش به، وأقبل عليه

وكان يتواضع للشيوخ شديدا، وكانوا يعظمونه، وكان يفعل بيحىي بن معني ما مل أره يعمل بغريه من 
  .التواضع والتكرمي والتبجيل

  .ىي أكرب منه بسبع سننيكان حي
كان أيب إذا أتى البيت من املسجد، ضرب برجله حىت : ، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، قال)١(اخلطيب 

  .يسمعوا صوت نعله، ورمبا تنحنح ليعلموا به
رأيت أبا عبد اهللا مرات يقبل وجهه ورأسه، وال يقول : حدثنا حممد بن علي، حدثنا مهىن، قال: اخلالل

  تنع، ورأيت سليمان بنشيئا وال مي
  .داود اهلامشي يقبل رأسه وجبهته، ال ميتنع من ذلك وال يكرهه

وجهت بابين مع اجلارية يسلم على أيب عبد اهللا، فرحب به وأجلسه يف حجره، : وقال عبدوس العطار
  .كلي معه، وجعل يبسطه: وساءله، واختذ له خبيصا، وقال للجارية

  . حسن اخللق، دائم البشر، حيتمل االذى من اجلاركان أبو عبد اهللا: وقال امليموين
  .لوحشة الفراق: مل ال تصحب الناس ؟ قال: سئل أيب: مسعت عبد اهللا بن أمحد، قال: علوان بن احلسني

  



______________  
  ) *اهلامش* (
د إمساعيل بضم اخلاء املعجمة، وفتح الطاء املهملة، ويف آخرها الباء املوحدة، هذه النسبة اليب حمم) ١(

  .بن علي بن إمساعيل اخلطيب، من أهل بغداد
  .ظين أن هذه النبسة إىل اخلطب وإنشائها، وإمنا ذكر هذا لفصاحته: قال السمعاين

  .كان فاضال فهما عارفا بأيام الناس وأخبار اخللفاء
  .٣٥٠ ه، ومات يف مجادى اآلخرة سنة ٢٦٩كانت والدته يف احملرم سنة 

  .١٦٣، ١٦٢ / ٥السمعاين " ساب أن" انظر ترمجته يف 
(*)  

)١١/٣١٨(  

  

يا أبا : حدثنا حممد بن أيوب، حدثنا إبراهيم احلريب، مسعت أمحد بن حنبل، يقول المحد الوكيعي: ابن بطة
قال النيب، صلى : إين الحبك، حدثنا حيىي، عن ثور، عن حبيب بن عبيد، عن املقدام، قال: عبدالرمحن

  ).١" (ب أحدكم أخاه فليعلمه إذا أح: " اهللا عليه وسلم
كنا عند أمحد بن حنبل يف مرتله، : حدثنا جعفر بن حممد القافالين، حدثنا إسحاق بن هانئ، قال: ابن بطة

آملروذي هاهنا ؟ فكأن املروذي كره أن يعلم موضعه، : ومعه املروذي، ومهىن، فدق داق الباب، وقال
  ي هاهنا، وماليس املروذ: فوضع مهىن أصبعه يف راحته، وقال

  .يصنع املروذي هاهنا ؟ فضحك أمحد، ومل ينكر
  .خلف له أبوه طرزا ودارا يسكنها، فكان يكري تلك الطرز، ويتعفف ا: قال ابن اجلوزي: يف معيشته

أنا أذرع هذه الدار، وأخرج الزكاة عنها يف كل : حدثنا جدي، قال يل أمحد بن حنبل: قال ابن املنادي
  .سنة

  ).٢( عمر يف أرض السواد أذهب إىل قول
  

______________  
  ) *اهلامش* (
باب إخبار : يف االدب) ٥١٢٤(، وأخرجه أبو داود ١٣٠ / ٤" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(

االدب " باب ما جاء يف إعالم احلب، والبخاري يف : يف الزهد) ٢٣٩٣(الرجل مبحبته إليه، والترمذي 
حديث حسن صحيح، وسكت عليه : ، وقال الترمذي)٢٥١٤( حبان ، وصححه ابن)٥٤٢" (املفرد 



  . والذهيب املؤلف١٧١ / ٤" املستدرك " احلاكم يف 
أصفى عمر من :  بسنده٣٦٠، ٣٥٩: اليب عبيد القاسم بن سالم، ص" االموال " جاء يف كتاب ) ٢(

ض لكسرى، أرض من قتل يف احلرب، وأرض من هرب من املسلمني، وكل أر: السواد عشرة أصناف
  =يعين االماكن (وكل أرض الهل بيته، وكل مغيض ماء 

)١١/٣١٩(  

  

  .الغلة ما يكون قوتنا، وإمنا أذهب فيه إىل أن لنا فيه شيئا: مسعت أبا عبد اهللا، يقول: قال املروذي
  .لو ترك أبو عبد اهللا الغلة، وكان يصنع له صديق له، كان أعجب إيل: قال رجل: فقلت له

  .مة سوءهذه طع: فقال
  .ومن تعود هذا، مل يصرب عنه

  .الغلة: هذا أعجب إيل من غريه، يعين: مث قال
  .وأنت تعلم أا التقيمنا، وإمنا أخذها على االضطرار

  ).١(رمبا احتاج أمحد، فخرج إىل اللقاط : قال ابن اجلوزي
حدثين : سوسي، قالحدثين أبو جعفر الطر: حدثين حممد بن احلسني، حدثنا املروذي، قال: قال اخلالل

  .ملا نزل علي، خرج إىل اللقاط: الذي نزل عليه أبو عبد اهللا، قال
  .فجاء وقد لقط شيئا يسريا

رأيت أمرا استحييت منه، رأيتهم يلتقطون، فيقوم الرجل : قد أكلت أكثر مما لقطت، فقال: فقلت له
  .على أربع، وكنت أزحف

خرجت إىل الثغر على قدمي، فالتقطت، :  قال أبو عبد اهللاحدثنا املروذي،: أمحد بن حممد بن عبد اخلالق
  .وكنا خنرج إىل اللقاط: لو قد رأيت قوما يفسدون مزارع الناس، قال

  .ورمبا نسخ بأجرة، ورمبا عمل التكك، وأجر نفسه جلمال: قلت
  .رمحة اهللا عليه

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .دير بريد، وكل )املنخفضة اليت جيتمع فيها املاء= 
فهذه كلها أرضون قد جال عنها أهلها، فلم : قال أبو عبيد..فكان غلة ما أصفى سبعة آالف ألف: قال

فلما قام عثمان، رأى أن عمارا أرد على ...يبق ا ساكن، والهلا عامر، فكان حكمها إىل االمام



عمروها، كما يعمرها غريهم، املسلمني، وأوفر خلراجهم من تعطيلها، فأعطاها من رأى إعطاءه على أن ي
  .وقد روي عن عمر التغليظ يف مثل ذلك...ويؤدوا عنها ما جيب للمسلمني عليهم

  .السنبل الذي ختطئه املناجل، ويلتقطه الناس: اللقاط): لقط(، مادة "اللسان " جاء يف ) ١(
  .اسم لذلك الفعل: واللقاط

(*)  

)١١/٣٢٠(  

  

  .أكرمك اهللا: ن املسلم يقول للنصراينسئل أمحد ع: فصل قال إبراهيم احلريب
  .نعم، ينوي ا االسالم: قال

  يطوف: سئل أمحد عن رجل نذر أن يطوف على أربع، فقال: وقيل
  .طوافني، وال يطف على أربع

أمحد ليس بفقيه، لكنه : من عجيب ما مسعته عن هؤالء االحداث اجلهال، أم يقولون: قال ابن عقيل
  .حمدث

  .اجلهل، الن له اختيارات بناها على االحاديث بناء ال يعرفه أكثرهموهذا غاية : قال
  .ورمبا زاد على كبارهم

  .، بل يتخيلونه من بابة حمدثي زماننا)١(أحسبهم يظنونه كان حمدثا وبس : قلت
وواهللا لقد بلغ يف الفقه خاصة رتبة الليث، ومالك، والشافعي، وأيب يوسف، ويف الزهد والورع رتبة 

  . وإبراهيم بن أدهم، ويف احلفظ رتبة شعبة، وحيىي القطان، وابن املديينالفضيل،
مل يستحي ابن اجلوزي : حكاية موضوعة! ! ولكن اجلاهل ال يعلم رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غريه ؟ 

أخربنا ابن ناصر، أخربنا ابن الطيوري، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن احلسني، أخربنا : من إيرادها، فقال
القاضي مهام بن حممد االبلي، حدثنا أمحد بن علي بن حسني اخلطيب، حدثنا احلسني بن بكر الوراق، 

ملا أطلق أيب من احملنة، خشي أن جيئ إليه : أخربنا أبو الطيب حممد بن جعفر، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، قال
  .إسحاق بن راهويه، فرحل ليه

  .فلما بلغ الري
  دخل مسجدا، فجاء مطر 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .كفى وحسب: بس مبعىن) ١(



  .فارسية": اللسان " قال يف 
(*)  

)١١/٣٢١(  

  

  .كأفواه القرب
  .سالما: اخرج أو جتر برجلك، فقلت: اخرج من املسجد لنغلقه، فأىب، فقالوا: فقالوا له

أين : يا هذا: قالفخرجت، واملطر والرعد، وال أدري أين أضع رجلي، فإذا رجل قد خرج من داره، ف
  .الأدري: متر ؟ فقلت

  )٢(فحم ولبود ) ١(فأدخلين إىل بيت فيه كانون : قال
  .ومائدة، فأكلت

  .من بغداد: من أنت ؟ قلت: فقال
  .وأنا إسحاق بن راهويه: أنا هو، فقال: تعرف أمحد ابن حنبل ؟ فقلت: قال

ى الكتابة عن أيب نصر التمار، وال حيىي كان أمحد ال ير: مسعت أبا زرعة، يقول: سعيد بن عمرو الربذعي
  .بن معني، وال أحد ممن امتحن فأجاب

حيضر أبا نصر التمار ملا مات، فحسبت أن ) ٣(صح عندي أن أمحد مل : مسعت امليموين، يقول: أبو عوانة
  .ذلك الجابته يف احملنة

 أيب معمر وأيب لو حدثت عن أحد ممن أجاب، حلدثت عن: وعن حجاج بن الشاعر، مسع أمحد يقول
  .كريب
  .الن أبا معمر اهلذيل ندم، ومقت نفسه، واآلآخر أجروا له دينارين بعد االجابة، فردمها مع فقره: قلت

 -يا أمري املؤمنني، هذا يزعم : حدثنا احلسني بن قهم، حدثنا أيب، قال ابن أيب دواد للمعتصم: الصويل
  .تقع إال على حمدودأمحد، أن اهللا يرى يف اآلخرة، والعني ال : يعين
  : ما عندك يف هذا ؟ قال: فقال

______________  
  ) *اهلامش* (
  .أي موقد) ١(
  .مجع لبد ولبدة ولبدة، وهي كل شعر أو صوف متلبد) ٢(
  ".ملا : " يف االصل) ٣(

(*)  



)١١/٣٢٢(  

  

رون هذا إنكم سترون ربكم كما ت: " عندي قول رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وروى حديث جرير
  ".البدر 

أنظر يف إسناده، وانصرف، ووجه إىل ابن املديين وهو بغداد : ما عندك ؟ فقال: فقال المحد بن أيب دواد
  يا أبا احلسن، حديث جرير يف الرؤية: مملق، فأحضره ووصله بعشرة آالف درهم، وقال

  ).١(وذكر قصة 
وددت أن رؤوسهم : شر ابن احلارث، يقولحدثنا حيىي بن عثمان احلريب، مسعت ب: أمحد بن علي االبار

  .خضبت بدمائهم، وأم مل جييبوا
  : نقل أبو علي بن البناء، عن شيخ، عن آخر، أن هذه االبيات المحد يف علي

______________  
  ) *اهلامش* (
  .صحيح: ما هو ؟ قال:...٤٦٦ / ١١" تاريخ بغداد " ومتامه كما يف ) ١(

  . يعفيين القاضي من هذا:فهل عندك فيه شئ ؟ قال: قال
هذه حاجة الدهر، مث أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه وجلامه، ومل يزل حىت ! يا أبا احلسن : فقال

يف هذا االسناد من ال يعمل عليه، وال على ما يرويه، وهو قيس بن أيب حازم، إمنا كان أعرابيا : قال له
  .بواال على عقبيه

  .واعتنقهفقبل ابن أيب دواد ابن املديين 
حيتج يف الرؤيا حبديث جرير، وإمنا رواه ! يا أمري املؤمنني : فلما كان الغد وحضروا، قال ابن أيب داود

  .عنه قيس بن أيب حازم، وهو أعرايب بوال على عقبيه
  ".فحني أطلع يل هذا، علمت أنه من عمل علي ابن املديين : فقال أمحد بن حنبل بعد ذلك: قال

أما ما حكي عن علي ابن املديين يف : لبغدادي هذه الفرية عن علي بن املديين، فقالولقد دفع اخلطيب ا
هذا اخلرب من أن قيس بن أيب حازم ال يعمل على ما يرويه لكونه أعرابيا بواال على عقبيه، فهو باطل، 

قيس  جممعون على االحتجاج برواية - وفيهم علي -وقد نزه اهللا عليا عن قول ذلك، الن أهل االثر 
بن أيب حازم وتصحيحها، إذ كان من كرباء تابعي أهل الكوفة، وليس يف التابعني من أدرك العشرة 

  .املقدمني وروى عنهم غري قيس، مع روايته عن خلق من الصحابة سوى العشرة
  .ومل حيك أحد ممن ساق خرب حمنة أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل أنه نوظر يف حديث الرؤية

 احملكي عن ابن قهم حمفوظا، فأحسب أن ابن أيب دواد تكلم يف قيس بن أيب حازم مبا فإن كان هذا اخلرب
  .ذكر يف احلديث، وعزا ذلك إىل علي بن املديين



  وممن طعن يف صحة
  .١٤٧ / ٢" الطبقات " هذا اخلرب أيضا السبكي يف 

  ).١( ت ٥٢: وقد سبق ختريج حديث الرؤية يف الصفحة
(*)  

)١١/٣٢٣(  

  

قد كنت تزعم * دنيا فجاد بدينه ليناهلا ماذا دعاك إىل انتحال مقالة * ديين الذي عرضت له يا ابن امل
* أم زهرة الدنيا أردت نواهلا ولقد عهدتك مرة متشددا * كافرا من قاهلا أمر بدا لك رشده فتبعته 

: بن خملد العطارا) ١(المن يرزى ناقة وفصاهلا * صعب املقالة لليت تدعى هلا إن املرزى من يصاب بدينه 
صليت مع أمحد بن حنبل التراويح، وكان يصلي بدار عمه، فلما : حدثنا عمر بن سليمان املؤدب، قال

أوتر، رفع يديه إىل ثدييه، وما مسعنا من دعائه شيئا، وكان يف املسجد سراج على الدرجة مل يكن فيه 
  .قناديل وال حصري وال خلوق

ورزق ربك خري (يا بين، :  أن أمحد الدورقي أعطي ألف دينار، فقالبلغين: قلت اليب: قال صاحل بن أمحد
  ).١٣١: طه) (وأبقى

  .وذكرت له ابن أيب شيبة، وعبد االعلى النرسي، ومن قدم به إىل العسكر من احملدثني
  .إمنا كان أياما قالئل، مث تالحقوا، وما حتلوا منها بكبري شئ: فقال

 الغالء تغزل غزال دقيقا، فتبيع االستار بدرمهني أو حنوه، فكان كانت أمك يف: قال يل أيب: قال صاحل
  .ذلك قوتنا
  .كنا رمبا اشترينا الشئ فنستره منه، لئال يوخبنا عليه: قال صاحل

رأيت أمحد بن عيسى املصري، ومعه قوم من احملدثني، دخلوا على أيب عبد : أخربنا املروذي، قال: اخلالل
  :اهللا بالعسكر، فقال له أمحد

  .يا أبا عبد اهللا، ما هذا الغم ؟ االسالم حنيفية مسحة، وبيت واسع
  فنظر 

______________  
  ) *اهلامش* (
  ).٢( ت ٥٦: تقدم ختريج االبيات يف الصفحة) ١(

(*)  

)١١/٣٢٤(  



  

  .ما أريد أن يدخل علي هؤالء: إليهم، وكان مضطجعا، فلما خرجوا، قال
بكر حىت نعارض :  حدثين إسحاق بن هانئ، قال يل أبو عبد اهللاأخربنا حممد بن علي السمسار،: اخلالل

  ).١(بشئ من الزهد 
أعطيين حصريا وخمدة، وبسطت يف الدهليز، فخرج أبو عبد اهللا، ومعه : فبكرت إليه، وقلت الم ولده

  .ارفعه، الزهد ال حيسن إال بالزهد: لنجلس عليه، فقال: فقلت! ماهذا ؟ : الكتب واحملربة، فقال
  .عته، وجلس على الترابفرف
كنت على باب أمحد بن حنبل، والباب : وأخربين يوسف بن الضحاك، حدثين ابن جبلة، قال: قال

قويل : أنا معك يف ضيق، وأهل صاحل يأكلون ويفعلون، وهو يقول: جماف، وأم ولده تكلمه، وتقول
  .خريا، وخرج الصيب معه، فبكى

  .زبيب: ما تريد ؟ قال: فقال
  ).٢(خذ من البقال حببة اذهب : قال

  .كان مرتل أيب عبد اهللا ضيقا صغريا، وينام يف احلر يف أسفله: وقال امليموين
  .رمبا قلت له فال يفعل، ينام فوق: وقال يل عمه

  .، قد غلب عليها الوسخ)٤(وبرذعة ) ٣(وقد رأيت موضع مضجعه وفيه شاذكونة 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، بتصحيح عبدالرمحن بن قاسم، مجع فيه املؤلف بعض االحاديث يف "الزهد " تاب يف لالمام أمحد ك) ١(

  زهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وبعض الرسل، مث زهد اخللفاء الراشدين
  .صفحة) ٤٠٠(وبعض الصحابة والتابعني، وهو يقع يف 
  .وقد طبع يف مطبعة أم القرى، مث صور

  . جزء من مثانية وأربعني جزءا من الدرهمسدس مثن درهم، وهو: احلبة) ٢(
  .أي مضربة كبرية) ٣(

  .٢٣٨ / ٧السمعاين " أنساب " انظر 
  .أي احللس يلقى حتت الرحل) ٤(

(*)  

)١١/٣٢٥(  

  



دخلت دار أمحد، فرأيت يف : أخربين حامد بن أمحد، مسعت احلسن بن حممد بن احلارث، يقول: اخلالل
  .روحة حواليه، وحب خزفوه حصريا خلقا وخمدة، وكتبه مط

  .كان على بابه مسح من شعر: وقيل
إذا حل إفطار أيب عبد اهللا، : اخلالل، أخربنا املروذي، عن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري، قال يل االمري

  .فأرنيه
  .هذا ال جييبنا إذا كان هذا يعفه: ، فأريته االمري، فقال)١(خبز وخبازة : فجاؤوا برغيفني: قال

  .اشتروا لنا أمس باقلى، فأي شئ كان به من اجلودة: قال أبو عبد اهللا يف أيام عيد: روذيقال امل
  .وجدت الربد يف أطرايف، ما أراه إال من إدامي امللح واخلل: ومسعته يقول

يا أبة، : دخل علي أيب يعودين يف مرضي، فقلت: قال يل عبد اهللا بن أمحد: قال أمحد بن حممد بن مسروق
  .نعم: ا كان يربنا به املتوكل، أفأحج منه ؟ قالعندنا شئ مم

  .ليس هو عندي حرام، ولكن ترتهت عنه: فإذا كان هذا عندك هكذا، فلم ال تأخذ منه ؟ قال: قلت
  .رواه اخللدي عنه

، أخربنا اخلطيب، أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب، )٢(أنبأنا ابن عالن، أخربنا أبو اليمن، أخربنا القزاز 
  الضيب، مسعت أمحد بن إسحاقأخربنا 

 -يبلغين أن احلارث هذا : قال أمحد بن حنبل يوما: الضبعي، مسعت إبراهيم بن إسحاق السراج، يقول
  . يكثر الكون عندك، فلو أحضرته، وأجلستين من حيث اليراين، فأمسع كالمه-احملاسيب : يعين
  السمع : قلت

______________  
  ) *اهلامش* (
  .نبت معروف) ١(
  ).٢( ت ١٢٧: سبقت ترمجته يف الصفحة) ٢(

(*)  

)١١/٣٢٦(  

  

  .والطاعة
وسرين هذا االبتداء من أيب عبد اهللا، فقصدت احلارث، وسألته أن حيضر، وقلت، تسأل أصحابك أن 

  .حيضروا
  .والتمر، وأكثر منهما ما استطعت) ١(يا إمساعيل، فيهم كثرة فال تزدهم على الكسب : فقال



أعلمت أبا عبد اهللا فحضر بعد املغرب، وصعد غرفة، واجتهد يف ورده، وحضر ففعلت ما أمرين، و
احلارث وأصحابه، فأكلوا مث قاموا إىل الصالة، ومل يصلوا بعدها، وقعدوا بني يدي احلارث وهم سكوت 

إىل قريب من نصف الليل، وابتدأ واحد منهم، وسأل عن مسألة، فأخذ احلارث يف الكالم، وهم 
  .يسمعون
  .على رؤوسهم الطري، فمنهم من يبكي، ومنهم من يزعقوكأن 

ما أعلم أين رأيت : كيف رأيت ؟ قال: فصعدت ال تعرف حال أيب عبد اهللا، وهو متغري احلال، فقلت
مثل هؤالء القوم، وال مسعت يف علم احلقائق مثل كالم هذا، وعلى ما وصفت، فال أرى لك صحبتهم، 

  .مث قام وخرج
بلغين أن احلارث تلكم يف شئ من الكالم، فهجره : ا القاسم النصراباذي، يقولمسعت أب: قال السلمي

  .أمحد، فاختفى يف دار مات فيها، ومل يصل عليه إال أربعة أنفس
  فصل

  .كان االمام ال يرى وضع الكتب، وينهى عن كتبة كالمه ومسائله: قال ابن اجلوزي
وهو ثالثون ألف حديث، وكان يقول " د املسن" ولو رأى ذلك، لكانت له تصانيف كثرية، وصنف 

  ).٢(احتفظ ذا املسند، فإنه سيكون للناس إماما : البنه عبد اهللا
  وهو مئة وعشرون ألفا، " والتفسري " 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .عصارة الدهن: بالضم فالسكون) ١(
  =ذا الكتاب وه: " ٢١: ص" خصائص املسند " قال احلافظ أبو موسى املديين يف ) ٢(

)١١/٣٢٧(  

  

وجوابات " ، "واملقدم واملؤخر يف القرآن " ، "حديث شعبة " ، و "والتاريخ " ، "الناسخ واملنسوخ " و 
  .الكبري والصغري، وأشياء أخر" واملناسك " ، "القرآن 

  ".الفرائض " ، ورأيت له ورقة من كتاب )١" (االشربة " ، وكتاب "االميان " وكتاب : قلت
  .ه املذكور شئ ال وجود لهفتفسري

ولو وجد، الجتهد الفضالء يف حتصيله، والشتهر، مث لو ألف تفسريا، ملا كان يكون أزيد من عشرة 
  .آالف أثر، والقتضى أن يكون يف مخس جملدات

  .فهذا تفسري ابن جرير الذي مجع فيه فأوعى ال يبلغ عشرين ألفا



  .ملناديوما ذكر تفسري أمحد أحد سوى أيب احلسني بن ا
  مل ": تارخيه " فقال يف 

______________  
  ) *اهلامش* (
أصل كبري، ومرجع وثيق الصحاب احلديث، انتقي من حديث كثري، ومسموعات وافرة، فجعل إماما = 

  ".ومعتمدا، وعند التنازع ملجأ ومستندا 
  .ويبلغ عدد أحاديثه أكثر من ثالثني ألف حديث

وكذلك يوجد يف مسند االمام أمحد من االسانيد واملتون شئ ": " يث الباعث احلث" وقال ابن كثري يف 
كثري مما يوازي كثريا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندمها والعند أحدمها، بل ومل 

  ".خيرجه أحد من أصحاب الكتب االربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 
  هذا، بل روى فيه الصحيح واحلسن" مسنده " الصحة يف ومل يتوخ االمام أمحد : قلت

  .والضعيف، يعلم ذلك من دراسة االسانيد والتخريج
الذي صنفه أبو بكر اخلالل، " العلل " ومن نظر يف كتاب ": " صيد اخلاطر " وقد قال ابن اجلوزي يف 

  .، وقد طعن فيها أمحد"املسند " رأى أحاديث كثرية كلها يف 
إمنا روى أمحد يف مسنده : لقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء يف مسألة النبيذ، قالونقلت من خط ا

ما تقول يف : قلت اليب: ما اشتهر، ومل يقصد الصحيح وال السقيم، ويدل على ذلك أن عبد اهللا، قال
  .نعم: الذي يرويه عبد العزيز بن أيب رواد ؟ قلت: حديث ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال

  . االحاديث خبالفه:قال
  ".املسند " قد ذكرته يف : قلت
املشهور، فلو أردت أن أقصد ما صح عندي، مل أرو من هذا املسند إال الشئ " املسند " قصدت يف : قال

بعد الشئ اليسري، ولكنك يا بين تعرف طريقيت يف احلديث، لست أخالف ما ضعف من احلديث إذا مل 
  .يكن يف الباب شئ يدفعه

، فمن جعله أصال للصحة، فقد خالفه، "املسند " وقد أخرب عن نفسه كيف طريقه يف : اصيقال الق
  .وترك مقصده

  ).١( ت ٣٠١: سبق التعريف به يف الصفحة) ١(
(*)  

)١١/٣٢٨(  

  



" وهو ثالثون ألفا، و " املسند " يكن أحد أروى يف الدنيا عن أبيه من عبد اهللا بن أمحد، النه مسع منه 
  ).١(و مئة وعشرون ألفا، مسع ثلثيه، والباقي وجادة وه" التفسري 

، ما "املسند " مجعنا أمحد بن حنبل، أنا وصاحل وعبد اهللا، وقرأ علينا : حدثنا حنبل، قال: ابن السماك
  .مسعه غرينا

مجعته وانتقيته من أكثر من سبع مئة ألف ومخسني ألفا، فما اختلف املسلمون فيه : هذا الكتاب: وقال
  . رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فارجعوا إليهمن حديث

  .فإن وجدمتوه فيه، وإال فليس حبجة
  ،"املسند " أحاديث قليلة، ليست يف " الصحيحني " يف : قلت

  .الترد على قوله: لكن قد يقال
ن أن ما وجد فيه أن يكون حجة، ففيه مجلة م: فإن املسلمني ما اختلفوا فيها، مث ما يلزم من هذا القول

  .االحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها، وال جيب االحتجاج ا
  ).٢(وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة، ولكنها قطرة يف حبر 

  .ويف غضون املسند زيادات مجة لعبد اهللا بن أمحد
   من املصنفات -أبا عبد اهللا :  يعين-وله : قال ابن اجلوزي

______________  
  ) *اهلامش* (
ي أن جيد الشخص أحاديث خبط راويها، سواء لقيه أو مسع منه، أم مل يلقه ومل يسمع ه: الوجادة) ١(

  .منه، أو أن جيد أحاديث يف كتب املؤلفني املعروفني
وجدت خبط فالن، إذا عرف : ففي هذه االنواع كلها ال جيوز له أن يرويها عن أصحاا، بل يقول

  .اخلط، ووثق منه
  .قال فالن، أو حنو ذلك: أو يقول

والذي عليه احملققون من أهل العلم وجوب العمل ا عند حصول الثقة مبا جيده القارئ، أي يثق بأن 
هذا اخلرب أو احلديث خبط الشيخ الذي يعرفه، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إىل مؤلفه 

  .الثقة املأمون، وأن يكون إسناد اخلرب صحيحا
القول "  رد ا على من ادعى أن يف املسند أحاديث موضوعة ومسها ب للحافظ ابن حجر رسالة) ٢(

  ".املسدد يف الذب عن مسند أمحد 
  .وهي مطبوعة يف اهلند

(*)  

)١١/٣٢٩(  



  

ثالثة " الرد على الزنادقة " جملدة صغرية، وكتاب " االمامة " جملدة، وكتاب " نفي التشبيه " كتاب 
هو موضوع على االمام :  قلت-" الرسالة يف الصالة "  وكتاب جملد كبري،" الزهد " أجزاء، وكتاب 

  .جملدة" فضائل الصحابة " وكتاب :  قال-
  .فيه زيادات لعبد اهللا ابنه، واليب بكر القطيعي صاحبه: قلت

وقد دون عنه كبار تالمذته مسائل وافرة يف عدة جملدات، كاملروذي، واالثرم، وحرب، وابن هانئ، 
ب، وفوران، وبدر املغازيل، وأيب حيىي الناقد، ويوسف بن موسى احلريب، وعبدوس والكوسج، وأيب طال

العطار، وحممد بن موسى بن مشيش، ويعقوب بن خبتان، ومهىن الشامي، وصاحل بن أمحد، وأخيه، وابن 
عمهما حنبل، وأيب احلارث أمحد بن حممد الصائغ، والفضل بن زياد، وأيب احلسن امليموين، واحلسن بن 

اب، وأيب داود السجستاين، وهارون احلمال، والقاضي أمحد بن حممد الربيت، وأيوب بن إسحاق بن ثو
سافري، وهارون املستملي، وبشر بن موسى، وأمحد بن القاسم صاحب أيب عبيد، ويعقوب بن العباس 

حال، اهلامشي، وحبيش بن سندي، وأيب الصقر حيىي بن يزداد الوراق، وأيب جعفر حممد بن حيىي الك
وحممد بن حبيب البزاز، وحممد بن موسى النهرتريي، وحممد بن أمحد بن واصل املقرئ، وأمحد بن أصرم 
املزين، وعبدوس احلريب قدمي، عنده عن أمحد حنو من عشرة آالف مسألة مل حيدث ا، وإبراهيم احلريب، 

 الكويف، وكان يشبهونه يف وأيب جعفر حممد بن احلسن بن هارون بن بدينا، وجعفر بن حممد بن اهلذيل
اجلاللة مبحمد بن عبد اهللا بن منري، وأيب شيبة إبراهيم بن أيب بكر بن أيب شيبة، وحممد بن عبد اهللا مطني، 

  وجعفر بن

)١١/٣٣٠(  

  

أمحد الواسطي، واحلسن بن علي االسكايف، واحلسن بن علي بن حبر بن بري القطان، واحلسني بن 
يقرب من أيب داود يف :  قال اخلالل-حممد بن احلارث السجستاين إسحاق التستري، واحلسن بن 
   وإمساعيل بن عمر السجزي احلافظ، وأمحد بن الفرات الرازي-املعرفة وبصر احلديث والتفقه 

  .احلافظ
  .وخلق سوى هؤالء، مساهم اخلالل يف أصحاب أيب عبد اهللا

  .نقلوا املسائل الكثرية والقليلة
ائر ما عند هؤالء من أقوال أمحد، وفتاويه، وكالمه يف العلل، والرجال والسنة ومجع أبو بكر اخلالل س

  .والفروع، حىت حصل عنده من ذلك ماال يوصف كثرة
  .ورحل إىل النواحي يف حتصيله، وكتب عن حنو من مئة نفس من أصحاب االمام



االمام أمحد، مث كتب كثريا من ذلك عن أصحاب أصحابه، وبعضه عن رجل، عن آخر، عن آخر، عن 
  .مث أخذ يف ترتيب ذلك، وذيبه، وتبويبه

  .كل واحد من الثالثة يف ثالث جملدات" السنة " وكتاب " العلل " وكتاب " العلم " وعمل كتاب 
ويروي يف غضون ذلك من االحاديث العالية عنده، عن أقران أمحد من أصحاب ابن عيينة ووكيع وبقية 

  .مما يشهد له باالمامة والتقدم
  .يف بضعة عشر جملدة، أو أكثر" اجلامع " وألف كتاب 

مل يكن أحد علمت عين مبسائل أيب عبد اهللا قط، ما عنيت " أخالق أمحد بن حنبل " يف كتاب : وقد قال
  .ا أنا

إنه مل يعن أحد مبسائل أيب عبد اهللا ما عنيت ا أنت : وكذلك كان أبو بكر املروذي، رمحه اهللا، يقول يل
  .ل مدان، يقال له متويه، وامسه حممد بن أيب عبد اهللا، مجع سبعني جزءا كباراإال رج

  .ومولد اخلالل كان يف حياة االمام أمحد، ميكن أن يكون رآه وهو صيب

)١١/٣٣١(  

  

تزوج جدي بأم أيب عباسة، فلم يولد له منها سوى أيب، مث توفيت، مث : قال زهري بن صاحل: زوجاته وآله
  .حيانة امرأة من العرب، فما ولدت له سوى عمي عبد اهللاتزوج بعدها ر

مكثنا عشرين سنة، ما : مسعت أبا عبد اهللا، ذكر أهله، فترحم عليها، وقال: مسعت املروذي: قال اخلالل
  .اختلفنا يف كلمة

  .وما علمنا أمحد تزوج ثالثة
ا وفوران، فتبعين أبو عبد اهللا، أمرنا أبو عبد اهللا أن نشتري له جارية، فمضيت أن: قال يعقوب بن خبتان

  .يا أبا يوسف، يكون هلا حلم: وقال
ملا توفيت أم عبد اهللا، اشترى جدي حسن، فولدت له أم علي زينب، واحلسن واحلسني : وقال زهري

  .توأما، وماتا بالقرب من والدما، مث ولدت احلسن وحممدا، فعاشا حنو االربعني
  .مث ولدت بعدمها سعيدا

: قلت ملوالي: مسعت حسن أم ولد أيب عبد اهللا، تقول: حدثنا حممد بن علي بن حبر، قال: لقال اخلال
  .اصرف فرد خلخايل

  .نعم: وتطيب نفسك ؟ قلت: قال
  .فبيع بثمانية دنانري ونصف، وفرقها وقت محلي

  .اشتري ذا رأسا، فجاءت به، فأكلنا: فلما ولدت حسنا، أعطى مواليت كرامة درمها، فقال



  .يا حسن، ما أملك غري هذا الدرهم: فقال
  .وكان إذا مل يكن عنده شئ، فرح يومه: قالت

  من غزل ) ١(أريد احتجم، وما معه شئ، فبعت نصيفا : وقال يوما
______________  

  ) *اهلامش* (
  .، بدون ألف"نصيف : " يف االصل) ١(

  .اخلمار: النصيف): نصف(ويف اللسان مادة 
(*)  

)١١/٣٣٢(  

  

  .دراهم، فاشتريت حلما بنصف، وأعطى احلجام درمهابأربعة 
  .واشتريت طيبا بدرهم: قالت

  .وملا خرج إىل سر من رأى، كنت قد غزلت غزال لينا، وعملت ثوبا حسنا
  فلما قدم، أخرجته إليه، وكنت قد أعطيت كراءه مخسة عشر درمها

  . هذايا موالي، عندي غري: ما أريده، قلت: من الغلة، فلما نظر إليه، قال
  .فدفعت الثوب إىل فوران، فباعه باثنني وأربعني درمها

  .ال تقطعيه، دعيه، فكان كفنه: وغزلت ثوبا كبريا، فقال
وكان أسن بين أمحد بن حنبل صاحل، فويل قضاء أصبهان، ومات ا سنة مخس وستني ومئتني عن نيف 

  .وستني سنة
  .يروي عن أيب الوليد الطيالسي، والكبار

أحدمها زهري بن صاحل، حمدث ثقة، مات سنة ثالث وثالث مئة، واآلخر أمحد بن صاحل، : وخلف ابنني
  .الأعلم مىت تويف، يروي عنه ولده حممد بن أمحد بن صاحل

  .فمات حممد هذا سنة ثالثني وثالث مئة كهال
  .ئمةوأما الولد الثاين فهو احلافظ أبو عبدالرمحن عبد اهللا بن أمحد، راوية أبيه، من كبار اال

  .مات سنة تسعني ومئتني عن سبع وسبعني سنة
  .وله ترمجة أفردا

والولد الثالث سعيد بن أمحد، فهذا ولد المحد قبل موته خبمسني يوما، فكرب وتفقه، ومات قبل أخيه عبد 



  .اهللا
  .وأما حسن وحممد وزينب، فلم يبلغنا شئ من أحواهلم، وانقطع عقب أيب عبد اهللا فيما نعلم

)١١/٣٣٣(  

  

نبهين أبو عبد اهللا ذات ليلة، وكان قد واصل، فإذا هو قاعد، : عن أيب بكر املروذي، قال: وصية أمحد
  .هوذا يدار يب من اجلوع، فأطعمين شيئا، فجئته بأقل من رغيف، فأكله: فقال

ع وكان يقوم إىل احلاجة فيستريح، ويقعد من ضعفه، حىت إن كنت البل اخلرقة، فيلقيها على وجهه لترج
  إليه نفسه،

هذا ما أوصى به أمحد : حبيث إنه أوصى، فسمعته يقول عند وصيته، وحنن بالعسكر، وأشهد على وصيته
  .بن حممد، أوصى أنه يشهد أن الإله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله

  . حدقتيهمكث أيب بالعسكر ستة عشر يوما، ورأيت مآقيه دخلتا يف: وقال عبد اهللا بن أمحد
  .هذا ما أوصى به أمحد بن حممد بن حنبل، فذكر الوصية وقد مرت: فأوصى أيب: وقال صاحل

استكملت سبعا وسبعني سنة، ودخلت يف مثان، فحم من ليلته، : مسعت أيب، يقول: قال عبد اهللا: مرضه
  .ومات اليوم العاشر

، حم أيب ليلة االربعاء، وبات وهو )تنيومئ(ملا كان أول ربيع االول من سنة إحدى وأربعني : وقال صاحل
يا أبة، على ما : حمموم، يتنفس تنفسا شديدا، وكنت قد عرفت علته، وكنت أمرضه إذا اعتل، فقلت له

  .على ماء باقلى: أفطرت البارحة ؟ قال
  ).١(خذ بيدي، فأخذت بيده، فلما صار إىل اخلالء، ضعف، وتوكأ علي : مث أراد القيام، فقال

  ف إليه وكان خيتل
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".ضعفت رجاله حىت توكأ علي ": "...تاريخ االسالم " عبارة املؤلف يف ) ١(

(*)  

)١١/٣٣٤(  

  

  .غري متطبب كلهم مسلمون
يا :  فقال- وهذا كان يوم الثالثاء، فمات يوم اجلمعة -فوصف له متطبب قرعة تشوى، ويسقى ماءها 



  .مرتل أخيك) يف(تشوى يف مرتلك، وال ال: لبيك، قال: صاحل، قلت
، وكثر )٢(، وأتى ابن علي بن اجلعد فحبسته )١(وصار الفتح بن سهل إىل الباب ليعوده فحجبته 

  .الناس
  .تأذن هلم، فيدعون لك: فما ترى ؟ قلت: فقال
رجون، أستخري اهللا، فجعلوا يدخلون عليه أفواجا، حىت متتلئ الدار، فيسألونه، ويدعون له، وخي: قال

  .ويدخل فوج، وكثر الناس، وامتال الشارع، وأغلقنا باب الزقاق
  ).٣(إين الرى الرجل حيىي شيئا من السنة فأفرح به : وجاء جار لنا قد خضب، فقال أيب

  .وجه فاشتر مترا، وكفر عين كفارة ميني: فقال يل
  .فبقي يف خريقته حنو ثالثة دراهم: قال

  .احلمد هللا: فأخربته، فقال
  .اقرأ علي الوصية، فقرأا، فأقرها: لوقا

وكنت أنام إىل جنبه، فإذا أراد حاجة، حركين فأناوله، وجعل حيرك لسانه، ومل يئن إال يف الليلة اليت تويف 
  .فيها

  .ومل يزل يصلي قائما، أمسكه فريكع ويسجد، وأرفعه يف ركوعه
تا، فلما كان يوم اجلمعة، الثنيت عشرة واجتمعت عليه أوجاع احلصر، وغري ذلك، ومل يزل عقله ثاب: قال

  .خلت من ربيع االول، لساعتني من النهار، تويف
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".فحجبه ": " تاريخ االسالم " يف ) ٢(و ) ١(
  .٤٠٣: ص" مناقب االمام أمحد " ، و ١٢٥: ص" تاريخ االسالم " انظر تتمة اخلرب يف ) ٣(

(*)  

)١١/٣٣٥(  

  

مرض أمحد تسعة أيام، وكان رمبا أذن للناس، فيدخلون عليه أفواجا، يسلمون ويرد : روذيوقال امل
  .بيده

  .وتسامع الناس وكثروا
ومسع السلطان بكثرة الناس، فوكل السلطان ببابه وبباب الزقاق الرابطة وأصحاب االخبار، مث أغلق 



  بال الزقاق، فكان الناس يف الشوارع
  .لباعةواملساجد، حىت تعطل بعض ا

احلاكة، ورمبا تسلق، وجاء ) ١(وكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه، رمبا دخل من بعض الدور وطرز 
  .أصحاب االخبار، فقعدوا على االبواب

  .إن االمري يقرئك السالم، وهو يشتهي أن يراك: وجاءه حاجب ابن طاهر، فقال
  .هذا مما أكره، وأمري املؤمنني قد أعفاين مما أكره: فقال
  .وأصحاب اخلرب يكتبون خبربه إىل العسكر، والربد ختتلف كل يوم: قال

  .وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه، وجعلوا يبكون عليه
  .وجاء قوم من القضاة وغريهم، فلم يؤذن هلم

  .اذكر وقوفك بني يدي اهللا، فشهق أبو عبد اهللا، وسالت دموعه: ودخل عليه شيخ، فقال
  .ادعوا يل الصبيان، بلسان ثقيل:  يومني، قالفلما كان قبل وفاته بيوم أو

فجعلوا ينضمون إليه، وجعل يشمهم وميسح رؤوسهم، وعينه تدمع، وأدخلت حتته الطست، : قال
  .فرأيت بوله دما عبيطا
  .هذا رجل قد فتت احلزن والغم جوفه: فقلت للطبيب، فقال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 عن ابن اجلوزي أن والد االمام أمحد خلف ٣١٩اب، وقد تقدم يف ص املوضع الذي تنسج فيه الثي) ١(

  .له طرزا ودارا يسكنها، فكان يكري تلك الطرز
(*)  

)١١/٣٣٦(  

  

خلل االصابع، فلما كانت ليلة اجلمعة، ثقل، وقبض : يوم اخلميس ووضأته، فقال) ١(واشتدت علته 
أن الدنيا قد ارجتت، وامتالت السكك صدر النهار، فصاح الناس، وعلت االصوات بالبكاء، حىت ك

  .والشوارع
  أعطي: أخربين عصمة بن عصام، حدثنا حنبل، قال: اخلالل

هذه من شعر النيب، صلى : بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد اهللا، وهو يف احلبس ثالث شعرات، فقال
  .شعرة على لسانهاهللا عليه وسلم، فأوصى أبو عبد اهللا عند موته أن جيعل على كل عني شعرة، و



  .ففعل ذلك به عند موته
  .مات الثنيت عشرة خلت من ربيع االول، يوم اجلمعة: وقال عبد اهللا بن أمحد ومطني وغريمها
  .وقال ذلك البخاري، وعباس الدوري

  .ربيع اآلخر: فقد غلط ابن قانع حيث يقول
  .معةأخرجت اجلنازة بعد منصرف الناس من اجل: حدثنا املروذي، قال: اخلالل

حدثنا أبو عامر، حدثنا هشام بن سعد، عن سعيد بن أيب هالل، عن ربيعة بن سيف، ": مسنده " أمحد يف 
أو ليلة (ما من مسلم ميوت يوم اجلمعة : " عن عبد اهللا بن عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).٢" (إال وقاه اهللا فتنة القرب ) اجلمعة
  

______________  
   *)اهلامش* (
  ".عليه ": " تاريخ االسالم " يف ) ١(
من طريق عبدالرمحن بن مهدي، وأيب ) ١٠٧٤(، وأخرجه الترمذي ١٦٩ / ٢" املسند " هو يف ) ٢(

  .عامر العقدي، كالمها عن هشام بن سعد به
وهو منقطع، الن ربيعة بن سيف إمنا يروي عن عبدالرمحن احلبلي، عن عبد اهللا بن عمرو، وال نعرف له 

  .اعا من ابن عمرو، لكن احلديث قوي بشواهده عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد اهللا، وغريمهامس
  ".حتفة االحوذي " انظر 
(*)  

)١١/٣٣٧(  

  

 حباجبه مظفر، ومعه غالمان معهما مناديل -نائب بغداد :  يعين-وجه ابن طاهر : قال صاحل بن أمحد
قد فعلت مالو كان أمري املؤمنني حاضره كان :  ويقولاالمري يقرئك السالم،: فيها ثياب وطيب، فقالوا

  .يفعله
إن أمري املؤمنني قد أعفى أبا عبد اهللا يف حياته مما يكره، وال أحب : أقرئ االمري السالم، وقل له: فقلت

يكون شعاره، فأعدت عليه مثل قويل، وقد كان غزلت : أن أتبعه بعد موته مبا كان يكرهه، فعاد، وقال
 ثوبا عشاريا قوم بثمانية وعشرين درمها، ليقطع منه قميصني، فقطعنا له لفافتني، وأخذنا من له اجلارية

  .، فأدرجناه يف ثالث لفائف)١(فوران لفافة أخرى 
  .واشترينا له حنوطا، وفرغ من غسله، وكفناه، وحضر حنو مئة من بين هاشم، وحنن نكفنه



  .وجعلوا يقبلون جبهته حىت رفعناه على السرير
صلى على أيب حممد بن عبد اهللا بن طاهر، غلبنا على الصالة عليه، وقد كنا صلينا عليه : ل عبد اهللاقا

  .حنن واهلامشيون يف الدار
  .أنا: من يصلي على أيب عبد اهللا ؟ قلت: وجه ابن طاهر إيل: وقال صاحل

  . السريرفلما صرنا إىل الصحراء، إذا بابن طاهر واقف، فخطا إلينا خطوات، وعزانا، ووضع
، فجاءين ابن طاهر، فقبض هذا علي يدي، )٢(فلما انتظرت هنية، تقدمت، وجعلنا نسوي الصفوف 

  .االمري: وحممد بن نصر على يدي، وقالوا
  .، ومل يعلم)٣(فمانعتهم فنحياين وصلى هو 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .وأخذ منه فوران: يف االصل) ١(

  .٤١٢ :ص" املناقب " والتصويب من 
  ".وجعلت أسوي صفوف الناس ": " تاريخ االسالم " عبارة املؤلف يف ) ٢(
 ٣" املستدرك " وهو السنة، فإن الوايل أو نائبه أحق فيها باالمامة ممن الويل، فقد أخرج احلاكم يف ) ٣(
إين لشاهد يوم مات احلسن بن علي، فرأيت احلسني بن علي يقول :  من طريق أيب حازم قال١٧١/ 
  .تقدم، فلوال أا سنة، ما قدمتك: سعيد بن العاص، ويطعن يف عنقه ويقولل

  .وسعيد أمري على املدينة يومئذ، وكان بينهما شئ
  =وصحح إسناده ووافقه الذهيب 

)١١/٣٣٨(  

  

  الناس بذلك، فلما كان يف الغد علموا، فجعلوا جييؤون، ويصلون على
  .القرب

  .لون على القربومكث الناس ما شاء اهللا، يأتون، فيص
طوىب لك يا حممد، صليت : مسعت املتوكل، يقول حملمد بن عبد اهللا: قال عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان

  .على أمحد بن حنبل، رمحة اهللا عليه
:  يعين-ما بلغنا أن مجعا يف اجلاهلية وال االسالم مثله : مسعت عبد الوهاب الوراق، يقول: قال اخلالل

  . بلغنا أن املوضع مسح وحزر على الصحيح، فإذا هو حنو من ألف ألف حىت-من شهد اجلنازة 



وحزرنا على القبور حنوا من ستني ألف امرأة، وفتح الناس أبواب املنازل يف الشوارع والدروب، ينادون 
  .من أراد الوضوء

د، فكانت أنه حضر جنازة أمح) ١(أخربنا بنان بن أمحد القصباين : وروى عبد اهللا بن إسحاق اخلراساين
  .الصفوف من امليدان إىل قنطرة باب القطيعة

وحزر من حضرها من الرجال بثمان مئة ألف، ومن النساء بستني ألف امرأة، ونظروا فيمن صلى العصر 
  .يومئذ يف مسجد الرصافة، فكانوا نيفا وعشرين ألفا

طة اليت وقف الناس إن أمحد ملا مات، مسحت االمكنة املبسو: يقال: قال موسى بن هارون احلافظ
للصالة عليها، فحزر مقادير الناس باملساحة على التقدير ست مئة ألف أو أكثر، سوى ما كان يف 

  .االطراف واحلوايل والسطوح واملواضع املتفرقة أكثر من ألف ألف
  

______________  
  ) *اهلامش* (
رجاله : والبزار، وقال"  الكبري "، ونسبه إىل الطرباين يف ٣١ / ٣" امع " وأورده اهليثمي يف = 

  .موثقون
  ).٨١٤(برقم " كشف االستار " وهو يف 

  .، بالضاد املعجمة"القضباين ": " تاريخ االسالم " يف ) ١(
(*)  

)١١/٣٣٩(  

  

مسعت يف دار ابن طاهر : حدثين فتح بن احلجاج، قال: قال جعفر بن حممد بن احلسني النيسابوري
  .ين رجالاالمري، أن االمري بعث عشر

  .فحزروا كم صلى على أمحد بن حنبل، فحزروا، فبلغ ألف ألف ومثانني ألفا سوى من كان يف السفن
  .بلغوا ألف ألف وثالث مئة ألف: ، فقال)١(رواها خشنام بن سعد 

بلغين أن املتوكل أمر أن ميسح املوضع الذي وقف : مسعت أبا زرعة، يقول: قال عبدالرمحن بن أيب حامت
  .اس حيث صلي على أمحد، فبلغ مقام ألفي ألف ومخس مئة ألفعليه الن

يف جنازة ) ٢(بلغين عن أيب القاسم البغوي أن ابن طاهر أمر أن حيزر اخللق الذين : وقال أبو بكر البيهقي
  .أمحد، فاتفقوا على سبع مئة ألف نفس

حضور الناس، فما حضرت جنازة شريك، وجنازة أيب بكر بن عياش، ورأيت : قال أبو مهام السكوين



  .جنازة أيب عبد اهللا: رأيت مجعا قط مثل هذا يعين
مسعت : القواس مع الدار قطين، فلما نظر إىل اجلمع، قال) ٣) (الفتح(حضرت جنازة أيب : قال السلمي

بيننا : قولوا الهل البدع: مسعت أيب يقول: مسعت عبد اهللا بن أمحد، يقول: أبا سهل بن زياد، يقول
  ).٤(اجلنائز وبينكم يوم 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ١٥٢ / ١" الطبقات " ، وهو خطأ وقد ذكره ابن أيب يعلى يف "خشنام بن سعيد : " يف االصل) ١(

  .نقل عن إمامنا أشياء: وقال
  ".الذي ": " تاريخ االسالم " يف ) ٢(
  .الزيادة من تاريخ االسالم) ٣(
  وقد صدق اهللا قول أمحد يف هذا،: " ٣٤٢ / ١٠" يخ التار" قال احلافظ ابن كثري يف ) ٤(

  .فإنه كان إمام السنة يف زمانه
  = مل حيتفل -وعيون خمالفيه أمحد بن أيب دواد وهو قاضي قضاة الدنيا 

)١١/٣٤٠(  

  

باأبا عبد اهللا، قد جاءتك البشرى، هذا اخللق : ودخل على أيب جماهد بن موسى، فقال: قال صاحل
أوصين يا أبا عبد : ايل لو وردت على اهللا الساعة، وجعل يقبل يده ويبكي، ويقوليشهدون لك، ما تب
  .اهللا، فأشار إىل لسانه

  .ودخل سوار القاضي، فجعل يبشره وخيربه بالرخص
  .حدثين بالرخص: وذكر عن معتمر أن أباه قال له عند موته

 طاووس، أنه كان يكره االنني، جئين بالكتاب الذي فيه حديث ابن إدريس، عن أبيه، عن: وقال يل أيب
  ).١(فقرأته عليه، فلم يئن إال ليلة وفاته 

  .أخرج حديث االنني، فقرأته عليه، فما مسع له أنني حىت مات: قال أيب: وقال عبد اهللا بن أمحد
ملا حضرت أيب : مسعت عبد اهللا بن أمحد يقول: مسعناه قال: ويف جزء حممد بن عبد اهللا بن علم الدين

، جلست عنده وبيدي اخلرقة الشد ا حلييه، فجعل يغرق مث يفيق، مث يفتح عينيه، ويقول بيده الوفاة
  .هكذا البعد البعد، ثالث مرات

يا بين، ما تدري ؟ : فلما كان يف الثالثة، قلت يا أبة، أي شئ هذا الذي هلجت به يف هذا الوقت ؟ فقال



  .ال: قلت
البعد حىت : يا أمحد فتين، وأنا أقول:  عاض على أنامله، يقولإبليس لعنه اهللا قائم حبذائي، وهو: قال

  .أموت
  .فهذه حكاية غريبة، تفرد ا ابن علم، فاهللا أعلم

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .أحد مبوته، ومل يلتفت إليه= 

  .وملا مات، ماشيعه إال قليل من أعوان السلطان
عه وتنقريه وحماسبته نفسه يف خطراته وحركاته، مل وكذلك احلارث ابن أسد احملاسيب، مع زهده وور

  يصل عليه إال ثالثة أو أربعة من الناس، وكذلك بشر بن غياث املريسي، مل يصل عليه إال طائفة يسرية
  .جدا

  ".فلله االمر من قبل ومن بعد 
  .٢١٥: يف الصفحة) ١(انظر التعليق رقم ) ١(

(*)  

)١١/٣٤١(  

  

ملكارم التيمي، أخربنا احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا أيب، حدثنا أمحد بن حممد وقد أنبأنا الثقة، عن أيب ا
  .نعم: هل عقل أبوك عند املعاينة ؟ قال: سئل عبد اهللا بن أمحد: بن عمر، قال

خللوا أصابعي، : هو ذا يقول: أي شئ يقول ؟ فقلت: كنا نوضئه، فجعل يشري بيده، فقال يل صاحل
  .االشارة، فمات من ساعتهفخللنا أصابعه مث ترك 

  .جعل أيب حيرك لسانه إىل أن تويف: وقال صاحل
  .رفعنا جنازة أمحد مع العصر، ودفناه مع الغروب: وعن أمحد بن داود االمحسي، قال

مل حيضر أيب وقت غسله غريب، فأردنا أن نكفنه، فغلبنا عليه بنو هاشم، وجعلوا يبكون : قال صاحل
  .كبوم عليه ويقبلونه، ووضعناه على السرير، وشددنا بالعمائمعليه، ويأتون بأوالدهم في

شهدت املوسم أربعني عاما، فما رأيت مجعا قط مثل : مسعت ابن أيب صاحل القنطري، يقول: قال اخلالل
  .مشهد أيب عبد اهللا:  يعين-هذا 

ة والطعن على أهل أظهر الناس يف جنازة أمحد بن حنبل السن: مسعت عبد الوهاب الوراق، يقول: اخلالل



البدع، فسر اهللا املسلمني بذلك على ما عندهم من املصيبة ملا رأوا من العز وعلو االسالم، وكبت أهل 
  .الزيغ

  .ولزم بعض الناس القرب، وباتوا عنده، وجعل النساء يأتني حىت منعن
  ما صلوا: ومسعت املروذي يقول عن علي بن مهرويه، عن خالته، قالت

  .إن الزمحة دامت على القرب أياما:  العصر يوم وفاة أمحد، وقيلببغداد يف مسجد

)١١/٣٤٢(  

  

أخربنا إسحاق بن أيب بكر، أخربنا ابن خليل، أخربنا اللبان، عن احلداد، أخربنا أبو نعيم، مسعت ظفر بن 
 وأخربنا ابن) ح(أمحد، حدثين احلسني بن علي، حدثين أمحد بن الوراق، حدثين عبدالرمحن بن حممد 

الفراء، أخربنا ابن قدامة، أخربنا ابن خضري، أخربنا ابن يوسف، أخربنا الربمكي، أخربنا ابن مردك، 
حدثنا عبدالرمحن بن أيب حامت، حدثين أبو بكر حممد بن عباس املكي، مسعت الوركاين جار أمحد بن 

، واليهود، والنصارى، املسلمني: يوم مات أمحد بن حنبل وقع املأمت والنوح يف أربعة أصناف: حنبل، قال
  .واوس

  .وأسلم يوم مات عشرون ألفا
  .عشرة آالف من اليهود والنصارى واوس: ويف رواية ظفر

هذه حكاية منكرة، تفرد بنقلها هذا املكي عن هذا الوركاين، وال يعرف، وما ذا بالوركاين املشهور حممد 
كان جارا : وهو الذي قال فيه أبو زرعةبن جعفر الذي مات قبل أمحد بن حنبل بثالث عشرة سنة، 

  .المحد بن حنبل
  .مث العادة والعقل حتيل وقوع مثل هذا

  .وهو إسالم ألوف من الناس ملوت ويل هللا، وال ينقل ذلك إال جمهول اليعرف
  .فلو وقع ذلك، الشتهر ولتواتر لتوفر اهلمم، والدواعي على نقل مثله

  .ك العجببل لو أسلم ملوته مئة نفس، لقضي من ذل
  ).١! (فما ظنك ؟ 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
وهي حكاية منكرة الأعلم رواها أحد إال هذا الوركاين، ": " تاريخ االسالم " نص كالم املؤلف يف ) ١(

والعنه إال حممد بن العباس، تفرد ا ابن أيب حامت، والعقل حييل أن يقع مثل هذا احلادث يف بغداد، وال 



  عة تنعقد مهمهم ودواعيهم على نقل ما هو دون ذلك بكثري،ينقله مجا
وكيف يقع مثل هذا االمر الكبري وال يذكره املروذي والصاحل بن أمحد، والعبد اهللا بن أمحد، وال حنبل 
الذين حكوا من أخبار أيب عبد اهللا جزئيات كثرية ال حاجة إىل ذكرها، فواهللا لو أسلم يوم موته عشرة 

ا، ولكان ينبغي أن يرويه حنو من عشرة أنفس، مث انكشف يل كذب احلكاية، بأن أبا أنفس لكان عظيم
 جار أمحد بن حنبل، وكان يرضاه، وقال ابن سعد - حممد بن جعفر -كان الوركاين يعين : زرعة قال

  =مات الوركاين يف رمضان سنة : وعبد اهللا بن أمحد وموسى بن هارون

)١١/٣٤٣(  

  

  .جاء كتاب املتوكل على اهللا إىل ابن طاهر، يأمره بتعزيتنا، يأمر حبمل الكتبوبعد أيام : قال صاحل
  .إا لنا مساع، فتكون يف أيدينا وتنسخ عندنا: فحملتها، وقلت: قال
  .أقول المري املؤمنني، فلم يزل يدافع االمري، ومل خترج عن أيدينا، واحلمد هللا: فقال

كنت باليمن، : روذي، حدثين أبو حممد اليماين بطرسوس، قالحدثنا حممد بن احلسني، حدثنا امل: اخلالل
إن بنيت قد عرض هلا عارض، فمضيت معه إىل عزام باليمن، فعزم عليها، وأخذ علي : فقال يل رجل

  .الذي عزم عليه العهد أن ال يعود، فمكث حنوا من ستة أشهر
  .قد عاد إليها: مث جاءين أبوها، فقال

  .فاذهب إىل العزام: قلت
: ويلك، أليس قد أخذت عليك العهد أن التقرا ؟ قال: ذهب إليه فعزم عليها، فكلمه اجلين، فقالف

  .ورد علينا موت أمحد بن حنبل، فلم يبق أحد من صاحلي اجلن إال حضره إال املردة، فإين ختلفت معهم
رأيت : ن اجلمال يقولحدثنا أبو زرعة، مسعت حممد بن مهرا: وباالسناد إىل ابن أيب حامت: ومن املنامات

  .أمحد بن حنبل يف النوم كأن عليه بردا خمططا أو مغريا، وكأنه بالري يريد املصري إىل اجلامع
  فاستعربت بعض أهل: قال

  .هذا رجل يشتهر باخلري: التعبري، فقال
  .فما أتى عليه إال قريب حىت ورد من خربه من أمر احملنة: وبه إىل اجلمال، قال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .مثان وعشرين ومئتني= 



  ".فظهر لك ذا أنه مات قبل أمحد بدهر، فكيف حيكي يوم جنازة أمحد رمحه اهللا 
(*)  

)١١/٣٤٤(  

  

رأيت أمحد يف املنام، فرأيته أضخم مما كان وأحسن وجها : ومسعت أيب، يقول: وبه قال ابن أيب حامت
  .مما كان) ١(وسحنا 

  .ذاكرهفجعلت أسأله احلديث وأ
ما : رأيت رجال من أهل احلديث تويف، فقلت: ومسعت عبد اهللا بن احلسني بن موسى، يقول: وبه قال

  .باهللا إنه غفر يل: قال! باهللا ؟ : غفر يل، فقلت: فعل اهللا بك ؟ قال
  .مبحبيت أمحد بن حنبل: فقلت مباذا غفر اهللا لك ؟ قال

، عن احلسن بن عيسى، عن أخي أيب )٢(هللا الطهراين حدثنا حممد بن مسلم، حدثين أبو عبد ا: وبه قال
ورأيته مستعجال، : غفر يل: ما فعل بك ربك ؟ قال: رأيت شابا، تويف بقزوين، فقلت: عقيل، قال

الن أهل السماوات قد اشتغلوا بعقد االلوية الستقبال أمحد ابن حنبل، وأنا أريد : فسألته، فقال
  .استقباله

  .موكان أمحد تويف تلك االيا
  .مث لقيت أخا أيب عقيل، فحدثين بالرؤيا: قال ابن مسلم

ما : رأيت السندي يف النوم، فقلت: وحدثنا حممد بن مسلم، حدثنا اهليثم بن خالويه، قال: وبه قال
  .أنا خبري، لكن اشتغلوا عين مبجئ أمحد بن حنبل: حالك ؟ قال

، أخربنا عبد املغيث بن زهري، وأبو منصور أخربنا علي بن عبد الدائم، أخربنا حممد بن يوسف بن مسافر
  أخربنا : بن محدية، وأخوه حممد، قالوا

______________  
  ) *اهلامش* (
  .لني البشرة، واهليئة واللون، وهو املقصود هنا: السحنة والسحناء، وحيركان) ١(
هران، وهي قرية بكسر الطاء املهملة، وسكون اهلاء، وفتح الراء، ويف آخرها النون، نسبة إىل ط) ٢(

  .أ / ٣٧٤ب و  / ٣٧٣السمعاين، لوحة " أنساب " كبرية على باب أصفهان، كذا يف 
(*)  

)١١/٣٤٥(  

  



أبو غالب بن البناء، أخربنا أيب أبو علي، أخربنا عبيد اهللا بن أمحد االزهري، حدثنا حممد بن العباس، أن 
جاءين : القواريري عبيد اهللا بن عمر، قالابن خملد أخربهم، أخربنا يزيد بن خالد بن طهمان، أخربنا 

على فالن : رأيت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قاعدا، ومعه أمحد بن نصر، فقال: شيخ فخال يب، فقال
لعنة اهللا ثالث مرات، وعلى فالن وفالن، فإما يكيدان الدين وأهله، ويكيدان أمحد بن حنبل 

  .اء اهللاوالقواريري، وليس يصالن إىل شئ منهما إن ش
  .جزاكما اهللا عين خريا وعن أميت: اقرأ أمحد والقواريري السالم، وقل هلما: مث قال

أخربنا احلسني بن حممد الناقد، حدثنا حممد بن العباس، حدثنا ابن أيب داود، حدثين : وبه قال أبو علي
قال رسول اهللا، صلى اهللا : رأيت يف املنام أيام احملنة، كأن رجال خرج من املقصورة، وهو يقول: أيب، قال

نسيت امسه إال أنه كان : ، وقال)١" (أمحد بن حنبل وفالن : اقتدوا باللذين من بعدي: " عليه وسلم
  .اقتدوا يف وقتكم هذا: أيام قتل أمحد بن نصر، يعين

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ، أخربنا أبو بكر اآلجري، أخربنا عبد اهللا بن العباس : وبه
  لطيالسي، حدثنا بندار وحممد بنا

  .كنا نقرأ على شيخ ضرير: املثىن، قاال
إن مل يكن القرآن خملوقا، فمحى اهللا القرآن من : فلما أحدثوا ببغداد القول خبلق القرآن، قال الشيخ

  .صدري
قي يف ما ب: يا فالن، ما فعل القرآن ؟ قال: فلما مسعنا هذا، تركناه فلما كان بعد مدة لقيناه، فقلنا

  .صدري منه شئ
  .، إال أن أمسعها من غريي يقرؤها)قل هو اهللا أحد(وال : قال) قل هو اهللا أحد(وال : قلنا
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٣٠٥: يف الصفحة) ١(انظر التخريج رقم ) ١(

(*)  

)١١/٣٤٦(  

  

، أخربنا أبو إمساعيل )١(أخربنا أبو حفص بن القواس، أنبأنا الكندي، أخربنا عبدامللك الكروخي 
: ، وقال أبو حممد اخلالل)ح(االنصاري، أخربنا حممد بن عبد اجلليل، أخربنا حممد بن أمحد بن إبراهيم 

أخربنا أمحد بن حممد بن مقسم، مسعت عبد العزيز بن أمحد : أخربنا عبيد اهللا ابن عبدالرمحن الزهري، قاال



يا : رأيت رب العزة يف املنام، فقلت: مسعت أيب، يقولالنهاوندي، مسعت عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، 
  .بكالمي يا أمحد: رب، ما أفضل ما تقرب به إليك املتقربون ؟ قال

  .بفهم وبغري فهم: يا رب، بفهم، أو بغري فهم ؟ قال: قلت
ة رأى جار لنا كأن ملكا نزل من السماء، معه سبع: بإسناد إىل إبراهيم بن خرزاد، قال" احللية " ويف 

  .تيجان، فأول من توج من الدنيا أمحد بن حنبل
حدثنا علي بن إبراهيم الشافعي، حدثنا أبو بكر حممد بن احلسني، حدثنا عزرة بن : أبو عمر بن حيويه

  رأيت أمحد بن حنبل يف املنام،: مسعنا زكريا بن حيىي السمسار، يقول: عبد اهللا، وطالوت بن لقمان، قاال
  .وهر، يف رجليه نعالن، وهو خيطر ماعلى رأسه تاج مرصع باجل

القرآن : هذا بقولك: غفر يل، وأدناين، وتوجين بيده ذا التاج، وقال يل: ما فعل اهللا بك ؟ قال: قلت
  .كالم اهللا غري خملوق

  .هذه مشية اخلدام يف دار السالم: ما هذه اخلطرة اليت مل أعرفها لك يف دار الدنيا ؟ قال: قلت
  حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد املروزي، : نأبو حامت بن حبا

______________  
  ) *اهلامش* (
" أ بضم الكاف والراء، أما املؤلف فقد ضبطه يف  / ٤٨١، لوحة "االنساب " ضبطه السمعاين يف ) ١(

، ١٤٨ / ٤" شذرات الذهب "  بفتح الكاف وضم الراء، وتابعه عليه ابن العماد يف ١٣١ / ٤" العرب 
بلدة بينها وبني هراة عشرة فراسخ ينسب إليها أبو الفتح : كروخ بفتح الكاف: ياقوتويف معجم 

  . ه مبكة٥٤٨عبدامللك بن عبد اهللا بن أيب سهل اهلروي املتوىف سنة 
(*)  

)١١/٣٤٧(  

  

  .حدثنا حممد بن احلسن السلمي، مسعت طالوت بن لقمان، فذكرها
رأيت أمحد بن حنبل، ميشي يف النوم : ملروذي، قالحدثنا إبراهيم بن جعفر ا: مسبح بن حامت العكلي
  .هذه مشية اخلدام يف دار السالم: ما هذه املشية يا أبا عبد اهللا ؟ قال: مشية خيتال فيها، قلت

رأيت أمحد يف النوم، وعليه حلتان خضراوان، وعلى رأسه تاج من النور، وإذا هو : عن املروذي، قال
  . ماهذا ؟ قال هذه مشية اخلدام يف دار السالم:ميشي مشية مل أكن أعرفها، فقلت

  .وذكر القصة يف إسنادها املفيد
أخربنا أبو نصر احلنبلي، أخربنا عبد اهللا بن أمحد النهرواين، حدثنا أبو القاسم القرشي، ": احللية " ويف 



  .حدثنا املروذي بنحو منها
رأيت : ت ابن خزمية باالسكندرية، يقولحدثنا أبو القاسم القصري، مسع: أبو عبد اهللا بن خفيف الصويف
  أمحد بن حنبل يف النوم ملا مات

  .مشية اخلدام يف دار السالم: ما هذه املشية ؟ قال: يتبختر، فقلت
: يا أمحد، هذا بقولك: غفر يل، وتوجين، وألبسين نعلني من ذهب، وقال: ما فعل اهللا بك ؟ قال: فقلت

  . كتبت عن حريز بن عثمان ؟ وذكر حكاية طويلة منكرةيا أمحد، مل: القرآن كالمي، مث قال يل
  !.ومن أين يلحق أمحد حريزا ؟ 

أنبأنا ابن قدامة، عن ابن اجلوزي، أخربنا املبارك بن علي، أخربنا سعد اهللا بن علي بن أيوب، حدثنا هناد 
ميمي، حدثنا عبد بن إبراهيم، أخربنا أمحد بن عمر، حدثنا أمحد بن احلسن التكرييت، حدثنا أبو بكر الت

  ...اهللا ابن رام، رأيت أمحد بن حنبل يف النوم، وعليه نعالن من ذهب، وهو خيطر، احلكاية

)١١/٣٤٨(  

  

مث رواها بطوهلا ابن اجلوزي بإسناد آخر مظلم إىل علي بن حممد القصري، عن عبد اهللا بن عبدالرمحن، ..
  .أنه رأى ذلك

رأيت كأن : وهي من نواحي نيسابور، يقول" باخرز " أهل مسعت بعض : وقال شيخ االسالم االنصاري
أال ال يتقدمنه اليوم : القيامة قد قامت، وإذا برجل على فرس به من احلسن ما اهللا به عليم، ومنادينادي

  .أحد
  .أمحد بن حنبل: من هذا ؟ قالوا: فقلت

رأيت : مد الكندي، قالحدثنا حممد بن أمحد بن مهدي، حدثنا أمحد بن حم: قال أبو عمرو بن السماك
  .غفر يل: ما صنع اهللا بك ؟ قال: أمحد بن حنبل يف املنام، فقلت

  .نعم: ضربت يف ؟ قلت: وقال يا أمحد
  .هذا وجهي، فانظر إليه: قال

  .قد أحبتك النظر إليه
  وروى مثلها شيخ االسالم بإسناد مظلم إىل عبد اهللا بن أمحد، أنه رأى

  .حنو ذلك
رأيت كأين دخلت اجلنة، فإذا :  لشيخ االسالم بإسناد مظلم إىل علي بن املوفق، قال"مناقب أمحد " ويف 
فملك يطعمه، وملك يسقيه، وآخر واقف على : رجل قاعد على مائدة قد وكل اهللا به ملكني: بثالثة

باب اجلنة ينظر يف وجوه قوم فيدخلهم اجلنة، وآخر واقف يف وسط اجلنة شاخص ببصره إىل العرش، 



  .إىل الرب تعاىلينظر 
االول بشر احلايف، خرج من الدنيا وهو جائع عطشان، والواقف يف : من هؤالء ؟ قال: فقلت لرضوان

  .الوسط هو معروف، عبد اهللا شوقا للنظر إليه، فأعطيه
  .والواقف على باب اجلنة فأمحد بن حنبل، أمر أن ينظر يف وجوه أهل السنة، فيدخلهم اجلنة

)١١/٣٤٩(  

  

دخلت العراق واحلجاز، :  االسالم بإسناد طويل عن حممد بن حيىي الرملي قاضي دمشق، قالوذكر شيخ
  .اللهم اهدين: وكتبت، فمن كثرة االختالف مل أدر بأيها آخذ، فقلت

فنمت، فرأيت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وقد أسند ظهره إىل الكعبة، وعن ميينه الشافعي، وأمحد بن 
  .ماحنبل، وهو يتبسم إليه

أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم : (يارسول اهللا، مب آخذ ؟ فأومأ إىل الشافعي وأمحد، وقال: فقلت
  .، وذكر القصة)٨٩: االنعام) (والنبوة

رأيت كأن القيامة قد قامت، وكأن : حدثنا علي بن إمساعيل السجستاين، قال: أبو بكر بن أيب داود
  .ويعطيهمالناس جاؤوا إىل قنطرة، ورجل خيتم 

  .فمن جاء خبامت جاز
  .أمحد بن حنبل: من هذا الذي يعطي الناس اخلواتيم ؟ قالوا: فقلت
رأيت أمحد بن : حدثنا عبدالرحيم بن حممد املخرمي، مسعت إسحاق بن إبراهيم لؤلؤا، يقول: اخلالل

غفر يل : بك ؟ قالما فعل اهللا : بلى، قلت: يا أبا عبد اهللا، أليس قد مت ؟ قال: حنبل يف النوم، فقلت
  .ولكل من صلى علي

  .أولئك أخروا: فقد كان فيهم أصحاب بدع، قال: قلت
أبو بكر بن شاذان، حدثنا حيىي بن عبد الوهاب بن أيب عصمة، حدثنا علي بن احلسني، حدثنا بندار، 

وكيف الأغضب، : مايل أراك مغضبا ؟ قال: رأيت أمحد بن حنبل يف النوم كاملغضب، فقلت: قال
صدقت يا أبا عبد اهللا، ولكن : وملثلي يقال هذا ؟ فقاال: اءين منكر ونكري، يسأالين من ربك ؟ فقلتوج

  .ذا أمرنا
  حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل، حدثنا أبو جعفر حممد: الطرباين

)١١/٣٥٠(  

  



: مي، فقيل يلملا نزل بأمحد ما نزل، دخل علي مصيبة، فأتيت يف منا: ابن الفرج جار أمحد بن حنبل، قال
  .أال ترضى أن يكون أمحد عند اهللا مبرتلة أيب السوار العدوي، أو لست تروي خربه

دعا بعض متريف : حدثنا علي بن عاصم، عن بسطام بن مسلم، عن احلسن، قال: ؟ قال حممد بن الفرج
وإال :  ذلك، فقالهذه االمة أبا السوار العدوي، فسأله عن شئ من أمر دينه، فأجابه مبا يعلم، فلم يوافقه

  .أنت برئ من االسالم
  .وإال امرأته طالق: إىل أي دين أفر ؟ قال: قال
  .فإىل من آوي بالليل ؟ فضربه أربعني سوطا: قال
  .فأتيت أبا عبد اهللا، فأخربته بذلك، فسر به: قال

  .رواها عبد اهللا بن أمحد، عن حممد بن الفرج خمتصرة
  .ي عن علي وغريههو حسان بن حريث، يرو: وأبو السوار

إن كنت كما : كان أبو السوار يعرض له الرجل، فيشتمه، فيقول: قال محاد ابن زيد، عن هشام، قال
  .قلت إين إذا لرجل سوء

رأيت يف : حدثنا حممد بن علي بن حبيش، أخربنا عبد اهللا بن إسحاق املدائين، حدثين أيب، قال: أبو نعيم
  .املنام، كأن احلجر االسود انصدع

  .أمحد بن حنبل قد بايع اهللا عزوجل: ماهذا ؟ فقيل: رج منه لواء، فقلتوخ
من منكم أمحد : كنا جلوسا مع أمحد بن حنبل، إذ جاءه رجل، فقال: مجاعة مسعوا سلمة بن شبيب، يقول

صرت إليك من أربع مئة فرسخ برها وحبرها، : أنا أمحد، ما حاجتك ؟ قال: بن حنبل ؟ فسكتنا، فقال
  .ال: تعرف أمحد بن حنبل ؟ قلت: ر يف منامي، فقالجاءين اخلض

  إن: إن اخلضر يقرئك السالم، ويقول: ائت بغداد، وسل عنه، وقل له: قال

)١١/٣٥١(  

  

  .ساكن السماء الذي على عرشه راض عنك، واملالئكة راضون عنك مبا صريت نفسك هللا
  .ما جئتك إال هلذا:  قالما شاء اهللا القوة إال باهللا، ألك حاجة غري هذه ؟: فقال أمحد
  .وانصرف

  .رواها أبو نعيم، عن أيب الشيخ، حدثنا حممد بن احلسن بن علي بن حبر، حدثنا سلمة ذا
  .ورواها عبد اهللا بن حممد احلامض، عن حممد بن أمحد بن حسني املروزي، مسع سلمة بنحوها

  .ورواها شيخ االسالم بإسناد له عن احلسن بن إدريس، عن سلمة
  اها اخلطيب، عن ابن أيب الفوارس، عن أيب حيويه، عن حممدورو



  .ابن حفص اخلطيب، أخربنا حممد بن أمحد بن داود املؤدب عن سلمة
  .وتروى بإسناد عن حنبل عن سلمة خمتصرة

  .إن اهللا باهى بضربك املالئكة: وقال
 النيب، صلى اهللا عليه رأيت: حدثنا أمحد بن علي االبار، حدثين حبيش بن أيب الورد، قال: الطرباين

سيأتيك موسى عليه السالم فسله، فإذا : يا نيب اهللا، ما بال أمحد بن حنبل ؟ قال: وسلم، يف املنام، فقال
  .أمحد بن حنبل بلي يف السراء والضراء، فوجد صادقا، فأحلق بالصديقني: أنا مبوسى، فسألته، فقال

رأيت عمايل يف املنام، كان قد كتب عن : اعر، يقولحدثنا أبوحيىي الناقد، مسعت حجاج بن الش: اخلالل
  .ذاك من أصحاب عمر بن اخلطاب: هشيم، فسألته عن أمحد ابن حنبل، فقال

  حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثين عبد اهللا بن أيب قرة،: قال اخلالل

)١١/٣٥٢(  

  

 أمحد بن حنبل، وعليه رأيت يف النوم كأين دخلت اجلنة، فإذا قصر من فضة، فانفتح بابه، فخرج: قال
  .نعم: قد جئت ؟ قلت: رداء من نور، فقال يل

  .فلم يزل يردد حىت انتهيت
قد جاء الغازي، فدخل أمحد بن : ورأيت يف النوم جبال املسك، والناس جمتمعون وهم يقولون: قال

  .هذه اجلنة: حنبل متقلدا السيف، ومعه رمح، فقال
  .ت يف حنو من ثالثني ورقةولقد مجع ابن اجلوزي فأوعى من املناما

  .وأفرد ابن البناء جزءا يف ذلك
وليس أبو عبد اهللا ممن حيتاج تقرير واليته إىل منامات، ولكنها جند من جند اهللا، تسر املؤمن والسيما إذا 

  .تواترت
ا كنت يف البحر مقبال من ناحية السند يف الليل، فإذ: حدثين أمحد بن حممد بن حممود، قال: قال اخلالل
  .هذا من صاحلي اجلن: من هذا ؟ قال: مات العبد الصاحل، فقلت لبعض من معنا: هاتف يقول

  .ومات أمحد تلك الليلة
ملا قدمت من عمان، أرسينا إىل جزيرة، : قال علي بن اجلهم: ومسعت إبراهيم احلريب، يقول: قال اخلالل

  .وقوم جاؤوا من العراق، إمنا نستعذب املاء
  .وتكبريا وصياحافسمعت صيحة : قال
  .عاملهم أمحد بن حنبل: قد مات خري البغداديني، يعنون: فقال: ماهذا ؟ قال: قلت: قال



قد : مات خمنث، فرئي يف النوم، فقال: حدثنا حممد بن العباس، مسعت عبيد بن شريك، يقول: اخلالل
  .غفر يل، دفن عندنا أمحد ابن حنبل، فغفر الهل القبور

)١١/٣٥٣(  

  

خربين علي بن إبراهيم بالرقة، حدثنا نصر بن عبدامللك السنجاري، حدثنا االثرم، مسعت أبا أ: اخلالل
أنا مع : إىل ما صرت ؟ قال: رأيت أمحد بن حنبل، فقلت: رأى إنسان رؤيا، قال: حممد فوران، يقول

  .العشرة
  .ال: أنت عاشر القوم، قال: قلت

  .أنا حادي عشر
يل، حدثنا حممد بن يعقوب الوزان، حدثنا احلسني بن علي االذرمي، حدثنا عبد اهللا بن إمساع: اخلالل

  .إىل أكثر مما أملت: إىل ما صرت ؟ قال: رأيت سفيان الثوري، فقلت: حدثنا بندار بن بشار، قال
در وياقوت، قدمت علينا روح أمحد بن حنبل، فأمر اهللا أن ينثر عليه : ماهذا يف كمك ؟ قال: فقلت

  .ذلك، فهذا نصييب
، سعى "الشاش " بلغين أن أمحد بن حنبل ملا مات فوصل اخلرب إىل : حدثنا حممد بن حصني، قال: خلاللا

قوموا حىت نصلي على أمحد ابن حنبل كما صلى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، : بعضهم إىل بعض، فقال
  ).١(على النجاشي 

  .فخرجوا إىل املصلى، فصفوا، فصلوا عليه
  

______________  
  ) *هلامشا* (
صالة النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على النجاشي رواها مجاعة من الصحابة، رضوان اهللا عليهم، ) ١(

، وابن )٢٣٠٠(، والطيالسي )٣٢٠٤(، وأبو داود )٩٥١(، ومسلم ١٦٣ / ٣فقد أخرجه البخاري 
  .من حديث أيب هريرة) ١٠٢٢(، والترمذي ٧٠ / ٤، والنسائي )١٥٣٤(ماجة 

 / ٣، وأمحد )١٦٨١(، والطيالسي ٦٩ / ٤، والنسائي )٩٥٢(، ومسلم ١٦٣ / ٣ري ورواه البخا
، والطيالسي )١٥٣٥(، وابن ماجة ٧٠ / ٤، والنسائي )٩٥٣( من حديث جابر، ورواه مسلم ٢٩٥

  .من حديث عمران بن حصني) ١٠٣٩(، والترمذي ٤٣٣ و ٤٣١ / ٤، وأمحد )٧٤٩(
  .حذيفة بن أسيد عن ٧ / ٤، وأمحد )١٠٦٨(ورواه الطيالسي 

  . عن جممع بن جارية االنصاري٣٧٦ / ٥ و ٦٤ / ٤ورواه أمحد 



  .عن عبد اهللا ابن عمر) ١٥٣٨(ورواه ابن ماجة 
ومل يكن من هديه وسنته، صلى اهللا عليه وسلم، الصالة على : ٥١٩ / ١" زاد املعاد " قال ابن القيم يف 

  .يب، فلم يصل عليهمكل ميت غائب، فقد مات خلق كثري من املسلمني، وهم غ
  .وصح أنه صلى على النجاشي صالته على امليت

مث ذكر ابن القيم بعد ذلك اختالف العلماء يف هذه املسألة، ونقل عن شيخه ابن تيمية أن الصواب فيها 
  =أن الغائب إن مات ببلد مل يصل عليه فيه، 

)١١/٣٥٤(  

  

عمة املقدسي، مفيت دمشق، وخطيبها، عن االمام قرأت على أيب العباس أمحد بن أمحد بن ن: الرواية عنه
أخربنا : أيب حفص عمر بن حممد السهروردي، مث قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق املقرئ، قال

  عمر بن حممد يف سنة عشرين وست مئة، أخربنا أبو املظفر هبة اهللا بن أمحد
كندرية، أخربنا حممد بن أمحد بن عمر، ، وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد اهلامشي باالس)ح(الشبلي 

أخربنا أبو نصر حممد بن حممد بن علي الزينيب، أخربنا أبو طاهر : أخربنا حممد بن عبيد اهللا الد، قاال
حممد بن عبدالرمحن الذهيب، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا أمحد بن حممد ابن حنبل بن هالل بن 

مسعت ابن : أخربين أبو مجرة، قال: حدثنا حيىي بن سعيد، عن شعبة، قال: ، قالأسد أبو عبد اهللا الشيباين
قدم وفد عبدالقيس على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فأمرهم باالميان باهللا عزوجل، : عباس، يقول

  .اهللا ورسوله أعلم: قالوا" تدرون ما االميان باهللا ؟ : " قال
 وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، شهادة أن ال إله إال اهللا،: " قال

  ).١" (وأن تعطوا اخلمس من املغنم 
  .متفق عليه، وأخرجه أبو داود عن أمحد

  
______________  

  ) *اهلامش* (
صلي عليه صالة الغائب، كما صلى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على النجاشي، النه مات بني = 

  . يصل عليهالكفار، ومل
  .وإن صلي عليه حيث مات، مل يصل عليه صالة الغائب، الن الفرض قد سقط بصالة املسلمني عليه

والنيب، صلى اهللا عليه وسلم، صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع، وهذا له 
  .موضع



  ".مل السنن معا" وقد سبقه إىل هذا التفصيل االمام أبو سليمان اخلطايب يف : قلت
  .واستحسن قول اخلطايب من الشافعية الروياين

باب أداء اخلمس :  يف االميان١٢٥، ١٢٠ / ١، وأخرجه البخاري ٢٢٨ / ١" املسند " هو يف ) ١(
  =باب االمر باالميان باهللا تعاىل ورسوله، : يف االميان) ١٧(من االميان، ومسلم 

)١١/٣٥٥(  

  

احلافظ بن بدران بن شبل النابلسي مبسجده، وقرأت بدمشق على قرأت على الشيخ عماد الدين عبد 
  :يوسف بن أمحد بن عالية احلجار، قاال

أخربنا أبو نصر موسى بن عبد القادر سنة مثاين عشرة وست مئة، أخربنا أبو القاسم سعيد بن أمحد بن 
 القاسم عبد اهللا بن حممد، ، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا أبو)١(احلسن، أخربنا علي بن أمحد البندار 

حدثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب عن قتادة، : حدثنا أمحد بن حممد بن حنبل، وعبيد اهللا القواريري، قاال
يا نيب اهللا، إين شيخ كبري : عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجال أتى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  ).٢" (عليك بالسابعة : " قين فيها لليلة القدر، فقاليشق علي القيام، فمرين بليلة لعل اهللا يوف
  .لفظ أمحد بن حنبل
  .وال أعلم روى هذا احلديث ذا االسناد غري معاذ: قال عبد اهللا البغوي

  أخربنا االمام أبو حممد عبدالرمحن بن أيب عمر يف كتابه، أخربنا حنبل 
______________  

  ) *اهلامش* (
: يف االشربة) ٣٦٩٢(رائع الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه، وأبو داود صلى اهللا عليه وسلم، وش= 

  .باب يف االوعية
  .هو علي بن أمحد بن حممد بن علي، أبو القاسم البندار، املعروف بابن البسري) ١(

  . ه٣٨٦وقد ولد سنة 
  .٣٢٥ / ١١" تاريخ بغداد " انظر ترمجته يف 

  . ثقات، ورجاله٢٤٠ / ١" املسند " هو يف ) ٢(
القول احلادي والعشرون أا ليلة سبع :  بصدد تعيني ليلة القدر٢٢٩ / ٤" الفتح " وقال احلافظ يف 

وعشرين، وهو اجلادة من مذهب أمحد، ورواية عن أيب حنيفة، وبه جزم أيب بن كعب، وحلف عليه، 
  .كما أخرجه مسلم

نا ليلة القدر، فقال رسول اهللا، صلى تذاكر: وروى مسلم أيضا من طريق أيب حازم عن أيب هريرة، قال



أي ليلة سبع : أيكم يذكر حني طلع القمر كأنه شق جفنة ؟ قال أبو احلسن الفارسي: اهللا عليه وسلم
  .وعشرين، فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة

: سئل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عن ليلة القدر، فقال: وروى الطرباين من حديث ابن مسعود
  .أنا، وذلك ليلة سبع وعشرين: كم يذكر ليلة الصهباوات ؟ قلتأي

  .ليلة القدر ليلة سبع وعشرين: والمحد من حديثه مرفوعا
  من كان متحريها،: والبن املنذر

  .فليتحرها ليلة سبع وعشرين
  ".أوسطه " وعن جابر بن مسرة حنوه، أخرجه الطرباين يف 

  .وعن معاوية حنوه، أخرجه أبو داود
(*)  

)١١/٣٥٦(  

  

ابن عبد اهللا، أخربنا هبة اهللا بن حممد، أخربنا احلسن بن علي الواعظ، أخربنا أمحد بن جعفر، حدثنا عبد 
اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا ابن منري، حدثنا سفيان، عن مسي، عن النعمان بن أيب عياش الزرقي، عن 

 يصوم عبد يوما يف سبيل اهللا إال باعد اهللا ال: " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: أيب سعيد، قال
بعلو ) ٢(، أخرجه النسائي عن عبد اهللا فوافقناه )١" (بذلك اليوم النار عن وجهه سبعني خريفا 

  .درجتني
رأيت أيب إذا بال له مواضع ميسح ا ذكره، وينتره : حدثنا عبد اهللا بن أمحد، قال: من الطهارة للخالل

  .ذا بال، استربأ استرباء شديدامرارا كثرية، ورأيته إ
رأيت أبا عبد اهللا إذا بال، يشد على فرجه خرقة : حدثين حممد بن أيب هارون، حدثنا إسحاق بن إبراهيم

  .قبل أن يتوضأ
إذا كانت تعاهده االبردة، فإنه يسبغ الوضوء، مث ينتضح، وال يلتفت : حدثنا عبد اهللا بن أمحد، قال أيب

  .، فإنه يذهب عنه، إن شاء اهللاإىل شئ يظن أنه خرج منه
رأيت أبا عبد اهللا إذا خرج من اخلالء، تردد يف الدار، ويقعد : أخربنا حنبل، قال: حدثين مجاعة، قالوا

  .قعدة قبل أن يتوضأ، فظننت أنه يريد بذلك االسترباء
  

______________  
  ) *اهلامش* (



باب ذكر :  يف الصيام١٧٤ / ٤نسائي ، وال٥٩ و ٢٦ / ٣" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(
  من طريق) ١١٥٣(، ومسلم ٣٥ / ٦االختالف على سفيان الثوري فيه، وأخرجه البخاري 

  .النعمان بن أيب عياش، عن أيب سعيد
هي الوصول إىل شيخ أحد املصنفني من غري طريقه، أي الطريق اليت تصل إىل ذلك : املوافقة) ٢(

  .التصنيف املعني
(*)  

)١١/٣٥٧(  

  

ضع يدك يف سفلتك، واسلت مامث حىت يرتل، : إين أجد بلة بعد الوضوء، فقال: وقلت اليب عبد اهللا
  .وتتردد قليال، واله عنه، وال جتعل ذلك من مهك، فإن ذلك من الشيطان يوسوس

ا إذ: الذي يبول:  يعين-أخربنا جعفر بن حممد، مسعت أبا عبد اهللا، يقول : حدثين منصور بن الوليد، قال
  .نتره ثالث مرات، أرجو أنه جيزئه

وسألت إسحاق بن راهويه عن االسترباء وهو قاعد، فرأى أن االسترباء كذلك، وذهب إىل ثالث : قال
  .مرات، ومل يذهب إىل املشي

  .هو االمام الكبري، شيخ املشرق، سيد احلفاظ، أبو يعقوب) خ، م، د، س* ( إسحاق بن راهويه - ٧٩
حدثين أبو اخلطاب :  القيسي، أخربنا الكندي، أخربنا القزاز، أخربنا اخلطيب، قالفأنبأين أبو الغنائم

هو : العالء بن أيب املغرية بن أمحد بن حزم، عن ابن عمه أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، قال
  إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن مطر بن عبيد اهللا بن 

______________  
  ) *اهلامش* (
، حلية ٢١٠، ٢٠٩ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٦٨ / ١، التاريخ الصغري ٣٧٩ / ١التاريخ الكبري * 

": للشريازي " ، طبقات الفقهاء ٣٥٥، ٣٤٥ / ٦، تاريخ بغداد ٢٨٦: ، الفرست٢٣٤ / ٩االولياء 
، ذيب ٢٠١، ١٩٩ / ١، وفيات االعيان ٥٧، ٥٦ / ٦، االنساب ١٠٩ / ١، طبقات احلنابلة ٧٨

  ،١٨٢ / ١، ميزان االعتدال ٨٢، ٨٠: الكمال، ورقة
، طبقات ٣٨٨، ٣٨٦ / ٨، الوايف بالوفيات ٤٢٦ / ١، العرب ٤٣٣ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٨٣

، النجوم ٢١٩، ٢١٦ / ١، ذيب التهذيب ٣١٧ / ١٠، البداية والنهاية ٨٩، ٨٣ / ٢الشافعية 
 ١، طبقات املفسرين ٢٧:  خالصة تذهيب الكمال،١٨٩، ١٨٨: ، طبقات احلفاظ٢٩٠ / ٢الزاهرة 



  .٤١٤، ٤٠٩ / ٢، ذيب ابن عساكر ٨٩ / ٢، شذرات الذهب ٦٥: ، الرسالة املستطرفة١٠٢/ 
(*)  

)١١/٣٥٨(  

  

غالب بن وارث بن عبيد اهللا بن عطية بن مرة بن كعب بن مهام بن أسد بن مرة ابن عمرو بن حنظلة بن 
  .ميمي مث احلنظلي املروزي، نزيل نيسابورمالك بن زيد مناة بن متيم الت

  .مولده يف سنة إحدى وستني ومئة: قلت
ومسع من ابن املبارك، فما أقدم على الرواية عنه، لكونه كان مبتدئا، مل يتقن االخذ عنه، وقد ارحتل يف 

 سنة أربع ومثانني ومئة، ولقي الكبار، وكتب عن خلق من أتباع التابعني، ومسع الفضل بن موسى
السيناين، والفضيل بن عياض، ومعتمر بن سليمان، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وعبد العزيز بن 
حممد الدراوردي، وأبا خالد االمحر، وجرير بن عبداحلميد، وسفيان بن عيينة، وعيسى بن يونس، وأبا 

عبد العزيز، وعبد اهللا متيلة حيىي بن واضح، وعتاب بن بشري اجلزري، وأبا معاوية الضرير، ومرحوم بن 
بن وهب، وخملد بن يزيد، وحامت بن إمساعيل، وعمر ابن هارون البلخي، وحممد بن جعفر غندرا، 

والوليد بن مسلم، وإمساعيل ابن علية، ووكيع بن اجلراح، وبقية بن الوليد، وحفص بن غياث، وعبد 
بن عبداالعلى السامي، والنضر اهللا بن إدريس، والوليد بن مسلم، وشعيب بن إسحاق، وعبد االعلى 

  بن مشيل، وحممد بن فضيل، ويزيد بن
هارون، وأسباط بن حممد، وعبد الوهاب الثقفي، وحيىي بن سعيد القطان، وأبا بكر بن عياش، وعبيدة 

بن محيد، وعبد الرمحن بن مهدي، وعبد الرزاق، وأمما سواهم خبراسان والعراق واحلجاز واليمن 
  .والشام

ية بن الوليد، وحيىي بن آدم، ومها من شيوخه، وأمحد ابن حنبل، وحيىي بن معني، ومها من بق: حدث عنه
  أقرانه، وإسحاق بن منصور، وحممد بن حيىي، وحممد بن إمساعيل البخاري، ومسلم بن احلجاج يف

)١١/٣٥٩(  

  

، وأمحد "عه جام" ، وحممد بن عيسى السلمي يف "سننهما " ، وأبو داود، والنسائي يف "صحيحيهما " 
بن سلمة، وإبراهيم بن أيب طالب، وموسى ابن هارون، وحممد بن نصر املروزي، وداود بن علي 

الظاهري، وعبد اهللا ابن حممد بن شريويه، وولده حممد بن إسحاق، وجعفر الفريايب، وإسحاق ابن 
ودي، وأبو العباس إبراهيم البشيت، بشني معجمة، واحلسني بن حممد القباين، وحممد ابن النضر اجلار



  .احلسن بن سفيان، وأبو العباس السراج خامتة أصحابه، وخلق سواهم
  .وقد وقع يل حديثه عاليا

فأخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد اهللا الكاتب، أخربنا حممد بن عمر االرموي، 
فر بن املسلمة، أخربنا أبو الفضل عبيد أخربنا أبو جع: وحممد بن أمحد الطرائفي، وحممد بن علي، قالوا

اهللا بن عبدالرمحن الزهري، حدثنا جعفر بن حممد الفريايب، حدثنا إسحاق بن راهويه، أخربنا عيسى بن 
يونس، حدثنا االوزاعي، عن هارون ابن رئاب، أن عبد اهللا بن عمرو ملا حضرته الوفاة، خطب إليه رجل 

   شبيها بالعدة، وإين أكره أن ألقى اهللا بثلثإين قد قلت فيه قوال: ابنته، فقال له
  ).١(النفاق 

  أخربنا أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء، عن عبدالرحيم بن عبد 
______________  

  ) *اهلامش* (
باب :  يف االميان٨٤، ٨٣ / ١هذا املعىن منتزع من حديث أيب هريرة الذي أخرجه البخاري ) ١(

إذا حدث : آية املنافق ثالث: " باب بيان خصال املنافق، بلفظ: يف االميان) ٥٩(عالمة املنافق، ومسلم 
  ".كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان 

أربع من كن فيه، : " من حديث عبد اهللا بن عمرو، بلفظ) ٥٨(، ومسلم ٨٤ / ١وأخرجه البخاري 
  .كان منافقا خالصا

إذا ائتمن خان، وإذا حدث :  حىت يدعهاومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق
  ".كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر 

(*)  

)١١/٣٦٠(  

  

أخربنا سعيد بن حسني الريوندي سنة أربع وأربعني ومخس مئة، : الكرمي الشافعي يف كتابه من مرو، قال
 الواحد، أخربنا جدي أخربنا الفضل بن احملب، وأخربنا أمحد عن عبدالرحيم، أخربنا هبة الرمحان بن عبد

أخربنا أبو احلسني أمحد بن حممد القنطري، أخربنا حممد ابن إسحاق السراج، : أبو القاسم القشريي، قاال
: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا املعتمر، مسعت أيب حيدث عن أيب جملز، عن أنس، رضي اهللا عنه، قال

عصية : لركوع يدعو على رعل وذكوان، ويقولقنت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، شهرا بعد ا" 
  ".عصت اهللا ورسوله 

  .عن إسحاق، فوافقناه بعلو درجة) ١(أخرجه مسلم 



أخربنا عبد اهللا بن حيىي املفيد يف كتابه، أخربنا إبراهيم بن بركات، أخربنا علي بن احلسن احلافظ، أخربنا 
 بن أمحد الرزاز، أخربنا جعفر بن حممد بن أبو القاسم النسيب، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا علي

احلكم، حدثنا أمحد بن علي االبار، حدثنا الوليد بن شجاع، حدثين بقية، عن إسحاق بن راهويه، أخربنا 
  املعتمر، عن ابن فضاء، عن أبيه، عن علقمة

ني اجلائزة ى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عن كسر سكة املسلم: " ابن عبد اهللا، عن أبيه، قال
  ).٢" (بينهم 

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن زينب بنت عبدالرمحن، أخربنا إمساعيل بن أيب القاسم سنة إحدى وثالثني 
  ومخس مئة، أخربنا عبد الغافر بن 

______________  
  ) *اهلامش* (
سلمني باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلت بامل: يف املساجد) ٢٩٩) (٦٧٧(رقم ) ١(

  .نازلة
، وأبو ٤١٩ / ٣" املسند " إسناده ضعيف لضعف حممد بن فضاء وجهالة أبيه، وأخرجه أمحد يف ) ٢(

كلهم من طريق املعتمر بن سليمان، عن حممد بن فضاء، عن ) ٢٢٦٣(، وابن ماجة )٣٤٤٩(داود 
  .أبيه، عن علقمة بن عبد اهللا، عن أبيه، عبد اهللا املزين، رضي اهللا عنه

  .أراد ا الدراهم والدنانري املضروبة: ةوالسك
  .النافعة يف معامالم: واجلائزة بينهم، أي

(*)  

)١١/٣٦١(  

  

حممد الفارسي سنة مثان وأربعني وأربع مئة، أخربنا إبراهيم بن عبد اهللا االصبهاين سنة اثنتني وسبعني 
 بن إبراهيم احلنظلي، أخربنا وثالث مئة، أخربنا أمحد بن حممد بن احلسني املاسرجسي، حدثنا إسحاق

كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قاعدا : عيسى بن يونس، عن االعمش، عن أنس بن مالك، قال
  .حتت خنلة، فهاجت ريح، فقام فزعا

إسناده ثقات لكن االعمش مدلس مع أنه قد رأى أنس بن ) ١" (إين ختوفت الساعة : " فقيل له، فقال
  .مالك، وحكى عنه

نا أبو املعايل االبرقوهي، أخربنا أبو الفرج بن عبد السالم، أخربنا أبو الفضل االرموي، وأبو غالب أخرب
بن الداية، وأبو عبد اهللا الطرائفي، أخربنا حممد بن أمحد، أخربنا عبيد اهللا الزهري، أخربنا جعفر الفريايب، 



  حدثنا
ر، عن سعيد هو املقربي، عن أيب هريرة، عن إسحاق بن راهويه، أخربنا النضر بن مشيل، أخربنا أبو معش

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، : ثالث من كن فيه فهو منافق: " النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
فإن عليه شعبة من : " يا رسول اهللا، ذهبت اثنتان، وبقيت واحدة ؟ قال: قال رجل" وإذا ائتمن خان 

  ).٢" (نفاق، ما بقي فيه منهن شئ 
  .يث حسن االسنادهذا حد

  .وأبو معشر جنيح السندي صدوق يف نفسه، وما هو باحلجة
  .املنت، فقد رواه مجاعة عن أيب هريرة) أما(و 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .رجاله ثقات، كما قال املؤلف، لكن االعمش مل يسمع من أنس، وإن كان رآه) ١(
  . خاص٢، ١:  عام، أو٤٩، ٤٨: الصفحة" فقني صفة النفاق وذم املنا" أخرجه الفريايب يف ) ٢(

  .وأبو معشر، وامسه جنيح بن عبدالرمحن السندي، ضعيف
باب :  يف االميان٨٤، ٨٣ / ١لكن احلديث ثابت عن أيب هريرة من غري طريقه، فقد أخرجه البخاري 
باب خصال : انيف االمي) ٥٩(عالمات املنافق، من طريق أيب الربيع، سليمان بن داود العتكي، ومسلم 

املنافق، من طريق حيىي بن أيوب، كالمها عن إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري املدين، عن نافع بن مالك بن 
  .أيب عامر، عن أبيه، عن أيب هريرة

(*)  

)١١/٣٦٢(  

  

وفيه دليل على أن النفاق يتبعض ويتشعب، كما أن االميان ذو شعب ويزيد وينقص، فالكامل االميان من 
إمنا املؤمنون الذين إذا : (عل اخلريات، وترك املنكرات وله قرب ماحية لذنوبه، كما قال تعاىلاتصف بف

قد : (وقال) ٤: االنفال) (أولئك هم املؤمنون حقا: (إىل قوله) ٢: االنفال) (ذكر اهللا وجلت قلوم
 و ١٠: املؤمنون) (سأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردو: (إىل قوله) ١: املؤمنون) (أفلح املؤمنون

  ودون هؤالء خلق من املؤمنني الذين خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا، ودوم) ١١
  .عصاة املسلمني، ففيهم إميان ينجون به من خلود عذاب اهللا تعاىل وبالشفاعة

وكذلك شعب ) ١" (أنه خيرج من النار من يف قلبه وزن ذرة من إميان " أال تسمع إىل احلديث املتواتر 



لنفاق من الكذب واخليانة والفجور والغدر والرياء، وطلب العلم ليقال، وحب الرئاسة واملشيخة، ا
  .وموادة الفجار والنصارى

فمن ارتكبها كلها، وكان يف قلبه غل النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو حرج من قضاياه، أو يصوم رمضان 
  .، ومييل إليهمغري حمتسب، أو جيوز أن دين النصارى أو اليهود دين مليح

فهذا ال ترتب يف أنه كامل النفاق، وأنه يف الدرك االسفل من النار، وصفاته املمقوتة عديدة يف الكتاب 
والسنة من قيامه إىل الصالة كسالن، وأدائه الزكاة وهو كاره، وإن عامل الناس فباملكر واخلديعة، قد 

  .ة الصحابة على نفوسهماختذ إسالمه جنة، نعوذ باهللا من النفاق، فقد خافه ساد
فإن كان فيه شعبة من نفاق االعمال، فله قسط من املقت حىت يدعها، ويتوب منها، أما من كان يف قلبه 

  شك من االميان باهللا ورسوله، 
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ١٣باب زيادة االميان ونقصانه، و :  يف االميان٩٦، ٩٥ / ١أخرجه من حديث أنس، البخاري ) ١(

و ) ٣٢٥) (١٩٣(باب كالم الرب تعاىل يوم القيامة مع االنبياء وغريهم، ومسلم :  يف التوحيد٣٩٥
  .باب أدىن أهل اجلنة مرتلة فيها: يف االميان) ٣٢٦(

(*)  

)١١/٣٦٣(  

  

فهذا ليس مبسلم وهو من أصحاب النار، كما أن من يف قلبه جزم باالميان باهللا ورسله ومالئكته وكتبه 
) هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن: (د، وإن اقتحم الكبائر، فإنه ليس بكافر، قال تعاىلوباملعا

) ١(وهذه مسألة كبرية جليلة، قد صنف فيها العلماء كتبا، ومجع فيها االمام أبو العباس ) ٢: التغابن(
  .شيخنا جملدا حافال قد اختصرته
  نسأل اهللا تعاىل أن حيفظ علينا

  .افيه بهإمياننا حىت نو
: مسعت أيب، مسعت إسحاق بن راهويه حيدث عن عيسى بن يونس، قال: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

عن راشد بن سعد، : يقول: لو أردت أبا بكر بن أيب مرمي على أن جيمع يل فالنا وفالنا لفعل، يعين
  .ماروى أيب عن إسحاق سوى هذا: وحبيب ابن عبيد، وضمرة، مث قال عبد اهللا

هو أكرب مين يف السن : من أكرب أنت أو أمحد بن حنبل ؟ قال: قلت السحاق: ال موسى بن هارونق
  .وغريه



  .كان مولد إسحاق سنة ست وستني ومئة فيما يرى موسى: مث قال موسى
  .قد قدمنا أن مولده قبل هذا مبدة، فموسى مل حيرر ذلك: قلت

  . آدم ألفي حديثكتب عين حيىي بن: قال يل إسحاق: قال حممد بن رافع
جزى اهللا إسحاق بن راهويه، وصدقة بن الفضل، : مسعت وهب بن جرير، يقول: قال حاشد بن إمساعيل

  .ويعمر عن االسالم خريا، أحيوا السنة باملشرق
  

______________  
  ) *اهلامش* (
ه املؤلف ، وخمتصره الذي اختصر"منهاج السنة " يقصد ابن تيمية، وكتابه الذي أشار إليه هو ) ١(

  ".املنتقى من منهاج االعتدال : " أمساه
  .وقد طبع بتحقيق حمب الدين اخلطيب

(*)  

)١١/٣٦٤(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

  .هو ابن بشر: يعمر: قلت
أخربنا حممد بن عمر بن حممد اهلمذاين، حدثنا ): ١" (الضعفاء " قال أبو حامت البسيت يف مقدمة كتاب 

أتيت إسحاق بن : قالأبوحيىي املستملي، حدثنا أبو جعفر اجلوزجاين، حدثين أبو عبد اهللا البصري، 



  .صنع اهللا لك: راهويه، فسألته شيئا، فقال
  مل أسألك صنع اهللا، إمنا: قلت

  .لطف اهللا لك، قلت مل أسألك لطف اهللا، إمنا سألتك صدقة: سألتك صدقة، فقال
  .الصدقة ال حتل لك: فغضب وقال

، قال رسول اهللا، صلى الن جريرا حدثنا عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة: ومل ؟ قال: قلت
  ).٢" (ال حتل الصدقة لغين، وال لذي مرة سوي : " اهللا عليه وسلم

  .ترفق، يرمحك اهللا، فمعي حديث يف كراهية العمل: فقلت
حدثين أبو عبد اهللا الصادق الناطق، عن أفشني، عن إيتاخ، عن سيماء : وما هو ؟ قلت: قال إسحاق

العمل شؤم، وتركه خري، تقعد : بن أمري املؤمنني، أنه قالالصغري، عن عجيف بن عنبسة، عن زغلمج 
  ).٣(متىن خري من أن تعمل تعىن 

  .فضحك إسحاق، وذهب غضبه
  .زدنا: وقال
  وحدثنا : فقلت

______________  
  ) *اهلامش* (
  . وقد جاء فيه اخلرب مصحفا، فيصحح من هنا٧٨ / ١اليب حامت " الضعفاء " انظر ) ١(
، ١٧٧ / ١باب ما جاء يف من ال حتل له الصدقة، والطيالسي : يف الزكاة) ٦٥٢(أخرجه الترمذي ) ٢(

من ) ٧١٥٢(باب من يعطى من الصدقة، وحد الغىن، وعبد الرزاق : يف الزكاة) ١٦٣٤(وأبو داود 
ال حتل الصدقة لغين، وال : " حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال

  .، وسنده قوي"سوي لذي مرة 
، وال بأس يف سنده يف )١٨٣٩(، وابن ماجة ٩٩ / ٥وله شاهد من حديث أيب هريرة عند النسائي 

  .الشواهد
  .أمررت احلبل، إذا أحكمت فتله: القوة، وأصلها من شدة فتل احلبل، يقال: واملرة

  .الصحيح االعضاء، الذي ليس به عاهة: والسوي
حدثين ابن : وما هو ؟ قلت: قال إسحاق: " ٨٧ / ١اليب حامت البسيت " اروحني والضعفاء " يف ) ٣(

عبد اهللا الصادق الناطق، عن أقتبري، عن بتناخ، عن سيماء الصغري، عن عجيف بن عنبسة، عن زعلمج 
  ".العمل شؤم، وتركه خري، تقعد ىن خري من أن تعمل تقىن : بن أمري املؤمنني أنه قال

(*)  

)١١/٣٦٥(  



  

أخربوين بأعقل الناس، فأخرب : قعد زغلمج يف جلسائه، فقال: الناطق بإسناده عن عجيف، قالالصادق 
  .مل تصيبوا: كل واحد مبا عنده، فقال

التعب، ومن التعب جيئ املرض، ومن املرض ) ١) (جيئ(بل أعقل الناس الذي ال يعمل، الن من العمل 
  .جيئ املوت، ومن عمل، فقد أعان على نفسه

  .زدنا من حديثك: فقال) ٢٩: النساء) (وال تقتلوا أنفسكم: (واهللا يقول
، )٣(من أطعم أخاه شواء : الصادق الناطق بإسناده عن زغلمج، قال) ٢) (أبو عبد اهللا(وحدثين : فقال

، غفر )٤(غفر اهللا له عدد النوى، ومن أطعم أخاه هريسة، غفر له مثل الكنيسة، ومن أطعم أخاه جنب 
  .اهللا له كل ذنب

  .ضحك إسحاق، وأمر له بدرمهني ورغيفنيف
  .أوردها ابن حبان، ومل يضعفها

ابن راهويه : مل قيل لك: قال يل االمري االمري عبد اهللا بن طاهر: مسعت إسحاق يقول: قال أمحد بن سلمة
اعلم أيها االمري أن أيب ولد يف طريق مكة، : ؟ وما معىن هذا ؟ وهل تكره أن يقال لك ذلك ؟ قال

  .راهويه، النه ولد يف الطريق، وكان أيب يكره هذا: املراوزةفقالت 
  .وأما أنا، فال أكرهه

أخربين احلسن بن خالد بن حممد الصائغ، حدثنا نصر ابن زكريا، مسعت إسحاق بن : قال احلاكم
كان النيب، : " ، حديث ابن عباس...سألين حيىي بن معني، عن حديث الفضل بن موسى: إبراهيم، يقول

  ).٥" (يلحظ يف الصالة، وال يلوي عنقه خلف ظهره : هللا عليه وسلمصلى ا
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٨٧ / ١البن حبان " الضعفاء " الزيادتان من ) ٢(و ) ١(
  ".مترا ": " الضعفاء " يف ) ٣(
الضعفاء " شق الشاة، ويف : واجلنب" ذنب " وحذفت االلف ملراعاة " جنبا " كذا االصل، والوجه ) ٤(
  .جنبا: ٨٨ / ١" 
  =باب الرخصة يف االلتفات :  يف السهو٩ / ٣، والنسائي ٣٠٦ و ٢٧٥ / ١أخرجه أمحد ) ٥(

)١١/٣٦٦(  

  



  .يا أبا زكريا، رواه وكيع خبالف هذا: فحدثته به، فقال له رجل: قال
لو كان : ر، قالاسكت إذا حدثك أبو يعقوب أمري املؤمنني فتشك فيه ؟ وعن حممد بن حيىي الصفا: فقال

  .احلسن البصري يف االحياء، الحتاج إىل إسحاق يف أشياء كثرية
: مسعت حيىي بن حممد العنربي، مسعت حممد بن أمحد بن بالويه، مسعت إسحاق، يقول: وقال احلاكم

يا إبراهيم، ما تقول يف غسيل الثياب : دخلت على ابن طاهر، وإذا عنده إبراهيم بن أيب صاحل، فقال له
فكأن عبد اهللا بن ) ٤: املدثر) (وثيابك فطهر: (من أين تقول ؟ قال من قوله تعاىل: فريضة، قال: قال؟ 

  .طاهر استحسنه
  .أعز اهللا االمري، كذب هذا: فقلت

قلبك فنقه : قال) وثيابك فطهر: (أخربنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس
)١.(  

  .عملك فأصلحه: قال) ٤: املدثر) (وثيابك فطهر: (أيب عروبة، عن قتادةوأخربنا روح، حدثنا ابن 
  ).٢" (من قال يف القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار : " مث ذكر إسحاق قول ابن عباس

  يا : فقال ابن طاهر
______________  

  ) *اهلامش* (
، من طرق عن الفضل بن موسى، باب ما ذكر يف االلتفات: يف الصالة) ٥٨٧(يف الصالة، والترمذي = 

  .عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس
  .، ووافقه الذهيب املؤلف٢٣٦ / ١وهذا إسناد صحيح، وصححه احلاكم 

  .ال تلبس ثيابك على معصية: معىن ذلك: اختلف أهل التأويل يف تأويل هذه اآلية، فقال بعضهم) ١(
  .أصلح عملك: بل معىن ذلك: نوقال آخرو

  .اغسلها باملاء، وطهرها من النجاسة: بل معىن ذلك: وقال آخرون
  .١٤٧، ١٤٤ / ٢٩" تفسري الطربي " انظر 

 من طريق حممد بن محيد، عن احلكم بن بشري، عن عمرو ٣٥ / ١" تفسريه " أخرجه الطربي يف ) ٢(
  .ن ابن عباسبن قيس املالئي، عن عبداالعلى بن سعيد بن جبري، ع

  .وحممد ابن محيد ضعيف، وكذا عبداالعلى وهو ابن عامر التغليب
  =، ٣٤ / ١وقد رواه ابن جرير 

)١١/٣٦٧(  

  



  .إبراهيم، إياك أن تنطق يف القرآن بغري علم
ما دلت اآلية على واحد من االقوال املذكورة، بل هي نص يف غسل النجاسة من الثوب، : قال قائل

  .يف كتابهفنعوذ باهللا من حتر
قال يل عبد اهللا بن : حدثنا أبو زكريا العنربي، حدثنا أمحد بن سلمة، مسعت إسحاق، يقول: قال احلاكم

ما مهمت بذلك، ولكن أخربين معتمر بن : للحفظ ؟ قلت) ١(بلغين أنك شربت البالذر : طاهر
خذ مثقاال من : أخربنا عثمان بن ساج، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سليمان، قال

  .كندر، ومثقاال من سكر، فدقهما مث اقتحمهما على الريق، فإنه جيد للنسيان والبول
  .فدعا عبد اهللا بقرطاس فكتبه

دخلت على حيىي بن حيىي، فسألته عن : ومسعت العنربي، مسعت أيب، مسعت عبد اهللا بن حممد الفراء قال
  .ليوم من إسحاق أحب إىل من عمري: إسحاق، فقال

  .رحم اهللا إسحاق، ما كان أفقهه وأعلمه: ال حممد بن عبد الوهاب الفراءوق
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، كلهم من طريق عبداالعلى، عن سعيد بن )٢٠٦٩" (املسند " ، وأمحد يف )٢٩٥١(والترمذي = 

ضعيف : على هذاجبري، عن ابن عباس، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال االمام أمحد يف عبداال
  .احلديث، رمبا رفع احلديث، ورمبا وقفه

  .ليس بالقوي: وقال أبو حامت
  .ليس بالقوي ويكتب حديثه: وقال النسائي

  .وقال ابن عدي
  .حيدث بأشياء ال يتابع عليها

  وقال ابن
  .كان ضعيفا يف احلديث: سعد

  .هلهليس بذاك القوي، وحتسني الترمذي حلديثه هذا من تسا: وقال ابن معني
 موقوفا، عن ابن عباس، من طريق حممد بن محيد، عن جرير بن ٣٥ / ١وأخرجه أيضا ابن جرير 

  .عبداحلميد، عن ليث بن أيب سليم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس
  .وسنده ضعيف لضعف حممد بن محيد وليث بن أيب سليم

  .ستعمل منههو مثرة شجرة، يف داخله شئ شبيه بالدم، وهذا هو امل: البالذر) ١(
املعتمد يف االدوية املفردة " جيد لفساد الذهن، ومجيع االعراض احلادثة يف الدماغ من الربودة والرطوبة 



 :"٣١.  
(*)  

)١١/٣٦٨(  

  

نعم : أفريضة هي ؟ قال: مسعت إسحاق احلنظلي، وسئل عن اجلماعة: قال داود بن احلسني البيهقي
)١.(  

أخرجت خراسان ثالثة ال نظري هلم يف البدعة : سحاق احلنظلي، يقولمسعت إ: عبد اهللا بن أيب اخلوارزمي
  .جهم، وعمر بن صبيح، ومقاتل: والكذب

كنت يف جملس إسحاق، فسأله : مسعت إبراهيم بن حممد الصيدالين، يقول: حممد بن صاحل بن هانئ
  .ال تكتب عنه: سلمة بن شبيب عمن حيدث باالجر ؟ قال

علم جمانا كما : مكتوب يف الكتب: بيع بن أنس، عن أيب العالية، قالأخربنا حكام بن سلم، عن الر
  .علمت جمانا

مسعت أبا أمحد حممد بن عبد الوهاب، مسعت إسحاق بن إبراهيم، وسئل عن : خبط أيب عمرو املستملي
منها، فصالته فاسدة، " م " أو " س " ، أو "ب " من ترك : ، فقال)بسم اهللا الرمحن الرحيم(رجل ترك 

  .ن احلمد سبع آياتال
  من تركها، فقد ترك مئة وثالث عشرة آية من كتاب: وقال ابن املبارك

  .اهللا تعاىل
  .إسحاق بن راهويه إمام عصره يف احلفظ والفتوى، سكن نيسابور، ومات ا: قال احلاكم

  إن أصله مروزي، خرج إىل العراق يف : وقيل
______________  

  ) *اهلامش* (
 فرضيتها عينا يف مجيع الصلوات عطاء، واالوزاعي، واحلنابلة، وأبو ثور، وابن خزمية، وقد ذهب إىل) ١(

  .وابن حبان، وداود، وأهل الظاهر
، أن "البدائع " ، عن صاحب ١٨٧: ، الصفحة"مراقي الفالح " على " حاشيته " ونقل الطحطاوي يف 

  .وغريها" حفة الت" عامة مشايخ احلنفية على وجوب صالة اجلماعة، وبه جزم يف 
  .وذكر عن جامع الفقه أنه أعدل االقوال وأقواها

  .، فراجعه"الصالة : " وقد استويف االمام ابن القيم أدلة الفرضية يف كتابه النفيس
(*)  



)١١/٣٦٩(  

  

  .سنة أربع ومثانني، وهو ابن ثالث وعشرين سنة
  . شيخ، وأخرج وأنا شابأدخل احلمام، وأنا: مسعت إسحاق احلنظلي، يقول: قال حممد بن نعيم

فاالوىل حممد بن حيىي، وإبراهيم بن عبد اهللا : أصحاب إسحاق عندنا على ثالث طبقات: قال احلاكم
السعدي، وحممد بن عبد الوهاب العبدي، وأمحد بن يوسف السلمي، وإسحاق بن إبراهيم العفصي، 

  .وعلي ابن احلسن الدارجبردي
  .ن الصديق، وعبد اهللا بن حممد الفراء، وحيىي بن الذهليوحامد بن أيب حامد املقرئ، وخشنام ب

  .مسلم بن احلجاج، وسرد مجاعة: الطبقة الثانية
  .خامتتهم أبو العباس السراج: الطابقة الثالثة

كيف تقول ) ٧: اادلة) (ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم(قلت السحاق : قال حرب الكرماين
  : أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه، وأبني شئ يف ذلك قولهحيثما كنت، فهو: فيه ؟ قال

  ).٥: طه) (الرمحن على العرش استوى(
وقال أبو بكر املروذي، حدثنا حممد بن الصباح النيسابوري، حدثنا أبو داود سليمان بن داود اخلفاف، 

ستوى، ويعلم كل شئ يف أسفل إمجاع أهل العلم أنه تعاىل على العرش ا: قال إسحاق بن راهويه: قال
  .االرض السابعة

  .إذا رأيت اخلراساين يتكلم يف إسحاق بن راهويه، فامه يف دينه: قال نعيم بن محاد
  مسعت أمحد بن: وقال أمحد بن حفص السعدي، شيخ ابن عدي

)١١/٣٧٠(  

  

فإن الناس مل يزل مل يعرب اجلسر إىل خراسان مثل إسحاق، وإن كان خيالفنا يف أشياء، : حنبل، يقول
  ).١(خيالف بعضهم بعضا 

ما أعلم أحدا كان أخشى هللا من إسحاق، يقول اهللا : وقال حممد بن أسلم الطوسي، حني مات إسحاق
  ).٢٨: فاطر) (٢) (إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء: (تعاىل
  .وكان أعلم الناس: قال

  .ولو كان سفيان الثوري يف احلياة، الحتاج إىل إسحاق
لو كان الثوري واحلمادان يف احلياة، الحتاجوا إىل إسحاق يف أشياء : قال أمحد بن سعيد الرباطيو

  .كثرية



  .ساد إسحاق أهل املشرق واملغرب بصدقه: قال أبو حممد الدارمي
  : أنشد رجل على قرب إسحاق، فقال: قال حممد بن إسحاق السراج

______________  
  ) *اهلامش* (
  .ماء الرجال يف اتساع صدورهم، وتقدير جهود غريهم، واالشادة بفضلهموهكذا يكون عظ) ١(

فان اختالف االئمة اتهدين يف فهم نصوص الكتاب والسنة وما تدل عليه ظاهرة طبيعية يف شريعة 
االسالم، الن أكثر نصوصه ظنية الداللة، وهذا االختالف مما أراده اهللا تعايل ورضيه، فهو رمحة وتوسعة 

  .لتنافس واالبداعوجمال ل
  ولقد كان من أثره هذا التراث الضخم الذي

  .حتفل به املكاتب االسالمية من املؤلفات املتنوعة
واختالفهم يف القرآن إمنا هو يف بعض ما استنبط منه من أحكام نتيجة للخالف يف فهمه، خلفاء يف داللته 

 التقييد يف مطلقه، أو ورود نسخ بسبب من االسباب، كاالشتراك يف لفظه، والتخصيص يف عامه، أو
  .عليه، أو غري ذلك من االسباب املبينة يف مظاا

واختالفهم يف السنة ال يقتصر على اختالفهم فيما تدل عليه االحاديث وما يراد منها، كما هو احلال يف 
ما آي القرآن، بل يتجاوز ذلك، فيختلفون يف احلكم على احلديث صحة وضعفا، فريى بعضهم صحيحا 

  .يراه اآلخر ضعيفا، إىل غري ذلك من أسباب االختالف الكثرية اليت بينها العلماء يف مؤلفام
وأما اآليات اليت وردت يف ذم اخلالف، والنهي عنه، والتحذير منه، فاملراد منه اخلالف املذموم الذي 

  .نه برئينجم عنه التعصب واحلقد وطعن اخلصم يف عرضه ودينه واالفتئات عليه مبا هو م
أي إمنا خيشاه حق خشيته العلماء العارفون به، النه كلما كانت : قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية) ٢(

املعرفة للعظيم القدير العليم املوصوف بصفات الكمال، املنعوت باالمساء احلسىن، كلما كانت املعرفة به 
  ".أمت، والعلم به أكمل، كانت اخلشية له أعظم وأكثر 

  .٦٠ / ٧" تفسري ابن كثري والبغوي " تفسري اآلية بتوسع يف انظر 
(*)  

)١١/٣٧١(  

  

أخربين عبد اهللا بن : قال السراج) ١(بإسقائه قرباو يف حلده حبر * وكيف احتمايل للسحاب صنيعه 
مل خيلف إسحاق يوم فارق مثله خبراسان : قال علي بن حجر: حممد، مسعت أبا عبد اهللا البخاري، يقول

  .وفقهاعلما 



وأعطاه يوم يلقاه * فزعا يوم القمطرير وهوله وأثاب الفردوس من قال آمني * بيض اهللا وجهه ووقاه 
  كان إسحاق قرين أمحد، وكان لآلثار مثريا،: قال أبو نعيم احلافظ) ٢(سؤله 

حاق مثل إس: مسعت أبا عبد اهللا، وسئل عن إسحاق بن راهويه، فقال: قال حنبل) ٣(والهل الزيغ مبريا 
  .إسحاق عندنا إمام! يسأل عنه ؟ 

  .ال أعرف السحاق يف الدنيا نظريا: وعن االمام أمحد أيضا، قال
  .ابن راهويه أحد االئمة، ثقة مأمون: قال النسائي

  .ما أعلم على وجه االرض مثل إسحاق: مسعت سعيد ابن ذؤيب، يقول
  .ني، القروا له حبفظه وعلمه وفقههواهللا لو كان إسحاق يف التابع: وقال إمام االئمة ابن خزمية

  حدثنا ابن فضل، عن ابن شربمة، عن الشعيب، : علي بن خشرم
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٢٣٤ / ٩" احللية " أورد البيت أبو نعيم يف ) ١(
  .٢٣٤ / ٩" حلية االولياء " البيتان يف ) ٢(
  .أي مهلكا) ٣(

  ".ثقيف كذاب ومبري خيرج من : " ومنه احلديث املخرج يف مسلم
(*)  

)١١/٣٧٢(  

  

  .ما كتبت سوداء يف بيضاء إىل يومي هذا، وال حدثين رجل حبديث قط إال حفظته: قال
  .نعم: تعجب من هذا ؟ قلت: فحدثت ذا إسحاق بن راهويه، فقال: قال علي

  . يف كتيب-أكثر :  أو قال-ما كنت أمسع شيئا إال حفظته، وكأين أنظر إىل سبعني ألف حديث : قال
لكأين أنظر إىل مئة ألف حديث يف كتيب، : مسعت إسحاق بن راهويه، يقول: قال أبو داود اخلفاف
  .وثالثني ألفا أسردها

وأملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه، مث قرأها علينا، فما زاد حرفا، وال نقص : قال
  .حرفا

  .كريا بن حيويه، مسع أبا داود فذكرهاهذه احلكاية رواها احلافظ ابن عدي، عن حيىي بن ز
  .فهذا واهللا احلفظ

  .ما مسعت شيئا إال وحفظته، وال حفظت شيئا قط فنسيته: وعن إسحاق بن راهويه، قال



  .أحفظ سبعني ألف حديث عن ظهر قليب: مسعت إسحاق، يقول: أبو يزيد حممد بن حيىي
اليب زرعة حفظ إسحاق بن راهويه، فقال ذكرت : مسعت أبا حامت الرازي، يقول: وقال أمحد بن سلمة

والعجب من إتقانه، وسالمته من الغلط مع ما : ما رئي أحفظ من إسحاق، مث قال أبو حامت: أبو زرعة
  .رزق من احلفظ
  .إنه أملى التفسري عن ظهر قلبه: فقلت اليب حامت

  .سري وألفاظهاوهذا أعجب، فإن ضبط االحاديث املسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التف: قال
فاتين عن إسحاق جملس من مسنده، وكان ميله حفظا، فترددت إليه : وقال إبراهيم بن أيب طالب احلافظ
  مرارا ليعيده، فتعذر فقصدته يوما

)١١/٣٧٣(  

  

تقوم عندي وتكتب وزن هذه احلنطة، فإذا : السأله إعادته، وقد محلت إليه حنطة من الرستاق، فقال يل
  .فرغت، أعدت لك

  .فعلت ذلك، فسألين عن أول حديث من الس، مث اتكأ على عضادة الباب، فأعاد الس حفظاف
  .كله حفظا" املسند " وكان قد أملى 

قرأنا على أيب بكر أمحد بن إبراهيم اخلوارزمي ا، حدثكم عبد اهللا بن أيب القاضي، مسعت : قال الربقاين
كيف تقبل توبيت، وقد زورت : ة، وكان يبكي، ويقولتاب رجل من الزندق: إسحاق بن راهويه، يقول

مسعت حممد بن إسحاق بن : أربعة آالف حديث تدور يف أيدي الناس ؟ قال أبو عبد اهللا بن االخرم
  راهويه،

  .بلى: أنت ابن أيب يعقوب ؟ قلت: دخلت على أمحد بن حنبل، فقال: يقول
  .ر مثلهأما إنك لو لزمته، كان أكثر لفائدتك، فإنك مل ت: قال

  .إسحاق بن راهويه، مث عبد اهللا الدارمي، مث حممد بن إمساعيل: احلفاظ خبراسان: قال قتيبة بن سعيد
كيف تقدم إسحاق بني : قالت يل امرأيت: مسعت حيىي بن حيىي، يقول: وقال أمحد بن يوسف السلمي
  .إسحاق أكثر علما مين، وأنا أسن منه: يديك، وأنت أكرب منه ؟ قلت

  .إسحاق مل تلق مثله: مسعت أمحد بن حنبل، يقول:  اهللا بن أمحد بن شبويهقال عبد
مل نر مثله، واحلسني بن : سألت أمحد بن حنبل عن إسحاق، فقال: وعن فضل بن عبد اهللا احلمريي، قال

  .عيسى البسطامي فقيه، وأما إمساعيل بن سعيد الشالنجي
  ففقيه عامل، وأما أبو عبد اهللا العطار،

)١١/٣٧٤(  



  

  .فبصري بالعربية والنحو، وأما حممد بن أسلم، فلو أمكنين زيارته لزرته
ال : أقبلت على قول أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ؟ فقال: قلت اليب حامت: قال أمحد بن سلمة

  .أعلم يف دهر وال عصر مثل هذين الرجلني
على عبد اهللا بن طاهر االمري، ويف دخلت : مسعت إسحاق احلنظلي، يقول: قال داود بن احلسني البيهقي

يا أبا يعقوب، إن مل يكن تركك للرياء من الرياء، فما يف الدنيا أقل : كمي متر آكله، فنظر إيل، وقال
  .رياء منك

  :وهذه أبيات المحد بن سعيد الرباطي
 فساق يا قد قاله زنديق* حب أيب يعقوب إسحاق مل جيعل القرآن خلقا كما * قريب إىل اهللا دعاين إىل 
قال ) ١(سباق جمد وابن سباق * يف سنة املاضني للباقي أبوك إبراهيم حمض التقى * حجة اهللا على خلقه 

أخربنا أبوحيىي الشعراين، أن إسحاق تويف سنة مثان وثالثني، وأنه رمحه اهللا، كان خيضب : أمحد بن كامل
  .باحلناء
  .ظاما رأيت بيده كتابا قط، وما كان حيدث إال حف: وقال
  .كنت إذا ذاكرت إسحاق العلم، وجدته فيه حبرا فردا: وقال

  .فإذا جئت إىل أمر الدنيا رأيته ال رأي له
  .قد كان مع حفظه إماما يف التفسري، رأسا يف الفقه، من أئمة االجتهاد: قلت
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٨٨، ٨٧ / ٢" افعية الكربى طبقات الش" ، ويف ٢٣٤ / ٩" حلية االولياء " االبيات يف ) ١(

(*)  

)١١/٣٧٥(  

  

ليس بني أهل العلم اختالف أن : مسعت إسحاق احلنظلي، رضي اهللا عنه، يقول: قال أمحد بن سلمة
قال أبو العباس ! القرآن كالم اهللا ليس مبخلوق، وكيف يكون شئ خرج من الرب، عزوجل، خملوقا ؟ 

لى طاهر بن عبد اهللا بن طاهر، وعنده منصور بن دخلت ع: مسعت إسحاق احلنظلي، يقول: السراج
  .نؤمن به: إن اهللا يرتل كل ليلة ؟ قلت: يا أبا يعقوب، تقول: طلحة، فقال يل منصور

  .إذا أنت ال تؤمن أن لك يف السماء ربا، ال حتتاج أن تسألين عن هذا



من : عت ابن راهويه، يقولمس: أمل أك عن هذا الشيخ ؟ قال أبو داود السجستاين: فقال له طاهر االمري
  ال: قال

  .أقول خملوق، وال غري خملوق، فهو جهمي
  .كفرت برب يرتل من مساء إىل مساء: وورد عن إسحاق أن بعض املتكلمني، قال له

  .آمنت برب يفعل ما يشاء: فقال
هذه الصفات من االستواء واالتيان والرتول، قد صحت ا النصوص، ونقلها اخللف عن : قلت
على أا ال تشبه ) ١(ف، ومل يتعرضوا هلا برد وال تأويل، بل أنكروا على من تأوهلا مع إصفاقهم السل

نعوت املخلوقني، وأن اهللا ليس كمثله شئ، وال تنبغي املناظرة،، وال التنازع فيها، فإن يف ذلك حماولة 
  .للرد على اهللا ورسوله، أو حوما على التكييف أو التعطيل

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .أي اجتماعهم) ١(

  .أصفقوا على االمر، إذا اجتمعوا عليه، وأصفقوا على الرجل، كذلك: يقال
إننا حنن أكثر ويف حديث : علينا وقالوا* رأيت بين آل امرئ القيس أصفقوا : قال زهري بن أيب سلمى

  .، أي اجتمعوا إليه"فأصفقت له نسوان مكة : " عائشة، رضوان اهللا عليها
)(*  

)١١/٣٧٦(  

  

  .إسحاق، وابن املبارك، وحممد بن حيىي هؤالء دفنوا كتبهم: قال أبو عبد اهللا احلاكم
، فإن اخلط قد يتصحف )١(هذا فعله عدة من االئمة، وهو دال أم ال يرون نقل العلم وجادة : قلت

  .على الناقل، وقد ميكن أن يزاد يف اخلط حرف فيغري املعىن، وحنو ذلك
م فقد اتسع اخلرق، وقل حتصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غري املغلوطة، وبعض وأما اليو

  .النقلة للمسائل قد ال حيسن أن يتهجى
  ولد أيب يف سنة: قال حممد بن إسحاق بن راهويه: قال الدواليب

  .ثالث وستني ومئة
  .وتويف ليلة نصف شعبان سنة مثان وثالثني ومئتني

بد االبد وقال أبو ) ٢(يف نصف شعبان ال تنسى * يا هدة ما هددنا ليلة االحد : لشاعروفيه يقول ا: قال



  .تويف ليلة نصف شعبان، وله سبع وسبعون سنة: عبد اهللا البخاري
  .فهذا يدل على أن مولده يف سنة إحدى وستني ومئة: مث قال اخلطيب عقيب هذا

  .فائدة ال فائدة فيها، حنكيها لنليشها
: - وما علمت أحدا لينه -" مسائل أيب داود " د حممد بن علي اآلجري صاحب كتاب قال أبو عبي

  .إسحاق بن راهويه تغري قبل موته خبمسة أشهر: مسعت أبا داود السجستاين، يقول
  .ومسعت منه يف تلك االيام، فرميت به

  .فهذه حكاية منكرة: قلت
  ويف اجلملة فكل أحد يتعلل قبل موته 

______________  
  ) *اهلامش (*
  ).١( ت ٣٢٩: تقدم تعريف الوجادة يف الصفحة) ١(
: ، وروايته فيه٨٨ / ٢" طبقات الشافعية " وأسقط االلف لضرورة الشعر، وهو يف " أبد " االصل ) ٢(
  .بامليم" مدى االبد " 

(*)  

)١١/٣٧٧(  

  

على تغريه، مث قبل موته بيسري غالبا، وميرض، فيبقى أيام مرضه متغري القوة احلافظة، وميوت إىل رمحة اهللا 
  .خيتلط ذهنه، ويتالشى علمه، فإذا قضى، زال باملوت حفظه

  .كال، واهللا، وال سيما مثل هذا اجلبل يف حفظه وإتقانه! فكان ماذا ؟ أفبمثل هذا يلني عامل قط ؟ 
نعم ما علمنا استغربوا من حديث ابن راهويه على سعة علمه سوى حديث واحد، وهو حديثه عن 
سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد اهللا ابن عبد اهللا، عن ابن عباس، عن ميمونة يف الفأرة اليت 

  وقعت يف مسن، فزاد
  ).١" (وإن كان ذائبا، فال تقربوه " إسحاق يف املنت من دون سائر أصحاب سفيان هذه الكلمة 
  .ولعل اخلطأ فيه من بعض املتأخرين، أو من راويه عن إسحاق

  
______________  

  ) *اهلامش* (
باب إذا وقعت الفأرة يف السمن اجلامد أو :  يف الذبائح والصيد٥٧٦ / ٩أخرجه البخاري ) ١(



) ٣٨٤١(باب ما جاء يف الفأرة متوت يف السمن، وأبو داود : يف االطعمة) ١٧٩٩(الذائب، والترمذي 
طريق سفيان، عن الزهري، عن  من ١٧٨ / ٧باب يف الفأرة تقع يف السمن، والنسائي : يف االطعمة

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، أنه مسع ابن عباس حيدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت يف مسن، فماتت، فسئل 
  ".ألقوها وما حوهلا، وكلوه : " النيب، صلى اهللا عليه وسلم، عنها، فقال

إن كان : " ، بلفظ)١٣٦٤(إسحاق بن راهويه، ومن طريقه أخرجه ابن حبان " مسند " ووقع يف 
  .جامدا، ألقى ما حوهلا، وأكله

  ".وإن كان مائعا، مل يقربه 
 / ٢، وأمحد )٣٨٤٢(، وأبو داود )٢٧٨(رقم " املصنف " وأخرجه ذا التفصيل عبد الرزاق يف 

  . من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة٤٩٠ و ٢٦٥، و ٢٣٣، ٢٣٢
اختلف عن معمر فيه، فأخرجه ابن أىب شيبة، عن عبداالعلى بغري تفصيل، ": تح الف" قال احلافظ يف 

ووقع عند النسائي من رواية أيب القاسم، عن مالك وصف السمن يف احلديث بأنه جامد، وكذا وقع 
عند أمحد من رواية االوزاعي، عن الزهري، وكذا عند البيهقي من رواية حجاج بن منهال، عن ابن 

  .عن سفيان" مسنده " أخرجه أبو داود الطيالسي يف عيينة، وكذا 
والزيادة اليت وقعت يف رواية إسحاق بن راهويه، عن سفيان، تفرد ا عن سفيان دون حفاظ أصحابه 

  .مثل أمحد واحلميدي ومسدد وغريهم، وبينوا غلط معمر فيه على الزهري
فة باحلديث متفقون على أن معمرا  أن أهل املعر٥٠٢، ٤٨٨ / ٢١" الفتاوى " ونقل ابن تيمية يف 

  .كثري الغلط على الزهري، وقد توسع يف التدليل على ذلك
  =هو متروك عند ": فال تقربوه : "..وقال يف قوله

)١١/٣٧٨(  

  

  حدثنا إسحاق،: نعم وحديث تفرد به جعفر بن حممد الفريايب، قال
كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه  " :حدثنا شبابة، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس، قال

، فهذا منكر، واخلطأ فيه من "وسلم، إذا كان يف سفر فزالت الشمس، صلى الظهر والعصر، مث ارحتل 
إذا كان يف : " عن عمرو الناقد، عن شبابة، ولفظه) ٢" (صحيحه " ، فقد رواه مسلم يف )١(جعفر 

  ".صر، مث جيمع بينهما سفر وأراد اجلمع، أخر الظهر، حىت يدخل أول وقت الع
من حديث عقيل عن ) ٣" (الصحيحني " تابعه احلسن بن حممد الزعفراين، عن شبابة، وقد اتفقا عليه يف 

  .ابن شهاب، عن أنس
ومع حال إسحاق " إذا عجل به السري، أخر الظهر إىل أول وقت العصر، فيجمع بينهما : " ولفظه



 حيدث إال من حفظه، جرى عليه الوهم يف حديثني من سبعني وبراعته يف احلفظ، ميكن أنه لكونه كان ال
  .ألف حديث

  .فلو أخطأ منها يف ثالثني حديثا ملا حط ذلك رتبته عن االحتجاج به أبدا
  .بل كون إسحاق تتبع حديثه، فلم يوجد له خطأ قط سوى حديثني، يدل على أنه أحفظ أهل زمانه

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 واخللف من الصحابة والتابعني واالئمة، فإن مجهورهم جيوزون االستصباح به، وكثري عامة السلف= 

  ".فال تقربوه : "...منهم جيوز بيعه أو تطهريه، وهذا خمالف لقوله
  . البن رجب٧٢٣، ٧٢١ / ٢" شرح العلل " وانظر 

، مث تفرد جعفر قول من أعل احلديث بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة" الفتح " وقد رد احلافظ يف ) ١(
  .الفريايب به عن إسحاق، بأنه ليس ذلك بقادح، فإما إمامان حافظان

 عن ابن عباس، ٣٦٧ / ١، وأمحد ١١٧، ١١٦ / ١ومجع التقدمي جاء من غري وجه، فأخرجه الشافعي 
  .عن معاذ) ١٢٠٨(وأخرجه أبو داود 

  .٤٨٠ / ٢" الفتح " انظر 
  .باب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر: يف صالة املسافرين) ٤٧) (٧٠٣(رقم ) ٢(
باب يؤخر الظهر إىل العصر إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس، :  يف التقصري٤٧٩ / ٢البخاري ) ٣(

  ).٧٠٤(ومسلم 
(*)  

)١١/٣٧٩(  

  

رأيت :  قال- وهو من الصاحلني -أخربين علي بن سلمة الكرابيسي : قال احلافظ أبو عمرو املستملي
ق احلنظلي، كأن قمرا ارتفع من االرض إىل السماء من سكة إسحاق، مث نزل فسقط يف ليلة مات إسحا

  .املوضع الذي دفن فيه إسحاق
  .ومل أشعر مبوته: قال

  .فلما غدوت، إذا حبفار حيفر قرب إسحاق يف املوضع الذي رأيت القمر وقع فيه
لب، سألت أبا قدامة عن الشافعي، حدثنا حيىي بن حممد العنربي، مسعت إبراهيم بن أيب طا: قال احلاكم

أما أفقههم فالشافعي، إال أنه قيل احلديث، وأما أورعهم فأمحد، وأما : وأمحد، وإسحاق، وأيب عبيد، فقال



  .أحفظهم فإسحاق، وأما أعلمهم بلغات العرب، فأبو عبيد
ت أو أمحد ؟ من أكرب أن: قلت السحاق بن راهويه: قال يل موسى بن هارون: قال أبو القاسم البغوي

  .هو أكرب مين يف السن وغريه: قال
  .وكان مولد إسحاق يف سنة ست وستني فيما يرى موسى، قد مرت هذه املقالة

ولد أيب من بطن أمه مثقوب : حدثنا علي بن إسحاق بن راهويه، قال: وقال عثمان بن جعفر اللبان
كون ابنك رأسا إما يف اخلري، وإما يف ي: االذنني، فمضى جدي راهويه إىل الفضل ابن موسى فسأله، فقال

  .الشر
عن اجلوهري، أخربنا حممد بن العباس اخلزاز، حدثنا ) ١" (تارخيه " هذه احلكاية رواها اخلطيب يف 

  .عثمان فذكرها
  .وهذا إسناد جيد، وحكاية عجيبة

  أخربنا املسلم بن عالن إجازة، أخربنا الكندي، أخربنا الشيباين، أخربنا
  نا حممد بن احلسني بن الفضل، أخربنا علي بن إبراهيم اخلطيب، أخرب

______________  
  ) *اهلامش* (
)٢٩٧ / ١١) ١.  

(*)  

)١١/٣٨٠(  

  

املستملي، حدثنا حممد بن إسحاق السراج، حدثنا حممد بن رافع، حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا أبو يعقوب 
ليس يف : "  عن ابن طاووس، عن أبيه، قال،)١(اخلراساين، عن عبد الرزاق، عن النعمان بن أيب شيبة، 

  ".االوقاص صدقة 
)٢.(  

  .فسألت أبا يعقوب إسحاق بن راهويه، فحدثين به: قال السراج
  .الكسور: االوقاص: قلت

إذا رأيت العراقي يتكلم يف أمحد، فامه يف دينه، : وروى حممد بن يزيد املستملي، عن نعيم بن محاد، قال
تكلم يف إسحاق، فامه، وإذا رأيت البصري يتكلم يف وهب بن جرير، فامه يف وإذا رأيت اخلراساين ي

  .دينه
وافقت إسحاق بن إبراهيم صاحبنا سنة : مسعت حممد بن حيىي الذهلي، يقول: وقال أبو بكر بن نعيم



ا، تسع وتسعني ببغداد، اجتمعوا يف الرصافة أعالم احلديث فيهم أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني وغريمه
  .فكان صدر الس السحاق، وهو اخلطيب

  : حدثنا النسائي، قال: قال عبدالرمحن بن إمساعيل العروضي
______________  

  ) *اهلامش* (
  .والتصحيح من كتب الرجال" ابن شبة : " يف االصل) ١(
أنبأنا :  من طريق عبد الرزاق وابن بكر، قاال٢٣١ / ٥" املسند " رجاله ثقات، وأخرج أمحد يف ) ٢(

لست بآخذ يف : أخربين عمرو بن دينار أن طاووسا أخربه أن معاذ بن جبل قال: ابن جريح، قال
االوقاص شيئا حىت آيت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فإن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، مل 

  يأمرين فيها
  .بشئ

، عن عمرو بن دينار، عن  من طريق أيب كامل، عن محاد بن زيد٢٤٨ و ٢٣٠ / ٥وأخرجه أيضا 
  .مل يأمرين رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف أوقاص البقر شيئا: طاووس، عن معاذ بن جبل، قال

  . اليب عبيد٢٧٤: ص" االموال " وهو يف 
مابني الفريضتني، كالزيادة على اخلمس من االبل إىل التسع، وعلى العشر إىل : مجع وقص: واالوقاص
  .أربع عشرة

)١١/٣٨١(  

  

  .إسحاق بن راهويه أحد االئمة
  .إسحاق ثقة مأمون: أخربين أيب، قال: وقال عبد الكرمي بن النسائي
  .ما أعلم على وجه االرض مثل إسحاق: مسعت سعيد بن ذؤيب، يقول
سألين أمحد بن حنبل عن حديث : حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: وقال أبو عمرو نصر بن زكريا

كان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يلحظ يف صالته، وال يلوي : "  ابن عباسالفضل بن موسى حديث
  .يا أبا يعقوب، رواه وكيع خبالف هذا: فحدثته، فقال رجل: ، قال)١" (عنقه خلف ظهره 

  .اسكت، إذا حدثك أبو يعقوب أمري املؤمنني، فحسبك به: فقال أمحد
  .رواها احلاكم، عن احلسن بن حامت املروزي، عن نصر

  .أحفظ أربعة آالف حديث مزورة: مسعت إسحاق، يقول: وقال حممد بن حيىي بن خالد
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبدالرحيم بن أيب سعد، أخربنا عبد الرمحن بن عبد الواحد بن االستاذ أيب 



: ين، قاالوأخربنا أمحد عن أيب روح، أخربنا زاهر، أخربنا أبو يعلى بن الصابو) ح(القاسم، أخربنا جدي 
أخربنا أبو احلسني اخلفاف، أخربنا أبو العباس السراج، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبدة، حدثنا 

  :هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت
هلكت قالدة يل، فبعث رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف طلبها رجاال، فحضرت الصالة، فلم " 

وضوء، فصلوا بغري وضوء، فذكروا ذلك لرسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، جيدوا ماء، ومل يكونوا على 
  .فأنزل اهللا آية التيمم

  .عن إسحاق) ٢(أخرجه البخاري " 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ).٥( ت ٣٦٦: حديث صحيح، وقد تقدم خترجيه يف الصفحة) ١(
  =رجه البخاري يف أكثر من باب استعارة القالئد، واحلديث أخ:  يف اللباس٢٧٨ / ١٠) ٢(

)١١/٣٨٢(  

  

ومات معه يف العام بشر بن الوليد الكندي، والربيع بن ثعلب، وفقيه قرطبة عبدامللك بن حبيب، وأمحد 
بن جواس احلنفي، وأمحد بن حممد مردويه املروزي، والزاهد إبراهيم بن أيوب احلوراين، وإبراهيم بن 

زبريق، وبشر بن احلكم العبدي، وزهري ابن عباد الرؤاسي، هشام الغساين، وإسحاق بن إبراهيم بن 
وحكيم بن سيف الرقي، وطالوت بن عباد الصرييف، وعمرو بن زرارة النيسابوري، وحممد بن بكار بن 

الريان، وحممد بن احلسني الربجالين، وحممد بن عبيد بن حساب، وحممد بن أيب السري العسقالين، 
  .حب االندلس عبدالرمحن ابن احلكم املرواينوحيىي بن سليمان اجلعفي، وصا

ابن جعفر بن عبد اهللا بن رزين االمام احلافظ الكبري، أبو علي ) خ، م* ( احلسني بن منصور - ٨٠
  .السلمي النيسابوري

سفيان بن عيينة، ووكيع، وأيب معاوية الضرير، وأسباط ابن أمحد، وأيب أسامة، وأخوي جده : حدث عن
  .د اهللا بن رزين وعدةمبشر وعمر ابين عب

  البخاري، ومسلم، وأمحد بن سلمة، وأمحد بن أيب : حدث عنه
______________  

  ) *اهلامش* (
 و ٣٧٧٣ و ٣٦٧٢ و ٣٣٦ و ٣٣٤رقم " طبعة املكتبة السلفية " فتح الباري " موضع، انظر = 



  .٦٨٤٥ و ٦٨٤٤ و ٥٨٨٢ و ٥٢٥٠ و ٥١٦٤ و ٤٦٠٨ و ٤٦٠٧ و ٤٥٨٣
  . يف العنق من احلليما جيعل: والقالدة

، ذيب ٦٦، ٦٥ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٦٩ / ٢، التاريخ الصغري ٣٩٢ / ٢التاريخ الكبري * 
، ٣٧٠ / ٢، ذيب التهذيب ١٦٠ / ١، تذهيب التهذيب ٤٢٧ / ١، العرب ٢٩٩: الكمال، ورقة

  .٩٠ / ٢، شذرات الذهب ٨٥: ، خالصة تذهيب الكمال٣٧١
(*)  

)١١/٣٨٣(  

  

ر بن أمحد بن نصر احلافظ، واحلسن بن سفيان، وأبو العباس السراج، وحممد بن شادل بكر، وجعف
  .اهلامشي، وحممد بن شاذان، وشيخه حيىي بن حيىي التميمي، وآخرون

  .وثقه النسائي
  .هو شيخ العدالة والتزكية يف عصره، وأخص الناس بيحىي بن حيىي: قال احلاكم

  .دةوكان حيىي يلومه على اشتغاله بالشها
حدثنا : ومسعت خلف بن حممد البخاري، مسعت أبا عمرو أمحد بن نصر رئيس نيسابور ببخاري، يقول

احلسن بن منصور، وقد عرض عليه قضاء نيسابور، فاختفى ثالثة أيام، ودعا اهللا، فمات يف اليوم 
  .الثالث

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة مثان وثالثني ومئتني: قال السراج
  .معتزل للدنيا ببدنه خمالطها بقلبه، ورب خمالط هلا ببدنه مفارقها بقلبه، وهو أكيسهمارب : ومن كالمه

ابن معاذ بن نصر بن حسان احلافظ االوحد الثقة، أبو عمرو ) م، د، س، خ* ( عبيد اهللا بن معاذ - ٨١
  .العنربي البصري

ارث، ووكيع بن اجلراح، أبيه، ومعتمر بن سليمان، وحيىي بن سعيد القطان، وخالد بن احل: حدث عن
  .وطبقتهم

مسلم، وأبو داود، والبخاري والنسائي بواسطة، وأبو زرعة، وأبو حامت، وعثمان الدارمي، : حدث عنه
  وزكريا بن حيىي خياط السنة، وجعفر 

______________  
  ) *اهلامش* (
 ذيب الكمال، ،٣٣٥ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٦٨ / ٢، التاريخ الصغري ٤٠١ / ٥التاريخ الكبري * 

، غاية النهاية يف ٢١ / ٣، تذهيب التهذيب ٤٢٥ / ١، العرب ٤٩٠ / ٢، تذكرة احلفاظ، ٨٩١: ورقة



، خالصة تذهيب ٢١٢: ، طبقات احلفاظ٤٩، ٤٨ / ٧، ذيب التهذيب ٤٩٣ / ١طبقات القراء 
  .٨٨ / ٢، شذرات الذهب ٢٥٣: الكمال

(*)  

)١١/٣٨٤(  

  

  .ي، وخلق كثريالفريايب، وأبو القاسم البغو
أحاديث أشعث مبسائله املعقدة، وأحاديث : كان حيفظ حنوا من عشرة آالف حديث: قال أبو داود

  .معتمر، وأحاديث خالد
  .ورأيته يدرس حديث سفيان الثوري على ابنه، وكان فصيحا

  .ثقة: وقال أبو حامت الرازي
  .مات سنة سبع وثالثني ومئتني: وقال البخاري

سحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا حممد بن عمر القاضي، وحممد بن أمحد أخربنا أمحد بن إ
أخربنا أبو جعفر بن املسلمة، أخربنا عبيد اهللا بن عبدالرمحن، حدثنا : الطرائفي، وحممد بن علي، قالوا

 عمران بن جعفر بن حممد، حدثنا عبيد اهللا بن معاذ، حدثنا أيب، حدثنا حسني املعلم، عن ابن بريدة، عن
إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حصني رضي اهللا عنه، قال
  ).١" (كل منافق، عليم اللسان 

  )ق* ( عمرو بن رافع - ٨٢
  .ابن الفرات البجلي احلافظ االمام الثبت، أبو حجر القزويين

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 من طريق ديلم بن غزوان العبدي، عن ميمون ٤٤ و ٢٢ / ١جه أمحد رجاله ثقات، وأخر) ١(

  .الكردي، عن أيب عثمان النهدي، عن عمر، وهذا إسناد صحيح
كثري علم اللسان، جاهل القلب والعمل، : ، أي"كل منافق عليم اللسان : " قال املناوي يف تفسري قوله

  .تعاظم ا، يدعو الناس، إىل اهللا، ويفر هو منهاختذ العلم حرفة يتأكل ا، ذا هيبة وأة، يتعزز وي
  .ويستقبح عيب غريه، ويفعل ما هو أقبح منه

  .ويظهر للناس التنسك والتعبد، ويسارر ربه بالعظائم إذا خال به
 / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٣٤، ١٠٣٣: ، ذيب الكمال، ورقة٢٣٣، ٢٣٢ / ٦اجلرح والتعديل * 



  .٢٨٩، ٢٨٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٤: ات احلفاظ، طبق٣٢ / ٨، ذيب التهذيب ٩٨
(*)  

)١١/٣٨٥(  

  

إمساعيل بن جعفر، ويعقوب بن عبد اهللا القمي، وابن املبارك، وجرير الضيب، وهشيم، وابن : حدث عن
  .عيينة، وعباد بن العوام، وعمار ابن حممد، وحيىي بن أيب زائدة، ويعقوب بن الوليد، وعدة

  .ع الرحلةوكان جيد املعرفة، واس
ابن ماجة، وأبو زرعة، وأبو حامت، وأمحد بن جعفر اجلمال، وأبو حيىي جعفر بن حممد : حدث عنه

الزعفراين، وعلي بن سعيد بن بشري، وحممد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي، وحممد بن أيوب بن 
  .الضريس، وحممد بن مسعود االسدي، وخلق سواهم

ما بقي أحد ممن كان يطلب معنا العلم غري عمرو بن : سى، يقولمسعت إبراهيم بن مو: قال أبو حامت
  .رافع

  قل من كتبنا عنه أصدق هلجة، وأصح حديث من عمرو: وقال أبو حامت
  .ابن رافع

  .مستقيم احلديث: وقال ابن حبان
  .تويف سنة سبع وثالثني ومئتني: وقال أبو يعلى اخلليلي

  .القدوة احلافظ، أبو زكريا البغدادي املقابري العابداالمام العامل ) م، د* ( حيىي بن أيوب - ٨٣
  شريك القاضي، وإمساعيل بن جعفر، وعباد بن عباد، : حدث عن

______________  
  ) *اهلامش* (
، طبقات ١٨٩، ١٨٨ / ١٤، تاريخ بغداد ١٢٨ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٦٤ / ٢التاريخ الصغري * 

 / ١، العرب ١٤٨٩: ، ذيب الكمال، ورقة١ / ٥٣٩: ، االنساب، ورقة٤٠١، ٤٠٠ / ١احلنابلة 
، خالصة ٢١٤: ، طبقات احلفاظ١٨٨ / ١١، ذيب التهذيب ١٤٩ / ٤، تذهيب التهذيب ٤١٥

  .٧٩ / ٢، شذرات الذهب ٤٢١: تذهيب الكمال
(*)  

)١١/٣٨٦(  

  



  .ومصعب بن سالم، وعبد اهللا بن وهب، وهشيم بن بشري، وخلف بن خليفة، وأمثاهلم
 مسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وابن أيب الدنيا، وحممد بن وضاح القرطيب، واحلسني بن :حدث عنه

فهم، وأبو بكر أمحد بن علي املروزي، وأبو يعلي املوصلي، وأمحد بن احلسن الصويف الكبري، وحممد بن 
  .إبراهيم السراج، وحامد بن شعيب البلخي، وأبو القاسم البغوي، وخلق كثري

  .هو رجل صاحل، صاحب سكون ودعة: بلقال أمحد بن حن
  .صدوق: وقال علي بن املديين

  .كان من خيار عباد اهللا، مسعت منه: وقال أبو شعيب احلراين
  حدثنا العباس بن حممد االشهلي، حدثين: قال حممد بن خملد

عو مررت مبقابر، فسمعت مههمة، فإذا حيىي بن أيوب يف حفرة من تلك احلفر، وإذا هو يد: أيب، قال
يا قرة عني املنقطعني، ويا قرة عني العاصني، أنت سترت عليهم، ومل ال تكون قرة عني : ويبكي، ويقول

تعال لعل : ويعاود البكاء، فغلبين البكاء، ففطن يب، فقال: املطيعني، وأنت مننت عليهم بالطاعة ؟ قال
  .اهللا إمنا بعث بك خلري
عا مسلما، يقول بالسنة، ويعيب من يقول بقول جهم، كان حيىي بن أيوب ثقة ور: قال احلسني بن فهم

  .أو خبالف السنة
  .وتويف يوم االحد الثنيت عشرة خلت من ربيع االول سنة أربع وثالثني ومئتني: قال

مات ليلة االحد، لعشر مضني من ربيع االول سنة أربع، وأخربين أنه ولد يف : وقال موسى بن هارون
  .سنة سبع ومخسني ومئة

)١١/٣٨٧(  

  

أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا متيم بن أيب سعيد، 
أخربنا حممد بن عبدالرمحن، أخربنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا حيىي بن أيوب، 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ريرة، قالحدثنا إمساعيل بن جعفر، أخربين العالء، عن أبيه، عن أيب ه
  .من دعا إىل هدى، كان له من االجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا: " وسلم

  .ومن دعا إىل ضاللة، كان عليه من االمث مثل آثام من تبعه ال ينقص من آثامهم شيئا
  .حديث صحيح غريب" 

  .افقنا مها بعلوفو) ١(أخرجه مسلم، وأبو داود عن حيىي 
أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن أمحد، أخربنا : ، قاال)٢(أخربنا عبد احلافظ، وابن غالية 
  علي بن أمحد، أخربنا أبو طاهر



املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا حيىي بن أيوب العابد، حدثنا سعيد بن عبدالرمحن اجلمحي، عن 
إن املرء أو الرجل ليعمل : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: عد، قالأيب حازم، عن سهل بن س

  ".عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه ملن أهل اجلنة 
  .من طريق أيب حازم بأطول من هذا) ٣(أخرجه البخاري 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
يئة، ومن دعا إىل هدى أو ضاللة، باب من سن سنة حسنة أو س: يف العلم) ٢٦٧٤(أخرجه مسلم ) ١(

من طريق علي بن حجر، ) ٢٦٧٤(باب لزوم السنة، وأخرجه الترمذي : يف السنة) ٤٦٠٩(وأبو داود 
من طريق حممود بن عثمان العثماين، عن ) ٢٠٦(عن إمساعيل بن جعفر، عن العالء، وأخرجه ابن ماجة 

  .عبد العزيز بن أيب حازم، عن العالء بن عبدالرمحن
" مشيخة املؤلف "  ه مترجم يف ٧٠٠ هو يوسف بن أمحد الغسويل الصاحلي احلجار املتوىف سنة )٢(

  .٤١٢ / ٥، والعرب ١٧٩الورقة 
  .٨٩١ / ٣و 
و ) ٤٢٠٧(و ) ٤٢٠٢(باب ال يقال فالن شهيد، وهو عنده أيضا برقم :  يف اجلهاد٦٦ / ٦) ٣(
  ).٦٦٠٧(و ) ٦٤٩٣(

(*)  

)١١/٣٨٨(  

  

ابن حيىي بن عبد اهللا بن حرملة بن عمران، االمام الفقيه احملدث الصدوق، )  سم، ق،* ( حرملة - ٨٤
  .أبو حفص التجييب موىل بين زميلة املصري

حدث عن ابن وهب، فأكثر جدا، وعن الشافعي فلزمه، وتفقه به، وعن أيوب بن سويد، وبشر بن بكر، 
  .وسعيد بن أيب مرمي وطائفة

طة النسائي، وأبو عبد الرمحن أمحد بن عثمان النسائي، وإسحاق مسلم، وابن ماجة، وبواس: حدث عنه
  بن موسى النيسابوري، وأمحد بن اهليثم، وحفيده أمحد بن طاهر بن حرملة، وبقي بن خملد، واحلسن بن

  .سفيان، وحممد بن أمحد بن عثمان املديين، وحممد بن احلسن بن قتيبة العسقالين، وآخرون
  .ال حيتج به: قال أبو حامت

  .حرملة كان أعلم الناس بابن وهب: شيخ مبصر يقال له: وروى عباس الدوري، عن حيىي، قال



حرملة ضعيف، : سألت عبد اهللا بن حممد الفرهاذاين أن حيدثين عن حرملة، فقال: وقال ابن عدي
  .وحدثين عنه بثالثة أحاديث

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ١١٤، ١١٣: ، الكامل البن عدي، ورقة٢٧٤ / ٣تعديل ، اجلرح وال٦٩ / ٣التاريخ الكبري * 

 / ١، ذيب االمساء واللغات ١٦٩ / ١، اللباب ٨٠): للشريازي(طبقات الفقهاء : ٢٦٥: الفهرست
، تذهيب ٤٤٠ / ١، العرب ٢٤٦: ، ذيب الكمال، ورقة٦٥، ٦٤ / ٢، وفيات االعيان ١٥٦، ١٥٥

، طبقات الشافعية ٤٧٣، ٤٧٢ / ١: يزان االعتدال، م٤٨٦ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٢٧ / ١التهذيب 
، حسن ٢٢٩ / ٢، ذيب التهذيب ٣٤٥ / ١٠، البداية والنهاية ١٣١، ١٢٧ / ٢) للسبكي(

، طبقات الشافعية ٧٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢١١، ٢١٠: ، طبقات احلفاظ٣٠٧ / ١احملاضرة 
  .٥): البن هداية اهللا(

(*)  

)١١/٣٨٩(  

  

  .كان حرملة فقيها، مل يكن مبصر أحد أكتب عن ابن وهب منه: ديوقال أبو عمر الكن
وذلك أن ابن وهب أقام يف مرتهلم سنة وأشهرا مستخفيا من عباد إذ طلبه ليوليه القضاء مبصر، أخربين 

  .بذلك حيىي بن أيب معاوية
يا أبا : قالعادين ابن وهب من الرمد، و: مسعنا حرملة، يقول: وأخربين أبو سلمة، وأبو دجانة، قاال

  .حفص، ال يعاد من الرمد، ولكنك من أهلي
  صنف ابن وهب مئة وعشرين ألف: وعن أمحد بن صاحل، قال

  .حديث عند بعض الناس منها النصف، عىن نفسه، وعند بعض الناس الكل، يعين حرملة
  .حديث ابن وهب كله عند حرملة إال حديثني: قال حممد بن موسى

ث حرملة، وفتشته الكثري، فلم أجد يف حديثه ما جيب أن يضعف من قد تبحرت حدي: قال ابن عدي
  ).١(أجله، ورجل توارى ابن وهب عندهم، ويكون حديثه كله عنده، فليس يبعد أن يغرب على غريه 

  .هذا خري أهل املسجد: مسعت أشهب ونظر إىل حرملة، فقال: قال هارون بن سعيد
  .ملى الناس مبا حدث به ابن وهبكان حرملة أ": تارخيه " وقال ابن يونس يف 

  .مل يرحل حرملة، وال عنده عن احلجازيني شئ: قلت



  ولد يف سنة ست وستني ومئة، ومات يف شوال لتسع : قال ابن يونس
______________  

  ) *اهلامش* (
  .١١٤: البن عدي، يف ترمجة حرملة بن حيىي التجييب، ورقة" الكامل " انظر اخلرب يف ) ١(

(*)  

)١١/٣٩٠(  

  

  .بقني منه، سنة ثالث وأربعني ومئتني، رمحه اهللا
، أخربنا سهل بن ٥٥٣أخربنا احلسن بن علي، أخربنا مكرم بن حممد، أخربنا محزة بن أسد التميمي سنة 

بشر، أخربنا حممد بن احلسني الطفال، أخربنا احلسن بن رشيق، حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن مهران، 
ابن وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، أن أبا هريرة حدثنا حرملة، أخربنا 

يقبض اهللا االرض يوم القيامة، ويطوي السماء : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: كان يقول
  أنا امللك، فأين: بيمينه، مث يقول
  ".ملوك االرض ؟ 

  .والقرآن جاء مبصداقه) ١(هذا حديث صحيح ثابت 
أخربنا ابن مسلمة، حدثنا علي بن احلسن احلافظ، : علي بن علي القرشي، وأمحد بن سلطان، قاالأخربنا 

أخربنا عبد الواحد بن محد، أخربنا أمحد بن حممود الثقفي، أخربنا حممد بن إبراهيم، أخربنا حممد بن 
عن عبد ربه، عن احلسن بن قتيبة، حدثنا حرملة بن حيىي، أخربنا ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث، 

عبد اهللا بن كعب احلمريي، أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إىل أم سلمة، يسأل عن الرجل يصبح 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصبح جنبا من مجاع الحلم، مث يصوم، وال : جنبا أيصوم ؟ فقالت

  ).٢(يقضي 
  .أخرجه النسائي عن أمحد بن اهليثم عن حرملة

  
______________  

  ) *اهلامش* (
) ٢٧٨٧(، ومسلم )ملك الناس: (باب قول اهللا تعاىل:  يف التوحيد٣١١ / ١٣أخرجه البخاري ) ١(

يف أول صفة القيامة واجلنة والنار، كالمها من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن 
  .املسيب، عن أيب هريرة



واالرض مجيعا قبضته يوم القيامة، والسموات : (باب قوله:  يف التفسري٤٢٣ / ٨وأخرجه البخاري 
، من طريق سعيد ابن عفري، عن الليث، عن عبدالرمحن بن خالد بن مسافر، عن ابن )مطويات بيمينه

  .شهاب، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة
  .عن الطريقني" الفتح " وانظر ماقاله احلافظ يف 

  ).٢٧٨٨(ويف الباب عن عبد اهللا بن عمر عند مسلم 
  =، ومسلم ١٢٣ / ٤، والبخاري ٢٩١ / ١" املوطأ " إسناده صحيح، وأخرجه مالك يف ) ٢(

)١١/٣٩١(  

  

هو االمام القدوة احملدث االثري، أبو علي، احلسن بن محاد بن كسيب ) د، ق، س* ( سجادة - ٨٥
  .احلضرمي البغدادي

  أيب بكر بن عياش، وحفص بن غياث، وعبد الرمحن بن: حدث عن
  .اريب، وعلي بن هاشم بن الربيد، وأيب خالد االمحر، وحممد ابن فضيل، ومجاعةحممد احمل

أبو داود، وابن ماجة، وبواسطة النسائي، وأبو يعلى املوصلي، وأمحد بن احلسن الصويف، : حدث عنه
  .، وأبو لبيد السامي، وأبو القاسم البغوي، وحيىي بن صاعد، وخلق كثري)١(وعلي بن إسحاق بن زاطيا 

أنت طالق ثالثا : إن سجادة سئل عن رجل، قال المرأته: قيل المحد بن حنبل:  احلسن بن الصباحقال
  .القرآن خملوق: إن كلم زنديقا، فكلم رجال، يقول

  .طلقت امرأته: فقال سجادة
  .ما أبعد: فقال أمحد

القرآن : سألت سجادة عن رجل حلف بالطالق، ال يكلم كافرا، فكلم من يقول: وقال علي بن فريوز
  .خملوق

  ).٢(طلقت امرأته : قال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
من طريق عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن ) ٧٨) (١١٠٩= (

إن كان رسول اهللا، صلى : هشام، عن عائشة وأم سلمة، زوجي النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أما قالتا
  .ليصبح جنبا من مجاع غري احتالم يف رمضان، مث يصوم ذلك اليوماهللا عليه وسلم، 

، ذيب ٢٩٦، ٢٩٥ / ٧، تاريخ بغداد ٩ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٧٥ / ٢التاريخ الصغري * 



، النجوم الزاهرة ١٣٦ / ١، تذهيب التهذيب ٤٣٦، ٤٣٥ / ١، العرب ٢٦٣، ٢٦٢: الكمال، ورقة
  .٩٩ / ٢، شذرات الذهب ٧٧: صة تذهيب الكمال، خال٢٧٢ / ٢، ذيب التهذيب ٣٠٦ / ٢
، ١١٥، ١١٤ / ٣" امليزان "  ه، ترجم له املؤلف يف ٣٠٦هو أبو احلسن املخرمي املتويف سنة ) ١(

  .٢٠٥ / ٤" لسان امليزان " وابن حجر يف 
  =هذا من املبالغات اليت يطلقها بعض من ينتمي إىل احلديث يف حق خصومهم، ) ٢(

)١١/٣٩٢(  

  

  سألت أمحد بن حنبل عن: عبدالرمحن بن حيىي بن خاقانوقال 
  .صاحب سنة: سجادة فقال

  .ما بلغين عنه إال خري
  .كان من جلة العلماء وثقام يف زمانه: قلت

أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد اهللا، أخربنا هبة اهللا بن حسني، أخربنا أمحد بن حممد، حدثنا 
حدثكم احلسن بن محاد سجادة، : قرئ على حيىي بن حممد، وأنا أمسع، قيل له: عيسى بن الوزير، قال

حدثنا عمرو بن هاشم اجلنيب، عن عبيد اهللا ابن عمر، عن نافع، عن ابن : وعبد اهللا بن الوضاح، قاال
كانت امرأة تأيت قوما فتستعري منهم احللي، مث متسكه، فرفع ذلك إىل النيب، صلى اهللا عليه : عمر، قال

  .لتتب هذه املرأة إىل اهللا وإىل رسوله، وترد على الناس متاعهم: " سلم، فقالو
  .قم يا فالن، فاقطع يدها

  .عن عثمان بن عبد اهللا عن سجادة، فوقع بدال بعلو درجتني) ١(أخرجه النسائي " 
  .تويف سجادة يف رجب سنة إحدى وأربعني ومئتني

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .نهم ال يرتضون ذلك، كما أن مجهور أهل العلم ال يكفرون من يقول مبثل هذه املقالةواحملققون م= 

  .وقد نبه املصنف، رمحه اهللا، يف أكثر من موضع على ذلك
  .باب ما يكون حرزا وما ال يكون:  يف حدود السرقة٧١ / ٨) ١(

 / ٢جه أمحد وعمرو بن هاشم اجلنيب ضعيف، وباقي رجاله ثقات، لكن احلديث صحيح، فقد أخر
 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، ٧١، ٧٠ / ٨، والنسائي )٤٣٩٥(، وأبو داود ١٥١

كانت خمزومية تستعري املتاع وجتحده، فأمر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، : عن نافع، عن ابن عمر، قال



ري، عن عروة، من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزه) ١٠) (١٦٨٨(بقطع يدها، وأخرجه مسلم 
كانت امرأة خمزومية تستعري املتاع وجتحده، فأمر النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أن : عن عائشة، قالت

  .تقطع يدها
جيب القطع على املستعري إذا جحد العارية، وهو قول : وإىل هذا احلديث ذهب إسحاق بن راهويه، فقال

  .٢٤٠ / ٨لالمام أمحد 
(*)  

)١١/٣٩٣(  

  

حممد بن العالء بن كريب احلافظ الثقة االمام، شيخ احملدثني، أبو كريب ) ع * ( أبو كريب- ٨٦
  .اهلمداين الكويف

  .ولد سنة إحدى وستني ومئة
أيب بكر بن عياش، وهشيم، وحيىي بن أيب زائدة، وابن املبارك، وعبد الرحيم بن سليمان، : وحدث عن

علية، وسفيان بن عيينة، وحفص بن غياث، وابن وعمر بن عبيد، وأيب خالد االمحر، وأيب معاوية، وابن 
إدريس، وعبدة بن سليمان، وعبيد اهللا االشجعي، وعبد اهللا بن االجلح، وحكام بن سلم، وشعيب بن 
إسحاق، وزيد بن احلباب، وحممد بن أيب عبيدة ابن معن، وحيىي بن ميان، ومعتمر بن سليمان، وخلق 

  .كثري
  . خملد القطواينويرتل إىل طلق بن غنام، وخالد بن

  .وصنف ومجع وارحتل
  .اجلماعة الستة، وحممد بن حيىي الذهلي، وأبو زرعة، وأبو حامت: وعنه

وابن أيب الدنيا، وعثمان بن خرزاذ، وموسى بن إسحاق، وعبد اهللا ابن أمحد، وعبد الرمحن بن خراش، 
 أيضا عن هذين عنه، وزكريا خياط السنة، وأبو بكر أمحد ابن علي املروزي، وقد أخرج النسائي

ومطني، وجعفر الفريايب، وأبو يعلى، وإبراهيم ابن معقل، وأمحد بن إسحاق بن لول، وأمحد بن حيىي 
  التستري، وإسحاق بن إبراهيم البشيت، وبدر بن 

______________  
  ) *اهلامش* (
اجلرح والتعديل ، ٣٨٦ / ٢، التاريخ الصغري ٢٠٥ / ١، التاريخ الكبري ٢٨٩ / ٦طبقات ابن سعد * 
، الوايف ٤٥٣ / ١، العرب ٤٩٨، ٤٩٧ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٢٥٤: ، ذيب الكمال، ورقة٥٢ / ٨

، ٣٨٦، ٣٨٥ / ٩، ذيب التهذيب ١٩٧ / ٢، غاية النهاية يف طبقات القراء ٩٩ / ٤بالوفيات 



  ، خالصة٢١٧: ، طبقات احلفاظ٣١٨ / ٢النجوم الزاهرة 
  .١١٩ / ٢لذهب ، شذرات ا٣٥٥: تذهيب الكمال

(*)  

)١١/٣٩٤(  

  

اهليثم، وجعفر بن أمحد بن سنان، ومحدان بن غارم البخاري، واحلسن بن سفيان، وأبو عروبة، وعبد اهللا 
بن زيدان البجلي، وابن ناجية، والقاسم املطرز، وابن خزمية، والسراج، وحممد بن هارون الروياين، 

  .قاسم بن زكريا احملاريب، وأمم سواهموعلي بن حممد بن هارون احلمريي، وحممد بن ال
: لو حدثت عمن أجاب يف احملنة، حلدثت عن اثنني: مسعت أمحد بن حنبل، يقول: قال حجاج بن الشاعر

أبو معمر، وأبو كريب، أما أبو معمر، فلم يزل بعدما أجاب يذم نفسه على إجابته وامتحانه، وحيسن أمر 
  .من مل جيب

  .ديناران، وهو حمتاج، فتركهما ملا علم أنه أجري عليه لذلكوأما أبو كريب، فأجري عليه 
ما بالعراق أكثر حديثا من أيب كريب، وال أعرف : قال حممد بن عبد اهللا بن منري: قال احلسن بن سفيان

  .حبديث بلدنا منه
  .وثقه النسائي وغريه

  .صدوق: وقال أبو حامت
  .شايخ بعد إسحاق أحفظ من أيب كريبما رأيت من امل: وقال أبو عمرو أمحد بن نصر اخلفاف

  .مسعت من أيب كريب مئة ألف حديث: وقال موسى بن إسحاق
مل أر : من أحفظ من رأيت بالعراق ؟ قلت: قال يل حممد بن حيىي الذهلي: وقال إبراهيم بن أيب طالب

  .بعد أمحد بن حنبل أحفظ من أيب كريب
  قدم أبا كريبمسعت ابن عقدة ي: قال احلافظ أبو علي النيسابوري

)١١/٣٩٥(  

  

  .ظهر اليب كريب بالكوفة ثالث مئة ألف حديث: يف احلفظ والكثرة على مجيع مشاخيهم، ويقول
غلبت اليبوسة مرة على رأس أيب : وقال حممد بن حامد بن إدريس البخاري، عن صاحل بن حممد جزرة

  .ينبغي أن يغلف رأسه بالفالوذج: كريب، فجئ بالطبيب، فقال
  .علوافف: قال



  .بطين أحوج إليه من رأسي: فتناوله من رأسه، ووضعه يف فيه، وقال: قال
، فلم )١(أتيت حيىي بن محزة، فوجدت عليه سواد القضاء : بلغ يف رحلته إىل دمشق، فعنه قال: قلت

  .أمسع منه، وكنت سافرت أريد إفريقية
  .أوصى أبو كريب بكتبه أن تدفن فدفنت: قال مطني

تبه من الدفن والغسل واالحراق عدة من احلفاظ خوفا من أن يظفر ا حمدث قليل فعل هذا بك: قلت
الدين، فيغري فيها، ويزيد فيها، فينسب ذلك إىل احلافظ، أو أن أصوله كان فيها مقاطيع وواهيات ما 

  .حدث ا أبدا، وإمنا انتخب من أصوله ما رواه، وما بقي، فرغب عنه، وما وجدوا لذلك سوى االعدام
  .فلهذا وحنوه دفن، رمحه اهللا، كتبه

مات أبو كريب يف يوم الثالثاء الربع بقني من مجادى اآلخرة سنة ومثان وأربعني : قال البخاري وغريه
  .ومئتني

  .مات لثالث بقني من مجادى االوىل: وقال مطني
  .مات سنة سبع، فقد أخطأ: ومن قال

  .وعاش سبعا ومثانني سنة
  رقوهي، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا هبةأخربنا أبو املعايل االب

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .كان القضاة يف العصر العباسي يلبسون السواد، النه شعار الدولة العباسية) ١(

(*)  

)١١/٣٩٦(  

  

قرئ على القاضي أيب : اهللا بن أيب شريك، أخربنا أبو احلسني بن النقور، أخربنا عيسى بن علي، قال
حدثكم حممد بن العالء بن كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا : لقاسم بدر بن اهليثم، وأنا أمسع، قيل لها

قال رسول اهللا صلى اهللا : عبدالرمحن ابن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، رضي اهللا عنه، قال
النساء، فإذا اشتهى رجل إن يف اجلنة سوقا ما فيها بيع والشراء، إال الصور من الرجال و: " عليه وسلم

  .صورة، دخل فيها
حنن اخلالدات فال نبيد، وحنن : وإن فيها مع احلور العني، يرفعن أصواتا مل تسمع اخلالئق مثلها

  ) ".١(الراضيات فال نسخط، وحنن الناعمات فال نبؤس، فطوىب ملن كان لنا وكنا له 



  .اوية، ووقفه ابن فضيلهذا احلديث رفعه أبو مع: قال لنا القاضي أبو القاسم
حدثنا القاضي أبو القاسم، حدثنا علي بن املنذر، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عبدالرمحن، عن النعمان بن 

  .إن يف اجلنة لسوقا ما فيها بيع والشراء إال الصور من الرجال والنساء: " سعد، عن علي، قال
  ).٢" (من اشتهى صورة، دخل فيها 

  
______________  

  ) *مشاهلا* (
إسناده ضعيف، وعبد الرمحن بن إسحاق هو ابن شيبة الواسطي االنصاري، ضعفه أمحد وابن معني ) ١(

  .وابن سعد ويعقوب بن سفيان وأبو داود والنسائي وابن حبان
  .فيه نظر: وقال البخاري
  .ليس بقوي: وقال أبو زرعة
  .ضعيف احلديث: وقال أبو حامت

  .ال حيتج حبديثه: وقال ابن خزمية
  . مل يرو عنه غريه، ومل يوثقه غري ابن حبان، فال حيتج خبربه- وهو النعمان بن سعد -وشيخه فيه 

  من طريق أمحد بن منيع وهناد، عن) ٢٥٦٤(و ) ٢٥٥٠(وأخرجه الترمذي 
  .هذا حديث غريب: أيب معاوية عن عبدالرمحن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، وقال

  .رة وأيب سعيد وأنسعن أيب هري: ويف الباب
  . البن القيم٢٥٢، ٢٥٠: ص" حادي االرواح " وانظر 

  .ضعيف كسابقه) ٢(
(*)  

)١١/٣٩٧(  

  

  .أخرجه الترمذي وحده عن الثقة، عن أيب معاوية، جعله حديثني
قرأت على أمحد بن هبة اهللا بن أمحد، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا متيم اجلرجاين، أخربنا حممد بن 

ن، أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا أبو يعلى، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن بريد عبدالرمح
كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، إذا بعث أحدا : بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن أيب موسى، قال

  .بشرا وال تنفرا، ويسرا وال تعسرا: " من أصحابه يف بعض أمره، قال
  .عن أيب كريب) ١(أخرجه مسلم " 



  .فوافقناه
االمام احلافظ الصدوق، أبو حممد، احلسن بن علي بن حممد ) خ، م، د، ق، ت) * (٢( احللواين - ٨٧

  .اهلذيل الرحياين اخلالل ااور مبكة
أيب معاوية الضرير، ومعاذ بن هشام، ووكيع بن اجلراح، ويزيد بن هارون، وأيب أسامة، : حدث عن

  .عبد الرزاق، وأزهر السمان، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وخلق كثريوزيد بن احلباب، و
  .ومل يلحق سفيان بن عيينة

  اجلماعة سوى النسائي، وأبو بكر بن أيب عاصم، وأبو : حدث عنه
______________  

  ) *اهلامش* (
  .باب يف االمر بالتيسري وترك التنفري: يف اجلهاد والسري) ١٧٣٢(رقم ) ١(
   املهملة، وسكون الالم، والنون بعد الواو وااللف، كما ضبطهابضم احلاء) ٢(

" السمعاين، وهي نسبة إىل حلوان، وهي بلدة كبرية آخر حدود السواد، مما يلي اجلبال من بغداد، انظر 
  ".معجم البلدان 

 ٤، االنساب ٣٦٦، ٣٦٥ / ٧، تاريخ بغداد ٢١ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٧٨ / ٢التاريخ الصغري * 
، تذهيب التهذيب ٤٣٧ / ١، العرب ٥٢٢ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢٧٦: ، ذيب الكمال ورقة٢١٤/ 
، ٢٢٨: ، طبقات احلفاظ٣٠٤، ٣٠٢ / ٢، ذيب التهذيب ١٦٥ / ٤، العقد الثمني ١٤٢ / ١

  .٧٩: خالصة تذهيب الكمال
(*)  

)١١/٣٩٨(  

  

مد بن ادر، وحيىي بن احلسن جعفر مطني، وعبد اهللا بن صاحل البخاري، وأبو العباس السراج، وحم
  .النسابة، وآخرون

  .كان ثقة ثبتا متقنا: قال يعقوب بن شيبة
  ).١(كان عاملا بالرجال، وال يستعمل علمه : وقال أبو داود

  . باالستعداد للعبور- لعل -الشتغاله : قلت
ي خبراسان، وأمحد بن حممد بن حيىي الذهل: بقي اليوم يف الدنيا ثالثة: قال إبراهيم بن أورمة احلافظ

  .الفرات بأصبهان، واحلسن بن علي احللواين مبكة
  .مات احللواين يف ذي احلجة سنة اثنتني وأربعني ومئتني: قلت



قرأت على زينب بنت عمر ببعلبك، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر ابن طاهر، أخربنا حممد بن 
مد بن هارون بن محيد، حدثنا احلسن بن علي احللواين، عبدالرمحن، أخربنا أبو عمرة بن محدان، حدثنا حم

حدثنا عمران بن أبان، حدثنا مسلم، عن إمساعيل بن أمية، أخربين أبو الزبري، عن طاووس، عن عكرمة، 
حجي، : " عن ابن عباس، أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، دخل على ضباعة، وهي شاكية، فقال

  ) ".٢(حملي حيث حبستين : واشترطي، وقويل
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".ذيب الكمال " وهو خطأ، والتصحيح من " عمله : " يف االصل) ١(
، كالمها من طريق عباد بن العوام، عن هالل بن )٩٤١(، والترمذي )١٧٧٦(وأخرجه أبو داود ) ٢(

 عليه وسلم، خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ضباعة بنت الزبري أتت رسول اهللا، صلى اهللا
  .نعم: يارسول اهللا، إين أريد احلج، أأشترط ؟ قال: فقالت
  ".قويل لبيك اللهم لبيك، وحملي من االرض حيث حبستين : " فكيف أقول ؟ قال: قالت

  .من طريق ابن جريح، عن أيب الزبري، عن طاووس وعكرمة، عن ابن عباس) ١٢٠٨(وأخرجه مسلم 
  =وأخرجه أيضا من طريق حبيب بن 

)١١/٣٩٩(  

  

  ).١(عمران بن أبان صويلح ومسلم الزجني 
ابن احلسن بن ثابت بن قطبة االمام احلافظ احلجة، أبو ) خ، م، د، ت، س* ( احلسني بن حريث - ٨٨

  .عمار اخلزاعي املروزي، موىل عمران بن حصني
  .صنيهو احلسني ابن حريث، موىل احلسن بن ثابت بن قطبة، موىل عمران بن ح: وقال ابن حبان

مسع عبد اهللا بن املبارك، وعبد العزيز بن أيب حازم، وفضيل بن عياض، وجرير بن عبداحلميد، وعبد 
  .العزيز بن حممد، وسفيان بن عيينة، والفضل السيناين، وطبقتهم

اجلماعة الستة سوى ابن ماجة، وأبو زرعة الرازي، واحلسن بن سفيان، والبغوي، وحممد بن : حدث عنه
  .ي، وأبو بكر بن خزمية، وابن صاعد، وإبراهيم بن حممد متويه، وخلق كثريهارون احلضرم
  .وثقه النسائي

  
______________  



  ) *اهلامش* (
  .يزيد، عن عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبري وعكرمة، عن ابن عباس= 

  .وأخرجه أيضا من طريق رباح بن أيب معروف، عن عطاء، عن ابن عباس
  ).١٢٠٧(، ومسلم ١١٤ / ٩البخاري ويف الباب عن عائشة عند 

موضع إحاليل من االرض حيث حبستين، أي هو املكان الذي عجزت : حملي حيث حبستين، أي: وقوهلا
  .عن االتيان باملناسك، واحنبست عنها بسبب قوة املرض

  .إنه صويلح مثله: أي) ١(
وصوف ا للمتابعة، فإذا جاء وهذه الكلمة التعين التوثيق، وإمنا يراد ا خفة الضعف، حبيث يصلح امل

  .منت احلديث من طريق آخر غري طريقه، يتقوى ويصلح
  .وهذا احلديث من هذا القبيل

، ذيب ٣٧، ٣٦ / ٨، تاريخ بغداد ٥١، ٥٠ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٩٣ / ٢التاريخ الكبري * 
 / ٢تهذيب ، ذيب ال١٤٧ / ١، تذهيب التهذيب ٤٤٢ / ١، العرب ٢٨٧، ٢٨٦: الكمال، ورقة

  .١٠٥ / ٢، شذرات الذهب ٨٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٤، ٣٣٣
(*)  

)١١/٤٠٠(  

  

رأيت أبا عمار، رمحه اهللا، يف املنام بعد وفاته على منرب رسول اهللا، صلى اهللا : وقال إمام االئمة ابن خزمية
سرهم وجنواهم، أم حيسبون أنا ال نسمع : (عليه وسلم، وعليه ثياب بيض وعمامة خضراء، وهو يقرأ

حقا قلت يا زين أركان : فأجابه جميب من موضع القرب) ٨٠: الزخرف) (بلى ورسلنا لديهم يكتبون
  .اجلنان
  .منصرفا من احلج يف سنة أربع وأربعني ومئتني) ١(مات أبو عمار بقرميسني : قلت
أبو بكر البصري مث ابن عبد اجلبار االمام احملدث الثقة، ) م، ت، س* ( عبد اجلبار بن العالء - ٨٩

  .املكي ااور موىل االنصار
مسع سفيان بن عيينة، ويوسف بن عطية، ومروان بن معاوية، وعبد الوهاب الثقفي، وحممد بن جعفر 

  .غندرا، وطبقتهم
  مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو بكر بن أيب عاصم،: حدث عنه

مد بن مجعة، وحيىي بن صاعد، وإمام االئمة ابن وإسحاق بن أمحد اخلزاعي، وعمر بن جبري، وأبو قريش حم
  .خزمية، وأبو عروبة احلراين، وخلق كثري



  
______________  

  ) *اهلامش* (
بفتح القاف، وسكون الراء، وكسر امليم، وياء مثناة من حتت، وسني مهملة مكسورة، وياء أخرى ) ١(

مهذان ثالثون فرسخا، قرب الدينور، ساكنة، ونون، هو تعريب كرمان شاهان، بلد معروف، بينه وبني 
  .وهي بني مهذان وحلوان

، ذيب ٣٣، ٣٢ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٨٧ / ٢، التاريخ الصغري ١٠٩ / ٦التاريخ الكبري * 
، ذيب ٣٢٥ / ٥، العقد الثمني ١٩٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٥١ / ١، العرب ٧٦٣: الكمال، ورقة

  .١١٨ / ٢، شذرات الذهب ٢٢١: ال، خالصة تذهيب الكم١٠٤ / ٥التهذيب 
(*)  

)١١/٤٠١(  

  

  .وقد روى النسائي أيضا عن خياط السنة عنه
  .ال بأس به: قال النسائي

  .صاحل احلديث: وقال أبو حامت
  .ما رأيت أحدا أسرع قراءة منه ومن بندار: قال ابن خزمية
  .تنيمات مبكة يف أول شهر مجادى االوىل سنة مثان وأربعني ومئ: قال السراج

  .كان من أبناء الثمانني: قلت
  .أبو احلسن البصري العطار، جاور مبكة، وكان صاحب حديث) خ، ت، س، ق* ( أبوه - ٩٠

  .جرير بن حازم، ومحاد بن سلمة، ومبارك بن فضالة، ونافع بن عمر، ومجاعة: روى عن
شبيب، وأبو حيىي بن أيب البخاري، وأمحد بن الفرات، وأمحد بن سليمان الرهاوي، وعبد اهللا بن : وعنه

  .مسرة، والكدميي، وعلي بن أمحد ابن النضر، وخلق
  .ليس به بأس: قال النسائي

  .تويف سنة اثنيت عشرة ومئتني من أبناء السبعني: قلت
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، ذيب ٤٧٥، ٤٧٤ / ٨، االنساب ٣٥٨ / ٦، اجلرح والتعديل ٥١٨ / ٦التاريخ الكبري * 



، خالصة ٤٥٠، ٤٤٩ / ٦، العقد الثمني ١/ ، ١٢٥ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٧٣: ل، ورقةالكما
  .٣٠٠: تذهيب الكمال

(*)  

)١١/٤٠٢(  

  

، نسبة إىل )١(ابن سرحان االمام احملدث العامل، أبو حممد السلمي التلمنسي *  املسيب بن واضح - ٩١
  .قرية من قرى محص

بن سليمان، وإمساعيل بن عياش، وحفص بن ميسرة، وهو أقدم عبد اهللا بن املبارك، ومعتمر : حدث عن
  .شيخ له، وأيب إسحاق الفزاري، ويوسف بن أسباط، وخلق سواهم

  .ذو النون املصري مع تقدمه، وأبو زرعة، وأبو حامت: حدث عنه
ن هشام وحممد بن متام البهراين، وأبو عروبة احلراين، واحلسن بن سفيان، وأبو بكر بن أيب داود، وأمحد ب

  .بن الليث الفارسي، وآخرون
  .صدوق خيطئ كثريا، فإذا قيل له، مل يقبل: قال أبو حامت

  .الناس يؤذوننا فيه: وكان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول
أرجو أن باقي حديثه مستقيم، وهو ممن يكتب : وذكره ابن عدي، فأورد له عدة أحاديث مناكري، مث قال

  .حديثه
  :قولومسعت أبا عروبة، ي

  .كان املسيب ال حيدث إال بشئ يعرفه، ويقف عليه
خرجت من : مسعت املسيب بن واضح، يقول: ومسعت احلسني بن عبد اهللا القطان، يقول: قال ابن عدي

  .تلمنس، أريد مصر للقاء ابن هليعة، فأخربت مبوته
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٤، ميزان االعتدال ٢٩٤ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٨٢: ، الضعفاء، ورقة٣٨٥ / ٢التاريخ الصغري * 

  .٤١، ٤٠ / ٦، لسان امليزان ٤٤٨ / ١، العرب ١١٦
، بفتح امليم، وتشديد النون املفتوحة، وسني مهملة، وهي حصن قرب معرة "تل منس " نسبة إىل ) ١(

  .النعمان
  .ن واضحتل منس قرية من قرى محص، ينسب إليها املسيب ب: وقال احلافظ أبو القاسم



  ".معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١١/٤٠٣(  

  

  .ضعيف: سألت الدار قطين، عن املسيب بن واضح، فقال: قال السلمي
  .فيه ضعف": سننه " وقال الدار قطين يف مواضع من 

حدثنا ابن املبارك، عن سفيان، عن فرات، عن أيب حازم، عن ابن عمر مرفوعا، أنه كره شم : املسيب
  .الطعام
  ).١(إمنا يشم السباع : وقال

: " حدثنا يوسف بن أسباط، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أيب عبيد، عن أبيه مرفوعا: املسيب
  ).٢" (من بىن فوق ما يكفيه كلف نقل البنيان إىل احملشر 

حدثنا حجاج، عن سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن عبد اهللا، قال رسول اهللا، صلى : املسيب
  ).٣(ال تقتلوا الضفادع، فإن نقيقها تسبيح : " عليه وسلماهللا 
  .صوابه موقوف" 

  .مات املسيب يف آخر سنة ست وأربعني ومئتني حبمص
أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد حضورا، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا احلسني 

  د بن هشام بصور، حدثنا املسيب بن واضح، حدثنا بن طالب، أخربنا حممد بن أمحد الغساين، حدثنا أمح
______________  

  ) *اهلامش* (
 من حديث املسيب بن واضح يف مجلة ما يستنكر من ٣٣٣: ورقة" الكامل " أورده ابن عدي يف ) ١(

  .حديثه
  .٣٣٤، ٣٣٣: ، ورقة"الكامل " انظر احلديث يف ) ٢(
واملسيب بن : د من منكراته أحاديث أخرى، وقال، مث أور٣٣٤: ، ورقة"الكامل " احلديث يف ) ٣(

واضح له حديث كثري عن شيوخه، وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته، ال يتعمده، بل كان يشتبه 
  .عليه، وهو ال بأس به

(*)  

)١١/٤٠٤(  

  



ذج، أول ما مسع بالفالو: إمساعيل بن عياش، عن حممد بن حيىي، عن عثمان بن حيىي، عن ابن عباس، قال
إن أمتك ستفتح هلم االرض، وما يكثر عليهم من : أن جربيل أتى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .الدنيا، حىت إم ليأكلون الفالوذج
  .خيلطون العسل والسمن مجيعا: وما الفالوذج ؟ قال: قال

  ".فشهق النيب، صلى اهللا عليه وسلم، من ذلك شهقة 
  ).١(هذا حديث منكر أخرجه ابن ماجه 

االمام العامل احلافظ، شيخ االسالم، أبو قدامة، عبيد اهللا بن ) خ، م، س* ( أبو قدامة السرخسي - ٩٢
  .سعيد ابن حيىي بن برد اليشكري موالهم السرخسي، نزيل نيسابور

مسع سفيان بن عيينة، وحفص بن غياث، وحيىي بن سعيد، ومعاذ ابن هشام، وإسحاق االزرق، وعبد 
  ي، ووهب بن جرير،الرمحن بن مهد

  .وطبقتهم
  .وكان واسع الرحلة، من أوعية العلم، ومن دعاة السنة

أخربنا أبو قدامة، عن محاد بن زيد هكذا، وما أعتقد أنه : للبخاري" أفعال العباد " ويف النسخة بكتاب 
  .حلق محادا

  
______________  

  ) *اهلامش* (
السلمي عن إمساعيل بن عياش، عن حممد بن من طريق عبد الوهاب بن الضحاك ) ٣٣٤٠(رقم ) ١(

  .طلحة، عن عثمان بن حيىي، عن ابن عباس
يضع احلديث، وقال : عبد الوهاب قال فيه أبو داود: ٢٠٧: ، ورقة"الزوائد " قال البوصريي يف 

  .روى أحاديث موضوعة: احلاكم
  .حديث باطل الأصل لههذا : وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات من طريق إمساعيل بن عياش به، وقال

، اجلرح والتعديل ٢١٢ / ١، تاريخ الفسوي ٣٧٦ / ٢، التاريخ الصغري ٣٨٣ / ٥التاريخ الكبري * 
، ٥٠٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ٨٨٠: ، ذيب الكمال، ورقة١٩٨ / ١، طبقات احلنابلة ٣١٧ / ٥

 خالصة ،١٦ / ٧، ذيب التهذيب ٢٦٥، ٢٦٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٣٦ / ١، العرب ٥٠١
  .٩٩ / ٢، شذرات الذهب ٢٥٠: تذهيب الكمال

(*)  

)١١/٤٠٥(  

  



البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو زرعة، وإبراهيم بن أيب طالب، واحلسني بن حممد القباين، : حدث عنه
  .وجعفر الفريايب، وابن خزمية، وأبو العباس السراج، وخلق كثري

  .هثقة مأمون، قل من كتبنا عنه مثل: قال النسائي
  .ما قدم علينا نيسابور أثبت منه وال أتقن منه: وقال إبراهيم بن أيب طالب

  .هو الذي أظهر السنة بسرخس، ودعا الناس إليها: وقال أبو حامت بن حبان
  .كان أبو قدامة إماما فاضال خريا: وقال حيىي بن حممد الذهلي

  .مات أبو قدامة سنة إحدى وأربعني ومئتني: قال البخاري
  .ه بفربرزاد غري

  ".صفة املنافق " ويقع يل من عايل روايته يف 
ابن واقد احملدث االمام الثبت، أبو حممد الكاليب النيسابوري ) خ، م، س* ( عمرو بن زرارة - ٩٣

  .املقرئ
هشيم، وحيىي بن زكريا بن أيب زائدة، وعبد العزيز بن أيب حازم، : تال على الكسائي، وحدث عن

  .اد بن عبد اهللا البكائي، وابن علية، وطبقتهموسفيان بن عيينة، وزي
  البخاري، ومسلم، والنسائي، وحممد بن حيىي : حدث عنه

______________  
  ) *اهلامش* (
، ذيب الكمال، ٢٣٣ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٦٩ / ٢، التاريخ الصغري ٣٣٢ / ٦التاريخ الكبري * 

، ٣٥ / ٨، ذيب التهذيب ٩٩ / ٣ ، تذهيب التهذيب٤٢٧ / ١، العرب ١٠٣٥، ١٠٣٤: ورقة
  .٩٠ / ٢، شذرات الذهب ٢٨٩: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)١١/٤٠٦(  

  

الذهلي، وأبو حممد الدارمي، وإبراهيم بن أيب طالب، واحلسن بن سفيان، وأبو العباس السراج، ومسدد 
  .بن قطن، وآخرون
  .حية، ال خيضبكان رجال قصريا إىل أدمة ما هو، طويل الل: قال أمحد بن سيار

  .ثقة: وقال النسائي
صحبت ابن علية ثالث عشرة سنة، ما رأيته يتبسم : وقال أمحد بن سلمة، عن عمرو بن زرارة، قال

  .فيها



  .مسع عمرو بن زرارة أبا عبيدة احلداد، وهشيما، ومسى مجاعة: قال احلاكم
  .وقرأ على الكسائي، وقد أدركت من أعقابه مجاعة: قال

  ).١(ان فيه زعارة ك: قال السراج
كنا خنتلف إىل عمرو بن زرارة، فخرج علينا يوما، فضحك رجل، فقال : وقال داود بن احلسني البيهقي

  ).٢(هب التحرج، أليس التقى ؟ هب التقى، أليس احلياء ؟ مث قام ودخل : عمرو
  . العفوهب حسن اخللق ذهب، أليس احللم، وهب احللم ذهب، أليس: قد يقال للزعر االخالق: قلت

  .مات سنة مثان وثالثني ومئتني: قال البخاري
  احملدث الصادق، أبو حفص احلدثي، هو غري صاحب الترمجة، له *  عمر بن زرارة - ٩٤

______________  
  ) *اهلامش* (
  .يف خلقه زعارة، بتشديد الراء وختفيفها، أي شراسة وسوء خلق: يقال) ١(
  .ودخل الدار، ومل حيدثنا حبرف: ، وفيه٣٥:  ورقة،"ذيب الكمال " انظر اخلرب يف ) ٢(
  .٣٠٦ / ٤، لسان امليزان ٣٤٨ / ١، اللباب ٤٣٤ / ١، العرب ٢٠٣، ٢٠٢ / ١١تاريخ بغداد * 
(*)  

)١١/٤٠٧(  

  

  .نسخة مشهورة عالية عند الكندي
  .شريك القاضي، وأيب املليح الرقي، ومجاعة: حدث عن
  .قاسم البغويصاحل بن حممد جزرة، وأبو ال: حدث عنه

  .وثقه الدار قطين
  .شيخ مغفل: وقال صاحل جزرة

  ما يقول الشيخ فيمن جعل عمر بن زرارة): ١(سئل أبو أمحد احلاكم 
  ).٢(هو أبو عبد اهللا بن البيع : من هذا الطبل ؟ فقالوا له: احلدثي عمرو بن زرارة الكاليب ؟ فقال

  . أبو الفضل املروزي، من أبناء التسعنيالشاه االمام احملدث،) ت، س* ( سويد بن نصر - ٩٥
  .ابن املبارك، وأكثر عنه، وسفيان بن عيينة، ونوح بن أيب مرمي، وطائفة: حدث عن
  .الترمذي، والنسائي، واحلسني بن إدريس اهلروي، واحلسن بن الطيب البلخي، وآخرون: حدث عنه

  
______________  



  ) *اهلامش* (
افظ، حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي، هو حمدث خراسان، االمام احل) ١(

  ".الكىن " ، وهو صاحب كتاب "املستدرك " شيخ احلاكم صاحب 
  . ه٣٧٨تويف سنة 

  .وهو تلميذ أيب أمحد املتقدم" املستدرك " هو حممد بن عبد اهللا بن حممد احلافظ، صاحب ) ٢(
، ذيب الكمال، ٢٣٩ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٧٢ / ٢، التاريخ الصغري ١٤٨ / ٤التاريخ الكبري * 

، خالصة ٢٨٠ / ٤، ذيب التهذيب ٦٥ / ٢، تذهيب التهذيب ٤٣٢ / ١، العرب ٥٦٥: ورقة
  .٩٤ / ٢، شذرات الذهب ١٥٩: تذهيب الكمال

(*)  

)١١/٤٠٨(  

  

  .وثقه النسائي
  .تويف سنة أربعني ومئتني مبرو

  .ثاين، فاحلدثاين أكربمها وأشهرمها، والشاه أوثقهما وأتقنهماوفيها تويف سويد بن سعيد اهلروي احلد
  االمام القدوة، واعظ دمشق، أبو عبد اهللا أمحد بن عاصم االنطاكي*  االنطاكي - ٩٦

  .الزاهد
  .أيب معاوية الضرير، وخملد بن احلسني، واهليثم بن مجيل، وإسحاق بن إبراهيم احلنيين: يروي عن
واري، وأبو زرعة الدمشقي، وحممود بن خالد، وعبد العزيز بن حممد أمحد بن أيب احل: حدث عنه

  .الدمشقي، وآخرون
  .أدركته بدمشق، وكان صاحب مواعظ وزهد: قال أبو حامت الرازي

  .أمحد بن عاصم يكىن أبا علي: قال أبو عبد الرمحن السلمي
  .أبو عبد اهللا من أقران بشر احلايف، وسري السقطي: وقيل

  .جاسوس القلوبهو : كان يقال
إذا صارت املعاملة إىل القلب، استراحت : مسعت أمحد بن عاصم، يقول: قال أمحد بن أيب احلواري

  غنيمة باردة، ) ١(اجلوارح، هاه 
______________  

  ) *اهلامش* (
، البداية ١٠٦ / ١ وما بعدها، ميزان االعتدال ٢٨٠ / ٩، حلية االولياء ٦٦ / ٢اجلرح والتعديل * 



، طبقات ١٤٠، ١٣٧: ، طبقات الصوفية٤٧، ٤٦: ، طبقات االولياء٣١٩، ٣١٨ / ١٠ية والنها
  .٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣: ، الرسالة القشريية٩٧ / ١الشعراين 

  ".هذه : " ٢٨١ / ٩" حلية االولياء " يف ) ١(
(*)  

)١١/٤٠٩(  

  

  .أصلح فيما بقي، يغفر لك ما مضى، ما أغبط إال من عرف مواله
  .يسري اليقني خيرج كل الشك من القلب: الوعنه ق

قلة اخلوف من قلة احلزن يف القلب، : قال يل علي بن عبدالرمحن، قال يل أمحد بن عاصم: ابن أيب حامت
  .كما أن البيت إذا مل يسكن خرب

مطبوع غالب وهم املؤمنون، : الناس ثالث طبقات: أملى علي أمحد بن عاصم احلكيم: قال أبو زرعة
لوا ذكروا، ومطبوع مغلوب فإذا بصروا أبصروا ورجعوا بقوة العقل، ومطبوع مغلوب غري ذي فإذا غف

  .طباع، وال سبيل إىل رد هذا باملواعظ
فما الظن إذا كان واعظ الناس من هذا الضرب عبد بطنه وشهوته، وله قلب عري من احلزن : قلت

 فقد خاب وخسر، والبد أن يفضحه واخلوف، فإن انضاف إىل ذلك فسق مكني، أو احنالل من الدين،
  .اهللا تعاىل

  .اخلري كله أن تزوى عنك الدنيا، ومين عليك بالقنوع، وتصرف عنك وجوه الناس: وعنه
  .وله من هذا النحو مواعظ نافعة، ووقع يف النفوس

  .رمحه اهللا
  ، ابن سهل بن شهريار، االمام احملدث الصدوق، شيخ احملدثني) م، ق* ( سويد بن سعيد - ٩٧

______________  
  ) *اهلامش* (
، ٣٥٢ / ١، كتاب اروحني والضعفاء ٢٤٠ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٧٣ / ٢التاريخ الصغري * 

  =، ذيب ٢٣٢، ٢٢٨ / ٩، تاريخ بغداد ١٨٦، ١٨٥: الكامل البن عدي، ورقة

)١١/٤١٠(  

  



ت عانة، وفوق االنبار، رحال جوال، أبو حممد اهلروي مث احلدثاين االنباري، نزيل حديثة النورة بليدة حت
  .صاحب حديث وعناية ذا الشأن

، ومحاد بن زيد، وعمرو بن حيىي بن سعيد "املوطأ " مالك بن أنس ب : لقي الكبار، وحدث عن
االموي، وعبد الرمحن بن أيب الرجال، وشريك القاضي، وعبد احلميد بن احلسن اهلاليل، وسوار بن 

   بن ميسرة الصنعاين، وعبد ربه بن بارق، ومسلممصعب، وأيب االحوص، وحفص
الزجني، وإبراهيم بن سعد، وخالد بن يزيد بن أيب مالك، وفضيل بن عياض، وعبد الرمحن بن زيد بن 
أسلم، وبقية بن الوليد، وسفيان بن عيينة، وعلي بن مسهر، وعبد العزيز بن أيب حازم، والدراوردي، 

  .بن فضالة، وخلق كثري باحلرمني والشام والعراق ومصروعبد الرمحن بن أيب الزناد، وفرج 
مسلم، وابن ماجة، وبقية شيخه، وأبو عبد الرمحن املقرئ، وحممد بن سعد، وأمحد بن االزهر، : روى عنه

وأبو زرعة، وبقي بن خملد، وأبو حامت، ويعقوب بن شيبة، وإبراهيم بن هانئ، وعبيد العجل، واحلسن 
عنه، " املوطأ " قي، وجعفر الفريايب، وأمحد بن حممد بن اجلعد الوشاء راوي املعمري، وإسحاق املنجني

وسعيد بن عبد اهللا بن عجب االنباري، وعبد اهللا بن أمحد، والقاسم املطرز، وأبو القاسم البغوي، وأبو 
  .بكر الباغندي، وآخرون

  عرضت على أيب أحاديث لسويد بن سعيد، عن : قال عبد اهللا بن أمحد
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ٢، ميزان االعتدال ٤٣٢ / ١، العرب ٤٥٥، ٤٥٤ / ٢، تذكرة احلفاظ ٥٦٣: الكمال، ورقة= 

 / ٢، النجوم الزاهرة ٢٧٥، ٢٧٢ / ٤، ذيب التهذيب ٦٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٢٥١، ٢٤٨
  .٩٤ / ٢، شذرات الذهب ١٥٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٩، ١٩٨: ، طبقات احلفاظ٣٠٣

(*)  

)١١/٤١١(  

  

  .ثقة: تتبعها، فإنه صاحل، أو قال: اكتبها كلها، أو قال: ضمام بن إمساعيل، فقال يل
  .ما علمت إال خريا: أمحد، عن سويد، فقال: سأل رجل أبا عبد اهللا، يعين: قال احلسن امليموين

  فقال له إنسان جاءه بكتاب فضائل،
  .ا بكر وعمر، وأخر أب)١) (أوهلا(فجعل عليا رضي اهللا عنه 

  .أيت من غريه) ٢(لعله : فعجب أبو عبد اهللا من هذا، وقال
  .فلم تسمعوا أنتم، ال تسمعوها، ومل أره يقول فيه إال خريا: ومث تلك االشياء ؟، قال: قالوا له



كان سويد من احلفاظ، وكان أمحد بن حنبل ينتقي عليه لولديه صاحل وعبد اهللا : وقال أبو القاسم البغوي
  .لفان إليه، فيسمعان منهخيت

  .سويد مات منذحني: مسعت حيىي بن معني، يقول: وقال أبو داود
  .عىن أنه مات ذكره للينه، وإال فقد بقي سويد بعد حيىي سبع سنني: قلت
  .هو حالل الدم: ومسعت حيىي، يقول: قال

  .هو ال بأس به، أرجو أن يكون صدوقا: ومسعت أمحد، يقول
ما حدثك فاكتب : سألت حيىي بن معني عن سويد بن سعيد، فقال: سوسي اخلزازوقال حممد بن حيىي ال

  .عنه
  .وما حدث به تلقينا فال

  .إنه كان يقبل التلقني: أي
  سئل أيب عن سويد االنباري فحرك : وقال عبد اهللا بن علي بن املديين

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٥٦٣: ورقة" مال ذيب الك" سقطت من االصل، واستدركت من ) ١(
  ".ذيب الكمال " ، وما أثبتناه من "لعل : " يف االصل) ٢(

(*)  

)١١/٤١٢(  

  

  .ليس بشئ: رأسه، وقال
  .إما حيدث من حفظه، أو من كتابه: هذا أحد رجلني: وقال

  .هو عندي ال شئ: مث قال
  .هذا أيسر، تكرر عليه: فأين حفظه ثالثة آالف ؟ قال: قيل له

  صدوق مضطرب احلفظ، والسيما بعد ما: وسيوقال يعقوب السد
  .عمي

  .صدوق: وقال أبو حامت
  .يدلس، ويكثر ذلك

  .كان قد عمي، فتلقن ما ليس من حديثه: وقال البخاري
  .ليس بثقة وال مأمون: وقال النسائي



  .سويد ابن سعيد حالل الدم: أخربين سليمان بن االشعث، مسعت حيىي بن معني، يقول
  .دوق عمي، فكان يلقن أحاديث ليست من حديثهص: وقال صاحل جزرة

  .عمي يف آخر عمره، فرمبا لقن ما ليس من حديثه: وقال احلاكم أبو أمحد
  .فمن مسع منه وهو بصري، فحديثه عنه أحسن

  .هو شيخ، هو سداد من عيش: وقال أبو بكر االعني
رأيت منه شيئا مل : د، وقالرأيت أبا زرعة يسئ القول يف سويد بن سعي: وقال سعيد بن عمرو الربذعي

إن عندي أحاديث : ملا قدمت من مصر، مررت به، فأقمت عنده، فقلت: ما هو ؟ قال: يعجبين، قلت
ذاكرين ا، فأخرجت الكتب، وأقبلت أذاكره، فكلما : البن وهب، عن ضمام، وليست عندك، فقال

ثمان، وحديث نيار بن حدثنا به ضمام، وكان يدلس حديث حريز بن ع: كنت أذاكره، كان يقول
  مكرم، وحديث عبد

)١١/٤١٣(  

  

  ".زرغبا : " اهللا بن عمرو
)١.(  

  .أبو حممد مل يسمع هذه الثالثة أحاديث من هؤالء، فغضب: فقلت
أما كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها، : فأيش حاله ؟ قال: فقلت اليب زرعة: قال الربذعي

  فأما إذا
  .حدث من حفظه، فال

إن سويدا حيدث عن ابن أيب الرجال، عن ابن أيب رواد، عن نافع، عن ابن عمر، أن : نا البن معنيوقل
  ".من قال يف ديننا برأيه، فاقتلوه : " النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

: فقال) ٢(سويد حيدث ذا عن إسحاق بن جنيح : ينبغي أن يبدأ به فيقتل، فقيل اليب زرعة: فقال حيىي
فقد رواه لغريك عن ابن :  إسحاق بن جنيح، إال أن سويدا أتى به عن ابن أيب الرجال، قلتهذا حديث
  .عسى قيل له فرجع: جنيح، قال
) ٤(سنة إحدى ) ٣(أفادين أبو بكر االعني يف قطيعة الربيع : مسعت جعفرا الفريايب، يقول: ابن عدي

  وثالثني حبضرة أيب زرعة، ومجع من رؤساء 
______________  

  ) *اهلامش (*
" االوسط " من طريق ابن عمرو، أخرجه الطرباين، ورواه الطرباين يف " زرغبا، تزدد حبا : " حديث) ١(



عن أيب ذر، والطرباين واحلاكم عن " الشعب " والبيهقي من حديث أيب هريرة، والبزار، والبيهقي يف 
  .خلطيب البغدادي عن عائشةعن ابن عمر، وا" االوسط " حبيب بن مسلمة الفهري، والطرباين يف 

  .وقد حسنه غري واحد من االئمة ذه الشواهد
  ".املقاصد احلسنة " انظر 

  .هو إسحاق بن جنيح امللطي، أحد االفاكني اجلرآء على وضع احلديث) ٢(
  .، ونقل عن أمحد أنه من أكذب الناس"امليزان " ترجم له املؤلف يف 

  .ديثمعروف بالكذب ووضع احل: وقال ابن معني
  .متروك احلديث: وقال النسائي والدار قطين

  .كان يضع احلديث صراحا، مث أورد له عدة أحاديث من أباطيله، ومنها هذا احلديث: وقال الفالس
  . يف ترمجة إسحاق بن جنيح هذا١٥: ، ورقة"الكامل " وقد أورده ابن عدي يف 

لو : يدا حدث به عن أيب الرجال، فقال حيىيوهذه الرواية اليت بلغت حيىي بن معني أن سو: مث قال بعده
  .كان عندي سيف ودرقة، لغزوته

  .وإمنا قال حيىي هذا الن ابن أيب الرجال ال حيتمل مثل هذه الرواية، وإسحاق ابن جنيح حيتمل
  وهي منسوبة إىل الربيع بن يونس، حاجب املنصور ومواله، وكانت بالكرخ مزارع) ٣(

  .للناس
  ".اثنتني " ": الكامل " يف ) ٤(

(*)  

)١١/٤١٤(  

  

هل مسعت هذا من عيسى : وقفه، وتثبت منه: أصحاب احلديث حني أردت أن أخرج إىل سويد، فقال
حدثنا عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان، عن : بن يونس ؟ فقدمت على سويد، فسألته، فقال

:  صلى اهللا عليه وسلم، قالعبدالرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه، عن عوف بن مالك، عن رسول اهللا،
تفترق هذه االمة بضعا وسبعني فرقة، شرها قوم يقيسون الرأي، يستحلون به احلرام، وحيرمون به " 

  ).١" (احلالل 
  .فوقفت سويدا عليه بعد أن حدثين به، ودار بيين وبينه كالم كثري

، مث رواه رجل من أهل فهذا إمنا يعرف بنعيم بن محاد، فتكلم الناس فيه من جراه: قال ابن عدي
إنه ال بأس به مث سرقه قوم : ويقال) ٢(احلكم بن املبارك، يكىن أبا صاحل اخلواسيت : خراسان، يقال له

عبد الوهاب بن الضحاك، والنضر بن طاهر، وثالثهم سويد : ضعفاء ممن يعرفون بسرقة احلديث، منهم



  .االنباري
إنه مسعه خلف حائط فضعف يف : ويقال" املوطأ " ولسويد أحاديث كثرية عن شيوخه، روى عن مالك 

  .مالك أيضا، وهو إىل الضعيف أقرب
يف القلب من سويد من جهة التدليس، وما ذكر عنه يف حديث عيسى بن : قال أبو بكر االمساعيلي

  ).٣(تفرد به نعيم : يونس الذي يقال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٦٨ / ٤أيضا للمؤلف " امليزان " ، وهو يف ١٨٥:  ورقة،"الكامل " أخرجه ابن عدي يف ) ١(
  خواشت، بالشني، وخاست،: ، من نواحي بلخ، ويقال"خواست " نسبة ؟ ؟ ) ٢(

  .وخاشت
  .السمعاين" أنساب " و " انظر صاحل م البلدان 

بن وثقه ابن منده، وأما ابن عدي، فإنه لوح يف ترمجة أمحد : ٥٧٩ / ١" ميزانه " قال املؤلف يف 
  .ترمجة وهو صدوق" الكامل " عبدالرمحن الوهيب بأنه ممن يسرق احلديث، لكن ما أفرد له يف 

  .أي ابن محاد، يريد احلديث املتقدم، ونعيم ضعيف) ٣(
(*)  

)١١/٤١٥(  

  

حدث : تكلم فيه حيىي بن معني، وقال: سألت الدراقطين عن سويد بن سعيد، فقال: قال محزة السهمي
احلسن : " ن االعمش، عن عطية، عن أيب سعيد، أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب معاوية، ع

  ).١" (واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة 
  .وهذا باطل عن أيب معاوية، مل يروه غري سويد: قال حيىي بن معني

  .وجرح سويد لروايته هلذا احلديث
يدا أتى أمرا عظيما يف رواية هذا، حىت فلم نزل نظن أن هذا كما قال حيىي، وأن سو: قال الدار قطين

 رواه عن أيب - وكان ثقة -أيب يعقوب املنجنيقي " مسند " دخلت مصر، فوجدت هذا احلديث يف 
  .كريب، عن أيب كريب، عن أيب معاوية، فتخلص سويد

  ).٢(وصح احلديث عن أيب معاوية، وقد حدث النسائي، عن أيب يعقوب هذا 
  .نكرحديث سويد م: قال البخاري



  .هو متروك احلديث: وقد روى ابن اجلوزي، أن أمحد بن حنبل، قال
  .فهذا النقل مردود مل يقله أمحد

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٢٥٠ / ٢" امليزان " هو يف ) ١(
، ٨٢ و ٦٤ و ٦٢ و ٣ / ٣" املسند " احلديث صحيح بشواهده، أخرجه االمام أمحد يف ) ٢(

  ق الفضل بن دكني، عن سفيان، عن يزيد بن زياد، عن عبدمن طري) ٣٧٧١(والترمذي 
  .الرمحن بن أيب نعيم الكويف البجلي، عن أيب سعيد اخلدري

  .هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي
  .، والذهيب املؤلف١٦٦ / ٣، واحلاكم )٢٢٢٨(وصححه ابن حبان 

، وعن عبد اهللا )٢٢٢٩(وحسنه، وصححه ابن حبان ) ٣٧٧٣(ويف الباب عن حذيفة عند الترمذي 
 وصححه، ووافقه الذهيب، وعن قرة بن إياس، ومالك بن احلويرث، ١٦٧ / ٣ابن مسعود عند احلاكم 

، ١٨٢ / ٩" امع " وجابر بن عبد اهللا، واحلسني بن علي، والرباء بن عازب عند الطرباين، كما يف 
١٨٤.  

(*)  

)١١/٤١٦(  

  

 بن زريع، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن ومن مناكري سويد، وهو مشهور عنه، عن يزيد
  ).١(يارسول اهللا، لو صليت على أم سعد، فصلى عليها بعد شهر، وكان غائبا : قيل: عباس، قال

  .وهذا مل يتابع سويد عليه
  ".املهدي من ولد فاطمة : " حدثنا ابن عيينة، عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا مرفوعا: سويد

ميلك رجل من أهل بييت يواطئ : " نيقي عنه، وإمنا روى الناس عن ابن عيينة باالسنادرواه إسحاق املنج
  ).٢" (امسه امسي 

حدثنا سويد، عن مالك، عن : حدثنا أمحد بن احلسن الصويف من كتابه االصل، قال: أبو بكر االمساعيلي
  ).٣" ( بكر أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أهدى اليب: " الزهري، عن أنس، عن أيب بكر

  .مل يتابع سويد عليه: قال اخلطيب
  .الصلى اهللا عليه:  فقال- وذكر سويدا -روى احلسني بن فهم، عن حيىي بن معني 



  )٤" (من قال يف ديننا برأيه فاقتلوه : " وقال أبو أمحد بن عدي يف حديث
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .يف ترمجة سويد بن سعيد ١٨٥: ، ورقة"الكامل " ذكره ابن عدي يف ) ١(
 / ٢" امليزان "  يف ترمجة سويد بن سعيد، وذكره املؤلف يف ١٨٥: ، ورقة"الكامل " هو يف ) ٢(

  .، وسنده حسن)٢٢٣١(، والترمذي )٤٢٨٢(، وأخرجه أبو داود ٢٤٩
  .حسن صحيح: وقال الترمذي

   ".أهدى مجال اليب بكر: "... بلفظ٢٤٩ / ٢للمؤلف " امليزان " هو يف ) ٣(
  ).٢(، التعليق رقم ٤١٤: سبق خترجيه يف الصفحة) ٤(

(*)  

)١١/٤١٧(  

  

  .لو وجدت درقة وسيفا، لغزوت سويدا االنباري: هذا احلديث الذي قال حيىي بن معني
، "من عشق وعف وكتم ومات، مات شهيدا : " أنكر على سويد حديث: وقال أبو عبد اهللا احلاكم

  .لو كان يل فرس ورمح، غزوت سويدا: ذكر له هذا، قالإن حيىي ملا : فقال: مث قال) ١(
فمن : ؟ قال" الصحيح " كيف استجزت الرواية عن سويد يف : قلت ملسلم: وقال إبراهيم بن أيب طالب

  .ماكان ملسلم أن خيرج له يف االصول: أين كنت آيت بنسخة حفص بن ميسرة ؟ قلت
  . درجة أيضاوليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة، بأن رواها برتول

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن زينب الشعرية، أخربتنا فاطمة بنت زعبل، أخربنا عبد الغافر الفارسي، 
أخربنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا سويد، حدثنا شهاب بن خراش، عن حممد 

هللا نبيا إال كان فيهم املرجئة ما بعث ا: " بن زياد، عن أيب هريرة، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢" (والقدرية يشوشون عليه أمر أمته، وإن اهللا لعنهم على لسان سبعني نبيا 

  .وهذا منكر
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 وابن ١٨٤ / ١٣ و ٥١، ٥٠ / ٦ و ٢٦٢ و ١٥٦ / ٥" تارخيه " أخرجه اخلطيب البغدادي يف ) ١(



بن سعيد احلدثاين، حدثنا علي بن مسهر، عن أيب حيىي القتات، عن عساكر وغريمها، من طرق عن سويد 
  .جماهد، عن ابن عباس

  .وسنده ضعيف لضعف سويد وأيب حيىي القتات
  .واتفق االئمة املتقدمون من أهل احلديث على تضعيفه، وأعلوه بسويد

، وله طريق آخر عند  وحكم ببطالنه٢٧٨، ٢٧٥ / ٤" زاد املعاد " كما بسطه ابن القيم، رمحه اهللا، يف 
من رواية يعقوب بن عيسى، وهو ضعيف ال تقوم به حجة، فقد ضعفه " اعتالل القلوب " اخلرائطي يف 

  .أهل احلديث، ونسبوه إىل الكذب
  .٢٥٠ / ٢" امليزان " أورده الذهيب يف ) ٢(

(*)  

)١١/٤١٨(  

  

ن احلسن، عن ابن املنكدر، عن حدثنا الباغندي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عبد احلميد ب: ابن عدي
كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جابر، قال

ونفسه فهو صدقة، وما وقى به عرضه فهو صدقة، وما أنفق من نفقة، فعلى اهللا خلفها، إال ما كان يف 
  .غريب جدا) ١" (بنيان أو معصية 

حدثنا حممد بن داود بن علي، حدثنا أيب، حدثنا سويد بن سعيد، : رفه نفطويهإبراهيم بن حممد بن ع
من عشق وكتم : " حدثنا علي بن مسهر، عن أيب حيىي القتات، عن جماهد، عن ابن عباس مرفوعا، قال

  ).٢" (وعف وصرب، غفر اهللا له، وأدخله اجلنة 
ود، أخربنا أمحد بن أيب غالب الزاهد، أخربنا أخربنا أمحد بن إسحاق القرايف، أخربنا املبارك بن أيب اجل

عبد العزيز بن علي، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا 
  نظرت يف أعمال: زياد ابن الربيع، عن صاحل الدهان، عن جابر بن زيد، قال

  .الصيامالرب، فإذا الصالة جتهد البدن، وال جتهد املال، وكذلك 
  .واحلج جيهد املال والبدن، فرأيت أن احلج أفضل من ذلك كله: قال

فضل االعمال بعضها على بعض، إمنا هو التوقيف، وورد يف ذلك أحاديث عدة، لكن إذا قلنا ) ٣(
  .أفضل االعمال الصالة، فينبغي أن يعرف املقدار الذي هو من الصالة أفضل من احلج مرة: مثال

  لصالة ا: وكذا إذا قلنا
______________  

  ) *اهلامش* (



" امليزان " سويد، ضعيف، وشيخه فيه عبداحلميد بن احلسن ضعفه غري واحد، وأورده املؤلف يف ) ١(
٢٥٠ / ٢.  
  .سبق خترجيه يف الصفحة السابقة) ٢(
  .٢٥١ / ٢" امليزان " ذكره املؤلف يف ) ٣(

(*)  

)١١/٤١٩(  

  

لمان يصومان يوما، ويصليان ركعتني من النفل، وبينهما من أفضل من الصوم، وأمثال ذلك، بل املس
  .مضاعفة الثواب ما اهللا به عليم ملا يقع يف ذلك من الصفات

  ).١(مات سويد يوم الفطر سنة أربعني ومئتني باحلديثة : قال البخاري
  .بلغ مئة سنة: قال البغوي

مام احلافظ العالمة املقرئ، عامل أهل ابن نصري بن ميسرة بن أبان، اال) ٤خ، * ( هشام بن عمار - ٩٨
  .الظفري، خطيب دمشق: الشام، أبو الوليد السلمي، ويقال

  .ولدت سنة ثالث ومخسني ومئة: نقل عنه الباغندي، قال
مالك، ومتت له معه قصة، ومسلم الزجني، وعبد الرمحن بن أيب الرجال، ومعاوية بن حيىي : ومسع من

   صاحب واثلة بن االسقع، وحيىي بن محزة، وهقل بن زياد،االطرابلسي، ومعروف أيب اخلطاب
وعبد الرمحن بن سعد بن عمار القرظي، وإمساعيل بن عياش، ورديح بن عطية، ورفدة بن قضاعة، 

  واجلراح بن مليح البهراين، والبختري بن عبيد 
______________  

  ) *اهلامش* (
، وهي بليدة كانت على دجلة باجلانب الشرقي، قرب بفتح احلاء والثاء املثلثة، بينهما دال مكسورة) ١(

  .الزاب االعلى
وإا إمنا مسيت احلديثة حني حتول إليها من حتول من أهل االنبار أيام احلجاج بن : قال ابن الكليب

  .يوسف
  ".معجم البلدان " انظر 

جلرح والتعديل ، ا٣٨٢ / ٢، التاريخ الصغري ١٩٩ / ٨، التاريخ الكبري ٤٧٣ / ٧طبقات ابن سعد * 
، ٤٤٥ / ١، العرب ٤٥١ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٤٤٤، ١٤٤٢: ، ذيب الكمال، ورقة٦٧، ٦٦ / ٩

، ١٦٠ / ١، معرفة القراء الكبار ٣٤٥ / ١٠، تذهيب التهذيب ٣٠٤، ٣٠٢ / ٤ميزان االعتدال 



 / ١١هذيب ، ذيب الت٣٥٤ / ٢، غاية النهاية يف طبقات القراء ٣٤٥ / ١٠، البداية والنهاية ١٦٣
، ٤١٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٧: ، طبقات احلفاظ٣٢١ / ٢، النجوم الزاهرة ٥٤، ٥١

  .١١٠، ١٠٩ / ٢شذرات الذهب 
(*)  

)١١/٤٢٠(  

  

الطاخبي، وحامت بن إمساعيل، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وحفص ابن سليمان املقرئ، واحلسن بن 
 بن سعيد بن أيب سعيد املقربي، وسعدان بن حيىي، وسويد حيىي اخلشين، والربيع بن بدر السعدي، وسعد

بن عبد العزيز القاضي، وصدقة بن خالد، وشعيب بن إسحاق، والوليد بن مسلم، وعيسى بن يونس، 
وبقية بن الوليد، وإبراهيم بن أعني، وأيوب بن متيم، وأيوب بن سويد، وحرملة بن عبد العزيز، واحلسن 

شنيني، وحفص بن عمر البزاز، واحلكم بن هشام التقفي، ومحاد بن بن حيىي، ومسلمة بن علي اخل
عبدالرمحن الكليب، ومحاد أيب اخلطاب، واخلليل ابن موسى، وزكريا بن منظور، وسربة اجلهين أخو 

  حرملة املذكور، وسعيد ابن الفضل البصري، وسفيان بن عيينة، وسليم بن مطري، وسليمان بن
ري، وسهل بن هاشم البريويت، وشهاب بن خراش، وصدقة بن عمرو، عتبة، وسليمان بن موسى الزه

وضمرة بن ربيعة، وعبد اهللا بن احلارث اجلمحي، وعبد اهللا بن رجاء املكي، وعبد اهللا بن عبدالرمحن بن 
يزيد بن جابر، وعبد احلميد بن أيب العشرين، وعبد ربه بن ميمون، وعبد الرمحن ابن أيب اجلون، وعبد 

يب حازم، والدراوردي، وعبد العزيز بن احلصني، وعبد امللك الصنعاين، وعثمان بن حصن، العزيز بن أ
وعراك بن خالد، وعطاء بن مسلم، والعطاف بن خالد، وأيب نوفل علي بن سليمان، وأبيه عمار، وعمر 

بن الدرفس، وعمر بن عبد الواحد، وعمر بن مغرية، وعمرو ابن واقد، وعيسى بن خالد اليمامي، 
الب بن غزوان الثقفي، والقاسم بن عبد اهللا بن عمر، وحممد بن إبراهيم اهلامشي، وحممد بن حرب، وغ

  ، )١(وابن شابور 
______________  

  ) *اهلامش* (
هو حممد بن شعيب بن شابور، باملعجمة واملوحدة، أموي دمشقي، نزل بريوت، صدوق صحيح ) ١(

  . ه٢٠٠الكتاب، من كبار التاسعة، مات سنة 
  .٢٢٤، ٢٢٢ / ٩" ذيب التهذيب " انظر ترمجته يف 

(*)  

)١١/٤٢١(  



  

، ومروان بن معاوية، ومعن القزاز، واهليثم بن محيد، واهليثم بن عمران، ووزير بن )١(وابن مسيع 
ذيب " صبيح، وحيىي بن سليم الطائفي، ويوسف بن حممد بن صيفي، وعدة سواهم مذكورين يف 

  ".مشق تاريخ د" ويف " الكمال 
فلقد كان من أوعية العلم، وكان ابتداء طلبه للعلم وهو حدث قبل السبعني ومئة، وفيها، وقرأ القرآن 

  .على أيوب بن متيم، وعلى الوليد بن مسلم، ومجاعة سيأيت ذكرهم يف أثناء ترمجته
  أمحد بن يزيد احللواين، وأبو عبيد،: تال على هشام طائفة، منهم

  .خفش، وإمساعيل بن احلويرس، وأمحد بن حممد بن ماموية، وطائفةومات قبله، وهارون اال
أبو عبيد القاسم بن سالم، ومات قبله بنيف وعشرين سنة، وحممد بن سعد، ومات قبله : وروى عنه

  .ببضع عشرة سنة، ومؤمل بن الفضل احلراين كذلك، وحيىي بن معني كذلك
  .ن شعيب ابن شابورالوليد بن مسلم، وحممد ب: وحدث عنه من كبار شيوخه

البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وروى الترمذي عن : وحدث عنه من أصحاب الكتب
  .رجل عنه، ومل يلقه مسلم، وال ارحتل إىل الشام، ووهم من زعم أنه دخل دمشق

  
______________  

  ) *اهلامش* (
طئ ويدلس، من التاسعة، مات سنة هو حممد بن عيسى بن القاسم بن مسيع، بالتصغري، صدوق خي) ١(

  .سنة ست ومئتني: أربع، وقيل
  .٣٩٢، ٣٩٠ / ٩" ذيب التهذيب " انظر ترمجته يف 

(*)  

)١١/٤٢٢(  

  

ولده أمحد، وأبو زرعة الدمشقي والرازي، وأبو حامت، : نعم، وحدث عنه بشر كثري، وجم غفري، منهم
وب الفسوي، ويزيد بن عبد الصمد، وبقي ودحيم، وحممد بن عوف، والذهلي، ونوح بن حبيب، ويعق

بن خملد، وصاحل بن حممد جزرة، واحلسن بن حممد بن بكار، وابن أيب عاصم، وأمحد بن حيىي البالذري 
املؤرخ، وإسحاق بن إبراهيم ابن أيب حسان االمناطي، وإسحاق بن إبراهيم البسيت القاضي، وإسحاق 

عجمة، وإسحاق بن أيب عمران االسفراييين الشافعي، وجعفر ابن إبراهيم بن نصر النيسابوري البشيت، مب
  بن أمحد بن عاصم، وجعفر



الفريايب، ومجاهر بن أمحد الزملكاين، واحلسني بن عبد اهللا الرقي القطان، واحلسني بن اهليثم الرازي 
، الكسائي، ومحدان بن غارم البخاري، وخالد بن روح الثقفي، وزكريا خياط السنة، وسعد البريويت

، وسالمة بن ناهض املقدسي، والضحاك بن احلسني االستراباذي، و عبد اهللا بن )١(وسليمان بن حذمل 
عتاب الزفيت، وعبد اهللا بن حممد بن سلم املقدسي، وعبد اهللا بن حممد بن طويط الرملي، وعبد احلميد 

العزيز ابن حممد، وعبدان بن حممود ابن خالد السلمي، وعبد الرحيم بن عمر املازين، وأبو االصبغ عبد 
االهوازي، وعثمان بن خرزاد، وعلي بن احلسني بن ثابت الرازي، وعمرو بن أيب زرعة الدمشقي، 
والفضل بن العباس الرازي فضلك، وقسطنطني الرومي، وحممد بن أمحد بن عبيد بن فياض الوراق، 

كر حممد بن خرمي العقيلي، وحممد ، وابن قتيبة العسقالين، وأبو ب)٢(وحممد بن بشر بن يوسف االرموي 
  بن شيبة الراهيب، وحممد بن صاحل بن أيب عصمة، وحممد بن عبدوس بن جرير الصوري، وحممد بن عمري 

______________  
  ) *اهلامش* (
  ".التهذيب " والتصحيح من ابن ماكوال و " حذمي : " يف االصل) ١(
  ".االموي ": " التهذيب " يف ) ٢(

(*)  

)١١/٤٢٣(  

  

الرملي، وحممد بن عون الوحيدي، وحممد بن الفيض الغساين، وأبو بكر الباغندي، وحممد بن وضاح 
القرطيب، وحممد بن حيىي بن رزين احلمصي، وحممد بن يزيد بن عبد الصمد، وحممد بن يوسف بن بشري 

ل خبارى، اهلروي، وحممود بن مسيع احلافظ، وأبو عمران موسى بن سهل اجلوين، ونصر بن زكريا نزي
  .ومهيم بن مهام االملي، ووريزة بن حممد الغساين، وحيىي بن حممد بن أيب صغري احلليب، وأمم سواهم

: وثقه حيىي بن معني فيما نقله معاوية بن صاحل، وابن اجلنيد، وروى أبو حامت الرازي، عن حيىي بن معني
  .كيس كيس

  .ثقة: وقال أمحد العجلي
  .صدوق: وقال مرة

  .ال بأس به: يوقال النسائ
  .صدوق كبري احملل: وقال الدار قطين

  .صدوق، ملا كرب تغري، وكل ما دفع إليه قرأه، وكل ما لقن تلقن، وكان قدميا أصح: وقال أبو حامت
  .كان يقرأ من كتابه



  .هشام بن عمار كيس: مسعت حيىي بن معني، يقول: وقال أبو داود
 أيوب خري منه، هشام حدث بأرجح من أربع مئة سليمان بن بنت شرحبيل أبو: مث قال أبو داود

حديث، ليس هلا أصل مسندة كلها، كان فضلك يدور على أحاديث أيب مسهر وغريه، يلقنها هشاما، 
  .، قد روي، فال أبايل من محل اخلطأ)١(حدثين : ويقول هشام

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  ".كمال ذيب ال" كذا يف االصل، وهو موافق ملا يف ) ١(

  ".حديثي : " ويف تذهيب املؤلف، وذيب ابن حجر
(*)  

)١١/٤٢٤(  

  

كان فضلك يدور بدمشق على أحاديث أيب مسهر والشيوخ : وقال أبو عبيد اآلجري، عن أيب داود
  .يلقنها هشام بن عمار، فيحدثه ا

  .وكنت أخشى أن يفتق يف االسالم فتقا
  .ني، حدثنا هشام بن عمار، وليس بالكذوب، فذكر حديثاحدثنا حيىي بن مع: أمحد بن خالد اخلالل
  هشام بن عمار: مسعت ابن معني، يقول: وقال هاشم بن مرثد

  .أحب إيل من ابن أيب مالك
أخربنا أبو علي أمحد بن حممد االصبهاين املقرئ، ملا تويف أيوب بن متيم، : قال أبو القاسم بن الفرات

أحدمها مشتهر بالقراءة والضبط، وهو ابن : ئذ إىل رجلنيمقرئ دمشق، رجعت االمامة حين: يعين
ذكوان، فائتم الناس به، واآلخر مشتهر بالنقل والفصاحة والرواية، والعلم، والدراية، وهو هشام بن 

عمار، وكان خطيبا بدمشق، رزق كرب السن، وصحة العقل والرأي، فارحتل الناس إليه يف نقل القراءة 
  .واحلديث

نه أبو عبيد قبل موت هشام بنحو من أربعني سنة، وحدث عنه هو والوليد بن مسلم، نقل القراءة ع
  .وابن شابور

  .وكان ابن ذكوان يفضله، ويرى مكانه لكرب سنة
  .ولد قبله بعشرين سنة

فأخذ القراءة عن أيوب تالوة، كما أخذها ابن ذكوان، وزاد عليه بأخذه القراءة عن الوليد، وسويد بن 



 وعراك بن خالد، وصدقة بن - كذا قال، وأظنه أراد صدقة بن خالد -صدقة بن هشام عبد العزيز، و
  .حيىي، ومدرك بن أيب سعد، وعمر بن عبد الواحد

  .وكل هؤالء أئمة، قرؤوا على حيىي بن احلارث
  فلما تويف ابن ذكوان سنة اثنتني وأربعني، اجتمع الناس على إمامة

)١١/٤٢٥(  

  

  . والنقلهشام بن عمار يف القراءة
  .وتويف بعده بثالث سنني

  .هشام عظيم القدر، بعيد الصيت، وغريه أتقن منه وأعدل: قلت
  .رمحه اهللا تعاىل

حضرت جملس : مسعت قسطنطني بن عبد اهللا موىل املعتمد، يقول": كامله " قال أبو أمحد بن عدي يف 
  :هشام بن عمار، فقال املستملي

ال : من ذكرت ؟ فنعس، فقال املستملي: ا، مث نعس، مث قال لهأخربنا بعض مشاخين: من ذكرت ؟ فقال
  .تنتفعوا به، فجمعوا له شيئا فأعطوه

  .فكان بعد ذلك ميلي عليهم حىت ميلوا
عزمت زمانا أن أمسك عن : مسعت ابن وارة، يقول: وقال حممد بن أمحد بن راشد بن معدان االصبهاين

  .حديث هشام بن عمار، النه كان يبيع احلديث
  .العجب من هذا االمام مع جاللته، كيف فعل هذا، ومل يكن حمتاجا، وله اجتهاده: قلت

كان هشام بن عمار يأخذ على احلديث، وال حيدث ما مل يأخذ، فدخلت : قال صاحل بن حممد جزرة
ي، حدثنا ابن اجلعد، حدثنا أبو جعفر الراز: يا أبا علي، حدثين حبديث لعلي بن اجلعد، فقال: عليه، فقال

  .علم جمانا كما علمت جمانا: عن الربيع، عن أيب العالية، قال
  .ما تعرضت، بل قصدتك: تعرضت يب يا أبا علي ؟ فقلت: قال

، )١(كنت شارطت هشاما أن أقرأ عليه بانتخايب ورقة، فكنت آخذ الكاغد الفرعوين : وقال صاحل أيضا
  .وأكتب مقرمطا

  فكان إذا جاء الليل، أقرأ 
______________  

  ) *اهلامش* (



  .نسبة إىل الورق املصري) ١(
(*)  

)١١/٤٢٦(  

  

يا صاحل، ليس هذه ورقة، هذه : عليه إىل أن يصلي العتمة، فإذا صلى العتمة، يقعد وأقرأ عليه، فيقول
  .شقة

كان هشام بن عمار يلقن، وكان يلقن كل شئ : أخربنا عبد اهللا بن حممد بن سيار، قال: االمساعيلي
  .يثهماكان من حد

  .أنا قد أخرجت هذه االحاديث صحاحا: فكان يقول
  فمن بدله بعدما: (وقال اهللا تعاىل

  .وكان يأخذ على كل ورقتني درمها: ، قال)١٨١: البقرة) (مسعه، فإمنا إمثه على الذين يبدلونه
  .إن كان اخلط دقيقا، فليس بيين وبني الدقيق عمل: ويشارط، ويقول

إن كنت حتفظ فحدث، وإن كنت الحتفظ، فال تلقن ما يلقن، فاختلط : وذاك أين قلت له: وكان يقول
  .أنا أعرف هذه االحاديث: من ذلك، وقال

إن كنت تشتهي أن تعلم، فأدخل إسنادا يف شئ، فتفقدت االسانيد اليت فيها قليل : مث قال يل بعد ساعة
  .اضطراب، فجعلت أسأله عنها، فكان مير فيها يعرفها

  .طياش خفيف: ذكر أمحد بن حنبل هشام بن عمار، فقال: ذيقال أبو بكر املرو
أتينا هشام بن عمار يف مزرعة له، وهو قاعد على مورج له، وقد : مسعت حممد بن عوف، يقول: خيثمة

  .يا شيخ، غط عليك: انكشفت سوءته، فقلنا
  .ميزح: لن ترمد عينكم أبدا، يعين! رأيتموه ؟ : فقال

: أخربين بعض أصحاب احلديث ببغداد أن هشام بن عمار، قال: احلميديقال احلافظ حممد بن أيب نصر 
  .سألت اهللا تعاىل سبع حوائج، فقضى يل منها ستا، والواحدة، ما أدري ما صنع فيها

سألته أن يغفر يل ولوالدي، فما أدري، وسألته أن يرزقين احلج، ففعل، وسألته أن يعمرين مئة سنة، 
  .ففعل
  .وتسعني سنةإمنا عاش اثنتني : قلت

  وسألته أن: مث قال

)١١/٤٢٧(  

  



  .جيعلين مصدقا على حديث رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ففعل
  .وسألته أن جيعل الناس يغدون إيل يف طلب العلم، ففعل

  .وسألته أن أخطب على منرب دمشق، ففعل
  .وسألته أن يرزقين ألف دينار حالال ففعل

  وجه املتوكل:  فألف دينار حالل من أين لك ؟ فقالكل شئ قد عرفناه،: فقيل له: قال
  .بعض ولده ليكتب عين ملا خرج إلينا، يعين ملا سكن دمشق، وبين له القصر بداريا

  .وحنن نلبس االزر، والنلبس السراويالت: قال
  .استتر يا عم: فجلست، فانكشف ذكري، فرآه الغالم، فقال

  .نعم: رأيته ؟ قال: قلت
  .مد عينك أبدا إن شاء اهللاأما إنه التر: قلت
  .فلما دخل على املتوكل، ضحك: قال
فأل حسن تفاءل لك به رجل من أهل العلم، امحلوا إليه ألف : فسأله فأخربه مبا قلت له، فقال: قال

  .دينار
  .فحملت إيل، فأتتين من غري مسألة، وال استشراف نفس

  .فهذه حكاية منقطعة
  .ولعلها جرت

: حدثنا حممد بن الفيض الغساين، مسعت هشام بن عمار، يقول: ليمان الربعيقال أبو بكر حممد بن س
  .بيتا له بعشرين دينارا، وجهزين للحج) ١(باع أيب 

  .فلما صرت إىل املدينة، أتيت جملس مالك، ومعي مسائل أريد أن أسأله عنها
  .مفأتيته، وهو جالس يف هيئة امللوك، وغلمان قيام، والناس يسألونه، وهو جييبه

يا أبا عبد اهللا، ما : سل عن ما معك ؟ فقلت له: فلما انقضى الس، قال يل بعض أصحاب احلديث
  .حصلنا على الصبيان، يا غالم، امحله: تقول يف كذا وكذا ؟ فقال

فحملين كما حيمل الصيب، وأنا يومئذ غالم مدرك، فضربين بدرة مثل درة املعلمني سبع عشرة درة، 
  ما يبكيك ؟ أوجعتك هذه : يلفوقفت أبكي، فقال 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .وهو خطأ" ابين : " يف االصل) ١(

(*)  

)١١/٤٢٨(  



  

: اكتب، قال: إن أيب باع مرتله، ووجه يب أتشرف بك، وبالسماع منك، فضربتين ؟ فقال: الدرة ؟ قلت
  .فحدثين سبعة عشر حديثا، وسألته عما كان معي من املسائل فأجابين

دخلت على : مسعت هشام بن عمار، يقول: ل يعقوب بن إسحاق اهلروي، عن صاحل بن حممد احلافظقا
  .ال: اقرأ، فقلت: حدثين، فقال: مالك، فقلت له
يا غالم، تعال اذهب ذا، فاضربه مخسة عشر، فذهب : اقرأ، فلما أكثرت عليه، قال: بل حدثين، فقال

مل ظلمتين ؟ ضربتين مخس : قد ضربته، فقلت له: ، فقاليب فضربين مخس عشرة درة، مث جاء يب إليه
) ١(كفارته أن حتدثين خبمسة : فما كفارته ؟ قلت: عشرة درة بغري جرم، الأجعلك يف حل، فقال مالك

  .عشر حديثا
  .فحدثين خبمسة عشر حديثا: قال

  .اذهب: زد من الضرب، وزد يف احلديث، فضحك مالك، وقال: فقلت له
ت علي بن أمحد بن صاحل املقرئ، حدثنا احلسن بن علي الطوسي، مسعت حممد بن مسع: قال اخلليلي

قصدت باب مالك، فهجمت عليه بال إذن، فأمر غالما له، حىت : طرخان، مسعت هشام بن عمار، يقول
  .ضربين سبعة عشر ضرب السالطني

  .وأخرجت، فقعدت على بابه أبكي، ومل أبك للضرب، بل بكيت حسرة، فحضر مجاعة
  .فقصصت عليهم، فشفعوا يف، فأملى علي سبعة عشر حديثا: الق

قولوا احلق، يرتلكم احلق منازل : مسعت هشام بن عمار، يقول يف خطبته: قال حممد بن خرمي اخلرميي
  .أهل احلق يوم ال يقضى إال باحلق

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .وهو خطأ" خبمس " يف االصل ) ١(

(*)  

)١١/٤٢٩(  

  

 بن حممد بن معروف الواعظ، عن أيب املستضئ معاوية بن أوس السكسكي من أهل بيت قوفا، معروف
  رأيت هشام بن عمار إذا مشى: قال

  .أطرق إىل االرض ال يرفع رأسه إىل السماء حياء من اهللا عزوجل



  .وكان هشام خطيبا بليغا صاحب بديهة: قلت
  .عشرين سنةما أعدت خطبة منذ : روى عنه عبدان اجلواليقي، قال

  .ماكان يف الدنيا مثله: مث قال عبدان
  .من فاته هشام بن عمار، حيتاج أن يرتل يف عشرة آالف حديث: وقال أبو زرعة الرازي

رأيت هشام بن عمار يف النوم، واملشايخ متوافرون، سليمان بن : قال أبو بكر أمحد بن املعلى القاضي
  .، وبقي هو آخرهمعبدالرمحن وغريه، وهو يكنس املسجد، فماتوا

  .كانت أذناه الصقتني برأسه، وكان خيضب باحلناء: قال ابن حبان البسيت
  ، رواه عن )١(مل خيرج له الترمذي سوى حديث سوق اجلنة : قلت

______________  
  ) *اهلامش* (
، باب ما جاء يف سوق اجلنة، من طريق حممد بن إمساعيل، حدثنا هشام )٢٥٤٩(أخرجه الترمذي ) ١(
ن عمار، حدثنا عبداحلميد بن حبيب بن أيب العشرين، حدثنا االوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، عن ب

  .سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه: وقال أبو عيسى الترمذي

زلوا فيها بفضل أعماهلم، مث يؤذن يف مقدار يوم اجلمعة من إن أهل اجلنة إذا دخلوها، ن: " ونصه بتمامه
أيام الدنيا، فيزورون رم، ويربز هلم عرشه، ويتبدى هلم يف روضة من رياض اجلنة، فتوضع هلم منابر من 

 على كثبان املسك - وما فيهم من دين -نور، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجيلس أدناهم 
  . أصحاب الكراسي بأفضل منهم جملساوالكافور، وما يرون أن

  =هل تتمارون يف رؤية : نعم، قال: يارسول اهللا، وهل نرى ربنا ؟ قال: قلت: قال أبو هريرة

)١١/٤٣٠(  

  

  .حممد بن إمساعيل البخاري عنه، ورواه ابن ماجة عاليا عنه
أمحد بن سليمان بن : ووقع يل عاليا يف أمايل أيب احلسني بن مسعون، رواه عن شيخ ليس بثقة، يقال له

  .زبان الكندي، عن هشام
وابن زبان هو آخر من زعم يف الدنيا، أنه مسع من هشام، وبقي بعده إىل سنة مثان وثالثني وثالث مئة، 

  .وله جزء مشهور
مسعت من سعيد بن بشري جملسا مع أصحابنا، فلم أكتبه، : مسعت هشام بن عمار، يقول: قال الفسوي

  .ري بن معروفومسعت الكثري من بك



كنا ال نصلي خلف هدبة بن خالد من طول صالته، يسبح يف الركوع والسجود : قال عبدان االهوازي
  .نيفا وثالثني تسبيحة، وكان من أشبه خلق اهللا شام بن عمار حليته ووجهه، وكل شئ حىت يف صالته

  .مد اهللا الذي جتلى خللقه خبلقهاحل: طياش، فالنه بلغه عنه أنه قال يف خطبته: أما قول االمام فيه: قلت
  فهذه الكلمة ال ينبغي 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .ال: الشمس والقمر ليلة البدر ؟ قلنا= 
كذلك المتارون يف رؤية ربكم، وال يبقى يف ذلك الس رجل إال حاصره اهللا حماصرة، حىت يقول : قال

يا رب، : وكذا ؟ فيذكر ببعض غدراته يف الدنيا، فيقوليا فالن ابن فالن، أتذكر يوم كذا : للرجل منهم
  .بلى، فسعة مغفريت بلغت بك مرتلتك هذه: أفلم تغفر يل ؟ فيقول

  .فبينما هم على ذلك، غشيتهم سحابة من فوقهم، فأمطرت عليهم طيبا مل جيدوا مثل رحيه شيئا قط
  . فخذوا ما اشتهيتمقوموا إىل ما أعددت لكم من الكرامة،: ويقول ربنا، تبارك وتعاىل

فنأيت سوقا قد حفت به املالئكة، وفيه ما مل تنظر العيون إىل مثله، ومل تسمع اآلذان، ومل خيطر على 
  .القلوب، فيحمل لنا ما اشتهينا، ليس يباع فيها وال يشترى

  .ويف ذلك السوق يلقى أهل اجلنة بعضهم بعضا
 فريوعه ما يرى عليه من - وما فيهم دين -هو دونه فيقبل الرجل ذو املرتلة املرتفعة، فيلقى من : قال

اللباس، فما ينقضي آخر حديثه حىت يتخيل إليه ما هو أحسن منه، وذلك أنه ما ينبغي الحد أن حيزن 
  فيها، مث ننصرف إىل

مرحبا وأهال، لقد جئت وإن بك من اجلمال أفضل مما فارقتنا عليه، : منازلنا، فيتلقانا أزواجنا، فيقلن
  ".إنا جالسنا اليوم ربنا اجلبار، وحبقنا أن ننقلب مبثل ما انقلبنا : فيقول

  .عن هشام بن عمار به) ٤٣٣٦(وأخرجه ابن ماجة 
(*)  

)١١/٤٣١(  

  

  .إطالقها، وإن كان هلا معىن صحيح، لكن حيتج ا احللويل واالحتادي
  .وما بلغنا أنه سبحانه وتعاىل جتلى لشئ إال جببل الطور، فصريه دكا

  ).١( جتليه لنبينا، صلى اهللا عليه وسلم، اختالف أنكرته عائشة، وأثبته ابن عباس ويف
وبكل حال كالم االقران بعضهم يف بعض حيتمل، وطيه أوىل من بثه إال أن يتفق املتعاصرون على جرح 



  .شيخ، فيعتمد قوهلم، واهللا أعلم
  .وقد روى هشام غري حديث، عن ابن هليعة يف كتابه إليه

إذا حدثت ببلد فيه مثل هشام بن عمار جيب للحييت أن : ول أمحد بن أيب احلواري مع جاللتهوحسبك ق
  .حتلق

سل لنا أبا عبد اهللا، فإن : ورد علينا كتاب من دمشق": القصص " وقال أبو بكر املروذي يف كتاب 
  .لفظ جربيل عليه السالم، وحممد صلى اهللا عليه وسلم بالقرآن خملوق: هشاما، قال

  .أعرفه طياشا، مل جيتر الكرابيسي أن يذكر جربيل وال حممدا: لت أبا عبد اهللا، فقالفسأ
  .هذا قد جتهم يف كالم غري هذا

لفظي : كان االمام أمحد يسد الكالم يف هذا الباب، وال جيوزه، وكذلك كان يبدع من يقول: قلت
  .بالقرآن غري خملوق
  .القرآن خملوق: يقوللفظي بالقرآن قدمي، ويكفر من : ويضلل من يقول

  .القرآن كالم اهللا مرتل غري خملوق، وينهى عن اخلوض يف مسألة اللفظ: بل يقول
والريب أن تلفظنا بالقرآن من كسبنا، والقرآن امللفوظ املتلو كالم اهللا تعاىل غري خملوق، والتالوة 

  والتلفظ والكتابة والصوت به من أفعالنا، وهي خملوقة، واهللا
  .أعلم
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٣٧، ٣٦ / ٣" زاد املعاد " انظر حتقيق املسألة يف ) ١(

(*)  

)١١/٤٣٢(  

  

كتب إلينا : حدثنا احلسني بن عبد اهللا القطان، حدثنا هشام بن عمار، قال": كامله " قال ابن عدي يف 
إن اهللا : " عليه وسلمقال رسول اهللا، صلى اهللا : قال: ابن هليعة، عن أيب عشانة، عن عقبة بن عامر

  ).١" (ليعجب إىل الشاب ليست له صبوة 
قولوا احلق يرتلكم احلق منازل أهل احلق، : مسعت هشام بن عمار، خيطب: قال حممد بن خرمي العقيلي

  .يوم ال يقضى إال باحلق
  .كان هشام بن عمار يربع بعلي، رضي اهللا عنه: وقال حممد بن الفيض الغساين



  .ده، وتابع أئمة االثرخالف أهل بل: قلت
  .ملا كرب هشام، تغري: وقال أبو حامت

، كان له بغل، فكان يدجل )٣(رجل شرعيب ) ٢(يف جوسية : مسعت هشاما، يقول: قال حممد بن الفيض
على بغله من جوسية، وهي من قرى محص يوم اجلمعة، فيصلي اجلمعة يف مسجد دمشق، مث يروح، 

  .ون منهفيبيت يف أهله، فكان الناس يعجب
  .مث إن بغله مات، فنظر إىل جنبيه، فإذا ليس له أضالع، إمنا له صفحتان، عظم مصمت

  مث قال حممد بن 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة) ١(

 من طريق قتيبة بن سعيد، عن ابن ١٥١ / ٤وأبو عشانة امسه حي بن يؤمن، وهو ثقة، وأخرجه أمحد 
  .ن أيب عشانة، عن عقبة بن عامرهليعة، ع

وهي قرية من قرى محص، تقع إىل : بالضم مث السكون، وكسر السني املهملة، وياء خفيفة مفتوحة) ٢(
  اجلنوب منها، على اخلط املعبد بني محص وبعلبك، وتبعد عن محص

  .حوايل ستة فراسخ
برود الثنايا، ذات خلق * شى أسيلة جمرى الدمع، مخصانة احل: أي طويل، حسن اجلسم، قال طفيل) ٣(

  (*)مشرعب 

)١١/٤٣٣(  

  

  .ومسعت جدي، وبكار بن حممد يذكران حديث الشرعيب، كما قال هشام بن عمار: الفيض
  .رواها متام الرازي عن حممد بن سليمان الربعي عنه

يل قد يطلب لعرس أخيه لعابني، فوجد الوا) ١(جاء رجل من قرية احلرجلة : وقال حممد بن الفيض أيضا
فلقيه صويف ماجن، فأرشده إىل ابن : مزمزمني يغربون بالقضيب، قال: منعهم، فجاء يطلب مغربين، يعين

  .إن السلطان قد منع املخنثني: ذكوان، وهو خلف املنرب، فجاءه، وقال
لنا رفيق، فإن جاء، جئت، : فنعمل العرس باملغربين، وقد دللت عليك، فقال: أحسن واهللا، فقال: فقال
  .و ذاك، وأشار إىل هشام بن عماروه

: أبومن أنت، فرد عليه ردا ضعيفا، فقال: فقام الرجل إليه، وهو عند احملراب متكئ، فقال الرجل هلشام
  .ما أبايل من أين كنت: يا أبا الوليد، أنا من احلرجلة، قال: أبو الوليد، فقال



  . أطلب له املخنثنيقد أرسلين: فماذا أصنع ؟ قال: إن أخي يعمل عرسه، فقال: قال
  .البارك اهللا فيهم والفيك: قال
  .وقد طلب املغربين فأرشدت إليك: قال
  .قم: هذاك الرجل، فرفع هشام رجله، ورفسه، وقال: ومن بعثك ؟ قال: قال

  .إي واهللا، أنت رئيسنا، لو مضيت مضينا: قال! أقد تفرغت هلذا ؟ : وصاح بابن ذكوان
  .أنا أكرب من أبيه، وما أمحل عصا: البن ذكوان، فقالرأى هشام عصا : قال ابن الفيض

أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا حممد بن عمر القاضي، وحممد بن علي، 
أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن املسلمة، أنبأنا عبيد اهللا بن : وحممد بن أمحد الطرائفي، قالوا

  عبدالرمحن، أخربنا 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .من قرى دمشق: بضم احلاء واجليم، بينهما راء ساكنة، وتشديد الالم املفتوحة) ١(

(*)  

)١١/٤٣٤(  

  

جعفر بن حممد الفريايب، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن ابن عمر، 
إن رأوا منكرا : من عند االمري، فقال: ؤالء ؟ قالوامن أين جاء ه: أنه رأى الناس يدخلون املسجد، فقال

  .ال: أنكروه، وإن رأوا معروفا أمروا به ؟ فقالوا
  .ميدحونه، ويسبونه إذ اخرجوا من عنده: فما يصنعون ؟ قال: قال

  .إن كنا لنعد النفاق على عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم فيما دون هذا: فقال ابن عمر
  . ليس مبتصلرواته ثقات، لكنه

  ).١(ما أظن أبا حازم مسعه من ابن عمر 
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا عوف بن موسى البصري، مسعت معاوية بن : وبه

  .أن ال نكون يف نفاق، أحب إيل من الدنيا وما فيها: قرة، يقول
 يف آخر احملرم سنة مخس وأربعني تويف هشام بن عمار: قال البخاري وغريه! كان عمر خيشاه، وآمنه أنا 

  .ومئتني
  .وكان ولده أمحد ممن قرأ عليه القرآن

  .وعاش إىل سنة ست عشرة وثالث مئة



  .االمام احملدث، أبو جعفر اجلمحي الصدوق مسند البصرة) د، ت، ق* ( عبد اهللا بن معاوية - ٩٩
  .عاش مئة عام

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  يف الفنت، من طريق يعلى بن عبيد،) ٣٩٧٥(، وابن ماجة ١٠٥ / ٢وأخرجه أمحد ) ١(

إنا ندخل على : قبل البن عمر: عن االعمش، عن إبراهيم، عن أيب الشعثاء سليمان بن االسود، قال
  .أمرائنا، فنقول القول، فإذا خرجنا، قلنا غريه

  .كنا نعد ذلك على عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، النفاق: قال
  .هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات: ٢٤٨: ، ورقة"الزوائد " لبوصريي يف قال ا

 من طريق أيب نعيم، عن عاصم بن حممد بن زيد بن عبد اهللا ١٤٩ / ١٣وأخرجه البخاري يف االحكام 
إنا ندخل على سلطاننا فنقول هلم خبالف ما نتكلم إذا خرجنا : بن عمر، عن أبيه، قال أناس البن عمر

  .من عندهم
  .كنا نعدها نفاقا: لقا
  =، تذهيب ٤٤٠ / ١، العرب ٧٤٤: ، ذيب الكمال، ورقة٢٨٧ / ٢التاريخ الصغري * 

)١١/٤٣٥(  

  

  .محاد بن سلمة، والقاسم احلداين، وحممد بن راشد، ومهدي بن ميمون، وعدة تفرد عنهم: مسع من
بو يعلي، وبكر بن مقبل، وعلي أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وأمحد بن عمرو والبزار، وأ: روى عنه

  .الغضائري، وحممد بن حيىي ابن مندة، وزكريا الساجي، وخلق كثري
  .وما علمت به بأسا

  .محل عنه أئمة
  .تويف سنة ثالث وأربعني ومئتني

االمام الثقة، شيخ دار اهلجرة، أبو مصعب، أمحد بن أيب بكر القاسم بن ) ع* ( أبو مصعب - ١٠٠
  .مصعب بن عبدالرمحن بن عوف القرشي الزهري املدين الفقيه قاضي املدينةاحلارث بن زرارة بن 
  .ولد سنة مخسني ومئة

  ).١(وأتقنه عنه " املوطأ " والزم مالك بن أنس، وتفقه به، ومسع منه 
  العطاف بن خالد، ويوسف بن املاجشون، ومسلم بن: ومسع من



  رز بن خالد الزجني، وحسني بن زيد بن علي، وابن أيب حازم، وحم
______________  

  ) *اهلامش* (
، شذرات ٢١٥: ، خالصة تذهيب الكمال٣٩، ٣٨ / ٦، ذيب التهذيب ١٨٩ / ٢التهذيب = 

  .١٠٤ / ٢الذهب 
 / ١، العرب ٨ / ١، تذهيب التهذيب ٦٢، ٦٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٨: ذيب الكمال، ورقة* 

، خالصة تذهيب ٢٠٩: ، طبقات احلفاظ٢٠  /١، ذيب التهذيب ٢٦٩ / ٦، الوايف بالوفيات ٤٣٦
  .٣٠: ، الديباج املذهب٤: الكمال

  .الليثي" موطأ " وموطؤه مل يطبع، وفيه زيادات كثرية تزيد عن مئة حديث عما يف ) ١(
  .يعتمد رواية أيب مصعب، فينقل عنها كثريا" شرح السنة " والبغوي يف 

(*)  

)١١/٤٣٦(  

  

  .بن إبراهيم بن دينار، وعبد العزيز بن حممد الدراوردي، وطبقتهمهارون، وإبراهيم بن سعد، وحممد 
البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وروى النسائي عن رجل عنه، وروى : حدث عنه

عنه إمساعيل القاضي، وبقي بن خملد، ويعقوب بن سفيان، وأبو زرعة الرازي، ومطني، وحممد بن املعاىف 
  .إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي، وخلق كثريالصيداوي، وأبو 

  .هو فقيه أهل املدينة غري مدافع: قال الزبري بن بكار
: أتى قوم أبا مصعب الزهري، فقالوا: حدثنا عبد اهللا بن حممد بن الفضل الصيداوي: وقال ابن أيب حامت

  .لفظه بالقرآن خملوق: إن قبلنا ببغداد رجال، يقول
  .بيث نبطيهذا كالم خ: فقال

كان أبو مصعب على شرطة عبيد اهللا بن احلسن بن عبد اهللا اهلامشي عامل املأمون : وقال الزبري بن بكار
  .على املدينة، وويل القضاء

  وقال أبو زرعة، وأبو: قال
  .صدوق: حامت
  .احتج به أصحاب الصحاح: قلت

عمن : مئتني إىل مكة، فقلت اليبخرجنا يف سنة تسع عشرة و": تارخيه " وقال أمحد بن أيب خيثمة يف 
  .ال تكتب عن أيب مصعب، واكتب عمن شئت: أكتب ؟ فقال



  .أظنه اه عنه لدخوله يف القضاء واملظامل، وإال فهو ثقة، نادر الغلط، كبري الشأن: قلت
  ":املوطآت " آخر شئ روي عن مالك من : قال أبو حممد بن حزم

)١١/٤٣٧(  

  

  .بن إمساعيل السهمي، ويف هذين املوطأين حنو من مئة حديث زائدةموطأ أيب مصعب، وموطأ أمحد 
  .ومها آخر ماروي عن مالك

ويف ذلك دليل على أنه كان يزيد يف املوطأ أحاديث كل وقت، كان أغفلها، مث أثبتها، وهكذا يكون 
  .العلماء رمحهم اهللا
  .مات أبو مصعب سنة إحدى وأربعني ومئتني، كذا قال: قال ابن عبد الرب

مات يف شهر رمضان سنة اثنتني وأربعني ومئتني، وهو على القضاء، وله اثنتان : وقال الزبري بن بكار
  .وتسعون سنة

  .، وقدمه على حيىي بن بكري"املوطأ " أبو مصعب ثقة يف : قال أبو احلسن الدار قطين
  .كان أبو مصعب من أعلم أهل املدينة": طبقاته " قال أبو إسحاق يف 

  .يا أهل املدينة، ال تزالون ظاهرين على أهل العراق مادمت لكم حيا: الروي أنه ق
مسعت موطأه من أيب الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء، يف سنة مخس وتسعني وست مئة : قلت

أخربنا هبة اهللا بن : سوى ذاك الفوت القدمي، وهو املساقاة والقراض بإجازته عن املؤيد الطوسي، قال
دي، أخربنا أبو عثمان البحريي، أخربنا زاهر بن أمحد السرخسي، أخربنا إبراهيم بن عبد اهللا سهل السي

  .اهلامشي، أخربنا أبو مصعب الزهري، عن مالك
أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن املرداوي، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا 

  مد بن إبراهيم املغازيل، وعمر بن بركة، واالجنب بن أيبحممد بن أيب القاسم املفسر، وحم

)١١/٤٣٨(  

  

وأخربنا سنقر بن عبد اهللا الزيين حبلب، أخربنا ) ح(السعادات، وسعيد بن ياسني، وصفية بنت أيب طاهر 
عبد اللطيف بن يوسف، وعبد اللطيف بن حممد، واالجنب بن أيب السعادات، وعلي بن أيب الفخار، 

أخربنا إمساعيل بن الفراء أيضا، وأمحد بن مؤمن، وحممد بن ) ح(مد بن السباك، وغريهم وحممد بن حم
علي، وحممد بن يعقوب االسدي، وابن عمه أيوب بن أيب بكر، وعبد الكرمي بن حممد بن حممد، وبيربس 

بد الباقي، أخربنا أبو الفتح حممد بن ع: أخربنا إبراهيم بن عثمان الكاشغري قالوا كلهم: ادي، قالوا



، وأخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق، )ح(وأخربنا علي بن عبدالرمحن الطوسي : زاد الكاشغري، فقال
، وأخربنا أبو املعايل، أخربنا أبو الوقت )ح(أخربنا حممد بن عمر احلريب، عن حممد بن ناصر احلافظ 

أخربنا :  بن الزعفراين، قالوا أربعتهمحماسن إجازة، إن مل يكن مساعا، أخربنا أبو بكر حممد بن عبيد اهللا
مالك بن أمحد الفراء، أخربنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن ارب، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد إمالء، 

  حدثنا أبو
مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد اهللا واحلسن ابين حممد بن علي، 

أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ى عن متعة :  طالب رضي اهللا عنهعن أبيهما، عن علي بن أيب
  .النساء يوم خيرب، وعن أكل حلوم احلمر االنسية

  ).١(متفق عليه 
  

______________  
  ) *اهلامش* (
باب :  يف املغازي٣٦٩ / ٧باب نكاح املتعة، والبخاري :  يف النكاح٥٤٢ / ٢" املوطأ " هو يف ) ١(

  .باب نكاح املتعة: يف النكاح) ١٤٠٧(، ومسلم ١٤٤، ١٤٣ / ٩ و غزوة خيرب،
 أن متعة النساء مل - طبع مؤسسة الرسالة - ٣٤٣ / ٣" زاد املعاد " ويرى ابن القيم، رمحه اهللا، يف 

وإمنا مجع علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، يف هذا : حترم يوم خيرب، وإمنا كان حترميها عام الفتح، ويقول
 بني االخبار بتحرميها وحترمي احلمر االهلية الن ابن عباس كان يبيحهما، فروى له علي حترميهما احلديث

  .عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ردا عليه
  .وكان حترمي احلمر يوم خيرب بال شك

  =وقد ذكر يوم خيرب ظرفا لتحرمي احلمر، وأطلق حترمي املتعة ومل يقيده بزمن، كما 

)١١/٤٣٩(  

  

  .ه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف، ومسلم عن حيىي بن حيىي، كالمها عن مالكأخرج
ورواه البخاري أيضا عن مسدد، عن حيىي بن سعيد، عن عبيد اهللا ابن عمر، ومسلم عن ابن منري، عن 

عن عبد الرزاق، عن ) بن محيد(أبيه، عن عبيد اهللا، وعن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، وعن عبد 
  . مجيعا عن ابن شهاب،)١(معمر 

حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، : حدثنا زكريا السجزي، قال: ورواه النسائي يف تصنيفه حلديث مالك، فقال
وهو ابن أيب شيبة، عن سعيد ابن حمبوب، عن عبثر بن القاسم، عن سفيان بن الثوري، عن االمام مالك، 



  .فكأن مشاخيي مسعوه من النسائي
  "النبل " يف ) ٢(وقد مسى أبو القاسم 

والد أيب مصعب زرارة، والصحيح أن امسه كنيته بدليل ما أخربين أمحد ابن عساكر، عن عبد املعز بن 
حممد، أخربنا زاهر، أنبأنا حممد، أخربنا أبو أمحد احلاكم، أخربنا حممد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي، 

  .اليعرف له اسم: يه، فقالحدثنا أبو مصعب أمحد بن بكر الزهري، وسألناه عن اسم أب
  

______________  
  ) *اهلامش* (
االمام أمحد بإسناد صحيح أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حرم حلوم " مسند " جاء ذلك يف = 

  .احلمر االهلية يوم خيرب، وحرم متعة النساء
  ".حرم متعة النساء، وحرم حلوم احلمر االهلية يوم خيرب : " ويف لفظ
اه سفيان بن عيينة مفصال مميزا، فظن بعض الرواة أن يوم خيرب زمن للتحرميني، فقيدمها به، مث هكذا رو

  .جاء بعضهم، فاقتصر على أحد احملرمني، وهو حترمي احلمر، قيده بالظرف، فمن هنا نشأ الوهم
  .، وهو خطأ"معتمر : " يف االصل) ١(

باب حترمي أكل حلم احلمر االنسية، وهو يف : حوطريق عبد بن محيد هذه أخرجه مسلم يف الصيد والذبائ
  ).١٤٠٣٢" (املصنف " 
  ".املعجم املشتمل : " هو أبو القاسم بن عساكر املؤرخ، وكتابه هذا امسه) ٢(

وهو يف تراجم شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد طبع بتحقيق السيدة الفاضلة سكينة الشهايب، وانظر 
  . منه٤٠ص 
(*)  

)١١/٤٤٠(  

  

  .االمام احملدث، أبو مروان حممد بن عثمان بن خالد االموي العثماين املدين) ق* (عثماين  ال- ١٠١
أبيه، وعن إبراهيم بن سعد، وعبد الرمحن بن أيب الزناد، وحممد بن ميمون، وعبد العزيز بن : حدث عن

  .أيب حازم، وطائفة
  .وما علمت له شيئا يصح عن مالك

زاز، وإسحاق اخلزاعي، وبقي بن خملد، وجعفر الفريايب، وعمران بن ابن ماجة، وأمحد بن زيد الق: وعنه
  .جماشع، وحممد بن حيىي بن مندة، وآخرون



  .هو ثقة صدوق، إال أنه يروي عن أبيه املناكري: قال صاحل جزرة
  .صدوق: وقال البخاري

  .تويف سنة إحدى وأربعني ومئتني: قال موسى بن هارون
  .الفتح، أنبأنا االرموي وغريه، قالواأخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا 

أخربنا ابن املسلمة، أخربنا عبيد اهللا الزهري، حدثنا جعفر بن حممد، حدثنا أبو مروان، حدثنا عبد العزيز 
بادروا : " بن أيب حازم، عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ظلم، يصبح الرجل مؤمنا، وميسي كافرا، وميسي مؤمنا، باالعمال فتنا كقطع الليل امل
______________  

  ) *اهلامش* (
، ذيب الكمال، ٢٥ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٧٦ / ٢، التاريخ الصغري ١٨١ / ١التاريخ الكبري * 

، غاية النهاية ٢٣١، ٢٣٠ / ٣، تذهيب التهذيب ٦٤١، ٦٤٠ / ٣، ميزان االعتدال ١٢٣٩: ورقة
  .٣٥١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٦ / ٩، ذيب التهذيب ١٩٦ / ٢ القراء يف طبقات

(*)  

)١١/٤٤١(  

  

  ).١" (ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا 
وفيها مات أمحد بن حنبل، وجبارة بن املغلس، وسجادة، وأبو توبة احلليب، وأبو قدامة السرخسي، 

  .، وإمساعيل بن رام اخلزاز)٢(ن احلريش ويعقوب بن كاسب، وهدية بن عبد الوهاب، وزيد ب
  عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة، االمام احلافظ، حمدث االسالم، أبو) خ، م، د، س* ( القواريري - ١٠٢

  .سعيد اجلشمي موالهم البصري القواريري الزجاج، نزيل بغداد
  .ولد سنة اثنتني ومخسني ومئة تقريبا

 وجعفر بن سليمان، وعبد الواحد بن زياد، ومعاوية بن عبد محاد بن زيد، وعبد الوارث،: وحدث عن
الكرمي، وعبد العزيز الدراوردي، وفضيل ابن سليمان، وبشر بن املفضل، وخالد بن احلارث، وغندر، 

وفضيل بن عياض، وأيب عوانة، ويزيد بن زريع، وعبد اهللا بن جعفر املخرمي، وسفيان بن عيينة، 
  . بشري، وحيىي بن أيب زائدة، وخلق كثريويوسف بن املاجشون، وهشيم بن

  .ومجع ودون
  

______________  



  ) *اهلامش* (
يف االميان، من طريق حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر، ثالثتهم عن إمساعيل ) ١١٨(وأخرجه مسلم ) ١(

  .بن جعفر، عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة
  .ويف آخرها شني معجمةبفتح احلاء املهملة، وكسر الراء املخففة، ) ٢(

  .٤٢٢ / ٢البن ماكوال " االكمال " انظر 
، اجلرح ٣٦٦ / ٢، التاريخ الصغري ٣٩٦، ٣٩٥ / ٥، التاريخ الكبري ٣٥٠ / ٧طبقات ابن سعد * 

، ذيب ٢ / ٢٩٤: ، االنساب، ورقة٣٢٣، ٣٢٠ / ١٠، تاريخ بغداد ٣٢٨، ٣٢٧ / ٥والتعديل 
، تذهيب التهذيب ٤٢٢ / ١، العرب ٤٣٩، ٤٣٨ / ٢فاظ ، تذكرة احل٨٨٨٩، ٨٨٨: الكمال، ورقة

: ، خالصة تذهيب الكمال٤٢، ٤٠ / ٧، ذيب التهذيب ٣١٥ / ١٠، البداية والنهاية ٢٠ / ٣
٢٥٢.  

(*)  

)١١/٤٤٢(  

  

البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وإبراهيم احلريب، وأبو حامت، وعبد اهللا بن أمحد، : حدث عنه
 وجعفر الفريايب، وأبو يعلى املوصلي، وأبو بكر أمحد بن علي املروزي، وصاحل ابن حممد وبقي بن خملد،

  .جزرة، وخلق سواهم
  .وكتب عنه حيىي بن معني، وأمحد بن حنبل، وابن سعد

  .وثقه حيىي، وصاحل جزرة احلافظ، والنسائي
  .ثقة كثري احلديث: وقال ابن سعد
  .صدوق: وقال أبو حامت

 مل أر يف مجيع من رأيت مثل مسدد بالبصرة، والقواريري ببغداد، وصدقة بن الفضل :قال أمحد بن سيار
  .مبرو

، وأشهر وأعلم )١(القواريري أثبت من الزهراين : مسعت صاحل بن حممد، يقول: عبداملؤمن بن خلف
 بن  وإبراهيم-ابن املديين :  يعين-حبديث البصرة، ما رأيت أحدا أعلم حبديث البصرة منه، ومن علي 

  .عرعرة
  .ما رأيت أبا الربيع عند محاد قط: وقد مسعت القواريري يقول

  .مسعت من عبيد اهللا القواريري مئة ألف حديث: مسعت ثعلبا يقول: ابن االنباري
أنبأنا عالن، أخربنا الكندي، أخربنا القزاز، أخربنا اخلطيب، أخربنا ابن رزقويه، مسعت علي بن احلسن 



  اعر، مسعت أبا بن زكريا القطيعي الش
______________  

  ) *اهلامش* (
  .الزهراين اثنان، وكالمها بصري) ١(

  .سليمان ابن داود العتكي، أبو الربيع: بشر بن عبد احلكم، والثاين: االول
(*)  

)١١/٤٤٣(  

  

  .مل تكن تكاد تفوتين صالة العتمة يف مجاعة: القاسم البغوي، مسعت عبيد اهللا القواريري، يقول
  . ضيف، فشغلت بهفرتل يب

  .فخرجت أطلب الصالة يف قبائل البصرة
  .فإذا الناس قد صلوا

صالة اجلميع تفضل على صالة الفذ : " يروى عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال: فقلت يف نفسي
  ".إحدى وعشرين درجة 

  سبعا" وروي " مخسا وعشرين درجة " وروي 
ليت العتمة سبعا وعشرين مرة، مث رقدت فرأيتين مع قوم راكيب ، فانقلبت إىل مرتيل، فص)١" (وعشرين 

أفراس، وأنا راكب، وحنن نتجارى وأفراسهم تسبق فرسي، فجعلت أضربه الحلقهم، فالتفت إيل 
  .ال جتهد فرسك، فلست بالحقنا: آخرهم، فقال

  .ومل ؟ النا صلينا العتمة يف مجاعة: فقلت: قال
ائم بن الغزاء ببيت املقدس، حدثنا أمحد بن احلسني بن جعفر العطار أخربنا أبو الغن: وبه قال اخلطيب

مبصر، حدثنا عبداحلميد بن أمحد الوراق، حدثنا عبد اهللا بن جعفر بن الورد، حدثنا إمساعيل بن أيب 
ما : رأيت عبيد اهللا القواريري يف املنام، فقلت: اليمان احلارثي، مسعت حفص بن عمرو الربايل، يقول

  .غفر يل وعاتبين:  بك ؟ فقال يلصنع اهللا
يا رب أنت أحوجتين إليهم، ولو مل حتوجين، مل : يا عبيد اهللا، أخذت من هؤالء القوم ؟ فقلت: وقال
  .آخذ
  .إذا قدموا علينا كافأناهم عنك: فقال يل: قال

  ! أما ترضى أن كتبتك يف أم الكتاب سعيدا ؟ : مث قال يل
______________  



  ) *اهلامش* (
من حديث ابن ) ٦٥٠(، ومسلم ١١٠ / ٢، والبخاري ١٢٩ / ١" املوطأ " أخرجه مالك يف ) ١(

صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين : " عمر، أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ".درجة 

، وكذلك "خبمس وعشرين درجة : " وأخرجه مالك والبخاري ومسلم من حديث أيب هريرة بلفظ
  . من حديث أيب سعيد١١٢، ١١٠ / ٢ه البخاري أخرج

  .، فلم نقف عليها"إحدى وعشرين درجة " أما رواية 
  .١١١، ١١٠ / ٢" الفتح " وانظر 

(*)  

)١١/٤٤٤(  

  

  ".املخلصيات " وقع لنا من عوايل القواريري يف : قلت
  ".صفة املنافق " ويف جزء 

  مات: يقال علي بن أمحد بن النضر االزدي، وعبد اهللا البغو
  .القواريري سنة مخس وثالثني ومئتني

  .يوم اخلميس الثين عشر يوما مضني من ذي احلجة: زاد البغوي
  .تويف ببغداد يوم اجلمعة، وحضره خلق كثري: وقال احلسني بن قهم

وقد روى النسائي، عن القاضي املروزي عنه حديثا، ومل يكتب القواريري احلديث إال على كرب من 
  .ه بكر بالطلب، لسمع من جرير بن حازم وأقرانه، ولكن السماع واللقاء مقدرالسن، ولو أن

أخربكم الفتح بن عبد السالم، أخربنا حممد بن عمر القاضي، وحممد بن : قرأت على أمحد بن إسحاق
أخربنا أبو جعفر بن املسلمة، أخربنا عبيد اهللا بن عبدالرمحن، : أمحد الطرائفي، وحممد بن الداية، قالوا

حدثنا ديلم : أخربنا جعفر الفريايب، حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري، وحممد بن أيب بكر املقدمي، قاال
، فسمعته يقول يف )١(كنت عند عمر : بن غزوان، حدثنا ميمون الكردي، عن أيب عثمان النهدي، قال

ميت كل منافق عليم أخوف ما أخاف على أ: " مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: خطبته
  ).٢" (اللسان 

  .هذا حديث مقارب االسناد
  .مل خيرجوه يف الكتب الستة

  وميمون فيه 



______________  
  ) *اهلامش* (
  .يعين ابن اخلطاب، رضي اهللا عنه) ١(
" صفة النفاق وذم املنافقني " ، وهو يف )١( ت ٣٨٥إسناده صحيح، وقد تقدم خترجيه يف ص ) ٢(

  . خاص٥ عام، و ٥٢للفريايب، ص 
(*)  

)١١/٤٤٥(  

  

  .لني
  .ال بأس به: وقد قال حيىي بن معني

  .وديلم صدوق
  .تابعه على احلديث احلسن بن أيب جعفر

ومات مع القواريري حممد بن عباد املكي، وأبو بكر بن أيب شيبة، وسريج بن يونس، ومنصور بن أيب 
حامت بن ميمون السمني، وعبد الصمد بن يزيد مزاحم، واحلارث بن عبد اهللا اخلازن مذان، وحممد بن 

مردويه الصائغ، وعبد الرمحن بن صاحل االزدي رافضي، وأمحد بن عمر الوكيعي العبد الصاحل، وزكريا 
بن حيىي زمحويه الواسطي، واحلسني بن احلسن الشيلماين ببغداد، وشجاع بن خملد يف صفر، وشيبان بن 

بريق، وعبد اهللا بن عمر بن الرماح النيسابوري، وسليمان بن أيوب فروخ يف قول، وإبراهيم بن العالء ز
صاحب البصري، وحممد بن سفيان بن زياد املعافري صاحب الليث، وسهل بن عثمان العسكري 

  .سنة ست: احلافظ، وإبراهيم بن املنذر احلزامي، وقيل
بد السالم بن صاحل الشيخ العامل العابد، شيخ الشيعة، أبو الصلت ع) ق* ( أبو الصلت - ١٠٣

  .اهلروي، مث النيسابوري موىل قريش، له فضل وجاللة، فياليته ثقة
مالك، ومحاد بن زيد، وشريك، وعبد الوارث، وهشيم، وعبد السالم بن حرب، وابن عيينة، : روى عن

  .وعلي بن موسى الرضى، وعدة
  عباس الدوري، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وأمحد بن أيب : حدث عنه

______________  
  ) *اهلامش* (
، ذيب ٢ / ٥٨٩: ، االنساب، ورقة٥٢، ٤٦ / ١١، تاريخ بغداد ٤٨ / ٦اجلرح والتعديل * 

، البداية ٢٣٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٦١٦ / ٢، ميزان االعتدال ٨٣٤، ٨٣٣: الكمال، ورقة



  .٢٨٧ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٢٢، ٣١٩ / ٦، ذيب التهذيب ٣١٥ / ١٠والنهاية 
*)(  

)١١/٤٤٦(  

  

  .خيثمة، وحممد بن ضريس، وعبد اهللا بن أمحد، واحلسني بن إسحاق التستري، وخلق كثري
  .وكان زاهدا متعبدا، أعجب به املأمون ملا رآه، وأدناه، وجعله من خاصته

  .قدم مرو غازيا: قال أمحد بن سيار
  .شر بن غياث ليناظرهوملا أراد املأمون أن يظهر التجهم وخلق القرآن، مجع بني هذا وبني ب

وكان أبو الصلت يرد على أهل االهواء من اجلهمية املرجئة والقدرية، فكلم بشرا غري مرة حبضرة : قال
  .املأمون، واستظهر
  .ناظرته الستخرجه فلم أره يغلو، ورأيته يقدم أبا بكر، وال يذكر الصحابة إال باجلميل: مث قال ابن سيار

  .أن مث أحاديث يرويها يف املثالبهذا مذهيب وديين، إال : وقال
  .ليس ممن يكذب: سألت حيىي بن معني عن أيب الصلت، فقال: قال ابن حمرز
  .مسعت ابن معني، يوثق أبا الصلت: وقال عباس

  .قد حدث به حممد بن جعفر الفيدي، عن أيب معاوية: ، فقال)١" (أنا مدينة العلم : " فذكر له حديث
ن أحسن إليها، وكان هذا بارا بيحىي، وحنن نسمع من حيىي دائما، جبلت القلوب على حب م: قلت

  .وحنتج بقوله يف الرجال، ما مل يتربهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته، أو قوة من وهاه
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .حديث ضعيف) ١(

فظ ابن حجر ، ووصفت بالوضع للحا"مصابيح السنة " انظر االجوبة عن االحاديث اليت وقعت يف 
  ".مشكاة املصابيح " ، وهي مطبوعة يف آخر ٣١٥، ٣١٤ / ٣العسقالين 

" الفوائد اموعة " وانظر أيضا ما كتبه عبدالرمحن املعلمي اليماين عن هذا احلديث يف تعليقاته على 
  .للشوكاين

(*)  

)١١/٤٤٧(  

  



  .وقد ضرب أبو زرعة على حديث أيب الصلت
  .ي بصدوقمل يكن عند: وقال أبو حامت

  .ليس بثقة: وقال النسائي وغريه
  .كلب للعلوية خري من مجيع بين أمية: إنه قال: قيل عنه: وقال الدار قطين

  .صدوق أمحق: سألت ابن معني عنه، فقال: قال حامت بن يونس اجلرجاين احلافظ
  .رأيت ابن معني جاء إىل أيب الصلت، فسلم عليه: وعن صاحل بن حممد، قال

اختلفت إىل سفيان بن عيينة ثالثني سنة أسأله، وكنت آتيه وأنا صيب، وحججت : لت، قالوعن أيب الص
  .مخسني حجة

 ألف ألف وثالث -الدولة :  يعين-أخذت من هؤالء : مسعت أبا الصلت، يقول: وعن حممد بن عصم
  .مئة ألف، وضعت منها سبع مئة ألف يف أهل احلرمني

إذا خرج : ، حدثنا علي بن عبد الرمحن، عن فالن، عن أبيه، قالحدثنا أبو الصلت: قال أبو زيد الضرير
  .من كان له جار مرجئ، وعليه دين فليبعه، ويقضي دينه: املهدي، نادى مناد

ليس ذا مبهدي، : ملا حدث أبو الصلت ذا، قال أبو الوليد احلنفي: فسمعت مشايخ ممن حضر، يقولون
  .بل معتدي، يأمر ببيع االحرار

  .عنده وتركوهوقاموا من 
  .مات أبو الصلت سنة ست وثالثني ومئتني يف شواهلا

  .وله عدة أحاديث منكرة
  .خرج له ابن ماجة

)١١/٤٤٨(  

  

  * اللؤلؤي - ١٠٤
  .االمام احلافظ البارع، أبو عبد اهللا حممد بن أيب يعقوب

  .إسحاق بن حرب البلخي اللؤلؤي
  .اعةمالك، وخارجة بن مصعب، وحيىي بن ميان، ومج: حدث عن
  .أبو بكر بن أيب الدنيا، واحلسني بن أيب االحوص، وآخرون: روى عنه

  .كان آية من اآليات يف احلفظ: قال أمحد بن سيار املروزي
  .كان ال يكلمه أحد إال عاله يف كل فن

  .وزعموا أنه ذاكر سليمان الشاذكوين، فانتصف منه



  .ذكره اخلطيب، وأشار إىل تضعيفه
  .تصانيف ابن أيب الدنيايقع يل من روايته يف 

  .لعله مات بعد الثالثني ومئتني
حممد بن املنصور أيب جعفر العباسي، ويل الشام لالمني، وويل البصرة * *  منصور بن املهدي - ١٠٥

  .الخيه الرشيد، وقد دعي للخالفة بعد املئتني، ملا ثاروا على املأمون، فامتنع
  .عزيزالوليد بن مسلم، وسويد بن عبد ال: حدث عن

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ميزان ٤٢٦ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ٤٩٦: ، االنساب، ورقة٢٣٧، ٢٣٤ / ١تاريخ بغداد * 

  .٦٧، ٦٦ / ٥، لسان امليزان ١٩٠، ١٨٩ / ٢، الوايف بالوفيات ٤٧٥ / ٣االعتدال 
 / ٢لنجوم الزاهرة  وما بعدها، ا٣٢١ / ٦، الكامل البن االثري ٨٤، ٨٣ / ١٣تاريخ بغداد * * 

٢٨٧.  
(*)  

)١١/٤٤٩(  

  

  .روى عنه أبو العيناء
كان أيب على شرطة منصور بدمشق، فدس منصور من سرق من اجلامع : قال أبو الصقر حممد بن داود

  .قلة البلور
الصالة بعد : سرقت قلتكم، فقال الناس: فلما رأى االمام مكاا، ضرب بقلنسوته االرض، وصرخ

  .ال، وكانت أخذت لالمني، مث ردها املأمون إىل موضعهاالقلة، فصارت مث
  .عاش االمري منصور إىل سنة ست وثالثني ومئتني

االمام احلافظ اود املفسر، أبو عبد اهللا حممد بن حامت بن ميمون املروزي مث ) م، د* ( السمني - ١٠٦
  .البغدادي السمني

  .ل بن علية، وحيىي القطان، ووكيع بن اجلراح، وأممامسع سفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن إدريس، وإمساعي
  .مسلم، وأبو داود، واحلسن بن سفيان، وأمحد بن احلسن الصويف، وآخرون: حدث عنه

  .وثقه ابن عدي، والدار قطين
  مجع كتابا يف تفسري القرآن، كتبه الناس عنه ببغداد، : وقال ابن سعد



______________  
  ) *اهلامش* (
 / ١، تاريخ الفسوي ٣٦٦ / ٢، التاريخ الصغري ٧٠ / ١ التاريخ الكبري ٣٥٩ / ٧عد طبقات ابن س* 

، ٢٦٦ / ٢، تاريخ بغداد ٣٣٧، ٣٣٦ / ١٠، حلية االولياء ٢٣٧ / ٧، اجلرح والتعديل ٢١٠
، ميزان ٤٥٥ / ٢، تذكرة احلفاظ ١١٨٣ ذيب الكمال، ورقة ١٥٦، ١٥٥ / ٧، االنساب ٨٦٨

، خالصة تذهيب ٣١٥ / ٢، الوايف بالوفيات ١٩٥ / ٣ التهذيب ، تذهيب٥٠٣ / ٣االعتدال 
  .٨٦ / ٢، شذرات الذهب ١١٧ / ٢، طبقات املفسرين ١٩٩: ، طبقات احلفاظ٣٣١: الكمال

(*)  

)١١/٤٥٠(  

  

  ).١(وكان يرتل قطيعة الربيع 
  .ليس بشئ: وذكره أبو حفص الفالس، فقال

  .رجل ثبت حجةهذا من كالم االقران الذي ال يسمع، فإن ال: قلت
  .مات يف آخر سنة مخس وثالثني ومئتني

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن املؤيد بن حممد، أخربنا حممد بن الفضل، أخربنا عبد الغافر بن حممد، أخربنا 
ابن عمرويه اجللودي، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن احلجاج، حدثنا زهري، وحممد بن حامت، 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، أخربنا ابن أخي ابن : حدثين، وقال اآلخران: قال عبد) بن محيد(وعبد 
مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، : مسعت أبا هريرة، يقول: قال سامل: شهاب، عن عمه، قال

كل أميت معاىف إال ااهرين، وإن من االجهار أن يعمل العبد بالليل عمال، مث يصبح قد ستره : " يقول
وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه، ويصبح (يا فالن، عملت البارحة كذا وكذا، : به، فيقولر

  ).٢) " (يكشف ستر اهللا عنه
  .العابد، صدوق، لقبه حىب، يكىن أبا جعفر) د* ( حممد بن حامت املصيصي - ١٠٧

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .الثالث التعليق ٤١٤: سبق التعريف ا يف الصفحة) ١(
باب النهي عن هتك االنسان ستر نفسه، وما بني : يف الزهد والرقائق) ٢٩٩٠(أخرجه مسلم ) ٢(

باب ستر املؤمن على نفسه، من طريق :  يف الرقاق٤٠٦، ٤٠٥ / ١٠حاصرتني منه، وأخرجه البخاري 



ن سامل بن عبد العزيز بن عبد اهللا، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، ع
كل أميت معاىف : " مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: مسعت أبا هريرة يقول: عبد اهللا، قال

يا فالن، : إال ااهرين، وإن من ااهرة أن يعمل الرجل بالليل عمال، مث يصبح وقد ستره اهللا، فيقول
  ".ر اهللا عنه عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ست

، تذهيب ٥٠٣ / ٣، ميزان االعتدال ١١٨٣: ، ذيب الكمال، ورقة٢٣٨ / ٧اجلرح والتعديل * 
  .٣٣١: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٤، ١٠٣ / ٩، ذيب التهذيب ١٩٦ / ٣التهذيب 

(*)  

)١١/٤٥١(  

  

  .ابن املبارك، وسفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، وعدة: يروي عن
وأبو إمساعيل : ود، ويعقوب بن شيبة، وهالل بن العالء الرقي، وعبد الكرمي الدير عاقويلأبو دا: وعنه

  .الترمذي، ويوسف القاضي، وآخرون
  .وروى أبو داود أيضا، والنسائي عن رجل عنه

  .صدوق: قال أبو حامت
  .قيل تويف سنة مخس وعشرين ومئتني

ؤدب، خراساين ثقة، صاحب حديث، نزل امل) ت، س) * (١( حممد بن حامت بن سليمان الزمي - ١٠٨
  .سامراء

  .هشيم، وعمار بن حممد، وجرير بن عبداحلميد، وطبقتهم: وحدث عن
  .والنسائي، وعبد اهللا بن أمحد، وأبو حامد احلضرمي، وآخرون: الترمذي: وعنه

  .وثقه الدار قطين
  .تويف سنة ست وأربعني ومئتني

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .بليدة على شاطئ جيحون" زم " ىل نسبة إ) ١(
: ، ذيب الكمال، ورقة٣٢١ / ٦، االنساب ٢٦٨ / ٢، تاريخ بغداد ٢٣٨ / ٧اجلرح والتعديل * 

  ، خالصة تذهيب١٠١ / ٩، ذيب التهذيب ١٩٥ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٨٣



  .٣٣١: الكمال
(*)  

)١١/٤٥٢(  

  

  .ذكرت هذين للتمييز، فالثالثة متعاصرون كبار
  .هل العلم مجاعة حممد بن حامت، لكنهم أصغر من هذه الطبقةويف أ
  .االمام احلافظ اود الثقة، أبو أيوب سليمان بن أيوب، صاحب البصري*  صاحب البصري - ١٠٩

  .محاد بن زيد، وهارون بن دينار، وعبد الرمحن بن مهدي، وطبقتهم: حدث عن
  .حلسن الصويف، وأبو القاسم البغويإمساعيل القاضي، وصاحل جزرة، وأمحد بن ا: حدث عنه

  .ثقة حافظ: قال حيىي بن معني
  .سليمان صاحب البصري من احلفاظ الثقات: قال ابن معني: وروى احلسني بن حبان، قال

  .كان يتحفظ عند حيىي بن سعيد، يأنف أن يكتب عنده
  .نهكان أبو أيوب من احلفاظ، مل أر بالبصرة أنبل م: وقال علي بن اجلنيد الرازي

  .مات يف سنة مخس وثالثني ومئتني: وقال مطني
  

______________  
  ) *اهلامش* (
ب، ذيب الكمال،  / ٢٧٤ / ٧، تاريخ دمشق ٤٩، ٤٨ / ٩، تاريخ بغداد ١ / ٤التاريخ الكبري * 

، غاية النهاية يف طبقات القراء ١٦٠ / ١، معرفة القراء الكبار ٤٦١ / ٢، تذكرة احلفاظ ٥٣٤: ورقة
  .١٥٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٧٣ / ٤، ذيب التهذيب ٣١٢ / ١

(*)  

)١١/٤٥٣(  

  

  .االمام احلافظ اود الثبت، أبو مسعود العسكري) م* ( سهل بن عثمان - ١١٠
مسع محاد بن زيد، وشريكا القاضي، وأبا االحوص، وعبد الرمحن ابن عبدامللك بن أجبر، ويزيد بن زريع، 

  . أيب زائدة، وزياد بن عبد اهللا، وطبقتهموعلي بن مسهر، وحيىي بن
مسلم، وعبيد بن حممد الغزال، وعلي بن أمحد بن بسطام، وجعفر بن أمحد بن فارس، وعبد : حدث عنه



  .الرمحن بن حممد بن سلم الرازي، وعبدان االهوازي، وعدد كثري
  .وحدث عنه من أقرانه علي بن املديين

: ري يف سنة اثنتني وثالثني ومئتني، مث رجع إىل العراق، قالخرج عن أصبهان إىل ال: قال أبو الشيخ
  .ومات بعسكر مكرم، وكان كثري الفوائد والغرائب

  .صدوق: وقال أبو زرعة، وأبو حامت
  ".تاريخ الثقات " وذكره ابن حبان يف 

  .مات سنة مخس وثالثني ومئتني: وقال أبو بكر بن أيب عاصم
  .مشايخ االسالملعله بلغ الثمانني، وكان من : قلت

  وفيها مات أمحد بن عمر الوكيعي، وإبراهيم بن العالء احلمصي، 
______________  

  ) *اهلامش* (
: ، ذيب الكمال، ورقة٤٥٣ / ٨، االنساب ٢٠٣ / ٤، اجلرح والتعديل ١٠٢ / ٤التاريخ الكبري * 

، البداية والنهاية ٦١ / ٢، تذهيب التهذيب ٤١٤ / ١، العرب ٤٥٣، ٤٥٢ / ٢، تذكرة احلفاظ ٥٥٩
: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٧: ، طبقات احلفاظ٢٥٦، ٢٥٥ / ٤، ذيب التهذيب ٣١٢ / ١٠

  .٧٨ / ٢، شذرات الذهب ١٥٨، ١٥٧
(*)  

)١١/٤٥٤(  

  

وإسحاق بن إبراهيم املوصلي الندمي، وسريج بن يونس، ونائب بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، 
أيب شيبة، وعبيد اهللا القواريري، وحممد بن حامت السمني، ومعلى بن وشيبان بن فروخ، وأبو بكر بن 

  .مهدي، ومنصور بن أيب مزاحم، وشجاع بن خملد
حممد بن عبد اهللا بن منري احلافظ احلجة، شيخ االسالم، أبو عبد الرمحن اهلمداين ) ع* ( ابن منري - ١١١

  .مث اخلاريف موالهم الكويف
  .من أقران أمحد بن حنبل، وعلي بن املديينولد سنة نيف وستني ومئة، فهو 

أبيه احلافظ عبد اهللا بن منري، واملطلب بن زياد، وعمر بن عبيد الطنافسي، وإخوته، ومحيد بن : حدث عن
عبدالرمحن الرؤاسي، وابن إدريس، وأيب خالد االمحر، وأيب معاوية، وابن فضيل، ومروان بن معاوية، 

كيع، وحكام بن سلم، ويزيد ابن هارون، واحملاريب، وحممد بن بشر، وسفيان بن عيينة، وابن علية، وو
  .وأيب عاصم، وأيب أسامة، وخلق كثري



، وأبو داود، وابن ماجة، وروى الباقون عن رجل عنه، "الصحيحني " البخاري، ومسلم يف : حدث عنه
  وحممد بن حيىي الذهلي، وأبو 

______________  
  ) *اهلامش* (
، تاريخ الفسوي ٣٦٤ / ٢، التاريخ الصغري ١٤٤ / ١، التاريخ الكبري ٤١٣ / ٦طبقات ابن سعد * 
 / ٥، االنساب ٤٢٩ / ٥، تاريخ بغداد ٣٠٧ / ٧، و ٣٢٨، ٣٢٠ / ١، اجلرح والتعديل ٢٠٩ / ١

، تذهيب ٤١٨ / ١، العرب ٤٤٠، ٤٣٩ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٢٢٦: ، ذيب الكمال، ورقة١٠
 / ٩، ذيب التهذيب ٣١٢ / ١٠، البداية والنهاية ٣٠٤ / ٣وفيات ، الوايف بال٢٢٢ / ٣التهذيب 

  :، خالصة تذهيب الكمال١٩٣، ١٩٢: ، طبقات احلفاظ٢٨٣، ٢٨٢
٣٤٧، ٣٤٦.  

(*)  

)١١/٤٥٥(  

  

حامت، وأبو زرعة، ويعقوب بن شيبة، ويعقوب الفسوي، وبقي بن خملد، وأمحد بن مالعب، ومطني، 
  .يعلى املوصلي، وخلق سواهموعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وأبو 

  .وكان رأسا يف العلم والعمل
أي : كان أمحد بن حنبل يعظم حممد بن عبد اهللا بن منري تعظيما عجيبا، ويقول: قال أبو إمساعيل الترمذي

  !.فىت هو ؟ 
  .حممد بن عبد اهللا بن منري درة العراق: مسعت أمحد بن حنبل، يقول: وقال إبراهيم بن مسعود اهلمذاين

كان أمحد، وابن معني، يقوالن يف شيوخ ما يقول ابن منري فيهم، : ال علي بن احلسني بن اجلنيد احلافظق
  .يقتديان بقوله يف أهل بلده: يعين

ما رأيت بالكوفة مثل حممد بن عبد اهللا بن منري، كان رجال قد مجع العلم والفهم والسنة : قال ابن اجلنيد
  .ايت لبادة، ويف الصيف يدير، وكان فقرياوالزهد، وكان يلبس يف الشتاء الش

ما رأيت من الكوفيني من أحداثهم رجال أفضل عندي من ابن منري، كان : وقال أمحد بن سنان القطان
  .واسطا: يصلي بنا الفرائض، وأبوه يصلي خلفه، قدم علينا أيام يزيد بن هارون، يعين

  .ب احلديثكويف ثقة، يعد من أصحا: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .ثقة، حيتج حبديثه: وقال أبو حامت
  .هو أثبت من أبيه: وقال أبو داود



)١١/٤٥٦(  

  

  .ثقة مأمون: وقال النسائي
  .كان من احلفاظ املتقنني، وأهل الورع يف الدين: وقال أبو حامت بن حبان

، أخربنا أبو حممد أخربنا سليمان بن قدامة، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا السلفي، أخربنا جعفر السراج
اخلالل، حدثنا حيىي بن علي بن حيىي، حدثنا عبيد اهللا بن املهتدي باهللا، حدثنا أمحد بن حممد بن رشدين، 

ما رأيت بالعراق مثل أمحد بن حنبل ببغداد، وحممد بن عبد : مسعت أمحد بن صاحل املصري احلافظ، يقول
  .اقاهللا بن منري بالكوفة جامعني، مل أر مثلهما بالعر

  .مات يف شعبان أو رمضان سنة أربع وثالثني ومئتني: قال البخاري
  .يف شعبان: وقال ابن حبان

أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء قراءة عليه سنة اثنتني وتسعني وست مئة، عن أيب روح 
عبدالرمحن، أخربنا أبو عمرو عبد املعز بن حممد اهلروي، أن متيم بن أيب سعيد أخربهم، أخربنا حممد بن 

بن محدان، أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري، حدثنا حممد بن بشر، حدثنا 
: عبيد اهللا، عن أيب بكر بن سامل، عن سامل، عن ابن عمر، أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال

ء أبو بكر، فرتع ذنوبا أو ذنوبني، فرتع نزعا ضعيفا، واهللا أريت يف النوم، أين أنزع بدلو على فليب، فجا
  .يغفر له، مث جاء عمر فاستقى، فاستحالت غربا

  ".فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه حىت روي الناس، وضربوا بعطن 
  هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، وال يكاد يعرف أبو بكر إال

)١١/٤٥٧(  

  

  .ذا احلديث
  .، فوقع موافقة عالية)١(ري، ومسلم عن ابن منري أخرجه البخا

  .احلافظ احلجة االوحد، أبو حممد الكويف احملاملي العطار) م، س* ( عبيد بن يعيش - ١١٢
مسع أبا بكر بن عياش، وعبد الرمحن احملاريب، وحممد بن فضيل، ووكيعا، وابن منري، وحيىي بن آدم، 

  .وعدة
 وأبو زرعة الرازي، والبخاري يف جزء رفع اليدين، وحممد بن مسلم، والنسائي بواسطة،: حدث عنه

، وحممد بن عبد اهللا مطني، وحممد بن جعفر القتات، )٢(أيوب البجلي، وإبراهيم بن أيب داود الربلسي 
  .وخلق كثري



  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .ر، رضي اهللا عنهباب من فضائل عم: يف فضائل الصحابة) ٢٣٩٣(أخرجه مسلم عن ابن منري ) ١(

باب قول النيب، صلى اهللا عليه :  يف فضائل الصحابة٢١ / ٧" صحيحه " وأما البخاري، فقد أخرجه يف 
من طريق عبدان، عن عبد اهللا بن يونس، عن الزهري، عن ابن ..." لو كنت متخذا خليال: " وسلم

  .املسيب، عن أيب هريرة
لذنوب والذنوبني من البئر بضعف، من طريق سعيد باب نزع ا:  يف الرؤية٣٦٥ / ١٢وأخرجه أيضا 

  .بن عفري، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة
وأخرجه أيضا يف باب االستراحة باملنام، من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن 

  .مهام، عن أيب هريرة
من طريق بسرة بن صفوان بن مجيل اللخمي، عن إبراهيم بن سعد،  ٣٧٨ / ١٣وأخرجه يف التوحيد 

  .عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة
  .البئر حتفر فيقلب تراا قبل أن تطوى: والقليب
  دلو السانية، أكرب من: والغرب
  .الذنوب

  .يوصف به كل شئ بلغ النهاية يف معناه: والعبقري
  .ت عن املاء رواءمناخ االبل إذا صدر: والعطن
  .رووا وأرووا إبلهم، فأبركوها، وضربوا هلا عطنا: وضربوا بعطن، معناه: وقوله

، تذهيب التهذيب ٨٩٩: ، ذيب الكمال، ورقة٦، ٥ / ٦، اجلرح والتعديل ٨ / ٦التاريخ الكبري * 
  .٢٥٦: ، خالصة تذهيب الكمال٧٩، ٧٨ / ٦، ذيب التهذيب ٢٥ / ٣
رهبطت بضم الباء " االنساب " فتح الباء والراء، وكذلك ضبطه ياقوت، ويف ضبطت يف االصل ب) ٢(

  ".اللب " و " اللباب " والراء، وتابعه على ذلك صاحب 
(*)  

)١١/٤٥٨(  

  

  .ثقة ثقة: قال أبو داود
  .صدوق: وقال أبو حامت



  .لأقمت ثالثني سنة، ما أكلت بيدي باللي: مسعت عبيد بن يعيش، يقول: قال عمار بن رجاء
  .كانت أخيت تلقمين، وأنا أكتب

  .هو من احلفاظ الذين ما ارحتلوا من بلدهم: قلت
  .مات عبيد بن يعيش يف رمضان سنة تسع وعشرين ومئتني: قال احلفاظ أبو بكر بن منجويه وغريه

  .احملدث الصدوق، أبو شريك حيىي بن يزيد بن ضماد املرادي املصري، عمر وأسن*  املرادي - ١١٣
  .مالك بن أنس، ومحاد بن زيد، وضمام بن إمساعيل، ومفضل بن فضالة، وغريهم: وحدث عن

أبو حامت، ويعقوب الفسوي، وحممد بن حممد بن الباغندي، وحممد بن داود بن عثمان : روى عنه
  .الصديف، وآخرون

  .تويف يف شعبان سنة ست وأربعني ومئتني
  ث قزوين، أبو احلسن علي بن حممد بن االمام احلافظ املتقن، حمد) ق* * ( الطنافسي - ١١٤

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٢٨٢ / ٦، لسان امليزان ١٩٨ / ٩اجلرح والتعديل * 

، تذكرة ٩٩٢: ، ذيب الكمال، ورقة٢٠٢ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٩٥ / ٦التاريخ الكبري * * 
 / ٧ذيب التهذيب ، ٧٤، ٧٣ / ٣، تذهيب التهذيب ٤٠٧، ٤٠٦ / ١، العرب ٤٤٥ / ٢احلفاظ 
، ٢٧٧: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٤: ، طبقات احلفاظ٢٥٨ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٧٩، ٣٧٨

  .٦٩، ٦٨ / ٢شذرات الذهب 
(*)  

)١١/٤٥٩(  

  

ابن عبدالرمحن الكويف : ابن شروى، وقيل: علي بن حممد بن نباتة، وقيل: إسحاق بن أيب شداد، وقيل
  .الطنافسي
ن عبيد، ويعلى بن عبيد، وأيب بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة، وأيب معاوية، أخواله حممد ب: حدث عن

  .وابن وهب، وحفص بن غياث، وحممد بن فضيل، وعبد الرمحن احملاريب، ووكيع، وطبقتهم
ابن ماجة فأكثر، وزياد بن أيوب الطوسي مع تقدمه، وأبو زرعة، وأبو حامت، وابن وارة، : حدث عنه

جلنيد، وحممد بن أيوب بن الضريس، وعلي بن سعيد بن بشري الرازيون، وابنه وعلي بن احلسني بن ا
  .قاضي قزوين احلسني بن علي، وحيىي بن عبدل، وآخرون

كان ثقة صدوقا، هو أحب إيل من أيب بكر بن أيب شيبة يف الفضل والصالح، وأبو بكر : قال أبو حامت



  .أكثر منه حديثا وأفهم
  .وهلما حمل عظيم:  علي بن حممد وأخوه بقزوين، وارحتل إليهما الكبار، قالأقام: قال أبو يعلى اخلليلي

  ومل يكن إسنادمها يف ذلك الوقت
  .بعال، مسعا سفيان بن عيينة، مث مسى مجاعة

  .، وتويف أبو احلسن علي يف سنة ثالث وثالثني ومئتني٢٢٢وتويف احلسن بن حممد يف سنة : قال
وأخربنا أبو سعيد الزيين، أخربنا عبد ) ح(خربنا االمام أبو حممد بن قدامة أخربنا تاج الدين عبد اخلالق، أ

أخربنا أبو زرعة طاهر بن حممد، أخربنا أبو منصور حممد بن احلسني املقومي، : اللطيف بن يوسف، قاال
، أخربنا القاسم ابن أيب املنذر اخلطيب، أخربنا علي بن إبراهيم القطان، حدثنا حممد بن يزيد احلافظ

  حدثنا علي بن حممد، حدثنا وكيع، حدثنا محاد بن سلمة، عن

)١١/٤٦٠(  

  

رأيت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، حامل احلسني على عاتقه، ولعابه : حممد بن زياد، عن أيب هريرة، قال
  ".يسيل عليه 

  .، وهذا على شرط مسلم)١(هذا حديث غريب تفرد به ابن ماجة 
ىي بن أيوب املقابري، وسليمان بن بنت شرحبيل، وحبان بن موسى ومات معه حيىي بن معني، وحي

املروزي، وروح بن صالح املصري، وإبراهيم بن احلجاج السامي، وأمحد بن عبد اهللا بن أيب شعيب 
احلراين، وداهر بن نوح االهوازي، وسهل بن عثمان العسكري، وعبد اجلبار بن عاصم النسائي، وعقبة 

ي حممد بن مساعة احلنفي، وحممد بن عائذ الكاتب، وحممد بن الزيات الوزير، بن مكرم الضيب، والقاض
  .ويزيد بن موهب بالرملة

  .ابن احلسن بغدادي خري شاعر جمود، سائر النظم يف املواعظ*  حممود الوراق ١١٥
  .ابن أيب الدنيا، وأبو العباس بن مسروق: روى عنه

  .نار، فامتنعكانت له جارية أعطي فيها سبعة آالف دي: وقيل
  .فلما مات اشتريت للمعتصم بسبع مئة دينار

  إذا كان : كيف رأيت ؟ قالت: مث قال هلا
______________  

  ) *اهلامش* (
  .باب اللعاب يصيب الثوب: يف الطهارة) ٦٥٨(أخرجه ابن ماجة رقم ) ١(

  .إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح: ٤٥: ، ورقة"الزوائد " وقال البوصريي يف 



  . من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن حممد بن زياد، به٢٧٩ / ٢" املسند " وأخرجه أمحد يف 
  . من طرق، عن محاد بن سلمة، عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة٤٦٧ و ٤٤٧ و ٤٠٦ / ٢وأخرجه 

  .٨١، ٧٩ / ٤، فوات الوفيات ٨٩، ٨٧ / ١٣، تاريخ بغداد ٦٨ - ٦٧: طبقات الشعراء* 
(*)  

)١١/٤٦١(  

  

  .أمري املؤمنني ينتظر بشهواته املواريث، فسبعون دينارا يف كثرية
ابن عثمان بن سابور بن عبيد بن آدم، احملدث االمام الثقة، أبو ) م، د، س* ( وهب بن بقية - ١١٦

  .حممد الواسطي وهبان
  .ولد سنة مخس ومخسني ومئة

ن يزيد بن زريع، وخالد بن عبد اهللا محاد بن زيد حكاية، وع: روى عن" تارخيه " يف ) ١(قاله حبشل 
الطحان، وجعفر بن سليمان، ومرحوم بن عبد العزيز، واحلكم بن ظهري، وعبد الوهاب الثقفي، وبشر 
بن املفضل، وهشيم، ونوح بن قيس، وأيب خالد االمحر، واملغرية بن مطرف واسطي، وحممد بن هارون 

  .ية، وعدةبن عبيد شيخ واسطي، وحيىي بن عبدامللك بن أيب غن
مسلم، وأبو داود، وروى النسائي عن زكريا خياط السنة عنه، وأبو زرعة، وبقي، وجعفر : وعنه

  الفريايب، وأبو بكر أمحد بن علي املروزي، وعبد اهللا
ابن أمحد، وأبو يعلى، والبغوي، وعبدان، وأبو العباس السراج، وابن ناجية، وحممود بن حممد الواسطي، 

  .اطيا، وخلق سواهموعلي بن إسحاق بن ز
  .وهبان ثقة، ولكنه مسع وهو صغري: روى هاشم بن مرثد، عن حيىي بن معني، قال

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ذيب ٤٥٨، ٤٥٧ / ١٣، تاريخ بغداد ٢٨ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٧١ / ٢التاريخ الصغري * 

 ١١، ذيب التهذيب ١٤٢ / ٤، تذهيب التهذيب ٤٣١ / ١، العرب ١٤٧٧، ١٤٧٦: الكمال، ورقة
  .٩٢ / ٢، شذرات الذهب ٤١٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٠، ١٥٩/ 
بفتح الباء، وسكون احلاء املهملة، بعدها شني معجمة، لقب أمحد بن عبدالرمحن ابن وهب بن مسلم ) ١(

  .املصري، من رجال مسلم
(*)  



)١١/٤٦٢(  

  

  .و مسع يف صغره، للحق جرير بن حازم وأقرانهبل ما مسع حىت صار ابن نيف وعشرين سنة، ول: قلت
  .كان ثقة، قدم بغداد، وحدث ا: وقال أبو بكر اخلطيب

  .كان وهب خيضب باحلناء، ومات بواسط يف سنة تسع وثالثني ومئتني: وقال أمحد بن كامل
  .وفيها أرخه حبشل ومطني والبغوي

بن عبد السالم، أخربنا أبو الفضل االرموي، أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح : ذكر شئ من عواليه
وأخربنا حيىي بن منصور الفقيه يف كتابه، أخربنا ) ح(وأبو غالب بن الداية، وحممد بن أمحد الطرائفي 

عمر بن حممد ببغداد سنة سبع وست مئة وفيها تويف، وأنبأنا علي بن أمحد، أخربنا عمر بن أمحد بدمشق 
  مد بن عبدامللك بن خريون وزاد، حدثنا ابنسنة ثالث وست مئة، وأخربنا حم

) ح(وأخربنا حيىي بن علي، وعبد اخلالق بن عبد الصمد، وأبو غالب بن البناء : الصرييف الفقيه عنه، فقال
وأخربنا ) ح(وأخربنا الفخر بن البخاري أيضا، أخربتنا نعمة بنت علي بن حيىي بن علي، أخربنا جدي 

وأخربنا أبو ) ح(أخربنا داود بن أمحد الوكيل، : هيم بن علي الفقيه، قاالالسملم بن حممد القيسي، وإبرا
أخربنا أبو : املرهف املقداد بن أيب القاسم الصقلي، أخربنا سعيد بن حممد بن سعيد بن الرزاز، قاال

ن أخربنا الفتح ع: ، وأخربنا أبو الفرج عبدالرمحن بن الزين، وإبراهيم بن علي، قاال)ح(الفضل االرموي 
أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن املسلمة، أخربنا عبيد اهللا بن : مشاخيه الثالثة، قالوا سبعتهم

عبدالرمحن، أخربنا جعفر بن حممد الفريايب، سنة مثان وتسعني ومئتني، حدثنا وهب بن بقية، أخربنا 
  ال عمرق: إسحاق بن يوسف، عن زكريا بن أيب زائدة، عن الشعيب، عن زياد بن حدير، قال

)١١/٤٦٣(  

  

منافق يقرأ القرآن ال خيطئ فيه واوا وال ألفا، جيادل : إن أخوف ما أخاف عليكم ثالثة: رضي اهللا عنه
  .الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن اهلدى، وزلة عامل، وأئمة مضلون

ن سنة تسع مات داود بن رشيد، وصفوان بن صاحل، وعثمان بن أيب شيبة، وإبراهيم ب: وفيها، أي
يوسف البلخي الفقيه، وحممد بن مهران الرازي اجلمال، ووهب بن بقية، وحيىي بن موسى خت، وحممود 

بن غيالن املروزي، وحممد بن النضر املروزي، وعبد اهللا بن عمر بن أبان، والصلت بن مسعود 
  .اجلحدري

  .حممد بن عمرو الغزي العابد الزاهد*  الغزي - ١١٧
  .والوليد بن مسلم، ومجاعةالعطاف بن خالد، : روى عن



  .ولده عبد اهللا بن حممد، وأبو زرعة الرازي، وحممد بن احلسن ابن قتيبة العسقالين، وآخرون: وعنه
  .ما رأيت مبصر أصلح منه: قال أبو زرعة

  .وكان يأيت عليه مثانية عشر يوما ال يأكل فيها وال يشرب
  .ان يأكل يف شهر رمضان أكلتني وك-حدثنا حممد بن عمرو : وقال إبراهيم بن أيب أيوب

  .بقي إىل حنو االربعني ومئتني: قلت
  ".حلية االولياء " وهو من مشايخ 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ٩، ذيب التهذيب ٣٨١ / ٢، اللباب ٢ / ٤٠٨: ، االنساب، ورقة٣٣ / ٨اجلرح والتعديل * 

٣٧١.  
(*)  

)١١/٤٦٤(  

  

ابن مصعب بن أيب بكر بن شرب بن صعفوق االمام احلجة ) ٤ عخ، م،* ( هناد بن السري - ١١٨
  .وغري ذلك" الزهد " القدوة زين العابدين، أبو السري التميمي الدارمي الكويف، مصنف كتاب 

  .ولدت سنة اثنتني ومخسني ومئة: روى أبو العباس السراج أنه قال
القاسم، وإمساعيل بن عياش، وابن شريك، وأيب االحوص، وابن املبارك، وهشيم، وعبثر ابن : حدث عن

أيب الزناد، ومالزم بن عمرو، وأيب بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة، وحامت بن إمساعيل، وعبدة بن 
  .سليمان، وعلي بن مسهر، وعيسى بن يونس، وأيب معاوية، وحيىي بن أيب زائدة، وخلق

  .ويرتل إىل قبيصة، وحيىي بن معني، وكان من احلفاظ العباد
اتفاقا الاجتنابا، وبقي بن خملد، وأبو زرعة، وأبو " صحيحه " عنه اجلماعة، لكن البخاري يف غري حدث 

حامت، وابن أيب الدنيا، والرمادي، والدقيقي، ومطني، وعبدان االهوازي، وأبو العباس السراج، وحممد 
  .بن صاحل بن ذريح، وابن ابن أخيه أبو دارم حممد بن السري بن حيىي، وآخرون

: مسعت أمحد بن حنبل، وسئل عمن نكتب بالكوفة، فقال: ل أبو حامد أمحد بن سهل االسفراييينقا
  .عليكم ناد

  
______________  



  ) *اهلامش* (
، ذيب ١٢٠، ١١٩ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٨٠ / ٢، التاريخ الصغري ٢٤٨ / ٨التاريخ الكبري * 

 / ٤، تذهيب التهذيب ٤٤١ / ١، العرب ٥٠٨، ٥٠٧ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٤٤٩: الكمال، ورقة
، خالصة ٢٢٠: ، طبقات احلفاظ٧١، ٧٠ / ١١، ذيب التهذيب ٣١٦ / ٢، النجوم الزاهرة ١٢٣

  .١٠٤ / ٢، شذرات الذهب ٣٩: ، الرسالة املستطرفة٤١٤: تذهيب الكمال
(*)  

)١١/٤٦٥(  

  

  .صدوق: وقال أبو حامت
  .وكيعا يعظم أحدا تعظيمه هلناد، مث سأله عن االهلما رأيت : مسعت قتيبة، يقول: وقال أبو داود
  .ثقة: وقال النسائي

كان هناد، رمحه اهللا، كثري البكاء، فرغ يوما من القراءة لنا، : وقال أمحد بن سلمة النيسابوري احلافظ
فتوضأ، وجاء إىل املسجد، فصلى إىل الزوال، وأنا معه يف املسجد، مث رجع إىل مرتله، فتوضأ، وجاء 

  .لى بنا الظهر، مث قام على رجليه يصلي إىل العصر، يرفع صوته بالقرآن، ويبكي كثريافص
  مث إنه صلى بنا العصر، وأخذ يقرأ يف املصحف، حىت

  .صلى املغرب
هذه عبادته بالنهار منذ سبعني سنة، فكيف لو : ما أصربه على العبادة، فقال: فقلت لبعض جريانه: قال

  .راهب الكوفة: زوج قط، وال تسري، وكان يقال لهرأيت عبادته بالليل، وما ت
  .مات يف يوم االربعاء آخر يوم من شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني ومئتني: قال أبو العباس الثقفي

  .عاش إحدى وتسعني سنة: قلت
حدث عن والده أيب عبيدة السري بن حيىي *  هناد بن السري الصغري الدارمي - ١١٩: وال يشتبه ب

  .لسري، وأيب سعيد االشجبن ا
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٧٢، ٧١ / ١١، ذيب التهذيب ١ / ١٢٣ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٤٩: ذيب الكمال، ورقة* 
(*)  

)١١/٤٦٦(  



  

ابن أخيه احلافظ اود أبو بكر أمحد بن حممد بن السري ابن حيىي الكويف املشهور بابن أيب : حدث عنه
بن عمر بن حيىي العلوي، والقاضي حممد بن عبد اهللا بن احلسن اجلعفي الكويف، ومجاعة، دارم، وحممد 
  .وكان صدوقا

  .أرخ موته احلافظ حممد بن أمحد بن محاد بن سفيان الكويف يف سنة إحدى وثالثني وثالث مئة
  .ومل يقع لنا من عايل حديث هناد الكبري إال بإجازة يف الطريق

  . مقربا إليهفنسأل اهللا علما نافعا
  أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء يف سنة ست وتسعني

أخربنا وجيه بن طاهر، وأخربنا أمحد، : وست مئة، عن زينب بنت عبدالرمحن، والقاسم بن أيب سعد، قاال
ن حممد، عن زينب، أخربنا عبد املنعم بن عبد الكرمي، وأخربنا أمحد، عن عبدالرحيم بن عبد الكرمي ب

أخربنا أبو القاسم القشريي، أخربنا أبو احلسني : أخربنا أبو االسعد هبة الرمحن بن عبد الواحد، قالوا
اخلفاف، أخربنا أبو العباس السراج، حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، 

اللهم إين أعوذ بك من : "  قالإذا دخل اخلالء،: كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس قال
  ).١" (اخلبث واخلبائث 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
باب ما يقول إذا دخل اخلالء، من طريق : يف الطهارة) ٥(إسناده صحيح، وهو يف سنن الترمذي ) ١(

  .قتيبة وهناد
، عن شعبة، باب ما يقول عند اخلالء، من طريق آدم:  يف الطهارة٢١٣، ٢١٢ / ١وأخرجه البخاري 

  .عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس
باب ما يقوله إذا أراد دخول اخلالء، من طريق حيىي بن حيىي، عن : يف احليض) ٣٧٥(وأخرجه مسلم 

  .محاد ابن زيد وهشيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس
=  

)١١/٤٦٧(  

  

  .أخرجه الترمذي عن هناد بن السري
  .ج، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخربنا أبو معاويةحدثنا حممد بن إسحاق السرا: وبه



بعث رسول اهللا، : وأخربنا هناد، أخربنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: وبه قال
صلى اهللا عليه وسلم، أسيد بن حضري، وأناسا معه، يطلبون قالدة كانت لعائشة نسيتها يف مرتل نزلته، 

ضوء، ومل جيدوا ماء، فصلوا بغري وضوء، فذكروا ذلك لرسول اهللا، فحضرت الصالة، وليسوا على و
  .صلى اهللا عليه وسلم، فرتلت آية التيمم

  جزاك اهللا: فقال هلا أسيد
  .خريا

  .فواهللا ما نزل بك أمر قط تكرهينه إال جعل اهللا لك وللمسلمني فيه خريا
  .عن إسحاق بن راهويه) ١(أخرجه النسائي 

عيسى التستري، وحرملة بن حيىي التجييب، وحممد بن حيىي بن أيب عمر العدين، ومات مع هناد أمحد بن 
  .وهارون احلمال، وأمحد ابن سعيد الرباطي، وإبراهيم بن العباس الصويل، واحلارث بن أسد احملاسيب

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .مجع خبيث: واخلبث، بضم اخلاء والباء= 

  .مجع خبيثة: واخلبائث
  .ووقع يف نسخة ابن عساكر: حلافظ ابن حجروقال ا

  .اخلبث، أي بإسكان الباء: ويقال: قال أبو عبد اهللا، يعين البخاري
  .أصل اخلبث يف كالم العرب املكروه: وقال ابن االعرايب

فإن كان من الكالم فهو الشتم، وإن كان من امللل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو احلرام، وإن 
  .اب فهو الضاركان من الشر

  .وعلى هذا فاملراد من اخلبائث املعاصي، أو مطلق االفعال املذمومة، ليحصل التناسب
  .باب يف من مل جيد املاء وال الصعيد، وإسناده صحيح:  يف الطهارة١٧٢ / ١) ١(

(*)  

)١١/٤٦٨(  

  

  .عفر املوصلياالمام احلافظ احلجة، حمدث املوصل، أبو ج) س* ( حممد بن عبد اهللا بن عمار - ١٢٠
  .ولد بعد الستني ومئة

ومسع املعاىف بن عمران، وأبا بكر بن عياش، وعيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة، وأبا معاوية، ووكيعا، 



  .وطبقتهم
  .وله كتاب جليل يف معرفة الرجال والعلل

  النسائي، واحلسني بن إدريس اهلروي، وجعفر الفريايب،: حدث عنه
  .و بكر حممد بن حممد الباغندي، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وآخرون كثريونوأبو يعلى املوصلي، وأب

  .وكان يعاجل التجارة، فقدم بغداد مرات، وحدث ا
  .وكان احلافظ عبيد العجل يعظم أمره، ويرفع قدره

  .ثقة، صاحب حديث: قال النسائي
بالعلم، حسن احلفظ، كثري هو خمرمي سكن املوصل، وكان أحد أهل الفضل املتحققني : وقال اخلطيب

  .احلديث
  .روى عنه احلسني اهلروي كتابا له يف العلل، ومعرفة الشيوخ

  .شهد على خايل بالزور: مسعت أبا يعلى يسئ القول فيه، ويقول: وقال ابن عدي
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، ٤١٧، ٤١٦/  ٥، تاريخ بغداد ٣١٥: ، الكامل البن عدي، ورقة٣٠٢ / ٧اجلرح والتعديل * 

، تذهيب ٥٩٦ / ٣، ميزان االعتدال ٤٩٥، ٤٩٤ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٢٢١: ذيب الكمال، ورقة
: ، طبقات احلفاظ٢٦٦، ٢٦٥ / ٩، ذيب التهذيب ٣٠٤ / ٣، الوايف بالوفيات ٢١٩ / ٣التهذيب 

  .١٠١ / ٢، شذرات الذهب ٣٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٥
(*)  

)١١/٤٦٩(  

  

أبو جعفر حممد بن عبد اهللا املخرمي احلافظ فيستفاد مع : أن نقول) ١(ليه إذا دلسناه يصدق ع: قلت
  .احلافظ أيب جعفر حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي

  .تويف ابن عمار يف سنة اثنتني وأربعني ومئتني
  .وقد كمل الثمانني

  .تويف سنة إحدى وثالثني ومئتني: وقد وهم ابن قانع حيث قال
  عمرو بن علي بن حبر بن كنيز احلافظ االمام اود الناقد، أبو) ع* ( الفالس - ١٢١

  .حفص الباهلي البصري الصرييف الفالس، حفيد احملدث حبر بن كنيز السقاء



  .ولد سنة نيف وستني ومئة
يزيد بن زريع، ومرحوم العطار، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وخالد بن احلارث، : وحدث عن

ر، وسفيان بن عيينة، وعاصم بن هالل، وعمر بن علي املقدمي، وحممد بن سواء، وحممد بن عبد وغند
  الرمحن الطفاوي، وعبد اهللا بن إدريس، وعبد االعلى الشامي، ومعاذ بن 

______________  
  ) *اهلامش* (
قه، مومها أنه االول أن يروي عمن لقيه ما مل يسمعه منه، أو عمن عاصره ومل يل: التدليس قسمان) ١(

  .مسعه منه
  .أو حنو ذلك" قال فالن " أو " عن فالن : " كأن يقول

فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث، ومل يكن قد مسعه من شيخه، ومل يقرأه عليه، مل يكن مدلسا، بل 
  .كان كاذبا فاسقا، وفرغ من أمره

به تعمية المره، وتوعريا للوقوف على االتيان باسم الشيخ أو كنيته على خالف املشهور : والقسم الثاين
  .حاله، وهو الذي عناه املصنف هنا

، ٢١٢، ٢٠٧ / ١٢، تاريخ بغداد ٢٤٩ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٨٨ / ٢التاريخ الصغري * 
، تذكرة ١٠٤٦، ١٠٤٥: ، ذيب الكمال، ورقة٢٣٠ / ٢، اللباب ٢ / ٤٣٤: االنساب، ورقة

 ٨، ذيب التهذيب ١٠٧، ١٠٦ / ٣، تذهيب التهذيب ٤٥٤ / ١، العرب ٤٨٨، ٤٨٧ / ٢احلفاظ 
، ٢٩١: ، خالصة تذهيب الكمال٢١١: ، طبقات احلفاظ٣٣٠ / ٢، النجوم الزاهرة ٨٢، ٨٠/ 

  .١٢٠ / ٢، شذرات الذهب ١٧ / ٢، طبقات املفسرين ٢٩٢
(*)  

)١١/٤٧٠(  

  

، ويزيد بن هارون، معاذ، ووكيع، وحيىي القطان، وفضيل بن سليمان النمريي، ومعتمر بن سليمان
  .وخلق

  .ويرتل إىل سليمان بن حرب، وكان من مجلة احلجة
  االئمة الستة يف كتبهم، وأبو زرعة، وأبو حامت، وابن أيب: حدث عنه

الدنيا، وعبد اهللا بن أمحد، واحلسن بن سفيان، وحممد بن حيىي بن مندة، والقاسم املطرز، وجعفر 
  .رير، وأبو روق أمحد بن حممد بن بكر اهلزاين، وخلق سواهمالفريايب، وحيىي بن صاعد، وحممد بن ج

ما تعلمت : بصري صدوق، كان أرشق من علي بن املديين، مسعت العباس العنربي، يقول: قال أبو حامت



  .احلديث إال من عمرو بن علي
  .ال يبايل عمرو بن علي أحدث من كتابه، أو من حفظه: وقال حجاج بن الشاعر

  .ة حافظ، صاحب حديثثق: وقال النسائي
  .وقد روى النسائي أيضا عن زكريا السجزي عنه، وحدث عنه شيخه عفان، والقاضي احملاملي

ذاك من فرسان احلديث، مل نر بالبصرة أحفظ منه ومن علي بن املديين : وقد ذكره أبو زرعة، فقال
  .والشاذكوين

فأخذ رجل خبدي، ففررت، فلم حضرت جملس محاد بن زيد، وأنا صيب وضئ، : قال أبو حفص الفالس
  .أعد

  .ما رأيت مثل أيب حفص الفالس، كان حيسن كل شئ: قال ابن إشكاب احلافظ
  .ماكنت فالسا قط: وبلغنا عن أيب حفص قال

  .وقد سافر إىل أصبهان

)١١/٤٧١(  

  

 قدمها يف سنة ست عشرة ومئتني، وسنة أربع وعشرين،: غري مرة، وحدث ا، فقال احلافظ أبو الشيخ
  .وسنة ست وثالثني

  .ما قدم علينا بعد علي بن املديين مثل عمرو ابن علي: وحكى ابن مكرم، قال
  .مات بالعسكر يف ذي القعدة سنة تسع وأربعني ومئتني

  :صنف ومجع، ووقع لنا من عايل حديثه: قلت
، رفيع الدين أيب أخربنا الشيخ العامل الزاهد، مسند الوقت، أبو املعايل أمحد بن القاضي االمام احملدث

أخربنا املبارك بن أيب اجلود ببغداد : حممد إسحاق بن حممد املؤيد اهلمذاين مث املصري بقراءيت عليه، قال
سنة عشرين وست مئة، أخربنا أبو العباس أمحد بن الطالية، أخربنا عبد العزيز بن علي، أخربنا حممد بن 

عمرو بن علي، حدثنا حيىي بن سعيد، عن سفيان، عبدالرمحن املخلص، حدثنا حممد بن هارون، حدثنا 
ال تذهب االيام والليايل حىت : " عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا، قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

  ).١(صححه الترمذي " ميلك العرب رجل من أهل بييت، يواطئ امسه امسي 
  فظ العالمة االخباري، أبو عمرو ابن خليفة بن خياط االمام احلا) خ* ( خليفة بن خياط - ١٢٢

______________  
  ) *اهلامش* (
  ).٤٢٨٢(، وسنده حسن، وأخرجه أبو داود )٢٢٣٠(رقم ) ١(



، ٣٧٨ / ٣، اجلرح والتعديل ١٢٢: ، الضعفاء١٩١ / ٣، التاريخ الكبري "الطبقات " مقدمة كتابه * 
، ٢٤٣ / ٢ات االعيان ، وفي٦٧ / ٨، االنساب ١٢٤، ١٢٣: ، الكامل البن عدي، ورقة٣٧٩
، ميزان ٤٣٢ / ١، العرب ٤٣٦ / ٢، تذكرة احلفاظ ٣٨٢، ٣٨١: ، ذيب الكمال، ورقة٢٤٤

، طبقات ٢٧٥ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٢١١ / ١، تذهيب التهذيب ٦٦٥ / ١االعتدال 
  .٩٤ / ٢، شذرات الذهب ١٠٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٠: احلفاظ

(*)  

)١١/٤٧٢(  

  

  .، وغري ذلك"الطبقات " ، وكتاب "التاريخ " العصفري البصري، ويلقب بشباب، صاحب 
مسع أباه، ويزيد بن زريع، وزياد بن عبد اهللا البكائي، وسفيان بن عيينة، وعبد االعلى بن عبداالعلى، 

  وحممد بن جعفر غندرا، وإمساعيل
سواء، وخالد بن احلارث، وحيىي القطان، ابن علية، وحممد بن أيب عدي، ومعتمر بن سليمان، وحممد بن 

  .وابن مهدي، وأمية بن خالد، وحامت ابن مسلم، وهشام الكليب، وعلي بن حممد املدائين، وخلقا كثريا
أنه روى أيضا عن محاد بن سلمة فهذا وهم بني، فإن الرجل مل يلحق " ذيب الكمال " ذكر شيخنا يف 

  .هأيضا السماع من محاد بن زيد، وأراه رآ
، وبقي بن خملد، وحرب الكرماين، وعبد "صحيحه " البخاري بسبعة أحاديث أو أزيد يف : حدث عنه

اهللا بن عبدالرمحن الدارمي، وأبو بكر بن أيب عاصم، وعمر بن أمحد االهوازي، وموسى بن زكريا 
  .التستري، وعبدان اجلواليقي، وزكريا الساجي، وخلق

  .االيام والرجالوكان صدوقا نسابة، عاملا بالسري و
  .وثقه بعضهم

  .هو صدوق من متيقظي الرواة: وقال ابن عدي
  .لينه بعضهم بال حجة: قلت

  .مات سنة أربعني ومئتني: قال مطني وغريه
  .مات سنة ست وأربعني، مات جده سنة ستني ومئة: كان من أبناء الثمانني، وقد أخطأ من قال: قلت

  بد املعز بن حممد، أخربنا متيم عن ع٦٩٢أخربنا أمحد بن هبة اهللا سنة 

)١١/٤٧٣(  

  



املقرئ، أخربنا أبو سعد الطبيب، أخربنا أبو عمرو النحوي، أخربنا أبو يعلى التميمي، حدثنا شباب 
كان الرجل جيعل للنيب، صلى اهللا عليه وسلم، من : العصفري، حدثنا معتمر، مسعت أيب، عن أنس، قال

والنضري، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يرد بعد ، حىت فتحت قريظة، )١(خنله الصدقات 
  ذلك، وإن أهلي

: أمروين أن آتيه، فأسأله الذي كان أعطوه، وكان أعطاهن أم أمين، فلوت الثوب يف عنقي، وهي تقول
  .لك كذا، ولك كذا: كال واهللا، ال يعطيكهن، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .واهللا، حىت أعطاها عشرة أمثالهكال : وهي تقول: حسبت أنه قال
  .عن شباب) ٢(هذا حديث غريب من االفراد، أخرجه البخاري 

تويف مع شباب يف سنة أربعني أمحد بن أيب دواد القاضي، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الفقيه، وسويد بن 
مد بن الفقيه، وعبد الواحد بن غياث، وحم) ٣(سعيد، وقتيبة بن سعيد، وسويد بن نصر، وسحنون 

الصباح اجلرجرائي، واحلسن بن عيسى بن ماسرجس، وجعفر بن محيد الكويف، وحممد بن خالد 
  .الطحان، وحممد بن عمرو زنيج، وحممد بن أيب عتاب االعني، والليث بن خالد تلميذ الكسائي

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  ". خنله الصدقات من: " بدال من قوله" النخالت : " " ٣١٦ / ٧يف البخاري ) ١(

  .كان االنصار يواسون املهاجرين بنخيلهم لينتفعوا بتمرها: قال احلافظ
فلما فتح اهللا النضري مث قريظة، قسم يف املهاجرين من غنائمهم فأكثر، وأمر برد ماكان لالنصار، 

  .الستغنائهم عنه، والم مل يكونوا ملكوهم رقاب ذلك
ا ملكت الرقبة، فالطفها النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ملا كان هلا وامتنعت أم أمين من رد ذلك، ظنا أ

  .عليه من حق احلضانة، حىت عوضها عن الذي كان بيدها مبا أرضاها
باب مرجع النيب، صلى اهللا عليه وسلم، من االحزاب، :  يف املغازي٣١٦ / ٧أخرجه البخاري ) ٢(

  .وخمرجه إىل بين قريظة
  .مهابفتح السني املهملة وض) ٣(

(*)  

)١١/٤٧٤(  

  



  )د، ت، س* ( صفوان بن صاحل - ١٢٣
  .ابن صفوان بن دينار احلافظ احملدث الثقة، مؤذن جامع دمشق، أبو عبدامللك الثقفي موالهم الدمشقي

مسع سفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، والوليد بن مسلم، وسويد ابن عبد العزيز، ووكيع بن اجلراح، 
  .قتهموحممد بن شعيب، وطب

أبو داود، وبواسطة الترمذي، والنسائي، وأبو زرعة، وأبو حامت، وأبو زرعة النصري، وأمحد : حدث عنه
  .بن أنس بن مالك، وأمحد بن املعلى، وجعفر الفريايب، وحممد بن احلسن بن قتيبة، وآخرون

  .مولده يف سنة مثان أو تسع وستني ومئة
  . تسع وثالثني ومئتنيمات يف ربيع االول سنة: قال عمرو بن دحيم

  .وثقه أبو عيسى الترمذي
فدخل : إن صفوان بن صاحل يأىب أن حيدثنا، قال: قلت لسليمان بن عبدالرمحن: وقال سلم بن معاذ

  .يا أبا أيوب، منعنا السلطان: بلغين أنك تأىب أن حتدث ؟ فقال: صفوان، فسلم عليه، فقال سليمان
  .نة حيتاجون إىل العلماء يف اجلنة، كما حيتاجون إليهم يف الدنياوحيك حدث، فإنه بلغين أن أهل اجل: قال

  .فحدث لعلك أن تكون منهم، فحدثنا صفوان
  

______________  
  ) *اهلامش* (
ب،  / ١٦٨ / ٨، تاريخ دمشق ٤٢٦، ٤٢٥ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٠٩ / ٤التاريخ الكبري * 

 / ٤، ذيب التهذيب ٩٤ / ٢لتهذيب ، تذهيب ا٤٣٠ / ١، العرب ٦٠٩: ذيب الكمال، ورقة
  .٩١ / ٢، شذرات الذهب ١٧٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٢ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٢٧، ٤٢٦

(*)  

)١١/٤٧٥(  

  

  هو: وقد ذكر أبو زرعة الرازي إبراهيم بن موسى الفراء احلافظ، فقال
  .أحفظ من صفوان بن صاحل

  .راكهما يف احلفظفما قال أبو زرعة هذا، وقرن بينهما إال الشت
  .إبراهيم بن كاجمر االمام احلافظ الثقة) بخ، د، س* ( إسحاق بن أيب إسرائيل - ١٢٤

شريك، ومحاد بن زيد، وعبد الرمحن بن أيب الزناد، وعبد الواحد بن زيد، وجعفر بن : حدث عن
ك، وخلق سليمان، وعبد القدوس بن حبيب، وكثري ابن عبد اهللا االبلي الذي روى عن أنس بن مال



  .كثري
  .ورأى زائدة ابن قدامة
  .ولد سنة مخسني ومئة
  .قاله موسى بن هارون

، وأبو بكر "االدب " أبو داود، وبواسطة النسائي، وحممد بن إمساعيل البخاري يف كتاب : وحدث عنه
ثقفي، أمحد بن علي املروزي، وموسى بن هارون، وعبد اهللا بن ناجية، وأبو يعلى املوصلي، وأبو العباس ال

وأبو حامد احلضرمي، وأبو القاسم البغوي، وأمحد بن القاسم الفرائضي وقد روى حرف الكسائي عنه، 
  .وحرف ابن عامر، عن الوليد بن مسلم بروايته عن حيىي بن احلارث عنه

  ثقة، مث : قال أمحد بن أيب خيثمة، وعثمان الدارمي، عن حيىي
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٣٨١ / ٢، التاريخ الصغري ٣٨٠ / ١، التاريخ الكبري ٤٧٨: ، احملرب٣٥٣ / ٧سعد طبقات ابن * 

، ميزان ٨٣: ، ذيب الكمال، ورقة٣٦٢، ٣٥٦ / ٦، تاريخ بغداد ٢١٣ / ٩تاريخ الطربي 
، ٥٤ / ١، تذهيب التهذيب ٤٤٤ / ١، العرب ٤٨٦، ٤٨٤ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٨٢ / ١االعتدال 

  .٢٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٣ / ١، ذيب التهذيب ٣٤٦ / ١٠البداية والنهاية 
(*)  

)١١/٤٧٦(  

  

  .مث إسحاق أظهر الوقف، حني سألت ابن معني عنه: قال عثمان
  .ثقة مأمون، إال أنه كان قليل العقل: وقال البغوي

  .القرآن كالم اهللا، ويقف: صدوق، يقول: وقال صاحل جزرة
كالم اهللا : كالم اهللا غري خملوق، أال قالوا:  هؤالء الصبيان، يقولون:مسعته يقول: قال أبو العباس السراج

  .وسكتوا ؟ ويشري إىل دار االمام أمحد
  .جتهم إسحاق بن أيب إسرائيل بعد تسعني سنة: قال إسحاق بن داود

  .وقف يف القرآن فوقفنا عن حديثه: وقال أبو حامت
  .قربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنقا واحداولقد تركه الناس حىت كنت أمر مبسجده وهو وحيد ال ي

إسحاق بن أيب إسرائيل واقفي مشؤوم، إال : مسعت أمحد بن حنبل، يقول): ١(قال شاهني بن السميدع 
  .أنه كيس صاحب حديث



أعرضوا عن االخذ : معىن قوله تركوه: كان صدوقا، تركوه ملوضع الوقف، قال: وقال زكريا الساجي
  . حيز املتروك املطرحعنه، الأن حديثه يف

سألت عبدوس بن عبد اهللا النيسابوري، عن إسحاق بن أيب إسرائيل، : قال احلسني بن إمساعيل الفارسي
  .كان حافظا جدا، مل يكن مثله يف احلفظ والورع: فقال
  .نعم: كان يتهم بالوقف ؟ قال: قلت
  .أداه ورعه ومجوده إىل الوقف الأنه كان يتجهم: قلت
  .كال
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .١٧٣، ١٧٢ / ١" طبقات احلنابلة " هو أبو سلمة العبدي، انظر ترمجته يف ) ١(

(*)  

)١١/٤٧٧(  

  

الأقول كذا، : ناظرين إسحاق ابن أيب إسرائيل، فقال: قال يل مصعب الزبريي: قال أمحد بن أيب خيثمة
  -يف القرآن :  يعين-والغري ذا 

  . الشك، ولكين أسكت كما سكت القوم قبليمل أقل على: فناظرته، فقال
  .االنصاف يف من هذا حاله أن يكون باقيا على عدالته، واهللا أعلم: قلت

  .مات يف سنة مخس وأربعني ومئتني: قال البخاري ومجاعة
  .يف شعباا: قال ابن قانع

  .تويف سنة ست وأربعني: وقال علي بن أمحد بن النضر
  . بسامراء يف شعبان سنة ست وأربعني ومئتنيمات: وقال أبو القاسم البغوي

  .وقع لنا من عواليه: قلت
ابن حامت احلافظ االمام، شيخ االسالم، أبو إسحاق البغدادي ) ت، ق* ( إبراهيم بن عبد اهللا - ١٢٥

  .املعروف باهلروي
، وأبا مسع إمساعيل بن جعفر، وعبد الرمحن بن أيب الزناد، وعبد العزيز الدراوردي، وهشيم بن بشري

  .إمساعيل املؤدب، وطبقتهم
  



______________  
  ) *اهلامش* (
، ميزان ٥٨: ، ذيب الكمال، ورقة١٢٠، ١١٨ / ٦، تاريخ بغداد ١٠٩ / ٢اجلرح والتعديل * 

، ٤٨٤ / ٢، تذكرة احلفاظ ٣٨ / ١، تذهيب التهذيب ٤٤٢ / ١، العرب ٤٤، ٤٢ / ١االعتدال 
، خالصة تذهيب ٢٠٩: ، طبقات احلفاظ١٣٣، ١٣٢ / ١تهذيب ، ذيب ال٢٨ / ٥الوايف بالوفيات 

  .١٠٥ / ٢، شذرات الذهب ١٨: الكمال
(*)  

)١١/٤٧٨(  

  

الترمذي، وابن ماجة، وابن أيب الدنيا، وأبو يعلى، وجعفر الفريايب، وأمحد بن فرح املفسر، : حدث عنه
  وموسى بن هارون، وأبو بكر

  .، وآخرونالباغندي، وأمحد بن احلسني الصويف الصغري
  .وكان صاحلا زاهدا عابدا صواما قواما متعففا، كبري القدر، كان ال يفطر إال أن يدعى إىل طعام

  .وكان حافظا جمودا، من أعلم الناس حبديث هشيم، وأثبتهم فيه
ما مر حديث هلشيم إال وقد مسعته عشرين مرة أو أكثر، وكنت أوقفه، : روى عنه صاحل جزرة، قال

  .مع سعيد اجلوهري والد إبراهيمكنت أمسع منه 
  .أعلم الناس حبديث هشيم عمرو بن عون، وإبراهيم بن عبد اهللا: مث قال صاحل جزرة
  .أصحاب هشيم حممد بن الصباح الدواليب، وإبراهيم اهلروي، وهو أكيس الرجلني: وقال حيىي بن معني

  .إبراهيم بن عبد اهللا ضعيف: وقال أبو داود
  .لقويليس با: وقال النسائي

  .تويف يف شهر رمضان سنة أربع وأربعني ومئتني: قلت
  .وله نيف وتسعون سنة

ابن الربند بن النعمان بن علجة بن أقفع بن كزمان احلافظ ) م* ( إبراهيم بن حممد بن عرعرة - ١٢٦
  الكبري 

______________  
  ) *اهلامش* (
  =، ١٤٨ / ٦اريخ بغداد ، ت١٣٠ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٦٠، ٣٥٩ / ٧طبقات ابن سعد * 

)١١/٤٧٩(  



  

  .اود، أبو إسحاق القرشي السامي البصري، من ولد احلارث بن سامة بن لؤي بن غالب
  .نزل بغداد، ونشر ا العلم، وهو من أوالد احملدثني

  كان والده من
  .شيوخ البخاري القدماء

  .ولد إبراهيم بعد الستني ومئة أو قبلها
ن الضبعي، ومعتمر بن سليمان، وحيىي ابن سعيد القطان، وحممد بن جعفر، جعفر بن سليما: وحدث عن

وعبد الوهاب الثقفي، وحرمي بن عمارة، وعبد الرزاق بن مهام، واخلليل بن أمحد املزين، وما هو 
  .بصاحب العروض، وعبد الرمحن بن مهدي، وجده عرعرة بن الربند، وعدة

احل جزرة، وإبراهيم احلريب، وأمحد بن أيب خيثمة، وأبو مسلم، وأبو زرعة، وأبو حامت، وص: حدث عنه
  .يعلى املوصلي، وأمحد بن احلسن ابن عبد اجلبار الصويف، وخلق سواهم

  .صدوق: قال أبو حامت
ثقة : فابن عرعرة ؟ قال: قلت اليب زكريا ابن معني: وجدت خبط أيب: وقال علي بن احلسني بن حبان

  . ولكنه يفسد نفسه، يدخل يف كل شئمعروف مشهور بالطلب، كيس الكتاب،
  إم : كنت عند أمحد بن حنبل، فقيل له: وقال حممد بن عبيد اهللا

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٢، تذكرة احلفاظ ٦٤، ٦٣: ، ذيب الكمال، ورقة٩٥ / ٢، اللباب ١٦ / ٧، االنساب ١٥٠= 

، ذيب التهذيب ٤١ / ١ب التهذيب ، تذهي٥٧، ٥٦ / ١، ميزان االعتدال ٤٠٨ / ١، العرب ٤٣٥
 ٢، شذرات الذهب ٢١: ، خالصة تذهيب الكمال١٩٠، ١٨٩: ، طبقات احلفاظ١٥٧، ١٥٥ / ١
 /٧٠.  

(*)  

)١١/٤٨٠(  

  

  .يكتبون عن إبراهيم بن حممد بن عرعرة
  .أف ال يبالون عمن كتبوا: فقال

   الوروى االثرم عن أمحد أنه غمز ابن عرعرة، وأحسب هذا من جهة سريته
  .من جهة حفظه



أحفظ من : أخربنا عثمان بن خرزاذ: حدثنا القاسم بن صفوان الربذعي، قال: فقد قال احلافظ ابن عدي
  .فعد منهم إبراهيم ابن حممد بن عرعرة: رأيت أربعة

  .مات لسبع بقني من رمضان سنة إحدى وثالثني ومئتني: قال موسى بن هارون
حتفظ عن ابن عباس، أن رسول اهللا كان يزور البيت كل ليلة ؟ : اهللاقلت اليب عبد : قال أبو بكر االثرم

  .كتبوه من كتاب معاذ، ومل يسمعوه: فقال
كذب وزور، ما : إبراهيم بن عرعرة يزعم أنه مسعه، فتغري وجه أيب عبد اهللا، ونفض يده، وقال: فقلت

  .مسعوه منه، واستعظم ذلك
أن رسول اهللا، : حدثنا أبو حسان االعرج، عن ابن عباسروى قتادة حديثا غريبا، : وقال ابن املديين

  ).١(صلى اهللا عليه وسلم، كان يزور البيت كل ليلة ما أقام 
  .تفرد به هشام عن قتادة، نسخته من كتاب معاذ بن هشام، وهو حاضر، ومل أمسعه منه

  .دعه اليوم: هات حىت أقرأه، قلت: فقال يل معاذ
  

______________  
  ) *اهلامش* (
باب الزيارة يوم النحر، بصيغة التمريض، :  يف احلج٤٥٢ / ٣" صحيحه " علقه البخاري يف ) ١(

ويذكر عن أيب حسان، عن ابن عباس، رضي اهللا عنهما، أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، كان : فقال
  .يزور البيت أيام مىن

ملديين، وكالم االمام أمحد الذي وصله الطرباين من طريق قتادة عنه، مث نقل كالم ابن ا: قال احلافظ
وأبو حسان امسه مسلم بن عبد اهللا، قد أخرج له مسلم حديثا غري هذا، عن ابن : ذكره املصنف، مث قال

  .عباس، وليس هو من شرط البخاري
ولرواية أيب حسان هذه شاهد مرسل، أخرجه ابن أيب شيبة، عن ابن عيينة، حدثنا ابن طاووس، عن أبيه، 

  .لى اهللا عليه وسلم، كان يفيض كل ليلةأن النيب، ص
(*)  

)١١/٤٨١(  

  

صدق أبو بكر، : فما املانع من أن يكون ابن عرعرة مسعه من معاذ ؟ قلت: قال احلافظ أبو بكر اخلطيب
  .والسيما وإبراهيم من كبار طلبة احلديث املعنيني به

 عليه يف سنة ثالث وتسعني وست أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد السالم بن مطهر الشافعي بقراءيت



أخربنا أبو : مئة، عن عبد املعز بن حممد البزاز، أخربنا متيم ابن أيب سعيد، وزاهر بن طاهر منفردين، قاال
سعد حممد بن عبد الرمحن االديب، أخربنا حممد بن أمحد بن محدان يف سنة أربع وسبعني وثالث مئة، 

اهيم بن عرعرة، حدثنا حيىي بن سعيد، عن شعبة، عن حدثنا أمحد بن احلسن الصويف، حدثنا إبر
أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، كان يستلم الركن مبحجنه، ويقبل : االعمش، عن جماهد، عن ابن عباس

  .ليس هذا مكتوبا عندي: احملجن قال حيىي
مد بن هذا حديث صاحل االسناد غريب فرد، رواه النسائي عن عثمان بن خرزاذ، عن إبراهيم بن حم

  .، فوقع لنا بدال بعلو درجتني)١(عرعرة 
  مات أمحد بن نصر اخلزاعي الشهيد، وأمية بن بسطام، وأبو ) ٢(وفيها 

______________  
  ) *اهلامش* (
باب استالم الركن باحملجن، ومسلم :  يف احلج٣٧٨ / ٣إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(
 وغريه، من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن باب جواز الطواف على بعري: يف احلج) ١٢٧٢(

طاف النيب، صلى اهللا عليه : شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس، رضي اهللا عنهما، قال
  .وسلم، يف حجة الوداع على بعري، يستلم الركن مبحجن

 الطفيل مسعت أبا: من طريق معروف بن خربوذ، قال) ٢٩٤٩(، وابن ماجة )١٢٧٥(وأخرجه مسلم 
رأيت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يطوف بالبيت، ويستلم الركن مبحجن معه، ويقبل : يقول

  .احملجن
  .عصا حمنية الرأس: واحملجن

  .افتعال من السالم، أي التحية: واالستالم
  واملعىن أنه

  .يومئ بعصاه إىل حىت يصيبه
  .٢٣١، أي يف سنة )٣١(على هامش االصل رقم ) ٢(

(*)  

)١١/٤٨٢(  

  

متام الطائي حبيب بن أوس شاعر زمانه، وخالد بن مرداس، وسليمان بن داود اخلتلي، وسهل بن زجنلة 
الرازي، وعبد اهللا بن حممد بن أمساء، وعبد الرمحن بن سالم اجلمحي، وأخوه حممد بن سالم، وعلي بن 

 بن املنهال العطار، أخو حكيم االودي، وكامل بن طلحة، وحممد بن املنهال التميمي الضرير، وحممد



حجاج، وحممد بن حيىي بن محزة قاضي دمشق، وحممد بن زياد بن االعرايب، وهارون بن معروف، 
  .ومنجاب بن احلارث، وحيىي بن بكري املصري، وأبو يعقوب البويطي، وتقدم بعضهم

مث البغدادي، وأصله ابن عبدالرمحن االمام احلافظ الثقة، أبو جعفر البغوي ) ع* ( أمحد بن منيع - ١٢٧
  .من مرو الروذ

  ".املسند " رحل ومجع وصنف 
هشيم، وعباد بن العوام، وسفيان بن عيينة، ومروان بن شجاع، وعبد العزيز بن أيب حازم، : حدث عن

  .وعبد اهللا بن املبارك، وهذه الطبقة فمن بعدهم
البغوي، وعبد اهللا بن ناجية، الستة، لكن البخاري بواسطة، وسبطه مسند وقته أبو القاسم : حدث عنه

  .وحيىي بن صاعد، وإسحاق بن مجيل، وخلق سواهم
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ٥، تاريخ بغداد ٧٨، ٧٧ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٧٩ / ٢، التاريخ الصغري ٦ / ٢التاريخ الكبري * 

، ٤٨١ / ٢ة احلفاظ ، تذكر٤٤: ، ذيب الكمال، ورقة٧٧، ٧٦ / ١، طبقات احلنابلة ١٦١، ١٦٠
  ، البداية١٩٢ / ٨، الوايف بالوفيات ٢٨ / ١، تذهيب التهذيب ٤٤٢ / ١العرب 

، ٨٥، ٨٤ / ١، ذيب التهذيب ١٣٩ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٣٤٦ / ١٠والنهاية 
، الرسالة ١٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٩، ٢٠٨: ، طبقات احلفاظ٣١٩ / ٢النجوم الزاهرة 

  .١٠٥ / ٢، شذرات الذهب ٦٥: طرفةاملست
(*)  

)١١/٤٨٣(  

  

  .وثقه صاحل جزرة، وغريه
  .وكان مولده يف سنة ستني ومئة

أنا من حنو أربعني سنة أختم يف كل : أخربت عن جدي أمحد بن منيع، رمحه اهللا، أنه قال: قال البغوي
  .ثالث

  .مات جدي يف شوال سنة أربع وأربعني ومئتني: قال البغوي
علي بن أمحد، أخربنا حممد بن أمحد، أخربنا أبو بكر بن الزاغوين، أخربنا أبو نصر الزينيب، أخربنا أخربنا 

أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا البغوي، حدثين جدي، حدثنا هشيم، حدثين سفيان بن حسني، عن 



إذا وضع : " وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الزهري، إن مل أكن مسعته من الزهري، عن أنس، قال
  ).١" (العشاء، وأقيمت الصالة، فابدؤوا بالعشاء 

  الزاهد القدوة الرباين، أبو عبد الرمحن، حامت بن عنوان بن يوسف ) ٢* ( حامت االصم - ١٢٨
______________  

  ) *اهلامش* (
 يف ١٣٤ / ٢سفيان بن حسني ثقة يف اتفاقهم يف غري الزهري، واحلديث صحيح، أخرجه البخاري ) ١(

باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة، من طريق الليث، عن عقيل، ومسلم من طريق سفيان : اجلماعة
إذا حضر : " بن عيينة، كالمها عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال

شة، رضي اهللا ، وأخرجاه أيضا من حديث ابن عمر وعائ"العشاء وأقيمت الصالة، فابدؤوا بالعشاء 
  .عنهم

  ،٢٤٥، ٢٤١ / ٨، تاريخ بغداد ٨٣، ٧٣ / ٨، حلية االولياء ٢٦٠ / ٣اجلرح والتعديل * 
، مرآة ٤٢٤ / ١، العرب ٢٨، ٢٦ / ٢، وفيات االعيان ٥٧ / ١، اللباب ٢٩٥، ٢٩٤ / ١االنساب 

 ، شذرات٢٩١، ٢٩٠ / ٢، النجوم الزاهرة ١٨١، ١٧٨: ، طبقات االولياء١١٨ / ٢اجلنان 
 / ١، طبقات الشعراين ٢٠: ، الرسالة القشريية٩٧، ٩١: ، طبقات الصوفية٨٨، ٨٧ / ٢الذهب 

٩٣.  
إنه لقب باالصم الن امرأة سألته مسألة، فخرج منها صوت ريح من حتتها، فخجلت، فقال : قيل) ٢(
  .ارفعي صوتك، وأراها من نفسه أنه أصم، حىت سكن ما ا، فغلب عليه االصم: هلا

  .٢٩١ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ١٧٨": بقات االولياء ط" انظر 
(*)  

)١١/٤٨٤(  

  

: البلخي الواعظ الناطق باحلكمة، االصم، له كالم جليل يف الزهد واملواعظ واحلكم، كان يقال له
  .لقمان هذه االمة

مد شقيق البلخي، وصحبه، وسعيد بن عبد اهللا املاهياين، وشداد بن حكيم، ورجاء بن حم: روى عن
  .وغريهم، ومل يرو شيئا مسندا فيما أرى

عبد اهللا بن سهل الرازي، وأمحد بن خضرويه البلخي، وحممد بن فارس البلخي، وأبو عبد اهللا : روى عنه
  .اخلواص، وأبو تراب النخشيب، ومحدان بن ذي النون، وحممد بن مكرم الصفار، وآخرون

  .واجتمع باالمام أمحد ببغداد



علمت أن رزقي ال يأكله غريي، : على خصال أربعة: ت أمرك يف التوكل ؟ قالعلى ما بني: قيل له
فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي ال يعمله غريي، فأنا مشغول به، وعلمت أن املوت يأيت بغتة، فأنا 

  .أبادره، وعلمت أين الأخلو من عني اهللا، فأنا مستحي منه
  تفقه، مث التوكل،ال: من أصبح مستقيما يف أربع فهو خبري: وعنه

  .مث االخالص، مث املعرفة
إذا عملت، فاذكر نظر اهللا إليك، وإذا تكلمت، فاذكر مسع اهللا منك، : تعاهد نفسك يف ثالث: وعنه

  .وإذا سكت، فاذكر علم اهللا فيك
يل أربعة نسوة، وتسعة أوالد، ما طمع شيطان أن يوسوس إيل يف : مسعت حامتا يقول: قال أبو تراب

  .أرزاقهم
  .الكسل عون على الزهد: مسعت شقيقا يقول

  مذ صحبتين، أي شئ تعلمت: قال شقيق حلامت: وقال أبو تراب

)١١/٤٨٥(  

  

  ).١(رأيت الناس يف شك من أمر الرزق، فتوكلت على اهللا : ست كلمات: مين ؟ قال
ل صديقا يفشي ورأيت لكل رج) ٦: هود) (وما من دابة يف االرض إال على اهللا رزقها: (قال اهللا تعاىل

  .إليه سره، ويشكو إليه، فصادقت اخلري ليكون معي يف احلساب، وجيوز معي الصراط
ورأيت كل أحد له عدو، فمن اغتابين ليس بعدوي، ومن أخذ مين شيئا ليس بعدوي، بل عدوي من إذا 

  .كنت يف طاعة، أمرين مبعصية اهللا، وذلك إبليس وجنوده، فاختذم عدوا وحاربتهم
  .لناس كلهم هلم طالب، وهو ملك املوت، ففرغت له نفسيورأيت ا

  .ونظرت يف اخللق، فأحببت ذا، وأبغضت ذا
من أين أتيت ؟ فإذا هو من احلسد : فالذي أحببته مل يعطين، والذي أبغضته مل يأخذ مين شيئا، فقلت
  .فطرحته، وأحببت الكل، فكل شئ مل أرضه لنفسي مل أرضه هلم

  يت ومأوى، ورأيت مأواي القرب، فكل شئورأيت الناس كلهم هلم ب
  .قدرت عليه من اخلري قدمته لنفسي العمر قربي

  .عليك ذه اخلصال: فقال شقيق
دخلت مع حامت االصم الري، ومعنا ثالث مئة وعشرون رجال نريد احلج، : قال أبو عبد اهللا اخلواص

  .عليهم الصوف والزربنانقات، ليس معهم جراب والطعام
  



______________  
  ) *اهلامش* (
ال يفهم من كالم حامت االصم رمحه اهللا ترك االسباب، والقعود عن التماسها، والبقاء عالة على ) ١(

الناس كما يفهمه املتواكلون، وإمنا يعين أنه البد مع السعي والعمل من التوكل على اهللا الذي يثمر 
  .الرضى والقناعة مبا قسم له حىت يكون أغىن الناس

(*)  

)١١/٤٨٦(  

  

  .أسند حامت بن عنوان االصم، عن شقيق، ومسى مجاعة: قال اخلطيب
  .أفرح إذا أصاب من ناظرين، وأحزن إذا أخطأ: ويروى عنه قال

أن : كيف التخلص من الناس ؟ قال: إن أمحد بن حنبل خرج إىل حامت، ورحب به، وقال له: وقيل
 تستقضي أحدا حقك، وحتتمل مكروههم، وال تعطيهم مالك، وال تأخذ من ماهلم، وتقضي حقوقهم، وال

  .تكرههم على شئ، وليتك تسلم
عن اهللا، والقضاء، والرزق، واملوت، : املؤمن ال يغيب عن مخسة: مسعت حامتا يقول: وقال أبو تراب

  .والشيطان
لو أن صاحب خرب جلس إليك، لكنت تتحرز منه، وكالمك يعرض على اهللا فال حتترز : وعن حامت قال

هكذا كانت نكت العارفني وإشارام، الكما أحدث املتأخرون من الفناء واحملو واجلمع الذي : تقل! 
  آل جبهلتهم إىل االحتاد، وعدم

  .السوى
  . سنة سبع وثالثني ومئتني- رمحه اهللا -تويف حامت االصم : قال أبو القاسم بن مندة، وأبو طاهر السلفي

بري الرباين الشهري، أبو حامد البلخي، من أصحاب حامت الزاهد الك) * ١( أمحد بن خضرويه - ١٢٩
  .االصم

  
______________  

  ) *اهلامش* (
حلية  * ١٣٧ / ٤" تاريخ بغداد " ، و ٤٢ / ١٠" حلية االولياء " وقد يدعى أمحد بن اخلضر، كذا يف 

  =، الوايف بالوفيات ١٣٨، ١٣٧ / ٤، تاريخ بغداد ٤٣، ٤٢ / ١٠االولياء 

)١١/٤٨٧(  



  

  .هو من جلة مشايخ خراسان: ال السلميق
  .سألته امرأته أن حيملها إىل أيب يزيد، وبه مهرها، ففعل، فأنفقت ماهلا عليهما

  ).١(تعلم الفتوة من هذه : أوصين، قال: فلما أراد أن يرجع، قال اليب يزيد
  .ابن خضرويه أستاذنا: وعن أيب يزيد، قال

  .ن أدهمإن ابن خضرويه، صحب إبراهيم ب: ويقال
  .مل يدركه أبدا: قلت

كنت عند ابن : وقد كان معمرا، فإن السلمي روى عن منصور بن عبد اهللا، مسع حممد بن حامد، قال
كنت أقرعه منذ مخس وتسعني سنة، الساعة يفتح، ) ٢(بابا : خضرويه، وهو يرتع، فسئل عن شئ، فقال

  .الأدري يفتح بالسعادة أم بالشقاء
  . دينارووىف عنه رجل سبع مئة

ما رأيت أكرب مهة، وال أصدق حاال من أمحد بن خضرويه، له قدم يف : قال أبو حفص النيسابوري
  .التوكل

  ).٣(القلوب جوالة، فإما أن جتول حول العرش، وإما أن جتول حول احلش : ومن كالمه
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 / ١، طبقات الشعراين ١٠٦، ١٠٣: ، طبقات الصوفية٣٩، ٣٧: ، طبقات االولياء٣٧٣ / ٦= 
  .٢١: ، الرسالة القشريية٣٠٣ / ٢، النجوم الزاهرة ٩٥

كانت قرينته املكتنية بأم علي من بنات الكبار، حللت : ، بلفظ٤٢ / ١٠" احللية " اخلرب يف ) ١(
زوجها أمحد من صداقها على أن يزوجها أبا يزيد البسطامي، فحملها إىل أيب يزيد، فدخلت عليه، 

  .قعدت بني يديه مسفرة عن وجههاو
الين ملا نظرت إليه، : فقالت! رأيت منك عجبا، أسفرت عن وجهك بني يدي أيب يزيد : فقال هلا أمحد

  .فقدت حظوظ نفسي، وكلما نظرت إليك، رجعت إيل حظوظ نفسي
  .تعلم الفتوة من زوجتك: أوصين، قال: فلما خرج، قال اليب يزيد

  .، بالرفع"باب " " احللية " يف ) ٢(
  .أي اخلالء) ٣(

(*)  

)١١/٤٨٨(  



  

  .إنه تويف سنة أربعني ومئتني: قيل
زهري بن حرب بن شداد احلرشي النسائي، مث البغدادي ) خ، م، د، س، ق* ( أبو خيثمة - ١٣٠

احلافظ احلجة، أحد أعالم احلديث، موىل بين احلريش بن كعب بن عامر بن صعصعة، وكان اسم جده 
  .شداد: قيلأشتال، فعرب، و

نزل بغداد بعد أن أكثر التطواف يف العلم، ومجع وصنف، وبرع يف هذا الشأن، هو وابنه وحفيده حممد 
  .بن أمحد

  .وقل أن اتفق هذا لثالثة على نسق
  .ولد أبو خيثمة سنة ستني ومئة

  .قاله ابنه أبو بكر
بدة بن سليمان، والوليد جرير بن عبداحلميد، وهشيم، ومحيد بن عبدالرمحن الرؤاسي، وع: وحدث عن

بن مسلم، وسفيان بن عيينة، وأيب معاوية الضرير، ووكيع، وحيىي القطان، وأيب سفيان حممد بن محيد، 
ومروان بن معاوية، ويزيد بن هارون، وحفص بن غياث، والقاسم بن مالك، وابن فضيل، وعبد 

  .، وخالئقالرزاق، وبشر بن السري، وروح، وشبابة، ومعن بن عيسى، وابن علية
  .ويرتل إىل عفان، ومعلى بن منصور، وكامل بن طلحة اجلحدري، وحنوهم

  الشيخان، وأبو داود، وابن ماجة، وروى النسائي عن : روى عنه
______________  

  ) *اهلامش* (
، اجلرح والتعديل ٢٠٩ / ١، تاريخ الفسوي ٣٦٢ / ٢، التاريخ الصغري ٤٢٩ / ٣التاريخ الكبري * 
، ذيب ٢ / ٥٥٩: ، االنساب، ورقة٤٨٤، ٤٨٢ / ٨، تاريخ بغداد ٢٨٦: فهرست، ال٥٩١ / ٣

، ٢٤٠ / ١، تذهيب التهذيب ٤١٦ / ١، العرب ٤٣٧ / ٢، تذكرة احلفاظ ٤٣٧: الكمال، ورقة
، ٢٩٥ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٣١٢ / ١٠، البداية والنهاية ٢٧٦ / ٢النجوم الزاهرة 
، الرسالة ١٢٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٩١: ، طبقات احلفاظ٣٤٤، ٣٤٢ / ٣ذيب التهذيب 

  .٨٠ / ٢، شذرات الذهب ٥٦: املستطرفة
(*)  

)١١/٤٨٩(  

  



رجل عنه، وروى عنه أبو زرعة، وأبو حامت، وإبراهيم احلريب، وأبو بكر ابن أيب الدنيا، وبقي بن خملد، 
  .ارون، وأبو القاسم البغوي، وخلقوأمحد بن علي املروزي، وأبو يعلى املوصلي، وموسى بن ه

  .وثقه حيىي بن معني
  .أبو خيثمة يكفي قبيلة: وروى علي بن احلسني بن اجلنيد، عن حيىي بن معني، قال

  .صدوق: وقال أبو حامت
 اون يف -ابن أيب شيبة :  يعين-هو أثبت من ابن أيب شيبة، كان يف عبد اهللا : وقال يعقوب بن شيبة
سألت حممد بن عبد اهللا بن :  وقال جعفر الفريايب-االلفاظ :  يعين-ل هذه االشياء احلديث مل يكن يفص

أبو خيثمة، وجعل يطري أبا خيثمة، : أميا أحب إليك أبو خيثمة، أو أبو بكر بن أيب شيبة ؟ فقال: منري
  .ويضع من أيب بكر

  .ماكان أحسن علمه: أبو خيثمة حجة يف الرجال ؟ قال: قلت اليب داود: وقال أبو عبيد اآلجري
  .ثقة مأمون: وقال النسائي

  .ثقة ثبت: وقال احلسني بن قهم
  .كان ثقة ثبتا حافظا متقنا: قال احلافظ أبو بكر اخلطيب

  .من املكثرين عنه ولده، وأبو يعلى: قلت
  .ووقع يل من عواليه

  مات أيب يف خالفة املتوكل، ليلة اخلميس لسبع: قال أبو بكر

)١١/٤٩٠(  

  

  .شعبان، سنة أربع وثالثني ومئتني، وهو ابن أربع وسبعني سنة، رمحه اهللاخلون من 
: أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، وأبو العباس أمحد بن حممد، وحممد بن إبراهيم النحوي، وطائفة، قالوا

 بن علي، ، وأخربنا أمحد بن إسحاق اهلمذاين، أخربنا زكريا)ح(أخربنا أبو املنجى عبد اهللا بن عمر العتايب 
أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربتنا بيىب بنت عبد الصمد اهلرمثية، أخربنا أبو حممد عبدالرمحن بن : قاال

  أيب شريح االنصاري، حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا أبو خيثمة زهري بن حرب،
: عن أنس بن مالك، قال: أيب ميمونةحدثنا إمساعيل بن إبراهيم، أخربين روح بن القاسم، عن عطاء بن 

  .كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يتربز حلاجته، فآتيه مباء يغتسل به
  .عن أيب خيثمة، فوقع عاليا من املوافقات) ١(أخرجه مسلم 

أخربنا علي بن أمحد بن عبد احملسن احلسيين قراءة عليه، أخربنا حممد بن أمحد بن عمر احلافظ، أخربنا 
بكر حممد بن عبيد اهللا بن الزاغواين، أخربنا حممد بن حممد بن علي الزينيب، أخربنا حممد بن عبد أبو 



الرمحن املخلص، أخربنا أبو القاسم البغوي، حدثنا أبو خيثمة زهري بن حرب، وشجاع بن خملد، واحلسن 
: "  اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا، صلى: أخربنا هشيم، أخربنا محيد، عن أنس، قال: بن عرفة، قالوا

  اعتدلوا يف 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .باب االستنجاء باملاء من التربز: يف الطهارة) ٢٧١(مسلم " صحيح " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(

  .اسم للفضاء الواسع، كنوا به عن قضاء احلاجة: يأيت الرباز، وهو بفتح الباء: يتربز، معناه: وقوله
(*)  

)١١/٤٩١(  

  

  ".فوفكم، وتراصوا، فإين أراكم من وراء ظهري ص
فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه مبنكب صاحبه، وقدمه بقدمه، فلو : قال أنس: زاد شجاع، واحلسن

  ).١(ذهبت أفعل هذا اليوم، لنفر أحدكم، كأنه بغل مشوس 
  .هذا حديث صحيح غريب

  .يعلى املوصليأيب " مسند " وقد وقع لنا شئ كثري من موافقات أيب خيثمة يف 
  .ذكر ولده

  :هو احلافظ الكبري اود أبو بكر
  .، الكثري الفائدة"التاريخ الكبري " صاحب *  أمحد بن أيب خيثمة - ١٣١

مسع أباه، وأبا نعيم، وهوذة بن خليفة، وعفان، وحممد بن سابق، وأبا سلمة التبوذكي، وأبا غسان 
لم بن إبراهيم، وأمحد بن إسحاق احلضرمي، وموسى النهدي، وأمحد بن يونس، وقطبة بن العالء، ومس

بن داود الضيب، وحسني بن حممد املروذي، وسعيد بن سليمان، وخالد بن خداش، وسريج بن النعمان، 
  وسليمان بن حرب، 

______________  
  ) *اهلامش* (
نكب، من باب إلزاق املنكب بامل:  يف صالة اجلماعة١٧٦ / ١إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(

أقيموا صفوفكم، فإين أراكم : " حديث زهري، عن محيد، عن أنس، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ".من وراء ظهري 

  .وكان أحدنا يلزق منكبه مبنكب صاحبه، وقدمه بقدمه



  .٢٨٦ و ٢٦٣ و ٢٢٩ و ١٨٢ و ١٢٥، و ١٠٣ / ٣" املسند " وهو يف 
: ، االنساب، ورقة٤٤ / ١، طبقات احلنابلة ١٦٤، ١٦٢ / ٤، تاريخ بغداد ٢٨٦: الفهرست* 

، ٣٧٦ / ٦، الوايف بالوفيات ٥٩٦ / ٢، تذكرة احلفاظ ٣٧، ٣٥ / ٣، معجم االدباء ٢ / ٥٥٩
  .١٧٤ / ١، لسان امليزان ٥٤ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٣٧٧

(*)  

)١١/٤٩٢(  

  

  .واهموأمحد بن حنبل، وعلي بن اجلعد، وخلف بن هشام، وأمما س
  .وهو أوسع دائرة من أبيه

ابنه حممد بن أمحد احلافظ، وأبو القاسم البغوي، وحيىي بن صاعد، وعلي بن حممد بن عبيد، : روى عنه
وحممد بن خملد، وحممد ابن أمحد احلكيمي، وإمساعيل بن حممد الصفار، وأبو سهل بن زياد، وقاسم بن 

  .أصبغ، وأمحد بن كامل، وخلق
  ثقة عاملا متقنا حافظا بصريا بأيام الناس، راويةكان : قال اخلطيب

  .لالدب
  .أخذ علم احلديث عن أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وعلم النسب عن مصعب الزبريي

  .وأخذ أيام الناس، عن أيب احلسن علي بن حممد املدائين، واالدب عن حممد بن سالم اجلمحي
  . فائدتهالذي أحسن تصنيفه، وأكثر" التاريخ " وله كتاب 

  .فال أعرف أغزر فوائد منه
  .ثقة مأمون: وذكره الدار قطين، فقال

  .يقع لنا كثري من روايته من طريق السلفي، وشهدة: قلت
  .مات يف شهر مجادى االوىل سنة تسع وسبعني ومئتني: وقال ابن قانع

  .وقد بلغ أربعا وتسعني سنة: وكذا أرخ ابن املنادي، وزاد
، وهو أشبه، فإنه لو كان ابن أربع وتسعني، لكان مولده يف سنة مخس ومثانني بلغ أقل من ذلك: وقيل
  .ومئة

  .وهو من أوالد احلفاظ
  .فكان أبوه يسمعه وهو حدث، فيدرك به مثل يزيد بن هارون، وأقرانه

  .والظاهر أنه كان من أبناء الثمانني
  .فاهللا أعلم



)١١/٤٩٣(  

  

  .ا عبد اهللاوخلف أمحد ابنه احلافظ االمام احملقق أب
مسع أباه، ونصر بن علي اجلهضمي، وعباد بن *  حممد بن أيب بكر أمحد بن زهري البغدادي - ١٣٢

  .يعقوب الرواجين، وعمرو بن علي الصرييف، وبندارا، وهذه الطبقة
  .أمحد بن كامل، وأبو القاسم الطرباين، وابن مقسم املقرئ، وآخرون: روى عنه

حممد بن جرير الطربي، وحممد بن موسى الرببري، وأبو :  أحب لقاءهمأربعة كنت: قال أمحد بن كامل
  عبد اهللا بن أيب خيثمة،

  .واملعمري
  .فما رأيت أحفظ منهم

  ".التاريخ " كان أبوه أبو بكر يستعني به يف عمل : وقال اخلطيب
  .مات يف ذي القعدة سنة سبع وتسعني ومئتني

  .كان من أبناء السبعني: قلت
 بن عبدالرمحن سنة أربع وتسعني وست مئة، أخربنا االمام موفق الدين عبد اهللا بن قدامة أخربنا إمساعيل

سنة ست عشرة، أخربنا هبة اهللا بن احلسن، أخربنا عبد اهللا بن علي الدقاق، أخربنا علي بن حممد 
داود، املعدل، أخربنا حممد بن عمرو الرزاز، حدثنا أمحد بن زهري، حدثنا حسني بن حممد، وموسى بن 

كان رسول اهللا، صلى : حدثنا شيبان، عن منصور، عن إبراهيم، عن االسود، عن عائشة، قالت: قاال
  .اهللا عليه وسلم، يأمر إحدانا إذا حاضت أن تأتزر، مث يباشرها

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .٧٤٣، ٧٤٢ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢٨٦: الفهرست* 
(*)  

)١١/٤٩٤(  

  

  ).١(متفق عليه 
ابن فروخ احلافظ االمام الزاهد، أبو علي اخلوارزمي ) م، ت، س، ق، د* ( جماهد بن موسى - ١٣٣

  .نزيل بغداد



هشيم، وأيب بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة، والوليد بن مسلم، وإمساعيل ابن علية، : حدث عن
  .وطبقتهم

يم احلريب، وموسى بن اجلماعة، سوى البخاري، وأبو زرعة الرازي، وأبو حامت وإبراه: حدث عنه
  .هارون، وأبو يعلى املوصلي، وأبو القاسم البغوي، وعدة

  ثقة ال: روى أمحد بن حممد بن حمرز، عن حيىي بن معني، قال
  .بأس به

  .كان أسن من أمحد بن حنبل بست سنني: وقال موسى بن هارون
حدثنا حممد بن القاسم حدثنا أبو يعلى الطوسي، : قرأت يف كتاب عبيد اهللا بن جعفر: قال اخلطيب
 - وكان إذا حدث بالشئ رمى بأصله يف دجلة، أو غسله -قال لنا جماهد بن موسى : االزدي، قال

  .هذا قد بقي، وما أراكم تروين بعدها: فجاء يوما ومعه طبق، فقال
  .فحدث به، ورمى به، مث مات بعد ذلك، رمحه اهللا تعاىل

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .يف أول احليض) ٢٩٣(باب مباشرة احلائض، ومسلم :  يف احليض٣٤٤ / ١ري البخا) ١(
 ١٣، تاريخ بغداد ٣٢١ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٨٠ / ٢، التاريخ الصغري ٣١٤ / ٧التاريخ الكبري * 
: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٠٤: ، ذيب الكمال، ورقة٢٦٦، ٢٦٥/ 

٣٦٩.  
(*)  

)١١/٤٩٥(  

  

  .مات يف شهر ربيع االول سنة أربع وأربعني ومئتني: ال أبو القاسم البغويق
  .عاش ستا ومثانني سنة: قلت

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن القاسم بن عبد اهللا، أخربنا وجيه بن طاهر، أخربنا أبو القاسم القشريي، 
فاف، حدثنا حممد بن إسحاق أخربنا أبو احلسني اخل: ويعقوب بن أمحد، وأمحد بن عبد الرحيم، قالوا

الثقفي، حدثنا جماهد بن موسى، حدثنا يزيد، أخربنا هشام، عن حيىي بن أيب كثري، عن عبد اهللا بن أيب 
أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، كان يقرأ يف الركعتني االوليني من الظهر، ويسمعنا : قتادة، عن أبيه

  اآلية أحيانا، ويطول يف الركعة



  ).١(يقصر يف الثانية، ويقرأ يف االوليني من صالة العصر االوىل، و
االمام العالمة احلافظ، مؤرخ العصر، قاضي بغداد، احلسن بن عثمان بن *  أبو حسان الزيادي - ١٣٤

  .محاد البغدادي، وعرف بالزيادي لكون جده تزوج أم ولد كانت لالمري زياد بن أبيه
  . ومئةولد القاضي أبو حسان يف حدود سنة ستني

  ومسع إمساعيل بن جعفر، وإبراهيم بن سعد، وهشيم بن بشري، 
______________  

  ) *اهلامش* (
باب القراءة يف الظهر، :  يف صفة الصالة٢٠٣، ٢٠٢ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(

ا جاء باب م: يف الصالة) ٧٩٨(باب القراءة يف الظهر والعصر، وأبو داود : يف الصالة) ٤٥١(ومسلم 
باب تطويل القيام يف الركعة االوىل من صالة الظهر، وأمحد : ١٦٤ / ٢يف القراءة يف الظهر، والنسائي 

  .٣١٠ و ٣٠١ و ٢٩٥ / ٥
 / ٧، تاريخ بغداد ٢٤، ١٨ / ٧، جمعم االدباء ٢٥ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٠٨ / ٩تاريخ الطربي * 

، شذارت ٣٤٤ / ١٠البداية والنهاية ، ٤٣٧ / ١، العرب ٣٦٠، ٣٥٩ / ٦، االنساب ٣٦١، ٣٥٦
  .١٠٠ / ٢الذهب 

(*)  

)١١/٤٩٦(  

  

وجرير بن عبداحلميد، وشعيب بن صفوان، وحيىي بن أيب زائدة، والوليد ابن مسلم، وحممد بن عمر 
  .الواقدي، وعدة

يف أبو بكر بن أيب الدنيا، وإسحاق احلريب، وحممد بن حممد الباغندي، وأمحد بن احلسني الصو: حدث عنه
  .الصغري، وسليمان بن داود الطوسي، وآخرون

  .وويل قضاء الشرقية يف دولة املتوكل، وكان رئيسا حمتشما جوادا ممدحا كبري الشأن
  .أنا أعمل يف التاريخ من ستني سنة: مسعت أبا حسان، يقول: قال سليمان الطوسي

ان من خاصته، وال أعرف رأيه كان مع ابن أيب دواد، وك: وقد سئل أمحد بن حنبل عن أيب حسان، فقال
  .اليوم

رأيت نورا : حدثين أبو حسان الزيادي، أنه رأى رب العزة يف املنام، فقال: وعن إسحاق احلريب، قال
عظيما الأحسن أصفه، ورأيت فيه رجال خيل إيل أنه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وكأنه يشفع إىل ربه 

وإن ربك لذو مغفرة : (كفك أين أنزل عليك يف سورة الرعدأمل ي: يف رجل من أمته، ومسعت قائال يقول



  .؟ مث انتبهت) ٦: الرعد) (للناس على ظلمهم
  .كان أبو حسان أحد العلماء االفاضل الثقات، ويل قضاء الشرقية، وكان كرميا مفضاال: قال اخلطيب

ده مئة دينار ال أظل العيد رجال، وعن: حدثنا يعقوب بن شيبة، قال: قال يوسف بن البهلول االزرق
ميلك سواها، فكتب إليه صديق يسترعي منه نفقة، فأنفذ إليه باملئة دينار، فلم ينشب أن ورد عليه رقعة 

  من بعض إخوانه

)١١/٤٩٧(  

  

  .يذكر أنه أيضا يف هذا العيد يف إضاقة، فوجه إليه بالصرة بعينها
ديقه يذكر حاله، فبعث إليه الصرة فبقي االول ال شئ عنده، فاتفق أنه كتب إىل الثالث وهو ص: قال

  .خبتمها
خربين، ما شأن هده الصرة ؟ فأخربه اخلرب، فركبا معا إىل الذي أرسلها، : قال فعرفها، وركب إليه، وقال

  .وشرحوا القصة، مث فتحوها واقتسموها
  .الثالثة يعقوب بن شيبة، وأبو حسان الزيادي، وآخر نسيته: قال ابن البهلول
  .إسنادها صحيح

  .عاش الزيادي تسعا ومثانني سنة، مات يف شهر رجب سنة اثنتني وأربعني ومئتني: قيل
وفيها تويف أبو مصعب الزهري، وابن ذكوان املقرئ، واحلسن بن علي احللواين، وزكريا بن حيىي كاتب 

هللا العمري، وحممد بن أسلم الطوسي، وحممد بن رمح التجييب، وحيىي بن أكثم القاضي، وحممد بن عبد ا
  .بن عمار املوصلي، وأبو سلمة حيىي بن خلف

ابن املهاجر احلافظ الثبت العالمة، أبو عبد اهللا التجييب، موالهم ) م، ق* ( حممد بن رمح - ١٣٥
  .املصري

  .ولد بعد اخلمسني ومئة
  مسع الليث بن سعد، وعبد اهللا بن هليعة، ومسلمة بن علي 

______________  
  ) *اهلامش* (
، ذيب الكمال، ٢٢، ٢١ / ٣، االنساب ٢٥٤ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٧٧ / ٢لصغري التاريخ ا* 

، الوايف ٢٠٤ / ٣، تذهيب التهذيب ٤٣٨ / ١، العرب ١٤٧: ، دول االسالم١١٩٧، ١١٩٦: ورقة
، خالصة تذهيب ١٦٥، ١٦٤ / ٩، ذيب التهذيب ٣٤٤ / ١٠، البداية والنهاية ٧٣ / ٣بالوفيات 



  .١٠١ / ٢ الذهب ، شذرات٣٣٦: الكمال
(*)  

)١١/٤٩٨(  

  

  .اخلشين
  .وحكى عن مالك بن أنس، ومل يقع له عنه رواية

مسلم، وابن ماجة، واحلسن بن سفيان، وحممد بن احلسن بن قتيبة، وعلي بن أمحد عالن، : حدث عنه
  .وأمحد بن عبد الوارث العسال، وحممد بن زبان، وخلق سواهم

  .فظ، ومل يرحلوكان معروفا باالتقان الزائد واحل
  .ما أخطأ ابن رمح يف حديث واحد: قال النسائي

  .ثقة ثبت، كان أعلم الناس بأخبار بلدنا: وقال أبو سعيد بن يونس
  .تويف يف شوال سنة اثنتني وأربعني ومئتني

حلفظه : لو كان كتب عن مالك الثبته يف الطبقة االوىل من أصحابه، يعين: وقال أبو عبد الرمحن النسائي
  .قانهوإت

  .، فذكرته هنا جلاللته"تذكرة احلفاظ " مل يتفق يل أن أورد ابن رمح يف كتاب : قلت
فهو أهل لذلك، بل هو أتقن من قتيبة بن سعيد، رمحهما ! وأنا أتعجب من البخاري كيف مل يرو عنه 

  .اهللا
خلري فاطمة بنت علي بن أخربتنا أم ا: أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن زينب الشعرية، واملؤيد بن حممد، قاال

مظفر بن زعبل يف سنة إحدى وثالثني ومخس مئة، أخربنا عبد الغافر بن حممد الفارسي يف أول عام 
إحدى وأربعني وأربع مئة، أخربنا حممد بن أمحد بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان احلافظ، حدثنا حممد 

ل بن أيب صاحل، عن عطاء بن يزيد، عن بن رمح، حدثنا الليث بن سعد، عن حيىي ابن سعيد، عن سهي
  ".إن الدين النصيحة : " متيم الداري عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ".هللا ولكتابه والئمة املسلمني، أو املؤمنني وعامتهم : " ملن يارسول اهللا ؟ قال: قالوا

)١١/٤٩٩(  

  

  ).١" (صحيح مسلم " هذا حديث صحيح يف 
، فمن مل ينصح هللا ولالئمة وللعامة، كان "الدين النصيحة : " اجلامعة، وهي قولهفتأمل هذه الكلمة 



  .ناقص الدين
  .وأنت لو دعيت، يا ناقص الدين، لغضبت

مىت نصحت هلؤالء ؟ كال واهللا، بل ليتك تسكت، وال تنطق، أوال حتسن المامك الباطل، : فقل يل
  .وجترئه على الظلم وتغشه

  .ه، ومن أعني املؤمننيفمن أجل ذلك سقطت من عين
  مىت: فباهللا قل يل

يفلح من كان يسره ما يضره ؟ ومىت يفلح من مل يراقب مواله ؟ ومىت يفلح من دنا رحيله، وانقرض 
جيله، وساء فعله وقيله ؟ فما شاء اهللا كان، وما نرجو صالح أهل الزمان، لكن ال ندع الدعاء، لعل اهللا 

  .أن يلطف، وأن يصلحنا
  .آمني

احلافظ الصدوق االمام شيخ الثغر، أبو جعفر حممد بن سليمان بن حبيب ) د، س* ( لوين - ١٣٦
  .االسدي البغدادي، نزيل املصيصة

مسع مالك بن أنس، وسليمان بن بالل، وحديج بن معاوية، ومحاد ابن زيد، وزهري بن معاوية، وأبا عوانة 
، وشريك بن عبد اهللا، وأبا عقيل حيىي بن الوضاح، وإمساعيل بن زكريا، وعبد الرمحن بن أيب الزناد

املتوكل، وعطاف بن خالد، وسنان بن هارون، وحبان بن علي، وأبا االحوص، وعبيد اهللا بن عمرو 
  الرقي، ومعاوية بن عبد الكرمي الضال، وخالد بن عبد 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .باب بيان أن الدين النصيحة: يف االميان) ٥٥(رقم ) ١(
، ١٢٠٣: ، ذيب الكمال، ورقة٢٩٦، ٢٩٢ / ٥، تاريخ بغداد ٢٦٨ / ٧ اجلرح والتعديل *

، ذيب التهذيب ١٢٣ / ٣، الوايف بالوفيات ٢٠٨ / ٣، تذهيب التهذيب ٤٤٧ / ١، العرب ١٢٠٤
١٩٩، ١٩٨ / ٩.  

(*)  

)١١/٥٠٠(  

  

هشيم بن بشري، وإبراهيم بن اهللا، والوليد بن أيب ثور، وإبراهيم بن سعد، وعبد احلميد بن سليمان، و
  .عبدامللك القناد، وبقية، وابن عيينة، وخلقا

  .وكان ذا رحلة واسعة، وحديث عال



  .هو ثقة: وروى النسائي أيضا عن رجل عنه، وقال" سننهما " أبو داود، والنسائي يف : حدث عنه
  وروى عنه أبو القاسم البغوي، وابن صاعد،

 احلزوري، وحممد بن شادل النيسابوري، وأمحد بن القاسم أخو أيب وابن أيب داود، وحممد بن إبراهيم
  .الليث الفرائضي، وأبو عيسى أمحد ابن حممد الغراد، وحممد بن حيىي بن مندة، وخلق

  .وحدث بالثغر وببغداد، وبأصبهان، وطال عمره، وتفرد
  .لقبتين أمي لوينا، وقد رضيت: قال لوين: قال حممد بن القاسم االزدي

  .هذا الفرس له لوين، فلقب بذلك: كان يبيع الدواب، فيقول: اخلطيب وغريهوقال 
مئة سنة : كم لك ؟ قال: حدثنا لوين يف سنة أربعني ومئتني، فسأله أيب: وقال أمحد بن القاسم بن نصر

  .وثالث عشرة سنة
ني، ولعله إمنا على هذا التقدير، كان ميكنه السماع من هشام بن عروة، وابن عون، وبقايا التابع: قلت

  .مسع وهو رجل كبري قد قارب الكهولة، فاهللا أعلم
  .وبلغنا أنه غضب من أوالده، فتحول من املصيصة، وسكن أذنة، وا مات يف سنة مخس وأربعني ومئتني

  .وقيل يف سنة ست
  قدم لوين بغداد، فاجتمع يف جمسله مئة ألف نفس: قال البغوي

)١١/٥٠١(  

  

  .الشنانحزروا بذلك يف ميدان ا
، أخربنا أبوالقطيعي، أخربنا أبو بكر بن الزاغوين، أخربنا أبو نصر الزينيب، )١(أخربنا أبو احلسن الغرايف 

أخربنا أبو طاهر الذهيب، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا لوين، حدثنا إمساعيل بن زكريا، عن يزيد بن أيب 
  :اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قال هلازياد، عن جماهد، عن ابن الزبري، حدثتين عائشة أن رسول 

، فلما هدمه ابن الزبري، وجد "إن قومك استقصروا حني بنوا هذا البيت، فتركوا بعضه يف احلجر " 
  .ابن عليها: كيف ترون هذه القواعد ؟ قالوا: القواعد داخلة يف احلجر، فدعا قريشا، فاستشارهم، فقال

إن ابن الزبري مل يدعه الشيطان، : ني، فلما جاء احلجاج، قالفبىن عليها، فأدخلها البيت، وجعل له باب
  ).٢(حىت أدخل يف البيت ما ليس منه، فهدمه فبناه كما كان 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
أ، وهو علي بن أمحد بن علي ابن أيب العباس  / ٩٥ب و  / ٩٤، ورقة "مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ١(



  . احلسن االسكندراين املالكي، من كبار علماء الثغرأمحد بن خلف العاصي، أبو
  .ناب يف القضاء مدة

  . ه٧٠٧ولد سنة 
  .بليدة ذات بساتني آخر البطائح وحتت واسط: والغراف

  .يزيد بن أيب زياد هو اهلامشي الكويف ضعيف، وباقي رجاله ثقات) ٢(
باب فضل مكة وبنياا، و : ج وما بعدها يف احل٣٥١ / ٣وأما منت احلديث فصحيح، أخرجه البخاري 

و ) ٤٠٣(و ) ٤٠٢(و ) ٤٠١(و ) ٤٠٠(و ) ٣٩٩(و ) ٣٩٨) (١٣٣٣(، ومسلم ١٢٩ / ٨
 ٦، وأخرجه أمحد ٢١٦، ٢١٤ / ٥باب نقض الكعبة وبناؤها، والنسائي : يف احلج) ٤٠٥(و ) ٤٠٤(
  .٢٤٧ و ١٧٧، ١٧٦ و ١١٣/ 

، كتب احلجاج إىل عبدامللك بن مروان خيربه فلما قتل ابن الزبري: وجاء يف مسلم يف رواية عطاء، قال
  .بذلك، وخيربه أن ابن الزبري قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة

إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبري بشئ، وأما ما زاد يف طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من : فكتب إليه عبدامللك
  . فتحهاحلجر، فرده إىل بنائه، وسد البناء الذي

  .فنقضه وأعاده إىل بنائه
مث إن عبدامللك ندم على ذلك، فنعد مسلم من طريق الوليد بن عطاء أن احلارث بن عبد اهللا بن أيب 

 مسع من -ابن الزبري :  يعين-ما أظن أبا خبيب : ربيعة وفد على عبدامللك يف خالفته، فقال عبدامللك
  .عائشة ماكان يزعم أنه مسعه منها

  .بلى، أنا مسعته منها: ثفقال احلار
  .وكان احلارث مصدقا ال يكذب: زاد عبد الرزاق، عن ابن جريج فيه

=  

)١١/٥٠٢(  

  

  .ابن حيان العالمة احلافظ الكبري، أبو عبد اهللا الرازي) د، ت، ق* ( حممد بن محيد - ١٣٧
  .مولده يف حدود الستني ومئة

ارك، وجرير ابن عبداحلميد، والفضل بن يعقوب القمي، وهو أكرب شيخ له، وابن املب: وحدث عن
موسى، وحكام بن سلم، وزافر بن سليمان، ونعيم بن ميسرة، وسلمة بن الفضل االبرش، وخلق كثري 

  .من طبقتهم
  .وهو مع إمامته منكر احلديث، صاحب عجائب



بن أيب أبو داود، والترمذي، والقزويين يف كتبهم، وأمحد بن حنبل، وأبو زرعة، وأبو بكر : حدث عنه
الدنيا، وصاحل بن حممد جزرة، واحلسن بن علي املعمري، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وحممد بن جرير 

الطربي، وأبو القاسم البغوي، وأبو بكر حممد بن حممد الباغندي، وحممد بن هارون الروياين، وخلق 
  .كثري
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .نعم:  ذلك ؟ قالأنت مسعتها تقول: فقال عبدامللك= 
  .وددت أين تركته وما حتمل: فنكت ساعة بعصاه، مث قال: قال

قاتل اهللا ابن : ويف مسلم أيضا من طريق أيب قزعة أن عبدامللك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال
ا ي: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعتها تقول: الزبري حيث يكذب على أم املؤمنني، يقول

عائشة، لوال حدثان قومك بالكفر، لنقضت البيت حىت أزيد فيه من احلجر، فإن قومك قصروا يف البناء 
  .ال تقل هذا يا أمري املؤمنني، فأنا مسعت أم املؤمنني حتدث ذا: فقال احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة" 

  .لو كنت مسعته قبل أن أهدمه، لتركته على ما بىن ابن الزبري: قال
، اجلرح والتعديل ٣٧٧: ، الضعفاء، ورقة٣٨٦ / ٢، التاريخ الصغري ٧٠، ٦٩ / ١التاريخ الكبري * 
  ،١١٨٩: ، ذيب الكمال، ورقة٢٦٤، ٢٥٩ / ٢، تاريخ بغداد ٢٣٤، ٢٣٢ / ٧

، ٥٣١، ٥٣٠ / ٣، ميزان االعتدال ٤٥٢ / ١، العرب ٤٩١، ٤٩٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ١١٩٠
، طبقات ١٣١، ١٢٧ / ٩، ذيب التهذيب ٢٨ / ٣لوايف بالوفيات ، ا١٩٩ / ٣تذهيب التهذيب 

  .١١٨ / ٢، شذرات الذهب ٣٣٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٢: احلفاظ
(*)  

)١١/٥٠٣(  

  

  .من فاته حممد بن محيد، حيتاج أن يرتل يف عشرة آالف حديث: قال أبو زرعة
  . ما دام حممد بن محيد حياال يزال بالري علم: يقول: مسعت أيب: وقال عبد اهللا بن أمحد
  .أال تراين أحدث عنه: ما تقول يف حممد بن محيد ؟ فقال: قلت حملمد بن حيىي: وقال أبو قريش احلافظ

حتدث عنه : حدثنا ابن محيد فقلت: وكنت يف جملس حممد بن إسحاق الصاغاين، فقال: وقال أبو قريش
  .يف حديثه نظر: بن معني ؟ وأما البخاري، فقال؟ فقال ومايل الأحدث عنه، وقد حدث عنه أمحد، وحيىي 

  .كنا نتهم ابن محيد: وقال صاحل بن حممد



لو حدث االستاذ عن حممد بن محيد، فإن أمحد بن حنبل قد : قلت البن خزمية: قال أبو علي النيسابوري
  .أحسن الثناء عليه

  .إنه مل يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه، ملا أثىن عليه أصال: قال
  .دخلت على ابن محيد، وهو يركب االسانيد على املتون: مسعت فضلك، يقول: أبو أمحد العسالقال 
  .آفته هذا الفعل، وإال فما أعتقد فيه أنه يضع متنا: قلت

  .فالن سرق احلديث: وهذا معىن قوهلم
ما رأيت أحذق بالكذب من : مسعت صاحل بن حممد االسدي، يقول: قال يعقوب بن إسحاق الفقيه

  مان الشاذكوين، وحممد بن محيدسلي

)١١/٥٠٤(  

  

  .الرازي، وكان حديث حممد بن محيد كل يوم يزيد
  .هو غري ثقة: قال أبو إسحاق اجلوزجاين

قدم علينا حممد بن محيد بغداد، فأخذنا منه كتاب يعقوب : مسعت حيىي بن معني، يقول: وقال أبو حامت
  .حنبل، فسمعناه، ومل نر إال خرياالقمي، ففرقنا االوراق بيننا، ومعنا أمحد بن 

: ليس هو كذا، ويأخذ القلم فيغريه، فقال: فأي شئ تنقمون عليه ؟ قلت يكون يف كتابه شئ، فيقول
  .بئس هذه اخلصلة

  .ليس بثقة: وقال النسائي
كتب أبو زرعة، وحممد بن مسلم، عن حممد بن محيد : حدثين إبراهيم بن يوسف، قال: وقال العقيلي
  .ا، مث تركا الرواية عنهحديثا كثري

  .قد أكثر عنه ابن جرير يف كتبه: قلت
  .ووقع لنا حديثه عاليا

  .وال تركن النفس إىل ما يأيت به، فاهللا أعلم
  ".تاريخ اخلطيب " ومل يقدم إىل الشام، وله ذكر يف 

د بدمشق، أخربنا الشيخ عماد الدين أبو حممد عبد احلافظ بن بدران بنابلس، وأبو الفضل يوسف بن أمح
أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن أمحد، أخربنا علي بن أمحد البندار، أخربنا حممد بن : قاال

ابن الفضل، : عبد الرمحن املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا حممد بن محيد، حدثنا سلمة، يعين
  قال يل: حدثين السائب، قال: حممد، يقولحدثنا عبد اهللا بن عبدالرمحن بن أيب مليكة، مسعت القاسم بن 

  .نعم: يا ابن أخي، هل قرأت القرآن ؟ قلت: سعد



  .تغن بالقرآن: قال
  تغنوا بالقرآن، ليس منا من مل يتغن: " فإين مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول

)١١/٥٠٥(  

  

  ".بالقرآن، وابكوا فإن مل تقدروا على البكاء فتباكوا 
  ).١(ريب هذا حديث غ

  .مات ابن محيد سنة مثان وأربعني ومئتني
وفيها تويف أمحد بن صاحل، وحسني الكرابيسي، وعيسى زغبة، وأبو هشام الرفاعي، وأبو كريب، وحممد 
بن زنبور، والقاسم اجلوعي، وطاهر بن عبد اهللا بن طاهر االمري، وعبد اجلبار بن العالء، وعبد امللك بن 

  .وحممد بن موسى احلرشي، واخلليفة املنتصرشعيب بن الليث بن سعد، 
االمام احملدث العمدة، أبو موسى عيسى بن محاد زغبة التجييب املصري، ) م، د، س، ق* ( زغبة - ١٣٨

  .موىل جتيب
  الليث بن سعد فأكثر، وعن عبدالرمحن بن زيد بن أسلم، : حدث عن

______________  
  ) *اهلامش* (
باب يف : يف إقامة الصالة) ١٣٣٧(يد الرازي، وأخرجه ابن ماجة أي ضعيف لضعف حممد بن مح) ١(

  .حسن الصوت بالقرآن ويف سنده أبو رافع، وامسه إمساعيل بن رافع، وهو ضعيف
صحيح ثابت من حديث سعد بن أيب وقاص، أخرجه أمحد " وليس منا من مل يتغن بالقرآن : " وقوله

: باب قول اهللا تعاىل:  يف التوحيد٤١٨ / ١٣، وأخرجه البخاري )١٤٦٩(، وأبو داود )١٤٧٦(
  .من حديث أيب هريرة) وأسروا قولكم أو اجهروا به(

  .حيسن صوته وحيزنه، النه أوقع يف النفوس، وأجنع يف القلوب: ومعىن يتغىن، أي
أمجع العلماء على استحباب حتسني الصوت يف القرآن ما مل خيرج عن حد القراءة : قال النووي، رمحه اهللا

  .لتمطيط، فإن خرج حىت زاد حرفا أو أخفاه، حرمبا
  وحكى املاوردي عن الشافعي

  .أن القراءة باالحلان إذا انتهت إىل إخراج بعض االلفاظ عن خمارجها حرم
  ".الرعاية " وكذا حكى ابن محدان احلنبلي يف 

 / ١لعرب ، ا١٢٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٧٩: ، ذيب الكمال، ورقة٢٧٤ / ٦اجلرح والتعديل * 
، شذرات الذهب ٣٠٢، ٣٠١: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٠، ٢٠٩ / ٨، ذيب التهذيب ٤٥٢



١١٨ / ٢.  
(*)  

)١١/٥٠٦(  

  

  .ورشدين بن سعد، وعبد اهللا بن وهب، وابن القاسم
مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وبقي بن خملد، وأبو زرعة، وموسى بن سهل : حدث عنه

 بن احلسن بن قتيبة العسقالين، وحممد بن زياد بن حبيب، وأمحد بن عبد الوارث ، وحممد)١(اجلوين 
، وحممد بن أمحد بن عبيد بن فياض الدمشقي، )٢(العسال، وأبو بكر بن أيب داود، وعمر بن أيب جبري 

  .وإمساعيل بن داود بن وردان، وحسني بن حممد مأمون، وأمحد بن عيسى الوشاء، وخلق سواهم
  .ئي، والدار قطينوثقه النسا

  .هو آخر من روى عن الليث من الثقات، وهو مكثر عنه: قال ابن يونس
  .مات يف ثاين ذي احلجة سنة مثان وأربعني ومئتني

  .كان ثقة رضى: وقال أبو حامت الرازي
وقع يل جزء عال من حديثه، وهو الثاين، عن الليث بن سعد من طريق أيب بكر بن أيب داود عنه، : قلت
  .البن أيب داود" البعث " من حديثه يف ويقع 
  )خ، م، ت، س* ( علي بن حجر - ١٣٩

  ابن إياس بن مقاتل بن خمادش بن مشمرج احلافظ العالمة احلجة أبو 
______________  

  ) *اهلامش* (
بفتح اجليم املعجمة وسكون الواو، نسبة إىل جون، بطن من االزد، وهو اجلون بن عوف بن خزمية ) ١(

  . بن االزدبن مالك
  .٧١٩ / ٢املؤلف " تذكرة " هو عمر بن حممد بن جبري البجريي احلافظ، مترجم يف ) ٢(
  =، تاريخ ١٧٣ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٧٩ / ٢، التاريخ الصغري ٢٧٢ / ٦التاريخ الكبري * 

)١١/٥٠٧(  

  

  .احلسن السعدي املروزي، وجلده مشمرج بن خالد صحبة
  .ئة، وارحتل يف طلب العلم إىل اآلفاقولد علي سنة أربع ومخسني وم



إمساعيل بن جعفر، وشريك القاضي، وهشيم، وعبيد اهللا بن عمرو، وابن املبارك، والربيع : وحدث عن
بن بدر السعدي، وإمساعيل بن عياش، واهلقل بن زياد، وحيىي بن محزة، وعبد اهللا بن جعفر املديين، وعبد 

 بن أيب حازم، وعلي بن مسهر، وقران بن متام، ومعروف اخلياط احلميد بن احلسن اهلاليل، عبد العزيز
صاحب واثلة بن االسقع، والوليد ابن حممد املوقري، واهليثم بن محيد، وعبد الرمحن بن أيب الزناد، 

وعتاب بن بشري، وحسان بن إبراهيم، وحفص بن سليمان، وجرير بن عبد احلميد، وخلف بن خليفة، 
  .محي، وبقية، وابن عيينة، ويزيد بن هارون، وخلق سواهموسعيد بن عبدالرمحن اجل

البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو عمرو املستملي، وأمحد بن علي االبار، : حدث عنه
وعبدان بن حممد املروزي، وحممد ابن علي احلكيم، واحلسن بن سفيان، وحممد بن عبد اهللا بن أيب عون 

  عيل الطوسي العنربي، وإسحاق بن أيب عمرانالنسويان، وإبراهيم بن إمسا
االسفراييين، وحممد بن أمحد بن أيب عون النسائي ابن عم املذكور، وإمام االئمة ابن خزمية، وأبو رجاء 

  حممد بن محدويه املروزي املؤرخ، 
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ١، اللباب ٨٥، ٨٤ / ٧، االنساب ٢٢٢ / ١، طبقات احلنابلة ٤١٨، ٤١٦ / ١١بغداد = 

، تذهيب التهذيب ٤٤٣ / ١، العرب ٤٥٠ / ٢، تذكرة احلفاظ، ٩٦١: ، ذيب الكمال، ورقة٥٤٤
، ١٩٦: ، طبقات احلفاظ٣١٨ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٩٤، ٢٩٣ / ٧، ذيب التهذيب ٥٥ / ٣

  .١٠٥ / ٢، شذرات الذهب ٣٩٥ / ١، طبقات املفسرين ٢٧٢خالصة تذهيب الكمال، 
(*)  

)١١/٥٠٨(  

  

وحممد بن كرام السجستاين، وحممد بن موسى الباشاين، وحممد بن علي بن محزة املروزي، وحممد بن 
  .حيىي بن خالد املروزي، وحممود بن حممد املروزي، وحممود بن واالن العدين، وآخرون

  .ال حافظاكان يرتل بغداد، مث حتول إىل مرو، فرتل قرية زرزم، وكان فاض: قال حممد بن علي بن محزة
  .هو من بين عبد مشس بن سعد: وقال حممد بن موسى الباشاين

  .ثقة مأمون حافظ: وقال النسائي
  .كان يرتل بغداد قدميا، مث انتقل إىل مرو، واشتهر حديثه ا: وقال أبو بكر اخلطيب

  .وكان صادقا متقنا حافظا: قال
انصرفت من : عت علي بن حجر، يقولمس: وقال احلافظ أبو بكر حممد بن محدويه بن سنجان املروزي



لو بقيت ثالثا وثالثني سنة أخرى، فأروي بعض ما مجعته : العراق، وأنا ابن ثالث وثالثني سنة، فقلت
  .من العلم

وقد عشت بعد ثالثا وثالثني وثالثا وثالثني أخرى، وأنا أمتىن بعدما كنت أمتىن وقت انصرايف من 
  .العراق
  .، وإال فلم يبلغ الرجل تسعا وتسعني سنةهذا على سبيل التقريب: قلت

  .قتيبة، وعلي بن حجر، وحممد بن مهران الرازي: مشايخ خراسان ثالثة: قال احلافظ أبو بكر االعني
) ما(عبد اهللا بن عبدالرمحن السمرقندي، وحممد بن إمساعيل البخاري قبل أن يظهر منه : ورجاهلا أربعة

  .ظهر، وحممد بن حيىي، وأبو زرعة

)١١/٥٠٩(  

  

هذه دقة من االعني، والذي ظهر من حممد أمر خفيف من املسائل اليت اختلف فيها االئمة يف : قلت
القول يف القرآن، وتسمى مسألة أفعال التالني، فجمهور االئمة والسلف واخللف على أن القرآن كالم 

  .اهللا مرتل غري خملوق
ت اجلهمية واملعتزلة، واملأمون، وأمحد بن أيب دواد وذا ندين اهللا تعاىل، وبدعوا من خالف ذلك، وذهب

  .القاضي، وخلق من املتكلمني والرافضة إىل أن القرآن كالم اهللا املرتل خملوق
  .اهللا خالق كل شئ، والقرآن شئ: وقالوا
  .تعاىل اهللا أن يوصف بأنه متكلم: وقالوا

يقول ذلك، نسأل اهللا السالمة يف وجرت حمنة القرآن، وعظم البالء، وضرب أمحد بن حنبل بالسياط ل
  .الدين

تلفظهم : كالم اهللا تعاىل مرتل غري خملوق، ولكن ألفاظنا به خملوقة، يعنون: مث نشأت طائفة، فقالوا
وأصوام به، وكتابتهم له، وحنو ذلك، وهو حسني الكرابيسي، ومن تبعه، فأنكر ذلك االمام أمحد، 

  .اللفظية جهمية: حلط عليهم، وثبت عنه أن قالوأئمة احلديث، وبالغ االمام أمحد يف ا
  .لفظي بالقرآن خملوق، فهو جهمي: من قال: وقال

  لفظي بالقرآن غري خملوق، فهو مبتدع، وسد باب: ومن قال
  .اخلوض يف هذا

  .لفظي بالقرآن خملوق، يريد به القرآن، فهو جهمي: من قال: وقال أيضا
، ومن تبعه، فبدعهم االمام أمحد، وأنكر ذلك، وثبت على القرآن حمدث كداود الظاهري: وقالت طائفة

اجلزم بأن القرآن كالم اهللا غري خملوق، وأنه من علم اهللا، وكفر من قال خبلقه، وبدع من قال حبدوثه، 



  .بأن القرآن قدمي: لفظي بالقرآن غري خملوق، ومل يأت عنه وال عن السلف القول: وبدع من قال
  .ما تفوه أحد منهم ذا

  .من العبارات احملدثة املبتدعة: قدمي: فقولنا
  .هو حمدث بدعة: كما أن قولنا

ألفاظنا بالقرآن خملوقة، وإمنا حركام، : ما قلت: وأما البخاري فكان من كبار االئمة االذكياء، فقال
  .وأصوام وأفعاهلم خملوقة، والقرآن

)١١/٥١٠(  

  

  .كالم اهللا غري خملوقاملسموع املتلو امللفوظ املكتوب يف املصاحف 
جملد، فأنكر عليه طائفة، وما فهموا مرامه كالذهلي، وأيب زرعة، " أفعال العباد " وصنف يف ذلك كتاب 

  .وأيب حامت، وأيب بكر االعني، وغريهم
القرآن معىن قائم بالنفس، وإمنا هذا املرتل حكايته : مث ظهر بعد ذلك مقالة الكالبية، واالشعرية، وقالوا

  .ه ودال عليهوعبارت
  .هذا املتلو معدود متعاقب، وكالم اهللا تعاىل ال جيوز عليه التعاقب، وال التعدد: وقالوا

 - واهللا -بل هو شئ واحد قائم بالذات املقدسة، واتسع املقال يف ذلك، ولزم منه أمور وألوان، تركها 
  .من حسن االميان

  .وباهللا نتأيد
  .وقد كان علي بن حجر من أوعية العلم

  .ومئة باحلرمني والعراق والشام واجلزيرة وخراسان) ١(كتب عنه بضع وسبعون 
  .ومل يلق مالك بن أنس، فاته هو ومحاد بن زيد، وكان يسمع يف حياما بالكوفة وغريها

  ".أحكام القرآن " وله مصنفات مفيدة، منها كتاب 
  .سني ومئةولدت سنة أربع ومخ: مسعته، يقول: قال أمحد بن املبارك املستملي

أجلك * أحن إىل كتابك غري أين : كتب علي بن حجر إىل بعض إخوانه: وقال إبراهيم بن أورمة احلافظ
شفيت غليل صدري من عتايب وإن سبقت بنا ذات * عن عتاب يف كتاب وحنن إن التقينا قبل موت 

  ) ٢(فكم من غائب حتت التراب * املنايا 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .، وهو خطأ"وسبعني : " االصليف ) ١(



  .٤١٧ / ١١" تاريخ بغداد " ، ويف ٩٦١: ، ورقة"ذيب الكمال " االبيات يف ) ٢(
(*)  

)١١/٥١١(  

  

يف كل يوم سوى ما يفاد * وظيفتنا مئة للغريب : مسعت علي بن حجر ينشد: قال احلسن بن سفيان
لكم مئة يف :  مرة وقد سألوه الزيادةوأنشد: قال) ١(أحاديث فقه قصار جياد * شريكية أو هشيمية 

به طالب منكم على * حديثا حديثا الأزيدكم حرفا وما طال منها من حديث فإنين * كل يوم أعدها 
حدثنا : وإال فجيؤوا من حيدثكم ألفا قال أبو العباس الدغويل* قدره صرفا فإن أقنعتكم فامسعوها سرحية 

ض مشايخ مرو إىل علي بن حجر يسكر وأرز وثوب، فرده وجه بع: عبد اهللا بن جعفر بن خاقان، قال
ربنا، * تعاىل : فيه بعض االحياش واالحشام فتعجبت مث قلت* جاءين عنك مرسل بكالم : وكتب إليه

  بعد تسعني حجة حبطام* ذي من االمور العظام خاب سعيي لئن شريت خالقي 
عند أهل العقول * لذي مستنيه يزري مبثلي ين أرجو حلول دار السالم وا* أنا بالصرب واحتمايل الخوا 

  .مات علي بن حجر يف مجادى االوىل سنة أربع وأربعني ومئتني: واالحالم قال البخاري
  .يف يوم االربعاء منتصف الشهر: وقال الباشاين

يب الفضل أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر املستملي، أخربنا أبو القاسم بن أ
  اهلراس، حدثنا أبو طاهر حممد ابن الفضل بن خزمية، أخربنا جدي أبو بكر، حدثنا علي بن حجر، حدثنا 

______________  
  ) *اهلامش* (
  .٩٦١: ، ورقة"ذيب الكمال " البيتان يف ) ١(

(*)  

)١١/٥١٢(  

  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه إمساعيل بن جعفر، حدثنا العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة، 
ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا : " وسلم قال

."  
  .عن علي مثله) ١(أخرجه مسلم 

وفيها تويف أمحد بن منيع، وإسحاق بن موسى، وحممد بن أبان املستملي، وأبو عمار احلسني بن حريث، 



شجاع احلافظ، ومحيد بن مسعدة، وعتبة بن عبد اهللا املروزي، وابن أيب الشوارب، ويعقوب واحلسن بن 
  .بن السكيت، وجماهد بن موسى

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .باب استحباب العفو والتواضع: يف الرب والصلة) ٢٥٨٥(رقم ) ١(

(*)  

)١١/٥١٣(  

  

  الطبقة الثالثة عشر
  ).خ، د، س، ق * ( دحيم- ١٤٠

القاضي االمام الفقيه احلافط، حمدث الشام، أبو سعيد عبدالرمحن ابن إبراهيم بن عمرو بن ميمون 
  .الدمشقي، قاضي مدينة طربية قاعدة االردن

  .وأما اليوم، فأم االردن بلد صفد
  .ولد يف شوال سنة سبعني ومئة

  .قاله ابنه عمرو
بن مسلم، وسويد بن عبد العزيز، وإسحاق بن سفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، والوليد : حدث عن

يوسف االزرق، وحممد بن شعيب، وعمر بن عبد الواحد، وشعيب بن إسحاق، وأيب ضمرة أنس بن 
عياض، وعمرو بن أيب سلمة، وأيب مسهر، وخلق كثري باحلجاز والشام، ومصر والكوفة، والبصرة، 

  .ل، صحح وعللوعين ذا الشأن، وفاق االقران، ومجع وصنف، وجرح وعد
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، تاريخ ٢١٢، ٢١١ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٨٢ / ٢، التاريخ الصغري ٢٥٦ / ٥التاريخ الكبري * 

 ٤٢١ / ٩، تاريخ دمشق ٣١٩ / ٥، االنساب ٢٠٤ / ١، طبقات احلنابلة ٢٦٧، ٢٦٥ / ١٠بغداد 
 ٢، تذهيب التهذيب ٥٤٦ / ٢ان االعتدال ، ميز٤٤٥ / ١، العرب ٧٧٣: ب، ذيب الكمال، ورقة/ 
 / ٦، ذيب التهذيب ٣٦١ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٣٤٦ / ١٠، البداية والنهاية ٢٠٣/ 



  .١٠٨ / ٢، شذرات الذهب ٢٢٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٨: ، طبقات احلفاظ١٣٢، ١٣١
(*)  

)١١/٥١٥(  

  

والقزويين، وأبو حممد الدارمي، وأبو حامت، وأبو زرعة البخاري، وأبو داود، والنسائي، : حدث عنه
الرازيان، وأبو زرعة الدمشقي، وبقي بن خملد، وإبراهيم احلريب، وأمحد بن املعلى، وولداه عمرو 

وإبراهيم ابنا دحيم، وحممد بن حممد الباغندي، وأمحد بن أيوب والد الطرباين، وزكريا خياط السنة، 
ابن قتيبة العسقالين، وعبد اهللا بن عتاب الزفيت، وجعفر الفريايب، وحممد بن وحممد بن خرمي العقيلي، و

  بشر بن مامويه، وخلق
  .كثري

  .كان دحيم مييز ويضبط، وهو ثقة: كان يعرف بدحيم اليتيم، فسمعت أيب، يقول: قال ابن أيب حامت
  .ثقة مأمون: وقال النسائي

  .اناويل دحيم قضاء الرملة زم: وقال أبو أمحد احلاكم
  .روى عنه حممد بن حيىي الذهلي، واحلسن بن شبيب املعمري

  .حدث ببغداد قدميا: وقال أبو بكر اخلطيب
  .فروى عنه من أهلها احلسن الزعفراين، والرمادي، وحنبل، وعباس الدوري، وإبراهيم احلريب

  .وكان ينتحل مذهب االوزاعي
م بغداد سنة اثنيت عشرة ومئتني، فرأيت أيب، قدم دحي: مسعت احلسن بن علي بن حبر، يقول: قال عبدان

  .وأمحد بن حبنل، وحيىي بن معني، وخلف بن سامل بني يديه كالصبيان قعودا
  .هؤالء أكرب منه، ولكن أكرموه لكونه قادما، واحترموه حلفظه: قلت

  دحيم ثقة، كان خيتلف إىل بغداد، فذكروا الفئة: قال أمحد العجلي

)١١/٥١٦(  

  

  .من قال هذا، فهو ابن الفاعلة، فنكب عنه الناس، مث مسعوا منه: هل الشام، فقالالباغية هم أ
  .هذه هفوة من نصب، أو لعله قصد الكف عن التشغيب بتشعيث: قلت

  .دحيم حجة، مل يكن بدمشق يف زمانه مثله: مسعت أبا داود، يقول: قال أبو عبيد اآلجري
  .هو عاقل ركني: م، ويقولمسعت أمحد بن حنبل يثين على دحي: قال املروذي



  .ثقة: وقال الدار قطين
  .هو أوثق من حرملة: وقال أبو أمحد بن عدي

ومن رفاقه سليمان بن عبدالرمحن، وسليمان بن أمحد الواسطي، وهشام بن عمار، وحممد بن أيب : قلت
  .السري العسقالين

  ".صفة املنافق " ويقع يل من عايل حديثه يف 
ي، أن كتاب املتوكل ورد على دحيم عبد الرمحن بن إبراهيم موىل يزيد بن ذكر حممد بن يوسف الكند

معاوية، وهو على قضاء فلسطني، يأمره باالنصراف إىل مصر ليليها، فتويف بفلسطني يف يوم االحد يف 
  .شهر رمضان سنة مخس وأربعني ومئتني

  .وكذا أرخ وفاته ابنه عمرو بن دحيم ومجاعة
 بدمشق بعد عام أربعني ومئتني، وأنشأ القصر املشهور بني املزة وداريا، وقد كان املتوكل ملا سكن

  .وسكنه، عرف بفضيلة دحيم ومعرفته بالسنن، فأمر بتوليته قضاء الديار املصرية، فحان االجل
  .مات يف سابع عشر رمضان

)١١/٥١٧(  

  

مد بن عبدامللك املقرئ أخربنا عمر بن حممد ببغداد، أخربنا حم: كتب إيل حيىي بن أيب منصور الفقيه
وأخربنا ) ح(، وحيىي بن علي، وعبد اخلالق بن عبد الصمد، وأبو غالب بن البناء "املفتاح " مؤلف 

وأخربنا املسلم بن حممد القيسي، ) ح(املقداد بن هبة اهللا القيسي، أخربنا سعيد بن حممد بن الرزاز 
وأخربنا ) ح(أخربنا أبو الفضل االرموي : ، قاالأخربنا داود بن مالعب: وإبراهيم بن علي الزاهد، قاال

  علي بن أمحد يف كتابه، أخربتنا نعمة
وأخربنا أمحد بن إسحاق االبرقوهي، أنبأنا الفتح بن عبد ) ح(بنت علي، أخربنا جدي حيىي بن الطراح 

ائفي، السالم، أخربنا حممد بن عمر بن يوسف االرموي وأبو غالب حممد بن علي، وحممد بن أمحد الطر
  .أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن املسلمة: قالوا سبعتهم

أخربنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهري سنة مثانني وثالث مئة، حدثنا أبو بكر جعفر بن حممد احلافظ 
حدثنا الوليد : سنة مثان وتسعني ومئتني، حدثنا عبدالرمحن بن إبراهيم، والوليد ابن عتبة الدمشقيان، قاال

 مسلم، حدثنا سعيد هو ابن عبد العزيز، وعبد الغفار بن إمساعيل، عن إمساعيل بن عبيد اهللا، مسع أبا بن
ليكفرن أقوام : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: مسع أبا الدرداء، يقول: عبد اهللا االشعري، يقول

  ".بعد إميام 
: " قال" ليكفرن أقوام بعد إميام ؟ : " غين أنك قلتبل: يارسول اهللا: فبلغ ذلك أبا الدرداء، فأتاه، فقال



  ).١" (نعم، ولست منهم 
حدثنا عبدالرمحن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا االوزاعي، مسعت بالل بن سعد، : وبه

  ).٢(ال تكن وليا هللا يف العالنية، وعدوه يف السر : يقول
  

______________  
  ) *اهلامش* (
 ١٩ عام، و ٦٦: للفريايب، ص" صفة النفاق وذم املنافقني " صحيح، وهو يف كتاب إسناده ) ١(

  .خاص
  . خاص١٦ عام، و ٦٣: للفريايب، ص" صفة النفاق وذم املنافقني " هو يف كتاب ) ٢(

(*)  

)١١/٥١٨(  

  

طبقات " ، أبو علي اخلزاعي، له ديوان مشهور، وكتاب ابن علي، شاعر زمانه*  دعبل - ١٤١
   ".الشعراء

  .وكان من غالة الشيعة، وله هجو مقذع
  .رأى مالكا االمام، يروي عنه حممد بن موسى الرببري، وغريه

  .بلغت جوائز عبد اهللا بن طاهر له ثالث مئة ألف درهم
  .كان أحدب أصم: وقيل
  .هجا املأمون والكبار، وكان خبيث اللسان والنفس حىت إنه هجا قبيلته خزاعة: وقيل
ك بن طوق، فدس عليه من طعنه يف قدمه حبربة مسمومة، فمات من الغد سنة ست هجا مال: ويقال

  .وأربعني ومئتني
دعين من فضولك، أنا واهللا، أستصلب مذ سبعني سنة، ما : المه صاحب له يف هجاء اخللفاء، فقال: يقال

  .وجدت من جيود خبشبة
  

  ة، أبو العباس العبدي البصريابن غيالن بن حكم، شيخ املالكي) ١ * * ( أمحد بن املعذل- ١٤٢
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٢٢٩: ، الفهرست٢٩ / ١٨، االغاين ٥٣٩: ، الشعر والشعراء٢٦٨، ٢٦٤: طبقات الشعراء* 



، معجم االدباء ٢٩٩: ، املوشح٢٠٨، ٢٠٢ / ١، معاهد التنصيص ٣٨٥، ٣٨٢ / ٨تاريخ بغداد 
، ٢٧٠، ٢٦٦ / ٢، وفيات االعيان ٤٤٧ / ١ ، العرب٢٧ / ٢، ميزان االعتدال ١١٢، ٩٩ / ١١

، ذيب ابن ٣٢٣، ٣٢٢ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٣٠ / ٢، لسان امليزان ٣٤٨ / ١٠البداية والنهاية 
  .٢٢٧ / ٥عساكر 

، ١٨٤ / ٨، الوايف بالوفيات ٤٣٤ / ١، العرب ٢٥١ / ٣، االغاين ٣٧٠، ٣٦٨: طبقات الشعراء* * 
  .٩٦، ٩٥ / ٢، شذرات الذهب ١٨٥

  .، بالدال املهملة"املعدل " إىل " املعذل " ، ٤٣٤ / ١" العرب " تصحف يف املطبوع من ) ١(
  .١٢٩٩: ص" تبصري املنتبه " ، و ٦٠٠" املشتبه " وانظر 

(*)  

)١١/٥١٩(  

  

  .املالكي، االصويل، شيخ إمساعيل القاضي
  تفقه بعبد امللك بن

  .صاحب تصانيف وفصاحة وبياناملاجشون، وحممد بن مسلمة، وكان من حبور الفقه، 
  .حدث عن بشر بن عمر الزهراين وطبقته

  .إمساعيل القاضي، وأخوه محاد، ويعقوب بن شيبة: أخذ عنه
  .أمحد بن حنبل: أمحد بن املعذل أفضل من أمحدكم، يعين: قال يل أبو خليفة: قال أبو بكر النقاش

  .نة واالدب واحلالوة يف غايةكان ابن املعذل من الفقه والسكي: قال أبو إسحاق احلضرمي
أنت كاالصبع الزائدة، إن تركت، شانت، : وكان أخوه عبد الصمد الشاعر يؤذيه، فكان أمحد، يقول له

  .وإن قطعت، آملت
  .وقد كان أهل البصرة يسمون أمحد الراهب لتعبده ودينه

  .زهادة: كان ينهاين عن طلب احلديث، يعين: قال أبو داود
  .ق القرآنكان يقف يف خل: قلت

كان أمحد بن : وروى املعاىف اجلريري، عن يعقوب بن حممد الكريزي، عن عبد اجلليل بن احلسن، قال
يا أبا عاصم، إن اهللا خلقك جدا، فال : املعذل يف جملس أيب عاصم، فمزح أبو عاصم خيجل أمحد، فقال

  .زلن، فإن املستهزئ جاهل
  .، فخجل أبو عاصم)٦٧: البقرة) (باهللا أن أكون من اجلاهلنيقالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ : (قال تعاىل

  .مث كان يقعد أمحد بن املعذل إىل جنبه



كنت عند ابن املاجشون، فجاءه بعض : وروى ميوت بن املزرع، عن املربد، عن أمحد بن املعذل، قال
  يا أبا مروان،: جلسائه، فقال

)١١/٥٢٠(  

  

  اخلع:  يل رجل، فقالأعجوبة، خرجت إىل حائطي بالغابة، فعرض
  .الين أخوك، وأنا عريان: مل ؟ قال: ثيابك، قلت

  .قد لبستها برهة: فاملواساة ؟ قال: قلت
  .ال بأس للرجل أن يغتسل عريانا: قد روينا عن مالك، أنه قال: فتعريين ؟ قال: قلت
  .ترى عوريت: قلت
  .لو كان أحد يلقاك هنا، ما تعرضت لك: قال
  .كال، أردت أن توجه عبيدك، فأمسك: ، وأبعث ا إليك، قالدعين أدخل حائطي: قلت
  .أحلف لك: قلت
  .ال تلزم ميينك للص: قال

تصفحت أمر اللصوص من عهد النيب، صلى اهللا : البعثن ا طيبة ا نفسي، فأطرق مث قال: فحلفت له
  . لهعليه وسلم، إىل وقتنا، فلم أجد لصا أخذ بنسيئة، فأكره أن أبتدع، فخلعت ثيايب

  .مل أرله وفاة
  

  .احلضرمي املالكي: العالمة فقيه املغرب، أبو البشر االزدي، ويقال *  زيد بن بشر- ١٤٣
  .رأى ابن هليعة، ومسع ابن وهب، ورشدين بن سعد، وأشهب

  .أبو زرعة، وسليمان بن سامل، وحيىي بن عمر، وسعيد بن إسحاق االفريقيون: وعنه
  .وكان من أكرب تالمذة ابن وهب

  .رجل صاحل عاقل، خرج إىل املغرب، فمات هناك، وهو ثقة: قال أبو زرعة
  .كان من صليبة االزد، وجدته موالة حلضرموت: وقال أبو عمر الكندي

  .نشأ يف حجر ابن هليعة، وما مسع منه
  

______________  
  ) *اهلامش* (



  .٥٥٧ / ٣اجلرح والتعديل * 
(*)  

)١١/٥٢١(  

  

  .رط شجاعةوكان ذاكرم وجود، وف: قلت
  كان سبب فراقه: قيل

  .مصر حمنة القرآن
  .تويف بتونس سنة اثنتني وأربعني ومئتني: قال ابن يونس

  
احلافظ احملدث االمام الرحال، مسند حلب، وإمام جامعها، أبو ) د، س * ( ابن أخي االمام- ١٤٤

  .امحممد عبدالرمحن بن عبيد اهللا بن حكيم االسدي احلليب، ويعرف بابن أخي االم
أيب املليح احلسن بن عمر الرقي، وعبيد اهللا بن عمرو الرقي، وخلف بن خليفة، وإبراهيم بن : حدث عن

  .سعد، وعبد العزيز بن أيب حازم، وعبد العزيز بن حممد، وأقرام باحلجاز والشام والعراق واجلزيرة
  .وكان حمدث حلب مع أيب نعيم عبيد بن هشام

، وبقي بن خملد، واحلسني بن إسحاق التستري، وسعيد بن عبد العزيز أبو داود، والنسائي: حدث عنه
احلليب، وعبدان االهوازي، وعلي بن عبداحلميد الغضائري، واحلسن بن سفيان، وعمر بن سعيد 

  .املنبجي، وعبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد العزيز ابن أخي االمام الصغري، وخلق كثري
  .صدوق: قال أبو حامت
  .ال بأس به: ائيوقال النس

  .مات سنة بضع وأربعني ومئتني: قلت
  :أما

______________  
  ) *اهلامش* (
، ذيب ٢١٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٠٤: ، ذيب الكمال، ورقة٢٥٨ / ٥اجلرح والتعديل * 

  .٢٣١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٤ / ٦التهذيب 
(*)  

)١١/٥٢٢(  

  



   * ابن أخي االمام الصغري- ١٤٥
  .دث الصادق املعدل، عبدالرمحن بن عبيد اهللا بن عبد العزيز بن الفضل اهلامشي العباسي احلليبفهو احمل

صاحب الترمجة، وعن إبراهيم بن سعيد اجلوهري، وحممد بن قدامة املصيصي، وبركة بن : حدث عن
  .حممد احلليب، وحاجب بن سليمان، وأمحد بن حرب الطائي، وعدة

و بكر حممد بن سليمان الربعي، وأبو بكر بن املقرئ، والقاضي علي بن أبو أمحد بن عدي، وأب: وعنه
  .حممد بن إسحاق احلليب، وعدة

  .أبا القاسم: يكىن أبا حممد، وقيل
  .عاش إىل بعد سنة عشر وثالث مئة، ما أظن به بأسا

 ، وأنه حدث بدمشق، وما ذكر الكبري، النه ليس من شرط"تارخيه " ذكره احلافظ ابن عساكر يف 
  .كتابه

  
، كان زاهدا عابدا ربانيا، بعيد الصيت، السجستاين املبتدع، شيخ الكرامية* *  حممد بن كرام - ١٤٦

  .كثري االصحاب، ولكنه يروي الواهيات كما قال ابن حبان
خذل حىت التقط من املذاهب أرداها، ومن االحاديث أوهاها، مث جالس اجلويباري، وابن متيم، ولعلهما 

   ألف حديث، وأخذقد وضعا مئة
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٢٢٥، ٢٢٤ / ٦، ذيب التهذيب ٢١٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٠٤: ذيب الكمال، ورقة* 

  .٢٣١: خالصة تذهيب الكمال
، ٣٧٥ / ٤، الوايف بالوفيات ٢١ / ٤، ميزان االعتدال ٨٩ / ٣، اللباب ١٥٨ / ١امللل والنحل * * 

، تذكرة ٢٤ / ٣، النجوم الزاهرة ٣٥٦، ٣٥٣ / ٥، لسان امليزان ٢٠ / ١١ة ، البداية والنهاي٣٧٧
  .١٠٦ / ٢احلفاظ 

(*)  

)١١/٥٢٣(  

  

  .التقشف عن أمحد بن حرب
  .االميان هو نطق اللسان بالتوحيد، جمرد عن عقد قلب، وعمل جوارح: كان يقول: قلت

  .يب جتوز منه الكبائر سوى الكذببأن الباري جسم ال كاالجسام، وأن الن: وقال خلق من االتباع له



  .وقد سجن ابن كرام، مث نفي
  .وكان ناشفا عابدا، قليل العلم

  .مكث يف سجن نيسابور مثاين سنني، ومات بأرض بيت املقدس سنة مخس ومخسني ومئتني: قال احلاكم
  ".تاريخ االسالم " طولنا ترمجته يف : قلت

  .وكانت الكرامية كثريين خبراسان
  .، مث قلوا وتالشواوهلم تصانيف

  .نعوذ باهللا من االهواء
  

  .، أبو يوسف االنطاكي، أصله من حلبابن حامد احلافظ) د* ( يعقوب بن كعب - ١٤٧
مسع عطاء بن مسلم، وشعيب بن إسحاق، وعيسى بن يونس، وابن وهب، وأبا معاوية، وطبقتهم، وكان 

  .ذا رحلة وفضل
 بن أيب خيثمة، وأبو بكر ابن أيب عاصم، وحممد بن إبراهيم أبو داود، ويزيد بن جهور، وأمحد: روى عنه

  .البوشنجي، وآخرون
  .وثقه أبو حامت

  
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٥٣، ١٥٥٢: ، ذيب الكمال، ورقة٢١٤، ٢١٣ / ٩اجلرح والتعديل * 

  .٤٣٧: ال، خالصة تذهيب الكم٣٩٤ / ١١، ذيب التهذيب ١ / ١٨٧، ٢ / ١٨٦
(*)  

)١١/٥٢٤(  

  

  .ثقة رجل صاحل، صاحب سنة: وقال العجلي
  

ابن سعيد االمام احملدث الثقة، مسند العراق، أبو احلسن ) خ، د، س * ( علي بن مسلم- ١٤٨
  .الطوسي مث البغدادي

 مسع جرير بن عبداحلميد، ويوسف بن يعقوب املاجشون، وهشيم ابن بشري، وعبد اهللا بن املبارك، وحيىي
  .بن أيب زائدة، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وأبا يوسف القاضي، وخلقا كثريا



  .وعين ذا الشأن، ومجع وصنف
البخاري، وأبو داود، والنسائي، وحيىي بن معني رفيقه، وأبو بكر االثرم، وابن أيب الدنيا، : حدث عنه

  .واحلسني بن عياش القطان، وآخرون، )١(وعبد اهللا بن أمحد، وأبو حممد بن صاعد، والقاضي احملاملي 
  .وروى النسائي أيضا عن رجل عنه

  .ال بأس به: وقال
  .مات لسبع بقني من مجادى اآلخرة سنة ثالث ومخسني ومئتني، عن ثالث وتسعني سنة: قلت

  أخربنا أبو املعايل بن إسحاق، أخربنا أبو احملاسن حممد بن هبة اهللا
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٩٩٣: ، ذيب الكمال، ورقة١٠٩، ١٠٨ / ١٢، تاريخ بغداد ٢٠٣ / ٦رح والتعديل اجل* 

  .٢٧٧: ، خالصة تذهيب الكمال٣٨٣، ٣٨٢ / ٧، ذيب التهذيب ٧٤ / ٣تذهيب التهذيب 
بفتح امليم واحلاء وكسر امليم والالم، هذه النسبة إىل احملامل اليت حيمل فيها الناس على اجلمال يف ) ١(

  .السفر
لقاضي احملاملي هو أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن سعيد بن أبان الضيب وا

 ه، وكان ٣٣٠احملاملي، ويل قضاء الكوفة ستني سنة ولد سنة مخس أو ست وثالثني ومئتني، ومات سنة 
  .ثقة

  .أ / ٥١٠: ، ورقة"االنساب " ترجم له السمعاين يف 
(*)  

)١١/٥٢٥(  

  

العزيز الدينوري، ببغداد، أخربنا عمي حممد بن عبد العزيز يف سنة تسع وثالثني ومخس مئة، ابن عبد 
، وأخربنا أمحد بن عبداحلميد، وحممد بن بطيخ، وعبد احلميد بن أمحد، )ح(أخربنا عاصم بن احلسن 

لرضى، أخربنا وأخربتنا خدجية بنت ا) ح(أخربنا عبدالرمحن بن جنم الواعظ : وأمحد بن عبد الرمحن، قالوا
أخربتنا فخر النساء شهدة بنت أمحد، أخربنا أبو عبد اهللا بن طلحة، قال هو : البهاء عبدالرمحن، قاال

أخربنا عبد الواحد بن حممد الفارسي، حدثنا احلسني بن إمساعيل احملاملي، حدثنا علي بن : وعاصم
كان يف ساقي :  جابر بن مسرة، قالمسلم، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا حجاج بن أرطاة، عن مساك، عن

: رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، محوشة، وكان ال يضحك إال تبسما، وكنت إذا نظرت إليه، قلت
  .أكحل العينني، وليس بأكحل



  ).١(هذا حديث غريب 
  

 بن حمبوب البصري املعتزيل، العالمة املتبحر، ذو الفنون، أبو عثمان عمرو بن حبر*  اجلاحظ - ١٤٩
  .صاحب التصانيف

  .أخذ عن النظام
  .أيب يوسف القاضي، ومثامة بن أشرس: وروى عن
  .أبو العيناء، وميوت بن املزرع ابن أخته، وكان أحد االذكياء: روى عنه

  
______________  

  ) *اهلامش* (
  .احلجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن، فالسند ضعيف) ١(
 / ١، أمايل املرتضى ١٣٢: ، نزهة االلباء٢٢٠، ٢١٢ / ١٢، تاريخ بغداد ٢١٢، ٢٠٨الفهرست * 

  ، ميزان٤٧٥، ٤٧٠ / ٣، وفيات االعيان ١١٤، ٧٤ / ١٦، معجم االدباء ١٩٤
، لسان ٢٠، ١٩ / ١١، البداية والنهاية ١٣٦: ، سرح العيون٤٥٦ / ١، العرب ٢٤٧ / ٣االعتدال 

  .١٢٢ ،١٢١ / ٢، شذرات الذهب ٢٦٥: ، بغية الوعاة٣٥٧، ٣٥٥ / ٤امليزان 
(*)  

)١١/٥٢٦(  

  

  .ما هو بثقة: قال ثعلب
  .كان جده مجاال أسود: وقال ميوت

  .نسيت كنييت ثالثة أيام، حىت عرفين أهلي: وعن اجلاحظ
  .كان ماجنا قليل الدين، له نوادر: قلت

كيف من نصفه مفلوج، ونصفه اآلخر منقرس ؟ لو : كيف أنت ؟ قال: دخلت عليه، فقلت: قال املربد
  . ذباب آلمله، واآلفة يف هذا أين جزت التسعنيطار عليه

مات : قال ابن زبر! ! وما يصنع أمري املؤمنني بشق مائل، ولعاب سائل ؟ : طلبه املتوكل، فقال: وقيل
  .سنة مخسني ومئتني

  .مات سنة مخس ومخسني ومئتني: وقال الصويل
  .كان من حبور العلم، وتصانيفه كثرية جدا: قلت



كتاب قط إال استوىف قراءته، حىت إنه كان يكتري دكاكني الكتبيني، ويبيت فيها مل يقع بيده : قيل
  .يف قوة احلفظ) ١(للمطالعة، وكان باقعة 

  .كان اجلاحظ ينوب عن إبراهيم بن العباس الصويل مدة يف ديوان الرسائل: وقيل
إن أكلت اصطلحت االضداد على جسدي، إن أكلت باردا أخذ برجلي، و: وقال يف مرضه للطبيب

  .حارا أخذ برأسي
  املنفعة توجب احملبة، : ومن كالم اجلاحظ إىل حممد بن عبدامللك

______________  
  ) *اهلامش* (
  ما فالن إال باقعة من البواقع، مسي باقعة حللوله بقاع االرض،: أي داهية، يقال) ١(

  .لكثري البحث عنها، ارب هلا بهوكثرة تنقيبه يف البالد، ومعرفته ا، فشبه الرجل البصري باالمور، ا
  ...(*)رجل عالمة ونسابة: واهلاء دخلت يف نعت الرجل للمبالغة يف صفته، كما قالوا

)١١/٥٢٧(  

  

واملضرة توجب البغضة، واملضادة عداوة، واالمانة طمأنينة، وخالف اهلوى يوجب االستثقال، ومتابعته 
  .توجب االلفة

  .ور يوجب الفرقةالعدل يوجب اجتماع القلوب، واجل
  .حسن اخللق أنس، واالنقباض وحشة

التكرب ست، والتواضع مقة، اجلود يوجب احلمد، والبخل يوجب الذم، التواين يوجب احلسرة، واحلزم 
يوجب السرور، والتغرير ندامة، ولكل واحدة من هذه إفراط وتقصري، وإمنا تصح نتائجها إذا أقيمت 

ذير، واالفراط يف التواضع مذلة، واالفراط يف الغدر يدعو إىل أن ال حدودها، فإن االفراط يف اجلود تب
  .تثق بأحد

  .واالفراط يف املؤانسة جيلب خلطاء السوء
 وأنا واضع هذين الكتابني يف خلق القران، وهو املعىن الذي يكثره أمري املؤمنني -وما كان حقي : وله

 إال أن أقعد فوق السماكني، بل فوق العيوق، -ويعزه، ويف فضل ما بني بين هاشم، وعبد مشس وخمزوم 
  .أو أجتر يف الكربيت االمحر، وأقود العنقاء بزمام إىل امللك االكرب

وهو فرق ما بني الذكر واالنثى، " النساء " سبع جملدات، وأضاف إليه كتاب " احليوان " وله كتاب 
  ".اجلمال " وقد أضيف إليه كتاب مسوه كتاب " البغال " وكتاب 

  .يس من كالم اجلاحظ، وال يقاربهل



إمنا إناء وجارية ومن خيدمها، ومحار، : فتبسم، وقال: ألك بالبصرة ضيعة ؟ قال: قال رجل للجاحظ
  .وخادم

إىل ابن الزيات، فأعطاين ألفي دينار، وأهديت إىل فالن فذكر حنوا من ذلك، " احليوان " أهديت كتاب 
  .أنه يف خري وثروة: يعين

أخربنا بشر، : أخربنا عمرو، فاستملى: أمليت على إنسان مرة: مسعت خايل، يقول: املزرعقال ميوت بن 
  .أخربنا زيد: وكتب
  .يظهر من مشائل اجلاحظ أنه خيتلق: قلت

)١١/٥٢٨(  

  

، فأدخلناه على )١(أنا واجلاحظ وضعنا حديث فدك : حدثنا أبو العيناء، قال: قال إمساعيل الصفار
  .ال يشبه آخر هذا احلديث أوله:  إال ابن شيبة العلوي، فإنه قالالشيوخ ببغداد، فقبلوه

  .كان أبو العيناء حيدث ذا بعدما تاب: مث قال الصفار
يتكلم الوزير برأيي، وصالت اخلليفة متواترة إيل، وآكل من الطري : كيف حالك ؟ قال: قيل للجاحظ

  . بالفرجأمسنها، وألبس من الثياب ألينها، وأنا صابر حىت يأيت اهللا
  .بل الفرج ما أنت فيه: قيل
سقام احلرص : بل أحب أن أيل اخلالفة، وخيتلف إيل حممد بن عبدامللك يعين الوزير، وهو القائل: قال

، "احليوان " أهديت إىل حممد بن عبدامللك كتاب : وقال) ٢(وداء اجلهل ليس له طبيب * ليس له دواء 
  .فأعطاين مخسة آالف دينار

الزرع " إىل أمحد بن أيب دواد، فأعطاين كذلك، وأهديت كتاب " البيان والتبيني  " وأهديت كتاب
  .إىل إبراهيم الصويل، فأعطاين مثلها" والنخل 

  .فرجعت إىل البصرة، ومعي ضيعة ال حتتاج إىل حتديد، وال إىل تسميد
  

______________  
  ) *اهلامش* (
حديث فدك، مسعها احلاكم من عبد العزيز بن عبدامللك هذا كذب، يعين : قال ابن أيب شيبة العلوي) ١(

  .االعور
  .ما علمت ما أراد حبديث فدك: قال ابن حجر

  .٣٥٦ / ٤" لسان امليزان " انظر 



  ".اجلهل " بدل " وداء البخل : ، وروايته فيه٨٩ / ١٦" معجم االدباء " هو يف ) ٢(
* لرأي املصيب ليكشف عنك حيلة كل ريب غذاه العلم وا* يطيب العيش أن تلقى حليما : وجاء قبله

  .البيت...وفضل العلم يعرفه االريب سقام احلرص
  .٢١٥ / ١٢" تاريخ بغداد " وهو يف 

(*)  

)١١/٥٢٩(  

  

  .وقد روى عنه ابن أيب داود حديثا واحدا
د الر" ، و "الرد على املشبهة " ، و "الرد على أصحاب االهلام " منها : وتصانيف اجلاحظ كثرية جدا

احلجة والنبوة " ، "الوعيد " ، "الرد على اليهود " ، و "فضائل الترك " ، "الطفيلية " ، "على النصارى 
  .وأشياء" ذم الزىن " ، "حانوت عطار " ، "البلدان " ، "املعلمني " ، "

نا أخربنا أمحد بن سالمة كتابة، عن أمحد بن طارق، أخربنا السلفي، أخربنا املبارك بن الطيوري، حدث
حممد بن علي الصوري إمالء، حدثنا خلف بن حممد احلافظ بصور، أخربنا أبو سليمان بن زبر، حدثنا 

من : أتيت اجلاحظ، فاستأذنت عليه، فاطلع علي من كوة يف داره، فقال: أبو بكر ابن أيب داود، قال
  .رجل من أصحاب احلديث: أنت ؟ فقلت

  .إين ابن أيب داود: لتأو ما علمت أين الأقول باحلشوية ؟ فق: فقال
  .مرحبا بك وبأبيك، ادخل: فقال

  .حتدثين حبديث واحد: ما تريد ؟ فقلت: فلما دخلت، قال يل
أن النيب صلى اهللا : حدثنا حجاج بن املنهال، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: اكتب: فقال

  ).١(عليه وسلم، صلى على طنفسة 
  .ينبغي البن أيب داود أن يكذبما : زدين حديثا آخر، فقال: فقلت
كفانا اجلاحظ املؤونة، فما روى من احلديث إال الرتر اليسري، والهو مبتهم يف احلديث، بلى يف : قلت

النفس من حكاياته وهلجته، فرمبا جازف، وتلطخه بغري بدعة أمر واضح، ولكنه أخباري عالمة، صاحب 
  .فنون وأدب باهر، وذكاء بني، عفا اهللا منه

  
______________  

  ) *اهلامش* (
هي البساط اليت هلا مخل رقيق، : النمرقة فوق الرحل، ومجعها طنافس، وقيل: الطنفسة: يف اللسان) ١(



  .والثاين هو املراد يف هذا احلديث
(*)  

)١١/٥٣٠(  

  

  .الفقيه الكبري، أبو جعفر البغدادي اخلالل) ت، س* ( أمحد بن خالد - ١٥٠
  .وابن علية، وابن عيينة، وشعيب بن حرب، ومعن، والشافعي، وعدةإسحاق االزرق، : حدث عن

  .الترمذي، والنسائي، وأمحد االبار، وجعفر الفريايب، وعمر البجريي، واحلسني بن إدريس، وخلق: وعنه
  .كان خريا عدال ثقة رضى صدوقا: قال أبو حامت الرازي

  .ثقة نبيل قدمي الوفاة: وقال الدار قطين
  .مات بسامراء سنة سبع وأربعني ومئتني: وقال ابن قانع

  
  .، نزيل نيسابوراالمام الثبت، أبو علي البغدادي البزاز) س* * ( أمحد بن اخلليل - ١٥١

  .علي بن عاصم، ويزيد بن هارون، وحجاج االعور، وروح بن عبادة، وقراد، وطبقتهم: حدث عن
  .رون خامتتهم أبو علي املذكر ذاك التالفالنسائي، واحلسني القباين، وعبدان، وابن خزمية، وآخ: وعنه

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ذيب ٤٢ / ١، طبقات احلنابلة ١٢٧، ١٢٦ / ٤، تاريخ بغداد ٤٩ / ٢اجلرح والتعديل * 

 ١، ذيب التهذيب ٥ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ١٠ / ١، تذهيب التهذيب ٢١: الكمال، ورقة
  .٥: ل، خالصة تذهيب الكما٢٧/ 

، ميزان ٢١: ، ذيب الكمال، ورقة١٣١، ١٢٩ / ٤، تاريخ بغداد ٣٨٧ / ٢التاريخ الصغري * * 
، خالصة تذهيب ٢٨، ٢٧ / ١، ذيب التهذيب ١٠ / ١، تذهيب التهذيب ٩٦ / ١االعتدال 

  .٦، ٥: الكمال
(*)  

)١١/٥٣١(  

  



  .وثقه النسائي
  .ثقة مأمون: وقال احلاكم
  .بيع االول سنة مثان وأربعني ومئتنيتويف يف ر: قال القباين

  ).١(أمحد بن اخلليل الربجالين شيخ النجاد سيأيت 
  

   * أمحد بن اخلليل النوفلي القومسي- ١٥٢
  .االصمعي، وأيب النضر، واالنصاري، واملقرئ: عن

  .حيىي بن عبدك، ومجاعة: وعنه
  .وهو واه

  
فيض بن أمحد، : ة، ثوبان بن إبراهيم، وقيلالزاهد، شيخ الديار املصري * *  ذو النون املصري- ١٥٣
  .أبا الفياض: ، يكىن أبا الفيض، ويقال)٢(فيض بن إبراهيم النويب االمخيمي : وقيل

  .ولد يف أواخر أيام املنصور
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، ٢١: ، ذيب الكمال، ورقة١٣٣ / ٤يف اجلزء الثالث عشر وهو مترجم يف تاريخ بغداد ) ١(
  .١٠ / ١تذهيب التهذيب و
  ،٢١: ، ذيب الكمال، ورقة٤٢ / ١، طبقات احلنابلة ٥٠ / ٢اجلرح والتعديل * 

 ١، لسان امليزان ٢٨ / ١، ذيب التهذيب ١١، ١٠ / ١، تذهيب التهذيب ٩٦ / ١ميزان االعتدال 
  .٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٧/ 

، ١٣٥ / ١، االنساب ٣٩٣ / ٨ريخ بغداد ، تا٤، ٣ / ١٠ و ٣٩١، ٣٣١ / ٩حلية االولياء * * 
، ٣٤٧ / ١٠، البداية والنهاية ٤٤٤ / ١، العرب ٣١٨، ٣١٥ / ١، وفيات االعيان ٣٥ / ١اللباب 

، ٢٦، ١٥: ، طبقات الصوفية٢٢٣، ٢١٨: ، طبقات االولياء٣٢١، ٣٢٠ / ٢النجوم الزاهرة 
  .٢١١: ، الرسالة القشريية٨٤، ٨١ / ١طبقات الشعراين 

ر االلف وسكون اخلاء املعجمة والياء املنقوطة باثنتني من حتتها بني ميمني مكسورتني، وهي بكس) ٢(
  (*)نسبة إىل إمخيم، بلدة من ديار مصر بالصعيد، 

)١١/٥٣٢(  

  



  .مالك، والليث، وابن هليعة، وفضيل بن عياض، وسلم اخلواص، وسفيان بن عيينة، وطائفة: وروى عن
، وربيعة بن حممد الطائي، ورضوان ابن حميميد، وحسن بن مصعب، أمحد بن صبيح الفيومي: وعنه

  .واجلنيد بن حممد الزاهد، ومقدام بن داود الرعيين، وآخرون
  .وقل ما روى من احلديث، وال كان يتقنه

  .إنه من موايل قريش، وكان أبوه نوبيا: قيل
  .روى عن مالك أحاديث فيها نظر: وقال الدار قطين

  .وكان واعظا
  .كان عاملا فصيحا حكيما: ن يونسقال اب

  .تويف يف ذي القعدة سنة مخس وأربعني ومئتني
 وكان إذا ذكر بني يدي ٢٤٤محلوه على الربيد من مصر إىل املتوكل ليعظه يف سنة : وقال السلمي

  .املتوكل أهل الورع، بكى
  .كان أهل ناحيته يسمونه الزنديق: وقال يوسف بن أمحد البغدادي

  .ت الطري جنازته، فاحترموا بعد قربهفلما مات، أظل
، وهو )١(جاء أصحاب املطالب ذاالنون، فخرج معهم إىل قفط : عن أيوب مؤدب ذي النون، قال

  .شاب، فحفروا قربا، فوجدوا لوحا فيه اسم اهللا االعظم، فأخذه ذو النون، وسلم إليهم ما وجدوا
: يا أبا الفيض، ما كان سبب توبتك ؟ قال: حضرت ذا النون، فقيل له: قال يوسف بن احلسني الرازي

  منت يف الصحراء، ففتحت عيين فإذا 
______________  

  ) *اهلامش* (
  .بكسر القاف وسكون الفاء وبعدها طاء مهملة، بلدة بصعيد مصر) ١(

(*)  

)١١/٥٣٣(  

  

 عمياء سقطت من وكر، فانشقت االرض، فخرج منها سكرجتان ذهب وفضة، يف إحدامها) ١(قنربة 
  .مسسم، ويف االخرى ماء، فأكلت وشربت

  .ولزمت الباب إىل أن قبلين) ٢(حبسي، فتبت : فقلت
ذو النون أول من تكلم ببلدته يف ترتيب االحوال، ومقامات ": حمن الصوفية " يف ) ٣(قال السلمي 

  .االولياء، فأنكر عليه عبد اهللا بن عبد احلكم، وهجره علماء مصر



  .تكلم فيه السلف، وهجروه حىت رموه بالزندقةوشاع أنه أحدث علما مل ي
  .إنك زنديق: إم يقولون: فقال أخوه

وقال حممد بن : ووضعي كفي حتت خدي وتذكاري قال* ومايل سوى االطراق والصمت حيلة : فقال
إن هؤالء ميرون إىل : كنت مع ذي النون يف زورق، فمر بنا زورق آخر، فقيل لذي النون: الفرخي

  .هدون عليك بالكفرالسلطان، يش
  .اللهم إن كانوا كاذبني، فغرقهم، فانقلب الزورق، وغرقوا: فقال

مل محلهم وهو يعلم قصدهم ؟ والن يقفوا بني يدي اهللا غرقى خري هلم : فما بال املالح ؟ قال: فقلت له
  .وعزتك ال أدعو على أحد بعدها: من أن يقفوا شهود زور، مث انتفض وتغري، وقال

   مصر، وسألهمث دعاه أمري
  .عن اعتقاده، فتكلم، فرضي أمره

  .وطلبه املتوكل، فلما مسع كالمه، ولع به وأحبه
  .إذا ذكر الصاحلون، فحي هال بذي النون: وكان يقول

  
______________  

  ) *اهلامش* (
ملخروطية عصفورة من فصيلة القربيات، ورتبة اجلوامث ا: القنربة والقنربة والقربة والقنرباء والقنرباء) ١(

  .املناقري، مسر يف أعالها، ضاربة إىل بياض يف أسفلها، وعلى صدرها بقعة سوداء، دائمة التغريد
  ".قد تبت : " ٢١٩: ص" طبقات االولياء " يف ) ٢(
، صاحب ٤١٢هو أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني بن حممد بن موسى السلمي الصويف املتوىف سنة ) ٣(

ذكر عند غري املؤلف هنا ويف ترمجة حممد بن " حمن الصوفية " لكتابه هذا طبقات الصوفية، ومل يرد 
  الفضل البلخي اآلتية يف الد الرابع عشر من هذا الكتاب

)١١/٥٣٤(  

  

  .القران كالم اهللا غري خملوق: مسعت ذا النون، يقول: قال علي بن حامت
مهك، فاهللا خبالف ذلك، ومسعته مهما تصور يف و: مسعت ذا النون، يقول: وقال يوسف بن احلسني

أداء ما : العزم على الترك، الثالث: أوهلما الندم على ما مضى، الثاين: االستغفار جامع ملعان: يقول
إذابة كل حلم : رد املظامل يف االموال واالعراض واملصاحلة عليها، اخلامس: ضيعت من فرض هللا، الرابع

  .لطاعة كما وجدت حالوة املعصيةإذاقة أمل ا: ودم نبت على احلرام، السادس



ملا أوصلين : كيف خلصت من املتوكل، وقد أمر بقتلك ؟ قال: قلت لذي النون: وعن عمرو بن السرح
يا من ليس يف البحار قطرات، وال يف ديلج الرياح ديلجات، وال يف االرض : الغالم، قلت يف نفسي

  لكخبيئات، وال يف القلوب خطرات، إال وهي عليك دليالت، و
  .شاهدات، وبربوبيتك معترفات، ويف قدرتك متحريات

فبالقدرة اليت جتري ا من يف االرضني والسماوات إال صليت على حممد وعلى آل حممد، وأخذت قلبه 
  .أتعبناك يا أبا الفيض: عين، فقام املتوكل خيطو حىت اعتنقين، مث قال

 وكان مولعا به، يفضله على الزهاد، حضرت مع ذي النون جملس املتوكل،: وقال يوسف بن احلسني
  .صف يل أولياء اهللا: فقال
يا أمري املؤمنني، هم قوم ألبسهم اهللا النور الساطع من حمبته، وجللهم بالبهاء من إرادة كرامته، : قال

  .ووضع على مفارقهم تيجان مسرته
  .فذكر كالما طويال

  ".احللية " أبو نعيم يف ، و"تارخيه " وقد استوىف ابن عساكر أحوال ذي النون يف 

)١١/٥٣٥(  

  

  .العارف ال يلتزم حالة واحدة، بل يلتزم أمر ربه يف احلاالت كلها: ومن كالمه
  .أرخ عبيد اهللا بن سعيد بن عفري وفاته، كما مر، يف سنة مخس وأربعني ومئتني

 زمحة الناس مات باجليزة، وعدي به إىل مصر يف مركب خوفا من: وأما حيان بن أمحد السهمي، فقال
  .على اجلسر، لليلتني خلتا من ذي القعدة سنة ست وأربعني ومئتني

  .مات سنة مثان وأربعني: وقال آخر
  .واالول أصح

  .وكان من أبناء التسعني
  

  .متويل اليمن االمري حممد بن عبد اهللا بن زياد*  ابن زياد - ١٥٤
  نةغلب على اليمن، وحارب، ومتكن يف أيام املأمون، واختط مدي

  .زبيد يف سنة أربع ومئتني
ونفذ إىل املأمون بتحف، فأمده جبيش، وعظم أمره، ودامت دولته إىل أن مات سنة مخس وأربعني 

  .ومئتني
  .فقام بعده ابنه إبراهيم، فويل اليمن مدة وأربع وأربعني سنة



  .مث مات
  .ومتلك بعده ولداه زياد مث إسحاق

  .ارت يف مواليهم مدة إىل أن ظهر الصليحيودامت دولتهم إىل بعد االربع مئة، مث ص
  

  ، أبو سعيد عباد بن يعقوبالشيخ العامل الصدوق، حمدث الشيعة) خ، ت، ق* * ( الرواجين - ١٥٥
______________  

  ) *اهلامش* (
 ه ملؤلفه حيىي بن حسني بن االمام القاسم املتوىف بعد ٢٠٣أنباء الزمن يف تاريخ اليمن، حوادث سنة * 

  .٣٩ / ٥ ه، خمطوط يف دار الكتب املصرية، انظر الفهرس ١٠٩٩سنة 
 ٦، االنساب ٢٤٠: ، الكامل البن عدي، ورقة٨٨ / ٦، اجلرح والتعديل ٤٤ / ٦التاريخ الكبري * * 

 / ٢، ميزان االعتدال ٦٥٥، ٦٥٤: ، ذيب الكمال، ورقة٤٧٧ / ١، اللباب ١٧٦، ١٧٥/ 
، ذيب ٧ / ١١ البداية والنهاية ١٢٣ / ٢ ، تذهيب التهذيب٤٥٦ / ١، العرب ٣٨٠، ٣٧٩

  .١٢١ / ٢، شذرات الذهب ١٧٤: ، خالصة تذهيب الكمال١١٠، ١٠٩ / ٥التهذيب 
(*)  

)١١/٥٣٦(  

  

  .االسدي الرواجين الكويف املبتدع
شريك القاضي، وعباد بن العوام، وإبراهيم بن أيب حيىي، والوليد بن أيب ثور، وإمساعيل بن : روى عن

  .د اهللا بن عبد القدوس، واحلسني بن الشهيد زيد بن علي، وعلي بن هاشم بن الربيد، وعدةعياش، وعب
البخاري حديثا قرن فيه معه آخر، والترمذي، وابن ماجة، وأبو بكر البزار، وصاحل جزرة، : روى عنه

  .وابن خزمية، وحممد بن علي احلكيم الترمذي، وابن صاعد، وابن أيب داود، وآخرون
  .شيخ ثقة: امتقال أبو ح

  .حدثنا الثقة يف روايته، املتهم يف دينه، عباد بن يعقوب: كان ابن خزمية يقول: وقال احلاكم
  .فيه غلو يف التشيع: وقال ابن عدي

  .وروى عبدان عن ثقة، أن عبادا كان يشتم السلف
  .روى مناكري يف الفضائل واملثالب: وقال ابن عدي

كان عباد يشتم عثمان، رضي اهللا عنه، ومسعته، :  جزرة، قالوروى علي بن حممد احلبييب، عن صاحل
  .اهللا أعدل من أن يدخل طلحة والزبري اجلنة، قاتال عليا بعد أن بايعاه: يقول



  .من مل يربأ يف صالته كل يوم من أعداء آل حممد، حشر معهم: مسعته، يقول: وقال ابن جرير
  لالمة، فإن آلهذا الكالم مبدأ الرفض، بل نكف، ونستغفر : قلت

)١١/٥٣٧(  

  

قال حممد بن ! حممد يف إياهم قد عادى بعضهم بعضا واقتتلوا على امللك ومتت عظائم، فمن أيهم نربأ ؟ 
من : دخلت على عباد بالكوفة، وكان ميتحن الطلبة، فقال: املظفر احلافظ، حدثنا القاسم املطرز، قال

  .اهللا: حفر البحر ؟ قلت
  .اهللا: حفره علي، فمن أجراه ؟ قلت: يذكر الشيخ، قال: حفره ؟ قلتهو كذاك، ولكن من : قال
أجراه احلسني، وكان ضريرا، فرأيت : هو كذلك ؟ ولكن من أجراه ؟ قلت يفيدين الشيخ، قال: قال

  ).١(سيفا وحجفة 
  .ملن هذا ؟ قال أعددته القاتل به مع املهدي: فقلت

من حفر البحر ؟ قلت حفره معاوية، رضي اهللا : فلما فرغت من مساع ما أردت، دخلت عليه، فقال
  عنه، وأجراه عمرو بن العاص، مث وثبت وعدوت فجعل

  .أدركوا الفاسق عدو اهللا، فاقتلوه: يصيح
  .إسنادها صحيح

  .وما أدري كيف تسمحوا يف االخذ عمن هذا حاله ؟ وإمنا وثقوا بصدقه
  .نيمات عباد بن يعقوب يف شوال سنة مخسني ومئت: قال البخاري

  .وقع يل من عواليه يف البعث البن أيب داود: قلت
، مجع فيها أشياء ساقطة، قد أغىن اهللا أهل البيت عنها، وما أعتقده "املناقب " ورأيت له جزءا من كتاب 

  .يتعمد الكذب أبدا
  

  .داد الثقة، أبو عبد اهللا الباهلي الترمذي، نزيل بغابن عبد اهللا بن ذكوان احلافظ) ت* ( صاحل - ١٥٦
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .هي الترس: احلجفة) ١(
، ذيب ٣١٦، ٣١٥ / ٩، تاريخ بغداد ٤٠٧ / ٤، اجلرح والتعديل ٢٨٥ / ٤التاريخ الكبري * 

، ٣٩٥ / ٤، ذيب التهذيب ٢٩ / ٥، العقد الثمني ٨٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٩٩: الكمال، ورقة



  .١٧١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٩٦
(*)  

)١١/٥٣٨(  

  

  .مالك، وشريك، ومحاد االبح، وأيب عوانة، وعدة: حدث عن
الترمذي، مث روى عن رجل عنه، وأبو زرعة الرازي، وحممد ابن كرام، وابن أيب الدنيا، وصاحل : وعنه

  .جزرة، وأبو يعلى، وآخرون
  .صدوق: قال أبو حامت

  .هو صاحب حديث وسنة: وقال ابن حبان
  .كتب ومجع

  .ة تسع وثالثني ومئتني مبكةتويف سن: قلت
  
  :أما

   * صاحل بن حممد الترمذي- ١٥٧
  .فمن أقرانه، ويل قضاء ترمذ

  .كان جهميا يبيع اخلمر: قال ابن حبان
  .كان ابن راهوية يبكي من جترئه على اهللا

  
 )١(ابن عتبة الشيخ احملدث املسند الثقة، أبو عبد اهللا اليحمدي ) س * * ( عتبة بن عبد اهللا- ١٥٨

  .املروزي
مالك بن أنس، وسعيد بن سامل القداح، وابن املبارك، وسفيان بن عيينة، والفضل بن موسى، : حدث عن

  .ومجاعة
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، ٣٣٠ / ٩، تاريخ بغداد ٣٧١، ٣٧٠ / ١، كتاب اروحني والضعفاء ٤١٢ / ٤اجلرح والتعديل * 

  .١٧٦ / ٣لسان امليزان 
، ٩٨، ٩٧ / ٧، ذيب التهذيب ٢٧ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٠٥، ٩٠٤: ، ورقةذيب الكمال



  .٢٥٨، ٢٥٧: خالصة تذهيب الكمال
  . بضم الياء وكسر امليم١٣٤٦، ١٣٤٥ / ٣" التبصري " ضبطه احلافظ ابن حجر يف ) ١(

  . فقد ضبط بفتحهما وسكون احلاء، وبعدها دال مهملة٤٠٨ / ٣" اللباب " أما يف 
(*)  

)١١/٥٣٩(  

  

النسائي، وحممد بن علي احلكيم، وعيسى بن حممد املروزي، وإسحاق بن إبراهيم البسيت، : حدث عنه
  .واحلسن بن سفيان، وإمام االئمة ابن خزمية، وعدة

  .ال بأس به: قال النسائي
  .ثقة: وقال أيضا

  .وممن حلقه وروى عنه مؤرخ مرو أبو رجاء، حممد بن محدويه
  .نة أربع وأربعني ومئتنيومات يف ذي احلجة س: قال

  .وكان معمرا
  أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن

طاهر، أخربنا أبو سعد الكنجروذي، أخربنا أبو أمحد حممد بن حممد احلاكم، حدثنا أبو بكر حممد بن 
، عن العالء بن عبدالرمحن، أنه قرأت على مالك: إسحاق إمالء، حدثنا عتبة بن عبد اهللا اليحمدي، قال

قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه : مسعت أبا هريرة، يقول: مسع أبا السائب موىل هشام بن زهرة، يقول
، "من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غري متام : " وسلم
اقرأها يا فارسي يف نفسك، فإين : غمز ذراعي، مث قالف: يا أبا هريرة، إين أحيانا وراء االمام، قال: فقلت

قسمت الصالة بيين وبني عبدي : قال اهللا عزوجل: " مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول
  .محدين عبدي: ، يقول اهللا)احلمد هللا رب العاملني: (نصفني، نصفها يل، ونصفها لعبدي يقول العبد

  .أثىن علي عبدي: ول اهللا، يق)الرمحن الرحيم(يقول العبد 
إياك نعبد وإياك : (جمدين عبدي، وهذه اآلية بيين وبني عبدي: ، يقول اهللا)مالك يوم الدين: (يقول العبد

  .، فهي بيين وبني عبدي، ولعبدي ما سأل)نستعني
  اهدنا الصراط املستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غري املغضوب: (يقول العبد

)١١/٥٤٠(  

  



  )١".(، فهي لعبدي، ولعبدي ما سأل ) الضالنيعليهم وال
 بن عبد العزيز بن االمام العامل الكبري، شيخ املقرئني، أبو عمر حفص بن عمر) ق* ( الدوري - ١٥٩

  .صهيب االزدي، موالهم الدوري الضرير، نزيل سامراء: صهبان، ويقال
  .ولد سنة بضع ومخسني ومئة يف دولة املنصور

   جعفر، ومسع منه، وتال على الكسائيوتال على إمساعيل بن
  .حبرفه، وعلى حيىي اليزيدي حبرف أيب عمرو، وعلى سليم حبرف محزة، ومجع القراءات وصنفها

أيب إمساعيل إبراهيم بن سليمان املؤدب، وإبراهيم ابن أيب حيىي، وإمساعيل بن عياش، : وحدث أيضا عن
  .وسفيان بن عيينة، وأيب معاوية وطائفة

  .االمام أمحد،، وهو من أقرانه، ونصر بن علي اجلهضمي، وروى هو عنهما: روى عنه
  

______________  
  ) *اهلامش* (
باب القراءة خلف االمام فيما ال جيهر فيه بالقراءة، :  يف الصالة٨٤ / ١" املوطأ " أخرجه مالك يف ) ١(

عة، من طريق قتيبة عن باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل رك: يف الصالة) ٣٩) (٣٩٥(وأخرجه مسلم 
  .مالك
  .خداج، معناها، ناقصة: وقوله
وال جتهر : (القراءة، كما قال اهللا تعاىل: قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، يريد بالصالة: وقوله

  ).بصالتك وال ختافت ا
 / ٨، تاريخ بغداد ٢٨٧: ، الفهرست١٨٤، ١٨٣ / ٣، اجلرح والتعديل ٩٨: الضعفاء، ورقة* 

، ذيب الكمال، ٢١٨، ٢١٦ / ١٠، معجم االدباء ٣٩٦، ٣٩٥ / ٥، االنساب ٢٠٤ ،٢٠٣
، ١٥٩، ١٥٧ / ١، معرفة القراء الكبار ١٦٤ / ١، تذهيب التهذيب ٤٤٦ / ١، العرب ٣٠٨: ورقة

 / ٢، ذيب التهذيب ٢٥٧، ٢٥٥ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٥٦٦ / ١ميزان االعتدال 
 / ١، النشر يف القراءات العشر ٨٧: ، خالصة تذهيب الكمال٤٠٦ / ١، تذكرة احلفاظ ٤٠٨
  .١١١ / ٢، شذرات الذهب ١٣٤

(*)  

)١١/٥٤١(  

  



أبوالزعراء عبدالرمحن بن عبدوس، وأمحد بن فرح املفسر، وعمر بن حممد الكاغدي، واحلسن : وتال عليه
  و عثمان سعيد بن عبدالرحيم، وقاسم بن زكريا املطرز، وأب)١(بن علي بن بشار صاحب مرثية اهلر 

الضرير، وعلي بن سليم، وجعفر بن حممد بن أسد، والقاسم بن عبد الوارث، وأمحد بن مسعود 
، وحممد بن محدون )٢(السراج، وبكر السراويلي، وعبد اهللا بن أمحد دلبة، وحممد بن حممد بن النفاح 

قي، وأمحد بن يعقوب بن العرق، ، واحلسن بن احلسني الصواف، وجعفر بن حممد الراف)٣(املنقي 
  .وحسن بن عبد الوهاب، وأمحد بن حرب املعدل، وغريهم

  .، وأبو زرعة الرازي، وحممد بن حامد السين، وآخرون)٤(ابن ماجة، وحاجب بن أركني : وحدث عنه
  .صدوق: قال أبو حامت

  .رأيت أمحد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوري: وقال أبو داود
  .كالم اهللا غري خملوق: ما تقول يف القرآن ؟ قال: قلت للدوري: حقال أمحد بن فر

  
______________  

  ) *اهلامش* (
يا هر : ، ومطلعها٢٨٨أورد املؤلف، رمحه اهللا، منها أربعني بيتا يف اجلزء الرابع عشر، رقم الترمجة ) ١(

) ٢(لنا عدة من العدد كنت * وكنت عندي مبرتل الولد وكيف ننفك عن هواك وقد * فارقتنا ومل تعد 
بفتح النون والفاء املشددتني، وبعد االلف حاء مهملة، أصله من سامرا، وسكن مصر وقد تويف فيها سنة 

  . ه٣١٤
  .٣١٩ / ١" اللباب " انظر ترمجته يف 

  .بضم امليم وفتح النون وكسر القاف املشددة، يقال هذا ملن ينقي الطعام) ٣(
  .يهو الفرغاين الضرير الدمشق) ٤(

  .ظين أن أصله من فرغانة ما وراء النهر: أ / ٤٢٤، ورقة "االنساب " قال السمعاين يف 
  .وحاجب هذا كان حافظا مكثرا، سكن دمشق، وا تويف

(*)  

)١١/٥٤٢(  

  

قرأت على إمساعيل بن جعفر بقراءة أهل املدينة ختمة، وأدركت : حدثنا أبو عمر، قال: قال ابن النفاح
  .ن عندي عشرة دراهم، لرحلت إليهحياة نافع، ولو كا

رحل أبو عمر يف طلب القراءات، وقرأ سائر حروف السبعة، وبالشواذ، ومسع : قال أبو علي االهوازي



  .من ذلك الكثري، وصنف يف القراءات، وهو ثقة، وعاش دهرا
  .ويف آخر عمره ذهب بصره، وكان ذا دين

  .الضرير، وهو ضعيف: ال لهأبو عمر الدوري، يق: قال الدار قطين: وقال احلاكم
:  قال سعيد بن عبدالرحيم والبغوي وطائفة- حملة باجلانب الشرقي من بغداد -هو من الدور : وقيل

  .تويف سنة ست وأربعني ومئتني
  .يف شوال: زاد بعضهم

  .سنة مثان وأربعني: وقيل
  ".طبقات القراء " وهم فيه حاجب الفرغاين، وقد ذكرناه مستوعبا يف 

  .ضعيف، يريد يف ضبط اآلثار: دار قطينوقول ال
  .أما يف القراءات، فثبت إمام

وكذلك مجاعة من القراء أثبات يف القراءة دون احلديث، كنافع، والكسائي، وحفص، فإم ضوا 
بأعباء احلروف وحرروها، ومل يصنعوا ذلك يف احلديث، كما أن طائفة من احلفاظ أتقنوا احلديث، ومل 

  .حيكموا القراءة
  .وكذا شأن كل من برز يف فن، ومل يعنت مبا عداه

  .واهللا أعلم
  

ابن سوار بن عبد اهللا بن قدامة االمام العالمة القاضي، أبو ) د، ت، س * ( سوار بن عبد اهللا- ١٦٠
  عبد اهللا

______________  
  ) *اهلامش* (

  =، تاريخ ٢٧١ / ٤، اجلرح والتعديل ٢١٣ / ٩، تاريخ الطربي ٣٨٣ / ٢التاريخ الصغري 

)١١/٥٤٣(  

  

  .التميمي العنربي البصري، قاضي الرصافة من بغداد من ببت العلم والقضاء كان جده قاضي البصرة
مسع سوار هذا من عبد الوارث التنوري، ويزيد بن زريع، ومعتمر بن سليمان، وبشر بن املفضل، وحيىي 

  .بن سعيد القطان، وعدة
ائي، وعبد اهللا بن أمحد، وحيىي بن صاعد، وعلي بن عبداحلميد أبو داود، والترمذي، والنس: حدث عنه

  .الغضائري، وآخرون



  .ثقة: قال النسائي
أيها : دخل سوار بن عبد اهللا القاضي على حممد ابن عبد اهللا بن طاهر، فقال: وقال إمساعيل القاضي

يتها، محدنا اهللا االمري، إين جئت يف حاجة رفعتها إىل اهللا عزوجل قبل أن أرفعها إليك، فإن قض
  .وشكرناك، وإن مل تقضها، محدنا اهللا وعذرناك

  .فقضى مجيع حوائجه: قال
  .وكان من فحول الشعراء فصيحا مفوها، وكان وافر اللحية: قلت

سلبت عظامي خمها فتركتها : كان سوار بن عبد اهللا قد خامر قلبه وجد فقال: قال أمحد بن املعذل الفقيه
قوارير يف أجوافها الريح تصفر خذي بيدي مث * كسر وأخليت منها خمها فكأا عواري يف أجالدها تت* 

ولكنها روحي * بلى جسدي لكنين أتستر وليس الذي جيري من العني ماؤها * اكشفي الثوب وانظري 
  ) ١(تذاب فتقطر 

______________  
  ) *اهلامش* (
: ، ذيب الكمال ورقة٣٦٠/  ٢، اللباب ١ / ٤٠٠: ، االنساب، ورقة٢١٢، ٢١٠ / ٩بغداد = 

، خالصة ٣٢١ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٦٩، ٢٨٦ / ٤، ذيب التهذيب ٤٤٤ / ١، العرب ٥٦٢
  .١٠٨ / ٢، شذرات الذهب ١٥٩: تذهيب الكمال

، ورواية ٢١١:  وتكررت يف الصفحة٢١١، ٢١٠ / ٩" تاريخ بغداد " االبيات الثالثة االوىل يف ) ١(
  ".اكشفي " بدل " ارفعي " ، و "يف أجالدها " بدل " ا مما ناهل: " اخلطيب فيها

(*)  

)١١/٥٤٤(  

  

  .عمي سوار بأخرة، ومات يف سنة مخس وأربعني ومئتني يف شوال
  

  . النخشيباالمام القدوة، شيخ الطائفة، أبو تراب عسكر بن احلصني*  النخشيب - ١٦١
  .ومدينة خنشب من نواحي بلخ، تسمى أيضا نسف

  .صحب حامتا االصم
  .نعيم بن محاد، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وغريمها: وحدث عن
الفتح بن شخرف، ورفيقه أبو بكر بن أيب عاصم، وعبد اهللا ابن أمحد بن حنبل، ويوسف بن : حدث عنه

  .احلسني الرازي، وأمحد بن اجلالء، وطائفة



  .وكتب العلم، وتفقه، مث تأله وتعبد، وساح وجترد
  .الذي ال يكدره شئ، ويصفوبه كل شئ: قالوسئل عن صفة العارف، 

  .إذا رأيت الصويف قد سافر بال ركوة، فاعلم أنه قد عزم على ترك الصالة: وعنه قال
  .االستعداد للموت، والرضى بالكفاف، والتفويض إىل اهللا: ثالث من مناقب االميان: وعنه

  .طول الغفلة عن اهللا، والطرية، واحلسد: وثالث من مناقب الكفر
  أحتاج: كنا مبكة، فقال أبو تراب: عن يوسف بن احلسني، قالو

______________  
  ) *اهلامش* (
، ٢٤٨ / ١، طبقات احلنابلة ٣١٨، ٣١٥ / ١٢، تاريخ بغداد ٥١، ٤٥ / ١٠حلية االولياء * 

، ٣١٠، ٣٠٦ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ٤٤٥ / ١، العرب ٢ / ٥٥٦: ، االنساب، ورقة٢٤٩
  ، النجوم الزاهرة٣٥٨، ٣٥٥: ، طبقات االولياء٣٤٦ / ١٠اية البداية والنه

، ١٥١، ١٤٦: ، طبقات الصوفية١٧٤ / ٢، مفتاح السعادة ٢٠٢ / ١، الكواكب الدرية ٣٢١ / ٢
   (*)٢٢: ، الرسالة القشريية٩٦ / ١طبقات الشعراين 

)١١/٥٤٥(  

  

من حوله، وكان فيهم فقري إىل دراهم، فإذا رجل قد صب يف حجره كيس دراهم، فجعل يفرقها على 
: تراءيت لك غري مرة، فقال: يتراءى له ليعطيه، فنفدت، ومل يعطه، وبقيت أنا وهو والشيخ، فقال له

  .أنت ال تعرف املعطي
  .لقيت ألفي شيخ ما لقيت مثل أيب تراب، وآخر): ١(قال ابن اجلالء 

  .بعني ومئتنيمات أبو تراب بطريق احلج، انقطع فنهشته السباع يف سنة مخس وأر
  

 االمام احملدث العبد الصاحل، أبو عبد اهللا االسدي الكويف، مث ابن عبدامللك*  حممد بن عبيد - ١٦٢
  .حممد بن أيب عبدامللك: اهلمذاين، ويقال له

  .روى أبوه عن الشعيب
  .وكيع، وأبو نعيم: وعنه
  .صام ستني سنة: يقال

 والربيع بن زياد، وعبيدة بن محيد، وسيف بن سفيان بن عيينة، وعمر بن هارون،: وروى حممد عن
  .حممد الثوري، وأيب معاوية، وحيىي ابن سعيد االموي، وحسني اجلعفي، وشبابة، وخلق



حيىي بن عبد اهللا الكرابيسي، وعبد اهللا بن أمحد الدحيمي، وعلي بن سعيد العسكري، وعيسى بن : وعنه
  يزيد إمام اجلامع، وعلي بن احلسن

______________  
  ) *اهلامش* (
  .من كبار الصوفية يف املئة الرابعة) ١(
، ٣٣٠ / ٩، ذيب التهذيب ٢ / ٢٢٩ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٣٨: ذيب الكمال، ورقة* 

  .٣٥٠: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣١
(*)  

)١١/٥٤٦(  

  

  .ابن سعد، واحلسن بن علي املكتب، وإبراهيم بن عمروس، وعبدوس بن أمحد الثقفي، وآخرون
ذاكرت أبا زرعة حبديث : مسعت عبدالرمحن بن أمحد بن احلسن، مسعت أيب، يقول: قال صاحل بن أمحد

" من حوسب عذب : " حممد بن عبيد، عن علي بن أيب بكر، عن مهام، عن قتادة، عن أنس مرفوعا
)١.(  

  .ابن عبيد عندنا إمام، وعلي من االبدال: فقال
  .وهذا غريب

  .لو كان حممد بن عبيد ببغداد، كان يكون شبيها بأمحد بن حنبل: ابوقال احلسن بن يزداد اخلش
  .حممد بن عبيد ثقة: وعن أيب زرعة، قال

  .تويف سنة تسع وأربعني ومئتني: وقال احلسن بن علي املؤدب
  

ابن يزيد االمام احملدث الثقة، مسند وقته، أبو علي العبدي ) ت، ق * ( احلسن بن عرفة- ١٦٣
  .البغدادي املؤدب

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، من طريق )إذا السماء انشقت: (باب ومن سورة: يف تفسري القرآن) ٣٣٣٨(أخرجه الترمذي ) ١(

  .حممد بن عبيد اهلمداين، عن علي بن أيب بكر، عن مهام، عن قتادة، عن أنس
 شيئا فراجعه باب من مسع:  يف العلم١٧٦ / ١ورجالة ثقات، وله شاهد عن عائشة أخرجه البخاري 



باب إثبات احلساب، من طريق ابن أيب مليكة، : يف اجلنة وصفة نعيمها) ٢٨٧٦(حىت يعرفه، ومسلم 
  ".من حوسب يوم القيامة، عذب : " قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: عن عائشة، قالت

  ؟) فسوب حياسب حسابا يسريا: (أليس قد قال اهللا عزوجل: فقلت: قالت عائشة
  ".ليس ذاك احلساب، إمنا ذاك العرض، من نوقش احلساب يوم القيامة، عذب " : فقال

واملراد من املناقشة هنا املبالغة يف االستيفاء، واملعىن أن حترير احلساب يفضي إىل استحقاق العذاب، الن 
  .حسنات العبد موقوفة على القبول، وإن مل تقع الرمحة املقتضية للقبول، ال حيصل النجاء

  =، طبقات احلنابلة ٣٩٦، ٣٩٤ / ٧، تاريخ بغداد ٣٢، ٣١ / ٣رح والتعديل اجل* 

)١١/٥٤٧(  

  

  .ولد سنة مخسني ومئة
هشيم بن بشري، وإمساعيل بن عياش، وإبراهيم بن أيب حيىي، وخلف بن خليفة، واملبارك بن : ومسع من

 عباد املهليب، وعبد السالم بن سعيد أخي سفيان الثوري، وعبد اهللا بن املبارك، وزياد البكائي، وعباد بن
حرب، وجرير بن عبداحلميد، وأيب بكر بن عياش، وعيسى بن يونس، واحلكم بن ظهري، ومرحوم بن 

، وعبد العزيز )١(عبد العزيز العطار، وقران بن متام، وعمار ابن حممد الثوري، وعلي بن ثابت اجلزري، 
ص بن غياث، وإمساعيل ابن علية، وعبد اهللا بن بن عبد الصمد العمي، ومعتمر بن سليان التيمي، وحف

إدريس، وعمر بن عبدالرمحن االبار، وعبد الرمحن بن حممد احملاريب، وعباد بن العوام، وأيب معاوية، 
  .ومروان بن شجاع، وبشر بن املفضل، وطبقتهم

  .وكان من علماء احلديث
 السنة، وعبد اهللا بن أمحد، وأبو يعلى، الترمذي، وابن ماجة، وابن أيب الدنيا، وزكريا خياط: حدث عنه

وقاسم املطرز، وابن صاعد، واحملاملي، وابن خملد، وإبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي، وعبد الرمحن بن أيب 
حامت، وإمساعيل الوراق، وحممد بن جعفر املطريي، واحلسني بن عياش القطان، وحممد بن أمحد االثرم 

  وعلي بن الفضل
بن أمحد بن الربيع االمناطي، ومؤنس بن وصيف، وحبشون بن موسى اخلالل، الستوري، واحلسن 

  وإبراهيم بن حممد بن أيب ثابت، وحممد بن مهيان 
______________  

  ) *اهلامش* (
 / ١، تذهيب التهذيب ١٤ / ٢، العرب ٢٧٠، ٢٦٩: ، ذيب الكمال، ورقة١٤١، ١٤٠ / ١= 

، شذرات ٧٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٤، ٢٩٣ / ٢، ذيب التهذيب ٤٧٨: ، احملرب١٤٠



  .٣ / ٥، املنتظم ١٣٦ / ٢الذهب 
بالتحريك، هو أبو أمحد اهلامشي، موالهم، صدوق رمبا أخطأ، وقد ضعفه االزدي بال حجة، من ) ١(

  .التاسعة
(*)  

)١١/٥٤٨(  

  

  .الوكيل، وإمساعيل بن حممد الصفار، وخلق كثري
  .نعم: كتبت عن ذاك املعلم الذي يف املربعة ؟ قلت: معنيقال يل ابن : قال عبد اهللا بن أمحد

  .نعم: أهو احلسن بن عرفة ؟ قال
  .يروي عن مبارك بن سعيد، وهو ثقة

  .وكان خيتلف إىل أيب: قال عبد اهللا
  .ليس به بأس، اذهب إليه: وروى عبد اهللا بن الدروقي، عن ابن معني، قال

  .صدوق:  بسامراء، وسئل عنه أيب، فقالصدوق، مسعت منه مع أيب: وقال ابن أيب حامت
  .ال بأس به، وقد روى النسائي عن رجل عنه: وقال النسائي

  .كتب عين مخسة قرون: مسعت احلسن بن عرفة، يقول): ١(وقال حممد بن املسيب االرغياين 
بقة ابن خزمية، أيب حامت، والثانية ابن أيب الدنيا، الثالثة ط) ابن(فالطبقة االوىل : مخس طبقات: يعين: قلت

  .الرابعة طبقة احملاملي، اخلامسة الصفار
عاش احلسن بن عرفة مئة وعشر سنني، وكان له عشرة أوالد، مساهم بأسامي العشرة : قال ابن أيب حامت
  ).٢(رضي اهللا عنهم 

  
______________  

  ) *اهلامش* (
قوطة باثنتني من حتتها، ويف آخرها بفتح اهلمزة وسكون الراء وكسر الغني املعجمة، وفتح الياء املن) ١(

  .النون، هذه النسبة إىل أرغيان، وهي اسم لناحية من نواحي نيسابور
  .أ / ٢٦: ورقة" أنساب السمعاين " وانظر ترمجة حممد بن املسيب يف 

وهم اخللفاء االربعة، وطلحة، والزبري، وسعد بن أيب وقاص، وعبد الرمحن بن عوف، وأبو عبيدة بن ) ٢(
  =اح، وسعيد بن زيد، واحلديث الذي شهد هلم به رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، اجلر

)١١/٥٤٩(  



  

أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا أبو منصور : أخربنا املسلم بن عالن، ومؤمل بن حممد إجازة، قاال
نه نصر بن أجاز يل حممد بن مكي املصري، وحدثين ع: الشيباين، أخربنا أمحد بن علي احلافظ، قال

أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن زريق، أخربنا احلسن بن رشيق، حدثنا، أمحد بن حممد بن : إبراهيم الفقيه
مئة سنة وعشر سنني، مل يبلغ : حكيم الصديف، مسعت احلسن بن عرفة، وسئل كم تعد من السنني ؟ قال

  .أحد من أهل العلم هذا السن غريي
بن ثابت، وحكيم بن حزام، وغريمها من الصحابة، وسويد بن قد بلغ أيضا هذا السن حسان : قلت

  .غفلة، ومجاعة من التابعني، وممن شاركه يف السن أبو العباس احلجار
الشافعي، وبشر احلايف، وخلف البزار، : ولد يف سنة مخسني ومئة: قال احلسن بن حممد اخلالل احلافظ

  .واحلسن بن عرفة
حدثين وكيع :  بن حممد االزدي، مسعت احلسن بن عرفة، يقولحدثين موسى: قال أبو الفتح االزدي

  بأحاديث، فلما أصبحت، سألته
  .بلى: أمل أحدثك ا أمس ؟ قلت: عنها، فقال

  .ال تشك، فإن الشك من الشيطان: ولكين شككت، قال
سنة انتهى علو االسناد اليوم، وهو عام مخسة وثالثني إىل حديث احلسن بن عرفة، كما أنه كان : قلت

  نيف وستني وست مئة أعلى شئ 
______________  

  ) *اهلامش* (
، من طريق عبد الرمحن بن )٣٧٤٨(، والترمذي )١٦٧٥(بأم يف اجلنة صحيح، أخرجه أمحد = 

  .عوف، وسنده حسن
و ) ٤٦٤٩(وأبو داود ) ١٦٤٥(و ) ١٦٤٤(و ) ١٦٣٧(و ) ١٦٣١(و ) ١٦٣٠(وأخرجه أمحد 

حسن : من حديث سعيد بن زيد، وقال الترمذي) ٣٧٥٨(الترمذي ، و)١٣٤(، وابن ماجة )٤٦٥٠(
  .صحيح

(*)  

)١١/٥٥٠(  

  

  .يكون، وكان رمحه اهللا، صاحب سنة واتباع
  .مات بسامراء يف سنة سبع ومخسني ومئتني: قال البغوي



  .مات الربع بقني من ذي احلجة منها: وقيل
  .سنة مثان وهو وهم: ويقال

أخربنا زيد بن احلسن، أخربنا عبدالرمحن بن حممد، أخربنا :  بن حممد، قاالأنبأنا املسلم بن حممد، ومؤمل
أبو بكر اخلطيب، حدثنا أبو بكر الربقاين، أخربنا عبدالرمحن بن عمر املعدل مبصر، أخربنا محزة بن حممد 

املبارك بن الكناين، أخربنا أبو عبد الرمحن النسائي، أخربين زكريا بن حيىي، حدثنا احلسن بن عرفة، حدثنا 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعيد، عن موسى اجلهين، عن مصعب بن سعد، عن سعد، قال

ما مينع أحدكم أن يسبح دبر كل صالة عشرا، ويكرب عشرا، وحيمد عشرا، فذلك يف مخس صلوات 
وثالثني، ومحد ثالثا مخسون ومئة باللسان، وألف ومخس مئة يف امليزان، وإذا أوى إىل فراشه، سبح ثالثا 

  وثالثني، وكرب أربعا وثالثني، فذلك مئة باللسان، وألف يف امليزان، فأيكم يعمل يف يوم وليلة ألفني
وأنبأنيه بعلو أربع درج، أمحد بن سالمة وغريه، عن ابن كليب، أخربنا علي ) ١! " (ومخس مئة سيئة ؟ 

  .دثنا احلسن بن عرفة حنوهبن بيان، حدثنا ابن خملد، أخربنا إمساعيل الصفار، ح
  

______________  
  ) *اهلامش* (
، )٣٤١٠(، والترمذي )٥٠٦٥(إسناده صحيح، ويف الباب عن عبد اهللا بن عمرو عند أيب داود ) ١(

  . بنحوه، وإسناده صحيح٧٥، ٧٤ / ٣والنسائي 
  .حديث حسن صحيح: وقال الترمذي

(*)  

)١١/٥٥١(  

  

  . احلافظ العامل، أبو جعفر الرازيعمر بن الصباح) سخ، د، * ( أمحد بن أيب سريج - ١٦٤
  .تال على الكسائي

  .قرأ عليه العباس بن الفضل الرازي
  .أيب معاوية، وابن علية، وشعيب بن حرب، ووكيع: ومسع من

  .صدوق: أبو زرعة، وأبو حامت، وقال: وعنه
  .وآخرونوأبو داود، والنسائي، وأبو بكر بن أيب داود، " صحيحه " والبخاري يف 
  .ثقة: وقال النسائي

  .تويف سنة بضع وأربعني ومئتني: قلت



  .وكان من أبناء الثمانني
  

 بن عطاء بن هالل، االمام احلافظ الصدوق، ابن عبد الرمحن) م، ت، س* * ( علي بن خشرم - ١٦٥
  .أبو احلسن املروزي، ابن أخت بشر احلايف

  .ستني ومئةولدت سنة : مسعه أبو رجاء حممد بن محدويه، يقول
  مسع عبد العزيز بن حممد الدراوردي، وهشيم بن بشري، وعيسى بن

يونس، وأبا بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن وهب، والفضل ابن موسى السيناين، وأبا 
  .متيلة، ووكيعا، وطبقتهم

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، طبقات ٢٧: ، ذيب الكمال، ورقة٦٧، ٦٦ / ١، وفيات االعيان ٥٦ / ٢اجلرح والتعديل * 

، خالصة تذهيب ٤٤ / ١، ذيب التهذيب ٦٣ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٢٥ / ٢الشافعية 
  .٦: الكمال

، ذيب ١ / ٦١ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٦٨: ، ذيب الكمال، ورقة١٨٤ / ٦اجلرح والتعديل * * 
  .٢٧٣: لكمال، خالصة تذهيب ا٣١٧، ٣١٦ / ٧التهذيب 

(*)  

)١١/٥٥٢(  

  

مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن خزمية، وأبو بكر بن أيب داود، وحممد بن يوسف : حدث عنه
حدثناه علي بن خشرم، حدثنا ابن : الفربري، ووقع لنا روايته عنه يف تعلية حديث موسى واخلضر، فقال

  .عيينة، فذكره
  .لكن ليس هذا يف كل النسخ بالصحيح

، وحممد )١(ث عنه حممد بن معاذ املاليين، وأبو علي بن رزين الباشاين، وحممد بن املنذر شكر وممن حد
  .بن عقيل البلخي، وأبو حامد أمحد بن محدون االعمشي، وعدد كثري

  .وانتهى إليه علو االسناد مبا وراء النهر، ومبرو، وهراة
  .صمت مثانية ومثانني رمضانا: مسعته يقول: قال أبو رجاء

  .ومات يف رمضان سنة سبع ومخسني ومئتني: لقا



  
  . ، االموي، موالهم احلراين احلافظ، أبو عبد الرمحنابن أيب ميمونة زيد) س* ( أمحد بن بكار - ١٦٦

  أيب معاوية، وخملد بن يزيد، وابن فضيل، وحممد بن: روى عن
  .سلمة، ووكيع، وعدة

  .النسائي، والباغندي، وأبو عروبة، ومجاعة: وعنه
  .ال بأس به: ل النسائيقا
  

______________  
  ) *اهلامش* (
  .هو احلافظ الثقة الرحال، أبو عبد الرمحن حممد بن املنذر بن سعيد اهلروي، ولقبه شكر) ١(

، ٧٤٩، ٧٤٨": التذكرة " ، و ٣١٥: ص" طبقات احلفاظ " ، انظر ترمجته يف ٣٠٣مات راة سنة 
  .وسترد ترمجته يف هذا الكتاب

، خالصة ١٩ / ١، ذيب التهذيب ٢ / ٨ / ١، تذهيب التهذيب ١٨: الكمال، ورقةذيب * 
  .٤: تذهيب الكمال

(*)  

)١١/٥٥٣(  

  

  .امتنع من االخذ عن يعلى بن االشدق، النه مسعه يفحش يف خطابه: قلت
  . يف صفر٢٤٤تويف سنة 

  
 بن عبد حاق بن موسىاالمام احلافظ الثقة القاضي، أبو موسى إس) م، ت، س، ق* ( اخلطمي - ١٦٧

  .اهللا ابن موسى بن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي االنصاري املدين الفقيه، نزيل سامراء، مث قاضي نيسابور
  .مسع سفيان بن عيينة، وعبد السالم بن حرب، ومعن بن عيسى القزاز، ومجاعة

، وابنه موسى بن مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وبقي بن خملد، وجعفر الفريايب: حدث عنه
  .إسحاق، وأبو بكر بن خزمية، وآخرون

  .وكان من أئمة السنة
  .أطنب أبو حامت يف الثناء عليه

  .ثقة: وقال النسائي وغريه



  .حدثنا االنصاري: ويروي الترمذي عنه كثريا، ويقول
  .وله حديث ينفرد به

  
______________  

  ) *اهلامش* (
، ٩١، ٩٠: ، ذيب الكمال، ورقة٣٥٦، ٣٥٥ / ٦داد ، تاريخ بغ٢٣٥ / ٢اجلرح والتعديل * 

، ٤٢٧ / ٨، الوايف بالوفيات ٥٨ / ١، تذهيب التهذيب ٤٤٢ / ١، العرب ٥١٣ / ٢تذكرة احلفاظ 
، خالصة ٢٢٤، ٢٢٣: ، طبقات احلفاظ٢٥١ / ١، ذيب التهذيب ٣٤٦ / ١٠البداية والنهاية 
  .١٥٨ / ١نهاية يف طبقات القراء ، غاية ال١٠٥ / ٢، شذرات الذهب ٣٠: تذهيب الكمال

(*)  

)١١/٥٥٤(  

  

حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن عبد اهللا بن إدريس، عن شعبة، : وقال النسائي
ما : بعث عمر إىل ابن مسعود، وإىل أيب الدرداء، وأيب مسعود، فقال: عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه قال
  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فحبسهم باملدينة حىت استشهدهذا احلديث الذي تكثرون عن ر

  .هذا حديث غريب
  .وكذلك رواه عبد اهللا بن ناجية وغريه، عن إسحاق اخلطمي

  . يف سنة أربع وأربعني ومئتني- بليدة من أعمال محص -قيل إنه مات جبوسية 
  .وكان ولده موسى بن إسحاق من كبار أئمة الدين

  ترمجة حيىي بن أكثم: وتوفيقه اجلزء احلادي عشر ويليه اجلزء الثاين عشر وأولهجنز بعونه تعاىل 

)١١/٥٥٥(  

  

  ١٢ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ١٢الذهيب ج 

)١٢(/  



  

  )١٢(سري اعالم النبالء 

)١٢/١(  

  

  . م١٩٨٢ - ه ١٤٠٢ م الطبعة الثانية ١٩٨١ - ه ١٤٠١الطبعة االوىل 
  . م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦ م الطبعة الرابعة ١٩٨٥ - ه ١٤٠٥الثالثة الطبعة 

 ٢٤١٦٩٢ - ٣١٩٠٣٩:  بناية صمدي وصاحلة هاتف- شارع سوريا -مؤسسة الرسالة بريوت 
  .ص
  بيوشران:  برقيا٧٤٦٠: ب

)١٢/٢(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨سري اعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
م اجلزء الثاين عشر أشرف على حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه حقق هذه اجلزء شعيب االرنؤوط صاحل 

  السمر مؤسسة الرسالة

)١٢/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)١٢/٤(  

  

ابن حممد بن قطن ، قاضي القضاة، الفقيه العالمة، أبو حممد، التميمي ) ت * ( حيىي بن أكثم- ١
  .ياملروزي، مث البغداد

  .ولد يف خالفة املهدي
عبد العزيز بن أيب حازم، وابن املبارك، وعبد العزيز الدراوردي، وجرير بن عبداحلميد، : ومسع من

  .، وعبد اهللا بن إدريس، وعدة)١(وسفيان بن عيينة، والفضل السيناين 



  .وله رحلة ومعرفة
__________  

، مروج ١٢٩ / ٩، اجلرح والتعديل ١٦١ / ٢، أخبار القضاة لوكيع ٢٦٣ / ٨التاريخ الكبري * 
، ٢٠٤، ١٩١ / ١٤، تاريخ بغداد ٢٥٥ / ٢٠ وما بعدها، االغاين ٢١ / ٤الذهب للمسعودي 

أخباره متناثرة يف اجلزء السابع منه، وفيات : ، الكامل البن االثري٤١٣، ٤١٠ / ١طبقات احلنابلة 
، ٢ / ١٤٧ / ٤التهذيب ، تذهيب ١٤٨٨، ١٤٨٦: ، ذيب الكمال١٦٥، ١٤٧ / ٦االعيان 
، ذيب ٣١٩ / ١٠، البداية والنهاية ٤٣٩ / ١، العرب ٣٦٢، ٣٦١ / ٤، ميزان االعتدال ١ / ١٤٩

، ٣، ٢ / ٢، حياة احليوان للدمريي ٣١٧، ٣١٦ / ٢، النجوم الزاهرة ١٨٣، ١٧٩ / ١١التهذيب 
، شذرات الذهب ١٣٥ / ٢، مرآة اجلنان ٤٢١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٦٢ / ٢طبقات املفسرين 

  .٢١٠ / ٢، اجلواهر املضية ١٠٢، ١٠١ و ٩١ / ٢
  .نسبة إىل سينان، وهي قرية من قرى مرو: بكسر السني) ١(

  .هو الفضل بن موسى، أبو عبد اهللا: والفضل السيناين
  ).٣٥(وهو مترجم يف اجلزء التاسع، الترمجة رقم 

(*)  

)١٢/٥(  

  

، وإمساعيل القاضي، وإبراهيم بن حممد "صحيحه "  خارج الترمذي، وأبو حامت، والبخاري: حدث عنه
  .بن متويه، وأبو العباس السراج، وعبد اهللا بن حممود املروزي، وآخرون

  ".التنبيه " وكان من أئمة االجتهاد، وله تصانيف، منها كتاب 
  ).١(له، عرف تقدمه يف العلوم " التنبيه " من نظر يف : قال احلاكم

، قائما بكل )٣(كان واسع العلم بالفقه، كثري االدب، حسن العارضة ): ٢(وقال طلحة الشاهد 
  .معضلة

  .غلب على املأمون، حىت مل يتقدمه عنده أحد مع براعة املأمون يف العلم
  ).٤(وكانت الوزراء ال تربم شيئا حىت تراجع حيىي 

  .واله املأمون قضاء بغداد، وهو من ولد أكثم بن صيفي: قال اخلطيب
اشهدوا أن ابين : مسع من ابن املبارك صغريا، فصنع أبوه طعاما، ودعا الناس، وقال:  اهللا بن أمحدقال عبد

  ).٥(مسع من عبد اهللا 
  كنت عند سفيان،: مسعت حيىي يقول): ٦(قال أبو داود السنجي 



__________  
  .١٤٨٧": ذيب الكمال " ، و ١٩٧ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .ن جعفرهو طلحة بن حممد ب) ٢(
  ".وفيات االعيان " ، و "تاريخ بغداد " كذا يف ) ٣(

  .املعارضة: أما يف ذيب الكمال فهي
  ".ذيب الكمال " ، و ١٩٧ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(

  .١٤٨ / ٦" وفيات االعيان " ، و ١٤٨٧
  .١٤٨٧" ذيب الكمال " ، و ١٩٢ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٥(
  = (*)نسبة إىل سنج، وهي : وسكون النون، ويف آخرها جيمبكسر السني املهملة، ) ٦(

)١٢/٦(  

  

يا أبا : بليت مبجالستكم بعد ما كنت أجالس من جالس الصحابة، فمن أعظم مين مصيبة ؟ قلت: فقال
  حممد، الذين بقوا حىت جالسوك بعد

  ).١(الصحابة، أعظم منك مصيبة 
لو مل يكن من بلييت إال أين حني كربت صار : الوروى أمحد بن أيب احلواري، عن حيىي، عن سفيان، ق

  .جلسائي الصبيان، بعدما كنت أجالس من جالس الصحابة
أعظم منك مصيبة من جالسك يف صغرك بعدما جالس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت
  .وسلم
  ).٢(فسكت : قال

، )٣(ا عنده، فأتى بعس صرت إىل حفص بن غياث، فتعشين: أخربين حيىي قال: قال علي بن خشرم
  .فشرب، وناول أبا بكر بن أيب شيبة، فشرب وناولين

  .إي واهللا، وقليله: أيسكر كثريه ؟ قال: فقلت: قال
  ).٤(فتركته 

  ويل حيىي بن أكثم قضاء: وروى أبو حازم القاضي، عن أبيه، قال
__________  

  .ليمان بن معبد بن كوسجان وأبو داود هو س١٦٥ / ٧" االنساب " قرية كبرية من قرى مرو = 
  .مات يف ذي احلجة سنة سبع ومخسني ومئتني

 و ١٤٨٧": ذيب الكمال " ، و ١٩٣ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢ (١٩٢ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(



  .٤١١ / ١" طبقات احلنابلة " 
م مت بداء وامض عنه بسال* خل جنبيك لرام : ومتثل بشعر أيب نواس: وتتمة اخلرب يف هذه املصادر

القدح الضخم، : العس، بضم العني، وتشديد السني املهملة) ٣(لك من داء الكالم * الصمت خري 
  .أعساس: ويقال يف مجعه

  .١٤٨٧": ذيب الكمال " ، و ١٩٣ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(
 / ٤ " نصب الراية" وانظر يف نوع الشراب الذي كان جييزه أهل الكوفة، واالدلة اليت حيتجون ا 

٣٠٤، ٣٠٢.  
(*)  

)١٢/٧(  

  

  .البصرة وله عشرون سنة، فاستصغروه
  .كم سن القاضي ؟: وقيل
أنا أكرب من عتاب بن أسيد الذي واله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مكة، وأكرب من معاذ : قال

 على حني وجه به رسول اهللا قاضيا على اليمن، وأكرب من كعب بن سور الذي وجه به عمر قاضيا
  ).١(البصرة 

خملوق يستتاب، فإن : القرآن كالم اهللا، فمن قال: مسعت حيىي بن أكثم يقول: قال الفضل الشعراين
  ).٢(تاب، وإال ضربت عنقه 

  ).٣(من ذكرت رضي اهللا عنك : ما سررت بشئ سروري بقول املستملي: وعن حيىي قال
قد ولع الناس : قلت! ؟ ) ٤( من يقول هذا سبحان اهللا: وذكر المحد بن حنبل ما يرمى به حيىي، فقال

  .بيحىي لتولعه بالصور حبا أو مزاحا
مسعت إمساعيل القاضي يعظم شأن حيىي بن أكثم، وذكر له يوم قيامه يف وجه املأمون، ملا أباح : الصويل

  افم: ، فقيل المساعيل)٥(متعة النساء، فما زال به حىت رده إىل احلق، ونص له احلديث يف حترميها 
__________  

  ".طبقات احلنابلة " ، و ١٤٩ / ٦" وفيات االعيان " ، و ١٩٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣١٧ / ٢" والنجوم الزاهرة " ، ٤١٢ / ١
  .٤١٢ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ١٩٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٤٨٧" ذيب الكمال ) " ٣(
  .١٤٨٦": ذيب الكمال " ، و ٤١٢ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٤(



  .وأنكر ذلك أمحد إنكارا شديدا: وتتمة اخلرب فيهما
  .ما عرفناه ببدعة: سئل أمحد بن حنبل عن حيىي بن أكثم، فقال: وجاء فيهما أيضا
  .صدق أبو عبد اهللا، ما عرفين ببدعة قط: فبلغت حيىي، فقال

 طرق عن الربيع ابن سربة اجلهين، باب نكاح املتعة من: يف النكاح) ١٤٠٦(وهو ما أخرجه مسلم ) ٥(
   = (*)- يعين يف فتح مكة -عن أبيه أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

)١٢/٨(  

  

  .معاذ اهللا أن تزول عدالة مثله بكذب باغ أو حاسد: كان يقال ؟ قال
  ).١(وكانت كتبه يف الفقه أجل كتب، تركها الناس لطوهلا : مث قال

كان : أيهما أنبل ؟ قال: سئل رجل من البلغاء عن حيىي بن أكثم، وأمحد ابن أيب دواد: قال أبو العيناء
  ).٢(أمحد جيد مع جاريته وبيته، وكان حيىي يهزل مع عدوه وخصمه 

  ).٣(فيه نظر : قال أبو حامت الرازي
  .كان يكذب: وقال جعفر بن أيب عثمان، عن ابن معني

  .بن املباركذاك الدجال حيدث عن ا: وقال ابن راهويه
  ).٤(يسرق احلديث : وقال علي بن اجلنيد

  .حدث عن ابن إدريس بأحاديث مل يسمعها: وقال صاحل جزرة
  .روى عن الثقات عجائب: وقال أبو الفتح االزدي

__________  
يا أيها الناس إين قد أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، وإن : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ، فليخل سبيله، وال تأخذوا مما اتيتموهن = قد اهللا 
  ".شيئا 

  .٤٦٤، ٤٥٩ / ٣" زاد املعاد " وانظر 
" ، و ١٤٨٧، ١٤٨٦": ذيب الكمال " ، و ٢٠٠ / ١٤" تاريخ بغداد " يراجع اخلرب يف ) ١(

  .٤١٣ / ١" نابلة طبقات احل" ، و ١٥١، ١٤٩ / ٦" وفيات االعيان 
  .١٤٨ / ٦" وفيات االعيان " ، و ١٩٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٢٩ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .١٢٩ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٤(

  سرقة: ١٦٠": شرح االلفية " وقال السخاوي يف 



  .اك احملدثاحلديث أن يكون حمدث ينفرد حبديث، فيجئ السارق ويدعي أنه مسعه أيضا من شيخ ذ
  .أو يكون احلديث عرف براو، فيضيفه لراو غريه ممن شاركه يف طبقته

  .وليس كذلك من يسرق االجزاء والكتب، فإا أحنس بكثري من سرقة الرواة: قال الذهيب
مسعت فضلك : قال أبو أمحد العسال: ٥٠٤ / ١١" سري أعالم النبالء " وقال الذهيب رمحه اهللا يف 

  .بن محيد وهو يركب االسانيد على املتوندخلت على ا: يقول
  .آفته هذا الفعل، وإال فما أعتقد فيه أنه يضع متنا: قلت

  .يسرق احلديث: وهذا معىن قوهلم
(*)  

)١٢/٩(  

  

  .ما هو ممن يكذب، كال: قلت
  .وكان عبثه باملرد أيام الشبيبة، فلما شاخ أقبل على شأنه، وبقيت الشناعة، وكان أعور

  .ليس لكم عند أمري املؤمنني شئ: ، فطالبوه، فقال)٢(وقف له االضراء ): ١(ء قال أبو العينا
  .احلبس احلبس، فحبسوا، فلما كان الليل ضجوا: ال تفعل يا أبا سعيد، فصاح: فقالوا

  .االضراء: ما هذا ؟ قيل: فقال املأمون
  ).٣(ئط يف احلربية بل حبستهم على التعريض بشيخ ال: ومل حبستهم ؟ أعلى أن كنوك ؟ قال: فقال له

مضيت أنا وداود االصبهاين إىل حيىي بن أكثم، ومعنا عشرة مسائل، فأجاب يف : قال فضلك الرازي
  .مخسة منها أحسن جواب

  .ودخل غالم مليح، فلما رآه اضطرب، فلم يقدر جيئ وال يذهب يف مسألة
  ).٤(قم، اختلط الرجل : فقال داود

__________  
  . بن خالد بن ياسر اهلامشي والءهو حممد بن القاسم) ١(

  . ه٢٨٣املتوىف سنة 
  ).١٤٢(وسترد ترمجته يف اجلزء الثالث عشر ترمجة رقم 

  .مجع ضرير، وهو من فقد بصره: االضراء) ٢(
  . بتوسع١٩٥، ١٩٤ / ١٤" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٣(

  ولفظه بإسناده إىل أيب
ت على االضراء، فلم يعطهم شيئا، فطلبوه وطالبوه، فلم توىل حيىي بن أكثم ديوان الصدقا: العيناء، قال



  .يعطهم، فاجتمعوا
ليس لكم عند أمري املؤمنني : فلما انصرف من جامع الرصافة من جملس القضاء، سألوه وطالبوه، فقال

  .اخلرب...شئ
ريمها، حملة كبرية مشهورة ببغداد عند باب حرب، قرب مقربة بشر احلايف وأمحد بن حنبل، وغ: واحلربية

تنسب إىل حرب بن عبد اهللا البلخي، أحد قواد أيب جعفر املنصور، وقد تصحفت يف تاريخ بغداد إىل 
  ).اخلريبة(
  .١٤٨٦": ذيب الكمال ) " ٤(

 بعض االخبار اليت تذكر ما كان ١٥٢ / ٦ وابن خلكان ١٩٧ / ١٤وقد أورد اخلطيب البغدادي 
  . إليه كاللواطة وغريهايتهم به حيىي بن أكثم من اهلنات املنسوبة

وما إخال أن هذه االخبار تصح عن قاض كبري كيحىي بن أكثم الذي كان إماما من أئمة االجتهاد، مما 
  . الن يوليه قضاء بغداد- وهو من هو علما ومعرفة -دفع اخلليفة املأمون 

" = البداية والنهاية " وقد قال احلافظ ابن كثري يف ...وال سيما أن هذه االخبار وردت عمن ال حيتج م
(*)  

)١٢/١٠(  

  

مهيم : كنا يف جملس أيب عاصم، فنازع أبو بكر بن حيىي ابن أكثم غالما، فقال أبو عاصم: قال أبو العيناء
  ).٢(إن يسرق، فقد سرق أب له من قبل : أبو بكر ينازع غالما، فقال: ؟ قيل) ١(

  .وقد هجي بأبيات مفرقة مل أسقها
  ).٣(تخلف املتوكل صري حيىي يف مرتبة ابن أيب دواد، وخلع عليه مخس خلع ملا اس: قال اخلطيب
  .سلم الديوان: ملا عزل حيىي من القضاء جبعفر اهلامشي جاءه كاتبه، فقال: وقال نفطويه

  .شاهدان عدالن على أمري املؤمنني بذلك، فلم يلتفت إليه، وأخذ منه قهرا: فقال
  . بغداد، وألزم بيتهوأمر املتوكل بقض أمالكه، وحول إىل

  حدثنا حمرز بن أمحد الكاتب، حدثنا حممد بن: قال الكوكيب
  .افتح هذا القمطر: دخلت على حيىي بن أكثم، فقال: مسلم السعدي قال

:  يعين-، ويف ظهره سلعة )٤(ففتح، فإذا فيه شئ رأسه رأس إنسان، ومن سرته إىل أسفل خلقة زاغ 
  . ويف صدره كذلك-حدبة 

__________  
، كان حيىي بن أكثم هذا من أئمة السنة، وعلماء الناس، ومن املعظمني للفقه واحلديث ٣١٦ / ١٠= 



  .واتباع االثر
كأا كلمة ميانية، : مهيم: ١٩١، ١٩٠ / ٢" غريب احلديث " قال أبو عبيد القاسم بن سالم يف ) ١(

  .ما أمرك، أو ما هذا الذي أرى منك، وحنو هذا من الكالم: معناها
  .فهي كلمة استفهام عن احلال أو الشأن

ويف حديث عبدالرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى عليه وضرا من 
  .تزوجت امرأة من االنصار على نواة من ذهب: مهيم ؟ قال: صفرة، فقال

  ".أومل ولو بشاة : " قال
  .١٥٣ / ٦" وفيات االعيان " ، و ١٩٧ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٠١، ٢٠٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  = (*)الزرعي، وغراب : نوع من أنواع الغربان، يقال له: الزاغ: قال الدمريي) ٤(

)١٢/١١(  

  

أنا ابن الليث * أنا الزاغ أبوعجوة : ، فقال يل بلسان طلق)١(فكربت وهللت وجزعت، وحيىي يضحك 
: مث قال) ٢(وال حتذر يل سطوه *  والقهوه فال عربديت ختشى ن والنشوة* واللبوه أحب الراح والرحيا 

  ذنوب، فلم أهجرك مث أتوب* أغرك أن أذنبت تتابعت : يا كهل، أنشدين شعرا غزال، فأنشدته
__________  

  .الزرع، وهو غراب أسود صغري، وقد يكون حممر املنقار والرجلني= 
  .غراب الزيتون، النه يأكله: ويقال له أيضا

  طيف الشكل، حسن املنظر، صغري حنو احلمامة، برأسه غربةوهو ل
  .وميل إىل البياض، وال يأكل اجليف

  .زيغان: ومجعه
:  وجاء فيه بعد قوله٢ / ٢للدمريي " حياة احليوان الكربى " ، و ٣١٦ / ٢" النجوم الزاهرة ) " ١(

  .سل عنه منه: ما هذا، أصلحك اهللا ؟ فقال يل: فقلت له: وحيىي يضحك
  .االبيات:...ما أنت ؟ فنهض وأنشد بلسان فصيح: ت لهفقل
  .٢ / ٢" حياة احليوان الكربى " ، و ٣١٧ / ٢" النجوم الزاهرة " االبيات يف ) ٢(

  .فال عدوى يدي ختشى: ورواية الشطر االول من البيت الثالث فيه
 ر ال -* سلعة يف الظه ف يوم العرس والدعوه فمنها * ويل أشياء تستظر : وجاء بعدها االبيات التالية

س فيها أا ركوه وجاء يف * فلو كان هلا عروه ملا شك مجيع النا * تسترها الفروه وأما السلعة االخرى 



  .أن هذا اخلرب قد رواه أبو طاهر السلفي على غري هذا الطريق" حياة احليوان الكربى " 
دخلت على أمحد بن أيب دواد، وعن : قال أبو احلسن علي بن حممد: وهو ما أخرب به موسى الرضى، قال

  .اخلرب...ميينه قمطر
 ر يوم القصف يف -* حليف اخلمر والقهوه ويل أشياء ال تنك * أنا الزاغ أبوعجوه : وأما االبيات فهي

ر لو كان هلا عروه ملا شك *  ر ال تسترها الفروه ومنها سلعة يف الصد -* الدعوه فمنها سلعة يف الظه 
  (*)قا أا ركوه س ح* مجيع النا 

)١٢/١٢(  

  

زاغ زاغ زاغ، فطار، : فصاح) ١(وقد يصدم االنسان وهو حبيب * ليس بصارمي : وأكثرت حىت قلت
  .مث سقط يف القمطر

  .فضحك! أعز اهللا القاضي، وعاشق أيضا ؟ : فقلت
  هو ما: ما هذا ؟ قال: فقلت
  .ترى

  .وجه به صاحب اليمن إىل أمري املؤمنني، وما رآه بعد
قدمت الشحر : حدثنا يعقوب بن احلارث، عن شبيب بن شيبة ابن احلارث، قال: ل سعيد بن عفريقا
  ).٤(، فتذاكرنا النسناس )٣(على رئيسها ) ٢(

  .صيدوا لنا منها: فقال
خلوه، فخلوه، فخرج : فقلت) ! ٥(أن باهللا وبك : فلما أن رحت إليه، إذا بنسناس مع االعوان، فقال

  .لنباتيعدو، وإمنا يرعون ا
  .استعدوا للصيد، فإنا خارجون: فلما حضر الغداء قال

  أبا حممد، إن الصبح قد: فلما كان السحر مسعنا قائال يقول
__________  

  .٣١٧ / ٢" النجوم الزاهرة " البيتان يف ) ١(
 يف أنشدين شيئا: مث قال:... يف هذا اخلرب يف الطريق الثانية٣ / ٢" حياة احليوان الكربى " وجاء يف 

ترقرق * من االظالم أطلس غيهبان كأن جنومه دمع حبيس * وليل يف جوانه فضول : الغزل، فأنشدته
  .صقع بني عدن وعمان: بكسر أوله، وسكون ثانيه) ٢(بني أجفان الغواين 

  .على رجل من مهرة، له رياسة وخطر": معجم البلدان " يف ) ٣(
هو خلق يف صورة الناس ": احملكم " قال يف : ٣٥٣ ،٣٥٢ / ٢" حياة احليوان الكربى " جاء يف ) ٤(



  .مشتق منهم لضعف خلقهم
" االسة " ويف ...هو جنس من اخللق، يثب أحدهم على رجل واحدة": الصحاح " وقال يف 

قال ابن إسحاق، النسناس خلق باليمن، : للدينوري، عن ابن قتيبة، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا، أنه قال
  .د ورجل يقفز االحدهم عني وي

 / ٥" املسند " أنا باهللا، مث بك، ففي : الصواب يف هذا وأمثاله أن يقال) ٥...(وأهل اليمن يصطادوم
ال تقولوا ما " من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعا ) ٤٩٨٠(، وسند أيب داود ٣٩٨، و ٣٩٤ و ٣٨٤

وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث " ما شاء اهللا، مث شاء فالن : شاء اهللا وشاء فالن، ولكن قولوا
  ، وآخر من حديث الطفيل بن سخربة عند٢٨٣، ٢٢٤ و ٢١٤ / ١ابن عباس عند أمحد 

  .٧٢ / ٥أمحد 
(*)  

)١٢/١٣(  

  

  .قد حضر) ١(أسفر، وهذا الليل قد أدبر، والقانص 
  .فعليك بالوزر

نسان، وشعرات بيض يف يا أبا حممد، فهرب وله وجه كوجه اال: كلي وال تراعي، فقالوا): ٢(فقال 
] حني [ إنكما : به كلبان، وهو يقول) ٣(ذقنه، ومثل اليد يف صدره، ومثل الرجل بني وركيه، فألظ 

: قال) ٥(حىت متوتا أو تفارقاين * ألفيتماين خضال عناين لو يب شباب ما ملكتماين * جتارياين ) ٤(
  .فأخذاه

يقول نسناس : قال) ! ٦(سبحان اهللا، ما أمحر دمه : ويزعمون أم ذحبوا منها نسناسا، فقال قائل: قال
  .لو سكت، ما علم به: نسناس، فأخذوه، وقالوا: ، فقالوا)٧(كان يأكل السماق : من شجرة

__________  
  .آخر": فقال " بعد " معجم البلدان " يف ) ٢(والقنيص ": معجم البلدان " يف ) ١(
ألظوا يف "  ولزمه، ومنه حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم لظ باملكان، وألظ به، أي أقام به: يقال) ٣(

أخرجه الترمذي عن أنس وامحد واحلاكم عن ربيعة بن عامر، وابن " ب يا ذا اجلالل واالكرام : الدعاء
  .أيب شيبة عن أنس، واحلاكم عن أيب هريرة

  .الزموا هذا، واثبتوا عليه: أي
  ".لدان معجم الب" سقطت من االصل، واستدركت من ) ٤(
، وختلياين بدل "جتارياين " بدل " حتارباين : " ، وروايته فيهما٣٢٧ / ٣" معجم البلدان " البيتان يف ) ٥(



  ".تفارقاين " 
واستمعا * دهري من اهلموم واالحزان قفا قليال أيها الكلبان * الويل يل مما به دهاين : وجاء فيه قبلهما
  قويل وصدقاين

  .١٨١ / ٤" املقتضب " ما أشد محرة دمه، قال املربد يف : أن يقالكذا االصل، واجلادة ) ٦(
هو ) ٧...(ما أمحره، وال ما أعوره: وكذلك ما كان من االلوان والعيوب حنو االعور واالمحر، ال يقال

نوع من النبات، من فصيلة البطميات، ينبت يف اجلبال واملرتفعات، له مثر حامض، عناقيد فيها حب 
  .د احلمرةصغار، وهو شدي

(*)  

)١٢/١٤(  

  

  .نسناس خذوه: أنا صميميت فقالوا: فقال آخر من شجرة
  .وبنو مهرة يصطادوا، ويأكلوا: قال
، سكنوا زنار أرض رمل كثرية النخل، ويسمع فيها )١(وكان بنو أميم بن الوذ بن سام بن نوح : قال

  .م بقايا للعرب تقع عليهمحس اجلن حىت كثروا، فعصوا، فعاقبهم اهللا، فأهلكهم، وبقي منه
  .النسناس: وللرجل واملرأة منهم يد أو رجل يف شق واحد، يقال هلم

  .ذهب الناس، وبقي النسناس: هذا كقول بعضهم: قلت
  .يشبهون الناس، وليسوا بناس

  .ولعل هؤالء تولدوا من قردة وناس
  .فسبحان القادر

  .ر له، وأدخل اجلنة، رئي يف النوم، وأنه غف)٢(وقد روي أن حيىي بن أكثم 
منصرفه من احلج يوم اجلمعة يف ذي احلجة سنة اثنتني ) ٤(مات بالربذة ": تارخيه " يف ) ٣(قال السراج 

  .وأربعني ومئتني
  .بلغ ثالثا ومثانني سنة: قال ابن أخته

__________  
) ٢...( ومثودإم من نسل إرم بن سام أخي عاد: يقال:...٣٥٣ / ٢" حياة احليوان الكربى " يف ) ١(

  .العظيم البطن، والشبعان أيضا: االكثم
  .يقال بالثاء املثلثة، والتاء املثناة من فوقها، معنامها واحد

هو حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد اهللا، أبو العباس السراج النيسابوري، موىل ثقيف متوىف ) ٣(



بفتح أوله ) ٤) (٢١٦(اب الترمجة رقم  ه، وسترد ترمجته يف اجلزء الرابع عشر من هذا الكت٣١٣سنة 
قرية من قرى املدينة على طريق احلجاج، : وثانيه، وذال معجمة مفتوحة أيضا، وبعدها هاء ساكنة

  .يرتلوا عند عبورهم عليها
  .وفيها قرب الصحايب اجلليل أيب ذر الغفاري جندب بن جنادة

(*)  

)١٢/١٥(  

  

  .لك ال يثبتودعابة حيىي مع املرد أمر مشهور، وبعض ذ
  .وكان ذلك قبل أن يشيخ

  .عفا اهللا عنه وعنا
  
، البغدادي النحوي )١( بن السكيت شيخ العربية، أبو يوسف، يعقوب بن إسحاق*  ابن السكيت - ٢

  .، دين خري، حجة يف العربية"إصالح املنطق " املؤدب، مؤلف كتاب 
  .أيب عمرو الشيباين، وطائفة: أخذ عن
  .لضيب، وأمحد بن فرح املفسر، ومجاعةأبو عكرمة ا: روى عنه

وكان أبوه مؤدبا، فتعلم يعقوب، وبرع يف النحو واللغة، وأدب أوالد االمري حممد بن عبد اهللا بن طاهر 
  .، مث ارتفع حمله، وأدب ولد املتوكل)٢(

  ).٣(وله من التصانيف حنو من عشرين كتابا 
__________  

  ، تاريخ بغداد٧٩:  الفهرست،٢٠٤، ٢٠٢: طبقات النحويني واللغويني* 
، ٣٩٥ / ٦، وفيات االعيان ٥٢، ٥٠ / ٢٠، معجم االدباء ١٢٢: ، نزهة االلباء٢٧٤، ٢٧٣ / ١٤

 ٢، بغية الوعاة ٣١٨، ٣١٧ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٤٦ / ١، البداية والنهاية ٤٤٣ / ١، العرب ٤٠٢
 / ٢ و ٩٤ / ١املكنون ، إيضاح ١٨٠، ١٧٨: ، نزهة االلباء١٠٦ / ٢، شذرات الذهب ٣٤٩/ 

: ، تلخيص ابن مكتوم٤٠ / ٢، تاريخ أيب الفداء ٣٠ / ٥ الكامل البن االثري ٢٦٢ و ٢٦١ و ١٣
  .٤١٢ / ٢، املزهر ٩٦، ٩٥: ، مراتب النحويني١٤٩، ١٤٧ / ٢، مرآة اجلنان ٢٧٧

من حتتها، مث السكيت، بكسر السني املهملة، والكاف املشددة، وبعدها ياء مثناة : قال ابن خلكان) ١(
  .تاء مثناة من فوقها، وعرف بذلك، النه كان كثري السكوت، طويل الصمت

  .فإنه مكسور االول" فعليل " أو " فعيل " وكل ما كان على وزن 



  .٣٩٨ / ٦" وفيات االعيان " راجع ) ٢(
  = (*)معاين الشعر " ، و "القلب واالبدال " ، و "إصالح املنطق : " من هذه الكتب) ٣(

)١٢/١٦(  

  

  ).٢(ما عرفنا البن السكيت خربة قط : عن ثعلب، قال) ١(روى أبو عمر 
  .إنه أدب مع أبيه الصبيان: وقيل

  .وروى عن االصمعي، وأيب عبيدة، والفراء، وكتبه صحيحة نافعة
  .مل يكن له نفاذ يف النحو، وكان يتشيع: قال ثعلب

  ).٣( فنهيته، فحمل قويل على احلسد، ومل ينته شاورين يعقوب يف منادمة املتوكل،: وقال أمحد بن عبيد
، "نفعل : " ، فقال"نكتل " كان إليه املنتهى يف اللغة، وأما التصريف فقد سأله املازين عن وزن : وقيل
  .فرده
  .أتكون أربعة أحرف وزا مخسة أحرف ؟ فوقف يعقوب: ، فقال"نفتعل : " فقال

  فبني املازين أن
  ".نفتل " وزنه 

؟ فلما خرجا قال ابن " نكتل " وال تدري ما وزن ) ٤(تأخذ كل شهر ألفني : ير ابن الزياتفقال الوز
  ).٥(هل تدري ما صنعت يب ؟ فاعتذر : السكيت للمازين

__________  
وقد ذكر ياقوت "...االضداد " و " االمثال " ، و "النوادر " ، و "معاين الشعر الصغري " ، و "الكبري = 
  . من تواليفه عشرين كتابا٥٢  /٢٠" معجمه " يف 
  .هو راوية ثعلب) ١(
  .٢٧٣ / ١٤" تاريخ بغداد " اخلرب بلفظه يف ) ٢(
  .٣٩٨ / ٦" وفيات االعيان " راجع ) ٣(
  .ألفي درهم": وفيات االعيان " يف ) ٤(
د ، وفيه أن أبا عثمان املازين اجتمع بابن السكيت عن٣٩٨، ٣٩٧ / ٦" وفيات االعيان " اخلرب يف ) ٥(

فكره املازين ...سل أبا يوسف عن مسألة: حممد بن عبدامللك بن الزيات الوزير، فقال الوزير للمازين
ومل يسأله هذه املسألة إال بعد أن أحل ... خشية أن يتحرج ابن السكيت- لصداقة كانت بينهما -ذلك 

  .عليه الوزير



  .يف ترمجة املازين: وسريد اخلرب يف الصفحة
(*)  

)١٢/١٧(  

  

  ).١(بن السكيت شعر جيد وال
مها، أو احلسن : من أحب إليك: ويروى أن املتوكل نظر إىل ابنيه املعتز واملؤيد، فقال البن السكيت

  .، فأمر االتراك، فداسوا بطنه، فمات بعد يوم)٣(بل قنرب : ؟ فقال) ٢(واحلسني 
  .محل ميتا يف بساط: وقيل

  .، نسأل اهللا العفو)٤(وكان يف املتوكل نصب 
  .ات سنة أربع وأربعني ومئتنيم

قد عرضت حاجة إليك، فإن جنحت فالفاين منها حظي، : كتب رجل إىل صديق له: قال ابن السكيت
  .والباقي حظك
  وإن تعذرت

  .فاخلري مظنون بك، والعذر مقدم لك، والسالم
  .أمجعوا أنه مل يكن أحد بعد ابن االعرايب أعلم باللغة من ابن السكيت: قال ثعلب

: مب حتب أن تبدأ ؟ قال:  املتوكل قد ألزمه تأديب ولده املعتز، فلما حضر، قال له ابن السكيتوكان
  .باالنصراف

  .فأقوم: قال
  فأنا أخف منك، وبادر، فعثر، فسقط: قال املعتز

__________  
إذا اشتملت على اليأس : ٤٠٠، ٣٩٩ / ٦" وفيات االعيان " من ذلك ما أورده ابن خلكان يف ) ١(

وأرست يف أماكنها اخلطوب ومل * وضاق ملا به الصدر الرحيب وأوطنت املكاره واستقرت * وب القل
مين به اللطيف * وال أغىن حبيلته االريب أتاك على قنوط منك غوث * تر النكشاف الضر وجها 

وفيات " اخلرب بألفاظ خمتلفة يف ) ٢(فموصول ا فرج قريب * املستجيب وكل احلادثات إذا تناهت 
  .٣٩٨، ٣٩٧ / ٦" االعيان 

أنا وولداي املؤيد واملعتز أم علي : من أحب إليك: ، واللفظ فيه٣١٨ / ٢" النجوم الزاهرة " ويف 
  .واهللا إن شعرة من قنرب خادم علي خري منك ومن ولديك: واحلسن واحلسني ؟ فقال

  .راجع التعليق الرابع) ٣(



  .أي عادوه:  عنه، الم نصبوا لههم املتدينون ببغضة علي رضي اهللا: أهل النصب) ٤(
(*)  

)١٢/١٨(  

  

املرء من عثرة الرجل ) ١(وليس ميوت * الفىت من عثرة بلسانه ) ١(ميوت : وخجل، فقال يعقوب
إصالح املنطق " كتاب : قيل) ٤(مهل ) ٣(وعثرته بالرجل تربا على * تذهب رأسه ) ٢(فعثرته بالقول 

  أدب" كتاب بال خطبة، وكتاب " 
  ).٥(خطبة بال كتاب " ب الكات

  .عدي بن زيد العبادي أمري املؤمنني يف اللغة: مسعت ثعلبا يقول: قال أبو سهل بن زياد
  .قريبا من ذلك يف ابن السكيت: وكان يقول

  ).٦(كتاب نفيس مشكور يف اللغة " إصالح املنطق : " قلت
  
  وامسه محيد بن خملد بن قتيبة،االمام احلافظ الكبري، أبو أمحد، ) د، س * ( محيد بن زجنويه- ٣

__________  
  .يصاب": وفيات االعيان " ، و "شذرات الذهب " يف ) ١(
  .يف القول": وفيات االعيان " يف ) ٢(
  .يف مهل": وفيات االعيان " يف ) ٣(
" ، والبيت االول يف ١٠٦ / ٢" شذرات الذهب " ، و ٣٩٩ / ٦" وفيات االعيان " البيتان يف ) ٤(

  .١٢٥ / ٢" داد تاريخ بغ
أدب "  ه قد طول اخلطبة يف كتابه ٢٧٦ذلك الن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري املتوىف سنة ) ٥(

  .٤٠٠ / ٦" وفيات االعيان " ، وأودعها فوائد جليلة، كما قال ابن خلكان يف "الكاتب 
  .دومنا إشارة إىل ذلك" إصالح املنطق " وقد سلخ قسما كبريا من 

  .ما رأيت للبغدايني كتابا أحسن من كتاب ابن السكيت يف املنطق: أبو العباس املربدقال ) ٦(
ما عرب على جسر بغداد كتاب يف اللغة :  أن بعض العلماء قال٤٠٠ / ٦" وفيات االعيان " وجاء يف 

  ".إصالح املنطق " مثل 
املشوف " م، وأمساه  وقد رتبه العالمة العكربي على نسق حروف املعج١٩٤٩وقد طبع يف مصر سنة 

  .وملا يطبع بعد" املعلم 
، ذيب ١٥٠ / ١، طبقات احلنابلة ١٦٢، ١٦٠ / ٨، تاريخ بغداد ٢٢٣ / ٣اجلرح والتعديل * 



 / ٢، العرب ٥٥١، ٥٥٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢، ١ / ١٨٠ / ١، تذهيب التهذيب ٣٤٣: الكمال
  = (*)، ذيب التهذيب ١٠ / ١١، البداية والنهاية ١

)١٢/١٩(  

  

  .وغري ذلك" االموال " ، وكتاب "الترغيب والترهيب " االزدي النسائي، صاحب كتاب 
  .مولده يف حدود سنة مثانني ومئة

مسع النضر بن مشيل، وجعفر بن عون، ويزيد بن هارون، وسعيد ابن عامر الضبعي، ووهب بن جرير، 
، وعبيداهللا بن موسى، وعبد اهللا بن وحممد بن يوسف الفريايب، وروح ابن أسلم، ومؤمل بن إمساعيل

  .صاحل الكاتب، وخلقا كثريا
أبو داود، والنسائي يف كتابيهما، وإبراهيم احلريب، وحممد بن إمساعيل البخاري، ومسلم، : حدث عنه

، وأبو العباس السراج، وابن صاعد، وحممد بن جرير، وحممد "صحيحيهما " ولكن ما وقع له شئ يف 
  .، وحممد بن أمحد بن عبد اجلبار الرياين، وآخرون)١(د اهللا بن عتاب بن الزفيت بن خرمي املري، وعب

  .وكان أحد االئمة اودين
  ).٢(ثقة : قال النسائي

  .هو الذي أظهر السنة بنسا: وقال أبو حامت البسيت
__________  

، ٢٨٢ / ٥، معجم البلدان ٩٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٥: ، طبقات احلفاظ٤٩، ٤٨ / ٣= 
  .١٢٤ / ٢، شذرات الذهب ١١١: املعجم املشتمل

  .نسبة إىل الزفت: بكسر الزاي، وسكون الفاء، ويف آخرها مثناة من فوق) ١(
  .والزفت والزفت لغتان

  .٢٩٠ / ٦للسمعاين " االنساب " وعبد اهللا بن عتاب هذا دمشقي مترجم يف 
  .صدوق: سئل أيب عنه، فقال: ٢٢٣ / ٣" اجلرح والتعديل " وقال عبدالرمحن بن أيب حامت يف ) ٢(

  .كان حسن الفقه، قد كتب احلديث:  عن أمحد بن سيار، قال١٦١ / ٨" تاريخ بغداد " ويف 
  .كان ثقة ثبتا حجة: وقال اخلطيب البغدادي

(*)  

)١٢/٢٠(  

  



  .ومات سنة سبع وأربعني ومئتني: قال
سان مثل محيد بن زجنويه، وأمحد بن شبويه ما قدم علينا من فتيان خرا: قال أبو عبيد القاسم بن سالم

)١.(  
  .آخر أصحابه موتا القاضي أبو عبد اهللا احملاملي: قلت

  .أبو أمحد كثري احلديث، قدمي الرحلة إىل احلجاز: وذكره احلاكم، فقال
  .ومصر، والشام

 بن أمحد بن إبراهيم احلريب، وعبد اهللا: روى عنه بالعراق إماما احلديث: إىل أن قال)...٢(والعراقني 
حدثنا محيد بن زجنويه النسائي بنيسابور سنة سبع : قرأت خبط أيب عمرو املستملي: حنبل، إىل أن قال
  .وعشرين ومئتني

سنة مثان وأربعني ومئتني : مات سنة إحدى ومخسني ومئتني، ويقال": شيوخ النبل " وقال أبو القاسم يف 
)٣.(  

ىل أن وصل إىل مصر، مث خرج منها، فأدركته املنية يف سنة ارحتل يف آخر عمره ناشرا لعلمه إ: قلت
  .إحدى ومخسني

  .هذا الصحيح يف وفاته
: مسعت أبا احلجاج احلافظ يقول لشيخنا أيب الفضل أمحد بن هبة اهللا يف سنة ست وتسعني وست مئة

  أمحد) ٤(أخربكم أبو الغنائم املسلم 
__________  

  .٣٤٣": ذيب الكمال " ، و ١٦١ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .البصرة والكوفة: أي) ٢(
  .١١١": املعجم املشتمل ) " ٣(
  .بضم امليم، وفتح السني املهملة، وتشديد الالم املفتوحة، بعدها ميم) ٤(

   فيمن تويف سنة احدى١٢٦ / ٥" العرب " ، وذكره املؤلف يف ١٢٨٣ / ٤" تبصري املنتبه " مترجم يف 
  .وثالثني وست مئة

(*)  

)١٢/٢١(  

  

أخربنا ): ١(ابن علي املازين سنة مثان وعشرين وست مئة فأقر به، أخربنا على بن احلسن احلافظ ببعلبك 
بن ) ٢(حممد بن الفضل الفراوي أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عمر اهلروي، أخربنا عبد الرمحن 



محيد بن زجنويه النسوي، حدثنا عثمان أيب شريح، أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن عبد اجلبار، حدثنا 
الصيام والقرآن : بن صاحل، حدثنا ابن هليعة، عن أيب قبيل، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أنه قال

يا رب، إين منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار، : يشفعان لصاحبهما يوم القيامة يقول الصيام
  .منعته النوم بالليل فشفعين فيه، فيشفعان فيهيا رب، إين : فشفعين فيه، ويقول القرآن

  ).٣(إسناده لني 
__________  

  .ببلعبك، وهو خطأ: يف االصل) ١(
فقد قال احلاكم فيما نقله عنه ابن الصالح ص " أخربنا " و " حدثنا " الئمة احلديث فرق بني ) ٢(

ن يقول يف الذي يأخذه من الذي أختاره يف الرواية، وعهدت عليه اكثر مشاخيي وأئمة عصري أ: ١٤٥
حدثنا فالن، وما قرأ : حدثين فالن، وما يأخذه من احملدث لفظا ومعه غريه: احملدث لفظا وليس معه أحد

: أخربنا فالن مث قال ابن الصالح: أخربين فالن، وما قرئ على احملدث وهو حاضر: على احملدث بنفسه
الك رضي اهللا عنهما وهو حسن رائق وقال حيىي وقد روينا حنو ما ذكره عن عبد اهللا بن وهب صاحب م

أخربنا وحدثنا واحد ولالمام الطحاوي رسالة يف التسوية بني حدثنا وأخربنا، وهي من : بن سعيد
  .حمفوظات املكتبة الظاهرية

 من طريق موسى بن داود، ١٧٤ / ٢من اجل ابن هليعة، مث هو موقوف، وقد أخرجه أمحد مرفوعا ) ٣(
  ة، عن حيي بن عبد اهللا، عن أيب عبدالرمحن احلبلي، عنحدثنا ابن هليع

  .عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره
 من طريق عبد اهللا بن وهب، أخربين حيي بن عبد اهللا، عن أيب عبدالرمحن ٥٥٤ / ١وأخرجه احلاكم 

وصححه ووافقه الذهيب، وهو كما ...احلبلي، عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .قاال

، ورجال الطرباين "الكبري " رواه أمحد والطرباين يف : ، وقال١٨١ / ٣" امع " وأورده اهليثمي يف 
  ..(*)رجال الصحيح

)١٢/٢٢(  

  

االمام احلافظ الصدوق، أبو مهام، الوليد بن االمام أيب بدر، شجاع بن ) م، د، ت، ق * ( أبو مهام- ٤
  .د بن قيس، السكوين الكويف، مث البغداديالولي

مسع أباه، وإمساعيل بن جعفر، وشريك بن عبد اهللا القاضي، وعبد اهللا بن املبارك، وعبد اهللا بن وهب، 
  .والوليد بن مسلم، وطبقتهم



  .جال يف احلديث، ومجع وألف
ارون، وعبد اهللا مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وعباس الدوري، وموسى بن ه: حدث عنه

  .بن ناجية، وأبو القاسم البغوي، وأبو يعلى املوصلي، وحيىي بن صاعد، وخلق كثري
  ).١(قال حيىي بن معني، ال بأس به 

  ).٢(فرغ أبو مهام، فرغ أبو مهام : ما أخرج إيل الشيوخ كتابا إال وفيه: وقال أبو كريب
  ).٣(عند أيب مهام مئة ألف حديث عن الثقات : مسعت حيىي بن معني يقول: وقال حممد بن زكريا الغاليب

__________  
: ، ذيب الكمال١٢٥ / ٢، اللباب ٤٤٦، ٤٤٣ / ١٣، تاريخ بغداد ٧ / ٩اجلرح والتعديل * 

  .٤١٦: ، خالصة تذهيب الكمال١ / ٢٤٠ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٦٨، ١٤٦٧
  .ليس هو ممن يكذب: تتمته فيهما، و١٤٦٧": ذيب الكمال " ، و ٤٤٤ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .ويوقفين على عالمته: ، وتتمته فيهما١٤٦٧: ذيب الكمال" ، و ٤٤٥ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
وما مسعته يقول فيه : ، وتتمة اخلرب١٤٦٧": ذيب الكمال " ، و ٤٤٤ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .سوءا قط
  .ليس له خبت: وكان يقول

(*)  

)١٢/٢٣(  

  

  ).١(ال بأس به :  النسائيوقال
  ).٢(اكتبوا عنه : وقال أمحد بن حنبل

  ).٤(فعل ابن أيب بدر ؟ كانوا يضعفونه ) ٣(ما : وقال سريج بن يونس
  ).٥(تكلموا يف أيب مهام : وقال صاحل جزرة

  ).٦(ال حيتج به : وقال أبو حامت
  .اقد احتج به مسلم، وهو على سعة علمه قل أن جتد له حديثا منكر: قلت

  .وهذه صفة من هو ثقة
  .مات يف شهر ربيع االول سنة ثالث وأربعني ومئتني يف عشر التسعني

  .وقع يل من عواليه
  
   بناالمام احملدث الفقيه املعمر، أبو حذافة، أمحد بن إمساعيل) ق* ( أبو حذافة - ٥



__________  
  .١٤٦٧": ذيب الكمال ) " ١(
  .١٤٦٧": ذيب الكمال " ، و ٤٤٤ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
 ١٤٦٧": ذيب الكمال " ، و ٤٤٤ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٤...(مبا فعل": تاريخ بغداد " يف ) ٣(

  .يف اجلراح أيب وكيع: وتتمته فيهما
  .٤٤٥ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .٧ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٦(

، وهو أحب إيل من أيب هشام الرفاعي، وقد صدوق، يكتب حديثه، وال حيتج به: وقول أيب حامت بتمامه
  .١٤٦٧" ذيب الكمال " نقل ذلك املزي يف 

  .فأبو حامت يرى أن املترجم ضعيف عند انفراده، وال يقوى حديثه إال باملتابعة
 ١، ميزان االعتدال ١ / ٧ / ١، تذهيب التهذيب ١٧: ، ذيب الكمال٢٤، ٢٢ / ٤تاريخ بغداد * 
، شذرات الذهب ٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٦، ١٥ / ١، ذيب التهذيب ١٨ / ٢، العرب ٨٣/ 
١٣٩ / ٢.  

(*)  

)١٢/٢٤(  

  

  .حممد بن نبيه، السهمي القرشي املدين، نزيل بغداد، وبقية املسندين
، فكان خامتة من روى عن مالك، وعن عبدالرمحن بن أيب )١" (املوطأ " مالك بن أنس : حدث عن

  .الزجني، وعبد العزيز بن حممد الدراوردي، وحامت بن إمساعيل، وطائفةالزناد، ومسلم بن خالد 
  .انفرد بالرواية عنهم، وعاش مئة عام

ابن ماجة، وحيىي بن صاعد، وعبد الوهاب بن أيب عصمة، وإمساعيل بن العباس الوراق، : حدث عنه
  .وابن خزمية، مث تركه، وأبو عبد اهللا احملاملي، وحممد بن خملد وآخرون

كان حيضر معنا العرض : سألت أبا مصعب عن أيب حذافة، فقال: مسعت أيب يقول): ٢( احملاملي قال
  ).٣(على مالك 

  .هو قوي السماع عن مالك: وقال الدارقطين
__________  

عن مالك مجاعات " املوطأ " روى : قال احلافظ صالح الدين العالئي: ٩ / ١" تنوير احلوالك " يف ) ١(
يتهم اختالف من تقدمي وتأخري وزيادة ونقص، واكربها رواية القعنيب، ومن أكربها كثرية، وبني روا



أيب مصعب زيادة على سائر " موطأ " يف : وأكثرها زيادات رواية أيب مصعب، فقد قال ابن حزم
  .املوطآت حنو مئة حديث

من " ملوطأ ا"  أمساء من روى ٢٠٣، ٢٠٢ / ١" ترتيب املدارك " وقد سرد القاضي عياض يف : قلت
  . وما بعد١٨ص " التعليق املمجد " االئمة واملشاهري والثقات عن مالك، واللكنوي يف 

 ه ورواية حممد بن احلسن الشيباين ٢٣٤واملطبوع منها رواية حيىي بن حيىي املصمودي الليثي املتوىف سنة 
  . ه١٨٩تلميذ االمام أيب حنيفة املتوىف سنة 

نسبة إىل احملامل اليت حيمل فيها الناس وهو : ن االلف، وكسر امليم والالمبفتح امليم واحلاء، وسكو) ٢(
 ه وسترد ترمجته يف اجلزء اخلامس ٣٣٠املتوىف سنة ..القاضي أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل بن حممد

  .عشر من هذا الكتاب
  .١٧": ذيب الكمال " ، و ٢٤ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٢/٢٥(  

  

" الصحيح " كان الدارقطين حسن الرأي يف أيب حذافة، وأمرين أن أخرج حديثه يف ): ١(ربقاين وقال ال
)٢.(  

  .أمحد بن إمساعيل، أبو حذافة، ضعيف احلديث، كان مغفال: قرأت خبط الدارقطين: وقال اخلطيب
لها، ال حيتج ، فقب"املوطأ " عن مالك مستقيما، وأدخلت عليه أحاديث عن مالك يف غري " املوطأ " روى 

  ).٣(به 
  ).٤(مل يكن ممن يتعمد الباطل : قال اخلطيب

  ).٥" (أفطر احلاجم : " مما نقموا عليه روايته عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: قلت
  ).٦" (قضى باليمني مع الشاهد : " وذا السند حديث

  .فهذا إسناد مركب، ومل يأت أبو حذافة مبنت باطل
__________  

  .نسبة إىل قرية بنواحي خوارزم:  بفتح الباء املوحدة، وسكون الراء املهملة، وفتح القاف)١(
والربقاين هذا هو االمام أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب، الفقيه، احملدث، االديب املتوىف سنة 

  . ه، وسترد ترمجته يف اجلزء السابع عشر من الكتاب٤٢٥
  .١٧": ذيب الكمال " ، و ٢٤ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٤ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٣(



  .٢٤ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٤(
 من حديث احلسن بن أيب جعفر عن أيوب، عن نافع ١٧٤لوحة " الكامل " ورواه ابن عدي يف ) ٥(

ال أعلمه يرويه كذلك غريه، وهو عندي : عن ابن عمر، وأعله باحلسن هذا، وجعله من منكراته، وقال
"  ونسبه للطرباين يف ١٦٩ / ٣" امع " ممن ال يتعمد الكذب، لكنه يهم ويغلط، وأورده اهليثمي يف 

  .وفيه احلسن بن أيب جعفر اجلفري، وفيه كالم وقد وثق: ، وقال"االوسط 
روي من حديث ثوبان، ورافع بن خديج، وشداد بن أوس، وأيب موسى االشعري، " احلديث : " قلت

 وأسامة بن زيد، وبالل، وعلي، وعائشة، وأيب هريرة وابن عباس، وغريهم وهو ومعقل بن سنان،
" ، و ٤٧٧، ٤٧٢ / ٢" نصب الراية " ، و ٦٠ / ٢" زاد املعاد " حديث صحيح، لكنه منسوخ انظر 

  .١٧٠، ١٦٨ / ٣" جممع الزوائد " ، و ٤٧٨، ٤٧١ / ١" زوائد البزار 
  .وهو ضعيف ذا السند) ٦(

  = (*)يف ) ١٧١٢( ابن عباس أخرجه مسلم لكن صح من حديث

)١٢/٢٦(  

  

  ).١(وقد رماه بالكذب الفضل بن سهل االعرج 
  .مات يوم الفطر سنة تسع ومخسني

  .وقع لنا من عواليه
  
االمام احملدث الثقة اجلليل، أبو علي ) م، د، س) * (٢ ( احلسن بن عيسى بن ماسرجس- ٦

  .النيسابوري
 سليم، وأيب بكر بن عياش، وجرير بن عبداحلميد، وعبد اهللا بن أيب االحوص سالم بن: حدث عن

، ونوح بن أيب مرمي، وأيب معاوية الضرير، )٣(املبارك مواله، وعبد السالم بن حرب، وسعري بن اخلمس 
  وطبقتهم

__________  
والترمذي ) ٣٦١٠(، ومن حديث أيب هريرة عند أيب داود ٢٣٤ / ٢االقضية، والشافعي يف مسنده = 
وابن ) ١٣٤٤(وسنده حسن، وعن جابر بن عبد اهللا عند الترمذي ) ٢٣٦٨(وابن ماجة ) ١٣٤٣(

 قول ٩٧ / ٤" نصب الراية " ، ونقل الزيلعي يف ٥١٦، وعن علي عند الدارقطين ص )٢٣٦٩(ماجه 
وقد روي القضاء باليمني والشاهد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب هريرة : ابن عبد الرب

عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وسعد بن عبادة، واملغرية بن و



  .شعبة، ومجاعة من الصحابة
  . البن القيم٧٥، ٦٦" الطرق احلكمية " وانظر 

  .١٦ / ١" ذيب التهذيب ) " ١(
  .حدث عن مالك باملوطأ، وحدث عن عمه بالبواطيل: قال ابن عدي: وجاء فيه

  .بفتح امليم والسني املهملة، وسكون الراء، وكسر اجليم والسني املهملة الثانية) ٢(
  .١٤٧ / ٣" اللباب " 
 / ٧، تاريخ بغداد ٣١ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٧١ / ٢، التاريخ الصغري، ٣٠٢ / ٢التاريخ الكبري * 

، ٢ / ١٤٤ / ١، تذهيب التهذيب ٢٨١، ٢٨٠: ، ذيب الكمال١٤٧ / ٣، اللباب ٣٥٤، ٣٥١
، شذرات الذهب ٨٠: ، خالصة تذهيب الكمال٣١٥، ٣١٣ / ٢، ذيب التهذيب ٤٣٢ / ١العرب 

٩٤ / ٢.  
  .سعري، مبهمالت، آخره راء، مصغر) ٣(

  واخلمس، بكسر املعجمة، وسكون امليم،
  .وبعدها سني مهملة

  .ثقة: قال ابن معني
  .صاحل احلديث، يكتب حديثه وال حيتج به: وقال أبو حامت

  ".الثقات " كره ابن حبان يف وذ
  .١٠٦، ١٠٥ / ٤" ذيب التهذيب " وهو مترجم يف 

(*)  

)١٢/٢٧(  

  

، وزكريا خياط السنة "صحيحه " مسلم، وأبو داود، وبواسطة النسائي، والبخاري يف غري : روى عنه
  .خرون، وأبو يعلى املوصلي، وأبو القاسم البغوي، وحيىي بن صاعد، وأبو العباس السراج، وآ)١(

  .وقد حدث عنه أمحد بن حنبل مع تقدمه
  .كان من كرباء النصارى، فأسلم

كان احلسن واحلسني ابنا : مسعت احلسني بن أمحد املاسرجسي، حيكي عن جده وغريه، قال: قال احلاكم
عيسى يركبان معا، فيتحري الناس من حسنهما وبزما، فاتفقا على أن يسلما، فقصدا حفص بن عبد 

ليحج، فإذا أسلمتما على يده كان ذلك ) ٢(أنتما من أجل النصارى، وابن املبارك قادم : قالالرمحن، ف
  .أعظم عند املسلمني، وأرفع لكما، فإنه شيخ املشرق



  .فانصرفا عنه، فمرض احلسني، فمات نصرانيا
  ).٣(فلما قدم ابن املبارك، أسلم احلسن على يده 

  .م، فإنه رجل عامليبعد أن يأمرمها حفص بتأخري االسال: قلت
  .فإن صح ذلك فموت احلسني مريدا لالسالم، منتظرا قدوم ابن املبارك ليسلم نافع له

حدثنا احلافظ أبو علي النيسابوري عن شيوخه أن ابن املبارك نزل مرة برأس سكة عيسى، : قال احلاكم
  وكان احلسن بن عيسى يركب

__________  
النه " خياط السنة : " ة السجزي، أبو عبد الرمحن، املعروف بهو زكريا بن حيىي بن إياس بن سلم) ١(

  .كان خييط أكفان أهل السنة
  . ه٢٨٩تويف سنة 

  وسترد ترمجته يف
  ).٢٥٢(اجلزء الثالث عشر ترمجة رقم 

  .وعبد اهللا بن املبارك خارج يف هذه السنة إىل احلج": تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  .٢٨١" ذيب الكمال " ، و ٣٥٢ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٢/٢٨(  

  

هو : ، فسأل ابن املبارك عنه، فقيل)١] (وجها [ فيجتاز به وهو يف الس، وكان من أحسن الشباب 
  .نصراين

  ).٢(اللهم ارزقه االسالم، فاستجيب له : فقال
د يف جملسه ع: حدثنا احلسن بن عيسى موىل عبد اهللا بن املبارك، وكان عاقال: قال أبو العباس السراج

  ).٤(اثنا عشر ألف حمربة ) ٣(بباب الطاق 
  .منصرفه من مكة سنة تسع وثالثني ومئتني) ٥(ومات بالثعلبية 

  .مات سنة أربعني: وقال أمحد بن حممد بن بكر
  .مسعت ابين املؤمل بن احلسن: قال احلاكم

  ).٦(أنفق جدنا يف احلجة اليت تويف فيها ثالث مئة ألف : يقوالن
ومن خيرج : * (فحججت مع ابين املؤمل، وزرنا بالثعلبية قرب جدمها، فقرأت على لوح قربه: كمقال احلا

  ) *.من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله، مث يدركه املوت، فقد وقع أجره على اهللا



   ].١٠٠: النساء[ 
__________  

  ".ذيب الكمال " و " تاريخ بغداد " ما بني حاصرتني من ) ١(
  .٢٨١": ذيب الكمال " ، و ٣٥٢ / ٧"  بغداد تاريخ) " ٢(
  .حملة كبرية ببغداد باجلانب الشرقي بني الرصافة ور املعلى) ٣(

  .وتعرف أيضا بطاق أمساء، نسبة إىل أمساء بنت املنصور
وكان طاقا عظيما، وكان يف دارها اليت صارت لعلي بن جهشيار صاحب املوفق الناصر لدين اهللا، وعند 

  . كان جملس الشعراء يف أيام الرشيدهذا الطاق
  .٢٨١": ذيب الكمال " ، و ٣٥٣ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل اخلزميية: بفتح الثاء) ٥(
  .٢٨١": ذيب الكمال " ، و ٣٥٤ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)١٢/٢٩(  

  

  .س، موىل عبد اهللا بن املباركهذا قرب احلسن بن عيسى بن ماسرج
  ).١(تويف يف صفر سنة أربعني 

كنت فيمن حج مع : مسعت أبا حيىي البزاز يقول اليب رجاء القاضي: وقال حممد بن املؤمل بن احلسن
ما فعل اهللا : عن شهوده، فأريته يف النوم، فقلت) ٢(احلسن بن عيسى وقت موته، فاشتغلت حبفظ مجلي 

  .كل من صلى عليغفر يل ول: بك ؟ قال
  ).٤(ال جتزع، وغفر لكل من يترحم علي : ، فقال)٣(فإين فاتين الصالة عليك لغيبة عديلي : قلت

  .رمحه اهللا
  .ويف ذريته وأقاربه حمدثون وفضالء: قلت

، أبو الفضل، جعفر بن املعتصم باهللا حممد بن الرشيد هارون بن املهدي اخلليفة*  املتوكل على اهللا - ٧
  .ر، القرشي العباسي البغداديبن املنصو

  .ولد سنة مخس ومئتني
__________  

  .٢٨١": ذيب الكمال " ، و ٣٥٤، ٣٥٣ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(
  .حبفظ حمملي وآاليت عن شهوده": تاريخ بغداد " يف ) ٢(



  .حبفظ حمملي وآاليت عن حضور جنازته": ذيب الكمال " ويف 
  .لغيبة العديل عن الرحل: ٣٥٤ / ٧" تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  .٢٨١": ذيب الكمال " ، و ٣٥٤ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٤(
: ، الكامل البن االثري١٧٢، ١٦٥ / ٧اجلزء التاسع، تاريخ بغداد : أخباره متفرقة يف تاريخ الطربي* 

، ٢٩٢، ٢٩٠ / ١، فوات الوفيات ٤٤٩ / ١، العرب ٣٥٦، ٣٥٠ / ١اجلزء السابع، وفيات االعيان 
، النجوم ٤٣٢، ٤٣١ / ٣، العقد الثمني ٣٥٢، ٣٤٩:  وما بعدها و٣١٠ / ١٠البداية والنهاية 

، ١١٤ / ٢، شذرات الذهب ٣٥٦، ٣٤٦: ، تاريخ اخللفاء٣٢٤:  وما بعدها و٢٧٥ / ٢الزاهرة 
١١٦.  

(*)  

)١٢/٣٠(  

  

  .ىي بن أكثمأبيه، وحي: حكى عن: وبويع عند موت أخيه الواثق يف ذي احلجة سنة اثنتني وثالثني
  .وكان أمسر مجيال، مليح العينني، حنيف اجلسم، خفيف العارضني، ربعة، وأمه امسها شجاع

استخلف املتوكل، فأظهر السنة، وتكلم ا يف جملسه، وكتب إىل اآلفاق برفع : قال خليفة بن خياط
  .احملنة، وبسط السنة، ونصر أهلها

ته، وعزم على املقام ا، ونقل دواوين امللك إليها،  فأعجب٢٤٤وقد قدم املتوكل دمشق يف صفر سنة 
  ).١(وأمر بالبناء ا، وأمر لالتراك مبال رضوا به، وأنشأ قصرا كبريا بداريا مما يلي املزة 

  .إىل شحمة أذنيه مثل أبيه واملأمون) ٢(كانت للمتوكل مجة : قال علي بن اجلهم
  .رجع من دمشق بعد شهرين إىل سامراء: وقال الفسوي

  .نعتت له دمشق، وأا توافق مزاجه، وتذهب علله اليت تعرض له بالعراق: وقيل
  .وحج بالناس قبل اخلالفة): ٣(قال خليفة 

__________  
  ".تاريخ خليفة " مل أجد هذا اخلرب يف املطبوع من ) ١(

  وقال الشاعر يزيد بن حممد
إذا عزم االمام على انطالق فإن يدع * عراق أظن الشام تشمت بال: املهليب يف انتقال املتوكل إىل داريا

جمتمع شعر : اجلمة، بضم اجليم، وتشديد امليم املفتوحة) ٢(فقد تبلى املليحة بالطالق * العراق وساكنيه 
  .الرأس، وهي أكثر من الوفرة

  .كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجة جعدة: ويف احلديث



  .٤٧٨": تاريخ خليفة " انظر ) ٣(
(*)  

)١٢/٣١(  

  

أبو بكر يوم الردة، وعمر بن عبد : اخللفاء ثالثة: وكان قاضي البصرة إبراهيم بن حممد التيمي يقول
  ).١(العزيز يف رد املظامل من بين أمية، واملتوكل يف حمو البدع، وإظهار السنة 

، وأنا )٢(عوهم إن اخللفاء كانت تتصعب على الناس ليطي: قال يل املتوكل: وقال يزيد بن حممد املهليب
  .ألني هلم ليحبوين ويطيعوين

أن علي بن اجلهم دخل على املتوكل، وبيده درتان يقلبهما، فأنشده قصيدة له، ) ٣(وحكى االعسم 
  .تستنقص ا ؟ هي واهللا خري من مئة ألف: ، فقال)٥(إليه بالواحدة فقلبتها ) ٤(فدحا 
  .رىال واهللا، لكين فكرت يف أبيات آخذ ا االخ: فقلت

* تغرف من حبره البحار يرجى وخيشى لكل خطب ) * ٧(عدل ) ٦(بسر من رأى إمام : وأنشأت أقول
إال أتت مثلها * ما اختلف الليل والنهار مل تأت منه اليمني شيئا ) * ٨(كأنه جنة ونار امللك فيه ويف بنيه 

  )٩(اليسار 
__________  

  .٣٧٥ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ٣٤٦ ": تاريخ اخللفاء" ، ٢٩٠ / ١" فوات الوفيات ) " ١(
  .كانت تغضب على الرعية لتطيعها...٢٩١ / ١" فوات الوفيات " يف ) ٢(
  .االعثم، بالثاء: إىل" تاريخ بغداد " حترفت يف ) ٣(
  .رماها إليه ودفعها: أي) ٤(
": ريخ اخللفاء تا" ، و ١٦٧ / ٧" تاريخ بغداد " فقبلتها، وهو حتريف، واملثبت من : يف االصل) ٥(

٣٤٩.  
  .أمري": تاريخ بغداد " يف ) ٦(
  ".تاريخ ابن كثري " سقطت من ) ٧(
  .أبيه" تاريخ بغداد " يف ) ٨(
": تاريخ اخللفاء " ، و ٣٥٠ / ١٠" تاريخ ابن كثري " ، و ١٦٧ / ٧" تاريخ بغداد " االبيات يف ) ٩(

٣٤٩.  
  (*)عليه كلتامها تغار * ود ضرتان يداه يف اجل: وجاء يف هذه املصادر قبل البيت االخري

)١٢/٣٢(  



  

  .خذها، ال بارك اهللا لك فيها: فدحا ا إيل، وقال
  ).٢(ورويت هذه للبحتري يف املتوكل ): ١(قال اخلطيب 

  .وعن مروان بن أيب اجلنوب أنه مدح املتوكل بقصيدة، فوصله مبئة وعشرين ألفا وثياب
  . بقبيحة ال يصرب عنهاكان املتوكل مشغوفا: قال علي بن اجلهم

وكاتبة باملسك يف : ، فتأملها، مث أنشأ يقول"جعفر ): " ٣(فوقفت له وقد كتبت على خدها بالغالية 
لقد أودعت قليب * بنفسي حمط املسك من حيث أثرا لئن أودعت سطرا من املسك خدها * اخلد جعفرا 

 شرفات اجلامع، وانصدع حائط ويف أول خالفته كانت الزلزلة بدمشق، سقط) ٤(من احلب أسطرا 
  احملراب، وهلك خلق حتت الردم، دامت ثالث

__________  
  .١٦٧ / ٧" تارخيه " يف ) ١(
تغرف من حبره البحار خليفة * بسر من رأى لنا إمام : ، بلفظ١٦٨، ١٦٧ / ٧" تاريخ بغداد " يف ) ٢(

إال أتت * ار فليس تأيت اليمني شيئا كأا ضرة تغ* كأنه جنة ونار كلتا يديه تفيض سحا * يرجتى وخيشى 
هي نوع من الطيب، مركب من مسك ) ٣(ما اختلف الليل والنهار * مثلها اليسار فامللك فيه ويف بنيه 

  .وعنرب ودهن
وكاتبة :  ونسبهما أبو الفرج لفضل الشاعرة، وروايتهما عنده٣١١ / ١٩" االغاين " البيتان يف ) ٤(

لقد * ي سواد املسك من حيث أثرا لئن أثرت باملسك سطرا خبدها بنفس* باملسك يف اخلد جعفرا 
: ، والبيت االول فيه برواية٣٥١ / ١٠" تاريخ ابن كثري " أودعت قليب من احلزن أسطرا ومها يف 

، و ٣٥٠": تاريخ اخللفاء " بنفسي حتط املسك من حيث أثرا ومها يف * وكاتبة يف اخلد باملسك جعفرا 
  . باختالف يف اللفظ٣٢٥ / ٢ "النجوم الزاهرة " 

(*)  

)١٢/٣٣(  

  

  .ساعات، وهرب الناس إىل املصلى يستغيثون
ومات حتت اهلدم معظم أهلها، كذا قال، وامتدت إىل اجلزيرة، ": تارخيه " يف ) ١(وقال أمحد بن كامل 

  .وهلك باملوصل مخسون ألفا، وبأنطاكية عشرون ألفا، وبلي ابن أيب دواد بالفاجل
 أظهر املتوكل السنة، وزجر عن القول خبلق القرآن، وكتب بذلك إىل االمصار، ٢٣٤ويف سنة 

  ).٢(واستقدم احملدثني إىل سامراء، وأجزل صالم، ورووا أحاديث الرؤية والصفات 



  ونزع الطاعة حممد
  ).٣(ابن البعيث نائب أذربيجان وأرمينية، فسار حلربه بغا الشرايب، مث بعد فصول أسر 

  ).٤( ألزم املتوكل النصارى بلبس العسلي ٢٣٥ويف سنة 
املنتصر حممد، مث للمعتز، مث للمؤيد : ويف سنة ست أحضر القضاة من البلدان ليعقد بوالية العهد لبنيه

  .إبراهيم
  .وكانت الوقعة بني املسلمني والروم، ونصر اهللا

__________  
االحكام وعلوم القرآن والنحو هو أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف بن شجرة، من العلماء ب) ١(

  .والتاريخ
  . ه٣٥٠توىل قضاء الكوفة، وتويف سنة 

  .رؤية اهللا عزوجل يوم القيامة، كما هو ثابت يف االحاديث الصحيحة: أي) ٢(
وأما رؤية اهللا سبحانه وتعاىل عيانا يف احلياة الدنيا فلم تثبت الحد، وال لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  . وما بعدها البن القيم طبع مؤسسة الرسالة٣٦ / ٣" زاد املعاد "  وبيان ذلك يف على الصحيح،
" ، و ١٦٦، ١٦٤ / ٩" تاريخ الطربي "  وما بعدها، و ٤١ / ٧البن االثري " الكامل " راجع ) ٣(

  .٣٧٥ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ٣١٢ / ١٠" تاريخ ابن كثري 
بلبس الطيالسة العسلية، وشد الزنانري، وركوب :...فيه أيضا، و٥٢ / ٧البن االثري " الكامل ) " ٤(

  .٣١٣ / ١٠" تاريخ ابن كثري " وانظر ..السروج بالركب اخلشب، وعمل كرتني يف مؤخر السروج
(*)  

)١٢/٣٤(  

  

أسفوا على : أبياتا منها) ١(ويف سنة ست وثالثني هدم املتوكل قرب احلسني رضي اهللا عنه، فقال البسامي 
وكان املتوكل فيه نصب واحنراف، فهدم هذا املكان ) ٢(يف قتله فتتبعوه رميما * ونوا شاركوا أن ال يك

  ).٣(وما حوله من الدور، وأمر أن يزرع، ومنع الناس من انتيابه 
  .هكذا قاله أرباب التواريخ: قال ابن خلكان

التقوا، وبلغت املقتلة ثالثني ويف سنة سبع قتلت االمراء عامل أرمينية يوسف، فسار حلرم بغا الكبري، ف
  ).٤(ألفا 

  .وعفى قرب الشهيد احلسني وما حوله من الدور
  .فكتب الناس شتم املتوكل على احليطان، وهجته الشعراء كدعبل وغريه



وبعث املتوكل إىل نائبه مبصر، فحلق حلية قاضي القضاة حممد بن أيب الليث، وضربه، وطوف به على 
  ان ظلومامحار يف رمضان، وسجن، وك

__________  
هو أبو احلسن، علي بن حممد بن نصر بن منصور بن بسام، املعروف بالبسامي، أو بابن بسام، ) ١(

الشاعر املشهور يف زمن املقتدر العباسي، سترد ترمجته يف اجلزء الرابع عشر من هذا الكتاب ترمجة رقم 
)٥٦.(  
": تاريخ اخللفاء " ، و ٢٩٢ / ١"  الوفيات فوات" ، و ٣٦٥ / ٣" وفيات االعيان " البيت يف ) ٢(

٣٤٧.  
  .، إىل يعقوب بن السكيت٢٨٤ / ٢" النجوم الزاهرة " ونسب البيت يف 

قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتاه بنو * تاهللا إن كانت أمية قد أتت : وجاء يف هذه املصادر قبل البيت
: ، وفيه٥٥ / ٧البن االثري " الكامل ) " ٣(بيت ال...هذا لعمرك قربه مهدوما أسفوا على* أبيه مبثله 
  .من إتيانه

  .، وامتنعوا من املصري إليه١٨٥ / ٩" تاريخ الطربي " ويف 
  .ومنع الناس من زيارته: ٢٩٢، ٢٩١ / ١" فوات الوفيات " ويف 

  .٢٣٥ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ٣٤٧": تاريخ اخللفاء " ، و ٣١٥ / ١٠" تاريخ ابن كثري " وانظر 
  .٣١٥ / ١٠" تاريخ ابن كثري " ، وانظر ١٨٧ / ٩" تاريخ الطربي " ، و ٥٨ / ٧" الكامل ) " ٤(

(*)  

)١٢/٣٥(  

  

  .جهميا
  .مث ويل القضاء احلارث بن مسكني، فكان يضربه كل حني عشرين سوطا ليؤدي ما وجب عليه، فإنا هللا

محل ستة عشر ألف ألف درهم وغضب املتوكل على أمحد بن أيب دواد، وصادره، وسجن أصحابه، و
  .، وافتقر هو وآله)١(

ووىل حيىي بن أكثم القضاء، وأطلق بن تبقى يف االعتقال ممن امتنع من القول خبلق القرآن، وأنزلت عظام 
  .أمحد بن نصر الشهيد، ودفنها أقاربه، وبىن قصر العروس بسامراء، وأنفق عليه ثالثون ألف ألف درهم

 بن حنبل أن يأتيه، فذهب إىل سامراء ومل جيتمع به، استعفى، فأعفاه، ودخل والتمس املتوكل من أمحد
  .على ولده املعتز، فدعا له

ويف سنة مثان وثالثني، عصى متويل تفليس، فنازهلا بغا، وقتل متوليها وأحرقها، وفعل القبائح، وافتتح 



  ).٢(عدة حصون 
ست مئة امرأة، وأحرقوا، وردوا مسرعني، وأقبلت الروم يف ثالث مئة مركب، فكبسوا دمياط، وسبوا 

  ).٣(فحصنها املتوكل 
   غزا حيىي بن علي االرمين بالد الروم، حىت قرب من٢٣٩ويف سنة 

__________  
وفيها غضب املتوكل على أمحد بن :  يف أحداث سنة سبع وثالثني ومئتني٥٩ / ٧" الكامل " يف ) ١(

ا الوليد وسائر أوالده، فحمل أبو الوليد مئة ألف أيب دواد وقبض ضياعه وأمالكه، وحبس ابنه أب
  .وعشرين ألف دينار، وجواهر قيمتها عشرون ألف دينار

  .مث صوحل بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درهم
  .١٨٩ / ٩" تاريخ الطربي " وكذا يف 
  .٣١٦، ٣١٥ / ١٠" تاريخ ابن كثري " واخلرب يف 

  .٣١٧ / ١٠" تاريخ ابن كثري " ، و ١٩٣، ١٩٢ / ٩" تاريخ الطربي " ، و ٦٧ / ٧" الكامل ) " ٢(
  "تاريخ ابن كثري " ، و ١٩٥، ١٩٣ / ٩" تاريخ الطربي " ، و ٦٨ / ٧" الكامل ) " ٣(

  .٢٩٤ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ٣١٧ / ١٠
(*)  

)١٢/٣٦(  

  

بن أكثم من القسطنطينية، وأحرق ألف قرية، وسىب عشرين ألفا، وقتل حنو العشرة آالف، وعزل حيىي 
  ).١(القضاء، وأخذ منه أربعة آالف جريب ومئة ألف دينار 

  ).٣(صيحة من السماء، مات منها مجاعة كثرية ) ٢(ويف سنة أربعني فيها مسع أهل خالط 
  ).٤( ماجت النجوم، وتناثرت شبه اجلراد أكثر الليل، فكان ذلك آية مزعجة ٢٤١ويف سنة 

صريون حلربه، فحملوا على البجاة، فنفرت مجاهلم، وكانوا ، وسار امل)٥(وفيها خرج ملك البجاة 
  ).٦(يقاتلون، مث متزقوا، وقتل خلق، وجاء ملكهم بأمان إىل املتوكل، وهم يعبدون االصنام 

 الزلزلة بقومس والدامغان، والري وطربستان، ونيسابور، وأصبهان، وهلك منها بضعة ٢٤٢ويف سنة 
  ).٧(لدامغان وأربعون ألفا، واد نصف مدينة ا

__________  
يف هذه السنة عزل حيىي بن أكثم عن :  ه٢٤٠ حبوادث ٧٤ / ٧" الكامل " قال ابن االثري يف ) ١(

  .القضاء، وقبض منه ما مبلغه مخسة وسبعون ألف دينار، وأربعة آالف جريب بالبصرة



  .١٩٨، ١٩٧ / ٩" تاريخ الطربي " وكذا يف 
  . هي قصبة أرمينية الوسطى:بكسر أوله، وآخره طاء مهملة) ٢(
  .٣٠١ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ٣٤٨": تاريخ اخللفاء ) " ٣(
  .٣٠٤ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ٣٢٤ / ١٠" تاريخ ابن كثري ) " ٤(
  .البجة": ابن كثري " و " تاريخ الطربي " يف ) ٥(
  .٣٢٤ / ١٠" يخ ابن كثري تار" ، و ٧٧ / ٧" الكامل " ، و ٢٠٦، ٢٠٣ / ٩" تاريخ الطربي ) " ٦(
" ، و ٣٤٣ / ١٠" تاريخ ابن كثري " ، و ٨١ / ٧" الكامل " ، و ٢٠٧ / ٩" تاريخ الطربي ) " ٧(

  .٣٠٧ / ٢" النجوم الزاهرة 
(*)  

)١٢/٣٧(  

  

  ).١( نفى املتوكل طبيبه خبتيشوع ٢٤٤ويف سنة 
  ).٣(يف يوم واحد ) ٢(واتفق عيد النحر وعيد النصارى وعيد الفطري 

  . عمت الزلزلة الدنيا، ومات منها خالئق٢٤٥يف سنة و
، وأنفق عليها بعد معاونة اجليش له ألفي ألف دينار، وحتول )٤(وبىن املتوكل املاحوزة، ومساها اجلعفري 

  .إليها، وفيها وقع بناحية بلخ مطر كالدم العبيط
يقدم عليه املعتز حلبه أمه قبيحة، وكان املتوكل جوادا ممدحا لعابا، وأراد أن يعزل من العهد املنتصر، و

فأىب املنتصر، فغضب أبوه ودده، وأغرى به، واحنرفت االتراك على املتوكل ملصادرته وصيفا وبغا حىت 
  .اغتالوه

ما تقول يا أمري : ما يقول ولد أبيك يف العباس ؟ قال: قال املتوكل لعلي بن حممد بن الرضا: قال املربد
يا أبا احلسن، :  طاعته على نبيه، وذكر حكاية طويلة، وبكى املتوكل، وقال لهاملؤمنني يف رجل فرض اهللا

  .نعم، أربعة آالف دينار، فأمر له ا: لينت منا قلوبا قاسية، أعليك دين ؟ قال
  :دعا بباغر التركي، فكلمه، وقال) ٥(حكى املسعودي أن بغا الصغري 

__________  
  .، صاحب تصانيف عدةهو خبتيشوع بن جربيل، طبيب نصراين) ١(

  .تويف يف حدود الستني ومئتني
: العبد، ويشوع: البخت: ومعىن خبتيشوع عبد املسيح، الن يف اللغة السريانية: قال ابن أيب أصيبعة
  .عيسى عليه السالم



  .الفطر وهو حتريف": الكامل " و " تاريخ الطربي " يف ) ٢(
" ، و ٣٤٦ / ١٠" تاريخ ابن كثري " ، و ٨٥ / ٧" الكامل " ، و ٢١١ / ٩" تاريخ الطربي ) " ٣(

  .٣١٨ / ٢" النجوم الزاهرة 
  .٣٤٦ / ١٠" تاريخ ابن كثري " ، وانظر ٨٧ / ٧" الكامل " ، و ٢١٢ / ٩" تاريخ الطربي ) " ٤(
  . ه٢٥٤هو بغا التركي املعروف بالشرايب االمري، من كبار قواد املتوكل املتوىف سنة ) ٥(

  .١٧٤، ١٧٣ / ١٠" وايف بالوفيات ال" أنظر ترمجته يف 
(*)  

)١٢/٣٨(  

  

  .قد صح عندي أن املنتصر عامل على قتلي، فاقتله
! وحيك وتفعل ؟ : نبدأ به، قال: فما الرأي ؟ قال: كيف بقتله واملتوكل باق ؟ إذا يقيدكم به، قال: قال
  .نعم: قال
  .قتل موالهأراد أن ي: فادخل على أثري، فإن قتلته، وإال فاقتلين، وقل: قال

  .فتم التدبري، وقتل املتوكل
اجتمعنا يف جملس املتوكل، فذكر له سيف هندي، فبعث إىل اليمن، فاشتري له : وحدث البحتري قال
  .بعشرة آالف، فأعجبه

هذا : ابغين غالما أدفع إليه هذا السيف ال يفارقين به، فأقبل باغر، فقال الفتح بن خاقان: وقال للفتح
  .والبسالة، فأعطاه السيف، وزاد يف أرزاقهموصوف بالشجاعة 

، فلقد رأيت من املتوكل يف ليلته عجبا، رأيته يذم الكرب، )١(فما انتضى السيف إال ليلة، ضربه به باغر 
  .ويتربأ منه

إمنا أنا عبد، فتطريت له، مث جلس، وعمل فيه : مث سجد وعفر وجهه، ونثر التراب على رأسه، وقال
  .عجبه، فبكى، فتطريت من بكائهالنبيذ، وغين صوتا أ

فإنا يف ذلك إذ بعثت له قبيحة خلعة استعملها دراعة محراء من خز ومطرف خز، فلبسهما، مث حترك يف 
  اذهبوا به: املطرف، فانشق، فلفه، وقال

  .ليكون كفين
  .إنا هللا، انقضت واهللا املدة: فقلت

  .وسكر املتوكل سكرا شديدا
 عشرة متلثمني تربق أسيافهم، فهجموا علينا، وقصدوا املتوكل، وصعد ومضى من الليل إذ أقبل باغر يف



  .ويلكم موالكم: باغر وآخر إىل السرير، فصاح الفتح
وارب الغلمان واجللساء والندماء، وبقي الفتح، فما رأيت أحدا أقوى نفسا منه، بقي ميانعهم، فسمعت 

، فقده إىل خاصرته، وبعج آخر الفتح بسيفه، صيحة املتوكل إذ ضربه باغر بالسيف املذكور على عاتقه
  فأخرجه من ظهره، وهو صابر ال يزول، مث طرح

__________  
  .٧٣، ٧١ / ١٠" الوايف بالوفيات " مترجم يف ) ١(

(*)  

)١٢/٣٩(  

  

  .نفسه على املتوكل، فماتا، فلفا يف بساط، مث دفنا معا
صر يتألف االتراك، ال سيما من يبعده أبوه وكان بغا الصغري استوحش من املتوكل لكالم، وكان املنت

)١.(  
  .ونقل يف مقتله غري ذلك: قال املسعودي

  .وقد أنفق املتوكل فيما قيل على اجلوسق واجلعفري واهلاروين أكثر من مئيت ألف ألف درهم: قال
  .إنه كان له أربعة آالف سرية وطئ اجلميع: ويقال

 وسبعة آالف ألف درهم، وال يعلم أحد من رؤوس اجلد وقتل ويف بيت املال أربعة آالف ألف دينار،
واهلزل إال وقد حظي بدولته، واستغىن، وقد أجاز احلسني بن الضحاك اخلليع على أربعة أبيات أربعة 

  .آالف دينار
هال أتته املنايا والقنا قصد خليفة مل ينل * جاءت منيته والعني هاجعة : وفيه يقول يزيد بن حممد املهليب

أهدى ابن طاهر إىل املتوكل : قال علي بن اجلهم) ٣(ومل يصغ مثله روح وال جسد * أحد ) ٢(ه من مال
  وصائف عده،

فيها حمبوبة، وكانت شاعرة عاملة بصنوف من العلم عوادة، فحلت من املتوكل حمال يفوت الوصف، فلما 
مر القيان، فأقبلن يرفلن يف قتل ضمت إىل بغا الكبري، فدخلت عليه يوما للمنادمة، فأمر تك الستر، وأ

غين، فاعتلت، فأقسم عليها، وأمر : احللي واحللل، وأقبلت هي يف ثياب بيض، فجلست منكسرة، فقال
  :بالعود فوضع يف حجرها، فغنت ارجتاال

__________  
"  وما بعدها، و ٢٢٢ / ٩" تاريخ الطربي " ، و ٩٥ / ٧" الكامل " راجع مقتل املتوكل يف ) ١(

  .٣٢٤ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ٣٥٠ / ١" عيان وفيات اال



  ".مل يضع " و " ما ناله ": " تاريخ اخللفاء " يف ) ٢(
  .٣٥٠" تاريخ اخللفاء " البيتان يف ) ٣(

(*)  

)١٢/٤٠(  

  

ل وسقم فقد * يف جنيع معفرا كل من كان ذا خبا * ال أرى فيه جعفرا ملك قد رأيته * أي عيش يلذ يل 
فغضب بغا، ) ٢( ه يداها لتقربا -* لو ترى املوت يشترى الشترته مبا حوت * بوبة اليت غري حم) ١(برا 

  ).٣(وأمر بسحبها، وكان آخر العهد ا 
  .وبويع املنتصر من الغد بالقصر اجلعفري يوم خامس شوال سنة سبع وأربعني ومئتني

وي، وأعطاه أربعة آالف مل يصح عنه النصب، وقد بكى من وعظ علي بن حممد العسكري العل: وقيل
  .دينار

  .فاهللا أعلم
املنتصر حممد، وموسى، وأمهما حبشية، وأبو عبد اهللا املعتز، وإمساعيل، وأمهما : للمتوكل من البنني

  .قبيحة، واملؤيد إبراهيم، وأمحد وهو املعتمد، وأبو احلميد، وأبو بكر، وآخرون
ر، من ذلك مخسة آالف ألف دينار من العني وقد ماتت أمه شجاع قبله بسنة، وخلفت أمواال ال حتص

  .وحده
__________  

كل من كان ": تاريخ اخللفاء " وسقام فقد برا ويف * كل من كان يف ضىن ": وفيات االعيان " يف ) ١(
 / ١" وفيات االعيان " االول والثالث والرابع واخلامس يف : االبيات) ٢(م وسقم فقد برا * ذا هيا 
  .٣٥١": تاريخ اخللفاء  " ، وهي كلها يف٣٥٦

  .وأمر ا، فسجنت، فكان آخر العهد ا: ٣٥١": تاريخ اخللفاء " يف ) ٣(
(*)  

)١٢/٤١(  

  

، أبو جعفر، وأبو عبد اهللا، حممد بن املتوكل على اهللا جعفر بن املعتصم حممد اخلليفة*  املنتصر باهللا - ٨
  .ة، امسها حبشيةبن هارون الرشيد اهلامشي العباسي، وأمه أم ولد رومي

  .وكان أعني أمسر أقىن، مليح الوجه، مضربا ربعة، كبري البطن، مليحا مهيبا



  .بايع: وملا قتل أبوه دخل إليه قاضي القضاة جعفر بن عبد الواحد اهلامشي، فقالوا له
  .قتله الفتح بن خاقان: املتوكل ؟ قال: وأين أمري املؤمنني، يعين: قال
  .بغا: قتله: وأين الفتح ؟ قال: قال
  .فأنت ويل الدم، وصاحب الثأر: قال

، مث صاحل املنتصر إخوته عن مرياثهم على أربعة عشر ألف ألف درهم، )١(فبايعه وبايعه الوزير والكبار 
  .ونفى عمه عليا إىل بغداد، ورسم عليه

  .وكان املنتصر وافر العقل، راغبا يف اخلري، قليل الظلم، بارا بالعلويني
هؤالء قتلة اخللفاء : ويسب االتراك، ويقول! ! يا بغا، أين أيب ؟ من قتل أيب ؟ :  يقولإنه كان: قيل

)٢.(  
  فقال بغا الصغري للذين قتلوا

__________  
: ، الكامل البن االثري١٢١، ١١٩ / ٢ وما بعدها، تاريخ بغداد ٢٣٧ و ٢٣٤ / ٩تاريخ الطربي * 

، ٢٨٩ / ٢، الوايف بالوفيات ٣١٩، ٣١٧ / ٣ات ، فوات الوفي٤٥٣، ٤٥٢ / ١اجلزء السابع، العرب 
: ، تاريخ اخللفاء٣٢٧ / ٢، النجوم الزاهرة ٢١٧: ، الفخري٥٥: ، الروحي٢٧٠: ، الزركشي٢٩١
  .١١٨ / ٢، شذرات الذهب ٣٥٨، ٣٥٦

  .٢٨٩ / ٢" الوايف بالوفيات "  وما بعدها، و ١٠٣ / ٧" الكامل " راجع بيعة املنتصر يف ) ١(
  .٣٥٧": تاريخ اخللفاء " ، و ٢٨٩ / ٢" لوفيات الويف با) " ٢(

(*)  

)١٢/٤٢(  

  

  .ما لكم عند هذا رزق: املتوكل
فعملوا عليه، ومهوا، فعجزوا عنه، النه كان شجاعا مهيبا يقظا متحرزا ال كأبيه، فتحيلوا إىل أن دسوا 

  .مسمومة، فمات منهاإىل طبيبه ابن طيفور ثالثني ألف دينار عند مرضه، فأشار بفصده، مث فصده بريشة 
  .إن طيفور نسي ومرض، وافتصد بتلك الريشة، فهلك: ويقال

  .مات باخلوانيق: بل حصل للمنتصر مرض يف أنثييه، فمات منه يف ثالث ليال، ويقال: وقال بعض الناس
  ).١(سم يف كمثراة بإبرة : ويقال

  ).٢(ت أيب فعوجلت ذهبت يا أماه مين الدنيا واآلخرة، عاجل: وورد عنه أنه قال يف مرضه
  وكان يتهم بأنه واطأ على قتل أبيه، فما أمهل، ووزر له أمحد بن



  ).٣(اخلصيب، أحد الظلمة 
وذكر املسعودي أنه أزال عن الطالبيني ما كانوا فيه من اخلوف واحملنة من منعهم من زيارة تربة احلسني 

وأزكى يدا * عليا الوىل بكم وإن : ، ويف ذلك يقول البحتري)٤(الشهيد، ورد فدك إىل آل علي 
  عندكم من عمر

__________  
" ، و ١١٥، ١١٤ / ٧" الكامل " ، وما روي يف طريقة قتله يف ١٢١ / ٢" تاريخ بغداد " راجع ) ١(

  .٣٥٧": تاريخ اخللفاء " ، و ٢٨٩ / ٢" الوايف بالوفيات " ، و ٣١٨ / ٣" فوات الوفيات 
  .٢٨٩ / ٢" وايف بالوفيات ال" ، و ٣١٨ / ٣" فوات الوفيات ) " ٢(
  . من هذا اجلزء٥٥٣: سترد ترمجته يف الصفحة) ٣(
  .٣٥٦": تاريخ اخللفاء " ، و ٢٨٩ / ٢" الوايف بالوفيات " ، و ١١٦ / ٧" الكامل ) " ٤(

(*)  

)١٢/٤٣(  

  

ولقد بررت الطالبية : وقال يريد املهليب) ٢(يوم التراهن دون الغرر ) ١(ل * وكل له فضله واحلجو 
بعد العداوة بينهم إخوانا * ألفة هاشم فرأيتهم ) ٥(وزمانا ورددت ) ٤(زمانا بعدها ) ٣(دفوا * بعدما 

  .املعتز وإبراهيم: مث إن املنتصر متكن، وخلع من العهد إخوته) ٦(
لذة العفو أعذب من لذة التشفي، وأقبح فعال املقتدر : ومن كالم املنتصر إذ عفا عن أيب العمرد الشاري

  ).٧(تقام االن
  .كان املنتصر أظهر االنصاف يف الرعية، فمالوا إليه مع شدة هيبته: قال املسعودي

ما رأيت مثل املنتصر، وال أكرم فعاال بغري تبجح، لقد رآين مغموما، فسألين، : وقال علي بن حيىي املنجم
  فوريت، فاستحلفين، فذكرت

__________  
  .طأواحلجون، بالنون، وهو خ: " يف االصل) ١(
:  من قصيدة ميدح ا حممد بن املنتصر بن جعفر املتوكل، ومطلعها٨٥١ / ٢" ديوان البحتري ) " ٢(

  .يوم التفاضل: وتنظر من فاتر ذي حور ويف الديوان* تبسم عن واضح ذي أشر 
  .ذموا": تاريخ اخللفاء " ، و "الوايف بالوفيات " يف ) ٣(
  .بعدهم": اخللفاء تاريخ " ، و "الوايف بالوفيات " يف ) ٤(
  .ووردت": تاريخ اخللفاء " ، و "الوايف بالوفيات " يف ) ٥(



  .٣٥٧": تاريخ اخللفاء " ، و ٢٩٠ / ٢" الوايف بالوفيات " البيتان يف ) ٦(
  .٣٥٧ / ١" تاريخ اخللفاء ) " ٧(

بق العامل عليه، واهللا ما عز ذو باطل ولو طلع القمر من جبينه، وال ذل ذو حق، ولو أط: ومن أقواله أيضا
 ٧" الكامل " ولكن إىل الرب الكرمي أصري انظر * وما فرحت نفسي بدنيا أخذا : وقد أنشد حني وفاته

  .٢٩٠ / ٢" الوايف بالوفيات " ، و ١١٥/ 
(*)  

)١٢/٤٤(  

  

  .إضاقة يف مثن ضيعة، فوصلين بعشرين ألفا
، )١] (فارسية [ ج، وحوله كتابه وجلس مرة للهو، فرأى يف بعض البسط دائرة فيها فارس عليه تا

ال معىن له، فأحل املنتصر : فقطب وسكت، وقال:...فطلب من يقرأ، فأحضر رجل، فنظر، فإذا فيها
  .أنا شريويه بن كسرى بن هرمز، قتلت أيب، فلم أمتع بامللك سوى ستة أشهر: عليه، قال فيها

  ).٢(فتغري وجه املنتصر، وقام : قال
  .يا جعفر، لقد عوجلت: قال يل املنتصر: دقال جعفر بن عبد الواح

  .، وال أبصر بعيين)٣(فما أذين بأذين 
  .قل ما وقع يف دولته من احلوادث لقصر املدة، وعاش ستا وعشرين سنة، ساحمه اهللا: قلت

  .ومات يف خامس ربيع اآلخر سنة مثان وأربعني ومئتني
  .فكانت خالفته ستة أشهر وأياما

عسكر إىل ثغر الروم، وكان قد أحل عليه هو وبغا وابن اخلصيب يف خلع إخوته وكان قد أبعد وصيفا يف 
خوفا من أن يلي املعتز، فيستأصلهم، فاعتقال، ومتنع أوال املعتز، مث خاف، وأشهدا على أنفسهما أما 

أترياين خلعتكما طمعا يف أن أعيش بعدكما حىت يكربا بين عبد : يعجزان عن االمامة، فقال املنتصر
  .واهللا ما طمعت يف ذلك، ولكن هؤالء أحلوا علي، وخفت عليكما من القتل! لوهاب، وأعهد إليه ؟ ا

  .فقبال يده، وضمهما إليه
__________  

  .٣٥٧": تاريخ اخللفاء " ما بني حاصرتني من ) ١(
  .٣٥٧": تاريخ اخللفاء "  بتوسع، و ١٢١، ١٢٠ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .عن جملسه، إىل النساء، فلم ميلك إال ستة أشهر":...يخ بغداد تار" وتتمة اخلرب يف 
  ...(*)فما أمسع بأذين: ١٢١ / ٢" تاريخ بغداد " يف ) ٣(



)١٢/٤٥(  

  

  .أمحد، وعلي، وعبد اهللا، وعمر: وللمنتصر من الولد
ن املهدي ، أبو العباس، أمحد بن املعتصم باهللا حممد بن هارون الرشيد باخلليفة*  املستعني باهللا - ٩

  .العباسي، أخو الواثق واملتوكل
  .ولد سنة إحدى وعشرين ومئتني

  .وبويع يف ربيع اآلخر سنة مثان وأربعني، عند موت أخيه املنتصر
وكان أمحر الوجه، ربع القامة، خفيف العارضني، مليح الصورة، بوجهه أثر جدري، مبقدم رأسه طول، 

  .يلثغ بالسني كالثاء
  .وأمه أم ولد

، فرق اجلواهر وفاخر الثياب، اختلت اخلالفة بواليته، واضطربت )١(الفا للمال، مبذرا وكان مت
  .االمور

استوزر أبا موسى أوتامش بإشارة كاتبه شجاع بن القاسم، مث قتلهما، واستوزر أمحد بن صاحل بن 
  .شربزاذ

ت أوامر وصيف وبغا، وملا قتل باغر التركي الذي قتل املتوكل غضبت له املوايل، وكان املستعني من حت
  .وكان جيد االدب، حسن الفضيلة، واسم أمه خمارق

__________  
اجلزء : ، الكامل البن االثري٨٦، ٨٤ / ٥اجلزء التاسع، تاريخ بغداد : ، تاريخ الطربي٣٩٣: املعارف* 

، تاريخ ٩٦، ٩٣ / ٨، الوايف بالوفيات ١٤٣، ١٤٠ / ١، فوات الوفيات ٣، ٢ / ٢السابع، العرب 
: ، تاريخ اخللفاء٣٣٥ وما بعدها و ٣١٣ / ٢ وما بعدها، النجوم الزاهرة ١١ و ٢ / ١١بن كثري ا

  .١٢٦، ١٢٤ / ٢، شذرات الذهب ٣٥٩، ٣٥٨
  .٩٤ / ٨" الوايف بالوفيات " ، و ١٤١ / ١" فوات الوفيات ) " ١(

(*)  

)١٢/٤٦(  

  

مىت وليتم أحدا من ولد املتوكل، : تامشوملا مات املنتصر استوزر االمراء وابن أيب اخلصيب، فقال هلم أو
  .ال يبقي منا أحدا

  .ما هلا إال أمحد بن املفتصد، هو ابن أستاذنا: فقالوا



  .أتولون رجال يرى أنه أحق باالمامة من املتوكل: فقال حممد بن موسى املنجم سرا
  .اصطنعوا من يعرف لكم ذاك

  اخلالفة إذافأبوا وبايعوه، واستقل أياما فبينا هو قد دخل جملس 
  .املعتز يا منصور: واجلند حنو االلف يف السالح، وصاحوا) ١(مجاعة من الغوغاء والشاكرية 

فنشبت احلرب، وقتل مجاعة، ومضى املستعني إىل القصر اهلاروين، فبات به، وبت الغوغاء الدار وعدة 
قتلى، فبذل املستعني دور، وحازوا سالحا كثريا، فزجرهم بغا الصغري عن دار اخلالفة، وكثرت ال

  .اخلزائن، فسكنوا، وبويع له ببغداد، وأمريها حممد بن عبد اهللا ابن طاهر
مث غضب املستعني بإشارة أوتامش الوزير على أمحد بن اخلصيب، وأخذ أمواله، ونفاه إىل جزيرة 

  ).٢(أقريطش 
موضعه، ووىل العراق ومات طاهر بن عبد اهللا متويل خراسان، فوىل املستعني ابنه حممد ابن طاهر 

  .واحلرمني أخاه حممد بن عبد اهللا
  .ومات بغا الكبري، فوىل مكانه ولده موسى بن بغا

  .وسجن املعتز واملؤيد، وضيق عليهما، واشترى أمالكهما كرها
  .وقرر هلما يف العام نيفا وعشرين ألف دينار ليس إال

__________  
  .االجراء واملستخدمون: أي) ١(

  .فارسية معربة
بفتح اهلمزة، وتكسر، والقاف ساكنة، والراء مكسورة، وياء ساكنة، وطاء مكسورة، وشني ) ٢(

  .اسم جزيرة يف البحر االبيض املتوسط: معجمة
  .٢٣٦ / ١" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٢/٤٧(  

  

  .وعقد الوتامش مع الوزارة االمرة على مصر وسائر املغرب
  .إىل برقةونفى عبيداهللا ابن حيىي بن خاقان 

  .وأنفق ألفي ألف دينار يف اجلند، وقتل علي بن حيىي االرمين، وعمر االقطع، جماهدين ببالد الروم
  وكثرت االتراك ببغداد، ومتكنوا، وعسفوا، وآذوا العامة، فثارت

  .الشاكرية واجلند، وأحرقوا اجلسر، وانتهبوا الدواوين



، العامة، فقتلوا )١(لسيف، وقتلوا عدة، وتناخت وهاج مثلهم بسامراء، فركب بغا وأوتامش ووضعوا ا
طائفة من االتراك، وعظم اخلطب، وخرج وصيف، فأمر بإحراق االسواق، مث بعد يسري قتل أوتامش 

  .ووزر ابن يزداذ، وعزل عن القضاء جعفر اهلامشي
عدة ودخلت سنة مخسني ومئتني، فخرج بطربستان احلسن بن زيد احلسين، وعظم سلطانه، وحكم على 
مدائن، وانضم إليه كل مريب، وهزم جيش ابن طاهر مرتني، ووصل إىل مهذان، فجهز املستعني له 

  ).٢(جيشا 
  .وفيها عقد املستعني البنه عباس على العراق واحلجاز

ظهر بقزوين احلسني بن أمحد احلسيين، فتملكها، وكان هو وأمحد ] ومخسني ومئتني [ ويف سنة إحدى 
  .اتفقا، وقتال خلقا بالري، وعاثا، فأسر أحدمها، وقتل اآلخربن عيسى الزيدي قد 

  .وخرج باحلجاز إمساعيل بن يوسف احلسين، وتبعه االعراب، فعاث، وأفسد موسم احلاج
  .وقتل من الوفد أزيد من ألف، مث قصمه اهللا بالطاعون هو وكثري من جنده

__________  
  .لتعظملعلها من النخوة، وهي احلماسة واالفتخار وا) ١(
  . وما بعدها٢٧١ / ٩" تاريخ الطربي " راجع خرب خروج احلسن بن زيد العلوي يف ) ٢(

(*)  

)١٢/٤٨(  

  

وهاجت الفتنة الكربى بالعراق، فتنكر الترك للمستعني، فخاف، وحتول إىل بغداد، فرتل باجلانب الغريب 
  على نائبه ابن طاهر، فاتفق

ونه الرجوع، فأىب عليهم، فغضبوا، وقصدوا السجن، وأخرجوا االتراك بسامراء، وبعثوا يعتذرون، ويسأل
املعتز باهللا، وبايعوا له، وخلعوا املستعني، وبنوا أمرهم على شبهة، وهي أن املتوكل عقد للمعتز بعد 

املنتصر، فجهز املعتز أخاه أبا أمحد حملاربة املستعني، ويأ املستعني وابن طاهر للحصار، وإصالح السور، 
هل بغداد للقتل، ونصبت اانق، ووقع اجلد، ودام البالء أشهرا، وكثرت القتلى، واشتد وجترد أ

القحط، ومتت بينهما عدة وقعات، حبيث إنه قتل يف نوبة من جند املعتز ألفان، إىل أن ضعف أهل بغداد 
  ).١(وذلوا وجاعوا، وتعثروا 

ن طاهر يف السر املعتز، واحنل نظام فما أصربهم على الشر والفنت، وقوي أمر املعتزية، فكاتب اب
املستعني، وإمنا كان قوام أمره بابن طاهر، وكاشفه الناس، فتحول إىل الرصافة، مث سعى الناس يف 

الصلح، وخلع املستعني، فأقام يف ذلك إمساعيل القاضي وغريه بشروط وثيقة، فأذعن خبلع نفسه يف أول 



 خلعه حتت احلوطة إىل واسط، فاعتقل ا تسعة أشهر، مث سنة اثنتني ومخسني، وأشهد عليه، فأحدر بعد
  ).٢(حول إىل سامراء، فقتل بقادسية سامراء يف ثالث شوال من السنة 

  .قتل ليومني بقيا من رمضان، وله إحدى وثالثون سنة وأيام: وقيل
  بتذه: بعث املعتز إليه سعيدا احلاجب، فلما رآه املستعني تيقن التلف، وبكى، وقال: فيقال

__________  
، ١٤٠ / ١" فوات الوفيات "  وما بعدها، و ٢٨٢ / ٩" تاريخ الطربي " انظر خرب هذه الفتنة يف ) ١(

" ، و ٨٥ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٢ (٣٥٨": تاريخ اخللفاء " ، و ٩٤ / ٨" الوايف بالوفيات " و 
تاريخ ابن " ، و ٩٤ / ٨" ت الوايف بالوفيا" ، و ١٤٠ / ١" فوات الوفيات " ، و ١٧٢ / ٧" الكامل 

  .١١ / ١١" كثري 
(*)  

)١٢/٤٩(  

  

  .نفسي
  .فأخذ سعيد يقنعه بالسوط، مث أضجعه، وقعد على صدره، وذحبه

  .فإنا هللا، وإنا إليه راجعون
  .واهللا ال أقتل أوالد اخللفاء: بعث املعتز أمحد بن طولون إىل واسط لقتل املستعني، فقال: وقال الصويل

  .اجب، فما متع اهللا املعتز، بل عوجل باخللع والقتل جزاء وفاقافبعث سعيدا احل
  

 بن عبد اهللا بن القاسم بن أيب بزة، مقرئ مكة ومؤذا، أبو احلسن، أمحد بن حممد*  البزي - ١٠
  .املخزومي موالهم، الفارسي االصل

  .ولد سنة سبعني ومئة
، )٢(د عن تالوم على إمساعيل القسط ، وابن زيا)١(عكرمة بن سليمان، وأيب االخريط : وتال على

  .صاحب ابن كثري
  .ابن عينية، ومالك بن سعري، ومؤمل بن إمساعيل، واملقرئ، وطائفة: ومسع من

__________  
، ميزان ١٤٩ / ١، اللباب ٢٠٢ / ٢، االنساب ٧١ / ٢، اجلرح والتعديل ٤٧: الضعفاء للعقيلي* 

، تاريخ ابن ٤٥٥ / ١، العرب ٥٤: بار للذهيب، ورقة، معرفة القراء الك١٤٥، ١٤٤ / ١االعتدال 
، ١٢٠، ١١٩ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ١٤٣، ١٤٢ / ٣، العقد الثمني ٦ / ١١كثري 



  .١٢١، ١٢٠ / ٢، شذرات الذهب ١٣٩ / ١لسان امليزان 
  .هو وهب بن واضح املكي) ١(

  .١٢١ / ١ "معرفة القراء "  ه ترجم له املؤلف يف ١٩٠املتوىف سنة 
القسط، مقرئ أهل مكة املتوىف سنة : هو إمساعيل بن عبد اهللا املخزومي موالهم املكي املعروف ب) ٢(

  . ه١٧٠
  هو آخر أصحاب ابن كثري: ١١٧ / ١" معرفة القراء " قال املؤلف يف 

  .وفاة
(*)  

)١٢/٥٠(  

  

  . بن صاعد، ومضر االسدي، واحلسن بن احلباب، وحيىي"التاريخ " البخاري يف : وعنه
أبو ربيعة حممد بن إسحاق، وإسحاق اخلزاعي، وأمحد بن فرح، وابن احلباب، : وتال عليه خلق، منهم

  .، وآخرون)١(واللهبيان 
  .وهو منكر) ٢(وصحح له احلاكم حديث التكبري 

  ).٣(ضعيف احلديث، ال أحدث عنه : وقد قال أبو حامت
  ).٤" (الطبقات " د سقنا ترمجته مطولة يف منكر احلديث، يوصل االحاديث، ق: وقال العقيلي

  .ومات سنة مخسني ومئتني
  .وكان دينا عاملا، صاحب سنة، رمحه اهللا

__________  
  .مها عبد اهللا بن علي أبو عبد الرمحن، وحممد بن عبد اهللا أبو جعفر) ١(
: يب بزة قال من طريق أمحد بن حممد بن القاسم بن أ٣٠٤ / ٣" املستدرك " أخرجه احلاكم يف ) ٢(

قال ) والضحى: (قرأت على إمساعيل بن عبد اهللا قسطنطني، فلما بلغت: مسعت عكرمة بن سليمان يقول
كرب كرب عند خامتة كل سورة حىت ختتم، وأخربه عبد اهللا ابن كثري أنه قرأ على جماهد، فأمره بذلك، : يل

بن كعب أمر بذلك، وأخربه أيب بن وأخربه جماهد أن ابن عباس أمره بذلك، وأخربه ابن عباس أن أيب 
  .كعب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره بذلك

  .هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه: قال احلاكم
  .البزي قد تكلم فيه: فتعقبه الذهيب بقوله

فهذه سنة تفرد ا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبد اهللا : ، وقال٥٣١ / ٤وأورده ابن كثري يف تفسريه 



بزي من ولد القاسم بن أيب بزة، وكان إماما يف القراءات، فأما يف احلديث، فقد ضعفه أبو حامت ال
  هو منكر: ال أحدث عنه، وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: الرازي، وقال

  .احلديث
  .٧١ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٤٧: للعقيلي، ورقة" الضعفاء ) " ٤(

(*)  

)١٢/٥١(  

  

االمام احلافظ العابد القدوة، أبو عمري، عيسى بن حممد بن ) د، س * (النحاس أبو عمري بن - ١١
  .إسحاق بن النحاس الرملي

  .مسع الوليد بن مسلم ملا قدم الرملة، وضمرة بن ربيعة، وأيوب بن سويد، وزيد بن أيب الزرقاء، ومجاعة
ثقة، من أحفظ الناس : قالأبو داود، والنسائي، وحيىي بن معني مع تقدمه، وأثىن عليه، و: حدث عنه

، وأبو بكر )١(حلديث ضمرة، وأبو زرعة الرازي، وأبو حامت، وجعفر الفريايب، وعمر بن حممد بن جبري 
  .بن أيب داود، وابن جوصا، وخلق كثري

قدم علينا الوليد يف سنة أربع وتسعني ومئة، فاستقرض : مسعت أبا عمري يقول: قال أبو احلسن بن جوصا
  ).٢(، فحج من الرملة، فمات منصرفه من احلج بذي املروة له أيب دنانري

  .فمضى أيب إىل دمشق حىت أبيع مرتل الوليد، وقضى دينه
  ).٣(حدثنا أبو عمري الرملي، وكان ثقة رضى : قال أبو زرعة
  كان من العباد، يطلب العلم، وعلى ظهره خرقة: وقال أبو حامت

__________  
، ذيب ١ / ١٣١ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٨٤: ذيب الكمال، ٢٨٦ / ٦اجلرح والتعديل * 

  .٣٠٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٩، ٢٢٨ / ٨التهذيب 
  هو االمام الكبري أبو حفص عمر بن حممد بن جبري اهلمذاين وسترد ترمجته يف) ١(

  ).٢١٩(اجلزء الرابع عشر الترمجة رقم 
  .بني خشب ووادي القرى: قرية بوادي القرى، وقيل) ٢(
  .١٠٨٤": ذيب الكمال ) " ٣(

  .ثقة: وقال النسائي
  .ثقة من أحفظ الناس حلديث ضمرة: وقال ابن معني



  .١ / ١٣١ / ٣" تذهيب التهذيب " كذا يف 
(*)  

)١٢/٥٢(  

  

  ).١(قدر ذراع، خيتلف إىل الوليد وضمرة 
نحاس أربعني لقنت أبا عمري بن ال: مسعت ابن وهب الدينوري يقول: وقال عمر بن سهل الدينوري

أحتشمين أن أشهد على ! أما تستحيي ؟ : وأربعني حديثا قال) ٢(حديثا من حديثه، فلما بلغت أحدا 
تويف يف ثامن : قال ابن زبر! رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جملس واحد أكثر من أربعني شهادة ؟ 

  .احملرم سنة ست ومخسني ومئتني
خربنا أكمل بن أيب االزهر احلسين سنة عشرين وست مئة، أخربنا أبو قرأت على أيب املعايل االبرقوهي، أ

القاسم بن البناء، أخربنا أبو نصر الزينيب، أخربنا أبو بكر بن زنبور، حدثنا عبد اهللا بن أيب داود، حدثنا 
وما نرسل : * (عيسى بن حممد الرملي، حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن قتادة، عن جابر بن زيد

  ).٣(املوت من ذلك : ، قال ]٥٩: االسراء) * [ ال ختويفاباآليات إ
ومات معه يف العام الزبري بن بكار، قاضي مكة، والربيع بن سليمان اجليزي، وعلي بن املنذر الطريقي 

، وحممد بن إمساعيل البخاري، وحممد بن عثمان بن كرامة، واملهتدي باهللا حممد بن الواثق، وعبد اهللا )٤(
  مي الزهري، وعبد اهللا بن أمحد بن شبويهبن حممد املخر

__________  
  ":ذيب الكمال " ، ونقله احلافظ املزي يف ٢٨٦ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(

١٠٨٤.  
  .أحد، بالرفع: يف االصل) ٢(
وكذلك قال ابن " البعث " ، ونسبه البن أيب داود يف ١٩٠ / ٤" الدر املنثور " ذكره السيوطي يف ) ٣(

" وهو قول احلسن أخرجه عنه أمحد يف " العظمة "  أخرجه عنه ابن املنذر وأبو الشيخ يف عباس فيما
  .وابن جرير وابن املنذر" الزهد 

  .٢٣٩ / ٨السمعاين " أنساب " إنه ولد يف الطريق، فنسب إليها، انظر : قيل) ٤(
(*)  

)١٢/٥٣(  

  



  .املروزي، وحممد بن عبد اهللا بن املقرئ
ابن حممد بن يوسف، االمام العالمة الفقيه احملدث الثبت، قاضي ) د، س * ( احلارث بن مسكني- ١٢

  .القضاة مبصر، أبو عمرو، موىل زبان بن االمري عبد العزيز بن مروان، االموي املصري
  .مولده يف سنة أربع ومخسني ومئة

  .وإمنا طلب العلم على كرب
  .كبارسأل الليث عن مسألة واحدة، وفاته ابن هليعة ومالك وال

سفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن وهب، وابن القاسم، وتفقه ما، وعن يوسف بن عمرو : ومحل عن
  .الفارسي، وبشر بن عمر الزهراين، وأشهب، وغريهم

أبو داود، والنسائي، وولده أمحد بن احلارث، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وأبو يعلى : حدث عنه
ن زبان بن حبيب، وأبو بكر بن أيب داود، وعبد اهللا بن حممد بن املوصلي، وعلي بن قديد، وحممد اب

  .يونس السمناين، وآخرون
  ).١(سئل عنه أمحد بن حنبل، فأثىن عليه، وقال فيه قوال مجيال 

__________  
، ١٣٠: ، طبقات الفقهاء للشريازي٢١٨، ٢١٦ / ٨، تاريخ بغداد ٩٠ / ٣اجلرح والتعديل * 

، ٢ / ١١٥ / ١، تذهيب التهذيب ٢٢٢، ٢٢١: ، ذيب الكمال٥٧، ٥٦ / ٢وفيات االعيان 
، ١١٤، ١١٣ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ٤٥٥ / ١، العرب ٥١٥، ٥١٤ / ٢تذكرة احلفاظ 
، ١٥٨، ١٥٦ / ٢، ذيب التهذيب ٣٤٠، ٣٣٩ / ١، الديباج املذهب ٧ / ١١تاريخ ابن كثري 
، شذرات ٦٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٤: ، طبقات احلفاظ٣٣١ و ٢٨٩ / ٢النجوم الزاهرة 

  .١٢١ / ٢الذهب 
  .٢٢٢": ذيب الكمال ) " ١(

(*)  

)١٢/٥٤(  

  

  ).١(ال بأس به : وقال حيىي بن معني
احلارث بن مسكني خري : قال أبو زكريا، يعين ابن معني: ونقل علي بن احلسني بن حبان، عن أبيه قال

  .من أصبغ
  ).٢(وأفضل 

  ).٣(ون ثقة مأم: وقال النسائي



كان فقيها ثقة ثبتا، محله املأمون إىل بغداد يف احملنة، وسجنه، فلم جيب، فما ): ٤(وقال أبو بكر اخلطيب 
زال حمبوسا ببغداد إىل أن استخلف املتوكل، فأطلقه، فحدث ببغداد، ورجع إىل مصر متوليا قضاء 

  .مصر، مث استعفى من القضاء يف سنة مخس وأربعني ومئتني، فأعفي
  .ت يف شهر ربيع االول سنة مخسني ومئتني، وله ست وتسعون سنةوما

  .وكان، مع تقدمه يف العلم والزهد والتأله، قواال باحلق، من قضاة العدل، رمحه اهللا تعاىل: قلت
عرفنا احلارث بن مسكني أيام ابن وهب على طريقة زهادة وورع وصدق : قال حبر بن نصر اخلوالين

  .حىت مات
__________  

 / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٢٢٢": ذيب الكمال " ، ٢١٧ / ٨" تاريخ بغداد  " )١(
١١٤.  

وأفضل من عبد اهللا بن : ، وتتمته فيه٢٢٢": ذيب الكمال " ، و ٢١٧ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .صاحل كاتب الليث

  .وكان أصبغ من أعلم خلق اهللا كلهم
  .٢٢٢": ذيب الكمال " ، و ٢١٧ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .صدوق: سئل أيب عنه، فقال: عن عبدالرمحن بن أيب حامت، قال: ٩٠ / ٣" اجلرح والتعديل " ويف 
  .ثقة مأمون: قال احلاكم: ١٥٧ / ٢" ذيب التهذيب " ويف 

  .٢٢٢": ذيب الكمال " ، و ٥٦ / ٢" وفيات االعيان " ، وانظر ٢١٦ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٤(
(*)  

)١٢/٥٥(  

  

إبراهيم بن متيم، وأمحد : قدم املأمون مصر، وا من يتظلم من عامليه: وقال يوسف بن يزيد القراطيسي
  .بن أسباط

فجلس الفضل ابن مروان الوزير يف اجلامع، واجتمع االعيان، وأحضر احلارث بن مسكني ليوىل القضاء، 
  .ن ابن متيم وابن أسباط ع- أصلحك اهللا -سله : فبينا الفضل يكلمه إذ قال له متظلم

  .ليس لذا حضر، قال، أصلحك اهللا، سله: فقال
  .ظاملني غامشني: ما تقول فيهما ؟ فقال: قال
خفت على نفسي من ثورة الناس مع : فاضطرب املسجد، فقام الفضل، فأعلم املأمون، وقال: قال

  .ظاملني غامشني: ما تقول يف هذين ؟ قال: احلارث، فطلب احلارث، وقال



  .ال: هل ظلماك بشئ ؟ قال: لقا
  .ال: فعاملتهما ؟ قال: قال
  .كما شهدت أنك أمري املؤمنني، ومل أراك إال الساعة: فكيف تشهد عليهما ؟ قال: قال
  اخرج من هذه البالد، وبع قليلك وكثريك، وحبسه يف خيمة، مث: قال

سأله عن املسألة اليت سأله عنها ، وأخذه معه، فلما فتح البشرود طلب احلارث، و)١(احندر إىل البشرود 
  .مبصر، فرد اجلواب بعينه

أخربين ابن القاسم، عن مالك، أن الرشيد كتب إليه يسأله عن قتاهلم، : فما تقول يف خروجنا ؟ قال: قال
  .إن كانوا خرجوا عن ظلم من السلطان فال حيل قتاهلم، وإن كانوا إمنا شقوا العصا فقتاهلم حالل: فقال
  .يس، ومالك أتيس منك، ارحل عن مصرأنت ت: فقال
  .بل مبدينة السالم: يا أمري املؤمنني، إىل الثغور ؟ قال: قال

  ملا أحضر: وروى داود بن أيب صاحل احلراين، عن أبيه، قال
__________  

كورة من كور بطن : بفتح الباء والشني املعجمة، وضم الراء املهملة، وسكون الواو، والدال مهملة) ١(
  .مبصرالريف 

(*)  

)١٢/٥٦(  

  

واهللا ما أنا :  قال-يا مرافع :  يعين-يا ساعي، يرددها : احلارث جملس املأمون، جعل املأمون يقول
بساع، ولكين أحضرت، فسمعت وأطعت، مث سئلت عن أمر، فاستعفيت ثالثا، فلم أعف، فكان احلق 

  .بلده، خذه إليكهذا رجل أراد أن يرفع له علم ب: آثر عندي من غريه، فقال املأمون
خرج املأمون، وأخرج احلارث يف سنة سبع عشرة ومئتني، وخرجت زوجة احلارث، : قال أمحد املؤدب

  .فحجت، وذهبت إىل العراق
يا أبا عبد اهللا، لقد قام حارثكم هللا مقام : قال يل ابن أيب دواد: قال حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم

  .االنبياء
  .ذكره عظمه جداوكان ابن أيب دواد، إذا 
  فأقام احلارث ببغداد ست عشرة سنة،: قال أبو يزيد القراطيسي

  .وأطلقه الواثق يف آخر أيامه، فرجع إىل مصر
 يف سنة سبع وثالثني كتاب توليه القضاء، وهو باالسكندرية، -احلارث :  يعين-أتاه : وقال ابن قديد



  .فامتنع
للحكم، وأخرج أصحاب أيب حنيفة والشافعي من فلم يزل به إخوانه حىت قبل، فقدم مصر، فجلس 

املسجد، وأمر برتع حصرهم من العمد، وقطع عامة املؤذنني من االذان، وأصلح سقف املسجد، وبىن 
السقاية، والعن بني رجل وامرأته، ومنع من النداء على اجلنائز، وضرب احلد يف سب عائشة أم 

  .املؤمنني، وقتل ساحرين
إن : أن رجال كان مسرفا على نفسه، فمات، فرئي يف النوم، فقال: يز اجلرويعن احلسن بن عبد العز

  .اهللا غفر يل حبضور احلارث ابن مسكني جنازيت، وإنه استشفع يل، فشفع يف

)١٢/٥٧(  

  

  .تويف احلارث لثالث بقني من ربيع االول سنة مخسني ومئتني
و سعد، أخربنا ابن محدان، أخربنا أبو يعلى، قرأت على ابن عساكر، عن أيب روح، أخربنا متيم، أخربنا أب

حدثنا احلارث بن مسكني، حدثنا ابن وهب، أخربنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن 
أنت آدم الذي نفخ اهللا فيك من روحه، وأسجد : قال موسى: " عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .نعم: لك مالئكته، وعلمك االمساء كلها ؟ قال
  .أنا موسى: من أنت ؟ قال: فما محلك على أن أخرجتنا ونفسك من اجلنة ؟ فقال: قال
: أنت موسى بين إسرائيل الذي كلمك اهللا من وراء حجاب، فلم جيعل بينك وبينه رسوال ؟ قال: قال
  .نعم
  .فتلومين على أمر قد سبق من اهللا القضاء قبلي: قال

  ).١" (فحج آدم موسى :  ذلكقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند
  

  ،االمام العالمة، سيد الفقهاء، يوسف أبو يعقوب بن حيىي*  البويطي - ١٣
__________  

باب يف القدر من : يف السنة) ٤٧٠٢(إسناده حسن من أجل هشام بن سعد، وأخرجه أبو داود ) ١(
، ٨٩٨ / ٢عند مالك طريق أمحد بن صاحل عن ابن وهب ذا االسناد، ويف الباب عن أيب هريرة 

وأيب داود ) ٢١٣٥(كالمها يف القدر، والترمذي ) ٢٦٥٢(، ومسلم ٤٤١ / ١١والبخاري 
)٤٧٠١.(  
، تاريخ بغداد ٧: ، طبقات الشافعية للعبادي٢٦٦، ٢٦٥: ، الفهرست٢٣٥ / ٩اجلرح والتعديل * 

، ١٨٩ / ١ ب، اللباب / ٩٥: ، االنساب، ورقة٧٩: ، طبقات الفقهاء للشريازي٣٠٣، ٢٩٩، ١٤



، ١ / ١٩٢ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٦٣، ١٥٦٢: ، ذيب الكمال٦٤، ٦١ / ٧وفيات االعيان 
، ٢٠٨: ، طبقات الشافعية لالسنوي١٧٠، ١٦٢ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ٤١١ / ١العرب 

 / ٢، النجوم الزاهرة ٤٢٩، ٤٢٧ / ١١، ذيب التهذيب ٤٥: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة
، ٧١ / ٢، شذرات الذهب ٤٤٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٣ / ١، حسن احملاضرة ٢٦١ ،٢٦٠
٧٢.  
(*)  

)١٢/٥٨(  

  

  .املصري البويطي، صاحب االمام الشافعي، الزمه مدة، وخترج به، وفاق االقران
  .ابن وهب، والشافعي، وغريمها: وحدث عن

يل الترمذي، وأبو حممد الدارمي، وأبو حامت الربيع املرادي، وإبراهيم احلريب، وحممد بن إمساع: روى عنه
  . وأمحد بن إبراهيم بن فيل، والقاسم بن هاشم السمسار، وآخرون-) ١(هو صدوق :  وقال-

  وكان إماما يف العلم، قدوة يف العمل، زاهدا ربانيا، متهجدا،
  .دائم الذكر والعكوف على الفقه

  . البويطيليس يف أصحايب أحد أعلم من: بلغنا أن الشافعي قال
حبجة ) ٢(كان البويطي أبدا حيرك شفتيه بذكر اهللا، وما أبصرت أحدا أنزع : وقال الربيع بن سليمان

  .من كتاب اهللا من البويطي
وزا أربعون ) ٣(ولقد رأيته على بغل يف عنقه غل، ويف رجليه قيد، وبينه وبني الغل سلسلة فيها لبنة 

  .، فإذا كانت خملوقة، فكأن خملوقا خلق مبخلوق"كن "  ب إمنا خلق اهللا اخللق: رطال، وهو يقول
  .ولئن أدخلت عليه الصدقنه

الواثق، والموتن يف حديدي هذا حىت يأيت قوم يعلمون أنه قد مات يف هذا الشأن قوم يف حديدهم : يعين
)٤.(  

__________  
  .٢٣٥ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
" طبقات الشافعية " ، و ١٥٦٣": ذيب الكمال " و ، ٦٣ / ٧" وفيات االعيان " كذا يف ) ٢(

  .١٦٤ / ٢للسبكي 
  ".أسرع : " ٣٠٠ / ١٤" تاريخ بغداد " ويف 

  .فيها طوبة": وفيات االعيان " ، و "تاريخ بغداد " يف ) ٣(



  .١٦٤ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٦٢ / ٧" وفيات االعيان " ، و ٣٠٢ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(
(*)  

)١٢/٥٩(  

  

كان حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أعلم من رأيت مبذهب مالك، فوقع بينه وبني : قال ابن خزمية
تنازع ابن عبد احلكم والبويطي جملس : البويطي عند موت الشافعي، فحدثين أبو جعفر السكري قال

  .أنا أحق به منك، وقال اآلخر كذلك: الشافعي، فقال البويطي
ليس أحد أحق مبجلسي من يوسف، ليس أحد من : قال الشافعي: صر، فقالفجاء احلميدي، وكان مب

  .أصحايب أعلم منه
  :فقال ابن عبد احلكم

  .كذبت
  .بل كذبت أنت وأبوك وأمك: قال

  .وغضب ابن عبد احلكم
  ).١(فجلس البويطي يف مكان الشافعي، وجلس ابن عبد احلكم يف الطاق الثالث 

: نا أبو جعفر حممد بن أمحد الترمذي، حدثنا الربيع بن سليمان قالحدث: القاضي زكريا بن أمحد البلخي
كان البويطي حني مرض الشافعي مبصر هو وابن عبد احلكم واملزين، فتنازعوا احللقة، فبلغ ذلك 

  .احللقة للبويطي: الشافعي، فقال
  .فلهذا اعتزل ابن عبد احلكم الشافعي وأصحابه، وكانت أعظم حلقة يف املسجد

  .إىل الناس) ٢(بويطي يصوم، ويتلو غالبا يف اليوم والليلة ختمة مع صنائع املعروف فكان ال
 وما هو بابن كيسان االصم -فسعي بالبويطي، وكان أبو بكر االصم ممن سعى به : وبه إىل الربيع، قال

  مصر، وكان أصحاب ابن أيب دواد، وابن الشافعي ممن سعى به، حىت كتب فيه ابن أيب دواد إىل وايل -
__________  

  .٦٣ / ٧" وفيات االعيان " ، ونقله عنه ابن خلكان يف ٣٠١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٩٩: ، وسريد اخلرب يف الصفحة١٦ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " وهو يف 

  ...(*)، وهو متنوع يف صنائع املعروف، كثري التالوة١٦٤ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " يف ) ٢(

)١٢/٦٠(  

  



إنه يقتدي يب مئة : قل فيما بيين وبينك، قال: فامتحنه فلم جيب، وكان الوايل حسن الرأي فيه، فقال له
  .ألف

  .وقد كان أمر أن حيمل إىل بغداد يف أربعني رطل حديد: وال يدرون املعىن، قال
  .وكان املزين ممن سعى به، وحرملة: قال الربيع

  :قة، عن البويطي، أنه قالفحدثين الث: قال أبو جعفر الترمذي
  .حرملة واملزين وآخر: برئ الناس من دمي إال ثالثة

استفق، وحيك، وسل ربك العافية، فكالم االقران بعضهم يف بعض أمر عجيب، وقع فيه سادة، : قلت
  .فرحم اهللا اجلميع

حلقتك، خلقك الهل ) ١(كتب إيل أبو يعقوب البويطي أن اصرب نفسك للغرباء، وحسن : قال الربيع
ولن تكرم النفس اليت ال * أهني هلم نفسي لكي يكرموا : فإين مل أزل أمسع الشافعي يقول كثريا ويتمثل

  .مات االمام البويطي يف قيده مسجونا بالعراق يف سنة إحدى وثالثني ومئتني) ٢(ينها 
  .، فذكره)٣(لشافعي حدثنا أبو يعقوب البويطي، حدثنا ا: أيب حممد الدارمي" مسند " عندي حديث يف 

__________  
  .وأظنك خلقك الهل حلقتك: ٣٠٢ / ٤": تاريخ بغداد " يف ) ١(
أهني هلم : ، بلفظ٦٤ / ٧" وفيات االعيان "  وهو يف ٣٠٢ / ١٤" تاريخ بغداد " البيت يف ) ٢(

 / ٢ " طبقات الشافعية" ولن تكرم النفس اليت ال ينها واخلرب مع البيت يف * نفسي الكرمها م 
١٦٥.  

حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء : ، ومتام سنده٣٦٠ / ١" سنن الدارمي " هو يف ) ٣(
  .وإسناده صحيح...خسفت الشمس فصلى رسول اهللا: بن يسار عن ابن عباس، قال

(*)  

)١٢/٦١(  

  

 بن عبد اهللا بن رواالمام احلافظ الفقيه، أبو الطاهر، أمحد بن عم) م، د، س، ق* ( ابن السرح - ١٤
  .عمرو بن السرح، االموي موالهم، الفقيه املصري

  .سفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن وهب، وسعيد اآلدم: حدث عن
مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والقاسم بن مهدي، وأبو العالء الكويف، وحممد : حدث عنه

  .بن زبان بن حبيب، وأبو بكر بن أيب داود، وآخرون
  .، وكان من العلماء اجللة)١(ابن وهب " موطأ " قد شرح و



  .مات يف رابع عشر ذي القعدة سنة مخسني ومئتني
  ).٢(وكان من أبناء الثمانني 

حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن : له حديث تفرد به عن ابن وهب، فقال مجاعة
  كل بين آدم سيد،: " اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : احلارث، عن أيب يونس، عن أيب هريرة، قال

__________  
، تذهيب التهذيب ٣٣: ، ذيب الكمال١٤: ، اجلمع بني رجال الصحيحني٦٥ / ٢اجلرح والتعديل * 
 / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ٤٥٥ / ١، العرب ٥٠٥، ٥٠٤ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٢٠ / ١

 / ١، حسن احملاضرة ٢١٩: ، طبقات احلفاظ٦٤ / ١هذيب ، ذيب الت٦ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢٦
  .١٢٠ / ٢، شذرات الذهب ١٠: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٩

هو أبو حممد عبد اهللا بن وهب بن مسلم املصري املالكي، تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع برقم ) ١(
)٦٣.(  
  .ال بأس به: ه، فقالسئل أيب عن: ٦٥ / ٢" اجلرح والتعديل " قال ابن أيب حامت يف ) ٢(

  .ثقة: قال النسائي: ٣٤، ٣٣": ذيب الكمال " ويف 
وكان يونس جدك حيفظ، وكان : قال يل علي بن احلسن بن خلف بن قديد: وقال أبو سعيد بن يونس

  .أمحد بن عمرو ال حيفظ، وكان ثقة ثبتا صاحلا
  .وكان فقيها من الصاحلني االثبات: قال أبو سعيد

(*)  

)١٢/٦٢(  

  

  ).١" (الرجل سيد أهله، واملرأة سيدة بيتها و
  .هذا حديث صاحل االسناد غريب

عن عبداملعز بن حممد، أخربنا متيم بن أيب سعيد، وزاهر بن : قرأت على حممد بن عبد السالم الشافعي
أخربنا أبو سعد الكنجروذي، أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا عبدان االهوازي، حدثنا : طاهر، قاال

عن أيب [ بو الطاهر، حدثنا ابن وهب، أخربين جرير بن حازم، عن أيوب وهشام، عن ابن سريين، أ
إذا كان آخر الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تكذب، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " قال] هريرة 

  .فأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا
والقيد يف املنام ثبات " ملرء نفسه، ورؤيا من الشيطان فبشرى من اهللا، ورؤيا مما حيدث به ا: والرؤيا ثالثة

  ).٢(يف الدين، والغل أكرهه 



وفيها مات مقرئ مكة أبو احلسن البزي، واحلارث بن مسكني، وعباد بن يعقوب، ونصر بن علي، 
  .وعمرو بن عثمان، وكثري بن عبيد

  
   بن بن حبيباالمام العالمة، فقيه املغرب، أبو سعيد، عبد السالم*  سحنون - ١٥

__________  
هو سليم بن جبري املصري موىل أيب هريرة، وثقه النسائي، وأخرج له : رجاله ثقات، وأبو يونس) ١(

  ".صحيحه " مسلم يف 
من طريق أمحد بن عمرو بن السرح، عن بشر بن ) ٣٩١٧(إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه ) ٢(

، وأخرجه من طرق عن ابن سريين عن أيب هريرة، بكر، عن االوزاعي، عن ابن سريين، عن أيب هريرة
يف أول الرؤيا، وأبو ) ٢٢٦٣(باب القيد يف املنام، ومسلم : ، يف التعبري٣٥٩، ٣٥٦ / ١٢البخاري 

 / ٢والدارمي ) ٢٠٣٥٢(، وعبد الرزاق ٢٦٩ / ٢وأمحد ) ٢٢٧٠(والترمذي ) ٥٠١٩(داود 
١٢٥.  
  من كالم أيب..." والقيد يف املنام" وقوله 

  .يرة كما هو مصرح به يف املصنف واملسند ومسلمهر
 / ٢، الديباج املذهب ٦٢٦، ٥٨٥ / ٢ ترتيب املدارك ٣٤ / ٢ العرب ١٨٠ / ٣وفيات االعيان * 

، مرآة ٢٩٠، ٢٤٩ / ١، رياض النفوس ٧٠:  شجرة النور الزكية٤٩ / ٢، معامل االميان ٤٠، ٣٠
  .١٣٢، ١٣١ / ٢اجلنان 

(*)  

)١٢/٦٣(  

  

ل بن بكار بن ربيعة بن عبد اهللا التنوخي، احلمصي االصل، املغريب القريواين املالكي، حسان بن هال
  .ارحتل وحج) ٢(، ويلقب بسحنون )١" (املدونة " قاضي القريوان، وصاحب 

سفيان بن عيينة، والوليد بن مسلم، وعبد اهللا بن وهب، وعبد الرمحن بن القاسم، ووكيع بن : ومسع من
  .طائفةاجلراح، وأشهب، و

  .ومل يتوسع يف احلديث كما توسع يف الفروع
  .الزم ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، حىت صار من نظرائهم
  .وساد أهل املغرب يف حترير املذهب، وانتهت إليه رئاسة العلم

  .وعلى قوله املعول بتلك الناحية، وتفقه به عدد كثري



  .وكان قد تفقه أوال بإفريقية على ابن غامن وغريه
وكان ارحتاله يف سنة مثان ومثانني ومئة، وكان موصوفا بالعقل والديانة التامة والورع، مشهورا باجلود 

  .والبذل، وافر احلرمة، عدمي النظري
ولده حممد فقيه القريوان، وأصبغ بن خليل القرطيب، وبقي بن خملد، وسعيد بن منر الغافقي : أخذ عنه

 التونسي، وحممد بن عبد اهللا بن عبدوس املغريب، ووهب بن نافع فقيه االلبريي الفقيه، وعبد اهللا بن غافق
قرطبة، وحيىي بن القاسم بن هالل الزاهد، ومطرف بن عبدالرمحن املرواين موالهم، وحيىي بن عمر 

  الكناين االندلسي، وعيسى بن
  .مسكني، ومحديس، وابن مغيث، وابن احلداد، وعدد كثري من الفقهاء

__________  
  .يبسط املؤلف القول فيها خالل الترمجةس) ١(
  .سيضبطها املؤلف خالل الترمجة) ٢(

(*)  

)١٢/٦٤(  

  

  ).١(ما قدم علينا أحد مثل سحنون : فعن أشهب قال
  ).٢(سحنون سيد أهل املغرب : وعن يونس بن عبداالعلى قال

 يف أصحابه ما ما بورك الحد بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم: وروي عن ابن عجالن االندلسي قال
  .بورك لسحنون يف أصحابه
  .فإم كانوا يف كل بلد أئمة

  .من مل يعمل بعلمه، مل ينفعه علمه، بل يضره: وروي عن سحنون قال
إذا أتى الرجل جملس القاضي ثالثة أيام متوالية بال حاجة، فينبغي أن ال تقبل شهادته : وقال سحنون

)٣.(  
أما ما فيه كتاب أو سنة ثابتة فال، : ال أدري فيما يدري ؟ قال: أيسع العامل أن يقول: وسئل سحنون

  .وأما ما كان من هذا الرأي، فإنه يسعه ذلك، النه ال يدري أمصيب هو أم خمطئ
كان حممد بن وضاح ال يفضل أحدا ممن لقي على سحنون يف الفقه وبدقيق : قال احلافظ أمحد بن خالد

  ).٤(املسائل 
  .سكنة، وال أكل بالعلمأكل بامل: وعن سحنون قال

  ).٥(حمب الدنيا أعمى، مل ينوره العلم 



ما أقبح بالعامل أن يأيت االمراء، واهللا ما دخلت على السلطان إال وإذا خرجت حاسبت نفسي، فوجدت 
  ، وأنتم ترون خمالفيت هلواه، وما ألقاه به من الغلظة، واهللا ما)٦(عليها الدرك 

__________  
  .٣٢ / ٢" الديباج املذهب " ، و ٥٨٩ / ٢ " ترتيب املدارك) " ١(
  .٣٢ / ٢" الديباج املذهب " ، و ٥٩٠ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٢(
  .٣٩ / ٢" الديباج املذهب " ، و ٦٥ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٣(
  .٣٣ / ٢" الديباج املذهب " ، و ٥٩١ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٤(
  .٣٨ / ٢" الديباج املذهب ) " ٥(
  .التبعة: فتح الراء وإسكااب) ٦(

(*)  

)١٢/٦٥(  

  

  .أخذت، وال لبست هلم ثوبا
كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة، ولو تكلم ا النتفع ا خلق كثري، : وعن سحنون قال

  .فيحبسها، وال يتكلم ا خمافة املباهاة
  .لماأجرأ الناس على الفتيا أقلهم ع: وكان إذا أعجبه الصمت تكلم، ويقول

: أنا أحفظ مسائل فيها مثانية أقاويل من مثانية أئمة، فكيف ينبغي أن أعجل باجلواب ؟ وقيل: وعنه قال
أخرج من بلد : إن زيادة اهللا االمري بعث يسأل سحنونا عن مسألة، فلم جيبه، فقال له حممد بن عبدوس

  !.القوم، أمس ترجع عن الصالة خلف قاضيهم، واليوم ال جتيبهم ؟ 
 أفأجيب من يريد أن يتفكه، يريد أن يأخذ قويل وقول غريي، ولو كان شيئا يقصد به الدين :قال

  .الجبته
  .ما وجدت من باع آخرته بدنيا غريه إال املفيت: وعنه قال

كنا نسمع من سحنون بقريته، فصلى الصبح، وخرج، وعلى كتفه : وعن عبد اجلبار بن خالد قال
  .حمراث، وبني يديه زوج بقر

  .حم الغالم البارحة، فأنا أحرث اليوم عنه، وأجيئكم:  لنافقال
  أنا: فقلت

  ).١(أحرث عنك، فقرب إيل غداءه، خبز شعري وزيتا 
  ).٢(دخلت على سحنون، وهو يومئذ قاض، ويف عنقه تسبيح يسبح به : وعن إمساعيل بن إبراهيم قال



__________  
  .٥٩٤ / ٢" ترتيب املدارك ) " ١(
  .٦١٧ / ٢" ارك ترتيب املد) " ٢(

(*)  

)١٢/٦٦(  

  

  .باع سحنون زيتونا له بثمان مئة، فدفعها إيل، ففرقتها عنه صدقة: وعن أيب داود العطار قال
البن وهب " الزهد " ابن وهب تسيل دموعه، وإذا قرئ عليه " مغازي " كان إذا قرئت عليه : وقيل
  .يبكي

ما هذا القلق ؟ قال : ار وهو مريض، فقالدخلت مع سحنون على ابن القص: قال: وعن حيىي بن عون
  .املوت والقدوم على اهللا: له

ألست مصدقا بالرسل والبعث واحلساب، واجلنة والنار، وأن أفضل هذه االمة أبو بكر، : قال له سحنون
مث عمر، والقرآن كالم اهللا غري خملوق، وأن اهللا يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، وال خترج 

  .الئمة بالسيف، وإن جارواعلى ا
  .مت إذا شئت، مت إذا شئت: إي واهللا، فقال: قال

  .كربنا وساءت أخالقنا، ويعلم اهللا ما أصيح عليكم إال الؤدبكم: وعن سحنون قال
  .ما عميت علي مسألة إال وجدت فرجها يف كتب ابن وهب: وعن سحنون قال

   الكعبة،رأيت يف النوم كأن سحنونا يبين: إن طالبا قال: وقيل
  .الذي مجعه" مناسك احلج " فغدوت إليه، فوجدته يقرأ للناس : قال

إنه مسع من حفص بن غياث، وإسحاق االزرق، ووكيع، وحيىي بن سليم الطائفي، وعبد اهللا بن : وقيل
طليب املرادي، ولول ابن راشد، وعلي بن زياد التونسي، وعبد اهللا بن عمر بن غامن الرعيين، وشعيب 

  .لليث املصري، ومعن القزاز، وأيب ضمرة الليثي، ويزيد بن هارون، وعدةبن ا

)١٢/٦٧(  

  

كان الذين حيضرون جملس سحنون من العباد أكثر من الطلبة، كانوا يأتون : قال أبو العرب عمن حدثه
  .إليه من أقطار االرض

نة، هل الفتيا إال القضاء ما زلت يف القضاء منذ أربعني س: وملا ويل سحنون القضاء بأخرة عوتب، فقال



  .إن الرواة عن سحنون بلغوا تسع مئة: قيل!..؟ ) ١(
  .أسئلة" املدونة " وأصل 

  .سأهلا أسد بن الفرات البن القاسم
  .فلما ارحتل سحنون ا عرضها على ابن القاسم، فأصلح فيها كثريا، وأسقط، مث رتبها سحنون، وبوا

  .مروياته، مع أن فيها أشياء ال ينهض دليلها، بل رأي حمضواحتج لكثري بن مسائلها باآلثار من 
، فأدركته املنية رمحه "املدونة " وحكوا أن سحنون يف أواخر االمر علم عليها، وهم بإسقاطها وذيب 

  .اهللا
  .فكرباء املالكية، يعرفون تلك املسائل، ويقررون منها ما قدروا عليه، ويوهنون ما ضعف دليله

  .ريها من دوواين الفقهفهي هلا أسوة بغ
  .وكل أحد فيؤخذ من قوله ويترك إال صاحب ذاك القرب صلى اهللا عليه وسلم تسليما

  .فالعلم حبر بال ساحل، وهو مفرق يف االمة، موجود ملن التمسه
  .، يوصف بالفطنة والتحرز، وهو بفتح السني وبضمها)٢(وتفسري سحنون بأنه اسم طائر باملغرب 

__________  
  .ت فرق بني الفتيا والقضاء، فالفتيا تبليغ حمض، والقضاء إنشاء وإلزاممث) ١(

الفتوى واحلكم كالمها إخبار عن حكم اهللا تعاىل، وجيب على : ٥٣ / ٤" الفروق " قال القرايف يف 
السامع اعتقادمها، وكالمها يلزم املكلف من حيث اجلملة، لكن الفتوى إخبار عن اهللا تعاىل يف إلزام أو 

  .ة، واحلكم إخبار معناه االنشاء وااللزام من قبل اهللا تعاىلإباح
  .حلدته يف املسائل: ٣٠ / ٢" الديباج املذهب " ، و ٥٨٦ / ٢" ترتيب املدارك " يف ) ٢(

(*)  

)١٢/٦٨(  

  

  ).١(تويف االمام سحنون يف شهر رجب سنة أربعني ومئتني 
  .وله مثانون سنة، وخلفه ولده حممد

اجتمعت يف : قال أبو العرب: اليب بكر عبد اهللا بن حممد املالكي قال" قريوان تاريخ ال" قرأت يف 
الفقه البارع، والورع الصادق، والصرامة يف احلق، والزهادة يف : سحنون خالل قلما اجتمعت يف غريه

  ).٢(الدنيا، والتخشن يف امللبس واملطعم، والسماحة 
  .ال يقبل من أحد شيئاكان رمبا وصل إخوانه بالثالثني دينارا، وكان 

ومل يكن يهاب سلطانا يف حق، شديدا على أهل البدع، انتشرت إمامته، وأمجعوا على فضله، قدم به أبوه 



  .مع جند احلمصيني، وهو من تنوخ صليبة
  .حججت زميل ابن وهب: وعن سحنون قال

قه من سحنون سحنون راهب هذه االمة، ومل يكن بني مالك وسحنون أحد أف: وقال عيسى بن مسكني
)٣.(  

  إين حفظت هذه الكتب، حىت صارت يف: وعن سحنون قال
  ).٤(صدري كأم القرآن 

  .إين الخرج من الدنيا، وال يسألين اهللا عن مسألة قلت فيها برأيي، وما أكثر ما ال أعرف: وعنه قال
  .سرعة اجلواب بالصواب أشد فتنة من فتنة املال: وعنه

__________  
  .لثالث خلون من رجب: ٦٢٤ / ٢" دارك ترتيب امل" يف ) ١(
  .٣٤ / ٢" الديباج املذهب " ، و ٥٩٢ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٢(
  .زاهد هذه االمة: ، بلفظ٣٢ / ٢" الديباج املذهب ) " ٣(
  .٥٩٠ / ٢" ترتيب املدارك ) " ٤(

(*)  

)١٢/٦٩(  

  

صدوق، أبو عبد اهللا، املصري، ، االمام احملدث الابن حسان) خ، م، د، س، ق* ( أمحد بن عيسى - ١٦
  ).١(املعروف بابن التستري 

مسع ضمام بن إمساعيل، ومفضل بن فضالة، وعبد اهللا بن وهب، وبشر بن بكر، وأزهر بن سعد السمان، 
  .وغريهم

الستة سوى الترمذي، وأبو زرعة، وأبو حامت، وإبراهيم احلريب، ويوسف القاضي، وأبو يعلى : حدث عنه
  .القاسم البغوي، وخلق سواهماملوصلي، وأبو 

  .ليس به بأس: وقال النسائي وغريه
  ).٢(ما رأيت ملن ترك االحتجاج حبديثه حجة : وكان أبو بكر اخلطيب يقول

  ".الصحيح " يروي عن أمحد بن عيسى يف ": صحيح مسلم " وقال أبو زرعة ملا نظر يف 
  وما رأيت أهل مصر يشكون أنه، وأشار إىل

  ).٣(لسانه 
__________  



: ، ذيب الكمال٢٧٥، ٢٧٢ / ٤، تاريخ بغداد ٦٤ / ٢، اجلرح والتعديل ٦ / ٢التاريخ الكبري * 
، ٢٧٢ / ٧، الوايف بالوفيات ١٢٦، ١٢٥ / ١، ميزان االعتدال ١ / ٢٠ / ١، تذهيب التهذيب ٣٤

  .١٠٢ / ٢، شذرات الذهب ١١، ١٠: ، خالصة تذهيب الكمال٦٥، ٦٤ / ١ذيب التهذيب 
: ٦٥ / ١" ذيب التهذيب " ، و ٣٤": ذيب الكمال " ، و ٢٧٢ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ١(

  .املعروف بالتستري
ذيب الكمال " ، و ٢٧٤ / ٤" تاريخ بغداد " اخلرب مطول يف ) ٣ (٢٧٥ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .٦٥ / ١ذيب التهذيب " ، و ٣٤": 
(*)  

)١٢/٧٠(  

  

  . بن معني عنه، فحلف إنه كذابسألت حيىي: وقال أبو داود
إن أمحد بن عيسى اشترى كتب ابن وهب، وكتاب مفضل بن فضالة : قيل يل مبصر: وقال أبو حامت

)١.(  
  .العمل على االحتجاج به: قلت

  .وقد حلق يغنم بن سامل أحد اهللكى! فأين ما انفرد به حىت نلينه به ؟ 
  ).٢(ومسع منه، وسكن العراق 

  .صفر سة ثالث وأربعني ومئتنيتويف بسامراء يف 
  .ششتر، فعرف بالتستري هلذا: اليت يقال هلا اليوم) ٣(وكان أبوه يتجر إىل تستر 

  
  . بن عمر بن علي بن أيب طالب، أبو طاهر العلوي املدينابن عبد اهللا بن حممد*  أمحد بن عيسى - ١٧

  .أبيه، وابن أيب فديك: يروي عن
  .بن منصور الكويف، وغريمهاأبو يونس املديين، وحممد : وعنه

  ).٤(له ما ينكر 
__________  

، وذيب ٣٤": ذيب الكمال " ، و ٢٧٥ / ٤" تاريخ بغداد " ، و ٦٤ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٦٥ / ١التهذيب 

مسعت حيىي بن : سألت أبا داود عنه، فقال: قال أبو عبيد اآلجري: ٣٤": ذيب الكمال " جاء يف ) ٢(
  .لف باهللا الذي ال إله إال هو إنه كذبمعني حي



  .ما رأيت ملن تكلم يف أمحد بن عيسى حجة توجب ترك االحتجاج حبديثه: وقال احلافظ أبو بكر: وفيه
  .يتجر إىل تستر) أمحد نفسه(كان : ٢٧٢ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  .١٢٧، ١٢٦ / ١، ميزان االعتدال ٦٥ / ٢اجلرح والتعديل * 
  .كذاب: قال الدارقطين: ١٢٦ / ١" ميزان االعتدال " ؤلف يف قال امل) ٤(

  .٢٤١ / ١" لسان امليزان " وكذا يف 
(*)  

)١٢/٧١(  

  

  .، وأبو أمحد احلاكم، وما ضعفاه)١(وقد ذكره ابن أيب حامت 
  

  .، شيخ بين هاشم وكبريهمابن الشهيد زيد بن علي احلسيين*  أمحد بن عيسى - ١٨
يد ظهور هذا بعبادان يف سنة مخس ومثانني، فدس عليه من خدعه، وبايعه، مث أخذه بلغ الرش: قال املدائين

  .يف سفينة، فهرب أمحد لواسط، واختفى ذكره
  ).٢(بقي بالبصرة يف االزد خامال إىل أن مات سنة سبع وأربعني ومئتني، وعاش تسعا ومثانني سنة : قلت
  

   احلافظ احلجة اتهد، مفيت العراق، أبو، االمامإبراهيم بن خالد) د، ق* * ( أبو ثور - ١٩
  .ثور، الكليب البغدادي الفقيه، ويكىن أيضا أبا عبد اهللا

__________  
  .٦٥ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٧١ / ١٠، تاريخ الطربي ٢٧٢، ٢٧١ / ٧، الوايف بالوفيات ٣٩٩: مقاتل الطالبيني* 
  .وكانت مدة استتاره اثنتني وستني سنة: ، وتتمته فيه٢٧٢ / ٧" يات الوايف بالوف) " ٢(

  .وال يعرف من استتر وخفي أمره هذه املدة كلها غري هذا
 / ٦، تاريخ بغداد ٢٦٥: ، الفهرست٩٨، ٩٧ / ٢، اجلرح والتعديل ٣٧٢ / ٢التاريخ الصغري * * 
، ١٠٥، ١٠٤ / ٣ ب، اللباب  /٤٨٥: ، االنساب، ورقة٧٥: ، طبقات الفقهاء للشريازي٦٩، ٦٥

 / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ٣٥ / ١، تذهيب التهذيب ٥٤: ، ذيب الكمال٢٦ / ١وفيات االعيان 
، طبقات ٣٤٤ / ٥، الوايف بالوفيات ٤٣١ / ١، العرب ٣٠، ٢٩ / ١، ميزان االعتدال ٥١٣، ٥١٢

، ١١٩، ١١٨ / ١ب ، ذيب التهذي٣٢٢ / ١٠، تاريخ ابن كثري ٨٠، ٧٤ / ٢الشافعية للسبكي 
، طبقات ١٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٣: ، طبقات احلفاظ٣٠٢، ٣٠١ / ٢النجوم الزاهرة 



  .٩٤، ٩٣ / ٢، شذرات الذهب ٧ / ١املفسرين 
(*)  

)١٢/٧٢(  

  

  .ولد يف حدود سنة سبعني ومئة
ن علية، ويزيد سفيان بن عيينة، وعبيدة بن محيد، وأيب معاوية الضرير، ووكيع بن اجلراح واب: ومسع من

  .بن هارون، ومعاذ بن معاذ، وروح بن عبادة، وأيب قطن، وأيب عبد اهللا الشافعي، وطبقتهم
  .أبو داود، وابن ماجة: حدث عنه

، وإمنا روى عن إبراهيم بن خالد اليشكري، وهو آخر "صحيحه " إن مسلما روى عنه يف مقدمة : وقيل
  .إن شاء اهللا

   املطرز، وأمحد بنقاسم بن زكريا: وروى عنه أيضا
احلسن الصويف، وأبو القاسم البغوي، وحممد بن إسحاق السراج، وحممد بن صاحل بن ذريح العكربي، 

  .وخلق سواهم
  .ومجع وصنف

أعرفه بالسنة منذ مخسني سنة، وهو عندي يف : سألت أمحد بن حنبل عنه، فقال: قال أبو بكر االعني
  ).٢(سفيان الثوري ) ١(مسالخ 

  ).٣(ثقة مأمون، أحد الفقهاء : ئيوقال النسا
  .كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضال: وقال أبو حامت بن حبان

  ).٤(صنف الكتب، وفرع على السنن، وذب عنها، رمحه اهللا تعاىل 
  .تويف يف صفر سنة أربعني ومئتني: وأثىن عليه، وقال) ٥(ذكره اخلطيب، 

__________  
  .وأراد هنا أنه يف هدي ومست سفيان الثوريهو اجللد : املسالخ) ١(
 / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٢٦ / ١" وفيات االعيان " ، و ٦٦ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٢(

٧٤.  
  .٧٥ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٦٦ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٧٤ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية ) " ٤(
  .٦٦، ٦٥/  ٦" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  



)١٢/٧٣(  

  

  .عاش سبعني سنة أو أكثر: قلت
وأنبأنا عبدالرمحن بن حممد الفقيه ) ١) (ح(قرأت على عمر بن عبد املنعم، عن أيب اليمن زيد بن احلسن 

، وأخربنا املقداد بن أيب القاسم إجازة، أخربنا )ح(أخربنا أبو اليمن، وأبو حفص املعلم : ومجاعة، قالوا
، وأنبأنا حيىي بن أيب منصور احلنبلي، أخربنا أبو اليمن الكندي، وعبد العزيز )ح(بن االخضر عبد العزيز 

  أخربنا: بن منينا، قالوا أربعتهم
حممد بن عبدا لباقي االنصاري، أخربنا ابراهيم بن عمر الربمكي يف الرابعة، أخربنا عبد اهللا بن إبراهيم 

حدثنا أبو ثور الكليب، حدثنا إمساعيل بن إبراهيم، عن بن ماسي، حدثنا إبراهيم بن موسى اجلوزي، 
محيد، عن بكر بن عبد اهللا، عن أيب رافع، عن أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لقيه يف طريق من 

أين كنت يا أبا : " طرق املدينة، وهو جنب، فانسل، فذهب، فاغتسل، ففقده رسول اهللا، فلما جاء، قال
  ".إن املؤمن ال ينجس : " ا رسول اهللا، لقيتين وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك، قالي: ؟ قال" هريرة 

__________  
وإذا كان للحديث إسنادان : ٣٨": مقدمة شرحه لصحيح مسلم " قال االمام النووي رمحه اهللا يف ) ١(

  .، وهي حاء مهملة مفردة)ح(أو أكثر كتبوا عند االنتقال من إسناد إىل إسناد 
، )ح: ( أا مأخوذة من التحول، لتحوله من إسناد إىل إسناد، وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليهاواملختار

  .ويستمر يف قراءة ما بعدها
إذا حجز، لكوا حالت بني االسنادين، وأنه ال يلفظ عند االنتهاء : حال بني الشيئني: إا من: وقيل

  .إليها بشئ، وليست من الرواية
  .احلديث: احلديث، وإن أهل املغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها:  قولهإا رمز إىل: وقيل

صح " فيشعر بأا رمز " صح : " وقد كتب مجاعة من احلفاظ موضعها: مث قال االمام النووي رمحه اهللا
."  

  .لئال يتوهم أنه أسقط منت االسناد االول" صح " وحسنت ها هنا كناية 
صحيح " قليلة يف " صحيح مسلم " تأخرين كثريا، وهي كثرية يف مث هذه احلاء توجد يف كتب امل

  ".البخاري 
(*)  

)١٢/٧٤(  

  



  .من طريق ابن علية، ومجاعة عنه) ١(صحيح، تفرد به محيد الطويل، أخرجه أصحاب الكتب الستة 
 بن سألت أمحد: وقد كان أمحد يكره تدوين املسائل، وحيض على كتابة االثر، فقال عبدالرمحن بن خاقان

  ).٢(مل يبلغين عنه إال خري، إال أنه ال يعجبين الكالم الذي يصريونه يف كتبهم : حنبل عن أيب ثور، فقال
  ).٣(سل غرينا، سل الفقهاء سل أبا ثور : سئل أمحد عن مسألة، فقال للسائل: وقيل

 ثور، وال اكتب رأي الشافعي، واخرج إىل أيب: قال يل سليمان الشاذكوين: بن جماهد) ٤(وقال بدر 
  ).٥(يفوتنك بنفسه 

كان أبو ثور يتفقه أوال بالرأي، ويذهب إىل قول العراقيني، حىت قدم الشافعي، فاختلف : قال اخلطيب
  ).٦(إليه، ورجع عن الرأي إىل احلديث 

  يتكلم بالرأي، فيخطئ ويصيب، ليس حمله): ٧(وقال أبو حامت 
__________  

باب عرق اجلنب وأن املسلم ال ينجس، وباب اجلنب خيرج :  يف الغسل٣٣٣ / ١أخرجه البخاري ) ١(
والنسائي ) ١٢١(والترمذي ) ٢٣١(يف احليض، وأبو داود ) ٣٧١(وميشي يف السوق وغريه، ومسلم 

وأيب داود ) ٣٧٢(ويف الباب عن حذيفة بن اليمان عند مسلم ) ٥٣٤(، وابن ماجه ١٤٦، ١٤٥ / ١
  .١٤٥ / ١والنسائي ) ٢٣٠(
 / ٦" تاريخ بغداد ) " ٣ (٧٥ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٦٦ / ٦" بغداد تاريخ ) " ٢(

  .٧٥ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٢٦ / ١" وفيات االعيان " ، وانظر ٦٧
  .١١٨ / ١" ذيب التهذيب " ، و ٦٧ / ٦" تاريخ بغداد " بد بن جماهد، واملثبت من : يف االصل) ٤(
  .٦٧ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .٦٧ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٦(
  = (*)، وعقب ٧٥ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٩٨ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٧(

)١٢/٧٥(  

  

  .حمل املسمعني يف احلديث
  .بل هو حجة بال تردد: قلت

  .مات يف صفر سنة اربعني ومئتني
  
  :أما

، فصاحب حديث، مات شابا سنة فظ امللقب بالبطيطياملروزي اجلرميهين احلا*  إبراهيم بن خالد - ٢٠



  .مخسني ومئتني
إبراهيم ابن خالد اجلرميهين، وأبو زرعة، : حفاظ الدنيا أربعة، كلهم غلماين: وهو الذي يقول بندار

  .والبخاري وعبد اهللا الدارمي
  :وأما

__________  
  .هذا غلو من أيب حامت: السبكي على ذلك فقال= 

وأبو ثور أظهر أمرا من أن ...لرأي موجبا للقدح، فال التفات إىل قول أيب حامت هذاوليس الكالم يف ا
  .حيتاج إىل توثيق، وقد قدمنا كالم أمحد بن حنبل فيه، وكفى به شرفا

تصحيفا يف الكتب، " حمل املسمعني : " وقال أيضا يف الصفحة التالية أنه جوز أن يكون قول أيب حامت
املكثرين، فإن أبا ثور مل يكن من املكثرين يف احلديث إكثار غريه من : ، أي" حمل املتسعني: " وأنه قال

  .احلفاظ، وقد رأيت اللفظة هكذا خبط بعض حمدثي زماننا يف احلكاية عن أيب حامت
  .وال شك أن الفقه كان أغلب عليه من احلديث

  .حمل املتسعني: ١١٩ / ١" ذيب التهذيب " ويف 
  .أيضا

  .٧٥ / ٢أيضا " الشافعية طبقات " وجاء يف 
  .كان فقيه أهل بغداد ومفتيهم يف عصره، وأحد أعيان احملدثني املتقنني: وقال أبو عبد اهللا احلاكم

كان حسن النظر، ثقة فيما يروي من االثر، إال أن له شذوذا فارق فيه : وقال أبو عمر بن عبد الرب
  .اجلمهور، وقد عدوه أحد الفقهاء

  ذيب" وجاء يف 
  .ثقة جليل فقيه: قال مسلمة بن قاسم االندلسي: ١١٩ / ١" هذيب الت
  .٢٧٣ / ١، اللباب ٢٣٢ / ٣، االنساب ٩٧ / ٢اجلرح والتعديل * 
(*)  

)١٢/٧٦(  

  

  ".صحيحه " ، فروى عنه مسلم يف مقدمة اليشكري) مق* ( إبراهيم بن خالد - ٢١
  

، العبدي الدمشقي، امللك، القاسم بن عثماناالمام القدوة الويل، احملدث، أبو عبد * *  اجلوعي - ٢٢
  ).١(شيخ الصوفية، ورفيق أمحد بن أيب احلواري، عرف باجلوعي 



صحب أبا سليمان الداراين، ومسع سفيان بن عيينة، والوليد بن مسلم، وجعفر بن عون العمري، وأبا 
  .معاوية االسود، ومجاعة

  . بن أنس، وإبراهيم بن دحيمأبو حامت، وجعفر بن أمحد بن عاصم، وأمحد: حدث عنه
  .وأبو بكر بن أيب داود، وسعيد بن عبد العزيز احلليب، وحممد بن احلسن بن قتيبة، وآخرون

  ).٢(صدوق : قال أبو حامت
: " تفرد اجلوعي حبديث عن عبد اهللا بن نافع، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: وقال العقيلي

  ما بني قربي ومنربي روضة من
__________  

، خالصة تذهيب ١١٩ / ١، ذيب التهذيب ٢ / ٣٥ / ١، تذهيب التهذيب ٥٤: ذيب الكمال* 
  .١٧: الكمال

 ٣، االنساب، ٣٢٤، ٣٢٢ / ٩، حلية االولياء ٩٨: ، طبقات الصوفية١١٤ / ٧اجلرح والتعديل * * 
، الضعفاء ٣٩٧ و ٣٩٣ و ٢٨٠: ، طبقات االولياء٤٥٢ / ١، العرب ٣١١ / ١، اللباب ٣٧٣/ 

  .٣٦٢: للعقيلي
  .بضم اجليم، وسكون الواو، ويف آخرها العني املهملة) ١(

  .لعله كان يبقى جائعا كثريا: قال السمعاين
  .٣١١ / ١" اللباب " وأقره ابن االثري يف 

  .١١٤ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٢(
(*)  

)١٢/٧٧(  

  

  ).١" (رياض اجلنة 
 احلواري، يقرأ عند القاسم ابن عثمان، فيصيح القاسم ويصعق، رأيت أمحد بن أيب: قال ابن أيب داود

  .وكان فاضال من حمدثي دمشق
  .كان يقدم يف الفضل على أمحد بن أيب احلواري

  .مسعت قامسا اجلوعي، وكان صوفيا نسب إىل اجلوع: قال سعيد بن أوس
  .د أهل الشامكان قاسم اجلوعي عاب: وحكى أبو علي احلصائري، عن أيب الرضا الصياد، قال

قدم حيىي بن أكثم دمشق مع املأمون، فبعث إىل أمحد بن أيب احلواري، فجاء إليه، : قال حممد بن الفيض
فرقها يا أبا احلسن حيث : وجالسه، فخلع حيىي عليه طويلة وملبوسا، وأعطاه مخسة آالف درهم، وقال



 أخذ دراهم اللصوص، ولبس :ترى، فدخل ا املسجد، وصلى صلوات باخللعة، فقال قاسم اجلوعي
  ثيام، مث أتى اجلامع، ومر به وهو يف

__________  
رجاله ثقات خال عبد اهللا بن نافع وهو الصائغ، فهو وإن كان من رجال مسلم يف حفظه لني، ) ١(

رواه : وقال" ما بني بييت ومنربي "  من حديث ابن عمر بلفظ ٩ / ٤" امع " وأورده اهليثمي يف 
  .، ورجاله ثقات)١٥٣" (االوسط " و ) ١٣١٥٦" (الكبري "  يف الطرباين

، )١٣٩٠(، ومسلم ٥٧ / ٣، والبخاري ١٩٧ / ١ويف الباب عن عبد اهللا بن زيد املازين عند مالك 
، وعن علي وأيب هريرة عند الترمذي ٥٧ / ٣، وعن أيب هريرة عند البخاري ٣٥ / ٢والنسائي 

)٣٩١١(  
  .٩، ٨ / ٤" جممع الزوائد " انظر " يت ما بني بي" بلفظ ) ٣٩١٢(و 

ملا ذكر فضل : باب فضل ما بني القرب واملنرب:  تعليقا على قول البخاري٥٧ / ٣وقال احلافظ يف الفتح 
الصالة يف مسجد املدينة أراد أن ينبه على أن بعض بقاع املسجد أفضل من بعض، وترجم بذكر القرب، 

قال " القرب " وقد ورد يف بعض طرقه بلفظ " البيت " لقرب صار يف الن ا" البيت " وأورد احلديثني بلفظ 
  .وكأنه باملعىن، النه دفن يف بيت سكناه" قربي " ويروى " بييت " الرواية الصحيحة : القرطيب

(*)  

)١٢/٧٨(  

  

  .التحيات، فلما حذاه لطم القلنسوة، فسلم أمحد، وأعطى القلنسوة ابنه إبراهيم، فذهب ا
  .رمحه اهللا: ما رأيت ما فعل بك هذا ؟ فقال: رآهفقال له من 

مخ العبادة، ) ١(رأس االعمال الرضى عن اهللا، والورع عماد الدين، واجلوع : ومن كالم القاسم
  .واحلصن احلصني الصمت

من سامل سلم، ومن شامت شتم، : مكتوب يف التوراة: مسعت مسلم بن زياد يقول: وقال قاسم اجلوعي
  . غري أهله ندمومن طلب الفضل من

  .الشهوات نفس الدنيا، فمن ترك الشهوات فقد ترك الدنيا: وقال
  .إذا رأيت الرجل خياصم فهو حيب الرئاسة

  .تويف قاسم اجلوعي يف رمضان سنة مثان وأربعني ومئتني: قال عمرو بن دحيم
سابور، وذو كان زاهد الوقت هذا اجلوعي بدمشق، والسري السقطي ببغداد، وأمحد بن حرب بني: قلت

  .النون مبصر، وحممد بن أسلم بطوس



  وأين مثل هؤالء السادة ؟ ما ميال عيين إال التراب، أو من حتت
  .التراب

  
   بن يزيدالعالمة، فقيه بغداد، أبو علي، احلسني بن علي*  الكرابيسي - ٢٣

__________  
  .واجلوع: لفظ ب٢٢٣ / ٩" حلية االولياء " واجلزع، واخلرب يف : على هامش االصل) ١(
  : = (*)، طبقات الفقهاء للشريازي٦٧، ٦٤ / ٨، تاريخ بغداد ٢٣١، ٢٣٠: الفهرست* 

)١٢/٧٩(  

  

  .البغدادي، صاحب التصانيف
  .مسع إسحاق االزرق، ومعن بن عيسى، ويزيد بن هارون، ويعقوب ابن إبراهيم

  .وتفقه بالشافعي
  .عبيد بن حممد البزاز، وحممد بن علي فستقة: روى عنه

  . ذكيا فطنا فصيحا لسنا-وكان من حبور العلم 
، )١(تصانيفه يف الفروع واالصول تدل على تبحره، إال أنه وقع بينه وبني االمام أمحد، فهجر لذلك 

  وهو أول من فتق اللفظ، وملا بلغ حيىي بن معني، أنه يتكلم يف
__________  

 / ٢، وفيات االعيان ٨٨ / ٣باب ، الل٣٧١ / ١٠، االنساب، ١٤٢ / ١، طبقات احلنابلة ٨٣= 
، ٥٤٤ / ١، ميزان االعتدال ١ / ١٥٨ / ١، تذهيب التهذيب ٢٩٧: ، ذيب الكمال١٣٣، ١٣٢
، ٢ / ١١، تاريخ ابن كثري ١٢٦ / ١١٧ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ٤٥١، ٤٥٠ / ١العرب 

، خالصة ٣٦٨ :، طبقات احلفاظ٣٢١ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٦٢، ٣٥٩ / ٢: ذيب التهذيب
  .١٠٦: ، االنتقاء١١٧ / ٢، شذرات الذهب ٨٤: تذهيب الكمال

والكرابيسي بفتح الكاف والراء، وبعد االلف باء موحدة مكسورة، مث ياء مثناة من حتتها ساكنة، 
هذه النسبة إىل الكرابيس، وهي الثياب الغليظة، واحدها كرباس، بكسر الكاف، : وبعدها سني مهملة
  . معربوهو لفظ فارسي

  .وكان أبو علي املذكور يبيعها، فنسب إليها
  "وفيات االعيان " 
١٣٣ / ٢.  



 يف ترمجة الكرابيسي بعد أن جود الثناء على ١٠٦: ، ص"االنتقاء " قال احلافظ ابن عبد الرب يف ) ١(
ادت وكانت بينه وبني أمحد بن حنبل صداقة وكيدة، فلما خالفه يف القرآن، ع: علمه وإتقانه وتصانيفه

: تلك الصداقة عداوة، فكان كل واحد منهما يطعن على صاحبه، وذلك أن أمحد بن حنبل كان يقول
غري خملوق وال خملوق، فهو : القرآن كالم اهللا وال يقول: من قال القرآن خملوق، فهو جهمي، ومن قال

  .واقفي، ومن قال لفظي بالقرآن خملوق، فهو مبتدع
والبخاري، واحلادث ابن أسد [ كالب، وأبو ثور، وداود بن علي وكان الكرابيسي، وعبد اهللا بن 

إن القرآن الذي تكلم اهللا به صفة من صفاته، ال : ، وطبقام يقولون]احملاسيب، وحممد بن نصر املرزوي 
جيوز عليه اخللق، وإن تالوة التايل وكالمه بالقرآن كسب له وفعل له، وذلك خملوق، وإنه حكاية عن 

  = (*)ليس هو القرآن الذي تكلم اهللا به، وشبهوه باحلمد كالم اهللا، و

)١٢/٨٠(  

  

  ).١(ما أحوجه إىل أن يضرب، وشتمه : أمحد قال
هذه بدعة، فأوضح حسني : لفظي به خملوق، فبلغ قوله أمحد فأنكره، وقال: قال حسني يف القرآن

  .غري امللفوظ: تلفظك بالقرآن يعين: املسألة، وقال
  .غري خملوق: بدعة، وإن قلنا: قال: خملوق: شئ نعمل ذا الصيب ؟ إن قلناأي : وقال يف أمحد

  .بدعة: قال
  ).٢(فغضب المحد أصحابه، ونالوا من حسني 

__________  
والشكر هللا، وهو غري اهللا، فكما يؤجر يف احلمد والشكر والتهليل والتكبري، فكذلك يؤجر يف = 

  .التالوة
نبل حسينا الكرابيسي وبدعوه، وطعنوا عليه وعلى كل من قال وهجرت احلنبلية أصحاب أمحد بن ح

  .بقوله يف ذلك
القرآن : فإن عىن بقوله:  يف ترمجة الكرابيسي٥٤٤ / ١" امليزان " وقال االمام الذهيب رمحه اهللا يف 

  .الكالم اهللا غري خملوق، ولفظي به خملوق، التلفظ، فهذا جيد، فإن أفعالنا خملوقة
  .بأنه خملوق، فهذا الذي أنكره أمحد والسلف، وعدوه جتهماوإن قصد امللفوظ 

 يف ترمجة علي بن حجر، وبني ٥١٠ / ١١" سري أعالم النبالء " كما وضح املسألة االمام الذهيب يف 
  .مذهب الكرابيسي والبخاري

  .لفظنا بالقرآن خملوق: على القائلني: وبالغ االمام يف احلط عليهم، أي: وفيه



ما قلت، ألفاظنا بالقرآن خملوقة، وإمنا : وأما البخاري فكان من كبار االذكياء، فقال: يوقال عن البخار
حركام وأصوام وأفعاهلم خملوقة، والقرآن املسموع املتلو امللفوظ املكتوب يف املصاحف كالم اهللا غري 

مرامه كالذهلي وأيب جملد، فأنكر عليه طائفة، وما فهموا " أفعال العباد " خملوق، وصنف يف ذلك كتاب 
  .زرعة وأيب حامت وأيب بكر االعني وغريهم

سألين االثرم وأبو عبد اهللا :  عن فوران صاحب أمحد، قال٢٩١ / ١١" سري أعالم النبالء " وجاء يف 
  .املعيطي أن أطلب من أيب عبد اهللا خلوة، فأسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بني اللفظ واحملكي

  .القرآن كيف تصرف يف أقواله وأفعاله فغري خملوق، فأما أفعالنا فمخلوقة: فسألته، فقال
  .ال، اجلهمية الذين قالوا القرآن املخلوق: فاللفظية تعدهم، يا أبا عبد اهللا، يف مجلة اجلهمية ؟ فقال: قلت

  .٦٥ / ٨" تاريخ بغداد "  وما بعدها، و ١٩٩ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " وراجع 
  .٦٤ / ٨" يخ بغداد تار) " ١(
   (*)٦٥ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(

)١٢/٨١(  

  

  ).١(إمنا بالؤهم من هذه الكتب اليت وضعوها، وتركوا اآلثار : وقال أمحد
  مسعت حممد بن عبد اهللا الصرييف الشافعي،: قال ابن عدي
أبو ثور، فتكلم ) ٢ (اعتربوا بالكرابيسي، وبأيب ثور، فاحلسني يف علمه وحفظه ال يعشره: يقول لتالمذته

  ).٣(فيه أمحد بن حنبل يف باب مسألة اللفظ، فسقط، وأثىن على أيب ثور، فارتفع للزومه للسنة 
  .سنة مخس وأربعني ومئتني: مات الكرابيسي سنة مثان وأربعني، وقيل

م أمحد وال ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي، وحرره يف مسألة التلفظ، وأنه خملوق هو حق، لكن أباه االما
لئال يتذرع به إىل القول خبلق القرآن، فسد الباب، النك ال تقدر أن تفرز التلفظ من امللفوظ الذي هو 

  .كالم اهللا إال يف ذهنك
  

االمري الكبري الوزير االكمل، أبو حممد التركي، شاعر مترسل بليغ مفوه ذو  *  الفتح بن خاقان- ٢٤
  .سؤدد وجود وحماسن على لعب فيه

  توكل ال يكاد يصرب عنه، استوزره، وفوض إليه إمرة الشام،وكان امل
__________  

  .٦٦ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .ال يبلغ معشاره: أي) ٢(



  .١٢٠ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٦٧، ٦٦ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٣(
 / ١٦ االدباء ، معجم٣٨٩ / ١٢، تاريخ بغداد ١٣٠: اجلزء التاسع، الفهرست: تاريخ الطربي* 

، ١٧٧ / ٣، الوايف بالوفيات ١٠٥، ١٠٣ و ١٠٠، ٩٥ / ٧، الكامل البن االثري ١٨٦، ١٧٤
  .١١٤ / ٢، شذرات الذهب ٣٢٥، ٣٢٤ و ٣١٣ / ٢، النجوم الزاهرة ١٧٩

(*)  

)١٢/٨٢(  

  

  .فبعث إليها نوابا عنه
  .وله أخبار يف الكرم والظرف واالدب
  ).١(فتح زميله على مجازة وملا قدم املتوكل إىل دمشق، كان ال

  .املربد، وأمحد بن يزيد املؤدب: حكى عنه
يا فتح، أميا : وكان أحد االذكياء، دخل املعتصم على االمري خاقان، فمازح ابنه هذا، وهو صيب، فقال

  .دارنا إذا كنت فيها: أحسن داري أو داركم ؟ فقال الفتح
  ).٢(فوهبه مئة ألف 

  .نون االدبوكان الفتح ذا باع أطول يف ف
  ).٣(قتل مع املتوكل سنة سبع وأربعني 

  
  .الوزير الكبري *  الفضل بن مروان- ٢٥

  .حدث عن علي بن عاصم
  .املربد، وسليمان بن وهب الكاتب، وغريمها: روى عنه

  .يكىن أبا العباس أصله من الربدان، وتنقلت به االحوال إىل وزارة املعتصم، وكان من البلغاء
  ري البذل، فرمبا عطل منهوكان املعتصم كث

__________  
  .على ناقة مجازة، وهي السريعة: أي) ١(

  .نوع من العدو سريع، دون احلضر وفوق العنق: واجلمز
  .مجاز: ويقال للبعري الذي يسرع

  .١٧٥ / ١٦" معجم االدباء " واخلرب يف 
  .١٧٥ / ١٦" معجم االدباء ) " ٢(



  . من هذا اجلزء٤٢: ةراجع مقتل املتوكل والفتح يف الصفح) ٣(
، ٤٧، ٤٥ / ٤اجلزء السابع، وفيات االعيان : اجلزء التاسع، الكامل البن االثري: تاريخ الطربي* 

  .١٢٢ / ٢، شذرات الذهب ٣٣٢ / ٢النجوم الزاهرة 
(*)  

)١٢/٨٣(  

  

  .الفضل، فنفاه إىل السن، واستوزر ابن الزيات، مث إنه سكن بعد سامراء
  السحر:  يف علمني، فلم أرمها يصحانأنعمت النظر: وعنه قال
  ).١(والنحو 

  .وكان الفضل فيه مع جوره تيه وبأو
  .تويف خامال سنة مخسني ومئتني

  .وأصله نصراين، لعله بلغ التسعني
  .وقد خدم املأمون
  ).٣(هو الفضل بن مروان ماسرجس ): ٢(قال ابن النجار 

  .سدونه حىت نكب، وأدى أربعني ألف ألف درهمكان بديع اخلط، منشئا، مل يزل يف ارتقاء، والناس حي
  ).٤(عصى اهللا، وأطاعين، فسلطين اهللا عليه : فكان املعتصم يقول

  .مث أطلقه، وألزمه بيته، واستوزر أمحد بن عمار: قلت
فقبلك كان الفضل والفضل * تفرعنت يا فضل بن مروان فاعترب ): ٥(ألقيت رقعة إليه فيها : وقيل

  والفضل
__________  

  .صدق يف االوىل، وأخطأ يف الثانية) ١(
وهو احلافظ حمب الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممود بن احلسن املعروف بابن النجار البغدادي، ) ٢(

  . ه٦٤٣املتوىف سنة 
  ".تاريخ بغداد " وله ذيل على 

  ".ذيل تاريخ بغداد " انظر ترمجته يف مقدمة كتابه 
ماسرخس، باخلاء املعجمة من : ١٢٢ / ٢" شذرات الذهب "  و ،٤٥ / ٤" وفيات االعيان " يف ) ٣(

  .فوق
  .٤٦ / ٤" وفيات االعيان ) " ٤(



كان قد جلس يوما لقضاء أشغال الناس، ورفعت ": شذرات الذهب " و " وفيات االعيان " يف ) ٥(
  (*)االبيات :...إليه قصص العامة، فرأى يف مجلتها ورقة مكتوبا فيها

)١٢/٨٤(  

  

  )٢(والقتل ) ١(أبادم االقياد والذل * الك مضوا لسبيلهم ثالثة أم
  ).٥(، والفضل بن سهل )٤(، والفضل بن الربيع احلاجب )٣(عىن الفضل بن حيىي الربمكي 

  
 االمام احلافظ القدوة، شيخ أهل واسم أبيه عبد اهللا بن ميمون) د، ق* ( أمحد بن أيب احلواري - ٢٦

  . الغطفاين الدمشقي الزاهد، أحد االعالم، أصله من الكوفة، الثعليب)٦(الشام، أبو احلسن 
  يف سنة أربع: مىت مولدك ؟ قلت: سألين أمحد بن حنبل: وقد قال

__________  
  .واحلبس": شذرات الذهب " ، و "وفيات االعيان " يف ) ١(
  .١٢٢ / ٢" شذرات الذهب " ، و ٤٥ / ٤" وفيات االعيان " البيتان يف ) ٢(

: ستودي كما أودى الثالثة من قبل كما جاء فيهما* وإنك قد أصبحت يف الناس ظاملا : اوجاء بعدمه
  .أن هذه االبيات للهيثم ابن فراس السامي" ربيع االبرار " وذكر املرزباين والزخمشري يف 

هو أبو العباس الفضل بن حيىي بن خالد بن برمك الربمكي، تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع ترمجة ) ٣(
  ).٢٩(قم ر
هو أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس بن حممد، تقدمت ترمجته يف اجلزء العاشر، ترمجة رقم ) ٤(
)٨.(  
  ).٢(هو أبو العباس الفضل بن سهل السرخسي، تقدمت ترمجته يف اجلزء العاشر ترمجة رقم ) ٥(
، الرسالة ٣٣، ٥  /١٠، حلية االولياء ١٠٢، ٩٨: ، طبقات الصوفية٤٧ / ٢اجلرح والتعديل * 

، تذهيب ٢٩، ٢٨: ، ذيب الكمال١٢ / ٤، صفوة الصفوة ٧٨ / ١، طبقات احلنابلة ٢١: القشريية
، تاريخ ابن ١٥٣ / ٢، مرآة اجلنان ٤٤٦ / ١، العرب ١١٥ / ١، دول االسالم ١ / ١٦ / ١التهذيب 

  ، طبقات٣٤٢ / ١٠كثري 
 / ١، طبقات الشعراين ٨: ذهيب الكمال، خالصة ت٤٩ / ١، ذيب التهذيب ٣٦، ٣١: االولياء

  .١١٠ / ٢، شذرات الذهب ٩٦
  .أبا العباس" الثقات " كناه ابن حبان يف : ٤٩ / ١" ذيب التهذيب " جاء يف ) ٦(

(*)  



)١٢/٨٥(  

  

  .وستني ومئة
  ).١(هي مولدي : قال
  .عين ذا الشأن أمت عناية: قلت

، وأيب معاوية، والوليد بن مسلم، وعبد اهللا بن وهب، سفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن إدريس: ومسع من
  .وأيب احلسن الكسائي، ووكيع، وحفص بن غياث، وشعيب بن حرب، وطبقتهم

ودخل دمشق، فصحب الشيخ أبا سليمان الداراين مدة، وأخذ عن مروان بن حممد، وأيب مسهر الغساين 
  .وطائفة، مث أقبل على العبادة والتأله

، وأبو داود، وابن ماجه )٣(، وأبو زرعة الرازي )٢(شبيب، وأبو زرعة الدمشقي سلمة بن : حدث عنه
يف سننهما، وأبو حامت، وسعيد بن عبد العزيز احلليب، وحممد بن املعاىف الصيداوي، وأبواجلهم بن طالب، 

 بن وحممد بن حممد الباغندي، وابنه عبد اهللا بن أمحد، وعمر بن حبر االسدي، وحممد بن خرمي، ويوسف
احلسني الرازي، وإبراهيم بن نائلة االصبهاين، وحممد بن علي بن خلف، وأبو بكر بن أيب داود، وخلق 

  ).٤(كثري آخرهم أمحد بن سليمان بن زبان الكندي، أحد الضعفاء 
  قال هارون بن سعيد االيلي، عن حيىي بن معني، وذكر أمحد بن

__________  
  .٣٠٥ / ١اليب زرعة " تاريخ دمشق ) " ١(
  . ه٢٨١هو احلافظ عبدالرمحن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان النصري الدمشقي املتوىف سنة ) ٢(

  الذي طبعه امع العلمي العريب بدمشق، بتحقيق" تاريخ دمشق " وهو صاحب 
  ).١٤٦(شكر اهللا بن نعمة اهللا القوجاين، وسترد ترمجته يف اجلزء الثالث عشر برقم 

ذ الناقد عبيداهللا بن عبد الكرمي بن يزيد، أبو زرعة، سترد ترمجته يف اجلزء الثالث هو العامل اجلهب) ٣(
  ).٤٨(عشر ترمجة رقم 

كندي دمشقي، يروي عن هشام بن عمار، ام يف :  فقال١٠٢ / ١" ميزانه " ترمجه املؤلف يف ) ٤(
  . ه٣٣٨اللقاء، وبقي إىل سنة 

  .وهاه الكتاين
  .ثقةليس ب: وقال عبد الغين املصري

(*)  

)١٢/٨٦(  



  

  ).١(أهل الشام بن ميطرون : أيب احلواري، فقال
  ).٢(مسعت أيب حيسن الثناء عليه، ويطنب فيه : وقال ابن أيب حامت

أظن أهل الشام يسقيهم : مسعت حيىي بن معني، وذكر أمحد بن أيب احلواري، فقال: وقال فياض بن زهري
  .اهللا به الغيث

  .ما أظن بقي على وجه االرض مثله: د بن أيب احلواري، فقالقال حممود بن خالد، وذكر أمح
  .أمحد بن أيب احلواري رحيانة الشام: وروي عن اجلنيد قال

قلت لشيخ دخل مسجد النيب صلى اهللا عليه : حدثين أمحد بن أيب احلواري قال: قال أبو زرعة الدمشقي
  .ذا هو عبد العزيز بن حممد الدراورديدلين على جملس إبراهيم بن أيب حيىي، فلما كلمين، فإ: وسلم

كنا نسمع بكاء أيب بالليل حىت : مسعت عبد اهللا بن أمحد بن أيب احلواري، يقول: قال أمحد بن عطاء
  .قد مات: نقول

  .قد جن: مث نسمع ضحكة حىت نقول
) ٤(، فلما صلى العتمة )٣(رأيت أمحد بن أيب احلواري عندنا بأنطرسوس : قال حممد بن عوف احلمصي

  احلمد(قام يصلي، فاستفتح ب 
  ، فطفت احلائط كله، مث رجعت،) *إياك نعبد وإياك نستعني* (إىل ) هللا

__________  
  .٢٢ / ١٠" حلية االولياء " ، و ٤٧ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(

" بدعائه، كما فعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني استسقى بالعباس، انظر : وبه ميطرون، أي
  .باب سؤال الناس االمام االستسقاء إذا قحطوا:  يف االستسقاء٤١٣ / ٢" ح البخاري صحي

  .٤٧ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .بلد من سواحل حبر الشام: أنطرطوس": معجم البلدان " يف ) ٣(
  .الظلمة: صالة العشاء، الا تصلى يف العتمة، أي: أي) ٤(

)١٢/٨٧(  

  

  ) *.إياك نعبد: * (، ومررت يف السحر، وهو يقرأفإذا هو ال جياوزها مث منت
  .فلم يزل يرددها إىل الصبح

  .من عمل بال أتباع سنة فعمله باطل: مسعت أمحد بن أيب احلواري يقول: قال سعيد بن عبد العزيز
  ).١(من نظر إىل الدنيا نظر إرادة وحب، أخرج اهللا نور اليقني والزهد من قلبه : وقال



مسعت حممد بن جعفر بن مطر، مسعت إبراهيم ): ٢" (تاريخ الصوفية " ن السلمي يف قال أبو عبد الرمح
نعم الدليل كنت : بن يوسف اهلسنجاين يقول رمى أمحد بن أيب احلواري بكتبه يف البحر، وقال

  ).٣(واالشتغال بالدليل بعد الوصول حمال 
طلب أمحد بن أيب : سني يقولمسعت يوسف ابن احل: مسعت حممد بن عبد اهللا الطربي يقول: السلمي

يا علم، مل أفعل بك هذا : احلواري العلم ثالثني سنة، مث محل كتبه كلها إىل البحر، فغرقها، وقال
  ).٤(استخفافا، ولكن ملا اهتديت بك استغنيت عنك 

أخربنا أمحد بن سالمة يف كتابه، عن عبدالرحيم بن حممد الكاغدي، وأخربنا إسحاق بن خليل، أخربنا 
لكاغدي، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا إسحاق بن أمحد، حدثنا إبراهيم بن يوسف، ا

  قلت لراهب يف دير حرملة،: حدثنا أمحد بن أيب احلواري قال
__________  

  .٣٢": طبقات االولياء " ، و ٦ / ١٠" حلية االولياء ) " ١(
  . يرد فيه هذا اخلربالذي مل" طبقات الصوفية " هو غري كتابه ) ٢(
  .٦ / ١٠" حلية االولياء ) " ٣(
  .٣٢": طبقات االولياء " ، و ٦ / ١٠" حلية االولياء ) " ٤(

(*)  

)١٢/٨٨(  

  

  .جريج: ما امسك ؟ قال: وأشرف من صومعته
  .حبست نفسي عن الشهوات: ما حيبسك ؟ قال: قلت
هذا الذي ! ! هيهات :  الشهوات ؟ قالأما كان يستقيم لك أن تذهب معناها هنا، وجتئ ومتنعها: قلت

جند يف كتبنا أن بدن ابن آدم خلق من االرض، : ومل تفعل هذا ؟ قال: تصفه قوة، وأنا يف ضعف، قلت
وروحه خلق من ملكوت السماء، فإذا أجاع بدنه وأعراه وأسهره وأقمأه نازع الروح إىل املوضع الذي 

  . املواضع الذي منه خلق، فأحب الدنياخرج منه، وإذا أطعمه وأراحه أخلد البدن إىل
  ).١(نعم، نور يوازيه : فإذا فعل هذا يعجل له يف الدنيا الثواب ؟ قال: قلت
  ).٢(قاتله اهللا، إم يصفون : فحدثت ذا أبا سليمان الداراين، فقال: قال
من غري إسراف، الطريقة املثلى هي احملمدية، وهو االخذ من الطيبات، وتناول الشهوات املباحة : قلت

   ].٥١: املؤمنون) * [ يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات، واعملوا صاحلا: * (كما قال تعاىل
  .لكين أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآيت النساء، وآكل اللحم: " وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم



  ، وال)٤(، فلم يشرع لنا الرهبانية ) "٣(فمن رغب عن سنيت فليس مين 
__________  

  .نعم نورا يواريه: ٥ / ١٠" حلية االولياء " يف ) ١(
، ومسلم ٩٠، ٨٩ / ٩قطعة من حديث أخرجه البخاري ) ٣ (٥ / ١٠" حلية االولياء ) " ٢(
  . من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه٦٠ / ٦، والنسائي )١٤٠١(
فما رعوها حق رعايتها، كما قال بل هي من ابتداع من كان قبلنا، ألزموا أنفسهم ا، ومع ذلك ) ٤(

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا فما رعوها حق رعايتها فآتينا : * (سبحانه
   ].٢٧: احلديد) * [ الذين آمنوا منهم أجرهم وكثري منهم فاسقون

وجعلنا يف قلوب الذين * (...وليس هذا بعطف على ما قبله ): ورهبانية: (قال البغوي يف قوله تعاىل
جاؤوا ا : وابتدعوا رهبانية، أي: ، وانتصابه بفعل مضمر، كأنه قال...) *اتبعوه رأفة ورمحة ورهبانية

  .من قبل أنفسهم
أحدمها أم قصدوا بذلك رضوان : فيه قوالن) *: إال ابتغاء رضوان اهللا: * (وقال ابن كثري يف قوله تعاىل
  .تادةاهللا، قاله سعيد بن جبري وق

  .ما كتبنا عليهم ذلك، إمنا كتبنا عليهم ابتغاء رضوان اهللا: واآلخر
(*)  

)١٢/٨٩(  

  

التمزق وال الوصال بل وال صوم الدهر، ودين االسالم يسر وحنيفية مسحة، فليأكل املسلم من الطيب 
أحب شئ إىل وقد كان النساء  ] ٧: الطالق) * [ لينفق ذو سعة من سعته* (إذا أمكنه، كما قال تعاىل، 
، وكذلك اللحم واحللواء والعسل والشراب احللو البارد واملسك، وهو )١(نبينا صلى اهللا عليه وسلم 

  .أفضل اخللق وأحبهم إىل اهللا تعاىل
مث العابد العري من العلم، مىت زهد وتبتل وجاع، وخال بنفسه، وترك اللحم والثمار، واقتصر على 

 والزمته خطرات النفس، ومسع خطابا يتولد من اجلوع الدقة والكسرة، صفت حواسه ولطفت،
 يف اخلارج، ووجل الشيطان يف باطنه وخرج، فيعتقد أنه قد - واهللا -والسهر، ال وجود لذلك اخلطاب 

  وصل، وخوطب
وارتقى، فيتمكن منه الشيطان، ويوسوس له، فينظر إىل املؤمنني بعني االزدراء، ويتذكر ذنوم، وينظر 

 الكمال، ورمبا آل به االمر إىل أن يعتقد أنه ويل، صاحب كرامات ومتكن، ورمبا حصل له إىل نفسه بعني
  .شك، وتزلزل إميانه



  .فاخللوة واجلوع أبو جاد الترهب، وليس ذلك من شريعتنا يف شئ
بلى، السلوك، الكامل هو الورع يف القوت، والورع يف املنطق، وحفظ اللسان، ومالزمة الذكر، وترك 

العامة، والبكاء على اخلطيئة، والتالوة بالترتيل والتدبر، ومقت النفس وذمها يف ذات اهللا، خمالطة 
واالكثار من الصوم املشروع، ودوام التهجد، والتواضع للمسلمني، وصلة الرحم، والسماحة وكثرة 

، واالعراض البشر، واالنفاق مع اخلصاصة، وقول احلق املر برفق وتؤدة، واالمر بالعرف، واالخذ بالعفو
  عن اجلاهلني، والرباط بالثغر، وجهاد العدو، وحج البيت، وتناول الطيبات

__________  
قال :  من حديث أنس بن مالك قال٦١ / ٧، والنسائي ٢٨٥ و ١٩٩ و ١٢٨ / ٢أخرج أمحد ) ١(

  ".الة حبب إيل من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيين يف الص: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .، ووافقه الذهيب١٦٠ / ٢وسنده حسن، وصححه احلاكم 

(*)  

)١٢/٩٠(  

  

  .يف االحايني، وكثرة االستغفار يف السحر
  .فهذه مشائل االولياء، وصفات احملمديني

  .أماتنا اهللا على حمبتهم
أيب احلواري، حدثنا أبو أمحد احلافظ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، مسعت أمحد بن : وباالسناد إىل أيب نعيم

  ).١(من نظر إىل الدنيا نظر إرادة وحب أخرج اهللا نور اليقني والزهد من قلبه : يقول
  ).٢(مث روى أبو نعيم، عن السلمي احلكايتني يف تغريق كتب أمحد يف البحر 

  حدثنا عبد اهللا بن حممد إمالء، حدثنا عمر بن حبر، مسعت: وبه
 قبة باملقابر بال باب إال كساء أسبلته، فإذا أنا بامرأة تدق على بينا أنا يف: أمحد بن أيب احلواري يقول

  .ضالة، فدلين على الطريق: من هذا ؟ قالت: احلائط فقلت
  .على طريق النجاة، يا أمحد: ، فبكت، مث قالت)٣(رمحك اهللا، أي الطريق تسلكني : فقلت
السري احلثيث، وتصحيح املعاملة، إن بيننا وبينها عقابا، وتلك العقاب ال تقطع إال ب! هيهات : قلت

  .وحذف العالئق الشاغلة
  .سبحان من أمسك عليك جوارحك، فلم تتقطع، وفؤادك فلم يتصدع: فبكت، مث قالت

  .مث خرت مغشيا عليها
  .كفنوين يف أثوايب هذه: أي شئ حاهلا ؟ فقمن، ففتشنها، فإذا وصيتها يف جيبها: فقلت لبعض النساء



ما هي ؟ فحركوها، : ري فهو أسعد يل، وإن كان غري ذلك فبعدا لنفسي، قلتفإن كان يل عند اهللا خ
  .فإذا هي ميتة

جارية قرشية مصابة، وكان قرينها مينعها من الطعام، وكانت تشكو إلينا : ملن هذه اجلارية ؟ قالوا: فقلت
  :وجعا جبوفها، فكنا نصفها لالطباء، فتقول

__________  
  .٨٨: سبق اخلرب يف الصفحة) ١(
  (*)تسألني : ١١ / ١٠" حلية االولياء " يف ) ٣ (٦ / ١٠" حلية االولياء ) " ٢(

)١٢/٩١(  

  

أمحد بن أيب احلواري، أشكو إليه بعض ما أجد من بالئي، لعله أن : خلوا بيين وبني الطبيب الراهب، تعين
  ).١(يكون عنده شفائي 

كنت أمسع وكيعا يبتدئ : د بن أيب احلواري قالحدثنا سليمان الطرباين، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أمح: وبه
ما هنالك إال عفوه، وال نعيش إال يف ستره، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر : قبل أن حيدث، فيقول

  ).٢(عظيم 
: حدثنا أمحد بن إسحاق، حدثنا إبراهيم بن نائلة، حدثنا أمحد، مسعت شعيب بن حرب يقول لرجل: وبه

  .م، فأبشرإن دخلت القرب ومعك االسال
حدثنا إسحاق بن أمحد، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا ابن أيب احلواري، قلت اليب بكر بن : وبه

  .حدثنا: عياش
  .دعونا من احلديث، فقد كربنا ونسينا، جيئونا بذكر املعاد وبذكر املقابر: قال

  .لو أين أعرف أهل احلديث، التيتهم إىل بيوم أحدثهم
  .ند أمحد بن أيب احلواري عن املشاهري واالعالم ما ال يعد كثرةأس: وبه قال أبو نعيم

حدثنا احلسني بن حامد أن كتاب املأمون ورد على إسحاق بن حيىي بن معاذ أمري : أبوالدحداح الدمشقي
  .أن أحضر احملدثني بدمشق، فامتحنهم: دمشق

  فأحضر هشام بن عمار، وسليمان بن عبد: قال
__________  

  .١٢ / ١٠" حلية االولياء ) " ٢ (١١ / ١٠" ولياء حلية اال) " ١(
  .ما رأيت أحدا أعلم بأخبار النساك منه: قال أبو داود: ٤٩ / ١" ذيب التهذيب " وجاء يف 



  .شامي ثقة: وقال مسلمة بن قاسم االندلسي
(*)  

)١٢/٩٢(  

  

جابوا خال أمحد بن أيب الرمحن، وابن ذكوان، وابن أيب احلواري، فامتحنهم امتحانا ليس بالشديد، فأ
أليس السماوات خملوقة ؟ أليس االرض خملوقة، وأمحد يأىب أن يطيعه، : احلواري، فجعل يرفق به، ويقول

  .فسجنه يف دار احلجارة، مث أجاب بعد، فأطلقه
أمحد بن أيب احلواري شهد عليه قوم أنه يفضل االولياء على ": حمن الصوفية " قال أمحد السلمي يف 

  ء وبذلوا اخلطوط عليه، فهرباالنبيا
  .من دمشق إىل مكة، وجاور حىت كتب إليه السلطان، يسأله أن يرجع، فرجع

  .إن صحت احلكاية فهذا من كذم على أمحد، هو كان أعلم باهللا من أن يقول ذلك: قلت
عا أبا ونقل السلمي حكاية منكرة، عن حممد بن عبد اهللا، ونقلها ابن باكويه، عن أيب بكر الغازي، مس

كان بني أيب سليمان الداراين وأمحد بن أيب احلواري عقد : بكر الشباك، مسعت يوسف بن احلسني يقول
إن التنور قد سجر، فما تأمر ؟ فلم جيبه، : ال خيالفه يف أمر، فجاءه يوما وهو يتكلم يف جملسه، فقال أمحد

 وتغافل أبو سليمان ساعة مث ذكر، - كأنه ضاق به -اذهب فاقعد فيه : فأعاد مرتني أو ثالثا، فقال
اطلبوا امحد فإنه يف التنور، النه على عقد أن ال خيالفين، فنظروا فإذا هو يف التنور مل حيترق منه : فقال

  ).١(شعرة 
__________  

وهذا من اخلطأ الذي ال ينبغي االخذ به، وال التعويل عليه، النه ال جيوز يف دين االسالم أن يعقد ) ١(
 بينه وبني آخر عقدا يلتزم فيه عدم املخالفة بصورة دائمة، الن ذاك االنسان الذي عاهده على االنسان

  .عدم املخالفة ليس مبعصوم، فقد يأمره مبا ال جيوز
  .أبلغ رد على هذا" إمنا الطاعة يف املعروف : " ويف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .٣٤٨ / ١٠" اريخ ابن كثري ت" ، و ٣٣": طبقات االولياء " واخلرب يف 
(*)  

)١٢/٩٣(  

  



  .تويف أمحد سنة ست وأربعني ومئتني
أنبأنا أمحد بن سالمة، عن عبدالرحيم بن حممد الكاغدي، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أبو نعيم 

احلافظ، حدثنا إسحاق بن أمحد، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا أمحد بن أيب احلواري، حدثنا أبو 
  ية، عنمعاو

من حيرص : قال عمر رضي اهللا عنه: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن غاصم بن عمر، قال
  ).١(على االمارة مل يعدل فيها 

تويف مع ابن أيب احلواري أمحد بن إبراهيم الدورقي، وأبو عمر الدوري املقرئ، وحممد بن سليمان لوين، 
بن احلسن املروزي، وحامد بن حيىي البلخي، رمحهم واملسيب بن واضح، وحممد بن مصفى، واحلسني 

  .اهللا
  

، احلافظ االمام، عامل أهل محص، أبو عبد اهللا القرشي ابن لول) د، س، ق* ( حممد بن مصفى - ٢٧
  .احلمصي، العبد الصاحل

سفيان بن عيينة، وبقية بن الوليد، وحممد بن حرب، والوليد بن مسلم، وابن أيب فديك، : حدث عن
  .د بن محري، وطبقتهموحمم

  أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، واحلسن بن أمحد: حدث عنه
__________  

، التاريخ ٢٤٦ / ١التاريخ الكبري ..." * من حرص" ، وفيه ٢٥ / ١٠" حلية االولياء " هو يف ) ١(
 / ١٧٦: ، االنساب، ورقة٣٢٥ / ١، طبقات احلنابلة ١٠٤ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٨٥ / ٢الصغري 

، الوايف ٤٤٧ / ١، العرب ٤٣ / ٤، ميزان االعتدال ١٢٧٢: ، ذيب الكمال٣٨٩ / ١آ، اللباب 
 / ٩، ذيب التهذيب ٣٥٦ / ٢، العقد الثمني ٣٤٧ / ١٠، البداية والنهاية ٣٣ / ٥بالوفيات 

  .٣٥٩: ، خالصة تذهيب الكمال٤٦١، ٤٦٠
(*)  

)١٢/٩٤(  

  

، وعبدان االهوازي، وحممد بن يوسف اهلروي، وحممد بن متام ابن فيل، وسعيد بن عبد العزيز احلليب
  .البهراين، وأبو بكر بن أيب داود، وعبد الغافر بن سالمة، وبقي بن خملد، وخلق كثري

  ).١(صدوق : قال أبو حامت
باجلحفة، ) ٣(إىل مكة سنة ست وأربعني ومئتني، فاعتل ) ٢(عادلته : وقال حممد بن عبيد الكالعي



  .مبىنومات مبكة 
  .وكان دخل مكة وهو ملا به، فدخل عليه أصحاب احلديث وهو يف الرتع، فقرأوا عليه، فما عقل

يا أبا عبد اهللا، أليس قد مت ؟ إىل : رأيت حممد بن مصفى يف النوم، فقلت: قال حممد بن عوف الطائي
  .إىل خري، ومع ذلك فنحن نرى ربنا كل يوم مرتني: ما صرت ؟ قال

  .فتبسم إيل! د اهللا، صاحب سنة يف الدنيا، وصاحب سنة يف اآلخرة ؟ يا أبا عب: فقلت
  .قد روى ابن ماجة أيضا، عن مرار بن محويه، عنه: قلت

  ).٤(له مناكري، وأرجو أن يكون صادقا : وقال صاحل جزرة
  .مات يف ذي احلجة سنة ست وأربعني ومئتني: قلت

، أخربنا سعيد ابن أمحد، أخربنا أبو نصر حممد بن أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا أكمل بن أيب االزهر
  حممد، أخربنا حممد بن عمر

__________  
  .كنت له عديال يف احململ: أي) ٢ (١٠٤ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .فأغفل، وهو تصحيف": ذيب التهذيب " يف ) ٣(
  .٤٦١ / ٤" ذيب التهذيب ) " ٤(

  (*)كان خيطئ : وقال، "الثقات " ذكره ابن حبان يف : وفيه

)١٢/٩٥(  

  

الوراق، حدثنا عبد اهللا بن أيب داود، حدثنا حممد بن مصفى، حدثنا حممد بن املبارك، حدثنا حيىي بن 
  محزة، حدثين ثور بن يزيد، عن

يا رسول اهللا، أمسعك تذكر يف : كنت جالسا، فجاء أعرايب، فقال: حبيب بن عبيد، عن عتبة بن عبد قال
إن اهللا جيعل مكان كل شوكة منها : " الطلح، فقال: أعلم شجرة أكثر شوكا منها، يعيناجلنة شجرة ال 

  .مثرة مثل خصية التيس امللبود، يعين اخلصي
  ).١" (فيها سبعون لونا من الطعام، ال يشبه لون آخر 

  .حديث حسن غريب
 ابن أيب  حممد بن حيىياالمام احملدث احلافظ شيخ احلرم، أبو عبد اهللا،) م، ت، ق، س* ( العدين - ٢٨

  .عمر العدين
فضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة، وعبد العزيز بن حممد، ومعتمر بن سليمان، وسعيد بن : حدث عن

  .سامل، ووكيع بن اجلراح، ومروان بن معاوية، وخلق كثري



  ".املسند " وصنف 
__________  

 عن عبد اهللا، عن حممد بن مصفى ذا  من طريق أيب بكر بن أيب داود٢٨٨ / ٤وأورده ابن كثري ) ١(
 ورجاله ١٣٠ / ١٧رواه الطرباين :  بعد أن ذكره٤١٤ / ١٠" امع " االسناد، وقال اهليثمي يف 

والطرباين، " البعث " ونسبه إىل ابن أيب داود يف " الدر املنثور " رجال الصحيح، وذكره السيوطي يف 
  .إىل عقبة" عتبة " ردويه، وقد حترف فيه ويف امع ، وابن م١٠٣ / ٦" احللية " وأيب نعيم يف 

وهو مترجم يف " عتبة " وعتبة بن عبد يكىن أبا الوليد كان امسه عتلة، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .٤٥٤ / ٢، واالصابة ٥٦٣ / ٣" أسد الغابة " 
، االنساب ١٢٥، ١٢٤/  ٨، اجلرح والتعديل ٣٧٩ / ٢، التاريخ الصغري ٢٦٥ / ١التاريخ الكبري * 
 / ١، العرب ٥٠١ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٢٨٧: ، ذيب الكمال٣٢٨ / ٢، اللباب ٤٠٩، ٤٠٨ / ٨

، ٢١٨: ، طبقات احلفاظ٥٢٠، ٥١٨ / ٩، ذيب التهذيب ٣٨٨، ٣٨٧ / ٢، العقد الثمني ٤٤١
  .١٠٤ / ٢، شذرات الذهب ٣٦٤: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)١٢/٩٦(  

  

الترمذي، وابن ماجة، وبواسطة النسائي، وإسحاق بن أمحد اخلزاعي، واحلكم بن مسلم و: حدث عنه
معبد، وعبد اهللا بن صاحل البخاري، وحممد بن إسحاق السراج، وعلي بن عبداحلميد الغضائري، 

  .واملفضل بن حممد اجلندي، وخلق سواهم
  .لةكان رجال صاحلا، وكانت به غف: سألت أيب عنه، فقال: قال ابن أيب حامت

  ).١(رأيت عنده حديثا موضوعا، حدث به عن ابن عيينة، وكان صدوقا 
  .وروي عن احلسن بن أمحد بن الليث، حدثنا ابن أيب عمر العدين، وكان قد حج سبعا وسبعني حجة

  ).٢(وبلغين أنه مل يقعد من الطواف ستني سنة رمحه اهللا 
  ).٣(ة ثالث وأربعني ومئتني مات مبكة الحدى عشرة بقيت من ذي احلجة سن: قال البخاري

  .كان من أبناء التسعني، رمحه اهللا تعاىل: قلت
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن أيب روح، أخربنا زاهر، أخربنا أبو سعد، أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا 

لزناد، عن عبدالرمحن بن حيىي بن معاذ النسوي، حدثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر، حدثنا سفيان، عن أيب ا
  إذا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: االعرج، عن أيب هريرة، قال

__________  



  .١٢٥، ١٢٤ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
أما مبكة : عمن نكتب ؟ فقال: مسعت أمحد بن حنبل، وسئل: وفيه عن أمحد بن سهل االسفراييين، قال

  .فابن أيب عمر
  .٥١٩ / ٩" ذيب التهذيب ) " ٢(

  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : وفيه
  .ال بأس به: وقال مسلمة

   (*)٢٦٥ / ١" التاريخ الكبري ) " ٣(

)١٢/٩٧(  

  

  ).١" (رأى أحدكم من هو فوقه يف املال واجلسم، فلينظر إىل من هو دونه يف املال واجلسم 
رافع، االمام احلافظ رجاء بن مرجى بن رجاء بن : ابن رافع، وقيل) د، ق * ( رجاء بن مرجى- ٢٩

  .كنيته أبو أمحد، فلعله يكىن ما: السمرقندي، وقيل: الناقد املصنف، أبو حممد املروزي، ويقال
  .مولده بعد الثمانني

  .ومئة
مسع النضر بن مشيل، ويزيد بن أيب حكيم، وقبيصة، وأبا نعيم، وعلي بن احلسني بن واقد، وسلم بن 

  .اين، وأبا اليمان، وخلقا كثريا خبراسان واحلجاز والعراق والشامإبراهيم، وعبد اهللا بن رجاء الغد
  أبو داود، وابن ماجة، وأمحد بن حممد بن أيب شيبة: حدث عنه

__________  
 يف الرقاق من طريق إمساعيل بن أيب أويس عن مالك، ٢٧٦ / ١١رجاله ثقات، وأخرجه البخاري ) ١(

يف الزهد من طريقني، عن املغرية بن عبدالرمحن ) ٢٩٦٣(عن أيب الزناد ذا االسناد، وأخرجه مسلم 
إذا نظر أحدكم إىل من فضل عليه يف املال واخللق، فلينظر إىل من "  بلفظ -احلزامي، عن أيب الزناد به 

وأخرجه عبد الرزاق ومن طريقه مسلم عن معمر، عن مهام بن منبه، عن " هو أسفل منه ممن فضل عليه 
وابن ماجه ) ٢٥١٣(، والترمذي ٤٨٢ و ٢٥٤ / ٢وأمحد ) ٩) (٢٩٦٢(لم أيب هريرة، وأخرجه مس

: كلهم من طريق أيب معاوية ووكيع، كالمها عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال) ٤١٤٢(
انظروا إىل من هو أسفل منكم، وال تنظروا إىل من هو فوقكم، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .االحتقار واالنتقاص والعيب: واالزدراء" دروا نعمة اهللا فإنه أجدر أال تز
  ,١٥٥ / ١، طبقات احلنابلة ٥٠٣ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٨٨ / ٢التاريخ الصغري * 

، تذكرة ١ / ٢٢٥ / ١، تذهيب التهذيب ٤١٠ / ٨، تاريخ بغداد ٤١٥: ، ذيب الكمال١٥٦



، ٢٦٩ / ٣، ذيب التهذيب ٤ / ١١ ، تاريخ ابن كثري٤٥٤ / ١، العرب ٥٤٣، ٥٤٢ / ٢احلفاظ 
   (*)١٢٠ / ٢، شذرات الذهب ١١٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٨: ، طبقات احلفاظ٢٧٠

)١٢/٩٨(  

  

البزاز، وعمر بن جبري، وأبو العباس السراج، وحيىي بن صاعد، وحممد بن الفضل السقطي، ومطني، 
  .وآخرون

  .وآخر من حدث عنه أبو عبد اهللا احملاملي
  .ثقة حافظ مسرقندي: دارقطينقال ال

  .هو مروزي: وقال النسائي
  ).١(سكن بغداد، وكان ثقة ثبتا، إماما يف علم احلديث وحفظه واملعرفة به : وقال اخلطيب

قدم علينا رجاء بن مرجى خبارى، يريد الشاش، فسمعنا منه، ودخل : وذكر عمر بن حفص االشقر قال
  .على حممد بن إمساعيل البخاري، فتذاكرا

فيها مات رجاء، يعين : اخلفاف، عن حممد بن إمساعيل، قال: حدثنا عبد اهللا بن أمحد، يعين: قال النسائي
  .سنة تسع وأربعني ومئتني

  .وفيها أرخه أبو العباس السراج، وزاد أنه مات ببغداد
  .مات ببغداد يف غرة مجادى االوىل سنة تسع: وقال البخاري أيضا

نا عبد اللطيف، أخربنا عبد احلق، أخربنا علي بن العالف، حدثنا أبو احلسن بن أخربنا سنقر احلليب، أخرب
  احلمامي، حدثنا ابن

قانع، حدثنا حممد بن الفضل بن جابر، حدثنا رجاء بن مرجى، حدثنا عبد اهللا بن رجاء، حدثنا سعيد بن 
  سلمة، عن مسلم بن أيب مرمي، عن

__________  
  .٤١١ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .صدوق: سئل أيب عنه، فقال: ٥٠٣ / ٣" اجلرح والتعديل " قال ابن ايب حامت يف و

(*)  

)١٢/٩٩(  

  



هات منرتك، : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يوما وعليه منرة، فقال لرجل) ١(عبد اهللا بن سرجس 
  ".وخذ منريت 

محر، فخشيت أن تفتنين يف أجل، ولكن عليها خيط أ: " يا رسول اهللا، هي خري من منريت، قال: قال
  ).٢" (صاليت 

  .تشغلين عن كمال املراقبة، واالنبياء مطالبون مبا يسمح فيه لغريهم، فلذلك قايض بنمرته: أي: قلت
  

، أبو زكريا، حيىي ابن جعفر بن )٣(االمام احلافظ احلجة، حمدث ما وراء النهر ) خ * ( البيكندي- ٣٠
  ).٤(أعني، البخاري البيكندي 

  .سفيان بن عيينة، ووكيع، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق، وطبقتهم: ، ومسع منارحتل
  .البخاري، وحممد بن أيب حامت الوراق، وعبيد اهللا بن واصل، ومجاعة: حدث عنه

__________  
  .وهو خطأ" شرحبيل " يف االصل ) ١(
 بن رجاء ذا  من طريق عبد اهللا٤٣٣ / ٢" شرح السنة " سنده حسن، وأخرجه البغوي يف ) ٢(

رجاله رجال : وقال" االوسط " ، ونسبه للطرباين يف ١٣٦ / ٥" امع " االسناد، وأورده اهليثمي يف 
  .الصحيح خال موسى بن طارق وهو ثقة

  ويف الباب عن عائشة عند
  .٩٨، ٩٧ / ١، ومالك )٥٦٥(، ومسلم ٢٩، ٢٨ / ٢ و ٤٠٧، ٤٠٦ / ١البخاري 

، تذكرة ٢ / ١٥٠ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٩١: ذيب الكمالأ،  / ١٠٠: االنساب، ورقة* 
: ، خالصة تذهيب الكمال٢١١: ، طبقات احلفاظ١٩٣ / ١١، ذيب التهذيب ٤٨٧ / ٢احلفاظ 
٤٢٢.  

  .خبراسان) أموداريا(يراد به ر جيحون : ما رواء النهر) ٣(
  .راسان ووالية خوارزمفما كان شرقيه مساه املسلمون ما وراء النهر، وما كان غربيه فهو خ

  ".معجم البلدان " راجع 
  .نسبة إىل بيكند، بكسر الباء وفتح الكاف، وسكون النون) ٤(

  .وهي بلدة بني خبارى وجيحون
(*)  

)١٢/١٠٠(  

  



  .تويف يف شوال سنة ثالث وأربعني ومئتني، رمحه اهللا
  ).١" (املختصر اجلامع " مل يقع يل من عوايل هذا احملدث شئ، إمنا وقع لنا حديثه يف 

  
 بن أيب حبيب، القاضي االمام احملدث املتقن، أبو الفضل، العباس بن يزيد) ق* ( البحراين - ٣١

  .البحراين البصري، أحد الثقات
يزيد بن زريع، وسفيان بن عيينة، وسفيان بن حبيب، ومعتمر بن سليمان، وزياد البكائي، : حدث عن

  .وان بن معاوية، وعبد الوهاب الثقفي، وخلقوابن إدريس، وحممد بن جعفر غندر، ومر
ابن ماجة، وابن صاعد، وعبد الرمحن بن أيب حامت، والقاضي احملاملي، وحممد بن خملد، وإمساعيل : وعنه

  .الوراق، وآخرون
  .قدم البحراين مهذان، وحدث ا مبصنفاته: قال صاحل بن أمحد اهلمذاين

  ).٢(حمله الصدق : وقال ابن أورمة
  .ثقة مأمون: دراقطينوقال ال

__________  
مقدمة " ، وامسه الكامل الذي مساه مؤلفه به، كما قال احلافظ ابن حجر يف "صحيح البخاري " هو ) ١(

اجلامع الصحيح املسند املختصر من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه : " ٦": فتح الباري 
  ".وأيامه 

، تذكرة ٢ / ١٢٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٦٢: الكمال، ذيب ٢١٧ / ٦اجلرح والتعديل * 
، خالصة ١٣٥، ١٣٤ / ٥، ذيب التهذيب ٣٨٧ / ٢، ميزان االعتدال ٥٠٤، ٥٠٣ / ٢احلفاظ 

  .١٤٠ / ٢، شذرات الذهب ١٩٠: تذهيب الكمال
   (*)٢١٧ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(

)١٢/١٠١(  

  

  ).١(حافظا كان يلقب عباسويه، وكان : وقال أبو نعيم احلافظ
  .ويل قضاء مهذان مدة، وحدث بأصبهان أيضا: قلت

  .تويف سنة مثان ومخسني ومئتني: قال ابن خملد
  .فيه لني ال يضر، وتكلم مرار بن محويه يف مساعه من يزيد بن زريع، والرجل مأمون: ويقال

  
بن سليمان بن  االمام العالمة، فقيه االندلس، أبو مروان، عبدامللك بن حبيب*  ابن حبيب - ٣٢



بن جامهة بن الصحايب عباس بن مرداس، السلمي العباسي االندلسي القرطيب املالكي، أحد ) ٢(هارون 
  .االعالم

  .ولد يف حياة االمام مالك بعد السبعني ومئة
  .الغاز بن قيس، وزياد شبطون، وصعصعة بن سالم: وأخذ عن

__________  
  رمبا أخطأ: ، وقال"الثقات " ه ابن حبان يف ذكر:  وفيه١٣٤ / ٥" ذيب التهذيب ) " ١(

  .ضعيف احلديث: وقال مسلمة بن قاسم
  .ثقة مأمون: وقال السمعاين

عندكم : قدمت البصرة يف طلب احلديث، فقالوا يل: وقال حممد بن إسحاق املسوحي احلافظ االصبهاين
 طبقات النحويني ،٣٧، ٣٦: مطمح االنفس! * العباس بن يزيد البحراين، فما تصنع عندنا ؟ 

، ٢٨٣، ٢٨٢: ، جذوة املقتبس٢٧٢، ٢٦٩ / ١، تاريخ علماء االندلس ١٧٧، ١٧٦: واللغويني
 / ٢، تذكرة احلفاظ ٢٠٧، ٢٠٦ / ٢، إنباه الرواة ٣٧٧: ، بغية امللتمس٤٨، ٣٠ / ٣ترتيب املدرك 

، ١٢٢/  ٢، مرآة اجلنان ٤٢٨، ٤٢٧ / ١، العرب ٦٥٣، ٦٥٢ / ٢، ميزان االعتدال ٥٣٨، ٥٣٧
، ذيب ١٥، ٨ / ٢، الديباج املذهب ٣٢٣ / ١، معجم البلدان ٣١٨ / ١٠تاريخ ابن كثري 

، طبقات ١٠٠ / ٢، طبقات ابن قاضي شهبة ٦٠، ٥٩ / ٤، لسان امليزان ٣٩١، ٣٩٠ / ٦التهذيب 
، شذرات الذهب ٨، ٥ / ٢ و ٤٦ / ١، نفح الطيب ٣٥٠، ٣٤٧: ، طبقات املفسرين٢٣٣: احلفاظ

٩٠ / ٢.  
  .مروان بدل هارون: ٣٩٠ / ٦" ذيب التهذيب " يف ) ٢(

(*)  

)١٢/١٠٢(  

  

عبدامللك ابن املاجشون، ومطرف بن عبد اهللا : مث ارحتل يف حدود سنة عشر ومئتني، وحج، ومحل عن
اليساري، وأسد بن موسى السنة، وأصبغ بن الفرج، وأيب صاحل، وإبراهيم بن املنذر احلزامي، وعدة من 

  . والليث، ورجع إىل قرطبة بعلم جم، وفقه كثريأصحاب مالك
وكان موصوفا باحلذق يف الفقه، كبري الشأن، بعيد الصيت، كثري التصانيف إال أنه يف باب الرواية ليس 

، وال يتعاىن حترير أصحاب )٢(وإجازة ) ١(مبتقن، بل حيمل احلديث ورا كيف اتفق، وينقله وجادة 
  .احلديث

   يف عدة جملدات، وكتاب"الواضحة " صنف كتاب 



، "تفسري املوطأ " ، وكتاب "غريب احلديث " ، وكتاب "فضائل الصحابة " ، وكتاب )٣" (اجلامع " 
، "سرية االمام فيمن أحلد " ، وكتاب "فضل املسجدين " ، وكتاب "حروب االسالم " وكتابا يف 
  طبقات" وكتاب 

__________  
خبط راويها، سواء لقيه أو مسع منه، أم مل يلقه ومل يسمع هي أن جيد الشخص أحاديث : الوجادة) ١(

  .منه، أو أن جيد أحاديث يف كتب املؤلفني املعروفني
وجدت خبط فالن،، إذا عرف : ففي هذه االنواع كلها ال جيوز له ان يرويها عن أصحاا، بل يقول

  .اخلط، ووثق منه
  .قال فالن، أو حنو ذلك: أو يقول

يثق بأن :  من أهل العلم وجوب العمل ا عند حصول الثقة مبا جيده القارئ، أيوالذي عليه احملققون
هذا اخلرب أو احلديث خبط الشيخ الذي يعرفه، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إىل مؤلفه 

  .الثقة املأمون، وأن يكون إسناد اخلرب صحيحا
 عنه مروياته أو مؤلفاته، وكأا تتضمن إخباره مبا أذن هي ان يأذن الشيخ لغريه بأن يروي: االجازة) ٢(

  .له بروايته عنه
وقد اختلف العلماء يف جواز الرواية والعمل ا، فشرط أكثرهم أن يكون ايز عاملا مبا جييزه، معروفا 

  .هلهبذلك، ثقة يف دينه وروايته، وأن يكون الطالب لالجازة من أهل العلم حىت ال يوضع العلم يف غري أ
  .٨٣، ٨١ / ١" جامع االصول " ، ومقدمة ١٢٢، ١١٩": الباعث احلثيث " انظر تفصيل ذلك يف 

  .اجلوامع: ٣٥ / ٣" ترتيب املدارك " ، و ٢٧٠ / ١" تاريخ علماء االندلس " يف ) ٣(
  .٣٦، ٣٥ / ٣" ترتيب املدارك " وانظر ثبتا بأكثر مصادره يف 

(*)  

)١٢/١٠٣(  

  

  ".صابيح اهلدى م" ، وكتاب "الفقهاء 
كان فقيها حنويا شاعرا عروضيا أخباريا نسابة، طويل اللسان، متصرفا ): ١(قال أبو الوليد بن الفرضي 

  .يف فنون العلم
  ، ومطرف بن)٢(بقي بن خملد، وحممد بن وضاح، ويوسف بن حيىي املغامي : حدث عنه

  .قيس، وخلق
  .وآخر أصحابه موتا املغامي



مدة، مث استقدمه االمري عبدالرمحن بن احلكم، فرتبه يف الفتوى بقرطبة، وقرر سكن إلبرية من االندلس 
  .، وانفرد ابن حبيب برئاسة العلم)٣(معه حيىي بن حيىي يف النظر واملشاورة، فتويف حيىي بن حيىي 

وكان حافظا للفقه نبيال، إال أنه مل يكن له علم باحلديث، وال يعرف صحيحه من سقيمه، ذكر عنه أنه 
  .ان يتسهل يف مساعه، وحيمل على سبيل االجازة أكثر روايتهك

أتاين صاحبكم عبدامللك بن حبيب بغرارة : وعن حممد بن وضاح أن إبراهيم بن املنذر احلزامي، قال له
  .نعم: هذا علمك جتيزه يل ؟ فقلت له: مملوءة كتبا، فقال يل) ٤(

  .ما قرأ علي منه حرفا، وال قرأته عليه
  

______________  
  ) *اهلامش* (
كان حافظا لالخبار واالنساب : ، واخلرب فيه بلفظ٢٧٢": تاريخ علماء االندلس " يف كتابه ) ١(

  .واالشعار
  .٩ / ٢" الديباج املذهب " ، و ٣٢ / ٣ترتيب املدارك " وهو يف 

مدينة هذه النسبة إىل مغامة، وهي : بضم امليم، وفتح الغني املعجمة، وبعد االلف ميم ثانية) ٢(
  .باالندلس

  .عن مالك، وهي النسخة املطبوعة املتداولة يف املشرق واملغرب" املوطأ " هو الليثي، راوي ) ٣(
  .شبه العدل: بكسر الغني املعجمة) ٤(

 / ٢" نفح الطيب " ، و ٣٧ / ٣" ترتيب املدارك " ، و ٢٧٠ / ١" تاريخ علماء االندلس " واخلرب يف 
٨.  

(*)  

)١٢/١٠٤(  

  

ابن حبيب عامل االندلس، وحيىي بن حيىي عاقلها، وعيسى بن دينار : مد بن عمر بن لبابة، يقولوكان حم
  ).١(فقيهها 

  .مات ابن حبيب: قيل لسحنون: قال أبو القاسم بن بشكوال
  ).٢( عامل الدنيا - واهللا -بل ! مات عامل االندلس : فقال

: افعا يديه، متعلقا حببال املركب، يقولهاجت الريح، فرأيت عبدامللك بن حبيب ر: حكى بعضهم قال
  .اللهم إن كنت تعلم أين إمنا أردت ابتغاء وجهك وما عندك فخلصنا



  .فسلم اهللا: قال
عجيبة جدا، وإن فيها علما " الواضحة " إن : قلت المحد بن خالد: قال أبو عمر أمحد بن سعيد الصديف

هب مل جندها الحد من أصحابه، وال نقلت أول ذلك أنه حكى فيها مذا:: عظيما فما يدخلها ؟ قال
  .عنهم

كان كثري الرواية، كثري اجلمع، يعتمد على االخذ باحلديث، ومل يكن ": تارخيه " قال أبو عمر الصديف يف 
  .مييزه، وال يعرف الرجال، وكان فقيها يف املسائل

  .وكان يطعن عليه بكثرة الكتب: قال
  .وال مقابلة، وأنه أخذ باالجازة كثرياوذكر أنه كان يستجيز االخذ بال رواية 

  .وأشري إليه بالكذب، مسعت أمحد بن خالد يطعن عليه بذلك، ويتنقصه غري مرة: قال
أخربين ابن أيب مرمي، : يف غري شئ، فسمعت حممد بن وضاح، يقول" الواضحة " ظهر كذبه يف : وقال
  .هكان ابن حبيب مبصر، فكان يضع الطويلة، وينسخ طول ار: قال

  إىل كم ذا النسخ، مىت: فقلت له
__________  

  .٧ / ٢" نفخ الطيب " ، و ٩ / ٢" الديباج املذهب " ، و ٢٧١ / ١" تاريخ علماء االندلس ) " ١(
  .١٠ / ٢" الديباج املذهب ) " ٢(

(*)  

)١٢/١٠٥(  

  

نعنا أن نقرأ مت: أسد بن موسى، فأتيت أسدا، فقلت: قد أجاز يل كتبه، يعين: تقرؤه على الشيخ ؟ قال
  أنا ال أرى: عليك، وجتيز لغرينا ؟ فقال

  .القراءة، فكيف أجيز ؟ فأخربته
  ).١(إمنا أخذ مين كتيب، فيكتب منها، ليس ذا علي : فقال

ابن حبيب أول من أظهر احلديث باالندلس، وكان ال ": تارخيه " وقال أمحد بن حممد بن عبد الرب يف 
  .ج باملناكري، فكان أهل زمانه ينسبونه إىل الكذب، وال يرضونهيفهم طرقه، ويصحف االمساء، وحيت

  .وممن ضعف ابن حبيب أبو حممد بن حزم، وال ريب أنه كان صحفيا، وأما التعمد، فكال
  .وكان بينه وبني حيىي بن حيىي وحشة: قال أمحد بن حممد بن عبد الرب

  .كان كثري املخالفة له، لقي أصبغ مبصر، فأكثر عنه
  .رض حيىي عند االمر، ويرد قوله، فيغتم لذلكفكان يعا



فجمعهم القاضي مرة يف اجلامع، فسأهلم عن مسألة، فأفىت فيها حيىي بن حيىي، وسعيد بن حسان : قال
بالرواية، فخالفهما عبدامللك، وذكر خالفهما رواية عن أصبغ، وكان عبد االعلى بن وهب شابا، قد 

دخلت على سعيد بن : عن ابن وضاح، عن عبداالعلى قالحج وحلق أصبغ، فحدثنا أمحد بن خالد، 
  .نعم: ما تقول يف كذا للمسألة املذكورة ؟ هل يذكر فيها االصبغ شيئا ؟ قلت: حسان، فقال

انظر ما تقول، أنت على يقني منها ؟ : يقول فيها بكذا وكذا، فذكر موافقة سعيد وحيىي، فقال يل سعيد
  .نعم: قلت
  فأتين بكتابك،: قال

__________  
وزاد يف : ، وجاء بعده فيهما٣٧ / ٣" ترتيب املدارك " ، و ٢٧١ / ١" تاريخ علماء االندلس ) " ١(

  .إقرار أسد بروايتها، ودفعه كتبه إليه لينسخها، هي االجازة بعينها: قال خالد: آخره
(*)  

)١٢/١٠٦(  

  

  فخرجت مسرعا، مث ندمت فأخرجتها من قرطاس، فسررت، وأتيته
  .بالكتاب

هذا خيالفنا : متضي به إىل أيب حممد، فمضيت به إىل حيىي بن حيىي، فأعلمته، فاجتمعا بالقاضي، وقاال: قال
  .بالكذب، فاردعه وكفه

قد أعلمتك مبا يقول فيها أصبغ، فبدر عبداالعلى، : فجمعهم القاضي ثانيا، فتكلموا، فقال عبدامللك
 على وفق ما قاال، وهذا كتايب، فقرأه القاضي، تكذب على أصبغ، أنا رويت هذه املسألة عنه: فقال

لوال ! تفتينا بالكذب واخلطأ، وختالف أصحابك باهلوى : ما ساءه، وخرج عليه، وقال: وقال لعبد امللك
  .البقيا عليك، لعاقبتك

فلما خرجت خطرت على دار ابن رستم احلاجب، فرأيت عبدامللك خارجا من عنده : قال عبداالعلى
يا مسكني، من : الدخلن على ابن رستم، فدخلت، فلم ينتظر جلوسي، وقال: ، فقلتيف وجهه البشر

أصلحك اهللا، إمنا سألين : غرك، أو من أدخلك يف هذا ؟ تعارض مثل ابن حبيب وتكذبه ؟ فقلت
  .القاضي، فأجبت مبا عندي

مل أر :  ويقولمن أمرك أن تشاور عبداالعلى، فبعث يثين علي،: يقول: وبعث االمري إىل القاضي: قال
  .نفسي يف سعة من ترك مشاورة مثله

  .فسأل االمري وزراءه عن عبداالعلى، فأثنوا عليه، ووصفوا علمه ووالءه



مات عبدامللك بن حبيب يوم السبت الربع مضني من رمضان سنة مثان ): ١(قال سعيد بن فحلون 
  .وثالثني ومئتني بعلة احلصى، رمحه اهللا

  .احلجة سنة تسع وثالثني، فاهللا أعلمونقل آخر أنه مات يف ذي 
__________  

  .خملون، وهو خطأ: يف االصل) ١(
  .١٦٨: البن الفرضي" تاريخ علماء االندلس " ، و ٢١٥" جذوة املقتبس " وترمجته يف 

(*)  

)١٢/١٠٧(  

  

  )د * ( عبدامللك بن حبيب- ٣٣
  .ن حبيب البزاز املصيصيوقد روى حممد بن وضاح، حمدث االندلس، عن أيب مروان عبد امللك ب

  .ابن املبارك، وأيب إسحاق الفزاري: شيخ يروي عن
  ).١(، وجعفر الفريايب يف مصنفاته، فاعرف "السنن " أبو داود يف : روى عنه

  
إنه هامشي : املغريب االفريقي، يقال) ٢ (االمام املفيت، أبو جعفر الصمادحي* *  موسى بن معاوية - ٣٤

  .جعفري
  .كان ثقة مأمونا، عاملا باحلديث والفقه صاحلا: وغريهقال أبو العرب 

  .إن موسى بن معاوية، جلس يف اجلامع يفيت الناس: قلت لسحنون: عن شعيب بن أيب االزهر
  .ما جلس أحد أحق منه بالفتوى: قال

الفضيل بن عياض، وجرير بن عبداحلميد، : أدرك موسى يف رحلته مجاعة، منهم: قال أبو بكر بن اللباد
  ).٣(وكيع و

__________  
، خالصة ٣٩٠، ٣٨٩ / ٦، ذيب التهذيب ٣ / ٣، تذهيب التهذيب ٨٥٤: ذيب الكمال* 

  .٢٤٣: تذهيب الكمال
مات يف حدود ": خالصة تذهيب الكمال " قال احلافظ صفي الدين أمحد بن عبد اهللا اخلزرجي يف ) ١(

  .االربعني
  .ادرمل جند له ترمجة فيما وقفنا عليه من مص* * 

  .من بالد االندلس: الصمادحية) ٢(



  .٦٤وروى عنه مصنفة، انظر فهرس ابن عطية ص ) ٣(
(*)  

)١٢/١٠٨(  

  

  .وأبو معاوية وابن عيينة: قلت
مل ألق أحدا أروى من وكيع، كان يروي مخسة وثالثني ألف حديث، : وعن موسى بن معاوية، قال

  .حديث منهافقرأها وكيع علينا ظاهرا على تأليفها، ما يشك يف 
رحلت من القريوان، وما أظن أن أحدا أخشع من البهلول ابن راشد حىت لقيت وكيعا، : وعنه قال

ويصلي ثنيت عشرة من الضحى، ويصلي من الظهر إىل ) ١(وكان يقرأ يف رمضان يف الليل ختمة وثلثا 
  .العصر

بالرمحن والواقعة، فتمنيت ان صلى بنا هارون اخلليفة الصبح يف املسجد احلرام، فقرأ : وعن موسى قال
مسكني هارون، قرأ الرمحن والواقعة : ال يسكت من حسن قراءته، فقمت إىل الفضيل، فسمعته يقول

  .وال يدري ما فيهما
  .حممد بن وضاح، وأبو سهل فرات، وحممد بن سحنون طائفة: وروى عن موسى
  . بالقريوانثقة كثري احلديث، رحل إىل الكوفة والري، لقيته: قال ابن وضاح

هو موسى بن معاوية بن صمادح بن عون بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب : وقال حممد بن أمحد العنسي
  .طالب الطاليب، لقيته وقد كف

  .لوكيع وابن مهدي، فإمنا أخذه سحنون عن موسى" املدونة " فكل ما يف 
__________  

ا الصنيع خمالفة هلدي رسول اهللا صلى اهللا قد ذكرنا يف غري موضع من أجزاء هذا الكتاب أن يف هذ) ١(
ومل يأذن لعبد اهللا ابن " مل يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث " عليه وسلم، فإنه قد صح عنه أنه قال 

  .عمرو بن العاص يف أن خيتم القرآن يف أقل من ثالث
(*)  

)١٢/١٠٩(  

  

، )١( البغدادي احملاسيب ، احلارث بن أسدالزاهد العارف، شيخ الصوفية، أبو عبد اهللا*  احملاسيب - ٣٥
  .صاحب التصانيف الزهدية



  .يروي عن يزيد بن هارون يسريا
ابن مسروق، وأمحد القاسم، واجلنيد، وأمحد بن احلسن الصويف، وإمساعيل بن إسحاق : روى عنه

  .السراج، وأبو علي بن خريان الفقيه، إن صح
  .ل الديانة، والرد على املعتزلة والرافضةله كتب كثرية يف الزهد، وأصو: قال اخلطيب
  .ال يتوارث أهل ملتني: خلف له أبوه ماال كثريا فتركه، وقال: قال اجلنيد

  ).٢(وكان أبوه واقفيا 
  رأيت: أخربنا أبو علي بن خريان، قال: قال أبو احلسن بن مقسم

__________  
 / ٨، تاريخ بغداد ٢٣٦: هرست، الف١٠٩، ٧٣ / ١٠، حلية االولياء ٦٠، ٥٦: طبقات الصوفية* 

، ٢٠٧ / ٢ب، صفوة الصفوة  / ٥٠٩: ، االنساب، ورقة١٥: ، الرسالة القشريية٢١٦، ٢١١
 ١، تذهيب التهذيب ٢١٥: ، ذيب الكمال٥٨، ٥٧ / ٢، وفيات االعيان ١٧١ / ٣، اللباب ٢٠٨

، طبقات ١٤٢  /٢، مرآة اجلنان ٤٤٠ / ١، العرب ٤٣١، ٤٣٠ / ١، ميزان االعتدال ٢ / ١١٣/ 
، ١٧٧، ١٧٥: ، طبقات االولياء٣٤٥ / ١٠، تاريخ ابن كثري ٢٨٤، ٢٧٥ / ٢الشافعية للسبكي 
، طبقات ٦٧: ، خالصة تذهيب الكمال٣١٦ / ٢، النجوم الزاهرة ١٣٦، ١٣٤ / ٢ذيب التهذيب 

  .٢١٩، ٢١٨ / ١، الكواكب الدرية ١٠٣ / ١، شذرات الذهب ٦٤ / ١الشعراين 
 وفتح احلاء، وكسر السني املهملة، ويف آخرها باء موحدة، قيل له ذلك النه كان بضم امليم،) ١(

  .حياسب نفسه
  .خملوق أو غري خملوق: يقف يف مسألة خلق القرآن، فال يقول: أي) ٢(

  .الن أباه كان يقول بالقدر: ٥٧ / ٢" وفيات االعيان " ، ويف ٧٥ / ١٠" حلية االولياء " واخلرب يف 
(*)  

)١٢/١١٠(  

  

  ).١(طلق أمي، فإنك على دين، وهي على غريه : احملاسيب متعلقا بأبيه يقول
عزليت أنسي، لو أن نصف اخللق تقربوا مين، ما وجدت هلم : كم تقول: قال اجلنيد، قال يل احلارث

  ).٢(أنسا، ولو أن النصف اآلخر نأوا عين، ما استوحشت 
وع، فدعوته وقدمت له ألوانا، فأخذ لقمة، فرأيته واجتاز احلارث يوما يب، فرأيت يف وجهه الضر من اجل

أما القاقة فكانت شديدة، ولكن إذا مل يكن : يلوكها، فوثب وخرج، ولفظ اللقمة، فلقيته فعاتبته، فقال
  ).٤(، فلم أقبله )٣(الطعام مرضيا، ارتفع إىل أنفي منه زفرة 



  ).٥(جوهر االنسان الفضل، وجوهر العقل التوفيق : قال: وعن حارث
  ).٦(ترك الدنيا مع ذكرها صفة الزاهدين، وتركها مع نسياا صفة العارفني : قال: وعنه
  احملاسيب كبري القدر، وقد دخل يف شئ يسري من الكالم،: قلت

__________  
 / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٢١٤ / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٧٥ / ١٠" حلية االولياء ) " ١(

٢٧٧.  
 / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٢١٣ / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٧٤ / ١٠"  االولياء حلية) " ٢(

٢٧٦.  
  .ارتفع إىل أنفي زمنة فورة وهو خطأ": حلية االولياء " العبارة يف ) ٣(
" ، و ٢ ؟ ٤، ٢١٣ / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٧٥، ٧٤ / ١٠" حلية االولياء " اخلرب مطوال يف ) ٤(

  .٢٧٦ / ٢" طبقات الشافعية 
  .وجوهر العقل الصرب:...، وفيه١٠٩ / ١٠" حلية االولياء ) " ٥(

  .٢٨٢ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٢١٣ / ٨" تاريخ بغداد " واخلرب يف 
   (*)٢١٣ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٦(

)١٢/١١١(  

  

  .فنقم عليه
  .وورد أن االمام أمحد أثىن على حال احلارث من وجه، وحذر منه

إياك وهذه : شهدت أبا زرعة الرازي، وسئل عن احملاسيب وكتبه، فقال: ل سعيد بن عمرو الربذعيقا
  .الكتب، هذه كتب بدع وضالالت

عليك باالثر جتد غنية، هل بلغكم أن مالكا والثوري واالوزاعي صنفوا يف اخلطرات والوساوس ؟ ما 
ارث، وكتب احلديث، وعرف مذاهب النساك، تفقه احل: قال ابن االعرايب) ! ١(أسرع الناس إىل البدع 

  .وكان من العلم مبوضع، إال أنه تكلم يف مسألة اللفط ومسألة االميان
  ).٢(وقيل هجره أمحد، فاختفى مدة 
  .ومات سنة ثالث وأربعني ومئتني

  
د االمام اود احلافظ املصنف، أبو قدامة، عبيد اهللا بن سعي) خ، م، س * ( أبو قدامة السرخسي- ٣٦

  .، نزيل نيسابور)٣(بن حيىي بن برد، اليشكري، موالهم السرخسي 



  مسع حفص بن غياث، وسفيان بن عيينة، وحيىي القطان، ومعاذ بن
__________  

  .٢١٥ / ٨" تاريخ بغداد " اخلرب مطوال يف ) ١(
  .٥٨ / ٢" وفيات االعيان " ، و ٢١٦، ٢١٥ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(

  وانظر ما كان بينه
  .٢٧٩، ٢٧٨ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية "  االمام أمحد يف وبني
، طبقات احلنابلة ٣١٧ / ٥، اجلرح والتعديل ٣٧٦ / ٢، التاريخ الصغري ٣٨٣ / ٥التاريخ الكبري * 
، تذهيب ٨٨٠: ، ذيب الكمال٤١٤، ٤١٣ / ٣ب، اللباب  / ٦٠٠: ، االنساب، ورقة١٩٨ / ١

 / ٧، ذيب التهذيب ٤٣٦ / ١، العرب ٥٠١، ٥٠٠ / ٢اظ ، تذكرة احلف٢ / ٢٦٤ / ٢التهذيب 
  .٢٥٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٧، ١٦

بإسكان الراء وفتح : بفتح السني والراء املهملتني، وسكون اخلاء املعجمة، بعدها سني مهملة، ويقال) ٣(
  .اخلاء
  ".معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٢/١١٢(  

  

  .ر، وعبد الرمحن بن مهديهشام، وإسحاق االزرق، ووهب بن جري
  .وطبقتهم

البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو زرعة، وإبراهيم بن أيب طالب، وجعفر الفريايب، واحلسني : وعنه
  .القباين، وابن خزمية، وأبو العباس السراج، وخلق كثري

ا بعيد، ما عن عبيد اهللا بن سعيد، عن محاد بن زيد، وهذ" أفعال العباد " وقد روى البخاري يف كتاب 
  .أراه لقيه

  .ثقة مأمون، قل من كتبنا عنه مثله: قال النسائي
  .ما قدم علينا نيسابور أحد أثبت من أيب قدامة، وال أتقن منه: وقال إبراهيم بن أيب طالب

  .هو الذي أظهر السنة بسرخس، ودعا الناس إليها: وقال ابن حبان البسيت
  .ضال خرياكان إماما فا: وقال حيىي بن حممد الذهلي

  .مات سنة إحدى وأربعني ومئتني): ١(وقال البخاري 
  :وقال غريه



  .مات بفربر، رمحه اهللا
  ".تذكرة احلفاظ " ، وقد رويت ذلك يف "صفة املنافق " وقع يل من عايل حديثه يف 

__________  
  .٣٨٣ / ٥" التاريخ الكبري ) " ١(

(*)  

)١٢/١١٣(  

  

، أبو الوليد البسري، من ولد بسر بن أيب أرطاة، ابن بكار) ت، س، ق* ( أمحد بن عبدالرمحن - ٣٧
  .القرشي الدمشقي العامري، نزيل بغداد، وله بنو عم

  .عراك بن خالد، والوليد بن مسلم، ومروان بن معاوية، وعبد الرزاق: روى عن
  .وخلقالترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وأبو يعلى، وحاجب بن أركني، وأبو حامد احلضرمي، : وعنه

  ).١(صدوق : قال أبو حامت
  ).٢(صاحل : وقال النسائي

، أنه كان حيلل النساء، وامه يف لقي الوليد، )٣(وقد حط عليه إمساعيل بن عبد اهللا السكري بأنه قاص 
  ).٤(وما التفت اخلطيب إىل قول السكري 

  .مات يف رمضان سنة مثان وأربعني ومئتني
__________  

، ذيب ٢١٣، ٢١٢ / ٢، االنساب، ٢٤٣، ٢٤١ / ٤، تاريخ بغداد ٥٩  /٢اجلرح والتعديل * 
 / ١، ذيب التهذيب ١١٥ / ١، ميزان االعتدال ١ / ١٨ / ١، تذهيب التهذيب ٣٨٣ / ١: الكمال

  .٩، ٨: ، خالصة تذهيب الكمال٥٣، ٥٢
  .رأيته حيدث ومل أكتب عنه:  وفيه٥٩ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٥٣ / ١" ذيب ذيب الته) " ٢(

  .ونقل مغلطاي توثيقه عن مسلمة بن قاسم" الثقات " ذكره ابن حبان يف : وقال ابن حجر
ولو شهد عندي وأنا قاض على ...وكنت أعرفه شبه قاص:... وفيه٢٤٢ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .مترتني مل أقبل شهادته
  .فاتقوا اهللا، وإياكم والسماع عن الكذابني

  .٢٤٢ / ٤"  بغداد تاريخ" راجع ) ٤(
(*)  



)١٢/١١٤(  

  

 ، االمام احلجة احلافظ اود، أبو وابنه هارون بن عبد اهللا بن مروان) ٤م، * ( هارون احلمال - ٣٨
  .موسى، البغدادي التاجر البزاز، امللقب باحلمال

  .سنة اثنتني: مولده يف سنة إحدى وسبعني ومئة، وقيل
اخلوالين، وحرمي بن عمارة، وأبا أسامة، واحلسني بن علي ومسع سفيان بن عيينة، وحممد بن حرب 

اجلعفي، ومعن بن عيسى، وابن أيب فديك، وحيىي بن آدم، ويزيد بن هارون، وروح بن عبادة، ومحاد بن 
، وأبا داود الطيالسي، مث عن )١(مسعدة، ومصعب بن املقدام، ووهب بن جرير، وأبا داود احلفري 

  .ن بن حرب، وسليمان بن داود اهلامشي، وخلقا كثرياعفان، وأيب الوليد، وسليما
اجلماعة سوى البخاري، وابنه موسى بن هارون، وأبو زرعة، وأبو حامت، وإبراهيم احلريب، وابن : وعنه

أيب الدنيا، وبقي بن خملد، وزكريا خياط السنة، وأبو القاسم البغوي، وحيىي بن صاعد، وإبراهيم بن 
  .موسى اخلوزي، وآخرون

  ).٢(إي واهللا : أكتب عن هارون احلمال ؟ قال: سألت أبا عبد اهللا:  املروذيقال
__________  

، ٢٣، ٢٢ / ١٤، تاريخ بغداد ٩٢ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٧٩، ٣٧٨ / ٢التاريخ الصغري * 
 / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٢٩: ، ذيب الكمال٣٨٤ / ١ب، اللباب  / ١٧٤: االنساب، ورقة

، النجوم ٩، ٨ / ١١، ذيب التهذيب ٤٤١ / ١، العرب ٤٧٩، ٤٧٨ / ٢فاظ ، تذكرة احل١ / ١٠٩
 / ٢، شذرات الذهب ٤٠٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٧: ، طبقات احلفاظ٢٤٣ / ٢الزاهرة 
١٠٤.  

نسبة إىل موضع بالكوفة، وامسه عمر بن سعد بن عبيد، : بفتح احلاء والفاء، وكسر الراء املهملة) ١(
  .مسلموهو ثقة من رجال 

  .٢٢ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  

)١٢/١١٥(  

  

  ).١(صدوق : وقال أبو حامت
لو كان الكذب حالال تركه هارون احلمال ؟ زها : وقال إبراهيم احلريب) ٢(ثقة : وقال النسائي وغريه

)٣.(  



عبد اهللا، قال هارون بن : حدثنا ابن حيويه، أخربنا أبو عبد الرمحن النسائي، قال أخربين: قال الدارقطين
قال الشيخ وهو احلمال، وإمنا مسي محاال، النه محل رجال يف طريق مكة على ظهره، فانقطع : الدارقطين

  ).٤(به فيما يقال 
  .مات سنة ثالث واربعني ومئتني: قال ابنه، وابن أيب عاصم، ومطني، وعلي الغضائري

  .يف تاسع عشر شوال: زاد ابنه
  .نيسنة تسع وأربع: وأخطأ من قال

  
  االمام احلافظ الكبري احلجة الناقد، حمدث العراق، أبوعمران *  وموسى بن هارون ابنه- ٣٩

  .البزاز
  .ولد سنة أربع عشرة ومئتني

__________  
  .٩٢ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
الثقات " ذكره ابن حبان يف : ، وفيه٩ / ١١" ذيب التهذيب " ، و ٢٣ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
."  
  .٢٣ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
مسي بذلك، النه كان بزازا، فتزهد، فصار حيمل االشياء باالجرة، ويأكل منها، ": االنساب " يف ) ٤(

  .إنه لقب باحلمال، لكثرة ما محل من العلم: وقيل
   (*)٥١، ٥٠ / ١٣، تاريخ بغداد ٢٩٢: ، طبقات احلفاظ٣٣٤ / ١طبقات احلنابلة * 

)١٢/١١٦(  

  

علي بن اجلعد، وأمحد بن حنبل، وحيىي احلماين، وخلف بن هشام، وحيىي بن معني، وابن أيب :  منومسع
  .شيبة، ووالده، وطبقتهم

  .وصنف الكتب، واشتهر امسه
أبو سهل بن زياد، وجعفر اخللدي، ودعلج السجزي، وأبو بكر الشافعي، : خلق كثري، منهم: روى عنه

  . إسحاق الصبغي، والقاضي أبو الطاهر الذهلي قاضي مصروأبو القاسم الطرباين، وأبو بكر بن
  ).١(ما رأينا يف حفاظ احلديث أهيب وال أورع من موسى ابن هارون : قال الصبغي

أحسن الناس كالما على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي : وقال احلافظ عبد الغين بن سعيد
  .ه، والدارقطين يف وقتهبن املديين يف زمانه، وموسى بن هارون يف وقت



  كان: مسعت أبا سهل بن زياد يقول: قال أبو عبد اهللا احلاكم
إمساعيل القاضي جيلس موسى بن هارون معه على سريره، ينظر يف كل ما يقرأ عليه، يعين ليتقنه له، هذا 

  .عد ثبوامع ثقة إمساعيل وجاللته يف العلم واحلديث، لكنه شاخ، وناطح التسعني، فخاف أن تزل قدم ب
  ).٢(كان موسى ثقة حافظا : قال أبو بكر اخلطيب

كان موسى كثري احلج، فكان يقيم ببغداد سنة، وحيج وجياور سنة، وأظنه كان يتجر يف غضون : وقيل
  .ذلك

__________  
كان إذا قعد إمساعيل بن إسحاق القاضي يف جملسه ال :  وتتمته فيه٥١ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(

  .حيضر موسى بن هارونحيدث حىت 
  .٥٠ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٢/١١٧(  

  

  .مات يف شهر شعبان، سنة أربع وتسعني ومئتني، وله مثانون عاما
  .وقع يل من عواليه، وعوايل أبيه

فأخربنا الشريف أبو احلسن علي بن أمحد العلوي باالسكندرية، أخربنا حممد بن أمحد بن عمر ببغداد، 
د بن عبيداهللا الد، أخربنا أبو نصر حممد بن حممد بن علي الزينيب، أخربنا أبو طاهر املخلص، أخربنا حمم

حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا هارون بن عبد اهللا، حدثنا حماضر بن املورع، حدثنا االعمش، 
هللا عليه وسلم، وحنن دخل النيب صلى ا: عن املسيب بن رافع، عن متيم بن طرفة، عن جابر بن مسرة، قال

  ).١" (مايل أراكم عزين ؟ : " حلق يف املسجد، فقال
حدثنا : حدثنا هارون بن عبد اهللا، حدثنا حماضر، وحممد بن عبد اهللا االسدي، قاال: وبه إىل البغوي

ما لكم : " دخل علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: االعمش، عن املسيب، عن متيم، عن جابر، قال
  تصفونال 

  ).٢" (يتمون الصفوف االول، ويتراصون يف الصف : " ؟ قال" كما تصف املالئكة عند را 
أخربنا : أخربنا حيىي بن أيب منصور، وعبد الرمحن بن حممد، وعلي بن أمحد احلنبليون، ومجاعة كتابة، قالوا

  عمر بن حممد، أخربنا
__________  

يف ) ٤٣٠(باب يف التحلق، ومسلم :  يف االدب)٤٨٢٣(إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود ) ١(



  .الصالة من طرق عن االعمش ذا االسناد
  .عزة: يريد فرقا خمتلفني ال جيمعكم جملس واحد، وواحد العزين: قال اخلطايب" عزين : " وقوله

يف ) ٦٦١(وأخرجه أبو داود ) ٤٣٠(إسناده صحيح، وهو قطعة من احلديث السابق عند مسلم ) ٢(
:  يف االمامة٩٢ / ٢ باب تسوية الصفوف، عن عبد اهللا النفيلي، عند زهري، وأخرجه النسائي :الصالة

باب حث االمام على رص الصفوف واملقاربة بينها عن قتيبة، عن الفضيل بن عياض، كالمها عن 
  .االعمش ذا االسناد

(*)  

)١٢/١١٨(  

  

ا أبو بكر الشافعي، حدثنا موسى بن هارون هبة اهللا بن حممد، أخربنا حممد بن حممد بن غيالن، أخربن
أن النيب " البزاز، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن علي بن احلسني، 

  ".أحدها برد، وأحلد له، ونصب على اللحد اللنب : صلى اهللا عليه وسلم، كفن يف ثالثة أثواب
  .، ورواه قتيبة عن الليث)١(هذا مرسل جيد 

  
  . احلسن بن طريف، البغدادي االعنياحلافظ الثبت، أبو بكر، حممد بن أيب عتاب) م* ( االعني - ٤٠

  زيد بن احلباب، ويزيد بن هارون، وروح،: حدث عن
  .واملقرئ، والفريايب، ووهب بن جرير، وخلق

الدنيا، ، وعباس الدوري رفيقه، وابن أيب "سننه " ، وأبو داود خارج "املقدمة " مسلم يف : وعنه
  .والبغوي والسراج، وعدة

__________  
وقد صح عن عائشة أن رسول ) ٣١٢٥(و ) ٣١٤٩(، وسنن أيب داود ١٠٨ / ٣" الفتح " انظر ) ١(

اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص وال عمامة 
وأبو داود ) ٩٩٦(والترمذي ) ٩٤١(، ومسلم ١٠٨ / ٣، والبخاري ٣٢٣ / ١أخرجه مالك 

  .٣٥ / ٤والنسائي ) ٣٠٥١(
احلدو يل : "  من طريق عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه أنه قال٨٠ / ٤والنسائي ) ٩٦٦(وملسلم 

  .حلدا، وانصبوا علي اللنب نصبا كما صنع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .هو الشق يف عرض القرب من جهة القبلة: واللحد

، االنساب، ١٨٣، ١٨٢ / ٢، تاريخ بغداد ٣٣١ / ١، طبقات احلنابلة ٢٢٩ / ٧اجلرح والتعديل * 



، تذكرة ٢ / ٢٣٠ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٣٩: ، ذيب الكمال٧٦ / ١، اللباب ٣١٨ / ١
، ٣٣٥، ٣٣٤ / ٩، ذيب التهذيب ٣٣٥ / ٢، الوايف بالوفيات ٤٣٣ / ١، العرب ٥٥٢ / ٢احلفاظ 

  .٩٥ / ٢، شذرات الذهب ٣٥١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٧: طبقات احلفاظ
(*)  

)١٢/١١٩(  

  

  .وثقه ابن حبان
  ).١(ومات يف سنة أربعني ومئتني 

إين الغبطه، مات وما يعرف إال احلديث، مل يكن صاحب : فترحم عليه أيب، وقال: قال عبد اهللا بن أمحد
  ).٢(كالم 
  . يف الكالم، وال اجلدالهكذا كان أئمة السلف، ال يرون الدخول: قلت

  .بل يستفرغون وسعهم يف الكتاب والسنة، والتفقه فيهما، ويتبعون، وال يتنطعون
  

ابن زياد، االمام املتقن احلافظ الكبري، شعبة الصغري، أبو هاشم ) خ، د، ت، س * ( زياد بن أيوب- ٤١
  .دلويه: الطوسي، مث البغدادي، ويلقب أيضا

  .ولد سنة ست وستني ومئة
  مسع هشيم بن بشري، وأبا بكر بن عياش، وزياد بن عبد اهللاو

__________  
ببغداد، يوم الثالثاء، لثالث عشر بقني من مجادى االوىل سنة : ١٨٣ / ٢" تاريخ بغداد " وجاء يف ) ١(

  .أربعني
 هو ليس: وسئل حيىي بن معني عن أيب بكر االعني، فقال: وجاء فيه أيضا عن عبد اخلالق بن منصور، قال

  .من أصحاب احلديث
عىن حيىي بذلك أنه مل يكن من احلفاظ لعلل احلديث، والنقاد لطرقه مثل علي : فقال اخلطيب البغدادي

  .بن املديين وحنوه
  .فلم يكن مدفوعا عنه: وأما الصدق والضبط ملا مسعه

  .وكان ثقة: وقال اخلطيب أيضا
  .٣٣٥ / ٢" الوايف بالوفيات ) " ٢(
 / ٨، تاريخ بغداد ٥٢٥ / ٣، اجلرح والتعديل ٣٩٥ / ٢، التاريخ الصغري ٣٤٥ / ٣ التاريخ الكبري* 



 ٢٤٢ / ١، تذهيب التهذيب ٤٤٠: ، ذيب الكمال١٥٨، ١٥٦ / ١، طبقات احلنابلة ٤٨١، ٤٧٩
 / ٣، ذيب التهذيب ١١ / ١١، تاريخ ابن كثري ٣ / ٢، العرب ٥٠٩، ٥٠٨ / ٢، تذكرة احلفاظ ١/ 

  .١٢٦ / ٢، شذرات الذهب ١٢٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢١: اظ، طبقات احلف٣٥٥
(*)  

)١٢/١٢٠(  

  

البكائي، ومعتمر بن سليمان، وعباد بن العوام، وعبد اهللا بن إدريس، وإمساعيل بن علية، وعلي بن 
  .غراب، ومروان بن شجاع، وطبقتهم

  .ورحل ومجع وألف، وطال عمره
   والنسائي، وأبوالبخاري، وأبو داود، والترمذي،: حدث عنه

، وعمر بن جبري، وابن خزمية، وأبو )١(القاسم البغوي، وابنه أمحد بن عبد اهللا، وأمحد بن علي اجلوزجاين 
بكر بن أيب داود، وحممد بن املسيب االرغياين، وأبو العباس السراج، وحيىي بن صاعد، والقاضي 

  .احملاملي، وعدد سواهم
  .وقد حدث عنه رفيقه أمحد بن حنبل

  ).٢(ليس على بسيط االرض أحد أوثق من زياد ابن أيوب : ال إبراهيم بن أورمةق
  ).٣(صدوق : وقال أبو حامت

  ).٤(اكتبوا عن زياد، فإنه شعبة الصغري : قال لنا أبو عبد اهللا: وقال أبو بكر املروذي
يف سنة ، وطلبت احلديث ]ومئة [ مولدي سنة ست وستني : مسعته يقول: وقال ابو العباس السراج

  ).٥] (ومئة [ إحدى ومثانني 
__________  

لب اللباب " ، وضبطها السيوطي يف "اللباب " مل يضبطها السمعاين يف االنساب وال ابن االثري يف ) ١(
  . بضم اجليم وفتح الزاي٧٠": 
  .٤٨٠ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٥٢٥ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٤٨٠ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٤(
  : = (*)وقال النسائي:  وفيه٣٥٥ / ٣" ذيب التهذيب " ، و ٤٨١ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٥(

)١٢/١٢١(  

  



  .تويف زياد بن أيوب يف ربيع االول سنة اثنتني ومخسني ومئتني: قالوا
  ".احملامليات " تقع عواليه يف : قلت

م أبو حممد عبد اهللا بن أمحد سنة أخربكم االما: قرأت على عبد اخلالق بن عبد السالم القاضي ببعلبك
، أخربنا نصر بن أمحد القاري، )١(إحدى عشرة وست مئة، أخربنا أمحد بن عبد الغين الباجسرائي 

أخربنا عبد اهللا بن عبيد اهللا، حدثنا احلسني بن امساعيل القاضي إمالء، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا 
قال رسول اهللا صلى : ديد، عن صخر الغامدي، قالهشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، أخربنا عمارة بن ح

  ".اللهم بارك الميت يف بكورها : " اهللا عليه وسلم
  .وكان إذا بعث سرية، أو جيشا، بعثهم من أول النهار

  .وكان صخر رجال تاجرا، وكان يبعث جتارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله
و عن يعقوب ابن ابراهيم، وأبو داود عن سعيد غريب، قاله الترمذي، فأخرجه ه) ٢(هذا حديث حسن 

  بن منصور، والقزويين عن أيب بكر بن
__________  

  .ليس به بأس= 
  .ثقة: وقال يف موضع آخر
  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 

  .من مساين دلويه ال أجعله يف حل: إنه كان يقول: دلويه ثقة مأمون، وقيل: وقال الدارقطين
نقوطة بواحدة، وكسر اجليم، وسكون السني املهملة، وفتح الراء، ويف آخرها الياء بفتح الياء امل) ١(

هذه النسبة إىل باجسرا، وهي قرية كبرية بنواحي بغداد على عشرة فراسخ : املنقوطة باثنتني من حتتها
  .منها

يب داود إمنا حسنه الترمذي لشواهده، ال لسنده هذا، فإن عمارة بن حديد جمهول، وهو يف سنن أ) ٢(
وله شاهد من حديث أيب هريرة عند ابن ماجه ) ٢٢٣٦(وابن ماجه ) ١٢١٢(والترمذي ) ٢٦٠٦(
ويف الباب عن ابن عباس، وابن مسعود، وعبد اهللا ) ٢٢٣٨(وآخر عن ابن عمر عنده أيضا ) ٢٢٣٧(

  .، فاحلديث صحيح ا٦٢، ٦١ / ٣" امع " بن سالم، وعمران بن حصني عند الطرباين كما يف 
(*)  

)١٢/١٢٢(  

  

  .أيب شيبة، مجيعا عن هشيم
  .ورواه النسائي نازال عن الفالس، عن خالد، عن شعبة، عن يعلى



، وعبد )١(ومات معه عام اثنني حممد بن املثىن، وبندار، ويعقوب الدورقي، وحممد بن منصور اجلواز 
 قتلوه، وإسحاق بن لول، الوارث بن عبد الصمد التنوري، وأمحد بن عبد اهللا بن منجوف، واملستعني

  .واالمري أشناس، وخلق
  

 بن عبيد بن قيس بن دينار، االمام احلافظ الثبت، أبو موسى، حممد بن املثىن) ع* ( أبو موسى - ٤٢
  .العرتي البصري الزمن

  ).٢(ولد مع بندار يف عام وفاة محاد بن سلمة 
  .عبد العزيز بن عبد الصمد العمي: وحدث عن

نة، ومعتمر بن سليمان، وحفص بن غياث، وابن إدريس، ومرحوم بن عبد العزيز، وأيب وسفيان بن عيي
معاوية، والوليد بن مسلم، وغندر، وحيىي القطان، ويزيد ابن زريع، ومعاذ بن معاذ، وحممد بن أيب 

  .عدي، وعبد االعلى بن عبد االعلى، وخلق كثري
  ويرتل إىل عفان، وأيب الوليد، ال بل يرتل إىل

__________  
  .هذه النسبة إىل عد اجلوز فيما يظن: بفتح اجليم، وتشديد الواو املفتوحة، بعدها زاي معجمة) ١(
 ٩، االنساب، ٢٨٦، ٢٨٣ / ٣، تاريخ بغداد ٩٥ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٩٦ / ٢التاريخ الصغري * 
ان ، ميز٥١٢ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٢٦٤، ١٢٦٣: ، ذيب الكمال٣٦٢ / ٢، اللباب ٧٨/ 

، ذيب ١١ / ١١، تاريخ ابن كثري ٣٨٤ / ٤، الوايف بالوفيات ٤ / ٢: ، العرب٢٤ / ٤االعتدال 
، شذرات الذهب ٣٥٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٢: ، طبقات احلفاظ٤٢٧، ٤٢٥ / ٩التهذيب 

١٢٦ / ٢.  
  .٢٨٤ / ٣" تاريخ بغداد " راجع ) ٢(

(*)  

)١٢/١٢٣(  

  

  .دارميتلميذه أيب جعفر أمحد بن سعيد ال
  .مجع وصنف، وكتب الكثري

اجلماعة ستتهم، وأبو زرعة، وأبو حامت، وبقي، وابن أيب الدنيا، وجعفر الفريايب، وأبو يعلى، : روى عنه
وأبو بكر بن أيب داود، وابن خزمية، وابن صاعد، وحممد بن هارون الروياين، وقاسم املطرز، وأبو 

  .ملي، وخلق كثريعروبة، وزكريا الساجي، وأبو عبد اهللا احملا



  ).١(حجة : قال حممد بن حيىي الذهلي
  .، وكنت أقدمه على بندار)٢(صدوق اللهجة، يف عقله شئ : وقال صاحل جزرة

  ).٣(صدوق صاحل احلديث : وقال أبو حامت
  ).٤(ما رأيت بالبصرة أثبت من أيب موسى، وحيىي بن حكيم : وقال أبو عروبة
  .يغري يف كتابهكان ال بأس به، كان : وقال النسائي

  .وقال عبدالرمحن بن يوسف بن خراش، أخربنا حممد بن املثىن، وكان من االثبات
__________  

كان أحد الثقات، وقدمه على : قال السلمي عن الدارقطين: ، وفيه٤٢٧ / ٩" ذيب التهذيب ) " ١(
  .بندار

  .ثقة مشهور من احلفاظ: وقال مسلمة
حنن قوم لنا شرف، صلى إلينا النيب : ره املؤلف من أنه مزح مرة، فقالرمبا نسبه إىل ذلك ملا سيذك) ٢(

  .صلى اهللا عليه وسلم
  .٩٥ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٣(

  مسعت حيىي بن: وفيه عن عبد اهللا بن أمحد، قال
  .ثقة: معني، وذكر أبا موسى الزمن، فقال

  .٤٢٦ / ٤" ذيب التهذيب " ، و ٢٨٦ / ٣" تاريخ بغداد " حكم، والتصويب من : يف االصل) ٤(
(*)  

)١٢/١٢٤(  

  

  .كان صاحب كتاب، ال يقرأ إال من كتابه: وقال ابن حبان
  ).١(كان صدوقا ورعا : وقال اخلطيب

  ).٢(كان ثقة ثبتا، احتج به سائر االئمة : وقال يف موضع آخر
  ).٣( عليه وسلم حنن قوم لنا شرف، صلى إلينا النيب صلى اهللا: ويروي أن أبا موسى مزح مرة، فقال
  .مات أبو موسى يف ذي القعدة سنة اثنتني ومخسني ومئتني: قال إبراهيم بن حممد الكندي وغريه

أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق غري مرة، أخربنا أبو احملاسن حممد بن هبة اهللا بن أيب حامد عبد العزيز 
د سنة تسع وثالثني ومخس مئة، أخربنا عاصم الدينوري ببغداد، أخربنا عمي أبو بكر حممد بن أيب حام

ابن احلسن سنة مثان وسبعني وأربع مئة، أخربنا أبو عمر بن مهدي الفارسي، حدثنا القاضي أبو عبد اهللا 
احلسني بن إمساعيل، حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن، حدثنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 



  ).٤(عليه وسلم ملا جاء إىل مكة، دخلها من أعالها، وخرج من أسفلها عن عائشة، أن النيب صلى اهللا 
__________  

  .٢٨٥ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
مسعت أبا احلسن :  وفيه عن أيب عمرو بن محدان النيسابوري، قال٢٨٤ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(

باء يقدمون بندارا على أيب كان أهل البصرة يقدمون أبا موسى على بندار، وكان الغر: السمناين يقول
  وسئل حممد بن علي النيسابوري عن أيب موسى الزمن،...موسى
 كان أرجح من بندار وأحفظ، النه ٣٨٤ / ٤" الوايف بالوفيات " حجة، وقال الصفدي يف : فقال

  .رحل، وبندار مل يرحل، واتفقا يف املولد والوفاة
باب الصالة إىل العرتة، ومسلم : يف سترة املصلي ٤٧٥ / ١جاء يف احلديث الذي أخرجه البخاري ) ٣(
  .فصلى بنا الظهر والعصر وبني يديه عرتة: وفيه...باب سترة املصلي عن أيب جحيفة: يف الصالة) ٥٠٣(

  .مثل نصف الرمح أو أكرب، فيها سنان مثل سنان الرمح: والعرتة
  .م صلى إليهموحممد بن موسى عرتي، فأوهم يف مزحه أن الرسول صلى اهللا عليه وسل

  = (*)باب من أين خيرج من مكة، ويف :  يف احلج٣٤٧ / ٣أخرجه البخاري ) ٤(

)١٢/١٢٥(  

  

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، مخستهم عن أيب موسى العرتي، فوافقناهم 
  .بعلو

تقول يف حممد بن املثىن إذا مل ال : مسعت حممد بن حامد بن السري، وقلت له: قال أبو أمحد بن الناصح
كنت يف ليلة شديدة : مل أره زمنا، رأيته ميشي، فسألته فقال: الزمن، كما يقول الشيوخ ؟ فقال: ذكرته

  .الربد، فجثوت على يدي ورجلي، فتوضأت، وصليت ركعتني، وسألت اهللا، فقمت أمشي
  .فرأيته ميشي، ومل أره زمنا: قال

لرازي، أخربنا أبو القاسم علي ابن حممد الفارسي، حدثنا ابن حكاية صحيحة، رواها السلفي عن ا
  .الناصح

  
  .االمام احلافظ الثبت املعمر، أبو القاسم، اهلمداين الكويف) ت، س، ق * ( هارون بن إسحاق- ٤٣

  .ولد سنة نيف وستني ومئة
وأبا معاوية، ومسع املطلب بن زياد، ومعتمر بن سليمان التيمي، وسفيان بن عيينة، وحفص بن غياث، 

  .وطبقتهم



  الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وابن خزمية، وبدر: حدث عنه
__________  

باب : يف احلج) ١٢٥٨(باب دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم من أعلى مكة، ومسلم : املغازي= 
مذي باب دخول مكة، والتر: يف املناسك) ١٨٦٩(استحباب دخول مكة من الثنية العليا، وأبو داود 

باب ما جاء يف دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة من أعالها، وخروجه من : يف احلج) ٨٥٣(
  .أسفلها

  . من طريق سفيان، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة٤٠ / ٦" املسند " وهو يف 
، خالصة ١ / ١٠٨ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٢٧: ، ذيب الكمال٨٨، ٨٧ / ٩اجلرح والتعديل * 

  .٤٠٦: يب الكمالتذه
(*)  

)١٢/١٢٦(  

  

  .ابن اهليثم، وابن أيب حامت، والقاضي احملاملي، وابن صاعد، وخلق كثري
  ).١(كان حممد بن عبد اهللا بن منري جيله : قال علي بن احلسني بن اجلنيد

  ).٢(ثقة : وقال النسائي، وغريه
  .سعنيتويف يف رجب سنة مثان ومخسني ومئتني، وكان قد نيف على الت: قلت

أخربكم االمام عبد اهللا بن أمحد يف سنة إحدى عشر : قرأت على عبد اخلالق بن عبد السالم الفقيه
وست مئة، أخربنا أبو املعايل أمحد بن عبد الغين، أخربنا أبو اخلطاب نصر بن أمحد، أخربنا عبد اهللا بن 

اق، حدثنا أبو خالد االمحر، عن سعد عبيد اهللا، حدثنا أبو عبد اهللا احملاملي إمالء، حدثنا هارون بن إسح
املعروف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن طارق، عن ربعي، عن حذيفة، رضي اهللا عنه، قال

  :كله صدقة، وإن اهللا صانع كل صانع وصنعته، وإن آخر ما تعلق به أهل اجلاهلية من كالم النبوة
  .رواه مسلم) ٣" (إذا مل تستحي، فاصنع ما شئت 

__________  
هارون بن إسحاق : مسعت أيب يقول:  وفيه أيضا عن عبدالرمحن، قال٨٨ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(

  .اهلمداين صدوق
  .كان من خيار عباد اهللا: وقال ابن خزمية:  وفيه٣ / ١١" ذيب التهذيب ) " ٢(

  ".الثقات " وذكره ابن حيان يف 
 الشيخ كان، وهو أحب إيل من أيب سعيد االشج، وكان قليل نعم": أمساء شيوخه " وقال النسائي يف 



  .احلديث
" املسند " هو سليمان بن حيان، والفقرة االوىل واالخرية منه يف : إسناده صحيح، وأبو خالد االمحر) ٣(
 من طريقني، عن أيب مالك االشجعي، عن ربعي بن ١٣٦، ١٣٥ / ١٢ واخلطيب ٤٠٥ و ٣٨٣ / ٥

  = (*)وأيب داود ) ١٠٠٥(الفقرة االوىل عند مسلم حراش ذا االسناد، و

)١٢/١٢٧(  

  

، وأبو عبد اهللا، إمساعيل بن عبد الشيخ الفقيه العامل، قاضي دمشق، أبو احلسن) ق* ( السكري - ٤٤
  .اهللا بن خالد بن يزيد، القرشي العبدري الرقي، املعروف بالسكري

رو الرقيني، ويعلى بن االشدق، وأيب إسحاق حدث عن أيب املليح احلسن بن عمر، وعبيداهللا بن عم
  .الفزاري، وعبد اهللا بن املبارك، وبقية، وعيسى بن يونس ومجاعة

  .وكان صاحب حديث وإتقان
ابن ماجة، وحممد بن سعد، ومجاهر الزملكاين، وأبو العباس بن مسروق، وأبو يعلى : حدث عنه

  .بن مالس، وآخروناملوصلي، وحممد بن حممد بن الباغندي، وحممد بن هشام 
  .وثقه الدارقطين
  ).١(صدوق : وقال أبو حامت

وىل أمحد بن أيب داود على قضاء دمشق إمساعيل السكري يف سنة ثالث وثالثني : قال حممد بن الفيض
  ومئتني، فأقام إىل أن ويل القضاء

__________  
إن اهللا صانع " ه وقول" كل معروف صدقة " من طرق عن أيب مالك االشجعي به بلفظ ) ٤٩٤٧= (

، ٣٨٨": االمساء والصفات " ، والبيهقي يف ٣٢ و ٣١ / ١أخرجه احلاكم " كل صانع وصنعته 
  .٣٧١ / ٤" احللية " ، وأبو نعيم يف ١٣٧": خلق أفعال العباد " والبخاري يف 

  .وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب
، ميزان االعتدال ١ / ٦٤ / ١ب ، تذهيب التهذي١٠٥: ، ذيب الكمال١٨١ / ٢اجلرح والتعديل * 
 ٢، ذيب ابن عساكر ٣٤: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٨، ٣٠٧ / ١، ذيب التهذيب ٢٣٦ / ١
 /٢٦.  
  .١٨١ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(

(*)  

)١٢/١٢٨(  



  

  .للمتوكل حيىي ين أكثم، فعزل السكري مبحمد بن هاشم
بلغين أنك كنت صوفيا، من أكل : عبد اهللا القاضيقلت المساعيل بن : قال إبراهيم بن أيوب احلوراين
  .من جرابك كسرة افتخر ا

  .حسبنا اهللا ونعم الوكيل: فقال
  ).١(وكان يرمى بالتجهم : مات إمساعيل السكري بعد االربعني ومئتني، قال: قال احلسن بن علي عالن

  
  :فأما: قلت
  . سنة تسع وعشرين ومئتني، فآخر، تويفالرقي*  إمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة - ٤٥

  .، وزعم أن ابن ماجة روى عن ابن زرارة)٢" (النبل " ما حلقه ابن ماجة، ووهم صاحب 
__________  

هم أتباع جهم بن صفوان، تلميذ اجلعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد اهللا القسري : اجلهمية) ١(
  . ه١٢٤سنة 

  . وتعطيل اهللا عن صفاتهواجلعد هذا أول من ابتدع القول خبلق القرآن،
  .واجلهمية من اجلربية اخلالصة

  .وقد ظهرت بدعة جهم بترمذ، وقتله مسلم بن أحوز املازين مبرو يف آخر ملك بين أمية
  .واجلهمية توافق املعتزلة يف نفي الصفات االزلية، وتزيد عليهم بأشياء

  .٨٨، ٨٦ / ١" امللل والنحل " انظر 
، ذيب ٢٦٢، ٢٦١ / ٦، تاريخ بغداد ١٨١ / ٢ اجلرح والتعديل ،٣٦٦ / ١التاريخ الكبري * 

 / ١، ذيب التهذيب ٢٣٦ / ١، ميزان االعتدال ٢ / ٦٤ / ١، تذهيب التهذيب ١٠٥: الكمال
  .٣٥، ٣٤: ، خالصة تذهيب الكمال٨٠: ، املعجم املشتمل البن عساكر٣٠٩، ٣٠٨

البخاري، ومسلم، وأيب : خ االئمة الستة املشتمل على ذكر أمساء شيو٨٠: ، ص"معجمه " يف ) ٢(
  .داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه

 ه وقد ٥٧١تأليف احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا املعروف بابن عساكر، املتوىف سنة 
  .١٩٨٠طبع بتحقيق الفاضلة سكينة الشهايب بدمشق سنة 
إن : ، وجاء فيه١٠٥" ذيب الكمال " افظ املزي يف وقد سبق املؤلف إىل توهيم ابن عساكر شيخه احل

وفاة ابن زرارة سنة تسع وعشرين ومئتني بالبصرة كما ذكر يف ترمجته، وليس يف مشايخ ابن ماجة الذين 
  .مسع منهم يف رحلته من تويف يف هذا التاريخ

(*) =  



)١٢/١٢٩(  

  

حلافظ االمام اود املصنف، أبو عبد اهللا  اابن كثري، الدورقي) م، د، ت، ق* ( أمحد بن إبراهيم - ٤٦
  .العبدي، أخو احلافظ يعقوب، ووالد احملدث الثقة عبد اهللا بن أمحد

  .وهذه نسبة إىل بيع القالنس الدورقية
كان يف ذلك الوقت كل من تنسك يقال : وقد كان والدهم إبراهيم بن كثري من النساك العباد، فقيل

  ).١(دورقي : له
هشيم بن بشري، ويزيد بن زريع، وجرير بن عبد احلميد، وحفص بن غياث، وابن علية، : مسع أمحد بن

  .ووكيع، وابن فضيل، ويزيد بن هارون، وإسحاق االزرق، وز بن أسد، وخلق كثري
  .ويرتل يف الرواية إىل عفان، وأيب سلمة التبوذكي، وإبراهيم بن املنذر احلزامي

ي، وابن ماجة، واهليثم بن خلف الدوري، وحممد بن حممد بن مسلم، وأبو داود، والترمذ: حدث عنه
  .بدر الباهلي، وأبو القاسم البغوي، وابن صاعد، وبقي بن خملد، وأبو يعلى املوصلي، وابن أيب الدنيا

  .وكان حافظا يقظا، حسن التصنيف
__________  

  .ومن أقدم شيوخه وفاة إمساعيل بن حممد الطلحي الكويف= 
سنة ثالث وثالثني ومئتني، فتبني بذلك أن : قاسم بن عساكر أنه تويف سنة اثنتني، وقيلوقد ذكر أبو ال

  .رحلته كانت بعد موت ابن زرارة
، ٦ / ٤، تاريخ بغداد ٣٩ / ٢، اجلرح والتعديل ٦ / ٢، التاريخ الكبري ٣٨٤ / ٢التاريخ الصغري * 
، ذيب ٥١٢ / ١، اللباب ٣٥٦ / ٨، و ٣٩٢، ٣٩١ / ٥، االنساب ٢٢ / ١، طبقات احلنابلة ٧

، تاريخ ابن ٤٤٦ / ١، العرب ٥٠٥ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٦ / ١، تذهيب التهذيب ١٥: الكمال
: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٠: ، طبقات احلفاظ١١، ١٠ / ١، ذيب التهذيب ٣٤٧ / ١٠كثري 

  .١١٠ / ٢، شذرات الذهب ٣
  .٦ / ٤" تاريخ بغداد ) " ١(

(*)  

)١٢/١٣٠(  

  

  ).١(صدوق : ال أبو حامتق
  ).٢(ذكره اخلطيب، وورخ وفاته يف شعبان سنة ست وأربعني ومئتني، وله مثانون سنة 



أخربنا أبو الفتح حممد بن عبدالرحيم سنة سبع مئة، أخربنا عبد الوهاب بن ظافر، أخربنا حممد بن 
 مظفر الكحال، أخربنا أمحد بن عبدالرمحن احلضرمي، أخربنا حممد ابن أمحد املعدل، أخربنا عبدالرمحن بن

حممد املهندس، أخربنا حممد بن حممد الباهلي، أخربنا أمحد بن إبراهيم بن كثري، حدثنا أبو عامر القيسي، 
حدثنا حممد بن صاحل التمار، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن سعد بن معاذ حكم 

  .ليه املوسى، وأن تقسم أمواهلم وذراريهمعلى بين قريظة، أن يقتل منهم كل من جرت ع
لقد حكم فيهم اليوم حبكم اهللا الذي حكم به من فوق : " فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  ".سبع مساوات 
  .، فرواه عن أصحاب أيب عامر العقدي)٣(تفرد بإخراجه النسائي 

__________  
  .٣٩ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
سألت صاحلا عن يعقوب وأمحد :  وفيه عن يعقوب بن إسحاق، قال٧ / ٤" بغداد تاريخ ) " ٢(

  .كان أمحد أكثرمها حديثا، وأعلمهما باحلديث: الدورقيني، فقال
  .وكان يعقوب أسندمها

  .وكانا مجيعا ثقتني
  .ثقة: قال العقيلي: ١٠ / ١" ذيب التهذيب " وقال ابن حجر يف 
  .ثقة متفق عليه": االرشاد " وقال اخلليلي يف 

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 
 ٧" الفتح " الذي مل يطبع، وقد نسبه إليه أيضا احلافظ يف " سنن النسائي " إسناده حسن، وهو يف ) ٣(
باب مرجع النيب صلى اهللا عليه وسلم من :  يف املغازي٣١٧، ٣١٦ / ٧، وأخرجه البخاري ٣١٧/ 

عبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أيب أمامة ابن سهل بن من طرق عن ش) ١٧٦٨(االحزاب، ومسلم 
: ورمبا قال" قضيت حبكم اهللا : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وفيه...حنيف، عن أيب سعيد اخلدري

" لقد حكمت حبكم امللك " وقال مرة " لقد حكمت فيهم حبكم اهللا " ويف رواية ملسلم " حبكم امللك " 
  ة أصح، وحيتمل أن يكون لسعد بنورواية شبع: قال احلافظ

  .إبراهيم فيه إسنادان
(*)  

)١٢/١٣١(  

  



أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو : أخربنا أمحد بن عبدالرمحن اهلامشي، وأمحد بن حممد احلافظ، قاال
الوقت السجزي، أخربنا عبد الرمحن بن حممد بن عفيف، أخربنا عبدالرمحن بن أيب شريح، حدثنا أبو 

كان : سم البغوي، حدثنا أمحد بن إبراهيم العبدي، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، عن شعبة، قالالقا
أيوب ميشي إىل مسجد بين ضبيعة، يسأل عن احلديث، فحدث أيوب يوما حبديث قيس بن مسلم، عن 

  .هاتوا إسنادا مثل هذا: ، أن امرأة أرادت احلج، فقال أيوب)١(طارق بن شهاب 
 إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد اهللا، أنبأنا حممد بن عمر، وحممد بن أمحد الطرائفي، وحممد أخربنا أمحد بن
أخربنا حممد ابن أمحد، أخربنا عبيداهللا بن عبدالرمحن، أخربنا جعفر بن حممد، حدثنا أمحد : بن علي، قالوا

بكربياء املنافق : بورقرأت يف الز: بن إبراهيم، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز، عن مالك بن دينار، قال
  .حيترق املسكني

  وقرأت يف: قال
__________  

هو طارق بن شهاب بن عبد مشس بن سلمة بن هالل بن عوف بن جشم البجلي االمحسي، قال ) ١(
انه مل يسمع منه : رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو رجل، ويقال: ٢٢٠ / ٢" االصابة " احلافظ يف 

طارق بن شهاب له رؤية، وليست له : ٩٨ص " املراسيل " ما ذكره عنه ابنه يف شيئا، وقال أبو حامت في
امنا : فقال! ؟ " مسند الوحدان " قد أدخلته يف : صحبة، واحلديث الذي رواه مرسل، فقال له ابنه

وعقب " االصابة " أدخلته يف الوحدان ملا حيكى من رؤيته النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونقله احلافظ يف 
إذا ثبت أنه لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم، فهو صحايب على الراجح، وإذا ثبت أنه مل : يه فقالعل

يسمع منه، فروايته عنه مرسل صحايب، وهو مقبول على الراجح، وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، 
  وذلك مصري منه إىل إثبات صحبته، وأخرج له أبو داود حديثا واحدا

  .رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمع منه شيئاطارق : وقال) ١٠٦٧(
حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن : ١٤٦ / ٢" مسنده " وقال أبو داود الطيالسي يف 

  .رأيت رسول صلى اهللا عليه وسلم، وغزوت يف خالفة أيب بكر يف السرايا وغريها: شهاب قال
قدم : مسعت طارق بن شهاب يقول:  خمارق قالوهذا إسناد صحيح، وروى أيضا من طريق شعبة عن

  .أبدأ باالمحسني، ودعا لنا: وفد جبيلة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .وهذا إسناد صحيح أيضا، وحديث طارق عن الصحابة يف الكتب الستة، منهم اخللفاء االربعة

(*)  

)١٢/١٣٢(  

  



وكذلك : * (من املنافقني مجيعا، فذلك قول اهللا عزوجلإين أنتقم للمنافق من املنافق، مث أنتقم : الزبور
  .وذكر احلديث ] ١٢٩: االنعام) [ ١) * (نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون

  
ابن نصر بن علي بن صهبان بن أيب، احلافظ العالمة الثقة، أبو عمرو، ) ع * ( نصر بن علي- ٤٧

  .هضمي الكبرياالزدي اجلهضمي البصري الصغري، وهو حفيد اجل
  .ولد سنة نيف وستني

يزيد بن زريع، ومعتمر بن سليمان، ونوح بن قيس احلداين، وعبد ربه بن بارق، وحيىي بن : وحدث عن
أيب زائدة، وعبد االعلى بن عبد االعلى، وسفيان بن عيينة، ودرست بن زياد، وبشر بن املفضل، 

لدراوردي، وعمر ابن علي، وابن علية، وعيسى واحلارث بن وجيه، وعبد العزيز العمي، وعبد العزيز ا
  .بن يونس، ومرحوم بن عبد العزيز، وخلق كثري

ابنه علي بن نصر، وأصحاب الكتب الستة، والذهلي، وابن أيب الدنيا، وأبو بكر أمحد بن علي : وعنه
  املروزي، وبقي بن خملد، وزكريا

  وازي، وابنالسجزي، وزكريا الساجي، وعبد اهللا بن أمحد، وعبدان االه
__________  

  .، ونسبه البن أيب حامت وأيب الشيخ٤٦ / ٣" الدر املنثور " أورده السيوطي يف ) ١(
 ١٣، تاريخ بغداد ٤٦٦ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٩١ / ٢، التاريخ الصغري ١٠٦ / ٨التاريخ الكبري * 
، ١٤٠٩، ١٤٠٨: ، ذيب الكمال٣١٧، ٣١٦ / ١، اللباب ٣٩١ / ٣، االنساب، ٢٨٩، ٢٨٧/ 

، ٧ / ١١، تاريخ ابن كثري ٤٥٧ / ١، العرب ٥١٩ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ٩٤ / ٤تذهيب التهذيب 
، ٤٠١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٧: ، طبقات احلفاظ٤٣١، ٤٣٠ / ١٠ذيب التهذيب 
  .١٢٣ / ٢شذرات الذهب 

(*)  

)١٢/١٣٣(  

  

 الشيعي، وحممد بن احلسني بن مكرم وأمم خزمية، وابن صاعد، وأبو حامد احلضرمي، وحممد بن منصور
  .سواهم

  .وكان بن كبار االعالم
  .ما به بأس، ورضيه: سألت أيب عنه، فقال: قال عبد اهللا بن أمحد

من أيهما أحب : سألت أيب عن نصر بن علي، وعمرو بن علي الصرييف: وقال عبدالرمحن بن أيب حامت



  ).١(ثقة نصر أحب إيل، وأوثق وأحفظ، نصر : إليك ؟ قال
  ).٢(ثقة : وقال النسائي وابن خراش

  ).٣(نصر عندي من نبالء الناس : وقال عبد اهللا بن حممد الفرهياين
دخلت على املتوكل، فإذا هو ميدح الرفق، : مسعت نصر بن علي يقول: وقال إبراهيم بن عبد اهللا الزبييب

أخرج للعذراء من * ل الرفق يف لينه أر مث) ٤(مل : فأكثر، فقلت يا أمري املؤمنني، أنشدين االصمعي
  خدرها

يا غالم، الدواة والقرطاس، : فقال) ٥(يستخرج احلية من جحرها * من يستعن بالرفق يف أمره 
  .فكتبهما

__________  
  .نصر بن علي ثقة:  وفيه عن حيىي بن معني، قال٤٦٦ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٢٨٨ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٨٨ / ١٣" ريخ بغداد تا) " ٣(
  .ومل، بالواو": تاريخ بغداد " يف ) ٤(
  .٢٨٨ / ١٣" تاريخ بغداد " البيتان يف ) ٥(

(*)  

)١٢/١٣٤(  

  

حدثين نصر بن علي، أخربين علي بن جعفر بن حممد، حدثين أخي موسى، : عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
أخذ بيد :  النيب صلى اهللا عليه وسلمعن أبيه، عن أبيه، عن علي بن حسني، عن أبيه، عن جده، أن

  ) ".١(من أحبين وأحب هذين وأبامها وأمهما، كان معي يف درجيت يوم القيامة : " حسن وحسني، فقال
  .هذا حديث منكر جدا: قلت

ملا حدث نصر ذا، أمر املتوكل بضربه ألف سوط، فكلمه جعفر بن عبد : مث قال عبد اهللا بن أمحد
  .الرجل من أهل السنة، ومل يزل به حىت تركه: هالواحد، وجعل يقول ل

  .وكان له أرزاق، فوفرها عليه موسى
  ).٢(إمنا أمر املتوكل بضربه، النه ظنه رافضيا : قال أبو بكر اخلطيب عقيبه

  .واملتوكل سين، لكن فيه نصب: قلت
 كان النيب صلى اهللا  وما-وما يف رواة اخلرب إال ثقة ما خال علي بن جعفر، فلعله مل يضبط لفظ احلديث 

  عليه وسلم من حبه وبث فضيلة احلسنني ليجعل كل من أحبهما يف درجته يف اجلنة،



  .فهو معي يف اجلنة: فلعله قال
  ).٣" (املرء مع من أحب : " وقد تواتر قوله عليه السالم

  .ونصر بن علي، فمن أئمة السنة االثبات
__________  

، وعلي بن موسى مل يذكره أحد جبرح ٧٧ / ١" املسند "  يف زوائد أخرجه عبد اهللا بن االمام أمحد) ١(
  .وال توثيق، وموسى هو الكاظم

حسن غريب ال نعرفه من : وقال...من طريق نصر بن علي ذا االسناد) ٣٧٣٣(وأخرجه الترمذي 
ه أو أن يكون الترمذي حسن" امليزان " حديث جعفر بن حممد إال من هذا الوجه وقد أنكر املؤلف يف 

  .صححه، فلعل التحسني يف بعض نسخه دون بعض
  .٢٨٨، ٢٨٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  = (*)أخرجه الشيخان عن أيب موسى، والترمذي عن صفوان : ٢٦ص " االزهار املتناثرة " يف ) ٣(

)١٢/١٣٥(  

  

  .أخربنا املسلم بن عالن
نا اخلطيب، أخربنا احلسن بن عثمان الواعظ، ، أخرب)١(أخربنا الكندي، أخربنا القزاز : وغريه إذنا، قالوا

كان املستعني : أخربنا جعفر ابن حممد بن أمحد بن احلكم الواسطي، مسعت أبا بكر بن أيب داود، يقول
  .باهللا، بعث إىل نصر بن علي يشخصه للقضاء، فدعاه عبدامللك أمري البصرة، وأمره بذلك

  .أرجع، وأستخري اهللا تعاىل: فقال
  .اللهم إن كان يل عندك خري فاقبضين: يته نصف النهار، فصلى ركعتني، وقالفرجع إىل ب

  ).٢(فنام، فأنبهوه، فإذا هو ميت 
  .مات سنة مخسني ومئتني: قال السراج ومجاعة

  .يف ربيع اآلخر: قال البخاري
  .رأيته أبيض الرأس واللحية، كان ال خيضب، رأيته ببغداد ومل حيدثنا: زاد السراج

  
  : جده الثقةفأما: قلت
  أشعث بن عبد اهللا احلداين، والنضر بن: جده المه: فروى عن *  نصر بن علي اجلهضمي الكبري- ٤٨

  .شيبان، وعبد اهللا بن غالب احلداين
__________  



ابن عسال، وأمحد بن جابر بن عبد اهللا، وابن مسعود وأيب هريرة، والبزار عن علي، والطرباين عن أيب = 
ة، وعبد اهللا بن يزيد اخلطمي، وصفوان بن قدامة، وعروة بن مضرس الطائي، ومعاذ بن قتادة، وأيب سرحي

  .جبل، وأيب أمامة الباهلي
تاريخ " هو أبو منصور القزاز، عبدالرمحن بن حممد بن عبد الواحد الشيباين البغدادي، وهو راوي ) ١(

  .للخطيب البغدادي" بغداد 
  . ه عن بضع ومثانني سنة٥٣٥تويف سنة 

  .٩٦، ٩٥ / ٤للمؤلف " العرب " ، و ١١٦٨ / ٣" التبصري " نظر ترمجته يف ا
  .١٢٣ / ٢" شذرات الذهب "  و ٢٨٩ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .حجة: سئل حممد بن علي النيسابوري عن نصر بن علي، فقال": تاريخ بغداد " وجاء يف 
ما كتبت بالبصرة عن أحد أعقل : يقولمسعت اخلشين : عن قاسم بن أصبغ قال" ذيب التهذيب " ويف 

  .من نصر بن علي
  .٤٠١: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣٠، ٤٢٩ / ١٠، ذيب التهذيب ٣٩١ / ٣االنساب، * 
(*)  

)١٢/١٣٦(  

  

  .ابنه علي، ووكيع، وعبيداهللا بن موسى، ومسلم بن ابراهيم، وعبد الصمد، ومجاعة: وعنه
  .مات يف أيام شعبة

  .مات يف خالفة أيب جعفر: ، وقال)١(وأما ابن حبان فوثقه 
أجاز لنا علي بن أمحد، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا أبو بكر االنصاري، أخربنا أبو حممد اجلوهري، 

أخربنا إبراهيم بن أمحد اخلرقي، أخربنا جعفر بن حممد الفريايب، حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا وكيع، 
  يبان، عن أيب سلمة بن عبدعن نصر بن علي، أخربنا النضر بن ش

إن اهللا فرض صيام شهر رمضان، وسننت لكم : " الرمحن، عن أبيه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".قيامه، فمن صام وقام إميانا واحتسابا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

  .، عن الثقة، عن وكيع)٢(أخرجه ابن ماجة 
  .ق القاسم بن الفضل احلداين عن النضروعندي هذا احلديث أعلى بدرجة من طري

  .هذا خطأ: وأخرجه النسائي من الوجهني، لكن قال النسائي
  .والصواب حديث أيب سلمة عن أيب هريرة

  :وأما ولده



__________  
  .ثقة: ، وفيه عن إسحاق بن منصور، عن ابن معني، قال٤٢٩ / ١٠" ذيب التهذيب ) " ١(
:  يف الصيام١٥٨ / ٤باب ما جاء يف قيام شهر رمضان، والنسائي : يف إقامة الصالة) ١٣٢٨(رقم ) ٢(

  .باب ثواب من قام رمضان وصامه إميانا واحتسابا
(*)  

)١٢/١٣٧(  

  

  .االمام الثقة احلافظ، أبو احلسن اجلهضمي الكبري) ع * ( علي بن نصر بن علي- ٤٩
يات، وشعبة، واملثىن بن سعيد، هشام الدستوائي، وإمساعيل بن مسلم العبدي، ومحزة الز: فريوي عن

وقرة بن خالد، ومهدي بن ميمون، وصخر بن جويرية، وخالد بن قيس احلداين، وإبراهيم بن نافع، 
  .والقاسم بن معن، وخلق سواهم

  .ابنه نصر، وحممد بن عبد اهللا االنصاري، وأبو نعيم، ومها من أقرانه: وعنه
  .ووكيع، وهو أقدم منهما، ومعلى بن أسد

  صاحل احلديث، أثبت من أيب: بو عبد اهللا بن حنبلقال أ
  ).١(معاوية 

  .ثقة: وقال ابن معني، وأبو حامت، والنسائي
  .صدوق: وقال صاحل بن حممد

  .مات سنة سبع ومثانني ومئة: قال مطني وغريه
  

  :وأما ولد صاحب الترمجة فهو
ن بن أيب احلافظ، االمام ابن نصر بن علي بن صهبا) م، د، ت، س * * ( علي بن نصر بن علي- ٥٠

  الثبت، أبو
__________  

، طبقات النحويني ٢٠٧ / ٦، اجلرح والتعديل ٢٤٢ / ٢، التاريخ الصغري ٢٩٩ / ٦التاريخ الكبري * 
 / ٧، ذيب التهذيب ٢ / ٧٥ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٩٦، ٩٩٥: ، ذيب الكمال٧٥: واللغويني

  .٢٧٨: ، خالصة تذهيب الكمال٣٩٠
ذكره ابن : ، وقال ابن حجر فيه٣٩٠ / ٧" ذيب التهذيب " ، و ٢٠٧ / ٦" رح والتعديل اجل) " ١(



  ".الثقات " حبان يف 
  (*)، ٢٠٧ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٩١ / ٢، التاريخ الصغري ٢٩٩ / ٦التاريخ الكبري * * 

)١٢/١٣٨(  

  

  .احلسن اجلهضمي الصغري
لصمد بن عبد الوارث، وأيب داود الطيالسي، حرمي بن عمارة، ووهب بن جرير، وعبد ا: روى عن

ويزيد بن هارون، وأيب علي احلنفي، وأخيه أيب بكر احلنفي، وأيب عاصم، وسليمان بن حرب، واملقرئ، 
  .وطبقتهم، ومل يلحق جده

، "تارخيه " مسلم وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو زرعة، وأبو حامت، والبخاري يف : حدث عنه
  ىي التستري، وحممد ابن هارون احلضرمي، وعمر البجريي، وابن صاعد، وأبو بكر بن أيبوأمحد بن حي

  .داود، وعلي بن العباس البجلي، وخلق
  .مات ومل يعمر: كنت أرجو أن يكون خلفا، يعين: قال أبو زرعة

  ).١(سألت أيب عنه، فوثقه، وأطنب يف ذكره والثناء عليه : وقال ابن أيب حامت
  .ثقة صدوق: مدوقال صاحل بن حم

  .كان حافظا، صاحب حديث: وقال الترمذي
  .هو وأبوه ثقتان: وقال النسائي

  .يف شعباا، ومات أبوه قبله بأربعة أشهر: تويف سنة مخسني ومئتني، فقيل: قال النسائي أيضا وغريه
__________  

 ذيب ،٥٤١ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٧٦ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٩٦، ٩٩٥: ذيب الكمال
  .٢٧٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٧: ، طبقات احلفاظ٣٩١، ٣٩٠ / ٧التهذيب 

  .٣٩١ / ٧" ذيب التهذيب " ، و ٢٠٧ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : وقال ابن حجر

(*)  

)١٢/١٣٩(  

  

) ح(أخربنا سعيد بن أمحد بن البناء أخربنا أمحد بن إسحاق بن حممد، أخربنا أكمل بن أيب االزهر ببغداد، 
وأخربنا علي بن حممد، وأمحد بن عبداحلميد، وأمحد بن حممد، وعبد املنعم بن عساكر، واحلسن بن علي، 



وسليمان بن قدامة، وسنقر الزيين، وأمحد بن عبد الرمحن، وعيسى بن عبدالرمحن، وأمحد بن يوسف، 
د بن أمحد حضورا، أخربنا أبو نصر حممد بن حممد الزينيب، أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا سعي: قالوا

  أخربنا حممد بن عمر الوراق، حدثنا عبد اهللا بن أيب داود،
أخربنا أبو عبد الصمد العمي، حدثنا أبوعمران اجلوين، عن : حدثنا حممد بن بشار، ونصر بن علي، قاال

جنتان من : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال : أيب بكر بن عبد اهللا بن قيس االشعري، عن أبيه، قال
ذهب، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما، وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رم 

  ".إال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن 
  .عنهما) ١(أخرجه مسلم 

__________  
منني يف اآلخرة رم سبحانه وتعاىل من طريق نصر بن باب إثبات رؤية املؤ: يف االميان) ١٨٠(رقم ) ١(

علي اجلهضي، وأيب غسان املسمعي، وإسحاق بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن عبد الصمد أيب عبد 
ومن دوما * (باب قوله :  يف تفسري سورة الرمحن٤٧٩ / ٨الصمد ذا االسناد، وأخرجه البخاري 

عن علي بن عبد ) * وجوه يومئذ ناضرة* (ب قول اهللا تعاىل با:  يف التوحيد٣٦٣ / ١٣و ) * جنتان
اهللا، وعبد اهللا بن أيب االسود، وحممد بن املثىن، ثالثتهم عن عبد العزيز بن عبد الصمد، عن أيب عمران 

من طريق حممد بن بشار، عن عبد العزيز بن عبد ) ٢٥٢٨(اجلوين ذا االسناد، وأخرجه الترمذي 
  .الصمد

عن حممد بن بشار ونصر بن علي وهم، : ن قول املصنف رمحه اهللا أخرجه مسلم عنهما، أيوذا تعلم أ
  .أخرجه مسلم عن نصر بن علي، والترمذي عن حممد بن بشار: وأن الصواب أن يقال

(*)  

)١٢/١٤٠(  

  

 بن كثري بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم، احلافظ يعقوب بن إبراهيم) ع* ( الدورقي - ٥١
  . احلجة، أبو يوسف، العبدي القيسي موالهم، الدورقياالمام

  ولد سنة ست وستني ومئة، وكان أكرب من أخيه أمحد بعامني رأى الليث بن سعد،
وحدث عن عبد العزيز بن أيب حازم، وهشيم، وسفيان بن عيينة، وعبد العزيز الدراوردي، وجرير، 

بن علية، ومحيد بن عبدالرمحن الرؤاسي، وبقية، وحيىي بن أيب زائدة، وغندر، وحفص بن غياث، وا
  .وشعيب بن حرب، واحملاريب، وعبيداهللا االشجعي، وحيىي القطان، ووكيع، ويزيد، وعبد الرمحن، وخلق

  .ويرتل إىل عفان، وحيىي بن معني



  .ورحل ومجع وصنف، ومتيز يف هذا الشأن
لي، وأخوه القاضي أبو عبد اهللا، وأبو اجلماعة الستة، وأخوه، وأبو زرعة، وأبو عبيد بن احملام: حدث عنه

حامت، وأبن أيب الدنيا، وزكريا خياط السنة، وحممد بن هارون الروياين، وابن خزمية، وابن صاعد، وابن 
  .أيب داود، وأبو العباس السراج، وحممد بن خملد العطار، وعدة

__________  
، اجلرح والتعديل ٣٦٠ / ٧ن سعد ، طبقات اب٤٤٩: ، الضعفاء للعقيلي٣٩٦ / ٢التاريخ الصغري * 
 / ٥، االنساب ٤١٥، ٤١٤ / ١، طبقات احلنابلة ٢٨٠، ٢٧٧ / ١٤، تاريخ بغداد ٢٠٢ / ٩

أ، العرب  / ١٨٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٤٨، ١٥٤٧: ، ذيب الكمال٥١٢ / ١، اللباب ٣٩١
، خالصة ٢٢٠: ، طبقات احلفاظ٣٨١ / ١١، ذيب التهذيب ١١ / ١١، تاريخ ابن كثري ٤ / ٢

  .١٢٦ / ٢، شذرات الذهب ٣٧٧: ، طبقات املفسرين٤٣٦: تذهيب الكمال
(*)  

)١٢/١٤١(  

  

  ).١(وثقه النسائي وغريه 
  ).٣(صدوق : وقال أبو حامت) ٢" (املسند " كان ثقة حافظا متقنا، صنف : وقال اخلطيب

  .حدثنا يعقوب بن إبراهيم فذكر حديثا: قال حممد بن سعد
حدث عنه ابن سعد، ومات سنة ثالثني ومئتني، وآخر من حدث عنه حممد بن : طيبوقال أبو بكر اخل

  .خملد، وبينهما يف الوفاة مئة سنة وسنة
مات الدروقي سنة اثنتني ومخسني ومئتني، وآخر من روى حديثه عاليا سبط : وقال البغوي ومجاعة

السكندرية، أخربنا أبو احلسن حممد بن با) ٥(أخربنا االمام تاج الدين علي بن أمحد الغرايف ) ٤(السلفي 
  ).٦(أمحد املفيد 

  وأخربنا أبو بكر بن الزاغوين،
__________  

  .٣٨١ / ١١" ذيب التهذيب ) " ١(
  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : وقال ابن حجر

  .كان كثري احلديث، ثقة: وقال مسلمة
  .٢٧٧ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٠٢ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٣(



  .هو مجال الدين أبو القاسم عبدالرمحن بن مكي بن عبدالرمحن االسكندراين) ٤(
  . ه ومسع من جده السلفي الكثري٥٧٠ولد سنة 

  . ه٦٥١انتهى إليه علو االسناد بالديار املصرية مات مبصر يف الرابع من شوال سنة 
  .٢٥٤ / ٥ "شذرات الذهب " ، و ٣٧٩ / ١" حسن احملاضرة " راجع ترمجته يف 

  .١ / ٩٥ و ٢ / ٩٤: ، ورقة"مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ٥(
وهو علي بن أمحد بن علي بن أيب العباس أمحد بن خلف العاصي، أبو احلسن االسكندراين املالكي، من 

  .كبار علماء الثغر، ناب يف القضاء مدة
  . ه٧٠٧ولد سنة 
  .بليدة ذات بساتني آخر البطائح وحتت واسط: والغراف

يقال هذا ملن يفيد : بضم امليم، وكسر الفاء، وسكون الياء حتتها نقطتان، ويف آخرها دال مهملة) ٦(
  .الناس احلديث من الشيوخ

(*)  

)١٢/١٤٢(  

  

أخربنا أبو نصر الزينيب، أخربنا حممد بن عبدالرمحن الذهيب، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا يعقوب بن 
نا يونس، عن احلسن، وهشام، عن حممد، عن أيب هريرة، أن رجال إبراهيم الدورقي، حدثنا هشيم، أخرب

  ).١" (أو لكلكم ثوبان : " أيصلي الرجل يف الثوب الواحد ؟ قال: سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم
وبه حدثنا يعقوب الدروقي، حدثنا إمساعيل بن علية، عن يونس ابن عبيد، عن حممد بن سريين، عن 

  .رجل طلق امرأته وهي حائض:  عمريونس بن جبري، قلت البن
تعرف عبد اهللا بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمره : فقال

  .أن يراجعها، مث يستقبل عدا
فمه، وإن عجز واستحمق ؟ : إذا طلق الرجل امرأته، وهي حائض، أيعتد بتلك التطليقة ؟ قال: فقلت له

)٢(  
__________  

باب الرخصة يف الصالة يف الثوب الواحد، ومن :  يف صالة اجلماعة١٤٠ / ١وأخرجه مالك ) ١(
يف ) ٥١٥(باب الصالة يف الثوب الواحد ملتحفا به، ومسلم :  يف الصالة٣٩٧ / ١طريقه البخاري 

باب :  يف القبلة٧٠، ٦٩ / ٢والنسائي ) ٦٢٥(باب الصالة يف ثوب واحد، وأبو داود : الصالة
 / ٢الصالة يف الثوب الواحد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة وأخرجه أمحد 



  .من طريق سفيان عن ابن شهاب به) ٩٣٧( واحلميدي ٢٣٩
 من طريق أيوب السختياين عن ٢٣٠ / ٢وأمحد ) ٢٧٦) (٥١٥( ومسلم ٤٠١ / ٤وأخرجه البخاري 

  .حممد بن سريين، عن أيب هريرة
 عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن ٢٦٦، ٢٦٥ / ٢وعنه أمحد ) ١٣٦٤(لرزاق وأخرجه عبد ا

 من طريق سعيد بن عبدالرمحن، ٨٣ / ١أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، وأخرجه الطيالسي 
من طريق عبد اهللا بن ) ١٧٠" (املنتقى " عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، وأخرجه ابن اجلارود يف 

  . سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرةهاشم، عن
  باب:  يف الطالق١٤٢، ١٤١ / ٦وأخرجه النسائي ) ٩) (١٤٧١(هو يف صحيح مسلم ) ٢(

 / ٩، والبخاري ٥٧٦ / ٢الطالق لغري العدة وما حيتسب منه على املطلق، واحلديث أخرجه مالك 
" ه عدة روايات انظرها يف ول) ١١٧٥: (والترمذي) ٢١٨٥ (-) ٢١٧٩(، وأبو داود ٣٠٧، ٣٠٦

  . الطبعة الدمشقية٦٠٥، ٦٠٠ / ٧" جامع االصول 
إذا صار : صار أمحق وفعل فعل احلمقى، كاستنوق اجلمل: أي: عجز واستحمق قال ابن االثري: وقوله

فعل فعال جعل بسببه أمحق، : على ما مل يسم فاعله، أي" استحمق " يشبه الناقة، والذي جاء يف الرواية 
  .عىن أن تطليقه إياها يف حال احليض عجز ومحق، فهل يقدم ذلك عذرا له حىت ال يعتد بتطليقه ؟وامل
(*)  

)١٢/١٤٣(  

  

  .أخرجه مسلم والنسائي عن يعقوب
  

 بن داود بن كيسان، االمام احلافظ، راوية االسالم، أبو حممد بن بشار بن عثمان) ع* ( بندار - ٥٢
  .ك، النه كان بندار احلديث يف عصره ببلده، والبندار احلافظبكر العبدي البصري بندار، لقب بذل

  .ولد سنة سبع وستني ومئة
يزيد بن زريع، ومعتمر بن سليمان، ومرحوم بن عبد العزيز العطار، وعبد العزيز بن عبد : وحدث عن

الصمد العمي، وغندر، وحيىي بن سعيد، وعبد الوهاب الثقفي، وعمر بن علي، والطفاوي، وز بن 
أسد، وعبد الرمحن بن مهدي، ومعاذ بن معاذ، ومعاذ بن هشام، ويزيد ابن هارون، ووكيع، وخلق 

  .سواهم
  .ويرتل إىل حجاج بن منهال، وعفان، وأيب الوليد، وعدة
  .ومجع حديث البصرة، ومل يرحل، برا بأمه، مث رحل بعدها



، وبقي بن خملد، وعبد اهللا بن أمحد، الستة يف كتبهم، وأبو زرعة، وأبو حامت، وإبراهيم احلريب: روى عنه
  وأبو العباس السراج،

__________  
 / ٢، تاريخ بغداد ٢١٤ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٩٦ / ٢، التاريخ الصغري ٤٩ / ١التاريخ الكبري * 

، ٥١١ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٩١ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٧٦: ، ذيب الكمال١٠٥، ١٠١
، تاريخ ابن ٢٤٩ / ٢، الوايف بالوفيات ٤، ٣ / ٢، العرب ٤٩١، ٤٩٠ / ٣، ميزان االعتدال ٥١٢
، ٤٣٦: ، مقدمة فتح الباري٢٢٢: ، طبقات احلفاظ٧٣، ٧٠ / ٩، ذيب التهذيب ١١ / ١١كثري 
  .١٢٦ / ٢، شذرات الذهب ٣٢٨: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣٧

(*)  

)١٢/١٤٤(  

  

املطرز، وحيىي بن صاعد، وحممد بن املسيب االرغياين، وابن خزمية، وزكريا الساجي، والقاسم بن زكريا 
، واحلسن بن علي الطوسي، وعبد اهللا ابن )١(والبغوي، وابن أيب داود، وحممد بن إمساعيل البصالين 

  .ناجيه، وخلق سواهم
 -الرحلة :  يعين-أردت اخلروج : مسعت بندارا يقول: قال عبد اهللا بن جعفر بن خاقان املروزي

  ).٢(ي، فأطعتها، فبورك يل فيه فمنعتين أم
 ولو - ذكر أكثر من عشرين سنة -اختلفت إىل حيىي القطان : مسعت بندارا يقول: وقال ابن خزمية

  ).٣(عاش بعد لكنت أمسع منه شيئا كثريا 
من مخسني ألف حديث، ) ٤(كتبت عن بندار حنوا : مسعت أبا داود يقول: وقال أبو عبيد اآلجري
  ).٥( شيئا، وهو أثبت من بندار، ولوال سالمة يف بندار ترك حديثه وكتبت عن أيب موسى

أخربنا إمام أهل زمانه يف العلم واالخبار حممد بن : له" التوحيد " وقال إمام االئمة ابن خزمية يف كتاب 
  .بشار

  كتب عين مخسة: مسعت بندارا يقول: وقال حممد بن املسيب
__________  

هذه النسبة إىل البصلية، وهي : لصاد املهملة، والالم وااللف وبعدها النونبفتح الباء املوحدة، وا) ١(
  .حملة على طرف بغداد

  .٢٣٦ / ٢" االنساب " 
  .٢ ١٠ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(



  .١٠١ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
  ".حنو : " يف االصل) ٤(
يعين أنه كانت : ٤٣٧ص " قدمة امل" ، قال احلافظ يف ١٠٢ / ٢" تاريخ بغداد " اخلرب بلفظه يف ) ٥(

  .فيه سالمة، فكان إذا سها أو غلط حيمل ذلك على أنه مل يتعمد
(*)  

)١٢/١٤٥(  

  

  ).١(قرون، وحدثت وأنا ابن مثاين عشرة سنة 
  ).٢(هو ثقة كثري احلديث حائك : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  ).٣(صدوق : وقال أبو حامت الرازي
  ).٤(ما جلست جملسي هذا حىت حفظت مجيع ما خرجته : ارا يقولمسعت بند: وقال ابن خزمية

قالت رسول اهللا صلى : قال: كنا عند بندار، فقال يف حديث عن عائشة: قال إسحاق بن إبراهيم القزاز
  .اهللا عليه وسلم

كنا إذا خرجنا من عند روح دخلنا إىل أيب : فقال! ! أعيذك باهللا، ما أفصحك : فقال له رجل يسخر منه
  ).٥(قد بان ذلك عليك : عبيدة، فقال

أخربنا حممد بن أمحد القطيعي، أخربنا حممد بن عبيداهللا، أخربنا أبو : قرأت على علي بن أمحد احلسيين
نصر الزينيب، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا بندار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، 

  مسعت ابن عمر: عن قتادة، مسعت يونس بن جبري قال
  .لرياجعها: " طلقت امرأيت تطليقة، فأتى عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: قال

  ".فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها 
  .عن بندار) ٦(فمه، أرأيت إن عجزت ؟ أخرجه مسلم : فاحتسبت ا ؟ قال: فقلت البن عمر

__________  
  .ريد اخلرب مع تتمته يف الصفحة التالية وس١٠٢ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٤٩ / ٢" الوايف بالوفيات ) " ٢(
  .٢١٤ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .١٠٤ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١٠٣ / ٢" تاريخ بغداد " اخلرب بلفظه يف ) ٥(



  .١٤٣وقد تقدم يف الصفحة ) ١٠) (١٤٧١(رقم ) ٦(
(*)  

)١٢/١٤٦(  

  

  .حل ال بأس بهبندار صا: قال النسائي
أخربنا أبو علي عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن فضالة احلافظ بالري، مسعت يوسف بن : وقال اخلطيب

سألوين احلديث وأنا ابن مثان عشرة : مسعت بندارا يقول: حممد الطوسي، مسعت حممد ابن املسيب يقول
  ).١(عمتهم الرطب، وحدثتهم سنة، فاستحييت أن أحدثهم يف املدينة، فأخرجتهم إىل البستان، وأط

كان أهل البصرة يقدمون أبا موسى على بندار، وكان الغرباء : قال عبد اهللا بن حممد بن يونس السمناين
  .يقدمون بندارا على أيب موسى

مسعت أبا حفص الفالس، حيلف أن بندارا يكذب فيما يروي عن حيىي : وقال عبد اهللا بن حممد بن سيار
)٢.(  

  مسعت أبا موسى، وكان قد صنف حديث:  أيضاوقال ابن سيار
منا قوم لو قدروا أن يسرقوا حديث : داود بن أيب هند، ومل يكن بندار صنفه، فسمعت أبا موسى يقول

  ).٣(به بندارا : داود، لسرقوه، يعين
سعمت أيب وسألته عن حديث رواه بندار عن ابن مهدي، عن أيب بكر : وقال عبد اهللا بن علي بن املديين

: ، قال)٤" (تسحروا : " بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  هذا كذب،

__________  
  .١٠٢ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
فما أصغى أحد إىل تكذيبه، : ٤٩٠ / ٣" ميزانه " ، وقال املؤلف يف ١٠٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

وضعفه عمرو ابن علي : ٤٣٧": مقدمة الفتح " قال احلافظ يف لتيقنهم أن بندارا صادق أمني، و
  .الفالس، ومل يذكر سبب ذلك، فما عرجوا على جترحيه

  .١٠٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
باب احلث على السحور :  يف الصوم١٤٠ / ٤أخرجه النسائي " فإن يف السحور بركة " ومتامه ) ٤(

  = (*)وقفه عبيداهللا بن سعيد، أخربنا عبيداهللا : لمن طريق حممد بن بشار ذا االسناد، وقا

)١٢/١٤٧(  

  



  .حدثين أبو داود موقوفا، وأنكره أشد االنكار
كنا عند ابن : حدثنا حممد بن جعفر املطريي، حدثنا عبد اهللا بن الدورقي، قال: قال أبو الفتح االزدي

  .معني، وجرى ذكر بندار، فرأيت حيىي ال يعبأ به، ويستضعفه
  ).١(كان صاحب محام :  القواريري ال يرضاه، وقالورأيت

بندار كتب الناس عنه، وقبلوه، وليس قول حيىي والقواريري مما جيرحه، وما رأيت : مث قال أبو الفتح
  ).٢(أحدا ذكره إال خبري وصدق 

  .بندار وأبو موسى ثقتان: وقال عبد اهللا بن حممد بن سيار
   من كتابه، وبندار يقرأ كل كتاب، فإنه كانوأبو موسى أحج، النه كان ال يقرأ إال

  ).٣(حيفظ حديثه 
جئت : يا أبا موسى، البشرى، مات بندار، قال: ملا مات بندار جاء رجل، فقال: قال حممد بن املسيب

  علي ثالثون! تبشرين مبوته ؟ 
__________  

: عن عبد اهللا قالحدثنا عبدالرمحن، عن أيب بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، : ابن سعيد، قال= 
  .تسحروا

  .ال أدري كيف لفظه: قال عبيداهللا
 / ٤والنسائي ) ١٠٩٥(، ومسلم ١٢٠ / ٤ومنت احلديث صحيح، فقد أخرجه البخاري : قلت

 ١٤٦ و ١٤٥ و ١٤١ / ٤من حديث أنس بن مالك، وأخرجه النسائي ) ٧٠٨(، والترمذي ١٤١
) ٢٣٤٤(م بن معد يكرب، وأخرجه أبو داود من حديث أيب هريرة وعبد اهللا ابن احلارث، واملقدا

  . من حديث العرباض بن سارية، وأخرجه أمحد من حديث أيب سعيد اخلدري١٤٥ / ٤والنسائي 
ويغلب على الظن أن ابن املديين استعمل لفظة الكذب هنا يف موضع اخلطأ، وأهل احلجاز يستعملوا 

  .كذلك كما نبه عليه ابن حبان، وله أمثلة كثرية
  .١٠٣ / ٢" تاريخ بغداد  " )١(

احتج به أصحاب الصحاح كلهم، وهو حجة : قلت: تعقيبا على هذا النص" ميزانه " وقال املؤلف يف 
  .بال ريب

  .١٠٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٠٤ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .صاحل: قال ابن رشيق: وجاء فيه
  .ليس به بأس: وقال اخلصيب

(*)  



)١٢/١٤٨(  

  

  . حدثت حبديث أبداحجة إن
  ).١(فبقي أبو موسى بعده تسعني يوما مل حيدث، ومات 

  .مات يف رجب سنة ثنتني ومخسني ومئتني: ومجاعة) ٢(قال البخاري 
  .كان حيفظ حديثه، ويقرؤه من حفظه: وقال ابن حبان

  وأبو موسى
  .من أقرانه مولدا ووفاة

  
، أبو إسحاق، إبراهيم بن االكرب" املسند  " االمام احلافظ اود، صاحب) ٤م، * ( اجلوهري - ٥٣

  .سعيد، البغدادي اجلوهري، وأصله من طربستان
  .ولد بعد السبعني ومئة

ومسع من سفيان بن عيينة، وحممد بن فضيل، وعبد الوهاب الثقفي، وأيب معاوية، ووكيع، وأنس بن 
  .عياض الليثي، وأيب أسامة، وطبقتهم

بواجلهم بن طالب، وأبو احلسن بن جوصا، وأبو طاهر بن فيل، وأبو اجلماعة سوى البخاري، وأ: وعنه
  عروبة، واحلكيم الترمذي

__________  
  .١٠٤ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٩ / ١" التاريخ الكبري ) " ٢(
: ، ذيب الكمال٩٤ / ١، طبقات احلنابلة ٩٦، ٩٣ / ٦، تاريخ بغداد ١٠٤ / ٢اجلرح والتعديل * 

، ٣٥ / ١، ميزان االعتدال ٥١٦، ٥١٥ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٣٦ / ١يب ، تذهيب التهذ٥٦
، ذيب ١٥ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٣٥٤ / ٥، الوايف بالوفيات ٤٤٨ / ١، العرب ٣٦

 ٢، شذرات الذهب ١٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٥: ، طبقات احلفاظ١٢٥، ١٢٣ / ١التهذيب 
 /١١٣.  

(*)  

)١٢/١٤٩(  

  



  .د بن علي، وحيىي بن صاعد، وزكريا خياط السنة، وخلق كثريحمم
  .وثقه النسائي

سألت إبراهيم بن سعيد اجلوهري عن حديث اليب بكر الصديق، : وقال عبد اهللا بن جعفر بن خاقان
  أخرجي يل اجلزء الثالث: فقال جلاريته

يثا، من أين ثالثة وعشرون أبو بكر ال يصح له مخسون حد: أيب بكر، فقلت له" مسند " والعشرين من 
  ).١(كل حديث ال يكون عندي من مئة وجه، فأنا فيه يتيم : جزءا ؟ فقال
  ).٢" (املسند " كان ثقة ثبتا مكثرا، صنف : قال اخلطيب

: كان أبوه سعيد ثقة حمتشما نبيال، حج مرة، فحج معه أربع مئة نفس، منهم: وقال إبراهيم بن عبد اهللا
  ).٣(اش، وكنت أنا منهم هشيم، وإمساعيل بن عي

حدثين علي بن احلسن النجار، أخربنا الصاغاين، أخربنا إبراهيم بن سعيد : قال أمحد بن كامل القاضي
رأيت صبيا ابن أربع سنني قد محل إىل املأمون، قد قرأ القرآن، ونظر يف الرأي، غري أنه : اجلوهري، قال
  .إذا جاع، بكى

  .لقرآن ويل مخس سننيحفظت ا: وقال أبو حممد بن اللبان
  .الرجل ثقة حافظ، وقد لينه حجاج بن الشاعر بال وجه: قلت

__________  
  .١٢٤ / ١" ذيب التهذيب " ، و ٩٤ / ٦" تاريخ بغداد ) " ١(
يسأل موسى بن هارون أمحد :  وفيه١٢٤ / ١" ذيب التهذيب " ، و ٩٣ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .كثري الكتاب، كتب فأكثر: جلوهري، فقالبن حنبل عن إبراهيم بن سعيد ا
  .فاستأذنه يف الكتابة عنه، فأذن له

  .كان يذكر بالصدق: وقال أبو حامت
  .٩٤ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٢/١٥٠(  

  

  ).١(وتويف مرابطا بعني زربة 
  .فما حرروا وفاته كما ينبغي

  .مات سنة سبع وأربعني: فقيل
  . سنة تسع وأربعني، وقيل سنة ثالث ومخسني ومئتني:وقيل سنة أربع وأربعني وقيل



  .رمحه اهللا
أخربنا علي بن أمحد اهلامشي، حدثنا حممد بن امحد القطيعي، أخربنا أبو بكر بن الزاغوين، أخربنا أبو نصر 
الزينيب، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، حدثنا مروان 

شهدت خطبة رسول : " معاوية، أخربنا أبو مالك االشجعي، أخربنا نبيط بن شريط، عن أنس، قالبن 
  ".احلمد هللا أمحده، وأستعينه " اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبىن، فحمد اهللا، وقال 

  .هذا اليوم: ؟ قالوا" أي يوم أحرم : " مث سأهلم
  .هذا البلد: ؟ قالوا" وأي بلد أحرم : " وقال
  .هذا الشهر: ؟ قالوا"  فأي شهر أحرم : "قال
  .فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا: " قال

  ).٢(اللهم نعم : ؟ قالوا" أال هل بلغت 
حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى، عن النيب صلى : وبه
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ : * (مث تال" إن اهللا ليملي للظامل، فإذا أخذه مل يفلته : " عليه وسلم قالاهللا 

  ).٣) * (القرى وهي ظاملة، إن أخذه أليم شديد
   ].١٠٢: هود[ 

__________  
هو بلد : بفتح الزاي، وسكون الراء، وباء موحدة، وألف مقصورة، كذا ضبطها ياقوت، وقال) ١(

  .واحي املصيصةبالثغر من ن
  .رجاله ثقات) ٢(
وكذلك أخذ ربك القرى * (باب قوله :  يف التفسري٢٦٧ / ٨إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٣(

باب حترمي الظلم، والترمذي رقم : يف الرب والصلة) ٢٥٨٣(ومسلم ) وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد
  .ذا االسنادمن طرق عن أيب معاوية، عن بريد ) ٤٠١٨(وابن ماجه ) ٣١٠٩(

(*)  

)١٢/١٥١(  

  

 بن مليح، احلافظ بن احلافظ، حمدث الكوفة، أبو حممد، ابن اجلراح) ت، ق* ( سفيان بن وكيع - ٥٤
  .الرؤاسي الكويف

  .كان من أوعية العلم على لني حلقه
أبيه، وعن جرير بن عبداحلميد، وعبد السالم بن حرب، وأيب خالد االمحر، وحفص بن : يروي عن



  . وطبقتهم، فأكثرغياث،
الترمذي، وابن ماجة، وحممد بن جرير، وأبو عروبة، وحيىي بن صاعد، وأبو علي أمحد بن حممد : وعنه

  .الباشاين، وخلق
  ).١(يتكلمون فيه الشياء لقنوه إياها : قال البخاري

  ).٢(ال يشتغل به، كان يتهم : وقال أبو زرعة الرازي
  . يغري وراقه، فإنه أفسد حديثهأشار عليه أيب أن: وقال ابن أيب حامت

  ).٣(سأفعل، مث متادى، وحدث بأحاديث أدخلت عليه : ال حتدث إال من أصولك، فقال: وقال له
كان سفيان بن وكيع شيخا فاضال صدوقا، إال أنه ابتلي بوراق سوء، كان : وقال أبو حامت بن حبان

  يدخل عليه احلديث، وكان يثق به،
__________  

، ذيب ١٧٠ / ١، طبقات احلنابلة ٢٣٢، ٢٣١ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٨٥ / ٢غري التاريخ الص* 
، ذيب التهذيب ١٧٣ / ٢، ميزان االعتدال ١ / ٣٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٢٠، ٥١٩: الكمال

  .٧٧ / ١، كتاب اروحني ١٤٦: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٤، ١٢٣ / ٤
  .٣٨٥ / ٢" التاريخ الصغري ) " ١(
  .١٢٤ / ٤" ذيب التهذيب " ، و ٢٣١ / ٤" رح والتعديل اجل) " ٢(
  .١٢٤ / ٤" ذيب التهذيب " ، و ٢٣٢ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)١٢/١٥٢(  

  

  .فيجيب فيما يقرأ عليه
  .وقيل له بعد ذلك يف أشياء منها، فلم يرجع، فمن أجل إصراره استحق الترك

حدثنا بعض من أمسكنا عن ذكره، وهو من الضرب الذي : وكان ابن خزمية يروي عنه، ومسعته يقول
من أن يكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١(إن لو خر من السماء فتخطفه الطري، أحب إليه 

  ).٢(وسلم، ولكن أفسدوه، وما كان ابن خزمية حيدث عنه إال باحلرف بعد احلرف 
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة سبع وأربعني ومئتني: قلت
  .ات فيها إبراهيم بن سعيد اجلوهري، وأبو عثمان املازين النحوي، واملتوكلوم
  .وسلمة بن شبيب، والفتح بن خاقان الوزير: قيل
  



 بن االمام الفقيه احلافظ العالمة، قاضي بغداد، أبو هشام، حممد بن يزيد) م، ت، ق* ( الرفاعي - ٥٥
  .قرئحممد بن كثري بن رفاعة، العجلي الرفاعي الكويف امل

أيب االحوص سالم، واملطلب بن زياد، وأيب بكر بن عياش، وحفص بن غياث، وعبد اهللا بن : حدث عن
  .االجلح، وحيىي بن ميان وطبقتهم

__________  
  ".ميزان االعتدال " و " اروحني " إيل، واملثبت من : يف االصل) ١(
  .لني: نه أيب، فقالسئل ع: قال عبدالرمحن:  وفيه١٢٤ / ٤" ذيب التهذيب ) " ٢(

  .ليس بثقة: وقال النسائي
  .ليس بشئ: وقال يف موضع آخر

  .امتنع أبو داود من التحديث عنه: وقال اآلجري
 / ٣، تاريخ بغداد ١٢٩ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٨٧ / ٢، التاريخ الصغري ٢٦١ / ١التاريخ الكبري * 

، ١ / ١٢ / ٤تذهيب التهذيب ، ١٢٩٠، ١٢٨٩: ، ذيب الكمال٣٢ / ٢، االنساب ٣٧٧، ٣٧٥
  ، الوايف بالوفيات٤٥٣ / ١، العرب ٦٩، ٦٨ / ٤ميزان االعتدال 

، ٥٢٧، ٥٢٦ / ٩، ذيب التهذيب ٢٨١، ٢٨٠ / ٢، غاية النهاية يف طبقات القراء ٢١٦ / ٥
  .١١٩ / ٢، شذرات الذهب ٣٦٥، ٣٦٤: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)١٢/١٥٣(  

  

  .ف كتابه يف القراءات يف شذوذ كثري، وهو صاحب غرائب يف احلديثوأخذ القراءة عن مجاعة، وصن
مسلم، والترمذي وابن ماجة، وأمحد بن زهري، وابن خزمية، وابن صاعد، وحممد بن هارون : حدث عنه

  .احلضرمي، وعمر بن جبري، وجعفر بن حممد اجلروي، واحلسني احملاملي، وآخرون
  .، قرأ على سليم، وويل قضاء املدائنال بأس به، صاحب قرآن: قال أمحد العجلي

  .رأيتهم جممعني على ضعفه: وقال البخاري
  ).١(حدثنا مطني، عن حممد بن عبد اهللا بن منري، أن أبا هشام كان يسرق احلديث : وقال ابن عقدة

  .كان أضعفنا طلبا: وروى أبو حامت عن ابن منري، قال
  ).٢(وأكثرنا غرائب 

 وهو من أهل القرآن ٢٤٢ببغداد يف سنة :  استقضي أبو هشام، يعين:وقال طلحة بن حممد بن جعفر
  .والعلم والفقه واحلديث



  .له كتاب يف القراءات
  .قرأ علينا ابن صاعد أكثره

  ).٣(ما أرى به بأسا : سألت حيىي بن معني، عن أيب هشام، فقال: وقال أمحد بن حممد بن حمرز
__________  

  .٣٧٦ / ٣" تاريخ بغداد " راجع ) ١(
  :سألت أيب عنه، فقال: قال عبدالرمحن:  وفيه١٢٩ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(

  .ضعيف يتكلمون فيه
  .٣٧٦ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٢/١٥٤(  

  

  ).١" (الصحيح " هو ثقة، أمرين الدراقطين أن أخرج حديثه يف : وقال الربقاين
  ).٢(ضعيف : وقال النسائي

  ).٣(أخذ القراءة عن مجاعة، وله عنهم شذوذ كثري : وقال أبو عمرو الداين
محل احلروف عن الكسائي، وعن حسني اجلعفي، وحيىي ابن آدم، وأيب يوسف االعشى، وقيد : قلت

  .أحرفا عن أيب بكر بن عياش، فإنه مسع على أيب بكر ختمة بقراءة االعشى
وأمحد بن سعيد املروزي، وقاسم روى عنه القراءة موسى بن إسحاق القاضي، وعلي بن احلسن القطعي، 

  .بن داود، وعثمان بن خرزاذ، وعلي بن قربة، ومجاعة
  .وما هو باود لرواياته
  .مات يف شعبان سنة مثان وأربعني ومئتني: قال أبو العباس السراج

: أخربنا أمحد بن عبداحلميد، وحممد بن أيب بكر بن بطيخ، وأمحد بن مؤمن، وعبد احلميد بن أمحد، قالوا
  ، أخربنا ابن طلحة النعايل،)٤(أخربنا عبدالرمحن بن جنم الواعظ، أخربتنا فخر النساء شهدة 

__________  
  .٥٢٧ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ٣٧٦ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٧٧ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  . خيطئ وخيالف:، وقال"الثقات " ذكره ابن حبان يف :  وفيه٥٢٧ / ٩" ذيب التهذيب ) " ٣(

  .ال بأس به: وقال مسلمة
  .هي شهدة بنت أمحد بن الفرج بن عمر االبري، عاملة فاضلة، وكاتبة جميدة، ذات دين وصالح) ٤(



  .ولدت ببغداد، ومسعت من أكابر علماء عصرها
  .على املئة:  ه ببغداد، وقد نيفت على التسعني، ويف رواية٥٧٤توفيت سنة 

 / ٤" شذرات الذهب " ، و ٢٢٠ / ٤للمؤلف " العرب " ، و ٣٥٣": زمان مرآة ال" وهي مترمجة يف 
٢٤٨.  

(*)  

)١٢/١٥٥(  

  

وأخربنا االبرقوهي، أخربنا حممد بن هبة اهللا بن عبد العزيز الدينوري، أخربنا عمي حممد بن عبد العزيز، 
 بن إمساعيل القاضي، أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد، حدثنا احلسني: أخربنا عاصم بن احلسن، قاال

حدثنا أبو هشام الرفاعي سنة أربع وأربعني ومئتني، حدثنا حممد بن فضيل، حدثنا االعمش، عن أيب سربة 
كنا نلقى النفر من قريش، وهم : النخعي، عن حممد بن كعب القرظي، عن العباس بن عبداملطلب، قال

  .يتحدثون، فيقطعون حديثهم
واهللا ال يدخل قلب رجل االميان، حىت حيبكم هللا : " ه وسلم، فقالفذكرنا ذلك للنيب صلى اهللا علي

  ).١" (عزوجل، ولقرابتكم مين 
  

  .، االمام احلافظ اود الفقيه، أبو احلسن، الترمذيابن جنيدب) خ، ت* ( أمحد بن احلسن - ٥٦
 وأبا صاحل الكاتب، مسع يعلى بن عبيد، وأبا النضر، وعبيداهللا بن موسى، وسعيد بن أيب مرمي، وأبا نعيم،

  .وطبقتهم
  .وتفقه بأمحد بن حنبل، وكان بصريا بالعلل والرجال

  .البخاري والترمذي، وأبو بكر بن خزمية، ومجاعة: حدث عنه
__________  

   يف ترمجة٨٨رجاله ثقات إال أنه منقطع كما بينه املصنف يف اجلزء الثاين ص ) ١(
  .العباس

"  وسقط من الناسخ ٤٥ / ٣، االنساب ٣٨، ٣٧ / ١حلنابلة ، طبقات ا٤٧ / ٢اجلرح والتعديل * 
، تذكرة ٢ / ٩ / ١، تذهيب التهذيب ٢٠: ، ذيب الكمال"أبو أمحد بن احلسن : " فصار" احلسن 
، ٢٣٥: ، طبقات احلفاظ٢٤ / ١، ذيب التهذيب ٣١٩ / ٦، الوايف بالوفيات ٥٣٦ / ٢احلفاظ 

  .٥: خالصة تذهيب الكمال
(*)  



)١٢/١٥٦(  

  

  ).١(وكان قد قدم نيسابور يف سنة إحدى وأربعني، وحدث ا 
  .بروايته عن أمحد بن حنبل) ٢(يف املغازي عنه حديثا " صحيحه " وقد روى عنه البخاري يف 

  ).٣(مل يظفر له بتاريخ وفاة 
  ).٤(وله رحلة شاسعة، وباع أطول يف احلديث 

  
  .دث، أبو جعفر البغدادياحلافظ احمل) م، ت * ( أمحد بن احلسن بن خراش- ٥٧

  .عبدالرمحن بن مهدي، ووهب بن جرير، وشبابة بن سوار، وطبقتهم: حدث عن
مسلم، والترمذي يف كتابيهما، وحممد بن هارون ابن ادر، وأبو العباس بن السراج، : روى عنه
  .وآخرون

  ).٥(وكان ثقة 
__________  

: قال ابن خزمية: يدان احلسني، وقال ابن حجرفحدث يف م:... وفيه٢٤ / ١" ذيب التهذيب ) " ١(
  .كان أحد أوعية احلديث

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 
حدثين أمحد بن احلسن، حدثنا أمحد بن :  وهو آخر حديث يف املغازي، ونصه بسنده١١٦ / ٨) ٢(

  حنبل بن هالل، حدثنا معتمر بن سليمان، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن
  .مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ست عشرة غزوةغزا : أبيه، قال

  .تويف سنة بضع وأربعني ومئتني:  فقال٥٣٦ / ٢" التذكرة " كذا قال هنا، أما يف ) ٣(
  .صدوق: سئل أيب عنه، فقال: ٤٧ / ٢" اجلرح والتعديل " وقال ابن أيب حامت يف ) ٤(
 / ١، تذهيب التهذيب ٢٠:  الكمال، ذيب٨٠، ٧٨ / ٤، تاريخ بغداد ٤٨ / ٢اجلرح والتعديل * 

  .٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤ / ١، ذيب التهذيب ١ / ١٠
  .٧٩ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٥(

  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : ٢٤ / ١" ذيب التهذيب " وقال ابن حجر يف 
(*)  

)١٢/١٥٧(  

  



  .ل ابن ستني سنة إال عشرين يوماتويف سنة اثنتني وأربعني ومئتني، وهو من أبناء السبعني، ال ب
  .مسعته يقول هذا قبل موته بساعة: قال ابنه
  .رمحه اهللا

  
  .، شيخ معمر، عايل االسناد، حمدث لنيالتستري*  اهليثم بن سهل - ٥٨

، واملسيب بن شريك، )١(محاد بن زيد، وعبثر بن القاسم، وأيب عوانة، وعلي ابن مسهر : حدث عن
  .ومجاعة

  .صاحيب أنس، وسكن بغداد) ٣(، ومن حرب يام )٢(بن عقبة البقار سليم : ومسع من
جعفر بن محدان والد القطيعي، وعلي بن محاد، وحممد بن يوسف الزيات، وأبو سعيد بن : حدث عنه

  .االعرايب، وآخرون
  ).٤(ضعفه الدارقطين 

  ضرب إمساعيل القاضي على: وقال عبد الغين بن سعيد احلافظ
  ).٥( عن محاد بن زيد، وأنكر عليه حديث اهليثم بن سهل،

__________  
  .٢٠٧ / ٦، لسان امليزان ٣٢٣ / ٤، ميزان االعتدال ٦١، ٦٠ / ١٤تاريخ بغداد * 
  .علي مسهر: يف االصل) ١(
  .النقار، والصحيح ما أثبتناه: يف االصل) ٢(

  .ال يعرف: ، وقال الذهيب٢٣١ / ٢وهو مترجم يف امليزان 
  .هذا، وما وقفنا عليه يف املصادر اليت يف حوزتنامل نتبني حرب يام ) ٣(
  .٣٢٣ / ٤" ميزان االعتدال " ، و ٦١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(
 / ٦" اللسان " ، وقال مسلمة بن قاسم فيما نقله عنه احلافظ يف ٣٢٣ / ٤" ميزان االعتدال ) " ٥(

عصعة بن صخر الزبيدي صاحب اهليثم بن سهل بن عبد اهللا بن حبر بن مستنري بن مدرك بن ص: ٢٠٧
ومل يلق ابن ...رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكىن أبا بشر كتب الناس عنه، وهو جائز احلديث

  .االعرايب شيخا أسند منه، وال أعلى درجة منه
(*)  

)١٢/١٥٨(  

  



س بن حدثنا اهليثم بن سهل، حدثنا النضر بن عمرو احلنفي، حدثنا أن: وقال القاضي أبو حممد بن زبر
  .مالك، فذكر حديثا

  .ال يدرى من النضر هذا: قلت
  ).١(ولدت سنة اثنتني ومخسني ومئة : وعن اهليثم، قال

  .حديث) ٢" (اخللعيات " وقع لنا من عواليه يف 
  .ابن مجيع" معجم " ويف 

  .وتويف بعد الستني ومئتني
 حيىي، أخربنا ابن رفاعة، أخربنا أبو أخربنا احلسن بن: أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، وعلي بن حممد، قاال

  احلسن اخللعي، أخربنا عبدالرمحن بن عمر، أخربنا أمحد بن حممد بن زياد، حدثنا اهليثم بن
يا رسول اهللا، إين : قال عمر: سهل، حدثنا محاد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال

إن شئت تصدقت، وإن شئت أمسكت أصله : " لأصبت ماال خبيرب مل أصب ماال قط أحب إيل منه، فقا
فتصدق به عمر على الضعفاء واملساكني وابن السبيل، ال جناح على من وليها أن يأكل أو يطعم " 

  ).٣(صديقا غري متمول منه ماال، أو متأثل منه ماال 
__________  

  .٦١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
 احلسن علي بن احلسن بن احلسني ابن حممد الشافعي هي عشرون جزءا للقاضي أيب": اخللعيات ) " ٢(

املعروف باخللعي، النه كان يبيع اخللع الوالد امللوك مبصر، املوصلي االصل، املصري الدار والوفاة، 
  . ه٤٩٢املتوىف سنة 

  .٣٣٤ / ٣للمؤلف " العرب " وهو مترجم يف 
 ٢ طريق آخر، فقد أخرجه أمحد إسناده ضعيف، لضعف اهليثم بن سهل، لكن احلديث قد ثبت من) ٣(
باب : يف الوصية) ٦٣٢( يف الشروط والوقف والوصايا، ومسلم ٢٦٣ / ٥، والبخاري ١٣، ١٢/ 

 كلهم من طريق ابن ٢٣١، ٢٣٠ / ٦والنسائي ) ١٣٧٥(والترمذي ) ٢٨٧٨(الوقف، وأبو داود 
  . عن نافع، عن ابن عمر- وامسه عبد اهللا -عون 
(*)  

)١٢/١٥٩(  

  

، أبو جعفر املصري، املعروف االمام الكبري، حافظ زمانه بالديار املصرية) خ، د* ( بن صاحل  أمحد- ٥٩
  .بابن الطربي



  .كان أبوه جنديا من آمل طربستان
  .وكان أبو جعفر رأسا يف هذا الشأن، قل أن ترى العيون مثله، مع الثقة والرباعة

  .ولد مبصر سنة سبعني ومئة، ضبطه ابن يونس
 وهب فأكثر، وعن سفيان بن عيينة، ارحتل إليه، وحج، وسار إىل اليمن، فأكثر عن عبد ابن: حدث عن

  .الرزاق
ابن أيب فديك، وعنبسة بن خالد االيلي، وحرمي بن عمارة، وأسد بن موسى، وعبد : وروى أيضا عن

سالمة بن امللك بن عبدالرمحن الذماري، وحيىي بن حسان، وحيىي بن حممد اجلاري، وأيب نعيم، وعفان، و
  .روح، وخلق سواهم

البخاري، وأبو داود، وأبو زرعة الرازي، وحممد بن حيىي، وموسى بن سهل الرملي، وحممد : حدث عنه
  بن املثىن الزمن، وهو أكرب

__________  
، اجلمع بني رجال ٢٠٢، ١٩٥ / ٤، تاريخ بغداد ٥٦ / ٢، اجلرح والتعديل ٦ / ٢التاريخ الكبري * 

 / ١، تذهيب التهذيب ٣٤٠ / ١: ، ذيب الكمال٥٠، ٤٨ / ١قات احلنابلة ، طب١٠: الصحيحني
، ٤٥٠ / ١، العرب ١٠٤، ١٠٣ / ١، ميزان االعتدال ٤٩٦، ٤٩٥ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١١

 / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٨، ٦ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ٤٢٤ / ٦الوايف بالوفيات 
، خالصة ٢١٦: ، طبقات احلفاظ٣٢٨ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٢، ٣٩  /١، ذيب التهذيب ٦٢

  .١١٧ / ٢، شذرات الذهب ٧: تذهيب الكمال
(*)  

)١٢/١٦٠(  

  

منه، وحممود بن غيالن، وهو من طبقته، وحممد بن عبد اهللا بن منري، ومات قبله بزمان، وأبو إمساعيل 
وإمساعيل مسويه، وصاحل بن حممد جزرة، الترمذي، وأبو االحوص حممد بن اهليثم، ويعقوب الفسوي، 

وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبو زرعة الدمشقي، وعلي بن احلسني بن اجلنيد، وعبيد بن رجال، وأمحد 
  بن حممد بن نافع الطحان، وخلق كثري، آخرهم وفاة أبو بكر بن أيب داود، وقد مسع منه النسائي، ومل

  ).١(حل، فآذى النسائي نفسه بوقوعه يف أمحد حيدث عنه، وقع بينهما، وآذاه أمحد بن صا
ما قدم علينا : روى علي بن عبدالرمحن بن املغرية، عن حممد بن عبد اهللا بن منري، مسعت أبا نعيم يقول

  .أحد أعلم حبديث أهل احلجاز من هذا الفىت، يريد أمحد بن صاحل
قدمت :  زرعة الدمشقي يقولمسعت أمحد بن عاصم االقرع مبصر، مسعت أبا: وقال احلافظ ابن عدي



أمحد بن صاحل، فسر بذكره، وذكر خريا، : من خلفت مبصر ؟ قلت: العراق، فسألين أمحد بن حنبل
  .ودعا اهللا له

قلت المحد بن : مسعت أبا احلسن علي بن حممود اهلروي يقول: حممد بن محدون بن خالد النيسابوري
  من أعرف الناس بأحاديث: حنبل

__________  
وأما كالم النسائي يف أمحد بن صاحل، فكالم موتور، النه آذى : ٨٣ / ١١" السري " قال يف و) ١(

  .ليس بثقة: النسائي وطرده من جملسه فقال فيه
أمحد ابن صاحل ثقة : ٨ / ٢" طبقاته " فيما نقله عنه السبكي يف " االرشاد " وقال أبو يعلى اخلليلي يف 

  .نسائي فيه حتامل، وال يقدم كالم أمثاله فيهحافظ، واتفق احلفاظ على أن كالم ال
إمام ثقة من أئمة املسلمني، وال يؤثر فيه جتريح، وإن ": عارضة االحوذي " وقال أبو بكر بن العريب يف 

  .هذا القول حيط من النسائي أكثر مما حيط ابن صاحل
(*)  

)١٢/١٦١(  

  

  .أمحد بن صاحل، وحممد بن حيىي النيسابوري: ابن شهاب ؟ قال
ألف شيخ ) ١(كتبت عن : مسعت يعقوب بن سفيان يقول: وقال عبد اهللا بن إسحاق النهاوندي احلافظ

  أمحد بن صاحل مبصر، وأمحد بن حنبل: وكسر، كلهم ثقات، ما أحد أختذه عند اهللا حجة، إال رجلني
  ).٢(بالعراق 

  .يف صحة هذا نظر، فإن يعقوب ما كتب عن ألف شيخ وال شطر ذلك: قلت
موجودة يف جملد لطيف، وشتان ما بني االمحدين يف سعة الرحلة، وكثرة املشايخ، ) ٣( مشيخته وهذه

  .واجلاللة والفضل
، ما رأيت أحدا يتكلم فيه حبجة، وكان أمحد بن حنبل )٤(أمحد بن صاحل ثقة صدوق : قال البخاري

  .على أمحد بن صاحل) ٥(وعلي وابن منري وغريهم يثنون 
  ).٦(ا أمحد، فإنه أثبت سلو: كان علي يقول

كان عند ابن وهب مئة ألف حديث، : قال أمحد بن صاحل: مسعت صاحل بن حممد، يقول: خلف اخليام
  ).٧(كتبت عنه مخسني ألفا 

ومل يكن مبصر أحد حيسن احلديث، وال حيفظ غري أمحد بن صاحل، كان يعقل احلديث، وحيسن : قال صاحل
  أن يأخذ، وكان رجال



__________  
  ".على : " ٦٢ / ١": غاية النهاية "  يف )١(
، و ٦٢ / ١" غاية النهاية " ، و ٧ / ٢للسبكي " ، وطبقات الشافعية ٢٠٠ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٠ / ١" ذيب التهذيب " 
  ".مشيخة " يف االصل ) ٣(
  .مأمون: على هامش االصل ما نصه) ٤(
  .خ
  .يثبتون وهو تصحيف": تاريخ بغداد " يف ) ٥(
  .٢٠١ / ٤تاريخ بغداد ) ٦(
  .٢٠٠ / ٤تاريخ بغداد ) ٧(

(*)  

)١٢/١٦٢(  

  

 يف حديث الثوري وشعبة -يعرف ويذاكر :  يعين-جامعا، يعرف الفقه واحلديث والنحو، ويتكلم 
  .وأهل العراق، أي يذاكر بذلك

  وكان: قال
  .قدم العراق، وكتب عن عفان وهؤالء
  ).١(وكان يذاكر حبديث الزهري، وحيفظه 

مئة ألف حديث مث تبني ) ٢(حممد بن احلسن بن زبالة : كتبت عن ابن زبالة، يعين: وقال أمحد بن صاحل
  ).٣(يل أنه كان يضع احلديث، فتركت حديثه 

  .وكان أمحد بن صاحل يثين على أيب الطاهر بن السرح، ويقع يف حرملة ويونس بن عبداالعلى
مسعت بعض مشاخينا :  يقول- هو أخو أيب عجيبة -مسعت حممد بن موسى احلضرمي : قال ابن عدي

صنف ابن وهب مئة ألف وعشرين ألف حديث، فعند بعض الناس منها : قال أمحد بن صاحل: يقول
  . وعند بعض الناس منها النصف، يريد نفسه-حرملة :  يعين-الكل 

د بن صاحل، وإذا جاوزت أخربنا أمح: مسعت حممد بن عبد اهللا بن منري يقول: قال علي بن اجلنيد احلافظ
  ).٤(الفرات، فليس أحد مثله 

__________  
  .٢٠٠ / ٤تاريخ بغداد ) ١(



  .ليس بثقة: كذاب، وقال حيىي: قال أبو داود: ، وجاء فيه٥١٤ / ٣" ميزان االعتدال " مترجم يف ) ٢(
  .متروك: وقال النسائي واالزدي

  .واهي احلديث: وقال أبو حامت
  .منكر احلديث: وقال الدارقطين وغريه

  .٢٠٠ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤٠ / ١" ذيب التهذيب " ، و ١٩٩ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٢/١٦٣(  

  

  حدثين عبد اهللا بن إبراهيم بن قتيبة،: وقال احلافظ ابن عقدة
، وجعل )١(هو واحد الناس يف علم احلجاز واملغرب، فهم : مسعت ابن منري، وذكر أمحد بن صاحل، فقال

  .يعظمه
  .وأخربنا عنه بغري شئ

أمحد بن حنبل ببغداد، وابن منري بالكوفة، والنفيلي : أمحد بن سلمة النيسابوري، عن ابن وارة، قال
  ).٢(حبران، هؤالء أركان الدين 

  ).٣(أمحد بن صاحل مصري ثقة، صاحب سنة : قال أمحد العجلي
  .ثقة: وقال أبو حامت

  ).٤(اكية كتبت عنه مبصر وبدمشق وأنط
  .ذاكرت أمحد بن صاحل مقدمه دمشق سنة سبع عشرة ومئتني: قال أبو زرعة الدمشقي
كتب أمحد بن صاحل عن سالمة بن روح، وكان ال حيدث : مسعت أبا داود يقول: وقال أبو عبيد اآلجري

عنه، وكتب عن ابن زبالة خبمسني ألف حديث، وكان ال حيدث عنه، وحدث أمحد بن صاحل قبل أن 
كان أمحد ابن صاحل يقوم كل حلن يف احلديث : بلغ االربعني، وكتب عباس العنربي عن رجل عنه، وقالي
)٥.(  

  أمحد بن: وقال أبو عبد اهللا حممد بن عبدالرمحن بن سهل الغزال
__________  

  .واملعرب فيهم: ١٩٩ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .١٩٩ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٠١ / ٤" د تاريخ بغدا) " ٣(



  . من طريق أيب عبد اهللا الغزال١٩٩ / ٤" تاريخ بغداد " ، و ٥٦ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٤(
رأيت أمحد بن :  عن عبدامللك امليموين قال١٩٧" الكفاية "  و ٥٢٦ص " احملدث الفاصل " ويف ) ٥(

  .حنبل يغري اللحن يف كتابه
" احملدث الفاصل " ث، وكذا قال االوزاعي كما يف ال بأس أن يقوم اللحن يف احلدي: وقال الشعيب

٥٢٤.  
(*)  

)١٢/١٦٤(  

  

صاحل طربي االصل، كان من حفاظ احلديث، واعيا، رأسا يف علم احلديث وعلله، وكان يصلي 
  .بالشافعي

  ).١(ومل يكن يف أصحاب ابن وهب أحد أعلم باآلثار منه 
  .ن العجم، وكان أمحد حافظا للحديثكان أبوه من طربستان جنديا م: قال أبو سعيد بن يونس

: حدثنا معاوية بن صاحل، مسعت حيىي بن معني يقول: ذكره النسائي يوما، فرماه، وأساء الثناء عليه، وقال
  ).٢(أمحد بن صاحل كذاب يتفلسف 

  ).٣(مل يكن عندنا حبمد اهللا كما قال النسائي، ومل يكن له آفة غري الكرب : مث قال ابن يونس
أمحد بن : مسعت أبا دواد السجستاين يقول: مسعت عبدان االهوازي يقول: أمحد بن عديوقال أبو 

  .ليس بذاك يف اجلاللة: صاحل ليس هو كما يتومهون، يعين
كان أمحد بن صاحل يستعري مين كل مجعة : ومسعت القاسم بن عبد اهللا بن مهدي يقول: مث قال ابن عدي

  .احلمار، ويركبه إىل صالة اجلمعة
 جالسا عند حرملة يف اجلامع، فجاز أمحد بن صاحل على باب اجلامع، فنظر إلينا وإىل حرملة، ومل وكنت

  .انظروا إىل هذا، باالمس حيمل دوايت، واليوم مير يب فال يسلم: يسلم، فقال حرملة
مسعت أبا عبد الرمحن النسائي، مسعت معاوية بن صاحل : مسعت حممد بن سعد السعدي يقول: وقال أيضا

  سألت حيىي عن أمحد بن: قال
__________  

  .١٩٩ / ٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  . وسينقل املؤلف عن ابن عدي أن قول ابن معني هذا فيه حتامل٢٠٢ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤١ / ١" ذيب التهذيب " ، و ٢٠٢ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  



)١٢/١٦٥(  

  

  ).١(مع مصر رأيته كذابا خيطر يف جا: صاحل، فقال
أمحد بن صاحل ليس بثقة وال مأمون، تركه حممد بن حيىي، ورماه : وقال عبد الكرمي بن النسائي عن أبيه

  ).٢(حيىي بن معني بالكذب 
كان النسائي سئ الرأي فيه، وينكر عليه أحاديث منها، عن ابن وهب، عن مالك، عن : قال ابن عدي

  ".الدين النصيحة : " صلى اهللا عليه وسلم قالسهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب 
  .أمحد بن صاحل من حفاظ احلديث، وخاصة حلديث احلجاز، ومن املشهورين مبعرفته: مث قال ابن عدي

وحدث عنه البخاري مع شدة استقصائه، وحممد بن حيىي، واعتمادمها عليه يف كثري من حديث احلجاز، 
  .وعلى معرفته

  .ات، واعتمدوه حفظا وإتقاناوحدث عنه من حدث من الثق
  .وكالم ابن معني فيه حتامل

هذا اخلراساين يتكلم يف : وأما سوء ثناء النسائي عليه، فسمعت حممد بن هارون بن حسان الربقي يقول
  .أمحد بن صاحل

  وحضرت جملس أمحد بن صاحل، وطرده من جملسه، فحمله ذلك على أن
__________  

ه ابن معني هو أمحد بن صاحل الشمومي، وليس أمحد ابن صاحل يرى ابن حبان أن الذي كذب) ١(
وكان أمحد بن صاحل يف احلديث، وحفظه، ومعرفة التاريخ، وأنساب ": الثقات " املصري، فقد جاء يف 

احملدثني عند أهل مصر كأمحد بن حنبل عند أصحابنا بالعراق، ولكنه كان صلفا تياها، ال يكاد يعرف 
 وكان حيسد على ذلك، والذي روى معاوية بن صاحل، عن حيىي بن معني أن أمحد أقدار من خيتلف إليه،

بن صاحل كذاب، فإن ذلك أمحد بن صاحل الشمومي شيخ كان مبكة يضع احلديث سأل معاوية حيىي عنه، 
  .فأما هذا، فهو يقارن ابن معني يف احلفظ واالتقان، وكان أحفظ حلديث مصر واحلجاز من حيىي بن معني

ومن نادر ما شذ به ابن معني :  يف ترمجة حيىي بن معني٨٣، ٨٢ / ١١" السري " ال املؤلف يف ق) ٢(
رمحه اهللا كالمه يف أمحد بن صاحل حافظ مصر، فإنه تكلم فيه باجتهاده، وشاهد فيه ما يلينه باعتبار 

ه واهللا ال حيب كل عدالته ال باعتبار إتقانه، فإنه متقن ثبت، ولكن عليه مأخذ يف تيه وبأو كان يتعاطا
خمتال فخور، ولعله اطلع منه على حال يف أيام شبيبة ابن صاحل، فتاب منه أو من بعضه، مث شاخ ولزم 

  .اخلري، فلقيه البخاري والكبار، واحتجوا به
(*)  



)١٢/١٦٦(  

  

  .تكلم فيه
  .وهذا أمحد بن حنبل قد أثىن عليه، فالقول ما قاله أمحد ال ما قاله غريه: قال

الذي أنكره النسائي قد رواه يونس بن عبداالعلى أيضا، عن ابن وهب، " الدين النصيحة : " وحديث
  ).١(وقد رواه عن مالك حممد بن خالد بن عثمة 

وأمحد بن صاحل من أجلة الناس، وذاك أين رأيت مجع أيب موسى الزمن يف عامة ما مجع من حديث : قال
  .ا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريحدثن: كتب إيل أمحد بن صاحل: الزهري، يقول

ولوال أين شرطت يف كتايب هذا أن أذكر فيه كل من تكلم فيه متكلم لكنت أجل أمحد بن صاحل أن 
  ).٢(أذكره 

الناس جممعون على ثقة أمحد بن صاحل، لعلمه وخريه : قال أبو عمرو الداين، عن مسلمة بن القاسم
  .نه ووثقوهوفضله، وإن أمحد بن حنبل وغريه كتبوا ع

  وكان سبب تضعيف النسائي له، أن أمحد بن صاحل كان ال
__________  

من طريق ابن عجالن، عن القعقاع بن ) ١٩٢٦(، والترمذي ٢٩٧ / ٢وأخرجه أيضا أمحد ) ١(
  .حسن: حكيم، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، وقال الترمذي

من طريق إمساعيل بن جعفر، عن ابن باب النصيحة لالمام :  يف البيعة١٥٧ / ٧وأخرجه النسائي 
  .عجالن، عن القعقاع بن حكيم، وعن مسي، وعن عبيداهللا بن مقسم، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة

، ثالثتهم من طريق سفيان، عن ١٥٧، ١٥٦ / ٧والنسائي ) ٥٥(، ومسلم ١٠٢ / ٤وأخرجه أمحد 
  .سهيل بن أيب صاحل، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن متيم الداري

 بعد أن ذكره من حديث متيم الداري ومن ٧٣ص " جامع العلوم واحلكم " قال احلافظ ابن رجب يف 
إن الصحيح حديث : فمن العلماء من صححه من الطريقني مجيعا، ومنهم من قال: حديث أيب هريرة

مر متيم، واالسناد اآلخر وهم، وقد روي هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث ابن ع
  .وثوبان وابن عباس وغريهم

 وسنده قوي، وحديث ثوبان أخرجه الطرباين يف ٣١١ / ٢حديث ابن عمر أخرجه الدارمي : قلت
 ٣١٥ / ١، وسنده ضعيف، وحديث ابن عباس أخرجه أمحد ٨٧ / ١" امع " االوسط كما يف 

  .وزاد نسبته للبزار والطرباين" امع " وسنده ضعيف أيضا، وأورده يف 
  .٨ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية ) " ٢(

(*)  



)١٢/١٦٧(  

  

  .حيدث أحدا حىت يشهد عنده رجالن من املسلمني
  .أنه من أهل اخلري والعدالة

  .فكان حيدثه، ويبذل له علمه، وكان يذهب يف ذلك مذهب زائدة ابن قدامة
الة، فلما رآه يف جملسه فأتى النسائي ليسمع منه، فدخل بال إذن، ومل يأته برجلني يشهدان له بالعد

  .أنكره، وأمر بإخراجه، فضعفه النسائي هلذا
احتج سائر االئمة حبديث ابن صاحل سوى النسائي، فإنه ترك الرواية عنه، وكان يطلق : وقال اخلطيب

  .لسانه فيه
  .وليس االمر على ما ذكر النسائي

 جملسه، فذلك الذي أفسد احلال كان فيه الكرب، وشراسة اخللق، ونال النسائي منه جفاء يف: ويقال
  ).١(بينهما 

  .وقد ذكر ابن حبان أمحد بن صاحل يف الثقات
  وما أورده يف الضعفاء، فأحسن، ولكن ذكر يف الضعفاء أمحد بن صاحل املكي

  .وكذبه، وادعى أنه هو الذي حط عليه ابن معني) ٢(الشمومي 
  . الطربي احلافظوقصد أن يرته ابن معني عن الوقيعة يف مثل أمحد بن صاحل

كتبت إىل أمحد ابن صاحل خبمسني ألف حديث، أي : أخربنا بندار قال: قال عبد اهللا بن حممد بن سيار
إجازة، وسألته أن جييز يل، أو يكتب إيل حبديث خمرمة بن بكري، فلم يكن عنده من املروءة ما يكتب 

  .بذلك إيل
  .ال ذا حلية، وال يترك أمرد حيضر جملسهبلغين أن أمحد بن صاحل كان ال حيدث إ: قال اخلطيب

  فلما محل أبو داود السجستاين إليه ابنه،
__________  

  .٢٠٠ / ٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٨ / ٢ متييزا، وانظر طبقات السبكي ٤٣، ٤٢ / ١" ذيب التهذيب " مترجم يف ) ٢(

(*)  

)١٢/١٦٨(  

  



  .على أيب داود إحضاره وكان إذا ذاك أمرد أنكر أمحد بن صاحل -ليسمع منه 
  . أحفظ من أصحاب اللحى، فامتحنه، مبا أردت- وإن كان أمرد -هو : فقال له أبو داود

  ).١(فسأله عن أشياء أجابه ابن أيب داود عن مجيعها، فحدثه حينئذ ومل حيدث أمرد غريه 
، وجالس ا احلفاظ، وكان أحد حفاظ االثر، عاملا بعلل احلديث، بصريا باختالفه، ورد بغداد قدميا: قال

  .وجرت بينه وبني أمحد ابن حنبل مذاكرات
  .وكان أبو عبد اهللا يذكره، ويثين عليه

إن كال منهما كتب عن صاحبه يف املذاكرة حديثا، مث رجع ابن صاحل إىل مصر، وانتشر عند : وقيل
  .أهلها، علمه، وحدث عنه االئمة

 الكندي، أخربنا أبو منصور القزاز، أخربنا أبو بكر احلافظ، أنبأنا أبو الغنائم بن عالن، أخربنا أبو اليمن
  أخربين أمحد بن سليمان بن علي

املقرئ، أخربنا أمحد بن حممد بن اخلليل، أخربنا أبو أمحد بن عدي، مسعت عبد اهللا بن حممد بن عبد 
 أين أنت ؟ من: قدمت مصر، فأتيت أمحد بن صاحل، فسألين: العزيز، مسعت أبا بكر بن زجنويه، يقول

  .من بغداد: قلت
  .أنا من أصحابه: أين مرتلك من مرتل أمحد بن حنبل ؟ فقلت: قال
  .تكتب يل موضع مرتلك ؟ فإين أريد أوايف العراق، حىت جتمع بيننا: قال

املوعد : فكتبت له، فواىف أمحد بن صاحل سنة اثنيت عشرة ومئتني إىل عفان، فسأل عين، فلقيين، فقال
أمحد بن صاحل بالباب، فأذن له، : نك ؟ فدهبت به إىل أمحد بن حنبل، واستأذنت له، فقلتالذي بيين وبي

  .فقام إليه، ورحب به وقربه
  بلغين أنك مجعت: مث قال له

__________  
  .٢٠١ / ٤تاريخ بغداد ) ١(

(*)  

)١٢/١٦٩(  

  

  . عليه وسلمما روى الزهري عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا) ١(حديث الزهري، فتعال حىت نذكر 
  .فجعال يتذاكران، وال يغرب أحدمها على اآلخر، حىت فرغا، فما رأيت أحسن من مذاكرما

  .تعال حىت نذكر ما روى الزهري عن أوالد الصحابة: مث قال أمحد بن حنبل
عن حممد بن : عند الزهري: فجعال يتذاكران، وال يغرب أحدمها على اآلخر إىل أن قال المحد بن صاحل



ما يسرين أن يل : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ابن مطعم، عن أبيه، عن عبدالرمحن بن عوفجبري
  ).٢" (محر النعم، وأن يل حلف املطيبني 

رواه : فجعل أمحد يتبسم، ويقول! أنت االستاذ، وتذكر مثل هذا ؟ : فقال أمحد بن صاحل المحد بن حنبل
  . بن إسحاقعن الزهري رجل مقبول أو صاحل عبدالرمحن

إمساعيل بن علية، وبشر بن املفضل، فقال ): ٣(حدثناه ثقتان : من رواه عن عبدالرمحن ؟ فقال: فقال
  سألتك: أمحد بن صاحل بن

  .من الكتاب: باهللا إال أمليته علي، فقال أمحد
ديث لو مل أستفد بالعراق إال هذا احل: فقام ودخل، فأخرج الكتاب، وأملى عليه، فقال أمحد بن صاحل

  ).٤(لكان كثريا، مث ودعه وخرج 
  .االمام أمحد عنهما" مسند " وهذا احلديث يف 

شهدت غالما مع عموميت حلف املطيبني، فما أحب أن يل محر : " ولفظه قال صلى اهللا عليه وسلم
  .النعم

  .فهذا لفظ إمساعيل" وإين أنكثه 
ن إسحاق عن الزهري، عن أبيه، عن عبد حدثنا بشر بن املفضل، عن عبدالرمحن ب: مث رواه ثانيا، فقال

  شهدت حلف املطيبني مع عموميت، وأنا: " الرمحن، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .نذاكر: ١٩٧ / ٤يف تاريخ بغداد ) ١(
  .يف الصفحة التالية) ١(أنظر يف سبب تسميتهم باملطيبني التعليق ) ٢(
  . وهو تصحيفحدثنا رجالن تقيان: يف تاريخ بغداد) ٣(
  .١٩٨، ١٩٧ / ٤تاريخ بغداد ) ٤(

(*)  

)١٢/١٧٠(  

  

  ).١" (غالم، فما أحب أن يل محر النعم، وإين أنكثه 
أنبأنا عبدالرمحن بن حممد الفقيه، أخربنا حنبل، أخربنا ابن احلصني، أخربنا ابن املذهب، أخربنا : قلت

  .القطيعي، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب ما
  حدثنا حممد،): ٢" (صحيحه " ال البخاري يف التوحيد من وقد ق

__________  



 من طريق بشر ١٩٠ / ١ من إمساعيل ابن علية والثاين يف ١٩٣ / ١االول يف " املسند " مها يف ) ١(
بن املفضل، كالمها عن عبدالرمحن بن إسحاق، عن الزهري، عن حممد ابن جبري بن مطعم، عن أبيه، عن 

، وزاد نسبته اليب ١٧٢ / ٨" امع " عوف وهذا سند رجاله ثقات، وأورده اهليثمي يف عبدالرمحن بن 
  ورجاله رجال: يعلى والبزار، وقال

 عن البيهقي باسناده إىل إمساعيل بن علية، ٢٩١، ٢٩٠ / ٢" البداية " الصحيح، وذكره ابن كثري يف 
طعم، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه عن عبدالرمحن بن إسحاق، عن الزهري، عن حممد بن جبري بن م

مث ..وكذا رواه بشر بن املفضل عن عبدالرمحن: مث قال البيهقي...وسلم، فلم يذكر عبدالرمحن بن عوف
وزعم بعض أهل السري أنه أراد حلف الفضول، فإن النيب صلى اهللا عليه : نقل ابن كثري عن البيهقي قوله
  .وسلم مل يدرك حلف املطيبني

هذا ال شك فيه، وذلك أن قريشا حتالفوا بعد موت قصي، وتنازعوا يف : يه ابن كثري، فقالوعلق عل
الذي كان جعله قصي البنه عبدالدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة واحلجابة، ونازعهم فيه بنو 

اب بين عبد مناف، وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش، وحتالفوا على النصرة حلزم، فأحضر أصح
عبد مناف جفنة فيها طيب، فوضعوا أيديهم فيها، وحتالفوا، فلما قاموا، مسحوا أيديهم بأركان البيت 

  .فسموا املطيبني وكان هذا قدميا
ولكن املراد ذا احللف حلف الفضول، وكان يف دار عبد اهللا بن جدعان، كما رواه احلميدي عن 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : د الرمحن ابين أيب بكر قاالسفيان بن عيينة، عن عبد اهللا، عن حممد وعب
لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان حلفا لو دعيت به يف االسالم الجبت، حتالفوا أن يردوا : وسلم

وكان حلف الفضول قبل املبعث بعشرين سنة يف : الفضول على أهلها وأن ال يعز ظامل مظلوما قالوا
  .عد حرب الفجار بأربعة أشهرشهر ذي القعدة، وكان ب

باب ما جاء يف دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته إىل توحيد اهللا تبارك وتعاىل : ٣٠١ / ١٣) ٢(
  .حممد بن عبدالرمحن: هو سعيد، وأبو الرجال: هو ابن احلارث، وابن أيب هالل: وعمرو

من طريق أمحد بن عبدالرمحن باب فضل قل هو اهللا أحد : يف صالة املسافرين) ٨١٣(وأخرجه مسلم 
  .ابن وهب، عن عمه عبد اهللا بن وهب ذا االسناد

(*)  

)١٢/١٧١(  

  

حدثنا أمحد بن صاحل، حدثنا ابن وهب، أخربنا عمرو، عن ابن أيب هالل، أن أبا الرجال حدثه عن أمه 
  عمرة، وكانت يف حجر عائشة، عن



سرية، وكان يقرأ الصحابه يف صالم فيختم ب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، بعث رجال على : عائشة
  ) *.قل هو اهللا أحد* (

سلوه الي شئ يصنع ذلك ؟ فسألوه، : فلما رجعوا، ذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .الا صفة الرمحن، وأنا أحب أن أقرأ ا: فقال

  ".أخربوه أن اهللا حيبه : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وأنا إىل هذا أميل، " تقييد املهمل "  هو ابن حيىي الذهلي، قال ذلك أبو علي الغساين يف كتاب فمحمد

  .إن كانت النسخ متفقة على ذلك
يكون حممد هو البخاري، فإن كثريا من النسخ يف أول كل حديث منها اسم ) ١(فإنين أخاف أن 

  ).٢(حممد الفربري أخربنا حممد، فيحرر هذا : املؤلف، ويف بعضها
  حدثت: حدثين أمحد بن صاحل، قال): ٣(قال أبو زرعة النصري 

__________  
  .ال: يف االصل) ١(
قبل أمحد بن " حممد " باسقاط لفظ " حدثنا أمحد بن صاحل : " يف البخاري الذي شرحه ابن حجر) ٢(

ووقع يف " طراف اال" كذا لالكثر، وبه جزم أبو نعيم يف املستخرج، وأبو مسعود يف : صاحل قال احلافظ
  .حدثنا حممد، حدثنا أمحد بن صاحل: للمزي أن يف بعض النسخ" االطراف " 

وحممد هذا أحسبه : قال خلف" االطراف " وبذلك جزم البيهقي تبعا خللف يف ): القائل ابن حجر(قلت 
  .حممد بن حيىي الذهلي

ذكره البخاري عن حممد : ووقع عند االمساعيلي بعد أن ساق احلديث من رواية حرملة عن ابن وهب
قال حممد، وعلى رواية االكثر، فمحمد : بال خرب عن أمحد بن صاحل، فكأنه وقع عند االمساعيلي بلفظ

  .هو الفربري، وذكر الكرماين هذا احتماال: قال حممد: هو البخاري املصنف، والقائل
  .ا أمحد بن صاحلحدثنا حممد، حدثن: ترمجته قال يف التوحيد: ٢٣١": املقدمة " وقال يف 

  البن السكن، وجزم احلاكم" حممد " كذا يف معظم الروايات، وسقط ذكر 
  .والكالباذي بأن حممد هذا هو الذهلي

  ".تاريخ دمشق " هو صاحب ) ٣(
(*)  

)١٢/١٧٢(  

  



  .، فأعجبه، واستزادين مثله)١(أمحد بن حنبل حبديث زيد بن ثابت يف بيع الثمار 
حرج : حضرت جملس أمحد بن صاحل، فقال: ال صاحل بن حممد جزرة احلافظق! ومن أين مثله ؟ : فقلت

صاحل املاجن قد : وذاك أنه قيل له: أما املاجن فأنا هو: على كل مبتدع وماجن أن حيضر جملسي، فقلت
  .حضر جملسك

مسعت أبا زرعة الرازي، : حدثنا أبو حامد السياري، حدثنا أبو بكر حممد بن داود الرازي: احلاكم
ارحتلت إىل أمحد بن صاحل، فدخلت فتذاكرانا إىل أن ضاق الوقت، مث أخرجت من كمي أطرافا : قولي

  .تعود: فقال يل: فيها أحاديث، فسألته عنها
  .تعود: فعدت من الغد مع أصحاب احلديث، فأخرجت االطراف، وسألته فقال

ال أو حرفا مما أستفيد، فإن مل أليس قلت يل باالمس ما عندك ما يكتب، أورد علي مسندا أو مرس: فقلت
من ها هنا ممن نكتب عنه : أورد ذلك عمن هو أوثق منك، فلست بأيب زرعة، مث قمت، وقلت الصحابنا

  .حيىي بن بكري: ؟ قالوا
  .فذهبت إليه

كان أمحد بن صاحل قد مسع يف كتب حرملة، فمنعه حرملة من الكتب، ومل يدفع إليه إال : وقال ابن عدي
  .نصف الكتب

  .فكان أمحد بن صاحل بعد، كل من مسع من حرملة، وبدأ به إذا واىف مصر، مل حيدثه أمحد
قدمت مصر، فبدأت حبرملة، فكتبت : مسعت عبد اهللا بن حممد بن سلم املقدسي يقول: وقال ابن عدي

عنه كتاب عمرو بن احلارث، ويونس ابن يزيد والفوائد، مث ذهبت إىل أمحد بن صاحل فلم حيدثين، 
  ملتفح

   فلم-كتاب يونس، فخرقته بني يديه، أرضيه بذلك وليتين مل أخرقه 
__________  

  .١٧٥: سريد احلديث يف الصفحة) ١(
(*)  

)١٢/١٧٣(  

  

  .يرض، ومل حيدثين
  .نعوذ باهللا من هذه االخالق: قلت

 إمث مل يكن له آفة غري الكرب، فلو قدح يف عدالته بذلك، فإنه: صدق أبو سعيد بن يونس حيث يقول
  .كبري



أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق بن حممد بن املؤيد، أخربنا املبارك بن أيب اجلود، أخربنا أمحد بن أيب 
غالب الزاهد، أخربنا عبد العزيز بن علي، أخربنا حممد بن عبدالرمحن املخلص، حدثنا أبو بكر عبد اهللا 

نا ابن أيب فديك، حدثين ابن أيب ذئب، عن بن سليمان، حدثنا أبو جعفر أمحد بن صاحل املصري، حدث
  .يا رسول اهللا، إين أمسع منك حديثا كثريا، فأنساه: قلت: املقربي، عن أيب هريرة قال

  .فضممته، فما نسيت حديثا بعد" ضمه : " ، فبسطته، فغرف بيده، مث قال"ابسط رداءك : " قال
  .، عن الثقة، عن ابن أيب فديك)١(رواه البخاري 

أخربين ابن أيب ذئب، عن شرحبيل، عن أيب سعيد : نا أمحد بن صاحل، حدثنا ابن أيب فديك، قالحدث: وبه
الن يتصدق الرجل يف حياته بدرهم خري من أن : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: اخلدري

  ".يتصدق مبئة دينار عند موته 
  .عن أمحد، فوافقناه بعلو) ٢(أخرجه أبو داود 

__________  
 يف آخر عالمات النبوة يف االسالم، وقد رواه البخاري من غري هذا الطريق يف مواضع ٤٦٦ / ٦) ١(

  )٧٣٥٤(و ) ٢٣٥٠(و ) ٢٠٤٧(و ) ١١٩(و ) ١١٨(انظر رقم " صحيحه " متعددة من 
  .من الطبعة السلفية

  . من هذا الكتاب يف ترمجة أيب هريرة٥٩٥وقد تقدم خترجيه يف اجلزء الثاين ص 
   (*)-باب ما جاء يف كراهية االضرار يف الوصية، وشرحبيل : يف الوصايا) ٢٨٦٦(م رق) ٢(

)١٢/١٧٤(  

  

فأما حديث بيع الثمار، فأنبأناه علي بن أمحد، أخربنا عمر ابن حممد، أخربنا أبو غالب بن البناء، أخربنا 
، حدثنا أمحد، حدثنا عنبسة، أبو جعفر بن املسلمة، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن أيب داود

سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صالحه، وما يذكر يف ذلك، : حدثنا يونس بن يزيد، قال
كان الناس يتبايعون : كان عروة بن الزبري، حيدث عن سهل بن أيب حثمة، عن زيد بن ثابت، قال: فقال

إنه أصاب الثمار الدمان، وأصابه قشام، : بتاع، وحضر تقاضيهم، قال امل)١(الثمار، فإذا جد الناس 
  .حيتجون ا) ٢(وأصابه مراض، عاهات 

كاملشورة " تبيايعوا الثمار حىت يبدو صالحها ] فال [ فإما ال : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يشري ا لكثرة خصومتهم) ٣(

  .قول أمحد وهو يف كتايب جماز عليهإين شاك، ال أدري مسعت هذه الكلمة من : قال ابن أيب داود
  .عن أمحد بن صاحل) ٤(وأخرجه أبو داود 



__________  
صدوق اختلط بآخره ": التقريب "  قال احلافظ يف -هو ابن سعد االنصاري اخلطمي موالهم املدين 
  .وباقي رجاله ثقات) ٨٢١" (صحيحه " ومع ذلك فقد أخرج حديثه هذا ابن حبان يف 

أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل "  من حديث أيب هريرة مرفوعا ويف املتفق عليه
  ".لفالن كذا ولفالن كذا، وقد كان لفالن : الغىن، وختشى الفقر، وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت

  صرام النخل، وهو قطع مثرا وأخذها من: قطعوا مثارهم، واجلداد: أي) ١
  .الشجر

  .و عبيد بفتح الدال وختفيف امليم، وضبطه اخلطايب بضم أوله ضبطه أب-الدمان ) ٢(
  .فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حىت يسود، من الدمن وهو السرقني: -ومها صحيحان : قال عياض

  .أن ينتقض مثر النخل قبل أن يصري بلحا: والقشام بالضم وختفيف الشني
  .داء يقع يف الثمرة فتهلك: واملراض، بالضم

املشورة أصلها : لشني وسكون الواو، وبسكون الشني وفتح الواو، لغتان، قال الفراءبضم ا) ٣(
  .مشورة، مث نقلت إىل مشورة خلفتها

  (*)باب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها، وأخرجه البخاري : يف البيوع) ٣٣٧٢(رقم ) ٤(

)١٢/١٧٥(  

  

  .ر ذي القعدة سنة مثان وأربعني ومئتنيمات أمحد بن صاحل يف شه: قال مجاعة منهم البخاري، وابن زبر
  .وقد كان أمحد بن صاحل من جلة املقرئني

أخذ القراءة عرضا ومساعا عن ورش، وقالون، وإمساعيل بن أيب أويس، وأخيه أيب : قال أبو عمرو الداين
  .وروى حروف عاصم عن حرمي بن عمارة: بكر بن أيب أويس، كلهم عن نافع، قال

اج الرشديين، واحلسن بن أيب مهران اجلمال، واحلسن بن علي بن مالك حج: روى عنه القراءة
  .االشناين، وحسن بن القاسم، واخلضر بن اهليثم الطوسي، وأبو إسحاق احلراين، وغريهم

قرأت على عمر بن عبد املنعم، عن زيد بن احلسن، أنبأنا أبو احلسني بن توبة، أخربنا أبو حممد بن 
: ، قال)٢(له " السبعة "  بن إبراهيم الكتاين، حدثنا أبن جماهد يف كتاب ، أخربنا عمر)١(هزارمرد 

  حدثنا احلسن بن علي، حدثنا أمحد بن صاحل، عن ورش، وقالون، وأيب بكر،
  .وإمساعيل، عن نافع باحلروف

__________  
يب الزناد وقال الليث عن أ: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها تعليقا فقال:  يف البيوع٣٢٩ / ٤= 



  .ذا االسناد
مل أره موصوال من طريق الليث، وقد رواه سعيد بن منصور عن ابن أيب الزناد، عن أبيه، : قال احلافظ

 / ٤والطحاوي ) ٣٣٧٢(عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت حنو حديث الليث، وأخرجه أبو داود 
 من طريق يونس بن ٣٠٢، ٣٠١ / ٥ من طريق يونس بن يزيد، عن أيب الزناد، وأخرجه البيهقي ٢٨

  .يزيد باالسنادين معا
  .هو عبد اهللا بن حممد الصريفيين) ١(

  ".سري أعالم النبالء "  من ٤٤٠ / ١١مترجم يف الد 
  .ألف رجل، بالفارسية: ومعىن هزار مرد

  .٥٩ / ٨" االنساب " هزر و ": التاج " انظر 
  .وهو مطبوع بتحقيق الدكتور شوقي ضيف) ٢(

(*)  

)١٢/١٧٦(  

  

  .خملوق، وال غري خملوق: القرآن كالم اهللا، وال يقول: سألت أمحد بن صاحل عمن قال: قال أبو داود
  ).١(هذا شاك، والشاك كافر : فقال
  .بل هذا ساكت: قلت

  .ومن سكت تورعا ال ينسب إليه قول، ومن سكت شاكا مزريا على السلف، فهذا مبتدع
إن لفظنا بالقرآن غري : إن قوما يقولون:  أمحد بن صاحل، فقلتسألت: وقال حممد بن موسى املصري

: لفظنا بالقرآن هو امللفوظ، واحلكاية هي احملكي، وهو كالم اهللا غري خملوق، من قال: امللفوظ، فقال
  .لفظي به خملوق فهو كافر

فعلي انه لفظي، وقصد به تلفظي وصويت و] قال [ لفظي، وعىن به القرآن، فنعم، وإن : إن قال: قلت
  .خملوق، فهذا مصيب، فاهللا تعاىل خالقنا، وخالق أفعالنا وأدواتنا

  ولكن الكف عن هذا هو السنة، ويكفي
املرء أن يؤمن بأن القرآن العظيم كالم اهللا ووحيه وترتيله على قلب نبيه، وأنه غري خملوق، ومعلوم عند 

 قرؤوا شيئا واحدا، وأن أصوام كل ذي ذهن سليم أن اجلماعة إذا قرؤوا السورة، أم مجيعهم
وقراءام، وحناجرهم أشياء خمتلفة، فاملقروء كالم رم، وقراءم وتلفظهم ونغمام متابينة، ومن مل 

  .يتصور الفرق بني التلفظ وبني امللفوظ، فدعه وأعرض عنه
__________  



  .٦٢ / ١" غاية النهاية يف طبقات القراء ) " ١(
(*)  

)١٢/١٧٧(  

  

، العمي البصري، ال ابن أفلح، احلافظ الثبت، أبو عبد امللك) م، د، ت، ق* (عقبة بن مكرم  - ٦٠
الكويف حدث عن غندر، وحيىي القطان، وحممد بن أيب عدي، وعبد الرمحن، وابن أيب فديك، ووهب بن 

  .جرير، وخلق كثري
يب عاصم، وأمحد بن عمرو مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وبقي بن خملد، وابن أ: حدث عنه

  .البزار، وعلي بن زاطيا، وأبو القاسم البغوي، وحيىي بن صاعد، وآخرون
  ).١(ثقة ثقة، هو فوق بندار عندي : قال أبو داود

  .كان ثقة جمودا: وقال بعض احلفاظ
  .مات يف سنة ثالث وأربعني ومئتني: قال السراج

  
  :أما

  سفيان بن عيينة، واملسيب بن: ويف، فحدث عناهلاليل الك * *  عقبة بن مكرم الضيب- ٦١
__________  

 ١٢، تاريخ بغداد ٣١٧ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٨٠ / ٢، التاريخ الصغري ٤٣٩ / ٦التاريخ الكبري * 
 ٤٧ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٤٨: ، ذيب الكمال٢٤٧، ٢٤٦ / ١، طبقات احلنابلة ٢٦٧، ٢٦٦/ 
، شذرات ٢٦٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٠ / ٧هذيب ، ذيب الت٤٤١، ٤٤٠ / ١، العرب ٢/ 

  .١٠٤ / ٢الذهب 
  .٢٥٠ / ٧" ذيب التهذيب " ، و ٢٦٧ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(

  .ثقة: قال النسائي: وفيه
  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : وقال ابن حجر

 تذهيب التهذيب ،٩٤٩: ، ذيب الكمال٣١٧ / ٦، اجلرح والتعديل ٤٣٩ / ٦التاريخ الكبري * * 
  .٢٦٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥١ / ٧، ذيب التهذيب ٤٤١ / ١، العرب ٢ / ٤٧ / ٣

(*)  

)١٢/١٧٨(  

  



  .شريك، ومصعب بن سالم، وحيىي بن ميان
حدث عنه إبراهيم بن ديزيل، وابن أيب عاصم، ومطني، واحلسن ابن سفيان، وعبدان اجلواليقي، وأبو 

  .يعلى املوصلي
  ).١(ليس به بأس : قال أبو داود
  .صدوق ال خيضب: وقال مطني

  .ما خرجوا هلذا شيئا: قلت
  .مات يف ذي القعدة سنة أربع وثالثني ومئتني

  
  . مث البغدادياالمام احلافظ الثقة، أبو حممد، الطالقاين) ت، ق* ( حممود بن خداش - ٦٢

د بن العوام، وسيف بن حدث عن هشيم، وابن املبارك، وفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة، وعبا
  .حممد الثوري، وطبقتهم، فأكثر وجود

الترمذي، وابن ماجة، وأبو عبد الرمحن النسائي يف تأليفه له، وبقي بن خملد، وحيىي بن : حدث عنه
  .صاعد، وحممد بن فريوز االمناطي، وأبو عبد اهللا احملاملي وآخرون

__________  
  ".الثقات " ره ابن حبان يف ذك:  وفيه٢٥١ / ٧" ذيب التهذيب ) " ١(

  .إنه قوي احلديث: وقال الغاليب عن ابن معني: وقال ابن حجر
 ١٣، تاريخ بغداد ٢٠٩، تاريخ جرجان ص ٢٩١ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٩٢ / ٢التاريخ الصغري * 
: ، ذيب الكمال٢٦٩ / ٢، اللباب ١٧٦ / ٨، االنساب ٣٣٩ / ١، طبقات احلنابلة ٩٢، ٩٠/ 

: ، خالصة تذهيب الكمال٦٣، ٦٢ / ١٠، ذيب التهذيب ٢ / ٢٦ / ٤هيب التهذيب ، تذ١٣٠٩
٣٧١، ٣٧٠.  

(*)  

)١٢/١٧٩(  

  

  ).١(روى أمحد بن حممد بن حمرز، عن حيىي بن معني، هو ثقة ال بأس به 
  ).٢(ما بعت شيئا قط وال اشتريته : مسعت حممود بن خداش، يقول: وقال حممد بن أمحد الرواس

  . كأنه ولد يف سنة ستني ومئة:قال السراج
: كنت فيمن غسله، فرأيته يف املنام، فقلت يا أبا حممد، ما فعل بك ربك ؟ قال: وقال يعقوب الدورقي

  .غفر يل، وجلميع من تبعين



  ).٣(فأنا قد تبعتك، فأخرج ورقا من كمه فيه مكتوب يعقوب بن إبراهيم ابن كثري : قلت
  .مات سنة مخسني ومئتني: قال السراج

  ).٤(وقع حديثه عاليا عند سبط السلفي : قلت
  أخربنا االبرقوهي، أخربنا أبو احملاسن البيع، أخربنا حممد بن عبد

العزيز، أخربنا العاصمي، أخربنا ابن مهدي، حدثنا احملاملي، حدثنا حممود بن خداش، حدثنا هشيم، 
  فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك، (: *أخربنا منصور، عن احلسن، وأبو بشر، عن سعيد بن جبري يف قوله

__________  
  .٩١ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٩١ / ١٣" تاريخ بغاد ) " ٢(

  .حممود بن خداش من أهل الصدق والثقة: وفيه عن أيب الفتح حممد بن احلسني االزدي احلافظ، قال
" ذكره ابن حبان يف :  وفيه٦٢ / ١٠" ذيب التهذيب " ، و ٩٢، ٩١ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

  ".الثقات 
  .ثقة: وقال مسلمة

  .، التعليق الرابع١٤٢: هو عبدالرمحن بن مكي وقد تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٤(
(*)  

)١٢/١٨٠(  

  

  ).١(مل يشك، ومل يسأل : قاال ] ٩٤: يونس) * [ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك
  

  .، نزيل مهذاندق، أبو عبد اهللا، اجلرجايناالمام احلافظ الصا*  عبداحلميد بن عصام - ٦٣
مسع سفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، وأبا داود الطيالسي، والعقدي، وسعيد بن عامر، وأبا داود 

  .احلفري، وطبقتهم
  .حيىي بن عبد اهللا الكرابيسي، وأمحد بن حممد بن أوس، وأبو حامت وآخرون: وعنه

  .ي، ومل يقدر يل السماع منهقدمت مهذان، وهو ح: قال ابن أيب حامت
  ).٢(هو صدوق : وقال أيب

  حدثنا عنه احلسن بن علي، وإبراهيم بن: وقال صاحل بن أمحد
مسعت إبراهيم : عمروس، وأمحد بن احلسن بن عزون، وأمحد بن حممد ومسعت القاسم بن أيب صاحل يقول

  .ما لقي اجلرجاين مثله: بن احلسني يقول



  .، ذاكم اجلرجاين)٣(ينكمر : لليس أنا مث: وقال إبراهيم
  ورأيت يف

__________  
 من طريق احلارث، حدثنا القاسم بن سالم، حدثنا ٢٠٢ / ١٥رجاله ثقات، وأخرجه الطربي ) ١(

 / ١" شرح السنة " وقال البغوي يف ..هشيم، أخربنا أبو بشر، عن سعيد بن جبري ومنصور عن احلسن
يا * (، واملراد غريه ممن شك يف ترتيل القرآن، كقوله سبحانه اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم: ١١٧

سل من أرسلنا إليه من قبلك : أي) * واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا* (وقوله ) * أيها النيب اتق اهللا
  .رسال من رسلنا يعين أهل الكتاب، اخلطاب له، واملراد املشركون

  .١٧، ١٦ / ٦اجلرح والتعديل * 
  .كذا االصل، ومل نتبينه) ٣ (١٧ / ٦" لتعديل اجلرح وا) " ٢(

(*)  

)١٢/١٨١(  

  

  

  

  

http://www.shamela.ws  

 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .محن الشامي ، ويسألكم الدعاء قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الر

  .كتبت عن ألف شيخ، ما رأيت مثل اجلرجاين: كتاب أمحد بن يوسف، قال املرار
ذهبت : وملا وقعت احملنة يف اللفظ، سكت اجلرجاين، فخرج عليه أصحاب احلديث، فسمعت أيب يقول

 اللفظ بالقرآن ؟ فسكت ما تقول يف: مع صاحل بن محويه أخي املرار، فوقف على جملس اجلرجاين، فقال
  .أراه حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة: حىت سأله الثالثة، فقال



  .كان أحد العلماء والفقهاء، ثقة صدوقا: قال صاحل بن أمحد
  .إنه ناظر أبا عبيد: قيل

  .مات سنة سبع ومخسني ومئتني
  .سنة ست، وله ذرية كرباء حمتشمون مذان رمحه اهللا: وقيل

  .وايل هذا االمام شئومل يقع لنا من ع
  

 بن حصني، احلافظ االمام الثبت، شيخ الوقت، أبو سعيد عبد اهللا بن سعيد) ع* ( االشج - ٦٤
  .الكندي الكويف املفسر، صاحب التصانيف

حدث عن هشيم بن بشري، وأيب بكر بن عياش، وعبد اهللا بن إدريس، وعقبة بن خالد، وعبد السالم بن 
  ياد بن احلسن بن الفرات، وأيب معاوية، وحفص بن غياث، وإبراهيمحرب، وأيب خالد االمحر، وز

__________  
، تذهيب ٦٨٨: ، ذيب الكمال٦٣ / ١، اللباب ٢٧٠ / ١، االنساب ٧٣ / ٥اجلرح والتعديل * 

 / ٥، ذيب التهذيب ١٥ / ٢، العرب ٥٠٢، ٥٠١ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٤٩ / ٢التهذيب 
، ٢٢٨ / ١، طبقات املفسرين ١٩٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٨ :، طبقات احلفاظ٢٣٧، ٢٣٦
  .١٣٧ / ٢، شذرات الذهب ٢٢٩

(*)  

)١٢/١٨٢(  

  

  .ابن أعني، وحممد بن فضيل، وعبد الرمحن بن حممد احملاريب، واملطلب بن زياد، وخلق كثري
  .وكان أول طلبه للعلم بعد الثمانني ومئة

  .رأيت تفسريه جملد
 وأبو زرعة، وأبو حامت، ويعقوب الفسوي، وأبو بكر بن خزمية، وأبو يعلى اجلماعة الستة،: وعنه

املوصلي، وزكريا الساجي، وعمر بن حممد بن جبري، وحيىي بن حممد بن صاعد، وأبو بكر بن أيب داود، 
وأبو القاسم البغوي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وهناد بن السري الصغري، وخلق سواهم، من آخرهم 

  ".أماليه " ن عبد الصمد اهلامشي يف إبراهيم ب
  ).١(هو إمام أهل زمانه : قال أبو حامت الرازي

  .ما رأيت أحفظ منه: وقال حممد بن أمحد بن بالل الشطوي
  ).٢(صدوق : وقال النسائي



  .تويف يف شهر ربيع االول سنة سبع ومخسني ومئتني: قلت
  .وقد نيف على التسعني

أخربنا إبراهيم بن : دين حممد بن يعقوب االسدي احلنفي ومجاعة، قالواأخربنا القاضي العالمة حميي ال
  عثمان، أخربنا حممد بن عبد

__________  
  . كتب عنه أيب وأبو زرعة، ورويا عنه، وكتبت عنه مع أيب٧٣ / ٥": اجلرح والتعديل " يف ) ١(

ولكن يروي عن قوم االشج ليس به بأس، : مسعت حيىي بن معني يقول: وعن أيب بكر بن خيثمة قال
  .ضعفاء

  .كويف ثقة صدوق: فقال: سئل أيب عنه: وقال عبدالرمحن
  .ليس به بأس: ، وقال مرة٢٣٦ / ٥" ذيب التهذيب ) " ٢(

  .ثقة: وقال اخلليلي ومسلمة بن قاسم
  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : وقال ابن حجر

(*)  

)١٢/١٨٣(  

  

 وأخربنا سنقر بن عبد اهللا حبلب، أخربنا عبد اللطيف بن ،)١(الباقي، وعلي بن عبدالرمحن الطوسي 
يوسف، وعبد اللطيف بن حممد، وأجنب احلمامي، وعلي بن أيب الفخار، وحممد بن حممد بن السباك، 

أخربنا حممد بن : وأخربنا أبو املعايل بن الرفيع، أخربنا حممد بن اخلضر قراءة حبران، وعدة، قالوا مجيعا
أخربنا مالك بن أمحد البانياسي، أخربنا أمحد بن حممد بن موسى بن : و والطوسيعبدا لباقي، قال ه

 هو -القاسم، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي إمالء، حدثنا أبو سعيد االشج، حدثنا عبد السالم 
 يف ثالثني: "  عن خصيف، عن أيب عبيدة، عن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال-ابن حرب 

  من البقر تبيع أو
  .تبيعة

  ".ويف كل أربعني مسنة 
  .عن االشج، فوافقناه بعلو) ٢(أخرجه الترمذي 

  مات احلسن بن عرفة، وعلي بن خشرم، وزيد بن: ويف سنة سبع
__________  

  . ه٥٦٣هو أبو احلسن تاج القراء، صويف كبري، تويف يف صفر سنة ) ١(



  .١٨٢ / ٤" العرب " وهو مترجم يف 
) ١٨٠٣" (سنن ابن ماجة " باب ما جاء يف زكاة البقر، وهو يف : يف الزكاة) ٦٢٢(قم ر) ١(

وخصيف هو ابن عبدالرمحن اجلزري سئ احلفظ، وأبو عبيدة هو ابن عبد اهللا مل يسمع من أبيه، لكن له 
شاهد صحيح يتقوى به من حديث االعمش، عن أيب وائل وإبراهيم، عن مسروق، عن معاذ بن جبل 

عثين النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثالثني بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن ب: قال
وأبو داود ) ٦٨٤١(أخرجه عبد الرزاق " كل أربعني مسنة، ومن كل حامل دينارا، أو عدله معافر 

ين ، والدارقط٣٨٢ / ١والدارمي ) ١٨٠٣(، وابن ماجة ٢٦ / ٥، والنسائي )١٥٧٧(و ) ١٥٧٦(
، وحسنه الترمذي، وصححه ابن ١٩٣ / ٩ و ٩٨ / ٤، والبيهقي )١٧٨(، وابن اجلارود ١٠٢ / ٢

 من ٣٨٢ / ١، ووافقه الذهيب، وهو كما قالوا، وأخرجه الدارمي ٣٩٨ / ١، واحلاكم )٧٤٩(حبان 
طريق أيب بكر بن عياش، عن عاصم ابن دلة عن أيب وائل عن مسروق، عن معاذ وهذا سند حسن، 

  . من طريق شريك عن عاصم به٢٤٧ / ٥" املسند "  يف وهو
(*)  

)١٢/١٨٤(  

  

أخزم، وأمحد بن منصور زاج، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وزهري بن حممد املروزي، 
وسليمان بن معبد السنجي، واحلسن ابن عبد العزيز اجلروي، وأبو الفضل عباس الرياشي، وحممد بن 

  .بن عمرو بن حنان، وحممد بن وزير الواسطيحسان االرزق، وحممد 
  

   * السري بن املغلس السقطي- ٦٥
  .االمام القدوة، شيخ االسالم، أبو احلسن البغدادي

  .ولد يف حدود الستني ومئة
الفضيل بن عياض، وهشيم بن بشري، وأيب بكر بن عياش، وعلي بن غراب، ويزيد بن : وحدث عن

  .هارون، وغريهم بأحاديث قليلة
  .شتغل بالعبادة، وصحب معروفا الكرخي، وهو أجل أصحابهوا

اجلنيد بن حممد، والنوري أبو احلسني، وأبو العباس ابن مسروق، وإبراهيم بن عبد اهللا : روى عنه
صليت وردي ليلة، ومددت رجلي يف : املخرمي، وعبد اهللا بن شاكر، فروى ابن شاكر عنه، قال

  ).١(وعزتك ال مددا : فضممتها، وقلت!  امللوك يا سري، كذا جتالس: احملراب، فنوديت
  محدت اهللا مرة، فأنا: مسعت السري يقول: قال أبو بكر احلريب



__________  
، ١٩٢، ١٨٧ / ٩، تاريخ بغداد ١٢٨، ١١٦ / ١٠، حلية االولياء ٥٥، ٤٨: طبقات الصوفية* 

، ١٥٨ / ٢رآة اجلنان ، م٥ / ٢، العرب ٢١٨، ٢٠٩ / ٢، صفوة الصفوة ١٢: الرسالة القشريية
، ٨٦ / ١، طبقات الشعراين ١٤، ١٣ / ٣، لسان امليزان ١٤، ١٣ / ١١، تاريخ ابن كثري ١٥٩
  .١٢٨، ١٢٧ / ٢، شذرات الذهب ٣٤٠، ٣٣٩ / ٢، النجوم الزاهرة ٨٧

  .٣٣٩ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ١٨٧ / ٩" تاريخ بغداد " ، و ١٢٠ / ١٠" حلية االولياء ) " ١(
(*)  

)١٢/١٨٥(  

  

  .أستغفر من ذلك احلمد منذ ثالثني سنة
أبشر، دكانك : كان يل دكان فيه متاع، فاحترق السوق، فلقيين رجل، فقال: وكيف ذاك ؟ قال: قيل

  ).١(احلمد هللا، مث فكرت، فرأيتها خطيئة : سلمت فقلت
طاها، فرآه إن السري رأى جارية سقط من يدها إناء، فانكسر، فأخذ من دكانه إناء، فأع: ويقال

  .بغض اهللا إليك الدنيا: معروف الكرخي، فدعا له، قال
  ).٢(فهذا الذي أنا فيه من بركات معروف : قال

  ).٣(أشتهي منذ ثالثني جزرة أغمسها يف دبس وآكلها، فما يصح يل : مسعت سريا يقول: وقال اجلنيد
فيها منة، فما أجد إىل ذلك سبيال أحب أن آكل أكلة ليس هللا علي فيها تبعة، وال ملخلوق : ومسعته يقول

)٤.(  
  .ودخلت على السري وهو جيود بنفسه

  .أوصين: فقلت
  ).٥(ال تصحب االشرار، وال تشتغلن عن اهللا مبجالسة االخيار : قال

ما رأيت أعبد هللا من السري، أتت عليه مثان وتسعون سنة ما رئي : مسعت اجلنيد يقول: قال الفرخاين
  ).٦(وت مضطجعا إال يف علة امل

  إين النظر إىل أنفي كل يوم خمافة أن: ومسعته يقول: قال اجلنيد
__________  

  .١٨٨ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٣٩ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ١٨٨ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٩٠ / ٩" تاريخ بغداد " ، و ١١٦ / ١٠" حلية االولياء ) " ٣(



  .٣٣٩ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ١٩٠ / ٩" تاريخ بغداد " ، و ١١٦ / ١٠" حلية االولياء ) " ٤(
  .٣٣٩ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ١٩٠ / ٩" تاريخ بغداد " ، و ١٢٥ / ١٠" حلية االولياء ) " ٥(
  .٣٣٩ / ٢" النجوم الزاهرة ) " ٦(

(*)  

)١٢/١٨٦(  

  

  يكون وجهي قد اسود، وما أحب أن أموت حيث أعرف، أخاف أن ال
  ).١( االرض، فأفتضح تقبلين

  .، يعين الستغراق أوقاته)٢(فاتين جزء من وردي، فال ميكنين قضاؤه : ومسعته يقول
  .كان السري أول من أظهر ببغداد لسان التوحيد، وتكلم يف علوم احلقائق: قال أبو عبد الرمحن السلمي

  .وهو إمام البغداديني يف االشارات
  .كلي، وحممد بن الفضل ابن جابر السقطيوممن صحبه العباس بن يوسف الش: قلت

  .تويف يف شهر رمضان سنة ثالث ومخسني ومئتني
  .تويف سنة إحدى ومخسني: وقيل
  .سنة سبع ومخسني: وقيل

  
، احلافظ الناقد االمام احملقق، أبو علي، البلخي، أحد ابن رجاء) ت* ( احلسن بن شجاع - ٦٦

  .االعالم، له معرفة واسعة، ورحلة شاسعة
 مكي بن إبراهيم وطبقته ببلخ، وحلق عبيداهللا بن موسى، وهو أكرب شيخ له، وأبا نعيم، وأبا مسهر لقي

الغساين، وحيىي الوحاظي، وسعيد ابن أيب مرمي، وأبا الوليد الطيالسي، وأبا صاحل كاتب الليث، وحممد 
  .بن الصلت، وحيىي بن حيىي، وعلي بن املديين، وابن راهويه، وطبقتهم

__________  
  .٣٣٩ / ٢" النجوم الزاهرة " ، و ١١٦ / ١٠" حلية االولياء ) " ١(
  .١٢٤ / ١٠" حلية االولياء " ، و ٥٠": طبقات الصوفية ) " ٢(
 ١، العرب ٥٤٢ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٣٧ / ١، تذهيب التهذيب ٢٦٨، ٢٦٦: ذيب الكمال* 
، ٧٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٨: ، طبقات احلفاظ٢٨٤، ٢٨٢ / ٢، ذيب التهذيب ٤٤٢/ 

  .١٠٤ / ٢شذرات الذهب 
(*)  



)١٢/١٨٧(  

  

الترمذي، وأبو زرعة الرازي، وأمحد بن علي االبار، وحممد بن " جامع " البخاري وذلك يف : روى عنه
  .زكريا البلخي، وأبو العباس السراج، وآخرون

يل بن اخلليل اخلزاز وذلك يف أخربنا احلسن، أخربنا إمساع: قال" صحيحه " وقد روى البخاري يف 
  .هو البلخي: ، فقيل)١(تفسري الزمر 

حممد بن بن إمساعيل، : شباب خراسان أربعة: مسعت قتيبة بن سعيد يقول: قال نصر بن زكريا املروزي
  .وعبد اهللا الدارمي، وزكريا بن حيىي اللؤلؤي، واحلسن بن شجاع البلخي

  . محاد، عن قتيبةهذه حكاية صحيحة، ويرويها أيضا احلسن بن
: قلت: حدثين أمحد بن احلسني القاضي، عن بعض شيوخه، مسع عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يقول: احلاكم

  .يا بين، شباب كانوا عندنا من أهل خراسان، وقد تفرقوا: يا أبة، من احلفاظ ؟ قال
  حممد بن إمساعيل ذاك البخاري، وعبيداهللا بن عبد: من هم ؟ قال: قلت

__________  
) ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن يف االرض إال من شاء اهللا(باب قوله : ٤٢٣ / ٨) ١(

حدثين احلسن، حدثين إمساعيل بن خليل، أخربنا عبدالرحيم، عن زكريا بن أيب زائدة، عن عامر، عن أيب 
  .سه بعد النفخة اآلخرةإين أول من يرفع رأ: " هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

كذا يف مجيع الروايات : قال احلافظ" فإذا أنا مبوسى متعلق بالعرش فال أدري أكذلك كان أم بعد النفخة 
غري منسوب، فجزم أبو حامت سهل بن السري احلافظ فيما نقله الكالباذي بأنه احلسن بن " احلسن " 

قبله، وهو معدود من احلفاظ، ووقع يف شجاع البلخي احلافظ، وهو أصغر من البخاري، لكن مات 
حدثنا احلسني بضم أوله مصغر، ونقل عن احلاكم : املصافحة للربقاين أن البخاري قال يف هذا احلديث

  أنه احلسني بن حممد القباين،
فاهللا أعلم، وإمساعيل بن اخلليل شيخه من أوساط شيوخ البخاري، وقد نزل البخاري يف هذا االسناد 

  . يروي عن واحد، عن زكريا بن أيب زائدة، وهنا بينهما ثالثة أنفسدرجتني، النه
(*)  

)١٢/١٨٨(  

  

  .الكرمي ذاك الرازي، وعبد اهللا بن عبدالرمحن ذاك السمرقندي، واحلسن ابن شجاع ذاك البلخي
أما أبو زرعة، فأسردهم، وأما حممد، فأعرفهم، وأما : يا أبة، من أحفظ هؤالء ؟ قال: فقلت: قال



  .ي، فأتقنهم، وأما ابن شجاع، فأمجعهم لالبوابالدارم
انتهى : مسعت عبد اهللا بن أمحد، مسعت أيب يقول: وقال أبو عمرو حممد بن عمر بن االشعث البيكندي

  .أبو زرعة، والبخاري، وعبد اهللا بن عبدالرمحن، واحلسن بن شجاع: احلفظ إىل أربعة من أهل خراسان
مل يشتهر كما : ن عقيل، فأطرى ذكر احلسن ابن شجاع، فقلت لهفحكيت هذا حملمد ب: قال أبو عمرو

  .النه مل ميتع بالعمر: اشتهر هؤالء ؟ قال
احلسن بن شجاع من أصحاب احلديث ممن أكثر الرحلة والكتب ": الثقات " وقال ابن حبان يف 

  .واحلفظ واملذاكرة، مات وهو شاب، مل ينتفع به
  .يث، رحل وصنف، مث أدركته املنية قبل اخلمسني سنةابن شجاع من أئمة احلد: وقال احلاكم

، مث نقل احلاكم أنه مات يف نصف شوال سنة ست وستني "اجلامع الصحيح " روى عنه البخاري يف 
  .ومئتني عن تسع وأربعني سنة

  كذا نقل عن سعيد بن حممد الصويف، عن حممد بن جعفر البلخي، وهذا
 فما عاش إال حنوا من سبعني سنة، حىت يلحق يف ارحتاله مثل خطأ ال يسوغ، فإن صح تاريخ موته هذا،
  .عبيداهللا بن موسى، وإال فتحديد سنه باطل

)١٢/١٨٩(  

  

كان أبو حامت سهل بن السري البخاري ": رجال البخاري " وأما أبو نصر الكالباذي احلافظ، فقال يف 
ورة الزمر هو احلسن بن شجاع احلسن الذي روى عنه البخاري يف تفسري س: احلافظ احلذاء، يقول

  .احلافظ عندي
مات للنصف من شوال : كتب إلينا الشبييب أن حممد بن جعفر البلخي، حدثهم قال: مث قال أبو نصر

  .سنة أربع وأربعني ومئتني وهو ابن تسع وأربعني سنة
  . هو الذي نقل عنه شيخ احلاكم، فهذا أصح عنه- وهو حممد بن جعفر -الناقل : قلت

 ذاك الصويف عليه، حيث زاد يف تاريخ موته اثنني وعشرين سنة، واتفقا يف عمره ويف نصف شهر وأخطأ
  .موته، وأنه كان يوم االثنني

حممد بن شجاع، وكان أكربهم، وأبو رجاء أمحد بن شجاع، وهو : وله إخوة: مث قال الكالباذي
  .أوسطهم، وأبو شيخ

  
ام احلافظ الصادق، أبو عبد اهللا، السلمي املروزي، االم) ت، ق * ( احلسني بن احلسن بن حرب- ٦٧

  .صاحب ابن املبارك، جاور مبكة، ومجع وصنف



ابن املبارك بشئ كثري، وعن سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، ويزيد بن زريع، وهشيم : وحدث عن
  .بن بشري، والفضل بن موسى، والوليد بن مسلم، وعدة

__________  
 ٤، العقد الثمني ٢ / ١٤٧ / ١، تذهيب التهذيب ٢٨٧: ، ذيب الكمال٤٩/  ٣اجلرح والتعديل * 
 / ٢، شذرات الذهب ٨٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٤ / ٢، ذيب التهذيب ١٩٠، ١٨٩/ 

١١١.  
(*)  

)١٢/١٩٠(  

  

الترمذي، وابن ماجة، وبقي بن خملد، وداود بن علي الظاهري، وعمر بن جبري، وحيىي بن : حدث عنه
  .وجعفر بن أمحد بن فارس، وإبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي، وخلق كثريصاعد، 

  ).١(صدوق : قال أبو حامت
  ).٢(مات يف سنة ست وأربعني ومئتني : وقال ابن حبان

  .مات يف عشر التسعني: قلت
  .المحد" الزهد " وهو راوي كتاب 

  .يقع يل من عواليه يف جزء البانياسي
  .، الباهلي موالهم البصري اخلليع، أبو علي، احلسني بن الضحاكالشاعر املفلق*  اخلليع - ٦٨

  .مدح اخللفاء، وسار شعره، وعمر دهرا
وكان يذكر موت شعبة، وكان ذا ظرف وجمون، وتفنن يف بديع النظم، وكان ندميا مع إسحاق 

  .املوصلي
  .مات سنة مخسني ومئتني
  .وله بضع وتسعون سنة

  .وشهر باخلليع ونه وهناته
  : القائلوهو

__________  
  .٤٩ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٣٣٤ / ٢" ذيب التهذيب ) " ٢(

  .ثقة: قال مسلمة: وفيه



  :ديوانه، وقد مجعه املرحوم عبد الستار أمحد فراج، طبقات الشعراء البن املعتز* 
، ٢٣ ،٥ / ١٠، معجم االدباء ٥٥، ٥٤ / ٨، تاريخ بغداد ٢٢٦، ١٤٦ / ٧، االغاين ٢٧١، ٢٦٨

 ؟ ١٢٣ ٠ / ٢، شذرات الذهب ٣٣٣ / ٢، النجوم الزاهرة ١٦٨، ١٦٢ / ٢وفيات االعيان 
١٢٤.  

(*)  

)١٢/١٩١(  

  

هواك ) ١(ح وإن كان موجعا كبدي يف * فح بالدمع مدمعا من بكى شجوه استرا * ال وحبيك ال أصا 
صل خبدي خديك : لهو) ٤(يف للسقم موضعا * الضىن ) ٣(مل تدع سورة ) ٢(قم من أن يقطعا * أس 

  )٦(وخبدي للدموع غدير ) * ٥(من معان حيار فيها الضمري فبخديك للرياض ربيع * تلق عجيبا 
االمام احلافظ احلجة، شيخ االسالم، أبو علي، ) خ، د، ت * ( احلسن بن الصباح بن حممد- ٦٩

  .الواسطي، مث البغدادي البزار، ويعرف أيضا بابن البزار
) ٧] (بن [ يينة، وأيب معاوية، وإسحاق االزرق، ومبشر بن إمساعيل، ومعن سفيان بن ع: حدث عن

  .عيسى، وشعيب بن حرب، ووكيع، وشبابة بن سوار، وحجاج بن حممد، وعدة
__________  

  .من هواك" االغاين " يف ) ١(
  .تقطعا" معجم االدباء " و " االغاين " يف ) ٢(
  .صورة": معجم االدباء " يف ) ٣(
  .١٦، ١٥ / ١٠" معجم االدباء " ، و ١٧٥، ١٧٤ / ٧" االغاين " ات يف االبي) ٤(
  .للربيع رياض": شذرات الذهب " ، و "وفيات االعيان " يف ) ٥(
  .١٢٤ / ٢" ، وشذرات الذهب ١٦٤ / ٢" وفيات االعيان " البيتان يف ) ٦(
، طبقات ٣٣٢، ٣٣٠ / ٧، تاريخ بغداد ١٩ / ٣، اجلرح والتعديل ٢٩٥ / ٢التاريخ الكبري * 

، تذكرة احلفاظ ١ / ١٣٩ / ١، تذهيب التهذيب ٢٦٨، ذيب الكمال، ١٣٥، ١٣٣ / ١احلنابلة 
 ١١، تاريخ ابن كثري ٤٥٤، ٤٥٣ / ١، العرب ٥٠٠، ٤٩٩ / ١، ميزان االعتدال ٤٧٧، ٤٧٦ / ٢
، ٧٩، ٧٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٧: ، طبقات احلفاظ٢٩٠، ٢٨٩ / ٢، ذيب التهذيب ٤/ 

  .١١٩ / ٢شذرات الذهب 
  .ما بني حاصرتني سقط من االصل) ٧(

(*)  



)١٢/١٩٢(  

  

البخاري، وأبو داود، والترمذي، وأبو بكر بن أيب عاصم، وجعفر الفريايب، وأبو يعلى : حدث عنه
املوصلي، واحلسن بن سفيان، وحممد بن عمر بن جبري، وحيىي بن صاعد، والقاضي أبو عبد اهللا احملاملي، 

  .ثريوخلق ك
  .صدوق، كانت له جاللة عجيبة بغداد: قال أبو حامت

  ).١(كان أمحد ابن حنبل يرفع من قدره وجيله 
ما يأيت على ابن البزار يوم إال وهو يعمل فيه خريا، ولقد كنا خنتلف إىل : وقال عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه

  ).٢(فالن، فكنا نقعد نتذاكر إىل خروج الشيخ، وابن البزار قائم يصلي 
رفع إليه : أدخلت على املأمون ثالث مرات: مسعت احلسن بن الصباح يقول: قال أبو العباس السراج

: وكان ى أن يأمر أحد مبعروف فأخذت، فأدخلت عليه، فقال يل:  قال-أول مرة أنه يأمر باملعروف 
ال ولكين أى عن املنكر، : وتأمر باملعروف ؟ قلت: نعم يا أمري املؤمنني، قال: أنت احلسن البزار ؟ قلت

  فرفعين على ظهر رجل،: قال
  .وضربين مخس درر، وخلى سبيلي

: تشتم عليا ؟ فقلت: وأدخلت املرة الثانية عليه، رفع إليه أين أشتم عليا رضي اهللا عنه، فأدخلت، فقال
ف أشتم صلى اهللا على موالي وسيدي علي، يا أمري املؤمنني، أنا ال أشتم يزيد النه ابن عمك، فكي

  .خلوا سبيله: قال! موالي وسيدي ؟ 
  وذهبت مرة إىل أرض الروم إىل البذندون يف احملنة، فدفعت إىل

__________  
  .٢٩٠ / ٢" ذيب التهذيب " ، و ٣٣٠ / ٧" تاريخ بغداد " ، و ١٩ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٢٩٠ / ٢" ذيب التهذيب " ، و ٣٣١ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(

*)(  

)١٢/١٩٣(  

  

  .أشناس
  ).١(فلما مات خلي سبيلي : قال

  .ثقة صاحب سنة: قال أمحد بن حنبل
  .ليس بالقوي: وقال النسائي



  .صاحل: وقال أيضا
  ).٢(كان من خيار الناس ببغداد : وقال السراج

 أخربكم عبد اهللا: قرأت على حممد بن إبراهيم النحوي، وعلي بن حممد الفقيه، وأمحد بن حممد احلافظ
بن عمر، أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربتنا بيىب بنت عبد الصمد، أخربنا عبدالرمحن بن أيب شريح، 

حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا احلسن بن الصباح البزار، حدثنا شبابة، عن ورقاء، عن عبد اهللا بن 
ناس يسألون حىت لن يربح ال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبدالرمحن، مسعت أنسا يقول

  ".هذا اهللا، خلق كل شئ، وذكر كلمة : يقولوا
  .عن البزار، فوافقناه) ٣(أخرجه البخاري 

__________  
  .٣٣١ / ٧" تاريخ بغداد " اخلرب بطوله يف ) ١(
أمساء " وقال النسائي يف :  وجاء فيه٢٩٠ / ٢" ذيب التهذيب " ، و ٣٣١ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .ي صاحلبغداد": شيوخه 
  .ليس بالقوي": الكىن " وقال يف 

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 
  .اكتب عنه، ثقة، صاحب سنة]: ليعقوب اهلامشي [ وقال االمام أمحد 

لن : " باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه بلفظ:  يف االعتصام٢٣١، ٢٣٠ / ١٣) ٣(
يف ) ١٣٦(وأخرجه مسلم "  خالق كل شئ، فمن خلق اهللا ؟ هذا اهللا: يربح الناس يتساءلون حىت يقولوا

باب بيان الوسوسة من االميان وما يقوله من وجدها، من طريق املختار بن فلفل، عن أنس بن : االميان
ما كذا : إن أمتك ال يزالون يقولون: قال اهللا عزوجل: " مالك، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 يف بدء اخللق، ٢٤٠ / ٦وللبخاري " هذا اهللا خلق اخللق، فمن خلق اهللا ؟ : واما كذا ؟ حىت يقول
يأيت الشيطان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من حديث أيب هريرة قال) ٢١٤(ومسلم 

من خلق ربك، فإذا بلغه، فليستعذ باهللا : من خلق كذا من خلق كذا ؟ حىت يقول له: أحدكم، فيقول
هذا خلق اهللا اخللق، فمن خلق اهللا ؟ : ال يزال الناس يتساءلون حىت يقال: "  رواية ملسلمويف" ولينته 

  ).٤٧٢١(، وهي عند أيب داود "آمنت باهللا : فمن وجد من ذلك شيئا فليقل
  .، فانظره٢٣٢، ٢٣١ / ١٣" الفتح " وقد استوىف احلافظ كالم االئمة يف شرح هذا احلديث يف 

(*)  

)١٢/١٩٤(  

  



  .ربيع اآلخر سنة تسع وأربعني ومئتني، من أبناء الثماننيمات يف 
  

، االمام احلافظ الرباين، شيخ االسالم، أبو احلسن، الكندي ابن سامل بن يزيد*  حممد بن أسلم - ٧٠
  .موالهم اخلراساين الطوسي

  .مولده يف حدود الثمانني ومئة
وجعفر بن عون العمري، وعبيداهللا بن ومسع يزيد بن هارون، ويعلى بن عبيد، وأخاه حممد بن عبيد، 

  موسى، وأبا عبدالرمحن
املقرئ، وحسني بن الوليد النيسابوري، وقبيصة، وأبا نعيم، وعبد احلكم بن ميسرة صاحب ابن جريج، 

  .والنضر بن مشيل، وحماضر بن املورع، وحيىي بن أيب بكري، ومسلم بن إبراهيم
  .وغري ذلك" االربعني " ، و "املسند " وصنف 

إبراهيم بن أيب طالب، واحلسني بن حممد القباين، وإمام االئمة ابن خزمية، وأبو بكر بن أيب : حدث عنه
داود، وحممد بن وكيع الطوسي، وحممد بن أمحد بن زهري الطوسي، وزجنويه بن حممد اللباد، وعلي بن 

  .عبد اهللا، واحلسن بن علي بن نصر الطوسي، وخلق
  .بن احلسن اهلاليل، وحممد بن عبد الوهاب الفراءعلي : وحدث عنه من أقرانه

__________  
، تذكرة ٢٥٤، ٢٣٨ / ٩، حلية االولياء ٢٠١ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٧٧ / ٢التاريخ الصغري * 

 / ١٠، تاريخ ابن كثري ٢٠٤ / ٢، الوايف بالوفيات ٤٣٨، ٤٣٧ / ١، العرب ٥٣٤، ٥٣٢ / ٢احلفاظ 
، ١٠٠ / ٢، شذرات الذهب ٢٣٤، ٢٣٣: طبقات احلفاظ، ٣٠٨ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٤٤
١٠١.  

(*)  

)١٢/١٩٥(  

  

  .كان من االبدال املتتبعني لآلثار: قال أبو عبد اهللا احلاكم
دخلت على حممد بن أسلم، فما شبهته إال بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال فيه حممد بن رافع

  .وسلم
حدثنا من مل تر عيناي مثله أبو عبد اهللا : مسعت ابن خزمية يقولمسعت حممد بن أمحد بن بالويه، : احلاكم

  ).١(حممد بن أسلم 
يف هديه ومسته، وكان : كان ابن مسعود أشبه الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين: وقال قبيصة



  علقمة يشبه بابن مسعود يف ذلك،
  .بسفيان وكيعويشبه بعلقمة إبراهيم، وبإبراهيم منصور، ومبنصور سفيان، و

  .قام حممد بن أسلم مقام وكيع، وأفضل من مقامه، لزهده وورعه وتتبعه لالثر: قال احلاكم
أخربنا إسحاق بن طارق، أخربنا ابن خليل، أخربنا اللبان، أخربنا احلداد، إجازة، أخربنا أبو نعيم، حدثنا 

 حممد بن القاسم الطوسي خادم قرأت على: أيب، حدثنا خايل أمحد بن حممد بن يوسف، حدثنا أيب، قال
إن اهللا ال جيمع أمة حممد صلى اهللا عليه : " حممد بن أسلم، مسعت إسحاق بن راهويه، يقول يف حديث

  ) ".٢(وسلم على ضاللة فإذا رأيتم االختالف، فعليكم بالسواد االعظم 
  يا أبا يعقوب،: فقال رجل

__________  
  .١٠٢، ١٠١ / ٢" شذرات الذهب ) " ١(
باب السواد االعظم، من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي، : يف الفنت) ٣٩٥٠( أخرجه ابن ماجة )٢(

مسعت : مسعت أنس بن مالك يقول: حدثنا معان بن رفاعة السالمي، حدثين أبو خلف االعمى، قال
  .فذكره..رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

عيف لضعف أيب خلف االعمى وامسه حازم بن إسناده ض: ٢٤٦ورقة " الزوائد " قال البوصريي يف 
فذكره، ورواه أبو ..عطاء، رواه عبد بن محيد، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا بقية بن الوليد، أخربنا معان

  .فذكره بإسناده ومتنه..يعلى املوصلي، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد
  = (*)وقد روي هذا 

)١٢/١٩٦(  

  

  .حممد بن أسلم وأصحابه، ومن تبعه: من السواد االعظم ؟ قال
مل أمسع عاملا منذ مخسني سنة كان أشد متسكا بأثر النيب صلى اهللا عليه وسلم من حممد : مث قال إسحاق

  ).١(بن أسلم 
  ومسعت أبا يعقوب املروزي ببغداد، وقلت: قال حممد بن القاسم

؟ ) ٢(وأكرب وأبصر بالدين ] أرجح [ قد صحبت حممد بن أسلم، وأمحد بن حنبل، أيهما كان : له
البصر : يا أبا عبد اهللا، مل تقول هذا ؟ إذا ذكرت حممدا يف أربعة أشياء، فال تقرن معه أحدا: فقال

  .بالدين، واتباع االثر، والزهد يف الدنيا،، وفصاحته بالقرآن والنحو
  .البن أسلم، فتعجب منه" الرد على اجلهمية " نظر أمحد يف كتاب : مث قال يل

  ).٤(ال : رأت عيناك مثل حممد ؟ قلت: يعقوب) ٣(مث قال أبو 



  .سألت حيىي بن حيىي عن ست مسائل، فأفىت فيها: وبه قال حممد بن قاسم
حممد بن أسلم، فأفىت فيها بغري ذلك، فاحتج فيها حبديث النيب صلى اهللا عليه ) ٥(وقد كنت سألت 

  ).٦(وسلم يف كل مسألة، وليس ذاك عندنا 
__________  

احلديث من حديث أيب ذر، وأيب مالك االشعري، وابن عمر، وأيب بصرة، وقدامة بن عبد اهللا = 
  .الكاليب، ويف كلها نظر قاله شيخنا العراقي

لكن مبجموعها يتقوى احلديث، فيكون حجة، وحديث أيب مالك االشعري عند أيب داود : قلت
، وأيب )٢١٦٧(بن عمر عند الترمذي ، وحديث ا٣٩٦ / ٦، وحديث أيب بصرة عند أمحد )٤٢٥٣(

  .١٤٥ / ٥وحديث أيب ذر عند أمحد " املختارة " ، واحلاكم وابن منده والضياء يف ٣٧ / ٣نعيم 
  .١٧٨، ١٧٧ / ١" جممع الزوائد " ، و ٤٦٠ص " املقاصد احلسنة " وانظر 

  .٢٣٩، ٢٣٨ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
أي الرجلني كان عندك أرجح أو أكرب أو أبصر بالدين ؟ : ٢٣٩ / ٩" حلية االولياء " العبارة يف ) ٢(
  .٢٣٩ / ٩" احللية " يف ) ٣(

  .يا أبا يعقوب: مث قال
  .٢٣٩ / ٩" حلية االولياء ) " ٤(
  .مسعت": حلية االولياء " يف ) ٥(
  .٢٣٩ / ٩" حلية االولياء ) " ٦(

(*)  

)١٢/١٩٧(  

  

االذان أحاديث كثرية، مث روى حديث عبد اهللا بن ) ١(ومسعت ابن راهويه ذات يوم، روى يف ترجيع 
يا قوم، قد حدثتكم ذه االحاديث يف الترجيع، وليس يف غري الترجيع إال : ، مث قال)٢(زيد االنصاري 

  .حديث واحد، حديث عبد اهللا بن زيد
  .هذا مبتدع، عامة أهل بلده بالكورة غوغاء: وقد أمر حممد بن أسلم الناس بالترجيع، فقلتم

يا أبا يعقوب، حدثت : احذروا الغوغاء، فإم قتلة االنبياء، فلما كان الليل، دخلت عليه، فقلت: مث قال
يا مغفل، أمل تسمع ما قلت يف : مؤذنك بالترجيع ؟ قال) ٣(هذه االحاديث بالترجيع، فما لك ال تأمر 

  .الغوغاء، إمنا أخاف الغوغاء
، ال يتم لنا أمر )٥(كلما أخذ يف شئ مت له، وحنن عبيد بطوننا ، )٤(فأما أمر حممد بن أسلم، فإنه مساوي 



  ).٦(نأخذ فيه، حنن عند حممد بن أسلم مثل السراق 
  ).٧(اكتب إيل حبال حممد بن أسلم، فإنه ركن من أركان االسالم : وكتب إيل أمحد بن نصر: قال حممد

__________  
برفع الصوت بعد قوهلا مرتني مرتني خبفض الصوت، هو العود إىل الشهادتني مرتني مرتني : الترجيع) ١(

باب صفة االذان، وانظر مسند : يف الصالة) ٣٧٩(وهو ثابت يف حديث أيب حمذورة عند مسلم 
 / ١" معاين اآلثار " و ) ٥٠١(و ) ٥٠٠(، وسنن أيب داود ٤٠٩ / ٣، وأمحد ٥٩، ٥٧ / ١الشافعي 

أخرجه أبو ) ٢) (٣٧٧(، وابن خزمية )٢٨٩(ان ، وابن حب٣٩٣ / ١، والبيهقي ٨٦، والدارقطين ٧٨
، وإسناده صحيح، ٣٩١، ٣٩٠ / ١والبيهقي ) ٧٠٨(، وابن ماجة ٤٣ / ٤وأمحد ) ٤٩٩(داود 

  ".العلل الكبري " والبخاري فيما نقله عنه الترمذي يف ) ٣٧١(وابن خزمية ) ٢٨٧(وصححه ابن حبان 
  .تأمن وهو حتريف" حلية االولياء " يف ) ٣(
  .فإنه يتمادى وهو حتريف": حلية االولياء  " يف) ٤(
  .وحنن عنده منال بطونا، وما هنا هو الصحيح": حلية االولياء " يف ) ٥(
  .٢٤٠ / ٩" حلية االولياء ) " ٦(
  .٢٤٠ / ٩" حلية االولياء ) " ٧(

(*)  

)١٢/١٩٨(  

  

  .صحاب احلديثوكنت يوما عند أمحد بن نصر بعد موت ابن أسلم بيوم، فدخل عليه مجاعة من أ
ينبغي لنا أن جنتمع فنعزي بعضنا بعضا : جئنا من عند أيب النضر، وهو يقرئك السالم، ويقول: وقال

  ).١(مبوت رجل مل نعرف من عهد عمر بن عبد العزيز مثله 
  .يا أبا عبد اهللا، صلى عليه ألف ألف من الناس: وقيل المحد بن نصر

  ).٢(مل نعرف هلذا الرجل نظريا : هم وطاحلهمألف ألف ومئة ألف، يقول صاحل: وقال بعضهم
يا أبا عبد اهللا، تعال : ودخلت على ابن أسلم قبل موته بأربعة أيام بنيسابور، فقال: قال حممد بن القاسم

أبشرك مبا صنع اهللا بأخيك من اخلري، قد نزل يب املوت، وقد من اهللا علي أنه مايل درهم حياسبين اهللا 
  .عليه

  .وال تأذن الحد حىت أموت، وتدفنون كتيب) ٣(لباب أغلق ا: مث قال
واعلم أين أخرج من الدنيا وليس أدع مرياثا غري كسائي ولبدي وإنائي الذي أتوضأ فيه وكتيب هذه، فال 

هذا البين أهداه قريب له، وال أعلم : تكلفوا الناس مؤنة، وكان معه صرة فيها حنو ثالثني درمها، فقال



  ).٤" (أنت ومالك البيك : "  النيب صلى اهللا عليه وسلم قالشيئا أحل يل منه، الن
  :وقال

__________  
  .٢٤٠ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
  .٢٤٠ / ٩" حلية االولياء ) " ٢(
  .٢٤١ / ٩" حلية االولياء " والتصويب من " اهللا : " يف االصل) ٣(
  .حديث صحيح ورد عن غري واحد من الصحابة رضي اهللا عنهم) ٤(

) ٢٢٩٢(وابن ماجة ) ٣٥٣٠(، وأبو داود ٢١٤ / ٢رجه من حديث عبد اهللا بن عمرو أمحد فأخ
مشكل اآلثار " والطحاوي يف ) ٢٢٩١(وسنده حسن، وأخرجه من حديث جابر بن عبد اهللا ابن ماجة 

، واملنذري، وعبد ٢ / ١٤١ورقة " زوائده "  وإسناده صحيح، وصححه البوصريي يف ٢٣٠ / ٢" 
  .ي وغريهماحلق االشبيل

  .٨، والصغري ص )١٠٠١٩" (الكبري " وأخرجه من حديث ابن مسعود الطرباين يف 
(*)  

)١٢/١٩٩(  

  

  ).١" (أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه " 
  ).٢(فكفنوين منها 

فأن أصبتم يل بعشرة ما يستر عوريت، فال تشتروا خبمسة عشر وابسطوا على جنازيت لبدي، وغطوا 
  .ا كسائي، وأعطوا إنائي مسكيناعليه

يا أبا عبد اهللا إن هؤالء قد كتبوا رأي فالن، وكتبت أنا االثر، فأنا عندهم على غري الطريق، وهم عندي 
افعل، فهو فريضة، ينبغي أن يفعل، وما : ما قال اهللا ورسوله: على غري الطريق، أصل الفرائض يف حرفني

  . ينتهى عنه، وتركه فريضةال تفعل، فينبغي أن: قال اهللا ورسوله
وهذا يف القرآن، ويف فريضة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهم يقرؤونه، ولكن ال يتفكرون فيه، قد غلب 

  ).٣(عليهم حب الدنيا 
صحبت حممد بن أسلم أكثر من عشرين سنة مل أره يصلي حيث أراه ركعتني من التطوع إال يوم اجلمعة 

)٤.(  
لفعلت خوفا من الرياء ) ٥(لو قدرت أن أتطوع حيث ال يراين ملكاي : فومسعته كذا وكذا مرة حيل

)٦.(  



  وكان
__________  

  ).١٠٩٤" (صحيحه " وأخرجه من حديث عائشة ابن حبان يف 
  ، وأخرجه من حديث عمر البزار)١٢٥٩(وأخرجه من حديث ابن عمر أبو يعلى والبزار 

  .من حديث مسرة) ١٢٦٠(وأخرجه أيضا ) ١٢٦١(
  .٣٣٩، ٣٣٧ / ٣" نصب الراية " ، و ١٥٦، ١٥٤ / ٤" جممع الزوائد " وانظر 

 و ٤١ و ٣١ / ٦حديث صحيح أخرجه من حديث عمارة بن عمري، عن عمته، عن عائشة أمحد ) ١(
، )٣٥٢٩(و ) ٣٥٢٨(، وأبو داود ٢٠٣ و ٢٠٢ و ٢٠١ و ١٩٣ و ١٧٣ و ١٦٢ و ١٢٧

، والطيالسي ٢٧٤ / ٢، والدارمي )٢٢٩٠(، وابن ماجة ٢٤١ / ٧، والنسائي )١٣٥٨(والترمذي 
، ووافقه الذهيب، وعمة عمارة ال ٤٦ / ٢حسن صحيح، وصححه احلاكم : يف مسنده، وقال الترمذي

 / ٧والنسائي ) ٢١٣٧(، وابن ماجة ٢٢٠ و ٤٢ / ٦تعرف، لكن تابعها عليه االسود عند أمحد 
  .، وسنده صحيح٢٤١

  .ويشهد له حديث عبد اهللا بن عمرو املتقدم
  .فيها حتريف": حلية االولياء " يف ) ٢(
  .٢٤٢، ٢٤١ / ٩" حلية االولياء " اخلرب يف ) ٣(
  .٢٤٣ / ٩" حلية االولياء ) " ٤(
  .ملكاين: يف االصل) ٥(

  ".الوايف بالوفيات " ، و "حلية االولياء " واملثبت من 
  .٢٠٤ / ٢" الوايف بالوفيات " ، و ٢٤٣ / ٩" حلية االولياء ) " ٦(

(*)  

)١٢/٢٠٠(  

  

  .يدخل بيتا له، ويغلق بابه
إن أبا : ما هذا ؟ قالت: ومل أدر ما يصنع حىت مسعت ابنا له صغريا حيكي بكاءه، فنهته أمه، فقلت هلا

احلسن يدخل هذا البيت، فيقرأ ويبكي، فيسمعه الصيب، فيحكيه، وكان إذا أراد أن خيرج، غسل 
  ).١(وجهه، واكتحل، فال يرى عليه أثر البكاء 

انظر أن ال يعلموا من بعثه، وال أعلم منذ صحبته، وصل : وكان يصل قوما، ويكسوهم، ويقول للرسول
  ).٢(أحدا بأقل من مئة درهم إال أن ال ميكنه ذلك 



  .اشتر يل شعريا أسود، فإنه يصري إىل الكنيف، وال تشتر يل إال ما يكفيين يوما بيوم: وكان يقول يل
  ض، ونقيته،واشتريت له مرة شعريا أبي

، فأطعمه نفسك، لعل لك عند اهللا أعماال )٣(إن كنت تنوقت فيه : وطحنته، فرآه، فتغري لونه، وقال
حتتمل أن تطعم نفسك النقي، وأما أنا، فقد سرت يف االرض، ودرت فيها، فباهللا ما رأيت نفسا تصلي 

الطعام، واشتر يل كل يوم خذ هذا ! أشر عندي من نفسي، فبما أحتج عند اهللا إن أطعمتها النقي ؟ 
، واشتر يل رحى فجئين به حىت أطحن بيدي وآكله، لعلي أبلغ ما كان فيه علي )٤(بقطعة شعريا رديئا 

  ).٥(وفاطمة رضي اهللا عنهما 
  .اشتر كبشني عظيمني، وغال ما: وولد له ابن فدفع إيل دراهم، فقال

  .اشتر به دقيقا وال تنخله: شرة أخر، وقالواشتر بعشرة دقيقا واخبزه، ففعلت، وخنلته، فأعطاين ع
  إن العقيقة سنة، وخنل: مث قال

__________  
  .٢٤٣ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
  .٢٤٣ / ٩" حلية االولياء ) " ٢(
  .إن كنت تقيدت فيه": حلية االولياء " يف ) ٣(
  .شعريا أسود رديا" حلية االولياء " يف ) ٤(
  .٢٤٤، ٢٤٣ / ٩ " حلية االولياء" اخلرب يف ) ٥(

(*)  

)١٢/٢٠١(  

  

  .الدقيق بدعة
  ).١(وال ينبغي أن يكون يف السنة بدعة 

  ).٢(وأما كالمه يف النقض على املخالفني من املرجئة واجلهمية، فشائع ذائع : قال
دخلت على : مسعت حممد بن صاحل، مسعت أبا سعيد وحممد شاذان، مسعت حممد بن رافع، يقول: احلاكم

  يا أبا عبد اهللا،: لم، وقبلت بني عينيه، وما شبهته إال بالصحابة، فقال يلحممد بن أس
  .جزاك اهللا عن االسالم خريا
  .حدثنا رباين هذه االمة حممد بن أسلم الطوسي: مسعت ابن خزمية يقول: ومسعت أبا إسحاق املزكي

 ومل أسلم عليه باالمرة، ملا أدخلت على عبد اهللا بن طاهر،: حدثنا حممد بن أسلم، قال: أمحد بن سلمة
  .قد كان ما أي إىل االمري: عمدمت إىل رجل من أهل القبلة فكفرمتوه، فقيل: غضب، وقال



شراك نعلي عمر بن اخلطاب خري منك، وكان يرفع رأسه إىل السماء، وقد بلغين أنك : فقال ابن طاهر
ومل ال أرفع رأسي إىل : قلتال ترفع رأسك إىل السماء، فقلت برأسي هكذا إىل السماء ساعة، مث 

مسعت سفيان : ولكين مسعت مؤمل بن إمساعيل يقول! السماء ؟ وهل أرجو اخلري إال ممن يف السماء ؟ 
  .النظر يف وجوهكم معصية، فقال بيده هكذا، حيبس: يقول

  فأقمنا وكنا أربعة عشر شيخا، فحبست أربعة عشر: قال ابن أسلم
__________  

 ومراد حممد بن أسلم أن خنل الدقيق مل يكن يفعل يف عهد النيب صلى ٢٤٤ / ٩" حلية االولياء ) " ١(
اهللا عليه وسلم، فتركه من باب الورع والتزهد، وليس من الواجب احلتم، فإن خنل الدقيق مباح بإمجاع 

  .أهل العلم
  .٢٤٤ / ٩" حلية االولياء " انظر ما قاله فيهما يف ) ٢(

(*)  

)١٢/٢٠٢(  

  

  .شهرا
  .اهللا حبسين، وهو يطلقين: ع اهللا على قليب أين أردت اخلالص، قلتما اطل

  .وليس يل إىل املخلوقني حاجة
  .فأخرجت، وأدخلت عليه ويف رأسي عمامة كبرية طويلة

  حدثنا خالد بن حيىي، عن عبد اهللا بن احملرر، عن: ما تقول يف السجود على كور العمامة ؟ فقلت: فقال
: يرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سجد على كور العمامة، فقال ابن طاهريزيد بن االصم، عن أيب هر

حدثنا : وعندي أقوى منه: أستعمل هذا حىت جييئ أقوى منه، مث قلت: فقلت) ١(هذا إسناد ضعيف 
كان النيب صلى اهللا عليه : يزيد، حدثنا شريك، عن حسني بن عبد اهللا، عن عكرمة عن ابن عباس، قال

  ).٢( ثوب واحد يتقي بفضوله حر االرض وبردها وسلم يصلي يف
  .هذا الدليل على السجود على كور العمامة

  .ورد كتاب أمري املؤمنني ينهى عن اجلدل واخلصومات: مث قال
  ).٣(نعم، مث خرجت من عنده، وهذا كان مقدرا علي : فتقدم إىل أصحابك أن ال يعدوا، فقلت

 واحد أن جل أصحاب احلديث صاروا إىل حيىي بن حيىي، أخربين غري: فقلت له: قال أمحد بن سلمة
ال أكاتب السلطان، وإن كتب على : فكلموه أن يكتب إىل عبد اهللا بن طاهر يف ختليتك، فقال حيىي

  .لساين، مل أكره، حىت يكون خالصه



  فكتب حبضرته على لسانه، فلما
__________  

متروك : ي، وأبو حامت، وعلي بن اجلنيد والدارقطينلضعف عبد اهللا بن احملرر، فقد قال عمرو بن عل) ١(
احلديث، وضعفه أمحد وابن معني، وأبو نعيم الفضل بن دكني، والنسائي، وأبو حامت وأبو زرعة، وقال 

  .منكر احلديث: البخاري
 و ٣٠٣ و ٢٥٦ / ١" املسند " إسناده ضعيف لضعف شريك، وحسني بن عبد اهللا، وهو يف ) ٢(

باب السجود على الثوب يف شدة احلر، :  يف املساجد٤١٤ / ١البخاري ، وروى ٣٥٤ و ٣٢٠
كنا نصلي مع النيب : عن أنس بن مالك قال) ٥٨٤(والترمذي ) ٦٦٠(وأبو داود ) ٦٢٠(ومسلم 

  .صلى اهللا عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة احلر يف مكان السجود
  .مقدر، بالرفع: يف االصل) ٣(

(*)  

)١٢/٢٠٣(  

  

  .نعم: صل الكتاب إىل ابن طاهر، أمر بإخراجك وأصحابك، قالو
  .الشكاية والتحذير ليست من الغيبة: حدثنا ابن أسلم، مسعت املقرئ، يقول: أمحد بن سلمة

ال يستطيع دفاع مقدور * إن الطبيب بطبه ودوائه : مسعت ابن أسلم ينشد: حممد بن العباس السلطي
* قد كان يربي مثله فيما مضى هلك املداوي واملداوي والذي * أتى ما للطبيب ميوت بالداء الذي 
مرض حممد بن أسلم يف بيت رجل من أهل : قال أمحد بن سلمة) ١(جلب الدواء وباعه ومن اشترى 

  .ال تفارقين الليل، فإين يأتيين أمر اهللا قبل أن أصبح: طوس، فقال له
  .فإذا مت، فال تنتظر يب أحدا، واغسلين للوقت وجهزين

  .فمات يف نصف الليل: قال
  .فأتاهم صاحب االمري طاهر بن عبد اهللا، وأمرهم أن حيملوه إىل مقربة الساذياخ ليصلي عليه طاهر: قال
فوضعت اجلنازة، والناس يؤذنون لصالة الصبح، وما نادى على جنازته أحد، وال روسل بوفاته : قال

  .أحد، وإذا اخللق قد اجتمع حبيث ال يذكر مثله
  .م طاهر، ودفن جبنب إسحاق بن راهويهفأمه

مات حممد بن أسلم لثالث بقني من احملرم سنة اثنتني وأربعني ومئتني : وقال حممد بن موسى الباشاين
  .بنيسابور
كنت مبصر، وأنا أكتب : مسعت أبا النضر الفقيه، مسعت إبراهيم بن إمساعيل العنربي يقول: احلاكم



  بالليل كتب ابن وهب، وذلك
__________  

 والشطر الثاين من البيت االول فيه ٢٤٥ / ١" حياة احليوان الكربى " االول والثاين يف : البيتان) ١(
  .ال يستطيع دفاع حنب قد قضى: برواية

(*)  

)١٢/٢٠٤(  

  

  خلمس بقني من احملرم سنة اثنتني وأربعني، فهتف يب هاتف، يا
 ذلك، وكتبته على ظهر كتايب، فإذا به قد مات إبراهيم مات العبد الصاحل حممد بن أسلم، فتعجبت من

  ).١(يف تلك الساعة 
  ).٢(صلى على حممد بن أسلم ألف ألف إنسان : قيل يل: قال أمحد بن نصر النيسابوري

  .هذا ليس مبمكن الوقوع، وال سيما أنه إمنا علموا مبوته يف الليل، وصلي عليه بعيد الفجر: قلت
  .فاهللا أعلم

أنبأنا عبداملعز بن حممد، أخربنا زاهر بن : أمحد بن هبة اهللا، وزينب بنت عمر، قاالأخربنا أبو الفضل 
طاهر، أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد، أخربنا زاهر بن أمحد، أخربنا حممد بن وكيع الطوسي، حدثنا 

يب أوىف أن احملاريب، عن عبد اهللا بن أ) ٣(حممد بن أسلم، حدثنا حممد بن عبيد، حدثنا سليمان بن يزيد 
  ).٤" (ال ترتل الرمحة على قوم فيهم قاطع رحم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تابعه أبو معاوية الضرير، عن سليمان أيب إدام وهو ضعيف
__________  

  .٢٠٤ / ٢" الوايف بالوفيات ) " ١(
  .١٠١ / ٢" شذرات الذهب ) " ٢(
  .ابن يزيد: زيد، وقيلسليمان بن : ٢٠٨ / ٢" يف امليزان ) " ٣(
من طريق عبيداهللا بن موسى، ) ٦٣(، رقم احلديث ٣٦ص " االدب املفرد " وأخرجه البخاري يف ) ٤(

أخربنا سليمان أبوإدام، مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف وسليمان أبوإدام وهو سليمان بن زيد أو يزيد احملاريب 
ليس يسوى حديثه : ليس بثقة، وقال مرة: ىيروى عباس عن حي": امليزان " الكويف، قال املصنف يف 

 تكذيبه عن ٢٧٩ / ١" املغين " ال حيتج به، ونقل يف : ليس بثقة، وقال ابن حبان: فلسا، وقال النسائي
  .حيىي بن معني

  الكويف" حترف فيه إىل آدم " سليمان بن زيد احملاريب أو االزدي أبوإدام ": التقريب " ويف 



وفيه : ، ونسبه إىل الطرباين، وقال١٥١ / ٨" امع " ، وأورده اهليثمي يف ضعيف، رماه حيىي بن معني
  .أبوإدام احملاريب وهو كذاب

(*)  

)١٢/٢٠٥(  

  

أخربنا أمحد بن سالمة يف كتابه، عن مسعود بن أيب منصور، وقرأته على إسحاق االسدي، أخربكم ابن 
و نعيم، حدثنا حممد بن حممد بن عبيداهللا، حدثنا خليل، أخربنا مسعود، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أب

حممد بن أمحد بن زهري الطوسي، حدثنا حممد بن أسلم، حدثنا يعلى، حدثنا حممد بن عمرو، عن أيب 
" أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا : " سلمة، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

)١.(  
 حممد بن أمحد الغطريفي، حدثنا ابن خزمية، حدثنا حممد بن أسلم، حدثنا عبد حدثنا: وبه قال أبو نعيم

ما رئي رسول اهللا صلى اهللا عليه : احلكم بن ميسرة، حدثنا ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر، قال
  .وسلم
  ).٢(ما رأيته مادا رجليه بني أصحابه : أو قال
  .غريب

 اللبان، أنبأنا احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن جعفر أخربنا إسحاق، أخربنا ابن خليل، أخربنا
املؤدب، حدثنا أمحد بن بطة، حدثنا إمساعيل بن أمحد املديين، حدثنا أبو عبد اهللا بن طوسي مبكة، وهو 

زعمت اجلهمية أن : مسعت حممد بن أسلم يقول: حممد بن القاسم خادم حممد بن أسلم وصاحبه، قال
   أشركوا يفالقرآن خلق، وقد
__________  

، وأبو داود ٤٧٢ و ٢٥٠ / ٢، وأخرجه أمحد ٢٤٨ / ٩" حلية االولياء " سنده حسن، وهو يف ) ١(
، ووافقه الذهيب، ٣ / ١حسن صحيح، وصححه احلاكم : وقال) ١١٦٢(، والترمذي )٤٦٨٢(

  من طريق آخر، فاحلديث صحيح،) ١٣١١(وصححه ابن حبان 
 من طريق حممد بن عجالن، عن القعقاع بن ٣٢٣ / ٢، والدارمي ٥٢٧/  ٢بالطريقني، وأخرجه أمحد 

  .حكيم، عن أيب صاحل عن أيب هريرة
  .وهذا سند حسن

حيدث مبا ال يتابع عليه، وابن جريج : إسناده ضعيف، عبد احلكم بن ميسرة ضعفه الدارقطين، وقال) ٢(



  .٢٥٠ / ٩" احللية " وابو الزبري مدلسان وقد عنعنا، وهو يف 
(*)  

)١٢/٢٠٦(  

  

إين اصطفيتك على الناس برسااليت : * (ذلك وهم ال يعلمون، الن اهللا تعاىل قد بني أن له كالما، فقال
   ].١٤٤: االعراف) * [ وبكالمي

   ].١٦٤: النساء) * [ وكلم اهللا موسى تكليما: * (وقال
   ].١١: طه) * [ يا موسى إين أنا ربك: * (وقال
   ].١٤: طه) [ ١) * (ال إله إال أنا فاعبدينإنين أنا اهللا : * (وقال

  .كان حممد بن أسلم يف وقته يشبه بابن املبارك: وعن بعض أهل العلم، قال
  .حدثنا الزاهد الرباين: وكان زجنويه بن حممد إذا حدث عن حممد بن أسلم يقول

  
اهللا، أمحد بن سعيد ، أمري الرباط، أبو عبد االمام احلافظ احلجة) خ، م، د، ت، س* ( الرباطي - ٧١

  .ابن إبراهيم املروزي الرباطي االشقر، نزيل نيسابور
مسع وكيعا، وعبد الرزاق، ووهب بن جرير، وسعيد بن عامر الضبعي، وإسحاق السلويل وأبا عاصم، 

  .وطبقتهم
البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وإبراهيم بن أيب طالب، واحلسني بن حممد : وعنه

  .لقباين، وأبو بكر بن خزمية، وأبو العباس الثقفي، وآخرونا
__________  

  .، وقد اختصره املؤلف٢٤٥، ٢٤٤ / ٩" احللية " هو يف ) ١(
، طبقات احلنابلة ١٦٦، ١٦٥ / ٤، تاريخ بغداد ٣٧٨ / ٢، التاريخ الصغري ٦ / ٢التاريخ الكبري * 
، ١ / ١١ / ١، تذهيب التهذيب ٢٢: كمال، ذيب ال١٤ / ٢، اللباب ٦٩ / ٦، االنساب ٤٥ / ١

، تاريخ ابن ٣٩٠ / ٦، الوايف بالوفيات ٤٤٠، ٤٣٩ / ١، العرب ٥٣٩، ٥٣٨ / ٢تذكرة احلفاظ 
: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٦: ، طبقات احلفاظ٣١، ٣٠ / ١، ذيب التهذيب ٣٤٥ / ١٠كثري 

  .١٠٢ / ٢، شذرات الذهب ٦
(*)  

)١٢/٢٠٧(  

  



يا أبا عبد اهللا، إنه : جئت إىل أمحد بن حنبل، فجعل ال يرفع رأسه إيل، فقلت: روي عن الرباطي، قال
  .يكتب عين احلديث خبراسان، فإن عاملتين ذا، رموا حبديثي

! أين عبد اهللا بن طاهر وأتباعه، فانظر أين تكون منه ؟ : يا أمحد، هل بد أن يقال يوم القيامة: فقال
  ).١(ل يردد قوله علي إمنا والين أمر الرباط، فجع: قلت

  .تويف الرباطي سنة مخس وأربعني ومئتني
  .سنة ثالث وأربعني: وقيل

أخربنا ابن عساكر، أنبأنا عبدالرحيم بن أيب سعد، أخربنا سعيد بن احلسني، أخربنا الفضل بن احملب، 
حمبوب بن أخربنا أبو احلسني اخلفاف، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثنا أمحد بن سعيد الرباطي، حدثنا 

فرضت صالة احلضر والسفر : احلسن، حدثنا داود، عن الشعيب، عن مسروق، عن عائشة، قالت
، فلما أقام رسول اهللا باملدينة زيد يف صالة احلضر ركعتان ركعتان، وتركت صالة )٢(ركعتني ركعتني 

  ).٣(الفجر لطول القراءة، واملغرب الا وتر النهار 
__________  

  .كان ثقة فاضال فهما عاملا: ، وقال اخلطيب١٦٦ / ٤" اد تاريخ بغد) " ١(
  .كان ثقة ثقة]: الرباطي [ مسعت عبدالرمحن بن يوسف يقول يف : وفيه عن ابن سعيد، قال

  .ركعتان ركعتان: يف االصل) ٢(
من طريقني عن حمبوب بن احلسن ذا االسناد، وأخرجه ابن حبان ) ٣٠٥(وأخرجه ابن خزمية ) ٣(
طريق احلسني بن حممد بن أيب معشر، عن عبد اهللا بن صاحل، عن حمبوب بن احلسن، من ) ٥٤٤(

صدوق فيه لني، ": التقريب "  قال احلافظ يف - وامسه حممد وحمبوب لقب به -وحمبوب بن احلسن 
هذا حديث غريب مل يسنده أحد أعلمه غري حمبوب بن احلسن، رواه أصحاب داود، : وقال ابن خزمية

  .الشعيب، عن عائشة خال حمبوب بن احلسنعن : فقالوا
 من طريقني، عن داود، لكن ثبت احلديث من ٢٦٥ و ٢٤١ / ٦والرواية املنقطعة عند أمحد : قلت

  = (*)، ومن ١٤٦ / ١" املوطأ " طريق آخر بأخصر مما هنا، فقد أخرجه مالك يف 

)١٢/٢٠٨(  

  

  ).١( من االئمة املقتدى م -واهللا  -كان الرباطي : مسعت أبا علي احلافظ يقول: قال احلاكم
  .كان حافظا متقنا: وقال اخلليلي

لو كان احلسن البصري حيا، الحتاج إىل إسحاق بن راهويه، ومل أر بعده : وقال حممد بن علي الصفار
  .مثل أمحد الرباطي



  
العرج ، احلافظ البارع الثقة، أبو العباس، اابن إبراهيم) خ، م، د، س، ت* ( فضل بن سهل - ٧٢

  .البغدادي الرام
  .ولد يف حدود الثمانني ومئة أو قبلها

وحدث عن يزيد بن هارون، وحسني اجلعفي، وأيب أمحد الزبريي، وزيد بن احلباب، وحممد بن بشر 
العبدي، وعبد الوهاب بن عطاء، وأيب نوح قراد، وأيب عاصم واحلسن بن موسى وشبابة، وعفان، 

   النضر، وحيىي بن غيالن، ويونس بنويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأيب
  .حممد، وخلق ال ينحصرون، وكان من أعيان احلفاظ

__________  
عن صاحل بن كيسان، عن عروة بن الزبري، عن عائشة ) ٦٨٥(، ومسلم ٣٦١ / ١طريقه البخاري = 

يد يف فرضت الصالة ركعتني ركعتني يف احلضر والسفر، فأقرت صالة السفر، وز: " أم املؤمنني قالت
  ".فأقرت صالة السفر على الفريضة االوىل " ويف رواية ملسلم " صالة احلضر 

  .ثقة: قال النسائي:  وفيه٣٠ / ١" ذيب التهذيب ) " ١(
 / ١، اللباب ٥٣ / ١، طبقات احلنابلة ٣٦٥، ٣٦٤ / ١٢، تاريخ بغداد ٦٣ / ٧اجلرح والتعديل * 

، ٥٥٣، ٥٥٢ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٣٩  /٣، تذهيب التهذيب ١٠٩٩: ، ذيب الكمال٧٥
، خالصة ٢٤٧: ، طبقات احلفاظ٢٧٨، ٢٧٧ / ٨، ذيب التهذيب ٣٥٢ / ٣ميزان االعتدال 
  .٣٠٩: تذهيب الكمال

(*)  

)١٢/٢٠٩(  

  

االئمة الستة سوى ابن ماجه، وأمحد بن عمرو البزار، وابن أيب عاصم، والبغوي، وعبدان : حدث عنه
د، وعمر بن جبري، وأبو العباس السراج، والقاضي احملاملي، وحممد بن خملد العطار، اجلواليقي، وابن صاع

  .وعدة
النه كان ال يفوته : مل ؟ قال: أنا ال أحدث عن فضل االعرج قلت: مسعت أبا داود يقول: قال عبدان

  . سننهما ذا اخليال يغمز احلافظ، مث هذا أبو داود قائل هذا قد روى عنه يف: قلت) ١(حديث جيد 
  ).٢(ثقه : وقال النسائي
  ).٣(صدوق : وقال أبو حامت

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 



مات الفضل بن سهل ببغداد يوم االثنني لثالث بقني من صفر سنة مخس : قال حممد بن إسحاق السراج
كان ذا ومخسني ومئتني عن نيف وسبعني سنة، ويف اليوم املذكور أرخه أيضا أبو عبيد بن حربويه، و

  .غرائب
__________  

، ٣٥٢ / ٣" ميزان االعتدال " ، و ٣٦٥ / ١٢" تاريخ بغداد " ، و ١٠٩٩": ذيب الكمال ) " ١(
  .وكان ال يكاد يفوته حديث فرد: ٥٥٣ / ٢املؤلف " تذكرة " ، ويف ٢٧٨ / ٨" ذيب التهذيب " و 
 / ٢" تاريخ بغداد " ، وجاء يف ٢٧٨ / ٨" ذيب التهذيب " ، و ٣٥٢ / ٣" ميزان االعتدال ) " ٢(

فضل بن سهل االعرج كان أحد : مسعت أمحد بن احلسني الصويف يقول: ، عن ابن عدي، قال٣٦٥
  .الدواهي

  .يعين يف الذكاء واملعرفة وجودة االحاديث: فعقب اخلطيب قائال
  .واهللا أعلم

، ٣٥٢ / ٣" ميزان االعتدال " ، و ٣٦٤ / ١٢" تاريخ بغداد " ، و ٦٣ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٣(
  .٢٧٨ / ٨" ذيب التهذيب " و 
(*)  

)١٢/٢١٠(  

  

: أخربنا علي بن حممد بن أمحد، وعبد الويل بن رافع، وأمحد بن هبة اهللا، وعيسى بن بركة، ومجاعة، قالوا
  .س مئةأخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا سعيد بن أمحد بن البناء، وأنا يف الرابعة سنة تسع وأربعني ومخ

أخربنا أبو نصر حممد بن حممد اهلامشي، أخربنا حممد بن عمر زنبور، حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد، 
وحدثنا الفضل ) ح(حدثنا عبدة الصفار، حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن منصور، واالعمش، 
نا زهري بن حممد، وابن بن سهل، حدثنا االسود بن عامر، أخربنا إسرائيل عن منصور، واالعمش، وحدث

  حدثنا عبيداهللا بن موسى، حدثنا اسرائيل عن منصور، عن إبراهيم، عن:  قاال- واللفظ له -كرامة 
يف :  وقال حيىي ابن آدم-كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة أو غار : علقمة، عن عبد اهللا قال

فإنا لنتلقاها من فيه، إذ خرجت علينا حية  ] ١ :املرسالت) * [ واملرسالت عرفا: * (غار، فأنزلت عليه
وقيت شركم، ووقيتم : " فابتدرناها، فسبقتنا، فدخلت جحرها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .شرها
."  

عن عبدة ومات معه أبو حممد الدارمي بسمرقند، وعبد اهللا بن هاشم الطوسي، ) ١(أخرجه البخاري 



بد اهللا بن أيب زياد القطواين، وعبد الغين بن رفاعة مبصر، واملعتز باهللا وعتيق بن حممد بنيسابور، وع
قتلوه، وحممد بن حرب النشائي، وأبو حيىي صاعقة، وموسى بن عامر املري، وحممد بن كرام شيخ 

  .الكرامية، واجلاحظ، وأبو حامت خبلف فيهما
__________  

  .باب سورة واملرسالت:  يف التفسري٥٢٧ / ٨) ١(
(*)  

)١٢/٢١١(  

  

ابن داود بن إبراهيم االمام احلافظ القدوة شيخ االسالم، أبو جعفر ) د، س * ( حممد بن منصور- ٧٣
  .الطوسي مث البغدادي العابد

مسع سفيان بن عيينة، ومعاذ بن معاذ، وإمساعيل بن علية، ويعقوب ابن إبراهيم الزهري، وحيىي القطان 
  .وطبقتهم

ي يف سننهما، وأبو جعفر مطني، وابن صاعد، وحممد بن هارون أبو داود، والنسائ: حدث عنه
  .احلضرمي، وأبو عبد اهللا احملاملي، وآخرون

ال أعلم إال خريا، صاحب صالة : سألت أبا عبد اهللا عن حممد بن منصور، فقال: قال أبو بكر املروذي
)١.(  

  ).٢(ثقة : وقال النسائي
املؤذن، مسعت حممد بن منصور الطوسي، وحواليه قوم، حدثنا أمحد بن حممد : قال أبو حفص بن شاهني

اصربوا، : يا أبا جعفر، أيش اليوم عندك، قد شك الناس فيه ؟ أيوم عرفة هو أو غريه ؟ فقال: فقالوا
من أين ذلك فعدوا االيام فكان : هو يوم عرفة، فاستحيوا أن يقولوا له: فدخل البيت مث خرج، فقال

  .كما قال
  من: سالم الوراق يقول لهفسمعت أبا بكر بن 
__________  

، ٣٢٠، ٣١٨ / ١، طبقات احلنابلة ٢٥٠، ٢٤٧ / ٣، تاريخ بغداد ٩٤ / ٨اجلرح والتعديل * 
، النجوم ٤٧٣، ٤٧٢ / ٩، ذيب التهذيب ٧٠ / ٥، الوايف بالوفيات ١٢٧٥: ذيب الكمال

  .٣٦٠: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤٣ / ٢الزاهرة 
  .٢٤٨ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
ال : وقال يف موضع آخر: ، وفيه٤٧٣ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ٢٥٠ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(



  .بأس به
  ".الثقات " كان من االخيار، وذكره ابن حبان يف : وقال ابن أيب داود

  .وكان صدوقا ثقة صاحلا...كان من االبدال: ٣٤٣ / ٢" النجوم الزاهرة " وقال ابن تغري بردي يف 
(*)  

)١٢/٢١٢(  

  

قلت ال أعرف هذا املؤذن، ومل ) ! ١(دخلت، فسألت ريب، فأراين الناس يف املوقف : أين علمت ؟ قال
  .يبعد وقوع هذا ملثل هذا الويل، ولكن الشأن يف ثبوت ذلك

حممد ابن منصور الطوسي أستاذ أيب سعيد ": طبقات الصوفية " قال احلافظ أبو سعيد النقاش يف كتاب 
  .، وأيب العباس بن مسروق، كتب احلديث الكثري، ورواهاخلراز
  مىت رأيت الصويف مكبا على احلديث فثق به، ومىت رأيته: قلت

) ٢(نائيا عن احلديث، فال تفرح به، السيما إذا انضاف إىل جهله باحلديث عكوف على ترهات 
* ل أفسد الدين إال امللوك وه: الصوفية، ورموز الباطنية، نسأل اهللا السالمة، كما قال ابن املبارك

السكون : سألت حممد بن منصور عن حقيقة الفقر، فقال: وأحبار سوء ورهباا وعن أيب سعيد اخلراز
  .عند كل عدم، والبذل عند كل وجود

أن تصلي حىت ال يبقى : إذا أكلت وشبعت فما شكر تلك النعمة ؟ قال: وعن حممد بن منصور، أنه سئل
  .يف جوفك منه شئ

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : حدثنا حممد بن منصور الطوسي، قال: احلسني بن مصعبقال 
  ).٣(عليك باليقني : مرين بشئ حىت ألزمه، قال: النوم، فقلت

  يعرف اجلاهل بالغضب يف غري شئ، وإفشاء السر،: وعنه قال
__________  

  .٢٤٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .االباطيل:  املشددة وضمهابضم التاء، وفتح الراء) ٢(
  .٢٥٠ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٢/٢١٣(  

  



  .والثقة بكل أحد، والعظة يف غري موضعها
  .مات رمحه اهللا يف شوال سنة أربع ومخسني ومئتني، وعاش مثانيا ومثانني سنة

حة، أخربنا أبو عمر أخربنا الناصح، أخربتنا شهدة، أخربنا ابن طل: أخربنا حممد بن بطيخ ومجاعة، قالوا
  بن مهدي، حدثنا احملاملي، حدثنا حممد بن منصور، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا

أيب، عن ابن إسحاق، حدثين حممد بن طلحة بن يزيد، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، مسع النيب صلى اهللا 
ون مين مبرتلة هارون من أال ترضى يا علي أن تك: " عليه وسلم قال لعلي هذه املقالة حني استخلفه

  ) ".١(موسى ؟ إال أنه ال نيب بعدي 
  

 ، وامسه سابور، االمام احلافظ احلجة القدوة، ابن أيب زيد) خ، م، د، س، ت* ( حممد بن رافع - ٧٤
  .بقية االعالم، أبو عبد اهللا القشريي موالهم النيسابوري

  . نيف وتسعنيولد سنة نيف وسبعني ومئة يف أيام مالك االمام، ورحل سنة
__________  

ويف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه :  يف املغازي٣٧٠٦إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(
والترمذي ) ٢٤٠٤(يف املغازي ومسلم ) ٤٤١٦(باب من فضائل علي بن أيب طالب، و : وسلم

  .من طرق عن سعد) ٣٧٣١(
، طبقات ٢٥٤ / ٧، اجلرح والتعديل ٣٨٣  /٢، التاريخ الصغري ٨٢، ٨١ / ١التاريخ الكبري * 

، تذهيب التهذيب ١١٩٦، ١١٩٥: ب، ذيب الكمال / ٤٥٣: ، االنساب، ورقة٢٩٧ / ١احلنابلة 
، تاريخ ٦٨ / ٣، الوايف بالوفيات ٤٤٥ / ١، العرب ٥١٠، ٥٠٩ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٢٠٣ / ٣

، طبقات ٣٢١ / ٢ الزاهرة ، النجوم١٦٢، ١٦٠ / ٩، ذيب التهذيب ٣٤٦ / ١٠ابن كثري 
  .١٠٩ / ٢، شذرات الذهب ٣٣٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٢، ٢٢١: احلفاظ

(*)  

)١٢/٢١٤(  

  

  .ومسع ما ال يوصف كثرة، ومجع، وصنف
  .شيخ عصره خبراسان يف الصدق والرحلة": تارخيه " قال فيه احلاكم يف 

ك، وأبا بكر بن أيب أويس، وطبقتهم مسع باحلجاز سفيان بن عيينة، ومعن بن عيسى، وابن أيب فدي
  .باحلجاز

وعبد اهللا بن إدريس، ووكيعا، وابن منري، وأبا معاوية، وأبا أسامة، ويونس بن بكري، واحلسني اجلعفي، 



  .وعدة بالكوفة
وعبد الرزاق، وأخاه عبد الوهاب، ويزيد بن أيب حكيم، وعبد اهللا الوليد، وإمساعيل بن عبد الكرمي 

  .اود، ووهب بن جرير، وأبا قتيبة، وأبا علي احلنفي، ومحاد بن مسعدة وعدة بالبصرةباليمن، وأبا د
  .ومن يزيد بن هارون وطبقته بواسط

  .ومن شبابة باملدائن
  .ومن أيب النضر وعدة ببغداد

  .ومن النضر بن مشيل، ومكي بن إبراهيم وطبقتهما خبراسان
  .وعين بالسنن علما وعمال وعمر، وارحتل الناس إليه

البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي يف تصانيفهم، وحممد بن حيىي الذهلي، : حدث عنه
وأمحد بن سلمة، وأبو زرعة، وإبراهيم بن أيب طالب، وأبو بكر بن خزمية، وأبو بكر بن أيب داود، وحممد 

ن حممد، وخلق، بن عقيل البلخي، وجعفر بن أمحد بن نصر، وحممد بن إسحاق الثقفي، وزجنويه ب
  .آخرهم موتا حاجب بن أمحد الطوسي

  ).١" (الثقفيات " ومن طريقه يقع حديثه عاليا يف 
__________  

هي عشرة أجزاء حديثية، تأليف أيب عبد اهللا القاسم بن الفضل بن أمحد الثقفي االصبهاين احلافظ ) ١(
  . ه٤٨٩املتوىف سنة 

(*)  

)١٢/٢١٥(  

  

: د اهللا حممد بن يعقوب، مسعت أبا عمرو املستملي، مسعت حممد بن رافع يقولأخربنا أبو عب: قال احلاكم
  كنت مع أمحد بن حنبل

وإسحاق عند عبد الرزاق، فجاءنا يوم الفطر، فخرجنا مع عبد الرزاق إىل املصلى، ومعنا ناس كثري فلما 
رأيت اليوم : د وإسحاقرجعنا من املصلى، دعانا عبد الرزاق إىل الغداء، فجعلنا نتغدى معه، فقال المح

  .يا أبا بكر، حنن ننظر إليك هل تكرب فنكرب: قاال! ! منكما شيئا عجبا، مل تكربا 
  .فلما رأيناك مل تكرب أمسكنا

  .وأنا كنت أنظر إليكما، هل تكربان فأكرب: قال
ىل ما رأيت من احملدثني أهيب من حممد بن رافع، كان يستند إ: قال جعفر بن أمحد بن نصر احلافظ

الشجرة الصنوبر يف داره، فيجلس العلماء بني يديه على مراتبهم، وأوالد الطاهرية ومعهم اخلدم، كأن 



  .على رؤوسهم الطري
  ).١(فيأخذ الكتاب، ويقرأ بنفسه، وال ينطق أحد، وال يتبسم إجالال له 

ر أحد يراجعه أو وصلى اهللا على حممد، ويأخذ الكتاب، فال يقد: وإذا تبسم واحد أو راطن صاحبه، قال
  .يشري بيده

إىل طاهر بن عبد [ ولقد تبسم خادم من خدم الطاهرية يوما، فقطع ابن رافع جملسه، فانتهى اخلرب بذلك 
  .فأمر بقتل اخلادم، حىت احتلنا خلالصه) ٢] (اهللا 

  بعث طاهر بن عبد اهللا إىل ابن رافع خبمسة: قال زكريا بن دلويه
__________  

  .شيخ صدوق: قال ابن أيب حامت عن أيب زرعة:  وفيه١٦٢ / ٩" ذيب ذيب الته) " ١(
  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 

حممد بن رافع ": ذكر مشايخ نيسابور " وقال أمحد ابن سيار يف : كان من خيار عباد اهللا: وقال البخاري
  .كان ثقة، حسن الرواية عن أهل اليمن

  .ثبت": الصلة "  ، ومسلمة يف"مشيخته " وقال النسائي يف 
  .زيادة يقتضيها السياق) ٢(

(*)  

)١٢/٢١٦(  

  

  آالف درهم مع رسول، فدخل عليه بعد العصر، وهو يأكل اخلبز مع
  .الفجل

  .بعث االمري إليك ذا املال: فوضع الكيس، فقال
إمنا تغرب بعد ساعة، وقد ) ١(خذ خذ ال أحتاج إليه، فإن الشمس قد بلغت رأس احليطان : فقال

  ).٢(اوزت الثمانني إىل مىت أعيش ؟ فرد ج
  .يا أبة، ليس لنا الليلة خبز: فدخل ابنه، وقال: قال
فبعث ببعض أصحابه خلف الرسول لريد املال إىل طاهر فزعا من ابنه أن يذهب خلفه، فيأخذ : قال
  .املال

  .رمبا كان خيرج إلينا حممد بن رافع يف الشتاء وقد لبس حلافه: قال زكريا
رأيت أمحد بن حنبل بني يدي يزيد بن هارون ببغداد، ويف يده : حدثنا حممد بن رافع: ن سلمةأمحد ب

  .كتاب لزهري عن جابر، وهو يكتبه



  .نعرفه: يا أبا عبد اهللا، تنهونا عن جابر وتكتبونه ؟ قال: فقلت
نا أفدت أمحد أ: أخربنا حممد بن أمحد بن عمر، مسعت أمحد بن سلمة، مسعت حممد بن رافع يقول: احلاكم

  .بن حنبل، عن يزيد بن مسلم الصنعاين الراوي عن وهب
  .ونزلت أنا وأمحد، ومات الشيخ

  .وكان قد أتى له مئة ومخس وثالثون سنة
رأيت باليمن : حدثنا حممد بن رافع، مسعت عبد الرزاق، مسعت معمرا يقول: قال أمحد بن عمر بن يزيد

  .بغل تام) ٣(عنقود عنب وقر 
__________  

  .رؤوس اجلبال: ٦٨ / ٣" الوايف بالوفيات " يف ) ١(
  .رجع: أي) ٢(

  .ورده: ٦٨ / ٣" الوايف بالوفيات " ويف 
  .فرد املال، ومل يقبل: ٥٩٨": ذيب الكمال " ويف 

  .احلمل الثقيل: بكسر الواو، وسكون القاف) ٣(
(*)  

)١٢/٢١٧(  

  

  ).١(ابن رافع ثقة مأمون : قال مسلم والنسائي
مات حممد بن رافع يف ذي احلجة، سنة مخس وأربعني ومئتني، وغسله أمحد بن نصر : ويه بن حممدقال زجن

  .العابد، وصلى عليه حممد ابن حيىي
 -أخربنا أمحد بن بالويه العفصي، حدثنا حممد بن إسحاق ابن إبراهيم، مسعت أبا بكر املدين : احلاكم

يف املنام بعد موته بثالث يف حجره مصحف يقرأ، رأيت حممد بن رافع :  يقول-حممد بن نعيم : يعين
  .أليس قد مت ؟ فنظر إيل نظرة منكرة: فقلت له

  ).٢(بشرين بالروح والراحة : سألتك باهللا إال ما حدثتين، ما فعل بك ربك ؟ قال: فقلت
بن أخربنا أبو احلسني احلافظ، أخربنا جعفر بن علي، وعلي بن هبة اهللا، وأمحد بن حممد، وعبد اهللا 

أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا أبو القاسم بن الفضل، حدثنا ابن حممش، أخربنا حاجب : رواحة، قالوا
بن أمحد، حدثنا حممد بن رافع، حدثنا إبراهيم بن احلكم بن أبان، حدثين أيب، عن عكرمة أن أبا هريرة 

 فسأله النيب صلى اهللا عليه حدثه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر برجل يسوق بدنة وهو ميشي،
  .إا بدنة: وسلم، فقال



  ).٣(فأمره أن يركبها 
__________  

  .٦٨ / ٣" الوايف بالوفيات ) " ١(
  .٦٨ / ٣" الوايف بالوفيات ) " ٢(
 من طريقني عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة، عن أيب هريرة، ٤٧٨، و ٢٧٨ / ٢وأخرجه أمحد ) ٣(

، ومسلم ٤٣٠، ٤٢٩ / ٣ والبخاري ٤٨٧ / ٢طريقه أمحد ، ومن ٣٨٧ / ١وأخرجه مالك 
، ٤٨١ و ٢٥٤ و ٢٤٥ / ٢، وأخرجه أمحد )١٧٦٠(، وأبو داود ١٧٦ / ٥والنسائي ) ١٣٢٢(

   من٣١٢ / ٢من طريقني، عن أيب الزناد وأخرجه أيضا ) ٣١٠٣(وابن ماجة 
  .طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة

(*)  

)١٢/٢١٨(  

  

ابن سليمان بن أشعث، االمام املتقن احلافظ، أبو األشعث ) خ، ت، س، ق * ( أمحد بن املقدام- ٧٥
  .العجلي البصري

مسع محاد بن زيد، وحزم بن أيب حزم، وعبد اهللا بن جعفر املديين، ويزيد بن زريع، وخالد بن احلارث، 
  .وفضيل بن عياض، وعثام بن علي، ومعتمر بن سليمان، ومجاعة

البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والبغوي، وابن أيب داود، وحيىي بن صاعد، : حدث عنه
وعلي بن عبد اهللا بن مبشر، وأمحد بن علي اجلوزجاين، والقاضي أبو عبد اهللا احملاملي، وابن خزمية، 

  .واحلسني بن حيىي القطان، وخلق كثري
  ).١(ثقة : قال النسائي

  ).٢(حديث كان صاحب : وقال ابن خزمية
  ).٣(حمله الصدق : وقال أبو حامت

  .ولدت قبل موت املنصور بسنتني: قال أبو األشعث
  .ال أحدث عنه: قال أبو داود

  كان يعلمهم اون، كان بالبصرة
__________  

، ٤٣: ، ذيب الكمال٣٢٦ / ٢، اللباب ١٦٦، ١٦٢ / ٥، تاريخ بغداد ٧٨ / ٢اجلرح والتعديل * 
، ٨١ / ١، ذيب التهذيب ٥ / ٢، العرب ١٥٨ / ١، ميزان االعتدال ١ / ٢٧/  ١تذهيب التهذيب 



  .١٢٧ / ٢، شذرات الذهب ١٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٠: ، طبقات احلفاظ٨٢
  .١٦٥ / ٥" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٦٥ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٧٨ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٣(

(*)  

)١٢/٢١٩(  

  

  . الدراهم، مث يرقبوا، فإذا جاء من يرفعها، صاحوا به، وخجلوهجمان، يلقون صرة
فعلمهم أبو األشعث أن يتخذوا صرة فيها زجاج، فإذا أخذوا صرة الدراهم، فصاح صاحبها، وضعوا 

  ).١(بدهلا يف احلال صرة الزجاج 
  .مات يف صفر سنة ثالث ومخسني ومئتني: قلت

  .، وغري ذلك وعاش بضعا وتسعني سنة"لثقفيات ا" يقع حديثه عاليا يف جزء احلفار، ويف 
  .وكان أسند من بقي بالبصرة

أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن غالية، قاال
البناء، أخربنا علي بن أمحد، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا أمحد بن املقدام، 

كتب إيل عبد اهللا بن رباح، مسعت عبد اهللا بن عمرو : دثنا محاد بن زيد، عن أيب عمران اجلوين، قالح
هجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسمع أصوات رجلني اختلفا يف آية، فخرج إلينا، : يقول

  ."أال إمنا هلك من كان قبلكم باختالفهم يف الكتاب : " نعرف يف وجهه الغضب، فقال
  ، وهو دال على حترمي اجلدال، واالختالف)٢(هذا حديث صحيح 
__________  

  .١٦٥ / ٥" تاريخ بغداد " اخلرب مطوال يف ) ١(
وهذا ال يؤثر فيه، النه من أهل : قال ابن عدي:  عقب هذا اخلرب٨٢ / ١" ذيب التهذيب " وجاء يف 
  .الصدق

  .، وآخرونوثقه مسلمة بن قاسم، وابن عبد الرب: وقال ابن حجر
  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 

  باب النهي عن اتباع متشابه القرآن: يف العلم) ٢٦٦٦" (صحيحه " وأخرجه مسلم يف ) ٢(
  .من طريق فضيل بن حسني اجلحدري، عن محاد بن زيد ذا االسناد

) ٨٥(، وابن ماجة ١٩٦ و ١٩٥ و ١٨١ / ٢وأمحد ) ٢٠٣٦٧" (املصنف " وأخرج عبد الرزاق يف 



مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوما يتدارؤون، : من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال
إمنا هلك من كان قبلكم ذا، ضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض، وإمنا نزل كتاب اهللا عزوجل : " فقا

 فدعوه، وسنده يصدق بعضه بعضا، فال تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه، فقولوه، وما جهلتم منه
  .أن تنازعهم كان يف القدر:  يف روايته، وابن ماجة١٩٧٢حسن، وقد وقع عند أمحد 

(*)  

)١٢/٢٢٠(  

  

يف الكتاب، مع أنه عليه الصالة والسالم كان ميكنه أن يوضح احلق هلما يف تلك اآلية، ويبني أن أحدمها 
ا متس إليه احلاجة، الوضحه، فعلم مصيب، ومع هذا فلم يفعل، بل سد الباب، ولو كان تبيني ذلك مم

ذا أن كل نص ألقاه إىل أمته، ومل يزدهم فيه تفسريا، وال هم سألوه، بل وال فسروه ملن بعدهم، فإن 
  .قراءته تفسريه، فال يزاد عليه، وال يبحث فيه، وال سيما إذا كان يف أمساء اهللا، وصفاته املقدسة

وأمحد بن سعيد الدارمي، وخشيش بن أصرم، والسري وفيها مات أمحد بن سعيد اهلمداين مبصر، 
السقطي، وعلي بن مسلم الطوسي، وعلي بن شعيب السمسار، وحممد بن عبد اهللا بن طاهر االمري، 

وحممد بن حيىي القطعي، وهارون بن سعيد االيلي، ويوسف ابن موسى القطان، وحممد بن عيسى التيمي 
  .القلوريمقرئ الري، ووصيف االمري، وأبو العباس 

  
ابن راشد، االمام احملدث الثقة، أبو يعقوب، الكويف ) خ، د، ت، ق * ( يوسف بن موسى- ٧٦

  .القطان، نزيل بغداد
  .ولد سنة نيف وستني ومئتني

جرير بن عبداحلميد، وأيب خالد االمحر، وسفيان ابن عيينة، وعبد اهللا بن إدريس، وأيب بكر : وحدث عن
  بن عياش، ووكيع، وعبد اهللا

__________  
، ذيب ٤٢١ / ١، طبقات احلنابلة ٣٠٥، ٣٠٤ / ١٤، تاريخ بغداد ٢٣١ / ٩اجلرح والتعديل * 

، خالصة تذهيب ٤٢٥ / ١١، ذيب التهذيب ٢ / ١٩١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٦٢: الكمال
  .٣٨٤ / ٢، طبقات املفسرين ٤٤٠: الكمال

(*)  

)١٢/٢٢١(  

  



  . يونس، وعبيداهللا بن موسى، وأيبابن منري، وحكام بن سلم، وأمحد بن
  .أسامة، وعدة

البخاري، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وإبراهيم احلريب، وقاسم املطرز، وأبو القاسم : حدث عنه
  .، والقاضي احملاملي، وخلق سواهم"سننه " البغوي، وابن صاعد، والنسائي خارج 

  ).١(والكبار وكان من أوعية العلم، قد كتب عنه حيىي بن معني 
  ).٢(ال بأس به : قال النسائي

  ).٣(صدوق : وروى أبو سعيد السكري عن حيىي بن معني
  .يتجر إىل الري، فسمع من جرير: وقيل

قرأت على أيب عبيد بن حربويه جزءا عن : مسعت أبا بكر حممد بن أمحد احلداد يقول: قال ابن زوالق
  .يوسف بن موسى القطان

نعم إال االعراب، فإنك تعرب، وكان يوسف ال : أت على القاضي، قالكما قر: فلما فرغت قلت
  .يعرب
  . يف صفر سنة ثالث ومخسني ومئتني- وكذا نسبه البخاري إىل جده -تويف يوسف بن راشد : قلت

__________  
ذكره ابن :  وقال ابن حجر٤٢٥ / ١١" ذيب التهذيب " ، و ٣٠٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(

  ".ثقات ال" حبان يف 
  .كان ثقة: وقال مسلمة

وقد وصف غري واحد من االئمة يوسف ابن موسى :  وقال اخلطيب٣٠٥ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .بالثقة

 / ١١" ذيب التهذيب " ، و ٤٢١ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٣٠٤ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
٤٢٥.  

  .صدوق: سئل أيب عنه، فقال: ن، قال عن عبدالرمح٢٣١ / ٩" اجلرح والتعديل " وجاء يف 
(*)  

)١٢/٢٢٢(  

  

  .وغري ذلك) ١" (احملامليات " ويقع من عواليه يف 
  

االمام احلافظ احلجة، أبو أمحد، العدوي، موالهم ) خ، م، ت، س، ق * ( حممود بن غيالن- ٧٧



  .املروزي، من أئمة االثر
سلم، وأيب معاوية، ووكيع، وحيىي بن سفيان بن عيينة، والفضل بن موسى، والوليد بن م: حدث عن

  .سليم الطائفي، وعبد الرزاق، وطبقتهم، فأكثر وجود، وكان من فرسان احلديث
اجلماعة سوى أيب داود، وأبو زرعة، وأبو حامت، ومطني، واحلسن بن سفيان، واهليثم بن : حدث عنه

ج، وجعفر بن أمحد بن نصر، خلف، وأبو القاسم البغوي، وإبراهيم بن أيب طالب، وأبو العباس السرا
  .وحممد بن شاذان، وابن خزمية، وخلق

  ).٢(أعرفه باحلديث، صاحب سنة، قد حبس بسبب القرآن : قال أمحد بن حنبل
  ).٣(ثقة : وقال النسائي

__________  
هي ستة عشر جزءا من رواية البغداديني واالصبهانيني للقاضي أيب عبد اهللا احلسني ابن إمساعيل بن ) ١(
  .مد الضيب احملاملي، نسبة إىل بيع احملامل اليت حيمل الناس عليها يف السفرحم

  .١١٠ برقم ١٥ وسترد ترمجته يف اجلزء ٣٣٠شيخ بغداد وحمدثها، املتوىف سنة 
 ١٣، تاريخ بغداد ٢٩١ / ٨، اجلرح والتعديل ٣٦٩ / ٢، التاريخ الصغري ٤٠٤ / ٧التاريخ الكبري * 
 ٢٧ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣١٠، ١٣٠٩: ، ذيب الكمال٣٤٠ / ١ ، طبقات احلنابلة٩٠، ٨٩/ 
، طبقات ٦٥، ٦٤ / ١٠، ذيب التهذيب ٤٣١ / ١، العرب ٤٧٦، ٤٧٥ / ٢، تذكرة احلفاظ ١/ 

  .٩٢ / ٢، شذرات الذهب ٣٧١، خالصة تذهيب الكمال، ٢٠٦: احلفاظ
  .٣٤٠ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٨٩ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٩٠ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٢/٢٢٣(  

  

  ).١(مسع مين إسحاق بن راهويه حديثني : قال حممود بن غيالن
خرج : أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا مبرو، حدثنا أبو رجاء حممد بن محدويه، قال: وقال احلاكم

 لعشر بقني من ذي القعدة حممود بن غيالن إىل احلج سنة ست وأربعني ومئتني، مث رد إىل مرو، وتويف
  ).٢(سنة تسع وأربعني ومئتني 

  .احلاكم" تاريخ " كذا وقع يف 
  .والصيحح وفاته يف رمضان سنة تسع وثالثني ومئتني

  .وقع يل من عوايل حممود بن غيالن



  
 بن الفضل بن رام بن عبد اهللا، احلافظ االمام، عبد اهللا بن عبدالرمحن) م، د، ت* ( الدارمي - ٧٨
د االعالم، أبو حممد التميمي، مث الدارمي السمرقندي، ودارم هو ابن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن أح

  متيم، طوف أبو حممد
  .االقاليم، وصنف التصانيف

  يزيد بن هارون، ويعلى بن عبيد، وجعفر بن عون،: وحدث عن
__________  

، ٣٤٠ / ١" طبقات احلنابلة " واخلرب يف ...يف غسل املوتى:  وتتمته فيه٨٩ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٦٥ / ١٠" ذيب التهذيب " و 
الثقات " ذكره ابن حبان يف :  وفيه٦٥ / ١٠" ذيب التهذيب " ، و ٩٠ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .مروزي ثقة: وقال مسلمة" 

  .ثقة: فقال: سئل أيب عنه: ٢٩١ / ٨" اجلرح والتعديل " وقال ابن أيب حامت يف 
 / ٦، االنساب ١٨٨ / ١، طبقات احلنابلة ٣٢، ٢٩ / ١٠، تاريخ بغداد ٩٩ / ٥ اجلرح والتعديل *

، ٥٣٤ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٦٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٠٤، ٧٠٣: ، ذيب الكمال٢٨٠
، طبقات ٢٣، ٢٢ / ٣، النجوم الزاهرة ٢٩٦، ٢٩٤ / ٥، ذيب التهذيب ٨ / ٢، العرب ٥٣٦
 / ٢، شذرات الذهب ٢٣٥ / ١، طبقات املفسرين ٢٠٤: الصة تذهيب الكمال، خ٢٣٥: احلفاظ
  .٣٢: ، الرسالة املستطرفة١٣٠

(*)  

)١٢/٢٢٤(  

  

وبشر بن عمر الزهراين، وأيب علي عبيداهللا بن عبدايد احلنفي، وأخيه أيب بكر عبد الكبري، وحممد بن 
م موتا، وأيب النضر هاشم بن القاسم، بكر الربساين، ووهب بن جرير، والنضر بن مشيل، وهو أقدمه

وعثمان بن عمر بن فارس، وسعيد بن عامر الضبعي، واالسود بن عامر، وأمحد بن إسحاق احلضرمي، 
وأيب عاصم، وعبيد اهللا بن موسى، وأيب املغرية اخلوالين، وأيب مسهر الغساين، وحممد بن يوسف الفريايب، 

عفان، وأيب الوليد، ومسلم، وزكريا بن عدي، وحيىي بن وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأيب نعيم، و
  .حسان وخلق، ويرتل إىل دحيم، وخليفة ابن خياط

مسلم، وأبو داود، والترمذي وعبد بن محيد، وهو أقدم منه، ورجاء بن مرجى، واحلسن بن : حدث عنه
لترمذي أيضا عن الصباح البزار، وحممد بن بشار بندار، وحممد بن حيىي، وهم أكرب منه، وقد روى ا



حممد بن إمساعيل عنه، وبقي بن خملد، وأبو زرعة، وأبو حامت، وصاحل بن حممد جزرة، وإبراهيم بن أيب 
طالب، وجعفر بن أمحد بن فارس، وجعفر الفريايب، وعبد اهللا بن أمحد، وعمر بن حممد بن جبري، وحممد 

  .عنه، وآخرون" مسنده " ابن النضر اجلارودي، وعيسى بن عمر السمرقندي راوي 
تركناه لقول عبد اهللا : قال عبد الصمد بن سليمان البلخي، سألت أمحد بن حنبل عن حيىي احلماين، فقال

  ).١(بن عبدالرمحن، النه إمام 
__________  

  .٣١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
(*)  

)١٢/٢٢٥(  

  

أمحد بن حنبل، فجعلت أتيت : قدم قريب يل من الشاش، فقال: وقال إسحاق بن داود السمرقندي
ال أعرف هذا، فقد طالت غيبة إخواننا عنا، لكن أين : املنذر، وجعلت أمدحه، فقال) ١(أصف له أبا 

  ).٢(أنت عن عبد اهللا بن عبدالرمحن ؟ عليك بذاك السيد، عليك بذاك السيد 
عبدالرمحن باحلفظ غلبنا عبد اهللا بن : مسعت حممد بن عبد اهللا بن منري يقول: روى نعيم بن ناعم، قال

  ).٣(والورع 
يا أهل خراسان، ما دام عبد اهللا : مسعت حممد بن عبد اهللا املخرمي يقول: قال إسحاق بن إبراهيم الوراق

  ).٤(بن عبدالرمحن بني أظهركم فال تشتغلوا بغريه 
  ).٥(عبد اهللا بن عبدالرمحن إمامنا : ومسعت أبا سعيد االشج يقول: قال

أمر عبد اهللا بن عبدالرمحن أظهر من ذلك فيما يقولون من البصر :  شيبة يقولومسعت عثمان بن أيب
  .واحلفظ وصيانة النفس

  ).٦(عافاه اهللا 
أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد اهللا بن عبدالرمحن : حفاظ الدنيا أربعة: وقال حممد بن بشار

  .بسمرقند، وحممد بن إمساعيل ببخارى
__________  

  .ابن املنذر": اريخ بغداد ت" يف ) ١(
  .٣١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٣٠ / ٢" شذرات الذهب " ، و ٣٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٣٢، ٣١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٤(



  .٣٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .٣٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)١٢/٢٢٦(  

  

  .وكان بندار يفتخر بكوم محلوا عنه: قلت
حممد بن إمساعيل أعلم من دخل العراق، : وروى إسحاق بن أمحد بن زبرك، عن أيب حامت الرازي، قال

  .وحممد بن حيىي أعلم من خبراسان اليوم، وحممد بن أسلم أورعهم، وعبد اهللا بن عبدالرمحن أثبتهم
  ).١(نه عبد اهللا بن عبد الرمحن إمام أهل زما: وروى عبدالرمحن بن أيب حامت عن أبيه، قال

حممد بن حيىي، وحممد بن : إمنا أخرجت خراسان من أئمة احلديث مخسة: وقال أبو حامد بن الشرقي
  .إمساعيل، وعبد اهللا بن عبدالرمحن، ومسلم بن احلجاج، وإبراهيم بن أيب طالب

ه كان عبد اهللا على غاية من العقل والديانة من يضرب ب: وقال حممد بن إبراهيم بن منصور الشريازي
املثل يف احللم والدراية واحلفظ والعبادة والزهادة، أظهر علم احلديث واآلثار بسمرقند، وذب عنها 

  .الكذب، وكان مفسرا كامال، وفقيها عاملا
كان الدارمي من احلفاظ املتقنني، وأهل الورع يف الدين ممن حفظ ومجع، : وقال أبو حامت بن حبان

  .ه، ودعا إليها، وذب عن حرميها، وقمع من خالفهاوتفقه، وصنف وحدث، وأظهر السنة ببلد
كان أحد الرحالني يف احلديث، واملوصوفني حبفظه ومجعه واالتقان له، مع الثقة : وقال أبو بكر اخلطيب

  والصدق، والورع
__________  

، ٢٩٥ / ٥" ذيب التهذيب " ، و ٥٣٥ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٣٠ / ٢" شذرات الذهب " و 
(*)  

)١٢/٢٢٧(  

  

والزهد، واستقضي على مسرقند، فأىب، فأحل السلطان عليه حىت يقلده، وقضى قضية واحدة، مث استعفى، 
فأعفي، وكان على غاية العقل، واية الفضل، يضرب به املثل يف الديانة واحللم والرزانة، واالجتهاد 

  .والعبادة، والزهادة والتقلل



  ).١" (اجلامع " ، و "التفسري " و " املسند " وصنف 
ولدت يف سنة مات ابن املبارك، : مسعت عبد اهللا بن عبدالرمحن يقول: قال إسحاق بن إبراهيم الوراق

  .سنة إحدى ومثانني ومئة
  ".التفسري " ، و "املسند " كان الدارمي حسن املعرفة، قد دون : وقال أمحد بن سيار املروزي احلافظ

  . سنة مخس ومخسني ومئتنيمات يف
  .بعد العصر، ودفن يوم عرفة يوم اجلمعة، وهو ابن مخس وسبعني سنة) ٢(يوم التروية 

  .وقال احلافظ مكي بن حممد بن أمحد بن ماهان البلخي تلميذه يف تاريخ وفاته حنو ذلك
  .وفاته يف سنة مخسني، فقد أرخه مجاعة على االول: ووهم من قال

كنا عند حممد بن إمساعيل البخاري، فورد عليه كتاب فيه نعي عبد اهللا : د بن خلفقال إسحاق بن أمح
  بن عبدالرمحن، فنكس

__________  
  .٢٩٥ / ٥" ذيب التهذيب " ، و ٥٣٥ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٩ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(

  .ثقة صدوق: سئل أيب عنه، فقال: ٩٩ / ٥" اجلرح والتعديل " وقال ابن ايب حامت يف 
  .هو يوم قبل يوم عرفة، وهو الثامن من ذي احلجة) ٢(

: مسي به الن احلجاج يتروون فيه من املاء، ينهضون إىل مىن وال ماء ا، فيتزودون ريهم من املاء، أي
  .يسقون ويستقون

ان يف مكة  املاء متوفرا يف كل مك- وهللا احلمد -وكان ذلك فيما غرب من االزمان، أما اآلن، فقد أصبح 
  .ويف مىن ويف عرفة، وهو مبذول لكل احلجيج

(*)  

)١٢/٢٢٨(  

  

* إن تبق تفجع باالحبة كلهم : رأسه، مث رفع واسترجع، وجعل تسيل دموعه على خديه، مث أنشأ يقول
  .ما مسعناه ينشد إال جيئ يف احلديث: مث قال إسحاق) ١(وفناء نفسك ال أبا لك أفجع 

   من أركان الدين، قد وثقه أبو حامتقد كان الدارمي ركنا: قلت
: والناس، وحدث عنه بندار والكبار، وبلغنا عن أمحد بن حنبل، وذكر الدارمي، فقال) ٢(الرازي 

  .عرضت عليه الدنيا، فلم يقبل
رأيت سليمان الشاذكوين، وإسحاق بن راهويه، ومسى مجاعة، فما رأيت أحفظ من : قال رجاء بن مرجى

  ).٣(عبد اهللا الدارمي 



أخربنا عمر بن حممد الفارسي، واحلسن بن علي، وهدية بنت علي بن عسكر، ومجاعة، : ومن حديثه
أخربنا عبد اهللا بن عمر احلرميي، أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا عبدالرمحن بن : وابن احلبويب، قالوا

بد اهللا الدارمي، حدثنا حيىي حممد، أخربنا عبد اهللا بن محويه، أخربنا عيسى بن عمر بن العباس، حدثنا ع
بن حسان، حدثنا سليمان بن بالل، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه 

  ).٤" (نعم االدام اخلل : " وسلم قال
__________  

  .٢٩٦ / ٥" ذيب التهذيب " ، و ٤٨٢": مقدمة فتح الباري " البيت يف ) ١(
  .٥٣٥ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٣١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣ (٩٩ / ٥ "اجلرح والتعديل ) " ٢(
يف االطعمة ) ١٨٤٠(باب فضيلة اخلل والتأدم به، والترمذي : يف االشربة) ٢٠٥١(أخرجه مسلم ) ٤(

  = (*)، وأخرجه من ١٠١ / ٢باب ما جاء يف اخلل وهو يف سنن الدارمي 

)١٢/٢٢٩(  

  

  .ط الشيخني، وانفرد مسلم بههذا حديث صحيح غريب فرد على شر
  .، كالمها عن أيب حممد الدارمي، فوقع موافقة بعلو"جامعه " ورواه أيضا أبو عيسى يف 

  .وقد كان الدارمي يقصد يف رواية هذا احلديث لتفرده به
  :قال

  ".نعم االدام اخلل : " حيىي بن حسان: من ذا ؟ فيقال: فكان يدق علي الباب وأنا ببغداد، فأقول
١" (ال جيوع أهل بيت عندهم التمر : " ذا االسناد عن عائشة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو.(  

  .أخرجه مسلم، والترمذي، مجيعا عن الدارمي، وبه إىل الدارمي من سوى ابن احلبويب
فع، أخربنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أيوب، وإمساعيل بن أمية، وعبيد اهللا، وموسى بن عقبة، عن نا

  ).٢(قطع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جمن قيمته ثالثة دراهم : عن ابن عمر، قال
  .رواه مسلم عن الدارمي

__________  
و ) ١٨٣٩(، والترمذي )٣٨٢١(و ) ٣٨٢٠(وأبو داود ) ٢٠٢٥(حديث جابر بن عبد اهللا مسلم = 
 ٣٠٤ و ٣٠١ / ٣، وأمحد ١٠١ / ٢والدارمي ) ٣٣١٧(، وابن ماجة ١٤ / ٧، والنسائي )١٨٤٢(

  .٤٠٠ و ٣٩٠ و ٣٨٩ و ٣٧١ و ٣٦٤ و ٣٥٣و 
باب يف ادخار التمر وحنوه من االقوات للعيال، والترمذي : يف االشربة) ٢٠٤٦(أخرجه مسلم ) ١(
، وأخرجه أبو ١٠٤ / ٢باب ما جاء يف استحباب التمر، وهو يف سنن الدارمي : يف االطعمة) ١٨١٦(



  .ليد بن عتبة، حدثنا مروان بن حممد، حدثنا سليمان بن بالل ذا االسنادمن طريق الو) ٣٨٣١(داود 
، ١٧٣ / ٢باب حد السرقة ونصابه، وهو يف سنن الدارمي : يف احلدود) ١٦٨٦(أخرجه مسلم ) ٢(

 يف ٩٤، ٩٣ / ١٢باب ما جيب فيه القطع، ومن طريقه البخاري :  يف احلدود٨٣١ / ٢وأخرجه مالك 
باب القدر :  يف السارق٧٦ / ٨والنسائي ) ٤٣٨٥(رقة ونصاا، وأبو داود باب حد الس: احلدود

من طريق قتيبة، ) ١٤٤٦(الذي إذا سرقه السارق قطعت يده عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه الترمذي 
  .عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر

(*)  

)١٢/٢٣٠(  

  

  ن أباأخربنا أبو علي احلنفي، حدثنا مالك، عن أيب الزبري، أ: وبه
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام غزوة : الطفيل، أخربه، أن معاذ بن جبل أخربه، قال

  .تبوك، فكان جيمع الصالة، يصلي الظهر والعصر مجيعا
  ).١(مث دخل، مث خرج بعد ذلك، فصلى املغرب والعشاء مجيعا 

  .مسلم عن الدارمي
محد بن مكتوم، وحممد بن عبد الغين الذهيب، وحممد بن أخربنا عمر بن حممد، وسليمان بن قدامة، وأ

محزة، وسنقر الزيين، وعبد العايل بن عبدامللك، وحممود بن يوسف، وعبد احلميد بن أمحد، وإمساعيل بن 
يوسف، وعبد االحد التيمي، وإبراهيم بن صدقه، وأمحد ابن حممد احلافظ، وأمحد بن نعمة، وحسن بن 

أخربنا أبو املنجى : سى بن أيب حممد، وعبد الرمحن بن عقيل اخلطيب، قالواعلي، وهدية بنت علي، وعي
عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو الوقت السجزي، أخربنا أبو احلسن الداوودي، أخربنا أبو حممد بن محويه، 

أن : أخربنا عيسى بن عمر، حدثنا عبد اهللا بن عبدالرمحن، أخربنا يزيد بن هارون، أخربنا محيد، عن أنس
: ؟ قال" مهيم : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعبد الرمحن بن عوف، ورأى عليه أثرا من صفرة

  .تزوجت
  ".أومل ومل بشاة : " قال

  .وغريه) ٢(أخرجه البخاري 
__________  

باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر، وهو يف سنن : يف صالة املسافرين) ٧٠٦(أخرجه مسلم ) ١(
باب اجلمع بني الصالتني يف : ، يف قصر الصالة١٤٤، ١٤٣ / ١، وأخرجه مالك ٣٥٦ / ٢الدارمي 

  .٢٨٥ / ١والنسائي ) ٥٥٣(، والترمذي )١٢٠٦(احلضر والسفر، وأبو داود 



انظر أي زوجيت شئت حىت أنزل لك عنها، وباب : باب قول الرجل الخيه:  يف النكاح١٠١ / ٩) ٢(
  ، وباب الصفرة للمتزوج، وباب) *ن حنلةوآتوا النساء صدقا* (قول اهللا تعاىل 

  = (*)باب : يف النكاح) ١٤٢٧(كيف يدعى للمتزوج، وباب الوليمة ولو بشاة، وأخرجه مسلم 

)١٢/٢٣١(  

  

أخربنا أبو املنجى، أخربنا أبو : أخربنا عمر بن حممد، وسليمان بن أيب عمر، وهدية بنت علي، قالوا
ن محويه، أخربنا عيسى بن عمر، حدثنا أبو حممد الدارمي، أخربنا الوقت، أخربنا الداوودي، أخربنا اب

عبيد اهللا بن عبدايد، حدثين عبيداهللا بن عبدالرمحن بن موهب، أخربين نافع بن جبري، عن ابن عباس، 
االمي أملك بأمرها من وليها، والبكر تستأمر يف نفسها، : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ).١" (رها وصمتها إقرا
  .هذا حديث حسن االسناد غريب عال جدا

، سوى البخاري من حديث مجاعة عن عبد اهللا بن الفضل، عن نافع بن جبري )٢(وقد أخرجه اجلماعة 
  .بن مطعم

  
  . املصري، صاحب ابن وهبابن بشر احلافظ، أبو جعفر، اهلمداين) د* ( أمحد بن سعيد - ٧٩

  .فعي، وإسحاق بن الفرات، وطائفةعن بشر بن بكر، والشا: ويروي أيضا
  أبو داود، وزكريا الساجي، وعمر بن جبري، وحممد بن: وعنه

__________  
باب ما جاء يف :  يف النكاح٥٤٥ / ٢الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخامت جديد، ومالك = 

  .١٢٠، ١١٩ / ٦، والنسائي )١٩٣٤(و ) ١٠٩٤(والترمذي ) ٢١٠٢(الوليمة، وأبو داود 
  .١٣٩، ١٣٨ / ٢" سنن الدارمي " هو يف ) ١(
يف ) ١٤٢١(باب استئذان البكر والثيب يف أنفسهما، ومسلم :  يف النكاح٥٢٤ / ٢أخرجه مالك ) ٢(

  باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود: النكاح
  ).١١٠٨(، والترمذي ٨٤ / ٦، والنسائي )٢٠٩٨(
، ميزان ١ / ١١ / ١، تذهيب التهذيب ٢٢: ، ذيب الكمال٥٤، ٥٣  /٢اجلرح والتعديل * 

  .٦: ، خالصة تذهيب الكمال٣١ / ١، ذيب التهذيب ١٠٠ / ١االعتدال 
(*)  

)١٢/٢٣٢(  



  

  .الواسطي، وعلي عالن، وابن أيب داود، وآخرون) ١(أمحد بن كسا 
  ).٢(يت عنه لو رجع عن حديث الغار من طريق بكري بن االشج، لرو: قال النسائي

  ).٣(ليس بالقوي : وقال مرة
  .مات يف رمضان سنة ثالث ومخسني ومئتني: قيل
  

 بن االمام العالمة الفقيه احلافظ الثبت، أبو جعفر، أمحد بن سعيد) خ، م، د، ت، ق* ( الدارمي - ٨٠
  .صخر بن سليمان، الدارمي السرخسي

  .ولد سنة نيف ومثانني ومئة
ر بن عون، وروحا، وعبد الصمد ابن عبد الوارث، وأمحد بن إسحاق ومسع النضر بن مشيل، وجعف

احلضرمي، وأبا عاصم النبيل، وحبان بن هالل، ووهب بن جرير، وعلي بن احلسني بن واقد، وطبقتهم، 
  .وأكثر التطواف، وتوسع يف العلم، وبعد صيته

__________  
  .ن كساحممد بن أمحد بن سعيد ب: ١١٣ / ١" ذيب الكمال " يف ) ١(

، وابن "إكمال االكمال " ، وابن ماكوال يف ٥١٥": املشتبه " قيده بضم الكاف الذهيب يف ": كسا " و 
  ".التبصري " حجر يف 

  .وآخره مقصور: قلت": توضيح املشتبه " وقال ابن ناصر الدين يف 
  .١٠٠ / ١" ميزان االعتدال ) " ٢(
  .٣١ / ١" تهذيب ذيب ال" ، و ١٠٠ / ١" ميزان االعتدال ) " ٣(

  .ثقة: ثبت، وقال العجلي: قال زكريا الساجي: وقال ابن حجر
  ما زلت أعرفه باخلري: وقال أمحد بن صاحل

  .مذ عرفته
  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 

، االنساب ٤٦، ٤٥ / ١، طبقات احلنابلة ١٦٩، ١٦٦ / ٤، تاريخ بغداد ٥٣ / ٢اجلرح والتعديل * 
 ٢، العرب ٥٤٨ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١١ / ١، تذهيب التهذيب ٢٢: ل، ذيب الكما٢٧٩ / ٦
، النجوم ٣٢، ٣١ / ١، ذيب التهذيب ١٣ / ١١، تاريخ ابن كثري ٣٩٠ / ٦، الوايف بالوفيات ٤/ 

  .١٢٧ / ٢، شذرات الذهب ٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤١: ، طبقات احلفاظ٢٥٢ / ٢الزاهرة 
(*)  

)١٢/٢٣٣(  



  

ماعة الستة سوى النسائي، وروى الترمذي أيضا عن رجل عنه، وأمحد بن سلمة، وعبد اجل: حدث عنه
  .الواحد بن هانئ، وأبو العباس السراج، وابن خزمية، وخلق

  .وقد حدث عنه من القدماء حممد بن املثىن الزمن
ضاء سرخس، مث أقدمه أمري خراسان عبد اهللا بن طاهر إىل نيسابور ليحدث ا، فأقام ا مليا، مث ويل ق

  ).١(رد إىل نيسابور، وا مات 
  .دخلنا عليه يف مرضه، فأوصى بعشرة آالف درهم وبغلة يتصدق ا: قال أبو عمرو املستملي

  .إن مت فرقيقي عنرب وفتح ومحدان وعالن أحرار لوجه اهللا: وقال
  . الدراميما قدم علينا خراساين أفقه بدنا من أمحد ابن سعيد: قال االمام أمحد بن حنبل

وذكر مؤرخ ال أستحضر امسه أن أمحد الدارمي قدم هراة على متوليها هارون بن احلسني بن مصعب 
  ).٢(يتعرض ملعروفه، فأنزله داره، ووصله بأربعة آالف درهم 

  .وكان عاملا بالرجال والعلل والتاريخ
  .ومنه تعلم أصحابنا راة معرفة احلديث

  .وارةكان ينظر بأيب زرعة، وابن : قلت
  .تويف سنة ثالث ومخسني ومئتني: قلت

  .وقد مر أمحد بن سعيد الرباطي، وسيأيت عثمان بن سعيد الدارمي
__________  

كان ثقة ثبتا : قال ابن حبان:  وفيه٣٢ / ١" ذيب التهذيب " ، و ١٦٩ / ٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .صاحب حديث

  .كان ثقة جليال:  بن زكريا النيسابوري، وقال، وفيه عن حيىي١٦٩، ١٦٨ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  

)١٢/٢٣٤(  

  

 بن نصر، الكسي، هو االمام احلافظ احلجة اجلوال، أبو حممد، عبد بن محيد) م، ت* ( عبد - ٨١
  .امسه عبد احلميد: الكشي، بالفتح واالعجام، يقال: ويقال له

  .ولد بعد السبعني ومئة
مد بن بشر العبدي، وابن أيب فديك، ويزيد بن هارون، علي بن عاصم الواسطي، وحم: وحدث عن

، وعبد الرزاق، وجعفر ابن عون، وأيب أسامة، )١(وحيىي بن آدم، وأيب علي احلنفي، وأيب داود احلفري 



وأيب داود الطيالسي، وأيب بدر السكوين، وعبد الرمحن بن عبد اهللا الدشتكي، وسلم بن قتيبة، وزيد بن 
 بكر، وعمر ابن يونس اليمامي، والواقدي، وحماضر بن املورع، ومصعب بن احلباب، وعبد اهللا بن

الذي وقع لنا املنتخب " مسنده " ، ويف "تفسريه الكبري " املقدام، وأيب عاصم، وخلق كثري مذكورين يف 
  .منه

  مسلم، والترمذي، والبخاري تعليقا يف دالئل النبوة: حدث عنه
  حدثنا عثمان بن عمر،: حلميدوقال عبدا: ، فقال)٢" (صحيحه " من 

__________  
، تاريخ ٤٥٤ / ١، العرب ١ / ٢٦١ / ٢، تذهيب التهذيب ٧٦٧: ، ذيب الكمال٩٨ / ٣اللباب * 

 / ٢، شذرات الذهب ٢٣٤: ، طبقات احلفاظ٤٥٧، ٤٥٥ / ٦، ذيب التهذيب ٤ / ١١ابن كثري 
١٢٠.  

  .ة أيب داود الطيالسيوامسه عمر بن سعد، وهو من طبق: احلفري، بفتحتني) ١(
  .٣٤٠ / ١" التبصري " موضع بالكوفة : وحفر

: باب عالمات النبوة يف االسالم، قال احلافظ تعليقا على قول البخاري:  يف االنبياء٤٤٤ / ٦) ٢(
عبداحلميد هذا مل أر من ترجم له يف رجال البخاري، اال أن املزي ومن تبعه جزموا بأنه : وقال عبداحلميد

  = (*)كان امسه عبداحلميد، : يد احلافظ املشهور، وقالواعبد من مح

)١٢/٢٣٥(  

  

  .حدثنا معاذ بن العالء، عن نافع، عن ابن عمر يف حنني اجلذع
  .هذا هو عبد: فقيل

وروى أيضا ولده حممد عنه، وبكر بن املرزبان، وشريح بن أيب عبد اهللا النسفي الزاهد، واملكي بن نوح 
بن جبري، وحممد بن عبد بن عامر السمرقندي، وإبراهيم بن خزمي بن قمري املقرئ، وعمر بن حممد ا

الشاشي، وأبو معاذ العباس بن إدريس بن الفرج الكسي، وأبو سعيد حامت بن حسن الشاشي، واحلسن 
بن الفضل بن أيب البزاز، وأبو عمر حفص بن بوخاش، وسلمان بن إسرائيل بن جابر اخلجندي، وسهل 

ي، وأبو سعيد الشاه بن جعفر بن حبيب النسفي، وأبو بكر حممد بن عمر بن منصور بن شاذويه البخار
الكشي، وحممد بن موسى بن اهلذيل النسفي، وحممود بن عنرب بن نعيم االزدي النسفي، وغريهم من 

  .أهل ما وراء النهر ممن ال نعرف أحواهلم
   بنعبداحلميد بن محيد": الثقات " قال أبو حامت البسيت يف كتاب 

  .عبد بن محيد، وكان ممن مجع وصنف، مات سنة تسع وأربعني ومئتني: نصر الكشي، وهو الذي يقال له



  .إنه تويف بدمشق، فإنه خطأ فاحش: فأما قول من قال: قلت
  .فإن الرجل ما رأى دمشق ال يف ارحتاله، وال يف شيخوخته

  ).١(وقد وقع لنا املنتخب عاليا، مث لصغار أوالدنا 
__________  

، فلم أر هذا "تفسريه " و " مسنده " عبد، بغري اضافة ختفيفا، وقد راجعت املوجود من : وإمنا قيل له= 
املشهور " مسنده " احلديث فيه، نعم وجدته من حديث رفيقه عبد اهللا بن عبدالرمحن الدارمي أخرجه يف 

  . عن عثمان بن عمر ذا االسناد١٥ / ١
  .والد، وقد عرفوا بالعلمترك الذهيب ثالثة من اال) ١(

 ابنته أمة العزيز، وقد أجاز هلا غري واحد باستدعاء والدها، منهم شيخ املستنصرية رشيد - ١: وهم
  . ه٧٣٧الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا البغدادي املتوىف سنة 

  = (*)ويظهر أا 

)١٢/٢٣٦(  

  

ربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو الوقت، أخربنا أبو أخ: ، ومجاعة، قالوا)١(أخربنا أبو احلسني اليونيين 
احلسن الداوودمي، أخربنا ابن محويه، أخربنا إبراهيم بن خزمي، حدثنا عبد بن محيد، أخربنا علي بن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : عاصم، عن اجلريري، عن أيب نضرة، حدثين أبو سعيد اخلدري، قال
يا رسول اهللا، قد كثر الناس، وإم حيبون أن : ذع خنلة، فقال له الناسوسلم خيطب يوم اجلمعة إىل ج

  .يروك، فلو اختذت منربا تقوم عليه
  .فالن: ؟ قال" وما امسك : " إن شاء اهللا، فقال: أنا، ومل يقل: ؟ فقال رجل" من جيعل لنا هذا : " قال
  ".اقعد : " قال

  .مث عاد، فقال كقوله، فقام رجل
  .نعم، إن شاء اهللا:  ؟ قال"جتعله : " فقال
  .؟" ما امسك : " قال
  .إبراهيم: قال
  :قال
، فلما كان يوم اجلمعة، اجتمع الناس للنيب صلى اهللا عليه وسلم من آخر املسجد، فلما صعد "اجعله " 

  املنرب، فاستوى عليه، واستقبل الناس، حنت
__________  



ادر، مسع مع جده من أمحد بن حممد املقدسي تزوجت يف حياة والدها، وخلقت ولدا امسه عبد الق= 
  ".تاريخ االسالم "  ه، وأجاز له جده رواية كتابه ٧٣٧املتوىف سنة 

 ه، وأمسعه أبوه من خلق كثري، وحدث ومات يف ذي ٧٠٨ ابنه أبو الدرداء عبد اهللا، ولد سنة - ٢
  . ه٧٥٤احلجة سنة 

 ه، ومسع مع والده أجزاء حديثية كثرية، ٧١٥ ابنه شهاب الدين أبو هريرة عبدالرمحن، ولد سنة - ٣
 ه، وخرج له أبوه أربعون حديثا عن حنو املئة نفس، ٧١٩ومسع من عيسى املطعم الدالل املتوىف سنة 

 ه وخلف ولدا امسه حممد، مسع مع ٧٩٩ ه، وتأخرت وفاته إىل ربيع اآلخر سنة ٧٤٠وحدث منذ سنة 
  ".السالم تاريخ ا" جده، وأجاز له جده رواية كتابه 

قرية من قرى بعلبك، منها احلافظ شرف الدين علي بن : يونني، بضم الياء، وكسر النون االوىل) ١(
  . ه٧٠١حممد اليونيين البعلبكي احلنبلي، أبو احلسني، االمام العامل احملدث، املتوىف سنة 

هي أعظم أصل  ه، و١٣١١طبع مبصر يف املطبعة االمريية سنة " صحيح البخاري " وعن نسخته من 
  ".صحيح البخاري " يوثق به يف نسخ 

وهي اليت جعلها القسطالين عمدته يف حتقيق منت الكتاب، وضبطه حرفا حرفا، وكلمة كلمة يف شرحه 
  ".إرشاد الساري " للبخاري املسمى 

(*)  

)١٢/٢٣٧(  

  

  .النخلة، حىت أمسعتين، وأنا يف آخر املسجد
وسلم عن املنرب، فاعتنقها، فلم يزل حىت سكنت، مث عاد إىل املنرب، فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

  .إن هذه النخلة إمنا حنت شوقا إىل رسول اهللا ملا فارقها: " فحمد اهللا، وأثىن عليه، مث قال
  ".فو اهللا لو مل أنزل إليها فأعتنقها، ملا سكنت إىل يوم القيامة 

  ).١(هذا حديث متصل االسناد غريب 
 العام عمرو بن علي الفالش، وهشام بن خالد االزرق، وحممود بن خالد الدمشقي، ورجاء ومات معه يف

  .بن مرجى احلافظ، وخالد ابن أسلم، وسعيد بن حيىي االموي، وآخرون
__________  

وهذا :  عن عبد بن محيد ذا االسناد، وقال١٣١، ١٣٠ / ٦" البداية " وأورده ابن كثري يف ) ١(
وهم منه رمحه اهللا، فإن " على شرط مسلم : " لم ولكن يف السياق غرابة، وقولهإسناد على شرط مس

علي بن عاصم وهو الواسطي مل خيرج له مسلم، مث هو سئ احلفظ، كثري اخلطأ، ورواه البخاري بغري هذا 



 باب النجار، من طريق قتيبة ابن سعيد، حدثنا عبد العزيز، عن أيب حازم،:  يف البيوع٢٦٨ / ٤السياق 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل فالنة : أتى رجال سهل بن سعد يسألونه عن املنرب، فقال: قال
، "أن مري غالمك النجار يعمل يل أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس : " - امرأة قد مساها سهل -

 عليه وسلم ا، فأمر ا، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، مث جاء ا، فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا
  .فوضعت، فجلس عليه

من أي : أتوا سهل بن سعد، فقالوا: ورواه ابن أيب شيبة من طريق سفيان بن عيينة، عن أيب حازم قال
كان رسول اهللا يستند إىل جذع يف املسجد يصلي إليه : شئ منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال

صعد، حن اجلذع حىت أتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوطنه حىت إذا خطب، فلما اختذ املنرب، ف
  .سكن

  .وإسناده على شرط الصحيحني
 من طريق خالد بن حيىي، حدثنا عبد الواحد بن أمين، عن أبيه، عن ٢٦٨ / ٤وأخرج البخاري أيضا 

يا رسول :  عليه وسلمجابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن امرأة من االنصار قالت لرسول اهللا صلى اهللا
فعملت له املنرب، فلما كان " إن شئت : " اهللا، أال أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن يل غالما جنارا ؟ قال

يو اجلمعة قعد النيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب الذي صنع، فصاحت النخلة اليت كان خيطب عندها 
لم حىت أخذها، فضمها إليه، فجعلت تئن أنني حىت كادت أن تنشق، فرتل النيب صلى اهللا عليه وس

  .الصيب الذي يسكت حىت استقرت
  ".بكت على ما كانت تسمع من الذكر : " قال
(*)  

)١٢/٢٣٨(  

  

، االمام القدوة، شيخ نيسابور ومقرئها ومفتيها وزاهدها، ابن زياد) ت، س* ( أمحد بن نصر - ٨٢
  .الشيخ أبو عبد اهللا، القرشي النيسابوري

  .عبد اهللا بن منري، والنضر بن مشيل، وابن أيب فديك، وأيب أسامة، وطبقتهم: ، وحدث عنارحتل
أبو نعيم أحد شيوخه، والترمذي، والنسائي يف كتابيهما، وسلمة بن شبيب، وابن خزمية، : روى عنه

  .وأبو عروبة احلراين، وعدد كثري
  .ديث، رمحه اهللاكان فقيه أهل احلديث يف عصره، كثري الرحلة واحل: قال احلاكم

على كرب السن متفقها، فأخذ عنه، وكان يفيت مبذهبه، وعليه تفقه ابن ) ١(إنه ارحتل إىل أيب عبيد : وقيل
  .خزمية أوالد قبل أن يرحل إىل املزين، وكان ثقة مأمونا، صاحب سنة، كبري الشأن



  .تويف يف سنة مخس وأربعني ومئتني
  :لعابد الثقة، أبو بكروفيها مات إمام أهل مسرقند، القدوة ا

__________  
  ).١٦٦(وهو املؤلف اجلليل القاسم بن سالم تقدمت ترمجته يف اجلزء العاشر برقم ) ١(
 / ١، تذهيب التهذيب ٤٥، ٤٤: ، ذيب الكمال٧٩ / ٢، اجلرح والتعديل ٦ / ٢التاريخ الكبري * 

، ذيب التهذيب ١٤٥ / ١لقراء ، غاية النهاية يف طبقات ا٥٤١، ٥٤٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٢٨
  .١٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٧: ، طبقات احلفاظ٨٦، ٨٥ / ١

(*)  

)١٢/٢٣٩(  

  

  .ابن عيينة، ومجاعة: يروي عن *  أمحد بن نصر العتكي السمرقندي- ٨٣
  .أبو حممد الدارمي، وطائفة: محل عنه

  
 الثقة، أبو حممد، اهلامشي موالهم، االمام احلافظ) خ، م، د، ت، س * * ( عبد اهللا بن الصباح- ٨٤

  .البصري العطار
هشيم بن بشري، ومعتمر بن سليمان، وحممد بن سواء، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي، : حدث عن

  .ويزيد بن هارون، وحيىي القطان، وطبقتهم
 بكر بن أيب اجلماعة سوى ابن ماجه، وإمام االئمة ابن خزمية، وأمحد بن عمرو البزار، وأبو: حدث عنه

  .داود، وأبو حممد بن صاعد، وحممد بن هارون الروياين، وطائفة سواهم
  .، وغريه)١(وثقه النسائي 

  ).٢(مات سنة مخسني : قيل
__________  

  .٣٩٠ / ٨االنساب * 
، ذيب ٢ / ١٥٤ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٩٦: ، ذيب الكمال٨٨ / ٥اجلرح والتعديل * * 

  .٢٠٢، ٢٠١: خالصة تذهيب الكمال، ٢٦٥، ٢٦٤ / ٥التهذيب 
  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف :  وفيه٦٩٦لوحة " ذيب الكمال ) " ١(

  .صاحل: سئل أيب عنه، فقال: ٢٦٥ / ٥" اجلرح والتعديل " وقال ابن أيب حامت يف 
وابن " واملؤلف يف التذهيب " ذيب الكمال " هو قول أيب بكر بن أيب عاصم، صرح به املزي يف ) ٢(



  ".التهذيب " حجر يف 
(*)  

)١٢/٢٤٠(  

  

  .تويف يف سنة ثالث ومخسني: قال) ١(وقرأت خبط االمام أيب حممد بن تيمية، أن السراج 
  

علي بن سهل بن قادم، االمام احلجة، أبو احلسن، : ابن موسى، وقيل) د * ( علي بن سهل- ٨٥
  .النسائي مث الرملي، أخو موسى بن سهل

  .نسائي، سكن الرملةهو : قال النسائي
  .مسع الوليد بن مسلم، ومروان بن معاوية، وضمرة بن ربيعة، ومجاعة: قلت

، وابن جوصا، وأبو عوانة، )٢(، ووثقه "اليوم والليلة " ، والنسائي يف "سننه " أبو داود يف : حدث عنه
  .ثريوأبو بكر بن أيب داود، وابن جرير، والعباس بن حممد بن احلسن بن قتيبة، وعدد ك

  .مات سنة إحدى وستني ومئتني
__________  

 نقال عن السراج أنه مات ٢٦٥ / ٥" ذيب التهذيب " ،، و ٦٩٦لوحة " ذيب الكمال " يف ) ١(
: وقال غريه، أي: إال أنه مل يصرح بامسه، وإمنا قال" التذهيب "  ه، وكذلك قال املؤلف يف ٢٥١سنة 

  .غري ابن أيب عاصم
، ميزان ١ / ٦٣ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٧٢، ٩٧١: ، ذيب الكمال١٨٩ / ٦اجلرح والتعديل * 

  .٢٧٤: ، خالصة تذهيب الكمال٣٢٩ / ٧، ذيب التهذيب ١٣١ / ٣االعتدال 
ذكره ابن : ٣٢٩ / ٧" ذيب التهذيب " ، وقال ابن حجر يف ٩٧٢لوحة " ذيب الكمال ) " ٢(

  .الرملة وحافظهمكان حمدث أهل : حبان يف الثقات، وقال احلاكم
  .صدوق: ٨٩ / ٦" اجلرح والتعديل " وقال أبو حامت يف 

(*)  

)١٢/٢٤١(  

  

  . بن قادم، الرملي، وهو الصغرياالمام، أبوعمران، موسى بن سهل) د* ( وأخوه - ٨٦
  .مسع آدم بن أيب إياس، وعلي بن عياش



  .، ومجاعة، وابن خزمية، وابن أيب حامت، واالرغياين"سننه " وعنه أبو داود يف 
  ).١(ثقة 

  ).٢ (٢٦٢مات يف مجادى االوىل سنة 
  .وسوف يأيت علي بن سهل الرملي نزيل بغداد

  
 بن يزيد بن هو االمام احملدث املتقن، أبو الفرج، عبدالرمحن بن عمر) ق* * ( عبدالرمحن رسته - ٨٧

  ).٣(كثري، الزهري املديين االصبهاين، ولقبه رسته 
  لوهاب الثقفي، وعبد الرمحن بنمسع حيىي القطان، وعبد ا

__________  
، ذيب ١ / ٨٠ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٨٦: ، ذيب الكمال١٤٦ / ٨اجلرح والتعديل * 

  .٣٩١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٤٧ / ١٠التهذيب 
  .، كتبت عنه، وهو صدوق ثقة١٤٦ / ٨" اجلرح والتعديل " قال ابن أيب حامت يف ) ١(

  .هذا قول عمرو بن دحيم) ٢(صدوق : سئل أيب عنه، فقال
  .مات سنة إحدى وستني: قال أبو سليمان بن زبر: ٣٤٧ / ١٠" ذيب التهذيب " وجاء يف 

، ميزان ١ / ٢٢٠ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٠٧: ، ذيب الكمال٢٦٣ / ٥اجلرح والتعديل * * 
، طبقات ٢٣٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٥، ٢٣٤ / ٦، ذيب التهذيب ٥٧٩ / ٢االعتدال 

  .١٤٥: احملدثني بأصبهان
  ".التقريب " بضم الراء، وسكون السني املهملة، وفتح املثناة، و ) ٣(

(*)  

)١٢/٢٤٢(  

  

  .مهدي، وخلقا سواهم
، وحممد بن حيىي بن مندة، وعبد اهللا بن أمحد بن أسيد، وابن أخيه عبد "سننه " ابن ماجة يف : حدث عنه

وابن أخيه اآلخر حممد بن عبد اهللا بن عمر، وعبد الرمحن بن أمحد اهللا بن حممد بن عمر الزهري، 
  .اهلمذاين عبدوس، واحلسن بن حممد الداركي، وخلق كثري

  .وكان عنده عن ابن مهدي ثالثون ألفا
ما ذهبت يوما إىل ابن مهدي : وروى إبراهيم بن حممد بن احلارث االصبهاين، عن أمحد بن حنبل، قال

  ).١(عبدالرمحن، وعبد اهللا : زرقني عنده، يعينإال وجدت االخوين اال



  .غرائب حديث رسته تكثر: وقال أبو الشيخ
  .تويف عمي سنة مخسني ومئتني: قال ابن أخيه حممد بن عبد اهللا

  
  .االمام احملدث، أبو حممد، عبد اهللا بن عمر، الزهري*  أخوه - ٨٨

  .اد بن مسعدة، وعبد الوهاب الثقفيمسع حيىي بن سعيد، وحممد بن جعفر غندر، وابن مهدي، ومح
  .وله مصنفات كثرية، خرج قاضيا على الكرخ، فمات ا: قال أبو الشيخ

__________  
  .٢٣٥ / ٦" ذيب التهذيب ) " ١(

  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : وقال ابن حجر
  .ثقة، ينفرد ويغرب: ٥٧٩ / ٢" ميزانه " وقال املؤلف يف 

   (*)١٤٦: ، طبقات احملدثني بأصبهان٤٧ / ٢، ذكر أخبار أصبهان ١١١ / ٥اجلرح والتعديل * 

)١٢/٢٤٣(  

  

روى عنه حممد بن حيىي بن مندة، وأمحد بن عبد الكرمي الزعفراين، وأبو بكر بن أيب داود، وعبد : قلت
  .اهللا بن حممد بن عمر، وسلم بن عصام، وعدة

  .وله غرائب كأخيه
  .مات يف سنة اثنتني ومخسني ومئتني

  
، االمام احلافظ اود، أبو جعفر، الواسطي ابن أسد بن حبان) خ، م، د، ق* ( أمحد بن سنان - ٨٩

  .القطان
  .ولد بعد السبعني ومئة

مسع أبا معاوية الضرير، ووكيع بن اجلراح، وعبد الرمحن بن مهدي، وحيىي القطان، ويزيد بن هارون، 
  ".املسند " وهذه الطبقة، وصنف 

اري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وابنه جعفر بن أمحد، وابن خزمية، والنسائي يف البخ: حدث عنه
مجعه حلديث مالك، وحيىي بن صاعد، وعلي بن عبد اهللا بن مبشر، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وخلق 

  .سواهم
__________  

ذهيب التهذيب ، ت٢٣، ذيب الكمال، ٧: ، اجلمع بني رجال الصحيحني٥٣ / ٢اجلرح والتعديل * 



، طبقات الشافعية ٤٠٧ / ٦، الوايف بالوفيات ١٦ / ٢، العرب ٥٢١ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١١ / ١
: ، طبقات احلفاظ٣٥، ٣٤ / ١، ذيب التهذيب ٣١ / ١١، تاريخ ابن كثري ٦، ٥ / ٢للسبكي 

  .١٣٧ / ٢، شذرات الذهب ٧، ٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٧
(*)  

)١٢/٢٤٤(  

  

  ).١(هو إمام أهل زمانه : ه ابن أيب حامتوقال في
  ).٢(ثقة صدوق : وقال أبوه أبو حامت

ما كتبناه عن أيب موسى، وبندار أعدناه عن أمحد بن سنان، وما كتبناه عن أمحد : وقال إبراهيم بن أورمة
  ).٣(مل نعده عن غريه 

بغض أصحاب احلديث، وإذا ليس يف الدنيا مبتدع إال ي: مسعت أيب يقول: قال جعفر بن أمحد بن سنان
  ).٥(نزعت حالوة احلديث من قلبه ) ٤] (بدعة [ ابتدع الرجل 

سنة مثان ومخسني، : تويف أمحد بن سنان سنة ست ومخسني، ويقال: قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر
  .سنة تسع ومخسني ومئتني: ويقال

ربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا سعيد بن أخ: أخربنا أمحد بن يوسف، وعلي بن حممد، وابن الظاهري، قالوا
  البناء حضورا، أخربنا حممد بن

__________  
، ٥٢١ / ٢" تذكرته " ، ونقله عنه املؤلف هنا، ويف ٢٣لوحة " ذيب الكمال " ذكره املزي يف ) ١(

  .٥ / ٢" طبقاته " ، والسبكي يف ٢ / ١١ / ١" تذهيبه " و 
، وإمنا نقله "اجلرح والتعديل "  يف - النقل -ليس هذا و: ٣٥ / ١" ذيبه " قال ابن حجر يف 

  .الاللكائي بسنده إىل أيب حامت نفسه
  .٥٣ / ٢وهو كما قال، فإنه ال يوجد فيه 

، و ٦ / ٢" طبقات الشافعية " ، و ٥٢١ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٥٣ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .ثقة: قال النسائي:  وفيه٣٤ / ١" ذيب التهذيب " 

  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : وقال ابن حجر
سألت أبا داود عن أمحد بن سنان : قال أبو عبيد اآلجري: ٦ / ٢" طبقات الشافعية " جاء يف ) ٣(

  .وبندار، فقدم ابن سنان على بندار
  ٣٤ / ١" ذيب التهذيب " والعبارة يف 



  .سىأعدنا عليه ما مسعناه منه من بندار وأيب مو: بسنده
  .يعين التقانه وحفظه

طبقات " ، و ٥٢١ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٥ (٥٢١ / ٢" تذكرة احلفاظ " ما بني احلاصرتني من ) ٤(
   (*)٦ / ٢للسبكي " الشافعية 

)١٢/٢٤٥(  

  

حممد، أنبأنا حممد بن عمر، حدثنا أبو بكر بن أيب داود، حدثنا أمحد ابن سنان، حدثنا يزيد، أخربنا 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مد بن جحادة، عن عطاء، عن أيب هريرة، قالشريك، عن حم

  ).١" (اجلنة مئة درجة، ما بني كل درجتني مسرية مخس مئة عام 
  

ابن عبد العزيز بن قفل، االمام احلافظ الصدوق، أبو عبد الرمحن ) د، س) * (٢ ( مؤمل بن إهاب- ٩٠
  .الربعي الكويف مث الرملي

  .، حبركات)٣(ابن قفل بن سدل : وقيل
  .ولد يف حدود الثمانني ومئة أو قبلها

__________  
 من طريق أيب بكر بن أيب داود ذا االسناد، وأخرجه أمحد ٣٧٣ / ٢" النهاية " ذكره ابن كثري يف ) ١(
مئة عام اجلنة مئة درجة ما بني كل درجتني "  من طريق يزيد بن هارون ذا االسناد، ولفظه ٢٩٢ / ٢
من طريق عباس العنربي، عن يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن حممد بن ) ٢٥٢٩(وأخرجه الترمذي " 

  .هذا حديث حسن غريب: ، وقال...جحادة، عن عطاء، عن أيب هريرة
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت، أخرجه عن مهام ابن حيىي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن 

، ٨٠ / ١ وصححه احلاكم ٣٢١ و ٣١٦ / ٥وأمحد ) ٢٥٣١(لصامت الترمذي يسار عن عبادة بن ا
من طريقني ) ٢٥٣٠(والترمذي ) ٤٣٣١(، وابن ماجه ٢٤١، ٢٤٠ / ٥ووافقه الذهيب، ورواه أمحد 

اجلنة مئة درجة ما بني كل درجتني مسرية مئة " عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بلفظ 
 يف ٩ / ٦، والبخاري ٣٣٩ و ٣٣٥ / ٢وأخرجه أمحد "  بني السماء واالرض كما" ويف رواية " عام 

  باب درجات ااهدين يف سبيل: اجلهاد
باب وكان عرشه على املاء من طريق فليح، عن هالل بن علي، عن :  يف التوحيد٤٠٤ / ١٣اهللا، و 

 اجلنة مائة درجة أعدها اهللا إن يف" عطاء بن يسار، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ولفظه 
  ".للمجاهدين يف سبيله ما بني الدرجتني كما بني السماء واالرض 



  .بكسر أوله ومبوحدة) ٢(
: ، ذيب الكمال١٨٣، ١٨١ / ١٣، تاريخ بغداد ٣٧٥ / ٨اجلرح والتعديل " * التقريب " 

 / ٧، العقد الثمني ٧ / ٢، العرب ٢٢٩ / ٤، ميزان االعتدال ٢ / ٨٥ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٩٤
، خالصة تذهيب ٣٤٣ / ٢، النجوم الزاهرة ٣٨٢، ٣٨١ / ١٠، ذيب التهذيب ٣١٤، ٣١٣

  .١٢٩ / ٢، شذرات الذهب ٣٩٣: الكمال
  .ابن سدك، بالكاف: ٢٨١ / ١٣" تاريخ بغداد " يف ) ٣(

(*)  

)١٢/٢٤٦(  

  

امت الزاهد، ومالك بن سعري، ومسع ضمرة بن ربيعة، ويزيد بن هارون، وأيوب بن سويد، وسيار ابن ح
  .وحيىي بن آدم، وعبد الرزاق بن مهام، وطبقتهم

  .وكان من علماء احملدثني
أبو داود، والنسائي، وسعيد بن هاشم الطرباين، وابن جوصا، وحممد بن متام البهراين، وأمحد : حدث عنه

  .بن عبد اهللا بن هالل، وخلق سواهم
  .خوخته، فحدث ببغداد ودمشق وحلب ومحص والرملةوله رحلة طويلة يف شبيبته، مث يف شي

، فأحلوا، فامتنع، )١(قدم مؤمل الرملة، فاجتمعوا عليه، وكان زعرا متمنعا : فعن علي بن أيب سليمان
لنا عبد له علينا حق صحبة وتربية، آل بنا احلال إىل : ، فقاال)٢(فمضوا إىل الوايل، وألفوا منهم اثنني 

  .بيعه، فامتنع
  .معنا مجاعة حمدثون يعلمون ذلك: يف أعلم صحة هذا ؟ قالوك: قال

  فسمع قوهلم، وطلب املؤمل
  ).٤(أخربنا بأنك تطعمت باآلفاق : ، فجروه، وقالوا)٣(بالشرط، فتعزز 
  .ما يكفيك إباقك حىت تعزز على سلطانك ؟ احلبس، فحبسوه: فلما دخل، قال

جاز، فلم يزل يف احلبس أياما، حىت علم إخوانه، وكان طواال أصفر، خفيف اللحية، يشبه عبيد أهل احل
  .هذا مؤمل بن يهاب يف حبسك مظلوم: فمضوا إىل الوايل، وقالوا

  أهو اآلبق ؟: الذي اجتمع عليه مجاعة، قال: ما أعرف هذا، ومن مؤمل ؟، قالوا: قال
__________  

  .فئتني": تاريخ بغداد " يف ) ٢(ممتنعا ": تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .فتعذر": تاريخ بغداد "  يف )٣(



  .استطعمت االباق": تاريخ بغداد " يف ) ٤(
(*)  

)١٢/٢٤٧(  

  

  .بل هو إمام من أئمة املسلمني: قالوا
  ).١(فأخرجه، وطلب أن حيله 

  .فهذه حكاية منكرة، فاهللا أعلم
  ).٢(مات يف رجب سنة أربع ومخسني ومئتني 

دة، وعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، وزياد بن حيىي ، وسلم بن جنا)٣(وفيها مات إبراهيم بن جمشر 
احلساين، وحممد بن منصور الطوسي العابد، وحممد بن هاشم البعلبكي، واملرار بن محويه، وعلي بن حممد 

  .، وأمحد بن عبد الواحد بن عبود بدمشق)٤(ابن علي الكاظم احلسيين أحد االثين عشر 
__________  

  .١٨٣، ١٨٢ / ١٣" اريخ بغداد ت" اخلرب مطوال يف ) ١(
  .وكذا قال ابن زبر) ٢(

سئل حيىي بن معني :  وجاء فيه عن إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد، قال١٨١ / ١٣" تاريخ بغداد " انظر 
   عن مؤمل بن إهاب، فكأنه- وأنا أمسع -

  .ضعفه
  .مؤمل بن إهاب ال بأس به: وعن عبدالرمحن النسائي أنه قال

  .ثقة: وقال مرة
  .صدوق: سئل أيب عنه، فقال: ٢٧٥ / ٨" اجلرح والتعديل " وقال ابن أيب حامت يف 

  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : ٣٨٢ / ١٠" ذيب التهذيب " وقال ابن حجر يف 
  .ثقة صدوق: وقال مسلمة ابن قاسم

، ١٨٤ / ٦" تاريخ بغداد " حمبثر، وهو خطأ، وإبراهيم هذا ضعيف، وهو مترجم يف : يف االصل) ٣(
  .٩٥ / ١" لسان امليزان " ، و ٥٥ / ١" ميزان االعتدال " ، و ١٨٥
  .٢١٣ / ٧" االكمال " وانظر 

هي اليت تعتقد أن الوصية االهلية باالمامة قد انتقلت من علي ابن أيب طالب : االمامية االثنا عشرية) ٤(
  .م الثاين عشرإىل أوالده احلسن فاحلسني، مث إىل أحفاده من احلسني حىت االما

فبعد احلسني كان علي بن زين العابدين، فمحمد الباقر، فجعفر الصادق، فموسى الكاظم، فعلي 



الرضى، فمحمد التقي، فعلي اهلادي، فاحلسن العسكري، فمحمد املهدي املنتظر الذي دخل بزعمهم يف 
 يقف أتباعه على أثر له  ه وهو صغري السن، وأمه تنظر إليه، ومل يعد، كما مل٢٦٥سرداب بسامراء سنة 

  .منذ ذلك احلني
  . وما بعدها١٠٨": امللل والنحل " انظر 
(*)  

)١٢/٢٤٨(  

  

ابن يوسف، االمام القدوة احلافظ، أبو جعفر بن العجمي الطرسوسي، ) د * ( حممد بن مسعود- ٩١
  .شيخ الثغر يف زمانه

 مهدي، وزيد بن احلباب، وعبد عيسى بن يونس، وحيىي بن سعيد القطان، وعبد الرمحن بن: حدث عن
  .الرزاق، وطبقتهم

، وابنه أبو بكر بن أيب داود، وجعفر الفريايب، وحممد بن وضاح حافظ "سننه " أبو داود يف : حدث عنه
  االندلس، وحاجب بن

أركني، وعبد اهللا بن حممد بن وهب الدينوري، واحلسني بن إمساعيل احملاملي، وأبو العباس السراج، 
  .موخلق سواه

  .، وغريه)١(وثقه أبو بكر اخلطيب 
  .وكان ابن وضاح يتغاىل فيه

  .ما رأيت أعلم باحلديث من حممد بن مسعود: قال ابن وضاح: قال أبو عمر بن عبد الرب
  ).٢(هو رفيع الشأن، فاضل، ليس بدون أمحد ابن حنبل : وقال ابن وضاح أيضا

__________  
، تذكرة ١٢٦٦: ، ذيب الكمال٣٠٢، ٣٠١ / ٣ ، تاريخ بغداد١٠٦ / ٨اجلرح والتعديل * 

، طبقات ٤٣٨ / ٩، ذيب التهذيب ٤٤٩ / ١، العرب ٣٥ / ٤، ميزان االعتدال ٥٢٣ / ٢احلفاظ 
  .١١٦ / ٢، شذرات الذهب ٣٥٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٨: احلفاظ

  .٥٢٣ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٠١ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
اجلرح "  وقال ابن أيب حامت يف ٤٣٨ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ٥٢٣ / ٢" اظ تذكرة احلف) " ٢(

ما هو :  تعقيبا على ذلك٣٥ / ٤" ميزانه " هو جمهول، فقال املؤلف يف : مسعت أيب يقول": والتعديل 
  = (*)مبجهول، هو العجمي نزيل طرسوس، صدوق، كبري احملل، ولكن 

)١٢/٢٤٩(  



  

ته، وقد بقي إىل حدود سنة مخسني، ومسع منه أمحد بن علي اجلزري يف سنة مل نظفر بتاريخ وفا: قلت
  .سبع وأربعني ومئتني

، ٥٤٤أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبدالرحيم بن أيب سعد، أخربنا سعيد بن حسني الريوندي يف سنة 
  نا حممد بن مسعوداخربنا الفضل بن احملب، أخربنا احلسني اخلفاف، أخربنا أبو العباس السراج، حدث

الطرسوسي، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، أنه كان يقنت يف 
الركعة اآلخرة من الظهر والعشاء والصبح، ويذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يفعله 

)١.(  
  .هذا حديث نظيف االسناد، ومل خيرجه اجلماعة

  
" االستقامة " ابن االسود، االمام احلافظ احلجة، مصنف كتاب ) د، س * (بن أصرم خشيش - ٩٢

  .، أبو عاصم النسائي)٢(
  .مسع روح بن عبادة، وأبا عاصم، وعبد الرزاق، وعبد اهللا بن بكر السهمي، وطبقتهم

__________  
  .ما عرفه أبو حامت= 

  ".الثقات " بان يف ذكره ابن ح: ٤٣٨ / ٩" ذيب التهذيب " قال ابن حجر يف 
  .كان عاملا باحلديث: وقال مسلم بن قاسم

كان يقنت يف الركعة اآلخرة من صالة : ولفظه) ٤٩٨١(برقم " املصنف " رجاله ثقات وهو يف ) ١(
مسع اهللا ملن محده، فيدعو للمؤمنني، ويلعن : الظهر وصالة العشاء اآلخرة، وصالة الصبح بعد ما يقول

  .لنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعلهالكافرين، ويذكر أن ا
، ذيب ٥٥١ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٩٧ / ١، تذهيب التهذيب ٣٧٦: ذيب الكمال* 

 / ٢، شذرات الذهب ١٠٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٥: ، طبقات احلفاظ١٤٢ / ٣التهذيب 
١٢٩.  

  .يرد فيه على أهل البدع) ٢(
  .٥٥١ / ٢" تذكرة احلفاظ " 

(*)  

)١٢/٢٥٠(  

  



  .وكان صاحب سنة واتباع
، وعالن، وأمحد ابن عبد الوارث العسال، وأبو بكر بن "سننهما " أبو داود، والنسائي يف : حدث عنه

  أيب داود، وحممد بن أمحد بن
  .سليمان اهلروي، وآخرون

  ).١(وثقه النسائي 
  .وله رحلة واسعة إىل احلرمني ومصر والشام واليمن والعراق

  .نة ثالث ومخسني ومئتني مبصرتويف يف رمضان س
  

، االمام احملدث الثقة )٢(ابن حممد بن علي بن حيان بن مازن بن الغضوية ) س * ( علي بن حرب- ٩٣
  .االديب، مسند وقته، أبو احلسن، الطائي املوصلي

  .اتفق مولده بأذربيحان يف سنة مخس وسبعني ومئة، وكان أبوه يتجر
  . باملوصلرأى علي املعاىف بن عمران، ونشأ

__________  
  .كان ثقة: قال ابن يونس:  وفيه١٤٢ / ٣" ذيب التهذيب " ، و ٥٥١ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ١(

  .وكذا قال مسلمة بن قاسم
، ٢٢٣ / ١: ، طبقات احلنابلة٤٢٠، ٤١٨ / ١١: ، تاريخ بغداد١٨٣ / ٦: اجلرح والتعديل* 

 ٢: ، العرب٢ / ٥٥ / ٣: ، تذهيب التهذيب٩٦٢، ٩٦١: ، ذيب الكمال٢٧٢، ٢٧١ / ٢: اللباب
 / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٦، ٢٩٤ / ٧: ، ذيب التهذيب٣٠/ 

  .٥٢ / ٥: ، املنتظم١٥٠
بالغني املعجمة الطائي اخلطامي، وخطامة بطن من طئ ومازن بن الغضوبة ذكره ابن السكن وغريه ) ٢(

إن له صحبة، وروى الطرباين والبيهقي وابن السكن وغريهم من : اليق: يف الصحابة، وقال ابن حبان
فذكر حديثا ...قال مازن بن الغضوبة: حدثين عبد اهللا العماين، قال: طريق هشام بن الكليب عن أبيه قال

فكسرت االصنام، وقدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأسلمت، وفيه أن النيب : طويال فيه
  .٧، ٦ / ٥" أسد الغابة " انظره بتمامه يف ... وسلم دعا له، فأذهب اهللا عنه كل ما جيدصلى اهللا عليه

(*)  

)١٢/٢٥١(  

  



ومسع سفيان بن عيينة، وحفص بن غياث، وعبد اهللا بن إدريس، وأبا معاوية، وعبد الرمحن بن حممد 
وعبد اهللا بن منري، وزيد احملاريب، وحممد بن بشر، وحممد بن فضيل، ووكيع بن اجلراح، وحيىي بن ميان، 

بن احلباب، وعمرو بن عبد اجلبار، والقاسم بن يزيد اجلرمي، ويزيد بن هارون، ووهب بن جرير، 
وشبابة بن سوار، ويعلى ابن عبيد، وأسباط بن حممد، وأبا داود احلفري، وأنس بن عياض الليثي، وزيد 

  .غداد والبصرة وواسطبن أيب الزرقاء وخلقا سواهم باملوصل، واحلجاز والكوفة وب
النسائي، وقال صاحل، وحيىي بن صاعد، واحملاملي، وحممد بن خملد، وأمحد بن إبراهيم البلدي : حدث عنه

االمام، ويوسف بن يعقوب االزرق، وابن أيب حامت، وأبو عوانة، وحممد بن جعفر املطريي، وعلي بن 
أبو جعفر حممد بن حيىي بن عمر بن علي بن ) ١(إسحاق املادرائي، وأمحد بن سليمان العباداين، ونافلته 

  .حرب، وخلق كثري
  ).٢(صدوق : قال أبو حامت

  .ثقة: وقال الدارقطين
  رحل علي مع أبيه، ومسع": تاريخ املوصل " وقال يزيد بن حممد يف 

__________  
  .ولد الولد: النافلة) ١(

   ].٧٢: االنبياء) * [ ا صاحلنيووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكال جعلن: * (قال اهللا تعاىل
كتبت عنه مع أيب، وهو صدوق واخلرب يف :  وقال ابن أيب حامت أيضا١٨٣ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .علي بن حرب موصلي صاحل:  وفيه عن النسائي٤١٩، ٤١٨ / ١١" تاريخ بغداد " 

(*)  

)١٢/٢٥٢(  

  

ساا، أديبا شاعرا، وفد على املعتز باهللا يف سنة ، وكان عاملا بأخبار العرب وأن"املسند " وصنف، وخرج 
يا أمري املؤمنني، أخذت يف شؤم : ، وكتب عنه املعتز خبطه ودقق الكتابة، فقال)١(أربع ومخسني ومئتني 

  ).٢(أصحاب احلديث، فضحك املعتز وأطلق له ضياعا 
  .مات علي يف شوال سنة مخس وستني ومئتني باملوصل، وقد كمل التسعني

  . عليه أخوه معاوية بن حربوصلى
  ).أبو بكر(احملدث الثقة العابد ااهد : أخوه

  
سفيان بن عيينة، وأيب معاوية، وعبد اهللا بن ): ٣(مسع مع أخيه من ) س * ( أمحد بن حرب الطائي- ٩٤



  .إدريس، وطبقتهم
ل البريويت، ، وأبو بكر ابن أيب داود، ومكحو)٤(هو أحب إيل من أخيه : النسائي، وقال: حدث عنه

  .وأمحد بن حممد بن صدقة، وآخرون
__________  

  .، وهو خطأ٢٠٤بسنة : ٢٩٥ / ٧" ذيب التهذيب " يف ) ١(
ذكره ابن :  وفيه٢٩٥ / ٧" ذيب التهذيب " ، وله تتمة و ٤١٩ / ١١" تاريخ بغداد " هو يف ) ٢(

  ".الثقات " حبان يف 
  .كان ثقة: وقال مسلمة بن قاسم

، تذهيب ٢٠، ١٩: ، ذيب الكمال٤٩ / ٢اجلرح والتعديل * كان ثقة صدوقا : وقال السمعاين
 / ٢، شذرات الذهب ٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣ / ١، ذيب التهذيب ٢ / ٩ / ١التهذيب 

١٥٠.  
  .مع: يف االصل) ٣(
  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف :  وقال ابن حجر٢٣ / ١" ذيب التهذيب ) " ٤(

(*)  

)١٢/٢٥٣(  

  

وا تويف يف سنة ثالث وستني ) ١(، كان ورعا فاضال، رابط بأذنة، "تارخيه " يف : قال يزيد االزدي
  ).٢(ومئتني، رمحه اهللا 

  
  :أخومها

  .مات كهال يف سنة ثالث ومخسني ومئتني *  حممد بن حرب- ٩٥
* ي زفرات حزن لدمعي من مآقيه وكيف وبني جواحن* تقول يل املليحة إذ رأتين : فرثاه علي، فقال

حدثين صدقة بن : يلذ به ااور واملطيف قال االزدي* يضيق حبملها بدن ضعيف أبعد حممد أهلو بأمر 
يا بين، ما رثيت أحدا إال : مل مل ترث عمي احلسن ؟ قال: قلت جلدي: حممد بن علي بن حرب، قال

  .ذهب حزنه، فأحببت أن يبقى حزين عليه
وأصبح مثل النسر يف جانب الوكر أشيع * فرخي ميضون قصدا إىل البلى أرى أ: ولعلي يرثي ابن ابنه

فقد أوجع * وأرجع قد أودعته ظلمة القرب فمن كان حمزونا بفقد منغص * منهم واحدا بعد واحد 
يشب شباب احلول يف مدة الشهر وكان إذا ما ضاق * االحشاء فقد أيب نصر بين كان البدر أشبه وجهه 



  إليه، فاجنلت كربة الصدرنظرت * صدري حلادث 
__________  

  .بلد من الثغور قرب املصيصة مشهور، بنيت سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومئة: بفتحات) ١(
  .١٣٣ / ١" معجم البلدان " راجع 

  .كان صدوقا: ٤٩ / ٢" اجلرح والتعديل " قال ابن أيب حامت يف ) ٢(
  .٢٣٧ / ٧اجلرح والتعديل * 
(*)  

)١٢/٢٥٤(  

  

فمن ذا الذي يعدي مصابا على الدهر سأستعمل التسليم هللا والرضى * دهر قد أوجعت قليب لفقده فيا 
حدثين عبد اهللا بن حممد القرشي، : وأجرب ثلم النقص يف االهل بالصرب قال يزيد بن حممد االزدي* 

ويل : " ثيا أبا حممد، حدي: كنا عند سفيان بن عيينة، فجعل رجل يقول له: مسعت علي بن حرب يقول
  ) ".١(للعرب من شر قد اقترب 

  .فأعرض منه فجعل يكرر ذلك عليه، وسفيان يعرض عنه
  .من شر قد هبط) ٢(كم تولول للعرب منذ اليوم، ويل للنبط ! وحيك : فأحل عليه، فقال له

واحد عنه أيب القاسم بن صصرى، وثالثة عند أيب القاسم : وقع يل من عوايل علي بن حرب أربعة أجزاء
  .السبط

  
  :أخوهم الشيخ العامل احملدث، أبو سفيان

  .ولد سنة مئتني أو بعيدها*  املوصلي  معاوية بن حرب بن حممد الطائي- ٩٦
  .ومسع عبيداهللا بن موسى، وقبيصة، وخالد بن حيىي، وأبا نعيم

__________  
ل اهللا تعاىل باب قو:  يف أحاديث االنبياء٢٧٤ / ٦أخرجه من حديث زينب بنت جحش البخاري ) ١(

باب قول النيب صلى اهللا : وباب عالمات النبوة يف االسالم، ويف الفنت) * ويسألونك عن ذي القرنني* (
يف الفنت وباب ) ٢٨٨٠(ويل للعرب من شر قد اقترب، وباب ياجوج ومأجوج، ومسلم : عليه وسلم

وإسناده ) ٤٢٤٩(، وأخرجه من حديث أيب هريرة أبو داود )٢١٨٨(اقتراب الفنت، والترمذي 
  .صحيح

  .جيل من العجم يرتلون البطائح بني العراقني، ومسوا بذلك الستنباطهم ما خيرج من االرضني: النبط) ٢(



  .مل نقف له على ترمجة* 
(*)  

)١٢/٢٥٥(  

  

  .القاضي يزيد بن حممد: وعنه
  .تويف سنة إحدى ومثانني ومئتني، وله مثانون سنة: وقال

  
االمام احلافظ الثقة، أبو عبد الرمحن، احلجري املسمعي النسائي، نزيل ) ٤ م، * ( سلمة بن شبيب- ٩٧
  .مكة

مسع يزيد بن هارون، وزيد بن احلباب، وأبا داود الطيالسي، وحجاج بن حممد، وعبد الرزاق، وحفص 
بن عبدالرمحن النيسابوري، وحممد بن يوسف الفريايب، وأبا املغرية اخلوالين، وخلقا كثريا من هذا 

  .ضرب فمن بعدهمال
مسلم، وأرباب السنن، وأبو زرعة، وأبو حامت، وعبد اهللا بن أمحد، وعلي بن أمحد عالن، : حدث عنه

  .وحممد بن هارون الروياين، واحلسن بن دكة االصبهاين، وحامت بن حمبوب اهلروي، وعدة
  .وحدث عنه من شيوخه االمام أمحد

  ).١(ليس به بأس : قال النسائي
  .قدم أصبهان، وحدث يف سنة اثنتني وأربعني: وقال أبو نعيم

__________  
، تذهيب ٥٢٧: ، ذيب الكمال١٧٠، ١٦٨ / ١، طبقات احلنابلة ١٦٤ / ٤اجلرح والتعديل * 

، ذيب التهذيب ٥٩٧ / ٤، العقد الثمني ٥٤٤، ٥٤٣ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٤٢ / ٢التهذيب 
  ذرات الذهب، ش١٤٨: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٧، ١٤٦ / ٤
١١٦ / ٢.  
  .صاحب سنة ومجاعة: قال أمحد بن سيار:  وفيه١٤٦ / ٤" ذيب التهذيب ) " ١(

  ".الثقات " أحد الثقات، وذكره ابن حبان يف : وقال أبو نعيم
  .وهو حمدث أهل مكة، واملتفق على إتقانه وصدقه: وقال احلاكم

(*)  

)١٢/٢٥٦(  

  



أصلي أربع : ابور، وأردت التحول إىل مكة بعيايل، فقلتبعث داري بنيس: وعن سلمة بن شبيب، قال
  .ركعات، وأودع عما الدار

  .يا عمار الدار، سالم عليكم، فإنا خارجون جناور مبكة: فصليت، وقلت
  .عليك السالم، يا سلمة: فسمعت هاتفا يقول

  ).١(القرآن خملوق : وحنن خارجون من الدار، فإنه بلغنا أن الذي اشتراها يقول
  .تويف سلمة من أكلة فالوذج: ابن أيب داودقال 

  .قدم مصر، وحدث سنة ست، ومات يف رمضان سنة سبع وأربعني ومئتني: وقال ابن يونس
  ).٢(صدوق : قال أبو حامت

، أخربنا ابن البناء، أخربنا ابن البسري، أخربنا )٤(أخربنا موسى اجليلي : ، قاال)٣(أخربنا شيخان 
) ٥(مد، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبداحلميد احلماين، حدثنا أبو سعد املخلص، حدثنا حيىي بن حم

  أرسلين أبو طلحة أدعو النيب صلى اهللا عليه وسلم لطعام صنعه، فقال: عن أنس، قال
__________  

  .١٦٩ / ١" طبقات احلنابلة " اخلرب باختالف يسري يف ) ١(
  .١٦٤ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٢(
أخربنا عبد :  يف ترمجة سلمة بن شبيب هذا، فقال٥٤٤ / ٢" تذكرته " ملؤلف يف أفصح عنهما ا) ٣(

  :احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، وترجم يوسف بن أمحد يف الورقة
  ".مشيخته "  من ٧٩

  .نسبة إىل جيالن، قرى وراء طربستان: اجليلي، بكسر اجليم) ٤(
  .اجليالين: ويقال

  . اجليلي املعروف الفقيه الزاهد الواعظوموسى هو ابن الشيخ عبد القادر
وسكن :  ه وقال٦١٨ فذكره فيمن تويف سنة ٧٥ / ٥" العرب " وقد ترجم املؤلف ابنه موسى هذا يف 

  .دمشق، وكان عريا من العلم
هي كنية سعيد بن أيب سعيد املقربي املدين ثقة روى له الستة لكن تغري قبل موته بأربع سنني إال أن ) ٥(

  .ما أحسب أن أحدا أخذ عنه يف االختالط: ملؤلف يقولالذهيب ا
(*)  

)١٢/٢٥٧(  

  



  ).١(احلديث ...نعم: ؟ قلت" أنا ومن معي : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  

  االمام الفقيه احلافظ احلجة، أبو يعقوب، إسحاق بن منصور بن) خ، م، س، ت، ق * ( الكوسج- ٩٨
__________  

وقد حترف  (- يعين ابن سعيد - طريق عبد اهللا بن منري، حدثنا سعد  من٢١٨ / ٣وأخرجه أمحد ) ١(
بعثين أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربين أنس بن مالك قال) يف املطبوع إىل سعيد بن سعد

فنظر إيل، : وسلم الدعوه، وقد جعل له طعاما، فأقبلت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع الناس، قال
فقال أبو طلحة يا رسول اهللا إمنا صنعت " قوموا : " أجب أبا طلحة، فقال للناس: يت، فقلتفاستحي

أدخل نفرا من : " فمسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ودعا فيها بالربكة، مث قال: شيئا لك، قال
حىت فأكلوا " أدخل عشرة : " فأكلوا حىت شبعوا وخرجوا، وقال" كلوا : " فقال" أصحايب عشرة 

شبعوا، فما زال يدخل عشرة وخيرج عشرة حىت مل يبق منهم احد إال دخل فأكل حىت شبع، مث هيأها، 
عن أيب بكر بن أيب شيبة، وحممد بن ) ١٤٣) (٢٠٤٠(فإذا هي مثلها حني أكلوا منها، ورواه مسلم 

ه كالمها عن سعد بن عبد اهللا بن منري، كالمها عن عبد اهللا بن منري، وعن سعيد بن حيىي االموي، عن أبي
  .سعيد بن قيس االنصاري

 يف ٤٣٢، ٤٢٩ / ٦ بشرح السيوطي، ومن طريقه البخاري ١١٢، ١١١ / ٣وأخرجه مطوال مالك 
  عالمات النبوة
عن إسحاق بن عبد ) ٣٦٣٠(والترمذي ) ٢٠٤٠(، ومسلم ٤٩٥ / ١١ و ٤٦٠ / ٩يف االسالم و 

 من طريق علي بن عاصم، حدثنا حصني ٢٣٢ / ٣ اهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك وأخرجه أمحد
بن عبدالرمحن، عن عبدالرحم بن أيب ليلى، عن أنس، ورواه مسلم عن عمرو الناقد، عن عبد اهللا بن 

  .جعفر الرقي، عن عبيداهللا بن عمر، عن عبدامللك بن عمري، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن أنس
د، حدثنا، محاد بن زيد، عن هشام، عن حممد بن  من طريق يونس بن حمم١٤٧ / ٣وأخرجه أمحد 

 يف االطعمة عن الصلت بن حممد، عن محاد بن زيد، عن ٤٩٧ / ٩ورواه البخاري ...سريين، عن أنس
اجلعد أيب عثمان عن أنس، وعن هشام، عن حممد، عن أنس، وعن سنان أيب ربيعة، عن أنس، وأخرجه 

حرب بن ميمون، عن النضر بن أنس، عن أنس،  من طريق يونس بن حممد، حدثنا ٢٤٢ / ٣أمحد 
  .ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر، عن يونس بن حممد به

، طبقات ٣٦٤، ٣٦٢ / ٦، تاريخ بغداد ٢٣٤ / ٢، اجلرح والتعديل ٤٠٤ / ١التاريخ الكبري * 
، ١ / ٥٨ / ١، تذهيب التهذيب ٩٠: ، ذيب الكمال١١٧ / ٣، اللباب ١١٥، ١١٣ / ١احلنابلة 

 / ١، ذيب التهذيب ٤٢٦ / ٨، الوايف بالوفيات ١ / ٢، العرب ٥٢٥، ٥٢٤ / ٢كرة احلفاظ تذ
، ٣٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٩: ، طبقات احلفاظ٣٣٣ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٥٠، ٢٤٩



  .١٢٣ / ٢شذرات الذهب 
(*)  

)١٢/٢٥٨(  

  

  .رام املروزي، نزيل نيسابور
  .ولد بعد السبعني ومئة

بن عيينة، ووكيع بن اجلراح، والنضر بن مشيل، وحيىي بن سعيد القطان، ومعاذ بن هشام، ومسع سفيان 
  وأبا أسامة، وعبد الرمحن بن مهدي، وعبد اهللا بن منري، وحممد بن بكر الربساين، وعبد الرزاق،

  .وحممد بن يوسف الفريايب، وعفان، وخلقا كثريا
  .وطلب العلم، ودونه، وبرع واشتهر

ماعة سوى أيب داود، وأبو زرعة الرازي، وأبو بكر ابن خزمية، وأبو العباس السراج، اجل: حدث عنه
  .ومؤمل بن احلسن املاسرجسي، وأمحد بن محدون االعمشي، وحممد بن أمحد بن زهري، وخلق سواهم

  .أبو يعقوب الكوسج مولده مبرو، ومنشؤه بنيسابور: قال احلاكم أبو عبد اهللا
  .وأعقب، وا تويف

أي " الصحيحني " حد االئمة من أصحاب احلديث من الزهاد، واملتمسكني بالسنة، اعتمداه يف وهو أ
  .اعتماد

  .وهو صاحب املسائل عن أمحد بن حنبل الذي يستهزئ به املبتدعة واملتجرئون
مسعت مشاخينا يذكرون أن إسحاق بن منصور بلغه أن : مسعت أبا الوليد حسان بن حممد الفقيه يقول

حنبل رجع عن بعض تلك املسائل اليت علقها عنه، فحملها يف جراب على ظهره، وخرج راجال أمحد بن 
  إىل بغداد، وعرض خطوط أمحد عليه يف كل مسألة) ١(

__________  
  .راحال، باملهملة وهو تصحيف": تاريخ بغداد " يف ) ١(

بن حنبل، وإسحاق بن وكان إسحاق بن منصور عاملا فقيها، وهو الذي دون عن أمحد : وقال اخلطيب
  .راهويه املسائل يف الفقه
  .صدوق: وقال أبو حامت الرازي

(*)  

)١٢/٢٥٩(  

  



  ).١(استفتاه عنها، فأقر له ا ثانيا، وأعجب به 
  .هو ثقة مأمون: قال مسلم

  ).٢(ثقة : وقال النسائي
  حدثنا إسحاق، مل: قد يروي عنه البخاري، فيقول: قلت

  .ينسبه، فيشتبه بابن راهويه
  .فلنا قرائن ترجح أحدمها، وبكل تقدير، فال يضر ذلك، فكل منهما حجة

مات إسحاق بن منصور بن رام أبو يعقوب الكوسج بنيسابور يوم : قال احلسني بن حممد القباين
  .بقني من مجادى االوىل سنة إحدى ومخسني ومئتني) ٣(اخلميس، ودفن يوم اجلمعة لعشر 

  .عمرو بن عثمان احلمصي، وأبو التقي اليزين، وحممد بن سهل بن عسكروفيها مات محيد بن زجنويه، و
  

  .احلافظ اود، أبو طالب، الطائي البصري) ٤خ،  * ( زيد بن أخزم- ٩٩
__________  

  .٥٢٤ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٦٤ / ٦" تاريخ بغداد " ، و ١١٤ / ١" طبقات احلنابلة ) " ١(
، و ٥٢٤ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٦٤ / ٦" تاريخ بغداد " ، و ١١٤ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٢(
هو أحد االئمة، من أصحاب احلديث، من الزهاد : قال احلاكم:  وفيه٢٥٠ / ١" ذيب التهذيب " 

  .واملتمسكني بالسنة
  .ثقة صدوق: قال عثمان بن أيب شيبة": الثقات " وقال ابن شاهني يف 

 / ١" ذيب التهذيب " ، و ١١٥ / ١" طبقات احلنابلة "  من بياض يف االصل، واستدركت) ٣(
٢٥٠.  

، تذهيب ٤٥٠: ، ذيب الكمال٤٤٧، ٤٤٦ / ٨، تاريخ بغداد ٥٥٧، ٥٥٦ / ٣اجلرح والتعديل * 
، ٣٩٣ / ٣، ذيب التهذيب ١٥ / ٢، العرب ٥٤٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ٢٤٧ / ١التهذيب 

  .٤ / ٥، املنتظم ١٣٦/  ٢، شذرات الذهب ٢٣٦: طبقات احلفاظ
(*)  

)١٢/٢٦٠(  

  

  مسع حيىي بن سعيد القطان، ومعاذ بن هشام، وابن مهدي، وعبد
  .القاهر بن شعيب، وسعيد بن عامر، وطبقتهم

البخاري، وأرباب السنن االربعة، وأبو عروبة احلراين، والبغوي، وعبد اهللا بن وهب الدينوري، : وعنه



  .وابن صاعد، واحملاملي، وآخرون
  ).١(وثقه النسائي 

  ).٣(واالوباش الواثبون على البصرة مع اخلبيث يف سنة سبع ومخسني ومئتني ) ٢(وكان ممن قتلته الزنج 
أخربنا علي بن أمحد العلوي، أخربنا ابن القطيعي، أخربنا ابن الزاغوين، أخربنا أبو نصر الزينيب، أخربنا 

د بن أخزم، حدثنا عبدالقاهر بن شعيب، حدثنا ابن أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا زي
ال يزال العبد يف صالة ما كانت : " عون، عن حممد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ) ".٤(الصالة حتبسه 
__________  

ذكره ابن :  وقال ابن حجر فيه٣٩٣ / ٣" ذيب التهذيب " ، و ٤٤٧ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .مستقيم احلديث: ، وقال"الثقات " ان يف حب

  .ثقة: وقال الدارقطين
  .صدوق يف الرواية: وقال صاحل بن حممد

  .هو ثقة: وقال مسلمة
  .ثقة: ٥٥٧ / ٣" اجلرح والتعديل " وقال أبو حامت يف 

  .، وقد ذبح ذحبا٤٤٧ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٥٥ / ١، ودول االسالم ٢٤١ / ٧، وابن االثري ٤٨٨، ٤٧٦ / ٩انظر الطربي ) ٣(
باب انتظار الصالة :  بشرح السيوطي يف قصر الصالة١٧٥ / ١رجاله ثقات، وأخرجه ماك ) ٤(

باب من جلس يف املسجد ينتظر :  يف اجلماعة١١٩ / ٢واملشي إليها، ومن طريقه أخرجه البخاري 
ار الصالة، وأبو داود باب فضل صالة اجلماعة وانتظ: يف املساجد) ٢٧٥) (٦٤٩(الصالة، ومسلم 

 عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى ٥٥ / ٢والنسائي ) ٤٧٠(و ) ٤٦٩(
  ال يزال أحدكم يف صالة ما كانت الصالة حتبسه، ال: " اهللا عليه وسلم قال

عن ) ٣٣٠(ومن طريقه الترمذي ) ٢٢١١(وأخرجه عبد الرزاق " مينعه أن ينقلب إىل أهله إال الصالة 
عن معمر، عن أيوب، عن ابن ) ٢٢١٠(معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، وأخرجه عبد الرزاق 

  .سريين، عن أيب هريرة
(*)  

)١٢/٢٦١(  

  



االمام العالمة، شيخ الفقهاء واحملدثني، أبو علي، احلسن بن حممد ) خ، د، ت، س * ( الزعفراين- ١٠٠
  .، يسكن حملة الزعفراين)١(بن الصباح، البغدادي الزعفراين 

  .ولد سنة بضع وسبعني ومئة، وحج
بن محيد، ووكيع بن ) ٢(سفيان بن عيينة، وأيب معاوية الضرير، وإمساعيل بن علية، وعبيدة : ومسع من

اجلراح، وعبد الوهاب الثقفي، وحممد بن أيب عدي، ويزيد بن هارون، وحجاج بن حممد، وأيب عبد اهللا 
  .الشافعي، وخلق كثري

  وقرأ على الشافعي كتابه القدمي، وكان مقدما يف الفقه واحلديث،
__________  

، طبقات الفقهاء ٤١٠، ٤٠٧ / ٧، تاريخ بغداد ٢٦٥: ، الفهرست٣٦ / ٣اجلرح والتعديل * 
، ٢٩٨ / ٦، االنساب ١٣٨ / ١، طبقات احلنابلة ٨٤: ، اجلمع بني رجال الصحيحني٨٢: للشريازي
 ١٤٥ / ١، تذهيب التهذيب ٢٨٢: ، ذيب الكمال٧٤، ٧٣ / ٢ االعيان ، وفيات٦٩ / ٢اللباب 

، ١١٧، ١١٤ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ٢٠ / ٢، العرب ٥٢٦، ٥٢٥ / ٢، تذكرة احلفاظ ١/ 
، طبقات ٣٢ / ٣، النجوم الزاهرة ٣١٩، ٣١٨ / ٢، ذيب التهذيب ٣٢ / ١١تاريخ ابن كثري 

 ٢، شذرات الذهب ٧: ، طبقات الشافعية البن هداية اهللا٨٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٠: احلفاظ
  .٢٣ / ٥، املنتظم ١٤٠/ 
بفتح الزاي، وسكون العني : ، فقال٧٤ / ٢" وفيات االعيان " ضبط ابن خلكان هذه النسبة يف ) ١(

  هذه النسبة إىل الزعفرانية، وهي: املهملة، وفتح الفاء والراء، وبعد االلف نون
  .، واحمللة اليت ببغداد تسمى درب الزعفراين، منسوبة إىل هذا االمام، النه أقام اقرية بقرب بغداد
: والزعفراين منسوب إىل قرية بالسواد، يقال هلا: ١١٤ / ٢" طبقات الشافعية " وقال السبكي يف 

  .الزعفرانية، كذا ذكر ابن حبان
يف بعض دروا، فنسب الدرب إليه، بغداد ] الزعفراين : أي[ مث سكن املشار إليه : مث قال السبكي
  .درب الزعفراين ببغداد: وصار يقال له

وقد عكس شيخنا الذهيب فذكر أن الزعفراين منسوب إىل درب الزعفران، والصواب عكسه، : مث قال
  .وهو أن الزعفران منسوب إىل الزعفراين، وأن الزعفراين منسوب إىل قرية، كما قدمناه عن ابن حبان

  .ني، وكسر الباءبفتح الع) ٢(
  .١١٥ / ٢للسبكي بتقييده على التصغري " طبقات الشافعية "  وقد أخطأ حمقق ٩١٣ / ٣" التبصري " 

(*)  

)١٢/٢٦٢(  

  



  .ثقة جليال، عايل الرواية، كبري احملل
البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والقزويين، وزكريا الساجي، وأبو العباس بن : حدث عنه
، وعمر بن جبري، وأبو القاسم البغوي، وأبو )١(ام االئمة ابن خزمية، وأبو عوانة االسفراييين سريج، وإم

حممد بن صاعد، وأبو بكر بن زياد، وحممد بن خملد، والقاضي احملاملي، وأبو سعيد بن االعرايب، وعدد 
  .كثري

  .ثقة: قال النسائي
ه االرض قوم أفضل من أصحاب هذه احملابر، ما على وج: مسعت الزعفراين يقول: قال إبراهيم بن حيىي

  .يتبعون آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويكتبوا كي ال تندرس
كان أمحد بن حنبل وأبو ثور حيضران عند الشافعي، وكان احلسن بن حممد الزعفراين : وقال ابن حبان

  ).٢(هو الذي يتوىل القراءة عليه 
التمسوا من يقرأ : قدم علينا الشافعي، واجتمعنا إليه، فقال: ين يقولمسعت الزعفرا: قال زكريا الساجي

  .لكم، فلم جيترئ أحد أن يقرأ عليه غريي
وكنت أحدث القوم سنا، ما كان بعد يف وجهي شعرة، وإين ال تعجب اليوم من انطالق لساين بني يدي 

  الشافعي رمحه اهللا، وأعجب من
__________  

" لب اللباب " ، والسيوطي يف "اللباب " ، وتبعه ابن االثري يف "النساب ا" ضبطها السمعاين يف ) ١(
  .بكسر اهلمزة

  .بفتحها" معجمة " أما ياقوت فقد ضبطها يف 
كان : قال ابن املنادي:  وفيه٣١٨ / ٢" ذيب التهذيب " ، و ١١٥ / ٢" طبقات الشافعية ) " ٢(

  .أحد الثقات
  .ثقة من الثقات، مشهور، مل يتكلم فيه أحد بشئ: نه، فقالسألت العقيلي ع: وقال أبو عمر الصديف

  .كان نبيال ثقة مأمونا: وقال ابن عبد الرب
  ".الثقات " وقد ذكره ابن حبان يف 

(*)  

)١٢/٢٦٣(  

  

فقرأت عليه الكتب كلها إال :  قال-كان الزعفراين من الفصحاء البلغاء :  قلت-جساريت يومئذ 
  ).١" (كتاب الصالة " و " كتاب املناسك : " كتابني



على الشافعي " الرسالة " ملا قرأت كتاب : مسعت احلسن الزعفراين يقول: قال أمحد بن حممد بن اجلراح
  .هلا الزعفرانية: لست بعريب، وما أنا إال من قرية، يقال: من أي العرب أنت ؟ قلت: قال يل

  ).٢(فأنت سيد هذه القرية : قال
مسعت الفقيه أبا القاسم بن بشار : يه بالري، حدثنا أبو عمر الزاهد قالقال علي بن حممد بن عمر الفق

علي حىت كأنه ) ٣(رأيت ببغداد نبطيا ينتحي : مسعت الشافعي يقول: مسعت املزين يقول: االمناطي يقول
  ).٤(الزعفراين : من هو ؟ قال: عريب، وأنا نبطي، فقيل له

  مئتني، وهو يفتويف أو علي ببغداد يف سلخ شعبان سنة ستني و
  وفيها مات عبدالرمحن بن بشر بن احلكم، وعبيد اهللا بن سعد) ٥(عشر التسعني 

__________  
 / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٥٢٥ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٤٠٨ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(

  . وما بعدها٣٥٨ / ١" مناقب الشافعي " ، و ١١٥
 / ٢" ذيب التهذيب " ، و ١١٥ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية "  و ،٤٨ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٢(

٣١٨.  
  .كتبت عنه مع أيب، وهو ثقة: ٣٦ / ٣" اجلرح والتعديل " وقال ابن أيب حامت يف 

  .صدوق: سئل أيب عنه، فقال
  .أحد الثقات: ذكره ابن املنادي، فقال: ١٣٨ / ١" طبقات احلنابلة " وقال ابن أيب يعلى يف 

  .ينتحى: ١١٦، ١١٥ / ٢" طبقات الشافعية "  يف) ٣(
 وقد أيد السبكي رأيه يف ١١٦، ١١٥ / ٢" طبقات الشافعية " ، و ٥٢٥ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٤(

  .ذا اخلرب" الزعفراين " تصحيح نسبة 
مات يف شهر ربيع اآلخر يوم االثنني سنة تسع وأربعني ومئتني، : ٢٨٠ / ٦" االنساب " يف ) ٥(

  . عن االنساب بعد القول الذي ذكره املصنف٧٤ / ٢ده ابن خلكان وأور
(*)  

)١٢/٢٦٤(  

  

، واحلسن )١(الزهري، وأمحد بن عثمان بن حكيم، وأيوب بن سافري، ومالك بن طوق منشئ الرحبة 
  .بن علي بن حممد بن الرضى العلوي أحد االثين عشر الذين تدعي الرافضة عصمتهم

  
، االمام العالمة احلافظ الثبت، أبو جعفر حممد بن عبد اهللا بن املبارك) سخ، د، * ( املخرمي - ١٠١



  .املدائين، قاضي حلوان) ٢(القرشي موالهم البغدادي املخرمي 
  .ولد سنة نيف وسبعني ومئة

  وحدث عن وكيع، وحيىي بن سعيد، وأيب معاوية الضرير، وعبد
بن يوسف االرزق وشبابة، ومظفر بن مدرك الرمحن بن مهدي، وأيب أسامة، ومعاذ بن هشام، وإسحاق 

  .احلافظ، وحيىي بن آدم، وحيىي بن عيسى الرملي، ويزيد بن هارون، وأيب عامر العقدي، وخلق
  .ويرتل إىل مصعب بن عبد اهللا، وحيىي بن معني، وحيىي بن أيوب املقابري

  البخاري، وأبو داود والنسائي، وأبو حامت،: حدث عنه
__________  

  .بني الرقة وبغداد على شاطئ الفراتتقع ) ١(
  .مل يكن هلا أثر قدمي، إمنا أحدثها مالك بن طوق بن عتاب التغليب يف خالفة املأمون: قال البالذري

: ب، ذيب الكمال / ٥١٣: ، االنساب، ورقة٣٠٥ / ٧، اجلرح والتعديل ٤٢٣ / ٥تاريخ بغداد * 
، ٦ / ٢، العرب ٥٢١، ٥١٩ / ٢ احلفاظ ، تذكرة٢ / ٢٢٠ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٢٤، ١٢٢٣

، ٣٤٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٧: ، طبقات احلفاظ٢٧٤، ٢٧٢ / ٩، ذيب التهذيب ٧
  .٧، ٦ / ٢، اللباب ٥٧٧ / ٢، املشتبه ١٣٤٧ / ٤، تبصري املنتبه ١٢٩ / ٢شذرات الذهب 

نسبة إىل املخرم، حملة : اءبضم امليم، وفتح اخلاء املعجمة، وكسر الراء املشددة، بعدها ميم وي) ٢(
 فضبطها بفتح امليم، وسكون اخلاء، وفتح الراء املخففة، نسبة إىل ٦ / ٢ببغداد، وأخطأ حمقق العرب 

  .خمرمة بن نوفل
  .٥٧٧ / ٢" املشتبه " راجع 

(*)  

)١٢/٢٦٥(  

  

  .والفسوي، وابن أيب الدنيا، وإبراهيم احلريب
 وابن خزمية، وابن صاعد، والقاضي احملاملي، وحممد بن حممد وأبو بكر أمحد بن املروزي، وعمر بن جبري،

  .الباغندي، وخلق سواهم
كتبت حديث عبيد اهللا عن نافع، عن ابن عمر كنا نغسل : قال يل أيب: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

  .ال: امليت، منا من يغتسل، ومنا من مل يغتسل ؟ قلت
  د اهللاحممد بن عب: يف املخرم شاب يقال له: قال

  ).١(حيدث به عن أيب هشام املخزومي، عن وهيب، فاكتبه عنه 



  .كان املخرمي حافظا متقنا: قال أبو بكر الباغندي
  .مسعت نصر بن أمحد بن نصر: وقال ابن عقدة

  .كان حممد ابن عبد اهللا املخرمي من احلفاظ املتقنني املأمونني: قال
  .قكتب عنه أيب، وهو ثقة صدو: قال ابن أيب حامت

  ).٢(سئل أيب عنه، فوثقه 
  ).٣(ثقة : قال النسائي

  ).٤(كان حافظا ثقة : وقال الدارقطين
__________  

 / ١" التخليص " ، وإسناد حديث ابن عمر صحيح كما قال احلافظ يف ٤٢٤ / ٥تاريخ بغداد ) ١(
اهللا عليه وسلم ، وهو أحد احلديثني الناقلني االمر يف قوله صلى ٧٢ / ٢ وهو يف سنن الدارقطين ١٣٨

  .من الوجوب إىل الندب" من غسل ميتا، فليغتسل " الثابت 
ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم " واحلديث اآلخر عن ابن عباس مرفوعا 

 وسنده ٣٩٨ / ٣، والبيهقي ٣٨٦ / ١أخرجه احلاكم " ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم 
  .حسن

  .٣٠٥ / ٧" ديل اجلرح والتع) " ٢(
": مشيخته " وقال النسائي يف : ٢٧٣ / ٩" ذيب التهذيب " ، ويف ٥٢٠ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٣(

  .كان أحد الثقات، ما رأينا بالعراق مثله
  .كان أحد الثقات: كان حافظا، وقال مسلمة بن قاسم: وقال ابن عدي) ٤(
  = (*)ذيب " 

)١٢/٢٦٦(  

  

قدم علي بن املديين : مسعتهم يقولون: اهللا بن حممد بن سيار الفرهياين، قالأخربنا عبد : االمساعيلي
  .هذا الغالم املخرمي: من وجدت أكيس القوم ؟ قال: بغداد، واجتمع إليه الناس، فلما تفرقوا قيل له

  .االمساعيلي
  ذكر أبو: مسعت املخرمي يقول: حدثنا الفرهياين

، عن أبيه ؟ وكان حيىي بن معني مثة، فما أجاب البتة يف كم حتفظون البن جريج: خيثمة يوما، فقال
كنا نصف املخرمي باملعرفة، فذكرناه لصاحب حديث، : واحد، واندفعت أنا، فقلت، مث قال الفرهياين

  .أفادين أبوابا) ٢(إن كيلجة : فقال) ١(عمر بن إمساعيل االبيوردي : يقال له



تلك االبواب، حىت تسألوا عنها املخرمي، فذكر الرجل احلديث فيها عزيز، وأنا أذكر لكم بعض : وقال
ليس ذا من صناعتكم، ما : ال يتشهد ؟ فلما أتيناه سألناه، فقال: يتشهد، ومن قال: يدرك الوتر من قال

  .حتدثنا مبا عندك فيه: حاجتكم إليه ؟ وذاك أنه كان يرانا نتبع املسند، فقلنا
  .فحدثنا على املكان بستة أحاديث

  .أملى علينا فيه ستة أحاديث: ىل الذي قال لنا، فقلنافرجعنا إ
  ).٣(ذا هول من االهوال : فقال

  .مات سنة أربع ومخسني ومئتني: قال عبدا لباقي بن قانع
  .مات سنة ستني ومئتني أو قبلها بقليل أو بعدها: وقال ابن حبان

  أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا حممد بن هبة اهللا بن عبد العزيز،
__________  

  .٢٧٣ / ٩" التهذيب = 
  .كان من أحفظ الناس لالثر، وأعلمهم باحلديث: ٤٢٣ / ٥" تارخيه " وقال اخلطيب يف 

  ".يربود "  إىل ٤٢٤ / ٥" تاريخ بغداد " حترف يف ) ١(
  .٥٢٤: هو االمام احلافظ حممد بن صاحل البغدادي، وسترد ترمجته يف الصفحة) ٢(
  .٤٢٤ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٢/٢٦٧(  

  

أخربنا عمي حممد بن عبد العزيز، أخربنا عاصم بن احلسن، أخربنا أبو عمر بن مهدي، أخربنا احلسني بن 
  إمساعيل، حدثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب، عن يونس، عن قتادة،

 خوان، وال يف سكرجة، وال خبز له مرقق ما أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على: " عن أنس قال
."  

  ).١(على السفر : على أي شئ كانوا يأكلون ؟ قال: قلت لقتادة
  

 بن عثمان، السجستاين االمام العالمة، أبو حامت، سهل بن حممد) د، س* ( أبو حامت السجستاين - ١٠٢
  .مث البصري، املقرئ النحوي اللغوي، صاحب التصانيف

__________  
باب اخلبز املرقق وباب ما كان :  يف االطعمة٤٧٨ / ٤٦٤ / ٩اده صحيح وأخرجه البخاري إسن) ١(



النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يأكلون من طريق علي بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن أيب االسود كالمها 
حممد  من طريق ٢٤١، ٢٤٠ / ١" الشمائل " عن معاذ بن هشام ذا االسناد، وأخرجه الترمذي يف 

  .بن بشار، عن معاذ بن هشام به
كذا قيدناه، : والسكرجة، بضم السني والكاف والراء املشددة بعدها جيم مفتوحة قال القاضي عياض

ونقل عن ابن مكي أنه صوب فتح الراء، ونقلها ابن اجلوزي عن شيخه اجلواليقي، وبه جزم التوربشيت، 
كانت تعد للكوامخ واجلوارش واملخلالت للتشهي وهي فارسية معربة وهي صحاف صغار يؤكل فيها، و

  .واهلضم
تركه االكل يف السكرجة إما لكوا مل تكن تصنع عندهم إذ : قال احلافظ العراقي يف شرح الترمذي

ذاك، استصغارا هلا، الن عادم االجتماع على االكل، أو الا كانت تعد لوضع االشياء اليت تعني على 
  .با يشبعون، فلم يكن هلم حاجة باهلضماهلضم، ومل يكونوا غال

، ٩٤: ، طبقات النحويني واللغويني٩٦، ٩٣: ، أخبار النحويني البصريني٢٠٤ / ٤اجلرح والتعديل * 
، ٢٦٣ / ١١، معجم االدباء ١٩١، ١٨٩: ، نزهة االلباء٤٦ / ٧، االنساب ٦٤: ، الفهرست٩٦

، ٥٦٠، ٥٥٩: ، ذيب الكمال٤٣٣، ٤٣٠ / ٢، وفيات االعيان ٦٤، ٥٨ / ٢، إنباه الرواة ٢٦٥
، غاية النهاية يف طبقات ٣، ٢ / ١١، تاريخ ابن كثري ٤٥٥ / ١، العرب ١ / ٦٢ / ٢تذهيب التهذيب 

 / ٤، ذيب التهذيب ٣٦٤، ٣٦١ / ١، طبقات النحاة البن قاضي شهبة ٣٢١، ٣٢٠ / ١القراء 
  ، خالصة٣٣٢ / ٢، النجوم الزاهرة ٢٥٨، ٢٥٧

، شذرات الذهب ١٥٦ / ٢، مرآة اجلنان ٢١٢، ٢١٠ / ١، طبقات املفسرين ١٥٨: تذهيب الكمال
١٢١ / ٢.  

(*)  

)١٢/٢٦٨(  

  

يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، وأيب عبيدة بن املثىن، وأيب زيد االنصاري، وأيب عامر : أخذ عن
  .ربيةالعقدي، واالصمعي، ويعقوب احلضرمي، وقرأ عليه القرآن، وتصدر لالقراء واحلديث والع

، وحممد بن هارون الروياين، "مسنده " أبو داود، والنسائي يف كتابيهما، وأبو بكر البزار يف : حدث عنه
  .وابن صاعد، وأبو بكر بن دريد، وأبو روق اهلزاين، وعدد كثري

  ).١(وخترج به أئمة، منهم أبو العباس املربد، وكان مجاعة للكتب يتجر فيها 
  .، والعروض، واستخراج املغمى)٢(لشعر وله باع طويل يف اللغات وا

  ).٣(مل يكن باهرا بالنحو : وقيل



، وكتاب "املقصور واملمدود " ، وكتاب "ما يلحن فيه العامة " ، وكتاب "إعراب القرآن " وله كتاب 
" ، وكتاب "الوحوش " ، وكتاب "الفصاحة " ، وكتاب "القراءات " ، وكتاب "املقاطع واملبادئ " 

  ).٤(، وغري ذلك "احف اختالف املص
__________  

  .٥٩ / ٢" إنباه الرواة ) " ١(
قد بات * كبد احلسود تقطعي : ٤٣١ / ٢" وفيات االعيان " من شعره ما أورده ابن خلكان يف ) ٢(

  والموا من افتنت* أبرزوا وجهه اجلميل : من أهوى معي وله أيضا
وكان إذا التقى هو : ٥٩ / ٢" إنباه الرواة " جاء يف ) ٣(ستروا وجهه احلسن * لو أرادوا عفافنا 

  .واملازين يف دار عيسى بن جعفر اهلامشي، تشاغل أو بادر خوفا من أن يسأله املازين عن النحو
  .مل يكن حاذقا يف النحو، مث أورده اخلرب السابق: ٤٣١ / ٢" وفيات االعيان " ويف 

  .ب من ثالث وثالثني كتابا ما يقر٦٢ / ٢" إنباه الرواة " ذكر له القفطي يف ) ٤(
(*)  

)١٢/٢٦٩(  

  

  ).١(سيبويه على االخفش مرتني " كتاب : " قرأت: وكان يقول
  .عاش ثالثا ومثانني سنة، ومات يف آخر سنة مخس ومخسني ومئتني: قلت
  .مات سنة مخسني: وقيل

  
" التصريف "  بن عدي، البصري، صاحب إمام العربية، أبو عثمان، بكر بن حممد*  املازين - ١٠٣

  .والتصانيف
  .أيب عبيدة، واالصمعي: أخذ عن
  .احلارث بن أيب أسامة، وموسى بن سهل اجلوين، وحممد بن يزيد املربد، والزمه، واختص به: روى عنه

  .وقد دخل املازين على الواثق باهللا، فوصله مبال جزيل
  ).٢(مل يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من املازين : قال املربد

  سيبويه يف مدة طويلة،" كتاب " وذكر لنا املازين أن رجال قرأ عليه : لقا
__________  

  .٤٣٠ / ٢" وفيات االعيان " ، و ٢٦٥، ٢٦٤ / ١١" معجم االدباء ) " ١(
، ٦٣، ٦٢: ، الفهرست٩٣، ٨٧: ، طبقات النحويني واللغويني٨٥، ٧٤: أخبار النحويني البصريني* 



، بغية الوعاة ٤٨٢ / ١، إيضاح املكنون ١٢٧، ١١٠ / ١٤ان الشيعة ، أعي١٨٧، ١٨٢: نزهة االلباء
  ، تلخيص٤١ / ٢، تاريخ أيب الفداء ٤٦٦، ٤٦٣ / ١

 ٢، مرآة اجلنان ١١٦٠، ١١٣٧، ٤١٢: ، كشف الظنون١٧٩ / ١، طبقات القراء ٤٥: ابن مكتوم
  .١١٥، ١١٤ / ١، مفتاح السعادة ٨٠، ٧٧: ، مراتب النحويني١١٠، ١٠٩/ 

 ٣، اللباب ١٢٨، ١٠٧ / ٧ب، معجم االدباء  / ٥٠٠: ، االنساب، ورقة٩٤، ٩٣ / ٧غداد تاريخ ب
، مسالك ٤٤٨ / ١، العرب ٢٨٦، ٢٨٣ / ١، وفيات االعيان ٢٥٦، ٢٤٦ / ١، إنباه الرواة ١٤٥/ 

 / ١، طبقات النحاة البن قاضي شهبة ٣٥٣، ٣٥٢ / ١٠، تاريخ ابن كثري ٢٨٧، ٢٨٥ / ٤االبصار 
، ١١٣ / ٢، شذرات الذهب ٣٢٩ / ٢، النجوم الزاهرة ٥٧ / ٢ان امليزان ، لس٢٨٤، ٢٨١
١١٤.  

  .١٠٨ / ٧" معجم االدباء ) " ٢(
(*)  

)١٢/٢٧٠(  

  

  ).٢(ما فهمت منه حرفا، وأما أنت فجزاك اهللا خريا ) ١(أما إين : فلما بلغ آخره قال
  ).٣(خذه ليس لك مثل : وقالقرأت القرآن على يعقوب، فلما ختمت رمى إيل خبامته، : وقال املازين

" كتاب " كان املازين ذا ورع ودين، بلغنا أن يهوديا حصل النحو، فجاء ليقرأ على املازين : وقيل
هذا الكتاب يشتمل على ثالث مئة آية ونيف، فال أمكن منها : سيبويه، فبذل له مئة دينار، فامتنع، وقال

  ).٤(ذميا 
  ).٦(واملازين ) ٥(ويا يشبه الفقهاء إال حبان بن هالل ما رأيت حن: قال القاضي بكار بن قتيبة

  ).٧(كان املازين إذا ناظر أهل الكالم مل يستعن بالنحو، وإذا ناظر النحاة مل يستعن بالكالم : وقال املربد
  :قال" نكتل " ما وزن : قلت البن السكيت: وعن املازين قال

  ".نفعل " 
  ".نفتعل : " اتئد، ففكر، وقال: قلت
  فهذه مخسة: قلت

__________  
وفيات " ، و ٢٤٨ / ١" إنباه الرواة ) " ٢..(أما أنا فما": وفيات االعيان " ، و "إنباه الرواة " يف ) ١(

  .٢٨٦ / ١" االعيان 
  .٢٤٨ / ١" إنباه الرواة ) " ٣(



ل فلم ميض على ذلك مديدة حىت أرس:  وتتمته فيه١١١ / ٧" معجم االدباء " اخلرب مطوال يف ) ٤(
  .الواثق يف طلبه، وأخلف اهللا عليه أضعاف ما تركه كله

  .٢٨٤ / ١" وفيات االعيان " واخلرب يف 
  .هو حبان بن هالل الباهلي) ٥(

  . ه٢١٦مات سنة 
  .٥٩": خالصة تذهيب الكمال " 

  .حيان، بالياء، وهو تصحيف: ٢٨٤ / ١" وفيات االعيان " ويف 
  .٢٨٤ / ١" ت االعيان وفيا" ، و ٢٤٧ / ١" إنباه الرواة ) " ٦(
  .٢٤٨ / ١" إنباه الرواة ) " ٧(

(*)  

)١٢/٢٧١(  

  

فتحرك " نكتيل " ، الا "نفتعل " وزا يف االصل : ما وزا ؟ قلت:  فسكت فقال املتوكل-أحرف 
  ).١" (نكتل " حرف العلة، وانفتح ما قبله، فقلب ألفا، فصار نكتال، فحذفت ألفه للجزم، فبقي 

  .نة سبع أو مثان وأربعني ومئتنيمات املازين س
__________  

  .١٧تقدم اخلرب يف الصفحة ) ١(
(*)  

)١٢/٢٧٢(  

  

  الطبقة الرابعة عشر
 بن عبد اهللا بن خالد بن فارس بن ذؤيب، االمام العالمة حممد بن حيىي) ٤خ، (وابنه *  الذهلي - ١٠٤

  احلافظ البارع، شيخ االسالم، وعامل أهل املشرق، وإمام أهل
  .ديث خبراسان، أبو عبد اهللا الذهلي موالهم، النيسابورياحل

  .مولده سنة بضع وسبعني ومئة
حفص بن عبد اهللا، وحفص بن عبد الرمحن، واحلسني بن الوليد، وعلي بن إبراهيم : احلفصني: ومسع من

  .البناين، ومكي بن إبراهيم، وعلي بن احلسن بن شقيق بنيسابور



  .ة موت وكيع، فكتب بالري عن حيىي بن الضريس، وطبقتهوارحتل يف سنة سبع وتسعني سن
  .عبدالرمحن بن مهدي، كذا قال احلاكم: وكتب بأصبهان عن
__________  

، ذيب ٣٢٧ / ١، طبقات احلنابلة ٤٢٠، ٤١٥ / ٣، تاريخ بغداد ١٢٥ / ٨اجلرح والتعديل * 
، ١٧ / ٢، العرب ٥٣٢، ٥٣٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٩ / ٤، تذهيب التهذيب ١٢٨٥: الكمال

، النجوم ٥١٦، ٥١١ / ٩، ذيب التهذيب ٣١ / ١١، تاريخ ابن كثري ١٨٦ / ٥الوايف بالوفيات 
 / ٢، شذرات الذهب ٣٦٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٤: ، طبقات احلفاظ٢٩ / ٣الزاهرة 
  .١٥ / ٥، املنتظم ١٣٨

(*)  

)١٢/٢٧٣(  

  

رة، فاستقبلتين جنازة حيىي ابن سعيد القطان، وكانت يف قدمت البص: وأحسبه لقيه بالبصرة، فإنه يقول
صفر من سنة مثان، وعاش بعده عبد الرمحن مخسة أشهر، فأكثر عنه، وهو أقدم شيخ له وأجلهم، ومسع 

حممد بن بكر الربساين، وأيب داود الطيالسي، ووهب بن جرير، وأيب علي احلنفي، وأيب عامر : ا من
  .صفوان بن عيسى، وأيب عاصم، وحبان بن هالل، وطبقتهمالعقدي، وسعيد بن عامر، و

أسباط ابن حممد، وعمرو بن حممد العنقزي، ويعلى بن عبيد، وحممد أخيه، وجعفر بن : وبالكوفة عن
  .عون، وحماضر بن املورع، وعبيداهللا بن موسى، وأيب بدر السكوين، وعدة

  .وبواسط يزيد بن هارون وعلي بن عاصم، وعدة
  . أيب النضر، واالسود بن عامر، ويعقوب بن إبراهيم، والواقدي، وخلق:وببغداد من

  .ومبكة من أيب عبدالرمحن املقرئ وطبقته
  .وباملدينة من عبدامللك بن املاجشون، وعبد اهللا بن نافع وعدة

 وباليمن من عبد الرزاق فأكثر، وإبراهيم بن احلكم بن أبان، وعبد اهللا بن الوليد، ويزيد بن أيب حكيم،
  .وإمساعيل بن عبد الكرمي

ومبصر من عمرو بن أيب سلمة، وحيىي بن حسان وسعيد بن أيب مرمي، وأيب صاحل، بالشام من الفريايب، 
  .واهليثم بن مجيل، وأيب مسهر، وأيب اليمان، وعلي بن عياش

  .وباجلزيرة من عمرو بن خالد، والنفيلي، وخلق كثري من هذا اجليل
  .وكتب العايل والنازل

  .ن حبرا ال تكدره الدالءوكا



  .الذهلي: الزهري، ويقال له: مجع علم الزهري، وصنفه، وجوده، من أجل ذلك يقال له
  .وانتهت إليه رئاسة العلم والعظمة، والسؤدد ببلدة

  .كانت له جاللة عجيبة بنيسابور، من نوع جاللة االمام أمحد ببغداد، ومالك باملدينة
  سعيد بن أيب مرمي، وأبو جعفراالئمة : خالئق، منهم: روى عنه

)١٢/٢٧٤(  

  

 وحممود بن غيالن، وحممد بن - وهؤالء من شيوخه -النفيلي، وعبد اهللا بن صاحل، وعمرو بن خالد 
حممد : حممد بن حيىي، بل يقول: سهل بن عسكر، وحممد بن إمساعيل البخاري، ويدلسه كثريا، ال يقول

 ينسبه إىل اجلد، ويعمي امسه ملكان الواقع بينهما، غفر اهللا فقط، أو حممد بن خالد، أو حممد بن عبد اهللا
  .هلما

، وهو أكرب منه، وحممد بن إسحاق الصاغاين، وأبو "السنن " سعيد بن منصور صاحب : وممن روى عنه
  زرعة، وأبو حامت، وحممود بن

، وإمام "ننهم س" عوف الطائي، وأبو داود السجزي، وأبو عيسى الترمذي، وابن ماجة، والنسائي يف 
االئمة ابن خزمية، وأبو العباس السراج، وأبو حامد بن الشرقي، ومكي بن عبدان، وأبو حامد بن بالل، 
وحممد بن احلسني القطان، وحاجب بن أمحد الطوسي أحد الضعفاء، وحممد بن عبدالرمحن الدغويل، وأبو 

  .ق كثريعوانة، وأبو علي امليداين، وأبو بكر بن زياد النيسابوري، وخل
  .وأكثر عنه مسلم، مث فسد ما بينهما، فامتنع من الرواية عنه، فما ضره ذلك عند اهللا

  .ثقة: أيب بالري، وقال) ١(كتب عنه : قال ابن أيب حامت
  ).٢(هو أمام من أئمة املسلمني : مث قال عبدالرمحن

حدثنا حممد بن عبد : رةحدثنا حممد، وقال م: روى عنه البخاري، فقال مرة: وقال أبو نصر الكالباذي
  .اهللا، نسبه إىل جده

  :وقال مرة
__________  

  .١٢٥ / ٨" اجلرح والتعديل " ، وهو خطأ، والتصحيح من "عين : " يف االصل) ١(
، ٥٣١ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٤١٨ / ٣" تاريخ بغداد " ، و ١٢٥ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(

  .٥١٤ / ٩" ذيب التهذيب " و 
(*)  

)١٢/٢٧٥(  



  

  ).١(حدثنا حممد بن خالد، ومل يصرح به 
  .كان أحد االئمة العارفني، واحلفاظ املتقنني: وقال اخلطيب

  ).٢(صنف حديث الزهري، وجوده، وكان أمحد بن حنبل يثين عليه، وينشر فضله 
دون بني رأيت جنازة حممد بن حيىي، والناس يع: مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب يقول: قال احلاكم

  .يديها وخلفها، ويل مثان سنني
بلغين أن حممد بن حيىي كان : مسعت حممد بن النضر اجلارودي يقول: وقال حممد بن صاحل بن هانئ

يا بين، أال : يكتب يف جملس حيىي ابن حيىي، فنظر علي بن سلمة اللبقي إىل حسن خطه وتقييده، فقال
ينة وهو حي، وعن وكيع وهو حي بالكوفة، وعن حيىي أنصحك ؟ إن أبا زكريا حيدثك عن سفيان بن عي

بن سعيد ومجاعة أحياء بالبصرة، وعن عبدالرمحن بن مهدي وهو حي بأصبهان، فاخرج يف طلب العلم، 
وال تضيع أيامك فعمل فيه قوله، فخرج إىل أصبهان فسمع من عبدالرمحن ابن مهدي، واحلسني بن 

 عن أيب داود وأقرانه، وأكثر ا املقام، حىت مات سفيان حفص، مث دخل البصرة وقد مات حيىي، فكتب
  .بن عيينة

ما كان ميكنه لقيه، فإن سفيان مات يف وسط السنة، وال كان ميكنه املسري إىل مكة إال مع الوفد، : قلت
  .وأما وكيع فمات قبل ان يتحرك الذهلي من بلده

  فخرج إىل اليمن، وأكثر عن عبد الرزاق: قال
__________  

  .روى عنه البخاري أربعة وثالثني حديثا: ٥١٦ / ٩" ذيب التهذيب " جاء يف ) ١(
  .٥١٥ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ٤١٥ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٢/٢٧٦(  

  

  .وأقرانه، مث رجع وحج، وذهب إىل مصر مث الشام
  .وبارك اهللا له يف علمه حىت صار إمام عصره

دخلت الري، وكان فضلك يذاكرين : مسعت صاحل بن حممد احلافظ يقول: قال أبو العباس الدغويل
  .حديث شعبة

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فألقى علي لشعبة، عن عبد اهللا بن صبيح، عن ابن سريين، عن أنس، قال
أنا أفيدكه، إذا دخلت : فلم أحفظ، فقال فضلك) " ٢(امرؤ خاله ) ١(هذا خايل، فلريين : " وسلم



  ور ترى شيخا حسن الشيب، حسن الوجه، راكبانيساب
  .محارا مصريا، حسن اللباس

  .فإذا رأيته، فاعلم أنه حممد بن حيىي، فسله عن هذا، فهو عنده عن سعيد بن واصل، عن شعبة
  .يشبه أن يكون: فلما دخلت نيسابور استقبلين شيخ ذا الوصف، فقلت

  .ىل أن نزل، فسلمت عليه، وأخربته بقصدي إياههو حممد بن حيىي، فتبعته إ: فسألت عنه، فقالوا
حدثكم سعيد بن : فرتلت يف مسجده، وكتبت جملسا من أصوله، فلما خرج وصلى قرأته عليه، مث قلت

يا فىت، من ينتخب هذا االنتخاب، ويقرأ هذه القراءة، : عامر، عن شعبة ؟ فذكرت احلديث، فقال يل
  ثل هذايعلم أن سعيد بن عامر ال حيدث عن شعبة مب

__________  
فليرب، وما يف االصل هو الصواب واملوافق لرواية الترمذي : ٤١٨ / ٣" تاريخ بغداد " يف ) ١(

  .واحلاكم
أخرجه الترمذي " هذا خايل فلريين امرؤ خاله " ، وحديث ٤١٨، ٤١٧ / ٣تاريخ بغداد ) ٢(
أسامة، عن جمالد، عن عامر باب مناقب سعد بن أيب وقاص من طريقني عن أيب : يف املناقب) ٣٧٥٢(

هذا خايل فلريين امرؤ : " أقبل سعد، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: الشعيب، عن جابر بن عبد اهللا قال
، ٤٩٨ / ٣هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث جمالد، وصححه احلاكم : وقال" خاله 

  .د، عن الشعيب، عن جابرووافقه الذهيب من طريق أيب أسامة عن إمساعيل بن أيب خال
وكان سعد بن أيب وقاص من بين زهرة، وكانت أم النيب صلى اهللا عليه وسلم من بين : قال الترمذي

  ".هذا خايل : " زهرة، ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
(*)  

)١٢/٢٧٧(  

  

  .احلديث
  .نعم: فقلت

  ).١(نعم : أيها الشيخ، حدثكم سعيد بن واصل ؟ فقال
  رأيت حممد بن حيىي بعد:  عمرو وأمحد بن نصر اخلفافقال أبو

كتب مباء الذهب، ورفعت : غفر يل، قلت، فما فعل حبديثك ؟ قال: ما فعل اهللا بك ؟ قال: وفاته، فقلت
  ).٢(يف عليني 

دفنت من كتب حممد بن حيىي بعد وفاته : مسعت أبا عمرو املستملي، يقول: قال أبو حامد بن الشرقي



  .ألفي جزء
حممد : سألت أبا بكر حممد بن حممد بن رجاء، فقلت: مسعت حيىي بن منصور القاضي يقول: ل احلاكمقا

  .ال صليبة، وال موىل: بن حيىي صليبة كان أو موىل ؟ قال
كان جدهم فارس موىل البن معاذ، وكان معاذ بن مسلم بن رجاء رهينة عند معاوية بن أيب سفيان، رهنه 

اد معاوية قتل ابنه رجاء، وكان عنده القعقاع بن شور الذهلي، فاستوهبه من عنده أبوه، مث ارتد، فأر
  .معاوية، فوهبه منه، فأطلقه

  .فهذا كان النسب
أي : ملا رحلت بابين إىل العراق صحبين مجاعة من الغرباء، فسألوين: مسعت حممد بن حيىي قال: الدغويل

  . عليه، سألته عن حديث تستفيدونهإذا دخلنا: حديث عند أمحد بن حنبل أغرب ؟ فكنت أقول
فلما دخلنا سألته عن حديث حيىي بن سعيد، عن عثمان بن غياث، عن ابن بريدة، عن حيىي بن يعمر، 

  يا أبا عبد اهللا، ليس هو عندي عن حيىي بن سعيد،: ، فقال)٣(عن ابن عمر، عن عمر حديث االميان 
__________  

  .٥١٤ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ٤١٨، ٤١٧ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٥١٥ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ٤٢٠، ٤١٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
= بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب، شديد : " وأوله) ٣(

(*)  

)١٢/٢٧٨(  

  

  .فخجلت
  .رة، مث مل يعرفه أمحد، وأنا ساكت ال أجيبهمإنه ذكر هذا احلديث غري م: وقمنا، فأخذ أصحابنا يقولون

  مث قدمنا بغداد،: قال
  .فدخلنا على أمحد، فرحب بنا، وسأل عنا

أي حديث استفدت عن مسدد، عن حيىي بن سعيد ؟ فذكرت له حديث : أخربين يا أبا عبد اهللا: مث قال
  .االميان

  .حدثناه حيىي بن سعيد، مث أخرج كتابه، وأملى علينا: فقال أمحد
  .سألناك عنه: فسكت حممد بن حيىي، ومل يقل

  .فتعجب أصحابه من صربه
  .فأخرب أمحد بأنه كان سأله عن احلديث قبل خروجه إىل البصرة: قال



  ).١(حممد بن حيىي العاقل : فكان أبو عبد اهللا إذا ذكره يقول
خدمته ثالثني : ولمسعت خادمة حممد بن حيىي، وهو على السرير يغسل، تق: قال أبو العباس االزهري

  ).٢(سنة، وكنت أضع له املاء، فما رأيت ساقه قط، وأنا ملك له 
دخلت : مسعت حيىي بن الذهلي تقول: مسعت أبا علي حممد بن أمحد بن زيد املعدل يقول: قال احلاكم

: على أيب يف الصيف الصائف وقت القائلة، وهو يف بيت كتبه، وبني يديه السراج، وهو يصنف، فقلت
  أبة، هذا وقت الصالة، ودخان هذا السراج بالنهار،يا 

__________  
من طريق حممد بن حامت، حدثنا حيىي بن سعيد، عن عثمان ) ٣) (٨(أخرجه مسلم ..." سواد الشعر= 

) ٨(بن غياث ذا االسناد، وأخرجه من طرق عن كهمس بن احلسن، عن عبد اهللا بن بريدة بن مسلم 
من طرق عن ) ٢) (٨(وأخرجه مسلم ) ٢٦١٠(، والترمذي ٩٧ / ٨ي والنسائ) ٤٦٩٥(وأبو داود 

من طريق حجاج بن ) ٤) (٨(محاد بن زيد، عن مطر الوراق، عن عبد اهللا بن بريدة، وأخرجه أيضا 
  .الشاعر، عن يونس بن حممد، عن املعتمر، عن أبيه، عن حيىي بن يعمر، عن ابن عمر، عن عمر

  .٤١٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(، "الناقل "  إىل ٥١٤، ٥١٣ / ٩" ذيب التهذيب " حترفت يف ) ١(
(*)  

)١٢/٢٧٩(  

  

  .فلو نفست عن نفسك
ومسعت ) ! ! ١(يا بين، تقول يل هذا، وأنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه والتابعني : قال

كنا :  عسكر يقولحيىي بن منصور القاضي، مسعت خايل عبد اهللا بن علويه، مسعت حممد بن سهل بن
عند أمحد بن حنبل، إذ دخل عليه حممد بن حيىي، فقام إليه، وقرب جملسه، وأمر بنيه وأصحابه أن يكتبوا 

  ).٢(عنه 
من : من أين أنت ؟ قلت: أتيت أمحد ابن حنبل، فقال: مسعت أبا عمرو املستملي يقول: زجنويه بن حممد

  .نعم: لس ؟ قلتأبو عبد اهللا حممد بن حيىي له جم: نيسابور قال
  .لو أنه عندنا، جلعلناه إماما يف احلديث: قال

لعله الذي كان معنا عند : من حممد بن رافع ؟ مث سكت ساعة مث قال: مث ذكرت حممد بن رافع، فقال
  .نعم: عبد الرزاق قلت

 :مل ال جتمع حديث الزهري ؟ فقال: قال حممد بن سعيد بن منصور، حدثنا أيب، قلت ليحىي بن معني
  .كفانا حممد بن حيىي ذلك



  .احلديث الذي ال يعرفه حممد بن حيىي ال يعبأ به: كنت أمسع مشاخينا يقولون: قال زجنويه بن حممد
كنت عند أيب زرعة، فجاء مسلم بن احلجاج، فسلم عليه، وجلس ساعة، : وقال أبو قريش احلافظ

  .وتذاكرا
  فلمن ترك الباقي ؟: ، فقال" الصحيح "هذا مجع أربعة آالف حديث يف : فلما أن قام قلت له
__________  

  .٤١٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٥٣١ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٤١٦ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٢/٢٨٠(  

  

  .هذا ليس له عقل، لو دارى حممد بن حيىي، لصار رجال: مث قال
قلت : دثنا أبو عبد الرحيم اجلوزجاين قالحدثنا أبو علي احلافظ، حدثنا حممد بن إسحاق، ح: احلاكم

إذا قدمت فسل عن : إين أريد البصرة، وقد عرفت أصحاب احلديث وما بينهم، فقال: المحد بن حنبل
  ).١(ما قدم علينا أحد أعلم حبديث الزهري منه : حممد بن حيىي النيسابوري، فإذا رأيته فالزمه، مث قال

بن حيىي بالري، وهو ثقة صدوق، إمام من أئمة املسلمني، وثقه أيب، كتب أيب عن حممد : قال ابن أيب حامت
  ).٢(هو إمام أهل زمانه : ومسعته يقول
  .ثقة مأمون: وقال النسائي

  .حدثنا حممد بن حيىي، وكان أمري املؤمنني يف احلديث: وقال ابن أيب داود
إذا روى عن : ىي، مسعت أيب يقولحدثنا إبراهيم بن إسحاق القارئ، حدثنا حيىي بن حممد ابن حي: احلاكم

  ).٣(احملدث رجالن ارتفع عنه اسم اجلهالة 
علمين وأوجز، : تقدم رجل إىل عامل، فقال: مسعت حممد بن حيىي يقول: وقال احلسني بن حممد الفقيه

  الوجزن لك، أما: قال
__________  

  .٥٣١ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٤١٧ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٧٥:  وقد سبق اخلرب يف الصفحة١٢٥ / ٨" رح والتعديل اجل) " ٢(
  .أي جهالة العني، أما جهالة احلال فال ترتفع إال بتوثيق أحد االئمة الذين عرفوا ذا الشأن له) ٣(

  .٩٧، ٩٦": الباعث احلثيث " انظر 
(*)  



)١٢/٢٨١(  

  

ملعصية يف بيت من بيوت اجلنة لو كانت ا: قل لقومك: فإن اهللا أوحى إىل نيب من أنبيائه: آلخرتك
  .الوصلت إليه اخلراب

وكيف ما انقلبت يوما به انقلبوا * ما الناس إال مع الدنيا وصاحبها : فإن الشاعر يقول: وأما لدنياك
: مسعت حممد بن حيىي: يوما عليه مبا ال يشتهي وثبوا قال السراج* يعظمون أخا الدنيا فإن وثبت 

إن الذي جناك من : كة، فلما بلغناها، أصابتنا شدة، فسمعت وهبا يقولخرجت مع وهب بن جرير إىل م
مسعت حممد بن حيىي : ومن سيول يف بطون مفعمه لقادر أن يستتم نعمه أبو عمرو املستملي* بطن ذمه 

  .قد جعلت أمحد بن حنبل إماما فيما بيين وبني ريب عزوجل: يقول
مسعت حممد بن حيىي الذهلي، وكنت : دل رضى، يقولمسعت حممد بن أمحد بن زيد، وهو ع: قال احلاكم

تراين : واقفا على رأسه، بعد الفراغ من الس، وبيدي قلم، فنقط نقطة على ثوبه، فرفع إيل رأسه، فقال
مسعت عبدالرمحن بن أمحد الفامي، مسعت أمحد بن حممد بن احلسن، مسعت : احلاكم! ! أحبك بعد هذا 

  .ت يف يد عبد الرمحن بن مهدي كتابا قط، ما مسعت منه فمن حفظهما رأي: حممد بن حيىي، يقول
مسعت حممد بن حيىي، حدثين سفيان ابن حيىي الواسطي، وكان شيخا قصريا، أمحر : أبو عمرو املستملي

  .الرأس واللحية، كتبت عنه أربعة أحاديث بواسط سنة تسع وتسعني ومئة

)١٢/٢٨٢(  

  

: وإذا قال حجاج: نا محاد، ومل أنسبه، فهو ابن سلمة، قال ابن حيىيأخرب: إذا قلت لكم: وقال لنا عفان
  .أخربنا محاد، فهو ابن سلمة

  .وما روى سليمان بن حرب، وأبو النعمان، عن محاد فهو ابن زيد
  .ومجيعهم مسعوا من احلمادين

سليمان بن عبدالرمحن، ووهب ابن جرير، ويزيد بن هارون، و: أثبت من رأيت أربعة: قال حممد بن حيىي
  .حرب

ارحتلت ثالث رحالت، وأنفقت : مسعت حممد بن حيىي الذهلي يقول: قال احلسني بن احلسن بن سفيان
  .على العلم مئة ومخسني ألفا

  ).١(وملا دخلت البصرة استقبلتين جنازة حيىي القطان على باب البصرة 
لو مل أبدأ بالبصرة مل يفتين أبو : مسعت حممد بن حيىي يقول: وقال احلسني بن احلسن بن سفيان النسوي

  ).٢(أسامة، وحسني اجلعفي 



نكتب : قلت المحد بن حنبل: مسعت ابن سافري بالرملة يقول: عبد اهللا بن حممد بن مسلم االسفراييين
  .اكتبوا عنه، فإنه ثقة: عن حممد بن حيىي ؟ قال

  . ثقة، ما له يريد أن حيدثاكتبوا عنه، فإنه: نكتب عن حممد بن حيىي ؟ قال: قلت ليحىي بن معني
  ).٣(أنت وارث الزهري : قال يل علي ابن املديين: مسعت حممد بن حيىي يقول: أبو بكر النيسابوري
__________  

  .٥١٥ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ٥٣١ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٤١٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٥١٥ / ٩" يب ذيب التهذ" ، و ٤١٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٥١٥ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ٥٣١ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٤١٧ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٢/٢٨٣(  

  

من تقدم من حممد بن حيىي، وعبد اهللا بن عبدالرمحن السمرقندي ؟ : سألت الدارقطين: قال السلمي
علل " ن علم السلف، فلينظر يف حممد بن حيىي، ومن أحب أن ينظر ويعرف قصور علمه ع: فقال

  ).١(حملمد بن حيىي " حديث الزهري 
  ).٢(ثقة مأمون : قال النسائي

  ).٣(حدثنا حممد بن حيىي الذهلي إمام عصره، أسكنه اهللا جنته مع حمبيه : وقال إمام االئمة ابن خزمية
  .حممد بن حيىيما يف الدنيا أمحق ممن يسأل عن : وقد سئل صاحل جزرة عن حممد بن حيىي، فقال

  .ما أخرجت خراسان مثل حممد بن حيىي: قال ابن الشرقي
  .مات يف سنة مثان ومخسني ومئتني: مث قال

  .زاد غريه يف ربيع االول
  .عاش ستا ومثانني سنة: وخبط أيب عمرو املستملي

لثالثاء مات الذهلي يوم ا: مسعت حممد بن موسى الباشاين يقول: وقال أبو أمحد علي بن حممد املروزي
  .لثالث بقني من ربيع اآلخر سنة مثان ومخسني

  .يوم االثنني الربع بقني من ربيع االول: وقال يعقوب بن حممد الصيدالين
  كان الذهلي شديد التمسك بالسنة، قام على حممد بن إمساعيل

__________  
  .٥١٥ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ٥٣١ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .٢٨١:  يف الصفحةتقدم اخلرب) ٢(



  .٥٣١ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
(*)  

)١٢/٢٨٤(  

  

  .إىل أن تلفظ القارئ بالقرآن خملوق، فلوح وما صرح" مسألة خلق العباد " لكونه أشار يف 
  .واحلق أوضح

  .ولكن أىب البحث يف ذلك أمحد بن حنبل، وأبو زرعة، والذهلي
  .حسنوا، أحسن اهللا جزاءهموالتوسع يف عبارات املتكلمني سدا للذريعة فأ

وسافر ابن امساعيل خمتفيا من نيسابور، وتأمل من فعل حممد بن حيىي وما زال كالم الكبار املتعاصرين 
  .بعضهم يف بعض ال يلوى عليه مبفرده

  .، رحم اهللا اجلميع)١(وقد سقت ذلك يف ترمجة ابن إمساعيل 
  .وغفر هلم ولنا آمني

  .الة عليه أمري خراسان حممد بن طاهر يف ميدان احلسنيوملا تويف الذهلي تقدم يف الص
  

  :وخلفه يف مشيخة البلد ولده حيكان، وامسه
  .احلافظ اود الشهيد، أبو زكريا) ق * ( حيىي بن حممد بن حيىي الذهلي- ١٠٥

عة، هو إمام نيسابور يف الفتوى والرئاسة، وابن إمامها، وأمري املطوعة خبراسان بال مداف: قال احلاكم
  .الغزاة: يعين
وكان يسكن دار أبيه، ولكل منهما فيها صومعة وآثار لعبادما، والسكة واملسجد منسوبان إىل : قال

  ).٢(حيكان 
__________  

  .٤٥٣سترد قصته مع االمام البخاري يف الصفحة ) ١(
 ،١٥١٧، ١٥١٦: ، ذيب الكمال٢١٩، ٢١٧ / ١٤، تاريخ بغداد ١٨٦ / ٩اجلرح والتعديل * 

  ، ميزان٦١٨، ٦١٦ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٦٥ / ٤تذهيب التهذيب 
، ٢٧٦ / ١١، ذيب التهذيب ٤٢ / ١١، تاريخ ابن كثري ٣٦ / ٢، العرب ٤٠٧ / ٤االعتدال 

، املنتظم ١٥٢ / ٢، شذرات الذهب ٤٢٨: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣ / ٣، النجوم الزاهرة ٢٧٨
٦٢ / ٥.  



  .٤٣ / ٣" النجوم الزاهرة " ، و ٦١٧ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
(*)  

)١٢/٢٨٥(  

  

مسع حيىي بن حيىي، وأمحد بن عمرو احلرشي، وابن راهويه، وبالري إبراهيم بن موسى الفراء وحممد بن 
  .عبد اهللا بن أيب جعفر

  .وببغداد علي بن اجلعد، واحلكم بن موسى، وأمحد بن حنبل، والقواريري، وطبقتهم
، وسليمان بن حرب، ومسددا، والربيع بن حيىي، وعلي بن عثمان الالحقي، وحممد وبالبصرة أبا الوليد

  .بن كثري، وسهل بن بكار، واحلوضي، وعبيداهللا بن معاذ
  .وبالكوفة أمحد بن يونس، وسعيد بن االشعثي، وأمحد بن حيىي بن املنذر

بن منصور، وإبراهيم بن حممد وباحلجاز إمساعيل بن أيب أويس، وعبد اهللا بن عبد احلكم املصري، وسعيد 
  .الشافعي، وحمرز بن سلمة

أبوه، واحلسني بن حممد القباين، وأبو عمرو أمحد ابن نصر، وإبراهيم بن أيب طالب، وابن : حدث عنه
  .خزمية، والسراج

  ).١(وحممد بن صاحل بن هانئ، وحممد بن يعقوب بن االخرم : قلت
  ).٣(عنه ومل نره أن ابن ماجة روى ) ٢" (الكمال " ويف كتاب 

__________  
هو أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف بن االخرم الشيباين النيسابوري، : االخرم، بالراء املهملة) ١(

  . ه٣٤٤حمدث حافظ، تويف سنة 
للحافظ عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي، " الكمال يف معرفة الرجال : " وامسه الكامل) ٢(

   ه، تناول فيه رجال الكتب الستة، وعلى هذا الكتاب٦٠٠ املتوىف سنة
انظر التفصيل يف املقدمة اليت كتبها الدكتور " ذيب الكمال " عول احلافظ املزي يف تأليفه كتابه احلافل 

  .نشر مؤسسة الرسالة" ذيب الكمال " بشار عواد لكتاب 
االذنان من الرأس من : اجة عنه يف بابرواية ابن م: ٢٧٦ / ١١" التهذيب " قال ابن حجر يف ) ٣(

  .فذكر حديثا..حدثنا حيىي بن حممد بن حيىي، حدثنا عمرو بن احلصني: كتاب الطهارة قال
حدثنا حممد بن حيىي بدل : وجدت ذلك يف نسخة صحيحة عتيقة جدا، ويف بعض النسخ: قال ابن حجر

  .حيىي بن حممد بن حيىي فاهللا أعلم



  .حدثنا حممد بن حيىي): ٤٤٥(ابن ماجة " سنن " ويف املطبوع من : قلت
(*)  

)١٢/٢٨٦(  

  

ظلما يف مجادى اآلخرة سنة سبع وستني ومئتني، لكونه قام عليه، ) ١(قتله أمحد بن عبد اهللا اخلجستاين 
  .وحاربه العتدائه وعسفه

نا على أيب دخل: مسعت أبا علي حممد بن أمحد بن زيد العدل، خنت حيكان على ابنته، قال: قال احلاكم
العباسان، وابن : اشترك يف دمي مخسة نفر: زكريا بعد أن رد من الطريق وهو يف احلبس، فقال لنا

  .ياسني، وبشرويه، وأمحد بن نصر اللباد
دخلت : ومسعت أبا بكر أمحد بن إسحاق، مسعت نوح بن أمحد، مسعت أمحد بن عبد اهللا اخلجستاين يقول

، وأخلي سبيله، وما كنت )٢(سته فيه على أن أضربه خشبان على حيكان يف حمبسه الذي كنت حب
عازما على قتله، فلما قربت منه، مددت يدي إىل حليته، فقبضت عليها، فقبض على خصيب، حىت مل 

  ).٤(، وشققت بطنه )٣(أشك أنه قاتلي، فذكرت سكينا يف خفي، فجردت السكني 
  .الني، وتنكر، مث عرف، فقبض عليهإن حيكان أسلمه مجوعه، فازم، وانضم إىل مح: وقيل

  مسعت أبا الفضل احلسن بن يعقوب العدل، مسعت أبا عمرو
__________  

اخلجستاين، بضم اخلاء املعجمة واجليم، وسكون السني املهملة، وبعدها تاء فوقها نقطتان، وبعد ) ١(
  .هذه النسبة إىل خجستان، وهو جبل من جبال هراة: االلف نون

مري هو أمحد بن عبد اهللا، كان جبارا ظاملا غامشا من أتباع يعقوب بن الليث الصفار، مث واخلجستاين اال
  .خرج عن طاعته
  .٢٩٦ / ٧يف التاريخ " الكامل "  وما بعدها، و ٢٦٦حوادث " تاريخ الطربي " انظر أخباره يف 

  ".فاظ تذكرة احل" خشبان، وما أثبتناه من : ، ويف االصل"ذيب التهذيب " سقطت من ) ٢(
  .فجذبتها" تذكرة احلفاظ " يف ) ٣(
  .٢٧٧ / ١١" ذيب التهذيب " ، و ٦١٨، ٦١٧ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٤(

(*)  

)١٢/٢٨٧(  

  



: غفر يل: ما فعل اهللا بك ؟ قال: رأيت حيىي بن حممد رضي اهللا عنه يف املنام، فقلت: املستملي يقول
  .من نار، واملفتاح بيديهو يف تابوت : فما فعل اخلجستاين ؟ قال: قلت

ملا قتل حيكان ترك أبو عمرو املستملي اللباس القطين، وكان : ومسعت حممد بن صاحل بن هانئ يقول
يلبس يف الشتاء فروا بال قميص، ويف الصيف مسحا، وكان جملسه ومبيته يف مسجد االدميني على رأس 

ل أمحد اخلجستاين، فخرج املستملي، قد أقب: سكة احلسن بن موسى بنيسابور، إذ مسع الناس يقولون
! ! يا ظامل قتلت االمام بن االمام، العامل بن العامل ؟ ؟ : وعليه الفرو، فتقدم، فأخذ عنان أمحد، مث قال

فارتعد اخلجستاين، ونفرت دابته، فتقدم الرجالة لضربه، فصاح اخلجستاين دعوه دعوه، فرجع ودخل 
  قال: أيب حامت نوح أنه قالفبلغين عن : املسجد قال حممد بن صاحل

واهللا ما فزعت قط من أحد فزعي من صاحب الفروة، ولقد ندمت ملا نظرت إليه من : اخلجستاين
  .إقدامي على قتل حيكان

حضرنا آخر جملس لالمالء عند حيىي بن حممد الشهيد يف شهر رمضان من : ومسعت حممد بن صاحل يقول
ل، ورفضت جمالس احلديث، وخبئت احملابر، حىت مل يقدر يف شوا) ١(سنة سبع وستني ومئتني، وقيل 

أحد يف البلد أن ميشي ومعه حمربة، وال يف كمه كراريس احلديث إىل سنة سبعني، فاحتال أبو عثمان 
  سعيد بن إمساعيل يف جمئ السري خزمية إىل نيسابور، وعقد له جملس االمالء يف خان حممش، وعال

__________  
  .وقتل: ٦١٧ / ٢" فاظ تذكرة احل" يف ) ١(

(*)  

)١٢/٢٨٨(  

  

  ).١(احملربة بيده واجتمع عنده خلق عظيم 
عهدي بأصحابنا، : حدثنا حيىي بن حممد، مسعت علي بن املديين يقول: حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ

  .وأحفظهم أمحد بن حنبل، فلما احتاج أن حيدث ال يكاد حيدث إال من كتاب
  .حري والورع، وأبعد عن العجبالن ذلك أقرب إىل الت: قلت
اجلعة النبيذ : مسعت حيىي ابن حممد، مسعت مسددا يقول: ومسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب يقول: قال

  ).٢(الذي يعمل من الشعري 
أخربنا االمام أبو احلسني علي بن حممد، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا : ومن الرواية، عن الذهلي وابنه

حلافظ، أخربنا ثابت بن بندار، أخربنا أبو بكر الربقاين، قرأنا على أيب العباس بن محدان، أمحد بن حممد ا
  االميان قول وعمل، يزيد: مسعت حممد بن حيىي الذهلي يقول: حدثكم حممد بن نعيم قال



وينقص، والقرآن كالم اهللا غري خملوق جبميع جهاته، وحيث تصرف، وال نرى الكالم فيما أحدثوا 
 يف االصوات واالقالم واحلرب والورق، وما أحدثوا من املتلي واملتلى واملقرئ، فكل هذا عندنا فتكلموا

  .بدعة، ومن زعم أن القرآن حمدث، فهو عندنا جهمي ال يشك فيه وال ميترى
__________  

  .٦١٧ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ١(
هللا بن املبارك، حدثنا حيىي بن  من طريق حممد بن عبد ا٣٠٢ / ٨ويف ذلك حديث أخرجه النسائي ) ٢(

: آدم، حدثنا عمار بن زريق، عن أيب إسحاق، عن صعصعة بن صوحان، عن علي رضي اهللا عنه قال
  .اين النيب صلى اهللا عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي وامليثرة واجلعة

  .وهذا سند قوي
  ..(*)النبيذ املتخذ من الشعري: اجلعة: وقال أبو عبيد

)١٢/٢٨٩(  

  

  .املتلي واملتلى، ومراده املتلي والتالوة، واملقرئ والقراءة: كذا قال: قلت
  .ومذهب السلف وأئمة الدين أن القرآن العظيم املرتل كالم اهللا تعاىل غري خملوق

عيسى كلمة اهللا، وناقة اهللا، أي إضافة : ومذهب املعتزلة أنه خملوق، وأنه كالم اهللا تعاىل على حد قوهلم
  .ملك
بأنه غري خملوق وقال آخرون من احلنابلة : ب داود وطائفة أنه كالم اهللا، وأنه حمدث مع قوهلمومذه

  .هو كالم اهللا قدمي غري حمدث، وال خملوق: وغريهم
  .إذا مل يكن خملوقا فهو قدمي: وقالوا

  .ونوزعوا يف هذا املعىن ويف إطالقه
  ).١(لقدمي القائم بالنفس هو كالم اهللا جمازا، وهو دال على القرآن ا: وقال آخرون

  .وهنا حبوث وجدال ال خنوض فيها أصال
  .والقول هو ما بدأنا به، وعليه نص أزيد من ثالث مئة إمام

  .وعليه امتحن االمام أمحد، وضرب بالسياط رمحه اهللا
أخربنا حممد بن حممد بن علي الوزير، وأمحد بن عبدالرمحن العابر، وعبد الرحيم بن عبد احملسن، 

أخربنا جدي أبو طاهر السلفي، أخربنا مكي بن : أخربنا عبد الرمحن بن مكي، قال: هم، قالواوغري
عالن، أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي، حدثنا أبو علي حممد بن أمحد بن معقل سنة ست وثالثني 

  حل، عن ابنوثالث مئة، حدثنا حممد بن حيىي الذهلي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أيب، عن صا



__________  
  .العامل بالنفس: يف االصل) ١(

(*)  

)١٢/٢٩٠(  

  

قال رسول اهللا صلى اهللا : شهاب، أخربين أبو أسامة سهل بن حنيف، أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول
بينما أنا نائم، رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما : " عليه وسلم
  . ذلكيبلغ دون

  ".ومر علي عمر بن اخلطاب، وعليه قميص جيره 
وقد رواه النسائي عن حممد بن ) ١(متفق عليه " الدين : " ماذا أولت ذلك يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا

  .حيىي، فوافقناه بعلو
نا أبو ، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا هبة اهللا بن أيب شريك، أخرب)٢(أخربنا أبو املعايل االبرقوهي 

احلسني بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إمالء، حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن زياد النيسابوري 
إمالء، حدثنا ابن حيىي، حدثنا حممد بن عبيد، حدثين االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، أن رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن
  ).٣(ميشي الرجل يف نعل واحدة 

  أخربنا حممد بن: ت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق مبصرقرأ
__________  

باب تفاضل أهل االميان يف االعمال، ويف فضائل أصحاب :  يف االميان٦٩ / ١أخرجه البخاري ) ١(
باب القميص يف املنام، وباب جر : باب مناقب عمر بن اخلطاب، ويف التعبري: النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ٨باب من فضائل عمر بن اخلطاب، والنسائي : يف فضائل الصحابة) ٢٣٩٠(ملنام، ومسلم القميص يف ا
  ).٢٢٨٧(باب زيادة االميان والترمذي :  يف االميان١١٣/ 
  .٤: ، ورقة"املشيخة " مترجم يف ..هو أمحد بن إسحاق بن حممد بن املؤيد) ٢(
عن املشي يف نعل واحدة من طريق باب ذكر النهي : ٢١٧ / ٨إسناده صحيح، وأخرجه النسائي ) ٣(

إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فال ميش يف " إسحاق بن إبراهيم، حدثنا حممد بن عبيد ذا االسناد بلفظ 
 من طريق أيب معاوية عن االعمش به، وأخرجه ٢٥٣ / ٢وأخرجه أمحد " نعل واحدة حىت يصلحها 

) ٤١٣٦(وأبو داود ) ٦٨) (٢٠٩٧(، ومسلم ٢٦١ / ١٠، ومن طريقه البخاري ٩١٦ / ٢مالك 
عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١٧٧٤(والترمذي 



، ٢٥٧ / ٢وأخرجه أمحد " ال ميش أحدكم يف نعل واحدة، لينعلهما مجيعا أو ليخلعهما مجيعا : " قال
  . رزين، عن أيب هريرة من طريق االعمش، عن أيب٢١٨ / ٨، والنسائي )٢٠٩٨(ومسلم 

  ).٤١٣٧(وأيب داود ) ٢٠٩٩(ويف الباب عن جابر عند مسلم 
(*)  

)١٢/٢٩١(  

  

يف سنة إحدى وعشرين، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا القاسم بن ) ١(إبراهيم بن أمحد اخلربي 
ث مئة، حدثنا الفضل، أخربنا حممد بن موسى الصرييف، أخربنا حممد بن يعقوب احلافظ سنة أربعني وثال

حيىي بن حممد، حدثنا إمساعيل بن أيب أويس سنة مخس وعشرين ومئتني، حدثين أيب، عن ابن شهاب، عن 
قال رسول اهللا صلى اهللا : مالك بن أوس بن احلدثان، عن عمر ابن اخلطاب، عن أيب بكر الصديق، قال

  ال: " عليه وسلم
  ).٢" (نورث ما تركنا صدقة 

مة، وأخرجه أبو داود عن حجاج بن الشاعر، مجيعا عن يعقوب بن إبراهيم، أخرجه مسلم عن أيب خيث
عن أبيه، عن صاحل، وأخرجه النسائي عن عمرو بن حيىي احلمصي، عن حمبوب بن موسى، عن أيب 

  .إسحاق الفزاري، عن شعيب بن أيب محزة، كالمها عن الزهري، لكن عن عروة، عن عائشة وهذا أصح
  . أبو أويس عبد اهللا بن عبد اهللا االصبحي فيه لنيواآلخر فمحفوظ، وإن كان

  ".الصحيحني " وكذلك ابنه تكلم فيه مع أنه من رجال 
  .وباقي االسناد ثقات إال ما كان من شيخ شيخنا هذا اخلربي، فإنه تكلم يف معتقده

__________  
هذه النسبة إىل خرب، : لةبفتح اخلاء املعجمة، وسكون الباء املنقوطة بواحدة يف آخرها الراء املهم) ١(

وهي قرية بنواحي شرياز من فارس، منها أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن أمحد اخلربي صاحب 
  .التصانيف الكثرية

  .٣٦٢ / ١" التبصري " انظر 
 و ٩ و ٦ و ٤ / ١وأمحد ) ٩٧٧٤(إسناده صحيح، وأخرجه من حديث أيب بكر عبد الرزاق ) ٢(

باب قول النيب صلى :  يف الفرائض٤ / ١٢، والبخاري )٢( مسند أيب بكر ، وأبو بكر املروزي يف١٠
، ١٣٢ / ٧يف اجلهاد والسري، والنسائي ) ١٧٥٩(ومسلم " ال نورث ما تركنا صدقة " اهللا عليه وسلم 

، ومسلم ٥ / ١٢، والبخاري ٩٩٣ / ٢ويف الباب عن أيب هريرة عند مالك ) ٢٩٦٣(وأبو داود 
، ٥ / ١٢، والبخاري ٩٩٣ / ٢، وعن عائشة عند مالك )٢٩٧٤( داود وأبو) ١٧٦١(و ) ١٧٦٠(



  ).٢٩٧٧(و ) ٢٩٧٦(وأبو داود ) ١٧٥٨(ومسلم 
(*)  

)١٢/٢٩٢(  

  

  ).١(مسعت من حيىي بن حممد، وهو صدوق : قال ابن أيب حامت
حيىي حدثين أبو علي احلسن بن حممد وغريه أن حممد بن حيىي الذهلي وابنه : وقال أبو إسحاق امل ؟ كي

  اختلفا يف مسألة فقال أحدمها
  .اجعل بيننا حكما، فرضيا بابن خزمية، فقضى ليحىي على أبيه: لآلخر

  .كان حيىي له موضع من العلم واحلديث: مث قال املزكي
  ).٢(مسع من العيشي وحنوه 

، ومجاعة من أصحاب احلديث) ٣(كان حيىي بن حممد أخرجه الغزاة : وقال أبو العباس السراج: قال
  .وأصحاب الرأي، وأركبوه دابة، وألبسوه سيفا

أمحد بن عبد اهللا، : سلطان نيسابور، يقال له): ٤( وقاتلوا -بلغين أنه كان سيف خشب : قال املزكي
مع حيىي، ) ٥(خارجي، غلب على البلد، وكان ظاملا غامشا، وكان الناس أو أكثرهم جمتمعني عليه 

، فدل عليه أمحد بن عبد )٧(بست : حيىي إىل رستاق، يقال لهعلى العامة، وهرب ) ٦(فكانت الدبرة 
  .اهللا، وجئ به

أمل أحسن إليك ؟ أمل : إن عامة من كان مع حيىي بن الرؤساء، انقلبوا عليه ملا واقفه أمحد، وقال: فيقال
  .أفعل، أمل أفعل ؟ وكان حيىي فوق مجيع أهل البلد

   عليه اجلماعة، أوفرد: أكرهت على ذلك، واجتمعوا علي، قال: فقال
__________  

 / ١١" ذيب التهذيب " ، و ٢١٧ / ١٤" تاريخ بغداد " ، و ١٨٦ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
٢٧٦.  

  .٢٧٦ / ١١" ذيب التهذيب " ، و ٢١٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .القراء، وهو خطأ": تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  .وحدة من حتت، وهو تصحيفوقابلوا، بامل": تاريخ بغداد " يف ) ٤(
  ".تاريخ بغداد " ، وهو خطأ، واملثبت من "علي " يف االصل ) ٥(
  .الدائرة": تاريخ بغداد " يف ) ٦(



  .بشت، باالعجام": تاريخ بغداد " يف ) ٧(
(*)  

)١٢/٢٩٣(  

  

  .ليس كما قال: من حضر منهم، وقالوا
  .فأخذه أمحد فقتله

  .إنه بىن عليه: يقال
  ).١(نه أمر جبر خصييه حىت مات إ: ويقال: قال

  ).٢(ما رأيت مثل حيكان، ال رحم اهللا قاتله : مسعت أبا عبد اهللا بن االخرم يقول: قال احلاكم
  

قاضي دمشق ومفتيها وحمدثها، االمام احلافظ االوحد، أبو ) س * ( حممد بن إمساعيل بن علية- ١٠٦
) ٣(، إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم االسدي بكر، وأبو عبد اهللا، ولد شيخ البصره احلافظ الكبري

  .البصري، وكان أصغر االخوة، ال نعلم له شيئا عن أبيه
حممد بن بشر العبدي، وإسحاق االزرق، وحيىي بن آدم، ووهب بن جرير، ويزيد بن هارون، : مسع من

  .وعبد اهللا بن بكر السهمي وعدة
دواليب، وأبو عروبة احلراين، وابن جوصا، النسائي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو بشر ال: حدث عنه

  .وحممد بن جعفر بن مالس، والقاضي حممد بن بكار البتلهي، وأبو الدحداح أمحد بن حممد، وآخرون
  ).٤(حافظ ثقة دمشقي : قال النسائي

__________  
  .٢١٨ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٧٦ / ١١" ذيب التهذيب " ، و ٢١٩ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
، ذيب ٢٠:  قضاة دمشق البن طولون١ / ١٨٩ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٧٢ذيب الكمال * 

  .٥٦، ٥٥ / ٩التهذيب 
  .السري: إىل" قضاة دمشق " حترفت يف ) ٣(
  .٥٦ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ٢٠": قضاة دمشق ) " ٤(

(*)  

)١٢/٢٩٤(  

  



  .يف سنة أربع وستني ومئتنيمل يزل قاضيا بدمشق حىت مات : وقال حممد بن الفيض
  ).٢(عبداحلميد ابن عبد العزيز ) ١(وويل القضاء بعده القاضى أبو خازم 

  .اجلهمي املتكلم الذي ناظره االمام الشافعي، نسأل اهللا العفو) ٣(أخوه هو إبراهيم بن علية : قلت
  

 بن أيب زهري، لرحيماالمام احلافظ املتقن، أبوحيىي، حممد بن عبدا) خ، د، ت، س* ( صاعقة - ١٠٧
  .العدوي العمري موالهم، الفارسي مث البغدادي، صاعقة

مسع يزيد بن هارون، وشبابة بن سوار، وأبا أمحد الزبريي، وروح بن عبادة، ويعقوب بن إبراهيم بن 
  .سعد، ومعلى بن منصور، وأبا النضر، وطبقتهم

  اطالبخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وزكريا خي: وعنه
__________  

: ، وقال"الثقات " ذكره ابن حبان يف : باحلاء املهملة وهو تصحيف، وفيه": قضاة دمشق " يف ) ١(
  .يغرب

  .حدثنا القاضي حممد بن إمساعيل بن عليه الثقة الرضى: وقال حممد بن جعفر بن مالس
 ملا احتضر كان : وفيه٢١٠ / ٢" شذرات الذهب " والقاضي عبداحلميد بن عبد العزيز مترجم يف 

  .يا رب، من القضاء إىل القرب: يقول
  .مث يبكي

  .ال بأس به: قال الدارقطين: ، وجاء فيه٥٦ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ٢٠": قضاة دمشق ) " ٢(
  .كان ثقة: وقال مسلمة

  .كان مستقيم احلديث: وقال املستملي
 ١" ميزان االعتدال " ، و ٢٣، ٢٠  /٦" تاريخ بغداد " ، و ٢٨٣": الفهرست " وهو مترجم يف ) ٣(
  .٣٥، ٣٤ / ١" لسان امليزان " ، و ٢٠/ 
، ذيب ٣٠٦، ٣٠٥ / ١، طبقات احلنابلة ٣٦٤، ٣٦٣ / ٢، تاريخ بغداد ٩ / ٨اجلرح والتعديل * 

 / ٢، العرب ٥٥٤، ٥٥٣ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٢٢٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٣٣: الكمال
، ٢٤ / ٣، النجوم الزاهرة ٣١٢، ٣١١ / ٩، ذيب التهذيب ٢٤٥ / ٣، الوايف بالوفيات ١٠

  .١٣١، ١٣٠ / ٢، شذرات الذهب ٣٤٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٧: طبقات احلفاظ
(*)  

)١٢/٢٩٥(  

  



  .السنة، وأبو بكر بن أيب داود، وحيىي بن صاعد، والقاضي أبو عبد اهللا احملاملي، وخلق
  ).١(وثقه النسائي وغريه 

  ).٢(كان متقنا ضابطا عاملا حافظا : قال اخلطيب
  .، وكان بزازا)٤(مسي صاعقة النه كان جيد احلفظ ): ٣(وقال حممد بن حممد بن داود الكرجي 

  .إنه ولد سنة مخس ومثانني ومئة، وتويف يف شعبان سنة مخس ومخسني ومئتني: قال يل: قال السراج
  

  )٥( بن كرامة قة، أبو جعفر، حممد بن عثماناالمام احملدث الث) خ، د، ت، ق* ( ابن كرامة - ١٠٨
__________  

، و ٢٤٥ / ٣" الوايف بالوفيات " ، و ٥٥٣ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٦٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣١٢ / ٩" ذيب التهذيب " 

  .صدوق: سئل أيب عنه، فقال:  عن عبد الرمحن بن أيب حامت قال٩ / ٨" اجلرح والتعديل " وجاء يف 
كان صاحب : ، وقال"الثقات " ذكره ابن حبان يف : ٣١٢ / ٩" ذيب التهذيب " وقال ابن حجر يف 

  .حديث حيفظ
  .وثقه مسلمة: وقال أيضا

  .حافظ ثبت: وقال الدارقطين
  كان من:  وفيه أيضا عن نصر بن أمحد الكندي قال٣٦٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .أصحاب احلديث املأمونني
  .صاعقة ثقة:  بن أمحد، قالوعن عبد اهللا

  .الكرخي باخلاء املعجمة وهو تصحيف": تذكرة احلفاظ " ، و "تاريخ بغداد " يف ) ٣(
" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٦٣ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٣٠٦ / ١البن أيب يعلى " طبقات احلنابلة ) " ٤(
قب ذا النه كان كلما قدم بلدة إمنا ل: - وهو املشهور -وقيل ": طبقات احلنابلة "  ويف ٥٥٣ / ٢

  .للقاء شيخ إذا به قد مات بالقرب
، تذهيب ١٢٤١، ١٢٤٠: ، ذيب الكمال٤١، ٤٠ / ٣، تاريخ بغداد ٢٥ / ٨اجلرح والتعديل * 

، خالصة ٣٣٩، ٣٣٨ / ٩، ذيب التهذيب ٨٢ / ٤، الوايف بالوفيات ١ / ٢٣١ / ٣التهذيب 
  .٣٥١: تذهيب الكمال

  . وختفيف الراءبفتح الكاف) ٥(
  ".التقريب " 

(*)  

)١٢/٢٩٦(  



  

  .أبو عبد اهللا، وراق عبيداهللا بن موسى: العجلي موالهم الكويف الوراق، وقيل
مسع عبد اهللا بن منري، وأبا أسامة، وحممد بن بشر العبدي، وحسني بن علي اجلعفي، ويعلى بن عبيد، 

  .وأخاه حممد بن عبيد، وعدة
  .إنه روى عن غندر: وقيل

  .مل يصحو
البخاري، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن أيب الدنيا، وابن أيب داود، وحيىي بن : حدث عنه

  .صاعد، وحممد بن خملد، والسراج، ومجاعة
  ).١(صدوق : قال أبو حامت وغريه

  ).٢(مات يف رجب سنة ست ومخسني ومئتني : قال مطني
  وهو) ٣" (يا ول] يل [ من عادى : " وقع يل من عواليه حديث

__________  
  "الوايف بالوفيات " ، و ٤١ / ٣" تاريخ بغداد " ، و ٢٥ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف :  وفيه٣٣٩ / ٩" ذيب التهذيب " ، و ٨٢ / ٤

  .بغدادي ثقة: وقال مسلمة
  .كان صدوقا: ىي يقوالنمسعت حممد بن عبد اهللا بن سليمان، وداود بن حي: وقال ابن عقدة

  .ببغداد: زاد اخلطيب) ٢(
  .بالكوفة: ووهم من قال

باب التواضع من طريق حممد بن عثمان بن :  يف الرقاق٢٩٥، ٢٩٢ / ١١أخرجه البخاري ) ٣(
كرامة، حدثنا خالد بن خملد، حدثنا سليمان بن بالل، حدثين شريك بن عبد اهللا ابن أيب منر، عن عطاء، 

من عادى يل وليا، فقد : إن اهللا تعاىل قال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالعن أيب هريرة 
آذنته باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بشئ أحب إيل مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إيل 

 بالنوافل حىت أحببته، فكنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله
اليت ميشي ا، وإن سألين العطينه، ولئن استعاذين العيذنه، وما ترددت عن شئ أنا فاعله ترددي عن 

ويف خالد بن خملد فقال، وكذا شريك بن عبد اهللا، لكن " نفس املؤمن يكره املوت، وأنا أكره مساءته 
  .للحديث طرق أخرى يدل جمموعها على أن له أصال مث أوردها: قال احلافظ

(*)  

)١٢/٢٩٧(  

  



  .للبخاري) ١(موافقة 
قرأت على علي بن حممد الفقيه ومجاعة مسعوا عبد اهللا بن عمر، أخربنا سعيد بن أمحد حضورا، ويل أربع 

سنني، أخربنا أبو نصر الزينيب، أخربنا أبو بكر حممد بن عمر، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا حممد بن 
زلزلت فسا : ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قالعثمان بن كرامة، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان

إنا كنا نرى اآليات مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : على عهد عبد اهللا رضي اهللا عنه، فقال
  .بركات، وأنتم تعدوا ختويفا

حدثناه إبراهيم ابن سعيد اجلوهري، وحممد بن : وله علة فباالسناد إىل حيىي قال) ٢(إسناده جيد، 
  .حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن االعمش بإسناده حنوه: سحاق، قاالإ

  
  ، احلافظ االمام املأمون، أبو سعيد، البصريحيىي بن حكيم) د، س، ق* ( املقوم - ١٠٩

__________  
الطريق اليت تصل إىل ذلك : هو الوصول إىل شيخ أحد املصنفني من غري طريق، أي: املوافقة) ١(

  .التصنيف املعني
 من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن االعمش، عن إبراهيم، عن ٣٩٦ / ١وأخرجه أمحد ) ٢(

 / ١ من طريق الوليد بن القاسم بن الوليد، والدارمي ٤٦٠ / ١وأخرجه أمحد ...علقمة، عن عبد اهللا
  من طريق عبيداهللا بن موسى، كالمها عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن١٥، ١٤

 يف عالمات النبوة يف االسالم من طريق حممد بن املثىن، حدثنا أبو ٣٥٨٩وأخرجه البخاري ..عبد اهللا
  .االمور اخلارقة للعادات: اآليات، أي: أمحد الزبريي، عن إسرائيل ذا االسناد وقوله

: ، ذيب الكمال٢٤٩ / ٣ب، اللباب  / ٥٤٠: ، االنساب، ورقة١٣٤ / ٩اجلرح والتعديل * 
، ذيب التهذيب ١٣ / ٢، العرب ٥١٥ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٥٢ / ٤، تذهيب التهذيب ١٤٩٢

 / ٢، شذرات الذهب ٤٢٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٤: ، طبقات احلفاظ١٩٩، ١٩٨ / ١١
١٣٦.  

(*)  

)١٢/٢٩٨(  

  

  .املقومي: املقوم، وقد يقال
يز بن عبد الصمد العمي، وغندر، وحيىي سفيان بن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد العز: حدث عن

القطان، وحممد بن أيب عدي، وخملد ابن يزيد احلراين، ومعاذ بن معاذ، وعبد الرمحن بن مهدي، وحرمي 



  بن
  .عمارة، ومحاد بن مسعدة، وسلم بن قتيبة وأيب داود الطيالسي، وخلق كثري

  .صبهاين، ومل يدرك ذاكشيخنا، أنه روى عن النعمان بن عبد السالم اال" ذيب " ويف 
  .ويرتل إىل أن يروي عن أيب الوليد، وعمر بن اخلطاب الراسيب

أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وأسلم بن سهل، وزكريا بن حيىي السجزي وعبد الرمحن : حدث عنه
بن بن خالد الرامهرمزي، وعمر بن حممد بن جبري، وابن خزمية، وأبو عروبة احلراين، وأبو قريش حممد 

مجعة، وعلي بن العباس املقانعي، وحيىي بن صاعد، وحممد بن هارون الروياين، وعبد اهللا بن أيب داود، 
  .وعبد اهللا بن عروة، واحلافظ عمر بن إبراهيم أبو اآلذان، وخلق كثري

  .كان حافظا متقنا: قال أبو داود
  .ثقة حافظ: وقال النسائي

، وكان حيىي ورعا متعبدا، أو )١(ه، ومن أيب موسى العرتي ما رأيت بالبصرة أثبت من: وقال أبو عروبة
  .كما قال

  ).٢(كان ممن مجع وصنف : وقال أبو حامت البسيت
__________  

  .هو حممد بن املثىن) ١(
بصري : قال مسلمة:  وفيه أيضا١٩٩ / ١١" ذيب التهذيب " ، و ٥١٥ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٢(

  .ثقة
(*)  

)١٢/٢٩٩(  

  

  .نة ست ومخسني ومئتنيومات يف س
أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال

  أمحد، أخربنا علي بن أمحد
البندار، أخربنا حممد بن عبدالرمحن الذهيب، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا حيىي بن حكيم، حدثنا حممد بن 

دخلت أنا واحلسن وثابت على إسحاق بن عبد اهللا بن :  بن أيب هند، قالاحلسن حمبوب، حدثنا داود
حدثتين أم : يا أبا يعقوب، حدث أبا سعيد حبديث الكتف، فقال إسحاق: احلارث اهلامشي، فقال ثابت

حكيم بنت الزبري أا كانت تصنع للنيب صلى اهللا عليه وسلم طعاما، فيأتيها، فرمبا أكل عندها، وأا 
  ).٢(، فأكل منها، مث صلى ومل يتوضأ )١(ه أتاها يوما، فأتته بكتف، فجعل يتسحاها زعمت أن



__________  
  .يتحساها، وما أثبتناه من هامش االصل: يف االصل) ١(

  .قشره: وحتسى اللحم
 إىل اسحاق بن راهويه من رواية داود بن أيب هند أن أم ٤٤٤ / ٤" االصابة " نسبه احلافظ يف ) ٢(

فهذا : وقال... كانت تصنع للنيب صلى اهللا عليه وسلم الطعام- وهي ضباعة -الزبري حكيم بنت 
وابن منده فيما قاله " مسنده " يوضح ان ام حكيم كنية ضباعة، وأورده احلارث بن أيب أسامة يف 

احلافظ من طريق محاد بن سلمة، عن عمار بن أيب عمار، عن أم حكيم، وذكر االختالف فيه عن قتادة، 
ال سعيد بن أيب عروبة عنه، عن صاحل أيب اخلليل، عن اسحاق بن عبد اهللا بن احلارث، عن ام احلكم، فق

عن سعيد، عن قتادة، عن أيب اخلليل، عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل ان ام : عن اختها ضباعة، وقيل
قتادة، عن اسحاق ، وقال مهام، عن ٤١٩ / ٦حكيم بنت الزبري حدثته، ومل يذكر ضباعة، أخرجه أمحد 

رواه داود بن أيب هند، عن إسحاق، عن أم حكيم : مل يذكر أبا اخلليل أخرجه ابن منده، وقال ابن مندة
  .صفية ومل يذكر ضباعة

، وعن عمر بن أمية الضمري عند )٣٥٤(، ومسلم ٢٦٨ / ١ويف الباب عن ابن عباس عند البخاري 
  ).٣٥٧(و ) ٣٥٦( رافع عند مسلم وعن ميمونة وأيب) ٣٥٥(، ومسلم ٢٦٨ / ١البخاري 

(*)  

)١٢/٣٠٠(  

  

 البغدادي ابن حجاج، أبو حممد بن الشاعر أيب يعقوب الثقفي) م، د* ( حجاج بن يوسف - ١١٠
  .احلافظ، فأما أبوه فلقبه لقوة، من تالمذة أيب نواس وأصحابه

  .فنشأ حجاج ببغداد، وطلب العلم
وأيب داود، وحجاج ابن حممد، والعقدي، وأيب أمحد أيب النضر، ويعقوب بن إبراهيم، : وكتب عن

  .الزبريي، وعبد الصمد التنوري، وخلق
مسلم، وأبو داود، وبقي بن خملد، وأبو يعلى املوصلي، وموسى بن هارون، وعبد الرمحن بن : روى عنه

  .أيب حامت، واحملاملي
  ).١(قال ابن أيب حامت، ثقة حافظ 

  ).٢( الرمادي هو خري من مئة مثل: وقال أبو داود
  مجعت يل أمي: مسعت حجاج بن الشاعر يقول: قال صاحل جزرة

__________  



، ١٤٩، ١٤٨ / ١، طبقات احلنابلة ٢٤١، ٢٤٠ / ٨، تاريخ بغداد ١٦٨ / ٣اجلرح والتعديل * 
 / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٢٤ / ١، تذهيب التهذيب ٢٣٩: ، ذيب الكمال١٣٤ / ٣االنساب 

، خالصة ٢٤٤: ، طبقات احلفاظ٢١٠، ٢٠٩ / ٢، ذيب التهذيب ١٩ / ٢، العرب ٥٥٠، ٥٤٩
 / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١ (٢٠ / ٥، املنتظم ١٣٩ / ٢، شذرات الذهب ٧٣: تذهيب الكمال

، و ١٤٨ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٢٤١ / ٨" تاريخ بغداد "  و - وصدقه أبو حامت نفسه - ١٦٨
  .٢١٠ / ٢" ذيب التهذيب " ، و ٥٤٩ / ٢" تذكرة احلفاظ " 
 / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ١٤٩ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٢٤١ / ٨" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٢(

كان ثقة فهما حافظا، وكذا قال ابن أيب يعلى يف :  وقال اخلطيب٢١٠ / ٢" ذيب التهذيب " ، ٥٤٩
  ".طبقات احلنابلة " 

  . بن معني عن حجاج بن الشاعر، فبزق ملا سئل عنهوسئل حيىي: وعن ابن الغاليب قال
(*)  

)١٢/٣٠١(  

  

مئة رغيف، فجعلتها يف جراب، واحندرت إىل شبابة باملدائن، فأقمت ببابه مئة يوم، أغمس الرغيف يف 
  ).١(دجلة وآكله، فلما نفدت خرجت 

  .تويف سنة تسع ومخسني
 وإسحاق بن وهب، وإسحاق البغوي لؤلؤ، وفيها تويف أبو حذافة السهمي، وأبو إسحاق اجلوزجاين،

  .وبشر بن مطر، وحممود بن آدم، وعلي بن معبد مبصر، وحممد بن يزيد حممش
  

ابن إمساعيل بن توبة، احلافظ احلجة االمام، أبو الفضل، ) ٤خت،  * ( العباس بن عبد العظيم- ١١١
  .العنربي البصري

بد الرمحن ابن مهدي، وعمر بن يونس، ويزيد حيىي بن سعيد القطان، ومعاذ بن هشام، وع: حدث عن
  .بن هارون، والنضر بن حممد، وعبد الرزاق، وأيب عاصم النبيل، وخلق كثري

  .وكان واسع الرحلة، متبحرا من اآلثار
تعليقا، والباقون مساعا، وبقي بن خملد، وأبو حامت، وعبدان االهوازي، وابن خزمية، : روى له البخاري

  .يا الساجي، وآخرونوعمر بن جبري، وزكر
__________  

أبو حممد : قال النسائي: ، وفيه١٤٨ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٢٤٠ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(



  .حجاج بن يوسف بغدادي ثقة
  .٥٥٠ / ٢" تذكرة احلفاظ " واخلرب يف 

 / ١٢ بغداد ، تاريخ٢١٦ / ٦، اجلرح والتعديل ٣٨٤ / ٢، التاريخ الصغري، ٦ / ٤التاريخ الكبري * 
، تذهيب التهذيب ٦٥٨:  ذيب الكمال٧٠ / ٩، االنساب ٢٣٥ / ١، طبقات احلنابلة ١٣٨، ١٣٧

: ، طبقات احلفاظ١٢٢، ١٢١ / ٥، ذيب التهذيب ٥٢٤ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٢٥ / ٢
  .١١٢ / ٢ شذرات الذهب ١٨٩، خالصة تذهيب الكمال ٢٢٨

(*)  

)١٢/٣٠٢(  

  

  ).١(ن ثقة مأمو: قال النسائي
  .كان من سادات املسلمني: وقال حممد بن املثىن السمسار

  .كان من أعقل أهل زمانه، ومن أهل الفضل: وقال آخر
  .تويف يف سنة ست وأربعني ومئتني: قلت
  

 بن عمران، االمام احلافظ املتقن، أبو التقي، هشام بن عبدامللك) د، س، ق* ( أبو التقي اليزين - ١١٢
  .اليزين احلمصي

  .عن إمساعيل بن عياش، وبقية بن الوليد، وحممد بن حرب االبرش، وحممد بن محري، وعدة: ثحد
أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وحفيده حسني بن تقي بن هشام، وأبو عروبة احلراين، : حدث عنه

  .وأبو بكر بن حممد بن حممد الباغندي، وأبو احلسن بن جوصا، وخلق كثري
  ).٢( كان متقنا يف احلديث :قال أبو حامت الرازي
__________  

  .٥٢٤ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .سئل أيب عنه، فقال صدوق: ٢١٦ / ٦" اجلرح والتعديل " وقال ابن أيب حامت يف 

  .بصري ثقة:  قال مسلمة١٢٢ / ٥" ذيب التهذيب " وجاء يف 
، تذكرة ١ / ١١٧/  ٤، تذهيب التهذيب ١٤٤٠: ، ذيب الكمال٦٦ / ٩اجلرح والتعديل * 

، ١٠ / ١١، تاريخ ابن كثري ١ / ٢، العرب ٣٠١ / ٤، ميزان االعتدال ٥٢٩، ٥٢٨ / ٢احلفاظ 
، شذرات الذهب ٤١٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣١: ، طبقات احلفاظ٤٥ / ١١ذيب التهذيب 

١٢٤ / ٢.  



  "االعتدال ميزان " ، و ٥٢٩ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٦٦ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٤٥ / ١١" ذيب التهذيب " ، و ٣٠١ / ٤

(*)  

)١٢/٣٠٣(  

  

  ).١(ثقة : وقال النسائي
  .مات يف سنة إحدى ومخسني ومئتني عن بضع ومثانني سنة: قلت
  

  .احملدث املسند، أبو حممد الضبعي*  شعيب بن عمرو - ١١٣
  .ن مهدي، ومجاعةسفيان بن عيينة، ووكيع بن اجلراح، وعبد الرمحن ب: حدث بدمشق عن

  .أبو عوانة االسفراييين، وابن جوصا، وأبو الدحداح أمحد بن حممد وآخرون: وعنه
  .تويف سنة إحدى وستني ومئتني، من أبناء التسعني

  
  .، موىل قريش، يكىن أبا حممدشعيب بن إسحاق الدمشقي) س* * ( شعيب بن احملدث - ١١٤

  . ومئةمل يلحق السماع من أبيه، فإنه ولد سنة تسعني
  .مسع زيد بن حيىي بن عبيد، وأبا املغرية احلمصي، وأبا اليمان، وأمحد بن خالد

__________  
روى أبو عبيد عن أيب :  وفيه أيضا٣٠١ / ٤" ميزان االعتدال " ، و ٥٢٩ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ١(

  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : ٤٥ / ١١" ذيب التهذيب " ضعيف، وجاء يف : داود
  .٣٢٥ / ٦ذيب ابن عساكر * 

 / ٧٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٨٧، ٥٨٦: ، ذيب الكمال٣٤٨، ٣٤٧ / ٤اجلرح والتعديل * * 
  ذيب ابن عساكر: ١٦٧: ، خالصة تذهيب الكمال٣٥٣ / ٤، ذيب التهذيب ٢
٣٢٢ / ٦.  

(*)  

)١٢/٣٠٤(  

  



  .النسائي، وابن جوصا، وأبو الدحداح: وعنه
  .)١(وله شعر جيد 

  .تويف سنة أربع وستني ومئتني
  ).٢(صدوق : قال أبو حامت

  
ابن سعيد بن كثري بن دينار، احلافظ الثبت، أبو حفص ) د، س، ق * ( عمرو بن عثمان- ١١٥

  .احلمصي، موىل قريش
  .ولد سنة بضع وستني ومئة

  .ومسع إمساعيل بن عياش، وسفيان بن عيينة، وبقية بن الوليد، والوليد بن مسلم، وعدة
أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وجعفر الفريايب، وأبو بكر بن أيب عاصم، وأبو عروبة، : حدث عنه

  .وأبو بكر بن أيب داود، وخلق كثري، من آخرهم أمحد بن عمري بن جوصا
__________  

إذا مجعتهم * ومل أر مثل الصدق أسىن الهله : ٣٢٣ / ٦" ذيب ابن عساكر " ومن شعره يف ) ١(
اجلرح ) " ٢(إىل ذي الغىن مالوا إليه وأسرعوا * رجال اامع إذا ما رأى اجلهال ذا العلم واضعا وال

  .قال النسائي ثقة: ، وفيه٣٥٣ / ٤" ذيب التهذيب " ، و ٣٤٨ / ٤" والتعديل 
  .حدثنا عنه بعض شيوخنا، وكان ثقة": الصلة " قال مسلمة يف : وقال ابن حجر

، تذهيب التهذيب ١٠٤٤: ، ذيب الكمال٢٤٩ / ٤، اجلرح والتعديل ٣٩١ / ٢التاريخ الصغري * 
  ، تاريخ ابن كثري١ / ٢، العرب ٥٠٩ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٠٦ / ٣

، خالصة ٢٢١: ، طبقات احلفاظ٣٧١ / ٤، لسان امليزان ٧٦ / ٨، ذيب التهذيب ١٠ / ١١
  .١٢٤ / ٢، شذرات الذهب ٢٩١: تذهيب الكمال

(*)  

)١٢/٣٠٥(  

  

ومسع من مروان بن معاوية، وحممد بن حرب، وحممد بن شعيب بن شابور، : قال احلافظ ابن عساكر
  .ومسى مجاعة

  .أبو زرعة، وأبو حامت، وعبدان اجلواليقي: وروى عنه: قال
  ).١(صدوق : وقال أبو حامت
  ).٢(كان أحفظ من حممد بن مصفى : وقال أبو زرعة



  . عمرو بن عثمان احلمصي السيد بن السيدحدثنا: قال داود بن احلسني البيهقي
  .مات يف شهر رمضان سنة إحدى ومخسني ومئتني: قلت
  .سنة مخسني، عن نيف ومثانني سنة: وقيل

  ".صفة املنافق " ، ويف "البعث " وقع لنا من عواليه يف 
  

  :وأخوه
  .العبد الصاحل الويل، أبو سليمان) د، س، ق * ( حيىي بن عثمان- ١١٦

  .ن الوليد، ووكيعا، والوليد بن مسلم، وحممد بن محري، ومجاعةمسع بقية ب
  أبو داود، والنسائي، وابن ماجة أيضا، وإبراهيم بن: حدث عنه

__________  
  .٧٦ / ٨" ذيب التهذيب " ، و ٢٤٩ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٧٦ / ٨" ذيب التهذيب " ، و ٢٤٩ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(

  ".الثقات "  ابن حبان يف ذكره: وفيه
  .، وكذا أبو داود ومسلمة وثقاه"أمساء شيوخه " ووثقه النسائي يف 

، ٢ / ١٦١ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥١١، ١٥١٠: ، ذيب الكمال١٧٤ / ٩اجلرح والتعديل * 
  .٤٢٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٦، ٢٥٥ / ١١ذيب التهذيب 

(*)  

)١٢/٣٠٦(  

  

و حامت، وأبو عروبة احلراين، وابن أيب داود، وأبو بشر الدواليب، وعبد الغافر بن متويه، وأبو زرعة، وأب
  .سالمة، وابن جوصا، وعدة

  .حيىي بن عثمان احلمصي، نعم الشيخ هو: مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال أبو حامت
  ).١(كان صاحلا صدوقا : قال أبو حامت

مها ثقة، ولكن حيىي كان عابدا، وعمرو أبصر كال: وسئل حممد بن عوف عن حيىي وأخيه عمرو، فقال
  .منه يف احلديث
  .ثقة: وقال النسائي

إن كان بقي من : رأيت يف النوم كأن آتيا أتاين، فقال: مسعت املسيب بن واضح يقول: وقال أبو عروبة
  .االبدال أحد، فيحىي بن عثمان احلمصي



كان : عن يف حيىي غري أيب عروبة، مسعته يقولهو وأخوه وأبومها ال بأس م، مل أر من يط: قال ابن عدي
  .حيىي ال يسوى نواة يف احلديث

  .وكان يتلقن كل شئ
  .وكان يعرف بالصدق: قال

  .رأيت أمحد بن حنبل جيل حيىي بن عثمان، ويقدمه يف الصالة: وقال حممد بن عوف
  .تويف سنة مخس ومخسني ومئتني: قلت

__________  
  .١٧٤ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(

(*)  

)١٢/٣٠٧(  

  

  . من أصحاب حريز بن عثمان، وشعيب بن أيب محزةعثمان بن سعيد*  وأبومها - ١١٧
  .وهو صدوق، صاحب حديث

  .ابناه، وعباس الترقفي، وحممد بن عوف الطائي، وعثمان بن سعيد الدارمي: روى عنه
  .، واحتج به النسائي وغريه)١(وثقه أمحد وابن معني 
  ).٢(إنه من االبدال : كان يقال:  جندةقال عبد الوهاب بن

  ).٣(موته قريب من أيب اليمان : قلت
  

  .ابن منصور، االمام احلافظ، شيخ مهذان، أبو أمحد، الثقفي اهلمذاين) ق * * ( املرار بن محويه- ١١٨
__________  

، ٩١١، ٩١٠: ، ذيب الكمال٢٩٤، ٢٩٣ / ١١، تاريخ بغداد ١٥٢ / ٦اجلرح والتعديل * 
  .٢٥٩: ، خالصة تذهيب الكمال١١٨ / ٧، ذيب التهذيب ١ / ٣٠ / ٣هيب التهذيب تذ
  .١٥٢ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١١٨ / ٧" ذيب التهذيب ) " ٢(

  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : وجاء فيه
  .هو رحيانة الشام عندنا: وقال عبد الوهاب بن جندة

  .ثقة": املستدرك " وقال احلاكم يف 
، وكذا أرخه ابن ٢٠٩ سنة - كما قال مطني -وفاته : ١١٨ / ٧" ذيب التهذيب " جاء يف ) ٣(



  .قانع
، ١ / ٢٩ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣١٣، ١٣١٢: ، ذيب الكمال٤٤٣ / ٨اجلرح والتعديل * * 
  ،٣٩٥: ، خالصة تذهيب الكمال٨١، ٨٠ / ١٠، ذيب التهذيب ٧ / ٢العرب 

  .١٢٩ / ٢شذرات الذهب 
(*)  

)١٢/٣٠٨(  

  

  .ولد بعد التسعني ومئة
ومسع من أيب نعيم، وأيب الوليد الطيالسي، وعبد اهللا بن صاحل الكاتب، وسعيد بن أيب مرمي، والقعنيب، 

  .وطبقتهم
، وموسى بن هارون، وأبو عروبة احلراين، وابن وهب الدينوري، "سننه " ابن ماجة يف : حدث عنه

محد بن أيب غامن، واحلسن بن علي بن سعد، وعبد الرمحن بن حممد بن وعبد اهللا بن أمحد الدحيمي، وأ
  .محاد الطهراين، وآخرون

  .ورواية ابن ماجة عنه عن حممد بن مصفى احلمصي
: حدثنا أبو أمحد، حدثنا أبو غسان حممد بن حيىي الكتاين، فقيل): ١" (صحيحه " وقد روى البخاري يف 

  .هو املرار
  .حممد بن يوسف البيكندي: د الوهاب الفراء، وقيلبل هو حممد ابن عب: وقيل

أنت : قلت اليب زرعة الرازي: حدثنا أيب، حدثنا فضالن بن صاحل قال: قال حممد بن عيسى اهلمذاين
  .أنا أحفظ، وهو أفقه: أحفظ أم املرار ؟ فقال

__________  
ثنا أبو أمحد، حدثنا حد: باب إذا اشترط يف املزارعة إذا شئت أخرجتك:  يف الشروط٢٣٩ / ٥) ١(

قال احلافظ : حممد بن حيىي أبو غسان الكتاين، أخربنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
: كذا لالكثر غري مسمى وال منسوب والبن السكن يف روايته عن الفربري وافقه أبو ذر: يف الفتح

اه ابن السكن يف روايته مرار بن محويه، مس: ٢٣٦حدثنا أبو أمحد مرار بن محويه، وقال يف املقدمة ص 
" االطراف " وأبو مسعود يف " املستخرج " وبذلك جزم أبو ذر اهلروي عن بعض مشاخيه، وأبو نعيم يف 

  :وغريهم، وقال احلاكم
أهل خبارى يزعمون أنه أبو أمحد حممد بن يوسف البيكندي البخاري، وقد أكثر البخاري من الرواية 

حدثنا أبو أمحد حممد بن عبد :  وقرأت هذا احلديث خبط أيب عمرو املستملي، قال:عنه، قال احلاكم



  .الوهاب الفراء، عن أيب غسان يعين فيجوز أن يكون هو الفراء
(*)  

)١٢/٣٠٩(  

  

  .ما أخرجت مهذان أفقه من املرار: وعن أيب جعفر قال
 وهو قدمي املوت، جليل اخلطر، نزل أبو حامت على املرار، وكتب عنه،: قال احلافظ أبو شجاع شريويه

  .سأله مجهور النهاوندي عن مسائل، وهي مدونة عنه
  .من نظر فيها علم حمل املرار من العلم الواسع، واحلفظ واالتقان والديانة

  .اللهم ارزقين الشهادة، وأمر يده على حلقه: مسعت املرار يقول): ١(وقال عبد اهللا أمحد بن الدحيمي 
نة املعتز واملستعني كان على مهذان االمريان جباخ وجغالن من قبل املعتز، فاستشار ملا وقعت فت: وقيل

أهل مهذان املرار واجلرجاين يف حماربتهما، فأمراهم بلزوم منازهلم، فلما أغار أصحاما على دار سلمة 
تل عدد بن سهل وغريها، ورموا رجال بسهم، أفتياهم يف احلرب، وتقلد املرار سيفا، فخرج معهم، فق

  .كثري من الفريقني، مث طلب مفلح املرار، فاعتصم بأهل قم
  .وهرب معه إبراهيم بن مسعود احملدث

فأما إبراهيم فهازهلم وقارم فسلم، وأما املرار، فأظهر خمالفتهم يف التشيع، وكاشفهم، فأوقعوا به 
  .وقتلوه

  .رمحه اهللا
  .ع ومخسني ومئتنيوروى احلسني بن صاحل أن عمه املرار قتل يف سنة أرب

  .وله أربع ومخسون سنة
  .قتل املرار يف السنة شهيدا: قال صاحل بن أمحد التميمي

  وكان
__________  

وهي نسبة إىل دحيم، لقب : بضم الدال وفتح احلاء وسكون الياء حتتها نقطتان ويف آخرها ميم وياء) ١(
  . عثمان بن عفان رضي اهللا عنهالقاضي أيب سعيد عبدالرمحن بن ابراهيم القرشي الدمشقي موىل

  ".الربمجي : "  إىل٨١ / ١٠" ذيب التهذيب " وقد تصحفت يف 
(*)  

)١٢/٣١٠(  

  



  .ثقة عاملا فقيها سنيا
  .رمحة اهللا عليه

  .كان من أئمة االسالم: قلت
  .وما وقع لنا حديثه العايل إال باالجازة

  
المام احلافظ، أبو جعفر املصري، موىل بين ابن احلكم بن أيب مرمي، ا) د، س * ( أمحد بن سعد- ١١٩
  .مجح

عمه سعيد بن أيب مرمي، وأسد بن موسى، وأيب اليمان، وحبيب كاتب مالك، وحترج بيحىي : حدث عن
  .بن معني

أبو داود، والنسائي والباغندي، وعلي بن سراج، وعلي بن أمحد عالن، وابن وهب الدينوري، : وعنه
  .وآخرون

  ).١(به ال بأس : قال النسائي
  .تويف سنة ثالث ومخسني ومئتني

  
  العالمة احلافظ النسابة، قاضي مكة وعاملها، أبو عبد اهللا بن أيب) ق * * ( الزبري بن بكار- ١٢٠

__________  
، خالصة تذهيب ٣٠، ٢٩ / ١، ذيب ١ / ١١ / ١، تذهيب التهذيب ٢٢، ٢١: ذيب الكمال* 

  .٦: الكمال
  .٣٠  /١" ذيب التهذيب ) " ١(

وروى عنه : كان من أهل العلم والرحلة والتصنيف": املوايل " قال أبو عمر الكندي يف كتاب : وفيه
  بقي بن خملد، وكان ال حيدث إال عن

  .ثقة
 / ٣مجهرة نسب قريش، بتحقيق االستاذ الكبري حممود حممد شاكر، اجلرح والتعديل : مقدمة كتابه* * 

، مصارع ٤٧١، ٤٦٧ / ٨، تاريخ بغداد ١٢٤، ١٢٣: ، الفهرست٤٣، ٤١ / ٩، االغاين ٥٨٥
  = (*)، الكامل ١٦٥، ١٦١ / ١١، معجم االدباء ٢٥٦، ٢٥٥: العشاق

)١٢/٣١١(  

  



بكر بكار بن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
  .املكيعبدالعزى ابن قصي بن كالب القرشي االسدي الزبريي املدين 

  .مولده يف سنة اثنتني وسبعني ومئة
سفيان بن عيينة، وأيب ضمرة الليثي، والنضر بن مشيل، وابن أيب فديك، وذؤيب بن عمامة، : مسع من

وعبد اهللا بن نافع الصائغ، وعبد ايد بن عبد العزيز بن أيب رواد، وعلي بن حممد املدائين، وحممد بن 
ك بن عثمان، وإبراهيم بن املنذر، ومصعب بن عبد اهللا الزبريي عمه، احلسن بن زبالة، وحممد بن الضحا

  .وخلق سواهم
، وأبو حامت الرازي، وعبد اهللا ابن شبيب الربعي، وأبو بكر بن أيب "سننه " ابن ماجة يف : حدث عنه

بد اهللا الدنيا، وحممد بن أيب االزهر، وحرمي بن أيب العالء املكي، وامسه أمحد بن حممد، والقاضي أبو ع
  .احملاملي، وإمساعيل بن العباس الوراق، ويوسف بن يعقوب االزرق

  .وحدث يف أواخر أيامه ببغداد
  ).١(، وهو كتاب كبري نفيس "نسب قريش " وهو مصنف كتاب 

  ).٢(أدركته ورأيته، ومل أكتب عنه : قال عبدالرمحن بن أيب حامت
__________  

  ، تذهيب٤٢٧، ٤٢٦: ، ذيب الكمال٣١٣، ٣١١ / ٢، وفيات االعيان ٢١٧ / ٧الن االثري = 
 / ٢، ميزان االعتدال ١٢١ / ١، دول االسالم ٥٢٨ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٢٣٢ / ١التهذيب 

، ٤٢٧ / ٤، العقد الثمني ٢٤ / ١١، تاريخ ابن كثري ١٦٧ / ٢، مرآة اجلنان ١٢ / ٢، العرب ٦٦
، خالصة ٢٣١: ، طبقات احلفاظ٢٥ / ٣رة ، النجوم الزاه٣١٤، ٣١٢ / ٣، ذيب التهذيب ٤٢٩

  .١٣٤، ١٣٣ / ٢، شذرات الذهب ١٢٠: تذهيب الكمال
  . اثنني وثالثني كتابا للزبري بن بكار١٦٥، ١٦٤ / ١١" معجمه " وقد ذكر ياقوت يف ) ١(
  .٥٨٥ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  

)١٢/٣١٢(  

  

  .ثقة: وقال الدارقطين
لقي الزبري بن بكار إسحاق بن إبراهيم املوصلي، فقال له : يمي، قالوروي عن السري بن حيىي التم

  .، وهو كتاب االخبار"النسب " يا أبا عبد اهللا، عملت كتابا مسيته كتاب : إسحاق
  ).١(وهو كتاب املغاين " االغاين " وأنت يا أبا حممد، عملت كتابا مسيته كتاب : فقال



من ذكرت : الزبري بن بكار بغداد قال أبو حامد املستملي عليهملا قدم : قال احلسني بن القاسم الكوكيب
  ).٢(يا ابن حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأعجبه 

" ال : " ما قال: أنشدين ابن أيب طاهر لنفسه يف الزبري بن بكار: روى حممد بن عبدامللك التارخيي، قال
وقد جرى ورسول * ني احلواري والصديق نسبته ب" نعم " وال جرى لفظه إال على * قط إال يف تشهده 

قلت بنت : حدثنا حممد بن موسى املارستاين، حدثنا الزبري بن بكار، قال: الكوكيب) ٣(اهللا يف رحم 
  ).٤(خايل خري رجل الهله، ال يتخذ ضرة وسرية : أخيت الهلنا

  واهللا هذه الكتب أشد علي من ثالث: تقول املرأة: قال
  ).٥(ضرائر 

__________  
  .٣١١ / ٢" وفيات االعيان " ، و ٤٦٩ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
ملا قدم : قال لنا أبو علي الكوكيب:  عن املعاىف بن زكريا، قال٤٦٨ / ٨" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٢(

  .اعرضوا على مستمليكم، فعرضوا عليه فأتاهم:  إىل بغداد، قال- يعين ابن بكار -الزبري 
فأعجبه أمره، : من ذكرت يا بن حواري رسول اهللا ؟ قال: قال له: د املستمليفلما حضر أبو حام

  .فاستملى عليه
  .٤٦٨ / ٨" تاريخ بغداد " البيتان يف ) ٣(
  .ضرة، وال يشتري جارية": وفيات االعيان " ، و ٤٧١ / ٨" تاريخ بغداد " يف ) ٤(
  .٣١٢ / ٢" وفيات االعيان " ، و ٤٧١ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٢/٣١٣(  

  

ال تسألين، ليس ترد القيامة : منذ كم زوجتك معك ؟ قال: سألت الزبري: قال حممد بن إسحاق الصرييف
  ).١(أكثر كباشا منها، ضحيت عنها سبعني كبشا 

  .كان الزبري ثقة ثبتا عاملا بالنسب وأخبار املتقدمني: قال أبو بكر اخلطيب
  ).٢" (نسب قريش " له مصنف يف 

  .لكتاب من عوايل الفخر علي عن ابن طربزدا: قلت
  .منكر احلديث: وقال أمحد بن علي السليماين احلافظ

  ).٣(كذا قال، وال يدري ما ينطق به 
  .تويف الزبري لتسع بقني من ذي القعدة سنة ست ومخسني ومئتني مبكة: قال أمحد بن سليمان الطوسي



عليه بثالثة " النسب "  بعد فراغنا من قراءة كتاب وقد بلغ أربعا ومثانني سنة، وصلى عليه ابنه مصعب
  .أيام
وكان سبب وفاته أنه وقع من فوق سطحه، فمكث يومني ال يتكلم، ومات، انكسرت ترقوته : قال

  .ووركه
  أخربنا أمحد بن عبداحلميد، وحممد بن بطيخ، وأمحد بن

__________  
  .٤٧١ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
وقد نشر اجلزء االول منه وهو أقل من النصف الثاين " يش وأخبارها مجهرة نسب قر" امسه ) ٢(

  . ه١٣٨١للكتاب بتحقيق وشرح العالمة الشيخ حممود حممد شاكر سنة 
": ذيب التهذيب " ال يلتفت إىل قوله، وقال ابن حجر يف : ٦٦ / ٢" ميزان االعتدال " وقال يف ) ٣(

لضعفاء مثل حممد بن احلسن بن زبالة، وعمر بن أيب بكر وهذا جرح مردود، فلعله استنكر إكثاره عن ا
  .عن هؤالء أشياء كثرية منكرة" النسب " املؤملي، وعامر بن صاحل الزبريي وغريهم، فإن يف كتاب 

(*)  

)١٢/٣١٤(  

  

أخربنا عبدالرمحن بن جنم الواعظ، أخربتنا فخر النساء شهدة، : مؤمن، وعبد احلميد بن أمحد، قالوا
احملاسن حممد بن هبة اهللا، ] أبو [ سني بن طلحة، وأخربنا أبو املعايل ابن قاضي أبرقوه، أخربنا أخربنا احل

أخربنا عبد الواحد بن حممد، : أخربنا عمي حممد بن عبد العزيز الدينوري، أخربنا عاصم بن احلسن، قاال
ح بن سليمان، عن سهيل بن أخربنا احلسني بن إمساعيل، حدثنا الزبري بن بكار، حدثين أبو غزية، عن فلي

أشهد أن ال إله إال اهللا، " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال
  ).١" (وأشهد أين عبده ورسوله، من لقي اهللا ما غري شاك دخل اجلنة 

العمش، عن أيب صاحل، عن حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا ا: وبه إىل احلسني احملاملي
  أيب هريرة، أو عن

مل حيجب عن اجلنة : " كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فذكره، وقال: " ، قال)٢(جابر 
."  

  ).٣(ورواه مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة ذا 
__________  

 ضعفه البخاري وأبو حامت وابن حبان، وفليح -مد بن موسى  وامسه حم-إسناده ضعيف، أبو غزية ) ١(



  .بن سليمان كثري اخلطأ، لكن منت احلديث صحيح من غري هذا الطريق
  .انظر التعليق اآليت

 / ٣كما أخرجه امحد " أو عن أيب سعيد : " كذا االصل، ومل أجده عن جابر، ورمبا يكون الصواب) ٢(
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة، كالمها : يف االميان) ٤٥) (٢٧(، ومسلم ١١

من طريق أيب معاوية ذا االسناد، والشك يف صحايب هذا احلديث من االعمش كما هو مصرح به يف 
  .رواية امحد ومسلم

، ١٦ / ٤، ويف الباب عن رفاعة بن عرابة اجلهين عند أمحد )٤٤) (٢٧" (صحيح مسلم " هو يف ) ٣(
  = (*)أيضا، وعن ) ١٤(وعن عمران بن حصني عند البزار ) ١١(ند البزار وعن عمر ع

)١٢/٣١٥(  

  

  .االمام القدوة الويل احلافظ احلجة، أبو عبد الرمحن املروزي) خ، ت، س * ( عبد اهللا بن منري- ١٢١
النضر بن مشيل، وعبد الرزاق، ويزيد بن هارون، وسعيد بن عامر، وعبد اهللا بن بكر : حدث عن

  .همي، ووهب بن جرير، وأيب النضر، وطبقتهمالس
  .وكان واسع الرحلة، كثري احلديث والفضل

البخاري، والترمذي، والنسائي، وإسرائيل بن السميدع، وعبدان بن حممد املروزي، وهبرية : حدث عنه
  .بن حسن البغوي، وطائفة

  .ثقة: وقال النسائي
  .مل أر مثل عبد اهللا بن منري: اري يقولمسعت البخ: مسعت بعض أصحابنا يقول: وقال الفربري
  .كان يسكن فربر، وا تويف يف سنة إحدى وأربعني ومئتني: قال الفربري

  .تويف سنة ثالث وأربعني يف ربيع اآلخر): ١(وقال هبة اهللا الاللكائي 
__________  

 عمرة االنصاري ، وعن أيب٢١ / ٦" امع " كما يف " االوسط " سعد بن عبادة عند الطرباين يف = 
  .٤١٨، ٤١٧ / ٣عند أمحد 

، ٧٤٥: ، ذيب الكمال١٨٢، ١٨١ / ٥، اجلرح والتعديل ٢١٣، ٢١٢ / ٥التاريخ الكبري * 
، خالصة تذهيب ٤٣ / ٦، ذيب التهذيب ٤٣٦ / ١، العرب ١ / ١٩٠ / ٢تذهيب التهذيب 

  .٤٠ / ٥، املنتظم ٩٩ / ٢، شدرات الذهب ٢١٦: الكمال
  .اسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي الشافعي الاللكائيهو أبو الق) ١(

  .فقيه، حمدث، حافظ، متكلم



  . ه٤١٨قدم بغداد، واستوطنها، ودرس الفقه الشافعي على أيب حامد االسفراييين وتويف بالدينور سنة 
  ".رجال الصحابة " ، وكتاب "مذاهب أهل السنة : " من آثاره

  .سترد ترمجته
(*)  

)١٢/٣١٦(  

  

كان عبد اهللا بن منري قبل الصالة، : مسعت حيىي بن بدر القرشي يقول: قال يعقوب بن إسحاق بن حممود
  .إنه ميشي على املاء: يكون بفربر، فإذا كان وقت الصالة يرونه يف مسجد آمل، فكانوا يقولون

 مجع حافيت النهر، حىت يعرب أما املشي على املاء فال أدري، ولكن إذا أراد اهللا: فقيل له يف ذلك، فقال
  .االنسان

  وكان إذا قام من الس خرج إىل الربية مع قوم من أصحابه، جيمع شيئا مثل االشنان وغريه،: قال
  .يبيعه يف السوق، ويعيش منه

  .قفوا: فخرج يوما مع أصحابه، فإذا هو باالسد رابض، فقال الصحابه
  .قام االسدوتقدم هو إىل االسد، فال ندري ما قال له، ف

  .فذهب
  .إن كان مثل عبد اهللا بن منري، فنعم: أيدخل الرجل املفازة بغري زاد ؟ قال: وسئل ابن راهويه

  .كان ابن منري يعد من االبدال: وقيل
  

 بن وهب بن مسلم احلافظ العامل احملدث، أبو عبيد اهللا، أمحد بن عبدالرمحن) م* ( حبشل - ١٢٢
  .ابن أخي عامل مصر عبد اهللا بن وهب) ١(حبشل : بالقرشي موالهم املصري، ويعرف 

  .أكثر عن عمه جدا، وعن الشافعي، وبشر بن بكر التنيسي، ومجاعة
__________  

، تذهيب ٣٠: ، ذيب الكمال١٤: ، اجلمع بني رجال الصحيحني٦٠، ٥٩ / ٢اجلرح والتعديل * 
، طبقات ٤٧ / ٧لوفيات ، الوايف با١١٤، ١١٣ / ١، ميزان االعتدال ١ / ١٨ / ١التهذيب 

، خالصة ٥٦، ٥٤ / ١، ذيب التهذيب ٣٦ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢٦ / ٢الشافعية للسبكي 
  .١٤٧ / ٢، شذرات الذهب ٩: تذهيب الكمال

  .لقب له: بفتح املوحدة، وسكون املهملة، بعدها شني معجمة) ١(
(*)  



)١٢/٣١٧(  

  

، وحممد بن جرير الطربي، والطحاوي، وأبو بكر بن مسلم حمتجا به، وأبو زرعة، وأبو حامت: حدث عنه
  .زياد، وعبدان، وابن خزمية، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وخلق كثري من املشارقة واملغاربة

  رأيت شيوخ مصر جممعني على ضعفه،: قال أبو أمحد بن عدي
  ).١(أبو زرعة، وأبو حامت، فمن دوما : والغرباء ال ميتنعون من االخذ عنه

كان يف أيامنا مستقيم االمر، ومن مل يلحق حرملة اعتمده، وكل من تفرد عن ابن وهب : ل يل عبدانوقا
  ).٣(، من ذلك كتاب الدجال )٢(بشئ وجدوه عند أيب عبيداهللا 

كنا عند أمحد بن أخي ابن وهب، فمر عليه : ومسعت حممد بن حممد بن االشعث يقول: مث قال ابن عدي
أال أطرفك بشئ ؟ جاءين أصحاب احلديث، فسألوين : اكبا، فسلم عليه، وقالهارون بن سعيد االيلي ر

  .إمنا يسأل أبو عبيد اهللا عنا، ليس حنن نسأل عنه: فقلت: عنك
  .هو الذي كان يستملي لنا عند عمه، وهو الذي كان يقرأ لنا

  ).٤(كل ما أنكروه عليه فيحتمل، وإن مل يروه غريه، لعل عمه خصه به : قال ابن عدي
مل رويت عن أمحد بن : مسعت أبا بكر بن خزمية، وقيل له: مسعت حممد بن يعقوب احلافظ: قال احلاكم

  عبدالرمحن بن وهب، وتركت
__________  

  .٥٥ / ١" ذيب التهذيب " ، و ١١٣ / ١" ميزان االعتدال ) " ١(
  .عبد اهللا: إىل" ميزان االعتدال " تصحفت يف ) ٢(
  .٥٥ / ١" ذيب التهذيب " ، و ١١٣ / ١" ميزان االعتدال ) " ٣(
  .٥٥ / ١" ذيب التهذيب " ، و ١١٣ / ١" ميزان االعتدال ) " ٤(

(*)  

)١٢/٣١٨(  

  

الن أمحد ملا أنكروا عليه تلك االحاديث، وعرضوها عليه، رجع عنها عن : سفيان بن وكيع ؟ قال
  ).١" (إذا حضر العشاء " آخرها إال حديث مالك عن الزهري، عن أنس 

  وأما ابن وكيع، فكان وراقه أدخل عليه
  .أحاديث، فرواها، وكلمناه فيها، فلم يرجع عنها

  .أبو عبيد اهللا ال تقوم به حجة: وقال أبو سعيد بن يونس



جعل يأيت عن عمه مبا ال أصل له، كأن االرض أخرجت له أفالذ ": الضعفاء " وقال ابن حبان يف 
  .كبدها

إن اهللا : " افع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالروى عن عمه، عن مالك، عن ن
  ).٢" (زادكم صالة إىل صالتكم، وهي الوتر 

__________  
، من طريق الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس، أخرجه ١٣٤ / ٢أخرجه البخاري ) ١(

، )١١٨١(رجه احلميدي  من طريق وهيب، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس، وأخ٥٠٥ / ٩أيضا 
 من ١١١ / ٢، والنسائي )٩٣٣(وابن ماجة ) ٣٥٣(، والترمذي ١١٠ / ٣، وأمحد )٥٥٧(ومسلم 

طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس، وأخرجه مسلم بن طريق ابن وهب، عن عمرو، عن ابن 
  .شهاب، عن أنس

الدارقطين يف غرائب مالك، عن محيد أخرجه : ، وقال١١٠ / ٢" نصب الراية " أورده الزيلعي يف ) ٢(
بن أيب اجلون االسكندراين، حدثنا عبد اهللا بن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال 

روى عن ابن وهب حديثا ": تاريخ مصر " ومحيد بن أيب اجلون ضعيف، وقال ابن يونس يف : الدارقطين
  .منكرا ال يتابعه عليه إنسان

، من طريق ٣٩٧ / ٦ح، فقد أخرجه من حديث عمرو بن العاص أمحد لكن منت احلديث صحي: قلت
 من طريق أيب عبدالرمحن عبد اهللا بن يزيد املقرئ كالمها عن ٢٥٠ / ١حيىي ابن إسحاق، والطحاوي 

عبد اهللا بن هليعة، أخربنا عبد اهللا بن هبرية، مسعت أبا متيم اجليشاين، مسعت عمرو بن العاص، عن أيب 
إن اهللا زادكم صالة صلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح الوتر الوتر " رفوعا بصرة الغفاري م

وهذا سند قوي، فإن راويه ابن هليعة عند الطحاوي عبد اهللا بن يزيد املقرئ وهو أحد العبادلة الذين " 
 من ٧ / ٦محد إذا رووا عن ابن هليعة يكون حديثه صحيحا، على أن ابن هليعة مل ينفرد به، فقد رواه ا

  طريق علي بن إسحاق، حدثنا عبد اهللا بن املبارك، أخربنا سعيد
  = (*)ابن يزيد، حدثين بن هبرية ذا االسناد وهذا سند صحيح، ويف الباب عن عمرو بن شعيب، عن 

)١٢/٣١٩(  

  

  .ال حيتمل مالك، بل وال ابن وهب هذا: قلت
  .وهكذا ذكره ابن حبان تعليقا

سى بن أمحد، حدثنا أبو عبيد اهللا، حدثنا ابن وهب، حدثنا عيسى بن يونس، عن حدثنا عي: ابن عدي
صفوان بن عمرو، عن عبدالرمحن ابن جبري، عن أبيه، عن عوف بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه 



  ).١" (يكون يف آخر الزمان قوم حيلون احلرام، وحيرمون احلالل، ويقيسون االمور برأيهم : " وسلم
  . يعرف بنعيم بن محاد، عن عيسىفهذا إمنا

  ).٣(، واحلكم بن املبارك اخلاسيت )٢(وسرقه منه سويد، وعبد الوهاب العرضي 
  .أنكروه على أيب عبيداهللا عن عمه

  وله عن عمه، عن خمرمة بن بكري، عن أبيه، عن نافع،: مث قال
__________  

 / ٢، والدارقطين "االشربة "  يف ٨٤وص " املسند " ، يف ٢٠٨ و ٢٠٦ / ٢أبيه عن جده عند أمحد = 
٣١.  

، وابن ماجة ٣٧٠ / ١، والدارمي )٤٥٢(، والترمذي )١٤١٨(وعن خارجة بن حذافة عند أيب داود 
  .٤٧٨ / ٢، والبيهقي ٣٠٦ / ١، واحلاكم ٣٠ / ٢، والدارقطين ٢٥٠ / ١، والطحاوي )١١٦٨(

  .١١٢، ١٠٨ / ٢" نصب الراية " وانظر 
قال حممد بن علي بن محزة :  يف ترمجة نعيم بن محاد٢٦٨ / ٤" زان االعتدال وهو ضعيف، ويف مي) ١(

: فنعيم ؟ قال: ليس له أصل، قلت: ، فقال- يعين هذا احلديث -سألت حيىي بن معني عن هذا : املروزي
  .شبه له: حيدث ثقة بباطل ؟ قال: ثقة، قلت

  .ملعجمةبضم العني، وسكون الراء املهملتني، ويف آخرها الضاد ا) ٢(
  .هذه النسبة إىل عرض، وهي ناحية بدمشق: قال السمعاين

  وعبد الوهاب هو ابن الضحاك
  .العرضي السلمي، من أهل محص

حدثنا عنه شيوخنا، وكان ممن يسرق احلديث : ١٤٠ / ٢" اروحني " قال أبو حامت بن حبان يف 
  .تبارال حيل االحتجاج به وال الذكر عنه إال على جهة االع...ويرويه

  .١٨ / ٥" االنساب " اخلاشيت، بإعجام الشني وهو تصحيف انظر ": ميزان االعتدال " يف ) ٣(
(*)  

)١٢/٣٢٠(  

  

  ).١" (إذا كان اجلهاد على باب أحدكم فال خيرج إال بإذن أبويه : " عن ابن عمر مرفوعا
يب صخر، عن أيب حدثنا موسى بن العباس، حدثنا أمحد، حدثنا عمي، حدثنا حيوة، عن أ: ابن عدي

يأيت على الناس زمان، يرسل إىل القرآن، فريفع من : " حازم، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة مرفوعا
  ).٢" (االرض 



  .فهذا تفرد برفعه
حدثنا عمي، حدثين حيىي بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، : أمحد بن أخي بن وهب

  ).٣" (إن املؤنثني أوال اجلن : " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ى: كيف ذاك ؟ قال: قيل البن عباس

__________  
 من طريق أسامة بن علي بن سعيد بن بشري الرازي، ١٠٤ / ١" معجم الطرباين الصغري " وهو يف ) ١(

 بن عن أيب عبيداهللا أمحد بن عبدالرمحن بن وهب ذا االسناد، ومعىن احلديث ثابت من حديث عبد اهللا
باب اجلهاد بإذن االبوين، ومسلم : ، يف اجلهاد٩٨، ٩٧ / ٦عمرو بن العاص أخرجه البخاري 

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : باب بر الوالدين وأما أحق به قال: يف الرب والصلة) ٢٥٤٩(
" يف رواية ملسلم و" ففيهما فجاهد : " نعم، قال: ؟ قال" أحي والداك : " يستأذنه يف اجلهاد، فقال

" ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما ) " ٢٥٢٨(واليب داود " فارجع إىل والديك، فأحسن صحبتهما 
  وصححه ابن حبان) ٢٥٣٠(واليب داود 

  ".ارجع فاستأذما، فإن أذنا لك فجاهد وإال فربمها " من حديث أيب سعيد بلفظ ) ١٦٢٢(
من طريق أيب معاوية، عن أيب ) ٤٠٤٩(ن ماجة لكن صح معناه من طريق آخر، فقد أخرجه اب) ٢(

" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مالك االشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان قال
يدرس االسالم كما يدرس وشي الثوب حىت ال يدرى ما صيام وال صالة وال نسك وال صدقة، 

 االرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ وليسرى على كتاب اهللا عزوجل يف ليلة، فال يبقى يف
ال إله إال اهللا، وهم ال يدرون ما صالة وال : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: الكبري والعجوز يقولون

  .صيام وال نسك وال صدقة
يا : فأعرض عنه حذيفة، مث ردها عليه ثالثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، مث أقبل عليه يف الثالثة، فقال

  .صلة تنجيهم من النار ثالثا
 على ٤٧٣ / ٤، وصححه احلاكم ٢٤٧ورقة " الزوائد " وإسناده صحيح كما قال البوصريي يف 

  .شرط مسلم ووافقه الذهيب، وهو كما قاال
  .ذكر يف خلق أنثى، وهو املخنث: املؤنث) ٣(

(*)  

)١٢/٣٢١(  

  



  .فحملت منه، فأنث املؤنثاهللا أن يأيت الرجل حائضا، فإذا أتاها سبقه ا الشيطان، 
  ).١(تفرد به أمحد : قال ابن عدي

، وسعد بن معاذ، وحممد بن )٣(مسعت سعيد بن عثمان االعناقي : االندلسي) ٢(قال خالد بن سعد 
قدمنا مصر، فوجدنا : فطيس حيسنون الثناء على أمحد ابن أخي ابن وهب، ويوثقونه، فقال االعناقي

  .عمه وجامعه" موطأ "  أسهل، فجمعنا له دنانري، وأعطيناه، وقرأنا عليه يونس أمره صعبا، ووجدنا أمحد
: فصار يف نفسي، فأردت أن أسأل حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، فقلت: ومسعت ابن فطيس يقول

  أصلحك اهللا، العامل يأخذ على قراءة العلم ؟ فشعر فيما ظهر يل أين إمنا
 جائز، عافاك اهللا، حالل أن ال أقرأ لك ورقة إال بدرهم، ومن :سألته عن ابن أخي ابن وهب، فقال يل

هذا الذي قاله ابن عبد ! أخذين أن أقعد معك طول النهار، وأدع ما يلزمين من أسبايب، ونفقة عيايل ؟ 
احلكم متوجه يف حق متسبب يفوته الكسب واالحتراف لتعوقه بالرواية ملا قال علي بن بيان الرزاز 

  أنتم إمنا تطلبون مين: لو جزء ابن عرفة، فكان يطلب على تسميعه ديناراالذي تفرد به بع
__________  

وقد صح رجوع أمحد عن هذه االحاديث : ٥٦ / ١" ذيب التهذيب " قال احلافظ ابن حجر يف ) ١(
  .اليت أنكرت عليه، والجل ذلك اعتمده ابن خزمية من املتقدمني، وابن القطان من املتأخرين

تاريخ " وهو مترجم يف " سعيد "  إىل ٢٤٣ و ٢٣٧ و ٢١٣ و ٥٢ / ٢" نفح الطيب " يف حترف ) ٢(
  .١٣٠ / ١: البن الفرضي" علماء االندلس 

  .أعناق وعناق: نسبة إىل موضع يقال له: االعناقي) ٣(
 / ١" تاريخ علماء االندلس "  و ٨٠٣": بغية امللتمس " ، و ٢١٤": جذوة املقتبس " انظر ترمجته يف 

  .٦٣٣ / ٢" نفح الطيب " ، و ١٦٤
  . ه٣٠٥تويف سنة 

(*)  

)١٢/٣٢٢(  

  

  .العلو، وإال فامسعوا اجلزء من أصحايب، ففي الدرب مجاعة مسعوه مين
  .فإن كان الشيخ عسرا ثقيال ال شغل له، وهو غين، فال يعطى شيئا

  .واهللا املوفق
  .ع وستني ومئتنيمات أمحد بن عبدالرمحن يف ربيع اآلخر سنة أرب: قال ابن يونس

  .كان من أبناء التسعني رمحه اهللا: قلت



  .وقد روى ألوفا من احلديث على الصحة، فخمسة أحاديث منكرة يف جنب ذلك ليست مبوجبة لتركه
  .نعم، وال هو يف القوة كيونس بن عبداالعلى وبندار

  
اين احلجة، أبو احلسن، ابن نافع، االمام القدوة الرب) د، ت، س * ( عبد الوهاب بن عبد احلكم- ١٢٣

  .البغدادي الوراق
  .مسع أبا ضمرة الليثي، وحيىي بن سليم الطائفي، ومعاذ بن معاذ، وطبقتهم

  .أبو داود، والترمذي، والنسائي والبغوي، وابن صاعد، واحملاملي، وعدة: وعنه
  ).١(ثقة : وقال النسائي
  قعبد الوهاب الورا: مسعت أمحد بن حنبل يقول: وقال املروذي

__________  
، ذيب ٢١٢، ٢٠٩ / ١، طبقات احلنابلة ٢٨، ٢٥ / ١١، تاريخ بغداد ٧٤ / ٦اجلرح والتعديل * 

، ذيب ٥٢٧، ٥٢٦ / ٢، تذكرة احلفاظ، ١ / ٢٥٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٨٧٢، ٨٧١: الكمال
، خالصة تذهيب ٢٢٩: ، طبقات احلفاظ٣٣٢، ٣٣١ / ٢، النجوم الزاهرة ٤٤٨ / ٦التهذيب 

  .٢٤٨: كمالال
 وكذا ٥٢٦ / ٢" تذكرة احلفاظ "  و ٨٧١": ذيب الكمال "  و ٢٧ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(

  .قال فيه الدارقطين
  .كان ثقة صاحلا ورعا زاهدا: وقال اخلطيب

(*)  

)١٢/٣٢٣(  

  

  ).١(رجل صاحل، مثله يوفق الصابة احلق 
  ).٢(تبسما ما رأيت أي مازحا قط، وال ضاحكا إال : قال احلسن ولده

  ).٣(عافاه اهللا، قل أن ترى مثله : وقال أمحد بن حنبل
  .كان كبري الشأن من خواص االمام أمحد: قلت

  .مات يف ذي القعدة سنة إحدى ومخسني ومئتني
  

، االمام املقرئ اود احلافظ الثقة، أبو نشيط، وأبو جعفر، الربعي حممد بن هارون*  أبو نشيط - ١٢٤
  .ادي احلريباملروزي مث البغد



  .ولد سنة نيف ومثانني ومئة
، ومسع من روح بن عبادة، وحممد بن يوسف الفريايب، وحيىي بن )٤(عيسى بن مينا حبرف نافع : تال على
  .أيب بكر،

  وأيب املغرية عبد القدوس احلمصي، وعلي بن عياش، وأيب اليمان، وعمرو بن
__________  

  .٨٧١": ذيب الكمال " ، و ٢١١ / ١" طبقات احلنابلة ) " ١(
  .٧٦ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(

صاحب قرآن يضحك هذا الضحك : ولقد رآين مرة وأنا أضحك مع أمي، فجعل يقول يل: وجاء بعده
  .؟ وإمنا كنت مع أمي

  .٥٢٦ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٨٧١": ذيب الكمال " واخلرب يف 
  .٥٢٦ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٨٧١": ذيب الكمال ) " ٣(
، غاية النهاية ١٢٨٠: ، ذيب الكمال٣٥٣، ٣٥٢ / ٣، تاريخ بغداد ١١٧ / ٨اجلرح والتعديل * 

  .١٥ / ٥، املنتظم ٤٩٤، ٤٩٣ / ٩، ذيب التهذيب ٢٧٣، ٢٧٢ / ٢يف طبقات القراء 
  .٣٣٦تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع ص ) ٤(

(*)  

)١٢/٣٢٤(  

  

  .املقرئ، وطائفةالربيع املصري، والوليد بن عتبة 
" يف ) ١(أبو حسان أمحد بن حممد بن أيب االشعث العرتي، واعتمد على طريقه أبو عمرو : قرأ عليه
  .من طريق أيب احلسني بن بويان" تيسريه 

والبغوي، وابن صاعد، واحملاملي، وابن " التفسري " أبو بكر بن أيب الدنيا، وابن ماجة يف : وحدث عنه
  ،أيب حامت، وابن خملد

  .وقاسم املطرز، وعبد اهللا بن ناجية
  ).٢(صدوق : وقال أبو حامت
  .حدثنا أبو نشيط، وكان حافظا: وقال ابن خملد

  ).٣(هو ثقة : وقال الدارقطين
  .مات يف شوال سنة مثان ومخسني ومئتني: قال ابن خملد

ريب الفالس املعروف حممد بن هارون بن إبراهيم أبو جعفر الربعي البغدادي احل: قال احلافظ ابن عساكر



  .بأيب نشيط مسع روح بن عبادة، وساق باقي الترمجة
قرأت : كتبت من خط أيب أمحد بن أيب مسلم املقرئ، وحدثين عنه صاحبنا قال: قال أبو عمرو الداين

  على ابن بويان، أنه قرأ على ابن االشعث، وأنه قرأ على أيب نشيط، عن قالون، وذلك جبزم امليم
__________  

  .سترد ترمجته) ١(
  .١٢٨٠" ذيب الكمال " ، و ٣٥٢ / ٣" تاريخ بغداد " ، و ١١٧ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(
" الثقات " ذكره ابن حبان يف :  وقال١٢٨٠": ذيب الكمال " ، و ٣٥٣ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٢/٣٢٥(  

  

خالفه إبراهيم بن عمر، عن : ن، مث قال الداين، وأشباهه مجيع القرآ)لديهم(، و )إليهم(، و )عليهم: (من
  .ابن بويان، فروى ضم امليم يف مجيع القرآن

حدثنا ابن أيب مهران، أخربنا أمحد بن قالون، عن أبيه، عن نافع، أنه كان ال : ابن جماهد" سبعة " ويف 
  يعيب رفع امليم يف حنو

  .وشبهه ] ٦: البقرة) * [ أنذرم أم مل* (
إن أبا نشيط تويف سنة ثالث وستني ومئتني، وإمنا املتوىف يف حنو هذه : مرو الداين، وقالوقد وهم أبو ع

السنة احملدث حممد بن أمحد ابن هارون شيطا، وأصاب يف جعل أيب نشيط املروزي هو البغدادي الربعي، 
مخسني، كما  وأنه تويف سنة مثان و- هذا الراجح عندي -وبعض الناس يفرق بني الترمجتني، ومها واحد 

  .قاله تلميذه ابن خملد، واهللا أعلم
قرأت برواية قالون ختمة على هبة اهللا بن : عن أيب اليمن الكندي، قال: قرأت على عمر بن عبد املنعم

قرأت : قرأت على أيب أمحد بن أيب مسلم الفرضي، قال: قرأت على أيب بكر اخلياط، قال: الطرب، قال
قرأت على أيب نشيط، وقرأ على : قرأت على أيب حسان، قال: قالعلى أمحد بن عثمان بن بويان، 

  .قالون صاحب نافع رمحه اهللا
أخربنا عبد اللطيف بن يوسف، أخربنا أبو الفتح بن البطي، أخربنا : أخربنا علي بن عبد الغين اخلطيب

 نشيط حممد بن هارون، ابن البطر، أخربنا عبد اهللا بن عبيداهللا، أخربنا أبو عبد اهللا احملاملي، حدثنا أبو
  حدثنا أبو املغرية، حدثنا صفوان، حدثين شريح بن: ، قاال)١(والعباس الترقفي 

__________  



  .الترقفي، بفتح التاء، وسكون الراء، وضم القاف، ويف آخرها الفاء) ١(
  = (*)قال 

)١٢/٣٢٦(  

  

 صلى اهللا عليه وسلم، إذا غزا كان رسول اهللا: عبيد، أنه مسع الزبري بن الوليد حيدث عن ابن عمر، قال
يا أرض، ريب وربك اهللا أعوذ باهللا من شرك، وشر ما فيك، وشر ما دب : " أو سافر، فأدركه الليل، قال

  .عليك
  أعوذ باهللا من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن ساكين البلد، ومن شر والد وما

  ).١" (ولد 
  

  .، أبو جعفر، املخرمي، الفالس، شيطاد بن هارونحممد بن أمح: وقيل*  حممد بن هارون - ١٢٥
  ).٢(حافظ ثقة، قاله ابن أيب حامت 

  .مسع أبا نعيم، وسليمان بن حرب
  .احملاملي، وابن خملد، وابن أيب حامت: وعنه

  .٢٦٥سنة ) ٣(مات بالنهروان 
__________  

  .هذه النسبة إىل ترقف، وظين أا من أعمال واسط، واهللا أعلم: السمعاين= 
  .والعباس الترقفي هو أبو حممد العباس بن عبد اهللا بن أيب عيسى

  .كان ثقة صدوقا مأمونا حافظا عارفا باحلديث
  .وكانت وفاته سنة سبع أو مثان وستني ومئتني

  .٤٢، ٤١ / ٣" االنساب " انظر 
 بقية ، من طريق)٢٦٠٣(، من طريق أيب املغرية، وأبو داود ١٢٤ / ٣ و ١٣٢ / ٢وأخرجه أمحد ) ١(

كالمها عن صفوان ذا االسناد، والزبري بن الوليد مل يوثقه غري ابن حبان، ومع ذلك، فقد صححه 
" فيما نقله عنه ابن عالن يف " أمايل االذكار " ، ووافقه الذهيب، وحسنه احلافظ يف ١٠٠ / ٢احلاكم 

  .١٦٤ / ٥" الفتوحات الربانية 
: ، االنساب، ورقة٨٩ / ٧، االكمال ٣٥٤، ٣٥٣ / ٣، تاريخ بغداد ١١٨ / ٨اجلرح والتعديل * 

  .٥٥ / ٥، املنتظم ١١١٦ / ٣، تبصري املنتبه ١٤٧ / ٥ب، الوايف بالوفيات  / ٤٣٤
  .١١٨ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(



وأكثر ما جيري على االلسنة بكسر النون، وهي كورة واسعة بني بغداد وواسط من : قال ياقوت) ٣(
  . االعلى متصل ببغداداجلانب الشرقي، حدها

  .وكان ا وقعة المري املؤمنني علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه، مع اخلوارج مشهورة
(*)  

)١٢/٣٢٧(  

  

  .وقع لنا حديثه يف االكابر عن مالك
ابن حيان، االمام احلافظ املتقن، أبو عبد الرمحن، الطوسي املولد، ) م * ( عبد اهللا بن هاشم- ١٢٦

  .نالنيسابوري الوط
مسع سفيان بن عيينة، ووكيعا، وخالد بن احلارث، وحيىي بن سعيد القطان، وأبا معاوية، وعبد اهللا بن 

  .منري، وعبد الرمحن بن مهدي، وأبا أسامة، وعدة
مسلم، وإبراهيم بن أيب طالب، وأبو بكر بن خزمية، وأبو بكر بن أيب داود، واحلسني بن : حدث عنه

ة، ومكي بن عبدان، وأبو حامد بن الشرقي، وأخوه عبد اهللا بن الشرقي، حممد القباين، وأمحد بن سلم
  .وابن صاعد، وسائر من أدركه من أهل احلديث ببلده

  .عبد اهللا بن هاشم جيود يف حديث حيىي وابن مهدي: قال إبراهيم بن أيب طالب احلافظ
  .ثقة: وقال صاحل جزرة

  .اهقد مجع زاهر بن طاهر عوايل ابن هاشم، مسعن: قلت
: حدثنا حيىي بن حممد بن العنربي، حدثنا أمحد بن سلمة، حدثنا عبد اهللا بن هاشم، قال لنا وكيع: احلاكم

  االعمش، عن أيب وائل، عن عبد اهللا، أو سفيان، عن منصور، عن: أي االسنادين أحب إليكم
__________  

، ٧٥٠: يب الكمال، ذ٥ / ٢، اللباب ٣٨، ٣٧ / ٦، االنساب ١٩٦ / ٥اجلرح والتعديل * 
  .٢١٧: ، خالصة تذهيب الكمال٦٠ / ٦، ذيب التهذيب ٢ / ١٩٢ / ٢تذهيب التهذيب 

(*)  

)١٢/٣٢٨(  

  

  .إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا ؟ فقلنا
االعمش شيخ، وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه، ومنصور فقيه، وإبراهيم فقيه، وعلقمة : االول، فقال



  .فقيه
  .قهاء خري مما يتداوله الشيوخوحديث يتداوله الف

  .بل واالعمش وشيخه هلما فقه ومعرفة وجاللة: قلت
  ).١(تويف عبد اهللا بن هاشم يف ذي احلجة سنة مخس ومخسني ومئتني : قال احلسني بن حممد بن زياد

أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن : أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال
محد، أخربنا علي بن أمحد، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا أبو عبد الرمحن، وهو أ

قال : عبد اهللا بن هاشم بن حيان، حدثنا حيىي بن سعيد القطان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال
  ).٢" ( كثريا لو تعلمون ما أعلم لضحكتكم قليال، ولبكيتم: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  
  .، احلافظ احملدث، أبو عبد اهللا، البجلي الكويف، نزيل خبارىحممد بن اهليثم بن خالد*  البجلي - ١٢٧

__________  
مات : وقال أمحد بن سيار املروزي وأبو بكر بن منجويه:  وجاء بعده٧٥٠": ذيب الكمال ) " ١(

  .سنة تسع ومخسني ومئتني
  .ثقة كبري: قال اخلليلي: ٦٠ / ٦" ذيب التهذيب " وجاء يف " ثقات ال" وقد ذكره ابن حبان يف 

 يف تفسري ٢١١، ٢١٠ / ٨البخاري : وأخرجه من طرق عن شعبة، عن موسى بن أنس، عن أنس) ٢(
 يف ٢٧٣ / ١١، و ) *ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم: * (باب قوله تعاىل: سورة املائدة

  يف) ٢٣٥٩(، ومسلم "لو تعلمون ما أعلم : " ى اهللا عليه وسلمباب قول النيب صل: الرقاق
  .باب توقريه صلى اهللا عليه وسلم: الفضائل

  .مل نقف على ترمجة فيما وقفنا عليه من مصادر* 
(*)  

)١٢/٣٢٩(  

  

  .عم أبيه احلسن بن الربيع البوراين، وحسني اجلعفي، وأيب أسامة، وأيب نعيم، وطائفة: حدث عن
  .خبارىروى عنه أهل 

اكتبوا : مسعت أيب يسأل حممد بن إمساعيل البخاري عن حممد بن اهليثم، ملا قدم، فقال: قال بكر بن منري
  .عنه، فإنه ثقة

  .مجيع ما حدثناه من حفظه، والكتب بني يديه مطروحة: قال بكر
ربنا هناد، أخربنا أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أخربنا أبو علي الربداين، أخ: أخربين أبو علي بن اخلالل



أبو عبد اهللا غنجار، حدثنا أمحد ابن أيب حامد الباهلي، حدثنا بكر بن منري بن خالد، مسعت حممد بن 
كان ببغداد قائد من قواد املتوكل، وكانت امرأته تلد البنات، فحملت مرة، فحلف : اهليثم البجلي يقول

  .القائد إن ولدت هذه املرة بنتا قتلتك بالسيف
  .ست للوالدة هي والقابلة، ألقت مثل اجلريب وهو يضطرب فشقوه، فخرج منه أربعون ابنافلما جل

  .وعاشوا كلهم، وأنا رأيتهم ببغداد ركبانا خلف أبيهم، وكان اشترى لكل واحد منهم ظئرا
إنه : فحضرت جملس حممد بن إمساعيل البخاري، فحدثه أيب مبا حكى لنا ابن اهليثم، فقال: قال بكر

  .تورصدوق مس
  .تويف سنة تسع وأربعني ومئتني: قال غنجار

  .وبكر ثقة: قلت
  ).١(فسبحان القادر على كل شئ 

__________  
  ال شك أن اهللا قادر على كل شئ، ولكن إثبات مثل هذا اخلرب حيتاج إىل تثبت

  .ومتحيص
(*)  

)١٢/٣٣٠(  

  

، قاضي الكوفة مث مهذان، )١(ابن قريش بن بدير بن احلارث اليامي ) ت، ق * ( أمحد بن بديل- ١٢٨
  .احلافظ، أبو جعفر، عامل دين فاضل معمر

  .إبراهيم بن عيينة، وحفص بن غياث، وأيب بكر بن عياش، واحملاريب، ووكيع، وعدة: حدث عن
الترمذي، وابن ماجة، وإبراهيم بن دينار اهلمذاين تلميذ ابن ماجة، وإبراهيم بن عمروس، وأمحد : وعنه

، وحاجب الفرغاين، وعلي بن عيسى الوزير، وابن صاعد، وحممد بن )٢( أيب صخرة بن عبد اهللا وكيل
  .عبد اهللا الزعفراين قليلة، وآخرون

  .روى أحاديث أنكرت عليه، وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه: قال ابن عدي
  .فيه لني: وقال الدارقطين

  ).٣(مل يقض يل السماع منه، وحمله الصدق : وقال ابن أيب حامت
__________  
ب، ذيب  / ٥٩٦: ، االنساب، ورقة٥٢، ٤٩ / ٤، تاريخ بغداد ٤٣ / ٢اجلرح والتعديل * 

، تاريخ ٢٦٣ / ٦، الوايف بالوفيات ١٦ / ٢، العرب ١ / ٨ / ١، تذهيب التهذيب ١٨، ١٧: الكمال



 ٢، شذرات الذهب ٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٨، ١٧ / ١، ذيب التهذيب ٣١ / ١١ابن كثري 
  .٩ / ٥، املنتظم ١٣٧ /

  .٨٥، ٨٤ / ١ميزان االعتدال 
  .بطن من مهدان...بفتح الياء وبعد االلف ميم، نسبة إىل يام بن أصىب بن رافع) ١(
  .١٧": ذيب الكمال " يف ) ٢(

  .أمحد بن عبد اهللا بن حممد الوكيل، صاحب أيب صخرة
 وجاء ١٧ / ١" ذيب التهذيب " ، و ٤٩ / ٤" تاريخ بغداد " ، و ٤٣ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٣(

  .قال النسائي، ال بأس به: فيه أيضا
  .مستقيم احلديث: وقال" الثقات " ذكره ابن حبان يف : وقال ابن حجر

(*)  

)١٢/٣٣١(  

  

خذلت : بلغين أنه كان يسمى بالكوفة راهب الكوفة، فلما تقلد القضاء قال: قال صاحل بن أمحد احلافظ
  .على كرب السن

  ).١(فته وصيانته مع ع
  .تويف سنة مثان ومخسني ومئتني: قال مطني

  
  .ابن احلسني االنباري الكاتب، وزير املعتز *  أمحد بن إسرائيل- ١٢٩

كان ذا مكانة رفيعة عند املعتز، فاستوزره سنة اثنتني ومخسني، فنهض بأعباء االمر، وكان يضرب بذكائه 
  .املثل، ال يسمع شيئا إال حفظه

  ).٢( املنتهى يف حساب الديوان وكان إليه
  .نوه بامسه ابن الزيات وقدمه، وقد باشر العمل يف دولة االمني، وطال عمره

  .فعلت ذلك مرات كثرية..كنت أنسخ الكتاب، فال أفرغه حىت أحفظه حرفا حرفا: وعنه قال
  .وقد أحدث رسوما وقواعد يف الكتابة بقيت بعده، وترك ما قبلها

  ).٣(يف نصف طلحية "  املمالك تقدير خراج" اختصر 
  .فكان ال يفارق خف ابن الزيات

  فسأله الواثق يوما عن االموال، فلم تكن الورقة
__________  



  .فلم، وهو خطأ: يف االصل) ١(
 / ٦" الوايف بالوفيات " ، و ٢ / ٨ / ١" تذهيب التهذيب " ، و ٤٩ / ٤" تاريخ بغداد " واملثبت من 

  .١٧ / ١ " ذيب التهذيب" ، و ٢٦٣
  .٢٤٤، ٢٤٣ / ٦اجلزء التاسع، الوايف بالوفيات : تاريخ الطربي* 
  .٢٤٣ / ٦" الوايف بالوفيات ) " ٢(
  .يف ثلث قرطاس: ٢٤٤ / ٦" الوايف بالوفيات " يف ) ٣(

(*)  

)١٢/٣٣٢(  

  

  ).١(معه، فخرج، فأماله ابن إسرائيل عليه من حفظه 
وقتله وصيف بالضرب يف رمضان سنة مخس ومخسني : كانت وزارته دون ثالث سنني: قال الصويل

  .ومئتني
  

  .إبراهيم بن املتوكل بن املعتصم*  املؤيد باهللا - ١٣٠
عقد له أخوه بوالية عهد اخلالفة من بعده، ودعي له يف االمصار، مث بلغ املعتز عنه أمر، فضربه، وخلعه 

  .من العهد، وحبسه يوما، مث أخرج ميتا
عن قريب ترين : ىت مات بردا، وبعث به إىل أمه، فبعثت تقول لقبيحة أم املعتزأجلس يف الثلج ح: فقيل

  .املعتز ابنك هكذا
  .كذا وقع، وما أمهله اهللا: قلت

  .قتل املؤيد يف رجب سنة اثنتني ومخسني ومئتني
  .وكان شابا مليحا

  
وزير بن ضابئ  بن االمام االجل الصادق، أبو علي، احلسن بن عبد العزيز) خ* * ( اجلروي - ١٣١

  )٢(بن مالك بن عامر بن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدي بن محرس 
__________  

  .٢٤٤ / ٦" الوايف بالوفيات ) " ١(
اجلزء السابع، النجوم : ، الكامل البن االثري٥٠ / ٦اجلزء التاسع، تاريخ بغداد : تاريخ الطربي* 

  .٣٣٥ / ٢الزاهرة 



  ،٣٣٧ / ٧، تاريخ بغداد ١٣٧، ١٣٥ / ١، طبقات احلنابلة ٢٤  /٣اجلرح والتعديل * * 
، تذهيب ٢٦٩: ، ذيب الكمال٢٧٥، ٢٧٤ / ١، اللباب ٢٣٩، ٢٣٧ / ٣، االنساب ٣٣٨

، خالصة ٢٧ / ٣، النجوم الزاهرة ٢٩٢، ٢٩١ / ٢، ذيب التهذيب ٢ / ١٣٩ / ١التهذيب 
  .٣، ٢ / ٥، املنتظم ٧٩: تذهيب الكمال

بكسر احلاء والراء املهملتني، بينهما ميم ساكنة، وآخره سني مهملة، وعدي " الصابة ا" ضبط يف ) ٢(
  .٤٦٩ / ٢" االصابة " هذا مترجم يف 

(*)  

)١٢/٣٣٣(  

  

  .اجلذامي املصري اجلروي
ضمرة بن ربيعة، ومسع أيوب بن سويد، وبشر بن بكر التنيسي، وعمرو بن أيب سلمة، وأبا : أجاز له

  .عةمسهر الغساين، ومجا
البخاري، وإبراهيم احلريب، وعبد اهللا بن أمحد، والسراج، وحيىي بن صاعد، وابن أيب حامت، : وعنه

  .واحملاملي، وحفيده جعفر ابن حممد بن احلسن اجلروي، وآخرون
  ).١(ثقة : قال أبو حامت

  ).٢(هو فوق الثقة، مل ير مثله فضال وزهدا : وقال الدارقطين
  ).٣( والثقة، موصوف بالعبادة مذكور بالورع: وقال اخلطيب

تناطحت ) ٤(من مل يردعه القرآن واملوت، مث : مسعت جدي احلسن بن عبد العزيز يقول: قال جعفر
  ).٥(اجلبال بني يديه، مل يرتدع 

  .محل احلسن إىل العراق بعد مقتل أخيه، فبقي إىل أن تويف ا سنة سبع ومخسني ومئتني: قيل
   احلسن مرياثه مئة ألف دينار،بعث إىل: قال صاحل بن أمحد
__________  

، و ٣٣٨ / ٧" تاريخ بغداد " ، و ١٣٥ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٢٤ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٢٦٩": ذيب الكمال " 
  .٢٦٩": ذيب الكمال " ، و ١٣٥ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٢(
  .٢٦٩": ذيب الكمال " ، و ٣٣٨ / ٧" د تاريخ بغدا" ، و ١٣٥ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٣(
  .فلو تناطحت: ١٣٥ / ١" طبقات احلنابلة " يف ) ٤(



  .٢٦٩": ذيب الكمال " ، و ٣٣٨ / ٧" تاريخ بغداد " ، و ١٣٥ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٥(
(*)  

)١٢/٣٣٤(  

  

  .هي حالل: فحمل منها إىل أيب ثالثة آالف دينار، وقال
  .فلم يقبلها
  .قرية تنيس، نزهلا جد هذا، وهو جروي من ولد جري بن عوف اجلذامي): ١(اجلروية 

  
 بن عبد العزيز بن عتبة ابن محيد بن عتبة بن فقيه االندلس، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد*  العتيب - ١٣٢

  ".العتبية " أيب سفيان بن حرب، االموي السفياين العتيب القرطيب املالكي، صاحب كتاب 
  . حيىي الليثي، وأصبغ بن الفرج، وسحنون بن سعيد، وسعيد بن حسان، وطائفةمسع حيىي بن

  .حممد بن عمر بن لبابه، ومجاعة: روى عنه
" املستخرجة : " أتيت بكتب حسنة اخلط، تدعى: أخربين ابن عبد احلكم، قال: قال أسلم بن عبد العزيز

  ، مسائل االس له مل يوقف)٣(، فرأيت جلها كذوبا )٢(من وضع صاحبكم حممد بن أمحد العتيب 
__________  

  .جروية: نسبة إىل قرية من قرى تنيس يقال هلا": ذيب الكمال " يف ) ١(
  ،٧ / ٢، العرب ٣٢٠ / ٢، اللباب ٣٨٠ / ٨، االنساب ٧، ٦ / ٢تاريخ علماء االندلس * 

، الديباج ١٤٦، ١٤٤ / ٣، ترتيب املدارك ٢١٦، ٢١٥ / ٢، نفح الطيب ٣٠ / ٢الوايف بالوفيات 
: ، فهرست ابن خري٣٩: ، جذوة املقتبس٧٥ / ١، شجرة النور الزكية ١٧٧، ١٧٦ / ٢املذهب 
٢٤١.  

إىل جد : والعتيب نسبة إىل عتبة بن أيب سفيان بن حرب وقيل: ٢١٦ / ٢" نفح الطيب " جاء يف ) ٢(
  .للمذكور يسمى عتبة

  .إىل والء عتبة بن يعيش: وقيل
فرأيت جلها : ، بلفظ١٧٧ / ٢" الديباج املذهب " ، و ١٤٥ / ٣"  املدارك ترتيب" النص يف ) ٣(

  .مكذوبا ومسائل ال أصول هلا، وملا قد أسقط وطرح، وشواذ من مسائل االس مل يوقف عليها أصحاا
(*)  

)١٢/٣٣٥(  

  



  .عليها أصحاا، فخشيت أن أموت، فتوجد يف تركيت، فوهبتها ملن يقرأ فيها
ليس للعتيب نسبة، إمنا كان له : وقال ابن لبابة..؟ فسكت) ١(للت أن تعطيه ليقرأ فيا كيف استح: قلت

  .جد يسمى عتبة، كذا قال
رحل، وأخذ عن سحنون، وأصبغ، ونظرائهما، وكان حافظا للمسائل، جامعا هلا، : وقال ابن الفرضي

  ).٢(سائل الشاذة عاملا بالنوازل، مجع املستخرجة، وأكثر فيها من الروايات املطروحة، وامل
  .سنة أربع: مات سنة مخس ومخسني ومئتني، ويقال

  
االموي ) ٣( بن عيسى بن نذير مفيت االندلس ، أبو زيد عبدالرمحن بن إبراهيم*  ابن نذير - ١٣٣

  .موالهم القرطيب املالكي
ون أيب عبدالرمحن املقرئ، ومطرف بن عبد اهللا اليساري، وعبد امللك بن املاجش: حج ومحل عن

  .وطبقتهم
__________  

تاريخ علماء ) " ٢(إذا مل تستجز أن تكون عندك ؟ :  وتتمته فيه٧ / ٢" تاريخ علماء االندلس ) " ١(
وكان :  ومتامه فيه١٤٥ / ٣" ترتيب املدارك " ، و ٢١٥ / ٢" نفح الطيب " ، و ٦ / ٢" االندلس 

" ويف : ونقل عن ابن وضاح قوله" ستخرجة امل" أدخلوها يف : يؤتى باملسائل الغريبة فإذا أعجبته قال
  .خطأ كثري" املستخرجة 

كذا قال، ولكن الكتاب وقع عليه االعتماد من : قول ابن وضاح فقال" نفح الطيب " وتعقب صاحب 
  .أعالم املالكية كابن رشد وغريه

قدر العايل، هلا بإفريقية ال: هذه" املستخرجة " ونقل القاضي عياض عن أيب حممد بن حزم قوله يف 
  .والطريان احلثيث

 / ١، إيضاح املكنون ٤٦٩ / ١، الديباج املذهب ٣٦١: ، بغية امللتمس٢٧١: جذوة املقتبس* 
  .٥١٢ / ١، هدية العارفني ٣٤٦

يزيد ": هدية العارفني " بريد، ويف ": الديباج املذهب " ، ابن جرير، ويف "جذوة املقتبس " يف ) ٣(
  .والكل حتريف

(*)  

)١٢/٣٣٦(  

  



  .وبرع يف الفقه ودقائق املسائل
  .حممد بن عمر بن لبابة، وسعيد بن عثمان االعناقي، وحممد بن فطيس، وآخرون: روى عنه

  .مات بقرطبة يف مجادى االوىل سنة تسع ومخسني ومئتني
  

، صاحب الكتب، من ولد ابن الصباح، الكندي االشعثي الفيلسوف*  يعقوب بن إسحاق - ١٣٤
  .، أمري العرباالشعث بن قيس

  .كان رأسا يف حكمة االوائل ومنطق اليونان واهليئة والتنجيم والطب وغري ذلك
  .ال يلحق شأوه يف ذلك العلم املتروك، وله باع أطول يف اهلندسة واملوسيقى

  .فيلسوف العرب، وكان متهما يف دينه، خبيال، ساقط املروءة: كان يقال له
  .وله نظم جيد وبالغة وتالمذة

  .أن يعمل شيئا مثل القرآنهم ب
  .فبعد أيام أذعن بالعجز

ما هو إال أن رآين، : ما فعل اهللا بك ؟ قال: رأيته يف النوم، فقلت: قال عبدالرمحن بن حيىي بن خاقان
  ) *.انطلقوا إىل ما كنتم به تكذبون: * (فقال
   ].٢٩: املرسالت[ 

  .وقد روى عن أبيه أبو داود
__________  

: ، طبقات االطباء واحلكماء البن جلجل٢٦١، ٢٥٥: ، الفهرست٢١٤، ٢٠٦ / ١ طبقات االطباء* 
  .١٢٣: ، سرح العيون٣٠٥ / ٦، لسان امليزان، ٢٤٧، ٢٤٠: ، أخبار احلكماء للقفطي٧٣
(*)  

)١٢/٣٣٧(  

  

  .من مشايخ العراق) ١(، أبو يوسف، النهرتريي االمام احملدث*  يعقوب بن عبيد - ١٣٥
  .له رحلة ومعرفة

  . وكيعا، وعلي بن عاصم، وأبا أسامة، وأبا مسهر، وهشام بن عمار، وعدةمسع
  .ابن أيب الدنيا، وأبو بكر بن أيب داود، وعبد اهللا بن حممد احلامض، وحممد بن خملد: وعنه

  .مسع منه أيب، وهو صدوق: قال ابن أيب حامت
  .وقال ابن شاهني، مات يف شوال سنة إحدى وستني ومئتني) ٢(



  .يف عشر التسعنيمات : قلت
  .رمحه اهللا

  
 ، صاحب اهلندسة، أخو أمحد واحلسن، كان أبوهم حممد بن موسى بن شاكر* *  ابن شاكر - ١٣٦

  .من رؤوس أئمة اهلندسة
  .بين موسى) ٣" (حيل " وكذلك بنوه، وينسبون إىل 

__________  
  .ب / ٥٧٢: ، االنساب، ورقة٢٨٠ / ١٤، تاريخ بغداد ٢١٠ / ٩اجلرح والتعديل * 
هذه النسبة إىل قرية : بفتح النون، وسكون اهلاء، وضم الراء، وكسر التاء املثناة، وحتتيه، وراء) ١(

  .رتري بنواحي البصرة
  ".لب اللباب " ، و "اللباب " انظر 

  .٢٨٠ / ١٤" تاريخ بغداد " ، و ٢١٠ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(
، أخبار ٢٧١، الفهرست، ٨٥، ٨٤ / ٥الوفيات ، الوايف ب١٦٣، ١٦١ / ٥وفيات االعيان * * 

  .١٧٠ / ٢، مرآة اجلنان ٣١٥: احلكماء
  .جبل، وهو تصحيف: يف االصل) ٣(

وكان بنوه الثالثة أبصر الناس : ترمجة أبيهم موسى بن شاكر: ٢٠٨": أخبار احلكماء " وجاء يف 
وهي شريفة االغراض، " سى حيل بين مو" باهلندسة وعلم احليل، وهلم يف ذلك تآليف عجيبة نعرف ب 

  .عظيمة الفائدة
  .مشهورة عند الناس

(*)  

)١٢/٣٣٨(  

  

، ومن قبله حممد بن إسحاق الندمي، وأم كانوا ذوي أموال، وهلم مهم عالية يف )١(ذكرهم ابن خلكان 
  .حتصيل هذا الفن، والكتب القدمية، وتطلبوها، وأحضروا من عرا

  .ئب وغرائب، فيه عجا"احليل " وهلم كتاب يف 
  .وكذلك صنفوا يف املوسيقى

  .وكان املأمون يعتمد عليهم يف الرصد ومساحة الدنيا
" حملمد، وكتاب " أولية العامل " حملمد، وكتاب " اجلزء " ، المحد، وكتاب "كتاب احليل " إن : ويقال



  له، وكتاب" حركات الفلك 
  .مدحمل" الشكل اهلندسي " حلسن، وكتاب " املدور املستطيل " 

  .وهم الذين حسبوا أن دور الكرة مسافة أربعة وعشرين ألف ميل
  .وجمموع ذلك ثالث مئة وستون درجة
  .مات حممد يف سنة تسع ومخسني ومئتني

  
  . بن يزداذ الكاتبالوزير االكمل، أبو صاحل، عبد اهللا بن حممد*  ابن يزداذ - ١٣٧

بعض أقطاع بغا، فتهددوه بالقتل، فاختفى وزر للمستعني أشهرا بعد أمحد بن اخلصيب، فاحتاط على 
)٢.(  

  .مث وزر مرة ثانية للمستعني بعد شجاع
  مث إن بغا ألب عليه
__________  

  .١٦١ / ٥" وفيات االعيان ) " ١(
  .، الفهرست٢٦٤ / ٩تاريخ الطربي * 

  .٣٥ / ٣، النجوم الزاهرة ١٢٣ / ٧، الكامل البن االثري ١٣٨
  .١٢٣ / ٧البن االثري " الكامل " ، و ٢٦٤ / ٩" تاريخ الطربي " انظر ) ٢(

(*)  

)١٢/٣٣٩(  

  

  .االمراء، فهرب إىل بغداد، واختفى
  .مدحه البحتري وغريه

ونقل الكوكيب أن مجاعة من الشعراء امتدحوا الوزير أبا صاحل، فأمر هلم بثالثة دراهم ليس إال، وكتب 
فانصرفوا قد نلتم مغنما * ثا قيمة أوراقكم عندي وقد زدتكم درمها وثال* قيمة أشعاركم درهم : إليهم

  .مات الوزير ابن يزداذ يف رجب سنة إحدى وستني ومئتني
  

  )خ، م، د، ق * ( عبدالرمحن بن بشر- ١٣٨
ابن احلكم بن حبيب بن مهران، احملدث احلافظ اجلواد الثقة االمام، أبو حممد بن االمام أيب عبدالرمحن 

  .العبدي النيسابوري



أخربنا أكمل العلوي، أخربنا سعيد بن البناء، اخربنا حممد بن حممد، أخربنا حممد بن : برقوهيأخربنا اال
زنبور، أخربنا أبو بكر بن أيب داود، حدثنا عبدالرمحن بن بشر، حدثنا يزيد بن أيب حكيم، حدثين احلكم 

 صلى اهللا عليه وسلم بن أبان، حدثين أبو هارون العماين، عن أيب الشعثاء، عن ابن عباس، عن رسول اهللا
يؤتى حبسنات العبد وسيئاته يوم القيامة، : إن اهللا قضى، أو إن اهللا قال: إن جربيل حدثه، قال: " قال

  ).١" (فيقضى بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة، وسع له اجلنة ما شاء 
__________  

، تذهيب ٧٧٧: ، ذيب الكمال٢٧٢، ٢٧١ / ١٠، تاريخ بغداد ٢١٥ / ٥اجلرح والتعديل * 
، املنتظم ٢٢٤: ، خالصة تذهيب الكمال١٤٥، ١٤٤ / ٦، ذيب التهذيب ٢ / ٢٠٥ / ٢التهذيب 

٢٥ / ٥.  
  = (*) جمهول، ٥٨ / ٧" غطريف كما يف اجلرح والتعديل : أبو هارون العماين وامسه) ١(

)١٢/٣٤٠(  

  

  .مولده بعد الثمانني ومئة
  .وطال عمره، وتفردواعتىن به أبوه، وارحتل به، ولقي الكبار، 

سفيان بن عيينة، وحيىي بن سعيد، ووكيع بن اجلراح، وز بن أسد، وعبد الرزاق بن مهام، : روى عن
ومعن بن عيسى، ويعلى وحممد ابين عبيد، وعبد اهللا بن الوليد العدين، واحلسني بن الوليد النيسابوري، 

  . الرمحن، وعدةوعلي بن احلسني بن واقد، وحفص بن عبد اهللا، وحفص بن عبد
  البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وأبو بكر بن: حدث عنه

أيب داود، وابن خزمية، وابن صاعد، وأبو عوانة االسفراييين، ومكي بن عبدان، وأبو حامد بن بالل، 
  .وأبو حممد اجلارود، وخلق كثري

مسعت : ب بن حبيب الفراء، فقالوممن روى عنه ابن عم والده احلافظ، أبو أمحد، حممد بن عبد الوها
كنا نكتب عند عبدالرمحن بن مهدي، وأبوه يلعب باحلمام، وكان ابن : عبدالرمحن ابن بن عمي يقول
  .بشر موصوفا بطيب الصوت

كان عبد اهللا بن طاهر االمري حيضر بالليل متنكرا إىل مسجد عبدالرمحن ليسمع : قال مكي بن عبدان
  .قراءته

ما حدثكم عين هذا الصيب فصدقوه، فإنه : أقامين حيىي القطان يف جملسه، فقال: شرقال عبدالرمحن بن ب
  .كيس

__________  



: ، وقال٢١٧ / ١٠" امع " هو جابر بن زيد، وأورده اهليثمي يف : وبقية رجاله ثقات وأبو الشعثاء= 
عتمر بن سليمان، عن احلكم رواه الطرباين بإسناد جيد، ورواه ابن جرير وابن أيب حامت من طريقني عن امل

  .وهو حديث غريب، وإسناده جيد ال بأس به: ١٥٨ / ٤بن أبان ذا االسناد، قال ابن كثري يف تفسريه 
(*)  

)١٢/٣٤١(  

  

  .كان ارحتال أبيه به يف سنة ست وتسعني، وهو حنو احملتلم: قلت
ى عاتقه يف جملس سفيان بن محلين أيب عل: مسعت عبدالرمحن بن بشر يقول: قال إبراهيم بن أيب طالب

يا معشر أصحاب احلديث، أنا بشر بن احلكم، مسع أيب من سفيان بن عيينة، ومسعت أنا : عيينة، وقال
  ).٢(وهذا ابين قد مسع منه ) ١] (وحدثت عنه خبراسان [ منه 

  .احتلمت باليمن مع أيب: قال عبدالرمحن
  ليآخر من حدث عن عبدالرمحن يف الدنيا حممد بن ع: قلت

  ).٣(املذكر شيخ للحاكم ضعيف 
  .مسعنا عوايل عبدالرمحن بن بشر لزاهر الشحامي

احتلمت، فدعا أيب عبد الرزاق، وأصحاب احلديث : مسعت عبدالرمحن يقول: قال أبو حامد بن الشرقي
اشهدوا أن ابين قد احتلم وهو ذا يسمع من عبد الرزاق، وقد مسع : الغرباء فلما فرغوا من الطعام قال

  .من سفيان بن عيينة
  .هذا االعالم إيالم للصيب، وختجيل له: قلت

  .ما خبراسان رجل أحسن عقال من عبدالرمحن بن بشر: روي أن االمري عبد اهللا بن طاهر قال
ملا تويف حممد بن حيىي عقد مسلم جملسا خلايل عبدالرمحن بن بشر، فكان حيضر أمحد : قال مسدد بن قطن
  بن سلمة، وينتقي له

__________  
  ".ذيب الكمال " ، و "تاريخ بغداد " ما بني حاصرتني من ) ١(

  ".ذيب الكمال " وجاء يف 
  .صدوق: قال صاحل بن حممد االسدي

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 
 / ٢٠٥ / ٢" تذهيب التهذيب " ، و ٧٧٧": ذيب الكمال " ، و ٢٧٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٤٤ / ٦" هذيب ذيب الت" ، و ٢



  .هو أبو علي النيسابوري) ٣(
من : قال املزين يف أثناء ترمجة أمحد بن خليل املذكر:  وفيه٦٥١ / ٣" ميزان االعتدال " مترجم يف 

  .املعروفني بسرقة احلديث
(*)  

)١٢/٣٤٢(  

  

  .، فيمليه عبدالرمحن، ومل يكن له جملس إمالء قبلها"الصحيح " مسلم شرطه يف 
كان عبدالرمحن بن بشر من قراء الناس، : مسعت حممد بن عبد الوهاب يقول: رو املستمليقال أبو عم
  :االنفطار) * [ فعدلك: * (وكان يقرأ

  ).١(فخفف  ] ٧
  .قال حيىي القطان يا بين، إن كنت تريد أحاديث شعبة، فعليك ببهز بن أسد: وقال عبدالرمحن بن بشر
  .أمر عبد اهللا بن طاهر أن يكتب له أسامي االعيان بنيسابور: لحدثنا أيب، قا: وقال أبو عمرو بن محدان

  .ختتار من املئة عشرة، فكتبوا أمساء عشرة: ، مث قال)٢(فكتبوا مئة نفس 
  .ختتار منهم أربعة: قال

  .فكان من االربعة عبدالرمحن بن بشر
ى عبدالرمحن بن بكرت يوما عل: حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ، مسعت أمحد بن سلمة يقول: احلاكم

عبد : ما بكر بك اليوم ؟ قلت: بشر يف تزويج أخت امرأة مسلم بن احلجاج، فرأيته يف املسجد، فقال
  .الواحد الصفار سألين أن أجيئك لتزوج ابنته

قبلت هذا النكاح وهلا من املهر عليك : ما حضرت تزوجيا قط، إذا كان يف وقت قوهلم للخاطب: فقال
  .كذا وكذا

  .عم، قلت يف نفسي، شقيت شقاء ال تسعد بعده أبدان: فإذ قال
  مسعت عبدالرمحن بن بشر، مسعت ابن: قال حممود بن واالن
__________  

  .وهي قراءة عاصم ومحزة والكسائي) ١(
  . فصرفك إىل أي صورة شاء إما حسن أو قبيح، أو طويل أو قصري- واهللا أعلم -وجهه : قال الفراء

  .فقومك: تشديد، يعينبال" وقرأ الباقون فعدلك 
  .مئة مسن:  وفيه١٤٥ / ٦" ذيب التهذيب " اخلرب يف ) ٢(

(*)  



)١٢/٣٤٣(  

  

  .غضب اهللا داء ال دواء له: عيينة يقول
  .دواؤه كثرة االستغفار باالسحار، والتوبة النصوح: قلت

  مات عبدالرمحن بن: قرأت خبط أيب عمرو املستملي: قال احلاكم
ان عشرة خلت من ربيع اآلخر سنة ستني ومئتني، وصلى عليه حممد بن عبد بشر ليلة االربعاء لثم

الوهاب، فكرب أربعا، وسلم تسليمة واحدة، مث جاء حيىي بن الذهلي إىل القرب يف زحام كثري، فصلى م 
  .على القرب

  
  :أبوه االمام الزاهد الثقة الفقيه احلافظ أبو عبد الرمحن

  .من جلة أهل نيسابور) ، م، سخ * ( بشر بن احلكم العبدي- ١٣٩
  .ولد يف حدود سنة بضع وأربعني ومئة، أو حنو ذلك

أيب شيبة العبسي، ومالك بن أنس، وشريك القاضي، ومسلم الزجني، وعبد ربه بن بارق، : روى عن
  .وعبد الرمحن بن أيب الرجال، وفضيل بن عياض، وخلق

  .وهو أحفظ من ولده، وأوسع رواية
ري، ومسلم، والنسائي، وإسحاق بن راهويه، وأبو حممد الدارمي، وحممد بن حيىي البخا: وقد حدث عنه

، واحلسن بن سفيان، )١(الذهلي، وإبراهيم بن أيب طالب، وابن عمه حممد بن عبد الوهاب الفراء 
  .ومسدد بن قطن

__________  
، ٤٤٨، ٤٤٧ / ١، ذيب التهذيب ٢ / ٨٤ / ١، تذهيب التهذيب ١٥١، ١٥٠: ذيب الكمال* 

  .٨٩ / ٢، شذرات الذهب ٤٨: خالصة تذهيب الكمال
  .١٢٠٢": ذيب الكمال " كناه يف ) ١(

  .بأيب أمحد
(*)  

)١٢/٣٤٤(  

  

  .وثقه ابن حبان وغريه
  .مات بشر يف رجب سنة مثان وثالثني ومئتني: قال احلسني القباين



  .مات سنة سبع: وقال زكريا ابن دلويه
  

 بن غالب، البغدادي العطار م احملدث الصدوق، أبوحيىي، حممد بن سعيداالما) فق* ( العطار - ١٤٠
  .الضرير

سفيان بن عيينة، وإمساعيل بن علية، وعبيدة بن محيد، ومعاذ بن معاذ، وحيىي بن آدم، : حدث عن
  .والشافعي، وأيب أسامة، وخلق

، وابن أيب داود، وعبد اهللا ، وأبو العباس بن سريج، وعبد اهللا ابن عروة"تفسريه " ابن ماجة يف : وعنه
  .بن حممد احلامض، واحملاملي، وابن خملد، وابن أيب حامت، وأبو سعيد بن االعرايب، وعدة

  ).١(ثقة صدوق : قال ابن أيب حامت
  .مات يف شوال سنة إحدى وستني ومئتني: وقال ابن خملد

  .عندي حديثه بعلو، مر يف سرية مالك: قلت
__________  

، تذهيب ١٢٠٢: ، ذيب الكمال٣٠٧، ٣٠٦ / ٥، تاريخ بغداد ٢٦٦ / ٧ل اجلرح والتعدي* 
: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٩ / ٩، ذيب ٩٥ / ٣، الوايف بالوفيات ١ / ٢٠٧ / ٣التهذيب 

٣٣٨.  
  .٣٠٦ / ٥" تاريخ بغداد " ، و ٢٦٦ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(

  .وكان ثقة: وقال اخلطيب
  .١٢٠٢": ذيب الكمال " و 

  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف كتاب : وفيه
(*)  

)١٢/٣٤٥(  

  

  .ن، احملدث الكبري الصدوق، أبو عبد املؤمن الرمليابن الوليد بن حيا*  أمحد بن شيبان - ١٤١
  .مسع سفيان بن عيينة، وعبد ايد بن رواد، وعبد امللك اجلدي، ومؤمل بن إمساعيل

  لعباس االصم،يوسف بن موسى املروزي، وأبو ا: حدث عنه
  .وحيىي بن صاعد، وابن خزمية، وعثمان بن حممد بن أمحد السمرقندي، وآخرون

  .وثقه أبو عبد اهللا احلاكم
  ).١(خيطئ : وقال ابن حبان



  ".الثقفيات " ويف " اخللعيات " وقع لنا من عواليه يف : قلت
  .مات يف صفر سنة مثان وستني ومئتني

  
  ، أبو بكر، البغدادي الغزال الفقيه،ابن زجنويه، احلافظ االمام) ٤* * ( حممد بن عبدامللك - ١٤٢

__________  
، ٤٢ / ١١، تاريخ ابن كثري ٣٨ / ٢، العرب ١٠٣ / ١، ميزان االعتدال ٥٥ / ٢اجلرح والتعديل * 

  .١٨٦، ١٨٥ / ١، لسان امليزان ٣٩ / ١ذيب التهذيب 
  .٣٩ / ١" ذيب التهذيب ) " ١(

  .ثقة مأمون، أخطأ يف حديث واحد: الطرابلسيقال صاحل : وجاء فيه
ومل " الكمال " ذكره يف : صدوق وقال ابن حجر: ٥٥ / ٢" اجلرح والتعديل " وقال ابن أيب حامت يف 

  .يذكر من روى عنه من الستة، فحذفه املزي لذلك
  .مل يكن ممن يفهم احلديث، وحدث مبناكري": الضعفاء " وقال العقيلي يف 

، ذيب ٣٠٦ / ١، طبقات احلنابلة ٣٤٦، ٣٤٥ / ٢، تاريخ بغداد ٥ / ٨عديل اجلرح والت* * 
  = (*)، العرب ٥٥٤ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ٢٢٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٣٤: الكمال

)١٢/٣٤٦(  

  

  .صاحب أمحد بن حنبل
 مسع يزيد بن هارون، وزيد بن احلباب، وعبد الرزاق، وجعفر بن عون، وحممد بن يوسف الفريايب

  .وطبقتهم، وله رحلة شاسعة، ومعرفة جيدة، وتواليف
  االربعة، وأبو يعلى، والبغوي، وابن" السنن " حدث عنه أرباب 

  .صاعد، واحملاملي، وأخوه قاسم، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وآخرون
  ).١(وثقه النسائي 

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة مثان ومخسني ومئتني
  .يقع يل من عواليه

  
  . بن أسد املروزي، نزيل بغدادالشيخ احملدث الصدوق، أبوحيىي، زكريا بن حيىي*  زكرويه - ١٤٣

سفيان بن عيينة، وأيب معاوية الضرير، ومعروف الكرخي، وهو صاحب جزء ابن عيينة : حدث عن
  .الذي عند السلفي



__________  
، ٢٤٧: قات احلفاظ، طب٣١٦، ٣١٥ / ٩، ذيب التهذيب ٣٤ / ٤، الوايف بالوفيات ١٧ / ٢= 

  .١٣٨ / ٢، شذرات الذهب ٣٤٩: خالصة تذهيب الكمال
 وقال ٣٤ / ٤" الوايف بالوفيات " ، و ١٢٣٤": ذيب الكمال " ، و ٣٤٦ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(

  .صدوق: ٥ / ٨" اجلرح والتعديل " ابن أيب حامت يف 
  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 

 / ٢، شذرات الذهب ٤٥ / ٢، العرب ٨٠ / ٢، ميزان االعتدال ٤٦١، ٤٦٠ / ٨تاريخ بغداد * 
  .٧٧ / ٥، املنتظم ١٦٠

(*)  

)١٢/٣٤٧(  

  

القاضي احملاملي، وحممد بن خملد، وأبو احلسني أمحد بن املنادى، وإمساعيل الصفار، وأبو : حدث عنه
  .العباس االصم، وأبو عوانة، وآخرون

  ).١(ال بأس به : قال الدارقطين
زعم أنه مسع : فلم يصيب أكثر ما تعلق عليه انه قال" الضعفاء " أبو الفتح االزدي يف كتاب وقد ذكره 

  .من سفيان، وهذا قدح بارد
  .وذكر أنه يلقب جوذابه

  .مات يف شهر ربيع اآلخر سنة سبعني ومئتني
  .لعله قارب املئة: قلت

ذا اجلزء هو عبد الغفار بن وآخر أصحابه موتا االصم، وآخر من روى يف الدنيا عن أصحاب االصم ه
  .حممد الشريوي الباقي إىل سنة عشر ومخس مئة بنيسابور

  
ابن ميسرة بن حفص بن حيان، االمام، شيخ االسالم، أبو ) م، س، ق * ( يونس بن عبداالعلى- ١٤٤
  موسى

__________  
  .٨٠ / ٢" ميزان االعتدال " ، و ٤٦٠ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(

  .صدوق: وقال فيه
، طبقات الفقهاء ١٨: ، طبقات الشافعية للعبادي١١١: ، االنتقاء٢٤٣ / ٩ اجلرح والتعديل *



، ٢٤٩ / ٧، وفيات االعيان ٢٣٧، ٢٣٦ / ٢، اللباب ٤٥، ٤٤ / ٨، االنساب ٩٩: للشريازي
 / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٩٤ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٦٧، ١٥٦٦: ، ذيب الكمال٢٥٤
، ١٧٠ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ٢٩ / ٢، العرب ٤٨٤ / ٤دال ، ميزان االعت٥٢٨، ٥٢٧
، طبقات ٤٠٧، ٤٠٦ / ٢، غاية النهاية يف طبقات القراء ٣٣ / ١، طبقات الشافعية لالسنوي ١٨٠

، حسن احملاضرة ٢٣٠: ، طبقات احلفاظ٤٤١، ٤٤٠ / ١١، ذيب التهذيب ٤٦: ابن قاضي شهبة
، ١٤٩ / ٢، شذرات الذهب ١٧٦ / ٢ مرآة اجلنان ،٤٤١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٩ / ١

  .٤٩ / ٥املنتظم 
(*)  

)١٢/٣٤٨(  

  

  .، املصري املقرئ احلافظ)١(الصديف 
  .وأمه فليحة بنت أبان التجيبية

  .ولد سنة سبعني ومئة يف ذي احلجة
  سفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن وهب، والوليد بن: وحدث عن

ك، وأيب ضمرة الليثي، وبشر بن بكر التنيسي، وأيوب بن سويد، مسلم، ومعن بن عيسى، وابن أيب فدي
وأيب عبد اهللا الشافعي، وعبد اهللا بن نافع الصائغ، وسالمة بن روح، وحممد بن عبيد الطنافسي، وحيىي 

  .بن حسان، وأشهب الفقيه
  .ويرتل إىل نعيم بن محاد، وحيىي بن بكري، بل وإىل أن روى عن تلميذه أيب حامت الرازي

  .قرأ القرآن على ورش صاحب نافعو
  .وكان من كبار العلماء يف زمانه

مسلم، والنسائي، وابن ماجة، وأبو حامت، وأبو زرعة، وبقي بن خملد، وابن خزمية، وأبو بكر : حدث عنه
بن زياد النيسابوري، وأبو عوانة االسفراييين، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وعمر بن جبري، وأبو جعفر بن 

الطحاوي، وأبو الطاهر أمحد بن حممد اخلامي، وأبو بكر حممد بن سفيان بن سعيد املصري املؤذن، سالمة 
  .وأبو الفوارس أمحد بن حممد السندي، وخلق كثري

  ، وأمحد بن حممد)٢(مواس بن سهل املصري : وقرأ عليه
__________  

: ل املهملتني، ويف آخرها الفاءبفتح الصاد والدا:  الصديف٤٣ / ٨" االنساب " قال السمعاين يف ) ١(
الصدف بن سهل بن : الصدف، بكسر الدال، وهي قبيلة من محري نزلت مصر، وهو" هذه النسبة إىل 



 وذكر السهيلي أنه بكسر الدال وفتحها، ٢٥٣ / ٧" وفيات االعيان " وقال ابن خلكان يف ...عمرو
 يوالوا بني كسرتني قبل ياءين، كما قالوا وامنا فتحوا الدال يف النسب مع كسرها يف غري النسب كي ال

  .منري وغري ذلك: يف النسبة إىل النمر
  .واذكر ما قاله يف االختالف حول اسم الصدف

  .٣١٦ / ٢" غاية النهاية يف طبقات القراء " مترجم يف ) ٢(
(*)  

)١٢/٣٤٩(  

  

  الواسطي، وعبد اهللا بن اهليثم دلبة، وعبد اهللا بن الربيع امللطي شيخ
  .طوعيللم

حممد بن عبدالرحيم االصبهاين، وأسامة بن أمحد، وابن خزمية، وابن جرير، وحممد : ومسع منه احلروف
  .بن الربيع اجليزي، وغريهم

  .وكان كبري املعدلني والعلماء يف زمانه مبصر
  ).١(يونسكم هذا ركن من أركان االسالم : قال حيىي بن حسان التنيسي

  .ثقة: وقال النسائي
  ).٢(مسعت أيب يوثقه، ويرفع من شأنه :  أيب حامتوقال ابن

  .مسعت أبا الطاهر بن السرح، حيث على يونس، ويعظم شأنه: وقال أبو حامت
  .كان حيفظ احلديث: وقال علي بن احلسن بن قديد

يا : قال الشافعي: مسعت أيب يقول: كان ذا عقل، لقد حدثين علي بن عمرو بن خالد: وقال الطحاوي
  .انظر إىل هذا الباب االول من أبواب املسجد اجلامعأبا احلسن، 

  ).٣(ما يدخل من هذا الباب أحد أعقل من يونس بن عبداالعلى : فنظرت إليه، فقال: قال
__________  

  .٤٠٧ / ٢" غاية النهاية يف طبقات القراء " ، و ١٧١ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية ) " ١(
للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ١٥٦٧": ذيب الكمال " ، و ٢٤٣ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(
  .٤٠٧ / ٢" غاية النهاية يف طبقات القراء " ، و ١٧١ / ٢
 ١٩٤ / ٤" تذهيب التهذيب " ، و ١٥٦٧": ذيب الكمال " ، و ٢٥٠ / ٧" وفيات االعيان ) " ٣(
 /١.  

(*)  



)١٢/٣٥٠(  

  

، )٣(يف الصدف ) ٢(دعوم : ن بن أمحد بن يونسعبدالرمح) ١(وقال حفيده احلافظ الكبري، أبو سعيد 
  ).٤(وليس هو من أنفسهم، وال مواليهم 

  .تويف غداة يوم االثنني ثاين ربيع اآلخر سنة أربع وستني ومئتني
  .عاش أربعا وتسعني سنة: قلت

  .نفس، ويف أماكن خمتلفة، وبني مشاخينا وبينه مخسة أ"اخللعيات " ووقع يل مجلة من عايل حديثه يف 
  .ولقد كان قرة عني، مقدما يف العلم واخلري والثقة
، فلعله بلغه عن ) "٥(ال مهدي إال عيسى : " وأما احلديث الذي انفرد به عن الشافعي، حديث

  .الشافعي، فدلسه
  .حدثت عن الشافعي: وقد رأيت أصال عتيقا، يقول فيه

__________  
  .صاحب تاريخ مصر) ١(
  .هم، وليس هو منهمأي يدعي يف النسب إلي) ٢(

أن ينتسب االنسان إىل : ادعاء الولد الدعي غري أبيه، والدعوة يف النسبة بالكسر: والدعوة بكسر الدال
  .غري أبيه وعشريته

  .الصدوق، باملثناة": ذيب الكمال " يف ) ٣(
  .١٥٦٧": ذيب الكمال ) " ٤(
س بن عبداالعلى، عن حممد بن ، من طريق يون٤٤١ / ٤واحلاكم ) ٤٠٣٩(أخرجه ابن ماجة ) ٥(

إدريس الشافعي، عن حممد بن خالد اجلندي، عن أبان بن صاحل، عن احلسن، عن أنس بن مالك أن 
ال يزداد االمر إال شدة، وال الدنيا إال إدبارا، وال الناس إال : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وهذا سند ال تقوم به " هدي إال عيسى بن مرمي شحا، وال تقوم الساعة إال على شرار الناس، وال امل
حجة حممد بن خالد اجلندي جمهول، واحلسن مدلس وقد عنعن، وقال االمام الذهيب يف ترمجة يونس بن 

": التذكرة " هو منكر جدا، وقال القرطيب يف :  عن احلديث٤٨١ / ٤" امليزان " عبداالعلى من 
  إسناده ضعيف، واالحاديث عن النيب

  .نصيص على خروج املهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا احلديث فاحلكم ا دونهيف الت
(*)  

)١٢/٣٥١(  



  

احلافظ االمام الثقة، أبو جعفر، حممد بن احلسني بن إبراهيم ) خ، د، س * ( حممد بن إشكاب- ١٤٥
  .صغر واالحفظبن احلر بن زعالن البغدادي، أخو علي، وأبومها يلقب بإشكاب، وحممد هو اال

  .مسع عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبا النضر هاشم بن القاسم، وإمساعيل بن عمر، وطبقتهم
  .البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن صاعد، والقاضي احملاملي، وحممد بن خملد، وآخرون: حدث عنه

  ).١(صدوق : قال أبو حامت
  .، ومات يوم عاشوراء يف سنة إحدى وستني ومئتنيولد حممد يف سنة إحدى ومثانني ومئة: وقال بعضهم

  
  :وفيها مات أخوه

  .بعده بأشهر، وهو أبو احلسن، حمدث فاضل متقن) د، ق * * ( علي بن إشكاب- ١٤٦
__________  

، ١١٨٨: ، ذيب الكمال٢٢٤، ٢٢٣ / ٢، تاريخ بغداد ٢٣٠، ٢٢٩ / ٧اجلرح والتعديل * 
، ١٢١ / ٩، ذيب التهذيب ٥٧٥، ٥٧٤ / ٢احلفاظ ، تذكرة ١ / ١٩٨ / ٣تذهيب التهذيب 

  .١٤٦ / ٢، شذرات الذهب ٣٣٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٧: ، طبقات احلفاظ١٢٢
  ذيب" ، و ٢٢٣ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٢٣٠ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(

  .ثبت: وقال أبو بكر بن أيب عاصم:  وجاء فيه١١٨٨": الكمال 
  .كان من أهل العلم واالمانة: ن سعيد عن ابن خراشوقال أبو العباس ب

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 
، تذهيب ٩٦٣: ، ذيب الكمال٣٩٤، ٣٩٢ / ١١، تاريخ بغداد ١٧٩ / ٦اجلرح والتعديل * * 

  .٧٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٣، ٣٠٢ / ٧، ذيب التهذيب ٢ / ٥٧ / ٣التهذيب 
(*)  

)١٢/٣٥٢(  

  

ية الضرير، وحجاج بن حممد االعور، وإمساعيل بن علية، وإسحاق االزرق، وحممد بن مسع أبا معاو
  .ربيعة، وعدة

  .وطال عمره، وتزاحم عليه الطالب
أبو داود، وابن ماجة، وأبو العباس بن سريج، وأبو حممد بن صاعد، وحممد بن خملد، : حدث عنه

  .امتواحلسني بن حيىي بن عياش القطان، وعبد الرمحن بن أيب ح



  .احلفار" جزء " يقع حديثه عاليا يف 
  .وثقه النسائي وغريه

  .مات يف الشوال سنة إحدى وستني ومئتني
  .وله بضع ومثانون سنة

  
  . بن مالس، النمريي الدمشقيالشيخ احملدث الصدوق، أبو جعفر، حممد بن هشام*  ابن مالس - ١٤٧

زيز، وإمساعيل بن عبد اهللا السكري، قاضي مروان بن معاوية الفزاري، وحرملة بن عبد الع: حدث عن
  .دمشق، ومتوكل بن موسى

حفيده حممد بن جعفر، وحيىي بن صاعد، وأبو عوانة االسفراييين، وإبراهيم بن أيب الدرداء، : حدث عنه
  وأبو علي احلصائري، وأبو

  .العباس االصم، وأبو حامد بن حسنويه، وعدة
__________  

 / ٢، شذرات الذهب ١٦٦ / ٥، الوايف بالوفيات ٤٦ / ٢العرب ، ١١٦ / ٨اجلرح والتعديل * 
١٦٠.  

(*)  

)١٢/٣٥٣(  

  

  ).١(مسع منه أيب، وهو صدوق : قال ابن أيب حامت
أنا يف أربع وتسعني، ولقيت ابن عيينة اثنتني وتسعني ومئة ملا : سألته عن سنه، فقال: وقال االصم

  .حججت وكثر الناس عليه، فلم أكتب عنه
  .تويف يف ربيع االول سنة سبعني ومئتني، وكان مولده يف سنة ثالث وسبعني ومئة: بن دحيمقال عمرو 

  .قلت له جزء عال، مسعناه من أصحاب أيب القاسم بن رواحة
أخربنا سليمان بن قامياز الكافوري، وعبد الصمد بن عبد الكرمي االنصاري، وحممد بن علي الصابوين، 

أخربنا أبو : ، وأخربنا احلسن بن علي، وأخربنا جعفر بن علي، قاال)ح(سني أخربنا عبد اهللا بن احل: قالوا
طاهر السلفي، أخربنا مكي بن منصور، أخربنا حممد بن موسى، حدثنا أبو العباس االصم، حدثنا حممد 

يا : أصيب حارثة يوم بدر، فقالت أمه: بن هشام، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا محيد عن أنس قال
  .، قد علمت مرتل حارثة مين، فإن يكن يف اجلنة صربت، وإن يكن غري ذلك ترى ما أصنعرسول اهللا

  ).٢" (إا جنات كثرية، وإنه يف الفردوس االعلى ! ! جنة واحدة ؟ : " فقال



  
  .ابن دينار، احلافظ احلجة، أبو إسحاق، البصري، نزيل مصر) س * ( إبراهيم بن مرزوق- ١٤٨

__________  
  .١١٦ / ٨"  والتعديل اجلرح) " ١(
  .٢٦٤ / ٣صحيح وأخرجه من طريق محيد عن أنس أمحد ) ٢(

باب صفة اجلنة :  يف الرقائق٣٨٤ / ١١باب فضل من شهد بدرا، و :  يف املغازي٢٣٧ / ٧والبخاري 
من ) ٣١٧٤(باب من أتاه سهم غرب فقتله، والترمذي :  يف اجلهاد٢٠ / ٦والنار، وأخرجه البخاري 

  .عن أنسطريق قتادة 
  = (*)، ١ / ٤٣ / ١، تذهيب التهذيب ٦٥: ، ذيب الكمال١٣٧ / ٢اجلرح والتعديل * 

)١٢/٣٥٤(  

  

مسع أبا داود الطيالسي، وعثمان بن عمر، ومكي بن إبراهيم، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأبا عامر 
  .العقدي، وطبقتهم

و جعفر الطحاوي، وابن صاعد، وأبو النسائي فيما ذكره احلافظ ابن عساكر وحده، وأب: حدث عنه
  .عوانة، وعمر بن جبري، وأبو العباس االصم، وأبو الفوارس السندي، وآخرون

  ).١(صاحل : قال النسائي
  .كان ثقة ثبتا: وقال ابن يونس

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة سبعني ومئتني
  .سكن مصر

أخربنا احلسن بن علي : عني وست مئةأخربنا أبو الفداء إمساعيل بن عبدالرمحن يف سنة اثنتني وتس
االسدي، أخربنا جدي أبو القاسم احلسني بن النب، أخربنا علي بن حممد الفقيه، أخربنا حممد بن الفضل، 

أخربنا أمحد بن حممد بن السندي، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا مكي بن إبراهيم البلخي، حدثنا 
إن يف اجلنة : ن موسى بن وردان، عن كعب االحبار، قالموسى بن عبيدة، عن السمط بن عبد اهللا، ع

  ).٢(عمودا من ياقوتة محراء، عليها كذا وكذا غرفة، وهو مرتل املتحابني يف اهللا عزوجل 
__________  

 / ٥، املنتظم ٢٢: ، خالصة تذهيب الكمال١٦٣ / ١، ذيب التهذيب ٦٥ / ١ميزان االعتدال = 
  .٦٥": ذيب الكمال ) " ١ (٧٤

  .ال بأس به: وقال النسائي يف موضع آخر: وفيه أيضا



  .ليس يل به علم: ويف موضع آخر
  .ثقة إال أنه كان خيطئ، فيقال له، فال يرجع: وقال الدارقطين

  .كتبت عنه وهو صدوق: ١٣٧ / ٢" اجلرح والتعديل " وقال ابن أيب حامت يف 
 هو موقوف على كعب االحبار، وروايته موسى بن عبيدة ضعيف، وشيخه مل أقف له على ترمجة، مث) ٢(

  = (*)ال : - ٤٥٧ / ٦كما قال العالمة أمحد شاكر يف تعليقه على تفسري ابن جرير 

)١٢/٣٥٥(  

  

احملدث احلافظ الصدوق، أبو علي بن حيىي بن اجلعد العبدي ) ق * ( احلسن بن أيب الربيع- ١٤٩
  .اجلرجاين، نزيل بغداد

 بن هارون، وعبد الرزاق فأكثر، ووهب بن جرير، وشبابة بن سوار، وعبد مسع أبا حيىي احلماين، ويزيد
  .الصمد بن عبد الوارث، وطبقتهم

ابن ماجة، وأبو بكر بن أيب عاصم، وحممد بن عقيل البلخي، وأبو بكر بن أيب داود، وأبو : حدث عنه
  .بكر بن زياد، وأبو عبد اهللا احملاملي، واحلسني بن حيىي القطان، وآخرون

  ).١(صدوق : ل ابن أيب حامتقا
  .إنه عاش ثالثا ومثانني سنة: وقيل

  .مات يف سلخ مجادى االوىل، سنة ثالث وستني ومئتني: قال ابن املنادي
  :أخربنا حممد بن عبد الكرمي، وزينب بنت حيىي بن علي، قاال

  أخربنا عبد اهللا بن احلسني، وأخربنا عيسى بن أيب حممد، واحلسن بن
__________  

إن كان ملن أصدق هؤالء احملدثني الذين : شئ، وال حيتج ا، وصدق معاوية يف قوله يف كعب االحبار= 
 يف ٢٨٢، ٢٨١ / ١٣حيدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب رواه البخاري 

  .ال تسألوا أهل الكتاب عن شئ: باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: االعتصام
، تاريخ ابن كثري ١ / ١٤٩ / ١، تذهيب التهذيب ٢٨٤: ، ذيب الكمال٤٤ / ٣لتعديل اجلرح وا* 

  .٤٤ / ٥، املنتظم ٨١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٢٥، ٣٢٤ / ٢، ذيب التهذيب ٣٦ / ١١
  .٤٣ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ١(

(*)  

)١٢/٣٥٦(  

  



أخربنا أبو طاهر : فر ابن منري، قالواأخربنا جع: أخربنا علي بن حممود، وقال احلسن: علي، قال عيسى
، وأخربنا علي بن عبد الغين، أخربنا عبد اللطيف بن يوسف، وأخربنا حممد بن علي، أخربنا )ح(السلفي 

أخربنا نصر بن أمحد، وأخربنا : أخربنا حممد بن عبدا لباقي، قال هو والسلفي: أبو حممد بن قدامة، قاال
حيىي، أخربنا أمحد بن املبارك القطان، أخربنا أبو الغنائم حممد بن أيب أمحد بن املؤيد، أخربنا زيد ابن 

أخربنا عبد اهللا بن عبيداهللا املؤدب، حدثنا احلسني ابن إمساعيل، حدثنا احلسن بن أيب : عثمان، قاال
الربيع، حدثنا وهب، حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق، عن أيب االحوص، عن عبد اهللا، أنه كان إذا سافر، 

  ).١" (اللهم بلغ بالغا يبلغ خريا رضوانك واجلنة، إنك على كل شئ قدير : " قال
  

   بنالشيخ العامل احملدث الصدوق، أبو عثمان، سعدان بن نصر*  سعدان - ١٥٠
  .منصور، الثقفي البغدادي البزاز، وإمنا امسه سعيد، فلقب بسعدان

ر بن سليمان الرقي، ومعاذ بن معاذ، وعلي مسع سفيان بن عيينة، وأبا معاوية، ووكيع بن اجلراح، ومعم
بن عاصم، وأبا قتادة عبد اهللا بن واقد، وشجاع بن الوليد، وسلم بن سامل البلخي، وعمر بن شبيب 

  ، وشبابة بن سوار، وحممد بن مصعب القرقساين، وموسى بن)٢(املسلي 
__________  

  .رجاله ثقات) ١(
، ٣٨ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢٠٦، ٢٠٥ / ٩داد ، تاريخ بغ٢٩١، ٢٩٠ / ٤اجلرح والتعديل * 

  .٥١ / ٥، املنتظم ١٤٩ / ٢، شذرات الذهب ٤١ / ٣النجوم الزاهرة 
  .نسبة إىل مسلية قبيلة من مذحج: املسلي، بضم امليم، وسكون السني املهملة، بعدها الم) ٢(

  .واملسلي ضعيف، خرج له ابن ماجة
(*)  

)١٢/٣٥٧(  

  

  .داود الضيب، وطائفة
أبو بكر بن أيب الدنيا، وحيىي بن صاعد، وأبو عبد اهللا احملاملي، وأبو جعفر بن البختري، وأبو :  عنهحدث

  .، وإمساعيل الصفار، وأبو بكر اخلرائطي، وخلق سواهم"صحيحه " عوانة يف 
  ).١(صدوق : قال أبو حامت

  .ثقة مأمون: سألت الدارقطين عنه، فقال: وقال أبو عبد الرمحن السلمي
  . كان من أبناء التسعني:قلت



  .مات يف ذي القعدة سنة مخس وستني ومئتني، رمحه اهللا
  

   البغدادي البزاز، نزيلاحملدث الثقة، أبو حممد، سعدان بن يزيد*  سعدان - ١٥١
  .سر من رأى

  .مسع إمساعيل بن علية، وإسحاق االزرق، ويزيد بن هارون، وأبا بدر السكوين
  .وابن خملد، وأبو العباس االثرم، واخلرائطي، وآخرونابن صاعد، واحملاملي، : وعنه

  ).٢(صدوق : قال أبو حامت
__________  

  .٢٠٥ / ٩" تاريخ بغداد " ، و ٢٩١ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ١(
، النجوم ١٧٠ / ١، طبقات احلنابلة ٢٠٥، ٢٠٤ / ٩، تاريخ بغداد ٢٩٠ / ٤اجلرح والتعديل * 

  .٣٩ / ٥، املنتظم ٣٦ / ٣الزاهرة 
  .٢٩٠ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  

)١٢/٣٥٨(  

  

  .مات يف رجب سنة اثنني وستني ومئتني: قلت
  

 بن أيوب بن صبيح، االمام احملدث الفقيه الورع، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد*  املخرمي - ١٥٢
  .البغدادي املخرمي

، وعلي بن عاصم، وحممد بن عبيد مسع سفيان بن عيينة، وحيىي بن سليم الطائفي، وعبد اهللا بن منري
الطنافسي، وحسن بن صاحل العباداين، وحيىي بن أيب بكري، وموسى بن هالل العبدي، وروح بن عبادة، 

ووهب بن جرير، وزيد بن احلباب، وأبا سفيان احلمريي، وأسباط بن حممد، وأبا بدر السكوين، وأبا 
  .أسامة، ومجاعة

 خملد، وابن عياش القطان، وابن أيب حامت، وإمساعيل الصفار، حيىي بن صاعد، وحممد بن: حدث عنه
  .وآخرون

  .مسعت منه مع أيب، وهو صدوق، قلد القضاء فلم يقبله، واختفى): ١(قال ابن أيب حامت 
  .مات سنة مخس وستني ومئتني: قلت

  .املخرمي، واملروزي الذي عند ابن قمرية بعلو" جزء " وإليه ينسب 



  ).٢(بو جعفر حممد بن عبد اهللا املخرمي فقد ذكر أما احلافظ الكبري أ
__________  

 / ٥، املنتظم ٤١ / ٣ب، النجوم الزاهرة  / ٥١٣: ، االنساب، ورقة٨٢، ٨١ / ١٠تاريخ بغداد * 
٥٢.  

  .، وفيه عبد اهللا بن أيوب بإسقاط اسم أبيه١١ / ٥" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .٢٦٥: يف الصفحة) ٢(

(*)  

)١٢/٣٥٩(  

  

  .ابن موسى، احلافظ اود االسفراييين، يلقب حيويه*  حممد بن حيىي - ١٥٣
  .أيب النضر، وسعيد بن عامر، وعبيداهللا بن موسى، وأيب عاصم، وأيب مسهر، وخلق: روى عن

  .ابن خزمية، وأبو العباس السراج، وأبو عوانة، وحممد بن حممد بن رجاء، وطائفة: وعنه
: الذهلي، وقيل: ، يعين)١(حممد بن حييانا، وحممد ابن حيياكم : ه، يقولوكان احلافظ أبو عوانة يفتخر ب

  .إن حيويه لقب البيه حيىي
  .مات أبو عبد اهللا االسفراييين يوم التروية من ذي احلجة سنة تسع ومخسني ومئتني عن نيف وسبعني سنة

  
  أبو: ثبت، أبو حممد، ويقالابن شعبة، االمام الرباين احملدث ال) ق * * ( زهري بن حممد بن قمري- ١٥٤

  .عبدالرمحن املروزي، نزيل بغداد
مسع روح بن عبادة، وعبد الرزاق، وأبا النضر هاشم بن القاسم، وعبيداهللا بن موسى، وسنيد بن داود، 

  .وأبا نعيم، وطبقتهم
__________  

، ٢٤٢ :، طبقات احلفاظ١٨٨ / ٥، الوايف بالوفيات ١٩ / ٢، العرب ٥٥٤ / ٢تذكرة احلفاظ * 
  .١٤٠ / ٢شذرات الذهب 

  .٥٥٤ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ١(
، تذهيب ٤٣٨: ، ذيب الكمال١٥٩ / ١، طبقات احلنابلة ٤٨٦، ٤٨٤ / ٨تاريخ بغداد * * 

، ٣٤٨، ٣٤٧ / ٣، ذيب التهذيب ٥٥٢، ٥٥١ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٢٤٠ / ١التهذيب 
  .٤ / ٥، املنتظم ١٣٦ / ٢شذرات الذهب ، ١٢٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٦: طبقات احلفاظ

(*)  



)١٢/٣٦٠(  

  

ابن ماجة، وأبو بكر أمحد بن عمرو البزار، وعمر بن جبري، وحيىي بن صاعد، وأبو العباس : حدث عنه
  .الثقفي، وأبو عبد اهللا احملاملي، واحلسني بن حيىي بن عياش، وعدة

  .ثقة مأمون: قال حممد بن إسحاق الثقفي
  .ن ثقة صادقا ورعا زاهداكا: وقال اخلطيب

  ).١(انتقل يف آخر عمره عن بغداد إىل طرسوس، فرابط ا إىل أن مات 
أشتهي حلما من أربعني سنة، وال آكله : ما رأيت بعد أمحد بن حنبل أفضل منه، مسعته يقول: قال البغوي

  ).٢(حىت أدخل الروم، فآكل من مغامن الروم 
ن أيب جيمعنا يف وقت ختمه للقرآن يف شهر رمضان يف كل يوم كا: وحدثين ولده حممد بن زهري، قال

  وليلة ثالث مرات خيتم تسعني ختمة
  ).٣(يف رمضان 

  .مات رمحه اهللا يف آخر سنة سبع ومخسني ومئتني
  .مات يف سنة مثان ومخسني: وقيل
  .مات عن بضع وسبعني سنة: قلت

  من سادة يف العلم والدين* يا حبذا مرو وما أخرجت 
__________  

  .٢ / ٢٤٠ / ١" تذهيب التهذيب " ، و ٤٣٨": ذيب الكمال " ، ٤٨٤ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
 / ٢٤٠ / ١" تذهيب التهذيب " ، و ٤٣٨": ذيب الكمال " ، و ٤٨٥ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
٢.  
واخلرب " قات الث" ذكره ابن حبان يف كتاب :  وقال٤٣٨": ذيب الكمال " ، و "تاريخ بغداد ) " ٣(

  .٢ / ٢٤٠ / ١" تذهيب التهذيب " يف 
(*)  

)١٢/٣٦١(  

  

 بن مثرود، الغافقي االمام الفقيه احملدث، أبو موسى، عيسى بن إبراهيم) د، س* ( ابن مثرود - ١٥٥
  .موالهم املصري، من ثقات املسندين

  .مسع سفيان بن عيينة، وعبد الرمحن بن القاسم، وعبد اهللا بن وهب، ومجاعة



أبو داود، والنسائي، وابن خزمية، وأبو جعفر الطحاوي، وابن صاعد، وابن أيب داود، وأبو : دث عنهح
  .احلسن بن جوصا، وأبو بكر ابن زياد، وعدد كثري

  ).١(ال بأس به : قال النسائي
  ).٢(تويف قبل قدومي مصر : وقال ابن أيب حامت
  .تويف يف صفر سنة إحدى وستني ومئتني: وقال ابن يونس

  .رمحه اهللا
وفيها مات أمحد بن سليمان الرهاوي، وأمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلي، وشعيب بن أيوب 

الصريفيين، وأبو شعيب صاحل بن زياد السوسي، وعلي بن إشكاب، وأخوه حممد، وعلي بن سهل 
  .الرملي، ومسلم بن احلجاج القشريي، وحممد بن سعيد بن غالب العطار، وخلق

__________  
، ميزان ٢ / ١٢٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٧٨: ، ذيب الكمال٢٧٢ / ٦اجلرح والتعديل * 

  .٣٠١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٥ / ٨، ذيب التهذيب ٣١٠ / ٣االعتدال 
: قال مسلمة بن قاسم:  وفيه٢٠٥ / ٨" ذيب التهذيب " ، و ١٠٧٨": ذيب الكمال ) " ١(

  .مصري ثقة
  .٢٠٥ / ٨" ذيب التهذيب " ، و ٢٧٢ / ٦ "اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  

)١٢/٣٦٢(  

  

 بن أبان، الرملي احملدث الثقة املعمر، أبو موسى، عيسى بن يونس) س، ق* ( الفاخوري - ١٥٦
  .الفاخوري
  .الوليد بن مسلم، وضمرة بن ربيعة، وابن شابور، ومجاعة: حدث عن

، وأبو )١(ن أيب داود، وعبد اهللا بن عتاب الزفيت النسائي، وابن ماجة، وأبو بشر الدواليب، واب: وعنه
جعفر حممد بن أمحد الرملي القدوري، وابن وهب الدينوري، وحممد بن أمحد بن عبيد بن فياض، 

  .وآخرون
  ).٢(وثقه النسائي وغريه 

  .تويف سنة أربع وستني ومئتني، من أبناء التسعني
  

ن سليط االمام احلافظ الثبت، أبو األزهر، ابن منيع ب) س، ق) * * (٣ ( أمحد بن االزهر- ١٥٧



  العبدي
__________  

، ١٠٨٦: ، ذيب الكمال٤٠٢ / ٢، اللباب ٢٠٩ / ٩، االنساب، ٢٩٢ / ٦اجلرح والتعديل * 
، و ٢٣٧ / ٨، ذيب التهذيب ٣٢٨ / ٣، ميزان االعتدال ١ / ١٣٢ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٨٧
  .٣٠٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٨

  .زفيتال) ١(
  .نسبة إىل الزفت، وهو شئ أسود مثل القري" اللباب " و " االنساب " بكسر الزاي كما يف 

  .٢٩٠ / ٦" االنساب " وعبد اهللا هذا مترجم يف 
  .وثقة أيضا أمحد وابو حامت، ويعقوب بن شيبه، وابن خراش) ٢(

اجلرح * * بن زاهر أمحد : ٣٩ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ٣ (٢٣٨ / ٨" ذيب التهذيب " انظر 
، تذهيب التهذيب ٢٦١، ٢٥٥ / ١، ذيب الكمال ٤٣، ٣٩ / ٤، تاريخ بغداد ٤١ / ٢والتعديل 

  (*)، ٨٢ / ١، ميزان االعتدال ٥٤٦، ٥٤٥ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٦ / ١

)١٢/٣٦٣(  

  

  .النيسابوري، حمدث خراسان يف زمانه
  .ولد بعد السبعني ومئة

  .أدري مل مل يسمع منهرأى سفيان بن عيينة، وما 
، ويعقوب بن إبراهيم، ووهب بن جرير، )١(ومسع عبد اهللا بن منري، وأسباط بن حممد، ومالك بن سعري 

وعبد الرزاق، ويعلى بن عبيد، وأنس بن عياض الليثي، وعبد اهللا بن ميمون القداح، وأبا أسامة، وحممد 
  قابن بشر، وابن أيب فديك، ومروان بن حممد الطاطري، وخل

  .سواهم باحلجاز
  .واليمن والشام والكوفة والبصرة، وخراسان

  .ومجع وصنف
  .رفيقاه حممد بن رافع، وحممد بن حيىي، وقد مسع منه شيخه حيىي بن حيىي التميمي: حدث عنه

وحدث عنه النسائي، وابن ماجه، وأبو حامت، وأبو زرعة، وموسى بن هارون، وإبراهيم بن أيب طالب، 
، وخلق خامتتهم حممد بن )٢(مد بن عبد الوهاب الفراء، وأبو حامد بن الشرقي وابن خزمية، وحم
  .احلسني القطان

  .وممن قيل روى عنه أبو حممد الدارمي، والبخاري، ومسلم



  وهو ثقة بال تردد، غاية ما نقموا عليه ذاك
__________  

 / ١ لسان امليزان ،١٣، ١١ / ١، ذيب التهذيب ٣٦ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢٦ / ٢العرب = 
  .١٤٧، ١٤٦ / ٢، شذرات الذهب ٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٠: ، طبقات احلفاظ١٣٦

  .بإمهال السني، وبالتصغري) ١(
أحدمها : هذه النسبة إىل موضعني: الشرقي، بفتح الشني املعجمة، وسكون الراء، ويف آخرها القاف) ٢(
  .لى اجلانب الغريب من دجلةببغداد، وهي حملة من حمال بغداد ع" الشرقية " 

شرقي نيسابور وإليه ينسب أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن بن الشرقي احلافظ تويف سنة " إىل موضع 
  .٤٢٦ / ٤" تاريخ بغداد "  انظر ٣٢٥

  .٣١٦ / ٧واالنساب 
(*)  

)١٢/٣٦٤(  

  

  .، وال ذنب له فيه)١(احلديث يف فضل علي رضي اهللا عنه 
  .ال بأس به: طينقال النسائي والدارق

  ).٢(صدوق : وقال أبو حامت وصاحل بن حممد
أبو األزهر هذا كتب احلديث، فأكثر، ومن أكثر ال بد من أن يقع يف حديثه الواحد : وقال ابن عدي

  .واالثنان والعشرة مما ينكر
 ؟ وعندنا وما أصنع بالعراق: مل مل ترحل إىل العراق ؟ فقلت: قيل يل: ومسعت أبا حامد بن الشرقي يقول

  ).٤(الذهلي، وأبو االزهر، وأمحد بن يوسف السلمي ؟ : احلديث ثالثة) ٣(من بنادرة 
  .كتب عين حيىي بن حيىي: مسعت أبا االزهر يقول: وقال ابن الشرقي

  .اكتب عنه: سألت مسلما عن أيب االزهر، فقال: وقال مكي بن عبدان
__________  

قال حيىي بن معني له ملا : للخليلي" االرشاد " ويف كتاب : ٦ورقة " االكمال " قال مغلطاي يف ) ١(
وال يسقط : قال اخلليلي...حدثنيه عبد الرزاق: لقد جئت بطامة، فقال له": أنت سيد : " حدث حبديث

روى هذا احلديث حممد بن : ٨٢ / ١املؤلف " ميزان " ابو االزهر ذا، يعين برواية هذا احلديث، ويف 
  . عن حممد بن علي بن سفيان النجار، عن عبد الرزاق، فربئ أبو األزهر من عهدتهمحدون النيسابوري،

حدث بأحاديث يف الفضائل مل يوافقه عليها :  عن ابن عدي قوله٦١٠ / ٢ونقل يف ترمجة عبد الرزاق 



  .أحد، وسيذكر املؤلف قريبا نص احلديث بسنده
  .٤١ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(
والكلمة ليست بعربية، " ذيبه " الناقد كما قال املزي يف حاشية : ار، وهو هناالبنادرة مجع بند) ٣(

وأصل هذه النسبة أا تقال ملن كان مكثرا من شئ يشتري منه من هو أسفل منه أو أخف حاال وأقل 
  .ماال منه، مث يبيع ما يشتري منه من غريه

": ذيب الكمال " عن أهل العراق وكذا يف فاستغنينا م :  وتتمته فيه٤٢ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٤(
٢٥٩، ٢٥٨(*)   

)١٢/٣٦٥(  

  

  ولعل متومها يتوهم أن أبا االزهر فيه لني لقول ابن: قال احلاكم
حدثنا أبو األزهر، وكتبته من كتابه، وليس كما يتوهم، فإن أبان االزهر، كف بصره : خزمية يف مصنفاته

  .ا قرئ عليه يف الوقت بعد الوقتيف آخر عمره، وكان ال حيفظ حديثه، فرمب
  .فقيد أبو بكر بسماعاته منه ذه الكلمة

حدثنا أبو علي حممد بن علي بن عمر املذكر، حدثنا أمحد بن االزهر، حدثنا عبد الرزاق، : قال احلاكم
نظر رسول اهللا : " أخربنا معمر، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن ابن عباس، قال

  .أنت سيد يف الدنيا، سيد يف اآلخرة: " لى اهللا عليه وسلم إىل علي بن أيب طالب، فقالص
  .حبيبك حبييب، وحبييب حبيب اهللا وعدوك عدوي، وعدوي عدو اهللا

  ).١" (فالويل ملن أبغضك بعدي 
ه، حىت حدث به ابن االزهر ببغداد يف حياة أمحد وابن املديين وابن معني، فأنكره من أنكر: قال احلاكم

  .تبني للجماعة أن أبا االزهر برئ الساحة منه، فإن حمله حمل الصادقني
  .وقد توبع عليه عن عبد الرزاق

فحدثين عبد اهللا بن سعد، حدثنا حممد بن محدون، حدثنا حممد بن علي بن سفيان النجار، حدثنا عبد 
  .الرزاق فذكره

ملا حدث أبو األزهر حبديثه عن عبد الرزاق : ولومسعت أبا علي احلافظ، مسعت أمحد بن حيىي بن زهري يق
  يف الفضائل، أخرب

__________  
قلت مع كونه ليس بصحيح فمعناه صحيح :  بعد أن أورده٦١٣ / ٢" امليزان " قال املؤلف يف ) ١(

سوى آخره، ففي النفس منها شئ وما اكتفى ا حىت زاد، وحبيبك حبيب اهللا، وبغيضك بغيض اهللا، 



فالويل ملن أبغضه هذا ال ريب فيه، بل الويل ملن يغض منه، أو غض من رتبته، ومل " أبغضك فالويل ملن 
  .حيبه كحب نظرائه أهل الشورى رضي اهللا عنهم أمجعني

إنه لعهد : والذي فلق احلبة وبرأ النسمة: " عن علي رضي اهللا عنه قال) ٧٨(ويف صحيح مسلم : قلت
  ".ؤمن، وال يبغضين إال منافق انه ال حيبين إال م: النيب االمي إيل

(*)  

)١٢/٣٦٦(  

  

من هذا الكذاب : حيىي بن معني بذلك، فبينا هو عند حيىي يف مجاعة أهل احلديث، إذ قال حيىي
  .هو ذا أنا: النيسابوري الذي حدث ذا عن عبد الرزاق ؟ فقام أبو األزهر، فقال

  ).١(الذنب لغريك فيه : ن سالمته، وقالأما إنك لست بكذاب، وتعجب م: قتبسم حيىي بن معني، وقال
مسعت أبا حامد بن الشرقي، وسئل عن حديث أيب االزهر عن عبد : ومسعت أبا أمحد احلافظ يقول
  .هذا حديث باطل: الرزاق يف فضل علي، فقال

  .والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر ميكنه من كتبه، فأدخل هذا عليه: مث قال
معمر رجال مهيبا ال يقدر عليه أحد يف السؤال واملراجعة، فسمعه عبد الرزاق يف كتاب ابن أخي وكان 
  ).٢(معمر 
ولتشيع عبد الرزاق سر باحلديث، وكتبه، وما راجع معمرا فيه، ولكنه ما جسر أن حيدث به ملثل : قلت

  .أمحد وابن معني وعلي، بل وال خرجه يف تصانيفه
  .وحدث به وهو خائف يترقب

خرج عبد : مسعت حممد بن حامد البزاز، مسعت مكي بن عبدان، مسعت أبا االزهر يقول: قال احلاكم
  .الرزاق إىل قريته، فبكرت إليه يوما، حىت خشيت على نفسي من البكور

  .فوصلت إليه قبل أن خيرج لصالة الصبح: قال
  .يف الليل، فأعجبه ذلكال، ولكين خرجت : كنت البارحة ها هنا ؟ قلت: فلما خرج، رآين، فقال

  فلما فرغ من صالة
__________  

ذيب "  و ٤٢ / ٤" تاريخ بغداد ) ٢ (٢٦٠" ذيب الكمال "  و ٤٢ / ٤" تاريخ بغداد ) " ١(
   (*)٢٦٠": الكمال 

)١٢/٣٦٧(  

  



  ).١(الصبح، دعاين، وقرأ علي هذا احلديث، وخصين به دون أصحايب 
كان عبد الرزاق، خيرج إىل قرية، فذهبت خلفه، : بو األزهر، قالحدثنا أ: وقال أبو حممد بن الشرقي

  .تعال: فرآين أشتد، فقال
  .بلى: أال أخربك حبديث غريب ؟ قلت: فأركبين خلفه على البغل، مث قال يل

  .فحدثين باحلديث، فذكره
تصدق فلما رجعت إىل بغداد، أنكر علي حيىي بن معني وهؤالء، فحلفت أين ال أحدث به حىت أ: قال

  .بدرهم
  .عمن هو دون أيب االزهر" الصحيح " قد أخرج يف : قال الدارقطين

كان عند أيب االزهر عن شيوخ مل يكن عند حممد بن حيىي عنهم، : وروي عن أيب حامد بن الشرقي، قال
  .ابن منري، وأبو ضمرة، وابن أيب فديك، وزيد بن احلباب، وحيىي بن آدم، وحممد بن بشر: وهم

  .مات أبو األزهر سنة ثالث وستني ومئتني:  بن حممد القباينقال احلسني
  .مات يف أول سنة إحدى وستني ومئتني": تارخيه " وقال أمحد بن سيار يف 

  .سنة ثالث أثبت: قلت
ومات فيها أمحد بن حرب الطائي املوصلي، واحلسن بن أيب الربيع اجلرجاين، واحلافظ معاوية بن صاحل، 

  مامتلميذ ابن معني، واال
__________  

   (*)٤٢ / ٤" تاريخ بغداد ) " ١(

)١٢/٣٦٨(  

  

  .حممد بن علي بن ميمون الرقي
أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا القاسم بن الفضل، : أخربنا أبو احلسني احلافظ

 األزهر، حدثنا أسباط حثدنا حممد بن إبراهيم اجلرجاين إمالء، حدثنا حممد بن احلسني القطان، حدثنا أبو
رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : سألت عبد اهللا بن أيب أوىف: ابن حممد، حدثنا الشيباين، قال

  .نعم: قال
  ).١(ال أدري : بعدما نزلت النور أم قبلها ؟ قال: قلت

  .ومسعناه بطرق إىل السلفي
  

عالمة االخباري احلافظ احلجة، صاحب ، ال)٢(ابن عبدة بن زيد بن رائطة ) ق * ( عمر بن شبة- ١٥٨



  .التصانيف، أبو زيد، النمريي البصري النحوي، نزيل بغداد
  .ولد سنة ثالث وسبعني ومئة

__________  
باب :  يف احملاربني١٤٧ / ١٢وأخرجه من طرق عن الشيباين عن عبد اهللا بن أيب أوىف البخاري ) ١(

 / ٤اب رجم اليهود أهل الذمة يف الزىن، وأمحد ب: يف احلدود) ١٧٠٢(أحكام أهل الذمة، ومسلم 
، معجم ٢١٠، ٢٠٨ / ١١، تاريخ بغداد ١٢٥: ، الفهرست١١٦ / ٦اجلرح والتعديل  * ٣٥٥

، ١٧، ١٦: اجلزء الثاين من القسم االول، ص: ، ذيب االمساء واللغات٦٢، ٦٠ / ١٦االدباء 
، تذكرة ٢ / ٨٦ / ٣يب التهذيب ، تذه١٠١٤، ١٠١٣: ، ذيب الكمال٤٤٠ / ٣وفيات االعيان 

، ٤٦٠ / ٧، ذيب التهذيب ٣٥ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢٥ / ٢، العرب ٥١٧، ٥١٦ / ٢احلفاظ 
  .٤١ / ٥، املنتظم ١٤٦ / ٢، شذرات الذهب ٢٨٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٢٥: طبقات احلفاظ

  . عمر بن شبه بن عبيد بن ريطة١٢٥": الفهرست " يف ) ٢(
  "والتعديل اجلرح " ويف 

  ".ابن عبيدة : " ١١٦ / ٦
  .بن عبيدة بن ريطة: ٦٠ / ١٦معجم االدباء " ويف 
 معجمة مفتوحة مث موحدة - بشني - عمر بن شبه ١٦ / ١ / ٢" ذيب االمساء واللغات " ويف 

  .مشددة، بن عبيدة، وبفتح العني، بن زيد بن رابطه
  .رايطة: ٤٤٠ / ٣" وفيات االعيان " ويف 
(*)  

)١٢/٣٦٩(  

  

ومسع حيىي بن سعيد القطان، ويوسف بن عطيه، وعمر بن علي املقدمي، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد 
االعلى السامي، وغندرا، ومعاذ بن معاذ، وعلي بن عاصم، ويزيد بن هارون، وأبا زكري حيىي ابن حممد 

النبيل، وأبا أسامة، وخلقا بن قيس، وأبا أمحد الزبريي، وعبيد بن الطفيل، وسعيد بن عامر، وأبا عاصم 
  .كثريا

  .ويرتل إىل الرواية عن أيب خيثمة، وحممد بن محيد، ونصر بن علي اجلهضمي، واحلسن بن عرفة
ابن ماجة حبديثني، وابن أيب الدنيا، وابن صاعد، وأبو العباس السراج، وأبو نعيم بن عدي، : حدث عنه

مد بن جعفر اخلرائطي، وحممد بن خملد، والقاضي وحممد بن أمحد االثرم، وأبو بكر بن أيب داود، وحم
  .احملاملي، وإمساعيل بن العباس الوراق، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وخلق سواهم



  .وثقه الدارقطين وغري واحد
  ).١(كتبت عنه مع أيب، وهو صدوق، صاحب عربية وأدب : وقال عبدالرمحن بن أيب حامت

  .، وأخبار ومعرفة بأيام الناس)٢(، وكان صاحب أدب وشعر مستقيم احلديث: وقال أبو حامت البسيت
__________  

  تذهيب" ، و ١٠١٤": ذيب الكمال " ، و ١١٦ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
ملا رأيت : من شعره ما قال بعد ان امتحن مبسألة خلف القرآن، فقال) ٢ (٢ / ٨٦ / ٣" التهذيب 

خماطبا خري الورى ملن غرب أعين * ر لزمت بييت معلنا ومستتر وقام باجلهل خطيب فهج* العلم وىل ودثر 
 - ٢٠٩ / ١١" تارخيه " والثاين الصديق والتايل عمر وأورد له اخلطيب يف * النيب املصطفى على البشر 

  . قصيدة من أربعة عشر بيتا٢١٠
(*)  

)١٢/٣٧٠(  

  

  .نيف كثريةكان ثقة عاملا بالسري وأيام الناس، وله تصا: قال أبو بكر اخلطيب
  ).١(وكان قد نزل يف آخر عمره بسر من رأى، وتويف ا 

* ، )٢(يا بأيب وشبا : وذكر عمر بن شبة أن اسم أبيه زيد، ولقبه شبه، الن أمه كانت ترقصه، وتقول
مات بسر من رأى يوم االثنني خلمس بقني من : قال ابن املنادي) ٣(وعاش حىت دبا شيخا كبريا خبا 

  .نة اثنتني وستني ومئتنيمجادى اآلخرة س
  .وكان قد جاوز التسعني، كذا قال

  .مولده أول رجب سنة ثالث وسبعني ومائة: وقال حممد بن موسى الرببري
  .ومات يوم اخلميس الربع بقني من مجادى اآلخرة سنة اثنتني وستني ومئتني: قال

  .فكمل تسعا ومثانني سنة إال أربعة أيام
، رأيت نصفه يقضي بإمامته، وصنف "أخبار املدينة " رة مل نره، وكتابا يف صنف تارخيا كبريا للبص: قلت

  أخبار" ، وكتاب "الشعر والشعراء " وكتاب " االمراء " ، وكتاب "أخبار مكة " ، و "أخبار الكوفة " 
  .يف أشياء كثرية" التاريخ " ، وكتاب "النسب " ، وكتاب "املنصور 

__________  
": ذيب الكمال "  و ١٧ / ١ / ٢" ذيب االمساء واللغات " ، و ٢٠٨ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(

  .يا رب ابين شبا: ١٤٦ / ٢" شذرات الذهب " روايته يف ) ٢ (١٠١٤
 ٦٠ / ١٦" معجم االدباء " ، و ٢٠٨ / ١١" تاريخ بغداد " ، و ١٢٥": الفهرست " االبيات يف ) ٣(



 / ٧" ذيب التهذيب " ، و ٢ / ٨٦ / ٣" ذيب تذهيب الته" ، و ١٠١٤": ذيب الكمال " و 
  . دون الثالث٤١ / ٥" املنتظم "  و ١٤٦ / ٢" شذرات الذهب "  والثالثة يف ٤٦١

(*)  

)١٢/٣٧١(  

  

  .وقد وقع يل من عايل حديث عمر بن شبة
 أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا سعيد بن: أخربنا عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال

أمحد، أخربنا علي بن أمحد البندار، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا عمر ابن شبة، 
حدثين أبو غسان حممد بن حيىي، أخربنا عبد العزيز بن عمران، عن أيب النعمان بن عبد اهللا بن كعب بن 

علم على أشراف حرم املدينة، بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أ: مالك، عن أبيه، عن جده، قال
فأعلمت شرف ذات اجليش، وعلى مشريف وعلى أشراف حميص، وعلى احلفياء، وعلى العشراء، وعلى 

  ).١(قلت 
وفيها مات سعدان بن يزيد البزاز، وحممد بن عاصم الثقفي، وحممد بن عبد اهللا بن ميمون باالسكندرية، 

، وحامت )٢(د اهللا بن قهزاذ، وعباد بن الوليد الغربي ، وحممد بن عب"املسند " ويعقوب بن شيبة صاحب 
  .بن الليث اجلوهري

  
  ، العالمة احلافظ، شيخ االدب، أبو الفضل،عباس بن الفرج) د* ( الرياشي - ١٥٩

__________  
"  قال احلافظ يف - وهو الزهري املدين االعرج -إسناده ضعيف جدا عبد العزيز بن عمران ) ١(

  .احترقت كتبه، فحدث من حفظه، فاشتد غلطهمتروك ": التقريب 
، ونسبه ٣٠٢ / ٣" امع " وكان عارفا باالنساب، وشيخه فيه مل أجد من ترمجه، وأورده اهليثمي يف 

  .وضعفه بعبد العزيز بن عمران" االوسط " للطرباين يف 
  . يف ترمجة عمر بن شبه٥١٧وأورده املؤلف يف تذكرة احلفاظ ص 

هذه النسبة إىل بين غرب وهم بطن من : عجمة، وفتح الباء املوحدة، ويف آخرها راءبضم العني امل) ٢(
  .يشكر، وهو غرب بن غنم بن حبيب

  : = (*)، نزهة االلباء٥ / ٥، املنتظم ٤٢٣، ٤١٩ / ٢، املزهر ٧٦، ٧٥: مراتب النحويني* 

)١٢/٣٧٢(  

  



كان أبوه عبدا لرجل : االمري، وقيلالرياشي البصري النحوي، موىل حممد بن سليمان بن علي العباسي 
  .من جذام امسه رياش

  .ولد بعد الثمانني ومئة
أيب عبيدة معمر بن املثىن، وأيب داود الطيالسي، واالصمعي، وأيب : ومسع من طائفة كثرية، ومحل عن

 بن عاصم النبيل، وأيب أمحد حممد بن عبد اهللا الزبريي، وأشهل بن حامت، وأمحد بن خالد الوهيب، وعمر
يونس اليمامي، ووهب بن جرير، ومسلم بن إبراهيم، والعالء ابن أيب سوية املنقري، ومسدد، وحممد بن 

  .سالم، وخلق كثري
، وإبراهيم احلريب، وابن أيب الدنيا، وابنه حممد بن )١(أبو داود كالمه يف تفسري أسنان االبل : وعنه

  مد بن عمرية، وإسحاق بن إبراهيم البسيت القاضي،العباس، وأبو العباس املربد، وأبو احلسن أمحد بن حم
  ، وأبو عروبة احلراين، وأبو روق)٢(وأبو خليفة الفضل بن احلباب 

__________  
 / ٥، الكامل البن االثري ٢٧ / ٢، بغية الوعاة ٣٢٦ و ٢٩٤ و ٢٦١ / ٢، إيضاح املكنون ١٩٩= 

، ٢١٤، ٢١٣ / ٦اجلرح والتعديل ، ١٧٨: ، تلخيص ابن مكتوم٤٨ / ٢، تاريخ أيب الفداء ٣٦٤
، ٦٤، ٦٣: ، الفهرست٩٩، ٩٧: ، طبقات النحويني واللغويني٩٣، ٨٩: أخبار النحويني البصريني

، معجم ٢٦٤، ٢٦٢: ، نزهة االلباء٢١٠، ٢٠٩ / ٦، االنساب ١٤٠، ١٣٨ / ١٢تاريخ بغداد 
، ٢٧ / ٣فيات االعيان ، و٣٧٤، ٣٦٧ / ٢، إنباه الرواة ٤٦ / ٢، اللباب ٤٦، ٤٤ / ١٢االدباء، 

، ذيب ١٤ / ٢، العرب ٢ / ١٢٦ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٦٠، ٦٥٩: ، ذيب الكمال٢٨
، ١٤ / ٢، طبقات النحاة البن قاضي شهبة ٣٨ / ١١، تاريخ ابن كثري ١٢٥، ١٢٤ / ٥التهذيب 

  .١٣٦ / ٢، شذرات الذهب ١٨٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨، ٢٧ / ٣، النجوم الزاهرة ١٥
  .باب تفسري أسنان االبل: ٢٤٧ / ٢انظر سنن أيب داود ) ١(
  .عن ابن سالم اجلمحي" طبقات فحول شعراء " وهو راوي كتاب ) ٢(

وكان راوية لالخبار واالشعار " الطبقات " وكان أعمى، وهو ابن اخت حممد بن سالم صاحب 
  .ملا، روى عن االئمة الكباروهو مسند عصره يف احلديث بالبصرة، وكان ثقة عا" واآلداب واالنساب 

(*) =  

)١٢/٣٧٣(  

  

  .اهلزاين، وأبو بكر بن خزمية، وأبو بكر بن دريد، وخلق سواهم
  .وكان من حبور العلم



  .كان راويا لالصمعي: قال ابن حبان
  .كان الرياشي حافظا للغة والشعر، كثري الرواية عن االصمعي: وقال أبو سعيد السريايف

  .وأخذ أيضا عن غريه
  .ذ عنه املربد، وأبو بكر ابن دريدأخ

  .وحدثين أبو بكر بن أيب االزهر
  كنا نراه جيئ إىل أيب العباس املربد يف قدمة قدمها من البصرة،: وكان عنده أخبار الرياشي، قال

  .وقد لقيه أبو العباس ثعلب
  ).١(وكان يفضله ويقدمه 
ثقة، وكان من االدب وعلم النحو مبحل قدم الرياشي بغداد، وحدث ا، وكان : قال أبو بكر اخلطيب

  .عال
  .كان حيفظ كتب أيب زيد، وكتب االصمعي كلها

، "الكتاب " قرأ علي الرياشي : ، فكان املازين يقول)٢(سيبويه " كتاب " وقرأ على أيب عثمان املازين 
  ).٣(وهو أعلم به مين 

  .قتلته الزنج بالبصرة سنة سبع ومخسني ومئتني: قال ابن دريد
ملا كان من دخول الزنج البصرة ما كان، وقتلهم ا من قتلوا، وذلك يف شوال : ال علي بن أيب أميةوق

  سنة سبع، بلغنا أم دخلوا على الرياشي املسجد بأسيافهم، والرياشي قائم يصلي الضحى، فضربوه
__________  

  . ه٣٠٥وتويف سنة = 
  .٣٣ / ١" طبقات فحول الشعراء " صادر ترمجته يف وقد أثبت العالمة احملقق الشيخ حممود شاكر ثبتا مب

قال : ٦٤": الفهرست " جاء يف ) ٢ (٦٦٠": ذيب الكمال " ، و ١٣٩ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .على املازين" سيبويه " قرأ الرياشي النصف االول من كتاب : أبو الفتح حممد بن جعفر النحوي

   (*)٦٦٠": ذيب الكمال " ، و ١٣٩ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

)١٢/٣٧٤(  

  

  .حىت مات! ! أي مال، أي مال ؟ : هات املال، فجعل يقول: باالسياف، وقالوا
 - وهناك كان يرتل الرياشي -فلما خرجت الزنج عن البصرة، دخلناها، فمررنا ببين مازن الطحانني 

  .فدخلنا مسجده، فإذا به ملقى وهو مستقبل القبلة، كأمنا وجه إليها
إذا بشملة حتركها الريح وقد متزقت، وإذا مجيع خلقه صحيح سوي مل ينشق له بطن، ومل يتغري له حال، و



  ).١(إال أن جلده قد لصق بعظمه ويبس، وذلك بعد مقتله بسنتني رمحه اهللا 
فتنة الزنج كانت عظيمة، وذلك أن بعض الشياطني الدهاة، كان طرقيا أو مؤدبا، له نظر يف : قلت

خبار، ويظهر من حاله الزندقة واملروق، ادعى أنه علوي، ودعا إىل نفسه، فالتف عليه قطاع الشعر واال
طريق، والعبيد السود من غلمان أهل البصرة، حىت صار يف عدة، وحتيلوا وحصلوا سيوفا وعصيا، مث 

فسار ثاروا على أطراف البلد، فبدعوا وقتلوا، وقووا، وانضم إليهم كل جمرم، واستفحل الشر م، 
جيش من العراق حلرم، فكسروا اجليش، وأخذوا البصرة، واستباحوها، واشتد اخلطب، وصار قائدهم 
اخلبيث يف جيش وأهبة كاملة، وعزم على أخذ بغداد، وبىن لنفسه مدينة عظيمة، وحار اخلليفة املعتمد 

جرت معه مالحم ووقعات يف نفسه، ودام البالء ذا اخلبيث املارق ثالث عشرة سنة، وهابته اجليوش، و
  .يطول شرحها

  .قد ذكرها املؤرخون إىل أن قتل
  .فالزنج هم عبارة عن عبيد البصرة الذين ثاروا معه

  ).٢(ال بارك اهللا فيهم 
  أخربنا أيوب بن طارق، أخربنا فضل اهللا بن عبد الرزاق ببغداد،

__________  
انطر التفصيل يف تاريخ الطربي ) ٢ (٦٦٠": ذيب الكمال " ، و ١٤٠ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(

  . وما بعدها٢٤٤ و ٢٣٥ / ٧، وابن االثري ٤٣٧، ٤٣١
(*)  

)١٢/٣٧٥(  

  

، )١(أخربنا نصر اهللا بن عبدالرمحن الشيباين، أخربنا املبارك بن عبد اجلبار، حدثنا أبو القاسم احلريف 
ثنا العباس بن الفرج الرياشي، حدثنا حممد بن عبد اهللا الشافعي، حدثنا سهل بن أمحد الواسطي، حد

ما : مسعت زيد بن هبرية املازين، حيدث عن أيب الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يكرم

  ).٢(أحدا كرامته للعباس 
  

ادي، صهر احلافظ  بن معارك، البغداحلافظ الثبت، أبو علي، احلسني بن نصر*  ابن معارك - ١٦٠
  .أمحد بن صاحل

  .نزل مصر، وحدث عن



يزيد بن هارون، وإسحاق بن سليمان الرازي، وشبابة، وفديك بن سليمان، وعمر بن يونس، والفريايب، 
  .وعدة
  .ابن خزمية، والدواليب، وابن أيب حامت، والطحاوي، وابن جوصا، وخلق: وعنه

  ).٣(حمله الصدق : قال ابن أيب حامت
__________  

هذه النسبة للبقال ببغداد، ومن يبيع االشياء اليت : احلريف، بضم احلاء، وسكون الراء وكسر الفاء) ١(
واملشهور ذه النسبة أبو القاسم عبدالرمحن بن : ١١٢ / ٤تتعلق بالبذور والبقالني وقال السمعاين 

  .السمسار احلريف من أهل بغداد..عبيداهللا
  . ه٣٣٦سنة صدقه اخلطيب، وتويف يف شوال 

  .زيد بن هبرية مل أقف له على ترمجة) ٢(
  .٢٧ / ٥، املنتظم ١٤٣ / ٨، تاريخ بغداد ٦٦ / ٣اجلرح والتعديل * 
   (*)٦٦ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٣(

)١٢/٣٧٦(  

  

  .ثقة ثبت: وقال ابن يونس
  .تويف مبصر يف شعبان سنة إحدى وستني ومئتني

  
  ، القدوة العابد الصادق االمام، أبو جعفر، الثقفيابن عبد اهللا*  حممد بن عاصم - ١٦١

  .موالهم االصبهاين، أخو أسيد بن عاصم وإخوته
مسع سفيان بن عيينة، وعبدة بن سليمان، وحسني بن علي اجلعفي، وأبا أسامة، وحيىي بن آدم، وحممد بن 

  .بشر العبدي، وأبا حيىي احلماين، وعدة
مد بن حيىي بن مندة، وحممد بن عمر بن حفص اجلورجريي، أمحد بن علي بن اجلارود، وحم: حدث عنه

  .وخلق خامتتهم عبد اهللا ابن جعفر بن أمحد بن فارس
يف : ، يعين)١(ما رأيت مثل حممد بن عاصم، وال رأى هو مثل نفسه : روي عن إبراهيم بن أورمة، قال

  .التقوى والفضل
يب شيبة، فما رأيت أحدا يشبهه يف حسن كنت أختلف إىل أيب بكر بن أ: وقال علي بن حممد الثقفي

  ).٢(دينه، وحفظ لسانه إال حممد بن عاصم 
  كان حممد وأسيد وعلي والنعمان بنو عاصم من: وقال أبو الشيخ أو غريه



__________  
، العرب ٦٣، ٦٢: ، طبقات احملدثني بأصبهان١٨٩ / ٢، ذكر أخبار أصبهان ٤٦ / ٨اجلرح والتعديل * 
  .٣٥ / ١١، تاريخ ابن كثري ١٨٠ / ٣الوفيات ، الوايف ب٢٥ / ٢
": طبقات احملدثني ) " ٢ (١٨٩ / ٢" اليب الشيخ وأخبار أصبهان  / ٦٣": طبقات احملدثني ) " ١(

٦٣.  
(*)  

)١٢/٣٧٧(  

  

  ).١(سكان املدينة مدينة جي 
  .مات حممد يف سنة اثنتني وستني ومئتني

عفر حممد بن أمحد، أخربنا أبو علي احلداد حضورا، قرأت على أمحد بن عبد املنعم املعمر، عن أيب ج
  أخربنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا

ابن جعفر، حدثنا حممد بن عاصم، حدثنا أبو أسامة، عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يكره 
  ).٢(مس قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .مسعنا جزء حممد بن عاصم باالتصال

  
  .الثقفي، احلافظ احملدث االمام، أبو احلسني، كان أصغر من أخيه حممد * ن عاصم أسيد ب- ١٦٢

مسع سعيد بن عامر الضبعي، وعبد اهللا بن بكر السهمي، وبشر بن عمر الزهراين، وبكر بن بكار، وعامر 
  ".املسند " بن إبراهيم، واحلسني بن حفص، وطبقتهم، وصنف 

  اهيم، وحممد بن حيويهأبو علي أمحد بن حممد بن إبر: حدث عنه
__________  

مدينة : وجي، بفتح اجليم، وتشديد الياء" مدينة جي " ، بدون ١٨٩ / ٢" أخبار أصبهان ) " ١(
  .١٨٦": الروض املعطار " انظر : إا إحدى املدن اليت بناها االسكندر: بأصبهان، ويقال

  .رجاله ثقات) ٢(
، طبقات ٢٢٦ / ١، ذكر أخبار أصبهان ٣٩٤ / ١٠، حلية االولياء ٣١٨ / ٢اجلرح والتعديل * 

  .١٥٨ / ٢، شذرات الذهب ٤٨، ٤٧ / ١١، تاريخ ابن كثري ٤٤ / ٢، العرب ٧٨: احملدثني بأصبهان
(*)  

)١٢/٣٧٨(  



  

، وعبد اهللا بن جعفر بن فارس، وعبد اهللا بن احلسن بن بندار، وأبو بكر بن أيب داود، )١(الكرجي 
  .وآخرونوعبد الرمحن بن أيب حامت، 

  .وقع لنا نسختان من حديثه، تتكرر أحاديثهما كثريا
  ).٢(ثقة رضى : قال ابن أيب حامت

  .تويف سنة سبعني ومئتني، وهو يف عشر التسعني: قلت
  

  .الفقيه، أحد االعالم، أبو عبد اهللا، البغدادي احلنفي، ويعرف بابن الثلجي *  حممد بن شجاع- ١٦٣
  . أسامة، وطبقتهمابن علية، ووكيع، وأيب: مسع من

  .، وبرع)٥(، والفقه عن احلسن بن زياد )٤(، وأخذ احلروف عن حيىي بن آدم )٣(اليزيدي : وتال على
  .وكان من حبور العلم

  .يعقوب بن شيبة، وحفيده، وعبد اهللا بن أمحد بن ثابت، وعدة: روى عنه
__________  

ىل الكرج، وهي مدينة ميالد اجلبل بني الكرجي، بفتح أوهلا والراء، ويف آخرها جيم، نسبة إ) ١(
  .أصبهان ومهذان

  .٣١٨ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(
، ٥٧٨، ٥٧٧ / ٣، ميزان االعتدال ٢٤١ / ١، اللباب ١٣٨ / ٣، االنساب، ٢٥٩: الفهرست* 

 / ٩، ذيب التهذيب ٤٠ / ١١، تاريخ ابن كثري ١٤٨ / ٣، الوايف بالوفيات ٣٤، ٣٣ / ٢العرب 
، شذرات ٣٤١: ، خالصة تذهيب الكمال١٧١: ، الفوائد البهية٤٢ / ٣وم الزاهرة ، النج٢٢٠

  .٥٨، ٥٧ / ٥، املنتظم ١٥١ / ٢الذهب 
هو حيىي بن املبارك بن املغرية أبو حممد العدوي البصري املعروف باليزيدي تقدمت ترمجته يف اجلزء ) ٣(

تقدمت ترمجته يف اجلزء ) ٥) (٢٠٤(م تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع برق) ٤) (٢١٩(التاسع برقم 
  ) (*)٢١٢(التاسع برقم 

)١٢/٣٧٩(  

  

  .وكان صاحب تعبد وجد وتالوة
  .مات ساجدا

  .، وينال من الكبار)١(يف نيف وستني جزءا، إال أنه كان يقف يف مسألة القرآن " املناسك " له كتاب 



  .وليس هذا موضع بسط أخباره
  . ست وستني ومئتنيعاش مخسا ومثانني سنة، ومات سنة

  
 ابن عبد اهللا بن االمام املقرئ احملدث، شيخ الرقة، أبو شعيب، صاحل بن زياد) س* ( السوسي - ١٦٤

  .الرقي) ٢(إمساعيل بن إبراهيم بن اجلارود بن مسرح، الرستيب السوسي 
  .ولد سنة نيف وسبعني ومئة

  .وجود القرآن على حيىي اليزيدي، وأحكم عليه حرف أيب عمرو
  .مسع سفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن منري، وأسباط بن حممد، ومجاعةو

أبوعمران موسى بن جرير، وعلي بن احلسني، وأبو عثمان النحوي، وأبو احلارث : تال عليه طائفة، منهم
  .حممد بن أمحد الرقيون

  وأخذ عنه احلروف أبو عبد الرمحن النسائي، وجعفر بن سليمان اخلراساين، وغريمها،
__________  

  .خملوق أو غري خملوق: أي ال يقول) ١(
، ذيب ١٩٠ / ٧، االنساب ١٧٧، ١٧٦ / ١، طبقات احلنابلة ٤٠٤ / ٤اجلرح والتعديل * 

  .١٥٩ معرفة القراء ٢٣، ٢٢ / ٢، العرب ١ / ٨٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٥٩٨: الكمال
: ، خالصة تذهيب الكمال٣٩٢  /٤، ذيب التهذيب ٣٣٣، ٣٣٢ / ١غاية النهاية يف طبقات القراء 

  .١٤٣ / ٢، شذرات الذهب ١٧٠
  .نسبة إىل السوس، مدينة خبوزستان: بضم السني) ٢(

(*)  

)١٢/٣٨٠(  

  

  .أبو بكر بن أيب عاصم، وأبو عروبة احلراين، واحلافظ أبو علي حممد بن سعيد: وحدث عنه
  ).١(صدوق : قال أبو حامت

  .روى عنه سوى حروف القراءة، وما )٢(وقد ذكر النسائي أنه روى عنه 
  .وكان صاحب سنة، دعا له االمام ملا بلغه، أن ختنه تكلم يف القرآن، فقام أبو شعيب عليه ليفارق بنته

  .مات يف أول سنة إحدى وستني ومئتني، وقد قارب التسعني
وشعيب بن وفيها مات أمحد بن سليمان الرهاوي احلافظ، وأمحد بن عبد اهللا ابن صاحل العجلي احلافظ، 

أيوب الصريفيين، وعلي بن إشكاب، وأخوه حممد، وعلي بن سهل الرملي، وعيسى بن إبراهيم ابن 



  .مثرود، ومسلم بن احلجاج، وحممد بن سعيد بن غالب العطار، وآخرون
  

ابن عيسى بن وردان، االمام احملدث الثقة، أبوحيىي، البغدادي مث ) ق، س * ( عيسى بن أمحد- ١٦٥
  .قالين، نسبة إىل عسقالن بلخ، وهي حملة كبريةالبلخي العس

__________  
  .٣٩٢ / ٤" ذيب التهذيب "  و ٤٠٤ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ١(

  .ثقة: قال النسائي: وجاء فيه
  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 

فيما نقله وتعقبه احلافظ املزي  ": ١٤٢املعجم املشتمل " ذكر ذلك عنه أبو القاسم بن عساكر يف ) ٢(
ذكره صاحب النبل ومل أقف على روايته عنه :  فقال٨٧ / ٢" تذهيب التهذيب " عنه املؤلف يف 

  .حبديث
  .إمنا روى عنه قراءة أيب عمرو فيما أعلم

، تذهيب التهذيب ١٠٧٨: ، ذيب الكمال٣٤٠، ٣٣٩ / ٢، اللباب ٢٧٢ / ٦اجلرح والتعديل * 
  ، معجم٢٠٦، ٢٠٥ / ٨، ذيب التهذيب ٤٢ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢ / ١٢٧ / ٣

  .٣٠١: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٢ / ٤البلدان 
(*)  

)١٢/٣٨١(  

  

  .ولد سنة نيف وسبعني ومئة
ومسع بقية بن الوليد، وعبد اهللا بن وهب، وضمرة بن ربيعة، وعبد اهللا بن منري، وأبا أسامة، وبشر بن 

  .بكر التنيسي، وعدة
ي، وأبو عوانة االسفراييين، وحامد ابن بالل البخاري، وحممد بن عقيل ابن ماجة، والنسائ: حدث عنه

  .البلخي، واهليثم بن كليب الشاشي، فأكثر عنه
  ).١(ثقة : قال النسائي

، ومحاد بن شاكر النسفي، وإبراهيم بن معقل، وآخرون، )٢(صدوق : وروى عنه أبو حامت أيضا، وقال
  .وكان مسند تلك الديار يف زمانه

  .إنه ولد سنة مثانني ومئة: ويقال
  .فاهللا أعلم



  .مات يف سنة مثان وستني ومئتني
وفيها مات أمحد بن سيار املروزي، وأمحد بن شيبان الرملي، وأمحد بن يونس الضيب، والفضل بن عبد 

  .اجلبار املروزي، وحممد بن عبد اهللا بن عبيد احلكم
  

   بن عبد اهللاق بن إبراهيماالمام احملدث الصدوق، أبو بكر، إسحا*  شاذان - ١٦٦
__________  

  .١٠٧٨": ذيب الكمال ) " ١(
": ذيب الكمال " ، و ٢٧٢ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢" (الثقات " ذكره ابن حبان يف : وقال املزي

١٠٧٨.  
  ، تاريخ ابن كثري٣٩٤ / ٨، الوايف بالوفيات ٣٥ / ٢، العرب ٢١١ / ٢اجلرح والتعديل * 

  .١٥٢ / ٢ الذهب ، شذرات٤١ / ١١
(*)  

)١٢/٣٨٢(  

  

  .ابن بكري بن زيد، النهشلي الفارسي، شاذان
 وجده هذا كويف من طبقة وكيع، ويل قضاء شرياز مدة مث -جده سعد من الصلت القاضي : مسع من

  .ارحتل شاذان، فسمع من أيب داود الطيالسي، ووهب بن جرير، واالسود بن عامر شاذان، وطبقتهم
كر بن أيب داود، ارحتل إليه، وأمحد بن علي اجلارودي، ونصر بن أيب نصر الشريازي، أبو ب: حدث عنه

  .وعبد الرمحن بن خراش احلافظ، وحممد بن عمر اجلورجريي، وحممد بن محزة بن عمارة
  ".الثقفيات " ويقع لنا حديثه يف 

  ).١(كتب إيل وإىل أيب، وهو صدوق : قال عبدالرمحن بن أيب حامت
مات لسبع بقني من مجادى اآلخرة سنة سبع وستني : ، وقال"الثقات " مت البسيت يف وذكره أبو حا

  .ومئتني
  

ابن عبد اهللا بن راشد، االمام الثقة، قاضي نيسابور، أبو علي ) خ، د، س * ( أمحد بن حفص- ١٦٧
  .النيسابوري
  .عةأبيه أيب عمرو، واجلارود بن يزيد، واحلسني بن الوليد، وعبدان، ومجا: حدث عن

__________  



  .٢١١ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
، ١٦ / ٢، العرب ١ / ١٠ / ١، تذهيب التهذيب ٢٠: ، ذيب الكمال٤٨ / ٢اجلرح والتعديل * 

  ،٢٥، ٢٤ / ١، ذيب التهذيب ٣١ / ١١، تاريخ ابن كثري ٣٦٠ / ٦الوايف بالوفيات 
  .١٣٧ / ٢، شذرات الذهب ٥: خالصة تذهيب الكمال

(*)  

)١٢/٣٨٣(  

  

البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن خزمية، وابن أيب داود، وابن الشرقي، وأخوه، وأبو بكر بن : وعنه
  .وأبو عوانة" الصحيح " زياد، وأبو حامد بن بالل، وخلق، ومسلم خارج 

  ).١(صدوق : قال النسائي
  .تويف يف احملرم سنة مثان ومخسني ومئتني، وشيعه أمم

  
ابن خالد بن سامل، االمام احلافظ الصادق، أبو احلسن، ) م، د، س، ق * (يوسف أمحد بن - ١٦٨

  .السلمي النيسابوري، ويلقب حبمدان، وهو جد الزاهد إمساعيل بن جنيد، صاحب ذاك اجلزء املشهور
  .ولد سنة اثنتني ومثانني ومئة

  .السلميكان جدي أمحد بن يوسف أزديا سلمي االم، فغلب عليه : قال حفيده ابن جنيد
  .كان حمدث خراسان يف زمانه: قلت

مسع اجلارود بن يزيد، وحفص بن عبدالرمحن، وحفص بن عبد اهللا، وهاشم بن القاسم قيصر، وحممد بن 
  .عبيد الطنافسي، وموسى بن داود، وعبد الرزاق، وطبقتهم

__________  
": أمساء شيوخه " به وقال يف ال بأس ]: أيضا [ وقال النسائي :  وفيه٢٥ / ١" ذيب التهذيب ) " ١(

  .ثقة
  .وكذا قال مسلمة: قال ابن حجر

، تذكرة ٢ / ٣٠ / ١، تذهيب التهذيب ٤٨، ٤٧: ، ذيب الكمال٨١ / ٢اجلرح والتعديل * 
  ، خالصة تذهيب٩٢، ٩١ / ١، ذيب التهذيب ٢٨ / ٢، العرب ٥٦٦، ٥٦٥ / ٢احلفاظ 
  .١٢٣، ١٢٢ / ٢ عساكر ، ذيب ابن١٤٧ / ٢، شذرات الذهب ١٤: الكمال

(*)  

)١٢/٣٨٤(  



  

مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وإبراهيم ابن أيب طالب، وابن خزمية، وأبو حامد : حدث عنه
بن الشرقي، وأبو بكر بن زياد، وأبو حامد بن بالل، ومكي بن عبدان، وحممد بن احلسني القطان وعدد 

  .كثري
ديث، كثري الرحلة، واسع الفهم، مقبول عند االئمة يف أقطار االرض، أحد أئمة احل: ذكره احلاكم، فقال

  .وهو من خواص حيىي بن حيىي، ومن املصاهرين له
أنا لست : مسعت مشاخينا حيكون عن أمحد بن يوسف السلمي، قال: مسعت حممد بن حامد البزاز يقول
  ).١(بسلمي، بل أزدي، وعيايل سلمية 

عيسى بن جعفر القاضي، وحممد بن حيىي بن الضريس، وسليمان بن : مسع خبراسان عدة، وبالري من
  .داود القزاز، وببغداد من أيب النضر، وحممد بن جعفر املدائين، وموسى بن داود، ومنصور بن سلمة

  .مث مسى احلاكم طائفة مسع منهم بالكوفة والبصرة واحلجاز واليمن والشام واجلزيرة
ث عن جعفر بن عون، وحممد ابن عبيد، والعقدي، والفريايب، حد: وذكره احلافظ ابن عساكر، فقال

  .وأيب مسهر، وحيىي بن أيب بكري، ومسى خلقا
  ".صحيحه " حيىي بن حيىي شيخه، والبخاري يف غري : حدث عنه

__________  
  .١٢٢ / ٢" ذيب ابن عساكر " ، و ٤٧": ذيب الكمال ) " ١(

(*)  

)١٢/٣٨٥(  

  

  .ثقة: قال مسلم
  .ليس به بأس: وقال النسائي) ١(ثقة نبيل : راقطينوقال الد

  .كتبت عن عبيداهللا بن موسى ثالثني ألف حديث: مسعت أمحد بن يوسف يقول: قال مكي بن عبدان
  .تويف أمحد بن يوسف سنة أربع وستني ومئتني: قال أبو حامد بن الشرقي

  .وروى أبو سعيد املؤذن، عن أبيه أنه مات سنة ثالث
  .أمسعنا: مسعت محدان السلمي، وقالوا له: قرأت خبط أيب عمرو املستملي: قال احلاكم

  .ال ميكنين، أنا ابن مثانني سنة، وذلك يف نصف شوال سنة اثنتني وستني: قال
  .طلبوا أن حيدثهم من لفظه، فاعتذر بالعجز عن تبليغ مجع كثري: قلت

ف، مسعت عبد الرزاق، مسعت مسعت العباس بن الفضل، مسعت أمحد بن يوس: أبو إسحاق املزكي



 ومل أسلم عليه باالمارة، فنظر إيل، وتبسم، - يعين املهدي -خرجت من عند هذا : الثوري، يقول
  .لقد طلبناك فأعجزتنا، وقد جاء اهللا بك، ارفع إلينا حاجتك: وقال
 أرأيت :قد مالت االرض ظلما وجورا، فاتق اهللا، وليكن منك يف ذلك عرب، فنكس رأسه، مث قال: قلت

  .رب بدينك: قلت! ! إن مل أستطع ؟ 
__________  

  .بالتصغري) ١(
(*)  

)١٢/٣٨٦(  

  

  .وقع لنا عدة أحاديث من موافقات السلمي رمحه اهللا
أخربنا أبو الفتوح نصر اهللا بن حممد، أخربنا عبد الوهاب بن ظافر باالسكندرية، أخربنا أمحد بن حممد 

 أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد الزيادي، أخربنا حممد بن احلسني، احلافظ، أخربنا القاسم بن الفضل،
أخربنا أمحد بن يوسف، أخربنا حممد بن املبارك، أخربنا اهليثم بن محيد، عن العالء بن احلارث، عن 

من : " مكحول، عن عنبسة بن أيب سفيان، عن أم حبيبة، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).١" (أ مس فرجه فليتوض

أخربنا أبو طاهر : أخربك أبو املفاخر حممد بن حممد املأموين: قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق
  السلفي، أخربنا أبو عبد اهللا

__________  
 مل - يعين البخاري - قال حممد ١٣٠ / ١رجاله ثقات إال أنه منقطع، فقد قال الترمذي يف سننه ) ١(

من طريقني عن ) ٤٨١(رقم " سننه " يب سفيان، وأخرجه ابن ماجة يف يسمع مكحول من عنبسة بن أ
  .اهليثم بن محيد ذا االسناد

هذا إسناد فيه مقال مكحول الدمشقي مدلس، وقد رواه : ٣٦ورقة " الزوائد " قال البوصريي يف 
سهر بالعنعنة، فوجب ترك حديثه ال سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة، وهشام بن عمار، وأبو م

 ١٣٠ / ١أنه مل يسمع من عنبسة بن أيب سفيان، فاالسناد منقطع، ورواه البيهقي يف الكربى : وغريهم
حدثنا أبو بكر بن زجنويه، حدثنا أبو مسهر، : من طريق اهليثم من محيد به، ورواه أبو يعلى املوصلي

من مس : قال مكحول: قال العالء: حدثين اهليثم بن محيد، فذكره بإسناده ومتنه، وزاد يف آخره
  .متعمدا
لكن احلديث ثبت من طريق آخر عن بسرة بنت صفوان أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت



 / ١" االم " ، والشافعي يف ٤٢ / ١أخرجه مالك " إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ : " وسلم يقول
  ،١٠٠  /١والنسائي ) ٨٢(والترمذي ) ١٨١(، وأبو داود ٤٠٦ / ٦، وأمحد ١٥

 ١واحلاكم ) ٢١٣(و ) ٢١٢(حسن صحيح، وصححه ابن حبان : وقال الترمذي) ٤٧٩(وابن ماجة 
وبقي الندب حبديث " فليتوضأ " ، وأقره الذهيب، وقد ارتفع وجوب الوضوء املستفاد من قوله ١٣٦/ 

ة أو هل هو إال مضغ: " طلق بن علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره، فقال
) ٨٥(والترمذي ) ١٨٢(، وأبو داود ٢٣، ٢٢ / ٤وهو حديث صحيح أخرجه أمحد " بضعة منك 
وصححه عمرو بن علي الفالس، وابن املديين، والطحاوي، ) ٤٨٣(، وابن ماجة ٣٨ / ١والنسائي 

  .والطرباين وابن حزم) ٢٠٧(وابن حبان 
(*)  

)١٢/٣٨٧(  

  

حدثنا العباس بن : هيم اجلرجاين سنة مخس وأربع مئة إمالء، قالحدثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبرا: الثقفي
حممد بن معاذ النيسابوري، حدثنا أمحد بن يوسف السلمي، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن معاوية بن 

استأذنه : إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت
  ).١" (حبسبكن اجلهاد، أو جهادكن احلج : " فقالنساؤه يف جهاد، 

ويف سنة أربع مات أمحد ابن أخي ابن وهب، وأبو إبراهيم املزين، وأبو زرعة، الرازي، ويونس بن 
  .عبداالعلى

  
  . بن راشد، املروزي، زاجاالمام احملدث الثقة، أبو صاحل، أمحد بن منصور*  زاج - ١٦٩

__________  
باب جهاد النساء، من طريق قبيصة وحممد :  يف اجلهاد٥٧ / ٦رجه البخاري إسناده صحيح، وأخ) ١(

 من طريق قبيصة، عن ٣٢٦ / ٤" سننه " بن كثري، كالمها عن سفيان ذا االسناد، وأخرجه البيهقي يف 
  .سفيان

 من طريق قبيصة، عن سفيان، عن حبيب بن أيب عمرة، عن عائشة بنت ٥٧ / ٦وأخرجه البخاري 
  .عائشة أم املؤمننيطلحة، عن 

  وأخرجه
من طريق حممد بن فضيل، حدثنا حبيب بن أيب عمرة، عن ) ٢٩٠١(، وابن ماجة ١٦٥ / ٦أمحد 

نعم عليهن : " هل على النساء جهاد ؟ قال: يا رسول اهللا: عائشة بنت طلحة، عن عائشة أا قالت



باب حج :  يف احلج٦٣ / ٤وإسناده صحيح، وأخرجه البخاري " جهاد ال قتال فيه، احلج والعمرة 
 من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا حبيب بن أيب عمرة، حدثتنا عائشة بنت ٧٩ / ٦النساء، وأمحد 

لكن أحسن اجلهاد : " يا رسول اهللا، أال نغزو أو جناهد معكم ؟ فقال: قلت: طلحة، عن عائشة قالت
 مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه ال أدع احلج بعد إذ: فقالت عائشة" وأمجله احلج حج مربور 

  .وسلم
 و ٧١ و ٦٨ و ٦٧ / ٦" املسند " باب فضل احلج املربور، و :  يف احلج٣٠٢ / ٣وهو يف البخاري 

  . من طرق عن حبيب بن أيب عمرة به بنحوه١٦٦ و ١٢٠ و ٧٩ و ٧٥
ذهيب التهذيب ، ت٤٣: ، ذيب الكمال١٥١، ١٥٠ / ٥، تاريخ بغداد ٧٨ / ٢اجلرح والتعديل * 
  .١٣: ، خالصة تذهيب الكمال٨٣، ٨٢ / ١، ذيب التهذيب ٢ / ٢٧ / ١

(*)  

)١٢/٣٨٨(  

  

  .النضر بن مشيل، وعمر بن يونس، وحسني اجلعفي، وروح، وعدة: عن
  ".الصحيح " ابن خزمية، وابن صاعد، وحممد بن خملد، واحملاملي، وآخرون، ومسلم يف غري : وعنه
  ).١(صدوق : أبو حامت: قال
  .تويف سنة سبع ومخسني ومئتني: قلت
  

 بن سيار بن معارك، الرمادي االمام احلافظ الضابط، أبو بكر، أمحد بن منصور) ق* ( الرمادي - ١٧٠
  .البغدادي
  عبد الرزاق بكتبه، وعن زيد بن احلباب، ويزيد بن: حدث عن

 واالسود بن عامر، وعفان، وحيىي هارون، وأيب داود الطيالسي، وهاشم بن القاسم، وعبيداهللا بن موسى،
بن أيب بكري، وعثمان بن عمر بن فارس، وأيب عاصم النبيل، وسعيد بن أيب مرمي، وحممد بن وهب 

  .الدمشقي، وخلق كثري باحلجاز واليمن، والعراق والشام ومصر
  .وكان من أوعية العلم

  ابن ماجة، وإمساعيل القاضي، وابن أيب الدنيا، وأبو: حدث عنه
__________  

، ١٥٣، ١٥١ / ٥، تاريخ بغداد ٧٨ / ٢اجلرح والتعديل  * ٧٨ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
، ٢ / ٢٧ / ١، تذهيب التهذيب ٤٤، ٤٣: ، ذيب الكمال٣٦ / ٢، اللباب ١٦٣ / ٦االنساب 



 / ٨، الوايف بالوفيات ٣٠ / ٢، العرب ١٥٨ / ١، ميزان االعتدال ٥٦٥، ٥٦٤ / ٢تذكرة احلفاظ 
، خالصة ٢٥١: ، طبقات احلفاظ٨٤، ٨٣ / ١، ذيب التهذيب ٣٨ / ١١، تاريخ ابن كثري ١٩٢

  .١٣: تذهيب الكمال
(*)  

)١٢/٣٨٩(  

  

العباس بن سريج، وأبو عوانة، وأبو نعيم بن عدي، وابن أيب حامت، واحملاملي، وابن خملد، وحممد بن 
حلسني بن حيىي بن عياش القطان، وخلق بكر بن زياد، وإمساعيل الصفار، وا) ١(عقيل البلخي، وأبو 

  .كثري
  .مسعت من عبد الرزاق سنة أربع ومئتني": تارخيه " وقال يف 
  ".املسند الكبري " وصنف 

أنا أسكت من أمر الرمادي على شئ أخاف أن ال يسعين، كنت رمبا مسعت : وكان عباس الدوري يقول
  يذكره بكنيته، وقد كان رفيقا وصاحبا ليحىي يف، يعين )٢(قال أبو بكر الرمادي : حيىي بن معني يقول

  .رحلته
: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وقال اآلخر: لو أن رجلني قال أحدمها: وروي عن إبراهيم بن أورمة، قال

  ).٣(حدثنا الرمادي، كانا سواء 
  ).٤(هو ثقة : قال الدارقطين

  ).٥(كان أيب يوثقه : وقال ابن أيب حامت
  .ن الرمادي إذا مرض يستشفي بأن يسمعوا عليه احلديثكا: قال ابن خملد

__________  
  .وهو خطأ" أيب : " يف االصل) ١(
  .٤٣": ذيب الكمال " ، و ١٥٢ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٨٥ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٤٣": ذيب الكمال " ، و ١٥٣، ١٥٢ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤٣": ذيب الكمال " ، و ١٥٣ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٤(
" ، و ٤٣" ذيب الكمال " ، و ١٥١ / ٥" تاريخ بغداد " ، و ٧٨ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٥(

  .٢٨٥ / ٢" تذكرة احلفاظ 
(*)  

)١٢/٣٩٠(  



  

  .مات الرمادي الربع بقني من ربيع اآلخر سنة مخس وستني ومئتني: قال أبو احلسني بن املنادي
  .انني سنةوقد استكمل ثالثا ومث

  .مسعنا من طريقه مجاعة أجزاء من عن عبد الرزاق: قلت
وفيها مات إبراهيم بن احلارث البغدادي، وابراهيم بن هانئ النيسابوري، وسعدان بن نصر املخرمي، 
وصاحل بن أمحد بن حنبل، وعلي بن حرب، وعبد اهللا بن حممد بن أيوب املخرمي، والقدوة أبو حفص 

   بن سليمان، واملنتظر حممد بن احلسن، والرافضةالنيسابوري، وهارون
  .مل ميت، بل اختفى يف السرداب: تقول

  
، وقيل )١( بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه حممد بن امساعيل) ت، س* ( أبو عبد اهللا البخاري - ١٧١

  .بذدربه، وهي لفظة خبارية، معناها الزراع
__________  

، تاريخ ٢٧٩، ٢٧١ / ١، طبقات احلنابلة ١٩١ / ٧ اجلرح والتعديل التاريخ الصغري،: مقدمة كتابه* 
 / ١، اللباب ٥٢، ٥: أ، تقييد املهمل للغساين، لوحة / ٦٨: ، االنساب، ورقة٣٣، ٤ / ٢بغداد 
 / ٤، وفيات االعيان ٧٦، ٦٧: اجلزء االول من القسم االول، ص: ، ذيب االمساء واللغات١٢٥
، ١ / ١٨٩، ٢ / ١٨٥ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٧٢، ١١٦٨: ، ذيب الكمال١٩١، ١٨٨

 ٢، الوايف بالوفيات ٥٥٧، ٥٥٥ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٣، ١٢ / ٢، العرب ١٨٦ / ١جامع االصول 
، ٢٦، ٢٤ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢٤١، ٢١٢ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ٢٠٩، ٢٠٦/ 

: ، طبقات احلفاظ٢٦، ٢٥ / ٣م الزاهرة ، مقدمة فتح الباري، النجو٥٥، ٤٧ / ٩ذيب التهذيب 
، ١٦٧ / ٢، مرآة اجلنان ١٠٠ / ٢، طبقات املفسرين ٣٢٧: ، خالصة تذهيب الكمال٢٤٩، ٢٤٨

  .١٣٦، ١٣٤ / ٢، شذرات الذهب ١٣٠ / ٢مفتاح السعادة 
 بردزبه، بباء موحدة مفتوحة، مث راء ساكنة، مث: ١ / ٦٧ / ١" ذيب االمساء واللغات " جاء يف ) ١(

  .دال مهملة مكسورة
  .مث زاي ساكنة، مث باء موحدة، مث هاء
  .هكذا قيده االمري أبو نصر بن ماكوال

  .الزراع: هو بالبخارية، ومعناه بالعربية: وقال
إنه يزذبة، بفتح : وقد اختلف يف اسم جده، فقيل:  قال ابن خلكان١٩٠ / ٤" وفيات االعيان " ويف 

  .الزاي، وكسر الذال املعجمة، وبعدها باء موحدة، مث هاء ساكنةالياء املثناة من حتتها، وسكون 
  .مث نقل قول ابن ماكوال

(*)  



)١٢/٣٩١(  

  

  .وايل خبارى، وكان جموسيا، وطلب إمساعيل بن إبراهيم العلم) ١(أسلم املغرية على يدي اليمان اجلعفي 
سلفة، أخربنا أبو علي الربداين، فأخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا أبو طاهر ابن 

أخربنا هناد بن إبراهيم، أخربنا حممد ابن أمحد احلافظ، حدثنا عبدالرمحن بن حممد، وحممد بن احلسني، 
مسع أيب من مالك بن أنس، ورأى محاد : حدثنا إسحاق بن أمحد بن خلف، أنه مسع البخاري يقول: قاال

  .بن زيد، وصافح ابن املبارك بكلتا يديه
  .وولد أبو عبد اهللا يف شوال سنة أربع وتسعني ومئة: تقل

، مجعه، وهو "مشائل البخاري : " قاله أبو جعفر حممد بن أيب حامت البخاري، وراق أيب عبد اهللا يف كتاب
  .جزء ضخم

: أنبأين به أمحد بن أيب اخلري، عن حممد بن إمساعيل الطرسوسي، أن حممد بن طاهر احلافظ أجاز له، قال
ا أمحد بن علي بن خلف، أخربنا أبو طاهر أمحد بن عبد اهللا بن مهرويه الفارسي املؤدب، قدم علينا أخربن

من مرو لزيارة أيب عبد اهللا السلمي، أخربنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن يوسف بن مطر 
  . فبهذا السندمسعت حممد بن أيب حامت، فذكر الكتاب فما أنقله عنه،: الفربري، حدثنا جدي، قال

مث إن أبا عبد اهللا فيما أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه سنة ست عشرة 
وست مئة أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا أبو بكر أمحد بن علي، أخربنا هبة اهللا بن احلسن احلافظ، 

  أخربنا
__________  

وزاد النووي [ رحيان هذا هو أبو جد عبد اهللا بن حممد املسندي : ٦  /٢" تارخيه " قال اخلطيب يف ) ١(
  .، وعبد اهللا بن حممد هو ابن جعفر بن ميان البخاري اجلعفي]بفتح النون : رمحه اهللا

جعفي، الن أبا جده أسلم على يدي أيب جد عبد اهللا املسندي وميان جعفي، فنسب : والبخاري قيل له
  .إليه النه مواله من فوق

)(*  

)١٢/٣٩٢(  

  

أمحد بن حممد بن حفص، أخربنا حممد بن أمحد بن سليمان، أخربنا خلف من حممد، حدثنا حممد بن أمحد 
ذهبت عينا حممد بن إمساعيل يف صغره، فرأت والدته يف املنام : بن الفضل البلخي، مسعت أيب يقول

بنك بصره لكثرة بكائك، أو كثرة يا هذه، قد رد اهللا على ا: إبراهيم اخلليل عليه السالم، فقال هلا



  ).١(دعائك، شك البلخي، فأصبحنا وقد رد اهللا عليه بصره 
أهلمت : كيف كان بدء أمرك ؟ قال: قلت اليب عبد اهللا: وبالسند، املاضي إىل حممد بن أيب حامت، قال

  .حفظ احلديث وأنا يف الكتاب
  .عشر سنني، أو أقل: كم كان سنك ؟ فقال: فقلت

  .الكتاب بعد العشر، فجعلت أختلف إىل الداخلي وغريهمث خرجت من 
إن أبا الزبري مل يرو عن : سفيان، عن أيب الزبري، عن إبراهيم، فقلت له: فقال يوما فيما كان يقرأ للناس

  .إبراهيم
  .ارجع إىل االصل: فانتهرين، فقلت له

ن عدي، عن إبراهيم، فأخذ هو الزبري ب: كيف هو يا غالم ؟ قلت: فدخل فنظر فيه، مث خرج، فقال يل
  .صدقت: القلم مين، وأحكم كتابه، وقال

  .ابن كم كنت حني رددت عليه ؟ قال ابن إحدى عشرة سنة: فقيل للبخاري
، )٢(فلما طعنت يف ست عشرة سنة، كنت قد حفظت كتب ابن املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤالء 

  ).٣(وختلفت يف طلب احلديث ! خي ا مث خرجت مع أمي وأخي أمحد إىل مكة، فلما حججت رجع أ
__________  

 / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٧٠": ذيب الكمال " ، و ٢٧٤ / ١" طبقات احلنابلة ) " ١(
  .٤٧٨": مقدمة فتح الباري " ، و ٢١٦

  .يعين أصحاب الرأي: ٤٧٩": مقدمة الفتح " قال ابن حجر يف ) ٢(
  "طبقات الشافعية " ، و ١١٦٩":  الكمال ذيب" ، و ٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .٤٧٩، ٤٧٨": مقدمة الفتح " ، و ٢١٦ / ٢للسبكي 
(*)  

)١٢/٣٩٣(  

  

ذكر تسمية شيوخه وأصحابه مسع ببخارى قبل أن يرحتل من مواله من فوق عبد اهللا بن حممد بن عبد 
اعة، ليسوا من كبار البيكندي، ومج) ١(اهللا بن جعفر بن اليمان اجلعفي املسندي، وحممد بن سالم 

  .شيوخه
  .مث مسع ببلخ من مكي بن إبراهيم، وهو من عوايل شيوخه

  .ومسع مبرو من عبدان بن عثمان، وعلي بن احلسن بن شقيق، وصدقة بن الفضل، ومجاعة
  .وبنيسابور من حيىي بن حيىي، ومجاعة



  .وبالري إبراهيم بن موسى
من حممد بن عيسى ابن الطباع، وسريج بن النعمان، وببغداد إذ قدم العراق يف آخر سنة عشر ومئتني 

  .وحممد بن سابق، وعفان
وبالبصرة من أيب عاصم النبيل، واالنصاري، وعبد الرمحن بن محاد الشعيثي صاحب ابن عون، ومن 

  .حممد بن عرعرة، وحجاج بن منهال، وبدل بن احملرب، وعبد اهللا بن رجاء، وعدة
وأيب نعيم، وخالد بن خملد، وطلق بن غنام، وخالد بن يزيد املقرئ ممن وبالكوفة من عبيداهللا بن موسى، 

  .قرأ على محزة
__________  

حممد بن سالم البيكندي احلافظ شيخ البخاري ما ذكر : ٣٧٨ / ١" املشتبه " قال الذهيب يف ) ١(
  .اخلطيب وال ابن ماكوال فيه سوى التخفيف

  .ال، ومل يتابعثقله االكثر، كذا ق" املطالع " وقال صاحب 
  . بالتخفيف- وإليه املفزع واملرجع -" تاريخ خبارى " وقد ذكره غنجار يف 

  حممد بن سالم،: ١ / ٧٠ / ١" ذيب االمساء واللغات " وقال االمام النووي يف 
  .بتشديدها: بتخفيف الالم، على االصح، وقيل

(*)  

)١٢/٣٩٤(  

  

ىي، وحسان بن حسان البصري، وأيب الوليد أمحد بن حممد ومبكة من أيب عبدالرمحن املقرئ، وخالد بن حي
  .االزرقي واحلميدي

  .وباملدينة من عبد العزيز االويسي، وأيوب بن سليمان بن بالل، وإمساعيل بن أيب أويس
  .ومبصر سعيد بن أيب مرمي، وأمحد بن إشكاب، وعبد اهللا بن يوسف، وأصبغ، وعدة

س، وعلي بن عياش، وبشر بن شعيب، وقد مسع من أيب املغرية عبد وبالشام أبا اليمان، وآدم بن أيب إيا
  .القدوس، وأمحد بن خالد الوهيب، وحممد بن يوسف الفريايب، وأيب مسهر، وأمم سواهم

دخلت بلخ، فسألوين أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه : مسعته يقول: وقد قال وراقه حممد بن أيب حامت
  .جل ممن كتبت عنهمحديثا، فأمليت ألف حديث اللف ر

كتبت عن ألف ومثانني رجال، ليس فيهم إال صاحب حديث، كانوا : ومسعته قبل موته بشهر يقول: قال
  ).١(االميان قول وعمل، يزيد وينقص : يقولون

  فأعلى شيوخه الذين حدثوه عن التابعني، وهم أبو عاصم،: قلت



__________  
نقله الاللكائي يف كتاب السنة بسند صحيح، عن : ، وقال٤٤ / ١" الفتح " ذكره احلافظ يف ) ١(

االميان عند السلف هو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل باالركان، وأرادوا : البخاري، قال احلافظ
هو اعتقاد : بذلك أن االعمال شرط يف كماله، ومن هنا نشأ هلم القول بالزيادة، والنقص، واملرجئة قالوا

  هو العمل والنطق: الواونطق فقط، واملعتزلة ق
واالعتقاد، والفارق بينهم وبني السلف أم جعلوا االعمال شرطا يف صحته، والسلف جعلوها شرطا يف 

  .كماله
  .وانظر متام كالمه

(*)  

)١٢/٣٩٥(  

  

  .واالنصاري، ومكي بن إبراهيم، وعبيداهللا بن موسى، وأبو املغرية، وحنوهم
  .زاعي، وابن أيب ذئب، وشعبة، وشعيب بن أيب محزة، والثوريوأوساط شيوخه الذين رووا له عن االو

  .مث طبقة أخرى دوم كأصحاب مالك، والليث، ومحاد بن زيد، وأيب عوانة
  .مثل أصحاب ابن املبارك، وابن عيينة، وابن وهب، والوليد بن مسلم) ١(والطبقة الرابعة من شيوخه 

، وحممد بن عبد اهللا )٢(لذي روى عنه الكثري ويدلسه مث الطبقة اخلامسة، وهو حممد بن حيىي الذهلي ا
  .املخرمي، وحممد بن عبدالرحيم صاعقة، وهؤالء هم من أقرانه

حدثنا أبو مسهر، أو حدثنا رجل ": الصحيح " وقد مسع من أيب مسهر، وشك يف مساعه، فقال يف غري 
  .عنه

  ).٣(دخل اجلزيرة وورى أمحد بن عبدامللك بن واقد احلراين، لقيه بالعراق، ومل ي
  .دخلت على معلى بن منصور الرازي ببغداد سنة عشر: وقال

__________  
أي يصفه ) ٢ (٤٨٠، ٤٧٩: مراتب شيخه على الطبقات أيضا" مقدمة الفتح " اتبع ابن حجر يف ) ١(

  .بأوصاف ال تعرف عند كثري من الناس
  .بل دخل اجلزيرة: يف هامش االصل ما نصه) ٣(

  . يف التاريخبينه ابن عساكر
للحاكم أنه مسع باجلزيرة من " تاريخ نيسابور " ويف : ٢١٤ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " وجاء يف 

  أمحد بن الوليد بن الورتنيس احلراين، وإمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة الرقي، وعمرو بن



  .خالد، وأمحد بن عبدامللك بن واقد احلراين
رة، ومل يسمع عن أمحد بن الوليد، إمنا روى عن رجل عنه، وال من ابن وهذا وهم، فإنه مل يدخل اجلزي

  .زرارة، إمنا امساعيل بن عبد اهللا الذي يروي عنه هو إمساعيل بن أيب أويس
  .وأما ابن واقد، فإنه مسع منه ببغداد، وعمرو بن خالد مسع منه مبصر

  .نبه على هذا شيخنا احلافظ املزي فيما رأيته خبطه
(*)  

)١٢/٣٩٦(  

  

أبو عيسى الترمذي، وأبو حامت، وإبراهيم بن إسحاق احلريب، وأبو بكر بن : روى عنه خلق كثري، منهم
أيب الدنيا، وأبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم، وصاحل بن حممد جزرة، وحممد بن عبد اهللا احلضرمي 

 إسحاق بن خزمية، وعمر بن مطني، وإبراهيم بن معقل النسفي، وعبد اهللا بن ناجية، وأبو بكر حممد بن
" حممد بن جبري، وأبو قريش حممد بن مجعة، وحيىي بن حممد بن صاعد، وحممد بن يوسف الفربري راوي 

، ومنصور بن حممد مزبزدة، وأبو بكر بن أيب داود، واحلسني والقاسم ابنا احملاملي، وعبد اهللا "الصحيح 
  .وحممود بن عنرب النسفي، وأمم ال حيصونبن حممد بن االشقر، وحممد ابن سليمان بن فارس، 

  ".صحيحه " وروى عنه مسلم يف غري 
" ، لكن قد حكى النسائي يف كتاب )١(، ومل يصح "سننه " إن النسائي روى عنه يف الصيام من : وقيل

  .له أشياء عن عبد اهللا بن أمحد اخلفاف، عن البخاري" الكىن 
خاري وأصحابه على املعجم كعادته وذكر خلقا سوى من وقد رتب شيخنا أبو احلجاج املزي شيوخ الب

  .ذكرت
__________  

البن مندة، " االميان " بل روى عنه النسائي، وقع له ذلك يف كتاب : يف هامش االصل ما نصه) ١(
قال النسائي يف : حدثنا محزة، حدثنا النسائي، حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري، فذكر فائدة: قال

   حممد بن إمساعيل، حدثنا حفص بن عمر بنحدثنا: الصيام
  .ما لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلارث، عن محاد حديث

  .هكذا رواه محزة الكناين، واحلسن بن اخلضر االسيوطي، وابن حيويه النيسابوري، عن النسائي
 بن إمساعيل وهو ويف أصل الصوري خبطه عن ابن النحاس، عن محزة الكناين، عن النسائي، حدثنا حممد

  .أبو بكر الطرباين
  .وقال ابن السين وحده عن النسائي، حدثنا حممد بن امساعيل البخاري



  .ومل جند للنسائي غري ذا إن كان ابن السين حفظه وما نسبه من عنده معتقدا أنه البخاري: قال املزين
له، " الكىن " ة، روى يف كتاب وقد روى النسائي الكثري عن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم، وهو ابن علي

  .عن عبد اهللا بن أمحد اخلفاف، عن البخاري عدة أحاديث
  .فهذه قرينة يف أنه مل يلق البخاري، واهللا أعلم

(*)  

)١٢/٣٩٧(  

  

وقد أنبأنا املؤمل بن حممد وغريه أن أبا اليمن اللغوي أخربهم، أخربنا أبو منصور القزاز، أخربنا أبو بكر 
أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي احلرشي بنيسابور، مسعت أبا إسحاق إبراهيم بن أمحد اخلطيب، أخربنا 

حملمد بن إمساعيل " الصحيح " مسع كتاب : البلخي، يروي عن حممد بن يوسف الفربري، أنه كان يقول
  ).٢(ألف رجل، فما بقي أحد يرويه غريي ) ١(تسعون 

الفربري، ومحاد بن شاكر، : خاري مجاعة، منهمالب" صحيح " روى : وقال حممد بن طاهر املقدسي
  .وإبراهيم بن معقل، وطاهر بن حممد ابن خملد النسفيان

أبو طلحة " الصحيح " آخر من حدث عن البخاري ب : وقال االمري احلافظ أبو نصر بن ماكوال
  .منصور بن حممد بن علي البزدي من أهل بزدة
  .وكان ثقة، تويف سنة تسع وعشرين وثالث مئة

  أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق االبرقوهي بقراءيت، أخربنا أبو
بكر زيد بن هبة اهللا البغدادي، أخربنا أمحد بن املبارك بن قفرجل، أخربنا عاصم بن احلسن، أخربنا عبد 
الواحد بن حممد بن مهدي، حدثنا أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل احملاملي سنة تسع وعشرين وثالث 

 عن أيب -الثوري :  يعين-حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري، حدثنا حممد بن يوسف، حدثنا سفيان مئة، 
  أخربين جدي أبو بردة، عن أبيه أيب: بردة، قال

__________  
  .سبعون": ذيب االمساء واللغات " يف ) ١(
 ٧٣ / ١" ء واللغات ذيب االمسا" ، و ٩ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٢٧٤ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٢(
  .٤٩٢": مقدمة الفتح " ، و ١١٦٩": ذيب الكمال " ، و ١٩٠ / ٤" وفيات االعيان " ، و ١/ 

(*)  

)١٢/٣٩٨(  

  



  ".املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: موسى قال
اشفعوا : " قبل علينا بوجهه، فقالوشبك بني أصابعه، وكان جالسا، فجاءه رجل أو طالب حاجة، فأ

  ".اهللا على لسان رسوله ما شاء ) ١(فلتؤجروا، وليقض 
أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد اهلامشي، أخربنا حممد بن أمحد القطيعي ببغداد، أخربنا حممد بن عبيداهللا 

حيىي بن حممد بن صاعد، الد، أخربنا حممد بن حممد الزينيب، أخربنا حممد بن عبدالرمحن املخلص، حدثنا 
حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري، حدثنا محاد، عن يونس وحبيب، وحيىي بن عتيق، وهشام عن حممد بن 

  .أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خترج ذوات اخلدور يوم العيد: سريين، عن أم عطية، قالت
  ).٢" (يشهدن اخلري، ودعوة املسلمني : " فاحليض ؟ قال: قيل

  هذان حديثان صحيحان من عايل ما وقع لنا من رواية أيب عبد اهللا
  ".الصحيح " سوى 

__________  
 / ١٠" الصحيح " وليقضي، بإثبات الياء، واملثبت من : ٥ / ٢" تاريخ بغداد " يف االصل، و ) ١(

" وليقض " كذا ثبت يف هذه الرواية : باب تعاون املؤمنني بعضهم بعضا، قال احلافظ:  يف االدب٣٧٧
بغري الم، ويف رواية مسلم " ويقضي : " بالالم، وكذا يف رواية أيب أسامة للكشميهين فقط، وللباقني

ال يصح أن : أيضا، قال القرطيب" فليقض " من طريق علي بن مسهر، وحفص بن غياث ) ٢٦٢٧(
بغري ياء مد، " وليقض " ة تكون هذه الالم الم االمر، الن اهللا ال يؤمر، وال الم كي، النه ثبت يف الرواي

  .اللهم اقض، أو االمر هنا مبعىن اخلرب: حيتمل أن تكون مبعىن الدعاء، أي: مث قال
وسنن أيب داود ) ٢٦٧٤(و ) ١٩٢٩(والترمذي ) ٢٥٨٥(، ومسلم ٧١ / ٥وانظر البخاري 

  .٧٨ / ٥والنسائي ) ٥١٣١(
 / ٢ يف أول ستر العورة و ٣٩٥  /١هو من طريق حممد بن سريين، عن أم عطية عند البخاري ) ٢(

  .باب اعتزال احليض املصلى: ٣٩١، ٣٩٠باب خروج النساء واحليض إىل املصلى و :  يف اليدين٣٨٦
باب ذكر إباحة خروج النساء يف العيدين إىل املصلى وشهود اخلطبة، : يف صالة العيدين) ٨٩٠(ومسلم 

  .١٨١، ١٨٠ / ٣والنسائي ) ١١٣٦(وأىب داود ) ٥٣٩(والترمذي 
(*)  

)١٢/٣٩٩(  

  

فهو أعلى ما وقع لنا من الكتب الستة يف أول ما مسعت احلديث، وذلك يف سنة " الصحيح " وأما 
  ).١(اثنتتني وتسعني وست مئة 



لو رحل الرجل من مسرية سنة لسماعه ) ! ! ٢(فما ظنك بعلوه اليوم وهو سنة مخس عشرة وسبع مئة 
  .ملا فرط

الثني، وهو أعلى الكتب الستة سندا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شئ كيف وقد دام علوه إىل عام ث
كثري من االحاديث، وذلك الن أبا عبد اهللا أسن اجلماعة، وأقدمهم لقيا للكبار، أخذ عن مجاعة يروي 

  .عن رجل عنهم) ٣(االئمة اخلمسة 
: بد اهللا حممد بن إمساعيل يقولمسعت أبا ع: ذكر رحلته وطلبه وتصانيفه قال حممد بن أيب حامت البخاري

حججت، ورجع أخي بامي، وختلفت يف طلب احلديث فلما طعنت يف مثان عشرة، جعلت أصنف قضايا 
  ).٤(الصحابة والتابعني وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد اهللا بن موسى 

  .مرةإذ ذاك عند قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الليايل املق" التاريخ " وصنفت كتاب 
  ).٥(وقل اسم يف التاريخ إال وله قصة، إال أين كرهت تطويل الكتاب 

__________  
  . ه يف كفر بطنا٦٧٣فالذهيب كان عمره يف أول مساع احلديث تسع عشر سنة، النه ولد سنة ) ١(
 هذا  ه هذا إذا مل يكن٧١٥قبل سنة " سري أعالم النبالء " هذا التحديد يبني لنا أن الذهيب قد ألف ) ٢(

  .له" تاريخ االسالم " النص يف 
  .مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة: أي) ٣(
  .٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
"  و ٢١٦ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١٦٩": ذيب الكمال " ، و ٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٥(

  .٤٧٩": مقدمة الفتح 
(*)  

)١٢/٤٠٠(  

  

اء مبرو وأنا صيب، فإذا جئت أستحيي أن أسلم عليهم، فقال يل مؤدب من وكنت أختلف إىل الفقه
  .اثنني، وأردت بذلك حديثني، فضحك من حضر الس: كم كتبت اليوم ؟ فقلت: أهلها

دخلت على احلميدي وأنا : ومسعته يقول! ! ال تضحكوا، فلعله يضحك منكم يوما : فقال شيخ منهم
  ابن مثان عشرة سنة، وبينه

قد جاء من يفصل بيننا، فعرضا علي، : آخر اختالف يف حديث، فلما بصر يب احلميدي قالوبني 
  .فقضيت للحميدي على من خيالفه، ولو أن خمالفه أصر على خالفه، مث مات على دعواه، ملات كافرا

، وابن أخربنا أبو علي بن اخلالل، أخربنا أبو الفضل اهلمداين، أخربنا السلفي، أخربنا أبو على الربداين



أخربنا هناد بن إبراهيم، أخربنا حممد بن أمحد غنجار، أخربنا خلف بن حممد اخليام، : الطيوري، قاال
كتبنا عن : مسعت الفضل بن إسحاق البزاز، حدثنا أمحد بن منهال العابد، حدثنا أبو بكر االعني قال

  .البخاري على باب حممد بن يوسف الفريايب، وما يف وجهه شعرة
  ).١(ابن سبع عشرة سنة : ابن كم أنت ؟ قال: فقلنا

كنت عند إسحاق بن راهويه، : مسعت إبراهيم بن معقل، مسعت أبا عبد اهللا يقول: وقال خلف اخليام
لو مجعتم كتابا خمتصرا لسنن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فوقع ذلك يف قليب، : فقال بعض أصحابنا

  ).٢(فأخذت يف مجع هذا الكتاب 
__________  

  .٢١٧ / ٢" طبقات السبكي ) " ١(
  .٢٢١ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٦٩": ذيب الكمال " ، و ٩ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٢/٤٠١(  

  

  .أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مئة الف حديث: أن البخاري قال) ١...(وعن
أبو منصور القزاز، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أنبأنا املؤمل بن حممد وغريه، أنبأنا أبو اليمن الكندي، أخربنا 

  قال يل: حدثين علي بن حممد العطار بالري، مسعت أبا اهليثم الكشميهين، مسعت الفربري يقول
حديثا إال اغتسلت قبل ذلك، وصليت ركعتني " الصحيح " ما وضعت يف كتايب : حممد بن إمساعيل

)٢.(  
ا السلفي، أخربنا أبو عبد اهللا الرازي، حدثنا عبد اهللا بن أخربنا ابن اخلالل، أخربنا اهلمداين، أخربن

الوليد، أخربنا أمحد بن احلسن بن بندار، أخربنا أبو أمحد بن عدي، مسعت احلسن بن احلسني البزاز، 
ما أدخلت يف هذا الكتاب إال ما صح، وتركت من : مسعت إبراهيم بن معقل، مسعت البخاري يقول

  ).٣ (الصحاح كي ال يطول الكتاب
  حتفظ: وقال أبو جعفر حممد بن أيب حامت، قلت اليب عبد اهللا

__________  
  .بياض يف االصل) ١(

  .وكذا يف نسخة أمحد الثالث
كتب إيل : أخربنا أبو بكر أمحد بن ثابت احملدث، قال: ٢٧٥، ٢٧٤ / ١" طبقات احلنابلة " وجاء يف 

: حممد بن أمحد بن مكي اجلرجاين حدثهم، قالعلي بن أيب حامد حممد االصفهاين يذكر أن أبا أمحد 



 -أخرجت هذا الكتاب : قال حممد بن إمساعيل: مسعت بعض أصحابنا يقول: مسعت السعداين يقول
  . من زهاء ست مئة ألف حديث-" الصحيح : " يعين

  .١١٦٩": ذيب الكمال " ، و ٨ / ٢" تاريخ بغداد " وكذا هو يف 
 ٧٤ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٩ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٢٧٤ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٢(
 / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٦٩": ذيب الكمال " ، و ١٩٠ / ٤" وفيات االعيان " ، و ١/ 

  .٤٩٠": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٠
 ٧٤ / ١" ات ذيب االمساء واللغ" ، و ٩ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٢٧٥ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٣(
  .٢٢١ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٦٩": ذيب الكمال " ، و ١/ 

(*)  

)١٢/٤٠٢(  

  

  ).١(ال خيفى علي مجيع ما فيه : مجيع ما أدخلت يف املصنف ؟ فقال
  .صنفت مجيع كتيب ثالث مرات: ومسعته يقول
  لو: ومسعته يقول

صنفته ثالث : ، وال عرفوه، مث قال"التاريخ " هؤالء مل يفهموا كيف صنفت ) ٢(نشر بعض أستاذي 
  ).٣(مرات 

الذي صنفت، فأدخله على عبد اهللا بن طاهر، " التاريخ " أخذ إسحاق بن راهويه كتاب : ومسعته يقول
فنظر فيه عبد اهللا، فتعجب، منه، وقال لست أفهم تصنيفه : أيها االمري، أال أريك سحرا ؟ قال: فقال

)٤.(  
دخل حممد بن إمساعيل إىل العراق يف آخر : يقول: ق بن أمحد بن خلفمسعت إسحا: وقال خلف اخليام
  .سنة عشر ومئتني

دخلت بغداد آخر مثان مرات، يف كل ذلك أجالس أمحد : مسعت البخاري يقول: وقال حممد بن أيب حامت
:  قال!يا أبا عبد اهللا، تدع العلم والناس، وتصري إىل خراسان ؟ : بن حنبل، فقال يل يف آخر ما ودعته

  ).٥(فأنا اآلن أذكر قوله 
__________  

  .٢٢١ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٦٩": ذيب الكمال " ، و ٩ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  ".إسنادي : "  إىل٢٢١ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٧ / ٢" تاريخ بغداد " تصحفت يف ) ٢(

  ".استاري : "  إىل٤٨٨": مقدمة الفتح " كما تصحفت يف 



  .٤٨٨": مقدمة الفتح " ، و ٢٢١ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
" ، و ٢٢١ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٦٩": ذيب الكمال " ، و ٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(

  .٤٨٤": مقدمة الفتح 
 / ٢" سبكي طبقات ال" ، و ٢٣، ٢٢ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٢٧٧ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٥(

٢١٧.  
(*)  

)١٢/٤٠٣(  

  

وقال أبو عبد احلاكم أول ما ورد البخاري نيسابور سنة تسع ومئتني، ووردها يف االخري سنة مخسني 
  .ومئتني، فأقام ا مخس سنني حيدث على الدوام

أخربنا أبو حفص بن القواس، أخربنا أبو القاسم بن احلرستاين قراءة عليه سنة تسع وست مئة وأنا 
ضر، أخربنا أبو احلسن علي بن املسلم الفقيه، أخربنا احلسني بن حممد اخلطيب، أخربنا حممد بن أمحد حا

كنت مع حممد بن : الغساين، حدثين أمحد بن حممد بن آدم، حدثنا حممد بن يوسف البخاري، قال
مثان عشرة مرة إمساعيل مبرتله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها يف ليلة 

)١.(  
كان أبو عبد اهللا، إذا كنت معه يف سفر، جيمعنا بيت واحد إال يف القيظ : وقال حممد بن أيب حامت الوراق

أحيانا، فكنت أراه يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين مرة، يف كل ذلك يأخذ القداحة، 
  ).٢(فيوري نارا، ويسرج، مث خيرج أحاديث، فيعلم عليها 

حول حممد بن : مسعت عدة من املشايخ، يقولون: مسعت عبد القدوس بن مهام يقول: وقال ابن عدي
إمساعيل تراجم جامعه بني قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومنربه، وكان يصلي لكل ترمجة ركعتني 

)٣.(  
__________  

  .٢٢٠ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٧٠": ذيب الكمال ) " ١(
": ذيب الكمال " ، و ١ / ٧٥ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .٤٨٢": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٠ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٧٠
وقال آخرون منهم أبو الفضل حممد بن : ، وقال النووي١ / ٧٤ / ١" ذيب االمساء واللغات ) " ٣(

  .مبكة، وقيل بالبصرة: قيلطاهر املقدسي صنفه ببخارى، و
  وكل هذا صحيح، ومعناه أنه كان يصنف فيه يف كل بلدة من هذه البلدان، فإنه بقي يف تصنيفه ست



  .عشرة سنة
  = (*) وقال ابن ٤٩٠": مقدمة الفتح " ، و ١١٦٩": ذيب الكمال " واخلرب يف 

)١٢/٤٠٤(  

  

ت عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيين يف س" الصحيح " صنفت : مسعت البخاري يقول) ١:...(وقال
  .وبني اهللا تعاىل

 بالشام، -الفريايب : كنا عند حممد بن يوسف يعين: مسعت هانئ بن النضر يقول: وقال حممد بن أيب حامت
وحنوه، وكان حممد بن إمساعيل معنا، وكان ال يزامحنا يف ) ٢(وكنا نترته فعل الشباب يف أكل الفرصاد 

  .كب على العلمشئ مما حنن فيه، وي
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، كأنه ميشي، : مسعت النجم بن الفضيل يقول: وقال حممد

وحممد بن إمساعيل ميشي خلفه، فكلما رفع النيب صلى اهللا عليه وسلم قدمه، وضع حممد بن إمساعيل 
  ).٣(قدمه يف املكان الذي رفع النيب صلى اهللا عليه وسلم قدمه 

__________  
وال ينايف هذا ما تقدم، النه حيمل على أنه يف االول كتبه يف املسودة، وهنا حوله من املسودة : حجر= 

  .إىل املبيضة
  .بياض يف االصل) ١(

  .وكذا يف نسخة أمحد الثالث
أخربنا أمحد املؤرخ، حدثنا أبو الوليد الدربندي، مسعت حممد : ٢٧٦ / ١" طبقات احلنابلة " وجاء يف 

مسعت حممد ابن : لفضل، مسعت أبا إسحاق الزجناين، مسعت عبدالرمحن بن رساس البخاري يقولبن ا
لست عشرة سنة، خرجته من ست مئة ألف حديثه، " الصحيح " صنفت كتايب : إمساعيل البخاري يقول

  .وجعلته حجة فيما بيين وبني اهللا تعاىل
" و " الزجناين : " بدل" رساين " و " لرحياين ا"  بالسند نفسه ولكن فيه ١٤ / ٢" تاريخ بغداد " ويف 

  ".رساس 
: وروينا من جهات عن البخاري رمحه اهللا قال: ١ / ٧٤ / ١" ذيب االمساء واللغات " ويف 

  .١٩٠ / ٤" وفيات االعيان " واخلرب يف ...صنفت
  .١١٧٠": ذيب لكمال " و 

  طبقات" وقال السبكي يف 
: روي من وجهني ثابتني عن البخاري أنه قال: نا أبو عبد اهللا احلافظقال شيخ: " ٢٢١ / ٢" الشافعية 



أخرجت هذا الكتاب من حنو ست مئة ألف حديث، وصنفته يف ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما 
  .بيين وبني اهللا

  .٤٩٠": مقدمة الفتح " وانظر 
  .أي عجم الزبيب والعنب) ٢(

  .التوت، وقيل محله، وهو االمحر منه: والفرصاد
": ذيب الكمال " ، و ١ / ٦٨ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٠ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .٤٩٠": مقدمة الفتح " ، و ٢٢١ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٧٠
(*)  

)١٢/٤٠٥(  

  

كان شيخ مير بنا يف جملس الداخلي، فأخربه باالحاديث الصحيحة مما : وقال مسعت أبا عبد اهللا يقول
يا أبا عبد اهللا، رئيسنا يف أبو جاد، وقال بلغين أن أبا : رض علي، وأخربه بقوهلم، فإذا هو يقول يل يومايع

هل من دواء يشربه الرجل، فينتفع به : بالذر، فقلت له يوما خلوة: عبد اهللا شرب دواء احلفظ يقال له
 من مة الرجل، ومداومة النظر ال أعلم، مث أقبل علي، وقال ال أعلم شيئا أنفع للحفظ: للحفظ ؟ فقال

)١.(  
وذاك أين كنت بنيسابور مقيما، فكان ترد إيل من خبارى كتب، وكن قرابات يل يقرئن سالمهن يف : قال

الكتب، فكنت اكتب كتابا إىل خبارى، وأردت أن أقرئهن سالمي، فذهب علي أساميهن حني كتبت 
مل تكن كتابيت للحديث : مسعته يقول:  العلم، وقالكتايب، ومل أقرئهن سالمي، وما أقل ما يذهب عين من

  .كما كتب هؤالء
  .كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن امسه وكنيته ونسبته ومحله احلديث، إن كان الرجل فهما

  .فإن مل يكن سألته أن خيرج إيل أصله ونسخته
  .فأما اآلخرون ال يبالون ما يكتبون، وكيف يكتبون

  ما رأيت أحدا حيسن طلب: يقولوقال مسعت العباس الدوري 
  .احلديث مثل حممد بن إمساعيل، كان ال يدع أصال وال فرعا إال قلعه

  .ال تدعوا من كالمه شيئا إال كتبتموه: مث قال لنا
  .كتب إىل أيب عبد اهللا بعض السالطني يف حاجة له، ودعا له دعاء كثريا: وقال

وصل إيل كتابك : إليك اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعدسالم عليك، فإين أمحد : فكتب إليه أبو عبد اهللا
  وفهمته، ويف بيته يؤتى



__________  
  .٤٨٨": مقدمة الفتح ) " ١(

(*)  

)١٢/٤٠٦(  

  

  .احلكم والسالم
أبا زرعة كالصيب جالسا بني يدي حممد ] رأيت [ مسعت إبراهيم اخلواص، مستملي صدقة، يقول : وقال

  ).١(احلديث بن إمساعيل، يسأله عن علل 
مسعت أبا عمرو أمحد بن ": تاريخ خبارى " ذكر حفظه وسعة علمه وذكائه قال حممد بن أمحد غنجار يف 

مسعت حممد بن : حممد املقرئ، مسعت مهيب بن سليم، مسعت جعفر بن حممد القطان إمام كرمينية يقول
، ما عندي )٢(أكثر كتبت عن ألف شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم عشرة آالف و: إمساعيل يقول

  ).٣(حديث إال أذكر إسناده 
وحدثنا حممد بن عمران اجلرجاين، مسعت عبد الرمحن بن حممد البخاري، مسعت حممد بن : قال غنجار

لقيت أكثر من ألف رجل أهل احلجاز والعراق والشام ومصر، لقيتهم كرات، أهل : إمساعيل يقول
ربع مرات، وباحلجاز ستة أعوام، وال أحصي كم دخلت الشام ومصر واجلزيرة مرتني، وأهل البصرة أ

  الكوفة وبغداد مع حمدثي خراسان،
الفريايب وأبا : املكي بن إبراهيم، وحيىي بن حيىي، وابن شقيق، وقتيبة، وشهاب بن معمر، وبالشام: منهم

  .مسهر، وأبا املغرية، وأبا اليمان، ومسى خلقا
  ذهفما رأيت واحدا منهم خيتلف يف ه: مث قال

__________  
  .٢٢٢ / ٢" طبقات السبكي ) " ١(
  .٢٢٢ / ٢" طبقات السبكي ) " ٢(
  .١١٧٠": ذيب الكمال " ، و ١٠ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٢٧٥ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٣(

(*)  

)١٢/٤٠٧(  

  



  .االشياء، أن الدين قول وعمل، وأن القرآن كالم اهللا
كان أبو عبد اهللا البخاري : ت حاشد بن إمساعيل وآخر يقوالنمسع: وقال حممد بن أيب حامت الوراق

إنك : خيتلف معنا إىل مشايخ البصرة وهو غالم، فال يكتب، حىت أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له
إنكما قد أكثرمتا علي وأحلحتما، : ختتلف معنا وال تكتب، فما تصنع ؟ فقال لنا يوما بعد ستة عشر يوما

  .تمافاعرضا علي ما كتب
فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على مخسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر القلب، حىت 

  .كتبنا من حفظه) ١(جعلنا حنكم 
  ).٣(فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد ! ، وأضيع أيامي ؟ )٢(أترون أين أختلف هدرا : مث قال

خلفه يف طلب احلديث وهو شاب حىت كان أهل املعرفة من البصريني يعدون : ومسعتهما يقوالن: قال
  .يغلبوه على نفسه، وجيلسوه يف بعض الطريق، فيجتمع عليه ألوف، أكثرهم ممن يكتب عنه

  ).٤(وكان شابا مل خيرج وجهه 
  مسعت عدة مشايخ: وقال أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ

 فاجتمعوا وعمدوا إىل مئة حيكون أن حممد بن إمساعيل البخاري قدم بغداد، فسمع بن أصحاب احلديث،
  حديث، فقلبوا متوا وأسانيدها، وجعلوا منت هذا االسناد هذا، وإسناد هذا املنت هذا، ودفعوا إىل كل

__________  
  .استثبته ومنعه من الفساد واخلطأ: يقال حكم الشئ وأحكمه) ١(
  .هدر يهدر، بالكسر، ويهدر، بالضم، هدرا وهدرا، أي بطل) ٢(
" طبقات السبكي " ، و ١٥، ١٤ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٢٧٧، ٢٧٦ / ١"  احلنابلة طبقات) " ٣(
  .٤٧٩": مقدمة الفتح " ، و ٢١٧ / ٢
  .أي مل ينبت شعر وجهه) ٤(

طبقات " ، و ١ / ٧٠ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٢٧٧ / ١" طبقات احلنابلة " واخلرب يف 
  .٢١٧ / ٢" السبكي 

(*)  

)١٢/٤٠٨(  

  

حد عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري يف الس، فاجتمع الناس، وانتدب أحدهم، فسأل البخاري وا
  .ال أعرفه: عن حديث من عشرته، فقال

  .ال أعرفه: وسأله عن آخر، فقال



  .وكذلك حىت فرغ من عشرته
  .الرجل فهم: فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إىل بعض، ويقولون

  .خاري بالعجز، مث انتدب آخر، ففعل كما فعل االولومن كان ال يدري قضى على الب
  .ال أعرفه: والبخاري يقول

  .ال أعرفه: مث الثالث وإىل متام العشرة أنفس، وهو ال يزيدهم على
أما حديثك االول فكذا، والثاين كذا، والثالث : فلما علم أم قد فرغوا، التفت إىل االول منهم، فقال

  .إىل إسنادهكذا إىل العشرة، فرد كل منت 
  .وفعل باآلخرين مثل ذلك

  .فأقر له الناس باحلفظ
  ).١(الكبش النطاح : فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول

حدثنا منصور بن إسحاق االسدي، مسعت عبد اهللا ابن حممد بن إبراهيم الزاغوين، مسعت : وقال غنجار
  يوسف بن موسى املروروذي

يا أهل العلم، قد قدم حممد بن إمساعيل : اديا يناديكنت بالبصرة يف جامعها، إذ مسعت من: يقول
  .البخاري، فقاموا يف طلبه، وكنت معهم، فرأينا رجال شابا، يصلي خلف االسطوانة

  .فلما فرغ من الصالة، أحدقوا به، وسألوه أن يعقد هلم جملس االمالء، فأجام
ا أهل البصرة، أنا شاب وقد ي: فلما كان الغد اجتمع قريب من كذا كذا ألف فجلس لالمالء وقال

  ).٢(سألتموين أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون الكل 
  حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن جبلة: مث قال

__________  
، ١١٧١": ذيب الكمال " ، و ١٩٠ / ٤" وفيات االعيان " ، و ٢١، ٢٠ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(

  .٤٨٧ و ٤٨٦": مقدمة الفتح " ، و ٢١٩، ٢١٨ / ٢" طبقات السبكي " و 
  .٢١٩ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١٦، ١٥ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .تستفيدوا: ٤٨٧": مقدمة الفتح " ويف 
  .يعين ليست عندكم]: وقال ابن حجر [ 
(*)  

)١٢/٤٠٩(  

  



 بن أيب اجلعد، عن أنس، حدثنا أيب، عن شعبة، عن منصور وغريه، عن سامل: ابن أيب رواد بلديكم، قال
، وذكر ...يا رسول اهللا، الرجل حيب القوم: أن أعرابيا جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .ليس هذا عندكم، إن ما عندكم عن غري منصور، عن سامل: مث قال) ١(احلديث 
 فأما من رواية روى شعبة هذا احلديث عندكم كذا،: وأملى جملسا على هذا النسق يقول يف كل حديث

  ).٢(فالن، فليس عندكم، أو كالما هذا معناه 
  .وكان دخويل البصرة أيام حممد بن عبدامللك بن أيب الشوارب: قال يوسف

ليس يف هبة وكيع إال : ، فقال"اهلبة " قرأ علينا أبو عبد اهللا كتاب : وقال حممد بن أيب حامت الوراق
  .حديثان مسندان أو ثالثة

  ويف
  .هللا بن املبارك مخسة أو حنوهكتاب عبد ا

  ويف كتايب هذا مخس مئة
__________  

باب القضاء والفتيا يف الطريق، من طريق عثمان بن أيب :  يف االحكام١١٦ / ١٣أخرجه البخاري ) ١(
بينما أنا : شيبة، عن جرير، عن منصور، عن سامل بن أيب اجلعد، حدثنا أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

يا رسول اهللا : اهللا عليه وسلم خارجان من املسجد، فلقينا رجل عند سدة املسجد، فقالوالنيب صلى 
يا رسول : ما أعددت هلا ؟ فكأن الرجل استكان، مث قال: مىت الساعة ؟ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ن أحببت أنت مع م: " اهللا ما أعددت هلا كبري صيام وال صالة وال صدقة، ولكن أحب اهللا ورسوله، قال
 يف ٤٦٢ و ٤٥٨ / ١٠ يف الفضائل و ٤٠ / ٧وحديث أنس هذا له طرق عنه انظر البخاري " 

و ) ١٦٣(و ) ١٦٢(و ) ١٦١(باب املرء مع من أحب : يف الرب والصلة) ٢٦٣٩(االدب، ومسلم 
يا رسول اهللا الرجل : قال رجل" ولفظ أيب داود ) ٥١٢٧(وأيب داود ) ٢٣٨٥(والترمذي ) ١٦٤(

املرء " " جل على العمل من اخلري يعمل به وال يعمل مبثله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب الر
  ".مع من أحب 

وعن أيب موسى ) ٢٦٤٠(، ومسلم ٤٦٢، ٤٦١ / ١٠ويف الباب عن ابن مسعود عند البخاري 
مذي وعن صفوان بن عسال املرادي عند التر) ٢٦٤١(، ومسلم ٤٦٢ / ١٠االشعري عند البخاري 

  ).٥١٢٦(وعن أيب ذر عند أيب داود ) ٢٣٨٧(
  .١٦ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٢/٤١٠(  

  



  ).١(حديث أو أكثر 
  .تفكرت أصحاب أنس، فحضرين يف ساعة ثالث مئة: مسعت أبا عبد اهللا يقول: وقال
  ).٢(ما قدمت على أحد إال كان انتفاعه يب أكثر من انتفاعي به : ومسعته يقول: قال
  كان: ومسعت سليم بن جماهد، مسعت أبا االزهر يقول: قال

بسمرقند أربع مئة ممن يطلبون احلديث، فاجتمعوا سبعة أيام، وأحبوا مغالطة حممد بن إمساعيل، فأدخلوا 
إسناد الشام يف إسناد العراق، وإسناد اليمن يف إسناد احلرمني، فما تعلقوا منه بسقطة ال يف االسناد، وال 

  .)٣(يف املنت 
ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي بن املديين، ورمبا : مسعت أبا عبد اهللا يقول: وقال الفربري

  ).٤(كنت أغرب عليه 
رب حديث مسعته بالبصرة كتبته : قال حممد بن إمساعيل يوما: وقال أحيد بن أيب جعفر وايل خبارى

  .بالشام، ورب حديث مسعته بالشام كتبته مبصر
  ).٥(فسكت : با عبد اهللا بكماله ؟ قاليا أ: فقلت له

__________  
  .٤٨٩": مقدمة الفتح " اخلرب يف ) ١(

  .وهو يدلل يف هذا على سعة حفظه
  .٤٨٩": مقدمة الفتح ) " ٢(
  .٤٨٧": مقدمة الفتح ) " ٣(
ذيب الكمال " ، و ١ / ٦٩ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٨، ١٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(

  .٤٨٤": مقدمة الفتح "  و ١١٧٠": 
ويعين هذا ان البخاري يرى جواز الرواية باملعىن، وجواز تقطيع احلديث من غري تنصيص على ) ٥(

  .اختصاره خبالف مسلم
وسبب ذلك أن البخاري صنف كتابه يف طول رحلته، فكان الجل هذا رمبا كتب احلديث من حفظه، 

   = (*)فال يسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرف فيه،

)١٢/٤١١(  

  

ما منت البارحة حىت عددت كم أدخلت مصنفايت من : مسعت أبا عبد اهللا يقول: وقال حممد بن أيب حامت
  .احلديث

  .فإذا حنو مئيت ألف حديث مسندة



  .ما كتبت حكاية قط، كنت أحتفظها: ومسعته يقول
  .يف ليلة" االعتصام " صنفت كتاب : ومسعته يقول
  . شيئا حيتاج إليه إال وهو يف الكتاب والسنةال أعلم: ومسعته يقول

  ).١(نعم : ميكن معرفة ذلك كله ؟ قال: فقلت له
كنت بنيسابور أجلس يف اجلامع، فذهب عمرو بن زرارة، وإسحاق بن راهويه إىل يعقوب : ومسعته يقول

ينا غريب مل نعرفه مذهبنا إذا رفع إل: بن عبد اهللا، وايل نيسابور، فأخربوه مبكاين، فاعتذر إليهم، وقال
  .حبسناه حىت يظهر لنا أمره

لو قيل يل شئ من هذا ما : ال حتسن تصلي، فكيف جتلس ؟ فقال: بلغين أنه قال لك: فقال له بعضهم
  .كنت أقوم من ذلك الس حىت أروي عشرة آالف حديث، يف الصالة خاصة

__________  
  .ويسوقه مبعناه= 

ضور أصوله يف حياة شيوخه، وكان يتحرز يف االلفاظ، ويتحرى يف أما مسلم فقد صنف كتابه يف بلده حب
  .السياق

والبخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه، فاحتاج أن يقطع احلديث الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام 
ليورد كل قطعة منه يف الباب الذي يستدل به على ذلك احلكم الذي استنبط منه، أما مسلم فلم يعتمد 

  .يسوق أحاديث الباب كلها سردا، عاطفا بعضها على بعض يف موضع واحدذلك بل 
  .٤٨٩": مقدمة الفتح " ، و ١١٧؟ ": ذيب الكمال " ، و ١١ / ٢" تاريخ بغداد " واخلرب يف 

، تؤيد مقالة حممد بن إمساعيل هذه، فإنه على ما به من هنات قد "احمللى " وحماولة ابن حزم يف ) ١(
  . على الكتاب والسنة أن يؤلف كتابا يف الفقه يشتمل على مجيع أبواب الفقهاستطاع باعتماده

(*)  

)١٢/٤١٢(  

  

  حدثنا سفيان،: كنت يف جملس الفريايب، فقال: ومسعته يقول
عن أيب عروة، عن أيب اخلطاب، عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يطوف على نسائه يف غسل 

  ).١(واحد 
لس أبا عروة، وال أبا اخلطابفلم يعرف أحد يف ا.  

  .أما أبو عروة فمعمر، وأبو اخلطاب قتادة: فقلت
  .وكان الثوري فعوال هلذا، يكين املشهورين: قال



ما أعددت لقدومي : قدم رجاء احلافظ، فصار إىل أيب عبد اهللا، فقال اليب عبد اهللا: قال حممد بن أيب حامت
أحدثت نظرا، ومل أستعد لذلك، فإن أحببت أن تسأل عن ما : حني بلغك ؟ ويف أي شئ نظرت ؟ فقال

  .شئ، فافعل، فجعل يناظره يف أشياء، فبقي رجاء ال يدري أين هو
  .نعم: هل لك يف الزيادة ؟ فقال استحياء منه وخجال: مث قال له أبو عبد اهللا

  .كتسل إن شئت ؟ فأخذ يف أسامي أيوب، فعد حنوا من ثالثة عشر، وأبو عبد اهللا سا: قال
يا أبا عبد : لقد مجعت، فظن رجاء أنه قد صنع شيئا، فقال اليب عبد اهللا: فلما فرغ قال له أبو عبد اهللا

  .اهللا، فاتك خري كثري
  .فزيف أبو عبد اهللا يف أولئك سبعة أو مثانية، وأغرب عليه أكثر من ستني

نروي حنوا من : ؟ مث قالهات كم رويت أنت : كم رويت يف العمامة السوداء ؟ قال: مث قال له رجاء
  أربعني

__________  
من طريق عبد الرزاق ذا ) ١٠٦١(برقم " مصنف عبد الرزاق " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(

 / ١" صحيحه " من طريق عبد الرزاق، وأخرجه البخاري يف ) ٢٣٠(االسناد، وأخرجه ابن خزمية 
من ) ٢٣١(ه يف غسل واحد، وابن خزمية باب إذا جامع مث عاد، ومن دار على نسائ:  يف الغسل٣٢٤

من طريق شعبة، عن ) ٣٠٩(طريق معاذ بن هشام، حدثين أيب، عن قتادة، عن أنس، وأخرجه مسلم 
باب كثرة النساء و :  يف النكاح٩٨ / ٩ و ٣٣٤ / ١هشام بن زيد، عن أنس، وأخرجه البخاري 

من طريق سفيان، ) ١٤٠(الترمذي  من طريق سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أنس، وأخرجه ٢٧٧
  عن معمر، عن قتادة، عن أنس،

 من طريق إمساعيل بن إبراهيم، عن محيد الطويل، عن ١٤٣ / ١والنسائي ) ٢١٨(وأخرجه أبو داود 
  .أنس بن مالك

(*)  

)١٢/٤١٣(  

  

  .حديثا
  .فخجل رجاء من ذاك، ويبس ريقه

 أصحاب احلديث أن أملي عليهم لكل من دخلت بلخ، فسألين: مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال حممد
  .كتبت عنه حديثا

  .فأمليت ألف حديث اللف رجل ممن كتبت عنهم



  .سئل إسحاق بن إبراهيم عمن طلق ناسيا: قال أبو عبد اهللا: وقال حممد بن أيب حامت
  .فسكت ساعة طويلة متفكرا، والتبس عليه االمر

اهللا عزوجل جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل إن : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقلت أنا
  ).١" (تعمل به أو تكلم 

  .وإمنا يراد مباشرة هذه الثالث العمل والقلب، أو الكالم والقلب وهذا مل يعتقد بقلبه
  ).٢(قويتين، وأفىت به : فقال إسحاق
خبت من كتابه نسخ تلك كان إمساعيل بن أيب أويس إذا انت: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: وقال حممد
  .االحاديث

  ).٣(هذه االحاديث انتخبها حممد بن إمساعيل من حديثي : وقال
  ).٤(رأيت عبد اهللا بن منري يكتب عن البخاري : مسعت الفربري، يقول: وقال حممد

__________  
 باب الطالق يف االغالق والكره:  يف الطالق٣٤٥ / ٩أخرجه من حديث أيب هريرة البخاري ) ١(

باب إذا حنث ناسيا يف االميان، ومسلم :  يف االميان والنذور٤٧٨ / ١١والسكران وانون، و 
والترمذي ) ٢٢٠٩(باب جتاوز اهللا عن حديث النفس أو اخلواطر، وأبو داود : يف االميان) ١٢٧(
  ).٢٥٤٠(، وابن ماجة ١٥٧، ١٥٦ / ٦والنسائي ) ١١٨٣(
  .٤٨٤": مقدمة الفتح ) " ٢(
  .٣٠٢": ة الفتح مقدم) " ٣(
  .٤٨٢": مقدمة الفتح " ، و ١١٧١": ذيب الكمال " ، و ١٩ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٢/٤١٤(  

  

  ).١(أنا من تالميذ حممد بن إمساعيل، وهو معلم : ومسعته يقول
  .عن عبد اهللا بن منري، عن يزيد بن هارون، ومجاعة" صحيحه " وقد روى البخاري أحاديث يف : قلت

  .مل أر مثله: كان زاهدا عابدا حىت قال البخاريو
  .وتويف هو واالمام أمحد يف سنة: قلت

كنا بنيسابور عند إسحاق : ومسعت أبا بكر املديين بالشاش زمن عبد اهللا بن أيب عرابة يقول: قال حممد
، )٢(ين ابن راهويه، وأبو عبد اهللا يف الس، فمر إسحاق حبديث كان دون الصحايب عطاء الكيخارا

قرية باليمن، كان معاوية بن أيب سفيان بعث هذا : يا أبا عبد اهللا، أيش كيخاران ؟ فقال: فقال إسحاق



الرجل، وكان يسميه أبو بكر، فأنسيته إىل اليمن، فمر بكيخاران، فسمع منه عطاء حديثني، فقال له 
  ).٣(يا أبا عبد اهللا، كأنك شهدت القوم : إسحاق

 حممد بن أمحد القومسي، مسعت حممد ابن مخريويه، مسعت حممد بن إمساعيل حدثين: وقال ابن عدي
  ).٤(أحفظ مئة ألف حديث صحيح، وأحفظ مئيت ألف حديث غري صحيح : يقول

__________  
  .٤٢٤: ، وسريد اخلرب يف الصفحة٤٨٥": مقدمة الفتح ) " ١(
  اخلاء املنقوطة،بفتح الكاف، وسكون الياء املنقوطة من حتتها باثنتني، وفتح ) ٢(

هذه النسبة إىل كيخاران، وهي قرية من قرى اليمن، وقد : والراء بني االلفني، ويف آخرها النون
  .الكنجاراين: إىل" مقدمة الفتح " تصحفت يف 

  .٤٨٤": مقدمة الفتح " ، و ١١٦٩": ذيب الكمال " ، و ٨ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
 / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٢٥ / ٢" تاريخ بغداد  " ، و٢٧٥ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٤(

": مقدمة الفتح " ، و ٢١٨ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٧٢": ذيب الكمال " ، و ١ / ٦٨
٤٨٨.  

(*)  

)١٢/٤١٥(  

  

ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل، كان يأخذ الكتاب من العلماء، : ومسعت أبا بكر الكلواذاين يقول: قال
  ).١( عليه اطالعة، فيحفظ عامة أطراف االحاديث مبرة فيطلع

مسعت أبا جعفر حممد بن أيب حامت الوراق يقول يف الزيادات املذيلة على : قال حممد بن يوسف الفربري
مسعت حممد بن :  قال-وليست هي داخلة يف رواية ابن خلف الشريازي :  قلت-مشائل أيب عبد اهللا 

لست للحديث حىت عرفت الصحيح من السقيم، وحىت نظرت يف عامة ما ج: إمساعيل البخاري يقول
  .كتب الرأي، وحىت دخلت البصرة مخس مرات أو حنوها
  .فما تركت ا حديثا صحيحا إال كتبته، إال ما مل يظهر يل

حدثنا أبو عمرو أمحد بن حممد املقرئ، حدثنا أبو بكر حممد بن يعقوب بن ": تارخيه " وقال غنجار يف 
: قدم علينا حممد بن إمساعيل، قال: البيكندي، مسعت علي بن احلسني بن عاصم البيكندي يقوليوسف 

  .فاجتمعنا عنده
  مسعت إسحاق بن راهويه: فقال بعضنا

  .كأين أنظر إىل سبعني ألف حديث من كتايب: يقول



 حديث من لعل يف هذا الزمان من ينظر إىل مئيت ألف! أو تعجب من هذا ؟ : فقال حممد بن إمساعيل
  .كتابه

  ).٢(وإمنا عىن به نفسه 
  :مسعت بعض أصحايب يقول: ذكر ثناء االئمة عليه قال أبو جعفر حممد بن أيب حامت

__________  
  .٤٨٧": مقدمة الفتح ) " ١(
"  و ٢١٨ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٧٢": ذيب الكمال " ، و ٢٥ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .٤٨٨": مقدمة الفتح 
)(*  

)١٢/٤١٦(  

  

كلما دخل : كنت عند حممد بن سالم، فدخل عليه حممد بن إمساعيل، فلما خرج قال حممد بن سالم
  .علي هذا الصيب حتريت، وألبس علي أمر احلديث وغريه

  ).١(وال أزال خائفا ما مل خيرج 
لو :  فقالكنت عند حممد بن سالم البيكندي،: مسعت أبا عمر سليم بن جماهد يقول: قال أبو جعفر

  .جئت قبل لرأيت صبيا حيفظ سبعني ألف حديث
  .فخرجت يف طلبه حىت حلقته: قال
  .نعم، وأكثر: إين أحفظ سبعني ألف حديث ؟ قال: أنت الذي يقول: قال

وال أجيئك حبديث من الصحابة والتابعني إال عرفتك مولد أكثرهم ووفام ومساكنهم، ولست أروي 
لتابعني إال ويل من ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب اهللا، وسنة رسول حديثا من حديث الصحابة أو ا

  ).٢(اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
) ٣(إن أبا عبد اهللا البخاري صار إىل أيب إسحاق السرماري : حدثين بعض أصحايب: وقال أبو جعفر

  لينظر إىل حممد بنمن أراد أن ينظر إىل فقيه حبقه وصدقه، ف: عائدا، فلما خرج من عنده قال أبو إسحاق
  ).٤(إمساعيل وأجلسه على حجره 

  كنت عند حممد بن: قال يل بعض أصحايب: وقال أبو جعفر
__________  

  .٤٨٤": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٢ / ٢" طبقات السبكي ) " ١(
 ٢١٨ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٧٢": ذيب الكمال "  و ٢٥، ٢٤ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(



  .٤٨٤":  مقدمة الفتح "، و ٢٢٢و 
: هذه النسبة إىل قرية من خبارى يقال هلا: بضم السني املهملة، وامليم املفتوحة، وااللف بني الراءين) ٣(

  .سرمارى
وأبو إسحاق هو االمام الشجاع البطل أمحد بن إسحاق بن احلسن املطوعي الزاهد الذي فاق أهل زمانه 

  .كن يف االسالم له نظري يف هذا املعىنمل ي: يف الشجاعة وقتل الكفار، حىت قيل
  .وسترد ترمجته

  .٤٨٥": مقدمة الفتح ) " ٤(
(*)  

)١٢/٤١٧(  

  

سالم، فدخل عليه حممد بن إمساعيل حني قدم من العراق، فأخربه مبحنة الناس، وما صنع ابن حنبل 
  .وغريه من االمور

:  حياء من هذا ؟ وقال أبو جعفرأترون البكر أشد: فلما خرج من عنده قال حممد بن سالم ملن حضره
لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد بن إمساعيل من عمري لفعلت، فإن مويت : مسعت حيىي بن جعفر يقول

  ).١(يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب العلم 
لوال أنت ما استطبت العيش :  يقول حملمد بن إمساعيل- وهو البيكندي -ومسعت حيىي بن جعفر : قال

  .ببخارى
: كنا عند أيب رجاء، هو قتيبة، فسئل عن طالق السكران، فقال: مسعت حممد بن يوسف يقول: قالو

  .هذا أمحد بن حنبل وابن املديين وابن راهويه قد ساقهم اهللا إليك، وأشار إىل حممد بن إمساعيل
يه من وكان مذهب حممد أنه إذا كان مغلوب العقل حىت ال يذكر ما حيدث يف سكره، أنه ال جيوز عل

  ).٢(أمره شئ 
ملا مات أمحد بن حرب النيسابوري ركب حممد : ومسعت عبد اهللا بن سعيد بن جعفر يقول: قال حممد

  .وإسحاق يشيعان جنازته
  ).٣(حممد أفقه من إسحاق : فكنت أمسع أهل املعرفة بنيسابور ينظرون، ويقولون

__________  
  .٤٨٥": مقدمة الفتح " ، و ١١٧٢": ذيب الكمال " ، و ٢٤ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
 بشرح الفتح يف ٣٤٣، ٣٤٠ / ٩انظر املسألة بالتفصيل ورأي أهل العلم فيها يف البخاري ) ٢(

مقدمة " ، و ٢٢٣ / ٢" طبقات السبكي ) " ٣...(الطالق، باب الطالق يف االغالق والكره والسكران



  .٤٨٥": الفتح 
(*)  

)١٢/٤١٨(  

  

ما رأيت بعيين شابا أبصر من هذا، وأشار : االشقر، مسعت عبدان يقولمسعت عمر بن حفص : وقال
  ).١(بيده إىل حممد بن إمساعيل 

حممد بن إمساعيل فقيه هذه : مسعت نعيم بن محاد يقول: مسعت صاحل بن مسمار املروزي يقول: وقال
  ).٢(االمة 
لى حممد بن إمساعيل، يا أهل ال ختتاروا ع: قال مسدد: مسعت إبراهيم بن خالد املروزي، يقول: وقال

  .خراسان
يا أبا عبد اهللا، انظر يف كتيب، : قال عبد اهللا بن يوسف للبخاري: مسعت موسى بن قريش يقول: وقال

  .نعم: وأخربين مبا فيه من السقط، قال
  كنت إذا دخلت: حدثين حممد بن إمساعيل، قال: وقال حممد

  ).٣(بني لنا غلط شعبة : على سليمان بن حرب يقول
اجتمع أصحاب احلديث، فسألوين أن أكلم إمساعيل بن أيب أويس ليزيدهم يف : ومسعته يقول: قال

يا أبا عبد اهللا، فرقها عليهم : القراءة، ففعلت، فدعا إمساعيل اجلارية، وأمرها أن خترج صرة دنانري، وقال
)٤.(  

  .إمنا أرادوا احلديث: قلت
  . غري أين أحب أن يضم هذا إىل ذاك ليظهر أثرك فيهمقد أجبتك إىل ما طلبت من الزيادة،: قال

__________  
  .٤٨٣": مقدمة الفتح " ، و ١١٧١": ذيب الكمال " ، و ٢٤ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٨٣": مقدمة الفتح " ، و ١١٧١": ذيب الكمال " ، و ٢٢ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .راهيم الدورقي منسوبا ليعقوب بن إب٤٢٤: وسريد يف الصفحة
  .٤٨٢": مقدمة الفتح ) " ٣(
  .٤٨٣": مقدمة الفتح ) " ٤(

(*)  

)١٢/٤١٩(  

  



ملا قدم حممد بن إمساعيل على سليمان بن حرب نظر إليه سليمان، : حدثين حاشد بن إمساعيل قال: وقال
  ).١(هذا يكون له يوما صوت : فقال

ذكرنا قول : قال: أمحد بن عبد السالمحدثنا إسحاق بن أمحد بن خلف، مسعت : وقال خلف اخليام
دعوا :  فقال علي-ما استصغرت نفسي إال بني يدي علي بن املديين :  يعين-البخاري لعلي بن املديين 

  ).٢(هذا، فإن حممد بن إمساعيل مل ير مثل نفسه 
، ذاكرين أصحاب عمرو بن علي الفالس حبديث: مسعت أبا عبد اهللا يقول: وقال حممد بن أيب حامت

  ال أعرفه، فسروا: فقلت
  ).٣(حديث ال يعرفه حممد بن إمساعيل ليس حبديث : بذلك، وصاروا إىل عمرو، فأخربوه، فقال

حممد بن إمساعيل : قال يل أبو مصعب الزهري: مسعت حاشد بن عبد اهللا يقول: وقال حممد بن أيب حامت
  .من أمحد بن حنبل) ٤] (باحلديث [ أفقه عندنا وأبصر 

  . جاوزت احلد:فقيل له
كالمها واحد يف : لو أدركت مالكا، ونظرت إىل وجهه ووجه حممد بن إمساعيل، لقلت: فقال للرجل

  ).٥(الفقه واحلديث 
__________  

  ".صيت : "  بلفظ٤٨٢" مقدمة الفتح ) " ١(
  /٦٩ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٤٨٤": مقدمة الفتح " ، و ١١٧٠": ذيب الكمال ) " ٢(
١.  
" ذيب الكمال " ، و ١ / ٦٩ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٨ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

١١٧١.  
  ".مقدمة الفتح " ما بني حاصرتني من ) ٤(
  = (*)يغلب على ظين أن أبا مصعب الزهري مل يقف على كالم أمحد يف الفقه حىت جعل ) ٥(

)١٢/٤٢٠(  

  

:  يعين-اكتبوا عن هذا الشاب : مسعت إسحاق بن راهويه يقول: ولومسعت حاشد بن إمساعيل يق: قال
  ).١( فلو كان يف زمن احلسن الحتاج إليه الناس ملعرفته باحلديث وفقهه -البخاري 

أبو زرعة، وحممد بن إمساعيل، وعبد اهللا بن : أخرجت خراسان ثالثة: ومسعت علي بن حجر يقول: قال
  .عبدالرمحن الدارمي

  ).٢(صرهم وأعلمهم وأفقههم وحممد عندي أب



  وأوردت على علي بن حجر كتاب أيب عبد اهللا، فلما قرأه: قال
  .خبري: كيف خلفت ذلك الكبش ؟ فقلت: قال
  .ال أعلم مثله: فقال

ما رأينا مثل حممد : مسعت أبا بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري يقوالن: وقال أمحد بن الضوء
  ).٣(بن إمساعيل 

  ).٤(ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل : مسعت أيب يقول:  عبد اهللا بن أمحد بن حنبلوعن
ما قدم : مسعت بندارا حممد بن بشار سنة مثان وعشرين ومئتني يقول: وقال حممد بن إبراهيم البوشنجي

  ).٥(علينا مثل حممد بن إمساعيل 
__________  

": ذيب الكمال " مل يتفوه بذلك، وانظر اخلرب يف البخاري أفقه منه، ولو وقف على كالمه، = 
  .٤٨٣": مقدمة الفتح " ، و ١١٧١

  .٣٠٧": مقدمة الفتح ) " ١(
  .٢٨ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٨٤": مقدمة الفتح " ، و ١١٧١": ذيب الكمال ) " ٣(
": ذيب الكمال " ، و ١ / ٦٨ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٢١ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(

١١٧١.  
  .٤٨٣": مقدمة الفتح " ، و ١١٧٠": ذيب الكمال " ، و ١٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٢/٤٢١(  

  

اليوم : كنت بالبصرة، فسمعت قدوم حممد بن إمساعيل، فلما قدم قال بندار: وقال حاشد بن إمساعيل
  ).١(دخل سيد الفقهاء 

  .مسعت أبا عبد اهللا: وقال حممد
إن ثويب ال ميس جلدي مثال، ما مل ترجع إيل، أخاف أن جتد يف حديثي شيئا : قال يل حممد بن بشار: قولي

  .يسقمين
  فإذا رجعت فنظرت يف حديثي طابت نفسي،

  .وأمنت مما أخاف
رأيت أبا عمار احلسني بن حريث يثين : مسعت إبراهيم بن خالد املروزي، يقول: وقال حممد بن أيب حامت



  ).٢(ال أعلم أين رأيت مثله، كأنه مل خيلق إال للحديث : بد اهللا البخاري، ويقولعلى أيب ع
دخلت البصرة والشام واحلجاز والكوفة، : مسعت حممود بن النضر أبا سهل الشافعي يقول: وقال حممد

  ).٣(ورأيت علماءها، كلما جرى ذكر حممد بن إمساعيل فضلوه على أنفسهم 
: من أين أنت ؟ قلت: ملا دخلت البصرة صرت إىل بندار، فقال يل: قولمسعت حممد بن يوسف ي: وقال

  .من خراسان
  .أنا من قرابته: تعرف حممد بن إمساعيل ؟ قلت: من خبارى، قال: من أيها ؟ قلت: قال

  ).٤(فكان بعد ذلك يرفعين فوق الناس 
__________  

": ذيب الكمال " ، و ١ / ٦٨/  ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٦ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٨٣": مقدمة الفتح "  و ١١٧٠

  .٤٨٤": مقدمة الفتح ) " ٢(
": ذيب الكمال " ، و ١ / ٦٩ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٩ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .٤٨٥": مقدمة الفتح " ، و ١١٧١
  .٤٨٣": مقدمة الفتح "  و ،١١٧١": ذيب الكمال " ، و ١٨ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٢/٤٢٢(  

  

ملا دخلت البصرة صرت إىل جملس بندار، فلما وقع بصره : ومسعت حممد بن إمساعيل يقول: قال حممد
  كيف تركت أبا عبد اهللا ؟ فأمسكت،: من أهل خبارى فقال يل: من أين الفىت ؟ قلت: علي، قال
مرحبا مبن أفتخر به منذ سنني :  وأخذ بيدي، وعانقين، وقاليرمحك اهللا هو أبو عبد اهللا، فقام،: فقالوا له

)١.(  
مل يدخل البصرة رجل أعلم باحلديث من : ومسعت حاشد بن إمساعيل، مسعت حممد بن بشار يقول: قال

  .أخينا أيب عبد اهللا
  .بعديا أبا عبد اهللا، موعدنا احلشر أن ال نلتقي : فلما أراد اخلروج ودعه حممد بن بشار، وقال: قال

أبو زرعة : حفاظ الدنيا أربعة: يقول: مسعت حممد بن بشار: وقال أبو قريش حممد بن مجعة احلافظ
  ).٢(بالري، والدارمي بسمرقند، وحممد ابن إمساعيل ببخارى، ومسلم بنيسابور 

انتهى : مسعت عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، مسعت أيب يقول: وقال حممد بن عمر بن االشعث البيكندي
أبو زرعة الرازي، وحممد بن إمساعيل البخاري، وعبد اهللا بن : فظ إىل أربعة من أهل خراساناحل



  ).٣(عبدالرمحن السمرقندي، واحلسن بن شجاع البلخي 
مل مل يشتهر : فحكيت هذا حملمد بن عقيل البلخي، فأطرى ذكر ابن شجاع، فقلت له: قال ابن االشعث

  .النه مل ميتع بالعمر: ؟ قال
__________  

  .١١٧٠" ذيب الكمال " ، و ١٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
": ذيب الكمال " ، و ١ / ٦٨ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٦ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .١٢٨ / ١٠" ذيب التهذيب " ، و ٥٨٩ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ١١٧٠
  .١١٧١": ذيب الكمال ) " ٣(

(*)  

)١٢/٤٢٣(  

  

  .رحل ومسع مكي بن إبراهيم، وعبيداهللا ابن موسى، وأبا مسهر:  هذا ابن شجاع:قلت
  .وتويف سنة أربع وأربعني

حممد بن إمساعيل، : شباب خراسان أربعة: مسعت قتيبة بن سعيد يقول: وقال نصر بن زكريا املروزي
  ).٢(بن شجاع ، واحلسن )١(وعبد اهللا بن عبدالرمحن، يعين الدارمي، وزكريا بن حيىي اللؤلؤي 

أنا من تالميذ حممد : مسعت جعفرا الفربري يقول، مسعت عبد اهللا بن منري يقول: وقال حممد بن أيب حامت
  ).٣(بن إمساعيل، وهو معلمي ورأيته يكتب عن حممد 

حممد : حدثنا حاشد بن عبد اهللا بن عبد الواحد، مسعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي يقول: وقال حممد
  ).٤(فقيه هذه االمة بن إمساعيل 

  .حممد بن إمساعيل، وحاشد بن إمساعيل، وحيىي بن سهل: حفاظ زماننا ثالثة: عن أيب جعفر املسندي قال
خرج رجل من أصحاب عبد اهللا بن منري، رمحه اهللا إىل : حدثين جعفر بن حممد الفربري قال: وقال حممد

  .خبارى يف حاجة له
  .ال: ا عبد اهللا ؟ قاللقيت أب: فلما رجع قال له ابن منري

  .ما فيك بعد هذا خري: فطرده، وقال
  .إذ قدمت خبارى ومل تصر إىل أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل

__________  
  .هذا اللؤلؤي من شيوخ البخاري: يف هامش االصل ما نصه) ١(

  .ويروي عن عبد اهللا ابن منري وأيب أسامة



، ترمجة "سري أعالم النبالء " مجته يف اجلزء احلادي عشر من تويف كهال سنة ثالثني ومئتني وقد تقدمت تر
  .١٠٤رقم 

  .٢٦ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .، التعليق االول٤١٥: سبق اخلرب يف الصفحة) ٣(
  .٤٨٣": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٣ / ٢" طبقات السبكي ) " ٤(

(*)  

)١٢/٤٢٤(  

  

رت أبا بكر بن أيب شيبة، فرأيت رجال يقول يف حض: مسعت إبراهيم بن حممد بن سالم يقول: وقال حممد
ناظر أبو بكر أبا عبد اهللا يف أحاديث سفيان، فعرف كلها، مث أقبل حممد عليه، فأغرب عليه مئيت : جملسه
  .حديث

 إال أنه يريد ها هنا -) ٢( والبازل اجلمل املسن -) ١(ذاك الفىت البازل : فكان أبو بكر بعد ذلك يقول
  .الشجاعالبصري بالعلم، 

من أصحاب احلديث مثل سعيد بن أيب مرمي، ) ٣(إن الرتوت : ومسعت إبراهيم بن حممد بن سالم يقول
، واحلسن اخلالل )٤(ونعيم بن محاد، واحلميدي، وحجاج بن منهال، وإمساعيل بن أيب أويس، والعدين 

اهيم بن املنذر احلزامي، مبكة، وحممد بن ميمون صاحب ابن عيينة، وحممد بن العالء، واالشج، وإبر) ٥(
وإبراهيم بن موسى الفراء، كانوا يهابون حممد بن إمساعيل، ويقضون له على أنفسهم يف املعرفة والنظر 

)٦.(  
حممد بن إمساعيل إمامنا : مسعت علماء مكة يقولون: حدثين حامت بن مالك الوراق ؟، قال: وقال حممد

  .وفقيهنا وفقيه خراسان
كان حممد بن إمساعيل خيتلف إىل أيب حفص أمحد بن حفص : رمحه اهللا يقولمسعت أيب : وقال حممد

  البخاري وهو صغري، فسمعت أبا
__________  

  .٤٨٤": مقدمة الفتح ) " ١(
  .الكامل: أي) ٢(

  .الرؤساء: أي) ٣(مل يستطع صولة البزل القنا عيس * وابن اللبون إذا ما لز يف قرن : قال جرير
  . بن أيب عمر العدينيعين حممد بن حيىي) ٤(
  .٤٨٣": مقدمة الفتح " 



  .واخلالل، يعين احلسني بن علي احللواين: ٤٨٣": مقدمة الفتح " يف ) ٥(
  .٤٨٣": مقدمة الفتح " ، و ١ / ٧١، ٧٠ / ١" ذيب االمساء واللغات ) " ٦(

(*)  

)١٢/٤٢٥(  

  

  .هذا شاب كيس، أرجو أن يكون له صيت وذكر: حفص يقول
مسعت أكثر من ثالثني عاملا من علماء مصر، : عت أبا سهل حممودا الشافعي يقولمس: وقال حممد

  .حممد بن إمساعيل" تاريخ " حاجتنا من الدنيا النظر يف : يقولون
 عن حديث -الدارمي :  يعين-سئل عبد اهللا بن عبد الرمحن : حدثين صاحل بن يونس، قال: وقال حممد

  .سامل ضعيف:  مع حممد، وحممد يقولكتبناه: ، فقال)١(سامل بن أيب حفصة 
  .حممد أبصر مين: ما تقول أنت ؟ قال: فقيل له

ال يكذب الكاذب إال من مهانة نفسه : وسئل عبد اهللا بن عبدالرمحن عن حديث حممد بن كعب: قال
  ).٢(عليه 

شغول حممد أبصر مين، الن مهه النظر يف احلديث، وأنا م: حممد يزعم أن هذا صحيح، فقال: وقيل له
  .حممد أكيس خلق اهللا، إنه عقل عن اهللا ما أمره به، وى عنه يف كتابه، وعلى لسان نبيه: مريض، مث قال

  ).٣(إذا قرأ حممد القرآن، شغل قلبه وبصره ومسعه، وتفكر يف أمثاله، وعرف حالله وحرامه 
حممد : ي عن حممد، فقالكتب إيل سليمان بن جمالد، إين سألت عبد اهللا بن عبد الرمحن السمرقند: وقال

  بن إمساعيل أعلمنا وأفقهنا
__________  

سامل بن أيب حفصة العجلي أبو يونس الكويف صدوق يف احلديث إال أنه شيعي ": التقريب " يف ) ١(
" سننه " والترمذي يف " االدب املفرد "  ه وقد أخرج حديثه البخاري يف ١٤٠غال، مات يف حدود 

  .١١٠ / ٢املؤلف وانظر ترمجته يف ميزان 
  رواه الديلمي عن أيب هريرة: ، وقال٤٧٢" املقاصد احلسنة " أورده السخاوي يف ) ٢(

انفراد الديلمي بروايته مؤذن بضعفه، كما نبه عليه السيوطي يف مقدمة اجلامع الكبري : به مرفوعا، قلت
."  
  .٤٨٥": مقدمة الفتح ) " ٣(

(*)  

)١٢/٤٢٦(  



  

  .وأغوصنا، وأكثرنا طلبا
مل يكن يشبه طلب حممد : مسعت عبد اهللا بن عبد الرمحن يقول: مسعت أبا سعيد املؤدب يقول: قالو

  .للحديث طلبنا، كان إذا نظر يف حديث رجل أنزفه
من " االدب " سألين عبد اهللا عن كتاب : حدثين إسحاق وراق عبد اهللا بن عبدالرمحن، قال: وقال

نظر فيه، فأخذ الكتاب مين، وحبسه ثالثة أشهر، فلما أخذت امحله ال: تصنيف حممد بن إمساعيل، فقال
ابن إمساعيل ال يقرأ على الناس إال احلديث : هل رأيت فيه حشوا، أو حديثا ضعيفا ؟ فقال: منه، قلت
حممد : مسعت أبا الطيب حامت بن منصور الكسي يقول: وقال! ، وهل ينكر على حممد ؟ )١(الصحيح 

  .هللا يف بصره ونفاذه من العلمبن إمساعيل آية من آيات ا
فضل حممد بن إمساعيل على : مسعت رجاء احلافظ يقول: ومسعت أبا عمرو املستنري بن عتيق يقول: قال

  .العلماء كفضل الرجال على النساء
  ).٢(هو آية من آيات اهللا ميشي على ظهر االرض : فقال! يا أبا حممد، كل ذلك مبرة ؟ : فقال له رجل

  سأل أبو عبد اهللا أبا رجاء: مد بن يوسف يقولومسعت حم: قال
__________  

  كتاب االدب املفرد كتاب جيد يف بابه، ضمنه املؤلف رمحه اهللا االحاديث النبوية) ١(
اليت تعىن بتهذيب اخللق، وتصحيح النية، وتقومي السلوك، واآلداب العامة ومل يتحر فيه الصحة كما فعل 

ل فيه الصحيح واحلسن وهو الغالب والضعيف وهو قليل كما هو معلوم ب" اجلامع الصحيح " يف كتابه 
  .لكل من درس أسانيده، وحبث فيها

  .٤٨٤": مقدمة الفتح " ، و ٢٥ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  

)١٢/٤٢٧(  

  

منذ كتبتها ما عرضتها على أحد، فإن :  إخراج أحاديث ابن عيينة، فقال-قتيبة :  يعين-البغالين 
نظرت فيها، وعلمت على اخلطأ منها فعلت، وإال مل أحدث ا، الين ال آمن أن يكون فيها احتسبت و

بعض اخلطأ، وذلك أن الزحام كان كثريا، وكان الناس يعارضون كتبهم، فيصحح بعضهم من بعض، 
  .وقفت: وتركت كتايب كما هو، فسر البخاري بذلك، وقال

  .ر فيه إىل وقت خروجه إىل الس، ويعلم على اخلطأ منهمث أخذ خيتلف إليه كل يوم صالة الغداة، فينظ
يا أبا عبد اهللا، هذا مما كتب عين أهل بغداد، : فسمعت البخاري رد على أيب رجاء يوما حديثا، فقال



  .وعليه عالمة حيىي بن معني، وأمحد بن حنبل، فال أقدر أغريه
زا، وأنا قد كتبت هذا عن عدة على ما إمنا كتب أولئك عنك النك كنت جمتا: فقال له أبو عبد اهللا

  .أقول لك، كتبته عن حيىي بن بكري، وابن أيب مرمي، وكاتب الليث عن الليث
  .فرجع أبو رجاء، وفهم قوله، وخضع له

كان زكريا اللؤلؤي واحلسن بن شجاع ببلخ ميشيان مع أيب عبد : ومسعت حممد بن يوسف يقول: قال
  .امااهللا إىل املشايخ إجالال له وإكر

  رأيت إسحاق بن راهويه: ومسعت حاشد بن إمساعيل يقول: قال
حدثنا عبد الرزاق حىت مر على حديث، : جالسا على السرير، وحممد بن إمساعيل معه، وإسحاق يقول

  ).١(فأنكر عليه حممد، فرجع إىل قول حممد 
__________  

   (*)٤٨٤": مقدمة الفتح "  و ٦٩/  ١": ذيب االمساء واللغات " ، و ٢٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(

)١٢/٤٢٨(  

  

مث رأيت عمرو بن زرارة وحممد بن رافع عند حممد بن إمساعيل يسأالنه عن علل احلديث، فلما قاما قاال 
  ).٢(عن أيب عبد اهللا، فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر ) ١(ال ختدعوا : ملن حضر

وعمرو بن زرارة مث، وهو يستملي على كنا عند إسحاق : ومسعت حاشد بن عبد اهللا يقول: قال
  .هو أبصر مين: البخاري، وأصحاب احلديث يكتبون عنه، وإسحاق يقول

  ).٣(وكان حممد يومئذ شابا 
كنا مع أيب عبد اهللا عند حممد بن بشار، فسأله حممد بن بشار عن : حدثين حممد بن يوسف قال: وقال

  .ناهذا أفقه خلق اهللا يف زمان: حديث، فأجابه، فقال
  .وأشار إىل حممد بن إمساعيل

لو أن وكيعا وابن عيينة وابن املبارك كانوا يف االحياء، الحتاجوا إىل : ومسعت سليم بن جماهد يقول: قال
  .حممد بن إمساعيل

انظر يف كتيب وما أملكه لك، وأنا شاكر : قال يل إمساعيل بن أيب أويس: ومسعت أبا عبد اهللا يقول: قال
  .لك ما دمت حيا

أبو عبد اهللا صديقي، ليس : مسعت عمرو بن علي الصرييف يقول: قال يل أبو عمرو الكرماين: وقال
  .خبراسان مثله

  رحل إيل من: فحكيت ملهيار بالبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه قال



  .صدق: شرق االرض وغرا، فما رحل إيل مثل حممد بن إمساعيل، فقال مهيار
  ا خيتلفان مجيعا إىلأنا رأيته مع حيىي بن معني، ومه

__________  
  .أي ال تتركوه يفوتكم) ١(
  .٤٨٥": مقدمة الفتح " ، و ٢٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
   (*)٤٥٤": مقدمة الفتح ) " ٣(

)١٢/٤٢٩(  

  

  .حممد بن إمساعيل، فرأيت حيىي ينقاد له يف املعرفة
أيكون عندكم : رتعد من الربد، فقالمسعت أبا سعيد االشج، وخرج إلينا يف غداة باردة، وهو ي: وقال

مثل ذا يكون يف اخلريف والربيع، ورمبا منسي والنهر جار، فنصبح وحنتاج إىل : مثل ذا الربد ؟ فقلت
  .الفأس يف نقب اجلمد

  .من خبارى: من أي خراسان أنت ؟ قلت: فقال يل
وسل به فاعرف له حقه، فإنه إذا قدم عليك من يت: هو من وطن حممد بن إمساعيل، فقال له: فقال له ابنه

  .إمام
ما أخذ عين أحد : مسعت أمحد بن عبد اهللا بن ثابت الشاشي، مسعت إمساعيل بن أيب أويس يقول: وقال

  .نعم: أتأذن يل أن أجددها ؟ فقلت: ما أخذ عين حممد، نظر إىل كتيب، فرآها دارسة، فقال يل
  .فاستخرج عامة حديثي ذه العلة

دخلت على علي بن حجر ساعة ودعه عبد اهللا بن عبدالرمحن، : اق املروزي يقولمسعت أبا إسح: وقال
  .قل يف أدب عبد اهللا بن عبدالرمحن ما شئت، وقل يف علم حممد ما شئت: فسمعته يقول

وذكر عنده عبد اهللا وحممد، فسمع بعض اجلماعة يفضل عبد اهللا : مسعت حممد بن الليث يقول: وقال
  دمتوهإذا ق: على حممد، فقال

  .فقدموه يف الشعر والعربية، وال تقدموه عليه يف العلم
كان عبد اهللا بن عبد الرمحن يدس إيل أحاديث من أحاديثه : مسعت حاشد بن إمساعيل يقول: وقال

املشكلة عليه، يسألين أن أعرضها على حممد، وكان يشتهي أن ال يعلم حممد، فكنت إذا عرضت عليه 
  .من مث جاءت ؟: شيئا يقول

)١٢/٤٣٠(  

  



  ).١(لو كان حممد يف الصحابة لكان آية : وعن قتيبة قال
أبو يعقوب، فسأله : كنا عند قتيبة بن سعيد، فجاء رجل شعراين يقال له: وقال حممد بن يوسف اهلمذاين

يا هؤالء، نظرت يف احلديث، ونظرت يف : عن حممد بن إمساعيل، فنكس رأسه، مث رفعه إىل السماء، فقال
  ).٢(وجالست الفقهاء والزهاد والعباد، ما رأيت منذ عقلت مثل حممد بن إمساعيل الرأي، 

مثل حممد بن إمساعيل عند الصحابة يف صدقه وورعه كما : مسعت قتيبة يقول: وقال حاشد بن إمساعيل
  ).٣(كان عمر يف الصحابة 
  .حممد بن إمساعيلمل جيئنا من خراسان مثل : مسعت أمحد بن حنبل يقول: وقال حاشد بن إمساعيل

  .حممد بن إمساعيل أعلم من دخل العراق: وروينا عن أيب حامت الرازي قال
حممد بن إمساعيل البخاري إمام أهل احلديث، مسع ببخارى هارون بن : وقال أبو عبد اهللا احلاكم

  .االشعث، وحممد بن سالم، ومسى خلقا من شيوخه
  ، مسعت أبا بكرمسعت أبا الطيب حممد بن أمحد املذكر: مث قال

ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه : حممد بن إسحاق بن خزمية يقول
  ).٤(وسلم وأحفظ له من حممد بن إمساعيل 

__________  
  .٤٨٣": مقدمة الفتح ) " ٢ (٤٨٣": مقدمة الفتح ) " ١(
 ٢" طبقات السبكي " ، و ١ / ٧٠ / ١" ذيب االمساء واللغات ) " ٤ (٤٨٣": مقدمة الفتح ) " ٣(
   (*)٤٨٦": مقدمة الفتح " ، و ٢١٨/ 

)١٢/٤٣١(  

  

رأيت مسلم بن احلجاج بني يدي : مسعت أيب يقول: مسعت حممد بن يعقوب احلافظ يقول: مث قال احلاكم
  ).١(البخاري يسأله سؤال الصيب 

رأيت حممد بن إمساعيل يف : ن محدون يقولمسعت احلسن بن أمحد الشيباين املعدل، مسعت أمحد اب: مث قال
جنازة سعيد بن مروان، وحممد بن حيىي الذهلي يسأله عن االسامي والكىن والعلل، وحممد بن إمساعيل 

  ) *.قل هو اهللا أحد: * (، كأنه يقرأ)٢(مير فيه مثل السهم 
د اهللا بن عبدالرمحن أخربنا حممد بن خالد املطوعي ببخارى، حدثنا مسبح بن سعيد البخاري، مسعت عب

  ).٣(قد رأيت العلماء باحلجاز والعراقني، فما رأيت فيهم أمجع من حممد بن إمساعيل : السمرقندي يقول
دعين أقبل رجليك : مسعت مسلم بن احلجاج، وجاء إىل البخاري فقال: وقال حممد بن محدون بن رستم

  ).٤(ه يا أستاذ االستاذين، وسيد احملدثني، وطبيب احلديث يف علل



  مل أر بالعراق وال خبراسان يف معىن: وقال أبو عيسى الترمذي
  ).٥(العلل والتاريخ ومعرفة االسانيد أعلم من حممد بن إمساعيل 

__________  
  .٢٩ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ١ / ٧٠ / ١" ذيب االمساء واللغات ) " ١(
" تاريخ بغداد " ، و  /١ / ٦٩ / ١" ت ذيب االمساء واللغا"  وهو يف ٤٥٥: سريد يف الصفحة) ٢(
٣١ / ٢.  
": مقدمة الفتح " ، و ١ / ٦٩ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٢٨ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

٤٨٥.  
": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٣ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١ / ٧٠ / ١" ذيب االمساء واللغات ) " ٤(

٤٨٩.  
  .٢٢٠ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١ / ٧٠ / ١" ت ذيب االمساء واللغا) " ٥(

(*)  

)١٢/٤٣٢(  

  

يا أبا : كان حممد بن إمساعيل عند عبد اهللا بن منري، فلما قام من عنده قال له: وقال أبو عيسى الترمذي
  .عبد اهللا، جعلك اهللا زين هذه االمة

  ).١(استجيب له فيه : قال الترمذي
إن البخاري ملا قدم من العراق، قدمته اآلخرة، وتلقاه : قيل) ٢...(ابن منري من كبار الزهاد، قال: قلت

  .الناس، وازدمحوا عليه، وبالغوا يف بره
  .؟) ٣(كيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة : قيل له يف ذلك، فقال

كان حممد بن إمساعيل جيلس ببغداد، وكنت أستملي له، وجيتمع يف : وقال أبو علي صاحل بن حممد جزرة
  . أكثر من عشرين ألفاجملسه

سألت أبا علي صاحل بن حممد، عن الدارمي وحممد بن إمساعيل وأيب : وقال عبداملؤمن بن خلف النسفي
  أعلمهم: زرعة، فقال

  .باحلديث حممد، وأحفظهم أبو زرعة
يقدم : مسعت حممد بن إدريس الرازي يقول يف سنة سبع وأربعني ومئتني): ٤(وقال إسحاق بن زبرك 

  .جل من خراسان مل خيرج منها أحفظ منه، وال قدم العراق أعلم منهعليكم ر
  ).٥(فقدم علينا البخاري 



__________  
  .٤٨٤": مقدمة الفتح " ، و ٢٢١ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٢٦ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
ملا قدم : طابوقال محدويه بن اخل": مقدمة الفتح " بياض يف كال االصلني قدر ثلث سطر، وجاء يف ) ٢(

، وانظر ما قاله ٤٨٨": مقدمة الفتح " ، و ١١٧١": ذيب الكمال ) " ٣...(البخاري قدمته االخرية
  .ابن حجر يف ذلك

  . زيرك وهو تصحيف٢٣ / ٢" تاريخ بغداد " يف ) ٤(
  ".بعد ذلك بأشهر : "  وتتمته فيه٢٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٥(

  .١١٧١": ذيب الكمال " وهو يف 
*)(  

)١٢/٤٣٣(  

  

لو أن أهل االسالم اجتمعوا على أن : قال موسى بن هارون احلافظ: وقال أبو سعيد حامت بن حممد
  .ينصبوا آخر مثل حممد بن إمساعيل ما قدروا عليه

املسلمون خبري ما : كتب أهل بغداد إىل البخاري: وقال أبو العباس حممد بن عبدالرمحن الفقيه الدغويل
سئل أبو زرعة عن ابن هليعة، : وقال أبو بكر اخلطيب) ١(بعدك خري حني تفتقد وليس * بقيت هلم 

  .تركه أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل: فقال
  .تركه أبو عبد اهللا: وسئل عن حممد بن محيد، فقال
  ).٢(بره لنا قدمي : فذكر ذلك اليب عبد اهللا، فقال

يهما أفضل، أبو زرعة أو حممد بن إمساعيل ؟ أ: وسئل العباس بن الفضل الرازي الصائغ: قال اخلطيب
التقيت مع حممد بن إمساعيل بني حلوان وبغداد، فرجعت معه مرحلة، وجهدت أن أجئ حبديث ال : فقال

  ).٣(يعرفه، فما أمكنين، وأنا أغرب على أيب زرعة عدد شعره 
لس الناس، ورحل يف حممد بن إمساعيل اجلعفي طلب العلم، وجا": تارخيه " وقال أمحد بن سيار يف 

هذا من املبالغات الشعرية املنبعثة من العواطف فإن اخلري يف أمة حممد ) ١(احلديث، ومهر فيه وأبصر، 
اخلري يف : " صلى اهللا عليه وسلم مستمر وباق إىل يوم القيامة كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".أميت كاملطر ال يدرى أوله خري أم آخره 
  ". ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا :: "وقال

  .٤٨٦": مقدمة الفتح " ، و ١١٧١": ذيب الكمال " ، و ٢٢ / ٢" تاريخ بغداد " والبيت يف 
  .٤٨٥" مقدمة الفتح " ، و ١١٧١": ذيب الكمال " ، و ٢٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(



  .٤٨٦" مقدمة الفتح " ، و ١١٧١": ذيب الكمال " ، و ٢٣ / ٢" د تاريخ بغدا) " ٣(
(*)  

)١٢/٤٣٤(  

  

  ).١(وكان حسن املعرفة، واحلفظ، وكان يتفقه 
  .رأيت أيب يطنب يف مدح أمحد بن سيار، ويذكره بالعلم والفقه: قال عبدالرمحن بن أيب حامت

ى يريد اخلروج إىل الشاش، نزل ملا قدم رجاء بن مرجى خبار: وذكر عمر بن حفص االشقر، قال
الرباط، وسار إليه مشاخينا، وسرت فيمن سار إليه، فسألين عن أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل، فأخربته 

  .لعله جييئك الساعة، فأملى علينا، وانقضى الس، ومل جيئ: بسالمته، وقلت
  .فلما كان اليوم الثاين مل جيئه

  :ءفلما كمان اليوم الثالث قال رجا
 وكان كاملترغم عليه -إن أبا عبد اهللا مل يرنا أهال للزيارة، فمروا بنا إليه نقض حقه، فإين على اخلروج 

يا أبا عبد اهللا، كنت باالشواق إليك، وأشتهي أن تذكر شيئا من :  فجئنا جبماعتنا إليه، فقال رجاء-
  .احلديث، فإين على اخلروج

  .ما شئت: قال
  . حديث أيوب، وأبو عبد اهللا جييب إىل أن سكت رجاء عن االلقاءفألقى عليه رجاء شيئا من

من روى هذا ؟ وأبو عبد : ترى بقي شئ مل نذكره، فأخذ حممد يلقي، ويقول رجاء: فقال اليب عبد اهللا
  .اهللا جيئ بإسناده إىل أن ألقى قريبا من بضعة عشر حديثا
  .ىل وجهه، فعرف التغري فيه، فقطع احلديثوتغري رجاء تغريا شديدا، وحانت من أيب عبد اهللا نظرة إ

أردت أن أبلغ به ضعف ما ألقيته، إال أين خشيت أن يدخله شئ، فأمسكت : فلما خرج رجاء قال حممد
حممد بن إمساعيل أعلم : مسعت أبا عمرو أمحد بن نصر اخلفاف يقول: وقال خلف بن حممد)..٢(

  باحلديث من إسحاق بن راهويه وأمحد بن
__________  

  .٤٨٦": مقدمة الفتح ) " ١(
  .٢٦ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٢/٤٣٥(  

  



  ).١(حنبل وغريمها بعشرين درجة، ومن قال فيه شيئا، فمين عليه ألف لعنة 
  ).٢(حدثنا حممد بن إمساعيل التقي النقي العامل الذي مل أر مثله : مث قال

ما رأيت مثل حممد بن إمساعيل، ومل يكن مسلم : وروي عن احلسني بن حممد املعروف بعبيد العجل، قال
  .بن احلجاج يبلغ حممد بن إمساعيل

ورأيت أبا زرعة وأبا حامت يستمعان إىل حممد أي شئ يقول، جيلسون إىل جنبه، فذكر لعبيد العجل قصة 
  مما له وحملمد بن إمساعيل ؟ كان حممد بن إمساعيل أمة من االمم، وكان أعل: حممد بن حيىي، فقال

  ).٣(من حممد بن حيىي بكذا وكذا، وكان دينا فاضال حيسن كل شئ 
مسعت مسلم بن احلجاج، وجاء إىل البخاري، فقبل بني عينيه، : وقال أبو حامد أمحد بن محدون القصار

  .دعين أقبل رجليك: وقال
 عقبة عن حدثك حممد بن سالم، حدثنا خملد بن يزيد احلراين، أخربنا ابن جريج عن موسى بن: مث قال

، فما علته ؟ قال )٤(سهيل، عن أبيه عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كفارة الس 
  حممد بن

__________  
  .٤٨٦" مقدمة الفتح " ، و ٢٢٥ و ٢٢١ / ٢" طبقات السبكي ) " ١(
 ٢"  السبكي طبقات" ، و ١ / ٦٩ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٢٨ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٨٦" مقدمة الفتح " ، و ٢٢٥/ 

  . أيضا٤٤٢وسيذكره املصنف يف الصفحة 
  .٣٠ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب : " إذا قام العبد أن يقول: ومتامه) ٤(

  .٤٩٤ / ٢، وأمحد )٣٤٣٣(أخرجه الترمذي " إليك 
  .يق حجاج بن حممد، عن ابن جريج، أخربين موسى بن عقبةكالمها من طر
، ٥٣٧، ٥٣٦ / ١واحلاكم ) ٢٣٦٦(حسن غريب صحيح، وصححه ابن حبان : وقال الترمذي

، وصححه ابن حبان )٤٨٥٧(ووافقه الذهيب، وله شاهد من حديث عبد اهللا بن عمرو عند أيب داود 
= ححه على شرط مسلم، ووافقه الذهيب، ، وص٥٣٧ / ١، وعن جبري بن مطعم عند احلاكم )٢٣٣٧(

(*)  

)١٢/٤٣٦(  

  



هذا حديث مليح، وال أعلم ذا االسناد يف الدنيا حديثا غري هذا احلديث الواحد يف هذا : إمساعيل
الباب، إال أنه معلول حدثنا به موسى بن إمساعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن عون بن عبد اهللا 

  .، فإنه ال يذكر ملوسى بن عقبة مساع من سهيلوهذا أوىل: قوله، قال حممد
  ).١(ال يبغضك إال حاسد، وأشهد أنه ليس يف الدنيا مثلك : فقال له مسلم

ملا قدم البخاري نيسابور استقبله أربعة آالف : مسعت أصحابنا يقولون: وقال حممد بن يعقوب بن االخرم
  .الرجالةرجل ركبانا على اخليل، سوى من ركب بغال أو محارا وسوى 

  .وددت أين شعرة يف صدر حممد بن إمساعيل: وقال عبد اهللا بن محاد اآلملي
كان أهل املعرفة بالبصرة يعدون خلف : مسعت حاشد بن إمساعيل وآخر يقوالن: وقال حممد بن أيب حامت

يف بعض الطريق، فيجتمع ) ٢(البخاري يف طلب احلديث، وهو شاب حىت يغلبوه على نفسه، وجيلسوه 
  .يه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنهعل
  ).٣(وكان أبو عبد اهللا عند ذلك شابا، مل خيرج وجهه : قاال

__________  
  .وهو كما قاال= 

، وحسنه العراقي، ٥٣٧ / ١، واحلاكم "عمل اليوم والليلة " وعن رافع بن خديج عند النسائي يف 
  .ورجاله ثقات: الثالث" معامجه "  يف  بعد أن نسبه للطرباين١٤١ / ١٠" امع " اهليثمي يف : وقال

  .١٤١ / ١٠" امع " كما يف " االوسط " و " الكبري " وعن ابن مسعود عند الطرباين يف 
عن شيخه احلاكم أيب عبد اهللا، عن أيب " املدخل " عن البيهقي يف " املقدمة " أورد القصة احلافظ يف ) ١(

  .وجيلسونه: يف االصل) ٢..(دون القصارنصر أمحد بن حممد الوراق، مسعت أمحد بن مح
  .٤٠٨: تقدم اخلرب يف الصفحة) ٣(

(*)  

)١٢/٤٣٧(  

  

أخربين احلسن بن علي، أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا عبد االول ابن عيسى، أخربنا عبد اهللا بن حممد 
  ي، مسعت أبا سهلاالنصاري، أخربنا أمحد بن حممد بن إمساعيل املهدوي، مسعت خالد بن عبد اهللا املروز

كنت نائما بني الركن واملقام، فرأيت النيب : حممد بن أمحد املروزي، مسعت أبا زيد املروزي الفقيه يقول
يا : يا أبا زيد، إىل مىت تدرس كتاب الشافعي، وال تدرس كتايب ؟ فقلت: صلى اهللا عليه وسلم، فقال يل
  ).١(عيل حممد بن إمسا" جامع : " رسول اهللا، وما كتابك ؟ قال

البخاري جمهول، مل يرو : ، أن الرملي الكذابة قال)٢(وجدت فائدة منقولة عن أيب اخلطاب بن دحية 



  .عنه سوى الفربري
واهللا كذب يف هذا وفجر، والتقم احلجر، بل البخاري مشهور بالعلم ومحله، جممع : قال أبو اخلطاب

  .على حفظه ونبله، جاب البالد، وطلب الرواية واالسناد
كتابك : وأما كتابه فقد عرضه على حافظ زمانه أيب زرعة، فقال: روى عنه مجاعة من العلماء إىل أن قال

  ).٣(كله صحيح إال ثالثة أحاديث 
  حدثنا حممد بن خالد املطوعي، حدثنا مسبح بن سعيد: ذكر عبادته وفضله وورعه وصالحه قال احلاكم

__________  
  .٢٩٠": مقدمة الفتح " ، و ١ / ٧٥ / ١" ذيب االمساء واللغات ) " ١(
 ه، وسترد ترمجته عند املؤلف يف ٦٣٣هو عمر بن احلسن بن علي الكليب االندلسي املتوىف سنة ) ٢(

  .اجلزء الثاين والعشرين
هذه من غلطات ابن دحية وومهه، فإن الذي عرض كتابه : جاء يف االصل حاشية خبط مغاير ما نصه) ٣(

 البخاري، مث إن البخاري أحفظ من أيب زرعة بكثري وأعلم، فهو أوىل منه بأن على أيب زرعة مسلم ال
  .يكون حافظ زمانه

، وعجب ٤٢٣وما يف هذه احلاشية هو الصواب كما سيذكره املؤلف يف ترمجة مسلم يف الصفحة : قلت
  .من املصنف رمحه اهللا كيف فاته التنبيه هنا على هذا الوهم

(*)  

)١٢/٤٣٨(  

  

  مد بن إمساعيل خيتم يف رمضان يف النهار كل يوم ختمة،كان حم: قال
  ).١(ويقوم بعد التروايح كل ثالث ليال خبتمة 

أرجو أن ألقى اهللا وال حياسبين أين اغتبت أحدا : مسعت أبا عبد اهللا البخاري يقول: وقال بكر بن منري
)٢.(  

ه يف الكالم يف الناس، وإنصافه صدق رمحه اهللا، ومن نظر يف كالمه يف اجلرح والتعديل علم ورع: قلت
  .، وحنو هذا)٣(منكر احلديث، سكتوا عنه، فيه نظر : فيمن يضعفه، فإنه أكثر ما يقول

  فالن: وقل أن يكون
__________  

، ٢٢٣ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٧٠" ذيب الكمال " ، و ١٢ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٨٢": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٤



 / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٣ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٢٧٦ / ١" ات احلنابلة طبق) " ٢(
مقدمة " ، و ٢٢٤ و ٢٢٣ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٧٠لوحة " ذيب الكمال " ، و ١ / ٦٨

  .٤٨١" الفتح 
ا البخاري يقوهلم: فالن فيه نظر، وفالن سكتوا عنه: ١١ / ٢" شرح االلفية " قال العراقي يف ) ٣(

  .فيمن تركوا حديثه
فيه نظر، ويف حديثه نظر، ال يقوله : قوله: ٤، ٣ / ١" ميزان االعتدال " وقال الذهيب يف مقدمة 

  .البخاري إال فيمن يتهمه غالبا
ال ينقضي عجيب حني أقرأ : قال الشيخ احملدث حبيب الرمحن االعظمي تعليقا على قول العراقي والذهيب

فيه : هيب هذا، مث أرى أئمة هذا الشأن ال يعبأون ذا، فيوثقون من قال فيه البخاريكالم العراقي والذ
  .فيه نظر:  متام بن جنيح، قال فيه البخاري- ١: نظر، أو يدخلونه يف الصحيح، وإليك أمثلته

  .ووثقه ابن معني
  .هو صاحل احلديث: وقال البزار يف موضع

 أعين فلم -يف رفع عمر بن عبد العزيز يديه حني يركع وروى له البخاري نفسه أثرا موقوفا معلقا 
  . ومل يتركه أبو داود وال الترمذي-يتركه البخاري نفسه 

  .فيه نظر:  راشد بن داود الصنعاين، قال فيه البخاري- ٢
  .ليس به بأس ثقة: لكن وثقه إمام هذا الشأن حيىي بن معني وقال

  .هو ثقة عندي: وقال دحيم
  وذكره ابن حبان يف

  ".الثقات " 
  .وروى له النسائي

  .صدوق له أوهام: وقال فيه احلافظ ابن حجر
  .يف حديثه نظر، ال يتابع يف حديثه:  ثعلبة بن يزيد احلماين، قال فيه البخاري- ٣

  .ثقة: وقال النسائي
  .مل أر له حديثا منكرا يف مقدار ما يرويه: وقال ابن عدي

  .صدوق شيعي: وقال احلافظ ابن حجر
  .ال أعرف له إال هذا احلديث وفيه نظر: قال البخاري: جعدة املخزومي - ٤

  (*)وروى له 

)١٢/٤٣٩(  

  



__________  
  .الترمذي= 

  .مقبول: وقال فيه احلافظ ابن حجر
ومعلوم أن احلافظ ابن حجر يقول هذا فيمن ليس له من احلديث إال القليل، ومل يثبت فيه ما يترك به 

  .حديثه
  .يف أحاديثه نظر:  التيمي، قال البخاري مجيع بن عمري- ٥

  .حمله الصدق صاحل احلديث: وقال أبو حامت
  .صدوق: وقال الساجي
  .تابعي ثقة: وقال العجلي

  .صدوق خيطئ ويتشيع: وقال ابن حجر
  .وروى له االربعة

  .يف مناقب أيب بكر الصديق يف الباب الرابع" سننه " وحسن الترمذي حديثه يف 
  .فيه نظر: ، قال البخاري حبيب بن سامل- ٦

  .ليس يف متون أحاديثه حديث منكر، بل قد اضطرب يف أسانيد ما يروى عنه: وقال ابن عدي
  .ثقة: وقال اآلجري عن أيب داود

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 
  .وروى له مسلم واالربعة

  .ال بأس به: وقال ابن حجر
  .فيه نظر:  حريش بن خريت، قال البخاري- ٧
  .أرجو: ل أيضاوقا

  .أرجو أنه ال بأس به: كأنه يريد": التاريخ الكبري " قال اليماين املعلمي يف تعليقه عليه يف 
  .أرجو أن يكون صاحلا": تارخيه " قال البخاري يف ": ذيب التهذيب " ويف 

  .ال بأس به: وقال أبو حامت
  .فيه نظر:  سليمان بن داود اخلوالين، قال البخاري- ٨

  .ىن عليه أبو زرعة، وأبو حامت، وعثمان بن سعيد، ومجاعة من احلفاظوقد أث
  .ال ريب يف أنه صدوق: قال ابن حجر

  .فيه نظر:  طالب بن حبيب املدين االنصاري، قال البخاري- ٩
  وروى له أبو داود،

  .أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي
  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 



  ,١٠٦ / ٥" ع الزوائد جمم" ووثقه اهليثمي يف 
  .فيه نظر:  صعصعة بن ناجية، قال البخاري- ١٠

  ".االصابة " ، و "ذيب التهذيب " وهو صحايب ذكره ابن حجر يف 
  .فيه نظر:  عبدالرمحن بن سلمان الرعيين، قال البخاري- ١١

  .وقد وثقه ابن يونس
  .ما رأيت من حديثه منكرا، وهو صاحل احلديث: وقال أبو حامت

  .ه عند مسلم يف مبيت ابن عباس عند ميمونةول
  .١٨٨ / ٦" ذيب التهذيب " ليس به بأس، كما يف : وقال النسائي

  .ال بأس به: وقال ابن حجر
  ".الضعفاء " وأدخله البخاري يف 

  .حيول من هناك: فقال أبو حامت
ا ما يقوله البخاري أن ما قاله العراقي ليس مبطرد وال صحيح على إطالقه، بل كثري: والصواب عندي

 ١ / ٣" التاريخ الكبري " وال يوافقه عليه اجلهابذة، وكثريا ما يقوله ويريد به إسنادا خاصا كما قال يف 
فيه نظر، النه مل يذكر مساع بعضهم :  يف ترمجة عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن زيد رائي االذان١٨٣/ 

  .من بعض
  .١٠ / ٦ " ذيب التهذيب" وكما يف ترمجته يف 

  .وكثريا ما يقوله وال يعين الراوي، بل حديث الراوي، فعليك بالتثبت والتأين
  .٢٥٧ - ٢٥٤ص " قواعد يف علوم احلديث " انظر 
(*)  

)١٢/٤٤٠(  

  

  .كذاب، أو كان يضع احلديث
  .إذا قلت فالن يف حديثه نظر، فهو متهم واه: حىت إنه قال

  .اغتبت أحداال حياسبين اهللا أين : وهذا معىن قوله
  .وهذا هو واهللا غاية الورع

إن : ال يكون يل خصم يف اآلخرة، فقلت:  يقول- يعين البخاري -مسعته : قال حممد بن أيب حامت الوراق
إمنا روينا ذلك : فيه اغتياب الناس، فقال: ويقولون" التاريخ " بعض الناس ينقمون عليك يف كتاب 

  رواية



حديث عائشة : يعين" بئس موىل العشرية : " نيب صلى اهللا عليه وسلممل نقله من عند أنفسنا، قال ال
)١.(  

  .ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها: ومسعته يقول
  .وكان أبو عبد اهللا يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعة، وكان ال يوقظين يف كل ما يقوم: قال

  .أراك حتمل على نفسك، ومل توقظين: فقلت
  ).٢( أنت شاب، وال أحب أن أفسد عليك نومك :قال

كان حممد بن إمساعيل يصلي : حدثنا أبو عمرو أمحد بن املقرئ، مسعت بكر بن منري قال: وقال غنجار
  .ذات ليلة، فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة

  ).٣(انظروا أيش آذاين : فلما قضى الصالة، قال
__________  

باب :  يف االدب٣٧٩، ٣٧٨ / ١٠سن اخللق، والبخاري  يف ح٩٠٤، ٩٠٣ / ٢أخرجه مالك ) ١(
باب مداراة : يف الرب والصلة) ٢٥٩١(مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم فاحشا وال متفحشا، ومسلم 

 عن عائشة أن رجال استأذن ٣٨ / ٦وأمحد ) ١٩٩٦(والترمذي ) ٤٧٩١(من يتقى فحشه، وأبو داود 
 ائذنوا له بئس أخو العشرية وبئس ابن العشرية، فلما دخل عليه، :على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

يا : يا رسول اهللا قلت له الذي قلت، مث ألنت له القول ؟ قال: فقلت: أالن له القول، قالت عائشة
  ".عائشة إن شر الناس مرتلة عند اهللا يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره 

  .٤٨٢": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٠ / ٢" طبقات السبكي " ، ١٤، ١٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
" ، و ١١٧٠": ذيب الكمال " ، و ١٢ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٢٧٦ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٣(

  .٤٨١": مقدمة الفتح 
(*)  

)١٢/٤٤١(  

  

ر، قام دعي حممد بن إمساعيل إىل بستان بعض أصحابه، فلما صلى بالقوم الظه: وقال حممد بن أيب حامت
  يتطوع، فلما فرغ من

انظر هل ترى حتت قميصي شيئا ؟ فإذا زنبور قد أبره يف : صالته، رفع ذيل قميصه، فقال لبعض من معه
  .ستة عشر أو سبعة عشر موضعا

  .وقد تورم من ذلك جسده
 ! !كنت يف سورة، فأحببت أن أمتها : كيف مل خترج من الصالة أول ما أبرك ؟ قال: فقال له بعض القوم



)١.(  
ما يف الدنيا مثل حممد : مسعت العلماء بالبصرة يقولون: مسعت عبد اهللا بن سعيد بن جعفر يقول: وقال

  ).٢(بن إمساعيل يف املعرفة والصالح 
وددت أين شعرة يف صدر : حدثنا عبد اهللا بن محاد اآلملي قال: وقال أبو جعفر حممد بن يوسف الوراق

  ).٣(حممد بن إمساعيل 
  . عمرو أمحد بن نصر اخلفاف، حدثنا حممد بن إمساعيل التقي النقي العامل الذي مل أر مثلهوقال أبو

  ).٤(أعدت هذا للتبويب 
حدثنا حممد بن حامد البزاز، مسعت احلسن بن حممد بن جابر، مسعت حممد بن حيىي : وقال احلاكم

  .، فامسعوا منهاذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل: الذهلي ملا ورد البخاري نيسابور يقول
__________  

  .١١٧٠": ذيب الكمال "  و ١٣، ١٢ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٨١": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٣ / ٢" طبقات السبكي " وانظر 

  .٤٨٦": مقدمة الفتح ) " ٢(
  .٤٨٦": مقدمة الفتح " ، و ٢٨ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤٣٦: سبق اخلرب يف الصفحة) ٤(

(*)  

)١٢/٤٤٢(  

  

جاء حممد إىل أقربائه خبرتنك، : مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي، يقول: وقال ابن عدي
  :فسمعته يدعو ليلة إذ فرغ من ورده

  .اللهم إنه قد ضاقت علي االرض مبا رحبت، فاقبضين إليك
  .فما مت الشهر حىت مات
  .كل ترمجةكان يصلي ركعتني عند " الصحيح " وقد ذكرنا أنه ملا ألف 

أين تريد : رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، فقال يل: وروى اخلطيب بإسناده عن الفربري، قال
  ).١(اقرأه مين السالم : أريد حممد بن إمساعيل البخاري، فقال: ؟ فقلت

ىل الفرضة ركبنا يوما إىل الرمي، وحنن بفربر، فخرجنا إىل الدرب الذي يؤدي إ: وقال حممد بن أيب حامت
)٢.(  

  .فجعلنا نرمي، وأصاب سهم أيب عبد اهللا وتد القنطرة الذي على ر ورادة، فانشق الوتد



  .فلما رآه أبو عبد اهللا، نزل عن دابته، فأخرج السهم من الوتد، وترك الرمي
  .ارجعوا: وقال لنا

  . أمرك طاعة:يا أبا جعفر، يل إليك حاجة تقضيها ؟ قلت: ورجعنا معه إىل املرتل، فقال يل
  .حاجة مهمة، وهو يتنفس الصعداء: قال

تضمن : أية حاجة هي ؟ قال يل: إذهبوا مع أيب جعفر حىت تعينوه على ما سألته، فقلت: فقال ملن معنا
إنا قد : ينبغي أن تصري إىل صاحب القنطرة، فتقول له: نعم، على الرأس والعني، قال: قضاءها ؟ قلت

  ن لنا يف إقامة بدله، أو تأخذ مثنه،أخللنا بالوتد، فنحب أن تأذ
__________  

": ذيب الكمال " ، و ١ / ٦٨ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٠ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٩٠": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٣ / ٢" طبقات السبكي "  و ١١٧٠

  .مشرب املاء منه أو املشرعة: فرضة النهر) ٢(
  .كون يف النهرالثلمة اليت ت: والفرضة

(*)  

)١٢/٤٤٣(  

  

  وجتعلنا يف حل مما كان منا، وكان صاحب القنطرة محيد بن االخضر
  .الفربري
  .أنت يف حل مما كان منك: أبلغ أبا عبد اهللا السالم، وقل له: فقال يل

  .مجيع ملكي لك الفداء: وقال
  . أو يف ملكينفسي، أكون قد كذبت، غري أين مل أكن أحب أن حتتشمين يف وتد: وإن قلت

فأبلغته رسالته، فتهلل وجهه، واستنار، وأظهر سرورا، وقرأ يف ذلك اليوم على الغرباء حنوا من مخس مئة 
  .حديث، وتصدق بثالث مئة درهم

رويت يوما : من أي شئ ؟ قال: اجعلين يف حل يا أبا معشر، فقال: قال ومسعته يقول اليب معشر الضرير
  .ت به، وأنت حترك رأسك ويدك، فتبسمت من ذلكحديثا، فنظرت إليك، وقد أعجب

  .أنت يف حل، رمحك اهللا يا أبا عبد اهللا: قال
  ".التفسري " ورأيته استلقى على قفاه يوما، وحنن بفربر يف تصنيفه كتاب : قال

  .وأتعب نفسه ذلك اليوم يف كثرة إخراج احلديث
قط منذ عقلت، فما الفائدة يف االستلقاء ؟ شيئا، بغري علم ) ١(إين ما أثبت : إين أراك تقول: فقلت له



  .أتعبنا أنفسنا اليوم: قال
وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن حيدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن استريح، وآخذ أهبة، فإن 

  ).٣(العدو كان بنا حراك ) ٢(غافصنا 
همه اهلدف إال مرتني، وكان يركب إىل الرمي كثريا، فما أعلمين رأيته يف طول ما صحبته أخطأ س: قال

  .فكان يصيب اهلدف يف كل ذلك، وكان ال يسبق
__________  

  .ما أتيت": تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .فاجأنا، وأخذنا على غرة منا: أي) ٢(
": ذيب الكمال " ، و ١ / ٧٦ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ١٤ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .٤٨١": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٦ / ٢": طبقات السبكي " ، و ١٧٠
(*)  

)١٢/٤٤٤(  

  

كرهت أن أوذي من : ومل ذاك ؟ قال: ، قلت)١(ما أكلت كراثا قط، وال القنابرى : ومسعته يقول: قال
  .معي من نتنهما

  .نعم: وكذلك البصل النئ ؟ قال: قلت
خاري بفربر يف املسجد، كنت جالسا مع أيب عبد اهللا الب: وحدثين حممد بن العباس الفربري، قال: قال

ألقها خارجا من املسجد : فدفعت من حليته قذاة مثل الذرة أذكرها، فأردت أن ألقيها يف املسجد، فقال
)٢.(  

طب نفسا، فإن أهل املالهي يف مالهيهم، وأهل : وأملى يوما علي حديثا كثريا، فخاف ماليل، فقال: قال
  .الصناعات يف صناعام، والتجار يف جتارام

  .وأنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه
  .ليس شئ من هذا، يرمحك اهللا إال وأنا أرى احلظ لنفسي فيه: فقلت
  .ما أردت أن أتكلم بكالم فيه ذكر الدنيا إال بدأت حبمد اهللا والثناء عليه: ومسعته يقول: قال

  .إنك تناولت فالنا: يقولون: وقال له بعض أصحابه
ا ذكرت أحدا بسوء إال أن أقول ساهيا، وما خيرج اسم فالن من صحيفيت يوم سبحان اهللا، م: قال

  .القيامة
وضيفه بعض أصحابه يف بستان له، وضيفنا معه، فلما جلسنا أعجب صاحب البستان بستانه، : قال



  وذلك أنه كان عمل جمالس فيه، وأجرى
__________  

 / ١" القانون يف الطب " وانظر :  القاموسبقلة الغملول، كما يف: - بفتح الراء -والقنابرى ) ١(
  . ملعرفة فوائده٤٢٢

(*)  

)١٢/٤٤٥(  

  

  .املاء يف أاره
  هذه احلياة: يا أبا عبد اهللا، كيف ترى ؟ فقال: فقال له
  .الدنيا
: وكان اليب عبد اهللا غرمي قطع عليه ماال كثريا، فبلغه انه قدم آمل، وحنن عنده بفربر، فقلنا له: قال

  . تعرب وتأخذه مبالكينبغي أن
  .ليس لنا أن نروعه: فقال

ينبغي أن تقول اليب سلمة الكشاين عامل آمل : مث بلغ غرميه مكانه بفربر، فخرج إىل خوارزم، فقلنا
إن أخذت منهم كتابا طمعوا مين يف كتاب، : ليكتب إىل خوارزم يف أخذه، واستخراج حقك منه، فقال

  .ولست أبيع ديين بدنياي
  .م يأخذ حىت كلمنا السلطان عن غري أمرهفجهدنا، فل

  .فكتب إىل وايل خوارزم
  .فلما أبلغ أبا عبد اهللا ذلك، وجد وجدا شديدا

  .ال تكونوا أشفق علي من نفسي: وقال
وكتب كتابا، وأردف تلك الكتب بكتب، وكتب إىل بعض أصحابه خبوارزم أن ال يتعرض لغرميه اال 

  .خبري
  . ناحية مروفرجع غرميه إىل آمل، وقصد إىل

  .فاجتمع التجار، وأخرب السلطان بأن أبا عبد اهللا خرج يف طلب غرمي له
فأراد السلطان التشديد على غرميه، وكره ذلك أبو عبد اهللا، وصاحل غرميه على أن يعطيه كل سنة 

  .عشرة دراهم شيئا يسريا
  .وكان املال مخسة وعشرين ألفا

  ).١( أكثر منه ومل يصل من ذلك املال إىل درهم، وال إىل



  .ما توليت شراء شئ وال بيعه قط: ومسعت أبا عبد اهللا، يقول: قال
ملا فيه من الزيادة والنقصان والتخليط، فخشيت إن توليت : كيف، وقد أحل اهللا البيع ؟ قال: فقلت له

  .أن أستوي بغريي
  ).٢(كنت أكفى ذلك : قلت فمن كان يتوىل أمرك يف أسفارك ومبايعتك ؟ قال

__________  
  .٢٢٧ / ٢" طبقات السبكي " اخلرب بطوله يف ) ١(

  .٤٨٠": مقدمة الفتح " وهو يف 
طبقات " ، و ١ / ٦٨ / ١" ذيب االمساء واللغات "  بلفظ خمتلف، و ١١ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .٢٢٧ / ٢" السبكي 
(*)  

)١٢/٤٤٦(  

  

:  يعين-دخلت على أيب احلسن : مسعت أمحد بن حفص، يقول: ومسعت حممد بن خداش يقول: قال
  .ال أعلم من مايل درمها من حرام، وال درمها من شبهة:  والد أيب عبد اهللا عند موته، فقال-إمساعيل 
  .فتصاغرت إيل نفسي عند ذلك: قال أمحد

  .أصدق ما يكون الرجل عند املوت: مث قال أبو عبد اهللا
مل أمسح ذكري باحلائط، وال : ويال، فسمعته يقولوكان أبو عبد اهللا اكترى مرتال، فلبث فيه ط: قال

  .باالرض يف ذلك املرتل
  .الن املرتل لغريي: مل ؟ قال: فقيل له

نعم، فصرنا إليه، : بلغين أن خناسا قدم جبواري، فتصري معي ؟ قلت: وقال يل أبو عبد اهللا يوما بفربر: قال
  .فأخرج جواري حسانا صباحا

اشتر هذه لنا منه، :  دميمة عليها شحم، فنظر إليها، فمس ذقنها فقالمث خرج من خالهلن جارية خزرية
  .هذه دميمة قبيحة ال تصلح، والاليت نظرنا إليهن ميكن شراءهن بثمن هذه: فقلت
  .اشتر هذه، فإين قد مسست ذقنها، وال أحب أن أمس جارية، مث ال أشتريها: فقال

  .عرفةفاشتراها بغالء مخس مئة درهم على ما قال أهل امل
  .مث مل تزل عنده حىت أخرجها معه إىل نيسابور

 وقد ذكر معناها حممد بن أيب -مسعت بكر ابن منري : أنبأنا أبو عمرو أمحد بن حممد املقرئ: وقال غنجار
كان محل إىل البخاري بضاعة أنفذها إليه ابنه أمحد، فاجتمع بعض التجار :  قال-حامت، واللفظ لبكر 



  .مخسة آالف درهمإليه، فطلبوها بربح 
  .انصرفوا الليلة: فقال

  .فجاءه من الغد جتار آخرون، فطلبوا منه البضاعة بربح عشرة آالف
  إين: فقال

)١٢/٤٤٧(  

  

  ).١(نويت بيعها للذين أتوا البارحة 
حدثنا إبراهيم بن محد املالمحي، مسعت حممد بن صابر بن كاتب، مسعت عمر بن حفص : وقال غنجار
 مع البخاري بالبصرة نكتب، ففقدناه أياما، مث وجدناه يف بيت وهو عريان، وقد نفد ما كنا: االشقر قال

  ).٢(عنده، فجمعنا له الدراهم، وكسوناه 
ما ينبغي للمسلم أن يكون حبالة إذا دعا مل يستجب : مسعت أبا عبد اهللا، يقول: وقال حممد بن أيب حامت

  .له
  .نعم: لك أيها الشيخ من نفسك، أو جربت ؟ قالفهل تبينت ذ: فقالت له امرأة أخيه حبضريت

دعوت ريب عزوجل مرتني، فاستجاب يل، فلن أحب أن أدعو بعد ذلك، فلعله ينقص من حسنايت، أو 
  .يعجل يل يف الدنيا

: مسعت البخاري يقول: وقال حممد بن أيب حامت! ! ما حاجة املسلم إىل الكذب والبخل ؟ : مث قال
  .ياس، فتخلفت عين نفقيت، حىت جعلت أتناول احلشيش، وال أخرب بذلك أحداخرجت إىل آدم ابن أيب إ

  ).٣(أنفق على نفسك : فلما كان اليوم الثالث، أتاين آت مل أعرفه، فناولين صرة دنانري، وقال
كان حممد بن إمساعيل خمصوصا : مسعت احلسني بن حممد السمرقندي يقول: وقال حممد بن أيب حامت

  كان قليل الكالم، وكان ال يطمع فيما عند الناس،:  كان فيه من اخلصال احملمودةبثالث خصال مع ما
__________  

  .٤٨٠": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٧ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١٢، ١١ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢١٧ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٨٠": مقدمة الفتح " و ، ٢٢٧ / ٢" طبقات السبكي ) " ٣(

(*)  

)١٢/٤٤٨(  

  



  .وكان ال يشتغل بأمور الناس، كل شغله كان يف العلم
  .ما بقي أحد يعلم الناس احلديث حسبة غري حممد بن إمساعيل: مسعت سليم بن جماهد يقول: وقال

يها وتفاسريها ورأيت سليم بن جماهد يسأل أبا عبد اهللا أن حيدثه كل يوم بثالثة أحاديث، ويبني له معان
  .وعللها

  .فأجابه إىل ذلك قدر مقامه
  .وكان أقام يف تلك الدفعة مجعة

ما رأيت بعيين منذ ستني سنة أفقه، وال أورع، وال أزهد يف الدنيا، من حممد بن : ومسعت سليما يقول
  ).١(إمساعيل 

  . والضعيفما رأيت مثل حممد بن إمساعيل، كان يسوي بني القوي: قال عبدايد بن إبراهيم
كانت له قطعة أرض يكريها كل سنة : ذكر كرمه ومساحته وصفته وغري ذلك قال حممد بن أيب حامت

  .بسبع مئة درهم
فكان ذلك املكتري رمبا محل منها إىل أيب عبد اهللا قثاة أو قثاتني، الن أبا عبد اهللا كان معجبا بالقثاء 

  .للرجل مئة درهم كل سنة حلمله القثاء إليه أحياناالنضيج، وكان يؤثره على البطيخ أحيانا، فكان يهب 
  .كنت أستغل كل شهر مخس مئة درهم، فأنفقت كل ذلك يف طلب العلم: ومسعته يقول: قال

كم بني من ينفق على هذا الوجه، وبني من كان خلوا من املال، فجمع وكسب بالعلم، حىت : فقلت
  .اجتمع له

   ].٣٦: الشورى) * [  وأبقىما عند اهللا خري: * (فقال أبو عبد اهللا
__________  

  مقدمة"  من كالم سليم بن جماهد، وكذا يف ٢٢٧ / ٢" طبقات السبكي ) " ١(
  .٤٨٦": الفتح 

(*)  

)١٢/٤٤٩(  

  

وكنا بفربر، وكان أبو عبد اهللا يبين رباطا مما يلي خبارى، فاجتمع بشر كثري يعينونه على ذلك، : قال
  .هذا الذي ينفعنا: إنك تكفى يا أبا عبد اهللا، فيقول: لهوكان ينقل اللنب، فكنت أقول 

معه، وكان ذبح هلم بقرة، فلما أدركت القدور، دعا الناس إىل الطعام، ) ١(مث أخذ ينقل الزنربات 
وكان ا مئة نفس أو أكثر، ومل يكن علم أنه جيتمع ما اجتمع، وكنا أخرجنا معه من فربر خبزا بثالثة 

  .ينا بني أيديهم، فأكل مجيع من حضر، وفضلت أرغفة صاحلةدراهم أو أقل، فألق



  ).٣(بدرهم ) ٢(وكان اخلبز إذ ذاك مخسة أمناء 
  .وكان أبو عبد اهللا رمبا يأيت عليه النهار، فال يأكل فيه رقاقة، إمنا كان يأكل أحيانا لوزتني أو ثالثا: قال

يا أبا جعفر، حنتاج يف : به املتفرج بصاحبهوكان جيتنب توابل القدور مثل احلمص وغريه، فقال يل يوما ش
أحتاج يف السنة إىل أربعة آالف درهم، أو مخسة آالف : قدر كم ؟ قال: السنة إىل شئ كثري، قلت له

  .درهم
وكان يتصدق بالكثري، يأخذ بيده صاحب احلاجة من أهل احلديث، فيناوله ما بني العشرين إىل : قال

  .ن يشعر بذلك أحدالثالثني، وأقل وأكثر، من غري أ
  .وكان ال يفارقه كيسه

 وذلك أن الرجل أخربين بعدد ما كان فيها من -ورأيته ناول رجال مرارا صرة فيها ثالث مئة درهم، 
  .ارفق، واشتغل حبديث آخر كيال بعلم بذلك أحد:  فأراد أن يدعو، فقال له أبو عبد اهللا-بعد 
  يل: ا، فقالوكنت اشتريت مرتال بتسع مئة وعشرين درمه: قال

__________  
  .مجع زنرب، وهو الزنبيل) ١(

  .فارسية معربة
  .أمنان، بالنون": مقدمة الفتح " يف ) ٢(

  .، وهو وزن أو مكيال يسع مئيت وسبعة ومخسني درمها)من(وكالمها مجع 
  .٤٨١": مقدمة الفتح ) " ٣(

(*)  

)١٢/٤٥٠(  

  

بغي أن تصري إىل نوح بن أيب شداد الصرييف، ين: نعم، ونعمى عني، قال: إليك حاجة تقضيها ؟ قلت
  .خذه إليك، فاصرفه يف مثن املرتل: وتأخذ منه ألف درهم، وحتمله إيل، ففعلت، فقال يل

  .قد قبلته منك وشكرته: فقلت
  ".اجلامع " وأقبلنا على الكتابة، وكنا يف تصنيف 

:  أين طمعت يف الزيادة، فقالعرضت يل حاجة ال أجترئ رفعها إليك، فظن: فلما كان بعد ساعة، قلت
الن النيب : كيف ؟ قال: ال حتتشمين، وأخربين مبا حتتاج، فإين أخاف أن أكون مأخوذا بسببك، قلت له

  .صلى اهللا عليه وسلم آخى بني أصحابه
  .فذكر حديث سعد وعبد الرمحن



  .يت املناصفةقد جعلتك يف حل من مجيع ما تقول، ووهبت لك املال الذي عرضته علي، عن: فقلت له
يل جوار وامرأة، وأنت عزب، فالذي جيب علي أن أناصفك لنستوي يف املال وغريه، : وذلك أنه قال

 أكثر من ذلك إذ أنزلتين من نفسك ما مل - رمحك اهللا -قد فعلت : وأربح عليك يف ذلك، فقلت له
  .تقضيها ؟: ك ؟ قلتما حاجت: ترتل أحدا، وحللت منك حمل الولد، مث حفظ علي حديثي االول، وقال

  .نعم، وأسر بذلك: قال
  .هذه االلف، تأمر بقبوله، واصرفه يف بعض ما حتتاج إليه، فقبله، وذلك أنه ضمن يل قضاء حاجيت: قلت

، وكتبنا منه ذلك اليوم شيئا كثريا إىل الظهر، مث صلينا "اجلامع " مث جلسنا بعد ذلك بيومني لتصنيف 
  ن غري أن نكون أكلنا شيئا، فرآين ملا كان قرب العصرالظهر، وأقبلنا على الكتابة م

  .شبه القلق املستوحش، فتوهم يف مالال
  .وإمنا كان يب احلصر غري أين مل أكن أقدر على القيام، وكنت أتلوى اهتماما باحلصر

ل، أما إذ مل تقبل مثن املرت: فدخل أبو عبد اهللا املرتل، وأخرج إيل كاغدة فيها ثالث مئة درهم، وقال
  .فينبغي أن تصرف هذا يف بعض حوائجك

  .فجهدين، فلم أقبل
  مث كان بعد أيام، كتبنا إىل الظهر أيضا، فناولين

)١٢/٤٥١(  

  

  .عشرين درمها
  .ينبغي أن تصرف هذه يف شراء اخلضر وحنو ذلك: فقال

  .فاشتريت ا ما كنت أعلم أنه يالئمه، وبعثت به إليه، وأتيت
  .ليس فيك حيلة، فال ينبغي لنا أن نعين أنفسنابيض اهللا وجهك، : فقال يل
إنك قد مجعت خري الدنيا واآلخرة، فأي رجل يرب خادمه مبثل ما تربين إن كنت ال أعرف هذا، : فقلت له

  .فلست أعرف أكثر منه
كنت عند أيب عبد اهللا يف مرتله، فجاءته جارية، وأرادت دخول : مسعت عبد اهللا بن حممد الصاريف يقول

إذا مل يكن طريق، كيف أمشي ؟ : كيف متشني ؟ قالت: ، فعثرت على حمربة بني يديه، فقال هلااملرتل
  .اذهيب فقد أعتقتك: فبسط يديه، وقال هلا

إن كانت أغضبتين فإين أرضيت نفسي : يا أبا عبد اهللا، أغضبتك اجلارية ؟ قال: فقيل له فيما بعد: قال
  ).١(مبا فعلت 

رأيت حممد بن إمساعيل شيخا : مسعت احلسن بن احلسني البزاز يقول: فظوقال عبد اهللا بن عدي احلا



  ).٢(حنيف اجلسم، ليس بالطويل وال بالقصري 
حدثنا أمحد بن حممد بن حسني التميمي، حدثنا أبو يعلى التميمي، مسعت جربيل بن : وقال غنجار

  مسعت البخاري: ميكائيل مبصر يقول
  .صري، فعلمين رجل أن أحلق رأسي، وأغلفه باخلطميملا بلغت خراسان أصبت ببعض ب: يقول

  ).٣(ففعلت، فرد اهللا علي بصري 
__________  

  .٤٨٠" مقدمة الفتح ) " ١(
 / ٤" وفيات االعيان " ، و ١ / ٦٨ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٦ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .٢١٦  /٢" طبقات السبكي " ، و ١١٦٩": ذيب الكمال " ، و ١٩٠
  .٢١٦ / ٢" طبقات السبكي ) " ٣(

(*)  

)١٢/٤٥٢(  

  

  .دخل أبو عبد اهللا بفربر احلمام، وكنت أنا يف مشلح احلمام، أتعاهد عليه ثيابه: وقال حممد الوراق
مسست شيئا فيه شعر النيب صلى اهللا عليه : فلما خرج ناولته ثيابه، فلبسها، مث ناولته اخلف، فقال

  .وسلم
  .ع هو من اخلف ؟ فلم خيربينيف أي موض: فقلت

  .فتومهت أنه يف ساقه بني الظهارة والبطانة
مسعت حممد بن حامد البزاز : ذكر قصته مع حممد بن حيىي الذهلي رمحهما اهللا قال احلاكم أبو عبد اهللا

مسعت حممد بن حيىي قال لنا ملا ورد حممد بن إمساعيل : مسعت احلسن بن حممد بن جابر يقول: قال
  .اذهبوا إىل هذا الرجل الصاحل فامسعوا منه: ي نيسابورالبخار

فذهب الناس إليه، وأقبلوا على السماع منه، حىت ظهر اخللل يف جملس حممد بن حيىي، فحسده بعد 
  ).١(ذلك، وتكلم فيه 

  .وقال أبو أمحد بن عدي
، حسده بعض من كان ذكر يل مجاعة من املشايخ أن حممد بن إمساعيل ملا ورد نيسابور اجتمع الناس عليه

: يف ذلك الوقت من مشايخ نيسابور ملا رأوا إقبال الناس إليه، واجتماعهم عليه، فقال الصحاب احلديث
  اللفظ بالقرآن خملوق،: إن حممد بن إمساعيل يقول

  .فامتحنوه يف الس



لفظ بالقرآن، يا أبا عبد اهللا، ما تقول يف ال: فلما حضر الناس جملس البخاري، قام إليه رجل، فقال
  .خملوق هو أم غري خملوق ؟ فأعرض عنه البخاري ومل جيبه

  .يا أبا عبد اهللا، فأعاد عليه القول، فأعرض عنه: فقال الرجل
  :مث قال يف الثالثة، فالتفت إليه البخاري، وقال

__________  
  .٤٩١": مقدمة الفتح " ، و ٣٣٠ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٣٠ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(

(*)  

)١٢/٤٥٣(  

  

  .القرآن كالم اهللا غري خملوق، وأفعال العباد خملوقة واالمتحان بدعة
  .فشغب الرجل، وشغب الناس، وتفرقوا عنه

  ).١(وقعد البخاري يف مرتله 
أخربنا زيد بن احلسن، أخربنا عبدالرمحن بن حممد، أخربنا : أنبأنا املسلم بن حممد القيسي وغريه قالوا

اخلطيب، أخربنا أمحد بن حممد بن غالب أبو بكر الربقاين، أخربنا أبو بكر االمساعيلي، أمحد بن علي 
سئل حممد بن إمساعيل بنيسابور : أخربنا عبد اهللا بن حممد بن سيار، حدثين حممد بن مسلم خشنام قال

:  قال عن حيىي بن سعيد هو القطان- يعين أبا قدامة -حدثين عبيداهللا بن سعيد : عن اللفظ، فقال
  .أعمال العباد كلها خملوقة

ال أفعل إال أن جتيئوا : ترجع عن هذا القول، حىت نعود إليك ؟ قال: فمرقوا عليه، وقالوا له بعد ذلك
  .حبجة فيما تقولون أقوى من حجيت

  ).٢(وأعجبين من حممد بن إمساعيل ثباته 
 حدثنا حممد بن يوسف الفربري، حدثنا أبو بكر حممد بن أيب اهليثم املطوعي ببخارى،: وقال احلاكم

  .أما أفعال العباد فمخلوقة: مسعت حممد بن إمساعيل يقول
  فقد حدثنا علي بن عبد اهللا، حدثنا

إن اهللا : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: مروان بن معاوية، حدثنا أبو مالك، عن ربعي، عن حذيفة قال
  ).٣" (يصنع كل صانع وصنعته 

  مسعت حيىي بن سعيد: داهللا بن سعيد يقولومسعت عبي: وبه قال
__________  

  .٤٩٤": مقدمة الفتح ) " ١(



  .٣٠ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
، ٣٨٨للبيهقي " االمساء والصفات " ، و ١٣٧": خلق أفعال العباد " إسناده صحيح، وهو يف ) ٣(

  . وواقفه الذهيب٣٢، ٣١ / ١وصححه احلاكم 
  .١٢٨وقد تقدم يف الصفحة 

(*)  

)١٢/٤٥٤(  

  

  ).١(إن أفعال العباد خملوقة : ما زلت أمسع أصحابنا يقولون: يقول
  .حركام وأصوام واكتسام وكتابتهم خملوقة: قال البخاري

فأما القرآن املتلو، املبني املثبت يف املصاحف، املسطور املكتوب، املوعى يف القلوب، فهو كالم اهللا ليس 
  ).٢(مبخلوق 

   ].٤٩: العنكبوت) * [ بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم * (:قال اهللا تعاىل
رأيت حممد بن إمساعيل يف جنازة أيب عثمان بن سعيد بن مروان، وحممد بن : وقال أبو حامد االعمشي

  .حيىي يسأله عن االسامي والكىن وعلل احلديث، ومير فيه حممد بن إمساعيل مثل السهم
أال من خيتلف إىل جملسه فال خيتلف إلينا، فإم كتبوا إلينا : حىت قال حممد بن حيىيفما أتى على هذا شهر 

  .من بغداد أنه تكلم يف اللفظ، ويناه، فلم ينته، فال تقربوه، ومن يقربه فال يقربنا
  ).٣(فأقام حممد بن إمساعيل ها هنا مدة، مث خرج إىل خبارى 

  :ىي الذهلي يقولمسعت حممد بن حي: وقال أبو حامد بن الشرقي
__________  

  .٤٩٢، ٤٩١": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٨ / ٢" طبقات السبكي ) " ١(
" ، و ٤٩٢": مقدمة الفتح " ، و ٢٢٨ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٣١ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

ى أن ومن الدليل عل: قال أبو عبد اهللا: ١٤٦:  وجاء فيه أيضا يف الصفحة١٣٨": خلق أفعال العباد 
اهللا يتكلم كيف يشاء، وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا، فيها التطريب والغمز واللحن والترجيع، 

حدثنا عبد اهللا بن صاحل، وحيىي بن : حديث أم سلمة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
 سلمة رضي اهللا عنها عن حدثنا الليث، عن ابن أيب ملكية، عن يعلى بن مملك أنه سأل أم: بكري، قاال

كان يصلي مث ينام قدر ما صلى، مث يصلي قدر ما نام، : قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم وصالته، فقالت
  .مث ينام قدر ما صلى، حىت الصبح

  .ونعتت قراءته، فإذا قراءته حرفا حرفا



 / ٢"  السبكي طبقات" ، و ٣١ / ٢" تاريخ بغداد " ، وهو يف ٤٣٢: سبق اخلرب يف الصفحة) ٣(
٢٢٩.  

(*)  

)١٢/٤٥٥(  

  

القرآن كالم اهللا غري خملوق من مجيع جهاته، وحيث تصرف، فمن لزم هذا استغىن عن اللفظ وعما 
سواه من الكالم يف القرآن، ومن زعم أن القرآن خملوق فقد كفر، وخرج عن االميان، وبانت منه 

 فيئا بني املسلمني ومل يدفن يف مقابرهم، ومن امرأته، يستتاب، فإن تاب، وإال ضربت عنقه، وجعل ماله
ال أقول خملوق وال غري خملوق، فقد ضاهى الكفر، ومن زعم أن لفظي بالقرآن خملوق، : وقف، فقال

  .فهذا مبتدع، ال جيالس وال يكلم
ومن ذهب بعد هذا إىل حممد بن إمساعيل البخاري فاموه، فإنه ال حيضر جملسه إال من كان على مثل 

  ).١(به مذه
نظرت يف كالم : أخربنا حممد بن أيب اهليثم ببخارى، أخربنا الفربري، حدثنا البخاري، قال: وقال احلاكم

  اليهود والنصارى
  ).٢(واوس، فما رأيت أحدا أضل يف كفرهم من اجلهمية، وإين الستجهل من ال يكفرهم 

القرآن : بري، مسعت البخاري يقولحدثنا حممد بن أمحد بن حاضر العبسي، حدثنا الفر: وقال غنجار
  .كالم اهللا غري خملوق

  ).٣(ومن قال خملوق فهو كافر 
ملا وقع بني حممد بن حيىي : حدثنا طاهر بن حممد الوراق، مسعت حممد بن شاذل يقول: وقال احلاكم

  نيا أبا عبد اهللا، أيش احليلة لنا فيما بينك وبني حممد ب: والبخاري، دخلت على البخاري، فقلت
__________  

  .٣٢، ٣١ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
، وهو من الغلو واالفراط الذي ال يوافقه عليه مجهور ٧١ص " خلق أفعال العباد " ذكره يف ) ٢(

العلماء سلفا وخلفا، وكيف حيكم بكفرهم، مث يروي عنهم، وخيرج أحاديثهم يف صحيحه الذي انتقاه 
  .٤٩٢": مقدمة الفتح " ، و ٣٢ / ٢ " تاريخ بغداد) " ٣! (وشرط فيه الصحة ؟ 

(*)  

)١٢/٤٥٦(  

  



  .كم يعتري حممد بن حيىي احلسد يف العلم: حيىي، كل من خيتلف إليك يطرد ؟ فقال
  .والعلم رزق اهللا يعطيه من يشاء

يا بين، هذه مسألة مشؤومة، رأيت أمحد بن حنبل، وما ناله : هذه املسألة اليت حتكى عنك ؟ قال: فقلت
  .ملسألة، وجعلت على نفسي أن ال أتكلم فيهايف هذه ا

املسألة هي أن اللفظ خملوق، سئل عنها البخاري، فوقف فيها، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا : قلت
خملوقة، واستدل لذلك، فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ، فتكلم فيه، وأخذه بالزم قوله هو 

  ).١(وغريه 
  ":تارخيه " اليت رواها غنجار يف وقد قال البخاري يف احلكاية 

كنا : حدثنا خلف بن حممد بن إمساعيل، مسعت أبا عمرو أمحد بن نصر النيسابوري اخلفاف ببخارى يقول
يوما عند أيب إسحاق القيسي، ومعنا حممد بن نصر املروزي، فجرى ذكر حممد بن إمساعيل البخاري، 

  . لفظي بالقرآن خملوق فهو كذاب، فإين مل أقله:من زعم أين قلت: مسعته يقول: فقال حممد بن نصر
  .يا أبا عبد اهللا، قد خاض الناس يف هذا وأكثروا فيه: فقلت له

  ).٢(ليس إال ما أقول : فقال
يا أبا : قال أبو عمرو اخلفاف، فأتيت البخاري، فناظرته يف شئ من االحاديث حىت طابت نفسه فقلت

  . هذه املقالةعبد اهللا، ها هنا أحد حيكي عنك أنك قلت
  من زعم من أهل: يا أبا عمرو، احفظ ما أقول لك: فقال

__________  
والزم املذهب ليس بالزم كما هو مذهب مجهور احملققني من العلماء، ونقل ابن ناصر الدين يف ) ١(

يف  ووصفه بإمام التعديل واجلرح، واملعتمد عليه - عن االمام الذهيب ٢٠" الرد الوافر " مقدمة كتابه 
ونعوذ باهللا من اهلوى واملراء يف الدين، وأن نكفر مسلما موحدا بالزم :  كلمة جاء فيها-املدح والقدح 

  .قوله، وهو يفر من ذلك الالزم، ويرته ويعظم الرب
  .٢٧٧ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٢(

(*)  

)١٢/٤٥٧(  

  

لفظي : املدينة أين قلتنيسابور وقومس والري ومهذان وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة و
  .بالقرآن خملوق فهو كذاب

  ).١(أفعال العباد خملوقة : فإين مل أقله، إال أين قلت



ملا قدم حممد بن إمساعيل نيسابور : مسعت مسلم بن احلجاج يقول: وقال أبو سعيد حامت بن أمحد الكندي
  .مرحلتني وثالثةما رأيت واليا وال عاملا فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه 

  فقال حممد بن حيىي
  .من أراد أن يستقبل حممد بن إمساعيل غدا فليستقبله: يف جملسه

ال تسألوه عن شئ : فاستقبله حممد بن حيىي وعامة العلماء، فرتل دار البخاريني، فقال لنا حممد بن حيىي
نا كل حروري، وكل رافضي، من الكالم، فإنه إن أجاب خبالف ما حنن فيه، وقع بيننا وبينه، مث مشت ب

  .وكل جهمي، وكل مرجئ خبراسان
فازدحم الناس على حممد ابن إمساعيل، حىت امتال السطح والدار، فلما كان اليوم الثاين أو الثالث، : قال

  .أفعالنا خملوقة، وألفاظنا من أفعالنا: قام إليه رجل، فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال
مل يقل، حىت تواثبوا، : لفظي بالقرآن خملوق، وقال بعضهم: قال: ض الناسفوقع بينهم اختالف، فقال بع

  ).٢(فاجتمع أهل الدار، وأخرجوهم 
__________  

  .٤٩٢": مقدمة الفتح " ، و ٢٣٠ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٣٢ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
ن كلهم على أن القرآن إن البخاري والكرابيسي وأمحد بن حنبل وحممد بن حيىي الذهلي متفقو) ٢(

  .كالم اهللا لفظه ومعناه، ال خيتلفون يف ذلك، كما هو واضح من أقواهلم املأثورة عنهم
  .لفظي بالقرآن خملوق، أو غري خملوق: لكنهم اختلفوا يف قول االنسان
  .فأنكر ذلك االمام أمحد والذهلي

للعبد، وال فعل له فيه، والثاين التلفظ أحدمها امللفوظ نفسه، وهو غري مقدور : الن اللفظ يراد به أمران
  .به واالداء له، وهو فعل العبد

فإطالق اخللق على اللفظ قد يوهم املعىن االول وهو خطأ، وإطالق نفي اخللق عليه قد يوهم املعىن الثاين 
  = (*)وهو 

)١٢/٤٥٨(  

  

 املخلدي، مسعت حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن االخرم، مسعت ابن علي: وقال احلاكم
  ).١(قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية واللفظية عندي شر من اجلهمية : حيىي يقول

يا أبا : دخلت على البخاري، فقلت: مسعت أمحد بن سلمة يقول: وقال مسعت حممد بن صاحل بن هانئ
ديث حىت ال يقدر أحد عبد اهللا، هذا رجل مقبول خبراسان خصوصا يف هذه املدينة، وقد جل يف هذا احل

) * وأفوض أمري إىل اهللا إن اهللا بصري بالعباد: * (منا أن يكلمه فيه، فما ترى ؟ فقبض على حليته، مث قال



   ].٤٤: غافر[ 
اللهم إنك تعلم أين مل أرد املقام بنيسابور أشرا وال بطرا، وال طلبا للرئاسة، وإمنا أبت علي نفسي يف 

  .خالفني، وقد قصدين هذا الرجل حسدا ملا آتاين اهللا ال غريالرجوع إىل وطين لغلبة امل
  ).٣(من حديثه الجلي ) ٢(يا أمحد، إين خارج غدا لتتخلصوا : مث قال يل

  .فأخربت مجاعة أصحابنا، فو اهللا ما شيعه غريي: قال
  .كنت معه حني خرج من البلد، وأقام على باب البلد ثالثة أيام الصالح أمره

  ملا استوطن:  بن يعقوب احلافظ يقولومسعت حممد: قال
__________  

  .خطأ، فمنعا االطالقني= 
التالوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن، واملتلو هو القرآن املسموع باآلذان باالداء من فم : فيقولون

الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهي حروف وكلمات وسور وآيات تاله جربيل وبلغه جربيل عن اهللا 
  . مسعهتعاىل كما

فهم مييزون بني ما قام بالعبد، وما قام بالرب فالقرآن عندهم مجيعه كالم اهللا حروفه ومعانيه، وأصوات 
القرآن غري : العباد وحركام وأداؤهم وتلفظهم كل ذلك خملوق بائن عن اهللا ولذلك سوغوا أن يقال

  .خملوق، ولفظي بالقرآن خملوق
  .٤٩٤": مقدمة الفتح ) " ١(
  .لتخلصوا": مقدمة الفتح " يف ) ٢(
  .٤٩٢": مقدمة الفتح ) " ٣(

(*)  

)١٢/٤٥٩(  

  

  .البخاري نيسابور أكثر مسلم بن احلجاج االختالف إليه
  فلما وقع بني

الذهلي وبني البخاري ما وقع يف مسألة اللفظ، ونادى عليه، ومنع الناس عنه، انقطع عنه أكثر الناس 
  .غري مسلم

فوق عمامته، ) ١(قال باللفظ فال حيل له أن حيضر جملسنا، فأخذ مسلم رداء أال من : فقال الذهلي يوما
  ).٢(وقام على رؤوس الناس، وبعث إىل الذهلي ما كتب عنه على ظهر مجال 

  ).٣(وكان مسلم يظهر القول باللفظ وال يكتمه 



ن حيىي حضرت جملس حممد ب: ومسعت حممد بن يوسف املؤذن، مسعت أبا حامد بن الشرقي يقول: قال
  .لفظي بالقرآن خملوق فال حيضر جملسنا: أال من قال: الذهلي، فقال

  .فقام مسلم بن احلجاج من الس
  .وتبعه أمحد بن سلمة: رواها أمحد بن منصور الشريازي عن حممد بن يعقوب، فزاد

 مسلم ملا قام: مسعت حممد بن يعقوب االخرم، مسعت أصحابنا يقولون: قال أمحد بن منصور الشريازي
  .ال يساكنين هذا الرجل يف البلد: وأمحد بن سلمة من جملس الذهلي، قال الذهلي

  ).٤(فخشي البخاري وسافر 
: فقال! يا أبا عبد اهللا، إن فالنا يكفرك : أتى رجل أبا عبد اهللا البخاري، فقال: وقال حممد بن أيب حامت

  إذا قال الرجل: " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .رداءه": مقدمة الفتح " يف ) ١(
وقد أنصف مسلم، فلم حيدث يف كتابه عن هذا :  وقال ابن حجر معقبا٤٩٢": مقدمة الفتح ) " ٢(

  .وال عن هذا
  . بترمجة مسلم رمحه اهللا٥٧٢: سريد هذا اخلرب يف الصفحة) ٣(
  .٤٩٢": مقدمة الفتح ) " ٤(

(*)  

)١٢/٤٦٠(  

  

  ).١" (أحدمها يا كافر، فقد باء به : الخيه
) إن كيد الشيطان كان ضعيفا: * (إن بعض الناس يقع فيك، فيقول: وكان كثري من أصحابه يقولون له

فقال له عبدايد  ] ٤٣: فاطر) * [ وال حييق املكر السئ إال بأهله: * (ويتلو أيضا ]: ٧٦: النساء* [ 
قال النيب : ناولونك ويبهتونك ؟ فقالكيف ال تدعو اهللا على هؤالء الذين يظلمونك ويت: بن إبراهيم

من دعا : " ، وقال صلى اهللا عليه وسلم)٢" (اصربوا حىت تلقوين على احلوض : " صلى اهللا عليه وسلم
  ).٣" (على ظامله، فقد انتصر 
مل يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إال رمي بقارعة، ومل : ومسعته يقول: قال حممد بن أيب حامت

لما حدث اجلهال أنفسهم أن ميكروا بنا رأيت من ليليت يف املنام نارا توقد مث تطفأ من غري أن يسلم، وك
  ) *كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا: * (ينتفع ا، فأتأول قوله تعاىل

__________  



 ٢باب ما يكره من الكالم، ومن طريقه أمحد :  بشرح السيوطي يف الكالم١٤٨ / ٣أخرجه مالك ) ١(
، عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر، وأخرجه )٢٦٣٧( والترمذي ٤٢٨ / ١٠ والبخاري ١١٣/ 

من طريق إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار وأخرجه أيضا من طريق عبيد اهللا بن ) ٦٠(مسلم 
  . من طريق فضيل بن غزوان٦٠ / ٢وأمحد ) ٤٦٨٧(عمر، وأبو داود 

 من طرق عن عبد اهللا ابن ١١٢ و ٤٧ و ٤٤ و ١٨ / ٢أخرجه أمحد كالمها عن نافع عن ابن عمر، و
  .دينار عن ابن عمر

 يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه ٩٠، ٨٩ / ٧أخرجه من حديث أسيد بن حضري البخاري ) ٢(
باب قول النيب سترون بعدي أمورا تنكروا، ومسلم : يف الفنت) ٧٠٥٧(باب فضل االنصار و : وسلم

، ٢٢٤ / ٨والنسائي ) ٢١٩٠(باب االمر بالصرب عند ظلم الوالة، والترمذي :  االمارةيف) ١٨٤٥(
  ، وأخرجه١٩٢ / ٧، وأخرجه من حديث أنس البخاري ٢٢٥

  ).١٠٦١( ومسلم ٤٢ - ٣٧ / ٨من حديث عبد اهللا بن زيد البخاري 
 ميمون االعور يف الدعوات من حديث عائشة ويف سنده أبو محزة) ٣٥٥٢(أخرجه الترمذي برقم ) ٣(

ال : سئل عنه البخاري فقال": العلل " قول الترمذي يف " فيض القدير " وهو ضعيف، ونقل املناوي يف 
  .أعلم أحدا رواه غري أيب االحوص، لكن هو من حديث أيب محزة، وضعف أبا محزة جدا

(*)  

)١٢/٤٦١(  

  

   ].٦٤: املائدة[ 
إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن : * (قدمه من العراقمن الليل إذا أتيته يف آخر م) ١(وكان هجرياه 

وقال أمحد بن منصور ..اآلية ] ١٦٠: آل عمران) * [ خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده
مسعت إبراهيم وراق أمحد بن سيار يقول ملا قدم البخاري : مسعت القاسم بن القاسم يقول: الشريازي

يا أبا عبد اهللا، حنن ال خنالفك فيما تقول، ولكن : بله، فقال له أمحدمرو استقبله أمحد بن سيار فيمن استق
  .العامة ال حتمل ذا منك

  .إين أخشى النار، أسأل عن شئ أعلمه حقا أن أقول غريه: فقال البخاري
  .فانصرف عنه أمحد بن سيار

ي سنة مخسني قدم حممد بن إمساعيل الر): ٢" (اجلرح والتعديل " وقال عبدالرمحن بن أيب حامت يف 
ومئتني، ومسع منه أيب وأبو زرعة، وتركا حديثه عندما كتب إليهما حممد بن حيىي أنه أظهر عندهم 

  ).٣(بنيسابور أن لفظه بالقرآن خملوق 



__________  
  .كالمه ودأبه وشأنه: أي) ١(

  .الدأب والعادة والديدن: ماله هجريى غريها، أي: ويف حديث عمر رضي اهللا عنه
  .١٩١ / ٧" رح والتعديل اجل) " ٢(
هذا عجيب من أيب زرعة وأيب حامت، فإما قد وثقا مسلما، وأثنيا عليه، مع أنه يقول مبقالة شيخه ) ٣(

  .البخاري يف مسألة اللفظ، وال ميكن أن يسوغ صنيعهما هذا إال حبمله على العصبية واهلوى واحلسد
كالم ": احللية "  يف ترمجة أيب نعيم صاحب ١١١ / ١" ميزان االعتدال " وقد قال االمام الذهيب يف 

االقران بعضهم يف بعض ال يعبأ به، السيما إذا الح لك أنه لعداوة أو ملذهب أو حلسد، وما ينجو منه إال 
  .من عصم اهللا، وما علمت أن عصرا من االعصار سلم أهله من ذلك سوى االنبياء والصديقني

  .ولو شئت لسردت من ذلك كراريس
  .إن موقف الذهلي من البخاري آت من حسده له: ٢٣٠ / ٢" طبقات الشافعية " السبكي يف وقال 

ومما ينبغي أن يتفقد حال العقائد واختالفها بالنسبة : ١٢": قاعدة اجلرح والتعديل " وقال السبكي يف 
  .إىل اجلارح واروح

  .فرمبا خالف اجلارح اروح يف العقيدة، فجرحه لذلك
(*) =  

)١٢/٤٦٢(  

  

  .إن تركا حديثه، أو مل يتركاه، البخاري ثقة مأمون حمتج به يف العامل: قلت
ملا قدم أبو : مسعت بعض أصحابنا يقول: ذكر حمنته مع أمري خبارى روى أمحد بن منصور الشريازي قال

 إال عبد اهللا خبارى نصب له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد حىت مل يبق مذكور
  .استقبله، ونثر عليه الدنانري والدراهم والسكر الكثري، فبقي أياما

إن هذا الرجل قد أظهر : فكتب بعد ذلك حممد بن حيىي الذهلي إىل خالد بن أمحد أمري خبارى: قال
  .خالف السنة

  ).١(ال نفارقه، فأمره االمري باخلروج من البلد، فخرج : فقرأ كتابه على أهل خبارى، فقالوا
رأيت حممد بن : فحكى يل بعض أصحابنا عن إبراهيم بن معقل النسفي قال: ال أمحد بن منصورق

  إمساعيل يف اليوم الذي أخرجه فيه من
فيه ما ) ٢(يا أبا عبد اهللا، كيف ترى هذا اليوم من اليوم الذي نثر عليك : خبارى، فتقدمت إليه، فقلت

  .ال أبايل إذا سلم ديين: نثر ؟ فقال



  حزب معه، وحزب عليه،:  إىل بيكند، فسار الناس معه حزبنيفخرج: قال
__________  

تركه أبو زرعة وأبو حامت من أجل : ومن أمثلة ذلك قول ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل يف البخاري= 
وهو حامل لواء الصناعة، ! البخاري متروك ؟ ؟ : مسألة اللفظ، فيا هللا واملسلمني، أجيوز الحد أن يقول

  .قدم أهل السنة واجلماعةوم
فإن احلق يف مسألة اللفظ معه، إذ ال يستريب عاقل من ! أجتعل ممادحه مذام ؟ ! مث يا هللا واملسلمني 

املخلوقني يف أن تلفظه من أفعاله احلادثة اليت هي خملوقة هللا تعاىل، وإمنا أنكرها االمام أمحد رضي اهللا عنه 
  .لبشاعة لفظها

  .٤٩٤":  الفتح مقدمة" اخلرب يف ) ١(
  .يف االصل" عليك " تكررت كلمة ) ٢(

(*)  

)١٢/٤٦٣(  

  

إىل أن كتب إليه أهل مسرقند، فسألوه أن يقدم عليهم، فقدم إىل أن وصل بعض قرى مسرقند، فوقع بني 
أهل مسرقند فتنة من سببه، قوم يريدون إدخاله البلد، وقوم ال يريدون ذلك، إىل أن اتفقوا على أن 

  .، فاتصل به اخلرب وما وقع بينهم بسببه، فخرج يريد أن يركبيدخل إليهم
  .اللهم خر يل، ثالثا، فسقط ميتا، فاتصل بأهل مسرقند، فحضروه بأمجعهم: فلما استوى على دابته، قال

  .هذه حكاية شاذة منقطعة، والصحيح ما يأيت خالفها
 مسعت بكر بن منري بن خليد بن عسكر مسعت أبا عمرو أمحد بن حممد املقرئ،": تارخيه " قال غنجار يف 

  بعث االمري خالد ابن أمحد الذهلي وايل خبارى إىل حممد بن إمساعيل أن امحل إيل كتاب: يقول
  .وغريمها المسع منك" التاريخ " و " اجلامع " 

  .أنا ال أذل العلم، وال أمحله إىل أبواب الناس: فقال لرسوله
  . يف مسجدي، أو يف داريفإن كانت لك إىل شئ منه حاجة، فاحضر

وإن مل يعجبك هذا فإنك سلطان، فامنعين من الس، ليكون يل عذر عند اهللا يوم القيامة، الين ال أكتم 
فكان ) " ١(من سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام من نار : " العلم، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢(سبب الوحشة بينهما هذا 
  مسعت أبا: د بن العباس الضيب يقولمسعت حمم: وقال احلاكم

__________  



، ٤٩٥ و ٣٥٣ و ٣٤٤ و ٣٠٥ و ٢٦٣ / ٢حديث صحيح أخرجه من حديث أيب هريرة أمحد ) ١(
وحسنه الترمذي وصححه ) ٢٦٦(و ) ٢٦١(وابن ماجة ) ٢٦٥١(والترمذي ) ٣٦٥٨(وأبو داود 
 ١٠٢ / ١واحلاكم ) ٩٦(ان وله شاهد من حديث عبد اهللا بن عمرو صححه ابن حب) ٧٥(ابن حبان 

  .ووافقه الذهيب
 ٢٣٣، ٢٣٢ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٣٣٨": ذيب الكمال " ، و ٣٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .٤٩٤": مقدمة الفتح " و 
(*)  

)١٢/٤٦٤(  

  

 كان سبب منافرة أيب عبد اهللا أن خالد بن أمحد الذهلي االمري: بكر بن أيب عمرو احلافظ البخاري يقول
على أوالده، فامتنع عن " التاريخ " و " اجلامع " خليفة الطاهرية ببخارى سأل أن حيضر مرتله، فيقرأ 

  .ال أخص أحدا: احلضور عنده، فراسله بأن يعقد جملسا الوالده، ال حيضره غريهم، فامتنع، وقال
البلد، فدعا عليهم، فلم فاستعان االمري حبريث بن أيب الورقاء وغريه، حىت تكلموا يف مذهبه، ونفاه عن 

  .يأت إال شهر حىت ورد أمر الطاهرية، بأن ينادى على خالد يف البلد، فنودي عليه على أتان
  .وأما حريث، فإنه ابتلي بأهله، فرأى فيها ما جيل عن الوصف

  ).١(وأما فالن، فابتلي باوالده، وأراه اهللا فيهم الباليا 
كان حممد بن إمساعيل يسكن سكة :  سهل بن شاذويه قالحدثنا خلف بن حممد، حدثنا: وقال احلاكم

الدهقان، وكان مجاعة خيتلفون إليه، يظهرون شعار أهل احلديث من إفراد االقامة، ورفع االيدي يف 
  .الصالة وغري ذلك

هذا رجل مشغب، وهو يفسد علينا هذه املدينة، وقد أخرجه حممد : فقال حريث بن أيب الورقاء وغريه
نيسابور، وهو إمام أهل احلديث، فاحتجوا عليه بابن حيىي، واستعانوا عليه بالسلطان يف نفيه بن حيىي من 

  .من البلد، فأخرج
  .وكان حممد بن إمساعيل ورعا، يتجنب السلطان وال يدخل عليهم

من اهللا علينا خبروج أيب عبد : مسعت أمحد بن حممد بن واصل البيكندي، مسعت أيب يقول: قال احلاكم
  فربر:  ومقامه عندنا، حىت مسعنا منه هذه الكتب، وإال من كان يصل إليه ومبقامه يف هذه النواحياهللا،

__________  
 ٢٣٣ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٧٢": ذيب الكمال " ، و ٣٤، ٣٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(



  .٤٩٤": مقدمة الفتح " و 
(*)  

)١٢/٤٦٥(  

  

  .خترج الناس بهوبيكند، بقيت هذه اآلثار فيها، و
له ببخارى آثار حممودة كلها، إال موجدته على البخاري، : ، قال احلاكم)١(خالد بن أمحد االمري : قلت

  .فإا زلة، وسبب لزوال ملكه
  .مسع إسحاق بن راهويه، وعبيد اهللا بن عمر القواريري وطائفة

  .حدثنا عنه مذان عبدالرمحن اجلالب، ومبرو علي بن حممد االرزق
  .كان قد مال إىل يعقوب بن الليثو

  .فلما حج حبسوه ببغداد حىت مات لسنته، وهي سنة تسع وستني ومئتني
جاء حممد بن :  يقول-مسعت عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي : قال ابن عدي: ذكر وفاته

دهم، فسمعته  وكان له ا أقرباء، فرتل عن-على فرسخني من مسرقند " قرية  " -إمساعيل إىل خرتنك 
اللهم إنه قد ضاقت علي االرض مبا رحبت، فاقبضين إليك، فما : ليلة يدعو، وقد فرغ من صالة الليل

  .مت الشهر حىت مات
  ).٢(وقربه خبرتنك 

إنه : مسعت أبا منصور غالب بن جربيل وهو الذي نزل عليه أبو عبد اهللا يقول: وقال حممد بن أيب حامت
  اشتد به املرض حىت وجه رسوال إىل مدينة مسرقند يف إخراج حممد، فلما واىفأقام عندنا أياما، فمرض، و

__________  
  .٤١٢ / ٧البن االثري " الكامل " انظر ترمجته يف ) ١(
: خرتنك، بفتح اخلاء املعجمة وسكون الراء وفتح التاء املثناة من فوقها وسكون النون وبعدها كاف) ٢(

  .وهي قرية من قرى مسرقند
  .١٩١ / ٤" وفيات االعيان " ل ابن خلكان يف كذا قا

، ٢٣٢ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٧٢": ذيب الكمال " ، و ٣٤ / ٢" تاريخ بغداد " واخلرب يف 
  .٤٩٤": مقدمة الفتح " و 
(*)  

)١٢/٤٦٦(  

  



يأ للركوب، فلبس خفيه، وتعمم، فلما مشى قدر عشرين خطوة أو حنوها، وأنا آخذ بعضده، ورجل 
  .أرسلوين، فقد ضعفت: خذ معي يقوده إىل الدابة لريكبها، فقال رمحه اهللاأ

  .فدعا بدعوات، مث اضطجع، فقضى رمحه اهللا
  .العرق شئ ال يوصف) ١(فسال منه 

  .فما سكن منه العرق إىل أن أدرجناه يف ثيابه
ال عمامة ففعلنا وكان فيما قال لنا، وأوصى إلينا أن كفنوين يف ثالثة أثواب بيض ليس فيها قميص و

  .ذلك
  فلما دفناه فاح من تراب قربه رائحة غالية أطيب من املسك، فدام ذلك أياما، مث

  .علت سواري بيض يف السماء مستطيلة حبذاء قربه، فجعل الناس خيتلفون، ويتعجبون
  .باحلراسعلى حفظ القرب ) ٢(وأما التراب فإم كانوا يرفعون عن القرب، حىت ظهر القرب، ومل نكن نقدر 

وغلبنا على أنفسنا، فنصبنا على القرب خشبا مشبكا مل يكن أحد يقدر على الوصول إىل القرب فكانوا 
وأما ريح الطيب فإنه تداوم أياما ..يرفعون ما حول القرب من التراب، ومل يكونوا خيلصون إىل القرب

ه بعد وفاته، وخرج بعض كثرية، حىت حتدث أهل البلدة، وتعجبوا من ذلك، وظهر عند خمالفيه أمر
  ).٣(خمالفيه إىل قربه، وأظهروا التوبة والندامة مما كانوا شرعوا فيه من مذموم املذهب 

ومل يعش أبو منصور غالب بن جربيل بعده إال القليل، وأوصى أن يدفن إىل : قال حممد بن أيب حامت
  .جنبه

__________  
مث ": مقدمة الفتح " العرق شئ ال يوصف ويف فسال منه من : ٢٣٣ / ٢" طبقات السبكي " يف ) ١(

  .سال منه عرق كثري
  .ومل يكن يقدر: ٢٣٣ / ٢" طبقات السبكي " يف ) ٢(
  .٤٩٤": مقدمة الفتح " ، و ٢٣٤، ٢٣٣ / ٢" طبقات السبكي " خرب مرضه ووفاته بطوله يف ) ٣(

(*)  

)١٢/٤٦٧(  

  

رأيت النيب صلى : بن آدم الطواويسي يقولمسعت عبد الواحد : وقال حممد بن حممد بن مكي اجلرجاين
اهللا عليه وسلم يف النوم، ومعه مجاعة من أصحابه، وهو واقف يف موضع، فسلمت عليه، فرد علي 

  .أنتظر حممد بن إمساعيل البخاري: ما وقوفك يا رسول اهللا ؟ قال: السالم، فقلت
  .فلما كان بعد أيام



  بلغين موته، فنظرت فإذا قد مات يف
  ).١(اليت رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها الساعة 

مات عندنا البخاري ليلة عيد :  يقول-مسعت مهيب بن سليم الكرميين : وقال خلف بن حممد اخليام
الفطر سنة ست ومخسني، وقد بلغ اثنتني وستني سنة، وكان يف بيت وحده، فوجدناه ملا أصبح وهو 

  .ميت
تويف البخاري ليلة السبت ليلة الفطر :  البزاز البخاري يقولمسعت احلسن بن احلسني: وقال ابن عدي

  .عند صالة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر سنة ست ومخسني ومئتني
  ).٢(وعاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما 

 من أصحاب رأيت حممد بن حامت اخللقاين يف املنام، وكان: مسعت أبا ذر يقول: وقال حممد بن أيب حامت
 رأيته -نعم :  عن شيخي رمحه اهللا، هل رأيته ؟ قال- وأنا أعرف أنه ميت -حممد بن حفص، فسألته 

  .وهو ذاك، يشري إىل ناحية سطح من سطوح املرتل
رأيته، وأشار إىل السماء إشارة كاد ان يسقط منها : مث سألته عن أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل، فقال

  .لعلو ما يشري
__________  

" ، و ٢٣٢ / ٢" طبقات السبكي " ، و ١١٧٢": ذيب الكمال " ، و ٣٤ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٩٤": مقدمة الفتح 

" وفيات االعيان " ، و ١ / ٦٨ / ١" ذيب االمساء واللغات " ، و ٣٤ و ٦ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٤٩٥":  الفتح مقدمة" ، و ١١٧٢ و ١١٦٩": ذيب الكمال " ، و ١٩٠ / ٤

(*)  

)١٢/٤٦٨(  

  

قدم علينا بلنسية : السمرقندي) ١(أخربنا أبو الفتح نصر بن احلسن السكيت : وقال أبو علي الغساين
  .عام أربعة وستني وأربع مئة

  قحط املطر عندنا بسمرقند يف بعض االعوام، فاستسقى الناس مرارا، فلم: قال
  .يسقوا

  .إين رأيت رأيا أعرضه عليك:  قاضي مسرقند، فقال لهفأتى رجل صاحل معروف بالصالح إىل
أرى أن خترج وخيرج الناس معك إىل قرب االمام حممد بن إمساعيل البخاري، وقربه : وما هو ؟ قال: قال

  .خبرتنك، ونستسقي عنده، فعسى اهللا أن يسقينا



  .نعم ما رأيت: فقال القاضي: قال
الناس، وبكى الناس عند القرب، وتشفعوا بصاحبه، فخرج القاضي والناس معه، واستسقى القاضي ب

فأرسل اهللا تعاىل السماء مباء عظيم غزير، أقام الناس من أجله خبرتنك سبعة أيام أو حنوها، ال يستطيع 
  ).٢(أحد الوصول إىل مسرقند من كثرة املطر وغزارته، وبني خرتنك ومسرقند حنو ثالثة أميال 

مسعت أبا : أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي احلرشي بنيسابور، قالأخربنا : وقال اخلطيب يف تارخيه
مسعت أمحد بن عبد اهللا الصفار البلخي، : ، قال اخلطيب)ح(إسحاق إبراهيم بن أمحد الفقيه البلخي 

" مسع كتاب : مسعت أبا إسحاق املستملي يروي عن حممد بن يوسف الفربري، أنه كان يقول: يقول
  ).٣(اعيل تسعون ألف رجل، فما بقي أحد يرويه غريي حملمد بن إمس" الصحيح 

__________  
  .التنكي املقيم بسمرقند: ٣٤: لوحة" تقييد املهمل " يف ) ١(

  .السكين: ٢٣٤ / ٢" طبقات الشافعية " ويف 
  .٢٣٤ / ٢" طبقات السبكي ) " ٢(
  .٣٩٨: سبق خترجيه يف الصفحة) ٣(

(*)  

)١٢/٤٦٩(  

  

مرداس االسلمي، عنه قيس بن أيب : م البخاري ومل يرو عنهم سوى واحدذكر الصحابة الذين أخرج هل
  حازم، حزن املخزومي، تفرد

  .عنه ابنه أبو سعيد املسيب بن حزن
  .زاهر بن االسود، عنه ابنه جمزأة، عبد اهللا بن هشام بن زهرة القرشي، عنه حفيده زهرة بن معبد

  .عمرو بن تغلب، عنه احلسن البصري
  .علبة بن صعري، روى عنه الزهري قولهعبد اهللا بن ث

  .سنني أبو مجيلة السلمي عنه الزهري
  .أبو سعيد بن املعلى، تفرد عنه حفص بن عاصم

  .سويد بن النعمان االنصاري شجري، تفرد باحلديث عنه بشري بن يسار
  .خولة بنت ثامر، عنها النعمان ابن أيب عياش، فجملتهم عشرة

دون السبع مئة " الضعفاء "  على حنو من أربعني ألفا وزيادة، وكتابه يف البخاري يشتمل" تاريخ " فصل 
  .نفس



  ).١(دون االلفني " صحيحه " ومن خرج هلم يف 
  ).٢(خمتصر جدا " صحيحه " قال ذلك أبو بكر احلازمي ف 

  وقد
__________  

افظ النيسابوري قال احلاكم أبو عبد اهللا احل: ١٦: بشرح النووي" مقدمة صحيح مسلم " جاء يف ) ١(
ومل خيرج " اجلامع الصحيح " عدد من خرج هلم البخاري يف ": املدخل إىل معرفة املستدرك " يف كتابه 

هلم مسلم أربع مئة وأربعة وثالثون شيخا، وعدد من احتج م مسلم يف املسند الصحيح، ومل حيتج م 
  .اهللا أعلمست مئة ومخسة وعشرون شيخا، و" اجلامع الصحيح " البخاري يف 

" صحيح البخاري " مجلة ما يف : ١ / ٧٥ / ١" ذيب االمساء واللغات " قال النووي رمحه اهللا يف ) ٢(
  .٧٥٧٣من االحاديث املسندة سبعة آالف ومخس مئة وثالثة وسبعون حديثا باالحاديث املكررة 

ر من أمور رسول اهللا صلى اهللا اجلامع املسند الصحيح املختص" أما امسه فسماه مؤلفه البخاري رمحه اهللا 
  ".عليه وسلم وسننه وأيامه 

هو أول مصنف صنف يف الصحيح ارد، واتفق العلماء على أن أصح الكتب : وأما حمله فقال العلماء
  املصنفة صحيحا

  .أصحهما صحيحا وأكثرمها فوائد" صحيح البخاري " البخاري ومسلم، واتفق اجلمهور على أن 
أصح، وأنكر العماء ذلك " صحيح مسلم : " علي النيسابوري وبعض علماء املغربوقال احلافظ أبو 

  = (*)أجود : وقال النسائي"...صحيح البخاري " عليهم، والصواب ترجيح 

)١٢/٤٧٠(  

  

  .مل أخرج يف الكتاب إال صحيحا: نقل االمساعيلي عمن حكى عن البخاري، قال
  .وما تركت من الصحيح أكثر: قال

هو السد * ملا خط إال مباء الذهب هو الفرق بني اهلدى والعمى * ح البخاري لو أنصفوه صحي: لبعضهم
* به قام ميزان دين الرسول ) ١(أمام متون كمثل الشهب * بني الفىت والعطب أسانيد مثل جنوم السماء 

ىل متيز بني الرضى والغضب وستر رقيق إ* ودان به العجم بعد العرب حجاب من النار ال شك فيه 
على فضل رتبته يف الريب سبقت االئمة * ونص مبني لكشف الريب فيا عاملا أمجع العاملون * املصطفى 

ومن كان متهما بالكذب * بالقصب نفيت الضعيف من الناقلني ) ٢(وفزت على رغمهم * فيما مجعت 
فيما وهب وأجزل حظك * وتبويبه عجبا للعجب فأعطاك موالك ما تشتهيه * وأبرزت يف حسن ترتيبه 

)٣(  



   بناالمام احلجة املقرئ احلافظ، أبو الفضل، العباس بن الوليد) د، س* ( البريويت - ١٧٢
__________  

  .هذه الكتب كتاب البخاري، وأمجعت االمة على صحة هذين الكتابني ووجوب العمل بأحاديثهما= 
  .هلا كالشهب": تاريخ ابن كثري " يف ) ١(
  . زعمهم، وهو تصحيف::تاريخ ابن كثري" يف ) ٢(
  .٢٨، ٢٧ / ١١" تاريخ ابن كثري " االبيات يف ) ٣(
  = (*)، ذيب ١٩٦ / ١أ، اللباب  / ٩٨: ، االنساب، ورقة٢١٥، ٢١٤ / ٦اجلرح والتعديل * 

)١٢/٤٧١(  

  

  .مزيد، العذري البريويت
استوىل عليها وبريوت مدينة على البحر من ساحل دمشق، ما زالت بالد إسالم منذ الفتوح إىل أن 

الفرنج، فدامت دارا هلم إىل أن افتتحها السلطان امللك االشرف خليل يف سنة تسعني وست مئة عند 
  .أخذ عكا، وا تويف االوزاعي، وتلميذه الوليد بن مزيد، وابنه هذا

  .ولد سنة تسع وستني ومئة
  .فكان ممن عمر أكثر من مئة عام بيقني

عيب بن شابور، وعقبة بن علقمة البريويت، وحممد بن يوسف الفريايب، مسع أباه، وتفقه به، وحممد بن ش
  .وأبا مسهر الدمشقي، وعبد احلميد بن بكار، وطائفة

  .وكان مقرئا حاذقا حبرف ابن عامر، تال على أبيه
أبو داود، والنسائي يف كتابيهما، وأبوا زرعة، وابن أيب داود، وابن جوصا، ومكحول : حدث عنه

د الرمحن بن أيب حامت، وأبو علي احلصائري، وخيثمة بن سليمان، وأبو العباس االصم، البريويت، وعب
  .وخلق كثري

  .مسى احلافظ ابن عساكر منهم أربعني نفسا
  ).١(صدوق : قال أبو حامت
  ).٢(ليس به بأس : وقال النسائي

__________  
  نهاية يف طبقات القراء، غاية ال٤٦ / ٢، العرب ١ / ١٢٨ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٦١: الكمال= 
 / ٢، شذرات الذهب ١٩٠: ، خالصة تذهيب الكمال١٣٣، ١٣١ / ٥، ذيب التهذيب ٣٥٥ / ١

١٦٠.  



 ١٢٨ / ٢" تذهيب التهذيب " ، و ٦٦١": ذيب الكمال " ، و ٢١٥ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ١(
 /١.  
  .١ / ١٢٨ / ٢" تذهيب التهذيب " ، و ٦٦١": ذيب الكمال ) " ٢(
)(*  

)١٢/٤٧٢(  

  

  ).١(ما رأيت أحسن مستا منه : وقال إسحاق ابن سيار
  ).٢(مسع من أبيه، مث عرض عليه، وكان صاحب ليل : وقال أبو داود

أتيت أبا داود السجستاين، فأملى علي : مسعت خيثمة يقول: قال احلسني بن أيب احلسني بن أيب كامل
  .لعباسوإياي حدث ا: حديثا عن العباس بن الوليد، فقلت

  .نعم: رأيته ؟ قلت: فقال يل
  .سنة إحدى وسبعني ومئتني، كذا قال خيثمة: مىت مات ؟ قلت: قال

  .مات يف ربيع اآلخر وعني اليوم، وقال سنة سبعني ومئتني: وأما عمرو بن دحيم فقال
  .فتحرر يل أن جمموع عمره مئة سنة ومثانية أشهر واثنان وعشرون يوما

  .وكان ممتعا بقواه
  .مازح العباس بن الوليد يوما جارية له، فدفعته فوقع، فانكسرت رجله: خيثمة بن سليمانقال 

  .فلم حيدثنا عشرين يوما
  .حسبك اهللا كما كسرت رجل الشيخ، وحبستنا عن احلديث: فكنا نلقى اجلارية، ونقول

 بن صصرى، أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن سنة ثالث وتسعني، أخربنا أبو حممد بن قدامة، واحلسني
  واخربنا أمحد بن عبداحلميد،

  .وأمحد بن عبدالرمحن احلسيين، قاال
  اخربنا عبد الواحد بن حممد االزدي، أخربنا عبد الكرمي بن املؤمل: أخربنا حممد بن غسان، قالوا

__________  
  .١ / ١٢٨ / ٢" تذهيب التهذيب " ، و ٦٦١": ذيب الكمال ) " ١(
تذهيب التهذيب " و " الثقات " وذكره ابن حبان يف كتاب :  وجاء فيه٦٦١": ذيب الكمال ) " ٢(
 "١ / ١٢٨ / ٢.  

  .يقوم بالليل: ومعىن صاحب ليل، أي
(*)  



)١٢/٤٧٣(  

  

الكفرطايب حضورا، أخربنا عبدالرمحن بن عثمان املعدل، أخربنا خيثمة ابن سليمان بن حيدرة، اخربنا 
 بن شعيب، أخربين داود بن الزبرقان، حدثنا سعيد بن أيب عروبة، العباس بن الوليد ببريوت، أخربنا حممد

عن خالد ابن أيب خالد، عن أيب إسحاق اهلمداين، عن احلارث، عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ).١" (قد عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق : " وسلم قال

 أمحد بن القطيعي، أخربنا حممد بن أخربكم حممد بن: قرأت على تاج الدين علي بن أمحد العلوي
عبيداهللا، أخربنا حممد بن حممد الزينيب، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا العباس بن 

حدثين عبدة بن أيب لبابة، حدثنا زر بن : الوليد بن مزيد العذري، أخربين أيب، مسعت االوزاعي قال
واهللا : من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال: بن مسعود يقولحبيش، مسعت أيب بن كعب، وبلغه أن ا

  .الذي ال إله إال هو، إا لفي رمضان
  .حيلف بذلك ثالثا

واهللا الذي ال إله إال هو، إين العلم أي ليلة هي، هي الليلة اليت أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : مث قال
  ).٢(لك أن تطلع الشمس ال شعاع هلا وسلم أن نقومها، ليلة صبيحة سبع وعشرين، وآية ذ

  أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي من وجوه، وأخرجه مسلم من
__________  

 / ٤، والبيهقي ٩٢ / ٢والدارقطين ) ١٧٩٠(وهو من طريق احلارث عن علي عند ابن ماجة ) ١(
نه متابع، فقد  ضعيف، لك- وهو ابن عبد اهللا اهلمداين -، واحلارث ٢٩ و ٢٨ / ٢، والطحاوي ١١٨

 / ٢، والطحاوي ٣٧ / ٥والنسائي ) ٦٢٠(والترمذي ) ١٥٧٤( وأبو داود ٩٢ / ٢أخرجه أمحد 
 من طريق أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وهذا سند ١١٨ - ١١٧ / ٤ والبيهقي ٢٨

  ".الفتح " حسن كما قال احلافظ يف 
رغيب يف قيام رمضان، وأبو داود باب الت: يف صالة املسافرين) ٧٦٣(أخرجه مسلم برقم ) ٢(
  .باب ما جاء يف ليلة القدر: يف الصوم) ٧٩٣(باب يف ليلة القدر، والترمذي : يف الصالة) ١٣٧٨(

(*)  

)١٢/٤٧٤(  

  

  .حديث االوزاعي
  ).١(وشعبة، مجيعا عن عبدة، ورواه النسائي يف تفسريه 



يزيد بن أيب سليمان، عن زر، أن أبيا حدثنا بندار، حدثنا عبدالرمحن، عن جابر بن يزيد العجلي، عن 
  .نبأ من مل يكذبين: حدثه، ومل يسمه بل قال

  
 بن عبد امللك، الرهاوي، االمام احلافظ الناقد، أبو احلسني، أمحد بن سليمان) س* ( الرهاوي - ١٧٣

  .حمدث اجلزيرة
احلفري، وعثمان بن مسع زيد بن احلباب، وجعفر بن عون، وحيىي بن آدم، ويزيد بن هارون، وأبا داود 

عبدالرمحن احلراين، وحممد ابن عبيد، وحسني بن علي اجلعفي، وعبيداهللا بن موسى، ويعلى بن عبيد، وأبا 
  .نعيم، وعبد اهللا بن جعفر الرقي، وخلقا كثريا

  حدث عنه النسائي فأكثر، وأبو عروبة، وأبو عبد الرمحن مكحول
  .البريويت، وآخرون

  . حامتوأجاز لعبد الرمحن بن أيب
  .ثقة مأمون، صاحب حديث: ذكره النسائي، فقال

  .تويف سنة إحدى وستني ومئتني: قلت
  .ومن قدماء مشيخته مسكني ابن بكر

__________  
  .وليس يف املطبوع الن ابن السين قد أسقط يف اختصاره قسم التفسري برمته) ١(
 / ١، تذهيب التهذيب ٢٣ :، ذيب الكمال٢٠٥ / ٦، االنساب ٥٣، ٥٢ / ٢اجلرح والتعديل * 

 ١١، تاريخ ابن كثري ٤٠١ / ٦، الوايف بالوفيات ٢١ / ٢، العرب ٥٥٩ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١١
، شذرات ٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٠: ، طبقات احلفاظ٣٤، ٣٣ / ١، ذيب التهذيب ٣٣/ 

  .١٤١ / ٢الذهب 
(*)  

)١٢/٤٧٥(  

  

ن بن حممد، أخربنا عمي أبو القاسم احلافظ، أخربنا علي بن إبراهيم أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أخربنا احلس
، أخربنا عبد الوهاب الكاليب، اخربنا )١(العلوي، أخربنا أبو القاسم علي ابن حممد واقف السميساطية 

مكحول البريويت، اخربنا أمحد بن سليمان، حدثنا يزيد بن هارون، اخربنا اجلريري، عن أيب العالء، عن 
هل : "  عن عمران بن حصني، ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل من أصحابهمطرف،

  .ال: ؟ قال" صمت من سرر هذا الشهر شيئا 



  ).٢(مسلم " فإذا أفطرت من رمضان، فصم يومني مكانه : " قال
  .عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن يزيد

  
كبري العالمة الثقة، أبو يوسف، ، احلافظ الابن الصلت بن عصفور*  يعقوب بن شيبة - ١٧٤

الكبري، العدمي النظري املعلل، الذي مت من مسانيده " املسند " السدوسي البصري مث البغدادي، صاحب 
  .حنو من ثالثني جملدا

  ولو كمل
  .جلاء يف مئة جملد

  .مولده يف حدود الثمانني ومئة، ومساعاته على رأس املئتني
__________  

اطية نسبة للسميساطي أيب القاسم علي بن حممد بن حيىي السلمي احلبشي، من هي خانقاه السميس) ١(
  .أكابر الرؤساء بدمشق

  . ه٤٢٣مات سنة 
  .وهو الذي اشتراها حني قدم دمشق

 من طريق ٢٠٠ / ٤باب صوم سرر شعبان، وأخرجه البخاري : يف الصيام) ٢٠٠) (١١٦١(رقم ) ٢(
من طريق ) ٢٢٢٨(وأبو داود ) ١١٦١(جه مسلم غيالن بن جرير، عن مطرف، عن عمران، وأخر

محاد، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران، وأخرجه مسلم من طريق شعبة عن عبد اهللا بن هانئ ابن أخي 
  .مطرف، عن مطرف، عن عمران

  .٢٠١ - ٢٠٠ / ٤" الفتح " وسرر الشهر آخره، أي آخر شعبان، وانظر املسألة مفصلة يف 
، تاريخ ابن كثري ٢٥ / ٢، العرب ٥٧٨، ٥٧٧ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢٨٣، ٢٨١ / ١٤تاريخ بغداد * 

 / ٥، املنتظم ١٤٦ / ٢، شذرات الذهب ٢٥٤: ، طبقات احلفاظ٣٧ / ٣، النجوم الزاهرة ٣٥ / ١١
٤٣.  
(*)  

)١٢/٤٧٦(  

  

مسع علي بن عاصم، ويزيد بن هارون، وروح بن عبادة، وأزهر ابن سعد السمان، وبشر بن عمر 
جعفر بن عون، وأبا عامر العقدي، وشجاع بن الوليد، وعبد اهللا بن بكر السهمي، وحماضر الزهراين، و

بن املورع، وعبد الوهاب بن عطاء، وأبا النضر، ويعلى بن عبيد، ووهب ابن جرير، وحجاج بن منهال، 



وهارون ويرتل إىل أمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، وحيىي بن معني، مث إىل احلسن بن علي احللواين، 
احلمال، وحممد بن حيىي الذهلي، وأيب بكر االعني، مث يرتل إىل أصحاب حيىي بن معني، وابن املديين، 

  وخيرج العايل والنازل، ويذكر أوال سرية الصحايب مستوفاة، مث يذكر ما رواه، ويوضح علل االحاديث،
ال ميل " مسنده " ظر يف ويتكلم على الرجال، وجيرح ويعدل، بكالم مفيد عذب شاف، حبيث إن النا

  .منه، ولكن قل من روى عنه
  .حفيده حممد بن أمحد بن يعقوب، ويوسف بن يعقوب االزرق، وطائفة: حدث عنه

  ).١(وثقه أبو بكر اخلطيب وغريه 
، )٢(لو كان كتاب يعقوب بن شيبة مسطورا على محام لوجب أن يكتب : قال أبو احلسن الدارقطين

  .ه إىل مساعال يفتقر الشخص في: يعين
بلغين أنه كان يف مرتل يعقوب بن شيبة أربعون حلافا، أعدها ملن : حدثين االزهري قال: قال اخلطيب

  ".املسند " كان عنده من الوراقني الذين يبيضون له 
  ولزمه على ما خرج منه عشرة آالف: قال

__________  
  .٥٧٧ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٨١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٨١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٢/٤٧٧(  

  

  .دينار
  .إن نسخه مبسند أيب هريرة منه شوهدت مبصر، فكانت يف مئيت جزء: وقيل: مث قال

والذي ظهر له مسند العشرة، وابن مسعود، وعمار، والعباس، وعتبة بن غزوان، وبعض املوايل : قال
)١.(  

  .يف مخسة أسفارعلي " مسند " وبلغين أنه شوهد له : قلت
كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أمحد بن املعذل، واحلارث بن : قال أمحد بن كامل القاضي

  ).٢(مسكني، فقيها سريا، وكان يقف يف القرآن 
أخذ الوقف عن شيخه أمحد املذكور، وقد وقف علي بن اجلعد، ومصعب الزبريي، وإسحاق بن : قلت

  أيب إسرائيل، ومجاعة،
و من ألف إمام، بل سائر أئمة السلف واخللف على نفي اخلليقة عن القرآن، وتكفري وخالفهم حن



  .اجلهمية
  .نسأل اهللا السالمة يف الدين

أظهر يعقوب بن شيبة الوقف يف ذلك اجلانب من بغداد، فحذر أبو عبد اهللا منه، : قال أبو بكر املروذي
  .يسأل أمحد بن حنبل عمن يقلد القضاءوقد كان املتوكل أمر عبدالرمحن بن حيىي بن خاقان أن 

  ).٣(متبدع صاحب هوى : فسألته عن يعقوب بن شيبة، فقال: قال عبد الرمحن
  ).٤(وصفه أمحد بذلك الجل الوقف : قال اخلطيب

ملا : قد كان يعقوب صاحب أموال عظيمة وحشمة وحرمة وافرة، حبيث إن حفيده حكى، قال: قلت
  ولدت عمد أبواي، فمآل يل ثالثة

__________  
  .٥٧٧ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٨١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٥٧٨، ٥٧٧ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .٣٥٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٣٥٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٢/٤٧٨(  

  

  .خوايب ذهبا، وخبآها يل
  .فذكر أنه طال عمره، وأنفقها وفنيت، واحتاج

  .قبل موت جده بنيف عشرة سنةوكان مولده 
  .مات يعقوب احلافظ يف شهر ربيع االول سنة اثنتني وستني ومئتني

  .عمار له" مسند " وقع يل جزء واحد من 
أخربكم حيىي بن أيب السعود، أخربتنا فخر النساء شهدة، أخربنا : قرأت على احلافظ أيب حممد بن خلف

د بن حممد بن مهدي، أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن يعقوب احلسني بن أمحد النعايل، أخربنا عبد الواح
بن شيبة سنة إحدى وثالثني وثالث مئة، حدثنا جدي، حدثنا علي ابن عاصم، اخربنا عطاء بن السائب، 

  :عن أيب البختري الطائي، قال
  .أنا إذا كمن ال يغتسل يوم اجلمعة: قاول عمار رجال، فاستطال الرجل عليه، فقال عمار

إن كنت كاذبا فأكثر اهللا مالك وولدك، وجعلك يوطأ عقبك : اد الرجل فاستطال عليه، فقال له عمارفع
)١.(  



حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن عون، عن احلسن، عن أمه، عن أم سلمة، قالت : وبه قال يعقوب
لهم إن اخلري خري ال: " ما نسينا الغبار على شعر صدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يقول): ٢(

وحيك، أو ويلك يا ابن مسية، تقتلك الفئة : " إذ جاء عمار، فقال" اآلخرة، فاغفر لالنصار واملهاجرة 
  ) ".٣" (الباغية 

__________  
  .كثري االتباع، دعا عليه بأن يكون سلطانا، ومقدما، أو ذا مال، فيتبعه الناس وميشون وراءه: أي) ١(
  .قال: يف االصل) ٢(
يف الفنت، من طريق أيب بكر بن أيب شيبة عن ) ٧٣) (٢٩١٦(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ٣(

قتادة : إمساعيل بن إبراهيم عن ابن عون ذا االسناد، وهذا احلديث رواه غري واحد من الصحابة منهم
  = (*)وعبد ) ٣٨٠٢(وأبو هريرة عند الترمذي ) ٢٩١٥(بن النعمان عند مسلم 

)١٢/٤٧٩(  

  

 اهللا بن ميمون، البغدادي احملدث االمام املعمر، أبو بكر، حممد بن عبد) د، س* (ابن ميمون  - ١٧٥
  .مث االسكندراين

  .الوليد بن مسلم، وسفيان بن عيينة، وسلم بن ميمون اخلواص، ومجاعة: حدث عن
 وأبو جعفر ، وأبو عوانة، وأبو بكر بن أيب داود، وابن جوصا،"سننهما " أبو داود والنسائي يف : وعنه

  الطحاوي، وأبو بكر بن زياد، وإمام
  .االئمة ابن خزمية، وآخرون

  .خامتتهم علي بن عبد اهللا بن أيب مطر االسكندراين
  ).١(كتبت عنه باالسكندرية، وهو صدوق ثقة : قال ابن أيب حامت

  .تويف يف حادي عشر ربيع االول، سنة اثنتني وستني ومئتني: وقال أبو سعيد بن يونس
  

  ، الشيخ االمام احلافظ الكبري احلجة، حمدث أصبهان،ابن خالد) د* * ( أمحد بن الفرات - ١٧٦
__________  

اهللا بن عمرو بن العاص عند النسائي وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزمية بن = 
ا عند الطرباين ، وكله٤٥٢ / ١ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر، قال احلافظ يف الفتح 

  .وغريه وغالب طرقها صحيحة أو حسنة، وفيه عن مجاعة آخرين يطول عددهم
، الوايف ١ / ٢٢٢ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٢٦: ، ذيب الكمال٣٠٤ / ٧اجلرح والتعديل * 



  .٣٤٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٢، ٢٨١ / ٩، ذيب التهذيب ٣٠٧ / ٣بالوفيات 
  .٣٠٤/  ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(

، ذكر أخبار ٣٤٣ / ٤، تاريخ بغداد ٥٥، ٥٣ / ١، طبقات احلنابلة ٦٧ / ٢اجلرح والتعديل * * 
  = (*)، تذكرة احلفاظ ٢ / ٢٠ / ١، تذهيب التهذيب ٣٥، ٣٤: ، ذيب الكمال٨٢: أصبهان

)١٢/٤٨٠(  

  

  .أبو مسعود، الضيب الرازي، نزيل أصبهان
  .رون الرشيدولد سنة نيف ومثانني ومئة يف خالفة ها

، وهو شاب أمرد، وارحتل إىل العراق والشام واحلجاز )١(وطلب العلم يف الصغر، وعد من احلفاظ 
  .واليمن، وحلق الكبار

مسع عبد اهللا بن منري، وأبا أسامة، وحسني بن علي اجلعفي، وأبا داود احلفري، ويزيد بن هارون، وأبا 
  داود الطيالسي، وحيىي بن آدم،

 ويعلى بن عبيد، وأخاه حممد بن عبيد، وأزهر بن سعد السمان، وأبا عامر العقدي، وجعفر بن عون،
وعبد الرزاق بن مهام، وشبابة بن سوار، وابن أيب فديك، وأبا أمحد الزبريي، وأبا بكر احلنفي، ووهب 

وأبا بن جرير، وحممد بن يوسف الفريايب، ومؤمل بن إمساعيل، وعبيداهللا بن موسى، وأبا نعيم، وعفان، 
صاحل الكاتب، وحممد بن عيسى بن الطباع، وأبا جعفر النفيلي، وأبا اليمان، وأبا عبدالرمحن املقرئ، 
واهليثم بن مجيل، وأبا الوليد، ومسلم بن إبراهيم وخلقا كثريا، إىل أن يرتل إىل أيب بكر بن أيب شيبة، 

  .وحممد بن محيد، وبكر بن خلف
  .ى شئ يكونوللطلبة اليوم جزء من حديثه من أعل

وأبو بكر بن أيب عاصم، وحممد بن حيىي بن مندة، وجعفر الفريايب، " سننه " أبو داود يف : حدث عنه
  وحممد بن احلسن بن املهلب، وعبد الرمحن بن حيىي بن مندة أخو حممد، وأمحد بن حممود بن صبيح،

__________  
، ٢٨٠ / ٧، الوايف بالوفيات ١٦ / ٢، العرب ١٢٨، ١٢٧ / ١، ميزان االعتدال ٥٤٥، ٥٤٤ / ٢= 

 / ٢، شذرات الذهب ١١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٣٩: ، طبقات احلفاظ٢٩ / ٣النجوم الزاهرة 
  .٤٣٦، ٤٣٥ / ١، ذيب ابن عساكر ١٣٨

  .وعدم احلفاظ: رمست يف االصل) ١(
(*)  

)١٢/٤٨١(  



  

  . نعيم احلافظوخلق من االصبهانيني، آخرهم موتا املعمر أبو حممد بن فارس، شيخ أيب
وأخربنا اسحاق ) ح(أخربنا حممد بن قامياز الدقيقي، أخربنا حممد بن نصر الرصايف، أخربنا خليل بن بدر 

  ، وأخربنا أمحد بن)ح(، وحيىي الثقفي )١(بن طارق، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا خليل الراراين 
، وأنبأنا أمحد بن سالمة، عن )ح(حيىي الثقفي أخربنا ابن عبد الدائم، أخربنا : فرج الفقيه، وعدة، قالوا

أنبأنا أبو علي احلداد، وحيىي حمضر، أخربنا أبو نعيم احلافظ، أخربنا عبد اهللا بن جعفر ابن : الراراين، قاال
) ٢(أمحد بن فارس قراءة عليه يف سنة أربع وأربعني وثالث مئة، حدثنا أمحد بن الفرات احلافظ سنة سبع 

ما رأيت أحدا أعلم بالطب من : حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قالومخسني ومئتني، 
  .عائشة
  ).٣(كنت أمسع الناس، ينعت بعضهم لبعض، فأحفظه : يا خالة، ممن تعلمت الطب ؟ قالت: فقلت

حدثنا أمحد بن الفرات، أخربنا أبو عامر، عن ابن أيب ذئب، عن سعد بن خالد، عن سعيد بن : وبه
يب، عن عبدالرمحن بن عثمان، أن طبيبا سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ضفدع جيعلها يف دواء، املس

  ).٤(فنهى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قتلها 
__________  

  .نسبة إىل راران، وهو خليل بن أيب الرجاء بدر بن ثابت االصبهاين الصويف: الراراين) ١(
  . ه٥٩٦تويف سنة 

  .٢٩٦ / ١" املشتبه " ، و ٢٩٢، ٢٩١ / ٤" العرب " وهو مترجم يف 
  .أربع: يف هامش االصل) ٢(
  .خ
هو محاد بن أسامة القرشي موالهم الكويف أخرج حديثه الستة، وقد تقدم : رجاله ثقات، وأبو أسامة) ٣(

  . يف ترمجة الصديقة بنت الصديق١٨٣، ١٨٢اخلرب يف اجلزء الثاين ص 
  = (*)هو عبدامللك بن عمرو العقدي، ثقة من رجال الستة، إسناده صحيح وأبو عامر ) ٤(

)١٢/٤٨٢(  

  

كان : وبه أخربنا أمحد، أخربنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن أيب إسحاق، عن االسود، عن عائشة، قالت
  .ما ميس ماء) ١(النيب صلى اهللا عليه وسلم ينام جنبا 

تبت عن ألف وسبع مئة شيخ، أدخلت يف ك: مسعت أبا مسعود يقول: قال إبراهيم بن حممد الطيان
  .تصانيفي ثالث مئة وعشرة، وعطلت سائر ذلك



وكتبت ألف ألف حديث ومخس مئة ألف حديث، فأخذت من ذلك مخس مئة ألف حديث يف التفاسري 
  ).٢(واالحكام والفوائد وغريه 

خذوا حديث أهل : ناقدم أبو مسعود االصبهاين مصر، فاستلقى على قفاه، وقال ل: قال محيد بن الربيع
كان قد نظر يف حديث مشايخ مصر : فجعل يقرأ علينا شيخا شيخا من قبل أن يلقاهم، يعين: مصر، قال

  ).٣(من كتب الرحالني، ووعاه 
كنا نتذاكر االبواب، فخاضوا يف باب، فجاؤوا فيه خبمسة أحاديث، فجئت : وعن أيب مسعود قال

  ).٤(ابه يب بسادس، فنخس أمحد بن حنبل يف صدري العج
  :وروى يزيد بن عبد اهللا االصبهاين، عن أمحد بن دلويه، قال

__________  
 ٢١٠ / ٧ والنسائي ٨٨ / ٢والدارمي ) ٥٢٦٩(و ) ٣٨٧١( وأبو داود ٤٥٣ / ٣وأخرجه أمحد = 

  .، ووافقه الذهيب٤١١، ٤١٠ / ٤وصححه احلاكم 
ورجاله ) ١٠٨٢" (املصنف " زاق يف وهو تصحيف، واحلديث أخرجه عبد الر" حينا " يف االصل ) ١(

، وسنن أيب ١٧١ و ١٤٦ / ٦" املسند " ثقات، وسنده قوي، وصححه الدارقطين والبيهقي وهو يف 
، والبن ٢٠١ / ١والبيهقي ) ١٣٩٧(والطيالسي ) ٥٨١(وابن ماجة ) ١١٨(والترمذي ) ٢٢٨(داود 
أينام أحدنا :  صلى اهللا عليه وسلممن حديث ابن عمر أنه سأل النيب) ٢٣٢(وابن حبان ) ٢١١(خزمية 

  ".نعم ويتوضأ إن شاء : " وهو جنب ؟ قال
  .٥٤٤ / ٢" تذكرة احلفاظ "  و ٣٥": ذيب الكمال ) " ٢(
  .٣٤٤ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٣٤٣ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٢/٤٨٣(  

  

نعمان بن عبد السالم فلم يعرفه، حممد بن ال: قلت: من فيكم ؟ قال: دخلت على أمحد بن حنبل، فقال
  .فذكرت له أقواما، فلم يعرفهم

  .نعم: أفيكم أبو مسعود ؟ قلت: فقال
أسود الرأس أعرف مبسندات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه : - أظنه قال -ما أعرف اليوم : قال

)١.(  
يبة يف احلفظ، وأمحد بن سليمان أبو مسعود االصبهاين يف عداد أيب بكر بن أيب ش: قال أبو عروبة احلراين



  ).٢(الرهاوي يف الثبت 
إن أمحد بن الفرات، قدم أصبهان أوال، ومل يكن معه كتاب، فأملى كذا كذا ألف حديث من : قيل

  .حفظه، فلما وصلت كتبه، قوبلت مبا أملى، فلم خيتلف إال يف مواضع يسرية
  .وددت أين أقتل يف حب أيب بكر وعمر: لمسعت أبا مسعود الرازي يقو: عن أمحد بن حممود بن صبيح

كان أبو مسعود أحد احلفاظ، سافر الكثري، ومجع يف الرحلة بني البصرة والكوفة، : قال أبو بكر اخلطيب
  .واحلجاز، واليمن، والشام، ومصر واجلزيرة

  ).٣(وقدم بغداد، وذاكر حفاظها حبضرة أمحد بن حنبل، وكان أمحد يقدمه 
  ).٤(ال أعلم اليب مسعود الرازي رواية منكرة، وهو من أهل الصدق واحلفظ : قال أبو أمحد بن عدي

__________  
  .٥٤٥ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٤٣ / ٤" تاريخ بغداد ) " ١(
"  و ٣٤": ذيب الكمال " ، و ٣٤٤ / ٤" تاريخ بغداد " ، و ٥٣ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٢(

  .٥٤٥ / ٢" تذكرة احلفاظ 
  .٣٤٣ / ٤" يخ بغداد تار) " ٣(
  .٥٤٥ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٤(

(*)  

)١٢/٤٨٤(  

  

ما حتت أدمي السماء : مسعت أمحد بن حنبل يقول: مسعت أبا بكر االثرم يقول: قال أبوعمران الطرسوسي
  .أحفظ الخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أيب مسعود الرازي

فما : الست أمحد، وأثىن على ابن أيب شيبة، وذكر عدة، قالج: قال أبو الشيخ مسعت ابن االصفر يقول
  ).١(رأيت رجال أحفظ ملا ليس عنده من أيب مسعود 

يف ترمجة أيب مسعود، انه نقل عن " طبقات أصحاب االمام أمحد " ونقل القاضي أبو احلسني بن الفراء يف 
  ).٢(هدم االسالم من دل على صاحب رأي لنفسه، فقد أعان على : أمحد بن حنبل أنه قال

  .كتبت احلديث وأنا ابن اثنيت عشرة سنة: وعن أيب مسعود الرازي قال
  .مل يلحق االخذ عن أبيه: بكر بطلب العلم الن أباه من أهل احلديث أيضا وقيل: قلت

  .ذكرت باحلفظ، ويل مثان عشرة سنة: وعن أيب مسعود قال
  .احلافظ) ٣(الرويزي : ومسيت

ما بقي أحد مثل أيب : مسعت إبراهيم بن أورمة احلافظ يقول: ارود احلافظقال أمحد بن علي بن اجل



  مسعود الرازي، وحممد بن حيىي الذهلي، وحممد بن عبد اهللا املخرمي،
__________  

  .٥٤ / ١" طبقات احلنابلة ) " ١(
  .٥٤ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٢(
  .تصغري الرازي) ٣(

(*)  

)١٢/٤٨٥(  

  

أما : أميا أحفظ، أبو مسعود الرازي، أو سليمان الشاذكوين ؟ فقال: بكر االعنيوقد سئل احلافظ أبو 
  .فالشاذ كوين) ١(املسند فأبو مسعود، وأما املنقطع 

  .باالجازة) ٢(، روته كرمية القرشية "االحاديث االفراد " ومما ألف أبو مسعود كتاب 
  .انني رمحه اهللاوقد تويف يف شعبان سنة مثان ومخسني ومئتني، وقد قارب الثم

" ومات معه يف العام احلافظ أمحد بن سنان القطان، حمدث واسط، وحممد بن سنجر اجلرجاين صاحب 
ببالد مصر، وحممد بن حيىي الذهلي احلافظ عامل خراسان، وحممد بن عبدامللك بن زجنويه احلافظ " املسند 

 حفص السلمي حمدث نيسابور، وأمحد ببغداد، واحملدث أمحد بن بديل الكويف قاضي مهذان، وأمحد ابن
بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان، واحملدث هارون بن إسحاق اهلمداين الكويف، والثقة عبدة بن عبد اهللا 

، والعباس بن يزيد البحراين )٣(الصفار، وحممد بن إمساعيل احلساين، واحملدث حفص بن عمرو الربايل 
وفية، وحممد بن عمر بن أيب مذعور احملدث، وأبو عبيدة ابن أيب احملدث، وحيىي بن معاذ الرازي شيخ الص

  السفر الكويف، والقاضي الكبري جعفر بن عبد الواحد اهلامشي،
__________  

  .وهو املقطوع: يف هامش االصل) ١(
  .٥٤٥ / ٢" تذكرة احلفاظ " واخلرب يف 

  .ضلةهي كرمية بنت عبد الوهاب بن علي القرشية الزبريية، حمدثة فا) ٢(
  . ه٦٤١توفيت بدمشق يف مجادى اآلخرة سنة 

هذه النسبة إىل ربال، وهو جد أيب عمر حفص بن عمرو : الربايل، بفتح الراء والباء وبعد االلف الم) ٣(
  .٦٢١ / ٢" التبصري "  وقد حترفت فيه إىل عمر، و ١٤ / ٢" اللباب " وهو مترجم يف ...بن ربال

(*)  

)١٢/٤٨٦(  



  

ند يسابوري، والفضل بن يعقوب الرخامي احلافظ، واحملدث علي بن حممد بن أيب وعلي بن حرب اجل
  .اخلصيب، واحملدث إمساعيل بن أيب احلارث، وأمحد بن عمر محدان البزاز، وآخرون

  .نعم وغسل ابن الفرات رفيقه حممد بن عاصم الثقفي العابد صاحب ذلك اجلزء العايل
مسعت من أيب : قال أبو حممد بن فارس: دا عند حيىي الثقفيويف آخر نسخة ابن الفرات مما وقع زائ
وتويف سنة ست ومخسني، كذا قال، وسنة مثان أصح، وما ذكر : مسعود سنة أربع ومخسني ومئتني قال

  .احلافظ ابن عساكر سواه
والكتب، وحدث بأصبهان " املسند " أبو مسعود أحد االئمة واحلفاظ، صنف : قال أبو نعيم احلافظ

  .وأربعني سنة، وكان قدم أصبهان، قبل أن يرحتل إىل العراق يف أيام احلسني بن حفصمخسا 
  .امنا ارحتل أوال إىل العراق قبل املئتني، وحلق عبد اهللا بن منري وطبقته: قلت

مسعت أمحد بن حممد بن سعيد، مسعت ابن خراش حيلف باهللا إن أمحد بن ": الكامل " قال ابن عدي يف 
  .عمداالفرات يكذب مت

  .وهذا حتامل وال أعلم له رواية منكرة: فقال ابن عدي
  !؟ ) ١(من الذي يصدق ابن خراش ذاك الرافضي يف قوله : قلت

__________  
ذكره ابن عدي فأساء، فإنه ما أبدى شيئا غري أن ابن عقدة روى : ١٢٨ / ١" ميزان املؤلف " يف ) ١(

ال أعرف : ن الفرات يكذب عمدا، وقال ابن عديإن اب:  قال- وفيهما رفض وبدعة -عن ابن خراش 
  .له رواية منكرة

  .فبطل قول ابن خراش: قلت
(*)  

)١٢/٤٨٧(  

  

بلغين أن أمحد بن حنبل كتب عن أيب مسعود حديث عبدالرمحن بن قيس، عن : قال أبو صاحل اجلالب
  ).١" (حديث العترية " محاد بن سلمة 
  .غسله حممد بن عاصم الثقفي، و٢٥٨تويف يف شعبان سنة : قال أبو نعيم

  
  :قلت

مالك بن مغول، ومسعر، وأسامة بن زيد الليثي، ويونس ابن أيب : يروى عن) بخ * ( أبوه- ١٧٧



  .إسحاق
  .إبراهيم بن موسى الفراء، وحممد بن محيد: روى عنه

__________  
رجب يتقربون ا هي الرجبية ذبيحة كانوا يذحبوا يف اجلاهلية يف : قال أبو عبيد: العترية) ١(

العترية نذر كانوا ينذرونه من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا يف : الصنامهم، وقال غريه
إن بلغ إبلي مائة عترت منها عترية : رجب، وذكر ابن سيده أن العترية أن الرجل كان يقول يف اجلاهلية

  .تقييدها بالعشر االول من رجب: ٢٥٢/  ٣يف رجب، ونقل أبو داود يف سننه ": الصحاح " زاد يف 
 من طريق أمحد بن الفرات، حدثنا عبد الرمحن بن قيس، ٥٨٣ / ٢" امليزان " واخلرب أورده املؤلف يف 

سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن العترية : حدثنا محاد بن سلمة عن أيب العشراء الدارمي، عن أبيه
  .فحسنها
  . سننه عن زبنج، عن عبدالرمحن بن قيسورواه أبو داود يف غري: مث قال

هذا من حديث االعراب، : ذكرته المحد بن حنبل فاستحسنه، وقال: قال أيب: قال أبو بكر ابن أيب داود
  .فكتبه عين: أمله علي، قال

ذهب : وعبد الرمحن بن قيس هو الضيب الزعفراين كذبه ابن مهدي، وأبو زرعة، وقال البخاري: قلت
  .متروك: بقوله" التقريب " مل يكن بشئ، وصفه احلافظ يف : دحديثه، وقال أمح

  .وأبو العشراء جمهول
باب :  يف العقيقة٥١٧، ٥١٥ / ٩" فتح الباري " وانظر ما ورد يف شأن العترية ويف مشروعيتها 

  .العترية
ب، ذيب  / ١٣٥ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٩٣: ، ذيب الكمال١٠ / ٧اجلرح والتعديل * 

  .٣٠٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٨ / ٨ب التهذي
(*)  

)١٢/٤٨٨(  

  

  ).١(وثقه أبو حامت 
  .مات قبل املئتني

  ".االدب " روى له البخاري يف كتاب 
  

ابن حسان، احلافظ الثقة العالمة، أبو يعقوب، التنوخي االنباري مولده  *  إسحاق بن لول- ١٧٨



  .باالنبار يف سنة أربع وستني ومئة
فيان بن عيينة، وأبا معاوية الضرير، وحيىي بن سعيد القطان، وإمساعيل بن علية، ووكيع بن مسع أباه، وس

اجلراح، وشعيب بن حرب، وإسحاق االزرق، وأبا ضمرة أنس بن عياض، وعبد الرمحن بن مهدي، 
  .وحيىي بن آدم، وخلقا كثريا

  .وكان أحد أوعية العلم
لدنيا، وجعفر الفريايب، وحيىي بن حممد بن صاعد، وأبو إبراهيم احلريب، وأبو بكر بن أيب ا: حدث عنه

  .عبد اهللا احملاملي، ويوسف ابن يعقوب بن إسحاق االزرق حفيده، وآخرون
  .، وصنف كتابا يف الفقه"املسند " صنف كتابا يف القرءات، وصنف : قال أبو بكر اخلطيب

  ).٢(وكان ثقة : الانه جيتهد، وال يقلد أحدا، إىل أن ق: وله مذاهب اختارها، يعين
__________  

  .١٠ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ١(
ب،  / ٤٩: ، االنساب، ورقة٣٦٩، ٣٦٦ / ٦، تاريخ بغداد ٢١٥، ٢١٤ / ٢اجلرح والتعديل * 

 / ١١، تاريخ ابن كثري ٤٠٨ / ٨، الوايف بالوفيات ٣ / ٢، العرب ٥١٩، ٥١٨ / ٢تذكرة احلافظ 
  .١٢٦ / ٢ذهب ، شذرات ال٢٢٦: ، طبقات احلافظ١١

  .٥١٨ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٦٧ و ٣٦٦ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  

)١٢/٤٨٩(  

  

استدعى املتوكل أيب إىل سر من رأى، حىت مسع منه، مث أمره، فنصب له : قال ولده لول بن إسحاق
مسة آالف يف يف العام اثنا عشر ألفا، ووصله خب) ١(منرب، وحدث يف اجلامع، وأقطعه إقطاعا مغله 

السنة، فكان يأخذها، وأقام إىل أن قدم املستعني بغداد، فخاف أيب من االتراك أن يكبسوا االنبار، فاحندر 
إىل بغداد، ومل حيمل معه كتبه، فطالبه حممد بن عبد اهللا بن طاهر أن حيدث، فحدث ببغداد من حفظه 

  ).٢(خبمسني ألف حديث، مل خيطئ يف شئ منها 
  .ة أمحد بن يوسف االزرق عن عمه إمساعيل بن يعقوب، عن عمه لولروى هذه القص

تذاكرت أنا وابن صاعد ما حدث بن جدي : وقال أبو طالب أمحد بن حممد بن إسحاق بن البهلول
  .إنه حدث من حفظه بأربعني ألف حديث: قال يل أنيس املستملي: ببغداد، فقلت له
 إسحاق بن البهلول من حفظه ببغداد بأكثر من مخسني ال يدري أنيس ما قال، حدث: فقال ابن صاعد

  ألف



  ).٣(حديث 
كذا فليكن احلفظ وإال فال، قنعنا اليوم باالسم بال جسم، فلو رأى الناس يف وقتنا من يروي ألف : قلت

  .حديث بأسانيدها حفظا النبهروا له
  . ومئتني، وقد قارب التسعنيمات إسحاق بن لول احلافظ باالنبار يف ذي احلجة يف سنة اثنتني ومخسني

  قرأت على عبد احلافظ بنابلس، أخربنا ابن قدامة، أخربنا ابن
__________  

  .ما يغل": التذكرة " مبلغه، ويف ": تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .٥١٨ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٣٦٨ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٥١٨ / ٢ "تذكرة احلفاظ " ، و ٣٦٨ / ٦" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٢/٤٩٠(  

  

البطي، أخربنا علي بن حممد بن حممد االنباري، حدثنا أبو أمحد الفرضي، حدثنا يوسف بن يعقوب بن 
: إسحاق، حدثنا جدي، حدثنا إسحاق االزرق، عن عوف، عن ابن سريين، عن حكيم بن حزام، قال

  ).١(اين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي 
أخربنا موسى بن عبد القادر، أخربنا ابن البناء، أخربنا ابن : أخربنا عبد احلافظ ويوسف الغسويل، قاال

البسري، أخربنا املخلص، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا إسحاق بن لول، حدثنا إسحاق االزرق، أخربنا 
 اهللا عليه وسلم، فلم حججت مع رسول اهللا صلى: سفيان، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، قال

  ).٢(يصم يوم عرفة، ومع أيب بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه 
__________  

، وابن ماجة ٢٨٩ / ٧والنسائي ) ١٢٣٢(والترمذي ) ٣٥٠٣(صحيح، وأخرجه أبو داود ) ١(
  ، والبيهقي٤٠٣ و ٤٠٢ / ٣، وأمحد )٦٠٢" (املنتقى " وابن اجلارود يف ) ٢١٨٧(
و ) ٣٠٩٨(و ) ٣٠٩٧" (الكبري " ، والطرباين يف ٩ / ٣، والدارقطين ٣٣٩ و ٣١٧ و ٢٦٧ / ٥
  ).٣١٠٥(و ) ٣١٠٤(و ) ٣١٠٣(و ) ٣١٠٢(و ) ٣١٠١(و ) ٣١٠٠(و ) ٣٠٩٩(

 / ٧، والنسائي )٣٥٠٤(وأيب داود ) ٦٦٧١(و ) ٦٦٢٨(ويف الباب عن عبد اهللا بن عمرو عند أمحد 
  .ه حسنوسند) ٢١٨٨(، وابن ماجة )٢٢٥٧(، والطيالسي ٢٨٨

من طريقني عن سفيان بن عيينة، وإمساعيل بن إبراهيم، عن ابن أيب ) ٧٥١(وأخرجه الترمذي ) ٢(
حججت مع النيب صلى اهللا عليه : سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: جنيح، عن أبيه قال



  .حديث حسن: ورجاله ثقات، وقال الترمذي...وسلم
 إمساعيل بن إبراهيم وسفيان بن عيينة، كالمها عن ابن أيب جنيح،  من طريق٥٠ و ٤٧ / ٢وأخرجه أمحد 

  .عن أبيه، عن ابن عمر
  .عن ابن عيينة، عن ابن أيب جنيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر) ٧٨٢٩(وأخرجه عبد الرزاق 

  . من طريق عفان، عن شيبة، عن ابن أيب جنيح ذا االسناد٧٣ / ٢" املسند " وهو يف 
(*)  

)١٢/٤٩١(  

  

  . عالمة وقته يف الطبالنصراين) ١(العبادي *  حنني بن إسحاق - ١٧٩
  .وكان بارعا يف لغة اليونان

  ).٢(عرب كتاب إقليدس، وله تصانيف عدة 
  .مات يف صفر سنة ستني ومئتني

  .وكان ابنه إسحاق بن حنني من كبار االطباء أيضا
  

 بن إمساعيل بن لزهاد، أبو إبراهيم، إمساعيل ابن حيىياالمام العالمة، فقيه امللة، علم ا* *  املزين - ١٨٠
  .املصري، تلميذ الشافعي) ٣(عمرو بن مسلم املزين 

  .مولده يف سنة موت الليث بن سعد سنة مخس وسبعني ومئة
__________  

، ٢١٨، ٢١٧ / ٢، وفيات االعيان ١٨٤ / ١، طبقات االطباء البن أيب أصيبعة ٣٥٢: الفهرست* 
، ٣٢ / ١١، تاريخ ابن كثري ١٦: ، تاريخ حكماء االسالم١١٧:  أخبار احلكماء،٢٠ / ٢العرب 

  .٢٤ / ٥املنتظم 
قبائل شىت اجتمعوا : والعباد، بالكسر، والفتح غلط، ووهم اجلوهري): عبد(قال الفريوز أبادي ) ١(

  .على النصرانية باحلرية
  ".الفصول االبقراطية " إىل زمنه، و  " تاريخ العامل واملبدء واالنبياء وامللوك واالمم: " منها) ٢(

، ٩: ، طبقات فقهاء الشافعيني للعبادي٧٩: ، طبقات الفقهاء للشريازي٢٠٤ / ٢اجلرح والتعديل * * 
 / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ٢٨ / ٢أ، العرب  / ٥٢٧: ، االنساب، ورقة٢١٧ / ١وفيات االعيان 

 ٢، مرآة اجلنان ٣٩ / ٣، النجوم الزاهرة ٣٦ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢٠٥ / ٢، اللباب ١٠٩، ٩٣
 ٢، مفتاح السعادة ٢٠: ، طبقات الشافعية البن هداية اهللا١٤٨ / ٢، شذرات الذهب ١٧٩، ١٧٧/ 



 /١٥٩، ١٥٨.  
  .نسبة إىل مزينة بنت كلب، وهي قبيلة كبرية مشهورة: املزين، بضم امليم وفتح الزاي وبعدها نون) ٣(

(*)  

)١٢/٤٩٢(  

  

  .الشافعي، وعن علي بن معبد بن شداد، ونعيم بن محاد، وغريهم: حدث عن
  .وهو قليل الرواية، ولكنه كان رأسا يف الفقه

إمام االئمة أبو بكر بن خزمية، وأبو احلسن بن جوصا، وأبو بكر بن زياد النيسابوري، وأبو : حدث عنه
 الفوارس بن الصابوين، وخلق جعفر الطحاوي، وأبو نعيم بن عدي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وأبو

  كثري من
  .املشارقة واملغاربة

كانت البكر يكون يف : يف الفقه، وشرحه عدة من الكبار، حبيث يقال" خمتصره " وامتالت البالد ب 
  .املزين" خمتصر " جهازها نسخة ب 

 حدثنا الفقيه أبو أخربنا عمر بن القواس، أخربنا زيد بن احلسن كتابة، أخربنا أبو احلسن بن عبد السالم،
فأما الشافعي رمحه اهللا فقد انتقل فقهه إىل أصحابه، فمنهم أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن : إسحاق قال

  .إمساعيل بن عمرو بن إسحاق املزين
  .مات مبصر يف سنة أربع وستني ومئتني

  .وكان زاهدا عاملا مناظرا حمجاجا غواصا على املعاين الدقيقة: قال
" ، و "املسائل املعتربة " ، و "املنثور " ، و "اجلامع الصغري " ، و "اجلامع الكبري : " كثريةصنف كتبا 

  ).١" (الوثائق " ، وكتاب "الترغيب يف العلم 
  ).٢(املزين ناصر مذهيب : قال الشافعي

  بلغنا أن املزين كان إذا فرغ من تبييض مسألة، وأودعها: قلت
__________  

  .٩٤ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٢١٧ / ١ " وفيات االعيان) " ١(
  .٩٤ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٢١٧ / ١" وفيات االعيان ) " ٢(

(*)  

)١٢/٤٩٣(  

  



  ).١(، صلى هللا ركعتني "خمتصره " 
وروي أن القاضي بكار بن قتيبة قدم على قضاء مصر، وكان حنفيا، فاجتمع باملزين مرة، فسأله رجل 

 جاء يف االحاديث حترمي النبيذ، وجاء حتليله، فلم قدمتم التحرمي ؟ فقال قد: من أصحاب بكار، فقال
  .مل يذهب أحد إىل حترمي النبيذ يف اجلاهلية مث حلل لنا، ووقع االتفاق على أنه كان حالال، فحرم: املزين

  .فهذا يعضد أحاديث التحرمي
  ).٢(فاستحسن بكار ذلك منه 

  .ح، وليس كذلك أحاديث االباحةوأيضا فأحاديث التحرمي كثرية صحا: قلت
ال يصح الحد : مسعت املزين يقول: مسعت حممد بن إمساعيل الترمذي قال: قال عمرو بن متيم املكي

  .توحيد حىت يعلم أن اهللا تعاىل على العرش بصفاته
  .مسيع بصري عليم: مثل أي شئ ؟ قال: قلت له

بن شاذان، مسعت حممد بن علي الكتاين، ومسعت أخربنا حممد بن عبد اهللا : قال أبو عبد الرمحن السلمي
ما رأيت أحدا من املتعبدين يف كثرة من لقيت منهم أشد اجتهادا من : عمرو بن عثمان املكي، يقول

  .املزين، وال أدوم على العبادة منه
  .وما رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه

أنا خلق : ه يف ذلك على الناس، وكان يقولوكان من أشد الناس تضييقا على نفسه يف الورع، وأوسع
  ).٣(من أخالق الشافعي 

  وبلغنا أن املزين رمحه اهللا كان جماب الدعوة، ذا زهد: قلت
__________  

  .٩٤ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٢١٧ / ١" وفيات االعيان ) " ١(
  .٩٥ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٢١٨ / ١" وفيات االعيان ) " ٢(
  .٩٤ / ٢" السبكي طبقات ) " ٣(

(*)  

)١٢/٤٩٤(  

  

  .وتأله، أخذ عنه خلق من العلماء وبه انتشر مذهب االمام الشافعي يف اآلفاق
  ).١(كان إذا فاتته صالة اجلماعة صلى تلك الصالة مخسا وعشرين مرة : يقال

  .وكان يغسل املوتى تعبدا واحتسابا
  تعانيت غسل: وهو القائل



  .، وهو الذي غسل الشافعي رمحه اهللا)٢(دة املوتى لريق قليب، فصار يل عا
  ).٣(مسعت من املزين، وهو صدوق : قال ابن أيب حامت

  .ثقة، كان يلزم الرباط: وقال أبو سعيد بن يونس
  .تويف يف رمضان لست بقني منه سنة أربع وستني ومئتني، وله تسع ومثانون سنة

شيخ ابن سريج، وشيخ ) ٤(ر االمناطي ومن جلة تالمذته العالمة أبو القاسم عثمان بن بشا: قلت
  .البصرة زكريا بن حيىي الساجي

  .ومل يل قضاء، وكان قانعا شريف النفس
أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن احلنبلي غري مرة، أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن احلسني بن احلسن بن 

  النب االسدي سنة ثالث
__________  

  .٩٤ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٢١٨ / ١" وفيات االعيان ) " ١(
  .٩٤ / ٢" طبقات السبكي ) " ٢(
  .٢٠٤ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٣(
، ٣٠١ / ٢للسبكي " طبقات الشافعية " ، و ٢٩٣، ٢٩٢ / ١١" تاريخ بغداد " راجع ترمجته يف ) ٤(

" و ، ٢١٥ / ٢" مرآة اجلنان " ، و ٨١ / ٢" العرب " ، و ١٩٨ / ٢" شذرات الذهب " ، و ٣٠٢
  .٢٤١ / ٣" وفيات االعيان 

(*)  

)١٢/٤٩٥(  

  

وعشرين، أخربنا جدي احلسني، أخربنا علي بن حممد بن علي الشافعي سنة أربع ومثانني وأربع مئة، 
أخربنا حممد بن الفضل الفراء مبصر، حدثنا أبو الفوارس أمحد بن حممد الصابوين سنة مثان وأربعني، 

   الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابنوثالث مئة، أخربنا املزين، حدثنا
  .عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الوصال

  ) ".١(لست مثلكم إين أطعم وأسقى : " إنك تواصل ؟ فقال: فقيل
ال تصوموا حىت تروا اهلالل، وال : " وباالسناد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر رمضان، فقال

  .تفطروا حىت تروه
  ).٢" ( غم عليكم فاقدروا له فإن

وبه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من متر، أو 



  ).٣(صاعا من شعري على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من املسلمني 
  .متفق عليها

قال لنا : نا ابن نظيف، قالأخربنا ابن الفراء، أخربنا ابن النب، أخربنا جدي، أخربنا علي بن حممد، أخرب
ولدت يف احملرم سنة مخس وأربعني ومئتني، وأول ما مسعت احلديث ويل عشر : أبو الفوارس السندي

  .سنني
  .، وتويف الربيع سنة سبعني ومئتني٢٦٤ومات املزين سنة : قال
  .وكانا رضيعني بينهما ستة أشهر، يعين يف املولد: قال

__________  
، وأبو )١١٠٢(، ومسلم ١١٩ / ٤، والبخاري ٣٠٠ / ١" املوطأ " وهو يف إسناده صحيح، ) ١(

  ).٢٣٦٠(داود 
وأيب داود ) ١٠٨٠(، ومسلم ١٠٤، ١٠٢ / ٤، والبخاري ٢٨٦ / ١" املوطأ " هو يف ) ٢(
  .١٣٤ / ٤والنسائي ) ٢٣٢٠(
 داود وأيب) ٦٧٦(والترمذي ) ٩٨٤(، ومسلم ٢٩١ / ٣، والبخاري ٢٨٣ / ١" املوطأ " هو يف ) ٣(
  .٤٨ / ٥والنسائي ) ١٦١١(

(*)  

)١٢/٤٩٦(  

  

  .ومات يف سنة أربع أيضا أمحد ابن أخي ابن وهب، ويونس ابن عبداالعلى، ويزيد بن سنان: قال
ابن أعني بن ليث، االمام، شيخ االسالم، أبو عبد اهللا، ) س * ( حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم- ١٨١

  .املصري الفقيه
  .مثانني ومئةولد سنة اثنتني و

عبد اهللا بن وهب بعناية أبيه به، ومن أيب ضمرة الليثي، وابن أيب فديك، وأيوب بن سويد، : ومسع من
وبشر بن بكر، وأشهب بن عبد العزيز، ووالده عبد اهللا بن عبد احلكم وشعيب بن الليث، وأيب عبد 

، وحيىي بن سالم، وسعيد بن الرمحن املقرئ، والشافعي، وإسحاق بن الفرات، وحرملة بن عبد العزيز
  .بشري القرشي، وعبد اهللا بن نافع الصائغ، وحجاج بن رشدين، وطائفة

، وابن خزمية، وابن صاعد، وعمرو ابن عثمان املكي، وأبو بكر بن زياد، "سننه " النسائي يف : وعنه
   بن أيب حامت،وأبو جعفر الطحاوي، وعلي بن أمحد عالن، وإمساعيل بن داود بن وردان، وعبد الرمحن

__________  



، وفيات االعيان ٩٩: ، طبقات الفقهاء للشريازي١١٣: ، االنتقاء٣٠١، ٣٠٠ / ٧اجلرح والتعديل * 
 / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٢١٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٢٠: ، ذيب الكمال١٩٥، ١٩٣ / ٤

، ٣٣٨ / ٣الوفيات ، الوايف ب٣٩، ٣٨ / ٢، العرب ٦١٢، ٦١١ / ٣، ميزان االعتدال ٥٤٨، ٥٤٦
، ذيب ٢٣١: ، الديباج املذهب٤٢ / ١١، تاريخ ابن كثري ٧١، ٦٧ / ٢طبقات الشافعية للسبكي 

 / ١، حسن احملاضرة ٢٤١: ، طبقات احلفاظ٤٤ / ٣، النجوم الزاهرة ٢٦٢، ٢٦٠ / ٩التهذيب 
، ١٨١/  ٢، مرآة اجلنان ١٧٧، ١٧٤ / ٢، طبقات املفسرين ٣٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٤

  .٦٥ / ٥، املنتظم ٢٩٥ / ٢، مفتاح السعادة ١٥٤ / ٢شذرات الذهب 
(*)  

)١٢/٤٩٧(  

  

  .وأبو العباس االصم، وخلق كثري
  .وكان عامل الديار املصرية يف عصره مع املزين

  .وثقه النسائي، وقال مرة
  ).١(ال بأس به 

اويل الصحابة والتابعني من حممد بن ما رأيت يف فقهاء االسالم أعرف بأق: وقال إمام االئمة ابن خزمية
  ).٢(عبد اهللا بن عبد احلكم 

  .كان أعلم من رأيت على أدمي االرض مبذهب مالك، وأحفظهم له: وقال
  ).٣(ال أدري : كنت أتعجب ممن يقول يف املسائل: مسعته يقول

 ممن يتكلم فيه، ، وكان من أصحاب الشافعي، وكان)٤(وأما االسناد فلم يكن حيفظه : مث قال ابن خزمية
فوقعت بينه وبني البويطي وحشة يف مرض الشافعي، فحدثين أبو جعفر السكري صديق البيع، قال ملا 

أنا أحق : مرض الشافعي، رمحه اهللا، جاء ابن عبد احلكم ينازع البويطي يف جملس الشافعي، فقال البويطي
  .به منك

حد أحق مبجلسي من البويطي، وليس أحد من ليس أ: قال الشافعي: فجاء احلميدي، وكان مبصر، فقال
  .أصحايب أعلم منه

  .كذبت: فقال له ابن عبد احلكم
  كذبت أنت وأبوك وأمك، وغضب ابن عبد: فقال احلميدي

__________  
، ٦٨ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٦١١ / ٣" ميزان االعتدال " ، و ٥٤٧ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ١(



  .٣٣٨ / ٣" الوايف بالوفيات " و 
  .٦١١ / ٣" ميزان االعتدال " ، ٥٤٧ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .٦٨ / ٢" طبقات السبكي ) " ٣(
  .٦٨ / ٢" طبقات السبكي " ، و ٦١١ / ٣" ميزان االعتدال " ، و ٥٤٧ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٤(

(*)  

)١٢/٤٩٨(  

  

  ).١(احلكم، فترك جملس الشافعي 
كان احلميدي معي يف الدار حنوا من سنة، وأعطاين كتاب ابن عيينة، : قال: فحدثين ابن عبد احلكم: قال

  ).٢(مث أبوا إال أن يوقعوا بيننا ما وقع 
  .هذه احلكاية

  .، عن ابن خزمية)٣(رواها احلاكم عن حسينك 
نظر الشافعي إىل حممد بن عبد اهللا ابن عبد احلكم وقد ركب دابته، فأتبعه : وعن أيب إبراهيم املزين قال

  ).٤(وددت أن يل ولدا مثله، وعلي الف دينار ال أجد قضاءها : ه، وقالبصر
رأيت حممد ابن عبد اهللا بن عبد احلكم يصلي : حدثنا عمرو بن عثمان املكي قال: قال أبو الشيخ

أسجد شكرا هللا على ما : الضحى، فكان كلما صلى ركعتني سجد سجدتني، فسأله من يأنس به، فقال
  . الركعتنيأنعم به علي من صالة

  ).٥(ابن عبد احلكم ثقة صدوق، أحد فقهاء مصر، من أصحاب مالك : قال ابن أيب حامت
  .قد تفقه مبالك، ولزمه مدة، وهو أيضا يف عداد أصحابه الكبار: قلت

__________  
  . بترمجة يعقوب ابن السكيت٦٠: ، وسبق اخلري يف الصفحة٦٩، ٦٨ / ٢" طبقات السبكي ) " ١(
  .٦٩ / ٢" السبكي طبقات ) " ٢(
  .هو االمام احلافظ أبو أمحد احلسني بن علي بن حممد التميمي النيسابوري، ويعرف حبسينك) ٣(

  . ه٣٧٥مات يف ربيع اآلخر سنة : وثقه اخلطيب، وقال
  .٩٦٩، ٩٦٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " مترجم يف 

  .٣٣٩ / ٣" الوايف بالوفيات " ، و ١٩٤ / ٤" وفيات االعيان ) " ٤(
  .٦١١ / ٣" ميزان االعتدال " ، و ٣٠١، ٣٠٠ / ٧" اجلرح والتعديل  " )٥(

(*)  



)١٢/٤٩٩(  

  

أخربين عمر بن عبد املنعم، عن أيب اليمن الكندي، أخربنا علي بن عبد السالم، أخربنا الشيخ أبو 
ورد إىل محل حممد يف حمنة القرآن إىل ابن أيب داود، ومل جيب إىل ما طلب منه، : إسحاق الشريازي، قال

  .يف العلم: مصر، وانتهت إليه الرئاسة مبصر، يعين
  .وذكر غريه أن ابن عبد احلكم ضرب، فهرب واختفى

الكبري يف ترمجة أخيه عبد احلكم الرجل الصاحل، قال أبو " تارخينا " وقد نالته حمنة أخرى صعبة مرت يف 
ة سبع وثالثني ومئتني، لكونه عذب عبد احلكم يف السجن، ودخن عليه، فمات يف سن: سعيد بن يونس

  .ام بودائع لعلي بن اجلروي
  .مل يكن يف االخوة أفقه من عبد احلكم: وقال ابن أيب دليم

  .إن بين عبد احلكم، غرموا يف نوبة ابن اجلروي أكثر من ألف ألف دينار: وقيل
  .استصفيت أمواهلم، وبت منازهلم

ض، وسجن القاضي االصم الذي ظلمهم، وحلقت حليته، مث بعد مدة أطلقهم املتوكل، ورد إليهم البع
  .وضرب، وطيف به على محار
  .كان حممد هو املفيت مبصر يف أيامه": تارخيه " قال أبو سعيد بن يونس يف 

" ، وكتاب "أحكام القرآن " ، وكتاب "الرد على الشافعي " كتاب يف : له تصانيف كثرية، منها: قلت
  .غري ذلك، و"الرد على فقهاء العراق 

  وما زال العلماء قدميا وحديثا يرد بعضهم على بعض يف البحث ويف
  .التواليف، ومبثل ذلك يتفقه العامل، وتتربهن له املشكالت

  ولكن يف زماننا قد يعاقب الفقيه إذا اعتىن بذلك لسوء نيته، ولطلبه للظهور والتكثر،

)١٢/٥٠٠(  

  

  .فيقوم عليه قضاة وأضداد
  .امتة، وإخالص العملنسأل اهللا حسن اخل

وقد كان ابن عبد احلكم، مع عظمته مبصر، يركب محريا ضعيفا، ويتواضع يف أموره، وكان أبوه كما 
  .قلنا من كبار الفقهاء من تالمذة مالك

مات حممد يف يوم االربعاء نصف ذي القعدة سنة مثان وستني ومئتني وصلى عليه : قال ابن يونس
  .القاضي بكار بن قتيبة



  .مفيد" أدب القضاة "  وله مصنف يف :قلت
، أخربنا أمحد بن عبد الواحد، أخربنا عبد املنعم بن الفراوي، أخربنا عبد )١(أخربتنا خدجية بنت علي 

، أخربنا أبو سعيد الصرييف، حدثنا أبو العباس االصم، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن )٢(الغفار الشريوي 
ن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى عبد احلكم، أخربنا أنس بن عياض، ع

عذبت امرأة يف هرة أمسكتها حىت ماتت من اجلوع، فلم تكن تطعمها، وال : " اهللا عليه وسلم قال
  ).٣" (ترسلها فتأكل من خشاش االرض 

__________  
  .للذهيب رمحه اهللا شيخات يزدن على مئيت شيخة) ١(

  .حدى عشرة شيخةفممن امسها خدجية له إ
  .٤٧ - ٤٥: ورقة" مشيخته " انظر 

  .بكسر الشني املشددة وسكون الياء وفتح الراء املهملة بعدها واو، نسبة إىل جده شريويه) ٢(
  .وعبد الغفار هو أبو بكر بن حممد بن احلسني بن علي بن شريويه

  .٨٢٢ / ٢" التبصري " مترجم يف 
 من طرق عن هشام ذا االسناد، وأخرجه عبد الرزاق، )٢٢٤٣(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ٣(

   عن معمر، عن مهام بن منبه،٣١٧ / ٢وأمحد ) ٢٦١٩(ومن طريقه مسلم 
  .عن أيب هريرة

  .هوامها وما فيها من احلشرات: وخشاش االرض
ويف ) ٤٢٥٦(، وابن ماجة ٥٠١ و ٤٧٩ و ٤٦٧ و ٤٥٧ و ٢٦٩ و ٢٦١ / ٢" املسند " وهو يف 

، ٣٣٠ / ٢والدارمي ) ٢٢٤٢( يف بدء اخللق، ومسلم ٢٥٤ / ٦ عمر عند البخاري الباب عن ابن
٣٣١.  

(*)  

)١٢/٥٠١(  

  

  .، االمام احملدث الثقة، أبو عبد اهللا، اخلوالين موالهم املصريابن سابق*  حبر بن نصر - ١٨٢
إدريس عبد اهللا بن وهب، وضمرة بن ربيعة، وأيوب بن سويد، وبشر بن بكر، وحممد بن : حدث عن

  .الشافعي، وأشهب بن عبد العزيز، وطائفة
أبو جعفر الطحاوي، وابن خزمية، وابن زياد النيسابوري، وأبو عوانة، وابن جوصا، وابن : حدث عنه

أيب حامت، وأمحد بن مسعود الزنربي، وحممد بن بشر الزبريي العكري، وأبو العباس االصم، وأمحد بن 



ن علي بن شعيب، وأمحد بن حممد بن أسيد االصبهاين، وأمحد بن حممد عبد اهللا البهنسي العطار، وأمحد ب
بن فضالة احلمصي الصفار، وأمحد بن حممد بن شاهني، وأبو حامد بن بالل النيسابوري، وأبو الفوارس 

  .بن السندي، وآخرون
  .وروى عنه النسائي يف تأليفه الحاديث مالك بواسطة، فروى عن خياط السنة زكريا عنه

  ).١(بن أيب حامت وغريه وثقه ا
  .مات يف شعبان سنة سبع وستني

  .ومئتني
  مولده: وقال الطحاوي

__________  
  ، العرب١ / ٨٠ / ١، تذهيب التهذيب ١٤١: ، ذيب الكمال٤١٩ / ٢اجلرح والتعديل * 
، خالصة ٤٢١، ٤٢٠ / ١، ذيب التهذيب ١١٢، ١١٠ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ٣٥ / ٢

  .١٥٢ / ٢، شذرات الذهب ٤٦: لتذهيب الكما
  .، وممن وثقه أيضا يونس بن عبداالعلى، وابن خزمية٤١٩ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(

  .٤٢١، ٤٢٠ / ١" ذيب التهذيب " انظر 
(*)  

)١٢/٥٠٢(  

  

، أخربنا أبو حممد )١(أخربنا إمساعيل بن عمرية ..هو واملزين والربيع املرادي يف سنة أربع وسبعني ومئة
ن النب، أخربنا جدي أبو القاسم، أخربنا علي بن حممد، حدثنا حممد بن نظيف، حدثنا أبو الفوارس أمحد ب

بن حممد الصابوين، حدثنا حبر بن نصر، حدثنا ابن وهب، عن مالك ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، 
  ).٢(" الفويسق : " عن عروة، عن عائشة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال للوزغ

  
ابن إبراهيم بن عيسى، االمام احلجة، اخلوالين أبو إسحاق موالهم املصري  *  إبراهيم بن منقذ- ١٨٣

  .العصفري
  .مسع عبد اهللا بن وهب، وأبا عبدالرمحن املقرئ، وإدريس بن حيىي الزاهد

  .اعةأبو حممد بن صاعد، وأبو العباس االصم، وأبو الفوارس أمحد بن حممد السندي، ومج: حدث عنه
  .هو ثقة رضى: قال أبو سعيد بن يونس

__________  



هو إمساعيل بن عبدالرمحن بن عمرو بن موسى بن عمرية املعمر عز الدين أبو الفداء، وهو شيخ ) ١(
  .صاحل كثري التالوة، حسن التواضع

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع مئة بقاسيون
د بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن من طريق امح) ٣٢٢٠(صحيح، وأخرجه ابن ماجة ) ٢(

 و ١٥٥ / ٦يونس بن يزيد ذا االسناد، وأخرجه من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أمحد 
باب خري مال املسلم غنم يتبع ا شعف اجلبال، :  يف بدء اخللق٢٥٢ / ٦، والبخاري ٢٧٩ و ٢٧١

  .باب استحباب قتل الوزغ: يف السالم) ٢٢٣٩(ومسلم 
  .٤٣ / ١١، تاريخ ابن كثري ٤٠ / ٢، العرب ٤٦٨ / ٨االنساب * 
(*)  

)١٢/٥٠٣(  

  

  .مات يف ربيع اآلخر سنة تسع وستني ومئتني
أخربنا موسى ابن عبد القادر، أخربنا سعيد بن أمحد، : أخربنا العماد عبد احلافظ، ويوسف بن غالية، قاال

 حيىي بن حممد، حدثنا إبراهيم بن منقذ مبصر، أخربنا علي بن أمحد، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا
قالت : حدثنا ابن وهب، عن خمرمة بن بكري، عن أبيه، مسعت يونس بن يوسف، عن ابن املسيب، قال

ما من يوم أكثر أن يعتق اهللا فيه عبيدا من النار من : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: عائشة
  ) ".١( يباهي م املالئكة يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل، مث

  .إسناده حسن
وفيها مات أمحد بن عبدايد احلارثي، وحذيفة بن غياث االصبهاين، وعبد اهللا بن محاد اآلملي، وأبو 

  .فروة يزيد بن حممد الرهاوي، وأبو محزة البغدادي الزاهد
  

  .وزي، أحد الثقاتابن عبدالرمحن، احملدث املسند، أبو عثمان، املر *  سعيد بن مسعود- ١٨٤
النضر بن مشيل، ويزيد بن هارون، ويعقوب بن إبراهيم وشبابة، وروح بن عبادة، وأزهر بن : حدث عن

  .سعد السمان
  عمر بن أمحد بن علك، وحممد بن نصر الفقيه، وحممد: وعنه

__________  
، ٢٥١ / ٥باب فضل احلج والعمرة ويوم عرفة، والنسائي : يف احلج) ١٣٤٨(وأخرجه مسلم ) ١(

  .من طرق عن ابن وهب ذا االسناد) ٣٠١٤(باب ما ذكر يف يوم عرفة، وابن ماجة :  يف احلج٢٥٢



  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر املتيسرة لنا* 
(*)  

)١٢/٥٠٤(  

  

  .، وأهل مرو)١(ابن أمحد احملبويب 
  .تويف سنة إحدى وسبعني ومئتني

  .وكان من أبناء التسعني
 ابن صاحل بن مسلم، االمام احلافظ االوحد الزاهد، أبو احلسن، أمحد بن عبد اهللا*  العجلي - ١٨٥

العجلي الكويف، نزيل مدينة أطرابلس املغرب، وهي أول مدائن املغرب، بينها وبني االسكندرية مسرية 
  .شهر، مث منها يسري غربا إىل مدينة تونس اليت هي اليوم قاعدة إقليم إفريقية

  . سنة اثنتني ومثانني ومئةمولده بالكوفة يف
حسني اجلعفي، وشبابة بن سوار، وأيب داود احلفري، ويعلى بن عبيد، وأخيه حممد بن عبيد، : مسع من

  .وحممد بن يوسف الفريايب، ووالده االمام عبد اهللا بن صاحل املقرئ، وعفان، وطبقتهم
 فطيس، وعثمان بن حديد ولده صاحل بن أمحد، وسعيد بن عثمان االعناقي، وحممد بن: حدث عنه

  .االلبريي، وسعيد بن إسحاق
  .ومل أظفر حبديث من روايته

__________  
احملبويب، بفتح امليم، وسكون احلاء، وضم الباء، املوحدة، : ١٧٣ / ٣" اللباب " قال ابن االثري يف ) ١(

  نسبة إىل حمبوب، هو جد أيب: وسكون الواو، ويف آخرها باء ثانية
  .للترمذي" اجلامع "  أمحد بن حمبوب احملبويب التاجر املروزي راوية كتاب العباس حممد بن

، الوايف بالوفيات ٢١ / ٢، العرب ٥٦١، ٥٦٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢١٥، ٢١٤ / ٤تاريخ بغداد * 
  .١٤١ / ٢، شذرات الذهب ٢٤٢: ، طبقات احلفاظ٣٣ / ١١، تاريخ ابن كثري ٧٩ / ٧

(*)  

)١٢/٥٠٥(  

  

، طالعته، وعلقت منه فوائد تدل على تبحره بالصنعة، وسعة "اجلرح والتعديل " يف وله مصنف مفيد 
  .حفظه



  .ذلك كنا نعده مثل أمحد ابن حنبل وحيىي بن معني: وقد ذكر لعباس بن حممد الدوري، فقال
القرآن : من آمن برجعة علي رضي اهللا عنه، فهو كافر، ومن قال: ومن كالم أمحد بن عبد اهللا، قال

  .ق فهو كافرخملو
  .إنه فر إىل املغرب ملا ظهر االمتحان خبلق القرآن، فاستوطنها وولد له ا: وقيل

مل يكن اليب احلسن أمحد بن عبد اهللا عندنا باملغرب شبيه، وال نظري يف زمانه يف : وقال بعض العلماء
  ).١(معرفة الغريب وإتقانه، ويف زهده وورعه 

) ٢(سألت مالك بن عيسى العفصي : مد بن أمحد بن متيم القريواينوقال املؤرخ العامل أبو العرب حم
  .أما يف الشيوخ فأمحد بن عبد اهللا العجلي: من أعلم من رأيت باحلديث ؟ قال: احلافظ

سئل حيىي بن :  يقول- مغريب ثقة -) ٣(مسعت أمحد بن معتب : وقال حممد بن أمحد بن غامن احلافظ
  حل،معني عن أمحد بن عبد اهللا بن صا

  ).٤(هو ثقة ابن ثقة : فقال
  إمنا سكن أمحد بن عبد اهللا بأطرابلس للتفرد: وقال بعضهم

__________  
  .٢١٤ / ٢تاريخ بغداد ) ١(
  .٢١٤ / ٤" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٢(
  .امحد بن مغيث: ، وفيه٢١٥ / ٤" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٣(
  .ن ثقةاب:  زيادة٢١٥ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ٤(

(*)  

)١٢/٥٠٦(  

  

  .والعبادة، وقربه هناك على الساحل، وقرب ولده صاحل إىل جنبه
  .رحلت إىل أيب داود الطيالسي، فمات قبل قدومي البصرة بيوم: وقال أمحد العجلي

  .مات أمحد سنة إحدى وستني ومئتني، ومات ابنه صاحل يف سنة اثنتني وعشرين وثالث مئة
ربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا أبو إمساعيل أخربنا احلسن بن علي، أخ

االنصاري، أخربنا احلسن بن علي، أخربنا الوليد بن بكر، حدثنا علي بن أمحد بن زكريا، حدثنا صاحل 
اكتب يل إىل : جاء رجل إىل سفيان الثوري، فقال له: بن أمحد بن عبد اهللا، حدثين أيب، حدثين أيب، قال

أما إين أكتب لك، وال أراك جتده إال ميتا، الين رأيت رحيانة رفعت من قبل : وزاعي حيدثين، فقالاال
  .املغرب، وال أراه إال موت االوزاعي



  .فأتاه، فإذا هو قد مات
  

 بن موسى، اجلرجاين االمام الكبري احلافظ الثبت، أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم*  الوزدويل - ١٨٦
  ".املسند " ، صاحب العصار الوزدويل

  .عبيداهللا بن موسى، وآدم بن أيب إياس، ومسلم بن إبراهيم، وطبقتهم: مسع من
عبدالرمحن بن عبداملؤمن، وإبراهيم بن موسى اجلرجانيان، وحممد بن جعفر البصري، : حدث عنه
  .وآخرون

__________  
 ٢، شذرات الذهب ٢٤٣: ، طبقات احلفاظ٥٦٢ / ٢ب، تذكرة احلفاظ  / ٥٨٢: االنساب، ورقة* 
 /١٤٠.  

(*)  

)١٢/٥٠٧(  

  

  ).١(وكان أحد الثقات 
  .مات يف سنة تسع ومخسني ومئتني

  .االمساعيلي" صحيح " يقع حديثه يف 
  

  .، البصري، نزيل مصراحلافظ املتقن االمام، أبو علي، احلسن بن سليمان*  قبيطة - ١٨٧
  .التنيسي، وأبا صاحل، وأقراممسع أبا نعيم، وأبا غسان النهدي، وعبد اهللا بن يوسف 

  .االمام ابن خزمية، وأبو بكر بن زياد النيسابوري، والطحاوي، وعدة: حدث عنه
  .مات مبصر يف سنة إحدى وستني ومئتني: ووصفه أبو سعيد بن يونس باحلفظ، وقال

  
  .ويف بن خالد، احلارثي الكاحملدث الصدوق، أبو جعفر، أمحد بن عبداحلميد* *  احلارثي - ١٨٨

  .مسع عبداحلميد احلماين، وأبا أسامة، وحسينا اجلعفي، وجعفر ابن عون
__________  

  .١٤٠ / ٢" شذرات الذهب ) " ١(
  .ما رأيت بدمشق أكيس منه: قال أبو حامت: وقال ابن العماد

  .٢٥٣: ، طبقات احلفاظ٢١٤ / ٢، لسان امليزان ٥٧٢ / ٢تذكرة احلفاظ * 



  .قفنا عليه من مصادرمل جند له ترمجة فيما و* * 
(*)  

)١٢/٥٠٨(  

  

  .أبو عوانة، وابن عقدة، وابن االعرايب، واالصم، وعدة: وعنه
  .تويف يف شوال سنة تسع وستني ومئتني

  
االمام احلافظ الثقة، حمدث قزوين، أبو زكريا، حيىي بن عبد االعظم،  *  حيىي بن عبدك- ١٨٩

  .بن ماجة، لكنه أسند وأسنالقزويين، عامل مصنف، كبري القدر، من نظراء ا
مسع أبا عبدالرمحن املقرئ، وعفان، والقعنيب، وعبد اهللا بن رجاء، واحلميدي، وحسان بن حسان، 

  .وطبقتهم
أبو نعيم بن عدي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وجعفر ابن إدريس إمام احلرم، وأبو احلسن : حدث عنه

  .علي بن إبراهيم بن سلمة، وآخرون
  .ثقة متفق عليه: اخلليليقال أبو يعلى 

  .تويف سنة إحدى وسبعني ومئتني
أخربنا عمر بن عبد املنعم غري مرة، أخربنا عبد الصمد بن حممد القاضي، وأنا يف الرابعة، أخربنا علي بن 

  املسلم، أخربنا احلسني بن طالب، أخربنا حممد بن أمحد الغساين، أخربنا جعفر بن إدريس القزويين
 بن عبدك، حدثنا حسان بن حسان البصري، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن زر، مبكة، حدثنا حيىي

والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة، إنه لعهد النيب االمي إيل، أنه ال حيبين إال : عن علي رضي اهللا عنه، قال
  .مؤمن وال يبغضين إال منافق

__________  
  .١٦٢ / ٢، شذرات الذهب ٢٥٥: احلفاظ، طبقات ٤٩ / ٢، العرب ١٧٣ / ٩اجلرح والتعديل * 
(*)  

)١٢/٥٠٩(  

  

  ).١(غريب عن شعبة، واملشهور حديث االعمش عن عدي 
فمعناه أن حب علي من االميان، وبغضه من النفاق، فاالميان ذو شعب، وكذلك النفاق يتشعب، فال 



  .املوحد منافقا خالصاإن جمرد حبه يصري الرجل به مؤمنا مطلقا، وال مبجرد بغضه يصري به : يقول عاقل
فمن أحبه وأبغض أبا بكر، كان يف مرتلة من أبغضه، وأحب أبا بكر، فبغضهما ضالل ونفاق، وحبهما 

  .مسلم" صحيح " هدى وإميان، واحلديث ففي 
  

االمام القدوة الرباين، شيخ خراسان، أبو حفص، عمرو بن سلم،  *  أبو حفص النيسابوري- ١٩٠
  .ن سلمة، النيسابوري الزاهدعمرو ب: عمر، وقيل: وقيل

  .روى عن حفص بن عبدالرمحن الفقيه
تلميذه أبو عثمان سعيد بن إمساعيل احلريي، وأبو جعفر أمحد بن محدان احلافظ، ومحدون : أخذ عنه

  .القصار، وطائفة
ر، املعاصي بريد الكف: قال االستاذ أبو حفص: حدثنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا أيب قال: قال أبو نعيم

  .كما أن احلمى بريد املوت
  كان أبو حفص حدادا، فكان غالمه: وحدثنا أبو عمرو بن محدان قال

  ينفخ عليه الكري مرة، فأدخل أبو حفص يده، فأخرج احلديد من النار،
__________  

باب عالمة املنافق، وابن ماجة :  يف االميان١١٧ / ٨يف االميان، والنسائي ) ٧٨(أخرجه مسلم ) ١(
)١١٤.(  
، حلية االولياء ١٢٢، ١١٥: ، طبقات الصوفية٣١ / ٢، العرب ٢٣٦، ٢٣٥ / ٦اجلرح والتعديل * 

 / ٢، مرآة اجلنان ٦٦ و ٤١ / ٣، النجوم الزاهرة ٣٨ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢٣٠، ٢٢٩ / ١٠
، املنتظم ١٥٠ / ٢، شذرات الذهب ١٢٧: ، شرح الرسالة القشريية٩٨ / ٤، صفوة الصفوة ١٧٩

٥٣ / ٥.  
(*)  

)١٢/٥١٠(  

  

  .فغشي على الغالم، فترك أبو حفص احلانوت، وأقبل على أمره
  .ممن ؟ فسكت: آه، فقال أبو حفص: إن أبا حفص دخل على مريض، فقال املريض: وقيل

ال يكن أنينك شكوى، وال سكوتك جتلدا، ولكن : فكيف أقول ؟ قال: مع من ؟ قال: فقال أبو حفص
  .بني ذلك

حرست قليب عشرين سنة، مث حرسين عشرين سنة، مث وردت علي وعليه حالة : وعن أيب حفص قال



  .صرنا حمروسني مجيعا
  .من أيد بالكرامات، وغيب عنها: من الويل ؟ قال: قيل اليب حفص

نعم يا أبا القاسم، : مسعت اجلنيد ذكر أبا حفص النيسابوري، فقال صاحب للحالج): ١(قال اخللدي 
مكث اليومني والثالثة، ال ميكن أحد أن ينظر إليه، فكانوا يدعونه حىت يزول كانت له حال إذا لبسته 

  .ذلك عنه
  .وبلغين أنه أنفد يف يوم واحد بضعة عشر ألف دينار يفتك ا أسرى، فلما أمسى مل يكن له عشاء

  .أن أبرأ: ما تشتهي ؟ قال: دخلت مع أيب حفص على مريض، فقال: قال املرتعش
  .وا عنهامحل: فقال الصحابه

  فقام معنا،
  .وأصبحنا نعاد يف الفرش

  .أبو حفص كان حدادا، وهو أول من أظهر طريقة التصوف بنيسابور: قال السلمي
__________  

هذه النسبة إىل اخللد، وهي : اخللدي، بضم اخلاء املعجمة، وسكون الالم، ويف آخرها الدال املهملة) ١(
  .حملة ببغداد

مد بن نصري بن القاسم اخلواص اخللدي، أبو حممد، أحد املشايخ الصوفية، واخللدي هذا هو جعفر بن حم
  .١٦١ / ٥" االنساب " صحب اجلنيد بن حممد، وانظر سبب تسميته باخللدي يف 

(*)  

)١٢/٥١١(  

  

: هل رأيت أبا حفص عند اجلنيد ؟ فقال: مسعت عبد اهللا بن علي، مسعت أبا عمرو بن علوان، وسألته
 -أقام أبو حفص عندي سنة مع مثانية، فكنت أطعمهم طعاما طيبا : عت اجلنيد يقولكنت غائبا، لكن مس

  . فلما أرادوا السفر كسوم-وذكر أشياء من الثياب 
  .لو جئت إىل نيسابور علمناك السخاء والفتوة: فقال يل
بعت عملك كان فيه تكلف، إذا جاء الفقراء فكن معهم بال تكلف، إن جعت جاعوا، وإن ش: مث قال
  .شبعوا

ما الذي رأيت : لو دخلت نيسابور علمناك كيف الفتوة، قيل له: ملا قال أبو حفص للجنيد: قال اخللدي
  .صري أصحايب خمنثني، كان يتكلف هلم االلوان، وإمنا الفتوة ترك التكلف: منه ؟ قال

 علينا مئة ألف، هذا أنفق: كان يف خدمة أيب حفص شاب يلزم السكوت، فسأله اجلنيد عنه، فقال: وقيل



  .واستدان مئة ألف ما سألين مسألة إجالال يل
من مل يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسنة، ومل يتهم : كان أبو حفص يقول: قال أبو علي الثقفي
  .خواطره، فال تعده

قدم ولدان اليب حفص النيسابوري، فحضرا عند اجلنيد، فسمعا : للسلفي، قيل" معجم بغداد " ويف 
  .، فماتاقوالني

  .فجاء أبومها، وحضر عند القوالني، فسقطا ميتني
  .كان أبو حفص نور االسالم يف وقته: مسعت أبا عمرو الزجاجي يقول: ابن جنيد

  .ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء، وال حمله بقلبه: وعن أيب حفص

)١٢/٥١٢(  

  

  ).٢( اهللا حباجتك إليه حيتاج إليها، واالقبال على) ١(الكرم طرح الدنيا ملن : وعنه
  .أحسن ما يتوسل به العبد إىل مواله االفتقار إليه، ومالزمة السنة، وطلب القوت من حله

  .تويف االستاذ أبو حفص سنة أربع وستني ومئتني
  .سنة مخس: وقيل

  .رمحة اهللا عليه
  

  .سان، املستويل على خراامللك، أبو يوسف، يعقوب بن الليث، السجستاين*  الصفار - ١٩١
كان هو وأخوه عمرو بن الليث يعمالن يف النحاس، فتزهدا، وجاهدا مع صاحل املطوعي احملارب : قيل

  ).٣(للخوارج 
غلب صاحل على سجستان، مث استنقذها منه طاهر بن عبد اهللا بن طاهر، فظهر ا ): ٤(قال ابن االثري 

لليث قائد عسكره، مث رأى أصحاب درهم بن حسني املطوعي، فاستوىل أيضا عليها، وجعل يعقوب بن ا
  درهم عجزه، فملكوا يعقوب حلسن سياسته، فأذعن هلم درهم، واشتهرت صولة

__________  
  .لن: يف االصل) ١(

" شرح الرسالة القشريية "  و ٢٣٠ / ١٠" حلية االولياء " ، و ١١٩": طبقات الصوفية " واملثبت من 
١٢٧ / ١.  
  .اليت: يف االصل) ٢(

  .١١٩": طبقات الصوفية " واملثبت من 



، وفيات ...١٩٥، ١٩١ و ١٨٥، ١٨٤ / ٧اجلزء التاسع، الكامل البن االثري : تاريخ الطربي* 
، النجوم الزاهرة ٣٩ / ١١، تاريخ ابن كثري ٣٢ و ٢٤ و ١٩ / ٢، العرب ٤٣٢، ٤٠٢ / ٦االعيان 

  .٥٦ / ٥ املنتظم ،١٥١، ١٥٠ / ٢، شذرات الذهب ١٨٠ / ٢ وما بعدها، مرآة اجلنان ٣٥ / ٣
  .٤٠٢ / ٦" وفيات االعيان " ، و ١٨٤ / ٧البن االثري " الكامل " انظر ) ٣(
  .١٨٥، ١٨٤ / ٧البن االثري " الكامل " انظر ) ٤(

(*)  

)١٢/٥١٣(  

  

يعقوب، وغلبه على هراة وبوشنج، وحارب الترك، وظفر برتبيل، فقتله، وقتل ثالثة ملوك ورجع معه 
  .ته امللوكألوف من الرؤوس، فهاب

  .وكان بوجهه ضربة سيف خميطة
بعث هدية إىل املعتز، منها مسجد فضة يسع مخسة عشر نفسا، حيمل عل قطار مجال، مث إنه حارب متويل 

  .فارس، ونصر عليه، وقتل رجاله
فكتب إليه الصلحاء ينكرون عليه تسرعه يف الدماء، وحاصرهم، وأخذ شرياز، فأمنهم، وأخذ من 

  .ئة بدرة، وعذبه، ورد إىل سجستان، فجىب االموالمتوليها أربع م
  .وكان حيمل إىل املعتمد يف العام مخسة آالف ألف درهم

  .وقنع املعتمد مبداراته
مث أخذ بلخ ونيسابور، وأسر متوليها ابن طاهر يف ستني نفسا من آله، وقصد جرجان، فهزم املتغلب 

  عليها احلسن بن زيد العلوي، وغنم منه
ل مال، وأخذ آمل مث التقاه العلوي فهزم يعقوب، مث دخل جرجان، فظلم وعسف، فجاءت ثالث مئة مح

  .زلزلة قتلت من جنده ألفني
واستغاث مجاعة جرجانيون ببغداد من يعقوب، فعزم املعتمد على حربه، ونفذ كتبا إىل أعيان خراسان 

لب التقليد بتوليه املشرق، بذم يعقوب، وبأن يهتموا الستئصاله، فكاتب املعتمد خيضع ويراوغ، ويط
  .ففعل املعتمد ذاك وأخوه املوفق الشتغاهلم حبرب الزنج

، وكشف املوفق اخلوذة، )١(وأقبل يعقوب ليملك العراق، وبرز املعتمد، فالتقى اجلمعان بدير العاقول 
  .أنا الغالم اهلامشي: ومحل، وقال

__________  



  .ئ دجلةوهو بني مدائن كسرى والنعمانية، على شاط) ١(
(*)  

)١٢/٥١٤(  

  

  ).١(وكثرت القتلى، فازم يعقوب، وجرح أمراؤه، وذهبت خزائنه، وغرق منهم خلق يف ر 
شيئا من تدبري احلرب، فكيف غلبت الناس ؟ فإنك ) ٣(ما رأيت منك : ليعقوب) ٢(وقال أبو الساج 

، وأسرعت، وأحوال )٤(تركت ثقلك وأسراءك أمامك، وقصدت بلدا على جهل منك بأاره وخمائضه 
  .مل أظن أين حمارب، ومل أشك يف الظفر: جندك خمتلة ؟ قال

عرفت أن وض أمري : مل تزل كتب يعقوب تصل إىل املعتمد باملراوغة، ويقول: قال أبو الفرج االصبهاين
  .املؤمنني ليشرفين ويتلقاين

  .واملعتمد يبعث حيثه على االنصراف
  .فما نفع

، وشقوا املياه على الطرق، فكان ذلك سبب كسرم، وتوهم الناس أن ازامه مث عبأ املعتمد جيوشه
مكيدة فما تبعوه، وخلص ابن طاهر، فجاء يف قيده إىل بني يدي املعتمد، وكان بعض جيوش يعقوب 

  نصارى، وكان املصاف يف رجب سنة
، وكاد أنه ميلك  فذهب يعقوب إىل واسط، مث إىل تستر، فأخذها، وتراجع جيشه، وعظمت وطأته٢٦٢

الدنيا، مث كان موته بالقولنج، ووصفت له حقنة، فأىب، وتلف بعد أسبوعني، وكان املعتمد قد بعث إليه 
  .يعقوب السندان من ثباته: رسوال يترضاه، ويتألفه، وكان العلوي صاحب جرجان يسميه

  .وقل أن رئي متبسما
  .مات جبنديسابور يف سنة مخس وستني ومئتني

  :خرسانأخوه صاحب 
__________  

  .٢٩٠ / ٧البن االثري " الكامل " راجع خرب احلرب بني املوفق والصفار يف ) ١(
  .٤١٥ / ٦" وفيات االعيان ) " ٢(

  .وأبو الساج هو داود بن دوست الذي تنسب إليه االجناد الساجية ببغداد: وفيه
  .معك": الوفيات " يف ) ٣(
  .لى قلة املعرفة منك به ومبغايصه وأارهوقصدت بلدا ع" وفيات الاعيان " يف ) ٤(

(*)  



)١٢/٥١٥(  

  

بل مكاري محري، فآل به احلال : كان ضرابا يف الصفر، وقيل: قيل *  عمرو بن الليث الصفار- ١٩٢
  .إىل السلطنة

  .متلك بعد أخيه، وأحسن السياسة، وعدل، وعظمت دوله، وأطاع اخلليفة
بنفسه عند عارض اجليش، واالموال كدوس، فأول ما كان ينفق كل ثالثة أشهر يف جيشه فيحضر 

ينادي النقيب عمرو بن الليث، فيقدم فرسه إىل العارض بعدا، فيتفقدها، مث يزن له ثالث مئة درهم، 
احلمد هللا الذي وفقين لطاعة أمري املؤمنني، حىت استوجبت : ويضعها بني يديه، فيضعها يف خفه، ويقول

  .العطاء
  .فهفيكون ملن يقلعه خ

  ).١(مث يدعى بعده باالمراء وخبيوهلم وعددهم، فمن أخل بشئ، منع رزقه 
  .كان يف خدمة زوجته ألف وسبع مئة جارية: وقيل

أنا يف ثغر قد قنعت : مث بغى عمرو على وايل مسرقند إمساعيل بن أمحد بن أسد، وقصده، فخضع له، وقال
يل يف الشتاء، ودهم عمرا، فخارت قواه، وشرع به، وأنت معك الدنيا، فدعين، فما تركه، فبادر إمساع

  .يف اهلزمية، فأسروه
حدثنا حممد بن أمحد أن السبب يف ازام عمرو من بلخ أن أهلها ملوا من جنده ومن : قال نفطويه

ظلمهم، وأقبل إمساعيل، فأخذ أصحاب عمرو ابن الليث يف اهلزمية، فركبت عساكر إمساعيل ظهورهم، 
  وتوحلت بعمرو

__________  
، النجوم ٤١٥ / ٦اجلزء السابع، وفيات االعيان : اجلزء التاسع، الكامل البن االثري: تاريخ الطربي* 

  . وما بعدها٤٠ / ٣الزاهرة 
  .٤٢١ / ٦" وفيات االعيان " اخلرب مطوال يف ) ١(

(*)  

)١٢/٥١٦(  

  

ذا، مث بالغ يف احترامه، ما أحببت أن جيري ه: دابته، فأسر، فأيت به إمساعيل، فاعتنقه وخدمه، وقال
احلف يل وال تسلمين، فحلف له، لكن جاء رسول املعتضد باخللع والتقليد المساعيل، ويطلب : فقال

  .أخاف أن خيرج عليكم عسكر خيلصونه، فجميع عساكر البالد يف طاعته: عمرا، فقال



 على ر بلخ من ذهب يا ابن أمحد، واهللا لو أردت أن أعمل جسرا: لقد كتب إيل وما كناين، بل قال
  .لفعلت، وصرت إليك، حىت آخذك

اهللا بيين وبينك، وأنا رجل ثغري مصاف للترك، لباسي الكردوائي الغليظ، ورجايل خشر : فكتبت إليه
  .إن حاربكم أحد الجله، فاذحبوه: بغري رزق، وقد بغيت علي مث سلمه إىل الرسول، وقال) ١(

  يا ساديت، ادعوا يل بالفرج، فأدخل: ارية، ويقول للناسفبقي يصوم ويبكي، وخيرج رأسه من العم
  .بغداد علي خبيت عليه جبة ديباج، وبرنس السخط

مثن اعتقله، فقتله القاسم بن عبيداهللا الوزير يوم موت املعتضد ! هذا بيعتك يا عمرو : مث قال له املعتضد
  ).٢(سنة تسع ومثانني ومئتني 

  .وكان دولته نيفا وعشرين سنة
أشرفت يوما من جبل على : ما فعل اهللا بك ؟ قال: لقشريي أن عمرو بن الليث رئي، فقيلحكى ا

جيوشي، فأعجبين كثرم، فتمنيت أنين كنت حضرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنصرته 
  .وأعنته، فشكر اهللا يل، وغفر يل

__________  
  .دون ورذالة وسفلة ال غناء فيهم: أي) ١(
  .٥١٦ و ٥٠٢ - ٥٠٠ / ٧البن االثري " الكامل " وانظر ) ٢(

(*)  

)١٢/٥١٧(  

  

 حممد بن عبد امللك بن أيب قاضي القضاة، أبو حممد، احلسن بن احملدث*  ابن أيب الشوارب - ١٩٣
  .الشوارب، االموي أحد العلماء االجواد املمدحني

  .ويل قضاء املعتمد، وقد ناب يف قضاء سامراء سنة أربعني ومئتني
يضرب بسخائه املثل، وهو من بيت رئاسة وإمرة وعلم، فجدهم عتاب بن أسيد متويل مكة وكان 

  .لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ما رأيت أحدا أفضل من احلسن بن أيب الشوارب، : كان املعتز يقول: وعن صاحل بن دراج الكاتب قال

  .ه فخانينوال أحسن وفاء، ما حدثين قط فكذبين، وال ائتمنته على سر أو غري
  .مات مبكة بعد قضاء حجه يف ذي احلجة سنة إحدى وستني ومئتني): ١(قال حممد بن جرير 

  .عاش أربعا ومخسني سنة: قلت
  .يروي عن حنو سليمان بن حرب، وأيب الوليد



  .مل يقع لنا من روايته
  .مئتني، فبقي إىل سنة بضع ومثانني و)٢(فأما أخوه قاضي القضاة، أبو احلسن، علي بن حممد 

__________  
، النجوم الزاهرة ٣٣ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢٢ / ٢، العرب ٢١٣ / ٢، اللباب ٤٠١ / ٧االنساب * 
  .٢٧ / ٥، املنتظم ١٤٣، ١٤٢ / ٢، شذرات الذهب ٣٤ / ٣
  .٥١٥ / ٩" تاريخ الطربي ) " ١(
  .٧١ / ٢للمؤلف " العرب " مترجم يف ) ٢(

(*)  

)١٢/٥١٨(  

  

 بن خاقان بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم، االمام  مسرة بن ماهانابن*  جلوان - ١٩٤
  .احملدث، أبو الطيب، االموي البخاري

مسع أبا عبدالرمحن بن املقرئ، والقعنيب، وأمحد بن حفص الفقيه، وسعيد بن منصور، وأبا مقاتل النحوي، 
  .وعدة

  .ريمهاسهل بن شاذويه، وحسني بن حممد بن قريش، وغ: روى عنه
  .بل بفتحها): ١(جلوان بكسر اجليم، وقال ابن ماكوال : قال أبو بكر اخلطيب

  ).٢(وكذلك فتحه جعفر املستغفري، وأبو عبد اهللا غنجار 
  ).٣(ومن ذريته أمحد بن حسني بن أمحد بن حممد بن يعقوب بن إبراهيم ابن جنيد بن جلوان االموي 

  
   * * حامت بن الليث- ١٩٥

  .، أبو الفضل، البغدادي اجلوهري)٤( الثقة احلافظ املكثر
  .مسع عبيداهللا بن موسى، وحسني بن حممد املروذي، وطبقتهما

__________  
  .٤٥١ / ١، التبصري ٢٤٥ / ١، املشتبه ١١٧ / ٢االكمال * 
  .١١٧ / ٢" االكمال ) " ١(
  .٤٥١ / ١" التبصري " ، وابن حجر يف ٢٤٥ / ١" املشتبة " والذهيب يف ) ٢(
  .١١٧ / ٢" االكمال " راجع ) ٣(

  .٢٤٦، ٢٤٥ / ٨تاريخ بغداد * * 



  .كان ثقة ثبتا متقنا حافظا: ٢٤٥ / ٥٨" تارخيه " قال اخلطيب البغدادي يف ) ٤(
(*)  

)١٢/٥١٩(  

  

  .أبو العباس السراج، وحممد بن حممد الباغندي، وحممد ابن خملد، وآخرون: وعنه
  .تويف سنة اثنتني وستني ومئتني

  
  .ابن بسام، احلافظ الرحال، أبو سعيد املنبجي) س * ( حاجب بن سليمان- ١٩٦

  .وكيع، وأيب أسامة، وابن أيب فديك، ومجاعة: حدث عن
  .، وأبو عروبة، وأبو بكر بن زياد، وعبد الرمحن بن أخي االمام، وعدة)١(النسائي ووثقه : وعنه

  .مات سنة مخس وستني ومئتني
  

، الفارسي مث البغدادي البزاز، شيخ امل، أبو علي، احلسن بن سعيدالشيخ الع* *  الفارسي - ١٩٧
  .صدوق معمر، من أقارب سعدان بن نصر

  .سفيان بن عيينة، ومعمر بن سليمان، ومجاعة: مسع من
  .أمحد بن حممد االدمي، والقاضي احملاملي، وأبو سعيد بن االعرايب، وآخرون: روى عنه

__________  
، تذهيب التهذيب ٢١٤: ب، ذيب الكمال / ٥٤٢: ، االنساب، ورقة٢٨٥ / ٣اجلرح والتعديل * 
، خالصة تذهيب ١٣٣، ١٣٢ / ٢، ذيب التهذيب ٤٢٩ / ١، ميزان االعتدال ١ / ١١٣ / ١

  .٦٦: الكمال
  .ال بأس به: وقال النسائي يف موضع آخر:  وفيه١٣٢ / ٢" ذيب التهذيب ) " ١(

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 
  .صاحل يكتب حديثه: ل مسلمة بن قاسموقا

  .١٦ / ٣اجلرح والتعديل * * 
(*)  

)١٢/٥٢٠(  

  



  ).١(هو صدوق، أتيناه، فلم نصادفه : قال ابن أيب حامت
  .كان يعرف بابن البستنبان: وقال حممد بن خملد

  .مات يف شهر ربيع االول سنة ثالث وستني ومئتني
  .ومنهم من مساه احلسني

  .و العباس السراج، وعنده عن ابن علية، وأيب بدر السكوينأب: ويروي أيضا عنه
  

  .ابن االمام بقية بن الوليد احلمصي*  عطية - ١٩٨
  .مكثر عن والده، وما علمت له شيئا عن غريه، وكان شيخا حمدثا ليس باملاهر، بل طال عمره، وتفرد

مصي، وأمحد بن هارون عبد العزيز بن عمران االصبهاين، وعبيد بن أمحد الصفار احل: حدث عنه
  .البخاري، وأبو عوانة، وابن أيب حامت، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وآخرون

  ).٢(كانت فيه غفلة، وحمله الصدق : قال ابن أيب حامت
  .أنا عطية بن بقية، وأحاديثي نقية: مسعته يقول: قال عبد اهللا بن أمحد

  .فإذا مات عطية، ذهب حديث بقية
  . ومئتنيتويف سنة مخس وستني

__________  
  .١٦ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
  .١٧٥ / ٤، لسان امليزان ٣٨١ / ٦اجلرح والتعديل * 
  .٣٨١ / ٦" اجلرح والتعديل ) " ٢(

(*)  

)١٢/٥٢١(  

  

أخربنا ابن اليونيين، أخربنا ابن صباح، أخربنا ابن رفاعة، أخربنا اخللعي، أخربنا ابن النحاس، حدثنا حممد 
كأن قد * يا عطية بن بقيه : ن دران، حدثنا حممد بن خالد بن يزيد مبكة، مسعت عطية يقولبن جعفر ب

واتبع القول بنيه وأيب شيخ * وجتنب اخلطيه واذكر اهللا بتقوى * اتتك املنيه بكرة أو عشيه فتفكر وتذكر 
  فاكتبوا عين بنيه يف قراطيس نقيه* الربية 
 بن حامت ابن واقد، قة الناقد، أبو الفضل، عباس بن حممداالمام احلافظ الث) ع* ( الدوري - ١٩٩

  .الدوري مث البغدادي، موىل بين هاشم، أحد االثبات املصنفني
  .ولد سنة مخس ومثانني ومئة



مسع حسني بن علي اجلعفي، وحممد بن بشر، وجعفر بن عون، وأبا داود الطيالسي، وعبد الوهاب بن 
بن سوار، وعبيد اهللا بن موسى، وهاشم بن القاسم، ويعقوب بن عطاء، وحيىي بن أيب بكري، وشبابة ا

  .إبراهيم ابن سعد، وعفان، وخلقا كثريا
__________  

، ٢٣٩، ٢٣٦ / ١، طبقات احلنابلة ١٤٦، ١٤٤ / ١، تاريخ بغداد ٢١٦ / ٦اجلرح والتعديل * 
 / ٢فاظ ، تذكرة احل٢ / ١٢٧ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٦٠: ، ذيب الكمال٤٠٠ / ٥االنساب 

: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٧: ، طبقات احلفاظ١٣٠، ١٢٩ / ٥، ذيب التهذيب ٥٨٠، ٥٧٩
  .١٦١ / ٢، شذرات الذهب ١٩٠، ١٨٩

(*)  

)١٢/٥٢٢(  

  

  .والزم حيىي، بن معني، وخترج به، وسأله عن الرجال، وهو يف جملد كبري
  .أرباب السنن االربعة، ووثقه النسائي: حدث عنه

، وإمساعيل )١(ه ابن صاعد، وأبو عوانة، وأبو بكر بن زياد، وأبو جعفر بن البختري ومن الرواة عن
  .الصفار، ومحزة بن حممد الدهقاين، وأبو العباس االصم، وخلق

  .مل أر يف مشاخيي أحسن حديثا منه: قال االصم
و أنه أراد علو حيتمل أنه أراد حبسن احلديث االتقان، أو أنه يتبع املتون املليحة، فريويها، أ: قلت

  .االسناد، أن نظافة االسناد، وتركه رواية الشاذ واملنكر، واملنسوخ وحنو ذلك
  .ما أحسن حديثه: فهذه أمور تقضي للمحدث إذا الزمها أن يقال

كتب يل حيىي بن معني وأمحد بن حنبل إىل أيب داود : مسعت عباسا الدوري، يقول: قال إمساعيل الصفار
  :ال فيهالطيالسي كتابا، فقا

  .من أهل احلديث: إن هذا فىت يطلب احلديث، وما قاال
  .كان مبتدئا له سبع عشرة سنة، مث إنه صار صاحب حديث، مث صار من حفاظ وقته: قلت

  .وقد عاش الدوري بعد رفيقه ونظريه أيب بكر الصاغاين سنة واحدة
__________  

املنقوطة الساكنة، وبعدها التاء املفتوحة املنقوطة البختري، بالباء املنقوطة من حتتها بنقطة، واخلاء ) ١(
  .بنقطتني، بعدها راء مهملة

  .وقال السمعاين وهذا اسم يشبه النسبة



  .حمدث بغدادي: وأبو جعفر البختري هو حممد بن عمرو
  .وثقه اخلطيب البغدادي

  . ه٣٣٩تويف سنة 
  .١٣٢ / ٣ " تاريخ بغداد" ، و ١٠٢، ١٠١ / ٢للسمعاين " االنساب " مترجم يف 

(*)  

)١٢/٥٢٣(  

  

  .تويف يف صفر سنة إحدى وسبعني ومئتني
ويوسف بن سعيد بن ) ١(وفيها مات حممد بن سنان القزاز، وحممد بن محاد الطهراين، وكربزان احلارثي 

  .مسلم
أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد حضورا، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا احلسني 

ن طالب، أخربنا حممد بن أمحد الغساين، حدثنا علي بن حممد بن عبيد احلافظ، حدثنا العباس بن حممد ب
الدوري، حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

  .اللهم بارك لنا يف شامنا، اللهم بارك لنا يف ميننا: " قال
  .ويف جندنا: قالوا

  ).٢" ( يطلع قرن الشيطان -منها :  أو قال-هناك الزالزل والفنت، وا : الق
  

  .، البغدادي االمناطي كيلجة، حمدث جوالاالمام احلافظ، أبو بكر، حممد بن صاحل*  كيلجة - ٢٠٠
  .مسع عفان بن مسلم، وسعيد بن أيب مرمي، ومسلم بن إبراهيم، وأبا الوليد، وطبقتهم

__________  
  .بدالرمحن بن حممد بن منصور احلارثي الكربزاينهو ع) ١(
  .١٢١٥ / ٣" التبصري " 
باب ما قيل يف الزالزل واآليات، من :  يف االستسقاء٤٣٢ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٢(

باب الفتنة من قبل املشرق من :  يف الفنت٣٩ / ١٣طريق حممد بن املثىن، عن حسني بن احلسن، و 
  .د اهللا، عن أزهر بن سعد السمان، كالمها عن ابن عون ذا االسنادطريق علي بن عب

، تذكرة ٢ / ٢١٣ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢١٠: ، ذيب الكمال٢٠٤، ٢٠٣ / ٤تاريخ بغداد * 
، طبقات ٢٢٧، ٢٢٦ / ٩، ذيب التهذيب ٢٨، ٢٧ / ٢، العقد الثمني ٦٠٨، ٦٠٧ / ٢احلفاظ 



  .١٦١ / ٢، شذرات الذهب ٣٤١ :، خالصة تذهيب الكمال٢٦٤: احلفاظ
(*)  

)١٢/٥٢٤(  

  

  .القاضي احملاملي، وإمساعيل الصفار، وحممد بن خملد، ومجاعة: روى عنه
  .كان حافظا متقنا ثقة): ١(قال اخلطيب 

  .صدوق: وذكره أبو داود، فقال
  .أمحد بن صاحل: وقد مساه حممد بن خملد مرة

  .أمحد بن صاحل بغدادي ثقة: وقال النسائي
  .امسه حممد بن صاحل: ويقال: ل الدارقطين كذلك، وزاد فقالوقا

  .بل هو حممد بال شك: قال أبو بكر اخلطيب
روى النسائي حديثا عن أمحد بن صاحل عن حيىي بن حممد، عن ابن عجالن، : قال أبو احلجاج القضاعي

  فإن كان كيلجة فقد سقط من
  . احلارثي فقد سقط من بينه وبني ابن عجالنبينه وبني أيب زكري حيىي بن حممد، وإن كان حيىي هو

  .ال يبعد أن يكون أمحد بن صاحل هو الطربي احلافظ، عن أيب زكري: قلت
  .فالنسائي قد مسع أوال منه

  .نعم، وتويف كيلجة مبكة يف سنة إحدى وسبعني ومئتني
بن مهدي، حدثنا أخربنا االبرقوهي، أخربنا زيد البيع، أخربنا ابن قفرجل، أخربنا عاصم، أخربنا ا

  احملاملي، حدثنا حممد بن صاحل، حدثنا ابن مرمي، أخربنا حيىي بن أيوب، أخربين حيىي بن سعيد، أخربنا
__________  

  . بني من امسه أمحد٢٠٣ / ٤" تارخيه " أورد اخلطيب البغدادي ترمجة كيلجة يف ) ١(
  .وقد ذكرناه يف احملمدين: وقال

  .دهوحبثنا عنه يف املطبوع فلم جن
(*)  

)١٢/٥٢٥(  

  



مررت علي أيب ذر بالربذة، فحدثين أنه مسع رسول اهللا صلى : أبو صاحل، عن االسدي رجل حدثه، قال
من أشد أميت حبا يل ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو يعطي أهله وماله بأن : " اهللا عليه وسلم يقول

  ).١" (يراين 
  .غريب

  
 بن أيب عيسى ة احملدث املأمون، أبو احلسن، علي بن احلسناالمام القدو) د* ( الداراجبردي - ٢٠١

  ).٢(موسى بن ميسرة، اهلاليل اخلراساين الدراجبردي 
باالسناد، ومل " تارخيه " حج ورأى سفيان بن عيينة، وما مسع منه، وصلى عليه، هكذا قال احلاكم يف 

  .ميت سفيان يف أيام احلج، بل يف وسط العام
يعلى بن عبيد، وأبا جابر حممد بن عبد امللك، وأبا عاصم النبيل، وعبد ايد بن مسع حرمي بن عمارة، و
  أيب رواد، وعبد امللك بن

  ، وأبا عبدالرمحن املقرئ، وعبد اهللا بن الوليد)٣(إبراهيم اجلدي 
__________  

" صحيحه " رجاله ثقات خال االسدي راويه عن أيب ذر، فإنه ال يعرف، وأخرجه مسلم يف ) ١(
باب فيمن يود رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم بأهله وماله من طريق قتيبة بن سعيد : يف اجلنة) ٢٨٣٢(

حدثنا يعقوب بن عبدالرمحن، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى 
  ". بأهله وماله من أشد أميت يل حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآين: " اهللا عليه وسلم قال

، ذيب ٢٩٢ / ٥، االنساب ١٤٤، ١٤٣ / ١٠، حلية االولياء ١٨١ / ٦اجلرح والتعديل * 
 / ٧، ذيب التهذيب ٥٢٩ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ٥٦ / ٣، تذهيب التهذيب ٩٦٣: الكمال
  .٦٠ / ٥، املنتظم ٢٧٢: ، خالصة تذهيب الكمال٤٣ / ٣، النجوم الزاهرة ٣٠٠، ٢٩٩

اجبردي،، بفتح الدال والراء، وبعدمها االلف والباء املوحدة املفتوحة أو الساكنة، واجليم الدر) ٢(
املكسورة وراء اخرى ساكنة يف آخره ودال أخرى، هذه النسبة إىل دراجبرد، وهي حملة بنيسابور، وقد 

  .دار اجبرد، بإثبات االلف بعد الدال: يقال هلا
  .ملكسورة املهملة، هذه النسبة إىل جدة وهي مدينة بساحل مكةاجلدي، بضم اجليم وتشديد الدال ا) ٣(

(*)  

)١٢/٥٢٦(  

  



العدين، ويزيد بن أيب حكيم، وحممد بن جهضم، وحبان بن هالل، وأبا الوليد، وهوذة بن خليفة، ومكي 
  .بن إبراهيم، وعبيداهللا بن موسى، وعبدان بن عثمان، وخلقا كثريا، وكان من أوعية العلم

، وإبراهيم بن "صحيحيهما " و داود، وأبو حامت، وأبو زرعة، ومسلم، والبخاري يف غري أب: حدث عنه
  .أيب طالب، وابن خزمية، وحممد ابن يعقوب الشيباين، وآخرون

  :مسعت حممد بن عبد الوهاب يقول: قال أبو عمرو املستملي
  .علي بن احلسن اهلاليل عندي ثقة صدوق

وجد علي بن : ، قال)١( السكري يذكر عن أيب عبد اهللا الراوساين مسعت حممد بن إمساعيل: قال احلاكم
  .احلسن اهلاليل ميتا بعد أسبوع يف مسجد من مساجد القرية، سنة سبع وستني ومئتني

يف ) ٢(استشهد علي ابن احلسن برستاق أرغيان : ومسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب غري مرة يقول
  .ضيعته

العامل ا، فلما جن عليه الليل أمر به، فأدخل متبنه، وأوقد النار يف تنب، وكان السبب أنه زبر : قال
  ).٣(فمات يف الدخان، مث وجد ميتا وقد أكلت النمل عينيه 

__________  
نسبة إىل : الراوساين، بفتح الراء والواو بعد االلف، مث السني املهملة املفتوحة، ويف آخرها النون) ١(

  .راوسان
  . وظين أا من قرى نيسابور ونواحيها:وقال السمعاين

  .وأبو عبد اهللا هو حممد بن عبد اهللا بن شاذان بن عبد اهللا الرواساين النيسابوري
  .٥٥ / ٦" االنساب " مترجم يف 

كورة من نواحي نيسابور، : أرغيان، بالفتح، مث السكون، وكسر الغني املعجمة، وياء وألف ونون) ٢(
  ".معجم البلدان "  وسبعني قرية إا تشتمل على إحدى: قيل

مسعت مشاخينا يذكرون أنه أكله : قال أبو أمحد احلافظ: ٣٠٠ / ٧" ذيب التهذيب " وجاء يف ) ٣(
  .الذئب يف قرية برستاق أرغيان

(*)  

)١٢/٥٢٧(  

  

كان من أكابر علماء املسلمني، وابن عاملهم، طلب احلديث باحلجاز واليمن والعراق : قال احلاكم
  .سانوخرا
  .إنه مات يف رمضان سنة سبع وستني ومئتني، وأكله الذئب: وقيل



  .رمحه اهللا تعاىل
  حدثنا علي بن احلسن اهلاليل، وما: قال أبو عبد اهللا بن االخرم

  .رأيت أفضل منه
  ).١(ذاك الطيب ابن الطيب : وعن مسلم بن احلجاج، أنه ذكر علي بن احلسن، فقال

  
  .م احلافظ البارع، أبو عبد اهللا، اجلرجاين، نزيل هراةاالما *  حممد بن عمرية- ٢٠٢

  .إسحاق االزرق، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق وطبقتهم: حدث عن
  .وكان كبري الشأن، واسع الرحلة

  .حممد بن عبدالرمحن السامي، وحممد بن شاذان، وأبو حيىي البزاز، وآخرون: روى عنه
  .بلغنا أنه كان حيفظ سبعني ألف حديث

__________  
  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف :  وفيه أيضا٣٠٠ / ٧" ذيب التهذيب ) " ١(

  .هو عندي ثقة صدوق: ثقة مأمون، وقال حممد بن عبد الوهاب الفراء: وقال أبو حامد بن الشرقي
  .٢٤٢: ، طبقات احلفاظ٥٤٠، ٥٣٩ / ٢تذكرة احلفاظ * 
(*)  

)١٢/٥٢٨(  

  

) ١(عبداحلميد احملدث، أبو حممد، القرشي، اهلمذاين، ابن أخي ابن  *  إبراهيم بن مسعود- ٢٠٣
  .سندول

  .مسع ابن منري، وأسباط بن حممد، وأبا أسامة، ويونس بن بكري، والقاسم بن احلكم
، وأمحد بن حممد بن )٢(صدوق : عبد اهللا بن أمحد الدشتكي، وأبو عوانة، وابن حامت، وقال: وعنه

  أوس، وحممد بن ينبل،
  .وآخرون

  
 بن هالل بن أسد، االمام احملدث احلافظ الفقيه القاضي، ابن حممد بن حنبل* *  صاحل بن أمحد - ٢٠٤

  .أبو الفضل، الشيباين البغدادي، قاضي أصبهان
  .مسع أباه، وتفقه عليه، ومسع عفان، وأبا الوليد، وإبراهيم بن أيب سويد، وعلي بن املديين، وطبقتهم

كر بن أيب عاصم، والبغوي، وابن صاعد، وحممد بن خملد، وأبو علي ابنه زهري، وأبو ب: حدث عنه



  احلصائري، وحممد بن جعفر اخلرائطي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وأمحد بن حممد بن حيىي
__________  

  .١٤٠ / ٢اجلرح والتعديل * 
  .ابن أيب سندول: ١٤٠ / ٢" اجلرح والتعديل " يف ) ١(
  .١٤٠ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ٢(

، تاريخ ابن كثري ٣٠ / ٢، العرب ١٧٦، ١٧٣ / ١، طبقات احلنابلة ٣٩٤ / ٤اجلرح والتعديل * * 
 / ٥، املنتظم ٣٦٥، ٣٦٤ / ٦، ذيب ابن عساكر ١٥٠، ١٤٩ / ٢، شذرات الذهب ٤٠ / ١١
٥١.  
(*)  

)١٢/٥٢٩(  

  

  .القصار، شيخ اليب نعيم احلافظ
  ).١(صدوق ثقة كتبت عنه بأصبهان، وهو : قال ابن أيب حامت

  .ولد سنة ثالث ومئتني، وهو أكرب إخوته: قلت
ملا صار صاحل إىل : أخربنا حممد بن العباس، حدثين حممد بن علي قال": أدب القضاء " قال اخلالل يف 

  أصبهان قرئ عهده باجلامع، فبكى كثريا، وبكى بعض الشيوخ، فلما فرغ جعلوا يدعون له،
  .ب أباكما ببلدنا إال من حي: ويقولون

  .أبكاين أين ذكرته، ويراين يف هذه احلالة، وكان عليه السواد: قال
  .كان أيب يبعث خلفي إذا جاء رجل زاهد أو متقشف النظر إليه، حيب أن أكون مثله: مث قال

  ).٢(ولكن اهللا يعلم، ما دخلت يف هذا االمر إال لدين غلبين، وكثرة عيال 
  .كان صاحل سخيا جدا: قال اخلالل

  .تويف بأصبهان يف رمضان سنة ست وستني ومئتني:  ابن املناديقال
  .مات سنة مخس وستني: وقال أبو نعيم

  
 بن عطية، البغدادي االمام احملدث الصادق، أبو عوف، عبدالرمحن بن مرزوق*  أبو عوف - ٢٠٥

  .البزوري
__________  

  .١٧٣ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ٣٩٤ / ٤" اجلرح والتعديل ) " ١(



  .١٧٤ / ١" طبقات احلنابلة " راجع اخلرب يف ) ٢(
 ٢، لسان امليزان ٥٨٩ / ٢، ميزان االعتدال ١٩٨ / ٢، االنساب ٢٧٥، ٢٧٤ / ١٠تاريخ بغداد * 
 /٤٣٥.  

(*)  

)١٢/٥٣٠(  

  

، وحيىي بن أيب بكري، )١(مسع عبد الوهاب بن عطاء، وروح بن عبادة، وشبابة بن سوار، وأبا نوح قراد 
  .وطبقتهم

  .أبو جعفر بن البختري، وإمسعيل الصفار، وأبو سهل ابن زياد، وعدة: حدث عنه
  .ال بأس به: قال الدارقطين

  .مات يف سنة مخس وسبعني ومئتني: قلت
  

  :ولده الصدر النبيل الثقة، أبو عبد اهللا
  .مسع سويد بن سعيد، ولوينا، وعثمان بن أيب شيبة *  أمحد بن أيب عوف- ٢٠٦

  .علي بن الصواف، وعبد اهللا بن ابراهيم الزبييب، ومجاعةأبو : حدث عنه
  ).٢(وثقه الدارقطين 

  .تويف قبل الثالث مئة
  :فأما مسيه أبو عوف
__________  

  .قراد، بضم القاف، وختفيف الراء) ١(
  .وامسه عبدالرمحن بن غزوان

  .حافظ بغدادي ثقة
  ).٢٠١(تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع برقم 

  .١٩٨ / ٢ االنساب ٥١ / ١، طبقات احلنابلة ٢٤٩، ٢٤٥ / ٤ تاريخ بغداد* 
  .٢٤٦ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .وكان ثقة نبيال رفيعا جليال: وقال اخلطيب
  .أمحد بن عبدالرمحن بن أيب عوف جليل نبيل: وعن أيب بكر أمحد بن إبراهيم االمساعيلي، قال

(*)  



)١٢/٥٣١(  

  

  .فهالك * ي عبدالرمحن بن مرزوق الطرسوس- ٢٠٧
كان يضع احلديث، روى عن عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا عنه حممد بن املسيب ): ١(قال ابن حبان 

  ).٢(لن ختلو االرض من ثالثني مثل ابراهيم عليه السالم م يرزقون : االرغياين، فذكر حديثا رفعه
  .فهذا كذب

  نبل،مات ابراهيم بن أورمة احلافظ، وصاحل بن أمحد بن ح) ٣(وفيها 
  .وحممد بن الشجاع بن الثلجي، وأبو الساج االمري، وآخرون

  
  .اخلليفة أبو عبد اهللا، حممد* *  املعتز باهللا - ٢٠٨
  .الزبري بن املتوكل جعفر بن املعتصم حممد بن الرشيد هارون بن املهدي العباسي: وقيل

  .ولد سنة اثنتني وثالثني ومئتني
  .واستخلف وهو ابن عشرين سنة أو دوا
  .وكان أبيض مجيال وسيما من مالح زمانه

__________  
، ٥٨٨ / ٢، ميزان االعتدال ٦١ / ٢، كتاب اروحني والضعفاء ٢٨٧ / ٥اجلرح والتعديل * 

  .٤٣٥ / ٣، لسان امليزان ٥٨٩
  .٥٨٨ / ٢" امليزان " ، ونقله عنه املؤلف يف ٦١ / ٢" كتاب اروحني والضعفاء ) " ١(
  .وميطرون:  وتتمته فيه٥٨٩ / ٢" تدال ميزان االع) " ٢(
  . ه٢٦٦أي يف عام ) ٣(

  .٣٣، ٣٢ / ٢للمصنف " العرب " انظر 
، ١٢١ / ٢، تاريخ بغداد ٤٠٠: اجلزء التاسع، معجم الشعراء: ، تاريخ الطربي٣٩٤: املعارف* * 

، الوايف ٣٢١، ٣١٩ / ٣، فوات الوفيات ١٠، ٩ / ٢اجلزء السابع، العرب : ، الكامل البن االثري١٢٦
، ٢٤، ٢٣ / ٣ وما بعدها، النجوم الزاهرة ١٠ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢٩٤، ٢٩١ / ٢بالوفيات 

  .١٣٠ / ٢، شذرات الذهب ٣٦٠، ٣٥٩: تاريخ اخللفاء
(*)  

)١٢/٥٣٢(  

  



أدخلت على املعتز باهللا ليسمع مين احلديث، فما رأيت خليفة أحسن منه، وأمه : قال علي بن حرب
  .رومية
فلما كان بعد أشهر من واليته، خلع أخاه املؤيد باهللا إبراهيم من العهد، )..١(قت خلع املستعني بويع و

  فما بقي إبراهيم حىت مات، وخاف
  .املعتز من أن يتحدث الناس أنه مسه، فأحضر القضاة، حىت شاهدوه، وما به أثر

  .فاهللا أعلم
  .أعطنا أرزاقنا: وقالواوكانت دولة املعتز مستضعفة مع االتراك، فاتفق القواد، 

صاحل بن وصيف، وكان املعتز خيافه، فطلب من أمه ماال لينفقه فيهم، فشحت عليه، فتجمع ) ٢(ويقبل 
  .االتراك خللعه، واتفق معهم صاحل وبابياك

  .وحممد بن بغا، فتسلحوا، وأتوا الدار، وبعثوا إىل املعتز ليخرج إليهم
مجاعة، جروه وضربوه، وأقاموه يف احلر، فبقي املسكني قد شربت دواء، وأنا ضعيف، فهجم : فقال

  .اخلع نفسك: يتضور وهم يلطمونه، ويقولون
والعدول، وخلعوه، وأقدموا من بغداد حممد بن الواثق، وكان املعتز قد أبعده، ) ٣(مث أحضروا القاضي 

  .فسلم املعتز إليه اخلالفة، وبايعوه، ولقب باملهتدي باهللا
، أخذوا املعتز بعد مخسة أيام، فأدخلوه محاما، وأكربوه حىت عطش، ومنعوه املاء مث إن رؤوس االتراك

  .حىت كاد، مث سقوه ماء ثلج، فسقط ميتا
  .رمحه اهللا

  .وذلك يف شعبان سنة مخس ومخسني
__________  

  .٣٤٨ / ٩" تاريخ الطربي " راجع خرب خلع املستعني وبيعة املعتز يف ) ١(
  .أعطنا أرزاقنا حىت نقتل لك صاحل بن وصيف: ٣٨٩ / ٩" تاريخ الطربي " يف ) ٢(

  .أعطنا أرزاقنا لنقتل صاحل بن وصيف: ٣٦١": تاريخ اخللفاء " ويف 
  .واخلرب فيهما بتوسع

  .هو ابن أيب الشوارب) ٣(
  .٣٦٠": تاريخ اخللفاء " واخلرب يف 

(*)  

)١٢/٥٣٣(  

  



  .ومئتني
  ).١(وعاش ثالثا وعشرين سنة 

 حممد بن عبد اهللا بن طاهر خلعة امللك، وقلده سيفني، فأقام وصيف وبغا على وجل وملا توىل خلع على
  من ابن طاهر، مث رضي املعتز
  .عنهما، وأعادمها إىل مرتبتهما

وخلع على أخيه أيب أمحد خلعة امللك أيضا، وتوجه ورشحه، وقلده سيفني، وويل القضاء احلسن بن 
اق جند االسالم، فكانت يف السنة مئيت ألف ألف درهم، حممد بن أيب الشوارب االموي، وحسبت أرز

  .مث قبض املعتز على أخيه أيب أمحد، مث أطلقه مضطهدا
وغلب على خراسان يعقوب بن الليث الصفار، وأخذ هراة وغريها، وخرج بالكرج االمري عبد العزيز 

  .المراءبن أيب دلف، فالتقاه موسى بن بغا، وجرت ملحمة كربى، وقتل وصيف من كبار ا
  .ومات مبصر نائبها مزاحم بن خاقان

  .وفيها أول ظهور اخلبيث، قائد الزنج، واستباح البصرة، وافترى أنه علوي
  .وفيها التقى يعقوب الصفار وطوق بن املغلس متويل كرمان، فأسر طوقا، ونزع الطاعة علي بن قريش

  .ا عن حماربة الصفارإن آل طاهر قد ضعفو: مث كتب إىل املعتز ليوليه خراسان، ويقول
فكتب إليه بإمرة خراسان، وكتب مبثل ذلك إىل الصفار ليغري بينهما، ويشتغال عنه، فأسر الصفار ثابت 

  .بن قريش وهو طوق، مث غلب على شرياز
  مث التقى ابن قريش، فانتصر الصفار، ودانت له االمم، وأسر ابن قريش، وبعث

__________  
  .٣٩٠، ٣٨٩ / ٩" تاريخ الطربي " ته بتوسع يف راجع خرب خلع املعتز ومو) ١(

(*)  

)١٢/٥٣٤(  

  

إىل املعتز دايا وحتف، ووثب صاحل بن وصيف غضبا ملقتل أبيه، فقيد كتاب املعتز أمحد بن اسرائيل، 
  .واحلسن بن خملد، وأبا نوح، وصادرهم

  .وقل ما يف بيوت االموال جدا
  مث خلع املعتز، واختفت أمه

  .صاحل أمواال، فقتر عنها، وظهر هلا حنو من ثالثة آالف ألف دينارقبيحة، مث بذلت ل
  ).١(قبحها اهللا، عرضت ابنها للقتل الجل مخسني ألف دينار، يرضي ا االتراك : فقال ابن وصيف



  .مث قتل ابن وصيف أبا نوح، وأمحد بن إسرائيل
  .ووهى منصب اخلالفة

  .فلله االمر
  .، ومحزةوخلف من الولد عبد اهللا بن املعتز

  
، املهتدي باهللا، أبو إسحاق، وأبو عبد اهللا، حممد ابن الواثق هارون أمري املؤمنني*  املهتدي باهللا - ٢٠٩

  .بن املعتصم حممد بن الرشيد العباسي
  .مولده يف دولة جده

  ).٢(وبويع ابن بضع وثالثني سنة لليلة بقيت من رجب سنة مخس ومخسني 
  .املعتز باهللاوما قبل مبايعة أحد حىت أحضر 

  فلما رآه قام له،
__________  

واختفت أمه قبيحة، مث ظهرت يف رمضان، وأعطت صاحل :  بلفظ٣٦٠": تاريخ اخللفاء " اخلرب يف ) ١(
بن وصيف ماال عظيما، من ذلك ألف ألف دينار وثالث مئة ألف دينار، وسفط فيه مكوك زمرد، 

  .ري ذلكوسفط فيه لؤلؤ حب كبار، وكيلجة ياقوت أمحر وغ
  .فقومت السفاط بألفي ألف دينار
عرضت ابنها للقتل الجل مخسني ألف دينار وعندها ! قبحها اهللا : فلما رأى ابن وصيف ذلك قال

  .٢٠٠ / ٧" الكامل " وهو يف ...هذا
اجلزء السابع، فوات : ، الكامل البن االثري٤٠١: ، معجم الشعراء٤٦٩، ٣٩١ / ٩تاريخ الطربي * 

، النجوم الزاهرة ١٨، ١٧ / ١١، تاريخ ابن كثري ١٤٤ / ٥، الوايف بالوفيات ٥٢، ٥٠ / ٤الوفيات 
  .١٣٣، ١٣٢ / ٢، شذرات الذهب ٣٦٣، ٣٦١: ، تاريخ اخللفاء٢٧، ٢٦ / ٣
  .٣٦١": تاريخ اخللفاء " ، و ٣٩١ / ٩" تاريخ الطربي " راجع خرب خالفة املهتدي يف ) ٢(

(*)  

)١٢/٥٣٥(  

  

أمري املؤمنني، وجلس بني يديه، فجئ بشهود، فشهدوا على املعتز أنه عاجز عن السالم عليك يا : وقال
أعباء االمامة، وأقر بذلك، ومد يده، فبايع ابن عمه املهتدي باهللا، فارتفع حينئذ املهتدي إىل صدر 

* تريدين كيما جتمعيين وخالدا : ال جيتمع سيفان يف غمد، وأنشد قول ابن أيب ذؤيب: الس، وقال



وكان املهتدي أمسر رقيقا، مليح الوجه، ورعا عادال صاحلا ! ل جيمع السيفان، وحيك يف غمد ؟ وه
  .متعبدا بطال شجاعا، قويا يف أمر اهللا، خليقا لالمارة، لكنه مل جيد معينا وال، ناصرا، والوقت قابل لالدبار

  .نقل اخلطيب عن أيب موسى العباسي
  ).١(قتل أنه ما زال صائما منذ استخلف إىل أن 

: كنت عند املهتدي عشية يف رمضان، فقمت النصرف، فقال: وقال أبو العباس هاشم بن القاسم
  .اجلس

عليه أرغفة وآنية فيها ملح وزيت وخل، ) ٢(فجلست، فصلى بنا، ودعا بالطعام، فأحضر طبق خالف 
  .فدعاين إىل االكل، فأكلت أكل من ينتظر الطبيخ

  .لىب: فقال، أمل تكن صائما ؟ قلت
ومل يا أمري املؤمنني، وقد أنعم اهللا : فعجبت، مث قلت! فكل واستوف، فليس هنا غري ما ترى ؟ : قال

إين فكرت أنه كان يف بين أمية عمر بن عبد العزيز، فغرت على بين هاشم، وأخذت : عليك ؟ قال
  ).٣(نفسي مبا رأيت 

__________  
  .٣٦١": ء تاريخ اخللفا" ، و ٣٤٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .ضبطت الالم يف االصل بالتشديد) ٢(

  .صنف من الصفصاف: واخلالف، ككتاب، وشده حلن: وجاء يف القاموس
  .ومن عيدانه تصنع االطباق

  .٣١١": تاريخ اخللفاء " ، و ٣٥٠ / ٣" تاريخ بغداد " اخلرب مطوال يف ) ٣(
(*)  

)١٢/٥٣٦(  

  

ذاكرت املهتدي بشئ، : ، قال يل جعفر بن عبد الواحدحدثنا أبو النضر املروزي: قال ابن أيب الدنيا
رمحه اهللا أمحد :  فقال-كان أمحد بن حنبل يقول به، ولكنه كان خيالف، كأين أشرت إىل آبائه : فقلت له

  ).١(بن حنبل، لو جاز يل لتربأت من أيب، تكلم باحلق وقل به، فإن الرجل ليتكلم باحلق فينبل يف عيين 
ربنا بعض اهلامشيني أنه وجد للمهتدي صفط فيه جبة صوف، وكساء كان يلبسه يف أخ): ٢(قال نفطويه 

الليل، ويصلي فيه، وكان قد اطرح املالهي، وحرم الغناء، وحسم أصحاب السلطان عن الظلم، وكان 
شديد االشراف على أمر الدواوين، جيلس بنفسه، وجيلس بني يديه الكتاب، يعملون احلساب، ويلزم 

 اخلميس واالثنني، وقد ضرب مجاعة من الكبار، ونفى جعفر بن حممود إىل بغداد لرفض اجللوس يومي



فيه، وقدم موسى بن بغا من الري فكرهه، وبعث بعبد الصمد بن موسى اهلامشي يأمره بالرجوع، فلم 
  .يفعل، وعزل من القضاء ابن أيب الشوارب، وحبسه، ووىل مكانه عبدالرمحن بن نائل البصري

 خالفته عبأ موسى بن بغا جيشه، وشهر السالح بسامراء لقتل صاحل بن وصيف بدم املعتز، ويف أوائل
  .والخذه أموال أمه قبيحة، وأموال الدواوين

  .يا فرعون، جاءك موسى: وصاحت الغوغاء على صاحل
فطلب موسى االذن على املهتدي باهللا، فلم يأذن له، فهجم مبن معه واملهتدي جالس يف دار العدل، 

  ، وانتهبوا)٣(أقاموه ومحلوه على أكدش ف
__________  

  .٣٦٢، ٣٦١": تاريخ اخللفاء ) " ١(
  .٣٦٢": تاريخ اخللفاء " ، و ٣٥٠ / ٣" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٢(
  = (*)، ٢١٨ / ٧البن االثري " الكامل " ، و ٣٨٤ / ٩" تاريخ الطربي " اخلرب مطوال يف ) ٣(

)١٢/٥٣٧(  

  

  .القصر
: قال! ! يا موسى، اتق اهللا، وحيك ما تريد ؟ : وا دار ناجور أدخلوا املهتدي إليها، وهو يقولوملا دخل

  .واهللا ما نريد إال خريا، وحلف له ال نالك سوء
  .مث حلفوه أن ال ميالئ صاحل بن وصيف، فحلف هلم، فبايعوه حينئذ، مث طلبوا صاحلا ليحاققوه، فاختفى

  . قتل صاحل شر قتلة فيما بعدورد املهتدي باهللا إىل داره، مث
ويف احملرم من سنة ست ذكر أن سيما الشرايب زعم أن امرأة جاءت بكتاب فيه نصيحة المري املؤمنني، 

  .وإن طلبتموين فأنا يف مكان كذا وكذا
نعم هو خط صاحل، : هذا كتاب تعرفونه ؟ فقال رجل: فطلبت، فلم تقع، فجمع االمراء، وقال: قال

  .ستخف بسامراء، وأن االموال علمها عند احلسن بن خملدوفيه يذكر أنه م
وكان كتابه داال على قوة نفسه، فأشار املهتدي بالصلح، فامه ابن بغا وذووه، ونافسوه، مث من الغد 

لئن فعلتم ! قتلتم ابن املتوكل، وتريدون قتل هذا الصوام الدين ! وحيكم : تكلموا يف خلعه، فقال باكيال
  .سان، والشنعن عليكمالصرين إىل خرا

  .مث خرج املهتدي وعليه ثياب بيض وتقلد سيفا، وأمر بإدخاهلم إليه
قد بلغين شأنكم، ولست كاملستعني واملعتز، واهللا ما خرجت إال وأنا متحنط، وقد أوصيت، وهذا : فقال

  .سيفي فالضربن به ما استمسك بيدي



ما أعلم :  اخللفاء، واجلرأة على اهللا ؟ مث قال؟ كم يكون اخلالف على) ١(أما دين أما حياء، أما رعة 
  .أين هو صاحل

  .فاحلف لنا: قالوا
  إذا كان يوم اجلمعة، وصليت حلفت، فرضوا: قال

__________  
محلوه على دابة ": الكامل " و " تاريخ الطربي " واللفظ يف : ٣٦٢: للسيوطي" تاريخ اخللفاء " و = 

  .من دواب الشاكرية
  .على فرس ضعيفة": فاء تاريخ اخلل" ويف 

  ".دعة "  إىل ٣٦٢": تاريخ اخللفاء " تصحفت يف ) ١(
  .٤٤٢ / ٩" تاريخ الطربي " واخلرب يف 

(*)  

)١٢/٥٣٨(  

  

  .وانفصلوا على هذا
مث ورد من فارس مال حنو عشرة آالف ألف درهم، فانتشر يف العامة أن االتراك على خلع املهتدي، فثار 

معاشر املسلمني، ادعو خلليفتكم العدل الرضى : رقاعا ألقوها يف املساجدالعوام والقواد، وكتبوا 
  .املضاهي عمر بن عبد العزيز أن ينصره اهللا على عدوه

وراسل أهل الكرخ والدور املهتدي باهللا يف الوثوب على موسى بن بغا، فجزاهم خريا، ووعدهم 
  .باجلميل، وعاثت الزنج بالبصرة، ويعقوب الصفار خبراسان

تل املهتدي االمري باكيال، فثار أصحابه، وأحاطوا بدار اجلوسق، فألقي الرأس إليهم، وركب أعوان وق
اخلليفة، فتمت ملحمة كربى، قتل فيها من االتراك ألوف وقيل بل ألف يف رجب سنة ست، مث أصبحوا 

إمامكم، أيها الناس، انصروا : على احلرب، فركب املهتدي، وصاحل بن علي يف عنقه املصحف يصيح
فحمل عليه أخو باكيال يف مخس مئة، وخامر االتراك الذين مع اخلليفة إليه، ومحي الوطيس، وتفلل مجع 

  .املهتدي واستحر م القتل
أيها الناس، قاتلوا عن خليفتكم، مث دخل دار صاحل بن حممد بن يزداد، : فوىل والسيف يف يده يقول

، وجاء حاجب باكيال، فأعلم به فهرب، فرماه واحد ورمى السالح، ولبس البياض ليهرب من السطح
  بسهم، ونفحه بالسيف، مث محل

أين الذهب ؟ فأقر هلم بست مئة الف : إىل احلاجب، فأركبوه بغال وخلفه سائس، وضربوه وهم يقولون



  .دينار مودعة ببغداد، فأخذوا خطه ا
فأىب، فقتلوه رمحه اهللا وبايعوا املعتمد أرادوا منه أن خيلع نفسه، : وعصر تركي على أنثييه فمات، وقيل

  ).١(على اهللا 
__________  

  . وما بعدها٤٥٦ / ٩" تاريخ الطربي " راجع خرب خلع املهتدي وموته يف ) ١(
(*)  

)١٢/٥٣٩(  

  

أبو جعفر عبد اهللا، وأبو احلسن عبد الصمد، وأبو بكر عبدالرمحن، وأبو أمحد عبد اهللا، : بنو املهتدي باهللا
  .فضل هبة اهللاوأبو ال

  .ويف ذريته علماء وخطباء
  

أبو جعفر، أمحد بن املتوكل على اهللا جعفر بن : ، وقيلاخلليفة، أبو العباس*  املعتمد على اهللا - ٢١٠
  .املعتصم أيب إسحاق بن الرشيد، اهلامشي العباسي السامري

  .وأمه رومية امسها فتيان
  .ولد سنة تسع وعشرين ومئتني

  .كان أمسر، رقيق اللون، أعني مجيال، خفيف اللحية: اقال ابن أيب الدني
  .استخلف بعد قتل املهتدي باهللا يف سادس عشر رجب سنة ست ومخسني ومئتني: قلت

وقدم موسى بن بغا بعد أربعة أيام إىل سامراء، ومخدت الفتنة، وكان يف حبس املهتدي باجلوسق، 
 واستعمل أخاه أبا أمحد املوفق على سائر املشرق، فأخرجوه وبايعوه، فضيق املعتمد على عيال املهتدي،

  وعقد بوالية العهد البنه جعفر، ولقبه املفوض إىل اهللا، واستعمله على مصر
  واملغرب، وامك يف اللهو واللعب، واشتغل عن الرعية، فكرهوه،

__________  
اجلزء : البن االثري، الكامل ٦٢، ٦٠ / ٤، تاريخ بغداد ٤٧٤ / ٩، تاريخ الطربي ٣٩٤: املعارف* 

، ٢٤، ٢٣ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢٩٢ / ٦، الوايف بالوفيات ٦٦، ٦٤ / ١السابع، فوات الوفيات 
  .١٧٤، ١٧٣ / ٢، شذرات الذهب ٣٦٨، ٣٦٣: تاريخ اخللفاء

(*)  

)١٢/٥٤٠(  



  

  ).١(وأحبوا أخاه املوفق 
 وسبوا، وهم عبيد العوام، وغوغاء ويف رجب أيضا استولت الزنج على البصرة واالبلة واالهواز، وقتلوا

  ).٢(االنذال امللتفني على اخلبيث 
  .وقام بالكوفة علي بن زيد العلوي، واستفحل أمره، وهزم جيش اخلليفة

  .وظهر أخوه حسن بن زيد بالري، فسار حلربه موسى بن بغا
  .وحج بالناس حممد ابن أمحد بن عيسى بن املنصور العباسي

  .من جاء به فله عشرة آالف دينار:  املختفيونودي على صاحل بن وصيف
فاتفق أن غالما دخل دربا، فرأى بابا مفتوحا، فمشى يف الدهليز، فرأى صاحلا نائما، فعرفه، فأسرع إىل 
موسى بن بغا، فأخربه، فبعث مجاعة أحضروه، وذهبوا به مكشوف الرأس إىل اجلوسق، فبدره تركي من 

  .قتل املهتدي، بيسريورائه فأثبته، واحتزوا رأسه قبل م
  ).٣(رحم اهللا صاحلا، فلقد كان ناصحا : فقال

  .بل عذبوه يف محام، كما هو فعل باملعتز، حىت أقر باالموال، مث خنق: فقال: وأما الصويل
وقتلت الزنج باالبلة حنو ثالثني ألفا فحارم سعيد احلاجب، مث قووا عليه، وقتلوا خلقا من جنده، ومتت 

  .سكر وقعاتبينهم وبني الع
  ).٤(وفيها قتل ميخائيل بن توفيل طاغية الروم، قتله بسيل الصقلي 

  ).٥(فكان دولة ميخائيل أربعا وعشرين سنة 
__________  

  .٣٦٣": تاريخ اخللفاء ) " ١(
  . وما بعدها٤٧١ / ٩" تاريخ الطربي " خرب استيالء الزنج على االبلة واالهواز يف ) ٢(
  .٣٦٢: لسيوطيل" تاريخ اخللفاء ) " ٣(
  .الصقليب، وهو من أهل بيت اململكة الن أمه صقلبية: وقيل له: قال الطربي) ٤(
  .٤٨٩ / ٩" تاريخ الطربي ) " ٥(

(*)  

)١٢/٥٤١(  

  

 جرت وقعة بني الزنج، وبني العسكر، فازم العسكر، وقتل قائدهم منصور، مث ض أبو ٢٥٨ويف سنة 
الغاية حلرب اخلبيث، فازم جيشه، مث يأ ومجع اجليوش، وأقبل أمحد املوفق ومفلح يف عسكر عظيم إىل 



  .فتمت ملحمة مل يسمع مبثلها
، فازم الناس، واستباحهم الزنج، وفر املوفق إىل االبلة، )١(وظهر املسلمون، مث قتل مقدمهم مفلح 

  .وتراجعت إليه العساكر
  .مث التقى الزنج فانتصر،، وأسر طاغيتهم حيىي

  . سامراء فذبح، ووقع الوباء، فمات خالئقوبعث به إىل
  .مث التقى املوفق الزنج فانكسر، وقتل خلق من جيشه، وحتيز هو يف طائفة، وعظم البالء

وكاد اخلبيث أن ميلك الدنيا، وكان كذابا ممخرقا ماكرا شجاعا داهية، ادعى انه بعث إىل اخللق، فرد 
  .الرسالة

  .وكان يدعي علم الغيب، لعنه اهللا
لت سنة تسع، فعرض املوفق جيشه بواسط، وأما اخلبيث فدخل البطائح، وبثق حوله االار ودخ

وحتصن، فهجم عليه املوفق، وأحرق وقتل فيهم، واستنقذ من السبايا، ورد إىل بغداد، فسار خبيث 
 بن الزنج إىل االهواز، فوضع السيف، وقتل حنوا من مخسني ألفا، وسىب أربعني ألفا، فسار حلربه موسى

  .بغا فتحاربا بضعة عشر شهرا، وذهب حتت السيف خالئق من الفريقني
  .فإنا هللا، وإنا إليه راجعون

  ).٣(، فسار حلربه عدة أمراء، فأسر وذبح )٢(وفيها عصى كنجور 
  ).٤(وأقبلت الروم، فنازلوا ملطية ومسيساط، فربز القابوس بأهل ملطية، فهزم الروم، وقتل مقدمهم 

__________  
  .٤٩٢ / ٩" تاريخ الطربي "  راجع خرب مقتله يف )١(
  .كيجور: البن االثري" الكامل " يف ) ٢(
  .٥٠٢ / ٩" تاريخ الطربي " انظر ) ٣(
 / ٩" تاريخ الطربي " وهو نصر االقريطشي بطريق البطارقة، قتله أمحد بن حممد القابوس راجع ) ٤(

٥٠٦.  
(*)  

)١٢/٥٤٢(  

  

بور، وركب إىل خدمته نائبها حممد ابن طاهر بن عبد اهللا بن طاهر، وفيها متلك يعقوب الصفار نيسا
فعنفه وسبه، واعتقله، فبعث املعتمد يلوم الصفار، ويأمره باالنصراف إىل واليته، فأىب، واستوىل على 

  ).١(االقليم، ودانت له البالد 



الصفار طربستان فازم العلوي، ودخل ) ٢(ويف سنة ستني التقى الصفار احلسن بن زيد العلوي 
والديلم، واحتمى العلوي باجلبال، فتبعه الصفار، فهلك خلق من جيشه بالثلج، ووقع الغالء، وأبيع 

  .مبئة ومخسني دينارا) ٣(ببغداد الكر 
  ).٤(وأخذت الروم مدينة لؤلؤة 

  . مالت الديلم إىل الصفار ونابذوا العلوي، فصار إىل كرمان٢٦١ويف سنة 
متتالية، وسار يعقوب الصفار إىل فارس، فالتقى هو وابن واصل، فهزمه الصفار، وأما الزنج فحروم 

  .وأخذ له من قلعته أربعني ألف ألف درهم
وأعيا املعتمد شأن الصفار، وحار، فالن له، وبعث إليه باخللع وبوالية خراسان وجرجان، فلم يرض 

  بذلك، حىت جيئ إىل سامراء، وأضمر
  .غداد، وأقبل الصفار بكتائب كاجلبالالشر، فتحول املعتمد إىل ب

  كانوا سبعني ألف فارس، وثقله على عشرة آالف مجل، فأناخ بواسط يف سنة اثنتني: فقيل
__________  

  . بتوسع٥٠٧ / ٩" تاريخ الطربي " خرب دخول يعقوب بن الليث نيسابور يف ) ١(
  .٥٠٨ / ٩" تاريخ الطربي ) " ٢(
هو عندهم ستون قفيزا، والقفيز مثانية مكاكيك، واملكوك صاع مكيال الهل العراق، و: الكر) ٣(

  .ونصف
  .والكر من هذا احلساب اثنا عشر وسقا، كل وسق ستون صاعا: قال االزهري

  .وهي قلعة قرب طرسوس، غزاها املأمون وفتحها) ٤(
  .٣٦٤": تاريخ السيوطي " واخلرب يف 

(*)  

)١٢/٥٤٣(  

  

مث زحف الصفار إىل دير عاقول، فجهز املعتمد للملتقى أخاه وستني، وانضمت العساكر املعتمدية، 
املوفق، وموسى بن بغا ومسرورا، فالتقى اجلمعان يف رجب واشتد القتال، فكانت اهلزمية أوال على 

  .املوفق، مث صارت على الصفار، وازم جيشه
ال حيصى، وخلص ابن ب منهم عشرة آالف فرس، ومن العني ألفا ألف دينار، ومن االمتعة ما : فقيل

طاهر من االسر، ورجع الصفار إىل فارس، ورد املعتمد ابن طاهر إىل واليته، وأعطاه مخس مئة الف 
  .درهم



  .وأما اخلبيث فاغتنم اشتغال اجليش، فعمل كل قبيح من القتل واالسر
 حاجا، وفيها ويل قضاء القضاة بسامراء علي بن حممد بن أيب الشوارب، وكان أخوه احلسن قد تويف

  .وويل قضاء بغداد إمساعيل القاضي
  .وفيها واقع املسلمون الزنج وهزموهم، وقتلوا قائدهم الصعلوك

  ).١(ويف سنة ثالث أقبل الصفار، فاستوىل على االهواز 
  .ويف سنة أربع سار املوفق وابن بغا حلرب الزنج، فمات ابن بغا، وغزا املسلمون الروم، وغنموا

  .، فأسروه جرحيا)٢(املسلمني ابن كاوس مث بيتت الروم مقدم 
  .وغلبت الزنج على واسط، وبوها وأحرقوها

وغضب املعتمد على وزيره سليمان بن وهب، وأخذ أمواله، واستوزر احلسن بن خملد، ومتكن املوفق، 
  وبقي ال يلتفت على أحد،

__________  
  .٢٦٣ / ٩" تاريخ الطربي ) " ١(
  .كاوسهو عبد اهللا بن رشيد بن ) ٢(

  .٥٣٤، ٥٣٣ / ٢" تاريخ الطربي " وانظر خرب أسره يف 
(*)  

)١٢/٥٤٤(  

  

  

  

  

http://www.shamela.ws  

 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء قام بفهرسته الفقري إىل 



وأظهر املنابذة، وقصد سامراء فتأخر املعتمد أخوه، مث تراسال، ووقع الصلح وأطلق سليمان بن وهب، 
 مات يعقوب بن الليث الصفار املتغلب على خراسان وفارس ٦٥وهرب احلسن بن خملد ويف سنة 

  .طاعة، واستنابه املوفق على املشرق، وبعث إليه باخللعباالهواز، فقام بعده أخوه عمرو، ودخل يف ال
  .بلغت تركة الصفار ثالثة آالف الف دينار: وقيل

  .ودفن جبندسابور
  .هذا قرب املسكني يعقوب: وكتب على قربه

  .وكان يف صباه يعمل يف ضرب النحاس بدرمهني
  .زيرة أقبلت الروم إىل ديار ربيعة، وقتلوا وسبوا، وهرب أهل اجل٦٦ويف سنة 

ومتت وقعة مع خبيث الزنج، وظهروا فيها، وسار أمحد بن عبد اهللا اخلجستاين، فهزم احلسن بن زيد 
العلوي، وظفر به فقتله، وحارب عمرو بن الليث الصفار، وظهر على عمرو، ودخل نيسابور، وقتل 

  ).١(وصادر، واستباحت الزنج رامهرمز 
 فجهز املوفق ولده أبا العباس الذي صار خليفة، فقتل ويف سنة سبع كروا على واسط، وعثروا أهلها،

  .وأسر، وغرق سفنهم
مث جتمع جيش اخلبيث، والتقوا بالعباس فهزمهم، مث التقوا ثالثا فهزمهم، ودام القتال شهرين، ورغبوا يف 

أيب العباس، واستأمن إليه خلق منهم، مث حارم حىت دوخ فيهم، ورد ساملا غامنا، وبقي له وقع يف 
  .النفوس، وسار إليهم املوفق يف جيش كثيف يف املاء والرب، ولقيه ولده، والتقوا الزنج، فهزموهم أيضا

، وكان عليها مخسة أسوار، فأخذها، )٢(وخارت قوى اخلبيث، وأحل املوفق يف حرم، ونازل طهثيا 
  واستخلص من أسر اخلبثاء

__________  
  .٥٥٤ / ٩" تاريخ الطربي ) " ١(
  .طهيثا: ٥٧١ / ٩" تاريخ الطربي " يف ) ٢(

  .واخلرب فيه مطول
(*)  

)١٢/٥٤٥(  

  

  .عشرة آالف مسلمة، وهدمها
وكان املهليب القائد مقيما باالهواز يف ثالثني ألفا من الزنج، فسار املوفق حلربه، فازم، وتفرق عسكره، 

ر، وأنفق يف اجليش، ومهد وطلب خلق منهم االمان، فأمنهم، ورفق م، وخلع عليهم، ونزل املوفق بتست



البالد، وجهز ابنه املعتضد أبا العباس حلرب اخلبيث، فجهز له سفنا فاقتتلوا، وانتصر أبو العباس، وكتب 
كتابا إىل اخلبيث يهدده، ويدعوه إىل التوبة مما فعل، فعتا ومترد، وقتل الرسول، فسار املوفق إىل مدينة 

ودخلوها، وملكوا السور، فازمت الزنج، وملا رأى املوفق اخلبيث بنهر أيب اخلصيب، ونصب السالمل 
  .حصانتها اندهش، وامسها املختارة، وهاله كثرة املقاتلة ا، لكن استأمن إليه عدة، فأكرمهم

  فمن ذلك ملا" تاريخ االسالم " ونقلت تفاصيل حروب الزنج يف 
ة ألف ما بني فارس وراجل، فركب كان يف شعبان سنة سبع برز اخلبيث وعسكره فيما قيل يف ثالث مئ

املوفق يف مخسني ألفا، وحجز بينهم النهر، ونادى املوفق باالمان، فاستأمن إليه خلق، مث إن املوفق بىن 
بإزاء املختارة مدينة على دجلة مساها املوفقية، وبىن ا اجلامع واالسواق، وسكنها اخللق، واستأمن إليه 

  .يف شهر مخسة آالف
  . شوال، ونصر املوفقومتت ملحمة يف

  .، لكنه رجع، وأزال املوفق عنها)١(ويف ذي احلجة عرب املوفق جبيشه إىل ناحية املختارة، وهرب اخلبيث 
  .واستوىل أمحد اخلجستاين على خراسان وكرمان وسجستان، وعزم على قصد العراق

__________  
  .٥٩٤ / ٩" تاريخ الطربي ) " ١(

(*)  

)١٢/٥٤٦(  

  

  . وستني تتابع أجناد اخلبيث يف اخلروج إىل املوفق، وهو حيسن إليهمويف سنة مثان
وأتاه جعفر السجان صاحب سر اخلبيث، فأعطاه ذهبا كثريا، فركب يف سفينة حىت حاذى قصر 

اخلبيث، فصاح إىل مىت تصربون على اخلبيث الكذاب ؟ وحدثهم مبا اطلع عليه من كذبه وكفره، 
  .فاستأمن خلق

لى البلد، وهد من السور أماكن، ودخل العسكر من أقطارها، واغتروا، فكر عليهم مث زحف املوفق ع
  .الزنج، فأصابوا منهم، وغرق خلق

ورد املوفق إىل بلده حىت رم شعثه، وقطع اجللب عن اخلبيث، حىت أكل أصحابه الكالب وامليتة، وهرب 
كرب أمراء اخلبيث، وقتل اخلبيث ولده لنا سنة مل نر اخلبز، وقتل بود أ: خلق، فسأهلم املوفق، فقالوا

لكونه هم أن خيرج إىل املوفق، وشد على أمحد اخلجستاين غلمانه فقتلوه، وغزا الناس مع خلف التركي، 
  .فقتلوا من الروم بضعة عشر ألفا

ويف سنة تسع دخل املوفق املختارة عنوة، ونادى االمان، وقاتل حاشية اخلبيث دونه أشد قتال، وحاز 



 خزائن اخلبيث، وألقى النار يف جوانب املدينة، وجرح املوفق بسهم، فأصبح على احلرب، وآمله املوفق
  .، ورم اخلبيث بلده)١(جرحه، وخافوا، فخرجوا حىت عويف 

ويف السنة خرج املعتمد من سامراء ليلحق بصاحب مصر أمحد بن طولون، وكان بدمشق، فبلغ ذلك 
يا أمري املؤمنني، ما : ، فلقي املعتمد بني املوصل واحلديثة، وقالاملوفق، فأغرى بأخيه إسحاق بن كنداج

ومىت علم ذا ترك مقاومة عدوك، وتغلب ! هذا ؟ فأخوك يف وجه العدو وأنت خترج من مقر عزك 
  .اخلارجي على ديار آبائك

  وهذا كتاب أخيك
__________  

  . وما بعدها٦١٤ / ٩" تاريخ الطربي ) " ١(
(*)  

)١٢/٥٤٧(  

  

  .رين بردكيأم
كلنا غلمانك ما أطعت اهللا، وقد عصيت خبروجك وتسليطك : أنت غالمي أو غالمه ؟ قال: فقال

  .عدوك على املسلمني
ما : مث قام، ووكل به مجاعة، مث انه بعث إليه يطلب منه ابن خاقان ومجاعة ليناظرهم، فبعث م، فقال هلم

  .جىن أحد على االمام واالسالم جنايتكم
ن دار ملكه يف عدة يسرية، وهذا هارون الشاري بإزائكم يف مجع كثري، فلو ظفر باخلليفة، أخرجتموه م

فاحلف يل أنك تنحدر : لكان عارا على االسالم، مث رسم أيضا عليهم، وأمر املعتمد بالرجوع، فقال
  .معي وال تسلمين، فحلف، واحندر إىل سامراء

بن اخلصيب، ومنعه من نزول دار اخلالفة، ووكل به فتلقاه كاتب املوفق صاعد، فأنزله يف دار أمحد 
  .مخس مئة نفس، ومنع من أن جيتمع به أحد

  .وبعث املوفق إىل ابن كنداج خبلع وذهب عظيم
  .حتيل املعتمد من أخيه، فكاتب ابن طولون: قال الصويل

وما من ذاك * يعا يرى ما قل ممتنعا عليه وتؤكل بامسه الدنيا مج* أليس من العجائب أن مثلي : ومما قال
  .ولقب املوفق صاعد بن خملد ذا الوزراتني، ولقب ابن كنداج ذا السيفني! ؟ ) ١(شئ يف يديه 

قد نكث املوفق بأمري املؤمنني، فاخلعوه من العهد فخلعوه : فلما علم ابن طولون مجع االعيان، وقال
  .سوى القاضي بكار بن قتيبة



  فقال
__________  

": تاريخ السيوطي " ، و ٢٩٣ / ٦" الوايف بالوفيات " ، و ٦٦ / ١" ت الوفيات فوا" البيتان يف ) ١(
: ومينع بعض ما جيىب إليه وسيوردمها املصنف أيضا يف ص* إليه حتمل االموال طرا :  وبعدمها٣٦٥
  . من هذا اجلزء٦٠٢

(*)  

)١٢/٥٤٨(  

  

  .كتابه خبلعهأنت أريتين كتاب أمري املؤمنني بتوليته العهد، فأرين : البن طولون
  .ال أدري: إنه حمجور عليه، قال: قال
أنت قد خرفت وحبسه، وأخذ منه عطاءه على القضاء عشرة آالف دينار، وأمر املوفق بلعنة أمحد : قال

  ).١(بن طولون على املنابر 
وسار ابن طولون، فحاصر املصيصة، وا خادم، فسلط اخلادم على جيش أمحد بثوق النهر، فهلك منهم 

  .، وترحلوا، وختطفهم أهل املدينة، ومرض أمحد، ومات مغبوناخلق
  ).٢(ويف شوال كانت امللحمة الكربى بني اخلبيث واملوفق 

مث وقعت اهلزمية على الزنج، وكانوا يف جوع شديد وبالء، ال خفف اهللا عنهم، وخامر عدة من قواد 
قى اخلبيث واملوفق، فازمت الزنج اخلبيث وخواصه، وأدخل املعتمد يف ذي القعدة إىل واسط، مث الت

  أيضا،
وأحاط اجليش، فحصروا اخلبيث يف دار االمارة، فامنلس منها إىل دار املهليب أحد قواده، وأسرت حرمه، 
فكان النساء حنو مئة، فأحسن إليهن املوفق، وأحرقت الدار، مث جرت ملحمة بني املوفق واخلبيث يف أول 

  .يها اخلبيث، ال رمحه اهللاسنة سبعني، مث وقعة اخرى قتل ف
  .وكان قد اجتمع من اجلند، ومن املطوعة مع املوفق حنو ثالث مئة ألف

ويف آخر االمر شد اخلبيث وفرسانه، فأزالو الناس عن مواقفهم فحمل املوفق، فهزمهم، وساق وراءهم 
ا صدق، وعرضه على إىل آخر النهر، فبينا احلرب تستعر إذ أتى فارس إىل املوفق وبيده رأس اخلبيث، فم

هو هو فترجل املوفق واالمراء، وخروا ساجدين هللا، وضجوا بالتكبري، وبادر أبو العباس : مجاعة، فقالوا
  بن املوفق يف خواصه، ومعه رأس اخلبيث

__________  
  .٣٦٦، ٣٦٥": تاريخ السيوطي ) " ١(



  . وما بعدها٦٢٨ / ٩" تاريخ الطربي ) " ٢(
(*)  

)١٢/٥٤٩(  

  

إىل بغداد، وعملت قباب الزينة، وكان يوما مشهودا، وشرع الناس يتراجعون إىل املدائن اليت على قناة 
  ).١(أخذها اخلبيث، وكانت أيامه مخس عشرة سنة 

  .قد قتل من املسلمني ألف ألف ومخس مئة: قال الصويل
  .وكذا عدد قتلى بابك: قلت
لحة وعائشة كمذهب االزارقة، وكان وكان يصعد على منربه مبدينته، ويسب عثمان وعليا وط: قال

  .ينادي على املسبية العلوية يف عسكره بدرمهني
  .وكان عند الزجني الواحد حنو عشر علويات، يفترشهن وخيدمن امرأته

  .ويف شعبان أعادوا املعتمد إىل سامراء يف أة تامة
  .ر وقتلوظهر بالصعيد أمحد بن عبد اهللا احلسين، فحاربه عسكر مصر غري مرة، مث أس

  .وفيها أول ظهور دعوة العبيدية، وذلك باليمن
قتل منهم سبعون ألفا، وقتل : وفيها نازلت الروم يف مئة ألف طرسوس، فبيتهم يا زمان اخلادم، فقيل

  .ملكهم، وأخذ منهم صليب الصلبوت
  . اخلبيثفاحلمد هللا على هذا النصر العزيز الذي مل يسمع مبثله، مع متام املنة على االسالم مبصرع

أخذه أبوه مين، وغاب سنني، وتزوجت أنا، وجاءين ولد، مث جاءين الغالم وقد مات أبوه : قالت أمه
  باليمن، فأقام عندي مدة ال يدع بالري

__________  
  .٤٦٤: للسيوطي" تاريخ اخللفاء ) " ١(

(*)  

)١٢/٥٥٠(  

  

  .عنده أدب أو حديث إال خالطهم وعاشرهم) ١(أحدا 
نت امللحمة بني أيب العباس بن املوفق، وبني صاحب مصر مخارويه بفلسطني، وجرت  كا٢٧١ويف سنة 

  .السيول من الدماء، مث ازم مخارويه، وذهبت خزائنه



  .ونزل أبو العباس يف مضربه
االعسر كمينا، فخرج على أيب العباس بغتة، فهزم جيشه، وجنا هو يف نفر يسري، ) ٢(ولكن كان سعد 

  .ا ال يوصفوب سعد وأصحابه م
 نزل أبو العباس بطرسوس، وتراجع عسكره، وآذوا أهل البلد، فتناخوا وطردوهم، ٧٢ويف سنة 

واستوىل هارون الشاري اخلارجي ومحدان بن محدون التغليب على املوصل، وقبض املوفق على ذي 
: وصاحواالوزارتني صاعد، وأخذ أمواله، واستكتب إمساعيل بن بلبل، وهاجت بقايا الزنج بواسط، 

  أنكالي يا منصور، وهو ولد اخلبيث، وكان يف سجن بغداد هو
  .ابن جامع واملهليب والشعراين، فأخرجوا وصلبوا: والقواد

  .وسار املوفق إىل كرمان حلرب عمرو بن الليث الصفار
  .وسار يا زمان اخلادم أمري الثغور، فوغل يف أرض الروم، فقتل وسىب، ورجع مؤيدا، وأخذ عدة مراكب

  . وقع الرضى عن الصفار، وكتب امسه على االعالم واالترسة٧٦ويف سنة 
  .ومتت بني حممد بن أيب الساج ومخارويه وقعات، مث انكسر حممد

  .واتفق يا زمان مع صاحب مصر، وخطب له، فبعث إليه مخارويه خبلع وذهب عظيم
  .واستوىل رافع بن هرمثة على طربستان

  وعاد
__________  

  . أحد، بالرفع، وهو خطأ:يف االصل) ١(
  .سعدا، بالنصب، وهو خطأ: يف االصل) ٢(

(*)  

)١٢/٥٥١(  

  

يف ديواين مئة ألف : املوفق إىل بغداد مريضا من نقرس، مث صار داء الفيل، وقاسى بالء، فكان يقول
  .مرتزق، ما أصبح فيهم أسوأ حاال مين

  .مث مات
  . ظهور القرامطة بأعمال الكوفة٧٨ويف سنة 
  .ا زمان اخلادم حصنا للعدو، فجاء حجر، فقتلهوحاصر ي

  .وكان مهيبا، مفرط الشجاعة
  . خلع املفوض بن املعتمد من والية العهد، وقدم عليه أبو العباس املعتضد بن املوفق٧٩ويف سنة 



  .ض بذلك االمراء
اجلدل، وضعف وفيها منع أبو العباس القصاص واملنجمني، وألزم الكتبيني أن ال يبيعوا كتب الفلسفة و

  .أمر عمه املعتمد معه، مث مات فجأة الحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعني ومئتني ببغداد
  .ونقل فدفن بسامراء

  .فكانت خالفته ثالثا وعشرين سنة وثالثة أيام
  كان: وقيل

  .حنيفا مث مسن، وأسرع إليه الشيب
سم، ومات معه : ك اليوم رؤوس اجلداء، فيقالمات بالقصر احلسين مع الندماء واملطربني، أكل يف ذل

  .من أكل منها
  .ببساط) ١(نام، فغموه : وقيل
  .سم يف كأس، وأدخلوا إليه إمساعيل القاضي والشهود، فلم يروا به أثرا: وقيل

  .واستخلف أبو العباس املعتضد
  .وكانت عريب جارية املعتمد ذات أموال جزيلة، وهلا يف املعتمد مدائح

  . ويعربد على الندماءوكان يسكر
  .ساحمه اهللا

  .وكانت دولته مة أخيه املوفق ال بأس ا
  املفوض جعفر، وحممد، وعبد العزيز،: وللمعتمد من البنني
__________  

  .غطوه: أي) ١(
(*)  

)١٢/٥٥٢(  

  

  .وإسحاق، وعبيداهللا، وعباس، وإبراهيم، وعيسى، وعدة بنات
  .بن حيىي بن خاقان، وغريمهاوكتب له سليمان بن وهب، مث عبيداهللا 

  
  .ابن عبداحلميد، اجلرجرائي، الوزير الكبري، أبو العباس ابن أمري مصر *  أمحد بن اخلصيب- ٢١١

  .استوزره املنتصر، مث املستعني
  .٢٤٨وارتفع شأنه، مث نكب، ونفاه املستعني إىل الغرب يف سنة 



ل يوم خبمسني دينارا، فلما نكب بقي أن ابن اخلصيب كان يتصدق ك: الصويل عن احلسني بن حيىي
  .يتصدق خبمسني درمها، ويقلل نفقة نفسه

  كان حيتد، وخيرج رجله من الركاب،: قال أمحد بن أيب طاهر
  .فريفس من يراجعه

والرجل منه * شكل وزيرك إنه حملول فلسانه قد جال يف أعراضنا * قل للخليفة يا ابن عم حممد : فقلت
  . سنة مخس وستني ومئتنيتويف) ١(يف الصدور جتول 

  .وملا عزل صودر، وأركب محارا، وهو يف سلسلة
__________  

، الوايف بالوفيات ٣٠، ٢٩ / ٢اجلزء السابع، العرب : اجلزء التاسع، الكامل البن االثري: تاريخ الطربي* 
  .١٤٩ / ٢، شذرات الذهب ٣٧٢ / ٦
  .٣٧٣ / ٦": الوايف بالوفيات " البيتان يف ) ١(

(*)  

)١٢/٥٥٣(  

  

ابن يزيد بن ذيال، االمام احلافظ الثقة، أبو خالد، البصري القزاز، موىل ) س * ( يزيد بن سنان- ٢١٢
  .قريش، نزل مصر

  .وهو أخو حممد بن سنان القزاز، صاحب ذاك اجلزء املشهور
  .محيىي بن سعيد القطان، ومعاذ بن هشام، والعقدي، وعبد الرمحن بن مهدي، وطبقته: حدث يزيد عن

النسائي، وأبو عوانة االسفراييين، وأبو جعفر الطحاوي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وأهل : حدث عنه
  .مصر

  ).١(وبلغنا أنه كان ثقة إماما نبيال 
  .ومات وهو يف عشر التسعني مبصر" املسند " صنف 

  .تويف يف مجادى االوىل سنة أربع وستني ومئتني
  

  :وأخوه
  ) * *٢ ( أبو احلسن القزاز- ٢١٣

  .مسع روح بن عبادة، وعمر بن يونس، وحممد بن بكر الربساين، وعدة
__________  



، ميزان ٢ / ١٧٦ / ٤، تذهيب التهذيب ١٥٣٤: ، ذيب الكمال٢٦٧ / ٩اجلرح والتعديل * 
  .٤٩ / ٥، املنتظم ٤٣٢: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٥ / ١١، ذيب التهذيب ٤٢٨ / ٤االعتدال 

  .، كما وثقه النسائي٤٢٨ / ٤" ميزان االعتدال " ، و ٢٦٧ / ٩" تعديل اجلرح وال) " ١(
  .هو حممد بن سنان) ٢(

 / ٣، الوايف بالوفيات ٤٨ / ٢، العرب ٥٧٥ / ٣، ميزان االعتدال ٢ / ٢٠٩ / ٣تذهيب التهذيب * * 
 / ٢، شذرات الذهب ٣٣٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٠٧، ٢٠٦ / ٩، ذيب التهذيب ١٤٠
١٦١.  

*)(  

)١٢/٥٥٤(  

  

  .احملاملي، وابن صاعد، وإمساعيل الصفار: روى عنه
  .امه أبو داود وكذبه
  .ال بأس به: وأما الدارقطين فقال

  .مات ببغداد يف رجب سنة إحدى وسبعني ومئتني
  

  :فأما
  .ابن يزيد بن سنان احملدث، أبو فروة الرهاوي *  يزيد بن حممد- ٢١٤

  .شيب، وطائفةفسمع أباه، واحلسن بن موسى اال
  .أبو عروبة احلراين، ومجاعة: روى عنه

  ).١(تويف سنة تسع وستني ومئتني يف رمضان بالرها 
  

 عبيداهللا بن االمام احملدث الثقة، شيخ وقته، أبو جعفر، حممد بن أيب داود) خ* * ( ابن املنادي - ٢١٥
  .يزيد، البغدادي املنادي

__________  
  .٤٢ / ١١، تاريخ ابن كثري ١٩٥ / ٦نساب ، اال٢٦٦ / ٩اجلرح والتعديل * 
: سألت أيب عن يزيد ابن سنان، فقال: ٢٦٧، ٢٦٦ / ٩" اجلرح والتعديل " قال ابن أيب حامت يف ) ١(

  .حمله الصدق، والغالب عليه الغفلة، يكتب حديثه، وال حيتج به
  .يزيد بن سنان أبو فروة ليس بشئ: وعن حيىي بن معني، قال



  .ضعيف احلديث: ديين عن يزيد بن سنان، فقالوسئل علي بن امل
 ٣ب، اللباب  / ٥٤٢: ، االنساب، ورقة٣٢٩، ٣٢٦ / ٢، تاريخ بغداد ٣ / ٨اجلرح والتعديل * * 

، ذيب التهذيب ٥٠ / ٢، العرب ١ / ٢٢٩ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٣٧: ، ذيب الكمال٢٥٨/ 
، شذرات الذهب ٣٥٠: ذهيب الكمال، خالصة ت٦٩، ٦٨ / ٣، النجوم الزاهرة ٣٢٧، ٣٢٥ / ٩
  .٨٧ / ٥، املنتظم ١٦٣ / ٢

(*)  

)١٢/٥٥٥(  

  

  .مولده يف مجادى االوىل سنة إحدى وسبعني ومئة
مسع حفص بن غياث وإسحاق االزرق، وأبا أسامة، وأبا بدر شجاع ابن الوليد، وروح بن عبادة، 

  .وطبقتهم
قاسم البغوي، وحفيده أبو احلسني أمحد بن ، وأبو ال)١(البخاري، لكن وهم فسماه أمحد : حدث عنه

جعفر بن املنادي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وأبو العباس االصم، وإمساعيل الصفار، وعثمان بن أمحد 
  .الدقاق، وأبو سهل القطان، وخلق كثري

  ).٢(صدوق : قال أبو حامت
  .كتب عين حيىي بن معني حديثا رويته عن أيب النضر: وقال أبو جعفر

مات جدي يف شهر رمضان سنة اثنتني وسبعني ومئتني، وله مئة سنة وسنة : ال حفيده أبو احلسنيوق
  .وأربعة أشهر، واثنا عشر يوما

  .وقع لنا من موافقاته ذاك احلديث الذي رواه البخاري عنه: قلت
__________  

 / ٢" تارخيه "  يف احلديث الذي وهم فيه البخاري بابن املنادى هو ما أخرجه اخلطيب البغدادي) ١(
إن اهللا أمرين أن أقرئك القرآن، : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال اليب بن كعب:  بإسناده٣٢٨

  ".وأقرأ عليك القرآن 
  ".نعم : " ومساين لك ؟ قال: قال أيب

  ".نعم : " وقد ذكرت عند رب العاملني ؟ قال: قال
  .فذرفت عيناه

 أخربنا أبو بكر االمساعيلي، أخربين حممد بن أمحد بن القاسم، حدثنا عبد أخربنا الربقاين،: مث قال اخلطيب
" اهللا بن حممد البغوي، حدثنا أبو جعفر بن املنادي، حدثنا روح بنحوه، روى البخاري هذا احلديث يف 



  .عن ابن املنادي إال أنه مساه أمحد" صحيحه 
 حدثنا أمحد بن أيب داود أبو جعفر املنادي ، تعليقا على قول البخاري،٥٥٨ / ٨قال احلافظ يف الفتح 

حدثين أبو جعفر املنادي حسب، فكأن : كذا وقع عند الفربري عن البخاري، والذي وقع عند النسفي
  .تسميته من قبل الفربري، فعلى هذا مل يصب من وهم البخاري فيه

  .٣ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٢(
(*)  

)١٢/٥٥٦(  

  

احلسني الفارسي، مث البغدادي البزاز، قرابة : ، ويقالاحلسن بن سعيد* ) ١( ابن البستنبان - ٢١٦
  .سعدان بن نصر

  .مسع سفيان بن عيينة، ومعمر بن سليمان، وأبا بدر
حدث عنه القاضي احملاملي، وأبو العباس السراج، وابن خملد، وأبو سعيد بن االعرايب، وأمحد بن حممد 

  .االدمي
  .صدوق: قال ابن أيب حامت

  ).٢(اه فلم نصادفه أتين
  .تويف يف ربيع االول سنة ثالث وستني ومئتني: وقال ابن خملد
  .يكىن أبا علي

  
   الصادق، أبو احلسني، مسلمهو االمام الكبري احلافظ اود احلجة) ت* * ( مسلم - ٢١٧

__________  
: وقد ضبطها فقال، ٢ / ٦٥ / ٢البن ناصر الدين الدمشقي، ورقة " توضيح املشتبه " مترجم يف ) ١(

مبوحدة مضمومة، مث سني مهملة ساكنة، مث مثناة فوق مفتوحة، مث نون ساكنة، مث موحدة مفتوحة، مث 
  .االلف تليها النون

  .والكلمة فارسية تقال للذي حيفظ البستان والكرم
  .١٥١، ١٥٠ / ١" اللباب " ، و ٢٠٦ / ٢للسمعاين " االنساب " وانظر 

  .٢ / ٦٥ / ٢، توضيح املشتبه ٣٢٤ / ٧، تاريخ بغداد ١٦ / ٣اجلرح والتعديل * 
  .٣٢٤ / ٧" تاريخ بغداد " ، و ١٦ / ٣" اجلرح والتعديل ) " ٢(

، طبقات ١٠٤، ١٠٠ / ١٣، تاريخ بغداد ٢٨٦: ، الفهرست١٨٣، ١٨٢ / ٨اجلرح والتعديل * * 



، ١٨٧ / ١الصول ، جامع ا٣٨ / ٣ب، اللباب  / ٤٥٣: ، االنساب، ورقة٣٣٩، ٣٣٧ / ١احلنابلة 
، ١٩٤ / ٥، وفيات االعيان ٩٢، ٨٩: اجلزء الثاين من القسم االول، ص: ذيب االمساء واللغات

، ٥٨٨ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٣٧ / ٤، تذهيب التهذيب ١٣٢٤، ١٣٢٣: ، ذيب الكمال١٩٦
 / ١٠ ، ذيب التهذيب٣٢ / ٥، املنتظم ٣٥، ٣٣ / ١١، تاريخ ابن كثري ٢٣ / ٢، العرب ٥٩٠
، ٣٧٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٠: ، طبقات احلفاظ٣٣ / ٣، النجوم الزاهرة ١٢٨، ١٢٦

  .١٤٥، ١٤٤ / ٢شذرات الذهب 
(*)  

)١٢/٥٥٧(  

  

، فلعله من "الصحيح " النيسابوري، صاحب ) ١(ابن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ، القشريي 
  .موايل قشري

  .إنه ولد سنة أربع ومئتني: قيل
 مساعه يف سنة مثان عشرة من حيىي بن حيىي التميمي، وحج يف سنة عشرين وهو أمرد، فسمع مبكة وأول

  من
  .القعنيب، فهو أكرب شيخ له، ومسع بالكوفة من أمحد بن يونس، ومجاعة

  .وأسرع إىل وطنه، مث ارحتل بعد أعوام قبل الثالثني
  .يئاش" الصحيح " وأكثر عن علي بن اجلعد، لكنه ما روى عنه يف 

  .ومسع بالعراق واحلرمني ومصر
إبراهيم بن خالد اليشكري، وإبراهيم بن دينار التمار، وإبراهيم بن : ذكر شيوخه على املعجم روى عن

زياد سبالن، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وإبراهيم بن عرعرة، وإبراهيم بن موسى، وأمحد بن إبراهيم، 
 جواس، وأمحد بن احلسن بن خراش، وأمحد بن سعيد وأمحد بن جعفر، وأمحد بن جناب، وأمحد بن

الرباطي، وأمحد بن سعيد الدارمي، وأمحد بن سنان، وأمحد بن عبد اهللا الكردي، وامحد بن عبد اهللا بن 
يونس، وأمحد بن عبد الرمحن بن وهب، وأمحد بن عبدة، وأمحد بن عثمان االودي، وأيب اجلوزاء أمحد بن 

عمر الوكيعي، وأمحد بن عيسى التستري، وأمحد بن حنبل، وأمحد بن املنذر عثمان النوفلي، وأمحد بن 
" يف ) ١(القزاز، وأمحد بن منيع، وأمحد بن يوسف السلمي، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن عمر 

  .القشريي، من بين قشري قبيلة من العرب معروفة: ١ / ٨٩ / ٢" ذيب االمساء واللغات 
(*)  

)١٢/٥٥٨(  



  

، وإسحاق بن منصور، وإسحاق بن موسى، وإمساعيل بن أيب أويس، لقيه أول مرة، وإمساعيل ابن سليط
بن اخلليل، وإمساعيل بن سامل الصائغ، وأمية بن بسطام، وبشر بن احلكم، وبشر بن خالد، وبشر بن 

  هالل، وجعفر بن محيد، وحاجب بن الوليد، وحامد بن عمر البكراوي، وحبان بن
شاعر، وحرملة بن حيىي، واحلسن بن أمحد احلراين، واحلسن بن الربيع البوراين، موسى، وحجاج بن ال

واحلسن بن علي اخلالل، واحلسن بن عيسى بن ماسرجس، واحلسني بن حريث، واحلسني بن عيسى 
البسطامي، واحلكم بن موسى، ومحاد بن إمساعيل بن علية، ومحيد بن مسعدة، وخالد بن خداش، وخلف 

 بن رشيد وداود بن عمرو، ورفاعة بن اهليثم الواسطي، وزكريا بن حيىي كاتب بن هشام، وداود
العمري، وزهري بن حرب، وزياد بن حيىي احلساين، وسريج بن يونس، وسعيد بن عبد اجلبار الكرابيسي، 
وسعيد بن عمرو بن االشعثي، وسعيد بن حممد اجلرمي، وسعيد بن منصور، وسعيد بن حيىي بن االزهر، 

  .بن حيىي االمويوسعيد 
وسليمان بن داود اخلتلي، وسهل بن عثمان، وسويد بن سعيد، وشجاع بن خملد، وشهاب بن عباد، 

وشيبان بن فروخ، وصاحل ابن حامت، وصاحل بن مسمار، والصلت بن مسعود، وعاصم بن النضر، وعباد 
اد، وعبد اهللا بن جعفر بن موسى، وعباس بن عبد العظيم، وعباس بن الوليد النرسي، وعبد اهللا بن بر

الربمكي، وعبد اهللا بن الصباح، وعبد اهللا بن عامر بن زرارة، وعبد اهللا الدارمي، وعبد اهللا بن عمر بن 
أبان، وعبد اهللا بن عمر بن الرومي، وعبد اهللا بن عون اخلزاز، وعبد اهللا بن حممد ابن أمساء، وعبد اهللا 

نيب، وعبد اهللا بن مطيع، وعبد اهللا بن هاشم، وعبد اجلبار بن بن حممد الزهري، وعبد اهللا بن مسلمة القع
  العالء، وعبد احلميد ابن بيان، وعبد الرمحن بن بشر، وعبد الرمحن بن بكر بن الربيع بن

)١٢/٥٥٩(  

  

مسلم، وعبد الرمحن بن سالم اجلمحي، وعبد امللك بن شعيب، وعبد الوارث بن عبد الصمد، وعبد بن 
  لقورايري، وعبيداهللامحيد، وعبيداهللا ا

ابن حممد بن يزيد بن خنيس، وعبيداهللا بن معاذ، وعبيد بن يعيش، وعثمان ابن أيب شيبة، وعقبة بن 
مكرم العمي، وعلي بن حجر، وأيب الشعثاء علي ابن احلسن، وعلي بن حكيم االودي، وعلي بن 

زرارة، وعمرو بن خشرم، وعلي بن نصر، وعمر بن حفص بن غياث، وعمرو بن محاد، وعمرو بن 
سواد، وعمرو بن علي، وعمرو الناقد، وعون بن سالم، وعيسى بن محاد، والفضل بن سهل، والقاسم 
بن زكريا، وقتيبة، وقطن بن نسري، وجماهد ابن موسى، وحمرز بن عون، وحممد بن أمحد بن أيب خلف، 

  .وحممد بن إسحاق الصاغاين



بكار ابن الريان، وحممد بن بكار العيشي، وحممد بن أيب وحممد بن إسحق املسييب، وبندار، وحممد بن 
بكر املقدمي، وحممد بن جعفر الوركاين، وحممد بن حامت السمني، وحممد بن حرب النشائي، وحممد بن 

رافع، وحممد بن رمح، وحممد بن سلمة، وحممد ابن سهل بن عسكر، وحممد بن عبد اهللا بن قهزاذ، 
افظ، وحممد بن عباد، وحممد بن الصباح الدواليب، وحممد بن طريف، وحممد بن عبد اهللا بن منري احل

وحممد بن عبد اهللا الرزي، وحممد بن عبداالعلى، وحممد بن عبدالرمحن بن سهم، وابن أيب الشوارب، 
وحممد بن عبيد بن حساب وحممد بن عمرو زنيج، وحممد بن عمرو بن أيب رواد، وأيب كريب، وحممد 

 وحممد بن قدامة البخاري، وحممد بن املثىن، وحممد بن مرزوق الباهلي، وحممد بن ابن الفرج اهلامشي،
مسكني اليمامي، وحممد بن معاذ بن معاذ، وحممد بن معمر القيسي، وحممد بن منهال الضرير، وحممد بن 

ىي مهران، وحممد بن النضر بن مساور، وحممد بن الوليد البسري، وحممد بن حيىي القطعي، وحممد بن حي
  املروزي الصائغ،

)١٢/٥٦٠(  

  

وحممد بن حيىي العدين، وحممود بن غيالن، وخملد بن خالد الشعريي، ومنجاب بن احلارث، ومنصور بن 
أيب مزاحم، وموسى بن قريش البخاري، ونصر بن علي، وهارون بن سعيد، وهارون احلمال، وهارون 

م بن خارجة، وواصل بن عبداالعلى، والوليد ابن معروف، وهدبة، وهرمي بن عبداالعلى، وهناد، واهليث
بن شجاع، ووهب بن بقية، وحيىي بن أيوب، وحيىي بن بشر، وحيىي بن حبيب، وحيىي بن حممد بن معاوية 

اللؤلؤي، وحيىي بن معني، وحيىي بن حيىي، ويعقوب الدورقي، ويوسف ابن محاد املعين، ويوسف بن 
يونس بن عبداالعلى، وأيب االحوص البغوي حممد، وأيب عيسى املروزي، ويوسف بن يعقوب الصفار، و

أيوب الغيالين سليمان، وأيب بكر بن خالد حممد، وأيب بكر بن أيب شيبة عبد اهللا، وأيب بكر بن نافع، وأيب 
بكر بن أيب النضر، وأيب بكر االعني حممد، وأيب داود السنجي سليمان، وأيب داود املباركي سليمان، 

راين، وأيب زرعة وأيب سعيد االشج، وأيب الطاهر بن السرح، وأيب غسان املسمعي مالك، وأيب الربيع الزه
وأيب قدامة السرخسي، وأيب كامل اجلحدري، وأيب مصعب الزهري، وأيب معمر اهلذيل، وأيب معن 

  .الرقاشي، وأيب نصر التمار، وأيب هشام الرفاعي
  .الصحيح" وعدم مئتان وعشرون رجال، أخرج عنهم يف 

، كعلي بن اجلعد، وعلي بن املديين، وحممد بن "صحيحه " وله شيوخ سوى هؤالء مل خيرج عنهم يف 
  .حيىي الذهلي

وقد ذكر احلاكم يف شيوخ مسلم أبا غسان مالكا النهدي، وإمنا يروي عن رجل عنه، وال أدركه، فإنه 
  . مات يف سنة تسع عشرة ومئتني- مع أيب نعيم -



)١٢/٥٦١(  

  

مسلما بناء على مساعه من حممد بن خالد " تارخيه " افظ ابو القاسم بن عساكر يف وقد ذكر احل
  .السكسكي فقط

  .والظاهر أنه لقيه يف املوسم، فلم يكن مسلم ليدخل دمشق فال يسمع إال من شيخ واحد، واهللا أعلم
اب الفراء شيخه، الراوون عنه علي بن احلسن بن أيب عيسى اهلاليل، وهو أكرب منه، وحممد بن عبد الوه

، واحلسني ابن حممد القباين، وأبو بكر حممد بن النضر بن سلمة "صحيحه " ولكن ما أخرج عنه يف 
" اجلارودي، وعلي ابن احلسني بن اجلنيد الرازي، وصاحل بن حممد جزرة، وأبو عيسى الترمذي يف 

اضي، وأبو سعيد حامت بن أمحد بن ، وأمحد بن املبارك املستملي، وعبد اهللا بن حيىي السرخسي الق"جامعه 
حممود الكندي البخاري، وإبراهيم بن إسحاق الصرييف، وإبراهيم بن أيب طالب رفيقه، وإبراهيم بن حممد 

  ).١(بن محزة، وابراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه 
محد بن ، وأبو عمرو أمحد بن نصر اخلفاف، وزكريا بن داود اخلفاف، وعبد اهللا بن أ"الصحيح " راوي 

عبد السالم اخلفاف، وأبو علي عبد اهللا ابن حممد بن علي البلخي احلافظ، وعبد الرمحن بن أيب حامت، 
وعلي ابن إمساعيل الصفار، وأبو حامد أمحد بن محدون االعمشي، وأبو حامد أمحد بن حممد بن الشرقي، 

ة احلافظ، وسعيد بن عمرو وأبو حامد أمحد بن علي بن حسنويه املقرئ أحد الضعفاء، وأمحد بن سلم
الربذعي، وأبو حممد عبد اهللا بن حممد بن الشرقي، والفضل بن حممد البلخي، وأبو بكر بن خزمية، وأبو 

  العباس السراج، وحممد بن عبد بن
__________  

  ).٢٠٣(سترد ترمجته يف اجلزء الرابع عشر برقم ) ١(
(*)  

)١٢/٥٦٢(  

  

بن عبدان، وحيىي بن حممد ابن صاعد، واحلافظ أبو عوانة، ونصر محيد، وحممد بن خملد العطار، ومكي 
  .بن أمحد بن نصر احلافظ
  .أملى علينا إسحاق الكوسج سنة إحدى ومخسني، ومسلم ينتخب عليه: قال أبو عمرو املستملي

  .لن نعدم اخلري ما أبقاك اهللا للمسلمني: وأنا أستملي، فنظر إليه اسحاق، وقال
  ).١(عن مسلم سوى حديث واحد "  جامعه "مل يرو الترمذي يف 

دفع إيل صاحل بن أيب صاحل ورقة من : ، قال)٢(حدثين أبو نصر اليوناريت : وقال أبو القاسم بن عساكر



  .حلاء شجرة خبط مسلم، قد كتبها بدمشق من حديث الوليد بن مسلم
  .قلت، هذا إسناد منقطع ال يثبت

امت يقدمان مسلما يف معرفة الصحيح على مشايخ عصرمها رأيت أبا زرعة وأبا ح: قال أمحد بن سلمة
)٣.(  

  مسعت إسحاق بن راهويه ذكر مسلما، فقال بالفارسية كالما: ومسعت احلسني بن منصور يقول
__________  

يف ) ٦٨٧" (جامعه " أخرجه يف " أحصوا هالل شعبان لرمضان " وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم ) ١(
إحصاء هالل شعبان لرمضان عن مسلم، حدثنا حيىي بن حيىي، حدثنا أبو معاوية، باب ما جاء يف : الصوم

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره: عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال
نسبة إىل : اليوناريت، بضم الياء، وسكون الواو، وفتح النون، وسكون االلف والراء، ويف آخرها تاء) ٢(
  .ونارت، وهي قرية على باب أصبهان، ينسب إليها احلافظ أبو نصر احلسن بن حممد بن إبراهيمي

  . ه٥٣٠وقد تويف بأصبهان يف حدود 
  .٤٢١ / ٣" اللباب " وهو مترجم يف 

" ذيب االمساء واللغات " ، و ٣٣٨ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ١٠١ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
، ١٨٧ / ١" جامع االصول " ، و ٥٨٩ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ٩١: سم االولاجلزء الثاين من الق

  .٣٣ / ١١" البداية والنهاية " و 
(*)  

)١٢/٥٦٣(  

  

  ).١! (أي رجل يكون هذا ؟ : معناه
وعقد ملسلم جملس الذاكرة، فذكر له حديث مل يعرفه، فانصرف إىل مرتله، وأوقد : مث قال أمحد بن سلمة

  .ال يدخل أحد منكم: ن يف الدارالسراج، وقال مل
احلديث، ويأخذ مترة مترة، ) ٢(قدموها، فقدموها إليه، فكان يطلب : أهديت لنا سلة متر، فقال: فقيل له

  .فأصبح وقد فين التمر، ووجد احلديث
  .رواها أبو عبد اهللا احلاكم

  ).٣(زادين الثقة من أصحابنا أنه منها مات : مث قال
: كان مسلم ثقة من احلفاظ، كتبت عنه بالري، وسئل أيب عنه، فقال:  حامتوقال عبدالرمحن بن أيب

  ).٤(صدوق 



أبو زرعة بالري، ومسلم : حفاظ الدنيا أربعة: مسعت حممد بن بشار يقول: قال أبو قريش احلافظ
  ).٥(بنيسابور، وعبد اهللا الدارمي بسمرقند، وحممد بن إمساعيل ببخارى 

__________  
  .اخلرب...مردا كابن بوذ: قال:  وفيه١٠٢ / ١٣" د تاريخ بغدا) " ١(

 ٣٧ / ٤" تذهيب التهذيب "  و ١٣٢٤": ذيب الكمال "  و ٥٨٩ / ٢" تذكرة احلفاظ " واخلرب يف 
 /١.  
  .يطلب": تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  ":ذيب الكمال " ، و ١٠٣ / ١٣" تاريخ بغداد " اخلرب مع قول أيب عبد اهللا يف ) ٣(

ذيب التهذيب " ، و ٣٤ / ١١" البداية والنهاية " ، و ١ / ٣٧ / ٤" تذهيب التهذيب " ، و ١٣٢٤
 "١٢٧ / ١٠.  
 وتوثيق أيب حامت مسلما مع أنه تلميذ للبخاري، والبخاري أوثق منه ٨٣ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٤(

وهوى، فإن مسلما وأحفظ، دليل على أن مقالة أيب حامت وأيب زرعة يف حق البخاري صادرة عن تعصب 
  .يقول أيضا مبقالة البخاري يف مسألة اللفظ

  .١٢٨ / ١٠" ذيب التهذيب " ، و ٥٨٩ / ٢" تذكرة احلفاظ " واخلرب يف 
  .، وخرج مثة٤٢٣: سبق هذا اخلرب يف الصفحة) ٥(

(*)  

)١٢/٥٦٤(  

  

كان حممد :  فقالأيهما أعلم ؟: سألت احلافظ ابن عقدة عن البخاري ومسلم: قال أبو عمرو بن محدان
  .عاملا، ومسلم عامل

يا أبا عمرو، قد يقع حملمد الغلط يف أهل الشام، وذلك أنه أخذ كتبهم، فنظر : فكررت عليه مرارا، فقال
فيها، فرمبا ذكر الواحد منهم بكنيته، ويذكره يف موضع آخر بامسه، يتوهم أيهما اثنان، وأما مسلم فقلما 

  ).١(ه كتب املسانيد، ومل يكتب املقاطيع وال املراسيل يقع له من الغلط يف العلل، الن
  .عىن باملقاطيع أقوال الصحابة والتابعني يف الفقه والتفسري: قلت

حممد بن حيىي، : إمنا أخرجت نيسابور ثالثة رجال: قال أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن االخرم احلافظ
  .ومسلم بن احلجاج، وإبراهيم بن أيب طالب

املسند الصحيح " صنفت هذا : مسعت مسلما يقول: مسعت أيب يقول: ني بن حممد املاسرجسيوقال احلس
  ).٢(من ثالث مئة ألف حديث مسموعة " 



  قل: مسعت حممد بن يعقوب االخرم يقول ما معناه: قال ابن مندة
__________  

املقاطيع النه كتب : ، وفيهما١٨٨ / ١" جامع االصول "  و ١٠٢ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .واملراسيل
  .وهو خطأ

  .٥٨٩ / ٢": تذكرة احلفاظ "  و ٣٤ / ١١" البداية والنهاية " واخلرب بلفظه يف 
  . ه-النه كتب احلديث على وج ؟ :  بلفظ١٢٨ / ١٠" ذيب التهذيب " ويف 

 ١٩٤ / ٥" وفيات االعيان " ، و ٣٣٨ / ١" طبقات احلنابلة " ، و ١٠١ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
" جامع االصول " ، و ١٥: بشرح النووي" مقدمة صحيح مسلم " ، و ٥٨٩ / ٢" تذكرة احلفاظ " و 
  .٣٣ / ١١" البداية والنهاية "  و ١٨٨، ١٨٧ / ١

(*)  

)١٢/٥٦٥(  

  

  .من احلديث) ٢(مما ثبت ) ١(ما يفوت البخاري ومسلما 
لوجه والثياب، عليه رداء حسن، رأيت شيخا حسن ا: مسعت أبا عبدالرمحن السلمي يقول: قال احلاكم

  .وعمامة قد أرخاها بني كتفيه
  .هذا مسلم: فقيل

قد أمر أمري املؤمنني أن يكون مسلم بن احلجاج إمام املسلمني، فقدموه : فتقدم أصحاب السلطان، فقالوا
  .يف اجلامع، فكرب، وصلى بالناس

  ).٣(سنة مخس عشرة " صحيحه " كنت مع مسلم يف تأليف : قال أمحد بن سلمة
  ).٤(وهو اثنا عشر ألف حديث : قال
حدثنا قتيبة، وأخربنا ابن رمح يعدان حديثني، اتفق لفظهما أو : يعين باملكرر، حبيث إنه إذا قال: قلت

  .اختلف يف كلمة
ما حتت أدمي السماء كتاب أصح من : مسعت أبا علي النيسابوري احلافظ يقول: قال احلافظ ابن مندة

  ).٥(كتاب مسلم 
__________  
  .ومسلم، بالرفع، وهو خطأ: يف االصل) ١(
  .يثبت:  بلفظ١٨٨ / ١" جامع االصول " اخلرب يف ) ٢(



ففيه نظر، النه قد فاما كثري من االحاديث " صحيحيهما " وإن كان يراد من هذا اخلرب ما دوناه يف 
  .مهاالصحيحة استدركها عليهما من ألف يف الصحيح كابن خزمية وابن حبان وغري

  .ست عشرة سنة: ١٤: بشرح النووي" مقدمة صحيح مسلم " يف ) ٣(
  .حديثا) ٣٠٣٣(من االحاديث غري املكررة " صحيح مسلم " جمموع ما يف ) ٤(

  .٥٨٩ / ٢" تذكرة احلفاظ " واخلرب يف 
، و ٥٨٩ / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ١٩٤ / ٥" وفيات االعيان " ، و ١٠١ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٥(
البداية والنهاية "  وقد قال ابن كثري يف ٣٣ / ١١" البداية والنهاية " ، و ١٨٨ / ١" جامع االصول " 
  .الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء" الصحيح " صاحب :  يف ترمجة مسلم٣٣ / ١١" 

خاري، فإن وذهبت املغاربة وأبو علي النيسابوري من املشارقة إىل تفضيل صحيح مسلم على صحيح الب
أرادوا تقدميه عليه يف كونه ليس فيه شئ من التعليقات إال القليل، وأنه يسوق االحاديث بتمامها يف 

  = (*)موضع واحد، وال يقطعها كتقطيع 

)١٢/٥٦٦(  

  

__________  
هلا ما " الصحيح " البخاري هلا يف االبواب، فهذا القدر ال يوازي قوة أسانيد البخاري واختياره يف = 
  .معاصرة الراوي لشيخه ومساعه منه" جامع " ورده يف أ

حصل ملسلم يف كتابه حظ عظيم مفرط مل حيصل : ١٢٧ / ١٠" ذيب التهذيب " وقال ابن حجر يف 
حممد بن إمساعيل، وذلك ملا اختص به من " صحيح " الحد مثله، حبيث إن بعض الناس كان يفضله على 

  .على أداء االلفاظ كما هي من غري تقطيع وال رواية مبعىنمجع الطرق، وجودة السياق واحملافظة 
اتفق العلماء رمحهم اهللا على أن أصح : ١٤": شرحه لصحيح مسلم " وقال االمام النووي رمحه اهللا يف 

  .البخاري ومسلم، وتلقتهما االمة بالقبول" الصحيحان : " الكتب بعد القرآن العزيز
  .ئد ومعارف ظاهرة وغامضةوكتاب البخاري أصحهما وأكثرمها فوا

  وقد صح أن مسلما
  .كان ممن يستفيد من البخاري، ويعترف بأنه ليس له نظري يف علم احلديث

وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو املذهب املختار الذي قاله اجلماهري وأهل االتقان 
  .واحلذق والغوص على أسرار احلديث

كتاب مسلم : نيسابوري احلافظ شيخ احلاكم أيب عبد اهللا بن البيعوقال أبو علي احلسني بن علي ال
  .أصح، ووافقه بعض شيوخ املغرب، والصحيح االول



ترجيح كتاب " املدخل " وقد قرر االمام احلافظ الفقيه النظار أبو بكر االمساعيلي رمحه اهللا يف كتابه 
ما يف هذه الكتب كلها أجود من :  أنه قالالبخاري، وروينا عن االمام أيب عبدالرمحن النسائي رمحه اهللا

  .كتاب البخاري
ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم ) القائل النووي: (قلت

بصناعة احلديث منه، وقد انتخب علمه عليه وخلص ما ارتضاه يف هذا الكتاب، وبقي يف ذيبه وانتقائه 
ومما ترجح به كتاب البخاري أن ... ألوف مؤلفة من االحاديث الصحيحةست عشرة سنة، ومجعه من

أن االسناد املعنعن له حكم املوصول " صحيحه " مسلما رمحه اهللا كان مذهبه، بل نقل االمجاع يف أول 
مسعت مبجرد كون املعنعن واملعنعن عنه كانا يف عصر واحد، وإن مل يثبت اجتماعهما، والبخاري ال : ب

  .ى االتصال حىت يثبت اجتماعهما، وهذا املذهبحيمله عل
وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة، وهي كونه أسهل متناوال من حيث انه جعل ...يرجح كتاب البخاري

لكل حديث موضعا واحدا يليق به، مجع فيه طرقه اليت ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده 
لب النظر يف وجوهه واستثمارها، وحيصل له الثقة جبميع ما املتعددة وألفاظه املختلفة فيسهل على الطا

أورده مسلم من طرقه خبالف البخاري، فإنه يذكر تلك الوجوه املختلفة يف أبواب متفرقة متباعدة، 
وكثري منها يذكره يف غري بابه الذي يسبق إىل الفهم أنه أوىل به، وذلك لدقيقة يفهمهما البخاري منه، 

  .ع طرقه وحصول الثقة جبميع ما ذكره البخاري من طرق هذا احلديثفيصعب على الطالب مج
(*)  

)١٢/٥٦٧(  

  

على أيب زرعة، فكل ما أشار " املسند " عرضت كتايب هذا : مسعت مسلما يقول: وقال مكي بن عبدان
  .إنه صحيح ليس له علة، فهو الذي أخرجت: علي يف هذا الكتاب أن له علة وسببا تركته، وكل ما قال

  ).١" (املسند " و أن أهل احلديث يكتبون احلديث مئيت سنة فمدارهم على هذا ول
  .ثقة، ولكنه كان جهميا: ، فقال)٢(فسألت مسلما عن علي بن اجلعد 

  .فسألته عن حممد بن يزيد، فقال، ال يكتب عنه
  .وسألته عن حممد بن عبد الوهاب، وعبد الرمحن بن بشر، فوثقهما

  .ال يكتب حديثه: يم، فقالوسألته عن قطن بن إبراه
قلت : حدثنا أبو بكر حممد بن علي النجار، مسعت إبراهيم بن أيب طالب يقول: قال أبو أمحد احلاكم

إمنا نقموا : عن أمحد بن عبدالرمحن الوهيب، وحاله قد ظهر، فقال" الصحيح " قد أكثرت يف : ملسلم
  .عليه بعد خروجي من مصر



 العوايل إال ما قل، كالقعنيب عن أفلح بن محيد، مث حديث محاد بن مسلم من" صحيح " ليس يف : قلت
  سلمة، ومهام ومالك والليث، وليس يف الكتاب حديث عال لشعبة، وال للثوري، وال السرائيل، وهو

__________  
  .١٥: بشرح النووي" مقدمة صحيح مسلم ) " ١(
تقدمت ترمجته يف اجلزء العاشر برقم هو علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري أبو احلسن البغدادي ) ٢(
)١٥٤.(  

(*)  

)١٢/٥٦٨(  

  

كتاب نفيس كامل يف معناه، فلما رآه احلفاظ أعجبوا به، ومل يسمعوه لرتوله، فعمدوا إىل أحاديث 
  .الكتاب، فساقوها من مرويام عالية بدرجة وبدرجتني، وحنو ذلك، حىت أتوا على اجلميع هكذا

  ". صحيح مسلم على) ١(املستخرج : " ومسوه
  ، وأبو عوانة يعقوب)٢(أبو بكر حممد بن حممد بن رجاء : فعل ذلك عدة من فرسان احلديث، منهم

__________  
 إىل كتاب البخاري ومسلم، فيخرج أحاديثه - من يريد تصنيف املستخرج -أن يأيت : املستخرج) ١(

صنف املستخرج مع إسناد البخاري بأسانيد لنفسه عن غري طريق البخاري أو مسلم فيجتمع إسناد امل
  .ومسلم يف شيخه أو من فوقه بدرجة أو أكثر

واملستخرج ال يلتزم يف منت احلديث لفظ الكتاب الذي استخرج عليه، بل يروي االلفاظ اليت وقعت له 
  .عن شيوخه مع االتفاق يف املعىن

املستخرجات إىل الكتاب الذي ورمبا وقعت املخالفة أيضا يف املعىن، فال جيوز أن تعزى متون ألفاظ 
استخرج عليه إال أن يعرف اتفاقهما يف اللفظ، ولذا نرى احلذاق من احملدثني يقولون بعد عزو احلديث 

  ".الصحيحني " وأصله يف : ملن أخرجه
  .فشرط املستخرج أال يروى حديث البخاري ومسلم عنهما

رفع من ذلك وال بد أن يكون بسند بل يروي حديثهما عن غريمها، وقد يرويه عن شيوخهما، أو أ
  .صحيح

  .وللمستخرجات فوائد جليلة
أن ما كان فيها من زيادة لفظ أو تتمة حملذوف أو زيادة شرح يف حديث أو حنو ذلك حكم : أحدها

  .بصحته، الا خارجة من خمرج الصحيح



  .أا قد تكون أعلى إسنادا: ثانيها
  .ند التعارضقوة احلديث بكثرة طرقه للترجيح ع: ثالثها
  .ما يقع فيها من حديث املدلسني بتصريح السماع، وهو يف الصحيح بالعنعنة: رابعها

  ما يقع فيها من التصريح باالمساء املبهمة واملهملة يف الصحيح يف االسناد: خامسها
  .أو املنت
  .ما يقع فيها من الفصل للكالم املدرج يف احلديث مما ليس من احلديث: سادسها

  . الصحيح غري مفصلويكون يف
ما يقع فيها من االحاديث املصرح برفعها، وتكون يف أصل الصحيح موقوفة أو كصورة : سابعها
  .املوقوفة
ما يقع فيها من حديث املختلطني عمن مسع منهم قبل االختالط، وهو يف الصحيح من حديث من : ثامنها

  .ل االختالط أو بعدهااختلط ومل يبني هل مساع ذلك احلديث فيه يف هذه الراوية قب
  .٦٨٦ص " تذكرة احلفاظ "  ه، مترجم يف ٢٨٦متوىف سنة ) ٢(

(*)  

)١٢/٥٦٩(  

  

االسفراييين، وزاد يف كتابه متونا معروفة بعضها لني، والزاهد أبو جعفر أمحد بن محدان ) ١(ابن إسحاق 
  .د الشاركي اهلرويالفقيه، وأبو حامد أمحد بن حمم) ٣(احلريي، وأبو الوليد حسان بن حممد ) ٢(

، وأبو نعيم أمحد )٥(، واالمام أبو علي املاسرجسي )٤(وأبو بكر حممد بن عبد اهللا بن زكريا اجلوزقي 
  ).٧(، وآخرون ال حيضرين ذكرهم اآلن )٦(بن عبد اهللا بن أمحد االصبهاين 

  ).٨(لوال البخاري ما راح مسلم وال جاء : قال الدارقطين
  ).٩(سلم خان حممش، ومعاشه من ضياعه بأستوا كان متجر م: وقال احلاكم

رأيت مسلم بن احلجاج حيدث يف خان : رأيت من أعقابه من جهة البنات يف داره، ومسعت أيب يقول
  .حممش، فكان تام القامة، أبيض الرأس واللحية، يرخي طرف عمامته بني كتفيه

  كنا عند أيب زرعة الرازي، فجاء مسلم: قال أبو قريش احلافظ
__________  

  .٧٧٩ص " تذكرة احلفاظ "  ه، مترجم يف ٣١٦متوىف سنة ) ١(
  .٧٦٢ص " تذكرة احلفاظ "  ه، مترجم يف ٣١١متوىف سنة ) ٢(
  .٨٩٥ص " تذكرة احلفاظ "  ه، مترجم يف ٣٤٤متوىف سنة ) ٣(



  .١٠١٤ص " تذكرة احلفاظ "  ه، مترجم يف ٣٨٨متوىف سنة ) ٤(
"  ه، انظر ٣٦٥جسي، وهو خطأ، وامسه احلسني بن حممد، تويف سنة يف االصل، أبو احلسن املاسر) ٥(

  .٩٥٦، ٩٥٥ص " تذكرة احلفاظ 
  .١٠٩٧ - ١٠٩٢ص " تذكرة احلفاظ "  ه، مترجم يف ٤٣٠املتوىف سنة ) ٦(
" ، عمل مستخرجا على ٤٢٥منهم أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد اخلوارزمي الربقاين املتوىف سنة ) ٧(

  ".الصحيحني 
  .١٠٢ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٨(

  .٣٤ / ١١" البداية والنهاية " ، و ١٨٨ / ١" جامع االصول " و 
كورة من نواحي نيسابور، تشتمل على : أستوا، بالضم مث السكون وضم التاء املثناة وواو وألف) ٩(

  .ثالث وتسعني قرية
(*)  

)١٢/٥٧٠(  

  

  .ابن احلجاج، فسلم عليه، وجلس ساعة، وتذاكرا
ومل ترك الباقي ؟ ليس : فقال" ! الصحيح " هذا مجع أربعة آالف حديث يف :  ذهب قلت اليب زرعةفلما

  .هلذا عقل، لو دارى حممد بن حيىي لصار رجال
مسلم، وأن الفضل الصائغ ألف على مثاله، " صحيح " شهدت أبا زرعة ذكر : قال سعيد الربذعي

  .شيئا يتسوقون بههؤالء أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا : فقال
ما أبعد هذا من : وأتاه يوما رجل بكتاب مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث السباط بن نصر، فقال

  .وهذا أطم: الصحيح، مث رأى قطن بن نسري، فقال يل
  ويروي عن أمحد: مث نظر، فقال

  .ابن عيسى، وأشار إىل لسانه، كأنه يقول الكذب
ليس : رك ابن عجالن، ونظراءه، ويطرق الهل البدع علينا، فيقولواحيدث عن أمثال هؤالء، ويت: مث قال

  .حديثهم من الصحيح ؟
  .فلما ذهبت إىل نيسابور ذكرت ملسلم إنكار أيب زرعة

إمنا أدخلت من حديث أسباط وقطن وأمحد ما رواه ثقات، وقع يل برتول، ووقع يل عن هؤالء : فقال
  .بارتفاع، فاقتصرت عليهم

  .فوأصل احلديث معرو



، وجفاه، وقال له "الصحيح " وقد قدم مسلم بعد إىل الري، فاجتمع بابن وارة، فبلغين أنه عاتبه على 
ما : صحاح، ومل أقل: إمنا قلت: إن هذا يطرق الهل البدع علينا، فاعتذر، وقال: حنوا من قول أيب زرعة

  .مل أخرجه ضعيف، وإمنا أخرجت هذا من الصحيح ليكون جمموعا ملن يكتبه
  .قبل عذره وحدثهف

واىف داود بن علي االصبهاين نيسابور أيام إسحاق بن راهويه، فعقدوا له جملس : وقال مكي بن عبدان
  .النظر، وحضر جملسه حيىي بن الذهلي ومسلم بن احلجاج، فجرت مسألة تكلم فيها حيىي، فزبره داود

)١٢/٥٧١(  

  

  .اسكت يا صيب، ومل ينصره مسلم: قال
  .وشكا إليه داودفرجع إىل أبيه، 

  .مسلم، ومل ينصرين: ومن كان مث ؟ قال: فقال أبوه
  .قد رجعت عن كل ما حدثته به: قال

  .ال أروي عنك أبدا: فبلغ ذلك مسلما، فجمع ما كتب عنه يف زنبيل، وبعث به إليه، وقال
خيتلف بعد علقت هذه احلكاية، عن طاهر بن أمحد، عن مكي، وقد كان مسلم : قال أبو عبد اهللا احلاكم

  ).١(هذه الواقعة إىل حممد بن حيىي، وإمنا انقطع عنه من أجل قصة البخاري 
  وكان احلافظ أبو عبد

  .اهللا بن االخرم أعرف بذلك، فأخرب عن الوحشة االخرية
كان مسلم بن احلجاج يظهر القول باللفظ، وال يكتمه، فلما استوطن البخاري نيسابور : ومسعته يقول

الف إليه، فلما وقع بني البخاري والذهلي ما وقع يف مسألة اللفظ، ونادى عليه، ومنع أكثر مسلم االخت
  .فقطعه أكثر الناس غري مسلم: الناس من االختالف إليه، حىت هجر، وسافر من نيسابور، قال

 أال من قال باللفظ فال حيل له أن حيضر جملسنا، فأخذ مسلم رداءه فوق: فبلغ حممد بن حيىي، فقال يوما
  .عمامته، وقام على رؤوس الناس

  .مث بعث إليه مبا كتب عنه على ظهر مجال
  ).٢(وكان مسلم يظهر القول باللفظ وال يكتمه : قال

لفظي بالقرآن خملوق، فال : أال من قال: حضرت جملس حممد بن حيىي، فقال: قال أبو حامد بن الشرقي
  .حيضر جملسنا

  ).٣(فقام مسلم من الس 
__________  



  . وما بعدها من هذا اجلزء٤٥٣انظر قصة البخاري مع حممد بن حيىي يف الصفحة ) ١(
  . من هذا اجلزء٤٦٠سبق اخلرب يف الصفحة ) ٢(
 / ٢" تذكرة احلفاظ " ، و ١٠٣ / ١٣" تاريخ بغداد " ، وهو يف ٤٦٠سبق اخلرب يف الصفحة ) ٣(

٥٨٩.  
(*)  

)١٢/٥٧٢(  

  

عن البخاري، حىت أوحش ما بينه وبني حممد بن حيىي بسببه كان مسلم يناضل : قال أبو بكر اخلطيب
)١.(  

" مث إن مسلما، حلدة يف خلقه، احنرف أيضا عن البخاري، ومل يذكر له حديثا، وال مساه يف : قلت
  ، وادعى"عن " ، بل افتتح الكتاب باحلط على من اشترط اللقي ملن روى عنه بصيغة "صحيحه 

  .، وال يتوقف يف ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلكاالمجاع يف أن املعاصرة كافية
  .وإمنا يقول ذلك أبو عبد اهللا البخاري، وشيخه علي بن املديين، وهو االصوب االقوى

  ).٢(وليس هذا موضع بسط هذه املسألة 
  له بعد أن) ٣" (االطراف " قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف أول 

__________  
، ٥٨٩ / ٢" تذكرة احلفاظ "  و ١٩٤ / ٥" وفيات االعيان " ، و ١٠٣ / ١٣" ريخ بغداد تا) " ١(

  .٣٤ / ١١" البداية والنهاية "  و ٥٩٠
" صحيحه " أن مسلما صرح يف مقدمة " صحيح مسلم " على " صحيح البخاري " من مرجحات ) ٢(

 واملعنعن عنه، وإن مل يثبت له حكم االتصال إذا تعاصر املعنعن" عن " أن احلديث املروي بلفظ 
  .اجتماعهما

  .والبخاري ال حيمله على االتصال حىت يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة
وقد تكلم مسلم يف مقدمة كتابه يف الرواية بالعنعنة، وأنه شرط فيها البخاري مالقاة الراوي ملن عنعن 

لبخاري، وإمنا اتفق أهل العلم أنه عنه، وأطال يف رد كالم البخاري والتهجني عليه، ومل يصرح أنه ا
فالن عن فالن وقد أحاط العلم بأما قد كانا يف عصر : إن كل حديث فيه: أراده، ورد مقالته، مث قال

واحد، وجائز أن يكون احلديث الذي روى الراوي قد مسعه منه، وشافهه به، غري أنا ال نعلم له منه 
 ؟ ؟ ؟ قط، أو تشافها حبديث، فالرواية ثابتة، واحلجة ا مساعا، ومل جند يف شئ من الروايات أما ؟

  .الزمة



  .إن هذا هو القول الشائع املتفق عليه بني أهل العلم باالخبار والروايات قدميا وحديثا: وقال
" و " أخربنا " فقط، وأما ما كان بلفظ " عن " واخلالف بني البخاري ومسلم يف احلديث املروي بلفظ 

  .فهو ومسلم فيه سواء، فإنه ال يكون إال باملشافهة" بأنا أن" و " حدثنا 
سنن أيب داود، والترمذي، : أطراف احلافظ ابن عساكر مجع فيه أطراف الكتب االربعة، وهي) ٣(

  .والنسائي، وابن ماجة
أبو حممد خلف بن حممد الواسطي، وأبو مسعود : من قبله احلافظان" الصحيحني " وقد مجع أطراف 

  .ن حممد الدمشقيإبراهيم ب
  = (*)مث عمد احلافظ 

)١٢/٥٧٣(  

  

مث سلك سبيله مسلم بن احلجاج، فأخذ يف ختريج كتابه وتأليفه، وترتيبه على ": صحيح البخاري " ذكر 
  .قسمني، وتصنيفه

وقصد أن يذكر يف القسم االول أحاديث أهل االتقان، ويف القسم الثاين أحاديث أهل الستر والصدق 
غري أن كتابه ..غوا درجة املتثبتني، فحالت املنية بينه وبني هذه االمنية، فمات قبل استتام كتابهالذين مل يبل

  .مع إعوازه اشتهر وانتشر
على ثالثة أقسام، وعلى ثالث طبقات من الرواة، وقد " الصحيح " أراد مسلم أن خيرج : وقال احلاكم

  .طبقة االوىل، وماتذكر هذا يف صدر خطبته، فلم يقدر له إال الفراغ من ال
إنه ال يذكر من االحاديث إال ما رواه صحايب مشهور له : مث ذكر احلاكم مقالة هي جمرد دعوى، فقال

  .راويان ثقتان فأكثر، مث يرويه عنه أيضا راويان ثقتان فأكثر، مث كذلك من بعدهم
 عنه رجالن، خرج ما عن املراد ذا أن هذا الصحايب أو هذا التابعي قد روى: فقال أبو علي اجلياين

  .حد اجلهالة
  والذي تأوله احلاكم على مسلم من اخترام: قال القاضي عياض
__________  

إىل مجع أطراف الكتب الستة يف كتاب واحد وهو غاية يف اجلودة " ذيب الكمال " املزي صاحب = 
  ".حتفة االشراف ملعرفة االطراف " وقد طبع بتمامه يف اهلند وامسه 

إنه كتاب معدوم النظري، مفعم الغدير، يشهد ملؤلفه على اطالع كثري، وحفظ :  فيه صاحب القاموسقال
  .كبري

  ".ذخائر املواريث " اختصره الشيخ عبد الغين النابلسي يف كتابه 



  .وهو مطبوع
وموضوع كتب االطراف أم يذكرون فيها حديث الصحايب مفردا كما يصنع أصحاب املسانيد إال 

 يذكرون من احلديث إال طرفا يعرف به، مث يذكرون مجيع طرق الشيخني وأهل السنن االربع وما أم ال
اشتركوا فيه من الطرق، وما اختص به كل واحد منهم، وإذا اشترك أهل الكتب الستة يف رواية حديث 

  أو بعضهم، أو انفرد به بعضهم ذكروا أين ذكر كل واحد منهم ذلك احلديث يف
ره أحدهم مفرقا يف موضعني أو أكثر ذكروا كل واحد من املوضعني، فيسهل بذلك كتابه، وإن ذك

معرفة طرق احلديث والبحث عن أسانيده يكتفي الباحث مبطالعة كتاب منها عن مطالعة مجيع هذه 
  .الكتب الستة، ويتمكن بالنظر فيها من معرفة موضع احلديث منها

(*)  

)١٢/٥٧٤(  

  

إنك إذا نظرت يف تقسيم مسلم يف : ، فأنا أقول)١( إال من الطبقة االوىل املنية له قبل استيفاء غرضه
  .كتابه احلديث على ثالث طبقات من الناس على غري تكرار، فذكر أن القسم االول حديث احلفاظ

  .إذا انقضى هذا، أتبعته بأحاديث من مل يوصف باحلذق واالتقان: مث قال
  .ء مذكورون يف كتابه ملن تدبر االبوابوذكر أم الحقون بالطبقة االوىل، فهؤال

والطبقة الثانية قوم تكلم فيهم قوم، وزكاهم آخرون، فخرج حديثهم عمن ضعف أو ام ببدعة، 
  .وكذلك فعل البخاري
  ).٢(فعندي أنه أتى بطبقاته الثالث يف كتابه، وطرح الطبقة الرابعة : مث قال القاضي عياض

  . وحديث الثانية إال الرتر القليل مما يستنكره الهل الطبقة الثانيةبل خرج حديث الطبقة االوىل،: قلت
مث خرج الهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثرية يف الشواهد واالعتبارات واملتابعات، وقل ان خرج 

، جلاء الكتاب يف حجم ما "الصحيح " هلم يف االصول شيئا، ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة يف 
 أخرى، ولرتل كتابه بذلك االستيعاب عن رتبة الصحة، وهم كعطاء بن السائب، وليث، ويزيد هو مرة

ابن أيب زياد، وأبان بن صمعة، وحممد بن إسحاق، وحممد بن عمرو بن علقمة، وطائفة أمثاهلم، فلم 
" د يف خيرج هلم إال احلديث بعد احلديث إذا كان له أصل، وإمنا يسوق أحاديث هؤالء، ويكثر منها أمح

  ،"مسنده 
__________  

  .وإىل هذا ذهب صاحب احلاكم أبو بكر البيهقي رمحه اهللا) ١(
  .٢٣: بشرح النووي" مقدمة صحيح مسلم " انظر 



  .٢٣: بشرح النووي" مقدمة صحيح مسلم " انظر ما قاله القاضي عياض رمحه اهللا يف ) ٢(
(*)  

)١٢/٥٧٥(  

  

  .وأبو داود، والنسائي وغريهم
طوا إىل إخراج أحاديث الضعفاء الذين هم أهل الطبقة الرابعة، اختاروا منها، ومل يستوعبوها فإذا احن

  .على حسب آرائهم واجتهادام يف ذلك
وأما أهل الطبقة اخلامسة، كمن أمجع على اطراحه وتركه لعدم فهمه وضبطه، أو لكونه متهما، فيندر أن 

  .خيرج هلم أمحد والنسائي
  . فيبينه حبسب اجتهاده، لكنه قليلويورد هلم أبو عيسى

  .ويورد هلم ابن ماجة أحاديث قليلة وال يبني
  ).١(واهللا أعلم، وقل ما يورد منها أبو داود، فإن أورد بينه يف غالب االوقات 

وأما أهل الطبقة السادسة كغالة الرافضة واجلهمية الدعاة، وكالكذابني والوضاعني، وكاملتروكني 
 الصبح، وحممد املصلوب، ونوح بن أيب مرمي، وأمحد اجلويباري، وأيب حذيفة املهتوكني، كعمر بن

  .فلم يصب) ٢(البخاري، فما هلم يف الكتب حرف، ما عدا عمر، فإن ابن ماجة خرج له حديثا واحدا 
  وكذا خرج ابن ماجة للواقدي حديثا واحدا،

__________  
 داود أحاديث ظاهرة الضعف مل يبينها مع أنه يف سنن أيب: نقل احلافظ ابن حجر عن النووي قوله) ١(

  .متفق على ضعفها، فال بد من تأويل كالمه
مما مل يبينه ومل ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد، أو " سننه " واحلق أن ما وجدناه يف : مث قال

  . داودرأى العارف يف سنده ما يقتضي الضعف، وال جابر له، حكم بضعفه، وال يلتفت إىل سكوت أيب
ويف غريه من " شرح املهذب " وهذا هو التحقيق، ولكنه خالف ذلك يف مواضع كثرية يف : قلت

  .تصانيفه فاحتج بأحاديث كثرية من أجل سكوت أيب داود عليها، فال تغتر بذلك
  .١٩٩ / ١" توضيح االفكار " نقله عنه الصنعاين يف 

  .١٨ / ١"  املورود فيما سكت عليه أبو داود املنهل العذب" وانظر ما قاله حممود حممد خطاب يف 
باب فضل الرباط يف سبيل اهللا من طريق حممد بن إمساعيل : يف اجلهاد " ٢٧٦٨" هو يف سننه برقم ) ٢(

بن مسرة، حدثنا حممد بن يعلى السلمي، حدثنا عمر بن صبح، عن عبد الرمحن بن عمرو، عن مكحول، 



لرباط يوم يف سبيل اهللا من وراء عورة " لى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا ص: عن أيب بن كعب، قال
  = (*)املسلمني حمتسبا من غري شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مئة سنة 

)١٢/٥٧٦(  

  

  ).١(فدلس امسه وأمه 
أخربنا : أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا، عن املؤيد بن حممد الطوسي، وأجاز لنا القاسم ابن غنيمة قال

ملؤيد، أخربنا حممد بن الفضل الفراوي، أخربنا عبد الغافر بن حممد، أخربنا حممد بن عيسى اجللودي ا
سنة مخس وستني وثالث مئة، أخربنا إبراهيم بن حممد بن سفيان، حدثنا مسلم بن احلجاج، حدثنا 

 عليه مسعت رسول اهللا صلى اهللا: شيبان، حدثنا أبو األشهب، عن احلسن، عن معقل بن يسار، قال
ما من عبد يسترعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت، وهو غاش لرعيته، إال حرم اهللا عليه اجلنة : " وسلم يقول

) "٢.(  
__________  

صيامها وقيامها، ورباط يوم يف سبيل اهللا من وراء عورة املسلمني حمتسبا من شهر رمضان أفضل عند = 
يامها، فإن رده اهللا إىل أهله ساملا مل تكتب عليه سيئة ألف اهللا وأعظم أجرا من عبادة ألف سنة صيامها وق

  ".سنة، وتكتب له احلسنات، وجيرى له أجر الرباط 
  هذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن يعلى: ١٧٧ورقة " الزوائد " قال البوصريي يف 

وشيخه عمر بن صبح، ومكحول مل يدرك أيب بن كعب ومع ذلك فهو مدلس وقد عنعنه، وقال عبد 
وآثار املوضع ظاهرة عليه، :  يف باب الرباط٢٤٥ / ٢" الترغيب والترهيب " لعظيم املنذري يف كتاب ا

" وال عجب، فراويه عمر بن صبح اخلراساين، ولوال أنه يف االصول ما ذكرته، وقال احلافظ ابن كثري يف 
النه من رواية عمر بن صبح أخلق ذا احلديث أن يكون موضوعا ملا فيه من اازفة، و": جامع املسانيد 

  .أحد الكذابني املعروفني بوضع احلديث
حدثنا : باب ما جاء يف الزينة يوم اجلمعة، فقال: يف إقامة الصالة) ١٠٩٥(برقم " سننه " اورده يف ) ١(

أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا شيخ لنا، عن عبداحلميد، عن حممد ابن حيىي بن حبان، عن يوسف بن عبد 
ما على أحدكم لو اشترى ثوبني : " خطبنا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: سالم، عن ابيه، قالاهللا بن 

 ورواه، عبد بن محيد، عن أيب بكر بن أيب شيبة، ٦٢٥قال املزي يف ورقة " ليوم اجلمعة سوى ثويب مهنته 
واقدي، فقد لكن منت احلديث صحيح من غري طريق ال: عن الواقدي، عن عبداحلميد بن جعفر، قلت

ورقه " الزوائد " باسناد صحيح كما قال البوصريي يف ) ١٠٩٥(وابن ماجة ) ١٠٧٨(رواه، أبو داود 
٧٢.  



: باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار، ويف االمارة: يف االميان) ١٤٢(هو يف صحيح مسلم ) ٢(
يب نعيم، عن أيب االشهب  من طريق أ١١٣، ١١٢ / ١٣باب فضيلة االمام العادل، وأخرجه البخاري 

  .٢٧ و ٢٥ / ٥" املسند " ذا االسناد، وهو يف 
(*)  

)١٢/٥٧٧(  

  

: حدثنا مسلم، حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس، حدثنا عاصم ابن حممد، عن أبيه، قال عبد اهللا: وبه
  ).١" (نان ال يزال هذا االمر يف قريش ما بقي من الناس اث: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، أخربنا )٢(قرأت على زينب بنت عمر بن كندي، عن املؤيد، وأخربنا القاسم ابن أيب بكر االربلي 
املؤيد، أخربنا الفراوي، أخربنا عبد الغافر، أخربنا ابن عمرويه، حدثنا ابن سفيان، مسعت مسلما، حدثنا 

  عبد
كنت أغتسل أنا ورسول اهللا : ئشة، قالت، حدثنا أفلح بن محيد، عن القاسم، عن عا)٣(اهللا بن مسلمة 

  ).٤(صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد، ختتلف أيدينا فيه من اجلنابة 
  .عدي بن عمرية الكندي خرج له مسلم، ما روى عنه غري قيس ابن أيب حازم: فصل

  .وخرج مسلم لقطبة بن مالك، وما حدث عنه سوى زياد بن عالقة
  .ا روى عنه سوى ولده أيب مالك االشجعيوخرج مسلم لطارق بن أشيم، وم

  .وخرج لنبيشة اخلري، وما روى عنه إال أبو املليح اهلذيل
  .ذكرنا هؤالء نقضا على ما ادعاه احلاكم من أن الشيخني ما خرجا إال ملن روى عنه اثنان فصاعدا

__________  
ريق أيب الوليد، عن  من ط٣٨٩ / ٦يف أول االمارة، وأخرجه البخاري ) ١٨٢٠(هو يف مسلم ) ١(

  .عاصم بن حممد ذا االسناد
  .بكسر اهلمزة) ٢(

هذه النسبة إىل إربل، وهي قلعة على مرحلتني من : وسكون الراء وفتح الباء املوحدة، ويف آخرها الالم
  .املوصل

  .مسلم وهو خطأ، وعبد اهللا بن مسلمة هو القعنيب: يف االصل) ٣(
باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة، :  احليضيف) ٤٥) (٣٢١(هو يف صحيح مسلم ) ٤(

من طريق عبد اهللا ..باب هل يدخل اجلنب يده يف االناء:  يف الغسل٣٢١، ٣٢٠ / ١وأخرجه البخاري 



  .بن مسلمة ذا االسناد
(*)  

)١٢/٥٧٨(  

  

ن علماء الناس، كان مسلم بن احلجاج م: نقل أبو عبد اهللا احلاكم أن حممد بن عبد الوهاب الفراء قال
  .ومن أوعية العلم

رأيت أبا زرعة وأبا حامت : مسعت أبا الفضل حممد بن إبراهيم، مسعت أمحد بن سلمة يقول: احلاكم
  يقدمان مسلم بن احلجاج يف معرفة

  .الصحيح على مشايخ عصرمها
وما أرى أنه على الرجال، " املسند الكبري " مث ذكر مصنفات إمام أهل احلديث مسلم رمحه اهللا كتاب 

، "والكىن ) ١(االسامي " ، رأيت بعضه خبطه، كتاب "اجلامع على االبواب " مسعه منه أحد، كتاب 
االفراد " ، كتاب "الوحدان " ، كتاب "العلل " ، كتاب "التمييز " ، كتاب "املسند الصحيح " كتاب 

االنتفاع " ، كتاب "بن شعيب عمرو " ، كتاب "سؤاالته أمحد ابن حنبل " ، كتاب "االقران " ، كتاب "
" ، كتاب "مشايخ شعبة " ، كتاب "مشايخ الثوري " ، كتاب "مشايخ مالك " ، كتاب "بأهب السباع 

أوهام احملدثني " ، كتاب "أوالد الصحابة " ، كتاب "املخضرمني " ، كتاب "من ليس له إال راو واحد 
  ".أفراد الشاميني " ، كتاب "الطبقات " ، كتاب "

  .رد احلاكم تصانيف له مل أذكرهامث س
حدثنا وأخربنا ومسعت، فليس يف الدنيا شئ : إذا قال ابن جريج: مسعت مسلما يقول: قال أمحد بن سلمة

  ).٢(أثبت من هذا 
لو أن أهل احلديث يكتبون احلديث مئيت سنة، فمدارهم على : مسعت مسلما يقول: قال مكي بن عبدان

  ).٣" (املسند " هذا 
__________  

  .االمساء: ٥٩٠ / ٢" تذكرة احلفاظ " يف ) ١(
وذلك الن ابن جريج على جاللة قدره واتساع دائرته يف احلفظ، كان مشهورا بالتدليس، فإذا ) ٢(

  .صرح بالتحديث فقد انتفت شبهة تدليسه
  .٥٦٨: سبق اخلرب يف الصفحة) ٣(

(*)  

)١٢/٥٧٩(  



  

  ).١" (مسنده الكبري " عىن به : قلت
  "املسند " ما وضعت يف هذا : لشرقي، عن مسلم قالوعن ابن ا

  ).٢(شيئا إال حبجة، وال أسقطت شيئا منه إال حبجة 
  .تويف مسلم يف شهر رجب سنة إحدى وستني ومئتني بنيسابور، عن بضع ومخسني سنة، وقربه يزار

  
  ).٣(، البغدادي الصويف املسوحي شيخ الزهاد، أبو علي، احلسن بن علي*  املسوحي - ٢١٨

  .حكى عن بشر بن احلارث، وصحب سريا السقطي
  .وكان أول من عقدت له حلقة ببغداد للكالم يف احلقائق

  .اجلنيد، وابن مسروق، وأبو حممد اجلريري، والقاضي أبو عبد اهللا احملاملي: حكى عنه
  .صحبه أبو محزة البغدادي: وقيل

  .حسن أستاذنا، رحم اهللا حسنا: كثريامسعت غري واحد، مسعوا أبا محزة يقول : قال ابن االعرايب
__________  

 بسياق أمت، وهذا يدل ٥٦٨: وقفة، فإن اخلرب قد تقدم يف ص" مسنده الكبري " عىن به : يف قوله) ١(
  .الذي مل يسمعه أحد" املسند " هذا ال " صحيحه " على أنه يريد بذلك 

  .٥٩٠ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
 ٣، النجوم الزاهرة ٢١٣ / ٣ب، اللباب  / ٥٣٠: ، االنساب، ورقة٣٦٧، ٣٦٦ / ٧تاريخ بغداد * 
 /٢٥، ٢٤.  
هذه النسبة إىل املسوح، وهو : املسوحي، بضم امليم والسني، وسكون الواو ويف آخرها حاء مهملة) ٣(

  .مجع مسح
  .ولعله لقب به على الضد النه كان يدخل البادية بإزار ورداء: قال ابن االثري يف اللباب

*)(  

)١٢/٥٨٠(  

  

  كانت له حلقة يف جامع بغداد، مث بعده حلقة أيب: قال ابن االعرايب
  .محزة البغدادي

  .وكان املسوحي ال جياوز علم الوصول والعبادات واالرادات واالحوال دون املعارف
  .وقال غريه كان عذب العبارة، قانعا زاهدا، يأوي إىل مسجد



كلمت حسنا : دي، حدثنا جعفر اخللدي، مسعت اجلنيد يقولمسعت أبا العباس البغدا: وقال السلمي
  .لو مات من حتت السماء ما استوحشت) ! ١(املسوحي يف شئ من االنس، فقال يل وحيك، االنس 

  .تويف املسوحي بعد سنة ستني ومئتني: قلت
  

  .البصري القطان احلافظ، أحد من يضرب حبفظه املثل) د * ( عيسى بن شاذان- ٢١٩
بد اهللا بن رجاء، ومسلم بن إبراهيم، وأيب عمر احلوضي، وإبراهيم بن أيب سويد، ع: حدث عن
  .وطبقتهم

أبو داود، وأبو عروبة احلراين، وعلي بن عبد اهللا بن مبشر الواسطي، وأبو بكر بن أيب : حدث عنه
  .داود، وآخرون
  .وهو قدمي املوت

وال عيسى : من أيب جعفر النفيلي، فقلتما رأيت أحفظ : مسعت أبا داود يقول: قال أبو عبيد اآلجري
  ).٢(وال عيسى بن شاذان : بن شاذان ؟ قال

__________  
، ذيب ٥٦١ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٢٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١٠٨٠: ذيب الكمال* 

  .٣٠٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥١: ، طبقات احلفاظ٢١٣، ٢١٢ / ٨التهذيب 
، وقال ٥٦١ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ٢(ما االنس ؟ :  وفيه٣٦٧ / ٧" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(

ما رأيت أمحد مدح إنسانا قط إال عيسى : قال أبو داود: ٢ / ٢٨ / ٣" تذهيب التهذيب " الذهيب يف 
  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف ": التهذيب " بن شاذان، وجاء يف 

(*)  

)١٢/٥٨١(  

  

  .بقي إىل حدود مخسني ومئتني: قلت
قرأت على أمحد بن هبة اهللا، عن عبداملعز بن حممد، أخربنا زاهر ابن طاهر، أخربنا أبو سعد 

الكنجروذي، أخربنا حممد بن حممد احلافظ، حدثنا أبو عروبة، حدثنا عيسى بن شاذان، حدثنا إبراهيم 
قال : رة، قالبن أيب سويد، حدثنا محاد بن سلمة، أخربنا يونس وحبيب وهشام، عن حممد، عن أيب هري

  ).١" (االميان ميان، والفقه ميان، واحلكمة ميانية : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  

ابن ) ٢( بن مروان االمام احملدث احلجة، أبو جعفر حممد بن عبدامللك) د، ق* ( الدقيقي - ٢٢٠



  ).٣(احلكم، الواسطي الدقيقي 
  .ولد بعد الثمانني ومئة

__________  
باب تفاضل أهل االميان فيه من طريق أيب الربيع : يف االميان) ٥٢( وأخرجه مسلم إسناده صحيح،) ١(

 / ٦الزهراين، عن محاد، عن أيوب السختياين، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، وأخرجه البخاري 
 من طريق أيب اليمان عن شعيب عن الزهري، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، ٣٨٧

 من طريق حممد بن بشار، عن ابن أيب عدي، عن شعبة عن سليمان ٧٧، ٧٦ / ٨ا وأخرجه أيض
االعمش، عن ذكوان عن أيب هريرة وأخرجه من طريق أيب اليمان عن شعيب، عن أيب الزناد، عن 

  .االعرج، عن أيب هريرة
 / ٥، االنساب ٣٠٦ / ١، طبقات احلنابلة ٣٤٧، ٣٤٦ / ٢، تاريخ بغداد ٥ / ٨اجلرح والتعديل * 

، ميزان ٢ / ٢٢٧ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٣٥: ، ذيب الكمال٥٠٥ / ١، اللباب ٣٢٦
، ذيب ٤٠ / ١١، تاريخ ابن كثري ٣١ / ٤، الوايف بالوفيات ٣٤ / ٢، العرب ٦٣٢ / ٣االعتدال 
، شذرات ٣٤٩: ، خالصة تذهيب الكمال٤٢ / ٣، النجوم الزاهرة ٣١٨، ٣١٧ / ٩التهذيب 
  .١٥١ / ٢الذهب 

  ".ثوبان "  إىل ٥٠٥ / ١" اللباب " حترفت يف ) ٢(
هذه النسبة إىل الدقيق وبيعه : الدقيقي، بفتح الدال املهملة، والياء الساكنة آخر احلروف بني القافني) ٣(

  .وطحنه
(*)  

)١٢/٥٨٢(  

  

يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، ويعلى بن عبيد، وأيب أمحد الزبريي، وسعيد بن عامر، : ومسع من
عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري، وأيب علي احلنفي، وسلم بن سالم الواسطي، ومعلى بن عبد و

الرمحن، وأيب عاصم النبيل، وسعيد بن سالم العطار، ومسلم بن إبراهيم، وعمرو بن عاصم وسليمان بن 
  .حرب، وخلق

م بن عرفة، وعبد الرمحن أبو داود، وابن ماجة، وإبراهيم احلريب، وحيىي بن صاعد، وإبراهي: حدث عنه
بن أيب حامت، وحممد بن عمرو ابن البختري، وأبو سعيد بن االعرايب، وإمساعيل الصفار، وأمحد بن 

  .سليمان العباداين، وآخرون
  ).١(صدوق : قال أبو حامت



  ).٢(ثقة : وقال الدارقطين
  .وقع يل جزءان من حديثه: قلت

  .تويف يف شوال سنة ست وستني ومئتني
أبو العباس أمحد بن عبداحلميد بن عبد اهلادي املقدسي، أخربنا الفقيهان عبد اهللا بن أمحد بن أخربنا 

أخربتنا شهدة الكاتية، أخربنا احلسني بن أمحد، أخربنا علي بن : حممد، وعبد الرمحن بن إبراهيم، قاال
ر بن عمر الزهراين، حممد املعدل، حدثنا حممد بن عمرو الرزاز، حدثنا حممد بن عبد امللك، حدثنا بش

  حدثنا هشام بن سعد، عن سعيد بن
__________  

) " ٢ (٣٢٦ / ٥" االنساب " ، و ٣٤٧ / ٢" تاريخ بغداد " ، و ٥ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
"  كما وثقه حممد بن عبد اهللا بن سليمان احلضرمي وقال ابن حجر يف ٣٤٧ / ٢" تاريخ بغداد 

  ". الثقات ذكره ابن حبان يف": التهذيب 
(*)  

)١٢/٥٨٣(  

  

أيب هالل، عن ربيعة بن يوسف، عن عياض بن عقبة الفهري، عن عبد اهللا ابن عمرو، مسعت رسول اهللا 
  ).١" (من مات ليلة اجلمعة أو يوم اجلمعة، وقاه اهللا فتنة القرب : " صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .غريب
  

 بن سليمان، الكندي احلمصي،  أمحد بن الفرجالشيخ املعمر احملدث، أبو عتبة*  احلجازي - ٢٢١
  .امللقب باحلجازي املؤذن

بقية بن الوليد، وضمرة بن ربيعة، وحممد بن حرب، وأيوب بن سويد الرملي، وابن أيب : حدث عن
فديك، وعمر بن عبد الواحد الدمشقي، وعقبة بن علقمة البريويت، وحممد بن يوسف الفريايب، وأيب 

  املغرية
__________  

خيطئ كثريا، وقال ": الثقات " عنده مناكري، وقال ابن حبان يف : ربيعة بني سيف، قال البخاري) ١(
ضعيف احلديث عنده مناكري، وشيخه عياض بن عقبة الفهري مل أجد من ترمجه : عبد احلق االزدي

 من باب ما جاء يف من مات يوم اجلمعة: يف اجلنائز) ١٠٧٤(، والترمذي ١٦٩ / ٢واخرجه أمحد 
طريق أيب عامر العقدي، عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أيب هالل، عن ربيعة بن سيف، عن عبد اهللا 



 ٢وهذا منقطع، فإن ربيعة بن سيف ال يعرف له مساع من عبد اهللا بن عمرو، وأخرجه أمحد ...بن عمرو
: املصري يقول من طريقني عن بقية حدثين معاوية بن سعيد التجييب، مسعت أبا قبيل ٢٢٠ و ١٧٦/ 

  . صرح بالتحديث- وهو ابن الوليد -وهذا سند حسن بقية ..مسعت عبد اهللا بن عمرو ابن العاص
ومعاوية بن سعيد وثقه ابن حبان، وروى عنه أكثر من اثنني، وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك 

  عند أيب يعلى
احللية " ديث جابر عند أيب نعيم يف  ويف سنده يزيد الرقاشي، وآخر من ح٣١٩ / ٢" امع " كما يف 

  . وسنده ضعيف١٥٦، ١٥٥ / ٣" 
، ٣٤٢ / ١، اللباب ٦٢ / ٤، االنساب ٣٤١، ٣٣٩ / ٤، تاريخ بغداد ٦٧ / ٢اجلرح والتعديل * 

، ٦٧ / ١، ذيب التهذيب ٢٨٧ / ٧، الوايف بالوفيات ٤٩ / ٢، العرب ١٢٨ / ١ميزان االعتدال 
، ٤٣٦ / ١، ذيب ابن عساكر ١٦٢ / ٢، شذرات الذهب ٢٤٦، ٢٤٥ / ١، لسان امليزان ٦٩

٤٣٨.  
(*)  

)١٢/٥٨٤(  

  

  .اخلوالين، وحممد بن محري، وعثمان بن عبدالرمحن الطرائفي، وطائفة
  .وكانت له رحلة وعناية باحلديث

  .وعمر دهرا، واحتج إليه
مد بن إسحاق السراج، وموسى بن هارون، وحممد بن جرير، وحم" السنن " النسائي يف غري : وتفرد عنه

وحيىي بن صاعد، وابن جوصا، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وأبو العباس االصم، وأبو الربيك حممد بن 
حسني االطرابلسي، ويوسف بن يعقوب االزرق، وخيثمة بن سليمان، وحممد بن جعفر بن مالس، وأبو 

  .الدحداح أمحد بن حممد، وآخرون
  ).١(لصدق حمله عندنا ا: قال ابن أيب حامت
  .كان حممد بن عوف يضعفه، ويتكلم فيه: وقال ابن عدي

  .وكان ابن جوصا يضعفه
  .قد احتمله الناس، وليس ممن حيتج به: قال ابن عدي

  .كان جارنا، وكان مؤذن اجلامع، وكان خيضب باحلمرة: وقال عبد الغافر بن سالمة
  ).٢(منه شيئا إنه كذاب، فلم نسمع : وكان ابن عوف وعمي وأصحابنا يقولون

  هو كذاب، رأيته يف سوق الرسنت، وهو يشرب: وقال حممد بن عوف: قال



  .مع مردان وهو يتقيأ، وأنا مشرف عليه من كوة بيت كانت يل فيه جتارة سنة تسع عشرة ومئتني
  ،)٤(، يسمونه الغداف )٣(وكان يف أيام أيب اهلرماس 

__________  
  .٤٣٧ / ١، وذيب بن عساكر ٣٣٩ / ٤اد  تاريخ بغد٦٧ / ٢اجلرح والتعديل ) ١(
  .٣٤١ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .اهلرناس، بالنون: ٣٤٠ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  .غراب كبري، ضخم اجلناحني: الغداف) ٤(

(*)  

)١٢/٥٨٥(  

  

اين الغداف فيجئ : مسامري كبار، إذا أخذوا من يريدون قتله صاحوا) ١(كان له تراس فيه أربعة 
  .قتلهفي

  ).٢(قتل غري واحد بترسه 
  ).٣(رأيت أبا احلسن بن جوصا يضعف أمره : وقال أبو أمحد احلاكم

إنه ولد سنة تسع وثالثني ومئتني، ومات سنة إحدى وعشرين : زلق ابن ماكوال زلقة، فقال: قلت
  .وثالث مئة

  ).٤(بلغين أنه تويف حبمص سنة إحدى وسبعني ومئتني : وقال اخلطيب
أبو عتبة احلجازي كذاب، كتبه اليت عنده لضمرة وابن : قال حممد بن عوف: الغافر بن سالمةوقال عبد 

  .أيب فديك من كتب أمحد بن النضر، وقعت إليه، وليس عنده يف حديث بقية أصل، هو أكذب خلق اهللا
  .غالب رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قاله ابن عدي، فريوى له مع ضعفه: قلت

أخربنا عبد : يل بن عبدالرمحن، أخربنا عبد اهللا بن قدامة الفقيه، واحلسني بن هبة اهللا، قاالأخربنا امساع
  الواحد بن حممد، أخربنا عبد الكرمي بن املومل حضورا، أخربنا عبدالرمحن بن أيب نصر، أخربنا خيثمة

لسري، عن عبيداهللا بن ابن سليمان، حدثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج، حدثنا بقية، حدثين عبد احلميد بن ا
  :عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال

__________  
  .أربع وهو خطأ" ذيب ابن عساكر " و " تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .٤٣٧ / ١" ذيب ابن عساكر " ، و ٣٤٠ / ٤" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٢(
  .٦٣ / ٥" االنساب " ، و ٣٤٠ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٣(



  .٣٤١ / ٤" اد تاريخ بغد) " ٤(
(*)  

)١٢/٥٨٦(  

  

  ".ليس يف صالة اخلوف سهو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١(عبداحلميد ليس مبعتمد 

  
ابن عبد اجلبار بن كامل، االمام احملدث الفقيه الكبري، ) د، ق، س، ت * ( الربيع بن سليمان- ٢٢٢

ملؤذن، صاحب االمام الشافعي، وناقل علمه، وشيخ بقية االعالم، أبو حممد، املرادي، موالهم املصري ا
  .املؤذنني جبامع الفسطاط ومستملي مشايخ وقته
  .مولده يف سنة أربع وسبعني ومئة أو قبلها بعام

مسع عبد اهللا بن وهب، وبشر بن بكر التنيسي، وأيوب بن سويد الرملي، وحممد بن إدريس املطليب، 
  . أيب مرمي، وأبا صاحل، وعددا كثرياوحيىي بن حسان، وأسد السنة، وسعيد بن

  ومل يكن صاحب رحلة، فأما ما يروى أن الشافعي بعثه إىل بغداد
__________  

منكر، مث أورده، : من ااهيل، وقال عن خربه هذا: ، فقال٥٤١ / ٢" امليزان " ترمجه املؤلف يف ) ١(
 موضوعا يشري إىل هذا، ورواه عبداحلميد جمهول روى عن ابن عمر حديثا: وقال أبو حامت الرازي

  ، من طريقني عن أيب عتبة أمحد بن الفرج٥٨ / ٢الدارقطين 
" اجلامع الصغري " ذا االسناد، وقال، تفرد به عبداحلميد بن السري وهو ضعيف، وأورده السيوطي يف 

 ١٥٤ / ٢" مع ا" ، ويف الباب عن ابن مسعود عند الطرباين قال اهليثمي يف "جزئه " ونسبه خليثمة يف 
  .فيه الوليد بن الفضل ضعفه ابن حبان والدارقطين

، تذهيب ٤٠٨، ٤٠٧: ، ذيب الكمال٧٩: ، طبقات الفقهاء للشريازي٤٦٤ / ٣اجلرح والتعديل * 
، طبقات الشافعية للسبكي ٤٥ / ٢، العرب ٥٨٧، ٥٨٦ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٢١٩ / ١التهذيب 

: ، طبقات احلفاظ٢٤٦، ٢٤٥ / ٣، ذيب التهذيب ٤٨ / ١١ ، تاريخ ابن كثري١٣٩، ١٣٢ / ٢
 / ٢، شذرات الذهب ٦: ، طبقات الشافعية البن هداية اهللا١١٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٢
  .٧٧ / ٥، املنتظم ١٥٩

(*)  

)١٢/٥٨٧(  



  

  .بكتابه إىل أمحد بن حنبل، فغري صحيح
" بواسطة، يف كتبهم، والواسطة الذي يف أبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وأبو عيسى : حدث عنه

  .هو حممد بن إمساعيل السلمي" اجلامع 
ومنهم أبو زرعة، وأبو حامت، وزكريا الساجي، وصاحل بن حممد، وابن أيب داود، وابن صاعد، وأبو نعيم، 

 عبدامللك بن عدي، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو بكر بن زياد النيسابوري، وعبد الرمحن بن أيب حامت،
وحممد بن هارون الروياين، وأبو عوانة االسفراييين، وأبو احلسن بن جوصا، وأبو علي بن حبيب 

احلصائري، وعيسى بن موسى البلدي، وأمحد ابن زاذ الفارسي، وأبو العباس االصم، وأمحد بن مسعود 
  .العكري، وأبو الفوارس بن الصابوين، وخلق كثري بن املشارقة واملغاربة

  .واشتهر امسه، وازدحم عليه أصحاب احلديثوطال عمره، 
التذكرة " ونعم الشيخ كان، أفىن عمره يف العلم ونشره، ولكن ما هو مبعدود يف احلفاظ، وامنا كتبته يف 

  .وهنا المامته وشهرته بالفقه واحلديث" 
  ).١(ال بأس به : قال النسائي وغريه

  .وقال أبو سعيد بن يونس وغريه
  .ثقة

  ).٢(كل حمدث حدث مبصر بعد ابن وهب كنت مستمليه :  أنه قالورووا عن الربيع
  ).٣(كان الربيع يقرأ باالحلان : وقال علي بن قديد املصري

__________  
 / ٣" اجلرح والتعديل " ، وصدقه أبو حامت، ووثقه وصدقه ابنه يف ٤٠٨": ذيب الكمال ) " ١(

٤٦٤.  
  .٥٨٧ / ٢ " تذكرة احلفاظ" ، و ٤٠٨": ذيب الكمال ) " ٢(
  .١٣٤ / ٢" طبقات الشافعية ) " ٣(

(*)  

)١٢/٥٨٨(  

  

الربيع راوية : وقال أيضا) ١(لو أمكنين أن أطعمك العلم الطعمتك : وروي عن الشافعي أنه قال للربيع
  ).٢(كتيب 

ذكر حممد بن إمساعيل الترمذي أمساء من أخذ عن الربيع كتب الشافعي، : وقال أبو عمر بن عبد الرب



  ).٣( إليه فيها من اآلفاق، فسمى حنو مئيت رجل ورحل
وكان الربيع ال يؤذن يف منارة جامع مصر أحد قبله، وكانت الرحلة إليه يف كتب : قال أبو عمر

  .الشافعي، وكانت فيه سالمة وغفلة
  .ومل يكن قائما بالفقه

 يبلغ رتبة الربيع يف احلديث قد كان من كبار العلماء، ولكن ما يبلغ رتبة املزين، كما أن املزين ال: قلت
)٤.(  

للشافعي انتقاه " املسند " عن الربيع باالجازة، وقد مسعنا من طريقه " جامعه " وقد روى أبو عيسى يف 
  لينشط لروايته للرحالة،" االم " أبو العباس االصم من كتاب 

  .وإال فالشافعي رمحه اهللا مل يؤلف مسندا
من صدق اهللا يف االمور جنا من خشي اهللا مل * يال ما أسرع الفرجا صربا مج: وقيل إن هذا الشعر للربيع

  )٥(ومن جا اهللا كان حيث رجا * ينله أذى 
__________  

  .١٣٤ / ٢" طبقات الشافعية ) " ١(
  .١٣٤ / ٢" طبقات الشافعية ) " ٢(
من اآلفاق وكانت الرحلة يف كتب الشافعي إليه :  بلفظ١٣٤ / ٢" طبقات الشافعية " اخلرب يف ) ٣(

  .حنو مئيت رجل
لقد تعارض هو وأبو إبراهيم املزين يف رواية، فقدم االصحاب : ١٣٢ / ٢" طبقات الشافعية " يف ) ٤(

  .بروايته مع علو قدر أيب إبراهيم علما ودينا وجاللة وموافقة ما رواه للقواعد
  .١٣٤ / ٢" طبقات الشافعية " البيتان يف ) ٥(

(*)  

)١٢/٥٨٩(  

  

مات الربيع مؤذن جامع الفسطاط يف يوم االثنني، ودفن يوم الثالثاء الحدى : عفر الطحاويقال أبو ج
صاحب مصر، : وعشرين ليلة خلت من شوال سنة سبعني ومئتني، وصلى عليه االمري مخارويه، يعين

  .وابن صاحبها أمحد بن طولون
را، أخربنا مجال االسالم علي قرأت على عمر بن عبد املنعم، عن أيب القاسم عبد الصمد بن حممد حضو

بن املسلم، أخربنا احلسني بن طالب، أخربنا حممد بن أمحد الغساين بصيدا، حدثنا عيسى بن موسى إمام 
  .املسجد ببلد



حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا عبدالرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أيب : قال
  ما من رجل مير على قرب رجل كان يعرفه يف الدنيا،: " لى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص: قال: هريرة

  ".فيسلم عليه إال عرفه، ورد عليه السالم 
  .ففيه انقطاع، ما علمنا زيدا مسع أبا هريرة) ١(غريب، ومع ضعفه 

يب أخربنا أمحد بن عبد املنعم القزويين مرات، أخربنا حممد بن سعيد الصويف ببغداد، وقرأت على أ
أخربنا طاهر بن حممد : أخربنا احلسني بن املبارك، قاال: احلسني علي بن حممد احلافظ، وغريه، قالوا
، وقرأت على أمحد بن عبد املنعم، عن حممد بن أمحد )ح(املقدسي، أخربنا مكي بن منصور الكرجي 

بكر احلريي، حدثنا حدثنا القاضي أبو : الصيدالين إجازة عامة، عن عبد الغفار الشريوي كذلك، قاال
حممد بن يعقوب، أخربنا الربيع بن سليمان، أخربنا الشافعي، أخربنا عبد العزيز بن حممد، عن ربيعة عن 

  أيب عبدالرمحن، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن
__________  

 ، ونسبه البن٧١٨ص " اجلامع الكبري " الن عبدالرمحن بن زيد ضعيف، وأورده السيوطي يف ) ١(
  .عساكر

(*)  

)١٢/٥٩٠(  

  

  .أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد
 أين حدثته إياه وال - وهو عندي ثقة -أخربين ربيعة : فذكرت ذلك لسهيل، فقال: قال عبد العزيز

وكان قد أصابت سهيال علة أصيب ببعض حفظه، ونسي بعض حديثه، فكان : أحفظه قال عبد العزيز
  .سهيل بعد حيدثه عن ربيعة عنه

  .عن الربيع) ١(أخرجه أبو داود 
  

  :ومن أقرانه االمام احملدث الثقة، أبو حممد
  .موالهم املصري اجليزي االعرج) د، س * ( الربيع بن سليمان االزدي- ٢٢٣

  .مسع من ابن وهب، والشافعي أيضا
  .أبو داود، والنسائي، والطحاوي، وآخرون: روى عنه

__________  
والترمذي ) ١٤٠٦(باب القضاء باليمني والشاهد، وأخرجه الشافعي : يف االقضية) ٣٦١٠(رقم ) ١(



 ١٤٤ / ٤والطحاوي ) ٢٣٦٨(باب ما جاء يف اليمني مع الشاهد، وابن ماجة : يف االحكام) ١٣٤٣(
: رمذيمن طريق عبد العزيز بن حممد ذا االسناد، وهذا سند رجاله ثقات على شرط مسلم وقال الت

وابن اجلارود ) ٣٦٠٨(وأيب داود ) ١٧١٢(وله شاهد من حديث ابن عباس عند مسلم : حسن غريب
، والشافعي ١٤٤ / ٤والطحاوي ) ٢٣٧٠(، وابن ماجه ٣٢٣ و ٣١٥ و ٢٤٨ / ١وأمحد ) ١٠٠٦(
وابن ماجة ) ١٣٤٤(، ومن حديث جابر بن عبد اهللا عند الترمذي ١٦٧ / ١٠والبيهقي ) ١٤٠٢(
 / ٢، وأخرجه مالك ١٧٠ / ١٠والبيهقي ) ١٠٠٨(، وابن اجلارود ٣٠٥ / ٣محد وأ) ٢٣٦٩(

) ٢٣٧١(مرسال وهو أصح، ومن حديث سرق عند ابن ماجة ) ١٤٠٧(، وعند الشافعي ٧٢١
  .، وفيه رجل مل يسم وبقية رجاله ثقات١٧٣، ١٧٢ / ١٠والبيهقي 

، االنساب، ٨٦ / ٣يب املدارك ، ترت٨١: ، طبقات الفقهاء للشريازي٤٦٤ / ٣اجلرح والتعديل * 
، ٤٠٧: ، ذيب الكمال٢٩٤، ٢٩٢ / ٢، وفيات االعيان ٣٢٣ / ١ب، اللباب  / ١٤٧: ورقة

، ٢٤٥ / ٣، ذيب التهذيب ١٣٢ / ٢، طبقات الشافعية للسبكي ١ / ٢١٩ / ١تذهيب التهذيب 
، شذرات ٦: اية اهللا، طبقات الشافعية البن هد١١٥: ، خالصة تذهيب الكمال٤٤٥ / ٢لسان امليزان 

  .١٦٠، ١٥٩ / ٢الذهب 
(*)  

)١٢/٥٩١(  

  

  ).١(مات سنة ست ومخسني ومئتني 
  

  . بن جعفراالمام احلافظ اود احلجة، أبو بكر، حممد بن إسحاق) م، د، ت، س* ( الصاغاين - ٢٢٤
  ).٢(اسم جده حممد الصاغاين، مث البغدادي : وقيل

  .ولد يف حدود الثمانني ومئة
  .معرفة واسعة، ورحلة شاسعةوكان ذا 
يزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء، وأيب بدر شجاع بن الوليد، وحماضر بن املورع، : مسع من

ويعلى بن عبيد، وروح بن عبادة، وأحوص بن جواب، وسعيد بن أيب مرمي، وعبد االعلى بن مسهر، 
بن عون، وأيب النضر، وحيىي بن أيب واالسود بن عامر، وأيب اليمان، وسعيد بن عامر الضبعي، وجعفر 

  .بكري، وعبد اهللا بن يوسف التنيسي، وخلق كثري
__________  

  .كان ثقة: كان ثقة، وقال اخلطيب: قال ابن يونس: ٢٤٥ / ٣" ذيب التهذيب " جاء يف ) ١(



  .ال بأس به": أمساء شيوخه " وقال النسائي يف 
  .حلديث مأمونا ثقةكان رجال صاحلا كثري ا: وقال مسلمة بن قاسم

، ذيب ٦٨ / ٨ االنساب ٢٤١، ٢٤٠ / ١، تاريخ بغداد ١٩٦، ١٩٥ / ٧اجلرح والتعديل * 
، ١٩٥ / ٢، الوايف بالوفيات ٤٦ / ٢، العرب ١ / ١٨٣ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٦٥: الكمال

، شذرات ٣٢٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٦: ، طبقات احلفاظ٣٦، ٣٥ / ٩ذيب التهذيب 
  .٧٨ / ٥، املنتظم ١٦٠ / ٢ب الذه

الصغاين، بفتح الصاد املهملة، والغني املعجمة ويف آخرها : ٦٨ / ٨" االنساب " قال السمعاين يف ) ٢(
الصغانيان، : جغانيان وتعرب فيقال هلا: هذه النسبة إىل بالد جمتمعة وراء ر جيحون، يقال هلا: النون

 واالهل، وسوقها كبرية، ومسجدها مسجد حسن وهي كورة عظيمة واسعة كثرية املاء والشجر
  .مشهور

  .الصغاين والصاغاين أيضا مث ذكر املترجم: والنسبة إليها
(*)  

)١٢/٥٩٢(  

  

، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو عمر الدوري أحد شيوخه، وابن ماجة، )١(مسلم : حدث عنه
  وعبدان االهوازي، وابن خزمية، وابن

، وحممد بن خملد، واحملاملي، وإمساعيل الصفار، )٢(وابن أيب حامت، وأمحد الربدجيي صاعد، وأبو عوانة، 
  .وأبو سعيد بن االعرايب، وأبو العباس االصم، وخلق، خامتتهم شجاع بن جعفر االنصاري

إن جدي كان يف الصحراء، فاستقبله رجل، : إىل أي قبيلة ينسب الشيخ ؟ فقال: سأله أيب: قال االصم
  ).٣(أسلم، فأسلم، وقطع الزنار : فقال له

  ).٤(قال ابن أيب حامت، هو ثبت صدوق 
  ).٥(ثقة مأمون : وقال عبدالرمحن بن خراش
  ).٦(ثقة وفوق الثقة : وقال أبو احلسن الدارقطين

  ).٧(كان أبو بكر الصغاين يشبه حيىي ابن معني يف وقته : وعن أيب مزاحم اخلاقاين، قال
__________  

  .حديثا) ٣٢(روى عنه مسلم : ٣٧ - ٣٦ / ٩" ذيب التهذيب " ر يف قال ابن حج) ١(
هذه النسبة : الربدجيي، بفتح الباء، وسكون الراء، وبعدها دال مهملة، وبعدها ياء، ويف آخرها جيم) ٢(

  .إىل برديج، وهي بليدة بأقصى أذربيجان



  .يسابوري ثقة فاضلوالربدجيي هذا هو أمحد ابن هارون بن روح الربدعي الربدجيي، حافظ ن
  .١٤٠، ١٣٩ / ٢" االنساب "  ه انظر ٣٠١مات سنة 

  .٢٤١ / ١" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١١٦٥": ذيب الكمال " ، و ١٩٦ / ٧" اجلرح والتعديل ) ٤(
  .١١٦٥": ، وذيب الكمال ٢٤١ / ١" تاريخ بغداد ) " ٥(
  .١١٦٥": ذيب الكمال ) " ٦(
  .١١٦٥": ذيب الكمال "  و ،٢٤٠ / ١" تاريخ بغداد ) " ٧(

(*)  

)١٢/٥٩٣(  

  

  ).١(ثقة : وقال النسائي
كان الصغاين أحد االثبات املتقنني، مع صالبة يف الدين، واشتهار بالسنة، : وقال أبو بكر اخلطيب

  ).٢(واتساع يف الرواية 
  .تويف يف سابع صفر سنة سبعني ومئتني: قال أمحد بن كامل

  .وريسيأيت رفيقه عباس الد: قلت
  

  .ابن إبراهيم، االمام العالمة، أبو عبد اهللا، االشعري موالهم االصبهاين *  حممد بن عامر- ٢٢٥
  .مسع أباه، وأبا داود الطيالسي، وأبا عمر اجلرمي صاحب النحو

ابن أيب داود، وابن أيب حامت، وعبد اهللا بن حممد بن عيسى املقرئ، وعبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن : وعنه
  . ومجاعةفارس

  .وكان أحد أوعية العلم، وله غرائب وكان أخوه إبراهيم من العلماء، تويف قبله
  ).٣(حممد بن عامر صدوق : قال ابن أيب حامت

الفقه : كان جيري يف جملس أيب عبد اهللا حممد بن عامر فنون العلم": تارخيه " وقال أبو نعيم احلافظ يف 
  .والنحو والشعر والغريب واحلديث

__________  
  .١١٦٥": ذيب الكمال " ، و ٢٤١ / ١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١١٦٥" ذيب الكمال " ، و ٢٤٠ / ١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٩١ / ٢، ذكر أخبار أصبهان ٤٤ / ٨اجلرح والتعديل * 



  .٤٤ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ٣(
(*)  

)١٢/٥٩٤(  

  

  .تويف يف سنة سبع وستني ومئتني
  .ناء الثماننيكان من أب: قلت

وفيها مات إمساعيل بن عبد اهللا مسويه، وإبراهيم بن عبد اهللا السعدي، وإسحاق بن إبراهيم الفارسي 
شاذان، وحبر بن نصر اخلوالين، وعباس الترقفي، وحممد بن عزيز االيلي، ويونس بن حبيب االصبهاين، 

  .وحيىي بن حممد الذهلي حيكان
  

ب بن زهري بن عمرو، االمام احملدث القدوة، أبو العباس، الضيب ابن املسي *  أمحد بن يونس- ٢٢٦
  .الكويف، ابن عم حمدث بغداد داود بن عمرو الضيب، شيخ البغوي من كبار العلماء

  .سكن أصبهان
جعفر بن عون، وعبد اهللا بن بكر السهمي، وحجاج االعور، وحماضر بن املورع، ويعقوب : وحدث عن

بن عبيد، وأسود بن عامر، ويونس بن حممد، ويزيد بن هارون، وروح بن بن إبراهيم بن سعد، ويعلى 
عبادة، وكثري بن هشام، وأيب النضر، ومسلم بن إبراهيم، وعبيداهللا بن موسى، وعثمان بن عمر بن 

  .فارس، وأيب مسهر الغساين، وطبقتهم
الصم، وعبد اهللا بن جعفر عبدالرمحن بن أيب حامت، وحممد بن عبد اهللا الصفار، وأبو العباس ا: حدث عنه

  .بن أمحد بن فارس، ومجاعة
  ).١(حمله الصدق : قال ابن أيب حامت

__________  
، تاريخ ابن ٨١ / ١، ذكر أخبار أصبهان ٢٢٤، ٢٢٣ / ٥، تاريخ بغداد ٨١ / ٢اجلرح والتعديل * 

  .١٥٤ / ٢، شذرات الذهب ٤٢ / ١١كثري 
  .٨١ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(

(*)  

)١٢/٥٩٥(  

  



قدمين أيب إىل الفضيل بن عياض، فمسح : مسعت أمحد بن يونس يقول): ١(وقال حممد بن الفرخان 
  .اللهم حسن خلقه وخلقه: رأسي، فسمعته يقول
  .تويف أمحد بن يونس سنة مثان وستني ومئتني: قال أبو نعيم احلافظ

  .مات بأصبهان، وكان من جلة املسندين ا: قلت
  

  .احملدث احلجة، أبو بشر العجلي، موالهم االصبهاين *  يونس بن حبيب- ٢٢٧
يف جملد كبري، وعن بكر بن بكار، وعامر بن إبراهيم، وحممد بن " مسندا " روى عن أيب داود الطيالسي 

  . الصنعاين، ومجاعة- بنون -نشر 
فر بن أبو بكر بن أيب عاصم، وأبو بكر بن أيب داود، وعلي بن رستم، وعبد اهللا بن جع: حدث عنه

  .فارس
  ).٢(قال أبو حممد بن أيب حامت، كتبت عنه، وهو ثقة 

  .وحدثين ابن أيب عاصم أن ابن الفرات أمره بالكتابة عن يونس بن حبيب
__________  

هو أبو جعفر حممد ابن إبراهيم بن احلسن : الفرخاين، بالفتح، وضم الراء املشددة، واخلاء املعجمة) ١(
  .١١٠٢/  ٣" التبصري : " بن فرخان

، غاية النهاية يف ٣٤٥ / ٢، ذكر أخبار أصبهان ٣٧ / ٢، العرب ٢٣٨، ٢٣٧ / ٩اجلرح والتعديل * 
  .١٥٢ / ٢، شذرات الذهب ٤٠٦ / ٢طبقات القراء، 

  .٢٣٧ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(
(*)  

)١٢/٥٩٦(  

  

  ).١(ة والصالح كان يونس حمتشما، عظيم القدر بأصبهان، موصوفا بالدين والصيان: وقال بعضهم
  .مات سنة سبع وستني ومئتني

  .روى القراءة عن قتيبة بن مهران صاحب الكسائي
  

  .، االمام القدوة العابد احلافظ املتقن، أبو جعفر االصبهاينابن رستم*  أمحد بن مهدي - ٢٢٨
د اهللا بن مسع أبا نعيم، وأبا اليمان، وسعيد بن أيب مرمي، ومسلم بن إبراهيم، وقبيصة بن عقبة، وعب

  .صاحل، وأبا سلمة، وطبقتهم، ومجع وصنف



احلافظ حممد بن حيىي بن مندة، وأمحد بن إبراهيم بن أفرجة، وأمحد بن جعفر السمسار، : حدث عنه
  .وعدة

  .مل حيدث ببلدنا منذ أربعني سنة أوثق منه: قال حممد بن حيىي بن مندة
  ).٢(صاحب عبادة رمحه اهللا ، ومل يعرف له فراش منذ أربعني سنة، "املسند " صنف 

  كان صاحب ضياع وثروة، أنفق على أهل: وقال أبو نعيم احلافظ
__________  

  .٣٤٦ / ٢" ذكر أخبار أصبهان ) " ١(
 / ٣، النجوم الزاهرة ١٩٩، ١٩٨ / ٨، الوايف بالوفيات ٤٩ / ٢، العرب ٧٩ / ٢اجلرح والتعديل * 

  .٨٦، ٨٥ / ١، شذرات الذهب ٨٦، ٨٥ / ١، ذكر أخبار أصبهان ٢٦٧: ، طبقات احلفاظ٦٧
  .١٩٩ / ٨" الوايف بالوفيات " ، و ٨٦، ٨٥ / ١" ذكر أخبار أصبهان ) " ٢(

(*)  

)١٢/٥٩٧(  

  

  ).١(العلم ثالث مئة ألف درهم 
  .كان من االئمة الثقات، وذوي املروءات، رحل إىل الشام ومصر والعراق: وقال ابن النجار

، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم، مسعت أبا حممد بن حيان، مسعت أنبئت عن أيب املكارم اللبان
جاءتين امرأة ببغداد ليلة، فذكرت أا من : قال أمحد بن مهدي: أبا علي أمحد بن حممد بن إبراهيم يقول

بنات الناس، وأا امتحنت مبحنة، وأسألك باهللا أن تسترين، فقد أكرهت على نفسي، وأنا حبلى، 
  .إنك زوجي فال تفضحين: توقل

  ).٢(فنكبت عنها، ومضيت 
فلم أشعر حىت جاء إمام احمللة واجلريان يهنئوين بالولد امليمون، فأظهرت التهليل، ووزنت يف اليوم الثاين 

أعطها نفقة، فقد فارقتها، وكنت أعطيها يف كل شهر دينارين، حىت أتى على : لالمام دينارين، وقلت
فل، وجاءين الناس يعزوين، فكنت أظهر هلم التسليم والرضى، فجاءتين بعد أيام ذلك سنتان، فمات الط

  ).٤(هذا الذهب كان صلة للولد، وقد ورثتيه، وهو لك : ، فقلت)٣(بالدنانري فردا ودعت يل 
  .تويف يف سنة اثنتني وسبعني ومئتني

__________  
صول الصحاح، أنفق عليها حنوا صاحب الكتب واال:... بلفظ٨٥ / ١" ذكر أخبار أصبهان ) " ١(

  . بلفظ املنت١٩٩ / ٨" الوايف بالوفيات " وهو يف ...من



  .ومضت فلم أشعر حىت وضعت: ١٩٩ / ٨" الوايف بالوفيات " يف ) ٢(
  .سترك اهللا كما سترتين:  وقالت١٩٩ / ٨" الوايف بالوفيات " يف ) ٣(
  .١٩٩ / ٨" الوايف بالوفيات " اخلرب يف ) ٤(

(*)  

)١٢/٥٩٨(  

  

ابن أسد بن عبيداهللا بن بشري بن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب  *  بكار بن قتيبة- ٢٢٩
بكرة نفيع بن احلارث، الثقفي البكراوي البصري، القاضي الكبري، العالمة احملدث، أبو بكرة، الفقيه 

  .احلنفي، قاضي القضاة مبصر
  .مولده يف سنة اثنتني ومثانني ومئة بالبصرة

ومسع أبا داود الطيالسي، وروح بن عبادة، وعبد اهللا بن بكر السهمي، وأبا عاصم، ووهب بن جرير، 
  .وسعيد بن عامر الضبعي، وطبقتهم

  .وعين باحلديث، وكتب الكثري، وبرع يف الفروع، وصنف واشتغل
ن صاعد، وابن ، وابن خزمية، وعبد اهللا بن عتاب الزفيت، وحيىي ب"صحيحه " أبو عوانة يف : حدث عنه

جوصا، وأبو جعفر الطحاوي، وابن زياد النيسابوري، وابن أيب حامت، وحممد بن املسيب االرغياين، وأبو 
علي بن حبيب احلصائري، وأبو الطاهر أمحد بن حممد بن عمرو اخلامي، وأمحد بن سليمان بن حذمل، 

 بن حممد بن النعمان الصيداوي، وحممد بن حممد بن أيب حذيفة الدمشقي، وأبو العباس االصم، واحلسن
وأبو بكر حممد بن محدون بن خالد النيسابوري، وأمحد بن عبد اهللا الناقد، وخلق كثري من أهل مصر 

  .ودمشق، ومن الرحالة، وكان من قضاة العدل
__________  

، ٢٨٢، ٢٨٠ / ١، وفيات االعيان ١٦٩ / ١، اللباب ٢٧٤ / ٢، االنساب ٥٠٥: الوالة والقضاة* 
 و ١٩، ١٨ / ٣، النجوم الزاهرة ١١٩: ، طبقات االولياء٤٨ / ١١، تاريخ ابن كثري ٤٤ / ٢لعرب ا

  .١٥٨ / ٢، شذرات الذهب ٤٦٣ / ١، حسن احملاضرة ٤٨، ٤٧
(*)  

)١٢/٥٩٩(  

  



كنت : حدثنا حممد بن بكر الشعراين بالقدس، حدثنا أمحد بن سهل اهلروي قال: قال أبو بكر بن املقرئ
يا داود إنا جعلناك خليفة يف : * (ر بكار بن قتيبة، فانصرفت بعد العشاء، فإذا هو يقرأساكنا يف جوا

مث نزلت يف : قال ] ٢٦: اآلية) * االرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا
  .السحر، فإذا هو يقرؤها، ويبكي، فعلمت أنه كان يتلوها من أول الليل

قدم بكار قاضيا إىل أن تويف، فأقامت مصر بال قاض بعده سبع سنني، مث :  الكنديقال حممد بن يوسف
  .وىل مخارويه حممد بن عبدة القضاء

ويل العهد، فامتنع، فسجنه، إىل أن مات : وكان أمحد بن طولون أراد بكارا على لعن املوفق، يعين: قال
 ليال، وكثر الناس، فلم يدفن إىل أمحد بن طولون، فأطلق القاضي بكار، وبقي يسريا ومات، فغسل

  .العصر
كان عظيم احلرمة، وافر اجلاللة، من العلماء العاملني، كان السلطان يرتل إليه، وحيضر جملسه، : قلت

فذكر أبو جعفر الطحاوي أن بكار ابن قتيبة استعظم فسخ حكم احلارث بن مسكني يف قضية ابن 
ار الفيل، وتوجه ابن السائح إىل العراق بغوث على ابن السائح، يعين ملا حكم عليه، فأخرج من يده د

  .مسكني
وكان احلارث إمنا حكم فيها مبذهب أهل املدينة، فلم يزل يونس بن عبداالعلى يكلم : قال الطحاوي

  .القاضي بكارا، وجيسده حىت جسد، ورد إىل ابين السائح الدار
ميلي، وجملسه مملوء بالناس، فيتقدم وال أحصي كم كان أمحد بن طولون جيئ إىل جملس بكار وهو 

  ال يتغري أحد من مكانه، فما يشعر: احلاجب، ويقول
  أيها االمري، أال تركتين كنت أقضي: بكار إال وأمحد إىل جانبه، فيقول له

)١٢/٦٠٠(  

  

  ).١(مث فسد احلال بينهما حىت حبسه، وفل به ما فعل : حقك وأقوم ؟ قال
، وكان يأنس بيونس بن )٢( فيه على الشافعي رده على أيب حنيفة إن بكارا صنف كتابا ينقض: وقيل

  .عبداالعلى، ويسأله عن أهل مصر وعدوهلم
  .وملا اعتقله ابن طولون مل ميكنه أن يعزله، الن القضاء مل يكن إليه أمره

إن بكارا كان يشاور يف حكم يونس، والرجل الصاحل موسى ولد عبدالرمحن بن القاسم، فبلغنا : وقيل
  .من وقف اليب أتكفى به: من أين املعيشة ؟ قال: أن موسى سأله

  .ال: أريد أن أسألك يا أبا بكرة، هل ركبك دين بالبصرة ؟ قال: قال
  .ما نكحت قط، وما عندي سوى غالمي: فهل لك ولد أو زوجة ؟ قال: قال



  .ال: فأكرهك السلطان على القضاء ؟ قال: قال
أقلين يا أبا : ة إال لتلي الدماء والفروج ؟ هللا علي ال عدت إليك، قالفضربت آباط االبل بغري حاج: قال

  .هارون
  .أنت ابتدأت مبسأليت، انصرف، ومل يعد إليه: قال
  .رضي اهللا عن موسى، فلقد صدقه، وصدعه باحلق: قلت

  .تعني علي القضاء: ومل يكن بكار مكابرا، فيقول
إنا رادوك إىل : أمحد بن طولون، راسل بكارا، وقالملا اعتل : وقال احلسن بن زوالق يف ترمجة بكار

  :، فأجبين، فقال)٣(مرتلك 
__________  

  .١٩ / ٣" النجوم الزاهرة ) " ١(
  .٤٦٣ / ١" حسن احملاضرة ) " ٢(
  (*)أنا أردك إىل مرتلتك وأحسن :  بلفظ١٨ / ٣" النجوم الزاهرة " يف ) ٣(

)١٢/٦٠١(  

  

  .تقى قريب، والقاضي اهللا عز وجلشيخ فإن وعليل مدنف، واملل: قل له
فأبلغها الرسول أمحد، فأطرق، مث أقبل يكرر ذلك على نفسه، مث أمر بنقله من السجن إىل دار اكتريت 

هذه الدار بأجرة، : انصرف إىل مرتلك، فقال: له، وفيها كان حيدث، فلما مات امللك قيل اليب بكرة
  ).١(وقد صلحت يل، فأقام ا 

  .قام ا بعد أمحد أربعني يوما وماتفأ: قال الطحاوي
  .كان ويل العهد املوفق قد استبد باالمور، وضيق على أخيه اخلليفة املعتمد: قلت

أليس من العجائب : ختيل املعتمد من أخيه، فكاتب أمحد بن طولون، واتفقا، وقال املعتمد: قال الصويل
فبلغنا ) ٢! ! (وما من ذاك شئ يف يديه ؟ * يعا يرى ما قل ممتنعا عليه وتؤكل بامسه الدنيا مج* أن مثلي 

قد نكث املوفق أبو أمحد بأمري املؤمنني، فاخلعوه من العهد : أن ابن طولون مجع العلماء واالعيان، وقال
  .فخلعوه، إال بكار بن قتيبة

  .أنت أوردت علي كتاب املعتمد بتوليته العهد، فهات كتابا آخر منه خبلعه: وقال
  .ال أدري: ر عليه ومقهور ؟ قالإنه حمجو: قال

ما يف الدنيا مثل بكار، أنت قد خرفت وقيده وحبسه، وأخذ منه مجيع : غرك الناس بقوهلم: فقال له
  .إمنا وجدت خبتومها وحاهلا: عطائه من سنني، فكان عشرة آالف دينار، فقيل



  .وبلغ ذلك املوفق، فأمر بلعن ابن طولون على املنابر
__________  

: سبق ختريج البيتني يف ص) ٢ (١٨ / ٣" النجوم الزاهرة " ، و ٢٩١ / ١" فيات االعيان و) " ١(
  . من هذا اجلزء٥٤٨

(*)  

)١٢/٦٠٢(  

  

ونقل القاضي ابن خلكان أن ابن طولون كان ينفذ إىل بكار يف العام ألف دينار، سوى املقرر له، 
ملال، فحمله إليه خبتومه مثانية عشر كيسا، فيتركها خبتمها، فلما دعاه إىل خلع املوفق، طالبه جبملة ا

فاستحيا ابن طولون عند ذلك، مث أمره أن يسلم القضاء إىل حممد بن شاذان اجلوهري، ففعل، 
واستخلفه، وكان حيدث من طاقة السجن، الن أصحاب احلديث طلبوا ذلك من أمحد، فأذن هلم على 

  ).١(هذه الصورة 
لقرآن، بكاء صاحلا دينا، وقربه مشهور قد عرف باستجابة الدعاء وكان بكار تاليا ل: قال ابن خلكان

  ).٢(عنده 
كان على اية يف احلمد على واليته، وكان ابن طولون على اية يف تعظيمه وإجالله إىل : قال الطحاوي

عله هلم سفهاء الناس، وج) ٣(فلما رأى أنه ال يلتئم له ما حياوله ألب عليه : أن أراد منه خلع املوفق، قال
خصما، فكان يقعد له من يقيمه، مقام اخلصوم، فال يأىب، ويقوم باحلجة لنفسه، مث حبسه يف دار، فكان 

: ارجع، فيقول: به) ٤(كل مجعة يلبس ثيابه وقت الصالة، وميشي إىل الباب، فيقولون له املوكلون 
  .اللهم اشهد

  ادىقدم بكار قاضيا من قبل املتوكل يف مج: قال أبو عمر الكندي
__________  

  .١٩ / ٣" النجوم الزاهرة "  ونقلها عنه ابن تغري بردي يف ٢٨٠ / ١" وفيات االعيان ) " ١(
  .٢٨٠ و ٢٧٩ / ١" وفيات االعيان ) " ٢(
  .عليها: يف االصل) ٣(
وأسروا النجوى الذين : (كذا االصل، وهي لغة لطئ، وهي لغة ثابتة، خرجوا عليها قوله تعاىل) ٤(

  ".يتعاقبون فيكم مالئكة : " ى أحد املذاهب، ومثلهعل) ظلموا
  .ليست يف القرآن" أكلوين الرباغيث " لغة : وقال سيبويه

  .فاعل) وأسروا النجوى(والضمري يف : قال



  .بدل منه": الذين " و 
(*)  

)١٢/٦٠٣(  

  

  .ئتنياآلخرة سنة ست وأربعني ومئتني، فلم يزل قاضيا إىل أن تويف يف ذي احلجة سنة سبعني وم
شيعه خلق عظيم أكثر ممن يشهد صالة العيد، وأمهم عليه ابن أخيه حممد بن احلسن بن قتيبة : وقيل

  .الثقفي
  .رمحه اهللا تعاىل

  .عاش تسعا ومثانني سنة: قلت
وفيها مات أمحد بن طولون صاحب مصر، وإبراهيم بن مرزوق، وأسيد بن عاصم، واحلسن بن علي بن 

زكريا ابن حيىي املروزي، وعباس بن الوليد بن مزيد، وحممد بن مسلم بن عفان، والربيع املرادي، و
وارة، وحممد بن هشام بن مالس، وحممد بن ماهان رفيقه، وأمحد بن املقدام اهلروي، وأمحد بن عبد اهللا 

  .الربقي، وداود الظاهري، وأبو بكر الصغاين، وأبو البختري ابن شاكر
 عبد الصمد بن حممد حضورا يف سنة تسع وست مئة، أخربنا علي بن أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا

املسلم، أخربنا ابن طالب، أخربنا ابن مجيع، حدثنا احلسن بن حممد بن النعمان بصور، حدثنا بكار بن 
قتيبة، حدثنا أبو مطرف بن أيب الوزير، حدثنا موسى بن عبد امللك بن عمري، عن أبيه، عن شيبة احلجيب، 

ثالث يصفني لك ود : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قال-يعين عثمان بن طلحة  -عن عمه 
  تسلم: أخيك

  ).١" (عليه إذا لقيته، وتوسع له يف الس، وتدعوه بأحب أمسائه إليه 
__________  

، ١٥١ / ٨" اجلرح والتعديل " إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبدامللك ضعفه أبو حامت كما يف ) ١(
 يف ترمجة موسى، ونقل قول ٢١٣ / ٤" امليزان " ، وأورده املؤلف يف "الضعفاء " ذكره البخاري يف و

  .هذا منكر: أيب حامت فيه
أبو املطرف :  من طريق بكار بن قتيبة ذا االسناد، وقال٤٢٩ / ٣" املستدرك " وأخرجه احلاكم يف 

لكن موسى ضعفه أبو " املختصر " لذهيب يف حممد بن أيب الوزير من ثقات البصريني وقدمائهم، قال ا
  .حامت
(*)  

)١٢/٦٠٤(  



  

أخربنا علي بن أمحد احلسيين باالسكندرية، أخربنا حممد بن أمحد ببغداد، أخربنا حممد بن عبيد اهللا، أخربنا 
د أبو نصر الزينيب، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد، حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو داو

الطيالسي، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، حدثنا ابن الزبري، أخربتين عائشة أن رسول اهللا 
لو ال أن قومك حديثو عهد باجلاهلية، هلدمت الكعبة، وألزقتها باالرض، : " صلى اهللا عليه وسلم قال هلا

حلجر يف البيت، فإن قريشا استقصرت بابا شرقيا، وبابا غربيا، ولزدت ستة أذرع من ا: وجلعلت هلا بابني
  ).١" (ملا بنت البيت 

  
  .، االمام، حمدث حران، أبو عبد اهللا، الكليب احلراين احلافظ لؤلؤابن كثري) س* ( حممد بن حيىي - ٢٣٠

  .يؤيؤ، بياءين، واالول أصح: وقيده ابن نقطة
أبا اليمان البهراين، وأمحد بن يونس، مسع أبا قتادة عبد اهللا بن واقد، وعثمان بن عبدالرمحن الطرائفي، و

  .والنفيلي، وعدة
__________  

من طريق حممد بن حامت، حدثين ابن مهدي، ) ٤٠١) (١٣٣٣(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(
  حدثنا سليم بن حيان ذا االسناد، وأخرجه من حديث عائشة البخاري

ة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف باب من ترك بعض االختيار خماف:  يف العلم١٩٩، ١٩٨ / ١
* باب قول اهللا تعاىل :  يف االنبياء٣٩٢ / ٦باب فضل مكة وبنياا و :  يف احلج٣٥١ / ٣أشد منه، و 

باب ما جيوز من اللو، :  يف التمين١٩٦ / ١٣ يف التفسري و ١٢٩ / ٨و ) * واختذ اهللا إبراهيم خليال(
  .٢١٦، ٢١٤ / ٥والنسائي ) ٨٧٥(، والترمذي ٣٦٤، ٣٦٣ / ١ومالك ) ١٣٣٣(وأخرجه مسلم 

، ذيب التهذيب ١٢٨٨: ب، ذيب الكمال / ١٦١: ، االنساب، ورقة١٢٥ / ٨اجلرح والتعديل * 
  .١٢، ١١ / ٤، تذهيب التهذيب ٣٦٤: ، خالصة تذهيب الكمال٥٢٢، ٥٢١ / ٩

(*)  

)١٢/٦٠٥(  

  

بو عروبة احلراين، وأبو عوانة، وأبو علي حممد بن ، وأ)١(هو ثقة : ، وقال"سننه " النسائي يف : وعنه
  .سعيد الرقي، وآخرون

  .تويف يف سنة سبع وستني ومئتني
  



 ابن االمام العالمة احلافظ االديب، أبو أمحد، حممد بن عبد الوهاب) س* ( أبو أمحد الفراء - ٢٣١
  .حبيب بن مهران، العبدي الفراء النيسابوري

  ).٢(محك : ويعرف أيضا ب
  . وجه مشايخ نيسابور عقال وعلما وجاللة وحشمةكان

  .ولد بعد الثمانني ومئة
ومسع جعفر بن عون، ويعلى بن عبيد، وحماضر بن املورع، وابن كناسة، وعبيداهللا بن موسى، وحفص بن 

عبدالرمحن الفقيه، واحلسني بن الوليد، وحفص بن عبد اهللا السلمي، وحممد بن احلسن بن زبالة، وأبا 
  ن املقرئ، وشبابة بن سوار، والواقدي، وخلقاعبدالرمح

  .كثريا
  وأخذ االدب عن االصمعي، وأيب عبيد، وطائفة، وعلم احلديث

__________  
  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف :  وجاء فيه٥٢٢ / ٩" ذيب التهذيب ) " ١(

  .كان كيسا من أهل الصناعة: وقال أبو عوانة
  .ثقة: قال مسلمة: وقال ابن حجر

، تذكرة ١ / ٢٢٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١٢٣٥: ، ذيب الكمال١٣ / ٨اجلرح والتعديل * 
، ٣١٩ / ٩، ذيب التهذيب ٧٤ / ٤، الوايف بالوفيات ٥٠ / ٢، العرب ٦٠٠، ٥٩٩ / ٢احلفاظ 
  .١٦٣ / ٢، شذرات الذهب ٣٤٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٢: ، طبقات احلفاظ٣٢٠

  .٢٦٣ / ١" التبصري " باحلاء املهملة والكاف ) ٢(
(*)  

)١٢/٦٠٦(  

  

  .عن علي بن املديين، وأمحد بن حنبل، والفقه عن أبيه، وعلي بن عثام
، "سننه " أبو النضر شيخه، وبشر بن احلكم، والذهلي، وأمحد بن االزهر، والنسائي يف : حدث عنه

 وأبو العباس السراج، وأبو ومسلم يف بعض تصانيفه ووثقه، وإبراهيم بن أيب طالب، واالمام ابن خزمية،
  .عبد اهللا حممد بن يعقوب بن االخرم، واحلسن بن يعقوب، وآخرون

  .كان يفيت يف الفقه واحلديث والعربية، ويرجع إليه فيها: قال احلاكم
اللهم أنسهم ذكري، ومن أراد ذكري عندهم، فاشدد على قلبه : جرى ذكر السالطني، فقال أبو أمحد

  ).١(فال يذكرين 



  .أول ما كتبت يف سنة سبع وتسعني ومئة: ل أبو أمحدوقا
  مات عن نيف وتسعني سنة يف أواخر سنة اثنتني وسبعني: قلت

  .ومئتني
  .عاش مخسا وتسعني سنة: وقيل

  .انتقى عليه مسلم
  حدثنا أبو أمحد،): ٢(البخاري " صحيح " ويف 

__________  
  .٥٩٩ / ٢" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .باب إذا اشترط يف املزارعة إذا شئت أخرجتك: وط يف الشر٢٣٩ / ٤) ٢(

كذا لالكثر غري مسمى وال منسوب، والبن : حدثنا أبو أمحد: قال احلافظ تعليقا على قول البخاري
وهو مهذاين ثقة مشهور، ...حدثنا أبو أمحد مرار بن محويه: السكن يف روايته عن الفربري، ووافقه أبو ذر

أهل خبارى يزعمون أنه أبو أمحد حممد بن يوسف :  احلديث، وقال احلاكموليس له يف البخاري غري هذا
البيكندي، وحيتمل أن يكون املراد أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب الفراء، فإن أبا عمرو املستملي رواه 

  .عنه عن أيب غسان
مل يسمه :  وقالواملعتمد ما وقع يف ذلك عند ابن السكن ومن وافقه، وجزم أبو نعيم أنه مرار املذكور،

  .البخاري، واحلديث حديثه، مث أخرجه من طريق موسى بن هارون، عن مرار
وكذلك أخرجه الدارقطين يف الغرائب من طريقه، ورواه ابن وهب عن مالك ): القائل ابن حجر(قلت 

  .٢٣٧، ٢٣٦انظر املقدمة ص " أخبار املدينة " بغري إسناد، وأخرجه عمر بن شبة يف 
(*)  

)١٢/٦٠٧(  

  

  .هو مرار بن محويه، وقيل حممد بن يوسف البيكندي: هو هو، ويقال: حدثنا أبو غسان، فقيل
  ).١(أبو أمحد عندي ثقة مأمون : قال علي بن احلسن الدراجبردي

  
  .جنيح، السندي املدين مث البغدادي *  احلسني بن حممد بن أيب معشر- ٢٣٢

  .وكيع بن اجلراح، وحممد بن ربيعة الكاليب: حدث عن
  .حممد بن أمحد احلكيمي، وإمساعيل الصفار، وعثمان بن السماك، ومجاعة: حدث عنه

  ).٢(حدث عن وكيع، ومل يكن بالثقة، فتركه الناس : قال أبو احلسني املنادي



  .مات هو وأبو عوف البزوري يف يوم واحد من رجب، سنة مخسة وسبعني ومئتني
  

   عبد امللك، حممد بن أيب معشر،هو احملدث املعمر، أبو) ت * * ( أبوه- ٢٣٣
__________  

  .٣٢٠ / ٩" ذيب التهذيب ) " ١(
  .كان من أعقل مشاخينا: وقال احلاكم" الثقات " ووثقه مسلم، وذكره ابن حبان يف 

  .٣١٢ / ٢، لسان امليزان ٥٤٧ / ١، ميزان االعتدال ٩٢، ٩١ / ٨تاريخ بغداد * 
  .فيه لني: لذهيب فيه وقال ا٥٤٧ / ١" ميزان االعتدال ) " ٢(

  .ضعيف: وقال ابن قانع
  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : ٣١٢ / ٢" لسان امليزان " وقال ابن حجر يف 

، ذيب ١٧١ / ٧، االنساب ٣٢٧، ٣٢٦ / ٣، تاريخ بغداد ١١٠ / ٨اجلرح والتعديل * * 
: ذهيب الكمال، خالصة ت٤٨٨ / ٩، ذيب التهذيب ٥٥ / ٤، ميزان االعتدال ١٢٧٩: الكمال
٣٦١.  

(*)  

)١٢/٦٠٨(  

  

  .املدين نزيل بغداد
  .أبيه وغريه: حدث عن

  ).١(وما علمته إال صدوقا 
  .الترمذي، مث روى عن رجل عنه: حدث عنه

  .مات سنة سبع وأربعني ومئتني
  .وله مئة سنة إال سنة

  ).٢(هو احملدث االمام صاحب املغازي، أبو معشر، جنيح بن عبدالرمحن، مر : وجده
  

  )س * ( أمحد بن سيار- ٢٣٤
  .ابن أيوب بن عبدالرمحن، االمام الكبري احلافظ احلجة، أبو احلسن، املروزي الفقيه، عامل مرو

مسع عفان بن مسلم، وسليمان بن حرب، وعبدان بن عثمان، وحيىي بن بكري، وحممد بن كثري، وإسحاق 
  .لعراق ومصر والشام وخراسانبن راهويه، وصفوان بن صاحل الدمشقي، وطبقتهم باحلجاز وا



  .ومجع وصنف
  ، وحممد بن"الصحيح " النسائي، والبخاري يف غري : حدث عنه

__________  
  .حمله الصدق: قال أبو حامت: ٢٨٨ / ٩" ذيب التهذيب " جاء يف ) ١(

  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف 
  .ثقة: وقال أبو يعلى املوصلي

  .٤٣٥: يف اجلزء السابع، ص) ٢(
، تذهيب التهذيب ٢٣: ، ذيب الكمال١٨٩، ١٨٧ / ٤، تاريخ بغداد ٥٣ / ٢ اجلرح والتعديل *
، ١٨١ / ٢، مرآة اجلنان ٣٨، ٣٧ / ٢، العرب ٥٦٠، ٥٥٩ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٢ / ١

، ٣٦، ٣٥ / ١، ذيب التهذيب ٤٢ / ١١، تاريخ ابن كثري ١٨٣ / ٢طبقات الشافعية للسبكي 
  .١٥٤ / ٢، شذرات الذهب ٧: ، خالصة تذهيب الكمال٤٤ / ٣النجوم الزاهرة 

(*)  

)١٢/٦٠٩(  

  

نصر املروزي، وأبو بكر بن أيب داود، وابن خزمية، وحممد بن عقيل البلخي، وأبو العباس حممد بن أمحد 
  .بن حمبوب، وحاجب بن أمحد الطوسي وآخرون

  .صنف تارخيا ملرو
ورأيت أيب يطنب يف مدحه، ويذكره بالعلم : ي بن اجلنيدحدثنا عنه عل: قال عبدالرمحن بن أيب حامت

  ).١(والفقه 
  قد عد يف الفقهاء الشافعية، وهو صاحب وجه، أوجب: قلت

  .االذان للجمعة فقط، وأوجب رفع اليدين يف تكبرية االحرام كمذهب داود
  .وقد كان بعض العلماء يشبهه يف زمانه بابن املبارك علما وفضال رمحهما اهللا

  .حدثنا أمحد، حدثنا املقدمي) ٢": (صحيحه " روى البخاري يف وقد 
  .إنه هو: فقيل

  .ثقة: قال النسائي
  .ليس به بأس: وقال مرة

  .ثقة، حدثنا عنه ابن صاعد: وقال الدارقطين
  ).٣(كان من حفاظ احلديث : وقال ابن أيب داود



__________  
  .٥٣ / ٢" اجلرح والتعديل ) " ١(
مل ينسب أبو علي بن : قال أبو علي اجلياين) وكان عرشه على املاء(باب : وحيد يف الت٣٤٧ / ١٣) ٢(

إنه أمحد بن سيار، وقال احلاكم أبو عبد : يقال: السكن وال غريه من رواة اجلامع هذا، وقال الكالباذي
  .هو عندي أمحد بن النضر، واعتمد احلافظ ابن حجر قول الكالباذي: اهللا
  .كنا نعرفه بالفضل والورع: قال احلريب:  وجاء فيه٣٥ / ١" ذيب التهذيب ) " ٣(

  .حدثين بعض مشاخينا مبرو أنه كان يقاس بابن املبارك يف عصره: وقال ابن البيع
  = (*)وقال ابن 

)١٢/٦١٠(  

  

  .عاش سبعني سنة: قلت
  .مات يف ربيع اآلخر سنة مثان وستني ومئتني

  
مام احلافظ البارع الثقة، أبو عبد الرمحن اآلملي، آمل ابن أيوب، اال) خ * ( عبد اهللا بن محاد- ٢٣٥

  .جيحون، وهي بليدة من أعمال مرو
  .االموي، بفتحتني: أمو، ومن مث قيل له: ويقال هلا

مسع القعنيب، وأبا اليمان، وسليمان بن حرب، وسعيد بن أيب مرمي، وحيىي الوحاظي، وحيىي بن معني، وأبا 
  .اجلماهر الكفرسوسي

حدثنا عبد اهللا، حدثنا سليمان بن عبدالرمحن، والذي عندي أن عبد : خاري فيما قيل، فقد قالالب: وعنه
  .اهللا هذا هو ابن أيب اخلوارزمي، فإن البخاري نزل عنده خبوارزم، ونظر يف كتبه، وعلق منه أشياء

 حممد بن ، واهليثم بن كليب، وعبد اهللا بن)١(عمر بن جبري، وإبراهيم بن خزمي : وحدث عن اآلملي
  .يعقوب احلارثي، والقاضي احملاملي

  .مات يف رجب سنة ثالث وسبعني ومئتني
  .بل مات سنة تسع وستني يف ربيع اآلخر: وقيل

__________  
كان من اجلماعني للحديث والرحالني فيه مع التيقظ واالتقان والذب عن املذهب، : حبان يف الثقات= 

  .والتضييق على أهل البدع
  .وهو أحد من أدخل فقه الشافعي على خراسان أخذه عن الربيع وغريه: روقال ابن حج



  ".فتوح خراسان " وله كتاب 
، ذيب ١ / ١٣٩ / ٢، تذهيب التهذيب ٦٧٥: ، ذيب الكمال٤٤٥، ٤٤٤ / ٩تاريخ بغداد * 

  .١٩٥: ، خالصة تذهيب الكمال١٩١، ١٩٠ / ٥التهذيب 
  .مة أيضا، وهو الشاشي صاحب عبد بن محيدبضم اخلاء املعجمة، وفتح الزاي املعج) ١(

  .٢٦٣ / ١" املشتبه " انظر 
(*)  

)١٢/٦١١(  

  

 بن سعيد بن أبان القرشي االمام الثقة، حمدث مهذان، أبو العباس، أمحد بن حممد*  التبعي - ٢٣٦
  .موالهم اهلمذاين، املعروف بالتبعي، من موايل بين أمية

كم العرين، وأصرم بن حوشب، واحلسن بن موسى االشيب، القاسم بن احل: حدث ببلده وببغداد عن
  .ومجاعة

مطني، واالمام ابن خزمية، وحيىي بن صاعد، وابن أيب حامت، واحلسني احملاملي، وحممد بن : روى عنه
  .خملد، وآخرون

  ).١(صدوق : قال ابن أيب حامت
  .تويف سنة سبع وستني ومئتني: قلت
  

، ملتقن، أبو إسحاق، إبراهيم بن أيب داود سليمان ابن داوداالمام احلافظ ا* *  الربلسي - ٢٣٧
  .االسدي، الكويف االصل، الصوري املولد الربلسي الدار، بفتح الباء والراء، وضم الالم

  ).٢(قيده ابن نقطة 
__________  

  .٢٠٧ / ١، اللباب ١٦٧ / ٢، االنساب ١٣، ١٢ / ٥، تاريخ بغداد ٧٢ / ٢اجلرح والتعديل * 
تاريخ بغداد " ، ووثقه اخلطيب أيضا يف ١٣ / ٥" تاريخ بغداد " ، و ٧٢ / ٢" رح والتعديل اجل) " ١(
 "١٢ / ٥.  

  .١٦٢ / ٢، شذرات الذهب ٨٥ / ٥، املنتظم ١٤٢ / ١أ، اللباب  / ٧٦: االنساب، ورقة* * 
اللباب " يف وتبعه ابن االثري " االنساب " وضبطها السمعاين يف " معجمه " وكذا ضبطها ياقوت يف ) ٢(
  .بالضمات" 



  .وهي نسبة إىل الربلس، بليدة من سواحل مصر
(*)  

)١٢/٦١٢(  

  

آدم بن أيب إياس، وسعيد بن أيب مرمي، وأيب مسهر الدمشقي، ورواد بن اجلراح، وحيىي بن : مسع من
  .، وعمرو بن عوف، والتبوذكي، وعدة)١(صاعد، ويزيد بن عبد ربه، وبكار بن عبد اهللا السرييين 

الطحاوي فأكثر، وابن صاعد، وابن جوصا، وحممد بن يوسف اهلروي، وأبو العباس االصم، وأبو : عنهو
  .الفوارس بن السندي، وآخرون

  .ذاكرت أبا اسحاق الربلسي، وكان من أوعية احلديث: مسعت ابن جوصا يقول: قال أبو أمحد احلاكم
  .كان أحد احلفاظ اودين الثقات االثبات: وقال ابن يونس

  .مات يف شعبان سنة سبعني ومئتني: وقال الطحاوي..مولده بصور، وتويف مبصر
  

ابن سفيان، االمام احلافظ اود، حمدث محص، أبو جعفر الطائي ) د * ( حممد بن عوف- ٢٣٨
  .احلمصي

عبد مسع عبيداهللا بن موسى، وحممد بن يوسف الفريايب، وأبا املغرية، اخلوالين، وأمحد بن خالد الوهيب، و
  السالم بن عبداحلميد
__________  

  .نسبة إىل والد حممد بن سريين: بكسر السني والراء املهملتني) ١(
  .ال يعجبين االحتجاج خبربه إذا انفرد: قال أبو حامت بن حبان

، تذكرة ١٢٥٣: ، ذيب الكمال٣١٣، ٣١٠ / ١، طبقات احلنابلة ٥٣، ٥٢ / ٨اجلرح والتعديل * 
، ٣٨٣ / ٩، ذيب التهذيب ٢٩٣ / ٤، الوايف بالوفيات ٥٠ / ٢، العرب ٥٨٢، ٥٨١ / ٢احلفاظ 
، شذرات ٣٥٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٨: ، طبقات احلفاظ٦٩ / ٣، النجوم الزاهرة ٣٨٤

  .١٦٣ / ٢الذهب 
(*)  

)١٢/٦١٣(  

  



ا السكوين، وهاشم بن عمرو شقران، وأبا مسهر، وآدم بن أيب إياس، وعلي بن عياش، وخلقا كثري
  .بالعراق والشام

، وأبو زرعة الدمشقي، وابن "مسند علي " أبو داود، وأبو زرعة، وأبو حامت، والنسائي يف : حدث عنه
أيب داود، وابن صاعد، وابن جوصا، ومكحول البريويت، وأبو عروبة، وأبو بشر الدواليب، وعبد الغافر 

  .وآخرونبن سالمة، وخيثمة االطرابلسي، وحفيده حسن بن عبدالرمحن، 
حدثنا خيثمة، حدثنا حممد بن : ومسع منه االمام أمحد حديثا، وهو ما رواه متام، وابن أيب نصر، قاال

 وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه -عوف، حدثنا أيب، حدثنا شقري موىل العباس، مسعت اهلدار 
أيت رسول اهللا صلى اهللا لقد ر:  يقول للعباس ابن وليد، ورأى إسرافه يف خبز السميذ وغريه-وسلم 

  ).١(عليه وسلم، وما شبع من خبز بر حىت فارق الدنيا 
كنت ألعب يف الكنيسة بالكرة وأنا : مسعت حممد بن عوف يقول: قال عبد الصمد بن سعيد القاضي

ابن من أنت : حدث، فدخلت الكرة، فوقعت قرب املعاىف بن عمران احلمصي، فدخلت الخذها، فقال
  . بن سفيانابن عوف: ؟ قلت

  أما إن أباك كان من إخواننا، فكان: قال
__________  

والد حممد بن عوف وشقري موىل العباس مل أجد من ترمجهما، واهلدار ال يعرف إال ذا احلديث ) ١(
له صحبة، وقال ابن : قال أبو عمر:  وقال٦٠٠ / ٣ومبثله ال تثبت الصحبة، ذكره احلافظ يف االصابة 

حدثنا حممد بن عوف وكتبه عنه ": تاريخ محص " مصيني، وقال عبد الغين بن سعيد يف يعد يف احل: مندة
موىل العباس عن اهلدار ) وقد حترف فيه إىل سفيان(أمحد بن حنبل، حدثنا أيب، حدثنا شقري 

غريب، وأخرجه ابن السكن من : وأخرجه ابن مندة عن خيثمة عن حممد بن عوف، وقال...الكناين
ال يروى عن هدار شئ إال من هذا الوجه، وكذا رواه ابن قانع من رواية : وقال... عوفرواية حممد بن
  .حممد بن عوف

  .٣٨٩ / ٥" أسد الغابة " ، و ٦٢٥ / ٣" االستيعاب " وانظر 
(*)  

)١٢/٦١٤(  

  

  .ممن يكتب معنا احلديث والعلم، والذي كان يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك
صدق، هو صديق البيك، فألبستين ثوبا وإزارا، مث جئت إىل املعاىف، :  فقالتفصرت إىل أمي، فأخربا،

  .ومعي حمربة وورق



كتبت يل أم الدرداء يف : حدثنا إمساعيل بن عياش، عن عبد ربه بن سليمان، قال: اكتب: فقال يل
  .اطلبوا العلم صغارا، تعملوا به كبارا، فإن لكل حاصد ما زرع: لوحي

  ).١(دوق هو ص: قال أبو حامت
  .هو أعرف حبديث أهل بلده: وقيل البن معني يف حديث البن عوف، فقال

  .هو عامل حبديث الشام صحيحا وضعيفا: وقال ابن عدي
  ).٢(وكان على ابن عوف اعتماد ابن جوصا، ومنه يسأل، وخاصة حديث محص 

  .)٣(ما كان بالشام منذ أربعني سنة مثل حممد بن عوف : وعن أمحد بن حنبل، قال
  .وكذلك أثىن طائفة من الكبار على ابن عوف، ووصفوه باحلفظ والعلم والتبحر

  .مات ابن عوف يف وسط سنة اثنتني وسبعني ومئتني رمحه اهللا: قال ابن املنادي
__________  

  .٥٣ / ٨" اجلرح والتعديل ) " ١(
هو إمام : ال اخلاللثقة، وق" الصلة " قال مسلمة يف :  وجاء فيه٣٨٤ / ٩" ذيب التهذيب ) " ٢(

  .حافظ يف زمانه، معروف بالتقدم يف العلم واملعرفة
  .٢٩٤ / ٤" الوايف بالوفيات ) " ٣(

(*)  

)١٢/٦١٥(  

  

أخربنا حممد بن علي سنة أربع وتسعني، أخربنا حممد بن السيد، أخربنا اخلضر بن عبدان، أخربنا علي بن 
ون، حدثنا خيثمة بن سليمان، حدثنا حممد بن عوف، أيب العالء، اخربنا أبو نصر حممد بن امحد بن هار

قال رسول اهللا : حدثنا عثمان بن سعيد، اخربنا شعيب، هو ابن أيب محزة، عن نافع، عن ابن عمر، قال
  ).١" (اخليل معقود يف نواصيها اخلري : " صلى اهللا عليه وسلم

  
، احلرشي النيسابوري احلريي، والد االمام املفيت الفقيه، أبو عبد اهللا *  حممد بن أمحد بن حفص- ٢٣٩

  .االمام أيب عمرو
مسع مسلم بن إبراهيم، وعفان بن مسلم، وسليمان بن حرب، وعبدان بن عثمان، وحيىي بن حيىي، 

  .وإمساعيل بن أيب أويس، وطبقتهم
  .وبرع يف الفقه

  .خرونأمحد بن املبارك املستملي، وأبو عمرو احلريي، وأبو بكر بن خزمية، وآ: روى عنه



  .ما لك ال تروي عن شعبة غري حديث ؟: قلت للقعنيب: مسعت أيب يقول: قال أبو عمرو احلريي
  .كان يستثقلين فال حيدثين: قال

  أول من محل علم الشافعي إىل خراسان حممد بن: قال ابن خزمية
__________  

 يف ٤٠ / ٦ بشرح السيوطي، ومن طريقه البخاري ٢٢ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه مالك ) ١(
باب اخليل يف : يف االمارة) ١٨٧١(باب اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، ومسلم : اجلهاد

 من طريق ٢٢٢، ٢٢١ / ٦نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، عن نافع، عن ابن عمر، وأخرجه النسائي 
  .قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر

  .٣١، ٣٠ / ٢، الوايف بالوفيات ١١١ / ٤االنساب * 
(*)  

)١٢/٦١٦(  

  

  ).١" (الرسالة " كتاب : أمحد بن حفص، يعين
  .تويف أبو عبد اهللا يف رجب سنة ثالث وستني ومئتني

  .قيدها أبو عمرو املستملي
  

  :مسيه
 موىل بين عجل، عامل ما وراء النهر، شيخ احلنفية، أبو *  حممد بن أمحد بن حفص بن الزبرقان- ٢٤٠

  .عبد اهللا البخاري
  .تفقه بوالده العالمة أيب حفص

  .كان عامل أهل خبارى وشيخهم: قال أبو عبد اهللا بن مندة
سئل حممد بن إمساعيل البخاري عن القرآن، : مسعت أمحد بن سلمة يقول: مسعت ابن االخرم يقول

  .كالم اهللا: فقال
من أتى جملسه : أخرب حممد بن حيىي، فقالوالقرآن يتصرف بااللسنة ؟ ف: كيفما تصرف ؟ فقال: فقالوا

  .فال يأتين
  .وأخرج مجاعة، فخرج إىل خبارى

وكتب الذهلي إىل خالد أمري خبارى وإىل شيوخها بأمره، فهم خالد حىت أخرجه حممد بن أمحد بن حفص 
  .عليهإىل بعض رباطات خبارى، فبقي إىل أن كتب إىل أهل مسرقند يستأذم يف القدوم عليهم، فامتنعوا 



  .ومات يف قرية
  الرد" نسخة كتاب أيب عبد اهللا بن أيب حفص يف : قال ابن مندة

__________  
  .فإنه مل يدخل مصر ومل يدرك الشافعي بنفسه:  وتتمته فيه١١١ / ٤السمعاين " أنساب ) " ١(
  .مل جند له ترمجة فيما وقفنا عليه من مصادر* 
(*)  

)١٢/٦١٧(  

  

  .فسرد كتابا يف ذلك.. الذي محد نفسه، وأمر باحلمد عبادهاحلمد هللا": على اللفظية 
وكان قد ارحتل، ومسع من أيب الوليد الطيالسي، واحلميدي، وأيب نعيم عارم، وحيىي بن حيىي، والتبوذكي، 

  .وعبد اهللا بن رجاء، وطبقتهم
  ".االهواء واالختالف " ورافق البخاري يف الطلب مدة، وله كتاب 

ا زاهدا ربانيا، صاحب سنة واتباع، لقي أبا نعيم وهو أكرب شيوخه، وكان يقول وكان ثقة إماما ورع
  .بتحرمي النبيذ املسكر

وكان أبوه من كبار تالمذة حممد بن احلسن انتهت إليه رئاسة االصحاب ببخارى، وإىل ابنه أيب عبد اهللا 
  .هذا

  .وتفقه عليه أئمة
  .رمضان سنة أربع وستني ومئتني رمحه اهللاتويف أبو عبد اهللا يف : قال أبو القاسم بن مندة

روى عنه أبو عصمة أمحد بن حممد اليشكري، وعبدان بن يوسف، وعلي بن حسن بن عبدة، : قلت
  .وطائفة، آخرهم وفاة أمحد بن خالد البخاري

  
   بن سنان بنالشيخ احلافظ الثقة، أبو موسى، عيسى بن عبد اهللا) ١* ( زغاث - ٢٤١

__________  
  .٢٧٢: ، طبقات احلفاظ٦١٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ١٧٠ / ١١بغداد تاريخ * 
  . إىل رغاث، بالراء املهملة١٧٠ / ١١" تاريخ بغداد " وقد صحفت يف ) ١(

" إىل رعاب، بإمهال الراء والعني، وباء بواحدة من حتت، ويف : ٦١٠ / ٢" تذكرة احلفاظ " ويف 
  طبقات



  .غني، وباء بواحدة من حتتإىل زغاب، باعجام الزاي وال: ٧٢" احلفاظ 
(*)  

)١٢/٦١٨(  

  

  .دلويه، البغدادي الطيالسي، زغاث
  .مسع عبيداهللا بن موسى، وأبا عبدالرمحن املقرئ، وأبا نعيم، وعفان، وأبا بكر احلميدي، وأمثاهلم

  .إمساعيل الصفار، وحممد بن البختري، وأمحد بن كامل، وأبو بكر الشافعي، وآخرون: وعنه
  .ينوثقه الدارقط

  ).١(ومات يف شوال سنة سبع وسبعني ومئتني : كان يعد يف احلفاظ، قال: وقال أمحد بن املنادي
أنبأنا مجاعة مسعوا عمر بن طربزد، أخربنا ابن احلصني، أخربنا ابن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا 

 أخربنا ثابت، عن أنس -اذان  هو ابن ز-عيسى بن عبد اهللا الطيالسي، أخربنا أبو غسان، حدثنا عمارة 
  ).٢(أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعجبه الدباء، وهو القرع 

  
، االمام احملدث العامل، أبو بكر، البغدادي، جعفر بن عبد اهللا بن الزبرقان*  حيىي بن أيب طالب - ٢٤٢

  .أخو العباس والفضل
__________  

  .٢٧٢": طبقات احلفاظ "  و ٦١٠ / ٢" حلفاظ تذكرة ا" ، و ١٧٠ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
 من طريق حممد بن بشار، عن حممد ٢٥٣، ٢٥٢ / ١" الشمائل " صحيح، وأخرجه الترمذي يف ) ٢(

، و ١٧٧ / ٣بن جعفر وعبد الرمحن بن مهدي، كالمها عن شعبة، عن قتادة، عن أنس وأخرجه أمحد 
  . من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس٢٣٩ و ٢٧٤
   يف سنن ابنوهو

  .من طريق أمحد بن منيع، عن عبيدة بن محيد، عن أنس) ٣٣٠٢(ماجة 
، ١٣٤ / ٩، اجلرح والتعديل ٣٨٧، ٣٨٦ / ٤، ميزان االعتدال ٢٢١، ٢٢٠ / ١٤تاريخ بغداد * 

  .٢٦٣، ٢٦٢ و ٢٤٥ / ٦لسان امليزان 
(*)  

)١٢/٦١٩(  

  



  .مولده سنة اثنتني ومثانني ومئة
در شجاع بن الوليد، ويزيد بن هارون، ومعروفا الزاهد، وعبد الوهاب بن مسع علي بن عاصم، وأبا ب

  .عطاء، وأبا داود الطيالسي، وزيد بن احلباب، وطبقتهم
أبو بكر بن أيب الدنيا، وابن صاعد، وأبو جعفر ابن البختري، وعثمان بن السماك، وأبو ]: عنه [ حدث 

  .ق اخلراساين، وخلق سواهمسهل القطان، وأبو بكر النجاد، وعبد اهللا بن إسحا
  ).١(حمله الصدق : قال أبو حامت
  .أمرين الدارقطين أن أخرج ليحىي بن أيب طالب يف الصحيح: وقال الربقاين

  .ليس باملتني: وأما أبو أمحد احلاكم، فقال
 نسأل اهللا لسانا -يريد يف كالمه ال يف الرواية ) ٢(أشهد عليه أنه يكذب : وقال موسى بن هارون

  .قاصاد
  .وهو موايل بين هاشم

  .يقع عواليه يل والوالدي تويف يف شوال سنة مخس وسبعني ومئتني
  :أخوه

__________  
  .١٣٤ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ١(
  قال مسلمة بن:  وجاء فيه٢٦٣ / ٦" لسان امليزان " ، و ٢٢١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .ليس به بأس، تكلم الناس فيه: قاسم
(*)  

)١٢/٦٢٠(  

  

  .مسع يزيد بن هارون، وحجاج بن حممد، وعدة) ت * ( الفضل بن جعفر- ٢٤٣
  .الترمذي، والقاضي احملاملي، ومجاعة: وعنه
  ).١(ثقة 

  .تويف سنة اثنتني ومخسني ومئتني
  .يكىن أبا سهل

  .أخومها
  .أبو حممد) ق * * ( العباس بن أيب طالب- ٢٤٤

  .ثقة مسع شبابة، وحيىي بن أيب بكري، وهوذة



  .ابن ماجة، وابن أيب داود، وعمر بن جبري، وعبد الرمحن ابن أيب حامت: وعنه
  ).٢(تويف سنة مثان ومخسني ومئتني 

__________  
 ٣، تذهيب التهذيب ١٠٩٦: ، ذيب الكمال٣٦٤ / ١٢، تاريخ بغداد ٦٠ / ٧اجلرح والتعديل * 
  .٣٠٨: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٩ / ٨، ذيب التهذيب ١ / ١٣٧/ 
ذكره : ٢٦٩ / ٨" ذيب التهذيب " ، وقال ابن حجر يف ٣٦٤ / ١٢ووثقه اخلطيب البغدادي ) ١(

  ".الثقات " ابن حبان يف 
، تذهيب ٦٥٧: ، ذيب الكمال١٤٢، ١٤١ / ١٢، تاريخ بغداد ٢١٥ / ٦اجلرح والتعديل * * 

  .١٨٨: ال، خالصة تذهيب الكم١١٦، ١١٥ / ٥، ذيب التهذيب ٢ / ١٢٤ / ٢التهذيب 
  مسعت منه مع أيب ببغداد وهو: ٢١٥ / ٦" اجلرح والتعديل " قال ابن أيب حامت يف ) ٢(

  .صدوق: ثقة، وسئل عنه أيب فقال
  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف : ١١٥ / ٥" ذيب التهذيب " وقال ابن حجر يف 

  .بغدادي ثقة:  وقال مسلمة:حدثنا عباس بن أيب طالب، وكان ثقة: وقال عبد اهللا بن إسحاق املدائين
(*)  

  ] : العباس بن أيب طالب- ٢٤٤[:تعليق املستخدم 
  ] .٢٤٤[وهو خطأ وقمت بتصحيحه ، وصوابه ] ٢٤٣[يف األصل 

  
  عبد الرمحن الشامي: حرره 

)١٢/٦٢١(  

  

  .ابن مسلم، االمام احلافظ احلجة املصنف، أبو يعقوب املصيصي) س * ( يوسف بن سعيد- ٢٤٥
  .ف ومثانني ومئةولد سنة ني

وعبيداهللا بن موسى، وخالد بن يزيد ) ١(ومسع حجاج بن حممد االعور، وحممد بن مصعب القرقساين 
  .القسري، وهوذة بن خليفة، وأبا مسهر الغساين، واهليثم بن مجيل، وحممد بن املبارك الصوري، وعدة

أبو بكر بن زياد، وحممد بن أمحد ثقة حافظ، وأبو عوانة، وحيىي بن صاعد، و: النسائي، وقال: حدث عنه
  .بن صفوة، وحممد بن الربيع اجليزي، وآخرون

  .حدثنا عنه مجاعة: يوسف بن سعيد بن مسلم: ومسلم، بالتشديد: قال الدارقطين
  ).٢(كان ثقة صدوقا : وقال ابن أيب حامت



__________  
، تذهيب التهذيب ١٥٥٩، ١٥٥٨: ، ذيب الكمال٢٢١ / ٣، اللباب ٢٢٤ / ٩اجلرح والتعديل * 
، طبقات ٤١٥، ٤١٤ / ١١، ذيب التهذيب ٥٨٤، ٥٨٣ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ١٩٠ / ٤

  .١٦٢ / ٢، شذرات الذهب ٤٣٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٩: احلفاظ
  هذه النسبة إىل قرقيسيا، وهي بلدة باجلزيرة: بفتح القافني، بينهما الراء ساكنة) ١(

  .لك بن طوق قريبة من الرقةعلى ستة فراسخ من رحبة ما
  .والنسبة بإثبات النون وإسقاطها، والقائل بالنون وإثباا أكثر حىت اشتهر بذلك: قال السمعاين

  .وحممد بن مصعب هو أبو عبد اهللا
  .إنه منكر احلديث: كان حافظا كثري الغلط، وقيل

  .مات سنة مثان ومئتني
  .١٠٦ / ١٠" االنساب " انظر ترمجته يف 

  = (*)قال :  وجاء فيه أيضا٤١٥ / ١١" ذيب التهذيب " ، و ٢٢٤ / ٩" اجلرح والتعديل ) " ٢(

)١٢/٦٢٢(  

  

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وسبعني ومئتني من أبناء التسعني: قلت
  

  .، صاحب مدائن االندلس، قام بعد أبيهاملنذر بن حممد بن عبدالرمحن املرواين*  أمري االندلس - ٢٤٦
  . فارسا شجاعا، ماضي العزميةوكان

  .، وعاش ستا وأربعني سنة)١(متلك حنوا من سنتني 
، يف شهر صفر، سنة مخس وسبعني )٢(تويف وهو حياصر ملك الغرب عمر بن حفصون الثائر عليه 

  .فتملك بعده أخوه عبد اهللا إىل سنة ثالث مئة
   بن هانئ، بن حممداالمام احلافظ العالمة، أبو بكر، أمحد) س* * ( االثرم - ٢٤٧

__________  
  .ثقة حافظ: النسائي= 

  .ثقة حافظ، وأبوه ثقة: وقال مسلمة بن قاسم" الثقات " وذكره ابن حبان يف : مث قال ابن حجر
، ١١: ، جذوة املقتبس٥٤، ٥٣ / ١، املغرب ٣٥٢ / ١، نفح الطيب ١٣٢ / ٤العرب البن خلدون * 

  .١٤٠، ١٣٨ / ١، احللة السرياء ١٢
، اتصلت واليته سنتني ١١:  ه وقال احلميدي٢٧٥ إىل سنة ٢٧٣ويل سلطنة االندلس من سنة ) ١(



  .غري مخسة عشر يوما
  .هو من أهم الثوار يف عصر حممد وابنه املنذر، وقد ارتد عن االسالم إىل النصرانية) ٢(

  .وقد ظل حمتفظا بقلعته ببشتر، بني رندة ومالقة، وكانت من أمنع قالع االندلس
: ، ذيب الكمال٧٤، ٦٦ / ١، طبقات احلنابلة ٢٨٥: ، الفهرست٧٢ / ٢اجلرح والتعديل * * 

، ذيب ٢٢ / ٢، العرب ٥٧٢، ٥٧٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ١ / ٢٦ / ١، تذهيب التهذيب ٤٢، ٤١
 / ٢، شذرات الذهب ١٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٦: ، طبقات احلفاظ٧٩، ٧٨ / ١التهذيب 

١٤٢، ١٤١.  
(*)  

)١٢/٦٢٣(  

  

  .، وتلميذ االمام أمحد"السنن " الكليب، أحد االعالم، ومصنف : االسكايف االثرم الطائي، وقيل
  .ولد يف دولة الرشيد

عبد اهللا بن بكر السهمي إن شاء اهللا، ومن هوذة بن خليفة، وأمحد بن إسحاق احلضرمي، : ومسع من
عبد اهللا بن صاحل الكاتب الليثي، وعبد اهللا بن وأيب نعيم، وعفان، والقعنيب، وأيب الوليد الطيالسي، و

رجاء الغداين، وحرمي بن حفص، ومسدد بن مسرهد، وموسى بن إمساعيل، وعمرو بن عون، وقالون 
عيسى، وعبد احلميد بن موسى املصيصي، ومسلم بن إبراهيم، وأمحد بن حنبل، وأيب جعفر النفيلي، 

  .وابن أيب شيبة، وخلق
، وموسى بن هارون، وحيىي بن صاعد، وعلي بن أيب طاهر القزويين، "سننه " النسائي يف : حدث عنه

  .وعمر بن حممد بن عيسى اجلوهري، وأمحد بن حممد بن شاكر الزجناين، وغريهم
  .وله مصنف يف علل احلديث

ن أرجو أ: سألت أبا عبد اهللا عن التعريف يف االمصار، جيتمعون يف املساجد يوم عرفة، فقال: قال االثرم
احلسن، وبكر بن عبد اهللا، وثابت، وحممد بن واسع، كانوا يشهدون : ال يكون به بأس، فعله غري واحد

  .املسجد يوم عرفة
كل شئ حمدث، فإنه ال يعجبين، إال أن يكون صوت الرجل ال : وسألته عن القراءة باالحلان، فقال

  ).١(يتكلفه 
__________  

  .٦٧ / ١" طبقات احلنابلة ) " ١(
(*)  



)١٢/٦٢٤(  

  

كان االثرم جليل القدر، حافظا، وكان عاصم ابن علي ملا قدم بغداد، طلب رجال : قال أبو بكر اخلالل
  .يف ذلك الوقت غري أيب بكر االثرم) ١(خيرج له فوائد ميليها، فلم جيد 

  .فكأنه ملا رآه مل يقع منه موقعا حلداثة سنة
  .ا احلديث خطأ وهذا غلط، وهذا كذاهذ: أخرج كتبك، فجعل يقول له: فقال له أبو بكر

  ).٢(فسر عاصم بن علي به، وأملى قريبا من مخسني جملسا : قال
  .وكان يعرف احلديث وحيفظ

  .فلما صحب أمحد بن حنبل ترك ذلك، وأقبل على مذهب أمحد
 فلما صحبت أمحد -الفقه واالختالف :  يعين-كنت أحفظ : قال االثرم: مسعت أبا بكر املروذي يقول

  .ن حنبل تركت ذلك كلهب
كان أحد أبوي االثرم : وكان معه تيقظ عجيب، حىت نسبه حيىي بن معني، وحيىي بن أيوب املقابري، فقال

  ).٣(جنيا 
: رجل فقال) ٥(قام : قال) ٤(وأخربين أبو بكر بن صدقة، مسعت أبا القاسم بن اخلتلي : مث قال اخلالل

  . كتب أيب بكر بن أيب شيبةأريد من يكتب يل من كتاب الصالة ما ليس يف
  .فقلنا له ليس لك إال أبو بكر االثرم

  .فوجهوا إليه ورقا، فكتب ست مئة ورقة من كتاب الصالة: قال
  ).٦(فنظرنا، فإذا ليس يف كتاب ابن أيب شيبة منه شئ : قال

__________  
  .جند": طبقات احلنابلة " يف ) ١(
هذه أحاديث : فعرضت على أمحد بن حنبل، فقال: ه وتتمته في٧٢ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٢(

  .٥٧١ / ٢" تذكرة احلفاظ " صحاح، واخلرب يف 
 / ٢" تذكرة احلفاظ " ، وسريد اخلرب يف الصفحة التالية وهو يف ٧٣، ٧٢ / ١" طبقات احلنابلة ) " ٣(

٥٧١.  
  .اجليلي": طبقات احلنابلة " يف ) ٤(
  .قدم": طبقات احلنابلة " يف ) ٥(
  .٧٣ / ١"  طبقات احلنابلة ) "٦(

(*)  



)١٢/٦٢٥(  

  

  .كان عاملا بتواليف ابن أيب شيبة، الزمه مدة: قلت
، )١(قدم شيخان من خراسان احلج : ومسعت احلسن بن علي بن عمر الفقيه يقول: قال اخلالل أبو بكر

  .فحدثا فلما خرجا طلب قوم من أصحاب احلديث أحدمها
 فقعد هذا الشيخ ناحية معه خلق ومستمل، وقعد اآلخر ناحية - إىل الصحراء:  يعين-فخرجا : قال

  ).٢(كذلك، وقعد أبو بكر االثرم بينهما، وكتب ما أملى هذا وما أملى هذا 
كان أحد : مسعت حيىي بن معني يقول: مسعت سعيد بن عتاب يقول: وأخربين عبد اهللا بن حممد قال: قال

  ).٣(أبوي االثرم جنيا 
أبو بكر االثرم : ابن أورمة فيما أحسب، يقول: ن صدقة، قال إبراهيم االصبهاين، يعينوأخربين أبو بكر ب

  .أحفظ من أيب زرعة الرازي وأتقن
  ).٤(مل أظفر بوفاة االثرم، ومات مبدينة إسكاف يف حدود الستني ومئتني قبلها أو بعدها : قلت

__________  
  .للحج": طبقات احلنابلة " يف ) ١(
  .٥٧١ / ٢" تذكرة احلفاظ "  و ٧٣ / ١" نابلة طبقات احل) " ٢(

أبو بكر االثرم أحفظ : مسعت إبراهيم بن االصبهاين يقول: عن أيب بكر بن صدقة قال: وجاء فيه أيضا
  .من أيب زرعة الرازي وأتقن

"  و ٥٧١ / ٢" التذكرة " ، و ٧٣ / ١" طبقات احلنابلة " سبق اخلرب يف الصفحة السابقة ) ٣(
  .٧٨ / ١" التهذيب 

  .أظنه مات بعد الستني ومئتني: ٥٧١ / ٢" التذكرة " قال املصنف يف ) ٤(
  . أو يف حدودها٢٦١تويف سنة : ٧٩ / ١" التهذيب " وقال احلافظ ابن حجر يف 

  .ألفيته خبط شيخنا احلافظ أيب الفضل
  .للذهيب أنه مات بعد الستني ومئتني" التذهيب " مث وجدت يف 

يح، واحلق أنه تأخر عن ذلك، فقد أرخ ابن قانع وفاة االثرم فيمن مات سنة وكل هذا ختمني غري صح
  . ه، ولكنه مل يسمعه، وليس يف الطبقة من يلقب بذلك غريه٢٧٣

(*)  

)١٢/٦٢٦(  

  



أخربنا عبد اهللا بن : أخربنا عبد الويل بن عبدالرمحن اخلطيب، وعيسى بن بركة املعلم يف مجاعة، قالوا
أمحد بن البناء حضورا، أخربنا أبو نصر حممد بن حممد الزينيب، أخربنا أبو بكر بن عمر، أخربنا سعيد بن 

عمر، حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد، حدثنا أبو األشعث، حدثنا يزيد ابن زريع، حدثنا روح، عن 
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة زاد : منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا قال

  .يها أو نقصف
  ).١(يا رسول اهللا، أحدث يف الصالة شئ ؟ فثىن رجله فسجد سجدتني : فلما فرغ، قلنا

صليت : وبه قال ابن صاعد، وزادنا أبو بكر االثرم عن حممد بن املنهال، عن يزيد يف هذا احلديث، قلنا
  .كذا وكذا، وذكر احلديث

  .فهذا من أعلى ما يقع لنا من حديث االثرم
  ".سننه " زء من البيوع من ووقع لنا ج

  أخربكم عبد): ٢(قرأت على الشيخ وهبان بن علي اجلزري املؤذن 
__________  

هو أمحد بن املقدام بن سليمان العجلي من رجال البخاري، : إسناده صحيح، وأبو االشعث) ١(
يث كان، باب التوجه حنو القبلة ح:  يف الصالة٤٢٢ / ١، والبخاري ٤٥٥ و ٣٧٩ / ١وأخرجه أمحد 

، وابن أيب شيبة )١٠٢٠(باب السهو يف الصالة والسجود له، وأبو داود : يف املساجد) ٥٧٢(ومسلم 
 من طرق عن ٣٣٥ و ٣٣٠ / ٢، والبيهقي ١١٠ / ١، والطيالسي )٢٤٤(، وابن اجلارود ٢٥ / ٢

نيب صلى اهللا صلى ال: قال عبد اهللا بن مسعود: منصور بن املعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة قال
يا رسول اهللا، أحدث يف الصالة :  فلما سلم، قيل له-ال أدري زاد أو نقص :  قال إبراهيم-عليه وسلم 
صليت كذا وكذا، فثىن رجله، واستقبل القبلة، وسجد سجدتني، مث : قالوا" وما ذاك ؟ : " شئ ؟ قال

بأتكم به، ولكن إمنا أنا بشر مثلكم إنه لو حدث يف الصالة شئ لن: " سلم، فلما أقبل علينا بوجهه، قال
أنسى كما تنسون، فإذا نسيت، فذكروين، وإذا شك أحدكم يف صالته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، 

  ".مث يسلم، مث يسجد سجدتني 
  = (*)هو وهبان بن علي بن حمفوظ املعمر املسند أبو علي وأبو الكرم اجلزري ) ٢(

)١٢/٦٢٧(  

  

، أخربنا علي بن عساكر املقرئ، أخربنا عبد القادر ابن حممد اليوسفي، أخربنا أبو العزيز بن أمحد بن باقا
إسحاق الربمكي، أخربنا أبو بكر بن خبيت أخربنا عمر بن حممد اجلوهري، أخربنا أبو بكر الطائي االثرم، 

  حدثنا سعيد بن عفري، حدثين ابن هليعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن



  ).١(ال يصلح الكراء بالضمان : مر، عن ابن عمر، قالمحزة بن عبد اهللا بن ع
  

االمام احملدث الرحال الثقة، أبو عبد اهللا، الرازي الطهراين، وطهران حملة ) ق * ( حممد بن محاد- ٢٤٨
  .أظن

مسع عبد الرزاق، وعبيداهللا بن موسى، وأبا عاصم النبيل، وعبيداهللا ابن عبدايد احلنفي، وأبا نعيم، 
  .أكثر وأطابوطبقتهم ف
ابن ماجة، وأبو إسحاق بن أيب ثابت، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وعبد اهللا بن علي خطيب : حدث عنه

  .يافا، ومجاعة
  ).٢(قال ابن أيب حامت، ثقة، كتبت عنه بالري وبغداد واالسكندرية 

__________  
  .املؤذن، نزيل القاهرة، تويف يف ربيع االول سنة تسع وتسعني وست مئة= 

  .وكان مؤذن السلطان
  .١٤٨٩ / ٤" تذكرته " ، ويف ٧٥املؤلف لوحة " مشيخة " مترجم يف 

  .إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة) ١(
 / ٢، اللباب ٢٧٤ / ٨، االنساب ٢٧٢، ٢٧١ / ٢، تاريخ بغداد ٢٤٠ / ٧اجلرح والتعديل * 

، ٦١١، ٦١٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٩٨ / ٣، تذهيب التهذيب ١١٨٨: ، ذيب الكمال٢٩١
، ١٢٤ / ٩، ذيب التهذيب ٢٤ / ٣، الوايف بالوفيات ٤٨ / ٢، العرب ٥٢٧ / ٣ميزان االعتدال 

  .١٦١ / ٢، شذرات الذهب ٣٣٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٦
كان : وقال ابن خراش:  وجاء فيه١٢٥ / ٩" التهذيب " ، و ٢٤٠ / ٧" اجلرح والتعديل ) " ٢(

  = (*)كان من أصحاب عبد : ، وقال مسلمة بن قاسم"الثقات " ن يف عدال ثقة، وذكره ابن حبا

)١٢/٦٢٨(  

  

  .ثقة: وقال الدراقطين
  مل أر من: مسعت منصورا الفقيه يقول: وقال أبو أمحد بن عدي

أوهلم حممد بن محاد :  غري ثالثة أنفس-يف الفضل :  يعين-الشيوخ أحدا فأحببت أن أكون مثلهم 
  ).١(الطهراين 

يف شهر ربيع اآلخر، وله نيف ومثانون ) ٢(يف الطهراين بعسقالن سنة إحدى وسبعني ومئتني تو: قلت
  .سنة



أخربكم عبد الصمد بن حممد حضورا، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا : قرأت على عمر بن عبد املنعم
ن محاد الطهراين، ابن طالب، أخربنا ابن مجيع، حدثنا عبد اهللا بن علي إمام اجلامع بيافا، حدثنا حممد ب

حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن إمساعيل بن أمية، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب سعيد 
اعتكف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد، فسمعهم جيهرون بالقراءة، وهو يف : اخلدري، قال

أو " فعن بعضكم على بعض القراءة إذا كان أحدكم يناجي ربه، فال ير: " قبة له، فكشف الستر، وقال
  ).٣" (يف الصالة " قال 

__________  
كان حممد ابن : الرزاق وكان حافظا للحديث ثقة، وأكثر ما حدث فمن حفظه، وقال ابن القطان= 

من أراد ان ينظر إىل أمحد بن حنبل واسحاق وتلك الطبقة فلينظر إىل ابن : يعقوب الفرجي يقول
  .ما رأى مثل نفسه، وال رأيت أنا مثله: كر بن جابر الرمليالطهراين، وقال أبو ب

النه كان قد صار إىل مصر وحدث ا، وكان بالشام يسكن :  وتتمته فيه٢٧٤ / ٨" االنساب ) " ١(
حممد بن محاد الطهراين كان من أهل الرحلة يف طلب احلديث، وكان ثقة : عسقالن وجاء فيه أيضا

  .صاحب حديث يفهم
  .معة لثالث بقني من شهر ربيع اآلخرليلة اجل) ٢(
  .٢٧٤ / ٨" االنساب " 
، وأبو ٩٤ / ٣ومن طريقه أمحد ) ٤٢١٦" (املصنف " إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق يف ) ٣(

 بشرح ١٠١ / ١" املوطأ " وله شاهد عند مالك يف ) ١١٦٢(، وصححه ابن خزمية )١٣٣٢(داود 
  = (*)إبراهيم بن احلارث السيوطي عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن 

)١٢/٦٢٩(  

  

، صاحب االمام احلافظ احملقق، أبو بكر، الفضل بن العباس الرازي*  فضلك الصائغ - ٢٤٩
  .التصانيف
  .عيسى بن ميناقالون، وعبد العزيز االويسي، وقتيبة بن سعيد، وهدبة بن خالد، وطبقتهم: روى عن

رائطي، وحممد بن خملد العطار، وحممد بن جعفر أبو عوانة االسفراييين، وأبو بكر اخل: حدث عنه
  .املطريي، وآخرون

  .إن االميان خملوق: ورد علي كتاب من ناحية شرياز أن فضلك قال بناحيتهم: قال املروذي
  ).١(فبلغين أم أخرجوه من البلد بأعوان 

االميان قول هذه من مسائل الفضول، والسكوت أوىل، والذي صح عن السلف وعلماء االثر أن : قلت



   ].٩٦: الصافات) * [ واهللا خلقكم وما تعملون* (وعمل، وبال ريب أن أعمالنا خملوقة، لقوله تعاىل 
  .ال إله إال اهللا، فمن إمياننا، فتلفظنا ا أيضا من أعمالنا: فصح أن بعض االميان خملوق، وقولنا

  .وأما ماهية الكلمة امللفوظة، فهي غري خملوقة، الا من القرآن
  .أعاذنا اهللا من الفنت واهلوى

__________  
 أن رسول اهللا - وامسه فروة بن عمرو -، عن البياضي - وامسه دينار -التيمي، عن أيب حازم التمار = 

إن املصلي : " صلى اهللا عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصوام بالقراءة، فقال
  ". جيهر بعضكم على بعض بالقرآن يناجي ربه، فلينظر مبا يناجيه، وال

، طبقات ٦٠٠ / ٢، تذكرة احلفاظ ٣٦٨، ٣٦٧ / ١٢، تاريخ بغداد ٦٦ / ٧اجلرح والتعديل * 
  .٧٨، ٧٧ / ٥، املنتظم ١٦٠ / ٢، شذرات الذهب ٢٦٨: احلفاظ

  .كان ثقة ثبتا: ٣٦٨، ٣٦٧ / ١٢" تاريخ بغداد " وجاء يف ) ١(
  وقال شعيب بن إبراهيم

 إمام - وهو الفضل بن العباس -فضلك الرازي : -د أيب احلسن الفقيه الثقة املأمون  وال-البيهقي 
  .عصره يف معرفة احلديث

(*)  

)١٢/٦٣٠(  

  

  .مات فضلك رمحه اهللا يف صفر سنة سبعني ومئتني
  .وكان من أبناء السبعني

  
عقوب ابن إسحاق االمام احلافظ الثبت الفقيه، قاضي مدينة نصيبني، أبو يوسف، ي *  القلوسي- ٢٥٠

  ).١(بن زياد، البصري القلوسي 
  .عثمان بن عمر، وأيب عاصم النبيل، واالنصاري، وخلق: حدث عن

  .احملاملي، وابن خملد، وأبو احلسني بن املنادي، وآخرون: وعنه
  ).٢(تويف سنة إحدى وسبعني ومئتني 

  
، مث )٣( بن اجلنيد، اخلتلي د اهللالشيخ االمام احلافظ، أبو إسحاق، إبراهيم بن عب* *  اخلتلي - ٢٥١

  .السرمرائي



__________  
 / ٥، املنتظم ٢٨٦، ٢٨٥ / ١٤، تاريخ بغداد ٥٢ / ٣، اللباب ٢٢٠، ٢١٩ / ١٠االنساب * 

٨٤.  
  .بضم القاف والالم، بعدمها الواو، ويف آخرها السني املهملة) ١(

  .س، وهو احلبل الذي يكون يف السفينةهذه النسبة إىل القلوس، فيما أظن، وهو مجع قل: قال السمعاين
  .، بالفاء"الفلوسي "  إىل ٨٤ / ٥" املنتظم " وتصحفت يف 

وكان حافظا ثقة ضابطا، ويل قضاء نصيبني فخرج : ٢٢٠ / ١٠" االنساب " قال السمعاين يف ) ٢(
  .إليها، وحدث ببغداد، ومات بنصيبني

 / ٢، تذكرة احلفاظ ٩٦ / ١ طبقات احلنابلة ،١٢٠ / ٦، تاريخ بغداد ١١٠ / ٢اجلرح والتعديل * * 
  .٢٦٠: ، طبقات احلفاظ٥٨٦

هي إىل ختالن، : اختلف مشاخينا يف هذه النسبة، بعضهم كان يقول": االنساب " قال السمعاين يف ) ٣(
هي بضم اخلاء والتاء املنقوطة باثنينت مشددة، حىت رأيت أن : بالد جمتمعة وراء بلخ، وبعضهم يقول

  = (*)قرية على : بضم اخلاء والتاء املشددةاخلتلي، 

)١٢/٦٣١(  

  

مسع أبا نعيم، وسعيد بن أيب مرمي، وسليمان بن حرب، وأبا الوليد، وأبا جعفر النفيلي، وعمر بن 
  .مرزوق، وحيىي بن بكري، وحيىي بن معني، وله عنه سؤاالت مفيدة

  .وله مجوع وتواليف ورحلة واسعة
  .يف الزهد والرقائقله كتب : وثقه اخلطيب، وقال

أبو العباس بن مسروق، وحممد بن القاسم الكوكيب، وأبو بكر اخلرائطي السامري، : حدث عنه: قلت
  .وأمحد بن حممد االدمي، ومجاعة

  ).١(بقي إىل قرب سنة سبعني ومئتني 
  

  .كي بن أيب مسرة، املاالمام احملدث املسند، أبوحيىي، عبد اهللا بن أمحد*  ابن أيب مسرة - ٢٥٢
  .مسع أبا عبدالرمحن املقرئ، وعثمان بن ميان، وحيىي بن قزع ؟، واحلميدي، وعدة

أبو القاسم البغوي، ويعقوب بن يوسف العاصمي، وخيثمة بن سليمان، وأبو حممد بن إسحاق : وعنه
  .الفاكهي املكي، وآخرون

__________  



  .طريق خراسان إذا خرجت من بغداد بنواحي الدسكرة= 
نسبة إىل اخلتل، قرية : اخلتلي، بضم أوله والفوقية، وتشديد الالم: ٨٨": لب اللباب  " وقد جاء يف

  .وبالضم وتشديد ثانيه وفتحه إىل ختل: بطريق خراسان، وقال السيوطي
  .كورة خلف جيحون

  .مل أظفر له بوفاة وكأا يف حدود الستني ومئتني: ٥٨٦ / ٢" تذكرة احلفاظ " قال املصنف يف ) ١(
  .٩٩ / ٥، العقد الثمني ٦ / ٥رح والتعديل اجل* 
(*)  

)١٢/٦٣٢(  

  

  ).١(تويف مبكة يف مجادى االوىل سنة تسع وسبعني ومئتني 
  

ابن سهل، الشيخ املعمر، أبو نصر الزينيب املكي خامتة من زعم أنه لقي سفيان  *  اليسع بن زيد- ٢٥٣
  .بن عيينة

  .حدث عن سفيان، وعن هوذة بن خليفة
بد اهللا بن حممد بن موسى الكعيب، وإسحاق بن إبراهيم بن حممد بن يوسف اجلرجاين، ع: حدث عنه

  .وغريمها
  ).٢(يروي عن ابن عيينة، وهوذة : ذكره ابن ماكوال، وقال فيه ابن ماكوال

  .ال أعرفه بعدالة وال جبرح: وقال أبو عبد اهللا احلاكم
  .حدث مبكة يف سنة اثنتني ومثانني ومئتني

اليب االسعد القشريي، عن " االربعني " أبناء املئة، أتى عن ابن عيينة خبرب موضوع هو يف كان من : قلت
  .محيد، عن أنس

  .ما تفوه به سفيان
__________  

  كتبت عنه مبكة، وحمله: ٦ / ٥" اجلرح والتعديل " وقال ابن أيب حامت يف ) ١(
  .ال أعرفه بعدالة وال جبرح: وقال أبو عبد اهللا احلاكم

  .كة يف سنة اثنتني ومثانني ومئتنيحدث مب
اليب االسعد القشريي، عن " االربعني " كان من أبناء املئة، أتى عن ابن عيينة خبرب موضوع هو يف : قلت

  .محيد، عن أنس



  .ما تفوه به سفيان
__________  

  .كتبت عنه مبكة، وحمله الصدق: ٦ / ٥" اجلرح والتعديل " وقال ابن أيب حامت يف ) ١(
وقال الفاكهي يف " الثقات " وذكره ابن حبان يف : ٩٩ / ٥" العقد الثمني " االمام الفاسي يف قال 

وأول من أفىت الناس من أهل مكة، وهو ابن أربع وعشرين سنة أو حنوها أبوحيىي بن أيب : االوليات مبكة
  .مسرة، وهو فقيه أهل مكة إىل يومنا هذا

  .٢٠٢ / ٤، االكمال ٤٦٩ / ٧، العقد الثمني ٣٤٧ / ٦االنساب * 
  .٢٠٢ / ٤" االكمال ) " ٢(

(*)  

)١٢/٦٣٣(  

  

مث الد الثامن من سري أعالم النبالء، للشيخ االمام العامل : جاء يف آخر هذا الد وهو الثامن ما نصه
د العامل احلجة الناقد البارع، جامع أشتات الفنون، مؤرخ االسالم، مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمح

  .بن عثمان الذهيب، فسح اهللا يف مدته
وهي أول نسخة نسخت من خط املصنف، وقوبلت عليه حبسب االمكان، وهللا احلمد واملنة، وبه التوفيق 

  .والعصمة
  .ويتلوه يف اجلزء الذي يليه، وهو التاسع عبد اهللا بن روح املدائين

  . املعظم، سنة أربعني وسبع مئةوكان الفراغ من كتابته ليلة االثنني خلمس مضني من شهر رمضان
  .أحسن اهللا خامتتها
  .واحلمد هللا وحده

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثريا

)١٢/٦٣٤(  

  

  ١٣ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ١٣الذهيب ج 



)١٣(/  

  

  )١٣(سري اعالم النبالء 

)١٣/١(  

  

  .ؤسسة الرسالة وال حيق الية جهة أن تطبع أو تعطي حق الطبع الحدمجيع احلقوق حمفوظة مل
  .سواء كان مؤسسة رمسية أو إفرادا

  . م مؤسسة الرسالة بريوت١٩٩٣ - ه ١٤١٣الطبعة التاسعة 
 برقيا، ٧٤٦٠:  ص، ب- ٨١٥١١٢ - ٣١٩٠٣٩:  بناية صمدي وصاحلة هاتف-شارع سوريا 

  بيوشران

)١٣/٢(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨يف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتويف سري اعالم النبالء تصن
م اجلزء الثالث عشر أشرف على حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه حقق هذا اجلزء شعيب االرنؤوط علي 

  أبو زيد مؤسسة الرسالة

)١٣/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)١٣/٤(  

  

  .، الثقة، أبو حممد عبدوساملدائين، الشيخ*  عبد اهللا بن روح - ١
  .يزيد بن هارون، وأبا بدر شجاع بن الوليد، وشبابة بن سوار، ومجاعة: مسع

  .أبو سهل بن زياد، ومكرم بن أمحد، وأمحد بن خزمية، وأبو بكر الشافعي، وآخرون: حدث عنه



  .ليس به بأس: قال الدارقطين
  ).١(لربمكي ولدت سنة سبع ومثانني ومئة، يوم قتل جعفر ا: وكان يقول

  .مات سنة سبع وسبعني ومئتني، وله تسعون عاما
__________  

  .٢٨٦ / ٣: ، لسان امليزان٩٣ / ٥: أبو أمحد، املنتظم: ، وفيه كنيته٤٥٥، ٤٥٤ / ٩: تاريخ بغداد* 
  .٤٥٤ / ٩: تاريخ بغداد: انظر) ١(

(*)  

)١٣/٥(  

  

 أبو عبد اهللا، حممد بن إبراهيم بن زياد االمام، العالمة، فقيه الديار املصرية، *  ابن املواز- ٢
  .االسكندراين املالكي، ابن املواز، صاحب التصانيف

  .عبد اهللا بن عبد احلكم، وعبد امللك بن املاجشون، وأصبغ بن الفرج، وحيىي بن بكري: أخذ املذهب عن
  .إنه حلق أشهب، وأخذ عنه، ومل يصح هذا: وقيل

  . بدقيقه وجليلهانتهت إليه رئاسة املذهب، واملعرفة
  .وله مصنف حافل يف الفقه، رواه عنه علي بن عبد اهللا بن أيب مطر، وابن مبشر

  .ولده بكر بن حممد: وآخر من حدث عنه
  .وقد قدم دمشق يف صحبة السلطان أمحد بن طولون

 -، وتزهد، وانزوى ببعض احلصون الشامية، يف أواخر عمره، حىت أدركه أجله )١(إنه امنلس : وقيل
  .-محه اهللا تعاىل ر

  .وكذا، فلتكن مثرة العلم
  .حيىي بن بكري: تويف سنة تسع وستني ومئتني، وحدث عن: قال أبو سعيد بن يونس

  ).٢(فهذا الصحيح من وفاته، وبعضهم أرخ موته يف سنة إحدى ومثانني ومئتني : قلت
__________  

 ٢: ، الديباج املذهب٢٨١يه وفاته ، وف٣٣٦ - ٣٣٥ / ١: ، الوايف بالوفيات٦٦ / ٢: عرب املؤلف* 
  .٢٨١، أخبار سنة ١٧٧ / ٢: ، شذرات الذهب١٦٧ - ١٦٦/ 
  .أفلت منه: انقبض، وامنلس من االمر: امنلس) ١(
للمؤلف " يف العرب " وحىت " شذرات الذهب " و " الوايف بالوفيات " كذا جاء تاريخ وفاته يف ) ٢(

  (*)نفسه 



)١٣/٦(  

  

احملدث، االمام، أبو بكر، وأبو جعفر، حممد بن أمحد بن يزيد ابن أيب العوام  *  ابن أيب العوام- ٣
  .الرياحي

  .يزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء العقدي، ومجاعة: مسع
  ابن عقدة، وإمساعيل الصفار، وأبو بكر الشافعي، وابن: وعنه

  .اهليثم االنباري، وآخرون
  .صدوق: قال الدارقطين

  .سبعني ومئتني، يف رمضاامات سنة ست و: قلت
  
الوزير االكمل، أبو حممد البغدادي، الكاتب، أحد رجال العصر : ابن اجلراح * *  احلسن بن خملد- ٤

  .سؤددا، ورأيا، وشهامة، وكتابة، وبالغة، وفصاحة، ونبال
  .يف سنة تسع ومئتني: مولده

، وحممد بن عبد اهللا بن طاهر )١(اقان هو، وعبيد اهللا بن حيىي بن خ: فاتفق أنه ولد فيها أربعة وزراء
  ).٣(، وأمحد ابن إسرائيل )٢(

__________  
  .٢٠٠ / ٦: االنساب* 

 / ٤: ، ذيب بدران٢٥٦ / ٢:  ب، لسان امليزان٣٠١ - ب ٣٠٠ / ٤: خ: تاريخ ابن عساكر* * 
٢٥٣ - ٢٥٢.  

  .الترمجة الالحقة: انظر) ١(
ني اخلزاعي، أبو العباس، ويل نيابة بغداد يف أيام املتوكل، حممد بن عبد اهللا بن طاهر بن احلس: هو) ٢(

  .وكان فاضال، أديبا، جوادا)  ه٢٥٣(وتويف ا سنة 
  .١٢٨ / ٢: ، وشذرات الذهب٥ / ٢: ، وعرب الذهيب٤١٨ / ٥: تاريخ بغداد: انظر ترمجته يف

  .، حول مقتله٣٩٨ - ٣٩٦ / ٩: تاريخ الطربي: انظر) ٣(
(*)  

)١٣/٧(  

  



  .سن للمعتمد نوبتني، فصادرهوزر احل
مث وزر له ثالثا، فاستمر مخسة أعوام، فسخط عليه، فتسلل إىل مصر، فأقبل عليه ابن طولون، وجعل إليه 

  نظر االقليم، والتزم له بنحو ألف ألف دينار يف السنة مع العدل،
  .وسجنه فتخيل - للموفق ويل العهد -هذا عني عليك : فخافه العمال، وتفرغوا له، وقالوا

  .ما الرأي يف حبسه يف جوارك، فرمبا حدث به موت، فينسب إليك: فقالوا
  .فأرسل به إىل نائبه بأنطاكية، وأمره أن يعذبه، فتلف حتت العذاب

  .وغريه) ١( شاعرا جوادا ممدحا، امتدحه البحتري - مع ظلمه -وكان 
ما ال يعرفه ابن : ب الديوان، حىت قيلعمل الوزارة مع كتابة املوفق، وكان آية يف حسا: قال ابن النجار

  .خملد، فليس من الدنيا
  .وكان تام الشكل، مهيبا، فاخر البزة، يركب غلمانه يف الديباج، ونسيج الذهب، وعدة جنائب

  .وإذا جلس يف داره تقع العني على الفرش والستور، واآلنية اليت قيمتها مئة ألف دينار
  .كان يف هيئة سلطان كبري

  .سنة تسع وستني: ة إحدى وسبعني ومئتني، وقيلمات يف سن
__________  

  .ط" (ديوانه " انظر مدائح البحتري للحسن بن خملد يف ) ١(
، ٥٠٠ - ٤٩٨، ٤٧٨ - ٤٧٦، ٤٣٩ - ٤٣٨، ٣٥ - ٣٣ / ١):  ذخائر العرب-دار املعارف 

  .٢١٦٠ - ٢١٥٨ / ٤، و ٦٠٦ - ٦٠١
(*)  

)١٣/٨(  

  

  . بن خاقان التركي، مث البغدادي أبو احلسن، عبيد اهللا بن حيىيالوزير الكبري،*  ابن خاقان - ٥
  .وزر للمتوكل، وللمعتمد

  .وجرت له أمور
  .وقد نفاه املستعني إىل برقة، مث قدم بغداد بعد مخس سنني، مث وزر سنة ست ومخسني

  .علتكإن أمري املؤمنني يسأل عن : ذكر حمرز الكاتب أن عبيد اهللا مرض، فعاده عمه الفتح، وقال
  :فقال

فوصله املتوكل ) ١(وحسيب شغل هذين * من االسقام والدين ويف هذين يل شغل * عليل من مكانني 
  .بألف ألف



  .قد مللت عرض الشيوخ، فابغوين حدثا: أن املتوكل قال: وروى الصويل
: مث طلب عبيد اهللا، فلما خاطبه، أعجبته حركته، فأمره أن يكتب، فأعجبه خطه، فقال عمه الفتح

  .والذي كتب أحسن
  .، وقد تفاءلت بذلك ]١: الفتح) * [ إنا فتحنا لك فتحا مبينا: * (وما كتب ؟ قال: قال

  .فواله العرض، وحظي عند املتوكل
  .وكان مسحا جوادا
__________  

، ٢٠٤ / ١: ، طبقات احلنابلة٢٤٦ / ١١، و ٥٣٢، ٤٧٤، ٣٥٤، ٢٥٨ / ٩: تاريخ الطربي* 
، ٣١٠ / ٧: ، الكامل البن االثري٤٥ / ٥:  أ، املنتظم٣٧٩ - ب ٣٧٧ / ١٠: خ: تاريخ ابن عساكر

  .١٤٧ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦ / ١١: ، البداية والنهاية٢٦ / ٢: عرب املؤلف
 / ١٠: خ: البن عساكر" وتاريخ دمشق ..." ، وفيه من االفالس٤٩ / ١: البصائر والذخائر) ١(

  . ب٣٧٧
(*)  

)١٣/٩(  

  

  . من الصناعة، فأيد بأعوان وكفاةمل يكن له حظ: وقيل
  .وكان واسع احليلة

  .ونفاه املعتز، فلما ويل املعتمد طلبه، وخلع عليه، فأدبته النكبة، وذب كثريا
  .وله أخبار يف احللم والسخاء

  .مات وعليه ست مئة ألف دينار، مع كثرة ضياعه
  ).٢(ه، سنة ثالث وستني ومئتني ، فسقط، مث مات ليوم)١(صدمه خادمه رشيق يف لعب الصواجلة : قيل

  ، ووزر حفيده أبو القاسم)٣(وقد وزر ابنه أبو علي حممد بن عبيد اهللا 
  .للمقتدر سنة اثنيت عشرة وثالث مئة) ٤(عبد اهللا بن حممد 

  .وتويف سنة أربع عشرة
  
مسعود بن االمام، احلافظ، الثبت، الرحال، الفقيه، أبو بشر، إمساعيل بن عبد اهللا بن  *  مسويه- ٦

  .جبري، العبدي االصبهاين، مسويه، صاحب تلك االجزاء الفوائد، اليت تنبئ حبفظه وسعة علمه
  .ولد يف حدود التسعني ومئة



__________  
  .وهو عصا يعطف طرفها، يضر ا الكرة على الدواب: مجع الصوجلان: الصواجلة) ١(
  .٥٣٢ / ٩: تاريخ الطربي: انظر) ٢(
  ). ه٣٠٠(، حوادث سنة ٦٩ - ٦٨، ٦٥ - ٦٣ / ٨: بن االثريالكامل ال: انظر) ٣(
  .١٦٨ - ١٦٧، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٠ / ٨: املصدر السابق) ٤(
، ١٥١ / ٧:  ب، االنساب- أ ٤٢٤ / ٢: خ:: ، تاريخ ابن عساكر١٨٢ / ٢: اجلرح والتعديل* 

: فاظ، طبقات احل٣٥ / ٢: ، عرب املولف٥٦٧ - ٥٦٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٤٢ / ٢: اللباب
  .٢٧ / ٣: ، ذيب بدران٢٤٤ - ٢٤٣

(*)  

)١٣/١٠(  

  

علي : أيب مسهر الغساين وأقرانه، وحبمص من: أيب نعيم املالئي وطبقته، وبدمشق من: ومسع بالكوفة من
: عبد اهللا بن يوسف، ومبصر من: من) ١(احلميدي، وبتنيس : بن عياش، وأيب اليمان، وعدة، ومبكة من

  .بكر بن بكار، واحلسني بن حفص: اله، وبأصبهان منسعيد بن أيب مرمي وأمث
  حممد بن حيىي بن مندة، وحممد بن أمحد بن يزيد،: حدث عنه

  .وأبو بكر بن أيب داود، وعبد اهللا بن جعفر بن فارس، وخلق سواهم
  ).٢(مسعنا منه، وهو ثقة صدوق : قال ابن أيب حامت
  .كان حافظا متقنا: وقال أبو الشيخ
  .كان من احلفاظ والفقهاء: االصبهاينوقال أبو نعيم 
  ).٣(كان يذاكر باحلديث : قال أبو الشيخ

  .مات سنة سبع وستني ومئتني
  أخربنا ابن خليل، أخربنا مسعود بن): ٤(قرأت على إسحاق الصفار 

__________  
  .جزيرة يف مصر، قريبة من الرب ما بني الفرما ودمياط: بكسرتني وتشديد النون: تنيس) ١(
  ).ر معجم ياقوتانظ(
  .١٨٢ / ٢: اجلرح والتعديل) ٢(
  .٥٦٦ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر) ٣(
إسحاق بن أيب بكر بن إبراهيم بن هبة اهللا بن طارق االسدي، أبو الفضل احلليب احلنفي : " هو) ٤(



  .النحاس
سمعا بدار ورتب م...سنة مثان وعشرين تقريبا: ولد سنة ثالث أو أربع وثالثني وست مئة تقريبا وقيل

مات يف رمضان ..احلديث االشرفية بعد ابن مشرف، وكان له حانوت، مث تركه وبقي حيضر املدارس
  .سنة عشر وسبعمئة

."  
  .٣٤: ق: خ": مشيخة الذهيب 

(*)  

)١٣/١١(  

  

اخلياط، وأنبأين أمحد بن سالمة، عن اخلياط، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم احلافظ، ) ٤(سعد 
ا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، عن ابن حدثن

العني حق، وإن كان شئ : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب : طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس
  ).١" (سابق القدر، سبقته العني، وإذا استغسلتم فاغسلوا 

  ".ولو كان : " لشاعر، عن مسلم بن إبراهيم، وفيهأخرجه مسلم، عن حجاج بن ا
  
 ابن أيب عيسى، الباكسائي االمام، القدوة، احملدث، احلجة، أبو حممد، عباس بن عبد اهللا*  الترقفي - ٧
  .أحد الرحالني يف السنن: الترقفي) ٢(

__________  
  .إسناده صحيح) ١(

  .١٧ / ٤": حلية االولياء " وهو يف 
: باب الطب واملرض والرقى، وأخرجه الترمذي برقم: ، يف السالم)٢١٨٨: (وأخرجه مسلم

  .باب ما جاء أن العني حق: ، يف الطب)٢٠٦٣(
كان من : " ٥٨٣ / ٧": جامع االصول " ، قال ابن االثري يف "وإذا استغسلتم فاغسلوا : " وقوله

 ثيابه، وغسل جسده ومعاطفه عادم أن االنسان إذا أصابته العني من أحد، جاء إىل العائن، فجرد من
  ".ووجهه وأطرافه، وأخذ املعني ذلك املاء، فصبه عليه، فيربأ بإذن اهللا 

: ، وأيب داود)٢١٨٧: (، يف الطب، ومسلم١٧٣ / ١٠: ويف الباب عن أيب هريرة عند البخاري
)٣٨٧٩.(  
 ٥: نتظم ب، امل٤٥١ - ب ٤٥٠ / ٨: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٤٤ - ١٤٣ / ١٢: تاريخ بغداد* 



، تذهيب ٦٥٨: خ: ، ذيب الكمال٢١٢، ١١٣ / ١: ، اللباب"ترقف : " ، معجم البلدان٦١/ 
، ٣٦ / ٢: ، يف اية ترمجة مسويه، عرب املؤلف٥٦٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٢٥ / ٢: خ: التهذيب

، ١٥٣ / ٢: ، شذرات الذهب١٨٩: ، خالصة تذهيب الكمال١٢٠ - ١١٩ / ٥: ذيب التهذيب
  .٢٢٨ / ٧:  بدرانذيب

تقريب التهذيب " و " معجم البلدان " بفتح التاء، وسكون الراء، وضم القاف، كما جاء يف : والترقفي
  .، وهي نسبه إىل بلد يف العراق"اللباب " ، وبضم التاء، كما يف "
  .نسبة إىل باكسايا من نواحي بغداد: الباكسائي، بضم الكاف) ٢(
  .)معجم ياقوت واللباب: انظر(

(*)  

)١٣/١٢(  

  

زيد بن حيىي بن عبيد الدمشقي، وأبا عاصم النبيل، ومروان ابن حممد الطاطري، وأبا عبدالرمحن : مسع
املقرئ، وحممد بن يوسف الفريايب، وعبد االعلى بن مسهر، وحفص بن عمر العدين، وأبا املغرية، ورواد 

  .، ويسرة بن صفوان، وحيىي بن يعلى)٢(بن اجلراح، وحممد بن كثري املصيصي ) ١(
ابن ماجة، وأبو العباس بن سريج، وأبو العباس السراج، وأبو بكر بن جماهد، وأبو بكر : حدث عنه

  .اخلرائطي، وأبو عوانة االسفراييين، والقاضي احملاملي، وإمساعيل الصفار، وآخرون
  .كان ثقة، صاحلا، عابدا: قال أبو بكر اخلطيب
  ).٣(ك وال تبسم ما رأيته ضح: وقال حممد بن خملد

  .ووثقه الدارقطين
  .وله جزء معروف

  .- رمحه اهللا تعاىل -مات يف آخر سنة سبع وستني ومئتني، وهو من أبناء الثمانني، 
__________  

  ".وأبا املغرية وراد : " يف االصل) ١(
  .وهو خطأ

أبو عصام، كما : تهعبد القدوس بن احلجاج اخلوالين احلمصي، ورواد بن اجلراح كني: فأبو املغرية هو
  .هو مسطور يف كتب الرجال

  .وسيذكره املؤلف ذه الكنية يف سند احلديث اآليت ذكره
  .بكسر امليم، وتشديد الصاد املكسورة": االنساب " ضبطت يف : املصيصي) ٢(



" ، وكذا ضبطه البكري يف "لب اللباب " ، والسيوطي يف "اللباب " وتابعه على ذلك ابن االثري يف 
ومع " بفتح أوله : وال تقل مصيصة: " ، ونقل عن االصمعي قول١٢٣٥ / ٤": جم ما استعجم مع

  ذلك فقط ضبطه ياقوت بالفتح، وضبطه اجلوهري بفتح امليم وختفيف الصادين، كسفينة،
  ".القاموس " وتابعه على ذلك صاحب 

  .١٤٣ / ١٢: تاريخ بغداد: انظر) ٣(
(*)  

)١٣/١٣(  

  

بن بدران، أخربك عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا أمحد بن عبدالرمحن بن مبادر، قرأت على عبد احلافظ 
أخربنا احلسني بن علي، أخربنا عبد اهللا بن حيىي السكري، أخربنا إمساعيل بن حممد، حدثنا عباس بن عبد 

قال : قالاهللا الترقفي، حدثنا رواد بن اجلراح أبو عصام، حدثنا أبو سعد الساعدي، عن أنس بن مالك، 
  ".خريكم يف املئتني كل خفيف احلاذ : " - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

  ).١" (الذي ال أهل له وال ولد : " وما اخلفيف احلاذ ؟ قال! يا رسول اهللا : قالوا
  .غريب جدا، تفرد به رواد

__________  
  .إسناده ضعيف جدا، بل موضوع) ١(

  .روكمت: قال الدارقطين: رواد بن اجلراح
منكر، ال : - عن هذا احلديث -عامة ما يرويه ال يتابعه عليه الناس وقال أبو حامت : وقال ابن عدي

يشبه حديث الثقات، وإمنا كان بدء هذا اخلرب فيما ذكر يل أن رجال جاء إىل رواد، فذكر له هذا 
  .احلديث، فاستحسنه وكتبه، مث بعد حدث به يظن أنه من مساعه

، من طريقه، عن سفيان، عن ٥٥ / ٢: ، يف ترمجة رواد"امليزان " هذا احلديث يف وقد أورد املؤلف 
  .منصور، عن ربعي، عن حذيفة
، من طريق عباس الترقفي، عن ٢٢٥ / ١١، و ١٩٨ / ٦": تارخيه " ورواه اخلطيب البغدادي يف 

  .رواد، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة
  .اليب يعلى" غري اجلامع الص" ونسبه السيوطي يف 

تفرد به رواد، وهو ضعيف، وقد أدخله البخاري يف الضعفاء، : ونقل ابن اجلوزي عن الدار قطين قوله
  اختلط، ال يكاد: وقال

  .طرقه كلها ضعيفة: يقوم حديثه، وقال احلافظ العراقي



  .غري حمفوظ، واحلمل فيه على رواد: وقال الزركشي
ث مما وضعه املتزهدون، زهدا ال يقره االسالم، يقصدون بذلك ويغلب على الظن أن هذا احلدي: قلت

التنفري من الزواج، والتخفف من أعبائه، والعزلة عن الناس، وكل ذلك خمالف هلديه صلى اهللا عليه 
  .وسلم كما هو معلوم من القرآن الكرمي والسنة املطهرة

 املنحى، فيتبتل، ويرغب عن وقد أراد بعض صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينحو هذا
أما إين : " الزواج، ويصوم الدهر، ويقوم الليل، فعلم م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم

أتقاكم هللا، وأخشاكم له، أما إين أصوم وأفطر، وأقوم وأرقد، وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنيت 
  ".فليس مين 

  ". الودود الولود فإين مكائر بكم االمم يوم القيامة تزوجوا: " وقال أيضا صلى اهللا عليه وسلم
(*)  

)١٣/١٤(  

  

  .من كبار املشايخ، له كالم جيد، ومواعظ مشهورة: ، الواعظالرازي*  حيىي بن معاذ - ٨
  ).١(لست أبكي على نفسي إن ماتت، إمنا أبكي على حاجيت إن فاتت : وعنه قال

  .ال يفلح من مشمت رائحة الرياسة منه
  ).٢(ابن آدم، قلع االحجار أهون عليه من ترك االوزار مسكني 

  ).٣(ال تستبطئ االجابة وقد سددت طريقها بالذنوب 
  ).٤(الدنيا ال تعدل عند اهللا جناح بعوضة، وهو يسألك عن جناح بعوضة 

  .التوبة، مث الزهد، مث الرضى، مث اخلوف، مث الشوق، مث احملبة، مث املعرفة: الدرجات سبع: وعنه قال
  .علي بن حممد الطنافسي، وغريه: وقد حدث عن: قلت

__________  
: املقالة اخلامسة: ، الفهرست٧٠ - ٥١ / ١٠: ، حلية االولياء١١٤ - ١٠٧: طبقات الصوفية* 

 / ٧: ، الكامل البن االثري١٧ - ١٦ / ٥: ، املنتظم٢١٢ - ٢٠٨ / ١٤: الفن اخلامس، تاريخ بغداد
، ٣١ / ١١: ، البداية والنهاية١٧ / ٢: ، عرب املؤلف١٦٨ - ١٦٥ / ٦: ، وفيات االعيان٢٥٨

  .٣٢٦ - ٣٢١: طبقات االولياء
  .١٣٩ - ١٣٨ / ٢: شذرات الذهب

  ). ه٢٥٨(ويف معظم هذه املصادر أرخت وفاته سنة 
  .٥١ / ١٠حلية االولياء ) ١(



اجلبل يف يوم حار  ورأى رجال يوما يقلع -ومسعته يقول : " ، وجاء فيه٥٢ / ١٠: املصدر السابق) ٢(
  ...".مسكني:  فقال-وهو يغين 

  .٥٣ / ١٠: املصدر السابق) ٣(
  .٥٥ / ١٠: املصدر السابق) ٤(

(*)  

)١٣/١٥(  

  

  .، وأبو العباس بن محكويه)١(احلسن بن علوية، وامحد بن حممد البذشي : روى عنه
  
المة، القاضي، أبو إمساعيل احلافظ، الع: ابن إمساعيل بن االمام محاد بن زيد *  محاد بن إسحاق- ٩

  .االزدي، البغدادي، املالكي، أخو إمساعيل القاضي
  .كان أكرب من إمساعيل فيما أرى

  .مسلم بن إبراهيم، والقعنيب، وإمساعيل بن أيب أويس، وعدة: حدث عن
  .وصنف يف املذهب، وتفقه بأمحد بن املعذل

  .ابنه إبراهيم والقاضي احملاملي: حدث عنه
  .رائطيوأبو بكر اخل

  ).٢(وثقه اخلطيب 
  .وكان يصحب اخللفاء فغضب عليه املهتدي باهللا، وضربه، وطوف به المر، وعزل أخاه عن القضاء

  .مات بالسوس سنة سبع وستني ومئتني، وقد ويل مرة قضاء بغداد، وقارب سبعني سنة
__________  

  .نسبة إىل قرية من قرى قومس: البذشي، بفتح الباء والذال) ١(
  ).ظر معجم ياقوت واللبابان(
، ٣٤١ / ١: ، الديباج املذهب٣٥ / ٢: ، عرب املؤلف٦٠ / ٥: ، املنتظم١٥٩ / ٨: تاريخ بغداد* 

  .١٥٣ - ١٥٢ / ٢: شذرات الذهب
  .١٥٩ / ٨: تاريخ بغداد: انظر) ٢(

(*)  

)١٣/١٦(  

  



إسحاق االرغياين الفقيه، االمام، احلافظ، القدوة، العابد، وأبو : النيسابوري*  إبراهيم بن هانئ - ١٠
  .نزيل بغداد

  .ولد بعد الثمانني ومئة
حممد ويعلى ابين عبيد، وعبيد اهللا بن موسى، وعبد اهللا بن داود اخلرييب، وأيب املغرية : وارحتل فسمع من

عبد القدوس، وعلي بن عياش، وعفان، ويسرة بن صفوان، وحممد بن بكار بن بالل، وخالد بن حيىي، 
  .، وأصبغ بن الفرج، وطبقتهموسعيد بن عفري

أبو القاسم البغوي، وابن صاعد، وأبو نعيم بن عدي، وابن خملد، واحملاملي، وإمساعيل : حدث عنه
  .الصفار، وأبو سعيد بن االعرايب وحممد بن سفيان بن بيان، وابن أيب حامت، وآخرون

  ).١(ثقة صدوق : قال ابن أيب حامت
  .عبد اهللا بن أمحد، وحممد ابن عبدوس: ثقة مأمون، روى عنه: وقال احلاكم
  ، رحل إىل الشام والعراق،)٢(كان أحد االبدال : وقال اخلطيب

__________  
، ٩٨ - ٩٧ / ١: ، طبقات احلنابلة٢٠٦ - ٢٠٤ / ٦: ، تاريخ بغداد١٤٤ / ٢: اجلرح والتعديل* 

، عرب ٧٠ / ١: دال، ميزان االعت٥٠ / ٥:  ب، املنتظم٢٨١ - ب ٢٨٠ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر
 ٣٠٧ / ٢: ذيب بدران: ١٤٩ / ٢، شذرات الذهب ١٥٦ / ٦، الوايف بالوفيات ٣٠ / ٢: املؤلف

- ٣٠٨.  
  .١٤٤ / ٢: اجلرح والتعديل) ١(
قوم من عباد اهللا الصاحلني، ال حيصرهم عد، يهتدون بكتاب اهللا وسنة رسوله الصحيحة، : االبدال) ٢(

  = (*)رع، وحسن النية، وسالمة الصدر، ويتصفون حبسن اخللق، وصدق الو

)١٣/١٧(  

  

  ).١(ومصر واحلجاز 
مسعت ابن زجنويه : حدثين أبو موسى الطرسوسي يف جنازة إبراهيم بن هانئ: قال ابن زياد النيسابوري

  ).٢(إن كان ببغداد أحد من االبدال، فأبو إسحاق النيسابوري : قال أمحد ابن حنبل: يقول
كان أمحد بن حنبل خمتفيا عندنا ها : هارون، أخربنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، قالأخربنا ابن : اخلالل

  ).٣(ما أطيق ما يطيق أبوك من العبادة : هنا، فقال يل
  .أبو إسحاق النيسابوري ثقة: وعن أمحد بن حنبل، قال

  .ثقة فاضل: وقال الدارقطين



  .وكان أمحد بن حنبل يغشاه، وحيترمه وجيله
: أنا عطشان، فجاءه ابنه مباء، فقال: حضرت إبراهيم بن هانئ عند وفاته، فقال: بن زيادقال أبو بكر 

  .ال: أغابت الشمس ؟ قال
  ).٤(، مث مات  ]٦١: الصافت) * [ ملثل هذا فليعمل العاملون: * (فرده، وقال

  .مات يف ربيع اآلخر سنة مخس وستني ومئتني: قال أبو احلسني بن املنادي
__________  

ستجيب اهللا دعاءهم، وال خييب رجاءهم، ورد يف حقهم أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ي= 
  .، وتكلم عليها، فراجعه إن شئت١٠، ٨ص " املقاصد احلسنة " أوردها السخاوي يف 

  .٢٠٤ / ٦: تاريخ بغداد) ١(
  .٢٠٥ / ٦: املصدر السابق: انظر) ٢(
  .املصدر السابق: انظر) ٣(
! يا إسحاق : فجعل يقول البنه إسحاق": عند وفاته : " ، وزاد بعد قوله٢٠٦ / ٦: دتاريخ بغدا) ٤(

  .ارفع الستر
  .الستر مرفوع! يا أبت : قال
  ...".فقال
(*)  

)١٣/١٨(  

  

  :كان من كبار تالمذة أمحد يف الفقه والفضل وابنه: قلت
  . له عنه سؤاالت يف جملدةمن أصحاب االمام أمحد،: ، الفقيهالنيسابوري*  إسحاق بن إبراهيم - ١١

  .أبو بكر بن زياد النيسابوري، وحممد بن أيب هارون الوراق، وعبد اهللا بن سليمان الفامي: حدث عنه
  .وكان من العلماء العاملني

  .مات سنة مخس وسبعني ومئتني
، )٢(ق وأخربنا أمحد بن إسحا): ح(أخربنا عبدالرمحن بن جنم، : ومجاعة، قالوا) ١(أخربنا حممد بطيخ 

، أخربنا احلسني بن أمحد النعايل، )٣(أخربتنا شهدة الكاتبة : أخربنا نصر بن عبد الرزاق القاضي، قاال
  وأخربنا أمحد بن إسحاق أيضا، أخربنا حممد بن هبة اهللا بن عبد العزيز الدينوري،

__________  
  .٩٦ / ٥: ، املنتظم١٠٩ - ١٠٨ / ١: طبقات احلنابلة* 



  .أيب بكر بن بطيخ الداللحممد بن : هو) ١(
  .٨٥ / ١": املشتبه " ذكره املؤلف يف 

أمحد بن إسحاق بن حممد بن املؤيد بن علي، شهاب الدين، أبو املعايل اهلمذاين مث املصري، : هو) ٢(
  .املعروف باالبرقوهي لكونه ولد ا: املقرئ

  ). ه٧٠١(وفاته سنة 
  .٥ - ٤: ق: خ": مشيخته " ترمجه الذهيب يف 

شهدة بنت أيب نصر أمحد بن الفرج بن عمر االبري، الكاتبة، الدينورية االصل، البغدادية : هي) ٣(
  .املولد والوفاة، كانت من العلماء وكتبت اخلط اجليد، ومسع عليها خلق كثري

  .، وقد نيفت على تسعني سنة) ه٥٧٤(وكانت وفاا سنة 
  .٢٤٨ / ٤: ، شذرات الذهب٢٢٠ / ٤ :، عرب املؤلف٤٧٨ - ٤٧٧ / ٢: وفيات االعيان: انظر
(*)  

)١٣/١٩(  

  

أخربنا عبد الواحد بن حممد، أخربنا احلسني : أخربنا عمي أبو بكر حممد، أخربنا عاصم بن احلسن، قاال
بن إمساعيل، أخربنا إبراهيم بن هانئ، أخربنا عبد اهللا بن صاحل، حدثين معاوية، عن أيب مرمي، عن أيب 

ن لقي أخاه فليسلم عليه إن حال بينهما شجرة أو حائط أو حجر، مث لقيه، م: " هريرة، مسعه يقول
  ).١" (فليسلم عليه 

وحدثين معاوية، عن عبد الوهاب بن خبت، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، عن : وبه قال
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل ذلك

  .ابن صاحل، ثقة: معاوية هو
__________  

  .فيه ضعف: هللا بن صاحلعبد ا) ١(
  .وباقي رجاله ثقات

  .، من طريق عبد اهللا بن صاحل، ذا االسناد)١٠١٠(برقم " االدب املفرد " وأخرجه البخاري يف 
، من طريق أمحد بن سعيد اهلمداين، عن ابن وهب، عن معاوية بن صاحل، )٥٢٠٠: (وأخرجه أبو داود

  .عن أيب موسى، عن أيب مرمي، عن أيب هريرة
  .جمهول: أبو موسىو

، من طريق معاوية، عن )٥٢٠٠: (إسنادها صحيح، أخرجها أيضا أبو داود: والرواية الثانية املرفوعة



  .عبد الوهاب بن خبت، عن أيب الزناد
، من طريق عبد اهللا بن صاحل، عن معاوية، عن عبد الوهاب بن خبت، )١٢٩٧(وأخرجه أبو يعلى، ورقة 

  .ذا االسناد
، من طريق موسى بن إمساعيل عن الضحاك بن نرباس، ) ؟٠١١": (االدب املفرد " ي يف وأخرج البخار

عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك، أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا يكونون جمتمعني، 
فتستقبلهم الشجرة، فتنطلق طائفة منهم عن ميينها، وطائفة عن مشاهلا، فإذا التقوا سلم بعضهم على 

  .بعض
، من طريق أخرى عن محاد بن )٢٤١(لني احلديث، لكن أخرجه ابن السين برقم : والضحاك بن نرباس

كنا إذا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتفرق بيننا : سلمة، عن ثابت ومحيد، عن أنس، قال
  .شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض

  .وإسناده صحيح
  .٣٤ / ٨": مع ا" وأورده اهليثمي يف 
  .، وحسن إسناده"االوسط " ونسبه للطرباين يف 

(*)  

)١٣/٢٠(  

  

  .احملدث، املقرئ، االمام، أبو عبد اهللا املدائين، بقية الشيوخ *  حممد بن عيسى بن حيان- ١٢
سفيان بن عيينة، وحممد بن الفضل بن عطية، وشعيب إبن حرب، وعلي بن عاصم، ويزيد : حدث عن

  .اعةبن هارون، ومج
أبو بكر بن أيب داود، وأبو بكر بن جماهد، وإمساعيل الصفار، وخيثمة االطرابلسي، وعثمان : حدث عنه
  .بن السماك

  .، وأمحد بن عثمان االدمي، وأبو سهل القطان،، وآخرون)١(ومحزة العقيب 
  .ال بأس به: قال الربقاين

  .ضعيف: وقال الدار قطين
  .تني، مر أبناء املئةتويف يف سنة أربع وسبعني ومئ: قلت

، وأبو املعايل )٢(أخربنا أبو جعفر عبدالرمحن بن عبد اهللا بن املقري : يقع من عواليه للمؤمتن بن قمرية
  ، وعلي بن جعفر)٤(، وحممد بن أمحد بن القزاز )٣(حممد بن علي الشاهد 

__________  



ة ترمجة امليموين، ميزان ، يف اي٦٠٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٣٩٩ - ٣٩٨ / ٢: تاريخ بغداد* 
، ٣٣٣ / ٥: ، لسان امليزان٢٩٤ / ٤: ، الوايف بالوفيات٥٣ / ٢: ، عرب املؤلف٦٧٨ / ٣: االعتدال

  .١٦٦ / ٢: ، شذرات الذهب٧١ / ٣: النجوم الزاهرة
  .نسبة إىل حملة العقبة وراء ر عيسى، قريبة من دجلة بغداد: العقيب، بفتح العني والقاف) ١(
  ). ياقوت، واللبابانظر معجم(
  .٧٣: ق: خ": مشيخته " ترمجه الذهيب يف ) ٢(
حممد بن علي بن حممد بن علي، العدل الكبري، العامل املسند الثقة، عماد الدين، أبو املعايل، ابن : هو) ٣(

مات يف نصف مجادى االوىل سنة إحدى عشرة ...احلافظ ضياء الدين بن البالسي الدمشقي الشروطي
  .وسبعمئة

  .١٤٥: خ ق: الذهيب" مشيخة " 
  .حممد بن أمحد بن أيب بكر بن حممد، املقرئ الزاهد املعمر أبو عبد اهللا، ابن القزاز: هو) ٤(

  ). ه٧٠٥(وفاته سنة 
  .١٢٧: ق: خ": مشيخته " ترمجة املؤلف يف 

(*)  

)١٣/٢١(  

  

ت على حممد بن علي أخربنا مؤمتن بن أيب السعود، وقرأ: ، قالوا)٢(، وبيربس ادي )١(املؤذن 
أخربتنا شهدة بنت أمحد، أخربنا حممد بن احلسن الباقالين، : أخربنا عبدالرمحن بن إبراهيم، قاال: السلمي

أخربنا حممد بن : أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا محزة، وعثمان بن السماك، وأبو سهل بن زياد، قالوا
طهمان، أخربنا بديل بن ميسرة، عن أيب اجلوزاء، عيسى، أخربنا شعيب بن حرب، أخربنا إبراهيم بن 

هذا " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ركع مل يصوب رأسه، ومل يشخصه : " عن عائشة، قالت
  ).٣(حديث حسن 

  ،)٥(، وعلي بن إبراهيم الواسطي )٤(احلسن بن مكرم : ومات معه
__________  

  .٩٦: ق: خ: الذهيب" مشيخة " ترمجته يف ) ١(
": مشيخته " بيربس بن عبد اهللا التركي، عالء الدين أبو سعد العقيلي ادي، قال الذهيب يف : هو) ٢(
مات يف تاسع ذي القعدة سنة ثالث ...شيخ معمر عايل االسناد مليح الشكل والبزة: " ٣٩: ق: خ

  ".عشرة وسبعمئة وقد نيف على التسعني 



، يف )٧٨٣: ( ما جيمع صفة الصالة ويفتتح به، وأبو داودباب: يف الصالة) ٤٩٨: (وأخرجه مسلم) ٣(
، من طرق عن حسني ١٩٤، ٣١ / ٦باب من مل ير اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم، وأمحد : الصالة

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " املعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أيب اجلوزاء، عن عائشة قالت
قراءة باحلمد هللا رب العاملني، وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصوبه، يستفتح الصالة بالتكبري وال

ولكن بني ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع مل يسجد حىت يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من 
  .السجدة مل يسجد حىت يستوي جالسا

  .وكان يقول يف كل ركعتني التحية
  .ىنوكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليم

  .وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع
  ".وكان خيتم الصالة بالتسليم 

  .، من طريق حسني املعلم، عن بديل، به)٨٦٩: (وأخرجه ابن ماجه خمتصرا
  .مل يرفعه: أي": مل يشخص رأسه : " وقوله
  .دل فيه بني االشخاص والتصويبأي مل خيفضه خفضا بليغا، بل يع": مل يصوبه : " وقوله

أن يلصق ألييه باالرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على االرض كما يفرش ": عقبة الشيطان " و 
  .الكلب وغريه من السباع

  ).١٠٩: (، برقم)١٩٢: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٤(
  ).٥١: (، برقم)٩٠: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٥(

(*)  

)١٣/٢٢(  

  

  .لك بن حيىي مبصر، وآخرونوأبو غسان ما
  ).٢(، وخلف بن حممد كردوس، بواسط )١(وأبو احلسن عبدامللك بن عبد احلميد امليموين 

  
  .احلافظ الثقة، أبو إسحاق البغدادي، نزيل نيسابور: ابن إمساعيل *  إبراهيم بن احلارث- ١٣
  . وعبد العزيز بن أبانيزيد بن هارون، وحجاج بن حممد، وأبا النضر، وحيىي بن أيب بكري،: مسع

البخاري، وإبراهيم بن أيب طالب، وابن خزمية، وأبو حامد بن الشرقي، وأبو بكر حممد بن : حدث عنه
  .احلسني القطان، ومجاعة

  .يقع لنا حديثه بعلو من طريق السلفي



  .تويف يف أول سنة مخس وستني ومئتني، ولعله جاوز الثمانني، رمحه اهللا
  

  ).٣] (س  * * [  معاوية بن صاحل- ١٤
  .معاوية: ابن الوزير أيب عبيد اهللا

  .بن يسار االشعري، موالهم، احلافظ، االمام، اود، أبو عبيد اهللا الدمشقي
__________  

  )٥٠: (، برقم)٨٩: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ١(
  ).١١٤: (، برقم)١٩٩: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٢(
  .١١٢ / ١: ، ذيب التهذيب٣٤٢ / ٥: وايف الوفيات، ال٥٦ - ٥٤ / ٦: تاريخ بغداد* 

 أ ٣٣٦ / ١٦: خ: ، تاريخ ابن عساكر٢٨٩ / ١: ، طبقات احلنابلة٣٨٣ / ٨: اجلرح والتعديل* * 
 / ٢: ، عرب املؤلف٥٢ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٤٥ - ١٣٤٤: خ:  ب، ذيب الكمال-

  .١٤٧ / ٢: ، شذرات الذهب٣٨١: ، خالصة تذهيب الكمال٢١٢ / ١٠: ، ذيب التهذيب٢٧
  ".التقريب " زيادة من ) ٣(

(*)  

)١٣/٢٣(  

  

  .رحل، وعين ذا الشأن
أيب مسهر الغساين، وأيب غسان النهدي، وخالد بن خملد، وأيب عبدالرمحن املقرئ، وعبيداهللا : وأخذ عن

  .بن موسى، وأيب الوليد الطيالسي، وعبد اهللا بن جعفر الرقي
  .وعدة

  .بن معني عن الرجالوسأل حيىي 
  .ال بأس به: قال النسائي

النسائي، وأبو حامت، وأبو زرعة الدمشقي، وابن جوصا، وأبو عوانة، وإبراهيم بن : حدث عنه: قلت
  .عبدالرمحن بن مروان الدمشقي، وعدة

  .تويف بدمشق يف سنة ثالث وستني ومئتني: قال الطحاوي وغريه
  .شاخ وجاوز السبعني: قلت
  

  احملدث الثقة، املسند، أبو حممد، احلسن بن علي بن عفان) ١] (د، ق  * [ فان ابن ع- ١٥



  .العامري الكويف، أخو حممد
عبد اهللا بن منري، وأبا حيىي عبداحلميد احلماين، وأسباط ابن حممد، وأبا أسامة، وجعفر بن عون، : مسع

  .وطائفة
  .ومل يرحل
   أيب حامت،، وعبد الرمحن بن"سننه " ابن ماجة يف : حدث عنه

__________  
، عرب ١٤٢ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٧٦: خ: ، ذيب الكمال٢٢ / ٣: اجلرح والتعديل* 

، ٧٩: ، خالصة تذهيب الكمال٣٠٢ - ٣٠١ / ٢: ، ذيب التهذيب٤٥ - ٤٤ / ٢: املؤلف
  .١٥٨ / ٢: شذرات الذهب

  ".التقريب " زيادة من ) ١(
(*)  

)١٣/٢٤(  

  

  .صدوق: وقال
ن حممد بن كاس القاضي، وإمساعيل بن حممد الصفار، وعلي بن حممد بن الزبري القرشي، وعلي ب

  .وآخرون
  .وله بضعة وعشرون شيخا كوفيون

  .، ومسعنا جزءا من حديثه انفرد به ابن الليت)١(ليحىي بن آدم " اخلراج " مسعنا من طريقه كتاب 
أبا داود روى عن هذا، فوهم قدمي، والذي يف إن ) ٢" (شيوخ النبل " فأما قول احلافظ ابن عساكر يف 

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا يزيد بن هارون، وأبو عاصم، عن أيب ": بالسنن " النسخ القدمية 
  .أنه أصيب أنفه يوم الكالب: االشهب، عن عبد الرمحن، عن عرفجة

  .حدثنا احلسن بن علي بن عفان: ورواه ابن داسة وحده، فقال فيه
  .ابن عفان، زيادة من كيس ابن داسة:  االنفصال عن مثل هذا صعب، لكن أجزم بأن قولهوال ريب أن

وقد خالفه مجاعة، وحذفوا ذلك، وال نعلم اليب داود، عن ابن عفان رواية، وال علمنا أن ابن عفان رحل 
  إىل يزيد، وال إىل أيب عاصم،

  .وإمنا هو احلسن بن علي احللواين، احلافظ الرحال
__________  

حيىي بن آدم بن سليمان القرشي، موالهم الكويف، أبو زكريا، مقرئ حمدث، حافظ فقيه، تويف : هو) ١(



  .طبع بتحقيق احملدث الشيخ أمحد شاكر، رمحه اهللا تعاىل" اخلراج " وكتابه ):  ه٢٠٣(سنة 
  .ط(، بتحقيق اآلنسة سكينة الشهايب، )١٠٠(ص ) ٢(

  ). م١٩٨٠دار الفكر 
  .٢٧٦: خ": ذيب الكمال " ظ املزي يف وذكر حنوه احلاف

باب ما جاء يف : ، يف كتاب اخلامت)٤٢٣٢(و ) ٤٢٣٣: (أيب داود" سنن " وحديث عرفجة هو يف 
  .ربط االسنان بالذهب

  ".فاختذ أنفا من ورق، فأننت عليه، فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم فاختذ أنفا من ذهب : " ومتامه
  .وهو حديث صحيح

اسم ماء، وكانت عنده وقعتا كالب االوىل والثانية، بني :  بضم الكاف وختفيق الالم املفتوحةوالكالب،
  .ملوك كندة وبين متيم

(*)  

)١٣/٢٥(  

  

  .احلسن بن علي بن عفان، وأخوه حممد ثقتان: قال الدارقطين
  .تويف احلسن لليلة خلت من صفر، سنة سبعني ومئتني: وقال ابن عقدة

أخربنا عبد اهللا بن عمر، : ، ومجاعة، قالوا)٢(، وحممد بن قيماز الدقيقي )١(ي أخربنا احلسن بن عل
، أخربنا احلسني بن حممد السراج، وأبو غالب حممد بن )٥٥١(أخربنا مسعود بن حممد بن شنيف سنة 

ن أخربنا احلسن بن أمحد البزاز، أخربنا علي بن حممد القرشي، حدثنا احلسن بن علي ب: حممد العطار قاال
: عفان سنة مخس وستني ومئتني، حدثنا جعفر بن عون، أخربنا حيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب، قال

  إذا أعتق الرجل وليدته، فله أن يطأها ويستخدمها وينكحها، وليس له أن يبيعها
  .أو يهبها

  ).٣(وولدها مبرتلتها 
__________  

  .٤٣ - ٤٢: خ ق": مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ١(
حممد بن قامياز، املقرئ الصاحل، مشس الدين، أبو عبد اهللا، موىل بشر الطحان، مات يف سنة : هو) ٢(
  .البخاري" بصحيح " ، وله أربع ومثانون سنة، وحدث ) ه٧٠٢(

  .١٥٠: خ ق: املؤلف" مشيخة " انظر ترمجته يف 
ملسيب، ومن طريق مالك ، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن ا٣٥ / ٣": املوطأ " وأخرجه مالك يف ) ٣(



إذا دبر الرجل جاريته، فإن له أن يطأها، وليس له : " ، بلفظ٣١٥ / ١٠": السنن " أخرج البيهقي يف 
  ".أن يبيعها، وال يهبها، وولدها مبرتلتها 

باب عتق أمهات االوالد، عن نافع، عن ابن : ، يف العتق والوالء٥ / ٣": املوطأ " وأخرج مالك يف 
أميا وليدة ولدت من سيدها فإنه ال يبيعها، وال يهبها، وال يورثها، وهو : ن اخلطاب قالعمر أن عمر ب

  .يستمتع ا، فإذا مات فهي حرة
: ، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سريين، عن عبيدة السلماين، قال)١٣٢٢٤: (وأخرج عبد الرزاق

  .بعن، مث رأيت بعد أن يبعناجتمع رأيي ورأي عمر يف أمهات االوالد أن ال ي: عليا يقول: مسعت
  .فرأيك ورأي عمر يف اجلماعة أحب إيل من رأيك وحدك يف الفرقة: فقلت له: قال عبيدة

  .وهذا االسناد معدود يف أصح االسانيد
  .بإسناد صحيح أن عليا رجع عن ذلك، أي عن خمالفة قول عمر واجلماعة: وأخرج عبد الرزاق أيضا

(*)  

)١٣/٢٦(  

  

  :أخوه
  .، العامري الكويف املقرئحممد بن علي بن عفان: احملدث الثقة* عفر  أبو ج- ١٦

  .عبيد اهللا بن موسى: تال على
  .احلسن بن عطية، وغريه): ١(وحدث عن 
  .ابن عقدة علي بن كاس القاضي، وابن الزبري القرشي، وآخرون: حدث عنه

  .مات يف صفر سنة سبع وسبعني ومئتني
  .وثقه الدارقطين
أخربنا أبو حممد احلسن، وأبو جعفر حممد ابنا علي بن : ضي إىل علي بن حممد القرشيوباالسناد املا
حدثنا احلسن بن عطية القرشي، عن احلسن بن صاحل، مسعت عبد اهللا بن دينار، مسعت ابن : عفان، قاال
  ).٢" (ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الوالء وعن هبته : " عمر قال

__________  
  .٢٠٦ / ٢: بقات القراء البن اجلزريط* 
  ".عنه : " يف االصل) ١(
  .إسناده صحيح) ٢(

باب : ، يف العتق والوالء٧٨٢ / ٢: وأخرجه من طرق، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، مالك



باب إمث : باب بيع الوالء وهبته، ويف الفرائض: ، يف العتق١٢١ / ٥: مصري الوالء ملن أعتق، والبخاري
:: باب النهي عن بيع الوالء وهبته، وأبو داود: يف العتق) ١٥٠٦: ( تربأ من مواليه، ومسلممن
  ).٢٧٤٧: (، وابن ماجه)١٢٣٦: (، والترمذي٣٠٦ / ٧: ، والنسائي)٢٩١٩(

(*)  

)١٣/٢٧(  

  

احلافظ، االمام اود، أبو عبد اهللا بن :  بن عبد اهللاحممد بن مسلم بن عثمان) س* ( ابن وارة - ١٧
  .وارة الرازي، أحد االعالم

  .ارحتل إىل اآلفاق
  أيب عاصم النبيل، واالنصاري، والفريايب،: وحدث عن

  .وحممد بن عرعرة، وهوذة بن خليفة، وأيب نعيم
وأيب مسهر، وعبيد اهللا بن موسى، واهليثم بن مجيل، وسعيد بن أيب مرمي، وعبد اهللا بن يوسف، وحجاج 

بن عياش، وعارم، ومسلم بن إبراهيم، وخلق كثري، ويرتل إىل أمحد بن بن أيب منيع، واالصمعي، وعلي ا
  .صاحل املصري، وحنوه

  .وكان يضرب به املثل يف احلفظ، على محق فيه وتيه
  ).٢(، وابن وارة، وأبو حامت )١(أبو زرعة : ولقد اجتمع بالري ثالثة يعز وجود مثلهم

 وأبو بكر بن عاصم، وعبد الرمحن بن -رب منه  وهو أك-النسائي، وحممد بن حيىي الذهلي : حدث عنه
  خراش، وابن ناجية،
__________  

، ٣٢٤ / ١: ، طبقات احلنابلة٢٦٠ - ٢٥٦ / ٣: ، تاريخ بغداد٨٠ - ٧٩ / ٨: اجلرح والتعديل* 
 - ١٢٧٠: خ: ، ذيب الكمال٥٥ / ٥:  ب، املنتظم٥١٨ - أ ٥١٦ / ١٥: تاريخ ابن عساكر، خ

، ٢٧ / ٥: ، الوايف بالوفيات٤٦ / ٢: ، عرب املؤلف٥٧٧ - ٥٧٥ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٢٧١
، ٣٥٩: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٧: ، طبقات احلفاظ٤٥٣ - ٤٥١ / ٩: ذيب التهذيب
  .١٦٠ / ٢: شذرات الذهب

  ).٤٨(، برقم )٦٥(ستأيت ترمجته يف الصفحة : عبيد اهللا بن عبد الكرمي: هو) ١(
  ).١٢٥(، برقم )٢٤٧(نذر، ستأيت ترمجته يف الصفحة حممد بن إدريس بن امل: هو) ٢(

(*)  

)١٣/٢٨(  



  

وأبو عوانة، وابن صاعد، وحممد بن املسيب االرغياىن، وأبو عمر حممد بن يوسف القاضي، وابن جماهد 
  املقرئ، وابن أيب داود، وحممد بن خملد، واحملاملي، واحلسن بن حممد

وحممد بن املنذر شكر، وأبو عمرو بن حكيم املديين، وعبد ، )١(الداركي، وعبد اهللا بن حممد احلامض 
  .اهللا بن حممد بن أخي أيب زرعة الرازي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وخلق سواهم

  .وكان مولده يف حدود عام تسعني ومئة
  .هو ثقة، صاحب حديث: قال النسائي

  .ثقة صدوق، وجدت أبا زرعة يبجله ويكرمه: وقال ابن أيب حامت
  .كان أبو زرعة ال يقوم الحد، وال جيلس أحدا يف مكانه، إال ابن وارة: عبداملؤمن بن أمحدوقال 

، وابن )٢(أحفظ من رأيت أمحد بن الفرات : مسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول: وقال فضلك الرازي
  ).٣(وارة، وأبو زرعة 

ي، مل يكن يف االرض مثلهم يف ثالثة من علماء الزمان باحلديث، اتفقوا بالر: قال أبو جعفر الطحاوي
  .وقتهم، فذكر ابن وارة، وأبا حامت، وأبا زرعة

__________  
  .٢١٧ / ٢: املؤلف" عرب " انظر ترمجته يف ) ١(
  .أمحد بن الفرات أبو مسعود الرازي) ٢(

  ). ه٢٥٨(تويف سنة 
  .١٣٨ / ٢: ، شذرات الذهب١٦ / ٢: ، عرب املؤلف٥٤٥ - ٥٤٤ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر

  .٥٧٥ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٣(
(*)  

)١٣/٢٩(  

  

كان ابن وارة من أهل هذا الشأن املتقنني االمناء، كنت ليلة عنده، : وعن عبدالرمحن بن خراش، قال
: يف طلق واحد سبعني ومئتني من شيوخه، مث قال) ١(فذكر أبا إسحاق السبيعي، فذكر شيوخه، فذكر 

  .كان غاية، شيئا عجبا
يف كالمه، ) ٢(جاءين حممد بن مسلم، فقعد يتقعر : مسعت الشاذكوين يقول: ن خرزاذوقال عثمان ب

  .من أهل الري، أمل يأتك خربي ؟ أمل تسمع بنبئي ؟ أنا ذو الرحلتني: من أي بلد أنت ؟ قال: فقلت له
حدثين بعض : ؟ فقال" إن من الشعر حكمة : " - صلى اهللا عليه وسلم -من روى عن النيب : قلت



  .بناأصحا
  .أبو نعيم وقبيصة: من ؟ قال: قلت
أنت خترج من عندي، ما آمن : ائتين بالدرة، فأتاين ا، فأمرته، فضربه ا مخسني، وقلت! يا غالم : قلت

  ).٣(حدثين بعض غلماننا : أن تقول
 أمل: ، فقال اليب كريب)٤(جاء ابن وارة إىل أيب كريب، وكان يف ابن وارة بأو : قال زكريا الساجي

  .يبلغك خربي ؟ أمل يأتك نبئي، أنا ذو الرحلتني، أنا حممد بن مسلم بن وارة
  ).٥(وارة ؟ وما وارة ؟ وما أدراك ما وارة ؟ قم، فواهللا ال حدثتك، وال حدثت قوما أنت فيهم : فقال

__________  
  ...".فذكر أبا إسحاق السبيعي وشيوخه ما نذكر منهم: " ٥٧٥ / ٢: يف التذكرة) ١(
  .أن يتكلم بأقصى قعر فمه: لتقعريا) ٢(

  .٥٧٦ / ٢": تذكرة احلفاظ " اخلرب يف ) ٣ (١٣ / ١: للجاحظ" البيان والتبيني " وانظر ما جاء يف 
، باب ما جيوز من الشعر ٤٤٦، ٤٤٥ / ١٠: أخرجه البخاري" إن من الشعر حكمة : " وحديث

  .عر، من حديث أيب بن كعبباب ما جاء يف الش: ، يف االدب)٥٠١٠: (والرجز، وأبو داود
  .، من حديث بن عباس)٥٠١١: (، وأبو داود)٢٨٤٨: (وأخرجه الترمذي
  .، من حديث ابن مسعود)٢٨٤٧: (وأخرجه الترمذي

  .الكرب والتيه: البأو) ٤(
  .٥٧٦ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٥(

(*)  

)١٣/٣٠(  

  

  من ؟: دق ابن وارة على ابن كريب، فقال: قال أبو العباس بن عقدة
  .ابن وارة، أبو احلديث وأمه: لقا

  .وقد زلق احلافظ أبو أمحد احلاكم، وذكر أن ابن وارة مسع من سفيان ابن عيينة، وحيىي القطان
  .تويف ابن وارة سنة مخس وستني ومئتني: كما أخطأ ابن املنادي يف الوفيات، فقال

  .ني ومئتنيإا يف رمضان سنة سبع: بل الصواب يف وفاته ما قاله ابن خملد وغريه
، أخربنا عبد الوهاب بن رواج، وأخربنا احلسن بن علي بن اخلالل، )١(أخربنا بالل بن عبد اهللا اخلادم 

أخربنا أبو طاهر السلفي، فاالول مساعا، والثاين إجازة، أخربنا : أخربنا حممد بن عبد الواحد احلافظ، قاال
أخربنا علي بن حممد الفرضي، أخربنا أبو عمرو : اال، ق)٢(حممد وأمحد ابنا عبد اهللا بن أمحد السوذرجاين 



، حدثنا صاحل )٣(أمحد بن حممد بن إبراهيم، حدثنا حممد ابن مسلم بن وارة، حدثنا عبد الغفار الكريزي 
  بن أيب

__________  
  .ويعرف بالوايل...بالل بن عبد اهللا، االمري الكبري، حسام الدين، أبو اخلري احلبشي: " هو) ١(

مات بعد اهلزمية يف رمل مصر يف ربيع اآلخر سنة تسع وتسعني وستمئة، ...وكا وأوالد ملوكرىب مل
  ".وكان من أبناء التسعني 

  .٣٩: خ ق: الذهيب" مشيخة " 
  .نسبة إىل سوذرجان من قرى أصبهان: السوذرجاين، بضم السني، وفتح الذال، وسكون الراء) ٢(
 / ٢": ميزان االعتدال " ملفتوحة، وقد حترف يف املطبوع من بالكاف املضمومة، والراء ا: الكريزي) ٣(

  ".الكوثري " ، إىل ٦٤٠
  .٥٤ / ٦": اجلرح والتعديل " عبد الغفار بن عبيد اهللا الكريزي، مترجم يف : وهو

  ".روى عن ابن وارة وأيب حامت : " فقد جاء فيه: يف ترمجته حتريف آخر" امليزان " ووقع يف املطبوع من 
  ابن وارة وأبو: روى عنه: والصواب

  .حامت
(*)  

)١٣/٣١(  

  

 رفع أبو - صلى اهللا عليه وسلم -ملا مات رسول اهللا : " االخضر، عن حممد بن املنكدر، عن جابر، قال
!  موتة ال متوت بعدها أبدا - واهللا الذي ال إله إال هو -بكر الثوب عن وجهه، فقبله، مث قال مت 

)١.(  
  

قاضي، العالمة، أبوحيىي العتكي النيسابوري احلنفي، شيخ أهل الرأي ال *  سهل بن عمار- ١٨
  .خبراسان، وقاضي هراة

يزيد بن هارون، وشبابة بن سوار، وجعفر بن عون، وعبد الرمحن بن : ارحتل يف احلديث، ومسع من
  .قيس، والواقدي، وعبيد اهللا بن موسى، وعدة

براهيم بن حممد ابن سفيان الفقيه، وحممد بن سليمان العباس بن محزة، وأبو حيىي البزاز، وإ: حدث عنه
  بن فارس، وأمحد بن شعيب الفقيه،

__________  



  .إسناده ضعيف لضعف صاحل بن أيب االخضر) ١(
باب الدخول : ، يف اجلنائز٩١ / ٣: لكن احلديث ثابت عن عائشة رضي اهللا عنها، أخرجه البخاري

 أخربته، - رضي اهللا عنها -هري، عن أيب سلمة، ان عائشة على امليت بعد املوت، من طريقني، عن الز
  . على فرسه من مسكنه بالسنح حىت نزل- رضي اهللا عنه -أقبل أبو بكر : قالت

 فتيمم النيب صلى اهللا عليه - رضي اهللا عنها -ودخل املسجد فلم يكلم الناس حىت دخل على عائشة 
  .ب عليه فقبلهوسلم وهو مسجى بربد حربة، فكشف عن وجهه، مث أك

بأيب أنت وأمي يا نيب اهللا، ال جيمع اهللا عليك موتتني، أما املوتة اليت كتبت عليك فقد : مث بكى فقال
  ...".متها

  .٤٠٦ / ٣: باب تقبيل امليت، والبيهقي: ، يف اجلنائز١١ / ٤: وأخرجه النسائي
  أن:  عائشةالذي أورده عن) ٩٨٩: (وحديث ابن جابر أشار إليه الترمذي عقب احلديث

ويف الباب عن ابن عباس وجابر : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت، فقال
  ".إن أبا بكر قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ميت : وعائشة، قالوا

  ).٢١٥٥(ويف الباب عن أيب هريرة، عند ابن حبان، رقم 
  .١٢١ / ٣ :، لسان امليزان٢٤٠ / ٢: ميزان االعتدال* 
(*)  

)١٣/٣٢(  

  

  .، وآخرون)١(وحممد بن علي بن عمر املذكر 
كانوا مينعون من السماع منه : مل مل تكتب عن سهل ؟ قال: قلت حملمد بن صاحل بن هانئ: قال احلاكم

)٢.(  
كنا خنتلف إىل إبراهيم بن عبد اهللا السعدي، وسهل بن عمار مطروح يف : ومسعت ابن االخرم يقول

  ).٣( نتقدم إليه سكته، فال
  .وعن إبراهيم السعدي، أنه ام سهال

  .خمتلف يف عدالته: وقال احلاكم
  .تويف سنة سبع وستني ومئتني

الشيخ، احملدث، الثقة، أبوالبختري، عبد اهللا بن حممد بن شاكر، العنربي،  *  أبو البختري- ١٩
  .البغدادي، املقرئ

  .مسع حروف عاصم من حيىي بن آدم، ورواها عنه



  .أبا أسامة، وحممد بن بشر العبدي، وحسني بن علي اجلعفي، وعدة: ومسع
__________  

  ".عربه " أحد الضعفاء، كما قاله الذهيب يف : أبو علي النيسابوري) ١(
يقال ملن يذكر : ، واملذكر، بضم امليم، وفتح الذال املعجمة، وتشديد الكاف املكسورة٢٤٥ / ٢: 

  ".ب اللبا" الناس ويعظهم انظر 
  .٢٤٠ / ٢: ميزان االعتدال) ٢(
  ".فال نقربه : " املصدر السابق، وفيه) ٣(
 - ١٨٩ / ١: ، طبقات احلنابلة٨٣ - ٨٢ / ١٠: ، تاريخ بغداد١٦٢ / ٥: اجلرح والتعديل* 

، شذرات ٤٤٩ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٤٦ / ٢: ، عرب املؤلف٧٧ / ٥: ، املنتظم١٩٠
  .١٦٠ / ٢: الذهب

(*)  

)١٣/٣٣(  

  

القاضي احملاملي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وحممد ابن خملد، وأبو جعفر بن البختري، : حدث عنه
  .وإمساعيل الصفار، وأبو بكر بن جماهد، وآخرون

  .ثقة صدوق: قال الدارقطين
  .تويف يف ذي احلجة سنة سبعني ومئتني: قلت

 بن أمحد، أخربنا هبة اهللا بن احلسن، أخربنا أبو الفضل ، أخربنا عبد اهللا)١(أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن 
عبد اهللا بن علي، أخربنا علي بن حممد املعدل، أخربنا حممد بن عمرو الرزاز، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن 

قال رسول : شاكر، حدثنا أبو أسامة، حدثنا االعمش، عن خيثمة بن عبدالرمحن، عن عدي بن حامت قال
ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب وال ترمجان، : " - عليه وسلم  صلى اهللا-اهللا 

فينظر أمين منه، فال يرى إال شيئا قدمه، وينظر أشأم منه، فال يرى إال شيئا قدمه، فينظر أمامه، فال يرى 
  ).٢(إال النار، فاتقوا النار ولو بشق مترة 

__________  
  .٣٦: خ ق": خته مشي" ترمجه الذهيب يف ) ١(
  .إسناده صحيح) ٢(

باب من : ، يف الرقاق٣٥٠ / ١١باب طيب الكالم، و : ، يف االدب٣٧٥ / ١٠: وأخرجه البخاري
  باب صفة اجلنة والنار،: ٣٧٣نوقش احلساب عذب، و 



باب كالم الرب عزوجل، وأخرجه : ٣٩٧باب وجوه يومئذ ناضرة، و :  يف التوحيد٣٦٢ / ١٣و 
، يف أول صفة ٢٤١٥: (باب احلث على الصدقة، والترمذي: ، يف الزكاة)٦٧): (١٠١٦: (مسلم

  .القيامة، كلهم من طريق االعمش، ذا االسناد
 - ٤٥٠ / ٦: باب الصدقة قبل الرد، و: ، يف الزكاة٢٢٣ / ٣: وأخرجه بأطول مما هنا البخاري

ل بن خليفة الطائي، عن عدي باب عالمات النبوة يف االسالم، من طريقني، عن حم: ، يف االنبياء٤٥١
  .بن حامت
  .الشؤمى: ينظر عن مشاله، واليد اليسرى تسمى: ، أي"أشأم منه : وينظر: " وقوله
(*)  

)١٣/٣٤(  

  

املسند الكبري " احلافظ، الثقة، االمام، أبو ياسر التغليب االستراباذي، صاحب  *  عمار بن رجاء- ٢٠
  .، رحل ومجع، وصنف"

ون، وحممد بن بشر العبدي، وزيد بن احلباب، وحيىي بن آدم، وحسني بن علي يزيد بن هار: حدث عن
  .اجلعفي، ومعاوية بن هشام، وعبيد اهللا بن موسى، وطبقتهم

أبو نعيم عبدامللك بن حممد بن عدي، وأمحد بن حممد بن مطرف االستراباذي، وحممد بن : حدث عنه
  .احلسني االديب، وطائفة سواهم

كان شيخا فاضال دينا، كثري العبادة والزهد، ثقة يف احلديث، : ، وقال)١(ريسي ترمجه أبو سعد االد
  .رحل وهو ابن مثان وعشرين سنة، ومات سنة سبع وستني ومئتني على الصحيح

  .وقربه يزار، رمحة اهللا عليه: قال
  

   * * ابن السرماري- ٢١
  االمام، الثقة، أبو صفوان، إسحاق ابن البطل الكرار، فارس

__________  
 / ٢: ، تذكرة احلفاظ٦١ / ٥: ، املنتظم٢٤٧ / ١: ، طبقات احلنابلة٣٩٥ / ٦: اجلرح والتعديل* 

٥٦٢ - ٥٦١.  
احلافظ، العامل، أبو سعد عبدالرمحن بن حممد بن حممد بن عبد اهللا بن إدريس، االستراباذي، : هو) ١(

  .حمدث مسرقند، ومصنف تارخيها وتاريخ أستراباذ
  ). ه٤٤٥(تويف سنة 



  ).١٠٦٣ - ١٠٦٢ / ٣: تذكرة احلفاظ: انظر(
  .٧٤ / ٧: االنساب* * 
(*)  

)١٣/٣٥(  

  

  .العصر، أمحد بن إسحاق بن احلصني بن جابر السلمي، البخاري، السرماري
أشهل بن حامت، وأيب عاصم، وعبيد اهللا، ومكي بن إبراهيم، : مسع يف حداثته باعتناء أبيه من) ١(

  .واملقرئ
  .، وعمر بن حممد بن جبري، وآخرونصاحل جزرة: وعنه

  .االميان قول: أمحد بن حفص، يقول: إن رجال ببخارى يقال له: سئل املقرئ، فقيل له: وكان يقول
  .مرجئ: فقال

يا ) ٢(أنت مرجئ : وأنا أقول ذلك، فأخذ برأسي، ونطحين برأسه نطحة، وقال: وكنت قدامه، فقتل
  .خراساين

  .تويف سنة ست وسبعني ومئتني
__________  

  .نسبة إىل سرمارى من قرى خبارى: السرماري، بضم السني وسكون الراء) ١(
  ).اللباب(
قد يطلق االرجاء على أهل السنة واجلماعة من خمالفيهم املعتزلة الذين يزعمون ختليد صاحب ) ٢(

  الكبرية يف النار، الم ال يقطعون بعقاب الفساق الدين يرتكبون الكبائر ويفوضون أمرهم
إىل اهللا، إن شاء عذم، وإن شاء غفر هلم، ويطلق على من يقول بعدم دخول االعمال يف االميان، وأن 

 من جانب احملدثني القائلني بدخول - وهو مذهب أيب حنيفة وأصحابه -االميان ال يزيد وال ينقص 
  .االعمال يف مسمى االميان، وانه يزيد وينقص

رفة اهللا، وجيعل ما سوى االميان من الطاعات وما سوى الكفر من االميان هو مع: ويطلق على من يقول
  .املعاصي غري مضرة وال نافعة

  .وهذا القسم االخري من االرجاء هو املذموم صاحبه، املتهم يف دينه
كان : مسعر بن كدام حجة إمام، وال عربة بقول السليماين: " ٩٩ / ٤": ميزانه " وقد قال املؤلف يف 

ر ومحاد بن أيب سليمان والنعمان وعمرو بن مرة وعبد العزيز بن أيب رواد، وأبو معاوية من املرجئة مسع
  .، وسرد مجاعة..وعمرو بن ذر



  .االرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء ال ينبغي النحامل على قائله: قلت
(*)  

)١٣/٣٦(  

  

  :أبوه
من أهل : ارس االسالم، أبو إسحاقاالمام، الزاهد، العابد ااهد، ف) ١) (خ * ( أمحد بن إسحاق- ٢٢

  .سرمارى، من قرى خبارى
  .وعثمان بن عمر بن فارس، وأيب عاصم، وطبقتهم: يعلى بن عبيد: مسع من

  .، وإدريس بن عبدك، وآخرون"صحيحه " ابنه، وأبو عبد اهللا البخاري يف : حدث عنه
  .وكان أحد الثقات

  .وبشجاعته يضرب املثل
كنت عند أيب عبد اهللا البخاري، فجرى ذكر أيب إسحاق السرماري، : زقال إبراهيم بن عفان البزا

  .ما نعلم يف االسالم مثله: فقال
  فخرجت، فإذا أحيد رئيس املطوعة، فأخربته، فغضب ودخل على البخاري،

  .ما بلغنا أنه كان يف االسالم وال اجلاهلية: بل: ما كذا قلت: وسأله، فقال
  .مثله

  .خلف من ابن عفانمسعها إسحاق بن أمحد بن 
دخلت على أيب يوما، وهو يأكل وحده، فرأيت يف مائدته عصفورا يأكل معه، فلما : قال أبو صفوان

  .رآين طار
ال : أن يكون يف قلب االسد: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال: وعن أمحد بن إسحاق، قال

  ال يتواضع،: جينب، ويف كرب النمر
__________  

، ذيب ٢٤١ / ٦: ، الوايف بالوفيات٧ - ٦ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب١٧: خ: لكمالذيب ا* 
  .٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٤ - ١٣ / ١: التهذيب

  " (*)التقريب " زيادة من ) ١(

)١٣/٣٧(  

  



إذا أيس من : ال يويل دبره، ويف غارة الذئب: يقتل جبوارحه كلها، ويف محلة اخلرتير: ويف شجاعة الدب
حتمل أكثر من وزا، ويف الثبات كالصخر، ويف الصرب :  أغار من وجه، ويف محل السالح كالنملةوجه

  .لو دخل صيده النار لدخل خلفه، ويف التماس الفرصة كالديك: كاحلمار، ويف الوقاحة كالكلب
راهيم مسعت أبا بكر حممد بن خالد املطوعي، مسعت حممد بن إدريس املطوعي البخاري، مسعت إب: غنجار

إذا أردت اخلروج إىل بالد الغزية : كنت أكاتب أمحد بن إسحاق السرماري، فكتب إيل: بن مشاس يقول
  .يف شراء االسرى، فاكتب إيل

فكتبت إليه، فقدم مسرقند، فخرجنا، فلما علم جعبويه، استقبلنا يف عدة من جيوشه، فأقمنا عنده، 
  :سألين عنه السرماري، فقلتفعرض يوما جيشه، فمر رجل، فعظمه، وخلع عليه، ف

  .هذا رجل مبارز، يعد بألف فارس
  .أنا أبارزه: قال

  .يقول كذا وكذا: ما يقول هذا ؟ قلت: فسكت، فقال جعبويه
لعله سكران ال يشعر، ولكن غدا نركب، فلما كان الغد ركبوا، فركب السرماري معه عمود يف : قال

ىت باعده من اجليش، مث كر، وضربه بالعمود قتله، وتبع كمه، فقام بإزاء املبارز، فقصده، فهرب أمحد ح
إبراهيم بن مشاس، النه كان سبقه، فلحقه، وعلم جعبويه، فجهز يف طلبه مخسني فارسا نقاوة، فأدركوه، 

بعد واحد، وجعل يضرب بعموده من ورائهم، إىل ) ١(فثبت حتت تل خمتفيا، حىت مروا كلهم، واحدا 
ك واحدا، قطع أنفه وأذنيه، وأطلقه ليخرب، مث بعد عامني تويف أمحد، وذهب أن قتل تسعة وأربعني، وأمس

  من ذاك الذي قتل فرساننا ؟: ابن مشاس يف الفداء، فقال له جعبويه
__________  

  .يف االصل) ١(
  ".واحد " 

(*)  

)١٣/٣٨(  

  

  .ذاك أمحد السرماري: قال
لو أعلمتين أنه هو لكنت أعطيه مخس مئة : تويف، فصك يف وجهي، وقال: فلم مل حتمله معك ؟ قلت: قال

  .، وعشرة آالف شاة)١(برذون 
رأيت السرماري أبيض الرأس واللحية، ضخما، مات بقريته، فبلغ كراء الدابة : وعن بكر بن منري، قال

إليها عشرة دراهم، وخلف ديونا كثرية، فكان غرماؤه رمبا يشترون من تركته حزمة القصب خبمسني 



  .ئة، حبا له، فما رجعوا حىت قضي دينهدرمها، إىل م
كان عمود املطوعي السرماري وزنه مثانية عشر منا : مسعت أيب يقول: عن عمران بن حممد املطوعي

  .، فلما شاخ جعله اثين عشر منا، وكان به يقاتل)٢(
عت عبيد مسعنا عبدالرمحن بن حممد بن جرير، مس: مسعت حممد بن خالد وأمحد بن حممد، قاال: قال غنجار

أعلم يقينا أين قتلت به ألف تركي، : اهللا بن واصل، مسعت أمحد السرماري يقول، وأخرج سيفه، فقال
  ).٣(وإن عشت قتلت به ألفا أخرى، ولوال خويف أن يكون بدعة المرت أن يدفن معي 

ى كانوا يف بعض احلروب حياصرون مكانا، ورئيس العدو قاعد عل: وعن حممود بن سهل الكاتب، قال
  ، فرمى السرماري)٤(صفة 

__________  
  .ضرب من الدواب، خيالف اخليل العراب، عظيم اخللقة، غليظ االعضاء: الربذون) ١(
  .زنة رطلني: املن) ٢(
  .١٤ / ١: ذيب التهذيب: انظر) ٣(
  .الظلة، والبهو الواسع العايل السقف: الصفة) ٤(

(*)  

)١٣/٣٩(  

  

ئيس ليرتعه، فرماه بسهم آخر خاط يده، فتطاول الكافر ليرتعه من سهما، فعرزه يف الصفة، فأومأ الر
  .يده، فرماه بسهم ثالث يف حنره، فازم العدو، وكان الفتح

  .أخبار هذا الغازي تسر قلب املسلم: قلت
، رمحه اهللا )١(تويف يف شهر ربيع اآلخر، سنة اثنتني وأربعني ومئتني : قال احلافظ أبو القاسم الدمشقي

  . فإنه كان مع فرط شجاعته من العلماء العاملني العبادتعاىل،
  .وهب املأمون اليب ثالثني ألفا، وعشرة أفراس، وجارية، فلم يقبلها: قال ولده أبو صفوان

  
  .احملدث، املعمر، أبو علي اجلشمي، البغدادي املقرئ: ابن عبد اهللا *  أمحد بن الفرج- ٢٣

بن عبد العزيز، وعبد الرمحن بن مهدي، وعبد اهللا بن منري، عباد بن عباد املهليب، وسويد : حدث عن
  .وطائفة

  .إسحاق بن سنني اخلتلي، وحممد بن جعفر القماطري، وأبو جعفر بن البختري، وآخرون: روى عنه
  .يقع لنا من عواليه



__________  
  ).٢٥٠(وذكر الصفدي وفاته يف حدود سنة ) ١(

  .٢٤١ / ٦: الوايف بالوفيات: انظر
  .٢٤٤ / ١: ، لسان امليزان١٢٨ / ١: ، ميزان االعتدال٣٤١ / ٤: يخ بغدادتار* 
(*)  

)١٣/٤٠(  

  

  ).١(هو ضعيف : قال احلسني بن أمحد بن بكري احلافظ
  .تويف قبل السبعني ومئتني: قلت
  

االمام، احلافظ، حمدث وقته، أبو الليث، عبد اهللا بن سريج بن حجر بن عبد اهللا بن  *  أبو الليث- ٢٤
  .فضل، الشيباين، البخاري، والد أيب عبيدة البخاريال

، ووهب بن زمعة، )٢(عبدان بن عثمان، وأمحد بن حفص الفقيه، وحممد بن سالم البيكندي : مسع
  .وحبان بن موسى، وهذه الطبقة، وال أكاد أعرف هذا

  ).٣(حفظت عشرة آالف حديث، من غري تكرير : مسعت أبا الليث يقول: قال سهل بن بشر
  رأيت أبا الليث احلافظ جالسا مع: قال حممد ابن يزيد املروزيو

، ومل يؤرخ )٤( هكذا ترمجه غنجار - يعين عبدان بن عثمان -عبدان على سريره، ورأيت عبدان جيله 
  .وفاته، رمحه اهللا

  
  العامل، الصادق، احملدث، أبوحيىي االنصاري، موالهم االصبهاين * *  أمحد بن عصام- ٢٥

__________  
  .٣٤١ / ٤: تاريخ بغداد: انظر) ١(
  .٥٨٨ - ٥٨٧ / ٢: تذكرة احلفاظ* 
بلدة بني : نسبة إىل بيكند: البيكندي، بكسر الباء، وسكون الياء، وفتح الكاف، وسكون النون) ٢(

  .خبارى وجيحون
  ).انظر معجم ياقوت، واللباب(
  .٥٨٧ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٣(
ال أعرف أبا الليث، وإمنا علقت هذا من : قلت: " ٥٨٨ - ٥٨٧ / ٢": تذكرة احلفاظ " قال يف ) ٤(



  ".تاريخ غنجار هكذا، ومل يؤرخ موته 
  .٨٨ - ٨٧ / ١: ، ذكر أخبار أصبهان٦٧ - ٦٦ / ٢: اجلرح والتعديل* * 
(*)  

)١٣/٤١(  

  

  .هو ابن أخت حممد بن يوسف الزاهد
  .أمحد بن عصام بن عبد ايد بن كثري بن أيب عمرة: وهو
  .أبا دواد الطيالسي، ومعاذ بن هشام، وأبا أمحد الزبريي، وطبقتهم: مسع

  .أبو بكر بن أيب داود، وأمحد بن جعفر السمسار، وعبد اهللا بن جعفر بن فارس، وآخرون: حدث عنه
  .وما علمت فيه لينا

  .تويف يف شهر رمضان سنة اثنتني وسبعني ومئتني
  .وكان من أبناء التسعني، رمحه اهللا

  
  .االمالم، احملدث، احلافظ، أبو الفضل البغدادي املخرمي * محد بن مالعب أ- ٢٦
عبد اهللا بن بكر السهمي، وأبا نعيم، وعبد الصمد بن النعمان، وعفان، ومسلم بن إبراهيم، : مسع

  .وطبقتهم
حيىي بن صاعد، وإمساعيل الصفار، وأبو بكر النجاد، وعثمان ابن السماك، وأبو جعفر بن : وعنه
  .ري، وخلقالبخت

  .ما أحدث إال مبا أحفظه، كحفظي القرآن: قال ابن عقدة، مسعت أمحد بن مالعب يقول
  ).١(ورأيته يفصل بني الفاء والواو : قال

__________  
، عرب ٥٩٥ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٧٩ / ١: ، طبقات احلنابلة١٧٠ - ١٦٨ / ٥: تاريخ بغداد* 

 ٢: ، شذرات الذهب٢٦٧ - ٢٦٦: ، طبقات احلفاظ٢٠٨ / ٨: ، الوايف بالوفيات٥٤ / ٢: املؤلف
 /١٦٦.  
  .٥٩٥ / ٢: تذكرة احلفاظ) ١(

(*)  

)١٣/٤٢(  

  



  .ثقة: قال ابن خراش وغريه
  .تويف يف مجادى االوىل سنة مخس وسبعني ومئتني: قلت

  ).١(وقع يل جزء صغري من حديثه 
، وأبو )٤(، وحيىي بن أيب طالب )٣(، واحلسني بن حممد بن أيب معشر )٢(أبو بكر املروزي : وفيها مات

  ).٥(عوف عبدالرمحن بن مرزوق البزوري 
  

احملدث، املعمر، الصادق، أبو إسحاق العبسي : ابن عمر بن أيب اخليربي *  إبراهيم بن عبد اهللا- ٢٧
  .الكويف القصار

س بن  وجعفر بن عون وعبيد اهللا بن موسى، والعبا- وهو خامتة أصحابه -وكيع بن اجلراح : مسع
  .الوليد الضيب، وطائفة

أبو احلسن حممد بن أمحد االسواري، وعلي بن عبد الرمحن بن مايت، وقاسم بن أصبغ : حدث عنه
  .االندلسي، وأبو العباس االصم، وأبو سعيد بن االعرايب، وخيثمة بن سليمان، وآخرون

  .وهو صدوق، جائز احلديث
__________  

  ".وقع لنا جزء عال من حديثه  " :٥٩٥ / ٢": تذكرة احلفاظ " يف ) ١(
  .أمحد بن حممد بن احلجاج، من أصحاب االمام أمحد بن حنبل: هو) ٢(

  .١٦٦ / ٢: ، شذرات الذهب٥٤ / ٢: عرب املؤلف: انظر
  .٥٤٧ / ١": ميزان االعتدال " ترمجته يف ) ٣(
  .١٦٨ / ٢": شذرات الذهب " ، و ٥٥ / ٢": عرب املؤلف : " ترمجته يف) ٤(
  .٥٨٩ / ٢": ميزان االعتدال : " رمجته يفت) ٥(

  ".الربوزي : " نسبة إىل بيع البزور للبقول، ويف االصل: والبزوري، بضم الباء والزاي
  .والصواب ما أثبتناه

  .٦٢ / ٢: ، يف اية ترمجة الترمذي، عرب املؤلف٦٣٥ / ٢: تذكرة احلفاظ* 
(*)  

)١٣/٤٣(  

  

  .مات سنة تسع وسبعني ومئتني بالكوفة
  



االمام، احلافظ، الثقة، أبو إسحاق التميمي النيسابوري، : السعدي *  إبراهيم بن عبد اهللا بن يزيد- ٢٨
  .ابن أخت بشر بن القاسم الفقيه

مسع، معاوية بن هشام، وجعفر بن عون، ويعلى بن عبيد، وحممد ابن عبيد بالكوفة، وروح بن عبادة، 
ىي بن الضريس بالري، واحلسني بن الوليد، وحفص بن ووهبا، وأبا عاصم، واالصمعي، بالبصرة، وحي

  عبد
  .مبكة، يف حياة ابن عيينة) ١(اهللا بنيسابور، وسلما اخلواص 

حممد بن نصر املروزي، وإبراهيم بن أيب طالب، واحلسن بن سفيان، وابن خزمية، وحممد بن : حدث عنه
  .ة السعديةاحلسني القطان، وحممد بن يعقوب بن االخرم، وعدة، وبنته فاطم

، أديب، كثري الرحلة، وكان يؤذن على رأس املربعة، ذكر مولده تقريبا )٢(قال احلاكم، هو حمدث كبري 
  .سنة مخس وسبعني ومئة

  .تويف سنة سبع وستني ومئتني، يوم عاشوراء
  

  بن عبد اهللا النيسابوري، املقرئ الزاهد املعروف حممش احملدث، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد- ٢٩
  .حممش

__________  
  .٢٩ / ٦: الوايف بالوفيات* 
  .خوصة: يقال ملن ينسج اخلوص، وهو ورق النخل، الواحدة: اخلواص، بفتح اخلاء، وتشديد الواو) ١(
  ".كثري : " يف االصل) ٢(

(*)  

)١٣/٤٤(  

  

فة حفص بن عبد اهللا، ومجاعة بنيسابور، ومن يعلى بن عبيد، وعبيد اهللا بن موسى، وطائ: مسع من
  .بالكوفة

  .أبو عمرو أمحد بن املبارك املستملي، والعباس بن محزة، ومجاعة: روى عنه
  .حمله الصدق

  .مات سنة اثنتني وستني ومئتني
  

  . بن حممد بن رزين، السلمي النيسابوريإسحاق بن عبد اهللا*  اخلشك - ٣٠



  .حفص بن عبد اهللا، ويعلى بن عبيد، وعدة: مسع
  .بن عمر بن حفص، وابن االخرم، وأمحد ابن علي بن حسنويه، وعدةابن خزمية، وحممد : وعنه

  .مات سنة ست وستني ومئتني
  

  .املسند املعمر، أبو القاسم، القرشي الدمشقي * *  أخطل بن احلكم- ٣١
  .بقية بن الوليد، والوليد بن مسلم: مسع من

  .تمام الرازي، وغريهمأبو عوانة احلافظ، ومكحول البريويت، وعلي بن أمحد، شيخ ل: وروى عنه
__________  

  ".اخلشكي " ، ٤٤٥ / ١: اللباب: ، اخلشكي١٢٥ / ٥: االنساب* 
  .٣٣٧ / ٢:  ب، ذيب بدران- أ ٣٠٥ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر* * 
(*)  

)١٣/٤٥(  

  

  .تويف سنة أربع وستني ومئتني
 اهللا بن حممد، أخربنا أبو عمرو ، عن عبدالرحيم بن السمعاين، أخربنا عبد)١(أخربنا ابن تاج االمناء 

احملمي، أخربنا أبو نعيم االزهري، حدثنا يعقوب بن إسحاق احلافظ، حدثين االخطل بن احلكم، حدثنا 
 صلى اهللا -أن رسول اهللا : " بقية، حدثنا شعبة، عن خالد وابن عون، عن ابن سريين، عن أيب هريرة

  ).٢" ( سجد يف وهم بعد التسليم -عليه وسلم 
  

االمام، احلافظ، الثقة، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن عبد ) ٣] (د، س  * [  ابن الربقي- ٣٢
  :الرحيم بن سعيد الزهري، موالهم املصري، ابن الربقي، مؤلف كتاب

  ".الضعفاء " 
__________  

ر الرئيس شرف أمحد بن هبة اهللا بن أمحد بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا املعم" هو ) ١(
  .الدين أبو الفضل الدمشقي بن عساكر، من بيت الرواية والعدالة

وروى شيئا كبريا وكان ال بأس به مات يف اخلامس والعشرين من ...مولده سنة أربع عشرة وست مئة
  ...".مجادى االوىل سنة تسع وتسعني وست مئة

  .٢١: ق: خ: الذهيب" مشيخة " 



  .رجاله ثقات) ٢(
: ، يف السهو، والترمذي٧٨ / ٣: البخاري: ، ومن طريقه٩٣ / ١": املوطأ " يف وأخرجه مالك 

، عن أيوب السختياين، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا ٢٢ / ٣: ، والنسائي)٣٩٩(
أقصرت الصالة، أم نسيت يا رسول اهللا ؟ : صلى اهللا عليه وسلم انصرف من اثنتني، فقال له ذو اليدين

  .نعم: ؟ فقال الناس" أصدق ذو اليدين : " رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلمقال 
فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى اثنتني أخريني، مث سلم، مث كرب فسجد مثل سجوده أو 

  ".أطول، مث رفع 
، من طرق عن )١٠٠٨: (باب السهو يف الصالة، وأبو داود: يف املساجد) ٥٧٣: (وأخرجه مسلم

  .ن بن عيينة، عن أيوبسفيا
، من طريق ابن عون، عن حممد بن سريين، )١٢١٤: (، وابن ماجة٢١، ٢٠ / ٣: وأخرجه النسائي

  .عن أيب هريرة
 / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١٢٢١ - ١٢٢٠: خ:: ، ذيب الكمال٣٠١ / ٧: اجلرح والتعديل* 

 - ٢٥٥: بقات احلفاظ، ط٢٦٣ / ٩: ، ذيب التهذيب٥٧٠ - ٥٦٩ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢١٩
  .١٢٠ / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٦

  ".التقريب " زيادة من ) ٣(
(*)  

)١٣/٤٦(  

  

، وأسد بن موسى، وحممد بن يوسف الفريايب، وأبا عبدالرمحن )١(عمرو بن أيب سلمة التنيسي : مسع
  . حيىي بن معنياملقرئ، وعبد امللك بن هشام، وطبقتهم، وأخذ معرفة الرجال عن

  .أبو داود، والنسائي، وحممد بن املعاىف، وعمر بن جبري، ومجاعة: حدث عنه
  .ومات قبل أوان الرواية كهال

  .وإمنا عرف بالربقي، الم كانوا يتجرون إىل برقة: ثقة، حدث باملغازي، مث قال: قال ابن مؤنس
  .مات حممد يف سنة تسع وأربعني ومئتني

  
  :أخوه
عمرو بن أيب سلمة، : مسع من: احملدث، احلافظ، الصادق، أبو بكر *  عبد اهللا بن الربقي أمحد بن- ٣٣

  .وأسد السنة، وابن هشام، وأيب صاحل، وعدة



  .وله كتاب يف معرفة الصحابة وأنسام، وكان من أئمة االثر
  .أمحد بن علي املدائين، والطحاوي، وخلق: حدث عنه

  ، وكان من)٢(نة سبعني ومئتني رفسته دابة، فمات يف شهر رمضان، س
__________  

  .نسبة إىل مدينة بديار مصر: التنيسي، بكسر التاء، والنون املشددة، وسكون الياء) ١(
: ، الوايف بالوفيات٥٧٠ / ٢، تذكرة احلفاظ، ٧١ / ٥: ، املنتظم٦١ / ٢: اجلرح والتعديل) * اللباب(
  .١٥٨ / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٣: ، طبقات احلفاظ٨٠ / ٧
  .٥٧٠ / ٢: تذكرة احلفاظ: ، و٧١ / ٥: املنتظم: انظر) ٢(

(*)  

)١٣/٤٧(  

  

حدثنا أمحد بن عبد اهللا : أبناء الثمانني، وهو الذي استمر فيه الوهم على الطرباين، ويقول كثريا يف كتبه
  .الربقي

   امسه أمحد،ومل يلقه أصال، وإمنا وهم الطرباين، ولقي أخاه عبد الرحيم، وأكثر عنه، واعتقد أن
  .فغلط يف امسه

  
  :أخومها

احملدث، أبو سعيد، راوي السرية : ابن عبدالرحيم بن سعيد بن الربقي *  عبدالرحيم بن عبد اهللا- ٣٤
  .عن عبدامللك بن هشام

  .عبد اهللا بن يوسف التنيسي، وطائفة: حدث أيضا عن
أبو القاسم الطرباين، :  بالكثريأبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن الورد، وحدث عنه: حدث عنه بالسرية

حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن عبدالرحيم الربقي، حدثنا " معجمه " لكنه يغلط فيه، ويسميه أمحد، فقال يف 
  .عبد اهللا ابن يوسف

  ، وأيضا فما ذكر عبدالرحيم يف حرف العني،)١(فذكر حديثا 
__________  

  .١٩٣ / ٢: ، شذرات الذهب٧٧ / ٢: عرب املؤلف* 
، )وقد حترف يف املطبوع إىل مجيل(حدثنا اهليثم بن محيد :  ومتامه٤٩، ٤٨ / ١" معجمه " هو يف ) ١(

 وكانت له -حدثنا زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عن كثري بن مرة، عن يزيد ابن االخنس 



عطاه اهللا رجل أ: ال تنافس بينكم إال يف اثنتني: "  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال-صحبة 
لو أعطاين اهللا مثل ما أعطى : عزوجل القرآن، فهو يقوم به بالليل، والنهار، فيتتبع ما فيه، فيقول الرجل

  ".فالنا، فأقوم به مثل ما يقوم فالن، ورجل أعطاه اهللا ماال، فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل مثل ذلك 
يثم بن محيد ذا االسناد، وهذا سند  من طريق الربيع بن نافع، عن اهل١٠٥، ١٠٤ / ٤وأخرجه أمحد 

ويف الباب عن ابن " الكبري " ، وزاد يف نسبته للطرباين يف ١٠٨ / ٣" امع " حسن، وأورده يف 
، ومسلم ٦٥ / ٩وعن ابن عمر عند البخاري ) ٨١٦( ومسلم ١٥٣ / ١مسعود عند البخاري 

  .٦٥ / ٩وعن أيب هريرة عند البخاري ) ١٩٣٧(والترمذي ) ٨١٥(
(*)  

)١٣/٤٨(  

  

  .وقد قدمنا أن أمحد مات سنة سبعني
  .ومات عبدالرحيم يف ذي القعدة، سنة ست ومثانني ومئتني، وكان صدوقا مسنا، من أهل العلم

  
احلافظ، احملدث الرحال، أبوعمران، موسى بن قريش بن نافع التميمي، ) ١] (م  * [  ابن قريش- ٣٥

  .البخاري
عياش، احلمصي، ومسلم بن إبراهيم، وإسحاق بن بكر بن مضر، وعبد أيب نعيم، وعلي بن : حدث عن

  .اهللا بن صاحل الكاتب، وطبقتهم
، واحلسني بن احلسن الوضاحي، وعلي ابن احلسن بن عبدة، وإسحاق بن "صحيحه " مسلم يف : وعنه

  .أمحد بن خلف، وآخرون
  .تعب، ومجع، وصنف

  ).٢(ني أرخ ابن ماكوال وفاته يف سنة أربع ومخسني ومئت
  

  احلافظ، اود، العامل، أبو جعفر، حممد بن علي بن عبد اهللا، بن * *  محدان الوراق- ٣٦
__________  

، ٦١٥ - ٦١٤ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٨٣ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٣٩١: خ: ذيب الكمال* 
تذهيب ، خالصة ٢٦٥:  ه، طبقات احلفاظ٢٥٢، وفيه وفاته سنة ٣٦٦ / ١٠: ذيب التهذيب

  .٣٩٢: الكمال
  ".التقريب " زيادة من ) ١(



  .١١٥ / ٧: االكمال) ٢(
  ).٢٥٢(، أن وفاته سنة ٣٦٦ / ١٠ويف ذيب التهذيب، 

 ٥٩٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٣١٠ - ٣٠٨ / ١: ، طبقات احلنابلة٦٢ - ٦١ / ٣: تاريخ بغداد* * 
  .٢٦٥: ، طبقات احلفاظ٥٩١ -

(*)  

)١٣/٤٩(  

  

  .وراق، محدان، العبد الصاحلمهران البغدادي ال
  .عبيد اهللا بن موسى، وأبا نعيم، وقبيصة، ومعاوية بن عمرو، وعبد اهللا بن رجاء، وعفان، وطبقتهم: مسع

  .حيىي بن صاعد، وحممد بن خملد، وإمساعيل الصفار، وأبو احلسني بن بويان املقرئ، وعدة: حدث عنه
  ).١(كان فاضال حافظا، ثقة عارفا : قال اخلطيب

  .كان من نبالء أصحاب أمحد: وروى أبو حفص بن شاهني، قال
ما لصق : محدان بن علي مشهود له بالصالح والفضل، بلغنا أنه قال يف علة املوت: وقال أمحد بن املنادي

  ).٢(جلدي جبلد ذكر وال أنثى قط 
  .ثقة: وقال الدارقطين

عمري ما رأيته يف أنثى وال :  احملدثهكذا حكيت لشيخنا ابن تيمية، قول الشيخ علي بن النفيس: قلت
  .ذكر، فدعا له الشيخ وعظمه

  .وتويف محدان يف سنة اثنتني وسبعني ومئتني
  

  .، أبو صاحل، محدون بن أمحد بن عمارة النيسابوريشيخ الصوفية*  محدون القصار - ٣٧
  .يانياوهو ختريب الظاهر، وعمارة الباطن، مع التزام الشريعة، وكان سف: قدوة املالمتية

__________  
  .٦١ / ٣: تاريخ بغداد) ١(
  .٦٢ / ٣: تاريخ بغداد: انظر) ٢(
، طبقات ٨٢ / ٥: ، املنتظم٢٣٢ - ٢٣١ / ١٠: حلية االولياء: ١٢٩ - ١٢٣: طبقات الصوفية* 

  .٣٦٠ - ٣٥٩: االولياء
(*)  

)١٣/٥٠(  



  

  .حممد بن بكار بن الريان، وابن راهويه، وأبا معمر اهلذيل: مسع
  .، وكان من االبدال)٢(، وأبا حفص النيسابوري )١(أبا تراب وصحب 
  .، ومكي بن عبدان، وأبو جعفر بن محدان، وآخرون)٣(ابنه احلافظ أبو حامد االعمشي : روى عنه

  ).٤(ال جيزع من املصيبة، إال من ام ربه : ومن كالمه، قال
  .خوف القدرية، ورجاء املرجئة: وسئل عن املالمة، فقال

ع السلمي جزءا من حكايات محدون، وأنه مات سنة إحدى وسبعني، وأنه شيخ الزاهد عبد اهللا وقد مج
  ).٥(بن منازل 

  
االمام، احلافظ، احملدث الصدوق، املصنف، أبو :  بن هالل بن أسدابن إسحاق بن حنبل*  حنبل - ٣٨

  .علي الشيباين، ابن عم االمام أمحد، وتلميذه
  .ولد قبل املئتني

__________  
  .ابن حممد بن احلصيين النخشيب، أحد املتصوفة: أبو تراب، عسكر بن احلصني، وقيل) ١(

  .٢٢٢ - ٢١٩ / ١٠: حلية االولياء: انظر
  .ابن سلمة: عمرو بن سلم، ويقال: هو) ٢(

  .، وفيه مصادر ترمجته١٢٣ - ١١٥: طبقات الصوفية: انظره يف
نسبة إىل االعمش، وإمنا نسب إليه النه كان : يماالعمشي، بفتح االلف، وسكون العني، وفتح امل) ٣(

  .حيفظ حديثه
  ).اللباب(
  .٢٣١ / ١٠: حلية االولياء) ٤(
  .٣٦٩ - ٣٦٦: طبقات الصوفية: انظر ترمجته يف) ٥(
، طبقات ١٧٠: ، طبقات الفقهاء٢٨٧ - ٢٨٦ / ٨: ، تاريخ بغداد٣٢٠ / ٣: اجلرح والتعديل* 

  - ٦٠٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٧٩ / ٥ :، املنتظم١٤٥ - ١٤٣ / ١: احلنابلة
 ٢: ، شذرات الذهب٢٦٨: ، طبقات احلفاظ٧٠ / ٣: ، النجوم الزاهرة٥١ / ٢: ، عرب الذهيب٦٠١

 /١٦٤ - ١٦٣.  
(*)  

)١٣/٥١(  

  



حممد بن عبد اهللا االنصاري، وسليمان بن حرب، وأبا نعيم، وعفان بن مسلم، واحلميدي، وأبا : ومسع
بن منهال، ومسلم بن إبراهيم، وقبيصة بن عقبة، وأبا سلمة، وعاصم بن الوليد الطيالسي، وحجاج 

  .علي، وسريج بن النعمان، وعلي بن اجلعد، وأباه، وابن عمه، وخلقا كثريا
ابن صاعد، وأبو بكر اخلالل، وحممد بن خملد، وأبو جعفر ابن البختري، وعثمان بن : حدث عنه

  .السماك، وآخرون
  ).١ (كان ثقة ثبتا: قال اخلطيب

  .له مسائل كثرية عن أمحد، ويتفرد، ويغرب: قلت
كان حنبل قد خرج إىل واسط، فجاءنا نعيه منها، يف مجادى االوىل، سنة ثالث : قال أمحد بن املنادي

  ).٢(وسبعني ومئتني 
  ).٣(كان من أبناء الثمانني : قلت

  .، وله ثنتان وتسعون سنة)٤(ومات أبوه يف سنة ثالث ومخسني ومئتني 
  .يزيد بن هارون، وغريه: قد حدث عنو

  حلنبل، وكتاب" الفنت " وقع يل جزء حنبل، وجزء فيه الرابع من 
__________  

  .٢٨٧ / ٨: تاريخ بغداد) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  مسعنا جزءا من كتاب الفنت له، وكتاب: " ٦٠١ / ٢": التذكرة " وقال يف ) ٣(
  .مجعه، وجزءا من حديثه" احملنة " 

  ".وقد قارب الثمانني، رمحه اهللا مات 
  .٣٦٩ / ٦: تاريخ بغداد) ٤(

(*)  

)١٣/٥٢(  

  

  .مفيد، رأيته، وعلقت منه" تاريخ " حلنبل، وله " احملنة " 
  

  .أحد احلفاظ الرحالة:  بن عطية، الرازي البزازاالمام، أبو بكر، أمحد بن القاسم*  ابن عطية - ٣٩
  .شام بن عمار، وأيب الربيع الزهراين، وابن سهمحممد بن أيب بكر املقدمي، وه: روى عن

  .الوليد بن أبان، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وعبد الرمحن ابن محدان اجلالب، وآخرون: وعنه



  ).١(ثقة : قال ابن أيب حامت
  

  . بن أنس القربيطياالمام، احلافظ، أبو العباس، أمحد بن حممد* *  ابن أنس - ٤٠
  . املقدمي، وإبراهيم بن زياد سبالن، ووهب بن بقية، وطبقتهمحممد بن أيب بكر: حدث عن
 وابنه عبد الرمحن، وابن خملد العطار، وحممد بن نوح - مع تقدمه -أبو حامت الرازي : روى عنه

  ).٢(اجلنديسابوري 
  :وروى عنه من شيوخه

__________  
 / ١:  ذيب بدران ب،- أ ٤٢ / ٢: خ: ، تاريخ ابن عساكر٦٨ - ٦٧ / ٢: اجلرح والتعديل* 

٤٤٠.  
  ".وكتبنا عنه، وهو صدوق ثقة : " ، وفيه٦٨ - ٦٧ / ٢: اجلرح والتعديل) ١(

  .٣٩٧ / ٤: ، تاريخ بغداد٧٤ / ٢: اجلرح والتعديل* * 
نسبة إىل جنديسابور من مدن ...: اجلنديسابوري، بضم اجليم، وسكون النون، وفتح الدال) ٢(

  .خوزستان
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/٥٣(  

  

  ".الطبقات " حممد بن سعد، يف 
حدثنا حممد بن : ، من طريق ابن فهم، قال)١" (السابق والالحق " مث ساق أبو بكر اخلطيب حديثا يف 

  .سعد، أخربنا أمحد بن حممد بن أنس، أخربنا أبو حفص الفالس، وذكره
  ).٢(ثقة : قال اخلطيب
  .مات يف شوال، سنة أربع وستني ومئتني: قال ابن خملد

  
 اجلرجاين احلافظ ليس باملشهور لقدم االمام، اجلوال، أبو إسحاق، إمساعيل بن زيد*  اجلرجاين - ٤١

  .وفاته) ٣(
  .أمحد بن يونس، ويوسف بن عدي، والشاذكوين، ومحل كتب الشافعي عن حرملة: مسع

  .ورقة، خبط دقيق) ٤(كان إمساعيل هذا يكتب يف الليلة تسعني : قال أبو أمحد بن عدي



  .مسلم يف أسبوع" صحيح " هذا كان ميكنه أن يكتب : تقل
__________  

  .، أشار إليه د"السابق والالحق يف تباعد ما بني وفاة الراويني عن شيخ واحد : " كتاب) ١(
هذا : " ، ونقل عن مقدمته أن اخلطيب قال٧٤": موارد اخلطيب البغدادي " أكرم ضياء العمري يف 

يف الرواية عنه راويان تباين وقت وفاما تباينا شديدا، وتأخر موت كتاب ضمنته ذكر من اشترك 
  ".أحدمها عن اآلخر تأخرا بعيدا 

  .وقد رتبه على حروف املعجم من أوائل أمسائهم
  .٣٩٧ / ٤: تاريخ بغداد) ٢(
  .١٠٣ - ١٠٢: تاريخ جرجان* 
  ".لقدوم : " يف االصل) ٣(
  ".سبعني  " ١٠٣: يف تاريخ جرجان) ٤(

(*)  

)١٣/٥٤(  

  

 بن احملدث حممد بن عيسى بن االمام، احلافظ، املتقن، أبو القاسم، حممود بن إبراهيم*  ابن مسيع - ٤٢
  ".الطبقات : " مسيع الدمشقي، مؤلف كتاب

إمساعيل بن أيب أويس، وحيىي بن عبد اهللا بن بكري، وأبا جعفر النفيلي، وصفوان بن صاحل، : مسع
  .وطبقتهم

  . وأبو زرعة الدمشقي، وابن جوصا، وآخرونحدث عنه، أبو حامت،
  ).١(صدوق، ما رأيت بدمشق أكيس منه : قال أبو حامت

  ).٢(مات بدمشق يف مجادى اآلخر سنة تسع ومخسني ومئتني : وقال عمرو بن دحيم
  .مات كهال، رمحه اهللا: قلت
  

   بن اجلبارالشيخ، املعمر، احملدث، أبو عمر، أمحد بن عبد) ٣] (د * * [  العطاردي - ٤٣
__________  

 ٢:  أ، تذكرة احلفاظ١٤٤ - ب ١٤٣ / ١٦: خ: ، تاريخ ابن عساكر٢٩٢ / ٨: اجلرح والتعديل* 
أبو : ، وفيه كنيته١٤٠ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧١: ، طبقات حلفاظ١٩ / ٢: ، عرب املؤلف٦١٤/ 

  .احلسن



  .٢٩٢ / ٨: اجلرح والتعديل) ١(
  .٦١٤ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٢(

 / ٢:  اللباب٤٧٦ / ٨، االنساب ٢٦٥ - ٢٦٢ / ٤: ، تاريخ بغداد٦٢ / ٢: جلرح والتعديلا* * 
، تذكرة ١٨ - ١٧ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٣٠ - ٢٩: خ: ، ذيب الكمال٣٤٦ - ٣٤٥
  :، يف اية ترمجة حممد بن عوف بن سفيان، ميزان االعتدال٥٨٢ / ٢: احلفاظ

: ، طبقات القراء البن اجلزري١٥ / ٧: ، الوايف بالوفيات٤٩ / ٢: ، عرب املؤلف١١٣ - ١١٢ / ١
 / ٢: ، شذرات الذهب٨: ، خالصة تذهيب الكمال٥٢ - ٥١ / ١: ، ذيب التهذيب٦٥ / ١

١٦٢.  
  .نسبة إىل جد املترجم: والعطاردي، بضم العني، وفتح الطاء بعدها ألف، وكسر الراء

  ".التقريب " زيادة من ) ٣(
(*)  

)١٣/٥٥(  

  

  .بن عمري بن عطارد، التميمي، العطاردي، الكويفحممد 
  .ولد سنة سبع وسبعني، وبكر بالسماع باعتناء والده

أيب بكر بن عياش، وعبد اهللا بن إدريس، وأيب معاوية الضرير، وحفص بن غياث، ويونس بن : حدث عن
  .ومجاعة: بكري، ووكيع بن اجلراح، وابن فضيل

  .بن بكري، عنهوحدث باملغازي البن إسحاق عن يونس 
ابن أيب الدنيا، وحيىي بن صاعد، وأبو بكر بن أيب داود، ورضوان الصيدالين، والقاضي : حدث عنه

احملاملي، وأبو سهل بن زياد، وأبو سعيد بن االعرايب، وأبو العباس االصم، وعثمان بن أمحد السماك، 
قيب، وأمحد بن حيىي االدمي، وخلق وميمون بن إسحاق، وأبو جعفر بن بريد اهلامشي، ومحزة بن حممد الع

  .سواهم
  ).١(رأيتهم جممعني على ضعفه، ومل أر له حديثا منكرا، إمنا ضعفوه بأنه مل يلق أولئك : قال ابن عدي

 وسأله أيب -مسعت أبا عبيدة السري بن حيىي : قد لقيهم وله بضع عشرة سنة، وقد قال االصم: قلت
  ).٢( فوثقه -عن العطاردي 

  .قد مسع من أيب بكر بن عياش: ريبوقال أبو ك
  .ال بأس به، قد أثىن عليه أبو كريب: وقال الدارقطين

  ابتدأ أبو: وقال حممد بن احلسني بن محيد بن الربيع، عن أبيه، قال



__________  
  .٢٦٣ / ٤: تاريخ بغداد: انظر رواية اخلرب يف) ١(
  .املصدر السابق: انظر) ٢(

(*)  

)١٣/٥٦(  

  

، فلغط بعض أصحاب ]أو جملسني [ فقرأ علينا جملسا ] ليونس بن بكري " [ املغازي " ا كريب يقرأ علين
امضوا إىل عبد اجلبار : احلديث، فقطع قراءته، وحلف ال يقرأه علينا، فعدنا إليه نسأله، فأىب، وقال

  .العطاردي فإنه كان حيضر مساعه معنا من يونس
  .قد مات: قلنا
: فدلنا إىل مرتله، وكان أمحد يلعب باحلمام، فقال لنا: نه كان حيضر معنا، قالامسعوه من ابنه أمحد فإ: قال

  .مذ مسعناه ما نظرت فيه، ولكن هو يف قماطر فيها كتب، فاطلبوه
فقمت، فطلبته، فوجدته وعليه ذرق احلمام، وإذا مساعه مع أبيه باخلط العتيق، فسألته أن يدفعه إيل، 

  ).١(وجيعل وراقته يل، ففعل 
جرى هذا سنة نيف وأربعني ومئتني، مث عاش بعد ذلك بضعا وعشرين سنة، وتكاثر عليه : قلت

  .احملدثون
  .كان أمحد العطاردي يكذب: وقال مطني احلضرمي

يعين يف هلجته، ال أنه يكذب يف احلديث، فإن ذلك مل يوجد منه، وال تفرد بشئ، ومما يقوي أنه : قلت
، برتول عن أبيه، عن يونس بن بكري، وقد أثىن "املغازي " قا من أنه روى أورا: صدوق يف باب الرواية

  .، وقواه، واحتج به البيهقي يف تصانيفه)٢(عليه اخلطيب 
  .وقع حديثه عاليا، للمؤمتن بن قمرية، وللسبط

  .مات بالكوفة، يف شعبان سنة اثنتني وسبعني ومئتني: قال عثمان بن السماك
__________  

  .، والزيادة منه٢٦٤ / ٤: دتاريخ بغدا: انظر) ١(
  .املصدر السابق: انظر) ٢(

(*)  

)١٣/٥٧(  

  



، )٣(، وأمحد بن مهدي بن رستم )٢(، وأبو عتبة احلجازي )١(أمحد بن عصام بأصبهان : وفيها مات
، وأبو أمحد حممد بن عبد الوهاب الفراء )٥(، وسليمان بن سيف احلراين )٤(وحممد بن عوف الطائي 

  ).٧(ابن املنادي ، وأبو جعفر )٦(
، أخربنا البهاء عبدالرمحن بن إبراهيم، أخربتنا شهدة بنت أمحد، )٨(قرأت على أيب جعفر حممد بن علي 

أخربنا أبو غالب حممد بن احلسن، أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا أبو جعفر عبد اهللا بن إمساعيل 
حدثنا أمحد بن عبد : ، وعثمان بن أمحد، قالوااهلامشي، ومحزة بن حممد الدهقان، وأمحد بن حممد بن زياد

: اجلبار العطاردي، حدثنا أبو معاوية، عن إمساعيل، عن قيس بن أيب حازم، عن سعد بن أيب وقاص، قال
  قال

__________  
  ).٢٥: (، برقم٤١: تقدمت ترمجته يف الصفحة) ١(
  .١٦٢ / ٢: ، شذرات الذهب٤٩ / ٢: العرب: ترمجته يف) ٢(

  .بن الفرج، أبو عتبة احلمصي، املعروف باحلجازيأمحد : وهو
  .١٦٢ / ٢: ، شذرات الذهب٤٩ / ٢: عرب املؤلف: ترمجته يف) ٣(
 / ٢:  شذرات الذهب٥٠ / ٢: ، عرب املؤلف٥٨٢ - ٥٨١ / ٢: تذكرة احلفاظ: ترمجته يف) ٤(

١٦٣.  
  .حممد بن عوف بن سفيان، أبو جعفر الطائي احلافظ: وهو

  ).٧٨: (، برقم)١٤٧: ( الصفحةستأيت ترمجته يف) ٥(
 / ٢: عرب املؤلف: ، يف اية ترمجة حممد بن عوف الطائي، و٥٨٢ / ٢: تذكرة احلفاظ: ترمجته يف) ٦(

  .١٦٣ / ٢: ، شذرات الذهب٥٠
حممد ابن عبيد اهللا بن يزيد : ، وهو١٦٣ / ٢، وشذرات الذهب، ٥٠ / ٢: عرب املؤلف: ترمجته يف) ٧(

  .، احملدثأبو جعفر بن املنادي
حممد بن علي بن حسني بن سامل، احلاج، املقرئ الصاحل، مشس الدين، أبو جعفر السلمي : " هو) ٨(

ورث نعمة طائلة، فأنفقها يف احلج والرب واالوقاف، وتزهد، واقتصر من باقي ذلك ...العباسي الدمشقي
  ".فرسوسة مدة على درمهني كل يوم، وانقطع عن الناس، وضعف وأصم، وساء بصره، وأقام بك

  .١٤٣: ق: خ": مشيخته " كما قال الذهيب يف )  ه٧٠٨(وكانت وفاته سنة 
(*)  

)١٣/٥٨(  

  



ال تزال طائفة من أميت ظاهرة على الدين، عزيزة إىل يوم : " - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
  ).١" (القيامة 

  .، أن أبا داود روى عن العطاردي)٢" (ذيب الكمال " ويف 
  .يصح ذلك، بل ذلك من زيادات أيب سعيد بن االعرايب عن العطارديومل 
  

 البغدادي اجلوهري، االمام، احلافظ، العابد الرباين، أبو عبد اهللا، حممد بن يوسف*  اجلوهري - ٤٤
  ).٣(صاحب بشر احلايف 
__________  

من حديث سعد، فرواه خالف مجاعة من احملدثني أبا معاوية فرووه من حديث املغرية بن شعبة ال ) ١(
ال تزال طائفة من أميت : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ، يف االعتصام٢٤٩ / ١٣: البخاري

باب قول اهللا :  يف التوحيد٣٧٢: ظاهرين على احلق، وهم أهل العلم، من طريق عبيد اهللا بن موسى، و
باب : ، يف االنبياء٤٦٤ / ٦ محيد، و من طريق إبراهيم بن) إمنا أمرنا لشئ إذا أردناه: (- عز وجل -

  سؤال املشركني أن يريهم النيب آية، من طريق حيىي بن سعيد القطان،
  .ثالثتهم عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن املغرية بن شعبة

ل ال تزا: باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ، يف االمارة)١٩٢١": (صحيحه " وأخرجه مسلم يف 
وكيع وعبدة ومروان الفزاري وأبو أسامة، أربعتهم عن إمساعيل بن أيب خالد : طائفة من أميت، من طريق

  .عن قيس عن املغرية
، بعد أن أورده من طريق ٢٤٩ / ١٣": الفتح "  فيما نقله احلافظ يف -" ذم الكالم " قال اهلروي يف 

  ".عة عن املغرية والصواب قول اجلما: " أيب معاوية عن سعد بدل املغرية
ال يزال أهل الغرب : " ، لكن من طريق أيب عثمان عن سعد بلفظ)١٩٢٥: (وحديث سعد عند مسلم

أراد م أهل الشام الم غرب : قيل: أهل الغرب: قال ابن االثري" ظاهرين على احلق حىت تقوم الساعة 
الدلو، : الغرب ها هنا: ل ابن املديينأراد بالغرب احلدة والشوكة، يريد أهل اجلهاد، وقا: احلجاز، وقيل

  .وأراد م العرب الم أصحاا وهم يستقون ا
  .٢٩ / ١: خ) ٢(
  .٣٩٤ / ٣: ، تاريخ بغداد١٢١ - ١٢٠ / ٨: اجلرح والتعديل* 
باحلايف، تقدمت ترمجته يف : بشر بن احلارث بن علي بن عبدالرمحن املروزي، أبو نصر املعروف: هو) ٣(

  ).١٥٣(ر برقم اجلزء العاش
(*)  

)١٣/٥٩(  



  

عبيد اهللا بن موسى، وأيب غسان مالك بن إمساعيل، ومعلى بن أسد، وعبد : رحل وجال، وحدث عن
  .العزيز االويسي، وطبقتهم

 وابن صاعد، وابن أيب حامت، وحممد بن خملد - وهو أكرب منه -عمر بن شبة النمريي : حدث عنه
  .العطار، ومجاعة

  ).١(ثقة : قال ابن أيب حامت
  ).٢(كان موصوفا بالدين والستر : وقال اخلطيب
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة مخس وستني ومئتني: قال ابن قانع

  
، حممد أبو عبد اهللا ابن فقيه املغرب عبد السالم سحنون ابن سعيد فقيه املغرب*  ابن سحنون - ٤٥

  .التنوخي، القريواين، شيخ املالكية
  .تفقه بأبيه

  . مصعب الزهري، وطبقتهوروى عن، أيب
  .وكان حمدثا بصريا باآلثار، واسع العلم، متحريا متقنا، عالمة كبري القدر، وكان يناظر أباه

  .ابن سحنون: من خري من رأيت يف الغلمة ؟ قال: وقيل لعيسى بن مسكني
__________  

ه مع أيب ببغداد، كتبت عن: " ١٢١ - ١٢٠ / ٨": اجلرح والتعديل " ما قاله ابن أيب حامت يف ) ١(
  ".وهو صدوق 

  .٣٩٤ / ٣: تاريخ بغداد) ٢(
، لسان ٨٦ / ٣: ، الوايف بالوفيات٣١ / ٢:  ؟، عرب املؤلف٦٠ - ٣٤٥ / ١: رياض النفوس* 

  .١٥٠ / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٩ / ٥: امليزان
(*)  

)١٣/٦٠(  

  

" التاريخ : " دا، وكتاب، عشرون جمل"السري : " له مصنف كبري يف فنون من العلم، وله كتاب: قلت
  .، ومصنف يف الرد على الشافعي والعراقيني)١(

ملا مات ضربت اخليام حول قربه، فأقاموا شهرا، وأقيمت هناك أسواق الطعام، ورثته الشعراء، : وقيل
  ).٢(وتأسفوا عليه 



  .تويف سنة مخس وستني ومئتني
: قال أبو العرب: ، قال)٤(هللا بن حممد املالكي أيب بكر عبد ا) ٣" (تاريخ " مث رأيت له ترمجة طويلة، يف 

، عاملا باآلثار، مل يكن يف عصره أحد أمجع لفنون العلم منه، )٥(كان ابن سحنون إماما ثقة، عاملا بالفقه 
  .ألف يف مجيع ذلك كتبا كثرية، حنو مئيت كتاب، يف العلوم واملغازي والتواريخ

نت له حلقة غري حلقة أبيه، ولد سنة ثنتني ومئتني، وتويف وكا..ما أشبهه إال بأشهب: وكان أبوه يقول
  .سنة ست ومخسني ومئتني

  .أبيه، وموسى بن معاوية، وعبد العزيز بن حيىي املدين: مسع من
  .يف سنة مخس وثالثني، فلقي أبا املصعب الزهري، ويعقوب بن كاسب] إىل املشرق [ وارحتاله 

__________  
  ".وهو ستة أجزاء : " ٨٦ / ٣": وايف ال" قال الصفدي عنه يف ) ١(
  .٣٥٦ / ١": رياض النفوس " انظر بعض ما قيل فيه يف ) ٢(
  .٣٦٠ - ٣٤٥ / ١: رياض النفوس: انظر) ٣(

  .إن شئت" الرياض " واملالحظ أن الذهيب قد نقل هذه الترمجة خمتصرة هنا، فراجع 
رياض النفوس يف طبقات : " ه هو، وتارخي٤٥٣هو مؤرخ من أهل القريوان، كانت وفاته سنة ) ٤(

  ".علماء القريوان وإفريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسري من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم 
  .بتحقيق حسني مؤنس)  م١٩٥١(وقد طبع اجلزء االول منه يف مصر عام 

  ".عاملا باملذهب، مذهب أهل املدينة " كان : ٣٤٥ / ١": الرياض " يف ) ٥(
(*)  

)١٣/٦١(  

  

مل أر أعلم منه، : ؟ فقال] كيف رأيته [ أتاه، فلما خرج، قيل له ] صاحب الشافعي [ إن املزين : وقيل
  .، فقيل كتبوه ونفذوه إىل املتوكل"االمامة : " وألف كتاب) ١ (- على حداثة سنه -وال أحد ذهنا 

  .وكان ذا تعبد وتواضع ورباط، وصدع باحلق
إن قلت بالذلة على : املخلوق يذل خلالقه ؟ فسكت، فقال! يا شيخ : شيخا معتزليا، فقال) ٢(وناظر 

   ].٤١: فصلت) * [ وإنه لكتاب عزيز: * (القرآن، فقد خالفت قوله تعاىل
  أخملوق هو، أم غري خملوق ؟ فلم: وسئل ابن عبدوس عن االميان

__________  
  .٣٤٦ / ١: رياض النفوس: انظر) ١(



  .والزيادة منه
وحضر حممد ابن سحنون : " ، ونصها٣٥١ - ٣٥٠ / ١املناظرة " ياض النفوس ر" ذكر صاحب ) ٢(

يوما عند علي بن محيد الوزير، وكان علي يبغيه، وكان جيل حممدا ويعظمه ويكربه، وكان يف جملسه 
أبو سليمان النحوي، : مجاعة ممن حيسنون املناظرة، وأحضر معهم شيخا قدم من املشرق، يقال له

صغري، وكان يقول خبلق القرآن، ويذهب إىل االعتزال، فقال علي بن محيد الوزير صاحب الكسائي ال
  .إن هذا الشيخ وصل إلينا من املشرق، وقد تناظر معه هؤالء، فناظره أنت! يا أبا عبد اهللا : حملمد

  .قل يا بين: تقول أيها الشيخ أو تسمع ؟ فقال له الشيخ: فقال حممد
 يذل خلالقه ؟ فسكت الشيخ، ومل حير جوابا، ومضى وقت طويل، أرأيت كل خملوق هل: فقال حممد

  .واحنصر، ومل يأت بشئ
  .مثانون سنة: كم سنة اتت عليك أيها الشيخ ؟ فقال له: فقال له حممد

قد اختلف أهل العلم يف الصالة على امليت بعد سنة من يوم موته، : فقال ابن سحنون للوزير ابن محيد
  .وأمجعوا أنه إذا جاوز السنة ال يصلى عليهيصلى عليه، : فقال بعضهم

  .وهذا الشيخ له مثانون سنة ميت يف عداد املوتى، فقد سقطت الصالة عليه بإمجاع
  .مث قام

  .فسر بذلك علي بن محيد وأهل الس
  .أن يبني هلم معىن سؤاله هذا: فسئل ابن سحنون

 القرآن ذليال، النه يذهب إىل أنه خملوق، إن كل خملوق يذل خلالقه، فقد كفر، النه جعل: إن قال: فقال
وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم : (وقد قال اهللا عزوجل

إنه ال يذل، فقد رجع إىل مذهب أهل السنة، النه ال يذهب يف هذه احلالة إىل أنه خملوق : وإن قال) محيد
  ".الذي هو صفة من صفاته 

(*)  

)١٣/٦٢(  

  

االميان بضع وسبعون درجة، أعالها شهادة، أن ال إله : " يدر، ودل على حممد بن سحنون، فقال حممد
 يريد كلمة االقرار، وأما حقيقة االقرار -فاالقرار غري خملوق، وما سواه من االعمال خملوقة " إال اهللا 

: أمحد بن أيب مسعود:  قال- الذي هو التصديق، فهو نور يقذفه اهللا يف قلب عبده، وهو خلق هللا
  ).١(فمضيت إىل العراق، فسألت عنها، فكان جوابه كجواب حممد 

  ).٢(ملا تويف حممد رثي بثالث مئة قصيدة : وقيل



  
  . بن عبدوسفقيه املغرب، أبو عبد اهللا، حممد بن إبراهيم*  ابن عبدوس - ٤٦

بذ اهليئة، كان أشبه شئ بأحوال شيخه كان ثقة، إماما يف الفقه، ذا ورع وتواضع، : قال أبو العرب
سحنون، يف فقهه وزهادته وملبسه ومطعمه، وكان حسن الكتاب، حسن التقييد،، مات ابن مثان 

  ).٣(ومخسني سنة 
  ).٤(أقام ابن عبدوس سبع سنني يدرس، ال خيرج إال جلمعة : قال لقمان بن يوسف
__________  

 ٢: ، معامل االميان يف معرفة أهل القريوان١٥٨: هاء، طبقات الفق٣٦٣ - ٣٦٠ / ١: رياض النفوس* 
  .ط (١٤٤ - ١٣٧/ 

  .١٧٥ - ١٧٤ / ٢: ، الديباج املذهب٣٤٢ / ١: ، الوايف بالوفيات)١٩٦٨مصر 
  .٣٥٥ / ١: رياض النفوس: انظر) ١(
 :بلغين أنه ملا مات رثاه مجاعة منهم: قال أبو احلسني الكانسي: ٣٥٧ / ١": الرياض : " جاء يف) ٢(

حلبل * أال فابك لالسالم إن كنت باكيا : أمحد بن أيب سليمان، رثاه بقصيدة ثالث مئة بيت، منها يقول
  من االسالم أصبح واهيا

وقلت * وأورثنا االحزان، ال كنت ناعيا نعيت إمام العاملني حممدا * أال أيها الناعي الذي جلب االسى 
  .مضى من كان للدين راعيا يف أبيات جيدة مؤثرة

  .٣٦٠ / ١: رياض النفوس: انظر) ٣(
  .املصدر السابق: انظر) ٤(

(*)  

)١٣/٦٣(  

  

وعن عبد اهللا بن إسحاق بن التبان، أن ابن عبدوس أقام أربع عشرة سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، 
  ).١(وكان على غاية من التواضع 

  .وقد فرق مئة دينار من غلة ضيعته يف القحط
  .أنا مؤمن:  تقول يف االميان ؟ قالما: أتاه رجل، فقال: وقيل
  .، الين ال أدري مب خيتم يل]لنفسي بذلك [ أما عند اهللا فال أقطع : عند اهللا ؟ قال: فقال

  ).٢(فبصق الرجل يف وجهه، فعمي من وقته الرجل 
  .تويف قريبا من سنة ستني ومئتني



  
  .أمحد بن بكرويه:  له، ويقال)٣(احملدث املفيد، أبو سعيد البالسي  *  أمحد بن بكر- ٤٧

زيد بن احلباب، وحممد بن مصعب القرقساين، وخالد ابن يزيد القسري، وحجاج االعور، : حدث عن
  .ومجاعة

  .مطني، وحيىي بن صاعد، وعبد امللك بن حممد االسفراييين، وأبو إسحاق بن أيب ثابت: روى عنه
  .له حديث منكر
  د، حدثناحدثنا حممد بن محدون، حدثنا أمح: قال ابن عدي

__________  
  .٣٦١ / ١:: املصدر السابق) ١(

  اآلخرة، مشتغال: " قوله" العشاء " وزاد بعد كلمة 
  ".بدراسة العلم، وأقام أربع عشرة سنة غريها مستغال بقيام الليل والتهجد فيه، وتالوة القرآن 

  .٣٦٣ - ٣٦٢ / ١: املصدر السابق: انظر) ٢(
  .والزيادة منه

  .١٤١ - ١٤٠ / ١: ، لسان امليزان٨٦ / ١: لميزان االعتدا* 
  .نسبة إىل بالس، مدينة مشهورة بني الرقة وخاب: البالسي) ٣(
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/٦٤(  

  

من أبغض عمر، فقد أبغضين، ومن أحبه، : " حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أيب سعيد، مرفوعا
  ) ".١(ل وأنا مع عمر حيث ح] عمر معي حيث حللت [ فقد أحبين، 

  .روى مناكري عن الثقات: قال أبو نعيم بن عدي
  ).٢(كان يضع احلديث : وقال االزدي

  
 بن يزيد بن االمام، سيد احلفاظ، عبيد اهللا بن عبد الكرمي) م، ت، س، ق* ( أبو زرعة الرازي - ٤٨

  .حمدث الري: فروخ
  .يف نسبته غري مقيس، كاملروزي" الزاي " ودخول 

  .تنيمولده بعد نيف ومئ



، )٣(عبد اهللا بن صاحل العجلي، واحلسن بن عطيه بن جنيح : وقد ذكر ابن أيب حامت أن أبا زرعة مسع من
  .ومها ممن تويف سنة إحدى عشرة ومئتني، فيما بلغين

  .فإما وقع غلط يف وفاما، وإما يف مولده، وإما يف لقيه هلما
__________  

  .١٤٠ / ١": لسان امليزان " زيادة من ) ١(
أمحد بن : وغريه أثبت منه، وأورد له يف غرائب مالك حديثا يف سنده خطأ، وقال: وقال الدارقطي) ٢(

  .١٤١ / ١" لسان امليزان " كان خيطئ : وقال" الثقات " بكر ضعيف، وذكره ابن حبان يف 
، ٣٣٧ - ٣٢٦ / ١٠: ، تاريخ بغداد٣٢٦ - ٣٢٤ / ٥، و ٣٤٩ - ٣٢٨ / ١: اجلرح والتعديل* 

 / ٥:  أ، املنتظم٣٥٢ - أ ٣٤٥ / ١٠: خ: ، تاريخ ابن عساكر٢٠٣ - ١٩٩ / ١:  احلنابلةطبقات
، تذكرة ١٩ - ١٨ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب٨٨٥ - ٨٨٣: خ: ، ذيب الكمال٤٨ - ٤٧

  .، البداية والنهاية٢٩ - ٢٨ / ٢: ، عرب املؤلف٥٥٩ - ٥٥٧ / ٢: احلفاظ
، خالصة تذهيب ٢٥٠ - ٢٤٩: طبقات احلفاظ، ٣٤ - ٣٠ / ٧: ، ذيب التهذيب٣٧ / ١١

  .١٤٩ - ١٤٨ / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٢ - ٢٥١: الكمال
، يف ترمجة ٨٦ / ٥: ، يف ترمجة احلسن بن عطية، و٢٧ / ٣": اجلرح والتعديل " ذكر ذلك يف ) ٣(

  .عبد اهللا بن صاحل
(*)  

)١٣/٦٥(  

  

لقعنيب، وخالد بن حيىي، وعمرو بن هاشم، حممد بن سابق، وقرة بن حبيب، وأيب نعيم، وا: وقد مسع من
وعيسى بن ميناقالون، وإسحاق بن حممد الفروي، وعبد العزيز بن عبد اهللا االويسي، وحيىي بن بكري، 

  .وعبد احلميد بن بكار، وصفوان بن صاحل، وسليمان بن بنت شرحبيل، وأمحد بن حنبل، وطبقتهم
ىل عياش بن مطرف بن عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة هو مو): ١" (ذيبه " قال لنا أبو احلجاج يف 

أمحد بن يونس الريبوعي، واحلسن بن بشر البجلي، واحلسن بن : مث سرد شيوخه، ومنهم...املخزومي
الربيع البوراين، وأبو عمر احلوضي، والربيع بن حيىي االشناين، وسهل بن بكار الدارمي، وشاذ بن 

 الصلت االسدي، ومسلم بن إبراهيم، وموسى بن إمساعيل، وأبو فياض، وقبيصة بن عقبة، وحممد بن
  .الوليد الطيالسي، وآخرون

وذكر شيخنا أبو احلجاج فيهم أبا عاصم النبيل، وهذا وهم، مل يدركه، وال مسع منه، وال دخل البصرة، 
  .إال بعد موته بأعوام



ق واجلزيرة وخراسان، وكتب وطلب هذا الشأن وهو حدث، وارحتل إىل احلجاز والشام، ومصر والعرا
  .ما ال يوصف كثرة

أبو حفص الفالس، وحرملة بن حيىي، وإسحاق بن موسى اخلطمي، وحممد بن محيد الرازي، : حدث عنه
 وابن وارة، وأبو حامت، ومسلم بن - وهم من شيوخه -ويونس بن عبداالعلى، والربيع املرادي 

بو بكر بن أيب داود، وأبو عوانة االسفراييين، وأبو بكر احلجاج، وخلق من أقرانه، وعبد اهللا بن أمحد وأ
  بن زياد، وأمحد بن حممد بن أيب محزة

__________  
  .٨٨٣: خ) ١(

(*)  

)١٣/٦٦(  

  

الذهيب، وحممد بن محدون النيسابوري، وعدي بن عبد اهللا والد احلافظ أيب أمحد، وموسى بن العباس 
  .ن حممد الداركي، وخلق كثرياجلويين، وحممد بن احلسني القطان، واحلسن ب

  .حممد بن سعيد بن سابق:  وهو- شيخه -وابن سابق 
: رباط يوم قط، أما بريوت) ١(ال أعلم صفا يل : فذكر سعيد بن عمرو الربذعي، أن أبا زرعة قال

فمحمد بن : فأردنا العباس بن الوليد بن مزيد، وأما عسقالن، فأردنا حممد بن أيب السري، وأما قزوين
  ).٢(د بن سابق سعي

  ).٣(فروخ جد أيب زرعة هو موىل عباس بن مطرف القرشي : قال ابن أيب حامت
مسع أبو زرعة من مسلم بن إبراهيم، وأيب نعيم، وقبيصة، وأيب الوليد، وحيىي بن : قال أبو بكر اخلطيب

  .بكري
: ث عنه من أهل بغدادجالس أمحد بن حنبل، وذاكره، وحد..وكان إماما ربانيا، حافظا متقنا مكثرا: قال

  ).٤(إبراهيم احلريب، وعبد اهللا بن أمحد، وقاسم املطرز 
قدم علينا مجاعة من : أخربنا جعفر بن حممد الكندي، حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: قال متام الرازي

حامت أبو :  فيما أخربين غري واحد، منهم-أبو حيىي فرخويه، فلما انصرفوا : أهل الري دمشق قدميا، منهم
نكنيك بكنية أيب زرعة :  فقالوا له- يعين أبا زرعة الرازي - رأوا هذا الفىت قد كاس -الرازي 

  .الدمشقي
  مث لقيين أبو زرعة الرازي بدمشق، وكان يذكرين

__________  



  ".أنه صح ىل : " يف تاريخ ابن عساكر) ١(
  . ب٣٤٥ / ١٠: خ: تاريخ ابن عساكر: انظر) ٢(
  .٣٢٥ / ٥: اجلرح والتعديل) ٣(
  .٣٢٦ / ١٠: تاريخ بغداد: انظر) ٤(

(*)  

)١٣/٦٧(  

  

  ).١(بكنيتك اكتنيت : هذا احلديث، ويقول
ملا ورد علينا أبو زرعة، نزل : مسعت النجاد، مسعت عبد اهللا بن أمحد يقول: قال أبو عبد اهللا بن بطة

  .)٢(قد اعتضت بنوافلي مذاكرة هذا الشيخ ! يا بين : عندنا، فقال يل أيب
كتبت عن إبراهيم ابن موسى الرازي مئة ألف : مسعت أبا زرعة يقول: وقال صاحل بن حممد جزرة

  .حديث، وعن أيب بكر بن أيب شيبة مئة ألف
ال، ولكن : بلغين أنك حتفظ مئة ألف حديث، تقدر أن متلي علي ألف حديث من حفظ ؟ قال: فقلت له

  ).٣(إذا ألقي علي عرفت 
مئة : جيوز ما كتبت عن إبراهيم بن موسى مئة ألف ؟ قال: قلت اليب زرعة: حامتقال عبدالرمحن بن أيب 

  .ألف كثري
  .نعم، وستني وسبعني ألفا: فخمسني ألفا ؟ قال: قلت

  ).٤(حدثين من عد كتاب الوضوء والصالة، فبلغ مثانية عشر ألف حديث 
سئل أبو : ابن محكويه بالري يقولمسعت أبا العباس حممد بن جعفر : وقال أبو عبد اهللا بن مندة احلافظ

  .ال: أن أبا زرعة حيفظ مئيت ألف حديث هل حنث ؟ فقال: زرعة عن رجل حلف بالطالق
 ] ١: االخالص) * [ قل هو اهللا أحد: * (أحفظ مئيت ألف حديث، كما حيفظ االنسان: مث قال أبو زرعة

  .ويف املذاكرة ثالث مئة ألف حديث
__________  

  . أ٣٤٦ / ١٠: خ: اكرتاريخ ابن عس) ١(
  .٣٢٧ / ١٠": تاريخ بغداد " للخرب رواية أخرى يف ) ٢(

  .٥٥٧ / ٢": تذكرة احلفاظ : " وانظر
  .٥٥٧ / ٢: ، وتذكرة احلفاظ٣٢٧ / ١٠: تاريخ بغداد: انظر) ٣(



  .٣٣٥ - ٣٣٤: مقدمة اجلرح والتعديل) ٤(
(*)  

)١٣/٦٨(  

  

  .هذه حكاية مرسلة، وحكاية صاحل جزرة أصح
  .هذه عن عبد اهللا بن أمحد السوذرجاين، أنه مسع ابن مندة يقول ذلك) ١(اخلطيب روى 

مسعت أيب يقول كنت بالري، وأنا غالم يف البزازين، فحلف رجل بطالق : قال احلافظ أبو أمحد بن عدي
  .أن أبا زرعة حيفظ مئة ألف حديث: امرأته

قد جرى : ا محله على احللف بالطالق ؟ قيلم:  إىل أيب زرعة، فسألناه، فقال- أنا فيهم -فذهب قوم 
  .اآلن منه ذلك
  .ليمسك امرأته، فإا مل تطلق عليه: فقال أبو زرعة
  ).٢(أو كما قال 

قال : قال احلسن: كل شئ: مسعت احلسن بن عثمان التستري، مسعت أبا زرعة يقول: قال ابن عدي
  .عة أحاديث وجدت له أصال، إال أرب- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

  عجبت ممن يفيت يف مسائل: قال أبو زرعة: وقال ابن أيب حامت
  .الطالق، حيفظ أقل من مئة ألف حديث

  ).٣(ما رأيت أحفظ من أيب زرعة : وقال ابن أيب شيبة
مسعت حممد بن مسلم بن وارة : مسعت أبا جعفر حممد بن أمحد الرازي يقول: وقال أبو عبد اهللا احلاكم

صح من احلديث : مسعت أمحد بن حنبل يقول: سحاق بنيسابور، فقال رجل من العراقكنت عند إ: قال
  ).٤( قد حفظ ست مئة ألف حديث - يعين أبا زرعة -سبع مئة ألف حديث وكسر، وهذا الفىت 

__________  
  .٣٢٥ / ١٠: تاريخ بغداد) ١(
  .٣٢٥ - ٣٢٤ / ١٠: املصدر السابق) ٢(
  .٥٥٧ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٣(
  .٣٣٢ / ١٠: تاريخ بغداد) ٤(

(*)  

)١٣/٦٩(  

  



  .أبو جعفر ليس بثقة: قلت
من : مسعت أمحد بن حممد بن سعيد، حدثين احلضرمي، مسعت أبا بكر بن أيب شيبة، وقيل له: ابن عدي

  .ما رأيت أحفظ من أيب زرعة الرازي: أحفظ من رأيت ؟ قال
أبو : مسعت حممد بن إسحاق الصاغاين يقول: حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين: ابن املقرئ

  ).١(زرعة يشبه بأمحد بن حنبل 
من ] ابن أنس مسندها ومنقطعها [ ما رأيت أحدا أعلم حبديث مالك : وقال علي بن احلسني بن اجلنيد
  ).٢(أيب زرعة، وكذلك سائر العلوم 

  ).٣(إمام : فقال: سئل أيب عن أيب زرعة: قال ابن أيب حامت
  مسعت عبد اهللا بن أمحد بن: حممد بن إسحاق القطانقال عمر بن 

  ).٤(ما جاوز اجلسر أحد أفقه من إسحاق بن راهويه، وال أحفظ من أيب زرعة : حنبل، مسعت أيب يقول
ما مسعنا بذكر أحد يف احلفظ، إال كان امسه أكرب من رؤيته، : مسعت أبا يعلى املوصلي يقول: ابن عدي

شاهدته كانت أعظم من امسه، وكان قد مجع حفظ االبوب والشيوخ إال أبا زرعة الرازي، فإن م
  ).٥(والتفسري، كتبنا بانتخابه بواسط ستة آالف حديث 

__________  
  .٣٣٣ - ٣٣٢ / ١٠: تاريخ بغداد: انظر اخلرب مفصال يف) ١(
  .٣٢٦ / ٥: اجلرح والتعديل) ٢(

  .والزيادة منه
  .٣٢٦ / ٥:  والتعديلاجلرح) ٣" (ولكن خباصة حديث مالك : " وأضاف

  .٣٢٨ / ١٠: تاريخ بغداد) ٤(
  .٣٣٤ / ١٠تاريخ بغداد ) ٥(

(*)  

)١٣/٧٠(  

  

حدثنا سلمة بن شبيب، حدثين احلسن بن حممد ابن أعني، حدثنا زهري، حدثتنا أم : وقال صاحل جزرة
  ".وعيس عني ): " ١(عمرو بنت مشر، مسعت سويد بن غفلة يقول 

   ].٢٢: اقعةالو) * [ حور عني: * (يريد
أنا أحفظ يف القراءات عشرة آالف : فألقيت هذا على أيب زرعة، فبقي متعجبا، فقال: قال صاحل

  .حديث



  ).٢(ال : فتحفظ هذا ؟ قال: قلت
كل حديث ال : مسعت احلسن بن عثمان، مسعت ابن وارة، مسعت إسحاق بن راهويه يقول: ابن عدي

  ).٣(يعرفه أبو زرعة الرازي، فليس له أصل 
  مسعت الفقيه أبا حامد أمحد بن حممد، مسعت أبا: وقال احلاكم

أحدثكم : ، فقال]فامتنع [ ملا انصرف قتيبة بن سعيد إىل الري، سألوه أن حيدثهم، : العباس الثقفي يقول
: ؟ قالوا له] وأبو خيثمة [ بعد أن حضر جملسي أمحد، وابن معني، وابن املديين، وأبو بكر بن أيب شيبة، 

فقام، فسرد كل ما حدث : دنا غالما يسرد كل ما حدثت به، جملسا جملسا، قم يا أبا زرعة، قالفإن عن
  ).٤(به قتيبة، فحدثهم قتيبة 

دخلت البصرة، فحضرت سليمان الشاذكوين يوم : مسعت أبا زرعة يقول: قال سعيد بن عمرو احلافظ
  )٥(اجلمعة، فروى حديثا 

__________  
  ".رأ يق: " يف تاريخ بغداد) ١(
  .٣٢٨ / ١٠: تاريخ بغداد) ٢(
  .٣٣٢ / ١٠: تاريخ بغداد) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(

  .والزيادة منه
حدثنا يزيد بن زريع، عن حممد بن إسحاق، : " ، ونصه٣٢٥ / ١٠": تاريخ بغداد " احلديث يف ) ٥(

ما من : " سلمعن عاصم بن عمر بن قتادة، عن حممود بن لبيد، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه و
  ".رجل ميوت له ثالثة من الولد فتمسه النار إال حتلة القسم 

  = (*)فقلت 

)١٣/٧١(  

  

  .فرددت عليه
  .حدثنا ابن أيب غنية عن أبيه: مث قال

  .ال حلف يف االسالم: عن سعد ابن إبراهيم، عن نافع بن جبري، عن أبيه، قال
من : ، قال)١(سعد، عن أبيه، عن جبري : ا هوإمن] وهم فيه إسحاق بن سليمان و [ هذا وهم : فقلت

ما تقول : ، مث قال يل)٣(، فغضب )٢(حدثنا إبراهيم بن موسى، أخربنا ابن أيب غنية : يقول هذا ؟ قلت
  .يعيد: فيمن جعل االذان مكان االقامة ؟ قلت



  .الشعيب: من قال هذا ؟ قلت: قال
  ن جابر، عنحدثنا قبيصة، عن سفيان، ع: من عن الشعيب ؟ قلت: قال

  .الشعيب
، وحدثنا أبو نعيم، حدثنا منصور بن أيب االسود، عن مغرية، )٤(إبراهيم : ومن غري هذا ؟ قلت: قال
  .عنه
  .أخطأت: قال
  :قلت

__________  
  .ليس هذا من حديث عاصم بن عمر إمنا هذا رواه حممد بن إبراهيم: للمستملي= 

 / ٣: ، والبخاري٢٣٥ / ١: باب عن أيب هريرة عند مالكويف ال" فقال له، فرجع إىل حممد بن إبراهيم 
ويف الباب عن عمر، ومعاذ، وكعب بن مالك، : " ، وقال)١٠٦٠(، والترمذي )٢٦٣٢(، ومسلم ٩٨

وعتبة بن عبد، وأم سليم، وجابر، وأنس، وأيب ذر، وابن مسعود، وأيب ثعلبة االشجعي، وابن عباس، 
  ".ياس املزين وعقبة بن عامر، وأيب سعيد، وقرة بن إ

باب فضل من مات له ولد : ، وما بعدها، يف اجلنائز٣٠ / ٤للعيين " عمدة القاري " وانظر خترجيها يف 
  .فاحتسب

من طريق ابن منري، وأيب ) ٢٩٢٥(، وأبو داود )٢٥٣٠(، ومسلم ٨٣ / ٤وكذلك أخرجه أمحد ) ١(
قال رسول اهللا صلى :  بن مطعم قالأسامة، كالمها عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه عن جبري

قال ابن " ال حلف يف االسالم، وأميا حلف كان يف اجلاهلية، مل يزده االسالم إال شدة : " اهللا عليه وسلم
املعاقدة واملعاهدة على التعاضد والتساعد، واالتفاق، فما كان منه يف اجلاهلية على : أصل احللف: االثري

ال حلف : " لغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه بقوله صلى اهللا عليه وسلمالفنت والقتال بني القبائل وا
وما كان فيه يف اجلاهلية على نصر املظلوم وصلة االرحام كحلف املطيبني وما جرى جمراه " يف االسالم 

  ".وأميا حلف كان يف اجلاهلية، مل يزده االسالم إال شدة : " فذلك الذي قال صلى اهللا عليه وسلم
  .، والزيادة منه٣٣٠ / ١٠: اريخ بغدادت) ٢(
: عن أبيه، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن حبري، قال: " زيادة هنا" تاريخ بغداد " جاء يف ) ٣(

  ..".فغضب
  ...".حدثنا: من عن إبراهيم ؟ قلت: قال: " وزاد هنا أيضا) ٤(

(*)  

)١٣/٧٢(  

  



  .حدثنا أبو نعيم، حدثنا جعفر االمحر، حدثنا مغرية
  .أخطأت: قال
  .حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو كدينة، عن مغرية: قلت
  .أصبت: قال

  .اشتبه علي، وكتبت هذه االحاديث الثالث عن أيب نعيم، فما طالعتها منذ كتبتها: مث قال أبو زرعة
  .معاذ بن هشام، عن أشعث، عن احلسن: وأي شئ غري هذا ؟ قلت: مث قال

  ).١( كان ذاكرين به رجل ببغداد، فحفظته عنه - وصدق -] مين [ هذا سرقته : قال
  .مر بنا إىل سليمان الشاذكوين نذاكره: قال يل أبو زرعة: قال أبو علي جزرة

فذهبنا، فما زال يذاكره حىت عجز الشاذكوين عن حفظه، فلما أعياه، ألقى عليه حديثا من حديث : قال
؟ !  اهللا حديث بلدك هذا خمرجه من عندكم يا سبحان: الرازيني، فلم يعرفه أبو زرعة، فقال سليمان

  .ويري من حضر أنه قد عجز] والشاذكوين خيجله [ وأبو زرعة ساكت، 
وضعه يف الوقت : ال أدري من أين جاء ذا ؟ فقلت له: فلما خرجنا، رأيت أبا زرعة قد اغتم، ويقول

  .كي تعجز وختجل
  ).٢(نعم، فسري عنه : هكذا ؟ قلت: قال

دخلت املدينة، فصرت إىل باب : حممد بن إبراهيم املقرئ، مسعت فضلك الصائغ يقولمسعت : ابن عدي
] أين [ من ) ! ٣(يا مردريك : أيب مصعب، فخرج إيل شيخ خمضوب، وكنت ناعسا، فحركين، وقال

  .أيب زرعة) ٤(أصلحك اهللا، أنا من الري، من بعض شاكردي : أنت ؟ أي شئ تنام ؟ قلت
  لقيت مالكا! ئتين ؟ تركت أبا زرعة وج: فقال

__________  
  .، والزيادة منه٣٣٠ - ٣٢٩ / ١٠": تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(
  . ب٣٤٨ / ١٠: خ: تاريخ ابن عساكر) ٢(

  .والزيادة منه
  .الشاب أو الفىت: مرد) ٣(
  .التابع والتلميذ: شاكردي) ٤(

(*)  

)١٣/٧٣(  

  



  .وغريه، فلما رأت عيناي مثل أيب زرعة
  .من الري: من أين ؟ قلت: على الربيع مبصر، فقالودخلت : قال
تركت أبا زرعة وجئت ؟ إن أبا زرعة آية، وإن اهللا إذا جعل إنسانا آية، أبانه من شكله، حىت ال : قال

  ).١(يكون له ثان 
ما رأيت أكثر تواضعا من أيب زرعة، هو وأبو حامت : مسعت يونس بن عبداالعلى يقول: قال ابن أيب حامت

  ).٢(خراسان إماما 
حدثنا يونس بن عبداالعلى : مسعت عبد اهللا بن حممد القزويين القاضي يقول): ٣(وقال يوسف املياجني 

  .إن أبا زرعة أشهر يف الدنيا من الدنيا: من هذا ؟ فقال: حدثين أبو زرعة، فقيل له: يوما، فقال
  ).٤( اليب زرعة حدثنا احلسن بن أمحد، مسعت أمحد بن حنبل يدعو اهللا: ابن أيب حامت

  .ما رأى أبو زرعة مثل نفسه: ومسعت عبد الواحد بن غياث يقول
ال يزال املسلمون خبري ما أبقى اهللا هلم مثل أيب : مسعت حممد بن حيىي يقول: سعيد بن عمرو الربذعي

  .زرعة، يعلم الناس، وما كان اهللا ليترك االرض إال وفيها مثل أيب زرعة، يعلم الناس ما جهلوه
  ).٥(قها ابن أيب حامت عن سعيد عل

__________  
  .٣٣٠ / ١٠: تاريخ بغداد) ١(
  .٣٢٥ / ٥، و ٣٣٤: مقدمة اجلرح والتعديل) ٢(
  .نسبة إىل ميانج، موضع بالشام: املياجني، بفتح امليم والياء والنون) ٣(
  ).اللباب(
  .٣٢٥ / ٥: ، و٣٤١: مقدمة اجلرح والتعديل) ٤(
  .٣٢٥ / ٥: ، و٣٢٨ - ٣٢٧: مقدمة اجلرح والتعديل) ٥(

(*)  

)١٣/٧٤(  

  

حدثنا أمحد بن حممد بن سليمان القطان، حدثنا أبو حامت الرازي، حدثين أبو زرعة عبيد اهللا، : ابن عدي
وال أعلم من املشرق ] وصيانة وحذقا، وهذا ما ال يرتاب فيه [ وما خلف بعده مثله، علما وفهما 

  ).١ (واملغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله
آدم بن أيب إياس، : أزهد من رأيت أربعة: مسعت القاسم بن صفوان، مسعت أبا حامت يقول: ابن عدي

  ).٢(وثابت بن حممد الزاهد، وأبو زرعة الرازي، وذكر آخر 



  .أبو زرعة رازي ثقة: قال النسائي
ر عليه، كان بيين وبني أيب زرعة موعد أن أبك: مسعت ابن خراش يقول: وقال أبو نعيم بن عدي

  .فأذاكره، فبكرت، فمررت بأيب حامت وهو قاعد وحده، فأجلسين معه يذاكرين، حىت أضحى النهار
تأخرت عن : عليه، فقال يل) ٣(بيين وبني أيب زرعة موعد، فجئت إىل أيب زرعة والناس منكبون : فقلت
  .املوعد
إسنادا منك، وصرت أنت بكرت، فمررت ذا املسترشد، فدعاين، فرمحته لوحدته، وهو أعلى : قلت

  .بالدست
  ).٤(أو كما قال 

ما حالك ؟ : رأيت أبا زرعة يف املنام، فقلت له: حدثنا حممد بن مسلم بن وارة، قال: أبو العباس السراج
  أمحد اهللا على االحوال: قال

__________  
  .، والزيادة منه٣٣٣ / ١٠: تاريخ بغداد) ١(

  ".المر بسبيل ولقد كان من هذا ا: " وتتمة اخلرب فيه
  .٨٨٤: خ: ذيب الكمال) ٢(
  ".منكبني : " يف االصل) ٣(
  .٣٣٣ / ١٠: تاريخ بغداد: انظر اخلرب يف) ٤(

(*)  

)١٣/٧٥(  

  

مل تذرعت يف القول يف عبادي ؟ ! يا عبيداهللا : كلها، إين حضرت، فوقفت بني يدي اهللا تعاىل، فقال يل
  .دينك) ١(إم حاولوا ! يا رب : قلت
  . صدقت:فقال

أحلقوا : مث أيت بطاهر اخللقاين، فاستعديت عليه إىل ريب، فضرب احلد مئة، مث أمر به إىل احلبس، مث قال
  ).٢(سفيان، ومالك، وأمحد بن حنبل : عبيد اهللا بأصحابه، وبأيب عبد اهللا، وأيب عبد اهللا، وأيب عبد اهللا

  .بن أخي أيب زرعة، وأبو القاسم ا)٣(رواها عن ابن وارة أيضا ابن أيب حامت 
حضرنا أبا زرعة مباشهران، وهو يف السوق، وعنده أبو : قال أبو جعفر حممد بن علي، وراق أيب زرعة

" ال إله إال اهللا : لقنوا موتاكم: " حامت، وابن وارة، واملنذر بن شاذان، وغريهم، فذكروا حديث التلقني
  .نذكر احلديثتعالوا : واستحيوا من أيب زرعة أن يلقنوه، فقالوا) ٤(



ابن أيب، ومل : حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبداحلميد بن جعفر، عن صاحل، وجعل يقول: فقال ابن وارة
  .جياوزه

، ومل جياوز، ]عن صاحل [ حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، عن عبداحلميد بن جعفر : وقال أبو حامت
حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبداحلميد، عن حدثنا بندار، : والباقون سكتوا، فقال أبو زرعة وهو يف السوق
  صاحل بن أيب عريب، عن كثري بن مرة، عن معاذ

__________  
  ".خاذلو دينك : " يف تاريخ بغداد) ١(
  .٣٣٦ / ١٠: تاريخ بغداد) ٢(
  .٣٤٦: مقدمة اجلرح والتعديل) ٣(
، )٣١١٧: (، وأبو داود)٩١٦: (حديث صحيح أخرجه من حديث أيب سعيد اخلدري مسلم) ٤(

  .٥ / ٤: ، والنسائي)٩٧٦: (والترمذي
  ).٩١٧: (وأخرجه من حديث أيب هريرة مسلم
  .٥ / ٤: وأخرجه من حديث عائشة النسائي

(*)  

)١٣/٧٦(  

  

" ال إله إال اهللا، دخل اجلنة : من كان آخر كالمه: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن جبل، قال
)١.(  

  ).٢(وتويف، رمحه اهللا 
  .أبو عبد اهللا احلاكم، وغريه عن أيب بكر حممد بن عبد اهللا الوراق الرازي، عن أيب جعفر ذارواها 

تويف أبو زرعة الرازي، يف آخر يوم من سنة أربع : قال أبو احلسني بن املنادي، وأبو سعيد بن يونس
  .وستني ومئتني، ومولده كان يف سنة مئتني
هذا الشيخ : حممد بن علي بن حممد ابن مهدي الرازي املعمروأما احلاكم، فقال يف ترمجة أيب احلسني 

  .رأيت أبا زرعة الرازي: عندي صدوق، فإنه قال
أسود اللحية، حنيف، أمسر، وهذه صفة أيب زرعة، وأنه تويف وهو ابن ست : كيف رأيته ؟ فقال: فقلت له

  .ومخسني سنة
د ارحتل بنفسه، ومسع من قبيصة، وأيب أحسب أبا عبد اهللا وهم يف مقدار سن أيب زرعة، فإنه ق: قلت

  .نعيم، والظاهر أنه ولد سنة مئتني، واهللا أعلم



مسعت عبد اهللا بن ": اجلامع لذكر أئمة االعصار املزكني لرواة االخبار : " وقد ذكر احلاكم يف كتاب
  حممد بن موسى، مسعت أمحد بن

__________  
  .إسناده حسن) ١(

  :، واحلاكم)٣١١٦: (ود، وأبو دا٢٣٣ / ٥: وأخرجه أمحد
صحيح االسناد، ووافقه الذهيب مع ان صاحل بن أيب عريب مل يوثقه غري ابن حبان، : ، وقال٣١٥ / ١

  .وروى عنه مجاعة من الثقات، فمثله ال يرتقي حديثه إىل الصحة
 من لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا،: " بلفظ) ٧١٩: (وللحديث شاهد من حديث أيب هريرة عند ابن حبان

  ".كان آخر كالمه ال إله إال اهللا عند املوت دخل اجلنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه 
  .، والزيادة منه٣٣٥ / ١٠: تاريخ بغداد) ٢(

(*)  

)١٣/٧٧(  

  

ولد أبو زرعة سنة أربع وتسعني ومئة، وارحتل من الري، وهو : حممد بن سليمان الرازي احلافظ يقول
 سنة، وأقام بالكوفة عشرة أشهر، مث رجع إىل الري، مث خرج يف رحلته الثانية، وغاب ابن ثالث عشرة

  .عن وطنه أربع عشرة سنة، وجلس للتحديث وهو ابن اثنتني وثالثني سنة
  .وتويف سنة ستني ومئتني، وهو ابن أربع وستني سنة: قال
  .وهذا القول خطأ يف وفاته، والصحيح ما مر: قلت

رب العسكري أنه رأى أبا زرعة الرازي، وهو يؤم املالئكة يف السماء الرابعة، وذكر إبراهيم بن ح
  ).١(برفع اليدين يف الصالة عند الركوع، وعند الرفع منه : مب نلت هذه املرتلة ؟ قال: فقلت

ذاكرت أيب ليلة احلفاظ، : مسعت عبد اهللا بن أمحد يقول: وقال إسحاق بن إبراهيم بن عبداحلميد القرشي
  .قد كان احلفظ عندنا، مث حتول إىل خراسان، إىل هؤالء الشباب االربعة! يا بين : فقال
أبو زرعة، ذاك الرازي، وحممد بن إمساعيل، ذاك البخاري، وعبد اهللا بن : من هم ؟ قال: قلت

  .عبدالرمحن، ذاك السمرقندي، واحلسن بن شجاع ذاك البلخي
  زرعة فأسردهم،أما أبو : يا أبه فمن أحفظ هؤالء ؟ قال: قلت

فأمجعهم لالبواب :  فأتقنهم، وأما ابن شجاع- يعين الدارمي -وأما البخاري فأعرفهم، وأما عبد اهللا 
)٢.(  

بينا أنا قائم : مسعت أبا حممد بن أيب حامت، مسعت أبا زرعة يقول: حدثنا أبو حامت الرازي: قال احلاكم



  وذروا ما بقي* (أصلي، وأنا أقرأ 
__________  

  .٣٣٦ / ١٠": تاريخ بغداد " لخرب رواية أخرى يف ل) ١(
  .٣٢٧ / ١٠: تاريخ بغداد: انظر) ٢(

(*)  

)١٣/٧٨(  

  

، فوقفت متعجبا من هذا الوعيد )١(اآلية ..) * فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب* من الربا إن كنتم مؤمنني 
ة من الزلزلة، فبلغين أم ساعة، ورجعت إىل أول اآلية ثالث مرات، فلما كانت املرة الثالثة وقعت هد

  .عدوا بضعة عشر ألف جنازة، محلت من الغد بالري
إذا مرضت شهرا أو شهرين، تبني علي يف حفظ : مسعت أبا زرعة يقول: قال أمحد بن حممد بن سليمان

  .القرآن، وأما احلديث، فإذا تركت أياما تبني عليك
حلديث، تركوا االسة منذ عشرين سنة، أو أقل، من أصحابنا، كتبوا ا) ٢(نرى قوما : مث قال أبو زرعة

  .إذا جلسوا اليوم مع االحداث، كأم ال يعرفون، أوال حيسنون احلديث
احلديث مثل الشمس، إذا حبس عن الشرق مخسة أيام، ال يعرف السفر، فهذا الشأن حيتاج أن : مث قال

  .تتعاهده أبدا
ر أمحد وإسحاق أحب إيل من قول الشافعي، وما أعرف اختيا: مسعت أبا زرعة يقول: قال ابن أيب حامت

  .يف أصحابنا أسود الرأس أفقه من أمحد
الثوري تساهل يف الرجال، :  فقال- وسئل عن مرسالت الثوري، ومرسالت شعبة -ومسعت أبا زرعة 

  .وشعبة ال يدلس وال يرسل
  :قيل له

إال عن قوم ثقات، مالك متثبت يف أهل مالك ال يكاد يرسل : فمالك مرسالته أثبت أم االوزاعي ؟ قال
  .بلده جدا، فإن تساهل، فإمنا يتساهل يف قوم غرباء ال يعرفهم

  مسعت أبا حامد أمحد بن حممد بن عبد الوهاب: قال احلاكم
__________  

  . من سورة البقرة٢٧٩ - ٢٧٨) ١(
  ) *.ظلمونمن اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال ت: * (وتتمتها



  ".قوم : " يف االصل) ٢(
(*)  

)١٣/٧٩(  

  

ارحتلت إىل أمحد بن صاحل : السياري، مسعت حممد بن داود بن يزيد الرازي، مسعت أبا زرعة يقول
املصري، فدخلت عليه، مع أصحاب احلديث، فتذاكرنا إىل أن ضاق الوقت،، مث أخرجت من كمي 

تعود، فعدت من الغد، ومعي أصحاب احلديث، فأخرجت : أطرافا، فيها أحاديث سألته عنها، فقال يل
  .تعود: االطراف، وسألته عنها، فقال

ما عندك مما يكتب، أورد علي مسندا أو مرسال أو حرفا مما ! تعود ؟ : أليس قلت يل باالمس: فقلت
عنه من ها هنا ممن نكتب ): ١(أستفيد، فإن مل أروه لك عمن هو أوثق منك، فلست بأيب زرعة، مث قلت 

  .حيىي بن بكري: ؟ قالوا
كنا عند سليمان بن عبدالرمحن، فلم يأذن لنا أياما، مث : مسعت أبا إسحاق اجلوزجاين يقول: ابن جوصا

 فدرست لاللتقاء به ثالث مئة ألف - يعين أبا زرعة -بلغين ورود هذا الغالم : دخلنا عليه، فقال
  .حديث

  .جلنب، وال اخللكان أبو زرعة ال يأكل ا: وعن أيب حامت، قال
ال تكتبوا عين باملذاكرة، فإين أخاف أن حتملوا : مسعت أبا زرعة يقول: وقال أمحد بن حممد بن سليمان

  خطأ، هذا ابن املبارك كره أن حيمل
  .ال حتملوا عين باملذاكرة شيئا: عنه باملذاكرة، وقال يل إبراهيم بن موسى

  .حلديث، ال يكون حجةإذا انفرد ابن إسحاق با: ومسعت أبا زرعة يقول
  كان: ، ومسعته يقول)٢(مث روى له حديث القراءة خلف االمام 

__________  
  ".قمت : " يف االصل) ١(

  .وهو خطأ ال يستقيم الكالم به
، )٤٦٠: (، وابن حبان)١٥٨١: (وابن خزمية) ٣٢٨: (، وأبو داود٣٢٢ / ٥: أمحد: أخرجه) ٢(

  .، كلهم٣١٨ / ١:  والدارقطين،٢٣٨ / ١: ، واحلاكم١٦٤ / ٢: والبيهقي
كنا خلف : من طريق حممد بن إسحاق، عن مكحول، عن حممود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الفجر، فقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فثقلت عليه 
  = (*)نعم هذا يا رسول : لنا؟ ق" لعلكم تقرؤون خلف إمامكم : " القراءة، فلما فرغ قال



)١٣/٨٠(  

  

  .احلوضي، وعلي بن اجلعد، وقبيصة، يقدرون على احلفظ، جييؤون باحلديث بتمام
  .وذكر عن قبيصة كأنه يقرأ من كتاب

يعجبين كثريا كالم أيب زرعة يف اجلرح والتعديل، يبني عليه الورع واملخربة، خبالف رفيقه أيب : قلت
  .حامت، فإنه جراح

، وإبراهيم بن عبدالرمحن الشاهد )٢(، وحممد بن احلسن الفقيه )١(ا أبو علي احلسن بن علي أخربن
، أخربنا )٥(أخربتنا كرمية بنت عبد الوهاب القرشية : ، قراءة، قالوا)٤(، وست القضاة بنت حيىي )٣(

اب بن أيب عبد اهللا يف كتابه، أخربنا أبو عمرو، عبد الوه) ٦(أبو اخلري حممد بن أمحد بن حممد الباغبان 
  بن مندة، أخربنا أيب، أخربنا حممد بن احلسني النيسابوري، حدثنا

__________  
  .اهللا= 
  ".ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن مل يقرأ ا : قال

وهذا سند رجاله ثقات، وقد صرح ابن إسحاق يف بعض الروايات بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، إال 
  .كحوال مدلس وقد عنعن، وهو مضطرب االسناد، فالسند ضعيفأن م

  انظر التفصيل يف
  .١٢ / ٢: ، ونصب الراية١٦٤ / ١": اجلوهر النفي " 
  .٤٣ - ٤٢: ق: خ: الذهيب" مشيخة : " ترمجته يف) ١(
حممد بن حسن بن يوسف بن موسى، االمام الفقيه الصاحل الورع، صدر الدين أبو عبد اهللا : " هو) ٢(
  ".وكان عاملا عامال ...مات يف شعبان سنة سبعمئة...الرموي الفريوزي الشافعي ولد سنة عشر وستمئةا

  .١٣١: خ ق": مشيخته : " كذا قال الذهيب يف
إبراهيم بن عبدالرمحن بن أمحد بن حممد بن هبة اهللا املعدل زين الدين أبو إسحاق بن : هو) ٣(

  .الشريازي
  ). ه٧١٤(تويف سنة 
  .٢٨: ق: خ": مشيخته " هيب يف ترمجه الذ

  ). ه٧١٢: (ست القضاة بنت حيىي بن أمحد وفاا سنة) ٤(
  .٥٩: ق: خ": مشيخته " ترمجها املؤلف يف 

، ١٤٣٥ - ١٤٣٤ / ٤: ، انظر، تذكرة احلفاظ) ه٦٤١(حمدثة فاضلة، كانت وفاا بدمشق سنة ) ٥(
  .٢١٢ / ٥: يف اية ترمجة الصريفيين، وشذرات الذهب



  .البستان: هذه النسبة إىل حفاظ الباغ، وهو: الباغبان، بسكون الغني) ٦(
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/٨١(  

  

أبو زرعة الرازي، حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري، حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن، عن موسى بن عقبة، 
اللهم إين : " -وسلم  صلى اهللا عليه -كان من دعاء النيب : عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، قال

  ".أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، وفجأة نقمتك، ومجيع سخطك 
عن أيب زرعة، فوافقناه بعلو درجة، ورواه الطرباين عن أيب الزنباع، عن ابن بكري، ) ١(أخرجه مسلم 

  .ورواه أبو داود عن حممد بن عون، عن عبد الغفار بن داود، عن يعقوب، حنوه
أخربنا عبد القادر بن عبد اهللا احلافظ، أخربنا مسعود : يف كتابه) ٢( زكريا حيىي بن أيب منصور أخربنا أبو

بن احلسن بأصبهان، حدثنا عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق العبدي، أخربنا أيب، أخربنا حممد بن 
ي، حدثنا أبو احلسني القطان، حدثنا أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي، حدثنا سعيد بن حممد اجلرم

عبيدة عبد الواحد بن واصل، حدثنا حممد بن ثابت البناين، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث بن 
لالنبياء منابر من : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : نوفل، عن أبيه، عن ابن عباس، قال

  ".ذهب، جيلسون عليها، ويبقى منربي، ال أجلس عليه 
 منتصبا، خمافة أن يذهب يب إىل اجلنة وتبقى - عز وجل -أقعد عليه، فيما بني يدي ريب ال : " أو قال

  .رب، أميت: أميت، فأقول
  .أميت

  !يا رب : وما تريد أن أصنع بأمتك ؟ فأقول: فيقول اهللا تعاىل
__________  

  .، يف الذكر والدعاء، أول كتاب الرقاق)٢٧٣٩: (رقم) ١(
  .باب يف االستعاذة:  الصالة، يف)١٥٤٥: (وأخرجه أبو داود

حيىي بن أيب منصور ابن أىب الفتح، االمام : " ، فقال١٧٨: ق: خ": مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ٢(
العالمة املفيت احملدث الرحال، بقية السلف، سيد املعمرين االخيار، علم السنة، مجال الدين، أبو 

  ".مات يف صفر سنة مثان وسبعني وستمئة ...زكريا
  ). ه٥٨٣(كانت والدته سنة و

(*)  



)١٣/٨٢(  

  

  .عجل حسام
فيدعى م، فيحاسبون، فمنهم من يدخل اجلنة برمحة اهللا، ومنهم من يدخل اجلنة بشفاعيت، فما أزال 

ما ! يا حممد : أشفع، حىت أعطى صكا برجال قد بعث م إىل النار، حىت إن مالكا خازن النار يقول
  ".أمتك من نقمة تركت للنار ولغضب ربك يف 

  أحد الضعفاء،) ١(هذا حديث غريب منكر، تفرد به حممد بن ثابت 
  .فيه نظر: قال البخاري

  .ليس بشئ: حيىي بن معني: وقال
  .وروى له الترمذي وحده

أنبأنا عبدالرحيم بن أيب سعد، أخربنا عبد اهللا بن حممد الصاعدي، : أخربنا أبو الفضل أمحد بن أيب احلسني
، وأخربنا أبو الفضل، عن القاسم بن أيب سعد، أخربنا هبة الرمحن بن عبد )ح(ان بن حممد أخربنا عثم

أخربنا أبو نعيم عبد امللك بن احلسن، حدثنا يعقوب بن : الواحد، أخربنا عبداحلميد بن عبدالرمحن، قاال
وحدثنا :  قالإسحاق احلافظ، حدثنا أبو زرعة الرازي، حدثنا عمرو بن مرزوق، وباالسناد إىل يعقوب،

مسعت أبا : أخربنا عكرمة بن عمار، أخربنا شداد، قال: إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عمر بن يونس، قاال
إنك أن تبذل ! يا ابن آدم : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنه -أمامة 

ن تعول، واليد العليا خري من اليد الفضل خري لك، وأن متسكه شر لك، وال تالم على كفاف، وابدأ مب
  ).٢" (السفلى 

__________  
  .وشيخه عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل وأبوه ال يعرفان) ١(
  .إسناده حسن) ٢(

: باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى، والترمذي: ، يف الزكاة)١٠٣٦: (وأخرجه مسلم
  . بن يونس عن عكرمة بن عمار ذا االسناديف الزهد، من طرق عن عمر) ٢٣٤٤(

(*)  

)١٣/٨٣(  

  

، عن حيىي بن نوش، أخربنا أبو طالب بن يوسف، أخربنا أبو إسحاق الربمكي، )١(أنبأنا أمحد بن سالمة 
سألت أيب وأبا زرعة عن مذاهب أهل : أخربنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الرمحن بن أيب حامت، قال



  أدركنا العلماء يف مجيع االمصار، فكان من مذهبهم: دين، فقاالالسنة يف أصول ال
  .أن اهللا على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه، بال كيف، أحاط بكل شئ علماء

ملا قدم محدون الربذعي على أيب : قال أبو احلسن البناين حدثنا حممد بن علي بن اهليثم الفسوي، قال
فهم أن يرجع : يف داره أواين وفرشا كثرية، وكان ذلك الخيه، قالزرعة، لكتابة احلديث، دخل، فرأى 

أنت الذي : وال يكتب، فلما كان من الليل، رأى كأنه على شط بركة، ورأى ظل شخص يف املاء، فقال
زهدت يف أيب زرعة ؟ أما علمت أن أمحد بن حنبل كان من االبدال، فلما مات أبدل اهللا مكانه أبا زرعة 

)٢.(  
إجازة، أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا أبو منصور ) ٤(، ومؤمل بن حممد )٣(سلم بن عالن أخربنا امل

القزاز، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا أبو نعيم، أخربنا إبراهيم بن عبد اهللا املعدل، حدثنا حممد بن 
  :ت لهرأيت أبا زرعة يف املنام، فقل: إسحاق السراج، مسعت حممد بن مسلم بن وارة يقول

__________  
  .٦: خ: املؤلف" مشيخة " هو يف ) ١(
  .٣٣٣ / ١٠: تاريخ بغداد) ٢(
املسلم بن حممد بن املسلم بن مكي بن عالن : "  فقال١٦٩: ق: خ": مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ٣(

 وتسعني املسند اجلليل، الصادق العامل، مشس الدين، أبو الغنائم العبسي الدمشقي الكاتب، ولد سنة أربع
  .ومات يف ذي احلجة سنة مثانني وستمئة...ومخس مئة

  .أجاز يل مجيع مروياته
  ".وكان شيخا سريا دينا ويل نظر بعلبك 

  ). ه٦٧٧(وفاته سنة : مؤمل بن حممد بن علي) ٤(
  .١٧١: ق: خ": مشيخته " ترمجه املؤلف يف 

(*)  

)١٣/٨٤(  

  

  له كلها، إين حضرت،أمحد اهللا على أحوا: ما حالك يا أبا زرعة ؟ قال
إم حاولوا ! يا رب : مل تذرعت القول يف عبادي ؟ قلت! يا عبيد اهللا : فوقفت بني يدي اهللا تعاىل، فقال

  .دينك
  .صدقت: قال

: مث أيت بطاهر اخللقاين، فاستعديت عليه إىل ريب تعاىل، فضرب احلد مئة، مث أمر به إىل احلبس، مث قال



سفيان الثوري، ومالك بن أنس، : أيب عبد اهللا، وأيب عبد اهللا، وأيب عبد اهللا: أحلقوا عبيد اهللا بأصحابه
  ).١(وأمحد بن حنبل 

  .إسنادها كالشمس: قلت
، أخربنا اهلمداين، أخربنا السلفي، أخربنا ابن مالك، أخربنا أبو يعلى، احلافظ، )٢(أخربنا ابن اخلالل 

 ميمون، مسعت عمر بن حممد بن إسحاق مسعت حممد بن علي الفرضي، مسعت القاسم بن حممد بن
كيف تلقن مثل أيب : حضرت أنا وأبو حامت عند وفاة أيب زرعة، فقلنا: احلافظ، مسعت ابن وارة يقول

  .حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبداحلميد بن جعفر: زرعة ؟ فقلت
حدثنا : يه، وقالحدثنا بندار يف آخرين، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبداحلميد، ففتح عين: وقال أبو حامت

بندار، حدثنا أبو عاصم، أخربنا عبد احلميد، حدثنا صاحل بن أيب عريب، عن كثري بن مرة، عن معاذ، 
  ".ال إله إال اهللا : من كان آخر كالمه: " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قال

  ).٣(وخرج روحه معه 
__________  

  .تقدم هذا اخلرب يف سياق الترمجة) ١(
احلسن بن علي بن أيب بكر بن يونس، الثقة، بدر الدين، أبو علي الدمشقي القالنسي بن : " هو) ٢(

اخلالل، ولد سنة تسع وعشرين وستمئة، يف صفر، واعتىن به خال أمه احلافظ أبو العباس بن اجلوهري، 
وخ، دينا وقورا فامسعه الكثري، واستجاز له خالئق، وتفرد يف وقته، وأكثرت عنه، وكان من خيار الشي

  ".مات يف ربيع االول سنة اثنتني وسبعمئة ...مستا طويل الروح
  ".مشيخة " 

  .٤٣ - ٤٢: ق: خ: الذهيب
   (*)١ ت ٧٧تقدم اخلرب وختريج احلديث يف الصفحة ) ٣(

)١٣/٨٥(  

  

البسطامي، ) ١(سلطان العارفني، أبو يزيد، طيفور بن عيسى بن شروسان  *  أبو يزيد البسطامي- ٤٩
: إنه روى عن: آدم وعلي، وكان جدهم شروسان جموسيا، فأسلم قال: أحد الزهاد، أخو الزاهدين

  .اجلد، وأبو يزيد، فباجلهد أن يدرك أصحاما: إمساعيل السدي، وجعفر الصادق، أي
  .وقل ما روى، وله كالم نافع

  ).٢(ء لبقيت حائرا ما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته، ولوال اختالف العلما: منه، قال
هذا فرحي بك وأنا أخافك، فكيف فرحي بك إذا أمنتك ؟ ليس العجب من حيب لك، وأنا : وعنه قال



  .عبد فقري، إمنا العجب من حبك يل، وأنت ملك قدير
وأي أعجوبة يف هذا ؟ وهذا طري يأكل امليتة، مير يف اهلواء :  فقال-إنك متر يف اهلواء :  وقيل له-وعنه 

)٣.(  
__________  
، معجم ٢٩ - ٢٨ / ٥: ، املنتظم٤٢ - ٣٣ / ١٠: ، حلية االولياء٧٤ - ٦٧: طبقات الصوفية* 

 / ٢: ، ميزان االعتدال٥٣١ / ٢: ، وفيات االعيان١٥٣ - ١٥٢ / ١: ، اللباب"بسطام : " البلدان
 - ٣٩٨ ،٢٤٥: ، طبقات االولياء٣٥ / ١١: ، البداية والنهاية٢٣ / ٢: ، عرب املؤلف٣٤٧ - ٣٤٦
  .١٤٤ - ١٤٣ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤٠٢

  .بلدة مشهورة بقومس: وهي نسبة إىل بسطام: بكسر الباء وسكون الطاء: والبسطامي
  ).معجم البلدان، واللباب، والقاموس احمليط: انظر(
  ".سروسان : " ١٥٢ / ١: ، ويف اللباب"سروشان : " ٢٨ / ٥: يف املنتظم) ١(
عملت يف ااهدة ثالثني سنة، فما : قال أبو يزيد: " وأول اخلرب فيه: ٣٦ / ١٠: حلية االولياء) ٢(

  ".واختالف العلماء رمحة اال يف جتريد التوحيد : " وتتمة اخلرب..." وجدت
  .٣٥ / ١٠: حلية االولياء: انظر) ٣(

  ".واملؤمن أشرف من الطري : " وتتمة اخلرب فيه
(*)  

)١٣/٨٦(  

  

  ).١(ما دام العبد يظن أن يف الناس من هو شر منه، فهو متكرب : هوعن
  ).٢(اجلنة ال خطر هلا عند احملب، النه مشغول مبحبته 

  ).٣(ما ذكروا موالهم إال بالغفلة، وال خدموه إال بالفترة : وقال
  ).٤(ال تقطعين بك عنك ! اللهم : ] ومسعوه يوما وهو يقول[ 

  ).٥( دون ما نقول العارف فوق ما نقول، والعامل
  .علمنا االسم االعظم: وقيل له

ليس له حد، إمنا هو فراغ قلبك لوحدانيته، فإذا كنت كذلك، فارفع له أي اسم شئت من أمسائه : قال
  ).٦(إليه 

__________  
  .٣٦ / ١٠: املصدر السابق) ١(



  .املصدر السابق: انظر) ٢(
  .٣٨ / ١٠: املصدر السابق) ٣(
  .ق، والزيادة منهاملصدر الساب) ٤(
  .٣٩ / ١٠: حلية االولياء) ٥(

والعارف ما فرح بشئ قط، وال خاف من شئ قط، والعارف يالحظ ربه، والعامل يالحظ نفسه : " وفيه
بعلمه، والعابد يعبده باحلال، والعارف يعبده يف احلال، وثواب العارف من ربه هو، وكمال العارف 

  ".احترافه فيه له 
: مردود مبا أخرجه أبو داود" ليس له حد : " ، وقوله عن االسم االعظم٣٩ / ١٠: ءحلية االوليا) ٦(
كنت جالسا : ، من حديث انس بن مالك قال)٣٨٥٨: (، وابن ماجة٥٢ / ٣: ، والنسائي)١٤٩٥(

  اللهم أين اسألك بأن لك: مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد ورجل يصلي مث دعا
ملنان، بديع السماوات واالرض، يا ذا اجلالل واالكرام، يا حي يا قيوم، فقال احلمد ال إله إال أنت ا

  ".لقد دعاء اهللا بامسه االعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى : النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وإسناده صحيح
، وابن ٥٢ / ٣، والنسائي )٣٤٧٥(، والترمذي )١٤٩٣(، وأبو داود، ٣٦٠ / ٥ومبا رواه أمحد، 

من حديث عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رجال ) ٣٨٥٧(ماجة 
اللهم إين أسألك أين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت االحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل : يقول

ا دعي به أجاب، وإذا سئل به لقد سأل اهللا عزوجل بامسه االعظم الذي إذ: " يكن له كفوا أحد، فقال
  .، وأقره الذهيب٥٠٤ / ١، واحلاكم )٢٣٨٣(وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان " أعطى 

  = (*)، والدارمي )٣٤٧٢(، والترمذي )١٤٩٦(، وأبو داود ٤٦١ / ٦ومبا أخرج أمحد 

)١٣/٨٧(  

  

ىل من أعطي من الكرامات حىت هللا خلق كثري ميشون على املاء، ال قيمة هلم عند اهللا، ولو نظرمت إ: وقال
  ).١(يطري، فال تغتروا به حىت تروا كيف هو عند االمر والنهي، وحفظ احلدود والشرع 

وله هكذا نكت مليحة، وجاء عنه أشياء مشكلة ال مساغ هلا، الشأن يف ثبوا عنه، أو أنه قاهلا يف حال 
سبحاين، وما : ، إذ ظاهرها إحلاد، مثل)٣(، والغيبة واحملو، فيطوى، وال حيتج ا )٢(الدهشة والسكر 

  .يف اجلبة إال اهللا
  ).٤(اجعلين فداء الهلها، وإال بلعتها : ما النار ؟ الستندن إليها غدا، وأقول

  .ما اجلنة ؟ لعبة صبيان، ومراد أهل الدنيا



  ).٥(ما احملدثون ؟ إن خاطبهم رجل عن رجل، فقد خاطبنا القلب عن الرب 
  . هؤالء ؟ هبهم يل، أي شئ هؤالء حىت تعذم ؟ما: وقال يف اليهود

__________  
: " من حديث أمساء بنت يزيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٣٨٥٥(، وابن ماجة ٤٥٠ / ٢= 

، وفاحتة سورة آل ) *وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم: * (اسم اهللا االعظم يف هاتني االيتني
ويف سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف، لكن له شاهد من )  ال إله إال هو احلي القيومأمل اهللا: (عمران

، ٦٣ / ١" مشكل اآلثار " ، والطحاوي يف )٣٨٥٦(حديث أيب أمامة يتقوى به عند ابن ماجه 
  .، وسنده حسن٥٠٦ / ١واحلاكم 

  .٤٠ / ١٠: حلية االولياء: انظر) ١(
:  ما يوضح ذلك٤٠ / ١٠": احللية " اهللا تعاىل، وقد ورد يف الشوق والوله ب: املقصود بالسكر هنا) ٢(
  .سكرت من كثرة ما شربت من كأس حمبته: كتب حيىي بن معاذ إىل أيب يزيد" 

سكرت وما شربت من الدرر، وغريي قد شرب حبور السماوات واالرض : فكتب أبو يزيد يف جوابه
  ".زيد ؟ هل من م: وما روي بعد، ولسانه مطروح من العطش، ويقول

لالسف، فإن مجاعة من الناس يف عصرنا هذا يتعلقون مبثل هذه اهلنات، ويشيعوا، فهم يسيئون ) ٣(
  .بقصد أو بغري قصد

  ".أو البلغنها ": " امليزان " يف ) ٤(
  .٣٤٦ / ٢ميزان االعتدال ) ٥(

(*)  

)١٣/٨٨(  

  

  . سنة، وله كالم حسن يف املعامالتتويف أبو يزيد عن ثالث وسبعني": تاريخ الصوفية " قال السلمي يف 
وحيكى عنه يف الشطح أشياء، منها ما ال يصح، أو يكون مقوال عليه، وكان يرجع إىل أحوال : مث قال

من نظر إىل شاهدي بعني االضطراب، وإىل أوقايت بعني : سنية، مث ساق بإسناد له، عن أيب يزيد، قال
 كالمي بعني االفتراء، وإىل عبارايت بعني االجتراء، وإىل االغتراب، وإىل أحوايل بعني االستدراج، وإىل

  نفسي بعني االزدراء، فقد أخطأ النظر
  ).١(يف 

  .لو صفا يل ليلة ما باليت بعدها: وعنه قال
  .تويف أبو يزيد ببسطام، سنة إحدى وستني ومئتني



  
 بن  عبدامللك بن عبد احلميداالمام العالمة، احلافظ، الفقيه، أبو احلسن،) ٢] (س * [  امليموين - ٥٠

  .عبداحلميد بن شيخ اجلزيرة ميمون بن مهران، امليموين الرقي، تلميذ االمام أمحد، ومن كبار االئمة
إسحاق بن يوسف االزرق، وحجاج بن حممد، وحممد بن عبيد الطنافسي، وروح بن عبادة، ومكي : مسع

  .بن إبراهيم، وعبد اهللا القعنيب، وعفان، وخلقا كثريا
__________  

  .٤٠ / ١٠: حلية االولياء) ١(
، ٨٥٧: خ: ، ذيب الكمال٢١٦ - ٢١٢ / ١: ، طبقات احلنابلة٣٥٨ / ٥: اجلرح والتعديل* 

، ذيب ٥٣ / ٢: ، عرب املؤلف٦٠٤ - ٦٠٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢٥٠ / ٢: خ: تذهيب التهذيب
 / ٢: ، شذرات الذهب٢٤٤: ل، خالصة تذهيب الكما٢٦٣: ، طبقات احلفاظ٤٠٠ / ٦: التهذيب

١٦٦ - ١٦٥.  
  ".التقريب " زيادة من ) ٢(

(*)  

)١٣/٨٩(  

  

ووثقه، وأبو عوانة االسفراييين، وأبو بكر بن زياد النيسابوري، وأبو " سننه " النسائي يف : حدث عنه
  .علي حممد بن سعيد احلراين، وحممد ابن املنذر شكر، وإبراهيم بن حممد بن متويه، وآخرون

  .ن عامل الرقة، ومفتيها يف زمانهوكا
  مات يف شهر ربيع االول، سنة أربع وسبعني ومئتني، وهو يف عشر

  .املئة
  .رمحة اهللا عليه

  
 بن عبد ايد الواسطي، نزيل الشيخ، احملدث الثقة، أبو احلسني، علي بن إبراهيم*  الواسطي - ٥١

  .بغداد
  .يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، ومجاعة: حدث عن

  .ابن صاعد، وعثمان بن السماك، وأبو سهل العطار، وأبو بكر النجاد: وعنه
  .وثقه الدارقطين

  .تويف يف رمضان سنة أربع وسبعني ومئتني



  هذا هو: ، فقال احلاكم)١(حدثنا علي، حدثنا روح : قال البخاري
__________  

 - ٩٥٦: خ: لكمال، ذيب ا٣٣٦ - ٣٣٥ / ١١: ، تاريخ بغداد١٧٥ / ٦: اجلرح والتعديل* 
، خالصة تذهيب ٢٨٢ - ٢٨١ / ٧: ، ذيب التهذيب٥٣ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب٩٥٧

  .٢٧١: الكمال
: حدثنا شعبة عن سليمان قال: " باب اغتباط صاحب القرآن، ومتامه:  يف فضائل القرآن٦٥ / ٩) ١(

ال حسد إال يف : " لم قالمسعت ذكوان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
= ليتين أوتيت : رجل علمه اهللا القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: اثنتني
(*)  

)١٣/٩٠(  

  

  ).١(يشبه أن يكون علي بن إشكاب : الواسطي، وقال ابن عدي
  .؟) ٢(ما املانع من أن يكون هو علي بن املديين : قلت
  

 بن مسلم االمام، احلافظ، اود، الرحال، أبو أمية، حممد بن إبراهيم) ٣] (ت، س  [ * أبو أمية - ٥٢
  وحمدثها، وصاحب) ٤(البغدادي، مث الطرسوسي، نزيل طرسوس 

  .والتصانيف" املسند " 
  .ولد يف حدود سنة مثانني ومئة

__________  
ليتين : و يهلكه يف احلق، فقال رجلمثل ما أويت فالن، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه اهللا ماال فه= 

  ".أوتيت مثل ما أويت فالن فعملت مثل ما يعمل 
هو علي بن إبراهيم بن عبد اهللا : اختلفوا يف تعيني علي هذا، فقيل: ٢٢٩" املقدمة " قال احلافظ يف ) ١(

بد اهللا بن هو علي بن ع: بن عبداحلميد الواسطي حكاه احلاكم، ورجحه الاللكائي وابن السمعاين، وقيل
إبراهيم البغدادي، وإمنا نسب إىل جده، حكاه احلاكم أيضا، وقد روى البخاري يف باب إجابة الداعي 

يشبه أن : عن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم، عن حجاج بن حممد حديثا آخر، وقال أبو أمحد بن عدي
ن إشكاب نسبه إىل جده، يكون علي بن إبراهيم الذي يف الفضائل هو علي ابن احلسني بن إبراهيم ب

  .وقد حدث عن أخيه حممد يف اجلامع
  .االول أصح وأصوب) القائل احلافظ ابن حجر(قلت 



عن الدارقطين " الفتح " عن علي بن إبراهيم حبديث آخر، ونقل يف " التاريخ " وقد حدث البخاري يف 
  .ن مندةأنه علي بن عبد اهللا بن إبراهيم نسب إىل جده، وهو قول أيب عبد اهللا ب

  .مل يتابع املؤلف على هذا، مث إن علي بن املديين والده عبد اهللا وليس أحد من أجداده امسه إبراهيم) ٢(
 - ٢٦٥ / ١: ، طبقات احلنابلة٣٩٦ - ٣٩٤ / ١: ، تاريخ بغداد١٨٧ / ٧: اجلرح والتعديل* 

: هيب التهذيب، تذ١١٥٨: خ: ، ذيب الكمال٢٧٩ / ٢: ، اللباب٩١ - ٩٠ / ٥: ، املنتظم٢٦٦
، ذيب ٥١ / ٢: ، عرب املؤلف٤٤٧ / ٣: ، ميزان االعتدال٥٨١ / ٢: ، تذكر احلفاظ١٧٩ / ٣: خ

، شذرات ٣٢٥ - ٣٢٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٨: ، طبقات احلفاظ١٦ - ١٥ / ٩: التهذيب
  .١٦٤ / ٢: الذهب

  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ٣(
  .مدينة بني أنطاكية وحلب وبالد الروم::  السنيطرسوس، بفتح الطاء والراء وضم) ٤(

  .كانت موطنا للصاحلني والزهاد يقصدوا الا من ثغور املسلمني
  ).معجم البلدان: انظر" 

(*)  

)١٣/٩١(  

  

عبد الوهاب بن عطاء، وعمر بن يونس اليمامي، وروح ابن عبادة، وجعفر بن عون، وعبد : وحدث عن
بن عمر بن فارس، وعبيد اهللا بن موسى، واحلسن بن موسى االشيب، اهللا بن بكر السهمي، وعثمان 

  .ويعقوب احلضرمي، وشبابة بن سوار، وأيب مسهر، وطبقتهم
أبو حامت، وابن صاعد، وأبو عوانة، وابن جوصا، وأبو الدحداح، وأبو بكر بن زياد، وأبو : حدث عنه

ائري، وحفيده حممد بن إبراهيم بن أيب الطيب بن عبادل، وعثمان بن حممد السمرقندي، وأبو علي احلض
  .أمية، وخلق كثري

  .هو بغدادي، سكن طرسوس: قال النسائي
  ).١(كان فهما، حسن احلديث : وقال ابن يونس
  .ثقة: وقال أبو داود

  .أبو أمية صدوق، كثري الوهم: وقال أبو عبد اهللا احلاكم
  .ان إماما يف احلديثأبو أمية رفيع القدر جدا، ك: وقال أبو بكر اخلالل الفقيه

  .مات بطرسوس يف مجادى اآلخرة، سنة ثالث وسبعني ومئتني: قال ابن يونس
  ).٢(جاءنا يف رمضان نعي أيب أمية، سنة ثالث وسبعني : وقال أبو احلسني بن املنادي



__________  
  .٣٩٦ / ١: تاريخ بغداد: انظر) ١(
  .٣٩٦ / ١: تاريخ بغداد: انظر) ٢(

(*)  

)١٣/٩٢(  

  

  .مات يف سنة مثان وسبعني: لوقي
  .وهذا وهم

، وحنبل بن )٢(، وإسحاق بن سيار النصييب )١(أمحد بن الوليد الفحام : ومات معه يف سنة ثالث
  ).٥(، وأبو عبد اهللا بن ماجة )٤(، والفتح بن شخرف الزاهد )٣(إسحاق 

__________  
  .١٦٤ / ٢: ، شذرات الذهب٥٢ - ٥١ / ٢: عرب املؤلف: ترمجته يف) ١(
  ).١١١: (، برقم)١٩٤: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٢(
 - ٣٨٤ / ١٢: تاريخ بغداد: ترمجته يف) ٤) (٣٨: (، برقم)٥١: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣(

٣٨٨.  
  ).١٣٣: (، برقم)٢٧٧: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٥(

(*)  

)١٣/٩٣(  

  

  الطبقة اخلامسة عشرة
  .ب مصر، أبو العباس، صاحالتركي*  أمحد بن طولون - ٥٣

  .بل تبناه االمري طولون: ولد بسامراء، وقيل
إىل املأمون، يف عدة مماليك، سنة مئتني، فعاش طولون إىل سنة ) ١(وطولون قدمه صاحب ما وراء النهر 

  .أربعني ومئتني
مرة فأجاد ابنه أمحد حفظ القرآن، وطلب العلم، وتنقلت به االحوال، وتأمر، وويل ثغور الشام، مث إ

  .دمشق، مث ويل الديار املصرية يف سنة أربع ومخسني، وله إذ ذاك أربعون سنة
  .وكان بطال شجاعا، مقداما مهيبا، سائسا، جوادا، ممدحا، من دهاة امللوك



  كانت مؤنته يف اليوم ألف دينار، وكان يرجع إىل عدل: قيل
__________  

، الكامل ٧٤ - ٧١ / ٥، املنتظم، ٦٦٦، ٦٢٧، ٥٤٥، ٥٤٣، ٣٨١، ٣٦٣ / ٩: تاريخ الطربي* 
، ٤٤ - ٤٣ / ٢: ، عرب املؤلف١٧٤ - ١٧٣ / ١: ، وفيات االعيان٤٠٩ - ٤٠٨ / ٧: البن االثري

 - ١ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤٧ - ٤٥ / ١١: ، البداية والنهاية٤٣٢ - ٤٣٠ / ٦: الوايف بالوفيات
  .١٥٨ - ١٥٧ / ٢: ، شذرات الذهب٢١

  .نوح بن أسد: وهو) ١(
  .٧١ / ٥: املنتظم: نظرا

(*)  

)١٣/٩٤(  

  

  .وبذل، لكنه جبار، سفاك للدماء
  ).١(أحصي من قتله صربا، أو مات يف سجنه، فبلغوا مثانية عشر ألفا : قال القضاعي

  .، وكان جيد االسالم، معظما للشعائر)٢(وأنشأ بظاهر مصر جامعا، غرم عليه مئة ألف دينار 
ألف مملوك، ومجاعة بنني، وست مئة بغل ) ٣(ار، وأربعة وعشرين خلف من العني عشرة آالف ألف دين

  ).٤(للثقل 
وكان اخلليفة مشغوال عن ) ٥(بلغ ارتفاع خراج مصر يف أيامه أزيد من أربعة آالف ألف دينار : ويقال

  .ابن طولون حبروب الزنج، وكان يزري على أمراء الترك فيما يرتكبونه
  .د الربيع املرادي، فجاءه رسول ابن طولون بألف دينار، فقبلهاكنا عن: قال حممد بن يوسف اهلروي

ناولته فما : [ إن ابن طولون نزل يأكل، فوقف سائل، فأمر له بدجاجة وحلواء، فجاء الغالم، فقال: قيل
  .هش هلا] 

  .علي به: فقال
، فأنت ]اليت معك واصدقين [ أحضر الكتب : ، فقال]من اهليبة [ فلما وقف بني يديه، مل يضطرب 

  صاحب خرب، هاتوا السياط، فأقر، فقال
__________  

  .٤٣ / ٢: عرب املؤلف) ١(
  .١٧٣ / ١: وفيات االعيان: انظر) ٢(

أربعة عشر : ٤٣ / ٢": العرب " يف ) ٣..." (وأنفق على عمارته مئة ألف وعشرين ألف دينار: " وفيه



  .ألفا
  .٧٣ / ٥: املنتظم: انظر) ٤(
  ".دينار " بدال من " درهم " بق ففيه املصدر السا: انظر) ٥(

(*)  

)١٣/٩٥(  

  

  ).١(ال، ولكن قياس صحيح : هذا السحر ؟ فقال: بعض االمراء
وقع حريق بدمشق، فركب إليه ابن طولون، ومعه أبو زرعة، وأمحد بن : قال ابن أيب العجائز، وغريه

  .خط كنيسة مرمي: قالما اسم هذا املكان ؟ : حممد الواسطي، كاتبه، فقال أمحد اليب زرعة
  .بنوها بامسها: وملرمي كنيسة ؟ قال: فقال الواسطي

مالك ولالعتراض على الشيخ ؟ مث أمر بسبعني ألف دينار من ماله الهل احلريق، : فقال ابن طولون
وأمر مبال عظيم، ففرق يف فقراء الغوطة، والبلد، فأقل من أعطي دينار ! فأعطوا، وفضل من الذهب 

)٢.(  
كنت أجتاز بقرب ابن طولون، فأرى شيخا مالزما له، مث مل أره مدة، مث : د بن علي املادرائي قالعن حمم

  .كان له علي أياد، فأحببت أن أصله بالتالوة: رأيته، فسألته، فقال
أما مسعت : أحب أن ال تقرأ عندي، فما متر يب آية إال قرعت ا، ويقال يل: فرأيته يف النوم يقول: قال

  .هذه ؟
  .ويف أمحد مبصر يف شهر ذي القعدة، سنة سبعني ومئتنيت

  .وقام بعده ابنه مخارويه، مث جيش بن مخارويه، مث أخوه هارون
  

   متمرد، خرج عن طاعة صاحب خراسان يعقوبجبار، عنيد، ظامل*  أمحد اخلجستاين - ٥٤
__________  

حاله، فسريت له طعاما يشره له رأيت سوء : " ، والزيادة منه، وأضاف١٣ / ٣: النجوم الزاهرة) ١(
  ".الشبعان، فما هش له، فأحضرته، فتلقاين بقوة جأش، فعلمت أنه صاحب خرب ال فقري، فكان كذلك 

  .١٤ - ١٣ / ٣: النجوم الزاهرة: انظر) ٢(
خجستان : " ، معجم البلدان٦١٢، ٦٦٠، ٥٩٩، ٥٨٩، ٥٥٧، ٥٥٢، ٥٤٤ / ٩: تاريخ الطربي* 
  : = (*)، اللباب٣٠٤ - ٢٩٦ / ٧: كامل البن االثري، ال)٢٦٤(وفيه وفاته " 

)١٣/٩٦(  



  

، )٢(أتابكه ) ١(الصفار، ومتلك نيسابور وغريها، وأظهر االنتماء إىل الطاهرية، وجعل رافع بن هرمثة 
وجرت له مالحم، وظفر بيحىي بن الذهلي شيخ نيسابور، فقتله وعتا، مث ذحبه مملوكان له يف سنة مثان 

  ).٣(وستني 
  .لك سبع سننيمت

أنه ملا غلب على نيسابور، نصب رحما وألزمهم أن يزنوا من الدراهم ما يغطي رأس الرمح، : ومن جوره
  ).٤(فأفقر اخللق، وعذم 

  
، احلافظ، العالمة، عامل الوقت، أبو سليمان البغدادي، ابن خلف، االمام، البحر*  داود بن علي - ٥٥

  .ؤمنني املهدي، رئيس أهل الظاهراملعروف باالصبهاين، موىل أمري امل
__________  

  .٨١ - ٨٠ / ٧: ، الوايف بالوفيات٣٨، ٣٦، ٣٣ / ٢، عرب املؤلف ٤٢٤ / ١= 
  .نسبة إىل خجستان من جبال هراة: واخلجستاين، بضم اخلاء واجليم، وسكون السني

  .ستأيت ترمجته يف الصفحة) ١) (اللباب(
  ).١٩٦: (، برقم)٤٠٦(
االب الوصي وقد أطلقه السلجوقيون على بعض كبار رجال البالط، :  تركي معناهلقب: االتابك) ٢(

  .وأراد هنا أنه صريه قائدا
  .٣٠٣ / ٧": الكامل : " انظر اخلرب مفصال يف) ٣(
حيتاج أهل نيسابور : نصب رحما طويال يف صحن داره، وقال: " ، وفيه٣٠٤ / ٧: املصدر السابق) ٤(

  .الرمحأن يضعوا الدر حىت يغمروا 
  ".فخافوا منه 

، ٩٢: ، طبقات الفقهاء٣٧٥ - ٣٦٩ / ٨: الفن الرابع، تاريخ بغداد: املقالة السادسة: الفهرست* 
، ١٦ - ١٤ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٥٧ - ٢٥٥ / ٢: ، وفيات االعيان٧٧ - ٧٥ / ٥: املنتظم

، ٤٨ - ٤٧ / ١١ :، البداية والنهاية٢٩٣ - ٢٨٤ / ٢: ، طبقات السبكي٤٥ / ٢: عرب املؤلف
، ٢٥٤ - ٢٥٣: ، طبقات احلفاظ٤٨ - ٤٧ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤٢٤ - ٤٢٢ / ٢: لسان املزان

 تاريخ ١٥٩ - ١٥٨ / ٢: ، شذرات الذهب١٦٩ - ١٦٦ / ١: طبقات املفسرين للماوردي
  .٣١٢ / ١أصبهان 

(*)  

)١٣/٩٧(  



  

  .مولده سنة مئتني
لقعنيب، وحممد ابن كثري العبدي، ومسدد بن مسرهد، سليمان بن حرب، وعمرو بن مرزوق، وا: ومسع

  .وإسحاق بن راهويه، وأبا ثور الكليب، والقواريري، وطبقتهم
، وناظر عنده، ومجع "التفسري " و " املسند " ، ومسع منه )١] (بن راهويه [ وارحتل إىل إسحاق 

  .وصنف، وتصدر، وخترج به االصحاب
ن إماما ورعا ناسكا زاهدا، ويف كتبه حديث كثري، لكن صنف الكتب، وكا: قال أبو بكر اخلطيب

  ).٢(الرواية عنه عزيزة جدا 
  ابنه أبو بكر حممد بن داود، وزكريا الساجي، ويوسف: حدث عنه

  .ابن يعقوب الداوودي، وعباس بن أمحد املذكر، وغريهم
  ).٣(في املذهب إمنا عرف باالصبهاين، الن أمه أصبهانية، وكان أبوه حن: قال أبو حممد بن حزم

رأيت داود بن علي يرد على إسحاق بن راهويه، وما رأيت أحدا قبله وال : قال أبو عمرو املستملمي
  ).٤(بعده يرد عليه، هيبة له 

دخلت على إسحاق وهو حيتجم، : مسعت داود بن علي يقول: قال عمر بن حممد بن جبري احلافظ
  فجلست، فرأيت كتب الشافعي،

__________  
  .٣٦٩ / ٨: تاريخ بغداد: ادة منزي) ١(
  .٣٧٠ - ٣٦٩ / ٨: تاريخ بغداد: انظر) ٢(
  .٤٢٢ / ٢: ، ولسان امليزان١٥ / ٢: ميزان االعتدال: انظر) ٣(
  .٣٧١ - ٣٧٠ / ٨: تاريخ بغداد) ٤(

(*)  

)١٣/٩٨(  

  

)  عندهمعاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا: * (أيش تنظر ؟ فقلت: فأخذت أنظر، فصاح يب إسحاق
   ].٧٥: يوسف* [ 
  ).١(فجعل يضحك، أو يتبسم : قال

كنا عند أيب زرعة الرازي، فاختلف رجالن من أصحابنا يف أمر داود : سعيد بن عمرو الربذعي، قال
  .داود كافر: فضلك الرازي، وابن خراش، فقال ابن خراش: االصبهاين، واملزين، والرجالن



  .املزين جاهل: وقال فضلك
  .ما واحد منكما هلما بصاحب: رعة يوخبهما، وقال هلمافأقبل أبو ز

ترى داود هذا، لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل العلم لظننت أنه يكمد أهل البدع مبا عنده : مث قال
، ولكنه تعدى، لقد قدم علينا من نيسابور، فكتب إيل حممد بن رافع، وحممد بن )٢(من البيان واآللة 

  حيىي،
 وحسني بن منصور، ومشيخة نيسابور مبا أحدث هناك، فكتمت ذلك ملا خفت من وعمرو بن زرارة،

عواقبه، ومل أبد له شيئا من ذلك، فقدم بغداد، وكان بينه وبني صاحل بن أمحد بن حنبل حسن، فكلم 
ما امسه : رجل سألين أن يأتيك، فقال: صاحلا أن يتلطف له يف االستئذان على أبيه، فأتى صاحل أباه، فقال

  .داود:  قال؟
  .من أصبهان: من أين هو ؟ قال: قال

هذا قد كتب إيل حممد : فكان صاحل يروغ عن تعريفه، فما زال االمام أمحد يفحص، حىت فطن به، فقال
  .بن حيىي يف أمره أنه زعم أن القرآن حمدث، فال يقربين

  .إنه ينتفي من هذا وينكره! يا أبة : فقال
  ).٣(ال تأذن له حممد بن حيىي أصدق منه، : فقال

__________  
  .٢٨٥ / ٢: طبقات السبكي) ١(

  .وقد قال هذا الن داود كان يف أول أمره من املتعصبني للشافعي، اآلخذين بأقواله
  ".االدلة : " يف طبقات السبكي) ٢(
  .٢٨٦ - ٢٨٥ / ٢: طبقات السبكي: ، و٣٧٤ - ٣٧٣ / ٨: تاريخ بغداد) ٣(

(*)  

)١٣/٩٩(  

  

  ).١(رأيت داود بن علي يصلي، فما رأيت مسلما يشبهه يف حسن تواضعه :  احملامليقال أبو عبد اهللا
وقد كان حممد بن جرير الطربي خيتلف إىل داود بن علي مدة، مث ختلف عنه، وعقد لنفسه جملسا، فأنشأ 

نظري تعايل فا* خؤولته بنوة عبد املدان صربت على أذاه يل ولكن * فلو أين بليت امشي : داود يتمثل
أنه كان يورق على داود بن : أخربين أبو عبد اهللا الوراق: قال أمحد بن كامل القاضي) ٢(مبن ابتالين 

  أما الذي يف: علي، وأنه مسعه يسأل عن القرآن، فقال
  ).٣(فمخلوق : فغري خملوق، وأما الذي هو بني الناس: اللوح احملفوظ



فيما علمت، وما زال املسلمون على أن القرآن العظيم هذه التفرقة والتفصيل ما قاهلا أحد قبله، : قلت
بأنه خملوق، وظهرت مقالة املعتزلة، فثبت االمام : كالم اهللا، ووحيه وترتيله، حىت أظهر املأمون القول

بأنه غري خملوق، إىل أن ظهرت مقالة حسني بن علي : أمحد ابن حنبل، وأئمة السنة على القول
آن كالم اهللا غري خملوق، وأن ألفاظنا به خملوقة، فأنكر االمام أمحد ذلك، أن القر: ، وهي)٤(الكرابيسي 

  ).٥(لفظي بالقرآن خملوق، يريد به القرآن، فهو جهمي : من قال: وعده بدعة، وقال
  من: وقال أيضا

__________  
  .٣٧١ / ٨: تاريخ بغداد) ١(
  .، وفيه٣٧٣ / ٨: تاريخ بغداد) ٢(
  ".صربت على أذيته ولكن : " ، والشطر االول من البيت الثاين..."يقولفلما أخرب بذلك داود، أنشأ " 
  .٣٧٤ / ٨: تاريخ بغداد) ٣(
  .نسبة إىل الثياب الغالظ: ، والكرابيسي٤٥١ - ٤٥٠ / ١: عرب املؤلف) ٤(
  ).اللباب(
  = (*)نسبة إىل جهم بن صفوان، يكىن أبا حمرز، وقد نشأ يف مسرقند : اجلهمية) ٥(

)١٣/١٠٠(  

  

  .لفظي بالقرآن غري خملوق فهو مبتدع: لقا
  .فزجر عن اخلوض يف ذلك من الطرفني

  .القرآن حمدث: وأما داود فقال
فقام على داود خلق من أئمة احلديث، وأنكروا قوله وبدعوه، وجاء من بعده طائفة من أهل النظر، 

قوا وعمقوا، فنسأل اهللا اهلدى كالم اهللا معىن قائم بالنفس، وهذه الكتب املرتلة دالة عليه، ودق: فقالوا
  واتباع احلق، فالقرآن العظيم، حروفه ومعانيه

 صلى -وألفاظه كالم رب العاملني، غري خملوق، وتلفظنا به وأصواتنا به من أعمالنا املخلوقة، قال النيب 
  ).١" (زينوا القرآن بأصواتكم : " -اهللا عليه وسلم 

ظنا، واملكتوب ال ينفك عن كتابة، واملتلو ال يسمع إال بتالوة ولكن ملا كان امللفوظ ال يستقل إال بتلف
تال، صعب فهم املسألة، وعسر إفراز اللفظ الذي هو امللفوظ من اللفظ الذي يعىن به التلفظ، فالذهن 

  .يعلم الفرق بني هذا وبني هذا، واخلوض يف هذا خطر
  .نسأل اهللا السالمة يف الدين



  .عنها أوىل، وال سيما يف هذه االزمنة املزمنةويف املسألة حبوث طويلة، الكف 
__________  

خبراسان مث قضى فترة من حياته االوىل يف ترمذ وكان موىل لبين راسب من االزد وقد أطبق السلف = 
  .على ذمه بسبب تغاليه يف الترتيه وإنكار صفات اهللا، وتأويلها املفضي إىل تعطيلها

االسالم هو اجلعد بن درهم وأخذها عنه اجلهم بن صفوان وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل يف 
  .، مع احلارث بن سريج يف حربه ضد بين أمية) ه١٢٨(وأظهرها فنسبت إليه، قد قتل سنة 

، وما بعدها، ١٠: ، وتاريخ اجلهمية واملعتزلة٢٣٧، ٢٣٦، ٢٢١، ٢١٠ / ٧: الطربي: انظر(
  ).للقامسي

إن القرآن خملوق، وإن اهللا ال يرى يف اآلخرة : وقالوالسلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات 
  .جهميا

  .لفظي بالقرآن خملوق:  ان من قال-واالمام أمحد يرى فيما حيكيه ابن جرير عنه 
  .غري خملوق، فهو مبتدع: فهو جهمي، ومن قال

 ٢: ، والدارمي٣٠٤، و ٢٩٦، و ٢٨٥، و ٢٨٣ / ٤: أخرجه من حديث الرباء بن عازب أمحد) ١(
وإسناده ) ١٣٤٢(، وابن ماجة ١٨٠ - ١٧٩ / ٢: ، والنسائي)١٤٦٨: (، وأبو داود٤٧٤/ 

  .، واحلاكم)٦٦٠: (صحيح، وصححه ابن حبان
(*)  

)١٣/١٠١(  

  

  ).١(كان داود بن علي عقله أكرب من علمه : قال أبو العباس ثعلب
  ذاكرت ابن جرير الطربي، وابن سريج: وقال قاسم بن أصبغ احلافظ

ليس بشئ، فإذا أردت الفقه، فكتب أصحاب الفقه، كالشافعي، : قتيبة يف الفقه، فقااليف كتاب ابن 
  .وداود، ونظرائهما

؟ ) ٣(، مع أنه أحسن كتبه "االموال " يف الفقه، أما ترى كتابه يف ) ٢(وال كتب أيب عبيد : مث قاال
أبو احلسن عبد اهللا بن : كان داود عراقيا، كتب مثانية عشر ألف ورقة، ومن أصحابه: وقال ابن حزم

أمحد بن رومي، وأبو بكر بن النجار، وأبو الطيب حممد بن جعفر الديباجي، وأمحد بن خملد االيادي، وأبو 
سعيد احلسن بن عبيد اهللا، صاحب التصانيف، وأبو بكر حممد بن أمحد الدجاجي، وأبو نصر 

  .السجستاين
  .مث سر ؟ أمساء عدة من تالمذته



عن أيب اليمن الكندي، أخربنا علي ابن عبد السالم، أخربنا أبو إسحاق ): ٤( املنعم أخربنا عمر بن عبد
  .ذكر فقهاء بغداد: له، قال" طبقات الفقهاء " الفقيه، يف 

أبو سليمان داود بن علي بن خلف االصبهاين، ولد يف سنة اثنتني ومئتني، ومات سنة سبعني : ومنهم
إنه كان يف : ، وقيل)٥(ويه، وأيب ثور، وكان زاهدا متقلال إسحاق بن راه: ومئتني، أخذ العلم عن

  جملسه أربع مئة صاحب طيلسان أخضر، وكان من املتعصبني للشافعي،
__________  

  .٣٧١ / ٨: تاريخ بغداد) ١(
  .القاسم بن سالم اهلروي، أبو عبيد، صاحب التآليف النافعة، وشيخ االمام الشافعي: هو) ٢(

  .ديث واالدب والفقهمن كبار العلماء باحل
  ). ه٢٢٤: (تويف سنة

  .٣٠١: سيكرر املؤلف اخلرب يف ترمجة ابن قتيبة، يف الصفحة) ٣(
  .١٠٧: ق: خ": مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ٤(
  ".كان داود عقله أكثر من علمه : قال أبو العباس أمحد بن حيىي ثعلب: " زاد أبو إسحاق هنا) ٥(

(*)  

)١٣/١٠٢(  

  

يف فضائله والثناء عليه، وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، وأصله من أصفهان، ومولده وصنف كتابني 
  ).١(بالكوفة، ومنشؤه ببغداد، وقربه ا يف الشونيزية 

سألت املروذي عن قصة داود االصبهاين، وما : أخربنا احلسني بن عبد اهللا، قال: وقال أبو بكر اخلالل
ان داود خرج إىل خراسان، إىل ابن راهويه، فتكلم بكالم شهد عليه أبو ك: أنكر عليه أبو عبد اهللا، فقال

  .القرآن حمدث: نصر بن عبدايد وآخر، شهدا عليه أنه قال
  .من داود بن علي ؟ ال فرج اهللا عنه: فقال يل أبو عبد اهللا

  .هذا من غلمان أيب ثور: قلت
  .إن القرآن حمدث: هاين قال ببلدناجاءين كتاب حممد بن حيىي النيسابوري أن داود االصب: قال

حدثين حممد بن إبراهيم النيسابوري، أن إسحاق بن راهويه ملا مسع كالم داود يف بيته، : قال املروذي
  ).٢(وثب على داود وضربه، وأنكر عليه 

مسعت أمحد بن حممد بن صدقة، مسعت حممد بن احلسني بن صبيح، مسعت داود االصبهاين : اخلالل
  ).٣(آن حمدث، ولفظي بالقرآن خملوق القر: يقول



دخلت إىل داود، فغضب علي أمحد بن حنبل، : مسعت حممد بن عبدة يقول: وأخربنا سعيد بن أيب مسلم
  .إنه رد عليه مسألة! يا أبا عبد اهللا : فدخلت عليه، فلم يكلمين، فقال له رجل

  :وما هي ؟ قال: قال
__________  

  .٩٢:: طبقات الفقهاء) ١(
  .مقربة ببغداد، باجلانب الغريب، دفن فيها مجاعة كثرية من الصاحلني: يزيةوالشون

  .٢٨٦ / ٢: طبقات الشافعية) ٢(
  .٢٨٦ / ٢: طبقات السبكي) ٣(

(*)  

)١٣/١٠٣(  

  

  .يغسله اخلدم: اخلنثى إذا مات من يغسله ؟ قال داود: قال
صاب، أصاب، ما أجود ما أجابه أ: اخلدم رجال، ولكن ييمم، فتبسم أمحد وقال: فقال حممد ابن عبدة

" ، كتاب "االفصاح " كتاب " االيضاح " كتاب : لداود من الكتب: قال حممد بن إسحاق الندمي) ! ١(
أربع ): ٢" (الذب عن السنة واالخبار " ، كتاب كبري يف الفقه، كتاب "الدعاوى " ، كتاب "االصول 

إبطال " ، كتاب "االمجاع " ، كتاب " النيب صفة أخالق" ، "الرد على أهل االفك " جملدات، كتاب 
" ، مخسة عشر جملدا، كتاب "االيضاح " ، كتاب "خرب الواحد وبعضه موجب للعلم " ، كتاب "القياس 
  ".العموم واخلصوص " ، كتاب "املعرفة " ، كتاب "إبطال التقليد " ، كتاب "املتعة 

  ).٣(وسرد أشياء كثرية 
ما اعتدادنا خبالفهم : فمن اعتد خبالفهم، قال: داد، خبالف داود وأتباعهللعلماء قوالن يف االعت: قلت

الن مفردام حجة، بل لتحكى يف اجلملة، وبعضها سائغ وبعضها قوي، وبعضها ساقط، مث ما تفردوا به 
  .هو شئ من قبيل خمالفة االمجاع الظين، وتندر خمالفتهم المجاع قطعي

م يف مسائلهم املفردة خارجني ا من الدين، وال كفرهم ا، بل ومن أهدرهم، ومل يعتد م، مل يعده
هؤالء يف حيز العوام، أو هم كالشيعة يف الفروع، وال نلتفت إىل أقواهلم، وال ننصب معهم : يقول

  .اخلالف، وال يعتين بتحصيل كتبهم، وال ندل مستفتيا من العامة عليهم
  وإذا تظاهروا

__________  
  .٢٨٧ - ٢٨٦ / ٢ :املصدر السابق) ١(



  ".كتاب الذب عن السنن واالحكام واالخبار، ألف ورقة : " يف الفهرست) ٢(
  .الفن الرابع: املقالة السادسة: الفهرست: انظر) ٣(

(*)  

)١٣/١٠٤(  

  

  .مبسألة معلومة البطالن، كمسح الرجلني، أدبناهم، وعزرناهم، وألزمناهم بالغسل جزما
 ال يبلغون رتبة االجتهاد، - يعين نفاة القياس -إم : قال اجلمهور: ييينقال االستاذ أبو إسحاق االسفرا

  ).١(وال جيوز تقليدهم القضاء 
ونقل االستاذ أبو منصور البغدادي، عن أيب علي بن أيب هريرة، وطائفة من الشافعية، أنه ال اعتبار 

  .خبالف داود، وسائر نفاة القياس، يف الفروع دون االصول
أن منكري القياس ال يعدون من علماء : الذي ذهب إليه أهل التحقيق: رمني أبو املعايلوقال إمام احل

االمة، وال من محلة الشريعة، الم معاندون، مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا، الن معظم الشريعة 
  .صادر عن االجتهاد، وال تفي النصوص بعشر معشارها، وهؤالء ملتحقون بالعوام

قول من أيب املعايل أداه إليه اجتهاده، وهم فأداهم اجتهادهم إىل نفي القول بالقياس، فكيف هذا ال: قلت
يرد االجتهاد مبثله، وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه، ويناظر عليه، ويفيت به يف مثل بغداد، 

، وال سعوا يف منعه من وكثرة االئمة ا وبغريها، فلم نرهم قاموا عليه، وال أنكروا فتاويه وال تدريسه
بثه، وباحلضرة مثل إمساعيل القاضي، شيخ املالكية، وعثمان بن بشار االمناطي، شيخ الشافعية، واملروذي 

، شيخ احلنفية، وأمحد بن أيب )٢(شيخ احلنبلية، وابين االمام أمحد، وأيب العباس أمحد بن حممد الربيت 
  عمران القاضي، ومثل عامل

__________  
  وإن ابن أيب هريرة وغريه من: " وتتمة اخلرب فيه: ٢٨٩ / ٢: ات السبكيطبق) ١(

  ".الشافعيني ال يعتدون خبالفهم يف الفروع 
  .قرية بنواحي بغداد: نسبة إىل برت: الربيت، بكسر الباء وسكون الراء) ٢(
  ) (*)اللباب(

)١٣/١٠٥(  

  



  .بغداد إبراهيم احلريب
 وابن سريج، فقلت - يعين ابن جرير -ذاكرت الطربي : صبغبل سكتوا له، حىت لقد قال قاسم بن أ

ليس بشئ، وال كتاب أيب عبيد، فإذا أردت الفقه : كتاب ابن قتيبة يف الفقه أين هو عندكما ؟ قاال: هلما
  ).١(فكتب الشافعي، وداود، ونظرائهما 

ابن سريج، شيخ :  مثلمث كان بعده ابنه أبو بكر، وابن املغلس، وعدة من تالمذة داود، وعلى أكتافهم
الشافعية، وأيب بكر اخلالل، شيخ احلنبلية، وأيب احلسن الكرخي شيخ احلنفية، وكان أبو جعفر الطحاوي 

  .مبصر
  .بل كانوا يتجالسون ويتناظرون، ويربز كل منهم حبججه، وال يسعون بالداودية إىل السلطان

 وحديثا، وبكل حال، فلهم أشياء أحسنوا بل أبلغ من ذلك، ينصبون معهم اخلالف، يف تصانيفهم قدميا
فيها، وهلم مسائل مستهجنة، يشغب عليهم ا، وإىل ذلك يشري االمام أبو عمرو بن الصالح، حيث 

  .الذي اختاره االستاذ أبو منصور، وذكر أنه الصحيح من املذهب، أنه يعترب خالف داود: يقول
خرا، كما هو االغلب االعرف من صفو االئمة وهذا الذي استقر عليه االمر آ: مث قال ابن الصالح

املتأخرين، الذين أوردوا مذهب داود يف مصنفام املشهورة، كالشيخ أيب حامد االسفراييين، 
  .واملاوردي، والقاضي أيب الطيب، فلوال اعتدادهم به ملا ذكروا مذهبه يف مصنفام املشهورة

ياس اجللي، وما أمجع عليه القياسيون من أنواعه، أو بناه وأرى أن يعترب قوله إال فيما خالف فيه الق: قال
  على أصوله اليت قام الدليل القاطع على

  بطالا، فاتفاق من سواه إمجاع منعقد، كقوله يف التغوط يف املاء
__________  

  .تقدم اخلرب قبل صفحات) ١(
(*)  

)١٣/١٠٦(  

  

، فخالفه يف هذا أو )٢( يف الستة املنصوص عليها ال ربا إال: ، وتلك املسائل الشنيعة، وقوله)١(الراكد 
  .حنوه غري معتد به، النه مبين على ما يقطع ببطالنه

ال ريب أن كل مسألة انفرد ا، وقطع ببطالن قوله فيها، فإا هدر، وإمنا حنكيها للتعجب، وكل : قلت
  .ال درمسألة له عضدها نص، وسبقه إليها صاحب أو تابع، فهي من مسائل اخلالف، ف

ويف اجلملة، فداود بن علي بصري بالفقه، عامل بالقرآن، حافظ لالثر، رأس يف معرفة اخلالف، من أوعية 
  العلم، له ذكاء خارق، وفيه



__________  
إال أن البائل يف املاء الراكد الذي ال : " ١٣٥ / ١": احمللى " وهو قول ابن حزم، ونص كالمه يف ) ١(

فلو ... بذلك املاء واالغتسال به لغرض أو لغريه، وحكمه التيمم إن مل جيد غريهجيري حرام عليه الوضوء
أحدث يف املاء أو بال خارجا منه مث جرى البول فيه فهو طاهر جيوز الوضوء منه والغسل له ولغريه إال 

  ".ريه أن يغري ذلك البول أو احلدث شيئا من أوصاف املاء فال جيزئ حينئذ استعماله أصال ال له وال لغ
: "  فقال١١٩ - ١١٨ / ١": اموع "  يف - رمحه اهللا -وقد رد على داود بن علي االمام النووي 

 وفساده مغن - رمحه اهللا -وهذا مذهب عجيب ويف غاية الفساد، فهو أشنع ما نقل عنه، إن صح عنه 
رد عليه بعد حكايتهم عن االحتجاج عليه، وهلذا أعرض مجاعة من أصحابنا املعتنني بذكر اخلالف عن ال

  .فساده مغن عن إفساده: مذهبه، وقالوا
وقد خرق االمجاع يف قوله يف الغائط إذ مل يفرق أحد بينه وبني البول، مث فرقه بني البول يف نفس املاء 

  .والبول يف إناء يصب يف املاء من أعجب االشياء
لبول على ما يف معناه من التغوط وبول أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نبه با: من أخصر ما يرد به عليه

  غريه، كما ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم قال يف الفأرة متوت
وأمجعوا أن السنور كالفأرة يف ذلك، وغري السمن من " إن كان جامدا فألقوها وما حوهلا " يف السمن 

لو أمر غريه فغسله، ، ف"إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله ": " الصحيح " الدهن كالسمن، ويف 
يطهر، فقد نظر إىل املعىن وناقض : ال يطهر لكونه ما غسله هو، خرق االمجاع، وإن قال: إن قال داود

  .قوله
  ".واهللا أعلم 

: ، والترمذي)١٥٨٧: (الستة املنصوص عليها يف حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه مسلم) ٢(
أن رسول اهللا صلى ) ٢٢٥٤: (، وابن ماجه٢٧٤ / ٧: ، والنسائي)٣٣٤٩: (، وأبو داود١٢٤٠(

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، : " اهللا عليه وسلم قال
وامللح بامللح مثال مبثل سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه االصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت 

  ".يدا بيد 
(*)  

)١٣/١٠٧(  

  

  .ن متنيدي
  .وكذلك يف فقهاء الظاهرية مجاعة هلم علم باهر، وذكاء قوي، فالكمال عزيز، واهللا املوفق



، وقول طائفة من )٣(، ويف إنكار العول )٢(، ويف الصرف )١(فنحكي قول ابن عباس يف املتعة : وحنن
  .لك، وأشباه ذلك، وال جنوز الحد تقليدهم يف ذ)٤(الصحابة يف ترك الغسل من االيالج 

  .مات داود يف شهر رمضان سنة سبعني ومئتني: قال ابن كامل
  :فأما ابنه

__________  
 يف ١٤٣ / ٩باب احليلة يف النكاح، و : ، يف احليل٢٩٦ / ١٢: انظر البخاري بشرح الفتح) ١(

: ، ومسلم١٤٢ / ١: باب ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن نكاح املتعة أخريا، ومسند أمحد: النكاح
  ).٣١ و ٢٩) (١٤٠٧(باب نكاح املتعة، و : يف النكاح) ٢٧(

  .١٥٤ / ٣": تلخيص احلبري " وانظر 
   عن أيب مجرة قال مسعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء١٤٨ / ٩: وروى البخاري

  .إمنا ذلك يف احلال الشديد ويف النساء قلة أو حنوه، فقال ابن عباس نعم: فرخص، فقال له موىل له
  .صدق: إمنا كان ذلك يف اجلهاد والنساء قليل، فقال ابن عباس: ة االمساعيليويف رواي

  .٦١ - ٦٠ / ٨: ، وشرح السنة)١٠٢) (٥٩٦(رقم : صحيح مسلم: انظر) ٢(
 من طريق ابن إسحاق، حدثنا حممد بن مسلم بن عبد ٣٤٠ / ٤": املستدرك " أخرج احلاكم يف ) ٣(

أول من أعال : ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قالاهللا بن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا
  .الفرائض عمر رضي اهللا عنه، وامي اهللا لو قدم من قدم اهللا

كل فريضة مل يهبطها اهللا : وأيها قدم اهللا وأيها أخر ؟ فقال: وأخر من أخر اهللا ما عالت فريضة، فقيل له
جل، وكل فريضة إذا زات عن فرضها مل يكن عزوجل عن فريضة إال إىل فريضة، فهذا ما قدم اهللا عزو

هلا إال ما بقي، فتلك اليت أخر اهللا عز وجل كالزوج والزوجة واالم، والذي أخر كاالخوات والبنات، 
فإذا اجتمع من قدم اهللا عزوجل ومن أخر بدئ مبن قدم فأعطي حقه كامال، فإن بقي شئ كان ملن أخر، 

  .وإن مل يبق شئ فال شئ له
، من طريق ٢٥٣ / ٦: ي، وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب، وأخرجه البيهقي بأطول منهوهذا سند قو

  .ابن إسحاق ذا االسناد
  .٧ - ٥ / ٢: انظر شرح السنة) ٤(

(*)  

)١٣/١٠٨(  

  



فكان أحد من : العالمة، البارع، ذو الفنون، أبو بكر: ابن علي الظاهري*  حممد بن داود - ٥٦
  .يف اآلداب والشعر" الزهرة : " نف كتابيضرب املثل بذكائه، وهو مص

  .وله كتاب يف الفرائض، وغري ذلك
  أبيه، وعباس الدوري، وأيب قالبة الرقاشي، وأمحد: حدث عن

  .ابن أيب خيثمة، وحممد بن عيسى املدائين، وطبقتهم
  .وله بصر تام باحلديث، وبأقوال الصحابة، وكان جيتهد وال يقلد أحدا

  .اضي أبو عمر حممد بن يوسف، ومجاعةنفطويه، والق: حدث عنه
  .ومات قبل الكهولة، وقل ما روى

  .تصدر للفتيا بعد والده، وكان يناظر أبا العباس بن سريج، وال يكاد ينقطع معه
ملا جلس أبو بكر بن داود للفتوى بعد والده استصغروه، فدسوا : قال القاضي أبو احلسن الداوودي

عنه اهلموم، وباح ) ١(إذا عزبت :  يعد االنسان سكران ؟ فقالعليه من سأله عن حد السكر، ومىت
  .بسره املكتوم

__________  
 ١٧٥: ، طبقات الفقهاء٢٦٣ - ٢٥٦ / ٥: الفن الرابع، تاريخ بغداد: املقالة السادسة: الفهرست* 
، ١٠٨ / ٢: ، عرب املؤلف٢٦١ - ٢٥٩ / ٤: ، وفيات االعيان٩٥ - ٩٣ / ٦: ، املنتظم١٧٦ -

 / ٢: ، شذرات الذهب١١١ - ١١٠ / ١١: ، البداية والنهاية٦١ - ٥٨ / ٣:  بالوفياتالوايف
٢٢٦.  

  .بعد وغاب: عزب) ١(
(*)  

)١٣/١٠٩(  

  

  ).١(فاستحسن ذلك منه 
كان ابن داود من أمجل الناس، وأكرمهم خلقا، وأبلغهم لسانا، وأنظفهم هيئة، : قال أبو حممد بن حزم

دة، حمببا إىل الناس، حفظ القرآن وله سبع سنني، وذاكر الرجال مع الدين والورع، وكل خلة حممو
  باآلداب والشعر وله عشر سنني، وكان يشاهد يف جملسه أربع مئة صاحب

، "االجياز " يف الفقه، وكتاب " التقصي " ، وكتاب "االنذار واالعذار " كتاب : حمربة، وله من التآليف
، "الوصول إىل معرفة االصول " ، وكتاب "رير الطربي االنتصار من حممد بن ج" ومل يتم، وكتاب 

  ".املناسك " وكتاب " الفرائض " ، وكتاب "اختالف مصاحف الصحابة " وكتاب 



  .عاش ثالثا وأربعني سنة
  .ومات يف عاشر رمضان سنة سبع وتسعني ومئتني: قال

ثين أبو احلسن بن املغلس أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن البختري الداوودي، حد: قال أبو علي التنوخي
كان حممد بن داود، وابن سريج إذا حضرا جملس أيب عمر القاضي، مل جير بني اثنني : الداوودي، قال

، فسأل أبا بكر عن العود املوجب لكفارة الظهار، )٢(ما جيري بينهما ] من [ فيما يتفاوضانه أحسن و 
: ، فقال ابن سريج)٣(طالبه بالدليل، فشرع فيه إعادة القول ثانيا، وهو مذهبه، ومذهب أبيه، ف: فقال

  يا أبا بكر هذا قول
__________  

  .٢٦٠ - ٢٥٩ / ٤: وفيات االعيان) ١(
  ".وعلم موضعه من العلم : " ٢٥٦ / ٥": تاريخ بغداد " وزاد اخلطيب يف 

الس، وكان ابن سريج كثريا ما يتقدم أبا بكر يف احلضور إىل : " زاد اخلطيب البغدادي هنا) ٢(
ويالحظ أن الذهيب قد أساء ..." فتقدمه يف احلضور أبو بكر يوما، فسأله حدث من الشافعيني عن العود

  .اختصار اخلرب هنا فقد جعل السائل ابن سريج
  ".ودخل ابن سريج، فاستشرحهم ما جرى، فشرحوه : " وزاد هنا) ٣(

(*)  

)١٣/١١٠(  

  

يف ) ١(أتظن أن من اعتقدت قوهلم إمجاعا :  بكر، وقال؟ فغضب أبو] تقدمكم فيه [ من من املسلمني 
  ].وهيهات أن يكونوا كذلك [ هذه املسألة عندي إمجاع ؟ أحسن أحواهلم أن أعدهم خالفا 

  :فغضب ابن سريج، وقال
واهللا ما حتسن ] تعريين ؟ " الزهرة " وبكتاب : [ أمهر منك ذه الطريقة، قال" الزهرة " أنت بكتاب 
* أكرر يف روض احملاسن مقليت : ه قراءة من يفهم، وإنه ملن أحد املناقب يل إذ أقول فيهتستتم قراءت

فلو ال اختالسي رده لتكلما رأيت اهلوى * وأمنع نفسي أن تنال حمرما وينطق سري عن مترجم خاطري 
: فأنا الذي أقول): ١(فما إن أرى حبا صحيحا مسلما فقال ابن سريج * دعوى من الناس كلهم 

وأكرر اللحظات يف * قد بت أمنعه لذيذ سباته ضنا حبسن حديثه وعتابه * شاهد بالغنج من حلظاته وم
أيد اهللا القاضي، قد أخرب : وىل خبامت ربه وبراته فقال أبو بكر* وجناته حىت إذا ما الصبح الح عموده 

يب أن املقر إذا أقر إقرارا ناطه مذه] من : [ حبالة، مث ادعى الرباءة مما توجبه، عليه البينة، فقال ابن سريج
  ).٣(بصفة، كان إقراره موكوال إىل صفته تلك 



__________  
  ".إمجاع : " يف االصل) ١(

  ".تاريخ بغداد " وكذا يف 
  .والوجه ما أثبتناه

  ..".وأنا! أو علي تفخر ذا القول ؟ : " زاد هنا اخلطيب) ٢(
  .، والزيادة منه٢٦٣ - ٢٦٠ / ٥: تاريخ بغداد: اخلرب مفصل يف) ٣(

  .٥٩٥ - ٥٩٤ / ٦: املنتظم: كما ورد اخلرب خمتصرا يف
 على أن اخلالف كان يف ٦١ - ٦٠ / ٣: ، والوايف بالوفيات٢٦٠ / ٤: وفيات االعيان: وورد يف

  .فلينظر هناك" االيالء " جملس الوزير ابن اجلراح، واملناظرة كانت حول 
(*)  

)١٣/١١١(  

  

  :كنت أساير حممد بن داود، فإذا جبارية تغين بشئ من شعره، وهو: قال حممد بن يوسف القاضي
وأنت يف عظم * شكوى عليل إىل إلف يعلله سقمي تزيد مع االيام كثرته * أشكو غليل فؤاد أنت متلفه 

كان ابن داود : وقيل) ٢(وأنت يا قاتلي ظلما حتلله * اهللا حرم قتلي يف اهلوى سفها ) ١(ما ألقى تقلله 
ن سريج يف املناظرة، كانا يترادان يف الكتب، فلما بلغ ابن سريج موت حممد بن داود، حزن خصما الب

  ).٣(ما آسى إال على تراب يأكل لسان حممد بن داود : له، وحنى خماده، وجلس للتعزية، وقال
كان حممد بن جامع الصيدالين حمبوب حممد بن داود، وكان : قال حممد بن إبراهيم بن سكرة القاضي

محلت جبال احلب فيك : نفق على ابن داود، وما عرف معشوق ينفق على عاشقه سوا ؟، ومن شعرهي
ولكنه شئ به الروح * العجز عن مجل القميص وأضعف وما احلب من حسن وال من مساحة * وإنين 

كيف جتدك ؟ : دخلت على حممد بن داود يف مرضه، فقلت: قال إبراهيم بن عرفة نفطويه) ٤(تكلف 
  .حب من تعلم أورثين ما ترى: قال

__________  
  ".على االيام ": " البداية والنهاية " ، و "املنتظم " يف ) ١(
  ".سفها " بدال من " أسفا ": " البداية والنهاية " يف ) ٢(

كيف السبيل إىل استرجاع هذا ؟ : فقال حممد بن داود: " ٢٥٨ / ٥": تاريخ بغداد " وتتمة اخلرب يف 
  ".سارت به الركبان : هيهات: أبو عمرفقال القاضي 

البداية والنهاية " ، و ٥٩ - ٥٨ / ٣": الوايف بالوفيات " ، و ٩٤ / ٦": املنتظم : " وانظر االبيات يف



 :"١١١ / ١١.  
  .٢٥٩ / ٥: تاريخ بغداد) ٣(
  .٢٦٠ / ٥: املصدر السابق) ٤(

(*)  

)١٣/١١٢(  

  

النظر، وهو : االستمتاع على وجهني، أحدمها: يه ؟ قالما منعك من االستمتاع به، مع القدرة عل: فقلت
اللذة احملظورة، ومنعين منها ما حدثين به أيب، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي : أورثين ما ترى، والثاين

من عشق، وعف، وكتم، وصرب، غفر : " بن مسهر، عن أيب حيىي، عن جماهد، عن ابن عباس، رفعه، قال
  ).١" (ة اهللا له، وأدخله اجلن

وانظر إىل ) ٢(وانظر إىل دعج يف طرفه الساجي * انظر إىل السحر جيري يف لواحظه : مث أنشد لنفسه
  .ومات من ليلته، أو يف اليوم الثاين: قال نفطويه) ٣(كأن منال دب يف عاج * شعرات فوق عارضه 

  .رواها مجاعة، عن نفطويه
عني، فذكرت له حديثا مسعته من سويد بن سعيد، كنت عند حيىي بن م: قال أبو زيد، علي بن حممد

  ).٤(واهللا لو كان عندي فرس ورمح لغزوت سويدا يف هذا احلديث : فذكر احلديث املذكور، فقال
  .هو مما نقموا على سويد: قلت

__________  
  .هذا حديث ال يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) ١(

هو ساقط : ويد بن عبد العزيز، قال ابن معني عن سويد هذااتفق جهابذة احملدثني على ضعفه، وأعلوه بس
  .كذاب، لو كان يل فرس ورمح كنت أغزوه

  .متروك احلديث: وقال أمحد
  .ليس بثقة: وقال النسائي
  .كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه: وقال البخاري
، ١٥٦ / ٥: تاريخ بغدادواحلديث يف ..يأيت باملعضالت عن الثقات جيب جمانبة ما روى: وقال ابن حبان

  .١٨٤ / ١٣: ، و٥١ - ٥٠ / ٦: ، و٢٦٢
: ، ويف روضة احملبني٢٧٨ - ٢٧٥ / ٤": زاد املعاد " وقد بسط الكالم عليه العالمة ابن القيم يف 

١٨٢.  
  .شدة سواد العني مع سعتها: بفتح الدال والعني: الدعج) ٢(



  .ساكن: وطرف ساج
  .٢٦٢ / ٥: تاريخ بغداد) ٣(
  .٦٠ / ٣: الوايف بالوفيات: انظر) ٤(

(*)  

)١٣/١١٣(  

  

  .تويف أبو بكر يف عاشر رمضان، سنة سبع وتسعني ومئتني) ١[...] (قال 
أخربكم : ، عن الكندي، وقرأت على أيب احلسن علي بن املوفق الشافعي)٢(أخربنا عمر بن عبد املنعم 

ربنا علي بن هبة اهللا الكاتب، مسعت أخربنا زيد بن احلسن الكندي، أخ: حممد بن علي بن النشيب، قال
مث انتهى الفقه بعد ذلك، يف مجيع البالد اليت انتهى إليها االسالم، إىل : أبا إسحاق الشريازي يقول

أصحاب الشافعي، وأيب حنيفة، ومالك، وأمحد، وداود، وانتشر عنهم الفقه يف اآلفاق، وقام بنصرة 
  .هلممذاهبهم أئمة ينتسبون إليهم، وينصرون أقوا

ابنه أبو بكر : فقام بنقل فقهه مجاعة من أصحابه، منهم: وأما داود: - رمحه اهللا -قال أبو إسحاق : وبه
حممد، وكان فقيها أديبا شاعرا ظريفا، وكان يناظر إمام أصحابنا، أبا العباس بن سريج، وخلف أباه يف 

: قال) ٣(ا العباس اخلضري مسعت أب: يقول] الطربي [ ومسعت شيخنا القاضي أبا الطيب ...حلقته
ما تقول يف رجل له زوجة، ال هو : كنت جالسا عند أيب بكر حممد بن داود، فجاءته امرأة، فقالت

تؤمر بالصرب : اختلف يف ذلك أهل العلم، فقال قائلون: ميسكها، وال هو يطلقها ؟ فقال أبو بكر
  .واالحتساب، وتبعث على الطلب واالكتساب

  .االنفاق، وإال محل على الطالقيؤمر ب: وقال قائلون
  فلم تفهم املرأة قوله، فأعادت سؤاهلا

__________  
  .ما بني معقوفني بياض مل نتبينه) ١(
  .١٠٧: ق: خ: الذهيب" مشيخة " ترمجته يف ) ٢(
  .وهو حتريف" احلضري : " نسبة إىل بيع البقل، ويف االصل: اخلضري، بضم اخلاء وفتح الضاد) ٣(

 ١، وتوضيح املشتبه ٥٠٥: ، وتبصري املنتبه٢٣٨ / ١، واملشتبه للمؤلف ٢٥٦ / ٣" ل االكما: " انظر
 /٢ / ٢٠٥.  

(*)  

)١٣/١١٤(  



  

فأقضي، وال زوج فأرضي، ] فأمضي، وال قاض [ ولست بسلطان ...يا هذه قد أجبتك: عليه، فقال
  ).١(فانصريف 

امع ابن وهب العطار الصيدالين، وهب بن ج: قال لنا أبو العباس بن الظاهري، عن ابن النجار قال
: " صاحب حممد بن داود، كان قد أحبه، وشعف به، حىت مات من حبه، ومن أجله صنف كتاب

  ".الزهرة 
  .حممد بن موسى الرببري، روى عنه ابنه قاسم: حدث عن ابن داود
سابوري، أخربنا عبد ، عن أمحد بن حممد التيمي، أنبأنا عبد الغفار بن حممد الني)٢(أنبأنا أمحد بن سالمة 

، حدثنا اجلد )٣(الكرمي بن حممد بن أمحد الشريازي احلافظ، سنة سبع وأربعني وأربع مئة بالدامغان 
حممد بن جعفر الظاهري، حدثنا أمحد بن حممد بن صاحل املنصوري القاضي، أخربنا القاسم بن وهب 

داود بن علي، حدثنا أبو سعيد الداوودي، حدثين وهب بن جامع العطار، حدثنا أبو بكر حممد بن 
أن النيب : البصري، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أيب، عن قتادة، عن أيب حرب بن أيب االسود، عن علي

  ).٤" (ينضح بول الغالم، ويغسل بول اجلارية : " صلى اهللا عليه وسلم قال يف الرضيع
__________  

  .، والزيادة منه١٧٦ - ١٧٥: طبقات الفقهاء) ١(
  ".فانصرفت املرأة ومل تفهم جوابه : قال: " مة اخلرب فيهوتت
  .٦: ق: خ": مشيخته : " ترمجه املؤلف يف) ٢(
  .بلد كبري بني الري ونيسابور: دامغان) ٣(
  ).انظر معجم ياقوت(
  .صحيح) ٤(

، ثالثتهم من طريق بندار حممد )٢٤٧: (، وابن حبان)٢٨٤: (، وابن خزمية)٦١٠: (وأخرجه الترمذي
  .شار عن معاذ بن هشام ذا االسنادبن ب

، من طريق ١٣٧ و ٧٦ / ١: ، من طريق معاذ بن هشام، به، وأخرجه أيضا٩٧ / ١: وأخرجه أمحد
  .عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، عن قتادة، به

  = (*)، من طريق )٣٧٧: (وأخرجه أبو داود

)١٣/١١٥(  

  



بدالرمحن بن احلسني الفارسي الواعظ إمالء بالري، حدثنا ع): ١(وقال عبد الكرمي بن حممد احلافظ 
: حدثنا حممد بن إمساعيل العلوي، حدثين جدي، مسعت وهب بن جامع العطار، صديق ابن داود، قال

  .فسألين عن أيب بكر بن داود: دخلت على املتقي هللا
يكشف عن وجهي، مث ال يا أمري املؤمنني، إال أين بت عنده ليلة، فكان : هل رأيت منه ما تكره ؟ قلت

  .إنك تعلم إين الحبه، وإين الراقبك فيه! اللهم : يقول
دخلت احلمام، فلما خرجت، نظرت يف املرآة، فاستحسنت : فما بلغ من رعايتك من حقه ؟ قلت: قال

صوريت فوق ما أعهد، فغطيت وجهي، وآليت أن ال ينظر إىل وجهي أحد قبله، وبادرت إليه، فكشف 
هو الذي يصوركم يف االرحام كيف : * (سبحان خالقه ومصوره، وتال: وقالوجهي، ففرح وسر، 

  ).٢(اآلية ) *...يشاء
__________  

  .مسدد عن حيىي عن ابن أيب عروبة، عن قتادة= 
  .، من طريقني عن معاذ بن هشام، عن أبيه)٥٢٥: (وأخرجه ابن ماجة

، )٢٨٧: (، ومسلم٢٨١ / ١ :، والبخاري٦٤ / ١: ويف الباب عن أم قيس بنت حمصن عند مالك
  ، وابن١٥٨ / ١: ، والنسائي)٣٧٦: (وعن أيب السمح عن أيب داود

  .، ووافقه الذهيب١٦٦ / ١: ، واحلاكم)٢٨٣: (، وصححه ابن خزمية)٥٢٦: (ماجه
، ٣٣٩ / ٦: ، وأمحد)٣٧٥: (وعن لبابة بنت احلارث أم الفضل بن العباس بن عبداملطلب عند أيب داود

: ، ووافقه الذهيب، وابن خزمية١٦٦ / ١، وسنده حسن، وصححه احلاكم )٥٢٢: (وابن ماجه
)٢٨٢.(  
  .٨٥، ٨٤: ترمجته يف مشيخة الذهيب خ ق) ١(
  ) *.ال إله إال هو العزيز احلكيم: * (، سورة آل عمران، وتتمتها٦: اآلية) ٢(

لو حضرا :  قلت: "، وعقب عليه بقوله٥٩ / ٣": الوايف بالوفيات " وقد أوجز الصفدي اخلرب يف 
  (*) ذاك ويعذر - واهللا -حيق له * لئن تلف املضىن عليك صبابة : النشدت ابن جامع

)١٣/١١٦(  

  

 بن االمام إبراهيم بن االمام، الرباين، الثقة، أبو إبراهيم، أمحد بن سعد*  أبو إبراهيم الزهري - ٥٧
 عبدالرمحن بن عوف الزهري العويف - صلى اهللا عليه وسلم -سعد بن إبراهيم، ابن صاحب رسول اهللا 

  .البغدادي، أخو عبيد اهللا بن سعد، وعبد اهللا بن سعد
  .ولد سنة مثان وتسعني ومئة



  .ومل يلحق أخذ العلم عن أبيه، وال عن عمه يعقوب بن إبراهيم
عفان، وعلي بن اجلعد، وحيىي بن بكري، وحيىي بن سليمان اجلعفي، وعلي بن حبر القطان، : مسع من

  .مد بن سالم اجلمحي، وعدةوحم
: ، يف مواضع، فقال يف بعضها"صحيحه " ابن صاعد، وأبو عبد اهللا احملاملي، وأبو عوانة يف : روى عنه

  .وكان من االبدال
  .إمساعيل الصفار: وآخر من روى عنه

كان مذكورا بالعلم والفضل، موصوفا بالصالح والزهد، من أهل بيت كلهم علماء : قال اخلطيب
  ).١(ون وحمدث

مضى عمي أبو إبراهيم إىل أمحد بن حنبل، فلما : حدثين أيب، قال: قال عبيد اهللا بن عبدالرمحن الزهري
شاب تعمل به هذا، وتقوم ! يا أبه : رآه وثب، وقال إليه، وأكرمه، فلما أن مضى، قال له ابنه عبد اهللا

  ال: إليه ؟ قال
__________  

  .٨٩ - ٨٨ / ٥: ، املنتظم٤٧ - ٤٦ / ١: ات احلنابلة، طبق١٨٣ - ١٨١ / ٤: تاريخ بغداد* 
  .نسبة إىل زهرة بن كالب بن مرة: والزهري، بضم الزاي، وسكون اهلاء

  ).اللباب(
  .١٨١ / ٤: تاريخ بغداد) ١(

(*)  

)١٣/١١٧(  

  

  ).١(تعارضين يف مثل هذا، أال أقوم إىل ابن عبدالرمحن بن عوف ؟ 
  .كان ثقة: قال ابن صاعد

  .تويف يف احملرم، سنة ثالث وسبعني ومئتني، رمحه اهللا: ملناديوقال ابن ا
  !.وإمنا احترمه االمام أمحد لشرفه ونسبه، ولتقواه وفضله، فمن مجع العمل والعلم، فناهيك به : قلت
  

مفيت املدينة، االمام، أبو يونس، حممد بن أمحد بن يزيد بن عبد اهللا ابن يزيد  *  أبو يونس اجلمحي- ٥٨
  . اجلمحي، املدين، الفقيه، املالكيالقرشي

  .تفقه بأصحاب مالك
إسحاق بن حممد الفروي، وإمساعيل بن أيب أويس، وإبراهيم بن املنذر، وأيب مصعب، وبشر : وحدث عن



  .بن عبيس العطار، وعدة
زكريا الساجي، وحيىي بن احلسن العلوي النسابة، وأبو بشر الدواليب، وأبو عوانة : روى عنه
  .، وآخرون)٢(ين، وابن أيب حامت، وحممد بن إبراهيم الديبلي االسفرايي

  .صدوق، كان مفيت املدينة: قال أبو حامت
__________  

  .١٨٣ / ٤: تاريخ بغداد) ١(
  .وفيه زيادات

، ١٨٠ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١١٦٠: خ: ، ذيب الكمال١٨٣ / ٧: اجلرح والتعديل* 
  .٣٢٥:  الكمال، خالصة تذهيب٢٤ / ٩: ذيب التهذيب

مدينة على ساحل البحر اهلندي : نسبة إىل ديبل: الديبلي، بفتح الدال، وسكون الياء، وضم الباء) ٢(
  .قريبة من السند

  ).اللباب(
(*)  

)١٣/١١٨(  

  

  ).١(تويف يف حدود السبعني ومئتني 
  .إن أبا داود روى عنه، عن احلميدي: وقيل

 بن أمحد بن أنس القرشي النيسابوري، لقي أبا عبد الرمحن حممد: ومل يصح ذلك، بل شيخ أيب داود هو
  .املقرئ، وأقرانه مبكة

  
  .ابن مدوية، القرشي الترمذي، يكىن أبا عبدالرمحن) * ٢] (ت  [  وحممد بن أمحد بن حسني- ٥٩

  .القاسم بن احلكم العرين، وعبيد اهللا بن موسى، وأسود ابن شاذان: حدث عن
  .بن املنذر شكر، وأبو بكر بن أيب داود، وآخرون وثقه ابن حبانالترمذي، وحممد : روى عنه

  .ذكرته للتمييز، وإال فهو أكرب من اجلمحي
  

 بن علي اهلادي ابن حممد اجلواد بن الشريف، أبو القاسم، حممد بن احلسن العسكري* *  املنتظر - ٦٠
  علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن

__________  



  ). ه٢٥٥(، أنه مات سنة ٢٤ / ٩": ذيب التهذيب " اية ويف رو) ١(
  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ٢(
، ٢٢ - ٢١ / ٩: ، ذيب التهذيب١٨٠ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١١٦٠: خ: ذيب الكمال* 

  .٣٢٥: خالصة تذهيب الكمال
  .١٥٠ / ٢: ذهب، شذرات ال)٢٦٥(، أخبار سنة ٣١ / ٢: ، عرب املؤلف١٧٦ / ٤: الوفيات* * 
(*)  

)١٣/١١٩(  

  

  .حممد الباقر بن زين العابدين بن علي بن احلسني الشهيد بن االمام علي بن أيب طالب، العلوي احلسيين
 وحممد هذا هو الذي - وال عصمة إال لنيب -خامتة االثين عشر سيدا، الذين تدعي االمامية عصمتهم 

وأنه صاحب السرداب بسامراء، وأنه حي ال ميوت، يزعمون أنه اخللف احلجة، وأنه صاحب الزمان، 
  .حىت خيرج، فيمال االرض عدال وقسطا، كما ملئت ظلما وجورا

 وهم يف انتظاره من أربع مئة وسبعني سنة، ومن أحالك على غائب مل ينصفك، - واهللا -فوددنا ذلك 
  .واالنصاف عزيز! فكيف مبن أحال على مستحيل ؟ 

  .وىفنعوذ باهللا من اجلهل واهل
 حنبه أشد احلب، وال - رضي اهللا عنه -من اخللفاء الراشدين، املشهود هلم باجلنة : فموالنا االمام علي

  .ندعي عصمته، وال عصمة أيب بكر الصديق
 وسيدا شباب أهل اجلنة، لو - صلى اهللا عليه وسلم -فسبطا رسول اهللا : وابناه احلسن واحلسني

  .استخلفا لكانا أهال لذلك
كبري القدر، من سادة العلماء العاملني، يصلح لالمامة، وله نظراء، وغريه أكثر فتوى : عابدينوزين ال

  .منه، وأكثر رواية
  .سيد، إمام، فقيه، يصلح للخالفة: وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر
  .كبري الشأن، من أئمة العلم، كان أوىل باالمر من أيب جعفر املنصور: وكذا ولده جعفر الصادق

  .كبري القدر، جيد العلم، أوىل باخلالفة من هارون، وله نظراء يف الشرف والفضل: ولده موسىوكان 

)١٣/١٢٠(  

  



كبري الشأن، له علم وبيان، ووقع يف النفوس، صريه املأمون ويل عهده : وابنه علي بن موسى الرضا
  .جلاللته، فتويف سنة ثالث ومئتني

  .غ رتبة آبائه يف العلم والفقهمن سادة قومه، مل يبل: وابنه حممد اجلواد
  .شريف جليل: وكذلك ولده امللقب باهلادي

  .وكذلك ابنه احلسن بن علي العسكري
  .رمحهم اهللا تعاىل

  .أن احلسن مات عن غري عقب: فنقل أبو حممد بن حزم: فأما حممد بن احلسن هذا
  .وثبت مجهور الرافضة على أن للحسن ابنا أخفاه: قال

نرجس، أو سوسن، واالظهر عندهم أا صقيل، وادعت : عد موته، من أمة امسهابل ولد له ب: وقيل
احلمل بعد سيدها، فأوقف مرياثه لذلك سبع سنني، ونازعها يف ذلك أخوه جعفر بن علي، فتعصب هلا 

  مجاعة، وله آخرون، مث انفش ذلك احلمل، وبطل، فأخذ مرياث احلسن أخوه جعفر،
  .وأخ له

وزادت فتنة الرافضة بصقيل وبدعواها، إىل أن : إىل أن قال...تني ومئتنيوكان موت احلسن سنة س
حبسها املعتضد بعد نيف وعشرين سنة من موت سيدها، وجعلت يف قصره إىل أن ماتت يف دولة 

  .املقتدر
ويزعمون أن حممدا دخل سردابا يف بيت أبيه، وأمه تنظر إليه، فلم خيرج إىل الساعة منه، وكان : قلت

  . سننيابن تسع
  .وقيل دون ذلك
بل يف سنة : بل دخل، وله سبع عشرة سنة، يف سنة مخس وسبعني ومئتني، وقيل: وقيل: قال ابن خلكان

  ).١(مخس وستني، وأنه حي 
__________  

  .١٧٦ / ٤: وفيات االعيان: انظر) ١(
(*)  

)١٣/١٢١(  

  

  .نعوذ باهللا من زوال العقل
 الذي رآه ؟ ومن الذي نعتمد عليه يف إخباره حبياته ؟ ومن فلو فرضنا وقوع ذلك يف الف الدهر، فمن

  .الذي نص لنا على عصمته، وأنه يعلم كل شئ ؟ هذا هوس بني



  .إن سلطناه على العقول ضلت وحتريت، بل جوزت كل باطل
  .أعاذنا اهللا وإياكم من االحتجاج باحملال والكذب، أو رد احلق الصحيح كما هو ديدن االمامية

حممد بن جرير الطربي، وحيىي بن صاعد، وناهيك ما معرفة : إن احلسن العسكري مل يعقب: وممن قال
  .وثقة
  

االمام، الرحال، أبو القاسم، التميمي، البغدادي، مث الطرابلسي، قاضي محص،  *  يوسف بن حبر- ٦١
  .مث نزل جبلة

ود بن عامر، ومروان بن علي بن عاصم، ويزيد بن هارون، وأبا النضر، وحجاج بن حممد، واالس: مسع
  .حممد
  ابن صاعد، وحممد بن املسيب االرغياين، وحممد بن: وعنه

  .سليمان، أخو خيثمة، وابن أيب حامت، وآخرون
  .وروى الكثري

  .أنه ارحتل إليه بعيد سنة سبعني ومئتني إىل جبلة، فأسره الفرنج: وجاء عن خيثمة
  ).١(أتى عن الثقات مبناكري ، ]رفع أحاديث و [ ليس هو بالقوي : قال ابن عدي

__________  
 / ١: ، طبقات احلنابلة٣٠٦ - ٣٠٥ / ١٤: ، تاريخ بغداد٢٢٠ - ٢١٩ / ٩: اجلرح والتعديل* 

  .٣١٩ - ٣١٨ / ٦: ، لسان امليزان٤٦٣ - ٤٦٢ / ٤: ، ميزان االعتدال٤٢٠
  .٣٥٩ / ٤): الظاهرية(خ : الكامل البن عدي) ١(

  .والزيادة منه
(*)  

)١٣/١٢٢(  

  

  .ليس باملتني عندهم: وقال أبو أمحد احلاكم
  .ضعيف: وقال الدارقطين

  .ليس بالقوي: وقال مرة
  

 بن مهري الشيباين، الفقيه احلنفي، العالمة، شيخ احلنفية، أبو بكر، أمحد بن عمرو*  اخلصاف - ٦٢
  .احملدث



عاصم، وعارم، وهب بن جرير، وأيب عامر العقدي، والواقدي، وأيب نعيم، وعمرو بن : حدث عن
  .ومسلم بن إبراهيم، والقعنيب، وخلق كثري

  ".تارخيه " ذكره ابن النجار يف 
كان فاضال صاحلا، فارضا حاسبا، عاملا بالرأي، مقدما عند املهتدي ): ١(وقال حممد بن إسحاق الندمي 

  ).٢(هو ذا حييي دولة أمحد بن أيب دواد : باهللا، حىت قال الناس
  ).٣(ويقدم اجلهمية 

  .، فلما قتل املهتدي، بت دار اخلصاف، وذهبت بعض كتبه"اخلراج : " نف للمهتدي كتابص
__________  

 - ٢٦٦ / ٧: ، الوايف بالوفيات١١٤: الفن الثاين، طبقات الفقهاء: املقالة السادسة: الفهرست) ١(
٢٦٧.  

سبا، عاملا مبذاهب أصحابه، وكان فقيها فارضا حا: " وفيه: الفن الثاين: املقالة السادسة: الفهرست) ١(
  ...".متقدما عند املهتدي، حىت قال الناس

  .أبو عبد اهللا االيادي، قاضي القضاة) ٢(
  ). ه٢٤٠ (-تويف سنة 

وهو : كان فصيحا مفوها شاعرا جوادا ممدحا رأسا يف التجهم: " ٤٣١ / ١": عربه " قال الذهيب يف 
  .هالذي شغب على االمام أمحد بن حنبل وأفىت بقتل

  ".وقد مرض بالفاجل قبل موته بنحو أربع سنني، ونكب وصودر 
  .أي املعتزلة) ٣(

(*)  

)١٣/١٢٣(  

  

أدب " و " الرضاع " ، مث اختصره، و "الشروط الكبري : " ، وكتاب)١" (احليل : " صنف كتاب
  ."ذرع الكعبة واملسجد والقرب " ، و "أحكام الوقوف " ، و "العصري وأحكامه " ، و "القاضي 

  .ويذكر عنه زهد وورع، وأنه كان يأكل من صنعته، رمحه اهللا
  .وقل ما روى، وكان قد قارب الثمانني
  .مات ببغداد سنة إحدى وستني ومئتني

  
  .، بن عبيد اهللا بن املدبر الضيبالوزير الكبري، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد*  ابن املدبر - ٦٣



  .أحد البلغاء والشعراء، وزر للمعتمد
   أخو أمحد بن املدبر،وهو

  .وحممد
  .علي االخفش، وجعفر بن قدامة، وأبو بكر الصويل، وغريهم: حكى عنه

  ومل يكن أحد من كتاب الترسل يقاربه يف فنه وتوسعه، ومل يزل عايل
__________  

  .وقد طبع بأملانيا، بعناية املستشرق اهلولندي يوسف شخت) ١(
ا الكتاب جيدها من النوع الذي حيتال به على التوصل إىل احلق، أو اليت تضمنها هذ" احليل " واملتأمل يف 

على دفع الظلم بطريقة مباحة مل توضع موصلة لذلك ولكن قصد ا ذلك التوصل، وليست من النوع 
املذموم الذي يقصد به هدم مقاصد الشارع يف التحليل أو التحرمي، وتفويت الغاية السامية اليت يرمي 

  .سالمي فيما يشرع من أحكام وتكاليفإليها الشرع اال
  .ط (١٨٥ - ١٥١ / ٢٢: ، االغاين٣١ / ١٠: ، و٤٧٧، ٧٤٣ - ٤٧٢ / ٩: تاريخ الطربي* 

 - ٤٥ / ١: ، فوات الوفيات٢٣٢ - ٢٢٦ / ١: ، معجم االدباء) م١٩٦٠ بريوت -دار الثقافة 
  .١١٠ - ١٠٧ / ٦: ، الوايف بالوفيات٤٧
(*)  

)١٣/١٢٤(  

  

  . ندب إىل الوزارة، يف سنة ثالث وستني ومئتني، فاستعفي لكثرة املطالبة باملالاملكانة إىل أن
  ).١(وكان وافر احلشمة، كثري البذل، وفيه يقول أبو هفان 

يف اجلود مل * بذل النوال وهم به خبالء لو كان مثلك يف الربية واحد * يا ابن املدبر أنت علمت الورى 
  .ابن النجار" تاريخ " لة يف وله أخبار طوي) ٢(يك فيهم فقراء 

  .مات سنة تسع وسبعني ومئتني
  ، أبو احلسن الكاتب السامري سنة)٣(ومات أخوه أمحد بن املدبر 

__________  
  .عبد اهللا بن أمحد بن حرب املهزمي العبدي، راوية، عامل بالشعر واالدب: هو) ١(

  .، وله غريه"أخبار أيب نواس " من آثاره املطبوعة كتاب 
 - ٥٤ / ١٢: ، معجم االدباء٣٧١ - ٣٧٠ / ٩: تاريخ بغداد: انظر ترمجته يف)  ه٢٥٧( سنة تويف
  .٢٥٠ - ٢٤٩ / ٣: ، لسان امليزان٥٥



الد التاسع، العدد االول : ، ومها يف جملة املورد العراقية١٠٧ / ٦: الوايف بالوفيات: البيتان يف) ٢(
منهم، : ، بدل"بينهم " واحد، و : بدل" آخر :: " ، حيث مجع شعره فيها هالل ناجي، وفيها١٨٧: ص

  .وانظر التخريج مثت
 ٦٢ / ٢: ، ذيب بدران٤٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤٠ - ٣٨ / ٨: الوايف بالوفيات: ترمجته يف) ٣(
- ٦٥.  

كان ابن املدبر إذا مدحه شاعر : قال االبيوردي": " ذيب بدران " ومن طريف ما ذكر يف ترمجته يف 
  .امض به إىل املسجد اجلامع، فال تفارقه حىت يصلي مئة ركعة مث خله: يرض شعره، قال لغالمه جنحومل 

قد عرفت : فتجافاه الشعراء إال املفرد ايد، فجاءه اجلمل الشاعر، فاستأذنه يف النشيد، فقال له
  .نعم: الشرط، قال

  .فهات إذا: قال
ومن كفيه دجلة * أكرم الثقلني طرا :  ينتجع الوالة فقلناكما باملدح* أردنا يف أيب حسن مدحيا : فأنشده

صاليت إمنا * وما يغين عيايل : جوائزه عليهن الصالة فقلت هلم* يقبل املدحات لكن : والفرات وقالوا
  = (*)فتصبح يل الصالة هي الصالة * الشأن الزكاة فيأمر يل بكسر الصاد منها 

)١٣/١٢٥(  

  

  .سبعني، قبله
  .ة الشام للمتوكل، وكان بليغا مترسال، صاحب فنون، يصلح للقضاءوكان ويل مساح

  ).١(وللبحتري فيه مدائح 
كيف : مث ويل خراج مصر مع دمشق، مث قبض عليه أمحد بن طولون، وسجنه وعذبه، مث طلبه، وقال

  أخذك اهللا من مأمنك يا عدو: حالك ؟ فقال
  .اهللا

  .فأمر بقتله
  .بل هلك يف السجن: وقيل

، وأا بعد أن عجزت زارته يوما يف جواريها، )٢(م أخبار مع عريب املغنية، يف تعشقه هلا والبراهي
  .فوصلها بنحو من ألفي دينار ذلك اليوم

  
 بن عبد اهللا بن العالمة، البارع، شيخ االدب، أبو سعيد، احلسن بن احلسني*  السكري - ٦٤

 أيب صفرة، االزدي املهليب السكري النحوي، عبدالرمحن بن العالء بن أيب صفرة بن االمري املهلب بن



  .صاحب التصانيف
  .حيىي بن معني، ومجاعة: مسع من

  .وأخذ العربية عن أيب حامت السجستاين، والرياشي، وعمر بن شبة
__________  

من * هن احلمام فإن كسرت عيافة : من قول أيب متام: من أين لك هذا ؟ فقلت: فضحك وقال= 
  ".استطرفه ووصله حائهن فإن محام ف

  .ط" (ديوان البحتري : " انظر) ١(
 وهي ١٩٦١ - ١٩٥٨ / ٣: ، و٧٧٣ - ٧٧١ / ٢: ، و٣٨ - ٣٧ / ١): دار املعارف مبصر

  . وهي كذلك يف مدح االخوين معا٢٢٣٢ - ٢٢٢٨ / ٤: قصيدة يف مدح االخوين أمحد وإبراهيم، و
  .١٦٣ - ١٦٠: ، و١٥٧ - ١٥٦ / ٢٢: االغاين: انظر مثال يف) ٢(
 / ٧: الفن الثالث، تاريخ بغداد: املقالة الثانية: ، الفهرست١٨٣: طبقات النحويني واللغويني للزبيدي* 

، ٢٩٣ - ٢٩١ / ١: ، إنباه الرواة٩٩ - ٩٤ / ٨: ، معجم االدباء٩٧ / ٥: ، املنتظم٢٩٧ - ٢٩٦
  .٥٠٢ / ١: ، بغية الوعاة٥٧ - ٥٦: البلغة يف تاريخ أئمة اللغة

(*)  

)١٣/١٢٦(  

  

  .، وأبو سهل بن زياد)١(حممد بن أمحد احلكيمي، وحممد بن عبدامللك التارخيي : روى عنه
  .وصنف التصانيف

  ).٢(كان ثقة دينا صادقا، يقرئ القرآن، وانتشر عنه شئ كثري من كتب االدب : قال اخلطيب
  ".النبات : " ، وكتاب"الوحوش : " له كتاب

ألف جلماعة منهم دواوين، فجمع شعر أيب نواس، وشرحه يف ثالث وكان عجبا يف معرفة أشعار العرب، 
جملدات، ودون شعر امرئ القيس، وشعر النابغتني، وديوان قيس بن اخلطيم، وديوان متيم، وديوان 

هذيل، وديوان االعشى، وديوان زهري، وديوان االخطل، وديوان هدبة بن خشرم، وأشياء سوى ذلك 
)٣.(  

  .مئتني، وتويف سنة مخس وسبعني ومئتنيمولده سنة اثنيت عشرة و
  

  .الوزير الكبري، أبو أيوب احلارثي، الكاتب: ابن سعيد بن عمرو بن حصني *  سليمان بن وهب- ٦٥
  .مولده بسواد واسط



__________  
  .نسبة إىل التاريخ والعناية به ومجعه: التارخيي) ١(
  ).اللباب(
  .٢٩٦ / ٧: تاريخ بغداد) ٢(
  .الفن الثالث: املقالة الثانية: تالفهرس: انظر) ٣(
 ٢٣: ، االغاين٩ / ١٠: ، و٥٤٣، ٥٤١، ٥٤٠، ٥٣٢، ١٦٩، ١٢٨، ١٢٥ / ٩: تاريخ الطربي* 
  .ط (١٨ - ٣/ 

، النجوم ٤١٨ - ٤١٥ / ٢: ، وفيات االعيان٨٦ / ٥: ، املنتظم)١٩٦٠ بريوت -دار الثقافة 
  .٣٧ / ٣: الزاهرة

(*)  

)١٣/١٢٧(  

  

  . للمأمون وهو حدثوتأدب يف صغره، وكتب
  )٢٦٣(وتنقلت به االيام، إىل أن وزر للمهتدي سنة ست ومخسني، مث وزر بعد يف سنة 

  .للمعتمد، فعزل بعد سنة
، وكان جدمها سعيد نصرانيا، يكتب يف دواوين اخلراج، مث استخدم )١(وهو أخو احلسن بن وهب 

مان يف سنة تسعني ومئة، وأخوه أسن الفضل بن سهل وهبا، ونوه بذكره، وواله نظر فارس، فولد سلي
  .منه

  .ومسع سليمان حديثا كثريا
  .وكتب املنسوب

يا أبا : اطلع أبو متام وأنا أكتب، فقال يل: مسعت سليمان بن وهب يقول: قال حسني بن علي الكاتب
  .كالمك ذوب شعري! أيوب 

: سليمان بن وهب كتابا، وقالكنا يف جملس املهتدي باهللا، فدفع إىل : قال جرير بن أمحد بن أيب دواد
  .أجب عنه

  .ما يف صناعته له نظري، غري أنه يفسد نفسه بشره فييه على املال: فلما قام، قال املهتدي
كان سليمان حسن اخللق، كرمي الطبع، لني : ، اليب عبد اهللا اجلهشياري، قال"تاريخ الوزراء " ويف 

  ).٢(العشرة 
  .يمان بن وهب أكتب خلق اهللا يدا ولساناكان سل: وقال أبو العباس بن الفرات



من كان : * (إال أنه قليل اخلري، ذكر حممد بن الضحاك بن اخلصيب أنه رآه ؟ قرأ يف مصحف: قلت
   ]١٠: الشورى) * [ يريد حرث اآلخره
__________  

  .٥٦٣ - ٥٣٣ / ٢٢: االغاين: انظر أخباره يف) ١(
ي ينتهي عند خالفة املأمون، وقد أشار الناشر يف للجهشيار" الوزراء والكتاب " مطبوع من ) ٢(

  ). ه٢٩٦(مقدمته إىل فقدان اجلزء الثاين الذي ينتهي بأخبار سنة 
(*)  

)١٣/١٢٨(  

  

  .ائتين حرثي يف الدنيا، وال جتعل يل يف اآلخرة من نصيب! اللهم : فقال
  .فأجيب دعاؤه

  .، فأحلت عليه امرأته، فأبعده)١(كان لسليمان غالم حيبه، فاستهتر به : وقال حمرز الكاتب
نكبه املوفق وصادره، فلم يوجد معه ما ظن فيه، وجرت له بعد نكبات، فمات حمبوسا يف : قال الصويل

  .صفر سنة اثنتني وسبعني ومئتني يف وزارة صاعد بن خملد
  .وهو والد الوزير عبيد اهللا، وجد الوزير القاسم بن عبيد اهللا، وأبوجد

  .الوزير احلسني
  

  .العبدي، من عبد القيس) ٢ (هو طاغية الزنج، علي بن حممد بن عبدالرمحن*  اخلبيث - ٦٦
ماكرا، داهية ) ٣(افترى، وزعم أنه من ولد زيد بن علي العلوي، وكان منجما طرقيا ذكيا، حروريا 

  منحال، على رأي فجرة اخلوارج، يتستر
__________  

  .فنت به: استهتر به) ١(
  .اول على ألسنة الناس اليوم مبعىن اهلزء والسخريةوهو على خالف املتد

، الكامل ٦٦١ - ٦٥٤، ٦٥٢ - ٦٤٥، ٦٤٢ - ٦٣٦، ٦٢٦ - ٦٢٢ / ٩: تاريخ الطربي* 
، ففي هذه الصفحات أخبار متفرقة ٤٠٦، وحىت ٢٣٧ - ٢٣٥، ٢١٥ - ٢٠٥ / ٧: البن االثري

، ٤٣ - ٤١، ٣٩، ٣٧، ٣٥ - ٣٤ / ٢: عنه، وعن أعمال الزنج وحماربة الدولة هلم عرب املؤلف
  .١٥٦ - ١٥٤ / ٢: ، شذرات الذهب٤٥ - ٤١ / ١١: البداية والنهاية

  ".ابن عبدالرحيم : " ٢٠٦ / ٧: البن االثري" الكامل " يف ) ٢(



 بعد رجوعه من صفني إىل - رضي اهللا عنه -وهم اخلوارج الذين خالفوا عليا : نسبة إىل احلرورية) ٣(
احلروريه " موضع بظاهر الكوفة، وكان أول اجتماعهم به، فسموا " حروراء " ىل الكوفة، إذ احنا ؟ وا إ

."  
(*)  

)١٣/١٢٩(  

  

  .باالنتماء إليهم، وإال فالرجل دهري فيلسوف زنديق
، واستغوى عبيد الناس وأوباشهم، فتجمع له كل لص ومريب، وكثروا، فشد م )١(ظهر بالبصرة 

حوا البلد، واسترقوا الذرية، وملكوا، فانتدب حلرم عسكر على أهل البصرة، ومت له ذلك، واستبا
املعتمد، فالتقى الفريقان، وانتصر اخلبيث، واستفحل بالؤه، وطوى البالد، وأباد العباد، وكاد أن ميلك 

املختارة، يف غاية احلصانة، وزاد : ، وأنشأ مدينة مساها)٢(بغداد، وجرت بينه وبني اجليش عدة مصافات 
  .ئة ألف، ولو ال زندقته ومروقه الستوىل على املمالكجيشه على م

  .وقد سقت من فتنته يف دولة املعتمد، وكانت أبامه اربع عشرة سنة
فحبسه، مث أطلقه، فما لبث أن : كان ؟ ؟ ؟ ؟، ورمبا كتب العوذ، فأخذه حممد بن أيب عون: قال نفطويه

 فصار من أمره ما صار -) ٣(يزبلون عبيد الناس والذين يكسحون و:  يعين-خرج واستغوى الزنج 
  .وحافته اخللفاء، مث أظفرهم اهللا به بعد حروب تشيب النراصي

  .وقتل وهللا احلمد يف سنة سبعني ومئتني، يف صفر، وله مثان وأربعون سنة
  .؟ ؟ ؟ ؟ أفردت أخباره ووقائعه لبلغت جملدا

  وكان مفرط الشجاعة،
__________  

  ). ه٢٥٥(؟ ؟ ؟ أول ظهوره سنة ) ١(
  .، وما بعد٢٠٥ / ٧: البن االثري" الكامل : " انظر

  .إذا رتب صفوفه يف مقابل صفوف العدو: صف اجليش يصفه صفا، وصافه فهو مصاف: يقال) ٢(
  .وهو موضع احلرب الذي يكون فيه الصفوف: مجع مصف: واملصاف، بفتح امليم، وتشديد الفاء

  .الكنس: الكسح) ٣(
  .الكناسة: والكساحة

  .يصلحون االرض بالزبل: لون، أيويزب
(*)  



)١٣/١٣٠(  

  

  .حر ؟ داهيه، قد استوعب ابن النجار سريته
  . بولة أحرقت نصف الدنيا- صلى اهللا عليه وسلم -رئي أبوه أنه بال يف مسجد رسول اهللا 

مل يدع ابين أحدا عنده علم بالري حىت خالطهم، مث خرج إىل خراسان، فغاب : وكانت أم اخلبيث تقول
  .عين سنتني، وجاء، مث غاب عين غيبته اليت خرج فيها

  .فورد علي كتابه من البصرة
  .وبعث إيل مبال، فلم أقبله، ملا صح عندي من سفكه للدماء، وخرابه للمدن

  .وكان أبوه داهية شيطانا كولده: قلت
  .؟ ضت وأنا غالم، فجلس أيب يعودين: فقال علي
  .فبقي ذاك يف قليب: فإذا مات، من ؟ ؟ رب البصرة ؟ قال: لميوت، قا: ما خربه ؟ قالت: وقال المي

  .وقيل
  .مات أبوه بسامراء سنة إحدى وثالثني ومئتني

  .فقال علي الشعر
  .ومدح به

وص ؟ ر كاتبا، ودخل يف ادعاء االمامة وعلم املغيبات، وخاف، فرح من سامراء إىل الري ملرياث يف 
  .سنة تسع وأربعني

  .قلت
 واب ؟ ؟، وأولئك اخللفاء املستضعفني املقتولني، نقض أمر اخلالفة جدا، وطمع كل بعد مصرع املتوكل

، واتسعت ممالكه، وخرج هذا اخلبيث بالبصرة، وفعل )١(شيطان يف التوثب، وخرج الصفار خبراسان 
  .ما فعل وهاجت الروم، وعظم اخلطب

  واالعراب، وظهر باملغرب عبيد) ٢(مث بعد سنوات ثارت القرامطة 
__________  

  :وهو)  ه٢٦٥(يف سجستان، وقضي عليه سنة )  ه٢٥٣(كان خروج الصفار سنة ) ١(
  .؟ منوب بن الليث الصفار

  .٣٢٦ - ١٨٤ / ٧: البن االثري" الكامل : " انظر أخباره يف
  = (*)يف البحرين )  ه٢٨٦(يف الكوفة، وسنة )  ه٢٧٨(كان ابتداء أمر القرامطة سنة ) ٢(

)١٣/١٣١(  



  

  .امللقب باملهدي، ومتلكاهللا، 
  .مث دامت الدولة يف ذرية الباطنية إىل دولة نور الدين، رمحه اهللا

بن ) ٢(أنه علي بن حممد بن الفضل بن حسني بن عبد اهللا ) ١(فادعى بعد اخلمسني هذا اخلبيث جر 
  .عباس بن علي بن أيب طالب

، فتحول إىل االحساء، واعتصم ببين ودعا إىل نفسه، فمال إليه رئيس هجر، ونابذه قوم، فاقتتلوا
الشماس، وإمنا قصد البحرين لغباوة أهلها، ورواج املخاريق عليهم، فحل منهم حمل نيب، وصدقوه مبرة، 

بنفوذ حيله، وشعوذته، واعتقدوا فيه أنه ) ٣(مث تنكروا له لدبره، فشخص إىل البادية يستغوي االعاريب 
احي، مث متت له وقعة كبرية، هزم فهيا وقتل كرباء أتباعه، يعلم منطق الطري، وجعل يغري على النو

وكرهته العرب، فقصد البصرة، فرتل يف بىن ضبيعة، والتف عليه مجاعة يف سنة أربع ومخسني، وطمع يف 
ميل البصريني إليه، فأمر أربعة، فدخلوا اجلامع يدعوم إىل طاعته، فلم جيبه أحد، بل وثب اجلند إليهم، 

  .تباعه وابنه الكبري وأمه وبنته، فحبسوافهرب، وأخذ أ
وذهب إىل بغداد فأقام سنة يستغوي الناس ويضلهم، فاستمال عدة من احلاكة مبخاريقه، واجلهلة أسبق 

  شئ إىل أرباب االحوال الشيطانية،
__________  

  .بالشام)  ه٢٨٩(على يد أيب سعيد اجلنايب، وسنة = 
، ٥٠٠ - ٤٩٨، ٤٩٥ - ٤٩٣، ٤٤٩ - ٤٤٤ / ٧: ثريالبن اال" الكامل " انظر أخبارهم يف 

 - ١٤٣، ٨٤ - ٨٣ / ٨: و: ٥٥٢ - ٥٤٨، ٥٤٦ - ٥٤١، ٥٢٦ - ٥٢٣، ٥١٣ - ٥١١
١٧٥ - ١٧٠، ١٥٦ - ١٥٥، ١٤٩ - ١٤٧، ١٤٤،  
 / ١٠: ، و٤٣ - ٤٢ / ٩: ، و٤٨٦، ٣١١، ٢٠٨ - ٢٠٧، ١٨٧ - ١٨٦، ١٨٢ - ١٨١
٣٢٣ - ٣١٣.  

  ). ياقوتانظر: (مدينة يف البحرين: هجر) ١(
 / ٧: الكامل: انظر) ٣..." (ابن احلسن بن عبيد اهللا: " ٢٠٦ / ٧: البن االثري" الكامل " يف ) ٢(

٢٠٧ - ٢٠٦.  
(*)  

)١٣/١٣٢(  

  



فبادر إىل البصرة يف ) ١(ومات متويل البصرة، وهاجت االعراب ا، وفتحوا السجون، فتخلص قومه 
د زنوج للناس، فأفسدهم وجسرهم، وعمد إىل رمضان سنة مخس، وحوله مجاعة، واستجاب له عبي

) * [ إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة* (جريدة، فكتب على خرقة عليها 
   ].١١١: التوبة

أنتم االمراء : وكتب امسه، وخرج م يف السحر لليلتني بقيتا من رمضان يف ألف نفس، فخطبهم، وقال
أردت ضرب أعناقكم الذيتكم هلؤالء : مناهم، مث طلب أستاذيهم، وقالووعدهم، و...وستملكون

  .الغلمان
  .وال يبقون عليك وال علينا) ٢(هؤالء أبقوا : قالوا

  .فأمر غلمام، فبطحوهم، وضربوا كل واحد مخس مئة، وحلفهم بالطالق أن ال يعلموا أحدا مبوضعه
اليهم، فأنذروا سادام مبا جرى، فقيدوهم، كان مث مخسة عشر ألف عبد يعملون يف أموال مو: وقيل

، وصلى م العيد، )٣(فأقبل حزبه، فكسروا قيودهم، وضموهم إليه، فلما كان يوم الفطر ركز علمه 
  .، مث نزل، فصلى م)٤(وخطبهم، وأعلمهم أن اهللا يريد أن ميكن هلم وميلكهم، وحلف هلم على ذلك 

  وقاطع طريق،) ٥(كل مائق مث مل يزل ينهب ويغري، ويكثر مجعه من 
  .حىت استفحل أمره، وعظمت فتنته، وغنم اخليول والسالح، واالمتعة واالموال واملواشي

  .وصار من امللوك
  وصار كلما حاربه عسكر وازموا،

__________  
  .٢٠٨ / ٧: الكامل: انظر) ١(
  .هرب: أبق العبد) ٢(
  .غرزه يف االرض: ركز علمه) ٣(
  .٢٠٩ / ٧: الكامل: انظر) ٤(
  .احلقد: حاقد، واملأقة: مائق) ٥(

(*)  

)١٣/١٣٣(  

  

  .فر إليه غلمان العسكر
  .فحشد له أهل البصرة يف ذي القعدة من العام

  .والتقوا، فهزمهم، وقتل منهم مقتلة، ووقع رعبه يف النفوس، فوجه اخلليفة جيشا، فما ؟ نعوا



بأيديهم، وساملوه، فأخذ ) ٢(ل عبادان يف سنة ست، وأحرقها، فسلم أه) ١(مث أوقع بأهل االبلة 
  .عبيدهم وسالحهم

مث أخذ االهواز، فخافه أهل البصرة، واجنفلوا، فأخذها بالسيف يف شوال، سنة سبع ومخسني، وقت 
  ).٣(صالة اجلمعة، وهرب جندها فأحرق اجلامع مبن حوى، ومل تزل احلرب بينه وبني املوفق ؟ جاال 

ني، وحصل للخبيث جواهر وأموال، فاستأثر ا، فأنكر عليه واستباح واسط يف سنة أربع وست
  .ليس فيهما قدوة: املتقشفون من أصحابه، وذكروا له سرية أيب بكر وعمر، فقال

 صلى اهللا عليه -، وزعم أن النيب  ]١: اجلن) * [ قل أوحي: * (وادعى أنه هو عبد اهللا املذكور يف
  . ما ميتاز عليه إال بالنبوة-وسلم 
  .يا لبيك: فقال! يا علي : أنه تكلم يف املهد، صيح بهوزعم 

وكان جيمع اليهود والنصارى، يسأهلم عما يف التوراة واالجنيل من ذكره، وهم يسخرون منه، ويقرؤون 
  له فصوال، فيدعي أا فيه، وزاد من

__________  
  .ل إىل مدينة البصرةبلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى يف زاوية اخلليج الذي يدخ: االبلة) ١(

  ).انظر ياقوت(وهي أقدم من البصرة 
  .موضع حتت البصرة، قرب البحر امللح: عبادان، بفتح العني، وتشديد الباء املفتوحة) ٢(
  ).انظر ياقوت(
  ".يف االصل ؟ ؟ ؟ سجال ) ٣(

(*)  

)١٣/١٣٤(  

  

  .االفك، فنفرت منه قلوب خلق من أتباعه ومقت ؟ ؟ ه
 كثروا بدا من أرزاق، ؟ ؟ رر للجندي يف الشهر عشرة دنانري، فحسد قواده ؟ مث جيد جليشه ملا

  .الفرسان، وشغل بإنشاء االبنية، وفتر عن الزنج، فهموا بالفتك به
  .وأنشأ القائد الشعراين مدينة منيعة، فأخذت، وهرب الشعراين

، وطوهلا فرسخ، )١(، وحصنها خبمسة خنادق "املنصورة : " وأنشأ سليمان بن جامع مدينة مساها
  .فأخذت، وجنا ابن جامع

  .وبقي املوفق يكرم كل من فر إليه، وخيلع عليهم
وكتب إىل اخلبيث يدعوه إىل التوبة من ادعاء خماطبة املالئكة، ومن حتريفه القرأن وضاللته، فما أجاب 



صب فيها اليت بنهر أيب اخلصيب، حىت بقيت ضرب ا املثل، ون" املختارة " بشئ، وحصن مدينته 
اانيق واالسلحة مبا ر العقول، وا حنو مئيت ألف مقاتل، فما قدر عليها اجليش إال باملطاولة، وأنشأ 

فهرب اخلبيث إىل مضائق يف ر أيب " املختارة " تلقاءها املوفق مدينة وسكنها، ومل يزل إىل أن أخذ 
  اخلصيب، ال تصل إليها سفينة وال فارس،

نفس أصول ا كنفس * وعزمييت مثل احلسام، ومهيت :  وقاتل أشد قتال، وهو يقولمث برز يف أبطاله،
  )٢(قتل يرحيك أو صعود املنرب * القسور وإذا تنازعين أقول هلا اسكيت 

__________  
  ".خبمس " يف االصل، ) ١(
، وقد مجع ١٧٠، ص ) م١٩٧٤(العراقية، الد الثالث، العدد الثالث " املورد " البيتان يف جملة ) ٢(

  .١٧٤ - ١٦٧: فيها االستاذ أمحد جاسم صاحب النجدي أشعار صاحب الزنج بني الصفحات
  .فلينظر ختريج شعره هناك

(*)  

)١٣/١٣٥(  

  

هو علي بن حممد بن عبدالرحيم بن رجب، من : وصاحب الزنج: قال أمحد بن داود بن اجلراح الكاتب
حراجيج بالركبان مقورة * والذي أسرى إىل ركن بيته أما : أهل الري، له حظ من االدب، وهو القائل

بين : وله إىل اخلليفة) ٢(قضيت ذمام احلرب فاعتجر احلربا * الدرعن احلرب حىت يقال يل ) ١(حدبا 
بطئ على مر الزمان * تضمنها من راحتيها عقودها بين عمنا ال توقدوا نار فتنة * عمنا إنا وأنتم أنامل 

  )٣(وحنن قدميا أصلها وعديدها *  الترك أمرنا مخودها بين عمنا وليتم
 بن حممد بن إمساعيل بن احلسن بن زيد بن االمري، صاحب جرجان، احلسن بن زيد*  الزيدي - ٦٧

  .احلسن بن االمام علي بن أيب طالب العلوي
  .فجده إمساعيل هو أخو الست نفيسة

  انظهر هذا يف سنة مخسني ومئتني، وكثر جيشه، واستوىل على جرج
__________  

  .ج: حراجيج) ١(
  .وهي الناقة اجلسيمة الطويلة: حرجوج

  .االسترخاء يف اجللد: مقورة، من االقوار وهو
لفها على : اعتجر بالعمامة) ٢: (مجع حدباء، وهي الناقة اليت بدت حراقفها وعظم ظهرها: واحلدب



  .رأسه ورد طرفها على وجهه
  .١٦٨ص  / ٣عدد /  ٣جملد ": املورد " والبيتان يف جملة 

  .١٦٩ص  / ٣عدد  / ٣جملد ": املورد " االبيات يف جملة ) ٣(
  .٢٨٨ / ١: زهر اآلداب: وانظرها يف

 - ٤٠٧، ١٣٤ - ١٣٠ / ٧: ، الكامل البن االثري٦٦٦، ٢٧٦ - ٢٧١ / ٩: تاريخ الطربي* 
  .ما بعدهاو) ١٥٠(، أخبار سنة ٦ / ١١: ، البداية والنهاية٢٠ - ١٩ / ٢: ، عرب املؤلف٤٠٨

(*)  

)١٣/١٣٦(  

  

وتلك الناحية، واستفحل أمره، وهزم جيوش اخللفاء، مث أخذ الري، وصاهر الديلم، ومتكن، وعظم، 
  .وامتدت أيامه، إىل أن تويف يف شهر شعبان، سنة سبعني ومئتني

عني  قبل التس- رمحه اهللا -فتملك بعده أخوه حممد بن زيد، فطالت أيامه، وظلم وعسف، إىل أن قتل 
  ).١(ومئتني 

  
له آثار محيدة ببخارى : ، صاحب ما وراء النهر)٢ (االمري، أبو اهليثم الذهلي*  خالد بن أمحد - ٦٨

ليسمعه أوالده، فأىب، " بالصحيح " أكرم ا احملدثني وأعطاهم، وطلب من البخاري أن حيدث بقصره 
  .فتأمل، وأخرجه من خبارى

ى ابن طاهر، مث حج سنة تسع وستني، فأخذ وسجن ببغداد حىت مث إنه واىل يعقوب الصفار، وخرج عل
  .مات

  .ابن راهويه، وعبيد اهللا القواريري، ومجاعة: روى عن
سهل بن شاذويه، وابن أيب حامت، وابن عقدة، وأمحد بن حممد املنكدري، ومجاعة آخرهم : روى عنه

  .عبدالرمحن بن محدان اجلالب
  .ق يف ذلك ألف ألف درهموكان ميشي يف الطلب وال يركب، وأنف

  .مات سنة سبعني ومئتني
__________  

  ). ه٢٨٧(كان مقتله سنة ) ١(
  .٥٠٥ - ٥٠٤ / ٧: البن االثري" الكامل : " انظر سبب ذلك يف

 / ١: ، اللباب٦٨ / ٥: ، املنتظم٣١٦ - ٣١٤ / ٨: ، تاريخ بغداد٣٢٢ / ٣: اجلرح والتعديل* 



٥٣٦.  
  .نسبة إىل ذهل بن شيبان: اهلاءالذهلي، بضم الذال، سكون ) ٢(
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/١٣٧(  

  

 بن منصور احلارثي، احملدث، املعمر، البقية، أبو سعيد، عبدالرمحن بن حممد) * ١( كربزان - ٦٩
  .البصري، مث البغدادي، ولقبه كربزان، بتقدمي الراء

  .رير، وطائفةحيىي بن سعيد القطان، ومعاذ بن هشام، وسامل بن نوح، ووهب بن ج: مسع
ابن صاعد، وحممد بن خملد، وإمساعيل الصفار، ومحزة اهلامشي، وأبو جعفر بن البختري، : حدث عنه

  .وعبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، وعدة
  ).٢(شيخ : كتبت عنه مع أيب، تكلموا فيه، وسألت أيب عنه فقال: قال ابن أيب حامت
  .ليس بالقوي: وقال الدارقطين

  ضحى سنة إحدى وسبعني ومئتني، من أبناءمات يوم اال: قلت
  .التسعني

  ).٣(وكربزان، بضم الكاف، مث راء ساكنة، مث موحدة مضمومة، مث زاي 
__________  

 - ٥٨٦ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٧٤ - ٢٧٣ / ١٠: ، تاريخ بغداد٢٨٣ / ٥: اجلرح والتعديل* 
  .١٦١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٧٩/  ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٤٨ / ٢: ، عرب املؤلف٥٨٧

  ".بكاف مشوبة بقاف : " كتب يف اجلانب االيسر من االصل ما نصه) ١(
إذا كانت الكاف مشوبة بقاف أو غريها من احلروف إذا كان مشوبا : فائدة: " وعلى اهلامش ما نصه

  ".بغريه، فاالمثل أن ننقط حتته ثالث نقط ليعلم ذلك 
  .٢٨٣ / ٥: اجلرح والتعديل) ٢(
  " = (*)تبصري " املؤلف، و " مشتبه " وقد ضبط خطأ بالقلم بفتح الباء، يف املطبوع من ) ٣(

)١٣/١٣٨(  

  



  .وقع يل من عواليه
  ".صحيحه " وقد روى عنه أبو عوانة يف 

، أخربنا االمام عبد اهللا بن أمحد سنة ست عشرة )١(أخربنا عز الدين إمساعيل بن عبدالرمحن املرداوي 
أخربنا هبة اهللا بن احلسن الدقاق، أخربنا عبد اهللا بن علي الدقاق، أخربنا أبو احلسني بن وست مئة، 

بشران، أخربنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز، أخربنا عبدالرمحن بن حممد بن منصور، حدثنا حيىي بن 
صني، أن  عن عمران بن ح- أراه عن مطرف -سعيد القطان، حدثنا سليمان التيمي، عن أيب العالء 

  .ال: ؟ قال" هل صمت من سرار هذا الشهر : "  قال له، أو لغريه- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
  ).٢" (فإذا أفطر الناس، أو أفطرت فصم يومني : " قال
  

   * حممد بن أمحد بن أيب املثىن- ٧٠
  حيىي بن عيسى بن هالل، احلافظ، املفيد، شيخ املوصل، أبو

__________  
  .ابن حجر= 

": ميزان االعتدال " ، و ٢٧٣ / ١٠": تاريخ بغداد : " بالياء، يف املطبوع من" كريزان " وتصحف إىل 
٥٨٦ / ٢.  
  .٣٦: ق: خ": مشيخته (ترمجه الذهيب يف ) ١(
  .إسناده ضعيف لضعف صاحب الترمجة عبدالرمحن بن حممد) ٢(

رر شعبان من طريق أيب بكر باب صوم س: يف الصوم) ٢٠٠) (١١٦١: (لكنه متابع، فقد أخرجه مسلم
 / ٤بن أيب شيبة، عن يزيد بن هارون، عن اجلريري، عن أيب العالء ذا االسناد وأخرجه البخاري 

من طريقني عن غيالن بن جرير، عن مطرف، عن : ، يف الصوم، باب الصوم من آخر الشهر،٢٠٠
يا : "  وعمران يسمع فقالعمران بن حصني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجال

  .آخره: وسرر الشهر..." فالن أما صمت سرر هذا الشهر
يف الصيام، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر، من طريق غيالن بن ) ١١٦١: (وأخرجه مسلم

  ...".أصمت من سرة هذا الشهر: " جرير، عن مطرف، عن عمران بن حصني مرفوعا بلفظ
من طريق هداب بن خالد، عن محاد بن سلمة، ) ١٩٩) (١١٦١: (رجه أيضاوسرة الشهر، وسطه، وأخ

  ...".أصمت من سرر شعبان: " عن ثابت، عن مطرف بن عمران بلفظ
  .٢٦٣ / ١: طبقات احلنابلة* 
(*)  

)١٣/١٣٩(  



  

  .جعفر، التميمي املوصلي، نسيب أيب يعلى املوصلي، وخاله
  .ولد سنة نيف ومثانني ومئة

سكوين، وعبد الوهاب بن عطاء، وجعفر بن عون، وحممد بن عبيد، وأخاه يعلى بن أبا بكر ال: ومسع
  .عبيد، وأبا النضر، وحممد بن القاسم االسدي، ويرتل إىل أمحد بن حنبل، وحنوه

  حدث عنه، ابن أخته أيو يعلى، وحممد بن العباس بياع الطعام، ويزيد
  .اق اجلابري، وآخرونابن حممد بن إياس احلافظ، وعبد اهللا بن جعفر بن إسح

  .اجلابري عنه" جزء " وعامة 
  .كان من أهل الفضل والفقه، ومن آدب من رأينا من احملدثني: قال ابن إياس

وكانت الرحلة إليه باملوصل بعد علي بن : إىل أن قال...كان أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني يكرمونه
 صلى اهللا عليه -ل، أما علمت أن النيب خرج أمحد بن حنبل يوما، فقمت، فقا: حرب، مسعته يقول

  ).١" (من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار : "  قال-وسلم 
  .إمنا قمت إليك، ومل أقم لك، فاستحسن ذلك: فقلت

  .تويف يف شوال سنة سبع وسبعني ومئتني
  ربناأخربنا ابن املقري، أخربنا عبد احلق، أخ): ٢(أخربنا ابن اخلالل 
__________  

" االدب املفرد " ، والبخاري يف )٢٧٧٥(والترمذي ) ٥٢٢٩(حديث صحيح أخرجه أبو داود ) ١(
، وأبو نعيم يف تاريخ ٤٠ / ٢" مشكل اآلثار " ، والطحاوي يف ١٠٠ و ٩٣ / ٤وأمحد ) ٩٩٧(

 وهذا سند  من طرق عن حبيب بن الشهيد، عن أيب جملز الحق بن محيد، عن معاوية،٢١٩ / ١أصبهان 
  .صحيح

  .املؤلف" مشيخة " ، عن ٢: ، ت)٨٥(تقدمت االشارة إليه يف الصفحة، ) ٢(
(*)  

)١٣/١٤٠(  

  

ابن العالف، أخربنا أبو احلسن احلمامي، حدثنا حممد بن العباس، حدثنا حممد بن أمحد بن أيب املثىن، 
 صلى اهللا عليه وسلم -لنيب حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن منصور، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، عن ا

  ".من حج فلم يرفث ومل يفسق، رجع كما ولدته أمه : "  قال-
  ).١(متفق عليه 



  
 ابن حممد بن االمام، احلافظ، املتقن، النبيل، أبو احلسن، علي بن عبدالرمحن) ٢] (س * [  عالن - ٧١

  .املغرية املخزومي املصري، عالن
  .، وسعيد بن أيب مرمي، وعبد اهللا بن يوسف التنيسي، وأبا صاحلمسع، آدم بن أيب إياس، وخالد بن حيىي

أبو جعفر الطحاوي، وزكريا خياط السنة، وأبو علي بن حبيب احلصائري، وأبو بكر بن زياد، : وعنه
  .، وحممد بن يوسف اهلروي، وآخرون)٣(وأبو علي بن فضالة، وأمحد بن مسعود الزنربي 

  .اثنتني وسبعني ومائتنيتويف يف شعبان سنة : قال الطحاوي
  .أغفله ابن يونس: قلت

__________  
: * باب فضل احلج املربور، وباب قول اهللا تعاىل: ، يف احلج٣٠٤، ٣٠٢ / ٣: أخرجه البخاري) ١(
يف ) ١٣٥٠: (، ومسلم) *وال فسوق وال جدال يف احلج: * (، وباب قول اهللا عزوجل) *فال رفث(

  .ويوم عرفةباب يف فضل احلج والعمرة : احلج
، ٩٨٦ - ٩٨٥: خ: ، ذيب الكمال٣٦٧ / ٢: ، ب، اللباب٣٣ / ١٢: خ: تاريخ ابن عساكر* 

: ، خالصة تذهيب الكمال٣٦١ - ٣٦٠ / ٧: ، ذيب التهذيب٧٠ / ٣: خ: تذهيب التهذيب
  ).٢٧٢(، وفيه وفاته سنة ٢٧٦

  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ٢(
  .النون، وفتح الباءالزنربي، بفتح الزاي، وسكون ) ٣(
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/١٤١(  

  

  .حدثنا زكريا السجزي، حدثنا علي ابن عبدالرمحن": اليوم والليلة " يف " قال النسائي 
  .فذكر حديثا، وهو من أنزل ما للنسائي

  
  )١] (س  * [  النفيلي الصغري- ٧٢

د اهللا بن عثمان بن نفيل، النفيلي االمام، احملدث، أبو حممد، علي بن عثمان، بن حممد بن سعيد ابن عب
  .احلراين، نسيب أيب جعفر احلافظ النفيلي

  .، وأبا مسهر الغساين، وعدة)٢(يعلى بن عبيد، وعلي بن عياش، وخالد بن خملد القطواين : مسع



ال بأس به، وحممود بن حممد الرافعي، وابن صاعد، وأبو عوانة، والقاضي أبو : النسائي، وقال: وعنه
  . زبر، وآخرونحممد بن

  .تويف سنة اثنتني وسبعني ومئتني
  

 بن راشد الشيخ، احملدث، احلافظ، أبو موسى، عمران بن بكار) ٣] (س * * [  الكالعي - ٧٣
  .الكالعي، الرباد احلمصي، املؤذن

__________  
: خ:  ب، ذيب الكمال- أ ٢٣٨ / ١٢: خ: ، تاريخ ابن عساكر٢٢٩ / ١: طبقات احلنابلة* 

، خالصة تذهيب ٣٦٥ - ٣٦٤ / ٧: ، ذيب التهذيب٧١ / ٣: خ: تذهيب التهذيب، ٩٨٧
  .٢٧٦: الكمال

  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ١(
وهو موضعان أحدمها بالكوفة وإليه ينسب : نسبة إىل قطوان: القطواين، بفتح القاف والطاء والواو) ٢(

  .خالد بن خملد
  ).اللباب(

، خالصة ١٢٤ / ٨: ، ذيب التهذيب١١٣ / ٣:  تذهيب التهذيب،١٠٥٧: خ: ذيب الكمال* * 
  .٢٩٥: تذهيب الكمال

  ".التقريب " زيادة من ) ٣(
(*)  

)١٣/١٤٢(  

  

  ، وأبا املغرية اخلوالين، وأمحد)١(حممد بن محري السليحي : مسع
  .ابن خالد الوهيب، وعتبة بن السكن، وأبا اليمان، ومل يرحل يف احلديث

ثقة، وأبو بكر بن أيب عاصم، وأبو عوانة، وأبو حممد بن زبر، وخيثمة بن : ي، وقالالنسائ: حدث عنه
  .سليمان، وآخرون

  .تويف أيضا سنة اثنتني وسبعني ومئتني
  

 بن يزيد التميمي، البغدادي، االمام احملدث، أبو احلسن، علي بن داود) ٢] (ق * [  القنطري - ٧٤
  .القنطري، االدمي احلافظ



عبد اهللا االنصاري، وآدم بن أيب إياس، وعبد اهللا بن صاحل الكاتب، وسعيد بن أيب مرمي، حممد بن : مسع
  .وطبقتهم

، وحممد بن أمحد احلكمي، وإمساعيل )٣(ابن ماجة، وإبراهيم احلريب، رفيقه، واهليثم الشاشي : حدث عنه
  .الصفار، وآخرون

  ).٤(وثقه أبو بكر اخلطيب 
  .ومئتنيتويف سنة اثنتني، أيضا، وسبعني 

__________  
  .ضبطت يف االصل بفتح السني: السليحي) ١(

بفتح السني وكسر : أا بضم السني، وفتح الالم، وسكون الياء، وقيل: ١٣١ / ٢": اللباب " وجاء يف 
  .وهي إىل سليح بطن من قضاعة: الالم

 ذيب ،٨٧ / ٥: ، املنتظم٤٢٥ - ٤٢٤ / ١١: ، تاريخ بغداد١٨٥ / ٦: اجلرح والتعديل* 
، خالصة تذهيب ٣١٧ / ٧: ، ذيب التهذيب٦١ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب٩٦٨: خ: الكمال
  .٢٧٣: الكمال

  ".التقريب " زيادة من ) ٢(
  .نسبة إىل الشاش، وهي مدينة وراء ر سيحون: الشاشي) ٣(
  ).اللباب(
  .٤٢٤ / ١١: تاريخ بغداد) ٤(

(*)  

)١٣/١٤٣(  

  

  . الوراق البغدادية، الورع، الغازي، فارس االسالم، عيسى بن جعفراالمام، احلج*  الوراق - ٧٥
  .أبا بدر، وشبابة: مسع
  .احملاملي، وابن املنادي، وإمساعيل الصفار: وعنه

  .أيضا) ١(تويف سنة اثنتني 
  

  . بن يزيد البغدادي العطارالشيخ، احملدث، احلجة، أبو علي، احلسن بن إسحاق* *  العطار - ٧٦
ر بن شبيب املسلي، وزيد بن احلباب، واحلسن بن موسى االشيب، وحممد بن بكري عم: يروي عن

  .احلضرمي، وأيب نعيم، وعدة



  .روى عنه، حممد بن خملد، وأبو العباس االصم، وإمساعيل الصفار
  ).٢(ثقة : وقال اخلطيب
  .مات يف صفر سنة اثنتني وسبعني ومئتني: قال ابن قانع

  حدثنا االصم، حدثنا: رييف، قالأخربنا أبو سعيد الص: اخلطيب
__________  

  .٢٤٨ - ٢٤٧ / ١: ، طبقات احلنابلة١٦٩ - ١٦٨ / ١١: تاريخ بغداد* 
  .سنة اثنتني وسبعني ومئتني: أي) ١(

  .٨٦ / ٥: ، املنتظم٢٨٦ / ٧: تاريخ بغداد* * 
  .٢٨٦ / ٧: تاريخ بغداد) ٢(

(*)  

)١٣/١٤٤(  

  

كنا يف البحر سائرين إىل إفريقية، : دالرمحن بن هارون، يقولمسعت عب: احلسن بن إسحاق العطار، قال
أمين، معه : الربطون، ومعنا صيب صقليب يقال له: فركدت علينا الريح، فأرسينا إىل موضع يقال له: قال

: يصطاد به السمك، فاصطاد مسكة حنوا من شرب، أو أقل، فكان على صنيفته اليمىن مكتوب) ١(شص 
  .ال إله إال اهللا

  .حممد رسول اهللا: وصنيفة أذا اليسرى مكتوب) ٢(لى قذاهلا وع
وكان أبني من نقش على حجر، وكانت السمكة بيضاء، والكتابة سوداء، كأنه كتب حبرب، قال، 

  ).٣(فقذفناها يف البحر، ومنع الناس أن يصيدوا من ذلك املوضع حىت أوغلنا 
  .قزاز، أخربنا أبو بكر اخلطيب، فذكرهاأخربنا الكندي، أخربنا ال: أنبأنا املسلم بن حممد

  
  .االمام، احلافظ، البارع، أبو إسحاق االصبهاين، مفيد اجلماعة ببغداد *  إبراهيم بن أورمة- ٧٧

حممد بن بكار بن الريان، وصاحل بن حامت بن وردان، وعاصم بن النضر، وعبيداهللا بن معاذ، : حدث عن
  .طبقتهموعباس العنربي، وعمرو بن علي الفالس، و

__________  
  .ردئ التمر: ومعناه" شيص : " يف االصل) ١(

  .وهذا ال يستقيم مع سياق الكالم
  .حديدة عقفاء يصاد ا السمك: والشص، بكسر الشني وفتحها، وتشديد الصاد



  .مجاع مؤخر الرأس: القذال) ٢(
  .٢٨٦ / ٧: تاريخ بغداد) ٣(
، تذكرة ٥٧ - ٥٦ / ٥: ، املنتظم٤٤ - ٤٢  /٦: ، تاريخ بغداد٨٨ / ٢: اجلرح والتعديل* 

  ، شذرات٢٧٧، طبقات احلفاظ، ٣٣ / ٢، عرب املؤلف، ٦٢٩ - ٦٢٨ / ٢: احلفاظ
  .١٥١ / ٢: الذهب

(*)  

)١٣/١٤٥(  

  

  .أبو بكر بن أيب الدنيا، وحممد بن حيىي بن مندة، وأبو بكر ابن الباغندي، وآخرون: روى عنه
  .قال الدارقطين، هو ثقة، حافظ نبيل

  .ما رأينا يف معناه مثله، مرض وكان ينتخب على عباس الدوري: بن املنادي: وقال أبو احلسني
فاق إبراهيم بن أورمة أهل عصره يف املعرفة واحلفظ، وأقام بالعراق يكتبون : قال أبو نعيم احلافظ

  .بفائدته
  .مل ينتشر حديثه، النه مات قبل حمل الرواية: قلت

  .عاش مخسا ومخسني سنة
  .مات يف أواخر سنة ست وستني ومئتني رمحه اهللا: ل ابن املناديقا

، أخربنا ابن احلرستاين، أخربنا ابن املسلم، أخربنا ابن طالب، أخربنا ابن )١(أخربنا عمر بن عبد املنعم 
مجيع، حدثنا طاهر بن حممد بالبصرة، حدثنا احلسن بن علي السراج، حدثنا إبراهيم بن أورمة، حدثنا 

أن : - رضي اهللا عنه - بن معاذ، حدثنا أيب، حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس عبيد اهللا
  ).٢" (ى عن الوصال " النيب صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  .١٠٧: ق: خ: املؤلف" مشيخة " ترمجته يف ) ١(
  .إسناده صحيح) ٢(

، و ٢٤٧، و ٢٣٥، و ٢١٨، و ٢٠٢، و ١٧٣، و ١٧٠ / ٣: وأخرجه من حديث أنس أمحد
: ، يف الصيام)١١٠٤: (باب الوصال، ومسلم: ، يف الصوم١٧٦ / ٤: ، والبخاري٢٨٩، و ٢٧٦

هو املواصلة يف : والوصال): ٧٧٨: (، والترمذي٨ / ٢: باب النهي عن الوصال يف الصوم، والدارمي
  .الصوم، بأن يصوم يومني أو ثالثة ال يفطر فيها

(*)  



)١٣/١٤٦(  

  

احلافظ، الكبري، أبو داود، احلراين، الطائي، : ابن حيىي بن درهم) ١] (س  * [ ان بن سيف سليم- ٧٨
  .موالهم، حمدث حران

يزيد بن هارون، وجعفر بن عون، وسعيد بن عامر، وبكر بن عبد اهللا السهمي، واحلسن بن حممد : مسع
  .د، وطبقتهمبن أعني، ووهب بن جرير، وحماضر ابن املورع، ويعقوب بن إبراهيم بن سع

  .وعين بالعلم الشريف، وبرع فيه
  .وجوده

  .ثقة: النسائي كثريا، وقال: روى عنه
وأبو عروبة، وأبو عوانة، ومكحول البريويت، وأبو نعيم بن عدي، وحممد بن املسيب االرغياين، وأبو 

د بن علي حممد بن سعيد احلراين، وأمحد بن عمرو الرملي، وهاشم بن أمحد بن مسرور، وحفيده أمح
  .حممد بن سليمان، وعدة

  .مات يف شعبان سنة اثنتني وسبعني ومئتني: قال ابن عقدة
أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد حضورا، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا أبو نصر 

سليمان بن بن طالب، أخربنا أبو احلسن بن مجيع، حدثنا هاشم بن أمحد أبو الوليد النصييب، حدثنا 
حدثين ابن عباس، : سيف، حدثنا أبو عتاب سهل بن محاد، حدثنا عزرة بن ثابت، عن عمرو ابن دينار

  تابعوا بني: " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قال
__________  

، ٥٠ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٥٤٣ - ٥٤٢: خ: ، ذيب الكمال١٢٢ / ٤: اجلرح والتعديل* 
، طبقات ١٩٩ / ٤: ، ذيب التهذيب٥٠ / ٢: ، عرب املؤلف٥٩٤ - ٥٩٣ / ٢: اظتذكرة احلف

  .١٦٢ / ٢: ، شذرات الذهب١٥٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٢: احلفاظ
  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ١(

(*)  

)١٣/١٤٧(  

  

  ).١" (احلج والعمرة، فإما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكري خبث احلديد 
  .حديث حسن عال من املوافقات، أخرجه النسائي عن سليمان ابن سيفهذا 

، وأمحد )٤(، وأبو عتبة احلجازي )٣(، وأمحد بن عصام )٢(أمحد بن عبد اجلبار العطاردي : ومات فيها



، وحممد )٧(، وحممد بن عبيد بن املنادي )٦(، وحممد ابن عبد الوهاب الفراء )٥(بن مهدي بن رستم 
  ).٨(بن عوف الطائي 

  
الشيخ املعمر، املسند، أبو يعلى املسمعي البصري، مث البغدادي، : ابن عيسى *  حممد بن شداد- ٧٩

  .املتكلم املعتزيل، امللقب بزرقان
  .آخر من حدث عن حيىي بن سعيد القطان، وأيب زكري حيىي بن حممد املدين

__________  
  .إسناده صحيح) ١(

 باب فضل املتابعة بني احلج والعمرة، من طريق أيب داود حدثنا :، يف احلج١١٥ / ٥: وأخرجه النسائي
  .أبو عتاب، ذا االسناد

، وصححه ابن خزمية، وابن ١١٥ / ٥: ، والنسائي)٨١٠: (ويف الباب عن ابن مسعود عند الترمذي
  ).٩٦٧: (حبان

  .٢٥ / ١، وامحد، )٢٨٨٧: (وعن عمر عند ابن ماجة
: ، برقم)٤١: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣) (٤٣: (، برقم)٥٥: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢(
تقدمت االشارة إليه يف الصفحة، ) ٥) (٢: (، ت)٥٨: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ٤) (٢٥(
  )٣: (، ت)٥٨(
، )٥٨: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ٧) (٦: (، ت)٥٨: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ٦(

: ، تذكرة احلفاظ٢١٢ / ٣: اللباب) * ٤: (، ت)٥٨: ( االشارة إليه يف الصفحةتقدمت) ٨) (٧: (ت
 - ١٤٨ / ٣: ، الوايف بالوفيات٥٧٩ / ٣: ، يف اية ترمجة الديرعاقويل، ميزان االعتدال٦٠٢ / ٢

١٤٩.  
(*)  

)١٣/١٤٨(  

  

  .عباد بن صهيب، وروح بن عبادة، ومجاعة: وحدث عن
  .م بن أمحد القاضي، وأبو بكر الشافعي، وغريهماحلسني بن صفوان، ومكر: حدث عنه

  .ال يكتب حديثه: ضعيف جدا، كان الدارقطين يقول: قال أبو بكر الربقاين
  .مات سنة مثان وسبعني ومئتني: قال أبو بكر الشافعي

  .تويف سنة تسع وسبعني: وقال أبو العباس بن عقدة



أخذت : حدثنا أبو اهلذيل العالف، قال: قال: الياهباملرة، فمن ب) ١" (الغيالنيات " حديثه عال يف : قلت
ما أنا عليه من العدل والتوحيد عن عثمان الطويل، وأخربين أنه أخذه عن واصل بن عطاء، وأخذه عن 
عبد اهللا ابن حممد بن احلنفية، وأخذه من أبيه، وأخربه أنه أخذه عن أبيه علي، وأنه أخذه عن رسول اهللا 

  . وأخربه أن جربيل نزل به عن اهللا تعاىل- صلى اهللا عليه وسلم -
  .رواه مجاعة عن زرقان، فهو متهم به

  
احملدث، املعمر، أبوعمران البغدادي، احلريف الوشاء، أحد الضعفاء  *  موسى بن سهل بن كثري- ٨٠

  .الذين حيتمل حاهلم
__________  

ن إبراهيم الشافعي املتوىف سنة فوائد حديثيه من حديث أيب بكر حممد بن عبد اهللا ب: الغيالنيات) ١(
، إمالء عن شيوخه، رواية أيب طالب حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيالن البزار املتوىف سنة ) ه٣٥٤(
  ). ه٣٥٤(
  ).١٢١٤ / ٢: كشف الظنون: انظر(
 ١٠: ، ذيب التهذيب٦٠ / ٢: ، عرب املؤلف٢٠٦ / ٤، ميزان االعتدال ٤٨ / ١٣: تاريخ بغداد* 
  .١٧٢ / ٢، شذارت الذهب، ١١٩ / ٦: ان امليزان، لس٣٤٨/ 

(*)  

)١٣/١٤٩(  

  

  .إمساعيل بن علية، وإسحاق االزرق، فكان آخر من حدث عنهما: مسع
  .أيب بدر السكوين، وعلي بن عاصم، ويزيد بن هارون، ومجاعة: ومسع أيضا من

ن االشناين، وأبو بكر عثمان بن أمحد بن السماك، وأمحد بن عثمان االدمي، وعمر بن احلس: روى عنه
  .الشافعي، وآخرون

  .ضعفه الدارقطين
  .ضعيف جدا: وقال الربقاين

  ).١" (الغيالنيات " حديثه أعلى شئ يف : قلت
  .مات يف ذي القعدة سنة مثان وسبعني ومئتني

  
 بن منيب ابن االمام، احلافظ، حمدث مرو، أبو الدرداء، عبد العزيز) ٢] (ق * [  ابن منيب - ٨١



  .املروزيسالم 
عبيد اهللا بن موسى، وعثمان بن اهليثم املؤذن، وأيب عبدالرمحن املقرئ، وعلي بن احلسني بن : حدث عن

  .واقد، وعبدان بن عثمان، وأصبغ بن الفرج، وحيىي بن بكري، وخلق
  ، وابن ماجه، فيما قاله ابن"اليوم واليلة : " النسائي يف: وعنه

__________  
يف السماء " موسى بن سهل الوشاء الذي حديثه يف الغيالنيات : " ٢٠٦ / ٤" امليزان " وقال يف ) ١(

  ".علوا 
: خ: ، ذيب الكمال٤٥١ - ٤٥٠ / ١٠: ، تاريخ بغداد٣٩٨ - ٣٩٧ / ٥: اجلرح والتعديل* 

 - ٣٦٠ / ٦: ، ذيب التهذيب٣٦ / ٢: ، عرب املؤلف٢٤٤ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٨٤٦
  .١٥٣ / ٢: ، شذرات الذهب٢٤١: ، خالصة تذهيب الكمال٣٦١

  ".التقريب " زيادة من ) ٢(
(*)  

)١٣/١٥٠(  

  

  .عساكر، ومل نره، واحلسن بن سفيان، وحممد بن عقيل البلخي، واحلسني احملاملي، وآخرون
  .صدوق: قال أبو حامت

  .تويف بعد سنة سبع وستني ومئتني: قيل
  .تويف فيها: وقيل

  
 بن عبد االمام، احملدث، املتقن، أبو القاسم، يزيد بن حممد) ١] (د، س * [  ابن عبد الصمد - ٨٢

  .الصمد الدمشقي، موىل بين هاشم
أبا مسهر، وأبا بكر احلميدي، وأبا اليمان، وأبا اجلماهر، وعبد اهللا بن يزيد بن راشد املقرئ، وآدم : مسع

  .بن أيب إياس، وسليمان بن حرب، وحيىي الوحاظي، ويسرة بن صفوان، وطبقتهم
 وأبو زرعة النصري رفيقه، وأبو علي - وهو من أقرانه -أبو داود، والنسائي، وأبو حامت : وعنه

: احلصائري، وابن جوصا، وأبو عوانة، وأبو العباس االصم، وابن حذمل، وخلق، وابن أيب حامت، وقال
  ).٢(صدوق ثقة 

  وقد اجتمع بالربيع املرادي فأكرمه، وأجلسه معه على سريره، وألقى
__________  



 ب، ذيب ١٨٨ - ب ١٨٧ / ١٨: خ: ، تاريخ ابن عساكر٢٨٩ - ٢٨٨ / ٩: اجلرح والتعديل* 
، أخبار سنة ٥٨ / ٢: ، عرب املؤلف١٨٠ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٥٤١ - ١٥٤٠: خ: الكمال

، خالصة تذهيب )٢٧٦ أو ٢٧٥(، وفيه وفاته سنة ٣٥٨ - ٣٥٧ / ١١: ، ذيب التهذيب)٢٧٦(
  ).٢٧٦(، أخبار سنة ١٧٠ / ٢: ، شذرات الذهب٤٣٤: الكمال

  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ١(
  .٢٨٩ / ٩: اجلرح والتعديل) ٢(

(*)  

)١٣/١٥١(  

  

ينبغي لك أن ! يا أبا القاسم : عليه مسألة يف الفقه، من كالم الشافعي، فأجابه بغري قول الشافعي، فقال
  .تنظر يف الفقه

  .ني ومئةمولده سنة مثان وتسع: قلت
  ).٢٧٦(وتويف بدمشق يف شوال سنة 

  .هو صاحب اجلزء العايل الذي رواه ابن غالب القواس): ١(حممد بن يزيد : ابنه
  ).٢(تويف سنة تسع وتسعني ومئتني 

  
 بن جندة احلوطي، احملدث، العامل، أبو عبد اهللا، أمحد بن عبد الوهاب) ٣] (س * [  احلوطي - ٨٣

  .ةاحلمصي، نزيل مدينة جبل
أباه، وأمحد بن خالد الوهيب، وجنادة بن مروان، وأبا املغرية اخلوالين، وعلي بن عياش، ومجاعة : مسع

  ، وعلي بن سراج، وعبد"اليوم والليلة : " النسائي يف: روى عنه
__________  

  ، شذرات٢٢٠ / ٥: ، الوايف بالوفيات١١٣ / ٢: عرب املؤلف: انظر ترمجته يف) ١(
  .٢٣٢ / ٢: الذهب

  .صفوان بن صاحل وطبقته: روى عن": " عربه " وقال الذهيب يف ) ٢(
  ".وكان صدوقا وقع لنا جزء من حديثه 

 / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٣١: خ: ، ذيب الكمال٤٠٢ / ١: ، اللباب"حوط : " معجم البلدان* 
  .٩: ، خالصة تذهيب الكمال)٢٨١(، وفيه وفاته سنة ٥٨ / ١: ، ذيب التهذيب١٩
  .نسبة إىل حوط: وطي، بفتح احلاء، وسكون الواو، وكسر الطاءواحل



  ".والظن أا من قرى محص أو جبلة ": " اللباب " قال صاحب 
  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ٣(

(*)  

)١٣/١٥٢(  

  

  .الصمد بن سعيد القاضي، وأبو القاسم الطرباين، ومجاعة
  .ر عنهلقيه الطرباين يف سنة تسع وسبعني ومئتني، فأكث

  
  :و

 بن يزيد بن فصيل احملدث، أبو عبد اهللا احلوطي، نسيب الذي قبله، سكن  أمحد بن عبدالرحيم- ٨٤
  .أيضا جبلة
  .، وعلي بن عياش، ومجاعة)١(أيب املغرية، وأيب اليمان، وحممد بن مصعب القرقساين : وروى عن

  .أبو القاسم الطرباين، وجعفر بن حممد بن هشام، ومجاعة: وعنه
  .ن حيا يف سنة تسع وسبعني أيضاكا
  

  .عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم بن كثري*  ابن الدورقي - ٨٥
  االمام، احملدث، أبو

  .العباس ابن احلافظ الدورقي
  .عفان، ومسلم، وابن الوليد، وأمحد بن نصر اخلزاعي، وطائفة: حدث عن

__________  
مدينة على الفرات واخلابور :  نسبة إىل قرقيسيا:القرقساين، بفتح القافني وسكون الراء بينهما) ١(

  ).اللباب: (بالقرب من الرقة
، ٣٥٥ - ٣٥٤ / ٥: ، االنساب٣٧٢ - ٣٧١ / ٩: ، تاريخ بغداد٦ / ٥: اجلرح والتعديل* 

  .٥١٢ / ١: ، اللباب١٠٢ / ٥: املنتظم
د خبوزستان، والثاين إىل أحدمها بل: نسبة إىل شيئني: والدورقي، بفتح الدال، وسكون الواو، وفتح الراء

  .لبس القالنس الدورقية، واختلف يف نسبة عبد اهللا بن أمحد هذا إىل أيهما
  ).انظر اللباب(

(*)  



)١٣/١٥٣(  

  

حممد بن جنيح وأمحد بن خزمية، وعبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، وابن قانع، وأمحد بن جعفر بن : وعنه
  ).١(محدان السقطي 
  ).٢(إيل جزء من حديثه، وكان صدوقا كتب : قال ابن أيب حامت
  .وثقة الدارقطين

  ).٢٧٦(تويف سنة 
  .ورخه مجاعة يف ربيع االول منها

  
  .احلافظ االمام، احلسني بن احلسن الرازي*  أبو معني - ٨٦
سعيد بن أيب مرمي، وأبا سلمة موسى بن إمساعيل، وأبا توبة، وأمحد بن يونس، ونعيم بن محاد، : مسع

  .من حيىي بن بكري" املوطأ " ، وطبقتهم، ومسع وحيىي بن معني
  عبدالرمحن بن أيب حامت، وأبو نعيم بن عدي، وحممد: أخذ عنه

ابن الفضل احملمد أباذي، وأمحد بن تشمرد، ويوسف بن إبراهيم اهلمذاين، وحفص بن عمر االردبيلي، 
  .وآخرون

  .قال أبو عبد اهللا احلاكم
  .هو من كبار حفاظ احلديث

  .ن أيب حامت كما قلناومساه اب
  .حممد بن احلسني، واالول أصح): ٣" (الكىن " ومساه أبو أمحد احلاكم يف 

__________  
  .املتاع: نسبة إىل بيع السقط، وهو رد: السقطي، بفتح السني والقاف، وكسر الطاء) ١(
  .انظر اللباب(

  .٦ / ٥اجلرح والتعديل ) ٢) (ولسان العرب
  ,٤٩ / ٢: ، عرب املؤلف٦٠٧ - ٦٠٦ / ٢: ذكرة احلفاظ، ت٣ ٥٠اجلرح والتعديل * 

  .١٦٢ / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٩، طبقات احلفاظ ٥٠
  (*)؟ ؟ ؟ ؟ : ، ومل يتعقبه كما فعل٧٢: خ": املقتىن يف الكىن : " وذكره املؤلف يف) ٣(

)١٣/١٥٤(  

  



  .تويف سنة اثنتني وسبعني ومئتني
 بن علي، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا علي بن أمحد ، أخربنا جعفر)١(أخربنا عيسى بن أيب حممد 

، أخربنا عبد اهللا بن علي السفين بأردبيل، أخربنا حيىي بن حممد البزار، حدثنا حفص بن عمر )٢(بسراي 
  .احلافظ، حدثنا أبو معني الرازي، حدثنا عبد السالم بن مطهر

ا أكلت رغيفا سد بطين، وشربت كوزا إذ): ٣(قال صفوان : حدثنا حفص، عن هشام، عن احلسن، قال
  .من ماء، فعلى الدنيا وأهلها العفاء

  
 بن اخلليل بن حرب القرشي النوفلي، االمام، احملدث، اجلوال، أبو عبد اهللا أمحد*  القومسي - ٨٧

  .موالهم القومسي
  .سدأيب النضر، وعبيد اهللا بن موسى، وأيب عبد الرمحن املقرئ، ومعلى بن أ: حدث بأصبهان عن

  .حممد بن إبراهيم بن يزيد الزهري، والفضل بن اخلصيب، وعمر بن عبد اهللا بن حسن، وآخرون: وعنه
__________  

  .١١٠: ق: خ": مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ١(
) سراو: (باهلاء، وانظر معجم البلدان" بسراة : " ٦٠٧ / ٢: كذا االصل، بالياء ويف تذكرة احلفاظ) ٢(

  ).سراة(و 
غلب على الظن أنه أبو عبد اهللا صفوان بن سليم الزهري املدين، االمام الثقة احلافظ الفقيه الذي ي) ٣(

  .، من هذا الكتاب٣٦٤ص : تقدمت ترمجته يف اجلزء اخلامس
: ، تذهيب التهذيب٢١: خ: ، ذيب الكمال٤٢ / ١: ، طبقات احلنابلة٥٠ / ٢: اجلرح والتعديل* 
 ١: ، لسان امليزان٢٩ - ٢٨ / ١: ، ذيب التهذيب٩٦ / ١: دال، ميزان االعت١١ - ١٠ / ١: خ
 /١٦٧.  

مدينة كبرية يف ذيل جبال : نسبة إىل قومس: والقومسي، بضم القاف وسكون الواو، وكسر امليم
  .طربستان

  ).اللباب، وياقوت: انظر(
(*)  

)١٣/١٥٥(  

  

  ).١(كذبه أبو زرعة، وأبو حامت مجيعا، وادعى لقي مجاعة 
  . مردويه، فيه لنيقال ابن



  
، أبو عبد اهللا، حممد ابن )٣(االمام، احلافظ، الثبت، قاضي عكربى ) ٢] (ق  * [  أبو األحوص- ٨٨

  .اهليثم بن محاد بن واقد، الثقفي موالهم البغدادي، املشهور بأيب االحوص
  أيب نعيم، ومسلم بن إبراهيم، وعبد اهللا بن رجاء،: حدث عن

 العزيز االويسي، وموسى بن داود الضيب، وحممد بن كثري الصنعاين، وعارم، وسعيد بن أيب مرمي، وعبد
  .والقعنيب، وأيب الوليد، وسعيد بن عفري، وأيب جعفر النفيلي، وحممد بن عائذ الكاتب، وطبقتهم

  .وله رحلة واسعة، ومعرفة تامة
اعد، وأبو عوانة، ، وموسى بن هارون، وابن ص)٤(ابن ماجة حديثا واحدا يف االستسقاء : روى عنه

  .وعثمان بن السماك، وأبو بكر النجاد، وأبو بكر الشافعي، وأبو بكر بن مالك االسكايف، وآخرون
__________  

  .٥٠ / ٢: اجلرح والتعديل: انظر) ١(
، ٦ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٢٨١: خ: ، ذيب الكمال٣٦٤ - ٣٦٢ / ٣: تاريخ بغداد* 

، ٤٩٩ - ٤٩٨ / ٩: ، ذيب التهذيب٦٣ / ٢:  عرب املؤلف،٦٠٦ - ٦٠٥ / ٢: تذكرة احلفاظ
  .١٧٥ / ٢:: ، شذرات الذهب٣٦٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦٤ - ٢٦٣: طبقات احلفاظ

  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ٢(
بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة : عكربى، بضم العني وسكون الكاف وفتح الباء والراء) ٣(

  .فراسخ
  ).وت، واللبابياق: انظر(
  .، وسيذكره املصنف بعد قليل)١٢٧٠(رقم ) ٤(

(*)  

)١٣/١٥٦(  

  

  .كان من احلفاظ الثقات: قال أبو احلسن الدارقطين
  .تويف بعكربى يف مجادى االوىل سنة تسع وسبعني ومئتني، رمحه اهللا: قلت

 القشريي، أخربنا عبداحلميد ، أنبأنا القاسم بن أيب سعد، أخربنا أبو االسعد)١(أخربنا أمحد بن هبة اهللا 
  وأخربنا): ح(بن عبدالرمحن، 

أخربنا أبو نعيم : أمحد، عن ابن السمعاين، أخربنا عبد اهللا بن الفراوي، أخربنا عثمان بن حممد، قاال
: ، أخربنا أبو عوانة احلافظ، حدثنا أبو األحوص قاضي عكربى، وحممد بن حيىي، قاال)٢(املهرجاين 



لربيع، حدثنا ابن إدريس، حدثنا حصني، عن حبيب بن أيب ثابت، عن ابن عباس، حدثنا احلسن ابن ا
هلم ) ٣(لقد جئتك من عند قوم ما يتزود هلم راع، وال خيطر ! يا رسول اهللا : جاء أعرايب فقال: قال

  .فحل
  ".ائث اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريا طبقا غدقا عاجال غري ر: " فصعد املنرب، فحمد اهللا، مث قال

  .مث نزل
  .قد أحيينا: فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إال قال

  .عن أيب االحوص) ٤(أخرجه ابن ماجة 
__________  

  .٢١: ق: خ": مشيخته : " ترمجه املؤلف يف) ١(
  .١: ، ت)٤٦: (ونقلت بعضها يف الصفحة

أحدمها مدينة أسفرايني، :  شيئنينسبة إىل: املهرجاين، بكسر امليم، وسكون اهلاء، وفتح الراء واجليم) ٢(
  .املهرجان: ويقال هلا

  .اجلد: والثاين
  .اللباب(

  ).ياقوت: وانظر
  .ما حيرك ذنبه هزاال لشدة القحط واجلدب: أي: ال خيطر هلم فحل) ٣(

  .إذا رفعه ومطه: خطر البعري بذنبه خيطر: يقال
  .وإمنا يفعل ذلك عند الشبع والسمن

  .اء يف الدعاء يف االستسقاء، باب ما ج)١٢٧٠: (رقم) ٤(
  ".وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات : " ٨١ورقة ": الزوائد " قال البوصريي يف 

  .كذا قال مع أن حبيب بن أيب ثابت مدلس وقد عنعن
(*)  

)١٣/١٥٧(  

  

 اهلمداين البغدادي، املتكلم، ويعرف العالمة، الثقه، أبو حممد، القاسم بن احلسن*  الصائغ - ٨٩
  .بالصائغ

  .يزيد بن هارون، وعبد اهللا بن بكر السهمي: مسع
  .ابن جماهد، واهليثم الشاشي، وعلي بن إسحاق املادرائي، وآخرون: وعنه



  ).١(وثقه اخلطيب 
  ).٢(وتويف مبصر يف سنة اثنتني وسبعني ومئتني 

  .هذا ال أعرفه
  

  .أحد علماء احلديث: كثري بن شهاب القزويين* *  القزويين - ٩٠
  .مد بن سابق القزويين، وعبد اهللا بن اجلراححم: روى عن

  .حممد بن خملد، وإمساعيل الصفار، وأبو جعفر بن البختري، وأبو احلسن القطان: وعنه
__________  

  .٤٣٣ - ٤٣٢ / ١٢: تاريخ بغداد* 
  .٤٣٢ / ١٢: تاريخ بغداد) ١(
شرقي يف شارع باب اخلراسان مات يف سنة اثنتني وسبعني ومئتني يف اجلانب ال: " يف تاريخ بغداد) ٢(

  .حذاء مرتل بين إشكاب
  ".انه مات مبصر : وقال ابن قانع

وفاته مبصر، ال أنه جيهل املترجم، إذ وصفه بكونه ثقة يف " هذا ال أعرفه : " ولعل الذهيب قصد بقوله
  .بداية الترمجة، ونقل عن اخلطيب توثيقه

  .٤٨٥ - ٤٨٤  /١٢: ، تاريخ بغداد١٥٣ / ٧: اجلرح والتعديل* * 
(*)  

)١٣/١٥٨(  

  

  ).١(صدوق، كتبت عنه بقزوين : قال عبدالرمحن بن أيب حامت
  .مات أيضا سنة اثنتني وسبعني ومئتني: قلت
  

 بن إمساعيل بن سهل القرشي، موالهم االمام، احلافظ، أبو إسحاق، إمساعيل بن إسحاق*  ترجنة - ٩١
  .الكويف، نزيل مصر

 بن القاسم االسدي، وأيب نعيم، وطلق بن غنام، وإسحاق السلويل، جعفر بن عون، وحممد: حدث عن
  .وسعيد بن أيب مرمي، وخلق

هو صدوق : ابن خزمية، والطحاوي، وابن زياد النيسابوري، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وقال: روى عنه
)٢.(  



  .أصابه فاجل، مث مات بعد يسري، يف مجادى االوىل سنة سبعني ومئتني: وقال ابن يونس
  

  .احملدث، االمام، الثقة، أبو احلسن النسائي، مث البغدادي البزاز: ابن املغرية * *  علي بن سهل- ٩٢
__________  

  .١٥٣ / ٧: اجلرح والتعديل) ١(
 ٣:  أ، ذيب بدر ؟ ن٤١٤ - ب ٤١٣ / ٢: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٥٨ / ٢: اجلرح والتعديل* 
 /١٧ - ١٦.  
  . ؟٨  /٢: اجلرح والتعديل) ٢(

، ٢٢٥ / ١: ، طبقات احلنابلة٤٣٠ - ٤٢٩ / ١١: ، تاريخ بغداد١٨٩ / ٦: اجلرح والتعديل* * 
 / ٣: ، ميزان االعتدال٦٣ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب٩٧٢: خ: ، ذيب الكمال٨٣ / ٥: املنتظم
  .٢٧٤: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٠ - ٣٢٩ / ٧: ، ذيب التهذيب١٣١

(*)  

)١٣/١٥٩(  

  

ا بدر السكوين، وعبد الوهاب بن عطاء، وحممد بن عبيد، وحيىي بن أيب بكري، وعبيد اهللا بن أب: مسع
  .موسى، وعدة

  .ابن صاعد، وعلي بن عبيد احلافظ، وحممد بن أمحد احلكيمي، وإمساعيل الصفار، ومجاعة: وعنه
  ).١(صدوق : قال ابن أيب حامت

  .تويف يف صفر سنة إحدى وسبعني ومئتني: قلت
  .، وأخوه)٢(لي بن سهل الرملي ع: ومر
  

  .، بن عيسى ابن الطباعاحملدث، الصادق، املسند، أبو بكر، حممد بن يوسف*  ابن الطباع - ٩٣
  .يزيد بن هارون، وحممد بن مصعب القرقساين وعبيد اهللا ابن موسى، وطبقتهم: حدث عن

مد بن العباس، بن جنيح، القاضي احملاملي، وحممد بن خملد، وأمحد بن عثمان االدمي، وحم: وعنه
  .وآخرون

  ).٣(وثقه اخلطيب 
  .صدوق: وقال الدارقطين

__________  



  .١٨٩ / ٦: املصدر السابق) ١(
  ).١٤٥(وردت ترمجته يف اجلزء الثاين عشر من هذا الكتاب، ترمجة رقم ) ٢(
 - ٢٤٣ / ٥: ، الوايف بالوفيات٣٢٦ / ١: ، طبقات احلنابلة٣٩٥ - ٣٩٤ / ٣: تاريخ بغداد* 

٢٤٤.  
  .٣٩٤ / ٣: تاريخ بغداد) ٣(

(*)  

)١٣/١٦٠(  

  

  .سنة مخس وسبعني ومئتني: تويف سنة ست وسبعني، وقيل
  

  .صاحب التصانيف يف النجوم واهلندسة: املنجم، جعفر بن حممد البلخي*  أبو معشر - ٩٤
  .ةكان حمدثا، فمكر به، ودخل يف النجوم، وقد صار ابن نيف وأربعني، مث جاوز املئ: قيل

  .ومات يف رمضان سنة اثنتني وسبعني ومئتني
  .وقد ضربه املستعني لكونه أصاب يف أمر قبل أن يقع

، "طبائع البلدان : " ، وكتاب"القرانات " ، وكتاب "املواليد " ، وكتاب "الزيج : " وصنف كتاب
  .وأشياء كثرية من كتب اهلذيان

  
 ابن سامل، ، شيخ احلرم، أبو جعفر، حممد بن إمساعيلاالمام، احملدث، الثقة) ١] (د * * [  الصائغ - ٩٥

  .القرشي، العباسي، موىل املهدي، البغدادي، نزيل مكة
  .أباه، وأبا أسامة، وأبا داود احلفري، وروح بن عبادة، وحجاج ابن حممد االعور، وعدة: مسع

__________  
 / ١١: ، البداية والنهاية٣٥٩ - ٣٥٨ / ١: الفن الثاين، وفيات االعيان: املقالة السابقة: الفهرست* 

  ).٢٧١(، أخبار سنة ١٦١ / ٢: ، شذرات الذهب٥١
: ، ذيب الكمال١٠٤ / ٥: ، املنتظم٣٩ - ٣٨ / ٢: ، تاريخ بغداد١٩٠ / ٧: اجلرح والتعديل* * 
: ، خالصة تذهيب الكمال٥٨ / ٩: ، ذيب التهذيب١٨٩ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١١٧٣: خ

٣٢٧.  
  " (*)ذيب التهذيب "  من زيادة) ١(

)١٣/١٦١(  



  

  .أبو داود، وابن صاعد، وابن أيب حامت: حدث عنه
  .وخلق آخرهم عبد اهللا بن احلسن بن بندار، شيخ أيب نعيم احلافظ

  ).١(صدوق : قال ابن أيب حامت
  .كان من أبناء التسعني: قلت

  .مات يف مجادى االوىل سنة ست وسبعني ومئتني
" ، من شيوخ مسلم، الذين روى عنهم يف )٢( أبو حممد إمساعيل بن سامل بن دينار وكان والده احلافظ

  .، لقي عباد بن عباد، وهشيما"صحيحه 
  

 بن جابر البغدادي البالذري، العالمة، االديب، املصنف، أبو بكر، أمحد بن حيىي*  البالذري - ٩٦
  ".التاريخ الكبري " الكاتب، صاحب 

د اهللا بن صاحل العجلي، وعفان، وأبا عبيد، وعلي بن املديين، وخلف بن هوذة بن خليفة، وعب: مسع
  .هشام، وشيبان بن فروخ
  .وهشام بن عمار، وعدة
  .وجالس املتوكل، ونادمه

__________  
  .١٩٠ / ٧: اجلرح والتعديل) ١(
  .٣٠٣ / ١: ، وذيب التهذيب٧٠ / ١: تقريب التهذيب: ترمجته يف) ٢(
 أ معجم ١٣٦ - ب ١٣٥ / ٢: خ: الفن االول، تاريخ ابن عساكر: ثالثةاملقالة ال: الفهرست* 

 - ٢٣٩ / ٨: ، الوايف بالوفيات١٥٧ - ١٥٥ / ١٠: ، فوات الوفيات١٠٢ - ٨٩ / ٥: االدباء
 / ٢:  ذيب بدران٣٢٣ - ٣٢٢ / ١: ، لسان امليزان٦٦ - ٦٥ / ١١: ، البداية والنهاية٢٤١
١١٢.  

  .وهو شجر من فصيلة البطميات: الذال، وكسر الراء، نسبة إىل البالذروالبالذري، بفتح الباء، وضم 
(*)  

)١٣/١٦٢(  

  

  حيىي بن املنجم، وأمحد بن عمار، وجعفر بن قدامة،: روى عنه
  .ويعقوب بن نعيم قرقارة، وعبد اهللا بن أيب سعد الوراق



  .وكان كاتبا بليغا، شاعرا حمسنا، وسوس بأخرة النه شرب البالذر للحفظ
  . مدائح يف املأمون وغريهوله

  .وقد ربط يف البيمارستان، وفيه مات
  .كان يكىن أبا احلسن: وقيل
  .أبا جعفر: وقيل

  .تويف بعد السبعني ومئتني، رمحه اهللا
  .أمري مصر) ١(وكان جده جابر كاتبا للخصيب 

  
ميذ حيىي الفراء االمام، العالمة، االديب، أبو عبد اهللا السمري، الكاتب، تل *  حممد بن اجلهم- ٩٧

  .وراويه
  .يزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء، وجعفر بن عون ويعلى بن عبيد وطبقتهم: مسع

__________  
وميسور ما يرجى * أجارة بيتينا أبوك غيور : هو الذي مدحه أبو نواس برائيته السائرة ومطلعها) ١(

  .لديك عسري وفيها يقول خماطبا زوجته
 ٢: ، تاريخ بغداد٦٦٥ / ٨: تاريخ الطربي* إىل بلد فيها اخلصيب أمري * برحلة ذريين أكثر حاسديك 

، ١٣٨ / ٢: ، اللباب١١٠ - ١٠٩ / ١٨: ، معجم االدباء١٠٩ - ١٠٨ / ٥: ، املنتظم١٦١/ 
 / ٥: ، لسان امليزان١١٣ / ٢: ، طبقات القراء البن اجلزري٣١٤ - ٣١٣ / ٢: الوايف بالوفيات

١١١ - ١١٠.  
(*)  

)١٣/١٦٣(  

  

  موسى بن هارون، وأبو بكر بن جماهد، وإمساعيل: حدث عنه
  .الصفار، وأبو العباس االصم، وأبو سهل بن زياد، وأبو بكر الشافعي، وخلق سواهم

  .ثقة: قال الدارقطين
عن عائذ بن أيب عائذ، صاحب محزة الزيات، ومسع ) ١(أخذ القراءة عرضا : وقال أبو عمرو الداين
  . هشام، وسليمان اهلامشياحلروف من خلف بن

  .ابن جماهد، ومجاعة: أخذ عنه القراءة
  .وكان من أئمة العربية العارفني ا



  .مات يف مجادى اآلخرة، سنة سبع وسبعني ومئتني، وعاش تسعا ومثانني سنة: قلت
  ".الغيالنيات " يقع حديثه عاليا يف 

  
 أبو بكر التميمي، الطرسوسي، الثغري، نزيل ابن يزيد، احلافظ، العامل، اجلوال، *  حممد بن عيسى- ٩٨
  .بلخ

  .أيب عبدالرمحن املقرئ، وأيب نعيم، وأيب اليمان، وعفان وطبقتهم: حدث عن
__________  

  ".عرضا : " القراءة على الشيخ حفظا، أو من كتاب، تسمى عند احملدثني) ١(
  .إال عند من ال يعتد خبالفهم: والرواية ا سائغة عند العلماء

  .١١٠": الباعث احلثيث : " نظرا
: ، ميزان االعتدال٦٠٢ - ٦٠١ / ٢:  ب، تذكرة احلفاظ- أ ٤٢٦ / ١٥: خ: تاريخ ابن عساكر* 
: ، طبقات احلفاظ)٢٨٠(، وفيه وفاته ٢٩٦ / ٤: ، الوايف بالوفيات)٢٧٦(، وفيه وفاته ٦٧٩ / ٣

٢٦٨.  
(*)  

)١٣/١٦٤(  

  

، وأبو العباس الدغويل، ومكي بن عبدان، وحممد بن أمحد بن ابن خزمية، وأبو عوانة االسفراييين: وعنه
  .حمبوب، وعبد اهللا بن إبراهيم بن الصباح االصبهاين، وآخرون

  .مشهور بالرحلة والفهم والتثبت، أخذ عنه أهل مرو: قال احلاكم
  .هو يف عداد من يسرق احلديث: وقال ابن عدي

  .تويف سنة سبع وسبعني ومئتني: قلت
أخربنا الشرف املرسي، أخربنا منصور الفراوي، أخربنا عبد اجلبار ): ١( بن أمحد املشهدي أخربنا حيىي

بن حممد، أخربنا البيهقي، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس احملبويب، حدثنا حممد بن عيسى 
 قال رسول اهللا :الطرسوسي، حدثنا سنيد، حدثنا يوسف بن حممد بن املنكدر، عن أبيه، عن جابر، قال

ال تكثر النوم بالليل، فإن ذلك يدع ! يا بين : قالت أم سليمان لسليمان: "  صلى اهللا عليه وسلم-
  ).٢" (صاحبه فقريا يوم القيامة 

  
  .شيخ الشيوخ، أبو محزة، حممد بن إبراهيم البغدادي الصويف*  أبو محزة البغدادي - ٩٩



__________  
  .١٧٥: خ ق: هبالذ" مشيخة " ترمجته يف ) ١(
) ١٣٣٢(إسناده ضعيف لضعف سنيد وامسه حسني، وشيخه يوسف بن حممد، وأخرجه ابن ماجة ) ٢(

زوائده " باب ما جاء يف قيام الليل من طرق، عن سنيد ذا االسناد، قال البوصريي يف : يف إقامة الصالة
 بن داود، وأورده ابن هذا إسناد ضعيف لضعف يوسف بن حممد بن املنكدر وسنيد: ٢ / ٨٥ورقة " 

ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : من طريق سنيد، وقال" املوضوعات " اجلوزي يف 
 من طريق جعفر بن سنيد عن ١٢١ / ١" الصغري " ويوسف ال يتابع على حديثه، وأخرجه الطرباين يف 

  . سنيدمل يروه عن حممد بن املنكدر اال ابنه يوسف تفرد به: أبيه به، وقال
  : = (*)، الفهرست٣٢٢ - ٣٢٠ / ١٠: ، حلية االولياء٢٩٨ - ٢٩٥: طبقات الصوفية* 

)١٣/١٦٥(  

  

  .جالس بشرا احلايف، واالمام أمحد
  .وصحب السري بن املغلس

  .وكان بصريا بالقراءات
  .وكان كثري الرباط والغزو

  .خري النساج، وحممد بن علي الكتاين، وغري واحد: حكى عنه
عالمة الصويف الصادق أن يفتقر بعد الغىن، ويذل بعد العز، وخيفى بعد الشهرة، : قال: ومن كالمه

  .وعالمة الصويف الكاذب أن يستغين بعد الفقر، ويعز بعد الذل، ويشتهر بعد اخلفاء
من احملال أن حتبه مث ال تذكره، وأن تذكره مث ال : مسعت أبا محزة يقول: قال إبراهيم بن علي املريدي

  ).١( طعم ذكره، ويشغلك بغريه يوجدك
  .، له تأويل)٢(واليب محزة احنراف وشطح : قلت
: عن عبد الواحد بن بكر، حدثنا حممد بن عبد العزيز، مسعت أبا عبد اهللا الرملي يقول": احللية " ففي 

لبيك لبيك، فنسبوه إىل : تكلم أبو محزة يف جامع طرسوس، فقبلوه، فصاح غراب، فزعق أبو محزة
  ).٣(حلويل : دقة، وقالواالزن

  ]:باملناداة على باب اجلامع [ وشهدوا عليه، وطرد، وبيع فرسه 
__________  

 - ٢٦٨ / ١: ، طبقات احلنابلة٣٩٤ - ٣٩٠ / ١: الفن اخلامس، تاريخ بغداد: املقالة اخلامسة= 
  .٣٤٥ - ٣٤٤ / ١: ، الوايف بالوفيات٦٩ - ٦٨ / ٥: ، املنتظم٢٦٩



  .٢٩٦: لصوفيةطبقات ا: انظر) ١(
كلمة عامية، وليست يف كتب اللغة، ويستعملها املتصوفة، ويقصدون ا الكلمات اليت : الشطح) ٢(

  .تصدر عن االنسان يف حال غيبوبته مما يتناىف مع الشرع
إذا : شحط: أن الكلمة مقلوبة من" قاموس رد العامي إىل الفصيح " ويرى الشيخ أمحد رضا يف كتابه 

  .بعد مراغما ومل يوافقهم: شطر عنهم، أي: شطر، من قوهلم: لهابعد، أو أن أص
  واحلاء والراء: وقال

  .جره وذهب به: جحفه وجرفه السيل، مبعىن: يتعاقبان يف الفصيح، مثل
  .االشقح لغة يف االشقر: وقال

  .٢٦٦ - ٢٥٤": الفرق بني الفرق " انظر الكالم عن أصناف احللولية يف ) ٣(
  .ط(

  . صبيح مبصرمكتبة حممد علي
  ).حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد

(*)  

)١٣/١٦٦(  

  

  ).١(هذا فرس الزنديق 
: بلغين أنه دخل على احلارث احملاسيب، فصاحت شاة": اللمع " ، صاحب )٢(قال أبو نصر السراج 

  .ماع
  .لبيك لبيك يا سيدي: فشهق، وقال

  .إن مل تتب أذحبك: فغضب احلارث، وأخذ السكني، وقال
بينا أنا أسري، : ، مسعت أبا محزة قال)٣(حدثنا أمحد بن حممد بن مقسم حدثنا أبو بدر اخلياط :  نعيمأبو

  .وقد غلبين النوم، إذ وقعت يف بئر، فلم أقدر أطلع لعمقها
فما : جنوز ونترك هذه يف طريق السابلة ؟ قال: فبينا أنا جالس إذ وقف على رأسها رجالن، فقال أحدمها

  .طمهان: نصنع ؟ قال
  .تتوكل علينا وتشكو بالءنا إىل سوانا): ٤(أنا فيها، فتوقرت : فهممت أن أقول

أمنت طمها، : ، فقالت يل نفسي]غطوها به [ فسكت، فمضيا، ورجعا بشئ جعاله على رأس البئر 
  .ولكن حصلت مسجونا فيها

يب شديدا، فمددت متسك : فمكثت يومي وليليت، فلما كان من الغد، ناداين شئ، يهتف يب وال أراه



فذا هو سبع، ] فوق االرض [ يدي، فوقعت على شئ خشن، فتمسكت به، فعال، وطرحين، فتأملت 
استنقذناك من البالء بالبالء، وكفيناك ما ختاف مبا ! يا أبا محزة : فلما رأيته حلقين شئ، فهتف يب هاتف

  ).٥(ختاف 
__________  

  .ه، والزيادة من٣٢١ / ١٠: حلية االولياء) ١(
  فذكر أبو عمرو: " وتتمة اخلرب فيه
  .اتبعته والناس وراءه خيرجونه من باب الشام: البصري، قال

عبد : هو) ٢(كل صعب علي فيك يهون * لك من قليب املكان املصون : فرفع رأسه إىل السماء وقال
  .اهللا بن علي الطوسي

  .يف التصوف" اللمع " وكتابه )  ه٣٧٨(وفاته سنة 
  ). م١٩١٤(أرنولد ألن نيكلسون، يف ليدن سنة مطبوع بعناية 

  .ويقع يف جملد واحد
  ".أبو بكر ": " احللية " يف ) ٣(
  ".فتوقفت، فنوديت ": " احللية " يف ) ٤(
  .، والزيادة منه٣٢١ - ٣٢٠ / ١٠": حلية االولياء " انظر اخلرب يف ) ٥(
  .٣٩٢ - ٣٩١ / ١" تاريخ بغداد : " و

(*)  

)١٣/١٦٧(  

  

 أبا محزة تكلم يوما على كرسيه ببغداد، وكان يذكر الناس، فتغري عليه حاله وتواجد فسقط إن: وقيل
  .عن كرسيه، فمات بعد أيام

  ).١(نقل اخلطيب وفاته يف سنة تسع وستني ومئتني 
  ).٢(تويف سنة تسع ومثانني ومئتني : وأما السلمي فقال

  .ستني ال مثانني: تصحفت واحدة باالخرى، والصواب: قلت
جاء من طرسوس، فاجتمعوا عليه ببغداد، وما زال مقبوال، حضر : وكذا ورخه ابن االعرايب، وقال

جنازته أهل العلم والنسك، وغسله مجاعة من بين هاشم، وقدم اجلنيد يف الصالة عليه، فامتنع، فتقدم 
  .يلةولده، وكنت بائتا يف مسجده ليلة موته، فأخربت أنه كان يتلو حزبه، حىت ختم تلك الل
  .وكان صاحب ليل، مقدما يف علم القرآن، وخاصة يف قراءة أيب عمرو، ومحلها عنه مجاعة



وكان سبب علته أن الناس كثروا، فأيت بكرسي، فجلس، ومر يف كالمه شئ أعجبه، فردده وأغمي 
لثانية عليه، فسقط، وقد كان هذا يصيبه كثريا، فانصرف بني اثنني يوم اجلمعة، فتعلل، ودفن يف اجلمعة ا

  بعد الصالة، وهو أول من تكلم يف صفاء الذكر، ومجع اهلم واحملبة، والشوق،
قال : والقرب واالنس على رؤوس الناس، وهو موىل لعيسى بن أبان القاضي، وقد مسعته غري مرة يقول

  .ما تقول يف هذه املسألة! يا صويف : يل أمحد بن حنبل
__________  

  .٣٩٤ / ١: تاريخ بغداد) ١(
  .٢٩٦: طبقات الصوفية) ٢(

(*)  

)١٣/١٦٨(  

  

حممدا، ابن املتوكل : ، ومنهم من مساهويل عهد املؤمنني، االمري املوفق، أبو أمحد طلحة*  املوفق - ١٠٠
على اهللا جعفر بن املعتصم حممد بن الرشيد اهلامشي العباسي، أخو اخلليفة املعتمد، وويل عهده، ووالد 

  . أم ولدأمري املؤمنني املعتضد، وأمه
  .ولد سنة تسع وعشرين ومئتني

وعقد له أخوه بوالية العهد من بعد ولده جعفر، يف سنة إحدى وستني ومئتني، فكان املوفق بيده العقد 
رتبة، وأنبلهم رأيا، وأشجعهم قلبا، وأوفرهم هيبة، ) ١(واحلل، ال يربم أمر دونه، وكان من أعالهم 

  .وأجودهم كفا
على يديه، فإنه ما زال حياربه ) ٢(، وال سيما ملا استؤصل اخلبيث طاغوت الزنج وكان حمبوبا إىل الرعية

  .حىت ظفر به، ولذا لقبه الناس، الناصر لدين اهللا
مل يزل أمر املوفق يقوى ويزيد، حىت صار صاحب اجليش، وكلهم حتت يده، وملا : قال إمساعيل اخلطيب

  .على ولده، ووكل م، وأجرى االمور جماريهاغلب على االمر، حظر على املعتمد، واحتاط عليه و
  .مات يف صفر سنة مثان وسبعني ومئتني

__________  
، ٣٤٩، ٣٣٧، ٣١٦، ٢٩١، ٢٩٠ / ٩: ، تاريخ الطربي٤٨، ٤٥: تاريخ اخللفاء البن ماجة* 

، تاريخ ١٢٨ - ١٢٧ / ٢: ، تاريخ بغداد٢٢ / ١٠، و ٤٩٠، ٤٧٦، ٤٧٥، ٣٧٧، ٣٦١، ٣٥٣
 ٤٤١ / ٧: ، الكامل البن االثري١٢٢ - ١٢١ / ٥:  أ، املنتظم٩٢ - أ ٩١ / ١٥: خ: ابن عساكر

، ٢٩٥ - ٢٩٤ / ٢: ، الوايف بالوفيات٦٠ - ٥٩، ٤٧، ٤٣، ٣٩ / ٢: ، عرب املؤلف٤٤٤ -



  .١٧٢ / ٢: شذرات الذهب
  ".أعلى : " يف االصل) ١(
  ).٦٦(، برقم )١٢٩(تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٢(

(*)  

)١٣/١٦٩(  

  

  .قد غضب على ابنه، وسجنه خوفا منه، فلما احتضر أخرجه، وفوض إليه منصبهوكان 
  

 البغدادي، صاحب أيب شيخ الصوفية، القدوة، أبو أمحد، مصعب بن أمحد*  أبو أمحد القالنسي - ١٠١
  .محزة، وماتا يف وقت

  .الواعظ علي بن حممد املصري، وغريه: حكى عنه
ه ومذاهبه يطول ا الكتاب، صحب أبا عثمان الوراق، وسافر احلكايات عن أخالق: قال ابن االعرايب

مع عبد اهللا الرباطي، وكان مقدما على مجيع مريدي بغداد، ملا كان فيه من السخاء واالخالق، 
  .ومراعاته مذاهب النسك، مع طيب القلب، ورقته وعلو االشارة، وشدة االحتراق

  .بته إىل أن مات، فما رأيته بيت درمهاوعبارته كانت دون إشارته، وله نكت وإشارات، صح
  .يتكلم يف االحوال واملقامات، وكان النوري يقدمه يف ذلك

، فأثرين ]من طعام [ بشئ ] علينا [ سافرت مع أيب أمحد، فجعنا جوعا شديدا، ففتح : قال منبه البصري
  يا: ، فقال)١(به، وكان معنا سويق 

  ).٢( يؤجرين السويق نعم، فكان: تكون مجلي ؟ ميزح، قلت! منبه 
__________  

، ٨٠ - ٧٩ / ٥: ، املنتظم١١٥ - ١١٤ / ١٣: ، تاريخ بغداد٣٠٧ - ٣٠٦ / ١٠حلية االولياء * 
  .٦٧ / ٣: اللباب

  .نسبة إىل القالنس وعملها: والقالنسي، بفتح القاف وختفيف الالم
  .مجع قلنسوة، وهي لباس للرأس خمتلف االنواع واالشكال: والقالنس

  .طعام يتخذ من مدقوق احلنطة والشعري، مسي بذلك النسياقه يف احللق: السويق) ١(
حيتال بذلك أن يؤثرين على نفسه، : " ، والزيادة منه، وتتمة اخلرب فيه٣٠٦ / ١٠: حلية االولياء) ٢(

  ..." (*)وكان صحب أبا حممد الرباطي املروزي، وسلك مع البادية، وورث عنه هذه االخالق احلميدة

)١٣/١٧٠(  



  

كان أبو أمحد يكرمه من أدركت، كأيب محزة، وسعد الدمشقي، واجلنيد، وابن : قال ابن االعرايب
) ١(اخللنجي، وحيبونه، مث إنه تزوج، فما أغلق بابا، وال ادخر شيئا عن أصحابه، وحضرنا ليلة عرسه 

عامة ليله يف النحيب ومعنا اجلنيد، ورومي، ومعنا قارئ يقول قصائد يف الزهد، فما زال أبو أمحد 
  .واحلركة

  .وحج سنة سبعني ومئتني، فمات مبكة بعد ذهاب الوفد، فصلى عليه أمري مكة: إىل أن قال
[ أما ترى : فرق رجل أربعني ألفا على الفقراء، فقال يل مسنون: قال يل أبو أمحد القالنسي: قال اخللدي

  .فقه، فامض بنا إىل موضعوحنن ال نرجع إىل شئ نن] ما أنفق هذا، وما قد عمله ؟ 
  ).٢(، فصلينا أربعني ألف ركعة ]إىل املدائن [ فذهبنا 

  
  االمري أبو عبد اهللا، حممد بن صاحب االندلس: وهو). ٣(مر مع آبائه *  صاحب االندلس - ١٠٢

عبدالرمحن بن احلكم بن هشام بن الداخل عبدالرمحن بن معاوية بن اخلليفة هشام بن عبدامللك بن مروان 
  .بن احلكم القرشي االموي املرواين القرطيب

  .من خيار ملوك املروانية
  .كان ذا فضل وديانة، وعلم وفصاحة، وإقدام وشجاعة، وعقل وسياسة

__________  
  .١١٥ / ١٣": تاريخ بغداد " انظر قصة زواجه يف ) ١(
  .١١٥ / ١٣": تاريخ بغداد : " انظر اخلرب يف) ٢(

  .والزيادة منه
، الوايف ٥٢ / ٢: ، عرب املؤلف١٦٩ - ١٤١ / ٢: ، البيان املغرب٤٢٤ / ٧: بن االثريالكامل ال* 

 - ١٦٤ / ٢: ، شذرات الذهب٥٢ - ٥١ / ١١: ، البداية والنهاية٢٢٥ - ٢٢٤ / ٣: بالوفيات
١٦٥.  

  ".سري أعالم النبالء " يف اجلزء الثامن من املطبوع من ) ٣(
(*)  

)١٣/١٧١(  

  

  .ان وثالثني ومئتني على مدائن االندلسبويع بعد أبيه يف سنة مث
  .وكان كثري الغزو والتوغل يف بالد الروم، يبقى يف الغزوة السنة والسنتني، قتال وسبيا



  .ما رأيت وال علمت أحدا من امللوك أبلغ لفظا من االمري حممد بن عبدالرمحن: قال احلافظ بقي بن خملد
  .وال أفصح وال أعقل منه

إنه قتل فيها ثالث مئة : ، وهي ملحمة عظمي، يقال)١(هو صاحب وقعة سليط : قال سبط ابن اجلوزي
  ).٢(ألف كافر، وهذا شئ ما مسع مبثله قط، ومدحته الشعراء 

  .مات يف صفر سنة ثالث وسبعني ومئتني
  .، فلم تطل أيامه)٣(وقام بعده ابنه املنذر 
__________  

: قال أبو عمر الساملي: "  حول وقعة وادي سليط،١٦٩ - ١٦٨ / ٢": البيان املغرب " جاء يف ) ١(
كانت أوىل غزواته إىل بلد العدو، وحشد هلا، وجند، وصوب كيف شاء وقد ألفى العدو وقد ضاق 

  .خبيله الفضاء الواسع، واملكان الداين والشاسع، وهو متأهب للقائه، متوجه إىل تلقائه
ظن أن ال منجاة من الكفار، وأن املسلمني هناك فخامر االمري حممدا اجلزع، وشابه الروع والفزع، و

  .طعم الشفار
وال تلقوا : * (فرأى من احلزم االوكد، والنظر االمحد االرشد الرجوع عن تلك احلركة، لقوله تعاىل

   ].١٩٥: سورة البقرة) * [ بأيديكم إىل التهلكة
...)  هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكمالذين قال: * (قال اهللا تبارك وتعاىل: أيها االمري: فقام رجل، فقال

   ].١٧٣: آل عمران* [ 
واهللا ما حذرت نفسي، إال أنه ال رأي ملن ال يطاع، ولست أستطيع أن أجاهد : فقال له االمري حممد

واهللا ما أراه قذف ا على لسانه إال ملك، فاستخر اهللا يف ليلك هذا ويف : فقال له العتيب: وحدي
  .يومك

يف مقابلة العدو الرشاد واهلمة والتوفيق والسداد، فندب الناس إىل لقاء أعداء اهللا ونصر دينه، فأراه اهللا 
  .وأن يكون كل على أحسن ظنه من الظفر ويقينه

فما انعقدت رايام، وتأكدت على املقارعة نيام، قدم عليهم االمري حممد ابنه املنذر إذ كان مشهورا 
  .بالبأس، حمبوبا يف الناس

ر املسلمون إىل أن التقى اجلمعان، والتف الفريقان، فأعقب اهللا الوليائه ظفرا ونصرا، وجعل بعد فسا
  ".عسر يسرا 

  . وما بعدها١٦٦ / ٢": البيان املغرب " انظر بعض ما قيل فيه، يف ) ٢(
  .١٨١ - ١٧٠ / ٢": البيان املغرب " أخباره يف ) ٣(

(*)  

)١٣/١٧٢(  



  

 بن احلجاج لقدوة، الفقيه، احملدث، شيخ االسالم، أبو بكر، أمحد بن حممداالمام، ا*  املروذي - ١٠٣
  .املروذي، نزيل بغداد، وصاحب االمام أمحد، وكان والده خوارزميا، وأمه مروذية

  .ولد يف حدود املئتني
  .أمحد بن حنبل، والزمه، وكان أجل أصحابه: وحدث عن

 وعبيد اهللا بن عمر القواريري، وسريج بن يوسن، هارون بن معروف، وحممد بن املنهال الضرير،: وعن
وحممد بن عبد اهللا بن منري، وعثمان بن أيب شيبة، والعباس بن عبد العظيم وحممد بن عبد العزيز بن أيب 

  .رزمة، وخلق سواهم
أبو بكر اخلالل، وحممد بن عيسى بن الوليد، وحممد بن خملد العطار، وعبد اهللا اخلرقي والد : روى عنه

  .قيه أيب القاسم، وأبو حامد أمحد ابن عبد اهللا احلذاء، وآخرونالف
ال أعلم أحدا أقوم بأمر : أخربنا حممد بن جعفر الراشدي، مسعت إسحاق بن داود يقول: قال اخلالل

  ).١(االسالم من أيب بكر املروذي 
  ).٢(ما علمت أحدا أذب عن دين اهللا من املروذي : وقال أبو بكر بن صدقة

__________  
، ٦٣ - ٥٦ / ١: ، طبقات احلنابلة١٧٠: ، طبقات الفقهاء٤٢٥ - ٤٢٣ / ٤: تاريخ بغداد* 

، الوايف ٥٤ / ٢: ، عرب املؤلف٦٣٣ - ٦٣١ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٩٥ - ٩٤ / ٥: املنتظم
  .١٦٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٩٣ / ٧: بالوفيات

  .٤٢٣ / ٤: تاريخ بغداد) ١(
  .املصدر السابق) ٢(

(*)  

)١٣/١٧٣(  

  

قل ما قلت، فهو على : كان أبو عبد اهللا يبعث يب يف احلاجة، فيقول: مسعت املروذي يقول: قال اخلالل
  ).١(لساين، فأنا قلته 

  .إىل الغزو فشيعوه إىل سامراء، فجعل يردهم فال يرجعون) ٢(خرج أبو بكر : قال اخلالل
  فحزروا فإذا هم بسامراء، سوى من جع، حنو: قال

ليس هذا العلم يل، إمنا : امحد اهللا فهذا علم قد نشر لك، فبكى وقال: يا أبا بكر: فقيل لهمخسني ألفا، 
  ).٣(هو اليب عبد اهللا أمحد 



هو املقدم من أصحاب أمحد لورعه وفضله، وكان أمحد يأنس به، وينبسط إليه : قال اخلطيب يف املروذي
  .وهو الذي توىل إغماضه ملا مات، وغسله[ 

  ).٤( مسائل كثرية ، روى عنه]وقد 
نعم، من : إن تكلم أحد يف أيب طالب، واملروذي، أما البعد منه أفضل ؟ قال: وقيل لعبد الوهاب الوراق

  .تكلم يف أصحاب أمحد فامه مث امه، فإن له خبئة سوء، وإمنا يريد أمحد
  .حدثنا أمحد بن محدون، قال املروذي: اخلالل

قد أفلح الزاهدون اليوم، يف الدنيا، : ئكة حول بين آدم، ويقولونرأيت كأن القيامة قد قامت، واملال
  .هلم إىل العرض على اهللا! يا أمحد :  يقول- صلى اهللا عليه وسلم -والنيب 

  :فرأيت أمحد واملروذي وحده خلفه، وقد رؤي أمحد راكبا، فقيل: قال
__________  

  .٤٢٤ / ٤: املصدر السابق: انظر) ١(
  ".و عبد اهللا أب: " يف االصل) ٢(

  .وهو خطأ
  .، وسياق الكالم يؤيده"تاريخ بغداد " والصواب من 

  .٤٢٤ / ٤: تاريخ بغداد) ٣(
  .٤٢٣ / ٤: تاريخ بغداد) ٤(

  .والزيادة منه
  ".وأسند عنه أحاديث صاحلة : " وأضاف

(*)  

)١٣/١٧٤(  

  

  .)١(إىل شجرة طوىب جنلو أبا بكر املروذي : إىل أين يا أبا عبد اهللا ؟ قال
  .املروذي أول أصحاب أيب عبد اهللا، وأورعهم: قال اخلالل

روى عن أيب عبد اهللا مسائل مشبعة كثرية، وأغرب على أصحابه يف دقاق املسائل ويف الورع، وهو 
  الذي غمض أبا عبد اهللا وغسله، ومل يكن أبو عبد اهللا يقدم

  .عليه أحدا
  .نيتويف أبو بكر يف مجادى االوىل سنة مخس وسبعني ومئت

  .وكان إماما يف السنة، شديد االتباع، له جاللة عجيبة ببغداد



أخربنا : يف كتابه، عن أسعد بن روح، وعائشة بنت معمر، قاال) ٢(حدثنا إبراهيم بن إمساعيل القرشي 
سعيد بن أيب الرجاء، أخربنا أمحد ابن حممود، أخربنا أبو بكر بن املقرئ، حدثنا حممد بن دبيس ببغداد، 

أمحد بن حممد بن احلجاج املروذي، حدثنا حممد بن أيب بكر البصري، حدثنا سالم، عن ثابت، عن حدثنا 
أنت : من جناك من القتل إذ هم إخوتك بقتلك ؟ قال: يا يوسف: أوحى اهللا تعاىل إىل يوسف: أنس، قال

  .يا رب
  .أنت: فمن جناك من املرأة إذ مهمت ا ؟ قال: قال
  .كلمة تكلم ا لساين، ووجب قليب! يا رب : كرت خملوقا ؟ قالفما بالك نسيتين، وذ: قال
  .وعزيت الخلدنك يف السجن سنني: قال

__________  
  .٤٢٥ - ٤٢٤ / ٤: تاريخ بغداد: انظر) ١(

  ".جنلو : " بدال من" نلحق : " وفيه
مشقي إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن حيىي بن علوي، الشيخ أبو إسحاق القرشي الد: هو) ٢(

  .ق: خ": مشيخته " املعروف بابن ؟ لدرجي، إمام املدرسة العزية قال عنه الذهيب يف 
وتويف يف صفر يوم قدومه من احلج بدمشق سنة إحدى ...ثقة مقرئ، خري، من بقايا احلنفية: " ٢٦

  .ومثانني وستمئة، وله اثنان ومثانون عاما
(*) "  

)١٣/١٧٥(  

  

  ).١(غريب موقوف 
أخربنا عمر بن حممد، أخربنا حيىي بن علي، أخربنا حممد ): ٢(سالم عبدالرمحن بن أيب عمر أنبأنا شيخ اال

  بن علي العباسي، أخربنا عمر ابن إبراهيم الكتاين، حدثنا أمحد بن عبد اهللا احلذاء، حدثنا أمحد بن
االزرق، عن حدثنا حممد بن نوح، رفيق أمحد بن حنبل، حدثنا إسحاق : أصرم، وأبو بكر املروذي، قاال
كل أمة بعضها يف اجلنة، : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب : عبيد اهللا، عن نافع عن ابن عمر

  ).٣" (وبعضها يف النار، إال هذه االمة، فإا كلها يف اجلنة 
، واحلسني بن حممد بن أيب معشر، وأبو داود )٤(أمحد بن مالعب : مع املروذي) ٧٥(ومات سنة 

، وأمحد بن حممد بن غالب )٧(، وحيىي بن أيب طالب )٦(، وأبو عوف البزوري )٥" (سنن ال" صاحب 
  ، غالم)٨(

__________  



زوائد " ، ونسبه البن أيب شيبة، وعبد اهللا بن أمحد يف ٢٠ / ٤" الدر املنثور " أورده السيوطي يف ) ١(
  .وابن املنذر، وابن أيب حامت، وأيب الشيخ" الزهد 

  ".عبدالرمحن بن عمر بن أمحد بن هبة اهللا : " ، وفيها٧٥ق : خ: الذهيب" مشيخة  " ترمجته يف) ٢(
  ). ه٦٧٧(وفاته سنة 

 من ٣٢٢ / ٣" تارخيه " ، واخلطيب يف ٢٣٢ / ١" الصغري " رجاله ثقات، وأخرجه الطرباين يف ) ٣(
بلغين أن حممد :  الربقاينقال لنا: طريقني عن أيب بكر أمحد بن حممد بن حجاج ذا االسناد، قال اخلطيب
اكتب عنه، فإنه ثقة، قال : بن نوح هذا جار أمحد بن حنبل، وأن أمحد بن حنبل قال ملن سأله عنه

تفرد ذا احلديث إسحاق االزرق، ومل حيدث به غري حممد بن نوح املضروب، : وقال الدارقطين: الربقاين
  .وتفرد به عنه أبو بكر املروذي

  ).٢٦: (، برقم)٤٢: ( الصفحةتقدمت ترمجته يف) ٤(
  ).١١٧: (، برقم)٢٠٣: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٥(
  .٩٨ / ٥: املنتظم: ترمجته يف) ٦(
، وشذرات ٥٥ / ٢: ، يف آخر ترمجة املروذي، وعرب املؤلف٦٣٣ / ٢: تذكرة احلفاظ: ترمجته يف) ٧(

  .١٦٨ / ٢: الذهب
  ).١٣٦: (، برقم)٢٨٢: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٨(

(*)  

)١٣/١٧٦(  

  

  .خليل، وحممد بن أصبغ بن الفرج، وفهد بن سليمان الدالل
  

االمام، احلافظ، القدوة، العابد، حمدث البصرة، أبو قالبة، عبد امللك ) ١] (ق  * [  أبو قالبة- ١٠٤
  .، البصري)٢(بن احلافظ حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبدامللك بن مسلم، الرقاشي 

  . ومئةولد سنة تسعني
يزيد بن هارون، وروح بن عبادة، وأيب عامر العقدي، وعبد اهللا بن بكر السهمي، : ومسع يف حداثته من

وأيب عاصم النبيل، وأيب عتاب سهل ابن محاد الدالل، وعبيد بن عقيل اهلاليل، وعمر بن حبيب العدوي، 
الده حممد بن عبد اهللا، وخلق ويعقوب احلضرمي، وسعد بن الربيع أيب زيد اهلروي، وعون بن عمارة، وو

  .سواهم
  .وكان أحد االذكياء املذكورين



ابن ماجة، وابن صاعد، وأبو بكر النجاد، وأبو سهل القطان، وإبراهيم بن علي اهلجيمي، : حدث عنه
  وأبو بكر الشافعي، وأبو جعفر بن

__________  
، ٢١٦ / ١:  احلنابلة، طبقات٤٢٥ / ١٠: ، تاريخ بغداد٣٧٠ - ٣٦٩ / ٥: اجلرح والتعديل* 

، ٢٥٤ - ٢٥٣ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٨٦٣: خ: ، ذيب الكمال١٠٣ - ١٠٢ / ٥: املنتظم
، ٥٧ - ٥٦ / ٢، عرب املؤلف ٦٦٤ - ٦٦٣ / ٢: ، ميزان االعتدال٥٨٠ / ٢: تذكرة احلفاظ

، ٢٤٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٨: ، طبقات احلفاظ٤٢١ - ٤١٩ / ٦: ذيب التهذيب
  .١٧٠ / ٢:  الذهبشذرات

  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ١(
  رقاش بنت قيس،: نسبة إىل امرأة امسها: الرقاشي، بفتح الراء والقاف املخففة) ٢(

  .كثر أوالدها فنسبوا إليها
  ) (*)اللباب(

)١٣/١٧٧(  

  

لبلخي ، وأبو سعيد بن االعرايب، وعلي بن الفضل ا)١(البختري، واحلافظ حفص بن عمر االردبيلي 
  .احلافظ، وإسحاق بن إبراهيم اجلرجاين البحري، وخلق كثري

  .صدوق، كثري اخلطأ، لكونه حيدث من حفظه: قال الدارقطين
  .قيل إن أبا فالبة كان يصلي يف اليوم والليلة أربع مئة ركعة: وقال أمحد بن كامل القاضي

  .إنه حدث من حفظه بستني ألف حديث: ويقال: قال
  .أمني مأمون، كتبت عنه: سألت أبا داود عنه، فقال: آلجريوقال أبو عبيد ا

  .ما رأيت أحدا أحفظ من أيب قالبة الرقاشي: وقال حممد بن جرير الطربي
  .تويف يف شوال سنة ست وسبعني ومئتني: قلت

نا الفقيه يف كتابه، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن احلصني، أخرب) ٢(أخربنا عبدالرمحن بن حممد 
، حدثنا يعقوب )٢٧٦(أبو طالب بن غيالن، أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا، حدثنا أبو قالبة، سنة 

وحدثنا أبو قالبة، حدثنا أبو عاصم، ): ح(حدثنا شعبة، عن سفيان، : احلضرمي، وسعيد بن عامر، قاال
  حدثنا سفيان، عن علي بن االقمر،

__________  
: نسبة إىل أردبيل: وسكون الراء، وضم الدال، وكسر الباء، وسكون الياءاالردبيلي، بفتح االلف، ) ١(



  .بلدة من أذربيجان
  .وضبط ياقوت الدال بالفتح) اللباب(
  عبدالرمحن بن حممد بن حممد بن عمر،، الفقيه، الزاهد أبو اد، تويف: هو) ٢(

  .٧٧: ق: خ": مشيخته " ترمجه الذهيب يف )  ه٧٠١(يف سنة 
(*)  

)١٣/١٧٨(  

  

  ).١" (أما أنا فال آكل متكئا : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : عن أيب جحيفة، قال
، أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربنا حممد بن احلسني احلاجب، )٢(قرأت على عبد احلافظ بن بدران 

دامللك بن حممد، أخربنا طراد بن حممد، أخربنا ابن حسنون، حدثنا حممد بن عمرو الرزاز، حدثنا عب
قال النيب : حدثنا حيىي بن طلحة إمالء، سنة ست ومئتني، مسعت سعيد بن مجهان حيدث عن سفينة، قال

  ".إمحلوا عليه فإنه سفينة : " - صلى اهللا عليه وسلم -
  .من العوايل، بل هو أعلى ما وقع اليب قالبة) ٣(هذا حديث حسن 

إن صدقت رؤياك تلدين : أا ولدت هدهدا، فقال هلا عابرإن أم أيب قالبة أريت وهي حامل به ك: قيل
  ).٤(ولدا يكثر الصالة 

  
 بن القاسم التميمي البصري الوراق، ولقبه االمام، احلافظ، أبو بكر، أمحد بن عبد اهللا*  رغيف - ١٠٥
  .رغيف

  .عبيد اهللا بن معاذ، وصاحل بن حامت بن وردان: مسع
  .االعرايبحممد بن خملد، وأبو سعيد بن : وعنه

__________  
باب االكل متكئا، :  يف االطعمة٤٧٢ / ٩، والبخاري ٣٠٩ و ٣٠٨ / ٤صحيح، وأخرجه أمحد ) ١(

  .من طرق عن علي االقمر ذا االسناد) ٣٢٦٢(وابن ماجة ) ١٨٣٠(والترمذي ) ٣٧٦٩(وأبو داود 
  .د النابلسي احلنبلي الزاهدعبد احلافظ بن بدران بن شبل بن طرخان، االمام عماد الدين، أبو حمم) ٢(

  ). ه٦٩٨(مات يف سنة 
  .٧٠: ق: خ": مشيخته " ترمجه الذهيب يف 

  ١٧٣ وغريه، وقد تقدم خترجيه يف اجلزء الثالث ص ١٢٢ و ١٢١ / ٥وهو يف املسند ) ٣(
  .يف ترمجة سفينة



  .٤٢٦ / ١٠: تاريخ بغداد: النظر) ٤(
  .٢١٨ / ٤: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٣/١٧٩(  

  

  .سنة تسع وستني ومئتنيتويف 
  

االمام، احلافظ، احلجة، الرحال، حمدث إقليم فارس، أبو يوسف، ) ١] (ت، س  * [  الفسوي- ١٠٦
  .يعقوب بن أيب معاوية: يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي، من أهل مدينة فسا، ويقال له

مشيخته " ، جم الفوائد، و )٢(كبري " تاريخ " وله : مولده يف حدود عام تسعني ومئة، يف دولة الرشيد
  .يف جملد، رويناها" 

  .ارحتل إىل االمصار، وحلق الكبار
أبا عاصم النبيل، وعبيد اهللا بن موسى، واالنصاري، ومكي ابن إبراهيم، وأبا عبدالرمحن املقرئ، : ومسع

يد بن أيب وأبا نعيم، وعبد اهللا بن رجاء، وأبا مسهر الغساين، وعون بن عمارة، وحبان بن هالل، وسع
مرمي، وأبا اجلماهر حممد بن عثمان، وحجاج بن منهال، وسعيد بن منصور، وعبد احلميد بن بكار 

  .البريويت، وصفوان بن صاحل، وطبقتهم
__________  

: خ: ، ذيب الكمال٤٣٢ / ٢: ، اللباب٤١٦ / ١: ، طبقات احلنابلة٢٠٨ / ٩: اجلرح والتعديل* 
، عرب ٥٨٣ - ٥٨٢ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٨٥ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٥٥٠ - ١٥٤٩
 / ٢: ، طبقات القراء البن اجلزري٦٠ - ٥٩ / ١١: ، البداية والنهاية٥٩ - ٥٨ / ٢: املؤلف
  ،٢٥٩: ، طبقات احلفاظ٣٨٩ - ٣٨٥ / ١١: ، ذيب التهذب٣٩٠

  .١٧١ / ٢: ، شذرات الذهب٤٣٦: خالصة تذهيب الكمال
  .مدينة من بالد فارس:  نسبة إىل فسا:والفسوي، بفتح الفاء والسني

  ".ذيب التهذيب : " زيادة من) ١(
وهو مطبوع يف ثالثة جملدات، بتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري، نشرته مؤسسة الرسالة سنة ) ٢(

  . م١٩٨١ ه ١٤٠١
(*)  

)١٣/١٨٠(  



  

لب، واحلسن بن سفيان أبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرمحن النسائي وإبراهيم ابن أيب طا: حدث عنه
الفسوي، وعبد الرمحن بن خراش، وأبو بكر بن أيب داود، وأبو بكر بن خزمية، وحممد بن محزة بن 

عمارة االصبهاين، وأبو عوانة االسفراييين، وعبد اهللا بن جعفر بن درستويه النحوي، وهو راويته وخامتة 
  .أصحابه

دم بن أيب إياس، وأيب اليمان، والوحاظي، وخرجت يف سنة تسع عشرة، فسمعت من آ: قال الفسوي
  .ومشايخ فلسطني ودمشق

  .ومسعت من هشام بن عمار، يف سنة اثنتني وأربعني: قال
  .ال بأس به: قال النسائي

  ).١(، قيده االمري بضم اجليم "جوان " و 
 كتبت عن ألف شيخ وكسر،: وروي عن احلافظ أيب عبدالرمحن النهاوندي، أنه مسع الفسوي يقول

  .كلهم ثقات
  .إال حنو من ثالث مئة شيخ، فأين الباقي ؟ مث يف املذكورين مجاعة قد ضعفوا" مشيخته " ليس يف : قلت

كنت رحلت إىل يعقوب بن سفيان، فبقيت عنده ستة : مسعت أيب يقول: قال احلافظ أبو إسحاق بن محزة
  طال مقامي: أشهر، فقلت له

  .عندك، ويل والدة
  .ى والديت ثالثني سنةرددت الباب عل: فقال

: مسعت حممد بن يزيد الفسوي العطار، مسعت يعقوب بن سفيان يقول: وعن حممد بن القاسم بن بشر
  كنت يف رحليت يف طلب

__________  
  .٢٠١ / ٣: االكمال) ١(

(*)  

)١٣/١٨١(  

  

ه، وقلت احلديث، فدخلت إىل بعض املدن، فصادفت ا شيخا، احتجت إىل االقامة عليه لالستكثار عن
نفقيت، وبعدت عن بلدي، فكنت أدمن الكتابة ليال، وأقرا عليه ارا، فلما كان ذات ليلة، كنت جالسا 
أنسخ، وقد تصرم الليل، فرتل املاء يف عيين، فلم أبصر السراج وال البيت، فبكيت على انقطاعي، وعلى 

 صلى اهللا عليه وسلم -ت النيب ما يفوتين من العلم، فاشتد بكائي حىت اتكأت على جنيب، فنمت، فرأي



ذهب بصري، ! يا رسول اهللا : مل أنت بكيت ؟ فقلت!  يف النوم، فناداين، يا يعقوب بن سفيان -
  .فتحسرت على ما فاتين من كتب سنتك، وعلى االنقطاع عن بلدي

  .أدن مين: فقال
  .فدنوت منه، فأمر يده على عيين، كأنه يقرأ عليهما

  ).١(، وأخذت نسخي وقعدت يف السراج أكتب مث استيقظت فأبصرت: قال
قدم علينا رجالن من نبالء الرجال، : حدثنا أبو زرعة الدمشقي، قال: قال حممد بن إمساعيل الفارسي

: يعقوب بن سفيان أبو يوسف يعجز أهل العراق أن يروا مثله رجال، وذكر الثاين) ٢(أحدمها وأجلهما 
  ).٣(من الكتاب عين هذا : حرب بن إمساعيل الكرماين، فقال

حدثنا حممد بن داود بن دينار الفارسي، حدثنا يعقوب بن سفيان، العبد الصاحل، : أبو بكر االمساعيلي
  .حبديث ساقه

  قدم يعقوب بن: مسعت أبا بكر أمحد بن عبدان يقول: احلافظ أبو ذر
ن عفان، وأراد الليث الصفار، صاحب خراسان إىل فارس، فأخرب أن هناك رجال يتكلم يف عثمان ب

  بالرجل يعقوب الفسوي، فإنه كان يتشيع، فأمر
__________  

  .٣٨٧ - ٣٨٦ / ١١: ذيب التهذيب: انظر) ١(
  ".أحدهم وأجلهم : " يف االصل) ٢(

  .انظر) ٣" (التهذيب " وما أثبتناه من 
  .٣٨٧ / ١١: ذيب التهذيب

(*)  

)١٣/١٨٢(  

  

إن ! أيها امللك : علم الوزير ما وقع يف قلب السلطان، فقالباحصاره من فسا إىل شرياز، فلما أن قدم، 
 وإمنا - يريد بشيخه السجزي -هذا الرجل قد قدم، وال يتكلم يف أيب حممد عثمان بن عفان شيخنا 

مايل والصحاب :  فلما مسع ذلك قال- صلى اهللا عليه وسلم -يتكلم يف عثمان ابن عفان صاحب النيب 
  . تومهت أنه يتكلم يف عثمان بن عفان السجزي فلم يعرض له-سلم  صلى اهللا عليه و-النيب 
هذه حكاية منقطعة، فاهللا أعلم، وما علمت يعقوب الفسوي إال سلفيا، وقد صنف كتابا صغريا يف : قلت
  .السنة

مات يعقوب بن سفيان بفسا يف سنة سبع : مسعت أمحد بن حممود بن صبيح يقول: قال أبو الشيخ



  .مات قبل أيب حامت الرازي بشهروسبعني ومئتني، و
االوقي، أخربنا أبو طاهر ) ٢(القاضي، أخربنا احلسن بن أمحد ) ١(أخربنا حممد بن حممد بن صاعد 

، أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا عبد اهللا بن درستويه، )٣(السلفي، أخربنا أمحد بن علي الطريثيثي 
  ،)٤( حدثنا زنفل العريف أخربنا يعقوب بن سفيان، أخربنا حامت القزاز،

__________  
حممد بن حممد بن سامل ابن يوسف بن صاعد : "  فقال١٥١: ق: خ": مشيخته " ترمجه الذهيب يف ) ١(

  بن السلم القاضي اجلليل العامل، مجال الدين، أبو املكارم بن القاضي
عي قاضي القدس االوحد جنم الدين بن قاضي القضاة مشس الدين سامل القرشي النابلسي الشاف

  ".تويف يف ربيع االول سنة أربع وتسعني وستمئة ...ونابلس
  ".حممد : " يف االصل) ٢(

  .١١٩ / ٥: ، والعرب١٥١: خ: املؤلف" مشيخة " وصوابه من 
  .ياقوت" معجم " قرية بني زجنان ومهذان، كما يف : نسبة إىل أوه: بفتح االلف والواو: واالوقي

نسبة إىل : ء، وفتح الراء، وسكون الياء، وكسر التاء، وسكون الياء الثانيةالطريثيثي، بضم الطا) ٣(
  .ناحية كبرية من نواحي نيسابور: طريثيث

  .أبو عبد اهللا زنفل بن شداد: هو) ٤(
  .نسبة إىل عرفات املكان املبارك: بفتح العني والراء: والعريف

(*)  

)١٣/١٨٣(  

  

 كان إذا - صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب : كر الصديقحدثنا ابن أيب مليكة، عن عائشة، عن أيب ب
  ).١" (خر يل واختر يل ! اللهم : " أراد أمرا قال

، )٤(، وإبراهيم ابن أيب العنبس القاضي )٣(، وحممد بن اجلهم )٢(أبو حامت الرازي : ومات معه
دويه اخلزاز، وعيسى ، وعلي بن احلسن بن عب)٥(واحلسن بن سالم السواق، وحممد بن احلسني احلنيين 

  ).٦(زغات 
  

  االمام، احلافظ، الثقة، العابد، أبو إسحاق، إبراهيم بن احلسني*  ابن ديزيل - ١٠٧
__________  

: ليس بشئ، وقال الدارقطين: إسناده ضعيف، لضعف زنفل بن عبد اهللا العريف قال ابن معني) ١(



  .ليس بثقة: ضعيف، وقال النسائي
، والترمذي ١٥وأبو يعلى يف مسنده ص ) ٤٤( يف مسند أيب بكر رقم وأخرجه أبو بكر املروزي

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث : كلهم من طريق زنفل بن عبد اهللا، وقال الترمذي) ٣٥١٦(
  .زنفل وهو ضعيف عند أهل احلديث وتفرد ذا احلديث، وال يتابع عليه

  .وابن حجر" االذكار " وضعفه النووي يف 
، )١٦٣: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣) (١٢٩: (، برقم)٢٤٧: (يت ترمجته يف الصفحةستأ) ٢(

 / ١: اللباب: انظر ترمجته يف) ٥) (١١٣: (، برقم)١٩٨: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٤) (٩٧: (برقم
  .١٧١ / ٢: ، شذرات الذهب٥٨ / ٢: ، عرب املؤلف٣٩٨

  .حنني، أو أبو حنني: نسبة إىل اجلد، وهو: واحلنيين، بضم احلاء وفتح النون وسكون الياء
  .أبو موسى عيسى بن عبد اهللا بن سنان بن دلويه: هو) ٦(

التذكرة " ، ويف النسخة املكية من "رعاب : " ٦١٠ / ٢": تذكرة احلفاظ " ويف : وزغات، كذا االصل
  ".رغاث : " ١٧٠ / ١١": تاريخ بغداد : " ويف" زعاث ": " 
  ".غاث : " ١٧٢ / ٢ ":شذرات الذهب : " ويف

  .ضبطه" املشتبه " ومل جند يف كتب 
: ، عرب املؤلف٦١٠ - ٦٠٨ / ٢:  أ، تذكرة احلفاظ٢١٤ - أ ٢١٣ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر* 
 / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٧١ / ١١: ، البداية والنهاية٣٤٦ / ٥: ، الوايف بالوفيات٦٥ / ٢

، ١٧٧ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٠ - ٢٦٩طبقات احلفاظ، ، ٤٩ - ٤٨ / ١: ، لسان امليزان١١
  .٢٠٩ - ٢٠٨ / ٢: ذيب بدران

وديزيل ضبط يف االصل بكسر الدال، وضبطه السمعاين بفتحها، وتابعه على ذلك ابن االثري 
  .والسيوطي

(*)  

)١٣/١٨٤(  

  

  .ابن علي، اهلمذاين الكسائي، ويعرف بابن ديزيل
طائر ببالد مصر، ال يكاد حيط على :  له، ويلقب بسيفنة، وسيفنةوكان يلقب بدابة عفان، ملالزمته

  .شجره إال أكل ورقها، حىت يعريها
  .فكذلك كان إبرهيم، إذا ورد على شيخ مل يفارقه حىت يستوعب ما عنده

  .مسع باحلرمني ومصر والشام والعراق واجلبال، ومجع فأوعى



  .ولد قبل املئتني مبديدة
هر، ومسلم بن إبراهيم، وعفان، وأبا اليمان، وسليمان بن حرب، وآدم بن أيب أبا نعيم، وأبا مس: ومسع

، وعتيق بن يعقوب، وأبا اجلماهر، والقعنيب، وعبد )١(إياس، وعلي بن عياش، وعمرو ابن طلحة القناد 
السالم بن مطهر، وقرة بن حبيب، وحيىي الوحاظي، وأصبغ بن الفرج، وإمساعيل بن أيب أويس، وعيسى 

  .، ونعيم بن محاد، وحيىي بن بكري، وطبقتهم)٢ (قالون
، وأمحد بن مروان الدينوري، وأبو احلسن علي بن )٣(أبو عوانة، وأمحد بن هارون الربدجيي : حدث عنه

  إبراهيم القطان، وعلي بن محشاذ النيسابوري، وعمر بن حفص املستملي، وأمحد بن صاحل الربوجردي،
__________  

  .نسبة إىل بيع القند، وهو السكر: قاف والنون املشددةالقناد، بفتح ال) ١(
  ).اللباب(
هو، عيسى بن ميناء الزرقي، موىل بين زهرة قارئ املدينة وحنويها، يقال، إنه ربيب نافع، وقد ) ٢(

  .جيد، يف الرومية، جلودة قراءته: ، مبعىن"قالون : " احتفى به كثريا، وهو الذي لقبه
  .، يقرئ القرآن، وينظر إىل شفيت القارئ، ويرد عليه اللحن واخلطأقرأ عليه مجاعة، وكان أصم

بليدة بأقصى : الربدجيي، بفتح الباء، وسكون الراء، نسبة إىل برديج) ٣) ( ه٢٢٠: (وفاته سنة
  .أذربيجان

  ).اللباب(
(*)  

)١٣/١٨٥(  

  

ن حممد املقرئ، وعبد السالم بن عبديل، وعبد الرمحن بن محدان اجلالب، وأمحد بن عبيد، وأمحد ب
وإبراهيم بن أمحد بن أيب غامن، وعمر ابن سهل احلافظ، وأمحد بن إسحاق بن نيخاب، وحممد بن عبد اهللا 

  .، وخلق كثري)١(بن برزة الروذراوري 
  .وكان يصوم يوما ويفطر يوما

  .هو ثقة مأمون: قال احلاكم
  .صدوق اللهجة: وقال ابن خراش

وي عنه أنه قال، إذا كان كتايب بيدي، وأمحد بن حنبل عن مييين، وحيىي إليه املنتهى يف االتقان، ر: قلت
  .-) ٢(لضبط كتبه :  يعين-بن معني عن مشايل، ما أبايل 

سألت أبا حامت الرازي، عن : مسعت جعفر بن أمحد يقول": تاريخ مهذان " يف ) ٣(قال صاحل بن أمحد 



وخري، وكان معنا عند سليمان بن حرب، وابن ما رأيت، وال بلغين عنه إال صدق : ابن ديزيل، فقال
  .الطباع
  .ال أحفظه: فعند أيب صاحل ؟ قال: قلت
وال أحفظه، غري أين قد التقيت معه يف غري موضع، وليس كل الناس رأيتهم أنا : فعند عفان ؟ قال: قلت

  .عند احملدثني
  يذكر أن! فعارضين رجل، فقال، يا أبا حامت : قال جعفر

__________  
بلدة : نسبة إىل روذراور:  الروذراوري، بضم الراء، وسكون الواو والذال، وفتح الواو بعد االلف)١(

  .بنواحي مهذان
  ".كان يضرب بضبط كتابه املثل : " ٦٠٩ / ٢" تذكرة احلفاظ " جاء يف ) ٢) (اللباب(
ن حافظا ثقة، صاحل بن صاحل أمحد بن حممد بن أمحد اهلمذاين، قدم بغداد، وحدث ا، وكا: هو) ٣(

  ".طبقات اهلمذانيني : " وكتابه مساه
  .٣٣١ / ٩: تاريخ بغداد: انظر)  ه٣٨٤: (وفاته سنة

  .وسيترمجه املؤلف
(*)  

)١٣/١٨٦(  

  

  .عنده عن عفان ثالثني ألف حديث
من ذكر أن عنده عن عفان ثالثني ألف حديث، فقد كذب، كان عسرا يف التحديث، : قال أبو حامت

  .ثالثة عشر شهرا، ما كتبت عنه إال مقدار مخس مئة حديثكنت أختلف إليه 
  !؟ ) ١(يا أبا حامت نكذب على إبراهيم : قلت

مسعت القاسم بن أيب صاحل، مسعت إبراهيم يقول، مسعت حديث مهام، عن أيب مجرة من عفان : قال صاحل
  .ارهأربع مئة مرة، النه كان يسأل عنه، وملا دعي عفان للمحنة، كنت آخذا بلجام مح

  ).٢(فمن تكون مواظبته هكذا ال يكاد أن يبقي عنده شيئا : قال صاحل
: سألت إبراهيم بن احلسني، عن حممد بن عبد العزيز الدينوري، فقال: ومسعت أبا جعفر بن عبيد يقول

  .رأيته عند أيب نعيم، وليس حده أن يكذب، ولعله أدخل عليه فيما أنكروا عليه
كنت باملدينة، وواىف حممد بن عبد اجلبار : يب صاحل، مسعت إبراهيم يقولمسعت القاسم بن أ): ٣(قال 

سندول، فأفدته عن إمساعيل بن أيب أويس، وكان إمساعيل يكرمه، فلما دخل عليه، أجلسه معه على 



هذا من عمل ذاك املكدي، : السرير، وقمت أنا عند الباب، فجعل حممد يسأل إمساعيل، فبصر يب، فقال
  .أخرجوه

من أين لك هذا ؟ : جت، مث خرجت مع حممد إىل مكة، فجعلت أذاكره يف الطريق، فتعجب، وقالفأخر
  .هذا مساع املكدين: قلت

  ومسعت القاسم، مسعت حيىي الكرابيسي يقول، صححنا كتبنا
__________  

  ".إن هذا يكذب على أيب إسحاق "...، وفيه ٤٨ / ١": لسان امليزان : " انظر) ١(
  .٤٨ / ١:  امليزانلسان: انظر) ٢(
  .صاحل: أي) ٣(

(*)  

)١٣/١٨٧(  

  

  .بإبراهيم
  .مسعتموه بالفارسية، وتسمعونه اليوم بالعربية: قد كنا مسعناه، فقال إبراهيم: ومر يوما حديث، فقال حيىي

  كنا: ومسعت من أصحابنا من حيكي عن ابن وهب الدينوري، قال
  ).١(نذاكر إبراهيم باحلديث، فتذاكرنا بالقماطر 

  .منعين اخلروج إىل إبراهيم قلة ذات اليد: ومسعت أيب حيكي عن ابن ماجة القزويين، أنه قال
قد واىف إبراهيم بن الكسائي، فنحضر : ملا واىف إبراهيم، قال يل الدحيمي: ومسعت أمحد بن حممد يقول

  .غدا جملسه
ال :  على الدحيمي وقالحدثنا آدم بن أيب إياس، فصعب: أول ما نذاكر: فلما حضرنا، قال إبراهيم

  .قلت خريا
  .قد سوانا مع الصبيان: تقول هذا ؟ قال: قلت

إن االسناد الذي يأيت به إبراهيم، لو : قال صاحل بن أمحد احلافظ، مسعت أيب، مسعت علي بن عيسى يقول
  .كان فيه أن ال يؤكل اخلبز، لوجب أن ال يؤكل لصحة إسناده

كتبت حديث أيب مجرة، عن ابن عباس، عن عفان، ومسعته منه : لبلغين أن ابن ديزيل قا: قال احلاكم
  .أربع مئة مرة

حدثين بنسخة الليث : قال يل حيىي بن معني: مسعت إبراهيم بن ديزيل يقول: قال القاسم بن أيب صاحل
  .عن ابن عجالن، فإا فاتتين على أيب صاحل



  .ليس هذا وقته: فقلت
  .إذا مت: مىت يكون ؟ قلت: قال

__________  
: فتذاكرنا بالقمطر كان يذاكر حبديث واحد فيقول: "  ا، وفيه٢١٤ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر) ١(

  ".عندي منه قمطر 
(*)  

)١٣/١٨٨(  

  

  .عىن أين ال أحدث يف حياتك: قلت
  .فأساء العبارة

احلج أبو جاء أيام : قال القاسم بن أيب صاحل) ١(إن تيقنت أنين مهذاين * ال تلمين على ركاكة عقلي 
  بكر حممد بن الفضل

، رواية الفروي )٣(، وحريش بن أمحد إىل إبراهيم بن احلسني، فسأاله عن حديث االفك )٢(القسطاين 
ومن الزنديق ؟ : حتدث الزنادقة ؟ قال! يا أبا إسحاق : عن مالك، فحانت منه التفاتة، فقال له الزعفراين

  .تحنهذا، إن أبا حامت الرازي ال حيدث حىت مي: قال
أبو حامت عندنا أمري املؤمنني يف احلديث، واالمتحان دين اخلوارج، من حضر جملسي، فكان من : فقال

  .أهل السنة، مسع ما تقر به عينه، ومن كان من أهل البدعة، يسمع ما يسخن اهللا بن عينه
  .فقاما، ومل يسمعا منه

  ند أنه قالترمجة إبراهيم، وذكر فيها بال س) ٤(وقد طول احلافظ شريويه 
__________  

  .، ط١٨١ص ": رسائل بديع الزمان اهلمذاين " البيت يف ) ١(
  ).١٢٩٨أوىل، مطبعة اجلوائب، سنة 

وقد جاء يف اية رسالة اهلمذاين إىل الشيخ أيب احلسن أمحد بن فارس جوابا عن كتاب كان ورد عليه 
  .منه يذم الزمان فيه

  .نسبة إىل قسطانة، قرية بني الري وساوة: القسطاين، بضم القاف، وسكون السني) ٢(
  ).اللباب(

  .معجم ياقوت: وانظر
 يف آخر جزء ١٦٦حديث االفك من طريق ابن ديزيل عن إمساعيل بن أيب إدريس يف جزئه ورقة ) ٣(



  . ه٩٢٠من جمموع يف املدرسة االمحدية حبلب فيه مساع تارخيه سنة 
 الزبري وسعيد بن املسيب، وعلقمة بن وقاص وحديث االفك من طرق عن الزهري، عن عروة بن

:  يف الشهادات٢٠١، ١٩٨ / ٥الليثي، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن عائشة أخرجه البخاري 
لوال إذ مسعتموه (باب :  يف تفسري سورة النور٣٧٠، ٣٤٢ / ٨باب تعديل النساء بعضهن بعضا، و 
باب حديث االفك وقبول توبة : يف التوبة) ٢٧٧٠(سلم وم...) ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا

  .١٦٤، ١٦٣ / ١والنسائي ) ٣١٧٩(القاذف، والترمذي 
مفيد : " ١٢٥٩": التذكرة " هو احملدث احلافظ شريويه بن شهردار بن شريويه، قال الذهيب يف ) ٤(

  ) (*) ه٥٠٩(تويف سنة " مهذان ومصنف تارخيها، ومصنف كتاب الفردوس 

)١٣/١٨٩(  

  

كتبت يف بعض الليايل، فجلست كثريا، وكتبت ما ال أحصيه حىت عييت، مث خرجت أتأمل : إبراهيم
السماء، فكان أول الليل، فعدت إىل بييت، وكتبت إىل أن عييت مث خرجت فإذا الوقت آخر الليل، 
فأمتمت جزئي وصليت الصبح، مث حضرت عند تاجر يكتب حسابا له، فورخه يوم السبت فقلت، 

فراجعت نفسي، : لعلك مل حتضر أمس اجلامع ؟ قال: أليس اليوم اجلمعة ؟ فضحك، وقال! ان اهللا سبح
  .فإذا أنا قد كتبت، لليلتني ويوما

سيفنة، لكثرة ما يكون يف كمه : إبراهيم يسمى: قال أبو يعلى اخلليلي يف مشايخ ابن سلمة القطان، قال
وهو : إىل أن قال...، يف كل جزء ألف حديثكان يكون يف كمي مخسون جزئا: من االجزاء، قال

  .مشهور باملعرفة ذا الشأن
  .مات سنة سبع وسبعني ومئتني: وقال

  .كذا قال فوهم
كنا نذاكر إبراهيم بن احلسني، فيذاكرنا بالقمطر، نذكر : وروي عن عبد اهللا بن وهب الدينوري، قال

  .-واختالف الفاظه  يريد طرقه وعلله -عندي منه قمطر : حديثا واحدا، فيقول
  .يف آخر شعبان سنة إحدى ومثانني ومئتني: والصحيح من وفاته ما أرخه علي بن احلسني الفلكي، فقال

  .وكذا أرخ القاسم بن أيب صاحل
  ببعلبك، أخربنا) ١(أخربنا القاضي أبو حممد عبد اخلالق بن علوان 

__________  
عبد اخلالق بن عبد السالم بن سعد بن علوان، : " ل، فقا٧١: ق: خ": مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ١(

  .القاضي، االمام تاج الدين أبو حممد املعري، مث البعلبكي الشافعي، االديب



سنة ...ويل قضاء بلده مدة، وكان خريا صاحلا متواضعا زاهدا حسن االعتقاد، له نظم ونثر، مولده
  .أكثرت عنه، ونعم الشيخ كان...ثالث وستمئة

  سعمات يف تا
  ".احملرم سنة ست وتسعني وستمئة 

(*)  

)١٣/١٩٠(  

  

البهاء عبدالرمحن بن إبراهيم، أخربنا عبد احلق اليوسفي، أخربنا علي بن حممد العالف، أخربنا عبدامللك 
بن حممد الواعظ، أخربنا أمحد بن إسحاق الطييب، حدثنا إبراهيم بن احلسني مذان، حدثنا عفان، حدثنا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي، فإذا سجد، وثب : ، أخربين أبو بكرةمبارك، عن احلسن
احلسن بن علي على ظهره، أو على عنقه، فريفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفعا رفيقا لئال 

رأيناك صنعت باحلسن شيئا ما ! يا رسول اهللا : يصرع، فعل ذلك غري مرة، فلما قضى صالته، قالوا
  .ك صنعته بأحدرأينا
  ".إنه رحيانيت من الدنيا، وإن ابين هذا سيد، وعسى اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني : " قال

  .هذا حديث حسن من حسنات احلسن، تفرد به عن أيب بكرة الثقفي احلسن بن أيب احلسن
  ).١(شيخ حسن : ومبارك بن فضالة

 بن حممد بن سعيد ابن أيب مرمي، وأبو بكر بن أيب الدنيا أمحد بن إسحاق الوزان، وعبد اهللا: وفيها مات
  ، وأبو زرعة)٣(، وعثمان بن خرزاذ )٢(

__________  
باب قول النيب صلى اهللا عليه :  يف الصلح٢٢٥، ٢٢٤ / ٥لكنه مدلس، وأخرجه البخاري ) ١(

 مناقب احلسن باب:  يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم٧٤ / ٧إن ابين هذا سيد، : وسلم
باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم للحسن بن علي إن ابين هذا :  يف الفنت٥٧، ٥٢ / ١٣احلسني، و 

  .سيد
:  من طريق سفيان بن عيينة، عن إسرائيل، عن احلسن البصري، عن أيب بكرة قال١٠٧ / ٣والنسائي 

 جنبه وهو يقبل على الناس مرة رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب واحلسن بن علي إىل
" إن ابين هذا سيد، ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني : " وعليه أخرى، ويقول

   يف عالمات النبوة يف االسالم من طريق حيىي بن آدم، عن حسني٤٧٢ / ٦وأخرجه البخاري 
من طريق حممد ) ٣٧٧٣(الترمذي و) ٤٦٦٢(اجلعفي، عن إسرائيل بن موسى به، وأخرجه أبو داود 



  .بن عبد اهللا االنصاري، عن االشعث بن عبدامللك، عن احلسن، عن أيب بكرة
من حديث ابن ) ٣٧٧٠( والترمذي ٧٨، ٧٧ / ٧أخرجه البخاري " إنه رحيانيت من الدنيا " وقوله 

  ".مها رحيانتاي من الدنيا " عمر مرفوعا بلفظ 
: ، برقم)٣٧٨: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٣) (١٩٢: (، برقم)٣٩٧: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٢(
)١٨٠(*) (  

)١٣/١٩١(  

  

  ).٢(، وعبد اهللا بن حممد بن النعمان بأصبهان )١(الدمشقي 
  

  .االمام، الثقة، احملدث، أبو علي البغدادي السواق *  احلسن بن سالم- ١٠٨
مرو بن حكام، وأيب نعيم، وعفان بن مسلم، عبيد اهللا بن موسى، وأيب عبدالرمحن املقرئ، وع: حدث عن

  .وعدة
  .ابن صاعد، وإمساعيل الصفار، وعثمان بن السماك، وأبو بكر النجاد، وأبو بكر الشافعي: حدث عنه

  .وخلق سواهم
  ).٣(ثقة صدوق : قال أبو بكر اخلطيب
  .مات يف صفر سنة سبع وسبعني ومئتني: قال أبو بكر الشافعي

  
  .االمام، الثقة، أبو علي البغدادي البزاز* *   احلسن بن مكرم- ١٠٩
  .علي بن عاصم، ويزيد بن هارون، وروح بن عبادة، وأبا النضر هاشم بن القاسم، وطائفة: مسع

  .القاضي احملاملي، وإمساعيل الصفار، وأبو بكر النجاد، وأبو سهل بن زياد، وآخرون: حدث عنه
__________  

 ٥٦ / ٢: ذكر أخبار أصبهان: ترمجته يف) ٢) (١٤٦: (، برقم)٣١١(ستأيت ترمجته يف الصفحة، ) ١(
- ٥٧.  
  .١٠٧ / ٥: ، املنتظم٣٢٦ / ٧: تاريخ بغداد* 
  ".ثقة صدوق : وذكره الدارقطين فقال: " نص اخلطيب) ٣(
٣٢٦ / ٧.  

 ٢: ، شذرات الذهب٥٣ / ٢: ، عرب املؤلف٩٣ / ٥: ، املنتظم٤٣٣ - ٤٣٢ / ٧: تاريخ بغداد* * 



 /١٦٥.  
)(*  

)١٣/١٩٢(  

  

  ).١(وثقه اخلطيب 
  .تويف يف شهر رمضان، سنة أربع وسبعني ومئتني

  
 بن ناصح بن بلنجر الشيخ، العامل، احملدث، أبو جعفر، أمحد بن عبيد) ٢] (د * [  أبو عصيدة - ١١٠

  .الديلمي، مث البغدادي اهلامشي، موالهم النحوي، امللقب بأيب عصيدة) ٣(
يزيد بن هارون، وأيب داود الطيالسي، وعبد اهللا بن بكر، واالصمعي، علي بن عاصم، و: حدث عن

  .وحممد بن مصعب القرقساين، وعدة
علي بن حممد املصري الواعظ، وحممد بن جعفر االدمي، وعبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، : حدث عنه

  .وعدة
  .يف حديثه مناكري

  كان يسكن بسر من رأى، حيدث عن االصمعي،: قال ابن عدي
__________  

  .٤٣٢ / ٧: تاريخ بغداد) ١(
  الفن: املقالة الثانية: ، الفهرست٢٠٤: طبقات النحويني واللغويني للزبيدي* 

 - ٢٢٨ / ٣: ، معجم االدباء٢٠٨ - ٢٠٧: ، نزهة االلباء٢٦٠ - ٢٥٨ / ٤: الثاين، تاريخ بغداد
، ميزان ١٩ / ١: خ: هذيب، تذهيب الت٣٢: خ: ، ذيب الكمال٨٦ - ٨٤ / ١: ، انباه الرواة٢٣٢

، ذيب ٢٦: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة١٦٧ - ١٦٦ / ٧: ، الوايف بالوفيات١١٨ / ١: االعتدال
  .١٠: ، خالصة تذهيب الكمال٣٣٣ / ١: ، بغية الوعاة٦٠ / ١: التهذيب

  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ٢(
، وضبط الفريوز ابادي صاحب "اللباب  " بلنجر، بفتحتني وسكون النون، وضم اجليم، كما يف) ٣(

  ".البغية " القاموس اجليم بالفتح، وكذلك السيوطي يف 
  .اسم مدينة ببالد اخلزر، أما بلنجر بضم اجليم فهو اسم جد املترجم: وبالفتح

  .وقد ضبطت يف االصل بكسر اجليم
(*)  



)١٣/١٩٣(  

  

  .صور، وتفرد بهوحممد بن مصعب مبناكري، وهو صاحب موعظة االوزاعي للمن
  .وأبو عصيدة مع هذا كله من أهل الصدق: قد تابعه أمحد احلوطي قال: قلت
  .كان رأسا يف العربية: قلت

  .مات يف سنة مثان وسبعني ومئتني، وكان من أبناء التسعني، رمحه اهللا
 املسمعي ، وحممد بن شداد)٢(، وعبد الكرمي الديرعاقويل )١(إبراهيم بن اهليثم البلدي : وفيها مات

، وموسى بن عيسى بن املنذر )٥(، وهاشم بن مرثد الطرباين )٤(، وموسى بن سهل الوشاء )٣(
  ).٦(احلمصي، وأبو أمحد املوفق باهللا، ويل العهد 

  
  .االمام، احلافظ، الثبت، أبو يعقوب النصييب: ابن حممد*  إسحاق بن سيار - ١١١
نبيل، وأبا النضر هاشم بن القاسم، وطبقتهم، ومجع عبد اهللا بن داود اخلرييب، وأبا عاصم ال: مسع

  .وصنف
  إسحاق بن سيار بن حممد بن مسلم النصييب،): ٧(قال ابن عساكر 

__________  
: ، برقم)٣٣٥: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٢) (١٩٩: (، برقم)٤١١: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ١(
: تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٤) (٧٩ (:، برقم)١٤٨: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣) (١٥٤(
تقدمت ترمجته يف ) ٦) (١٣١: (، برقم)٢٧٠: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٥) (٨٠: (، برقم)١٤٩(

 أ ٣٨٠ / ٢: خ: ، تاريخ ابن عساكر٢٢٣ / ٢: اجلرح والتعديل) * ١٠٠: (، برقم)١٦٩: (الصفحة
  .٤٤٣ / ٢: بدران، ذيب ١٦٣ / ٢: ، شذرات الذهب٥١ / ٢:  ب، عرب املؤلف-
  . أ٣٨٠ / ٢: خ: تاريخ دمشق: انظر) ٧(

(*)  

)١٣/١٩٤(  

  

عبيد اهللا بن موسى، واخلرييب، وحيىي البابليت، وأيب نعيم وأيب مسهر، وأيب النضر، وحممد بن : حدث عن
  .جهضم، وجنادة بن حممد

 جبري، وخيثمة بن جعفر الفريايب، وابن صاعد، وحممد بن يوسف اهلروي، وأمحد بن نصر بن: حدث عنه
حدثنا إسحاق بن : سليمان، وحممد بن محدون ابن خالد، وآخرون، قال حممد بن محدون يف بعض أماليه



  ).١(فذكر حديثا ...سيار إمام االئمة، حدثنا إبراهيم بن زكريا
  كتب إيل إسحاق بن سيار ببعض حديثه،: وقال ابن أيب حامت
  ).٢(وكان صدوقا ثقة 
  .مات بنصيبني يف ذي احلجة سنة ثالث وسبعني ومئتني: اينقال أبو عروبة احلر

  ما بقي يف زماننا: كان إمساعيل القاضي يقول: قال ابن أيب حامت
__________  

عن مهام، عن قتادة، : "... ب٣٨٠ / ٢: خ": تاريخ ابن عساكر " تتمة السند واحلدث كما يف ) ١(
كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف البقيع : العن قدامة بن وبرة عن االصبغ بن نباتة، عن علي ق

يف يوم دجن ومطر، فمرت امرأة على محار ومعها مكاري، فهوت يد احلمار يف وهدة من االرض 
إا متسرولة، : يا رسول اهللا: فسقطت املرأة، فأعرض عنها النيب صلى اهللا عليه وسلم بوجهه، فقالوا

اختذوا السراويالت، فإا من أستر ثيابكم، :  ثالثا، أيها الناساللهم اغفر للمتسروالت من أميت: فقال
  ".وخذوا ا نساءكم إذ خرجن 

صاحب مناكري وأغاليط، وال : ، يف ترمجة إبراهيم بن زكريا وقال١٨وأورده العقيلي يف الضعفاء لوح 
  .١ / ٤" الكامل " يعرف هذا احلديث إال به، فال يتابع عليه، وذكره ابن عدي يف 

وهذا احلديث منكر ال يرويه عن مهام غري إبراهيم ابن زكريا وال أعرفه إال من هذا الوجه، : وقال
 بعد أن أورده من ٤٥ / ٣" املوضوعات " وإبراهيم حدث عن الثقات باالباطيل، وقال ابن اجلوزي يف 

  .موضوع واملتهم به إبراهيم: طريق ابن عدي
  .٣٢٣ / ٢: اجلرح والتعديل) ٢(

(*)  

)١٣/١٩٥(  

  

  .أحد جتب الرحلة إليه، غري إسحاق بن سيار، وأيب حامت الرازي، ويعقوب الفسوي
، وحممد بن )٢(، أخربنا الفتح بن عبد اهللا، حدثنا أبو الفضل االرموي )١(أخربنا أبو املعايل االبرقوهي 

ضل الزهري، حدثنا جعفر أخربنا أبو جعفر بن املسلمة، أخربنا أبو الف: أمحد الطرائفي، وابن الداية، قالوا
  الفريايب، حدثنا إسحاق بن سيار، حدثنا أبو صاحل، حدثنا معاوية بن

إن الذي يصلي ويصوم، وال يترك اخلطايا : أن عيسى بن مرمي كان يقول: صاحل، عن املهاصر بن حبيب
  .مكتوب يف امللكوت كذابا

، وأبو )٥(والفتح بن شخرف العابد ، )٤(، وأمحد بن الوليد الفحام )٣(حنبل بن إسحاق : وفيها مات



، وأبو عبد )٨(، وأمحد بن يوسف التغليب )٧(وأبو إبراهيم أمحد بن سعد الزهري ) ٦(أمية الطرسوسي 
  ).١٠(، وعبد اهللا بن محاد اآلملي )٩(اهللا بن ماجة القزويين 

  .وخلق
__________  

  .بليدة بنواحي أصبهان: نسبة إىل أبرقوه: االبرقوهي) ١(
  ).اباللب(

  .٥، ٤: خ": مشيخته " وقد ترمجه املؤلف يف 
  .من بالد أذربيجان: نسبة إىل أرمية: االرموي، بضم االلف، وسكون الراء، وفتح امليم) ٢(
  ).اللباب(
  ).٣٨: (، برقم)٥١: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣(
  .١٦٤ / ٢: ، شذرات الذهب٥٢ - ٥١ / ٢: عرب املؤلف: انظر ترمجته يف) ٤(
  .٩٠ - ٨٩ / ٥: ، املنتظم٣٨٨ - ٣٨٤ / ١٢: تاريخ بغداد: ترمجته يف) ٥(
  ).٥٢: (، برقم)٩١: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٦(
  ).٥٧: (، برقم)١١٧: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٧(
  .١٢٣ / ٢: ذيب بدران: ترمجته يف) ٨(
  ).١٣٣: (، برقم)٢٧٧: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٩(
  .١٠٧ / ١: النسابا: انظره يف) ١٠(

(*)  

)١٣/١٩٦(  

  

االمام، احملدث، شيخ االسالم، أبو حممد البغدادي الصائغ، أحد  *  جعفر بن حممد بن شاكر- ١١٢
  .االعالم

  .ولد قبل التسعني ومئة
حسني بن حممد املروذي، وأبا نعيم، وقبيصة بن عقبة، وعفان بن مسلم، وأبا غسان النهدي، : ومسع

  .وسريج بن النعمان، وطبقتهمومعاوية بن عمرو، 
موسى بن هارون، وابن صاعد، وأبو جعفر بن البختري، وإمساعيل الصفار، وأبو بكر : حدث عنه

  .النجاد، وعثمان بن السماك، وابن جنيح، وأبو بكر الشافعي، وحممد بن جعفر االنباري، وخلق سواهم
  ).١(كان زاهدا ثقة صادقا، متقنا ضابطا : قال اخلطيب



كان ذا فضل وعبادة وزهد، انتفع به خلق كثري يف احلديث، وأكثروا عنه : أبو احلسني بن املناديوقال 
  .لثقته وصالحه

وتويف الحدى عشرة خلت من ذي احلجة، سنة تسع وسبعني ومئتني، وبلغ تسعني سنة سوى : قال
  .أشهر يسرية، رمحه اهللا

  ".الغيالنيات " حديثه بعلو يف : قلت
__________  

، ١٤٠ / ٥: ، املنتظم١٢٥ - ١٢٤ / ١: ، طبقات احلنابلة١٨٧ - ١٨٥ / ٧: ريخ بغدادتا* 
، ذيب ٦٢ / ٢: ، عرب املؤلف١١٠ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٠٦ - ٢٠٥: خ: ذيب الكمال

  .١٧٤ / ٢: ، شذرات الذهب٦٤ - ٦٣: ، خالصة تذهيب الكمال١٠٢ / ٢: التهذيب
  .١٨٦ / ٧: تاريخ بغداد) ١(

(*)  

)١٣/١٩٧(  

  

، وأبو عيسى )٢(، وأمحد بن أيب خيثمة )١(وفاة اخلليفة املعتمد، وأمحد بن اخلليل الربجالين : وفيها
  ).٥(، وإبراهيم بن عبد اهللا القصار )٤(، وأبو حيىي بن أيب مسرة )٣(الترمذي 

  
 ابن أيب قاالمام، احملدث، قاضي الكوفة، أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحا*  ابن أيب العنبس - ١١٣

  .العنبس الزهري الكويف
  .جعفر بن عون، ويعلى بن عبيد، ومجاعة: مسع
أبو العباس بن عقدة، وخيثمة بن سليمان، وعلي بن حممد ابن الزبري القرشي، ومجاعة، وروى عن : وعنه

  . وحممد بن خلف، ووكيع- مع تقدمه -أبو بكر بن أيب الدنيا 
  ).٦(صاحلا، ويل القضاء بعد أمحد بن حممد بن مساعة ] دينا [ فاضال ] خريا [ كان ثقة : قال اخلطيب

  كتبت عنه سنة ثالث ومخسني، وهو على قضاء: قال حممد بن خلف
__________  

، عرب ١٣٩ / ٥: املنتظم: ترمجته يف) ٢) (١٣٠: (، برقم)٢٦٩: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ١(
  .١٧٤ / ٢: ، شذرات الذهب٦٢ - ٦١ / ٢: املؤلف

عبد اهللا بن أمحد بن زكريا بن أيب : هو) ٣) (١٣٢: (برقم) ٢٧٠: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٣(
  .مسرة، حمدث مكة



، وقد حترف يف ١٧٤ / ٢: ، شذرات الذهب٦٢ / ٢: ، عرب املؤلف٩٩ / ٥: العقد الثمني: ترمجته يف
  ".ميسرة : " إىل" الشذرات " و " العرب " املطبوع من 

  .١٧٤ / ٢: ، شذرات الذهب٦٢ / ٢: املؤلفعرب : ترمجته يف) ٥(
  .١٠٥ / ٥: ، املنتظم٢٦ - ٢٥ / ٦: تاريخ بغداد* 
  .٢٥ / ٦: تاريخ بغداد: انظر) ٦(

  .والزيادة منه
(*)  

)١٣/١٩٨(  

  

  مدينة املنصور، فبقي سنة، وصرف، الن املوفق أراد أن يقرضه أموال
  .ال واهللا، وال حبة: االيتام، فقال

  ).١(ضاء الكوفة فعزله ورده إىل ق
  .مات يف ربيع اآلخر سنة سبع وسبعني ومئتني، عن نيف وتسعني سنة

  .وله أخ ماجن، صاحب نوادر
  

  . بن عيسى الواسطياالمام املتقن، أبو احلسني، خلف بن حممد) ٢] (ق * [  كردوس - ١١٤
  .علي بن عاصم، ويزيد بن هارون، وروحا: مسع
  .يل الصفار، وابن أيب حامت، وابن االعرايب، وخيثمةوإمساع: ابن ماجة، وابن خملد: وعنه

  .وثقه الدارقطين
  .تويف سنة أربع وسبعني ومئتني

  
  . الشيباينالوزير الكبري، االوحد، االديب، أبو الصقر، إمساعيل بن بلبل* *  ابن بلبل - ١١٥

__________  
  .انظر املصدر السابق) ١(
، تذهيب ٣٨٠ - ٣٧٩: خ: ، ذيب الكمال٩٣ / ٥: ، املنتظم٣٣١ - ٣٣٠ / ٨: تاريخ بغداد* 

، خالصة ١٥٤ / ٣: ، ذيب التهذيب٥٣ / ٢: ، عرب املؤلف٢٠٠ - ١٩٩ / ١: خ: التهذيب
  .١٦٥ / ٢: ، شذرات الذهب١٠٦: تذهيب الكمال

  ".التقريب " زيادة من ) ٢(



  .٣٢٨ / ٧: ، الكامل البن االثري٢٢، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٠ / ١٠: تاريخ الطربي* * 
(*)  

)١٣/١٩٩(  

  

  .أحد الشعراء والبلغاء واالجواد املمدحني
، مث عزل، مث وزر، مث عزل، مث وزر )١(وزر للمعتمد يف سنة مخس وستني ومئتني، بعد احلسن بن خملد 

  .ثالثا عند القبض على صاعد الوزير، سنة اثنتني وسبعني
، وسبعون جديا، وقنطار حلواء، وملا ويل وكان يف رتبة كبار امللوك، له راتب عظيم، يف اليوم مئة شاة

  .العهد املعتضد، قبض عليه وعذبه، حىت هلك يف سنة مثان وسبعني ومئتني
وقع اختيار املوفق لوزارته على أيب الصقر، فاستوزر رجال قلما رؤي مثله، : قال عبيد اهللا بن أيب طاهر

ه وأعودها بالنفع، وأحوطها العمال كفاية للمهم، واستقالال باالمور، وأمضى للتدبري يف أصح سبل
السلطان، مع رفع قدره لالدب وأهله، وبذله هلم الكرائم، مع الشجاعة وعلو اهلمة، وصغر الدنيا عنده، 

  .إال ما قدمه ملعاده، مع سعة حلمه وكظمه، وإفضاله على من أراد تلف نفسه
قال أبو : ا سليمان بن احلسن قالحدثنا أبو احلسني عبد اهللا بن أمحد، حدثن: قال أبو علي التنوخي

حضرت جملس ابن بلبل، وقد جلس جلوسا عاما، فدخل إليه املتظلمون، فنظر يف : العباس بن الفرات
أمورهم، فما انصرف أحد إال بصلة، أو والية، أو قضاء حاجة، أو إنصاف، وبقي رجل يف آخر الس 

  . أسيب شيئا إال عن أمره، فسأخربهإن املوفق أمر أن ال: يسأله تسييب إجارة قريته، فقال
  .مىت أخرين الوزير فسد حايل: فراجعنا الرجل، وقال: قال

  .اكتب حاجته يف التذكرة: فقال لكاتبه
  فوىل الرجل غري

__________  
  ).٤: (، برقم)٧: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ١(

(*)  

)١٣/٢٠٠(  

  

  :بعيد، مث رجع، واستأذن، مث قال
فبادر ا صروف الزمان * تتهيأ صنائع االحسان فإذا أمكنتك يوما من الدهر * وان ليس يف كل دولة وأ



  .اكتب له بتسييب إجارة ضيعته الساعة: يا أبا العباس: فقال يل
  .وأمر الصرييف أن يدفع إليه مخس مئة دينار

إذا ما : أنشدال جتزع، مث : إن فتاه ناوله مدة بالقلم، فنقطت على دراعة مثمنة، فجزع، فقال: ويقال
على حافاا محم السواد * كفاين ذاك رائحة املداد فما شئ بأحسن من ثياب * املسك طيب ريح قوم 

  .صدق، وهي خال يف ملبوس الوزراء: قلت
ا لراجيه قليله فأمر يل * نعم اهللا جليله ملك يف عينه الدين * بأيب الصقر علينا : قلت): ١(قال جحظة 
  .مبئيت دينار

ولد ابن بلبل سنة ثالثني ومئتني، ورأيته مرات، فكان يف اية اجلمال، ومتام القد واجلسم، : قال الصويل
  فقبض عليه يف صفر، سنة مثان وسبعني، وقيد، وألبس عباءة غمست يف دبس ومرقة كوارع، وأجلس يف

__________  
  .امكةأمحد بن جعفر بن موسى، أبو احلسن، ندمي أديب مغن، من بقايا الرب: هو) ١(

  .كان يف عينيه نتوء، فلقبه ابن املعتز جبحظة
  ). ه٣٢٤: (تويف سنة

  .د(، ٢١٤، ٢٨": جحظة الربمكي االديب الشاعر " سيترمجه املؤلف، والبيتان يف 
  .ط: مزهر السوداين

  .وخترجيهما فيه) ١٩٧٧النجف االشرف 
(*)  

)١٣/٢٠١(  

  

  .ىلمكان حار، وعذب بأنواع العذاب، فمات يف مجادى االو
  رؤي: وقيل

  .غفر يل مبا لقيت، مل يكن ليجمع علي عذاب الدنيا واآلخرة: ما فعل اهللا بك ؟ قال: يف النوم فقيل
أن املعتضد أمر بابن بلبل، فاختذ : وروى أبو علي التنوخي، عن أبيه، عن مجاعة من أهل احلضرة أخربوه

إىل عنقه، ومسك عليه حىت مخد، فلم يزل كبريا، وملئ اسفيذاجا وبله، مث جعل رأسه فيه ) ١(له تغارا 
  .روحه خيرج بالضراط من أسفله حىت مات

  
  . ومفتيها، أبو القاسم االندلسي املالكيفقيه قرطبة*  أصبغ بن خليل - ١١٦

  .الغازي بن قيس قليال، وعن حيىي بن حيىي، وأصبغ بن الفرج، وسحنون، وطائفة: أخذ عن



  .- فيما قيل -ر، وقد ام يف النقل، ووضع يف عدم رفع اليدين وبرع يف الشروط، وكان ال يدري االث
  ).٢(هو منعين السماع من بقي : وقال قاسم بن أصبغ

  .أحب أن يكون يف تابويت خرتير، وال يكون فيه مصنف ابن أيب شيبة: ومسعته يقول
  .مث دعا عليه قاسم

__________  
  .وعاء كبري: التغار) ١(

  .والكلمة فارسية
، ميزان ٢٤٠: ، بغية امللتمس١٧٣:  جذوة املقتبس٧٩ - ٧٧ / ١: علماء االندلستاريخ * 

  .٣٠١ / ١: ، الديباج املذهب٤٥٩ - ٤٥٨ / ١: ، لسان امليزان٢٧١ - ٢٦٩ / ١: االعتدال
  .بقي بن خملد) ٢(

  ).١٣٧: (، برقم)٢٨٥: (ستأيت ترمجته يف الصفحة
(*)  

)١٣/٢٠٢(  

  

  افظ اسم أسيد بن احلضري، فرد عليهقرأ عليه أمحد بن خالد احل: وقيل
  .خباء معجمة
  .هو، وقاسم بن أصبغ، وحممد بن عبدامللك: روى عنه

  .وكان ذا تعبد وورع، عفا اهللا عنه
  .عاش حنو التسعني، ومات سنة ثالث وسبعني ومئتني

  ).٢(وابنه سليمان بن االشعث بن شداد بن عمرو بن عامر ) ١] (ت، س * [  أبو داود - ١١٧
  .ا أمساه عبد الرمحن بن أيب حامتكذ

  .سليمان بن االشعث بن بشر بن شداد: وقال حممد بن عبد العزيز اهلامشي
  .سليمان ابن االشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد: ، وأبو عبيد اآلجري)٣(وقال ابن داسة 

  ).٤" (تارخيه " وكذلك قال أبو بكر اخلطيب يف 
  .ابن عمرو بن عمران: وزاد

  .شيخ السنة، مقدم احلفاظ، أبو داود، االزدي السجستاين، حمدث البصرةاالمام، 
__________  

 ١٥٩ / ١: ، طبقات احلنابلة٥٩ - ٥٥ / ٩: ، تاريخ بغداد١٠٢ - ١٠١ / ٤: اجلرح والتعديل* 



، وفيات ٩٨ - ٩٧ / ٥:  ب، املنتظم٢٧٤ - ب ٢٧١ / ٧: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٦٢ -
، ٥٥ - ٥٤ / ٢: ، عرب املؤلف٥٩٣ - ٥٩١ / ٢:  تذكرة احلفاظ،٤٠٥ - ٤٠٤ / ٢: االعيان

 / ٤: ، ذيب التهذيب٥٦ - ٥٤ / ١١: ، البداية والنهاية٢٩٦ - ٢٩٣ / ٢: طبقات السبكي
، شذرات ٢٠٢ - ٢٠١ / ١: ، طبقات املفسرين٢٦٢ - ٢٦١: ، طبقات احلفاظ١٧٣ - ١٦٩
  .٢٤٨ - ٢٤٦ / ٦: ، ذيب بدران١٦٨ - ١٦٧ / ٢: الذهب

  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ١(
  .١٠١ / ٤: اجلرح والتعديل: انظر) ٢(
  .عنه" السنن " هو أحد رواة ) ٣(
)٥٥ / ٩) ٤.  

(*)  

)١٣/٢٠٣(  

  

  .ولد سنة اثنتني ومئتني، ورحل، ومجع، وصنف، وبرع يف هذا الشأن
سنة عشرين، ودخلت ) ١(ولدت سنة اثنتني، وصليت على عفان : مسعته يقول: قال أبو عبيد اآلجري
  ).٢(أمس مات عثمان بن اهليثم املؤذن : البصرة وهم يقولون

  .فسمعت من أيب عمر الضرير جملسا واحدا
وتبعت عمر بن حفص بن : يف شعبان من سنة عشرين، ومات عثمان قبله بشهر، قال) ٣(مات : قلت

احدا، ومن عاصم بن علي ومسعت من سعيد بن سليمان جملسا و) ٤(غياث إىل مرتله، ومل أمسع منه 
  ).٥(جملسا واحدا 

  .ومسع مبكة من القعنيب، وسليمان بن حرب: قلت
مسلم بن إبراهيم، وعبد اهللا بن رجاء، وأيب الوليد الطيالسي، وموسى بن إمساعيل، وطبقتهم : ومسع من
  .بالبصرة

  .ئفةاحلسن بن الربيع البوراين، وأمحد بن يونس الريبوعي، وطا: مث مسع بالكوفة من
  .أيب جعفر النفيلي، وأمحد بن أيب شعيب، وعدة، حبران: أيب توبة الربيع بن نافع حبلب، ومن: ومسع من

  .ومن حيوة بن شريح، ويزيد بن عبد ربه، وخلق حبمص
  ومن صفوان بن صاحل، وهشام بن

__________  
  .هو عفان بن مسلم، احلافظ البصري) ١(



  .٣٨٠ / ١: املؤلف" عرب : " انظر
  .مؤذن جامع البصرة) ٢(

  .٣٨٠ / ١": العرب " انظر 
  .أي أبو عمر الضرير) ٣(
  شيئا، ورأيت خالد بن خداش ومل أمسع منه: "...زاد اخلطيب البغدادي هنا) ٤(

  ".شيئا 
  .٥٦ / ٩: تاريخ بغداد) ٥(

(*)  

)١٣/٢٠٤(  

  

  .عمار، بدمشق، ومن إسحاق بن راهويه وطبقته خبراسان
  .ه ببغدادومن أمحد بن حنبل وطبقت
  .ومن قتيبة بن سعيد ببلخ

  .ومن أمحد بن صاحل وخلق مبصر
ومن إبراهيم بن بشار الرمادي، وإبراهيم بن موسى الفراء، وعلي بن املديين، واحلكم بن موسى، 

وخلف بن هشام، وسعيد بن منصور، وسهل بن بكار، وشاذ بن فياض، وأيب معمر عبد اهللا بن عمرو 
 املبارك العيشي، وعبد السالم بن مطهر، وعبد الوهاب بن جندة، وعلي بن املقعد، وعبد الرمحن بن

اجلعد، وعمرو بن عون، وعمرو بن مرزوق، وحممد بن الصباح الدواليب، وحممد بن املنهال الضرير، 
  .وحممد بن كثري العبدي، ومسدد بن مسرهد، ومعاذ بن أسد، وحيىي بن معني، وأمم سواهم

، وأبو )١(، والنسائي، فيما قيل، وإبراهيم ابن محدان العاقويل "جامعه " أبو عيسى، يف : حدث عنه
، وأبو حامد أمحد )٢(عنه " السنن " الطيب أمحد بن إبراهيم بن االشناين البغدادي، نزيل الرحبة، راوي 

" بن جعفر االشعري االصبهاين، وأبو بكر النجاد، وأبو عمرو أمحد بن علي بن حسن البصري، راوي 
بفوت له، وأبو بكر " السنن " عنه، وأمحد بن داود بن سليم، وأبو سعيد بن االعرايب راوي " نن الس

أمحد بن حممد اخلالل الفقيه، وأمحد بن حممد بن ياسني اهلروي، وأمحد بن املعلى الدمشقي، وإسحاق بن 
 واحلسن بن ، وإمساعيل بن حممد الصفار، وحرب بن إمساعيل الكرماين،)٣(موسى الرملي الوراق 

  صاحب الشاشي، واحلسن بن عبد اهللا الذارع،
__________  

  .بليدة بالقرب من بغداد: نسبة إىل دير العاقول: العاقويل) ١(



  .وقد ينسب إليها بالديرعاقويل أيضا
  ).اللباب(
  .١٦ / ٤" تاريخ بغداد " مترجم يف ) ٢(
  .وراق أيب داود) ٣(

(*)  

)١٣/٢٠٥(  

  

روي، وزكريا بن حيىي الساجي، وعبد اهللا بن أمحد االهوازي عبدان، وابنه أبو واحلسني بن إدريس اهل
بكر بن أيب داود، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وعبد اهللا ابن أخي أيب زرعة، وعبد اهللا بن حممد بن يعقوب، 

، )١" (السنن " وعبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي، وعلي بن احلسن بن العبد االنصاري، أحد رواة 
، وعيسى بن سليمان البكري، والفضل بن العباس بن أيب الشوارب، )٢(وعلي بن عبد الصمد ما غمه 

، وحممد بن أمحد بن )٣" (السنن " وأبو بشر الدواليب احلافظ، وأبو علي حممد بن أمحد اللؤلؤي، راوي 
" تمار، من رواة له، وحممد بن بكر بن داسة ال" القدر " البصري، راوي كتاب ) ٤(يعقوب املتوثي 

، وحممد بن جعفر بن الفريايب، وحممد بن خلف بن املرزبان، وحممد بن رجاء البصري، وأبو )٥" (السنن 
سامل حممد بن سعيد االدمي، وأبو بكر حممد بن عبد العزيز اهلامشي املكي، وأبو أسامة حممد ابن عبدامللك 

 علي ابن عثمان اآلجري احلافظ، وحممد بن خملد بفواتات، وأبو عبيد حممد بن" السنن " الرواس، راوي 
، وحممد ابن املنذر شكر، وحممد بن حيىي بن مرداس السلمي، وأبو بكر حممد بن )٦(العطار اخلضيب 

  .حيىي الصويل، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق االسفراييين
__________  

  .س يف رواية اللؤلؤيويف روايته من الكالم على مجاعة من الرواة واالسانيد ما لي) ١(
  ).٢١٣: (، برقم)٤٢٩: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٢(
  رواها عنه يف سنة مخس وسبعني ومئتني، وتعد روايته من أجود الروايات وأكملها الا) ٣(

  .من آخر ما أملى أبو داود، وهي املتداولة يف املشرق واهلند
بلدة بني قرقوب وكور : نسبة إىل متوث: ن الواواملتوثي، بفتح امليم، وضم التاء املشددة، وسكو) ٤(

وروايته تقارب رواية اللؤلؤي إال اا ختتلف عنها يف التقدمي والتأخري، وهي ) ٥) (اللباب(االهواز 
  ".معامل السنن " املتداولة يف املغرب، وعليها اعتمد اخلطايب يف شرح 

  .يطلق هذا االسم على من خيضب حليته باحلمرة) ٦(



  ).باللبا(
(*)  

)١٣/٢٠٦(  

  

حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن حرب، وحدثنا : مواضع يقول" سننه " وقد روى النسائي يف 
النفيلي، وحدثنا عبد العزيز بن حيىي املدين، وعلي بن املديين، وعمرو بن عون، ومسلم بن إبراهيم، وأبو 

فإنه معروف بالرواية عن السبعة، لكن الوليد، فالظاهر أن أبا داود يف كل االماكن هو السجستاين، 
  .شاركه أبو داود سليمان بن سيف احلراين يف الرواية عن بعضهم، والنسائي فمكثر عن احلراين

، عن سليمان بن االشعث، ومل يكنه، وذكر احلافظ ابن عساكر يف "الكىن " وقد روى النسائي يف كتاب 
  .جستاينأن النسائي يروي عن أيب داود الس) ١" (النبل " 

أنبأين مجاعة مسعوا ابن طربزد، أخربنا أبو البدر الكرخي، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا أبو عمر 
اهلامشي، أخربنا أبو علي اللؤلؤي، أخربنا أبو دواد، حدثنا حممد بن كثري، أخربنا جعفر بن سليمان، عن 

:  فقال- صلى اهللا عليه وسلم -جاء رجل إىل النيب : عوف، عن أيب رجاء، عن عمران بن حصني قال
  .السالم عليكم

  ".عشر  " - صلى اهللا عليه وسلم -فرد عليه، مث جلس، فقال النيب 
  ".عشرون : " السالم عليكم ورمحة اهللا، فرد عليه، فجلس، فقال: مث جاء آخر، فقال

  مث
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: جاء آخر، فقال

  ).٢" (ثون ثال: " فرد عليه، فجلس، وقال
__________  

  .١٣٢: صفحة) ١(
باب كيف السالم، وعوف هو ابن أيب : ، يف االدب)٥١٩٥: (إسناده قوي وهو يف سنن أيب داود) ٢(

يف أول ) ٢٦٨٩: (مجيلة، وأبو رجاء هو العطاردي، وامسه عمران بن ملحان، وأخرجه الترمذي
  .هذا حديث حسن غريب: ، وقالاالسستئذان من طريقني، عن حممد بن كثري ذا االسناد

(*)  

)١٣/٢٠٧(  

  



: ، ومجاعة، قالوا)٢( وعمر بن حممد الفارسي - فيما أظن -) ١(أخربنا أبو احلسني علي بن حممد 
أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا أبو احلسن الداوودي، أخربنا عبد اهللا بن 

رقندي، أخربنا عبد اهللا بن عبدالرمحن احلافظ، أخربنا حممد ابن كثري، أمحد، أخربنا عيسى ابن عمر السم
  .فذكره بنحوه

عن " جامعه " أخرجه أبو عبد الرمحن النسائي، عن أيب داود، عن حممد بن كثري، وأخرجه أبو عيسى يف 
  .احلافظ عبد اهللا الدارمي، فوافقنامها بعلو

الفقيه بقراءيت، أخربنا علي بن خمتار، أخربنا أمحد بن ) ٣(أخربنا أبو القاسم عبدالرمحن بن عبد احلليم 
حممد احلافظ، أخربنا أبو بكر أمحد ابن علي الصويف، أخربنا علي بن أمحد الرزاز، حدثنا أمحد بن سلمان 
الفقيه، حدثنا أبو داود سليمان بن االشعث، بالبصرة، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا عبيد اهللا بن 

ى عن تلقي  " - صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب :  عن أيوب، عن ابن سريين، عن أيب هريرةعمرو،
  اجللب، فإن تلقاه متلق فاستراه، فصاحب السلعة

  "باخليار إذا ورد السوق 
__________  

 علي بن حممد بن احلسني بن أمحد بن عبد اهللا بن عيسى بن أمحد بن حممد ابن حممد بن حممد،: " هو) ١(
االمام احملدث الفقيه االوحد، بقية السلف، شرف الدين أبو احلسني ابن االمام الرباين الفقيه أيب عبد اهللا 

  .اليونيين احلنبلى شيخنا ومفيدنا
وكان شيخا مهيبا منورا حلو االسة، كثري االفادة، قوي " سنة إحدى وعشرين وستمئة " ولد 

  .تواضع، أكثرت عنه ببعلبك وبدمشقاملشاركة يف العلوم حسن البشر، مليح ال
دخل يف أول رمضان سنة إحدى وسبعمائة خزانة الكتب ببعلبك، فدخل إليه رجل مضطرب العقل، 

  ".فضربه بسكني صغرية يف دماغه بقي أياما وتويف إىل رمحة اهللا 
  .١٠٠ - ٩٩: خ ق: املؤلف" مشيخة " 
  .عمر بن حممد بن عمر بن حسن بن خواجا: هو) ٢(

  .فص الفارسي مث الدمشقيأبو ح
  ). ه٧٠٢(وفاته سنة 

  .١٠٨: خ ق": مشيخة املؤلف " 
  .٧٤ - ٧٣: ق: خ: املؤلف" مشيخة " ترمجته يف ) ٣(

(*)  

)١٣/٢٠٨(  

  



  .، وأخرجه الترمذي من طريق عبيد اهللا ابن عمرو، وهو من أفراده)١(هذا حديث صحيح غريب 
  .له" الناسخ " وقع لنا عدة أحاديث عالية اليب داود، وكتاب 

  .وسكن البصرة بعد هالك اخلبيث طاغية الزنج، فنشر ا العلم، وكان يتردد إىل بغداد
قدميا، وعرضه على أمحد بن حنبل، فاستجاده، " السنن " إنه صنف كتابه : يقال: قال اخلطيب أبو بكر

  ).٢(واستحسنه 
أمسع منه، ومل أمسع من يوسف الصفار، رأيت خالد بن خداش، ومل : مسعت أبا داود يقول: قال أبو عبيد

  ).٣(وال من ابن االصبهاين، وال من عمرو بن محاد، واحلديث رزق 
وكان أبو داود ال حيدث عن ابن احلماين، وال عن سويد، وال عن ابن كاسب، : قال أبو عبيد اآلجري

  ).٤(وال عن حممد بن محيد، وال عن سفيان ابن وكيع 
 مخس - صلى اهللا عليه وسلم -كتبت عن رسول اهللا : عت أبا داود يقولمس: وقال أبو بكر بن داسة

   يعين-مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب 
__________  

، )١٢٢١: (باب يف التلقي، والترمذي: ، يف البيوع واالجارات)٣٤٣٧: (هو يف سنن أيب داود) ١(
  ".هذا حديث حسن غريب : " وقال

باب حترمي تلقي اجللب، من طريق هشام : ، يف البيوع)١٧) (١٥١٩: "  صحيحهوأخرجه مسلم يف
  .القردوسي عن ابن سريين عن أيب هريرة

  .فعل مبعىن مفعول: واجللب
  .وهو ما جيلب للبيع، أي شئ كان

  .٥٦ / ٩: تاريخ بغداد) ٢(
  . ا٢٧٣ - ب ٢٧٢ / ٧: خ": تاريخ ابن عساكر " للخرب زيادات يف ) ٣(
  .سة ضعفاء قد تكلم فيهمواخلم) ٤(

(*)  

)١٣/٢٠٩(  

  

، ذكرت الصحيح، وما )١(، مجعت فيه أربعة آالف حديث ومثاين مئة حديث -" السنن " كتاب 
: - صلى اهللا عليه وسلم -قوله : يشبهه ويقاربه، ويكفي االنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث، أحدها

  ).٢" (االعمال بالنيات " 
  ).٣" (الم املرء تركه ما ال يعنيه من حسن إس: " والثاين



  ).٤" (ال يكون املؤمن مؤمنا حىت يرضى الخيه ما يرضى لنفسه : " قوله: والثالث
  ).٥(احلديث "...احلالل بني : " والرابع

مسعت أبا احلسني : حدثين أبو بكر حممد بن علي بن إبراهيم القاري الدينوري بلفظه: رواها اخلطيب
  ).٦(احلسن الفرضي، مسع ابن داسة حممد بن عبد اهللا بن 

  .يكفي االنسان لدينه، ممنوع، بل حيتاج املسلم إىل عدد كثري من السنن الصحيحة مع القرآن: قوله
__________  

  ).٥٢٧٤: (بلغ عددها يف املطبوع من رواية اللؤلؤي) ١(
  .حديث صحيح مشهور، وأخرجه الستة من حديث عمر بن اخلطاب) ٢(
: ، وابن ماجه)٢٣١٧: (أخرجه من حديث أيب هريرة الترمذي" شواهده حديث صحيح ب) ٣(
)٣٩٧٦.(  

  .٢٠١ / ١: وأخرجه أمحد من حديث احلسني بن علي
من حديث " االلقاب " وأخرجه الشريازي يف " الكىن " وأخرجه من حديث أيب بكر أبو أمحد احلاكم يف 

  .أيب ذر
من " االوسط "  أيب طالب، وأخرجه الطرباين يف عن علي بن" تاريخ نيسابور " وأخرجه احلاكم يف 

  .من حديث احلارث بن هشام" تارخيه " حديث زيد بن ثابت، وأخرجه ابن عساكر يف 
) ٤٥: (باب عالمة االميان، ومسلم: ، يف االميان٥٤ - ٥٣ / ١: أخرجه من حديث أنس البخاري) ٤(

:  الخيه املسلم ما حيب لنفسه، والترمذيباب الدليل على أن من خصال االميان أن حيب: يف االميان
  ).٦٦: (، وابن ماجه١١٥ / ٨: ، والنسائي)٢٥١٧(
باب فضل من استربأ لدينه، : ، يف االميان١١٧ / ١: البخاري: أخرجه من حديث النعمان بن بشري) ٥(

 / ٧: ، والنسائي)١٢٠٥: (، والترمذي)٣٣٣٠: (و) ٣٣٢٩: (، وأبو داود)١٥٩٩: (ومسلم
٢٤١.  

  .٥٧ / ٩:  تاريخ بغداد)٦(
(*)  

)١٣/٢١٠(  

  

أبو داود االمام املقدم يف زمانه، رجل مل يسبقه إىل معرفته بتخريج العلوم، وبصره : قال أبو بكر اخلالل
  .مبواضعه أحد يف زمانه، رجل ورع مقدم، مسع منه أمحد بن حنبل حديثا واحدا، كان أبو داود يذكره

بن عمرو الرازي، عن عبد الرمحن بن قيس، عن محاد بن سلمة، هو حديث أيب داود، عن حممد : قلت



  أن: " عن أيب العشراء، عن أبيه
  ". سئل عن العترية، فحسنها - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

أما : " ، وإمنا احملفوظ عند محاد ذا السند حديث)١(وهذا حديث منكر، تكلم يف ابن قيس من أجله 
  ).٢" (تكون الذكاة إال من اللبة 

وكان إبراهيم االصبهاين ابن أورمة، وأبو بكر بن صدقة يرفعون من قدره، ويذكرونه مبا : مث قال اخلالل
  ).٣(ال يذكرون أحدا يف زمانه مثله 

 صلى اهللا عليه -كان أبو داود أحد حفاظ االسالم حلديث رسول اهللا : وقال أمحد بن حممد بن ياسني
على درجة النسك والعفاف، والصالح والورع، من فرسان  وعلمه وعلله وسنده، يف أ-وسلم 
  .احلديث

__________  
مل يكن بشئ، وقال : ذهب حديثه، وقال أمحد: بل كذبه ابن مهدي وأبو زرعة، وقال البخاري) ١(

  .ذاهب احلديث: مسلم
، يف ترمجة ٥٨٣ / ٢: متروك احلديث، وهذا احلديث أورده املصنف يف امليزان: وقال النسائي

  .بدالرمحن بن قيس، وذكر أنه رواه أبو داود يف غري سننهع
  ".لو طعنت يف فخذها الجزأ عنك : قال: " ومتامه) ٢(

  ).٣١٨٤: (وابن ماجه) ١٤٨١: (، والترمذي)٢٨٢٥: (أخرجه أبو داود
سألت أمحد عن حديث أيب العشراء يف الذكاة، : قال امليموين" التهذيب " وأبو العشراء جمهول، ويف 

  .هو عندي غلط وال يعجبين وال أذهب إليه إال يف موضع ضرورة: قال
  .ما أعرف أنه يروى عن أيب العشراء حديث غري هذا: قال

  .يف حديثه وامسه ومساعه من أبيه نظر: وقال البخاري
  .٤٥، ٤٤ / ٥" أسد الغابة " وانظر ترمجة والد أيب العشراء يف 

  .٥٧ / ٩: تاريخ بغداد) ٣(
(*)  

)١٣/٢١١(  

  

ألني اليب " السنن " ملا صنف أبو داود كتاب : وقال أبو بكر حممد بن إسحاق الصاغاين، وإبراهيم احلريب
  داود احلديث، كما ألني لداود،

  ).١(عليه السالم، احلديد 



كان أبو داود يفي مبذاكرة مئة : مسعت الزبري بن عبد اهللا بن موسى، مسعت حممد بن خملد يقول: احلاكم
، وقرأه على الناس، صار كتابه الصحاب احلديث كاملصحف، "السنن " ملا صنف كتاب ألف حديث، و

  ).٢(يتبعونه وال خيالفونه، وأقر له أهل زمانه باحلفظ والتقدم فيه 
  .خلق أبو داود يف الدنيا للحديث، ويف اآلخرة للجنة: وقال احلافظ موسى بن هارون

  .ن من فرسان احلديثمسعت أبا داود، وكا: وقال عالن بن عبد الصمد
أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا، ونسكا وورعا وإتقانا مجع وصنف : قال أبو حامت بن حبان

  ).٣(وذب عن السنن 
: الذين خرجوا وميزوا الثابت من املعلول، واخلطأ من الصواب أربعة: قال احلافظ أبو عبد اهللا بن مندة

  .النسائيالبخاري، ومسلم، مث أبو داود، و
أبو داود إمام أهل احلديث يف عصره بال مدافعة، مسع مبصر واحلجاز، والشام : وقال أبو عبد اهللا احلاكم

  .وخراسان) ٤(والعراقني 
  وقد كتب

__________  
  .١٧٢ / ٤: ذيب التهذيب) ١(
  .١٧٢ / ٤: ذيب التهذيب: انظر) ٢(
  .املصدر السابق: انظر) ٣(
  .رة والكوفةمها البص: العراقان) ٤(

(*)  

)١٣/٢١٢(  

  

  .خبراسان قبل خروجه إىل العراق، يف بلده وهراة
  القعنيب،: عن قتيبة، وبالري عن إبراهيم بن موسى، إال أن أعلى إسناده) ١(وكتب ببغالن 

  .ومسى مجاعة...ومسلم بن إبراهيم
  .وكان قد كتب قدميا بنيسابور، مث رحل بابنه أيب بكر إىل خراسان: قال

دخلت الكوفة سنة إحدى وعشرين، وما رأيت بدمشق : بو عبيد اآلجري، عن أيب داود، قالروى أ
  .مثل أيب النضر الفراديسي، وكان كثري البكاء، كتبت عنه سنة اثنتني وعشرين

جاء سهل بن : مسعت أمحد بن حممد بن الليث قاضي بلدنا يقول: قال القاضي اخلليل بن أمحد السجزي
 -هذا سهل بن عبد اهللا جاءك زائرا : يا أبا داود: ىل أيب داود السجستاين، فقيلعبد اهللا التستري إ



  .يل إليك حاجة! يا أبا داود : فرحب به، وأجلسه، فقال سهل
  .قد قضيتها مع االمكان: حىت تقول: وما هي ؟ قال: قال
  .نعم: قال
  . حىت أقبله- وسلم  صلى اهللا عليه-أخرج إيل لسانك الذي حتدث به أحاديث رسول اهللا : قال

  ).٢(فأخرج إليه لسانه فقبله 
لني اليب داود السجستاين احلديث، كما لني لداود : روى إمساعيل بن حممد الصفار، عن الصاغاين، قال

  .احلديد
  .ما رأيت أفضل من أيب داود: وقال موسى بن هارون

يقاربه، فإن كان فيه وهن الصحيح وما " السنن " ذكرت يف : مسعت أبا داود يقول: قال ابن داسة
  ).٣] (بينته [ شديد 

__________  
  .بلدة بنواحي بلخ: بغالن) ١(
  ).ياقوت: انظر(
  .٤٠٥ - ٤٠٤ / ٢: وفيات االعيان) ٢(
  .السبكي" طبقات " زيادة من ) ٣(

  = (*)فإن :: إن قول أيب داود: وقال احلافظ ابن حجر

)١٣/٢١٣(  

  

  سب اجتهاده، وبني ما ضعفه بذلك حب- رمحه اهللا -فقد وىف : قلت
 واحلالة هذه -عن ما ضعفه خفيف حمتمل، فال يلزم من سكوته ) ١(شديد، ووهنه غري حمتمل، وكاسر 

 عن احلديث أن يكون حسنا عنده، وال سيما إذا حكمنا على حد احلسن باصطالحنا املولد احلادث، -
ي جيب العمل به عند مجهور العلماء، الذي هو يف عرف السلف يعود إىل قسم من أقسام الصحيح، الذ

أو الذي يرغب عنه أبو عبد اهللا البخاري، وميشيه مسلم، وبالعكس، فهو داخل يف أداين مراتب 
الصحة، فإنه لو احنط عن ذلك خلرج عن االحتجاج، ولبقي متجاذبا بني الضعف واحلسن، فكتاب أيب 

ذلك حنو من شطر الكتاب، مث يليه ما أخرجه الثابت ما أخرجه الشيخان، و) ٢(داود أعلى ما فيه من 
أحد الشيخني، ورغب عنه اآلخر، مث يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدا، ساملا من علة وشذوذ، مث 

يليه ما كان إسناده صاحلا، وقبله العلماء يئه من وجهني لينني فصاعدا، يعضد كل إسناد منهما اآلخر، 
  .فظ راويهمث يليه ما ضعف إسناده لنقص ح



  فمثل هذا ميشيه أبو داود، ويسكت عنه غالبا، مث يليه ما كان بني الضعف من جهة راويه، فهذا ال
__________  

يفهم أن الذي يكون فيه وهن غري شديد أنه ال يبينه، ومن هنا يتبني أن ": كان فيه وهن شديد بينته = 
  .عتضدمجيع ما سكت عنه أبو داود ال يكون من قبيل احلسن إذا ا

وهذان القسمان كثري يف كتابه جدا، ومنه ما هو ضعيف، لكن من رواية من مل جيمع على تركه غالبا، 
وكل من هذه االقسام عنده تصلح لالحتجاج ا كما نقل ابن مندة عنه أنه خيرج احلديث الضعيف إذا 

  .مل جيد يف الباب غريه، وأنه أقوى من رأي الرجال
أيب داود أحاديث ظاهرة الضعف، مل يبينها، مع أنه متفق على " سنن "  يف :وقال النووي، رمحه اهللا

  .ضعفها
مما مل يبينه، ومل ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد، فهو حسن، " سننه " واحلق أن ما وجدناه يف 

وإن نص على ضعفه من يعتمد، أو رأى العارف يف سنده ما يقتضي الضعف وال جابر له، حكم بضعفه 
  .ال يلتفت إىل سكوت أيب داودو
  .غض: كسر من طرفه) ١(
  .وهو خطأ) ما: (يف االصل) ٢(

(*)  

)١٣/٢١٤(  

  

  ).١(يسكت عنه، بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه حبسب شهرته ونكارته، واهللا أعلم 
  ).٢(كتاب اهللا أصل االسالم، وكتاب أيب داود عهد االسالم : قال احلافظ زكريا الساجي

أبو داود مع إمامته يف احلديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من كان : قلت
  ).٣(جنباء أصحاب االمام أمحد، الزم جملسه مدة، وسأله عن دقاق املسائل يف الفروع واالصول 

  وكان على مذهب السلف يف اتباع السنة والتسليم هلا، وترك اخلوض
__________  

ابن هليعة، وصاحل موىل التوأمة، : حاديث مجاعة من الضعفاء ويسكت عنها، مثلأبو داود خيرج أ) ١(
  .وعبد اهللا بن حممد بن عقيل، وموسى بن وردان، وسلمة بن الفضل، وغريهم

: فال ينبغي للناقد ان يقلده يف السكوت على أحاديثهم، ويتابعه يف االحتجاج م، بل طريقه أن ينظر
د به، أو هو غريب فيتوقف فيه، ال سيما إن كان خمالفا لرواية من هو هل لذلك احلديث متابع يعتض

  .أوثق منه، فإنه ينحط إىل قبيل املنكر



وقد خيرج ملن هو أضعف من هؤالء بكثري، كاحلارث بن دحية، وصدقة الدقيقي، وعمرو بن واقد 
 وإسحاق بن عبد اهللا بن العمري، وحممد بن عبدالرمحن البيلماين، وأيب حيان الكليب، وسليمان بن أرقم،

أيب فروة، وأمثاهلم من املتروكني، وكذلك ما فيه من االسانيد املنقطعة، وأحاديث املدلسني بالعنعنة، 
واالسانيد اليت فيها من أمت أمساؤهم، فال يتجه احلكم الحاديث هؤالء باحلسن من أجل سكوت أيب 

الم يف ذلك الراوي يف نفس كتابه، وتارة يكون داود، الن سكوته تارة يكون اكتفاء مبا تقدم من الك
  لذهول منه، وتارة يكون لظهور شدة

ضعف ذلك الراوي واتفاق االئمة على طرح روايته كأيب احلويرث، وحيىي بن العالء، وغريمها، وتارة 
يكون من اختالف الرواة عنه، وهو االكثر، فإن يف رواية أيب السحن بن العبد عنه من الكالم على 

  .اعة من الرواة واالسانيد ما ليس يف رواية اللؤلؤيمج
تنقيح االنظار : " ، يف كتابه) ه٨٤٠(هذا، وقد قال العالمة حممد بن ابراهيم الوزير اليمين، املتوىف سنة 

  ".النبالء " وقد جود الذهيب يف شرط أيب داود، يف ترمجته من : ٢٠١ / ١": 
  .٢١٦ / ١: سهمث ساق كالم الذهيب بتمامه يف الكتاب نف

  . أ٢٧٣ / ٧: خ: تاريخ ابن عساكر) ٢(
  ".مسائل االمام أمحد رواية أيب داود " وقد دون تلك االسئلة يف كتاب، وهو مطبوع باسم ) ٣(

  ). ه١٣٥٣(يف مطبعة املنار مبصر 
  .وقد قدم له العالمة الشيخ حممد رشيد رضا

(*)  

)١٣/٢١٥(  

  

  .يف مضائق الكالم
 صلى اهللا عليه -كان عبد اهللا بن مسعود يشبه بالنيب : هيم، عن علقمة، قالروى االعمش، عن إبرا

  . يف هديه ودله-وسلم 
  .وكان علقمة يشبه بعبد اهللا يف ذلك

  .وكان إبراهيم النخعي يشبه بعلقمة يف ذلك، وكان منصور يشبه بإبراهيم: قال جرير بن عبداحلميد
كيع يشبه بسفيان، وكان أمحد يشبه بوكيع، وكان أبو كان سفيان الثوري يشبه مبنصور، وكان و: وقيل

  ).١(داود يشبه بأمحد 
 - رمحه اهللا -حدثين عبد اهللا بن حممد املسكي، حدثين أبو بكر بن جابر خادم أيب داود : قال اخلطايب

 - يعين ويل العهد -كنت مع أيب داود ببغداد، فصلينا املغرب، فجاءه االمري أبو أمحد املوفق : قال



  خالل: ما جاء باالمري يف مثل هذا الوقت ؟ قال: دخل، مث أقبل عليه أبو داود، فقالف
  .ثالث
تنتقل إىل البصرة فتتخذها وطنا، لريحل إليك طلبة العلم، فتعمر بك، فإا قد : وما هي ؟ قال: قال

  .خربت، وانقطع عنها الناس، ملا جرى عليها من حمنة الزنج
  .هذه واحدة: فقال
  ".السنن " ي الوالدي وترو: قال
  .نعم، هات الثالثة: قال
  .وتفرد هلم جملسا، فإن أوالد اخللفاء ال يقعدون مع العامة: قال
  .أما هذه فال سبيل إليها، الن الناس يف العلم سواء: قال

  ).٢(فكانوا حيضرون ويقعدون يف كم حريي، عليه ستر، ويسمعون مع العامة : قال ابن جابر
__________  

  .٥٥ / ١١: البداية والنهاية:  ب، و٢٧٣ / ٧: خ: تاريخ ابن عساكر: نظرا) ١(
 - ٢٩٥ / ٢: طبقات السبكي:  أ، و٢٧٤ - ب ٢٧٣ / ٧: خ: تاريخ ابن عساكر: انظر) ٢(

٢٩٦.  
(*)  

)١٣/٢١٦(  

  

الواسع للكتب، واآلخر : كان اليب داود كم واسع وكم ضيق، فقيل له يف ذلك، فقال: قال ابن داسة
  ).١(اج إليه ال حيت

  .خري الكالم ما دخل االذن بغري إذن: مسعت أيب يقول: قال أبو بكر بن أيب داود
الليث روى عن الزهري، وروى عن أربعة، عن الزهري، : مسعت أبا داود يقول: قال أبو عبيد اآلجري

ن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن إبراهيم بن سعد، عن صاحل بن كيسان، ع: حدث عن
  .الزهري

كان عمري بن هانئ قدريا، يسبح كل يوم مئة ألف تسبيحة، قتل صربا بداريا : ومسعت أبا داود يقول
  .أيام يزيد بن الوليد، وكان حيرض عليه

حدث عن هشام بن : فقلت اليب داود: مسلمة بن حممد حدثنا عنه مسدد، قال أبو عبيد: قال أبو داود
  .من حدث ذا، فامه: ؟ فقال) ٢" (م والزنج، فإنه خلق مشوه إياك: " عروة، عن أبيه، عن عائشة

  .يونس بن بكري ليس هو عندي حجة، هو والبكائي مسعا من ابن إسحاق بالري: وقال أبو داود



سليمان بن االشعث السجستاين مولده بسجستان، وله ولسلفه إىل اآلن ا عقد وأمالك : قال احلاكم
ديث إىل البصرة، فسكنها، وأكثر ا السماع عن سليمان بن حرب، وأوقاف، خرج منها يف طلب احل

  وأيب النعمان،
__________  

  .٢٧٤ / ٧: خ: تاريخ ابن عساكر) ١(
  ".املنار السيف " وذكره ابن القيم يف ) ٢(

  .، يف مجلة االحاديث املوضوعة١٠١
(*)  

)١٣/٢١٧(  

  

راق، مث رحل بابنه أيب بكر إىل بقية املشايخ، وأيب الوليد، مث دخل إىل الشام ومصر، وانصرف إىل الع
  .وجاء إىل نيسابور، فسمع ابنه من إسحاق بن منصور، مث خرج إىل سجستان

  .وطالع ا أسبابه، وانصرف إىل البصرة واستوطنها
وحدثنا حممد بن عبد اهللا الزاهد االصبهاين، حدثنا أبو بكر بن أيب داود، حدثنا أيب، حدثنا حممد بن 

أن : " الرازي، حدثنا عبدالرمحن بن قيس، عن محاد بن سلمة، عن أيب العشراء الدارمي، عن أبيهعمرو 
  ).١" ( سئل عن العترية، فحسنها - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
  .نعم: إن أمحد كتب عن أيب هذا، فذكرت له، فقال: قيل
ال أعرف له إال ثالثة : ل أمحدذكرنا يوما أحاديث أيب العشراء، فقا: وكيف كان ذلك ؟ فقال: قلت

  :، وحديث)٢(أحاديث، ومل يرو عنه إال محاد حديث اللبة 
  .رأيت على أيب العشراء عمامة

  .أمله علي: فذكرت المحد هذا، فقال
  .حملمد بن أيب مسينة عند أيب داود حديث غريب: مث قال

  .فسألين، فكتبه عين حممد بن حيىي بن أيب مسينة
أدركت من أهل احلديث : ا أبو حامت بن حبان، مسعت ابن أيب داود، مسعت أيب يقولوأخربن: قال احلاكم

من أدركت، مل يكن فيهم أحفظ للحديث، وال أكثر مجعا له من ابن معني، وال أورع وال أعرف بفقه 
 يقدم أمحد - على حفظه ومعرفته -احلديث من أمحد، وأعلمهم بعلله علي بن املديين، ورأيت إسحاق 

  .بل، ويعترف لهبن حن
__________  



  .٢١١: تقدم يف الصفحة) ١(
  .٢١١: تقدم يف الصفحة) ٢(

(*)  

)١٣/٢١٨(  

  

وحدثين أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن مندة، حدثين عبد الكرمي بن النسائي، حدثين أيب، حدثنا أبو 
 -اب رسول اهللا مسع الزهري من ثالثة عشر رجال، من أصح: داود سليمان بن االشعث بالبصرة، قال

، حممود بن الربيع، رجل من بلي، )١(أنس، سهل، السائب، سنني أيب مجيلة : -صلى اهللا عليه وسلم 
رأيت ابن عمر سن على وجهه املاء سنا : ابن عمر ؟ فقال: ابن أيب صعري، أبو أمامة بن سهل، وقالوا

)٢.(  
 يوم قبض، وعبد الرمحن - عليه وسلم  صلى اهللا-إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف يذكر النيب : وقالوا

  ).٣(بن أزهر 
، وحممد بن بيان بقراءيت، أخربكم )٥(، وإمساعيل بن عبدالرمحن )٤(أخربنا أبو احلسني علي بن حممد 

احلسن بن صباح، أخربنا عبد اهللا بن رفاعة، أخربنا علي بن احلسن القاضي، أخربنا عبدالرمحن بن عمر 
  سعيد أمحد بن حممد بن االعرايب، حدثنا أبو داودحدثنا أبو : النحاس، قال

 وكانت له صحبة -أخربنا محاد، عن ثابت، عن أيب بردة، عن االغر : سليمان بن حرب، ومسدد، قاال
إنه ليغان على قليب، وإين الستغفر اهللا يف اليوم مئة : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا :  قال-

  ).٦" (مرة 
__________  

  .٣٣ / ٤: ترمجته يف االصابة) ١(
أشار املؤلف إىل أن الذين مسعهم الزهري من أصحاب رسول اهللا ) ٣(صبه : سن املاء على وجهه) ٢(

  .صلى اهللا عليه وسلم ثالثة عشر رجال، والذين سرد أمساءهم أحد عشر صحابيا فحسب
  .١: ، ت)٢٠٩: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ٤(

  .لفاملؤ" مشيخة " عن 
  .٣٦: ق: خ": مشيخته " ترمجه الذهيب يف ) ٥(
، يف )٢٧٠٢: (باب يف االستغفار، وصحيح مسلم: ، يف الصالة)١٥١٥: (هو يف سنن أيب داود) ٦(

يغطي ويلبس على : يغان معناه: باب استحباب االستغفار واالستكثار منه قال اخلطايب: الذكر والدعاء



  .غني: كل حائل بينك وبني شئ فهو غني، ولذلك قيل للغيمقليب، وأصله من الغني وهو الغطاء، و
(*)  

)١٣/٢١٩(  

  

من حديث عمرو بن مرة، ) ١(أخرجه مسلم أيضا من حديث محاد هذا، وهو ابن زيد، وأخرجه مسلم 
  .اجلهين، وما علمته روى شيئا سوى هذا احلديث: عن أيب بردة، عن االغر بن يسار املزين، وقيل

الثغري، أخربنا، عبد اللطيف بن يوسف، أخربنا عبد احلق، أخربنا علي بن حممد، وأخربناه أبو سعيد 
أخربنا أبو احلسن احلمامي، أخربنا ابن قانع، حدثنا علي بن حممد بن أيب الشوارب، حدثنا أبو الوليد، 

: مسعت أبا بردة حيدث عن رجل من جهينة، يقال له: عمرو بن مرة أخربين، قال: حدثنا شعبة، قال
  - أنه مسع النيب - صلى اهللا عليه وسلم -الغر، وكان من أصحاب النيب ا

توبوا إىل ربكم، فإين أتوب إىل اهللا يف كل يوم مائة مرة ! يا أيها الناس : "  يقول-صلى اهللا عليه وسلم 
) "٢.(  

طعت شربت قثاءة مبصر ثالثة عشر شربا، ورأيت أترجة على بعري، وقد ق": سننه " قال أبو داود يف 
  .قطعتني، وعملت مثل عدلني

فهو إقليم صغري منفرد، متاخم القليم السند، غربيه : فأما سجستان، االقليم الذي منه االمام أبو داود
، )٣(بلد هراة، وجنوبيه مفازة، بينه وبني إقليم فارس وكرمان، وشرقية مفازة وبرية بينه وبني مكران 

  .شرقي بالد امللتان، ومشالية أول اهلنداليت هي قاعدة السند، ومتام هذا احلد ال
: فأرض سجستان كثرية النخل والرمل، وهي من االقليم الثالث من السبعة، وقصبة سجستان هي

  زرنج، وعرضها اثنتان وثالثون درجة، وتطلق
__________  

  ).٤٢) (٢٠٧٢: (رقم) ١(
  .مسلم، كما تقدم" صحيح " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(
  .بلدة من بالد كرمان:  امليم، وسكون الكافمكران، بضم) ٣(

  ".وأكثر ما جتئ يف شعر العرب مشددة الكاف : " قال ياقوت
(*)  

)١٣/٢٢٠(  

  



زرنج، على سجستان، وهلا سور، وا جامع عظيم، وعليها ر كبري، وطوهلا من جزائر اخلالدات تسع 
: بو عوانة االسفراييين، أبا داود فيقول، وهكذا ينسب أ"سجزي : " ومثانون درجة، والنسبة إليها أيضا

  .السجزي، وإليها ينسب مسند الوقت أبو الوقت السجزي
 إن أبا داود من سجستان قرية من أعمال البصرة، ذكره القاضي مشس الدين - وليس بشئ -وقد قيل 

عشرة سنة، ، فأبو داود أول ما قدم من البالد، دخل بغداد، وهو ابن مثان )١" (وفيات االعيان " يف 
  وذلك قبل أن يرى البصرة، مث ارحتل من بغداد إىل

  .البصرة
  .تويف أبو داود يف سادس عشر شوال، سنة مخس وسبعني ومئتني: قال أبو عبيد اآلجري

  .كان أخوه حممد بن االشعث أسن منه بقليل، وكان رفيقا له يف الرحلة: قلت
  .أصحاب شعبة: يروي عن
  .بن أيب داودابن أخيه أبو بكر : روى عنه

  .ومات كهال
  .قبل أيب داود مبدة

  االمام العالمة احلافظ، شيخ بغداد،: عبد اهللا بن سليمان بن االشعث*  أبو بكر - ١١٨
__________  

)٤٠٥ / ٢) ١.  
الفن : املقالة السادسة: ، الفهرست٦٧ - ٦٦ / ٢: ، أخبار أصبهان٤٥٤: خ: الكامل البن عدي* 

: خ: ، تاريخ ابن عساكر٥٥ - ٥١ / ٢: ، طبقات احلنابلة٤٦٨ - ٤٦٤  /٩: السادس، تاريخ بغداد
  : = (*)، وفيات االعيان٢١٩ - ٢١٨ / ٦:  املنتظم- أ ١٨٩ - أ ١٨٥ / ٩

)١٣/٢٢١(  

  

  .أبو بكر السجستاين، صاحب التصانيف
  .ولد بسجستان يف سنة ثالثني ومئتني

  .بن راهويهرأيت جنازة إسحاق : وسافر به أبوه وهو صيب، فكان يقول
حممد بن أسلم الطوسي، وسر : وكانت يف سنة مثان وثالثني ومئتني يف شعبان، فأول شيخ مسع منه: قلت

  .أبوه بذلك جلاللة حممد بن أسلم
أبيه، وعمه، وعيسى بن محاد زغبة، وأمحد بن صاحل، وحممد بن حيىي الزماين، وأيب الطاهر بن : روى عن

بشار، ونصر بن علي، وعمرو بن عثمان احلمصي، وكثري بن السرح، وعلي بن خشرم، وحممد بن 



عبيد، وموسى بن عامر املري، وحممود بن خالد، وحممد بن سلمة املرادي، وهارون بن إسحاق، وحممد 
بن معمر البحراين، وأيب سعيد االشج، وهارون بن سعيد االيلي، وحممد بن مصفى، وإسحاق الكوسج، 

وعمرو بن علي الفالس، وهشام بن خالد الدمشقي، واحلسن بن حممد واحلسن بن أمحد بن أيب شعيب، 
الزعفراين، وزياد بن أيوب، واحلسن بن عرفة، وحممد بن حيىي الذهلي، وإسحاق بن إبراهيم شاذان، 

  ، وخلق كثري خبراسان)١(ويوسف بن موسى القطان، وعباد بن يعقوب الرواجين 
__________  

 / ٢: ، تذكرة احلفاظ٣٠٩ - ٣٠٧ / ٣: ه، طبقات السبكي، ضمن ترمجة أبي٤٠٥ - ٤٠٤ / ٢
، طبقات ١٦٥ - ١٦٤ / ٢: ، عرب املؤلف٤٣٦ - ٤٣٣ / ٢: ، ميزان االعتدال٧٧٣ - ٧٦٧

 / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٩٧ - ٢٩٣ / ٣: ، لسان امليزان٤٢١ - ٤٢٠ / ١: القراء البن اجلزري
 ٢: ، شذرات الذهب٢٣٢ - ٢٢٩ / ١: ، طبقات املفسرين٣٢٤ - ٣٢٢: ، طبقات احلفاظ٢٢٢

 /٢٧٣.  
  .ج: نسبة إىل الدواجن: قيل: الرواجين، بفتح الراء) ١(

  = (*)وهي الشاة اليت : داجن

)١٣/٢٢٢(  

  

  .واحلجاز والعراق، ومصر والشام، وأصبهان وفارس
  .وكان من حبور العلم، حبيث إن بعضهم فضله على أبيه

  .وأشياء" البعث " ، و "الناسخ واملنسوخ " ، و "ة املقارئ شريع" و " املصاحف " و " السنن " صنف 
  ابن حبان، وأبو أمحد احلاكم، وأبو: حدث عنه خلق كثري، منهم

عمر بن حيويه، وابن املظفر، وأبو حفص بن شاهني، وأبو احلسن الدارقطين، وعيسى بن علي الوزير، 
حممد بن عمر بن زنبور الوراق، وأبو مسلم وابن املقرئ، وأبو القاسم بن حبابة، وأبو طاهر املخلص، و

  .حممد بن أمحد الكاتب، وآخرون
، فكنت آكل منه، )١(دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به ثالثني مد باقال : وكان يقول

وأكتب عن أيب سعيد االشج، فما فرغ الباقال حىت كتبت عنه ثالثني ألف حديث، ما بني مقطوع 
  ).٢(ومرسل 

  .ما معي أصل: قدم أبو بكر بن أيب داود سجستان، فسألوه أن حيدثهم، فقال: ر بن شاذانقال أبو بك
فأثاروين، فأمليت عليهم من حفظي ثالثني ألف حديث، فلما : ؟ قال! ابن أيب داود وأصل : فقالوا

 اكتروه بستة دنانري) ٣(مضى إىل سجستان ولعب م، مث فيجوا فيجا : قدمت بغداد، قال البغداديون



  إىل سجستان، ليكتب هلم النسخة، فكتبت، وجئ ا،
__________  

  .الرواجن، بالراء: تسجن يف البيت، فجعلها الناس= 
  .بطن من بطون القبائل: الرواجن: وقيل

  ).اللباب: انظر(
  .الفول: باللهجة العراقية: الباقالء) ١(
  .٤٦٧ - ٤٦٦ / ٩: تاريخ بغداد: انظر) ٢(
  .ن الناساجلماعة م: الفيج) ٣(

(*)  

)١٣/٢٢٣(  

  

ا كما حدثت، ] حدثت [ ، فخطؤوين يف ستة أحاديث، منها ثالثة أحاديث )١(وعرضت على احلفاظ 
  ).٢(وثالثة أخطأت فيها 

  .هكذا رواها أبو القاسم االزهري، عن ابن شاذان
  .ورواها غريه، فذكر أن ذلك كان بأصبهان

  وكذا روى أبو علي النيسابوري احلافظ، عن
  .بن أيب داودا

  ).٣(فاالزهري واهم 
حدثت من حفظي بأصبهان : مسعت أبا علي احلافظ، مسعت ابن أيب داود يقول: قال احلاكم أبو عبد اهللا

بستة وثالثني ألفا، ألزموين الوهم فيها يف سبعة أحاديث، فلما انصرفت، وجدت يف كتايب مخسة منها 
  ).٤(على ما كنت حدثتهم به 

كان ابن أيب داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان املنرب، وقد : مد اخلاللقال احلافظ أبو حم
  ).٥(كان يف وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ومل يبلغوا يف اآللة واالتقان ما بلغ هو 

، وما رأيت بيده ]سنني [ أملى علينا ابن أيب داود : أنبأنا أبو حفص بن شاهني، قال: أبو ذر اهلروي
   إمنا كان ميلي حفظا، فكان يقعد علىكتابا،

__________  
  ".فخطؤوين : " ، بدءا من قوله)١٠١(و ) ١٠٠(سقط هنا من االصل الورقة ) ١(

واستدركنا ذلك من الد السابع، من النسخة املصورة عن االصل الذي ميلكه العالمة اللكنوي يف اهلند 



  .٦١٩ - ٦١٧من صفحة 
  .صفحة) ٦٨٠( وعدد أوراقه وهو مكتوب يف القرن التاسع،

يبدأ بترمجة احلكم بن موسى أبو صاحل البغدادي القنطري الزاهد، من الطبقة الثانية عشرة، ومجيع الطبقة 
  .الثالثة عشره، وينتهي بترمجة إبراهيم احلريب البغدادي من الطبقة اخلامسة عشرة

  .، والزيادة منه٤٦٦ / ٩: تاريخ بغداد: انظر) ٢(
  ".فكأن االزهري وهم : " ٧٦٩ / ٢: ة احلفاظتذكر: يف) ٣(
  .٧٦٩ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٤(
  .املصدر السابق) ٥(

(*)  

)١٣/٢٢٤(  

  

حديث كذا، فيسرده :  فيقول له- بيده كتاب -املنرب بعدما عمي، ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر 
  .من حفظه، حىت يأيت على الس

ما رأيت مثلك ! هللا درك :  من حفظه، فقام أبو متام الزينيب، وقال)١" (الفتون " قرأ علينا يوما حديث 
  .إال أن يكون إبراهيم احلريب

  ).٢(كل ما كان حيفظ إبراهيم، فأنا أحفظه، وأنا أعرف النجوم، وما كان هو يعرفها : فقال
، أنبأنا أبو بكر مسعوا أبا اليمن الكندي، أنبأنا أبو منصور الشيباين: ، وغريه)٣(أنبأنا املسلم بن حممد 

عبد اهللا بن أيب داود رحل به أبوه من سجستان، يطوف به شرقا وغربا خبراسان واجلبال : اخلطيب، قال
وأصبهان وفارس والبصرة وبغداد والكوفة ومكة واملدينة والشام ومصر واجلزيرة والثغور، يسمع 

والناسخ " ، "القراءات " ، و  "التفسري" ، و "السنن " و " املسند " ويكتب واستوطن بغداد، وصنف 
  .، وغري ذلك"واملنسوخ 

  ).٤(وكان فقيها، عاملا حافظا 
  .وكان رئيسا عزيز النفس، مدال بنفسه: قلت

  .ساحمه اهللا
__________  

، وابن أيب حامت ١٦٧، ١٦٤ / ١٦هو حديث طويل جدا أخرجه النسائي يف التفسري، وابن جرير ) ١(
أنا أصبغ بن زيد، حدثنا القاسم بن أيب أيوب، أخربين سعيد بن جبري، عن من طريق يزيد بن هارون، أنب

وهو موقوف من : ١٥٣، ١٤٨ / ٣قال احلافظ ابن كثري بعد أن ذكره بطوله يف تفسريه ...ابن عباس



كالم ابن عباس، وليس فيه مرفوع إال قليل منه، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي اهللا عنهما مما أبيح نقله 
ئيليات عن كعب االحبار أو غريه واهللا أعلم، ومسعت شيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي يقول عن االسرا
  .ذلك أيضا

، وزاد نسبته إىل ابن أيب عمر العدين يف مسنده، وعبد ٢٩٦ / ٤" الدر املنثور " وأورده السيوطي يف 
  .بن محيد، وأيب يعلى، وابن املنذر، وابن مردويه

  .٤٣٦ / ٢: ميزان االعتدال: ، وانظر٧٦٩ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٢(
  .٣: ، ت)٨٤: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ٣(

  .املؤلف" مشيخة " عن 
  .٧٧٠ - ٧٦٩ / ٢تذكرة احلفاظ ) ٤(

   (*)٤٦٤ / ٩: تاريخ بغداد: وانظر

)١٣/٢٢٥(  

  

عد، أراد الوزير علي بن عيسى أن يصلح بني ابن أيب داود، وابن صا: قال أبو حفص بن شاهني
أبو حممد أكرب منك، فلو قمت إليه، ! يا أبا بكر : فجمعهما، وحضر أبو عمر القاضي، فقال الوزير

 صلى -الكذاب على رسول اهللا : الشيخ الزيف: أنت شيخ زيف، فقال: ال أفعل، فقال الوزير: فقال
  .هذا: من الكذاب ؟ قال: ، فقال الوزير-اهللا عليه وسلم 

من ) ١(واهللا ال آخذ ! على يدك ؟ ] إيل [  أدل لك الجل رزقي، وأنه يصل تتوهم أين: مث قام، وقال
  .يدك شيئا

  ).٢(فكان اخلليفة املقتدر يزن رزقه بيده، ويبعث به يف طبق على يد اخلادم : قال
ألق علي حديثا غريبا من حديث : قلت اليب زرعة الرازي: مسعت أبا بكر يقول: قال أبو أمحد احلاكم

  ).٣" (ال حتصي فيحصى عليك : " علي حديث وهب ابن كبسان، عن أمساء حديثمالك، فألقى 
  .رواه عن عبدالرمحن بن شيبة، وهو ضعيف

  .جيب أن تكتبه عين، عن أمحد بن صاحل، عن عبد اهللا بن نافع، عن مالك: فقلت له
  ).٤(فغضب أبو زرعة، وشكاين إىل أيب، وقال انظر ما يقول يل أبو بكر 

أن أمحد بن صاحل كان مينع املرد من حضور جملسه، فأحب أبو داود أن يسمع : منقطعويروى بإسناد 
: فقال أبو داود! أمثلى يعمل معه هذا ؟ : ابنه منه، فشد على وجهه حلية، وحضر، فعرف الشيخ، فقال

  ال
__________  



  ".ال أخذت ": " امليزان " و " التذكرة " يف ) ١(
  .٧٧٠ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٢(
  .٤٣٤ / ٢: زان االعتدالمي
  .احلديث صحيح من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر) ٣(

  :باب التحريض على الصدقة، ومسلم: ، يف الزكاة٢٣٨ / ٣: أخرجه البخاري
  .باب احلث يف االنقاق وكراهية االحصاء: يف الزكاة أيضا) ١٠٢٩(
  .٧٧٠ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٤(
)(*  

)١٣/٢٢٦(  

  

  ).١(ينكر عين سوى مجع ابين مع الكبار، فإن مل يقاومهم باملعرفة، فاحرمه الس ؟ اع 
): ٢] (بن حممد التفكري الزجناين قال [ حدث ا أبو القاسم بن السمرقندي، حدثنا يوسف بن احلسن 

د من التحديث كان أمحد بن صاحل مينع املر): ٣(مسعت احلسن بن علي بن بندار الزجناين، قال 
فاجتمع طائفة، فغلبهم االبن بفهمه، ومل يرو له أمحد بعدها شيئا، وحصل له : فذكرها، وزاد...ترتها

  .اجلزء االول، فأنا أرويه
  .بل أكثر عنه: قلت

ثقة، كثري اخلطأ يف الكالم على : سألت الدار قطين عن ابن أيب داود، فقال: قال أبو عبد الرمحن السلمي
  ).٤(احلديث 

  لوال أنا شرطنا أن: ، وقال"كامله " وقد ذكره أبو أمحد بن عدي يف 
__________  

  .٧٧١ - ٧٧٠ / ٢: املصدر السابق) ١(
  ".تاريخ ابن عساكر " الزيادة من ) ٢(

  .ويف االصل موضع كلمة مل نتبينها
 بن صاحل كان أمحد: قال: "  ب، وهو- أ ١٨٦ / ٩: خ": تاريخ ابن عساكر " اخلرب بإسناده يف ) ٣(

  .ميتنع على املرد من رواية احلديث له تعففا وترتها، ونفيا للظنة عن نفسه
  .وكان أبو داود حيضر جملسه، ويسمع منه

وكان له ابن أمرد حيب أن يسمعه حديثه، وعرف عادته يف االمتناع عليه من الرواية، فاحتال أبو داود 
، مث أحضره الس، وأمسعه جزءا، فأخرب الشيخ بأن شد على ذقن ابنه قطعة من الشعر ليتوهم ملتحيا



أيها الشيخ ال تنكر علي ما فعلته، وامجع : فقال له! أمثلي يعمل معه مثل هذا ؟ : بذلك، فقال اليب داود
  ابين هذا مع شيوخ الفقهاء والرواة،

  .فإن مل يقاومهم مبعرفته فاحرمه حينئذ من السماع
  . هلم هذا االبن مطارحا، وغلب اجلميع بفهمهفاجتمع طائفة من الشيوخ، فتعرض: قال

  .ومل يرو له الشيخ مع ذلك شيئا من حديثه، وحصل له ذلك اجلزء االول
  ".أنا أرويه، وكان ابن أيب داود يفتخر برواية هذا اجلزء الواحد : قال الشيخ

  .٧٧١ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٤(
(*)  

)١٣/٢٢٧(  

  

  ).١(أيب داود كل من تكلم فيه ذكرناه ملا ذكرت ابن 
  .إىل شئ من النصب] يف االبتداء [ وقد تكلم فيه أبوه، وإبراهيم ابن أورمة، وينسب : قال

 -ونفاه ابن الفرات من بغداد إىل واسط، مث رده الوزير علي بن عيسى، فحدث، وأظهر فضائل علي 
  . مث حتنبل فصار شيخا فيهم، وهو مقبول عند أصحاب احلديث-رضي اهللا عنه 

من : مسعت أبا داود يقول: ؟ ومسعت عبدان يقول) ٢( كالم أبيه فيه، فال أدري أيش تبني له منه وأما
  .البالء أن عبد اهللا يطلب القضاء

بن ) ٣(أنبأنا علي بن عبد اهللا الداهري، مسعت أمحد بن حممد ابن عمرو كركرة، مسعت علي : ابن عدي
  ).٤(د اهللا كذاب ابين عب: احلسني بن اجلنيد، مسعت أبا داود يقول

  ).٥(كفانا ما قال فيه أبوه : قال ابن صاعد
أبو : حدثين أبو بكر، مسعت إبراهيم االصبهاين يقول: مسعت موسى بن القاسم االشيب يقول: ابن عدي

  ).٦(بكر بن أيب داود كذاب 
فظ حديث مسعت أبا القاسم البغوي، وقد كتب إليه أبو بكر بن أيب داود رقعة، يسأله عن ل: ابن عدي

  ).٧(أنت عندي واهللا منسلخ من العلم : جلده، فلما قرأ رقعته، قال
__________  

  وأبو بكر بن أيب داود لو ال شرطنا يف أول الكتاب أن": " كامله " نص ابن عدي يف ) ١(
: الكامل البن عدي) ٢..." (كل من تكلم فيه متكلم ذكرته يف كتايب، وابن أيب داود قد تكلم فيه أبوه

  .٤٥٤: خ
  .إىل هنا ينتهي السقط) ٣(



  .٤٣٣ / ٢: ميزان االعتدال) ٤(
  .املصدر السابق) ٥(
  .٤٥٤: خ: الكامل البن عدي) ٦(
  .٤٥٤: خ": كامله " انظر الرواية الكاملة للخرب عند ابن عدي يف ) ٧(

(*)  

)١٣/٢٢٨(  

  

ن حيىي بن مندة بني أشهد على حممد ب: ومسعت حممد بن الضحاك بن عمرو بن أيب عاصم يقول: قال
روى الزهري، عن عروة، : أشهد على أيب بكر بن أيب داود بني يدي اهللا أنه قال: يدي اهللا تعاىل أنه قال

  ).١ (- صلى اهللا عليه وسلم -حفيت أظافري فالن، من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النيب : قال
هو مرسل، مث ال يسمع قول العدو يف عدوه، هذا باطل وإفك مبني، وأين إسناده إىل الزهري ؟ مث : قلت

وما أعتقد أن هذا صدر من عروة أصال، وابن أيب داود إن كان حكى هذا، فهو خفيف الرأس، فلقد 
بقي بينه وبني ضرب العنق شرب، لكونه تفوه مبثل هذا البهتان، فقام معه، وشد منه رئيس أصبهان حممد 

وخلصه من أيب ليلى أمري أصبهان، وكان انتدب له بعض بن عبد اهللا بن حفص اهلمداين الذكواين، 
العلوية خصما، ونسب إىل أيب بكر املقالة، وأقام عليه الشهادة حممد بن حيىي بن مندة احلافظ، وحممد بن 

العباس االخرم، وأمحد بن علي بن اجلارود، واشتد اخلطب، وأمر أبو ليلى بقتله، فوثب الذكواين، 
م، فنسب ابن مندة إىل العقوق، ونسب أمحد إىل أنه يأكل الربا، وتكلم يف وجرح الشهود مع جاللته

  اآلخر، وكان اهلمداين الذكواين كبري الشأن، فقام، وأخذ بيد أيب بكر، وخرج به
  .من املوت، فكان أبو بكر يدعو له طول حياته، ويدعو على أولئك الشهود

  .منهم من احترق، ومنهم من خلط وفقد عقلهفاستجيب له فيهم، : حكاها أبو نعيم احلافظ، مث قال
كل الناس مين يف حل، إال من رماين : مسعت أبا بكر بن أيب داود يقول: قال أمحد بن يوسف االزرق

  . رضي اهللا عنه-ببغض علي 
)٢.(  

__________  
  .٤٥٤: خ: الكامل البن عدي) ١(
  .٤٦٨ / ٩: تاريخ بغداد: انظر) ٢(

(*)  

)١٣/٢٢٩(  



  

[ ، فنفاه ابن الفرات من بغداد )١(كان يف االبتداء ينسب إىل شئ من النصب : ابن عديقال احلافظ 
  ).٣(حتنبل، فصار شيخا فيهم ) ٢(مث ] علي [ ، فرده ابن عيسى، فحدث، وأظهر فضائل ]إىل واسط 

 كان شهما، قوي النفس، وقع بينه وبني ابن جرير، وبني ابن صاعد، وبني الوزير ابن عيسى الذي: قلت
  .قربه

ابن أيب داود يقرأ على الناس فضائل االمام : كنت عند ابن جرير، فقيل: قال حممد بن عبد اهللا القطان
  .علي

  .تكبرية من حارس: فقال ابن جرير
  .ال يسمع هذا من ابن جرير للعداوة الواقعة بني الشيخني: قلت

  ).٤( بكر أحفظ من أبيه أيب داود كان أبو: مسعت احلافظ أبا حممد اخلالل يقول: قال أبو بكر اخلطيب
إن يف :  أنه مسع أبا بكر ابن أيب داود يقول- وليس مبعتمد -وروى االمام أبو بكر النقاش املفسر 

  .تفسريه مئة ألف وعشرين ألف حديث
، وكان ]ونصب له السلطان املنرب [ كان ابن أيب داود إمام العراق : قال صاحل بن أمحد اهلمذاين احلافظ

  ته ببغداد مشايخ أسند منه، ومليف وق
  ).٥(يبلغوا يف اآللة واالتقان ما بلغ 

__________  
إذا قصد له، وعاداه، : نصب فالن لفالن نصبا:  من- رضي اهللا عنه -بغضة علي : أي: النصب) ١(

  .وجترد له
  ".الكامل " ، والتصويب من "من : " يف االصل) ٢(
  .٤٥٤: خ": كامل ال" تقدم اخلرب قبل قليل، وهو يف ) ٣(
  .٤٦٦ / ٩: تاريخ بغداد) ٤(
  .اخلرب تقدم قبل قليل) ٥(

  .٢٣١ / ١": طبقات املفسرين : " وانظره يف
  .والزيادة منه

(*)  

)١٣/٢٣٠(  

  



 أراد الكذب يف هلجته، ال يف احلديث، فإنه حجة فيما ينقله، أو - إن صح -لعل قول أبيه فيه : قلت
زعم أنه ال يكذب أبدا، فهو أرعن، نسأل اهللا السالمة من عثرة كان يكذب ويوري يف كالمه، ومن 

  .الشباب، مث إنه شاخ وارعوى، ولزم الصدق والتقى
كان ابن أيب داود زاهدا ناسكا، صلى عليه يوم مات حنو من ثالث : قال حممد بن عبد اهللا بن الشخري

  .مئة ألف إنسان، وأكثر
عبداالعلى، وحممدا، وأبا : ث مئة، وخلف ثالثة بننيومات يف ذي احلجة، سنة ست عشرة وثال: قال

  .معمر عبيد اهللا، ومخس بنات، وعاش سبعا ومثانني سنة، وصلي عليه مثانني مرة
  ).١(نقل هذا أبو بكر اخلطيب 

كان أمحد بن : مسعت احلسن بن علي ابن بندار الزجناين قال: قال احملدث يوسف بن احلسن التفكري
 من التحديث تورعا، وكان أبو داود يسمع منه، وكان له ابن أمرد، فاحتال بأن صاحل ميتنع على املرد

  :شد على وجهه قطعة من شعر، مث أحضره، ومسع، فأخرب الشيخ بذلك، فقال
ال تنكر علي، وامجع ابين مع شيوخ الرواة، فإن مل يقاومهم مبعرفته : أمثلي يعمل معه هذا ؟ قال أبو داود

  ).٢(فاحرمه السماع 
  .نادها منقطعإس

  :مسعت علي بن عبد اهللا الداهري يقول: قال أبو أمحد بن عدي
__________  

  .٤٦٨ / ٩: تاريخ بغداد) ١(
  ).٢٢٧ - ٢٢٦: (تقدم اخلرب يف الصفحة) ٢(

  .فانظره هناك
(*)  

)١٣/٢٣١(  

  

عليه  صلى اهللا -إن صح حديث الطري فنبوة النيب : ، فقال)١(سألت ابن أيب داود عن حديث الطري 
 وحاجب - يعين أنسا - خيانة - صلى اهللا عليه وسلم - باطل، النه حكى عن حاجب النيب -وسلم 

  ).٢(النيب ال يكون خائنا 
 حق قطعي، إن صح - صلى اهللا عليه وسلم -هذه عبارة رديئة، وكالم حنس، بل نبوة حممد : قلت

 قبل أن - صلى اهللا عليه وسلم -النيب خرب الطري، وإن مل يصح، وما وجه االرتباط ؟ هذا أنس قد خدم 
  .حيتلم، وقبل جريان القلم، فيجوز أن تكون قصة الطائر يف تلك املدة



فرضنا أنه كان حمتلما، ما هو مبعصوم من اخليانة، بل فعل هذه اجلناية اخلفيفة متأوال، مث إنه حبس عليا 
تجيبت، فلو حبسه، أو رده مرات، عن الدخول كما قيل، فكان ماذا ؟ والدعوة النبوية قد نفذت واس

ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل مع املصطفى سواه إال، اللهم إال أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عددا من اخليار، يصدق على جمموعهم أم أحب " إيتين بأحب خلقك إليك، يأكل معي : " قصد بقوله

  الناس إىل اهللا، كما يصح
__________  

اللهم ائتين بأحب خلقك اليك يأكل معي : " ن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم طري فقالكا: ونصه) ١(
  .فجاء علي فأكل معه" هذا الطري 

، من طريق سفيان بن وكيع، عن عبيد اهللا بن موسى عن عيسى بن عمر، )٣٧٢١: (أخرجه الترمذي
  عن إمساعيل بن عبدالرمحن السدي، عن أنس،

  . نعرفه من حديث السدي إال من هذا الوجهضعيف، ال: أي: غريب: وقال
كنت أخدم رسول اهللا : وأخرجه احلاكم من طريق سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد، عن أنس قال

اللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري، : صلى اهللا عليه وسلم، فقدم له فرخ مشوي، فقال
إن رسول اهللا على حاجة، مث جاء، فقلت : ء علي، فقلتاجعله رجال من أهلي من االنصار، فجا: فقلت

افتح، فدخل، : اللهم ائتين كذلك، فقلت ذلك، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ذلك، فقال
ما محلك على ما : إنه هذه آخر ثالث كرات يردين أنس، فقال: ما حبسك يا علي ؟، فقال: فقال

وانظر أجوبة احلافظ " إن الرجل حمب قومه : قومي، فقالأحببت أن يكون رجال من : صنعت ؟ قلت
  .٣٨٢ص " والفوائد اموعة " ، ٣١٤، ٣١٣ / ٣ابن حجر على أحاديث وقعت يف املصابيح 

  .٤٥٤: خ: الكامل البن عدي) ٢..(وسيذكر املصنف رأيه فيه بعد قليل
(*)  

)١٣/٢٣٢(  

  

  .الصديقون واالنبياء: بهم إىل اهللا ؟ فنقولفمن أح: أحب اخللق إىل اهللا الصاحلون، فيقال: قولنا
  .حممد وإبراهيم وموسى، واخلطب يف ذلك يسري: فمن أحب االنبياء كلهم إىل اهللا ؟ فنقول: فيقال

  .، وتاب اهللا عليه)١( بدت منه خيانة، حيث أشار لبين قريظة إىل حلقه - مع جاللته -وأبو لبابة 
 من غزوهم - صلى اهللا عليه وسلم -ر ختفى به نيب اهللا وحاطب بدت منه خيانة، فكاتب قريشا بأم

  .- رضي اهللا عنه -، وغفر اهللا حلاطب مع عظم فعله )٢(
 فله طرق مجة، وقد أفردا يف جزء، ومل يثبت، وال أنا باملعتقد بطالنه، - على ضعفه -وحديث الطري 



 وليس من شرط الثقة أن ال خيطئ وقد أخطأ ابن أيب داود يف عبارته وقوله، وله على خطئه أجر واحد،
  .وال يغلط وال يسهو

  .- رمحه اهللا تعاىل -والرجل فمن كبار علماء االسالم، ومن أوثق احلفاظ 
  .تويف أيب وله ست ومثانون سنة وأشهر: قال ابنه عبداالعلى

شرة وست أنشدنا االمام أبو حممد بن قدامة سنة مثان ع: أنشدنا أبو العباس أمحد بن عبداحلميد، قال
أخربنا علي بن بيان، أخربنا احلسني بن علي الطناجريي ) ٣(مئة، أخربتنا فاطمة بنت علي الوقايايت 

وال تك * متسك حببل اهللا واتبع اهلدى : حدثنا أبو حفص بن شاهني، أنشدنا أبو بكر بن أيب داود لنفسه
   لعلك تفلح-بدعيا 

__________  
، ٤٨٢ - ٤٨١ / ١٣: ، وتفسري الطربي٢٣٧ - ٢٣٦ / ٢: مخرب أيب لبابة يف سرية ابن هشا) ١(

، يف ١٠٠ / ٦: انظر خربه يف البخاري) ٢(، ١٧٥: حتقيق حممود شاكر، والواحدي يف أسباب الرتول
، يف فضائل )٢٤٩٤: (باب فتح مكة، ومسلم: ، يف املغازي٤٠٠ / ٧: باب اجلاسوس، و: اجلهاد

، والترمذي )٢٦٥١(، و )٢٦٥٠: ( عنهم، وأيب داودباب من فضائل أهل بدر رضي اهللا: الصحابة
)٣٣٠٢.(  
  .الوقايايت: نسبة إىل الوقاية، وهي املقنعة، ويقال ملن يبيعها: الوقايايت) ٣(
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/٢٣٣(  

  

بذلك * غري خملوق كالم مليكنا، : أتت عن رسول اهللا تنجو وتربح وقل* ودن بكتاب اهللا والسنن اليت 
: وال تقل) ١(كما قال أتباع جلهم وأسجحوا * ء وأفصحوا وال تك يف القرآن بالوقف قائال دان االتقيا

كما البدر ال * يتجلى اهللا للخلق جهرة : وقل) ٢(فإن كالم اهللا باللفظ يوضح * القرآن خلق قرأته 
ذا وليس له شبه، تعاىل املسبح وقد ينكر اجلهمي ه* خيفى وربك أوضح وليس مبولود وليس بوالد 

فقل مثل ما قد قال يف ذاك * رواه جرير، عن مقال حممد ) ٣(مبصداق ما قلنا حديث مصرح * وعندنا 
  )٥(وكلتا يديه بالفواضل تنفح * وقد ينكر اجلهمي أيضا ميينه ) ٤(تنجح 

فتفرج * بال كيف، جل الواحد املتمدح إىل طبق الدنيا مين بفضله * يرتل اجلبار يف كل ليلة : وقل
  )٦(ومستمنح خريا ورزقا فيمنح * أال مستغفر يلق غافرا : لسماء وتفتح يقولأبواب ا

__________  



  ".وال تغل يف القرآن بالوقف قائال ": " طبقات احلنابلة : " يف) ١(
  ".خلق " بدال من " خلقا ": " طبقات احلنابلة : " يف) ٢(
  ).١٠٠: (يف الصفحة" اجلهمية " تقدم احلديث عن ) ٣(

  ).٥: (ت
  .هو ابن عبد اهللا البجلي الصحايب اجلليل: جرير) ٤(

باب فضل : ، يف مواقيت الصالة٢٧ / ٢: وحديثه يف رؤية املؤمنني رم يوم القيامة أخرجه البخاري
: * باب قول اهللا تعاىل: ، يف التوحيد٣٥٦ / ١٣: ، و)ق(، يف تفسري سورة ٤٥٨ / ٨صالة العصر، و 

: باب فضل صاليت الصبح والعصر، وأبو داود: ، يف املساجد)٦٣٣ (:، ومسلم) *وجوه يومئذ ناضرة(
  ).٢٧٥٤: (، والترمذي)٤٧٢٩(
باب فضيلة االمام العادل، : ، يف االمارة)٧١٢٧: (، ومسلم يف الصحيح١٦٠ / ٢: أخرج أمحد) ٥(

ن إ: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، من حديث عبد اهللا بن عمرو، قال٢٢١ / ٨: والنسائي
املقسطني عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن عزوجل، وكلتا يديه ميني، الذين يعدلون يف 

  ".حكمهم وأهليهم وما ولوا 
  ".فأمنح : " يف طبقات احلنابلة) ٦(

وحديث نزول الرب سبحانه وتعاىل إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر، أخرجه من حديث أيب 
  : = (*)، والبخاري٢١٤/  ١هريرة مالك، 

)١٣/٢٣٤(  

  

وزيراه * إن خري الناس بعد حممد : أال خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل* روى ذاك قوم ال يرد حديثهم 
علي حليف اخلري باخلري منجح وإم للرهط ال * قدما، مث عثمان االرجح ورابعهم خري الربية بعدهم 

  )١(على جنب الفردوس بالنور تسرح * ريب فيهم 
وال * وعامر فهر والزبري املمدح وقل خري قول يف الصحابة كلهم * سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 

ويف الفتح أي للصحابة متدح وبالقدر املقدور * تك طعانا تعيب وجترح فقد نطق الوحي املبني بفضلهم 
ال احلوض وامليزان، و*  نكريا ومنكرا - جهال -دعامة عقد الدين والدين أفيح وال تنكرن * أيقن، فإنه 

من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر يف الفردوس * خيرج اهللا العظيم بفضله : إنك تنصح وقل
: وقل يف عذاب القرب* وأن رسول اهللا للخلق شافع ) ٢(كحب محيل السيل إذ جاء يطفح * حتيا مبائه 

  لعرش يصفحفكلهم يعصي، وذو ا* حق موضح وال تكفرن أهل الصالة وإن عصوا 
__________  



: ، ومسلم) *يريدون أن يبدلوا كالم اهللا: * (باب قول اهللا تعاىل: ، يف التوحيد٣٩٠ - ٣٨٩ / ١٣= 
، )١٣١٥: (باب الترغيب بالدعاء والذكر يف آخر الليل، أبو داود: ، يف صالة املسافرين)٧٥٨(

  ).٣٤٩٨: (والترمذي
  ".للرهط "  من بدال" والرهط ": " طبقات احلنابلة " يف ) ١(

  ".بالنور " بدال من " يف اخللد " و 
  ".كحبة محل السيل ": " طبقات احلنابلة " يف ) ٢(

باب : ، يف االميان)١٨٤: (باب تفاضل أهل االميان، ومسلم: ، يف االميان٦٨ / ١: وأخرج البخاري
ال رسول اهللا صلى اهللا ق: إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار، من حديث أيب سعيد اخلدري قال

أخرجوا من كان يف قلبه : يدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، مث يقول اهللا تعاىل: " عليه وسلم
مثقال حبة من خردل من إميان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون يف ر احلياة فينبتون كما تنبت احلبة 

  .يف جانب السيل، أمل تر أا خترج صفراء ملتوية
مجع بزور النبات، واحدا حبة، بالفتح، وأما احلب فهو : واحلبة، بكسر أوله، قال أبو حنيفة الدينوري

  .احلنطة والشعري، واحدته حبة، بالفتح أيضا، وامنا افترقا يف اجلمع
(*)  

)١٣/٢٣٥(  

  

أال إمنا املرجي * مقال ملن يهواه يردي ويفضح وال تك مرجيا لعوبا بدينه * وال تعتقد أي اخلوارج إنه 
وفعل على قول النيب مصرح وينقص طورا باملعاصي * إمنا االميان قول ونية : وقل) ١(بالدين ميزح 

فقول رسول اهللا أوىل وأشرح * بطاعته ينمى ويف الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقوهلم * وتارة 
* اعتقدت الدهر، يا صاح، هذه فتطعن يف أهل احلديث وتقدح إذا ما * وال تك من قوم تلهو بدينهم 
مبصر، أخربنا الفتح بن عبد ) ٣(أخربنا أبو املعايل أمحد بن املؤيد ) ٢(فأنت على خري تبيت وتصبح 

السالم، أخربنا هبة اهللا بن احلسني، أخربنا أمحد بن حممد بن النقور البزاز، حدثنا عيسى بن علي، حدثنا 
ة أربع عشرة وثالث مئة، حدثنا حممد بن سليمان لوين، عبد اهللا بن سليمان بن االشعث إمالء، سن

قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا سليمان بن بالل، عن أيب وجزة، عن عمر بن أيب سلمة، قال
) ٤(أخرجه أبو داود " ادن، وكل بيمينك، وكل مما يليك، واذكر اسم اهللا عزوجل ! يا بين : " وسلم

  .عن لوين، فوافقناه بعلو
__________  
  .١: ، ت)٣٦: (يف الصفحة" املرجئة " تقدم احلديث عن ) ١(



  .٥٤ - ٥٣ / ٢: طبقات احلنابلة) ٢(
أمحد بن إسحاق بن حممد بن املؤيد، شهاب الدين، أبو املعايل اهلمذاين، مث املصري، املقرئ، : هو) ٣(

  .املعروف باالبرقوهي لكون ولد ا
  ). ه٧٠١(تويف سنة 

باب االكل باليمني، : يف االطعمة) ٣٧٧٧(رقم ) ٤ (- ٥ - ٤: ق: خ": مشيخته "  ترمجه املؤلف يف
  امسه يزيد بن عبيد السعدي: وأبو وجزه

باب جامع ما جاء يف الطعام والشراب، :  يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم٩٣٤ / ٢وأخرجه مالك 
: عن وهب بن كيسان أيب نعيم قالباب االكل مما يليه، :  يف االطعمة٤٥٨ / ٩ومن طريقه البخاري 

  = (*)وأخرجه البخاري ..أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أيب سلمة

)١٣/٢٣٦(  

  

، وأمحد بن مكتوم، وعبد )٢(، وأمحد بن حممد احلافظ، وسنقر الثغري )١(أخربنا أمحد بن عبداحلميد 
أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا سعيد : ، وطائفة، قالوا)٤(فقيه ، وعلي بن حممد ال)٣(املنعم بن عساكر 

وأخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا أكمل بن أيب االزهر العلوي، أخربنا ): ح(بن أمحد بن البناء حضورا، 
ابن البناء، أخربنا حممد بن حممد الزينيب، أخربنا حممد بن عمر بن خلف، حدثنا أبو بكر بن أيب داود، 

عبد اهللا ابن سعيد، حدثنا زياد بن احلسن بن الفرات القزاز، عن أبيه، عن جده، عن أيب حازم، حدثنا 
ما يف اجلنة من شجرة إال وساقها من : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة، قال

  ".ذهب 
  .عن عبد اهللا، وهو أبو سعيد االشج، فوافقناه بعلو) ٥(أخرجه الترمذي 

__________  
باب آداب الطعام : يف االشربة) ٢٠٢٢( من طريق علي بن عبد اهللا، ومسلم ٤٥٦، ٤٥٥ / ٩= 

والشراب من طريق أيب بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر، ثالثتهم عن سفيان بن عيينة، عن الوليد ابن 
 عن ابن أيب ، وأخرجه مسلم أيضا من طريقني...كثري، عن وهب بن كيسان مسعه عن عمر بن أيب سلمة

  .مرمي، عن حممد بن جعفر، عن حممد بن عمرو بن حلحلة، عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أيب سلمة
من طريق معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أيب ) ١٨٥٧(وأخرجه الترمذي 

  .أمحد بن العماد عبداحلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن حممد: هو) ١...(سلمة
  تويف سنة

  ). ه٧٠٠(



  .٥٥: ق: خ: املؤلف" مشيخة " ترمجته يف ) ٢ (٩: ق: خ": املشيخة : " ترمجه املؤلف يف
  .عبد املنعم بن عبد اللطيف بن زين االمناء أيب الربكات احلسن بن حممد بن عساكر: هو) ٣(

  .٨٧ - ٨٦: خ ق: املؤلف" مشيخة " انظر ترمجته يف )  ه٧٠٠(وفاته سنة 
  .١: ، ت)٢٠٨: (يه يف الصفحةتقدمت االشارة إل) ٤(
هذا حديث حسن غريب، وصححه : باب يف صفة شجر اجلنة، وقال: يف صفة اجلنة) ٢٥٢٥(رقم ) ٥(

  .من طريق أيب سعيد االشج عبد اهللا بن سعيد ذا االسناد) ٦٢٤(ابن حبان 
  = (*)سجد باب يف كراهية البزاق يف امل: يف الصالة) ٤٧٩(ويف الباب عن ابن عمر عند أيب داود 

)١٣/٢٣٧(  

  

االمام، احلافظ، البطل الكرار، أبو الفضل :  بن زينابن عبد الشكور*  عبيد اهللا بن واصل - ١١٩
  .الزيين البخاري، حمدث خبارى يف وقته

  .رحل ولقي االعالم
أيب الوليد الطيالسي، وعبد السالم بن مطهر، واحلسن ابن سوار البغوي، وعبدان بن : وحدث عن

  .ملروزي، ومسدد بن مسرهد، وحيىي بن حيىي، وطبقتهمعثمان ا
، وصاحل بن حممد جزرة، وأهل خبارى، وعبد اهللا بن "الصحيح " حممد بن إمساعيل خارج : روى عنه

  .حممد بن يعقوب البخاري االستاذ
  .من علماء احلديث، رحل ولقي ابن عيينة وابن وهب، أكثر عنه ولده عبيد اهللا) ١(وكان والده 

روى عن عبيد اهللا شيوخنا، وكان البخاري يتبجح به، لقي سهل بن بكار، : أبو الفضل السليماينقال 
  وهالل بن فياض، وسعيد بن

  .ومسى مجاعة...منصور
قتل سنة سبع :  يف وقعه خوكيجة يف شوال، سنة اثنتني وسبعني ومئتني، وقيل- رمحه اهللا -استشهد 

  .وسبعني ومئتني، وهو يف عشر الثمانني
__________  
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوما، إذ رأى خنامة يف قبلة املسجد، فتغيظ على : قال= 

إن اهللا قبل وجه أحدكم إذا : " فدعا بزعفران فلطخه به، وقال: وأحسبه قال: الناس، مث حكها، قال
يف الزهد ) ٣٠٠٨(سلم وإسناده صحيح، وعن جابر بن عبد اهللا عند م" صلى فال يبزق بني يديه 

  .٤٢٦ / ١" الفتح " والرقائق، وانظر 
  .٦٠٤ / ٢: تذكرة احلفاظ* 



  .٨٨ / ٢: انظره يف اللباب) ١(
  ".الزيين " 

(*)  

)١٣/٢٣٨(  

  

أخربنا أبو الفضل بن قدامة، عن حممود بن مندة، أخربنا حممد بن أمحد، أخربنا عبد الوهاب بن حممد 
بد اهللا ابن حممد بن احلارث، حدثنا عبيد اهللا بن واصل، عن احلسن بن العبدي، أخربنا أيب، أخربنا ع

 صلى اهللا -رأى رسول اهللا : " سوار، عن قيس، عن عاصم بن سليمان، عن عباس موىل بين هاشم، قال
  ).١" ( خنامة يف املسجد، فحكه مث لطخه بزعفران -عليه وسلم 

  
 بن حممد بن يونس بن قيس بن أيب محد بن حازماالمام، احلافظ الصدوق، أ*  ابن أيب غرزة - ١٢٠

  ".املسند " غرزة، أبو عمرو الغفاري الكويف، صاحب 
  .ولد سنة بضع ومثانني ومئة

جعفر بن عون، ويعلى بن عبيد، وعبيداهللا بن موسى، وإمساعيل بن أبان، وعفان، وأمحد بن يونس، : مسع
  .وعدة

  م بن عبد اهللا بنمطني، وابن دحيم الشيباين، وإبراهي: حدث عنه
  .أيب العزائم، وأبو العباس بن عقدة، وخلق كثري

  .كبري، وقع لنا منه جزء" مسند " وله 
  .كان متقنا: ، وقال"الثقات " وذكره ابن حبان يف 
__________  

" االصابة "  خالف، وباقي رجاله ثقات، وأورده احلافظ يف - وهو ابن الربيع االسدي -يف قيس ) ١(
 ترمجة عباس موىل بين هاشم عن ابن منده من طريق قيس بن الربيع ذا االسناد، ويف  يف٢٧٢ / ٢

  .الباب عن ابن عمر
، عرب ٥٩٥ - ٥٩٤ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٣٧٨ - ٣٧٧ / ٢: ، اللباب٤٨ / ٢: اجلرح والتعديل* 

 ٢: ، شذرات الذهب٢٦٦: ، طبقات احلفاظ٢٩٩ - ٢٩٨ / ٦: ، الوايف بالوفيات٥٥ / ٢: املؤلف
 /١٦٩ - ١٦٨.  

(*)  

)١٣/٢٣٩(  



  

  .تويف سنة ست وسبعني ومئتني، يف ذي احلجة: قلت
  

 بن يزيد بن مسلم االمام، احملدث، مسند طرابلس، أبو علي، أمحد بن حممد*  ابن أيب اخلناجر - ١٢١
  .بن أيب اخلناجر، االنصاري الشامي االطرابلسي

مؤمل بن إمساعيل، وحممد بن مصعب القرقساين، يزيد بن هارون، وحيىي بن أيب بكري، و: حدث عن
  .ومعاوية بن عمرو، وعدة

  .أبو نعيم بن عدي، وابن جوصا، وابن صاعد، وابن أيب حامت، وخيثمة بن سليمان، وآخرون: روى عنه
  ).١(صدوق : قال ابن أيب حامت

  .كان لبيبا حليما: وقيل
  .ومئتنيتويف يف مجادى اآلخرة سنة أربع وسبعني : قال ابن دحيم

   وكنت فيهم،-وقف املأمون على جملس يزيد : ومسعه خيثمة يقول
  .هذا امللك:  فالتفت إىل أصحابه، وقال-ويف الس ألوف 

  
 بن إدريس الضيب، موالهم البغدادي االمام احملدث، الثقة، أبو بكر، أمحد بن عبيد* *  النرسي - ١٢٢

  .النرسي
__________  

 / ٢:  أ، شذرات الذهب١١٤ - ب ١١٣: خ: ، تاريخ ابن عساكر٧٣ / ٢: اجلرح والتعديل* 
  .٨٤ / ٢: ، ذيب بدران١٦٥

  .٧٣ / ٢: اجلرح والتعديل) ١(
  .أمحد بن عبيداهللا: ، وفيه٢٥١ - ٢٥٠ / ٤: تاريخ بغداد* * 

  = (*)وسيذكره املؤلف يف 

)١٣/٢٤٠(  

  

ة، وحيىي بن أيب بكري، وشبابة بن أبا بدر شجاع بن الوليد، ويزيد بن هارون، وروح بن عباد: مسع
  .سوار، وطبقتهم

ابن صاعد، وعثمان بن السماك، ومكرم بن أمحد القاضي، وأمحد بن كامل، وأبو بكر : حدث عنه
  .الشافعي، وآخرون



  ".الغيالنيات " ويقع حديثه عاليا يف 
  ).١(كان ثقة أمينا : أبو بكر اخلطيب: قال

  .جة، سنة مثانني ومئتنيتويف يف خامس ذي احل: وقال ابن كامل
  ).٢(مات يف خامس ذي احلجة، سنة تسع وسبعني : وقال مرة أخرى

مات سنة مثانني، وقد وثقه احلافظ الدارقطين، وكان مولده يف سنة ست : وقال أبو احلسني بن املنادي
  .ومثانني ومئة

، أخربنا حممد بن علي بن أيب ، أخربنا ظفر بن سامل، أخربنا هبة اهللا بن أمحد)٣(أخربنا أمحد بن إسحاق 
  عثمان، سنة مثان وسبعني وأربع مئة، أخربنا حممد بن أمحد بن القاسم احملاملي، حدثنا أبو عمر الزاهد،

حدثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حريز بن عثمان، مسعت حبيب بن عبيد 
وا به، وال تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم عمر تعلموا العلم واعقلوه، وتفقه: الرحيب يقول

  أن يتجمل
__________  

  ).٨: ، ت٤٠٦انظره هناك ص (اية ترمجة الربيت باسم أمحد بن عبيد اهللا النرسي، = 
  .ر من أار الكوفة عليه عدة قرى: نسبة إىل نرس: والنرسي، بفتح النون، وسكون الراء

  ).اللباب(
  .٢٥١ / ٤: غدادتاريخ ب) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٥ - ٤: ق: خ": مشيخته " ترمجه الذهيب يف ) ٣(

(*)  

)١٣/٢٤١(  

  

  ).١(بالعلم، كما يتجمل ذو البز ببزه 
  

االمام، احلافظ، الثقة، أبو إمساعيل السلمي ) ٢] (ت، س  * [  حممد بن إمساعيل بن يوسف- ١٢٣
  .الترمذي، مث البغدادي

  .ومئةولد بعد التسعني 
حممد بن عبد اهللا االنصاري، وأبا نعيم، وقبيصة بن عقبة، ومسلم بن إبراهيم، واحلميدي، وسعيد : ومسع

بن أيب مرمي، وعارما، ومحاد بن مالك احلرستاين، وإسحاق بن اال ركون، ونعيم بن محاد، وطبقتهم 



  .باحلجاز والشام، ومصر والعراق
  .عمره، ورحل الناس إليهذا الشأن، ومجع وصنف، وطال ) ٣(وعين 

  أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن أيب الدنيا، وموسى: حدث عنه
  ابن هارون، وابن صاعد، وابن خملد، واحملاملي، وإمساعيل الصفار،

__________  
  .اخلرب مقطوع، فإنه من كالم حبيب بن عبيد الرحيب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم) ١(
 ٢٧٩ / ١: ، طبقات احلنابلة٤٤ - ٤٢ / ٢: ، تاريخ بغداد١٩١ - ١٩٠  /٧: اجلرح والتعديل* 
، ذيب ٢٦٥ / ٧:  أ، الكامل البن االثري٥٩ - أ ٥٨ / ١٥: خ: ، تاريخ ابن عساكر٢٨٠ -

، عرب ٦٠٥ - ٦٠٤ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٩٠ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١١٧٤: خ: الكمال
، طبقات القراء البن ٦٩ / ١١: ، البداية والنهاية٢١٢ / ٢: ، الوايف بالوفيات٦٤ / ٢: املؤلف
، خالصة تذهيب ٢٦٣: ، طبقات احلفاظ٦٣ - ٦٢ / ٩: ، ذيب التهذيب١٠٢ / ٢: اجلزري
  .١٧٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٠٥ - ١٠٤ / ٢: ، طبقات املفسرين٣٢٨: الكمال

  ".التهذيب " زيادة من ) ٢(
  .وعين بالضم عناية، وكرضي قليل" القاموس " ضبطت العني يف االصل بالفتح، ويف ) ٣(

(*)  

)١٣/٢٤٢(  

  

وأمحد بن كامل، وخيثمة بن سليمان، وأبو سهل بن زياد، وأبو بكر الشافعي، وأبو بكر النجاد، وأبو 
  .عبد اهللا بن حمرم، وخلق كثري

  .ثقة: قال النسائي
  .ثقة صدوق، تكلم فيه أبو حامت: وقال الدارقطين
  ).١(هما متقنا، مشهورا مبذهب السنة كان ف: وقال اخلطيب

  ).٢(مسعت منه مبكة، وتكلموا فيه : وقال ابن أيب حامت
  .انربم احلال على توثيقه وإمامته: قلت

  .تويف يف رمضان، سنة مثانني ومئتني: قال أبو احلسني بن املنادي
  

  بن االمام احملدث، احلافظ املتقن، أبو جعفر، حممد بن احلسني*  احلنيين - ١٢٤
  ".مسنده " أنس من " مسند " ، وقع لنا "املسند " موسى بن أيب احلنني احلنيين الكويف، صاحب 



  .عبيد اهللا بن موسى، وأبا نعيم، والقعنيب، وأبا غسان النهدي، ومسددا: مسع
  .عن القعنيب" باملوطأ " وحدث 

__________  
  .٤٢ / ٢: تاريخ بغداد) ١(
  .١٩١ / ٧: اجلرح والتعديل) ٢(
 / ١: ، اللباب١٠٩ / ٥: ، املنتظم٢٢٦ - ٢٢٥ / ٢: ، تاريخ بغداد٢٣٠ / ٧:  اجلرح والتعديل*

  .١٧١ / ٢: ، شذرات الذهب٥٨ / ٢: ، عرب املؤلف٣٩٨
  .حنني، أو أبو احلنني: نسبة إىل اجلد، وهو: واحلنيين، بضم احلاء، وفتح النون، وسكون الياء

(*)  

)١٣/٢٤٣(  

  

 عبد اهللا احملاملي، وعثمان بن السماك، وأبو سهل بن زياد، ومكرم القاضي، ابن خملد، وأبو: حدث عنه
  .وحممد بن علي بن دحيم، وطائفة سواهم

  .وثقه الدارقطين وغريه
  .مات يف سنة سبع وسبعني ومئتني

  
  . املقدسي اخلياطاحملدث، االمام، أبو عبد اهللا، أمحد بن مسعود*  املقدسي - ١٢٦

، )١(لمة التنيسي، واهليثم بن مجيل االنطاكي، وحممد بن كثري املصيصي عمرو بن أيب س: حدث عن
  .وحممد بن عيسى الطباع، وطبقتهم

  أبو نعيم عبدامللك بن حممد بن عدي، وأبو عوانة: وعنه
  .االسفراييين، وأبو القاسم الطرباين، وآخرون

  .لقيه الطرباين ببيت املقدس، سنة أربع وسبعني ومئتني
  

، الفقيه، تلميذ أمحد بن  االمام، العالمة، أبو حممد، حرب بن إمساعيل الكرماين* * حرب - ١٢٧
  .حنبل

__________  
  .٩٢ / ٢:  ب، ذيب بدران١٣٠ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر* 
  .املصيصي، بكسر امليم، وتشديد الصاد املكسورة) ١(



  .٢: ، ت)١٣: (انظر ضبطها يف الصفحة
 / ٤: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٤٦ - ١٤٥ / ١ طبقات احلنابلة، ،٢٥٣ / ٣: اجلرح والتعديل* * 

، ١٧٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧١: ، طبقات احلفاظ٦١٣ / ٢:  ب، تذكرة احلفاظ- أ ١٥٩
  .١٠٨ / ٤: ذيب بدران

(*)  

)١٣/٢٤٤(  

  

  .رحل، وطلب العلم
ور، وأمحد بن حنبل أيب الوليد الطيالسي، وأيب بكر احلميدي، وأيب عبيد، وسعيد بن منص: وأخذ عن

  .وإسحاق بن راهويه
القاسم بن حممد الكرماين، نزيل طرسوس، وعبد اهللا بن إسحاق النهاوندي، وعبد اهللا بن : روى عنه

  .يعقوب الكرماين، وأبو حامت الرازي رفيقه، وأبو بكر اخلالل، وآخرون
  .كان رجال جليال، حثين املروذي على اخلروج إليه: قال اخلالل

  .حرب من أنفس كتب احلنابلة، وهو كبري يف جملدين" سائل م: " قلت
  .قيد تاريخ وفاته عبدا لباقي بن قانع، يف سنة مثانني ومئتني

  .عمر وقارب التسعني، وما علمت به بأسا، رمحه اهللا تعاىل: قلت
  

  .ر، االمام احلافظ احلجة، أبو حممد االبيوردي، حمدث نيسابو السري بن خزمية ابن معاوية- ١٢٨
أيب عبدالرمحن املقرئ، وأيب نعيم، وعبدان ابن عثمان، ومسلم بن إبراهيم، وحممد بن : مسع يف الرحلة من
  .الصلت، وطبقتهم

أبو بكر بن خزمية، وإبراهيم بن أيب طالب، وأبو حامد بن الشرقي وحممد بن صاحل بن : حدث عنه
  .هانئ، واحلسن بن يعقوب، وعدد كثري

ق الثقة، ورد نيسابور سنة سبعني ومئتني، وبقي ا حيدث إىل سنة أربع هو شيخ فو: قال احلاكم
  وسبعني، مث انصرف إىل أبيورد، فسمعت

)١٣/٢٤٥(  

  



 رفضوا احلديث واالس، حىت مل يقدر أحدا - يعين ابن الذهلي -ملا قتل حيكان : حممد بن صاحل يقول
السري بن خزمية، فاجتمعنا لنذهب إليه، فلم نقدر، أن يأخذ بنيسابور حمربة، إىل أن من اهللا علينا بورود 

فقصدنا أبا عثمان احلريي الزاهد، واجتمع الناس عنده، فأخذ هو حمربة بيده، وأخذنا احملابر بأيدينا، فلم 
  .يقدر أحد من املبتدعة أن يتقرب منا، فخرج السري فأملى علينا، وابن خزمية ينتخب

ما رأيت جملسا أى من جملس السري بن خزمية، وال : يقولومسعت احلسن بن يعقوب : قال احلاكم
شيخا أى منه، كانوا جيلسون بني يديه، وكأمنا على رؤوسهم الطري، وكان ال حيدث إال من أصل كتابه، 

  .رمحه اهللا
حبلب، أخربنا علي بن حممود، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا القاسم بن ) ١(أخربنا سنقر الزيين 

  أخربنا حيىي بن إبراهيم أخربنا حممد بنالفضل، 
يعقوب احلافظ، حدثنا السري بن خزمية، حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أيب 

من حلف مبلة غري االسالم : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -قالبة، عن ثابت بن الضحاك، عن النيب 
ذب به يف جهنم، ولعن املؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشئ، ع

  ).٢" (بكفر، فهو كقتله 
  . يف سنة مخس وسبعني ومئتني- أظنه -تويف 

__________  
  .٥٥: ق: خ: املؤلف" مشيخة " ترمجته يف ) ١(
باب من حلف مبلة سوى االسالم :  يف االميان٤٦٩، ٤٦٨ / ١إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٢(

باب غلظ حترمي : يف االميان) ١١٠( معلى بن أسد، عن وهيب ذا االسناد، وأخرجه مسلم من طريق
) ٣٢٥٧(قتل االنسان نفسه من طرق عن أيب قالبة، عن ثابت بن الضحاك، وأخرجه أبو داود 

  .٦، ٥ / ٧والنسائي ) ٢٦٣٦(والترمذي 
(*)  

)١٣/٢٤٦(  

  

االمام :  بن املنذر بن داود بن مهرانن إدريسوابنه حممد ب) د، س، ت* ( أبو حامت الرازي - ١٢٩
عرف باحلنظلي : احلافظ، الناقد، شيخ احملدثني، احلنظلي الغطفاين، من متيم بن حنظلة بن يربوع، وقيل

  .النه كان يسكن يف درب حنظلة، مبدينة الري
  .كان من حبور العلم

  .صحح وعللطوف البالد، وبرع يف املنت واالسناد، ومجع وصنف، وجرح وعدل، و



  .مولده سنة مخس وتسعني ومئة
وأول كتابه للحديث كان يف سنة تسع ومئتني، وهو من نظراء البخاري، ومن طبقته، ولكنه عمر بعده 

  .أزيد من عشرين عاما
عبيد اهللا بن موسى، وحممد بن عبد اهللا االنصاري، واالصمعي، وقبيصة، وأبا نعيم، وعفان، : مسع

ن، وأبا مسهر الغساين، وأبا اليمان، وسعيد بن أيب مرمي، وزهري بن عباد، وحيىي وعثمان بن اهليثم املؤذ
بن بكري، وأبا الوليد، وآدم بن أيب إياس، وثابت بن حممد الزاهد، وأبا زيد االنصاري النحوي، وعبد اهللا 

  ة، وحيىيبن صاحل العجلي، وعبد اهللا بن صاحل الكاتب، وأبا اجلماهر حممد بن عثمان، وهوذة بن خليف
__________  

، طبقات ٧٧ - ٧٣ / ٢: ، تاريخ بغداد٢٠٤ / ٧، و ٣٧٥ - ٣٤٩ / ١: اجلرح والتعديل* 
 ١٠٧ / ٥:  ب، املنتظم٢٨ - ب ٢٤ / ١٥: خ: ، تاريخ ابن عساكر٢٨٦ - ٢٨٤ / ١: احلنابلة

، تذكرة ١٨٣ - ١٨٢ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١١٦٤ - ١١٦٣: خ: ، ذيب الكمال١٠٨ -
 ٢: ، طبقات السبكي١٨٣ / ٢: ، الوايف بالوفيات٥٨ / ٢: ، عرب املؤلف٥٦٩ - ٥٦٧ / ٢: اظاحلف
، وفيه وفاته سنة ٩٧ / ٢: ، طبقات القراء البن اجلزري٥٩ / ١١: ، البداية والنهاية٢١١ - ٢٠٧/ 
، ٣٢٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٥: ، طبقات احلفاظ٣٤ - ٣١ / ٩: ، ذيب التهذيب)٢٧٥(

  .١٧١ / ٢: لذهبشذرات ا
(*)  

)١٣/٢٤٧(  

  

  .الوحاظي، وأبا توبة احلليب، وخلقا كثريا
  .ويرتل إىل بندار، وأيب حفص الفالس، والربيع املرادي، مث إىل ابن وارة، وحممد بن عوف

  .مشاخيه) ١(ويتعذر استقصاء سائر 
امت الرازي، فبلغوا قريبا قد مجعت من روى عنه أبو ح: قال يل أبو حامت اللبان احلافظ: فقد قال اخلليلي
  .من ثالثة آالف

ولده احلافظ االمام أبو حممد عبدالرمحن بن أيب حامت، ويونس بن عبداالعلى، والربيع بن : حدث عنه
  سليمان املؤذن شيخاه، وأبو زرعة الرازي رفيقه وقرابته، وأبو زرعة الدمشقي، وإبراهيم احلريب، وأمحد

 - فيما قيل -ري، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وأبو عبد اهللا البخاري الرمادي، وموسى بن إسحاق االنصا
، وابن صاعد، وأبو عوانة االسفراييين، وحاجب بن "سننهما " وأبو داود، وأبو عبد الرمحن النسائي يف 

أركني، وحممد بن إبراهيم الكناين، وزكريا بن أمحد البلخي، والقاضي احملاملي، وحممد بن خملد العطار، 



و احلسن علي بن إبراهيم القطان، وأبو عمرو حممد ابن أمحد بن حكيم، وسليمان بن يزيد الفامي وأب
  .، والقاسم بن صفوان، وأبو بشر الدواليب، وأبو حامد بن حسنويه، وخلق كثري)٢(

  .وقد حدث يف رحالته بأماكن، وارحتل بابنه، ولقي به أصحاب ابن عيينة ووكيع
  حدثنا الربيع: مللك بن حممد بن عديقال احلافظ أبو نعيم عبدا

__________  
  .بقيته، ال كما يستخدمه بعضهم اليوم مبعىن الكل: سائر الشئ) ١(

نسبة : الفامي) ٢(شطري، وأمحي سائري باملنصل * إين امرؤ من خري عبس منصبا : قال عنترة بن شداد
  .البقال أيضا: إىل بيع الفواكه اليابسة، ويقال لبائعها

  ).اللباب(
(*)  

)١٣/٢٤٨(  

  

املرادي، حدثنا أبو حامت الرازي، حدثنا داود اجلعفري، حدثنا عبد العزيز ابن حممد، عن إبراهيم بن 
خري نساء العاملني : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : عقبة، عن كريب، عن ابن عباس، قال

  ).١" (مرمي، وآسية امرأة فرعون، وخدجية، وفاطمة 
  .وحدثناه أبو حامت: ابن عديمث قال 

حدثنا أبو : حدثنا القاسم بن أيب صاحل، وسليمان بن يزيد، قاال: قال صاحل بن أمحد اهلمذاين احلافظ
  حدثين أبو زرعة عين، عن أيب اجلماهر، أخربنا إمساعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن: حامت، قال

  ).٢" (رفع القلم عن ثالثة : " عبيد اهللا، عن جماهد، عن ابن عباس، يرفعه، قال
  .كان عندي هذا يف قرطاس فضاع: قال أبو حامت

  .رواه احلافظ أبو بكر اخلطيب، حدثنا علي بن طلحة، حدثنا صاحل
__________  

 من طرق عن داود بن أيب الفرات، عن ٣٧٢ و ٣١٦ و ٢٩٣ / ١إسناده قوي، وأخرجه أمحد ) ١(
وأورده اهليثمي ..." أفضل نساء أهل اجلنة" بن عباس بلفظ علباء بن أمحر اليشكري، عن عكرمة، عن ا

رجاله رجال الصحيح وله شاهد : ، وزاد نسبته إىل أيب يعلى والطرباين، وقال٢٢٣ / ٩" امع " يف 
حسبك من " وأمحد بلفظ ) ٣٨٨(من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة عن أنس عند الترمذي 

) ٢٢٢٢(، ووافقه الذهيب، وصححه ابن حبان ١٥٧ / ٣ذي، واحلاكم وصححه الترم" نساء العاملني 
  .-خري نساء العاملني " بالسند ذاته لكن بلفظ 



، ونسبه ٢٥١ / ٦" امع " إسناده ضعيف لضعف عبد العزيز بن عبيد اهللا، وأورده اهليثمي يف ) ٢" (
  .للطرباين يف الكبري واالوسط، وضعفه بعبد العزيز

) ٤٣٩٨(ديث صحيح عن غري ابن عباس، فقد أخرجه من حديث عائشة أبو داود لكن منت احل: قلت
  ,٤٦(، وابن ماجه ١٧١ / ٢والدارمي 

، ووافقه ٥٩ / ٢واحلاكم ) ١٤٩٦(، وصححه ابن حبان ١٤٤ و ١٠١، و ١٠٠ / ٦وأمحد ) ٢
وابن ) ١٠٠٣(وصححه ابن خزمية ) ٤٤٠١(و ) ٤٣٩٩(الذهيب، وأخرجه من حديث علي أبو داود 

نصب " ، ووافقه الذهيب، وله شواهد أخر انظرها يف ٣٨٩ / ٤ و ٥٩ / ٢واحلاكم ) ١٤٩٧(حبان 
  .٢٥١ / ٦" جممع الزوائد " ، و ١٦٥، ١٦١ / ٤" الراية 

(*)  

)١٣/٢٤٩(  

  

  .ما رأيت أحفظ من والدك: مسعت موسى بن إسحاق القاضي يقول: قال عبدالرمحن بن أيب حامت
  ).١( شيبة، وابن منري، وابن معني، وحيىي احلماين وكان قد لقي أبا بكر بن أيب

  ).٢(أول مساعه سنة تسع ومئتني ..كان أبو حامت أحد االئمة احلفاظ االثبات: قال اخلطيب
حنن من أهل : مسعت أبا حامت يقول: حكى لنا عبد اهللا بن حممد بن يعقوب: قال أبو الشيخ احلافظ

  ).٤(نوا يقدمون علينا يف حياة أيب، مث انقطعوا عنا ، وأهلنا كا)٣(أصبهان، من قرية جروكان 
كان أبو حامت عاملا باختالف الصحابة، وفقه التابعني، ومن بعدهم، مسعت جدي ومجاعة، : قال اخلليلي

قد رأيت إبراهيم احلريب، : فقلنا له! ما رأيت مثل أيب حامت : مسعوا علي بن إبراهيم القطان يقول
  .ما رأيت أمجع من أيب حامت، وال أفضل منه: وإمساعيل القاضي ؟ قال
: ، مسعت احلسن بن احلسني الدارستيين قال)٥(حدثنا أمحد بن علي الرقام : علي بن إبراهيم الرازي

  .احلديث منك] طلب [ ما رأيت أحرص على : قال يل أبو زرعة: مسعت أبا حامت يقول
  ).٦" (باه فما ظلم من أشبه أ: " إن عبد الرمحن ابين حلريص، فقال: فقلت له

  :قال الرقام
__________  

  .٢٠٤ / ٧: اجلرح والتعديل) ١(
  .٧٣ / ٢: تاريخ بغداد) ٢(

  ".وكان أول كتبه احلديث يف سنة تسع ومئتني : " وفيه
جرواءان، بالضم مث السكون وواو وألفني بينهما مهزة وآخره : ياقوت" معجم " كذا االصل، ويف ) ٣(



  .٢٣٦ / ٣: هان، وانظر االنسابحملة كبرية بأصب: نون
  . ب٢٦ / ١٥: خ: تاريخ ابن عساكر) ٤(
  .نسبة إىل رقم الثياب: الرقام، بفتح الراء، والقاف املشددة) ٥(
  ).اللباب(
  .فما وضع الشبه يف غري موضعه: معناه) ٦(

  = (*)أصل الظلم وضع الشئ : قال االصمعي

)١٣/٢٥٠(  

  

  رمبا: ماع له، وسؤاالته البيه، فقالفسألت عبدالرمحن عن اتفاق كثرة الس
كان يأكل وأقرأ عليه، وميشي وأقرأ عليه، ويدخل اخلالء وأقرأ عليه، ويدخل البيت يف طلب شئ وأقرأ 

  ).١(عليه 
ما رأيت بعد إسحاق، وحممد بن حيىي أحفظ للحديث من أيب حامت : قال أمحد بن سلمة النيسابوري

  ).٢(الرازي، وال أعلم مبعانيه 
، وأمحد )٣(آدم : مسعت القاسم بن صفوان، مسعت أبا حامت يقول، أورع من رأيت أربعة:  ابن عديقال

  .بن حنبل، وثابت بن حممد الزاهد، وأبو زرعة الرازي
  .فذكرته لعثمان بن خرزاذ: قال القاسم

رعة، وأبو حممد بن املنهال الضرير، وإبراهيم بن عرعرة، وأبو ز: أنا أقول أحفظ من رأيت أربعة: فقال
  ).٤(حامت 

أبو زرعة وأبو حامت إماما خراسان، ودعا هلما، : مسعت يونس بن عبداالعلى يقول: قال ابن أيب حامت
  ).٥(بقاؤمها صالح للمسلمني : وقال

__________  
  .يف غري موضعه= 

فما ظلم ن ومن يشبه أباه * أقول شبيهات مبا قال عاملا : وقد حكاه كعب بن زهري يف بعض شعره فقال
: إىل ذي مراهيط كما خط بالقلم انظر* أتعرف رمسا بني رمهان فالرقم : والبيت من قصيدة مطلعها

  .ط (٦٥: ديوان كعب
  .ط(، ٢٦٠، ١٤٥: أمثال أيب عبيد: ، و)، نسخة مصورة١٩٥٠دار الكتب 
، ١٠٣، الفاخر، ٣٣٢ / ١: ، احليوان٧٠ - ٦٧: ، أمثال أيب عكرمة الضيب)١٩٨١دار املأمون 

، ٣٠١ - ٣٠٠ / ٢: ، جممع االمثال١٥٦ - ١٥٥: ، الوسيط يف االمثال٢٤٤ / ٢: مجهرة االمثال



  .٥٢ / ٣، اية االرب، ٣٥٣ - ٣٥٢ / ٢: املستقصى للزخمشري) ١٩٥٥ط (
  . أ، والزيادة منه٢٧ / ١٥: خ: تاريخ ابن عساكر) ١(
  .٥٦٨ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر) ٢(
  .من رجال الطبقة التاسعةآدم بن أيب إياس، : أي) ٣(
  ).التقريب: انظر(
  .٧٥ / ٢تاريخ بغداد، ) ٤(
  .٣٢٥ / ٥: ، و٣٣٤ / ١اجلرح والتعديل، : انظر) ٥(

(*)  

)١٣/٢٥١(  

  

مسعت حجاج بن الشاعر، وذكرت له أبا زرعة، وابن وارة، وأبا جعفر : وقال حممد بن احلسني بن مكرم
  .ما باملشرق أنبل منهم: الدارمي، فقال

ذو االصابع، وذو : مسعت أيب، قال يل هشام بن عمار، أي شئ حتفظ من االذواء ؟ قلت: بن أيب حامتا
حفظنا حنن : اجلوشن، وذو الزوائد، وذو اليدين، وذو اللحية الكاليب، وعددت له ستة، فضحك، وقال

  ).١(ثالثة، وزدت انت ثالثة 
  .المانة واملعرفةكان أبو حامت من أهل ا: قال احلافظ عبدالرمحن بن خراش

  .كان أبو حامت إماما حافظا متثبتا): ٢(وقال هبة اهللا الاللكائي 
  .وذكره الاللكائي يف شيوخ البخاري

  .وقال النسائي، ثقة
جرى بيين وبني أيب زرعة يوما متييز احلديث ومعرفته، فجعل يذكر : مسعت أيب يقول: قال ابن أيب حامت

قل ! اديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ، فقال يل، يا أبا حامت أحاديث وعللها، وكذلك كنت أذكر أح
ورمبا ! حيسن هذا ] جتد من [ إذا رفعت هذا من واحد واثنني فما أقل من ! من يفهم هذا، ما أعز هذا 

  ].منه [ أشك يف شئ، أو يتخاجلين يف حديث، فإىل أن التقي معك ال أجد من يشفيين 
  ).٣(وكذلك كان أمري : قال أيب

__________  
  .٣٥٩ - ٣٥٨ / ١: اجلرح والتعديل) ١(

  ".وزدتنا أنت ثالثة : " وفيه
  الاللكائي، بعد الالم ألف الم وكاف مفتوحة، نسبة إىل بيع اللوالك اليت تلبس يف) ٢(



  .االرجل
  ).اللباب(
  .٣٥٦ / ١: اجلرح والتعديل) ٣(

  .والزيادة منه
  .٧٦ / ٢: تاريخ بغداد: وانظر

(*)  

)١٣/٢٥٢(  

  

ترفع يديك : حدثنا القاسم بن أيب صاحل، مسعت أبا حامت يقول، قال يل أبو زرعة: صاحل بن أمحد احلافظ
  .نعم: ال، فترفع أنت ؟ قال: يف القنوت ؟ قلت

  .حديث ابن مسعود: فما حجتك ؟ قال: قلت
  .رواه ليث بن أيب سليم): ١(قلت 
  .رواه ابن هليعة): ٣(فحديث أيب هريرة ؟ قلت ): ٢(قال 
  .رواه عوف: حديث ابن عباس ؟ قلت: قال
 " - صلى اهللا عليه وسلم -أن رسول اهللا : حديث أنس بن مالك: فما حجتك يف تركه ؟ قلت: قال

  ".كان ال يرفع يديه يف شئ من الدعاء، إال يف االستسقاء 
  ).٤(فسكت 

جاءين رجل من جلة : مسعت أيب يقول: له) ٥" (اجلرح والتعديل " وقال ابن أيب حامت يف أول كتاب 
هذا حديث خطأ، قد : أصحاب الرأي، من أهل الفهم منهم، ومعه دفتر، فعرضه علي، فقلت يف بعضه

من أين علمت : دخل لصاحبه حديث يف حديث، وهذا باطل، وهذا منكر، وسائر ذلك صحاح، فقال
بأين كذبت يف أن ذاك خطأ، وذاك باطل، وذاك كذب ؟ أأخربك راوي هذا الكتاب بأين غلطت، أو 

  خطأ، وأن] احلديث [ ال، ما أدري هذا اجلزء من راويه، غري أين أعلم أن هذا : حديث كذا ؟ قلت
__________  

  ".قال : " يف االصل): ٣) (١(
  ".تاريخ بغداد " والتصحيح من 

  ".تاريخ بغداد " والتصحيح من " قلت : " يف االصل) ٢(
 يف االستسقاء، باب ٤٢٩ / ٢حديث أنس أخرجه البخاري ، و٧٦ / ٢: تاريخ بغداد: اخلرب يف) ٤(

كان النيب ال يرفع يديه يف شئ من دعائه إال : قال) ٧) (٨٩٥(رفع االمام يده يف االستسقاء، ومسلم 



  .يف االستسقاء، وإنه يرفع حىت يرى بياض إبطه
  وظاهر هذا احلديث

 الثابتة يف الرفع يف غري االستسقاء، نفي الرفع يف كل دعاء غري االستسقاء، وهو معارض باالحاديث
، وساق ١٢١، ١١٩ / ١١" صحيحه " وهي كثرية أفردها البخاري بترمجته يف كتاب الدعوات من 

وشرح املهذب " " االذكار " فيها عدة أحاديث، وألف احلافظ املنذري جزءا فيها سرد منها النووي يف 
  .إن املنفي يف حديث أنس صفة خاصة ال أصل الرفع: وقد قال العلماء" الفتح " مجلة، واحلافظ يف " 
  .، والزيادة منه٣٥٠ - ٣٤٩ / ١: انظر) ٥(

(*)  

)١٣/٢٥٣(  

  

  .ما هذا ادعاء غيب: تدعي الغيب ؟ قلت: ، فقال)١(هذا باطل 
سل عما قلت، من حيسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أنا مل : فما الدليل على ما قلت ؟ قلت: قال

  ]. نقله إال بفهم ومل[ جنازف 
  .هذا عجب: نعم، قال: ويقول أبو زرعة كقولك ؟ قلت) ٢: (قال
ألفاظي يف تلك االحاديث، مث رجع إيل، وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو ) ٣(فكتب يف كاغد : قال

  .هو باطل: ما قلت إنه كذب، قال أبو زرعة: زرعة يف تلك االحاديث، فقال
إنه : هو منكر، كما قلت، وما قلت: إنه منكر، قال: وما قلت: الكذب والباطل واحد، قال: قلت

  .هو صحيح: صحيح، قال
  .تتفقان من غري مواطأة فيما بينكما! ما أعجب هذا : مث قال
، وأنا قلنا بعلم ومعرفة قد أوتيناه، والدليل على صحة ما )٤(فعند ذلك علمت أنا مل جنازف : قلت

  .هذا رج: ناقد، فيقولنقوله أن دينارا رجا حيمل إىل ال
  .ال: إن هذا رج ؟ هل كنت حاضرا حني رج هذا الدينار ؟ قال: من أين قلت: فإن قيل له
  .ال: أخربك الذي رجه ؟ قال: وإن قيل

  .علما رزقته: فمن أين قلت ؟ قال: قيل
 من وكذلك حنن رزقنا معرفة ذلك، وكذلك إذا محل إىل جوهري فص ياقوت وفص زجاج، يعرف ذا

  .ذا، ويقول كذلك
  وكذلك حنن

كيف علمنا بأن هذا كذب، أو هذا منكر، فنعلم صحة احلديث ] ك [ رزقنا علما، ال يتهيأ له أن خنرب 



بعدالة ناقليه، وأن يكون كالما يصلح أن يكون كالم النبوة، ونعرف سقمه وإنكاره بتفرد من مل تصح 
  .عدالته

__________  
  ".وأن هذا احلديث كذب  " :هنا" اجلرح " زاد يف ) ١(
  .أبو زرعة: من هو الذي حيسن مثل ما حتسن ؟ قلت: " وزاد هنا أيضا) ٢(

  ...".ويقول: قال
  .القرطاس: الكاغد) ٣(
  ".فقد ذلك أنا مل جنازف : قلت": " اجلرح " عبارة ) ٤(

(*)  

)١٣/٢٥٤(  

  

غريبا مسندا مل [  علي حديثا من أغرب: قلت على باب أيب الوليد الطيالسي: ومسعت أيب يقول: قال
أبو زرعة، فمن دونه، وإمنا كان مرادي : صحيحا، فله علي درهم يتصدق به، وكان مث خلق] أمسع به 

، فلم يتهيأ الحد أن يغرب علي )١(هو عند فالن، فأذهب وأمسعه : أن يلقى علي ما مل أمسع به، فيقولون
  ).٢(حديثا 

ما حتفظون يف قوله : السفاطي قد ولع بالتفسري وحتفظه، فقال يوماكان حممد بن يزيد ا: ومسعت أيب يقول
   ].٣٦: ق) * [ فنقبوا يف البالد: * (تعاىل

حدثنا أبو صاحل، عن معاوية بن صاحل، عن علي : فبقي أصحاب احلديث ينظر بعضهم إىل بعض، فقلت
  .ضربوا يف البالد: بن أيب طلحة، عن ابن عباس، قال

  ).٣] (فاستحسن [ 
قدم حممد بن حيىي النيسابوري الري، فألقيت عليه ثالثة عشر حديثا، من حديث : ت أيب يقولمسع

  ).٤(الزهري، فلم يعرف منها إال ثالثة أحاديث، وسائر ذلك مل تكن عنده، ومل يعرفها 
أول سنة خرجت يف طلب احلديث، أقمت سبع سنني، أحصيت ما مشيت على قدمي : مسعت أيب يقول
  . فرسخزيادة على ألف

  .مسافة ذلك حنو أربعة أشهر، سري اجلادة: قلت
مث تركت العدد بعد ذلك، وخرجت من البحرين إىل مصر ماشيا، مث إىل الرملة ماشيا، مث إىل : قال

  دمشق، مث أنطاكية وطرسوس، مث
__________  



  ".وكان مرادي أن استخرج منهم ما ليس عندي : " هنا" اجلرح " زاد يف ) ١(
  .، والزيادة منه٣٥٥ / ١: والتعديلاجلرح ) ٢(
  .٣٥٧ / ١: اجلرح والتعديل) ٣(

  .والزيادة منه
  .٣٥٨ / ١: اجلرح والتعديل) ٤(

(*)  

)١٣/٢٥٥(  

  

  .رجعت إىل محص، مث إىل الرقة، مث ركبت إىل العراق، كل هذا يف سفري االول وأنا ابن عشرين سنة
وأنا بالكوفة، ) ١(رة، وجاءنا نعي املقرئ خرجت من الري، فدخلت الكوفة يف رمضان سنة ثالث عش

مث رحلت ثانيا سنة اثنتني وأربعني، مث رجعت إىل الري سنة مخس وأربعني، وحججت رابع حجة يف سنة 
  .مخس ومخسني

  ).٢(وحج فيها عبدالرمحن ابنه 
  ).٣(كتب عين حممد بن مصفى جزءا انتخبه : مسعت أيب يقول

بلدة يكون فيها مثل دحيم : كانوا سألوين التحديث، فقلتوكلمين دحيم يف حديث أهل طربية، و
إن هذه بلدة نائية عن جادة الطريق، فقل من يقدم : فكلمين دحيم، فقال! القاضي أحدث أنا ا ؟ 

  ).٤(عليهم حيدثهم 
  بقيت يف سنة أربع عشرة مثانية أشهر بالبصرة،: مسعت أيب يقول

، فجعلت أبيع ثيايب حىت نفدت، وبقيت بال نفقة، ومضيت وكان يف نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقيت
أطوف مع صديق يل إىل املشيخة، وأمسع إىل املساء، فانصرف رفيقي، ورجعت إىل بييت، فجعلت أشرب 

على جوع ] يف مساع احلديث [ املاء من اجلوع، مث أصبحت، فغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه 
  الغد،شديد، وانصرفت جائعا، فلما كان من 

__________  
  .أبو عبد الرمحن، عبد اهللا بن يزيد: هو) ١(

  ".أقرأ القرآن سبعني سنة ...شيخ مكة وقارئها وحمدثها: " ٣٦٤ / ١": عربه " قال الذهيب يف 
  .٣٦٠ - ٣٥٩ / ١: اجلرح والتعديل" انظر ) ٢(
  .٣٦١ / ١: املصدر السابق) ٣(



  .املصدر السابق) ٤(
(*)  

)١٣/٢٥٦(  

  

  .مر بنا إىل املشايخ: ، فقالغدا علي
  .أنا ضعيف ال ميكنين: قلت
قد بقي : مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا، قفال] أمري، قد [ ال أكتمك : ما ضعفك ؟ قلت: قال

معي دينار، فنصفه لك، وجنعل النصف اآلخر يف الكراء، فخرجنا من البصرة، وأخذت منه النصف 
  ).١(دينار 

ن املدينة، من عند داود اجلعفري، وصرنا إىل اجلار وركبنا البحر، فكانت خرجنا م: ومسعت أيب يقول
، وخرجنا إىل )٢(الريح يف وجوهنا، فبقينا يف البحر ثالثة أشهر، وضاقت صدورنا، وفين ما كان معنا 

 الرب منشي أياما، حىت فين ما تبقى معنا من الزاد واملاء، فمشينا يوما مل نأكل ومل نشرب، ويوم الثاين
، فلما أصبحنا يف ]حيث كنا [ كمثل، ويوم الثالث، فلما كان يكون املساء صلينا، وكنا نلقي بأنفسنا 

  شيخ نيسابوري، وأبو زهري: اليوم الثالث، جعلنا منشي على قدر طاقتنا، وكنا ثالثة أنفس
رسخ، املروروذي، فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا حنركه وهو ال يعقل، فتركناه، ومشينا قدر ف

فضعفت، وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحيب ميشي، فبصر من بعد قوما، قربوا سفينتهم من الرب، 
  ).٣(ونزلوا على بئر موسى، فلما عاينهم، لوح بثوبه إليهم، فجاؤوه معهم ماء يف إداوة 

حت احلقوا رفيقني يل، فما شعرت إال برجل يصب املاء على وجهي، ففت: فسقوه وأخذوا بيده، فقال هلم
اسقين، فصب من املاء يف مشربة قليال، فشربت، ورجعت إيل نفسي، مث سقاين قليال، : عيين، فقلت

  ورائي شيخ ملقى، فذهب مجاعة إليه، وأخذ بيدي، وأنا: وأخذ بيدي، فقلت
__________  

  .٣٦٤ - ٣٦٣ / ١: اجلرح والتعديل: انظر) ١(
  .والزيادة منه

  ".زاد، وبقيت بقية من ال": " اجلرح " أضاف هنا يف ) ٢(
  .املطهرة، وهي أناء صغري حيمل فيه املاء: االداوة) ٣(

(*)  

)١٣/٢٥٧(  

  



أمشي وأجر رجلي، حىت إذا بلغت إىل عند سفينتهم، وأتوا بالشيخ، وأحسنوا إلينا، فبقينا أياما حىت 
، وزودونا من الكعك ، إىل واليهم)١(راية : رجعت إلينا أنفسنا، مث كتبوا لنا كتابا إىل مدينة يقال هلا

  .والسويق واملاء
فلم نزل منشي حىت نفد ما كان معنا من املاء والقوت، فجعلنا منشي جياعا على شط البحر، حىت دفعنا 

إىل سلحفاة مثل الترس، فعمدنا إىل حجر كبري، فضربنا على ظهرها، فانفلق، فإذا فيها مثل صفرة 
نا إىل مدينة الراية، وأوصلنا الكتاب إىل عاملها، فأنزلنا البيض، فتحسيناه حىت سكن عنا اجلوع، مث وصل

  .هايت هلم اليقطني املبارك: يف داره، فكان يقدم لنا كل يوم القرع، ويقول خلادمه
أنا : فسمع صاحب الدار، فقال! أال تدعو باللحم املشؤوم ؟ : فيقدمه مع اخلبز أياما، فقال واحد منا

  أحسن
  ).٢(هروية، وأتانا بعد ذلك باللحم، مث زودنا إىل مصر بالفارسية، فإن جديت كانت 

كتبت احلديث سنة تسع، وأنا ابن أربع عشرة سنة، وكتبت عن عتاب بن زياد : ومسعت أيب يقول
وكنت أفيد الناس عن أيب عبدالرمحن املقرئ، وأنا ) ٤(سنة عشر، فلما قدم علينا حاجا ) ٣(املروزي 

  ).٥(ون منه، ويرجعون وأنا بالري بالري، فيخرج الناس إليه، فيسمع
__________  

  .حملة عظيمة بفسطاط مصر، وهي احمللة اليت يف وسطها جامع عمرو بن العاص: الراية) ١(
  .ياقوت: انظر سبب التسمية عند

  .٣٦٦ - ٣٦٤ / ١: اجلرح والتعديل: انظر) ٢(
  .والزيادة منه

  ".عتاب بن زهري اهلروي : " يف االصل) ٣(
  .وهو خطأ

  ".اجلرح " التصويب من و
  ".التهذيب " وهو من رجال 

  ".قدم علينا من خراسان يريد احلج ": " اجلرح " عبارة ) ٤(
  .٣٦٦ / ١: اجلرح والتعديل) ٥(

(*)  

)١٣/٢٥٨(  

  



  .كتبت عند عارم وهو يقرأ: ومسعت أيب يقول
  ).١(ي كم مرة وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وسرت من الكوفة إىل بغداد، ما ال أحص

كان أبو نعيم يوما جالسا، ورجل يف : أخربين حممد بن املنذر، حدثنا حممد بن إدريس، قال: ابن حبان
كذب : فنظر إليه أبو نعيم، وقال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: ناحية الس يقول

  .الدجال، ما مسعت من ابن جريج شيئا
املنذر، حدثنا حممد بن إدريس، حدثنا مؤمل بن يهاب، عن يزيد بن هارون أخربين حممد بن : ابن حبان

  كان بواسط رجل يروي: قال
هل عندك من شئ من : إنه أخرج كتابا عن أنس، فأتيناه، فقلنا له: عن أنس بن مالك، أحرفا، مث قيل

  .نعم، عندي كتاب عن أنس: تلك االحرف ؟ فقال
  .حدثنا أنس: ، فجعل يقول)٢( هي أحاديث شريك بن عبد اهللا أخرجه، فأخرجه، فنظرنا، فإذا: فقلنا
  .هذه أحاديث شريك: فقلنا
فأفسد علينا تلك االحرف اليت مسعناها منه، : صدقتم، حدثنا أنس بن مالك، عن شريك، قال: فقال

  .وقمنا عنه
كان حيكى : ة، قالحدثنا أيب، وأبو زرع: ، له"الرد على اجلهمية " قال عبدالرمحن بن أيب حامت يف كتاب 

كان بالبصرة رجل، وأنا مقيم سنة ثالثني : لنا أن هنا رجال من قصته هذا، فحدثين أبو زرعة، قال
إن مل يكن القرآن خملوقا فمحا اهللا ما يف : ومئتني، فحدثين عثمان بن عمرو بن الضحاك عنه، أنه قال

  .صدري من القرآن
  .وكان من قراء القرآن

  ) *.بسم اهللا الرمحن الرحيم: * (قل:  يقال لهفنسي القرآن، حىت كان
  :فيقول

__________  
  .٣٦٧ / ١: اجلرح والتعديل: انظر) ١(
  ".عبيد اهللا : " يف االصل) ٢(

(*)  

)١٣/٢٥٩(  

  

  .معروف، معروف
  .وال يتكلم به



  .فجهدوا به أن أراه، فلم أره: قال أبو زرعة
ب أيب حامت حممد ابن إدريس احلنظلي، مما مسع منه، وجدت يف كتا: وقال احلافظ أبو القاسم الاللكائي

 وأصحابه والتابعني، والتمسك - صلى اهللا عليه وسلم -مذهبنا واختيارنا اتباع رسول اهللا : يقول
مبذاهب أهل االثر، مثل الشافعي، وأمحد، وإسحاق، وأيب عبيد، ولزوم الكتاب والسنة، ونعتقد أن اهللا 

  ) *كمثله شئ وهو السميع البصريليس * ( على عرشه - عزوجل -
وأن االميان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القرب، وباحلوض، وباملسائلة يف القرب،  ] ١١: الشورى[ 

  .وذكر أشياء...وبالشفاعة، ونترحم على مجيع الصحابة
ال إذا وثق أبو حامت رجال فتمسك بقوله، فإنه ال يوثق إال رجال صحيح احلديث، وإذا لني رجال، أو ق

  .ال حيتج به: فيه
فتوقف حىت ترى ما قال غريه فيه، فإن وثقه أحد، فال تنب على جتريح أيب حامت، فإنه متعنت يف الرجال 

  .ليس حبجة، ليس بقوي، أو حنو ذلك": الصحاح " ، قد قال يف طائفة من رجال )١(
حدى ومخسني وثالث حممد بن إمساعيل بن موسى الرازي، عاش إىل بعد سنة إ: وآخر من حدث عنه هو

  .مئة
  ، أخربنا زيد بن حيىي بن هبة)٢(أخربنا أمحد بن إسحاق بن املؤيد 

__________  
حممد بن أيب عدي : ، فقد جاء فيها٤٤١وقد وصفه بذلك أيضا احلافظ يف مقدمة الفتح ص ) ١(

أبو حامت أحسن عبدالرمحن بن مهدي الثناء عليه، وقال : البصري من شيوخ أمحد، قال عمرو بن علي
ال حيتج به، فينظر يف ذلك، وأبو حامت عنده : ان أبا حامت قال" امليزان " ثقة، ويف : والنسائي وابن سعد

  .عنت
: ، ت)٢٣٦: (، وتقدمت االشارة إليه يف الصفحة٥ - ٤: ق: خ": مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ٢(
٣.  

(*)  

)١٣/٢٦٠(  

  

أخربنا أبو : ملبارك بن قفرجل، أخربنا عاصم ابن احلسن، قالاهللا ببغداد، أخربنا أبو القاسم أمحد بن ا
عمر بن مهدي الفارسي، حدثنا أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل إمالء، حدثنا أبو حامت الرازي، حدثنا 

أبو مسهر، أخربنا إمساعيل بن عياش، حدثين حبري بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبري بن نفري، عن 
  - صلى اهللا عليه وسلم - عن رسول اهللا -ضي اهللا عنه  ر-أيب الدرداء 



  ).١" (اركع يل أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره ! ابن آدم : قال اهللا عزوجل: " قال
أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا عبدالرمحن : كتابة، قاال) ٣(، وابن عالن )٢(أخربنا املؤمل بن حممد 

طيب، أخربنا أبو عمر بن مهدي، أخربنا ابن خملد، حدثنا أبو حامت الرازي، الشيباين، أخربنا أبو بكر اخل
 صلى -حدثنا خالد بن احلباب بالشام، حدثنا سليمان التيمي، عن أيب عثمان، عن أيب موسى، عن النيب 

  ).٤" (احتج آدم وموسى، فحج آدم موسى : "  قال-اهللا عليه وسلم 
__________  

باب ما جاء يف صالة الضحى من طريق أيب : يف الصالة) ٤٧٥(الترمذي إسناده حسن، وأخرجه ) ١(
 / ٦عن أيب الدرداء وأيب ذر، وأخرجه أمحد : جعفر السمناين، حدثنا أبو مسهر ذا االسناد إال أنه قال

 من طريق أيب املغرية وأيب اليمان، كالمها عن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد، عن ٤٥١ و ٤٤٠
ابن آدم ال تعجز من أربع : إن اهللا عزوجل يقول: " ء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأيب الدردا

 / ٥وهذا إسناد صحيح، ويف الباب عن نعيم بن محاد عند أمحد " ركعات أول النهار أكفك آخره 
  . وإسناده صحيح٣٣٨ / ١والدارمي ) ١٢٨٩(، وأيب داود ٢٨٧ و ٢٨٦

يق أخرى عن نعيم بن محاد، عن عقبة بن عامر  من طر٢٠١ و ١٥٣ / ٤وأخرجه أمحد 
  .وإسناده صحيح أيضا...اجلهين

  .١٧١: ق: خ": املؤلف " مشيخة " هو يف ) ٢(
  .٣: ، ت)٨٤: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ٣(

  .املؤلف" مشيخة " عن 
  .٣٢٦ / ٣" اجلرح والتعديل " ، وخالد بن احلباب مترجم يف ١٠٤ / ٥" تاريخ بغداد " هو يف ) ٤(

  .هو بصري شيخ يكتب حديثه: سئل أيب عنه، فقال: قال ابن أيب حامت
  = (*)وباقي 

)١٣/٢٦١(  

  

  سنة اثنتني وتسعني وست مئة،) ١(أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن 
أخربنا حممد بن خلف احلنبلي سنة ست عشرة وست مئة، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا حممد وأمحد 

أخربنا علي بن حممد الفرضي، أخربنا أبو عمرو أمحد بن حممد بن حكيم، : بن أمحد، قاالابنا عبد اهللا 
افتتح أبو بكر : حدثنا أبو حامت الرازي، حدثنا حممد بن عبد اهللا، حدثين محيد، عن أنس بن مالك، قال

: عشر، قلنايقرأ عشر آيات، فلما جاوز ال: ، يف يوم عيد فطر أو أضحى، فقلت)البقرة( رضي اهللا عنه -
  . مييلون- صلى اهللا عليه وسلم -يقرأ مئة آية، حىت قرأها، فرأيت أشياخ أصحاب حممد 



  .هذا حديث صحيح غريب
  .مات احلافظ أبو حامت يف شعبان، سنة سبع وسبعني ومئتني: قال أبو احلسني بن املنادي وغريه

  .عاش ثالثا ومثانني سنة: وقيل
  . طويلة يف أيب حامت، رواها عنه ابن أيب حامت، أوهلاواليب حممد االيادي الشاعر مرثية

م من شهر شعبان حمقا * وعيين مالك ال تدمعينا أمل تسمعي بكسوف العلو * أنفسي مالك ال جتزعينا 
  )٢(مدينا 

__________  
  .رجاله ثقات= 

ود وأيب دا) ٢٦٥٢(، ومسلم ٤٤١ / ١١، والبخاري ٨٩٨ / ٢ويف الباب عن أيب هريرة عند مالك 
وعن جندب بن عبد اهللا عند أيب ) ٤٧٠٢(وعن عمر عند أيب داود ) ٢١٣٥(والترمذي ) ٤٧٠١(

ورجاهلم رجال الصحيح وعن أيب سعيد : ١٩١ / ٧" امع " يعلى وأمحد والطرباين، قال اهليثمي يف 
  .ورجاهلما رجال الصحيح: اخلدري عند أيب يعلى والبزار، وقال اهليثمي

  .٣٦: خ ق": مشيخته "  ترمجه الذهيب يف) ١(
  ".حمقا : " بدل" حقا : " ، و"لكسوف : " ، وفيه"اجلرح " ، والتصويب من "العلم : " يف االصل) ٢(

(*)  

)١٣/٢٦٢(  

  

: العالمة، احلافظ، يكىن*  ابنه عبدالرمحن - ١٢٩) ١(أيب حامت أعلم العاملينا * أمل تسمعي خرب املرتضى 
  .أبا حممد

  .ني، أو إحدى وأربعنيولد سنة أربعني ومئت
 قد - رمحه اهللا -كان : قال أبو احلسن علي بن إبراهيم الرازي اخلطيب يف ترمجة عملها البن أيب حامت

  .كساه اهللا نورا واء، يسر من نظر إليه
) ٢(رحل يب أيب سنة مخس ومخسني ومئتني، وما احتلمت بعد، فلما بلغنا ذا احلليفة : مسعته يقول

، حيث أدركت حجة االسالم، فسمعت يف هذه السنة من حممد بن أيب عبدالرمحن احتلمت، فسر أيب
  ).٣(املقرئ 

أيب سعيد االشج، واحلسن بن عرفة، والزعفراين، ويونس بن عبداالعلى، وعلي بن : ومسع من: قلت
  ، وحجاج بن الشاعر، وحممد)٥(، وأمحد ابن سنان، وحممد بن إمساعيل االمحسي )٤(املنذر الطريقي 

__________  



  .، يف أبيات طويلة٣٦٩ / ١: اجلرح والتعديل) ١(
 ٨٢٩ / ٣:  أ، تذكرة احلفاظ٨٤ - أ ٨٢ / ١٠: خ: ، تاريخ ابن عساكر٥٥ / ٢: طبقات احلنابلة* 
 ٢٨٧ / ٢: ، فوات الوفيات٢٠٨ / ٢: ، عرب املؤلف٥٨٨ - ٥٨٧ / ٢: ، ميزان االعتدال٨٣٢ -
 / ٣: ، لسان امليزان١٩١ / ١١: ، البداية والنهاية٣٢٨ - ٣٢٤ / ٣: ، طبقات السبكي٢٨٨ -

 / ١: ، طبقات املفسرين٣٤٦ - ٣٤٥: ، طبقات احلفاظ٢٦٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤٣٣ - ٤٣٢
  .٣٠٩ - ٣٠٨ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨١ - ٢٧٩

  .هو ميقات أهل املدينة ومن مير عليها) ٢(
  .٨٣٠ / ٣: تذكرة احلفاظ) ٣(
  .والدته يف الطريقنسبة ل: الطريقي) ٤(
  ).اللباب(
نسبة إىل االمحس، وهي طائفة من جبيلة : االمحسي، بفتح االلف، وسكون احلاء املهملة، وفتح امليم) ٥(

  .نزلوا الكوفة
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/٢٦٣(  

  

ن ابن حسان االزرق، وحممد بن عبدامللك بن زجنويه، وإبراهيم املزين، والربيع بن سليمان املؤذن، وحبر ب
نصر، وسعدان بن نصر، والرمادي، وأيب زرعة، وابن وارة، وخالئق من طبقتهم، وممن بعدهم باحلجاز 

  .والعراق والعجم، ومصر والشام واجلزيرة واجلبال
  .وكان حبرا ال تكدره الدالء

، وأبو الشيخ بن حيان، )١(ابن عدي، وحسني بن علي التميمي، والقاضي يوسف املياجني : روى عنه
أمحد احلاكم، وعلي بن عبد العزيز بن مردك، وأمحد بن حممد البصري الرازي، وعبد اهللا بن حممد بن وأبو 

أسد الفقيه، وأبو علي محد بن عبد اهللا االصبهاين، وإبراهيم بن حممد بن يزداد، وأخوه أمحد، وإبراهيم 
  .صار، وخلق سواهمبن حممد النصر آباذي، وأبو سعيد بن عبد الوهاب الرازي، وعلي بن حممد الق

  .أخذ أبو حممد علم أبيه، وأيب زرعة، وكان حبرا يف العلوم ومعرفة الرجال: قال أبو يعلى اخلليلي
  .صنف يف الفقه، ويف اختالف الصحابة والتابعني وعلماء االمصار

  ).٢(وكان زاهدا، يعد من االبدال : قال
، جملد "الرد على اجلهمية " ، وكتاب ، أربع جملدات"اجلرح والتعديل " له كتاب نفيس يف : قلت



  .كبري يف عدة جملدات، عامته آثار بأسانيده، من أحسن التفاسري" تفسري " ضخم، انتخبت منه، وله 
  يف ألف" املسند " صنف ابن أيب حامت : قال احلافظ حيىي بن مندة

__________  
  .موضع بالشام:  ميانجنسبة إىل: املياجني، بفتح امليم، والياء، والنون بعد االلف) ١(
  ).اللباب، وياقوت(
  .٢: ، ت)١٧: (انظر احلديث عن االبدال يف الصفحة) ٢(

(*)  

)١٣/٢٦٤(  

  

، وكتاب "أهل الري " ، وفوائد "الفوائد الكبري " ، وكتاب "الكىن " ، وكتاب "الزهد " جزء، وكتاب 
  ).١" (تقدمة اجلرح والتعديل " 

  .لد كبري، جم)٢" (العلل " وله كتاب : قلت
 وحنن يف جنازة ابن أيب حامت -مسعت علي بن حممد املصري : وقال الرازي، املذكور يف ترمجة عبدالرمحن

قلنسوة عبدالرمحن من السماء، وما هو بعجب، رجل منذ مثانني سنة على وترية واحدة، مل :  يقول-
  ).٣(ينحرف عن الطريق 

  ).٤( ممن عرف عبد الرمحن ذكر عنه جهالة قط ما رأيت أحدا: ومسعت علي بن أمحد الفرضي يقول
ال أعرف لعبد ! ومن يقوى على عبادة عبدالرمحن : بلغين أن أبا حامت قال: ومسعت عباس بن أمحد يقول

  ).٥(الرمحن ذنبا 
مل يدعين أيب أشتغل يف احلديث حىت قرأت القرآن على الفضل بن شاذان : ومسعت عبدالرمحن يقول

  ).٦(ديث الرازي، مث كتبت احل
إن السنة بالري ختمت بابن أيب حامت، وأمر بدفن االصول من كتب أبيه وأيب زرعة، : يقال: قال اخلليلي

  .القاضي) ٧(ووقف تصانيفه، وأوصى إىل الدرستيين 
__________  

  .٣٢٥ / ٣: طبقات السبكي) ١(
  .وهو مطبوع يف جملدين) ٢(

  ). ه١٣٤٣(بالقاهرة 
  .٣٢٥ / ٣: طبقات السبكي:  ب، و٨٢ / ١٠: خ: تاريخ ابن عساكر) ٣(
  .٨٣٠ / ٣: تذكرة احلفاظ) ٤(



  .٨٣٠ / ٣: تذكرة احلفاظ) ٥(
  .٣٢٥ / ٣: املصدر السابق، وطبقات السبكي) ٦(
  .احلسن بن احلسني الدارستيين: بلفظ: يف ترمجة أبيه) ٢٥٠(مر يف الصفحة ) ٧(

  .بألف بعد الدال
(*)  

)١٣/٢٦٥(  

  

ن احلسني احلافظ حيكي عن علي بن احلسني الدرستيين، أن أبا حامت كان يعرف ومسعت أمحد بن حممد ب
االسم االعظم، فمرض ابنه، فاجتهد أن ال يدعو به، فإنه ال ينال به الدنيا، فلما اشتدت العلة، حزن، 

  .استجبت لك ولكن ال يعقب ابنك: ودعا به، فعويف، فرأى أبو حامت يف نومه
  .إنه ما مسها: سبعني سنة، فلم يرزق ولدا، وقيلفكان عبدالرمحن مع زوجته 

كنا مبصر : مسعت عبد الرمحن بن أيب حامت يقول: ومسعت علي بن أمحد اخلوارزمي يقول: وقال الرازي
  .النسخ واملقابلة: سبعة أشهر، مل نأكل فيها مرقة، كل ارنا مقسم الس الشيوخ، وبالليل

هو عليل، فرأينا يف طريقنا مسكة أعجبتنا، فاشتريناه، : يخا، فقالواورفيق يل ش) ١(فأتينا يوما أنا : قال
فلما صرنا إىل البيت، حضر وقت جملس، فلم ميكنا إصالحه، ومضينا إىل الس، فلم نزل حىت أتى عليه 

  .ثالثة أيام، وكاد أن يتغري، فأكلناه نيئا، مل يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه
  ).٢( براحة اجلسد ال يستطاع العلم: مث قال

االوىل مع أبيه سنة مخس، وسنة ست، مث حج : كان لعبد الرمحن ثالث رحالت: قال اخلطيب الرازي
  ومسع حممد بن محاد يف سنة ثنتني،

مث رحل بنفسه إىل السواحل والشام ومصر، سنة اثنتني وستني ومئتني، مث رحل إىل أصبهان، يف سنة أربع 
  ).٣(وستني، فلقي يونس بن حبيب 

  إذا صليت مع عبدالرمحن: مسعت الواعظ أبا عبد اهللا القزويين يقول
__________  

  ".وأنا : " يف االصل) ١(
  ".التذكرة " والتصحيح من 

  .٨٣٠ / ٣: تذكرة احلفاظ: انظر) ٢(
  .٨٣١ / ٣:  أ، وتذكرة احلفاظ٨٣ / ١٠: خ: تاريخ ابن عساكر: انظر) ٣(

(*)  



)١٣/٢٦٦(  

  

  .عمل ا ما شاءفسلم إليه نفسك، ي
دخلنا يوما بغلس على عبدالرمحن يف مرض موته، فكان على الفراش قائما يصلي، وركع فأطال الركوع 

)١.(  
  .متقن: أو: ثقة: فإذا قيل: وجدت ألفاظ التعديل واجلرح مراتب: قال: ومن كالمه

وهي [ ه، وينظر فيه ال بأس به، فهو ممن يكتب حديث: حمله الصدق، أو: صدوق، أو: احتج به، وإن قيل
صاحل احلديث، فيكتب : شيخ، فيكتب حديثه، وهو دون ما قبله، وإذا قيل: ، وإذا قيل]املرتلة الثانية 

ضعيف احلديث، فال : لني، فدون ذلك، وإذا قالوا: حديثه وهو دون ذلك يكتب لالعتبار، وإذا قيل
كذاب، فال يكتب : هب احلديث، أوذا: متروك احلديث، أو: يطرح حديثه، بل يعترب به، فإذا قالوا

  ).٢(حديثه 
حدثنا احلسني بن أمحد الصفار، مسعت عبدالرمحن بن أيب حامت : قال عمر بن إبراهيم اهلروي الزاهد

وقع عندنا الغالء، فأنفذ بعض أصدقائي حبوبا من أصبهان، فبعته بعشرين ألفا، وسألين أن أشتري : يقول
اشتريت لك ا قصرا يف اجلنة، : ها، فأنفقتها يف الفقراء، وكتبت إليهله دارا عندنا، فإذا جاء يرتل في

  رضيت، فاكتب على: فبعث يقول
  ).٣(قد وفينا مبا ضمنت، وال تعد ملثل هذا : نفسك صكا، ففعلت، فأريت يف املنام

  .عبدالرمحن بن أيب حامت ثقة حافظ: قال االمام أبو الوليد الباجي
__________  

  . أ٨٣ / ١٠: خ:  ابن عساكرتاريخ: انظر) ١(
  .٣٧ / ٢ذكره يف مقدمة اجلرح والتعديل ) ٢(

  . وما بعدها، وخطبة تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر٧٠للكنوي ص " الرفع والتكميل " وانظر 
  .٣٢٦ / ٣: ، طبقات السبكي٨٣١ / ٣: تذكرة احلفاظ) ٣(

(*)  

)١٣/٢٦٧(  

  

عت أبا بكر حممد بن مهرويه الرازي، مسعت علي بن احلسني مس: وقال أبو الربيع حممد بن الفضل البلخي
إنا لنطعن على أقوام، لعلهم قد حطوا رحاهلم يف اجلنة، من أكثر : بن اجلنيد، مسعت حيىي بن معني يقول

  .من مئيت سنة



  .لعلها من مئة سنة، فإن ذلك ال يبلغ يف أيام حيىي هذا القدر: قلت
اجلرح والتعديل : " محن بن أيب حامت، وهو يقرأ على الناس كتابفدخلت على عبدالر: قال ابن مهرويه

  ).١(، فحدثته ذا، فبكى، وارتعدت يداه، حىت سقط الكتاب، وجعل يبكي، ويستعيدين احلكاية "
أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة، وإال فكالم الناقد الورع يف الضعفاء من النصح لدين : قلت

  .اهللا، والذب عن السنة
أخربنا هبة اهللا بن حممد، أخربنا : وقد كتب إيل عبدالرمحن بن حممد ومجاعة، مسعوا عمر بن حممد يقول

، أخربنا عبدالرمحن بن حممد احلنظلي، حدثنا )٢(حممد بن حممد بن غيالن، أخربنا أبو إسحاق املزكي 
  هارون بن محيد، حدثنا الفضل بن عنبسة، أخربنا شعبة عن احلكم، عن

اجلار أحق بسقب داره أو : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال النيب : شعيب، عن أبيه، عن جدهعمرو بن 
  ).٣" (أرضه 

__________  
يقال هذا ملن يزكي الشهود، ويبحث عن حاهلم، ويعرفه : املزكي) ٢ (٨٣١ / ٣: تذكرة احلفاظ) ١(

  .القاضي
  ).اللباب(
 من طريق حسني املعلم، عن ٣٢٠ / ٧نسائي ، وال٣٩٠ و ٣٨٩ / ٤رجاله ثقات، وأخرجه أمحد ) ٣(

  .عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الرشيد، عن أبيه، وإسناده صحيح
، من طريق ١٠٥ / ٦، والبيهقي ٥١٠: ، والدارقطين)٦٤٥(، وابن اجلارود ٣٨٩ / ٤وأخرجه أمحد 

  = (*)خاري عبد اهللا ابن عبدالرمحن بن يعلى الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، وأخرجه الب

)١٣/٢٦٨(  

  

  .أخرجه النسائي، عن زكريا خياط السنة، عن هارون هذا، فوقع لنا بدال عاليا بدرجتني
  .تويف ابن أيب حامت يف احملرم، سنة سبع وعشرين وثالث مئة بالري، وله بضع ومثانون سنة

  
  .البغدادي الربجالين بن ثابت الشيخ االمام، الثقة، أبو جعفر، أمحد بن اخلليل*  الربجالين - ١٣٠

  .حملة من بغداد: والربجالنية
  .الواقدي، وأبا النضر، واالسود بن عامر شاذان، واحلسن االشيب: مسع

  .عثمان بن السماك، وأبو بكر النجاد، وحممد بن جعفر ابن اهليثم االنباري، وآخرون: حدث عنه
  تويف يف ربيع االول، سنة تسع: وثقه أبو بكر اخلطيب، وقال



  ).١(عني ومئتني وسب
__________  

، وأبو داود ٣٩٠ / ٦باب عرض الشفعة على صاحبها، وأمحد :  يف الشفعة٣٦١، ٣٦٠ / ٤= 
، )٢٤٩٨(باب ذكر الشفعة وأحكامها، وابن ماجه :  يف البيوع٣٢٠ / ٧، والنسائي )٣٥١٦(

  .افع من طرق عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أيب ر١٠٥ / ٦والبيهقي 
، ٢١: خ: ، ذيب الكمال١٣٣ / ٤: ، تاريخ بغداد١٣٤ / ١: ، اللباب"برجالن : " معجم البلدان* 

  .٦: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨ / ١: ، ذيب التهذيب١٠ / ١: خ: تذهيب التهذيب
 بضم الباء، وسكون الراء وضم اجليم، كما ضبطها ياقوت والسمعاين، وتابعه ابن االثري،: والربجالين
  .والسيوطي

  .وقد ضبطت يف االصل بفتح الباء
  .١٣٣ / ٤: تاريخ بغداد) ١(

أا " التقريب " ، ال كما ذكر الذهيب هنا، وكذلك ذكر وفاته ابن حجر يف ) ه٢٧٧(وفيه وفاته سنة 
  ) (*) ه٢٧٧(سنة 

)١٣/٢٦٩(  

  

  . الطيالسي، موىل بين العباسأبو سعيد الطرباين*  هاشم بن مرثد - ١٣١
  .آدم بن أيب إياس، واملعاىف الرسعين، وحيىي بن معني، وصفوان بن صاحل: مسع
ابنه سعيد، وعبد امللك بن حممد احلراين، وحيىي بن زكريا النيسابوري، وسليمان الطرباين، وهو : وعنه

  .من كبار شيوخه، مسع منه بطربية، يف سنة ثالث وسبعني ومئتني، وما هو بذاك اود
  .بشئليس : قال ابن حبان

  .مات يف شوال، سنة مثان وسبعني ومئتني
  

هو حممد ابن عيسى بن :  بن موسى بن الضحاك، وقيلحممد بن عيسى بن سورة* *  الترمذي - ١٣٢
احلافظ، العلم، االمام، البارع، ابن عيسى السلمي الترمذي الضرير، مصنف : يزيد بن سورة بن السكن

  .، وغري ذلك"العلل " ، وكتاب "اجلامع " 
  .ولد أعمى، والصحيح أنه أضر يف كربه، بعد رحلته وكتابته العلم: اختلف فيه، فقيل

__________  
  .٢٩٠ / ٤: ميزان االعتدال* 



 - ٦٣٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٢٥٥، ١٢٥٤: خ: ، ذيب الكمال٢٧٨ / ٤: وفيات االعيان* * 
 - ٢٩٤ / ٤: يف بالوفيات، الوا٦٣ - ٦٢ / ٢: ، عرب املؤلف٦٧٨ / ٣: ، ميزان االعتدال٦٣٥
 ٣: ، النجوم الزاهرة٣٨٩ - ٣٨٧ / ٩: ، ذيب التهذيب٦٧ - ٦٦ / ١١: ، البداية والنهاية٢٩٦

 - ١٧٤ / ٢: ، شدرات الذهب٣٥٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٧٨: ، طبقات احلفاظ٨٨/ 
١٧٥.  

(*)  

)١٣/٢٧٠(  

  

  .ولد يف حدود سنة عشر ومئتني
  .ق واحلرمني، ومل يرحل إىل مصر والشاموارحتل، فسمع خبراسان والعرا

قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، وحممد بن عمرو السواق البلخي، وحممود بن غيالن، : حدث عن
وإمساعيل بن موسى الفزاري، وأمحد بن منيع، وأيب مصعب الزهري، وبشر بن معاذ العقدي، واحلسن 

ث، واملعمر عبد اهللا ابن معاوية اجلمحي، وعبد اجلبار ابن أمحد بن أيب شعيب، وأيب عمار احلسني بن حري
  بن العالء، وأيب كريب، وعلي بن حجر، وعلي بن سعيد بن مسروق الكندي، وعمرو بن علي الفالس،

وعمران بن موسى القزاز، وحممد بن أبان املستملي، وحممد بن محيد الرازي، وحممد بن عبداالعلى، 
عزيز ابن أيب رزمة، وحممد بن عبدامللك بن أيب الشوارب، وحممد بن وحممد بن رافع، وحممد بن عبد ال

حيىي العدين، ونصر بن علي، وهارون احلمال، وهناد بن السري، وأيب مهام الوليد بن شجاع، وحيىي بن 
أكثم، وحيىي بن حبيب بن عريب، وحيىي ابن درست البصري، وحيىي بن طلحة الريبوعي، ويوسف بن 

  .اق بن موسى اخلطمي، وإبراهيم بن عبد اهللا اهلروي، وسويد بن نصر املروزيمحاد املعين، وإسح
قأقدم ما عنده حديث مالك واحلمادين، والليث، وقيس بن الربيع، ويرتل حىت إنه أكثر عن البخاري، 

  .وأصحاب هشام بن عمار وحنوه
 بن داود املروزي، وأمحد أبو بكر أمحد بن إمساعيل السمرقندي، وأبو حامد أمحد ابن عبد اهللا: حدث عنه

  بن علي بن حسنويه املقرئ، وأمحد

)١٣/٢٧١(  

  

، ومحاد بن شاكر )١(ابن يوسف النسفي، وأسد بن محدويه النسفي، واحلسني بن يوسف الفربري 
، والربيع بن حيان الباهلي، وعبد اهللا بن نصر أخو )٢(الوراق، وداود بن نصر بن سهيل البزدوي 



حممد بن حممود النسفي، وعلي بن عمر بن كلثوم السمرقندي، والفضل بن عمار البزدوي، وعبد بن 
، وأبو جعفر حممد بن أمحد النسفي، "اجلامع " الصرام، وأبو العباس حممد بن أمحد بن حمبوب، راوي 

وأبو جعفر حممد بن سفيان بن النضر النسفي االمني، وحممد بن حممد بن حيىي اهلروي القراب، وحممد بن 
، )٣(مود بن عنرب النسفي، وحممد بن مكي بن نوح النسفي، ومسبح بن أيب موسى الكاجري حم

  ومكحول بن الفضل
الشمائل " النسفي، ومكي بن نوح، ونصر بن حممد بن سربة، واهليثم بن كليب الشاشي احلافظ، راوي 

  .عنه، وآخرون" 
ال : يا علي" يث عطية، عن أيب سعيد، وقد كتب عنه شيخه أبو عبد اهللا البخاري، فقال الترمذي يف حد

  .مسع مين حممد بن إمساعيل هذا احلديث): ٤: " (حيل الحد أن جينب يف املسجد غريي وغريك
__________  

  .بلدة على طرف جيحون مما يلي خبارى: نسبة إىل فربر: الفربري، بفتح الفاء والراء، وسكون الباء) ١(
  ).االنساب(
قلعة حصينة على ستة فراسخ : نسبة إىل بزدة: ، وسكون الزاي، وفتح الدالالبزدوي، بفتح الباء) ٢(

  .من نسف
  ).اللباب(
  .قرية قرب نسف: نسبة إيل كاجر: الكاجري، بفتح اجليم) ٣(
  ).اللباب(
من طريق علي بن املنذر، حدثنا حممد بن فضيل، عن سامل بن ) ٣٧٢٧" (سنن الترمذي " هو يف ) ٤(

ما معىن هنا احلديث ؟ : قلت لضرار بن صرد: قال علي بن املنذر...ن أيب سعيدأيب حفصة، عن عطية، ع
  .ال حيل الحد يستطرقه جنبا غريي وغريك: قال

هذا حديث حسن غريب ال نعرفه : وعطية وهو ابن سعد العويف ضعيف، ومع ذلك فقد قال الترمذي
 ٣" أجوبة املشكاة "  ابن حجر يف إنا حسنه الترمذي بشواهده، وقال: إال من هذا الوجه، قال النووي

وورد حلديث أيب سعيد شاهد حنوه من حديث سعد بن أيب وقاص أخرجه البزار من رواية : ٣١٦/ 
  .١٣ / ٧" الفتح " خارجة بن سعد، عن أبيه، ورواته ثقات، وانظر 

(*)  

)١٣/٢٧٢(  

  



  .كركان أبو عيسى ممن مجع، وصنف، وحفظ، وذا": الثقات " وقال ابن حبان يف 
  .كان أبو عيسى يضرب به املثل يف احلفظ: وقال أبو سعد االدريسي

  مات البخاري، فلم: مسعت عمر بن علك يقول: وقال احلاكم
  .خيلف خبراسان مثل أيب عيسى، يف العلم واحلفظ، والورع والزهد

  ).١(بكى حىت عمي، وبقي ضريرا سنني 
كنت يف طريق مكة، فكتبت جزأين من حديث : لونقل أبو سعد االدريسي بإسناد له، أن أبا عيسى قا

شيخ، فوجدته فسألته، وأنا أظن أن اجلزأين معي، فسألته، فأجابين، فإذا معي جزآن بياض، فبقي يقرأ 
: أما تستحي مين ؟ فأعلمته بأمري، وقلت: علي من لفظه، فنظر، فرأى يف يدي ورقا بياضا، فقال

  .أحفظه كله
  .اقرأ: قال

  .حدثين بغريه: استظهرت قبل أن جتئ ؟ فقلت:  يصدقين، وقالفقرأته عليه، فلم
  .هات: فحدثين بأربعني حديثا، مث قال: قال

  ).٢(فأعدا عليه، ما أخطأت يف حرف 
  ترمذ، بالكسر، وهو): ٣(قال شيخنا أبو الفتح القشريي احلافظ 

__________  
" بدال من " عمران بن عالن  " :، وفيه٣٨٩ / ٩: ، وذيب التهذيب٦٣٤ / ٢: تذكرة احلفاظ) ١(

  ".عمر بن علك 
  .٣٨٩ - ٣٨٨ / ٩: ، وذيب التهذيب٦٣٥ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر) ٢(
هو شيخ االسالم، تقي الدين، أبو الفتح، حممد بن علي بن وهب القشريي املصري املعروف بابن ) ٣(

  .دقيق العيد
ة بالديار املصرية وشيخها وعاملها، االمام هو قاضي القضا: " ١٤٦: خ": معجمه " قال املؤلف يف 

املالكي والشافعي، عارفا باحلديث : العالمة احلافظ القدوة الورع، شيخ العصر، كان عالمة يف املذهبني
  ) ". ه٧٠٢(ووفاته يف صفر سنة )  ه٦٢٥(وفنونه، سارت مبصنفاته الركبان، مولده يف شعبان سنة 

(*)  

)١٣/٢٧٣(  

  

  .نة حىت يكون كاملتواتراملستفيض على االلس
  .هو بضم التاء: مسعت عبد اهللا بن حممد االنصاري يقول: وقال املؤمتن الساجي



  ونقل احلافظ أبو
  .ترمذ، بالفتح: ، أنه يقال فيه)١(الفتح بن اليعمري 

قال أبو عيسى صنفت هذا الكتاب، وعرضته على : وعن أيب علي منصور بن عبد اهللا اخلالدي، قال
 يف بيته، -" اجلامع "  يعين -از، والعراق وخراسان، فرضوا به، ومن كان هذا الكتاب علماء احلج

  ).٢(فكأمنا يف بيته نيب يتكلم 
علم نافع، وفوائد غزيرة، ورؤوس املسائل، وهو أحد أصول االسالم، لو ال ما " اجلامع " يف : قلت

  .كدره بأحاديث واهية، بعضها موضوع، وكثري منها يف الفضائل
قسم مقطوع بصحته، وقسم : على أربعة أقسام" اجلامع : " ال أبو نصر عبدالرحيم بن عبد اخلالقوق

على شرط أيب داود والنسائي كما بينا، وقسم أخرجه للضدية، وأبان عن علته، وقسم رابع أبان عنه، 
 يف فإن شرب: " ما أخرجت يف كتايب هذا إال حديثا قد عمل به بعض الفقهاء، سوى حديث: فقال

  ).٣" (الرابعة فاقتلوه 
  مجع بني الظهر: " وسوى حديث

__________  
أبو الفتح حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد اليعمري االندلسي االشبيلي، املعروف بابن سيد : هو) ١(

  .الناس
  .أحد أئمة هذا الشأن: " وقال" معجمه املختص " ذكره املؤلف يف 

  .صنف، وصحح وعلل، وفرع وأصلكتب خبطه املليح كثريا، وخرج و
صنف كتبا نفيسة، " وكان حلو النادرة، حسن احملاضرة، جالسته ومسعت قراءته، وأجاز يل مروياته 

، وشرح قطعة من كتاب الترمذي، إىل كتاب الصالة "عيون االثر يف املغازي والشمائل والسري : " منها
  .يف جملدين
  ). ه٧٣٤(تويف سنة 

  .د، حيب اهللا ورسولهوكان أثريا يف املعتق
يف احلدود من طريق أيب كريب، عن ) ١٤٤٤(أخرجه الترمذي ) ٣ (٦٣٤ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٢(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب بكر بن عياش، عن عاصم بن دلة، عن أيب صاحل، عن معاوية، قال
  = (*)من : " وسلم

)١٣/٢٧٤(  

  



  ).١" (ر والعصر باملدينة، من غري خوف وال سف
__________  

  ".شرب اخلمر فاجلدوه، فإن عاد يف الرابعة، فاقتلوه = 
   ".٩٣ / ٤، وأمحد )٤٤٨٢(أبو داود : وأخرجه من حديث معاوية

) ٢٥٧٣(، وابن ماجه ١٥٩ / ٣" شرح معاين اآلثار "  والطحاوي يف ١٠١ و ٩٧ و ٩٦ و ٩٥و 
  ).١٥١٩(، وابن حبان ٣١٣ / ٨، والبيهقي ٣٧٢ / ٤واحلاكم 

ويف الباب عن أيب هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأيب الرمداء البلوي، : قال الترمذي
  .وعبد اهللا بن عمرو

، ٣١٤ / ٨، والنسائي )٤٤٨٤(، وأبو داود ٢٩١ و ٢٨٠ / ٢حديث أيب هريرة أخرجه أمحد : قلت
 / ٣" شرح معاين اآلثار "  يف والطحاوي) ٨٣١" (املنتقي " ، وابن اجلارود يف )٢٥٧٢(وابن ماجه 

  ).٢٣٣٧(والطيالسي يف مسنده ) ١٥١٧(، وابن حبان ٣٧١ / ٤، واحلاكم ١٥٩
  .١٧٦، ١٧٥ / ٢، والدارمي ٣٨٩، ٣٨٨ / ٤وحديث الشريد رواه أمحد 

  .٣٧٣ / ٤، واحلاكم ٢٣٢ / ٤وحديث شرحبيل بن أوس رواه أمحد 
شرح معاين اآلثار " ، والطحاوي يف ١٣١ / ١ / ٢ "التاريخ الكبري " وحديث جرير رواه البخاري يف 

  .٣٧١ / ٤، واحلاكم ١٥٩ / ٣" 
 / ١" الكىن " ، والدواليب يف ٣٠٢" فتوح مصر " وحديث أيب الرمداء البلوي رواه ابن عبد احلكم يف 

٣٠.  
 / ٣، والطحاوي ٣٧٢ / ٤، واحلاكم ٢١٤، و ١٦٦ / ٢وحديث عبد اهللا بن عمرو رواه أمحد 

 / ١، وشرح العلل ٢٧٨،، ٢٧٧ / ٦، وجممع الزوائد ٣٤٩، ٣٤٦ / ٣ظر نصب الراية ، وان١٥٩
  . البن رجب٥، ٤
باب ما جاء يف اجلمع بني الصالتني يف احلضر من : يف الصالة) ١٨٧" (سنن الترمذي " هو يف ) ١(

  طريق هناد، عن أيب معاوية، عن االعمش، عن حبيب بن أيب ثابت، عن سعيد
مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الظهر والعصر، وبني املغرب : ن عباس قالابن جبري، عن اب

  .والعشاء باملدينة من غري خوف وال مطر
  .أراد أن ال حيرج أمته: ما أراد بذلك ؟ قال: فقيل البن عباس: قال

، وأبو )٧٠٥( بشرح السيوطي، ومسلم ١٦١ / ١" املوطأ " وهو حديث صحيح أخرجه مالك يف 
و ) ٢٦١٤( والطيالسي ١٦٦ / ٣والبيهقي ) ٩٧٢(وابن خزمية ) ١٢١١(و ) ١٢١٠(ود دا
 / ١" شرح معاين اآلثار " ، والطحاوي يف ٣٥٤، و ٣٤٩ و ٢٨٣ و ٢٢٣ / ١وأمحد ) ٢٦٢٩(

١٦٠.  
 / ٥(شرح مسلم " مل يعمل به أحد من الفقهاء، مردود مبا قاله االمام النووي يف : وقول الترمذي



أما حديث ابن عباس فلم جيمعوا على ترك العمل به، بل هلم أقوال، مث سرد تلك و): ٢١٩، ٢١٨
  = (*)هو حممول على اجلمع : ومنهم من قال: االقوال وبني وهاءها إىل أن قال

)١٣/٢٧٥(  

  

قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص يف قبول االحاديث، وال يشدد، ونفسه " جامعه : " قلت
  ).١ (يف التضعيف رخو

__________  
بعذر املرض أو حنوه مما يف معناه من االعذار، وهذا قول أمحد بن حنبل والقاضي حسني من أصحابنا، = 

  .واختاره اخلطايب واملتويل والروياين من أصحابنا، وهو املختار يف تأويله
ول ابن سريين وذهب مجاعة من االئمة إىل جواز اجلمع يف احلضر للحاجة ملن ال يتخذه عادة، وهو ق

وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه اخلطايب عن القفال، عن أيب إسحاق املروزي، عن مجاعة من 
فلم يعلله " أراد ان ال حيرج أمته : " أصحاب احلديث، واختاره ابن املنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس

  .مبرض وال غريه
تصحيح الترمذي، " ميزان االعتدال "  كتابه  يف أكثر من ترمجة يف- رمحه اهللا -وقد انتقد الذهيب ) ١(

  .أو حتسينه، وبني أنه ال يعتمد قوله يف ذلك إذا انفرد، ويف احلديث علة متنع من القول بصحته
ليس بشئ، : قال ابن معني: - ٤٠٧ / ٣ -فقد قال يف ترمجة كثري بن عبد اهللا بن عمر بن عوف املزين 

: ن الكذب، وضرب أمحد على حديثه، وقال الدارقطين وغريهركن من أركا: وقال الشافعي وأبو داود
  .متروك

  .ليس باملتني: وقال أبو حامت
  .ليس بثقة: وقال النسائي

وأما ...رأيته، وكان كثري اخلصومة، مل يكن أحد من أصحابنا يأخذ عنه: وقال مطرف بن عبد اهللا املدين
  . وصححه"الصلح جائز بني املسلمني : " فروى من حديثه: الترمذي

  .فلهذا ال يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي
 صلى اهللا عليه وسلم -، بعد ذكر حديث ابن عباس أن النيب ٤١٦ / ٤: وقال يف ترمجة حيىي بن ميان

حسنه الترمذي مع ضعف ثالثة فيه، فال يعتد بتحسني الترمذي، : دخل قربا ليال، فأسرج له سراج،
  ".فعند احملاققة غالبها ضعاف 

قد مسعنا منه، : قال ابن معني: ٥١٤ / ٣: قال يف ترمجة حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين الكويفو
  .متروك: ما أراه يسوى شيئا، وقال النسائي: كان يكذب وقال أمحد: ومل يكن بثقة، وقال مرة



  .كذاب: ضعيف، وقال مرة: وقال أبو داود
من شغله : يقول اهللا: ر حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعامث قال، بعد ذك...ليس بالقوي: وقال أبو حامت

  .حسنه الترمذي، فلم حيسن: قراءة القرآن عن دعائي ومسأليت أعطيته افضل ثواب الشاكرين
 خرج يف كتابه - رمحه اهللا -واعلم ان الترمذي : ٣٩٥ / ١": شرح العلل " وقال ابن رجب يف 

 - عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف  وهو ما نزل-احلديث الصحيح، واحلديث احلسن 
والغرائب اليت خرجها، فيها بعض الكبائر، وال سيما يف كتاب الفضائل، ولكنه يبني ...واحلديث الغريب

ذلك غالبا، وال يسكت عنه، وال أعلمه خرج عن متهم بالكذب، متفق على اامه حديثا بإسناد منفرد، 
  = (*)أو خمتلفا يف إسناده إال أنه قد خيرج حديثا، مرويا من طرق، 

)١٣/٢٧٦(  

  

الترمذي أنفع من كتاب " جامع : " مسعت أبا إمساعيل شيخ االسالم يقول: البن طاهر" املنثور " ويف 
  البخاري ومسلم، الما ال يقف

  .يصل إىل فائدته كل أحد" اجلامع " على الفائدة منهما إال املتبحر العامل، و 
  . عيسى يف ثالث عشر رجب، سنة تسع وسبعني ومئتني بترمذمات أبو: قال غنجار وغريه

  
، أبو عبد اهللا ابن ماجة، القزويين، احلافظ، الكبري، احلجة، املفسر: حممد بن يزيد*  ابن ماجة - ١٣٣

  .، وحافظ قزوين يف عصره"التفسري " و " التاريخ " ، و "السنن " مصنف 
  .ولد سنة تسع ومئتني

جبارة بن املغلس، وهو من قدماء شيوخه، : لطنافسي احلافظ، أكثر عنه، ومنعلي بن حممد ا: ومسع من
  مصعب بن عبد اهللا: ومن

__________  
ويف بعض طرقه متهم، وعلى هذا الوجه خرج حديث حممد بن سعيد املصلوب، وحممد بن السائب = 

  .الكليب
  .لبا، وال يسكت عنهنعم، قد خيرج عن سئ احلفظ، وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبني ذلك غا

وخيرج حديث الثقة الضابط، ومن يهم قليال، ومن يهم كثريا، ومن يغلب عليه الوهم خيرج حديثه 
  .نادرا، ويبني ذلك، وال يسكت عنه

، ٢٧٩ / ٤: ، وفيات االعيان٩٠ / ٥:  أ، املنتظم٦٤ - ب ٦٣ / ١٦: خ: تاريخ ابن عساكر* 
 - ٦٣٦: / ، تذكرة احلفاظ١٣ / ٤: خ: تهذيب، تذهيب ال١٢٩١ - ١٢٩٠: خ: ذيب الكمال



، ذيب ٥٢ / ١١: ، البداية والنهاية٢٢٠ / ٥: ، الوايف بالوفيات٥١ / ٢: ، عرب املؤلف٦٣٧
، خالصة ٢٧٩ - ٢٧٨: ، طبقات احلفاظ٧٠ / ٣: ، النجوم الزاهرة٥٣٢ - ٥٣٠ / ٩: التهذيب

  - ٢٧٢ / ٢: ، طبقات املفسرين٣٦٥: تذهيب الكمال
  .١٦٤ / ٢: ات الذهب، شذر٢٧٣

(*)  

)١٣/٢٧٧(  

  

الزبريي، وسويد بن سعيد، وعبد اهللا معاوية اجلمحي، وحممد بن رمح، وإبراهيم بن املنذر احلزامي، 
وحممد بن عبد اهللا بن منري، وأيب بكر بن أيب شيبة، وهشام بن عمار، ويزيد بن عبد اهللا اليمامي، وأيب 

محيد بن مسعدة، وأيب حذافة السهمي، وداود بن رشيد، مصعب الزهري، وبشر بن معاذ العقدي، و
وأيب خيثمة، وعبد اهللا بن ذكوان املقرئ، وعبد اهللا بن عامر بن براد، وأيب سعيد االشج، وعبد الرمحن 

، وعثمان بن أيب شيبة، وخلق كثري مذكورين )١(بن إبراهيم دحيم، وعبد السالم بن عاصم اهلسنجاين 
  .وتآليفه" سننه " يف 
حممد بن عيسى االري، وأبو الطيب أمحد بن روح البغدادي، وأبو عمرو أمحد بن حممد بن : دث عنهح

  .حكيم املديين، وأبو احلسن علي ابن إبراهيم القطان، وسليمان بن يزيد الفامي، وآخرون
  .كان أبوه يزيد يعرف مباجة، ووالؤه لربيعة: قال القاضي أبو يعلى اخلليلي

أظن إن وقع هذا : على أيب زرعة الرازي، فنظر فيه، وقال" السنن " عرضت هذه : لوعن ابن ماجة، قا
  .يف أيدي الناس تعطلت هذه اجلوامع، أو أكثرها

  ).٢(لعل ال يكون فيه متام ثالثني حديثا، مما يف إسناده ضعف، أو حنو ذا : مث قال
  قد كان ابن ماجة حافظا ناقدا صادقا، واسع العلم، وإمنا: قلت
__________  

  .من قرى الري: نسبة إىل هسنجان: اهلسنجاين، بكسر اهلاء والسني، وسكون النون) ١(
  ).اللباب(

  .وضبطها ياقوت بفتح السني
  .٦٣٦ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٢(

(*)  

)١٣/٢٧٨(  

  



 - إن صح -ما يف الكتاب من املناكري، وقليل من املوضوعات، وقول أيب زرعة " سننه " غض من رتبة 
ا عىن بثالثني حديثا، االحاديث املطرحة الساقطة، وأما االحاديث اليت ال تقوم ا حجة، فكثرية، فإمن

  .لعلها حنو االلف
هو ثقة كبري، متفق عليه، حمتج به، له معرفة باحلديث وحفظ، ارحتل إىل العراقني، : قال أبو يعلى اخلليلي

  ).١(ومكة والشام، ومصر والري لكتب احلديث 
على الرجال واالمصار، إىل " تارخيا " رأيت البن ماجة مبدينة قزوين : فظ حممد بن طاهروقال احلا

مات أبو عبد اهللا يوم االثنني، ودفن يوم الثالثاء لثمان : عصره، ويف آخره خبط صاحبه جعفر بن إدريس
بنه عبد اهللا بقني من رمضان، وصلى عليه أخوه أبو بكر، وتوىل دفنه أخواه أبو بكر وأبو عبد اهللا، وا

)٢.(  
  .سنة مخس: مات يف رمضان سنة ثالث وسبعني ومئتني، وقيل: قلت

  .واالول أصح
  .وعاش أربعا وستني سنة

، متصل عال، ويف غضون كتابه أحاديث، يعلها صاحبه احلافظ أبو )٣(بإسناد " سننه " وقع لنا رواية 
  ).٤(احلسن بن القطان 
__________  

  .٦٣٦ / ٢: تذكرة احلفاظ) ١(
  . أ٦٤ / ١٦: خ: تاريخ ابن عساكر: انظر) ٢(

 ه ١٣٩٩(طبعه جممع اللغة العربية بدمشق، حتقيق االستاذ حممد مطيع احلافظ " تاريخ اخللفاء " وكتابه 
  ). م١٩٧٩ -
  ".باالسناد : " يف االصل) ٣(
يف كتاب وقد أفرد زوائد السنن العالمة احملدث شهاب الدين أمحد بن زين الدين البوصريي ) ٤(

  .وخرجها، وتكلم على أسانيدها مبا يليق حباهلا من صحة وحسن وضعف
  .وعندنا منه نسخة مصورة عن االصل املوجود يف املكتبة االمحدية

(*)  

)١٣/٢٧٩(  

  

  

  

  

http://www.shamela.ws  



 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 
  موقع يعسوب: لكتاب مصدر ا

  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

القزويين، يف حدود سنة مثانني ومئتني، ) ١(وقد حدث ببغداد أخوه أبو حممد احلسن بن يزيد بن ماجة 
  .إذ حج عن إمساعيل بن توبة القزويين احلافظ

  .احلافظ أبو طالب أمحد بن نصر: نهمسع م
، ومن )٢(ابن ماجة ببعلبك، من القاضي تاج الدين عبد اخلالق بن عبد السالم " سنن " مسعت كتاب 

  .ذلك بقراءيت حنو الثلث االول من الكتاب
وحدثين بالكتاب كله عن الشيخ االمام، موفق الدين عبد اهللا بن قدامة، مساعا يف سنة إحدى عشرة 

  .ةوست مئ
، بسماعه من الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن )٣(ومسعته كله حبلب من أيب سعيد سنقر الزيين 

يوسف، بسماعهما من أيب زرعة املقدسي، عن حممد بن احلسني املقومي، عن القاسم بن أيب املنذر 
  .اخلطيب، عن أيب احلسن القطان، عنه

  .ابن ماجة اثنان وثالثون كتابا" سنن " وعدد كتب 
  ).٤(ألف ومخس مئة باب، ومجلة ما فيه أربعة آالف حديث " السنن " يف : وقال أبو احلسن القطان

حدثنا إمساعيل بن حفص، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن االعمش، : فباالسناد املذكور إىل ابن ماجة، قال
ت القرب، مثلت له إذا دخل املي: "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -عن أيب سفيان، عن جابر، عن النيب 

  الشمس عند غروا،
__________  

  .٤٥٣ / ٧: تاريخ بغداد: ترمجته يف) ١(
  .املؤلف" مشيخة " ، عن ١: ، ت)١٩٠: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ٢(
  .٥٥: ق: خ: الذهيب" مشيخة " ترمجته يف ) ٣(
  .٦٣٦ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٤(



  .حديثا " ٤٣٤١: " طبوع بتحقيق حممد فؤاد عبدا لباقيامل" سنن ابن ماجة " وبلغ عدد أحاديث 
(*)  

)١٣/٢٨٠(  

  

  ).١" (دعوين أصلي : فيجلس ميسح عينيه، ويقول
  .، عن موفق الدين بن قدامة)٢" (املختارة " أخرجه الضياء احلافظ يف 

  
  .االمام، احلافظ، الفقيه الكبري، أبو عبد اهللا املروزي: ابن محاد*  حممد بن جابر - ١٣٤
هدبة بن خالد، وعلي بن املديين، وشيبان بن فروخ، وأمحد بن حنبل، وأبا مصعب الزهري، وحبان : مسع

بن موسى، وعلي بن حجر، وإسحاق بن راهويه، وأمحد بن صاحل، وطبقتهم خبراسان، واحلجاز 
  .والعراق، ومصر والشام

  .ومجع وصنف وبرع
أبو حامد بن الشرقي، وأبو العباس الدغويل، وأبو ، وابن خزمية، و"تارخيه " البخاري يف : حدث عنه

  .العباس احملبويب، وآخرون
  هو أحد أئمة زمانه، أدركته املنية يف حد: ذكره احلاكم، وقال
__________  

باب ذكر القرب والبلى، ورجاله ثقات إال ان أبا سفيان : يف الزهد) ٤٢٧٢(هو يف سنن ابن ماجه ) ١(
 مل يسمع من جابر سوى أربعة أحاديث أخرجها البخاري، وقال -شي  وامسه طلحة بن نافع القر-

 مسع - وامسه طلحة بن نافع -إسناده حسن إن كان أبو سفيان : ٢٧١ورقة " الزوائد " البوصريي يف 
  .من جابر

من طريق إمساعيل بن حفص االبلي ) ٧٧٩" (صحيحه موارد " وليس هذا منها، وأخرجه ابن حبان يف 
  "االيلي " إىل " االبلي "  وقد تصحف فيه ذا االسناد،

  .أحد االعالم، له تصانيف مفيدة: حممد بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي احلافظ: هو) ٢(
  .وكتابه هذا منه أجزاء يف املكتبة الظاهرية بدمشق، ومل يتمه

جحه على وكان بعض احلفاظ من مشاخينا ير: " ٢٩": الباعث احلثيث " قال احلافظ ابن كثري يف 
  .مستدرك احلاكم

أنه تصحيحه أعلى مزية من " الآليل : " وذكر الزركشي يف ختريج الرافعي، فيما نقله عنه السيوطي يف
  .تصحيح الترمذي وابن حبان



  ). ه٦٤٣(تويف سنة 
: ، طبقات احلفاظ٦٤٥ - ٦٤٤ / ٢:  أ، تذكرة احلفاظ٧٩ - أ ٨٧ / ١٥: خ: تاريخ ابن عساكر* 

  .١٧٥ / ٢: ب، شذرات الذه٢٨٣
(*)  

)١٣/٢٨١(  

  

  .الكهولة
  .قارب سبعني سنة:  قلت- رمحه اهللا -مات مبرو لسبع بقني من شوال، سنة تسع وسبعني ومئتني 

  
، االخباري، الشاعر ندمي املتوكل، ]بن أيب منصور [ ، )١ (أبو احلسن، علي بن حيىي*  املنجم - ١٣٥

  .مث من بعده
  .توسع يف االدبياتوكان ذا فنون وعقليات وهذيان، و

  ".أخبار إسحاق الندمي " كتاب : وله تصانيف، ومنها
  .مات سنة مخس وسبعني ومئتني، وخلف عدة أوالد أدباء، وهم أهل بيت

  
 بن الشيخ، العامل، الزاهد، الواعظ، شيخ بغداد، أبو عبد اهللا، أمحد بن حممد* *  غالم خليل - ١٣٦

  .ري، غالم خليلغالب بن خالد بن مرداس، الباهلي البص
__________  

  الفن الثالث، تاريخ: املقالة الثالثة:  وما بعدها، الفهرست٣٦٩ / ٨: االغاين* 
 - ٣٧٣ / ٣: ، وفيات االعيان١٧٥ - ١٤٤ / ١٥: ، معجم االدباء١٢٢ - ١٢١ / ١٢: بغداد
٣٧٤.  

  ".علي بن هارون بن علي بن حيىي : " كان امسه يف االصل) ١(
علي بن هارون بن علي بن حيىي، الذي أشار إليه يف ترمجة أبيه : لى املؤلف جبدهوهو خطأ، التبس ع

  ).١٩٣: (، برقم)٤٠٤: (هارون بن علي اليت ستأيت يف الصفحة
  .وتتمة امسه من مصادره

 / ٥: ، تاريخ بغداد١٥١ - ١٥٠ / ١: ، كتاب اروحني والضعفاء٧٣ / ٢: اجلرح والتعديل* * 
 / ١، لسان امليزان، ١٤٢ - ١٤١ / ١، ميزان االعتدال، ٩٦ - ٩٥/  ٥: ، املنتظم٨٠ - ٧٨



٢٧٤ - ٢٧٢.  
(*)  

)١٣/٢٨٢(  

  

  .سكن بغداد
وكان له جاللة عجيبة، وصولة مهيبة، وأمر باملعروف، واتباع كثري، وصحة معتقد، إال أنه يروي 

  .الكذب الفاحش، ويرى وضع احلديث
  .نسأل اهللا العافية
 زعم أنه لقي أنسا، وعن قرة بن حبيب، وسهل بن عثمان، وشيبان، الذي) ١(روى عن، دينار 

  .وسليمان الشاذكوين
  .وخفي حاله على الكبار أوال

  .حممد بن خملد، وعثمان السماك، وأمحد بن كامل، وطائفة: حدث عنه
  ).٢(رجل صاحل، مل يكن عندي ممن يفتعل احلديث : سئل أيب عنه، فقال: قال ابن أيب حامت

  ).٣(سرق غالم خليل هذه االحاديث من عبد اهللا بن شبيب : خراشوقال ابن 
  ).٤(غالم خليل ممن ال أشك يف كذبه : وقال االمام أبو بكر الصبغي

ذاك دجال بغداد، نظرت يف أربع مئة حديث له، عرضت : وروي عن أيب داود السجستاين أنه قال
  ).٥(علي، كلها كذب، متوا وأسانيدها 

  كلمت غالم: عت أبا عبد اهللا النهاوندي يقولمس: وقال ابن عدي
__________  

  .دينار بن عبد اهللا: هو) ١(
  .٧٣ / ٢: اجلرح والتعديل) ٢(
  .٧٩ / ٥: تاريخ بغداد: انظر) ٣(
  .املصدر السابق: انظر) ٤(
 كان دجال البصرة، وأخشى ان - يعين صاحب الزنج -ذاك : " قال: ٧٩ / ٥: يف تاريخ بغداد) ٥(

  ". دجال بغداد - يعين غالم خليل -ا يكون هذ
(*)  

)١٣/٢٨٣(  

  



  ).١(وضعناها لترقق القلوب : خليل يف هذه االحاديث، فقال
قلت لغالم خليل ملا روى عن بكر بن عيسى، عن : أن أبا جعفر الشعريي قال): ٢" (تاريخ بغداد " ويف 

كأنك مسعت من : ففكر، وخفت أنا، فقلتهذا شيخ قدمي الوفاة، مل تلحقه، ! يا أبا عبد اهللا : أيب عوانة
إين نظرت البارحة فيمن مسعت منه بالبصرة، ممن : رجل بامسه ؟ فسكت، فلما كان من الغد، قال يل

  .بكر بن عيسى، فوجدم ستني رجال: يقال له
 - يعين خوض الصوفية -قدم من واسط غالم خليل، فذكرت له هذه الشناعات : قال ابن االعرايب

حنن حنب ربنا وحيبنا، : الحوال اليت يذمها أهل االثر، وذكر له قوهلم باحملبة، ويبلغه قول بعضهمودقائق ا
 فكان ينكر هذا اخلطأ خبطأ أغلظ منه، حىت جعل حمبة اهللا بدعة، وكان -فأسقط عنا خوفه بغلبة حبه 

  .اخلوف أوىل بنا: يقول
  وليس كما: قال

املؤمن منهما، فلم يزل يقص م، وحيذر منهم، ويغري م توهم، بل احملبة واخلوف أصالن، ال خيلو 
كان عندنا بالبصرة قوم يقولون باحللول، وقوم يقولون باالباحة، وقوم : السلطان والعامة، ويقول

  .يقولون كذا
  .فانتشر يف االفواه أن ببغداد قوما يقولون بالزندقة

لزهده وتقشفه، فأمرت احملتسب أن يطيع غالم وكانت متيل إليه والدة املوفق، وكذلك الدولة والعوام، 
خليل، فطلب القوم، وبث االعوان يف طلبهم، وكتبوا، فكانوا نيفا وسبعني نفسا، فاختفى عامتهم، 

  .وبعضهم خلصته العامة، وحبس منهم مجاعة مدة
__________  

  .٧٩ / ٥: تاريخ بغداد: انظر) ١(
)٧٩ - ٧٨ / ٥) ٢.  

(*)  

)١٣/٢٨٤(  

  

  .إىل الرقة) ١(نوري قلت وهرب ال
مات غالم خليل يف رجب سنة مخس وسبعني ومئتني، وغلقت االسواق، وخرج الرجال : قال ابن كامل

  .والنساء للصالة عليه، مث محل يف تابوت إىل البصرة، وبنيت عليه قبة
  ).٢(وكان فصيحا معربا، حيفظ علما كثريا، وخيضب باحلناء، ويقتات بالباقال صرفا : قال
  



، االمام، القدوة، شيخ االسالم، أبو عبد الرمحن االندلسي القرطيب: ابن يزيد*  بقي بن خملد - ١٣٧
  .اللذين ال نظري هلما" املسند " و " التفسري " احلافظ، صاحب 

  .ولد يف حدود سنة مئتني، أو قبلها بقليل
 االعشى، وأيب مصعب حيىي بن حيىي الليثي، وحيىي بن عبد اهللا بن بكري، وحممد بن عيسى: ومسع من

  الزهري، وصفوان بن صاحل،
وإبراهيم بن املنذر احلزامي، وهشام بن عمار، وزهري بن عباد الرؤاسي، وحيىي بن بن عبداحلميد احلماين، 

  وحممد بن عبد اهللا بن منري، وأمحد بن
__________  

  .هو أبو احلسني أمحد بن حممد النوري) ١(
  .، ومصادره فيه١٦٩ / ١٦٤ :طبقات الصوفية: انظر ترمجته يف

  .١٠ / ٥: تاريخ بغداد: انظر) ٢(
 / ٣: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٢٠ / ١: ، طبقات احلنابلة٩٣ - ٩١ / ١:: تاريخ علماء االندلس* 

، معجم ١٠١ - ١٠٠ / ٥: ، املنتظم١١٩ - ١١٦ / ١:  أ، الصلة البن بشكوال٢٠٥ - ب ٢٠٣
: ، البداية والنهاية٥٦ / ٢: ، عرب املؤلف٦٣١ - ٦٢٩ / ٢، تذكرة احلفاظ، ٨٥ - ٧٥ / ٧: االدباء

 - ١١٦ / ١: ، طبقات املفسرين٢٧٧: ، طبقات احلفاظ٧٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٥٧ - ٥٦ / ١١
 / ٣: ، ذيب بدران١٦٩ / ٢: ، شذرات الذهب٥٢٠ - ٥١٨، و ٤٧ / ٢: ، نفح الطيب١١٧
٢٨٣ - ٢٨٠.  

(*)  

)١٣/٢٨٥(  

  

أيب بكر بن :  ومسع من- ومل يرو له شيئا مسندا، لكونه كان قد قطع احلديث -د  مسائل وفوائ-حنبل 
جبارة بن املغلس، وحيىي بن بشر احلريري، وشيبان بن فروخ، وسويد بن سعيد، : أيب شيبة، فأكثر، ومن

وهدبة بن خالد، وحممد بن رمح، وداود بن رشيد، وحممد بن أبان الواسطي، وحرملة بن حيىي، 
 بن عبيد احلراين، ويعقوب بن محيد بن كاسب، وعيسى بن محاد زغبة، وسحنون بن سعيد وإمساعيل

الفقيه، وهرمي بن عبد االعلى، ومنجاب بن احلارث، وعثمان بن أيب شيبة، وعبيد اهللا القواريري، وأيب 
  .كريب، وبندار، وهناد، والفالس، وكثري بن عبيد، وخلق

  ا، وأدخل جزيرة االندلس علماوعين ذا الشأن عناية ال مزيد عليه
صارت تلك الناحية دار حديث، وعدة مشيخته الذين محل عنهم ) ١(مجا، وبه، ومبحمد بن وضاح 



  .مئتان وأربعة ومثانون رجال
ابنه أمحد، وأيوب بن سليمان املري، وأمحد بن عبد اهللا االموي، وأسلم بن عبد العزيز، : حدث عنه

بن لبابة، واحلسن بن سعد الكناين، وعبد اهللا بن يونس املرادي القربي، وحممد بن وزير، وحممد بن عمر 
  .وعبد الواحد بن محدون، وهشام بن الوليد الغافقي، وآخرون

وكان إماما جمتهدا صاحلا، ربانيا صادقا خملصا، رأسا يف العلم والعمل، عدمي املثل، منقطع القرين، يفيت 
  .باالثر، وال يقلد أحدا

  .يقية على سحنون بن سعيدوقد تفقه بإفر
  ما كنا نسميه إال املكنسة، وهل: ذكره أمحد بن أيب خيثمة، فقال

__________  
  ).٢١٩: (، برقم)٤٤٥(ستأيت ترمجته يف الصفحة، ) ١(

(*)  

)١٣/٢٨٦(  

  

محلت : قال طاهر بن عبد العزيز االندلسي) ١! (احتاج بلد فيه بقي إىل أن يرحل إىل هاهنا منه أحد ؟ 
ما اغترف هذا : بقي بن خملد إىل املشرق، فأريته حممد بن إمساعيل الصائغ، فقال" مسند " جزءا من معي 

  .إال من حبر
  .وعجب من كثرة علمه

ملا رجعت من العراق، أجلسين حيىي بن بكري إىل جنبه، : وقال إبراهيم بن حيون، عن بقي بن خملد، قال
  .ومسع مين سبعة أحاديث

مال بقي بن خملد االندلس حديثا، فأنكر عليه أصحابه ": تارخيه " الفرضي يف وقال أبو الوليد بن 
، وحممد بن احلارث، وأبو زيد، ما أدخله من كتب االختالف، وغرائب )٢(أمحد بن خالد : االندلسيون

  احلديث، فأغروا به السلطان وأخافوه به، مث إن اهللا أظهره عليهم، وعصمه
  ).٣(روايته منهم، فنشر حديثه وقرأ لناس 

  ).٤(مث تاله ابن وضاح، فصارت االندلس دار حديث وإسناد 
للشافعي " كتاب الفقه " ، و ]بتمامه [ أيب بكر بن أيب شيبة " مصنف " ومما انفرد به، ومل يدخله سواه 

سرية عمر بن عبد العزيز " خليفة، وكتاب " طبقات " خليفة، و " تاريخ "  و -" االم "  يعين -بكماله 
  ".مسنده " وليس الحد مثل ...، المحد بن إبراهيم الدورقي"

  .قد ظهرت له إجابات الدعوة يف غري ما شئ...وكان ورعا فاضال زاهدا



__________  
  .٦٣٠ / ٢: تذكرة احلفاظ) ١(
  ".عبد اهللا بن خالد : " يف رواية ابن الفرضي) ٢(
  ".دلس فمن يومئذ انتشر احلديث باالن: " زاد هنا ابن الفرضي) ٣(
  ".وإمنا كان الغالب عليها قبل ذلك حفظ رأي مالك وأصحابه : " وزاد هنا) ٤(

(*)  

)١٣/٢٨٧(  

  

ولد يف شهر ...وكان املشاهري من أصحاب ابن وضاح ال يسمعون منه، للذي بينهما من الوحشة: قال
  ).١(رمضان سنة إحدى ومئتني 

  ).٢(سند من حديث بقي مل يقع إيل حديث م: وقال احلافظ أبو القاسم الدمشقي
  ".تارخيه " عمل له ترمجة حسنة يف : قلت

" تفسري " بقي، ال " تفسري " أقطع أنه مل يؤلف يف االسالم مثل : قال االمام أبو حممد بن حزم الظاهري
  ).٣(حممد بن جرير، وال غريه 

" خل بقي االندلس وكان حممد بن عبدالرمحن االموي صاحب االندلس حمبا للعلوم عارفا، فلما د: قال
  أيب بكر بن أيب شيبة،" مبصنف 

وقرئ عليه، أنكر مجاعة من أهل الرأي ما فيه من اخلالف، واستبشعوه ونشطوا العامة عليه، ومنعوه من 
قراءته، فاستحضره صاحب االندلس حممد وإياهم، وتصفح الكتاب كله جزءا جزءا، حىت أتى على 

  . ال تستغين خزانتنا عنه، فانظر يف نسخه لناهذا كتاب: آخره، مث قال خلازن الكتب
  .انشر علمك، وارو ما عندك: مث قال لبقي

  .واهم أن يتعرضوا له
، جاءين عبيد اهللا بن حيىي بن "مسندي " ملا وضعت : حدثنا بقي بن خملد، قال: قال أسلم بن عبد العزيز

يه أبا مصعب الزهري، وحيىي بن ، قدمت ف"مسندا " بلغنا أنك وضعت : حيىي، وأخوه إسحاق، فقاال
  -أما تقدميي أبا مصعب، فلقول رسول اهللا : بكري، وأخرت أبانا ؟ فقال

__________  
  .، والزيادة منه٩٣ - ٩٢ / ١: تاريخ علماء االندلس: انظر) ١(
  . ب٢٠٣ / ٣: خ: تاريخ ابن عساكر) ٢(



  .٧٨ - ٧٧ / ٧: معجم االدباء: انظر) ٣(
(*)  

)١٣/٢٨٨(  

  

  ).١" (قدموا قريشا، وال تقدموها : " - عليه وسلم صلى اهللا
 -يريد السن ) ٢" (كرب كرب : " - صلى اهللا عليه وسلم -وأما تقدميي ابن بكري، فلقول رسول اهللا 

  .من مالك سبع عشرة مرة، وأبوكما مل يسمعه إال مرة واحدة" املوطأ " ومع أنه مسع 
  ).٣(وله فيه فوت معروف : قلت
  ).٤( ومل يعودا، وخرجا إىل حد العداوة فخرجا،: قال

وألف أبو عبد امللك أمحد بن حممد بن عبد الرب القرطيب، امليت يف عام مثانية وثالثني وثالث مئة كتابا 
كان فاضال تقيا، صواما قواما متبتال، منقطع : يف أخبار علماء قرطبة، ذكر فيه بقي بن خملد، فقال) ٥(

  النظري يف مصره، كان أول طلبه عند حممد بن عيسىالقرين يف عصره، منفردا عن 
__________  

 من طريق معمر، عن ٢١ / ١" مناقب الشافعي " ، ويف ١٢١ / ٣" السنن " أخرجه البيهقي يف ) ١(
" وهو مرسل جيد، وأورده ابن حجر يف : الزهري، عن ابن أيب حثمة أيب بكر بن سليمان مرفوعا، وقال

هذا مرسل قوي االسناد، وله شاهد موصول من حديث أنس عند أيب : قال، و٤٥ص " توايل التأسيس 
، وآخر من حديث علي عند البزار، وثالث من حديث عبد اهللا بن السائب ٦٤ / ٩" احللية " نعيم يف 

  .٢٣، ٢٢ / ١ورابع عن جبري بن مطعم عند البيهقي يف مناقب الشافعي " الكبري " عند الطرباين يف 
 / ٢ يف القسامة، والبخاري ٨٧٨، ٨٧٧ / ٢" املوطأ " ث مطول أخرجه مالك يف قطعة من حدي) ٢(

و ) ٤٥٢١(و ) ٤٥٢٠(يف القسامة، وأبو داود ) ١٦٦٩( يف الديات، ومسلم ٢٠٦، ٢٠٣
  .١٢، ٥ / ٨والنسائي ) ١٤٢٢(والترمذي ) ٤٥٢٣(
  .يدي طلبة العلم يف هذا الزمن، وهي املطبوعة املتداولة بني أ"للموطأ " رواية حيىي بن حيىي الليثي ) ٣(

  ".شرح السنة " ورواية أيب مصعب الزهري غري مطبوعة، والبغوي يعتمدها كثريا يف 
عن مالك مجاعات كثرية، وبني روايام اختالف، من تقدمي وتأخري، وزيادة ونقص، " املوطأ " وقد روى 

أيب مصعب زيادة على " موطأ " يف : ومن أكربها وأكثرها زيادات رواية أيب مصعب، فقد قال ابن حزم
  .سائر املوطآت حنو مئة حديث

  .كله من مالك" املوطأ " يريد أن حيىي بن حيىي مل يسمع ": فيه فوت معروف : " وقوله
  .٨٢ - ٨١ / ٧: معجم االدباء: انظر) ٤(



  ".كتاب : " يف االصل) ٥(
(*)  

)١٣/٢٨٩(  

  

والشام، واجلزيرة، وخلوان، والبصرة، والكوفة، االعشى، مث رحل، فحمل عن أهل احلرمني، ومصر، 
   كذا قال، فغلط، مل يصل إىل خراسان، بل وال إىل مهذان، وما أدري هل-وواسط وبغداد، وخراسان 

وما دخل :  قلت-وعدن والقريوان :  مث قال-دخل اجلزيرة أم ال ؟ ويظهر ذلك ملن تأمل شيوخه 
إن ابين : أن امرأة جاءت إىل بقي، فقالت: ن أمحد، عن أبيهوذكر عبدالرمحن ب:  قال-الرجل إىل اليمن 

  .يف االسر، وال حيلة يل، فلو أشرت إىل من يفديه، فإنين واهلة
  .نعم، انصريف حىت أنظر يف أمره: قال

كنت يف يد ملك، فبينا أنا يف العمل، : مث أطرق، وحرك شفتيه، مث بعد مدة جاءت املرأة بابنها، فقال
  .سقط قيدي

  . فذكر اليوم والساعة، فوافق وقت دعاء الشيخ:قال
فصاح على املرسم بنا، مث نظر وحتري، مث أحضر احلداد وقيدين، فلما فرغه ومشيت سقط القيد، : قال

  ).١(وافق دعاءها االجابة : نعم، قالوا: ألك والدة ؟ قلت: فبهتوا، ودعوا رهبام، فقالوا
مسعت : ، عن أيب الفتح نصر بن أمحد بن عبدامللك، قالهذه الواقعة حدث ا احلافظ محزة السهمي

  .قد أطلقك اهللا، فال ميكننا أن نقيدك: مث قالوا: فذكرها، وفيها...عبدالرمحن بن أمحد، حدثنا أيب
  .فزودوين، وبعثوا يب

وكان بقي أول من كثر احلديث باالندلس ونشره، وهاجم به شيوخ االندلس، فثاروا عليه، الم : قال
علمهم باملسائل ومذهب مالك، وكان بقي يفيت باالثر، فشذ عنهم شذوذا عظيما، فعقدوا عليه كان 

  الشهادات،
__________  

 / ١١: ، والبداية والنهاية٨٥ - ٨٤ / ٧: ، ومعجم االدباء١٠١ - ١٠٠ / ٥: املنتظم: انظر) ١(
٥٧ - ٥٦.  
(*)  

)١٣/٢٩٠(  

  



  .هللا منهاوبدعوه، ونسبوا إليه الزندقة، وأشياء نزهه ا
  ).١(لقد غرست هلم باالندلس غرسا ال يقلع إال خبروج الدجال : وكان بقي يقول

أتيت العراق، وقد منع أمحد بن حنبل من احلديث، فسألته أن حيدثين، وكان بيين وبينه : وقال بقي: قال
  .ئة حديثخلة، فكان حيدثين باحلديث يف زي السؤال، وحنن خلوة، حىت اجتمع يل عنه حنو من ثالث م

  .هذه حكاية منقطعة: قلت
بقي روى فيه عن ألف وثالث مئة صاحب ونيف، ورتب حديث كل " مسند " و : قال ابن حزم

صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة الحد قبله، مع ثقته وضبطه، 
  .وإتقانه واحتفاله يف احلديث

ابن أيب شيبة، " مصنف "  فمن دوم، الذي قد أرىب فيه على وله مصنف يف فتاوى الصحابة والتابعني
، "تفسريه " مث إنه نوه بذكر ...سعيد بن منصور" مصنف " عبد الرزاق، وعلى " مصنف " وعلى 
فصارت تصانيف هذا االمام الفاضل قواعد االسالم، ال نظري هلا، وكان متخريا ال يقلد أحدا، : وقال

  ).٢(نبل، وجاريا يف مضمار البخاري ومسلم والنسائي وكان ذا خاصة من أمحد بن ح
قويا جلدا على ) ٤(، ذا حلية مضربا )٣(كان بقي طواال أقىن ": تارخيه " وقال أبو عبد امللك املذكور يف 

  املشي، مل ير راكبا دابة قط،
__________  

  .٦٣٠ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر) ١(
  .٨٠ - ٧٨ / ٧: معجم االدباء) ٢(
  .احديداب يف االنف: قناال) ٣(

  .رجل أقىن االنف، وامرأة ؟ قنواء: يقال
  .تلزيز العظام، واكتناز اللحم: الضرب) ٤(

(*)  

)١٣/٢٩١(  

  

  وكان مالزما حلضور اجلنائز، متواضعا، وكان يقول إين العرف رجال، كان
مسعت من كل من متضي عليه االيام يف وقت طلبه العلم، ليس له عيش إال ورق الكرنب الذي يرمي، و

  ).١(مسعت منه يف البلدان ماشيا إليهم على قدمي 
كان بقي من عقالء الناس وأفاضلهم، وكان أسلم بن عبد العزيز يقدمه على مجيع : قال ابن لبابة احلافظ

رمبا كنت أمشي معه يف أزقة قرطبة، فإذا نظر يف موضع خال : من لقيه باملشرق، ويصف زهده، ويقول



  ).٢(ج أعطاه أحد ثوبيه إىل ضعيف حمتا
كان بقي خيتم القرآن كل ليلة، يف ثالث عشرة ركعة، وكان : ، قال)٣(وذكر أبو عبيدة صاحب القبلة 

  .يصلي بالنهار مئة ركعة، ويصوم الدهر
  ).٤(وكان كثري اجلهاد، فاضال، يذكر عنه أنه رابط اثنتني وسبعني غزوة 

رحل أيب من مكة إىل : مسعت أيب يقول: رمحن بن أمحدونقل بعض العلماء من كتاب حلفيد بقي عبدال
  .بغداد، وكان رجال بغيته مالقاة أمحد بن حنبل

فلما قربت بلغتين احملنة، وأنه ممنوع، فاغتممت غما شديدا، فاحتللت بغداد، واكتريت بيتا يف : قال
  فإذا برجل يتكلم يففندق، مث أتيت اجلامع وأنا أريد أن أجلس إىل الناس، فدفعت إىل حلقة نبيلة، 

__________  
  .٦٣٠ / ٢: تذكرة احلفاظ) ١(
  .٦٣١ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر) ٢(
هو مسلم بن أمحد املعروف بصاحب القبلة، النه كان يشرق يف صالته، وكان عاملا حبركات ) ٣(

  .الكواكب وأحكامها، وكان صاحب فقه وحديث
  .٣٧٥ / ٣: نفح الطيب: حلساب والنجوم، انظروهو أول من اشتهر يف االندلس بعلم االوائل وا

  .املصدر السابق: انظر) ٤(
(*)  

)١٣/٢٩٢(  

  

  .هذا حيىي بن معني: الرجال، فقيل يل
 رجل غريب ناء عن وطنه، حيب - رمحك اهللا -: يا أبا زكريا: ففرجت يل فرجة، فقمت إليه، فقلت

  .قل: السؤال، فال تستجفين، فقال
أبو : فبعضا زكى، وبعضا جرح، فسألته عن هشام بن عمار،، فقال يلفسألت عن بعض من لقيته، 

الوليد، صاحب صالة دمشق، ثقة، وفوق الثقة، لو كان حتت ردائه كرب، أو متقلدا كربا، ما ضره شيئا 
  . غريك له سؤال- رمحك اهللا -يكفيك : خلريه وفضله، فصاح أصحاب احللقة

: أمحد بن حنبل، فنظر إيل كاملتعجب، فقال يل: احداكشف عن رجل و:  وأنا واقف على قدم-فقلت 
  .ذاك إمام املسلمني، وخريهم وفاضلهم! ومثلنا، حنن نكشف عن أمحد ؟ 

يا أبا عبد : فخرجت أستدل على مرتل أمحد بن حنبل، فدللت عليه، فقرعت بابه، فخرج إيل، فقلت
الب حديث ومقيد سنة، ومل تكن رجل غريب، نائي الدار، هذا أول دخويل هذا البلد، وأنا ط: اهللا



  .ادخل االصطوان وال يقع عليك عني: رحليت إال إليك، فقال
  .املغرب االقصى: وأين موضعك ؟ قلت: فدخلت، فقال يل

إن : بعد من إفريقية، أجوز من بلدي البحر إىل إفريقية، بلدي االندلس، قال: إفريقية ؟ قلت: فقال
  . أن أحسن عون مثلك، غري أين ممتحن مبا لعله قد بلغكموضعك لبعيد، وما كان شئ أحب إيل من

بلى، قد بلغين، وهذا أول دخويل، وأنا جمهول العني عندكم، فإن أذنت يل أن آيت كل يوم يف : فقلت
زي السؤال، فأقول عند الباب ما يقوله السؤال، فتخرج إىل هذا املوضع، فلو مل حتدثين كل يوم إال 

  .كفايةحبديث واحد، لكان يل فيه 
  .نعم، على شرط أن ال تظهر يف اخللق، وال عند احملدثني: فقال يل
  :لك شرطك، فكنت آخذ عصا بيدي، وألف رأسي خبرقة مدنسة، وآيت بابه فأصيح: فقلت
   والسؤال هناك كذلك، فيخرج إيل، ويغلق،- رمحك اهللا -االجر 

)١٣/٢٩٣(  

  

ك حىت مات املمتحن له، وويل بعده من كان على وحيدثين باحلديثني والثالثة واالكثر، فالتزمت ذل
مذهب السنة، فظهر أمحد، وعلت إمامته، وكانت تضرب إليه آباط االبل، فكان يعرف يل حق صربي، 
فكنت إذا أتيت حلقته فسح يل، ويقص على أصحاب احلديث قصيت معه، فكان يناولين احلديث مناولة 

  .خلق معه، ويقرؤه علي وأقرؤه عليه، واعتللت يف )١(
  .ذكر احلكاية بطوهلا

نقلها القاسم بن بشكوال يف بعض تآليفه، ونقلتها أنا من خط شيخنا أيب الوليد بن احلاج، وهي منكرة، 
وما وصل ابن خملد إىل االمام أمحد إال بعد الثالثني ومئتني، وكان قد قطع احلديث من أثناء سنة مثان 

ا، إىل أن مات، وملا زالت احملنة سنة اثنتني وثالثني، وهلك وعشرين، وما روى بعد ذلك وال حديثا واحد
وغريها، امتنع االمام أمحد من ) ٢(الواثق، واستخلف املتوكل، وأمر احملدثني بنشر أحاديث الرؤية 

التحديث، وصمم على ذلك، ما عمل شيئا غري أنه كان يذاكر بالعلم واالثر، وأمساء الرجال والفقه، مث 
  .، وافتخر بالرواية عنه"مسنده " منه ثالث مئة حديث، لكان طرز ا لو كان بقي مسع 

  .، وما فيهما عن أمحد كلمة"مسنده " فعندي جملدان من 
  نقلت من خط حفيده عبدالرمحن: مث بعدها حكاية أنكر منها، فقال

__________  
هذا مساعي عن فالن : لهأن يعطي الشيخ الطالب أصل مساعه، أو فرعا مقابال به، ويقول : املناولة) ١(

  .أجزت لك روايته عين، مث يبقيه معه ملكا له، أو يعريه إياه لينسخه ويقابل به: فاروه عين، أو



  .ارو عين هذا: أو يأتيه الطالب بكتاب من مساعه، فيتأمله، مث يقول
  ).١٢٤، ١٢٣: الباعث احلثيث: انظر(
  .أي رؤية املؤمنني اهللا سبحانه وتعاىل يف اآلخرة) ٢(

(*)  

)١٣/٢٩٤(  

  

أرجو : ابن أمحد بن بقي، حدثين أيب، أخربتين أمي أا رأت أيب مع رجل طوال جدا، فسألته عنه، فقال
 ونقل عبدالرمحن هذا عن جده أشياء، اهللا -) ١( عليه السالم -أن تكوين امرأة صاحلة، ذاك اخلضر 

فكان إذا صلى الصبح قرأ حزبه من : كان جدي قد قسم أيامه على أعمال الرب: أعلم بصحتها، مث قال
القرآن يف املصحف، سدس القرآن، وكان أيضا خيتم القرآن يف الصالة يف كل يوم وليلة، وخيرج كل 
ليلة يف الثلث االخري إىل مسجده، فيختم قرب انصداع الفجر، وكان يصلي بعد حزبه من املصحف 

 فيجدد الوضوء، وخيرج إليهم، -سجده الطلبة  وقد اجتمع يف م-صالة طويلة جدا، مث ينقلب إىل داره 
فإذا انقضت الدول، صار إىل صومعة املسجد، فيصلي إىل الظهر، مث يكون هو املبتدئ باالذان، مث يهبط 

مث يسمع إىل العصر، ويصلي ويسمع، ورمبا خرج يف بقية النهار، فيقعد بني القبور يبكي ويعترب، فإذا 
 ويرجع إىل بيته فيفطر، وكان يسرد الصوم إال يوم اجلمعة، غربت الشمس أتى مسجده، مث يصلي

وخيرج إىل املسجد، فيخرج إليه جريانه، فيتكلم معهم يف دينهم ودنياهم، مث يصلي العشاء، ويدخل بيته، 
  .فيحدث أهله، مث ينام نومة قد أخذا نفسه، مث يقوم

  .هذا دأبه إىل أن تويف
مع ضعيف يف مظلمة إىل إشبيلية، ومشى مع آخر إىل إلبرية، وكان جلدا، قويا على املشي، قد مشى 

  .ومع امرأة ضعيفة إىل جيان
__________  

  "البحر احمليط " قد صرح مبوت اخلضر مجهور أهل العلم فيما نقله أبو حيان يف ) ١(
وأبا طاهر منهم إبراهيم احلريب، وعبد اهللا بن املبارك، والبخاري، " االصابة " وذكر احلافظ ابن حجر يف 

  .بن العبادي، وأبا الفضل بن ناصر، وأبا بكر بن العريب وابن اجلوزي وغريهم
(*)  

)١٣/٢٩٥(  

  



  .مات سنة ثالث وسبعني ومئتني: وهم بعض الناس، وقال: قلت
  .بل الصواب أنه تويف لليلتني بقيتا من مجادى اآلخرة، سنة ست وسبعني ومئتني

  .ورخه عبد اهللا بن يونس وغريه
  .شهد سبعني غزوة: ناقبه أنه كان من كبار ااهدين يف سبيل اهللا، يقالومن م

باالسكندرية، أخربنا عبد الرمحن ين مكي يف سنة ست ) ١(أخربين حممد بن عطاء اهللا : ومن حديثه
وأربعني وست مئة، أنبأنا خلف بن عبدامللك احلافظ، أخربنا أبو حممد بن عتاب، أخربنا احلافظ أبو عمر 

ي، أخربنا حممد بن عبدامللك، حدثنا عبد اهللا بن يونس، حدثنا بقي بن خملد، حدثنا هانئ بن النمر
أين ) ٢(لوال :  قال- رضي هللا عنه -املتوكل، عن معاوية بن صاحل، عن رجل، عن جماهد، عن علي 

 -سول اهللا  مسعت ر- صلى اهللا عليه وسلم -أنسى ذكر اهللا، ما تقربت إىل اهللا إال بالصالة على النيب 
من صلى عليك عشر مرات : إن اهللا يقول! يا حممد : قال جربيل: "  يقول-صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٣" (استوجب االمان من سخطه 
  

   بن قتيبةالعالمة الكبري، ذو الفنون، أبو حممد، عبد اهللا بن مسلم*  ابن قتيبة - ١٣٨
__________  

حممد بن عطاء اهللا بن أيب منصور مظفر بن : " ، فقال١٤٢: ق: خ": مشيخته " ترمجة الذهيب يف ) ١(
  املفضل الشيخ ناصر الدين بن اخلطيب الكندي االسكندراين، شيخ متميز

  ".تويف سنة اثنيت عشرة وسبعمئة ...مولده يف أول رمضان سنة سبع وثالثني وستمئة...وقور
  .لو: يف االصل) ٢(
  .يف سنده جمهول) ٣(
  = (*)الفن : املقال الثانية: ، الفهرست١١٦: غويني للزبيديطبقات النحويني والل* 

)١٣/٢٩٦(  

  

  .املروزي، الكاتب، صاحب التصانيف: الدينوري، وقيل
  .نزل بغداد، وصنف ومجع، وبعد صيته

إسحاق بن راهويه، وحممد بن زياد بن عبيداهللا الزيادي، وزياد بن حيىي احلساين، وأيب حامت : حدث عن
  .فةالسجستاين، وطائ

ابنه القاضي أمحد بن عبد اهللا، بديار مصر، وعبيد اهللا السكري، وعبيد اهللا بن أمحد بن بكر، : حدث عنه
  .وعبد اهللا بن جعفر بن درستويه النحوي، وغريهم



  ).١(كان ثقة دينا فاضال : قال أبو بكر اخلطيب
، "مشكل القرآن " اب ، كت"املعارف " ، كتاب "غريب احلديث " ، "غريب القرآن : " ذكر تصانيفه

طبقات " ، كتاب "عيون االخبار " ، كتاب "أدب الكاتب " ، كتاب "مشكل احلدييث " كتاب 
" ، كتاب "املسائل " ، كتاب "اهلجو " ، كتاب "الفرس " ، كتاب "إصالح الغلط " ، كتاب "الشعراء 

الفقه " ، كتاب "الرؤيا " تاب ، ك"الوحش " ، كتاب "االبل " ، كتاب "امليسر " ، كتاب "أعالم النبوة 
، كتاب "أدب القاضي " ، كتاب "الصيام " ، كتاب "جامع النحو " ، كتاب "معاين الشعر " ، كتاب "
  إعراب" ، كتاب "الرد على من يقول خبلق القرآن " 

__________  
  - ١٤٣ / ٢: ، إنباه الرواة١٠٢ / ٥: ، املنتظم١٧١ - ١٧٠ / ١٠: الثالث، تاريخ بغداد= 

، ٥٠٣ / ٢: ، ميزان االعتدال٦٣٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٤٤ - ٤٢ / ٣: ، وفيات االعيان١٤٧
 ٣: ، لسان امليزان١١٦: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة٤٨ / ١١: ، البداية والنهاية٥٦ / ٢: عرب املؤلف

: ب، شذرات الذه٦٤ - ٦٣ / ٢: ، بغية الوعاة٧٦ - ٧٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٥٩ - ٣٥٧/ 
١٧٠ - ١٦٩ / ٢.  
  .١٧٠ / ١٠: تاريخ بغداد) ١(

(*)  

)١٣/٢٩٧(  

  

" ، كتاب "التسوية بني العرب والعجم " ، كتاب "االنواء " ، كتاب "القراءات " ، كتاب "القرآن 
  ).١" (االشربة 

  .وقد ويل قضاء الدينور، وكان رأسا يف علم اللسان العريب، واالخبار وأيام الناس
  ).٢(كان يرى رأي الكرامية : يهقيوقال أبو بكر الب
كان ابن قتيبة مييل إىل التشبيه : ، بال إسناد عن الدارقطين، أنه قال"مرآة الزمان ) " ٣(ونقل صاحب 

)٤.(  
  .هذا مل يصح، وإن صح عنه، فسحقا له، فما يف الدين حماباة: قلت

__________  
  .البن قتيبة حتقيق د" املعارف " انظر مقدمة كتاب ) ١(
  .روة عكاشة، وما قاله فيها عن مؤلفات ابن قتيبةث
  ). ه٢٥٥(تنسب إىل مؤسسها حممد بن كرام، املتويف سنة : الكرامية) ٢(



  . إىل التشبيه والتجسيم- فيما يؤثر عنه -وقد بدأ صفاتيا، مث غال يف إثبات الصفات، حىت انتهى فيها 
  .إنه جسم ال كاالجسام: م يف املعبود تعاىلومن بدع الكرامية قوهل": ميزانه " وقد قال املؤلف يف 

  .وللدكتورة سهيل خمتار كتاب مطبوع يف الكرامية وفلسفتهم جيدر االطالع عليه
  وانظر

 - ٣٥٣ / ٥": لسان امليزان " ، و ٢٢ - ٢١ / ٤": ميزان االعتدال " ترمجة حممد بن كرام يف 
٣٥٦.  

  .روف بسبط ابن اجلوزيهو، الشيخ يوسف قز أو غلي، أبو املظفر، املع) ٣(
  ). ه٦٥٤(املتوىف سنة 

كيف يسوغ نسبة هذا الرأي إليه، ويف كتابه الذي ألفه يف الرد على اجلهمية واملشبهة ما ينفيه عنه ) ٤(
وعدل القول يف هذه االخبار ان نؤمن مبا صح منها بنقل : ، ما نصه)٢٤٣: ص(فقد جاء فيه، ! ؟ 

لي، وأنه يعجب، ويرتل إىل السماء، وأنه على العرش استوى، الثقات هلا، فنؤمن بالرؤية، والتج
وبالنفس واليدين، من غري ان نقول يف ذلك بكيفية أو حبد، أو أن نقيس على ما جاء مما مل يأت، فنرجو 

  .أن نكون يف ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غدا إن شاء اهللا
(*)  

)١٣/٢٩٨(  

  

  .أمجعت االمة على أن القتيب كذاب:  اهللا احلاكم يقولمسعت أبا عبد: وقال مسعود السجزي
إنه ثقة : هذه جمازفة وقلة ورع، فما علمت أحدا امه بالكذب قبل هذه القولة، بل قال اخلطيب: قلت

)١.(  
ال جتوز الرواية : وقد أنبأين أمحد بن سالمة، عن محاد احلراين أنه مسع السلفي ينكر على احلاكم يف قوله

  .بةعن ابن قتي
  .ابن قتيبة من الثقات، وأهل السنة: ويقول
  .لكن احلاكم قصده الجل املذهب: مث قال
ما خيالف " مشكل احلديث " عهدي باحلاكم مييل إىل الكرامية، مث ما رأيت اليب حممد يف كتاب : قلت

  .طريقة املثبتة واحلنابلة، ومن أن أخبار الصفات متر وال تتأول، فاهللا أعلم
  حفظة، فحفظ مصنفات أبيه، وحدث ا مبصر ملا) ٢(د وكان ابنه أمح

إن والده : ويل قضاءها من حفظه، واجتمع لسماعها اخللق سنة نيف وعشرين وثالث مئة، وكان يقول
  .أبا حممد لقنه إياها



: وما أحسن قول نعيم بن محاد، الذي مسعناه بأصح إسناد عن حممد ابن إمساعيل الترمذي، أنه مسعه يقول
ه اهللا خبلقه، فقد كفر، ومن أنكر ما وصف اهللا به نفسه، فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه وال من شب

  .رسوله تشبيها
: الشورى) * [ ليس كمثله شئ: * (أراد أن الصفات تابعة للموصوف، فإذا كان املوصوف تعاىل: قلت
  ، يف ذاته املقدسة، فكذلك ]١١

__________  
  .قليلتقدم قول اخلطيب هذا قبل ) ١(
  .، اية ترمجة أبيه٤٣ / ٣" وفيات االعيان " انظر ترمجته يف ) ٢(

(*)  

)١٣/٢٩٩(  

  

  .صفاته ال مثل هلا، إذ ال فرق بني القول يف الذات والقول يف الصفات، وهذا هو مذهب السلف
عد، مات أبو حممد بن قتيبة فجاءة، صاح صيحة مسعت من ب: قال أبو احلسني أمحد بن جعفر بن املنادي

مث أغمي عليه، وكان أكل هريسة، فأصاب حرارة، فبقي إىل الظهر، مث اضطرب ساعة، مث هدأ، فما زال 
  . وذلك يف شهر رجب، سنة ست وسبعني ومئتني- ساحمه اهللا -يتشهد إىل السحر، ومات 

  .والرجل ليس بصاحب حديث، وإمنا هو من كبار العلماء املشهورين، عنده فنون مجة، وعلوم مهمة
أخربنا عبد اللطيف بن يوسف، أخربنا أمحد بن ): ١(قرأت على مسند حلب أيب سعيد سنقر بن عبد اهللا 

  املبارك املرقعايت، أخربنا جدي المي
ثابت بن بندار، أخربنا عبد اهللا بن إسحاق اللبان، يف سنة مثان وعشرين وأربع مئة، أخربنا أبو عبد اهللا 

، حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن )٣٣٤(يثم بن كليب ببخارى سنة حممد بن إسحاق احلافظ، أخربنا اهل
مسلم بن قتيبة، حدثين الزيادي، حدثين عيسى بن يونس، عن االعمش، عن أيب إسحاق، عن عبد خري، 

 -ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق من باطنها، حىت رأيت رسول اهللا : قال علي بن أيب طالب: قال
  ).٢( على قدميه  ميسح-صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  .٥٥: ق: خ: املؤلف" مشيخة " انظر ترمجته يف ) ١(
 من طريق وكيع ٩٥ / ١ وأخرجه أمحد -هو حممد بن زياد بن عبيد اهللا : ورجاله ثقات والزيادي) ٢(

 من طريق إسحاق بن ١١٤ / ١عن االعمش ذا االسناد وأخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند 
  = (*)رأيت عليا توضأ : يل حدثنا سفيان، عن ابن عبد خري، عن أبيه، قالإمساع



)١٣/٣٠٠(  

  

أنا أكثر أوضاعا من أيب عبيد، له اثنان وعشرون وضعا، ويل : مسعت ابن قتيبة يقول: قال قاسم بن أصبغ
  .سبعة وعشرون

  .وله يف الفقه كتاب، وله عن ابن راهويه شئ كثري: مث قال قاسم
ال واهللا، لقد ذاكرت الطربي، وابن سريج، وكانا : فكتابه يف الفقه كان ينفق عنه ؟ قال: غقيل البن أصب

ليس بشئ، وال كتاب أيب عبيد يف الفقه، : كيف كتاب ابن قتيبة يف الفقه ؟ فقاال: من أهل النظر، وقلت
حيح ؟ مث ، وهو أحسن كتبه، كيف بين على غري أصل، واحتج بغري ص"االموال " أما ترى كتابه يف 

ليس هؤالء هلذا، باحلرى أن تصح هلما اللغة، فإذا أردت الفقه، فكتب الشافعي وداود ونظرائهما : قاال
)١.(  

  :كنا عند ابن قتيبة، فأتوه بأيديهم احملابر، فقال: قال قاسم بن أصبغ
  .اللهم سلمنا منهم
ا هذه االوضاع، فمن أحب ؟ قالوا ليس أنا ممن حيدث، إمن:  قال- رمحك اهللا -حدثنا : فقعدوا، مث قالوا

  ما حيل لك هذا، فحدثنا مبا عندك عن إسحاق بن راهويه، فإنا ال جند فيه إال طبقتك، وأنت: له
__________  

لو ال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغسل ظهر قدميه لظننت : وقال: فغسل ظهر قدميه= 
  .أن بطوما أحق بالغسل

:  من طريق إسحاق بن يوسف، عن شريك عن السدي، عن عبد خري قال١١٦  /١وأخرجه أمحد 
هذا وضوء من مل : رأيت عليا دعا مباء ليتوضأ، فمسح به متسحا، ومسح على ظهر قدميه، مث قال

لو ال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسح ظهر قدميه رأيت أن بطوما : حيدث، مث قال
  .أحق

  .أين الذين يزعمون انه ال ينبغي الحد أن يشرب قائما ؟:  وهو قائم، مث قالمث شرب فضل وضوئه
 من طريق حفص بن غياث، عن ٢٩٢ / ١، والبيهقي ١٩٩ / ١والدارقطين ) ١٦٢(وأخرج أبو داود 

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل : االعمش، عن أيب إسحاق، عن عبد خري، عن علي رضي اهللا عنه قال
  .سح من أعاله، وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح على ظاهر خفيهاخلف أوىل بامل

" وانظر ما قاله البيهقي يف " بلوغ املرام " ، وحسنه يف ١٦٠ / ١" التلخيص " صححه احلافظ يف 
  .٢٩٢ و ٧٥ / ١" السنن 

  .١٠٢: تقدم اخلرب يف ترمجة داود بن علي، يف الصفحة) ١(
(*)  



)١٣/٣٠١(  

  

  .وثقعندنا أ
  .لست أحدث: قال

  .، لست أفعل!تسألوين أن أحدث، وببغداد مثان مئة حمدث، كلهم مثل مشاخيي : مث قال هلم
  .فلم حيدثهم بشئ

  
 بن الشيخ، االمام، احلافظ الكبري، املعمر، أبو العباس، حممد بن يونس) ١] (د * [  الكدميي - ١٣٩

  .ي السامي الكدميي البصري الضعيفموسى بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن كدمي، القرش
  .سنة مخس: ولد سنة ثالث ومثانني ومئة، وقيل

  .وهو ابن امرأة روح بن عبادة، فسمع بسبب ذلك من الكبار يف حداثته
أيب داود الطيالسي، وعبد اهللا اخلرييب، وأزهر السمان، وأيب زيد االنصاري، وروح بن عبادة، : روى عن

  . الرمحن بن محاد الشعيثي، واحلميدي، وأيب نعيم، وخلق كثريوأيب عاصم، واالصمعي، وعبد
  أبو بكر بن االنباري، وإمساعيل الصفار، وأبو بكر: حدث عنه

__________  
 / ٣: ، تاريخ بغداد٣١٤ - ٣١٢ / ٢: ، كتاب اروحني والضعفاء١٢٢ / ٨: اجلرح والتعديل* 

، ذيب ٨٧ / ٣:  اللباب٢٣ - ٢٢  /٦: ، املنتظم٣٢٦ / ١: ، طبقات احلنابلة٤٤٥ - ٤٣٥
 - ٦١٨ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٤ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٢٩٤ - ١٢٩٣: خ: الكمال
 - ٢٩١ / ٥: ، الوايف بالوفيات٧٨ / ٢: ، عرب املؤلف٧٦ - ٧٤ / ٤: ، ميزان االعتدال٦١٩
، ٢٦٦: فاظ، طبقات احل٥٤٤ - ٥٣٩ / ٩: ، ذيب التهذيب٨٢ / ١١: ، البداية والنهاية٢٩٢

  .١٩٤ / ٢: شذرات الذهب
  .وهو جد املترجم: نسبة إىل كدمي: والكدميي، بضم الكاف وفتح الدال، وسكون الياء

  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ١(
(*)  

)١٣/٣٠٢(  

  

الشافعي، وأمحد بن يوسف بن خالد، وأمحد بن الريان اللكي، وخيثمة ابن سليمان، وعثمان بن سنقة، 
  .هللا بن حمرم، وعمر بن سلم اخلتلي، وأبو بكر القطيعي، وخلق سواهموأبو عبد ا



  ).١(عندك ما ليس عندي : قال يل علي بن املديين: روى ابن خالد النصييب، عن الكدميي، قال
كتبت عن ألف شيخ ومئة وستة ومثانني، وحججت سنة ست ومئتني، فرأيت عبد : وقال الكدميي

  ).٢(الرزاق، ومل أمسع منه 
كان حممد بن يونس الكدميي حسن احلديث، حسن املعرفة، ما : مسعت أيب يقول:  عبد اهللا بن أمحدقال

  ).٣(وجد عليه إال صحبته لسليمان الشاذكوين 
خرجت أنا وعلي بن املديين وسليمان الشاذكوين نترته، ومل : حدثنا الكدميي، قال: وروى احلسن الصائغ

قعدنا، واىف ) ٤(ن االمري قد منع من اخلروج إىل الصحراء فكما يبق لنا موضع غري بستان االمري، وكا
أيها االمري : ، فأخذونا، وكنت أصغرهم، فبطحوين، وقعدوا على أكتايف، فقلت]خذوهم : فقال[ االمري 

 صلى -حدثنا احلميدي، أخربنا سفيان، عن عمرو، عن أيب قابوس، عن ابن عباس، عن النيب : امسع! 
  ).٥" (ارمحوا من يف االرض يرمحكم من يف السماء : " قال -اهللا عليه وسلم 

  .أعده: قال
__________  

  .٤٣٧ - ٤٣٦ / ٣: تاريخ بغداد) ١(
  .٤٣٧ / ٣: املصدر السابق: انظر) ٢(
  .٤٣٩ / ٣: تاريخ بغداد) ٣(
  .حني: ، هنا مبعىن"كما ) " ٤(
  = (*)والترمذي ) ٤٩٤١(وأبو داود ) ٥٩١(، واحلميدي ١٦٠ / ٢أخرجه من حديثه أمحد ) ٥(

)١٣/٣٠٣(  

  

  .أنت حتفظ مثل هذا وخترج تترته: قوموا عنه، وقال: فأعدته، فقال
  ).١(عبد اهللا بن عمرو : كذا فيه ابن عباس، وصوابه

  .أم الكدميي بوضع احلديث: قال ابن عدي
  .لعله قد وضع أكثر من ألف حديث: وقال ابن حبان
  .رهم، ترك عامة مشاخينا الرواية عنهوادعى رؤية قوم مل ي: قال ابن عدي

  ).٢(كتبنا عن الكدميي، مث بلغنا كالم أيب داود فيه، فرمينا مبا مسعنا منه : وقال أبو احلسني بن املنادي
رأيت أبا داود يطلق يف حممد بن يونس الكذب، وكان موسى بن هارون ينهى : قال أبو عبيد اآلجري

  .الناس عن السماع من الكدميي
  ).٣(إين أشهدك أن الكدميي كذاب، يضع احلديث ! اللهم : وسى، وهو متعلق بأستار الكعبةوقال م



  أنا أجاثي الكدميي بني يدي اهللا،: قال القاسم بن زكريا املطرز
__________  

 كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ٢٦٠ / ٣، واخلطيب يف تارخيه )٢٩٢٤= (
، ووافقه ١٥٩ / ٤حسن صحيح، وصححه احلاكم :  اهللا بن عمرو، وقال الترمذيأيب قابوس موىل عبد

واليب قابوس متابع رويناه : الذهيب، وصححه احلافظان العراقي وابن ناصر الدين الدمشقي، وقال االخري
يف مسندي أمحد بن حنبل وعبد بن محيد من حديث أيب خداش حبان بن زيد الشرعيب احلمصي أحد 

برقم " املعجم الكبري " بد اهللا بن عمرو مبعناه، وله شاهد من حديث جرير عند الطرباين يف الثقات عن ع
  .، والزيادة منه٤٣٩ - ٤٣٨ / ٣: تاريخ بغداد) ١(ورجاله ثقات ) ٢٥٠٢(و ) ٢٤٩٧(
  .٤٤٠ / ٣: املصدر السابق: انظر) ٢(
  .٤٤١ / ٣: املصدر السابق) ٣(

(*)  

)١٣/٣٠٤(  

  

  ).١(رسولك وعلى العلماء كان يكذب على : وأقول
  .كان ثقة، ما رأيت ناسا أكثر من جملسه: ، وقال)٢(وأما إمساعيل اخلطيب فتبارد 

  .مات الكدميي يف مجادى اآلخرة، سنة ست ومثانني ومئتني، فإن كان مولده كما مر، فقد جاوز مئة عام
  .يقع عواليه البن البخاري وحنوه

  
"  العسكري السمسار، مؤلف بو إسحاق، إبراهيم بن حرباالمام، احملدث، أ*  العسكري - ١٤٠

  ".مسند أيب هريرة 
القعنيب، وعارم، وإبراهيم بن محيد الطويل، وأيب الوليد الطيالسي، ومسدد، وعلي بن عثمان : حدث عن

الالحقي، وسهل بن عثمان، وأيب معمر املقعد، وحجاج بن منهال، ويعقوب بن كاسب، وعبيد اهللا بن 
  .لي بن حبر القطان، وعدةعائشة، وع
أبو احلسني أمحد بن سهل بن عمر بن سهل بن حبر العسكري، شيخ احلافظ أيب نعيم، وذكر : حدث عنه

  .ابن سهل أنه قدم عليهم البصرة يف سنة اثنتني ومثانني ومئتني
__________  

  .٤٤٢ / ٣: تاريخ بغداد) ١(
ليس : "  فقال- وعرض عليه شئ من حديثه - مسعت أيب: ١٢٢ / ٨": اجلرح " وقال ابن أيب حامت يف 



  ".هذا من حديث أهل الصدق 
  ".كان ثقة : فقال جبهل: " املؤلف" ميزان " يف ) ٢(
  .١٦٧٩ / ٢: كشف الظنون* 
(*)  

)١٣/٣٠٥(  

  

، عن أمحد بن حممد التيمي، أخربنا أبو علي احلداد )٢(، وعلي بن أمحد إجازة )١(أخربنا أمحد بن سالمة 
ى عشرة ومخس مئة، أخربنا أبو نعيم، أخربنا أمحد بن سهل، حدثنا إبراهيم بن حرب، حدثنا سنة إحد

  القعنيب، حدثنا ابن أيب ذئب، عن عجالن موىل املشمعل، عن أيب
  ".اركبها : "  عن ركوب البدنة، قال- صلى اهللا عليه وسلم -سئل رسول اهللا : هريرة، قال

  ).٣" (اركبها ويلك : " لقا! إا بدنة ! يا رسول اهللا : قال
حدثنا إبراهيم بن حرب، حدثنا علي بن حبر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن كثري بن زاذان، عن : وبه

لو رأيتين يا : قال يل جربيل: " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : أيب حازم، عن أيب هريرة قال
حديث " ، خمافة أن تدركه رمحة ربه فيغفر له حممد وأنا أغطه بإحدى يدي، وأدس من احلال يف فيه

  ).٤(غريب، وكثري فيه جهالة 
__________  

  .٦: ق: خ": مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ١(
 ٦٩٠(وفاته سنة : علي بن أمحد بن عبد الواحد بن أمحد، أبو احلسن املقدسي الصاحلي احلنبلي: هو) ٢(
  ).ه

  .٩٤: ق: خ: الذهيب" مشيخة " ترمجته يف 
 من طريقني، عن ابن أيب ذئب ذا ٥٠٥، و ٤٧٤، ٤٧٣ / ٢رجاله ثقات، وأخرجه أمحد ) ٣(

  .االسناد
 / ٣باب ما جيوز من اهلدي، ومن طريقه البخاري :  يف احلج٣٨٧ / ١" املوطأ " وأخرجه مالك يف 

 / ٥، والنسائي )١٧٦٠(، وأبو داود )١٣٢٢(، ومسلم ٤٥٦ / ١٠ و ٢٨٧ / ٥ و ٤٢٩، ٤٢٨
 ٢٥٤ و ٢٤٥ / ٢ عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، وأخرجه أمحد ٤٨٧ / ٢وأمحد ، ١٧٦

 ٤٣٨ / ٣، والبخاري ٢٧٨ / ٢من طريقني، عن أيب الزناد به، وأخرجه عبد الرزاق ومن طريقه أمحد 
 / ٢عن معمر، عن حيىي بن أيب كثري، عن عكرمة، عن أيب هريرة، وأخرجه عبد الرزاق ومن طريقه أمحد 

من " املسند " عن معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، وهو يف ) ٣٧٢) (١٣٢٢(، ومسلم ٣١٢



  ).٣١٠٣(، وابن ماجه ٤٨١ و ٤٧٨ و ٤٦٤ / ٢طرق أخرى عن أيب هريرة 
هو شيخ جمهول ال نعلم أحدا حدث عنه إال ما : ال أعرفه، وقال أبو حامت وأبو زرعة: قال ابن معني) ٤(

برقم " تفسريه "  عن هارون بن املغرية، عن عنبسة عنه، وأورده ابن جرير يف روى ابن محيد،
  .من طريق ابن محيد عن حكام ذا االسناد) ١٧٨٦٠(

  = (*)وذكر حنوه اهليثمي يف 

)١٣/٣٠٦(  

  

  .قريبة من البصرة: نسبة إىل مدينة عسكر مكرم: والعسكري
  

 البغدادي، مث املصيصي، اهللا بن احلسني بن جابراالمام، احملدث، أبو حممد، عبد *  املصيصي - ١٤١
  .الثغري، البزاز

هوذة، وعفان، وموسى بن داود، وآدم، وأيب اليمان، وسعيد بن أيب مرمي، : حدث بدمشق وبالثغور عن
  .وعبد اهللا بن جعفر الرقي، وحممد بن سابق، واحلسن االشيب، وعلي بن عياش وخلق

  .وكان صاحب رحلة وفضل
  ن حذمل، وخيثمة، وحممد بن حممد بن أيب حذيفة، وأبواب: روى عنه

__________  
، وفيه قيس بن الربيع وثقه "االوسط " رواه الطرباين يف :  عن أيب هريرة وقال٣٦ / ٧" امع = " 

  .الطني االسود واحلمأة، وهو حال البحر: شعبة والثوري، وضعفه مجاعة، واحلال
ق حممد بن جعفر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، وعطاء بن  من طري٣٤٠ و ٢٤٠ / ١وأخرجه أمحد 

إن : " قال: رفعه أحدمها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال
  ".جربيل كان يدس يف فم فرعون الطني خمافة أن يقول ال إله إال اهللا 

 من طريق ٤٣٠ / ٢رده ابن كثري يف تفسريه بنحوه عن شعبة مرفوعا، وأو) ٢٦١٨(ورواه الطيالسي 
من ) ١٧٨٥٨(أيضا، وابن جرير أيضا برقم ) ٣١٠٨(وقد رواه أبو عيسى الترمذي : الطيالسي، وقال

املستدرك " حسن غريب صحيح، ورواه احلاكم يف : غري وجه عن شعبة به، فذكر مثله، وقال الترمذي
ني ومل خيرجاه إال أن أكثر أصحاب شعبة هذا حديث صحيح على شرط الشيخ: ، وقال٣٤٠ / ٢" 

، وابن جرير )٣١٠٧(، والترمذي ٣٠٩ و ٢٤٥ / ١أوقفوه على ابن عباس، وأخرجه أمحد 
من طريق محاد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن ) ١٧٨٦١(

  حسنهحديث حسن، ولعله : عباس، وعلي بن زيد ضعيف، ومع ذلك فقد قال الترمذي



  .بالطريق السابقة
 / ٣: ، لسان امليزان٤٠٨ / ٢:  أ، ميزان االعتدال٧١ - ب ٧٠ / ٩: خ: تاريخ ابن عساكر* 

  .٣٧٠ - ٣٦٩ / ٧: ، ذيب بدران٢٧٣ - ٢٧٢
: بكسر امليم والصاد املشددة، وياء ساكنة، وكسر الصاد الثانية املخففة، نسبة إىل مصيصة: واملصيصي

  .٢: ، ت٨: ص: انظر
  . هذا الكتابمن
(*)  

)١٣/٣٠٧(  

  

  .أبو القاسم الطرباين: عوانة احلافظ، وأبو امليمون راشد، وأمحد بن عيسى السكني، وخلق آخرهم
  .كان يقلب االخبار ويسرقها، ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد: قال ابن حبان

  .تويف بعد الثمانني ومئتني: قلت
  

 بن خالد البصري، الضرير ، أبو العيناء، حممد بن القاسمالعالمة، االخباري*  أبو العيناء - ١٤٢
  .الندمي

  .ولد باالهواز، ونشأ بالبصرة
  .أيب عبيدة، وأيب زيد، وأيب عاصم النبيل، واالصمعي: وأخذ عن

  .احلكيمي، وأبو بكر الصويل، وأبو بكر االدمي، وأمحد بن كامل، وابن جنيح، وآخرون: وعنه
  ).١(ليس بالقوي : قال الدارقطين

  ).٢(أضر أبو العيناء وله أربعون سنة، وكان خيضب باحلمرة 
__________  

 / ٣: الفن الثاين، تاريخ بغداد: املقالة الثالثة: ، الفهرست٤١٦ - ٤١٥: طبقات الشعراء البن املعتز* 
  :، معجم االدباء١٦٠ - ١٥٦ / ٥: ، املنتظم١٧٩ - ١٧٠
: ، عرب املؤلف١٣ / ٤: ، ميزان االعتدال٣٤٨ - ٣٤٣ / ٤: ، وفيات االعيان٣٠٦ - ٢٨٦ / ١٨
، البداية )٢٨٢(، وفيه وفاته ٣٤٤ - ٣٤١ / ٤: ، الوايف بالوفيات)٢٨٢(، أخبار سنة ٦٩ / ٢

  .١٨٢ - ١٨٠ / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٦ - ٣٤٤ / ٥: ، لسان امليزان٧٣ / ١١: والنهاية
  .١٧٢ / ٣: تاريخ بغداد: انظر) ١(



  .٢٨٩ / ١٨: معجم االدباء) ٢(
(*)  

)١٣/٣٠٨(  

  

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة ثالث ومثانني ومئتني، وقد جاوز التسعني
  .قلما روى من املسندات، ولكنه كان ذا ملح ونوادر وقوة ذكاء

  .سرق محاري: ما أخرك عنا ؟ قال: قال له الوزير أبو الصقر
  .مل أك مع اللص فأخربك: وكيف سرق ؟ قال: قال
أخرين عن السرى قلة يساري، وكرهت ذلة العواري، ونزق املكاري : غريه ؟ قالفهال جئت على : قال

)١.(  
  .عاش اثنتني وتسعني سنة: وقيل

  
احلافظ االمام، : ابن هالل بن عمر بن هالل بن أيب عطية) ٢] (س  * [  هالل بن العالء- ١٤٣

  .رقي االديبالصدوق، عامل الرقة، أبو عمر الباهلي، موىل قتيبة بن مسلم، االمري ال
أباه أبا حممد العالء، وحجاج بن حممد االعور، وحممد بن مصعب القرقساين، وحسني بن عياش، : مسع

  .وعبد اهللا بن جعفر الرقي، وأبا جعفر النفيلي، وخلقا سواهم
  النسائي، وخيثمة بن سليمان، وأبو بكر النجاد، والعباس: حدث عنه

__________  
  وكرهت ذل املكاري، ومنة: " ، وفيه٢٩٤ - ٢٩٣ / ١٨: املصدر السابق) ١(

  ".العواري 
: خ: ، ذيب الكمال٢٩٤ / ١٩: ، معجم االدباء٣٩٥ / ١: ، طبقات احلنابلة١٦٠: تاريخ الرقة* 

، ٦١٣ - ٦١٢ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٢٥ - ١٢٤ / ٤: خ: ، تذهيب الكمال١٤٥٢ - ١٤٥١
 - ٢٦٤: ، طبقات احلفاظ٨٤ - ٨٣ / ١١ :، ذيب التهذيب٣١٦ - ٣١٥ / ٤: ميزان االعتدال

، شذرات ٤١٢: أبو عمرو، خالصة تذهيب الكمال: ، وكنيته فيه٣٢٩ / ٢: ، بغية الوعاة٢٦٥
  .١٧٦ / ٢: الذهب

  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ٢(
(*)  

)١٣/٣٠٩(  



  

  .ابن حممد الرافقي، وحممد بن أيوب الصموت، وعدة
  .ليس به بأس: قال النسائي

  ).١(الريب منه، أو من أبيه : ديث منكرة عن أبيه، وال أدريروى أحا
  .تويف يوم عيد النحر، سنة مثانني ومئتني: قيل

  .مات يف ربيع االول، سنة إحدى ومثانني ومئتني: وقيل
فيا ليته من وقفة العرض يسلم * سيبلى لسان كان يعرب لفظه : وله شعر رائق، الئق بكل ذائق، فمنه

: وما ضر ذا تقوى لسان معجم وله مما رواه عنه خيثمة بن سليمان* إن مل يكن تقى وما تنفع اآلداب 
وقد * إن بر عندك فيما قال أو فجرا فقد أطاعك من أرضاك ظاهره * اقبل معاذير من يأتيك معتذرا 

  .أجلك من يعصيك مستترا وكان من أبناء التسعني
  .وقع لنا مجلة من حديثه

  
  :ومات أخوه

  .، كالرقة وغريها يف سنة ست وسبعني ومئتني، على القضاءقاضي ديار مضر*  العالء  أمحد بن- ١٤٤
  .عبد اهللا بن جعفر، وعبيد بن جناد: حدث عن

  .ابن حذمل، وخيثمة بن سليمان، وأبو امليمون البجلي، وعدة: وعنه
__________  

  .٣١٦ / ٤: ميزان االعتدال) ١(
  .١٦٠: تاريخ الرقة* 
(*)  

)١٣/٣١٠(  

  

  . بن الوليد بن برد االنطاكياالمام، الثبت، الرحال، أبو الوليد، حممد بن أمحد*  االنطاكي - ١٤٥
رواد بن اجلراح، واهليثم بن مجيل، وحممد بن كثري الصنعاين، وحممد بن عيسى بن الطباع، : حدث عن

  .ومجاعة
  .أمحد بن املنادي، وإمساعيل الصفار، وأبو بكر الشافعي، وآخرون: وعنه
  .ه الدارقطينوثق

  .حج، وقدم، فمات يف سنة مثان وسبعني ومئتني بأنطاكية، من أبناء التسعني



  
الشيخ، االمام، الصادق، حمدث الشام، أبو زرعة، ) ١] (د * * [  أبو زرعة الدمشقي - ١٤٦

 الدمشقي، وكانت داره عند - بنون - بن عبد اهللا بن صفوان بن عمرو النصري عبدالرمحن بن عمرو
  .اجلابيةباب 

__________  
  :، املنتظم٣٦٨ - ٣٦٧ / ١: ، تاريخ بغداد١٨٤ - ١٨٣ / ٧: اجلرح والتعديل* 
  .٩٠ / ١: ، اللباب١٢١ / ٥

  .بلدة من ثغور الشام: نسبة إىل أنطاكية: واالنطاكي، بفتح االلف، وسكون النون
 / ١٠: خ: بن عساكر، تاريخ ا٢٠٦ - ٢٠٥ / ١: ، طبقات احلنابلة٢٦٧ / ٥: اجلرح والتعديل* * 
، ذيب ٦٦ - ٦٥ / ٢: ، عرب املؤلف٦٢٥ - ٦٢٤ / ٢:  ب، تذكرة احلفاظ٣٣ - ب ٣٢

: ، شذرات الذهب٢٦٦: ، طبقات احلفاظ٨٧ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٣٧ - ٢٣٦ / ٦: التهذيب
١٧٧ / ٢.  
  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ١(

(*)  

)١٣/٣١١(  

  

  .ولد قبل املئتني
 نعيم الفضل بن دكني، وهوذة بن خليفة، وعفان بن مسلم، وأيب مسهر الغساين، وأمحد أيب: وروى عن

بن خالد الوهيب، وسليمان بن حرب، وعلي بن عياش، وأيب اليمان احلكم بن نافع، وأيب بكر احلميدي، 
ن وأيب غسان النهدي، وسعيد بن سليمان سعدويه، وعبد الغفار بن داود، وأيب اجلماهر حممد بن عثما

، وسعيد بن منصور، وسليمان بن داود اهلامشي، وأمحد )١(التنوخي، وإسحاق بن إبراهيم الفراديسي 
بن حنبل، وحيىي بن معني، وهشام بن عمار، وحيىي بن صاحل الوحاظي، وخلق كثري بالشام والعراق 

  .واحلجاز
  .ومجع وصنف، وذاكر احلفاظ، ومتيز، وتقدم على أقرانه، ملعرفته وعلو سنده

، ويعقوب الفسوي، وأمحد بن املعلى القاضي، وأبو بكر بن أيب داود، "سننه " أبو داود يف : حدث عنه
  ، وأبو احلسن بن جوصا، وحيىي بن صاعد، وأبو العباس)٢(وإسحاق بن أيب الدرداء الصرفندي 

وي، وأبو االصم، وأبو احلسن بن حذمل، وأبو يعقوب االذرعي، وعلي بن أيب العقب، وأبو جعفر الطحا
  .القاسم الطرباين، وخلق كثري



  ، عن أيب املكارم أمحد بن حممد، عن عبد)٣(أنبأنا أمحد بن سالمة 
__________  

باب الفراديس، : موضع بدمشق، وهلا باب يقال له: نسبة إىل الفراديس: الفراديسي، بفتح الراء) ١(
  .وي ويقع مشال اجلامع االم- اليوم -وهو املعروف بباب العمارة 

من قرى صور على : نسبة إىل صرفندة: الصرفندي، بفتح الصاد والراء والفاء، وسكون النون) ٢(
  .الساحل الشامي

  ).اللباب(
  .٦: ق: خ": مشيخته : " ترمجه املؤلف يف) ٣(

(*)  

)١٣/٣١٢(  

  

عة، حدثنا الغفار بن حممد بن شريويه، أخربنا أبو بكر احلريي، حدثنا أبو العباس االصم، حدثنا أبو زر
دخلت املسجد وأبو هريرة خيطب الناس : أمحد بن خالد، حدثنا ابن إسحاق، عن عياض بن دينار، قال

أول زمرة : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال أبو القاسم : خليفة ملروان أيام احلج، يف يوم اجلمعة، فقال
  ).١" ( أشد جنوم السماء إضاءة تدخل اجلنة من أميت على صورة القمر ليلة البدر، مث اليت تليها على

، كتبت عنه أنا وأيب، وكان ثقة ]رفيق أيب، و [ كان أبو زرعة الدمشقي : قال عبدالرمحن بن أيب حامت
  ).٢(صدوقا 

  ).٣(أعجب أبو مسهر مبجالسيت إياه صغريا : مسعت أبا زرعة يقول: قال أبو امليمون بن راشد
هو شيخ :  أمحد بن أيب احلواري أبا زرعة الدمشقي، فقالذكر: حدثنا أيب، قال: وقال ابن أيب حامت

  .الشباب
  ).٤(صدوق : وسئل أيب عنه، فقال
__________  

   من طريق يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق٢٥٧ / ٢رجاله ثقات، وأخرجه أمحد ) ١(
 بدء  يف٢٣٢ / ٦وأخرجه البخاري ...مسعت أبا هريرة: حدثين عياض بن دينار الليثي وكان ثقة قال

باب ما جاء يف صفة اجلنة من طريق أيب اليمان، أخربنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن االعرج، : اخللق
من طريقني عن ...يف اجلنة باب أول زمرة يدخلون اجلنة) ٢٨٣٤(وأخرجه مسلم ...عن أيب هريرة

عن ) ٤٣٣٣(وابن ماجة ) ١٥) (٢٨٣٤(أيوب، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، وأخرجه أيضا 
من طريقني عن أيب معاوية، عن ) ١٦(عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، وأخرج أيضا 



من طريق سويد بن نصر، عن عبد ) ٢٥٣٧(االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، وأخرجه الترمذي 
 / ٢من حديث أيب هريرة " املسند " اهللا بن املبارك، عن معمر، عن مهام بن منبه عن أيب هريرة وهو يف 

  .٥٠٧ و ٥٠٤ و ٥٠٢ و ٤٧٣ و ٣١٦ و ٢٥٣ و ٢٣٢ و ٢٣٠
  .٢٦٧ / ٥: اجلرح والتعديل) ٢(

  .والزيادة منه
  .٦٢٤ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٣(
  .٢٦٧ / ٥: اجلرح والتعديل) ٤(

(*)  

)١٣/٣١٣(  

  

جبهم علم أيب زرعة، ، وملا قدم أهل الري إىل دمشق، أع)١(مفيد يف جملد " تاريخ " اليب زرعة : قلت
  .بكنيته) ٢(فكنوا صاحبهم احلافظ عبيد اهللا بن عبد الكرمي 

، أخربنا ابن خليل، أخربنا حممد بن إمساعيل الطرسوسي، وأنبأين أمحد بن أيب )٣(أخربتنا خنوة بنت حممد 
محد، حدثنا اخلري، عن الطرسوسي، أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا سليمان بن أ

ذكروا : قلت البن عباس: قال طاووس: أبو زرعة، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري، قال
اغتسلوا يوم اجلمعة، واغسلوا رؤوسكم، وإن مل تكونوا : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -أن رسول اهللا 

  ".جنبا، وأصيبوا من الطيب 
  ).٤( أدري فال: فنعم، وأما الطيب: أما الغسل: فقال

__________  
  .شكر اهللا بن نعمة اهللا القوجاين: وقد طبعه جممع اللغة العربية بدمشق، يف جملدين، بتحقيق) ١(
  ).٤٨: (، برقم)٦٥: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢(
هي خنوة بنت حممد بن عبد القاهر بن هبة اهللا، : " ، فقال١٧٣: خ": مشيخته " ترمجها املؤلف يف ) ٣(

مد النصيبية، مث احللبية، نزيلة محاة، مولدها بطريق مكة يف سنة أربع وثالثني وستمئة، ومسعت من أم حم
احلافظ ابن خليل، وما أظن روى عنه امرأة سواها، وكانت زوجة ناظر اجليش عز الدين بن قرناص 

  .احلموي
  ".ماتت يف مجادى االوىل سنة تسع عشرة وسبع مئة 

  . اجلمعةيف) ٨٨٤(أخرجه البخاري ) ٤(
 / ٢وقد روى التطيب يوم اجلمعة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم سلمان الفارسي أخرجه البخاري 



ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر ما استطاع : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ، ولفظه٣٠٩، ٣٠٨
 مث يصلي ما كتب له، مث من الطهر، ويدهن من دهنه أو ميس من طيب بيته مث خيرج فال يفرق بني اثنني،

  ".ينصت إذا تكلم االمام إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة االخرى 
قال رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة قاال) ٣٤٣(، وأبو داود ٨١ / ٣واخرجه أمحد 

، من اغتسل يوم اجلمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده: " صلى اهللا عليه وسلم
مث أتى اجلمعة فلم يتخط أعناق الناس، مث صلى ما كتب اهللا له، مث أنصت إذا خرج إمامه حىت يفرغ من 

  .، ووافقه الذهيب٢٨٣ / ١، وصححه احلاكم "صالته، كانت كفارة ملا بينها وبني مجعته اليت قبلها 
(*)  

)١٣/٣١٤(  

  

  .أخرجه البخاري، عن أيب اليمان
مسعت مجاعة :  قال- يعين والد متام -رأت يف كتاب أيب احلسني الرازي ق: قال أبو القاسم بن عساكر

  ملا اتصل اخلرب بأيب أمحد الواثق، أن: قالوا
أمحد بن طولون قد خلعه بدمشق، أمر بلعن أمحد بن طولون على املنابر، فلما بلغ أمحد، أمر بلعن املوفق 

 يعين من والية -ن القاضي ممن خلع املوفق على املنابر مبصر والشام، وكان أبو زرعة حممد ابن عثما
حنن أهل الشام، حنن أهل صفني، وقد كان فينا :  ولعنه، ووقف عند املنرب بدمشق، ولعنه، وقال-العهد 

 يعين أبا -من حضر اجلمل، وحنن القائمون مبن عاند أهل الشام، وأنا أشهدكم أين قد خلعت أبا أمحق 
  .ع، فالعنوه، لعنه اهللا كما خيلع اخلامت من االصب-أمحد 

) ١(ملا رجع أمحد بن املوفق من وقعة الطواحني : وحدثين إبراهيم بن حممد بن صاحل، قال: قال الرازي
 يعين بعد موت أبيه أمحد، وذلك يف سنة إحدى -إىل دمشق، من حماربة مخارويه بن أمحد بن طولون 

  .يك ممن كان يبغضنا فليحملانظر ما انتهى إل:  قال اليب عبد اهللا الواسطي-وسبعني 
فحمل يزيد بن عبد الصمد، وأبو زرعة الدمشقي، والقاضي أبو زرعة بن عثمان، حىت صاروا م 

 يسري يوما، إذ بصر مبحامل هؤالء، فقال - وهو املعتضد -مقيدين إىل أنطاكية، فبينا أمحد بن أيب املوفق 
  .أهل دمشق: من هؤالء ؟ قال: للواسطي

  .ياء هم ؟ إذا نزلت فاذكرين مويف االح: قال
فلما نزل، أحضرنا بعد أن فكت القيود، وأوقفنا : فحدثنا أبو زرعة الدمشقي، قال: قال ابن صاحل

  قد نزعت أبا: أيكم القائل: مذعورين، فقال
__________  



  .٤١٥ - ٤١٤ / ٧: الكامل البن االثري: انظر) ١(
(*)  

)١٣/٣١٥(  

  

، وأما ابن عبد )٢(فأبلست : ، فأما أنا)١(ىت خيل إلينا أننا مقتولون فربت ألسنتنا ح: أمحق ؟ قال
  .أصلح اهللا االمري: فخرس، وكان متتاما، وكان أبو زرعة القاضي أحدثنا سنا، فقال: الصمد

  :فالتفت إليه الواسطي، فقال
  .أمسك حىت يتكلم أكرب منك

: تكلم: ا رجل متكلم يتكلم عنا، قالهذ! أصلحك اهللا : ماذا عندكم ؟ فقلنا: مث عطف علينا، وقال
  .واهللا ما فينا هامشي، وال قرشي صحيح، وال عريب فصيح، ولكن قوم ملكنا حىت قهرنا: فقال

 يف السمع والطاعة، يف املنشط واملكره، - صلى اهللا عليه وسلم -وروى أحاديث كثرية عن النيب 
أصلح اهللا :  اليت نطالب خبزيها، مث قالوأحاديث يف العفو واالحسان، وكان هو الذي تكلم بالكلمة

االمري، وأشهدك أن نسواين طوالق، وعبيدي أحرار، ومايل حرام إن كان يف هؤالء القوم أحد قال هذه 
  .الكلمة، ووراءنا عيال وحرم، وقد تسامع الناس الكنا، وقد قدرت، وإمنا العفو بعد املقدرة

  .ال كثر اهللا يف الناس مثلهمأطلقهم، ! يا أبا عبد اهللا : فقال للواسطي
فأطلقنا، فاشتغلت أنا ويزيد بن عبد الصمد عند عثمان بن خرزاذ يف نزه أنطاكية وطيبها ومحاماا، 

  .وسبق أبو زرعة القاضي إىل محص
سنة : مات أبو زرعة النصري سنة إحدى ومثانني ومئتني، وغلط من قال: قال ابن زبر والدمشقيون

  .مثانني
__________  

  ".مقتولني : " يف االصل) ١(
اليائس املنقطع رجاؤه، ولذلك قيل للذي يسكت عن : االنكسار واحلزن، واملبلس: االبالس) ٢(

  .قد أبلس: انقطاع حجته وال يكون عنده جواب
(*)  

)١٣/٣١٦(  

  



 بن  بن املسيباالمام، احلافظ، احملدث، اجلوال، املكثر، أبو حممد، الفضل بن حممد*  الشعراين - ١٤٧
، صاحب اليمن، الذي أسلم بكتاب رسول اهللا )١(موسى بن زهري بن يزيد بن كيسان بن امللك باذان 

  . اخلراساين النيسابوري الشعراين- صلى اهللا عليه وسلم -
  عرف بذلك لكونه كان يرسل شعره، وهو من قرية

  .من معاملة بيهق: ريوذ
  . وسعيد بن عفري، وطبقتهمسعيد بن أيب مرمي، وعبد اهللا بن صاحل،: مسع مبصر
  .سليمان بن حرب، وسهل بن بكار، وقيس ابن حفص، وعدة: وبالبصرة
  .أمحد بن يونس، ووضاح بن حيىي، وضرار بن صرد: وبالكوفة
  .قالون، وإمساعيل بن أيب أويس، وإسحاق الفروي: وباملدينة
  .أبا توبة الربيع بن نافع: وحبلب
  .حيوة بن شريح: وحبمص
  .يد بن داودسن: وبالثغر

  .حيىي بن حيىي التميمي، وابن راهويه: وخبراسان
  .أبا جعفر النفيلي: عمرو بن عون وحبران: وبواسط
  .بعلي بن املديين، وابن معني: وخترج

  .وبرع يف هذا الشأن، وسأل أمحد بن حنبل
  .وأخذ اللغة عن ابن االعرايب

  .وتال على خلف بن هشام، وقدم بعلم جم
  ة، وأبو العباس الثقفي، واملؤمل بنابن خزمي: حدث عنه

__________  
، ميزان ٦٢٧ - ٦٢٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٩٩ / ٢: ، اللباب١٥٦ - ١٥٥ / ٥: املنتظم* 

 - ١٧٩ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٦: ، طبقات احلفاظ٦٩ / ٢: ، عرب املؤلف٣٥٨ / ٣: االعتدال
١٨٠.  

  .ط(، ٦٩ / ١: السرية النبوية البن هشام: انظر) ١(
  ).، تراث االسالم١٩٥٥ثانية، مصر 

(*)  

)١٣/٣١٧(  

  



احلسن، وأبو عمرو أمحد بن حممد احلريي، وأبو حامد بن الشرقي، وحممد بن هانئ، شيخ احلاكم، وأبو 
منصور حممد بن القاسم العتكي، وعلي بن محشاذ، وحممد بن يعقوب الشيباين، وحممد بن املؤمل 

  لصيدالين، وحفيده إمساعيل بن، وأمحد بن إسحاق ا)١(املاسرجسي 
  .حممد بن الفضل، وعدة

  .ومجع وصنف
، وعن سنيد "تارخيه " قرأ القرآن على خلف، وعنده عن أمحد ابن حنبل ): ١(قال أبو نصر بن ماكوال 

  ".تفسريه " املصيصي 
  ).٣(تكلموا فيه : قال عبدالرمحن بن أيب حامت

  .لتشيعصدوق غال يف ا: وقال أبو عبد اهللا بن االخرم
  .- رضوان اهللا عليه -مل أر خالفا بني االئمة الذين مسعوا منه يف ثقته وصدقه : قال احلاكم

وكان أديبا فقيها، عاملا عابدا، كثري احللة يف طلب احلديث، فهما، عارفا بالرجال، تفرد برواية كتب مل 
" عن خلف، و " القراءات "  و عن سنيد،" التفسري " عن أمحد، و " التاريخ الكبري : " يروها أحد بعده

  .عن نعيم بن محاد" الفنت " عن إبراهيم احلزامي، و " املغازي " عن حيىي بن أكثم، و " التنبيه 
  .تويف جدي الفضل يف احملرم سنة اثنتني ومثانني: مسعت إمساعيل بن حممد يقول

__________  
وهو جد أيب علي : ة إىل ما سرجسنسب: املاسرجسي، بفتح السني، وسكون الراء، وكسر اجليم) ١(

  .احلسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري
  ).اللباب(
  .٥٧١ / ٤: االكمال) ٢(

  .وللخرب تتمة فيه، فلينظر هناك
  .٦٩ / ٧: اجلرح والتعديل) ٣(

(*)  

)١٣/٣١٨(  

  

ديث، إال ما بقي يف الدنيا مدينة مل يدخلها الفضل يف طلب احل: كنا نقول: ومسعت حممد بن املؤمل يقول
  .االندلس

  مسعت حممد بن القاسم العتكي، مسعت الفضل الشعراين،
  .القرآن خملوق: من قال: مسعت حيىي بن أكثم يقول



  .يستتاب، فإن تاب، وإال ضربت عنقه
  .كان ابن خزمية يتوىل االنتخاب على الفضل بن حممد: وقال ابن االخرم

ثقة مأمون، مل يطعن يف حديثه حبجة : مد، فقالسألت احلاكم عن الفضل بن حم: وقال مسعود السجزي
)١.(  

  .وأما احلسني القباين فرماه بالكذب، فبالغ
  

، الناقد، شيخ تلك االمام، العالمة، احلافظ: عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد*  الدارمي - ١٤٨
  .يفالكبري والتصان" املسند " الديار، أبو سعيد، التميمي، الدارمي، السجستاين، صاحب 

  .ولد قبل املئتني بيسري، وطوف االقاليم يف طلب احلديث
  أبا اليمان، وحيىي بن صاحل الوحاظي، وسعيد بن أيب: ومسع

__________  
  .٦٢٧ / ٢: تذكرة احلفاظ) ١(
 - أ ٤٩ / ١١: خ: ، تاريخ ابن عساكر٢٢١ / ١: ، طبقات احلنابلة١٥٣ / ٦: اجلرح والتعديل* 

 - ٣٠٥ / ٢: ، طبقات السبكي٦٤ / ٢: ، عرب املؤلف٦٢٢ - ٦٢١ / ٢:  أ، تذكرة احلفاظ٥٠
  .١٧٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٤: ، طبقات احلفاظ٦٩ / ١١: ، البداية والنهاية٣٠٦

(*)  

)١٣/٣١٩(  

  

مرمي، ومسلم بن إبراهيم، وعبد الغفار بن داود احلراين، وسليمان بن حرب، وأبا سلمة التبوذكي، 
 بن صاحل، كاتب الليث، وحممد بن كثري، ومسدد بن مسرهد، وأبا توبة ونعيم بن محاد، وعبد اهللا

  احلليب، وعبد اهللا
ابن رجاء الغداين، وأبا جعفر النفيلي، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وعلي بن املديين، وإسحاق بن 

 الربيع الزهراين، راهويه، وفروة بن املغراء، وأبا بكر بن أيب شيبة، وحيىي احلماين، وسهل بن بكار، وأبا
وحممد بن املنهال، واهليثم بن خارجة، وخلقا كثريا، باحلرمني والشام، ومصر والعراق، واجلزيرة وبالد 

  .العجم
  .، روينامها"الرد على اجلهمية " ، وكتابا يف )١" (الرد على بشر املريسي " وصنف كتابا يف 

  . زمانه، وكان هلجا بالسنة، بصريا باملناظرةوأخذ علم احلديث وعلله عن علي وحيىي وأمحد، وفاق أهل
، ومؤمل بن احلسني، وأمحد )٢(أمحد بن حممد احلريي، وحممد بن إبراهيم الصرام : أبو عمرو: حدث عنه



  بن حممد بن االزهر،
__________  

  .رد فيه على بشر بن غياث املريسي، وهو من أصحاب الرأي) ١(
  .مه إىل االشتغال بالكالم، وغال يف القول خبلق القرآندرس الفقه على أيب يوسف، واجته اهتما

وكتابه هذا يعد من أجل الكتب املصنفة يف باا وأنفعها، إال أنه اشتمل على الفاظ منكرة أطلقها على 
  ). وما بعدها٣٧٩: ص(اهللا، كاجلسم، واحلركة، واملكان، واحليز، 

 وأمسائه اليت كان يبالغ بشر املريسي يف دعاه إليها عنف الرد، وشدة احلرص على إثبات صفات اهللا
نفيها، وكان االجدر به أن ال يتفوه ا، وينهج منهج السلف يف االقتصار على إثبات ما ورد يف كتاب 

  .اهللا والسنة الصحيحة يف باب الصفات
وت عنها فيه حبوث عجيبة مع املريسي يبالغ فيها يف االثبات، والسك: قال االمام الذهيب يف هذا الكتاب

  .أشبه مبنهج السلف يف القدمي واحلديث
  .وهو الذي تنعل به اخلفاف: نسبة إىل بيع الصرم: بفتح الصاد والراء املشددة: الصرام) ٢(
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/٣٢٠(  

  

وحممد بن يوسف اهلروي، وأبو إسحاق بن ياسني، وحممد بن إسحاق اهلروي، وأمحد بن حممد بن 
وأبو النضر حممد بن حممد الطوسي الفقيه، وحامد الرفاء، وأمحد بن حممد ، )١(عبدوس الطرائفي 

  .العنربي، وأبو الفضل يعقوب القراب، وخلق كثري من أهل هراة، وأهل نيسابور
ما رأينا : مسعت حممد بن العباس الضيب، مسعت أبا الفضل يعقوب بن إسحاق القراب يقول: قال احلاكم

عثمان مثل نفسه، أخذ االدب عن ابن االعرايب، والفقه عن أيب يعقوب مثل عثمان بن سعيد، وال رأى 
  ).٢(البويطي، واحلديث عن ابن معني وابن املديين، وتقدم يف هذه العلوم، رمحه اهللا 

ما رأيت يف احملدثني مثل حممد بن حيىي وعثمان بن سعيد، ويعقوب الفسوي : وقال أبو حامد االعمشي
)٣.(  

هل رأيت أفضل من عثمان بن سعيد الدارمي : قلت اليب الفضل القراب: ن أيب ذهلوقال أبو عبد اهللا ب
نعم، إبراهيم احلريب، وقد كنا يف جملس الدارمي غري مرة، ومر به االمري عمرو : ؟ فأطرق ساعة، مث قال

  ).٤(ومل يزد على رد السالم ...وعليكم، حدثنا مسدد: بن الليث، فسلم عليه، فقال
  -ملا أردت اخلروج إىل عثمان بن سعيد : الطرائفيقال ابن عبدوس 



__________  
  .االشياء احلسنة املتخذة من اخلشب: نسبة إىل بيع الطرائف وشرائها، وهي: الطرائفي) ١(
  ).اللباب(
  . ب٤٩ / ١١: خ: تاريخ ابن عساكر) ٢(
  .٦٢٢ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٣(
  . ب٤٩ / ١١: خ: تاريخ ابن عساكر: انظر) ٤(

(*)  

)١٣/٣٢١(  

  

 أتيت ابن خزمية، فسألته أن يكتب يل إليه، فكتب إليه، فدخلت هراة يف ربيع االول، -يعين إىل هراة 
مىت ! يا فىت : سنة مثانني ومئتني، فأوصلته الكتاب، فقرأه، ورحب يب، وسأل عن ابن خزمية، مث قال

  .غدا: قدمت ؟ قلت
  ).١( حىت تقدم غدا فارجع اليوم، فإنك مل تقدم بعد،! يا بين : قال

أتاين حممد بن احلسني السجزي، : مسعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قال أمحد بن حممد بن االزهر
إم جييؤوين، فيسألوين أن ! يا أبا سعيد : وكان قد كتب عن يزيد بن هارون، وجعفر بن عون، فقال

  .أحدثهم، وأنا أخشى أن ال يسعين ردهم
من سئل عن علم، فكتمه، أجلم بلجام من نار : " - صلى اهللا عليه وسلم -النيب لقول : ومل ؟ قال: قلت
) "٢.(  

  ).٣( عن علم تعلمه، وأنت ال تعلمه - صلى اهللا عليه وسلم -إمنا قال رسول اهللا : فقال
قد نويت أن ال أحدث عن أحد أجاب إىل : مسعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قال يعقوب القراب

  .خلق القرآن
  .فتويف قبل ذلك: قال
  .من أجاب تقية، فال بأس عليه، وترك حديثه ال ينبغي: قلت
  كان عثمان الدارمي جذعا يف أعني املبتدعة، وهو الذي قام: قلت

__________  
يا بين فارجع إليهم، فإنك تقدم غدا، فسودت، : قال: "  ؟٥٠ / ١١: خ: تاريخ ابن عساكر: يف) ١(

بين، فإين أقمت يف بلدكم سنتني، فكان مشاخيكم إذ ذاك حيتملون عين مثل هذا ال ختجل يا : مث قال يل
."  



، ٤٩٥ و ٣٥٣ و ٣٤٤ و ٣٠٥ و ٢٦٣ / ٢حديث صحيح أخرجه من حديث أيب هريرة أمحد ) ٢(
  يف) ٢٦٥١(باب كراهية منع العلم، والترمذي : يف العلم) ٣٦٥٨(وأبو داود 

وحسنه الترمذي، وصححه ابن ) ٢٦٦(و ) ٢٦١( ماجه باب ما جاء يف كتمان العلم، وابن: العلم
، ١٠٢ / ١واحلاكم ) ٩٦(وله شاهد من حديث عبد اهللا بن عمرو، صححه ابن حبان ) ٩٥(حبان 

  .ووافقه الذهيب
  . ؟٥٠ / ١١: خ: تاريخ ابن عساكر) ٣(

(*)  

)١٣/٣٢٢(  

  

  .، وطرده عن هراة، فيما قيل)١(على حممد بن كرام 
 من مل جيمع حديث شعبة وسفيان ومالك، ومحاد بن زيد، وسفيان بن عيينة، فهو :قال عثمان بن سعيد
  .- يريد أنه ما بلغ درجة احلفاظ -مفلس يف احلديث 

وبال ريب، أن من مجع علم هؤالء اخلمسة، وأحاط بسائر حديثهم، وكتبه عاليا ونازال، وفهم علله، فقد 
د عدم يف زماننا من ينهض ذا، وببعضه، فنسأل اهللا أحاط بشطر السنة النبوية، بل بأكثر من ذلك، وق

  .املغفرة
وأيضا فلو أراد أحد أن يتتبع حديث الثوري وحده، ويكتبه بأسانيد نفسه على طوهلا، ويبني صحيحه 

يف عشر جملدات، وإمنا شأن احملدث اليوم االعتناء بالدواوين الستة، و " مسنده " من سقيمه، لكان جيئ 
البيهقي، وضبط متوا وأسانيدها، مث ال ينتفع بذلك حىت يتقي " سنن " بن حنبل، و أمحد " مسند " 

ربه، ويدين باحلديث، فعلى علم احلديث وعلمائه ليبك من كان باكيا، فقد عاد االسالم احملض غريبا 
  .، فليسع امرؤ يف فكاك رقبته من النار، فال حول وال قوة إال باهللا)٢(كما بدأ 

هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه اهللا يف القلب، وشرطه االتباع، والفرار من اهلوى مث العلم ليس 
  .واالبتداع

  .وفقنا اهللا وإياكم لطاعته
  :قال احملدث حيىي بن أمحد بن زياد اهلروي، صاحب ابن معني

__________  
  .٢: ، ت)٢٩٨: (الصفحة: انظر) ١(

  .من هذا اجلزء
كان يف عصره من أعالم احلديث وحفاظه ونقاده من أمثال املزي والربزايل قال هذا االمام الذهيب و) ٢(



وابن تيمية وابن عبد اهلادي وغريهم، فماذا عساه أن يقول لو أنه بعث يف زماننا هذا الذي ندر أن جتد 
فيه من يعىن باحلديث أو يدريه وحيفظ أسانيده ومتونه، ومييز بني صحيحه وسقيمه، فكان من جراء ذلك 

تشار االحاديث الضعيفة واملوضوعة، يف الكتب واالت ودوراا على ألسنة الكثري من اخلطباء ان
  .والوعاظ، والعوام

(*)  

)١٣/٣٢٣(  

  

  . لذو حظ عظيم- يعين الدارمي -إن عثمان : رأيت يف النوم كأن قائال يقول
ذاك رزق حسن : سعيد، فقالمسعت أبا زرعة الرازي، وسألته عن عثمان بن : وقال حممد بن املنذر شكر

  .التصنيف
  .كان عثمان بن سعيد إماما يقتدى به يف حياته وبعد مماته: وقال أبو الفضل اجلارودي

ال نكيف هذه الصفات، وال نكذب ا، : مسعت عثمان بن سعيد يقول: قال حممد بن إبراهيم الصرام
  .وال نفسرها

أردت شينا : ماذا أنت لوال العلم ؟ فقال له: حيسدهوبلغنا عن عثمان الدارمي، أنه قال له رجل كبري 
  .فصار زينا

الوقت السجزي، أخربنا أبو ) ٢] (أبو [ ، أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا )١(أخربنا احلسن بن علي 
إمساعيل االنصاري، حدثنا حممد ابن أمحد اجلارودي، وحيىي بن عمار، وحممد بن جربيل أملوه، وأخربنا 

أخربنا أبو يعلى أمحد بن حممد الواشقي هروي، أخربنا عثمان بن سعيد :  الرمحن، قالواحممد بن عبد
 -قال رسول اهللا : الدارمي، أخربنا حيىي احلماين، عن ابن منري عن جمالد، عن الشعيب، عن جابر، قال

  :-صلى اهللا عليه وسلم 
ولو كان حيا مث أدرك نبويت التبعين لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموين لضللتم عن سواء السبيل، " 
) "٣.(  

__________  
  .املؤلف" مشيخة "  عن ٢: ، ت)٨٥: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ١(
  .زيادة ال بد منها) ٢(
من طرق عن جمالد ذا ) ١٢٤( والبزار ١١٥ / ١، والدارمي ٣٨٧ و ٣٣٨ / ٣أخرجه أمحد ) ٣(

م الذهيب، لكن احلديث يتقوى بشواهده، منها حديث عبد اهللا بن االسناد، وجمالد ضعيف كما قال االما
  = (*)، ويف سنده جابر اجلعفي وهو ضعيف، ٤٧١، ٤٧٠ / ٣شداد عند أمحد 



)١٣/٣٢٤(  

  

  .هذا حديث غريب، وجمالد ضعيف احلديث
ىل فوق اتفقت الكلمة من املسلمني أن اهللا تعا: له" النقض "  يف كتاب - رمحه اهللا -ومن كالم عثمان 

  .عرشه، فوق مساواته
   ].٥: طه) * [ الرمحن على العرش استوى: * (أوضح شئ يف هذا الباب قوله عزوجل: قلت

فليمر كما جاء، كما هو معلوم من مذهب السلف، وينهى الشخص عن املراقبة واجلدال، وتأويالت 
  . ]٥٣: آل عمران) * [ ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول* (املعتزلة، 

ما خاض يف هذا الباب أحد ممن يذكر إال سقط، : مسعت عثمان بن سعيد يقول: قال يعقوب بن إسحاق
فذكر الكرابيسي فسقط حىت ال يذكر، وكان معنا رجل حافظ بصري، وكان سليمان بن حرب واملشايخ 

  . فسقط- يعين فتكلم فيه -بالبصرة يكرمونه، وكان صاحيب ورفيقي 
منه : سألت أبا داود السجستاين عن عثمان بن سعيد، فقال: الشاشي) ١(وقال احلسن بن صاحب 

  .تلعمنا احلديث
  تويف عثمان الدارمي يف: قال أبو إسحاق أمحد بن حممد بن يونس

  .ذي احلجة سنة مثانني ومئتني
  وهكذا أرخه إسحاق القراب وغريه، وما رواه أبو عبد اهللا الضيب عن

__________  
يعلى وفيه عبدالرمحن بن إسحاق الواسطي، وحديث عقبة بن عامر عند وحديث عمر عند أيب = 

  ".مسنده " الروياين يف 
 ١" جممع الزوائد " انظر " الكبري "  وفيه ابن هليعة، وحديث أيب الدرداء عند الطرباين يف ٢ / ٥٠ / ٩
 /١٧٤، ١٧٣.  
ي، أحد الرحالني إىل وأبو علي احلسن بن صاحب بن محيد الشاش " ٢٤٥ / ٧: قال السمعاين) ١(

  .خراسان واجلبال والعراق واحلجاز والشام
" إىل " اللباب " وقد حترف يف املطبوع من ) ٣١٤(وكان ثقة، وتويف بالشاش سنة ...كثري السماع

  ".صاحب " بدل " حاجب 
(*)  

)١٣/٣٢٥(  

  



  .شيوخه، أنه مات سنة اثنتني ومثانني ومئتني، فوهم ظاهر
قراءة، عن أيب القاسم بن احلرستاين، عن أيب نصر أمحد بن عمر احلافظ، ) ١(نعم أخربنا عمر بن عبد امل

أخربنا عبدالرمحن بن االحنف، أخربنا إسحاق بن يعقوب القراب، أخربنا حممد بن الفضل املزكي، أخربنا 
عد، حممد بن إبراهيم الصرام، حدثنا عثمان بن سعيد احلافظ، حدثنا عبد اهللا ابن صاحل، عن ليث بن س

قال : عن حيىي بن سعيد، عن خالد بن أيب عمران، عن أيب عياش بن أيب مهران، عن أيب هريرة، قال
  ".إمنا قلب ابن آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن عز وجل : " - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

  ).٢(مسلم " صحيح " هذا حديث غريب جدا، واملنت قد روي من وجوه، وهو يف 
ابن أيب مرمي، وأ ؟ ا صاحل مبصر، وابن : والدارمي سجزي، سكن هراة، مسع: اكم أبو عبد اهللاقال احل

  أيب أويس باحلجاز، وسليمان بن
حرب، وحممد بن كثري، وأبا سلمة بالبصرة، وأبا غسان، وأمحد بن يونس بالكوفة، وحيىي بن صاحل، 

  .والربيع بن روح، ويزيد بن عبد ربه بالشام
  

  أسلم، وكتب للموفق، مث وزر: ، أبو العالء الكاتبالوزير الكبري* بن خملد  صاعد - ١٤٩
__________  

  .١٠٧: ق: خ: املؤلف" مشيخة " ترمجته يف ) ١(
باب تصريف اهللا القلوب كيف يشاء من حديث عبد اهللا بن عمرو، ويف : يف القدر) ٢٦٥٤(رقم ) ٢(

وعن عائشة عند ) ١٩٩(مسعان عند ابن ماجة وعن النواس بن ) ٢١٤٠(الباب عن أنس عند الترمذي 
  .٣٠٢ / ٦، وعن أم سلمة عند أمحد ٢٥١، ٢٥٠ / ٦أمحد 

، الكامل البن ١٠١ / ٥: ، املنتظم١٠، ٧ / ١٠، و ٦٦٧، ٦٢٨، ٥٤٤ / ٩: تاريخ الطربي* 
  (*)، ٤١٩، ٤١٤، ٤١١، ٣٢٧ / ٧: االثري

)١٣/٣٢٦(  

  

  ).١(للمعتمد، وهو من نصارى كسكر 
  .وبر، وقيام ليل، لكنه نزر االدبوله صدقات 

  .وزر سنة ست وستني، ولقب ذا الوزارتني
قبض عليه املوفق سنة مثان وسبعني، فحدثوين أن الذي أخذ منه حنو ألفي ألف دينار، : قال الصويل

ومخسة آالف رأس، وأخذ ذلك املوفق منه بلني ومالطفة، ومل يؤذه، ومما أخذ له من املماليك البيض 
  .الثة آالف مملوك، وحبسه مكرما، وترك له من ضياعه مغل عشرين ألف ديناروالسود ث



املقبوض منه من العني ألف ألف دينار، وأخذ له خميم قوم مبئة وعشرين ألفي : وقال أمحد بن أيب ظاهر
ألف دينار، فيه من اخلز مثانية عشر ألف ثوب، وأربعون رطل ذهب، وأخذ منه جوهر يساوي مخسني 

  ، وآنية مبئيت ألف درهم، وثالثة آالف ثوب حرير، وستة بسط خز، أكربها طولألف دينار
  .مخسة وأربعني ذراعا يف عرض ستة وعشرين ذراعا، وأكثر من مئة ألف قطعة صيين

  .وسرد أشياء من هذا الضرب مما مل يوجد امللوك
  .تويف يف صفر سنة ست وسبعني ومئتني: ، وقال"تارخيه " ذكره ابن النجار يف 

  .هو الساعة يصلي: وكان يتردد إليه أبو العيناء، فيقولون
  .كل جديد له لذة: فقال
  

  ، القاسماالمام، اتهد، احلافظ، عامل االندلس، أبو حممد*  البياين - ١٥٠
__________  

  .قرية قدمية بالعراق: كسكر) ١(
  .يظن اا بنواحي املدائن

  ).ياقوت، اللباب(
  : = (*)، بغية امللتمس٣٢٩: ، جذوة املقتبس٣٥٧ - ٣٥٥ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

)١٣/٣٢٧(  

  

ابن حممد بن القاسم بن حممد بن سيار، موىل اخلليفة الوليد بن عبد امللك، االموي االندلسي القرطيب 
  .البياين، أحد االعالم

ملثل، وصار إماما غطى معرفته باحلديث براعته يف الفقه واملسائل، وفاق أهل العصر، وضرب بإمامته ا
أيب : جمتهدا، ال يقلد أحدا، مع قوة ميله إىل مذهب الشافعي وبصره به، فإنه الزم التفقه على االمامني

  .إبراهيم املزين، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم
  .مولده بعد سنة عشرين ومئتني، فيما أرى

إبراهيم بن املنذر احلزامي، واحلارث إبراهيم بن حممد الشافعي، وأيب الطاهر بن السرح، و: وروى عن
  .بن مسكني، ويونس بن عبد االعلى، واملزين والربيع، وابن عبد احلكم، وخلق

  .وأدرك بقايا أصحاب الليث، ومالك
  .تفقه به علماء قرطبة

سعيد بن عثمان االعناقي، وأمحد بن خالد بن اجلباب، وحممد بن عمر بن لبابة، وابنه حممد : وحدث عنه



  .سم، وحممد بن عبد امللك بن أمين، وآخرونبن قا
، وحتقق ]وصحبه [ لزم قاسم البياين ابن عبد احلكم، للتفقه واملناظرة، ": تارخيه " قال ابن الفرضي يف 

  .به وباملزين
  مل يكن...وكان يذهب مذهب احلجة والنظر، وترك التقليد، ومييل إىل فقه الشافعي

__________  
، ١٤٤ - ١٤٣ / ٢: ، الديباج املذهب٥٧ / ٢: ، عرب املؤلف٦٤٨ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٤٤٦= 

  .١٧٠ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨٤ - ٢٨٣: ، طبقات احلفاظ٣٤٥ - ٣٤٤ / ٢: طبقات السبكي
(*)  

)١٣/٣٢٨(  

  

  ).١(باالندلس أحد مثله يف حسن النظر، والبصر باحلجة 
  ).٢( االندلس من أهل الرحل ما رأيت مثل قاسم يف الفقه ممن دخل: وقال أمحد بن اجلباب

قاسم بن حممد أعلم من حممد بن : مسعت بقي بن خملد يقول: حممد بن عبد اهللا بن قاسم الزاهد: وقال
  ).٣(عبد اهللا بن عبد احلكم 
مل يقدم علينا من االندلس أحد أعلم من قاسم : مسعت ابن عبد احلكم يقول: قال أسلم بن عبد العزيز

أقم عندنا، فإنك تعتقد هنا رئاسة، وحيتاج الناس :  حني رجوعه إىل االندلس، قلتبن حممد، ولقد عاتبته
  .إليك

  ).٤(فقال، ال بد من الوطن 
ألف قاسم يف الرد على حيىي بن مزين، والعتيب، وعبد اهللا بن خالد كتابا نبيال، يدل : قال ابن الفرضي

  .على علمه
  قال، وله كتاب

  .أيامه) ٥( طول - يعين ملك االندلس -ثائق االمري حممد شريف يف خرب الواحد، وكان يلي و
  .يف الرد على املقلدين، وكان مياال إىل اآلثار" االيضاح " وصنف كتاب : قلت

مل يكن أحد ببلدنا أفقه من قاسم بن حممد، وأمحد بن : مسعت ابن عبد الرب يقول: قال أبو علي الغساين
  .اجلباب

__________  
  .٣٥٦ - ٣٥٥ / ١: ماء االندلستاريخ عل: انظر) ١(

  .والزيادة منه



  .املصدر السابق: انظر) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .٣٥٦ / ١املصدر السابق ) ٤(
  .٣٥٧ - ٣٥٦ / ١املصدر السابق ) ٥(

(*)  

)١٣/٣٢٩(  

  

  .يف عام، وما خلفا مثلهما) ١(مات يف آخر سنة ست وسبعني ومئتني، هو وبقي بن خملد 
  

  .، شيخ العارفني، أبو حممد التستري، الصويف الزاهدابن يونس*  اهللا  سهل بن عبد- ١٥١
  .املصري وصحبه) ٢(صحب خاله حممد بن سوار، ولقي يف احلج ذا النون 

عمر بن واصل، وأبو حممد اجلريري، وعباس ابن عصام، وحممد بن املنذر اهلجيمي : روى عنه احلكايات
  .، وطائفة)٣(

  .مواعظ حسنة، وقدم راسخ يف الطريقكلمات نافعة، و) ٤] (له [ 
  قال: روى أبو زرعة الطربي، عن ابن درستويه، صاحب سهل، قال

  .اجهدوا أن ال تلقوا اهللا إال ومعكم احملابر: سهل، ورأى أصحاب احلديث، فقال
  إىل مىت يكتب: سئل سهل): ٥" (ذم الكالم " وروي يف كتاب 

__________  
  ).١٣٧: (، برقم)٢٨٥: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ١(
: املقالة اخلامسة: ، الفهرست٢١٢ - ١٨٩ / ١٠: ، حلية االولياء٢١١ - ٢٠٦: طبقات الصوفية* 

 / ٢: ، وفيات االعيان٢١٦ / ١: ، اللباب"تستر : " ، معجم البلدان١٦٢ / ٥: الفن اخلامس، املنتظم
، ٩٨ / ٣: جوم الزاهرة، الن٢٢٦ - ٢٢٢: ، طبقات االولياء٧٠ / ٢: ، عرب املؤلف٤٣٠ - ٤٢٩

  .١٨٤ - ١٨٢ / ٢: ، شذرات الذهب٢١٠ / ١: طبقات املفسرين
  .٤ / ١٠، ٣٣١ / ٩: حلية االولياء: انظر أخباره يف) ٢(
نسبة إىل حملة بالبصرة نزهلا بنو اهلجيم بن عمران، : اهلجيمي، بضم اهلاء، وفتح اجليم، وسكون الياء) ٣(

  .بطن من االزد
  ).اللباب(



  .ه البد منهازياد) ٤(
  = (*)هو اليب إمساعيل عبد اهللا بن حممد االنصاري اهلروي املعروف بشيخ االسالم ) ٥(

)١٣/٣٣٠(  

  

  .حىت ميوت، ويصب باقي حربه يف قربه: الرجل احلديث ؟ قال
أخربنا ابن الليت، أخربنا أبو الوقت، أخربنا أبو إمساعيل االنصاري، ): ١(أخربنا أبو علي بن اخلالل 

نا عبدالرمحن بنيسابور، حدثنا احلسن ابن أمحد االديب بتستر، حدثنا علي بن احلسني الدقيقي، أخرب
  .من أراد الدنيا واآلخرة فليكتب احلديث، فإن فيه منفعة الدنيا واآلخرة: مسعت سهل بن عبد اهللا يقول

به أحاديث رسول أخرج يل لسانك هذا الذي حدثت : إن سهل بن عبد اهللا أتى أبا داود، فقال: وقيل
  . حىت أقبله- صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 

  .فأخرجه له
ال معني إال اهللا، وال دليل إال رسول اهللا، وال زاد إال التقوى، وال عمل إال الصرب : ومن كالم سهل

  .عليه
  .اجلاهل ميت، والناسي نائم، والعاصي سكران، واملصر هالك: وعنه قال
  .أرضه، ال يودعه عند من يذيعهاجلوع سر اهللا يف : وعنه قال

العقل وحده : مسعت سهل بن عبد اهللا بالبصرة يف سنة مثانني ومئتني يقول: قال إمساعيل بن علي االبلي
ال يدل على قدمي أزيل فوق عرش حمدث، نصبه احلق داللة وعلما لنا، لتهتدي القلوب به إليه وال 

كيف :  كيف الستوائه عليه، وال جيوز أن يقالتتجاوزه، ومل يكلف القلوب علم ماهية هويته، فال
  االستواء ملن أوجد االستواء ؟ وإمنا على املؤمن الرضى

__________  
  ). ه٤٨١(املتوىف سنة = 

مدارج : " الذي شرحه العالمة ابن القيم شرحا نفيسا مساه" منازل السائرين " وهو صاحب كتاب 
  ".السالكني 

  .املؤلف" مشيخة " ، عن ٢: ، ت)٨٥(حة، تقدمت االشارة إليه يف الصف) ١(
(*)  

)١٣/٣٣١(  

  



  ).١" (إنه على عرشه : " - صلى اهللا عليه وسلم -والتسليم، لقول النيب 
إمنا مسي الزنديق زنديقا، النه وزن دق الكالم مبخبول عقله وقياس هوى طبعه، وترك االثر : وقال

  . ال تكيفه االوهام، يف كالم حنو هذاواالقتداء بالسنة، وتأول القرآن باهلوى، فسبحان من
أصولنا : حدثنا أيب، حدثنا أبو بكر اجلوريب، مسعت سهل بن عبد اهللا يقول": احللية " قال أبو نعيم يف 

، والتوبة، ]واجتناب اآلثام [ التمسك بالقرآن، واالقتداء بالسنة، وأكل احلالل، وكف االذى : ستة
  ).٢(وأداء احلقوق 

 فيما ال يعنيه حرم الصدق، ومن اشتغل بالفضول حرم الورع، ومن ظن ظن السوء من تكلم: عن سهل
  ).٣(حرم اليقني، ومن حرم هذه الثالثة هلك 

من أخالق الصديقني أن ال حيلفوا باهللا، وأن ال يغتابوا، وال يغتاب عندهم، وأن ال يشبعوا، : وعنه قال
  ).٤(وإذا وعدوا مل خيلفوا، وال ميزحون أصال 

إين أتوضأ فيسيل املاء من يدي، : قال عبدالرمحن لسهل بن عبد اهللا: بن سامل الزاهد، شيخ البصرةقال ا
  :فيصري قضبان ذهب، فقال

__________  
باب يف اجلهمية من طريق جبري بن حممد بن جبري بن مطعم، : يف السنة) ٤٧٧٦(أخرجه أبو داود ) ١(

وجبري ابن حممد مل يوثقه غري ابن " عرشه فوق مساواته إن اهللا فوق عرشه و" وفيه ...عن أبيه، عن جده
مث اهللا تبارك وتعاىل فوق : " من حديث العباس بن عبداملطلب وفيه) ٤٧٣٢(حبان، وأخرجه أبو داود 

  ".ذلك 
  .ويف سنده عبد اهللا بن عمرية وهو جمهول

  .، والزيادة منه١٩٠ / ١٠: حلية االولياء) ٢(
  ".وهو مثبت يف ديوان االعداء : " ، وزاد١٩٦ / ١٠: املصدر السابق) ٣(
 كان ميزح، كما - صلى اهللا عليه وسلم -كيف ؟ وأول الصديقني، وأفضل اخللق على االطالق ) ٤(

  .جاء يف غري ما حديث عنه، لكنه كان ميزح وال يقول إال حقا
(*)  

)١٣/٣٣٢(  

  

  .الصبيان يناولون خشخاشة
  .ث وسبعنيتويف سهل بن عبد اهللا يف سنة ثال: قيل

  .عاش مثانني سنة أو أكثر: موته يف احملرم سنة ثالث ومثانني ومئتني، ويقال: وليس بشئ، بل الصواب



  :الزاهد احملدث: مسيه
  .، أحد الثقاتسهل بن عبد اهللا بن الفرخان االصبهاين* أبو طاهر - ١٥٢

، وحممد بن أيب سليمان بن بنت شرحبيل، وصفوان بن صاحل، وهشام بن عمار: ارحتل، وأخذ عن
  .السري العسقالين، وحرملة بن حيىي، وطبقتهم

حممد بن أمحد بن يزيد الزهري، وحممد بن عبد اهللا الصفار، وأبو علي الصحاف، وأمحد بن : وعنه
  .إبراهيم بن أفرجة، وآخرون

  .وكان من محلة احلجة، كبري القدر
  . رمحة اهللا عليه-كان من االبدال : ويقال

عند النوائب [ كان أهل بلدنا مفزعهم إىل دعائه ...لقيت أصحابه، وكان جماب الدعوة: قال أبو نعيم
  .له آثار مشهورة يف إجابة الدعاء...] واحملن

فشائع ذائع، وهو ...وأما رفيع حاله من إدمان الذكر، واملشاهدة، واحلضور، والتعري من حظوظ النفس
  أول من محل

__________  
  .٣٣٩ / ١، ذكر أخبار أصبهان، ٢١٣ - ٢١٢ / ١٠: حلية االولياء* 

  .٣١٩ / ١: طبقات القراء البن اجلزري
(*)  

)١٣/٣٣٣(  

  

  ).١(ومات يف سنة ست وسبعني ومئتني : إىل أن قال...حرملة من علم الشافعي" خمتصر " 
  .مل يذكر مولده

، )٤(بة الدينوري ، وأبو حممد بن قتي)٣(، وبقي بن خملد )٢(أمحد بن حازم بن أيب غرزة : وفيها مات
، ويزيد بن حممد )٧(، وحممد بن سعد العويف )٦(، وحممد بن إمساعيل الصائغ )٥(وأبو قالبة الرقاشي 

  .، وحممد بن أمحد بن أيب العوام)٨(بن عبد الصمد 
  

 موسى بن - االمام، العالمة، شيخ احلنفية، أبو جعفر، أمحد بن أيب عمران*  ابن أيب عمران - ١٥٣
  . الفقيه احملدث، احلافظ-دادي عيسى البغ

  .ولد يف حدود املئتني، وسكن مصر
عاصم بن علي، وحممد بن عبد اهللا بن مساعة، وسعدويه الواسطي، وبشر بن الوليد : وحدث عن



  .الكندي، ومجاعة
__________  

  .٢١٢ / ١٠: حلية االولياء: انظر) ١(
  .والزيادة منه

، )٢٨٥: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣) (١٢٠: (قم، بر)٢٣٩: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢(
تقدمت ترمجته يف ) ٥) (١٣٨: (، برقم)٢٩٦: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٤) (١٣٧: (برقم

ترمجته ) ٧) (٩٥: (، برقم)١٦١: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٦) (١٠٤: (، برقم)١٧٧: (الصفحة
  .٩٠ - ٨٩ / ٩: االنساب: يف
  ).٨٢: (، برقم)١٥١: (صفحةتقدمت ترمجته يف ال) ٨(
  .١٧٥ / ٢: ، شذرات الذهب٦٣ / ٢: ، عرب املؤلف١٤٦ / ٥: ، املنتظم١٤٠: طبقات الفقهاء* 
(*)  

)١٣/٣٣٤(  

  

  .وتفقه على بشر، وابن مساعة، وأصحاب أيب يوسف، وحممد
ر العلم، الزمه أبو جعفر الطحاوي، وتفقه به، وويل قضاء مصر مدة بعد بكار ابن قتيبة، وكان من حبو

  .يوصف حبفظ وذكاء مفرط
كان شيخ أصحابنا مبصر يف زمانه، أخذ عن أصحاب أيب : قال االمام أبو عبد اهللا الصيمري احلنفي

  .يوسف
  .روى شيئا كثريا من احلديث من حفظه: قلت

  .وتويف يف احملرم، سنة مثانني ومئتني
  

 بن زياد ابن عمران الدير د الكرمي بن اهليثماالمام، احلافظ، احلجة، أبوحيىي، عب*  الدير عاقويل - ١٥٤
  .عاقويل، مث البغدادي، القطان

  .ولد بعد التسعني ومئة، وطوف، وكتب الكثري
أبا نعيم، وأبا اليمان احلمصي، وأبا بكر احلميدي، ومسلم ابن إبراهيم، وسليمان بن حرب، وعلي : مسع

  .بن عياش، وطبقتهم
 صاعد، وعثمان بن السماك، وأمحد بن كامل، وأبو سهل بن موسى بن هارون، وحيىي بن: حدث عنه

  .زياد، وآخرون



  .كتبنا عنه، وكان ثقة مأمونا: قال أمحد بن كامل القاضي
__________  

: ، اللباب١٢٠ / ٥: ، املنتظم٢١٧ - ٢١٦ / ١: ، طبقات احلنابلة٧٩ - ٧٨ / ١١: تاريخ بغداد* 
، ٢٦٩: ، طبقات احلفاظ٦٠ / ٢:  املؤلف، عرب٦٠٣ - ٦٠٢ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٥٢٣ / ١

  .١٧٢ / ٢: شذرات الذهب
  .قرية من أعمال بغداد: نسبة إىل دير العاقول: والدير عاقويل، بفتح الدال وسكون الياء

(*)  

)١٣/٣٣٥(  

  

  ).١(مات يف شعبان سنة مثان وسبعني ومئتني ...كان الدير عاقويل ثقة ثبتا: وقال اخلطيب
، وحمدث محص موسى بن عيسى بن املنذر، )٢(دث طربية هاشم بن مرثد الطرباين حم: وفيها مات: قلت

  أبو يعلى املسمعي،) ٤(، صاحب ابن علية، وحممد بن شداد )٣(ومسندا بغداد موسى بن سهل الوشاء 
، وويل )٦(النحوي، وإبراهيم بن اهليثم البلدي ) ٥(صاحب حيىي القطان، وأمحد بن عبيد بن ناصح 

  ).٧(أمحد املوفق العهد أبو 
  

 االزدي االندلسي القرطيب العالمة، املفيت، شيخ املالكية، أبو عمرو، يوسف بن حيىي*  املغامي - ١٥٥
  .املالكي، املعروف باملغامي، أحد االعالم

  هو يوسف بن حيىي بن يوسف بن: وقد نسبه بعض االئمة، فقال
__________  

  .٧٩، ٧٨ / ١١: تاريخ بغداد) ١(
، )١٤٩: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣) (١٣١: (، برقم)٢٧٠: ( ترمجته يف الصفحةتقدمت) ٢(

: تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٥) (٧٩: (، برقم)١٤٨: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٤) (٨٠: (برقم
تقدمت ترمجته يف ) ٧) (١٩٩: (، برقم)٤١١: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٦) (١١٠: (، برقم)١٩٣(

: ، طبقات الفقهاء٢٠٢ - ٢٠١ / ٢: تاريخ علماء االندلس) * ١٠٠: (، برقم)١٦٩: (الصفحة
 / ٣: ، اللباب"مغام : " ، معجم البلدان٤٩٧ - ٤٩٦: ، بغية امللتمس٣٧٣: ، جذوة املقتبس١٦٢
، ٥٢١ - ٥٢٠ / ٢، نفح الطيب، ٣٦٤ - ٣٦٣ / ٢: ، بغية الوعاة٨١ / ٢: ،، عرب املؤلف٢٤٠

  .١٩٨ / ٢: شذرات الذهب
بالضم، وأجازها " اللباب " بلد باالندلس، وقد ضبطت امليم يف : نسبة إىل مغام: املغامي، بفتح امليمو



  ".التاج " الزبيدي يف 
(*)  

)١٣/٣٣٦(  

  

  .حممد بن منصور بن السمح االزدي، مث الدوسي، من ولد أيب هريرة، رضي اهللا عنه
د امللك بن حبيب، فأكثر عنه، ومحل عنه حيىي بن حيىي الليثي الفقيه، وسعيد بن حسان، وعب: مسع

  .تصانيفه، وارحتل يف الشيخوخة، ومسع، وبث علمه مبصر
  .، وعلي بن عبد العزيز البغوي، ويوسف بن يزيد القراطيسي)١(إسحاق الدبري : ومسع من

اضحة الو" وكان رأسا يف الفقه ال جيارى، بصريا بالعربية فصيحا، مدركا، مصنفا، أقام مبكة، وروى ا 
  .البن حبيب، وعظم قدره هناك) ٢" (

كان أبو عمرو املغامي ثقة إماما، جامعا لفنون العلم، عاملا : وروى متيم بن حممد القريواين، عن أبيه، قال
بالذب عن مذاهب أهل احلجاز، فقيه البدن، عاقال وقورا، قل من رأيت مثله يف عقله وأدبه وخلقه، 

شيخ، رأيته وقد جاءت كتب كثرية حنو املئة، من أهل مصر يسألونه رمحه اهللا، رحل يف احلديث وهو 
  .االجازة، وبعضهم يسأل منه الرجوع إليهم

  .سألته عن مولده، فأىب أن خيربين، وعندنا تويف بالقريوان يف سنة مثان ومثانني ومئتني
  ". فضائل مالك "قد ألف هذا يف الرد على االمام الشافعي كتابا يف عشرة أجزاء، وصنف كتاب : قلت

__________  
  .من قرى صنعاء اليمن: نسبة إىل دبر: الدبري، بفتح الدال والباء) ١(
  ).اللباب(
عبدامللك بن حبيب املالكي القرطيب : ملؤلفه" الواضحة يف السنن والفقه، وإعراب القرآن : " كتاب) ٢(

  ). ه٢٣٩(املتوىف سنة 
(*)  

)١٣/٣٣٧(  

  

  ، وحممد بن فطيس،)١(ن فحلون سعيد ب: تفقه به خلق، منهم
  .يكىن أبا عمر: وقيل

  ).٢(نقله احلميدي 



  .قربة من ناحية طليطلة: ومغامة
  .مات سنة ثالث ومثانني: قيل: وقال احلميدي

  ).٣(مات سنة مخس ومثانني ومئتني : وقيل
  

 اهللا  بن داود بن عبداالمام، احلافظ، اود، أبو بكر، حممد بن علي*  ابن أخت غزال - ١٥٦
  .البغدادي، نزيل مصر، ويعرف بابن أخت غزال

، وأمحد بن عبدامللك احلراين، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، )٤(سعيد بن داود الزنربي : حدث عن
  .وعدة
  .أبو جعفر الطحاوي، وعلي بن أمحد الصيقل، وغريمها: وعنه

ج إىل قرية من أسفل بالد مصر، كان حيفظ احلديث ويفهم، حدث مبصر، وخر: قال أبو سعيد بن يونس
  .فتويف ا يف ربيع االول سنة أربع وستني ومئتني

  ).٥(وكان ثقة، حسن احلديث : قال
__________  

  .٣٩١ / ١: الديباج املذهب: انظر ترمجته يف) ١(
  .٣٧٣: جذوة املقتبس) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
 / ١٥: خ: ، تاريخ ابن عساكر٣٠٨ - ٣٠٧ / ١: ، طبقات احلنابلة٦٠ - ٥٩ / ٣: تاريخ بغداد* 

  .٢٨٦: ، طبقات احلفاظ٦٥٩ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٤٩ / ٥:  أ، املنتظم٣٦٣ - ب ٣٦٢
  ".الديري " إىل " تاريخ بغداد " حترفت يف املطبوع من ) ٤(

  .نسبة إىل اجلد: والزنربي، بفتح الزاي، وسكون النون، وفتح الباء
  .٦٠ - ٥٩ / ٣: تاريخ بغداد) ٥) (اللباب(

(*)  

)١٣/٣٣٨(  

  

  ).١(، وساق له حديثا غريبا "تارخيه " وذكره اخلطيب يف : قلت
  

 بن االمام العالمة، احلافظ، شيخ االسالم أبو إسحاق، إمساعيل بن إسحاق*  إمساعيل القاضي - ١٥٧
د، إمساعيل بن حمدث البصرة محاد بن زيد بن درهم االزدي، موالهم البصري، املالكي، قاضي بغدا



  .وصاحب التصانيف
  .مولده سنة تسع وتسعني ومئة، واعتىن بالعلم من الصغر

حممد بن عبد اهللا االنصاري، ومسلم بن إبراهيم، والقعنيب، وعبد اهللا بن رجاء الغداين، : ومسع من
وحجاج بن منهال، وإمساعيل بن أيب أويس، وسليمان بن حرب، وعارم، وحيىي احلماين، ومسدد بن 

  . مصعب الزهري، وقالون عيسى، وتال عليه حبرف نافعمسرهد، وأيب
وأخذ الفقه عن أمحد بن املعذل، وطائفة، وصناعة احلديث عن علي ابن املديين، وفاق أهل عصره يف 

  .الفقه
أبو القاسم البغوي، وابن صاعد، والنجاد، وإمساعيل الصفار، وأبو سهل بن زياد، وأبو بكر : روى عنه

  .، وعدد كثري)٢(حممد بن كيسان، وأبو حبر حممد بن احلسن الرباري الشافعي، واحلسن بن 
__________  

  .٥٩ / ٣: انظره يف تاريخ بغداد) ١(
 - ٢٨٤ / ٦: تاريخ بغداد: الفن االول: املقالة السادسة: ، الفهرست١٥٨ / ٢: اجلرح والتعديل* 

 - ١٢٩ / ٦:  االدباء، معجم١٥٣ - ١٥١ / ٥: ، املنتظم١٦٥ - ١٦٤: ، طبقات الفقهاء٢٩٠
، ٧٢ / ١١: ، البداية والنهاية٦٧ / ٢: ، عرب املؤلف٦٢٦ - ٦٢٥ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٤٠

: ، طبقات احلفاظ١٦٢ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٢٩٠ - ٢٨٢ / ١: الديباج املذهب
  ، طبقات٤٤٣ / ١: ، بغية الوعاة٢٧٥

  .١٧٨ / ٢: ، شذرات الذهب١٠٧ - ١٠٥ / ١: املفسرين
وهي االدوية اليت جتلب : الرباري، بفتح الباء، وسكون الراء، وفتح الباء الثانية، نسبة إىل برار) ٢(

  .من اهلند
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/٣٣٩(  

  

  .، عن إبراهيم بن موسى، عنه"الكىن " وقد روى النسائي، يف كتاب 
  .وتفقه به مالكية العراق
وصنف " املسند " ا متقنا فقيها، شرح املذهب واحتج له، وصنف كان عامل): ١(قال أبو بكر اخلطيب 

  .علوم القرآن، ومجع حديث أيوب، وحديث مالك
  .، يكون حنو مئيت جزء ومل يكمل)٢(، وألف كتابا يف الرد على حممد بن احلسن "املوطأ " مث صنف 



  .استوطن بغداد، وويل قضاءها إىل أن تويف
  .مالك بالعراقوتقدم حىت صار علما، ونشر مذهب 

  ).٣(، وكتاب يف القراءات "معاين القرآن " ، مل يسبق إىل مثله، وكتاب "أحكام القرآن " وله كتاب 
  ).٤(إمساعيل القاضي أعلم مين بالتصريف : مسعت املربد يقول: قال ابن جماهد

 قد جاءت :أتيت حيىي بن أكثم، وعنده قوم يتناظرون، فلما رآين، قال: وعن إمساعيل القاضي، قال
  ).٥(املدينة 

  كان إمساعيل كاتب حممد بن عبد اهللا بن طاهر،: قال نفطويه
__________  

  .، وما فيه من زيادات٢٨٤ / ٦: تاريخ بغداد: انظر) ١(
  .تلميذ االمام أيب حنيفة: هو) ٢(
  .٢٨٦ - ٢٨٥ / ٦: تاريخ بغداد: انظر) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .٢٨٦ / ٦: تاريخ بغداد) ٥(

*)(  

)١٣/٣٤٠(  

  

  ).١" (أنت مين مبرتلة هارون من موسى : " فحدثين أن حممدا سأله عن حديث
  ).٢" (من كنت مواله : " وحديث

فيه طرق، رواه البصريون والكوفيون ؟، : فقلت المساعيل: االول أصح، واآلخر دونه، قال: فقلت
  .نعم، وقد خاب وخسر من مل يكن علي مواله: فقال

قد : إمساعيل هو أول من عني الشهادة ببغداد لقوم، ومنع غريهم، وقال: اق الندميقال حممد بن إسح
  .فسد الناس

استوص بالشيخني : خرج توقيع املعتضد إىل وزيره: حدثنا يوسف القاضي، قال: قال أبو سهل القطان
بأهل االرض اخلريين الفاضلني خريا، إمساعيل بن إسحاق، وموسى بن إسحاق، فإما ممن إذا أراد اهللا 

  .عذابا، صرف عنهم بدعائهما
ويل قضاء بغداد ثنتني وعشرين سنة، وويل قبلها قضاء اجلانب الشرقي، يف سنة ست وأربعني : قلت

  ".الغيالنيات " ومئتني، وكان وافر احلرمة، ظاهر احلشمة، كبري الشأن، يقع حديثه عاليا يف 
  .ومئتنيتويف فجأة يف شهر ذي احلجة، سنة اثنتني ومثانني 



خرج علينا إمساعيل القاضي لصالة العشاء، وعليه جبة وشي ميانية، تساوي مئيت : قال عوف الكندي
  .دينار

__________  
 يف ٨٦ / ٨أخرجه من حديث سعد بن أيب وقاص البخاري " غري أنه ال نيب بعدي " ومتامه ) ١(

باب مناقب :  اهللا عليه وسلم يف فضائل أصحاب النيب صلى٦٠، ٥٩ / ٧باب غزوة تبوك، : املغازي
  علي

  ).٣٧٣١(والترمذي ) ٢٤٠٤(ابن أيب طالب رضي اهللا عنه، ومسلم 
 و ٣٤٧ / ٥من حديث الرباء، وأخرجه أمحد ) ١١٦( وابن ماجه ٢٨١ / ٤صحيح أخرجه أمحد ) ٢(

 عن زيد بن ٣٧٠ و ٣٦٨ / ٤وأمحد ) ٣٧١٤( من حديث بريدة، وأخرجه الترمذي ٣٥٨ و ٣٥٠
  .من حديث سعد بن أيب وقاص) ١٢١(رجه ابن ماجه أرقم، وأخ

(*)  

)١٣/٣٤١(  

  

، ومخارويه صاحب مصر )٢(، واحلارث بن أيب أسامة )١(جعفر بن أيب عثمان الطيالسي : وفيها مات
، وحممد بن القاسم أبو العيناء )٥(، وحممد بن الفرج االزرق )٤(، والفضل بن حممد الشعراين )٣(
  ).٨(، وحيىي بن عثمان بن صاحل )٧(لواسطي ، وحممد بن مسلمة ا)٦(

  
 إسحاق بن - الذي يرويه أبو القاسم - "الديباج " االمام، احملدث، مصنف كتاب *  اخلتلي - ١٥٨

  .إبراهيم بن حممد بن خازم بن سنني اخلتلي، نزيل بغداد
هشام بن علي بن اجلعد، وأيب نصر التمار، وكامل بن طلحة، وداود بن عمر الضيب، و: حدث عن

  .عمار، وطبقتهم بالعراق والشام واجلزيرة
أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز، وأبو سهل بن زياد، وأبو عمرو بن السماك، وأبو بكر : حدث عنه

  .الشافعي، وغريهم
__________  

، ١٥٥ / ٢: املنتظم: انظر ترمجته يف) ٢) (١٦٢: (، برقم)٣٤٦: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ١(
  .١٧٨ / ٢: ، شذرات الذهب٦٨ / ٢: ، عرب املؤلف٦٢٠ - ٦١٩ / ٢: فاظتذكرة احل

  )٢٢٠: (، برقم)٤٤٦: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٣(
، )٣٩٤: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٥) (١٤٧: (، برقم)٣١٧: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٤(



: أيت ترمجته يف الصفحةست) ٧) (١٤٢: (، برقم)٣٠٨: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٦) (١٩٠: (برقم
: تاريخ ابن عساكر) * ١٧١: (، برقم)٣٥٤: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٨) (١٩١: (، برقم)٣٩٥(
، ٣٤٨ / ١: ، لسان امليزان٣٨٦ / ٨: ، الوايف بالوفيات١٦٣ / ٥:  ب، املنتظم- أ ٣٥٧ / ٢: خ

  .٤١١ / ٢: ذيب بدران
(*)  

)١٣/٣٤٢(  

  

  .ليس بالقوي: قال الدارقطين
  .مات يف شوال سنة ثالث ومثانني ومئتني، وقد بلغ الثمانني: قلت

  .أشياء منكرة" الديباج " ويف كتابه 
  .ضعيف: قال احلاكم
  .ليس بالقوي: وقال مرة

  
  .بليدة من سواد العراق:  بن اجلبلي، وجبلاحلافظ، أبو القاسم، إسحاق بن إبراهيم*  اجلبلي - ١٥٩
  .تهمنصور بن أيب مزاحم، وطبق: مسع

  .أبو سهل بن زياد: روى عنه
  ).١(يوصف باحلفظ، ومل حيدث إال بشئ يسري ] يذكر بالفهم، و [ كان : قال اخلطيب

، وكان بوجهه وبدنه وضح، وكان يفيت )٢(كان يف أكثر عمره باجلانب الشرقي : وقال ابن املنادي
  .باحلديث، ويذاكر وال حيدث

  ).٣(تني، عن سبعني سنة مات يف ربيع اآلخر سنة إحدى ومثانني ومئ
__________  

 / ٨: ، الوايف بالوفيات١٤٨ / ٥: ، املنتظم١١٠ / ١: ، طبقات احلنابلة٣٧٨ / ٦: تاريخ بغداد* 
  .٧١ / ١١: ، البداية والنهاية٣٩٥

  .٣٧٨ / ٦: تاريخ بغداد) ١(
  .والزيادة منه

 من اجلانب الغريب، وكان بوجهه مث انتقل إىل بركة زلزل: " زيادة هنا" تاريخ بغداد " جاء يف ) ٢(
  .الضوء، والبياض، وقد يكىن به عن الربص: والوضح..." ويديه وذراعيه وضح

  .وهو املقصود هنا



  .٣٧٨ / ٦: تاريخ بغداد) ٣(
(*)  

)١٣/٣٤٣(  

  

ذكرته للتمييز، والنه من أئمة االثر، وسأكشف إن كان وقع لنا من روايته من جهة أيب سهل : قلت
  .اء اهللالقطان، إن ش

  
االمام، القدوة، احملدث، احلجة، أبو يعقوب السلمي : ابن عبدالرمحن*  إمساعيل بن قتيبة - ١٦٠

  .النيسابوري
حيىي بن حيىي، وسعد بن يزيد الفراء، ويزيد بن صاحل الفراء، وحيىي احلماين، وأمحد بن حنبل، وعبد : مسع

  .القواريري، وطبقتهم، وأبا بكر بن أيب شيبة، و)١(اهللا بن حممد املسندي 
إبراهيم بن أيب طالب، وابن خزمية، وأبو حامد بن الشرقي، وأبو العباس السراج، وحممد بن : حدث عنه

  .صاحل بن هانئ، وأمحد بن إسحاق الصبغي، وخلق كثري
  .قرية على نصف فرسخ من البلد: إمساعيل بن قتيبة البشتنقاين، وهي: قال احلاكم

أول من اختلفت إليه يف مساع احلديث إمساعيل بن قتيبة، وذلك سنة : يقولمسعت أبا بكر بن إسحاق 
  مثانني، وكان االنسان إذا رآه

  .يذكر السلف، لسمته وزهده وورعه
كنا خنتلف إىل بشتنقان، فيخرج، فيقعد على حصباء النهر، والكتاب بيده، فيحدثنا وهو يبكي، وإذا 

  . أبا زكريارحم اهللا: حدثنا حيىي بن حيىي، يقول: قال
  قرأ إمساعيل على ابن أيب شيبة املصنفات كلها، وهي: قال احلاكم

__________  
املسندي، بضم امليم، وسكون ) ١" (بشتنقان : " ، معجم البلدان١٠٧ - ١٠٦ / ١: طبقات احلنابلة* 

  .نسبة إىل املسند من احلديث دون املنقطع واملرسل: السني، وفتح النون
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/٣٤٤(  

  



  .أجل رواية عندنا البن أيب شيبة
  .تويف ابن قتيبة يف رجب، سنة أربع ومثانني ومئتني، وشهدت جنازته: قال ابن هانئ

  .لعله جاوز الثمانني، وكان من محلة احلجة، ومن سالكي احملجة، رمحه اهللا: قلت
  

  .و عمرو الرعيين املصريالفقيه، العالمة، احملدث، أب: ابن عيسى بن تليد*  مقدام بن داود - ١٦١
عمه عيسى بن تليد، وأسد بن موسى، وعبد اهللا بن حممد بن املغرية، وخالد بن نزار االيلي، : حدث عن

  .وحيىي بن بكري، وعبد اهللا بن يوسف، وعدة
عبدالرمحن بن أيب حامت، وأمحد بن احلسن بن عتبة الرازي، وعلي بن أمحد البغدادي، وحممد : حدث عنه
  .ن أيب االصبغ، وأبو القاسم الطرباين، وآخرونبن أمحد ب

  .ليس بثقة": الكىن " قال النسائي يف 
  .كان فقيها مفتيا، مل يكن باحملمود يف الرواية: وقال أبو عمرو حممد بن يوسف الكندي

  .ضعيف: وقال الدارقطين
__________  

  .٨٥ - ٨٤ / ٦: امليزان، لسان ١٧٦ - ١٧٥ / ٤: ، ميزان االعتدال٣٠٣ / ٨: اجلرح والتعديل* 
(*)  

)١٣/٣٤٥(  

  

  .تكلموا فيه: وقال ابن يونس
  .مات يف رمضان سنة ثالث ومثانني ومئتني

  .كان من كبار املالكية: وقال غريه
حدثنا حممد بن نوح االصبهاين مبكة، حدثنا الطرباين، حدثنا املقدام : حدث أبو العباس بن دهلاث العذري

طعام البخيل داء، : " بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعابن داود، حدثنا عبد اهللا ا
  ).١" (وطعام السخي شفاء 

  .فهذا باطل، ما حدث به ابن يوسف أبدا
  

االمام، احلافظ، اود، أبو الفضل الطيالسي البغدادي، أحد  *  جعفر بن حممد بن أيب عثمان- ١٦٢
  .االعالم

حرب، ومسلم بن إبراهيم، وحممد بن الفضل عارما، وإسحاق بن عفان بن مسلم، وسليمان بن : مسع



  .حممد الفروي، وحيىي بن معني، وخلقا كثريا
__________  

  رواه الدارقطين يف: ، وقال٢٧٢ص " املقاصد احلسنة " أورده السخاوي يف ) ١(
و علي الصديف من جهة احلاكم، وأب" مسنده " والديلمي يف " املؤتلف " واخلطيب يف " غرائب مالك " 
من طريق أمحد بن حممد بن شعيب السجزي، عن حممد بن معمر " كامله " وابن عدي يف " عواليه " يف 

يعين احلافظ (قال شيخنا ...البحراين، عن روح بن عبادة، عن الثوري، عن مالك عن نافع، عن ابن عمر
طل عن مالك، فيه جماهيل إنه با: كذب، وقال ابن عدي: وهو حديث منكر، وقال الذهيب): ابن حجر

  .وضعفاء وال يثبت
، ١٥٤ / ٥: ، املنتظم١٢٤ - ١٢٣ / ١: ، طبقات احلنابلة١٨٩ - ١٨٨ / ٧: تاريخ بغداد* 

، شذرات ٢٧٦ - ٢٧٥: ، طبقات احلفاظ٦٨ - ٦٧ / ٢: ، عرب املؤلف٦٢٦ / ٢: تذكرة احلفاظ
  .١٧٨ / ٢: الذهب

(*)  

)١٣/٣٤٦(  

  

 الصفار، وأبو بكر النجاد، وحممد بن العباس بن جنيح، وأبو سهل بن ابن صاعد، وإمساعيل: حدث عنه
  .زياد، وأبو بكر الشافعي، وآخرون

  ).١(كان ثقة ثبتا، صعب االخذ، حسن احلفظ : قال أبو بكر اخلطيب
  .كان مشهورا باالتقان واحلفظ والصدق: وقال أبو احلسني بن املنادي

  .انني ومئتنيوتويف يف شهر رمضان سنة اثنتني ومث: قال
  .تويف يف عشر التسعني: قلت
  

 الفزاري، املروزي، الشيخ، االمام، حمدث مرو، أبو املوجه، حممد بن عمرو*  أبو املوجه - ١٦٣
  .اللغوي، احلافظ

عبدان بن عثمان، وعلي بن اجلعد، وسعدويه الواسطي، وسعيد بن منصور، وصدقة بن الفضل، : مسع
  .وسعيد بن هبرية، وأمثاهلم

احلسن بن حممد بن حليم، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وعلي بن حممد احلبييب، وأبو بكر بن أيب : نهوع
  .نصر املروزيان، وعدة

  .تويف سنة اثنتني ومثانني ومئتني



  قيده بكسر اجليم أبو سعد السمعاين خبطه يف: قال ابن الصالح
__________  

  .١٨٨ / ٧: تاريخ بغداد) ١(
، ٢٩٠ / ٤: ، الوايف بالوفيات٦١٦ - ٦١٥ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٣٥ / ٨: اجلرح والتعديل* 

  .٢٧٠: طبقات احلفاظ
(*)  

)١٣/٣٤٧(  

  

  .بالفتح: مواضع، وهو بلدية، ويقال
  .وهو حمدث كبري، أديب، كثري احلديث، صنف السنن واالحكام، رمحه اهللا: قال
  

، احلافظ، الصدوق، أبو احلسن البغوي، االمام: ابن املرزبان ابن سابور*  علي بن عبد العزيز - ١٦٤
  .نزيل مكة

  .ولد سنة بضع وتسعني ومئة
أبا نعيم، وعفان، والقعنيب، ومسلم بن إبراهيم، وموسى ابن إمساعيل، وأبا عبيد، وأمحد بن : ومسع

  .يونس، وعلي بن اجلعد، وعاصم بن علي، وطبقتهم
  .عبيد، وغريهالكبري، وأخذ القراءات عن أيب " املسند " ومجع، وصنف 

أمحد بن التائب، وإبراهيم بن عبد الرزاق، وأبو سعيد بن االعرايب، وأبو إسحاق بن : مسع منه احلروف
  .فراس، وحممد بن عيسى بن رفاعة، وأمحد بن خالد بن اجلباب

علي بن حممد بن مهرويه القزوين، وأبو علي حامد الرفاء، وعبد املؤمن بن خلف : وحدث عنه أيضا
وأبو احلسن، علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، وأبو القاسم الطرباين، وخلق كثري من الرحالة النسفي، 

  .والوفد
__________  

 - ٦٢٢ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٤ - ١١ / ١٤: ، معجم االدباء١٩٦ / ٦: اجلرح والتعديل* 
 شذرات ،٢٤١ / ٤: ، لسان امليزان٧٧ / ٢: ، عرب املؤلف١٤٣ / ٣: ، ميزان االعتدال٦٢٣
  .١٩٣ / ٢: الذهب

(*)  

)١٣/٣٤٨(  



  

  .وكان حسن احلديث
  .ثقة مأمون: قال الدارقطين

  ).١(كتب إلينا حبديث أيب عبيد، وكان صدوقا : وقال ابن أيب حامت
: قبحه اهللا، ثالثا، فقيل: مسعت النسائي يسأل عن علي بن عبد العزيز، فقال: وقال أبو بكر بن السين

  .ال: أتروي عنه ؟ قال
ال، ولكن قوما اجتمعوا ليقرؤوا عليه شيا، وبروه مبا سهل، وكان فيهم إنسان : أكان كذابا ؟ قال: فقيل
أنه ليس معه إال ] الغريب [ ، فأىب أن حيدث حبضرته، فذكر ]مل يكن يف مجلة من بره [ فقري ] غريب [ 

  ).٢(قصعة، فأمره بإحضارها، وحدث 
، إذا خرج )٣(إنا قوم بني االخشبني : يا قوم: على االخذ، فقالبلغين أم عابوه : مث قال ابن السين

  .بقي ااورون: من بقي ؟ فيقول: احلاج نادى أبو قبيس قعيقعان، يقول
  ).٤(أطبق : فيقول

  .سنة سبع: مات سنة ست ومثانني ومئتني، وقيل
  

  ل، ويقااحملدث، العامل املصنف، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد*  الكشوري - ١٦٥
__________  

  .١٩٦ / ٦: اجلرح والتعديل) ١(
  .، والزيادة منه١٣ - ١٢ / ١٤: معجم االدباء) ٢(
  .قعيقعان: جبال مكة، أبو قبيس واالمحر، واالمحر امسه: االخشبان) ٣(
  .١٣ / ١٤: معجم االدباء: انظر) ٤(
  .١٠٠ / ٣: ، اللباب٤٣٩ / ١٠: االنساب* 

  .من قرى صنعاء اليمن: نسبة إىل كشور: ، وفتح الواووالكشوري، بكسر الكاف، وسكون الشني
  .ويقال بفتح كافها

(*)  

)١٣/٣٤٩(  

  

  .عبيد الكشوري الصنعاين: له
عبد اهللا بن أيب غسان، وبكر بن الشرود، وحممد بن عمر السمسار، وعبد احلميد بن : حدث عن



  .صبيح، ومل يلحق عبد الرزاق
، وأبو القاسم الطرباين، وحممد )١(أمحد بن مسعود البذشي خيثمة االطرابلسي، وحممد بن : حدث عنه

  .بن حممد بن محزة اجلمال، وآخرون من الرحالني
  .له تاريخ اليمن، وقد مجعه: وكان يقال

  .هو عامل حافظ، له مصنفات: قال أبو يعلى اخلليلي
  .مات سنة مثان ومثانني

  .بل مات يف سنة أربع ومثانني ومئتني: وقال غريه
  

" االمام اود احلافظ، أبو الفضل املوصلي، صاحب :  ابن رزين العالء بن أيوب بن رزين- ١٦٦
  .، وغري ذلك"السنن " و " املسند 

حممد بن عبد اهللا بن عمار، وعبد اهللا بن عبد الصمد بن أيب خداش، ويعقوب الدورقي، وأيب : حدث عن
  .سعيد االشج، وخلق

  .سن الناس صوتا بالقرآن، من أح)٢(وكان عابدا خاشعا خمبتا 
  .قاله يزيد بن حممد االزدي، وحدث عنه

__________  
  .قرية قرب بسطام: نسبة إىل بذش: البذشي، بفتح الباء والذال) ١(
  ).اللباب(
  .اخلشوع والتواضع: اخلبت) ٢(

  .اطمأن إليه: خشع، وتواضع، واخبت إىل ربه، أيضا: أخبت هللا: يقال
   ].٣٤: احلج) * [ وبشر املخبتني: * (عاىلويف الترتيل احلكيم، قال ت

  .هم املطمئنون، أو املتواضعون: قيل
(*)  

)١٣/٣٥٠(  

  

 بن إبراهيم بن عبيد اهللا اال بناوي املسند، املعمر، أبو حممد، احلسن بن عبداالعلى*  البوسي - ١٦٧
  .ه اخلليلياليمين الصنعاين البوسي، صاحب عبد الرزاق، مسع منه حنو مخسني حديثا، قال) ١(

ولدت سنة أربع وتسعني ومئة، ومسعت من عبد الرزاق سنة : قال أبو احلسن بن سلمة القطان، عنه
  .عشر ومئتني



، وأمحد بن شعيب االنطاكي، وأبو جعفر حممد بن حممد "صحيحه " روى عنه أبو عوانة يف : قلت
بو احلسن بن سلمة، وأبو اجلمال، نزيل خبارى، وحفيده عبد االعلى بن حممد بن حسن البوسي، وأ

  .القاسم الطرباين، وعدة
  .وما علمت به بأسا

  .بباء مفتوحة وسني مهملة: والبوسي
  .تويف سنة ست ومثانني ومئتني: قال أبو القاسم بن مندة

  
  . ابن برة إبراهيم بن حممد بن برة الصنعاين- ١٦٨

  .اين من أصحاب عبد الرزاقعبد الرزاق، وهو أحد الشيوخ االربعة الذين لقيهم الطرب: مسع من
  .باليمن) ٢(تويف أيضا يف سنة ست 

__________  
  .نسبة إىل االبناء وهم قوم يكونون باليمن من ولد الفرس: اال بناوي) ١(
  ).١٢٢ / ١االنساب (
أي يف سنة ) ٢ (١٨٧ / ١، اللباب "بوس : " ، معجم البلدان٣٣٢ / ٢: ، و١٢٣ / ١: االنساب* 

  .ست ومثانني ومئتني
(*)  

)١٣/٣٥١(  

  

 بن عبد اهللا بن سويد أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد. على مرحلة من صنعاء:  الشبامي وشبام- ١٦٩
  .الشبامي

  .ولد سنة تسعني ومئة
  .عبد الرزاق: ومسع من

  .تويف سنة ست أيضا
  .حممد بن حممد اجلمال، والطرباين، ومجاعة: روى عنه

  
االمام، احلافظ، الثقة، املعمر، أبو علي : شيخ بن عمرية بن ابن صاحل*  بشر بن موسى - ١٧٠

  .االسدي البغدادي
  .ولد سنة تسعني ومئة



روح بن عبادة حديثا واحدا، ومن حفص بن عمر العدين، واالصمعي، وهوذه بن خليفة، : ومسع من
  واحلسن بن موسى االشيب،

أيب نعيم، وحيىي بن إسحاق وأيب عبدالرمحن املقرئ، وعمرو بن حكام، وعبد الصمد بن حسان، و
  .، وسعيد بن منصور، واحلميدي، وخلق كثري)١(السيلحيين 

__________  
، ٢٢١ - ١٢١ / ١: ، طبقات احلنابلة٨٨ - ٨٦ / ٧: ، تاريخ بغداد٣٦٧ / ٢: اجلرح والتعديل* 

: اية، البداية والنه٨١ - ٨٠ / ٢: ، عرب املؤلف٦١٢ - ٦١١ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢٨ / ٦: املنتظم
  .١٩٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧١ - ٢٧٠: ، طبقات احلفاظ٨٥ / ١١

نسبة إىل : السيلحيين، بفتح السني، وسكون الياء، وفتح الالم، وكسر احلاء، وسكون الباء الثانية) ١(
  .قرية قدمية من سواد العراق: سيلحني

  ).اللباب(
(*)  

)١٣/٣٥٢(  

  

عمر الزاهد، وأبو علي بن الصواف، وأبو بكر الشافعي، إمساعيل الصفار، وابن جنيح، وأبو : حدث عنه
  .وأبو القاسم الطرباين، وأبو بكر القطيعي، وخالئق

  .وهو من بيت حشمة وأصالة
  ).١(كان ثقة أمينا، عاقال ركينا : قال اخلطيب

مسعت أبا أسامة : حدثنا حممد بن احلسني بن أيب خبزة، مسعت بشر بن موسى يقول: قال ابن املقرئ
  ).٢(حدثنا هشام بن عروة، فلم أحفظ عنه غري هذا : وليق

ذهب يب خايل حيان بن بشر االسدي إىل حيىي : مسعت بشر بن موسى يقول): ٣(وقال إمساعيل اخلطيب 
  ).٤(بن آدم، وصليت خلف أيب عمرو الشيباين النحوي، فقرأ سورة السجدة، فسجد 

  رم بشر بن موسى،كان أمحد بن حنبل يك: قال أبو بكر اخلالل الفقيه
  ).٥(وكتب له إىل احلميدي إىل مكة 

  .ثقة: وقال الدارقطين
  .مات الربع بقني من ربيع االول، سنة مثان ومثانني ومئتني: قال إمساعيل اخلطيب
__________  

  .٨٦ / ٧: تاريخ بغداد) ١(



  .٨٧ / ٧: املصدر السابق) ٢(
  .ب وانشائهانسبة إىل اخلط: اخلطيب، بضم اخلاء، وفتح الطاء) ٣(
  ).اللباب(
  .٨٧ / ٧: تاريخ بغداد) ٤(
  .انظر املصدر السابق) ٥(

(*)  

)١٣/٣٥٣(  

  

  .مجلة من عواليه" الغيالنيات " و " القطيعيات " عمر مثانيا وتسعني سنة، ويف : قلت
، )٢(، وجعفر بن حممد بن سوار النيسابوري )١(إسحاق بن إمساعيل الرملي بأصبهان : وفيها تويف

  .، شيخ الشافعية)٤(، وعثمان بن سعيد بن بشار )٣(ذ بن املثىن العنربي ومعا
  

العالمة، احلافظ، االخباري، أبو زكريا :  بن صفوانابن صاحل) ٥] (ق * [  حيىي بن عثمان - ١٧١
  .السهمي املصري

غ بن أبيه عثمان بن صاحل، وسعيد بن أيب مرمي، وعبد اهللا بن صاحل، ونعيم بن محاد، وأصب: حدث عن
  .الفرج، والنضر بن عبد اجلبار، وإسحاق بن بكر بن مضر، وطبقتهم من أصحاب الليث، وابن هليعة

  ابن ماجة، وعبد املؤمن بن خلف النسفي، وأبو جعفر: حدث عنه
حممد بن حممد بن عبد اهللا بن محزة اجلمال، وعلي بن حممد املصري الواعظ، وحممد بن جعفر بن كامل، 

  .ديد، وأبو القاسم الطرباين، وخلق كثريوعلي بن حسن بن ق
__________  

  .٢١٧ / ١: ذكر أخبار أصبهان: ترمجته يف) ١(
: برقم) ٥٢٧: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٣) (٢٩٨: (، برقم)٥٧٤: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٢(
  ).٢١٤: (، برقم)٤٢٩: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٤) (٢٥٩(
: ، تذهيب التهذيب١٥١١: خ: ، ذيب الكمال١٦١ / ٥: ، املنتظم١٧٥ / ٩: اجلرح والتعديل* 
: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٧ / ١١: ، ذيب التهذيب٣٩٦ / ٤: ، ميزان االعتدال١٦٢ / ٤: خ

٤٢٦.  
  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ٥(

(*)  



)١٣/٣٥٤(  

  

، وحدث مبا مل يكن يوجد عند كان عاملا بأخبار مصر، ومبوت العلماء، حافظا للحديث: قال ابن يونس
  .غريه

  ).١(وتكلموا فيه ] وكتب عنه أيب [ كتبت عنه، : وقال ابن أيب حامت
  .هذا جرح غري مفسر، فال يطرح به مثل هذا العامل: قلت

  .مات يف ذي القعدة، سنة اثنتني ومثانني ومئتني: قال ابن يونس
  

  .مام، اود، أبو إسحاق الرازياحلافظ، اال: ابن عبد العزيز*  إبراهيم بن نصر - ١٧٢
  .حمدث اوند

أيب نعيم، وعمرو بن مرزوق، وعبد اهللا بن رجاء، وحجاج بن منهال، وأيب الوليد، وأيب : يروي عن
  .حذيفة، والتبوذكي، وخلق

  .أمحد بن حممد بن أوس، والقاسم بن أيب صاحل، وعبد الرمحن بن محدان: وعنه
كان معنا عند أيب سلمة بالبصرة، وكان : مت عن إبراهيم بن نصر، فقالسألت أبا حا: قال جعفر بن أمحد

  .يورق
، وقدم مهدان "املسند " إن إبراهيم بن نصر، لطول مقامه بالبصرة، فتح ا دكانا، وقد صنف : وقيل

  .وحدث ا، وكان كبري الشأن، عايل االسناد
  .تويف يف حدود الثمانني ومئتني

__________  
  .١٧٥ / ٩: تعديلاجلرح وال) ١(

  .والزيادة منه
  .٢٨ / ١: طبقات القراء البن اجلزري* 
(*)  

)١٣/٣٥٥(  

  

أبو احلسن القطان، وعلي بن : نيف وثالثون جزءا، وهو صدوق، مسع منه" مسنده : " قال اخلليلي
  .مهرويه، وسليمان بن يزيد الفامي، وجدي أمحد بن إبراهيم، وغريهم

  



 الشيخ، االمام، احلافظ، العالمة، شيخ االسالم، أبو إسحاق، إبراهيم بن :هو*  إبراهيم احلريب - ١٧٣
  .، البغدادي، احلريب، صاحب التصانيف)١( بن إبراهيم بن بشري إسحاق

  .مولده يف سنة مثان وتسعني ومئة
هوذة بن خليفة، وهو أكرب شيخ لقيه، وعفان بن مسلم، وأيب : وطلب العلم وهو حدث، فسمع من

بن مرزوق، وعبد اهللا بن صاحل العجلي، وأيب عمر احلوضي، وعمر بن حفص، وعاصم بن نعيم وعمرو 
  علي،

ومسدد بن مسرهد، وموسى بن إمساعيل املنقري، وشعيب بن حمرز، وأيب عبيد القاسم بن سالم، وأمحد 
  سي،بن حنبل، وأمحد بن شبيب، وابن منري، واحلكم بن موسى، وأيب معمر املقعد، وأيب الوليد الطيال

__________  
، ١٧١: ، طبقات الفقهاء٤٠ - ٢٨ / ٦: الفن السادس، تاريخ بغداد: املقالة السادسة: الفهرست* 

: ، اللباب١٢٩ - ١١٢ / ١: ، معجم االدباء٧ - ٣ / ٦: ، املنتظم٩٣ - ٨٦ / ١: طبقات احلنابلة
 / ٢: رب املؤلف، ع٥٨٦ - ٥٨٤ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٥٨ - ١٥٥ / ١: ، إنباه الرواة٣٥٥ / ١

 / ٢: ، طبقات السبكي٣٢٤ - ٣٢٠ / ٥: ، الوايف بالوفيات١٧ - ١٤ / ١: ، فوات الوفيات٧٤
: ، طبقات احلفاظ٥ - ٤: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة٧٩ / ١١: ، البداية والنهاية٢٥٧ - ٢٥٦
  .١٩٠ / ٢: ، شذرات الذهب٥ / ١: ، طبقات املفسرين٤١٨ / ١: ، بغية الوعاة٢٥٩

  .نسبة إىل حملة غريب بغداد، ا جامع وسوق: احلريب، بفتح احلاء، وسكون الراءو
  ".بشر : " ٨٦ / ١: طبقات احلنابلة: يف) ١) (اللباب(

(*)  

)١٣/٣٥٦(  

  

وسليمان بن حرب، وسريج بن النعمان، وعلي بن اجلعد، وحممد بن الصباح، وخلف بن هشام، وأيب 
  .ريبكر بن أيب شيبة، وبندار، وخلق كث

أبو حممد بن صاعد، وأبو عمر بن السماك، وأبو بكر النجاد، وأبو بكر : حدث عنه خلق كثري، منهم
الشافعي، وعمر بن جعفر اخلتلي، وأبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي، وعبد الرمحن بن العباس والد 

ن جعفر املخلص، وسليمان بن إسحاق اجلالب، وحممد بن خملد العطار، وجعفر اخللدي، وحممد ب
  .االنباري، وأبو حبر حممد بن احلسن الرباري، وأمثاهلم

كان إماما يف العلم، رأسا يف الزهد، عارفا بالفقه، بصريا باالحكام، حافظا : قال أبو بكر اخلطيب
، وكتبا كثرية، وأصله من "غريب احلديث " للحديث، مميزا لعلله، قيما باالدب، مجاعة للغة، صنف 



  ).١(مرو 
كان إمساعيل القاضي يشتهي أن يلتقي إبراهيم، فالتقيا يوما، وتذاكرا، : خلص، عن أبيه، قالروى امل

  .إمساعيل جبل نفخ فيه الروح: فلما افترقا، سئل إبراهيم عن إمساعيل، فقال
  .ما رأيت مثل إبراهيم: وقال إمساعيل

  .إمساعيل هو ابن إسحاق القاضي، عامل العراق: قلت
 احلريب ملا دخل على إمساعيل القاضي، بادر أبو عمر حممد بن يوسف القاضي إىل ويروى أن أبا إسحاق

أعزك اهللا يف الدنيا واآلخرة، فلما تويف أبو عمر، : نعله، فأخذها، فمسحها من الغبار، فدعا له، وقال
  رؤى يف

__________  
  .٢٨ / ٦: تاريخ بغداد) ١(

(*)  

)١٣/٣٥٧(  

  

  .أعزين يف الدنيا واآلخرة بدعوة الرجل الصاحل: قالما فعل اهللا بك ؟ : النوم، فقيل
ال أعلم عصابة خريا من أصحاب احلديث، إمنا : مسعت إبراهيم احلريب يقول: قال حممد بن خملد العطار

 وكيف صلى، إياكم أن - صلى اهللا عليه وسلم -كيف فعل النيب : يغدو أحدهم، ومعه حمربة، فيقول
  .رجل إذا أقبل ببدعة ليس يفلحجتلسوا إىل أهل البدع، فإن ال

ينبغي للرجل إذا مسع شيئا من أدب : قال يل إبراهيم احلريب: وقال أبو أيوب اجلالب سليمان بن إسحاق
  . أن يتمسك به- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

  ال، هي أخت: صاحب السوداء حيفظ ؟ قال: إم يقولون: فقيل البراهيم: قال
  .فظ شيئا، إمنا حيفظ صاحب الصفراءالبلغم، صاحبها ال حي

 وأصحاب -خرج أبو يوسف القاضي يوما : مسعت إبراهيم احلريب يقول: وقال عثمان بن محدويه البزاز
ما على االرض خري منكم، قد جئتم أو بكرمت تسمعون حديث رسول اهللا :  فقال-احلديث على الباب 

  .- صلى اهللا وعليه وسلم -
حضرت إبراهيم : عت أمحد بن حممد بن الصقر، مسعت أبا احلسن بن قريش يقولمس: هبة اهللا الاللكائي

لو جئناك على مقدار ! يا أبا اسحاق :  فقال له- وجاءه يوسف القاضي، ومعه ابنه أبو عمر -احلريب 
  .واجب حقك، لكانت أوقاتنا كلها عندك

  .وبليس كل غيبة جفوة، وال كل لقاء مودة، وإمنا هو تقارب القل: فقال



 وحدث عن محيد بن زجنويه، عن عبد -مسعت حممد بن عبد اهللا الصفار، مسعت إبراهيم احلريب : احلاكم
  عندي: اللهم لك احلمد، ورفع يديه فحمد اهللا، مث قال:  فقال-اهللا بن صاحل العجلي حبديث 

)١٣/٣٥٨(  

  

  ).١(د اهللا على الصدق عن عبد اهللا بن صاحل قمطر، وليس عندي عن محيد غري هذا الطبق، وأنا أمح
مسعت، ملا : لو قلت فيما مل تسمع! يا أبا إسحاق : عن الصفار، فقال رجل: زادين فيه بعض أصحابنا

  .أقبل اهللا ذه الوجوه عليك
ال نعلم بغداد أخرجت مثل إبراهيم احلريب، يف : ومسعت حممد بن صاحل القاضي يقول: مث قال احلاكم

  .هداالدب والفقه واحلديث والز
  ).٢(مث ذكر له كتابا يف غريب احلديث، مل يسبق إليه 

مسعت أبا احلسن املقرئ، مسعت حممد بن جعفر بن حممد بن بيان : قال القاضي أبو املطرف بن فطيس
  البغدادي، مسعت إبراهيم

 يل مذ أجالس أهل العلم سبعون:  يقول، وقد سئل عن االسم واملسمى- ومل يكن يف وقته مثله -احلريب 
  ).٣(سنة، ما مسعت أحدا منهم يتكلم يف االسم واملسمى 

حدثنا إبراهيم بن املولد، حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن خالد، حدثين إبراهيم احلريب، : عمر بن عراك املقرئ
  كنا عند عبيد اهللا بن عائشة يف مسجده، إذ طرقه سائل، فسأله شيئا، فلم يكن معه ما يعطيه،: قال

__________  
  .٣٠ / ٦: تاريخ بغداد) ٢..." (زادين: قال أبو عبد اهللا احلافظ": " تاريخ بغداد : " زاد هنا يف) ١(
  .أن االسم يراد به املسمى ؟ ؟ رة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى: وفصل القول يف هذه املسألة) ٣(

  .نفسه" املسمى " ه مسع اهللا ملن محده، وحنو ذلك، فهذا املراد ب: كذا أو: قال اهللا: فإذا قلت
اسم عريب، والرمحن اسم عريب، والرحيم من أمساء اهللا تعاىل، وحنو ذلك، فاالسم ها " اهللا : " وإذا قلت

من االمجال، فإن أريد باملغايرة أن اللفظ " الغري " هنا هو املراد ال املسمى، وال يقال غريه، ملا يف لفظ 
 كان، وال اسم له، حىت خلق لنفسه أمساء، أو حىت مساه خلقه غري املعىن، فحق، وإن أريد أن اهللا سبحانه

  .بأمساء من صنعهم، فهذا من اخلطأ اانب للصواب
(*)  

)١٣/٣٥٩(  

  



ال تظن أين دعوتك ضنة مين مبا أعطيتك، إن هذا : فدفع إليه خامته، فلما أن وىل السائل دعاه، فقال له
  .جهالفص شراؤه علي مخس مئة دينار، فانظر كيف ختر

بارك اهللا لك يف فصك، هذه الفضة : فضرب السائل بيده إىل اخلامت، فكسره، ورمى بالفص إليه، وقال
  .تكفيين لقويت وقوت عيايل اليوم

  ما فقدت إبراهيم احلريب من جملس لغة وال: قال أبو العباس ثعلب
  ).١(حنو، من مخسني سنة 

كان يقاس بأمحد بن حنبل يف : اهيم احلريب، فقالسألت الدارقطين عن إبر: قال أبو عبد الرمحن السلمي
  ).٢(زهده وعلمه وورعه 

  .إن املعتضد نفذ إىل إبراهيم احلريب بعشرة آالف، فردها: وقيل
  ).٣(مث سري له مرة أخرى ألف دينار، فردها 

 قط ما أنشدت بيتا: وروى أبو الفضل عبيد اهللا الزهري، عن أبيه عبدالرمحن، عن إبراهيم احلريب، قال
  ).٤(ثالثا ) * قل هو اهللا أحد: * (إال قرأت بعده

  .وإبراهيم إمام بارع يف كل علم، صدوق: قال أبو احلسن الدارقطين
  مسعت: مسعت أبا طاهر املخلص، مسعت أيب: أبو ذر اهلروي

__________  
  .١١٨ / ١: معجم االدباء) ١(
  .٥٨٥ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٢(
  .١٥٧ / ١: إنباه الرواة: ، و٣٢ / ٦: تاريخ بغداد: انظر) ٣(
  .٣٩ / ٦: تاريخ بغداد) ٤(

(*)  

)١٣/٣٦٠(  

  

إبراهيم احلريب، وكان وعدنا أن ميل علينا مسألة يف االسم واملسمى، وكان جيتمع يف جملسه ثالثون ألف 
حمربة، وكان إبراهيم مقال، وكانت له غرفة، يصعد، فيشرف منها على الناس، فيها كوة إىل الشارع، 

قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم يف االسم واملسمى، مث : لما اجتمع الناس، أشرف عليها، فقال هلمف
نظرت فإذا مل يتقدمين يف الكالم فيها إمام يقتدى به، فرأيت الكالم فيه بدعة، فقام الناس، وانصرفوا، 

  فلما كان يوم
ذه املسألة، فقال، أمل حتضر جملسنا اجلمعة، أتاه رجل، وكان إبراهيم ال يقعد إال وحده، فسأله عن ه



  .بلى: باالمس ؟ قال
  .ال: أتعرف العلم كله ؟ قال: فقال
  .فاجعل هذا مما مل تعرف: قال

ما انتفعت من علمي قط إال بنصف حبة، وقفت على إنسان، فدفعت إليه قطعة : قال إبراهيم: وباالسناد
أعط أبا : ن مسألة، فأجبته، مث قال للغالمأشتري حاجة، فأصاب فيها دانقا، إال نصف حبة، فسألين ع

  ).١(إسحاق بدانق، وال حتطه بنصف حبة 
أقمت ثالثني سنة، كل ليلة إذا أويت إىل فراشي، لو أعطيت رغيفي جاريت الحتجت : ومسعته يقول

  ).٢(إليهما 
  .، وهو كتاب نفيس كامل يف معناه"غريب احلديث " أن إبراهيم ملا صنف : ويروى

  .رجل حمدث! ما البراهيم وغريب احلديث ؟ : قال ثعلب
ما ظننت أن على وجه االرض مثل هذا : مث حضر ملجسه، فلما حضر الس سجد ثعلب، وقال

  .الرجل
__________  

  .٣٤ - ٣٣ / ٦: تاريخ بغداد: انظر) ١(
  .٣١ / ٦: تاريخ بغداد: انظر اخلرب مفصال يف) ٢(

(*)  

)١٣/٣٦١(  

  

يل بعض أصحابنا ببغداد، أن إبراهيم احلريب كان مسع مسائل ابن القاسم علي حكى : قال أبو ذر اهلروي
بن احلارث بن مسكني، وحصل مساعه مع رجل، مث مال إىل طريقة الكالم، فلم يستعرها منه إبراهيم، 

  .، عن ابن أيب الغمر، عن ابن القاسم)١(ورجع، فسمعها من احلسن بن عبد العزيز اجلروي 
   تصانيف احلريب أنه يرتل يف أحاديث، ويكثرنعم، يظهر يف: قلت

  .منها، وهذا يدل على أنه مل يزل طالبة للعلم
ردها : أن املعتضد بعث إىل إبراهيم احلريب مبال، فرده عليه أوحش رد، وقال: وروى املخلص، عن أبيه

  ).٢(إىل من أخذا منه، وهو حمتاج إىل فلس 
  .ر مرةوكان ال يغسل ثوبه إال يف كل أربعة أشه

  .ولقد زلق مرة يف الطني، فلقد كنت أرى عليه أثر الطني يف ثوبه إىل أن غسله
مسعت إبراهيم احلريب : أخربنا أبو احلسني العتكي، قال: قال عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي احلنبلي



  .من نأى عن وطنه: الغريب: من تعدون الغريب يف زمانكم ؟ فقال رجل: يقول جلماعة عنده
  .من فارق أحبابه: الغريب: وقال آخر

رجل صاحل، عاش بني قوم صاحلني، إن أمر مبعرف آزروه، وإن ى عن : الغريب يف زماننا: فقال إبراهيم
  ).٣(منكر أعانوه، وإن احتاج إىل سبب من الدنيا مانوه، مث ماتوا وتركوه 

  أتينا إبراهيم احلريب، وهو جالس: قال أمحد بن مروان الدينوري
__________  
  .٢٣٩ - ٢٣٧ / ٣: االنساب: انظر ترمجته، واحلديث عن نسبته يف) ١(
  .تقدم مثل هذا قبل قليل) ٢(
  .٨٩ / ١: طبقات احلنابلة) ٣(

(*)  

)١٣/٣٦٢(  

  

مثل : على باب داره، فسلمنا وجلسنا، فجعل يقبل علينا، فلما أكثرنا عليه، حدثنا حديثني، مث قال لنا
  .ياد الذي يلقي شبكته يف املاء، فيجتهد، فإن أخرج مسكة، وإال أخرج صخرةأصحاب احلديث مثل الص
: هل كسبت بالعلم شيئا ؟ قال: قيل البراهيم احلريب: حدثنا شيخ لنا، قال: قال أمحد بن جعفر بن سلم

كانت أمي جتري علي كل يوم رغيفني، وقطيعة فيها نصف دانق، فخرجت يف : كسبت به نصف فلس
  يوم

أمجع رأيي على أن آكل شيئا حلوا، فلم أر شيئا أرخص من الدبس، فأتيت بقاال، فدفعت ذي طني، و
يا أبا : إليه القطيعة، فإذا فيها قرياط إال نصف فلس، وتذاكرنا حديث السخاء والكرم، فقال البقال

  .نعم: أنت تكتب االخبار واحلديث، حدثنا يف السخاء حبديث، قلت! إسحاق 
خرج عبد اهللا ابن جعفر إىل ضياعه : هللا بن الزبري، حدثنا أيب، عن شيخ له، قالحدثين أبو بكر عبد ا

ينظر إليها، فإذا يف حائط لنسيب له عبد أسود، بيده رغيف وهو يأكل لقمة، ويطرح لكلب لقمة، فلما 
  .ملصعب بن الزبري: ملن أنت ؟ قال! يا أسود : رأى ذلك استحسنه، فقال

  .له: وهذه الضيعة ملن ؟ قال: قال
إين الستحيي من عني تنظر إيل أن : قال! لقد رأيت منك عجبا، تأكل لقمة، وتطرح للكلب لقمة : قال

  .أوثر نفسي عليها
إين قد اشتريتك ! يا أسود : فرجع إىل املدينة، فاشترى الضيعة والعبد، مث رجع، وإذا بالعبد، فقال: قال

  .من مصعب



  .ون الطلعةجعلين اهللا عليك ميم: فوثب قائما، وقال
  .وإين اشتريت هذه الضيعة: قال
  .أكمل اهللا لك خريها: فقال
  .وإين أشهد أنك حر لوجه اهللا: قال
  .أحسن اهللا جزاءك: قال
  .وأشهد اهللا أن الضيعة مين هدية إليك: قال
  .جزاك اهللا باحلسىن: قال

  .فأشهد اهللا وأشهدك أن هذه الضيعة وقف مين على الفقراء: مث قال العبد

)١٣/٣٦٣(  

  

  ).١(العبد أكرم منا : فرجع وهو يقول
طبقة املسند، : االبواب تبىن على أربع طبقات: مسعت احلريب يقول: قال سليمان بن إسحاق اجلالب

وطبقة الصحابة، وطبقة التابعني، فيقدم كبارهم، كعلقمة واالسود، وبعدهم من هو أصغر منهم، 
  واحلسن بن صاحل، وعبيد اهللا بنوبعدهم تابع التابعني، مثل سفيان، ومالك، 

  .احلسن، وابن أيب ليلى، وابن شربمة، واالوزاعي
مليح يتملح، ومليح يتبغض، وبغيض يتملح، : الناس على أربع طبقات: وروي عن إبراهيم احلريب، قال

 حيتمل، وأما بغيض يتملح، فإين أرمحه، وأما البغيض، الذي: هو املىن، الثاين: وبغيض يتبغض، فاالول
  .يتبغض، فأفر منه

كان إبراهيم احلريب رجال صاحلا : نقلت من كتاب ابن عتاب: قال ابن بشكوال يف أخبار ابراهيم احلريب
من أهل العلم، بلغه أن قوما من الذين كانوا جيالسونه يفضلونه على أمحد بن حنبل، فوقفهم على ذلك، 

هه، وال أحلق به يف حال من أحواله، فأقسم ظلمتموين بتفضيلكم يل على رجل ال أشب: فأقروا به، فقال
  .باهللا، ال أمسعكم شيئا من العلم أبدا، فال تأتوين بعد يومكم

مات احلريب ببغداد، فدفن يف داره يوم االثنني، لسبع بقني من ذي احلجة، سنة مخس ومثانني ومئتني، يف 
  .أيام املعتضد

  اجلانبكانت وفاة احلريب احملدث الفقيه يف : قال املسعودي
__________  

  .١٢٠ - ١١٩ / ١: ، ومعجم االدباء٣٤ / ٦: انظر رواية تاريخ بغداد) ١(
(*)  



)١٣/٣٦٤(  

  

وكان صدوقا، عاملا، فصيحا، جوادا، عفيفا، زاهدا، عابدا، ناسكا، ...ومثانون سنة) ١(الغريب، وله نيف 
رمبا مزح مع أصدقائه ] و  [ ومل يكن معه تكرب وال جترب،...وكان مع ذلك ضاحك السن، ظريف الطبع

منه، ويستقبح من غريه، وكان شيخ البغداديني يف وقته، وظريفهم، وزاهدهم، ) ٢(مبا يستحسن 
اجلامع ] املسجد [ وناسكهم، ومسندهم يف احلديث، وكان يتفقه الهل العراق، وكان له جملس يف 

  الغريب يوم
 حلقة إبراهيم احلريب، وكان جيلس إلينا غالمان كنت أجلس يف: اجلمعة، فأخربين إبراهيم بن جابر، قال

يف جسد، إن قاما قاما معا، وإن ) ٤(، وكأما روح )٣(يف اية احلسن واجلمال من الصورة والبزة 
[ قد بان االصفرار بوجهه واالنكسار ] و [ حضرا، فكذلك، فلما كان يف بعض اجلمع، حضر أحدمها 

، حضر الغائب، ومل حيضر الذي جاء يف اجلمعة االوىل ]الثانية [ ، فلما كانت اجلمعة ]...يف عينيه 
إن ذلك للفراق الواقع بينهما، وذلك لاللفة : وقلت...يف لونه) ٥(منهما، وإذ الصفرة واالنكسار بني 

إىل احللقة مل جيلس ] صاحبه [ اجلامعة هلما، فلم يزاال يتسابقان يف كل مجعة إىل احللقة، فأيهما سبق 
فأشرف على احللقة [ ، مث جاء اآلخر ]إلينا [ فلما كان يف بعض اجلمع، حضر أحدمها فجلس ...اآلخر

عينيه، ) ٧(العربة، فتبينت ذلك منه يف دائرة ) ٦(فوجد صاحبه قد سبق، وإذا املسبوق قد أخذته ] 
  وإذا يف يسراه رقاع صغار

__________  
  ".مخس ": " مروج الذهب " يف ) ١(
  ".املروج " ، وما أثبتناه هو الصواب، واملوافق ملا يف "يستحىي : " يف االصل) ٢(
  ".من أبناء التجار من الكرخيني، وبزما واحدة : " زيادة هنا" مروج الذهب " يف ) ٣(
  ".روحان ": " املروج " يف ) ٤(
  ".أبني ": " املروج " يف ) ٥(
  ".خنقته ": " املروج " يف ) ٦(
  ".يق محال": " املروج " يف ) ٧(

(*)  

)١٣/٣٦٥(  

  



، وأنا )١(مكتوبة، فقبض بيمينه رقعة منها، وحذف ا يف وسط احللقة، وانساب بني الناس مستخفيا 
وفيها دعاء، أن يدعو لصاحبها مريضا كان ...أرمقه، وكان مث أبو عبيدة بن حربويه، فنشر الرقعة وقرأها

  أو غري
للهم امجع بينهما، وألف قلوما، واجعل ذلك فيما ا: ذلك، ويؤمن على الدعاء من حضر، فقال الشيخ

  .يقرب منك، ويزلف لديك
عفا اهللا عن عبد : فإذا فيها مكتوب...مث طوى الرقعة وحذفين ا، فتأملت ما فيها..وأمنوا على دعائه

إىل ذاك من هذا فحاال * خللني كانا دائمني على الود إىل أن وشى واشي اهلوى بنميمة * أعان بدعوة 
فلما كان يف اجلمعة الثانية حضرا مجيعا، وإذا االصفرار واالنكسار قد زال، فقلت البن ...ن العهدع

فلما كان يف تلك السنة كنت ...إين أرى الدعوة قد أجيبت، وأن دعاء الشيخ كان على التمام: حربويه
  ).٢(لفني إىل أن تكهال بني مىن وعرفة، فلم أزل أرامها متآ..فيمن حج، فكأين أنظر إىل الغالمني حمرمني

كان إبراهيم احلريب رأسا يف الزهد، عارفا باملذاهب، بصريا : له" تاريخ النحاة " قال القفطي يف 
، وهو من أنفس الكتب وأكربها يف هذا "غريب احلديث : " له يف اللغة كتاب...باحلديث، حافظا له

  ).٣(النوع 
__________  

   ".مارا مستحيا": " املروج " يف ) ١(
  .٤٨٣ - ٤٨٢ / ٢: مروج الذهب: انظر اخلرب مفصال يف) ٢(

  ".وأرى أما يف صف أصحاب الديباج يف الكرخ أو غريه من الصفوف : " وتتمة اخلرب فيه
  .١٥٥ / ١: انظر نص القفطي) ٣(

(*)  

)١٣/٣٦٦(  

  

مسعت إبراهيم : انحدثنا جعفر اخللدي، حدثنا أمحد ابن عبد اهللا بن ماه: - واه -أبو احلسن بن جهضم 
  أمجع عقالء كل: بن إسحاق يقول

  .ملة أنه من مل جير مع القدر مل يتهنأ بعيشه
قميصي أنظف قميص، وإزاري أوسخ إزار، ما حدثت نفسي أما يستويان قط، وفرد : وكان يقول

صحيح واآلخر مقطوع، وال أحدث نفسي أين أصلحهما، وال شكوت إىل أهلي وأقاريب محى ) ١(عقيب 
أجدها، ال يغم الرجل نفسه وعياله، ويل عشر سنني أبصر بفرد عني، ما أخربت به أحدا، وأفنيت من 
عمري ثالثني سنة برغيفني، إن جاءتين ما أمي أو أخيت، وإال بقيت جائعا إىل الليلة الثانية، وأفنيت 



قيت جائعا، واآلن آكل نصف ثالثني سنة برغيف يف اليوم والليلة، إن جاءتين امرأيت أو بنايت به، وإال ب
  ).٢(رغيف وأربع عشرة مترة، وقام إفطاري يف رمضان هذا بدرهم ودانقني ونصف 

[ ما كنا نعرف من هذه االطبخة شيئا، كنت أجئ : مسعت إبراهيم احلريب يقول: قال أبو القاسم بن بكري
  ).٥(فجل ) ٤(و باقة ، أ)٣(عشي إىل عشي، وقد هيأت يل أمي باذجنانة مشوية، أو لعقة بن ] من 

ما تروحت وال روحت قط، وال أكلت من شئ : مسعت إبراهيم احلريب يقول: حممد بن أيوب العكربي
  ).٦(يف يوم مرتني 

__________  
  .النعل، على سبيل ااز: العقب هنا) ١(
 - ١١٣ / ١: ، معجم االدباء٨٧ - ٨٦: ، وطبقات احلنابلة٣١ - ٣٠ / ٦: تاريخ بغداد: انظر) ٢(

١١٥.  
  .الطبقة من ؟ ؟ سحم: النب، بكسر الباء) ٣(
احلزمة من البقل، وكثريا ما تستخدم خطأ للحزمة من الورود والرحيان وغريمها من الورد، : الباقة) ٤(

  ".الطاقة : " والصواب يف الثانية
  .٣١ / ٦: تاريخ بغداد) ٥(
  .املصدر السابق) ٦(

(*)  

)١٣/٣٦٧(  

  

أضقت إضاقة، فأتيت إبراهيم احلريب : حدثنا أمحد بن سليمان القطيعي قال: نقال أبو احلسني بن مسعو
ال يضيق صدرك، فإن اهللا من وراء املعونة، فإين أضقت مرة، حىت انتهى أمري إىل : ، فقال يل)١(البثه 

هب أين أنا وأنت نصرب، فكيف بالصبيتني ؟ هات شيئا من كتبك : أن عدم عيايل قوم، فقالت الزوجة
  .يعه أو نرهنهنب

رجل من : من ذا ؟ قال: أقترض غدا، فلما كان الليل، دق الباب، فقلت: فضننت بذلك، وقلت
  .ادخل: فقلت[ اجلريان 

  .، فأطفئ السراج حىت أدخل: ]فقال
) ٢(فكببت شيئا على السراج، فدخل، وترك شيئا، وقام، فإذا هو منديل فيه أنواع من املآكل، وكاغد 

، إذا مجال يقود مجلني، عليهما محالن ورقا، )٣(، فأنبهنا الصغار وأكلوا، مث من الغد فيه مخس مئة درهم
هذان اجلمالن أنفذمها لك رجل من خراسان، واستحلفين أن ال أقول من : وهو يسأل عن مرتيل، فقال



  ).٤(هو 
  .إسنادها مرسل

لدنيا، لقد رأيت، وجالست ال ترى عيناك مثل إبراهيم احلريب، إمام ا: قال احلسني بن فهم احلافظ
  .العلماء، فما رأيت رجال أكمل منه

ال نعلم بغداد أخرجت مثل إبراهيم احلريب يف االدب : مسعت حممد بن صاحل القاضي يقول: قال احلاكم
  .والفقه واحلديث والزهد

  .يريد من اجتمع فيه هذه االمور االربعة: قلت
__________  

  .ته يبثه صاحبهشدة احلزن، كأنه من شد: البث) ١(
  .القرطاس: الكاغد) ٢(

  .لفظ فارسي معرب
  ".وملا كان من الغد : " تاريخ بغداد: يف) ٣(
  .، والزيادة منه٣٢ - ٣١ / ٦: تاريخ بغداد: انظر) ٤(

(*)  

)١٣/٣٦٨(  

  

ثالثة ومخسون " غريب احلديث ] " كتاب أيب عبيد [ يف : مسعت احلريب يقول: قال سليمان بن اخلليل
  ).١(ليس هلا أصل حديثا 

  .احلريب إمام، مصنف، عامل بكل شئ، بارع يف كل علم، صدوق: قال أبو احلسن الدارقطين
عندي عن علي ابن املديين قمطر، وال أحدث عنه : مسعت إبراهيم احلريب يقول: قال أبو بكر الشافعي

  .صالة مع أيب عبد اهللاأحلق ال: إىل أين ؟ قال: بشئ، الين رأيته املغرب وبيده نعله مبادرا، فقلت
  ).٢(ابن أيب دؤاد : من أبو عبد اهللا ؟ قال: فظننته يعين أمحد بن حنبل، مث قلت

ففرقها، فأىب، مث ملا مرض، سري إليه : إن املعتضد ملا نفذ إىل احلريب بالعشرة آالف فردها، فقيل له: وقيل
  .نعم: ذا مت الفقر ؟ قالتأختشني إ: املعتضد ألف دينار، فلم يقبلها، فخاصمته بنته، فقال

  يف تلك الزاوية اثنا عشر ألف جزء حديثية ولغوية وغري ذلك كتبتها: قال
__________  

قد علمت عليها يف كتاب : " ، والزيادة منه، وتتمة اخلرب فيه٣٦ - ٣٥ / ٦: تاريخ بغداد) ١(
  ".السروي 



 كتب الغريب مجيعا دومنا حبث عن من وهلذا ال جيوز لطالب العلم أن يعتمد على االحاديث املنثورة يف
  .خرجها، وفحص السانيدها

  .١٣٨ / ٣: ، وميزان االعتدال٣٧ / ٦: تاريخ بغداد: انظر اخلرب يف) ٢(
وعد صلته بابن أيب دؤاد وقبول اجلائزة منه قدحا يف حقه، من التهور البالغ الذي يستوجب قائله الذم 

  ".تارخيه " أيب حازم إليه، ردها اخلطيب يف والتوبيخ والتقريع، ونسبة تضعيف قيس بن 
مث ما كل أحد : ، وهو بصدد الرد على العقيلي١٤١ / ٣": ميزانه "  يف - رمحه اهللا -وقد قال املؤلف 

فيه بدعة، أوله هفوة أو ذنوب يقدح فيه مبا يوهن حديثه، وال من شرط الثقة أن يكون معصوما من 
  ريا من الثقات الذين فيهم أدىن بدعةاخلطايا واخلطأ، بل فائدة ذكرنا كث

  .أو هلم أوهام يسرية يف سعة علمهم أن يعرف أن غريهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم
وأما علي بن املديين، فإليه املنتهى يف معرفة علل احلديث النبوي، مع كمال املعرفة بنقد الرجال، وسعة 

  .رد زمانه يف معناهاحلفظ والتبحر يف هذا الشأن، بل لعله ف
(*)  

)١٣/٣٦٩(  

  

  .خبطي، فبيعي منها كل يوم جزءا بدرهم وأنفقيه
أن احلريب تويف لسبع بقني من ذي احلجة، سنة مخس ومثانني ومئتني، وكانت : ، وطائفة)١(نقل اخلطيب 

  .، وقربه يزار ببغداد"السنن " جنازته مشهودة، صلى عليه يوسف القاضي، صاحب كتاب 
، وأبو العباس )٣(، صاحب عبد الرزاق، وعبيد بن عبد الواحد البزار )٢(إسحاق الدبري : وفيها مات

  ).٤(حممد بن يزيد املربد 
، زينب بنت علي الصاحلية سنة ثالث وتسعني وست مئة، أخربنا أبو حممد عبد )٥(أخربتنا أم عبد اهللا 

د الباقي، أخربنا أبو الفضل بن اهللا بن قدامة، يف سنة إحدى عشرة وست مئة، أخربنا حممد بن عب
خريون، أخربنا أمحد بن عبد اهللا احملاملي، أخربنا عمر بن جعفر اخلتلي، أخربنا إبراهيم ابن إسحاق 

 صلى -أن النيب : احلريب، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد، عن أيب أيوب
فيصد هذا، ويصد هذا، وخريمها : فوق ثالث، يلتقيانال يهجر أحدكم أخاه : "  قال-اهللا عليه وسلم 

  ).٦" (الذي يبدأ بالسالم 
__________  

  .٤٠ / ٦: تاريخ بغداد) ١(
  ).٢٠٣: (، برقم)٤١٦: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٢(



  ).١٨٥: (، برقم)٣٨٥: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٣(
  ).٢٩٩: (، برقم)٥٧٦: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٤(
زينب بنت علي بن أمحد بن : " ، فقال"أم حممد : " ٥٠: ق: خ": مشيخته " كناها املؤلف يف ) ٥(

  .فضل، أم حممد بنت الواسطي
  .امرأة عابدة صوامة قوامة خاشعة قانتة

كان أخوها االمام تقي الدين بن الواسطي يقصد زيارا والتربك ا، وهي والدة املسند املعمر أيب عبد 
  ".وتوفيت يف احملرم سنة مخس وتسعني وستمئة وقد قاربت التسعني أو كملتها ...اهللا بن الزراد

  = (*)باب ما جاء يف :  يف حسن اخللق٩٠٧، ٩٠٦ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه مالك ) ٦(

)١٣/٣٧٠(  

  

أن : مصعب، أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك) ١] (أبو [ حدثناه : قال احلريب: وبه
  ".ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا

وأخربنا حممد بن أيب العز، ): ح(، أخربنا عبد الغفار بن شجاع، )٢(أخربنا عيسى بن عبد املنعم 
أخربنا أبو الوفاء عبدامللك بن احلنبلي، وأخربنا علي بن حممد : ، قاال)٣(واحلسن بن علي القالنسي 

  ،)٥(، أخربنا يوسف بن عبد املعطي، وأخربنا عمر بن نصري السهمي )٤(مي اجلذا
__________  

باب : يف الرب) ٢٥٦٠(باب اهلجرة، ومسلم :  يف االدب٤١٣ / ١٠املهاجرة، ومن طريقه البخاري = 
 ١٨ / ١١عن الزهري ذا االسناد، وأخرجه البخاري ) ٤٩١١(حترمي اهلجر فوق ثالث، وأبو داود 

  .من طرق عن سفيان به) ١٩٣٢(باب السالم للمعرفة وغري املعرفة، ومسلم، والترمذي : ستئذانيف اال
) ٤٩١٤(و ) ٤٩١٢(، وعن أيب هريرة عند أيب داود )٢٥٦١(ويف الباب عن ابن عمر عند مسلم 

، ٤٠٣ / ١٠، والبخاري ٩٠٧ / ٢وعن أنس عند مالك ) ٤٩١٣(وعن عائشة عند أيب داود أيضا 
  ).١٩٣٥(والترمذي ) ٤٩١٠(وأيب داود ) ٢٥٥٩(ومسلم 

  .سقطت من االصل) ١(
  .عيسى بن عبد املنعم بن شهاب بن ناصر، أبو الروح القاهري الشافعي املؤدب) ٢(

  .ويعرف بابن احلداد
  .١١٠: ق: خ": مشيخته " ترمجه املؤلف يف 

  .٢: ، ت)٨٥: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ٣(
  .املؤلف" مشيخة " عن 



خ ": مشيخته " نسبة إىل قبيلة جذام، وقد ترمجه املؤلف يف : اجلذامي، باجليم املضمومة والذال) ٤(
، فقال، هو علي بن حممد بن منصور بن أيب القاسم، االمام املبجل، القاضي، زين الدين، أبو ١٠٢

  .احلسن بن أيب املعايل اجلذامي، الثغري املالكي، املعروف بابن املنري
  .السكندرية مدة، كان من أحسن الرجال صورة، وأملحهم شكالويل قضاء ا

  ).٦٢٩(ولد يف ربيع االول سنة 
  .روى لنا االربعني السلفية عن يوسف بن عبد املعطي

  ). ه٦٩٧(وتويف يف يوم عيد النحر، سنة 
عمر بن عبد النصري بن حممد ابن هشام بن عز : ، فقال١٠٧٠خ ": املشيخة " ترمجه املؤلف يف ) ٥(

  .العرب، الزاهد العابد االديب، أبو حفص القرشي القوصي املالكي
  .ابن املقري، وابن اجلميزي وغريمها، وله نظم كثري، وديوان: ، ومسع بتوص من)٦١٥(ولد سنة 

عن )  ه٧١١(وقدم علينا مع ركب احلاج، وانصرف بعد أيام، تويف باالسكندرية يف منتصف حمرم سنة 
  .ست وتسعني سنة

  . قدم من التقوىوكان على
(*)  

)١٣/٣٧١(  

  

، وعبد )٣(، وأخربنا سنقر الزيين )٢(أخربنا أبو احلسن بن اجلميزي : عبدالرمحن بن سليمان) ١] (و [ 
أخربنا علي بن حممود، وأخربنا حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عبد : الرمحن وحممد ابنا سليمان، قالوا

، وفاطمة )٦(، وعثمان بن موسى )٥(ربنا عبد الويل بن رافع ، أخربنا جدي، وأخ)٤(اهللا بن الصواف 
، ومجاعة، )٨(أخربنا أبو القاسم بن رواحة، وأخربنا عبد الواحد بن كثري : ، قالوا)٧(بنت إبراهيم 

أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا محد بن إمساعيل الزكي : أخربنا علي بن حممد املفسر، قالوا مجيعا: قالوا
  مبكة،

أخربنا عمر بن طربزد، أخربنا أبو القاسم بن احلصني، :  وأخربنا ابن قدامة، وعدة إجازة، قالوا):ح(
أخربنا أبو طالب حممد بن حممد البزاز، أخربنا حممد بن عبد اهللا الشافعي، حدثنا إبراهيم احلريب، : قاال

لقاسم، عن عائشة، حدثنا سليمان بن داود اهلامشي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن ا
  ).٩" ( من االناء الواحد - صلى اهللا عليه وسلم -كنت أغتسل معه : " قالت

__________  
  .سقطت من االصل، والبد منها) ١(



  .٧٣: خ ق: الذهيب" مشيخة " وهو مترجم يف 
تني، نسبة إىل بيع اجلميز، وهو شبيه بال: اجلميزي، بضم اجليم، وفتح امليم املشددة، وآخره زاي) ٢(

 ٦٤٩(علي بن هبة اهللا بن سالمة بن املسلم اللخمي املصري الشافعي املقرئ اخلطيب وفاته سنة : وامسه
  ).ه

  .٢٠٣ / ٥": العرب " وهو مترجم يف 
  .١٢٣: ق: خ:: الذهيب" مشيخة " هو يف ) ٤ (٥٥: ق: خ": مشيخته " ترمجه الذهيب يف ) ٣(
  .خلطيب، أبو نصر احلنبلي الزاهدعبد الويل بن عبدالرمحن بن رافع ا: هو) ٥(

  .٨٨: ق: خ": مشيخته " ترمجه الذهيب يف 
  .عثمان بن موسى بن رافع بن منهال، أبو عمر اليونيين: هو) ٦(

  ). ه٦٩٦(وفاته سنة 
  .٦٠: ق: خ": مشيخته " ترمجه الذهيب يف 

  .فاطمة بنت إبراهيم بن حممود بن جوهر، أم حممد) ٧(
  ). ه٧١١(وفاا سنة 

  .١١٣: ق: خ: الذهيب" مشيخة "  مترمجة يف وهي
  .٨٧: ق: خ: املؤلف" مشيخة " ترمجته يف ) ٨(
  = (*)باب غسل :  يف الغسل٢١٣ / ١إسناده صحيح، وأخرجه من حديث عائشة البخاري ) ٩(

)١٣/٣٧٢(  

  

  احلافظ، احلجة، العدل، املأمون، اود، أبو: ابن عبد اهللا*  أمحد بن سلمة - ١٧٤
  .لنيسابوري البزاز، رفيق مسلم يف الرحلةالفضل ا

قتيبة، وإسحاق بن راهويه، وحممد بن مهران اجلمال، وعبد اهللا بن معاوية، وعثمان بن أيب شيبة، : مسع
  .وأبا كريب، وابن محيد، وأمحد بن منيع، وخلقا كثريا، ومجع وصنف

وأبو حامد بن الشرقي، وحيىي  - وهو من صغار شيوخه -ابن وارة، وأبو زرعة، وأبو حامت : حدث عنه
بن منصور القاضي، وسليمان بن حممد بن ناجية، وعلي بن عيسى، وأبو الفضل حممد بن إبراهيم، 

  .وعدة
أمحد بن " بصحيح " عليك : رأيت أبا علي الثقفي يف النوم، وهو يقول: قال أبو القاسم النضر آباذي

  .سلمة
  .رة مجادى اآلخرة، سنة ست ومثانني ومئتني، رمحه اهللاتويف ابن سلمة يف غ: قال أبو الفضل اهلامشي



  
  ، ااب الدعوة، أبو عمرو،احلافظ، العامل، الزاهد، العابد* *  املستملي - ١٧٥

__________  
باب هل يدخل اجلنب يده يف االناء قبل أن يغسلها، ومسلم : ٣٢١، ٣٢٠الرجل مع امرأته و = 
) ٧٧(املستحب من املاء يف غسل اجلنابة، وأبو داود باب القدر : يف احليض) ٣٢١(و ) ٣١٩(

  .١٢٩ و ١٢٨ و ١٢٧ / ١والنسائي 
، ٦٣٨ - ٦٣٧ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٨٧ - ١٨٦ / ٤: ، تاريخ بغداد٥٤ / ٢: اجلرح والتعديل* 

  .١٩٢ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٩: ، طبقات احلفاظ٧٧ - ٧٦ / ٢: عرب املؤلف
  = (*)، الوايف ٧٣ / ٢: ، عرب املؤلف٦٤٤ / ٢: حلفاظ، تذكرة ا١٧٣ / ٥: املنتظم* * 

)١٣/٣٧٣(  

  

  .أمحد بن املبارك، املستملي النيسابوري، عرف حبمكويه
يزيد بن صاحل الفراء، وأمحد بن حنبل، وقتيبة بن سعيد، وسهل بن عثمان العسكري، وعبيد اهللا : مسع

  . وطبقتهم، ومن بعدهمالقواريري، وإسحاق بن راهويه، وأبا مصعب، وسريج بن يونس،
  .وكتب الكثري، وما زال يعاجل هذا الفن حىت تويف

أبو عمرو أمحد بن نصر اخلفاف، وجعفر بن حممد بن سوار، وأبو عثمان سعيد بن إمساعيل : حدث عنه
احلريي، وأبو حامد بن الشرقي، وزجنويه بن حممد، وحممد بن صاحل بن هانئ، وحممد بن يعقوب بن 

  .لطيب بن املبارك، وحممد بن داود الزاهد، وغريهماالخرم، وأبو ا
كنا عند أيب عمرو : كان جماب الدعوة، راهب عصره، حدثنا حممد بن صاحل، قال: قال احلاكم

 - يعين اخلجستاين يف عسكره -) ١(أمحد بن عبد اهللا : ما هذا ؟ قالوا: املستملي، فسمع جلبة، فقال
  .اللهم مزق بطنه: فقال

  .ع حىت قتلفما مت االسبو
حضرت جملس أيب عثمان الزاهد، ودخل أبو عمرو املستملي، : ومسعت علي بن حممد الفامي يقول

رجل من مشايخ ) ٢(دخل عليه : وعليه أثواب رثة، فبكى أبو عثمان، فلما كان يوم جملس الذكر، قال
  .العلم، فاشتغل قليب برثاثة حاله، ولوال أين أجله لسميته

  فرمى الناس: قال
__________  
، شذرات ٢٨٣: ، طبقات احلفاظ٧٨ - ٧٧ / ١١: ، البداية والنهاية٣٠٢ / ٧: بالوفيات= 



  .١٨٦ / ٢: الذهب
  ".علي ": " املنتظم " يف ) ٢) (٥٤: (، برقم)٩٦: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ١(

(*)  

)١٣/٣٧٤(  

  

  ، فقام أبو عمرو على رؤوس]بني يديه [ باخلواتيم والدراهم والثياب 
  .أنا الذي عىن أبو عثمان، ولوال أين كرهت أن يتهم به غريي لسكت: الناس، وقال

  ).١(مث إنه أخذ مجيع ذلك، ومحل معه، فما بلغ باب اجلامع حىت وهب مجيعه للفقراء 
  .قد استملى أبو عمرو على مجاعة عاشوا بعده، وأول ما استملى كان يف سنة مثان وعشرين ومئتني

  ).٢(كان أبو عمرو يصوم النهار، وحييي الليل : أبا بكر الصبغي يقولومسعت : قال احلاكم
 يعين الظامل الذي استوىل -فأخربين غري واحد أن الليلة اليت قتل فيها أمحد بن عبد اهللا : مث قال الصبغي
اللهم :  صلى أبو عمرو العتمة، مث صلى طول ليله، وهو يدعو على أمحد بصوت عال-على نيسابور 

  .، اللهم شق بطنهشق بطنه
  .مات حمدث نيسابور أبو عمرو يف مجادى اآلخرة، سنة أربع ومثانني ومئتني

  
  . ابن عاصم الرازياالمام، احلافظ، املصنف، الثقة، أبو العباس، أمحد بن حممد*  ابن عاصم - ١٧٦
لسامي، وأبا علي بن املديين، وإبراهيم بن احلجاج ا: أباه، أحد من رحل إىل عبد الرزاق، ومسع: مسع

  الربيع الزهراين، وهدبة بن
__________  

  .١٧٣ / ٥: املنتظم: انظر) ١(
  .والزيادة منه

  .٦٤٤ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٢(
  .٦٠ / ٢:  أ، ذيب بدران٩٢ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر* 
(*)  

)١٣/٣٧٥(  

  



  .خالد، وقتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، وطبقتهم
  . الترمذيوهو من أقران أيب عيسى

عبدالرمحن بن أيب حامت، وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان، وعمر بن إسحاق، والقاضي أبو : حدث عنه
  .أمحد العسال، وأبو جعفر النفيلي

  .تويف سنة تسع ومثانني ومئتني
  

 بن إسحاق التميمي، الكويف، االمام، احملدث، الصدوق، أبو جعفر، أمحد بن موسى*  احلمار - ١٧٧
  .ر البزازاحلما

أيب نعيم، وقطبة بن العالء، ووضاح بن حيىي، وخمبول بن إبراهيم، واحلسن بن الربيع، وعلي : حدث عن
  .بن ثابت الدهان، وطائفة

أمحد بن عمرو بن جابر الرملي، وأبو احلسن بن سلمة القزويين القطان، وحممد بن أمحد بن : حدث عنه
  .م، وآخرون كثريونيوسف، وأبو العباس بن عقدة، وابن أيب دار

  .وما علمت به بأسا
  .مات يف شهر رمضان، سنة ست ومثانني ومئتني، وهو يف عشر التسعني

__________  
  .٣٨٤ / ١: ، اللباب٢٠٣ / ٤: االنساب* 

  .نسبة إىل بيع احلمري: واحلمار، بفتح احلاء، وتشديد امليم
(*)  

)١٣/٣٧٦(  

  

  .سنة مخس": إرشاده " وقال اخلليلي يف 
  .ول أصح، وللخليلي أوهام كثرية يف كتابه، كأنه أماله من حفظهواال
  

 العنربي االمام، القدوة، الرباين، احلافظ، اود، أبو إسحاق، إبراهيم ابن إمساعيل*  العنربي - ١٧٨
  .حمدث طوس، وأزهدهم بعد حممد بن أسلم، وأخصهم بصحبته، وأكثرهم رحلة: الطوسي

 وابن راهويه، وعلي بن حجر، وابن محيد، واحلسني بن حريث، وعبيد اهللا حيىي بن حيىي التميمي،: مسع
القواريري، وهناد بن السري، وأبا مصعب، وحممد بن رمح، وهشام بن عمار، وقتيبة بن سعيد، 

  .وإبراهيم ابن يوسف الفقيه، وحممد بن أسلم، وطبقتهم



  .احل بن هانئ، وآخرونأبو النضر الفقيه، وأبو احلسن بن زهري، وحممد بن ص: حدث عنه
  .ذكره احلاكم، ومل يذكر تارخيا ملوته، وكذلك مؤرخ حلب الصاحب كمال الدين العقيلي

  .خبطي، يف مئتني وتسعني جزءا" مسنده " كتبت عنه : قال أبو النضر الفقيه
ة اهلدى، موته ختمينا بعد الثمانني ومئتني، وكان من أبناء الثمانني، أو دوا بيسري، وهو من أئم: قلت

  .رضي اهللا عنه
__________  

، ٢٩٥: ، طبقات احلفاظ)٢٨٢(، وفيات سنة ٦٧ / ٢: ، عرب املؤلف٦٧٩ / ٢: تذكرة احلفاظ* 
  .٢٠١ - ٢٠٠ / ٢: ، ذيب بدران٢٠٥ / ٢: شذرات الذهب

(*)  

)١٣/٣٧٧(  

  

 البغدادي،  بن عباد النسائي، مثاحملدث، املقرئ، أبو السري، موسى بن احلسن*  اجلالجلي - ١٧٩
  .امللقب باجلالجلي لطيب صوته

  .روح بن عبادة، وعبد اهللا بن بكر السهمي، وحممد بن مصعب القرقساين، وأبا نعيم، وعدة: مسع
  .ابن البختري، والنجاد، وابن قانع، وعمر بن سلم، وعبد الصمد الطسيت: وعنه

  .ال بأس به: قال الدارقطين
كأنه صوت : قدم اجلالجلي يف التراويح، فأعجبه صوته، وقالإن القعنيب : قيل: قال ابن املنادي

  .جالجل
  .تويف سنة سبع ومثانني ومئتني: قلت
  

احلافظ، الثبت، شيخ االسالم، أبو عمرو بن أيب أمحد، : هو) ١] (س  * * [  عثمان بن خرزاد- ١٨٠
  . وعاملهاعثمان بن عبد اهللا بن حممد بن خرزاذ الطربي، مث البصري، نزيل أنطاكية: وهو

__________  
  .٢٦ / ٦:  ب، املنتظم- أ ١٣٣ / ١٧: خ: ، تاريخ ابن عساكر٥٠ - ٤٩ / ١٣: تاريخ بغداد* 

، تذهيب ٩١٥ - ٩١٤: خ:  ب، ذيب الكمال٦٥ - ٦٤ / ١١: خ: تاريخ ابن عساكر* * 
اء ، طبقات القر٦٦ / ٢: ، عرب املؤلف٦٢٤ - ٦٢٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٣١ / ٣: خ: التهذيب

، ٢٦٥: ، طبقات احلفاظ١٣٢ - ١٣١ / ٧: ، ذيب التهذيب٥٠٧ - ٥٠٦ / ١: البن اجلزري
  " (*)ذيب التهذيب " زيادة من ) ١ (١٧٧ / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٠: خالصة تذهيب الكمال



)١٣/٣٧٨(  

  

  .ولد قبل املئتني
  عفان بن مسلم، وقرة بن حبيب، وعمرو بن مرزوق،: ومسع من

احلراين، وفروة بن أيب املغراء، وأيب الوليد الطيالسي، وسعيد بن منصور، وعبد السالم وعمرو بن خالد 
بن مطهر، وموسى بن إمساعيل، وحيىي ابن بكري، وحيىي احلماين، وإبراهيم بن احلجاج السامي، وإبراهيم 

، )١(رييين بن حممد بن عرعرة، وأمحد بن جناب، وأمحد بن يونس، وأمية بن بسطام، وبكار بن حممد الس
واحلكم بن موسى، وسعيد بن كثري بن عفري، وسهل بن بكار، وشيبان بن فروخ، وسليمان بن بنت 

شرحبيل، وأيب معمر املقعد، وعبيد اهللا بن عائشة، وعمرو بن عون الواسطي، وحممد بن سنان العوقي، 
  .ومسدد، وعدة
  .ومجع وصنف

، وحممد بن املنذر "صحيحه "  وأبو عوانة يف - مع تقدمه -النسائي، وأبو حامت الرازي : حدث عنه
شكر، وحاجب بن أركني، وأمحد بن عمرو ابن جابر الرملي، وأبو احلسن بن جوصا، وخيثمة 

االطرابلسي، وعلي بن احلسن بن العبد البصري، صاحب أيب داود، وأبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه 
 علي بن محزة االنطاكي، وهشام بن حممد بن جعفر االهوازي، وحممد بن إمساعيل الفارسي، وحممد بن

  .الكندي، وأبو القاسم الطرباين باالجازة، وخلق كثري
  .عثمان بن خرزاذ هو عثمان بن عبد اهللا: قال عبد الغين بن سعيد احلافظ

   كما حدثين أبو- وهو عثمان بن صاحل -كذا يقول أبو عبد الرمحن 
__________  

  .نسبة إىل سريين والد حممد ابن سريين: ، وسكون الياء، وكسر الراءالسرييين، بكسر السني) ١(
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/٣٧٩(  

  

  ).١(حدثنا أيب، حدثين عثمان بن صاحل، ويعرف صاحل خبرزاذ : طاهر السدوسي
كان رفيق أيب يف كتابة احلديث، يف بعض اجلزيرة والشام، وهو صدوق، أدركته ومل : وقال ابن أيب حامت

  .منهأمسع 
  ).٢(أحفظ من رأيت عثمان بن خرزاذ : وقال أبو بكر بن حممويه االهوازي



  .كان أحد احلفاظ: قال ابن مندة
  .ثقة مأمون: وقال احلاكم

حيتاج صاحب احلديث إىل مخس، فإن عدمت : مسعت عثمان بن خرزاذ يقول: قال حممد بن بركة احلليب
  ).٣( وحذاقة بالصناعة، مع أمانة تعرف منه واحدة، فهي نقص، حيتاج إىل عقل جيد، ودين وضبط

االمانة جزء من الدين، والضبط داخل يف احلذق، فالذي حيتاج إليه احلافظ أن يكون تقيا ذكيا، : قلت
حنويا لغويا، زكيا حييا، سلفيا، يكفيه أن يكتب بيده مئيت جملد، وحيصل من الدواوين املعتربة مخس مئة 

  .علم إىل املمات، بنية خالصة وتواضع، وإال فال يتعنجملد، وأن ال يفتر من طلب ال
دخلنا عليه بأنطاكية : - وقد رأيته -أخربنا عثمان بن خرزاذ يف كتابه : قال سليمان بن أمحد الطرباين

  وهو عليل مسبوت، فلم أمسع منه شيئا،
__________  

  .املصدر السابق) ٢( أ ٦٥ / ١١: خ: تاريخ ابن عساكر) ١(
  . ب- أ ٦٥ / ١١: لسابقاملصدر ا) ٣(

(*)  

)١٣/٣٨٠(  

  

  ).١(وعاش بعد خروجي من أنطاكية ثالث سنني ونيفا 
  تويف عثمان بن خرزاذ بأنطاكية يف ذي: وقال أبو يعقوب االذرعي

  .احلجة، سنة إحدى ومثانني ومئتني
  .مات يف احملرم سنة اثنتني ومثانني: وأما أبو سعيد بن يونس، فقال

  .دحيموكذا أرخه عمرو بن 
مرات، أخربنا عبد الصمد بن ) ٢(أخربنا عمر بن عبد املنعم بن عمر بن عبد اهللا بن عذير الدمشقي 

حممد القاضي، سنة تسع وست مئة، وأنا يف الرابعة، أخربنا علي بن املسلم الفقيه، أخربنا احلسني بن 
حدثنا عثمان بن خرزاذ، طالب، أخربنا حممد بن أمحد الغساين، أخربنا إبراهيم بن حممد بن صدقة، 

: حدثنا املشرف بن أبان، حدثنا عمرو بن جرير، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال
  ".خري موضع يف املسجد خلف االمام  " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا 

  ).٣(أبو سعيد البجلي، كذبه أبو حامت : عمرو بن جرير هو
__________  

  . ب٦٥ / ١١: خ: يخ ابن عساكرتار) ١(



مسند وقته، ناصر الدين، أبو القاسم وأبو : " ، فقال١٠٧: ق: خ": مشيخته " ترمجه الذهيب يف ) ٢(
تفرد يف زمانه، وتكاثر عليه الطلبة، ونعم الشيخ كان دينا وتواضعا ولطفا ...حفص الطائي الدمشقي

  ". سنة مثان وتسعني وستمئة ومات يف ثاين ذي القعدة...وحسن أخالق وحمبة للحديث
 ثالثة ٢٥١، ٢٥٠ / ٣" امليزان " متروك احلديث، وأورد له املؤلف يف : وقال الدارقطين) ٣(

خري "  بلفظ ٥١٧ص " اجلامع الكبري " فهذه أباطيل، وقد أورد احلديث السيوطي يف : أحاديث، وقال
مام، مث الذين خلفه، مث مينة، مث يسرة مث يقعة يف املسجد خلف االمام، وإن الرمحة إذا انزلت بدأت باال

  ".املقدمة " ونسبه للديلمي، ومل ينبه على بطالنه اكتفاء مبا ذكره يف " يتغاص املسجد بأهله 
(*)  

)١٣/٣٨١(  

  

احلافظ، اود، املصنف، أبو سعيد النسائي، أحد من يضرب ) ١] (س  * [  عمرو بن منصور- ١٨١
  . الوفاةبه املثل يف احلفظ، وهو قدمي

أيب مسهر الغساين، وأيب نعيم، وأيب اليمان، وآدم بن أيب إياس، ومسلم بن إبراهيم، : حدث عن
  .وطبقتهم

  .النسائي كثريا، وعبد اهللا بن حممد بن سيار، وقاسم بن زكريا املطرز، وآخرون: حدث عنه
  .ثقة، مأمون، ثبت: قال النسائي

ما قدم علينا مثل عمرو بن منصور، وأيب :  العنربي يقولمسعت عباسا): ٢(وقال ابن سيار الفرهياين 
  .- يعين أن هذا فوق االثرم -! تقرن صاحبنا باالثرم ؟ : بكر االثرم فقلت له

  .مل أقع له بتاريخ وفاة، وينبغي أن يذكر مع البخاري: قلت
  

  ق، املسند، أبواالمام، الصدو:  بن حممد بن أميةابن عبد العزيز* *  عبد العزيز بن معاوية - ١٨٢
__________  

، ذيب ٢٨٩ / ٣: ، ميزان االعتدال١١١ / ٣: خ: ، تذهيب التهذيب١٠٥٢: خ: ذيب الكمال* 
  .٢٩٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٥٦: ، طبقات احلفاظ١٠٧ / ٨: التهذيب

  .زيادة من ذيب التهذيب) ١(
يح من مصادر املترجم، واسم ابن سيار والفرهياين، بزيادة الواو، وهو خطأ، والتصح: " يف االصل) ٢(

  .حممد بن عبد اهللا بن سيار الفرهياين



 ٥:  أ، املنتظم١٩٩ - أ ١٩٨ / ١٠: خ: ، تاريخ ابن عساكر٤٥٣ - ٤٥٢ / ١٠: تاريخ بغداد* * 
  = (*)، ذيب ٦٣٦ / ٢: ، ميزان االعتدال٣١٩ / ٢: ، اللباب١٧٥ - ١٧٤/ 

)١٣/٣٨٢(  

  

  .ايب البصري، من ولد عتاب بن أسيد أمري مكةخالد القرشي االموي العت
أيب عاصم النبيل، وأزهر السمان، وأشهل بن حامت، وجعفر بن عون، واالنصاري، وبدل بن : حدث عن

  .احملرب، وطبقتهم
أبو العباس السراج، وأبو سعيد بن االعرايب، وأبو علي احلصائري، وخيثمة االطرابلسي، وأبو : وعنه

  .راهيم بن إسحاق بن أيب الدرداء، وفاروق بن عبد الكبري اخلطايب، وآخرونعمرو بن السماك، وإب
  .ال بأس به: قال الدارقطين

  .روى عن أيب عاصم ما ال يتابع عليه: وقال أبو أمحد احلاكم
  .حدث مبصر، ومات بالبصرة يف ربيع االول، سنة أربع ومثانني ومئتني: قال أبو سعيد بن يونس

  .، مات يف عشر املئةكان من املعمرين: قلت
  

  .، السكري، احلنفي، الفقيهابن سنان الضيب اهلمذاين*  حممد بن املغرية - ١٨٣
  .ويلقب حبمدان، شيخ احملدثني مذان وأهل الرأي

القاسم بن احلكم العرين، وهشام بن عبيد اهللا الرازي، وعبيد اهللا بن موسى، ومكي بن : حدث عن
  .إبراهيم، وقبيصة، وطائفة

__________  
  .٣٥٩ - ٣٥٨ / ٦: التهذيب= 

  .نسبة إىل عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس: والعتايب، بفتح العني والتاء املشددة
  .٥٠ / ٥: ، الوايف بالوفيات٤٦ / ٤: ميزان االعتدال* 
(*)  

)١٣/٣٨٣(  

  

د بن عبيد، وحامد الرفاء، أبو احلسن بن سلمة القطان، وعبد السالم بن حممد، وأبو جعفر أمح: وعنه
  .وآخرون



  .صدوق: قال صاحل بن أمحد
  .فيه نظر: وقال السليماين

  ).١(يشري إىل أنه صاحب رأي : قلت
  .تويف سنة أربع ومثانني ومئتني

  
 بن عباد بن عبد اهللا بن حسان بن الصحايب عبد اهللا بن مغفل ابن خزمية*  أمحد بن أصرم - ١٨٤

أمحد بن حنبل، وابن معني، وعبد االعلى بن محاد، :  مث اهلمذاين حدث عناملزين، املغفلي البصري،
  .والقواريري، وسريج، وأيب إبراهيم الترمجاين، وعدة

، وابن أيب حامت، والقاسم بن أيب صاحل، وأبو جعفر العقيلي، وأبو عبد "صحيحه " أبو عوانة يف : وعنه
  .اهللا بن مروان الدمشقي، وأبو بكر النجاد، وآخرون

  .حدثنا أبو بكر املروذي عنه: وثقه أبو بكر اخلالل، وقال
__________  

جرح الراوي الثقة العدل الضابط بأنه من أهل الرأي مردود على قائله، ال يلتفت إليه، وال يعبأ به، ) ١(
  .النه صادر عن تعصب وهوى

هل الرأي، الن كل واحد فأبو حنيفة ومالك وربيعة والشافعي وأمحد، وكثري غريهم يدخلون يف عداد أ
منهم له تأويل يف آية، أو مذهب يف سنة رد من أجل ذلك املذهب سنة أخرى بتأويل سائغ، أو ادعاء 

  .نسخ، أو بوجه من الوجوه املعروفة عند أهل العلم
  ). وما بعدها، البن عبد الرب٣٢١: جامع بيان العلم وفضله: انظر(
 / ٦: ، املنتظم٢٢ / ١: ، طبقات احلنابلة٤٥ - ٤٤ / ٤: ، تاريخ بغداد٤٢ / ٢: اجلرح والتعديل* 
  .٢٤١ / ٣: ، اللباب٣

(*)  

)١٣/٣٨٤(  

  

) ١(كتبت عنه مع أيب، ومسعت موسى بن إسحاق القاضي يعظم شأنه، ويرفع مرتلته : وقال ابن أيب حامت
  .كان ثبتا، شديدا على أصحاب البدع: وقال صاحل بن أمحد احلافظ

االوىل، سنة مخس ومثانني ومئتني، وهو من طبقة الفريايب وحنوه، وإمنا قدمته لقدم تويف يف مجادى : قلت
  .وفاته

  .مات يف عشر الثمانني



  
  .احملدث، املفيد، أبو حممد البغدادي البزار: ابن شريك*  عبيد بن عبد الواحد - ١٨٥
وسي، ونعيم بن محاد، سعيد بن أيب مرمي، وأبا صاحل، وآدم بن أيب إياس، وأبا اجلماهر الكفرس: مسع

  .وعدة
  .، والنجاد، وأبو بكر الشافعي، وآخرون)٢(عثمان بن السماك، وابن جنيح، والطسيت : وعنه

  .صدوق: قال الدارقطين
  .مات يف رجب، سنة مخس ومثانني ومئتني): ٣(وقال اخلطيب 

  ".الغيالنيات " يقع من عواليه يف : قلت
__________  

  .٤٢ / ٢: اجلرح والتعديل) ١(
 - ٨ / ٦:  ب، املنتظم- أ ١١ / ١١: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٠٠ - ٩٩ / ١١: تاريخ بغداد* 
  .١٢٠ / ٤: ، لسان امليزان٩
  .نسبة إىل الطست وعمله: الطسيت) ٢(
  ).اللباب(
  .١٠٠ / ١١: تاريخ بغداد) ٣(

(*)  

)١٣/٣٨٥(  

  

 ابن احلارث الواسطي، مد بن سليماناالمام، احملدث، العامل، الصادق، أبو بكر، حم*  الباغندي - ١٨٦
  .املعروف بالباغندي، والد احلافظ الكبري حممد بن حممد

عبيد اهللا بن موسى، وأيب عاصم، وحممد بن عبد اهللا االنصاري، وأيب نعيم، وقبيصة، : حدث عن
  .وحجاج بن منهال، وعبد اهللا بن رجاء، وخالد بن حيىي، والقعنيب، وغريهم

افظ أبو بكر، والقاضي احملاملي، وإمساعيل الصفار، وأبو بكر النجاد، وابن مقسم، ابنه احل: حدث عنه
  .، وآخرون)١(وأبو بكر الشافعي، وعبد اخلالق بن احلسن بن أيب روبا 

  .إن أبا داود جلس بني يديه، ومحل عنه: وقيل
  .هو ضعيف: مسعت أبا الفتح بن أيب الفوارس يقول: قال اخلطيب

  .ال بأس به:  الدارقطين عنه، فقالسألت: وقال السلمي
  ).٢(رواياته كلها مستقيمة : وقال اخلطيب



  .مات يف آخر سنة ثالث ومثانني ومئتني
  ..كان من أبناء التسعني: قلت

__________  
: ، يف اية ترمجة ابن خراش، ميزان االعتدال٦٨٦ - ٦٨٥ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٦٩ / ٥: املنتظم* 
 - ١٨٦ / ٥: ، لسان امليزان٧٦ - ٧٥ / ١١: ، البداية والنهاية٧١ / ٢: ، عرب املؤلف٥٧١ / ٣

  .١٨٥ / ٢: ، شذرات الذهب١٨٧
  .٣٠٥ / ٢: ، وعرب املؤلف١٢٤ / ١١: تاريخ بغداد: انظر ترمجته يف) ١(
  .٥٧١ / ٣: ميزان االعتدال) ٢(

(*)  

)١٣/٣٨٦(  

  

، )٣(، ومتتام )٢( التستري الزاهد، ، وسهل بن عبد اهللا)١(إسحاق بن إبراهيم اخلتلي : وفيها مات
، )٦(، وعبد الرمحن بن خراش )٥(، وعلي بن حممد بن أيب الشوارب )٤(ومقدام بن داود الرعيين 

  ).٧(والعباس بن الفضل االسفاطي 
حبلب، أخربنا علي بن حممود، أخربنا أمحد بن حممد بن سلفة احلافظ، أخربنا ) ٨(أخربنا سنقر االسدي 

مد بن عبد العزيز، أخربنا عبدامللك بن بشران، أخربنا عبد اخلالق بن احلسن، حدثنا حممد أبو ياسر حم
: مسعت سليمان بن صرد قال: ابن سليمان الواسطي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أيب إسحاق

  ).٩" (اآلن نغزوهم وال يغزونا : "  يوم االحزاب- صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا 
__________  

، )٣٣٠: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢) (١٥٨: (، برقم)٣٤٢: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ١(
  .حممد بن غالب بن حرب الضيب: هو) ٣) (١٥١: (برقم

  ).١٨٨: (، برقم)٣٩٠: (ستأيت ترمجته يف الصفحة
، )٤١٢(: ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٥) (١٦١: (، برقم)٣٤٥: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٤(

  .٥٤ / ١: اللباب: انظر) ٧) (٢٥٣: (، برقم)٥٠٨: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٦) (٢٠٠: (برقم
  .نسبة إىل بيع االسفاط وعملها: واالسفاطي

  .٥٥: ق: خ: املؤلف" مشيخة " ترمجته يف ) ٧(
  .ناد يف املغازي، باب غزوة اخلندق من طريق أيب نعيم ذا االس٣١١ / ٧: وأخرجه البخاري) ٩(

صحايب : بضم الصاد املهملة وفتح الراء بعدها دال مهملة ابن احلون اخلزاعي: وسليمان بن صرد



  .كان امسه يسار فغريه النيب صلى اهللا عليه وسلم: مشهور، يقال
  .ليس له يف البخاري سوى هذا احلديث وآخر تقدم يف صفة إبليس: قال احلافظ يف الفتح

ل الكوفة يف طلب ثأر احلسني بن علي، فقتل هو وأصحابه بعني وكان سليمان أسن من خرج من أه
  .الوردة يف سنة مخسة وستني

(*)  

)١٣/٣٨٧(  

  

احلافظ، الصدوق، العامل، مسند : -داهر :  واسم أيب أسامة- ابن أيب أسامة*  احلارث بن حممد - ١٨٧
، ومل يرتبه على )١(ملشهور ا" املسند " العراق، أبو حممد التميمي، موالهم البغدادي اخلصيب، صاحب 

  .الصحابة، وال على االبواب
  .ولد يف سنة ست ومثانني ومئة

عبد الوهاب بن عطاء، وبشر بن عمر الزهراين، ويزيد ابن هارون، روح بن عبادة، وكثري بن : ومسع من
، هشام، وعبد اهللا بن بكر السهمي، وحممد بن عمر الواقدي، وسعيد بن عامر الضبعي، وأيب النضر

وعثمان ابن عمر بن فارس، وأيب نوح قراد، وعبيد اهللا بن موسى، وحيىي بن أيب بكري الكرماين، وأيب 
جابر حممد بن عبدامللك، وحممد بن عبد اهللا بن كناسة، واالسود بن عامر شاذان، وحممد بن مصعب 

  .همالقرقساين، وقبيصة، وأيب نعيم، وعفان، ومسلم بن إبراهيم، وأيب عبيد، وخلق سوا
أبو بكر بن أيب الدنيا، وحممد بن جرير الطربي، وحممد ابن خملد، وأبو بكر النجاد، وعبد : روى عنه

الصمد الطسيت، وأبو بكر الشافعي، وأبو بكر بن خالد النصييب، وعبد اهللا بن احلسني النضري 
  .املروزي، وخلق

  ".الثقات " ذكره ابن حبان يف 
__________  

، ميزان ٦٢٠ - ٦١٩ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٥٥ / ٥: ، املنتظم٢١٩ - ٢١٨ / ٨: تاريخ بغداد* 
، طبقات ١٥٩ - ١٥٧ / ٢: ، لسان امليزان٦٨ / ٢: ، عرب املؤلف٤٤٣ - ٤٤٢ / ١: االعتدال
  .١٧٨ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٣ - ٢٧٢: احلفاظ

  ".املطالب العالية : " وقد جرد زوائده احلافظ ابن حجر يف) ١(
(*)  

)١٣/٣٨٨(  

  



  .صدوق: وقال الدارقطين
يل ست بنات، : مسعت احلارث بن أيب أسامة يقول: حدثنا حممد بن موسى الرازي: قال غنجار البخاري

أصغرهن بنت ستني سنة، ما زوجت واحدة منهن النين فقري، وما جاءين إال فقري، وكرهت أن أزيد يف 
  .وا يل كفناعيايل، وها كفين على الوتد من ثالثني سنة، خفت أن ال جيد

  .ورواها غري غنجار عن الرازي
إنه يأخذ : سألت إبراهيم احلريب عن احلارث بن حممد، وقلت: وقال حممد بن حممد بن مالك االسكايف

  ).١(امسع منه، فإنه ثقة : الدراهم، فقال
  .هو ضعيف، مل أر يف شيوخنا من حيدث عنه: وقال أبو الفتح االزدي

  .ي عرف ضعف نفسههذه جمازفة، ليت االزد: قلت
  ".الصحيح " أمرين الدارقطين أن أخرج حديث احلارث يف : وقال الربقاين

  .ضعيف": احمللى " وقال ابن حزم يف 
: عن ابن احملرب، وقيل" العقل " ال بأس بالرجل، وأحاديثه على االستقامة، وهو الذي روى كتاب : قلت

  .إنه مسع من علي بن عاصم
  .إنه روى عن أيب بدر السكوين: ا قيلوأظنين رأيت ذلك له، وكذ

  ، وذنبه أخذه على الرواية، فلعله وهو الظاهر أنه"مسنده " وقد مسعنا مجلة من 
__________  

  .٦١٩ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر) ١(
(*)  

)١٣/٣٨٩(  

  

ارث أبلغ احل: كان حمتاجا، فال ضري، وهلذا عمل فيه حممد بن خلف بن املرزبان االخباري هذه القطعة
) ١(ر قدميا إىل قبائل ضبه * عن أخ صادق شديد احملبه ويك قد كنت تعتزي سالف الده * احملدث قوال 

وابن سعد * س وحاذيت يف اللقاء ابن شبه عن يزيد والواقدي وروح * وكتبت احلديث عن سائر النا 
بن املديين فمازل شعبه وعن ا" مسند " ن وعن مالك و * والقعنيب وهدبه مث صنفت من أحاديث سفيا 

يف ) ٣( م وإيثار من يزيدك حبه -* أفعنهم أخذت بيعك للعل ) ٢( ت قدميا تبث يف الناس كتبه -* 
  .أدخلوه، فضحين قاتله اهللا: أبيات آخر، فلما وصلت االبيات إليه، قال

  .تويف احلارث يوم عرفة، سنة اثنتني ومثانني ومئتني يف عشر املئة
  



   احملدث، احلافظ، املتقن، أبو جعفر، حممد بن غالباالمام،*  متتام - ١٨٨
__________  

  ".تغتريب : " يف االصل) ١(
  .والتصحيح من امليزان

  ".املديين : " بدال من" املدائين ": " امليزان " يف ) ٢(
  ملك احلرص والضراعة قلبه* سوءة سوءة لشيخ قدمي : ، وزاد بيتني٤٤٣ / ١: ميزان االعتدال) ٣(

 / ٣: ، تاريخ بغداد٥ / ٨: اجلرح والتعديل* وأمانيه بعد تسعني رطبه * فر يف املعيشة يبسا فهو كالق
، ميزان ٦١٥ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢٢٢ / ١: ، اللباب١٦٩ / ٥: ، املنتظم١٤٦ - ١٤٣

 ٣٣٧ / ٥: ، لسان امليزان٣٠٧ / ٤: ، الوايف بالوفيات٧١ / ٢: ، عرب املؤلف٦٨١ / ٣: االعتدال
  .١٨٥ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٠: بقات احلفاظ، ط٣٣٨ -

(*)  

)١٣/٣٩٠(  

  

  .ابن حرب، الضيب البصري، التمار التمتام، نزيل بغداد
  .ولد سنة ثالث وتسعني ومئة

أبا نعيم، ومسلم بن إبراهيم، والقعنيب، وعفان بن مسلم، وعبد الصمد بن النعمان، وأبا حذيفة : ومسع
  . واحلوضي، وظبقتهمالنهدي، وعمرو بن مرزوق، ومسددا،

أبو جعفر بن البختري، وإمساعيل الصفار، وعثمان بن السماك، وأبو سهل القطان، وابن : حدث عنه
  .كوثر الرباري، وأبو بكر الشافعي، وخلق كثري

  .ثقة مأمون، إال أنه كان خيطئ: قال الدارقطين
بن هارون يقول يف حديث ثقة، جمود، مسعت أبا سهل بن زياد، مسعت موسى : وقال يف موضع آخر

أن : حممد بن غالب، عن الوركاين، عن محاد االبح، عن ابن عون، عن ابن سريين، عن عمران بن حصني
  .إنه حديث موضوع": شيبتين هود وأخواا : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
  ).١(موضوع السند ال املنت : يريد: قلت

__________  
والترمذي يف سننه ) ٣٠(ه أبو بكر املروزي يف مسند أيب بكر برقم فإنه صحيح فقد أخرج) ١(
  وأبو نعيم) ٤٣٦ - ٤٣٥ / ١(وابن سعد يف الطبقات ) ٤٠(ويف الشمائل برقم ) ٣٢٩٣(

قال أبو بكر : من طريق شيبان عن أيب إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال) ٣٥٠ / ٤(يف احللية 



شيبتين هود والواقعة واملرسالت وعم يتساءلون وإذا : قالقد شبت، : رضي اهللا عنه يا رسول اهللا
  ".الشمس كورت 
  . ووافقه الذهيب٤٧٦ - ٣٤٣ / ٢: وصححه احلاكم

  .وأورده الضياء يف االحاديث املختارة
وعن أنس عند ابن سعد يف ) ٣٧ / ٧(ويف الباب عن عقبة بن عامر عند الطرباين كما يف امع 

  ).٤١( جحيفة عند الترمذي يف الشمائل برقم وعن أيب) ٤٣٦ / ١(الطبقات 
لعل ذلك ملا فيهن من التخويف الفظيع والوعيد الشديد الشتماهلن مع قصرهن على حكاية : قال العلماء

  .أهوال اآلخرة وعجائبها وفظائعها وأحوال اهلالكني واملعذبني مع ما يف بعضهن من االمر باالستقامة
(*)  

)١٣/٣٩١(  

  

 والس غاص بأهله، فدخل حممد بن - موسى عنده -ضرنا جملس إمساعيل القاضي فح: قال أبو سهل
إيل يا أبا جعفر إيل، ووسع له معه على السرير، فلما جلس، أخرج : غالب، فلما بصر به إمساعيل، قال

  .نعم: أليس اجلزء كله خبط واحد ؟ قال: تأمله، وعرض عليه احلديث، وقال! أيها القاضي : كتابا، فقال
  .ال: هل ترى شيئا على احلاشية ؟ قال: قال
  .إي واهللا: فترضى هذا االصل ؟ قال: قال
  .احلديث موضوع: فلم أوذى وينكر علي ؟ فصاح موسى بن هارون، وقال: قال
فحدث به حممد بن غالب حبضرة القاضي، وهو ساكت، وما زال القاضي يذكر من فضل حممد بن : قال

  .غالب وتقدمه
رمبا وقع اخلطأ للناس يف احلداثة، فلو : فقال إمساعيل القاضي: قال الدارقطين): ١(ى ويف رواية أخر
  .تركته مل يضرك

  .ال أرجع عما يف أصلي: قال
  .كان يتقى لسان متتام: قال الدارقطين

) ٢..." (ال طاعة مللخوق: " أن الوركاين حدث ذا االسناد عن عمران بن حصني مرفوعا: والصواب
  ".شيبتين هود : " ره االبح، عن يزيد الرقاشي، عن أنسوحدث على أث

  .مات يف شهر رمضان، سنة ثالث ومثانني ومئتني، وله تسعون عاما: قلت
__________  

  .١٤٥ / ٣: تاريخ بغداد: يف) ١(



  .حديث صحيح) ٢(
 / ٣، واحلاكم )٨٥٦(و ) ٨٥٠(، والطيالسي ٦٦ / ٥، و ٤٣٦ و ٤٣٢، و ٤٢٦ / ٤أخرجه أمحد 

  .٢٢٦ / ٥صححه ووافقه الذهيب، وانظر امع  و٤٤٣
  ".ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا " ولفظه بتمامه 

(*)  

)١٣/٣٩٢(  

  

  ".الغيالنيات " وقع لنا حديثه كثريا، وباالجازة يف 
  

 سليمان بن داود الشيخ، االمام، احلافظ، اود، أبو إسحاق، إبراهيم بن أيب داود*  الربلسي - ١٨٩
  .الشامي، الصوري املولداالسدي، 

  ).١(الربلسي، بفتحتني مث الم مضمومة 
  .آدم بن أيب إياس، وسعيد بن أيب مرمي، وأبا مسهر الغساين، وطبقتهم: مسع

  .وكان من أوعية العلم
  .ذاكرته، وكان من أوعية احلديث: قال ابن جوصا

اس االصم، وأبو الفوارس حممد بن يوسف اهلروي، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو العب: روى عنه: قلت
  .السندي، ومجاعة

  .هو أحد احلفاظ اودين االثبات: قال أبو سعيد بن يونس
  .تويف مبصر يف شعبان، سنة سبعني ومئتني

مسع أبا مسهر، ورواد بن اجلراح، وبكار بن عبد اهللا السرييين، وحيىي الوحاظي، ): ٢(قال ابن عساكر 
  .ويزيد بن عبد ربه، ومسى عدة

__________  
، "برلس : " ، معجم البلدان٨٥ / ٥:  أ، املنتظم٢١٩ - ب ٢١٨ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر* 

  .٢١٥ / ٢: ، ذيب بدران١٦٢ / ٢: ، شذرات الذهب١٤٢ / ١: اللباب
" اللباب " وابن االثري يف " االنساب " وضبطها السمعاين يف " معجمه " وكذا ضبطها ياقوت يف ) ١(

بليدة على شاطئ نيل مصر : بثالث ضمات مع تشديد الالم، وبرلس" القاموس  " والفريوزبادي يف
  .قرب البحر من جهة االسكندرية



  .انظر ترمجته فيه) ٢(
(*)  

)١٣/٣٩٣(  

  

  .ذاكرت أبا إسحاق الربلسي، وكان من أوعية احلديث: مسعت ابن جوصا يقول: قال أبو أمحد احلاكم
  .فذكر حكاية

  .تويف سنة اثنتني وسبعني ومئتني: وولد هو بصور، وقيلأبو إسحاق أبوه كويف، 
  

  . بن حممود االزرق البغدادياحملدث، العامل، املسند، أبو بكر، حممد بن الفرج*  االزرق - ١٩٠
حجاج بن حممد االعور، وحممد بن عمر الواقدي، وأيب النضر هاشم بن القاسم، وحممد بن : حدث عن

  موسى، وعبد اهللا بن بكر السهمي، وحممد بن مصعب القرقساين،حيىي بن كناسة، وعبيد اهللا بن 
واالسود بن عامر شاذان، ويونس بن حممد املؤدب، وكثري بن هشام، وحفص بن عمر احلبطي، وخلف 

  .بن متيم، ومجاعة
عبد الصمد بن علي الطسيت، وحممد بن العباس بن جنيح، وأبو بكر الشافعي، وأمحد بن : حدث عنه

  . العطار، وآخرونيوسف بن خالد
ال بأس به، وهو من أصحاب حسني الكرابيسي، يطعن عليه يف : مسعت الدار قطين يقول: قال احلاكم

  .اعتقاده
  ).١(أما أحاديثه فصحاح : قال اخلطيب

__________  
: ، الوايف بالوفيات٦٩ / ٢: ، عرب املؤلف٤ / ٤: ، ميزان االعتدال١٦٠ - ١٥٩ / ٣: تاريخ بغداد* 
 / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٠ - ٣٣٩ / ٥: ، لسان امليزان٣٩٩ / ٩: ، ذيب التهذيب٣١٨ / ٤

١٨٠.  
  .١٥٩ / ٣: تاريخ بغداد) ١(

(*)  

)١٣/٣٩٤(  

  



أو أحدمها، ممن له بدعة " الصحيحني " يف ) ١(له أسوة خبلق كثري من الثقات الذين حديثهم : قلت
  .سماحخفيفة بل ثقيلة، فكيف احليلة ؟ نسأل اهللا العفو وال

  ).٢(مات االزرق يف آخر سنة إحدى ومثانني ومئتني 
أنبأنا أمحد بن أيب عيسى : ، وحدثين عنه أبو سليمان بن إبراهيم الوراق، قال)٣(أنبأين أمحد بن سالمة 

وأخربنا أمحد بن عبد اهللا ابن عبد العزيز الفقيه، أخربنا إمساعيل بن ظفر، أخربنا التيمي، ): ح(التيمي، 
بو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا أمحد بن يوسف النصييب، حدثنا حممد بن الفرج، حدثنا أخربنا أ

أمرين رسول اهللا : " كثري بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، قالت
   أن- صلى اهللا عليه وسلم -

  ).٤" (أحل يف حجته اليت حج 
  

  .، الطيالسياحملدث املعمر، أبو جعفر الواسطي: الوليدابن *  حممد بن مسلمة - ١٩١
  .ولد سنة مثان وسبعني ومئة

يزيد بن هارون، وأيب جابر حممد بن عبد امللك، وأيب عبدالرمحن املقرئ، وموسى : وحدث ببغداد عن
  .الطويل، الذي زعم أنه مسع من أنس بن مالك

__________  
  ".حديثه : " يف االصل) ١(
: " ترمجه املؤلف يف) ٣) (٢٨٢(وفاته سنة ": الوايف بالوفيات " و " العرب " و " يزان امل: " يف) ٢(

  .٦: ق: خ": مشيخته 
  . من طريق كثري بن هشام ذا االسناد، وإسناده صحيح٢٨٥ / ٦وأخرجه أمحد ) ٤(
  (*) ٣٠ / ٥: ، الوايف بالوفيات٤٢ - ٤١ / ٤: ، ميزان االعتدال٣٠٧ - ٣٠٥ / ٣: تاريخ بغداد* 

)١٣/٣٩٥(  

  

أبو جعفر بن البختري، وحممد بن خملد العطار، وأبو بكر الشافعي، وأمحد بن ثابت : حدث عنه
  .الواسطي، وعدة

  .ال بأس به: روى احلاكم، عن الدارقطين
  .، واحلسن بن حممد اخلالل يضعفانه)١(رأيت أبا القاسم الاللكائي : قال اخلطيب

  ).٢(له مناكري : وقال اخلطيب
 سنة اثنتني ومثانني ومئتني، وقد نيف على املئة، فإنه ذكر أنه مسع من موسى الطويل موىل أنس تويف



  :بواسط، سنة إحدى وتسعني ومئة، قال
  ).٣(وكان يل ثالث عشرة سنة 

قاطعنا حممد بن مسلمة على أجزاء، : أخربنا عبداحلميد الوراق، قال": كامله " وقال ابن عدي يف 
  .واهللا إن مسعت هذا احلديث قط إال الساعة! ما أحسن هذا : ا حديث طويل، فقالفقرأنا عليه، وفيه

  .قل عن هشام بن عروة: وقال له رجل
  .بدرمهني صحاح: فقال

  .مث ساق له ابن عدي مناكري
  ".الغيالنيات " وحديثه عال يف 

__________  
  . ه٤١٨داد، تويف سنة هو هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي احلافظ، حمدث بغ) ١(

  .١٠٨٥ - ١٠٨٣ / ٣: تذكرة احلفاظ" انظره يف 
  .٣٠٥ / ٣: تاريخ بغداد: انظر) ٢(
  .٣٠٦ - ٣٠٥ / ٣: املصدر السابق) ٣(

(*)  

)١٣/٣٩٦(  

  

 بن سفيان بن قيس القرشي، موالهم البغدادي، عبد اهللا بن حممد بن عبيد*  ابن أيب الدنيا - ١٩٢
  .لسائرة، من موايل بين أميةاملؤدب، صاحب التصانيف ا

  .ولد سنة مثان ومئتني
  .وأقدم شيخ له سعيد بن سليمان سعدويه الواسطي

  .علي بن اجلعد، وخالد بن خداش، وعبد اهللا بن خريان، صاحب املسعودي، وطبقتهم: ومسع من
محد بن أ: احلافظ أمساء شيوخه على املعجم، وهم خلق كثري، فمنهم) ١(وقد مجع شيخنا أبو احلجاج 

  إبراهيم الدورقي، وأمحد بن جناب، وأمحد بن حامت الطويل، وأمحد بن عبدة الضيب، وأمحد بن عمران
االخنسي، وأمحد بن عيسى املصري، وأمحد بن حممد بن أيوب، وأمحد بن حممد الربيت، وأمحد بن منيع، 

اهلروي، وإبراهيم بن حممد بن وأمحد بن زياد سبالن، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وإبراهيم بن عبد اهللا 
عرعرة، وإبراهيم بن أورمة، وهو أصغر منه، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وإمساعيل بن إبراهيم الترمجاين، 

  وإمساعيل القاضي، وتأخر بعده، وإمساعيل بن عبد اهللا بن زرارة الرقي، وإمساعيل بن عبيد بن أيب
__________  



 - ٨٩ / ١٠: الفن اخلامس، تاريخ بغداد: املقالة اخلامسة: ت، الفهرس١٦٣ / ٥: اجلرح والتعديل* 
 ٧٣٦: خ: ، ذيب الكمال١٤٩ - ١٤٨ / ٥: ، املنتظم١٩٥ - ١٩٢ / ١: ، طبقات احلنابلة٩١
 / ٢: ، عرب املؤلف٦٧٩ - ٦٧٧ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٨٤ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٧٣٧ -

 - ١٢ / ٦: ، ذيب التهذيب٧١ / ١١: والنهاية، البداية ٢٢٩ - ٢٢٨ / ٢: ، فوات الوفيات٦٥
  .٢١٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٥ - ٢٩٤: ، طبقات احلفاظ٨٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٣

  .٧٣٦: خ: ذيب الكمال: انظر) ١(
(*)  

)١٣/٣٩٧(  

  

دي، كرمية، وإمساعيل بن عيسى العطار، وبسام بن يزيد النقال، وبشار بن موسى، وبشر بن الوليد الكن
وحاجب بن الوليد، واحلارث بن سريج النقال، واحلارث بن أيب أسامة، رفيقه، واحلكم بن مبوسى، 

وخالد بن خداش، وخلف بن سامل املخرمي، وخلف بن هشام البزار، وداود بن رشيد، وداود بن عمرو 
وسعيد بن الضيب، والربيع بن ثعلب، وزهري بن حرب، وسريج بن يونس، وسعيد بن زنبور اهلمداين، 

سليمان املخرمي االحول، وسعيد بن سليمان سعدويه، وسعيد بن حممد اجلرمي، وسليمان بن أيوب 
  صاحب البصري، وسويد بن سعيد، وعبد اهللا بن

خريان، وعبد اهللا بن عون اخلراز، وعبد اهللا بن معاوية اجلمحي، وعبد االعلى بن محاد، وعبد الصمد بن 
بن حبر، وعبد املتعايل بن طالب، وأيب نصر بن عبد العزيز التمار، وعبيد اهللا يزيد مردويه، و عبد العزيز 

القواريري، وعبيد اهللا العيشي، وعلي بن اجلعد، وعمار بن نصر، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وهو من 
ن قدماء شيوخه، وكامل بن طلحة، وحممد بن إمساعيل بن أيب مسينة، وحممد بن بكار بن الريان، وحممد ب

، وحممد بن زياد بن االعرايب، وحممد بن سعيد "اصطناع املعروف " جعفر املدائين، عن محزة الزيات يف 
الكاتب، وحممد بن سالم اجلمحي، وحممد ابن الصباح الدواليب، وحممد بن الصباح اجلرجرائي، وحممد 

بن عباد املكي، حريز بن عثمان، وعن كثري بن سليم، وحممد ا: بن عاصم، صاحب اخلان، حدثه عن
وحممد بن عبد الواهب احلارثي، وحممد بن عبيد والده، وحممد بن عمران بن أيب ليلى االنصاري، وحممد 

  بن يونس الكدميي،
__________  

  .قرية بنواحي بغداد: نسبة إىل برت: الربيت، بكسر الباء، وسكون الراء) ١(
  ) (*)اللباب(

)١٣/٣٩٨(  



  

 نظمه، وحممود بن حممد بن حممود بن عدي بن ثابت بن قيس بن اخلطيم وحممود بن احلسن الوراق، من
الظفري، ومنصور بن أيب مزاحم، ومهدى بن حفص، وموسى بن حممد بن حيان البصري، والنضر بن 

طاهر البصري، ونعيم بن اهليصم، وهارون بن معروف، واهليثم بن خارجة، وحيىي بن أيوب العابد، 
حيىي بن عبداحلميد احلماين، وحيىي بن عبدويه، صاحب شعبة، وحيىي بن وحيىي بن درست القرشي، و

  .، وأبو بالل االشعري مرداس، وأبو عبيدة بن فضيل بن عياض)١(يوسف الزمي 
ويروي عن خلق كثري ال يعرفون، وعن طائفة من املتأخرين، كيحىي ابن أيب طالب، وأيب قالبة الرقاشي، 

اعيل الترمذي، وعباس الدوري، النه كان قليل الرحلة، فيتعذر عليه وأيب حامت الرازي، وحممد بن إمس
  .رواية الشئ، فيكتبه نازال وكيف اتفق

  .وتصانيفه كثرية جدا، فيها خمبآت وعجائب
، وأبو بكر )٢(احلارث بن أيب أسامة، أحد شيوخه، وابن أيب حامت، وأمحد بن حممد اللنباين : حدث عنه

سني ابن صفوان الربذعي، وأمحد بن خزمية، وأبو جعفر عبد اهللا بن برية أمحد بن سلمان النجاد، واحل
اهلامشي، وأبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي، وعيسى بن حممد الطوماري، وأبو علي أمحد بن حممد 
  الصحاف، وأبو العباس بن عقدة، وأبو سهل بن زياد، وأمحد بن مروان الدينوري، وعثمان بن حممد

__________  
  .بليدة على طرف جيحون: نسبة إىل زم: الزمي، بفتح الزاي، وتشديد امليم) ١(
  ).اللباب(
  .باب لنبان: نسبة إىل حملة كبرية بأصبهان، وهلا باب يقال له: اللنباين، بضم الالم، وسكون النون) ٢(
  ) (*)اللباب(

)١٣/٣٩٩(  

  

ل االندلسي، وإبراهيم بن عثمان الذهيب، وعلي بن الفرج بن أيب روح، وإبراهيم بن موسى بن مجي
 أبو احلسني أمحد بن حممد بن جعفر - ومات قبله -اخلشاب، بصري، وإبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد 

اجلوزي، وابن أيب حامت، وعبد الرمحن بن محدان اجلالب، وحممد بن عبد اهللا بن أمحد االصبهاين الصفار، 
البخاري، وابن املرزبان، ) ١(ي، وحممد بن أمحد بن خنب وأبو بشري الدواليب، وأبو جعفر بن البختر

  وحممد بن خلف
  .وكيع، وآخرون

  ".تفسريه " وقد روى عنه ابن ماجة يف 



  ).٢(هو صدوق : كتبت عنه مع أيب، وقال أيب: وقال ابن أيب حامت
  ).٣(كان يؤدب غري واحد من أوالد اخللفاء : وقال اخلطيب

 إذا جالس أحدا، إن شاء أضحكه، وإن شاء أبكاه يف آن واحد، لتوسعه كان ابن أيب الدنيا: وقال غريه
  .يف العلم واالخبار
  .كان ابن أيب الدنيا مؤدب املعتضد: قال أمحد بن كامل

دخل املكتفي : حدثنا أبو ذر القاسم بن داود، حدثين ابن أيب الدنيا، قال: قال أبو بكر بن شاذان البزاز
  .مات غالمي واستراح من الكتاب: مالك لوحك بيدك ؟ قال:  فقالعلى املوفق ولوحه بيده،) ٤(

  ، فعرضت)٥(من كالمك، كان الرشيد أمر أن تعرض عليه ألواح أوالده ] هذا [ ليس : قال
__________  

  ".التبصري " بفتح اخلاء وسكون النون، كذا ضبط يف : خنب) ١(
  .١٦٣ / ٥: اجلرح والتعديل) ٢(
  .٨٩ / ١٠: تاريخ بغداد) ٣(
  ".املعتضد : " كلمة": املكتفي " كتب يف حاشية االصل وجبانب كلمة ) ٤(

يف كل يوم : " زاد اخلطيب هنا) ٥(واملكتفي هو ابن املعتضد وحفيد املوفق، واملعتضد هو ابن املوفق 
  ".اثنني ومخيس 

(*)  

)١٣/٤٠٠(  

  

  . الكتابمات واستراح من: ما لغالمك ليس لوحك معه ؟ قال: عليه، فقال البنه
  .نعم: وكأن املوت أسهل عليك من الكتاب ؟ قال: قال
  .فدع الكتاب: قال
كيف ال أحبه، وهو أول من فتق لساين بذكر اهللا، : كيف حمبتك ملؤدبك ؟ قلت: مث جئته، فقال: قال

  وهو مع ذاك إذا شئت
  .أضحكك، وإذا شئت أبكاك

  .هذا) ١(أحضر : يا راشد: قال
مث ابتدأت، فذكرت نوادر ...ار اخللفاء ومواعظهم، فبكى بكاء شديدافأحضرين، فابتدأت يف أخب

  .شهرتين شهرتين: االعراب، فضحك ضحكا كثريا، مث قال يل
الوجل " ، "التوكل " ، "جمايب الدعوة " ، "قصر االمل " ، "القناعة : " وقع يل من تصانيف ابن أيب الدنيا



" ، "من عاش بعد املوت " ، "قرى الضيف " ، "لشدة الفرج بعد ا" ، "الصمت " ، "ذم املالهي " ، "
" ، "الشكر " ، "التوبة " ، "اليقني " ، "ذم املسكر " ، "حماسبة النفس " بفوت، " املدارة " ، "احملتضرين 

  .، وأشياء"العزلة " ، "القبور " ، "املوت 
، "أخبار ضيغم " ، "شراف اال" ، "اصطناع املعروف " ، "االدب " كتاب : ترتيب مصنفاته على املعجم

أخبار " ، "االنفراد " ، "االخوان " ، "االخالق " ، "أخبار امللوك " ، "االنواء " ، "إصالح املال " 
" ، "أخبار أويس " ، "االحزان " ، "االحلان " ، "االمر باملعروف " ، "االولياء " ، "االلوية " ، "الثوري 

" ، "أعالم النبوة " ، "أهوال القيامة " ، "االيام والليايل " ، "الص االخ" ، "االضحية " ، "أخبار معاوية 
  أخبار" ، "أخبار قريش " ، "إنزال احلاجة باهللا 
__________  

  .أحضرين: ٩٠ / ١٠يف تاريخ بغداد ) ١(
(*)  

)١٣/٤٠١(  

  

  ."أعقاب السرور واالحزان والبكاء " ، "انقالب الزمان " ، "إعطاء السائل " ، "االعراب 
  تاريخ" ، "التعازي " ، "التفكر واالعتبار " ، "النهجد " ، "التوبة " 

، "التشمس " ، "تعبري الرؤيا " ، "التقوى " ، "تغيري الزمان " ، "تغري االخوان " ، "التاريخ " ، "اخللفاء 
  ".التوكل " 
  ".اجلريان " ، "اجلفاة عند املوت " ، "اجلهاد " ، "اجلوع " 
حروف خلف " ، "حلم االحنف " ، "احللم " ، "حلم احلكماء " ، " احلذر والشفقة "، "حسن الظن " 
  ".احلوائج " ، "
  ".اخلبز اخلامت " ، "اخلمول " ، "اخلافقني " ، "اخللفاء " 
  ".الدعاء " ، "الدين والوفاء " ، "دالئل النبوة " 
ذم " ، "ذم احلسد " ، " ذم الغيبة "، "ذم البغي " ، "ذم املسكر " ، "ذم الشهوات " ، "ذم الدنيا " 

  ".الذكر " ، "ذم البخل " ، "ذم الضحك " ، "ذم الربا " ، "ذم الرياء " ، "الفقر 
  ".الرقة " ، "الرضا " ، "الرهائن " ، "الرمي " ، "الرخصة يف السماع " " الرهبان " 
  ".الزفري " ، "الزهد " 
  ".السخاء " ، "السنة " 
  ".شرف الفقر " ، "الشيب " ، "الشكر " 



 -صفة النيب " ، "صفة النار " ، "صفة اجلنة " ، "الصرب " ، "صدقة الفطر " ، "الصدقة " ، "الصمت " 
   ".- صلى اهللا عليه وسلم -الصالة على النيب " ،  "-صلى اهللا عليه وسلم 

)١٣/٤٠٢(  

  

  ".الطواعني " ، "الطبقات " 
، "العباد " ، "العيال " ، "العقوبات " ، "العوائد " ، "العقل " ، "اء عقوبة االنبي" ، "العزاء " ، "العزلة " 
  ،"عطاء السائل " ، "العفو " " عاشوراء " ، "العلم " ، "العيدين " ، "العوذ " 
  ".العمر والشباب " 
فضائل " ، "فضل رمضان " ، "فضل العشر " " ،، "الفرج بعد الشدة " ، "الفتوى " ، "فضل العباس " 

  ".فضائل القرآن " ، "الفتون " ، "الفوائد " ، "فضل ال إله إال اهللا " ، "علي 
  ".القناعة " ، "القبور " ، "قرى الضيف " ، "قصر االمل " ، "قضاء احلوائج " ، "القصاص " 
  ".كرامات االولياء " 
" ، "املتمنني " ، "املوت " ، "املرض والكفارات " ، "احملتضرين " ، "من عاش بعد املوت " ، "املدارة " 

مقتل " ، "مقتل احلسني " ، "مقتل عثمان " ، "مقتل علي " ، "املنامات " ، "املطر " ، "مكائد الشيطان 
" ، "اوس " ، "كتاب املروءة " ، "مقتل ابن جبري " ، "مقتل ابن الزبري " ، "مقتل الزبري " ، "طلحة 

جمايب " ، "مكارم االخالق " ، "املناسك " ، "املنتظم " ، "املغازي " ، "اململوكني " ، "معارض الكالم 
  ".املعيشة " ، "حماسبة النفس " ، "الدعوة 

  ".النوازع " ، "النوادر " 
  ".اهلدايا " ، "اهلم واحلزن " 

(*)  

)١٣/٤٠٣(  

  

  ".الوجل " ، "الوقف واالبتداء " ، "الوصايا " ، "الورع " 
  ".اليقني " 
  

   بن حيىي بن أيب االخباري، أبو عبد اهللا، هارون بن علياالديب،*  املنجم - ١٩٣
  .منصور بن املنجم، البغدادي، الندمي



يف الشعراء املولدين، فبدأ ببشار، وختم بابن الزيات، وهم مئة وستون " البارع : " مصنف كتاب
  .وفرعوا عليه، واحلظريي، والباخرزي، والثعاليب، نسجوا على منواله، "اخلريدة " شاعرا، فالعماد يف 

  .، وغري ذلك)١" (النساء وما فيهن : " وله كتاب
  .للخلفاء) ٢(وهو من بيت أدب وجمالسة 

  .تويف سنة مثان ومثانني ومئتني، ومل يطل عمره
  .وكان أبوه أبو احلسن أديبا شاعرا

  .وكان جده منجما، واصال عند املأمون، ومات حبلب سنة بضع عشرة ومئتني
 منجم أيب جعفر املنصور، وكان جموسيا شقيا، وأسلم ابنه حيىي على يد املأمون، وكان جدهم أبو منصور

  .وصار مواله وندميه وأنيسه
__________  

 / ٦: ، وفيات االعيان٢٦٣ - ٢٦٢ / ١٩: الفن الثالث، معجم االدباء: املقالة الثالثة: الفهرست* 
٧٩ - ٧٨.  

النساء وما جاء فيهن من اخلرب وحماسن ما  " وله كتاب: " ٧٩ - ٧٨ / ٦: وفيات االعيان: يف) ١(
  ".قيل فيهن من الشعر والكالم احلسن 

  ".خمالسة : " يف االصل) ٢(ومل أظفر له بشئ من الشعر حىت أورده 
(*)  

)١٣/٤٠٤(  

  

  .ابن خلكان) ١" (تاريخ " ولعلي بن هارون بن علي ترمجة يف 
  :العالمة الندمي، أبو أمحد: أخوه
  .نادم مجاعة، آخرهم املكتفي * لي بن حيىي املنجم حيىي بن ع- ١٩٤

  .وصنف كتبا عدة، وعلت رتبته
  .وكان معتزليا مبتدعا

  .رأسا يف ذلك
  ".االمجاع يف الفقه : " ، مث متمه ولده أمحد بن حيىي، وله كتاب"الباهر يف شعراء الدولتني : " وله كتاب

وقائع ونوادر، وحرد عليه املكتفي مرة فألزمه وكان من كبار تالمذة حممد بن جرير، وله مع املعتضد 
عاش تسعا ) ٢(لبخري إن مل تصدنا السباع * كلفونا صيد السباع، وإنا : بصيد االسد، فعمل أبياتا، منها

  .ومخسني سنة، وتويف يف ربيع االول، سنة ثالث مئة



  
  االمام، احملدث، الصادق، شيخ الرقة، أبو عمر، حفص بن عمر* *  سنجة - ١٩٥

__________  
، معجم ٢٣٦: ، نزهة االلباء٢٣٠ / ١٤: الفن الثالث، تاريخ بغداد: املقالة الثالثة: الفهرست* 

  .٢٠١ - ١٩٨ / ٦: ، وفيات االعيان٢٩ - ٢٨ / ٢٠: االدباء
 / ١٥: ، ومعجم االدباء١١٩ / ٣": يتيمة الدهر : " ، وهو مترجم أيضا يف٣٧٦ - ٣٧٥ / ٣) ١(

١١٢.  
  .٢٠٠ / ٦: انوفيات االعي) ٢(

: ميزان االعتدال* * سعدنا باالحبة االجتماع ...نفس الدهر أن نسر وأن ي: والبيت من قصيدة أوهلا
  .٣٢٩ - ٣٢٨ / ٢: ، لسان امليزان٥٦٦ / ١

(*)  

)١٣/٤٠٥(  

  

  .ألف) ١(ابن الصباح الرقي اجلزري، ويلقب بسنجة 
  .جاء الغداين، وفيض بن الفضل، وطبقتهمأبا نعيم، وقبيصة بن عقبة، وعبد اهللا بن ر: ارحتل، ومسع
أبو عوانة االسفراييين، وحيىي بن صاعد، والعباس بن حممد الرافقي، وأبو القاسم الطرباين، : حدث عنه

  .وآخرون، وأكثر عنه الطرباين
  .حدث بغري حديث مل يتابع عليه: قال أبو أمحد احلاكم

  .احتج به أبو عوانة: قلت
  .وتويف سنة مثانني ومئتني

  .وهو صدوق يف نفسه، وليس مبتقن
  

ويل خراسان من قبل حممد بن طاهر، يف سنة إحدى وسبعني ومئتني : االمري*  رافع بن هرمثة - ١٩٦
عندما عزل املوفق عمرو بن الليث الصفار عن إمرة خراسان، مث وردت كتب املوفق على رافع بقصد 

توىل رافع على طربستان، يف سنة سبع جرجان، وهي للحسن بن زيد، فحاصرها رافع سنتني، واس
  وسبعني، مث استخلف املعتضد، فعزل عن خراسان رافعا، وأعاد عمرو بن

__________  
  .٣٨٥ / ٤": االكمال " ضبطت السني يف االصل بالفتح، وكذلك ضبطها ابن ماكوال يف ) ١(



" و " التوضيح " : فقد ضبطها بكسر السني، وتابعه على ذلك صاحب" مشتبهه " أما املؤلف يف 
  ".التبصري 

  .، فإن سينها مفتوحة كما يف كتب اللغة"سنجة امليزان " ويترجح الفتح إذا كانت الكلمة مأخوذة من 
، ٣٦٩ - ٣٦٧ / ٧: ، الكامل البن االثري٥٠، ٤٤، ٣١ / ١٠، و ٦٢١ / ٩: تاريخ الطربي* 

  .١٨٢ / ٢: شذرات الذهب، ٧٦ / ١١: ، البداية والنهاية٧٠ / ٢: ، عرب املؤلف٤٥٩ - ٤٥٧
(*)  

)١٣/٤٠٦(  

  

الليث، فحشد رافع، واستعان مبلوك، فالتقى عمرا يف سنة ثالث ومثانني، فهزمه عمرو، وساق وراءه 
  .أياما، وضايقه إىل أن تفرق جنده، وقتل رافع يف شوال من سنة ثالث، ونفذ رأسه إىل املعتضد

  ا هو رافع بنمل يكن هرمثة أباه، بل كان زوج أمه، وإمن: وقيل
  .نومرد

  .، فبعث إليه بألف دينار إىل بغداد)١(وقد امتدحه البحتري 
  .وكان ملكا جوادا، عايل اهلمة، واسع املمالك، ومتكن بعده الصفار

  
 ابن عيسى بن االزهر، القاضي، العالمة، احلافظ، الثقة، أبو العباس، أمحد بن حممد*  الربيت - ١٩٧

  .العابدالربيت البغدادي، احلنفي 
  .ولد سنة نيف وتسعني ومئة

أبا نعيم، والقعنيب، وعفان، وعصام بن علي، وأبا الوليد الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم، وأبا : مسع
  سلمة، وسليمان بن حرب، وأبا حذيفة النهدي، وأبا عمر احلوضي، وأبا حذيفة، وأبا غسان مالك بن

__________  
  .٢٠٤٦ / ٣: انظر القصيدة يف ديوانه) ١(
  .ط(

ما كان ما زعم الواشي كما زعما وتقع يف ستة * باهللا أويل ميينا برقة قسما : ومطلعها) دار املعارف مبصر
  .وثالثني بيتا

 / ٥: ، املنتظم٦٦ / ١: ، طبقات احلنابلة١٤٠: ، طبقات الفقهاء٦٣ - ٦١ / ٥: تاريخ بغداد* 
، ٦٣ / ٢: ، عرب املؤلف٥٩٧ - ٥٩٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٣٣ / ١: ، اللباب١٤٦ - ١٤٥



  .١٧٥ / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٧: ، طبقات احلفاظ٦٩ / ١١: البداية والنهاية
(*)  

)١٣/٤٠٧(  

  

  .إمساعيل، ومسدد بن مسرهد، وحممد بن كثري، وحيىي احلماين، وعدة
  .وتفقه بأيب سليمان اجلوزجاين الفقيه، صاحب حممد بن احلسن

  .ومجع وصنف
  .اءوتفقه به أئمة وعلم

أبو حممد بن صاعد، وابن خملد، وإمساعيل الصفار النحوي، وأبو سهل بن زياد، وأبو بكر : حدث عنه
  .النجاد، ومجاعة سواهم

  ).١(ويل قضاء بغداد بعد أيب هشام الرفاعي، ملا تويف يف سنة تسع وأربعني ومئتني : قال اخلطيب
ني، دينا عفيفا، على مذهب أهل العراق، وكان الربيت من خيار املسلم: قال طلحة بن حممد بن جعفر

وكان من أصحاب حيىي بن أكثم، وكان قبل ذلك يتقلد قضاء واسط، روى تآليف حممد عن اجلوزجاين، 
  .وحدث حبديث كثري

أخربنا القاضي الصيمري، : إىل أن قال...كان ثقة ثبتا حجة، يذكر بالصالح والعبادة: قال اخلطيب
 الضيب، أخربنا القاضي حممد بن صاحل اهلامشي، أخربنا أبو عمر حممد بن أخربنا القاضي أبو عبد اهللا

ركبت يوما مع إمساعيل القاضي إىل أمحد بن حممد الربيت، وهو مالزم لبيته، فرأيت : يوسف القاضي، قال
شيخا مصفارا، أثر العبادة عليه، ورأيت إمساعيل أعظمه إعظاما شديدا، وسأله عن نفسه وأهله 

  .ال: تدري من هذا الشيخ ؟ قلت! يا بين : جلسنا عنده ساعة، وانصرفنا، فقال يل إمساعيلوعجائزه، و
  هذا القاضي الربيت، لزم بيته، واشتغل بالعبادة، هكذا: قال

__________  
  .٦١ / ٥: تاريخ بغداد) ١(

(*)  

)١٣/٤٠٨(  

  

  ).١(تكون القضاة، ال كما حنن 
 وقد دخل عليه القاضي الربيت، فقام -لى اهللا عليه وسلم  ص-رأيت النيب : عن العالء بن صاعد، قال



  مرحبا بالذي يعمل بسنيت: إليه، وصافحه، وقال
  .وأثري

  ).٢(فذهبت وبشرته بالرؤيا 
  .ثقة: قال الدارقطين

  .كان إمساعيل القاضي يقدم الربيت على كافة أقرانه يف القضاء والرواية والعدالة: وقال أمحد بن كامل
  .ذي احلجة سنة مثانني ومئتنيمات يف : قلت

  ".الغيالنيات " وقع لنا من عواليه يف 
، أخربنا ابن قدامة، أخربنا ابن البطي، أخربنا أبو الفضل بن )٣(قرأت على عبد احلافظ بن بدران 

خريون، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أبو سهل بن زياد، حدثنا أمحد بن حممد، حدثنا القعنيب، عن 
: "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -أن رسول اهللا : بن شهاب، عن سعيد، عن أيب هريرةمالك، عن ا

  ).٤" (صالة اجلماعة أفضل من صالة أحدكم خبمس وعشرين جزءا 
__________  

  .٦٣ - ٦٢ / ٥": تاريخ بغداد " انظر اخلرب بزياداته يف ) ٢ (٦٢ - ٦١ / ٥: تاريخ بغداد) ١(
  .٧٠: ق: خ: املؤلف" مشيخة " ، وهو يف ٢: ، ت)١٧٩: (صفحةتقدمت االشارة إليه يف ال) ٣(
 يف اجلماعة باب فضل صالة اجلماعة على صالة الفذ وأخرجه ١٥٠ - ١٤٩ / ١هو يف املوطأ ) ٤(

يف ) ٢١٦(باب فضل صالة اجلمعة، الترمذي : يف املساجد) ٦٤٩(من طريق مالك مسلم برقم 
  .باب فضل اجلماعة:  يف االمامة١٠٣ / ٢سائي باب ما جاء يف فضل اجلماعة، والن: الصالة

(*)  

)١٣/٤٠٩(  

  

، )٣(، وهالل بن العالء الرقي )٢(، وأبو إمساعيل الترمذي )١(عثمان بن سعيد الدارمي : ومات معه
  ،)٤(وحفص بن عمر الرقي سنجة 

 إبراهيم بن فيل ، وأبو احلسن أمحد بن)٥(وجعفر بن حممد القالنسي بالرملة، وأمحد بن عبيد اهللا النرسي 
  .االنطاكي

  
 بن ميمون، البغدادي االمام، احلافظ، الصدوق، أبو يعقوب، إسحاق بن احلسن*  احلريب - ١٩٨
  .احلريب

  .ولد سنة نيف وتسعني ومئة



هوذة بن خليفة، وحسني بن حممد املروذي، وموسى بن داود، وعفان بن مسلم، وأبا نعيم، وأبا : مسع
  .لقعنيبحذيفة موسى بن مسعود، وا

  .من روايته عنه" املوطأ " ومسعنا 
حممد بن خملد، وأبو بكر النجاد، وأبو سهل بن زياد، وأبو بكر الشافعي، وأبو علي بن : حدث عنه

  .الصواف، وأبو بكر القطيعي، وخلق كثري
__________  

، )٢٧٠: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢) (١٤٨: (، برقم)٣١٩: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ١(
تقدمت ترمجته يف ) ٤) (١٤٣: (، برقم)٣٠٩: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣) (١٣٢: (برقم

من ) ٦) (١٢٢(، برقم، )٢٤٠: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٥) (١٩٥: (، برقم)٤٠٥: (الصفحة
  ".التقريب " رجال 

:  عرب املؤلف،١٩٠ / ١: ، ميزان االعتدال١٧٤ / ٥: ، املنتظم١١٣ - ١١٢ / ١: طبقات احلنابلة* 
، ٣٦٠ / ١: ، لسان امليزان٧٨ / ١١: ، البداية والنهاية٤٠٩ / ٨: ، الوايف بالوفيات٧٣ / ٢

  .١٨٦ / ٢: شذرات الذهب
(*)  

)١٣/٤١٠(  

  

هو ينبغي : سئل إبراهيم احلريب عن إسحاق بن احلسن، فقال: لنا أبو بكر الشافعي: قال: قال الدارقطين
  .أن يسأل عنا

هو أكرب مين بثالث : هو ثقة، وقد سئل إبراهيم احلريب مرة عنه، فقال: ن أمحد بن حنبلوقال عبد اهللا ب
  ).١(سنني، وأنا قد لقيت حسني بن حممد، أفال يلقاه هو ؟ لو أن الكذب حالل، ما كذب إسحاق 

  .كان من العلماء السادة: قلت
  .مات يف شوال سنة أربع ومثانني ومئتني، وقد جاوز التسعني

  .ه عاليا البن طربزدوقع حديث
، وحممود بن )٣(، وعبد العزيز ابن معاوية القرشي )٢(أبو عمرو أمحد بن املبارك املستملي : وفيها مات

) ٦(، وهشام بن علي السريايف، ورافع بن هرمثة )٥(، ويزيد بن اهليثم الباداء )٤(الفرج االصبهاين 
  .مقتوال

  
  . البلدي، نزيل بغدادبو إسحاق، إبراهيم بن اهليثماحملدث، الرحال، الصادق، أ*  البلدي - ١٩٩



__________  
  .١١٢ / ١: طبقات احلنابلة: انظر) ١(
، )٣٨٢: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣) (١٧٥: (، برقم)٣٧٣: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢(

 - ٩٣ / ١٣: ، تاريخ بغداد٣١٥ - ٣١٤ / ٢: ذكر أخبار أصبهان: ترمجته يف) ٤) (١٨٢: (برقم
٩٤.  

البادي، بكسر : يعرف بالباداء، كذا يقول احملدثون، وصوابه: " ، وقال فيه١٧٥ / ٥: املنتظم) ٥(
  .الدال، النه ولد هو وأخ له يوما، وكان هو البادي يف الوالدة

  ).١٩٦: (برقم) ٤٠٦: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٦(
  :املنتظم، ٢٠٩ - ٢٠٧ / ٦: ، تاريخ بغداد١٣: خ: الكامل البن عدي* 
  .١٢٣ / ١: ، لسان امليزان١٦٣ / ٦: ، الوايف بالوفيات٧٣ / ١: ، ميزان االعتدال١١٩ / ٥

(*)  

)١٣/٤١١(  

  

  .أبا اليمان، وآدم بن أيب إياس، وعلي بن عياش، وأبا صاحل الكاتب، وطبقتهم: مسع
  .آخرونإمساعيل الصفار، والنجاد، وأبو بكر الشافعي، وأبو عبد اهللا ابن خمرم، و: وعنه

  ).٢(، فنالوا منه )١" (أحاديثه مستقيمة، سوى حديث الغار : قال ابن عدي
  ).٣(هو ثقة، ثبت عندنا : قال اخلطيب

  ).٤(تويف يف مجادى اآلخرة، سنة مثان وسبعني 
  

احلافظ، االمام، قاضي القضاة، أبو احلسن : ابن أيب الشوارب*  علي بن حممد بن عبدامللك - ٢٠٠
  .االموي البصري

__________  
  .وهو حديث الثالثة الذين أووا إىل غار فانطبق عليهم: حديث الغار) ١(

  .وقد رواه اهليثم بن ؟ ؟ ؟ ؟ ؟، عن مبارك بن فضالة، عن احلسن البصري، عن أنس
  .٢٠٩ - ٢٠٧ / ٦انظر تاريخ بغداد 

 و ٣٧٠ - ٣٦٩  /٤وهو صحيح من رواية عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، فقد أخرجه بطوله البخاري 
  ).٢٧٤٣(، ومسلم ٣٣٨ / ١٠ و ٣٦٧ / ٦ و ١٢ / ٥
  .١٣: خ: الكامل البن عدي: انظر) ٢(



قد روى حديث الغار عن : قلت:  فقال٢٠٧ / ٦وقد علق على قول ابن عدي اخلطيب يف تارخيه 
  .اهليثم مجاعة

نكار عليه مل أر أحدا من وإبراهيم بن اهليثم ثقة ثبت ال خيتلف شيوخنا فيه، وما حكاه ابن عدي من اال
علمائنا يعرفه، ولو ثبت مل يؤثر قدحا فيه، الن مجاعة من املتقدمني أنكر عليهم بعض روايام، ومل مينع 

  ذلك من
  .االحتجاج م، وانظر متام كالمه فيه

  .٢٠٧ / ٦: تاريخ بغداد) ٣(
  ).٢٧٩(، سنة ١٦٣ / ٦": الوايف بالوفيات " أرخ وفاته الصفدي يف ) ٤(
 - ١٦٤ / ٥: ، املنتظم٦٠ - ٥٩ / ١٢: ، تاريخ بغداد٤٩ / ١٠، و ٥٢٦ / ٩: تاريخ الطربي* 

  .١٨٥ / ٢: ، شذرات الذهب٧١ / ٢: ، عرب املؤلف١٦٥
(*)  

)١٣/٤١٢(  

  

  .أباه، وأبا الوليد الطيالسي، وأبا سلمة املنقري، وأبا عمر احلوضي، وسهل بن بكار، وطبقتهم: مسع
، وعبد الباقي بن )١(د بن صاعد، وأبو بكر النجاد، وإسحاق ابن أمحد الكاذي حيىي بن حمم: حدث عنه

  .، وغريه)٢(قانع، وأبو بكر الشافعي، وآخرون وثقه اخلطيب 
ملا مات إمساعيل القاضي مكثت بغداد ثالثة أشهر ونصف بغري قاض، حىت ويل : وقال طلحة الشاهد

  .مراء، وكان ويل سامراء بعد أخيه احلسنالقضاء علي بن أيب الشوارب، مضافا إىل قضاء سا
وكان علي بن حممد رجال صاحلا، عظيم اخلطر، كثري الطلب للحديث، ثقة أمينا، بقى على قضاء : قال

  ).٣(بغداد أشهرا 
  .مات يف شوال سنة ثالث ومثانني ومئتني، رمحه اهللا

  
  .احملدث، الصدوق، أبو طاهر املصري*  خري بن عرفة - ٢٠١

د اهللا بن صاحل الكاتب، وحيىي بن بكري، ويزيد بن عبد ربه، وحيوة بن شريح، وسليمان عب: روى عن
  .بن عبدالرمحن، وعدة

  علي بن حممد الواعظ، وأبو يعقوب االذرعي،: روى عنه
  .والطرباين، وآخرون
__________  



  .نسبة إىل كاذة، من قرى بغداد: الكاذي) ١(
  ).اللباب(
  .٥٩  /١٢: تاريخ بغداد: انظر) ٢(
  .٦٠ - ٥٩ / ١٢: املصدر السابق) ٣(
  .١٨٩ - ١٨٨ / ٥:  ب، ذيب بدران- أ ٣٥٠ / ٥: خ: تاريخ ابن عساكر* 
(*)  

)١٣/٤١٣(  

  

  .عروة بن مروان: وعمر طويال، ومن قدماء شيوخه
  .ومات يف أول سنة ثالث ومثانني ومئتني

  
م، اللغوي، احملدث، أبو علي البجلي العالمة، املفسر، االما: ابن عمري*  احلسني بن الفضل - ٢٠٢

  .الكويف، مث النيسابوري، عامل عصره
  .ولد قبل الثمانني ومئة

يزيد بن هارون، وعبد اهللا بن بكر السهمي، واحلسن بن قتيبة املدائين، وشبابة بن سوار، وأبا : ومسع
  .النضر هاشم بن القاسم، وهوذة بن خليفة، وإمساعيل بن أبان، وطائفة

 أبو الطيب حممد بن عبد اهللا بن املبارك، وحممد بن صاحل بن هانئ، وحممد بن القاسم :حدث عنه
العتكي، وحممد بن علي العدل، وعمرو بن حممد بن منصور، وأمحد بن شعيب الفقيه، وحممد بن يعقوب 

  .ابن االخرم، وآخرون
 إمام عصره يف معاين :احلسني بن الفضل بن عمري بن قاسم بن كيسان البجلي، املفسر: قال احلاكم

  القرآن، أقدمه ابن طاهر معه نيسابور، وابتاع له دار عزرة، فسكنها، وهذا يف سنة سبع عشرة ومئتني،
فبقي يعلم الناس، ويفيت يف تلك الدار إىل أن تويف، ودفن يف مقربة احلسني بن معاذ، يف سنة اثنتني 

  ومثانني ومئتني، وهو ابن مئة وأربع
__________  

  .٦٨ / ٢:  املؤلفعرب* 
  .١٧٨ / ٢: ، شذرات الذهب١٥٦ / ١: ، طبقات املفسرين٣٠٨ - ٣٠٧ / ٢: لسان امليزان

(*)  

)١٣/٤١٤(  



  

  .سنني، وقربه مشهور يزار، وشيعه خلق عظيم
لو كان احلسني بن الفضل يف بين إسرائيل : مسعت أيب يقول: ومسعت حممد بن أيب القاسم املذكر يقول

  .عجائبهملكان ممن يذكر يف 
  ).١(ما رأيت أفصح لسانا من احلسني بن الفضل : ومسعت حممد بن يعقوب احلافظ يقول

كان احلسني بن الفضل يف آخر عمره يأمرنا أن نبسط حبذاء سكة : قال حممد بن يعقوب الكرابيسي
:  مث قال يل، فمر به مجاعة من الفرسان على زي أهل العلم، فرفع حاجبه،)٢(عمار، فكنا حنمله يف احملفة 

بعد أن كان يزورنا يف هذه ! يا سبحان اهللا : هذا أبو بكر بن خزمية ومجاعة معه، فقال: من هؤالء ؟ قلت
  .الدار إسحاق بن راهويه، وحممد بن رافع، مير بنا ابن خزمية فال يسلم

اما من اهللا، كان علم احلسني بن الفضل باملعاين إهل: مسعت إبراهيم بن مضارب، مسعت أيب يقول: احلاكم
  .فإنه كان قد جتاوز حد التعليم

  .لو ال الضعف والسن مل أطعم بالنهار: وكان يركع يف اليوم والليلة ست مئة ركعة، ويقول: قال
يا أمري : ملا قلد املأمون عبد اهللا بن طاهر خراسان، قال: مسعت أيب يقول: ومسعت أبا زكريا العنربي

  .حاجة! املؤمنني 
  .مقضية: قال
  احلسني بن الفضل، وأبو سعيد الضرير، وأبو: تسعفين بثالثة: قال

  ).٣(أسعفناك، وقد أخليت العراق من االفراد : إسحاق القرشي، قال
__________  

  .٣٠٨ / ٢: لسان امليزان: انظر) ١(
  .هودج ال قبة له: احملفة) ٢(
  .٣٠٨ / ٢: انظر لسان امليزان) ٣(

(*)  

)١٣/٤١٥(  

  

 ترمجته بضعة عشر حديثا غرائب، فيها حديث باطل، رواه عن حممد بن مصعب، مث إن احلاكم ساق يف
 صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : حدثنا االوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة

من فرج عن مؤمن كربة، جعل اهللا له يوم القيامة شعبتني من نور على الصراط يستضئ ما : " -وسلم 
  ).١" (ال حيصيهم إال رب العزة من 



تويف احلسني يف شعبان، سنة اثنتني ومثانني ومئتني، وهو ابن مئة وأربع : قال حممد بن صاحل بن هانئ
  .سنني، وصلى عليه حممد بن النضر اجلارودي

  
 بن عباد الصنعاين الشيخ، العامل، املسند، الصدوق، أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم*  الدبري - ٢٠٣

راوية عبد الرزاق، مسع تصانيفه منه يف سنة عشر ومئتني باعتناء أبيه به، وكان حدثا، فإن : لدبريا
  . يف سنة مخس وتسعني ومئة، ومساعه صحيح- على ما ذكره اخلليلي -مولده 

، وخيثمة بن سليمان، وحممد بن حممد بن عبد اهللا بن "صحيحه " أبو عوانة االسفراييين يف : حدث عنه
  حلمال، وحممد بن عبد اهللامحزة ا

__________  
عامة حديثه عن االوزاعي : وقال صاحل جزرة" التقريب " كثري الغلط، كما يف : حممد بن مصعب) ١(

  .ضعيف: ليس بالقوي، وقال النسائي: مقلوبة، وقال أبو حامت
" واخلطيب يف ، "تاريخ نيسابور " ، ونسبه للحاكم يف ٨٥٠": اجلامع الكبري " وأورده السيوطي يف 

  ".تارخيه 
، عرب ١٨٢ - ١٨١ / ١: ، ميزان االعتدال٣٦: خ: ، الكامل البن عدي٤٨٩ / ١: اللباب* 

، شذرات ٣٥٠ - ٣٤٩ / ١: ، لسان امليزان٣٩٥ - ٣٩٤ / ٨: ، الوايف بالوفيات٧٤ / ٢: املؤلف
  .١٩٠ / ٢: الذهب

  .ليمنمن قرى صنعاء ا: نسبة إىل دبر: والدبري، بفتح الدال والباء
(*)  

)١٣/٤١٦(  

  

، وأبو جعفر حممد بن عمرو العقيلي، وأبو القاسم الطرباين، وخلق كثري من املغاربة )١(النقوي 
  .والرحالة

قرأنا : ، فكان يقول)٢(استصغر يف عبد الرزاق، أحضره أبوه عنده وهو صغري جدا : قال ابن عدي
  .قرأ غريه، وهو يسمع] أي [ على عبد الرزاق 

  ).٣( عنه بأحاديث منكرة وحدث: قال
، حيتمل مثله، فأين املناكري ؟ )٤(ساق له ابن عدي حديثا واحدا من طريق ابن أنعم االفريقي : قلت

  .والرجل فقد مسع كتبا، فأداها كما مسعها، ولعل النكارة من شيخه، فإنه أضر بأخرة، فاهللا أعلم
إي واهللا، هو صدوق، ما :  الصحيح ؟ قالأيدخل يف: سألت الدارقطين عن إسحاق الدبري: قال احلاكم



  .رأيت فيه خالفا
  .، وله تسعون سنة)٥(مات بصنعاء يف سنة مخس ومثانني ومئتني : قلت

جامع " كتابا يف احلروف اليت أخطأ فيها الدبري، وصحف يف ) ٦(وألف القاضي أبو عبد اهللا بن مفرج 
  .عبد الرزاق" 

__________  
  .من قرى صنعاء: نسبة إىل نقو: لقافالنقوي، بفتح النون وا) ١(
  ).اللباب(

  .وضبطها ياقوت بتسكني القاف
  .، بأنه سبع سنني أو حنوها١٨١ / ١": امليزان " وقد حدد املؤلف سنه إذ ذاك يف ) ٢(
  ".وحدث عنه حبديث منكر : " ، وفيه٣٦ / ٦: خ": الكامل " يف ) ٣(

  .والزيادة منه
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عطاء بن يسار، عن سليمان، قال": الكامل " وتتمة السند يف ) ٤(

هذا كتاب من اهللا لفالن بن فالن، : بسم اهللا الرمحن الرحيم: ال يدخل اجلنة أحد إال جبواز: " وسلم
  ".أدخلوه جنة عالية، قطوفها دانية 
  .وقد أورد ابن عدي حديثا آخر

  ).٢٨٧(نة ، س١٨٢ / ١": امليزان " ذكر وفاته يف ) ٥(
  .١٣١: فهرست االشبيلي: انظر) ٦(

(*)  

)١٣/٤١٧(  

  

وقد كان املغاربة يدعون للدبري، ويعدونه بأم يطوفون عنه، إذا أتوا مكة، ويعتمرون عنه، فيسر 
  .بذلك

  
  .احملدث، املعمر، أبو سلمان البصري القزاز *  حممد بن حيىي بن املنذر- ٢٠٤

يب عاصم النبيل، ويزيد بن بيان العقيلي، ومسلم بن إبراهيم، سعيد بن عامر الضبعي، وأ: حدث عن
  .وطائفة

  .وطال عمره، وتفرد
  .حممد بن علي بن مسلم العقيلي، وفاروق اخلطايب، وأبو القاسم الطرباين، وآخرون: روى عنه



  .ما علمت بعد فيه جرحا
  .مات يف رجب سنة تسعني ومئتني

  
  ئ، احملدث، أبو جعفر أمحد بن عليالشيخ، االمام، املقر* *  اخلزاز - ٢٠٥

  .البغدادي اخلزاز
هوذة بن خليفة، وسريج بن النعمان، وعاصم بن علي، وسعدويه، وأمحد بن يونس، وأسيد بن زيد : مسع

  .اجلمال وطبقتهم
__________  

  .٢٠٦ / ٢: ، يف اية ترمجة االبار، شذرات الذهب٦٤٠ - ٦٣٩ / ٢: تذكرة احلفاظ* 
  .٨٧ / ١: ء البن اجلزريطبقات القرا* * 
(*)  

)١٣/٤١٨(  

  

  .، صاحب حفص)١(وتال على هبرية التمار 
  .ابن جماهد، وابن شنبوذ، وأمحد بن عجالن: أخذ عنه احلروف

ابن صاعد، وجعفر اخللدي، وأبو عمرو بن السماك، وأبو بكر الشافعي، وأبو بكر بن : وحدث عنه
  .خالد، وآخرون

  .وثقه الدارقطين، وغريه
  . يف احملرم، سنة ست ومثانني ومئتنيتويف

  .وكان بدمشق سنة نيف وستني ومئتني من املشايخ
  

  .، بالراء مث الزاي، أبو بكر املريالدمشقي اخلراز*  أمحد بن علي - ٢٠٦
  .الفريايب، وأيب املغرية احلمصي، ومجاعة: حدث عد
  .ابن جوصا، وأبو عوانة، ومجاعة: حدث عنه

  
  . البغدادي اخلرازالصوفية، القدوة، أبو سعيد، أمحد بن عيسىشيخ * *  اخلراز - ٢٠٧

__________  
  البن" غاية النهاية : " هبرية بن حممد التمار االبرش البغدادي، مترجم يف: هو) ١(



  .٣٥٣ / ٢: اجلزري
  .٤١٣ / ١:  أ، ذيب بدران٢٠ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر* 

 ٢٧٦ / ٤: ، تاريخ بغداد٢٤٩ - ٢٤٦ / ١٠: لياء، حلية االو٢٣٢ - ٢٢٨: طبقات الصوفية* * 
 ب، ٣٥ - أ ٣١ / ٢: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٦٨ - ١٦٧ / ١: ، شرح الرسالة القشريية٢٧٨ -

، البداية ٢٧٥ / ٧: ، الوايف بالوفيات٧٧ / ٢: ، عرب املؤلف٤٢٩ / ١: ، اللباب١٠٥ / ٥: املنتظم
، ذيب ١٩٣ - ١٩٢ / ٢:  شذرات الذهب،٤٥ - ٤٠: ، طبقات االولياء٥٨ / ١١: والنهاية
  .٤٢٧ / ١: بدران

  .نسبة إىل خرز اجللود كالقرب، وغريها: واخلراز، بفتح اخلاء والراء املشددة
(*)  

  ]الدمشقي اخلراز*  أمحد بن علي - ٢٦٠[:تعليق املستخدم 
  

  . متاشياً مع التسلسل ، وقمت بالتصحيح ٢٠٦هكذا يف األصل ، وهو خطأ ، وصوابه 
  

  عبد الرمحن الشامي: حرره

)١٣/٤١٩(  

  

  .إبراهيم بن بشار اخلراساين، وحممد بن منصور الطوسي: أخذ عن
علي بن حممد الواعظ املصري، وأبو حممد اجلريري، وعلي بن حفص الرازي، وحممد بن علي : روى عنه

  .الكتاين، وآخرون
  .وقد صحب سريا السقطي، وذا النون املصري

، فأي سكتة فاتته، قصد خريا، فولد أمرا كبريا، )١(كلم يف علم الفناء والبقاء إنه أول من ت: ويقال
  .تشبث به كل احتادي ضال به

أول ما لقيت أبا سعيد اخلراز سنة اثنتني وسبعني، فصحبته : قال أبو القاسم عثمان بن مردان النهاوندي
  .أربع عشرة سنة

  .وتويف سنة ست ومثانني ومئتني: قال
  .ل تويف سنة سبع وسبعني ومئتنيب: وقال غريه

هو إمام القوم يف كل فن من علومهم، له يف مبادئ أمره عجائب وكرامات، وهو أحسن : قال السلمي
  .القوم كالما، خال اجلنيد، فإنه االمام



  .صحب ذا النون، والسري، والنباجي، وبشرا احلايف): ٢(قال القشريي 
  ).٣(هو باطل كل باطن خيالفه ظاهر، ف: ومن كالمه: قال

__________  
 عن الفناء وأقسامه ١٧٣ - ١٤٨ / ١: انظر ما كتبه ابن القيم رمحه اهللا يف مدارج السالكني) ١(

  .ومراتبه وما هو مذموم وما هو حممود
  .١٦٧ / ١: شرح الرسالة القشريية) ٢(
 أن يدوم على فعلى العاقل: " ١٦٨ / ١: قال العروسي يف حاشيته على شرح الرسالة القشريية) ٣(

اام نفسه، وعدم الوثوق ا وبوارداا حىت يعرضها على الكتاب والسنة، فإن شهدا ا عمل ا، وإال 
  = (*)وهذا حق ال مراء فيه، فيجب على طالب العلم أن يقيد : قلت" رجع عنها 

)١٣/٤٢٠(  

  

  .أبو سعيد اخلراز قمر الصوفية: وقال ابن الطرسوسي
المر التوبة، مث ينتقل إىل مقام اخلوف، مث إىل مقام الرجاء، مث منه إىل مقام الصاحلني، مث أوائل ا: وعنه قال

إىل مقام املريدين، مث إىل مقام املطيعني، مث منه إىل احملبني، مث ينتقل إىل مقام املشتاقني، مث منه إىل مقام 
  ).١(االولياء، مث منه إىل مقام املقربني 

  .ر على أيب سعيد، وكفروه بألفاظأنكر أهل مص: قال السلمي
  .اهللا: ما تقول ؟ قال: فإذا قيل الحدهم": السر " فإنه قال يف كتاب 

  .اهللا: اهللا، فلو تكلمت جوارحه، قالت: اهللا، وإذا نظر قال: وإذا تكلم قال
  .وأعضاؤه مملوءة من اهللا

  .فأنكروا عليه هذه االلفاظ، وأخرجوه من مصر
  ).٢(مث رد بعد عزيزا : قال

  .لو طالبنا اهللا حبقيقة ما عليه أبو سعيد هللكنا: ويروى عن اجلنيد، قال
  ما كان حاله ؟ قال، أقام سنني ما فاته: فقيل البراهيم بن شيبان

  .احلق بني اخلرزتني
  .اخللق عيال على أيب سعيد اخلراز إذا تكلم يف احلقائق: وعن املرتعش قال

ن ظن أنه يصل بغري بذل اهود فهو متمين، ومن ظن أنه يصل م: مسعت أبا سعيد يقول: وقال الكتاين
  .ببذل اهود فهو متعين

__________  



أقواله وأفعاله ونياته بالكتاب والسنة الصحيحة، ويطرد االوهام والوساوس اليت تعرض له يف أثناء = 
  .خلواته ورياضاته

  .٢٤٨ / ١٠: حلية االولياء: انظر) ١(
  .١٦٧ / ١: ، وحاشية شرح الرسالة القشريية٢٧٧  /٤: تاريخ بغداد) ٢(

(*)  

)١٣/٤٢١(  

  

  .مسعها السلمي، واملاليين، وأبو حازم العبدوي، من حممد بن عبد اهللا الرازي، عن الكتاين
  .طويلة) ١" (تاريخ دمشق " له ترمجة يف 

  
حوي، تلميذ ابن  النالعالمة، ذو الفنون، أبو حنيفة، أمحد بن داود الدينوري*  أبو حنيفة - ٢٠٨

  .السكيت
  .صدوق، كبري الدائرة، طويل الباع، ألف يف النحو واللغة واهلندسة واهليئة والوقت، وأشياء

  ).٢(مات يف مجادى االوىل سنة اثنتني ومثانني ومئتني 
  ).٣(، وغري ذلك "االنواء : " ، كبري مجيع، وكتاب"النبات : " له كتاب

  .كان من كبار احلنفية: وقيل
__________  

  . ب٣٥ - آ ٣١ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر) ١(
، إنباه ٣٢ - ٢٦ / ٣: ، معجم االدباء٢٤٠: الفن الثالث، نزهة االلباء: املقالة الثانية: الفهرست* 

، البلغة يف ٧٢ / ١١: ، البداية والنهاية٣٧٩ - ٣٧٧ / ٦: ، الوايف بالوفيات٤٤ - ٤١ / ١: الرواة
  .٤١ / ١: ، طبقات املفسرين٣٠٦ / ١: ة الوعاة، بغي٢٠: تاريخ أئمة اللغة

  ).٢٨٦(، سنة ٢٠": البلغة " ذكر الفريوز أبادي وفاته يف ) ٢(
  ). م١٩٥٩(حتقيق عبد املنعم عامر، مبصر " االخبار الطوال : " ومما طبع من كتبه، كتاب) ٣(

(*)  

)١٣/٤٢٢(  

  



  الطبقة السادسة عشرة
  

ظ، املعمر، شيخ العصر، أبو مسلم، إبراهيم بن عبد اهللا بن الشيخ، االمام، احلاف*  الكجي - ٢٠٩
  ".السنن " بن مهاجر، البصري الكجي، صاحب ) ١(مسلم بن ماعز 

  .ولد سنة نيف وتسعني ومئة
أيب عاصم النبيل، وحممد بن عبد اهللا االنصاري، ومعاذ بن عوذ اهللا، وعبد الرمحن : ومسع يف احلداثة من

مللك بن قريب االصمعي، وسعيد بن سالم العطار، وأيب زيد سعيد بن أوس بن محاد الشعيثي، وعبد ا
االنصاري، وبدل بن احملرب، ومسلم بن إبراهيم، وعبد اهللا بن رجاء، وحجاج بن نصري، وأيب الوليد، 

  وحجاج بن منهال، وأيب عمر
__________  

 - ٥٠ / ٦: ، املنتظم١٢٤ - ١٢٠ / ٦: الفن السادس، تاريخ بغداد: املقالة السادسة: الفهرست* 
  ، عرب٢٦١ - ٦٢٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٨٥ / ٣: ، اللباب٥٢

، طبقات ٩٩ / ١١: ، البداية والنهاية٣٠ - ٢٩ / ٦: ، الوايف بالوفيات٩٣ - ٩٢ / ٢: املؤلف
  .٢١٠ / ٢: ، شذرات الذهب١١ / ٢: ، طبقات املفسرين٢٧٣احلفاظ، 

 / ١٠، االنساب ٢١٠ / ٢: ، شذرات الذهب١١/  ٢: ، طبقات املفسرين٢٧٣: طبقات احلفاظ
٣٥٩.  

  .وهو احلص: نسبة إىل الكج: والكجي، بفتح الكاف، وتشديد اجليم
  .وهو حتريف" باعز ": " اللباب " يف ) ١(

(*)  

)١٣/٤٢٣(  

  

  .الضرير، وسليمان بن داود اهلامشي، وعثمان بن اهليثم املؤذن، وخلق كثري
  .دوعنده عدة أحاديث ثالثية السن

أبو بكر النجاد، وأبو بكر الشافعي، وفاروق اخلطايب، وحبيب القزاز، أبو القاسم الطرباين، : حدث عنه
وأبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي، واحلسن بن سعد القرطيب، والقاضي أبو أمحد العسال، وأمحد بن طاهر 

  .املياجني، وأبو بكر اآلجري، وأبو حممد بن ماسي، وخلق سواهم
  .ارقطين، وغريهوثقه الد

وكان سريا نبيال متموال، عاملا باحلديث وطرقه، عايل االسناد، قدم بغداد وازدمحوا عليه، فقال أمحد بن 



ملا قدم علينا أبو مسلم الكجي، أملى علينا يف رحبة غسان، وكان يف جملسه سبعة : جعفر اخلتلي
ه قياما، مث مسحت الرحبة، وحسب مستملني، يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه، وكتب الناس عن
  .من حضره مبحربة، فبلغ ذلك نيفا وأربعني ألف حمربة، سوى النظارة

  ،)٢(من بشرى الفاتين ) ١(إسنادها صحيح، مسعه أبو بكر اخلطيب 
  .مسعت اخلتلي يقول ذلك: قال

  :أخربنا أبو نصر أمحد بن حممد": تاريخ خبارى " وقال غنجار يف 
__________  

  .١٢٢ - ١٢١ / ٦: يخ بغدادتار) ١(
  .فاتن موىل املطيع هللا: نسبة إىل: الفاتين) ٢(

واملشهور ا بشرى الرومي أبو احلسن الفاتين، موىل فاتن، : " ٤٠١ / ١": اللباب " قال ابن االثري يف 
وكان أسر من بالد الروم، فأهداه بعض أمراء بين محدان إىل فاتن، فاشتغل بالعلم ومساع 

  ".وتويف يوم عيد الفطر، سنة إحدى وثالثني وأربعمئة ...احلديث
(*)  

)١٣/٤٢٤(  

  

كنا ببغداد، ومعنا عبد اهللا مستملي صاحل جزرة، فقيل اليب : يقول) ١(مسعت جعفر بن حممد الطبسي 
  .هذا مستملي صاحل: مسلم الكجي

  .صاحل اجلزري: ومن صاحل ؟ فقيل: قال
  .سيد املسلمني: أال تقول! وحيكم، ما أهونه عندكم : قال

أحاديث حممد بن : كيف أخي وكبريي ؟ ما تريدون ؟ فقلنا: وكنا يف أخريات الناس فقدمنا، فقال
  .عرعرة، وحكايات االصمعي، فأملى علينا عن ظهر قلب، وكان ضريرا خمضوب اللحية

ف دينار، وقد ملا فرغنا من السنن على الكجي، عمل لنا مأدبة، أنفق عليها أل: عن فاروق اخلطايب، قال
  .، فأجازه مبال)٢(مدح الكجي أبو عبادة البحتري 

  .إنه ملا حدث، تصدق بعشرة آالف درهم شكرا هللا: وقيل
مات ببغداد يف سابع احملرم، سنة اثنتني وتسعني ومئتني، فنقل إىل البصرة، ودفن ا، وقد قارب املئة، 

  .رمحه اهللا
  

   االمام، احملدث، أبو حممد اهلامشي،:ابن إمساعيل بن نافع*  بكر بن سهل - ٢١٠



  .موالهم الدمياطي، املفسر، املقرئ
__________  

  ).اللباب(مدينة بني نيسابور وأصبهان وكرمان : نسبة إىل طبس: الطبسي، بفتح الطاء والباء) ١(
  .٨٧٥": التبصري " ، و ٤٢٠": املشتبه : " وانظر

  .للبحتري غري قصيدة ميدح ا الكجي) ٢(
  .ط(يوانه انظر د

 - ١٥٣٩ / ٣: ، و٥٦٢ - ٥٦١، ٥١٥ - ٥١٤، ٤٥٩ - ٤٥٧ / ١): دار املعارف مبصر
١٥٤٠.  

، عرب ٣٤٦ - ٣٤٥ / ١:  أ، ميزان االعتدال٣١٠ - ب ٣٠٩ / ٣: خ: تاريخ ابن عساكر* 
، طبقات ٥٢ - ٥١ / ٢: ، لسان امليزان١٧٨ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٨٣٢: املؤلف

  .٢٨٩ - ٢٨٨ / ٣: ، ذيب بدران٢٠١ / ٢، شذرات الذهب ١١٨ - ١١٧  /١: املفسرين
(*)  

)١٣/٤٢٥(  

  

  .ولد سنة ست وتسعني ومئة
نعيم بن محاد، وعبد اهللا بن يوسف التنيسي، وعبد اهللا بن صاحل، كاتب الليث، وسليمان بن أيب : ومسع

  .طائفةكرمية، وشعيب بن حيىي، وحممد ابن خملد الرعيين، وصفوان بن صاحل، و
  .وتال على تالمذة ورش

  .أبو احلسن بن شنبوذ، وزكريا بن حيىي االندلسي: قرأ عليه
  .ومحل عنه أمحد بن يعقوب التائب احلروف، وإبراهيم بن عبد الرزاق يف كتابه إليهما

أبو جعفر الطحاوي، وأبو العباس االصم، وعلي بن حممد الواعظ، وأمحد بن عتبة الرازي، : وحدث عنه
  .أمحد العسال، وأبو القاسم سليمان الطرباين، وخلق كثريوأبو 

  .، كبري االذنني)١(وكان أمسر، ربعة 
  كانوا قد مجعوا له بالرملة مخس مئة دينار، ليقرأ هلم: قال أبو الشيخ

التفسري، فامتنع، وقدم بيت املقدس، فجمع له منها ومن الرملة ألف دينار، فقرأ عليهم الكتاب، ومات 
  .سنة، أي سنة سبع ومثانني ومئتنييف هذه ال

  .ضعيف: قال النسائي
  .مات بدمياط يف ربيع االول، سنة تسع ومثانني ومئتني: وقال أبو سعيد بن يونس



  .هذا أصح: قلت
__________  

  .مربوع اخللق ال طويل وال قصري: رجل ربعة) ١(
(*)  

)١٣/٤٢٦(  

  

 أي -هجرت : ت بكر بن سهل الدمياطي يقولمسعت أبا احلسن بن شنبوذ، مسع: قال أبو بكر القباب
  . يوم اجلمعة، فقرأت-بكرت 

  ).١(إىل العصر مثان ختمات 
  ".تارخيه " حكاه حيىي بن مندة يف 

  
 بن احلافظ، العالمة، النسابة، االخباري، أبو علي، احلسني ابن حممد: هو*  احلسني بن فهم - ٢١١

  .عبدالرمحن بن فهم بن حمرز البغدادي
 حممد بن سالم اجلمحي، وخلف بن هشام، وحيىي بن معني وحممد بن سعد الكاتب، ولزمه :روى عن

  .وأكثر عنه، وحمرز بن عون، ومصعب بن عبد اهللا، وزهري بن حرب، وطبقتهم
  .ومجع وصنف

أمحد بن معروف اخلشاب، وأمحد بن كامل، وإمساعيل اخلطيب، وأبو علي الطوماري، : حدث عنه
  .وطائفة

  .اء من أهل العلم يذاكرهم، لكنه عسر يف الروايةوكان له جلس
  .ليس بالقوي: وقد قال الدارقطين

  .مولده يف سنة إحدى عشرة ومئتني، ومات يف رجب سنة تسع ومثانني ومئتني: وقال اخلطيب
__________  

 أن هذا غري معقول، وال هو داخل يف نطاق اجلائز، فإن احلافظ مهما كان قوي احلفظ ال يتيسر له) ١(
خيتم القرآن مرة واحدة بأقل من عشر ساعات، كما هو معلوم أو مشاهد، فكيف يقرأ يف هذه الفترة 

، ٦٨٠ / ٢، تذكرة احلفاظ، ٣٦ / ٦: ، املنتظم٩٣ - ٩٢ / ٨: تاريخ بغداد! ! * مثان ختمات ؟ 
رات ، شذ٢٩٦ - ٢٩٥: ، طبقات احلفاظ٩٦ - ٩٥ / ١١: ، البداية والنهاية٨٣ / ٢: عرب املؤلف

  .٢٠١ / ٢: الذهب
(*)  



)١٣/٤٢٧(  

  

كان حسن الس، مفننا يف العلوم، كثري احلفظ للحديث، مسنده ومقطوعه، : وقال ابن كامل القاضي
والصناف االخبار والنسب والشعر واملعرفة بالرجل، فصيحا، متوسطا يف الفقه، مييل إىل مذهب 

 عنه معرفة الرجال، وصحبت مصعبا، فأخذت صحبت حيىي بن معني، فأخذت: العراقيني، مسعنه يقول
  ).٢(، فأخذت عنه الفقه )١(عنه النسب، وصحبت أبا خيثمة، فأخذت عنه املسند، وصحبت سجادة 

  
  . بن زيد املكي، الصائغاحملدث، االمام، الثقة، أبو عبد اهللا، حممد بن علي*  الصائغ - ٢١٢
 احلوضي، وسعيد بن منصور، وحممد بن معاوية، القعنيب، وخالد بن يزيد العمري، وحفص بن عمر: مسع

  ).٣(وحيىي بن معني، وحممد بن بشر التنيسي، وأمحد بن شبيب، وحفص بن عمر اجلدي 
  وإبراهيم بن املنذر، ويعقوب بن محيد بن كاسب، وعدة، مع الصدق

  .والفهم وسعة الرواية
  . وخلق كثري من الرحالنيدعلج بن أمحد، وأبو حممد الفاكهي، وسليمان الطرباين،: حدث عنه

__________  
  ). ه٢٤٠(احلسن بن محاد، أبو علي احلضرمي البغدادي املتوىف سنة : هو) ١(

  .٤٣٦ - ٤٣٥ / ١: عرب املؤلف: انظر
  .٩٣ / ٨: تاريخ بغداد) ٢(
 / ٢: ، شذرات الذهب٩٠ / ٢: ، يف اية ترمجة البوشنجي، عرب املؤلف٦٥٩ / ٢: تذكرة احلفاظ* 

٢٠٩.  
   (*)٣٠٩": التبصري " بضم اجليم، كما يف ) ٣(

)١٣/٤٢٨(  

  

  .أرخ أبو يعلى اخلليلي وفاته سنة سبع ومثانني ومئتني
  .وفاته مبكة يف ذي القعدة سنة إحدى وتسعني ومئتني: والصواب

  
 البغدادي عالن، الشيخ، احملدث، احلافظ، أبو احلسن، علي بن عبد الصمد الطيالسي*  ما غمه - ٢١٣
  .ما غمه، وما غمها:  أيضاويلقب

  .مسروق بن املرزبان، وعبيد اهللا القواريري، وأبا معمر اهلذيل، واجلراح بن خملد، وطبقتهم: مسع



  .أمحد بن كامل، وعبد الباقي بن قانع، وأبو بكر الشافعي، وأبو القاسم الطرباين، وآخرون: وعنه
  ).١(وثقه أبو بكر اخلطيب 

  .ني ومئتنيتويف يف شعبان سنة تسع ومثان
  

 بن بشار البغدادي، االمام، العالمة، شيخ الشافعية، أبو القاسم، عثمان بن سعيد* *  ابن بشار - ٢١٤
  .الفقيه، االمناطي، االحول

  .ارحتل، وتفقه على املزين، والربيع املرادي، وروى عنهما
__________  

 ٢: ، عرب املؤلف٣٦٧ / ٢: ب، اللبا٢٢٩ - ٢٢٨ / ١: ، طبقات احلنابلة٢٨: ١٢: تاريخ بغداد* 
  .٢٠١ / ٢: ، شذرات الذهب٨٣/ 
  .٢٨ / ١٢: تاريخ بغداد) ١(

، طبقات ٨١ / ٢: ، عرب املؤلف٢٤١ / ٣: ، وفيات االعيان٢٩٣ - ٢٩٢ / ١١: تارخ بغداد* * 
  .١٩٨ / ٢: ، شذرات الذهب٨٥ / ١١: ، البداية والنهاية٣٠٢ - ٣٠١ / ٢: الشافعية للسبكي

(*)  

)١٣/٤٢٩(  

  

  .ويعز وقوع شئ من حديثه، النه مات قبل أوان الرواية
  .وعليه تفقه أبو العباس بن سريج، وغريه

  .هو كان السبب يف نشاط الناس ببغداد لكتب فقه الشافعي وحتفظه: قال الشيخ أبو إسحاق
  .تويف يف شوال سنة مثان ومثانني ومئتني ببغداد

  
  .ع متبع لآلثار، كثري التصانيفحافظ كبري، إمام بار*  ابن أيب عاصم - ٢١٥

  .قدم أصبهان على قضائها، ونشر ا علمه
  .كان من الصيانة والعفة مبحل عجيب: قال أبو الشيخ

  .والكتب" املسند " حافظ، كثري احلديث، صنف : وقال أبو بكر بن مردويه
  أمحد بن: أبو بكر بن أيب عاصم، وهو: وقال أبو العباس النسوي

ن خملد الشيباين، من أهل البصرة، من صوفية املسجد، من أهل السنة واحلديث عمرو بن الضحاك ب
أبو تراب، وسافر معه، وكان : والنسك واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، صحب النساك، منهم



  .مذهبه القول بالظاهر، وكان ثقة نبيال معمرا
__________  

 / ٢: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٠١ - ١٠٠  /١: ، ذكر أخبار أصبهان٦٧ / ٢: اجلرح والتعديل* 
 / ٧: ، الوايف بالوفيات٧٩ / ٢: ، عرب املؤلف٦٤١ - ٦٤٠ / ٢:  أ، تذكرة احلفاظ٢٦ - أ ٢٥

، ذيب ١٩٦ - ١٩٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥٠ - ٣٤٩ / ٦: ، لسان امليزان٢٧٠ - ٢٦٩
  .١٠٨، طبقات احملدثني بأصبهان ورقة ٤١٨ / ١: بدران

(*)  

)١٣/٤٣٠(  

  

  ).١(كان فقيها، ظاهري املذهب : وقال احلافظ أبو نعيم
  .ويف هذا نظر، فإنه صنف كتابا على داود الظاهري أربعني خربا ثابتة، مما نفى داود صحتها

ما كتبت احلديث حىت صار يل : ولد أيب يف شوال سنة ست ومئتني، فسمعته يقول: قالت بنته عاتكة
ابن أيب :  صيب، فسألين إنسان عن حديث، فلم أحفظه، فقال يلسبع عشرة سنة، وذلك أين تعبدت وأنا

  .فاستأذنت أيب، فأذن يل، فارحتلت! عاصم ال حتفظ حديثا ؟ 
  .كان ميكنه أن حيفظ أحاديث يسرية من جده أيب عاصم: قلت

أمساء بنت احلافظ موسى بن إمساعيل التبوذكي، فسمع من جده التبوذكي، ومن والده، ومات : وأمه هي
  .لده حبمص على قضائها، يف سنة اثنتني وأربعني ومئتني، وله نيف وستون سنةوا

  .وكان أخوه عثمان بن عمرو بن أيب عاصم من كبار العلماء
  مسعت أيب: مسعت عاتكة بنت أمحد تقول: قال ابن عبد كويه

فانشقت !  ؟ أقعد بني يدي اهللا تعاىل قاضيا: جاء أخي عثمان عهده بالقضاء على سامراء، فقال: يقول
  .مرارته، فمات

خرجت إىل مكة من الكوفة، فأكلت أكلة بالكوفة، : مسعت أيب يقول: أخربتنا عاتكة: قال ابن عبد كويه
  .والثانية مبكة

  .إسنادها صحيح: قلت
  مسعت ابين عبد الرزاق حيكي عن أيب عبد اهللا: قال أبو الشيخ

__________  
  .١٠٠ / ١: ذكر أخبار أصبهان) ١(

(*)  



)١٣/٤٣١(  

  

بلغنا أن ثالثة نفر كانوا ! أيها القاضي :  فقال واحد- يعين ابن أيب عاصم -كنت عنده : الكسائي، قال
على لون ) ١(اللهم إنك قادر على أن تطعمنا خبيصا : بالبادية، وهم يقلبون الرمل، فقال واحد منهم

  .هذا الرمل
  .قد كان ذاك: فقال ابن أيب عاصمفإذا هم بأعرايب بيده طبق، فوضعه بينهم، خبيص حار، 

عثمان بن صخر الزاهد، وأبو تراب، وابن أيب عاصم، وكان هو : كان الثالثة: عبد اهللا) ٢(قال أبو 
  ).٣(الذي دعا 

صحبت أبا تراب، فقطعوا البادية، فلم يكن زاد إال هذين : عن حممد بن إبراهيم، عن ابن أيب عاصم قال
وحسبك باهللا * فبئس املطية للراكب وحسبك باهللا من مؤنس * وى رويدك جانب ركوب اهل: البيتني

ما : أنا أقدم نافعا يف القراءة، وكان يقول: من صاحب وكان ابن أيب عاصم جمودا للقراءة، وكان يقول
  .- يعين صاحب يعقوب -بقي أحد قرأ على روح بن عبداملؤمن غريي 

: ت أمحد بن حممد بن حممد املديين البزاز يقولمسعت عبد اهللا بن حممد ين عيسى، مسع: ابن مردويه
ليس بالبصرة أفقه من أمحد بن عمرو : قدمت البصرة وأمحد بن حنبل حي، فسألت عن أفقههم، فقالوا

  .بن أيب عاصم
__________  

  .احللواء املخبوصة من التمر والسمن: اخلبيص) ١(
  ".ابين : " يف االصل) ٢(
  . ب٢٥ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر) ٣(

(*)  

)١٣/٤٣٢(  

  

: مسعت ابن أيب عاصم يقول: مسعت ابين عبد الرزاق حيكي عن أمحد بن حممد بن عاصم: أبو الشيخ
وصل إيل منذ دخلت إىل أصبهان من دراهم القضاء زيادة على أربع مئة ألف درهم، ال حياسبين اهللا يوم 

  .القيامة أين شربت منها شربة ماء، أو أكلت منها، أو لبست
  .أرى أين مسعتها من أمحد بن حممد بن عاصم: رد هذه احلكاية ابن مردويه، فقالوأو

ملا كان من أمر : مسعت ابن أيب عاصم يقول: ومسعت ابين حيكي عن أيب عبد اهللا الكسائي: أبو الشيخ
العلوي بالبصرة ما كان، ذهبت كتيب، فلم يبق منها شئ، فأعدت عن ظهر قليب مخسني ألف حديث، 



 إىل دكان البقال، فكنت أكتب بضوء سراجه، مث تفكرت أين مل أستأذن صاحب السراج، كنت أمر
  ).١(فذهبت إىل البحر فغسلته، مث أعدته ثانيا 

فويل القضاء بأصبهان مدة البراهيم بن أمحد اخلطايب، مث ويل القضاء بعد موت صاحل بن : قال أبو الشيخ
  .ي حيدث ويسمع منه إىل أن تويفأمحد إىل سنة اثنتني ومثانني ومئتني، مث بق

  وكان قاضيا ثالث عشرة
  .سنة، وكثرت الشهود يف أيامه

  .عزل سنة اثنتني ومثانني: قال ابن مردويه
  .صحبت أبا تراب: قال ابن أيب عاصم: قال أبو عبد اهللا بن خفيف

  .ال جيئ منك إال قاضي! كم تشقى : فكان يقول
القضاء والدنية والكالم يف علم :  مسألة الصوفية، يقولوكان بعد ما دخل يف القضاء إذا سئل عن

  ).٢(الصوفية حمال 
__________  

  .١٩٥ / ٢: شذرات الذهب: انظر) ١(
  . ب٢٥ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر) ٢(

(*)  

)١٣/٤٣٣(  

  

كثرت الشهود يف أيامه، واستقام أمره، إىل أن وقع بينه وبني علي بن متويه، وكان : قال أبو الشيخ
قه طول أيامه، فاتفق أنه صار إىل ابن متويه قوم من املرابطني، فشكوا إليه خراب الرباطات، وتأخر صدي

) احلمد* (إنه ال حيسن يقوم سورة : االجراء عنهم، فاحتد علي بن متويه، فذكر ابن أيب عاصم حىت قال
.*  

* م، وقرأ عليهم سورة فبلغ اخلرب ابن أيب عاصم، فتغافل عنه إىل أن حضر الشهود عنده، فاستدرجه
: هل ارتضيتم ؟ قالوا: ، فقومها، مث ذكر ما فيها من التفسري واملعاين، مث أقبل عليهم، فقال) *احلمد(

  .بلى
  .كذاب: كيف هو عندكم ؟ قالوا) * احلمد* (فمن زعم أين ال أحسن تقومي سورة : قال

  .لسببومل يعرفوا قصده، فحجر ابن أيب عاصم على علي بن متويه هلذا ا
 وكان خليفة أخيه عمر بن - يعين احلارث بن عبد العزيز -فماج الناس، واجتمعوا على باب أيب ليلى 

، فأكرهه أبو ليلى على فسخه، ففسخه مث ضعف بصره، )٢٨١(عبد العزيز على البلد، وذلك يف سنة 



  .فورد صرفه
  مسعت بعض مشاخينا حيكون أنه حكم: قال أبو بكر بن أيب علي

، فأنفذ إليه السلطان، يكرهونه على فسخه، فامتنع حىت منع من اخلروج )١(ووضعه يف جونته حبجره، 
قد حكمت حبكم وهو يف جونيت : إىل املسجد أياما، فصرب، وكانت الرسل ختتلف إليه يف ذلك، فيقول

  .خمتوم، فمن أحب إخراج ذلك منها فليفعل من دون أمري
  .وفسخهفلم يقدروا إىل أن طيب قلبه، فأخرجه 

إبراهيم بن : وجدت خبط بعض قدماء علماء أصبهان، فيما مجع من قضاا، قال: قال أبو موسى املديين
  .أمحد اخلطايب

  واىف أصبهان من
__________  

  .سليلة مستديرة مغشاة أدما: اجلونة) ١(
(*)  

)١٣/٤٣٤(  

  

 عاصم، فجعله كاتبه، وعليه قبل املعتز، وكان من أهل االدب والنظر، فلما قدمها صادف ا ابن أيب
كان يعول، مث واىف صاحل بن أمحد بن حنبل من قبل املعتمد، وانقطع القضاة عن أصبهان مدة، إىل أن 
ورد كتاب املعتمد على ابن أيب عاصم بتوليته القضاء، وكان يف رجب سنة تسع وستني ومئتني، فبقي 

  .وبني علي بن متويه زاهد البلدعليها ثالث عشرة سنة، واستقام أمره إىل أن وقع بينه 
  .وويل بعده القضاء الوليد بن أيب داود: قال

مسعت احلكيمي : مسعت أبا بكر حممد بن مسلم، مسعت حممد ابن خفيف يقول: أبو العباس النسوي
، فبعث غالما له وخمالة وسيفا )٢(الديلمي أن أبا بكر بن أيب عاصم ناصيب ) ١(ذكروا عند ليلي : يقول

أمرين أن أمحل : أمره أن يأتيه برأسه، فجاء الغالم، وأبو بكر يقرأ احلديث، والكتاب يف يده، فقال، و)٣(
  .إليه رأسك

  .افعل ما شئت: فنام على قفاه، ووضع الكتاب الذي كان يف يده على وجهه، وقال
  .ال تفعل، فأن االمري قد اك: فلحقه إنسان، وقال

   احلديثفقام أبو بكر وأخذ اجلزء، ورجع إىل
  ).٤(الذي قطعه، فتعجب الناس 

مات أمحد ابن عمرو سنة سبع ومثانني، ليلة : مسعت أمحد بن إسحاق يقول: قال أبو بكر بن مردويه



  .الثالثاء، خلمس خلون من ربيع اآلخر
  حضرت جنازة أيب بكر، وشهدها مئتا: وذكر عن أيب الشيخ، قال

__________  
  ".يل ل: " خ: يف تاريخ ابن عساكر) ١(
  .- رضي اهللا عنه -أي مبغض لعلي بن أيب طالب : ناصيب) ٢(
  ".معه سيف وخمالة : " خ: يف تاريخ ابن عساكر) ٣(
  . ب٢٥ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر) ٤(

(*)  

)١٣/٤٣٥(  

  

ألف من بني راكب وراجل، ما عدا رجال كان يتوىل القضاء، فحرم شهود جنازته، وكان يرى رأي 
  ).١(جهم 

رأيت ابن أيب عاصم فيما : مسعت ابين عبد الرزاق حيكي عن أيب عبد اهللا الكسائي، قال:  الشيخقال أبو
يرى النائم، كأنه كان جالسا يف مسجد اجلامع، وهو يصلي من قعود، فسلمت عليه، فرد علي، وقلت 

  .نعم: أنت أمحد بن أيب عاصم ؟ قال: له
  .يؤنسين ريب: ما فعل اهللا بك ؟ قال: قلت
  .نعم: ؤنسك ربك ؟ قالي: قلت

  .فشهقت شهقة
  ).٢(وانتبهت 

: " مجع جزء فيها فيه زيادة على ثالث مئة مصنف، رواها عنه أبو بكر القباب، من ذلك: ذكر تصانيفه
" حنو عشرين ألف حديث يف االصناف، " اآلحاد واملثاين " حنو مخسني ألف حديث، و " املسند الكبري 

  .ون ألفا، فذكر حنوا من هذا إىل أن عد مئة وأربعني ألفا ونيفانيف وعشر" املختصر من املسند 
أبو الوليد الطيالسي، وعمرو بن مرزوق، وأبو عمر احلوضي، وحممد بن كثري، وحممد بن أيب : شيوخه

بكر املقدمي، وشيبان بن فروخ، وهدبة بن خالد، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وإبراهيم بن حممد 
محيد بن كاسب، وإبراهيم بن احلجاج السامي، واحلوطي عبد الوهاب بن جندة، الشافعي، ويعقوب بن 

ودحيم، وهشام بن عمار، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعبد االعلى بن محاد، وكامل بن طلحة اجلحدري، 
  وأبو كامل

__________  



  .٥: ، ت)١٠٠: (يف الصفحة" اجلهمية " تقدم احلديث عن ) ١(
  . آ٢٦ / ٢ :خ: تاريخ ابن عساكر) ٢(

(*)  

)١٣/٤٣٦(  

  

اجلحدري، وعبد اهللا بن حممد بن أمساء، وطبقتهم، ويرتل إىل طبقة أيب حامت الرازي، والبخاري، ويكثر 
  .عن ابن أيب شيبة، وابن كاسب، وهشام

ابنته أم الضحاك عاتكة، وأمحد بن جعفر بن معبد، والقاضي أبو أمحد العسال، وحممد بن : حدث عنه
ب، وعبد الرمحن بن حممد بن سياه، وأمحد بن حممد بن عاصم، وأمحد بن بندار الشعار، إسحاق بن أيو

وحممد بن معمر بن ناصح، وأبو الشيخ، وأبو بكر القباب، وهو آخر أصحابه وفاة، وأبو عبد اهللا حممد 
  .بن أمحد الكسائي

ن أيب عاصم، فسمعت من فأما أبو بكر اب: له" طبقات النساك " قال أبو سعيد بن االعرايب يف كتاب 
يذكر أنه كان حيفظ لشقيق البلخي ألف مسألة، وكان من حفاظ احلديث والفقه، وكان مذهبه القول 

  .بالظاهر ونفي القياس
أخربكم يوسف احلافظ، أخربنا مسعود بن أيب منصور اجلمال، ): ١(قرأت على أمحد بن حممد الدشيت 

  ،)١٢(وأنبأنا أمحد بن سالمة ): ح(
أمحد بن عمرو بن الضحاك بن : أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم احلافظ، قال: مال، قالعن اجل

خملد بن مسلم بن رافع بن رفيع بن ذهل بن شيبان أبو بكر، كان فقيها ظاهري املذهب، ويل القضاء 
ه المه مسع من جد...بأصبهان ثالث عشسرة سنة، بعد صاحل بن أمحد، تويف فصلى عليه ابنه احلكم

  ).٣(موسى بن إمساعيل كتب محاد بن سلمة، ومن أيب الوليد، وعمرو بن مرزوق، واحلوضي 
__________  

  .٢٠: ق: خ": مشيخته : " ترمجه الذهيب يف) ١(
  .٦: ق: خ": مشيخته : " ترمجه الذهيب يف) ٢(
  . ا٢٦ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر) ٣(

(*)  

)١٣/٤٣٧(  

  



القاضي أبو أمحد، حدثنا أمحد بن عمرو ابن أيب عاصم، حدثنا االزرق بن علي حدثنا : وبه، إىل أيب نعيم
أبو اجلهم، حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماين، حدثنا خالد بن سعيد املدين، عن أيب حازم، عن سهل، 

إن لكل عمل سناما، وسنام القرآن البقرة، من قرأها : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قال
  . بيته ليال مل يدخل الشيطان بيته ثالث لياليف

  ).١" (ومن قرأها يف بيته ارا مل يدخل الشيطان بيته ثالثة أيام 
حدثنا عبدالرمحن بن حممد بن سياه، حدثنا أمحد بن عمرو، حدثنا هدبة، حدثنا أبان، : وبه، إىل أيب نعيم

يامة، غري سورة يوسف، وسورة مرمي، يتكلم بلغين أن القرآن يرفع يوم الق: عن حيىي بن أيب كثري، قال
  ).٢(ا أهل اجلنة 

أخربنا ابن رواج، أخربنا السلفي، أخربنا حممد وأمحد ابنا أيب القاسم ): ٣(أخربنا بالل احلبشي 
  السوذرجاين، أخربنا علي بن ميلة الفرضي

حدثنا املقدمي، حدثنا عبد إمالء، حدثنا أبو علي أمحد بن حممد بن عاصم، حدثنا أبو بكر بن أيب عاصم، 
يا : " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : ربه احلنفي، حدثنا مساك احلنفي، مسعت ابن عباس يقول

  ".من كان له فرطان من أميت دخل اجلنة ! عائشة 
  :فمن كان له فرط ؟ قال! يا نيب اهللا : قالت

__________  
، وأخرجه ابن ١٠١ / ١: ، وهو يف أخبار أصبهانإسناده ضعيف لضعف خالد بن سعيد املدين) ١(

من طريق أمحد بن علي بن املثىن، حدثنا االزرق ابن علي ذا االسناد، ) ١٧٢٧" (صحيحه " حبان يف 
" وأورده السيوطي يف اجلامع الصغري، وزاد نسبته اليب يعلى والطرباين والبيهقي، وأورده اهليثمي يف 

  . الطرباين، وفيه سعيد بن خالد اخلزاعي املدين وهو ضعيفرواه:  وقال٣١٢ / ٦" امع 
 ومل ينبه ٥١٢ / ٢" فيض القدير " كذا قال، وصوابه خالد بن سعيد كما تقدم، ونقله عنه املناوي يف 

  .عليه
  .١٠١ / ١أخبار أصبهان ) ٢(
  .املؤلف" مشيخة " ، عن ٤): ٣١: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ٣(

(*)  

)١٣/٤٣٨(  

  

  ".ومن كان له فرط يا موفقة " 
  ".أنا فرط أميت، مل يصابوا مبثلي : " فمن مل يكن له فرط من أمتك ؟ قال! يا نيب اهللا : قالت



حمسنا مغربا له، عن نصر بن علي، وزياد بن حيىي، وعن أمحد بن سعيد املرابطي، عن ) ١(رواه الترمذي 
  . زميل احلنفيحبان، مجيعا عن عبد ربه، عن مساك بن الوليد أيب

  .ما به بأس: ضعفه ابن معني، وقال أمحد: وعبد ربه هذا
، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا ناصر بن حممد، أخربنا جعفر بن عبد )٢(أخربنا إسحاق بن طارق 

الواحد، أخربنا أبو طاهر حممد بن أمحد الكاتب، أخربنا عبد اهللا بن حممد أبو الشيخ بقراءة أيب، حدثنا 
   بنأبو بكر

أيب عاصم، حدثنا عمرو بن مرزوق، عن عمران القطان، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن 
 -شهاب، فقال النيب :  رجل يقال له- صلى اهللا عليه وسلم -ذكر عند رسول اهللا : عائشة، قالت

  ".أنت هشام : " -صلى اهللا عليه وسلم 
)٣.(  

  .إسناده جيد
  

  افظ، العارف، الزاهد، أبو عبد اهللا، حممد بن علياالمام، احل*  احلكيم - ٢١٦
__________  

 من طريق ٣٣٤ / ١باب ما جاء يف ثواب من قدم ولدا، وأخرجه أمحد : يف اجلنائز) ١٠٦٢(رقم ) ١(
  .عبد الصمد، عن عبد ربه ذا االسناد

مشيخة "  عن ،٣: ، ت)١١: (إسحاق بن أيب بكر بن طارق تقدمت االشارة إليه يف الصفحة: هو) ٢(
  .املؤلف" 
  .٧٥ / ٦وأخرجه أمحد ) ٣(

 وأقره الذهيب ٢٧٧، ٢٧٦ / ٤من طريق سليمان بن داود عن عمران ذا االسناد، وصححه احلاكم 
، وزاد نسبته للطرباين، وأعله بعمران القطان، وليس بشئ، فإن حديثه من ٥١ / ٨" امع " وذكره يف 
  .قبيل احلسن

  : = (*)، تذكرة احلفاظ٢٣٥ - ٢٣٣ / ١٠: ، حلية االولياء٢٢٠ - ٢١٧: طبقات الصوفية* 

)١٣/٤٣٩(  

  

  .ابن احلسن بن بشر، احلكيم الترمذي
أبيه، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، وصاحل بن عبد اهللا الترمذي، وعتبة بن عبد اهللا : حدث عن

  .وطبقتهم، )١(املروزي، وحيىي خت، وسفيان بن وكيع، وعباد بن يعقوب الرواجين 



  .وكان ذا رحلة ومعرفة، وله مصنفات وفضائل
حيىي بن منصور القاضي، واحلسن بن علي، وغريمها من مشايخ نيسابور، فإنه قدمها وحدث : حدث عنه

  .ا يف سنة مخس ومثانني ومئتني
  ).٣(، وحيىي ابن اجلالء )٢(وقد لقي أبا تراب النخشيب، وصحب أمحد بن خضرويه 

  .وجاللة، لوال هفوة بدت منهوله حكم ومواعظ 
  ).٤(ليس يف الدنيا محل أثقل من الرب، فمن برك، فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك : ومن كالمه

  ).٥(كفى باملرء عيبا أن يسره ما يضره : وقال
  ).٦(من جهل أوصاف العبودية، فهو بنعوت أوصاف الربانية أجهل : وقال

__________  
: ، لسان امليزان٣٦٢: ، طبقات االولياء٢٤٦ - ٢٤٥ / ٢: ة للسبكي، طبقات الشافعي٦٤٥ / ٢= 
  .٢٨٢: ، طبقات احلفاظ٣١٠ - ٣٠٨ / ٥
الدواجن، بالدال املهملة، وهي مجع داجن، وهي الشاة : أصل هذه النسبة": " االنساب " جاء يف ) ١(

  ".الرواجن، بالراء : اليت تسجن يف البيوت، فجعلها الناس
  .١٠٦ - ١٠٣: طبقات الصوفية: انظر ترمجته يف) ٢(
  .اسم ملن جيلو االشياء، كاملرآة والسيف وحنومها: اجلالء، بفتح اجليم والالم املشددة) ٣(
  ).اللباب(
  .٢٣٥ / ١٠: حلية االولياء) ٤(
  .املصدر السابق) ٥(
  ".فهو بنعوت الربوبية أجهل : " املصدر السابق، وفيه) ٦(

(*)  

)١٣/٤٤٠(  

  

صالح الصيب يف املكتب، وصالح الفىت يف العلم، وصالح الكهل يف :  يف مخسةصالح مخسة: وقال
  ).١(املسجد، وصالح املرأة يف البيت، وصالح املؤذي يف السجن 

  .ضعف ظاهر، ودعوى عريضة: فقال: وسئل عن اخللق
  أخرجوا احلكيم من ترمذ، وشهدوا: قال أبو عبد الرمحن السلمي

إنه : ، وقالوا"علل الشريعة " ، وكتاب )٢" (ختم الوالية : " ه كتابعليه بالكفر، وذلك بسبب تصنيف
  .إن لالولياء خامتا كاالنبياء هلم خامت: يقول



  ).٣" (يغبطهم النبيون والشهداء : " وإنه يفضل الوالية على النبوة، واحتج حبديث
  ).٤(فقدم بلخ، فقبلوه ملوافقته هلم يف املذهب 

  .روى عنه علي بن حممد بن ينال العكربي: ولهوذكره ابن النجار، فوهم يف ق
  .فإن ابن ينال إمنا مسع من حممد الترمذي، شيخ حدثهم يف سنة مثان عشرة وثالث مئة

حدثنا علي بن بندار الصرييف، مسعت أمحد بن عيسى اجلوزجاين، مسعت حممد بن علي : قال السلمي
  ما صنفت شيئا عن: الترمذي يقول

__________  
  .٢١٩: طبقات الصوفية: انظر) ١(
  ".لو مل يكونوا أفضل منهم مل يغبطوهم : وقال": طبقاته " زاد السبكي يف ) ٢(

مل يصل إلينا مستقال إال أن ابن عريب احلامتي حفظ لنا صورة عنه يف كتاب الفتوحات املكية يف جمموعة 
  .املئة واخلمس ؟ خبمسني سؤاال

يف الزهد باب ما جاء يف احلب يف اهللا من حديث "  ٢٣٩٠" حديث صحيح أخرجه الترمذي رقم ) ٣(
املتحابون يف جاليل : قال اهللا عزوجل: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: معاذ بن جبل قال

  .هذا حديث حسن صحيح: وقال" هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء 
  . مطوال٢٣٨ و ٢٣٩ و ٢٢٩ / ٥وهو يف املسند 

  .٢٤٥ / ٢: طبقات الشافعية للسبكي:  يفاخلرب) ٤(
(*)  

)١٣/٤٤١(  

  

  .تدبري، وال الن ينسب إيل شئ منه، ولكن كان إذا اشتد علي وقيت كنت أتسلى مبصنفايت
  علل" ، و "ختم الوالية : " هجر لتصنيفه كتاب: وقال السلمي

  .، وليس فيه ما يوجب ذلك، ولكن لبعد فهمهم عنه"الشريعة 
، فياليته مل يؤلفه، فنعوذ باهللا من "حقائق التفسري : "  السلمي من أجل تأليفه كتابكذا تكلم يف: قلت

االشارات احلالجية، والشطحات البسطامية، وتصوف االحتادية، فواحزناه على غربة االسالم والسنة، 
..) * [ .وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله: * (قال اهللا تعاىل

   ].١٥٣: االنعام
  

  . الصوري الزنبقي، البزازاالمام، احملدث، أبو علي، احلسن بن جرير*  الصوري - ٢١٧



  .سالم املدائين، وقالون، وسعيد بن منصور، وإمساعيل بن أيب أويس، وعدة: حدث عن
  .خيثمة، وأبو حممد بن زبر، وعلي بن أيب العقب، والطرباين، وآخرون: وعنه

  .نة ثالث ومثانني ومئتنيبقي إىل س
__________  

  .١٥٩ / ٤:  أ، ذيب بدران٢١٢ - ب ٢١١ / ٤: خ: تاريخ ابن عساكر* 
(*)  

)١٣/٤٤٢(  

  

 بن مسلم االبار، من علماء احلافظ، املتقن، االمام، الرباين، أبو العباس، أمحد بن علي*  االبار - ٢١٨
  .االثر ببغداد
املنهال، وعلي بن اجلعد، وأمية بن بسطام، وهدبة، وإبراهيم مسدد بن مسرهد، وحممد بن : حدث عن

  بن هشام الغساين، وحيىي احلماين، وعلي بن عثمان الالحقي، وشيبان بن فروخ، ودحيم، وهشام
  .ابن عمار، وطبقتهم بالشام والعراق وخراسان

  .ومجع وصنف وأرخ
 سهل بن زياد، وأبو بكر حيىي بن صاعد، وأبو بكر النجاد، ودعلج السجزي، وأبو: حدث عنه

  .القطيعي، وجعفر اخللدي، وخلق
  ).١(كان ثقة حافظا متقنا، حسن املذهب : قال اخلطيب

كان االبار من أزهد الناس، استأذن أمه يف الرحلة إىل قتيبة، فلم تأذن له، مث ماتت، : وقال جعفر اخللدي
هذا مثرة العلم، : ونه على هذا، فقالفخرج إىل خراسان، مث وصل إىل بلخ وقد مات قتيبة، فكانوا يعز

  ).٢(إين اخترت رضى الوالدة 
__________  

 - أ ١٨ / ٢: خ: ، تاريخ ابن عساكر٥٢ / ١: ، طبقات احلنابلة٣٠٧ - ٣٠٦ / ٤: تاريخ بغداد* 
، طبقات ٨٦ - ٨٥ / ٢: ، عرب املؤلف٦٤٠ - ٦٣٩ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢٣ / ١: ب، اللباب

  .٢٨٠: احلفاظ
  .نسبة إىل عمل االبر، وهي مجع االبرة اليت خياط ا الثوب: ر، بفتح االلف وتشديد الباءواالبا

  .٣٠٦ / ٤: تاريخ بغداد) ١(
  .٦٣٩ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٢(

(*)  



)١٣/٤٤٣(  

  

 يف النوم على - صلى اهللا عليه وسلم -بايعت النيب : مسعت أمحد االبار يقول: وقال أبو سهل بن زياد
  ).١(، وإيتاء الزكاة، واالمر باملعروف، والنهي عن املنكر إقام الصالة

 وأظنه -كنت باالهواز، فرأيت رجال قد حف شاربه : مسعت االبار يقول: وقال أمحد بن جعفر بن سلم
   فذكر له-قد اشترى كتبا وتعني للفتيا : قال

  .ليسوا بشئ، وليس يسوون شيئا: أصحاب احلديث، فقال
  .يأنت ال حتسن تصل: فقلت
 إذا افتتحت ورفعت يديك ؟ - صلى اهللا عليه وسلم -نعم، أيش حتفظ عن رسول اهللا : أنا ؟ قلت: قال

 إذا سجدت ؟ فسكت، فقلت - صلى اهللا عليه وسلم -فما حتفظ عن رسول اهللا : ، قلت)٢(فسكت 
  ).٥(فال تذكر أصحاب احلديث ) ٤(إنك ال حتسن تصلي ؟ : أمل أقل): ٣(

  ).٦(االبار يوم النصف من شعبان، سنة تسعني ومئتني تويف : قال اخلطيب
  .عاش نيفا ومثانني سنة: قلت

  .وله تاريخ مفيد رأيته
  .وقد وثقه الدارقطين، ومجع حديث الزهري

__________  
  .٣٠٦ / ٤: تاريخ بغداد) ١(
ت فأيش حتفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا وضع: فقلت له: " زاد ابن عساكر هنا) ٢(

  ".يديك على ركبتيك ؟ فسكت 
  ".مالك ال تتكلم ؟ : " وزاد هنا ابن عساكر) ٣(
تصلي الغداة ركعتني، والظهر أربعا، فالزم ذا خري لك : انت إمنا قيل: " وزاد هنا ابن عساكر أيضا) ٤(

  ".من أن تذكر أصحاب احلديث، فلست بشئ، وال حتسن شيئا 
  .٣٠٧ / ٤:  تاريخ بغداد)٦( ت ١٨ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر) ٥(

(*)  

)١٣/٤٤٤(  

  

 بن بزيع االمام احلافظ، حمدث االندلس مع بقي، أبو عبد اهللا، حممد بن وضاح*  ابن وضاح - ٢١٩
  .املرواين، موىل صاحب االندلس عبدالرمحن بن معاوية الداخل) ١(



  .ولد سنة تسع وتسعني ومئة
بغ بن الفرج، وزهري بن عباد، وحرملة، ويعقوب بن حيىي بن معني، وإمساعيل بن أيب أويس، وأص: ومسع

  .كاسب، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وحممد بن رمح، وطبقتهم
إنه ارحتل قبل ذلك يف حياة آدم بن أيب إياس، فلم يسمع شيئا، وقد ارحتل إىل العراق والشام : وقيل

  .ومصر، ومجع فأوعى
مد بن أمين، وأمحد بن عبادة، وحممد بن املسور، أمحد بن خالد اجلباب، وقاسم بن أصبغ، وحم: روى عنه

  .وخلق
  .كان يواصل أربعة أيام: قال ابن حزم

كان عاملا باحلديث، بصريا بطرقه وعلله، كثري احلكاية عن العباد، ورعا، زاهدا، : وقال ابن الفرضي
  صبورا على نشر العلم، متعففا، نفع

__________  
 / ١٦: خ: ، تاريخ ابن عساكر٩٤ - ٩٣: ، جذوة املقتبس١٧ - ١٥ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 

: ، ميزان االعتدال٦٤٨ - ٦٤٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٣٤ - ١٣٣:  أ، بغية امللتمس٤٣ - أ ٤٢
 / ٥: ، لسان امليزان٢٧٥ / ٢: ، طبقات القراء البن اجلزري١٧٤ / ٥: ، الوايف بالوفيات٥٩ / ٤

  .١٩٤ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨٣: طبقات احلفاظ، ١٢١ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤١٧ - ٤١٦
  ".بزيغ : " ١٥ / ٢": تاريخ علماء االندلس : " يف) ١(

  .وهو تصحيف
(*)  

)١٣/٤٤٥(  

  

اهللا أهل االندلس به، وكان ابن اجلباب يعظمه، ويصف عقله وفضله، وال يقدم عليه أحدا، غري أنه ينكر 
  ).١(رده لكثري من احلديث 

 يف شئ، - صلى اهللا عليه وسلم -ليس هذا من كالم النيب :  كثريا ما يقولكان: قال ابن الفرضي
  ).٢(ويكون ثابتا من كالمه 

  .وله خطأ كثري حمفوظ عنه، ويغلط ويصحف، وال علم له بالعربية، وال بالفقه: قال
  ).٣(تويف ابن وضاح يف احملرم، سنة سبع ومثانني ومئتني 

أخربنا أمحد : أن أبا حممد بن حزم أجاز له:  بقي، عن شريح بن حممدأنبأنا ابن هارون، عن أيب القاسم بن
بن اجلسور، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب دليم، حدثنا حممد بن وضاح، حدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة، 



 صلى اهللا عليه -إمنا أهل رسول اهللا : حدثنا يزيد، أخربنا محيد، عن بكر بن عبد اهللا، عن ابن عمر، قال
  ).٤" (من مل يكن معه هدي فليحل : "  باحلج، وأهللنا معه، فلما قدم، قال-سلم و
  

  .صاحب مصر والشام: ابن أمحد بن طولون التركي*  مخارويه - ٢٢٠
__________  

  .١٧ - ١٦ / ٢": تاريخ علماء االندلس " انظر اخلرب يف ) ١(
  .١٧ / ٢: انظر املصدر السابق) ٢(
، أما الذهيب )٢٨٦(، وفاته سنة "شذرات الذهب " ، و "بغية امللتمس " ، و "جذوة املقتبس " ويف ) ٣(

  ).٢٨٠(، فذكر وفاته يف حدود "ميزانه " يف 
  .إسناده صحيح، ويزيد هو ابن هارون، ومحيد هو ابن أيب محيد الطويل) ٤(
 ب، ٣٤٣ - أ ٣٤٢ / ٥: خ: ، تاريخ ابن عساكر٤٢، ٣٠، ١٨، ٨ / ١٠: تاريخ الطربي* 
، وفيات االعيان ٤٧٨ - ٤٧٧، ٤٣٠ - ٤٢٩، ٤٠٩ / ٧: ، الكامل البن االثري١٥٥ / ٥: نتظمامل
  : = (*)، البداية والنهاية٦٨، ٦٦، ٥٥، ٤٧ / ٢: ، عرب املؤلف٢٥١ - ٢٤٩ / ٢

)١٣/٤٤٦(  

  

  .ويل بعد أبيه وله عشرون سنة، فكانت دولته ثنيت عشرة سنة
  .فسهوكان بطال شجاعا جوادا مبذرا مسرفا على ن

، )٣(، فغناه املغين )٢(ترته مخارويه بعذراء : ، قال)١(روي علي بن حممد املاذرائي، عن عم أبيه 
كيف أرجع عما قلت ؟ لكن عجل له مئة : فطرب، فأمر له مبئة ألف دينار، فكلمه خازنه يف ذلك، فقال

  ).٤(ألف درهم، وفرق ما تبقى، وابسطه له 
، فأخذ )٥(نا مع أيب اجليش مخارويه على ر ثورا، فأتاه أعرايب ك: وروى املاذرائي، عن أبيه، قال

  .امسع يل: بلجامه، وقال
  .قل: قال
يا * حلدثا عنك بني الناس بالعجب أتلفت مالك تعطيه وتنهبه * إن السنان وحد السيف لو نطقا : قال

  )٦(آفة الفضة البيضاء والذهب 
__________  

  ).٨٧(، وأحداث واليته حىت صفحة ٤٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة٧٣ - ٧٢ / ١١= 
  .١٨١ - ١٧٩ / ٥: ، ذيب بدران١٧٩ - ١٧٨ / ٢: شذرات الذهب



  ".عن عم أيب املعروف بأيب زنبور ": " تاريخ ابن عساكر " يف ) ١(
وكان أبو زنبور عامل أيب : يف مرج عذراء بدمشق، قال أبو حممد": " تاريخ ابن عساكر " يف ) ٢(

* قد قلت ملا هاج قليب الذكرى : " ذكر ابن عساكر الصوت الذي غناه، وهو) ٣" (...اجليش، قال
إنه أبدل : وقال" ما أطيب الليل بسر من راى * وأعرضت وسط السماء الشعرى كأا ياقوتة يف مزرى 

  .مرج عذرا، بسر من رأى
  . ب، وفيه زيادات٣٤٢ / ٥: خ": تاريخ ابن عساكر " اخلرب يف ) ٤(

ابسط له باقي املئة ألف دينار على سنني، حىت حيصل عليها كلها، ويرب : أي" ابسطه له و: " وقوله
  .بوعده وأمره

عليه كساء، فجاء حىت أخذ بشكيمة جلامه وهو منفرد على يده بازي، فنفر : " زاد ابن عساكر هنا) ٥(
  .دعوه: البازي، فصاح عليه الغلمان، فقال هلم

  قف،: أيها امللك: فقال له
  .قل: مع، فقال لهواست
  :...".فقال

  (*)بدال من " أفنيت : "  ب، وفيه٣٤٢ / ٥: خ": تاريخ ابن عساكر " اخلرب يف ) ٦(

)١٣/٤٤٧(  

  

  .زدين! أيها امللك : فأعطاه مخس مئة دينار، فقال
  .اطرحوا له سيوفكم ومناطقكم: فقال للغلمان

  .وقد ملك من النوبة إىل الفرات
  .رع مخارويه بالتحف إليه، فتزوج املعتضد بابنتهوملا استخلف املعتضد، سا

  .أراد أن يفقره جبهازها: قيل
  .للفاحشة يف ذي احلجة، سنة اثنتني ومثانني ومئتني بدير مران، مث ضربت رقام) ١(قتله مماليكه : يقال
  

  ،الفيلسوف، البارع، ذو التصانيف، أبو العباس، أمحد بن الطيب*  السرخسي - ٢٢١
__________  

  ".أتلفت = " 
وكان رسم : فرغها، قال: فالتفت أبو اجليش إىل اخلادم الذي معه اخلريطة، فقال: قال: " وتتمة اخلرب فيه

: زدين، فالتفت إىل الغلمان، فقال هلم: أيها امللك: دينار، ففرغها يف كسائه، فقال له) ٥٠٠(اخلريطة 



اعطوه بغال : أيها امللك اثقلتين، فقال: ل لهفقا: فطرحوا، قال: اطرحوا سيوفكم ومناطقكم عليه، قال
فلما انصرف أمرين أن أعطي كل من طرح سيفه ومنطقته عليه سيفا ومنطقة ذهب، : حيمله عليه، قال

  ".فصنعناها هلم، ودفعناها إليهم : قال
  .١٨٠ / ٥: ذيب بدران: وانظر

  ).٢٨٣: (مقتله سنة: البن االثري" الكامل " يف ) ١(
  .ط(، ٤٨ - ٤٤ / ١": القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية " جاء ذكره يف : ودير مران

وحملها اليوم يف السفح الواقع أسفل قبة سيار، وأعلى : " ، قال)١٩٨٠: جممع اللغة العربية بدمشق
وعرفت تلك اجلهة ذا االسم ...بستان الدواسة، يطل منها االنسان على الربوة وحدائقها ذات البهجة

   ديرلوجود
إنه دير على تلعة مشرفة عالية حتتها : وقال" االغاين " يدعى بدير مران، ذكره أبو الفرج االصبهاين يف 

  ...".مروج ومياه حسنة
: وقد تغىن الشعراء قدميا بدير مران، ومجال منظره، وطيب هوائه، نكتفي منها بقول الببغاء الشاعر: قال

رفعت بالعبري فيك * لوب واالحداقا ومشت نسمة تؤمك حىت هجت منا الق* يا صباحا بدير مران راقا 
 ٧: ، الوايف بالوفيات١٠٢ - ٩٨ / ٣: الفن االول، معجم االدباء: املقالة السابعة: الفهرست* رواقا 

  .١٩٢ - ١٨٩ / ١: ، لسان امليزان٨ - ٥/ 
(*)  

)١٣/٤٤٨(  

  

  .أمحد بن حممد السرخسي، من حبور العلم الذي ال ينفع: وقيل
  .ان مؤدب املعتضد، مث صار ندميه وصاحب سره ومشورته، وله رئاسة وجاللة كبريةوك

  .وهو تلميذ يعقوب بن إسحاق الكندي الفيلسوف
أمحد بن إسحاق امللحمي، وحممد بن أيب االزهر، وعم صاحب االغاين، وحممد بن أمحد : روى عنه
  .الكاتب

  .بث معتقدهمث إن املعتضد انتخى هللا، وقتل السرخسي لفلسفته وخ
قد بعت كتب الفلسفة والنجوم والكالم، وما عندي سوى كتب الفقه : إنه تنصل إليه، وقال: فقيل

  .واحلديث
  .واهللا إين العلم أنه زنديق، فعل ما زعم رياء: فلما خرج قال املعتضد

  .لك سالف خدم، فكيف ختتار أن نقتلك: إنه قال له: ويقال



يسقى مخرا كثريا حىت يسكر، ويفصد يف يديه، ففعل به ذلك، فاختار أن يطعم كباب اللحم، وأن 
  فصفي من الدم، وبقيت فيه حياة، وغلبت عليه

الصفراء، وجن، وصاح، وبقي ينطح احلائط لفرط اآلالم، ويعدو كثريا حىت مات، وذلك يف أول سنة 
  .ست ومثانني ومئتني

  
 بن حيىي نف، أبو عبد اهللا، حممد بن أيوباحلافظ، احملدث، الثقة، املعمر، املص*  ابن الضريس - ٢٢٢

  ".فضائل القرآن : " بن ضريس، البجلي، الرازي، صاحب كتاب
__________  

، الوايف ٩٨ / ٢: ، عرب املؤلف٦٤٤ - ٦٤٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٩٨ / ٧: اجلرح والتعديل* 
  .٢١٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨٣: ، طبقات احلفاظ٢٣٤ / ٢: بالوفيات

(*)  

)١٣/٤٤٩(  

  

  .مولده يف حدود عام مئتني
مسلم بن إبراهيم، والقعنيب، وأبا الوليد الطيالسي، وحممد ابن كثري العبدي، وعلي بن عثمان : ومسع

الالحقي، ومسدد بن مسرهد، وأبا سلمة التبوذكي، وأمحد بن يونس، وحممد بن سنان العوقي، وعبيد 
حيىي بن هاشم السمسار، وحفص ابن عمر احلوضي، اهللا بن حممد العيشي، وإسحاق بن حممد الفروي، و

وعبد اهللا بن اجلراح، وعبد االعلى بن محاد، وأبا الربيع الزهراين، وسهل بن بكار، وحممد بن أيب بكر 
  .املقدمي، وحممد ابن املنهال، وطبقتهم

  .وانتهى إليه علو االسناد بالعجم مع الصدق واملعرفة
، )١(هو ثقة، وعلي بن شهريار، وأمحد بن إسحاق الطييب :  وقالعبدالرمحن بن أيب حامت،: روى عنه

أبو سعيد عبد اهللا بن : وأبو عمرو إمساعيل بن جنيد، وأمحد بن عبيد اهلمذاين، وخلق كثري آخرهم موتا
  .حممد بن عبد الوهاب الرازي

من أصحاب ابن الضريس ثقة، وهو حمدث ابن حمدث، وجده حيىي بن الضريس : قال أبو يعلى اخلليلي
  .سفيان الثوري

 صاح، ولطم، وقال - وكان يود أن يرحل إليه -وملا مسع أبو بكر االمساعيلي مبوت ابن الضريس 
  .منعتموين من الرحلة إليه: الهله
  .فرقوا وسفروين مع خايل إىل احلسن بن سفيان: قال



  .مات ابن الضريس يوم عاشوراء، سنة أربع وتسعني ومئتني بالري
__________  

  .وهو بلدة من واسط وكور االهواز: نسبة إىل الطيب: الطييب، بكسر الطاء وسكون الياء) ١(
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/٤٥٠(  

  

  .وأما ابن عقدة، فأورد وفاته يف سنة مخس وتسعني، واالول أصح
، عن )٢(، وأبو عبد اهللا بن أيب عصرون، وزينب بنت عمر )١(أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا 

وأخربونا عن أيب روح اهلروي، ): ح(، )٣(املؤيد بن حممد الطوسي، أخربنا حممد بن الفضل الفراوي 
: وأخربونا عن زينب الشعرية، أخربنا إمساعيل بن أيب القاسم، قالوا): ح(أخربنا متيم بن أيب سعيد، 

ن ضريس، حدثنا حممد أخربنا عمر بن أمحد بن مسرور، أخربنا إمساعيل بن جنيد، حدثنا حممد بن أيوب ب
: بن سنان العوقي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن بديل، عن عبد اهللا بن شقيق، عن ميسرة الفجر، قال

  ).٤" (كتبت نبيا وآدم بني الروح واجلسد : " مىت كتبت نبيا ؟ قال! يا رسول اهللا : قلت
  أخربنا حممد بن كثري، حدثنا: وبه، إىل حممد بن الضريس

__________  
  .٢١: خ": املشيخة " ، وهو يف ١: ، ت)٤٦: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ١(
زينب بنت عمر بن كندي بن سعد بن علي، أم حممد الدمشقية الكندية، نزيلة بعلبك، : " هي) ٢(

توفيت يف أواخر شهر ...شيخة صاحلة جليلة، كثرية املعروف، حجت وبنت رباطا ووقفت على الرب
  ".ة تسع وتسعني وست مئة مجادى اآلخرة سن

  .٥١ - ٥٠ق : خ: الذهيب" مشيخة " 
: اختلف يف ضم الفاء وفتحتها، قال ابن نقطة: " ١١٠٠": التبصري " قال احلافظ ابن حجر يف ) ٣(

  .الفتح أكثر وأشهر
  ".بليدة متطرفة جهة خوارزم بناها ابن طاهر، رابط ا مجاعة : نسبة إىل فراوة: والفراوي

 من طريق معاذ بن هانئ البهراين، ٦٠ / ٧" الطبقات "  صحيح، وأخرجه ابن سعد يف إسناده) ٤(
 من طريق عبدالرمحن ابن مهدي، عن ٥٩ / ٥حدثنا إبراهيم بن طهمان ذا االسناد، وأخرجه أمحد 

  .منصور بن سعد، عن بديل بن ميسرة به، وهذا سند صحيح
 و ٦٦ / ٤، وعن رجل من الصحابة عند أمحد )٣٦١٣(ويف الباب عن أيب هريرة عند الترمذي برقم 



، ٦٠٠ / ٢، واحلاكم )٢٠٩٣(، وابن حبان ١٢٧ / ٤، وعن العرباض بن سارية عند أمحد ٣٧ / ٥
  .٥٩ / ٧وعن عبد اهللا بن أيب اجلدعاء عند ابن سعد 

(*)  

)١٣/٤٥١(  

  

 صلى اهللا عليه - رفعت امرأة إىل النيب: سفيان، عن حممد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس، قال
  ).١" (نعم، ولك أجر : " أهلذا حج ؟ قال! يا رسول اهللا :  صبيا هلا يف حمفة، فقالت-وسلم 

أخربنا عيسى بن حيىي، أخربنا منصور بن الدماغ، أخربنا السلفي، أخربنا ابن مردويه، أخربنا حممد بن 
 أيوب، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد سليمان الوكيل، أخربنا علي بن الفصل بن شهريار، حدثنا حممد بن

 صلى اهللا عليه وسلم -قال يل رسول اهللا : بن زريع، حدثنا خالد، عن أيب قالبة، عن مالك بن احلويرث
  إذا حضرت الصالة فأذنا، مث أقيما، مث ليؤمكما: " -

  ).٢" (أكربكما 
، وعبيد بن )٤(ويه ، وحممد بن إسحاق بن راه)٣(جربون بن عيسى البلوي : ومات يف سنة أربع معه

بأصبهان، وعبد اهللا ) ٧(، وحممود بن أمحد بن الفرج )٦(، واحلسن بن مثىن العنربي )٥(حممد العجل 
  بن أمحد

__________  
) ١٧٣٦(، وأبو داود ١٢٠ / ٥، والنسائي )٤١٠) (١٣٣٦(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(

 / ٥، والنسائي )١٣٣٦(، ومسلم ٢١٩ / ١ من طرق عن سفيان بن عيينة ذا االسناد، وأخرجه أمحد
 ٣٦٨ / ١، من طريق سفيان، عن إبراهيم بن عقبة عن كريب، عن ابن عباس، واخرجه مالك ١٢٠

 و ٢٨٨ و ٢٤٤ / ١" املسند " بشرح السيوطي من طريق إبراهيم بن عقبة، عن كريب به، وانظر 
  .٣٤٤ و ٣٤٣

، وأبو داود )٢٩٣) (٦٧٤(، ومسلم ١١٨  و٩٣، ٩٢ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٢(
  . ذا االسناد- وهو احلذاء - من طرق عن خالد ١٧ / ٢، والنسائي )٢٠٥(، والترمذي )٥٨٩(

من طريقني عن أيوب، عن أيب قالبة، عن مالك بن ) ٦٧٤(، ومسلم ٩٣ / ٢وأخرجه البخاري 
  .احلويرث

  .٢٧٧ / ١: املشتبه) ٣(
  ).٢٧٥: (، برقم)٥٤٤(: ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٤(
  .٢١٦ / ٢: ، شذرات الذهب٩٨ / ٢: عرب املؤلف) ٥(



 ٣١٥ / ٢: ذكر أخبار أصبهان: ترمجته يف) ٧) (٢٥٨: (، برقم)٥٢٦: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٦(
- ٣١٦.  

(*)  

)١٣/٤٥٢(  

  

الفقيه، ) ١(ابن عبد السالم اخلفاف مبصر، وأمحد بن حيىي بن خالد الرقي، وحممد ابن نصر املروزي 
  ).٢(وموسى بن هارون احلافظ 

  
 بن بادي، االمام، احملدث، احلجة، الفقيه، أبو زكريا، حيىي بن أيوب) ٣] (س * [  العالف - ٢٢٣

  .املصري العالف
وعبد الغفار بن داود احلراين، ويوسف بن عدي، وحيىي بن بكري، وأمحد : سعيد بن أيب مرمي: حدث عن

  .بن يزيد املكي، وطائفة
النسائي، وحممد بن جعفر احلضرمي، وأبو القاسم الطرباين، وأمحد بن خالد بن اجلباب، : حدث عنه

  .وعلي بن حممد الواعظ، وآخرون
  . أعور، ثقة، بصريا بالفقه- شديد االدمة -وكان شيخا آدم 

  .أخربنا حيىي بن أيوب العالف، فقيه أهل مصر: قال أمحد بن خالد احلافظ
  .م سنة تسع ومثانني ومئتني، وكان مسنا من أبناء التسعنيمات يف احملر: قلت

__________  
 ٢: ، عرب املؤلف٦٥٣ - ٦٥٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٠٧ - ١٠٦: طبقات الفقهاء: ترمجته يف) ١(
  .٢١٧ - ٢١٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٥ - ٢٤٦ / ٢: ، طبقات السبكي٩٩/ 
: ، شذرات الذهب١٠٠ - ٩٩ / ٢: عرب املؤلف، ٦٧٠ - ٦٦٩ / ٢: تذكرة احلفاظ: ترمجته يف) ٢(
٢١٨ - ٢١٧ / ٢.  
، ذيب ٨٣ / ٢: ، عرب املؤلف١٤٩ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٤٨٨: خ: ذيب الكمال* 

  .٢٠٢ / ٢: ، شذرات الذهب٤٢١: ، خالصة تذهيب الكمال١٨٥ / ١١: التهذيب
  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ٣(

(*)  

)١٣/٤٥٣(  

  



  ، واملعتضد)١(أبو عبد امللك أمحد بن إبراهيم البسري : وفيها مات
، وأنس )٤(، وأمري القريوان إبراهيم بن االغلب )٣(، وأمحد بن حممد بن حيىي بن محزة البتلهي )٢(باهللا 

  ).٦(، واحلسني بن حممد ابن زياد القباين )٥(بن السلم الدمشقي 
  

 بن عيسى، اخلزاعي ، أبو احلسن، علي بن حممدالشيخ، احملدث، الثقة، مسند هراة*  احلكاين - ٢٢٤
  .اهلروي احلكاين

  .حملة على باب مدينة هراة: وحكان
أيب اليمان، وآدم بن أيب إياس، وحممد بن وهب بن عطية، وحيىي بن صاحل الوحاظي، : رحل، ومسع من

  .وحممد بن أيب السري
غفلي، وحممد بن عبد اهللا بن مخريويه، وأمحد أبو علي حامد الرفاء، وأبو حممد أمحد بن عبد اهللا امل: وعنه

  .بن إسحاق، اهلرويون
  .ووثقه بعض احلفاظ

  .مات سنة اثنتني وتسعني ومئتني، يف عشر املئة
__________  

  .٧٤ / ١: املشتبه) ١(
  ).٢٣٠: (، برقم)٤٦٣: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٢(
  . بيت هليا من أعمال دمشق بالغوطةنسبة إىل: البتلهي، بفتح الباء والتاء، وسكون الالم) ٣(

  .٨٤ - ٨٣ / ٢: وانظر ترمجته يف ذيب بدران
  ).٢٣٤: (، برقم)٤٨٧: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٤(
  .١٣٨ / ٣: ذيب بدران: ترمجته يف) ٥(
 - ب ٢٦٥ / ١٢: خ: تاريخ ابن عساكر) * ٢٤٧: (، برقم)٤٩٩: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٦(

  (*) ب، ٢٦٦

)١٣/٤٥٤(  

  

 بن كامل بن االمام، الثقة، املسند، أبو يزيد، يوسف بن يزيد) ١] (س * [  القراطيسي - ٢٢٥
  .موىل أمري مصر عبد العزيز بن مروان: حكيم، االموي املصري القراطيسي

أسد بن موسى السنة، وسعيد بن أيب مرمي، وعبد اهللا بن صاحل الكاتب، وحجاج بن إبراهيم : مسع
  .دةاالزرق، وع



  .وكان عاملا مكثرا جمودا
  .عبد اهللا بن جعفر بن الورد، وعلي بن حممد الواعظ، وسليمان بن أمحد الطرباين، وآخرون: حدث عنه

  .إن النسائي روى عنه: وقيل
  .وثقه ابن يونس

  .وكان معمرا، رأى الشافعي
 لقيت أحدا إال وقد مس، أو أبو يزيد من أوثق الناس، مل أر مثله، وال: قال احلافظ أمحد بن خالد اجلباب

  .تكلم فيه إال هو، وحيىي بن أيوب العالف
  .ورفع أمحد اجلباب من شأن القراطيسي

   يف ربيع االول، سنة سبع ومثانني- فيما أرخه ابن يونس -مات 
__________  

: ، تذكرة احلفاظ١٩٢ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٥٦٣: خ: ، ذيب الكمال٢٧ / ٦: املنتظم* 
  ). ه٢٨٩(، يف اية ترمجة احلسني بن فهم، وفيه وفاته سنة ٦٨٠ / ٢

: ، خالصة تذهيب الكمال٤٢٩ / ١١: ، ذيب التهذيب)٢٨٩(، أخبار سنة ٨٤ / ٢: عرب املؤلف
  .٢٠٢ / ٢: ، شذرات الذهب٤٤٠

  ".ذيب التهذيب " زيادة من ) ١(
(*)  

)١٣/٤٥٥(  

  

  .ومئتني، عن مئة سنة، رمحه اهللا
حمدث ) ٣(، وحممد بن وضاح )٢(، وأبو بكر بن أيب عاصم )١( أمحد بن إسحاق بن نبيط :وفيها مات

  ).٤(االندلس، وأبو السري موسى بن احلسن اجلالجلي 
  

  .االمام، الفقيه، احلافظ، شيخ خراسان، أبو يعقوب االسفراييين*  إسحاق بن أيب عمران - ٢٢٦
اليمن الكندي، أخربنا أبو منصور الشيباين، أخربنا أبو بكر كتابة، أخربنا أبو ) ٥(أخربنا املؤمل بن حممد 

اخلطيب، أخربنا حممد بن أمحد، أخربنا حممد بن نعيم الضيب، حدثين حممد بن حممد بن حيىي االسفراييين 
الفقيه، حدثنا حممد عبدك االسفراييين، حدثنا إسحاق بن أيب عمران، حدثنا أبو حممد املروزي وراق 

، حدثنا حيىي بن حيىي، حدثنا علي بن املديين، حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا قتيبة، حدثنا حممود بن غيالن
 خرج - صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب : " الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب الطفيل، عن معاذ



  ) ".٦(يف غزوة تبوك، فكان يؤخر الظهر حىت يدخل وقت العصر، فيجمع بينهما 
__________  

حدث عن أبيه، عن جده بنسخة فيها : ٨٢ / ١: ، ويف امليزان٢٥ / ٦: املنتظم: ترمجته يف) ١(
  ".ال حيل االحتجاج به فإنه كذاب ...باليا

  ).٢١٥: (، برقم)٤٣٠: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢(
، )٣٧٨: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٤) (٢١٩: (، برقم)٤٤٥: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣(

  .٢٥٩ - ٢٥٨ / ٢: ، طبقات الشافعية للسبكي٤١٩ / ٨: الوايف بالوفيات) * ١٧٩: (برقم
  .١٧١: ق: خ: املؤلف" مشيخة " ترمجته يف ) ٥(
، ١٦٣ / ٣، والبيهقي )٥٥٣(، والترمذي )١٢٢٠(، وأبو داود ٢٤١ / ٥وأخرجه أمحد ) ٦(

  .صحيح كلهم من طريق قتيبة ذا االسناد، وهو إسناد ٣٩٢ / ١والدارقطين 
(*)  

)١٣/٤٥٦(  

  

  .رواه البيهقي بلفظه عن احلاكم حممد بن نعيم الضيب
هو إسحاق بن موسى بن عمران، أحد أئمة الشافعية، والرحالة يف طلب احلديث، من : قال احلاكم

من الربيع، وكتب احلديث خبراسان " املبسوط " رستاق إسفرايني، تفقه عند أيب إبراهيم املزين، ومسع 
  . واحلجاز ومصر والشاموالعراقني

  .وله مصنفات كثرية: قال
  .قتيبة بن سعيد، وإبراهيم بن يوسف، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن حجر وأقرام: مسع خبراسان

  .حممد بن مقاتل، وابن أمحد وطائفة: وباجلبال
االخنسي، وأبا منصور بن أيب مزاحم، وحممد بن بكار، وعبيد اهللا القواريري، وأمحد بن عمران : وببغداد

  .عبداالعلى بن محاد النرسي، وعبد اهللا بن معاوية، وبندارا، وأبا موسى: مسلم الواقدي، وبالبصرة
عثمان بن أيب شيبة، وأخاه القاسم، وجبارة بن املغلس، وأبا كريب، وعبد اهللا بن عمر ابن : وبالكوفة

  .ر، وأبا مصعب، ويعقوب بن محيد، وعدةإبراهيم بن حممد الشافعي، وإبراهيم بن املنذ: أبان، وباحلجاز
  .هشام بن عمار، ودحيما، وأمحد بن أيب احلواري، وطبقتهم: وبالشام
  .حممد بن رمح، وعيسى بن محاد، وحرملة، وأبا الطاهر بن السرح، وطبقتهم: ومبصر

م، أبو عمرو احلريي، وأبو عوانة االسفرايين، ومؤمل بن احلسن، وحممد بن عبدك وغريه: حدث عنه
  .وأبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين



تويف أبو يعقوب االسفراييين ا، يف شهر رمضان، سنة أربع ومثانني : قال حممد بن عبدك االسفراييين
  .ومئتني

  أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ، حدثنا: مث قال احلاكم

)١٣/٤٥٧(  

  

أول من : أخربنا جرير، عن مغرية، عن الشعيب، قالإسحاق بن موسى االسفراييين، حدثنا إسحاق، 
  .معاوية، وذلك حني عظم بطنه، وكثر شحمه: خطب جالسا

عاش ابن أىب عمران هذا حنوا من سبعني سنة، وكان من االئمة االثبات، وختيل إيل أنه والد أيب : قلت
إسحاق بن : ، يروي عنإسحاق بن إبراهيم بن يزيد االسفرابيين: عوانة، لكن والد أيب عوانة امسه

  .راهويه، وابن حجر، وأيب مروان العثماين
، مث إين مل أظفر اليب عوانة برواية عن إسحاق بن أيب عمران، "صحيحه " ولده أبو عوانة يف : أكثر عنه

، فلهذا جوزت يف البديهة أما واحد، وكالمها طبقة "تارخيه " وال ذكر احلاكم لوالد أيب عوانة ترمجة يف 
  .دةواح

، عن القاسم بن أيب سعد، أخربنا أبو االسعد القشريي، أخربنا عبداحلميد )١(أخربنا أمحد بن هبة اهللا 
حدثنا أبو مروان حممد بن : البحريي، أخربنا أبو نعيم عبدامللك ابن احلسن، حدثنا أبو عوانة، حدثين أيب

راهيم التيمي، عن أيب سلمة، عن أيب حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن ابن اهلاد، عن حممد بن إب: عثمان
  .أكل بعضي بعضا! يا رب : قالت النار: "  يقول- صلى اهللا عليه وسلم -أنه مسع رسول اهللا : هريرة

  ).٢.." (فأذن هلا بنفسني
  .احلديث

__________  
  .١: ت) ٤٦: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ١(

  .املؤلف" مشيخة " عن 
من طريق حرملة بن حيىي، عن عبد اهللا بن وهب، عن حيوة، عن ) ١٨٧() ٦١٧(وأخرجه مسلم ) ٢(

نفس يف الشتاء، ونفس يف : "  ذا االسناد، ومتامه- وهو يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد -ابن اهلاد 
الصيف، فما وجدمت من برد أو زمهرير، فمن نفس جهنم، وما وجدمت من حر أو حرور، فمن نفس 

  ".جهنم 
  .٥٠٣ / ٢" املسند "  وهو يف

  = (*) من طريق شعيب عن الزهري، عن أيب ٣٤٠ / ٢، والدارمي ٢٣٨ / ٦وأخرجه البخاري 



)١٣/٤٥٨(  

  

 بن ثعلبة االمام، احلافظ، املتقن، اللغوي، العالمة، أبو احلسن، حممد ابن عبد السالم*  اخلشين - ٢٢٧
  .اخلشين االندلسي القرطيب، صاحب التصانيف

  .ىي بن حيىي الليثي، وغريهحي: حدث عن
وحج، ولقي الكبار، ومحل عن حممد بن حيىي بن أيب عمر العدين، وحممد بن بشار، وسلمة بن شبيب، 

  .وطبقتهم، فأكثر وجود
أسلم بن عبد العزيز، وحممد بن قاسم بن حممد، وابنه حممد اخلشين، وقاسم بن أصبغ، : حدث عنه
  .وآخرون

  .متنع، وتصدر لنشر احلديث، وكان أحد الثقات االعالموأريد على قضاء اجلماعة، فا
أنبأنا ابن هارون الطائي، عن ابن بقي، عن شريح بن حممد، عن أيب حممد بن حزم، حدثنا حممد بن 

سعيد، حدثنا أمحد بن عون اهللا، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا حممد بن عبد السالم، حدثنا بندار، حدثنا 
  كنت رديف أيب:  قزعة، عن أنس، قالغندر، حدثنا شعبة، عن أيب

__________  
 من طريق سفيان، عن الزهري، ٢٣٨ / ٢، وأمحد ١٥ / ٢سلمة، عن أيب هريرة، وأخرجه البخاري = 

  .عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة
   من طريق عبد٢٧٧ و ٢٧٦ / ٢وأخرجه أمحد 

، وابن ماجه )٢٥٩٢(وأخرجه الترمذي الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، 
  .من طريقني عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة) ٤٣١٩(
 - ٦٨: ، جذوة املقتبس١٥ - ١٤ / ٢: ، تاريخ علماء االندلس٢٦٨: طبقات النحويني واللغويني* 

، البلغة ٦٤٩ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٤٤٧ - ٤٤٦ / ١: ، اللباب١٠٥ - ١٠٣: ، بغية امللتمس٧٠
  .وهو وهم بني) ٢٠٩(، وفيه وفاته سنة ٢٢٦: يف تاريخ أئمة اللغة

  .١٦٠ / ١: ، بغية الوغاة٢٨٤: طبقات احلفاظ
  .نسبة إىل خشني بن النمر بن وبرة، من قضاعة: واخلشين، بضم اخلاء، وفتح الشني

(*)  

)١٣/٤٥٩(  

  



 فكان يهل ما جيمعا -  صلى اهللا عليه وسلم-طلحة، وكانت ركبة أيب طلحة تكاد متس ركبة النيب 
)١.(  

  .تويف اخلشين سنة ست ومثانني ومئتني، وكان من أبناء الثمانني، رمحه اهللا
، )٢(ابن زيد بن حسن بن كلب بن صاحب النيب أيب ثعلبة اخلشين قاله ابن الفرضي : وجده ثعلبة هو

  .وولده حممد بن حممد بقي إىل سنة ثالث وثالثني وثالث مئة
  

  :احملدث، أبو عبد اهللاالمام : مسيه
  .، الوراق، الزاهدابن بشار النيسابوري*  حممد بن عبد السالم - ٢٢٨

  .إسحاق: حيىي بن حيىي التميمي النيسابوري، والتفسري من: مسع الكتب من
  .وكان ينسخ التفسري ويتقوت

  .احلسن بن عيسى، وعمرو بن زرارة، وحممد بن رافع: ومسع من
  .أبو حامد بن الشرقيمؤمل بن احلسن، و: وعنه

  .حنن يف مرحلة: كان يقول أيب: قال ولده عبدان
  .هذا ما أوصانا به حيىي بن حيىي: وكان يصوم النهار، ويقوم الليل، ويقول

  حدثنا أبوزكرييا العنربي، مسعت حممد بن يونس،: قال احلاكم
__________  

  .إسناده صحيح) ١(
  .١٤ / ٢: تاريخ علماء االندلس) ٢(
  .، يف اية ترمجة اخلشين٦٤٩ / ٢: ة احلفاظتذكر* 
(*)  

)١٣/٤٦٠(  

  

أتدرون عمن : فلما فرغ، قال...حدثنا حممد بن بشار، حدثنا حيىي: مسعت احلسني بن حممد القباين يقول
  .حدثتنا عن بندار، عن حيىي القطان: حدثتكم ؟ قالوا

  .ىي بن حيىيال واهللا، حدثنا حممد بن عبد السالم بن بشار، حدثنا حي: قال
تويف حممد بن عبد السالم يف رمضان، سنة ست أيضا ومثانني ومئتني، فتوافق هو والذي قبله يف االسم 

  .واالب واحلفظ وعام الوفاة، ويف اسم شيخيهما الليثي والتميمي
  .واهللا أعلم



 سعيد ، وشيخ الصوفية أبو)١(، وأمحد بن علي اخلزاز )١(أمحد بن سلمة النيسابوري : وفيها مات
، وإبراهيم بن سويد الشامي، ورفيقه إبراهيم بن برة )٤(، وأمحد بن املعلى الدمشقي )٣(اخلزاز 

، أصحاب عند الرزاق، وعبد الرحيم بن )٦(، ورفيقهما احلسن بن عبداالعلى البوسي )٥(الصنعاين 
، )٩(ضاح القرطيب مبكة، وحممد بن و) ٨(، وعلي بن عبد العزيز البغوي "السرية " ، راوي )٧(الربقي 

  ، والزاهد حممد بن يوسف البناء، وأبو عبادة)١٠(وحممد بن يونس الكدميي 
__________  

  ).١٧٤: (، برقم)٣٧٣: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ١(
، )٤١٩(تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٣) (٢٠٥: (، برقم)٤١٨: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢(

  .٩٧ / ٢: ب بدرانذي: ترمجته يف) ٤) (٢٠٧: (برقم
، )٣٥١: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٦) (١٦٨: (، برقم)٣٥١: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٥(

: تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٨) (٣٤: (، برقم)٤٨: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٧) (١٦٧: برقم
دمت ترمجته تق) ١٠) (٢١٩: (، برقم)٤٤٥: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٩) (١٦٤: (، برقم)٣٤٨(

  ) (*)١٣٩: (، برقم)٣٠٢: (يف الصفحة

)١٣/٤٦١(  

  

  ).٢(الشاعر، وحممد بن حممد بن رجاء االسفراييين ) ١(البحتري 
  

  .االمام، شيخ املالكية، أبو زكريا الكناين االندلسي الفقيه: ابن يوسف*  حيىي بن عمر - ٢٢٩
زكريا احلفري، وعون بن يوسف صاحب سحنون، وأيب : ارحتل، ومسع بإفريقية من: قال ابن الفرضي

  .الدراوردي
  .أيب مصعب، وطائفة: حيىي بن بكري، وحرملة، وابن رمح، وباملدينة من: ومسع مبصر من

  ).٣(وسكن القريوان، وكان حافظا للفروع، ثقة، ضابطا لكتبه 
  .أمحد بن خالد احلافظ، ومجاعة، وأهل القريوان: أخذ عنه

  .وكانت الرحلة إليه يف وقته
  .سكن سوسة يف آخر عمره، وا مات

  ).٤(هو من موايل بين أمية : قال احلميدي
  ، وإبراهيم بن نصر، وحممد)٥(سعيد بن عثمان االعناقي : روى عنه

__________  



  ).٢٣٣: (، برقم)٤٨٦: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ١(
  .، خالفا ملا هنا)٢٨٤(أو ) ٢٨٣(وذكر وفاته هناك سنة 

  ).٢٤٠: (، برقم)٤٩٢: (ته يف الصفحةستأيت ترمج) ٢(
، ١٦٣: ، طبقات الفقهاء٤٠٦ - ٣٩٦ / ١: ، رياض النفوس١٨٤ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 

  .٢٧٢ - ٢٧٠ / ٦: ، لسان امليزان٥٠٦ - ٥٠٥: ، بغية امللتمس٣٧٨ - ٣٧٧: جذوة املقتبس
  .١٨٤ / ٢": تارخيه " انظر نص ابن الفرضي يف ) ٣(
  .٣٧٧: جذوة املقتبس) ٤(
  ".العناقي ": " البغية " ، و "اجلذوة " يف ) ٥(

أعناق : نسبة إىل موضع يقال له: واالعناقي: " ٦٣٣ / ٢": نفح الطيب " وقال املقري يف ترمجته يف 
  ".وعناق 

(*)  

)١٣/٤٦٢(  

  

  .ابن مسرور، وقمود بن مسلم القابسي، وعبد اهللا بن حممد القرباط، وتويف سنة مخس ومثانني
  ).١(مات يف ذي احلجة سنة تسع ومثانني ومئتني :  ابن الفرضيوقال

  .كان من أهل الصيام والقيام، جماب الدعاء، كانت له براهني: وقال أبو بكر بن اللباد
 واهللا -ما رأيت مثل حيىي بن عمر يف علمه وزهده، ودعائه وبكائه، فالوصف : وقال أبو العباس اال بياين

  . يقصر عن ذكر فضله-
سألت سحنون، فرأيت : كان متقدما يف احلفظ، لقي حيىي بن بكري، وكان يقول: ل حممد بن حاربوقا

  .حبرا ال تكدره الدالء، واهللا ما رأيت مثله قط، كأن العلم مجع بني عينيه ويف صدره
  .أنفق حيىي بن عمر يف طلب العلم ستة آالف دينار: قال حيىي الكانشي

  .ومحل عنه عدد كثري، رمحه اهللاله شهرة كبرية بإفريقية، : قلت
  

  ، ويل العهد، أيب أمحد،اخلليفة، أبو العباس، أمحد بن املوفق باهللا*  املعتضد باهللا - ٢٣٠
__________  

  .١٨٤ / ٢: تاريخ علماء االندلس: انظر) ١(
، مروج ٨٧ - ٣٠، ٢٨، ٢٢ - ٢٠ / ١٠: ، تاريخ الطربي٥٠ - ٤٩: تاريخ اخللفاء البن ماجه* 

  .ط (٤٢ - ٤١ / ١٠: ، االغاين٤٩٠ - ٤٦٢ / ٢ :الذهب



 / ٦، و ١٣٨ - ١٢٣ / ٥: ، املنتظم٤٠٧ - ٤٠٣ / ٤: ، تاريخ بغداد)مصورة عن دار الكتب
، ٨٢ / ٢: ، عرب املؤلف٥١٥ - ٥١٣، ٤٥٦، ٤٥٣ - ٤٥٢، ٤٤٤ / ٧: ، الكامل البن االثري٣٤

، ٦٦ / ١١: ، البداية والنهاية٤٣٠ - ٤٢٨ / ٦: ، الوايف بالوفيات٧٣ - ٧٢ / ١: فوات الوفيات
 ١٩٩ / ٢: ، شذرات الذهب٥٩٩ - ٥٨٨: ، تاريخ اخللفاء١٢٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة٩٤ - ٨٦
- ٢٠١.  

(*)  

)١٣/٤٦٣(  

  

  .طلحة بن املتوكل جعفر بن املعتصم حممد بن الرشيد اهلامشي العباسي
  .ولد يف أيام جده سنة اثنتني وأربعني ومئتني

  .حدى وسبعني حلرب ابن طولون، واستخلف بعد عمه املعتمد يف رجب سنة تسعودخل دمشق سنة إ
  .وكان ملكا مهيبا، شجاعا، جبارا، شديد الوطأة، من رجال العامل، يقدم على االسد وحده

  .وكان أمسر، حنيفا، معتدل اخللق، كامل العقل
  ، إذا غضب على أمري حفر له)١(كان قليل الرمحة : قال املسعودي

  ).٢( وألقاه حيا، وطم عليه حفرية،
إن ثالثة : إنه تصيد، فرتل إىل جانب مقثأة، فصاح الناطور، فطلبه، فقال: وكان ذا سياسة عظيمة، قيل

: ، فجئ م، فاعتقلوا، ومن الغد ضربت أعناقهم، فقال البن محدون)٣(غلمان دخلوا املقثأة، وأخذوا 
كت دما حراما منذ وليت اخلالفة، وإمنا قتلت حرامية واهللا ما سف: اصدقين عين، فذكرت الثالثة، فقال

  .قد قتلوا، أومهت أم الثالثة
  ).٥(دعاين إىل االحلاد : ؟ قال) ٤(فأمحد ابن الطيب : قلت

__________  
كثري االقدام، سفاكا للدماء، شديد الرغبة يف أن ميثل مبن يقتله، وكان : " جاء عند املسعودي هنا) ١(

  ...".إذا غضب
  .٤٦٢ / ٢: مروج الذهب:  انظر النص يف)٢(
  ".اصدقين فيم ينكر علي الناس : " وفيه أيضا" فأخربوها : " ٥٨٨:: تاريخ اخللفاء للسيوطي: يف) ٣(
  ).٢٢١: (، برقم)٤٤٨: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٤(

  .كما قال املؤلف هناك)  ه٢٨٦(وكان املعتضد قد قتله لفلسفته وخبث معتقده سنة 



  .٨٧ - ٨٦ / ١١": البداية والنهاية " ، و ١٢٤ - ١٢٣ / ٥": املنتظم " ظر اخلرب مفصال يف ان) ٥(
(*)  

)١٣/٤٦٤(  

  

دخلت على املعتضد، وعلى رأسه أحداث روم : روى أبو العباس بن سريج، عن إمساعيل القاضي، قال
! أيها القاضي :  مث قالمالح، فنظرت إليهم، فرآين املعتضد أتأملهم، فلما أردت االنصراف، أشار إيل،

  ).١(واهللا ما حللت سراويلي على حرام قط 
  ودخلت مرة، فدفع إيل كتابا، فنظرت فيه، فإذا قد مجع له فيه

  .الرخص من زلل العلماء، فقلت، مصنف هذا زنديق
يبح بلى، ولكن من أباح املسكر مل يبح املتعة، ومن أباح املتعة مل : أمل تصح هذه االحاديث ؟ قلت: فقال

  .الغناء، وما من عامل إىل وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه
  ).٢(فأمر بالكتاب فأحرق 

بلغين عن املعتضد أنه كان جالسا يف بيت يبىن له، فرأى فيهم أسود منكر : قال أبو علي احملسن التنوخي
ذلك، وطلبه، وسأله عن اخللقة يصعد السالمل درجتني درجتني، وحيمل ضعف ما حيمله غريه، فأنكر 

قد وقع يف : من هذا حىت صرفت فكرك إليه ؟ قال: سبب ذلك، فتلجلج، فكلمه ابن محدون فيه، وقال
: والسيف، فقال) ٣(خلدي أمر ما أحسبه باطال، مث أمر به، فضرب مئة، ودده بالقتل، ودعا بالنطع 

، فأخرج دنانري، فوثبت )٤(مهيان االمان، أنا أعمل يف أتون اآلجر، فدخل من شهور رجل يف وسطه 
عليه، وسددت فاه، وكتفته، وألقيته يف االتون، والذهب معي يقوى به قليب، فاستحضرها، فإذا على 

  اهلميان اسم صاحبه، فنودي يف
__________  

  .٨٧ / ١١: البداية والنهاية) ١(
  .انظر املصدر السابق) ٢(

  .٥٨٩: وتاريخ اخللفاء
بساط من اجللد، كثريا ما كان يقتل :  وكسرها، وفتح الطاء وكسرها وسكواالنطع، بفتح النون) ٣(

  .فوقه احملكوم عليه بالقتل
  .كيس للنفقة يشد يف الوسط: اهلميان) ٤(

(*)  

)١٣/٤٦٥(  



  

  .هو زوجي ويل منه طفل، فسلم الذهب إليها، وقتله: البلد، فجاءت امرأة، فقالت
  رأى املماليك املرد، واحدوبلغين أنه قام ليلة، ف: قال التنوخي

منهم فوق آخر، مث دب على ثالثة، واندس بني الغلمان، فجاء، فوضع يده على صدره، فإذا بفؤاده 
  .خيفق، فرفسه برجله، فجلس، فذحبه

وأن خادما أتاه، فأخربه أن صيادا أخرج شبكته، فثقلت، فجذا، فإذا فيها جراب، فظنه ماال، فإذا فيه 
ة، فهال ذاك املعتضد، وأمر الصياد، فعاود طرح الشبكة، فخرج جراب آخر فيه آجر بينه كف خمضوب

  !.معي يف بلدي من يفعل هذا ؟ ما هذا مبلك : رجل، فقال
ملن باعه ؟ : طف به على من يعمل اجلرب: فلم يفطر يومه، مث أحضر ثقة له، وأعطاه اجلراب، وقال
نعم، اشترى مين :  عطار جرابا، فذهب إليه، فقالفغاب الرجل، وجاء وقد عرف بائعه، وأنه اشترى منه

يكفيك أنه كان يعشق مغنية، فاكتراها من موالها، : إىل أن قال...فالن اهلامشي عشرة جرب، وهو ظامل
فلما مسع املعتضد ذلك سجد، وأحضر اهلامشي، فأخرج له اليد والرجل، فاصفر ! وادعى أا هربت 

  .قتله: نها، وسجن اهلامشي، فيقالواعترف، فدفع إىل صاحب اجلارية مث
رأيت املعتضد، وكان صبيا، عليه قباء أصفر، وقد خرج إىل قتال : وروى التنوخي، عن أبيه، قال

  .وصيف بطرسوس
خرجت مع املعتضد للصيد، وانقطع عنه العسكر فخرج علينا االسد، : وعن خفيف السمرقندي، قال

  .أمسك فرسي! يا خفيف : فقال
سل سيفه، وقصد االسد، فقصده االسد، فتلقاه، املعتضد، فقطع يده، فتشاغل ا ونزل، فتحزم، و

  االسد، فضربه فلق هامته، ومسح سيفه يف

)١٣/٤٦٦(  

  

  ).١(صوفه، وركب، وصحبته إىل أن مات، فما مسعته يذكر االسد، لقلة احتفاله به 
  .وكان يف املعتضد حرص، ومجع للمال: قلت

هودة، ويف دولته سكتت الفنت، وكان فتاه بدر على شرطته، وعبيد اهللا بن حارب الزنج، وله مواقف مش
، ونشر العدل، وقلل من الظلم، )٢(سليمان على وزارته، وحممد بن شاه على حرسه، وأسقط املكس 

وكان يسمى السفاح الثاين، أحيا رميم اخلالفة اليت ضعفت من مقتل املتوكل، وأنشأ قصرا غرم عليه 
دينار، وكان مزاجه قد تغري من فرط اجلماع وعدم احلمية، حىت إنه أكل يف مرضه زيتونا أربع مئة ألف 

  .ومسكا



أم شكوا يف موته، فتقدم الطبيب، فجس نبضه، ففتح عينيه، فرفس الطبيب ) ٣(ونقل املسعودي 
  .دحرجه أذرعا، فمات الطبيب، مث مات املعتضد من ساعته

  .كذا قال
حبس املوفق ابنه أبا العباس، فلما اشتدت علة املوفق، عمد غلمان أيب ": تارخيه " وقال اخلطيب يف 

  .هلذا اليوم خبأتك: إنه قال: العباس، فأخرجوه، وأدخلوه إىل أبيه، فلما رآه، أيقن باملوت، فقيل
  .مث فوض إليه، وضم اجليش إليه، وخلع عليه قبل موته بثالث

، موصوفا بالرجلة واجلزالة، قد لقي احلروب، وعرف وكان أبو العباس شهما، جلدا، رجال بازال: قال
  فضله، فقام باالمر أحسن قيام، وهابه

__________  
  .١٢٩ / ٥: املنتظم: انظر) ١(
  .اجلباية: املكس) ٢(
)٤٩٠ / ٢) ٣.  

(*)  

)١٣/٤٦٧(  

  

لسا عاما، الناس ورهبوه، مث عقد له املعتمد مكان املوفق، وجعل أوالده حتت يده، مث إن املعتمد جلس جم
  أشهد فيه على نفسه خبلع ولده املفوض

 - يعين املعتمد -إىل اهللا جعفر من والية عهده، وإفراد أيب العباس بالعهد يف احملرم، وتويف يف رجب 
  .إنه غم يف بساط: فقيل

، يف مقدم حليته طول، ويف مقدم رأسه شامة )١(وكان املعتضد أمسر حنيفا، معتدل اخللق، أقىن االنف 
  .ضاء، تعلوه هيبة شديدة، رأيته يف خالفتهبي

وذلك عشرون بغال حتمل الذهب، سوى اخليل ! ملا بويع، قدمت هدايا مخارويه، وخضع : قلت
واجلواهر والنفائس، وزرافة، وقدمت هدية الصفار، فواله خراسان، وتزوج املعتضد ببنت مخارويه، 

، فكرب يف االوىل ستا، ويف الثانية نسي تكبريها، فقدمت يف جتمل ال يعرب عنه، وصلى بالناس يوم النحر
  ).٢(ومل يكد يسمع صوته 
  .كان أول شأن القرامطة: ويف سنة مثان وسبعني

وال ريب أن أول وهن على االمة قتل خليفتها عثمان صربا، فهاجت الفتنة، وجرت وقعة اجلمل بسببها، 
  .مث وقعة صفني، وجرت سيول الدماء يف ذلك



  رج، وكفرت عثمان وعليا، وحاربوا، ودامتمث خرجت اخلوا
__________  

  .احديداب يف االنف: القنا) ١(
، أنه صعد املنرب بعدها، فحصر ومل تسمع له خطبة، ويف ٤٦٣ / ٢": مروج الذهب " وجاء يف ) ٢(

 للناس يف حل وال إحرام ما ذاك إال من حياء مل* حصر االمام ومل يبني خطبة : ذلك يقول بعض الشعراء
  (*)ما كان من عي وال إفحام * يكن 

)١٣/٤٦٨(  

  

  .حروب اخلوارج سنني عدة
مث هاجت املسودة خبراسان، وما زالوا حىت قلعوا دولة بين أمية، وقامت الدولة اهلامشية بعد قتل أمم ال 

  .حيصيهم إال اهللا
  .مث اقتتل املنصور وعمه عبد اهللا

  .مث خذل عبد اهللا، وقتل أبو مسلم صاحب الدعوة
  .، وكادا أن يتملكا، فقتال)١(مث خرج ابنا حسن 

  .، إىل أن قتل االمني)٢(مث كان حرب كبري بني االمني واملأمون 
فظهر بعد املئتني بابك اخلرمي زنديق بأذربيجان، وكان : ويف أثناء ذلك قام غري واحد يطلب االمامة

  ).٣( أن أسر حبيلة، وقتل يضرب بفرط شجاعته االمثال، فأخذ عدة مدائن، وهزم اجليوش إىل
__________  

حممد بن عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب، وأخوه إبراهيم، وكان خروجهما : مها) ١(
على املنصور، ذلك أما ختلفا عن احلضور عنده عندما حج يف ذلك العام، فطلبهما، وبالغ يف ذلك، 

  .م، وماتوا يف سجنهوقبض على أبيهما مع عدد من أهل البيت، وسجنه
فثار حممد يف املدينة، وسجن متوليها، وصار له شأن وعمال على املدن، إىل أن أرسل إليه املنصور جيشا 

  ). ه١٤٥(بقيادة ابن عمه عيسى بن موسى قضى عليه سنة 
 - ٥١٣ / ٥: ، والكامل البن االثري)١٤٤(، وما بعدها، أخبار سنة ١٧ / ٧: تاريخ الطربي: انظر

  ).١٤٤(، أخبار سنة ٣١٣ / ١: ، شذرات الذهب٣٠٠ - ٢٩٧ / ٣: والوايف بالوفيات، ٥٢٧
عند ما أعلن االمني خلع أخيه املأمون عن خراسان، فنادى املأمون خبلع )  ه١٩٥(كان ذلك سنة ) ٢(

  .االمني أيضا ونشأت احلرب بينهما



  .٢٩٣ذا الكتاب انظر تفصيل خرب مقتله يف ترمجة املأمون يف اجلزء العاشر من ه) ٣(
(*)  

)١٣/٤٦٩(  

  

، وضعف شأن اخلالفة )٤(واملهتدي ) ٣(، مث املستعني )٢(، مث قتل املعتز )١(وملا قتل املتوكل غيلة 
توثب ابنا الصفار إىل أن أخذا خراسان، بعد أن كانا يعمالن يف النحاس، وأقبال الخذ العراق وقلع 

  .املعتمد
، وأباد العباد ومزق اجليوش، وحاربوه بضع عشرة سنة إىل )٥(ة وتوثب طرقي داهية بالزنج على البصر

  .أن قتل
  .وكان مارقا، بلغ جنده مئة ألف

فبقي يتشبه ؤالء كل من يف رأسه رئاسة، ويتحيل على االمة لريديهم يف دينهم ودنياهم، فتحرك بقرى 
م أهل البيت، فتلفق له الكوفة رجل أظهر التعبد والتزهد، وكان يسف اخلوص ويؤثر، ويدعو إىل إما

خلق وتأهلوه إىل سنة ست ومثانني، فظهر بالبحرين أبو سعيد اجلنايب، وكان قماحا، فصار معه عسكر 
كبري، وبوا، وفعلوا القبائح، وتزندقوا، وذهب االخوان يدعوان إىل املهدي باملغرب، فثار معهما الرببر، 

  ب، وأظهر الرفض، وأبطن الزندقة، وقامإىل أن ملك عبد اهللا امللقب باملهدي غالب املغر
__________  

، فتكوا به يف جملس هلو بأمر ابنه ٤٤٩ / ١" العرب " قال الذهيب يف )  ه٢٤٧(كان ذلك سنة ) ١(
  .املنتصر

  ). ه٢٤٤(كان ذلك سنة ) ٢(
إىل خلعوه، فأشهد على نفسه مكرها، مث أدخلوه بعد مخسة أيام : " ٩ / ٢": العرب " قال الذهيب يف 

  ".احلمام فعطش، حىت عاين املوت وهو يطلب املاء، فيمنع، مث أعطوه ماء بثلج فشربه وسقط ميتا 
  ). ه٢٥٢(كان ذلك سنة ) ٣(

  .هنا اجلمع املطلق ال الترتيب، ملا تراه من تقدم قتل املستعني على املعتز) مث(ولعل الذهيب أراد من 
  ). ه٢٥٦(وذلك سنة ) ٤(
  .ي قصيدة رائعة يف رثاء البصرة بعد ختريبها من قبل الزنج فلتنظر يف ديوانهوللشاعر ابن الروم) ٥(

(*)  

)١٣/٤٧٠(  

  



بعده ابنه، مث ابن ابنه، مث متلك املعز وأوالده مصر واملغرب واليمن والشام دهرا طويال فال حول وال قوة 
  .إال باهللا

لو :  أنه يدعو إىل هامشي، فقرره، فقالأخذ املعتضد حممد بن سهل من قواد الزنج فبلغه: ويف سنة مثانني
  .كان حتت قدمي ما رفعتها عنه

  ).١(فقتله 
وعاثت بنو شيبان، فسار املعتضد، فلحقهم بالسن، فقتل وغرق، ومزقهم، وغنم العسكر من مواشيهم 
ما ال يوصف، حىت أبيع اجلمل خبمسة دراهم، وصان نساءهم وذراريهم، ودخل املوصل، فجاءته بنو 

كان : وذلوا، فأخذ منهم رهائن، وأعطاهم نساءهم، ومات يف السجن املفوض إىل اهللا، وقيلشيبان، 
  .املعتضد ينادمه يف السر

قم معي، فأتى يب خياطا يف : كان لتاجر عل أمري مال، فمطله، مث جحده، فقال له صاحب له: قيل
  .مسجد

: خذ مين ما تريد، فغضب، فقلت له: خياطفقام معنا إىل االمري، فلما رآه، هابه، ووفاين املال، فقلت لل
خرجت ليلة، فإذا بتركي قد صاد امرأة مليحة، وهي تتمنع منه : فحدثين عن سبب خوفه منك، قال

وتستغيث، فأنكرت عليه، فضربين، فلما صليت العشاء مجعت أصحايب، وجئت بابه، فخرج يف غلمانه، 
 الليل، قمت فأذنت يف املنارة، لكي يظن أن وعرفين، فضربين وشجين، ومحلت إىل بييت، فلما تنصف

زوجي حالف علي بالطالق أنين ال أبيت عن بييت، فما نزلت حىت : الفجر طلع، فيخلي املرأة، الا قالت
  أحاط يب

  ما هذا االذان ؟ فحدثته: بدر وأعوانه، فأدخلت على املعتضد، فقال
__________  

  .٦٨ - ٦٧ / ١١: البداية والنهاية) ١(
(*)  

)١٣/٤٧١(  

  

أنكر : بالقصة، فطلب التركي، وجهز املرأة إىل بيتها، وضرب التركي يف جوالق حىت مات، مث قال يل
املنكر، وما جرى عليك فأذن كما أذنت، فدعوت له، وشاع اخلرب، فما خاطبت أحدا يف خصمه إال 

  ).١(أطاعين وخاف 
  . متلك هو وأبوه املغربولد بسلمية القائم حممد بن املهدي العبيدي، الذي: وفيها
غزا صاحب ما وراء النهر إمساعيل بن أمحد بن أسد بالد الترك، وأسر ملكهم يف حنو من عشرة : وفيها



، فسقط أكثر البلد، وهلك حنو من ثالثني ألفا، مث زلزلت )٢(آالف نفس، وقتل مثلهم، وزلزلت ديبل 
  .مرات، ومات أزيد من مئة ألف

  ).٣( فافتتحوا ملورية وغزا املسلمون أرض الروم،
غارت مياه طربستان، حىت البيع املاء ثالثة أرطال بدرهم، وجاعوا، : ويف سنة إحدى ومثانني ومئتني

  .وأكلوا امليتة
  .وفيها، سار املعتضد إىل الدينور ورجع

مث قصد املوصل حلرب محدان بن محدون، جد بين محدان، وكانت االعراب واالكراد قد حتالفوا، 
  . فالتقاهم املعتضد، فهزمهم، فكان من غرق أكثروخرجوا،

  مث
__________  

  .٩٠ - ٨٩ / ١١: البداية والنهاية: انظر) ١(
 / ٧: ، والكامل البن االثري١٤٣ / ٥: ، واملنتظم٣٤ / ١٠: كذا االصل، ويف تاريخ الطربي) ٢(

  ".دبيل : " ٤٦٥
  ".أردبيل : " ٦٨ / ١١: ويف البداية والنهاية

، "املنتظم " ، و "تاريخ الطربي " كما جاء يف )  ه٢٨١(وم وفتح ملورية من أحداث سنة غزو الر) ٣(
  ".ملورية : " بدال من" مكورية " للسيوطي، وفيه " تاريخ اخللفاء " البن االثري، و " الكامل " و 
(*)  

)١٣/٤٧٢(  

  

نه، مث حاصر قلعة قصد ماردين، فهرب منه محدان، فحاصر ماردين، وتسلمها، مث ظفر حبمدان، فسج
  .لالكراد وأمريهم شداد، فظفر به، وهدمها
  .وهدم دار الندوة مبكة، وصريها مسجدا

  .أبطل املعتضد، وقيل النريان، وشعار النريوز: ويف سنة أثنتني ومثانني
مع عمتها العباسة، فدخل ا املعتضد، : بنت صاحب مصر مع عمها، وقيل) ١(وقدمت قطر الندى 

كان يف جهازها : ألف دينار، وكان صداقها مخسني ألف دينار، وقيل) ٢(أزيد من ألف فكان جهازها ب
  .أربعة آالف تكة جموهرة، وكانت بديعة احلسن، جيدة العقل

فوضعت رأسه على خمدة، وخرجت، فاستيقظ، : خال ا املعتضد يوما، فنام على فخذها، قال: قيل
ما جهلت إكرامك يل، ولكن فيما : تفعلني هذا ؟ قالتأمل أحلك إكراما لك، ف: فناداها وغضب، وقال



  .ال تنامي بني جلوس، وال جتلسي مع النائم: أدبين أيب أن قال
  .كان هلا ألف هاون ذهب: ويقال
قتل مخارويه صاحب مصر والشام غلمانه، النه راودهم، مث أخذوا، وصلبوا، ومتلك ابنه جيش، : وفيها

رون، وقرر على نفسه أن حيمل إىل املعتضد يف العام ألف ألف دينار، فقتلوه بعد يسري، وملكوا أخاه ها
  .ومخس مئة ألف دينار
__________  

  .هي أمساء بنت مخارويه بن أمحد بن طولون، من شهريات النساء عقال ومجاال وأدبا) ١(
  .تزوجها املعتضد، وجهزها جبهاز مل يعمل مثله
  ). ه٢٨٧(توفيت ببغداد، ودفنت يف قصر الرصافة سنة 

  ".ألفي : " كتب امش االصل كلمة) ٢(
(*)  

)١٣/٤٧٣(  

  

  .قتل املعتضد عمه حممدا، النه بلغه أنه يكاتب مخارويه: وفيها
، وكان قد عاث )١(سار املعتضد إىل املوصل، الجل هارون الشاري : ويف سنة ثالث ومثانني ومئتني

  . إن جئتك به فلي ثالث حوائج:وأفسد، وامتدت أيامه، فقال احلسني بن محدان للمعتضد
  .مسها: قال
  .أذكرمها إذا أتيت به: تطلق أيب، واحلاجتان: قال
  .وأريد أن أنتقي ثالث مئة بطل: لك ذلك، قال: قال
  .نعم: قال

مث خرج احلسني يف طلب هارون، فضايقه يف خماضة، والتقوا، فازم أصحاب هارون، واختفى هو، مث 
ني وقدم به، وخلع املعتضد على احلسني، وطوقه وسوره، وعملت الزينة، دل عليه أعراب، فأسره احلس

وأركب هارون فيال، وازدحم اخللق، حىت سقط كرسي جسر بغداد، وغرق خلق ووصلت تقادم 
  .الصفار منها مئتا محل مال، وكتبت الكتب إىل االمصار بتوريث ذوي االرحام

ب ا حملمد بن زيد العلوي، فأقبل الصفار، على نيسابور، وخط) ٢(غلب رافع بن هرمثة : وفيها
وحاصره، مث التقوا، فهزمه الصفار، وساق خلفه إىل خوارزم، فأسر رافعا، وقتله، وبعث برأسه إىل 

  .املعتضد، وليس هو بولد هلرمثة بن أعني، بل ابن زوجته
ه الوزير، فلم يلتفت، عزم املعتضد على لعنة معاوية على املنابر، فخوف): ٢٨٤(ويف سنة : قال ابن جرير



  وحسم مادة اجتماع الشيعة وأهل
البيت، ومنع القصاص من الكالم مجلة، وجتمع اخللق يوم اجلمعة لقراءة ما كتب يف ذلك، وكان من 

  .راجع أمري املؤمنني: إنشاء الوزير، فقال يوسف القاضي
  إن حتركت: ختاف الفتنة ؟ فقال! يا أمري املؤمنني : فقال

__________  
  .٧٣ / ١١: البداية والنهاية: ، و٤٤، ٤٣ / ١٠: تاريخ الطربي: انظر) ١(
  ) (*)١٩٦: (، برقم):٤٠٢: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢(

)١٣/٤٧٤(  

  

  .العامة وضعت السيف فيهم
فما تصنع بالعلوية الذين هم يف كل قطر قد خرجوا عليك ؟ فإذا مسع الناس هذا من مناقبهم كانوا : قال

  .ل وأبسط ألسنةإليهم أمي
  .فأعرض املعتضد عن ذلك

  ).١(وعقد املعتضد البنه علي املكتفي، فصلى بالناس يوم النحر 
، وقد عصى ا ابن الشيخ، فطلب االمان، فآمنه، )٢(سار املعتضد جبيوشه، فنازل آمد : ويف سنة ست

  .ويف وسط العام جاء احلمل من الصفار، فمن ذلك أربعة آالف ألف درهم
 حتارب الصفار وابن أسد صاحب مسرقند، وجرت أمور مث ظفر ابن أسد بالصفار أسريا، فرفق به، :وفيها

واحترمه، وجاءت رسل املعتضد حتث يف إنفاذه، فنفذ، وأدخل بغداد أسريا على مجل، وسجن بعد مملكة 
  .العجم عشرين سنة

رو يكري احلمري، فلم بل كان عم: كان هو وأخوه يعقوب صانعني يف ضرب النحاس، وقيل: ومبدأه
لو شئت أن : يزل مكاريا حىت عظم شأن أخيه يعقوب، فترك احلمري، وحلق به، وكان الصفار يقول

أعمل على ر جيحون جسرا من ذهب لفعلت، وكان مطبخي حيمل على ست مئة مجل، وأركب يف 
  .مئة ألف، صريين الدهر إىل القيد والذل

  .إنه خنق عند وفاة املعتضد: فيقال
  .بىن املعتضد على البصرة سورا وحصنهاو

  وظهر بالبحرين رأس القرامطة أبو سعيد اجلنايب، وكثرت مجوعه،
__________  

  .٥٤ / ١٠: تاريخ الطربي) ١(



  .٥٩٢ - ٥٩١: تاريخ اخللفاء، للسيوطي: وانظر اخلرب مفصال عن الطربي يف
  .هرها ذكراأعظم مدن ديار بكر، وأمجلها قدرا، وأش: آمد، بكسر امليم) ٢(
  ).معجم ياقوت: انظر(

(*)  

)١٣/٤٧٥(  

  

وانضاف إليه بقايا الزنج، وكان كياال بالبصرة، فقريا يرفو االعدال، وهم يستخفون به، ويسخرون منه، 
  .فآل أمره إىل ما آل، وهزم عساكر املعتضد مرات، وفعل العظائم، مث ذبح يف محام قصره

 االسود، وقتل احلجيج حول الكعبة، وهو جد أيب علي الذي الذي أخذ احلجر) ١(فخلفه ابنه سليمان 
  .غلب على الشام، وهلك بالرملة يف سنة مخس وستني وثالث مئة

استفحل شأن القرامطة، وأسرفوا يف القتل والسيب، والتقى اجلنايب وعباس االمري، فأسره : ويف سنة سبع
  .ء إىل املعتضد وحده يف أسوا حالاجلنايب، وأسر عامة عسكره، مث قتل اجلميع سوى عباس، فجا

  .ووقع الفناء بأذربيجان، حىت عدمت االكفان مجلة، فكفنوا يف اللبود
، وقام املكتفي لثمان بقني من )٢(واعتل املعتضد يف ربيع اآلخر، مث متاثل، وانتكس، فمات يف الشهر 

  .الشهر، وكان غائبا بالرقة، فنهض بالبيعة له الوزير القاسم بن عبيد اهللا
  :مسعت املعتضد يقول عند موته: وعن وصيف اخلادم، قال

__________  
  .سليمان بن احلسن بن رام اجلنايب اهلجري، أبو طاهر) ١(

  وكانت إغارته على
  .والناس حمرمون)  ه٣١٧(مكة وأخذ احلجر االسود يوم التروية سنة 

  .بعد ان أصابه اجلدري)  ه٣٣٢(تويف سنة 
  .٦٢ - ٥٩ / ٢: ، فوات الوفيات٤١٥ / ٧: ثريالكامل البن اال: انظر

  .وسيترمجه املؤلف يف اجلزء الرابع عشر
رمبا يوهم من كالم الذهيب هنا أن وفاة املعتضد كانت سنة سبع ومثانني ومئتني، وهذا خيالف ما ) ٢(

 كما أن الذهيب نفسه قد أشار إىل أن تويل)  ه٢٨٩(أمجعت عليه مصادر ترمجته من أا كانت سنة 
  .، وذلك يف ترمجة املكتفي الالحقة هنا) ه٢٨٩(املكتفي اخلالفة بعد أبيه املعتضد كان سنة 

(*)  

)١٣/٤٧٦(  



  

* وال تأمنن الدهر إين أمنته ) ١(وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا * متتع من الدنيا فإنك ال تبقى 
عدوا، ومل أمهل على ظنة خلقا  * قتلت صناديد الرجال فلم أدع) ٢(فلم يبق يل حاال ومل يرع يل حقا 

فلما بلغت النجم عزا ورفعة ) ٤(وشتتهم غربا ومزقتهم شرقا * وأخليت دور امللك من كل بازل ) ٣(
فها أنا ذا يف حفريت عاجال * رماين الردى سهما فأمخد مجريت ) ٥(ودانت رقاب اخللق أمجع يل رقا * 

فياليت شعري بعد ) ٧(لذي مين مبصرعه أشقى فمن ذا ا* فأفسدت دنياي وديين سفاهة ) ٦(ملقى 
يا ال حظي بالفتور والدعج : وقال الصويل، قال املعتضد) ٨(إىل رمحة هللا أم ناره ألقى ؟ * مويت ما أرى 

  )٩(وقاتلي بالدالل والغنج * 
__________  

  .الكدر: الرنق، بسكون النون) ١(
  .كدر: ماء رنق، أي

  ".إين ائتمنته ": " البداية " ، ويف "وال تأمن الدهر إنين قد أمنته " : البن االثري" الكامل " يف ) ٢(
  ".على خلق ": " البداية " ، ويف "على طغيه ": " الكامل " يف ) ٣(
  ".نازع ...وأخليت دار": " البداية " و " الكامل " يف ) ٤(

  ".فشردم " أيضا " الكامل " ويف 
  ".صارت رقاب و": " البداية " و " الكامل " يف ) ٥(
  ".ألقى : " يف املصدرين السابقني) ٦(
  ".فمن ذا الذي مثلي ": " البداية " يف ) ٧(

لذي امللك * ومل يغن عين ما مجعت ومل أجد : ، إمنا أورد بدال عنه"الكامل " ومل يرد هذا البيت يف 
إىل نعمة ": " تاريخ اخللفاء " ، ويف .."إىل نعم الرمحن أم": " الكامل " يف ) ٨(واالحياء يف حسنها رفقا 

  ...".بعد مويت هل أصر": " البداية " ، ويف "هللا 
 - ٥٩٥: ، وتاريخ اخللفاء٩٤ / ١١: ، والبداية والنهاية٥١٥ - ٥١٤ / ٧: واالبيات يف الكامل

٥٩٦.  
: شدة السواد، وقيل، شدة سواد سواد العني وشدة بياض بياضها، وقيل: السواد، وقيل:: الدعج) ٩(

  . سوادها مع سعتهاشدة
(*)  

)١٣/٤٧٧(  

  



س *  وجد فهل يل إليك من فرج حللت بالظرف واجلمال من النا -* أشكو إليك الذي لقيت من ال 
  .وكانت خالفة املعتضد تسع سنني، وتسعة أشهر وأياما، ودفن يف دار الرخام) ١(حمل العيون واملهج 

أين ) ٢(بالظاهرية مقصى الدار منفردا * اء مظلمة يا ساكن القرب يف غرب: ولعبد اهللا بن املعتز يرثيه
  ؟) ٣(أين الكنوز اليت أحصيتها عددا * اجليوش اليت قد كنت تسحبها ؟ 
* مهابة من رأته عينه ارتعدا ؟ أين االعادي االوىل ذللت مصعبهم ؟ * أين السرير الذي قد كنت متلؤه 

وكن حيملن منك الضيغم االسدا *  حجلتها بدم ؟ ؟ أين اجلياد اليت) ٤(أين الليوث اليت صريا بعدا 
* مذ مت ما وردت قلبا وال كبدا أين اجلنان اليت جتري جداوهلا * أين الرماح اليت غذيتها مهجا ؟ 

) ٥(يسحنب من حلل موشية جددا * وتستجيب إليها الطائر الغردا ؟ أين الوصائف كالغزالن رائحة ؟ 
* ياقوتة كسيت من فضة زردا ؟ أين الوثوب إيل االعداء مبتغيا * أين املالهي ؟ وأين الراح حتسبها 

  )٦(وختبط العايل اجلبار معتمدا * صالح ملك بين العباس إذ فسدا ؟ مازلت تقسر منهم كل قسورة 
__________  

  .٥٩٦تاريخ اخللفاء، ) ١(
  .قرية ببغداد: الظاهرية) ٢(
  ).معجم ياقوت: انظر(
  ".تشحنها ": " البداية والنهاية " يف ) ٣(
  ".صريا نقدا " و " صعبهم ": " البداية " يف ) ٤(

  ".صريا بردا ": " تاريخ اخللفاء " ويف 
  ".راتعة ": " تاريخ اخللفاء " يف ) ٥(
  ".وحتطم العايت ": " البداية " يف ) ٦(

  ".حتطم : " أيضا" تاريخ اخللفاء " ويف 
(*)  

)١٣/٤٧٨(  

  

املكتفي علي، : وقد ويل اخلالفة من بنيه) ١(حىت كأنك يوما مل تكن أحدا * ر مث انقضيت فال عني وال أث
  .واملقتدر جعفر، والقاهر حممد، وله عدة بنات، وهارون

  
   أيب العباس أمحد بناخلليفة، أبو حممد، علي بن املعتضد باهللا*  املكتفي باهللا - ٢٣١

  .املوفق طلحة بن املتوكل العباسي



  .ستني ومئتنيمولده يف سنة أربع و
  .وكان يضرب حبسنه املثل يف زمانه

  .كان معتدل القامة، دري اللون، أسود الشعر، حسن اللحية
بويع باخلالفة عند موت والده بعهد منه، يف مجادى االوىل، سنة تسع ومثانني، فاستخلف ستة أعوام 

  .ونصفا
م بن عبيد اهللا، وضبط له ما خلف أبوه وتويف أبوه وهذا غائب، فقام له بالبيعة الوزير أبو احلسني القاس

يف بيوت املال، فكان من ذلك من الذهب املصري عشرة آالف ألف دينار، ومن اجلواهر ما قيمته مثل 
  ذلك، ومن الدراهم واخليل والثياب نسبة ذلك، وقسم القاسم يف اجلند العطاء،

__________  
  ). م١٩٦٩(الشركة اللبنانية للكتاب يف بريوت ابن املعتز، طبعة " ديوان " مل جند االبيات يف ) ١(

  .٥٩٨ - ٥٩٧: تاريخ اخللفاء: ، و٩٣ - ٩٢ / ١١: البداية والنهاية: وهي ضمن أبيات يف
 ٧٩، ٣٣ - ٣١ / ٦: ، املنتظم٣١٨ - ٣١٦ / ١١: ، تاريخ بغداد٥٠: تاريخ اخللفاء البن ماجه* 
 - ٥ / ٣: ، فوات الوفيات١٠٢ / ٢: ملؤلف، عرب ا٨ / ٨، و ٥١٦ / ٧: ، الكامل البن االثري٨٠ -
: ، تاريخ اخللفاء١٨٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٠٥ - ١٠٤، ٩٥ - ٩٤ / ١١: ، البداية والنهاية٦

  .٢٢٠ - ٢١٩ / ٢: ، شذرات الذهب٦٠٣ - ٦٠٠
(*)  

)١٣/٤٧٩(  

  

ن اجلسر يف ، وكان يوما مشهودا، سقط طائفة م)١(فسكنوا، وقدم املكتفي بغداد منحدرا يف مسريية 
أبو عمر القاضي، فأخرج ساملا ونزل املكتفي بقصر اخلالفة، وتكلمت الشعراء، فخلع : دجلة، منهم

  على القاسم سبع خلع، وقلده سيفا، وهدم املطامري اليت عملها أبوه، وصريها مساجد، ورد
  ).٢(أمالك الناس إليهم، وكان أبوه قد أخذها لعمل قصر، وأحسن السرية، فأحبه الناس 

عسكر حممد بن هارون وبيض، والتقى متويل الري، فهزم جيشه وقتله، وقتل ولديه وقواده، : وفيها
  ).٣(ومتلك 

  .ودامت الزلزلة ببغداد أياما
  .وهبت بالبصرة ريح قلعت أكثر خنلها

  .وظهر زكرويه القرمطي، واستغوى عرب السواد، وأخاف السبل، وقطع الطرق
 وبلغ عسكره مئة ألف، فسار حلربه عسكر خراسان، فهزموه إىل الديلم، فاشتد بأسه،: وأما ابن هارون



  ).٤(وتفلل ذلك اجلمع، فالتجأ يف حنو من ألف إىل الديلم 
  .وقوي أمر أيب عبد اهللا الشيعي، داعي العبيدية باملغرب

  .وصلى املكتفي بالناس يوم االضحى باملصلى
__________  

  .٦٠١ - ٦٠٠: تاريخ اخللفاء: رانظ) ٢(ضرب من السفن : السمريية) ١(
  .٥١٧ / ٧: الكامل البن االثري: انظر) ٣(
، أخبار سنة ٥٢٨ - ٥٢٧ / ٧: ، و)٢٨٩(، أخبار سنة ٥٢٢ / ٧: الكامل البن االثري: انظر) ٤(
)٢٩٠.(  

(*)  

)١٣/٤٨٠(  

  

 عند موت ، وكان املعتضد حيبه، وكان شجاعا جوادا، وقد كان القاسم الوزير هم)١(وقتل االمري بدر 
املعتضد بنقل اخلالفة إىل غري ابنه، وناظر بدرا يف ذلك، فأىب عليه، مث خاف منه، ومات املعتضد، واتفق 

  غيبة بدر
بفارس، وكان بينه وبني املكتفي شئ، فأشار القاسم على املكتفي أن يأمر بإقامة بدر هناك، وخوف 

ال بد من : لع وعشرة آالف ألف درهم، فقالاملكتفي منه، فكتب إليه مع يانس املوفقي، وبعث إليه خب
  .القدوم ال شاهد موالي
  .قد جاهرك، وال نأمنه: فقال الوزير للمكتفي

قم معنا حىت جنمع بينكما، مث : وكاتب الوزير االمراء الذين مع بدر بائ، فأروا بدرا الكتب، وقالوا
اذهب إىل بدر باالمان :  القاضي، وقالفارقوه وقدموا، مث جاء بدر، فرتل واسطا، فبعث إليه أبو خازم

  .والعهود
  .ال أؤدي عن اخلليفة إال ما أمسعه منه: فامتنع أبو خازم، وقال

فندب الوزير أبا عمر القاضي، فسارع واجتمع ببدر، وأعطاه االمان عن املكتفي، فرتل يف طيار ليأيت، 
دعوين أصلي ركعتني : عاين املوت، قالفتلقاه لؤلؤ غالم الوزير يف مجاعة، فأصعدوه إىل جزيرة، فلما 

  .وأوصي، فذحبوه وهو يف الركعة الثانية ليلة اجلمعة، السابع والعشرين من رمضان، وذم الناس أبا عمر
  .دخل عبيد اهللا املهدي إىل املغرب متنكرا، فقبض عليه متويل سجلماسة): ٢(وفيها 

  .وسار حيىي بن زكرويه القرمطي، وحاصر دمشق، وا طغج
__________  



 / ١١: البداية والنهاية: ، و٥١٩، ٥١٧ / ٧: الكامل: ، و٣٦ - ٣٤ / ٦: املنتظم: انظره يف) ١(
٩٥.  

، فاخلرب الذي يذكره الذهيب هنا هو من حوادث )٢٩٠(مع سنة ) ٢٨٩(تداخلت أحداث سنة ) ٢(
  .، يف أخبارها٩٥ / ٢": عربه " وقد ذكره الذهيب يف ) ٢٩٠(سنة 
(*)  

)١٣/٤٨١(  

  

فضعف عن القرامطة، فقتل حيىي يف احلصار، وقام بعده أخوه احلسني، وسار املكتفي جبيوشه إىل املوصل، 
  وتقدمه إىل حلب أبو األغر، فبيتهم

القرمطي، فقتل من املسلمني تسعة آالف، ووصل املكتفي إىل الرقة، وعظم البالء بالقرامطة، مث أوقع م 
ون وينهبون، وتبعهم احلسني بن محدان وعدة أمراء يطردوم، وكان العسكر، وهربوا إىل البادية يعيث
  .حيىي املقتول يدعي أنه حسيين

  ).١(رماه بربري حبربة، مث قتل أخوه احلسني صاحب الشامة 
زوج املكتفي ولده ببنت الوزير على مئة ألف دينار، وخلع الوزير : ويف سنة إحدى وتسعني ومئتني

  .ئة خلعةيومئذ على االعيان أربع م
أقبلت مجوع الترك، فبيتهم وايل خراسان إمساعيل، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأقبلت الروم يف : وفيها

  )٢(مئة ألف، وأتوا إىل احلدث 
__________  

، )٢٩١ - ٢٩٠(، أخبار سنيت ٥٣٢ - ٥٣٠، ٥٢٦ - ٥٢٣ / ٧: الكامل البن االثري: انظر) ١(
  .٢٠٢ / ٢: ، وشذرات الذهب٨٤ / ٢: املؤلف، وعرب ٩٦ / ١١: والبداية والنهاية

احلمراء، الن تربتها مجيعا محراء، وقلعتها على : قلعة حصينة من الثغور الشامية، ويقال هلا: احلدث) ٢(
  .االحيدب: جبل يقال له

وقد جرت فيها عدة معارك بني العرب املسلمني والروم، ومنها تلك اليت كان على رأس جيشها العريب 
: ، واليت خلدها املتنيب بقصيدة طويلة له، يقول يف مطلعها) ه٣٤٣(يف الدولة احلمداين سنة املسلم س

هل احلدث احلمراء تعرف : وتأيت على قدر الكرام املكارم ومنها قوله* على قدر أهل العزم تأيت العزائم 
ها سقتها اجلماجم وميدح فلما دنا من* وتعلم أي الساقيني الغمائم سقتها الغمام الغر قبل نزوله * لوا 

  كأنك يف جفن الردى وهو نائم* وقفت وما يف املوت شك لواقف : شجاعة سيف الدولة فيها قائال
 / ٤: ديوان املتنيب، بشح الربقوقي: ووجهك وضاح وثغرك باسم انظر* متر بك االبطال كلمى هزمية 



١٠٨ - ٩٤.  
(*)  

)١٣/٤٨٢(  

  

  .فأحرقوه، وقتلوا وسبوا
عسكر طرسوس، فافتتحوا أنطاكية، وحصل سهم الفارس ألف دينار، وأسر صاحب الشامة سار : وفيها

  ).١(وقرابته املدثر وعدة، فقتلوا وأحرقوا 
سار حممد بن سليمان جبيوش املكتفي إىل مصر، فالتقوا غري مرة، مث اختلف : ويف سنة اثنتني وتسعني

ه مغريب بسهم قتله، واستوىل حممد بن جيش مصر، فخرج ملكهم هارون بن مخارويه ليسكنهم، فرما
سليمان على مصر، وأسر بضعة عشر قائدا، ودانت البالد للمكتفي، وزادت دجلة حىت بلغت أحدا 

  .وعشرين ذراعا، وأخرجت ماال يعرب عنه
  .ومتكن، فتجهز فاتك حلربه) ٢(خرج مبصر اخللنجي : ويف آخرها

عريش، فهزمهم أقبح هزمية، ونازل دمشق أخو التقى اخللنجي وجيش املكتفي بال: ويف سنة ثالث
، ووثبت القرامطة يوم النحر )٤(، فنهبوا هيت )٣(القرمطي، واستباح طربية، وساروا على السماوة 

  .على الكوفة، فحارم أهلها، مث حاربوا عسكر املكتفي أيضا وهزموه
__________  

  .٨٨ - ٨٧ / ٢: عرب الذهيب: انظر) ١(
ي، أبو عبد اهللا، كانت له أحداث ووقائع مع اخلالفة العباسية، مث سجن وقتل سنة حممد بن عل: هو) ٢(
  ). ه٢٩٣(

  .١٥٣ / ٣: ، والنجوم الزاهرة١٠٠ / ١١: البداية والنهاية: انظر
  .بني الكوفة والشام: ماءة بالبادية، وبادية السماوة: السماوة) ٣(
  ).معجم ياقوت: انظر(
 الفرات من نواحي بغداد، فوق االنبار، ذات خنل كثري وخريات بلدة على: هيت، بكسر اهلاء) ٤(

  ).معجم ياقوت(واسعة، وهي جماورة للربية 
(*)  

)١٣/٤٨٣(  

  



  .والتقى فاتك املعتضدي واخللنجي، فازم عسكر اخللنجي، واختفى هو، مث أسر هو وعدة
ء العرب جيهزن على أخذ زكرويه القرمطي ركب العراق، وكن نسا: ويف سنة أربع وتسعني ومئتني

قتلوا عشرين ألفا، وأخذوا ما قيمته ألفا ألف دينار، ووقع النوح يف املدن، وجهز : اجلرحى، فيقال
مث التقوا فقتل عامة أصحاب زكرويه، وأسر ! املكتفي جيشا حلربه، فال تسأل ما فعل هذا الكلب بالوفد 

  .هو وعدة، مث مات من جراحه، وأحرق هو ومجاعة
  .كان الفداء بني املسلمني والروم، فافتك حنو ثالثة آالف نفر: س وتسعنيويف سنة مخ

  .ومات املكتفي شابا، يف سابع ذي القعدة من السنة
  .حكى إبراهيم بن نوح أن املكتفي خلف من الذهب مئة ألف ألف دينار: ذكر أبو منصور الثعاليب، قال

  .هكذا قال
  .وهو بعيد جدا

  .ثوب، وبويع بعده أخوه املقتدروخلف ثالثة وستني ألف : قال
  .التركية) ١(جنجق : واسم أم املكتفي

  .مات يف ثالث عشر ذي القعدة، وعاش إحدى وثالثني سنة وأشهرا
  .حممدا، وجعفرا، والفضل، وعبد اهللا، وعبد امللك، وعبد الصمد، وموسى، وعيسى: وخلف من االوالد

هب يف ذي القعدة، سنة إحدى وتسعني ومئتني، فوزر ومات وزيره القاسم بن عبيد اهللا بن سليمان بن و
  .له العباس بن احلسن
__________  

  ".خنجو " ، ٣١ / ٦: ، واملنتظم٢١٨ / ١١: تاريخ بغداد: يف) ١(
(*)  

)١٣/٤٨٤(  

  

وكان على شرطته مؤنس والواثقي مث سوسن مواله وحاجبه، وعلى قضاء بغداد يوسف بن يعقوب 
  .خازم عبداحلميد، وعبد اهللا بن علي بن أيب الشوارب بعد أيب خازمالقاضي وابنه حممد، وأبو 

  
  .الصابئ، الشقي، احلراين، فيلسوف عصره*  ثابت بن قرة - ٢٣٢

كان صريفيا، فصحب ابن شاكر، وكان يتوقد ذكاء، فربع يف علم االوائل، وصار منجم املعتضد، فكان 
  .االموال فنوناجيلس مع اخلليفة، ووزيره واقف، ونال من الرئاسة و

  ).١(مل يكن يف زمانه من مياثله يف الطب ومجيع الفلسفة : قال ابن أيب أصيبعة



  .وتصانيفه فائقة، أقطعه املعتضد ضياعا جليلة
  .عيسى بن أسيد، النصراين املشهور: ومن تالمذته

ذلك حفيده كان عجبا يف الرياضي، إليه املنتهى يف ذلك، وكان ابنه إبراهيم رأس االطباء، وك: قلت
  .املشهور" التاريخ " ثابت بن سنان الطبيب، صاحب 

  .ماتوا على ضالهلم، وهلم عقب صابئة، فابن قرة هو أصل رئاسة الصابئة املتجددة بالعراق فتنبه االمر
__________  

 - ٢٩٥: ، عيون االنباء يف طبقات االطباء٢٩ / ٦: الفن الثاين، املنتظم: املقالة السابعة: الفهرست* 
  .ط(، ٣٠٠

  .، حتقيق د١٩٦٥بريوت، 
  :، وفيات االعيان)نزار رضا

  .١٩٨ - ١٩٦ / ٢: ، شذرات الذهب٨٥ / ١١: ، البداية والنهاية٣١٥ - ٣١٣ / ١
: ، ص"من مياثله يف صناعة الطب وال يف غريه من مجيع أجزاء الفلسفة : "...نص ابن أيب أصيبعة) ١(

٢٩٥.  
(*)  

)١٣/٤٨٥(  

  

  .نني ومئتنيمات سنة مثان ومثا
  

 ابن حيىي بن شاعر الوقت، وصاحب الديوان املشهور، أبو عبادة، الوليد بن عبيد*  البحتري - ٢٣٣
  .عبيد الطائي البحتري املنبجي

  .مدح اخللفاء والوزراء وصاحب مصر مخارويه
  .نحويالقاضي احملاملي، والصويل، وأبو امليمون راشد، وعبد اهللا بن جعفر بن درستويه ال: حكى عنه

  .وعاش نيفا وسبعني سنة
  .ونظمه يف أعلى الذروة

  .أنت أمري الشعر بعدي: وقد اجتمع بأيب متام الطائي، وأراه شعره، فأعجب به، وقال
  .فسررت بقوله: قال

  .أنشدنا شاعر دهره، ونسيج وحده، أبو عبادة البحتري: وقال املربد
  ).١(كان يف صباه ميدح أصحاب البصل والبقل : وقيل



  ).٢(نعيت إيل نفسي : أنشد أبا متام قصيدة له، فقال: يلوق
__________  

  .ط(، ٥٧ - ٣٩ / ٢١: االغاين
، تاريخ ابن ٤٨١ - ٤٧٦ / ١٣: الفن الثاين، تاريخ بغداد: املقالة الرابعة: ، الفهرست)دار الثقافة

 - ٢٤٨ / ٩: ، معجم االدباء١٤ - ١١ / ٦:  أ، املنتظم٤٣١ - ب ٤٢٦ / ١٧: خ:: عساكر
، البداية ٧٣ / ٢: ، عرب املؤلف٣٠ - ٢١ / ٦: ، وفيات االعيان"منبج : " ، ومعجم البلدان٢٥٨

  :، النجوم الزاهرة٧٦ / ١١: والنهاية
  .١٩٠ - ١٨٦ / ٢: ، شذرات الذهب٩٩ / ٣

للصويل، " أخبار البحتري : "  م، كتاب١٩٥٨ - ه ١٣٧٨وطبع امع العلمي العريب بدمشق سنة 
  .كتور صاحل االشتربتحقيق الد

  .٤٧٦ / ١٣: تاريخ بغداد: انظر) ١(
  .٤٧٧ / ١٣: املصدر السابق) ٢(

(*)  

)١٣/٤٨٦(  

  

حكيمان، : أبو متام، والبحتري، واملتنيب ؟ فقال: من أشعر الثالثة: سئل أبو العالء املعري: وقيل
  .البحتري: والشاعر

  ".ين الشعر معا" أيب متام، وكتاب " محاسة " ك " محاسة " وللبحتري 
  ).٢(حبلب، سنة ثالث، أو أربع ومثانني ومئتني : ، وقيل)١(مات مبنبج 

أبو عبادة، وعبيد اهللا، ابنا حيىي ابن البحتري اللذان مدحهما املتنيب، : وله أمالك مبنبج وحفيدان، مها
  .وكانا رئيسني يف زماما

  .، صاحب التشبيهات البديعة)٣(شاعر زمانه أبو احلسن علي بن العباس بن الرومي : مات معه
  

 بن االغلب بن إبراهيم بن صاحب املغرب، أبو إسحاق، إبراهيم بن أمحد*  ابن االغلب - ٢٣٤
  .االغلب بن متيم، التميمي االغليب القريواين، ابن أمراء القريوان

  .ويل سنة إحدى وستني ومئتني
  من مصروكان ملكا حازما صارما مهيبا، كانت التجار تسري يف االمن 

__________  



  مدينة مشال حلب، بينها وبني: منبج، بفتح امليم، وسكون النون، وكسر الباء) ١(
  .الفرات ثالثة فراسخ، وبينها وبني حلب عشرة فراسخ

  ).معجم ياقوت: انظر(
، )٤٥٨: (ذكر الذهيب وفاته يف اية ترمجة حممد بن عبد السالم بن بشار السابقة، يف الصفحة) ٢(

  ).٢٨٦(، أا سنة )٢٢٨(: برقم
  ).٢٤٤: (، برقم)٤٩٥: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٣(
  .١٢٤ - ١١٦ / ١: ، البيان املغرب٢٨٧ - ٢٨٣ / ٧: الكامل* 
(*)  

)١٣/٤٨٧(  

  

  .، ال تعارض، وال تروع)١(إىل سبتة 
 االسكندرية، ابتىن احلصون واحملارس، حبيث كانت توقد النار، فتتصل يف ليلة إذا حدث أمر من سبتة إىل

قد أنشئ يف البالد من بنائه وبناء آبائه ثالثون ألف معقل، وهو الذي مصر مدينة : حبيث إنه يقال
  .سوسة

وقد دونت أيامه وعدله وجوده، وكان سديد السرية، شهما، ظفر بامرأة متعبدة قادت قودة، فدفنها 
قررهم، وأخذ الذهب مل ينقص سوى حية، وشنق سبعة أجناد أخذوا لتاجر ثالثة آالف دينار، بعد أن 

  .سبعة دنانري، فوزا من عنده
  .قد عشقت جارية، ومثنها مخسون دينارا، وما معي إال ثالثون: جاء رجل، فقال: وقيل

  .إين عاشق: فوهبه مئة دينار، فسمع به آخر، فجاء، وقال
  .هليبا: فما جتد ؟ قال: قال
  .ذهب العشق: يحاغمسوه يف املاء، فغمسوه مرات، وهو يص: قال

  .فضحك، وأمر له بثالثني دينارا
  .مث إنه تسودن، وقتل إخوته، مث عويف، وتاب، وتصدق

تاريخ " داعي عبيد اهللا املهدي، وحاربه، وجرت أمور طويلة، بعضها يف ) ٢(مث ظهر عليه الشيعي 
  ".االسالم 

  .تويف غازيا بصقلية يف ذي القعدة، سنة تسع ومثانني ومئتني
__________  

بلدة مشهورة من قواعد بالد املغرب، ومرساها أجود مرسى على البحر، وهي تقابل جزيرة : سبتة) ١(



  .االندلس
  ). ه٢٩٨(هو احلسني بن أمحد بن حممد بن زكريا، أبو عبد اهللا، كان مقتله سنة ) ٢) (ياقوت: انظر(

  .١٩٤ - ١٩٢ / ٢: وفيات االعيان: انظر
(*)  

)١٣/٤٨٨(  

  

، فكان دينا، عاملا، بطال، شجاعا، شاعرا، فقتله غلمانه غيلة بعد عام، ومتلك )١(د اهللا ومتلك ابنه عب
  .بعده ابنه زيادة اهللا

  
  . أمحد بن خليد أبو عبد اهللا الكندي احلليب- ٢٣٥
أبا نعيم، وأبا اليمان، وحيىي الوحاظي، واحلميدي، وحممد بن عيسى بن الطباع، وزهري بن عباد، : مسع

  .وطبقتهم
  .كان صاحب رحلة ومعرفةو

  .وطال عمره
  .علي بن أمحد املصيصي، وأمحد بن مروان الدينوري، وأبو القاسم الطرباين، وآخرون: روى عنه

  .ما علمت به بأسا
  

، الثقفي السراج، شيخ، إمام، ثقة، نيسابوري، إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم*  أخو السراج - ٢٣٦
  .سكن بغداد
  .، ويزيد بن صاحل الفراء، وأمحد بن حنبل، وحيىي احلماينحيىي بن حيىي: وحدث عن

  أخوه أبو العباس السراج، وأمحد بن املنادي، وأبو سهل بن: وعنه
  .زياد، وأبو بكر الشافعي

  .وثقه الدارقطين
__________  

  .١٧٣ - ١٣٤ / ١: ، والبيان املغرب٥٢١ - ٥٢٠ / ٧": الكامل : " انظره يف) ١(
  .١٦٣ - ١٦٢ / ٥: ، املنتظم٨٦ / ١: ، طبقات احلنابلة٢٧ - ٢٦  /٦: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٣/٤٨٩(  



  

  .وكان االمام أمحد يأنس به، وينبسط يف مرتله، وهو من تالمذة أمحد
  .تويف سنة ثالث ومثانني ومئتني

  .االمام أبو حممد: أخوه
  

  .سكن هو وأخوه بغداد *  إمساعيل بن إسحاق الثقفي السراج- ٢٣٧
  .حيىي بن حيىي، وأمحد بن حنبل، وإسحاق، وعدة، والزم االمام أمحد: فحدث عن
  .دعلج، وابن قانع، وأبو بكر الصبغي، ومجاعة: حدث عنه

  .وثقه الدارقطين
  .سنة ثالث وتسعني: تويف سنة ست ومثانني ومئتني، ويقال

  .واالول أصح
  

  .، العابد، صاحب االمام أمحد البغدادياالمام، الويل، أبو بكر بن املنذر املغازيل* *  املغازيل - ٢٣٨
  .امحد: بدر، وقيل: أمسه

  .معاوية بن عمرو االزدي، وغريه: حدث عن
__________  

  .١٩ / ٦: ، املنتظم١٠٣ / ١: طبقات احلنابلة* 
أمحد بن أيب بدر : ، وفيه٧٨ - ٧٧ / ١: ، طبقات احلنابلة٣٠٦ - ٣٠٥ / ١٠: حلية االولياء* * 

  .١٥٤ - ١٥٣ / ٥: النضر أبو بكر املغازيل، املنتظماملنذر بن بدر بن 
(*)  

)١٣/٤٩٠(  

  

  .النجاد، وأمحد بن يوسف العطار، وأبو بكر الشافعي: وعنه
  .وكان ثقة، ربانيا، قانعا بكسرة

  ).١(أطبقت االلسنة من احلنابلة واحملدثني أنه كان من البدالء، له أحوال عجيبة : قال أبو نعيم احلافظ
كان أبو عبد اهللا يقدم بدرا ويكرمه، وكنت إذا رأيته ورأيت مرتله شهدت له :  يقولوكان اخلالل

  .بالصرب والصالح
  .، قد ملك لسانه!من مثله ؟ : كان أمحد يتعجب منه، ويقول: وقيل



  .باعت زوجة بدر بيتها بثالثني دينارا، فأشار عليها، فتصدقت ا، وصربا على قوت يوم بيوم: ويقال
  .نتني ومثانني ومئتنيتويف سنة اث

  .كان يتقوت من كسبه
  

 بن حممد بن عمارة بن االمام، اخلري، الصادق، أبو قبيصة، حممد بن عبدالرمحن*  أبو قبيصة - ٢٣٩
  .القعقاع، الضيب الكويف، مث البغدادي، املقرئ

  .سعدويه الواسطي، وعاصم بن علي، وسعيد بن حممد اجلرمي، وطبقتهم: مسع من
  . السماك، وأبو بكر الشافعي، واخلطيب، وآخرونابن: حدث عنه

__________  
  : ".عرف له أحوال عجيبة: " ، وفيه٣٠٥ / ١٠: حلية االولياء) ١(
  .٢٢٥ / ٣: ، الوايف بالوفيات١٥٦ / ٥: ، املنتظم٣١٥ - ٣١٤ / ٢: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٣/٤٩١(  

  

  .ال بأس به: قال الدارقطين
سألت أبا قبيصة : حدثنا إمساعيل اخلطيب: يب طالب، عن يوسف القواسوروى اخلطيب، عن احلسن بن أ

  . وكان يوصف بسرعة القراءة- عن أكثر ما قرأ يف يوم - وكان من أدرس من رأيناه للقرآن -الضيب 
قرأت يف يوم من أيام الصيف أربع ختم، وبلغت يف اخلامسة إىل : فامتنع أن خيربين، فلم أزل به حىت قال

  ).١(، وأذنت العصر *) براءة* (
  ).٢(وكان من أهل الصدق : قال
  .وتويف يف ربيع االول، سنة اثنتني ومثانني ومئتني: قال
  

" االمام، احلافظ، أبو بكر االسفراييين، مصنف : ابن السندي*  حممد بن حممد بن رجاء - ٢٤٠
  .املخرج على كتاب مسلم" الصحيح 

علي بن املديين، وأبا بكر بن أيب شيبة، وحممد بن عبد اهللا أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، و: مسع
  .بن منري، وأقرام

  .وأكثر الترحال، وبرع يف هذا الشأن
أبو عوانة احلافظ، وابن الشرقي، وابن االخرم، وأبو النضر حممد بن حممد الفقيه، وحممد بن : حدث عنه



  .صاحل بن هانئ، وآخرون
  تا، مقدما يف عصره، مسع منكان دينا، ثب: ذكره احلاكم، فقال
__________  

  ".وأذن مؤذن العصر : " يف تاريخ بغداد) ١(
  .٣١٥ / ٢: تاريخ بغداد) ٢(

  .وهذا ال يدخل يف نطاق املعقول
  واحلفظة للقرآن يف
  .إنه ال ميكن أن يقرأ يف الساعة الواحدة أكثر من أربعة أجزاء: عصرنا هذا قالوا

 / ٢:  أ، تذكرة احلفاظ٤٥٢ - ب ٤٥١ / ١٥: ريخ ابن عساكر، خ، تا٨٧ / ٨: اجلرح والتعديل* 
  .١٩٤ - ١٩٣ / ٢: ، شذرات الذهب٢٩٨: ، طبقات احلفاظ٦٨٦

(*)  

)١٣/٤٩٢(  

  

مات أبو بكر يف سنة ست ومثانني : مث مسى طائفة قال بشر بن أمحد االسفراييين...جده رجاء بن السندي
  .ومئتني، وكان من أبناء الثمانني، رمحه اهللا

  
االمام، احلافظ، الفقيه، القاضي، أبو إسحاق النسفي، قاضي : ابن احلجاج*  إبراهيم بن معقل - ٢٤١

  .خنشب: مدينة نسف اليت يقال هلا أيضا
  .قتيبة بن سعيد، وجبارة بن املغلس، وهشام بن عمار، وأبا كريب، وأمحد بن منيع، وطبقتهم: مسع

  .وله رحلة واسعة
، وخلف بن حممد اخليام، وعبد املؤمن بن خلف، وحممد بن )١(م الطغامي علي بن إبراهي: حدث عن

  .زكريا، وولده سعيد بن إبراهيم
  .هو ثقة حافظ، مات يف ذي احلجة، سنة مخس وتسعني ومئتني: قال أبو يعلى اخلليلي

  .، وغري ذلك"التفسري " ، و "املسند الكبري " له : قلت
  . جمتهداوحدث بصحيح البخاري عنه، وكان فقيها

  
   بناالمام، احلافظ، املصنف، أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق* *  الغسيلي - ٢٤٢

__________  



 ١٠٠ / ٢: ، عرب املؤلف٦٨٧ - ٦٨٦ / ٢:  ب، تذكرة احلفاظ٢٧٥ / ٢: خ: تاريخ ابن عساكر* 
  ،١٦٤ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٤٩ / ٦: ، الوايف بالوفيات١٠١ -

 / ٢: ، ذيب بدران٢١٨ / ٢: ، شذرات الذهب٢٢ / ١: ات املفسرين، طبق٢٩٨: طبقات احلفاظ
٣٠٠.  

  .نسبة إىل طغامى من سواد خبارى: الطغامي، بفتح الطاء) ١(
  ).اللباب(

: ، ميزان االعتدال٣٨٣ - ٣٨٢ / ٢: ، اللباب١٢٠ - ١١٩ / ١: كتاب اروحني والضعفاء* * 
  .٣٠١: ات احلفاظ، طبق٣١ - ٣٠ / ١: ، لسان امليزان١٩ - ١٨ / ١

(*)  

)١٣/٤٩٣(  

  

  .عيسى بن سليمان بن عبد اهللا بن حنظلة بن الغسيل، االنصاري البغدادي الغسيلي
  .أبا إبراهيم الترمجاين، وحممد بن سليمان لوينا، وأمحد بن منيع، وجماهد بن موسى، وطبقتهم: مسع

  .وخرج ومجع
خرم، وحسان ابن حممد الفقيه، وآخرون، وحممد أبو حامد بن الشرقي، وأبو عبد اهللا بن اال: حدث عنه

  .بن حيىي البوشنجي
  .وحدث راة، ونيسابور بتصانيفه

  .يف سنة ثالث وتسعني ومئتني) ١(وحضر أجله ببوشنج 
  

) ٢( بن مسروق الشيخ، الزاهد، اجلليل، االمام، أبو العباس، أمحد بن حممد*  ابن مسروق - ٢٤٣
  .البغدادي، شيخ الصوفية

  .علي بن اجلعد، وخلف بن هشام، وأمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، ومن بعدهم: نيروي ع
  أبو بكر الشافعي، وجعفر اخللدي، وحبيب القزاز، وخملد: وعنه

__________  
بلدة على سبعة فراسخ من : بو شنج، بضم الباء، وسكون الواو، وفتح الشني، وسكون النون) ١(

  .هراة
  ).وتاللباب، ومعجم ياق: انظر(
 - ١٠٠ / ٥: ، تاريخ بغداد٢١٦ - ٢١٣ / ١٠: ، حلية االولياء٢٤١ - ٢٣٧: طبقات الصوفية* 



، طبقات ١١٠ / ٢: ، عرب املؤلف١٥٠ / ١: ، ميزان االعتدال٩٩ - ٩٨ / ٦: ، املنتظم١٠٣
، شذرات ١٧٧ / ٣، النجوم الزاهرة ٢٩٣ - ٢٩٢ / ١: ، لسان امليزان٩٠ - ٨٩: االولياء
  .٢٢٧ / ٢: الذهب

  .أمحد بن مسروق": شذرات الذهب " يف ) ٢(
(*)  

)١٣/٤٩٤(  

  

  .، وابن عبيد العسكري، وأبو بكر االمساعيلي، وآخرون)١(الباقرحي 
  .من تأليفه" القناعة " مسعنا 

  ).٢(صحب احلارث احملاسيب، وحممد بن منصور الطوسي، والسري السقطي : قال أبو نعيم
  .ر مما منه بد، وتعلقها مبا ال بد منهخلو االسرا: التصوف: وهو القائل

  .وقد كان اجلنيد حيترم ابن مسروق، ويعتقد فيه
  .ليس بالقوي: قال الدارقطين

  .الضيافة ثالث، فما زاد فهو صدقة علي: إنه قال لضيف: وقيل
  .، وعاش أربعا ومثانني سنة)٣(تويف يف صفر، سنة مثان وتسعني ومئتني 

  .رمحه اهللا
  

 بن جريج، موىل آل شاعر زمانه مع البحتري، أبو احلسن، علي بن العباس* ي  ابن الروم- ٢٤٤
  .املنصور

__________  
  .قرية من نواحي بغداد: نسبة إىل باقرح: الباقرحي، بفتح القاف، وسكون الراء) ١(
  ).اللباب(
  .٢١٣ / ١٠: حلية االولياء: ترمجته يف) ٢(
  ).٢٩٩(وفاته سنة ": زان لسان املي" ، و "ميزان االعتدال : " يف) ٣(
 - ٤٧٦: ، رسالة الغفران٢٦ - ٢٣ / ١٢: الفن الثاين، تاريخ بغداد: املقالة الرابعة: الفهرست* 

  .ط(، ٤٨٣
، البداية ٣٦٢ - ٣٥٨ / ٣: ، وفيات االعيان١٦٨ - ١٦٥ / ٥: دار املعارف، املنتظم) اخلامسة
 - ١٨٨ / ٢: ، شذرات الذهب١١٨ - ١٠٨ / ١: ، معاهد التنصيص٧٥ - ٧٤ / ١١: والنهاية



١٩٠.  
  .لعباس حممود العقاد" ابن الرومي حياته من شعره " وانظر ما كتب عنه حديثا من مثل كتاب 

(*)  

)١٣/٤٩٥(  

  

  .له النظم العجيب، والتوليد الغريب
  .رتب شعره الصويل

 احلادثات إذا يف* آراؤكم، ووجوهكم، وسيوفكم : وكان رأسا يف اهلجاء، ويف املديح، وهو القائل
سنة إحدى : مولده) ١(جتلو الدجى واالخريات رجوم * دجون جنوم منها معامل للهدى ومصابح 

  .وعشرين ومئتني
  .سنة أربع: ومات لليلتني بقيتا من مجادى االوىل، سنة ثالث ومثانني، وقيل

أطعمه خشكناكة إن القاسم بن عبيد اهللا الوزير كان خياف من هجو ابن الرومي، فدس عليه من : قيل
  .إىل موضع بعثتين إليه: إىل أين ؟ قال: مسمومة، فأحس بالسم، فوثب، فقال الوزير) ٢(

  .سلم على أيب: قال
  .ما طريقي على النار: قال

  ).٣(فبقي أياما، ومات 
  

" احلافظ، االمام، اجلوال، الثقة، أبو عبد الرمحن الطوسي، صاحب  *  متيم بن حممد بن طمغاج- ٢٤٥
  .الكبري على الرجال" د املسن

شيبان بن فروخ، وهدبة بن خالد، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن : طوف، ومسع من
  حجر، وإبراهيم بن احلجاج

__________  
  ".ومصاحل : " يف االصل) ١(

  .٣٥٩ / ٢": الوفيات " والتصويب من 
  ".حشكناجنة ": " الوفيات " يف ) ٢(

  .ع من خالص دقيق احلنطة، ومتال بالكسر واللوز، أو الفستق، وتغلىخبزة تصن: واخلشكنان
  ).فارسي(
  .٣٦١ / ٣: وفيات االعيان: انظر) ٣(



 ٦٧٥ / ٢:  ب، تذكرة احلفاظ- أ ٢٧٥ / ٣: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٢٢ / ١: طبقات احلنابلة* 
  .٣٦١ / ٣: ، ذيب بدران٦٧٦ -

(*)  

)١٣/٤٩٦(  

  

حرملة، وعيسى بن محاد، وأيب الربيع الرشديين، واحلارث بن مسكني، السامي، وحممد بن رمح، و
  .وسليمان بن سلمة اخلبائري، وطبقتهم خبراسان واحلجاز ومصر والشام والعراق

احلسن بن سفيان رفيقه، وعلي بن محشاذ، وأبو عبد اهللا بن االخرم، نعم سهوت، وإمنا : حدث عنه
  .ن احلسن، عن متيمحدث احلسن بن سفيان عن ولده أيب بكر ب

  .الكبري" املسند " هو حمدث، ثقة، مصنف، مجع : قال احلافظ أبو عبد اهللا احلاكم
  .ومل يذكر له وفاة
  .أبو النضر الفقيه: وممن روى عنه

  .ولعله تويف يف حدود الثمانني أو التسعني ومئتني
  .وطمغاج
  .بضم أوله

  
  .بري، أبو القاسم، وزير املعتضدالوزير الك: ابن وهب*  عبيد اهللا بن سليمان - ٢٤٦

  .كان شهما، مهيبا، شديد الوطأة، قوي السطوة، ناهضا بأعباء االمور، متمكنا من املعتضد
  .مات يف ربيع اآلخر، سنة مثان ومثانني ومائتني

  .وهو ولد الوزير الكبري الذي مات أيام املعتمد، ووالد الوزير الكبري القاسم بن عبيد اهللا
__________  

، وفيات ٥١٠ / ٧: ، الكامل البن االثري٧٣، ٤٧، ٣٠، ٢٢ / ١٠، و ٥٣٢ / ٩:  تاريخ الطربي*
  .٤٣٦ - ٤٣٤ / ٢: ، ضمن ترمجة عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر، فوات الوفيات١٢٢ / ٣: االعيان

(*)  

)١٣/٤٩٧(  

  



عباء االمور إليه، وبلغ وقد عمل الوزارة اليب العباس قبل أن يستخلف، فوجده فوق ما يف النفس، فرد أ
  .من الرتبة ما مل يبلغه وزير، وكان عدمي النظري يف السياسة والتدبري واالعتناء بالصديق

اختفى مرة عند تاجر، فلما وزر، وصله يف يوم مبئة ألف دينار من غلة عظيمة باعه إياها برخص، فربح 
  ).١(فيها مئة ألف دينار 

  .لى ستني قصةوقد علم المساعيل القاضي يف ساعة ع
  .وكان مولده سنة ست وعشرين ومئتني

وقال أيضا ) ٢(قفوا انظروا كيف تزول اجلبال * هذا أبو القاسم يف حلده : وعند دفنه، قال ابن املعتز
* ولكنه هذا الثناء املخلف وليس صرير النعش ما تسمعونه * وما كان ريح املسك ريح حنوطه : فيه

  )٣(ولكنه أصالب قوم تقصف 
__________  

  .٤٣٥ / ٢": فوات الوفيات " انظر تفصيل اخلرب يف ) ١(
  .ط(، ٣٤٤: ديوان ابن املعتز) ٢(

قوموا * هذا أبو القاسم يف نعشه : ، ورواية البيت فيه)١٩٦٩ - بريوت -الشركة اللبنانية للكتاب 
  .انظروا كيف تسري اجلبال وهو ضمن مقطوعة من ثالثة أبيات

، ومل جندمها يف املطبوع من ديوان ٤٣٤ / ٢: املعتز الكتيب يف فوات الوفياتوكذلك نسبهما البن ) ٣(
  .ابن املعتز السابق الذكر

طبع دار (، واملنصف يف شعر املتنيب البن وكيع ٨٦ - ٨٥: ومها منسوبان للعطوي يف أمايل الزجاجي
  .٩١): قسم الشعر املنسوب(، ومها يف جمموع شعره )قتيبة

مات رجل كان يقود اثين عشر ألف إنسان، : " ، هول، قال١١٢ / ١: القايلومها كذلك يف أمايل 
  ...".فلما محل على النعش صر على أعناق الرجال فقال رجل يف اجلنازة

  = (*)أبو عبد الرمحن حممد بن عطية، ولد ونشأ بالبصرة، مث انتقل إىل : والعطوي هو

)١٣/٤٩٨(  

  

 احلافظ، الثقة، شيخ احملدثني خبراسان، أبو علي، احلسني بن حممداالمام، ) ١] (خ * [  القباين - ٢٤٧
  .بن زياد النيسابوري

أخربنا العز بن الفراء، أخربنا االمام موفق الدين بن قدامة، أخربنا ابن البطي، أخربنا أبو الفضل بن 
عمرية، أخربنا أخربنا البهاء عبدالرمحن، وأخربنا إمساعيل بن : خريون، وقرأت على التاج عبد اخلالق

أخربنا أبو : أخربتنا فخر النساء شهدة، أخربنا حممد بن عبد السالم، قاال: حممد بن خلف بن راجح، قاال



بكر الربقاين، قرأت على أيب العباس بن محدان، حدثكم احلسني بن حممد بن زياد، حدثنا إسحاق بن 
  ا، عنمسعت ذر: منصور، حدثنا النضر بن مشيل، حدثنا شعبة، عن احلكم

أن رجال أتى : ابن عبدالرمحن بن أبزى، قال احلكم، وقد مسعت من ابن عبدالرمحن ابن أبزى، عن أبيه
  .إين أجنبت، فلم أجد املاء: عمر، فقال

  .ال تصل حىت تغتسل: قال
أما تذكر يا أمري املؤمنني إذ أنا وأنت يف سرية فأجنبنا، فلم جند ماء، فأما أنت، فلم تصل، : فقال عمار

  أما أنا،و
__________  

  ). ه٢٥٠(بغداد وأقام بسر من رأى، واختص بأمحد بن أيب دواد، وتويف قريبا من سنة = 
: ، تاريخ بغداد٣٧٧: ، معجم الشعراء٥٧٢ / ٢٢: ، االغاين٣٩٥: طبقات ابن املعتز: انظر ترمجته يف

١٣٧ / ٣.  
  ).٧٤ / ٢ - ١، ع ١ج (وقد مجع شعره ونشر يف جملة املورد 

، تذكرة ١٥٩ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٩٩ - ٢٩٨: خ: ، ذيب الكمال١٢ / ٣: لبابال* 
، ذيب ٨٣ / ٢: ، عرب املؤلف٥٤٦ - ٥٤٥ / ١: ، ميزان االعتدال٦٨٢ - ٦٨٠ / ٢: احلفاظ

، شذرات ٨٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٦: ، طبقات احلفاظ٣٦٩ - ٣٦٨ / ٢: التهذيب
  .٢٠١ / ٢: الذهب

  ".ذيب التهذيب : " زيادة من) ١(
 طريقته املألوفة يف سرد الترمجة هذه، فقد بدأ بذكر بعض أخباره، مث - رمحه اهللا -وقد خالف الذهيب، 

  .ذكر بعد ذلك مشاخيه وتالمذته، وختم ببقية تلك االخبار
(*)  

)١٣/٤٩٩(  

  

إمنا : " ك له، فقال ذكرت ذل- صلى اهللا عليه وسلم -فتمعكت يف التراب، فصليت، فلما أتينا النيب 
  .، وضرب بيديه إىل االرض، مث نفخ فيهما، ومسح ما وجهه وكفيه"كان يكفيك 

  .اتق اهللا يا عمار: فقال عمر
  . ال أحدث به أحدا- ملا جعل اهللا علي من حقك -إن شئت ! يا أمري املؤمنني : فقال

  .وذكره...ن احلكموقال النضر، عن شعبة، ع: من حديث شعبة، مث قال) ١(رواه البخاري 
  .فقد وصله احلسني أحد االثبات



" ، و "املسند " أحد أركان احلديث وحفاظ الدنيا، رحل، وأكثر السماع، وصنف : ذكره احلاكم، فقال
  .، ودونت يف الدنيا"الكىن " ، و "التاريخ " ، و "االبواب 

  .ولد سنة بضع عشرة ومئتني: قلت
ان، ومنصور بن أيب مزاحم، وعمرو بن زرارة، واحلسني بن إسحاق بن راهويه، وسهل بن عثم: ومسع

الضحاك، وسريج بن يونس، وأبا مصعب، وأبا معمر اهلذيل، وأبا بكر بن أيب شيبة، وإبراهيم بن املنذر 
احلزامي، وحممد بن عباد املكي، وعبيد اهللا بن عمر القواريري، وإبراهيم ابن حممد الشافعي، وطبقتهم 

  .والعراق، وتقدم يف هذا الشأنخبراسان واحلرمني 
حممد بن إمساعيل البخاري شيخه، وزكريا بن حممد ابن بكار، وأمحد بن حممد بن عبيدة، : حدث عنه

وأبو حامد بن الشرقي، وأبو الفضل حممد بن إبراهيم اهلامشي، وحيىي بن حممد العنربي، وحممد بن 
  .يعقوب الشيباين، وآخرون

__________  
  .باب التيمم للوجه والكفني:  يف التيمم٣٧٧، ٣٧٦ / ١) ١(

(*)  

)١٣/٥٠٠(  

  

فذكر حديثا، فقال ...حدثنا حسني، حدثنا أمحد بن منيع): ١" (صحيحه " قال البخاري يف الطب من 
  ).٢(هو القباين : أبو نصر الكالباذي واحلاكم
ن، ومل يكن وزانا، ومل كان لزياد جدي قبا: مسعت احلسني بن حممد يقول: وقال أمحد بن حممد بن عبيدة

يكن بنيسابور إذا ذاك كبري قبان، وكان الناس إذا أرادوا أن يزنوا شيئا، استعاروا قبان جدي، فشهر 
  بالقباين،

  ).٣(وكان محل القبان معه من بالد فارس إىل نيسابور 
 إقامته أمحد بن منيع منه، وكان مالزما للبخاري يف" مسند " كان أبو علي القباين قد مسع : قلت

  .بل هو احلسني بن حيىي بن جعفر البيكندي: بنيسابور، فهذا يرجح أنه هو، وقيل
  .دعلج السجزي: وممن روى عنه

__________  
حدثين احلسني، حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا مروان بن : باب الشفاء يف ثالث، ونصه: ١١٥ / ١٠) ١(

: الشفاء يف ثالث" عباس رضي اهللا عنهما شجاع، حدثنا سامل االفطس عن سعيد بن جبري، عن ابن 
  .رفع احلديث" شربة عسل، وشرطة حمجم، وكية نار، وأى أميت عن الكي 



كان يالزم البخاري : كذا هلم غري منسوب، وجزم مجاعة بأنه القباين، قال الكالباذي: قال احلافظ) ٢(
شيخه يف هذا احلديث، وقد ذكر ملا كان بنيسابور، وكان عنده مسند أمحد بن منيع مسعه منه بغري 

كتب عين حممد بن إمساعيل هذا : من طريق احلسني املذكور أنه روى حديثا، فقال" تارخيه " احلاكم يف 
  .احلديث، ورأيت يف كتاب بعض الطلبة قد مسعه منه عين

 فرواية وقد عاش احلسني القباين بعد البخاري ثالثا وثالثني سنة، وكان من أقران مسلم،: قال احلافظ
  .البخاري عنه من رواية االكابر عن االصاغر
بأن احلسني املذكور هو ابن حيىي بن جعفر " الفتح " وقد جزم احلاكم فيما نقله عنه احلافظ يف 

البيكندي، وقد أكثر البخاري الرواية عن أبيه حيىي بن جعفر، وهو من صغار شيوخه، واحلسني أصغر 
ليس يف البخاري عن احلسني سواء كان القباين أو البيكندي سوى هذا و: من البخاري بكثري قال احلافظ

  .احلديث
  .٦٨١ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر) ٣(

(*)  

)١٣/٥٠١(  

  

  .كان أبو علي جممع أهل احلديث عنده بعد مسلم بن احلجاج: قال أبو عبد اهللا بن االخرم
 البخاري حبديث عن سريج بن حدثت: مسعت احلسني القباين يقول: وقال حممد بن صاحل بن هانئ

  ).١(قد مسعه من البخاري، عين : يونس، فرأيت يف كتاب بعض الطلبة
هو والد أيب :  فقال- وسئل عن حممد بن قيس شيخ أيب معشر -مسعت أبا علي القباين : قال ابن االخرم

  .زكري
 اهللا بن عبد الوهاب، عبد: أبو الزعراء الكبري: مسعت احلسن بن يعقوب، مسعت القباين يقول: احلاكم

عمرو بن عامر، عن عمه أيب االحوص، وأبو الزعراء : عمرو بن عمرو، وقيل: وأبو الزعراء اجلشمي
  .كويف، يروي عنه ابن مهدي: حيىي ابن الوليد الطائي

حممد بن عبدوس : أبوالزعراء عبدالرمحن بن عبدوس املقرئ تلميذ الدوري، وخامسهم: ورابعهم: قلت
  .راج صاحب علي بن اجلعدبن كامل الس

  .تويف جدي احلسني بن حممد سنة تسع ومثانني ومئتني: مسعت عبد اهللا بن علي احلضرمي يقول: احلاكم
  .صلى عليه أبو عبد اهللا البوشنجي: وقيل

__________  
   (*)٦٨١ / ٢: تذكرة احلفاظ) ١(



)١٣/٥٠٢(  

  

  .رزم وحمدثها، رحال، حافظقاضي خوا) ١] (خ  * [  عبد اهللا بن أيب اخلوارزمي- ٢٤٨
أمحد بن يونس الريبوعي، وسعيد بن منصور، وسليمان بن عبدالرمحن، وإسحاق بن راهويه، وقتيبة : مسع

  .بن سعيد، وطبقتهم
  البخاري، وحممد بن علي الساين احلساين: حدث عنه

  .اخلوارزمي، وأبو العباس بن محدان احلريي، ومها من مشيخة الربقاين
أحاديث رواية وتعليقا، فإنه مر خبوارزم، فرتل " الضعفاء " اري عن ابن أيب يف كتاب وقد روى البخ

فذكر ...حدثنا عبد اهللا، حدثنا سليمان بن عبدالرمحن": الصحيح " على هذا الرجل، فقول البخاري يف 
  ).٣(، فهو عبد اهللا بن أيب )٢(حديثا 

__________  
  ".ذيب التهذيب : " زيادة من) ١(
، ٦٥٧ - ٦٥٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٢٩ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٦٦٣: خ: يب الكمالذ* 

  .١٩٠: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٦: ، طبقات احلفاظ١٣٩ / ٥: ذيب التهذيب
: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد اهللا بن العالء ابن زبر، قال: وموسى بن هارون، قاال: ومتامه) ٢(

كان بني أيب : مسعت أبا الدرداء يقول: حدثين أبو إدريس اخلوالين، قال: اهللا، قالحدثين بسر بن عبيد 
بكر وعمر حماورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر 

بو له، فلم يفعل حىت أغلق بابه يف وجهه، فأقبل أبو بكر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أ
وندم : قال" أما صاحبكم هذا، فقد غامر : " وحنن عنده، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الدرداء

عمر على ما كان منه، فأقبل حىت سلم وجلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقص على رسول اهللا 
وسلم وجعل أبو بكر وغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه : صلى اهللا عليه وسلم اخلرب، قال أبو الدرداء

هل أنتم تاركو يل : " واهللا يا رسول اهللا النا كنت أظلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول
كذبت، : يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا، فقلتم: صاحيب، هل أنتم تاركو يل صاحيب، إين قلت

  .صدقت: وقال أبو بكر
  ).واتقوه لعلكم تدون(باب :  سورة االعراف يف تفسري٢٢٨ / ٨أخرجه البخاري 

: أذكر أين قرأت شرحا هلذا احلديث قدميا مبجلة االزهر للشيخ طه الساكت، وقد جعل عنوانه: قلت
  .خصومة االكابر

  .وقد وفق هلذا العنوان أميا توفيق
  (*)= كذا وقع غري منسوب :  فقال٢٢٧، واملقدمة ٢٢٨ / ٨" الفتح " خالفة احلافظ يف ) ٣(



)١٣/٥٠٣(  

  

حدثنا عبد اهللا، حدثنا حيىي بن معني، حدثنا أمساعيل بن جمالد، عن بيان، عن وبرة، عن : وكذلك قوله
 وما معه إال مخسة أعبد، وامرأتان، - صلى اهللا عليه وسلم -رأيت رسول اهللا : " قال عمار: مهام، قال
  ).١" (وأبو بكر 

  .ليبل عبد اهللا هذا هو ابن محاد اآلم: وقيل
  .أنه ابن أيب: واالرجح عندي

، أخربنا ابن النقور، أخربنا )٢(أخربنا االرموي : وأخربنا االبرقوهي، أخربنا الفتح، وأمحد بن صرما، قاال
  .فذكره..احلريب، حدثنا أمحد الصويف، حدثنا حيىي

  .أعلمعاش ابن أيب حنوا من تسعني سنة، وبقي إىل حدود التسعني ومئتني، وإىل بعدها، واهللا 
__________  

حدثين عبد اهللا بن محاد، وبذلك : عند االكثر، ووقع عند ابن السكن، عن الفربري، عن البخاري= 
  .جزم الكالباذي وطائفة
هو من تالمذة : هو اآلملي باملد وضم اخلفيفة، يكىن أبا عبدالرمحن، قال االصيلي: وعبد اهللا بن محاد هذا

  .البخاري، وكان يورق بني يديه
  .باب إسالم أيب بكر:  يف املناقب١٢٩ / ٧أخرجه البخاري ) ١(

  .حدثين عبد اهللا بن حممد: وعبد اهللا شيخه قال ابن السكن يف روايته: قال احلافظ
  .فلم يصنع شيئا: فقال" املسندي " فتوهم أبو علي اجلياين أنه أراد 

حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا حيىي : ويف كالمه نظر فقد وقع يف تفسري التوبة): القائل ابن حجر(قلت 
هو ابن محاد اآلملي، وكذا : بن معني، لكن عمدة اجلباين هنا أن أبا نصر الكالباذي جزم بأن عبد اهللا هنا

وقع يف رواية أيب ذر اهلروي منسوبا، وهو عبد اهللا بن محاد، وهو من أقران البخاري، بل هو أصغر منه، 
  .، وهو أقدم من ابن معنيفلقد لقي البخاري حيىي بن معني

  .من بالد أذربيجان: نسبة إىل أرمية: االرموي، بضم االلف، وسكون الراء، وفتح امليم) ٢(
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/٥٠٤(  

  



 بن الفرج بن عبد الواحد احملدث، العامل، الثقة، أبو بكر، عبدالرمحن بن القاسم*  ابن الرواس - ٢٤٩
  .مشقاهلامشي الدمشقي، مسند وقته بد

أبا مسهر الغساين، وحيىي بن صاحل الوحاظي، وزهري بن عباد، وإبراهيم بن هشام بن حيىي الغساين، : مسع
  .وهشام بن عمار، وعبد اهللا ابن ذكوان، وخاله إبراهيم بن أيوب احلوراين، وطائفة

بن أيب العقب، أبو عبد اهللا بن مروان، وأبو بكر بن أيب دجانة، وأبو عمر ابن فضالة، وعلي : حدث عنه
  .وأبو أمحد بن عدي، ومجح بن القاسم، وأبو أمحد بن الناصح، والفضل بن جعفر املؤذن، وخلق

  ).١(مسعت من أيب مسهر وأنا ابن إحدى عشرة سنة : مسعت ابن الرواس يقول: قال مجح
ومئتني مل أظفر البن الرواس بوفاة، لكن رحلة ابن عدي كانت إىل الشام يف سنة سبع وتسعني : قلت

  .، وهو راوي نسخة أيب مسهر)٢(فأدركه 
  

 بن علي بن أسيد، اخلزاعي الشيخ، الصدوق، احملدث، أبو العباس، أمحد بن حممد* *  اخلزاعي - ٢٥٠
  .االصبهاين

__________  
  . أ٧٦ - ب ٧٥ / ١٠: خ: تاريخ ابن عساكر* 
  . أ٧٦ / ١٠: خ: تاريخ ابن عساكر) ١(
  ذكر أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسي أنه تويف: " ما نصهجاء يف املصدر السابق ) ٢(

  ".بعد سنة مثانني ومئتني 
  .١١٢، طبقات احملدثني بأصبهان ورقة ١٠٧ - ١٠٦ / ١: ذكر أخبار أصبهان* * 
(*)  

)١٣/٥٠٥(  

  

القعنيب، ومسلم بن إبراهيم، وقرة بن حبيب، وأيب الوليد الطيالسي، وأيب عمر احلوضي، : حدث عن
  .وعدة

القاضي، وأمحد العسال، وعبد الرمحن بن سياه، وأبو القاسم الطرباين، وأبو الشيخ بن : حدث عنه
  .حيان، وآخرون
  .هو ثقة مأمون، تويف يف صفر، سنة إحدى وتسعني ومئتني: قال أبو الشيخ

علي ، وعثمان بن عمر الضيب، وأمحد ابن سهل االهوازي، وحممد بن )١(أبو العباس ثعلب : وفيها مات
، وعلي بن احلسني )٣(، وأمحد بن إبراهيم بن كيسان الثقفي، وحممد بن إبراهيم البوشنجي )٢(الصائغ 



، وعبد الرمحن بن حممد )٥(، وعلي بن جبلة بن رسته، والقاضي حممد بن حممد اجلذوعي )٤(بن اجلنيد 
  ).٦(بن سلم الرازي 

  
 بن حفص بن عمر بن بكر، أمحد بن عمرو القطراين الشيخ، احملدث، املعمر، الثقة، أبو - ٢٥١

  .النعمان، القريعي البصري القطراين
__________  

  .أمحد بن حيىي الشيباين: هو) ١(
  ).١( رقم الترمجة ٥وسترد ترمجته يف اجلزء الرابع عشر من هذا الكتاب ص 

  ).٢٢١: (، برقم)٤٢٨: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢(
  ).٣٠٣: (، برقم)٥٨١: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٣(
  :، شذرات الذهب٨٩ / ٢: ، عرب الذهيب٦٧٢ - ٦٧١ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر) ٤(
٢٠٨ / ٢.  
  .٢١٢ / ٣: االنساب: انظر) ٥(

  .وهي مجع جذع: نسبة إىل اجلذوع: واجلذوعي، بضم اجليم والذال
  ) (*)٢٦٢: (، برقم)٥٣٠: (ستأيت ترمجته يف الصفحة) ٦(

)١٣/٥٠٦(  

  

عنيب، وعمرو بن مرزوق، وأبا الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب، وهدبة بن خالد، الق: مسع
  .وطبقتهم

  .أبو القاسم الطرباين، وقاضي مصر أبو الطاهر الذهلي، وآخرون: حدث عنه
  ".الثقات " وذكره ابن حبان يف ديوان 

  .تويف يف شوال سنة مخس وتسعني ومئتني
  

 ابن مام احلافظ، اود الرحال، أبو عبد الرمحن، زكريا بن حيىياال) ١] (س * [  خياط السنة - ٢٥٢
  .خبياط السنة: إياس بن سلمة السجزي، نزيل دمشق، ويعرف

  .ولد سنة مخس وتسعني ومئة
بشر بن الوليد، وشيبان بن فروخ، وقتيبة بن سعيد، وصفوان بن صاحل، وإسحاق بن راهويه، : ومسع

وإبراهيم بن يوسف البلخي، وهشام بن عمار وسويد بن سعيد، وحكيم بن سيف الرقي، وأبا مصعب، 



  .وخلقا كثريا
  .وكان واسع الرحلة، متبحرا يف احلديث

  النسائي فأكثر، وإسحاق املنجنيقي، وابن صاعد، وابن: روى عنه
__________  

  - ٤٣٤: خ:  ب، ذيب الكمال٢٢٠ - ب ٢١٩ / ٦: خ: تاريخ ابن عساكر* 
، ذيب ٧٩ / ٢: ، عرب املؤلف٦٥٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢٣٨ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٤٣٥

 / ٢: ، شذرات الذهب١٢٢: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٤: ، طبقات احلفاظ٣٣٤ / ٣: التهذيب
  .٣٨٦ - ٣٨٥ / ٥: ذيب بدران) ٢٨٧(، أخبار سنة ١٩٦

  .وإمنا لقب خبياط السنة، النه كان خييط أكفان أهل السنة
  ".ذيب التهذيب  " :زيادة من) ١(

(*)  

)١٣/٥٠٧(  

  

  .جوصا، وأبو علي بن هارون، وعلي بن أيب العقب، وحممد بن إبراهيم بن زوران، وأبو القاسم الطرباين
  .وثقة النسائي، وغريه

  .كان ثقة حافظا، حدثنا عنه أمحد وإسحاق ابنا إبراهيم بن احلداد: وقال احلافظ عبد الغين بن سعيد
  .سنة تسع ومثانني ومئتني، أرخه ابن زبر، وعاش أربعا وتسعني سنةمات خياط السنة 

حدثنا سعيد بن كثري، حدثنا إسحاق بن إبراهيم موىل مزينة، عن صفوان بن سليم، : قال: ومن غرائبه
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا ابن أيب ذئب، حدثنا عبد اهللا بن السائب، عن أبيه، عن جده

  ).١" (أخذ أحدكم متاع أخيه ال عبا وال جادا ال ي: " قال
  

 بن سعيد بن خراش، احلافظ، الناقد، البارع، أبو حممد، عبدالرمحن بن يوسف*  ابن خراش - ٢٥٣
  .املروزي مث البغدادي
__________  

  . أ وفيه تتمة٢٢٠ / ٦: خ: تاريخ ابن عساكر: احلديث يف) ١(
  باب من يأخذ الشئ على: يف االدب) ٥٠٠٣(، وأبو داود ٢٢١ / ٤وأخرجه أمحد 

باب ما جاء ال حيل ملسلم أن يروع مسلما من طرق عن ابن أيب : يف الفنت) ٢١٦٠(املزاح، والترمذي 
  .ذئب ذا االسناد، وهو إسناد صحيح



، تاريخ ابن ٢٨١ - ٢٨٠ / ١٠: ، تاريخ بغداد٢٣٦ / ٢):  ظاهرية-خ : (الكامل ابن عدي* 
، ٢٨٦ - ٦٨٤ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٦٤ / ٥:  أ، املنتظم١٣٨ - ب ١٣٦ / ١٠: خ: عساكر

 - ٤٤٤ / ٣: ، لسان امليزان٧١ - ٧٠ / ٢: ، عرب املؤلف٦٠١ - ٦٠٠ / ٢: مزان االعتدال
  .١٨٤ / ٢: ، شذرات الذهب٢٩٨ - ٢٩٧: ، طبقات احلفاظ٤٤٥

(*)  

)١٣/٥٠٨(  

  

، وأيب عمري بن النحاس الرملي، وأيب ، وعبد اجلبار بن العالء)١(خالد بن يوسف السميت : روى عن
، وعلي بن خشرم، )٣(هشام بن عبدامللك اليزين ) ٢(حفص الفالس، ونصر بن علي، وأيب التقي 

  .ويعقوب الدورقي، وطبقتهم
  .ابن عقدة، وبكر بن حممد الصرييف، وأبو سهل بن زياد، وآخرون: وعنه

  . مخس مرات- يعين احلديث -أن شربت بويل يف هذا الش: مسعته يقول: قال بكر بن حممد
  .ما رأيت أحدا أحفظ من ابن خراش: قال أبو نعيم بن عدي

  .قد ذكر بشئ من التشيع، وأرجو أنه ال يتعمد الكذب: وقال ابن عدي
هذا ال ينفق إال عندي : كان ابن خراش عندنا إذا كتب شيئا يف التشيع يقول: مسعت ابن عقدة يقول

  .وعندك
 محل ابن خراش إىل بندار عندنا جزءين صنفهما يف مثالب الشيخني، فأجازه بألفي :ومسعت عبدان يقول

  ).٤(درهم، بىن له ا حجرة ببغداد ليحدث فيها، فمات حني فرغ منها 
  .حرج ابن خراش مثالب الشيخني، وكان رافضيا: وقال أبو زرعة حممد بن يوسف احلافظ

__________  
  .نسبة إىل السمت واهليئة: مليمالسميت، بفتح السني، وسكون ا) ١(
  ).اللباب(
املعروف تنكري كنيته، وكذلك ذكره : "  ب، قال ابن ناصر الدين٩٧: خ": توضيح املنتبه " يف ) ٢(

وكناه " الكاشف " عبد الغين بن سعيد، واالمري، وعبد الغين املقدسي، واجلمهور، والذهيب املؤلف يف 
  .٣١٢: ص" معجم النبل " م بن عساكر يف أبا التقي، احلافظ أبو القاس: معرفا

  .وهو بطن من محري: نسبة إىل ذي يزن: اليزين) ٣(
  ).اللباب: انظر(



  .٢٣٦ / ٢:  ظاهرية-خ : الكامل البن عدي) ٤(
(*)  

)١٣/٥٠٩(  

  

باطل، : ، فقال)١" (ما تركنا صدقة : " قلت البن خراش حديث: مسعت عبدان يقول: وقال ابن عدي
  ).٢(وس أم مالك بن أ

  ).٣(وقد حدث مبراسيل وصلها، ومواقيف رفعها : قال عبدان
  .هذا معثر خمذول، كان علمه وباال، وسعيه ضالال، نعوذ باهللا من الشقاء: قلت

  .مات يف رمضان سنة ثالث ومثانني ومئتني: قال ابن املنادي
  

  ،ياالمام، احلافظ، اود، البارع، حمدث العراق، أبو عل*  املعمري - ٢٥٤
__________  

باب حديث بين النضري، و :  يف املغازي٢٥٧ / ٧ يف فرض اخلمس، و ١٤١ / ٦أخرجه البخاري ) ١(
" ، ومسلم "ال نورث ما تركنا صدقة : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  يف الفرائض٥٠٤ / ١٢

، ١٣٧، ١٣٦ / ٧، والنسائي )٢٩٦٤(و ) ٢٩٦٣(باب حكم الفئ، وأبو داود : يف اجلهاد) ١٧٥٧
  و) ٢(و ) ١" (مسند أيب بكر " ، وأبو بكر املروزي يف )١٦١٠(والترمذي 

  .٢٩٨ / ٦، والبيهقي )٩٧٧٢" (املصنف " ، وعبد الرزاق يف )٣(
، ومالك بن أوس ثقة عند اجلميع، وقد رواه ٢٣٦ / ٢:  ظاهرية-خ : الكامل البن عدي: انظر) ٢(

  .بري، وعبد الرمحن بن عوفعن عمر، وعثمان، وسعد، وطلحة، والز
، ٥ / ١٢، والبخاري ٩٩٣ / ٢وقد رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيضا أبو هريرة عند مالك 

، وأبو الطفيل ٩٩٣ / ٢، ومالك )١٧٥٨(، ومسلم ٦٣ / ٧وعائشة عند البخاري ) ١٧٦٠(ومسلم 
  ).٢٩٧٣(عند أيب داود 

  .املصدر السابق) ٣(
 / ٦:  ب، املنتظم٢٤٤ - ب ٢٤٢ / ٤: خ: ، تاريخ ابن عساكر٣٧٢ - ٣٦٩ / ٧: تاريخ بغداد* 

 / ١: ، ميزان االعتدال٦٦٨ - ٦٦٧ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢٣٧ - ٢٣٦ / ٣: ، اللباب٧٩ - ٧٨
، ٢٢٥ - ٢٢١ / ٢: ، لسان امليزان١٠٦ / ١١: ، البداية والنهاية١٠١ / ٢: ، عرب املؤلف٥٠٤

  .٢٠٢ - ٢٠١ / ٤: ، ذيب بدران٢١٨ / ٢: ذهب، شذرات ال٢٩١ - ٢٩٠: طبقات احلفاظ
نسبة إىل معمر بن راشد، ونسب إليه النه عين : واملعمري، بفتح امليم، وسكون العني، وفتح امليم الثانية



  .النه ابن بنت سفيان بن أيب سفيان املعمري: جبمع حديثه، وقيل
(*)  

)١٣/٥١٠(  

  

  .احلسن بن علي بن شبيب البغدادي املعمري
  .يف حدود سنة عشر ومئتنيولد 
شيبان بن فروخ، وأبا نصر التمار، وعلي بن املديين، وخلف بن هشام، وهدبة بن خالد، وسعيد : مسع

بن عبد اجلبار، وسويد بن سعيد، وجبارة بن املغلس، وعيسى بن زغبة، ودحيما، وطبقتهم بالشام ومصر 
  .والعراق، ومجع وصنف وتقدم

أبو سهل بن زياد، وأمحد بن كامل القاضي، وابن قانع، وأمحد بن عيسى أبو بكر النجاد، و: حدث عنه
  .التمار، وحممد بن أمحد املفيد، وأبو القاسم الطرباين، وخلق

كان من أوعية العلم، يذكر بالفهم، ويوصف باحلفظ، ويف حديثه غرائب وأشياء ): ١(قال اخلطيب 
  .ينفرد ا

ن هارون، وكانت العداوة بينهما، وكان أنكر عليه صدوق حافظ، جرحه موسى ب: قال الدارقطين
  ).٢(أحاديث أخرج أصوله ا، مث إنه ترك روايتها 

  ).٣(ما رأيت صاحب حديث يف الدنيا مثل املعمري : وقال عبدان االهوازي
استخرت اهللا سنتني حىت تكلمت يف املعمري، وذلك أين كتبت معه عن : وقال موسى بن هارون

  قنا، فلما رأيت تلكالشيوخ، وما افتر
__________  

  .املصدر السابق) ٢ (٣٧٠ / ٧: تاريخ بغداد) ١(
  .٣٧١ / ٧: املصدر السابق) ٣(

(*)  

)١٣/٥١١(  

  

  ).١(من أين أتى ا : االحاديث، قلت
  .، عنه)٢(رواها أبو عمرو بن محدان، عن أيب طاهر اجلنابذي 

 االنتخاب، فإذا مر حديث غريب، قصدت الشيخ كنت أتوىل هلم: كان املعمري يقول: مث قال اجلنابذي



  ).٣(وحدي، فسألته عنه 
  .فعوقب بنقيض قصده، ومل ينتفع بتلك الغرائب، بل جرت إليه شرا، فقبح اهللا الشره: قلت

ال يتعمد الكذب، ولكن أحسب أنه صحب : سألت عبد اهللا بن أمحد عن املعمري، فقال: قال ابن عقدة
  ).٤ (-سيل  يعين املرا-قوما يوصلون 

كنت ببغداد ملا أنكر موسى بن هارون على : مسعت احلافظ أبا بكر بن أيب دارم يقول: قال احلاكم
القاضي ) ٦(أمرهم إىل يوسف القاضي، بعد أن كان إمساعيل ) ٥(املعمري تلك االحاديث، وأى 

إخراج االصول هذه أحاديث شاذة عن شيوخ ثقات، ال بد من : توسط بينهما، فقال موسى بن هارون
  .ا

قد عرف من عاديت أين كنت إذا رأيت حديثا غريبا عند شيخ ثقة ال أعلم عليه، إمنا : فقال املعمري
  ).٧(كنت أقرأ من كتاب الشيخ وأحفظه، فال سبيل إىل إخراج االصول ا 

__________  
  .املصدر السابق) ١(
قرية بنواحي : جونابذ: بذ، ويقال هلا بالعربيةكونا: نسبة إىل: اجلنابذي، بضم اجليم، وبكسر الباء) ٢(

  .نيسابور
  ).اللباب(
  .املصدر السابق) ٤ (٣٧١ / ٧: تاريخ بغداد) ٣(
  ".وانتهى : " تاريخ ابن عساكر: يف) ٥(
  ".ابن إسحاق : " زاد ابن عساكر هنا) ٦(
  (*) ب ٢٤٣ / ٤: خ: تاريخ ابن عساكر) ٧(

)١٣/٥١٢(  

  

وسبعني حديثا، ذكر أنه مل يشركه فيها أحد، ) ١(داد حينئذ، فأخرج نيفا كنت ببغ: قال علي بن محشاذ
حزب للمعمري، وحزب ملوسى، فكان من حجة : حزبني) ٢(ورفض املعمري جملسه، فصار الناس 

  .، مل أنسخها)٣(أن هذه أحاديث حفظتها عن الشيوخ : املعمري
  مث اتفقوا

  ).٤(بأمجعهم على عدالة املعمري، وتقدمه 
إنه مل ير : كان املعمري كثري احلديث، صاحب حديث حبقه، كما قال عبدان: بو أمحد بن عديقال أ

شئ موجود يف البغداديني خاصة، ) ٥(هذا : مثله، وما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد يف متون، قال



  ).٦(ويف حديث ثقام، وام يرفعون املوقوف، ويصلون املرسل، ويزيدون يف االسناد 
ست اخلصال هذه، ومبثلها ينحط الثقة عن رتبة االحتجاج به، فلو وقف احملدث املرفوع، أو بئ: قلت

  .أنقص من احلديث وال تزد فيه: أرسل املتصل، لساغ له، كما قيل
الحدى عشرة ليلة بقيت من احملرم، سنة مخس ) ٧(مات أبو علي املعمري : قال أمحد بن كامل القاضي

  ).٨(وتسعني ومئتني 
__________  

كنت ببغداد ملا وقع بني احلسن بن علي بن شبيب املعمري، وموسى بن هارون : " تاريخ دمشق: يف) ١(
  ...".ما وقع فأخرج عليه أبوعمران نيفا

  ...".الغرباء وأهل بغداد: "...زاد ابن عساكر هنا) ٢(
  ...".وقت السماع، و: "...وزاد هنا أيضا) ٣(
وعلى زيادة معرفته أيب عمران، وأنه ملا : "...ب، وتتمة اخلرب فيه ٢٤٤ / ٤: خ: تاريخ ابن عساكر) ٤(

  ".رأى أحاديث شاذة مل يتبعها إال أن يتثبتها ويبحث عنها 
  ...".وزاد يف املتون، فإن هذا: " ٣٧١ / ٧": تاريخ بغداد " يف ) ٥(
  .٣٧٢ - ٣٧١ / ٧: تاريخ بغداد) ٦(
  ". ابن عساكر تاريخ" زيادة من ..." يف ليلة اجلمعة) "...٧(
  (*) ب ٢٤٤ / ٤: خ: تاريخ ابن عساكر) ٨(

)١٣/٥١٣(  

  

  .وكان يف احلديث ومجعه وتصنيفه إماما ربانيا، وقد شد أسنانه بالذهب، ومل يغري شيبه: قال
  .عاش اثنتني ومثانني سنة: وقيل

 احلسن بنت ، وشهر باملعمري النه ابن أم)١(وقد كان ناب يف القضاء عن الربيت بالقصر وأعماهلا 
سفيان بن الشيخ أيب سفيان حممد بن محيد املعمري، وكان أبو سفيان ارحتل إىل اليمن إىل معمر، فلذا 

  .املعمري: قيل له
  ).٢(واهللا أعلم 

حبلب، أخربنا عبد اللطيف بن يوسف، أخربنا عبد احلق بن يوسف، أخربنا ) ٣(أخربنا أبو سعيد الثغري 
سن احلمامي، أخربنا ابن قانع، حدثنا احلسن بن علي املعمري، حدثنا هشام علي بن حممد، أخربنا أبو احل

ابن عمار، حدثنا عمرو بن واقد، عن موسى بن يسار، عن مكحول، عن جنادة بن أيب أمية، عن حبيب 
  ).٤" (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل السلب للقاتل : " بن مسلمة



__________  
: ، وذيب بدران٧٩ / ٦: ، ويف املنتظم١٠٦ / ١١": البداية والنهاية " كذا االصل، ومثله يف ) ١(
  ".على البصرة وأعماهلا : " ٢٠٢ / ٤
  . ب٢٤٤ / ٤: خ: تاريخ ابن عساكر: انظر) ٢(
  .٥٥: ق: خ: الذهيب" مشيخة " ترمجته يف ) ٣(
من " الكبري "  إسناده على انقطاعه ضعيف جدا، فإن عمرو بن واقد متروك، وأخرجه الطرباين يف) ٤(

، ونسبه للطرباين ٣٣١ / ٥" امع " ثالثة طرق عن هشام بن عمار ذا االسناد، وأورده اهليثمي يف 
وأعله بعمرو بن واقد، وقد ثبت منت احلديث من حديث أيب قتادة بن ربعي " االوسط " و " الكبري " يف 

، )١٧٥١( يف املغازي، ومسلم ٢٩/  ٨، وعنه البخاري ٤٥٥، ٤٥٤ / ٢" املوطأ " أخرجه مالك يف 
  ".من قتل قتيال له عليه بينة، فله سلبه : " بلفظ) ١٥٦٢(، والترمذي )٢٧١٧(وأبو داود 

(*)  

)١٣/٥١٤(  

  

  . بن حبر النيسابورياحلافظ، االمام، املتقن، أبو العباس، أمحد بن سهل*  ابن سهل - ٢٥٥
رشيد، وعبد اهللا بن معاوية اجلمحي، والقواريري، أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن : مسع

  .وهشام بن عمار، وحرملة، وطبقتهم
  .وله رحلة واسعة، ومعرفة جيدة

  .أبو حامد بن الشرقي، وأبو عبد اهللا بن االخرم، وأبو عمرو احلريي: حدث عنه
  .لشامينيليس يف مشايخ بلدنا من أقرانه أكثر مساعا بالشام منه، وهو جمود يف ا: قال احلاكم

دخلت على أمحد بن حنبل يف احملنة، : مسعت أمحد بن سهل يقول: ومسعت حممد بن يعقوب احلافظ يقول
  .كان وكيع إمام املسلمني يف وقته، وكان ابن يعقوب يعتمد أمحد بن سهل أي اعتماد: فسمعته يقول

  .يقع حديثه يف تصانيف البيهقي: قلت
  . رمحه اهللاوتويف يف سنة اثنتني ومثانني ومئتني،

  .علي بن محشاذ، وحممد بن صاحل بن هانئ: ومن الرواة عن ابن سهل
  ) ".١(تاريخ دمشق " وله ترمجة يف 

__________  
  .٢٩٦: طبقات احلفاظ* 



ذيب " مل جندها يف النسخة املوجودة بدار الكتب الظاهرية يف دمشق، وكذلك ليست موجودة يف ) ١(
  (*)قود منه ، ولعلها يف القسم املف"بدران 

)١٣/٥١٥(  

  

 بن سهل االنصاري، البغدادي مث االمام، احملدث الكبري، أبو بكر، حممد بن علي*  ابن سهل - ٢٥٦
  .املروزي

  .ولد سنة مئتني
عمرو بن مرزوق،، وأيب عمر احلوضي، وحيىي بن حيىي، وعلي بن احلسن بن شقيق، : حدث عن

  .ومسدد، وعلي بن اجلعد، وقتيبة
  .بن سعيد وحممد بن يوسف البخاريان، وابن عدي، واالمساعيليأمحد : وعنه

  .وكان إماما يف التفسري
  .أرجو أنه ال بأس به: لينه ابن عدي، مث قال

  .تويف سنة ثالث وتسعني ومئتني: قيل
  

االمام، احلافظ، الناقد، حمدث :  بن هاللابن حممد بن حنبل) ١] (س * * [  عبد اهللا بن أمحد - ٢٥٧
  .بو عبد الرمحن ابن شيخ العصر أيب عبد اهللا الذهلي الشيباين املروزي، مث البغداديبغداد، أ

__________  
  .٢٩٥ / ٥: ، لسان امليزان٦٥٢ / ٣: ميزان االعتدال* 

، ١٧٠ - ١٦٩: ، طبقات الفقهاء٣٧٦ - ٣٧٥ / ٩: ، تاريخ بغداد٧ / ٥: اجلرح والتعديل* * 
، ذيب "باب التنب : " ، معجم البلدان٤٠ - ٣٩ / ٦: تظم، املن١٨٨ - ١٨٠ / ١: طبقات احلنابلة

، ٦٦٦ - ٦٦٥ / ٢: ، تذكرة احلافظ١٣٠ - ١٢٩ / ٢: خ: ، تذهيب التهذيب٦٦٤: خ: الكمال
، ٤٠٨ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٩٧ - ٩٦ / ١١: ، البداية والنهاية٨٦ / ٢: عرب املؤلف

  - ١٤١ / ٥: ذيب التهذيب
  .٢٠٤ - ٢٠٣ / ٢: ، شذرات الذهب١٩٠: هيب الكمال، خالصة تذ١٤٣

  : (*)ذيب التهذيب: زيادة من) ١(

)١٣/٥١٦(  

  



  .ولد سنة ثالث عشرة ومئتني، فكان أصغر من أخيه صاحل بن أمحد قاضي االصبهانيني
، وعن حيىي بن عبدويه صاحب شعبة، "الزهد " كله، و " املسند " روى عن أبيه شيئا كثريا، من مجلته 

شبان بن فروخ، وحوثرة بن : يف مسألة القرآن، وعن) ١(وامتنع من االخذ عن علي بن اجلعد لوقفه 
أشرس، وسويد بن سعيد، وحيىي بن معني، وحممد بن الصباح الدواليب، واهليثم ابن خارجة، وعبد 

امي، وعبيد اهللا االعلى بن محاد، وأيب الربيع الزهراين، وأيب بكر بن أيب شيبة، وإبراهيم بن احلجاج الس
القواريري، وحممد بن أيب بكر املقدمي، وحممد بن جعفر الوركاين، وأمحد بن حممد بن أيوب، وأمحد بن 

إبراهيم املوصلي، وإسحاق بن موسى اخلطمي، وأيب معمر إمساعيل بن إبراهيم اهلذيل، وإمساعيل بن عبيد 
بزار، وداود بن رشيد، وداود بن عمرو بن أيب كرمية، واحلكم بن موسى القنطري، وخلف بن هشام ال

الضيب، وروح بن عبداملؤمن، وأيب خيثمة، وسريج بن يونس، وعباد بن يعقوب، وعبد اهللا بن عون 
اخلراز، وعبيد اهللا بن معاذ، وكامل بن طلحة، وحممد بن أبان الواسطي، وحممد بن أبان البلخي، وحممد 

 وحممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب، ومنصور بن أيب بن عباد املكي، وحممد بن عبد اهللا بن عمار،
  .مزاحم، ووهب بن بقية، وخلق كثري

  والبغوي، وابن صاعد،" سننه " النسائي حديثني يف : حدث عنه
  وأبو عوانة االسفراييين، واخلضر بن املثىن الكندي، وأبو بكر بن زياد،

__________  
  .وهذا من تشدداته اليت ورثها عن أبيه) ١(

(*)  

)١٣/٥١٧(  

  

، وأبو بكر النجاد، وسليمان )١(وحممد بن خملد، واحملاملي، ودعلج، وإسحاق بن أمحد الكاذي 
الطرباين، وأبو علي بن الصواف، وأبو أمحد العسال، وقاسم بن أصبغ، وأمحد بن كامل، وأبو بكر 

  .الشافعي، وأبو بكر القطيعي، وخلق كثري
كنت يوما عند أمحد بن حنبل، فدخل ابنه : عت عباسا الدوري يقولمس: قال إبراهيم بن حممد بن بشري

  ).٢(إن أبا عبدالرمحن قد وعى علما كثريا ! يا عباس : عبد اهللا، فقال يل أمحد
أمحد الدورقي، وأمحد بن أيوب بن راشد، وأمحد ابن بديل، وأمحد بن جناب، وأمحد بن : ومن شيوخه

راش، وأمحد بن خالد اخلالل، وأمحد بن سعيد الدارمي، احلسن بن جنيدب، وأمحد بن احلسن بن خ
وأمحد بن محيد، وأمحد بن حامت، وأمحد بن عبدة البصري، وأمحد بن عمر الوكيعي، وابن عيسى 

التستري، وأمحد بن حممد بن املغرية، احلمصي، وأمحد بن حممد بن حيىي القطان، وإبراهيم بن احلسن 



، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وإبراهيم ابن عبد اهللا بن بشار واسطي، الباهلي، وإبراهيم بن زياد سبالن
وإبراهيم بن نصر، وهو ابن أيب الليث، وإسحاق بن إمساعيل الطالقاين، وإسحاق الكوسج، وإمساعيل بن 

إبراهيم الترمجاين، وأبو معمر اهلذيل، وإمساعيل بن عبيد بن أيب كرمية، وإمساعيل بن حممد املعقب، 
عل بن مهدي، وإمساعيل بن موسى، ومحيد، وجعفر بن حممد بن فضيل، وجعفر بن مهران بن وإمساي

  السباك،
وجعفر بن أيب هريرة، وحجاج بن الشاعر، واحلسن بن قزعة، واحلسن بن أيب الربيع، وحوثرة بن 

   لقي عبد-أشرس، وأبو مسلم اخلليل بن سلم 
__________  

  .بغدادنسبة إىل كاذة، من قرى : الكاذي) ١(
  .٣٧٦ / ٩: تاريخ بغداد) ٢) (اللباب(

(*)  

)١٣/٥١٨(  

  

 وخالد بن أسلم، وروح بن عبداملؤمن، وزكريا بن حيىي زمحويه، وزكريا بن حيىي الرقاشي، -الوارث 
وزياد بن أيوب، وسعيد بن أيب الربيع السمان، وسعيد بن حممد اجلرمي، وسعيد بن حيىي االموي، 

ن بن أيوب صاحب البصري، وأبو الربيع الزهراين، وسليمان ابن حممد وسفيان بن وكيع، وسليما
املبارك، وشجاع بن خملد، وصاحل بن عبد اهللا الترمذي، والصلت بن مسعود، وعاصم بن عمر املقدمي، 
وعباس العنربي، وعباس الدوري، والعباس بن الوليد النرسي، وعبد اهللا بن أيب زياد، وعبد اهللا بن سامل 

 وعبد اهللا بن سعد الزهري، وعبد اهللا بن صندل، عن الفضيل بن عياض، وعبد اهللا بن عامر بن املفلوج،
زرارة، وعبد اهللا مشكدانة، وعبد اهللا بن عمران الرازي، وعبد الواحد بن غياث، والقواريري، وعثمان 

علي بن بن أيب شيبة، وعقبة بن مكرم العمي، وعلي بن إشكاب، وأبو الشعثاء علي ابن احلسن، و
حكيم، وعلي بن مسلم، وعمران بن بكار احلمصي، وعمرو الفالس، وعمرو الناقد، وعيسى بن سامل، 
وأبو كامل الفضيل اجلحدري، وفطر بن محاد، وقاسم بن دينار، وقتيبة بن سعيد كتابة، وقطن بن نسري، 

إسحاق املسييب، وبندار، وكثري بن حيىي احلنفي، وليث بن خالد البلخي، وأبو بكر الصاغاين، وحممد بن 
  وحممد بن أيب بكر املقدمي، وحممد بن بكار موىل بين هاشم، وحممد بن متيم

النهشلي، وحممد بن ثعلبة بن سواء، وحممد بن حسان السميت، وحممد ابن إشكاب، وحممد لوين، وحممد 
خرمي، وحممد بن عبد  وحممد بن عبد اهللا امل- جار هلم يكىن أبا بكر -بن صدران، وحممد بن عبد اهللا 

  ، وحممد بن عبدالرحيم صاعقة،)١(اهللا بن منري، وحممد بن عبد اهللا الرزي 



__________  
  .االرزي، أيضا: نسبة إىل الرز، ويقال له: الرزي، بضم الراء، وتشديد الزاي) ١(
  ).اللباب(

(*)  

)١٣/٥١٩(  

  

ثمان العثماين، وحممد بن علي بن احلسن وحممد بن عبيد بن حسان، وحممد بن عبيد احملاريب، وحممد بن ع
بن شقيق، وحممد بن عمرو الباهلي، وأبو كريب حممد بن العالء، وحممد بن أيب غالب، وحممد بن املثىن، 
وحممد بن املنهال أخو حجاج، وحممد بن حيىي بن سعيد القطان، وحممد بن حيىي بن أيب مسينة، وحممد بن 

 وحمرز بن عون، وخملد بن احلسن، -معتمرا :  مسع- اهليثم يزيد العجلي، وحممد بن يعقوب أبو
ومصعب الزبريي، ومعاوية بن عبد اهللا بن معاوية الزبريي، عن سالم أيب املنذر، ونصر بن علي، ونوح 

بن عبداالعلى، ) ١(بن حبيب، وهارون بن معروف، وهدبة بن خالد، وهدية بن عبد الوهاب، وهرمي 
لخي، وحيىي بن داود الواسطي، وحيىي بن عثمان احلريب، ويعقوب بن إمساعيل وهناد، وحيىي بن أيوب الب

بن محاد بن زيد، ويوسف بن يعقوب الصفار، وأبو عبد اهللا البصري العنربي، كأنه حممد بن عبدالرمحن، 
  .وأبو عبيدة بن الفضيل، وأبو موسى اهلروي إسحاق بن إبراهيم

  .، سوى بعض االمحدينأبيه" مسند " وسائر هؤالء حدث عنهم يف 
  وجدت على ظهر كتاب رواه أبو احلسني: قال أبو يعلى بن الفراء

ابين عبد : قال يل أمحد بن حنبل: بلغين عن أيب زرعة أنه قال: السوسنجردي، عن إمساعيل اخلطيب، قال
  ).٢(اهللا حمظوظ من علم احلديث، اخلطيب يشك، ال يكاد يذاكرين إال مبا ال أحفظ 

قال أيب، فقد مسعته مرتني : كل شئ أقول: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل: ي بن الصوافقال أبو عل
  ).٣(وثالثة، وأقله مرة 
__________  

  .وفروعه" التهذيب " ، والتصحيح من "هرمية : " يف االصل) ١(
  .املصدر السابق) ٣ (٣٧٦ / ٩: تاريخ بغداد) ٢(

(*)  

)١٣/٥٢٠(  

  



  ).١(عبد اهللا مبسائل أبيه، وبعلل احلديث كتب إيل : قال ابن أيب حامت
مل يكن يف الدنيا أحد أروى عن أبيه من عبد اهللا بن أمحد، : وقال أبو احلسني أمحد بن جعفر بن املنادي

، وهو مئة ألف وعشرون ألفا، مسع منه مثانني "التفسري " ، وهو ثالثون ألفا، و "املسند " النه مسع منه 
املقدم " ، و "حديث شعبة " ، و "التاريخ " و " الناسخ واملنسوخ " ، ومسع )٢(ألفا، والباقي وجادة 

، وغري ذلك من "الصغري " و " املناسك الكبري " ، و "جوابات القرآن " ، و "واملؤخر يف كتاب اهللا 
  .التصانيف، وحديث الشيوخ

المساء والكىن، واملواظبة وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له مبعرفة الرجال وعلل احلديث، وا: قال
على طلب احلديث يف العراق وغريها، ويذكرون عن أسالفهم االقرار له بذلك، حىت إن بعضهم أسرف 

  ).٣(يف تقريطه إياه باملعرفة، وزيادة السماع للحديث على أبيه 
__________  

  .٧ / ٥: اجلرح والتعديل) ١(
  ها، سواء لقيه أو مسع منه، أو ملأن جيد طالب العلم أحاديث خبط راوي: الوجادة) ٢(

يلقه ومل يسمع منه، أو أن جيد أحاديث يف كتب ملؤلفني معروفني، وال جيوز له أن يرويها عن أصحاا، 
  .قال فالن، أو حنو ذلك: وجدت خبط فالن، إذا عرف اخلط ووثق منه، أو يقول: بل يقول

  .وجدت خبط أيب يف كتابه:  اهللا، يقول فيهاأمحد شئ كثري من ذلك، نقلها عنه ابنه عبد" مسند " ويف 
يثق بأن هذا اخلرب : وجزم غري واحد من احملققني بوجوب العمل بالوجادة عند حصول الثقة مبا جيده، أي

أو احلديث خبط الشيخ الذي يعرفه، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إىل مؤلفه، وال بد 
  .ملؤلف ثقة مأمونا، وأن يكون إسناد اخلرب صحيحا حىت جيب العمل بهبعد ذلك من اشتراط أن يكون ا

والوجادة اجليدة، املستوفية للشروط السابقة، ال تقل يف الثقة عن االجازة بأنواعها، والكتب االصول 
االمات يف السنة وغريها، تواترت روايتها إىل مؤلفيها بالوجادة وخمتلف االصول اخلطية العتيقة املوثوق 

ا.  
  .١٤٣ - ١٤٢ / ٥: انظر ذيب التهذيب) ٣(

(*)  

)١٣/٥٢١(  

  

الكبري المحد على ألسنة الطلبة، وعمدم حكاية ابن املنادي هذه، " التفسري " ما زلنا نسمع ذا : قلت
وهو كبري قد مسع من جده وعباس الدوري، ومن عبد اهللا بن أمحد، لكن ما رأينا أحدا أخربنا عن وجود 

، وال بعضه وال كراسة منه، ولو كان له وجود، أو لشئ منه لنسخوه، والعتىن بذلك "سري التف" هذا 



طلبة العلم، وحلصلوا ذلك، ولنقل إلينا، والشتهر، ولتنافس أعيان البغداديني يف حتصيله، ولنقل منه ابن 
ري مئة ألف  يقتضي أن يكون عند االمام أمحد يف التفس- واهللا -جرير فمن بعده يف تفاسريهم، وال 

  ،"مسنده " وعشرون ألف حديث، فإن هذا يكون يف قدر 
بل أكثر بالضعف، مث االمام أمحد لو مجع شيئا يف ذلك، لكان يكون منقحا مهذبا عن املشاهري، فيصغر 

  .لذلك حجمه، ولكان يكون حنوا من عشرة آالف حديث باجلهد، بل أقل
له مل يصنفه هو، وال رتبه، وال اعتىن " املسند  " مث االمام أمحد كان ال يرى التصنيف، وهذا كتاب

أن ضع هذا يف مسند فالن، وهذا يف مسند فالن، : بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نسخا وأجزاءا، ويأمره
ال وجود له، وأنا أعتقد أنه مل يكن، فبغداد مل تزل دار اخللفاء، وقبة االسالم، ودار " التفسري " وهذا 

نن ومل يزل أمحد فيها معظما يف سائر االعصار، وله تالمذة كبار، وأصحاب احلديث، وحملة الس
، وجرت ا من الدماء سيول، وقد )١(أصحاب، وهلم جرا إىل باالمس، حني استباحها جيش املغول 

ابن جرير، وتزاحم على حتصيله العلماء، وسارت به الركبان، ومل نعرف مثله يف " تفسري " اشتهر ببغداد 
وال ألف قبله أكرب منه، وهو يف عشرين جملدة، وما حيتمل أن يكون عشرين ألف حديث، بل لعله معناه، 

  .مخسة عشر ألف إسناد، فخذه، فعده إن شئت
__________  

  ). ه٦٥٦(كان سقوط بغداد أمام املغول بقيادة هوالكو، سنة ) ١(
  .ملستنصر منصور بن حممداملستعصم باهللا، عبد اهللا بن ا: وكان آخر اخللفاء العباسيني فيها

(*)  

)١٣/٥٢٢(  

  

" نبل عبد اهللا بن أمحد بأبيه، وله يف نفسه حمل يف العلم، أحيا علم أبيه من : قال أبو أمحد بن عدي
الذي قرأه عليه أبوه خصوصا قبل أن يقرأه على غريه، ومما سأل أباه عن رواة احلديث، فأخربه " مسنده 

  .عن أحد، إال من أمره أبوه أن يكتب عنهبه ما مل يسأله غريه، ومل يكتب 
  .عبد اهللا بن أمحد جهبذ ابن جهبذ: قال بدر بن أيب بدر البغدادي

  .كان ثقة ثبتا فهما): ١(وقال اخلطيب 
  ).٢(ولد سنة ثالث عشرة، ومات سنة تسعني ومئتني : قال أبو علي بن الصواف

  .عاش يف عمر أبيه سبعا وسبعني سنة: قلت
مات يوم االحد، ودفن يف آخر النهار لتسع ليال بقني من مجادى اآلخرة، سنة : طيبقال إمساعيل اخل

، وكان اجلمع كثريا فوق )٣(تسعني، وصلى عليه ابن أخيه زهري بن صاحل، ودفن يف مقابر باب التنب 



  .املقدار
 جوار نيب أحب بلغين أن هناك قرب نيب، والن أكون يف: إن عبد اهللا أمرهم أن يدفنوه هناك، وقال: وقيل

  ).٤(إيل أن أكون يف جوار أيب 
  ".اجلمل : " ، يف جملد، وله كتاب"الرد عى اجلهمية : " ولعبد اهللا كتاب

__________  
  .٣٧٥ / ٩: تاريخ بغداد) ١(
  .٣٧٦ / ٩: املصدر السابق) ٢(
  .حملة كبرية كانت ببغداد على اخلندق بإزاء قطيعة أم جعفر: باب التنب) ٣(

: انظر) ٤.." (وا قرب عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، رضي اهللا عنه، دفن هناك بوصية منه " :قال ياقوت
  ".باب التنب : " معجم البلدان

(*)  

)١٣/٥٢٣(  

  

وكان صينا دينا صادقا، صاحب حديث واتباع وبصر بالرجال، مل يدخل يف غري احلديث، وله زيادات 
وال سهله، فهو حمتاج " املسند " وخه، ومل حيرر ترتيب والده واضحة عن عوايل شي" مسند " كثرية يف 

إىل عمل وترتيب، رواه عنه مجاعة، ومسع أبو نعيم احلافظ كثريا منه من أيب علي بن الصواف، وعامته 
من أيب بكر القطيعي، وحدث القطيعي مرات، وقرأه عليه أبو عبد اهللا احلاكم، وغريه، ومل يكن القطيعي 

  من فرسان
  . جمودا، بل أدى ما حتمله، إن سلم من أوهام يف بعض االسانيد واملتوناحلديث، وال

 الشيخ الواعظ أبو - سوى نزر يسري منه، أسقط من النسخ -كامال عنه " املسند " وآخر من روى 
علي بن املذهب، ومل يكن صاحب حديث، بل احتيج إليه يف مساع هذا الكتاب، فرواه يف اجلملة، 

ام الشيخ أبو حممد اجلوهري، فكان خامتة أصحاب القطيعي، وتفرد عنه بعدة وعاش بعده عشرة أعو
  ".املسند " أجزاء عالية، وبسماع مسند العشرة من 

الشيخ الرئيس الكاتب أبو القاسم هبة اهللا بن : مث حدث بالكتاب كله آخر أصحاب ابن املذهب وفاة
لو االسناد، مبثل قبة االسالم بغداد، وكان حممد الشيباين بن احلصني، شيخ جليل مسند، انتهى إليه ع

أبو حممد بن اخلشاب إمام : عريا من معرفة هذا الشأن أيضا، روى الكتاب عنه خلق كثري، من مجلتهم
العربية، واحلافظ أبو الفضل بن ناصر، واالمام ذو الفنون أبو الفرج بن اجلوزي، واحلافظ الكبري أبو 

يخ مهذان أبو العالء العطار، واحلافظ الكبري أبو القاسم بن عساكر، موسى املديين، واحلافظ العالمة ش



والقاضي أبو الفتح بن املندائي الواسطي، والشيخ عبد اهللا بن أيب اد احلريب، واملبارك بن املعطوش، 
  والشيخ املبارك حنبل بن عبد اهللا

)١٣/٥٢٤(  

  

  .الرصايف يف آخرين
  .ثري يف تآليفه، ومل يقدم على ترتيبه وال حتريرهفروى منه الك: فأما احلافظ أبو موسى

  .فألف كتابا يف أمساء الصحابة الذين فيه على املعجم، ونبه على ترتيب الكتاب: وأما ابن عساكر
، وأودع فيه "جامع املسانيد " فطالع الكتاب مرات عدة، ومال تآليفه منه، مث صنف : وأما ابن اجلوزي

  .وهذب، ولكن ما استوعب، ورتب "املسند " أكثر متون 
فلعل اهللا يقيض هلذا الديوان العظيم من يرتبه ويهذبه، وحيذف ما كرر فيه، ويصلح ما تصحف، ويوضح 

حال كثري من رجاله، وينبه على مرسله، ويوهن ما ينبغي من مناكريه، ويرتب الصحابة على املعجم، 
 الكتب الستة، وإن رتبه على االبواب وكذلك أصحام على املعجم، ويرمز على رؤوس احلديث بأمساء

فحسن مجيل، ولوال أين قد عجزت عن ذلك لضعف البصر، وعدم النية، وقرب الرحيل، لعملت يف 
  ).١(ذلك 

أخربنا حنبل بن عبد اهللا، أخربنا : أخربنا عبدالرمحن بن حممد الفقيه، واملسلم بن حممد الكاتب كتابة، قاال
و علي بن املذهب، أخربنا أمحد بن جعفر القطيعي، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، هبة اهللا بن احلصني، أخربنا أب

  حدثين أيب، حدثنا ابن منري، حدثنا سفيان، عن مسي، عن
__________  

 فأخرج منه قدر - رمحه اهللا -يف هذا العصر العالمة الشيخ أمحد شاكر " املسند " وقد توىل حتقيق ) ١(
  . يكملهالثلث، واخترمته املنية دون أن

  .- رمحه اهللا -من يتمه على النحو الذي صنعه الشيخ أمحد شاكر " املسند " يسر اهللا هلذا 
  .متجنبا التساهل الذي وقع له يف توثيق بعض الضعفاء واهولني

(*)  

)١٣/٥٢٥(  

  

 ال يصوم عبد: " - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : النعمان بن أيب عياش، عن أيب سعيد قال
  ).١" (يوما يف سبيل اهللا، إال باعد اهللا بذلك اليوم النار عن وجهه سبعني خريفا 



  حدثين أيب، أخربنا حممد بن جعفر، عن ابن أيب عروبة، عن: وبه
 صلى اهللا عليه -أن رجال سرق بردة، فرفعه إىل النيب : قتادة، عن طارق بن مرقع، عن صفوان بن أمية

  .قد جتاوزت عنه! رسول اهللا يا :  فأمر بقطعه، فقال-وسلم 
  ".فلو ال كان هذا قبل أن تأتيين به يا أبا وهب : " قال

  ).٢ (- صلى اهللا عليه وسلم -فقطعه رسول اهللا 
  .، عن عبد اهللا بن أمحد، فوقعا عاليني)٣" (سننه " أخرجهما النسائي يف 

  
  .من نبالء الثقات:  معاذ بن معاذ العنربي، أبو حممد، أخوابن معاذ*  احلسن بن املثىن - ٢٥٨
  .عفان، وأبا حذيفة النهدي، وعدة: مسع

__________  
 يف ٣٥ / ٦، وأخرجه من حديث أيب سعيد، البخاري ٢٦ / ٣إسناده صحيح، وهو يف املسند ) ١(

باب فضل الصيام يف سبل اهللا ملن : يف الصوم) ١١٥٣(باب الصوم يف سبيل اهللا، ومسلم : اجلهاد
، والترمذي ٥٢٦ و ٣٥٧ / ٢ويف الباب عن أيب هريرة عند أمحد ) ١٦٢٣(يطيقه، والترمذي 

 وله طرق عن صفوان بن أمية ٤٠١ / ٣" املسند " هو يف ) ٢ (١٧٣، ١٧٢ / ٤والنسائي ) ١٦٢٢(
، ١٧٢ / ٢والدارمي ) ٨٢٨(وابن اجلارود ) ٤٣٩٤(، وأبا داود ٤٦٦ و ٤٦٥ / ٦" املسند " انظر 

 / ٣، والدارقطين ١٧٢ / ٢، والدارمي ٢٦٥ / ٨، والبيهقي ٣٨٠ / ٤، واحلاكم ٦٨ / ٨والنسائي 
٢٠٥، ٢٠٤.  

  .وهو حديث صحيح صححه غري واحد من احلفاظ منهم احلاكم والذهيب وابن عبد اهلادي
باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن :  يف السرقة٦٨ / ٨ والثاين يف ١٧٤ / ٤االول يف ) ٣(

  .الختالف على عطاء يف حديث صفوان بن أمية فيهيأيت به االمام، وذكر ا
  .٣٩ / ٣: اجلرح والتعديل* 
(*)  

)١٣/٥٢٦(  

  

  .الطرباين، ويوسف البختري، ومجاعة: وعنه
  .وكان ورعا عابدا، ميتنع من الرواية، مث أمر يف النوم بالرواية

  .مات يف رجب سنة أربع وتسعني
  .وولد سنة مئتني



  
  :أخوه
  .ثقة، متقن: أبو املثىن *  معاذ بن املثىن- ٢٥٩
  .القعنيب، وحممد بن كثري، ومسلم بن إبراهيم، وعدة: مسع
  .أبو بكر الشافعي، وجعفر املؤدب، والطرباين، وآخرون: وعنه

  .عاش مثانني سنة
  .تويف سنة مثان ومثانني ومئتني

  
ن سعيد بن إبراهيم  باالمام، احلافظ، القاضي، أبو بكر، أمحد بن علي) ١] (س * * [  املروزي - ٢٦٠

  .االموي املروزي، قاضي محص
  .ولد بعد املئتني

__________  
  .٣٣٩ / ١: ، طبقات احلنابلة١٣٧ - ١٣٦ / ١٣: تاريخ بغداد* 

 أ ١٤ / ٢: خ: ، تاريخ ابن عساكر٥٢ / ١: ، طبقات احلنابلة٣٠٥ - ٣٠٤ / ٤: تاريخ بغداد* * 
 / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢٠ - ١٩ / ١: خ: ب، تذهيب التهذي٣٣ - ٣٢: خ:  ب، ذيب الكمال-

، ٢٨٩: ، طبقات احلفاظ٦٢ / ١: ، ذيب التهذيب٩٢ - ٩١ / ٢: ، عرب املؤلف٦٦٤ - ٦٦٣
  .١٠: خالصة تذهيب الكمال

  ".ذيب التهذيب : " زيادة من) ١(
(*)  

)١٣/٥٢٧(  

  

ىي بن معني، وكامل بن علي بن اجلعد، وأيب نصر التمار، وإبراهيم بن احلجاج السامي، وحي: حدث عن
  طلحة، وسويد بن سعيد،

  .ومنصور بن أيب مزاحم، وعبيد اهللا القواريري، وطبقتهم
  .ال بأس به: النسائي، وقال: حدث عنه

وأبو عوانة، وابن جوصا، وأبو علي بن معروف، وأبو القاسم الطرباين، وأبو أمحد بن الناصح، وأمحد بن 
  .ان، وخلق كثريعبيد احلمصي، وأبو عبد اهللا بن مرو

حدثنا أبو بكر أمحد بن علي القرشي، وكان قاضيا على دمشق ومحص، وهو : قال أبو علي بن معروف



  .من بين أمية بن عبد مشس
  .ناب بدمشق عن قاضيها أيب زرعة حممد بن عثمان: قلت

  ).١(بلغين أنه بغدادي، وأصله من مرو : وقال اخلطيب
  .ثقة: وقال النسائي أيضا

  .تويف يف نصف ذي احلجة، سنة اثنتني وتسعني ومئتني: أمحد بن الناصحوقال أبو 
  .بلغ التسعني، أو دوا بيسري: وقيل

  ).٢(عائشة، وغري ذلك " مسند " ، و "العلم " كتاب : وله تصانيف، ومنها
  .وكان إماما، أكثر عنه النسائي

__________  
  .٣٠٤ / ٤: تاريخ بغداد: انظر) ١(
  .رضي اهللا عنه، وقد طبع بتحقيقنا"  أيب بكر الصديق مسند: " ومنها) ٢(

(*)  

)١٣/٥٢٨(  

  

  . بن علي البلخياالمام الكبري، حافظ بلخ، أبو علي، عبد اهللا بن حممد*  البلخي - ٢٦١
  قتيبة بن سعيد، وإبراهيم بن يوسف الفقيه، وعلي بن حجر،: مسع

  .وهدية بن عبد الوهاب، وطبقتهم
، )١(لشرقي، وأبو بكر أمحد بن علي، وأهل نيسابور، وابن قانع، واجلعايب أبو حامد بن ا: حدث عنه

  .وأبو بكر الشافعي، والبغاددة
  ".التاريخ " ، وكتاب "العلل " كتاب : ومجع، وصنف

  .عظمه احلاكم وفخمه
  ).٤(وثقة وإكثارا، وله تصانيف ) ٣(احلديث حفظا وإتقانا ) ٢(كان أحد أئمة : وقال اخلطيب

ملا قدم عبد اهللا بن حممد البلخي نيسابور، عجزوا عن مذاكراته، فذاكره : بن اخلضر الشافعيقال أمحد 
: حتفظ للتيمي، عن أنس: جعفر بن أمحد بن نصر بأحاديث احلج، فكان عبد اهللا يسردها، فقال له جعفر

  ).٥" (أن رسول اهللا لىب حبجة وعمرة " 
  حدثناه حيىي: فبهت، فقال جعفر
__________  

 / ٢: ، عرب املؤلف٦٩٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٧٩ / ٦: ، املنتظم٩٤ - ٩٣ / ١٠: اريخ بغدادت* 



  .٢١٩ / ٢: ، شذرات الذهب١٠٢
  .حممد بن عمر بن حممد بن سلم التميمي: هو) ١(

  .٢٨٢ / ١: اللباب: انظر
  ".أهل : " زاد اخلطيب هنا) ٢(
  ".وإثباتا ": " تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  .٩٤ / ١٠: خ بغدادتاري: انظر) ٤(
  = (*)من حديث سليمان التيمي عن أنس، ونسبه للبزار، " زاد املعاد " أورده ابن القيم يف ) ٥(

)١٣/٥٢٩(  

  

  .ابن حبيب، حدثنا معتمر، عن أبيه
  . على يد القرامطة، يف سنة أربع وتسعني ومئتني- رمحه اهللا -استشهد أبو علي 

  .يف يف سلخ سنة مخس وتسعنيتو: وأما أبو عبد اهللا احلاكم، فقال
  

 بن سلم الرازي، مث احلافظ، اود، العالمة، املفسر، أبوحيىي، عبدالرمحن بن حممد*  ابن سلم - ٢٦٢
  .االصبهاين، إمام جامع أصبهان

  .سهل بن عثمان، وعبد العزيز بن حيىي، واحلسني بن عيسى الزهري، وعدة: حدث عن
  .ن هارون، وأيب داودويرتل إىل الرواية عن أصحاب يزيد ب

، وعبد الرمحن بن )١(القاضي أبو أمحد العسال، وأبو القاسم الطرباين، وأبو الشيخ بن حيان : حدث عنه
  .سياه، وآخرون

__________  
باب إهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهديه، : يف احلج) ١٢٥١" (صحيحه " وأخرجه مسلم يف = 

ن حيىي بن أيب إسحاق، وعبد العزيز بن صهيب، ومحيد أم  من طريق هشيم، ع١٥٠ / ٣والنسائي 
لبيك عمرة وحجا، لبيك : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل ما مجيعا: مسعوا أنسا قال
 من طريقني عن سعيد عن قتادة، عن أنس، وأخرجه البخاري ٢٠٧ / ٣وأخرجه أمحد " عمرة وحجا 

 ٤٤٢لتسبيح والتكبري قبل االهالل عند الركوب على الدابة و باب التحميد وا:  يف احلج٣٢٧ / ٣
 / ٢: ذكر أخبار أصبهان* باب حنر البدن قائمة من طريق وهيب، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس 

ابن مسلم : " ، وفيه١٣٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٦٩١ - ٦٩٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١١٣ - ١١٢
  .١٢٤: ، طبقات احملدثني بأصبهان ورقة٢٨٢ / ١: فسرين، طبقات امل٣٠٠: ، طبقات احلفاظ"



هو حافظ أصبهان، مسند زمانه، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان االصبهاين، ) ١(
صلى اهللا عليه وسلم " أخالق النيب : " ، صاحب كتاب) ه٣٦٩(املعروف بأيب الشيخ، املتوىف سنة 

  .وغريه من التواليف
(*)  

)١٣/٥٣٠(  

  

  .وكان من أوعية العلم
  .، وغري ذلك"التفسري " و " املسند " صنف 

  .مات يف سنة إحدى وتسعني ومئتني، وهو من أبناء الثمانني
  

 بن كامل السراج، السلمي االمام، احلجة، احلافظ، أبو أمحد، حممد بن عبدوس*  ابن عبدوس - ٢٦٣
  .عبدوس: بد اجلبار، ولقبهع: اسم أبيه: البغدادي، صديق عبد اهللا بن أمحد، وقيل

  .علي بن اجلعد، وأمحد بن جناب، وداود بن عمرو الضيب، وأبا بكر بن أيب شيبة، وخلقا كثريا: مسع
  .جعفر اخللدي، وأبو بكر النجاد، ودعلج، والطرباين، وابن ماسي، وآخرون: روى عنه

ة باحلديث، أكثر الناس عنه لثقته كان من املعدودين يف احلفظ، وحسن املعرف: قال أبو احلسني بن املنادي
  .وضبطه

  .وكان كاالخ لعبد اهللا ابن أمحد بن حنبل: قال
  .مات يف آخر رجب، أو أول شعبان، سنة ثالث وتسعني ومئتني

  .رمحه اهللا
  

  الفقيه، االمام املعمر، أبو مروان الليثي،: ابن كثري بن وسالس * *  عبيد اهللا بن حيىي بن حيىي- ٢٦٤
__________  

 - ٦٨٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٣١٤ / ١: ، طبقات احلنابلة٣٨١ - ٣٨٠ / ٢: تاريخ بغداد* 
  .٢١٥ / ٢: ، شذرات الذهب٢٩٧: ، طبقات احلفاظ٩٦ / ٢: ، عرب املؤلف٦٨٤
: ، بغية امللتمس٢٦٩ - ٢٦٨، جذوة املقتبس، ٢٥١ - ٢٥٠ / ١: تاريخ علماء االندلس* * 

  .٢٣١ / ٢: شذرات الذهب، ١١٢ - ١١١ / ٢: ، عرب املؤلف٣٥٥
(*)  

)١٣/٥٣١(  



  

  .موالهم االندلسي، الفرطيب، مسند قرطبة
أيب هشام : ، وتفقه به، وارحتل للحج والتجارة، فسمع من)١" (املوطأ " والده االمام حيىي : روى عن

  .الرفاعي، وحممد بن عبد اهللا بن الربقي، وطائفة
  . القدر، وافر اجلاللةوطال عمره، وتنافسوا يف االخذ عنه، وكان كبري

روى عن أبيه علمه، ومل يسمع ببلده من غري أبيه، وكان كرميا عاقال، عظيم اجلاه ): ٢(قال ابن الفرضي 
أمحد بن خالد، وحممد بن أمين، : واملال، مقدما يف الشورى، منفردا برئاسة البلد، غري مدافع، روى عنه

يف، وابن أخيه حيىي بن عبد اهللا بن حيىي وأمحد بن مطرف، وأمحد بن سعيد بن حزم الصد) ٣(
 تويف يف - يعين ابن أخيه -شيخنا أبو عيسى حيىي : وكان آخر من حدث عنه: إىل أن قال...الليثي

  .عاشر رمضان، سنة مثان وتسعني ومئتني، وصلى عليه ولده حيىي، وكانت جنازته مشهودة
ا، كثري الصدقات واالحسان، كامل كان متموال، مسحا، جواد: وقال ابن بشكوال يف بعض كتبه

  .املروءة، رأى مرة شيخا حطابا ضعيفا، فوهبه مئة دينار
  إنه شوهد يوم موته البواكي عليه من كل ضرب، حىت: ولقد قيل

__________  
  .وهي الرواية املطبوعة املتداولة اليوم) ١(
  .، فبني النصني فروق٢٥١ - ٢٥٠ / ١": تاريخ علماء االندلس " انظر نص ابن الفرضي يف ) ٢(
  ابن" تاريخ " ليس يف املطبوع من ..." إىل ان قال...وأمحد: " من قوله) ٣(

  ..." (*)وابن أمين وغريمها من الشيوخ وكان: " الفرضي، وعبارته فيه

)١٣/٥٣٢(  

  

  .اليهود والنصارى، وما شوهد قط مثل جنازته، وال مسع باالندلس مبثلها، رمحه اهللا
  .ر التسعنيمات يف عش: قلت
  

 بن مسلم التجييب احملدث، املعمر، الصدوق، أبو جعفر، أمحد بن محاد) ١] (س * [  زغبة - ٢٦٥
  .البصري، أخو عيسى بن محاد زغبة، وهذا لقب البيهما وهلما

  .سعيد بن أيب مرمي، وأيب صاحل، وحيىي بن بكري، وسعيد بن أيب عفري، وأخيه عيسى، وعدة: حدث عن
ئي، وعبد املؤمن بن خلف النسفي، وعلي بن حممد الواعظ، وأبو سعيد بن يونس، النسا: حدث عنه

  .وسليمان بن أمحد الطرباين، واحلسن بن رشيق، وخلق



  .وعاش أربعا وتسعني سنة
  .تويف مبصر يف مجادى االوىل، سنة ست وتسعني ومئتني

  .كان ثقة مأمونا: أرخه ابن يونس، وقال
  

   بناحملدث، املتقن، أبو عبد اهللا، أمحد بن إبراهيمالشيخ، * *  ابن ملحان - ٢٦٦
__________  

، ذيب ١٠٦ - ١٠٥ / ٢: ، عرب املؤلف١٠ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٢٠: خ: ذيب الكمال* 
  .٢٢٤ / ٢: ، شذرات الذهب٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢٦ - ٢٥ / ١: التهذيب

  ".ذيب التهذيب : " زيادة من) ١(
  .١١ / ٤: دتاريخ بغدا* * 
(*)  

)١٣/٥٣٣(  

  

  .ملحان البلخي، مث البغدادي
  .صاحب حيىي بن بكري

  .حدث عنه، أبو بكر الشافعي، وابن قانع، والطرباين، وأبو بكر ابن خالد النصييب، ومجاعة
  .وثقه الدارقطين

  .وتويف سنة تسعني ومئتني
، )٣(، واحلسن بن سهل اوز )٢(، وأمحد بن علي االبار )١(عبد اهللا بن أمحد بن حنبل : وفيها مات

، وحممد بن )٥(، وحممد بن العباس املؤدب )٤(واحلسني بن إسحاق التستري، وحممد بن زكريا الغاليب 
  ).٦(حيىي بن املنذر 

  
 بن يزيد، املديين االصبهاين الزاهد، آخر الشيخ، املعمر، أبو عبد اهللا، حممد بن أسد*  ابن أسد - ٢٦٧

  .د الطيالسي، عنده عنه جملس معروف مسعناهمن حدث عن أيب داو
__________  

  ).٢٥٧: (، برقم)٥١٦: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ١(
  ).٢١٨: (، برقم)٤٤٣: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢(
  . يف اية ترمجة االبار٦٣٩ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٦٩ / ٣: اللباب) ٣(



 / ٢: ، شذرات الذهب٨٦ / ٢: البار، عرب املؤلف، يف اية ترمجة ا٦٣٩ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٤(
  .، يف اية ترمجة االبار٦٣٩ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٥ (٢٠٦

  )٢٠٤: (، برقم)٤١٨: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٦(
، يف اية ترمجة صاحل جزرة، ٦٤٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢٣٣ - ٢٣٢ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 

 / ٥: ، لسان امليزان٢٠١ / ٢: ، الوايف بالوفيات٩٦ / ٢:  املؤلف، عرب٤٨٠ / ٣: ميزان االعتدال
  .١٢٠ و ١١٩، طبقات احملدثني بأصبهان الورقة ٢١٥ / ٢: ، شذرات الذهب٧٣
(*)  

)١٣/٥٣٤(  

  

  .أبو أمحد العسال، والطرباين، وأمحد بن بندار، وأبو الشيح، ومجاعة: روى عنه
  . مئة عامتويف سنة ثالث وتسعني ومئتني، عن أزيد من

  .حدث عن أيب داود مبناكري: قال أبو عبد اهللا بن مندة
  .كان متعبدا، جماب الدعوة: قلت
  

الشيخ، املسند، الصدوق، أبو حممد بن احلافظ : ابن إسحاق بن لول بن حسان*  لول - ٢٦٨
ببالغته يف الكبري أىب يعقوب التنوخي، خطيب االنبار، وقاضيها ورئيسها وعاملها، ومن يضرب املثل 

  .خطابته
سعيد بن منصور، وإمساعيل بن أيب أويس، وإبراهيم بن محزة : ارحتل يف حداثته باعتناء والده، ومسع من

  .الزبريي، وأمحد بن حامت الطويل، وحممد بن معاوية النيسابوري، وطبقتهم
عيل أخو أخوه أبو جعفر أمحد بن إسحاق، وابن أخيه يوسف بن يعقوب االزرق، وإمسا: حدث عنه

  .االزرق، وأبو بكر الشافعي، والطرباين، وابن عدي، وأبو بكر االمساعيلي، وخلق من الرحالني
  .وثقه الدارقطين

  .مولده سنة أربع ومئتني
__________  

، البداية ١١٠ / ٢: ، عرب املؤلف١١١ - ١١٠ / ٦: ، املنتظم١١٠ - ١٠٩ / ٧: تاريخ بغداد* 
  .٢٣٠ - ٢٢٨ / ٢: ، شذرات الذهب) ه٢٩٩ (، أخبار سنة١١٧ / ١١: والنهاية

(*)  

)١٣/٥٣٥(  



  

  .ومات يف شوال سنة مثان وتسعني ومئتني
  .وهو من كبار شيوخ االمساعيلي

  
 بن سفيان بن املستهل، االمام، احملدث، املعمر، الصدوق، أبو بكر، حممد بن معاذ*  دران - ٢٦٩

  .العرتي البصري، مث احلليب، دران
سلم بن إبراهيم، وعمرو بن مرزوق، وعبد اهللا ابن رجاء، وحممد بن كثري العبدي، وأبا القعنيب، وم: مسع

  .سلمة املنقري، وعدة
النجاد، وحممد بن أمحد الرافقي، وعلي بن أمحد املصيصي، وسليمان الطرباين، وحممد بن جعفر بن : وعنه

  .السقاء، ومجاعة
  .تويف سنة أربع وتسعني ومئتني، وهو يف عشر املئة

  
 بن أمحد بن أيب الشيخ، احملدث، املعمر، املؤدب، عبد اهللا بن احلسن* *  أبو شعيب احلراين - ٢٧٠
  .شعيب

أبيه، وجده، وأمحد بن عبدامللك بن واقد، وعفان بن مسلم، وحيىي البابليت، : نزل بغداد، وحدث عن
  .ومجاعة

  .وطال عمره وتفرد
__________  

  .٢١٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٩ / ٥: وفيات، الوايف بال٩٨ / ٢: عرب املؤلف* 
  :، ميزان االعتدال٧٩ / ٦: ، املنتظم٤٣٧ - ٤٣٥ / ٩: تاريخ بغداد* * 

، شذرات ٢٧١ / ٣: ، لسان امليزان١٠٧ / ١١: ، البداية والنهاية١٠١ / ٢: ، عرب املؤلف٤٠٦ / ٢
  .٢١٩ - ٢١٨ / ٢: الذهب

(*)  

)١٣/٥٣٦(  

  

علي بن الصواف، وأبو بكر الشافعي، وأبو القاسم الطرباين، وأبو إمساعيل اخلطيب، وأبو : حدث عنه
  .، وخلق سواهم)١(بكر اآلجري، واحلسن بن جعفر احلريف 

عبد اهللا بن مسلم، ومسلم : وكان حيىي البابليت زوج أمه، وكان االوزاعي زوج أم البابليت، واسم جدهم



 له ولد، فجاء به عمر، فسماه عبد اهللا، وفرض من سيب مسرقند، وقع لعمر بن عبد العزيز، فأعتقه، فولد
  ).٢(له يف الذرية، فعاش عبد اهللا مئة وعشرين سنة 

  .ولد أبو شعيب يف سنة ست ومئتني
  .مساعه من البابليت يف سنة مثاين وعشرة: وقال الصواف

  .وقد كان زوج أمه، فسمع منه وهو حدث: قلت
  .ثقة مأمون: وقال الدارقطين

سألت أبا شعيب أن حيدثين : كان يأخذ على احلديث، أخربين نصر الصائغ، قال: قال أمحد بن كامل
  .أعط السقاء مثن الراوية: حبديث عن عفان، فقال

  ).٣(فأعطيته دانقا، وحدثين باحلديث 
 وكان أسند من بقي - يعين ببغداد -مات يف ذي احلجة، سنة مخس وتسعني ومئتني : قال أمحد بن كامل

  ).٤(ا 
__________  

  .بياع البزور: احلريف، بضم احلاء، وسكون الراء) ١(
  ".املشتبه " 
  .٤٣٦ - ٤٣٥ / ٩: تاريخ بغداد: انظر) ٢(
  .٤٣٦ / ٩: املصدر السابق) ٣(

  .٤٠٦ / ٢: وميزان االعتدال
  ".وكان مسندا غري متهم يف روايتة : " ٤٣٦ / ٩: تاريخ بغداد: يف) ٤(

  .٤٠٦ / ٢: ميزان االعتدال: وانظر
(*)  

)١٣/٥٣٧(  

  

 بن نصر، الكندي احلافظ، اود، املاهر، الرحال، أبو حممد، نصر بن أمحد: هو*  نصرك - ٢٧١
  .البغدادي، نصرك، نزيل خباري

  .حممد بن بكار بن الريان، وعبد االعلى بن محاد، وعبيد اهللا ابن عمر القواريري، وطبقتهم: مسع
  . اخليام، وآخرونابن عقدة احلافظ، وخلف بن حممد: حدث عنه

  .مجع وخرج، وصنف املسند، وبرع يف هذا الشأن
إنه كان أحفظ من صاحل بن حممد جزرة، إال أنه كان يتهم بشرب : يقال: قال أبو الفضل السليماين



  ).١(املسكر 
  .قلما يوجد من علم هذا الرجل: قلت

  .تويف سنة ثالث وتسعني ومئتني
ر، أخربنا السلفي، أخربنا أبو علي الربداين، أخربنا هناد النسفي، ، أخربنا جعف)٢(أخربنا احلسن بن علي 

حدثنا حممد بن أمحد احلافظ، حدثنا خلف بن حممد، حدثنا نصر بن أمحد الكندي، وسهل بن شاذويه، 
حدثنا حممد بن سهل بن عثمان، حدثنا أيب، حدثنا عيسى غنجار، عن أيب محزة، عن االعمش، عن : قاال

  عن أيب هريرةأيوب، عن حممد، 
__________  

، ٦٧٧ - ٦٧٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٥٩ / ٦: ، املنتظم٢٩٤ - ٢٩٣ / ١٣: تاريخ بغداد* 
  .٢٩٥: طبقات احلفاظ

  .٦٧٦ / ٢: تذكرة احلفاظ) ١(
  .املؤلف" مشيخة " ، عن ٢: ، ت)٨٥: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ٢(

(*)  

)١٣/٥٣٨(  

  

  ".كرم، فإن الكرم الرجل املسلم ال تسموا العنب ال: " مرفوعا
  ).١(غريب 

  
 الفقيه، العالمة، قاضي القضاة، أبو خازم، عبداحلميد بن عبد العزيز*  القاضي أبو خازم - ٢٧٢

  .السكوين البصري، مث البغدادي احلنفي
  .حممد بن بشار، وحممد بن املثىن، وشعيب بن أيوب، وطائفة: حدث عن
  .حممد بن زبرمكرم بن أمحد، وأبو : روى عنه

وكان ثقة، دينا، ورعا، عاملا، أحذق الناس بعمل احملاضر والسجالت، بصريا باجلرب واملقابلة، فارضا، 
  .ذكيا، كامل العقل

  .أخذ عن هالل الرأي، وبكر العمي، وحممود االنصاري، الفقهاء، أصحاب حممد بن شجاع وغريه
  .املثل يف العقلحىت فضل على مشاخيه، وبه يضرب ) ٢(وبرع يف املذهب 

__________  
باب ال :  يف االدب٤٦٥ / ١٠ذا السند، ولكنه صحيح من غريه، فقد أخرجه البخاري : أي) ١(



  ).٤٩٧٤(باب كراهة تسمية العنب كرما، وأبو داود : يف االدب) ٢٢٤٧(تسبوا الدهر، ومسلم 
، ٥٦ - ٥٢ / ٦: نتظم ب، امل٤٠٢ - أ ٤٠٠ / ٩: خ: ، تاريخ ابن عساكر١٤١: طبقات الفقهاء* 

  ، يف اية ترمجة أمحد بن عمرو البزاز، شذرات٦٥٤ / ٢: تذكرة احلفاظ
  .٢١٠ / ٢: الذهب

  .أي املذهب احلنفي) ٢(
(*)  

)١٣/٥٣٩(  

  

أخذ عن شيوخ البصرة، وويل ...ومنهم أبو خازم): ١" (طبقات الفقهاء " قال أبو إسحاق الشريازي يف 
  . بغدادالقضاء بالشام وبالكوفة وكرخ

كنت يف جملس أيب : حدثنا القاضي أبو بكر بن مروان، حدثين مكرم بن بكر، قال: قال أبو علي التنوخي
ما : خازم القاضي، فتقدم شيخ معه غالم، فادعى عليه بألف دينار، فأقر احلدث، فقال القاضي للشيخ

  .حبسه: تشاء ؟ قال
  .ال: قد مسعت فهل توفيه البعض ؟ قال: فقال للحدث

  .تالزما حىت أنظر: فكر ساعة، مث قالف
إين أعرف يف أكثر االحوال وجه احملق من املبطل، وقد ! وحيك : مل أخر القاضي احلبس ؟ قال: فقلت

وقع يل أن مساحته باالقرار شئ بعيد من احلق، أما رأيت قلة تغاضبهما يف احملاورة مع عظم املال ؟ فبينا 
قد بليت بابن يل : ن تاجر موسر، فأذن له القاضي، فدخل، وقالحنن كذلك، إذ استبان االمر، فاستأذ

حدث، يتلف مايل عند فالن املقنب، فإذا منعته مايل احتال حبيل يلجئين إىل التزام غرم، وأقربه أنه نصب 
  . يف نكد- إن حبس -املقنب اليوم ملطالبته بألف دينار، وأقع مع أمه 
خال، فوعظ الغالم، فأقر الشيخ، وأخذ التاجر بيد ابنه، فتبسم القاضي، وطلب الغالم والشيخ، فأد

  ).٢(وانصرف 
  .ال أعرف يف الدنيا أحسب من أيب خازم القاضي: قال أبوبرزة احلاسب

  بلغين أن أبا خازم، القاضي جلس: قال القاضي أبو الطاهر الذهلي
__________  

طبقات : " نظر النص مفصال يفوهو سبق قلم من الناسخ، وا": طبقات احلنفية : " يف االصل) ١(
  .١٤١": الفقهاء 



  . آ٤٠٢ / ٩: خ: تاريخ ابن عساكر) ٢(
(*)  

)١٣/٥٤٠(  

  

إن دية هذا يف بيت املال، فإن : يف الشرقية، فأدب خصما المر، فمات، فكتب رقعة إىل املعتضد يقول
  .رأى أمري املؤمنني أن حيملها إىل ورثته فعل

  ).١(ىل ورثته فحمل إليه عشرة آالف، فدفعها إ
! يا رب : إن أبا خازم ملا احتضر بكى، وجعل يقول: قد كان املعتضد حيترم أبا خازم وجيله، قيل: قلت

  .من القضاء إىل القرب
  .وله شعر رقيق

ويل قضاء دمشق أبو خازم، سنة أربع وستني ومئتني، إىل أن قدم املعتضد قبل : قال حممد بن الفيض
  .ون، فسار معه أبو خازم إىل العراقاخلالفة دمشق حلرب ابن طول

  .مات ببغداد يف مجادى االوىل سنة اثنتني وتسعني ومئتني: قال الطحاوي
  ).٢(أمحد بن حممد بن نصر : أبو حازم، حباء مهملة: ولنا

  .مات سنة ست عشرة وثالث مئة
  

  ، املتقن االجمد، صدر خراسان، أبواالمام االوحد، احلافظ*  اجلارودي - ٢٧٣
__________  

  .٥٥ - ٥٤ / ٦: املصدر السابق، واملنتظم) ١(
  .١٠٨ / ٥: تاريخ بغداد: ترمجته يف) ٢(
  :خ: ، ذيب الكمال٢٥٠ - ٢٤٩ / ١: ، اللباب١١١ / ٨: اجلرح والتعديل* 

 / ٩: ، ذيب التهذيب٦٧٤ - ٦٧٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٥ / ٤: خ: ، تذهيب التهذيب١٢٧٩
: ، شذرات الذهب٣٦٢ - ٣٦١: ، خالصة تذهيب الكمال٢٩٣ :، طبقات احلفاظ٤٩١ - ٤٩٠

٢٠٨ / ٢.  
  .اسم لبعض أجداد املنتسب إليه: وهو: نسبة إىل اجلارود: واجلارودي

(*)  

)١٣/٥٤١(  

  



  .بكر، حممد بن النضر بن سلمة بن اجلارود بن يزيد اجلارودي النيسابوري
  .ماال، وقدوة ورئاسة، وثروةشيخ وقته، وعني علماء عصره حفظا وك: ذكره احلاكم، فقال

إسحاق بن راهويه، وعمرو بن زرارة، وسويد بن سعيد، وإمساعيل بن موسى السدي، وابن أيب : مسع
الشوارب، وعمرو بن علي الفالس، وأبا كريب، ومحيد بن مسعدة، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وحممد 

  .، وخلقا كثريا)١(بن الصباح اجلرجرائي 
 حممد بن إسحاق بن خزمية، واملؤمل بن احلسن، وأبو حامد بن الشرقي، وأبو أبو بكر: حدث عنه

  .الفضل حممد بن إبراهيم، وحيىي بن منصور القاضي، وآخرون
  ).٢(مسعت منه بالري، وهو صدوق من احلفاظ : وقال عبدالرمحن بن أيب حامت

  .أهل بيته حنفيون: وقال احلاكم
  ).٣(ىي الذهلي يستعني بعربية أيب بكر اجلارودي ويبيته عنده كان حممد بن حي: قال أبو أمحد احلاكم

كان رحلته مع مسلم، يتبجح بذلك، ويعتمده يف مجيع أسبابه، إىل أن تويف : وقال أبو عبد اهللا احلاكم
  .مسلم

__________  
يبة من بلدة قر: نسبة إىل جرجرايا: اجلرجرائي، بفتح اجليمني، وسكون الراء االوىل، وفتح الثانية) ١(

  .دجلة بني بغداد وواسط
  ).اللباب(
  .١١١ / ٨: اجلرح والتعديل) ٢(
  .٦٧٣ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٣(

(*)  

)١٣/٥٤٢(  

  

) ١(مسعت حممد بن حيىي الذهلي، وأملى حديثا، فرد عليه اجلارودي، فزبره : وقال أبو حامد بن الشرقي
  .نعم: هنا أبو بكر ؟ قالها : حممد بن حيىي، فلما كان الس الثاين، قال الذهلي

  ).٢(الصواب ما قلت، فإين رجعت إىل كتايب، فوجدته على ما قلت : قال
تويف حممد بن النضر اجلارودي، فدفن عشية اخلميس، السابع عشر من شهر : قال حيىي بن حممد العنربي

د بن أسد ربيع االول، سنة إحدى وتسعني ومئتني، وصلى عليه رئيسنا أبو عمر اخلفاف، وخرج أمح
  .االمري، فصلى عليه، وانصرف راجال

  .مر آنفا: وحممد بن النضر بن عبد الوهاب



أخربنا احلسن بن علي بن اخلالل، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أمحد بن حممد : ومن حديث اجلارودي
 حيىي بن ، حدثنا أيو يعلى اخلليلي، حدثنا أبو عبد اهللا احلاكم، حدثنا)٣(بن سلفة، أخربنا ابن ماك 

منصور، حدثنا حممد بن النضر اجلارودي، أخربنا عبد اهللا بن عبدالرمحن السمرقندي، حدثنا حممد بن 
: - صلى اهللا عليه وسلم -مر النيب : بكر، عن صدقة بن أيب عمران، عن إياد بن لقيط، عن الرباء، قال

  ".الدنيا أهون على اهللا من هذه على أهلها : " بفالة مبيتة، فقال
  احلصين،: ، بل يقال له)٤(ليس هو الربساين : مد بن بكرحم

__________  
  .اه وانتهره: زبرا) بالضم(زبره يزبره ) ١(
  .٤٩١ / ٩: ذيب التهذيب: انظر) ٢(
  ".ماكي : " يف االصل) ٣(

  .أبو الفتح امساعيل بن عبد اجلبار بن حممد بن ماك القزويين: وهو
  .قبيلة من االزد: نسبة إىل برسان: ن الراءالربساين، بضم الباء، وسكو) ٤(
  ).اللباب: انظر(

(*)  

)١٣/٥٤٣(  

  

  ).١(واحلديث غريب جدا، وإمنا املعروف من حديث املستورد الفهري 
احلافظ، االمام، صاحب التصانيف، أبو جعفر أمحد بن علي بن حممد اجلارود : اجلارودي آخر، هو

  .سيأيت: االصبهاين
  

  .االمام، احلافظ، احملدث، أبو سهل املروزي، أحد املشاهري واالعيان: لد ابن قطن القاسم بن خا- ٢٧٤
أمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، وحيىي بن معروف، وإسحاق بن راهويه، وحممد بن عبد اهللا بن : مسع

ي منري، وأبا بكر بن أيب شيبة، وعبد الوهاب بن جندة، وأبا مصعب الزهري، وأبا كامل اجلحدري، وعل
  .ابن حجر، وحبان بن موسى، وطبقتهم

  .وأكثر الترحال، ومجع وصنف
الدغويل، وعمر بن علك، وأمحد بن علي الرازي، وأبو عبد اهللا بن االخرم، وحممد بن صاحل : حدث عنه

  .بن هانئ، وآخرون
  .مات يف شوال، سنة سبع وتسعني ومئتني



  
  لعامل، الفقيه، احلافظ، قاضياالمام ا: ابن راهويه احلنظلي*  حممد بن إسحاق - ٢٧٥

__________  
ويف سنده ) ٤١١١(، وابن ماجة )٢٣٢٢(، والترمذي ٢٣٠ و ٢٢٩ / ٤أخرجه من حديثه أمحد ) ١(

 ٣جمالد بن سعيد اهلمداين ليس بالقوي، لكن له شاهد يتقوى به من حديث جابر بن عبد اهللا عند أمحد 
 وسنده ضعيف، وثالث عن أيب ٣٢٩ / ١د وآخر عن ابن عباس عند أمح) ٢٩٥٧(، ومسلم ٣٦٥/ 

  . وسنده ضعيف٣٣٨ / ٢هريرة عند أمحد أيضا 
، وعن أيب الدرداء عند البزار، وعن أيب موسى ٣٣٦ / ٤ورابع عن عبد اهللا بن ربيعة السلمي عند أمحد 

  .٢٨٧ / ١٠كما يف امع " الكبري " وابن عمر عند الطرباين يف 
  = (*)، ٦٣ / ٦: ، املنتظم٢٦٩ / ١: طبقات احلنابلة، ١٩٦ / ٧: اجلرح والتعديل* 

)١٣/٥٤٤(  

  

  .نيسابور، أبو احلسن
  .أباه االمام أبا يعقوب، وأمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، وأبا مصعب، وعلي بن حجر، ومجاعة: مسع
طرباين، إمساعيل اخلطيب، وابن قانع، وأمحد بن خزمية، وأمحد ابن سلم اخلتلي، وأبو القاسم ال: وعنه

  .وآخرون
  .ويل قضا مرو، مث قضاء نيسابور

  .وتويف والده وهذا يف الرحلة
أنت ابن أيب : دخلت على أمحد ابن حنبل، فقال يل: مسعته يقول: قال احلافظ أبو عبد اهللا بن االخرم

  .نعم: يعقوب ؟ قلت
  ).١(أما إنك لو لزمته كان أكثر لفائدتك، فإنك لن ترى مثله : قال

  .تويف مبرو: قال احلاكم
  .قتلته القرامطة بطريق مكة، سنة أربع وتسعني ومئتني: هذا وهم، فإن ابن قانع وابن املنادي، قاال

  .قارب الثمانني: قلت
  

   بالعراق يف وقته، أبو جعفر،االمام، العالمة، شيخ الشافعية: هو*  أبو جعفر الترمذي - ٢٧٦
__________  

 / ٥: ، لسان امليزان١٩٦ / ٢: ، الوايف بالوفيات٩٨ / ٢: ؤلف، عرب امل٤٧٥ / ٣: ميزان االعتدال= 



  .٢١٦ / ٢: ، شذرات الذهب٦٦ - ٦٥
  ".فإنك مل تر مثله : " ، وفيه٢٦٩ / ١: طبقات احلنابلة) ١(
 / ٤: ، وفيات االعيان٨٠ / ٦: ، املنتظم١٠٥: ، طبقات الفقهاء٣٦٦ - ٣٦٥ / ١: تاريخ بغداد* 

 - ١٨٧ / ٢: ، طبقات السبكي٧٠ / ٢: ، الوايف بالوفيات١٠٣/  ٢: ، عرب املؤلف١٩٦ - ١٩٥
  .٢٢١ - ٢٢٠ / ٢: ، شذرات الذهب٤٦ / ٥: ، لسان امليزان١٨٨

(*)  

)١٣/٥٤٥(  

  

  .حممد بن أمحد بن نصر الترمذي الشافعي الزاهد
  .ولد سنة إحدى ومئتني

، وإبراهيم بن املنذر حيىي بن بكري، ويوسف بن عدي، وإسحاق بن إبراهيم الصيين: وارحتل، ومسع
  .احلزامي، وعبيد اهللا القواريري، وتفقه بأصحاب الشافعي، وله وجه يف املذهب

  .أمحد بن كامل، وابن قانع، وأبو بكر بن خالد، وأبو القاسم الطرباين، وعدة: حدث عنه
  .ثقة مأمون ناسك: قال الدارقطين

  .جعفر يف الشهر أربعة دراهم، يتقوت اأنه كان جيرى على أيب : وذكر إبراهيم بن السري الزجاج
  ).١(وكان ال يسأل أحدا شيئا : قال

ومل أكن : أخربين أبو جعفر أنه تقوت بضعة عشر يوما خبمس حبات، قال: وقال حممد بن موسى الرببري
  ).٢(أملك غريها، أخذت ا لفتا 

  أن أبا جعفر جزم بطهارة شعر: ونقل الشيخ حميي الدين النووي
  . صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا

  .وقد خالف يف هذه املسألة مجهور االصحاب
يتعني على كل مسلم القطع بطهارة ذلك، وقد ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا حلق رأسه، فرق : قلت

  ).٣(شعره املطهر على أصحابه، إكراما هلم بذلك 
__________  

  .٣٦٦ / ١: تاريخ بغداد: انظر) ١(
  . السابقاملصدر: انظر) ٢(
يف احلج من حديث أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى ) ١٣٠٥(أخرج مسلم ) ٣(



وأشار إىل جانبه االمين، مث " خذ : " مىن فأتى اجلمرة فرماها، مث أتى مرتله مبىن وحنر، مث قال للحالق
  = (*) دعا أبا طلحة ناول احلالق شقه االعلى، مث: االيسر، مث جعل يعطيه الناس، ويف رواية

)١٣/٥٤٦(  

  

  .فواهلفي على تقبيل شعرة منها
الرتول : ، فقال)١(حضرت أبا جعفر، فسئل عن حديث الرتول : قال والد أيب حفص بن شاهني

  .معقول، والكيف جمهول، واالميان به واجب، والسؤال عنه بدعة
أورع، وال أنقل من أيب جعفر الترمذي مل يكن للشافعية بالعراق أرأس، وال : قال أمحد بن كامل القاضي

)٢.(  
  .إنه اختلط بأخرة: تويف يف احملرم، سنة مخس وتسعني ومئتني، وقيل: قلت
  

، اود، الزاهد، شيخ نيسابور، وإمام احملدثني يف زمانه، االمام احلافظ*  إبراهيم بن أيب طالب - ٢٧٧
  .لد النيسابوري املزكيأبو إسحاق بن أيب طالب حممد بن نوح بن عبد اهللا بن خا

__________  
  :فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال" احلق : " االنصاري، فأعطاه إياه، مث ناوله الشق االيسر، فقال= 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلالق : عن أنس قال) ٢٣٢٥(وملسلم " اقسمه بني الناس " 

  .ة إال يف يد رجلحيلق، وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعر
من يدعوين : يرتل ربنا كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول: " ولفظه بتمامه) ١(

، ومن طريقه ٢١٤ / ١أخرجه مالك " فأستجيب له ؟ من يسألين فأعطيه ؟ من يستغفرين فأغفر له ؟ 
باب : يف املسافرين) ٧٥٨(سلم ، وم..باب إذا نام ومل يصل:  يف التهجد٢٦، ٢٥ / ٣البخاري 

عن ) ٣٤٩٨(والترمذي ) ١٣١٥(الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل واالجابة فيه، وأبو داود 
  .ابن شهاب، عن أيب عبد اهللا االغر، وعن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة

  .٣٦٦ / ١: تاريخ بغداد: انظر) ٢(
، الوايف ١٠٠ / ٢: ، عرب املؤلف٦٣٩ - ٦٣٨ / ٢: اظ، تذكرة احلف٧٧ - ٧٦ / ٦: املنتظم* 

  .٢١٨ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨٠ - ٢٧٩: ، طبقات احلفاظ١٢٨ / ٦: بالوفيات
(*)  

)١٣/٥٤٧(  

  



  ).١(إمام عصره بنيسابور يف معرفة احلديث والرجال، مجع الشيوخ والعلل : ذكره احلاكم، فقال
رخسي، وعمرو بن زرارة، واحلسني بن الضحاك، وعبد إسحاق بن راهويه، وأبا قدامة الس: ومسع: قال

اهللا بن اجلراح، وعبد اهللا بن عمر بن الرماح، وحممد بن أبان البلخي، وأقرام بنيسابور، وحممد بن 
 وداود - سؤاالت -مهران اجلمال، وحممد بن محيد، وحممد بن عمرو، وزنيج بالري، وأمحد بن حنبل 

  .تهم ببغدادبن رشيد، وأمحد بن منيع، وطبق
  .وإسحاق بن شاهني، وبشر بن آدم بواسط

  .وعمرو بن علي الفالس، وبندارا، ونصر بن علي بالبصرة
  وعثمان بن أيب شيبة، وأبا كريب، عبد

  .اهللا بن عمر بن أبان بالكوفة
وأبا مصعب، وحيىي بن سليمان بن نضلة، وهارون بن موسى الفروي، وإمساعيل بن أيب خبزة، وحممد بن 

  .د، وعبد اهللا بن عمران، وابن أيب عمر العدين مبكةعبا
  .أبوحيىي اخلفاف، وإمام االئمة ابن خزمية، وأكثر مشاخينا: حدث عنه

  .ما رأيت مثل إبراهيم بن أيب طالب، وال رأى مثل نفسه: مسعت عبد اهللا بن سعد يقول
  .اختلفت إليه ست سنني

إمنا أخرجت مدينتنا هذه من رجال :  غري مرة يقولومسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ: قال
  )٢(حممد بن حيىي، ومسلم ابن احلجاج، وإبراهيم بن أيب طالب : احلديث ثالثة

__________  
  ".ودخل على أمحد بن حنبل، وذاكره، وعلق عنه : "...، وزاد فيه٦٣٨ / ٢: تذكرة احلفاظ) ١(
  .٦٣٨ / ٢تذكرة احلفاظ : انظر) ٢(

(*)  

)١٣/٥٤٨(  

  

ما رأيت يف احملدثني أهيب من إبراهيم ابن أيب طالب، كنا جنلس بن يديه : ومسعت أبا بكر الصبغي يقول
  .وكأن على رؤوسنا الطري

قليال قليال، ال ختف فلست : بينا حنن يف مسجده، إذ عطس أبو زكريا العنربي، فأخفى عطاسه، فقلت له
  ).١(بني يدي اهللا عزوجل 

من أحفظ من : قال يل حممد بن حيىي:  بن إبراهيم، مسعت ابن أيب طالب يقولومسعت أبا الفضل حممد
  .مل أر بعد أمحد بن حنبل مثل أيب كريب: رأيت بالعراق ؟ قلت



كان إبراهيم بن أيب طالب يهاب مبرة، وكان ال حيضر جملس القضاة إال لشهادة : مث قال أبو الفضل
  .تلزمه

دخلت على أمحد بعد احملنة غري مرة، : براهيم بن أيب طالب يقولوحدثنا حسان بن حممد الفقيه، مسعت إ
أن : حديث أيب سلمة، عن أيب هريرة! يا أبا عبد اهللا : وذاكرته رجاء أن آخذ عنه حديثا، حىت قلت له

  ".امرؤ القيس قائد لواء الشعراء إىل النار : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .عن الزهري، عنه: قيل: فقال) ٢(

  .أبو اجلهم: من عن الزهري ؟ قال: قلت
  .اللهم سلم: من رواه عن أيب اجلهم ؟ فسكت، فعاودته، فقال: قلت

  .فسكت
  كنت أختلف إىل الويل: ومسعت أبا علي النيسابوري يقول: قال

__________  
  .املصدر السابق) ١(
الواسطي، عن الزهري،  من طريق هشيم، حدثنا أبو اجلهم ٢٢٨ / ٢" املسند " أخرجه أمحد يف ) ٢(

  .عن أيب سلمة، عن ايب هريرة
شيخ جمهول ال يعرف له اسم، وخربه منكر، وال : واه، وقال ابن عدي: وأبواجلهم قال فيه أبو زرعة

أبو اجلهم شيخ من أهل واسط يروي عن : ١٥٠ / ٣" اروحني " أعرف له غريه، وقال ابن حبان يف 
شيم بن بشري، ال جيوز االحتجاج بروايته إذا انفرد، وقال ابن الزهري ما ليس من حديثه روى عنه ه

  .ال يصح حديثه: عبد الرب
 / ٩" تاريخ بغداد " ، وله يف ١١٨ / ٢" البداية والنهاية " ، و ١١٩ / ٨" جممع الزوائد " وانظر 
  . طريق آخر ال يصح٣٧٠

(*)  

)١٣/٥٤٩(  

  

! براهيم بن أيب طالب، فترى مشائله وحماسنه أال حتضر جملس أ: بباب معمر، فقال يل بعض مشاخينا
  .فأحضرين، فرأيت شيخا مل تر عيناي مثله

الذهلي، والدارمي، : إمنا أخرجت خراسان من أئمة احلديث مخسة: قال أبو حامد بن الشرقي
  ).١(والبخاري، ومسلم، وإبراهيم بن أيب طالب 

وت له، يف الشهر بسبعة عشر درمها يتبلغ كان إبراهيم بن أيب طالب يعيش من كراء حان: قال احلاكم



  ).٢(، وغري شئ "العلل " ا، وقد أملى كتايب 
ومسعت أبا الطيب حممد بن أمحد بن محدون، مسعت إبراهيم بن أيب طالب، مسعت من يسأل أمحد بن 

 يعين أم -ال أرى هلم ذلك : إن أصحاب احلديث يكتبون كتب الشافعي ؟ فقال: حنبل، فقال
  ).٣ (-ن بذلك عن احلديث يشتغلو

كان وكيع ال يقدم على : ومسعت أبا بكر حممد بن جعفر املزكي، مسعت إبراهيم، مسعت ابن حنبل يقول
  .زائدة يف احلفظ أحدا

  سألت أمحد عن: مسعت ابن أيب طالب يقول: ومسعت العنربي
__________  

  .٦٣٨ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر) ١(
  .٦٣٩ - ٦٣٨ / ٢: املصدر السابق) ٢(
أترى : قلت اليب عبد اهللا:  يف ترمجة تلميذ أمحد أيب بكر املروذي٥٧ / ١وجاء يف طبقات أيب يعلى ) ٣(

ال تسألين عن شئ : أترى أن يكتب الرسالة ؟ قال: ال، قلت: يكتب الرجل كتب الشافعي ؟ قال
سفيان وال الشافعي، وال ال تكتب كالم مالك، وال : معاذ اهللا، وقال أمحد: كتبتها، قال: حمدث، قلت

  .إسحاق بن راهويه، وال أيب عبيد
(*)  

)١٣/٥٥٠(  

  

  ).١(يقرأ بفاحتة الكتاب : القراءة فيما جيهر فيه االمام، فقال
تويف إبراهيم يف ثاين رجب، سنة مخس وتسعني ومئتني، وصلى عليه ابن : ومسعت عبد اهللا بن سعد يقول

  . معاذأخيه ووارثه، ودفن يف مقربة احلسني بن
  أخربنا ابن أيب عصرون، وابن عساكر، وبنت كندي مساعا، عن

أخربنا : أخربنا حممد بن الفضل، وقال أبو روح: قال املؤيد: املؤيد بن حممد، وأيب روح، وزينب الشعرية
أخربنا عمر بن مسرور، أخربنا إمساعيل ابن : أخربنا إمساعيل القارئ، قالوا: متيم املؤدب، وقالت الشعرية

يد، حدثنا إبراهيم بن أيب طالب، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو خالد، عن شعبة، عن عاصم، عن زر، جن
سل اهللا اهلدى ! يا علي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قال- رضي اهللا عنه -عن علي 

  ".والسداد، واذكر باهلدى هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك السهم 
  ).٢(جه أرباب الكتب الستة إسناده قوي، ومل خير

  ، وأبو جعفر الترمذي)٣(احلسن بن علي املعمري : وفيها مات معه



__________  
رمبا قال هذا أمحد فيمن ال يسمع قراءة االمام، أما إذا كان االمام جيهر واملأموم يسمع قراءته، فال ) ١(

  .٥٦٣ / ١" املغين "  املقدسي يف جتب عيه القراءة وال تستحب عند االمام أمحد فيما قاله ابن قدامة
  .وانظر التفصيل فيه

"  أم مل خيرجوه ذا السند، وإال فقد أخرجه مسلم يف - واهللا أعلم -مراد االمام الذهيب ) ٢(
باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل من طريقني : يف الذكر والدعاء) ٢٧٢٥" (صحيحه 

اللهم : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قل: ن علي قالعن عاصم بن كليب عن أيب بردة، ع
 و ٨٨ / ١" املسند " وهو يف " اهدين وسددين، واذكر باهلدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم 

اجلامع الكبري "  من طريق عاصم بن كليب، وأورده السيوطي يف ١٧٧ / ٨، والنسائي ١٣٨ و ١٣٤
  .سائي فقصر، ونسبه المحد والن٩٦٩" 
  ).٢٥٤(، برقم )٥١٠: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣(

(*)  

)١٣/٥٥١(  

  

، والزاهد أبو )٤(، واحلكم بن معبد اخلزاعي )٣(، واملكتفي باهللا )٢(، وأبو شعيب احلراين )١(الفقيه 
  إبراهيم بن: ، وقاضي نسف)٥(احلسني النوري 
  ).٦(معقل النسفي 

  
  . بن مساور البغدادي اجلوهريافظ، الثقة، أبو جعفر، أمحد بن القاسماالمام، احل*  ابن مساور - ٢٧٨

  .عفان بن مسلم، وخالد بن خداش، وعلي بن اجلعد، وطبقتهم: حدث عن
عبدا لباقي بن قانع، وأمحد بن كامل، وحممد بن علي ابن حبيش، وسليمان الطرباين، : حدث عنه
  .وآخرون

  ).٧(ن علي بن اجلعد مخسة عشر ألف حديث إنه كتب ع: قال يل: قال أمحد بن املنادي
  .ومات يف احملرم سنة ثالث وتسعني ومئتني: قال

__________  
  .تقدم يف الترمجة السابقة) ١(
  ).٢٧٠(، برقم )٥٣٦(تقدمت ترمجته يف الصفحة ) ٢(
  ).٢٣١(، برقم )٤٧٩: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣(



  .٢١٨ / ٢: ب، شذرات الذه١٠١ / ٢: عرب املؤلف: انظر) ٤(
  .أمحد بن حممد، أبو احلسني النوري، ويعرف بابن البغوي: هو) ٥(

  .٧٧ / ٦: املنتظم: انظر
  ).٢٤١(، برقم )٤٩٣: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٦(
  .٩٧ / ١: ، طبقات القراء البن اجلزري٣٥٠ - ٣٤٩ / ٤: تاريخ بغداد* 
  .٣٥٠ / ٤: تاريخ بغداد) ٧(

(*)  

)١٣/٥٥٢(  

  

 بن ، أبو احلسن، أسلم بن سهل)١(احلافظ، الصدوق، احملدث، مؤرخ مدينة واسط * ل  حبش- ٢٧٩
  .سلم بن زياد بن حبيب الواسطي الرزاز، ويعرف ببحشل، وهو أيضا لقب المحد بن أخي ابن وهب

جده المه وهب بن بقية، ومن عم أبيه سعيد بن زياد، وحممد بن أيب نعيم الواسطي، وحممد بن : مسع من
  .الطحان، وسليمان بن أمحد، وعدةخالد 

حممد بن عثمان بن مسعان، وحممد بن عبد اهللا بن يوسف، وإبراهيم بن يعقوب، وعلي بن : حدث عنه
  .محيد البزاز، وحممد بن جعفر بن الليث، وأبو القاسم الطرباين

م، يصلح هو منسوب إىل حملة الرزازين، ومسجده هناك، وهو ثقة، ثبت، إما): ٢(قال مخيس احلوزي 
  ).٣(للصحيح 

  .تويف سنة اثنتني وتسعني ومئتني: قلت
__________  

، عرب ٢١١ / ١: ، ميزان االعتدال٦٦٤ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٢٨ - ١٢٧ / ٦: معجم االدباء* 
  .٢١٠ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨٩: ، طبقات احلفاظ٣٨٨ / ١: ، لسان امليزان٩٣ / ٢: املؤلف

، بتحقيق كوركيس عواد، ) م١٩٦٧(بع يف مطبعة املعارف ببغداد سنة ط" تاريخ واسط " كتابه ) ١(
  .ويقع يف جملد واحد

 ٥١٠(احلافظ، االمام، حمدث واسط، أبو الكرم، مخيس بن علي بن أمحد الواسطي، تويف سنة : هو) ٢(
 ه، فسأله عن مجاعة من أهل واسط ومن الغرباء ٥٠٠، وقد التقى به احلافظ السلفي بواسط سنة )ه

 بتحقيق مطاع طرابيشي، ١٩٧٦القادمني إليها، فأجابه عنهم، فدون إجاباته يف جزء، وقد صدر سنة 
  .وهو من مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق



  .٩٠سؤاالت احلافظ السلفي ص ) ٣(
(*)  

)١٣/٥٥٣(  

  

  .صرينياالخباري، االديب، من مشيخة امل:  بن أيب طيبةحممد بن أمحد بن عياض*  أبوعالثة - ٢٨٠
كان ذا عارضة ولسان، وكان ممقوتا عند كثري من الناس، فشهد عليه أقوام بأمور، قبل منهم السلطان، 

فضرب مرارا، فمات، مث تبني أنه ظلم، وكان ثار عليه أهل املسجد العوام، فتويف يف رمضان، سنة 
  .إحدى وتسعني ومئتني

  .أبيه، وطائفة: حدث عن
  .علي بن حممد، وحممد بن أمحد الصفار، ومحيد بن يونس، وعدةالطرباين، والواعظ : روى عنه

  .حممد بن رمح، ومكي بن عبد اهللا الرعيين، وحرملة: ومن شيوخه
  .تويف من الضرب، رمحه اهللا

  
 بن عبد اخلالق، البصري، الشيخ، االمام، احلافظ الكبري، أبو بكر، أمحد بن عمرو* *  البزار - ٢٨١

  ).١( الكبري، الذي تكلم على أسانيده "املسند " البزار، صاحب 
__________  

  .٥٨ - ٥٧ / ٥: ، لسان امليزان٤٦٥ / ٣: ميزان االعتدال* 
، عرب ٦٥٤ - ٦٥٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٥٠ / ٦: ، املنتظم٣٣٥ - ٣٣٤ / ٤: تاريخ بغداد* * 

 ٣: نجوم الزاهرة، ال٢٣٩ - ٢٣٧ / ١: ، لسان امليزان٢٦٨ / ٧: ، الوايف بالوفيات٩٢ / ٢: املؤلف
  .٢٠٩ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨٥: ، طبقات احلفاظ١٥٨ - ١٥٧/ 
وقد نشرت مؤسسة " كشف االستار عن زوائد البزار : " وقد جرد زوائده احلافظ اهليثمي، ومساه) ١(

  .الرسالة االول والثاين منه، بتحقيق العالمة حبيب الرمحن االعظمي
(*)  

)١٣/٥٥٤(  

  

  .ئتنيولد سنة نيف عشرة وم
هدبة بن خالد، وعبد االعلى بن محاد، وعبد اهللا بن معاوية اجلمحي، وحممد بن حيىي بن فياض : ومسع



الزماين، وحممد بن معمر القيسي، وبشر بن معاذ العقدي، وعيسى بن هارون القرشي، وسعيد بن حيىي 
 وأمحد بن املقدام االموي، وعبد اهللا بن جعفر الربمكي، وعمرو بن علي الفالس، وزياد بن أيوب،

العجلي، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وبندارا، وابن مثىن، وعبد اهللا بن الصباح، وعبد اهللا بن شبيب، 
  .وحممد ابن مرداس االنصاري، وحممد بن عبدالرمحن بن الفضل احلراين، وخلقا كثريا

 وأبو الشيخ، وأمحد بن احلسن ابن قانع، وابن جنيع، وأبو بكر اخلتلي، وأبو القاسم الطرباين،: حدث عنه
بن أيوب التميمي، وعبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس، وأمحد بن جعفر بن سلم الفرساين، وعبد اهللا 

، وأمحد بن إبراهيم بن يوسف الضرير، وحممد ابن أمحد بن احلسن )١(بن خالد بن رستم الراراين 
ن بن حممد بن جعفر الكسائي، وأبو بكر حممد الثقفي، وأمحد بن جعفر بن معبد السمسار، وعبد الرمح

بن الفضل بن اخلصيب، وأبو مسلم عبدالرمحن بن حممد بن سياه، وأبو بكر عبد اهللا بن حممد بن حممد 
بن عطاء القباب، وحممد بن أمحد بن يعقوب، وحممد بن عبد اهللا بن ممشاذ القارئ، وحممد بن عبد اهللا بن 

  .محيوية النيسابوري، وخلق سواه
الراراين، براءين ) ١* (هامش * (وقد أملى أبو سعيد النقاش جملسا عن حنو من عشرين شيخا، حدثوه 

  .قرية من قرى أصبهان: نسبة إىل راران: مهملتني مفتوحتني
  .٣٢ / ٦": االنساب " انظر ترمجته يف 

(*)  

)١٣/٥٥٥(  

  

  .عن أيب بكر البزار
  .ث بأصبهان عن الكبار، وبغداد، ومصر، ومكة، والرملةوقد ارحتل يف الشيخوخة ناشرا حلديثه، فحد

  .وأدركه بالرملة أجله، فمات يف سنة اثنتني وتسعني ومئتني
  .ثقة، خيطئ ويتكل على حفظه: وقد ذكره أبو احلسن الدارقطين، فقال

  .خيطئ يف االسناد واملنت: وقال أبو أمحد احلاكم
خيطئ يف االسناد واملنت، حدث :  أيب بكر البزار، فقالسألت الدارقطين عن: وقال احلاكم أبو عبد اهللا

باملسند مبصر حفظا، ينظر يف كتب الناس، وحيدث من حفظه، ومل يكن معه كتب، فأخطأ يف أحاديث 
  ).١(كثرية 

  .جرحه النسائي
  .حافظ للحديث: وقال أبو سعيد بن يونس

  .تويف بالرملة



  ).٢(مث أرخ كما مر 
أخربنا علي بن حممود، سنة سبع وعشرين : ، قاال)٣(الدائم بن أمحد الوزان أخربنا علي بن بقاء، وعبد 

وست مئة، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا حممد بن عبد الواحد املصري، أخربنا حممد بن علي احلافظ 
  إمالء، سنة عشر وأربع مئة، أخربنا جدي أبو احلسن أمحد بن احلسن بن

__________  
  .يتكلمون فيه: "..، وزاد٣٣٥/  ٤: تاريخ بغداد) ١(
."  
  ). ه٢٩٢(أي سنة ) ٢(
  .٧٢ - ٧١: ق: خ: املؤلف" مشيخة " ترمجته يف ) ٣(

(*)  

)١٣/٥٥٦(  

  

  .أيوب التميمي، حدثنا أمحد بن عمرو البزار
حدثنا حممد بن عبدالرمحن ابن الفضل احلراين، حدثنا الوليد بن املهلب احلراين، حدثنا النضر بن حمرز، 

 على ناقته - صلى اهللا عليه وسلم -خطبنا رسول اهللا :  حممد بن املنكدر، عن أنس بن مالك، قالحدثنا
كأن املوت فيها على غرينا كتب، وكأن احلق فيها ! يا أيها الناس : " العضباء، وليست باجلدعاء، فقال

داثهم، ونأكل على غرينا وجب، وكأن من نشيع من املوتى سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أج
  .تراثهم، كأنا خملدون بعدهم، قد نسيتم كل واعظة، وأمنتم كل جائحة

طوىب ملن شغله عيبه عن عيب أخيه، وتواضع هللا يف غري منقصة، وأنفق من مال مجعه من غري معصية، 
وخالط أهل الفقه واحلكمة، وجانب أهل الشك والبدعة، وحسنت سريرته، وصلحت عالنيته، وأمن 

  ).١" (ه الناس شر
  .جمهول: قال أبو حامت: هذا حديث واهي االسناد، فالنضر

  .ال يعرف، وال يصح هلذا املنت إسناد: والوليد
، إجازة، عن مسعود اجلمال، أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو نعيم احلافظ، )٢(أخربنا أمحد بن سالمة 

، حدثنا إبراهيم بن يوسف الصرييف حدثنا حممد بن إسحاق بن أيوب، حدثنا أمحد بن عمرو البزار
 صلى اهللا -قال رسول اهللا : الكويف، حدثنا أبوحيىي التيمي، حدثنا سيف بن وهب، عن أيب الطفيل، قال

  ).٣" (أنا حممد، وأنا أمحد وأبو القاسم، واملاحي، واحلاشر : " -عليه وسلم 
__________  



به للحكيم الترمذي، وهو من املصادر اليت قال ، ونس٣٧٣" اجلامع الكبري " وأورده السيوطي يف ) ١(
  .إا ضعيفة، فيستغىن بالعزو إليها عن بيان ضعفها: عن أحاديثها يف مقدمته

  .٦: ق: خ": مشيخته : " ترمجه املؤلف يف) ٢(
  .إسناده تالف، ابراهيم بن يوسف صدوق فيه لني، وشيخه أبوحيىي التيمي) ٣(

  = (*)وامسه 

)١٣/٥٥٧(  

  

االمام، احملدث، الصادق، أبو حممد، النخعي، : ابن القاضي حفص بن غياث* يد بن غنام  عب- ٢٨٢
  .الكويف

  .امسه عبد اهللا: قيل
أيب بكر بن أيب شيبة، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وجبارة بن املغلس، وعلي بن حكيم : حدث عن

  .االودي، وأيب كريب، وعدة
 حممد بن إياس املوصلي، وأبو القاسم الطرباين، وأبو بكر أبو العباس بن عقدة، ويزيد بن: حدث عنه

  .عبيد اهللا بن حيىي الطلحي، وآخرون
  ).١(وكان مكثرا عن ابن أيب شيبة 

  .مولده يف سنة إحدى عشرة ومئتني، قاله ابن عقدة
  .ومات يف نصف ربيع اآلخر، سنة سبع وتسعني ومئتني

  .ثقةوتآليف أيب نعيم مشحونة حبديث ابن غنام، وهو 
__________  

 امه غري واحد من احلفاظ بالكذب، وسيف بن وهب ضعيف -إمساعيل بن حيىي بن عبيد اهللا = 
  .٣٧٤لوحة " كامله " احلديث، وقد أورد احلديث ابن عدي يف ترمجته يف 

) ٢٣٥٤(، ومسلم ٤٠٤ / ٦، والبخاري ١٠٠٤ / ٢ويغين عنه حديث جبري بن مطعم عند مالك 
يل مخسة امساء أنا حممد وأنا أمحد، وأنا املاحي : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٢٨٤٠(والترمذي 

  ".الذي ميحو اهللا يب الكفر، وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي، وأنا العاقب 
  ويف الباب

، وعن جابر بن عبد اهللا ٤٠٥ / ٥وعن حذيفة عند أمحد ) ٢٣٥٥(عن أيب موسى االشعري عند مسلم 
" و " الصغري " وعن ابن عباس عند الطرباين يف " االوسط " و ) ١٧٥٠" (الكبري " د الطرباين يف عن

  .٢٨٤ / ٨" امع " كما يف " االوسط 



: ، شذرات الذهب١٠٧ / ٢: ، يف اية ترمجة يوسف القاضي، عرب املؤلف٦٦٠ / ٢: تذكرة احلفاظ* 
٢٢٥ / ٢.  
  .رواية الكتب عن أيب بكر بن أيب شيبة،: " ١٠٧ / ٢": العرب " قال املؤلف يف ) ١(

  ".وكان حمدثا صدوقا 
(*)  

)١٣/٥٥٨(  

  

 بن حممد بن سليمان بن علويه، الشيخ، االمام، الثقة، أبو حممد، احلسن بن علي*  ابن علويه - ٢٨٣
  .البغدادي القطان

حممد بن الصباح عاصم بن علي، وبشار بن موسى، وعبيد اهللا بن عائشة، وبشر بن الوليد، و: مسع
  .، ومجاعة"املبتدأ " اجلرجرائي، وإمساعيل بن عيسى العطار، راوي 

النجاد، والشافعي، وأمحد بن سندي احلداد، وأبو علي بن الصواف، واآلجري، وخملد الباقرحي، : وعنه
  ).١(وعبد اهللا بن إبراهيم الزبييب 

  ).٢(وثقه الدارقطين واخلطيب 
  .ولد سنة مخس ومئتني

  .نة مثان وتسعني ومئتنيومات س
، )٥(، واجلنيد بن حممد شيخ الصوفية )٤(العباس بن مسروق، ولول بن إسحاق ) ٣(أبو : وفيها تويف

  ،)٦(وأبو عثمان احلريي الزاهد 
__________  

  ١٠٦ / ٦: ، املنتظم٣٧٥ / ٧تاريخ بغداد * 
  ".الزيدي " إىل : ٣٦٠ - ٣٥٩ / ٢" العرب " يف ؟ ؟ ؟ ؟ وع من ) ١(
  .٣٧٥ / ٧: تاريخ بغداد: انظر) ٢(
  ).٢٤٣: (برقم) ٤٩٤(سقط من االصل كلمة أبو وهو ؟ ؟ جم يف الصفحة ) ٣(
  ).٢٦٨(، برقم )٥٣؟ : (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٤(
 - ٢٥٥ / ١٠: حلية االولياء: ، ومصادره فيه، و١٦٣ - ١٥٥: طبقات الصويف ؟: انظر) ٥(

 ٣٧٣ / ١: ، وفيات االعيان١٠٦ - ١٠٥ / ٦: ، املنتظم٢٤٩ - ٢٤١ / ٧: ، تاريخ بغداد٢٨٧
  .٢٣٠ - ٢٢٨ / ٢: ، شذرات الذهب١١١ - ١١٠ / ٢: ، عرب املؤلف٣٧٥ -
، ١٧٥ - ١٧٠: سعيد بن إمساعيل بن سعيد بن منصور احلريي، انظر طبقات الصوفية: هو) ٦(



  .ومصادره فيه
(*)  

)١٣/٥٥٩(  

  

، )٢(خان البلخي، وحممد بن حيىي بن سليمان املروزي ، وحممد بن علي بن طر)١(ومسنون احملب 
  ).٣(ويوسف بن عاصم الرازي، واالمري حممد ابن طاهر بن عبد اهللا بن طاهر 

  
 االمام، احلافظ الكبري، القدوة، شيخ االسالم، أبو عمرو، أمحد ابن نصر*  أبو عمرو اخلفاف - ٢٨٤

  .بن إبراهيم، النيسابوري، املعروف باخلفاف
  .كان نسيج وحده جاللة، ورئاسة، وزهدا وعبادة، وسخاء نفس: بو عبد اهللا احلاكمقال أ
إسحاق بن راهويه، وعمرو بن زرارة، وأبا عمار احلسني بن حريث، وحممد بن عبد العزيز بن أيب : مسع

  .رزمة، واحلسني بن الضحاك، وحممد بن رافع، وحممد بن علي بن شقيق، وأقرام بنيسابور
  .نيع، وأبا مهام السكوين، والطبقة ببغدادوأمحد بن م

  وأبا كريب، وعباد بن
  .يعقوب، وهناد بن السري، وإبراهيم بن يوسف الصرييف، وطبقتهم بالكوفة

  ويعقوب بن محيد بن كاسب، وأبا معصب الزهري، وعبد اهللا
__________  

كنيته أبو القاسم، مسى : ويقالمسنون بن عبد اهللا أبو احلسن اخلواص، : ، ويقال"مسنون محزة : " هو) ١(
  ".نفسه مسنون الكذاب لكتمه عسر البول بال تضرر 

، ٣١٢ - ٣٠٩ / ١٠": حلية االولياء : " ، ومصادره فيه، و١٩٩ - ١٦٥: طبقات الصوفية: انظر
  .١٠٨ / ٦: ، املنتظم٢٣٧ - ٢٣٤ / ٩تاريخ بغداد 

  .٢٣١ / ٢: ، شذرات الذهب١١٢ / ٢: عرب املؤلف: انظر) ٢(
  .٢٣١ / ٢: شذرات الذهب: انظر) ٣(
 ٦٥٤ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١١٠ / ٦: ، املنتظم١١٤: ، طبقات الفقهاء٧٩ / ٢: اجلرح والتعديل* 
 - ٢٨٥: ، طبقات احلفاظ١١٧ / ١١: ، البداية والنهاية١١٣ - ١١٢ / ٢: ، عرب املؤلف٦٥٦ -

   (*)- ٢٣٢ - ٢٣١ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨٦

)١٣/٥٦٠(  

  



  .ان العابدي، وعدة باملدينةابن عمر
  .وحممد بن حيىي العدين، وغريه مبكة
  .ومجع وصنف، وبرع يف هذا الشأن

أبو حامد بن الشرقي، وحممد بن سليمان بن فارس، وأبو عبد اهللا بن االخرم، وأبو بكر : حدث عنه
 من مشيخة الصبغي، وحممد بن أمحد بن محدون الذهلي، وأبو سعيد أمحد بن أيب بكر احلريي، وخلق

  .احلاكم
ما رأيت أحفظ من أيب عمرو : مسعت أبا إسحاق املزكي، مسعت أبا العباس السراج يقول: قال احلاكم

  ).١(اخلفاف، كان يسرد احلديث سردا، حىت املنقطع واملرسل 
  صام أبو عمرو اخلفاف الدهر: ومسعت الصبغي يقول: قال احلاكم

  ).٢(نيفا وثالثني سنة 
  .وصام، فما خفي واهللا عليه النهي عن صيام الدهرليته أفطر : قلت

  ).٣(ولكن له سلف، ولو صاموا أفضل الصوم، للزموا صوم داود عليه السالم 
  .إن أبا عمران يفي مبذاكرة مئة ألف حديث: كنا نقول: ومسعت الصبغي غري مرة يقول: قال
  كان ابتداء حال أيب عمرو: ومسعت أبا زكريا العنربي يقول: قال
__________  

  .٦٥٦ - ٦٥٥ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر) ١(
  .٦٥٥ / ٢: املصدر السابق) ٢(
وهو صوم يوم، وإفطار يوم، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن عمر بعد أن اه عن صوم ) ٣(

:  يف الصوم١٩١ / ٤انظر البخاري " صم صوم داود عليه السالم، صم يوما وأفطر يوما : " الدهر
  ).١١٥٩(وباب صوم يوم وإفطار يوم، ومسلم : ب صوم الدهربا

(*)  

)١٣/٥٦١(  

  

وأمحد بن نصر الرئيس الزهد والورع، وصحبة االبدال، إىل أن بلغ من العلم والرئاسة واجلاللة ما بلغ، 
  .ومل يكن يعقب

 االشراف إن قيمتها مخسة آالف ألف درهم، على: فلما أيس من الولد، تصدق بأموال، كان يقال: قال
  ).١(والفقراء واملوايل 

مسعت ابن خزمية يقول على رؤوس املال يوم مات أبو عمرو : ومسعت أبا الطيب الكرابيسي: قال



  ).٢(مل يكن خبراسان أحفظ منه للحديث : اخلفاف
كان عمرو بن : ومسعت حممد بن املؤمل بن احلسن املاسرجسي، مسعت أبا عمرو اخلفاف يقول: قال

   يقول- يعين السلطان -ر الليث الصفا
  ).٣(مىت ما علمت شيئا ال يوافقك فاضرب رقبيت، إىل أن أرجع إىل هواك ! يا عم : يل

كذا فليكن السلطان مع الشيخ، وقد كان عمرو بن الليث صانعا يف الصفر، فتنقلت به االحوال : قلت
تسمع العجب من " م تاريخ االسال" إىل أن متلك خراسان، ومتلك بعده أخوه يعقوب، فانظر يف 

  .سريما
وكان الرئيس أبو عمرو عظيم القدر، سيدا مطاعا ببلده، نال رئاسة الدين والدنيا، وكانوا يلقبونه بزين 

  .االشراف
  .وكانت وفاته يف شهر شعبان، سنة تسع وتسعني ومئتني، من أبناء الثمانني

__________  
  .٦٥٥ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر) ١(
  .٦٥٦ / ٢: املصدر السابق) ٣ (٦٥٥ / ٢: حلفاظتذكرة ا) ٢(

(*)  

)١٣/٥٦٢(  

  

  .وقع يل حديثه عاليا
، أنبأنا عبد املعز ابن حممد، أخربنا أبو عمرو بن )١(أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء 

 داود، عن ثور، محدان، أخربنا أبو عمرو أمحد بن نصر اخلفاف، حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد اهللا بن
 صلى اهللا عليه -أن رسول اهللا :  رضي اهللا عنها-عن خالد بن معدان، عن ربيعة اجلرشي، عن عائشة 

  ).٢( كان يتحرى صوم االثنني واخلميس، ويصوم شعبان ورمضان -وسلم 
  .له صحبة: قيل: هذا حديث صحيح، وربيعة

   بن عبد، واحلسني)٣(أمحد بن أنس بن مالك الدمشقي : وفيها تويف
، )٦(، وحممد بن يزيد بن عبد الصمد )٥(، وعلي بن سعيد بن بشري الرازي )٤(اهللا الفقيه والد اخلرقي 

، وحسني بن محيد العكي املصري، وعبد الرمحن بن عبد الوارث بن )٧(والعارف ممشاذ الدينوري 
  مسلم التجييب، وحممد

__________  
  .١: ، ت)٤٦: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ١(



  .املؤلف" مشيخة " عن 
 من طريق عمرو بن علي، حدثنا عبد اهللا بن داود ذا االسناد، ١٥٣ / ٤وأخرجه النسائي ) ٢(

 كالمها ٢٠٣، ٢٠٢ / ٤والنسائي ) ٧٤٥(الترمذي " ويصوم شعبان ورمضان : " وأخرجه دون قوله
، وابن ١٠٦ و ٨٩ و ٨٠ / ٦ من طريق عمرو بن علي عن عبد اهللا بن داود به وأخرجه كذلك أمحد

  . عن خالد بن معدان، عن جبري بن نفري، عن عائشة٢٠٢ / ٤والنسائي ) ١٧٣٩(ماجه 
  .، آخر ترمجة اخلفاف٦٥٦ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٣(
  .١١١ / ٦: املنتظم) ٤(
) ١٥٢: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ٦) ( ه٢٩٧(، وفيه وفاته ٧٥٠ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٥(

  .١: الصل، وتيف ا
  .٣٥٤ - ٣٥٣ / ١٠: حلية االولياء: ، وانظر مصادره فيه، و٣١٨ - ٣١٦: طبقات الصوفية) ٧(

(*)  

)١٣/٥٦٣(  

  

، وأمحد بن علي بن حممد بن اجلارود )٢(، وأبو جعفر أمحد بن احلسني احلذاء )١(ابن الليث اجلوهري 
  .احلسن بن أمحد الصيقل املصري، و)٤(، وحيىي بن حممد بن البختري احلنائي )٣(االصبهاين 

  
احلافظ، اود، العالمة، أبو الفضل : ابن عبد الوهاب) ٥] (خ * [  أمحد بن النضر - ٢٨٥

  .النيسابوري، أحد االئمة واملصنفني
  .إذا ورد نيسابور، نزل عند االخوين أمحد وحممد ابين النضر: كان أبو عبد اهللا البخاري: قال احلاكم

  .، وإسنادمها ومساعهما معا، ومها سيان"صحيحه "  وقد روى عنهما يف
هدبة بن خالد، وشيبان بن فروخ، وسهل بن عثمان العسكري، وأبا مصعب الزهري، وإسحاق : مسع

وأمحد جمود يف : بن راهويه، وعبيد اهللا بن معاذ، وعمرو بن زرارة، وخلقا كثريا ذكرهم احلاكم، مث قال
  .البصريني

بو حامد بن الشرقي، وأبو عبد اهللا بن االخرم، وأمحد بن إسحاق الصيدالين، وأ: البخاري: حدث عنه
  وحممد بن صاحل بن هانئ، وأبو

__________  
  .١٩٦ / ٣: تاريخ بغداد: ترمجته يف) ١(
  .٩٨ - ٩٧ / ٤: تاريخ بغداد: ترمجته يف) ٢(



  .٢٢٩ / ١٤: دادتارخ بغ: ترمجته يف) ٤ (١١٨ - ١١٠ / ١: ذكر أخبار أصبهان: ترمجته يف) ٣(
 - ٦٤٥ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٣٠ - ٢٩ / ١: خ: ، تذهيب التهذيب٤٦: خ: ذيب الكمال* 

، ١٣: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٢: ، طبقات احلفاظ٨٨ - ٨٧ / ١: ، ذيب التهذيب٦٤٦
  ".ذيب التهذيب : " زيادة من) ٥) (٢٩٠(، أخبار سنة ٢٠٥ / ٢: شذرات الذهب

(*)  

)١٣/٥٦٤(  

  

  .لفضل حممد بن إبراهيم، وآخرونا
  ).١(وثبتين أمحد يف بعضه : وملا روى البخاري حديث االفك عن أيب الربيع الزاهراين، قال

  ).٣(، وما هو بابن حنبل )٢(فأمحد هنا ابن النضر 
  فذكر...، حدثنا عبيداهللا بن معاذ)٤(حدثنا حممد : وقال البخاري

 فقدمي الوفاة، وأما أمحد فطال عمره، وبقي إىل سنة بضع ومثانني حديثا، فهذا حممد بن النضر، فأما هذا،
  .ومئتني

__________  
وأفهمين : " باب تعديل النساء بعضهن بعضا:  يف الشهادات١٩٩ / ٥الذي يف صحيح البخاري ) ١(

  .أنه أمحد بن النضر" طبقات القراء " وكذلك جزم املؤلف يف ) ٢" (بعضه أمحد 
مل يبني أبو علي اجلياين من هو أمحد هذا، ووقع يف كتاب : ٢١٩ص " مة الفتح مقد" قال احلافظ يف 

وأفهمين بعضه أمحد بن يونس، وذا جزم الدمياطي، وقال ابن ": االطراف " خلف الواسطي يف 
  .إنه وهم: عساكر واملزي

مجيع الروايات اليت ورأيته يف نسخة احلافظ أيب احلسني اليونيين، وقد أمهله يف ): القائل ابن حجر(قلت 
  .أمحد بن يونس: ونسبه، فقال) ق(وقعت له إال رواية واحدة، فإنه كتب عليها عالمة 

  .هو أبو عبد اهللا بن خلفون، ومل يتابع: الذي جوز أن يكون أمحد بن حنبل) ٣(
 / ٨" صحيحه " أمحد، فقد ذكر البخاري يف : حدثنا حممد، وهو خطأ والصواب: كذا قال املؤلف) ٤(

 يف تفسري سورة االنفال، احلديث من طريق أمحد، ومن طريق حممد كالمها عن عبيد اهللا ٢٣٢ و ٢٣١
  .بن معاذ، فلم ينسب االول، ونسب الثاين

كذا يف مجيع الروايات غري منسوب، وجزم ": حدثنا أمحد : " قال احلافظ تعليقا على قول البخاري
نضر بن عبد الوهاب النيسابوري، وقد روى البخاري احلديث احلاكمان أبو أمحد وأبو عبد اهللا انه ابن ال

  .املذكور بعينه عقب هذا عن حممد بن النضر ؟ خي أمحد هذا



: بلغين أن البخاري كان يرتل عليهما، ويكثر الكمون عندمها إذا قدم نيسابور، قال احلافظ: قال احلاكم
يف بعض شيوخه، وقد أخرج مسلم هذا ومها من طبقة مسلم وغريه من تالمذة البخاري، وإن شاركوه 

  .احلديث بعينه عن شيخهما عبيد اهللا بن معاذ نفسه
حدثين أمحد، حدثنا عبيد اهللا بن معاذ، حدثنا أيب، حدثنا شعبة، عن عبداحلميد : ونص احلديث مع سنده

  اللهم: صاحب الزيادي مسع أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال أبو جهل
وما كان : (ندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بغذاب أليم، فرتلتإن كان هذا هو احلق من ع

  .اهللا ليعذم وأنت فيهم
...) وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون، وما هلم أن ال يعذم اهللا وهم يصدون عن املسجد احلرام

  .اآلية
(*)  

)١٣/٥٦٥(  

  

 بن شريك التغليب هللا، هارون بن موسىمقرئ دمشق، االمام الكبري، أبو عبد ا*  االخفش - ٢٨٦
  .الدمشقي

  .قرأ على ابن ذكوان، وهشام
  .سالم املدائين، وأيب مسهر الغساين: وحدث عن

  .ابن شنبوذ، وأبو علي احلصائري، وأبو احلسن بن مر االخرم، وجعفر أيب داود، وعدة: تال عليه
  .وان، وآخرونأبو أمحد بن الناصح، والطرباين، وأبو طاهر بن ذك: وروى عنه

  .مولده سنة مئتني
  .ومات يف صفر سنة اثنتني وتسعني ومئتني

وكان إماما صاحب فنون، وله تصانيف يف القراءات والعربية، ارحتل إليه املقرئون كهبة اهللا بن جعفر، 
  .، وغريهم)١(وأيب بكر النقاش، وإبراهيم بن عبد الرزاق، وحممد بن أمحد الداجوين 

  
  .احملدث، الصادق، أبو بكر البغدادي: ابن أعني* * فر  حممد بن جع- ٢٨٧

__________  
، ٢٧٧: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة٣٦٢ - ٣٦١ / ٣: ، إنباه الرواة٢٦٣ / ١٩: معجم االدباء* 

  ،١٣٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٤٨ - ٣٤٧ / ٢: طبقات القراء البن اجلزري
  ).٢٩١(، أخبار سنة ٢٠٩/  ٢: ، شذرات الذهب٣٤٧ / ٢: طبقات املفسرين



  .قرية من قرى الرملة: نسبة إىل داجون: الداجوين، بفتح اجليم) ١(
  ).االنساب: انظر(

  .٥٩ / ٦: ، املنتظم١٢٩ - ١٢٨ / ٢: تاريخ بغداد* * 
(*)  

)١٣/٥٦٦(  

  

  .عفان بن مسلم، وعاصم بن على، وأيب بكر بن أيب شيبة: حدث مبصر عن
  .ن عبد اهللا بن حبوية، ومجاعةالطرباين، وحممد ب: حدث عنه

  ).١(وثقه اخلطيب 
  .تويف سنة ثالث وتسعني ومئتني

  
  .املعمر، املسند، أبو عمر، حممد بن جعفر الكويف*  القتات - ٢٨٨
  .أبا نعيم، وأمحد بن يونس، ومجاعة: مسع
ريف، وهو أخو أبو بكر الشافعي، وحممد بن عمر اجلعايب، وسليمان الطرباين، واحلسن بن جعفر احل: وعنه

  .احلسني بن جعفر بن حممد ابن حبيب الكويف
  ).٢(تكلموا يف مساعه من أيب نعيم ...كان ضعيفا: قال أبو بكر اخلطيب

  .تويف ببغداد يف مجادى االوىل، سنة ثالث مئة
  :املعمر: ويف الشهر تويف معه
__________  

  .١٢٩ / ٢: تاريخ بغداد: انظر) ١(
  ،٥٠١ / ٣: ، ميزان االعتدال١٢٠ / ٦: ، املنتظم١٣٠ - ١٢٩ / ٢: تاريخ بغداد* 

  .٢٣٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٠٦ / ٥: ، لسان امليزان١١٥ / ٢: عرب املؤلف
  .١٣٠، ١٢٩ / ٢: تاريخ بغداد) ٢(

(*)  

)١٣/٥٦٧(  

  



  .، الراوي أيضا عن أيب نعيمحممد بن احلسن بن مساعة احلضرمي*  أبو عبد اهللا - ٢٨٩
  . واالمساعيلي، واحلسن بن جعفر احلريف، ومجاعةاجلعايب،: حدث عنه

  .وهو أصلح حاال من القتات
  .ليس بالقوي: قال الدارقطين

  
 بن حممد الربعي، الشيخ، احملدث، الثقة، أبو بكر، حممد بن جعفر). ١] (س * * [  ابن االمام - ٢٩٠

  .احلنفي، البغدادي، ابن االمام، نزيل دمياط
  .عي، وإمساعيل بن أيب أويس، وعلي ابن املديين، وطبقتهمأمحد بن يونس الريبو: مسع

هو ثقة، وأبو علي بن هارون، وابن عدي، وأبو بكر حممد بن : ، وقال"سننه " النسائي يف : حدث عنه
  .علي النقاش، وسليمان الطرباين، وآخرون

  .تويف يوم عيد النحر، سنة ثالث مئة
__________  

أبا احلسن : ، وفيه أنه يكىن١٨٩ - ١٨٨ / ٢: فن الثاين، تاريخ بغدادال: املقالة السادسة: الفهرست* 
، شذرات ٣٣٧ / ٢: ، الوايف بالوفيات١١٥ / ٢: ، عرب املؤلف١٢٠ / ٦: أو أبا احلسني، املنتظم

  .٢٣٦ / ٢: الذهب
  ،١١٨٢: خ: ، ذيب الكمال١٢٠ / ٦: ، املنتظم١٣١ - ١٣٠ / ٢: تاريخ بغداد* * 

، خالصة تذهيب ٩٥ / ٩: ، ذيب التهذيب١١٥ / ٢: ، عرب املؤلف١٩٤ / ٣ :خ: تذهيب التهذيب
  .٢٣٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣٠: الكمال

  " (*)ذيب التهذيب " زيادة من ) ١(

)١٣/٥٦٨(  

  

 بن حبيب، الوادعي احملدث، احلافظ، االمام، القاضي، أبو حصني، حممد بن احلسني*  الوادعي - ٢٩١
  ".ند املس" الكويف، صاحب 

  .أمحد بن يونس، وجندل بن والق، وحيىي بن عبداحلميد، وعون بن سالم، وطبقتهم: مسع
أبو عمرو بن السماك، وأبو بكر بن النجاد، وجعفر بن حممد بن عمرو، وأبو بكر عبد اهللا : حدث عنه

  .بن حيىي الطلحي، والطرباين، وآخرون
  .وثقه الدارقطين

  .سعني ومئتنيتويف بالكوفة يف رمضان، سنة ست وت



  
  . املازين البصري املازين الشيخ، الصدوق، احملدث، أبو العباس، حممد بن حيان- ٢٩٢

  .عمرو بن مرزوق، وأيب الوليد الطيالسي، ومسدد بن مسرهد، وطبقتهم: حدث عن
  .دعلج السجزي، وابن قانع، والطرباين، وفاروق اخلطايب، وآخرون: روى عنه

__________  
  ، عرب٣٤٥ - ٣٤٤ / ٣: ، اللباب٨٨ / ٦: ، املنتظم٢٢٩ / ٢: تاريخ بغداد* 

 / ٢: ، شذرات الذهب١١٠ / ١١: ، البداية والنهاية٣٧٢ / ٢: ، الوايف بالوفيات١٠٦ / ٢: املؤلف
٢٢٥.  

  .بطن من مهدان...نسبة إىل وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشج: والوادعي
(*)  

)١٣/٥٦٩(  

  

  .بقي إىل بعد التسعني ومئتني
  

االمام، احلافظ، الثقة، الزاهد، القدوة، حمدث هراة، أبو : ابن حسن السلمي*  حيىي بن منصور - ٢٩٣
  .اهلروي) ١(سعد 

علي بن املديين، وأمحد بن حنبل، وأيب مصعب، وابن راهويه، وابن منري، وسود بن سعيد، : مسع من
  .ويعقوب بن كاسب، وحبان ابن موسى، وعدد كثري من طبقتهم

 عبد الصمد الطسيت، وأبو بكر أمحد بن خلف، وحممد ابن صاحل بن هانئ، وعلي بن محشاذ، :حدث عنه
  .وأمحد بن عيسى الغيزاين، وأبو بكر الشافعي، وإمساعيل اخلطيب، وآخرون

  .وحدث ببغداد
  ).٢(تويف راة يف سنة سبع ومثانني ومئتني : ذكره أبو بكر اخلطيب، وقال

  .وكان ثقة، حافظا، زاهدا: قال
  .بل الصحيح وفاته يف ذي احلجة، سنة اثنتني وتسعني ومئتني: قلت

  .إنه مل ير مثل نفسه، رمحة اهللا عليه: وكان عجبا يف التأله والعبادة، حىت قيل
  .ولد سنة مخس عشرة ومئتني

__________  
  ،٢٦ / ٦: ، املنتظم٤١٠ / ١: ، طبقات احلنابلة٢٢٦ - ٢٢٥ / ١٤: تاريخ بغداد* 



: ، النجوم الزاهرة٣٠٠: ، طبقات احلفاظ٩٤ / ٢: ، عرب املؤلف٦٩٢ - ٦٩١ / ٢: اظتذكرة احلف
  .٢١٣ / ٢: ، شذرات الذهب١٢٣ / ٣
  .أبو سعيد: يف طبقات احلنابلة) ١(
  .٢٢٦ - ٢٢٥ / ١٤: تاريخ بغداد) ٢(

(*)  

)١٣/٥٧٠(  

  

  ".أحكام القرآن : " وله كتاب
  ".االميان : " ، وكتاب"رف النبوة ش: " مل يسبق إىل مثلها، وكتاب: قال الرهاوي

  .وله أحفاد وأسباط علماء أكابر
  

  .احملدث، القدوة، أبو الفضل اهلروي: ابن العريان*  أمحد بن جندة - ٢٩٤
  .سعيد بن منصور، وسعيد بن سليمان الواسطي، ومجاعة: رحل، وجاور، ومسع من

  .أبو إسحاق البزاز، وأبو حممد املغفلي، وآخرون: حدث عنه
  .كان من الثقاتو

  .تويف راة، سنة ست وتسعني ومئتني، عن سن عالية
  .وهو أخو معاذ بن جندة، الراوي عن قبيصة وطبقته، ومات سنة اثنتني ومثانني ومئتني

  
  . الطهماين املروزي، الكاتبالعالمة، إمام اللغة، أبو العباس، عيسى بن حممد* *  الطهماين - ٢٩٥
  .لي بن حجر، ومجاعةإسحاق بن راهويه، وع: مسع
  أمحد بن اخلضر، وحيىي بن حممد العنربي، وعمر بن: وعنه
  .علك

__________  
  .٢٢٤ / ٢: شذرات الذهب* 

، ٩٦ / ٢: ، عرب املؤلف٢٩٢ - ٢٩١ / ٢: ، اللباب١٧١ - ١٧٠ / ١١: تاريخ بغداد* * 
  .٢١١ - ٢١٠ / ٢: شذرات الذهب

  .إىل إبراهيم بن طهماننسبة : والطهماين، بفتح الطاء، وسكون اهلاء
(*)  



)١٣/٥٧١(  

  

  .وكان من رؤساء املراوزة
  .رأيت خبوارزم امرأة ال تأكل وال تشرب، وال تروث: حدثنا أيب، مسع الطهماين يقول: قال احلاكم

  .مات أيب يف صفر، سنة ثالث وتسعني ومئتني: وقال ولده أبوه صاحل حممد بن عيسى
 حيكي شأن اليت ال تأكل وال تشرب، وأا عاشت كذلك نيفا مسعت الطهماين: وقال حيىي العنربي

  .وعشرين سنة، وأنه عاين ذلك
رمحة بنت إبراهيم، قتل زوجها، وترك ولدين، وكانت : ، وهي"تاريخ االسالم " سقت قصتها يف : قلت

فاستأذم، : مسكينة، فنامت فرأت زوجها مع الشهداء، يأكل على موائد، وكانت صائمة، قالت
  .ولين كسرة، أكلتها، فوجدا أطيب من كل شئ، فاستيقظت شبعانةونا

  .واستمرت
  .وهذه حكاية صحيحة، فسبحان القادر على كل شئ

  .أن رجال بعد الست مئة كان بالعراق، دام سنني ال يأكل: وحكى الشيخ عز الدين الفاروثي
  وحكى يل ثقات ممن حلق عائشة الصائمة باالندلس، وكانت حية سنة

  .مئة، دامت أعواما ال تأكلسبع 

)١٣/٥٧٢(  

  

  .شيخ املالكية باملغرب، أبو حممد االفريقي، صاحب سحنون*  عيسى بن مسكني - ٢٩٦
  .متيم بن حممد، ومحدون بن جماهد الكليب، ولقمان الفقيه، وعبد اهللا بن مسرور بن احلجام: أخذ عنه

  .وكان ثقة، ورعا، عابدا، جماب الدعوة
  .، فكان يستقي باجلرة، ويترك التكلفويل القضاء مكرها

  .وله تصانيف
  .مات سنة مخس وتسعني ومئتني

  .رمحه اهللا
  

 ابن خملد التميمي االمام، احلافظ، املفيد، القاضي، أبو نعيم، الفضل بن عبد اهللا* *  القاضي - ٢٩٧
  .اجلرجاين

  .السرح مبصرقتيبة بن سعيد، وطبقته خبراسان، وعيسى بن محاد، وأبا الطاهر بن : مسع



  .وحممد بن مصفى، وهشام بن خالد بالشام
  .أبو جعفر العقيلي، والزبري بن عبد الواحد، وأبو أمحد بن عدي، وأبو بكر االمساعيلي، وآخرون: وعنه

  .صدوق جليل: قال االمساعيلي
__________  

  .٢٢٠ / ٢: ، شذرات الذهب٧٠ - ٦٦ / ٢: ، الديباج املذهب١٠٣ - ١٠٢ / ٢: عرب املؤلف* 
  .٢٨٩ - ٢٨٨: تاريخ جرجان* * 
(*)  

)١٣/٥٧٣(  

  

  ).٢(مات يف ربيع االول، سنة ثالث وتسعني ومئتني ": تارخيه " يف ) ١(وقال محزة 
  

  .االمام، احلجة، أبو حممد النيسابوري*  جعفر بن حممد بن سوار - ٢٩٨
  .من أكابر الشيوخ، وأكثرهم حديثا وإتقانا: ذكره احلاكم، فقال

يبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، وإبراهيم بن يوسف، وعلي بن حجر، وأبا مصعب الزهري، قت: مسع
وأبا مروان حممد بن عثمان بن خالد، ويعقوب بن محيد بن كاسب، وعثمان بن أيب شيبة، وأمحد بن 

  .منيع، وأبا كريب، وخلقا سواهم
  .يد بن مسلمحممد بن عوف الطائي، ويوسف ابن سع: ودخل الشام بأخرة، فكتب عن

  .أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، واملؤمل بن احلسن، وأبو حامد بن الشرقي، والشيوخ: حدث عنه
حممد بن صاحل بن هانئ، وأبو الفضل حممد بن إبراهيم، وحيىي بن منصور، وأبو : روى عنه أيضا: قلت

 بن العباس بن جنيح ، وأبو عمرو إمساعيل بن جنيد، وحممد- نزيل خوارزم -العباس بن محدان 
  .البغدادي، وآخرون
__________  

  ).٤٢٧(محزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي، احلافظ، االمام، الثبت، أبو القاسم، املتوىف سنة : هو) ١(
  ".معرفة علماء أهل جرجان : " أو" تاريخ جرجان " وهو صاحب كتاب 

  .١٠٩١ - ١٠٨٩ / ٣: تذكرة احلفاظ: انظر
  .٢٨٩ - ٢٨٨ :تاريخ جرجان) ٢(
  .٢٩ / ٦: ، املنتظم١٩١ / ٧: تاريخ بغداد* 
(*)  



)١٣/٥٧٤(  

  

  .حدث بنيسابور وبغداد
  .وكان من علماء هذا الشأن

  .يقع لنا حديثه عاليا يف جزء ابن جنيد
تويف جعفر بن حممد بن سوار يوم الثالثاء، الحدى : مسعت أبا الفضل بن إبراهيم يقول: قال احلاكم

  .ن ذي القعدة، سنة مثان ومثانني ومئتني، وصلى عليه ابن خزميةعشرة ليلة مضت م
  .هو من أبناء السبعني وزيادة: قلت

) ٣(، وزينب بنت كندي )٢(، وأمحد بن هبة اهللا بن أمحد )١(أخربنا حممد بن عبد السالم التميمي 
الثالثة، عن عبد املعز وأخربنا ): ح(مساعا، عن املؤيد بن حممد الطوسي، أخربنا حممد بن الفضل الفقيه، 

أخربنا : وأخربونا عن زينب بنت أيب القاسم، قالت): ح(بن حممد البزاز، أخربنا متيم بن أيب سعيد، 
أخربنا عمر بن أمحد بن مسرور، أخربنا إمساعيل بن جنيد بن أمحد بن : إمساعيل بن أيب القاسم، قالوا

يبة بن سعيد، حدثنا املغرية بن عبدالرمحن، عن يوسف السلمي، حدثنا جعفر بن حممد بن سوار، حدثنا قت
والذي نفس حممد بيده، لو : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة

  ).٤" (تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا، ولضحكتم قليال 
__________  

  .١٣٩: ق: خ": مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ١(
  .٢١ق : خ": مشيخته : " ؤلف يفترمجه امل) ٢(
  .املؤلف" مشيخة " ، عن ٢: ، ت)٤٥١: (تقدمت االشارة إليها يف الصفحة) ٣(
 من طريقني عن أيب الزناد ذا االسناد، وأخرجه ٤١٨ و ٢٥٧ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٤(

   عليه وسلم منباب كيف كانت ميني النيب صلى اهللا:  يف االميان والنذور٤٥٩ / ١١البخاري 
املسند " طريق إبراهيم بن موسى، أخربنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة، وهو يف 

  = (*) والبخاري ٤٥٣ / ٢ من طريق عبد الرزاق عن معمر به، وأخرجه أمحد ٣١٢ / ٢" 

)١٣/٥٧٥(  

  

  ).١" ( أنفق أنفق عليك :قال اهللا عزوجل: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وبإسناده
  

 بن عبد االكرب االزدي، البصري، النحوي، إمام النحو، أبو العباس، حممد بن يزيد*  املربد - ٢٩٩



  ".الكامل " االخباري، صاحب 
  .أيب عثمان املازين، وأيب حامت السجستاين: أخذ عن

والصويل، وأمحد بن مروان أبو بكر اخلرائطي، ونفطويه، وأبو سهل القطان، وإمساعيل الصفار، : وعنه
  .الدينوري، وعدة

  وكان إماما، عالمة، مجيال، وسيما، فصيحا، مفوها، موثقا،
__________  

 يف الرقاق من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب ٢٧٣ / ١١= 
اب الثقفي، عن من طريق عمرو بن علي الفالس، عن عبد الوه) ٢٣١٣(هريرة وأخرجه الترمذي 

 من طريق يزيد، عن حممد ٥٠٢ / ٢" املسند " حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، وهو يف 
  . من طريق ابن عجالن عن أبيه٤٣٢ / ٢بن عمرو به، وهو فيه أيضا 

، ١٥٤ و ١٢٦ و ١٠٢ / ٣وأمحد ) ٢٣٥٩(، ومسلم ٢١١ / ٨ويف الباب عن أنس عند البخاري 
 ٢٩٠ و ٢٦٨ و ٢٥١ و ٢٤٥ و ٢٤٠ و ٢١ / ٢ن أيب هريرة عند أمحد ، وع١٩٢ و ١٨٠و 

  .١٦٤ / ٦وأمحد ) ٩٠١(، ومسلم ٤٥٨ / ١١وعن عائشة عند البخاري 
 يف التوحيد من طريق أيب ٣٩٠ / ١٣ يف التفسري، و ٢٦٥ / ٨إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(

يف الزكاة من طريقيني، عن ) ٩٩٣(سلم اليمان، عن شعيب، عن أيب الزناد ذا االسناد، وأخرجه م
  .سفيان بن عيينة، عن أيب الزناد

 / ٣: الفن االول، تاريخ بغداد: املقالة الثانية: ، الفهرست١١٠ - ١٠١: طبقات النحويني واللغويني* 
 - ١١١ / ١٩: ، معجم االدباء)٢٨٥(، ضمن وفيات سنة ١١ - ٩ / ٦: ، املنتظم٣٨٧ - ٣٨٠
 ٧٤ / ٢: ، عرب املؤلف٣٢٢ - ٣١٣ / ٤: ، وفيات االعيان٢٥٣ - ٢٤١ / ٣ :، إنباه الرواة١٢٢

، البلغة يف تاريخ ٨٠ - ٧٩ / ١١:  البداية والنهاية- ٢١٨ - ٢١٦ / ٥: ، الوايف بالوفيات٧٥ -
 - ٤٣٠ / ٥: ، لسان امليزان٢٨٠ / ٢: ، طبقات القراء البن اجلزري٢٥١ - ٢٥٠: أئمة اللغة

 - ٢٦٧ / ٢: ، طبقات املفسرين٢٧١ - ٢٦٩ / ١: ، بغية الوعاة١١٧ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤٣٢
  .١٩١ - ١٩٠ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧١

(*)  

)١٣/٥٧٦(  

  

  .صاحب نوادر وطرف
كان ثعلب أعلم باللغة، وبنفس النحو من املربد، وكان املربد أكثر تفننا يف مجيع : قال ابن محاد النحوي



: قم فأنت املربد، أي: إن املازين أعجبه جوابه، فقال له: ثرية، يقالله تصانيف ك: العلوم من ثعلب، قلت
  ).١(بفتح الراء : املثبت للحق، مث غلب عليه

  .وكان آية يف النحو
  .ما رأى املربد مثل نفسه: كان إمساعيل القاضي يقول

  .مات املربد يف أول سنة ست ومثانني ومئتني
  

  .جلليل، أبو حممد، خلف بن عمرو العكربيالشيخ، احملدث، الثقة، ا*  العكربي - ٣٠٠
  .أيب بكر احلمدي، وسعيد بن منصور، وحسن ابن الربيع، وحممد بن معاوية النيسابوري: حج، ومسع من

__________  
  أنه" االلقاب " ، عن ابن اجلوزي يف ٢٣١ / ٤": الوفيات " ونقل ابن خلكان يف ) ١(

كان سبب ذلك أن صاحب الشرطة طلبين للمنادمة : فقالمل لقبت ذا اللقب ؟ : سئل املربد: " قال
واملذاكرة، فكرهت الذهاب إليه، فدخلت إىل أيب حامت السجستاين، فجاء رسول الوايل يطلبين، فقال يل 

  . فدخلت فيه، وغطى رأسه-غالف مزملة فارغا :  يعين-ادخل يف هذا : أبو حامت
ادخل الدار وفتشها، : خربت أنه دخل إليك فقالأ: ليس هو عندي، فقال: مث خرج إىل الرسول وقال

فدخل، فطاف كل موضع يف الدار، ومل يفطن لغالف املزملة، مث خرج، فجعل أبو حامت يصفق وينادي 
  ".املربد، املربد، وتسامع الناس بذلك، فلهجوا به : على املزملة

  .يها املاءجرة خضراء يربد ف: بضم امليم، وفتح الزاي، وامليم املشددة: واملزملة
 ١١: ، البداية والنهاية١٠٦ / ٢: ، عرب املؤلف٨٤ / ٦: ، املنتظم٣٣٢ - ٣٣١ / ٨: تاريخ بغداد* 
  .٢٢٥ / ٢: ، شذرات الذهب١٠٨/ 

(*)  

)١٣/٥٧٧(  

  

جعفر اخللدي، وعبد الصمد الطسيت، وأبو بكر اآلجري، وأبو القاسم الطرباين، وحبيب القزاز، : وعنه
  .خبيت، وآخرونوحممد بن عبد اهللا بن 

  .وثقة الدارقطين
أن العكربي هذا كان له ثالثون خامتا، وثالثون عكازا، يلبس كل يوم خامتا، ويأخذ : ونقل اخلطيب

  ).١(عكازا، كان من ظرفاء بغداد وحمتشميهم 
  .مات سنة ست وتسعني ومئتني



، وأمحد بن حيىي )٣ (، وأمحد بن محاد زغبة التجييب)٢(أمحد بن جندة العريان اهلروي : وفيها مات
، وأبو شهاب )٥(، وأبو حصني الوادعي حممد بن احلسني )٤(احللواين أبو جعفر، وعبد اهللا بن املعتز 

  معمر بن
، وأمحد بن حممد )٧(، وأمحد بن عمرو القطراين )٦(حممد البلخي، ويوسف بن موسى القطان الصغري 

  .بن نافع الطحان مبصر
__________  

  .٣٣٢ / ٨: بغدادتاريخ : انظر) ١(
، )٥٣٣: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٣) (٢٩٤: (، برقم)٥٧١: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٢(

، ومصادره فيه، ٨٠ - ٧٦ / ٣: ، وفيات االعيان٨٨ - ٨٤ / ٦املنتظم : انظر) ٤) (٢٦٥: (برقم
  .٢٢٤ - ٢٢١ / ٢: شذرات الذهب: و
  .٨٩ / ٦: املنتظم: انظر) ٦) (٢٩١: (، برقم)٥٦٩: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٥(
  ).٢٥١: (، برقم)٥٠٦: (تقدمت ترمجته يف الصفحة) ٧(

  ) (*)٢٩٥(وفيها ذكر الذهيب وفاته سنة 

)١٣/٥٧٨(  

  

 بن عقيل بن احملدث، االمام الثقة، مسند نيسابور، أبو سليمان، داود بن احلسني*  البيهقي - ٣٠١
  .سعيد اخلسروجردي البيهقي

  .مئتنيولدت سنة : قال
حيىي بن حيىي، وسعد بن يزيد الفراء، وقتيبة، وإسحاق، وعلي بن حجر، وأبا مصعب الزهري، : مسع

  .ويعقوب بن كاسب، وحممد بن رمح، وأبا التقي اليزين
  .ورحل، وكتب الكثري، وجود

أبو علي النيسابوري، وأبو بكر بن علي، وعبد اهللا بن حممد ابن مسلم، وبشر بن أمحد : وعنه
  .فراييين، وخلق كثرياالس

  .خرج البيهقي له كثريا يف كتبه
  .قرية كبرية، يف سنة ثالث وتسعني ومئتني: مات خبسروجرد، وهي

  
 بن عبد اهللا بن موسى بن الصحايب عبد اهللا بن يزيد، ابن موسى* *  موسى بن إسحاق - ٣٠٢

  االمام، العالمة، القدوة، املقرئ، القاضي، أبو: االنصاري اخلطمي



__________  
  .١٩٩ / ٥:  ب، ذيب بدران- أ ٢ / ٦: خ: تاريخ ابن عساكر* 

 / ١٧: خ: ، تاريخ ابن عساكر٥٤ - ٥٢ / ١٣: ، تاريخ بغداد١٣٥ / ٨: اجلرح والتعديل* * 
 / ٢: ، عرب املؤلف٦٦٩ - ٦٦٨ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٩٦ / ٦:  ب، املنتظم١٣٠ - ب ١٢٩
، طبقات القراء البن ١١٢ - ١١١ / ١١: ية والنهاية، البدا٣٤٥ / ٢: ، طبقات السبكي١٠٩

  .٢٢٧ - ٢٢٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٩٢ - ٢٩١: ، طبقات احلفاظ٣١٧ / ٢: اجلزري
(*)  

)١٣/٥٧٩(  

  

  .بكر ابن القاضي االمام أيب موسى، الفقيه الشافعي، قاضي نيسابور، وقاضي االهواز
  .ولد سنة نيف ومئتني

أمحد بن يونس الريبوعي، وعلي بن اجلعد، : ، فهو خامتة أصحابه، وعنقالون عيسى بن مينا: وحدث عن
  .وعلي بن املديين، وحيىي ابن بشر احلريري، وأيب نصر التمار، وأبيه إسحاق اخلطمي، وخلق كثري

  .عبدا لباقي بن قانع، وحبيب القزاز، وأبو حممد بن ماسي، ومجاعة: حدث عنه
  ).١( صدوق كتبت عنه، وهو ثقة: قال ابن أيب حامت
  مسعت من أيب كريب ثالث مئة ألف: قال أيب: وقال ولده أمحد

  .حديث
  ).٢(كان فصيحا، كثري السماع، حممودا، ينتحل مذهب الشافعي : وقال أمحد بن كامل

  ).٣(، وله مثان عشرة سنة ]القرآن [ بلغين أنه أقرأ الناس : وقال ابن املنادي
ما يدفع عن أهل : القاضي، ومبوسى بن إسحاق، وقالوروي أن املعتضد وصى وزيره بإمساعيل 

  ).٤(االرض 
__________  

  .١٣٥ / ٨: اجلرح والتعديل) ١(
  .٦٦٩ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٢(
  .املصدر السابق، والزيادة منه) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(

(*)  

)١٣/٥٨٠(  



  

  ".القطيعيات " يقع حديثه عاليا يف : قلت
ال حيل لك أن تقضي، فإن النيب : ه كان ال يرى متبسما، فقالت له امرأةوجاء عن موسى بن إسحاق أن

  ).١" (ال يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان : "  قال- صلى اهللا عليه وسلم -
  .فتبسم

  .وكان يضرب به املثل يف ورعه
  .تويف سنة سبع وتسعني ومئتني باالهواز

  
ة، احلافظ، ذو الفنون، شيخ االسالم، أبو عبد اهللا، االمام، العالم) ٣] (خ ) * [ ٢ ( البوشنجي- ٣٠٣

حممد بن إبراهيم بن سعيد بن عبدالرمحن بن موسى العبدي، الفقيه املالكي، البوشنجي، شيخ أهل 
  .احلديث يف عصره بنيسابور
  .مولده يف سنة أربع ومئتني

  .وارحتل شرقا وغربا، ولقي الكبار، ومجع، وصنف، وسار ذكره، وبعد صيته
__________  

باب هل يقضي احلاكم أو :  يف االحكام١٢١، ١٢٠ / ١٣أخرجه من حديث أيب بكرة البخاري ) ١(
باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، وأبو داود : يف االقضية) ١٧١٧(يفيت وهو غضبان، ومسلم 

  .٢٣٧ / ٨والنسائي ) ١٣٣٤(والترمذي ) ٣٥٨٩(
  ".معا : " بالسني والشني، وكتب فوقها: يف االصل) ٢(
، ذيب ٤٨ / ٦: ، املنتظم٢٦٥ - ٢٦٤ / ١: ، طبقات احلنابلة١٨٧ / ٧: اجلرح والتعديل* 

، عرب ٦٥٩ - ٦٥٧ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٧٨ / ٣: خ:: ، تذهيب التهذيب١١٥٦: خ: الكمال
، ذيب ٢٠٧ - ١٨٩ / ٢: ، طبقات السبكي٣٤٢ / ١: ، الوايف بالوفيات٩٠ / ٢: املؤلف

، شذرات ٣٢٤: ، خالصة تذهيب الكمال٢٨٧ - ٢٨٦: ، طبقات احلفاظ١٠ - ٨ / ٩: التهذيب
  .٢٠٥ / ٢: الذهب

  " (*)ذيب التهذيب : " زيادة من) ٣(

)١٣/٥٨١(  

  

حيىي بن بكري، وروح بن صالح، ويوسف بن عدي، وحممد بن سنان العوقي، ومسددا، وإمساعيل : مسع
بد اهللا بن يونس، وحممد بن املنهال الضرير، وهدبة ابن بن أيب أويس، وسعيد بن منصور، وأمحد بن ع



خالد، وعبد اهللا بن حممد بن أمساء، وأمية بن بسطام، وأبا نصر التمار، وأمحد بن حنبل، وعبيد اهللا بن 
حممد العيشي، وإبراهيم بن محزة الزبريي، وسليمان بن بنت شرحبيل، وحمبوب بن موسى االنطاكي، 

  .بن مقالص، وإبراهيم بن املنذر احلزامي، وأبا الربيع الزهراين، وطبقتهموعبد العزيز بن عمران 
 وأبو حامد بن - ومها أكرب منه -حممد بن إسحاق الصاغاين، وحممد بن إمساعيل البخاري : حدث عنه

الشرقي، وابن خزمية، وأبو العباس الدغويل، وأبو بكر بن إسحاق الصبغي، وأبو عبد اهللا بن االخرم، 
أبو : بن حممد العنربي، ودعلج السجزي، وعلي بن محشاذ، وإمساعيل بن جنيد، وخلق خامتتهموحيىي 

  .الفوارس أمحد بن حممد بن مجعة، املتوىف بعد ابن جنيد بعام
أن أبا عبد اهللا دخل عليهم يوما، وجلس يف : حدثين فقيه من أصحاب داود بن علي: قال دعلج

  .نعم: لعلك أبو عبد اهللا البوشنجي ؟ قال:  فأعجب به، وقالأخريات الناس، مث إنه تكلم مع داود،
: وقال أبو زكريا العنربي) ١(قد حضركم من يفيد وال يستفيد : فقام إليه، وأجلسه إىل جنبه، وقال

شهدت جنازة احلسني القباين، فصلى بنا عليه أبو عبد اهللا البوشنجي، فلما أرادوا االنصراف، قدمت 
  دابة أيب عبد
__________  

   (*)٩ - ٨ / ٩: ذيب التهذيب: انظر) ١(

)١٣/٥٨٢(  

  

اهللا، وأخذ أبو عمرو اخلفاف بلجامه، وأخذ إمام االئمة بركابه، وأبو بكر اجلارودي، وإبراهيم بن أيب 
  ).١(طالب يسويان عليه ثيابه، فلم مينع واحدا منهم، ومضى 

  .أحسنت: قال يل البوشنجي مرة: قال أبو زكريا العنربي
  ).٢(أحسنت، ولو قلت هذا اليب عبيد لفرح به : قلت البنك: مث التفت إىل أيب، وقال
تقدمت الصافح أبا عبد اهللا البوشنجي : مسعت أبا عثمان سعيد بن إمساعيل يقول: قال أبو عمرو بن جنيد

  يا: تربكا به، فقبض عين يده، مث قال
  ).٣(لست هناك ! أبا عثمان 

أخربنا البوشنجي، عن أمحد ابن حنبل، عن ابن مهدي، عن زهري بن :  املزكيقال أبو بكر حممد بن جعفر
 صلى اهللا عليه وسلم -أن رسول اهللا : حممد، عن صاحل بن كيسان، عن عبد اهللا بن أيب أمامة، عن أبيه

  ).٤" (البذاذة من االميان : "  قال-
  طول: البذاء خالف البذاذة، إمنا البذاء: فقال البوشنجي
__________  



 / ٩: ذيب التهذيب) ٢ (٩ / ٩: ذيب التهذيب: ، و٦٥٨ / ٢: تذكرة احلفاظ: انظر اخلرب يف) ١(
  .١٩١ / ٢: طبقات السبكي) ٣ (٩
عن :  من طريق أمحد ذا االسناد إال أنه قال٩ / ١" املستدرك " رجاله ثقات، وأخرجه احلاكم يف ) ٤(

هو خطأ منه أو من بعض الرواة، ومل ينبه عليه االمام و" صاحل بن كيسان " صاحل بن أيب صاحل بدل 
  ".خمتصره " الذهيب يف 

  . من طريق زهري بن حممد عن صاحل بن كيسان٣٠٧لوحة " مسند الشهاب " وأخرجه القضاعي يف 
 من طريق ١ / ٤٠ / ١" الكبري " من طريق أسامة بن زيد، والطرباين يف ) ٤١١٨(وأخرجه ابن ماجه 
  .المها عن عبد اهللا بن أيب أمامة عن أبيهشبيب بن سلمة ك
من طريق ابن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب أمامة، عن عبد اهللا بن كعب بن ) ٤١٦١(وأخرجه أبو داود 

 من طريق ١٥١ / ٤، و ٤٧٨ / ١" مشكل اآلثار " مالك، عن أيب أمامة وأخرجه الطحاوي يف 
  = (*)عبداحلميد بن جعفر، عن 

)١٣/٥٨٣(  

  

رثاثة الثياب يف امللبس واملفرش، وتواضعا عن رفيع الثياب : رمي الفواحش والبهتان، والبذاذةاللسان ب
  ).١(رث امللبس : فالن بذ اهليئة: ومثني املالبس واملفترش، وهي مالبس أهل الزهد، يقال

  :مسعت البوشنجي يقول للمستملي: قال أبو بكر حممد بن جعفر
  ).٢(الزم لفظي، وخالك ذم 

 - مسعت احلسن بن أمحد بن موسى، ومسعت أبا عبد اهللا البوشنجي يقول يف معىن قول النيب :احلاكم
  ).٣" (لو كان القرآن يف إهاب ما مسته النار : " -صلى اهللا عليه وسلم 

  .أن من محل القرآن وقرأه، مل متسه النار: معناه: قال
حدثنا حيىي بن : لبوشننجي غري مرة يقولمسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين، مسعت ا: احلاكم

  .عبد اهللا بن بكري، وذكره ميال الفم
عبد العزيز بن حممد : مسعت أبا بكر حممد بن جعفر، مسعت البوشنجي غري مرة يقول: وقال

  .االندراوردي
زدي وحدثنا حيىي بن حممد العنربي، حدثنا البوشنجي، حدثنا النفيلي، حدثنا عكرمة بن إبراهيم اال: قال

  قاضي الري، عن عبدامللك بن
__________  

  .عبد اهللا بن أيب أمامة، عن عبدالرمحن بن كعب بن مالك، عن أيب أمامة= 



  .وعبد اهللا وعبد الرمحن كالمها ثقة
" فكان معىن قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : ٤٧٨ / ١" مشكل اآلثار " قال الطحاوي يف ) ١(

ا من سيماء أهل االميان، إذ معهم الزهد والتواضع وترك التكرب كما كان أ: أي" البذاذة من االميان 
  .االنبياء صلوات اهللا عليهم يف مثل ذلك

 من طريق حجاج، ومحيد بن زجنويه من ١٥٥ / ٤أخرجه أمحد ) ٣ (٦٥٨ / ٢: تذكرة احلفاظ) ٢(
م عن عبد اهللا بن  من طريق عبد اهللا بن يزيد، ثالثته٤٣٠ / ٢طريق إسحاق بن عيسى، والدارمي 

هليعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر وسند الدارمي قوي، الن عبد اهللا بن يزيد أحد العباد له 
  .الذين مسعوا من ابن هليعة قبل احتراق كثبه، فحديثهم عنه صحيح

(*)  

)١٣/٥٨٤(  

  

  ما رأيت أخطب من عائشة وال أعرب،: عمري، عن موسى بن طلحة، قال
  .حدثينا عن عثمان وقتله! يا أم املؤمنني :  يوم اجلمل، وثار إليها الناس، فقالوالقد رأيتها

فإنكم نقمتم على عثمان خصاال ...أما بعد: فاستجلست الناس، مث محدت اهللا، وأثنت عليه، مث قالت
 إمرة الفىت، وضربة السوط، وموقع الغمامة احملماة، فلما أعتبنا منهن، مصتموه موص الثوب: ثالثا

حرمة الشهر احلرام، وحرمة البلد احلرام، وحرمة اخلالفة، واهللا : بالصابون، عدومت به الفقر الثالث
  .لعثمان كان أتقاكم للرب، وأوصلكم للرحم، وأحصنكم فرجا

  ).١(أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم 
  .رابته منهعزله سعدا، وتوليته مكانه الوليد بن عقبة، لق: إمرة الفىت: قال البوشنجي
  .فإنه تناول عمارا، وأبا ذر ببعض التقومي: وضربة السوط
: فإنه محى أمحاء يف بالد العرب البل الصدقة، وقد فعله عمر، فما أنكره الناس، واملوص: وموقع الغمامة
  ).٢(الفرص : الغسل، والفقر

نجي، حدثنا عبد اهللا بن حدثنا حممد بن أمحد بن موسى االديب، حدثنا حممد بن إبراهيم البوش: احلاكم
رأيت يف املقسالط صنما من حناس، إذا : يزيد الدمشقي، حدثنا عبدالرمحن ابن يزيد بن جابر، قال

  .عطش، نزل، فشرب
رمبا تكلمت العلماء على سبيل تفقدهم مقدار أفهام حاضريهم، تأديبا هلم، وتنبيها : مث قال البوشنجي

  بن جابر، وهو أحد علماء الشام، وله كتب يف العلم،على العلم، وامتحانا الوهامهم، فهذا ا
__________  



قال " النهاية "  ويف ٢٠٠ - ١٩٩ / ٢: املصدر السابق: انظر) ٢ (١٩٩ / ٢: طبقات السبكي) ١(
  .وهي االمر العظيم الشنيع: مجع فقرة: الفقر: االزهري

(*)  

)١٣/٥٨٥(  

  

ريد أن الصنم ال يعطش، ولو عطش نزل موضع بدمشق بسوق الدقيق، ي: يقول هذا، واملقسالط
  ).١(فشرب، فينفي عنه الرتول والعطش 

: ومسعت أبا زكريا العنربي، مسعت البوشنجي، مسعت قتيبة ابن سعيد، مسعت يونس بن سليم يقول: قال
  .االرز من طعام الكرام

  .، حديث االرزحديث االرز: فلما حججت صريوه حديثا، فكانوا جييئون ببغداد، فيقولون: قال قتيبة
قال يل : مسعت العنربي، مسعت البوشنجي، مسعت أبا صاحل الفراء، مسعت يوسف بن أسباط يقول

إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان، فاعلم أنه لص، وإذا رأيته يلوذ باالغنياء فاعلم أنه مراء، : سفيان
إبليس، اختذها القراء ترد مظلمة، وتدفع عن مظلوم، فإن هذه خدعة : وإياك أن ختدع، ويقال لك

  .سلما
  .ابن إسحاق عندنا ثقة ثقة: ومسعت العنربي، مسعت البوشنجي يقول

لو مل يكن يف أيب عبد اهللا من : ومسعت أبا عمرو بن محدان، مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق يقول: قال
  ).٢(البخل بالعلم ما كان، ما خرجت إىل مصر 

من أراد العلم والفقه بغري أدب، فقد اقتحم أن يكذب :  يقولمسعت البوشنجي: قال أبو النضر الفقيه
  .على اهللا ورسوله

  .أحد أئمة اصحاب مالك: ذكر السليماين احلافظ أبا عبد اهللا البوشنجي، فقال
__________  

  .١٩٤ / ٢: طبقات السبكي: انظر) ١(
   (*)١٩٠ / ٢: املصدر السابق) ٢(

)١٣/٥٨٦(  

  

قام أيب عبد اهللا البوشنجي بنيسابور على الليثية، فلما انقضت أيامهم، كان م: وقال احلسن بن يعقوب
 أن يكتب أرزاقه - بعد أن أقام عنده برهة -خرج إىل خبارى، إىل حضرة االمري إمساعيل، فالتمس منه 



  .بنيسابور
سبع وصلين من الليثية : مسعت احلسني بن احلسن الطوسي، مسعت أبا عبد اهللا البوشنجي يقول: احلاكم

  ).١(مئة ألف درهم 
  .كيس، وأنا ال أقول ذا اليب ثور: - وأشار إىل ابن خزمية -مسعت أبا عبد اهللا يقول : وقال دعلج

  .، عن أيب عبد اهللا البوشنجي"الصحيح " روى البخاري حديثا يف : قال أبو عبد اهللا بن االخرم
فذكر حديثا يف ...أبو جعفر النفيليحدثنا حممد، حدثنا ): ٣" (الصحيح " يف ): ٢(قال ابن الذهيب 

، فإن مل يكن البوشنجي، فهو حممد بن حيىي، واالغلب أنه البوشنجي، الن ) *البقرة* (تفسري سورة 
حدثنا أبو بكر بن أيب نصر، حدثنا البوشنجي، حدثنا النفيلي، حدثنا : احلديث بعينه قد رواه احلاكم

أا : ، عن مروان االصفر، عن رجل، وهو ابن عمرمسكني بن بكري، حدثنا شعبة، عن خالد احلذاء
  ].، من سورة البقرة ٢٨٤[ اآلية ..) * إن تبدوا ما يف أنفسكم: * (نسخت

__________  
" هو املؤلف نسبة إىل صنعة أبيه، وقد قيد امسه يف كثري من مؤلفاته ) ٢ (٦٥٨ / ٢: تذكرة احلفاظ) ١(

  .به بالذهيب، فلعله كان ميارس صنعة أبيهوكثري ممن عاصر املؤلف يلق" بابن الذهيب 
قال ...) وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه(باب :  يف تفسري سورة البقرة١٥٤، ١٥٣ / ٨) ٣(

  هو ابن حيىي الذهلي فيما: اختلف يف حممد هذا، فقال الكالباذي: احلافظ
احلديث مما أماله البوشنجي وهذا : هو حممد بن إبراهيم البوشنجي، قال: وقال يل احلاكم: أراه، قال
: وكالم أيب نعيم يقتضي أنه حممد بن إدريس أبو حامت الرازي، فإنه أخرجه من طريقه، مث قال...بنيسابور

  .أخرجه البخاري عن حممد، عن النفيلي
(*)  

)١٣/٥٨٧(  

  

ا، مث قال فذكر حديث...حدثنا االصم، حدثنا الصغاين، حدثنا حممد بن إبراهيم، حدثنا النفيلي: احلاكم
  .فذكره...حدثناه حممد ابن جعفر، حدثنا البوشنجي: احلاكم

، )٢(، وأبو الفضل بن تاج االمناء )١(أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد السالم التميم مدرس الشامية 
قراءة عليهم، عن املؤيد بن حممد الطوسي، وعبد املعز بن حممد اهلروي، وزينب ) ٣(وزينب بنت كندي 

  . القاسم الشعريبنت أيب
  .أخربنا حممد بن الفضل الصاعدي: قال املؤيد

  .أخربنا متيم بن أيب سعيد املعلم: وقال عبد املعز



أخربنا عمر بن أمحد بن مسرور، أخربنا أبو عمرو : أخربنا إمساعيل بن أيب القاسم، قالوا: وقالت زينب
يم البوشنجي، حدثنا روح بن صالح بن جنيد، سنة أربع وستني وثالث مئة، حدثنا حممد ابن إبراه

 صلى اهللا عليه وسلم -املصري، حدثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو، عن رسول اهللا 
رجل آتاه اهللا القرآن، فقام به، وأحل حالله، وحرم حرامه، ورجل آتاه اهللا : احلسد يف اثنتني: "  قال-

  .عة اهللا، متىن أن يكون مثلهماال، فوصل منه أقرباءه ورمحه، وعمل بطا
حسن خليقة، وعفاف، وصدق حديث، وحفظ : ومن تكن فيه أربع، مل يضره ما زوي عنه من الدنيا

  ).٤" (أمانة 
__________  

  ١٣٩: ق: خ": مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ١(
  .املؤلف" مشيخة " ، عن ١: ، ت)٤٦: (تقدمت االشارة إليه يف الصفحة) ٢(
  .املؤلف" مشيخة " ، عن ٢: ، ت)٤٥١: (شارة إليها يف الصفحةتقدمت اال) ٣(
امليزان " ونسبه البن عساكر يف تارخيه، وذكره املصنف يف " اجلامع الصغري " وأورده السيوطي يف ) ٤(
 من طريق املؤلف ذا ١٩٢ / ٢" طبقاته "  يف ترمجة روح بن صالح، ورواه السبكي يف ٥٨ / ٢" 

  .االسناد
  : = (*)من حديث ابن عمر مرفوعا) ٨١٥" ، ومسلم ٦٥ / ٩" صحيحه  " وللبخاري يف

)١٣/٥٨٨(  

  

  .حديث غريب، عال جدا
  .ثقة مأمون: ، وبالغ احلاكم، فقال"الثقات " ضعفه ابن عدي، وذكره ابن حبان يف : وروح

  .وقد طول احلاكم ترمجة البوشنجي بفنون من الفوائد
  .وتسعني ومئتنيوتويف يف غرة احملرم سنة إحدى : قال

  .مات يف سلخ ذي احلجة من سنة تسعني، فدفن من الغد، وصلى عليه ابن خزمية: وقيل
  .بلدة على سبعة فراسخ من هراة: وقال) ١(قيده أبو سعد السمعاين : وبوشنج، بشني معجمة

  .وبعضهم يقوهلا بسني مهملة: قلت
__________  

آن، فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه اهللا ماال، ال حسد إال على اثنتني رجل آتا اهللا القر= " 
أن يرى الرجل الخيه نعمة، فيتمىن أن تزول عنه، وتكون : واحلسد" فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار 

هو أن يتمىن الرجل أن يكون له : له دونه، وهذا مذموم ومنهي عنه، واملراد من احلسد يف هذا احلديث



  . اليت يراها يف غريه، وال يتمىن زواهلا عنمثل النعمة
  .٣٣٢ / ٢: االنساب) ١(

(*)  

)١٣/٥٨٩(  

  

بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء الثالث عشر من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء الرابع عشر وأوله ترمجة 
  ثعلب، أمحد بن حيىي

)١٣/٥٩٠(  

  

  ١٤ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ١٤لذهيب ج ا

)١٤(/  

  

  ١٤سري أعالم النبالء 

)١٤/١(  

  

  .مجيع احلقوق حمفوظة املؤسسة الرسالة وال حيق الية جهة ان تطبع أو بقطي حق الطبع الحد
  .سواء كان مؤسسة رمسية أو افراذا

:  م مؤسسة الرسالة بريوت شارع سوريا بناية صمدي وصاحلة هاتف١٩٩٣ ه ١٤١٣الطبعة التاسعة 
  . ص٣١٩٠٣٩ ٨١٥١١٢

  بيوشران:  برقيا٧٤٦٠: ب

)١٤/٢(  



  

 م ١٣٧٤ ه ٧٤٨سري أعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
اجلزء الرابع عشر أشرف على حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب االرنؤوط حقق هذا اجلزء اكرم 

  البوشىي مؤسسة الرسالة

)١٤/٣(  

  

   الرمحن الرحيمبسم اهللا

)١٤/٤(  

  

 بن يزيد الشيباين موالهم البغدادي، العالمة احملدث، إمام النحو، أبو العباس، أمحد بن حيىي*  ثعلب - ١
  ".الفصيح والتصانيف " صاحب 

، وملا بلغت مخسا وعشرين )١(ابتدأت بالنظر وأنا ابن مثاين عشرة سنة : ولد سنة مئتني، وكان يقول
  .مسألة للفراء، ومسعت من القواريري مئة ألف حديثسنة، ما بقي علي 

  ومسع من إبراهيم بن املنذر، وحممد بن سالم اجلمحي،: قلت
__________  

: ، فهرست ابن الندمي١٤١ ١٥٠: ، طبقات النحويني واللغويني٤٩٦ ٤٩٧ / ٢: مروج الذهب* 
، ٢٢٨ ٢٣٢: ءب، نزهة االلبا / ٥٥٥: ، االنساب٢٠٤ ٢١٢ / ٥: ، تاريخ بغداد١١٠ ١١١
، ذيب ١٣٨ ١٥١ / ١: ، إنباه الرواة١٠٢ ١٤٦ / ٥: ، معجم االدباء٤٤ ٤٥ / ٦: املنتظم

، ٦٦٦ ٦٦٧ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١٠٢ ١٠٤ / ١: ، وفيات االعيان٢٧٥ / ٢: االمساء واللغات
  /٢: ، مرآة اجلنان٢٤٣ ٢٤٥ / ٨: ، الوايف بالوفيات١٧٦ / ١: ، دول االسالم٨٨ / ٢: العرب

، طبقات القراء ٣٤ ٣٥: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة٩٨ / ١١: ، البداية والنهاية٢١٨ ٢٢٠
 / ١: ، بغية الوعاة٢٩٠: ، طبقات احلفاظ١٣٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٤٨ ١٤٩ / ١: للجزري

  .٢٠٧ ٢٠٨ / ٢: ، شذرات الذهب١٤٥ ١٤٦ / ١: ، مفتاح السعادة٣٩٦ ٣٩٨
ابتدأت النظر يف العربية والشعر واللغة يف سنة ست عشرة، : " ١٠٨/  ٥" معجم االدباء " يف ) ١(

  .١٣٩ / ١٠" انظر إنباه الرواة " و " ومولدي سنة مئتني 
(*)  



)١٤/٥(  

  

  .وابن االعرايب، وعلي بن املغرية، وسلمة بن عاصم، والزبري بن بكار
باري، وأبو عمر الزاهد، وأمحد وعنه نفطويه، وحممد بن العباس اليزيدي، واالخفش الصغري، وابن االن

  .بن كامل، وابن مقسم الذي روى عنه أماليه
  .ثقة حجة، دين صاحل، مشهور باحلفظ): ١(قال اخلطيب 

  .كان ال يتفاصح يف خطابه: وقيل
  .أعلم الكوفيني ثعلب: قال املربد

  ).٢(ال يعشره : فذكر له الفراء، فقال
  .وكان يزري على نفسه، وال يعد نفسه

أقرئ أبا العباس السالم، وقل : فقال يل] يف املنام [ فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، : ن جماهدقال اب
  ).٣(إنك صاحب العلم املستطيل : له

كان يكرر علي كتب الكسائي والفراء، وال يدري مذهب البصريني، وال كان ): ٤(قال القفطي 
  .للقياس) ٥(مستخرطا 

  .م بكتاب سيبويه من ثعلبكان املربد أعل: وقال الدينوري
__________  

  .٢٠٥ / ٥" تارخيه " يف ) ١(
  .١٤٢ / ١" إنباه الرواة " ال يبلغ عشر علمه، واخلرب يف : أي) ٢(
 / ١" الوفيات " ، وابن خلكان يف ١٤٤، ١٤٣ / ١" إنباه الرواة " أورد اخلرب مطوال القفطي يف ) ٣(

  . ه٣٢٤ موسى بن العباس من شيوخ القراء تويف سنة هو أبو بكر أمحد بن: ، وابن جماهد١٠٣، ١٠٢
  .وسترد ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر

  .١٤٤ / ١يف االنباه ) ٤(
وال كان مستخرجا للقياس ": معجم االدباء " و " االنباه " مستخرط، وهو خطأ، ويف : يف االصل) ٥(

  .وال طالبا له
(*)  

)١٤/٦(  

  



  .آالف دينار، وخلف ستة )١(كان ثعلب يبخل : وقيل
  .وكان صحب حممد بن عبد اهللا بن طاهر، وعلم ولده طاهرا، فرتب له ألفا يف الشهر

  ).٢(وأشياء " معاين القرآن " ، وكتاب "القراءات " ، وكتاب "اختالف النحويني : " وله كتاب
  .ئتنيوعمر، وأصم، صدمته دابة، فوقع يف حفرة، ومات منها يف مجادى االوىل، سنة إحدى وتسعني وم

  
االمام العالمة، احملدث االديب االخباري، شيخ الوقت، أبو خليفة، الفضل بن *  أبو خليفة - ٢

  .عمرو بن حممد بن شعيب، اجلمحي البصري االعمى: ، واسم احلباباحلباب
ولد يف سنة ست ومئتني، وعين ذا الشأن وهو مراهق، فسمع يف سنة عشرين ومئتني، ولقي االعالم، 

  .ا مجاوكتب علم
__________  

 / ١" االنباه " مث ساق خربا يف ذلك انظر .." وأما إقتاره على نفسه، فكان غاية فيه: " قال القفطي) ١(
١٤٨.  

  .١١١ابن الندمي ص " فهرست " أنظرها يف ) ٢(
 ٢٤٩ ٢٥١ / ١: ، طبقات احلنابلة١٦٥: ، فهرست ابن الندمي١٥١ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 

، ٦٧٠ ٦٧١ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١١٦الورقة : ماء احلديث البن عبد اهلاديخمتصر طبقات عل
 ٢٢٧: ، نكت اهلميان١٨٥ / ١: ، دول االسالم٣٥٠ / ٣: ، ميزان االعتدال١٣٠ / ٢: العرب

، ٨ ٩ / ٢: ، طبقات القراء للجزري١٢٨ / ١١: ، البداية والنهاية٢٤٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٢٦
  ، طبقات٤٣٨ ٤٤٠ / ٤: لسان امليزان

   (*)٢٤٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٩٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٤٥ / ٢: ، بغية الوعاة٢٩٢: احلفاظ

)١٤/٧(  

  

مسع القعنيب، ومسلم بن إبراهيم، وسليمان بن حرب، وحممد بن كثري، وعمرو بن مرزوق، وأبا الوليد 
مر احلوضي، ومسدد بن الطيالسي، وشاذ بن فياض، والوليد ابن هشام القحذمي، وحفص بن ع

مسرهد، وعثمان بن اهليثم املؤذن، وأبا معمر املقعد، وعلي بن املديين، وعبد اهللا ابن عبد الوهاب 
احلجيب، وحممد بن سالم اجلمحي، وأخاه عبدالرمحن ابن سالم، وعبد الرمحن بن املبارك العيشي، وخلقا 

  .كثريا
  .وتفرد بالرواية عن أكثر هؤالء

  .وى عن أيب القاسم الطرباين تلميذهولقد كتب حىت ر



  .وكان ثقة صادقا مأمونا، أديبا فصيحا مفوها، رحل إليه من اآلفاق، وعاش مئة عام سوى أشهر
، وأبو بكر الصويل، وأبو حامت ابن حبان، وأبو علي النيسابوري، "صحيحه " أبو عوانة يف : حدث عنه

كر االمساعيلي، وأبو بكر اجلعايب، وأمحد بن احلسني وأبو القاسم الطرباين، وأبو أمحد بن عدي، وأبو ب
العكربي، وأبو الشيخ، وأبو أمحد الغطريفي، وعبد اهللا بن مظاهر، وأبو حممد بن عبدالرمحن بن خالد 

، وأبو إسحاق بن محزة االصبهاين، وعمر بن جعفر البصري، وأبو بكر أمحد بن حممد )١(الرامهرمزي 
 امليمذي، وعلي بن عبدامللك بن دهثم الطرسوسي، وحممد بن سعيد بن السين، وإبراهيم بن أمحد

، وسهل بن )٢(االصطخري، وإبراهيم بن حممد االبيوردي، نزيل مكة، شيخ حلقه أبو عمر الطلمنكي 
  أمحد الديباجي، وأمحد بن

__________  
  مدإحدى كور االهواز من بالد خوزستان، وهو أبو حم" رامهرمز " نسبة إىل مدينة ) ١(

احلسن بن عبدالرمحن بن خالد الرامهرمزي االمام احلافظ احملدث الثبت صاحب التصانيف املتوىف سنة 
، ٩٠٥ / ٣" تذكرة احلفاظ "  ه وسترد ترمجته يف اجلزء السادس عشر من هذا الكتاب، وانظر ٣٦٠
  .٣٢٢، ٣٢١ / ٢" العرب " ، و ٩٠٧

  = (*)مدينة باالندلس : ة إىل طلمنكةنسب" الشذرات " بفتحات وسكون النون كما يف ) ٢(

)١٤/٨(  

  

  .حممد بن العباس البصري، وغريهم
حضرنا يوما عند خليل : مسعت أيب يقول: أخربنا علي بن أمحد بن أيب خليفة: قال أبو احلسني بن احملاملي

  .أمري البصرة، فجرى بينه وبني أيب خليفة كالم
أنا أبو خليفة الفضل بن ! ما مثلك من جهل مثلي !  االمري أيها: من أنت أيها املتكلم ؟ فقال: فقال له

ما كان إال خريا، : فاعتذر إليه، وقضى حاجته، وملا خرج، سألوه، فقال! احلباب، أفهل خيفى القمر ؟ 
معاذ اهللا، فعاهدين أن : أحضرين مأدبته، فأبط، وأدج، وأفرخ، وفوجل لوذج، مث أتاين بالشراب، فقلت

  .مآيت مأدبته كل يو
  .فكان إنسان يأيت كل يوم، فيحمله إىل االمري

فواعدنا يوما : وغري ذلك، قال" طبقات الشعراء : " كنت أقرأ على أيب خليفة كتاب: قال الصويل
، مث جئت واهلامشيون ]عرض يل [ إين أختذ لكم خبيصة، فتأخرت لشغل ] ال ختلفوين ف : [ وقال

وتؤثر الغر من أوالد * أبا خليفة جتفو من له أدب :  إليهعنده، فلم يعرفين الغالم، وحجبين، فكتبت
وىف العلوم، وما االذناب كالراس ما كان قدر خبيص لو * عباس وأنت رأس الورى يف كل مكرمة 



  أسأت إلينا: فيه فيختلط االشراف بالناس فلما قرأها صاح على الغالم، مث دخلت، فقال* أذنت لنا 
كما أنشدين التوزي ملن ] فيما فاتنا بتأخرك [ منا عقد الس بك، وحنن بتغيبك، فظلمتنا يف تعتبك، وإ

  .طلق امرأته
  .مث ندم، فتزوجت رجال

__________  
وهو االمام املقرئ احملقق احملدث احلافظ االثري أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أيب عيسى = 

"  اجلزء السابع عشر من هذا الكتاب، وانظر  ه، وسترد ترمجته يف٤٢٩املعافري االندلسي املتوىف سنة 
  .١٢٠ / ١، وغاية النهاية ١٠٩٨ / ٣" تذكرة احلفاظ 

(*)  

)١٤/٩(  

  

على خري أحوال كأن * فعادت لنا كالشمس بعد ظالمها : فمات حني دخل ا، فتزوجها االول، فقال
  .أعد لنا مثل طعامنا! يا غالم : مل تطلق مث صاح

  ).١(فأقمنا عنده يومنا 
مسعت أيب يقول اليب علي : قال أبو نعيم عبدامللك بن احلسن االسفراييين ابن أخت أيب عوانة

: إن أبا خليفة قد هجر، ويدعى عليه أنه قال: دخلت أنا وأبو عوانة البصرة، فقيل: النيسابوري احلافظ
  .القرآن خملوق

  .ال بد أن ندخل عليه! يا بين : فقال يل أبو عوانة
القرآن كالم اهللا غري : ما تقول يف القرآن ؟ فامحر وجهه وسكت، مث قال:  أبو عوانةفقال له: قال

خملوق، فهو كافر، وأنا تائب إىل اهللا من كل ذنب إال الكذب، فإين مل أكذب قط، : ومن قال: خملوق
  .أستغفر اهللا

  .فقام أبو علي إىل أيب، فقبل رأسه: قال
  .فة، فقبل كتفهقام أبو عوانة إيل أيب خلي: مث قال أيب

  .تويف أبو خليفة يف شهر ربيع اآلخر، أو يف الذي يليه، سنة مخس وثالث مئة بالبصرة
أخربنا عمر بن حممد، أخربنا أبو املواهب أمحد : أخربنا االمام مشس الدين ابن قدامة، وغريه إجازة، قالوا
  ي أبو الطيب طاهر بن عبد اهللاأخربنا القاض: بن حممد بن ملوك، وأبو بكر حممد بن عبدا لباقي، قاال

الشافعي، حدثنا أبو أمحد حممد بن أمحد بن الغطريف، سنة إحدى وسبعني وثالث مئة، حدثنا أبو خليفة، 
قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن مهام وشعبة، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب عن ابن عباس قال



  ).٢" (ئد يف قيئه العائد يف كالعا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .، وما بني حاصرتني منه٤٢٩ / ٣" تاريخ بغداد " اخلرب بطوله يف ) ١(
  = من طريق مسلم بن إبراهيم، وأخرجه ١٧٣ / ٥إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٢(

)١٤/١٠(  

  

:  هريرة قالحدثنا أبو خليفة، حدثنا عثمان بن اهليثم، حدثنا عوف، عن شهر بن حوشب، عن أيب: وبه
  ).١" (لو كان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  
 بن مالك النيسابوري، نزيل مسرقند، ال هو احلافظ الكبري، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد*  عبدوس - ٣

حيىي بن حيىي، وقتيبة بن سعيد، : ه مسع منأكاد أعرفه، لكن ذكره أبو عبد اهللا غنجار يف تارخيه، وأن
وإسحاق بن راهويه، وحممد بن عبدامللك بن أيب الشوارب، وعمرو بن زرارة، وأيب حفص الفالس، 

  .وطبقتهم
  .حممد بن حممد بن نصر املروزي، وعمر بن حممد بن جبري، وسهل بن شاذويه، وغريهم: روى عنه

__________  
باب حترمي الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض من طريقني، عن : يف اهلبات) ٧) (١٦٢٢(مسلم = 

  .حممد بن جعفر، عن شعبة به
:  يف احليل٣٠٤ / ١٢باب هبة الرجل المرأته، واملرأة لزوجها، و :  يف اهلبة١٦٠ / ٥وانظر البخاري 

  .باب يف اهلبة والشفعة
  ، و٤٢٠، و ٢٩٧ / ٢" املسند " إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وهو يف ) ١(

يف ) ٢٣١) (٢٥٤٦( يف تفسري سورة اجلمعة، ومسلم ٤٩٣ و ٤٩٢ / ٨، وأخرجه البخاري ٤٢٢
باب فضل فارس من طريق عبد العزير بن حممد، عن ثور بن يزيد املدين، عن أيب : فضائل الصحابة

ليه سورة اجلمعة، كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ نزلت ع: الغيث سامل، عن أيب هريرة قال
من هؤالء يا رسول اهللا، فلم يراجععه النيب صلى اهللا عليه : قال رجل) وآخرين ملا يلحقوا م(فلما قرأ 

فوضع النيب صلى اهللا عليه : وفينا سلمان الفارسي، قال: وسلم حىت سأله مرة أو مرتني أو ثالثا، قال
" وأخرجه مسلم " الثريا لناله رجال من هؤالء لو كان االميان عند : " وسلم يده على سلمان، مث قال

من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن جعفر اجلزري، عن يزيد بن االصم، عن أيب هريرة  " ٢٥٤٦
لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال



  ".من أبناء فارس حىت يتناوله 
  .١٨٥ / ٢: ، شذرات الذهب٢٩٤: ، طبقات احلفاظ٦٧٥ / ٢: فاظتذكرة احل* 
(*)  

)١٤/١١(  

  

مات عبدوس احلافظ بسمرقند، يف سنة اثنتني : قال أبو عمرو حممد بن إسحاق بن جبلة السمرقندي
  .ومثانني ومئتني

  .مات يف شعبان، سنة ثالث ومثانني ومئتني، رمحه اهللا: وقال غريه
) ١(ها مات شاعر عصره أبو عبادة الوليد بن عبيد بن حيىي الطائي البحتري يف اليت تلي: وفيها وقيل

  .املنبجي، صاحب الديوان املشهور
  
، الفقيه احملدث املعمر، مسند زمانه باالندلس، أبو الغصن العتقي ابن عبدالرمحن بن الفضل*  صباح - ٤

  .االندلسي املرسي
  .بن الفرج، وأيب مصعب الزهري، وسحنون، وطائفةحيىي بن حيىي، وحيىي بن بكري، وأصبغ : حدث عن

  .وعمر دهرا طويال
  .روى عنه حفص بن حممد بن حفص، وغريه

لقي مبصر أصبغ بن الفرج، فسمع منه، وأقام عنده زمانا، مث انصرف، وكان ): ٢(قال ابن الفرضي 
  .يرحل إليه للسماع والتفقه

  .ومات يف عاشر احملرم، سنة أربع وتسعني ومئتنيوبلغين أنه تويف ابن مئة ومثانية عشر عاما، : قال
__________  

 / ٦" وفيات االعيان " ، ٢٥٨، ٢٤٨ / ١٩" معجم االدباء " ، ٢٩ / ٢١" االعاين " ترمجته يف ) ١(
  .٧٣ / ٢" العرب " ، ٣١، ٢١
 ٩٨ / ٢: ، العرب٣٢٤: ، بغية امللتمس٢٤٥: ، جذوة املقتبس٢٠٢ ٢٠٣: تاريخ علماء االندلس* 

  .٢١٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٧٨ / ١: ، دول االسالم٩٧
  .٢٠٣، ٢٠٢ / ١" تاريخ علماء االندلس " يف ) ٢(

(*)  

)١٤/١٢(  

  



  .عاش مئة ومخس سنني: وقال أبو سعيد بن يونس، وحممد بن حارث
  
  .ابن عيسى، االما الكبري، فقيه مرو، أبو حممد املروزي الزاهد *  عبدان بن حممد- ٥

سعيد، وعلي بن حجر، وأبا كريب، وعبد اهللا بن منري، وإمساعيل بن مسعود اجلحدري، مسع قتيبة بن 
وعبد اجلبار بن العالة، وحممد بن بشار، وطبقتهم، وتفقه بأصحاب الشافعي، الربيع وغريه، وبرع يف 

  .املذهب، وبعد صيته
عنربي، وأبو أمحد أبو حامد بن الشرقي، والدغويل، وعلي بن محشاذ، وحيىي بن حممد ال: روى عنه

  .العسال، وأبو القاسم الطرباين، ومجاعة
  .املوطأ، وغري ذلك: وصنف كتاب

  .ولدت سنة عشرين ومئتني، ليلة عرفة: مسعته يقول: قال أبو نعيم الغفاري
  .لقيه الطرباين يف احلج: قلت

  عبدان الفقيه): ١" (االنساب " قال أبو سعد السمعاين يف 
__________  

، خمتصر طبقات علماء ٥٨ / ٦: أ، املنتظم / ١٣٨: ، االنساب١٣٥ ١٣٦ / ١١: ادتاريخ بغد* 
، مرآة ٩٥ / ٢: ، العرب٦٨٧ ٦٨٨ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١١٩الورقة : احلديث البن عبد اهلادي

، حسن ٢٩٨ ٢٩٩: ، طبقات احلفاظ٢٩٧ ٢٩٨ / ٢: ، طبقات الشافعية للسبكي٢٢١ / ٢: اجلنان
  .١٢٦: ، الرسالة املستطرفة٢١٥ / ٢:  شذرات الذهب،٣٤٩ / ١: احملاضرة

)٣٢٤ / ٣) ١.  
(*)  

)١٤/١٣(  

  

  .من قرى مرو): ١(اجلنوجردي، وجنوجرد 
عبد اهللا، وهو أحد من أظهر مذهب الشافعي خبراسان، وكان املرجوع إليه يف الفتاوى واملعضالت : امسه

  .بعد االمام أمحد بن سيار
 إىل مرو، وأعجب ا الناس، فأراد عبدان أن ينسخها، فلم يعره وكان أمحد قد محل كتب الشافعي

، وسار إىل مصر، وحصل الكتب على الوجه وأكثر، فدخل أمحد بن ]جبنوجرد [ أمحد، فباع ضيعة له 
ال تعتذر، فإن لك علي منة يف ذلك، فلو دفعت إيل الكتب ملا : سيار عليه مسلما ومهنئا واعتذر، فقال

  .رحلت إىل مصر



تويف عبدان ليلة عرفة أيضا، يعين كما ولد فيها، سنة ثالث :  أبو نعيم عبدالرمحن بن حممد الغفاريقال
  .وتسعني ومئتني

  .كان ثقة، حافظا، صاحلا، زاهدا): ٢(وقال أبو بكر اخلطيب 
  أخربنا أمحد بن عبدالرمحن احلداد، أخربنا حممد بن إمساعيل،

أخربنا حيىي ابن حممود، أخربتنا فاطمة بنت :  إبراهيم بن خليل قاالوأخربنا عبد اهللا بن أيب العيش، أخربنا
أخربنا حممد بن عبد اهللا، أخربنا أبو : عبد اهللا اجلوزجانية مرتني، وأبو عدنان حممد ابن أمحد حضورا، قاال

نا القاسم الطرباين، حدثنا عبدان بن حممد املروزي مبكة سنة سبع ومثانني ومئتني، أخربنا قتيبة، أخرب
كان ليهودي علي : بن حممد بن أيب حيىي االسلمي، عن أبيه، عن أيب حدرد االسلمي قال) ٣(سحبل 

  أربعة دراهم، فلزمين ورسول
__________  

  ".لب اللباب " و " اللباب " و " االنساب " بضم اجليم والنون وكسر اجليم االخرى كما يف ) ١(
  . بالفتح مث الضم١٧٢  /٢" معجمه " وقد انفرد ياقوت، فضبطها يف 

  .١٣٥ / ١١" تارخيه " يف ) ٢(
لقب لعبد اهللا بن حممد بن أيب حيىي االسلمي، : بفتح السني وسكون احلاء املهملة بعدها باء مث الم) ٣(

  .إىل سخيل" معجم الطرباين الصغري " وقد تصحف يف 
(*)  

)١٤/١٤(  

  

لعلنا أن نغنم شيئا، فجاء : نظرته إىل أن أقدم، فقلنااهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد اخلروج إىل خيرب، فاست
  .مرتني" أعطه حقه : " يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .وكان إذا قال الشي ء ثالث مرار مل يراجع

اشتر مين هذا االزار، فاشتراه بالدراهم اليت له : وعلي إزار، وعلى رأسي عصابة، فلما خرجت قلت
  ).١(علي 
  .ث تفرد به قتيبةاحلدي

  
، االمام احملدث الرحال املصنف، أبو حممد ابن أيب عبدالرمحن الشامايت*  جعفر بن أمحد - ٦

  .النيسابوري، الفقيه الشافعي
  تفقه بأيب إبراهيم املزين، ومسع إسحاق بن راهويه، وإمساعيل بن



د بن بشار، وأبا موسى موسى الفزاري، وأبا كريب، وحممد بن رافع، وأمحد بن عبدة الضيب، وحمم
الزمن، وعبد اهللا بن عمر العابدي، وإسحاق الكوسج، ويونس بن عبداالعلى، وطبقتهم، باحلجاز، 

  .ومصر، والعراق، وخراسان
أبو عبد اهللا بن يعقوب الشيباين، وأبو الفضل بن إبراهيم، وأبو بكر بن جعفر،، وأبو الوليد : روى عنه

  .مجعان بن حممد، وطائفة
حدثنا جعفر بن أمحد الشامايت، حدثنا عبد اهللا : حدثين أبو بكر بن جعفر قال:  عبد اهللا احلاكمقال أبو

أعز اهللا : سعى رجل برجل إىل احلجاج وقال: مسعت أيب يقول: بن حممد، حدثنا اهليثم بن عدي، قال
  .االمري، هذا رجل خارجي، يشتم علي بن أيب سفيان، ويقع يف معاوية بن أيب طالب

__________  
  ).٦٤٥( برقم ٢٣٤ / ١" معجمه الصغري " أخرجه الطرباين يف ) ١(
  .أ / ٣٢٧: االنساب* 
(*)  

)١٤/١٥(  

  

وحدثين أبو حممد بن أيب عبد : قال! ال أدري بأيهما أنت أعلم، باالنساب أو باالديان ؟ : فقال احلجاج
  . ومئتنيسنة اثنتني وتسعني: أن الشامايت مات يف ذي القعدة: اهللا، عن أبيه

وفيها مات حممد بن إبراهيم بن شبيب، وعلي بن حممد اجلكاين راة، وأبو سعد حيىي بن منصور راة، 
وأبو مسلم الكجي، وأبو خازم عبداحلميد القاضي، وحيىي بن عبدا لباقي االذين، وأبو بكر أمحد بن 

، وأبو اآلذان عمر بن إبراهيم، عمرو البزار، وإدريس بن عبد الكرمي احلداد، وطاهر بن عيسى بن قريس
  .وأمحد بن احلسن املصري، وأمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين

  
االمام احلافظ احلجة، أبو احلسن النجعي الرازي، املعروف، يف بلده  *  علي بن احلسني بن اجلنيد- ٧

  .باملالكي، لكونه مجع حديث مالك االمام، وكان من أئمة هذا الشأن
النفيلي، واملعاىف بن سليمان، وصفوان بن صاحل، وهشام بن عمار، وأبا مصعب الزهري، مسع أبا جعفر 

وحممد بن عبد اهللا بن منري، والقاسم ابن عثمان اجلوعي، والوليد بن عتبة، وأمحد بن صاحل املصري، 
  .وخالئق

 احلسن بن ابن أيب حامت، وأبو حامد بن الشرقي، وأبو بكر بن إسحاق الصبغي، وأمحد بن: حدث عنه
  .ماجه، ودعلج السجزي، وأبو أمحد العسال، وأبو جعفر العقيلي، وإمساعيل بن جنيد، وآخرون



__________  
، ١ / ١١٦الورقة : ، خمتصر طبقات علماء حلديث البن عبد اهلادي١٧٩ / ٦: اجلرح والتعديل* 

 ٢٩٣: ت احلفاظ، طبقا١٧٦ / ١: ، دول االسالم٨٩ / ٢: ، العرب٦٧١ ٦٧٢ / ٢: تذكرة احلفاظ
  .٢٠٨ / ٢: ، شذرات الذهب٢٩٢

(*)  

)١٤/١٦(  

  

  .، ومساه حافظ حديث الزهري ومالك)١(وثقة ابن أيب حامت 
  .تويف سنة إحدى وتسعني ومئتني بالري: قال أبو الشيخ

  .هو حافظ علم مالك، صاحب ديانة: وأما اخلليلي، فأرخ موته يف سنة مثان ومثانني ومئتني، وقال
  . وفاته يف آخر سنة إحدى وتسعني ومئتنياالصح: قلت

مقرئ مكة أبو عمر حممد بن عبد الرمحن بن جرجة قنبل املكي، يف : وفيها مات عدة من العلماء، منهم
  .عشر املئة

  .ومقرئ دمشق هارون بن موسى بن شريك الدمشقي االخفش، تلميذ ابن ذكوان
  
  .امللك صاحب مصر، أبو موسى التركي، ابن أمحد بن طولون*  هارون بن مخارويه - ٨

، فحشد عمه ربيعة بن أمحد، وأقبل من االسكندرية، فالتقوا، فقتل مجاعة، )٢(متلك إذ خلع أخوه جيش 
  وجرح فرس ربيعة، فسقط، فأسروه،

__________  
  .١٧٩ / ٦" اجلرح والتعديل " يف ) ١(
، ٢٦٩ - ٢٦٦: لكندي، والة مصر ل١٦: ، صلة تاريخ الطربي١١٨ ١١٩ / ١٠: تاريخ الطربي* 

 / ١١: ، البداية والنهاية٢٢٠ / ٢: ، مرآة اجلنان١٧٧ - ١٧٦ / ١: ، دول االسالم٩١ / ٢: العرب
، شذرات ٤٢ / ١: ، تاريخ مصر البن إياس٥٩٦ / ١:  حسن احملاضرة٩٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٩٩

  .٢٠٩ / ٢: الذهب
  .ومثانني ومئينتيوم االحد لعشر خلون من مجادى اآلخرة سنة ثالث ) ٢(

هو أبو العساكر، جيش بن مخارويه، ويل مصر بعد وفاة والده مخارويه بن أمحد، ودامت : وجيش هذا
  .واليته ستة أشهر واثين عشر يوما

حسن " ، و ٨٨ / ٣" النجوم الزاهرة " ، و ٢٦٦ - ٢٦٥ص " والة مصر : " انظر أخباره يف



  .٥٩٦ / ١" احملاضرة 
(*)  

)١٤/١٧(  

  

  . ضرب ومات سنة أربع ومثاننيفسجن، مث
وناب هلارون على الشام بدر احلمامي، مث إن املكتفي اخلليفة بعث حممد بن سليمان الكاتب، فانضم إليه 
بدر وغريه، فتهيأ هارون للحرب، وخرج عن الطاعة، والتقوا، فقتل خلق من الفريقني، ودامت الفتنة، 

  .يهما، يف صفر سنة اثنتني وتسعني ومئتنيشيبان وعدي بأخ: وضعف أمر هارون فقتله عماه
  .وكانت دولته مثانية أعوام وأشهرا، وقتل شابا

  ، مث تالشى أمره بعد أيام، وزالت دولة آل طولون، وطرد من بقي)١(ومتلك عمه شيبان أبو املقانب 
  .منهم مبصر، حنو من عشرين نفرا

  
  .احلارثي الوزيرابن سليمان بن وهب بن سعيد  *  القاسم بن عبيد اهللا- ٩

ويل الوزارة للمعتضد بعد موت والده الوزير الكبري عبيد اهللا، يف سنة مثان ومثانني، وظهرت شهامته، 
وزاد متكنه، فلما مات املعتضد يف سنة تسع ومثانني ومئتني، قام القاسم بأعباء اخلالفة، وعقد البيعة 

 سبع مئة ألف دينار، وإمنا تقدم خبدمته للمكتفي، وكان ظلوما عاتيا، يدخله من أمالكه يف العام
  .للمكتفي، وكان سفاكا للدماء، أباد مجاعة، وملا مات مشت الناس مبوته

__________  
حسن " ، و ١٣٤ / ٣" النجوم الزاهرة " ، و ٢٧١ - ٢٧٠ص " والة مصر : " انظر يف ذلك) ١(

  ".أبو املغامن "  وهو فيه ٥٩٦ / ١" احملاضرة 
 ٤٩٤ / ٢: ، مروج الذهب١٢ / ١١: ، صلة تاريخ الطربي١٠٨ - ١٠٧ / ١٠: تاريخ الطربي* 
، ١٨٢ ١٨٥: ، إعتاب الكتاب٥٣٣ / ٧: ، الكامل يف التاريخ٤٦ ٤٧ / ٦: ، املنتظم٤٩٦ -

 ١١: ، البداية والنهاية١٧٦ / ١: ، دول االسالم٨٩ / ٢: ، العرب٣٦٢ - ٣٦١ / ٣: وفيات االعيان
  .١٣٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٩٨/ 

(*)  

)١٤/١٨(  

  



  ).١(كنت أبغضه لكفره، وملكروه نالين منه : وقال النوفلي
أخذ البيعة للمكتفي، وكان غائبا بالرقة، وضبط له اخلزائن، فلقبه ويل الدولة، وزوج : قال ابن النجار

  .ولده بابنة القاسم على مئة ألف دينار
قا، وكان مؤدبه أبو إسحاق الزجاج، فنال يف كان جوادا ممدحا، إال أنه كان زندي: مث قال ابن النجار

  .دولته ماال جزيال من الرشوة، فحصل أربعني ألف دينار
  .هلك القاسم عن ثالث وثالثني سنة، ال رمحه اهللا

كنت عند القاسم وهو يشرب، فقرأ عليه ابن فراس من عهد : حدثنا شادي املغين قال: قال الصويل
  .هذا واهللا وأومأ إيل أحسن من بقرة هؤالء وآل عمرام: فراس، فأعجبه، فقال له ابن )٢(أردشري 

  .وجعال يتضاحكان
كنت عند القاسم بن عبيد اهللا، : حدثين الوزير عباس بن احلسن قال: وأخربنا ابن عبدون: قال الصويل
بنقصان ياء، فوثبت : فقال ابن فراس ] ١١٠: آل عمران) [ كنتم خري أمة أخرجت: (فقرأ قارئ

  .ردين القاسم وغمزه، فسكتفزعا، ف
__________  

  .٣٦٢ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ١(
، وهو أردشري ٣٦٠ / ٤" الوفيات " كذا ضبطه احلافظ الدارقطين فيما نقله عنه ابن خلكان يف ) ٢(

  .جد ملوك الفرس الذين آخرهم يزدجرد: بن بابك بن ساسان
مروج الذهب " ، و ٣٧ ٤٣ / ٢" تاريخ الطربي " و ، ٤٢ ٤٥ص " االخبار الطوال " انظر ترمجته يف 

  . وما بعدها٢٤٥ / ١" 
طبع بتحقيق الدكتور إحسان عباس، وقد قام بنشره دار صادر وهو جمموعة وصايا " عهد أردشري " و 

خلفها أردشري ملن يليه يف حكم فارس من امللوك، لتكون هلم عونا يف إدارة شؤون ممالكهم، مجع فيها 
  .احلكم واالدارة، وقد أصبح هذا العهد دستورا ملن جاء بعده من امللوكجتاربه يف 

(*)  

)١٤/١٩(  

  

انصرف ابن الرومي الشاعر من عند القاسم بن عبيد اهللا، : أخربنا علي بن العباس النوخبيت قال: الصويل
  .ما رأيت مثل حجة أوردها اليوم الوزير يف قدم العامل، وذكر أبياتا: فقال يل

  . أمور مؤذنة بشقاوة هذا املعثر، نسأل اهللا خامتة خريهذه: قلت
مات هذا يف ذي القعدة، سنة إحدى وتسعني ومئتني، ووزر بعده العباس بن احلسن، الذي قتل مع ابن 



  .املعتز
وال بارك * سرورا ونشرب يف ثالثه فال رحم اهللا تلك العظام * شربنا عشية مات الوزير : وقال شاعر

  )١(اهللا يف وارثه 
  

 القيسي، النيسابوري، املشهور االمام الرحال، أبو بكر، عبد الصمد بن هارون*  قاتل قتيبة - ١٠
  .بقاتل قتيبة

  .مسع قتيبة، وأبا مصعب، وأمحد بن حنبل، وابن راهويه، وهشام بن عمار، والعدين
  .أبو حامد بن الشرقي، ومؤمل بن احلسني، وحممد بن صاحل ابن هانئ: وعنه

  .سحاق الصيدالين، وآخرونوأمحد بن إ
  .مات يف شوال، سنة أربع ومثانني ومئتني: احلاكم: قال

__________  
  .٣٦٢ / ٣" وفيات االعيان " البيتان لعبد اهللا بن احلسن بن سعد، وقد ذكرمها ابن خلكان يف ) ١(
  .ب / ١٧٣ / ١٠: ب، تاريخ ابن عساكر / ٤٦٨: االنساب* 
(*)  

)١٤/٢٠(  

  

  .االمام احلافظ املسند، أبو جعفر العبسي الكويف * مان بن أيب شيبة حممد بن عث- ١١
أبا بكر، والقاسم، وأمحد بن يونس الريبوعي، وعلي بن املديين، وحيىي احلماين، وسعيد : مسع أباه، وعميه

  بن عمرو االشعثي، ومنجاب ابن احلارث، والعالء بن عمرو احلنفي، وأبا كريب، وهنادا، وخلقا
  .سواهم

ابن صاعد، وابن السماك، والنجاد، وجعفر اخللدي، وابن أيب دارم، وإمساعيل اخلطيب، وأبو بكر : هوعن
الشافعي، وسعد بن حممد الناقد، وأبو علي بن الصواف، وأبو القاسم الطرباين، واحلسني بن عبيد 

  .الدقاق، واالمساعيلي، وخلق
  .نهومجع وصنف، وله تاريخ كبري، ومل يرزق حظا، بل نالوا م

  .وكان من أوعية العلم
  .ثقة: وقال صاحل جزرة
  .مل أر له حديثا منكرا فأذكره): ١(وقال ابن عدي 

  .كذاب: وأما عبد اهللا بن أمحد بن حنبل فقال



__________  
: ، االنساب٤٢ ٤٧ / ٣: ، تاريخ بغداد٣٢٠: ، فهرست ابن الندمي٨٢ / ٤: الكامل البن عدي* 

، ١ / ١١٤الورقة : تصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي، خم٩٥ ٩٦ / ٦: ، املنتظم٣٨٢
، دول ٦٤٢ ٦٤٣ / ٣: ، ميزان االعتدال١٠٨ / ٢: ، العرب٦٦١ ٦٦٢ / ٢: تذكرة احلفاظ

 / ١١: ، البداية والنهاية٢٣٠ / ٢: ، مرآة اجلنان٨٢ / ٤: ، الوايف بالوفيات١٨١ / ١: االسالم
، ٢٨٧ ٢٨٨: ، طبقات احلفاظ١٧١ / ٣: وم الزاهرة، النج٢٨٠ ٢٨١ / ٥: ، لسان امليزان١١١

  .٢٢٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٩٢ ١٩٣ / ٢: طبقات املفسرين للداودي
  .٣١٧ / ٤" الكامل " يف ) ١(

(*)  

)١٤/٢١(  

  

  .كان يضع احلديث: وقال عبدالرمحن بن خراش
  .هو عصا موسى، يتلقف ما يأفكون: وقال مطني

  .خذ كتاب غري حمدثإنه أ: وقال أبو احلسن الدارقطين
  .مل أزل أمسع الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه: وقال أبو بكر الربقاين

  .ال بأس به: وعن عبدان قال
مات حديث الكوفة ملوت حممد بن أيب شيبة، : كنا نسمع الشيوخ يقولون: قال أبو احلسني بن املنادي

  .ومطني، وموسى بن إسحاق، وعبيد بن غنام
  .ة يف عاماتفق موت االربع: قلت

  .مات ابن أيب شيبة يف مجادى االوىل، سنة سبع وتسعني ومئتني، وقد قارب التسعني
أخربنا إسحاق بن طارق، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا مسعود اجلمال، وأمحد بن حممد التيمي، ونبأين 

ن حممد، حدثنا حممد أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا سعد ب: عنهما ابن سالمة، أن أبا علي احلداد أخربهم
بن عثمان، حدثنا إبراهيم بن حممد بن ميمون، حدثنا احلكم بن ظهري، عن السدي، عن عبد خري، عن 

ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقسمت أن ال أضع ردائي عن ظهري، : علي رضي اهللا عنه قال
  ).١(حىت أمجع ما بني اللوحني، فما وضعته عن ظهري حىت مجعت القرآن 

__________  
  ".التقريب " متروك كما يف : احلكم بن ظهري) ١(

 من طريق ابن فضيل، عن أشعث، عن حممد بن سريين ١: ص" املصاحف " وأخرجه ابن أيب داود يف 



ملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسم أقسم علي أن ال يرتدي برداء إال جلمعة حىت جيمع القرآن يف : قال
  (*)مصحف، 

)١٤/٢٢(  

  

أخربنا عمر بن حممد، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، : أخربنا عبدالرمحن بن حممد، الفقيه املقدسي، يف كتابه
  أخربنا أبو حممد اجلوهري، أخربنا احلسني بن حممد بن عبيد الدقاق، حدثنا أبو جعفر حممد بن

محزة، عن كثري بن زيد، عثمان، سنة ست وتسعني ومئتني، حدثنا محزة بن مالك، حدثين عمي سفيان بن 
الناس دثار واالنصار : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن الوليد بن رباح، عن أيب هريرة

  ).١(احلديث .." شعار، ولوال اهلجرة لكنت امرءا من االنصار
 بن ومات مع ابن أيب شيبة مطني، وعبيد بن غنام، وعبد الرمحن بن القاسم الرواس بدمشق، وإبراهيم

هاشم البغوي، وإمساعيل بن حممد ابن قرياط الدمشقي، والفقيه حممد بن داود الظاهري، ويوسف بن 
يعقوب القاضي، وموسى بن إسحاق االنصاري، وأمحد بن أيب عوف البزوري، وحممد بن أمحد بن أيب 

  .خيثمة، وحممد بن داود بن عثمان الصديف
  

   حسان بن املنذر بن أيب االشرس، واسم أيب بنابن عمرو بن حبيب*  صاحل بن حممد - ١٢
__________  

ال واهللا، إال اين أقسمت أن ال : أكرهت إماريت يا أبا احلسن ؟ قال: ففعل، فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام
  .أرتدي برداء إال جلمعة

  .فبايعه مث رجع
  .ضعيف: هو ابن سوار: وأشعث

 من طريق قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن ٤١٩ / ٢" مسنده " إسناده صحيح، وأخرجه أمحد يف ) ١(
االنصار شعاري، والناس دثاري " عبدالرمحن، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، وفيه، 

."  
: من طريق عباد بن متيم، عن عبد اهللا بن زيد) ١٠٦١: (، ومسلم٣٨ / ٨: وأخرجه مطوال البخاري

، تاريخ ٣٢٢ ٣٢٨ / ٩: تاريخ بغداد..* ا فتح حنينا قسم الغنائمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل
، ٩٧ / ٢: ، العرب٦٤١ ٦٤٢ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٦٢ / ٦: أ، املنتظم / ١١١ / ٨: ابن عساكر

: ، طبقات احلفاظ١٦١ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٠٢ / ١١: ، البداية والنهاية١٩٨ / ١: دول االسالم



  .٣٨٢، ٣٨١ / ٦: ، ذيب ابن عساكر٢١٦  /٢: ، شذرات الذهب٢٨١ ٢٨٢
(*)  

)١٤/٢٣(  

  

  .عمار، موىل لبين أسد بن خزمية: االشرس
االمام احلافظ الكبري احلجة، حمدث املشرق، أبو علي االسدي البغدادي، امللقب جزرة جبيم وزاي نزيل 

  .خبارى
  .مولده سنة مخس ومئتني ببغداد

اش، وعلي بن اجلعد، وعبيد اهللا بن حممد العيشي، وعبد ومسع سعيد بن سلمان سعدويه، وخالد بن خد
اهللا بن حممد بن أمساء، وأبا نصر التمار، وحيىي بن عبداحلميد احلماين، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، 
وهدبة بن خالد، ومنجاب بن احلارث، وأبا خيثمة، واالزرق بن علي، وخلف بن هشام البزار، وهشام 

  .احلرمني، والشام، والعراق، ومصر، وخبراسان، وما وراء النهربن عمار، وطبقتهم، ب
  .ومجع وصنف، وبرع يف هذا الشأن

، وهو أكرب منه بقليل، وأمحد بن علي بن اجلارود "الصحيح " مسلم بن احلجاج خارج : حدث عنه
مد احلبييب، االصبهاين، وأبو النضر حممد بن حممد الفقيه، وخلف بن حممد اخليام، وأبو أمحد علي بن حم

وبكر ابن حممد بن محدان الصرييف، واهليثم بن كليب الشاسي، وأمحد بن سهل، وحممد بن حممد بن 
  .صابر، وخلق سواهم

  .واستوطن خبارى من سنة ست وستني ومئتني، وملكه أمري خبارى باالحسان واالحترام
  . عندهمهو من ولد حبيب بن أيب االشرس، أقام ببخارى، وحديثه: قال الدارقطين

  .وكان ثقة حافظا غازيا: قال
  صاحل بن حممد، ما أعلم يف: وقال احلافظ أبو سعد االدريسي

  عصره بالعراق وخراسان يف احلفظ مثله، دخل ما وراء النهر، فحدث مدة

)١٤/٢٤(  

  

  .من حفظه، وما أعلم أخذ عليه مما حدث خطأ، ورأيت أبا أمحد بن عدي يفخم أمره ويعظمه
  .فساق نسبه كما قدمنا: أنا صاحل بن حممد: مسعته يقول:  عبد اهللا الكتاينوقال حممد بن

حدث من حفظه دهرا طويال، ومل يكن استصحب معه كتابا، وكان : وقال) ١(وكذلك ساقه اخلطيب 



  .صدوقا ثبتا، ذا مزاح ودعابة، مشهورا بذلك
، فلما بلغ "الزهريات " يف ) ٢( كان صاحل بن حممد يقرأ على حممد بن حيىي: وقال أبو حامد بن الشرقي

  .أا كانت تسترقي من اخلرزة: حديث عائشة
  .من اجلزرة، فلقب به: فقال

هذا غلط، النه لقب جبزرة يف : رواها احلاكم، عن أيب زكريا العنربي، عنه، مث قال أبو بكر اخلطيب
  .حداثته، يعين قبل ارحتاله إىل حممد بن حيىي بزمان

: يين، حدثنا ابن عدي، مسعت حممد بن أمحد ابن سعدان، مسعت صاحل بن حممد يقولفأخربنا املال: قال
) ٣(حدثكم حريز : قدم علينا بعض الشيوخ من الشام، وكان عنده عن حريز بن عثمان، فقرأت عليه

  .كان اليب أمامة خرزة يرقي ا املريض: بن عثمان قال
  ).٤(جزرة، فلقبت جزرة : فقلت

__________  
  .٣٢٢ / ٩" تاريخ بغداد " يف ) ١(
هو أبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري، أحد ) ٢(

  .احلفاظ االعيان
يف جملدين، مجع فيها حديث ابن شهاب الزهري وجوده، وكان قد اعتىن به، وتعب ": الزهريات " له 

  .عليه
  "الرسالة املستطرفة " انظر 
  .١١٠ ١١١ص 

بفتح أوله وكسر الراء، وآخره زاي، ابن عثمان الرحيب : حريز": التقريب " قال احلافظ يف ) ٣(
  . ه وله مثانون سنة١٦٣احلمصي، ثقة ثبت، ورمي بالنصب، مات سنة 

  .إىل جرير" تاريخ بغداد " وقد حترف يف 
  .٣٢٣ / ٩تاريخ بغداد ) ٤(

(*)  

)١٤/٢٥(  

  

قدم عمر بن زرارة : مل لقبت جزرة ؟ فقال: مسعت أبا علي وسئل: ي الفقيهوقال أمحد بن سهل البخار
من : من أين مسعت ؟ فقلت: احلدثي بغداد، فاجتمع عليه خلق، فلما كان عند فراغ الس سئلت

  .حديث اجلزرة، فبقيت علي



مل : با عليأنه مسع االمري خالد بن أمحد يسأل أ: حدثنا سهل بن شاذويه: وقال خلف بن حممد اخليام
أنه كان له خرزة : قدم علينا عمر ابن زرارة، فحدثهم حبديث عن عبد اهللا بن بسر: لقبت جزرة ؟ قال

يا ! يا أبا حفص : للمريض، فجئت وقد تقدم هذا احلديث، فرأيت يف كتاب بعضهم، وصحت بالشيخ
 فصاح احملدثون اان، أنه كانت له جزرة يداوي ا املرضى،: كيف حديث عبد اهللا بن بسر! أبا حفص 

  .فبقي علي حىت الساعة
  .قد كان صاحل صاحب دعابة، وال يغضب إذا واجهه أحد ذا اللقب: قلت

، كان )١(كان صاحل رمبا يطرت : أخربنا أبو حامت بن أيب الفضل اهلروي قال: قال أبو بكر الربقاين
  .تقبلهما بعري عليه جزرببخارى رجل حافظ يلقب جبمل، فكان ميشي مع صاحل بن حممد، فاس

  ما هذا يا أبا علي ؟: فقال
  .أنا عليك هذه حكاية منقطعة: قال

كنت أساير اجلمل الشاعر : مسعت صاحل بن حممد قال: أخربنا بكر بن حممد الصرييف: وروى احلاكم
  .مبصر، فاستقبلنا مجل عليه جزر

__________  
  .واستهزأسخر ": اللسان " طرت يطرت بكسر النون كما يف ) ١(

  .وقد ضبطت يف االصل بضم النون، ومل نر من نص على ذلك
(*)  

)١٤/٢٦(  

  

  .أنا عليك: ما هذا يا أبا علي ؟ قلت: فقال
اختلفت إىل علي بن اجلعد أربع سنني، وكان ال يقرأ ثالثة : مسعت صاحلا يقول: قال خلف اخليام

  .ان بثالثة أحاديث، عن شعبةكان حيدث لكل إنس: أحاديث كل يوم، أو كما قال، ويف رواية
ما أهونه عليكم، : أنه مسع أبا مسلم الكجي يقول، وذكر عنده صاحل جزرة فقال: وعن جعفر الطسيت

  !.سيد املسلمني : أال تقولون
حفظ اهللا أخانا صاحل بن حممد، ال يزال يضحكنا شاهدا : مسعت أيب يقول اليب زرعة: وقال ابن أيب حامت

ر أنه مات حممد بن حيىي الذهلي، وجلس للتحديث شيخ يعرف مبحمد بن يزيد وغائبا، كتب إيل يذك
  ).١" (يا أبا عمري، ما فعل البعري ؟ : " حممش، فحدث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

، فأحسن اهللا عزاءكم )٢" (ال تصحب املالئكة رفقة فيها خرس : " وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .م أجركم يف الباقييف املاضي، وأعظ



__________  
  ".النغر " وهو تصغري " النغري " هذا اللفظ حمرف عن ) ١(

  ".نغران " هو طائر يشبه العصفور، أمحر املنقار، جيمع لفظه على ": " النهاية " قال ابن االثري يف 
 الكنية باب: ٤٨١باب االنبساط إىل الناس، و :  يف االدب٤٣٦ / ١٠: وقد أخرج احلديث البخاري

  ،)١٩٨٩(و ) ٣٣٣(يف اآلداب، والترمذي ) ٢١٥٠(للصيب، ومسلم 
هذه اللفظة ) ٢..(كلهم من طريق أيب التياح، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه) ٣٧٢٠(وابن ماجه 
  .وهو ما يعلق يف رقبة الدواب" جرس " حمرفة عن 

 عن ٣٢٧ / ٦: جلرس، وأمحدباب يف تعليق ا: يف اجلهاد) ٢٥٥٤(وقد أخرج حديث اجلرس أبو داود 
  .أم حبيبة رضي اهللا عنها، ويف سنده أبو اجلراح موىل أم حبيبة مل يوثقه غري ابن حبان، وباقي رجاله ثقات

 من طريق سهيل بن أيب ٢٨٨ / ٢: ، والدارمي٣٢٧ و ٣١١ / ٢: وأمحد) ٢١١٣(وأخرجه مسلم 
  ".فقة فيها كلب أو جرس ال تصحب املالئكة ر: " صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة بلفظ

(*)  

)١٤/٢٧(  

  

إن : بلغين أن صاحلا مسع بعض الشيوخ يقول: وروى الربقاين عن أيب حامت بن أيب الفضل اهلروي قال
  .أبو صاحل]: له [ عن كنيته، فقال ] بعض تالمذته [ السني والصاد يتعاقبان، فسأل 

؟ ) حنن نقس عليك أحسن القسس: ( يقرأأسلحك اهللا، هل جيوز أن: يا أبا ساحل: فقلت للشيخ: قال
  .فال يكذب، إمنا تتعاقب السني والصاد يف مواضع: تواجه الشيخ ذا ؟ فقلت: فقال يل بعض تالمذته

  .االحول يف البيت مبارك، يرى الشئ شيئني: وروي عن صاحل بن حممد قال
 أبان ميتني أصحاب احلديث، كان عبد اهللا ابن عمر بن: مسعت صاحلا يقول: قال بكر بن حممد الصرييف

عمرو : فمن نقل تراا ؟ قلت: معاوية، قال: من حفر بئر زمزم ؟ قلت: وكان غاليا يف التشيع، فقال يل
  .بن العاص، فصاح يف وقام

كنا نسمع من صاحل بن حممد وهو عليل، فبدت عورته، فأشار إليه بعضنا بأن : قال أبو النضر الفقيه
  .ترمد أبدارأيته ؟ ال: يتغطى، فقال

كان هشام بن عمار يأخذ على احلديث، وال : مسعت صاحل بن حممد يقول: قال أبو أمحد علي بن حممد
  .حدثين! يا أبا علي : حيدث ما مل يأخذ، فدخلت عليه يوما، فقال

علم : حدثنا علي بن اجلعد، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أيب العالية قال: فقلت
  .ال، بل قصدتك: تعرض يب ؟ فقلت:  كما علمت جمانا، فقالجمانا



  مرض صاحل: الطوسي يقول) ١(مسعت أبا النضر : قال احلاكم
__________  

  .بالضاد املعجمة كما يف االصل) ١(
  .بالصاد املهملة" النصر " وتصحف يف اللباب إىل " االنساب " و 
(*)  

)١٤/٢٨(  

  

، فزادت محاه، فدخلوا )١( فلما أعياه االمر، أخذ العسل والشونيز جزرة، فكان االطباء خيتلفون إليه،
  .بأيب أنت يا رسول اهللا، ما كان أقل بصرك بالطب: عليه وهو يرتعد ويقول

هذا مزاح ال جيوز مع سيد اخللق، بل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلم الناس بالطب : قلت
فإن اهللا مل يرتل داء، إال وأنزل له " لذي قصده فإنه قاله بوحي، النبوي، الذي ثبت أنه قاله على الوجه ا

يف حال غلبة ) ٣(فعلم رسوله ما أخرب االمة به ولعل صاحلا قال هذه الكلمة من اهلجر ) ٢" (دواء 
  .الرعدة، فما وعى ما يقول، أو لعله تاب منها، واهللا يعفو عنه

اهللا أعدل من أن : مسعت عباد ابن يعقوب يقول: حدثنا صاحل بن حممد: قال علي بن حممد املروزي
  .يدخل طلحة والزبري اجلنة

  .الما قاتال عليا بعد أن بايعاه: ومل ؟ قال! ويلك : قلت
بلغين أن صاحل بن حممد وقف خلف الشيخ أيب احلسني عبد اهللا بن حممد السمناين، ): ٤(قال ابن عدي 

  وهو حيدث عن بركة احلليب بتلك
  .ليس ذا بركة، ذا نقمة! يا أبا احلسني : لاالحاديث، فقا

__________  
 ٤" زاد املعاد " هو احلبة السوداء يف لغة الفرس، وانظر ما كتبه ابن القيم عن الشونيز يف : الشونيز) ١(
 /٢٩٧ ٣٠٠.  
 يف أول كتاب الطب عن أيب هريرة مرفوعا، وأخرجه ابن ١١٣ ١١٤ / ١٠: أخرجه البخاري) ٢(

  . الطب عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهيف) ٣٤٣٨(ماجه 
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، : عن أسامة بن شريك قال) ٣٨٥٥(وأخرجه أبو داود يف الطب 

يا : وأصحابه كأمنا على رؤوسهم الطري، فسلمت مث قعدت، فجاء االعراب من ها هنا وهاهنا، فقالوا
: هللا عزوجل مل يضع داء إال وضع له دواء غري داء واحدتداووا، فإن ا: " رسول اهللا انتداوى ؟ فقال

  ".اهلرم 



هذا حديث حسن : وقال) ٢٠٣٨(، والترمذي )٣٤٣٦(، وابن ماجه ٢٧٨ / ٤: وأخرجه أمحد
  ).١٩٢٤(و ) ١٣٩٥(وصححه ابن حبان : صحيح، وهو كما قال

  .من اهلذيان: أي) ٣(
  ".هجر " مادة " اللسان " انظر 

  .أ، يف ترمجته لربكة احلليب / ٣٩/  ١" الكامل " يف ) ٤(
(*)  

)١٤/٢٩(  

  

  ).١(كان بركة يتهم بالكذب : قلت
كان بالبصرة أبو موسى الزمن، يف عقله : مسعت أبا علي يقول: أخربنا أمحد بن سهل الفقيه: قال احلاكم

  .حدثنا عبد الوهاب أعين ابن عبداحلميد حدثنا أيوب يعين السختياين: شئ، فكان يقول
  .حدثنا حجاج: عليه أبو زرعة، فسأله عن حديث، فقالفدخل 
  .يعين ابن منهال: فقلت

  .أي شئ تعذب املسكني ؟: فقال أبو زرعة
واثلة بن : ما امسك ؟ قال! يا شيخ : كنا يف جملس أيب علي، فلما قام قال له رجل من الس: وقال

  .االسقع
  .حدثنا واثلة بن االسقع: فكتب الرجل

، فأخذ يسأله )٢(كنت عند صاحل بن حممد، ودخل عليه رجل من الرستاق : ن إسحاققال أبو الفضل ب
  .ليس بثقة: ما تقول يف سفيان الثوري ؟ فقال: عن أحوال الشيوخ، ويكتب جوابه، فقال

من يسأل عن مثل سفيان ال تبال حكى عنك أو مل ! ما أعجبك : فكتب الرجل ذلك، فلمته، فقال يل
  .حيك

إذ أقبل ابنه، عن ميينه رجل ] جالسا على باب داره [ كنت مع صاحل بن حممد : قال أمحد بن سهل
  .؟) ٣(تبت ! يا أبا نصر : أقصر منه، وعن يساره صيب، فقال يل صاحل

__________  
  .٣٠٣ ٣٠٤ / ١: للمؤلف" ميزان االعتدال " انظر ) ١(
  .جيمع على الرساتيق وهي السواد القرى: فارسي معرب) ٢(

تقول خود ذات طرف براق هال اشتريت حنطة بالرستاق مسراء من ما درس ابن خمراق : يادةقال ابن م
  .١٥٨: للجو اليقي" املعرب " ، و "رستق " " اللسان " انظر 



  . وما بني حاصرتني منه٣٢٧ ٣٢٨ / ٩" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٣(
(*)  

)١٤/٣٠(  

  

  . أن يرزقين ولدا، فرزقين مجالسألت اهللا: كان ولد صاحل مغفال، فقال صاحل: ويقال
صاحل بن حممد، أبو علي، أحد اركان احلفظ، مسع سعيد بن ": تارخيه " قال أبو عبد اهللا احلاكم يف 

  .سليمان الواسطي
  .هذا سعدويه، وهو أقدم شيخ له: قلت

  . بأسرهافهؤالء من أتباع التابعني، ورحلته الدنيا: مث مسى له احلاكم علي بن اجلعد ومجاعة، وقال
  كتب من مصر إىل

  .مسرقند
ورد نيسابور سنة ثالث ومخسني ومئتني، فاستوطنها مدة، فلما تويف الذهلي كان يف نفسه من أحاديث 
يسمعها من حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ، فرحل إليه، فذكر له مبرو أحاديث عن عمر بن حممد البخاري 

  .أفراد، فخرج إليه
  . بن أمحد ببخارى، وأقبل عليه، فتأهل وولد لهفثبطه االمري إمساعيل: قال

  .ومات ا يف آخر سنة ثالث وتسعني ومئتني
: ومسعت حممد بن العباس الضيب، مسعت بكر بن حممد الصرييف، مسعت أبا علي صاحل بن حممد قال

  .صاحب حنو: من هذا ؟ قالوا: دخلت مصر فإذا حلقة ضخمة، فقلت
  . بصاد، جاز بالسنيما كان: فقربت منه، فسمعته يقول
أي كالم هذا ؟ ! يا رقيع : صالم عليكم يا أبا ساحل، سليتم بعد ؟ فقال يل: فدخلت بني الناس وقلت

  .أظنك من عياري بغداد: هذا من قولك اآلن، قال: قلت
  .هو ما ترى: قلت

حضرت جملس أمحد بن : مسعت عصمة بن جبماك، مسعت صاحل بن حممد جزرة يقول: قال ابن عدي
  .حرج على كل مبتدع وماجن أن حيضر جملسي: احل، فقالص

  .صاحل املاجن قد حضر جملسك: أما املاجن فأنا هو وكان يقال له: فقلت

)١٤/٣١(  

  



مث إن احلاكم مد النفس يف ترمجة صاحل بالغرائب والسؤاالت، وحدث عن مجاعة كثرية مسعوا من صاحل 
بن صابر، بقي إىل سنة نيف وسبعني وثالث مئة بن حممد، آخرهم وفاة أبو عمرو حممد بن حممد 

ببخارى، وكانت وفاة صاحل يف ذي احلجة، لثمان بقني منه، سنة ثالث وتسعني ومئتني، وله تسع 
  .ومثانون سنة

  .وفيها مات عمر بن حفص السدوسي
  .وحممد بن عبدوس بن كامل
  .وعبدان بن حممد الفقيه مبرو

  .وأبو بكر حممد بن جعفر بن أعني مبصر
  .وسليمان بن املعاىف بن سليمان، تويف بالثغر

  .وداود بن احلسني
أخربنا عبدالرمحن بن : قرأت على أيب القاسم عبدالرمحن بن عبد احلليم بن عمران، الفقيه سحنون بالثغر

عبدايد الصفراوي، سنة إحدى وثالثني وست مئة، أخربنا أبو طاهر أمحد بن حممد السفلي، أخربنا 
و احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل الروياين، سنة إحدى ومخس مئة، أخربنا عبد الصمد بن أيب القاضي أب

نصر العاصمي ببخارى، أخربنا أبو عمرو حممد بن حممد إمالء، حدثنا أبو علي صاحل بن حممد البغدادي، 
عن عمه مثامة بن حدثنا سريج بن يونس أبو احلارث، حدثنا سلم بن قتيبة، أخربنا عبد اهللا بن املثىن، 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثالث مرات، : " أنس، عن أنس بن مالك قال
  ).١(أخرجه البخاري " لتفهم عنه 

__________  
باب :  يف االستئذان٢٢ / ١١باب من أعاد احلديث ثالثا ليفهم عنه، و :  يف العلم١٦٩ / ١) ١(

  .ثاالتسليم واالستئذان ثال
   = (*)٢٧٣ / ٤: ، واحلاكم)٢٧٢٣(وأخرجه الترمذي 

)١٤/٣٢(  

  

أخربنا عيسى بن أيب حممد، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أخربنا املبارك بن الطيوري، مسعت الصوري، 
حيتاج احملدث أن يكتب مئة : مسعت أبا بكر بن نوح، مسعت أبا أمحد العسال، مسعت صاحلا جزرة يقول

  ومئة ألف ويرفع رأسه إىل فوق، حىت كادت:  فلم يزل يقولألف ومئة ألف
قلنسوته أن تسقط حديث بعلو، ومئة ألف ومئة ألف وجعل خيفض رأسه حىت عادت القلنسوة حديث 

  .إنه صاحب حديث: برتول، حىت يقال



  
  . االمام، شيخ االسالم، أبو عبد اهللا احلافظابن احلجاج املروزي*  حممد بن نصر - ١٣

  .بغداد يف سنة اثنتني ومئتني، ومنشؤه بنيسابور، ومسكنه مسرقندمولده ب
  .كان أبوه مروزيا، ومل يرفع لنا يف نسبه

  .إمام عصره بال مدافعة يف احلديث: ذكره احلاكم فقال
مسع خبراسان من حيىي بن حيىي التميمي، وأيب خالد يزيد بن صاحل، وعمر بن زرارة، وصدقة بن الفضل 

  .بن راهويه، وعلي بن حجراملروزي، وإسحاق 
  حممد بن مهران احلمال، وحممد بن مقاتل،: وبالري

__________  
ووهم احلاكم يف استدراكه هذا احلديث، ودعواه ان " لتفهم عنه " بدل " لتعقل عنه : " وفيه= 

  .البخاري مل خيرجه
، ١٠٧ - ١٠٦: ، طبقات الشريازي٣١٨ - ٣١٥ / ٣: ، تاريخ بغداد٤٩: طبقات العبادي* 

، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد ٩٢ ٩٤ / ١: ، ذيب االمساء واللغات٦٣ ٦٦ / ٦: املنتظم
 / ١: ، دول االسالم٩٩ / ٢: ، العرب٦٥٣ - ٦٥٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١١٢الورقة : اهلادي
 - ٢٤٦/  ٢: ، طبقات الشافعية للسبكي٢٢٣ / ٢: ، مرآة اجلنان١١١ / ٥: ، الوايف بالوفيات١٧٨
: ، النجوم الزاهرة٤٩٠ - ٤٨٩ / ٩: ، ذيب التهذيب١٠٢ ١٠٣ / ١١: ، البداية والنهاية٢٥٥

 / ٢: ، مفتاح السعادة٣١٢ - ٣١٠ / ١: ، حسن احملاضرة٢٨٥ ٢٨٤: ، طبقات احلفاظ١٦١ / ٣
  .٤٦: ، الرسالة املستطرفة٢١٧ - ٢١٦ / ٢: ، شذرات الذهب٧١
(*)  

)١٤/٣٣(  

  

  .طائفةوحممد بن محيد، و
  حممد بن بكار بن الريان، وعبيد اهللا: وببغداد

  .ابن عمر القواريري، والطبقة
  .شيبان بن فروخ، وهدبة بن خالد، وعبد الواحد بن غياث، وعدة: وبالبصرة
  .حممد بن عبد اهللا بن منري، وهناد، وابن أيب شيبة، وطائفة: بالكوفة
  .مي، وطائفةأبا مصعب، وإبراهيم بن املنذر احلزا: وباملدينة
  .هشام بن عمار، ودحيما: وبالشام



ومبصر من يونس الصديف، والربيع املرادي، وأيب إمساعيل املزين، وأخذ عنه كتب الشافعي ضبطا : قلت
  .وتفقها

وكتب الكثري، وبرع يف علوم االسالم، وكان إماما جمتهدا عالمة، من أعلم أهل زمانه باختالف 
  . العيون مثلهالصحابة والتابعني، قل أن ترى

  .حدث عن عبدان بن عثمان): ١(قال أبو بكر اخلطيب 
  ].يف االحكام [ كان من أعلم الناس باختالف الصحابة ومن بعدهم : مث مسى مجاعة، وقال

  .إنه كان أعلم االئمة باختالف العلماء على االطالق: يقال: قلت
امد ابن الشرقي، وأبو عبد اهللا حممد بن أبو العباس السراج، وحممد بن املنذر شكر، وأبو ح: حدث عنه

يعقوب بن االخرم، وأبو النضر حممد ابن حممد الفقيه، وولده إمساعيل بن حممد بن نصر، وحممد بن 
  .إسحاق السمرقندي، وخلق سواهم
  .لكان من أفقه الناس" القسامة : " لو مل يصنف ابن نصر إال كتاب: قال أبو بكر الصرييف من الشافعية

  أال تنظر إىل متكن أيب: بو بكر بن إسحاق الصبغي، وقبل لهوقال أ
__________  

  .، وما بن حاصرتني منه٣١٥ / ٣" تارخيه " يف ) ١(
(*)  

)١٤/٣٤(  

  

  .ذاك عقل الصحابة والتابعني من أهل املدينة: علي الثقفي عقله ؟ فقال
 صار إليه عقل الذين جالسهم :إن مالكا كان من أعقل أهل زمانه، وكان يقال: وكيف ذاك ؟ قال: قيل

من التابعني، فجالسه حيىي بن حيىي النيسابوري، فأخذ من عقله ومسته، مث جالس حيىي بن حيىي حممد بن 
نصر سنني، حىت أخذ من مسته وعقله، فلم ير بعد حيىي من فقهاء خراسان أعقل من ابن نصر، مث إن أبا 

  .قل من أيب عليعلي الثقفي جالسه أربع سنني، فلم يكن بعده أع
كان حممد بن نصر : مسعت حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم يقول: قال عبد اهللا بن حممد االسفراييين

  .مبصر إماما
رجال خراسان : كان الصدر االول من مشاخينا يقولون: فكيف خبراسان ؟ وقال القاضي حممد بن حممد

  .مد بن نصرابن املبارك، وابن راهويه، وحيىي بن حيىي، وحم: أربعة
ملا كانت املعاصي بعضها كفرا، وبعضها ليس بكفر، فرق تعاىل بينها، : ومن كالم حممد بن نصر قال

  .فنوع منها كفر، ونوع منها فسوق، ونوع منها عصيان، ليس بكفر وال فسوق: فجعلها ثالثة أنواع



الميان، وليس فيها شئ خارج وأخرب أنه كرهها كلها إىل املؤمنني، وملا كانت الطاعات كلها داخلة يف ا
: حبب إليكم االميان والفرائض وسائر الطاعات، بل أمجل ذلك فقال: عنه، مل يفرق بينها، فما قال

فدخل فيه مجيع الطاعات، النه قد حبب إليهم الصالة والزكاة،  ] ٧: احلجرات) [ حبب إليكم االميان(
من سرته : " ن، ومنه قوله عليه السالموسائر الطاعات حب تدين، ويكرهون املعاصي كراهية تدي

  ).١" (حسنته، وساءت ه سيئته، فهو مؤمن 
__________  

: يف الفنت) ٢١٦٥(، والترمذي ٢٦، ١٨ / ١": مسنده " قطعة من حديث أخرجه االمام أمحد يف ) ١(
  = (*)باب ما جاء يف لزوم اجلماعة من طريق حممد بن سوقة، عن عبد اهللا 

)١٤/٣٥(  

  

انصرف حممد بن نصر من الرحلة الثانية سنة ستني ومئتني، فاستوطن : و عبد اهللا بن االخرموقال أب
نيسابور، فلم تزل جتارته بنيسابور، أقام مع شريك له مضارب، وهو يشتغل بالعلم والعبادة، مث خرج 

ملقدم واملفيت سنة مخس وسبعني إىل مسرقند، فأقام ا وشريكه بنيسابور، وكان وقت مقامه بنيسابور هو ا
يعين حيىي ولد حممد بن حيىي ومن بعده أقروا له بالفضل ) ١(بعد وفاة حممد بن حيىي، فإن حيكان 

  .والتقدم
مسعت حممد بن حيىي غري مرة، إذا سئل عن مسألة : أخربنا إمساعيل بن قتيبة: قال ابن االخرم احلافظ

  .سلوا أبا عبد اهللا املروزي: يقول
أبو حامت الرازي، وحممد بن نصر : أدركت إمامني مل أرزق السماع منهما: وقال أبو بكر الصبغي

املروزي، فأما ابن نصر، فما رأيت أحسن صالة منه، لقد بلغين أن زنبورا قعد على جبهته، فسال الدم 
  .على وجهه، ومل يتحرك

يقع على ما رأيت أحسن صالة من حممد ابن نصر، كان الذباب : وقال حممد بن يعقوب بن االخرم
أذنه، فيسيل الدم، وال يذبه عن نفسه، ولقد كنا نتعجب من حسن صالته وخشوعه وهيئته للصالة، 

  كان يضع ذقنه
__________  

يا أيها الناس إين قمت فيكم كمقام رسول : خطبنا عمر باجلابية فقال: ابن دينار، عن ابن عمر قال= 
صحايب، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم، مث يفشو أوصيكم بأ: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا فقال

الكذب، حىت حيلف الرجل وال يستحلف، ويشهد الشاهد وال يستشهد، أال ال خيلون رجل بأمرأة إال 
  .كان ثالثهما الشيطان



عليكم باجلماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من االثنني أبعد، من أراد حببوحة 
  ".ليلزم اجلماعة، من سرته حسنته، وساءته سيئته فذلك املؤمن اجلنة، ف

  ، ووافقه الذهيب، وقال١١٤ / ١: وسنده صحيح، وصححه احلاكم
  .حسن صحيح: الترمذي

:  ه، ويلقب٢٦٧هو احلافظ حيىي بن حممد بن حيىي بن عبد اهللا الذهلي، شيخ نيسابور، املتوىف ) ١(
  .حيكان وقد تقامت ترمجته

(*)  

)١٤/٣٦(  

  

  .على صدره، فينتصب كأنه خشبة منصوبة
وكان من أحسن الناس خلقا، كأمنا فقئ يف وجهه حب الرمان، وعلى خديه كالورد، وحليته : قال

  .بيضاء
كان إمساعيل بن أمحد وايل : مسعت حممد بن عبد الوهاب الثقفي يقول: قال أمحد بن إسحاق الصبغي

 آالف درهم، ويصله أخوه إسحاق مبثلها، ويصله أهل خراسان يصل حممد بن نصر يف العام بأربعة
لو ادخرت لنائبة ؟ : مسرقند مبثلها، فكان ينفقها من السنة إىل السنة، من غري أن يكون له عيال، فقيل له

، وحربي ومجيع ما أنفقه )١(أنا بقيت مبصر كذا كذا سنة، قويت، وثيايب، وكاغذي ! سبحان اهللا : فقال
  !.درمها، فترى إن ذهب ذا ال يبقى ذاك ) ٢(عشرون على نفسي يف السنة 
حممد بن نصر إمام االئمة املوفق من السماء، سكن مسرقند، مسع حيىي بن حيىي، : قال احلافظ السليماين

، "رفع اليدين : " تعظيم قدر الصالة، وكتاب: " وعبدان، وعبد اهللا املسندي، وإسحاق، وله كتاب
  .وغريمها من الكتب املعجزة

  .ذا قال السليماين، وال معجز إال القرآنك
  .مات هو وصاحل جزرة يف سنة أربع وتسعني: مث قال

أخربنا أبو منصور القزاز، أخربنا أبو بكر : أنبأين أبو الغنائم القيسي ومجاعة مسعوا أبا اليمن الكندي
:  حممد بن نصر قالاخلطيب، أخربنا اجلوهري، أخربنا ابن حيوية، حدثنا عثمان بن جعفر اللبان، حدثين

  خرجت
  من مصر ومعي جارية، فركبت البحر أريد مكة، فغرقت، فذهب مين ألفا

__________  
  .هو القرطاس: بفتح الغني املعجمة) ١(



  .فارسي معرب
  .وهو خطأ" عشرين " يف االصل ) ٢(

(*)  

)١٤/٣٧(  

  

ش فلم أقدر على املاء، جزء، وصرت إىل جزيرة أنا وجارييت، فما رأينا فيها أحدا، وأخذين العط
  .هاه: فوضعت رأسي على فخذ جاريت مستسلما للموت، فإذا رجل قد جاءين ومعه كوز، فقال يل

  .فشربت وسقيتها، مث مضى، فما أدري من أين جاء ؟ وال من أين راح ؟
  .ولد حممد بن نصر ببغداد، ونشأ بنيسابور، واستوطن مسرقند: اليب إسحاق" الطبقات " ويف 

مل يكن يل حسن رأي يف الشافعي، فبينا أنا قاعد يف مسجد النيب صلى اهللا عليه : قال] أنه [ نه وروي ع
أكتب رأي ! يا رسول اهللا : ، فقلت]يف املنام [ وسلم أغفيت، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

من خالف بالرأي، هو رد على ] هو [ تقول رأي ؟ ليس : الشافعي ؟ فطأطأ رأسه شبه الغضبان وقال
  .سنيت

  ).١(فخرجت يف أثر هذه الرؤيا إىل مصر، فكتبت كتب الشافعي 
وصنف ابن نصر كتبا، ضمنها اآلثار والفقه، وكان من أعلم الناس باختالف الصحابة : قال أبو إسحاق

  .ومن بعدهم يف االحكام، وصنف كتابا فيما خالف أبو حنيفة عليا وابن مسعود
لكان من أفقه الناس، كيف وقد صنف سواه " القسامة : "  يصنف إال كتابلو مل: قال أبو بكر الصرييف

كنت : مسعت االمري إمساعيل بن أمحد يقول): ٢(قال الوزير أبو الفضل حممد بن عبيد اهللا البلعمي ! ؟ 
  بسمرقند، فجلست يوما للمظامل، وجلس

__________  
  .بني حاصرتني منه وما ١٠٦ ١٠٧ص " طبقات الشريازي " اخلرب مطوال يف ) ١(

  .٢٤٩ / ٢" طبقات السبكي " وانظر أيضا 
بلدة من " بلعم " نسبة إىل : وسكون الالم، وفتح العني املهملة ويف آخرها امليم" بفتح الباء املوحدة ) ٢(

  .بالد الروم
  .١٧٤ / ١" اللباب " ويف سبب نسبة جد الوزير أيب الفضل اختالف انظره يف 

(*)  

)١٤/٣٨(  

  



اق إىل جنيب، إذ دخل أبو عبد اهللا حممد بن نصر، فقمت له إجالال للعلم، فلما خرج عاتبين أخي إسح
  .أنت وايل خراسان تقوم لرجل من الرعية ؟ هذا ذهاب السياسة: أخي وقال

فبت تلك الليلة وأنا متقسم القلب، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، كأين واقف مع : قال
ثبت ملكك وملك بنيك :  أقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخذ بعضدي، فقال يلأخي إسحاق، إذ

  .بإجاللك حممد بن نصر
  .ذهب ملك إسحاق، وملك بنيه باصتخفافه مبحمد بن نصر: مث التفت إىل إسحاق، فقال

، مات )١(خنة، مبعجمة مث نون : كان حممد بن نصر زوج أخت حيىي بن أكثم القاضي، وامسها: قلت
  .د أيام قالئل من موت صاحل بن حممد جزرة، وذلك يف احملرم، سنة أربع وتسعني ومئتنيبع

بأن االميان " االميان " صرح حممد بن نصر يف كتاب : قال احلافظ أبو عبد اهللا بن مندة يف مسألة االميان
  .خملوق، وأن االقرار، والشهادة، وقراءة القرآن بلفظه خملوق

  .علماء وقته، وخالفه أئمة خراسان والعراقوهجره على ذلك : مث قال
االميان، واالقرار، والقراءة، والتلفظ بالقرآن : اخلوض يف ذلك ال جيوز، وكذلك ال جيوز أن يقال: قلت

  من كسب: فقول وعمل، والقراءة والتلفظ: غري خملوق، فإن اهللا خلق العباد وأعماهلم، واالميان
اهللا ووحيه وترتيله، وهو غري خملوق، وكذلك كلمة االميان، وهي هو كالم : القارئ، واملقروء امللفوظ

، داخلة يف القرآن، وما كان من القرآن فليس مبخلوق، والتكلم )ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا(قول 
  ا

__________  
  .٢١٣ / ١: للمؤلف" مشتبه النسبة " انظر ) ١(

(*)  

)١٤/٣٩(  

  

 أنا كلما أخطأ إمام يف اجتهاده يف آحاد املسائل خطأ مغفورا له، قمنا من فعلنا، وأفعالنا خملوقة، ولو
عليه، وبدعناه، وهجرناه، ملا سلم معنا ال ابن نصر، وال ابن مندة، وال من هو أكرب منهما، واهللا هو 

  .هادي اخللق إىل احلق، وهو أرحم الرامحني، فنعوذ باهللا من اهلوى والفظاظة
أعلم الناس من كان أمجعهم للسنن، وأضبطهم هلا، وأذكرهم : عض تواليفهقال أبو حممد بن حزم يف ب

  .ملعانيها، وأدراهم بصحتها، ومبا أمجع الناس عليه مما اختلفوا فيه
ليس لرسول : وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أمت منها يف حممد بن نصر املروزي، فلو قال قائل: قال

  .صحابه إال وهو عند حممد بن نصر، ملا أبعد عن الصدقاهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث وال ال



هذه السعة واالحاطة ما ادعاها ابن حزم البن نصر إال بعد إمعان النظر يف مجاعة تصانيف البن : قلت
  .نصر، وميكن ادعاء ذلك ملثل أمحد بن حنبل ونظرائه، واهللا أعلم

  
 بن شرشري االنباري، امللقب بالناشي بن حممدالكبري، العالمة، أبو العباس، عبد اهللا *  الناشي - ١٤

)١.(  
__________  

  ، إنباه٥٧ ٥٨ / ٦: ب، املنتظم / ٥٥١: ، االنساب٩٢ ٩٣ / ١٠: تاريخ بغداد* 
 / ١١: ، البداية والنهاية٩٥ / ٢: ، العرب٩١ ٩٣ / ٣: ، وفيات االعيان١٢٨ ١٢٩ / ٢: الرواة
 ١: ، حسن احملاضرة١٥٨ ١٥٩ / ٣: لنجوم الزاهرة، ا٨٢ ٩٣: ، طبقات املعتزلة البن املرتضى١٠١

  .٢١٤ ٢١٥ / ٢: ، شذرات الذهب٥٥٩/ 
  .لقب غلب عليه: بفتح النون، وبعد االلف شني معجمة وياء) ١(

  .وشرشري بكسر الشني االوىل والثانية املعجمتني، وبينهما راء ساكنة
  = (*)اسم طائر يصل إىل الديار : وشرشري

)١٤/٤٠(  

  

  .تكلمني، وأعيان الشعراء، ورؤوس املنطقمن كبار امل
  .له التصانيف

وكان قوي العربية والعروض، أدخل على قواعد اخلليل شبها، ومثلها بغري أمثلة اخلليل، وصنف يف 
  .املنطق، وله قصيدة يف عدة فنون، حنو أربعة آالف بيت

  .وكان من أذكياء العامل
  .سكن مصر، وا مات يف سنة ثالث وتسعني ومئتني

  
 بن سليمان الشيخ احلافظ الصادق، حمدث الكوفة، أبو جعفر، حممد بن عبد اهللا*  مطني - ١٥

  .احلضرمي، امللقب مبطني
رأى أبا نعيم املالئي، ومسع أمحد بن يونس، وحيىي بن بشر احلريري، وسعيد بن عمرو االشعثي، وحيىي 

  .احلماين، وبين أيب شيبة، وعلي بن حكيم، وطبقتهم
 أبو بكر النجاد، وابن عقدة، والطرباين، وأبو بكر االمساعيلي، وعلي بن عبدالرمحن البكائي، حدث عنه

  .وعلي بن حسان اجلديلي، وأبو بكر بن أيب دارم



  .كتبت بأصبعي عن مطني مئة ألف حديث: وقال ابن أيب دارم
__________  

 الوجود بساحل دمياط، وبامسه مسي املصرية يف البحر زمن الشتاء، وهو أكرب من احلمام بقليل، كثري= 
  .الشاعر
  .٩٢ / ٣" وفيات االعيان " انظر 

ب، خمتصر  / ٥٣٤: ، االنساب٣٠٠ ٣٠١ / ١: ، طبقات احلنابلة٣٢٣ ٣٢٤: فهرست ابن الندمي* 
: ، العرب٦٦٢ ٦٦٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١١٤الورقة : طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي

، ٣٤٥ / ٣: ، الوايف بالوفيات٦٠٧ / ٣: ، ميزان االعتدال١٨١ / ١: الم، دول االس١٠٨ / ٢
، شذرات ٢٨٨: ، طبقات احلفاظ١٧١ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٣٣ ٢٣٤ / ٥: لسان امليزان

  .٦٣: ، الرسالة املستطرفة٢٢٦ / ٢: الذهب
(*)  

)١٤/٤١(  

  

  .ثقة جبل: وسئل عنه الدارقطين فقال
  .، وكان متقنا"اريخ الت" و " املسند " صنف : قلت

وقد تكلم فيه حممد بن عثمان بن أيب شيبة، وتكلم هو يف ابن عثمان، فال يعتد غالبا بكالم االقران، ال 
سيما إذا كان بينهما منافسة، فقد عدد ابن عثمان ملطني حنوا من ثالثة أوهام، فكان ماذا ؟ ومطني أوثق 

  .الرجلني، ويكفيه تزكية مثل الدارقطين له
  .مخسا وتسعني سنةعاش 

  .ثقة حافظ: وقال اخلليلي
كنت صبيا ألعب مع الصبيان، : مل لقبت ذا ؟ قال: قلت ملطني: مسعت مجاعة مسعوا جعفرا اخللدي

مل ال حتضر ! يا مطني : وكنت أطوهلم، فنسبح وخنوض، فيطينون ظهري، فبصر يب يوما أبو نعيم فقال يل
  .بو نعيم، وكتبت عن أكثر من مخس مئة شيخجملس العلم ؟ فلما طلبت احلديث مات أ

  .تويف يف ربيع اآلخر، سنة سبع وتسعني ومئتني
  

   * عبد اهللا بن املعتز باهللا- ١٦
  حممد بن املتوكل، جعفر، ابن املعتصم، حممد بن الرشيد،

__________  



/  ٢: ، مروج الذهب٢٩٦ - ١٠٧: ، أشعار أوالد اخللفاء١٤١ - ١٤٠ / ١٠: تاريخ الطربي* 
: ، تاريخ بغداد١٦٩ - ١٦٨: ، فهرست ابن الندمي٢٩٦ - ٢٨٦ / ١٠: ، االغاين٥٠٣ - ٥٠١
 / ٨: ، الكامل يف التاريخ٨٨ - ٨٤ / ٦: ، املنتظم٢٣٤ - ٢٣٣: ، نزهة االلباء١٠١ - ٩٥ / ١٠
 - ١٧٩ / ١: ، دواالسالم١٠٥ - ١٠٤ / ٢: ، العرب٧٦ ٨٠ / ٣: ، وفيات االعيان١٤ ١٦

 ١١: ، البداية والنهاية٢٢٧ - ٢٢٥ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٤٦ - ٢٣٩ / ٢: ات، فوات الوفي١٨٠
 ١: ، مفتاح السعادة٣٨ / ٢: ، معاهد التنصيص١٦٧ - ١٦٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٠٨ ١١٠/ 
  .٢٢٤ - ٢٢١ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠٠ - ١٩٩/ 

(*)  

)١٤/٤٢(  

  

  .لبغدادي االديب، صاحب النظم الرائقهرون بن املهدي، االمري أبو العباس اهلامشي العباسي ا
  .أمحد بن سعيد الدمشقي: تأدب باملربد وثعلب، وروى عن مؤدبة

  .روى عنه مؤدبة، وحممد بن حيىي الصويل وغريمها
  .مولده يف سنة تسع وأربعني ومئتني

قتلوا ويف سنة ست وتسعني، أنفت الكبار من خالفة املقدر، وهو حدث، فهاجوا وتوثبوا على املقتدر، و
  .على شرط أن ال يقتل بسبيب رجل مسلم: وزيره، ونصبوا ابن املعتز يف اخلالفة، فقال

وكان حول املقتدر خواصه، فلبسوا السالح، ومحلوا على أولئك، فتفرق عن ابن املعتز مجعه، وخاف، 
فه يف فاختفى، مث قبض عليه، وقتل سرا يف بيع اآلخر سنة ست، سلموه إىل مؤنس اخلادم، فخنقه، ول

  .بساط، وبعث به إىل أهله
  .وكان شديد السمرة، مسنون الوجه، خيضب بالسواد

ناهيك يف العقل واآلداب واحلسب ما فيه لوال وال * هللا درك من ملك مبضيعة : ورثان علي بن بسام
  .ارمن جتاوز الكفاف مل يغنه االكث: منه) ٢(وله نثر بديع ) ١(وإمنا أدركته حرفة االدب * ليت فتنقصه 

  .كلما عظم قدر املنافس، عظمت الفجيعة به
__________  

 / ٢" فوات الوفيات " ، و ٧٧ / ٣" وفيات االعيان " ، و ١٠١ / ١٠" تاريخ بغداد " البيتان يف ) ١(
٢٤٠.  

  .٢٨٧ص " أشعار أوالد اخللفاء " انظر مناذج منه يف ) ٢(
(*)  



)١٤/٤٣(  

  

  .رمبا أورد الطمع ومل يصدر
  .رص، أنضاه الطلبمن ارحتله احل

  .احلظ يأيت من ال يأتيه
  .أشقى الناس أقرم من السلطان، كما أن أقرب االشياء من النار أسرعها احتراقا

  .من شارك السلطان يف عز الدنيا، شاركه يف ذل اآلخرة
  

  .احلداد، مقرئ العراق، أبو احلسن البغدادي *  إدريس بن عبد الكرمي- ١٧
  .ريهقرأ على خلف البزار وغ

  .وحدث عن عاصم بن علي، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، ومصعب الزبريي وطبقتهم
  .تصدر لالقراء، ورحل إليه

  ، وأمحد بن محدان، واحلسن)١(تال عليه أبو احلسني أمحد بن بويان 
  .ابن سعيد املطوعي، وغريهم

  .كر القطيعي وآخرونوروى عنه النجاد، وأبو القاسم الطرباين، وأبو بكر بن جماهد، وأبو ب
__________  

 / ٢: أ، العرب / ١٥٨: ، االنساب١١٦ ١١٧ / ١: ، طبقات احلنابلة١٤ ١٥ / ٧: تاريخ بغداد* 
، طبقات القراء ٣١٧ ٣١٨ / ٨: ، الوايف بالوفيات٢٠٤ ٢٠٥ / ١: ، طبقات القراء للذهيب٩٣

  .٢١٠ / ٢: ب، شذرات الذه١٦٦ / ١: ، النشر يف القراءات العشر١٥٤ / ١: للجزري
وهو أمحد بن عثمان بن حممد بن جعفر بن بويان : مبوحدة مضمومة مث واو، مث ياء آخر احلروف) ١(

  .اخلراساين البغدادي احلريب القطان
  .ثقة مشهور ضابط وقد تقدمت ترمجته

(*)  

)١٤/٤٤(  

  

  .ثقة، وفوق الثقة بدرجة: سئل عنه الدارقطين، فقال
  .لناس عنه لثقته وصالحهكتب ا: وقال أمحد بن املنادي

  .تويف يوم عيد االضحى، سنة اثنتني وتسعني ومئتني، وله ثالث وتسعون سنة



أخربنا عبدالرمحن بن حممد الفقيه يف كتابه، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا أبو غالب أمحد بن احلسن، 
رمي املقرئ، حدثنا أخربنا احلسن بن علي اجلوهري، أخربنا أمحد بن جعفر، حدثنا إدريس بن عبد الك

إن : " عاصم بن علي، حدثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
" اهللا اصطفى إبراهيم باخللة، واصطفى موسى بالكالم، واصطفى حممدا صلى اهللا عليه وعليهما بالرؤية 

)١.(  
  

  . القاسم االذينابن حيىي، احملدث املتقن، أبو *  حيىي بن عبدا لباقي- ١٨
حدث عن أبيه، ولوين، واملسيب بن واضح، ومؤمل بن إهاب، وحممد بن وزير، وأيب عمري بن النجاس، 

  .وطبقتهم
__________  

 من طريق عبد الوهاب بن احلكم الوراق، حدثنا هاشم ١٩٩ص " التوحيد " أخرجه ابن خزمية يف ) ١(
وأخرجه ..إن اهللا:  عن عكرمة، عن ابن عباس قالبن القاسم، عن قيس بن الربيع، عن عاصم االحول،

حدثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب، عن :  من طريق حممد بن بشار، وحممد ابن املثىن قاال١٩٧أيضا ص 
أتعجبون أن تكون اخللة البراهيم، والكالم ملوسى، والرؤيا حملمد : قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

 ال دليل عليه، وهو خمالف لالدلة الكثرية الوفرية يف أنه صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وآله وهذا رأي
  .وسلم مل ير ربه يف تلك الليلة

  .وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك
  .٣٦ ٣٧ / ٣" زاد املعاد " انظر التفصيل يف 

  .١٣٣ / ١: م البلدانأ، معج / ٧٦ / ١٨: ، تاريخ ابن عساكر٢٢٧ ٢٢٨ / ١٤: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٤/٤٥(  

  

وعنه ابن أخيه عدي بن أمحد، وابن صاعد، وابن املنادي، وابن قانع، وإمساعيل اخلطيب، وأمحد بن جعفر 
  .بن سلم، وأبو بكر الشافعي، وابن مساك، وآخرون

  .وحدث ببغداد
  ).١(وثقة اخلطيب 

  . ذي القعدة سنة اثنتني وتسعني ومئتنيجاء نبأ وفاته من أذنة، أا كانت يف: وقال ابن املنادي
  .كتب الناس عنه فأكثروا، لثقته وضبطه



  
  .نائب املكتفي على مصر، االمري أبو موسى، عيسى بن حممد*  النوشري - ١٩

وليها مخس سنني، وحارب حممد بن اخلليج، ومتكن، وضبط االقليم إىل أن تويف يف شعبان سنة سبع 
  .مخس سننيوتسعني ومئتني، وكانت دولته 

  
ابن عبيد اهللا بن حممد بن طغان، االمام الثبت اود، أبو الفضل  * *  جعفر بن حممد بن احلسني- ٢٠

  .النيسابوري، املشهور بالترك
__________  

  .٢٢٧ / ١٤" تارخيه " يف ) ١(
 ٨: ، الكامل يف التاريخ٢٧٨ ٢٨٦:  وغريها، والة مصر للكندي١١٩، ٤٧ / ١٠: تاريخ الطربي* 
، تاريخ مصر ١٥٣، ١٤٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٥٩٦ / ١: ، حسن احملاضرة٣٧ ٣٨ و ٢٢ ٢٣/ 

  .٢٣٢ ٢٣٣ / ١: ، تاريخ حلب الشهباء٤٢ / ١: البن إياس
  .٢٤٩ ٢٥٠ / ١: االكمال البن ماكوال* * 
(*)  

)١٤/٤٦(  

  

 حيىي، وإسحاق شيخ عشريته يف عصره، من الثقات االثبات، ومن كبار أصحاب حيىي بن: قال احلاكم
  .بن راهويه، وعمرو بن زارة، وحممد بن رافع، وأيب عمار املروزي، وحممد بن أبان املستملي، وأقرام

روى عنه أبو عمرو احلريي، واملؤمل بن احلسن، وأبو حامد بن الشرقي، وأبو الفضل بن إبراهيم، وعبد 
  .اهللا بن سعد، وأبو الوليد الفقيه

جدهم : كان إسحاق احلنظلي يرفعين على مجاعة من الشيوخ يف جملسه ويقول: ومسعه أبو الوليد يقول
  .أول من أظهر السنة خبراسان

إذا وجدت احلديث عندي عن جعفر : ومسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب غري مرة يقول: قال احلاكم
  بن حممد ليحىي بن حيىي، مل أبال أن ال

ور كل مجعة عند انصرافه من الصالة بيت احلسني بن عبيد أخرجه عن غريه، فإن حيىي بن حيىي كان يز
  .اهللا، فيقدمون إليه أوالدهم، فيدعوا هلم

تويف جعفر الترك يوم السبت، ودفن يوم االحد : ومسعت أبا الفضل حممد بن إبراهيم يقول: قال احلاكم
  .ثامن عشر شعبان، سنة مخس وتسعني ومئتني



أخربنا عثمان بن عبدالرمحن : مد بن يوسف، وأمحد بن حممد، قالواأخربنا أمحد بن علي بن الزبري، وحم
احلافظ، أخربنا منصور بن عبد املنعم، أخربنا حممد بن إمساعيل، أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسني احلافظ، 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثنا حيىي بن منصور، إمالء، حدثنا جعفر بن حممد بن احلسني، حدثنا حيىي 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : " قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: ن حيىيب
  ".كان يغتسل من إناء واحد وهو الفرق من اجلنابة 

)١٤/٤٧(  

  

  .عن حيىي بن حيىي النيسابوري) ١(أخرجه مسلم 
نا ابن غدير الفرضي، أخربنا أخربنا احلسن بن صباح، أخرب: أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن وغريه، قاال

أبو احلسن اخللعي، أخربنا أبو سعد املاليين، أخربنا أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة، 
قرأت على مالك، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن : حدثنا جعفر بن حممد الترك، حدثنا حيىي بن حيىي،

) ٢.." (إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث: " لأيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا
  .احلديث

  
   بن سليمان املروزي مثالشيخ احملدث، أبو بكر، حممد بن حيىي*  املروزي - ٢١

  .البغدادي
مسع عاصم بن علي، وأبا عبيد القاسم بن سالم، وعلي بن اجلعد، وخلف بن هشام، وبشر بن الوليد، 

  .وهو مكثر عن عاصم
  ، وأبو بكر الشافعي، وخملد الباقرحي، والطرباين،حدث عنه النجاد

__________  
  .باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة: يف احليض) ٣١٩(برقم ) ١(

، ١٢٨ / ١: ، والنسائي١٩٩ و ٣٧ / ٦: ، وأمحد)٢٣٨(، وأبو داود ٢١٣ / ١: وأخرجه البخاري
كنت أغتسل أنا : " ن عائشة بلفظ من طرق عن ابن شهاب، عن عروة، ع١٩٢ / ١: والدارمي

  ".ورسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من إناء واحد، وهو الفرق 
  .مكيال معروف باملدينة، وهو ستة عشر رطال: والفرق بالتحريك

  .البن االثري" النهاية " انظر 
 وال جتسسوا، وال حتسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا، وال: قطعة من حديث صحيح ومتامه) ٢(

  ".تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهللا إخوانا 



  . يف املهاجرة١٠٠ / ٣" املوطأ " وهو يف 
، والترمذي )٤٩١٧(، وأبو داود )٢٥٦٤(و ) ٢٥٦٣(، ومسلم ٤٠٤ / ١٠: وأخرجه البخاري

)١٩٨٨.(  
، ٢٧٦ ٢٧٧ / ٢: ، طبقات القراء للجزري١١٢ / ٢: ، العرب٤٢٢ ٤٢٣ / ٣: تاريخ بغداد* 

  .٢٣١ / ٢: ت الذهبشذرا
(*)  

)١٤/٤٨(  

  

  .وابن عبيد العسكري، وأبو بكر االمساعيلي، وآخرون
  .صدوق: قال الدارقطين

  .مات يف شوال سنة مثان وتسعني ومئتني: قلت
  

  . بن أيب سويد البصري الذراعالشيخ احملدث املعمر، أبو عثمان حممد بن عثمان*  ابن أيب سويد - ٢٢
م، والقعنيب، وسعيد بن سالم العطار، ومسلم بن إبراهيم، وبكار السرييين، حدث عن عثمان بن اهليث

  .وطبقتهم
  .وعنه الطرباين، وأبو أمحد بن عدي، والقاضي أبو الطاهر الذهلي، وآخرون

  .أصيب بكتبه، فكان يشبه عليه، وأرجو أنه ال يتعمد الكذب: ، وقال)١(ضعفه ابن عدي 
  .، إال أنه حدث عن الثقات مبا ال يتابع عليهوكان ال ينكر له لقي هؤالء الشيوخ

ما ليس من حديثه عن قوم رآهم ومل يرهم، وتقلب االسانيد عليه، ] له [ وكان يقرأ عليه من نسخة 
  .فيقر به

  ).٢(مسعت أبا خليفة يثين عليه، ويذكر أنه كان مسع معه : مث قال ابن عدي
  .ضعيف: وسأل محزة بن يوسف عنه الدارقطين، فقال

  .تويف قبل ثالث مئة، عن بضع وتسعني سنة: لتق
__________  

  .٢٧٩ / ٥: ، لسان امليزان٦٤١ ٦٤٢ / ٣: أ، ميزان االعتدال / ٣١٨ / ٤: الكامل البن عدي* 
  .٣١٨ / ٤" كامله " يف ) ١(
  ".الكامل " وما أثبتناه من " معهم " يف االصل ) ٢(

(*)  



)١٤/٤٩(  

  

أخربنا إبراهيم ابن خليل، أخربنا حيىي بن حممود، :  وبنت عبد السالم قاالأخربنا عبد اهللا بن أيب التائب،
أخربنا حممد بن عبد اهللا، : أخربتنا فاطمة اجلوز دانية مرتني، وأبو عدنان حممد بن أمحد حضورا قاال

 أخربنا سليمان بن أمحد اللخمي، حدثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد البصري، حدثنا عثمان بن اهليثم،
أنه علمه : حدثنا ابن عون، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  التحيات هللا، والصلوات: " التشهد
والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن 

  ).١" (ه ورسوله ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبد
  .مل يرفعه عن ابن عون إال عثمان

  
  .احملدث احلافظ، أبو حممد البخاري*  حامد بن سهل - ٢٣

ارحتل ومسع هشام بن عمار، وعيسى بن محاد، وحرملة، وقتيبة بن سعيد، وأبا مصعب، وأمحد بن منيع، 
  .وطبقتهم

  وعنه سهل بن السري، وحممد بن أمحد ىب أيب حامد، وخلف بن
__________  

من طريق حممد بن عثمان بن أيب سويد الذارع ذا االسناد، وأخرجه ) ٩٩٢١(أخرجه الطرباين ) ١(
من طريق محاد بن أيب سليمان، عن ابراهيم، عن ) ٩٩٢٠(، والطرباين ٢٣٩ ٢٤٠ / ٢: أيضا النسائي

  .علقمة بن قيس، عن عبد اهللا بن مسعود
 / ١١ و ٦٢ / ٣ و ٢٦٦، ٢٥٨ / ٢: من البخاريوأخرجه من طرق خمتلفة عن ابن مسعود كل 

، وأبو )٢٨٩(يف الصالة، والترمذي ) ٥٨) (٤٢٠(، ومسلم ٣١٠ / ١٣ و ١١٢، و ٤٨، و ١٢
، ٤٠٨، ٣٨٢، ٣٧٦ / ١: ، وأمحد)٨٩٩(، وابن ماجه ٢٤٠ / ٢: ، والنسائي)٩٦٨(داود 

  .٣٠٨ ٣٠٩ / ١: والدارمي
  .١٦ ١٧ / ٤: خ ابن عساكرب، ذيب تاري / ٧٥ / ٤: تاريخ ابن عساكر* 
(*)  

)١٤/٥٠(  

  



  .حممد اخليام البخاريون
  .أرخ اخليام وفاته يف سنة سبع وتسعني ومئتني

  .وكان من أبناء الثمانني
  

  .املرو الروذي*  يوسف بن موسى - ٢٤
حدث عن إسحاق بن راهويه، وعلي بن حجر، وحيىي بن درست، وأيب مصعب، وطبقتهم، ومجع 

  .فأوعى
ابن أيب العقب، وابن البختري، وأبو بكر الشافعي، وأبو علي النيسابوري، وأبو بكر بن : روى عنه

  .خالد، وآخرون
  ).١(ويقه اخلطيب 
  .مات مبرو الروذ بعد منصرفه من احلج يف سنة ست وتسعني ومئتني: وقال احلاكم

  
: ان اجلرجرائي، وقيل بن أيوب بن سليمالوزير الكبري، أبو أمحد، العباس بن احلسن* *  العباس - ٢٥

  .املادرائي
  اختص بالوزير القاسم بن عبيد اهللا، وغلب عليه حبسن حركاته وآدابه

__________  
  .٨٩ / ٦: أ، املنتظم / ٥٢٣: ، االنساب٣٠٨ ٣٠٩ / ١٤: تاريخ بغداد* 
  .٣٠٩ / ١٤" تارخيه " يف ) ١(

  .١٨٦: ، إعتاب الكتاب١٤، ٨ / ٨: ، الكامل يف التاريخ١٤٠ ١٤١ / ١٠: تاريخ الطربي* * 
(*)  

)١٤/٥١(  

  

  .وبالغته وخطه
فلما احتضر أوصى به املكتفي، فاستكتبه، وقربه، وأقطعه مغل مخسني ألف دينار، وأجرى عليه يف كل 

  .شهر مخسة آالف دينار
لو كان ! ما أعجب هذا الولد : مولده ليلة قتل املتوكل، فعمل له أبو معشر مولدا، وقال: قال الصويل

  .مشيا حلكمت له باخلالفة، لكن أحكم له بالوزارةها
  .ومل يزل يف ارتقاء: قال



  .ومرض املكتفي، فأوصى إليه يف ولده وأهله
  وكان ذا كرم وحتر للحق، كان يصل إليه رقاع أصحاب االخبار يف

  .أصحابه، فريميها إىل أولئك ويضحك
  .تسبق يده لفظي: ولأنه كان يعجب من سرعة قلم العباس، ويق: وعن القاسم الوزير

  .وأنا ما رأيت أسرع م يده: قال الصويل
  .أوك وعاءك، وعم طريقك: أسر سرا إىل محاد بن إسحاق، فلما ويل قال: وقيل
يا قاتلي بالصدود منه : نسيت سقائي فكيف أوكيه، وضللت طريقه فكيف أعميه ؟ ومن شعره: فقال
تقبيل فيه وال يواتبين واحرىب للخالف * ل على يشاء بالوصل كان حيييين ومن يرى مهجيت تسي* ولو 

: وأنت مستيقظا تعاديين قال الصويل* خالئق فيك ذات تلوين طيفك يف هجعيت يصافيين * منه ومن 
  استد كرب العباس وجربيته، مث مات املكتفي، فأمر

)١٤/٥٢(  

  

فرغوا له، وأحلقوا به اللوم، العباس أمر بيعة املقتدر، وملك االمور، وعلم الناس أنه يفعل ما يريد، فت
وقد أشاروا عليه بأن خيتار للخالفة رجال مهيبا، وإن أقمت من مل خيفه مل خيفك، ويطلب كل إنسان منك 

  .زيادة رزق، فإن منعته عاداك
فكان االمر كذلك، وفسد الناس، وهو مع هذا ثقيل على قلب املقتدر وأمه وحاشيتها، ملنعه هلم من 

  .أشياء
 بن محدان االمري يزعم أن العباس دس من يفسد جاريته املغنية ومينيها، وكان ابن محدان وكان احلسني

شغفا ا، وكان حممد بن داود بن اجلراح متويل ديوان اجليش، وكان االمراء يطيعونه فشغبهم على 
  العباس، وواطأ من

  .يثق به أنه يريد أن يبايع ابن املعتز، وأن املقتدر صيب
 إمساعيل مملوك قد عتب عليه، فقدم كتابا إىل العباس، يعلمه أنه راغب يف الطاعة، فبعث وكان المحد بن

يعده بإمرة االمراة أعين اململوك فسار يريد احلضرة يف ألفي فارس، وعلم العباس باضطراب االمر، فقال 
مملوكه بارس، أعز اهللا الوزير، استفسدت مثل أمحد بن إمساعيل الجل : له املرزباين على رؤوس املال

أصطنعه وأؤمره فيعظم، أما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أجريا : قال! والمحد الف غالم مثل بارس ؟ 
  .خلدجية، مث كان منه ما رأيت

  .لو ال أن أمحد بن طومار مسع هذا منه ما صدقت: قال الصويل
بارس خاف أعداء العباس، أو جدتين حجة، واهللا القتلنك، فلما قرب : فخرج احلسني بن محدان يقول



  ، وركب عدة يف طيارات)١(فعزموا على قتله يف املاء، فركب معه أمري يف طيار 
__________  

  .نوع من الزوارق، يدل امسه على أنه سريع اجلريان: الطيار) ١(
اذكر منادميت واخلبز خشكار إذ ليس * قل للوزير أدام اهللا دولته : قال جحظة الربمكي يعاتب وزيرا

، وما كتبه أمحد ٢٦٨ / ١" جتارب االمم " وال غالم وال يف الشط طيار انظر * بالباب برذون لدولتكم 
  .١١ج  / ٢تيمور يف جملة امع العلمي العريب م 

(*)  

)١٤/٥٣(  

  

  .ليقوموا له فيفتكون به، فبدر طياره، فسبق وخفي عليه عزمهم
ن الفرات الوزير ببعض ذلك، فكان يستهني قوهلم، وكان علي بن عيسى الوزير خيوفه القتل وخاطبه اب

  .وال يقبل نصحا، ويدل يبته
  .ما أؤمل دفع ما أخاف إال به بعد اهللا: وحذروه من ابن محدان، فقال

  وحدث فيه كرب مل يكن، كان يركب إىل باب عمار، والقواد والوجوه
  .وذلك مسافة بعيدة! مشاة، فال يأمرهم بركوب 

ها، ومساها دار السرور، فلما كان يف مجادى االوىل سنة ست وتسعني ومئتني وحصن داره، وزخرف
ركب املقتدر، ورجع الوزير إىل داره، فسار بعض العازمني على الفتك به قدامه وخلفه، فجذب ابن 

فضربه وصيف ابن ! ما هذا يا كالب ؟ : محدان سيفه، وضرب الوزير، فصاح فاتك املعتضدي
ابن كيغلغ ابنه أمحد يف وجهه، فبادر الوزير، فرمى نفسه يف بستان، وثىن عليه صوارتكني قتله، وضرب 

عبد الغفار، فتلف، فبادر حاجبه منصور سوقا، فلحق املقتدر فأخربه، فأجازه صايف إىل داخل احللبة، 
وسار اجليش حول سورها، واجتمع الذين وثبوا بالعباس، فدخلوا بغداد، وصاروا كلهم إىل دار حممد 

 داود بن اجلراح، فركب معهم، فأجلسوه يف دست الوزارة، وجاء ابن املعتز، فتلقاه الكل، وسلموا بن
عليه باخلالفة، ومضوا به إىل دار سليمان بن وهب عند املغرب، وبت اجلند دار العباس، وأحرقوها، 

عتز الصبح، وأتاه وأخذ ابن اجلراح البيعة، وأنشئت الكتب إىل النواب طول الليل، فصلى م ابن امل
أن املرتضي باهللا أمري املؤمنني قد أمنك وأمرك بلزوم دار ابن طاهر : القضاة والكبار، ونفذوا إىل املقتدر

  .سالم عليكم: مع أمك وجواريك، فأقبل رسول خادم من املقتدر، فقال
  وإالأنا رسول، فإن مسعتم : سلم على أمري املؤمنني، فقال: فصاح به ابن اجلراح والقواد

)١٤/٥٤(  



  

  .هات: قال ابن املعتز! انصرفت 
إرجع إىل مرتلك وأبق على نفسك ومدمك، فإين أؤمنك وأسي : إن أمري املؤمنني املقتدر يقول: قال

  .إقطاعك فال تلهب نار الفتنة
  .هذا كتايب إليك فاقرأه وامتثل ما أمرتك فيه: قل ملوالك يا بين: فقال للخادم

  ، وأمر ابن املعتز ابن محدانفانصرف اخلادم بالكتاب
مؤنس اخلادم، وغريب اخلال، : وابن عمرويه أن يصريا إىل دار املقتدر، فربز املماليك املقتدرية، عليهم

ومؤنس اخلازن، وبذلوا االموال، فالتقوا هم وحزب ابن املعتز، وأقبل ابن محدان إىل باب احللبة، فرمته 
صحاب ابن املعتز من االسطحة، فضج أصحاب املقتدر، وارتفع االتراك، فتحرج وازم، ورمت العامة أ

  .التكبري، وقصدوا ابن املعتز، فهرب من دار ابن وهب، ومعه مجاعة يريدون سامراء
  .ضرب ابن محدان العباس، فطري قحف رأسه، مث ثناه فسقط، مث قطعوه: قال عبيد اهللا بن أيب طاهر

هذا خامت أمري املؤمنني، أمرين : ن محدان إىل خامت يف يده وقالشد مملوكه على ابن محدان، فأشار اب: وقيل
  .بقتل العباس، فكف اململوك عنه

  .وكانت وزارة العباس أربع سنني ونصفا، وعاش نيفا وأربعني سنة
مث استقام أمر املقتدر، وأمسك مجاعة، وأهلكوا، وعفا عن احلسني بن محدان، واستوزر ابن : قلت

  .عتزالفرات، وقتل ابن امل
  

  . الغزي احملدثاحلسن بن الفرج*  الغزي - ٢٦
__________  

  .٢٣٨ / ٤: أ، ذيب ابن عساكر / ٢٩٠ / ٤: تاريخ ابن عساكر* 
(*)  

)١٤/٥٥(  

  

  .مسع عمرو بن خالد احلراين، وحيىي بن بكري، كتب عنه املوطأ، ويوسف بن عدي، وهشام بن عمار
سن مروان القيسراين، وحممد بن علي النقاش احلافظ، حممد بن العباس بن الوصيف، واحل: حدث عنه

  وأبو عمر بن فضالة، وعلي بن أمحد املقدسي، واحلافظ أبو علي النيسابوري، وآخرون، وعاش إىل سنة
  .إحدى وثالث ومئة

ما رأينا إال اخلري، قرأنا عليه املوطأ من : سألت أبا علي احلافظ عن احلسن بن الفرج، فقال: قال احلاكم



  . كتابهأصل
  .ذكره ابن عساكر ومل يطول: قلت
  

  .، االمام أبو احلسن اهلامشي موالهم الدمشقيابن حممد بن عبد الصمد* حممد بن يزيد - ٢٧
مسع أباه، وسليمان بن بنت شرحبيل، وصفوان بن صاحل، وموسى بن أيوب النصييب، وأبا نعيم احلليب، 

  .وعدة
 العدبسي، وأبو عمر ابن فضالة، ومظفر بن حاجب سبطه عدي بن يعقوب، وجعفر بن حممد: وعنه

  .الفرغاين، وأبو أمحد بن الناصح، والطرباين، وعندي جزء لطيف له
  .مات سنة وتسعني ومئتني

__________  
: ، النجوم الزاهرة٢٢٠ / ٥: ، الوايف بالوفيات١١٣ / ٢: أ، العرب / ٦٣ / ١٦: تاريخ ابن عساكر* 
  .٢٣٢ / ٢ :، شذرات الذهب٢٠٤ و ١٧٩ / ٣

(*)  

)١٤/٥٦(  

  

  .ابن إبراهيم التستري الدقيق*  احلسني بن إسحاق - ٢٨
مسع هشام بن عمار، وسعيد بن منصور، وحيىي احلماين، وشيبان ابن فروخ، وعبد اهللا بن ذكوان، 

  .ودحيما، وعلي بن حبر القطان، وطبقتهم
  عفرابنه علي، وسهل بن عبد اهللا التستري الصغري، وأبو ج: حدث عنه

  .العقيلي، وأبو حممد بن زبر، وسليمان الطرباين، وآخرون
  .وكان من احلفاظ الرحالة

  .أرخ أبو الشيخ وفاته يف سنة تسعني ومئتني
  .أكثر عنه أبو القاسم الطرباين

  
، االمام الرباين، شيخ الصوفية، أبو عبد اهللا املكي ابن كرب بن غصص* *  عمرو بن عثمان - ٢٩

  .الزاهد
  ، وله تصانيف يف)١(اجي فيما قيل، وصحب أبا سعيد اخلراز لقي النب

__________  



  .٢٨٨ / ٤: أ، ذيب ابن عساكر / ٣٣١ / ٤: ، تاريخ ابن عساكر١٤٢ / ١: طبقات احلنابلة* 
 / ٢: ، ذكر أخبار أصبهان٢٩٦ - ٢٩١ / ١٠: ، حلية االولياء٢٠٥ - ٢٠٠: طبقات الصوفية* * 
 ٢: ، صفة الصفوة٩٣ / ٦: ، املنتظم٢١: ، الرسالة القشريية٢٢٥ - ٢٢٣ / ١٢: ، تاريخ بغداد٣٣
 - ٢٢٧ / ٢: ، مرآة اجلنان١٨١ / ١: ، دول االسالم١٠٨ - ١٠٧ / ٢: ، العرب٤٤٢ - ٤٤٠/ 

 / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٤٤ - ٣٤٣: ، طبقات االولياء٤١١ - ٤١٠ / ٦: ، العقد الثمني٢٢٨
  .٢٢٦ - ٢٢٥ / ٢: ، شذرات الذهب١٨٤، ١٧٠

  .وهو تصحيف" اخلزار " يف االصل ) ١(
  = (*)هو أمحد بن عيسى، : وأبو سعيد اخلراز

)١٤/٥٧(  

  

  .الطريق، ومسع من يونس بن عبداالعلى، والربيع املرادي، وسليمان بن سيف احلراين
  .حممد بن أمحد االصبهاين، وأبو الشيخ، وجعفر اخللدي: روى عنه

  .ئةتويف بعد الثالث م: قال أبو نعيم
  .العلم قائد واخلوف سائق، والنفس بينهما حرون خداعة: ومن كالمه

  .كان من أئمة الفقه، وملا ويل قضاء جدة، هجره اجلنيد: وقيل
  .، ويذمه)١(وكان ينكر على احلالج 

  
 بن حممد بن زكريا الصنعاين، من دهاة الداعي اخلبيث، أبو عبد اهللا، احلسني بن أمحد*  الشيعي - ٣٠

  .اخلبريين باجلدل، واحليل، وإغواء بين آدمالرجال 
  ، وربطهم)٣(، وحج، وصحب قوما من كتامة )٢(قام بالدعوة العبيدية 
__________  

  .وهو من أهل بغداد، مات سنة سبع وسبعني ومئتني
 / ٥" املنتظم " ، و ٢٢٨: للسلمي" طبقات الصوفية " ، و ٢٧٦ ٢٧٨ / ٤" تاريخ بغداد : " انظر

١٠٥.  
العرب " من هذا اجلزء وسترد ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر وانظر ) ٣١٣(أيت ترمجته يف الصفحة ست) ١(
 "١٩٣ / ٢.  
، البيان ١٩٢ ١٩٣ / ٢: ، وغريها، وفيات االعيان٣١ ٣٧ و ٢١ ٢٢ / ٨: الكامل يف التاريخ* 

:  والنهاية، البداية٣٢٨ ٣٢٩ / ١٢: ، الوايف بالوفيات١١٠ / ٢: ، العرب١٦٠ ١٦٢ / ١: املغرب



  .٢٢٧ / ٢: ، شذرات الذهب٣١ / ٤ و ٣٦٢ / ٣: ، ابن خلدون١٨٠ و ١١٦ / ١١
  .٣٢٢نسبة إىل املهدي عبيد اهللا، املتوىف سنة ) ٢(
  .قبيلة من الرببر ببالة املغرب) ٣(

(*)  

)١٤/٥٨(  

  

غرب ابن وتأله، وتزهد، وشوق إىل إمام الوقت، فاستجاب له خلق من الرببر، وعسكر، وحارب أمري امل
االغلب، وهزمه غري مرة، وإىل أن جاء عبيد اهللا املهدي، فتسلم امللك، ومل جيعل هلذا الداعي وال الخيه 

  أيب العباس كبري والية، فغضبا، وأفسدا عليه القلوب وحارباه، وجرت أمور، إىل
  .أن طفر ما املهدي، فقتلهما يف ساعة، سنة مثان وتسعني ومئتني

  
 بن إسحاق الريوندي، صاحب امللحد، عدو الدين، أبو احلسن أمحد بن حيىي*  الريوندي - ٣١

إمنا أريد أن أعرف : التصانيف يف احلط على امللة، وكان يالزم الرافضة واملالحدة، فإذا عوتب قال
  .أقواهلم

  .مث إنه كاشف وناظر، وأبرز الشبه والشكوك
" ت له ما مل خيطر على قلب، ورأيت له كتاب كنت أمسع عنه بالعظائم، حىت رأي): ١(قال ابن اجلوزي 

الذي نقضه " الدامغ " ، وكتاب )٢" (الزمردة " ، وكتاب "قضيب الذهب " ، وكتاب "نعت احلكمة 
  ".الزمردة " عليه اجلبائي، ونقض عبد الرمحان بن حممد اخلياط عليه كتابه 

__________  
، وفيات ١٠٥ - ٩٩ / ٦: ، املنتظم٤ ٥ص : ، تكملة الفهرست٢٤٠ / ٢: مقاالت االسالميني* 

 - ٢٣٢ / ٨: ، الوايف بالوفيات١٨٢ / ١: ، دول االسالم١١٦ / ٢: ، العرب٩٤ ٩٥ / ١: االعيان
، ١١٣ - ١١٢ / ١١: ، البداية والنهاية٢٣٨ - ٢٣٧ و ١٤٥ - ١٤٤ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٣٨

 - ١٧٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٢٤ - ٣٢٣ / ١: ، لسان امليزان٩٢: طبقات املعتزلة البن املرتضى
  .٢٣٦ - ٢٣٥ / ٢: ، شذرات الذهب١٧٧

  .٩٩ ١٠٠ / ٦" املنتظم " يف ) ١(
  " (*)الزمرد " فامسه " هدية العارفني " و " املنتظم " كذا االصل وقد ورد أكثر من مرة أما يف ) ٢(

)١٤/٥٩(  

  



رآن، والزمردة يزري فيه على وقد صنف الدامغ يدمغ به الق! عجيب كيف مل يقتل : قال ابن عقيل
  .النبوات

فيه ما ) ٢(إن كالم أكثم بن صيفي : يقول فيه! ال يتعلق بشبهة ) ١(فيه هذيان بارد : قال ابن اجلوزي
  !.هو أحسن من سورة الكوثر 
  .وإن االنبياء وقعوا بطالسم

  .وألف لليهود والنصارى حيتج هلم يف إبطال نبوة سيد البشر
طلب السلطان أبا عيسى الوراق وابن الريوندي، فأما الوراق فسجن حىت مات، : يقال أبو علي اجلبائ

  .حممد بن هارون، من رؤوس املتكلمني، وله تصانيف يف الرد على النصارى وغريهم: وامسه
، مث مل يلبث أن مرض ومات "الدامغ " واختفى ابن الريوندي عند ابن الوي اليهودي، فوضع له كتاب 

  .اش نيفا ومثانني سنة، وقد سرد ابن اجلوزي من بالياه حنوا من ثالثة أوراقإىل اللعنة، وع
أبو احلسني ابن الراوندي املتكلم من أهل مرو الروذ، سكن بغداد، وكان معتزليا، مث : قال ابن النجار

  .تزندق
  كان أبوه يهوديا: وقيل

__________  
  ".الزمردة " عائد إىل كتاب " فيه " الضمري يف ) ١(

  ".فرأيت فيه اهلذيان البارد " الزمرد " وقد نظرت يف كتاب ": " املنتظم " بارة ابن اجلوزي يف وع
حكيم العرب يف اجلاهلية، وأحد املعمرين أدرك : التميمي..هو أكثم بن صيفي بن رياح بن احلارث) ٢(

 النيب صلى اهللا عليه االسالم، فقصد املدينة يف مئة من قومه يريدون االسالم، فمات يف الطريق، ومل ير
  .وسلم
ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أحره : (نزلت فيه هذه اآلية: ويقال

وإن امرءا قد عاش : عاش مئة وتسعني سنة، وأشد له املرزباين: ويقال ] ١٠٠اآلية : النساء) [ على اهللا
وذلك من مر الليايل قالئل *  أتت مئتان غري عشر وفائها إىل مئة مل يسأم العيش جاهل* تسعني حجة 

  .١١٣ ١١٥ / ١" االصابة " ، و ١٤ ٢٥ص " املعمرون والوصايا : " والكثم أخبار كثرية انظرها يف
  ولعبد العزيز بن حيىي اجللودي شيخ االمامية يف البصرة يف عصره، وفاته

  ".أخبار أكثم : "  ه كتاب٣٣٢سنة 
(*)  

)١٤/٦٠(  

  



ال يفسد هذا عليكم كتابكم، كما أفسد أبوه علينا : سلم هو، فكان بعض اليهود يقول للمسلمنيفأ
  .التوراة

كان ابن الراوندي ال يستقر على مذهب وال حنلة، حىت صنف لليهود : قال أبو العباس بن القاص الفقيه
  .كتاب النصرة على املسلمني لدراهم أعطيها من يهود

  .ضها، فأعطوه مئيت درهم حىت سكتفلما أخذ املال، رام نق
وكان أول أمره حسن السرية، كثري احلياء، : مل يكن يف نظراء ابن الراوندي مثله يف املعقول: قال البلخي

  .مث انسلخ من ذلك السباب، وكان علمه فوق عقله
  .وقد حكي عن مجاعة أنه تاب عند موته: قال

  .يقول املنجم كهذا: قال يف بعض املعجزات
  . يف القرآن حلن:وقال

  .وألف يف قدم العامل
  .وىف الصانع

  .ال يأيت أحد مبثل القرآن: يقولون: وقال
  ).٢(ال يأيت أحد مبثله، وكذلك بطليموس ) ١(فهذا إقليدس 

  .لو اختلف إيل سنة الحتجت أن أقوم وأجلسه مكاين: إنه اختلف إىل املربد، فبعد أيام قال املربد: وقيل
  . سنة مثان وتسعني ومئتنيمات: قال ابن النجار

__________  
  .مظهر اهلندسة واملربز فيها، وهو من الفالسفة الرياضيني: ابن نوقطرس بن بزنيقس) ١(

  .١١٤ ١١٥ / ٢: للشهرستاين" امللل والنحل " ، و ٣٧١ ٣٧٢" فهرست ابن الندمي " انظر 
  .الفعلفلكي، رياضي شهري، وهو الذي أخرج علم اهلندسة من القوة إىل ) ٢(

  انظر
  .١١٦ / ٢: للشهرستاين" امللل النحل " ، و ٣٧٤ ٣٧٥" فهرست ابن الندمي " 

(*)  

)١٤/٦١(  

  

  .ما طال عمره، بل عاش ستا وثالثني سنة: وقيل
  .لعن اهللا الذكاء بال إميان، ورضي اهللا عن البالدة مع التقوى

  



 طاهر بن احلسني اخلزاعي، من بيت إمارة  بناالمري، أبو أمحد، عبيد اهللا بن عبد اهللا*  ابن طاهر - ٣٢
  .وتقدم، ويل شرطة بغداد نيابة عن أخيه االمري حممد بن عبد اهللا، مث استقل ا بعد موته أخيه

  .وكان رئيسا جليال، وشاعرا حمسنا، ومترسال بليغا
اعة يف الرب: " وكتاب" رئاسة السياسة " يف أخبار الشعرا، و " االشارة " كتاب : له تصانيف منها

  .وغري ذلك) ١" (الفصاحة 
  .مات يف شوال سنة ثالث مئة، وله سبع وسبعون سنة

  
  الشيخ االمام احملدث الواعظ القدوة، شيخ االسالم، االستاذ أبو * *  أبو عثمان احلريي- ٣٣

__________  
 / ٦ :، املنتظم٣٤٠ ٣٤٤ / ١٠: ، تاريخ بغداد١٧٠: ، فهرست ابن الندمي٣٩ ٤٧ / ٩: االغاين* 

، البداية ١٢٠ ١٢٣ / ٣: ، وفيات االعيان٧٥ / ٨ و ١٨١ / ٧: ، الكامل يف التاريخ١١٧ ١١٩
  .١٨٠ ١٨١ / ٣: ، النجوم الزاهرة١١٩ / ١١: والنهاية

  ".الرباعة والفصاحة : " فامسه" الوفيات " و " الفهرست " كذا ورد امسه يف االصل، أما يف ) ١(
، ٩٩ ١٠٢ / ٩: ، تاريخ بغداد٢٤٤ ٢٤٦ / ١٠: ة االولياء، حلي١٧٠ ١٧٥: طبقات الصوفية* * 

  :ب، املنتظم / ١٨٢: ، االنساب١٩ ٢٠: الرسالة القشريية
 / ٢: ، العرب٣٦٩ ٣٧٠ / ٢: ، وفيات االعيان١٠٣ ١٠٧ / ٤: ، صفة الصفوة١٠٦ ١٠٨ / ٦

  (*)= ، ٢٣٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٠٠ / ١٥: ، الوايف بالوفيات١٨١ / ١: ، دول اسالم١١١

)١٤/٦٢(  

  

  .عثمان، سعيد بن إمساعيل بن سعيد بن منصور النيسابوري احلريي الصويف
  .مولده سنة ثالثني ومئتني بالري، فسمع ا من حممد بن مقاتل الرازي، وموسى بن نصر

وبالعراق من محيد بن الربيع، وحممد بن إمساعيل االمحسي وعدة، ومل يزل يطلب احلديث ويكتبه إىل آخر 
  .شئ

أبو بكر وأبو احلسن، وأبو عمرو بن مطر، وإمساعيل : حدث عنه الرئيس أبو عمرو أمحد بن نصر، وابناه
  .بن جنيد، وعدة

قدم نيسابور لصحبة االستاذ أيب حفص النيسابوري، ومل خيتلف مشاخينا أن أبا عثمان كان : قال احلاكم
  .جماب الدعوة، وكان جممع العباد والزهاد

  .ل العلماء ويعظمهمومل يزل يسمع وجي



املخرج على مسلم بلفظه، وكان إذا بلغ سنة مل يستعملها، " صحيحه " مسع من أيب جعفر بن محدان 
  .وقف عندها حىت يستعملها

  .هو للخراسانيني نظري اجلنيد للعراقيني: قلت
  ).١] (عن قلبك [ سرورك بالدنيا أذهب سرورك باهللا : ومن كالمه

  .ال تثقن مبودة من ال حيبك إال معصوما: لمسعته يقو: قال ابن جنيد
  من أمر السنة على نفسه قوال: مسعته يقول: قال أبو عمرو بن محدان

__________  
، شذرات ١٧٧ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٣٩ ٢٤١: ، طبقات االولياء١١٥ / ١١: البداية والنهاية= 

  .٢٣٠ / ٢: الذهب
  .نه وما بني حاصرتني م٢٤٥ / ١٠" احللية ) " ١(

(*)  

)١٤/٦٣(  

  

: النور) [ وإن تطيعوه تدوا: (وفعال، نطق باحلكمة، ومن أمر اهلوى على نفسه، نطق بالبدعة، قال تعاىل
٥٤.[   
   ].٢٦: ص) [ وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا: (وقال تعاىل: قلت

  .، ويف العز والذلال يكمل الرجل حىت يستوي قلبه يف املنع والعطاء: وعن أيب عثمان احلريي قال
  .ألستم تروون أن عند ذكر الصاحلني ترتل الرمحة ؟: وعن أيب عثمان أنه قال اليب جعفر بن محدان

  .فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيد الصاحلني: بلى، قال: قال
من طلب : مسع أبا عثمان يقول يعين عن اهللا: أخربين سعيد عثمان السمرقندي العابد: قال احلاكم

سكون قلبه على جوع ثالثة : إلقاء العز، ومحل الذل، الثاين: اري ومل يوطن نفسه على ثالث، أوهلاجو
  ).١(ال يغتم وال يهتم إال لدينه أو طلب إصالح دينه : أيام، الثالث

ملا قتل حيىي بن الذهلي، منع الناس من حضور جمالس : مسعت حممد بن صاحل بن هانئ يقول: احلاكم
  ، فلم جيسر أحد حيمل حمربة إىل أن ورد السري بن)٢(أمحد اخلجستاين احلديث من جهة 

__________  
مل يرد جواب الشري يف هذا اخلرب ورمبا يكون يف الكالم نقص، ومل نوفق يف العثور على هذا النص ) ١(

  .يف املصادر اليت ترمجت للحريي لنستكمله
  .ةنسبة إىل خجستان من جبال هرا: بضم اخلاء واجليم) ٢(



كان من أمراء يعقوب الصفار، : "  فقال٣٨ / ٢" العرب " وأمحد بن عبد اهللا اخلجستاين ترمجه املؤلف يف 
  جبارا

  .عنيدا، خرج على يعقوب، وأخذ نيسابور، وله حروب ومواقف مشهودة، ذحبه غلمانه وقد سكر
  ".وذلك يف شوال سنة مثان وستني ومئتني 

  .البن االثري" اللباب " وانظر أيضا 
  .٤٢٣ ٤٢٤ / ٦" وفيات االعيان " ، و ٤٢٤ / ١

(*)  

)١٤/٦٤(  

  

خزمية، فقام الزاهد أبو عثمان احلريي، ومجع احملدثني يف مسجده، وعلق بيده حمربة وتقدمهم، إىل أن جاء 
إىل خان حممش، فأخرج السري وأجلس املستملي، فحزرناه جملسه زيادة على ألف حمربة، فلما فرغ 

  .أس أيب عثمان، ونثر الناس عليهم الدراهم والسكر سنة ثالث وسبعني ومئتنيقاموا وقبلوا ر
مخس وعشرين ورقة، ويف غضون ذلك من كالمه يف التوكل ] يف [ ذكر احلاكم أخبار أيب عثمان : قلت

ملا قتل أمحد بن عبد اهللا اخلجستاين الذي استوىل على : ومسعت أيب يقول: واليقني والرضي، قال احلاكم
بن الذهلي، أخذ يف الظلم والعسف، وأمر حبربة ركزت على رأس املربعة ) ١(الة االم ام حيكان الب
إن مل يصبوا الدراهم حىت يغيب رأس احلربة، فقد أحلوا دماءهم، فكانوا : ، ومجع االعيان، وحلف)٢(

ف درهم، يقتسمون الغرامة بينهم، فخص تاجر بثالثني ألف درهم، فلم يكن يقدر إال على ثالثة آال
: قد حلف هذا كما بلغك، وواهللا ال أهتدي إال إىل هذه، قال! أيها الشيخ : فحملها إىل أيب عثمان وقال

  .امكث عندي: نعم، ففرقها أبو عثمان، وقال للتاجر: تأذن يل أن أفعل فيها ما ينفعك ؟ قال
اذهب إىل : ن، مث قال خلادمهوما زال أبو عثمان يتردد بني السكة واملسجد ليلته حىت أصبح، وأذن املؤذ

اذهب مرة أخرى، وهو يف مناجاته : مل أر شيئا، قال: السوق، وانظر ماذا تسمع، فذهب، ورجع فقال
  وحقك ال أقمت ما: يقول

  وكفى اهللا: فأتى خادمه الفرغاين يقول: مل تفرج عن املكروبني، قال
__________  

  .٣٦من الصفحة ) ١(انظر التعليق رقم ) ١(
هي عصا حتمل ا : وقال االزهري..خشيبة قصرية يرفع ا العدل: واملربعة": " اللسان  " يف) ٢(

  ".االثقال حىت توضع على ظهر الدواب 
(*)  



)١٤/٦٥(  

  

  .املؤمنني القتال، شق بطن أمحد بن عبد اهللا
  .فأخذ أبو عثمان يف االقامة

  .مبثل هذا يعظم مشايخ الوقت: قلت
تويف أيب لعشر بقني من ربيع اآلخر، سنة مثان وتسعني ومئتني، : أيب عثمانقال أبو احلسني أمحد بن 

  .وصلى عليه االمري أبو صاحل
  

  :وفيها يف شواهلا مات االستاد العارف أبو القاسم
  .مث البغدادي القواريري، والده اخلزاز) ١ (ابن حممد بن اجلنيد النهاوندي*  اجلنيد - ٣٤

) ٢(وعشرين ومئتني، وتفقه على أيب ثور، ومسع من السري السقطي هو شيخ الصوفية، ولد سنة نيف 
، وأبا محزة البغدادي، وأتقن العلم، )٣(وصحبه، ومن احلسن بن عرفة، وصحب أيضا احلارث احملاسيب 

  .مث أقبل على شأنه، وتأله تعبد، ونطق باحلكمة، وقل ما ورى
__________  

، ٢٤١ ٢٤٩ / ٧: ، تاريخ بغداد٢٥٥ ٢٨٧ / ١٠ :، حلية االولياة١٥٥ ١٦٣: طبقات الصوفية* 
 / ٦: ب، املنتظم / ٤٦٣: ، االنساب١٢٧ ١٢٩ / ١: ، طبقات احلنابلة١٨ ١٩: الرسالة القشريية

 ١١١ / ٢: ، العرب٣٧٣ ٣٧٥ / ١: ، وفيات االعيان٤١٦ ٤٢٤ / ٢: ، صفة الصفوة١٠٥ ١٠٦
 / ٢: طبقات الشافعية للسبكي، ٢٣١ ٢٣٦ / ٢: ، مرآة اجلنان١٨١ / ١: ، دول االسالم١١٠
  :، البداية والنهاية٢٦٠ ٢٧٥
، شذرات ١٦٨ ١٧٠ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٢٦ ١٣٦: ، طبقات االولياء١١٣ ١١٥ / ١١

  .١٦٤ ١٦٥: ، روضات اجلنات٢٢٨ ٢٣٠ / ٢: الذهب
  .لنون الثانيةمع فتح اهلاء والواو بينهما ألف، وإسكان ا: مثلثة النون االوىل": اوند " نسبة إىل ) ١(

  .مدينة عظيمة يف قبلة مهذان، بينهما ثالثة أيام: " ٣١٣ / ٥" معجمه " قال ياقوت يف 
 ه ٢٥١هو أبو احلسن، سري بن املغلس السقطي إمام البغداديني وشيخهم يف وقته، املتوىف سنة ) ٢(

  .وقد تقدمت ترمجته
صل، الزاهد املشهور صاحب التصانيف هو أبو عبد اهللا، احلارث بن أسد احملاسيب، البصري اال) ٣(

  ).٣٥( برقم ١٢ ه وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء ٢٤٣املتوىف سنة 
(*)  



)١٤/٦٦(  

  

جعفر اخللدي، وأبو حممد اجلريري، وأبو بكر الشبلي، وحممد بن علي بن جيش، وعبد : حدث عنه
  .الواحد بن علوان، وعدة

  . وأهل املعرفة، ورزق الذكاء وصواب اجلوابمسع الكثري، وشاهد الصاحلني،: قال ابن املنادي
  .مل ير يف زمانه مثله يف عفة وعزوف عن الدنبا

  .كنت أفيت يف حلقه أيب ثور الكليب ويل عشرون سنة: إنه قال مرة: قيل يل
  .كان اجلنيد يفيت يف حلقه أيب ثور: وقال أمحد بن عطاء

  .لق إليه سبيال، إال وقد جعل يل يف حظاما أخرج اهللا إىل االرض علما وجعل للخ: عن اجلنيد قال
  .إنه كان يف سوقه وورده كل يوم ثالث مئة ركعة، وكذا كذا ألف تسبيحة: وقيل

  .علمنا مضبوط بالكتاب: مسعنا اجلنيد غري مرة يقول: حدثنا علي بن هارون وآخر قاال: أبو نعيم
  . بهوالسنة من مل حيفظ الكتاب، ويكتب احلديث، ومل يتفقه، ال يقتدى

  .علمنا يعين التصوف مشبك حبديث رسول اهللا: مسعت اجلنيد يقول: قال عبد الواحد بن علوان
  .بربكة جمالسيت اليب القاسم اجلنيد: فقال! أنه تكلم يوما فعجبوا : وعن أيب العباس بن سريج

! يناي مثله رأيت لكم شيخا ببغداد، يقال له اجلنيد، ما رأت ع: وعن أيب القاسم الكعيب أنه قال مرة
  (*)كان الكتبة يعين البلغاء حيضرونه 

)١٤/٦٧(  

  

اللفاظه، والفالسفة حيضرونه لدقة معانيه، واملتكلمون حيضرونه لزمام علمه، وكالمه بائن عن فهمهم 
  .وعلمهم

  .مل نر يف شيوخنا من اجتمع له علم وحال غري اجلنيد: قال اخللدي
ت حاله رجحته على علمه، وإذا تكلم رجحت علمه على كانت له حال خطرية، وعلم غزير، إذا رأي

  .حاله
كنت بني يدي السري ألعب وأنا ابن : قال اجلنيد: مسعت أبا حممد املرتعش يقول: أبو سهل الصعلوكي

أخشى : أن ال يعصى اهللا بنعمه، فقال: يا غالم ما الشكر ؟ قلت: سبع سنني، فتكلموا يف الشكر، فقال
  .سانكأن يكون حظك من اهللا ل

  .فال أزال أبكي على قوله: قال اجلنيد
كان اجلنيد يفتح حانوته ويدخل، فيسبل الستر ويصلي أربع : قال) ١(حدثنا جدي ابن جنيد : السلمي



  .مئة ركعة
  .أعلى الكرب أن ترى نفسك، وأدناه أن ختطر ببالك يعين نفسك: وعنه قال

كالم سقوط هيبة الرب جل جالله من القلب، أقل ما يف ال: مسعت اجلنيد يقول: أبو جعفر الفرغاين
  .والقلب إذا عري من اهليبة عري من االميان

  .إن كنت تأمله فال تأمنه: كان نقش خامت اجلنيد: قيل
  .من خالفت إشارته معاملته، فهو مدع كذاب: وعنه

__________  
وهو مترجم فيها " ات الطبق" هو أبو عمرو، إمساعيل بن جنيد السلمي، جد أيب عبدالرمحن صاحب ) ١(

  .٤٥٤ ٤٥٧ص 
  .٣٣٦ / ٢" عرب املؤلف " وانظر أيضا 

(*)  

)١٤/٦٨(  

  

  .أن زعيم القوم أرذهلم: سألت اهللا أن ال يعذبين بكالمي ؟ ورمبا وقع يف نفسي: وعنه
أعطي أهل بغداد الشطح والعبارة، وأهل خراسان القلب والسخاء، وأهل البصرة الزهد : وعنه

  .الشام احللم والسالمة، وأهل احلجاز الصرب واالنابةوالقناعة، وأهل 
قد ذكرت الطوائف، وعارضتهم، ومل : ، ومل يصح)١(وقيل لبعض املتكلمني ويقال، هو ابن كالب 

  .مل أعرف هلم علما وال قوال، وال ماراموه: تذكر الصوفية، فقال
  .بل هم السادة: قيل

هو إفراد القدمي عن احلدث، واخلروج عن : التصوف، فقالوذكروا له اجلنيد، مث أتوا اجلنيد فسألوه عن 
الوطن، وقطع احملاب، وترك ما علم أو جهل، وأن يكون املرء زاهدا فيما عند اهللا، راغبا فيما هللا عنده، 

  .فإذا كان كذلك حظاه إىل كشف العلوم، والعبارة عن الوجوه، وعلم السرائر، وفقه االرواح
  فقال

كال، مر إىل املكان الذي منه بدأ النسيان، : لم حسن، فلو أعدته حىت نكتبه، قالهذا واهللا ع: املتكلم
إن كان رجل يهدم ما يثبت بالعقل بكلمة من كالمه، فهذا، فإن : وذكر فصال طويال، فقال املتكلم

  .كالمه ال حيتمل املعارضة
قيل، بل عن اجلوع، وترك ما أخذنا التصوف عن القال وال: مسعت اجلنيد يقول: قال أبو حممد اجلريري
  .الدنيا، وقطع املألوفات



  .قطع أكثر املألوفات، وترك فضول الدنيا، وجوع بال إفراط: هذا حسن، ومراده: قلت
  أما من بالغ يف اجلوع كما يفعله الرهبان، ورفض

__________  
  .من هذا اجلزء) ٣٧٨(من الصفحة ) ١(انظر احلاشية ) ١(

(*)  

)١٤/٦٩(  

  

 ومألوفات النفس، من الغذاء والنوم واالهل، فقد عرض نفسه لبالء عريض، ورمبا خولط سائر الدنيا،
يف عقله، وفاته بذلك كثري من احلنيفية السمحة، وقد جعل اهللا لكل شئ قدرا، والسعادة يف متابعة 

، السنن، فزن االمور بالعدل، وصم وأفطر، ومن وقم، والزم الورع يف القوت، وارض مبا قسم اهللا لك
  .واصمت إال من خري، فرمحة اهللا على اجلنيد، وأين مثل اجلنيد يف علمه وحاله ؟

ثالثة ال رابع هلم، اجلنيد ببغداد، وأبو عثمان بنيسابور، أبو عبد اهللا بن اجلالء بالشام : قال ابن جنيد
)١.(  

  
  :وقد كان اجلنيد يأنس بصديقه االستاذ أيب احلسني

 البغوي الزاهد، شيخ الطائفة بالعراق، وأحذقهم بلطائف مد اخلراساينوهو أمحد بن حم*  النوري - ٣٥
  .احلقائق، وله عبارات دقيقة، يتعلق ا من احنرف من الصوفية، نسأل اهللا العفو

  .صحب السري السقطي وغريه، وكان اجلنيد يعظمه، لكنه يف اآلخر رق له وعذره ملا فسد دماغه
__________  

  .١٧٦ص " طبقات الصوفية ) " ١(
، ١٣٠ ١٣٦ / ٥: ، تاريخ بغداد٢٤٩ ٢٥٥ / ١٠: ، حلية االولياء١٦٤ ١٦٩: طبقات الصوفية* 

، ٧٧ / ٦: ، املنتظم٤٣٩ ٤٤٠ / ٢: ب، صفة الصفوة / ٥٧٠:  االنساب٢٠: الرسالة القشريية
  .١٦٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٦٢ ٧٠: ، طبقات االولياء١٠٦ / ١١: البداية والنهاية

(*)  

)١٤/٧٠(  

  



وقد ساح النوري إىل الشام، وأخذ عن أمحد بن أيب احلواري، وقد جرت له حمنة، وفر عن بغداد يف قيام 
  .غالم خليل على الصوفية، فأقام بالرقة مدة متخليا منعزال

مث عاد إىل بغداد وقد فقد جالسه وأناسه وأشكاله، فانقبض : حكى ذلك أبو سعيد بن االعرايب، قال
  .بصرهلضعف قوته، وضعف 

نسبوا الصوفية إىل : مبكة حيكي حمنة غالم خليل، قال] البغدادي [ مسعت عمر البناء : وقال أبو نعيم
الزندقة، فأمر اخلليفة املعتمد يف سنة أربع وستني ومئتني بالقبض عليهم، فأخذ يف مجلتهم النوري، 

آثرت : فقيل له يف ذلك، فقالفأدخلوا على اخلليفة، فأمر بضرب أعناقهم، فبادر النوري إىل السياف، 
، فرد اخلليفة أمرهم إىل ]عن قتله، ورفع أمره إىل اخلليفة [ حيام على نفسي ساعة، فتوقف السياف 

: قاضي القضاة إمساعيل بن إسحاق، فسأل أبا احلسني النوري عن مسائل يف العبادات، فأجاب، مث قال
إن : ، ويسمعون باهللا، فبكى إمساعيل القاضي، وقالوبعد هذا، فلله عباد ينطقون باهللا، ويأكلون باهللا

  كان هؤالء القوم زنادقة، فليس يف
  .االرض موحد

دخلت على : ، مسعت أبا الفرج الورثاين، مسعت علي بن عبدالرحيم يقول)٢(أبو نعيم ) ١(فأطلقوهم 
[ ر، فدافعتها، فأبت طالبتين نفسي بأكل مت: فقال] عن أمره [ النوري، فرأيت رجليه منتفختني، فسألته 

هللا علي إن قعدت على االرض أربعني : فومي فصلي، فأبت، فقلت: فشتريته، فلما أكلت، قلت] علي 
  .يوما، فما قعدت يعين إال يف صالة

__________  
 وما بني ١٣٤ / ٥" تاريخ بغداد " ، و ٢٥٠ ٢٥١ / ١٠" حلية االولياء " اخلرب مطوال يف ) ١(

  .حاصرتني منهما
  .٢٥١ / ١٠" احللية "  يف) ٢(

(*)  

)١٤/٧١(  

  

  .من رأيته يدعي مع اهللا حالة خترج عن الشرع، فال تقربن منه: وعن النوري قال
كان يف نفسي من هذه الكرامات، فأخذت : مسعت أبا احلسني النوري يقول: قال أبو العباس بن عطاء

 يل مسكة فيها ثالثة أرطال الغرقن وعزتك لئن مل خترج: من الصبيان قصبة، مث قمت بني زورقني وقلت
  .نفسي
  .فخرجت يل مسكة ثالثة أرطال: قال



  .فبلغ ذلك اجلنيد، فقال كان حكمه أن خترج له أفعى فتلدغه: قال
سبيل الفانني الفناء يف حمبوم، وسبيل الباقني البقاء ببقائه، ومن ارتفع عن الفناء : وعن النوري قال

  .بقاءوالبقاء، فحينئذ ال فناء وال 
أبن يل عن أي * إذا كان كل املرء يف الكل فانيا : كتبت إىل النوري وأنا حدث: عن القناد قال

  :الوجودين خيرب فأجاب لوقته
هذا حيتاج إىل شرح : قلت) ١(فوقتك يف االوصاف عندي حتري * إذا كنت فيما ليس بالوصف فانيا 

 االوصاف النفسانية وحنوها، ونسياا باالشتغال طويل، وحترز عن الفناء الكلي، ومرادهم بالفناء، فناء
باهللا تعاىل وبعبادته، فإن ذات العارف وجسده ال ينعدم ما عاش، والكون وما حوى فمخلوق واهللا خالق 

  كل شئ ومبدعه، أعاذنا اهللا وإياكم من قول
__________  

إذا كان ": احللية " الول يف ، ولفظ البيت ا٢٥٣ ٢٥٤ / ١٠" حلية االولياء " اخلرب والبيتان يف ) ١(
  (*)أبن يل عن أي الوجودين أخرب * كل الكل يف النور فانيا 

)١٤/٧٢(  

  

  .، فإنه زندقة)١(االحتاد 
هل يلحق : رأيت النوري خرج من البادية، ومل يبق منه إال خاطره، فقال له رجل: قال فارس احلمال

أقبل على االسرار فحملها، ) ٢(إن اهللا :  فقالاالسرار ما يلحق الصفات ؟ يريد الضنا الذي رأى به،
* حىت إذا غبت به ! أزعجين عن وطين * أهكذا صريين : وأعرض عن الصفات فمحقها، مث أنشأ يقول

  .واصلين) ٣(وإذ بدا غيبين 
: وملا مات النوري قال اجلنيد: قال) ٤(تشهد أو تشهدين * واصلته قاطعين يقول ال تشهد ما * حىت إذا 
  .ف العلم مبوتهذهب نص

  .غششتهم فصدروك، ونصحت هلم فرموين باحلجارة: قال النوري للجنيد: وقيل
  كان النوري يلهج بفناء صفات العارف، فكان ذلك أبو جاد فناء: قيل

ما يف الكون سوى اهللا، : ذات العارف كما زعمت االحتادية، فقالوا بتعميم فناء السوى، وقالوا
  :لقه، وأنت أنا، وأنا أنت، وأنشدواوصرحوا بأنه تعاىل احتد خل

__________  
 / ١٠" دائرة معارف القرن العشرين " ما كتبه حممد فريد وجدي يف " االحتاد " انظر يف تعريف ) ١(

٦٧٨ ٦٨٤.  



  .إن احلق": احللية " لفظ ) ٢(
حلية " يات يف اخلرب واالب) ٤(وإن بدا غيبين * حىت إذا غبت بدا : رواية البيت يف احللية كما يلي) ٣(

  .٢٥٠ / ١٠" االولياء 
(*)  

)١٤/٧٣(  

  

  .الين يف التحقيق لست سواكم فنعوذ باهللا من الضالل* وألتذ إن مرت على جسدي يدي 
مضيت يوما، أنا ورومي وأبو بكر العطار منشي على شاطئ ر، فإذا حنن برجل يف : قال ابن االعرايب
  .مسجد بال سقف

فملنا إليه، فإذا هو هو، فسلمنا وعرفنا، وذكر أنه ضجر ! يب احلسني النوري ما أشبه هذا بأ: فقال رومي
من الرقة فاحندر، وأنه اآلن قدم وال يدري أين يتوجه، وكان قد غاب عن بغداد أربع عشرة سنة، 

ال أريد موضعا فيه الصوفية، قد ضجرت منهم، فلم نزل نطلب إليه حىت : فعرضنا عليه مسجدنا فقال
  .طابت نفسه

وكانت السوداء قد غلبت عليه، وحديث النفس، مث ضعف بصره، وانكسر قلبه، وفقد إخوانه، 
  .فاستوحش من كل أحد

ما : مث إنه تأنس وسألنا عن نصر بن رجاء، وعثمان، وكانا صديقني له، إال أن نصرا تنكر له، فقال
  أخاف بغداد، إال من نصر، فعرفناه أنه خبالف ما

نصر، فلما دخل مسجده، قام نصر وما أبقى يف إكرامه غاية، وبتنا عنده، وملا كان فارقه، فجاء معنا إىل 
يوم اجلمعة، ركبنا مع نصر زورقا من زوارقه إىل مكان، وصعدنا إىل اجلنيد، فقام القوم وفرحوا، وأقبل 

أجب : يدعليكم بأيب القاسم، فقال اجلن: عليه اجلنيد، يذاكره وميازحه، فسأله ابن مسروق مسألة، فقال
أنا قادم وأنا أحب أن أمسع، فتكلم اجلنيد : يا أبا احلسني، فإن القوم أحبوا أن يسمعوا جوابك، قال

  .واجلماعة، والنوري ساكت
قد لقبتم ألقابا ال أعرفها، وكالما غري ما كنت أعهد، فدعوين حىت أمسع، : فعرضوا له ليتكلم، فقال

ما عالمته ؟ وما الفرق بينه وبني الفرق : بعد اجلمعوأقف على مقصودكم، فسألوه عن الفرق الذي 
  .االول ؟ ال أدري سألوه ذا اللفظ أو مبعناه

)١٤/٧٤(  

  



إم يشريون إىل شئ يسمونه : وكنت قد لقيته بالرقة سنة سبعني ومئتني، فسألين عن اجلنيد، فقلت
: ما يقول ابن اخللنجي ؟ قلت: اذكر يل شيئا منه، فذكرته، فضحك وقال: الفرق الثاين والصحو، فقال

  .ما جيالسهم
  .مرة خيالفهم، ومرة يوافقهم: فأبو أمحد القالنسي ؟ قلت: قال
أحسب أن هذا الذي يسمونه فرقا ثانيا هو : ما عسى أن أقول أنا ؟ مث قلت: فما تقول أنت ؟ قلت: قال

، أنت إمنا مسعت هذا من هو كذلك: عني من عيون اجلمع، يتومهون به أم قد خرجوا عن اجلمع، فقال
  .القالنسي

  .ال: قلت
  .فلما قدمت بغداد، حدثت أبا أمحد القالنسي بذلك، فأعجبه قول النوري

  .بل هو شئ من اجلمع: هو صحو وخروج عن اجلمع، ورمبا قال: وأما أبو أمحد فكان رمبا يقول
اجلمع، ولكنهم رجعوا ليس هو عني من عيون اجلمع، وال هو صحو من : مث إن النوري شاهدهم فقال

  إىل ما
أن النوري يقول الشئ وضده، وال نعرف هذا إال قول : يعرفون، مث يعد ذلك ذكر رومي وابن عطاء

  ).١(سوفسطا ومن قال بقوله 
ال تقولوا مثل هذا : وكان بينهم وحشة، وكان يكثر منهم التعجب، وقالوا للجنيد فأنكر عليهم وقال

  . قد تغري دماغهاليب احلسني، ولكنه رجل لعله
مث إن أبا احلسني انقبض عن مجيعهم، وجفاهم، وغلبت عليه العلة، وعمي، ولزم الصحارى، واملقابر، 

  .وكانت له يف ذلك أحوال يطول شرحها
من رأى النوري بعد قدومه من الرقة، ومل يكن رآه قبلها فكأنه مل يره لتغريه، : ومسعت مجاعة يقولون

  .رمحه اهللا
__________  

فرقة من الفالسفة، ينكرون احملسوسات والبدهيات، ويعدون الوجود خياال : وهم السوفسطائيون) ١(
  .يف خيال

 ١٧٣ / ٥" دائرة معارف القرن العشرين " انظر ما كتبه حممد فريد وجدي عن السوفسطائية يف 
١٧١.  

  .علها تابعة لظنون الغريهي نفي احلقيقة، أو التردد فيها، أو ج: وقد عرف شيخ االسالم السفسطة، فقال
(*)  

)١٤/٧٥(  

  



  .كان النوري إذا رأى منكرا غريه، ولو كان فيه تلفه: حدثين أبو بكر اجلالء قال: قال ابن جهضم
أنت : ما يلزمك ؟ فأحل عليه، فقال: ما هذا ؟ قال: نزل يوما، فرأى زورقا فيه ثالثون دنا، فقال للمالح

ناوله : أعطين ذلك املدري، فاغتاظ وقال الجريه: لمعتضد، قالواهللا صويف كثري الفضول، هذا مخر ل
من أنت : حىت أبصر ما يصنع، فأخذه، ونزل فكسرها كلها غري دن، فأخذ وأدخل إىل املعتضد، فقال

: فأطرق! الذي والك االمامة يا أمري املؤمنني : ومن والك احلسبة ؟ قال: حمتسب، قال: ويلك ؟ قال
كيف سلم هذا الدن ؟ فذكر أنه كان يكسر : قال! شفقة مين عليك : ك ؟ قالما محلك على فعل: وقال

  الدنان ونفسه خملصة خاشعة، فلما وصل إىل هذا الدن
  .أعجبته نفسه، فارتاب فيها، فتركه

  .ما رأيت أحدا قط أعبد من النوري: عن أيب أمحد املغازيل قال
  .وال اجلنيد: وال اجلنيد ؟ قال: قيل

  . مرض مرة فعاده النوري، فوضع يده عليه، فعويف لوقتهإن اجلنيد: وقيل
  .تويف النوري قبل اجلنيد، وذلك يف سنة مخس وتسعني ومئتني، وقد شاخ رمحه اهللا

  ).١(وقد مر موت اجلنيد يف سنة مثان وتسعني 
 آية كنت عند اجلنيد ملا احتضر، فختم القرآن مث ابتدأ سورة البقرة، فتال سبعني: قال أبو بكر العطوي

  .ومات
  طاحت: ما فعل اهللا بك ؟ فقال: رأيته يف النوم فقلت: قال اخللدي

__________  
  .من هذا اجلزء، وما جيئ من الكالم بعد هذا فهو من متام ترمجة اجلنيد) ٦٦(انظر الصفحة ) ١(

(*)  

)١٤/٧٦(  

  

ما نفعنا إال تلك االشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، و
  .ركعات كنا نركعها يف االسحار

ذكر يل أم حزروا اجلمع يوم جنازة اجلنيد، الذين صلوا عليه حنو ستني : قال أبو احلسني بن املنادي
  .ألفا، وما زالوا ينتابون قربه يف كل يوم حنو الشهر، ودفن عند السري السقطي

  .غلط من ورخه يف سنة سبع وتسعني، واهللا أعلم: قلت
  

  . بن عمار االزدي الربذعياالمام احلافظ، أبو عثمان سعيد بن عمرو*  الربذعي - ٣٦



  .رحال، جوال، مصنف
مسع أبا كريب، وعبدة الصفار، وعمرو بن علي الفالس، وحممد بن املثىن، وبندارا، وأبا سعيد االشج، 

اين، وأمحد بن الفرات، وأبا وحممد بن حيىي الذهلي، وأمحد ابن عبدالرمحن بن وهب، وأبا إسحاق اجلوزج
  ).١(زرعة، والزمه، وفقه به ومبسلم بن احلجاج، وابن وارة 

  ، وأمحد بن طاهر املياجني،)٢(حفص بن عمر االردبيلي : حدث عنه
__________  

 / ١٢٨الورقة : ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٣٨٠ ٣٨١ / ١: معجم البلدان* 
، ذيب ٣١٣: ، طبقات احلفاظ١٤٧ / ١٣: ، الوايف بالوفيات٧٤٣ ٧٤٤  /٢: ، تذكرة احلفاظ١

  .١٦٦ / ٦: ابن عساكر
: ، قال الطحاوي٢٧٠هو احلافظ اود أبو عبد اهللا حممد بن مسلم بن عثمان بن وارة املتوىف سنة ) ١(

  .أبو حامت، وأبو زرعة، وابن وارة: ثالثة مل يكن يف االرض مثلهم يف وقتهم
  .ترمجتهوقد تقدمت 

  .نسبة إىل أردبيل من أشهر مدن أذربيجان) ٢(
(*)  

)١٤/٧٧(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء قام بفهرسته الفقري إىل اهللا 



  .وآخرون) ١(واحلسن بن علي بن عياش، وإبراهيم بن أمحد امليمذي 
  .تويف سنة اثنتني وتسعني ومئتني: قال ابن عقدة

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر بن منري، أخربنا السلفي، أخربنا إمساعيل بن عبد اجلبار، أخربنا أبو 
افظ، أخربنا عبد اهللا ابن حممد احلافظ، مسعت أمحد بن طاهر احلافظ، مسعت سعيد بن يعلى اخلليلي احل

ملا رجعت من مصر، أقمت ثانيا عند أيب زرعة، فعرضت عليه كتاب املزين، فكلما : عمرو احلافظ يقول
نفصال مل يعمل صاحبك شيئا يف اختياره، ال ميكنه اال: قرأت عليه مما خيالف الشافعي بقي يتبسم ويقول

  .ال، وما جالسته إال يومني: هل مسعت منه شيئا ؟ قال: فيما ادعى، قلت
  

  ".فضائل بيت املقدس " ، أبو العباس الرملي، مؤلف كتاب ابن جابر احلافظ*  الوليد بن محاد - ٣٧
حدث عن سليمان بن بنت شرحبيل، وهشام بن عمار، ويزيد بن موهب الرملي، وعبد الرمحن احلليب، 

  .م بن حممد الفريايب، وحيىي ابن يعقوب، وعدةوإبراهي
أبو بشر الدواليب، والفضل بن مهاجر، وأبو القاسم الطرباين، وأبو أمحد بن عدي، وعبد اهللا : روى عنه

  بن أمحد بن وكيع قاضي طربية،
__________  

ا ابن االثري، دومنا ضبط، وضبطه" االنساب " نسبة إىل ميمذ مدينة بأذربيجان ذكرها السمعاين يف ) ١(
 / ٥" معجمه " بفتح امليمني، أما ياقوت، فقد ضبطها يف " لب اللباب " والسيوطي يف " اللباب " يف 

  . بكسر امليم االوىل، وفتح الثانية٢٤٤
  .ب / ٤٠٨ / ١٧: تاريخ ابن عساكر* 
(*)  

)١٤/٧٨(  

  

  .وآخرون
  .وكان ربانيا

  .ه أسوة غريه يف رواية الواهياتذكره ابن عساكر خمتصرا، وال أعلم فيه مغمزا، ول
  .بقي إىل قريب الثالث مئة

  
، أبو إسحاق النيسابوري، تلميذ ابن عبد ابن محزة، شيخ املالكية بنيسابور*  إبراهيم بن حممود - ٣٨

  .احلكم



حدث عن يونس بن عبداالعلى، والربيع، وعبد اجلبار بن العالء، وأمحد بن منيع، وحممد بن رافع، 
  .وطبقتهم

ابن أخيه حممود بن حممد، وأبو الطيب حممد بن أمحد ابن محدون، وحسان بن حممد الفقيه، : ث عنهحد
  ).١(وأبو بكر بن زياد النقاش 

: قال يل حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم: مسعت حممود بن حممد، مسعت عمي إبراهيم يقول: قال احلاكم
  .ا رجعت إىل خراسان فادع الناس إىل رأي مالكما قدم علينا خراساين أعرف بطريقة مالك منك، فإذ

  وكان عمي يصوم النهار ويقوم الليل، وال يدع اجلهاد يف كل ثالث: قال
__________  

  .٢٩٥ ٢٩٦ / ٢: أ، ذيب ابن عساكر / ٢٧٤ / ٢: تاريخ ابن عساكر* 
يخ املقرئني يف هو أبو بكر حممد بن احلسن بن حممد بن زياد املوصلي، مث البغدادي النقاش، ش) ١(

كان النقاش : عن طلحة بن حممد الشاهد" ميزانه " عصره على ضعيف شديد فيه، فقد نقل املؤلف يف 
ومع جاللته يف العلم : ٢٩٣ / ٢" العرب " يكذب يف احلديث، والغالب عليه القصص، وقال املؤلف يف 

  .ونبله، فهو ضعيف متروك احلديث
  .ا اجلزء ه وسترد ترمجته يف هذ٣٥١تويف سنة 

(*)  

)١٤/٧٩(  

  

  .سنني
  .كان يعرف بالقطان، ومل يكن بعده بنيسابور للمالكية مدرس: مث قال احلاكم

  .تويف الفقيه إبراهيم بن حممود يف شعبان سنة تسع وتسعني ومئتني: ومسعت أبا الطيب الكرابيسي يقول
  

  .اهيم بن شبيب االصبهاين بن إبرإمام القراء، أبو بكر، حممد بن عبدالرحيم*  االصبهاين - ٣٩
، وسليمان الرشديين، وعبد الرمحن )٢(، وحذق فيها، فتال على عامر احلرسي )١(اعتىن بقراءة ورش 

  .أيب طيبة، ومسع احلروف من يونس بن عبداالعلى] بن [ بن داود 
  .وروى احلديث عن داود بن رشيد، وعبد اهللا بن عمر مشكدانة، وعثمان بن أيب شيبة وطبقتهم

  .هبة اهللا بن جعفر، وعبد اهللا بن أمحد املطرز، وحممد بن يونس، وإبراهيم بن جعفر: رأ عليهق
ابن جماهد، وأبو أمحد العسال، وأبو الشيخ، وحممد بن أمحد بن عبد الوهاب االصبهاين، : وحدث عنه

  .وآخرون



__________  
، ١٨٩ ١٩٠ / ١: اء للذهيب، طبقات القر٣٦٤ / ٢: ، تاريخ بغداد٢٢٦ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 

  .٢٣٣، طبقات احملدثني بأصبهان لوحة ١٦٩ ١٧٠ / ٢: طبقات القراء للجزري
مث " ورشان " لقبه بطائر امسه : لقبة شيخه نافع املدين بورش لشدة بياضه، والورش لنب يصنع، وقيل) ١(

 ه وقد ١٩٧سنة ورش، وهو عثمان بن سعيد القرشي موالهم القبطي املصري املتويف : خفف، فقيل
  ).٨٢(تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع رقم الترمجة 

" إىل " طبقات القراء " حملة شرقي مصر، وقد تصحفت يف " حرس " بالسني املهملة نسبة إىل ) ٢(
  .١٤٨ / ١" املشتبه " انظر " اجلرشي 

(*)  

)١٤/٨٠(  

  

  .ى مثانني ختمةارحتلت إىل مصر ومعي مثانون ألف درهم، فأنفقتها عل: وكان يقول
  .هو إمام عصره يف قراءة ورش: ولقد بالغ يف تعظيمه أبو عمرو الداين وقال

  .مات ببغداد يف سنة ست وتسعني ومئتني، رمحه اهللا: قلت
  

   بن سعد املري الدمشقياالمام أبو بكر، أمحد بن حممد بن الوليد*  املري - ٤٠
  .املقرئ

  .وآدم بن أيب إياس، وهشام بن عمار، وعدةروى عن أيب مسهر الغساين، وأيب اليمان، 
وعنه أبو علي بن آدم، وابن أيب العقب، وأبو أمحد بن الناصح، والطرباين، وأبو عمر بن فضالة، 

  .وآخرون
  .مات سنة سبع وتسعني ومئتني

  .أرخه ابن زبر
  

  .دادي البغاحلافظ العامل املتقن القدوة، أبو اآلذن، عمر بن إبراهيم* *  أبو اآلذان - ٤١
__________  

  .٧٨ ٧٩ / ٢: ب، ذيب ابن عساكر / ١١١ / ٢: أ، تاريخ ابن عساكر / ٥٢٥: االنساب* 
 ١٢٨الورقة : ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٢١٦ - ٢١٥ / ١١: تاريخ بغداد* * 

  /٢: ، شذرات الذهب٣١٤ - ٣١٣: ، طبقات احلفاظ٧٤٥ - ٧٤٤ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١/ 



٢٠٥.  
(*)  

)١٤/٨١(  

  

حدث عن حممد بن املثىن العرتي، وعبد اهللا بن حممد بن املسور، وإمساعيل بن مسعود اجلحدري، وحيىي 
  .بن حكيم املقوم، وحممد بن علي بن خلف العطار، وطبقتهم من أصحاب ابن عيينة ووكيع

  .ومظفر بن حيىي، وطائفةالنسائي يف سننه، وهو أكرب سنا منه، وابن قانع، والطرباين، : حدث عنه
  .أثىن عليه أبو بكر االمساعيلي

حكي أن أبا اآلذان طالت خصومة بينه وبني يهودي أو : حدثنا أبو بكر االمساعيلي قال: قال الربقاين
  أدخل يدك ويدي يف: غريه، فقال له

  .النار، فمن كان حمقا مل حتترق يده، فذكر أن يده مل حتترق، وأن يد اليهودي احترقت
  .تويف أبو اآلذان يف سنة تسعني ومئتني، وله ثالث وستون سنة

  
  . البغدادي قرطمةاحلافظ اود، أبو عبد اهللا، حممد بن علي*  قرطمة - ٤٢

  .مسع حممد بن محيد، وأبا سعيد االشج، والزعفراين، وحممد بن حيىي
  .وله رحلة واسعة، وحفظ باهر، وقل ما روى

  مسعت ابن ميان: بن عقدة يقولمسعت ا: قال أبو أمحد احلاكم
__________  

، ٢ / ١٢٨الورقة : ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٦٥ ٦٦ / ٣: تاريخ بغداد* 
 ٢: ، شذرات الذهب٣١٤: ، طبقات احلفاظ١٠٧ / ٤: ، الوايف بالوفيات٧٤٥ / ٢: تذكرة احلفاظ

 /٢٠٥.  
(*)  

)١٤/٨٢(  

  

  .واهللا ما رأيت أحفظ من قرطمة! وأبو حامت يف احلفظ أبو زرعة : الناس يقولون: يقول
  .تويف يف سنة تسعني ومئتني): ١(قال اخلطيب 

  



 بن عبد اهللا ابن صدقة االمام احلافظ املتقن الفقيه، أبو بكر، أمحد بن حممد*  ابن صدقة - ٤٣
  .البغدادي

ن مسكني اليمامي، حدث عن أمحد بن حنبل مبسائل، وعن إمساعيل بن مسعود احلجدري، وحممد ب
  .وحممد بن حرب النشاستجي، وصاحل بن حممد بن حيىي القطان، وعدة

  حدث عنه عبدا لباقي بن قانع، وأبو بكر الشافعي، وسليمان
  .الطرباين، والفقيه أبو بكر اخلالل، وأبو بكر بن جماهد

  .االتقان والتثبتوكان نقاال لكتب من القراءات، ومسائله عن االمام أمحد مدونة، وكان موصوفا ب
  .تويف سنة ثالث وتسعني ومئتني

أنبأنا ابن قدامة، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا ابن احلصني، أخربنا ابن عالن، أخربنا حممد بن عبد اهللا، 
  حدثين أمحد بن حممد بن صدقة احلافظ، حدثنا صاحل بن حممد بن حيىي، حدثنا أيب، عن عثمان بن

__________  
  .٦٦ / ٣" ه تارخي" يف ) ١(
ب،  / ٩٢ / ٢: ، تاريخ ابن عساكر٦٤ ٦٥ / ١: ، طبقات احلنابلة٤٠ ٤١ / ٥: تاريخ بغداد* 

، ٣١٤: ، طبقات احلفاظ١١٩ / ١: ، طبقات القراء للجزري٧٤٥ ٧٤٦ / ٢: تذكرة احلفاظ
  .٥٨ / ٢: ، ذيب ابن عساكر٢١٥ / ٢: شذرات الذهب

(*)  

)١٤/٨٣(  

  

إن أصحاب هذه الصور يعذبون عذابا ال يعذبه أحد من العاملني، : "  قالمرة، عن القاسم، عن عائشة،
  .أحيوا ما خلقتم: يقال هلم

) "١.(  
  .كان ابن صدقة من الضبط واحلذق على اية: قال ابن املنادي

  
 املخزومي موالهم املكي، عاش إمام يف القراء مشهور، وهو أبو عمر، حممد بن عبدالرمحن*  قنبل - ٤٤

  .عني سنةستا وتس
تال على أيب احلسن القواس وغريه، أخذ عنه ابن شنبوذ، وابن جماهد، وابن عبد الرزاق، وابن شوذب 

  .الواسطي
  .هرم وتغري: يقال



  ).٢" (طبقات القراء " وقد طولته يف 
  .مات سنة أحدى وتسعني ومئتني

__________  
، و ٢١٦ / ٩ها كل من البخاري أخرجه من طرق عن نافع، عن القاسم، عن عائشة رضي اهللا عن) ١(

 / ٨، والنسائي )٢١٥١(، وابن ماجه )٩٦) (٢١٠٦(، ومسلم ٤٤٦ / ١٣، و ٣٣٠، ٣٢٧ / ١٠
  .٢٢٣، ٨٠، ٧٠ / ٦: ، وأمحد٢١٥

إن البيت الذي : " مث قال" أحيوا ما خلقتم : إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال هلم: " ولفظ مسلم
  ".فيه الصور ال تدخله املالئكة 

: ، طبقات القراء للذهيب٨٩ / ٢: ، العرب٤٢ / ٣: ، وفيات االعيان١٧ ١٨ / ١٧: معجم االدباء* 
 ١١: ، البداية والنهاية٢٢٦ ٢٢٧ / ٣: ، الوايف بالوفيات١٧٦ / ١: ، دول االسالم١٨٦ ١٨٧ / ١
 ، النشر يف القراءات١٦٥ ١٦٦ / ٢: ، طبقات القراء للجزري١٠٩ ١١٠ / ٢: ، القد الثمني٩٩/ 

  .٢٠٨ / ٢: ، شذرات الذهب١٢٠ ١٢١ / ١: العشر
  .وإمنا لقب قنبال النه كان يكثر من استعمال دواء يعرف بالقنبيل

)١٨٦ ١٨٧ / ١) ٢.  
(*)  

)١٤/٨٤(  

  

صاحب التصانيف يف السنن، االما احلافظ الفقيه الكبري الثقة القاضي، أبو  *  يوسف القاضي- ٤٥
 محاد بن زيد بن درهم االزدي موالهم، البصري االصل، حممد، يوسف بن يعقوب بن إمساعيل بن

  .البغدادي
  .حرص عليه أهله، فإم بيت علم

ومسع وهو حدث من مسلم بن إبراهيم، وسليمان بن حرب، وعمرو ابن مرزوق، وحممد بن كثري 
بن العبدي، ومسدد بن مسرهد، وحممد بن أيب بكر املقدمي، وهدبة بن خالد، وشيبان بن فروخ، وعلي 

  املديين،
  .وطبقتهم

أبو عمرو بن السماك، وأبو سهل القطان، وعبد الباقي ابن قانع، ودعلج بن أمحد، وأبو بكر : حدث عنه
  .الشافعي، وأبو القاسم االمساعيلي، وأبو أمحد بن عدي، وعلي بن حممد بن كيسان، وخلق كثري

  .وكان أسند أهل زمانه ببغداد



  .، عفيفا، مهيبا، سديد االحكامكان ثقة، صاحلا): ١(قال اخلطيب 
من [ ، وضم إليه قضاء اجلانب الشرقي ]ومئتني [ ويل القضاء بالبصرة وواسط يف سنة ست وسبعني 

  ].بغداد 
__________  

، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد ٩٦ ٩٧ / ٦: ، املنتظم٣١٠ ٣١٢ / ١٤: تاريخ بغداد* 
، ١٨١ / ١: ، دول االسالم١٠٩ / ٢: ، العرب٦٦٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١١٣الورقة : اهلادي

: ، شذرات الذهب٢٨٧: ، طبقات احلفاظ١٧١ / ٣: ، النجوم الزاهرة١١٢ / ١١: البداية والنهاية
  .٣٧: ، الرسالة املستطرفة٢٢٧ / ٢
  .٣١٠ / ١٤" تارخيه " يف ) ١(

(*)  

)١٤/٨٥(  

  

  ).١" (تاريخ اخلطيب " ويف 
أجدين كما قال : دخل على يوسف القاضي، فسأله عن قوته، فقال القاضي) ٢(يا أن أبا بكر بن أيب الدن

ال ينفع اهلليون واالطريفل اخنرق االعلى وخار االسفل وحنن يف جد وأنت زل فقال ابن أيب : سيبويه
فأخلق * وال يبقى مع النقصان شي طوى العصران ما نشراه مين * أراين يف انتقاص كل يوم : الدنيا
   نشر وطيجديت

مسعناه، " العلم " كتاب : مات يوسف القاضي رمحه اهللا يف رمضان سنة سبع وتسعني ومئتني ومن تآليفه
  ".الصيام " و " الزكاة " و 

أخربنا عمر بن حممد، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، : أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد وغريه إجازة قالوا
لي بن حممد بن كيسان، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا مسدد، حدثنا أخربنا أبو حممد اجلوهري، أخربنا ع

عيسى بن يونس، حدثنا حريز بن عثمان، حدثين أبوخداش، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه 
  ".املسلمون شركاء يف ثالثة، يف النار، والكال، واملاء : " وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

__________  
)٣١١  /١٤) ١.  
  .هو عبيد اهللا بن حممد بن عبيد بن أيب الدنيا القرشي موالهم البغدادي) ٢(

  .صاحب التصانيف، كان صدوقا أديبا، أخباريا، كثري العلم
  .تويف يف مجادى االوىل سنة إحدى ومثانني ومئتني



  .١٢ ١٣ / ٦" ذيب التهذيب " ، و ٦٥ / ٢" عرب الذهيب " انظر 
(*)  

)١٤/٨٦(  

  

  .عن مسدد) ١(بو داود أخرجه أ
حبان بن زيد الشعيب احلمصي، ما علمت روى عنه سوى حريز، وشيوخه قد : وأبو خداش هذا هو

  .وثقوا مطلقا
  .قاضي املدينة) ٢(وكان والده يعقوب 
  .مسع ابن عيينة ومجاعة

  .ابن ناجية وقاسم املطرز، وطائفة: حدث عنه
  .ثا حفظه عنهولقن حلفيده أيب عمر حممد بن يوسف القاضي حدي
  .ومات بفارس على قضائها سنة ست وأربعني ومئتني

  .وهو ثقة
  

االمام احلافظ االوحد الثقة، أبو احلسن، علي بن أيب طاهر أمحد بن الصباح  *  علي بن أيب طاهر- ٤٦
  .القزويين

  .مسع إمساعيل بن توبة، وهشام بن عمار، ودحيما، وبندارا، وطبقتهم
  ن، وحممد بن احلسن القاضي،حدث عنه أبو احلسن القطا

__________  
  .باب يف منع الكال، ورجاله ثقات: يف البيوع واالجارات) ٣٤٧٧(برقم ) ١(

أخرجه ابن ماجه " والنار : والكال: املاء: ثالث ال مينعن: " ويف الباب عن أيب هريرة مرفوعا بلفظ
  .١٧٣ورقة " الزوائد " وسنده صحيح كما قال البوصريي يف ) ٢٤٧٣(

املسلمون "  من حديث ابن عمر ٦٥ / ٣" التلخيص " وللطرباين بسند حسن فيما قاله احلافظ يف 
  ".املاء، والكال، والنار : شركاء يف ثالث

  .هو يعقوب بن إمساعيل بن محاد بن زيد بن درهم) ٢(
  .أبو يوسف
  .٢٧٥ ٢٧٦ / ١٤" تاريخ بغداد " ترمجته يف 



  .ل / ٤٢٢ / ١١: تاريخ ابن عساكر* 
(*)  

)١٤/٨٧(  

  

  .وغريمها
  .وروى عنه باالجازة عبدالرمحن بن أيب حامت

  .وكان أحد االثبات
أن علي بن أيب طاهر : مسعت احلسن بن أمحد بن صاحل حيكي عن سليمان بن يزيد: وثقة اخلليلي، وقال

ة، ملا رحل إىل الشام، وكتب احلديث جعل كتبه يف صندوق، وقريه، وركب البحر، فاضطربت السفين
وماجت، فألقى الصندوق يف البحر، مث سكنت السفينة، فلما خرج منها، أقام على الساحل ثالثا يدعو 

  إن كان: اهللا، مث سجد يف الليلة الثالثة، وقال
طليب ذلك لوجهك وحب رسولك، فأغثين برد ذلك، فرفع رأسه فإذا بالصندوق ملقى عنده، فقدم، 

  .فامتنع منهوأقام برهة، مث قصدوه لسماع احلديث، 
فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامي، ومعه علي رضي اهللا عنه، فقال النيب صلى اهللا عليه : قال

  .ال متتنع من رواية أحاديثي! يا علي من عامل اهللا مبا عاملك به على شط البحر ؟ : وسلم
  .قد تبت إىل اهللا: فقلت: قال

  .فدعا يل، وحثين على الرواية
  .مات سنة نيف وتسعني ومئتني، رمحه اهللا: ي يف مشايخ القطان، وقالذكره اخلليل

  
 بن عبد السالم النيسابوري اخلفاف، احلافظ العامل الثقة، أبو حممد، عبد اهللا بن أمحد*  اخلفاف - ٤٧

  .نزيل مصر
  حدث عن أمحد بن سعيد الرباطي، وحممد بن رافع، وحممد بن

__________  
  .ند غري املؤلف يف املصادر اليت وقفنا عليهامل نقف له على ترمجة ع* 
(*)  

)١٤/٨٨(  

  



  .إمساعيل البخاري، وطبقتهم، والزم البخاري
حدث عنه أبو عبد الرمحن النسائي وهو أسند منه، وحممد بن أبيض، وأبو جعفر حممد بن عمرو العقيلي، 

  .وأبو حممد عبد اهللا بن الورد، وآخرون
  ".الكىن " ورواية النسائي عنه يف كتاب 
و تويف مبصر يف شهر ربيع اآلخر سنة أربع وتسعني " تاريخ نيسابور " وهو ممن فات احلاكم ذكره يف 

  .ومئتني
  .وكان من البصراء ذا الشأن

  
  . مع ابن لبابة، وعبيد اهللا بن حيىيمفيت االندلس*  ابن الصفار - ٤٨

  .وهب، والعتيب، وابن وضاحارحتل وأخذ عن أمحد بن صاحل املصري، ويونس، وابن أخي بن 
  .مات سنة مخس وتسعني ومئتني، وهو أبو عبد اهللا، حممد بن غالب القرطيب، ابن الصفار

  ).١(ومات ابنه العالمة املفيت أبو الوليد أمحد بن حممد، سنة إحدى وثالث مئة كهال 
__________  

 ٢: ، الديباج املذهب١١٩: مس، بغية امللت٨١: ، جذوة املقتبس٢٠ ٢١ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 
 /٢٢٧.  
  .٢٦ / ١" تاريخ علماء االندلس " انظر ) ١(

(*)  

)١٤/٨٩(  

  

 بن حامت البغدادي، تلميذ حيىي بن احلافظ االمام اود، أبو علي، احلسني بن حممد*  عبيد العجل - ٤٩
  .معني

د بن عبد اهللا بن عمار، داود بن رشيد، ويعقوب بن محيد بن كاسب، وحيىي بن معني، وحمم: حدث عن
  .وأيب مهام الوليد بن شجاع، وإبراهيم ابن عبد اهللا اهلروي، وعدة

  .، وأبو بكر الشافعي، والطرباين، وآخرون)١(عبد الصمد الطسيت، وعثمان بن سنقه : حدث عنه
  .متقنا، حافظا] ثقة [ كان ): ٢(قال اخلطيب 

  . املسند خاصةكان من املتقدمني يف حفظ: وقال أمحد بن املنادي
كنا حنضر مع عبيد، فينتخب لنا، فإذا أخذ الكتاب بيده : حدثنا ابن عقدة قال: قال أبو أمحد بن عدي

إذا أخذت الكتاب بيدي : قال! كلمناك فلم جتبنا ؟ : طار ما يف رأسه، فنكلمه، فال يرد، فإذا فرغ قلنا



   أفكر يف مسند ذلكيطري عين ما يف رأسي، مير يب حديث الصحايب، وأنا أحتاج أن
__________  

: ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٦١ ٦٢ / ٦: ، املنتظم٩٣ ٩٤ / ٨: تاريخ بغداد* 
، النجوم ١٠٢ / ١١: ، البداية والنهاية٩٨ / ٢: ، العرب٦٧٢ ٦٧٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١١٦

  .٢١٦  /٢: ، شذرات الذهب٢٩٣: ، طبقات احلفاظ١٦١ / ٣: الزاهرة
 ه ذكره الزبيدي ٣٥٦هو أبو عمرو، عثمان بن حممد بن بشر السقطي املعروف بابن سنقة املتوىف ) ١(

  .وضبطه بالتحريك" تاج العروس " يف 
  .٣٠٥ / ١١" تاريخ بغداد " ، و ٣٠٥ / ٢: وسترد ترمجته عند املؤلف وانظر العرب

  .٩٤ / ٨" تارخيه " يف ) ٢(
(*)  

)١٤/٩٠(  

  

أوله إىل آخره، هل احلديث فيه أم ال، أخاف أن أزل يف االنتخاب، وأنتم شياطني قد الصحايب، من 
  .قعدمت حويل

  .إن حيىي بن معني هو الذي لقبه عبيدا العجل: قيل
  .مات يف صفر، سنة أربع وتسعني ومئتني: قال ابن قانع

  .كان من أبناء الثمانني: قلت
  

  . بن محاد الرببري البغدادياري، أبو أمحد، حممد بن موسىاالمام احلافظ الباهر االخب*  الرببري - ٥٠
  .مولده يف سنة ثالث عشرة ومئتني

  .مسع علي بن اجلعد، وعبيد اهللا بن عمر القواريري، وعبد الرمحن بن صاحل، وطبقتهم
  .أمحد بن كامل القاضي، وإمساعيل اخلطيب، وابن قانع، والطرباين، وعدة: حدث عنه

  .اريا فهما، ذا معرفة بأيام الناس، وكان خيضب باحلمرةكان أخب: قال اخلطيب
  .ليس بالقوي: وقال الدارقطين

  غريه أتقن منه، ولكنه من أوعية العلم، يذكر مع املعمري: قلت
__________  

 / ٥: ، لسان امليزان٩٢ / ٥: ، الوايف بالوفيات٥١ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٤٣ / ٣: تاريخ بغداد* 



  .٢٩٢: ظ، طبقات احلفا٤٠٠
(*)  

)١٤/٩١(  

  

  .تويف سنة أربع وتسعني ومئتني): ١(واحلفاظ، وقد أكثر عنه الطرباين، قال اخلطيب 
  

  . بن خالد البغدادي الرباثياالمام املقرئ، احملدث اود، أبو العباس، أمحد بن حممد*  الرباثي - ٥١
  .تال على خلف بن هشام، فكان خامتة أصحابه

  .، وكامل بن طلحة، وسريج بن يونس، وطبقتهمومسع من علي بن اجلعد
  .أخذ عنه احلروف عبد الواحد بن أيب هاشم، فهو أعلى من لقي

، وأبو حفص بن الزيات، )٢(خملد الباقرحي، واجلعايب، والطرباين، وأمحد بن جعفر اخلتلي : وروى عنه
  .وعدة

  .ثقة مأمون: قال الدارقطين
  .تويف سنة ثالث مئة: قلت

حوص بن املفضل الغاليب، وعلي بن سعيد العسكري، وحممد بن احلسن بن مساعة، وأبو وفيها مات أ
  .عمر حممد بن جعفر القتات، واحلسني ابن أيب االحوص الثقفي، وأمحد بن عبدالرمحن بن عقال احلراين

__________  
  .٢٤٣ / ٣" تارخيه " يف ) ١(
 / ١: أ، طبقات القراء للجزري / ٧٠: نساب، اال٦٤ / ١: ، طبقات احلنابلة٣ ٤ / ٥: تاريخ بغداد* 

  .١٨١ / ٣: ، النجوم الزاهرة١١٣
باملعجمة وتشديد التاء املثناة من فوق :  فقال٤٤ / ١" غاية النهاية " كذا ضبطه ابن اجلزري يف ) ٢(

  .وضمهما
  .١٨٨ ١٨٩ص : السمعاين" أنساب " وانظر 

(*)  

)١٤/٩٢(  

  



  .سند املعمر احملدث، أبو بكر العبدي البصري القطان، املابن االزهر*  حممد بن حبان - ٥٢
  .أيب عاصم النبيل، وعمرو بن مرزوق، وغريمها: حدث عن
أبو أمحد بن عدي، وأبو بكر اجلعايب، والقاضي أبو الطاهر الذهلي، وأبو بكر االمساعيلي، : حدث عنه

  .وعمر بن حممد بن سبنك، ومجاعة سوى هؤالء، ممن أخذوا عنه ببغداد
  .فه حممد بن علي الصوري احلافظ، وكان قد نزل بغدادضع

  .أول ما كتبت سنة ثالث مئة عن ابن حبان، ومات سنة إحدى وثالث مئة: قال ابن سبنك
  .جاوز مئة عام فيما أرى: قلت
  

   * * وحممد بن حبان- ٥٣
  .ابن بكر بن عمرو الباهلي البصري، نزيل املخرم، من بغداد

  .كثري بن حيىي، وكامل بن طلحة، وحممد بن املنهال، وطائفةحدث عن أمية بن بسطام، و
  .أبو علي النيسابوري، وأبو القاسم الطرباين وغريمها: روى عنه

__________  
 ١٢٠ / ٢: ، العرب١٢٦ ١٢٧ / ٦: ب، املنتظم / ٦٤: ، االنساب٢٣١ ٢٣٢ / ٥: تاريخ بغداد* 

  .٢٣٧ / ٢: ، شذرات الذهب١١٥ / ٥: ، لسان امليزان٥٠٨ / ٣: ، ميزان االعتدال١١٩
  .٣٠٧ ٣٠٨ / ٢: االكمال البن ماكوال* * 
(*)  

)١٤/٩٣(  

  

كأنه االول إن شاء اهللا، بناء على أن االزهر لقب لبكر بن عمرو، أو هو جد أعلى له، أو وقع وهم يف 
  .ر الذهليحممد بن حبان بالفتح، حدثنا عنه أبو الطاه: نسبه، وقد وهم احلافظ عبد الغين بن سعيد فقال

  .أبو قتيبة سلم بن الفضل: حممد بن حبان، حدث عنه: وبضم احلاء: قال
  .مها واحد، وهو بالضم: قال الصوري

" معجمه االوسط " ليس عند الطرباين عنه سوى حديث واحد، عن كامل بن طلحة، أورده له يف : قلت
  ).١" (معجمه االصغر " و 

  .ليس بذاك: قال أبو عبد اهللا بن مندة
  .حممد بن حبان بن االزهر الباهلي بالفتح): ٢(ل أبو نصر بن ماكوال قا

  .أمحد بن عبيد اهللا النهرديري، وحممد بن حبان أبو بكر، عن أيب عاصم: روى عن أيب عاصم، وعنه



ذكره عبد الغين، وهو متقن ال خيفى عليه أمر شيخ شيخه، وكان القاضي الذهلي من املتثبتني، ال خيفى 
  .وخهعليه أمر شي

  .إمنا مها واحد: وقال الصوري
ال، بل مها اثنان، والنسبة تفرق بينهما، وكذلك اجلد، فإن كان شيخنا الصوري قد : مث قال ابن ماكوال

  .أما مها واحد: أتقنه بالضم، فقد غلط يف تصوره
  ومها اثنان، كل منهما حممد بن حبان، وإن مل يكن أتقنه،

__________  
حدثنا كامل بن طلحة اجلحدري، : من طريقه ومن طريق معاذ بن املثىن قاال) ٧٩٦( برقم ١٨ / ٢) ١(

قد أفتيتنا يف كل شئ، : قال رجل اليب هريرة: حدثنا حممد بن عمر االنصاري، عن حممد بن سريين قال
من سل سخيمة على : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يوشك أن تفتينا يف اخلرء، فقال

  ".من طرق املسلمني، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني طريق 
  .مل يروه عن حممد بن سريين إال حممد بن عمر

  .٣٠٦ / ٢" االكمال " يف ) ٢(
(*)  

)١٤/٩٤(  

  

  .فاالول بالفتح، وهذا بالضم
 الذي ذكره مها اثنان، إال باعتبار املسمني املذكورين، أما باعتبار الرجل اآلخر: ما قال الصوري: قلت

  .الدارقطين، فيصريون ثالثة
حممد بن حبان بن بكر بن عمرو البصري، نزل بغداد يف املخرم، وحدث عن أمية بن : قال الدارقطين

  .بسطام، وحممد بن منهال، وغريمها
إما واحد، والذي ال أرتاب فيه أن حممد بن حبان، عن أيب عاصم، رجل واحد : الظاهر كما قلنا: قلت

  .هو بالضم، وقد جيوز أن يكون أبوه حبان بالضم وبالفتحمعمر، و
  .فاهللا أعلم

)١٤/٩٥(  

  



  الطبقة السابعة عشر
  .جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض*  الفريايب - ٥٤

  االمام احلافظ الثبت،
  .القاضي) ١(شيخ الوقت، أبو بكر الفريايب 

  .ولد سنة سبع ومئتني
  .بع وعشرين ومئتنيأول ما كتبت احلديث سنة أر: وقال

  .أرخ مولده القاضي أبو الطاهر الذهلي
  وهي مدينة من بالد الترك إىل بالد ما) ٢(ارحتل من فريياب : قلت

__________  
، ١٨٧ ١٨٨ / ٣: ، ترتيب املدارك١٩٩ ٢٠٢ / ٧: ، تاريخ بغداد٣٢٤: فهرست ابن الندمي* 

 / ٨: ، الكامل يف التاريخ٢٨٤ / ٤: ن، معجم البلدا١٢٤ ١٢٥ / ٦: ب، املنتظم / ٤٢٦: االنساب
 ٦٩٤ / ٢: ، تذكر احلفاظ١ / ١٢٠الورقة : ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٨٥

 / ١١: ، البداية والنهاية٢٣٨ / ٢: ، مرآة اجلنان١٨١ / ١: ، دول االسالم١١٩ / ٢: العرب: ٦٩٢
 ٢: ، شذرات الذهب٣٠١ ٣٠٢: ، طبقات احلفاظ٣٢١ ٣٢٢ / ١: ، الديباج املذهب١٢١ ١٢٢

  .٧٧ / ١: ، شجرة النور الزكية٤٧ ٤٨: ، الرسالة املستطرفة٢٣٥/ 
بليدة " فارياب " نسبة إىل : بكسر الفاء، وسكون الراء، وفتح الياء، وبعد االلف باء موحدة) ١(

  .الفريايب، والفاريايب، والفرييايب: بنواحي بلخ، ينسب إليها
  .٤٢٧ / ٢" اللباب " انظر 

  .٢٨٤ / ٤: لياقوت" معجم البلدان " انظر ) ٢(
(*)  

)١٤/٩٦(  

  

وراء النهر، وخراسان، والعراق، واحلجاز، والشام، ومصر، واجلزيرة، ولقي االعالم، ومتيز يف العلم، 
  .وويل قضاء الدينور

 شيبان بن فروخ، وحممد بن أيب بكر املقدمي، وهدبة ابن خالد، وقتيبة بن سعيد، وأيب: حدث عن
مصعب الزهري، وإسحاق بن راهويه، وأيب جعفر النفيلي، وسليمان بن بنت شرحبيل، وحممد بن عائذ، 

  وهشام بن
عمار، وصفوان بن صاحل، وأيب بكر بن أيب شيبة، وإبراهيم بن احلجاج السامي، وعلي بن املديين، و 



موهب الرملي، وهدية بن عبداالعلى بن محاد، وعثمان بن أيب شيبة، وأيب قدامة السرخسي، ويزيد بن 
عبد الوهاب املروزي، وإسحاق بن موسى اخلطمي، وحممد بن عثمان بن خالد العثماين، وعمرو بن علي 

الفالس، وعبد اهللا بن جعفر الربمكي، واهليثم بن أيوب الطالقاين، وأيب كامل اجلحدري، وأمحد بن 
ذ، وأيب كريب حممد بن العالء، ومتيم بن عيسى التستري، وحممد ابن عبيد بن حساب، وعبيد اهللا بن معا

  .املنتصر، وأيب االصبغ عبد العزيز بن حيىي، ومنجاب بن احلارث، وحممد بن مصفى، وخلق كثري
  .وصنف التصانيف النافعة

أبو بكر النجاد، وأبو بكر الشافعي، وأبو علي بن الصواف، وأبو القاسم الطرباين، وأبو : حدث عنه
بكر القطيعي، وأبو أمحد بن عدي، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو بكر اجلعايب، وأبو الطاهر الذهلي، وأبو 

القاسم علي بن أيب العقب، وأبو علي بن هارون، وأبو حفص عمر بن الزيات، وأبو بكر اآلجري، وعبد 
زي، الباقي بن قانع، وأبو احلسني حممد بن عبد اهللا والد متام الرازي، واحلسن بن عبدالرمحن الرامهرم

  وأبو الفضل عبيد اهللا بن عبد

)١٤/٩٧(  

  

  .عاليا) ١" (صفة املنافق " الرمحن الزهري، وهو خامتة أصحابه، وقع لنا من طريقه 
جعفر الفريايب قاضي الدينور كان ثقة حجة، من أوعية العلم، ومن أهل املعرفة ): ٢(قال اخلطيب 

  .والفهم، طوف شرقا وغربا، ولقي االعالم
  ملا ورد الفريايب إىل بغداد استقبل:  الزيات قالوعن أيب حفص

  .، والزبارب، ووعد له الناس إىل شارع املنار ليسمعوا منه)٣(بالطيارات 
  .كانوا حنو ثالثني ألفا، وكان املستملون ثالث مئة وستة عشر نفسا: فحضر من حزروا، فقيل: قال

ته مل أمسع منه إال من لفظه، إال ما كان من كل من لقي: مسعت الفريايب يقول: وقال أبو علي بن الصواف
  .أيب مصعب، فإنه ثقل لسانه، واملعلى بن مهدي، باملوصل: شيخني

  .وكتبت من سنة أربع وعشرين ومئتني
ملا مسعت من الفريايب كان يف جملسه من أصحاب احملابر، من يكتب حدود : قال أبو الفضل الزهري

  .ذا سوى من ال يكتبعشرة آالف إنسان، ما بقي منهم غريي ه
  .مث جعل يبكي

  .مساعه منه كان يف سنة مثان وتسعني ومئتني: قلت
  .كنا نشهد جملس جعفر الفريايب، وفيه عشرة آالف أو أكثر: وقال أبو أمحد بن عدي

__________  



  .وهو مطبوع" صفة النفاق وذم املنافقني " اسم الكتاب ) ١(
  .١٩٩ ٢٠٠ / ٧" تارخيه " يف ) ٢(
: " فلفظه" تذكرة احلفاظ " ، أما يف ٢٠١ / ٧" تاريخ بغداد " ا االصل، وهي كذلك يف كذ) ٣(

  ".بالطبارات 
  .ضرب من السفن: والطيارات والزباب
  .من هذا اجلزء) ٥٣(من الصفحة ) ١(انظر احلاشية رقم 

(*)  

)١٤/٩٨(  

  

  .الفريايب قاضي الدينور من أوعية العلم): ١(قال أبو بكر اخلطيب 
  .قطع الفريايب احلديث يف شوال، سنة ثالث مئة: الدارقطينوقال 

دخلت بغداد والفريايب حي، وقد أمسك عن التحديث، ودخلنا عليه : وقال احلافظ أبو علي النيسابوري
  غري مرة، ونكتب بني يديه، كنا نراه

  .حسرة
  .نعم ما صنع، فإنه أنس من نفسه تغريا، فتورع وترك الرواية: قلت

  . من شيوخه حممد بن حيىي االزدي البصريوقد حدث عنه
أخربنا أيب، أخربنا أبو احلسن بن قبيس، وأبو : فأنبأنا املسلم بن حممد، وطائفة، عن القاسم بن علي

أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا علي بن أمحد بن عمر املقرئ، حدثنا حممد بن : منصور بن خريون، قاال
بن إسحاق احلريب، حدثنا حممد بن حيىي االزدي، حدثنا جعفر بن حممد عبد اهللا الشافعي، حدثنا إبراهيم 
  .اخلراساين، حدثنا عمرو بن زرارة

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو جنادة، عن االعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حامت قال
  ..".وا رحيهايؤتى يوم القيامة بناس من الناس إىل اجلنة، حىت إذا دنوا منها واستنشق: " وسلم

  ).٢(وذكر احلديث 
__________  

  .١٩٩ / ٧" تارخيه " يف ) ١(
أن اصرفوهم عنها، ال نصيب هلم : ونظروا إىل قصورها وإىل ما أعد اهللا هلم فيها، نودوا"..ومتامه، ) ٢(

  .فيها
نا ما أريتنا من يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن تري: فريجعون حبسرة ما رجع االولون مبثلها، فيقولون: قال



ذلك أردت بكم، كنتم إذا خلومت يب بارزمتوين باملعاصي العظائم، : ثوابك وما أعددت هلم فيها ؟ قال اهللا
وإذا لقيتم الناس لقيتموهم خمبتني، تراؤون الناس خالف ما يف قلوبكم، هبتم الناس ومل ابوين، أجللتم 

  ".اليوم أذيقكم أليم العذاب مع ما حرمتم من الثواب الناس ومل جتلوين، ركنتم للناس ومل تركنوا يل، ف
ميزانه " حصني بن خمارق متهم بالكذب كما قال املؤلف يف : وهو حديث موضوع، فيه أبو جنادة وامسه

(*) "  

)١٤/٩٩(  

  

  .حدثنا عمرو مثله: حدثناه جعفر الفريايب) ١(مث قال الشافعي 
  كل من: يب يقولمسعت الفريا: قال القاضي أبو الطاهر السدوسي

  .لقيته خبراسان والعراق واالمصار مل أمسع منه إال من لفظه، إال أبا مصعب
  .ومسى آخر يعين معلى بن مهدي فإما كانا قد كربا وضعفا

] الواحد [ رأيت جملس الفريايب حيزر فيه مخسة عشر ألف حمربة، وكان : قال احلافظ عبد اهللا بن عدي
)٢ (لس، ليجد مع الغد موضعاحيتاج أن يبيت يف ا.  

  .كان الفريايب مأمونا موثوقا به: قال أمحد بن كامل
  .جعفر الفريايب ثقة متقن: وقال القاضي أبو الوليد الباجي

  .مات الفريايب يف احملرم، سنة إحدى وثالث مئة: قال الدارقطين
  .ني سنةتويف ليلة االربعاء يف حمرم، وهو ابن أربع وتسع: وقال أبو حفص ابن شاهني

  .وكان قد حفر لنفسه قربا يف مقابر أيب أيوب، قبل مؤته خبمس سنني، ومل يقض أن يدفن فيه: قال
  .مات خلمس خلون من احملرم: قال إمساعيل اخلطيب

  .مات الربع بقني من احملرم: وأما عيسى الرخجي فقال
  .قول عيسى هو الصحيح: مث قال أبو بكر اخلطيب
  .كذلك ذكر غري واحد

__________  
  ".يضع احلديث : " ، وقال الدارقطين٥١١ / ٤= 

ال جتوز الرواية عنه، وال االحتجاج به إال على : "  فقال١٥٥ / ٣" اروحني " وذكره ابن حبان يف 
  .، مث أورد له هذا احلديث"سبيل االعتبار 

  .هو حممد بن عبد اهللا املذكور يف سند احلديث) ١(



  .زيادة يقتضيها السياق) ٢(
(*)  

)١٤/١٠٠(  

  

  .وفيها مات أمحد بن اجلعد الوشاء البغدادي
  .واحلافظ أبو بكر أمحد بن هارون الربدجيي

  .واحلافظ إبراهيم بن يوسف اهلسنجاين
  .واحلافظ بكر بن أمحد بن مقبل البصري

  .ومقرئ بغداد احلسن بن احلباب
  .واحملدث أبو معشر احلسن بن سليمان الدارمي

  .سني بن إدريس اهلرويواحلافظ أبو علي احل
  .واحلافظ عبد اهللا بن حممد بن ناجية الرببري ببغداد

  .وشيخ احلرم عمرو بن عثمان املكي الزاهد
  .وزاهد دمشق أبو بكر حممد بن أمحد بن سيد محدويه

  .ومسند العراق أبو بكر حممد بن حبان بضم احلاء الباهلي
ي إبراهيم بن احلجاج السامي، إبراهيم بن سعيد مشيخة على املعجم للفريايب، التقطهم شيخنا املز

اجلوهري، إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي، إبراهيم بن عبد اهللا املروزي اخلالل، إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب 
شيبة، إبراهيم بن عبدالرحيم بن دنوقا، إبراهيم بن العالء الزبيدي، إبراهيم بن حممد بن يوسف الفريايب، 

نذر احلزامي، إبراهيم بن هشام بن حيىي الغساين، أمحد بن إبراهيم الدورقي، أمحد بن أيب إبراهيم بن امل
بغدادي، أمحد بن عبدة الضيب، : أبو مصعب، أمحد بن أيب احلواري الزاهد، أمحد بن خالد اخلالل: بكر

  أمحد بن أيب العتكي

)١٤/١٠١(  

  

 بكر املقدمي، أمحد بن الفرات الرازي، أمحد السمرقندي، أمحد بن عيسى املصري، أمحد بن حممد بن أيب
بن منصور الرمادي، أمحد بن منيع البغوي، أمحد بن اهليثم، إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، إسحاق بن 

  لول االنباري، إسحاق بن راهويه احلافظ، إسحاق بن احلسن احلريب،
خلطمي، إمساعيل بن سيف إسحاق بن سيار النصييب، إسحاق بن منصور الكوسج، إسحاق بن موسى ا



  .الرياحي، إمساعيل بن عبيد بن أيب كرمية، أمية بن بسطام العيشي
  .بشر بن هالل، بكر بن خلف أبو بشر

  .متيم بن املنتصر
  .جبان بن املنتصر

حبان بن موسى املروزي، حجاج بن الشاعر، احلسن بن سهل اخلياط، احلسن بن الصباح البزار، احلسن 
احلسني بن عبدالرمحن أبو علي، احلسني بن عيسى القومسي، احلكم بن موسى بن علي احللواين، 

  .البغدادي، حكيم بن سيف، محيد بن مسعدة السامي، حنبل بن إسحاق
  .خلف بن حممد الواسطي
  .داود بن خمراق الفريايب

  .رجاء بن حممد السقطي، روح بن الفرج أبوالزنباع، رياح بن الفرج الدمشقي
  .لبلخي، زيد بن أخزم، أبو خيثمة زهري بن حرب، زياد ابن حيىي احلساينزكريا بن حيىي ا

سريج بن يونس العابد، سعيد بن يعقوب الطالقاين، سالم بن حممد املقدسي، سلمة بن شبيب، سليمان 
  بن عبدالرمحن أبو أيوب، سويد بن

)١٤/١٠٢(  

  

  .سعيد احلدثاين، سليمان بن معبد السنجي
  .شيبان بن فروخ االبلي
  .صفوان بن صاحل املؤذن

  .طاهر بن خالد بن نزار االيلي
عاصم بن النضر االحول، العباس بن عبد العظيم العنربي، العباس بن حممد الدوري، العباس بن الوليد 
بن مزيد، العباس بن الوليد النرسي، عبد اهللا بن جعفر الربمكي، عبد اهللا بن أيب زياد القطواين، عبد اهللا 

ر احلمصي، عبد اهللا بن أيب زياد القطواين، عبد اهللا بن عبد اجلبار احلمصي، عبد اهللا بن بن عبد اجلبا
عبدالرمحن الدارمي، عبد اهللا بن عمر بن أبان اجلعفي، عبد اهللا بن عمرو بن أيب سعد الوراق، عبد اهللا 

خالد، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة أبو بكر، عبد اهللا بن حممد النفيلي أبو جعفر، عبد اهللا بن حممد بن 
بن وهب، عبداالعلى بن محاد النرسي، عبداحلميد بن بيان، عبداحلميد بن حبيب الفريايب، عبدالرمحن بن 
إبراهيم دحيم، عبد الرمحن بن صاحل االزدي، عبد السالم بن عبداحلميد حبران، عبد العزيز ابن أيب حيىي 

  .حد بن غياثاحلراين، عبدامللك بن حبيب املصيصي، عبد الوا
عبيد اهللا بن سعيد أبو قدامة، عبيد اهللا بن عمر القواريري، عبيد اهللا ابن معاذ، عبيد بن هشام أبو نعيم، 



  .عثمان بن أيب شيبة، عصام بن احلسني اجلوزجاين، عقبة بن مكرم العمي، عقبة بن مكرم الضيب
غرية، علي بن عبد اهللا بن علي بن حكيم االودي، علي بن حكيم السمرقندي، علي بن سهل بن امل

املديين، علي بن ميمون الرقي، علي بن نصر اجلهضمي، عمر بن شبة، عمرو بن زرارة النيسابوري، 
عمرو بن عبدوس االسكندراين، عمرو بن عثمان احلمصي، عمرو بن علي الفالس، عمرو بن حممد 

  الناقد، عمرو بن

)١٤/١٠٣(  

  

  . أبو املنذر، عيسى بن حممد أبو عمري الرمليهشام احلراين، عنبسة بن سعيد الشاشي
  .الفضل بن سهل، الفضل بن مقاتل البلخي، فضيل أبو كامل اجلحدري

  .القاسم بن حممد بن أيب شيبة، قتيبة بن سعيد
حممد بن آدم املصيصي، حممد بن أمحد بن اجلنيد، حممد بن إدريس أبو حامت، حممد بن إسحاق أبو بكر 

حاق الرافعي، حممد بن إمساعيل الترمذي، حممد بن بشار بندار، حممد بن بكار الصغاين، حممد بن إس
العيشي، حممد بن أيب بكر املقدمي، حممد بن حامت بطرسوس، حممد بن حرب النشائي، حممد بن احلسن 
البلخي، حممد بن محيد الرازي، حممد ابن خالد الباهلي، حممد بن أيب السري العسقالين، حممد بن سالم 

محي، حممد بن مساعة الرملي، حممد بن صاحل كعب الذارع، حممد ابن الصباح اجلرجرائي، حممد بن اجل
عباد املكي، حممد بن عبادة الواسطي، حممد بن عبد اهللا بن بكار البسري، حممد بن عبد اهللا بن عمار 

ك بن زجنويه، حممد املوصلي، حممد بن عائذ الدمشقي، حممد بن عبداالعلى الصنعاين، حممد بن عبد املل
  .بن عبدامللك بن أيب الشوارب

حممد بن عبيد بن حساب، حممد بن أيب عتاب االعني، حممد بن عثمان العثماين، حممد بن عزيز االيلي، 
حممد بن العالء أبو كريب، حممد ابن عوف الطائي، حممد بن فرقد اجلزري، حممد بن ماهان املصيصي، 

ن جماهد، حممد بن مصفى احلمصي، حممد بن مهدي االيلي، حممد بن وزير حممد بن املثىن الزمن، حممد ب
  الواسطي، حممد بن حيىي العدين، حممود بن غيالن، مزاحم بن سعيد املروزي، املسيب بن واضح، مطلب

)١٤/١٠٤(  

  

  ابن شعبة املصري، معلى بن مهدي املوصلي، املغرية بن معمر، منجاب بن
  .دالرمحن القالء، موسى بن السندي، موسى ابن حيان، ميمون بن أصبغاحلارث التميمي، موسى بن عب

  .نافع بن خالد الطاحي، نصر بن عاصم، نصر بن علي اجلهضمي



هارون بن إسحاق، هارون بن عبد اهللا احلمال، هدبة بن خالد القيسي، هدية بن عبد الوهاب، هرمي بن 
لك أبو تقي، هشام بن عمار، هناد بن السري، مسعر الترمذي، هشام بن خالد االزرق، هشام بن عبدامل

  .اهليثم بن أيوب الطالقاين
  .الوليد بن شجاع أبو مهام، الوليد بن عتبة الدمشقي، الوليد بن عبد امللك بن مسرح، وهب بن بقية
أبو سلمة حيىي بن خلف، حيىي بن أيوب املقابري، حيىي بن عمار املصيصي، يزيد بن خالد بن موهب، 

إبراهيم الدورقي، يعقوب ابن محيد بن كاسب، يوسف بن الفرح الكشي، يونس بن حبيب يعقوب بن 
  .بن حممد بن يوسف) ١(هو عبد اهللا : االصبهاين، أبو بكر بن أيب النضر، الفريايب

أخربكم الفتح بن عبد اهللا بن حممد الكاتب ببغداد، : قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق اهلمذاين
: ي حممد بن عمر االرموي، وأبو غالب حممد بن علي، وحممد بن أمحد الطرائفي، قالواأخربنا القاض

  أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن املسلمة، حدثنا عبيد اهللا بن عبدالرمحن الزهري
__________  

" تبصري " ابن ناصر، و " توضيح " الذهيب، و " مشتبه " والتصويب من " عبيد اهللا " يف االصل ) ١(
  .ابن حجر

(*)  

)١٤/١٠٥(  

  

  سنة مثانني وثالث مئة، حدثنا جعفر بن حممد سنة مثان وتسعني ومئتني،
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن أنس، عن أيب موسى

  ).١" (مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل االترجة : " وسلم قال
  .ومسلم، عن هدبة بتمامهأخرجه البخاري 

كان كبري : جعفر الصادق: فصل ويف العلماء مجاعة امسهم جعفر بن حممد، وقد مر مجاعة منهم، وأجلهم
  .الشأن

  .كويف صدوق، خرج له الترمذي، من طبقة أيب كريب: وجعفر بن حممد بن عمران الثعليب
  .وجعفر بن حممد بن فضيل الرسعين، شيخ ثقة، من مشيخة الترمذي

  .وجعفر بن حممد بن اهلذيل الكويف القناد، من شيوخ النسائي
  .نزيل حران، يروي عن أيب نعيم وطبقته: وجعفر بن حممد الباهلي

__________  
باب فضل القرآن على سائر :  يف فضائل القران٥٨ ٥٩ / ٩: قطعة من حديث أخرجه البخاري) ١(



 / ١٣باب ذكر الطعام، و :  يف االطعمة٤٨١باب إمث من راءى بقراءة القرآن، و : ٨٦الكالم، و 
باب فضيلة : يف صالة املسافرين) ٧٩٧(باب قراءة الفاجر واملنافق، وأخرجه مسلم :  يف التوحيد٤٤٧

طعمها طيب : مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل االترجة: " حافظ القرآن، ولفظ احلديث بتمامه
طعمها طيب وال ريح هلا، ومثل الفاجر : رآن كمثل التمرةورحيها طيب، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ الق

رحيها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل : الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة
  ".طعمها مر وال ريح هلا : احلنظلة

 ذم "، والفريايب يف ١٢٤ ١٢٥ / ٨: والنسائي) ٢٨٦٥(والترمذي ) ٤٨٢٩(وأخرجه أيضا أبو داود 
  ".النفاق 

  .٥٤ص 
(*)  

)١٤/١٠٦(  

  

وجعفر بن حممد الواسطي الوراق، يروي عن يعلى بن عبيد، وعدة، ثقة جمود، أخذ عنه إمساعيل 
  .الصفار، واحملاملي

  .يروي عن سعيد بن عامر الضبعي، ثقة: وجعفر بن حممد بن ربال
  .يروي عن عبيد اهللا بن موسى، وعدة: وجعفر بن حممد القومسي

يروي عن حممد بن عيسى بن الطباع، ثقة كبري، نزل مرابطا بأذنة، حدث عنه :  بن حممد بن نوحوجعفر
  .الربدجيي، واالصم

ابن أيب حامت، وإمساعيل : حدث عن أيب نعيم، وقبصة، حدث عنه: وجعفر بن حممد السامري البزاز
  .الصفار، صدوق

ن، واجلارود بن يزيد، قدمي املوت، حمله مسع حفص بن عبدالرمح: وجعفر بن حممد بن عروة النيسابوري
  .الصدوق

  .ببغداد، عن سعيد بن منصور، وطبقته: وجعفر بن حممد بن القعقاع
عن عاصم بن علي وأقرانه، روى عنه ولده أبو احلسني أمحد بن : وجعفر بن حممد بن عبيد اهللا بن املنادي

  .جعفر بن املنادي، وغريه
  .مسع أبا نعيم، وعفان: الصائغ، العبد الصاحلوجعفر بن حممد بن شاكر البغدادي 
  ).١(ثقة متقن شهري، عواليه يف الغيالنيات 

__________  



أحد عشر جزءا، ختريج الدارقطين، من حديث أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم : والغيالنيات) ١(
  .ني وثالث مئةالبغدادي الشافعي البزار، االمام احلجة، املفيد، واملتوىف سنة أربع ومخس

وهو القدر املسموع اليب طالب حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيالن البزار املتوىف سنة أربعني وأربع مئة 
  .من أيب بكر املذكور

  .وهي من أعلى احلديث وأحسنه
  .٩٢ ٩٣ص " الرسالة املستطرفة " ، و ٣٠١ / ٢" عرب الذهيب : " انظر
(*)  

)١٤/١٠٧(  

  

حدث عن إبراهيم بن موسى الفراء وطبقته، ثقة : سن، أبوحيىي الزعفراين، الرازيوجعفر بن حممد بن احل
  .مفسر، تويف سنة تسع وسبعني ومئتني

  .عن عبد اهللا بن جعفر وثق: وجعفر بن حممد بن احلجاج الرقي القطان
  .وجعفر بن حممد بن محاد، أبو الفضل الرملي القالنسي، عن عفان وآدم

  .لقيه الطرباين وخيثمة
  .صدوق عابد، كبري القدر

حافظ نبيل، يكىن أبا الفضل، عن عفان، وعارم، : وجعفر بن حممد بن أيب عثمان الطيالسي البغدادي
  .وطبقتهما، روى عنه أبو بكر الشافعي

  .يروي عن خالد بن خداش، وطبقته: وجعفر بن حممد اخلندقي اخلباز
وطبقته، حدث عنه جعفر اخللدي، عن سليمان بن حرب : وجعفر بن حممد بن حرب العباداين

  .والطرباين
عن عفان، وسعدويه، روى عنه أبو بكر الشافعي، والطسيت، ليس : وجعفر بن حممد بن كزال السمسار

  .مبتقن، يكتب حديثه
  .مسع النفيلي، واحلكم بن موسى: وجعفر بن حممد بن بكر البالسي

  .وجعفر بن حممد بن هاشم املؤدب، عن عفان، حلقه الطسيت
  .عن سهل بن عثمان، وابن محيد: وجعفر بن حممد البلخي املؤدب الوراق

)١٤/١٠٨(  

  



  .يروي عن حيىي بن بكري، وغريه: وجعفر بن حممد املصري بن احلمار
  .بغدادي، من مشيخة عبد الصمد الطسيت: وجعفر بن حممد بن عرفة املعدل

  .أصبهاين، عن لوين: وجعفر بن حممد بن شريك
  .يخ، والعسالأبو الش: وعنه

  .الطرباين، وغريه: عن خلف البزار، وعنه: وجعفر بن حممد بن عمران بن بريق املخرمي
  .عن أيب الوليد الطيالسي: وجعفر بن حممد بن ميان املؤدب

  ).١(وعنه الشافعي 
  .صاحب أيب ثور، روى عنه عثمان بن السماك: وجعفر بن حممد اخلياط

  .ن شيوخ الطرباين، ال أعرفهبغدادي، م: وجعفر بن حممد بن ماجد
  .أخو الوزير الشهري: وجعفر بن حممد بن الفرات الكاتب

  .بغدادي، عن وهب بن بقية: وجعفر بن حممد بن االزهر
  .االمساعيلي: وعنه

  .عن علي بن حبر القطان، وسهل بن عثمان: وجعفر بن حممد بن يزدين، أبو الفضل السوسي
  .صدوقاحلسن بن رشيق، واملصريون، : وعنه

__________  
  .يعين أبا بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم البغدادي الشافعي البزار) ١(

(*)  

)١٤/١٠٩(  

  

  بصري، عن مسلم بن إبراهيم،: وجعفر بن حممد بن الليث الزيادي
  .وطبقته، تأخر حىت لقيه ابن عدي وأقرانه

، وأبو علي )١(الشافعي : يد، وعنهبغدادي ثقة، مسع سويد بن سع: وجعفر بن حممد بن عيسى القبوري
  .بن الصواف

  .وجعفر بن حممد بن علي، أبو الفضل احلمريي الزاهد، قاضي نسف
  .روى عن إسحاق بن راهويه وطائفة

  .ليس مبشهور
حدث عن حممد بن معمر القيسي وطبقته، : وجعفر بن حممد بن عتيب، أبو القاسم البغدادي السكري

  .روى عنه ابن املظفر



  .عن ابن عرفة، والزعفراين: بن حممد بن يعقوب االصبهاين، التاجر االعوروجعفر 
  .مسع حممود بن خداش: وجعفر بن حممد بن سعيد البغدادي

  .صدوق
عن جبارة بن املغلس، وطائفة، حدث عنه ابن عدي، وعلي بن : وجعفر بن حممد بن العباس الكرخي

  .عمر احلريب، وابن شاهني
  .مصري، مسع حرملة وغريه: ريرةوجعفر بن حممد بن أيب ه

أبو الفضل الزهري، وابن : عن حممود بن خداش، حدث عنه: وجعفر بن حممد بن بشار بن أيب العجوز
  .شاهني

  .عن الزعفراين، وعلي ابن حرب: وجعفر بن حممد بن يعقوب الصنديل الزاهد
__________  

  .هو الشافعي البزار) ١(
  .انظر التعليق السابق

(*)  

)١٤/١١٠(  

  

  .حوثرة املنقري: وجعفر بن حممد بن املغلس البغدادي، عن
  .وخلق سوى هؤالء من املتأخرين ذا االسم

  ولكن جعفر بن حممد
جعفر بن حممد بن حسني بن طغان، أبو الفضل : اخلراساين الذي هو الفريايب يشتبه ؤالء الثالثة

  .حيىي بن حيىي، وابن راهويه، والناسثقة حافظ ثبت، مسع من ) ١(النيسابوري، املعروف بالترك 
  .ابن الشرقي، وأبو الفضل حممد بن إبراهيم، مات سنة مخس وتسعني ومئتني: وعنه

  .رحل وكتب عن قتيبة، وعمرو بن زرارة، وأقراما): ٢(وجعفر بن حممد بن سوار النيسابوري احلافظ 
  .كبري القدر

 روى عنه حممد بن حيىي االزدي املذكور، فإما فيجوز أن كل واحد من هذين الرجلني يكون هو الذي
  .وجعفر بن حممد الفريايب طبقة واحدة

جعفرك املفيد، : ، ويقال له)٣(جعفر بن حممد بن موسى احلافظ، أبو حممد، النيسابوري االعرج : ولنا
بو هو أصغر من الثالثة، يروي عن احلسن بن عرفة، وحممد بن حيىي الذهلي، مات حبلب، روى عنه أ

  .بكر بن املقرئ



  
   بن سيد محدويهاالمام العارف، شيخ العباد، أبو بكر، حممد بن أمحد*  ابن سيد محدويه - ٥٥

__________  
  .من هذا اجلزء) ٤٦(سبقت ترمجته يف الصفحة ) ١(
  .تويف يف ذي القعدة سنة مثان ومثانني ومئتني:  وقال١٩١ / ٧" تارخيه " وثقه اخلطيب البغدادي يف ) ٢(
  .من هذا اجلزء) ٢٦٥(ستأيت ترمجته يف الصفحة ) ٣(
  .ب / ٣٤٥ / ١٤: تاريخ ابن عساكر* 
(*)  

)١٤/١١١(  

  

  موىل بين متيم الصويف الدمشقي، صاحب: اهلامشي موالهم وقيل
  .االحوال والكشف

  .صحب قامسا اجلوعي، وحدث عنه، وعن شعيب بن عمرو، ومؤمل ابن يهاب
:  وأبو زرعة أخوه، وأبو أمحد بن الناصح، وأبو هاشم املؤدب، وآخرونأبو بكر بن أيب دجانة،: وعنه

  .والزاهد أبو صاحل البابشرقي، وكان يلقب باملعلم
  .أقام مخسني سنة ما استند، وال مد رجله هيبة هللا تعاىل: قال ابن الناصح

  .وصلى عليه، ومل يبتل الرداء) ١(إنه بسط رداءه على املاء عند احلد عشرية : ويقال
  .رواها عبدالرمحن بن أيب نصر، عن عمر بن الربي، فاهللا أعلم

  .كانت تطوى له االرض: وقيل
  .استوىف ابن عساكر أخباره

  .تويف سنة إحدى وثالث مئة، رمحة اهللا عليه، وكان من أبناء الثمانني
  

  العالمة االديب البليغ االخباري، صاحب الكتب، أبو احلسن، علي *  ابن بسام- ٥٦
__________  

  .واملقصود باملاء هنا ر بردى فإنه مير ذا املكان الذي هو بداية غوطة دمشق الشرقية) ١(
: ، تاريخ بغداد٢١٤: ، فهرست ابن الندمي١٥٤: ، معجم الشعراء٥٠٤ ٥٠٩ / ٢: مروج الذهب* 

ت ، فوا٣٦٣ / ٣: ، وفيات االعيان١٣٩ ١٥٢ / ١٤: أ، معجم االدباء / ٨٠: ، االنساب٦٣ / ١٢
، النجوم ١٢٥ ١٢٦ / ١١: ، البداية والنهاية٢٣٨ ٢٣٩ / ٢: ، مرآة اجلنان٩٢ / ٣: الوفيات



  .١٩١ / ١، مفتاح السعادة ١٨٩ ١٩٠ / ٣: الزاهرة
(*)  

)١٤/١١٢(  

  

  .ابن حممد بن نصر بن منصور بن بسام البغدادي الشاعر
  .يروي يف تصانيفه عن الزبري بن بكار، وعمر بن شبة، وطبقتهما

  .الصويل، وأبو سهل القطان، وزجني الكاتب: وعنه
  .وله هجاء خبيث يف أبيه، ويف اخللفاء والوزراء

بل على حر دريره * وختلى يف البحريه قاعدا يضرب بالط * ترك الناس حبرية : وهو القائل يف املعتضد
  .تويف سنة اثنتني وثالث مئة) ١(

  
مام احملدث الثقة الرحال، أبو علي االنصاري ابن مبارك بن اهليثم، اال *  احلسني بن إدريس- ٥٧

  .اهلروي، كان صاحب حديث وفهم
سعيد بن منصور، وخالد بن هياج، وداود بن رشيد، وهشام بن عمار، وسويد بن سعيد، : حدث عن

  .وحممد بن عبد اهللا بن عمار، وعثمان ابن أيب شيبة، وطبقتهم
  ، وأبو حامت بنبشر بن حممد املزين، ومنصور بن العباس: حدث عنه

__________  
  .١٤٣ ١٤٤ / ١٤" معجم االدباء " البيتان مع خرب طريف يف ) ١(
: ب، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي / ٥٨٩: ، االنساب٤٧ / ٣: اجلرح والتعديل* 

 ٥٣١ / ١: ، ميزان االعتدال١١٩ / ٢: ، العرب٦٩٥ ٦٩٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٠الورقة 
، ١٨٤ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٧٢ ٢٧٣ / ٢: ، لسان امليزان٣٤٠ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٥٣٠

  .٢٨٨ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٢٣٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٢: طبقات احلفاظ
(*)  

)١٤/١١٣(  

  

  .حبان، وأبو بكر النقاش املفسر، وحممد بن عبد اهللا بن مخريويه، واهلرويون
  .وله تاريخ كبري وتصانيف



  .وثقة الدراقطين
  .ال بأس به: وقال أبو الوليد الباجي

يعرف بابن خرم، كتب إيل جبزء من حديثه، عن خالد بن هياج بن ): ١(قال عبدالرمحن بن أيب حامت 
بل من خالد، فإنه ذو مناكري عن أبيه، : بسطام، فيه بواطيل، فال أدري البالء منه، أو من خالد ؟ قلت

  .وأما احلسني فثقة حافظ
  .أرخ موته أبو النضر الفامي، يف سنة إحدى وثالث مئة، ولعله جاوز التسعني

  
  .االمام احملدث الثقة احلافظ، أبو عبد اهللا، حممد بن عبدالرمحن اهلروي*  السامي - ٥٨

مسع أمحد بن يونس الريبوعي وطبقته بالكوفة، وإمساعيل بن أيب أويس وغريه باملدينة، وأمحد بن حنبل 
  بغداد، وإبراهيم بن حممدوطبقته ب

__________  
  .٤٧ / ٣" اجلرح والتعديل " يف ) ١(
 ٦٩٨ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢١الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي* 

 / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٤: ، طبقات احلفاظ٢٢٦ / ٣: ، الوايف بالوفيات١٢٠ / ٢: ، العرب٦٩٧
٢٣٥.  

(*)  

)١٤/١١٤(  

  

  .شافعي مبكة، وحممد بن معاوية النيسابوري، وحممد بن مقاتل املروزيال
  .ومجع وصنف

والعباس بن الفضل النضروي، وبشر بن حممد املزين، " صحيحه " أبو حامت بن حبان يف : حدث عنه
  .وسائر علماء هراة

ثالث مئة، تويف يف صفر سنة اثنتني و: مات يف ذي القعدة سنة إحدى وثالث مئة على االصح، وقيل
  .وقد قارب املئة

  .وفيها تويف إبراهيم بن شريك االسدي
  .وإبراهيم بن حممد بن متويه

  .وأبو قصي إمساعيل بن حممد العذري
  .ومحزة بن حممد بن عيسى الكاتب



  .وعبد اهللا بن الصقر السكري
  

سحاق الرازي  بن خالد بن سويد، االمام احلافظ اود، أبو إإبراهيم بن يوسف*  اهلسنجاين - ٥٩
  ).١(اهلسنجاين 

__________  
ب، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد  / ٢٨٦ / ٢: ب، تاريخ ابن عساكر / ٥٩٠: االنساب* 

 / ٦: ، الوايف بالوفيات١١٨ / ٢: ، العرب٦٩٢ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٠الورقة : اهلادي
، ذيب ٧٠: الرسالة املستطرفة، ٢٣٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٠ ٣٠١: ، طبقات احلفاظ١٧٢

  .٣١١ / ٢: ابن عساكر
بكسر اهلاء والسني املهملة، وسكون النون، وفتح اجليم، وبعد االلف نون ثانية هذه النسبة إىل قرية ) ١(

  .هسنجان: هسنكان، فعربت فقيل: من قرى الري يقال هلا
  .٣٨٨ / ٣" اللباب " انظر 
(*)  

)١٤/١١٥(  

  

  عبد االعلى بن محاد النرسي، وهشام بنمسع طالوت بن عباد، و
  .عمار، و عبد الواحد بن غياث، وحممد بن عبيد بن حساب، وأمحد بن أيب احلواري، وطبقتهم

أبو جعفر حممد بن عمرو العقيلي، وأبو عمرو بن مطر، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو احلسني : حدث عنه
عدي، وأبو علي احلسني بن علي، احلفاظ، وأمحد بن حممد بن عبد اهللا والدمتام الرازي، وعبد اهللا بن 

  .علي الديلمي، والعباس بن احلسني الصفار خامتة أصحابه، وآخرون
  .حدثنا إبراهيم بن يوسف الثقة املأمون: قال أبو علي احلافظ

للهسنجاين مسند يزيد على مئة جزء، رواه عنه ميسرة بن علي ": إرشاده " وقال أبو يعلى اخلليلي يف 
  .لقزويينا

  .مات يف سنة إحدى وثالث مئة: وقال أبو الشيخ
أخربنا عبد العزيز بن أمحد سنة ثالث وعشرين وست مئة، : قرأت على عيسى بن عبد املنعم املؤدب

أخربنا حيىي بن ثابت بن بندار، أخربنا أيب، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم 
حدثنا حممد بن عبيد بن : حلسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن يوسف، وأبو يعلى، قالوااالمام، أخربنا ا

قال رسول اهللا صلى اهللا : حساب، حدثنا أبو عوانة، عن أيب حصني، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال



  ".من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار : " عليه وسلم
  .فوافقناهعن حممد بن عبيد، ) ١(رواه مسلم 

__________  
  ).٣(برقم ) ١(

  .وهو حديث متواتر، رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر من سبعني صحابيا
  .٤ ٣٤ص : لعلي القاري" االسرار املرفوعة يف االخبار املوضوعة " و " اجلامع الصغري " انظر 
(*)  

)١٤/١١٦(  

  

  " الزهد "وقد روى اهلسنجاين عن أمحد بن أيب احلواري كتاب 
  .وروى عن أيب مصعب، وأيب بكر بن أيب شيبة، ومجع فأوعى

  
 بن مهران النيسابوري، االمام احلافظ الرحال الثقة، أبو بكر، حممد بن إمساعيل*  االمساعيلي - ٦٠

  .املعروف باالمساعيلي
  ).١(وهذا أقدم من شيخ الشافعية جبرجان أيب بكر االمساعيلي 

سحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، وحرملة ابن حيىي، وعيسى بن زغبة، إ: من) ٢(مسع هذا الكبري 
وحممد بن بكار، وأيب محة حممد بن يوسف الزبيدي، وحممد بن رمح، وأيب نعيم احلليب، ودحيم، وأيب 

  .كريب، وطبقتهم، ومجع وصنف
 علي الرازي، رفيقه إبراهيم بن أيب طالب، وأبو العباس السراج، وابن الشرقي، وأمحد بن: حدث عنه

  .وحممد بن االخرم، ودعلج السجزي، وإمساعيل بن جنيد، وعلي بن محشاذ، وولده أمحد بن حممد
  كثرة، ورحلة،: هو أحد أركان احلديث بنيسابور: قال احلاكم

__________  
، تذكرة ١ / ١١٨الورقة : ب، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي / ٣٦: االنساب* 

، ٢٢٥ / ٢: ، مرآة اجلنان٤٨٥ / ٣: ، ميزان االعتدال١٠٣ / ٢: ، العرب٦٨٢ ٦٨٣/  ٢: احلفاظ
  .٢٢١ / ٢: ، شذرات الذهب٢٩٦ ٢٩٧: ، طبقات احلفاظ٨١ ٨٢ / ٥: لسان امليزان

هو احلافظ أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل، أبو بكر االمساعيلي، الفقيه الشافعي اجلرجاين املتوىف سنة ) ١(
٣٧٦.  

كان االمساعيلي واحد عصره، وشيخ احملدثني والفقهاء، وأجلهم يف الرياسة واملروءة : " مقال احلاك



  ".والسخاء 
  .وسترد ترمجته

  .٦٩ ٧٧للسهمي ص " تاريخ جرجان " ، ٩٤٧ ٩٥١ / ٣" تذكرة احلفاظ " وهو مترجم يف 
  .٣٧١يعين صاحب الترمجة، النه أقدم من احلافظ أيب بكر املتوىف سنة ) ٢(

(*)  

)١٤/١١٧(  

  

  .واشتهارا
  .والشاميني، ثقة مأمون) ١(وهو جمود عن املصريني 

  .مل جيود لنا حديث مالك كاالمساعيلي: قال إبراهيم بن أيب طالب
مرض أيب يف صفر، سنة تسع ومثانني ومئتني، : مسعت ابنه أبا احلسن أمحد بن حممد يقول: وقال احلاكم

  .سنة مخس وتسعني ومئتنيفبقي يف مرضه إىل أن تويف يف ذي احلجة، 
  .، بقي فيها حىت مات، رمحه اهللا)٢(كان به اللقوة : وقيل
  .أبو العباس بن محدان، نزيل خوارزم: من الرواة عنه: قلت

  .وقد مجع حديث الزهري وجوده، وحديث مالك ومجاعة
  .عنه حديثا عاليا من جزء ابن جنيد) ٣" (التذكرة " وقد سقت يف 

  
  .، الكويف البزاز، شيخ معمر، حمله السترابن السكن* باط  إبراهيم بن أس- ٦١

  .مسع من عاصم بن علي، وبشر بن الوليد، ومجاعة
  .ابن قانع، وأبو بكر اجلعايب، وأبو حفص الزيات، وآخرون: روى عنه

  .تويف سنة إحدى: تويف سنة اثنتني وثالث مئة، وقيل
__________  

  .البصريني": تذكرة احلفاظ " كذا االصل، ويف ) ١(
  ".داء يكون يف الوجه، يعوج منه الشدق : اللقوة": " اللسان " يف ) ٢(
)٦٨٣ / ٢) ٣.  
  .٤٤ ٤٥ / ٦: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٤/١١٨(  



  

   * محاد بن مدرك- ٦٢
احملدث الكبري، أبو الفضل الفارسي الفسنجاين، عمر دهرا، وحدث بشرياز عن عمرو بن مرزوق، وأيب 

  .ةعمر احلوضي، وطائف
  ).١(حممد بن بدر االمري، والزاهد حممد بن خفيف : روى عنه

  .تويف يف مجادى اآلخرة، سنة إحدى وثالث مئة
  

ابن إبراهيم، االمام احملدث املأمون، القدوة العابد، أبو احلسن النيسابوري  * *  مسدد بن قطن- ٦٣
  .املزكي

وهو حدث، فتورع عن الرواية عنه، ومسع من مسع من حيىي بن حيىي النيسابوري، ومل يرو عنه لكونه مسع 
جده المه بشر بن احلكم، وإسحاق ابن راهويه، وداود بن رشيد، والصلت بن مسعود اجلحدري، وأيب 

  .مصعب الزهري، وطبقتهم
أبو حامد بن الشرقي، وحممد بن صاحل بن هانئ، وعبد اهللا بن سعد، ودعلج السجزي، : حدث عنه

  .د حسان بن حممد الفقيه، وآخرونوعلي بن عيسى، وأبو الولي
  .وحدث عنه من أقرانه أبو العباس السراج

  كان مزكي عصره املقدم يف الزهد، والورع، والتمكن: قال احلاكم
__________  

  .٤٣٢ / ٢: ، اللباب٢٦٦ / ٤: أ، معجم البلدان / ٤٢٨: االنساب* 
  .هو أبو عبد اهللا، حممد بن خفيف بن إسفكشاد الشريازي) ١(
حاال، وعلما، وخلقا، : كان أوحد املشايخ يف وقته:  وقال فيه٤٦٢ص " طبقاته " مجه السلمي يف تر

  ".مات سنة إحدى وسبعني وثالث مئة 
  .٣٨٥ ٣٨٩ / ١٠" حلية االولياء : " وانظر ترمجته يف

  .٢٣٦ ٢٣٧ / ٢: ، شذرات الذهب١٨١ / ٣: النجوم الزاهرة* * 
(*)  

)١٤/١١٩(  

  

   الرواية عن حيىي بن حيىي لصغر سنة، تويف سنة إحدىيف العقل، تورع من
  .وثالث مئة



  .نيف على التسعني: قلت
  .وكان أبوه صاحب حديث

  
  .ابن الفضل، االمام احملدث، أبو إسحاق االسدي الكويف، نزيل بغداد *  إبراهيم بن شريك- ٦٤

يبة، وعقبة بن مكرم، أمحد بن يونس الريبوعي، ومنجاب بن احلارث، وأيب بكر بن أيب ش: حدث عن
  .وعثمان بن أيب شيبة، وعدة

خملد بن جعفر الباقرحي، وأبو هاشم احلسني بن حممد احلداد، وأبو حفص بن الزيات، وأبو : حدث عنه
  .احلسن بن لؤلؤ الوراق، وعبيد اهللا بن عبدالرمحن الزهري، وآخرون

  . أحد أوثق من إبراهيم بن شريكما دخل عليكم: مسعت أبا العباس بن عقدة يقول: قال ابن الزيات
  .ثقة: وقال الدارقطين

  .مات ببغداد سنة إحدى وثالث مئة، ومحل إىل الكوفة: قلت
  .مات يف سنة وثالث مئة، وكان يف عشر املئة: وقيل

__________  
: ، شذرات الذهب١٢٢ / ٢: ، العرب٩١ / ٨: ، الكامل يف التاريخ١٠٢ ١٠٣ / ٦: تاريخ بغداد* 
٢٣٨ / ٢.  
)(*  

)١٤/١٢٠(  

  

  . بن حممد بن مصعب النخعي البغدادياحملدث العامل، أبو علي، احلسني بن علي*  النخعي - ٦٥
  مسع سليمان بن بنت شرحبيل، وداود بن رشيد، وعبد اهللا بن خبيق،

  .وسويد بن سعيد، وطائفة
كان شيخا : ، وقالالطسيت، وأبو بكر بن خالد، والطرباين، وأبو الشيخ، وأبو بكر االمساعيلي: وعنه

  .كبريا، قد غلب عليه البلغم
حدثنا مروان بن : مث روى عنه حديثا، تابعه عليه أبو اجلهم املشغرائي، عن العباس بن الوليد اخلالل

بالسخاء، : فضلت على الناس بأربع: " حممد، حدثنا سعيد بن بشري، عن قتادة، عن أنس مرفوعا
  ).١" (والشجاعة، وكثرة اجلماع، وشدة البطش 

__________  
  .٣٠٣ / ٢: ، لسان امليزان٥٤٣ / ١: ، ميزان االعتدال٦٩ ٧٠ / ٨: تاريخ بغداد* 



  .١٢٨ ١٣٠ / ٢" امليزان " هذا خرب منكر، آفته سعيد بن بشري، فقد ضعفه غري واحد كما يف ) ١(
معجمه االوسط "   من طريق الطرباين يف٩٣ / ٤" امليزان " وأورده املؤلف يف ترمجة مروان بن حممد يف 

هذا خرب : وقال..عن حممد بن هارون بن حممد بن بكار، عن العباس بن الوليد، عن مروان بن حممد" 
  .منكر

  .حديث ال يصح": فيض القدير " وقال ابن اجلوزي فيما نقله عنه املناوي يف 
(*)  

)١٤/١٢١(  

  

 بن روح الربدجيي الربذعي، نزيل اروناالمام احلافظ احلجة، أبو بكر، أمحد بن ه) * ١( الربدجيي - ٦٦
  .بغداد

  .ولد بعد الثالثني ومئتني، أو قبلها
أيب سعيد االشج، ونصر بن علي اجلهضمي، والفضل الرخامي، وعلي بن إشكاب، وهارون : حدث عن

  بن إسحاق، وحبر بن نصر اخلوالين،
ريويت، وحممد بن عبدامللك والربيع بن سليمان، وسليمان بن سيف احلراين، والعباس بن الوليد الب

الدقيقي، وحممد بن عوف الطائي، ويزيد ابن عبد الصمد، وطبقتهم، بالشام، واحلرمني، والعجم، 
  .ومصر، والعراق، واجلزيرة

  .ومجع وصنف، وبرع يف علم االثر
أبو علي بن الصواف، وأبو بكر الشافعي، وأبو أمحد العسال، وأبو أمحد بن عدي، وأبو : حدث عنه

  .اسم الطرباين، وعلي بن لؤلؤ الوراق، وآخرونالق
قدم على حممد بن حيىي الذهلي، فاستفاد وأفاد، وكتب عنه مشاخينا يف : فقال" تارخيه " ذكره احلاكم يف 

  ذلك الوقت، وقد قرأت خبط أيب عمرو
__________  

اريخ ابن ب، ت / ٧٢: ، االنساب١٩٤ ١٩٥ / ٥: ، تاريخ بغداد١١٣ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 
: ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٣٧٨ / ١: ب، معجم البلدان / ١٣٣ / ٢: عساكر
، ٢٢٣ / ٨: ، الوايف بالوفيات١١٨ / ٢: ، العرب٧٤٦ ٧٤٧ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٨الورقة 

  .١٠٧ / ٢: ، ذيب ابن عساكر٢٣٤ / ٢: ، شذرات الذهب١٨٤ / ٣: النجوم الزاهرة
  .ضبطت يف االصل بكسر الباء املوحدة، وضبطها السمعاين بفتحها) ١(

: بسكون الراء وكسر الدال: أما ياقوت فلم يشر إىل ضبط الباء، وانتقل مباشرة إىل احلرف التايل فقال



  .مدينة بأقصى أذربيجان، بينها وبني برذعة أربعة عشر فرسخا
(*)  

)١٤/١٢٢(  

  

لربدجيي يف مسجد الذهلي، سنة مخس ومخسني ومئتني، وقد مسع منه املستملي مساعة من أمحد بن هارون ا
ال أعرف إماما من أئمة عصره يف : إىل أن قال..شيخنا أبو علي احلافظ مبكة، وأظنه جاور ا حىت مات

  .اآلفاق إال وله عليه انتخاب يستفاد
  .، جبلثقة، مأمون: سألت الدارقطين عن أيب بكر الربدجيي، فقال: قال محزة السهمي

  .فهما، حافظا] فاضال [ كان ثقة ): ١(وقال اخلطيب 
  .مات سنة إحدى وثالث مئة ببغداد: قال أبو الشيخ االصبهاين

  .مات يف شهر رمضان، سنة إحدى: وقال أمحد بن كامل
أخربنا عمر بن حممد املعلم، أخربنا : كتب إلينا عبدالرمحن بن حممد الفقيه، ومسلم بن حممد الكاتب، قاال

هبة اهللا بن احلصني، أخربنا حممد بن حممد، أخربنا حممد بن عبد اهللا الشافعي، حدثنا أمحد بن هارون 
الربدجيي، حدثنا يزيد بن جهور، حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا الشافعي، أخربنا مسلم بن خالد، عن 

" راج بالضمان قضى أن اخل: " هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
)٢.(  

  .هذا حديث حسن غريب
__________  

  . وما بني حاصرتني منه١٩٥ / ٥" تارخيه " يف ) ١(
  .سئ احلفظ لكنه متابع: إسناده حسن يف الشواهد، ومسلم بن خالد) ٢(

 ١٥ / ٢: واحلاكم) ١١٢٦(وصححه ابن حبان ) ٣٥١٠(وسنن أيب داود " مسند الشافعي " وهو يف 
  .هيب ووافقه الذ١٤

 من ٢٥٤ ٢٥٥ / ٧: والنسائي) ١٢٨٥(والترمذي ) ٣٥٠٩(و ) ٣٥٠٨(وأخرجه أبو داود أيضا 
  .طرق عن ابن أيب ذئب، عن خملد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة

  .، ووافقه الذهيب١٥ / ٢: واحلاكم) ١١٢٥(، وهذا إسناد صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان 
  .ن علي املقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةمن طريق عمر ب) ١٢٨٦(وأخرجه الترمذي 

  .هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة: وقال
(*) =  



)١٤/١٢٣(  

  

أخربكم جعفر بن علي، أخربنا السلفي، أخربنا أبو الفتح عمر بن حممد بن : قرأت على احلسن بن علي
  علكويه، أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن

ن إمالء، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا أمحد بن هارون الربدجيي، حدثنا أبو زرعة الرازي، عبدالرمح
حدثنا عبدالرمحن بن عبدامللك بن شيبة، أخربين أبو قتادة البدري، حدثين ابن أخي الزهري، عن عمه، 

: ه وسلم فقالأن رجال أيت النيب صلى اهللا علي: عن عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري، عن علي بن أيب طالب
  ).١" (أنفع الناس للناس : " من أحب الناس إىل اهللا ؟ قال

__________  
اخلراج : الدخل واملنفعة، ومعىن قوله" معىن اخلراج : " قال اخلطايب: وتفسري اخلراج بالضمان= 

املبيع إذا كان مما له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن االصل ميلك اخلراج : بالضمان
  .بضمان االصل

فإذا ابتاع الرجل أرضا فأشغلها، أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدا فاستخدمه، مث وجد به عيبا، 
فله أن يرد الرقبة وال شئ عليه فيما انتفع به، الا لو تلفت ما بني مدة العقد والفسخ لكانت من 

  .ضمان املشتري، فوجب أن يكون اخلراج من حقه
  . ملعرفة أقوال العلماء يف هذه املسألة٧٧٧ / ٣: من سنن أيب داود) ٢(ية رقم وانظر احلاش

أبو قتادة البدري مل نظفر له بترمجة، وابن أخي الزهري وامسه حممد بن عبد اهللا ابن مسلم صدوق له ) ١(
  .أوهام، وباقي رجاله ثقات

، وأبو ٨٠ص " اء احلوائج قض" وله شاهد يتقوى به من حديث ابن عمر أخرجه ابن أيب الدنيا يف 
 من طرق عن ١ / ١٤٤ / ١١، وابن عساكر ٢ / ١٤٧ / ١" الفوائد املنتخبة " إسحاق املزكي يف 

بكر بن خنيس، عن عبد اهللا ابن دينار، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عند ابن أيب الدنيا، 
أحب الناس :  من أحب الناس إىل اهللا ؟ قاليا رسول اهللا: قيل: عن عبد اهللا بن عمر قال: وقال اآلخران

إىل اهللا تعاىل أنفعهم للناس، وأحب االعمال إىل اهللا عزوجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه 
كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، والن امشي مع أخ يف حاجة أحب إيل من أن أعتكف يف 

من كف غضبه ستر اهللا عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن هذا املسجد يعين مسجد املدينة شهرا، و
  مييضه أمضاه مال اهللا قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه

يف حاجة حىت تتهيأ له أثبت اهللا قدمه يوم تزول االقدام، وإن سوء اخللق يفسد العمل كما يفسد اخلل 
  ".العسل 

  .وهذا سند حسن



  .٢٠٠ ٢٠١ص " املقاصد احلسنة " وانظر 
(*)  

)١٤/١٢٤(  

  

 االمام احلافظ الثبت، شيخ االسالم، ناقد احلديث، أبو عبد الرمحن، أمحد بن شعيب*  النسائي - ٦٧
  .بن علي بن سنان بن حبر اخلراساين النسائي، صاحب السنن

، ولد بنسا يف سنة مخس عشرة ومئتني، وطلب العلم يف صغره، فارحتل إىل قتيبة يف سنة ثالثني ومئتني
  .سنة، فأكثر عنه) ١(فأقام عنده ببغالن 

إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، وحممد بن النضر بن مساور، وسويد بن نصر، وعيسى : ومسع من
بن محاد زغبة، وأمحد بن عبدة الضيب، وأيب الطاهر بن السرح، وأمحد بن منيع، وإسحاق بن شاهني، 

  ]بن [  ومتيم بن املنتصر، واحلارث وبشر بن معاذ العقدي، وبشر بن هالل الصواف،
__________  

 / ٨: ، الكامل يف التاريخ١٣١ ١٣٢ / ٦: أ، املنتظم / ٥٥٩: ، االنساب٥١: طبقات العبادي* 
، خمتصر طبقات علماء احلديث ٢٣ ٢٥ / ١: ، ذيب الكمال٧٧ ٧٨ / ١: ، وفيات االعيان٩٦

 ٧٠١ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢ / ١ :، تذهيب التهذيب١ / ١٢١الورقة : البن عبد اهلادي
، مرآة ٤١٦ ٤١٧ / ٦: ، الوايف بالوفيات١٨٤ / ١: ، دول االسالم١٢٣ ١٢٤ / ٢: ، العرب٦٩٨
 ٤٨١ / ٢: ، طبقات االسنوي١٤ ١٦ / ٣: ، طبقات الشافعية للسبكي٢٤٠ ٢٤١ / ٢: اجلنان
 / ١:  طبقات القراء للجزري،٤٥ ٤٦ / ٣: ، العقد الثمني١٢٣ ١٢٤ / ١١: ، البداية والنهاية٤٨٠
  ، حسن٣٠٣: ، طبقات احلفاظ١٨٨ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٦ ٣٧ / ١: ، ذيب التهذيب٦١

، شذرات ١١ ١٢ / ٢: ، مفتاح السعادة٧ص : ، خالصة تذهيب التهذيب٣٤٩ ٣٥٠ / ١: احملاضرة
  .١١ ١٢: ، الرسالة املستطرفة٢٣٩ ٢٤١ / ٢: الذهب

  .واحدة، وسكون الغني املعجمة، ويف آخرها نونبفتح الباء املنقوطة ب) ١(
بلدة بنواحي بلخ، وظين أا من طخارستان، وهي العليا والسفلى، ": " االنساب " قال السمعاين يف 

  .ومها من أنزه بالد اهللا على ما قيل
  .ينسب إليها قتيبة بن سعيد بن مجيل

  ".البغالين، احملدث املشهور يف الشرق والغرب 
  .٤٦٨ / ١" معجم البلدان " ا وانظر أيض

(*)  



)١٤/١٢٥(  

  

مسكني، واحلسن بن صباح، البزار، ومحيد بن مسعدة، وزياد بن أيوب، وزياد بن حيىي احلساين، وسوار 
بن عبد اهللا العنربي، والعباس بن عبد العظيم العنربي، وأيب حصني عبد اهللا بن أمحد الريبوعي، وعبد 

بن العالء العطار، وعبد الرمحن بن عبيد اهللا احلليب، ابن أخي االمام، االعلى بن واصل، وعبد اجلبار 
وعبد امللك بن شعيب بن الليث، وعبدة بن عبد اهللا الصفار، وأيب قدامة عبيد اهللا بن سعيد، وعتبة بن 
عبد اهللا املروزي، وعلي ابن حجر، وعلي بن سعيد بن مسروق الكندي، وعمار بن خالد الواسطي، 

موسى القزاز، وعمرو بن زرارة الكاليب، وعمرو بن عثمان احلمصي، وعمرو بن علي وعمران بن 
الفالس، وعيسى بن حممد الرملي، وعيسى بن يونس الرملي، وكثري بن عبيد، وحممد بن أبان البلخي، 
وحممد بن آدم املصيصي، وحممد بن إمساعيل بن علية قاضي دمشق، وحممد بن بشار، وحممد بن زنبور 

 وحممد بن سليمان لوين، وحممد بن عبد اهللا بن عمار، وحممد بن عبد اهللا املخرمي، وحممد بن عبد املكي،
العزيز بن أيب رزمة، وحممد بن عبدامللك بن أيب الشوارب، وحممد بن عبيد احملاريب، وحممد بن العالء 

  اهلمداين، وحممد بن قدامة املصيصي، اجلوهري،
 وحممد بن معمر القيسي، وحممد بن موسى احلرشي، وحممد بن هاشم وحممد بن مثىن، وحممد بن مصفى،

البعلبكي، وأيب املعاىف حممد بن وهب، وجماهد بن موسى، وحممود بن غيالن، وخملد بن حسن احلراين، 
ونصر بن علي اجلهضمي، وهارون بن عبد اهللا احلمال، وهناد بن السري، واهليثم بن أيوب الطالقاين، 

على، ووهب بن بيان، وحيىي بن درست البصري، وحيىي بن موسى خت، ويعقوب وواصل بن عبداال
  الدورقي، ويعقوب بن ماهان البناء، ويوسف بن محاد املعين، ويوسف بن عيسى

)١٤/١٢٦(  

  

  .الزهري، ويوسف بن واضح املؤدب، وخلق كثري، وإىل أن يروي عن رفقائه
  .ر، ونقد الرجال، وحسن التأليفوكان من حبور العلم، مع الفهم، واالتقان، والبص

جال يف طلب العلم يف خراسان، واحلجاز، ومصر، والعراق، واجلزيرة، والشام، والثغور، مث استوطن 
  .مصر، ورحل احلفاظ إليه، ومل يبق له نظري يف هذا الشأن

ناين، أبو بشر الدواليب، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو علي النيسابوري، ومحزة بن حممد الك: حدث عنه
وأبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس النجوي، وأبو بكر حممد بن أمحد بن احلداد الشافعي، 
وعبد الكرمي بن أيب عبدالرمحن النسائي، واحلسن بن اخلضر، االسيوطي، وأبو بكر أمحد بن حممد بن 

االندلسي، واحلسن بن السين، وأبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، وحممد بن معاوية بن االمحر 



  رشيق، وحممد بن عبد اهللا بن حيويه النيسابوري، وحممد بن موسى
  .املأموين، وأبيض بن حممد بن أبيض، وخلق كثري

  .وكان شيخنا مهيبا، مليح الوجه، ظاهر الدم، حسن الشيبة
ب النسائي، حدثنا أمحد بن شعي: قال قاضي مصر أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن أيب العوام السعدي

من زعم أن قوله : إن فالنا يقول: قلت البن املبارك: أخربنا إسحاق بن راهويه، حدثنا حممد بن أعني قال
  .خملوق، فهو كافر ] ١٤: طه) [ إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدوين: (تعاىل

  .ذا أقول: صدق، قال النسائي: فقال ابن املبارك

)١٤/١٢٧(  

  

  . أقمت عند قتيبة بن سعيد سنة وشهرين:وعن النسائي قال
  .مبصر) ١(وكان النسائي يسكن بزقاق القناديل 

وكان نضر الوجه مع كرب السن، يؤثر لباس الربود النوبية واخلضر، ويكثر االستمتاع، له أربع زوجات، 
  .فكان يقسم هلن، وال خيلو مع ذلك من سرية، وكان يكثر أكل الديوك، تشترى له وتسمن وختصى

  .ما أظن أبا عبدالرمحن إال أنه يشرب النبيذ للنضرة اليت يف وجهه: قال مرة بعض الطلبة
النبيذ حرام، : فسئل عن ذلك، فقال: ليت شعري ما يرى يف إتيان النساء يف أدبارهن ؟ قال: وقال آخر

  .وال يصح يف الدبر شئ
  ).٢ " (اسق حرثك حيث شئت: لكن حدث حممد بن كعب القرظي، عن ابن عباس قال

  .فال ينبغي أن يتجاوز قوله
، وجزمنا )٣(قد تيقنا بطرق ال حميد عنها ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أدبار النساء : قلت

  .بتحرميه، ويل يف ذلك مصنف كبري
__________  

  حملة مبصر مشهورة، فيها سوق الكتب والدفاتر والظرائف كالزجاج وغريها مما) ١(
  .يستظرف
  ".مسي بذلك النه كان منازل االشراف، وكانت على أبوام القناديل : " يقال الكند

  .١٤٥ / ٣" معجم البلدان " أنظر 
 من طريق سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن حممد، عن يزيد بن عبد ١٩٦ / ٧: أخرجه البيهقي) ٢(

اسق حرثك من حيث  " اهللا بن أسامة بن اهلاد، عن حممد بن كعب، عن ابن عباس رضي اهللا عنه بلفظ
  ".نباته 



اتفق أهل العلم على أنه جيوز للرجل :  بتحقيقنا١٠٦ / ٩" شرح السنة " قال االمام البغوي يف ) ٣(
  .إتيان زوجته يف قبلها من جانب دبرها، وعلى أي صفة شاء، وفيه نزلت اآلية

  .فها بعد أن يكون يف املأتىائتها من بني يديها ومن خل: قال) فأتوا حرثكم أىن شئتم: (قال ابن عباس
  .إمنا هو الفرج، ومثله عن احلسن) فأتوا حرثكم أىن شئتم: (وقال عكرمة

  .إن شئت فاعزل: قال) فأتوا حرثكم أىن شئتم(وعن سعيد بن املسيب 
  .وإن شئت فال تعزل
  = (*)وقيل يف قوله عز 

)١٤/١٢٨(  

  

مسعت قوما ينكرون : وين صاحب النسائي قالمسعت حممد بن موسى املأم): ١(وقال الوزير ابن حرتابة 
لعلي رضي اهللا عنه، وتركه تصنيف فضائل الشيخني، " اخلصائص : " على أيب عبدالرمحن النسائي كتاب

، "اخلصائص : " دخلت دمشق واملنحرف ا عن علي كثري، فصنفت كتاب: فذكرت له ذلك، فقال
  .رجوت أن يهديهم اهللا تعاىل

إال خترج فضائل معاوية رضي اهللا عنه ؟ : فضائل الصحابة، فقيل له وأنا أمسعمث إنه صنف بعد ذلك 
  ).٢" (ال تشبع بطنه ! اللهم : " أي شئ أخرج ؟ حديث: فقال

  .فسكت السائل
__________  

  .هن لكم مبرتلة االرض تزرع، وحمل احلرث هو القبل: أي) نساؤكم حرث لكم(وجل = 
 / ٢فعله جاهال بتحرميه ي عنه، فإن عاد عزر، فروى الشافعي أما االتيان يف الدبر فحرام، فمن 

  أن النيب صلى اهللا عليه:  من حديث خزمية بن ثابت٢٥ / ٢: ، والطحاوي٢١٣ / ٢: ، وأمحد٣٦٠
  ".إن اهللا ال يستحي من احلق، ال تأتوا النساء يف أدبارهن : " وسلم قال

ووصفه احلافظ يف " خالصة البدر املنري " يف وابن امللقن ) ١٢٩٩(وسنده صحيح، وصححه ابن حبان 
  . بأنه من االحاديث الصاحلة االسناد١٤٣ / ٨" الفتح " 

باب جامع يف النكاح، وابن ماجه : يف النكاح) ٢١٦٢(، وأبو داود ٤٧٩ و ٢٤٤ / ٢: وأخرج أمحد
قال رسول : باب النهي عن إتيان النساء يف أدبارهن، من حديث أيب هريرة قال: يف النكاح) ١٩٢٣(

  ".ملعون من أتى امرأة يف دبرها " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .إسناده صحيح: ١٢٥ورقة " الزوائد " قال البوصريي يف 

 من ٢٩٩ / ٤" امع " كما يف " االوسط " ، والطرباين يف ٤٢١ / ٣: وله شاهد عند ابن عدي



  .حديث عقبة بن عامر
  .وسنده حسن، فيتقوى به

يث اليت صحت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النهي عن إتيان الرجل زوجته يف الدبر وانظر االحاد
  .١٣١ / ٧" سري أعالم النبالء "  وما بعدها و ٢٥٧ / ٤" زاد املعاد " يف 
  .بكسر احلاء املهملة، وسكون النون وبعدها زاي، وبعد االلف باء موحدة مفتوحة) ١(

  .رية الغليظة، وهي هنا أم الفضل بن جعفر بن الفراتاملرأة القص: واحلرتابة يف اللغة
  .٣٤٦ ٣٤٩ / ١" وفيات االعيان " انظر 

من طريق أيب عوانة، عن أيب محزة القصاب، عن ابن ) ٢٦٨٨(برقم " مسند الطيالسي " هو يف ) ٢(
 إليه إنه يأكل، مث بعث: عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل معاوية ليكتب له، فقال

  = (*)ال : " إنه يأكل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم، فقال

)١٤/١٢٩(  

  

من لعنته أو سببته فاجعل ! اللهم : " هذه منقبة ملعاوية لقوله صلى اهللا عليه وسلم: لعل أن يقال: قلت
  ).١" (ذلك له زكاة ورمحة 

عبد : رسوس مع النسائي سنة الفداء، فاجتمع مجاعة من االئمةخرجنا إىل ط: قال مأمون املصري احملدث
من ينتقي هلم : ، فتشاوروا)٢(اهللا بن أمحد بن حنبل، وحممد بن إبراهيم مربع، وأبو االذان، وكيلجة 

  على
  .الشيوخ ؟ فأمجعوا على أيب عبدالرمحن النسائي، وكتبوا كلهم بانتخابه

  .يث كثري، ومن نظر يف سننه حتري يف حسن كالمهكالم النسائي على فقه احلد: قال احلاكم
كان شافعيا، له مناسك على مذهب الشافعي، وكان ): ٣" (جامع االصول " قال ابن االثري يف أول 

  .ورعا متحريا
أمور ) ٤(إنه أتى احلارث بن مسكني يف زي أنكره، عليه قلنسوة وقباء، وكان احلارث حانفا من : قيل

أن يكون عينا عليه، فمنعه، فكان جيئ فيقعد خلف الباب ويسمع، ولذلك ما تتعلق بالسلطان، فخاف 
  .قال احلارث بن مسكني قراءة عليه وأنا أمسع: حدثنا احلارث، وإمنا يقول: قال

__________  
  ".أشبع اهللا بطنه = 

  .يف الرب والصلة بلفظ آخر عن شعبة، عن أيب محزة القصاب، عن ابن عباس) ٢٦٠٤(وأخرجه مسلم 
  .١٢٥ ١٢٦ / ٤" أنساب االشراف " وانظر 



) ٢٦٠٢(من حديث أيب هريرة، و ) ٢٦٠١(من حديث عائشة، و ) ٢٦٠٠(أخرجه مسلم برقم ) ١(
اللهم إمنا أنا بشر، فأميا رجل : " من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهم، ولفظ حديث أيب هريرة

  ". زكاة ورمحة من املسلمني سببته أو لعنته أو جلدته، فاجعلها له
هو حممد بن صاحل بن عبدالرمحن البغدادي، أبو بكر ": املغين " بكسر الكاف وفتح الالم كما يف ) ٢(

  .االمناطي، امللقب كيلجة
  . ه٢٧١تويف سنة ..ثقة حافظ: ١٧٠ / ٢" التقريب " قال احلافظ يف 

)١٩٦ ١٩٧ / ١) ٣.  
  .خائضا يف": جامع االصول " يف ) ٤(

(*)  

)١٤/١٣٠(  

  

  .ال: أصحيح كله ؟ قال: وسأل أمري أبا عبدالرمحن عن سننه: قال ابن االثري
  .فاكتب لنا منه الصحيح: قال

  ).١(فجر اتىن 
  ).٢(هذا مل يصح، بل اتىن اختيار ابن السين : قلت

  .أخربنا االمام يف احلديث بال مدافعة أبو عبد الرمحن النسائي: قال احلافظ أبو علي النيسابوري
من يصرب على ما يصرب عليه النسائي ؟ عنده حديث ابن هليعة : وقال أبو طالب أمحد بن نصر احلافظ

  .فما حدث ا: ترمجة ترمجة يعىن عن قتيبة، عن ابن هليعة قال
  .أبو عبد الرمحن مقدم على كل من يذكر ذا العلم من أهل عصره: قال أبو احلسن الدارقطين

: قد ضعفه النسائي، فقال:  سعد بن علي الزجناين عن رجل، فوثقه، فقلتسألت: قال احلافظ ابن طاهر
  .إن اليب عبدالرمحن شرطا يف الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم! يا بين 
  .صدق، فإنه لني مجاعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم: قلت

العبادة بالليل والنهار، وأنه مسعت مشاخينا مبصر يصفون اجتهاد النسائي يف : قال حممد بن املظفر احلافظ
  خرج إىل الفداء مع أمري مصر، فوصف

__________  
  .اتىب بالباء، وكالمها صحيح" جامع االصول " بالنون، وهو يف " اتىن " كذا االصل ) ١(

  ).د(ص " السنن " انظر يف ذلك مقدمه 
  .وهو املطبوع املتداول بني أيدي الناس يف هذا الزمان) ٢(



  .الذي ألفه النسائي، فلم يطبع بتمامه، وإمنا طبع جزء منه يف اهلند فيما نعلم" السنن " تاب وأما ك
هو احلافظ االمام الثقة، أبو بكر، أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط : وابن السين
  .الدينوري

  .٩٣٩ ٩٥٠ / ٣" تذكرة احلفاظ " مترجم يف 
(*)  

)١٤/١٣١(  

  

   السنن املأثورة يف فداء املسلمني، واحترازه عن جمالسمن شهامته وإقامته
السلطان الذي خرج معه، واالنبساط يف املأكل، وأنه مل يزل ذلك دأبه إىل أن استشهد بدمشق من جهة 

  .اخلوارج
: كان أبو بكر بن احلداد الشافعي كثري احلديث، ومل حيدث عن غري النسائي، وقال: قال الدارقطين

  . وبني اهللا تعاىلرضيت به حجة بيين
  .حدثنا أبو عبد الرمحن النسائي القاضي مبصر): ١" (معجمه " قال الطرباين يف 

  .فذكر حديثا
  .حدثنا حممد بن قدامة: حدثنا أمحد بن شعيب النسائي قاضي محص": صحيحه " وقال أبو عوانة يف 

  .فذكر حديثا
، أن النسائي خرج من مصر يف آخر عمره إىل روى أبو عبد اهللا بن مندة، عن محزة العقيب املصري وغريه

: يرضى رأسا برأس حىت يفضل ؟ قال) ٢(ال : دمشق، فسئل ا عن معاوية، وما جاء يف فضائله، فقال
  .حىت أخرج من املسجد، مث محل إىل مكة فتويف ا) ٣(فما زالوا يدفعون يف حضنيه 

  .إىل الرملة: كذا قال، وصوابه
  :ا فامتحن بدمشق، وأدرك الشهادة فقالخرج حاج: قال الدارقطين

__________  
حدثنا أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي القاضي مبصر، حدثنا أبو ): ٤٣( برقم ٢٣ / ١) ١(

املعاىف حممد بن وهب بن أيب كرمية احلراين، حدثنا حممد بن سلمة احلراين، عن أيب عبدالرحيم خالد بن 
سة، عن حممد بن جحادة، عن أيب صاحل، عن عبيد بن عمري، عن علي كرم أيب يزيد، عن زيد بن أيب أني

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املعصفر، والقسي، وخامت الذهب، وعن : " اهللا وجهه قال
  .املكفف بالدياج

د بن مل يروه عن ابن جحادة إال زيد، تفرد به خال: قال الطرباين" واعلم أين لك من الناصحني : مث قال



  .أيب يزيد، وال يروى عن علي إال ذا االسناد
  .أال": تذكرة احلفاظ " كذا االصل، ويف ) ٢(
  .خصيتيه": شذرات الذهب " ومها جنباه، ويف ) ٣(

(*)  

)١٤/١٣٢(  

  

  .احلملوين إىل مكة
  .فحمل وتويف ا، وهو مدفون بني الصفا واملروة، وكانت وفاته يف شعبان سنة ثالث وثالث مئة

  .وكان أفقه مشايخ مصر يف عصره، وأعلمهم باحلديث والرجال: الق
كان أبو عبد الرمحن النسائي إماما حافظا ثبتا، خرج من مصر يف ": تارخيه " قال أبو سعيد ابن يونس يف 

شهر ذي القعدة من سنة أثنتني وثالث مئة، وتويف بفلسطني يف يوم االثنني لثالث ؟ ؟ ؟ ؟ من صفر، سنة 
  .ثالث

  .هذا أصح، فإن ابن يونس حافظ يقظ، وقد أخذ عن النسائي، وهو به عارف: تقل
ومل يكن أحد يف رأس الثالث مئة أحفظ من النسائي، هو أحذق باحلديث وعلله ورجاله من مسلم، ومن 

أيب داود، ومن أيب عيسى، وهو جار يف مضمار البخاري، وأيب زرعة، إال أن فيه قليل تشيع واحنراف 
  .المام علي، كمعاوية وعمرو، واهللا يساحمهعن خصوم ا
سننه " فهو داخل يف " خصائص علي : " وكتابا حافال يف الكىن، وأما كتاب" مسند علي " وقد صنف 

يف بعض النسخ، " السنن الكبري " وهو جملد، هو من مجلة " عمل يوم وليلة : " ، وكذلك كتاب"الكبري 
وأشياء، والذي وقع لنا من سننه هو الكتاب اتىن " الضعفاء " يف جملد، وكتاب " التفسري " وله كتاب 

منه، انتخاب أيب بكر بن السين، مسعته ملفقا من مجاعة مسعوه من ابن باقا بروايته عن أيب زرعة املقدسي، 
  .مساعا ملعظمه، وإجازة لفوت له حمدد يف االصل

نا القاضي أمحد بن احلسني الكسار، حدثنا ابن أخرب: أخربنا أبو حممد عبدالرمحن بن محد الدوين قال: قال
  السين

  .عنه
  ومما يروى اليوم يف عام أربعة وثالثني وسبع مئة من السنن عاليا جزآن،

)١٤/١٣٣(  

  



الثاين من الطهارة واجلمعة، تفرد البوصريي بعلومها يف وقته، وقد أنبأين أمحد بن أيب اخلري ما، عن 
  .فيهما مخسة رجالالبوصريي فبيين وبني النسائي 

  .وعندي جزء من حديث الطرباين، عن النسائي، وقع لنا بعلو أيضا
أخربنا : ووقع لنا جزء كبري انتخبه السلفي من السنن، مسعناه من الشيخ أيب املعايل بن املنجا التنوخي

 الكسار جعفر اهلمداين، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا الدوين، وبدر بن دلف الفركي بسماعهما من
أخربنا أبو بكر بن السين، أخربنا أمحد بن شعيب، أخربنا قتيبة، أخربنا الليث عن أيب الزبري، عن : قال

  ).١" (أنه ى عن البول يف املاء الراكد : " جابر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ار، عن زيد بن أخربنا عبيدة بن محيد، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يس: أخربنا علي بن حجر

  ).٢" (من مل يأخذ شاربه فلبس منا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أرقم
  .حدثنا، وأخربنا، فهو ثقة: إن قال: ما تقول يف بقية ؟ فقال: سألت النسائي: قال أبو علي احلافظ

  حممد بن: مسعت النسائي يقول: وقال جعفر بن حممد املراغي
__________  

باب النهي عن البول يف املاء :  يف الطهارة٣٤ / ١" سنن النسائي " صحيح، وهو يف إسناده ) ١(
من طريق حيىي بن حيىي، وحممد بن رمح، وقتيبة، ثالثتهم عن الليث به، ) ٢٨١(الراكد، وأخرجه مسلم 

  من طريق حممد بن رمح عن) ٣٤٣(وأخرجه ابن ماجه 
  .الليث

 / ٤: ، وأخرجه أمحد١٢٩ ١٣٠ / ٨، و ١٥ / ١ " سنن النسائي" إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(
  .حسن صحيح: وقال الترمذي) ٢٧٦٢(، والترمذي ٣٦٨ و ٣٦٦

  . وسنده حسن يف الشواهد٤١٠ / ٥: ويف الباب عن رجل من بين غفار عند أمحد
(*)  

)١٤/١٣٤(  

  

  .محيد الرازي كذاب
، أخربنا حممد بن طاهر مذان، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي: قرأت علي بن حممد، وشهدة العامرية

الذين أخرجوا الصحيح، : قال يل أبو عبد اهللا بن مندة: أخربنا عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق قال
البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو عبد الرمحن : وميزوا الثابت من املعلول، واخلطأ من الصواب أربعة

  .النسائي
  .د بن احلسني بن إسحاق الصويف الصغري ببغداداحملدث أبو احلسن أمح: وممن مات معه



  .واملفسر أبو جعفر أمحد بن فرح البغدادي الضرير املقرئ
  .واملفسر أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق النيسابوري االمناطي احلافظ

  .واملسند أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اجلوزي
  .واحملدث إسحاق بن إبراهيم بن نصر النيسابوري البشيت

  .افظ جعفر بن أمحد بن نصر احلصرييواحل
  .واحلسن بن سفيان احلافظ

  .واحملدث أبو احلسني عبد اهللا بن حممد بن يونس السمناين
  .واحملدث عمر بن أيوب السقطي ببغداد

  .ورأس املعتزلة أبو علي اجلبائي
  .واحلافظ حممد بن املنذر اهلروي شكر

)١٤/١٣٥(  

  

 بن جماشع اجلرجاين جة احلافظ، أبو إسحاق، عمران بن موسىاالمام احملدث احل*  ابن جماشع - ٦٨
  .السختياين

  .ولد سنة بضع عشرة ومئتني
ومسع من هدبة بن خالد، وشيبان بن فروخ، وإبراهيم بن املنذر احلزامي، وابين أيب شيبة، وسويد بن 

  .سعيد، وأيب الربيع الزهراين، وطبقتهم
اين، وأبو عبد اهللا بن االخرم، واحلافظ أبو علي رفيقه إبراهيم بن يوسف اهلسنج: حدث عنه

النيسابوري، وأبو عمرو بن جنيد، وأبو عمرو بن محدان، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو أمحد الغطريفي، 
  .وخلق كثري

  .أبو حامد بن الشرقي، والكبار: وحدث بنيسابور قدميا، فأخذ عنه
أمحد بن خالد الدامغاين، : رحلة، روى عنههو حمدث ثبت مقبول، كثري التصنيف وال: قال احلاكم

  .واهلسنجاين، ومها من أقرانه
مسعت سويد بن سعيد : مسعت عمران بن موسى اجلرجاين يقول: مسعت حيىي بن حممد العنربي يقول

مسعت مالكا، وشريكا، ومحاد بن زيد، وابن عيينة، والفضيل بن عياض، ومسلم بن خالد، وابن : يقول
  .االميان قول وعمل، يزيد وينقص: محلت عنه العلم يقولونإدريس، ومجيع من 
__________  

  أ، خمتصر طبقات علماء احلديث / ٢٩٣: ، االنساب٣٢٢ ٣٢٣: تاريخ جرجان* 



، ١٢٩ ١٣٠ / ٢: ، العرب٧٦٢ ٧٦٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣١الورقة : البن عبد اهلادي
  .٣٢٠ ٣٢١: ، طبقات احلفاظ١٢٨ / ١١: البداية والنهاية

(*)  

)١٤/١٣٦(  

  

  .إنه خملوق، فهو كافر: والقرآن كالم اهللا من صفة ذاته، غري خملوق، من قال
  .ذا أدين، وما رأيت حمدثا إال وهو بقوله: قال عمران

  .مات جبرجان يف رجب، سنة مخس وثالث مئة وهو يف عشر املئة: قلت
خربنا أبو سعد، أخربنا أبو عمرو احلريي، حدثين أنبأنا أبو روح، أخربنا ابن طاهر، أ: أخربنا ابن عساكر

عمران بن موسى، أخربنا إبراهيم ابن املنذر، أخربنا معن، أخربنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن 
  ).١" (من محل علينا السالح فليس منا : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أبو إسحاق : اعة وحدثين االمساعيلي قالكان قد صنف املسند، وحدثنا عنه مج): ٢(قال محزة السهمي 
  .عمران بن موسى جرجاين صدوق، حمدث البلد يف زمانه

  
  ، الشيخ املعمر الصدوق، أبو جعفر، االصبهاينابن فرقد*  حممد بن علي بن خملد - ٦٩

__________  
: يه وسلمباب قوله صلى اهللا عل: يف االميان) ٩٨( يف الفنت، ومسلم ٢٠ / ١٣: أخرجه البخاري) ١(

  .من محل علينا السالح فليس منا، كالمها من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
  . من طريق عبيد اهللا املعمري، عن نافع، عن ابن عمر٢٨٩ ٢٩٠ / ١: وأخرجه الطيالسي

  .٣٢٢" تارخيه " يف ) ٢(
 ٢: ، شذرات الذهب١٣٥/  ٢: أ، العرب / ٢١٨: ، االنساب٢٤١ ٢٤٢ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
 /٢٥١.  

(*)  

)١٤/١٣٧(  

  

  ).١(الداركي 
  .خامتة أصحاب إمساعيل بن عمرو البجلي، ومسع أيضا من سليمان الشاذكوين، وما عملت به بأسا



  .حدث عنه الطرباين، وأبو الشيخ بن حيان، وأبو بكر بن املقرئ، ومجاعة
  .مات يف سنة سبع وثالث مئة

  
  :ومات قبله بعامني

  .ابن أبان، أبو عبد اهللا املديين*  حممد بن نصري - ٧٠
  .يروي أيضا عن إمساعيل بن عمرو، والشاذكوين

  .أبو الشيخ، والطرباين، وابن املقرئ أيضا: حدث عنه
  .وثقة أبو نعيم احلافظ

  
 بن جعفر بن أيب مجيلة، الذهلي االمام املعمر الثقة، أبو العالء، حممد بن أمحد* *  الوكيعي - ٧١

  .لوكيعي الكويف، نزيل مصرا
__________  

  .من قرى أصبهان" دارك " بفتح الدال، وبعد االلف راء مفتوحة بعدها كاف، نسبة إىل ) ١(
  .ب / ٢١٧" أنساب السمعاين " انظر 

  .٢٤٦ / ٢: ، شذارت الذهب١٣٠ / ٢: ، العرب٢٤١ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
 / ١٧٩ / ٣: ، تذهيب التهذيب١١٥٩: يب الكمالب، ذ / ٣٣٨ / ١٤: تاريخ ابن عساكر* * 

  ، حسن٣٢٥: ، خالصة تذهيب الكمال٢١ / ٩: ، ذيب التهذيب٢
  .١٨١ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٩٤ / ١: احملاضرة

(*)  

)١٤/١٣٨(  

  

ولد سنة أربع ومئتني، ومسع عاصم بن علي، وحممد بن الصباح الدواليب، وأمحد بن حنبل، وعلي بن 
  .بن املديين، وأمحد ابن صاحل، وعدةاجلعد، وعلي 

  .وكان من أئمة احلديث
ابن عدي، ومحزة الكناين، والطرباين، واحلسن االسيوطي، وابن حيويه النيسابوري، وابن : روى عنه

  .يونس، واحلسن بن رشيق، وأبو إسحاق بن شعبان املالكي، وعدة
  .ث مئةكان ثقة ثبتا، تويف يف مجادى اآلخرة سنة ثال: قال ابن يونس

  



  . بن منصور بن نصر بن بسام الشاعرأبو احلسن، علي بن أمحد*  البسامي - ٧٢
من كبار الشعراء، بارع يف الثناء واهلجاء، عاش نيفا وسبعني سنة، ومات يف صفر سنة اثنتني وثالث 

  .مئة
  .وله تصانيف أدبية، أورد له ابن خلكان مقطعات

  
 بن نصر البشيت  الرجال، أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيماالمام احلافظ اود* *  البشيت - ٧٣

  ).١(النيسابوري، من رستاق بشت 
__________  

علي بن حممد بن : لكن باسم) ٥٦الترمجة (من هذا اجلزء ) ١١٢(سبق للمؤلف أن ترمجه يف الصفحة * 
  .نصر بن منصور بن بسام
  .فانظر مصادر ترمجته هناك

: ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٨٣: ، االنساب٤٣٣  /١: االكمال البن ماكوال* * 
  ،١٢٥ / ٢: ، العرب٧٠١ ٧٠٢ / ٢: ، تذكر احلفاظ٢ / ١٢١الورقة 

  .٧١: ، الرسالة املستطرفة٢٤١ ٢٤٢ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٤: طبقات احلفاظ
  .٤٢٥ / ١" معجم البلدان " انظر ) ١(

(*)  

)١٤/١٣٩(  

  

هويه، وقتيبة بن سعيد، وإبراهيم بن يوسف، وأيب كريب، وعبد اهللا بن عمران إسحاق بن را: مسع من
  .العابدي، وهشام بن عمار، وحممد بن مصفى، ومحيد بن مسعدة، وابن أيب عمر العدين، وخلق كثري

  .وصنف املسند وغري ذلك
محد بن حيىي، حممد بن صاحل بن هانئ، وأبو الفضل حممد بن إبراهيم اهلامشي، وحممد بن أ: روى عنه
  .وآخرون

  .وحدث يف سنة ثالث وثالث مئة
  .مل أقع بوفاته

  
  :احملدث: مسيه
  .مبهملة *  إسحاق بن إبراهيم البسيت- ٧٤



من إقليم سجستان وراء ناحية ) ١(مسع حممد بن الصباح البزار وطبقته، وهو منسوب إىل مدينة بست 
  .هراة

  .أبو حامت بن حبان البسيت وغريه: حدث عنه
  . إىل حنو الثالث مئةعاش

__________  
  .٤١٥ ٥١٤ / ١" معجم البلدان " انظر ) ١(
  .، تاريخ ابن عساكر٤٣١ / ١: االكمال البن ماكوال* 
، ذيب ٢٤٢ / ٢:  ضمن ترمجة البشيت، شذرات الذهب٧٠٢ / ٢: ب، تذكرة احلفاظ / ٣٥٤ / ٢

  .٤٠٩ / ٢: ابن عساكر
(*)  

)١٤/١٤٠(  

  

 بن يونس البغدادي مام احملدث الثقة املعمر، أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيماال*  املنجنيقي - ٧٥
  .الوراق، نزيل مصر، وعرف باملنجنيقي لكونه كان جيلس بقرب منجنيق كان جبامع مصر

  .مولده بعد سنة عشر ومئتني
هيم حممد بن بكار بن الريان، وعبد االعلى بن محاد النرسي، وداود بن رشيد، وأيب إبرا: حدث عن

الترمجاين، وسويد بن سعيد، وحممد بن عبدامللك بن أيب الشوارب، وكثري بن عبيد، وعمرو بن عثمان، 
  .وأمحد بن منيع، وعبد اهللا بن مطيع، وابن أيب عمر العدين، وخلق كثري

النسائي، وجعفر اخللدي، وأبو سعيد بن يونس، وحممد بن علي التنيسي النقاش، وابن : حدث عنه
  .اين، واحلسن بن رشيق، واحلسن بن خضر السيوطي، وأمحد بن حممد اخلياش، وآخرونعدي، والطرب
أن النسائي انتقى على أيب يعقوب املنجنيقي مسنده، فكان مينع : أخربين بعض أصحابنا: قال ابن عدي

  .النسائي أن جيئ إليه، وكان يذهب إىل مرتل النسائي حىت مسع منه النسائي ما انتقاه حسبة يف ذلك
  .ال حتدث عن سفيان بن وكيع! يا أبا يعقوب : وكان شيخا صاحلا، قال له النسائي يوما

__________  
، ذيب ١٤٠ / ٦: أ، املنتظم / ٣٧١ / ٢: ، تاريخ ابن عساكر٣٨٥ ٣٨٦ / ٦: تاريخ بغداد* 

 / ١: ، ذيب التهذيب١٢٧ / ٢: أ، العرب / ٥٣ / ١: ، تذهيب التذهيب٨٢ ٨٣ / ١: الكمال
، ١٦٣: ، الرسالة املستطرفة٢٤٣ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧: ، خالصة تذهيب التهذيب٢٢٠ ٢٢١



  .٤٢٩ / ٢: ذيب ابن عساكر
(*)  

)١٤/١٤١(  

  

  .اختر لنفسك يا أبا عبدالرمحن ما شئت، وأنا فكل من كتبت عنه فإين أحدث عنه: فقال
  .هو صدوق: قال النسائي

جنيق يوقد فيه القوام ثريا، وكان هذا جيلس قريبا منه ثقة، كان يف جامع مصر من: وقال ابن عدي
  .فنسب إليه

  .ثقة: وقال الدارقطين
  .صدوق، رجل صاحل: وقال ابن يونس

  .مات سنة أربع وثالث مئة يف مجادى اآلخرة
  

 بن احلسن بن متويه االصبهاين، االمام املأمون القدوة، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد*  ابن متويه - ٧٦
جامع أصبهان، كان من العباد والسادة، يسرد الصوم، وكان حافظا، حجة، من معادن الصدق، إمام 

  .، وبان فرية الطيان)١(ويعرف أيضا بأبه 
مسع حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب، وبشر بن معاذ، وأمحد : مسع بالشام، والعراق، واحلرم، ومصر

  ار بن العالء العطار، وهشام بن خالد االزرق،بن منيع، وحممد بن هاشم البعلبكي، و عبد اجلب
__________  

 / ٢: ، تاريخ ابن عساكر١١ / ١: ، االكمال البن ماكوال١٨٩ ١٩٠ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 
 / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٧الورقة : أ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي / ٢٥٣
، ٢٣٨ ٢٣٩ / ٢: ، شذرات الذهب١٢٥ ١٢٦ / ٦: ات، الوايف بالوفي١٢٢ / ٢: ، العرب٧٤٠

  .٢٢٩لوحة : ، طبقات احملدثني بأصبهان٢٥٦ / ٢: ذيب ابن عساكر
  .٩ / ١للمؤلف " مشتبه النسبة " بفتح اهلمزة، وتشديد املوحدة مفتوحة، وآخرها هاء كما يف ) ١(

(*)  

)١٤/١٤٢(  

  



ام الوليد بن شجاع، ويونس بن عبداالعلى، وحممد بن إمساعيل بن علية، وهناد بن السري، وأبا مه
  .والربيع بن سليمان، وطبقتهم، فأكثر وجود

أبو الشيخ بن حيان، وأبو القاسم الطرباين، وأبو علي بن هارون، وأبو أمحد العسال، وأمحد : حدث عنه
  .هو أول شيخ كتبت عنه احلديث: بن بندار الشعار، وأبو بكر بن املقرئ وقال

  .كان من معادن الصدق: وقال أبو الشيخ
  .كان من العباد الفضالء، مات يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وثالث مئة: وقال أبو نعيم

  .نيف على الثمانني رمحه اهللا: قلت
  

  . بن اهليثم القشريي النيسابورياالمام احملدث، أبو بكر، حممد بن زجنويه*  ابن زجنويه - ٧٧
  . بن حيىي، وابن راهويه، وعمرو بن زرارةمسع أبا مصعب الزهري، و عبد العزيز

  .وأبا مروان العثماين، وأبا كريب، وحيىي بن أكثم، وطبقتهم
علي بن محشاذ، وأبو الفضل حممد بن إبراهيم، وعبد اهللا بن سعد، وأبو عمرو بن محدان، : روى عنه
  .والشيوخ

  .وما علمت به بأسا
  .تويف سنة اثنتني وثالث مئة: قال احلاكم
__________  

  .٢٣٩ / ٢: ، شذرات الذهب١٢٣ / ٢: ، العرب٣٠٦ / ١: طبقات احلنابلة* 
(*)  

)١٤/١٤٣(  

  

 بن مسرور العتايب االمام احملدث، احلجة اود، الرحال، أبو صاحل، القاسم بن الليث*  الرسعين - ٧٨
  ).٢(، نزيل مدينة تنيس )١(الرسعين 

 اهللا بن معاوية اجلمحي، وابن أيب الشوارب، وعمرو بن مسع املعاىف بن سليمان، وهشام بن عمار، وعبد
  .علي الصرييف، وبشر بن هالل، وطبقتهم

، وأبو علي بن شعيب، وعلي ابن حممد املصري، ويوسف بن "الكىن " النسائي يف كتاب : حدث عنه
بيض، يعقوب املوصلي، وحممد بن علي النقاش احلافظ، وابن عدي، والطرباين، وحممد بن احلارث بن أ

  .وحممد بن عبد اهللا بن حيويه النيسابوري، وعدة
  .ثقة مأمون: سألت الدارقطين عنه فقال: قال محزة السهمي



  .تويف بتنيس يف سنة أربع وثالث مئة، ثقة: وقال ابن يونس
  

   بن أيوباالمام الكبري، احلافظ االثري، أبو جعفر، حممد بن العباس* *  ابن االخرم - ٧٩
__________  

  .٢٤٣ / ٢: ، شذرات الذهب١٢٨ / ٢: ب، العرب / ٢٧٨ / ١٤: ريخ ابن عساكرتا* 
رأس العني، وهي مدينة كبرية مشهورة من مدن اجلزيرة، : ويقال فيها" رأس عني " هذه النسبة إىل ) ١(

  .بني حران ونصيبني ودنيسر، فيها عيون كثرية عجيبة صافية، جتتمع كلها يف موضع فتصري ر اخلابور
  .٢٥ ٢٦ / ٢" اللباب " ، و ١٣ ١٤ / ٣" معجم البلدان  " انظر

جزيرة يف حبر مصر قريبة من الرب، ما بني : بكسرتني وتشديد النون، وياء الساكنة، والسني مهملة) ٢(
  .الفرما ودمياط

  .٥١ / ٢" معجم البلدان " انظر 
  = (*)عبد ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن ٢٢٤ ٢٢٥ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* * 

)١٤/١٤٤(  

  

  .ابن االخرم االصبهاين الفقيه
ارحتل، وأخذ عن أيب كريب، واملفضل بن غسان الغاليب، وزياد بن حيىي احلساين، وعلي بن حرب، 

  .وعمار بن خالد، وعدة
أبو أمحد العسال، وأبو الشيخ، وأمحد بن إبراهيم بن أفرجة، وعبد اهللا بن حممد بن عمر، : وعنه

  .وآخرون
  .من زعم أن لفظه بالقرآن خملوق فهو كافر:  وصية أكثرها على قواعد السلف، يقول فيهاوله

  .امللفوظ ال التلفظ: فكأنه عىن باللفظ
  .تويف سنة إحدى وثالث مئة

  
  .، نزيل مصر)١(، احلافظ البارع، أبو احلسن الرازي عليك ابن بشري بن مهران*  علي بن سعيد - ٨٠

د النرسي، وجبارة بن املغلس، وبشر ابن معاذ العقدي، ونوح بن عمرو حدث عن عبداالعلى بن محا
  السكسكي، وحممد بن هاشم البعلي،

__________  
: ، الوايف بالوفيات١٢٠ / ٢: ، العرب٧٤٨ - ٧٤٧ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٨الورقة : اهلادي= 



 / ٢: ت الذهب، شذرا١٨٤ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣١٥: ، طبقات احلفاظ١٩١ - ١٩٠ / ٣
٢٣٥ - ٢٣٤.  

  .٢٢٨لوحة : طبقات احملدثني بأصبهان
، ميزان ٧٥٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٩الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي* 

، حسن ٣١٦ - ٣١٥: ، طبقات احلفاظ٢٣٢ - ٢٣١ / ٤: ، لسان امليزان١٣١ / ٣: االعتدال
  .٢٣٢ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٥٠ / ١احملاضرة 

والكاف يف لغة العجم هي حرف التصغري، وبعض احلفاظ : " وقال" املشتبه " كذا ضبطه املؤلف يف ) ١(
  .قيده باختالس كسرة الالم، وفتح الياء وخفف

وهذا عندي أصح، وليس يف كتاب االمري ابن ماكوال تشديد الياء، بل أمهل ذلك، وقد : قال ابن نقطة
  ضبطه

  ".املؤمتن الساجي بسكون الالم وفتح الياء 
(*)  

)١٤/١٤٥(  

  

  .وعبد الرمحن بن خالد بن جنيح، ونصر بن علي اجلهضمي، واهليثم بن مروان، وعدة
أمحد بن احلسن بن عتبة الرازي، وعبد اهللا بن جعفر بن الورد، وحممد بن أمحد بن خروف، : حدث عنه

  . رشيق، وأبو منصور حممد بن سعيد االبيوردي، وآخرونوأبو القاسم الطرباين، واحلسن بن
مل يكن بذاك يف حديثه، مسعت مبصر أنه كان وايل قرية، : فقال: سألت الدارقطين عنه: قال محزة السهمي

  .وكان يطالبهم باخلراج، فما كانوا يعطونه
  .فجمع اخلنازير يف املسجد: قال
  .مل يتابع عليها، وتكلم فيه أصحابنا مبصرحدث بأحاديث : فكيف هو يف احلديث ؟ قال: قلت

  .كان يفهم وحيفظ، مات مبصر يف ذي القعدة سنة تسع وتسعني ومئتني: وقال ابن يونس
  .الكاف يف عليك هي عالمة التصغري يف علي بالفارسية: قلت

  ).١(فآخر، مات سنة ثالث عشرة وثالث مئة ": السرائر : " أما علي بن سعيد العسكري مؤلف كتاب
  

   بن سياراالمام احلافظ الناقد، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد*  الفرهياين - ٨١
__________  

 من هذا اجلزء، وقد ذكرنا مصادره هناك فارجع ٤٦٣سيورد املؤلف له ترمجة مستقلة يف الصفحة ) ١(



  .إليها
بن عبد ، خمتصر طبقات علماء احلديث ال٤٢٧ / ٢: ، اللباب٢٥٨ ٢٥٩ / ٤: معجم البلدان* 

  ، طبقات٧١٦ ٧١٧ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٤الورقة : اهلادي
  .٢٣٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٨: احلفاظ

(*)  

)١٤/١٤٦(  

  

  .الفرهياين: الفرهاذاين، ويقال فيه
مسع هشام بن عمار، وقتيبة بن سعيد، وأبا كريب، ودحيما، وحممد ابن وزير، وحرملة بن حيىي، و 

  .قتهم، وكان ذا رحلة واسعة، وعلوم نافعةعبدامللك بن شعيب، وطب
أبو بكر حممد بن احلسن النقاش املفسر، وأبو أمحد بن عدي، وأبو بكر االمساعيلي، وبشر : حدث عنه

  .بن أمحد االسفراييين، وأبو عمرو بن محدان ومجاعة
لي علي عن كان رفيق النسائي، وكان ذا بصر بالرجال، وكان من االثبات، سألته أن مي: قال ابن عدي
  .وما تصنع حبرملة ؟ إنه ضعيف! يا بين : حرملة، فقال

  .مث أملى علي عنه ثالثة أحاديث مل يزدين
أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو : قرأت على أمحد بن هبة اهللا، وزينب بنت عمر، عن عبد املعز بن حممد

 حممد بن سيار الفرهاذاين، أخربنا أخربنا أبو عمرو ابن محدان، أخربنا عبد اهللا بن: سعد الكنجروذي
هارون بن زيد بن أيب الزرقاء، حدثنا أيب، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد اهللا بن 

رضى اهللا يف رضى الوالد، وسخط الرب يف سخط : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمرو قال
  ).١" (الوالد 

  .يف سنة نيف وثالث مئةمل أظفر هلذا احلافظ بوفاة، تو
__________  

باب ما جاء من الفضل يف رضى الوالدين من حديث : يف الرب والصلة) ١٨٩٩(أخرجه الترمذي ) ١(
خالد بن احلارث، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد اهللا ابن عمرو، عن النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم
  واحلاكم) ٢٠٢٦(وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان 

 من حديث عبدالرمحن بن مهدي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد اهللا بن ١٥٢، ١٥١ / ٤



  .عمرو مرفوعا، ووافقه الذهيب
(*)  

)١٤/١٤٧(  

  

  . بن عبد العزيز بن اجلعد الوشاء البغداديالشيخ الثقة العامل، أبو بكر، أمحد بن حممد*  الوشاء - ٨٢
 مالك، ومن حممد بن بكار بن الريان، وعبد االعلى بن محاد، وأيب "موطأ " مسع من سويد بن سعيد 

  .معمر اهلذيل، ومجاعة
  .أبو بكر الشافعي، وأبو علي بن الصواف، وأبو بكر حممد ابن غريب البزاز، وآخرون: حدث عنه

  .من طريقه" املوطأ " مسعنا 
  .ال بأس به: وقد قال الدارقطين

  . وهو يف عشر التسعنيتويف يف سنة إحدى وثالث مئة،: قلت
  

 بن نافع الدارمي، شيخ احملدث الثقة، أبو معشر، احلسن بن سليمان* *  أبو معشر الدارمي - ٨٣
  .أيب الربيع الزهراين، وهدبة بن خالد، وطبقتهما: بصري معمر، سكن بغداد، وحدث عن

  .لؤلؤ الوراقابن قانع، وعبد الصمد الطسيت، وخملد بن جعفر الباقرحي، وعلي بن : حدث عنه
  .وثقة الدارقطين

__________  
، ١٨٤ / ٣: ، النجوم الزاهرة٥٥ / ٨: ، الوايف بالوفيات١١٨ / ٢: ، العرب٥٦ / ٥: تاريخ بغداد* 

  .٢٣٧ / ٢: شذارت الذهب
  .١٢٥ / ٦: ، املنتظم٣٢٧ / ٧: تاريخ بغداد* * 
(*)  

)١٤/١٤٨(  

  

  .تويف مجادى اآلخرة سنة إحدى وثالث مئة
  

 ابن حيىي البغدادي، االمام العالمة املقرئ، احملدث الثقة، أبو بكر، القاسم بن زكريا* طرز  امل- ٨٤
  .املعروف باملطرز



  .مولده يف حدود العشرين واملئتني، أو قبل ذلك
سويد بن سعيد، وحممد بن الصباح : تال على أيب محدون الطيب، وعلى أيب عمر الدوري، وحدث عن

وسى االنصاري، وأيب مهام الوليد بن شجاع، وأيب كريب، وعباد بن يعقوب اجلرجرائي، وإسحاق بن م
  .الرواجين، وطبقتهم

أبو بكر اجلعايب، وعبد العزيز بن جعفر اخلرقي، وحممد ابن املظفر، وأبو حفص الزيات، : حدث عنه
  .وعدد كثري

  .وصنف املسند واالبواب، وعدد كثري
ان ثقة مأمونا، ثىن عليه الدارقطين وغريه، وذكر علي بن وصنف املسند واالبواب، وتصدر لالقراء وك

  )١(احلسني الغضائري شيخ اليب علي االهوازي أنه تال عليه ختمة باالدغام الكبري 
__________  

 خمتصر ١١١٠ - ١١٠٩الورقة : ، ذيب الكمال١٤٦ / ٦: ، املنتظم٤٤١ / ١٢: تاريخ بغداد* 
، تذكرة ٢ / ١٤٥ / ٣: ، تذهيب التهذيب٢ / ١٢٤الورقة : طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي

 / ١١: ، البداية والنهاية١٩٥ / ١: ، طبقات القراء للذهيب١٣٠ / ٢: ، العرب٧١٧ / ٢: احلفاظ
: ، طبقات احلفاظ٣١٥ - ٣١٤ / ٨: ، ذيب التهذيب١٧ / ٢: ، طبقات القراء للجزري١٢٨
  ،٣١٢: ، خالصة تذهيب التهذيب٣٠٨

  .٢٤٦ / ٢: هبشذرات الذ
هو النطق حبرفني حرفا واحدا كالثاين، واالدغام الكبري وهو اليب عمرو ابن العالء البصري : االدغام) ١(

رواية السوسي هو ما كان االول من احلرفني فيه متحركا، سواء أكان احلرفان مثلني، أم جنسني، أم 
  = (*)والشمس والقمر (متقاربني، مثال االول قوله تعاىل 

)١٤/١٤٩(  

  

واالبدال يف سنة ثالث عشرة وثالث مئة، فافتضح يف دعواه، الن املطرز رمحه اهللا تويف يف صفر سنة 
  .مخس وثالث مئة، وهو يف عشر التسعني

  
  .، موىل بين هاشمالشيخ أبو الوليد، طريف بن عبيد اهللا املوصلي*  طريف - ٨٥

  . وحيىي احلماينعلي بن اجلعد، وحيىي بن بشر احلريري،: رحل، وروى عن
  .أبو بكر اجلعايب، وأبو الفتح بن بريدة االزدي، وأبو أمحد بن عدي، وآخرون: وعنه

  .ضعفه الدارقطين



  .تويف سنة أربع وثالث مئة
  

ى، الشيخ املعمر، أبو علي اجلرجاين مث البغدادي، الكاتب، مل يكن ابن عيس* *  محزة بن حممد - ٨٦
  ، فصادف يفحمدثا، وإمنا حبس يف شأن التصرف

__________  
تريد زينة (ومثال الثالث قوله تعاىل ) حيث شئتم رغدا(ومثال الثاين قوله تعاىل ) رأيتهم يل ساجدين= 

تقرأ ) يؤمنون(واالبدال وهو اليب عمرو رواية السوسي أيضا إبدال اهلمز الساكن مدا مثل ) احلياة الدنيا
 الساكنة حبرف مد يف مجيع القرآن إال أن يكون سكون بترك اهلمز، وأبو عمرو يبدل اهلمزة) يومنون(

  الن) تؤوي(اهلمزة للجزم أو لالمر، وعدل عن االبدال أيضا يف 
الن ) مؤصدة(الن االبدال يوقع االلتباس مبا ال يهمز، ويف ) رئيا(االبدال فيها أثقل من اهلمز، ويف 

  .االبدال خيرجها من لغة إىل لغة أخرى
:  البن اجلزري، وشرح الشاطبية١٠١ و ٥٨: ، وشرح الطيبة٥٨ و ٤٣ص "  حتبري التيسري" انظر 
  . البن القاصح٧٥ و ٣٣
  .٢٠٨ ٢٠٩ / ٣: ، لسان امليزان٣٣٦ / ٢: ، ميزان االعتدال٣٦٤ ٣٦٥ / ٩: تاريخ بغداد* 

  .٢٣٨ / ٢: ، شذرات الذهب١٢٢ / ٢: ، العرب١٨٠ / ٨: تاريخ بغداد* * 
(*)  

)١٤/١٥٠(  

  

، فأملى عليه جزءا واحدا، وهو جزء عال طربزدي، يعرف بنسخة نعيم )١(ظ نعيم بن محاد احلبس احلاف
  .بن محاد

  .حممد بن عمر اجلعايب، وأبو حفص بن الزيات، وأبو احلسن بن لؤلؤ، وغريهم: حدث عنه
  ).٢(وثقه اخلطيب 

  .تويف يف شهر رجب سنة اثنتني وثالث مئة، وقد نيف على التسعني
  

  .، املعمر الكبري، أبوحيىي السرييين، موالهم البصري، نزيل بغدادابن مرزوق* علي  عباد بن - ٨٧
  .فيه ضعف

  .بكار بن حممد السرييين، وحممد ابن جعفر املدائين: ولد سنة أربع ومئتني، وحدث عن
أبو جعفر بن البختري، وأبو بكر الشافعي، وأبو حفص بن الزيات، وعلي بن عمر السكري، : روى عنه



  . الفتح االزدي، وضعفه، وأبو بكر بن املقرئ، وآخرونوأبو
  مات يف سنة تسع وثالث مئة، وله مئة ومخس سنني، ولوال تأخر وفاته

  .لذكر مع أيب بن أيب عاصم ونظرائه
__________  

أحد ": ميزانه " اخلزاعي املروزي، وهو على شهرته كثري اخلطأ ال حيتج مبا تفرد به، قال املؤلف يف ) ١(
صدوق خيطئ كثريا، وقد تتبع ابن ": التقريب " ئمة االعالم على لني يف حديثه، وقال احلافظ يف اال

  .باقي حديثه مستقيم: عدي ما أخطأ فيه، وقال
  .١٨٠ / ٨" تارخيه " يف ) ٢(
، لسان ٣٧٠ / ٢: ب، ميزان االعتدال / ٣٢٢: ، االنساب١٠٩ ١١٠ / ١١: تاريخ بغداد* 

  .٢٣٣ ٢٣٤ / ٣: امليزان
(*)  

)١٤/١٥١(  

  

 بن عبد اجلبار بن راشد الشيخ احملدث الثقة املعمر، أبو عبد اهللا، أمحد بن احلسن*  الصويف - ٨٨
  ).١(البغدادي، الصويف الكبري، احترازا من أمحد بن احلسني الصويف الصغري 

  .ولد يف حدود سنة عشر ومئتني
 بن معني، واهليثم بن خارجة، وأيب نصر علي بن اجلعد، وحيىي: ومسع يف سنة سبع وعشرين ومئتني من

  .التمار، وأمحد بن جناب، وسويد بن سعيد، وعدة
أبو الشيخ بن حيان، وأبو حامت بن حبان، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو أمحد بن عدي، وعبد : حدث عنه

  .لسكرياهللا بن إبراهيم الزبييب، وأبو حفص ابن الزيات، وحممد بن املظفر، وعلي بن عمر احلريب ا
  .مات يف عشر املئة يف شهر رجب سنة ست وثالث مئة ببغداد

  .وغريه، وكان صاحب حديث وإتقان) ٢(وثقة أبو بكر اخلطيب 
  .حيىي بن معني نسخة وقعت لنا بعلو باهر: روى عن

  أخربنا أمحد بن: قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق القرايف
أخربنا حممد بن عمر القاضي، أخربنا أمحد بن حممد : د، قاالأيب الفتح، والفتح بن عبد السالم ببغدا
  البزاز، أخربنا علي بن عمر احلريب، سنة

__________  
، ١٣١ / ٢: ، العرب١٤٩ / ٦: ، املنتظم٣٦ ٣٧ / ١: ، طبقات احلنابلة٨٢ ٨٦ / ٤: تاريخ بغداد* 



، شذرات ١٥١ ١٥٣ / ١ :، لسان امليزان٣٠٥ / ٦:: ، الوايف بالوفيات٩١ / ١: ميزان االعتدال
  .٢٤٧ / ٢: الذهب

  .انظر الترمجة التالية) ١(
  .٨٢ / ٤" تارخيه " يف ) ٢(

(*)  

)١٤/١٥٢(  

  

حدثين : مخس ومثانني وثالث مئة يف ذي القعدة، حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار قال
ا عبد الصمد، حدثنا عبد اهللا بن املثىن أبو زكريا حيىي بن معني يف شعبان سنة سبع وعشرين ومئتني، حدثن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة رددها : " بن أنس، حدثنا مثامة، عن أنس
  ".ثالثا، وإذا أتى قوما فسلم عليهم سلم عليهم ثالثا 

  .، رواه عن ثقة، عن عبد الصمد بن عبد الوارث)١(هذا من غرائب صحيح البخاري 
  

 بن إسحاق البغدادي، الشيخ العامل احملدث، أبو احلسن، أمحد بن احلسني*  الصويف الصغري - ٨٩
  .الصويف الصغري

مسع بشر بن الوليد، والربيع بن ثعلب، العابد، وأبا بكر بن أيب شيبة، وابن أيب الشوارب، وإمساعيل بن 
يد، وأبا كريب، وموسى بن موسى الفراري، وأبا إبراهيم الترمجاين وسويد بن سعيد، وحممد بن مح

  .إسحاق اخلطمي، وداود بن رشيد، و عبداالعلى بن محاد، وعدة
  وله رحلة
  .ومعرفة

  .أبو بكر الشافعي، وأبو حفص عمر بن حممد الزيات، وأبو أمحد بن عدي، وطائفة سواهم: حدث عنه
__________  

:  يف االستئذان٢٢ / ١١نه، و باب من أعاد احلديث ثالثا ليفهم ع: ١٦٩ / ١أخرجه يف العلم ) ١(
  .باب التسليم واالستئذان ثالثا
  .من هذا اجلزء) ٣٢(وقد تقدم خترجيه يف الصفحة 

 / ١: ، لسان امليزان٩٢ ٩٣ / ١: ، ميزان االعتدال١٢٥ / ٢: ، العرب٩٨ ٩٩ / ٤: تاريخ بغداد* 
  .٢٤١ / ٢: ، شذرات الذهب١٥٥ ١٥٦

(*)  



)١٤/١٥٣(  

  

  .اكم وغريه، وبعضهم لينهوثقة أبو عبد اهللا احل
  .تويف يف آخر سنة اثنتني وثالث مئة

  .جزءا من حديثه) ١(روى ابن بوش 
  .تويف سنة ثالث: وقيل

  
  . أمحد بن أسد بن سامان بن نوحاالمري أبو إبراهيم، إمساعيل بن امللك*  صاحب خراسان - ٩٠

  .لعلماء يلقب باالمري املاضيكان ملكا فاضال، عاملا، فارسا، شجاعا، ميمون النقيبة، معظما ل
  .أبيه، ومن حممد بن نصر املروزي عامة تصانيفة: مسع من

  .أخذ عنه ابن خزمية وغريه
جاءنا أبونا مبؤدب، فعلمنا : مسعت االمري إمساعيل يقول: مسعت عيسى بن حممد الطهماين: قال ابن قانع

مل : " وعمر، رضي اهللا عنهما، فقال يلالرفض، فنمت، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه أبو بكر 
  تسب

  ".صاحيب ؟ 
  فوقفت، فقال يل بيده، فنفضها يف وجهي، فانتبهت فزعا

__________  
هو حيىي بن أسعد بن بوش، أبو القاسم االزجي : "  فقال٢٨٣ / ٤" العرب " ترمجه املؤلف يف ) ١(

  .احلنبلي اخلباز
 بن الطيوري، وأيب علي الباقرحي، وطائفة، وكان عاميا، مسع الكثري من أيب طالب اليوسفي، وأيب سعد

 للهجرة عن بضع ومثانني سنة، وله ٥٩٣غص بلقمة فمات، وذلك يف ذي القعدة سنة : مات شهيدا
  ".إجازة من ابن بيان 

، وفيات ٥ ٨ / ٨ و ٥٠٠ ٥٠٤ / ٧: ، الكامل يف التاريخ٧٧ ٧٨ / ٦: ، املنتظم٢٨٦: االنساب* 
، ابن ١٠٦ / ١١: ، البداية والنهاية١٧٨ / ١: ، دول االسالم١٠٢ / ٢: ، العرب١٦١ / ٥: االعيان
  .٢١٩ / ٢: ، شذرات الذهب١٦٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٣٤: / خلدون

(*)  

)١٤/١٥٤(  

  



أيش قصتك ؟ : أرتعد من احلمى، فكنت على الفراش سبعة أشهر، وسقط شعري، فدخل أخي، فقال
  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلماعتذر إىل رس: فأخربته، فقال

  .فاعتذرت وتبت، فما مر يل إال مجعة حىت نبت شعري
كان هو وآباؤه ملوك خبارى ومسرقند، وله غزوات يف الترك، وهو الذي ظفر بعمرو بن الليث : قلت

  .وأسره، فجاءه من املعتضد التقليد بوالية خراسان وما يليها، وكانت سلطنته مدة سبع سنني
  .، فتملك بعده ابنه أمحد)١(ى يف صفر سنة مخس وتسعني ومئتني تويف ببخار

، مث ملكوا )٢(ومات ابنه السلطان أبو نصر أمحد يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وثالث مئة، قتله مماليكه 
  .، فدام ثالثني عاما، فأحسن السرية، وعظمت هيبته)٣(ولده نصرا 

  
 بن عبدالرمحن بن احلكم بن  حممد، عبد اهللا بن حممدوابن ملوكها، االمري أبو*  صاحب االندلس - ٩١

  هشام بن الداخل عبدالرمحن بن معاوية بن اخلليفة هشام بن
__________  

  .١٠٢ / ٢" عرب الذهيب " انظر ) ١(
  .ولقب بعد موته بالشهيد) ٢(

  .١١٨ / ٢" العرب " ، و ٧٧ ٨٧ / ٨: البن االثري" الكامل " انظر 
  .امللقب بالسعيد) ٣(
  .٧٨ ٨٠ / ٨: البن االثري" الكامل " ، وانظر ٢٢٧ / ٢" العرب " رمجه املؤلف يف ت

 ١: ، احللة السرياء٧٣ / ٨: ، الكامل يف التاريخ١٢: ، جذوة املقتبس٦ / ١: تاريخ علماء االندلس* 
، ١٨٢ / ١: ، دول االسالم١١٤ / ٢:  وما بعدها، العرب١٢٠ / ٢: ، البيان املغرب١٢٠ ١٢٤/ 

، ١٨١ / ٣: ، النجوم الزاهرة٨٣١: ، تاريخ اخللفاء١٣٢ / ٤: ، ابن خلدون٢٣٦ / ٢: جلنانمرآة ا
  .٢٣٣ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥٢ ٣٥٣ / ١: نفخ الطيب

(*)  

)١٤/١٥٥(  

  

  .عبدامللك املرواين االندلسي
هاد، متلك بعد أخيه املنذر سنة مخس وسبعني، وامتدت دولته، وكان من أمراء العدل، مثابرا على اجل

كان ابن حفصون قد حاصر ): ١(ملحمة بلي : مالزما للصوات يف اجلامع، له مواقف مشهودة، منها
ومعه ثالثون ألفا، فسار عبد اهللا يف أربعة عشر ألفا، فالتقوا، فازم ابن حفصون، واستحر ) بلي(حصن 



  .جبمعه القتل، فقل من جنا، وكانوا على رأي اخلوارج
  .دبوكان عبد اهللا ذافقه وأ

  ونقل ابن حزم أن االمري عبد اهللا استفىت بقي بن خملد يف الزنديق،
  .فأفىت أنه ال يقتل حىت يستتاب، وذكر حديثا يف ذلك

مات يف أول ربيع اآلخر سنة ثالث مئة، مث قام بعده ابن ابنه الناصر لدين اهللا، فدام مخسني سنة، وتلقب 
  ).٢(يف املئة الثانية، يف عصر هشيم بإمرة املؤمنني، وهذا وآباؤه ذكرم جمتمعني 

__________  
  .١١٤ / ٢" العرب " كذا االصل، وهي كذلك يف ) ١(

  .١٣٥ / ٤: ، وابن خلدون١٢٣ / ٢: البن عذاري" البيان املغرب " وانظر 
، وكان الناصر لدين اهللا وامسه عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن ٢٤١، ٢١٧انظر اجلزء الثامن ) ٢(

  . أول من تلقب باخلالفة من رجال الدولة االموية يف االندلسحممد
وكانت واليته مما يستغرب، النه كان شابا، وأعمامه وأعمام أبيه حاضرون، فتصدى هلا، واحتازها 

دوم، ووجد االندلس مضطربة باملخالفني، مضطرمة بنريان املتغلبني، فأطفأ تلك النريان، واسترتل أهل 
  .ت له االندلس يف سائر جهاا بعد نيف وعشرين سنة من أيامهالعصيان، واستقام

(*)  

)١٤/١٥٦(  

  

ابن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء، االمام احلافظ الثبت، أبو  *  احلسن بن سفيان- ٩٢
  .العباس الشيباين اخلراساين النسوي، صاحب املسند

  .مام أيب عبد الرمحن النسائي، وماتا معا يف عامولد سنة بضع ومثانني ومئتني، وهو أسن من بلدية اال
أمحد بن حنبل، وإبراهيم بن يوسف البلخي، وقتيبة بن سعيد، وحيىي بن : ارحتل إىل اآلفاق، وروى عن

معني، وشيبان بن فروخ، وهدبة بن خالد، وعبد اهللا بن حممد بن أمساء، وعبد االعلى بن محاد، وحممد بن 
  لرمحن بن سالم اجلمحي، وسهل بن عثمان،أيب بكر املقدمي، وعبد ا

وإسحاق بن راهويه، وسعد بن يزيد الفراء، وحبان بن موسى، وهشام بن عمار، وصفوان بن صاحل، 
وإبراهيم بن هشام بن حيىي الغساين، وعيسى ابن محاد، وحممد بن رمح، وإبراهيم بن احلجاج السامي، 

ويد بن سعيد، وعبيد اهللا بن معاذ، وحممد بن عبد وعبد الواحد ابن غياث، وأيب كامل اجلحدري، وس
  .اهللا بن عمار، وخلق كثري

  وهو من أقران أيب يعلى، ولكن أبو يعلى أعلى إسنادا منه، وأقدم



__________  
 / ٦: ب، املنتظم / ٢٢٧ / ٤: أ، تاريخ ابن عساكر / ٦٣: ، االنساب١٦ / ٣: اجلرح والتعديل* 

 / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٢الورقة : حلديث البن عبد اهلادي، خمتصر طبقات علماء ا١٣٢ ١٣٦
، ٤٩٢ ٤٩٣ / ١: ، ميزان االعتدال١٨٤ / ١: ، دول االسالم١٢٤ ١٢٥ / ٢: ، العرب٧٠٣ ٧٠٥

 ٢٦٥ / ٣: ، طبقات الشافعية للسبكي٣٤١ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٢ ٣٣ / ١٢: الوايف بالوفيات
، ١٨٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢١١ / ٢: لسان امليزان، ١٢٤ ١٢٥ / ١١: ، البداية والنهاية٢٦٣

، وغريها، ذيب ابن ١٧، ٧: ، الرسالة املستطرفة٢٤١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٥: طبقات احلفاظ
  .١٧٨ ١٨٢ / ٤: عساكر

(*)  

)١٤/١٥٧(  

  

  .لقاء، فإنه مسع من علي بن اجلعد
من أيب ثور الفقيه، وتفقه به، " السنن " ع وقد مسع احلسن تصانيف االمام أيب بكر بن أيب شيبة منه، ومس

  .والزمه، وبرع، وكان يفيت مبذهبه
إمام االئمة ابن خزمية، وحيىي بن منصور القاضي، وحممد بن يعقوب بن االخرم، وأبو علي : حدث عنه

احلافظ، وحممد بن احلسن النقاش املقرئ، وأبو عمرو بن محدان، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو حامت ابن 
  حبان، وحفيده إسحاق بن سعد النسوي، وحممد بن إبراهيم اهلامشي،
  .وعبد اهللا بن حممد النسوي، وخلق سواهم، رحلوا إليه وتكاثروا عليه

لوال اشتغايل حببان بن موسى جلئتكم بأيب : مسعت احلسن بن سفيان يقول: قال حممد بن جعفر البسيت
  .عوق بإكبابه على تصانيف ابن املبارك عند حبانالوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب يعىن أنه ت

مل تدعين أخرج : إمنا فاتين حيىي بن حيىي بالوالدة: مسعت احلسن بن سفيان يقول: قال أبو علي احلافظ
  .إليه
  .فعوضين اهللا بأيب خالد الفراء، وكان أسند من حيىي بن حيىي: قال

ه مقدما يف الثبت، والكثرة، والفهم، كان احلسن بن سفيان حمدث خراسان يف عصر: قال احلاكم
  .والفقه، واالدب

كان احلسن ممن رحل، وصنف، وحدث، على تيقظ مع صحة الديانة، : وقال أبو حامت بن حبان
  .والصالبة يف السنة



  .ليس للحسن يف الدنيا نظري: وقال احلافظ أبو بكر أمحد بن علي الرازي
  كنا عند: قولمسعت حممد بن داود بن سليمان ي: قال احلاكم

)١٤/١٥٨(  

  

احلسن بن سفيان، فدخل ابن خزمية، وأبو عمرو احلريي، وأمحد بن علي الرازي، وهم متوجهون إىل 
  .كتبت هذا الطبق من حديثك: فقال الرازي) ١(فراوة 

  .هات: قال
ان يف فقرأ عليه، مث أدخل إسنادا يف إسناد، فرده احلسن، مث بعد قليل فعل ذلك، فرده احلسن، فلما ك

قد احتملتك مرتني وأنا ابن تسعني سنة، فاتق اهللا يف املشايخ، فرمبا ! ما هذا ؟ : الثالثة قال له احلسن
  .استجيبت فيك دعوة

  .ال تؤذ الشيخ! مه : فقال له ابن خزمية
  .إمنا أردت أن تعلم أن أبا العباس يعرف حديثه: قال

ع حبان بن موسى، وقتيبة، وابن أيب شيبة، كتب احلسن بن سفيان مس): ٢(قال عبدالرمحن بن أيب حامت 
  .إيل وهو صدوق
كان احلسن بن سفيان أديبا فقيها، أخذ االدب عن أصحاب النضر : حسان بن حممد) ٣(قال أبو الوليد 

  .بن مشيل، والفقه عن أيب ثور، وكان يفيت مبذهبه
تفسريه " د بن أيب بكر املقدمي ، ومسع من حمم"مسنده " مسع احلسن من ابن راهويه أكثر : وقال غريه

."  
  حضرت دفنه يف شهر رمضان سنة ثالث وثالث مئة،: قال ابن حبان

__________  
  ".اللباب " بضم الفاء، وتبعه على ذلك صاحب " االنساب " كذا ضبطها السمعاين يف ) ١(

بينها وبني هي بليدة من أعمال نسا، :  بالفتح، وقال٢٤٥ / ٤" معجمه " أما ياقوت فقيدها يف 
  .رباط فراوة: دهستان وخوارزم، خرج منها مجاعة من أهل العلم، ويقال هلا

  .١٦ / ٣" اجلرح والتعديل " يف ) ٢(
  .٨٩٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " وهو خطأ، وأبو الوليد هذا مترجم يف " أبوالبد " يف االصل ) ٣(

(*)  

)١٤/١٥٩(  

  



  ).١(ينة نسا، رمحه اهللا تعاىل مات بقريته بالوز، وهي على ثالثة فراسخ من مد
أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء بأربعني احلسن مساعا، عن املؤيد بن حممد الطوسي، 

أخربتنا أم اخلري فاطمة بنت علي بن زعبل سنة إحدى : وزينب بنت عبدالرمحن بن حسن الشعري قال
  افر بن حممد الفارسي سنة إحدىوثالثني ومخس مئة، أخربنا أبو احلسني عبد الغ

وأربعني وأربع مئة، أخربنا أبو عمرو حممد بن أمحد بن محدان يف صفر سنة أربع وسبعني وثالث مئة، 
حدثنا أبو العباس احلسن بن سفيان احلافظ، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن عقيل، عن 

املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال : " ه وسلم قالأن رسول اهللا صلى اهللا علي: الزهري، عن سامل عن أبيه
يسلمه، من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من 

  ).٢" (كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة 
  .بعلوأخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن قتيبة، فوافقناهم 

حدثنا عبداحلميد بن بيان السكري، حدثنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن : إىل احلسن بن سفيان: وبه
  ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن

__________  
  .٣٢٩ ٣٣٠ / ١" معجم البلدان " انظر ) ١(
باب : يف االدب) ٤٨٩٣(باب حترمي الظلم، وأبو داود : يف الرب والصلة) ٢٥٨٠(أخرجه مسلم ) ٢(

  .باب ما جاء يف الستر على املسلم: يف احلدود) ١٤٢٦(املؤاخاة، والترمذي 
باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، من طريق حيىي بن :  يف املظامل٧٠ ٧١ / ٥: وأخرجه البخاري

  .بكري، عن الليث به
يف الكربى، فإن املطبوع باختصار ابن السين، ويغلب على الظن أنه " سنن النسائي " وليس هو يف 

  .املنذري نسبة أيضا يف خمتصر أيب داود إليه
(*)  

)١٤/١٦٠(  

  

  ).١" (من مسع النداء فلم جيب، فال صالة له إال من عذر : " عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه ابن ماجة، عن عبداحلميد، فوافقناه بعلو

حدثنا أبو احلسن الصفار : د بن حممد االسفراييين قالأخربنا أبو نصر أمح: روى بشرويه بن حممد املغفلي
  كنا عند احلسن بن: الفقيه قال

امسعوا ما أقول لكم قبل : سفيان، وقد اجتمع إليه طائفة من أهل الفضل، ارحتلوا إليه، فخرج يوما فقال



ذا التجشم قد علمنا أنكم من أبناء النعم، هجرمت الوطن، فال خيطرن ببالكم أنكم رضيتم : االمالء
ارحتلت من وطين، فاتفق حصويل مبصر يف : للعلم حقا، فإين أحدثكم ببعض ما حتملته يف طلب العلم

تسعة من أصحايب طلبة العلم، وكنا خنتلف إىل شيخ أرفع أهل عصره يف العلم مرتلة، فكان ميلي علينا 
 ال حراك بنا، فأحوجت الضرورة كل يوم قليال، حىت خفت النفقة، وبعنا أثاثنا، فطوينا ثالثا، وأصبحنا

إىل كشف قناع احلشمة وبذل الوجه، فلم تسمح أنفسنا، فوقع االختيار على قرعة، فوقعت علي، 
من : فتحريت وعدلت، فصليت ركعتني، ودعوت، فلم أفرغ حىت دخل املسجد شاب معه خادم، فقال

لسالم ويعتذر من الغفلة عن تققد إن االمري طولون يقرئكم ا: أنا، قال: منكم احلسن بن سفيان ؟ قلت
  .أحوالكم، وقد بعث ذا، وهو زائركم غدا

أحب : دخلت عليه بكرة فقال: قال..ما القصة ؟: ووضع بني يدي كل واحد مئة دينار، فتعجبنا وقلنا
  .أن أخلو اليوم

  فانصرفنا، فبعد ساعة طلبين، فأتيته فإذا به يده على خاصرته لوجع ممض
__________  

  .سناده صحيح، وقد صرح هشيم بالتحديث عند احلاكم، وتابعه عبدالرمحن بن غزوان عنده أيضاإ) ١(
، ١٦١: باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعة، والدارقطين: يف املساجد) ٢٩٣(وأخرجه ابن ماجه 
  .، ووافقه الذهيب٢٤٥ / ١: واحلاكم) ٤٢٦(وصححه ابن حبان 

(*)  

)١٤/١٦١(  

  

  .ال: رف احلسن بن سفيان وأصحابه ؟ قلتتع: اعتراه، فقال يل
  اقصد املسجد الفالين، وامحل هذه الصرر إليهم، فإم منذ ثالثة أيام: قال

  .جياع، ومهد عذري لديهم
انفردت فنمت، فرأيت فارسا يف اهلواء، يف يده رمح، فرتل إىل باب هذا البيت، ووضع : فسألته، فقال

ك احلسن بن سفيان وأصحابه، قم فأردكهم، فإم منذ ثالث قم فأدر: سافلة رحمه على خاصريت وقال
  .جياع يف املسجد الفالين

  .أنا رضوان صاحب اجلنة: من أنت ؟ قال: فقلت له
  .فمنذ أصاب رحمه خاصريت أصابين وجع شديد، فعجل إيصال هذا املال إليهم ليزول هذا الوجع عين

ة من مصر لئال نشتهر، وأصبح كل واحد منا واحد فعجبنا وشكرنا اهللا، وخرجنا تلك الليل: قال احلسن
  .عصره، وقربع دهره يف العلم والفضل



فلما أصبح االمري طولون فأحس خبروجنا، أمر بابتياع تلك احمللة، ووقفها على املسجد، وعلى من : قال
ء يرتل به من الغرباء وأهل الفضل، نفقة هلم، لئال ختتل أمورهم، وذلك كله من قوة الدين وصفا

  .العقيدة
رواها احلافظ عبد الغين يف الرابع من احلكايات، عن أيب زرعة إذنا، عن احلسن بن أمحد السمرقندي، 

  .عن بشرويه، فاهللا أعلم بصحتها
  .ومل يل طولون مصر، وأما ابنه أمحد بن طولون فيصغر عن احلكاية، وال أعرف ناقلها، وذلك ممكن

)١٤/١٦٢(  

  

 بن رسته بن احلسن بن عمر حملدث الصدوق، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللاحلافظ ا*  ابن رسته - ٩٣
  .بن زيد الضيب املديين، من كرباء أصبهان

شيبان بن فروخ، وهدبة بن خالد القيسي، وأيب معمر اهلذيل، وسليمان الشاذكوين، ويف : حدث عن
  دارهم نزل الشاذكوين ملا قدم،

  .وحممد بن محيد، وطائفة
  .إسحاق بن محزة، والطرباين، وأبو الشيخ، وحممد بن عبيد اهللا بن املرزبان، وآخرونأبو : وعنه

  .مات يف سنة إحدى وثالث مئة
  .أرخه أبو القاسم ابن مندة

  
 بن جربيل العسكري مث العالمة االمام، املقرئ، املفسر، أبو جعفر، أمحد بن فرح* *  ابن فرح - ٩٤

  .البغدادي، الضرير
  .والدوريتال على البزي، 

  .علي بن املديين، وأيب بكر بن أيب شيبة، وعدة: وحدث عن
  .ابن مسعان، وأمحد بن جعفر اخلتلي: وعنه

  زيد بن أيب بالل، وعمر بن بيان، وأبو بكر: وتال عليه خلق منهم
__________  

  .٢٣١لوحة : ، طبقات احملدثني بأصبهان٢٢٥ ٢٢٦ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
، طبقات ١٩٤ / ١: ، طبقات القراء للذهيب١٢٥ / ٢: ، العرب٣٤٥ ٣٤٦ / ٤: تاريخ بغداد* * 

  .٢٤١ / ٢: ، شذرات الذهب١٣٤ / ١: ، النشر يف القراءات العشر٩٥ ٩٦ / ١: القراء للجزري
(*)  



)١٤/١٦٣(  

  

  .النقاش، وابن أيب هاشم
  .وكان ثقة ثبتا، وذا فنون

  .مات سنة ثالث وثالث مئة
  

 بن ناجية بن جنبة الرببري، مث ام احلافظ الصادق، أبو حممد، عبد اهللا بن حممداالم*  ابن ناجية - ٩٥
  .البغدادي

مسع سويد بن سعيد، وأبا معمر اهلذيل، وعبد الواحد بن غياث، و عبداالعلى بن محاد النرسي، وأبا بكر 
  .بن أيب شيبة، وبندارا، وطبقتهم، وصنف ومجع

جلعايب، والطرباين، وأبو القاسم ابن النخاس املقرئ، وإسحاق أبو بكر الشافعي، وأبو بكر ا: حدث عنه
  .النعايل، وحممد بن املظفر احلافظ، وأبو حفص بن الزيات، وخلق كثري

  .كبري" مسند " وكان إماما، حجة، بصريا ذا الشأن، له 
ة جزء واثنني ابن ناجبة، وهو يف مئ" مسند " ناولين خلف بن القاسم : قال احلافظ أبو عمر بن عبد الرب

  .وثالثني جزءا، بروايته عن سلم بن الفضل عنه
__________  

، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد ١٢٥ / ٦: ، املنتظم١٠٤ ١٠٥ / ١٠: تاريخ بغداد* 
: ، طبقات احلفاظ١١٩ / ٢: ، العرب٦٩٦ ٦٩٧ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢١الورقة : اهلادي
  .٧١: الرسالة املستطرفة، ٢٣٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٢

(*)  

)١٤/١٦٤(  

  

  .كان ثقة ثبتا، تويف يف شهر رمضان سنة إحدى وثالث مئة): ١(قال اخلطيب 
أخربنا زين االمناء حسن بن حممد، أخربنا املبارك بن علي، : قرأت على أيب الفضل أمحد بن هبة اهللا

ربنا أبو بكر اآلجري، أخربنا عبد اهللا بن أخربنا أبو احلسن بن العالف، أخربنا أبو القاسم بن بشران، أخ
حدثنا وهب بن بقية، أخربنا خالد الواسطي، عن مطرف بن طريف، عن أيب إسحاق، : حممد بن ناجية

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن يرفع الرجل صوته بالقرآن : " عن احلارث، عن علي رضي اهللا عنه
  قبل العشاء وبعدها، يغلط



  ".الة، والقوم يصلون أصحابه يف الص
، فيه النهي عن قراءة االسباع اليت يف املساجد وقت صلوات الناس فيها، )٢(هذا حديث صاحل االسناد 

ففي ذلك تشويش بني على املصلني، هذا إذا قرؤوا قراءة جائزة مرتلة، فإن كانت قراءم دجما وهذرمة 
  وبلعا) ٣(

__________  
  .١٠٤ / ١٠" تاريخ " يف ) ١(
كيف يكون صاحل االسناد وفيه احلارث بن عبد اهللا اهلمداين االعور، وقد ضعفه غري واحد من ) ٢(

، لكن معىن احلديث قد ثبت من وجه آخر، فقد أخرج ٤٣٥ / ١" امليزان " العلماء، منهم املصنف يف 
يق عبد باب يف رفع الصوت بالقراءة يف صالة الليل، من طر: يف الصالة) ١٣٣٢(أبو داود يف سننه 

اعتكف رسول اهللا صلى اهللا : الرزاق، عن معمر، عن إمساعيل بن أمية، عن أيب سلمة، عن أيب سعيد قال
أال إن كلكم مناج ربه، فال : " عليه وسلم يف املسجد، فسمعهم جيهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال

  ". الصالة يف: " أو قال" يؤذين بعضكم بعضا، وال يرفع بعضكم على بعض يف القراءة 
  .وهذا إسناد صحيح
 يف العمل يف القراءة، من طريق حيىي بن سعيد، عن حممد بن ١٠١ / ١" املوطأ " وأخرجه مالك يف 

إبراهيم بن احلارث التيمي، عن أيب حازم التمار، عن البياضي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج 
إن املصلي يناجي ربه، فلينظر مبا يناجيه : "  فقالعلى الناس، وهم يصلون، وقد علت أصوام بالقراءة،

  ".به، وال جيهر بعضكم على بعض بالقرآن 
  .وإسناده صحيح أيضا

الن أقرأ القرآن يف ثالث أحب إيل : السرعة يف القراءة، قال ابن عباس: اهلذرمة": " اللسان " يف ) ٣(
  ".من أن أقرأه يف ليلة هذرمة 

(*)  

)١٤/١٦٥(  

  

ا حرام مكرر، فقد واهللا عم الفساد، وظهرت البدع، وخفيت السنن، وقل القوال باحلق، للكلمات، فهذ
بل لو نطق العامل بصدق وإخالص لعارضه عدة من علماء الوقت، وملقتوه وجهلوه، فال حول وال قوة 

  .إال باهللا
  

 ابن شريويه بن أسد  بن عبدالرمحن ابن شريويه، االمام احلافظ الفقيه، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد- ٩٦



  .القرشي املطليب النيسابوري، صاحب التصانيف
  .ولد سنة بضع عشرة ومئتني

ومسع إسحاق بن راهويه، وعمرو بن زرارة، وعبد اهللا بن معاوية اجلمحي، وأمحد بن منيع، وأبا كريب، 
  .بقتهموهناد بن السري، وابن أيب عمر العدين، وخالد بن يوسف السميت، وأبا سعيد االشج، وط

  .كله من إسحاق" املسند " ومسع 
إمام االئمة ابن خزمية، وأبو عبد اهللا بن االخرم، وأبو علي احلافظ، وأبو بكر بن علي، وعبد : حدث عنه

  .اهللا بن سعد، وأبو حامد بن الشرقي، وأبو عمرو بن محدان، وآخرون
  .رية تدل على عدالته واستقامتهابن شريويه الفقيه أحد كرباء نيسابور، له مصنفات كث: قال احلاكم

  .روى عنه حفاظ بلدنا
  .واحتجوا به: مث مسى مجاعة وقال

يا : قال يل بندار: مسعت أبا عبد اهللا العبدوي، مسعت عبد اهللا بن شريويه يقول: مسعت حممد بن حامد
  .اعرض علي ما كتبته عين، فقد أكثرت عين: ابن شريويه

  فجمعت ما كتبته عنه يف: قال
__________  

 ٧٠٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٢الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي* 
  .٢٤٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٥: ، طبقات احلفاظ١٢٩ / ٢: ، العرب٧٠٥

(*)  

)١٤/١٦٦(  

  

  .أفلستين وأفلسك الوراقون: فنظر فيها وقال: أسفاط، ومحلتها إليه على ظهر محال
  كنت أرى: مسعت ابن خزمية يقول: ر الشافعيقال أمحد بن اخلض

  .أتعلم مثل ما تعلم ابن شريويه قط! ترى : عبد اهللا بن شريويه يناظر وأنا صيب، فكنت أقول
  .مسع ابن شريويه باحلجاز كتاب سفيان بن عيينة من العدين: قال احلاكم

مل يفته يعين ابن شريويه شئ كان إسحاق ال يعيد الحد، وأنا أتعجب كيف : وقال إبراهيم بن أيب طالب
  ".املسند " من ) ١(

  .لقد رأيت له مرتلة عند إسحاق ملكان أبيه: مث قال
ابن أسد بن أعني بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد : جدهم شريويه هو: قلت

  .مناف بن قصي بن كالب املطليب



  . فصرعه النيب صلى اهللا عليه وسلممفرط القوى، صارعه: صحايب مشهور): ٢(وركانة 
أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو سعد الكنجروذي، : أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبد املعز بن حممد

أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا عبد اهللا بن شريويه، حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، عن ابن 
  إسحاق

__________  
  .وهو خطأ " شيئا" يف االصل ) ١(
باب : يف اللباس) ١٧٨٤(باب يف العمائم، والترمذي : يف اللباس) ٤٠٧٨(أخرج أبو داود ) ٢(

العمائم على القالنس، كالمها من طريق قتيبة بن سعيد، عن حممد بن ربعة، عن أيب احلسن العسقالين، 
وسلم فصرعه النيب صلى عن أيب جعفر حممد بن ركانة، عن أبيه أن ركانة صارع النيب صلى اهللا عليه 

فرق ما بيننا وبني املشركني : " ومسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: اهللا عليه وسلم، قال ركانة
هذا حديث غريب، وإسناده ليس بالقائم، وال نعرف أبا احلسن : قال الترمذي" العمائم على القالنس 

  .٥٢١ ،٥٢٠ / ١" االصابة " العسقالين، وال ابن ركانة، وانظر 
(*)  

)١٤/١٦٧(  

  

  :ومالك، عن عبد اهللا بن الفضل، عن نافع بن جبري، عن ابن عباس قال
االمي أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر يف نفسها، وإذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).١" (صماا 
 أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو أخربنا ابن خليل، أخربنا أبو املكارم التيمي،: أخربنا إسحاق الصفار

نعيم احلافظ، حدثنا أبو أمحد حممد بن أمحد، أخربنا عبد اهللا بن شريويه، حدثنا إسحاق، أخربنا حممد ابن 
عرضت القرآن على ابن : حدثنا ابن إسحاق، عن أبان بن صاحل، عن جماهد قال: سلمة واحملاريب قاال

  ).٢(فيم نزلت، وكيف كانت ؟ : سألهعباس ثالث عرضات، أقفه على كل آية أ
  .مات ابن شريويه سنة مخس وثالث مئة

  
   بن موسى بن زياد، احلافظ احلجة العالمة، أبوعبد اهللا بن أمحد*  عبدان - ٩٧

__________  
باب استئذان البكر واالمي يف أنفسهما، :  يف النكاح٦٢ / ٢" املوطأ " أخرجه االمام مالك يف ) ١(

باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، والترمذي : يف النكاح) ١٤٢١(ومسلم 



باب يف : يف النكاح) ٢٠٩٨(باب ما جاء يف استئمار البكر والثيب، وأبو داود : يف النكاح) ١١٠٨(
  .باب استئذان البكر يف نفسها:  يف النكاح٨٤ / ٦: الثيب، والنسائي

 من طريق أيب كريب، حدثنا احملاريب ويونس بن ٤٠ / ١: تفسريهرجاله ثقات، وأخرجه الطربي يف ) ٢(
  .بكري، كالمها عن ابن إسحاق ذا االسناد

 من طريق أيب كريب، عن طلق بني غنام، عن عثمان بن االسود بن موسى ٤٠ / ١: وروى الطربي
الواحد، فيقول له رأيت جماهدا يسأل ابن عباس عن تفسري القرآن، ومعه : املكي، عن ابن أيب مليكة قال

  .اكتب: ابن عباس
  .قال حىت سأله عن التفسري كله

  .وهذا سند صحيح
  :أ، تاريخ ابن عساكر / ١٣٩: ، االنساب٣٧٨ ٣٧٩ / ٩: تاريخ بغداد* 
الورقة : ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي١٥٠ ١٥١ / ٦: ب، املنتظم / ٥١٢ / ٨

  : = (*)، مرآة اجلنان١٣٣ / ٢: ، العرب٦٨٨ ٦٨٩ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١١٩

)١٤/١٦٨(  

  

  .حممد االهوازي اجلواليقي عبدان، صاحب املصنفات
مسع حممد بن بكار بن الريان، وشيبان بن فروخ، وطالوت بن عباد، وهشام بن عمار السلمي، وسهل 

 بن أيب شيبة، وزيد بن عثمان، وأبا بكر بن أيب شيبة، وأبا كامل اجلحدري، وخليفة بن خياط، وعثمان
بن احلريش، ومسروق بن املرزبان، ويعقوب الدورقي، وعبيد بن يعيش، وأمحد بن عبدالرمحن حبشل، 

ومحيد بن مسعدة، وحممد بن عبيد بن حساب، وأبا الطاهر بن السرح، وحممد بن مصفى، وابن أيب عمر 
ا سواهم باحلجاز، والشام، العدين، وعيسى بن زغبة، وأبا كريب، ووهب بن بيان، وبندارا، وخلق

  .ومصر، والعراق، وكان من أئمة هذا الشأن
حدث عنه ابن قانع، والطرباين، ومحزة الكناين، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو عمرو 

  .بن محدان، وإمساعيل بن عبد اهللا بن ميكال، وآخرون
  .لبصرةوارحتل إليه احلفاظ إىل عسكر مكرم، وهي قريبة من ا

إبراهيم بن أيب طالب يعين رفيق : رأيت من أئمة احلديث أربعة: مسعت أبا علي احلافظ يقول: قال احلاكم
فأما عبدان، فكان حيفظ مئة ألف : مسلم وابن خزمية بنيسابور، والنسائي مبصر، وعبدان باالهواز قال

  .حديث، ما رأيت يف املشايخ أحفظ منه
دخلت البصرة مثان عشرة مرة من أجل حديث أيوب : مسعت عبدان يقول: وقال محزة بن حممد الكناين



  السختياين، ومجعت ما جيمعه
  إال حديث مالك، فإنه مل: أصحاب احلديث يعين من حديث الكبار، قال

__________  
، ٢٤٩ / ٢: ، شذرات الذهب٢٩٩: ، طبقات احلفاظ١٩٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٤٩ / ٢= 

  .٢٨٨ - ٢٨٧ / ٧: ، ذيب ابن عساكر٩٦: الرسالة املستطرفة
(*)  

)١٤/١٦٩(  

  

  .بعلو، وإال حديث أيب حصني" املوطأ " يكن عندي 
  .مجعت لبشر بن املفضل ست مئة حديث، من شاء يزيد علي: ومسعته يقول: قال محزة

 املال، فوقع كان أبو علي النيسابوري ال يسامح يف املذاكرة، بل يواجه بالرد يف: قال أبو عبد اهللا احلاكم
حتتال يل يف ! اهللا اهللا : أتيت أبا بكر بن عبدان، فقلت له: بينه وبني عبدان لذلك، فسمعت أبا علي تقول

  .حديث سهل بن عثمان العسكري، عن جنادة، عن عبيد اهللا بن عمر
  .قد حلف الشيخ أن ال حيدث ذا احلديث وأنت باالهواز: فقال
الشيخ، وشيعين أصحابنا، مث اختفيت إىل يوم الس، مث حضرت فأصلحت شأين للسفر، وودعت : قال

  .متنكرا ال يعريف أحد، فأملى عبدان احلديث، وأملى غري ذلك مما كان قد امتنع علي منها
  .مث بلغه بعد أين كنت يف الس، فتعجب

  .أخربنا عبدان بعسكر مكرم، وكان عسرا نكدا: قال أبو حامت البسيت
  .من دعي فلم جيب فقد عصى اهللا، بفتح الياء: كنا عند عبدان، فقال: امهرمزيوقال أبو حممد الر
  .جيب: إن رأيت أن تقول: فقال له ابن سريح

  ).٢(، كما عجب ابن سريج من خطئه )١(فأيب، وعجب من صواب ابن سريج 
 شاذان جاءين أبو بكر ابن أيب غالب، فذهب إىل: عبدان كبري االسم، قال يل: قال أبو أمحد بن عدي

  الفارسي فلم يلحقه، فعطف إىل ابن أيب
فاتين شاذان، وذهبت إىل ابن أيب عاصم فلم أره ملئا حبديث البصرة، : عاصم بأصبهان، مث جاءين فقال

  وجئتك الكتب حديثهم عنك النك ملئ
__________  

  .وهو خطأ" جريج " يف االصل ) ١(



  .١٨٨ص " اية الكف" ، و ٥٢٧ص " احملدث الفاصل " اخلرب يف ) ٢(
(*)  

)١٤/١٧٠(  

  

  .م
  .فأخرجت إليه حديثهم، وقاطعته كل يوم على مئة حديث

  .حدثنا عبدان، حدثنا حممد بن عمرو بن سلمة، حدثنا ابن وهب: ابن عدي
  .فذكر حديثا

: ، كان عبدان خيطئ فيه، فيقول مرة كما ذكرنا، ومرة يقول)١(وإمنا هو عمرو بن سواد : كذا قال
  .مروحممد بن ع

  .وإمنا هو عمرو بن سواد، وكانت هيبة عبدان متنعا أن نقول له
  .رشرس: وحدثنا حبديث فيه أشرس، فقال

  .فتوقفت يف الرد عليه
سل : ورد العسكر أبو العباس بن سريج وأنا ا، فقصدته، فقال يل: مسعت أبا علي يقول: قال احلاكم

  .إذا حضرت عبدان
أخربنا حممد بن بكر الربساين، حدثنا : حدثنا به القطعي: ديث، فقالفدخل، فسألت أبا حممد عن ح: قال

  ).٢(يف رفع اليدين يف الصالة إذا ركع ورفع : ابن عون، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه
  .ال أدري: ما علة هذا ؟ قال: فقلت اليب علي: قال احلاكم

  .لعله ابن جريج بدل ابن عون: قلت
  .ن ابن جريجليس ذا عند الربساين، ع: قال

  .وعبدان ثبت، وحدثنا به من أصل كتابه: مث قال
  وسرقه: قيل

__________  
  ".التقريب " بتشديد الواو كما يف ) ١(

  .هو عمرو بن سواد بن االسود بن عمرو بن حممد ابن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح العامري السرحي
  .كان ثقة، تويف سنة مخس وأربعني ومئتني

  .٤٥ ٤٦ / ٨" لتهذيب ذيب ا" انظر 
باب رفع اليدين يف التكبرية :  يف صفة الصالة١٨١ ١٨٣ / ٢: حديث رفع اليدين رواه البخاري) ٢(



االوىل مع االفتتاح سواء، وباب رفع اليدين إذا كرب وإذا ركع وإذا رفع، وباب إىل أين يرفع يديه، 
  .وباب رفع اليدين إذا قام من الركعتني

 ١" املوطأ " ، ومالك يف ..باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني:  الصالةيف) ٣٩٠(وأخرجه مسلم 
رأيت رسول اهللا : باب ما جاء يف افتتاح الصالة، كلهم عن الزهري، عن سامل، عن أبيه قال: ٩٧/ 

صلى اهللا عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت حياذي منكبيه، وقيل أن يركع، وإذا رفع من 
  .وال يرفعهما بني السجدتنيالركوع، 

(*)  

)١٤/١٧١(  

  

  .احلسن بن عثمان التستري، فرواه عن القطعي
عاش تسعني عاما وأشهرا، وكانت وفاته يف ! عبدان حافظ صدوق، ومن الذي يسلم من الوهم : قلت

  .آخر سنة ست وثالث مئة
  .وقع إيل ثالثة أجزاء من حديثه بعلو
 العباس أمحد بن عمر بن سريج ببغداد ومسند العراق أبو عبد اهللا ومات معه يف العام فقيه العصر أبو

أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف، واملسند علي بن إسحاق بن زاطيا، والقاضي حممد بن خلف 
  .وكيع، وحممد بن مسعود االسدي حمدث قزوين، وشيخ الطريق أبو عبد اهللا أمحد بن اجلالء

عساكر بقراءيت، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا حممد أخربنا أمحد بن هبة اهللا بن 
بن عبدالرمحن، أخربنا أبو عمرو حممد بن أمحد، أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن موسى، حدثنا طالوت هو ابن 

اهللا أوصاين خليلي أبو القاسم صلى : " عباد حدثنا حرب بن سريج، حدثنا أبو املهزم، عن أيب هريرة قال
  الغسل يف كل يوم مجعة،: عليه وسلم بثالث

  ".والوتر قبل النوم، وصوم ثالثة أيام من كل شهر 
  ،)٢(، وأبو املهزم يزيد بن سفيان متفق على ضعفه )١(متنه حمفوظ 

__________  
باب صيام : باب صالة الضحى يف احلضر، ويف الصوم:  يف التطوع٤٧ / ٣: فقد أخرجه البخاري) ١(

باب : يف الصالة) ١٤٣٢(يف صالة الضحى وأن أقلها ركعتان، وأبو داود ) ٧٢١(بيض، ومسلم أيام ال
باب ما جاء يف صوم ثالثة أيام من كل شهر، : يف الصوم) ٧٦٠(يف الوتر قبل النوم، والترمذي 

باب احلث على الوتر قبل النوم، كلهم من حديث أيب هريرة رضي :  يف قيام الليل٢٢٩ / ٣: والنسائي
بصيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعيت : أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسلم بثالث: " اهللا عنه قال



  ".الضحى، وأن أوتر قبل أو أرقد 
من حدث أيب هريرة ) ٨٤٩(، ومسلم ٣١٨ / ٢: وأما الغسل يف كل يوم مجعه، فقد أخرجه البخاري

  ". كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده حق هللا على كل مسلم أن يغتسل يف: " رضي اهللا عنه بلفظ
  .٤٢٦ / ٤": ميزان االعتدال " انظر ) ٢(

(*)  

)١٤/١٧٢(  

  

  .والعجب أن شعبة يروي عنه، ما أظنه تبني له حاله، واهللا أعلم
  

 بن ثوبان الطرسوسي، مث البصري االمام الثقة احملدث، أبو سعيد، أمحد بن الصقر*  ابن الصقر - ٩٨
  .املستملي

أيب كامل اجلحدري، وحممد بن موسى احلرشي، وحممد بن بشار، وكان مستملي ابن بشار : حدث عن
)١.(  

  .أبو بكر الشافعي، وأبو الفتح االزدي، وعلي بن لؤلؤ، وغريهم: حدث عنه
  .وثقه اخلطيب

  .تويف سنة إحدي وثالث مئة
  

  .نصر البغدادي السكري بن هو االمام الثقة، أبو العباس، عبد اهللا بن الصقر* *  ابن الصقر - ٩٩
  .مسع إبراهيم بن حممد الشافعي، وعبد االعلى النرسي، وإبراهيم ابن املنذر

  .اخللدي، وأبو بكر القطيعي، وأبو حفص بن الزيات، ومجاعة: وعنه
__________  

  .٦٣ / ١: ، طبقات القراء للجزري٢٠٦ / ٤: تاريخ بغداد* 
  .لي بنداروكان مستم: ٢٠٦ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ١(

  .٤٢٣ / ١: ، طبقات القراء للجزري١٢٩ / ٦: ، املنتظم٤٨٢ ٤٨٣ / ٩: تاريخ بغداد* * 
(*)  

)١٤/١٧٣(  

  



  .تويف يف مجادى االوىل سنة اثنتني وثالث مئة: ، وقال)١(وثقة اخلطيب 
  

بن عيسى  بن املثىن ابن حيىي االمام احلافظ، شيخ االسالم، أبو يعلى، أمحد بن علي*  أبو يعلى - ١٠٠
  .بن هالل التميمي املوصلي، حمدث املوصل، وصاحب املسند واملعجم

  .ولد يف ثالث شوال سنة عشر ومئتني، فهو أبر من النسائي خبمس سنني، وأعلى إسنادا منه
لقي الكبار، وارحتل يف حداثته إىل االمصار باعتناء أبيه وخاله حممد ابن أمحد بن أيب املثىن، مث مته 

  .العالية
ومسع من أمحد بن حامت الطويل، وأمحد بن مجيل، وأمحد بن عيسى التستري، وأمحد بن إبراهيم املوصلي، 
وأمحد بن منيع، وأمحد ابن حممد بن أيوب، وإبراهيم بن احلجاج السامي، وإبراهيم ابن احلجاج النيلي 

 اهلروي، وإبراهيم بن صاحب سالم بن أيب مطيع، وإبراهيم بن حممد بن عرعرة، وإبراهيم بن عبد اهللا
زياد سبالن، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وإسحاق بن موسى اخلطمي، وإسحاق ابن إمساعيل الطالقاين، 

  وأيب معمر إمساعيل بن إبراهيم اهلذيل، وأيب
__________  

  .٤٨٣ / ٩" تارخيه " يف ) ١(
 ٧٠٨ / ٢: حلفاظ، تذكرة ا٢ / ١٢٢الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي* 

 / ٢: ، مرآة اجلنان٢٤١ / ٧: ، الوايف بالوفيات١٨٦ / ١: ، دول االسالم١٣٤ / ٢: ، العرب٧٠٧
، مفتاح ٣٠٦: ، طبقات احلفاظ١٩٧ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٣٠ / ١١: ، البداية والنهاية٢٤٩

  .٧١: ، الرسالة املستطرفة١٦ / ٢: السعادة
(*)  

)١٤/١٧٤(  

  

عن : لترمجاين، وإمساعيل بن عبد اهللا بن خالد القرشي، وأيوب بن يونس البصريإبراهيم إمساعيل ا
  .وهيب، واالزرق بن علي أيب اجلهم، وأمية ابن بسطام

  .وبشر بن الوليد الكندي، وبشر بن هالل، وبسام بن يزيد النقال
  .وجعفر بن مهران السباك، وجبارة بن املغلس، وجعفر بن محيد الكويف

س العدوي، واحلسن بن عيسى بن ماسرجس، واحلكم بن موسى، واحلارث بن مسكني، وحوثرة بن أشر
  .واحلارث بن سريج، وحفص ابن عبد اهللا احللواين، وحجاج بن الشاعر

  .وخلف بن هشام البزار، وخالد بن مرداس، وخليفة بن خياط



  .وداود بن عمرو الضيب، وداود بن رشيد
  .ن ثعلبوروح بن عبداملؤمن املقرئ، والربيع ب

وأيب خيثمة زهري بن حرب، وزكريا بن حيىي زمحويه، وزكريا بن حيىي الرقاشي، وزكريا بن حيىي الكسائي 
  .الكويف، وأيب الربيع الزهراين

وأيب الربيع سليمان بن داود اخلتلي، وأيب أيوب سليمان بن داود الشاذكوين، وسليمان بن حممد 
بن أيب الربيع السمان، وسعيد بن مطرف الباهلي، وسريج بن املباركي، وسعيد بن عبد اجلبار، وسعيد 

  .يونس، وسهل ابن زجنلة الرازي
  .وشيبان بن فروخ

  والصلت بن مسعود اجلحدري، وصاحل بن مالك اخلوارزمي،

)١٤/١٧٥(  

  

وعبد اهللا بن حممد بن أمساء، وعبد اهللا بن معاوية اجلمحي، وعبد اهللا بن سلمة البصري، عن أشعث بن 
ز اهلجيمي، وعبد اهللا بن عون اخلراز، وأيب بكر بن أيب شيبة، وعبد اهللا بن بكار البصري، وعبد اهللا برا

، وعبيد اهللا بن عمر القواريري، وعبيد اهللا بن معاذ، وعبد الرمحن بن سالم )١(بن عمر مشكدانة 
ر، وعبد الرواحد بن اجلمحي، وعبد الرمحن بن صاحل االزدي، وأيب نصر عبدامللك بن عبد العزيز التما

غياث، وعبد الغفار بن عبد اهللا بن الزبري، وعبد االعلى بن محاد النرسي، وعلي بن اجلعد، وعلي بن 
محزة املعويل، وعلي بن املديين، وعمرو الناقد، وعمرو بن احلصني، وعمرو بن أيب عاصم النبيل، وعيسى 

  .بن سامل، وعثمان بن أيب شيبة
  .وغسان بن الربيع

  .ل بن الصباحوالفض
  .وقطن بن نسري

  .وكامل بن طلحة
ومصعب بن عبد اهللا، ومنصور بن أيب مزاحم، ومعلى بن مهدي، ومسروق بن املرزبان، واملنتجع بن 

مصعب بصري، وموسى بن حممد بن حيان، وحممد بن منهال الضرير، وحممد بن منهال االمناطي، وحممد 
  ن، وحممد بن جامعبن أيب بكر املقدمي، وحممد بن سعيد القطا

__________  
بضم امليم والكاف بينهما معجمة ساكنة وبعد االلف نون، وجاء " التقريب " كذا ضبطه احلافظ يف ) ١(

  .بالسني املهملة) مسكدانه" (خالصة التذهيب " يف 



  .٤٣٠ / ١" العرب " وانظر ترمجته يف 
(*)  

)١٤/١٧٦(  

  

، وحممد بن بكار موىل بين هاشم، وحممد بن بكار البصري، العطار وضعفه، وحممد بن عبد اهللا بن منري
وحممد بن عباد املكي، وحممد بن إسحاق املسييب، وأيب كريب حممد بن العالء، وحممد بن خالد الطحان، 

  .وحممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلي
  .ونعيم بن اهليصم

  .ن إبراهيم اجلماينوهدبة بن خالد، وهارون بن معروف، وهاشم بن احلارث، واهلذيل ب
  .ووهب بن بقية

  ".معجمه " وحيىي بن معني، وحيىي بن أيوب املقابري، وحيىي احلماين، وخلق كثري سواهم، مذكورين يف 
أن والد أيب عبد اهللا بن مندة وحل إىل أيب : أخربنا هبة اهللا االبرقوهي عمن ذكره: قال أبو موسى املديين

  .مجاع أهل العصر على ثقتك وإتقانكإمنا رحلت إليك ال: يعلى، وقال له
  .ثقة مأمون: سألت الدارقطين عن أيب يعلى، فقال: وقال السلمي

حدثنا أمحد بن املثىن، نسبة إىل جده، : فقال" الكىن " احلافظ أبو عبد الرمحن النسائي يف : حدث عنه
دي، وأبو علي احلسني بن واحلافظ أبو زكريا يزيد بن حممد االزدي، وأبو حامت حبان، وأبو الفتح االز

حممد النيسابوري، ومحزة بن حممد الكناين، والطرباين، وأبو بكر أمحد بن إبراهيم االمساعيلي، وأبو أمحد 
عبد اهللا بن عدي، وابن السين، وأبو عمرو بن محدان احلريي، وأبوه، وأبو بكر حممد بن إبراهيم املقرئ، 

  بن النضر النخاسوالقاضي يوسف بن القاسم املياجني، وحممد 

)١٤/١٧٧(  

  

  .مبعجمه، ونصر بن أمحد بن اخلليل املرجي، وأبو الشيخ، وخلق كثري
  .ومنهم أبو يعلى التميمي": تاريخ املوصل " قال يزيد بن حممد االزدي يف 

كان من أهل الصدق واالمانة، والدين واحللم، روي عن غسان بن : فذكر نسبه وكبار شيوخه، وقال
  .ى بن مهدي، وغريمها من املواصلةالربيع، ومعل
وهو كثري احلديث، صنف املسند وكتبا يف الزهد، والرقائق، وخرج الفوائد، وكان عاقال، : إىل أن قال

ما متتع متمتع مبثل : مسعت سفيان يقول: مسعت ابن قدامة: حليما صبورا، حسن االدب، مسعته يقول



  .اهللا يف أفواه املتعبدينما أحلى ذكر : ذكر اهللا، قال داود عليه السالم
  :مسعت عبد الرزاق يقول: حدثنا ابن زجنويه: وحدثنا أبو يعلى

  .الرافضي عندي كافر
: أنه كان يفضل أبا يعلى املوصلي على احلسن بن سفيان، فقيل له: وقد بلغنا عن أيب عمرو بن محدان

 كان حيدث احتسابا، الن أبا يعلى: احلسن أكرب، وشيوخه أعلى ؟ قال" مسند " كيف تفضله و 
  .واحلسن بن سفيان كان حيدث اكتسابا

هو من املتقنني املواظبني على رعاية الدين : وقد وثق أبا يعلى أبو حامت البسيت وغريه، قال ابن حبان
  .وأسباب الطاعة
  .أيب يعلى، النه كان حيدث هللا عزوجل" مسند " على الوجه إال " مسندا " ما مسعت : وقال ابن عدي

من كتبه قل ما يفوته : أيب يعلى ويقول" مسند " مسعت أبا إسحاق بن محزة يثين على :  ابن املقرئقال
  .من احلديث

)١٤/١٧٨(  

  

  .عامة مساعي بالبصرة مع أيب زرعة: مسعت أبا يعلى يقول: قال ابن املقرئ
  .نيفةأبو يعلى أحد الثقات االثبات، كان على رأي أيب ح: وقال احلافظ عبد الغين االزدي

  .نعم، النه أخذ الفقه عن أصحاب أيب يوسف: قلت
أمحد بن علي بن املثىن بن عيسى بن هالل بن دينار التميمي، أبو يعلى، أحد الثقات، : قال ابن مندة

  .مات سنة سبع وثالث مئة
عندي عن أيب : مسعت أبا يعلى يقول: يف ذكر حممد الطفاوي) ١" (كامله " وقال أبو أمحد بن عدي يف 

  .خيثمة املسند والتفسري واملوقوفات، حديثه كله
وبينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقد وصف أبو حامت البسيت أبا يعلى باالتقان والدين، مث قال

  .وسلم ثالثة أنفس
كنت أرى أبا علي احلافظ معجبا بأيب يعلى املوصلي وحفظه وإتقانه، وحفظه : وقال أبو عبد اهللا احلاكم

  . حىت كان ال خيفى عليه منه إال اليسريحلديثه،
  .هو ثقة مأمون: مث قال احلاكم

لو مل يشتغل أبو يعلى بكتب أيب يوسف على بشر بن الوليد الكندي الدرك : وقال أبو علي احلافظ
  .بالبصرة سليمان بن حرب، وأبا الوليد الطيالسي

  .قنع برفيقهما احلافظ علي بن اجلعد: قلت



__________  
  ".املوقوفات " بدل " املوقوف " أ، وفيه  / ٣٠٠  /٤) ١(

(*)  

)١٤/١٧٩(  

  

قرأت املسانيد : مسعت إمساعيل بن حممد بن الفضل التميمي احلافظ يقول: قال أبو سعد السمعاين
  .كمسند العدين، ومسند أمحد بن منيع، وهي كاالار، ومسند أيب يعلى كالبحر يكون جمتمع االار

الذي عنذ أهل أصبهان من طريق ابن املقرئ عنه، فإنه كبري جدا، " مسنده  " صدق، وال سيما: قلت
  .الذي رويناه من طريق أيب عمرو بن محدان عنه، فإنه خمتصر" املسند " خبالف 

ويقع حديثه عاليا باالتصال للشيخ فخر الدين بن البخاري يف أمايل اجلوهري، ويقع حديثه باالجازة 
اء جزء مأمون، وقد قرأت مساعه يف سنة مخس وعشرين ومئتني ببغداد من أمحد بن العالية الوالدنا يف أثن

حامت الطويل صاحب مالك، وأبو الوليد الطيالسي حي بالبصرة إىل سنة سبع وعشرين، وعاش أبو يعلى 
  إىل أثناء سنة سبع وثالث مئة، فقده أبو احلسني بن املنادي يف رابع عشر مجادى

  .االوىل
  .ليه علو االسناد، وازدحم عليه أصحاب احلديث، وعاش سبعا وتسعني سنةوانتهى إ: قلت

ومات معه يف سنة سبع عدة من الكبار، كاحلافظ زكريا الساجي، وأيب عمران موسى بن سهل اجلوين، 
جعفر بن أمحد بن : شيخي احلديث بالبصرة، واحلافظ حممد بن هارون الروياين، وشيخنا بلد واسط

مد، وحمدث دمشق جعفر بن أيب عاصم، ومسند بغداد احلسن بن الطيب الشجاعي سنان، وحممود بن حم
البلخي، ومسند أصبهان املعمر أبو جعفر حممد بن علي بن خملد بن فرقد االصبهاين، وشيخ القراء أبو 

العباس أمحد ابن سهل االشناين، واحلافظ أبو حممد عبد اهللا بن علي بن اجلارود النيسابوري مبكة، 
  دث أبو زكريا حيىي بن زكريا النيسابوري صاحبواحمل

)١٤/١٨٠(  

  

جعفرك، ومقرئ : قتيبة مبصر، واحلافظ جعفر بن حممد بن موسى النيسابوري االعرج حبلب، ويقال له
  .مصر أبو بكر بن مالك بن سيف التجييب، وشيخ بغداد أبو حممد اهليثم بن خلف الدوري

  .، رمحهم اهللا تعاىلورفيقه حممد بن صاحل بن ذريح العكربي
أخربنا أبو القاسم : أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن أمحد قراءة عليه، عن عبد املعز بن حممد البزاز



متيم بن أيب سعيد اجلرجاين سنة مثان وعشرين ومخس مئة، أخربنا حممد بن عبدالرمحن الكنجروذي سنة 
بن أمحد بن محدان، أخربنا أبو يعلى املوصلي ا سنة تسع وأربعني وأربع مئة، أخربنا أبو عمرو حممد 

رأيت : " ست وثالث مئة، حدثنا عبد اهللا بن بكار، حدثنا عكرمة بن عمار، عن اهلرماس بن زياد قال
  رسول اهللا صلى اهللا

  ".يوم العيد االضحى خيطب على بعري 
  ).١(هذا حديث حسن عال جدا تساعي لنا 

أنبأنا أبو روح عبد املعز بن حممد اهلروي، أخربنا متيم بن أيب : لتميميأخربنا حممد بن عبد السالم ا
سعيد، أخربنا أبو سعد الكنجروذي، أخربنا أبو عمرو احلريي، أخربنا أبو يعلى، حدثنا علي بن اجلعد، 

قد شكوك يف كل شئ حىت يف : قال عمر لسعد: مسعت جابر بن مسرة قال: أخربنا شعبة، عن أيب عون
  .الصالة

  .أما أنا فإين أمد يف االوليني، وأحذف يف االخريني، وما آلوا ما اقتديت به من صالة رسول اهللا: الق
  :قال

__________  
يف ) ١٩٥٤( من طريق أيب يعلى، وأخرجه أبو داود ٣٩٣ / ٥" أسد الغابة " وأورده ابن االثري يف ) ١(

د اهللا، عن هشام بن عبدامللك، عن خطب يوم النحر من طريق هارون بن عب: باب من قال: املناسك
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب على ناقته العضباء : عكرمة، عن اهلرماس بن زياد الباهلي، قال

  .يوم االضحى مبىن
  .وهذا سند قوي

(*)  

)١٤/١٨١(  

  

  ).١(ذاك الظن بك، أو كذاك ظين بك 
* ال يزهدنك يف أخ : ر بن شبة، عن أيب غزيةأنشدنا عم: أخربنا أبو يعلى املوصلي: قال يزيد بن حممد

أهل البطانة والدخله * ين يلونه يف شر إله وخيونه من كان من * لك أن تراه زل زله واملرء يطرحه الذ 
  مما مير على اجلبلة* واملوت أعظم حادث 

  ابن عبد اهللا، االمام احملدث، الصدر االنبل، أبو حممد *  أمحد بن إبراهيم- ١٠١
  .بوري، أحد الكرباء والزعماء ببلدهالنيسا

، وعمرو بن زرارة، "مسنده " مسع من جده المه القاضي نصر بن زياد، وإسحاق بن راهويه، وقرأ عليه 



وحممد بن مقاتل، وحممود بن غيالن، وحممد بن محيد، وإبراهيم بن حممد الشافعي املكي، وسلمة بن 
  .شبيب، وطائفة

 أبو علي، وأمحد بن أيب عثمان احلريي، وأمحد بن احلسن، وأبو عمرو مؤمل بن احلسن، واحلافظ: وعنه
  .بن محدان، وآخرون
__________  

باب يطول يف االوليني، وحيذف يف :  يف صفة الصالة٢٠٨ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(
: يف الصالة) ٨٠٣(باب القراءة يف الظهر والعصر، وأبو داود : يف الصالة) ٤٥٣(االخريني، ومسلم 

باب الركود يف الركعتني االوليني، والطيالسي :  يف االفتتاح١٧٤ / ٢باب ختفيف االخريني، والنسائي 
  .كلهم من طريق شعبة، عن أيب عون، عن جابر بن مسرة) ٤١٥(
  .مل نظفر له بترمجة عند غري املؤلف يف املصادر املتيسرة لنا* 
(*)  

)١٤/١٨٢(  

  

تويف جدي المي أمحد بن إبراهيم سنة مخس وثالث : مد عبد اهللا بن حممد يقولمسعت أبا حم: قال احلاكم
  .مئة

  .كان من وجوه نيسابور وزعمائها، ومن املقبولني يف احلديث والرواية: قال احلاكم
  

  .شيخ املعتزلة، وصاحب التصانيف، أبو علي، حممد بن عبد الوهاب البصري*  اجلبائي - ١٠٢
  .ثالث مئةمات بالبصرة سنة ثالث و

  أيب يعقوب الشحام، وعاش مثانيا وستني سنة، ومات: أخذ عن
اجلبائي، وأخذ عنه فن الكالم أيضا أبو احلسن االشعري، مث خالفه ) ١(فخلفه ابنه العالمة أبو هاشم 

  .ونابذه وتسنن
ا وكان أبو علي على بدعته متوسعا يف العلم، سيال الذهن، وهو الذي ذلل الكالم وسهله، ويسر م

  .صعب منه
  .أيهما أفضل ؟: وكان يقف يف أيب بكر وعلي

__________  
 من ٦ص : ، فهرست ابن الندمي١٦٧ ١٦٩: ، الفرق بني الفرق٢٣٦ / ١: مقاالت االسالميني* 

 / ٤: ، وفيات االعيان١٣٧ / ٦: أ، املنتظم / ١٢١: ، االنساب٧٨ ٨٥ / ١: التكملة، امللل والنحل



، البداية ٧٤ ٧٥ / ٤: ، الوايف بالوفيات١٨٤ / ١:  دول االسالم،١٢٥ / ٢: ، العرب٢٦٧ ٢٦٩
، النجوم ٢٧١ / ٥: ، لسان امليزان٨٠ ٨٥: ، طبقات املعتزلة البن املرتضى١٢٥ / ١١: والنهاية
، ١٨٩ ١٩٠ / ٢: ، طبقات املفسرين للداودي٣٣: ، طبقات املفسرين للسيوطي١٨٩ / ٣: الزاهرة

  .٢٤١ / ٢: شذرات الذهب
العرب "  عبد السالم بن أيب علي حممد بن عبد الوهاب البصري املتكلم املشهور، قال املؤلف يف هو) ١(
  .هو شيخ املعتزلة وابن شيخهم، تويف ببغداد يف شعبان سنة إحدى وعشرين وثالث مئة: ١٨٧ / ٢" 

  .٧٨  /١" امللل والنحل " ، و ١٦٩": والفرق بني الفرق " ، و ٩٤": طبقات املعتزلة " وانظر 
(*)  

)١٤/١٨٣(  

  

: " ، وكتاب"التعديل والتجويز : " ، وكتاب"النهي عن املنكر : " ، وكتاب"االصول : " وله كتاب
النقض على ابن : " ، وكتاب"التفسري الكبري : " ، وكتاب"االمساء والصفات : " ، وكتاب"االجتهاد 
من يكفر : " ، وكتاب"املنجمني الرد على : " ، كتاب"الرد على ابن كالب : " ، كتاب"الراوندي 

  شرح: " ، وكتاب"ومن ال يكفر 
  .، وأشياء كثرية"احلديث 

أما : ثالثة أخوة، أحدهم تقي، والثاين كافر، والثالث مات صبيا ؟ فقال: سأل االشعري أبا علي: قيل
  .االول ففي اجلنة، والثاين ففي النار، والصيب فمن أهل السالمة

  .إن أخاك إمنا وصل إىل هناك بعمله]: له [ ال، النه يقال : ىل أخيه ؟ قالفإن أراد أن يصعد إ: قال
  .ما التقصري مين، فإنك ما أبقيتين، وال أقدرتين على الطاعة: فإن قال الصغري: قال
  .كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت، والستحقيت العذاب، فراعيت مصلحتك: يقول اهللا له: قال
  . رب كما علمت حاله فقد علمت حايل، فلم راعيت مصلحته دوين ؟يا: فلو قال االخ االكرب: قال

  ).١(فانقطع اجلبائي 
__________  

هذه مناظرة شهرية، وقد حكاها : ، وقال٣٥٦ / ٣" طبقاته " أورد هذه املناظرة السبكي يف ) ١(
إال حبكمة إن اهللا ال يفعل شيئا : شيخنا الذهيب، وهي دامغة الصل من يقلده، الن الذي يقلده يقول

باعثة له على فعله، ومصلحة واقعة، وهو من املعتزلة يف هذه املسألة، فلو يدري شيخنا هذا، الضرب 
  .عن ذكر هذه املناظرة صفحا

يعين به شيخ االسالم ابن " وهي دامغة الصل من يقلده " يف كالم السبكي هذا مؤاخذات، فقوله : قلت



إنه وإن كان شديد االعجاب به، كثري التنويه بعلمه وفضله، ف" تيمية، وهذا حمض اقتراء على الذهيب، 
قوي االعتداد مبنهجه القائم على االخذ بكتاب اهللا تعاىل، وسنة رسوله الثابتة، واالعتصام ما، 

وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف مل يكن معه على وفاق تام، فأحيانا يأخذ برأيه ويوافقه، وتارة 
يقسو يف الرد شأن العامل املتبصر املستقل الذي يرى أن كل أحد من أهل العلم يؤخذ خيطئة ويرد عليه و

  ! = (*)من قوله ويترك، فكان ماذا ؟ 

)١٤/١٨٤(  

  

   بن إسحاق بناحملدث العامل، أبو قصي إمساعيل بن حممد*  أبو قصي - ١٠٣
  .إمساعيل بن مسروق العذري

  .ن بنت شرحبيل، وزهري بن عبادأبيه، وعمه عبد اهللا، وعن سليمان ب: حدث عن
  أبو سعيد بن االعرايب، واحلافظ أبو علي النيسابوري،: حدث عنه

__________  
فرية بال مرية، فإنه رمحه اهللا متابع يف هذه املسألة مجهور أهل " وهو من املعتزلة يف هذه املسألة : " وقوله

  .السنة، والنصوص الكثرية الوفرية تشهد ملا انتهى إليه
إن هللا تعاىل حكمة تتعلق به : ل يكون جمانبا للصواب، ومعدودا من املعتزلة يف هذه املسألة من يقولفه

حيبها ويرضاها، ويفعل الجلها، فهو سبحانه يفعل ما يفعل حلكمة يعلمها، وهو يلعم العباد أو بعض 
علها تكون حلكمة عامة، العباد من حكمته ما يطلعهم عليه، وقد ال يعلمون ذلك، واالمور العامة اليت يف

وما ) وما أرسناك إال رمحة للعاملني(ورمحة عامة كإرساله حممدا صلى اهللا عليه وسلم، فإنه كما قال تعاىل 
وكما ) صنع اهللا الذي أتقن كل شئ(يشاهد يف الوجود من الضرر، فال بد فيه من حكمة كما قال تعاىل 

به حكمة مطلوبة ال يكون شرا مطلقا وإن كان والضرر الذي حتصل ) الذي أحسن كل شئ خلقه(قال 
شرا بالنسبة إىل من تضرر به، وكلما ازداد العبد علما وإميانا، ظهر له من حكمة اهللا ورمحته ما يبهر 

سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت : (عقله، وتبني له تصديق ما أخرب اهللا به يف كتابه حيث قال
فلو يدري : " وقوله.. وما بعدها١٢٢ / ٥" جمموعة الرسائل واملسائل " راجع ) يتبني هلم أنه احلق

اام للذهيب شيخه بسوء الفهم، وله من ذلك غري " شيخنا هذا الضرب عن ذكر هذه املناظرة صفحا 
ما عبارة، والشيخ الذهيب ليس حباجة إىل التدليل على جودة ذكائه، ووفور حفظه وفهمه للنصوص على 

 وقدرته الفائقة على صوغها بأسلوبه الواضح العري عن الغموض وااللتواء، فإن يف الوجه الصحيح،
كتابه هذا وغريه من مؤلفاته الكثري من ذلك، ولكن السبكي وهو ال يرى احلق إال يف ما انتهى إليه 

االشاعرة يتجاهل كل ما ذكرت، وينعت شيخه بسوء الفهم، وأنه يدون ما ال يدري، وأنه ال خربة له 



  دلوالت االلفاظ بدافع احلقدمب
والتعصب، وبالرجوع إىل ما كتب يف مقدمة هذا الكتاب، وإىل ما كتبه السخاوي يف االعالن بالتوبيخ 

 يتبني للقارئ الكرمي أن ما يقوله السبكي يف حق شيخه الذهيب مرفوض النه صادر عن ٧٧، ٧٦ص 
  .هوى وتعصب

  .إىل عذرة بن سعد بن هذمينسبة : ، والعذري١٠٠٠ / ٣: تبصري املنتبه* 
(*)  

)١٤/١٨٥(  

  

  .والطرباين، وابن عدي، وأبو عمر بن فضالة، وآخرون
  .كان أصم: قيل

  .مات سنة اثنتني وثالث مئة بدمشق
  

ن عبيد اهللا ابن قرياط العذري الشيخ العامل احملدث، أبو علي، إمساعيل بن حممد ب*  ابن قرياط - ١٠٤
  .الدمشقي
بنت شرحبيل، وحرملة بن حيىي، وصفوان ابن صاحل، وإبراهيم بن املنذر، سليمان بن : حدث عن

  .وهشام بن عمار، وطبقتهم
  .وكان صاحب رحلة ومعرفة

ابن جوصاء، وأبو عوانة، وخيثمة بن سليمان، وعلي بن أيب العقب، وابن هارون، وأبو عمر : حدث عنه
  .بن فضالة، والطرباين، وخامتتهم أبو أمحد بن الناصح

  .سنة سبع وتسعني ومئتنيمات 
  

 بن أيب غيالن الثقفي الشيخ احملدث املتقن، أبو حفص، عمر بن إمساعيل* *  ابن أيب غيالن - ١٠٥
  .البغدادي

  مسع علي بن اجلعد، وداود بن عمرو الضيب، وأبا إبراهيم
  .الترمجاين، وطائفة

__________  
  .١٠٠٠ / ٣: تبصري املنتبه* 



  .١٤٤ / ٢: ، العرب٢٢٤ / ١١: تاريخ بغداد* * 
(*)  

)١٤/١٨٦(  

  

إسحاق النعايل، وابن عدي، وأبو حفص بن الزيات، وأبو بكر بن املقرئ، وحممد بن : حدث عنه
  .إمساعيل الوراق، وخلق سواهم

  .تويف سنة تسع وثالث مئة: وقال) ١(وثقه اخلطيب 
  .مات يف عشر املئة: قلت

  .جاج اللغوي بالسماع املتصليقع حديثه عاليا لنا بإجازة، ولشيخنا أيب احل
  

  . بن خالد بن كوخلش اخلتلي الصفارالشيخ املسند العامل، أبو حممد، خالد بن حممد*  الصفار - ١٠٦
  .مسع بشر بن الوليد، وحيىي بن معني، وأبا إبراهيم الترمجاين، وطائفة

  . وغريهمحممد بن أمحد املفيد، وعلي بن لؤلؤ الوراق، وعلي بن عمر احلريب،: حدث عنه
  .صاحل: قال الدارقطين

  أنه مسع من هذا الشيخ تفسري حديث) ٢(وقد ذكر املفيد وهو تالف 
__________  

  .٢٢٤ / ١١" تارخيه " يف ) ١(
  .٣١٧ ٣١٨ / ٨: تاريخ بغداد* 
  أبو بكر املفيد، حممد بن أمحد بن حممد بن: " ٨ / ٣" العرب " قال املؤلف يف ) ٢(

  ".ويذاكر، وهو بني الضعف يعقوب، كان يفهم وحيفظ 
  .٤٦٠ ٤٦١ / ٣" ميزان االعتدال " وانظر أيضا 

(*)  

)١٤/١٨٧(  

  

  .مسعة من أيب عبيد القاسم بن سالم
  .مات سنة عشر وثالث مئة، عاش بضعا وتسعني سنة

  



:  بن مندة، واسم مندةاالمام الكبري احلافظ اود، أبو عبد اهللا، حممد بن حيىي*  ابن مندة - ١٠٧
بن جهار خبت العبدي موالهم االصبهاين، جد ) ١(راهيم بن الوليد بن سندة بن بطة بن أستندار إب

  .صاحب التصانيف احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن إسحاق بن حممد
  .ولد يف حدود العشرين ومئتني يف حياة جدهم مندة

مان لوين، وأبا كريب مسع إمساعيل بن موسى السدي، وعبد اهللا بن معاوية اجلمحي، وحممد بن سلي
حممد بن العالء، وهناد بن السري، وحممد بن بشار، وأبا سعيد االشج، وأمحد بن الفرات، وطبقتهم 

  .بالكوفة والبصرة وأصبهان، ومجع وصنف
القاضي أبو أمحد العسال، وأبو القاسم الطرباين، وأبو الشيخ، وأبو إسحاق بن محزة، وحممد : حدث عنه

هاب، وولده إسحاق بن حممد، وخلق سواهم من شيوخ أيب نعيم احلافظ، الذين بن أمحد بن عبد الو
  .لقيهم بأصبهان

__________  
 / ١: ، طبقات احلنابلة٣٣١ / ١: ، االكمال البن ماكوال٢٢٢ ٢٢٤ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 

، ٢ / ١٢٧الورقة : ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٢٨٩ / ٤: ، وفيات االعيان٣٢٨
  ، الوايف١٢٠ / ٢: ، العرب٧٤١ ٧٤٢ / ٢: تذكرة احلفاظ

، ٣١٣: ، طبقات احلفاظ١٨٤ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٣٨ / ٢: ، مرآة اجلنان١٨٩ / ٥: بالوفيات
  .٢٣٤ / ٢: شذرات الذهب

  .اسبندار": التذكرة " ، وقد ورد يف "ذكر أخبار أصبهان " كذا االصل، وهو كذلك يف ) ١(
(*)  

)١٤/١٨٨(  

  

  .وكان ينازع احلافظ أمحد بن الفرات، ويذاكره، ويرادده وهو شاب
  .هو أستاذ شيوخنا وإمامهم، أدرك سهل بن عثمان": تارخيه " قال أبو الشيخ يف 

  ).١(سهل من شيوخ مسلم، مات سنة نيف وثالثني ومئتني : قلت
  .ومات ابن مندة يف رجب سنة إحدى وثالث مئة: قال أبو الشيخ

أخربنا عبد الوهاب بن ظافر، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا أبو زكريا :  حممد بن يوسف املقرئأخربنا
: حيىي بن عبد الوهاب بن احلافظ حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن مندة، أخربنا أيب وعماي قالوا

نا بقية، عن حبري، عن خالد أخربنا أبونا أبو عبد اهللا، أخربنا أيب، حدثين أيب، حدثنا سعيد بن عنبسة، حدث
آخر طعام أكله النيب صلى اهللا : " سألت عائشة عن أكل البصل، فقالت: بن معدان، عن أيب زياد قال



  ".عليه وسلم فيه بصل 
، عن حيوة بن شريح، عن )٢(هذا حديث غريب صاحل االسناد، رواه االمام أمحد بن حنبل يف مسنده 

  .بقية
خربنا ابن خليل، أخربنا أبو املكارم التيمي، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أ: أخربنا إسحاق بن أيب بكر

أبو نعيم احلافظ، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا حممد بن حبىي بن مندة، حدثنا أبو بكر بن أيب النضر، 
  حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل الثقفي، حدثنا جمالد، حدثنا عون بن عبد اهللا

__________  
 ٤٥٣ / ٢" التذكرة " ، وهو مترجم يف ٢٣٣ يف وفيات سنة ٤١٤ / ١" العرب " ذكره املؤلف يف ) ١(

٤٥٢.  
باب يف أكل الثوم، وقد صرح بقية بالتحديث عند : يف االطعمة) ٣٨٢٩(، وأبو داود ٨٩ / ٦) ٢(

  .أمحد
  .وأبو زياد وهو خيار بن سلمة مل يوثقه غري ابن حيان

(*)  

)١٤/١٨٩(  

  

  ).١" (ما مات النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت قرأ وكتب : "  عن أبيه قالابن عتبة،
من أنه يوم صلح " صحيح البخاري " مل يرد أنه صلى اهللا عليه وسلم كتب شيئا، إال ما يف : قلت

  ).٢" (حممد بن عبد اهللا " احلديبية كتب امسه 
من فقهاء االندلس باالنكار، وبدعوه ، وقام عليه طائفة )١(واحتج بذلك القاضي أبو الوليد الباجي 

  .حىت كفره بعضهم
واخلطب يسري، فما خرج عن كونه أميا بكتابة امسه الكرمي، فجماعة من امللوك ما علموا من الكتابة 

سوى جمرد العالمة، وما عدهم الناس بذلك كاتبني، بل هم أميون، فال عربة بالنادر، وإمنا احلكم 
مته مل يلهم نبيه تعلم الكتابة، وال قراءة الكتب حسما ملادة املبطلني، كما للغالب، واهللا تعاىل فمن حك

 ٤٨: العنكبوت) [ وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون: (قال تعاىل
 قحة فانظر إىل ] ٥: الفرقان) [ أساطري االولني اكتتبها فهي متلى عليه: (ومع هذا فقد افتروا وقالوا] 

املعاند، فمن الذي كان مبكة وقت املبعث يدري أخبار الرسل واالمم اخلالية ؟ ما كان مبكة أحد ذه 
  .الصفة أصال

مث ما املانع من تعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم كتابة امسه واسم أبيه مع فرط ذكائه، وقوة فهمه، ودوام 



   الطوائف، مث هذا خامتة يف يده،جمالسته ملن يكتب بني يديه الوحي والكتب إىل ملوك
__________  

 / ٧" الفتح " إسناده ضعيف لضعف جمالد وهو ابن سعيد اهلمداين الكويف، وأورده احلافظ يف ) ١(
   وقد حترف فيه جمالد إىل جماهد، ونسبه البن أيب شيبة،٣٨٦ ٣٧٨
  .وضعفه

 فالن بن فالن فالن بن باب كيف يكتب هذا ما صاحل:  يف الصلح٢٢٣ / ٥: انظر البخاري) ٢(
  .باب عمرة القضاء:  يف املغازي٣٨٦ / ٧فالن، و 

هو احلافظ العالمة، سليمان بن خلف بن سعد التجييب املالكي االندلسي الباجي، كان من كبار ) ٣(
علماء االندلس وحفاظها، رحل إىل املشرق سنة ست وعشرين وأربع مئة، مث عاد إىل وطنه بعد ثالث 

  .م جم، وويل قضاء أماكن، وصنف التصانيف الكثريةعشرة سنة بعل
، ٢٤٦ ٢٥١ / ١١" معجم االدباء " ، وانظر يف ترمجته أيضا ١١٧٨ / ٣" التذكرة " ترمجه املؤلف يف 

  .٤٠٨ ٤٠٩ / ٢" وفيات االعيان " و 
(*)  

)١٤/١٩٠(  

  

ذا كله يقتضي أنه ، فال يظن عاقل، أنه عليه السالم ما تعقل ذلك، فه)١(حممد رسول اهللا : ونقشه
عرف كتابة امسه واسم أبيه، وقد أخرب اهللا بأنه صلوات اهللا عليه ما كان يدري ما الكتاب ؟ مث علمه اهللا 

  .تعاىل ما مل يكن يعلم
فلما بلغ  ] ٤ ٥: العلق) [ الذي علم بالقلم، علم االنسان ما مل يعلم: (مث الكتابة صفة مدح، قال تعاىل

 دين اهللا أفواجا، شاء اهللا لنبيه أن يتعلم الكتابة النادرة اليت ال خيرج مبثلها عن الرسالة، ودخل الناس يف
  ).٢" (إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب : " أن يكون أميا، مث هو القائل

الكتابة واحلساب لندور ذلك فيهم ] أمته [ فصدق إخباره بذلك، إذ احلكم للغالب، فنفى عنه وعن 
ولتعلموا : (فيهم كتاب الوحي وغري ذلك، وكان فيهم من حيسب، وقال تعاىلوقلته، وإال فقد كان 
   ].١٢: االسراء) [ عدد السنني واحلساب

ومن علمهم الفرائض، وهي حتتاج إىل حساب وعول، وهو عليه السالم فنفى عن االمة احلساب، فعلمنا 
  أن املنفي كمال علم ذلك ودقائقه

ن ذلك ما مل حينج إليه دين االسالم وهللا احلمد، فإن القبط عمقوا يف اليت يقوم ا القبط واالوائل، فإ
  .احلساب واجلرب، وأشياء تضيع الزمان



  وأرباب
__________  

باب اختاذ اخلامت ليختم به الشئ أو ليكتب به إىل أهل :  يف اللباس٢٧٣ / ١٠: أخرجه البخاري) ١(
باب اختاذ النيب صلى اهللا عليه وسلم : نةيف اللباس والزي) ٥٦) (٢٠٩٢(الكتاب وغريهم، ومسلم 

ملا أراد النيب صلى اهللا : خامتا ملا أن يكتب إىل العجم، كالمها من طريق شعبة عن قتادة، عن أنس قال
إم لن يقرؤوا كتابك إذا مل يكن خمتوما، فاختذ خامتا من فضة، : عليه وسلم أن يكتب إىل الروم، فقيل له

  .حممد رسول اهللا: ونقشه
  .كأمنا إنظر إىل بياضه يف يدهف
ال نكتب وال : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  يف الصوم١٠٨ / ٤: أخرجه البخاري) ٢(

باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، من طريق شعبة، : يف الصيام) ١٥) (١٠٨٠(حنسب، ومسلم 
الشهر هكذا : ومتامة.. عنهماعن االسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو بن سعيد، عن ابن عمر رضي اهللا

  ".مرة تسعا وعشرين، ومرة ثالثني : وهكذا يعين
(*)  

)١٤/١٩١(  

  

بأمور طويلة مل يأت الشرع ا، ) ١(اهليئة تكلموا يف سري النجوم والشمس والقمر، والكسوف والقران 
يفعلها املنجم فلما ذكر صلى اهللا عليه وسلم الشهور ومعرفتها، بني أن معرفتها ليست بالطرق اليت 

  .وأصحاب التقومي، وأن ذلك ال نعبأ به يف ديننا، وال حنسب الشهر بذلك أبدا
، فال حنتاج مع الثالثني إىل )٢(مث بني أن الشهر بالرؤية فقط، فيكون تسعا وعشرين، أو بتكملة ثالثني 

  .تكلف رؤية
فما  ] ٦٩: يس) [ شعر وما ينبغي لهوما علمناه ال: (فرتهه اهللا تعاىل عن الشعر، قال تعاىل: وأما الشعر

  قال الشعر مع كثرته وجودته يف قريش، وجريان قرائحهم به، وقد يقع شئ نادر يف كالمه عليه السالم
هل أنت : وقوله) ٣(أنا ابن عبداملطلب * أنا النيب ال كذب : موزونا، فما صار بذلك شاعرا قط، كقوله

  )٤(ويف سبيل اهللا ما لقيت * إال إصبع دميت 
__________  

  .يعين قران الكواكب) ١(
  ".قرن " مادة " اللسان " انظر 

  .انظر ختريج احلديث السابق) ٢(



ويوم حنني إذ : (باب قول اهللا تعاىل:  يف املغازي٢٤ / ٨: قطعة من خرب مطول أخرجه البخاري) ٣(
  .باب يف غزوة حنني: يف اجلهاد والسري) ١٧٧٦(ومسلم ) أعجبتكم كثرتكم

  .٤٤٥ و ٤٤٤ / ٢" سرية ابن هشام  " وانظر
يف ) ١٧٩٦(باب من ينكب أو يطعن يف سبيل اهللا، ومسلم :  يف اجلهاد١٤ / ٦: أخرجه البخاري) ٤(

باب ما لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم من أذي املشركني واملنافقني، من طريق أيب عوانة : اجلهاد والسري
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف بعض املشاهد، أن: عن االسود بن قيس، عن جندب بن سفيان

  (*)ويف سبيل اهللا ما لقيت * هل أنت إال إصبع دميت : وقد دميت أصبعه فقال

)١٤/١٩٢(  

  

ومثل هذا قد يقع يف كتب الفقه والطب وغري ذلك مما يقع اتفاقا، وال يقصده املؤلف وال يشعر به، 
! هو بيت ؟  ] ١٣: سبأ) [ ، وقدور راسيات)١(ان كاجلوايب وجف: (إن قوله تعاىل: أفيقول مسلم قط

  .وإمنا صادف وزنا يف اجلملة، واهللا أعلم! معاذ اهللا 
  

 بن يوسف النيسابوري االمام احلافظ احملقق، أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق*  االمناطي - ١٠٨
  .االمناطي، صاحب التفسري الكبري

 عمر بن الرماح، وحممد بن رافع، وعدة ببلده، وحممد بن محيد مسع إسحاق بن راهويه، وعبد اهللا بن
وطائفة بالري، وعمرو بن علي، ومحيد ابن مسعدة، ومجاعة بالبصرة، وعثمان بن أيب شيبة، وأبا كريب 
بالكوفة، وحممد بن حيىي العدين، وعبد اهللا بن عمران العابدي مبكة، وحممد بن سليمان لوينا، وإبراهيم 

  .هري ببغدادبن سعيد اجلو
  .أبو حامد بن الشرقي، وحممد بن يعقوب بن االخرم، وحيىي بن حممد العنربي، وآخرون: حدث عنه

  .وعاش نيفا ومثانني سنة، مات يف سنة ثالث وثالث مئة، وكان من علماء االثر، رمحه اهللا
__________  

يف الوصل خاصة، وحذفها قراها ابن كثري ساء يف الوصل والوقف، وقرأ أبو عمرو، وورش بياء ) ١(
  .الباقون يف الوصل والوقف

  .٢٠٩ / ٢" الكشف عن وجوه القراءات السبع " انظر 
: ، العرب٧٠١ / ٢، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٢١الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي* 
 ٢: ذهب، شذرات ال٥ ٦ / ١: ، طبقات املفسرين للداودي٣٠٤: ، طبقات احلفاظ١٢٥ ١٢٦ / ٢



 /٢٤٢.  
(*)  

)١٤/١٩٣(  

  

  .ما عرفت أنه وقع يل حديثه عاليا بعد
  

 بن خالد شيخ الشافعية جبرجان، العالمة الفقيه القدوة، أبوعمران، إبراهيم ابن هانئ*  املهليب - ١٠٩
  .املهبلي اجلرجاين

  .مسع من أيب حممد الدارمي، وأمحد بن منصور الرمادي، وطائفة
  ي، وأبو بكر االمساعيلي، وإبراهيم بن موسىأبو أمحد بن عد: وعنه

  .السهمي، وآخرون
  .وتفقه به االمساعيلي وأهل البلد

  .مات سنة إحدى وثالث مئة
  

 بن عبد اهللا بن االمام احلافظ الكبري الصادق، أبو احلسني، عبد اهللا بن حممد* *  السمناين - ١١٠
  .يونس السمناين

 وعيسى بن زغبة، وحممد ابن محيد الرازي، وأبا كريب، مسع إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار،
وبركة احلليب، وعمرو بن علي الفالس، وحممد بن هاشم البعلبكي، وطبقتهم وكان واسع الرحلة، غزير 

  .الفضيلة، حسن التصنيف
  علي بن محشاذ، وأبو عمرو بن مطر، وأبو أمحد بن عدي،: روى عنه

__________  
  .٢٧٦ / ٣: ب، اللباب / ٥٤٦: نساب، اال٩١ ٩٢: تاريخ جرجان* 

  .، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٤الورقة : خمتصر طبقات علماء اال حديث البن عبد اهلادي* * 
   (*)٢٤٢ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٩: ، طبقات احلفاظ١٢٦ / ٢: ، العرب٧١٨ / ٢

)١٤/١٩٤(  

  



  .خرونوأبو بكر االمساعيلي، وحممد بن صاحل بن هانئ، وأبو عمرو بن محدان وآ
أنه وقف على حلقة أيب احلسني السمناين وهو : بلغين عن صاحل بن حممد جزرة): ١(قال ابن عدي 

  .ليس ذا بركة، ذا نقمة! يا أبا احلسني : يروي عن بركة بن حممد احلليب يعين مناكري فقال صاحل
  :سهأنشدنا أبو احلسني عبد اهللا بن حممد السمناين لنف: قال أبو النضر حممد بن حممد

وطول البقا ما ليس يشفي له صدرا ولو كان يف طول البقاء صالحنا * ترى املرء يهوى أن تطول حياته 
  .إذا مل يكن إبليس أطولنا عمرا مات أبو احلسني احلنظلي السمناين يف سنة ثالث وثالث مئة* 

 سعيد، أخربنا أبو سعد أخربنا متيم بن أيب: أخربنا حممد بن عبد السالم التميمي، عن عبد املعز بن حممد
حممد بن عبدالرمحن، أخربنا أبو عمرو ابن محدان، حدثنا عبد اهللا بن حممد السمناين، حدثنا عمرو بن 

أن النيب صلى اهللا عليه : عثمان، حدثنا بقية، حدثين يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر
  ". ركعة فقد أدرك الصالة من أدرك من صالة اجلمعة أو غريها يعين: " وسلم قال

  ).٢(صحيح غريب 
__________  

  . من هذا اجلزء٢٣أ، وقد تقدم اخلرب يف ترمجة صاحل بن حممد جزرة ص  / ٣٩/ ؟ " كامله " يف ) ١(
يف إقامة الصالة باب ما جاء فيمن أدرك من اجلمعة ركعة، ؟ ؟ طريق ) ١١٢٣(وأخرجه ابن ماجه ) ٢(

  .عمرو بن عثمان، عن بقية به
(*)  

)١٤/١٩٥(  

  

  . بن حممد بن الصباح اجلرجرائياحملدث احلجة، أبو الفضل، جعفر بن أمحد*  ابن اجلرجرائي - ١١١
  .حدث ببغداد عن جده حممد بن الصباح، وعن بشر بن معاذ العقدي، وأيب مصعب الزهري، وطائفة

  .ونحممد بن املظفر، وأبو حفص بن الزيات، وحممد بن الشخري، وآخر: حدث عنه
  .وثقه الدارقطين

  .تويف سنة تسع وثالث مئة، وقد قارب التسعني
  

 عبد اهللا بن حممد بن أيوب احملدث املعمر، أبو إسحاق، إبراهيم ابن احملدث* *  املخرمي - ١١٢
  .البغدادي) ١(املخرمي 

  .عبيد اهللا بن عمر القواريري، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وطبقتهما: حدث عن
__________  



  .١٦٠/ ؟ : ب، املنتظم / ١٢٦: ، االنساب٢٠٥ ٢٠٦ / ٧: اريخ بغدادت* 
 / ٢: ، العرب١٣٩ ١٤٠ / ٦: ب، املنتظم / ٥١٣: ، االنساب١٢٤ ١٢٥ / ٦: تاريخ بغداد* * 

  .٢٤٣ / ٢: ، شذرات الذهب٧٢ ٧٣ / ١: ، لسان امليزان٤١ ٤٢ / ١: ، ميزان االعتدال١٢٧
نسبة إىل املخرم، حملة ببغداد مشهورة : وتشديد الراء املكسورةبضم امليم، وفتخ اخلاء املعجمة، ) ١(

  .٧١ ٧٢ / ٥" معجم البلدان " ب، و  / ٥١٣" أنساب السمعاين " انظر 
(*)  

)١٤/١٩٦(  

  

  .االمساعيلي، وأبو حفص الزيات، وعبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهري، وآخرون: روى عنه
  .صدوق: قال أبو بكر االمساعيلي

  .ليس بثقة، حدث عن ثقات بأحاديث باطلة: قطين فقالوأما الدار
  .تويف سنة أربع وثالث مئة، يف شهر رمضان منها: قلت

  .وفيها متت إسحاق بن إبراهيم املنجنيقي
  .وصاحب املغرب زيادة اهللا بن االغلب بالرملة فارا من املهدي

  .وطريف بن عبيد اهللا املوصلي
  .والقاسم بن الليث الرسعين

  .املزرع االخباريوميوت بن 
  .ويوسف بن احلسني الرازي الزاهد

  
  ، حمدث البصرة وشيخها ومفتيها، وأبو حيىي،االمام الثبت احلافظ*  الساجي - ١١٣

__________  
: ، طبقات الشريازي٦١: ، طبقات العبادي٣٠٠: ، فهرست ابن الندمي٦٠١ / ٣: اجلرح والتعديل* 

 ٧١٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٣الورقة : بد اهلادي، خمتصر طبقات علماء احلديث البن ع١٠٤
، طبقات الشافعية ٧٩ / ٢: ، ميزان االعتدال١٨٦ / ١: ، دول االسالم١٣٤ / ٢: ، العرب٧٠٩

، ذيب ١٣١ / ١١: ، البداية والنهاية٢٢ / ٢: ، طبقات االسنوي٢٩٩ ٣٠١ / ٣: للسبكي
، خالصة تذهيب ٣٠٦ ٣٠٧: قات احلفاظ، طب٤٨٨ ٤٨٩ / ٢: ، لسان امليزان٣٣٤ / ٣: التهذيب
: ، الرسالة املستطرفة٢٥٠ ٢٥١ / ٢: ، شذرات الذهب٤٤: ، طبقات ابن هداية اهللا١٢٢: التهذيب



  .١٦٧ / ١: ، طبقات االصوليني١٤٨
(*)  

)١٤/١٩٧(  

  

زكريا بن حيىي بن عبدالرمحن بن حبر بن عدي عبدالرمحن بن أبيض بن الديلم بن باسل بن ضبة الضيب 
  .بصري الشافعيال

مسع طالوت بن عباد، وأبا الربيع الزهراين، وعبيد اهللا بن معاذ العنربي، وعبد الواحد بن غياث، و 
عبداالعلى بن محاد النرسي، وحممد بن أيب الشوارب، وأبا كامل اجلحدري، وموسى بن عمر اجلاري، 

رشي، وحممد ابن بشار، ووالده وسليمان بن داود املهري، وهدبة بن خالد القيسي، وحممد بن موسى احل
  .حيىي الساجي، وخلقا بالبصرة

  .ومل يرحل فيما أحسب
أبو أمحد بن عدي، وأبو بكر االمساعيلي، وعبد اهللا بن حممد بن السقاء الواسطي، وأبو : حدث عنه

  احلسن علي بن إمساعيل املتكلم، ويوسف
محدان، والقاضي يوسف املياجني، وعلي بن ابن يعقوب البختري، وأبو القاسم الطرباين، وأبو عمرو بن 

  .لؤ لؤ الوراق، وأبو الشيخ بن حيان، وخلق سواهم
  .وكان من أئمة احلديث

  .أخذ عنه أبو احلسن االشعري مقالة السلف يف الصفات، واعتمد عليها أبو احلسن يف عدة تآليف
ىي الساجي، أخذ عن الربيع ومنهم زكريا بن حي): ١" (طبقات الشافعية " وقال الشيخ أبو إسحاق يف 

  ،)٢" (اختالف العلماء : " واملزين، وله كتاب
__________  

  .١٠٤ص ) ١(
  .اختالف الفقهاء": الطبقات " يف ) ٢(

(*)  

)١٤/١٩٨(  

  

  ".علل احلديث " وكتاب 
وللساجي مصنف جليل يف علل احلديث يدل على تبحره وحفظه، ومل تبلغنا أخباره كما يف : قلت



:  هم مبن أدخل عليه، فقال اخلليلي، مسعت عبدالرمحن بن أمحد الشريازي احلافظ يقولالنفس، وقد
كنا بالبصرة عند زكريا الساجي، فقرأ : سألت ابن عدي عن إبراهيم بن حممد بن حيىي بن مندة، فقال

مها عن يونس، : عليه إبراهيم حديثني، عن أمحد بن عبدالرمحن بن وهب، عن عمه، عن مالك، فقلت
  .هو كما قلت: خذ الساجي كتابه، فتأمل وقال يلفأ

علي بصاحب الشرطة حىت : ممن أخذت هذا ؟ فأحال على بعض أهل البصرة، قال: وقال البراهيم
  .أسود وجه هذا

  .فلكموه حىت عفا عنه، ومزق الكتاب
  .مات بالبصرة سنة سبع وثالث مئة وهو يف عشر التسعني، رمحه اهللا

أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو : عساكر، عن عبد املعز بن حممد الصويفقرأت على أيب الفضل بن 
أخربنا أبوحيىي زكريا بن حيىي الساجي وما كتبت : سعد الكنجروذي، أخربنا أبو عمرو بن أيب جعفر قال

عنه إال هذا احلديث الواحد حدثنا عبيد اهللا بن معاذ، حدثنا أيب، حدثنا سليم بن حيان، عن محيد بن 
إذا كان أحدكم يصلي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ل، عن أيب صاحل، عن أيب سعيد قالهال

  ".فال يدعن أحدا مير بني يديه، فإن أىب فليدفعه، فإن معه شيطانا 
  .صحيح غريب، تفرد به محيد بن هالل

  من طريق) ١(أخرجه الشيخان 
__________  

  = (*)باب يرد املصلي من مر بني يديه، : ملصلي يف سترة ا٤٨٠ ٤٨١ / ١: البخاري) ١(

)١٤/١٩٩(  

  

  .يونس بن عبيد، وسليمان بن املغرية، عن محيد به
أخربنا ابن قدامة، وأخربنا أبو جعفر السلمي، أخربنا البهاء عبدالرمحن : أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن

 أخربنا حممد بن علي بن يعقوب القاضي، أخربنا أبو الفتح بن شاتيل، أخربنا علي بن أمحد الرزاز،: قاال
أخربنا عبد اهللا بن حممد بن السقاء، حدثنا زكريا الساجي، حدثنا حممد بن موسى احلرشي، حدثنا عامر 

قال رسول اهللا صلى اهللا : بن يساف اليمامي، حدثنا حيىي بن أيب كثري، عن احلسن، عن أيب هريرة قال
فذكر حديثا " ربك بأمر هو حق، من تكلم به بعد املوت فقد جنا ؟ أال أخ! يا أبا هريرة : " عليه وسلم

  .، وعامر ضعيف احلديث)١(منكرا 
__________  

: " بلفظ) ٧٠٠(باب منع املار بني يدي املصلي، وأخرجه أيضا أبو داود : يف الصالة) ٥٠٥(ومسلم 



يدفع يف حنره، فإن أىب إذا صلى أحدكم إىل شئ يستره من الناس، فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فل
  ".فليقاتله، فإمنا هو شيطان 

  وقد رقع يف رواية لالمساعيلي فيما
فإن معه : " من حديث ابن عمر بلفظ) ٥٠٦(وحنوه ملسلم برقم " فإن معه الشيطان " قاله احلافظ 

  ".القرين 
  . بهب من طريق أيب نصر التمار، عن عامر / ٢٦٦الورقة " كامل ابن عدي " اخلرب يف ) ١(

[ يا أبا هريرة أال أحدثك بأمر هو حق من تكلم " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ونصه بتمامه
  .بلى بأيب وأمي أنت يا رسول اهللا: قلت: قال" يف أول مضجعه من مرضه جناه اهللا من النار ؟ ] به 
 ذلك يف أول مرضك فاعلم أنك إذا أصبحت مل متس، وإذا أمسيت مل تصبح، وأنك إذا فعلت: " قال

ال إله إال اهللا، حيىي ومييت، وهو حي ال ميوت، سبحان اهللا : من مضجعك جناك اهللا من النار، أن تقول
رب العباد، واحلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه على كل حال، اهللا أكرب كبريا، كربياء ربنا وجاللته 

ي يف أول مرضي هذا فاجعل روحي يف أرواح وقدرته بكل مكان، اللهم إن أنت أمرضتين لتقبض روح
  .من سبقت هلم منك احلسىن، وباعدين من النار كما باعدت أولياءك الذين سبقت هلم منك احلسىن

  .فإن مت يف مرضك ذلك فلك رضوان اهللا عزوجل اجلنة
  ".قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن اقترفت ذنوبا تاب اهللا عليك 

(*)  

)١٤/٢٠٠(  

  

 ابن سريج ، أبو العباس، أمحد بن عمر)١(االمام، شيخ االسالم، فقيه العراقني *  ابن سريج - ١١٤
  .البغدادي، القاضي الشافعي، صاحب املصنفات

  .ولد سنة بضع وأربعني ومئتني، ومسع يف احلداثة، وحلق أصحاب سفيان بن عيينة، ووكيع
من علي بن إشكاب، وأمحد بن منصور احلسن بن حممد الزعفراين تلميذ الشافعي، و: فسمع من

الرمادي، وعباس بن حممد الدوري، وأىب حيىي حممد بن سعيد بن غالب العطار، وعباس بن عبد اهللا 
الترقفي، وأيب داود السجستاين، وحممد بن عبدامللك الدقيقي، واحلسن بن مكرم، ومحدان بن علي 

  الوراق، وحممد بن عمران الصانغ،
  .وعبيد بن شريك البزار، وطبقتهموأيب عوف البزوري، 

وتفقه بأيب القاسم عثمان بن بشار االمناطي الشافعي، صاحب املزين، وبه انتشر مذهب الشافعي، 
  .ببغداد، وخترج به االصحاب



أبو القاسم الطرباين، وأبو الوليد حسان بن حممد الفقيه، وأبو أمحد بن الغطريف اجلرجاين، : وحدث عنه
  .وغريهم

__________  
، طبقات ٢٨٧ ٢٩٠ / ٤: ، تاريخ بغداد٦٢: ، طبقات العبادي٢٩٩ ٣٠٠: فهرست ابن الندمي* 

، ٢٥١ ٢٥٢ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات١٤٩ ١٥٠ / ٦: ، املنتظم١٠٨ ١٠٩: الشريازي
، ١ / ١٣٩الورقة : ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٦٦ ٦٧ / ١: وفيات االعيان
، الوايف ١٨٥ ١٨٧ / ١: ، دول االسالم١٣٢ / ٢: ، العرب٨١١ ٨١٣ / ٣ :تذكرة احلفاظ

 ٣٩ / ٣: ، طبقات الشافعية للسبكي٢٤٦ ٢٤٨ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٦٠ ٢٦١ / ٧: بالوفيات
، ١٩٤ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٢٩ / ١١: ، البداية والنهاية٢٠ ٢١ / ٢: ، طبقات االسنوي٢١

، طبقات ٢٤٧ ٢٤٨ / ٢: ، شذرات الذهب١٧٤ / ٢: ة، مفتاح السعاد٣٣٨: طبقات احلفاظ
  .١٦٥ ١٦٦ / ١: االصوليني

  .البصرة والكوفة: يعين) ١(
(*)  

)١٤/٢٠١(  

  

  .يقع يل من عايل روايته يف جزء الغطريفي
أنبأنا أبو اليمن الكندي، أخربنا علي بن عبد السالم، أخربنا االمام أبو : أخربنا عمر بن عبد املنعم

  .الباز االشهب: كان يقال البن سريج: قال) ١" (قات الفقهاء طب" إسحاق يف 
  .ويل القضاء بشرياز، وكان يفضل على مجيع أصحاب الشافعي، حىت على املزين

حنن : وإن فهرست كتبه كان يشتمل على أربع مئة مصنف، وكان الشيخ أبو حامد االسفراييين يقول
  جنري مع

  .أيب العباس يف ظواهر الفقه دون دقائقه
  .نفيه على أيب القاسم االمناطي، وأخذ عنه خلق، ومنه انتشر املذهب

رأيت كأمنا مطرنا كربيتا أمحر، فمالت : مسعت أبا العباس بن سريج يقول: وقال أبو علي بن خريان
  .أن أرزق علما عزيزا كعزة الكربيت االمحر: أكمامي وحجري، فعرب يل

قل ما رأيت من املتفقهة من اشتغل بالكالم فأفلح، : يقولمسعت ابن سريج : الفقيه: وقال أبو الوليد
  .يفوته الفقه وال يصل إىل معرفة الكالم

كنا يف جملس ابن سريج سنة ثالث وثالث مئة، فقام : مسعت حسان بن حممد يقول): ٢(وقال احلاكم 



 من جيدد يعين أبشر أيها القاضي، فإن اهللا يبعث على رأس كل مئة سنة: إليه شيخ من أهل العلم فقال
  وبعث[ ، وإن اهللا تعاىل بعث على رأس املئة عمر بن عبد العزيز، )٣(لالمة أمر دينها 

__________  
  .١٠٩ص ) ١(
  .، وما بني حاصرتني منه٥٢٢ ٥٢٣ / ٤" مستدركه " يف ) ٢(

  .٨١٢ ٨١٣ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٨٩ / ٤" تاريخ بغداد " واخلرب مع أبياته أيضا يف 
 / ٤: باب ما يذكر يف قرن املئة، واحلاكم: يف أول كتاب املالحم) ٤٢٩١(خرجه أبو داود أ) ٣(

  = (*) من طرق عن ابن وهب، عن سعيد بن ٦١ / ٢" تارخيه " ، واخلطيب يف ٥٢٢

)١٤/٢٠٢(  

  

اثنان قد ذهبا : وبعثك على رأس الثالث مئة، مث أنشأ يقول] على رأس املئتني حممد بن إدريس الشافعي 
إرث النبوة وابن عم حممد * حممد ) ١(عمر اخلليفة مث حلف السؤدد الشافعي االملعي * فبورك فيهما 

  من بعدهم سقيا لتربة أمحد* أبشر أبا العباس إنك ثالث 
  .لقد نعى إيل نفسي: فصاح أبو العباس، وبكى، وقال: قال

  .فمات القاضي أبو العباس تلك السنة: قال حسان الفقيه
ان على رأس االربع مئة الشيخ أبو حامد االسفراييين، وعلى رأس اخلمس مئة أبو حامد وقد ك: قلت

الغزايل، وعلى رأس الست مئة احلافظ عبد الغين، وعلى رأس السبع مئة شيخنا أبو الفتح ابن دقيق 
  .العيد

لعزيز لفظا يصدق على مجاعة وهو أقوى فيكون على رأس املئة عمر بن عبد ا" من جيدد " وإن جعلت 
  .خليفة الوقت، والقاسم بن حممد، واحلسن البصري، وحممد بن سريين، وأبو قالبة، وطائفة

  .وعلى رأس املئتني مع الشافعي يزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي، وأشهب الفقيه، وعدة
  .وعلى رأس الثالث مئة مع ابن سريج أبو عبد الرمحن النسائي، واحلسن بن سفيان، وطائفة

مات يف سنة ست مسند بغداد أبو عبد اهللا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف، وشيخ الصوفية وممن 
  أبو عبد اهللا بن اجلالء أمحد بن حيىي

__________  
  .أيب أيوب، عن شراحيل بن يزيد املعافري، عن أيب علقمة، عن أيب هريرة= 

  .وإسناده صحيح



  .االبطحي": املستدرك " رواية ) ١(
(*)  

)١٤/٢٠٣(  

  

بالشام، واحملدث حاجب بن أركني الفرغاين، واحلافظ عبدان بن أمحد بن موسى االهوازي، واحملدث 
علي بن إسحاق بن زاطيا املخرمي، والقاضي حممد بن خلف وكيع االخباري، وحمدث قزوين أبو عبد 

  .ن إمساعيل الضريراهللا حممد بن مسعود بن احلارث االسدي، ومفيت الشافعية مبصر أبو احلسن منصور ب
أخربنا عمر بن حممد، أخربنا أمحد ابن حممد، وحممد بن عبدا لباقي : أخربنا أبو حممد بن أيب عمر إذنا

أخربنا طاهر بن عبد اهللا، أخربنا أبو أمحد حممد بن أمحد، حدثنا أبو العباس بن سريج، حدثنا علي : قاال
أن أبا أمامة : ا أبو الرصافة الباهلي من أهل الشامبن إشكاب، حدثنا أبو بدر، حدثنا عمر بن ذر، حدثن

ما من امرئ حتضره صالة مكتوبة فيتوضأ عندها، فيحسن الوضوء، مث : " حدث عن رسول اهللا قال
  ).١" (يصلي فيحسن الصالة إال غفر اهللا له ا ما كان بينها وبني الصالة اليت كانت قبلها من ذنوبه 

لزعفراين، حدثنا وكيع، حدثنا الثوري، عن ربيعة الرأي، عن يزيد موىل حدثنا ا: حدثنا ابن سريج: وبه
عرفها سنة، : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال: املنبعث، عن زيد بن خالد قال

  ".فإن جاء صاحبها وإال فاستنفقها 
)٢.(  

__________  
  .أبو الرصافة الباهلي جمهول، وباقي رجاله ثقات) ١(

  .هو شجاع بن الوليد ابن قيس السكوين: وأبو بدر
  . من طريق روح ذا االسناد٢٦٠ / ٥" مسنده " وأخرجه أمحد يف 

باب :  يف الوضوء٢٢٨ / ١: وللحديث شاهد من حديث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عند البخاري
ال يتوضأ : " قبه، ولفظهباب فضل الوضوء والصالة ع: يف الطهارة) ٢٢٧(الوضوء ثالثا ثالثا، ومسلم 

  ".رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صالة، إال غفر اهللا له ما بينه وبني الصالة اليت تليها 
  .إسناده صحيح) ٢(

باب إذا :  يف اللقطة٦١ / ٥:  يف القضاء يف اللقطة، والبخاري٢٢٦ / ٢" املوطأ " وأخرجه مالك يف 
  = (*)، مل يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي ملن وجدها

)١٤/٢٠٤(  

  



   بن مقبل اهلامشي موالهماحلافظ االمام، أبو حممد، بكر بن أمحد*  ابن مقبل - ١١٥
  .البصري

عبد اهللا بن معاوية اجلمحي، وأيب حفص الفالس، وبندار، وعبد امللك بن هوذة بن خليفة، : يروي عن
  .وطبقتهم

  .أبو القاسم الطرباين، ومجاعة: وعنه
  .ث مئة يف رمضانتويف سنة إحدث وثال

  
 بن صبيح بن احلداد املغريب، االمام، شيخ املالكية، أبو عثمان، سعيد بن حممد* *  ابن احلداد - ١١٦

، وهو أحد اتهدين، وكان حبرا يف الفروغ، ورأسا يف لسان العرب، بصريا )١(صاحب سحنون 
  .بالسنن

__________  
باب من عرف اللقطة ومل يدفعها إىل السلطان، ويف وباب إذا صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، و= 

باب حكم املفقود يف أهله : باب الغضب يف املوعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ويف الطالق: العلم
  .باب ما جيوز من الغضب والشدة المر اهللا: وماله، ويف االدب
، عن يزيد موىل املنبعث، يف أول كتاب اللقطة، كلهم من طريق ربيعة الرأي) ١٧٢٢(وأخرجه مسلم 

: " جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن اللقطة ؟ فقال: عن زيد بن خالد اجلهين قال
" فضالة الغنم ؟ قال : قال" اعرف عفاصها ووكاءها، مث عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإال فشأنك ا 

معها سقاؤها وحذاؤها، ترد ! مالك وهلا ؟ : " الفضالة االبل ؟ ق: قال" هي لك أو الخيك أو للذئب 
  ".املاء وتأكل الشجر، حىت يلقاها را 

  .٢٣٤ / ٢: ، شذرات الذهب١١٨ ١١٩ / ٢: العرب* 
 ٣١٥ / ٢: ، معامل االميان٥٣ ٥٤ / ٢: ، إنباه الرواة٢٣٩ ٢٤١: طبقات النحويني واللغويني* * 

، ٢٤٠ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٥٦ و ١٧٩ ١٨٠  /١٥: ، الوايف بالوفيات١٢٢ / ٢: ، العرب٢٩٥
  .٢٣٨ / ٢: شذرات الذهب

  ..= (*)بفتح السني املهملة وضمها، هو أبو سعيد عبد السالم بن سعيد بن حبيب) ١(

)١٤/٢٠٥(  

  

  .هو من نقص العقول، أو دناءة اهلمم: وكان يذم التقليد ويقول
  .ما للعامل ومالءمة املضاجع: ويقول



  .لضبط االقالل، ودليل التقصري االكثاردليل ا: وكان يقول
  .وكان من رؤوس السنة

والذب عن السنة، ناظر فيها : له مقامات كرمية، ومواقف حممودة يف الدفع عن االسالم: قال ابن حارث
أبا العباس املعجوقي أخا أيب عبد اهللا الشيعي الداعي إىل دولة عبيد اهللا، فتكلم ابن احلداد ومل خيف 

اتق اهللا يف نفسك وال تبالغ! يا أبة : م، حىت قال له ولده أبو حممدسطوة سلطا.  
  .حسيب من له غضبت، وعن دينه ذببت: قال

  .وله مع شيخ املعتزلة الفراء مناظرات بالقريوان، رجع ا عدد من املبتدعة
  .وألف أشياء) ١" (املدونة " إنه صنف يف الرد على : وقيل

فأتيته وأبو : سعيد بن احلداد جالس أتاه رسول عبيد اهللا يعين املهدي قالبينا : قال أبو بكر بن اللباد
  .اجلس: جعفر البغدادي واقف، فتكلمت مبا حضرين، فقال

  فجلست، فإذا بكتاب لطيف، فقال اليب
__________  

التنوخي، من كبار فقهاء املالكية انتهت إليه الرئاسة يف العلم باملغرب يف زمانه، وحصل له من = 
  .الصحاب والتالمذة ما مل حيصل الحد من أصحاب مالك مثله، وعنه انتشر علم مالك يف املغربا

  .تويف سنة أربعني ومئتني
اسم طائر حديد باملغرب، لقب به سحنون حلدته وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين عشر رقم : وسحنون
  ).١٥(الترمجة 

": " املدونة " وأخذ يسمي : "  ترمجته البن احلداد يف معرض١٢٢ / ٢" العرب " قال املؤلف يف ) ١(
  ".املدودة 

  "الوفيات " ما كتبه ابن خلكان يف " املدونة " وانظر حول تصنيف 
١٨١ ١٨٢ / ٣.  

(*)  

)١٤/٢٠٦(  

  

  .اعرض الكتاب على الشيخ: جعفر
  ).١(فإذا حديث غدير خم 

  .وهو صحيح، وقد رويناه: قلت
أعز اهللا السيد، مل يرد والية الرق، بل والية الدين، : يكونون عبيدنا ؟ قلتفما للناس ال : فقال عبيد اهللا



ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة، مث يقول : (قال اهللا تعاىل: هل من شاهد ؟ قلت: قال
  .فما مل يكن لنيب اهللا مل يكن لغريه ] ٧٩: آل عمران) [ للناس كونوا عبادا يل من دون اهللا

  .انصرف ال ينالك احلر: الق
  .اكتم هذا الس: فتبعين البغدادي فقال

لو مسعتم سعيد بن احلداد يف تلك احملافل يعين مناظرته للشيعي وقد : وقال موسى بن عبد الرحن القطان
  .اجتمع له جهارة الصوت، وفخامة املنطق، وفصاحة اللسان، وصواب املعاين، لتمنيتم أن ال يسكت

  . احلداد حتول شافعيا من غري تقليد، وال يعتقد مسألة إال حبجةإن ابن: وقل
  .وكان حسن البزة، لكنه كان يتوقت باليسري، ومل حيج، وكان كثري الرد على الكوفيني

__________  
 عن سفيان، ثنا أبو عوانة، عن املغرية، عن أيب عبيد، ٣٧٢ / ٢" مسنده " أخرج االمام أمحد يف ) ١(

: نزلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بواد يقال له: ال زيد بن أرقم وأنا أمسعق: عن ميمون قال
فخطبنا وظلل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثوب : وادي خم، فأمر بالصالة، فصالها جري، قال

ألستم تعلمون، أو لستم تشهدون أين أوىل بكل مؤمن من نفسه ؟ : على شجرة مسرة من الشمس، فقال
  .فمن كنت مواله فإن عليا مواله: بلى، قال: لواقا

  اللهم عاد من
  ".عاداه، ووال من وااله 

  .٣٧٠ و ٣٦٤ / ٤: أيضا" املسند " وإسناده صحيح، وهو يف 
، وابن ماجه ٢٨١ / ٤: ، وعن الرباء عند أمحد١١٨ ١١٩ / ١: ويف الباب عن علي عند أمحد

)١١٦.(  
  .٣٨٩ ٣٩٠ / ٢ "معجم البلدان " وانظر حول غدير خم 

(*)  

)١٤/٢٠٧(  

  

: مب كنت تقضي ؟ فقال إبراهيم بن يونس! يا شيخ : إنه سار لتلقي أيب عبد اهللا الشيعي، فقال له: وقيل
  .بالكتاب والسنة

  .السنة السنة: فما السنة ؟ قال: قال
  .مشترك: الس مشترك أم خاص ؟ قال: فقلت للشيعي: قال ابن احلداد

ملساء ليس ا * تريك سنة وجه غري مقرفة :  كالم العرب املثال، قال الشاعرأصل السنة يف: فقلت



  .أي صورة وجه ومثاله) ١(خال وال ندب 
االئتمار مبا أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم، واالنتهاء عما ى عنه، : والسنة حمصورة يف ثالث

  .واالئتساء مبا فعل
أنظر إىل أصح اخلربين، : ءت السنة من طرق ؟ قلتفإن اختلف عليك النقل، وجا: فقال الشيعي

  .يكون أحدمها ناسخا لآلخر: فلو استووا يف الثبات ؟ قلت: كشهود عدول اختلفوا يف شهادة، قال
  .واالستنباط غري منصوص ] ٨٣: النساء) [ لعلمه الذين يستنبطونه: (فمن أين قلتم بالقياس: قال

اضربوه باالردية : مت حد اخلمر يف كتاب اهللا، تقولأين وجد: مث عطف على موسى القطان فقال
  ).٢(وبااليدي مث باجلريد ؟ 

إمنا حد قياسا على حد القاذف، النه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى : فقلت أنا
)٣(،  

__________  
* املاء ينسكب ما بال عينك منها :  من قصيدته اليت مطلعها٨البيت لذي الرمة، وهو يف ديوانه ص ) ١(

  .أي صورة وجه: سنة وجه: كأنه من كلى مفرية سرب وقوله
  .االثر من اجلراح: والندب

باب ما جاء يف ضرب شارب :  يف احلدود٥٤ / ١٢: ثبت ذلك من حديث أنس عند البخاري) ٢(
أن النيب " باب حد اخلمر، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس : يف احلدود) ١٧٠٦(اخلمر، ومسلم 

  ".صلى اهللا عليه وسلم ضرب يف اخلمر باجلريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعني 
  : = (*)باب احلد يف اخلمر، وعنه الشافعي:  يف االشربة٥٥ / ٢: أخرجه مالك) ٣(

)١٤/٢٠٨(  

  

  .فأوجب عليه ما يؤول إليه أمره
  .وأقضاكم علي: " أو مل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ، وأرأفكم أبو بكر، وأشدكم يف دين اهللا : "  موسى متامه وهوفساق له" 

  ).١" (عمر 
  .ما مسعنا ذا: ؟ قال موسى) ٢(كيف يكون أشدهم وقد هرب بالراية يوم خيرب : قال

  .إمنا حتيز إىل فئة فليس بفار: فقلت
__________  

أن عمر بن اخلطاب استشار يف اخلمر يشرا الرجل، فقال "  من طريق ثور بن زيد الديلي ٣٠٤ / ٢= 



نرى أن جنلده مثانني، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هدى افترى أو كما قال : له علي
  ".فجلد عمر يف اخلمر مثانني 

 وهو منقطع، الن ثورا مل يلحق عمر بال خالف، لكن وصله: ٧٥ / ٤" تلخيص احلبري " قال احلافظ يف 
  . من وجه آخر عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس٣٧٥ / ٤: ، واحلاكم"الكربى " النسائي يف 

  .عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة ومل يذكر ابن عباس) ١٣٥٤٢(ورواه عبد الرزاق 
عن أنس أن النيب صلى اهللا لعيه وسلم جلد يف اخلمر باجلريد " الصحيحني " ويف صحته نظر ملا ثبت يف 

أخف احلدود مثانون، : وجلد أبو بكر أربعني، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرمحنوالنعال، 
  .فأمر به عمر

) ١٧٠٧(حيتمل أن يكون عبدالرمحن وعلي أشارا بذلك مجيعا، ملا ثبت يف صحيح مسلم : وال يقال
 قد صلى الصبح شهدت عثمان بن عفان وأيت بالوليد: من طريق حضني بن املنذر أيب ساسان قال) ٣٨(

  أنه رآه: أنه شرب اخلمر، وشهد آخر: أزيدكم ؟ فشهد عليه رجالن أحدمها محران: ركعتني مث قال
  .يتقيأ

  .إنه مل يتقيأ حىت شرا: فقال عثمان
  .يا علي قم فاجلده: فقال

  .قم يا حسن فاجلده: فقال علي
د اهللا ابن جعفر قم فاجلده، فجلده يا عب: ول حارها من توىل قارها كأنه وجد عليه فقال: فقال احلسن

  .وعلي يعد حىت بلغ أربعني
  .أمسك: فقال

  .جلد النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعني، وجلد أبو بكر أربعني، وعمر مثانني: مث قال
  ".وكل سنة، وهذا أحب إيل 

من طريق عبد الوهاب الثقفي، ) ١٥٤(وابن ماجه ) ٣٧٩١(قطعة من حديث أخرجه الترمذي ) ١(
" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أنس رضي اهللا عنه قالع

أرحم أميت بأميت أبو بكر، وأشدهم يف أمر اهللا عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرؤهم 
بل، أال وإن لكل لكتاب اهللا أيب بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن ج

  ".أمة أمينا، وإن أمني هذه االمة أبو عبيدة بن اجلراح 
 ووافقه الذهيب، وهو ٤٢٢ / ٣: واحلاكم) ٢٢١٨(حسن صحيح، وصححه ابن حبان : وقال الترمذي

  .كما قالوا
  .حنني" معامل االميان " كذا االصل، ويف ) ٢(

(*)  



)١٤/٢٠٩(  

  

إمنا اه النيب صلى اهللا عليه وسلم عن حزنه النه كان  ] ٤٠: توبةال) [ ال حتزن إن اهللا معنا: (وقال يف
  .مسخوطا

قوله : مل يكن قوله إال تبشريا بأنه آمن على رسول اهللا وعلى نفسه، فقال أين نظري ما قلت ؟ قلت: قلت
فلم يكن خوفهما من فرعون خوفا  ] ٤٦: طه) [ ال ختافا إنين معكما كسمع وأرى: (ملوسى وهارون

  . اهللابسخط
  .على مبغضه لعنة اهللا: إنكم تبغضون عليا ؟ قلت: يا أهل البلدة: مث قال
  .صلى اهللا عليه: فقال
أمل : صلى اهللا عليه وسلم، الن الصالة يف خطاب العرب الرمحة والدعاء، قال: نعم، ورفعت صويت: قلت

  نعم، إال أنه:  قلت؟" أنت مين مبرتلة هارون من موسى : " يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١" (إال أنه ال نيب بعدي : " قال

وهارون كان حجة يف حياة موسى، وعلي مل يكن حجة يف حياة النيب، وهارون فكان شريكا، أفكان 
  .وإمنا أراد التقريب والوزارة والوالية! علي شريكا للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف النبوة ؟ 

  .نعم:  احلق متفقا عليه ؟ قالأليس: أو ليس هو أفضل ؟ قلت: قال
قد ملكت مدائن قبل مدينتنا، وهي أعظم مدينة، واستفاض عنك أنك مل تكره أحدا على : قلت

  .مذهبك، فاسلك بنا مسلك غرينا وضنا
أليس املتعلم : ودخلت يوما على أيب العباس، فأجلسين معه يف مكانه وهو يقول لرجل: قال ابن احلداد

  أبدا ؟ فعرفت أنهحمتاجا إىل املعلم 
__________  

باب غزوة تبوك، ويف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه :  يف املغازي٨٦ / ٨: أخرجه البخاري) ١(
باب من فضائل علي بن : يف فضائل الصحابة) ٢٤٠٤(باب مناقب علي بن أيب طالب، ومسلم : وسلم

ن سعد، عن أبيه سعد بن أيب وقاص أيب طالب رضي اهللا عنه من طريق شعبة، عن احلكم، عن مصعب ب
  .خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب يف غزوة تبوك: قال
أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من : " يا رسول اهللا ختلفين يف النساء والصبيان ؟ فقال: فقال

  ".غري أنه ال نيب بعدي ! موسى ؟ 
(*)  

)١٤/٢١٠(  



  

املتعلم قد يكون أعلم من : ، فبدرت وقلت)١(ديق يف سؤاله عن فرض اجلدة يريد الطعن على الص
  .رب حامل فقه إىل من هو أفقه منه: " املعلم وأفقه وأفضل لقوله عليه السالم

) "٢.(  
  .مث معلم الصغار القرآن يكرب أحدهم مث يصري أعلم من املعلم

 ٢٢١: البقرة) [ وال تنكحوا املشركات (:قال تعاىل: فاذكر من عام القرآن وخاصه شيئا ؟ قلت: قال
 ] ٥: املائدة) [ واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم: (فاحتمل املراد ا العام، فقال تعاىل] 

  وال: فعلمنا أن مراده باآليد االوىل خاص، أراد
__________  

باب مرياث اجلدة، وأبو : ض يف الفرائ٥٤ / ٢" املوطأ " إشارة إىل احلديث الذي رواه مالك يف ) ١(
باب مرياث اجلدة وابن : فيه أيضا) ٢١٠٢(باب يف اجلدة، والترمذي : يف الفرائض) ٢٨٩٤(داود 
جاءت اجلدة إىل : باب مرياث اجلدة، من حديث قبيصة بن ذؤيب أنه قال: يف الفرائض) ٢٧٢٤(ماجه 

لمت لك يف سنة رسول اهللا صلى اهللا مالك يف كتاب اهللا من شئ، وما ع: أيب بكر تسأله مرياثها، فقال
حضرت رسول اهللا : عليه وسلم شيئا، فارجعي حىت أسأل الناس، فسأل الناس، فقال املغرية بن شعبة

هل معك غريك ؟ فقام حممد بن مسلمة االنصاري فقال : صلى اهللا عليه وسلم أعطاها السدس، فقال
  .مثل ما قال املغرية، فأنفذ هلا أبو بكر السدس

مالك يف كتاب اهللا من شئ، وما كان : اءت اجلدة االخرى إىل عمر بن اخلطاب تسأله مرياثها، فقالمث ج
القضاء الذي قضي به إال لغريك، وما أنا بزائد يف الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما 

  ".فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو هلا 
" وقال احلافظ يف ) ١٢٢٤(، وابن حبان ٣٣٨ / ٤: اكمحسن صحيح، وصححه احل: قال الترمذي

وإسناده صحيح لثقة رجاله إال أن صورته مرسل، فإن قبيصة ال يصح له مساع من : ٨٢ / ٣" التلخيص 
  .الصديق، وال ميكن شهوده للقصة

باب يف : يف العلم) ٢٦٥٨(، والترمذي ١٤ / ١: قطعة من حديث صحيح، أخرجه الشافعي) ٢(
نضر اهللا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: بليغ السماع، من حديث ابن مسعوداحلث على ت

عبدا مسع مقاليت، فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غري فقيه، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه 
  ".منه 

  .وهذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي
وابن ) ٢٦٥٦(والترمذي ) ٣٦٦٠(يب داود ، وأ١٨٣ / ٥: ويف الباب عن زيد بن ثابت عند أمحد

  .، وقد صححه احلافظ ابن حجر وغريه٧٥ / ١: والدارمي) ٢٣٠(ماجه 
  .٧٥ و ٧٤ / ١: والدارمي) ٢٣١(، وابن ماجه ٨٠ / ٤: وعن جبري بن مطعم عند أمحد



  .٢٢٥ / ٣: ، وعن أنس عند أمحد٧٥ ٧٦ / ١: وعن أيب الدرداء عند الدارمي
(*)  

)١٤/٢١١(  

  

العفائف، : ومن هن احملصنات ؟ قلت: وا املشركات غري الكتابيات من قبلكم حىت يؤمن، قالتنكح
  .بل املتزوجات: قال
االحراز، فمن أحرز شيئا فقد أحصنه، والعتق حيصن اململوك النه حيرزه عن : االحصان يف اللغة: قلت

أن يكون مباحا، والعفاف أن جيري عليه ما على املماليك، والتزويج حيصن الفرج النه أحرزه عن 
  .إحصان للفرج

  .ما عندي االحصان إال التزويج: قال
أي  ] ١٢: التحرمي) [ ومرمي ابنة عمران اليت أحصنت فرجها: (مرتل القرآن يأيب ذلك، قال: قلت له

فإذا : (فقد قال يف االماء: عفائف، قال ] ٢٥: النساء) [ حمصنات غري مسافحات: (أعفته وقال
  .وهن عندك قد يكن عفائف ] ٢٥: ساءالن) [ أحصن
   ].١٢: النساء) [ ولكم نصف ما ترك أزواجكم: (مساهن مبتقدم إحصان قبل زناهن، قال تعاىل: قلت

  .لست ألوذ: أنت تلوذ قلت! يا شيخ : وقد انقطعت العصمة باملوت، يريد الاليت كن أزواجكم، قال
  .أال أحد يكتب ما أقول وتقول: حتأنا ايب لك، وأنت الذي تلوذ مبسألة أخرى، وص

  .فوقى اهللا شره: قال
  .أنا أعلم الناس: كأنك تقول: وقال
  .أما بديين فنعم: قلت
هل أتبعك على أن : (فأنت إذا أعلم من موسى إذ يقول: ال، قال: فما حتتاج إىل زيادة فيه ؟ قلت: قال

 كان حمتاجا إليه يف دينه، كال، إمنا هذا طعن على نبوة موسى، موسى ما: قال ] ٦٦: الكهف) [ تعلمين
سفينة خرقها، وغالما قتله، وجدارا أقامه، وذلك كله ال يزيد يف : كان العلم الذي عند اخلضر دنياويا

  .فأنا أسألك: دين موسى، قال
وما هي ؟ : ذو االهلية، قال: ما تفسري اهللا ؟ قلت: ، قال)١(أورد وعلي االصدار باحلق بال مثنوية : قلت

  املالك االشياء كلها،: وما الربوبية ؟ قلت: الربوبية، قال: تقل
__________  

  .بال استثناء: أي) ١(
(*)  



)١٤/٢١٢(  

  

ما : (فقد أخرب اهللا تعاىل عنهم أم قالوا: ال، قال: فقريش يف جاهليتها كانت تعرف اهللا ؟ قلت: قال
: كوا معه غريه، قالوا، وإمنا يعرف اهللا من قالملا أشر: قلت ] ٣: الزمر) [ نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا

  .إنه ال شريك له
فلو كانوا يعبدونه ما  ] ٢ - ١: الكافرون) [ ال أعبد ما تعبدون* قل يا أيها الكافرون : (وقال تعاىل

  ).ال أعبد ما تعبدون: (قال
 إليهم عليا ليقرأ املشركون عبدة االصنام الذين بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقلت: إىل أن قال

نعم، والعزى : واحلجارة أتعبد ؟ قلت: احلجارة، قال: وما االصنام ؟ قلت: ، قال)١(عليهم سورة براءة 
  .كانت تعبد وهي شجرة، والشعرى كانت تعبد وهي جنم

إا احلجارة ؟ : فكيف تقول ] ٣٥: يونس) [ إال أن يهدى) ٢(أمن ال يهدي : (فاهللا يقول: قال
  . تدي إذا هديت، الا ليست من ذوات العقولواحلجارة ال

  .نسب إليها النطق جمازا: أخربنا اهللا أن اجللود تنطق وليست بذوات عقول، قال: قلت
إىل أن  ] ٦٥: يس) [ اليوم خنتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم: (مرتل القرآن يأىب ذلك فقال: قلت
  وما الفرق ] ٢١: فصلت) [ أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شئ: قالوا: (قال

__________  
أن أبا :  يف أول سورة براءة، من حديث محيد بن عبد الرمحن٢٣٨ ٢٤٠ / ٨: أخرج البخاري) ١(

أال حيج : بعثين أبو بكر يف تلك احلجة يف مؤذنني بعثهم يوم النحر يؤذنون مبىن: هريرة رضي اهللا عنه قال
  .بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان

  .مث أردف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعلي بن أيب طالب، وأمره أن يؤذن برباءة:  محيدقال
فأذن معنا علي يوم النحر يف هل مىن برباءة، وأن ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف : قال أبو هريرة
  ".بالبيت عريان 

و ) ١٦٣٧١(و ) ١٦٣٧٠(، والطربي ٢٣٤ / ٥: ، والنسائي٢٩٩ / ٢" املسند " وانظر 
  "تفسريه " ، وابن كثري يف ٣٣١ / ٢" املستدرك " و ) ١٦٣٧٥(و ) ١٦٣٧٣(
  .٣٦ ٣٩ / ٥: ، والبداية٣٣١ ٣٣٢ / ٢
  .بفتح الياء وكسر اهلاء وتشديد الدال املكسورة، ويف آخرها ياء، وهي قراءة حفص) ٢(

  .٢٨٣ / ٢" النشر " وهلا أيضا قراءات متعددة انظرها يف 
(*)  



)١٤/٢١٣(  

  

  .بني جسمنا واحلجارة ؟ ولو مل يعقلنا مل نعقل، وكذا احلجارة إذا شاء أن تعقل عقلت
مل ير أغزر دمعة من سعيد بن احلداد، وكان قد صحب النساك، وكان مقال حىت مات أخ له : وقيل

  .بصقلية، فورث منه أربع مئة دينار، فبىن منها داره مبتئي دينار، واكتسى خبمسني دينارا
  .ا حليماوكان كرمي

  .روى عنه ولده، أبو حممد، عبد اهللا شيخ ابن أيب زيد
من طالت : القرب من السلطان يف غري هذا الوقت حتف من احلتوف، فكيف اليوم ؟ وقال: وكان يقول

  .صحبته للدنيا وللناس فقد ثقل ظهره
  .خاب السالون عن اهللا، املتنعمون بالدنيا
  . إليهممن حتبب إىل العباد باملعاصي بغضه اهللا

  .ال تعد لن بالوحدة شيئا، فقد صار الناس ذئابا: وقال
  .ما صد عن اهللا مثل طلب احملامد، وطلب الرفعة: وقال
فابكياين هديتما * قد توفيتها من االزمان يا خليلي قد دنا املوت مين * حجة ومثان * بعد سبعني : وله

  . وثالث مئة، وله ثالث ومثانون سنة، رمحه اهللامات أبو عثمان سنة اثنتني: وانعياين قال القاضي عياض

)١٤/٢١٤(  

  

  . بن مساك اهلمداين املغريبالعالمة املفيت القاضي، أبو القاسم، محاس بن مروان*  محاس - ١١٧
اختلف يف صغره إىل سحنون، وكان عادال يف حكمه، بصريا بالفقه، عالمة، وكان االمام حيىي بن عمر 

  .يثين على محاس ويطريه
  .كان معدودا يف العباد، صاحب جد وصيام، ولبس صوف، مع الفقه البارع: وقال ابن حارث
  .مسع من سحنون، وابن عبدوس وغريمها: وقال أبو العرب

  .إنه قام من الليل، فوجد ولديه والعجوز واخلادم يتهجدون، فسر بذلك: قيل
  .ويؤثر عنه حكايات يف زهده وقنوعه

  .ئة أيضا بإفريقيةتويف سنة اثنتني وثالث م
  

 بن الربدون الضيب االمام الشهيد املفيت، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد* *  ابن الربدون - ١١٨
  .موالهم االفريقي املالكي، تلميذ أيب عثمان بن احلداد



  ).١(إين أتكلم يف تسعة أعشار قياس العلم : كان يقول: قال القاضي عياض
__________  

  .٣٤٢ ٣٤٤ / ١: ، الديباج املذهب٣٢٠ ٣٣٠/  ٢: معامل االميان* 
  .٢٦٦ ٢٦٧ / ١: ، الديباج املذهب٢٦١ ٢٦٥ / ٢: معامل االميان* * 

  .إين أتكلم يف تسعة عشر فنا من العلم": الديباج املذهب " و " معامل االميان " يف ) ١(
(*)  

)١٤/٢١٥(  

  

، وضرب بالسياط، مث سعوا به عند دخول وكان مناقضا للعراقيني، فدارت عليه دوائر يف أيام عبيد اهللا
الشيعي إىل القريوان، وكانت الشيعة متيل إىل العراقيني ملوافقتهم هلم يف مسألة التفضيل ورخصة 

أن ابن الربدون وأبا بكر بن هذيل يطعنان يف دولتهم، وال : مذهبهم، فرفعوا إىل أيب عبد اهللا الشيعي
  .يفضالن عليا

لقريوان أن يضرب ابن هذيل مخس مئة سوط، ويضرب عنق ابن الربدون، فحبسهما، مث أمر متويل ا
  .فغلط املتويل فقتل ابن هذيل، وضرب ابن الربدون، مث قتله من الغد

أعن االسالم أرجع ؟ مث صلبا يف سنة تسع : أترجع عن مذهبك ؟ قال: وقيل البن الربدون ملا جرد للقتل
  .وتسعني ومئتني

 يفىت مبذهب مالك، وال يفىت إال مبذهب أهل البيت، ويرون إسقاط طالق وأمر الشيعي اخلبيث أن ال
  .البتة، فبقي من يتفقه ملالك إمنا يتفقه خفية

كان ابن الربدون بارعا يف العلم، يذهب مذهب النظر، مل يكن يف شباب : قال احلسني بن سعيد اخلراط
  .عصره أقوى على اجلدل وإقامة احلجة منه

  .ني، وحيىي بن عمر، ومجاعةمسع من عيسى بن مسك
  .يا خرتير: وملا أيت به إىل ابن أيب خرتير، وقف، فقال له

  .اخلنازير معروفة بأنياا: فقال ابن الربدون
  .فغضب وضرب عنقه

، طلب من القريوان ابن الربدون، وابن هذيل، )١(ملا وصل عبيد اهللا إىل رقادة : وقال حممد بن خراسان
أتشهدان : ، وعن ميينه أبو عبد اهللا الشيعي، وأخوه أبو العباس عن يساره، فقالفأتياه وهو على السرير

  أن هذا
__________  



بلدة كانت بإفريقية، بينها وبني القريوان : " ، وقال٥٥ / ٣" معجمه " كذا ضبطها ياقوت يف ) ١(
  قأربعة أيام، وأكثرها بساتني، ومل يكن بإفريقية أطيب هواء، وال أعدل نسيما، وأر

  ".تربة منها 
(*)  

)١٤/٢١٦(  

  

إنه : واهللا لو جاءنا هذا والشمس عن ميينه والقمر عن يساره يقوالن: رسول اهللا ؟ فقاال بلفظ واحد
  .رسول اهللا، ما قلنا ذلك

  .فأمر بذحبهما
  

  . املعافري موالهم القرطيباالمام أبو جعفر، حممد بن خريون*  ابن خريون - ١١٩
: عند ابن أيب خرتير فدخل شيخ ذو هيئة وخشوع، فبكى ابن أيب خرتير وقالكنت جالسا : قال بعضهم

  .السلطان يعين عبيد اهللا وجه إيل يأمرين بدوس هذا حىت ميوت
  .مث بطحه، وقفز عليه السودان حىت مات، جلهاده وبغضه لعبيد اهللا وجنده

ماء، حتيل وسعى به، حىت قتله عبيد وكان سعى به املروذي اللعني، وملا رأى ابن أيب خرتير كثرة أذاه للعل
  .اهللا سنة ثالث مئة، أو بعدها

  !الزنديق ) ١(فيا ما لقي االسالم وأهله من عبيد اهللا املهدي 
 بن نصر النيسابوري املعروف احلافظ احلجة القدوة، أبو حممد، جعفر بن أمحد* *  احلصريي - ١٢٠

  .باحلصريي، أحد االعالم
 وأيب مصعب الزهري، وإمساعيل بن موسى السدي، وأيب مروان العثماين، إسحاق بن راهويه،: مسع من

  وأيب كريب، وابن أيب عمر
__________  

  .٩٣ ٩٤: ، بغية امللتمس٥٤: جذوة املقتبس* 
  ).٥٨(من الصفحة ) ٢(سبق التعريف به يف احلاشية ) ١(

الورقة : بن عبد اهلادي، خمتصر طبقات علماء احلديث ال)احلصري(ب، وهو فيه  / ١٦٩: االنساب* * 
  ،١٢٦ / ٢: ، العرب٧٠٢ ٧٠٣ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٢

  .٢٤٢ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٤ ٣٠٥: ، طبقات احلفاظ١٨٨ / ٣: النجوم الزاهرة
(*)  



)١٤/٢١٧(  

  

  .العدين، وحممد بن رافع، والذهلي، وخالئق
هيم، وأبو حامد ابن الشرقي، وأمحد بن أبو علي، وعبد اهللا بن سعد، وحممد بن إبرا: روى عنه احلفاظ

  .اخلضر، وإمساعيل بن جنيد، وآخرون خامتتهم أبو عمرو بن محدان
أخربنا أبو القاسم املستملي، ومتيم بن : قرأت على حممد بن عبد السالم التميمي، عن عبد املعز بن حممد

د بن محدان، أخربنا جعفر بن أمحد أخربنا حممد بن عبدالرمحن االديب، أخربنا حممد بن أمح: أيب سعيد قاال
احلافظ، حدثنا حممد بن رافع، حدثنا شبابة، حدثين ورقاء، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، 

ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون، قريب من ثالثني، : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" (كلهم يزعم أنه رسول اهللا 

  .احلصريي ركن من أركان احلديث يف احلفظ، واالتقان، والورع": تارخيه " كم يف قال احلا
  .مسع منه أخي حممد الكثري، وهو جده
  ملا ورد أبو علي عبد اهللا بن: ومسعت أمحد بن اخلضر الشافعي يقول

__________  
 الزناد، عن عن أيب:  يف الفنت، من طريق أيب اليمان، عن شعيب٧٢ ٧٨ / ١٣: أخرجه البخاري) ١(

من طريقني ) ٨٤( رقم احلديث اخلاص ٢٢٤٠ ٢٢٣٩ / ٤: االعرج، عن أيب هريرة، وأخرجه مسلم
  .عن عبدالرمحن بن مهدي، عن مالك، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة

من طريق عبد ) ٢٢١٨( يف عالمات النبوة يف االسالم، والترمذي ٤٥٤ / ٦: وأخرجه البخاري
  .معمر عن مهام ابن منبه، عن أيب هريرةالرزاق، عن 

  من طريق عبد العزيز بن حممد، عن) ٤٣٣٣(وأخرجه أبو داود 
من طريق عبيد اهللا بن معاذ، ) ٤٣٣٤(العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة، وأخرجه أيضا 

  .عن أبيه، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
(*)  

)١٤/٢١٨(  

  

حممد البلخي، عجز الناس عن مذاكرته حلفظه، فذاكر جعفر بن أمحد بأحاديث التمتع واحلج، واالفراد، 
أن النيب صلى اهللا عليه : " حتفظ عن سليمان التيمي، عن أنس: والقران، فكان يسرد، فقال له جعفر

: فقال جعفر..ي عن أنسالتيم: وجعل يقول] واقفا [ فبقي : ؟ قال) ١" (وسلم لىب حبجة وعمرة معا 



  .حدثنا معتمر، عن أبيه: حدثناه حيىي بن حبيب بن عريب
كان جدي قد جزأ الليل ثالثة أجزاء ثلثا : قال يل حممد بن أمحد السكري سبط جعفر: قال احلاكم

  .يصلي، وثلثا يصنف وثلثا ينام، وكان مرضه ثالثة أيام، ال يفتر عن قراءة القرآن
كان أبو عمرو اخلفاف حفظه أكثر من فهمه، وكان ال يقبل ممن يرد : عي يقولومسعت أبا احلسن الشاف

  .عليه غري جعفر احلافظ، فإنه كان يرجع إىل قوله
كنا يف جملس حممد بن رافع حتت شجرة يقرأ : مسعت جعفر بن أمحد يقول: ومسعت أمحد بن اخلضر

 ذرق طري على يدي وكتايب، فضحك علينا، وكان إذا رفع أحد صوته، أو تبسم قام وال يراجع، فوقع
خادم الوالد طاهر بن عبد اهللا االمري، فنظر إليه ابن رافع، فوضع الكتاب، فانتهى اخلرب إىل السلطان، 

واهللا ما أملك إال هذا، وهو هدية لك، فإن : فجاءين اخلادم ومعه محال على ظهره نبت سامان، فقال
  .ال أدري من تبسم: سئلت عين فقل

  .لأفع: فقلت
فلما كان الغد محلت إىل باب السلطان، فربأت اخلادم، مث بعت السامان بثالثني دينارا، واستعنت بذلك 

  على
__________  

، ونسبه للبزار، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من ١١٦ / ٢" زاد املعاد " ذكره ابن القيم يف ) ١(
  .طرق أخرى عن أنس

  .دها وما بع١١٧ / ٢" زاد املعاد " انظر 
(*)  

)١٤/٢١٩(  

  

  ).١(اخلروج إىل العراق، فلقبت باحلصري، وما بعت حصرا وال آبائي 
  .تويف احلصريي سنة ثالث وثالث مئة: قال احلاكم

  
، له الذكاء املفرط، والتصانيف املهذبة، وكان قد طلب شيخ املعتزلة البغداديني*  اخلياط - ١٢١

  .قتهاحلديث، وكتب عن يوسف بن موسى القطان وطب
  .وهو أبو احلسني، عبدالرحيم بن حممد بن عثمان

  ).٢(وكان من حبور العلم، له جاللة عجيبة عند املعتزلة، وهو من نظراء اجلبائي 
نقض نعت " ، ونقض كتاب ابن الراوندي يف فضائح املعتزلة، وكتاب "االستدالل " صنف كتاب 



  . ذلك، وغري"الرد على من قال باالسباب : " ، وكتاب"احلكمة 
  .ال أعرف وفاته

  
  .ابن الوليد، االمام االوحد، أبو جعفر الشيباين الكويف * *  حممد بن حممد بن عقبه- ١٢٢

  .مسع أبا كريب، واحلسن بن علي احللواين، وطبقتهما
__________  

  .٦٩ص " أنساب السمعاين " اخلرب بطوله يف ) ١(
 ٢١٤: ، االنساب٧٦ / ١: ، امللل والنحل٨٧ / ١١: ، تاريخ بغداد١٦٣ ١٦٥: الفرق بني الفرق* 
  .٨ ٩ / ٤: ، لسان امليزان٨٥ ٨٨: ب، طبقات املعتزلة البن املرتضى/ 
  . من هذا اجلزء١٨٣سبقت ترمجته يف الصفحة ) ٢(

  .٩٩ / ١: الوايف بالوفيات* * 
(*)  

)١٤/٢٢٠(  

  

  .نالطرباين، وأبو عمرو بن محدان، وابن املقرئ، واملياجني، وآخرو: وعنه
وكان كبري الشأن، ثقة، نافذ الكلمة، كثري النفع، انتاب الناس قربه حنو السنة، وعاش تسعا ومثانني سنة، 

  .تويف سنة تسع وثالث مئة
  

 بن سعيد بن االمام العامل، احلافظ املتقن، أبو عبدالرمحن، وأبو جعفر، حممد بن املنذر*  شكر - ١٢٣
  . العباس بن مرداس السلمي اهلروي، شكر احلافظعثمان بن رجاء بن عبد اهللا بن الصحايب

مسع حممد بن رافع القشريي، وعلي بن خشرم، وعمر بن شبة، وعلي بن حرب، وأمحد بن منصور 
  .الرمادي، وأمحد بن عيسى املصري، وخلقا كثريا

  .وكان واسع الرواية، جيد التصنيف
وأبو بكر أمحد بن علي، وأبو عمر حممد أبو الوليد حسان بن حممد، وأبو حامد بن الشرقي، : حدث عنه

  .بن جعفر بن مطر، وحيىي بن منصور، وآخرون
  حدث شكر مبرو، وطوس، وسرخس، ومرو الروذ،: قال احلاكم

__________  
 ٧٤٩ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٩الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي* 



  ،٣١٥: ، طبقات احلفاظ٦٧ / ٥: ، الوايف بالوفيات١٢٦ / ٢: ، العرب٧٤٨
  .٢٤٢ / ٢: شذرات الذهب

(*)  

)١٤/٢٢١(  

  

  .وخباري، ونيسابور حدث ا يف سنة سبع وتسعني ومئتني
  .بل مات يف سنة اثنتني وثالث مئة: ومات شكر يف أحد الربيعني سنة ثالث وثالث مئة، وقيل

  .وأظنه يسافر يف التجارة أيضا
  

 بن أبان بن ميمون البغدادي ة املسند، أبو عبد اهللا، حممد بن إبراهيماالمام الثق*  السراج - ١٢٤
  .السراج

  .مسع حيىي احلماين، واحلكم بن موسى، وعبيد اهللا القواريري، وعدة
  .علي بن لؤلؤ، وأبو حفص الزيات، وحممد بن زيد االنصاري، وآخرون: وعنه

  .سنة مخس: تويف سنة ست وثالث مئة، وقيل
  

 بن خالد املهليب االمام احلافظ املفيد الثبت، أبو حممد، عبدالرمحن بن عبد املؤمن* *  املهليب - ١٢٥
  .االزدي اجلرجاين، عامل جرجان

  مسع حممد بن زنبور املكي، وحممد بن محيد الرازي، وإبراهيم بن
__________  

  .٢٤٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٣٠ / ٢: ، العرب١٤٦ / ٦: ، املنتظم٤٠١ / ١: تاريخ بغداد* 
ب، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد  / ٥٤٦: ، االنساب٢١٣ ٢١٤: تاريخ جرجان* * 

  :، طبقات احلفاظ٧٥٧ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣٠الورقة : اهلادي
  .٢٥٨ / ٢: ، شذرات الذهب٣١٨

(*)  

)١٤/٢٢٢(  

  



 عدي، وأبو أمحد موسى الوزدويل، وإمساعيل بن أيب عمران، وأبو احلسن القصري، وعبد اهللا ابن
  .الغطريفي، وأبو بكر االمساعيلي، واجلرجانيون

وكان خالد جده من كبار االمراء واالعيان، وهو خالد بن يزيد بن عبد اهللا بن امللهب بن عيينة بن 
  ).١(االمري املهلب بن أيب صفرة 

  .أثىن على أيب حممد أبو بكر االمساعيلي وغريه، وكان مقدما يف العلم والعمل
  .كان ثقة، يعرف احلديث: ال ابن ماكوالوق

  .تويف يف سلخ احملرم سنة تسع وثالث مئة: مث قال
  .لعله تويف يف عشر التسعني: قلت
  

  . اخلزري خباء مث زاي معجمتنياالمري، أبو منصور التركي*  تكني - ١٢٦
 الشأن، قدم على ، وكان ملكا سائسا مهيبا، كبري)٢(ويل إمرة ديار مصر للمقتدر بعد عيسى النوشري 

  مصريف شوال سنة سبع وتسعني ومئتني، ويأ
__________  

، ٣٠ / ٥" الكامل البن االثري " ، و ٥٨٥، ٥٤٣، ٥٤٠ / ٦" تاريخ طربي " وهو مذكور يف ) ١(
٧٣، ٣٤.  
: ، العرب٦٢ / ٥:  وفيات االعيان٢٧٣ / ٨: ، الكامل يف التاريخ٢٨٦ ٢٩٩: والة مصر للكندي* 
، ٥٩٦ / ١: ، حسن احملاضرة٢٨٦ / ١٠: ، الوايف بالوفيات١٩٥ / ١:  االسالم، دول١٨٦ / ٢

 / ٣: ، ذيب تاريخ ابن عساكر١٧١ ١٨٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤٢ / ١: تاريخ مصر البن إياس
٣٤٠.  

  .من هذا اجلزء) ٤٦(سبقت ترمجته يف الصفحة ) ٢(
(*)  

)١٤/٢٢٣(  

  

على برقة يف جيش كثيف، ) ١(اهتم لذلك، وعقد اليب النمر المر املغرب وظهور دعاة الشيعة هناك، و
مث عزله باالمري خري، فالتقوا، فازم املصريون، مث كتب تكني إىل عامل إفريقية يدعوه إىل الطاعة سنة 

يف مئة ألف، فأخذ االسكندرية سنة اثنتني وثالث مئة، وأقبل من ) ٢(ثالث مئة ال مث أقبل حباسة 
) ٣(سيماء مددا لتكني، وقد أمحد بن كيغلغ وأمراء، مث التقى اجلمعان، واستحر القتل العراق القاسم بن 

باملغاربة، وازم حباسة، وكان املصاف باجليزة، مث خرج كمني حلباسة، ومالوا على املصريني، فقتل حنو 



ة عشرة آالف، مث أصبحوا على املصاف والسيف يعمل، وقاتلت العوام قتال احلرمي، وكانت وقع
  .مشهودة

يف جيوشه من بغداد إىل مصر، فعزل تكني يف ذي القعدة سنة اثنتني وثالث ) ٤(مث أقبل مؤنس اخلادم 
  .مئة

  .الرومي االعور، ورجعت املغاربة إىل إفريقية) ٥(مث يف صفر سنة ثالث ويل إمرة مصر ذه 
  مث عاد تكني إىل والية مصر سنة سبع، مث عزل سنة تسع، مث أعيد

__________  
  .هو أمحد بن صاحل: أبوالنمر) ١(

  .٢٨٦ ٢٨٧: للكندي" والة مصر " انظر 
للمؤلف، وقد اختلفت املراجع " تاريخ االسالم " و " مشتبه النسبة " كذا االصل، وهو كذلك يف ) ٢(

" فقد ضم ابن االثري حاءه، وجعله ياقوت بالشني وضم احلاء، أما صاحب : يف ضبط اسم هذا القائد
  .هو باخلاء والسني:  فقال"القاموس 

  .وهو حباسة بن يوسف
  .٢٨٧ص " والة مصر " ، و ١٢١ / ٢" عرب الذهيب " انظر 

  .اشتد القتل وكثر: أي) ٣(
  وكان أمريا معظما،: " ١٨٨ / ٢" العرب " امللقب باملظفر، قال املؤلف يف ) ٤(

  .شجاعا منصورا، مل يبغ أحد من اخلدام مرتلته إال كافور صاحب مصر
  ".ويف سنة إحدى وعشرين وثالث مئة ت
 / ١وحسن احملاضرة : ١٨٦ / ٣" النجوم الزاهرة " ، و ٢٩١" والة مصر " كذا االصل، ويف ) ٥(

  ".ذكاء  " ٥٩٦
(*)  

)١٤/٢٢٤(  

  

  .مرات، وقل أن مسع مبثل هذا
  .مث بقي تكني على إمرة مصر أعواما إىل أن مات يف ربيع االول سنة إحدى وعشرين وثالث مئة

  
 ابن احلارث االمام احملدث املتقن، عامل قزوين، أبو عبد اهللا، حممد بن مسعود*  القزويين - ١٢٧

  .االسدي القزويين



مسع عمرو بن رافع، ويوسف بن محدان، وإمساعيل بن توبة، وسهل ابن زجنلة، وابن محيد، واحلسن بن 
  .، وعبد السالم بن عاصم، وعدةعلي احللواين، وعبد اهللا بن عمران العابدي، وهارون بن هزاري

  .وله رحلة ومعرفة، لقي بالكوفة إمساعيل سبط السدي، وباملدينة أبا مصعب الزهري، ومجع فأوعى
كتب عنه علي بن مهرويه، وابن سلمة القطان، وعلي بن عمر الصيدناين، وعبد العزيز بن ماك، وعلي 

  .بن أمحد بن صاحل
  .ستة أحاديثوكان عند أيب عبد اله بن إسحاق عنه 

  .تويف سنة ست وثالث مئة: وثقه اخلليلي وأثىن عليه، مث قال
  .لعله من أبناء التسعني: قلت

__________  
  .مل نقف على ترمجة له يف املصادر اليت بني أيدينا(*) 
(*)  

)١٤/٢٢٥(  

  

سى بن ، العالمة قاضي أطرابلس الغرب، أبو األسود، موشيخ املالكية بأفريقية*  ابن حبيب - ١٢٨
  .عبدالرمحن بن حبيب االفريقي القطان املالكي

  .أخذ عن حممد بن سحنون، وشجرة بن عيسى، وغريمها
  .متيم بن أيب العرب، وأبو حممد بن مسرور، ومجاعة: روى عنه

  .تويف يف ذي القعدة سنة ست وثالث مئة وكان من أوعية العلم والفقه
  

 بن الفريزان االشناين، داد، أبو العباس، أمحد بن سهلاالمام، شيخ القراء ببغ* *  االشناين - ١٢٩
  .صاحب عبيد بن الصباح

تال على عبيد، مث من بعده على مجاعة من تالمذة عمرو بن الصباح، وبرع يف علم االداء، وعمر دهرا، 
  .وحدث عن بشر بن الوليد الكندي، وعبد االعلى بن محاد النرسي، وطائفة

ر بن مقسم، و عبد الواحد بن أيب هاشم، وعلي بن حممد بن صاحل اهلامشي، أبو بك: تال عليه خلق، منهم
  .وابن زياد النقاش، واحلسن بن سعيد املطوعي، وإبراهيم بن أمحد اخلرقي

  أبو أمحد السامري، وعلي بن: وممن زعم أنه تال على االشناين
__________  

، ٣٣٥ ٣٣٦ / ٢: الديباج املذهب، ٣٣٥ ٣٣٩ / ٢: ، معامل االميان١٨١ / ١: البيان املغرب* 



  .٨١: ، شجرة النور الزكية٣٤١ ٣٤٣ / ٢: طبقات املفسرين للداودي
، ٢٠٠ ٢٠١ / ١: ، طبقات القراء للذهيب١٣٣ ١٣٤ / ٢: ، العرب١٨٥ / ٤: تاريخ بغداد* * 

  ،٥٩ ٦٠ / ١: ، طبقات القراء للجزري٤٠٧ / ٦: الوايف بالوفيات
  .٢٥٠ / ٢: شذرات الذهب

(*)  

)١٤/٢٢٦(  

  

احلسني الغضائري، وعبد القدوس بن حممد، وأمحد بن حممد بن سويد املعلم، وثالثتهم انفرد بذكرهم 
  .، فاهللا أعلم)١(أبو علي االهوازي 

  .وقد حدث عنه عبد العزيز اخلرقي، وحممد بن علي بن سويد
  .وثقه الدارقطين

قرأت على : ا، فاضال، ضابطا، وقال يلقرأت القرآن كله على االشناين، وكان خري: قال ابن أيب هاشم
  .عبيد بن الصباح

  .قطع االشناين االقراء قبل موته بعشر سنني: قال أبو علي االهوازي
فقبح اهللا ! إم قرأوا عليه ؟ : فإن صح ذلك فأين قول ايب أمحد والغضائري: هكذا قال االهوازي

  .الكذب وذويه
  .ةمات االشناين يف احملرم سنة سبع وثالث مئ

  
 بن خالد بن أيب الدميك الشيخ العامل الصادق، أبو العباس، حممد بن طاهر*  ابن أيب الدميك - ١٣٠

  .البغدادي
  .مسع علي بن املديين، وعبيد العيشي، وإبراهيم بن زياد سبالن

  .جعفر اخللدي، وخملد بن جعفر الباقرحي، وحممد بن املظفر: حدث عنه
__________  

 ه كذبه ٤٤٦ بن إبراهيم بن يزداد، املقرئ احملدث، صاحب التصانيف، املتويف هو احلسن بن علي) ١(
  .اخلطيب البغدادي وغريه

  .٥١٣، ٥١٢ / ١" امليزان " انظر 
  .٥٠٩ / ١: ب، اللباب / ٢٢٩: ، االنساب٣٧٧ / ٥: تاريخ بغداد* 
(*)  



)١٤/٢٢٧(  

  

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة مخس وثالث مئة: وثقه اخلطيب وقال
" املسند " فيها مات أبو حممد أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا النيسابوري، سبط القاضي نصر بن زياد، قرأ 

  .على ابن راهويه
  .وشيخ النحو أبو موسى سليمان بن حممد احلامض

  .واحملدث عبد اهللا بن صاحل البخاري البغدادي
  .واحلافظ علي بن سعيد العسكري
  .صر الكاغديومقرئ بغداد عمر بن حممد بن ن

  .وحمدث جرجان أبو إسحاق عمران بن موسى بن جماشع السختياين
  .ومسند العصر أبو خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي

  .واملقرئ احلافظ أبو بكر القاسم بن زكريا املطرز
  .والعالمة أبو حممد القاسم بن حممد بن بشار والد أيب بكر بن االنباري

  . إبراهيم بن أبان البغدادي بن السراجواحملدث أبو عبد اهللا حممد بن
  .واحملدث حممد بن إبراهيم بن شبيب االصبهاين
  .ومسند أصبهان حممد بن نصري بن أبان املديين

  وعامل احلنفية أبو احلسن علي بن موسى القمي، حلق حممد بن محيد الرازي

)١٤/٢٢٨(  

  

  .م العمري املوصلي بن إبراهي احملدث احلجة، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي- ١٣١
  .مسع معلى بن مهدي، وحممد بن عبد اهللا بن عمار، وهذه الطبقة

  .وأكثر عن أصحاب ابن عيينة
أبو طاهر بن أيب هاسم املقرئ، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو بكر النجاد، وأبو بكر بن املقرئ، : حدث عنه
  .وآخرون

  .وثقة الدارقطين، واخلطيب
  .قدم بغداد، وحدث ا

  . سنة ست وثالث مئةتويف
  



  . القزاري موالهم املصرياحلافظ اود الناقد، أبو الفضل، العباس بن حممد* *  الفزاري - ١٣٢
  .حممد بن رمح، وزكريا كاتب العمري، وأمحد بن صاحل، وطبقتهم: حدث عن

__________  
  .٢٠ / ١: ، طبقات القراء للجزري١٥٠ / ٦: ، املنتظم١٣٢ ١٣٣ / ٦: تاريخ بغداد* 

  .مل نقف على ترمجة له يف املصادر اليت بني أيدينا* * 
(*)  

)١٤/٢٢٩(  

  

  .أبو سعيد بن يونس الطرباين، وحلقه احلافظ أبو علي النيسابوري، وابن عدي: روى عنه
  .أكثرت عنه، وكان يعرف بالبصري، ما رأيت أحدا قط أثبت منه): ١(قال ابن يونس 

  .تويف يف شعبان سنة ست وثالث مئة
  

   بن حممد بن عبدالقاضي االمام، أبو حممد، عبد الصمد بن عبد اهللا*  ابن عبد الصمد - ١٣٣
  .الصمد القرشي املدمشقي، ابن أخي احملدث يزيد بن حممد

  .مسع هشام بن عمار، وإسحاق بن موسى اخلطمي، ونوح بن حبيب، وعبد الرمحن دحيما، وطبقتهم
 ومجح بن القاسم، وحممد ابن سليمان الربعي، والفضل بن ابن عدي، وأبو عمر بن فضالة،: روى عنه

  .جعفر
  .تويف سنة ست وثالث مئة

  
 بن عبيد بن فياض العثماين احملدث الزاهد العابد، أبو سعيد، حممد بن أمحد* *  ابن فياض - ١٣٤

  .املدمشقي
__________  

االعلى الصديف، مؤرخ حمدث، هو احلافظ البارع، أبو سعيد، عبدالرمحن بن أمحد بن يونس بن عبد) ١(
ذكر الغرباء الواردين على مصر " والثاين صغري يف " أخبار مصر ورجاهلا " أحدمها كبري يف : له تارخيان

."  
  .تويف سنة سبع وأربعني وثالث مئة، وسترد ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر

  .١٩٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٩٠ / ١: طبقات القراء للجزري* 



  .أ / ٣٥١ / ١٤: خ ابن عساكرتاري* * 
(*)  

)١٤/٢٣٠(  

  

  .عن صفوان بن صاحل، وعيسى بن محاد، وهشام بن عمار، وخلق
  .ابن عدي، وابن السين، ومحزة الكناين، وابن املقرئ: وعنه

  .ليس به بأس: قال الدارقطين
  .مات يف ربيع اآلخر سنة عشر وثالث مئة: قلت
  

   بن إبراهيم بن زرعةري القاضي، أبو زرعة، حممد بن عثماناالمام الكب*  أبو زرعة القاضي - ١٣٥
  .، وكان جده يهوديا فأسلم)١(الثقفي موالهم الدمشقي، وكانت داره بناحية باب الربيد 

  .قل ما روى، أخذ عنه أبو علي احلصائري وغريه
  ).٢(ذكره ابن عساكر 

  .وكان حسن املذهب، عفيفا، متثبتا
  . أربع ومثانني ومئتني، وكان شافعيا، وويل قضاء دمشقويل قضاء الديار املصرية سنة

وقد كان قام مع امللك أمحد بن طولون، وخلع من العهد أبا أمحد املوفق لكونه نافس املعتمد أخاه، فقام 
  أشهدكم أين قد خلعت أبا أمحق! أيها الناس : أبو زرعة عند املنرب بدمشق قبل اجلمعة، وقال

__________  
، طبقات ٨٢ ٨٣ / ٤: ، الوايف بالوفيات١٢٣ / ٢: أ، العرب / ٣٢٩ / ١٥: ساكرتاريخ ابن ع* 

 ١٨٤ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٢٢ ١٢٣ / ١١: ، البداية والنهاية١٩٦ ١٩٨ / ٣: الشافعية للسبكي
، شذرات ٢٢ ٢٣: ، قضاة دمشق البن طولون١٤٥ / ٢ و ٣٩٩ / ١: ، حسن احملاضرة١٨٣
  .٢٣٩ / ٢: الذهب

  .اسم الحد أبواب جامع دمشق: يدباب الرب) ١(
  .٣٠٦ / ١" معجم البلدان " انظر 

  .٣٢٩ ٣٣٠ / ١٥" تارخيه " يف ) ٢(
(*)  

)١٤/٢٣١(  

  



  .كما خيلع اخلامت من االصبع، فالعنوه
مث متت ملحمة بالرملة بني امللك مخارويه بن أمحد بن طولون، وبني ابن املوفق، فانتصر فيها أمحد بن 

خلالفة، ولقب باملعتضد، فلما انتصر دخل دمشق، وأخذ هذا، ويزيد بن عبد الصمد، املوفق الذي ويل ا
قد نزعت أبا أمحق ؟ : أيكم القائل: وأبا زرعة النصري احلافظ يف القيود، مث استحضرهم يف الطريق وقال

  .فربت ألسنتنا، وأيسنا من احلياة: قال
  قال

  .، وأما يزيد فخرس وكان متتاما)١(فأبلست : احلافظ
  .أصلح اهللا االمري: وكان ابن عثمان أصغرنا، فقال

  .قف حىت يتكلم أكرب منك: فقال كاتبه
  .أصلحك اهللا هو يتكلم عنا: فقلت
  .قل: قال
  .واهللا ما فينا هامشي صريح: فقال

  .وال قرشي صحيح، وال عريب فصيح، ولكنا قوم ملكنا أي قهرنا
  . العفو واالحسانالطاعة، وأحاديث يف] السمع و [ وروى أحاديث يف 

  .وهو كان املتكلم بتيك اللفظة
وإىن أشهد االمري أن نسائي طوالق، وعبيدي أحرار، ومايل حرام إن كان يف هؤالء القوم أحد قال : وقال

  .هذه الكلمة، فوراءنا حرم وعيال، وقد تسامع اخللق الكنا، وقد قدرت، وإمنا العفو بعد املقدرة
  .ثر اهللا منهمأطلقهم، الك: فقال لكاتبه

  .فاشتغلت أنا ويزيد يف نزه أنطاكية عند عثمان بن خرزاذ، وسبق هو إىل محص: قال
ويل أبو زرعة، وكان يوايل على مذهب الشافعي ويصانع ": تاريخ قضاة مصر " قال ابن زوالق يف 

واختلف يف عليه، وكان عفيفا، شديد التوقف يف إنفاذ االحكام، وله مال كثري، وضياع كبار بالشام، 
  ان القضاء إىل أيب: إنه كان يف عهد امللك هارون بن مخارويه متويل مصر: أمره، فقيل

__________  
  .سكت: أي) ١(

(*)  

)١٤/٢٣٢(  

  



  .زرعة، فواله القضاء
  .إن املعتضد نفذ له عهدا: وقيل
  .وكان أبو زرعة يرقي من وجع الضرس، ويعطي املوجوع حشيشة توضع عليه فيسكن: قال
  .ن يويف عن الغرماء الضعفيوكا

كنت عند القاضي أيب زرعة، : مسعت منصورا الفقيه يقول: ومسعت الفقيه حممد بن أمحد بن احلداد يقول
  أجيوز أن: فذكر اخللفاء، فقلت

  .ال: يكون السفيه وكيال ؟ قال
  .ال: فوليا المرأة ؟ قال: قلت
  .ارجهذه من مسائل اخلو! يا أبا احلسن : فخليفة ؟ قال: قلت

وكان أبو زرعة شرط ملن حفظ خمتصر املزين مئة دينار وهو الذي أدخل مذهب الشافعي دمشق، وكان 
  .الغالب عليه قول االوزاعي

  .بأكل سل مشمش وسل تني: وكان من االكلة
  .بقي على قضاء مصر مثان سنني

  ).١(فصرف، ورد إىل القضاء حممد بن عبدة 
  .ئةمات بدمشق سنة اثنتني وثالث م: قلت
  

 االندلسي الفقيه الشافعي، ومات باالندلس العالمة أبو اخليار، هارون بن نصر*  أبو اخليار - ١٣٦
  ، صحبه زمانا، وأثر عنه، مث مال)٢(تلميذ االمام بقي حممد بن خملد 

__________  
  .٢٧١ص " والة مصر " هو حممد بن عبدة بن حرب، واخلرب يف ) ١(

  .١٤٥ / ٢" حسن احملاضرة " وانظر 
  .٤٨٤: ، بغية امللتمس٣٦٤: ، جذوة املقتبس١٦٩ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 
  (*)هو االمام احلافظ، أبو عبدالرمحن االندلسي، أحد االئمة االعالم، صنف ) ٢(

)١٤/٢٣٣(  

  

  .إىل تصانيف الشافعي فحفظها، وكان إماما مناظرا
  .محه اهللاتويف أبو اخليار الشافعي يف عام اثنتني وثالث مئة، ر

  



  . التوزي اجلوزي، نزيل بغداداالمام احلجة احملدث، أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى*  اجلوزي - ١٣٧
  مسع بشر بن الوليد، وعبد االعلى بن محاد، وحممد بن عبد اهللا بن

  .عمار، وعبد الرحيم الديبلي وطائفة
  .الوراق، وآخرونروى عنه أبو علي بن الصواف، وأبو حفص بن الزيات، وعلي بن لؤلؤ 

  .وانتخب عليه أبو بكر الباغندي
  .تويف سنة ثالث وثالث مئة

  .وهو من الثقات
  

  ، الزاهد العابد، أبو احلسن، رومي بناالمام الفقيه املقرئ* *  رومي - ١٣٨
__________  

  .التفسري الكبري واملسند الكبري
  .مل يؤلف يف االسالم مثل تفسريهأقطع أنه : قال ابن حزم: " ٥٦ / ٢" العرب " قال املؤلف يف 

  ".وكان بقي عالمة، فقيها، جمتهدا، صواما، قواما، متبتال، عدمي املثيل 
  .٣٠٩ / ١: ، اللباب١٤٠ / ٦: أ، املنتظم / ١١٢: ، االنساب١٨٧ ١٨٨ / ٦: تاريخ بغداد* 

 ٤٣٢ / ٨: ، تاريخ بغداد٢٩٦ ٣٠٢ / ١٠: ، حلية االولياء١٨٠ ١٨٤: طبقات الصوفية* * 
، ٤٤٢ ٤٤٣ / ٢: ، صفة الصفوة١٣٦ ١٣٧ / ٦: ، املنتظم٢١ / ٢٠: ، الرسالة القشريية٤٣٠

  .١٨٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٢٨ ٢٣١: ، طبقات االولياء١٢٥ / ١١: البداية والنهاية
(*)  

)١٤/٢٣٤(  

  

ء الظاهرية، أمحد، وقيل، رومي بن حممد بن يزيد بن رومي بن يزيد البغدادي، شيخ الصوفية، ومن الفقها
  .تفقه بداود

  .وهو رومي الصغري، وجده هو رومي الكبري، كان يف أيام املأمون
ليس بيين وبني اهللا : أنا مسعته يقول: ، وقال عنه)١(وقد امتحن صاحب الترمجة يف نوبة غالم خليل 

  .حجاب
  .ففر إىل الشام واختفى زمانا

شئ قط عن رؤية خلقه، وأما حنن فمحجوبون عنه فقول يسوغ بأعتبار أن اهللا ال حيجبه : وأما احلجاب
  .يف الدنيا، وأما الكفار فمحجوبون عنه يف الدارين



  .فنؤمن بذلك، وال جنادل، بل نقف) ٢" (أن حجابه النور " أما إطالق احلجب، فقد صح 
  .السكون إىل االحوال اغترار: ومن جيد قوله

  .الصرب ترك الشكوى، والرضى استلذاذ البلوى: وقال
  .مات رومي ببغداد سنة ثالث وثالث مئة

  .ما رأيت يف املعارف كرومي: قال ابن خفيف
__________  

  .من هذا اجلزء) ٧١(انظر حول حمنة غالم خليل الصفحة ) ١(
إن اهللا ال ينام وحجابه النور، : باب قوله عليه السالم: يف االميان) ١٧٩(أخرج مسلم يف صحيحة ) ٢(

، ٤٠٥ و ٤٠١ / ٤: باب فيما أنكرت اجلهمية، وأمحد: يف املقدمة) ١٩٦(و ) ١٩٥(وابن ماجه 
قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمس : كلهم من طرق عن أيب عبيدة، عن أيب موسى قال

إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام، خيفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل : " كلمات فقال
مل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، ولو كشفه الحرقت سبحات وجهه ما انتهى عمل النهار، وع

  ".إليه بصره من خلقه 
(*)  

)١٤/٢٣٥(  

  

 ابن يزيد القمي االمام العالمة، شيخ احلنفية خبراسان، أبو احلسن، علي بن موسى*  القمي - ١٣٩
أحكام " كتاب : التصانيف، منهاالنيسابوري، كان عامل أهل الرأي يف عصره بال مدافعة، وصاحب 

  .كتاب نفيس" القرآن 
  تصدر بنيسابور لالفادة، وخترج به الكبار، وبعد صيته، وطال

  .عمره، وأملى احلديث، وكان صاحب رحلة ومعرفة
  .مسع من حممد بن محيد الرازي، وحممد بن معاوية بن ماجل، وتفقه مبحمد بن شجاع الثلجي

  .د بن نصر، وأمحد بن أحيد الكاغدي، وآخرونأبو بكر أمحد بن سع: حدث عنه
  .تويف سنة مخس وثالث مئة: ذكره احلاكم، فعظمه وفخمه وقال

فهذا، وأبو سعيد املذكور كانا عاملي خراسان يف مذهب أيب حنيفة، خترج ما مجاعة من الكبار، وكان 
ة، فكان احملدثون إذ ذاك أئمة معهما يف البلد من أئمة االثر مثل ابن خزمية، وأيب العباس السراج، وعد

  .عاملني بالفقه أيضا، وكان أهل الرأي بصراء باحلديث، قد رحلوا يف طلبه، وتقدموا يف معرفته
وأما اليوم، فاحملدث قد قنع بالسكة واخلطبة، فال يفقه وال حيفظ، كما أن الفقيه قد تشبث بفقه ال جييد 



  الثابت عنده سواء، بل قد يعارض ما يفمعرفته، وال يدري ما هو احلديث، بل املوضوع و
__________  

، ٣٨٠ / ١: ، اجلواهر املضية٥٦ / ٣: ب، اللباب / ٤٦١: ، االنساب٢٩٢: فهرست ابن الندمي* 
  .٤٣٦ / ١: ، طبقات املفسرين للداودي٢٦: ، طبقات املفسرين للسيوطي٣١: تاج التراجم

(*)  

)١٤/٢٣٦(  

  

ا أصح وأقوىالصحيح بأحاديث ساقطة، ويكابر بأ.  
  .نسأل اهللا العافية

  
 بن حيان بن صدقة الضيب االمام احملدث االخباري املقاضي، أبو بكر، حممد بن خلف*  وكيع - ١٤٠

  .البغدادي، امللقب بوكيع، صاحب التآليف املفيدة
  .أيب حذافة السهمي، والزبري بن بكار، واحلسن بن عرفة، وطبقتهم، فأكثر: حدث عن
علي بن الصواف، وحممد بن عمر اجلعايب، وحممد بن املظفر، وأبو الفرج صاحب أبو : حدث عنه

  .االغاين، وأبو جعفر بن املتيم، وآخرون
  .أقلوا عنه للني شهر به: قال أبو احلسني بن املنادي

  .كان نبيال، فصيحا، فاضال، من أهل القرآن والفقه والنحو، له تصانيف كثرية: وقال الدارقطين
  .اء كور االهواز كلها، وتويف يف ربيع االول سنة ست وثالث مئةويل قض: قلت

__________  
: ، الكامل يف التاريخ١٥٢ / ٦: ، املنتظم٢٣٦ ٢٣٧ / ٥: ، تاريخ بغداد١٦٦: فهرست ابن الندمي* 
، البداية ٤٣ ٤٤ / ٣: ، الوايف بالوفيات٥٣٨ / ٥: ، ميزان االعتدال١٣٣ / ٢: ، العرب١١٥ / ٨

، النجوم ١٥٦ ١٥٧ / ٥: ، لسان امليزان١٣٧ / ٢: ، طبقات القراء للجزري١٣٠ / ١١: والنهاية
  .٢٤٩ / ٢: ، شذرات الذهب١٩٥ / ٣: الزاهرة

(*)  

)١٤/٢٣٧(  

  



  .العالمة، فقيه مصر، أبو احلسن التميمي الشافعي الضرير الشاعر *  منصور بن إمساعيل- ١٤١
وليس يف * يل حيلة فيمن ينم :  سائر، وهذا لهله مصنفات يف املذهب، وشعر): ١(قال ابن خلكان 

  ل فحيليت فيه طويلة* الكذاب حيلة من كان خيلق ما يقو 
أصله من رأس عني، وكان متصرفا يف كل علم، شاعرا جمودا، مل يكن يف زمانه مثله، تويف : قال القضاعي

  .سنة ست وثالث مئة
قه، وكان شاعرا خبيث اهلجو، يتشيع، كان فهما، حاذقا، صنف خمتصرات يف الف: وقال ابن يونس

  .وكان جنديا، مث عمي
له مصنفات يف املذهب، أخذ عن أصحاب الشافعي، وأصحاب أصحابه، مث ): ٢(وقال أبو إسحاق 

  .مات قبل العشرين وثالث مئة: قال
  .بل سنة ست وثالث مئة كما قدمنا: قلت

__________  
، ١٥٢ / ٦: ، املنتظم١٠٧ ١٠٨: قات الشريازي، طب٦٤: ، طبقات العبادي٢٨٠: معجم الشعراء* 

 ٢٤٩ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٨٩ ٢٩٢ / ٥: ، وفيات االعيان١٨٥ ١٩٠ / ١٩: معجم االدباء
 ١: ، طبقات االسنوي٤٧٨ ٤٨٣ / ٣: ، طبقات الشافعية للسبكي٢٩٧ ٢٩٨: ، نكت اهلميان٢٤٨

 ١: ، حسن احملاضرة٢٤٩ ٢٥٠ / ٢: ، شذرات الذهب١٣٠ / ١١: ، البداية والنهاية٢٩٩ ٣٠١/ 
  .٤٢ ٤٣: ، طبقات ابن هداية اهللا٤٠٠/ 
نكت " ، و ١٨٦ / ١٩" معجم االدباء " ، والبيتان يف ٢٨٩ ٢٩٠ / ٥" وفيات االعيان " يف ) ١(

  .٢٩٨ص " اهلميان 
  .١٠٧ص " طبقاته " الشريازي يف ) ٢(

(*)  

)١٤/٢٣٨(  

  

 بن حممد بن اجلارود  أبو جعفر، أمحد بن علياحلافظ املتقن، صاحب التصانيف،*  اجلارودي - ١٤٢
  .االصبهاين

  .له رحلة ومهة، ومعرفة تامة
  .حدث عن أيب سعيد االشج وعمر بن شبة وهارون بن إسحاق، وأمحد بن الفرات، وطبقتهم

  وأبو الشيخ، وعبد الرمحن: أبو إسحاق بن محزة، والطرباين: وعنه
  .ابن حممد بن سياه، وأهل أصبهان



  . تسع وتسعني ومئتنيتويف سنة
  .قبلها بعام: وقيل

  
 جملد واحد يف االحكام، ال يرتل فيه عن "املنتقى يف السنن : " صاحب كتاب* *  ابن اجلارود - ١٤٣

  ).١(رتبة احلسن أبدا، إال يف النادر يف أحاديث خيتلف فيها اجتهاد النقاد 
  .ولد يف حدود الثالثني ومئتني

   اهللا بن علي بن اجلارود النيسابورياالمام أبو حممد عبد: وامسه
__________  

 ١٢٩الورقة : ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي١١٧ ١١٨ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 
  .٢١٥ / ٧: ، الوايف بالوفيات٧٥١ ٧٥٢ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢/ 

، ٧٩٤ ٧٩٥ / ٣: ظ، تذكرة احلفا٢ / ١٢٩: خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي* * 
  .٢٥: ، الرسالة املستطرفة٤٤٤ / ١: ، هدية العارفني٥٧٠ / ٢: إيضاح املكنون

كالم االمام الذهيب وهو العارف اخلبري ذه الصنعة يدل على أن التصحيح والتضعيف يف غري ما ) ١(
  .حديث أمر اجتهادي، ختتلف فيه االنظار، وال ميكن البت فيه

(*)  

)١٤/٢٣٩(  

  

  .ااور مبكةاحلافظ 
  .كان من أئمة االثر

أيب سعيد االشج، واحلسن بن حممد الزعفراين، وعلي ابن خشرم، وحممود بن آدم، وإسحاق : مسع من
  الكوسج، وزياد بن أيوب، ويعقوب الدورقي، وعبد اهللا بن هاشم الطوسي، وأمحد بن االزهر، وأمحد بن

 حيىي الذهلي، وعبد الرمحن بن بشر بن احلكم، يوسف، وحممد بن أيب عبدالرمحن املقرئ، وحممد بن
وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، وحبر ابن نصر اخلوالين، وحممد بن عثمان بن كرامة، وخلق كثري، إىل 

  .أن يرتل إىل إمام االئمة ابن خزمية
فلم أجد : عمسع من إسحاق بن راهويه، وعلي بن حجر، وأمحد بن مني: فأما قول أيب عبد اهللا احلاكم فيه
  .له شيئا عنهم، وال أراه حلقهم

أبو حامد بن الشرقي، وحممد بن نافع اخلزاعي املكي، ودعلج بن أمحد السجزي، وأبو : حدث عنه
  .القاسم الطرباين، وحممد بن جربيل العجيفي، وآخرون



  .وحيىي بن منصور القاضي
  .أثىن عليه احلاكم والناس

  .مات سنة سبع وثالث مئة
أخربنا علي بن أمحد بن عبد الدائم، أخربنا علي ابن هبة اهللا اخلطيب، أخربتنا شهدة : حديثهوقع يل من 

الكاتبة، أخربنا احلسن بن أمحد الدقاق، أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا دعلج بن أمحد، أخربنا عبد 
  اهللا ابن علي بن اجلارود، حدثنا الربيع، حدثنا الشافعي، حدثنا مالك، عن

)١٤/٢٤٠(  

  

  ).١" (ال يبيع حاضر لباد : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: نافع، عن ابن عمر
  .متفق عليه، فوقع لنا عاليا

أخربتنا فاطمة اجلوزدانية، : أنبأنا إبراهيم بن إمساعيل، وأمحد بن سالمة، عن حممد بن أمحد الصيدالين
رباين، حدثنا عبد اهللا بن علي اجلارودي، حدثنا أمحد بن أخربنا حممد بن عبد اهللا، أخربنا أبو القاسم الط

  حدثين أيب، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن مساك، عن عبد اهللا: حفص
مرت سحابة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن عمرية، عن االحنف بن قيس، عن العباس قال

   ".واملزن: " السحاب، قال: قلنا" هل تدرون ما هذا ؟ : " فقال
  .واملزن: قالوا
  ".أو العنان : " قال
  .أو العنان: قلنا
إحدى وسبعني، أو ثنتني، أو ثالث : " ال، قال: قلنا" هل تدرون بعد ما بني السماء واالرض ؟ : " قال

  ).٢(احلديث .." وسبعني سنة
__________  

هللا بن الصباح،  من طريق عبد ا٣١٢ / ٤: ، وأخرجه البخاري١٥٤ / ٢: هو يف مسند الشافعي) ١(
ى رسول اهللا : عن أيب علي احلنفي، عن عبدالرمحن بن عبد اهللا بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر قال

  .صلى اهللا عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد
باب حترمي بيع احلاضر : يف البيوع) ١٥٢٠(ومل خيرجه مسلم من حديث ابن عمر، وإمنا هو عنده 

رمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت يأذن أو يترك، من حديث أيب هريرة، و باب حت: للبادي، ويف النكاح
من حدث أنس رضي اهللا ) ١٥٢٣(من حديث جابر، و ) ١٥٢٢(من حديث ابن عباس، و ) ١٥٢١(

  .عنهم



  .حىت عد سبع مساوات" مث السماء فوقها كذلك : " ومتامه) ٢(
 مساء إىل مساء، مث فوق ذلك مثانية أو عال، بني مث فوق السماء السابعة حبر بني أعاله وأسفله كما بني" 

أظالفهن وركبهن كما بني مساء إىل مساء، مث على ظهورهن العرش، بني أعاله وأسفله كما بني مساء إىل 
  ".مساء، مث اهللا تبارك وتعاىل فوق ذلك 

 باب يف :يف كتاب السنة) ٤٧٢٣(وإسناده ضعيف جلهالة عبد اهللا بن عمرية، وقد أخرجه أبو داود 
باب : يف املقدمة) ١٩٣(باب ومن سورة احلاقة، وابن ماجه : يف التفسري) ٣٣٢٠(اجلهمية، والترمذي 

  . كلهم من طريق مساك، عن عبد اهللا بن عمرية به٢٠٦ / ١" مسنده " فيما أنكرت اجلهمية، وأمحد يف 
(*)  

)١٤/٢٤١(  

  

  . أبو عبد اهللا الواسطياحلافظ املفيد العامل، *  حممود بن حممد بن منويه- ١٤٤
  .مسع حممد بن أبان الواسطي، ووهب بن بقية، والعباس بن عبد العظيم، وعدة

  .الطرباين، وحممد بن زجنويه القرويين، وابن عدي، وأبو الشيخ وآخرون: حدث عنه
  .وقد أسكت قبل موته بعامني

  .أبو بكر االمساعيلي، وحممد بن عمر بن اجلعايب: وروى أيضا عنه
  . ببغدادوحدث

حممد بن حممود بن منويه، نسبه لنا أبو الطاهر : وقد انقلب امسه على عبد الغين بن سعيد احلافظ، فقال
  .الذهلي

هو حممد بن حممد بن منويه أبو عبد اهللا، يروي عن حممد بن أبان الواسطي، ): ١(وقال ابن ماكوال 
  .وحممد بن الصباح اجلرجرائي
أمحد وحممد، : كان حملمود ابنان:  يف امسه، لكن اعتذر عن عبد الغين وقالوقد نبه ابن نقطة على ومههما

  .كالمها قد حدث
  .كتبت عن أيب احلسني حممد بن حممود الواسطي: الدارقطين: قال
  تويف احلافظ حممود بن حممد يف شهر رمضان سنة سبع: قلت

__________  
  .٢٠٧  /٧: ، االكمال البن ماكوال٩٤ ٩٥ / ١٣: تاريخ بغداد* 
  .٢٠٧ / ٧" إكماله " يف ) ١(

(*)  



)١٤/٢٤٢(  

  

  .وثالث مئة، وكان من بقايا احلفاظ ببلده، من أبناء الثمانني، بل أزيد
  .بنون: ومنويه

  
   * عبد اهللا بن صاحل- ١٤٥

  .ابن عبد اهللا بن الضحاك، االمام الصدوق، أبو حممد البغدادي، ويلقب بالبخاري
  .بة، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وطبقتهممسع لوينا، وعثمان بن أيب شي

  .هو ثقة: عبد اهللا الزبييب، وحممد بن املظفر، وابن الزيات، وأبو علي النيسابوري، وقال: وعنه
  .تويف يف رجب سنة مخس وثالث مئة: قلت
  

، االمام الكبري احلافظ الثقة، أبو زكريا النيسابوري حيىي بن زكريا بن حيىي* *  االعرج - ١٤٦
  .جاالعر

  مسع قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن حجر،
__________  

  .٤٨١ ٤٨٢ / ٩: تاريخ بغداد* 
، تذكر ٢ / ١٥٣ / ٤: ، تذهيب التهذيب١٤٩٦الورقة : ، ذيب الكمال١٥٦ / ٦: املنتظم* * 

 ، خالصة تذهيب٣٥٠ / ١: ، ذيب التهذيب، حسن احملاضرة١٣٥ / ٢: ، العرب٧٤٤ / ٢: احلفاظ
  .٢٥١ ٢٥٢ / ٢: ، شذرات الذهب٤٣٣: التهذيب

(*)  

)١٤/٢٤٣(  

  

  .وأقرام
  .، وارحتل يف الشيخوخة ناشرا لعلمه)١(ومسع من حيىي بن موسى خت 

ابن أخيه أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن زكريا بن حيويه النيسابوري نزيل مصر، ومكي بن : حدث عنه
  . ابن الشرقي، وآخرونعبدان، وأبو العباس بن عقدة، وأبو حامد
  .وكان يطلب احلديث مبصر على كرب السن

مات سنة سبع وثالث مئة، ويشبهه من وجه نزيل حلب جعفرك النيسابوري االعرج، الذي عاش إىل 



  ).٢(بعد سنة عشر وثالث مئة، وسوف بأيت 
  

ود ابن يزيد بن  بن داالشيخ احملدث العامل الصدوق، أبو شيبة، داود بن إبراهيم*  أبو شيبة - ١٤٧
  .روزبة البغدادي، نزيل مصر

  .مسع حممد بن بكار بن الريان، وعبد االعلى بن محاد، وعثمان بن أيب شيبة، وحممد بن محيد الرازي
ابن عدي، وأبو بكر بن املقرئ، وجعفر بن الفضل املؤذن، وأمحد بن حممد بن املهندس، : حدث عنه
  .وآخرون

__________  
  .ى البلخي، لقبه ختهو حيىي بن موس) ١(

  .بفتح املعجمة وتشديد املثناة، أصله من الكوفة، ثقة": التقريب " قال احلافظ يف 
  . من هذا اجلزء٢٦٥يف الصفحة ) ٢(
 ١: ، حسن احملاضرة٢٠٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٤٥ / ٢: ، العرب٣٧٨ ٣٧٩ / ٨: تاريخ بغداد* 
  .٢٥٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٧/ 

(*)  

)١٤/٢٤٤(  

  

  .صاحل: قال الدارقطين
  .مات مبصر سنة عشر وثالث مئة: قلت

  .يقع حديثه مع نسخه أيب مسهر، وغري ذلك
  

   بن إمساعيل البغدادياالمام املتقن، أبو حفص، عمر بن أيوب*  السقطي - ١٤٨
  .السقطي، الرجل الصاحل

  .مسع بشر بن الوليد، وحممد بن بكار بن الريان، وسريج بن يونس، وعدة
أبو علي بن الصواف، وعبد العزيز بن اخلرقي، وعلي بن لؤلؤ، وحممد بن خلف بن جيان : عنهروى 
  .وآخرون) ١(جبيم 

  .وثقه الدارقطين
  .مات سنة ثالث وثالث مئة

  



  ، بناالمام الصاحل الصادق، أبو عبد الرمحن، حممد بن العباس) * * ٢( ابن الدرفس - ١٤٩
__________  

  .٢٤٢ / ٢: ، شذرات الذهب١٢٦ / ٢: ، العرب١٢٩ / ١١: تاريخ بغداد* 
هو أبو بكر، حممد بن خلف بن حممد بن جيان بن الطيب بن زرعة الفقيه املقرئ اخلالل، وثقه ) ١(

  .تويف يف ذي احلجة سنة إحدى وسبعني وثالث مئة:  وقال٢٣٩ / ٥" تارخيه " اخلطيب البغدادي يف 
  .١٣١ / ١: للمؤلف" مشتبه النسبة " وانظر 

فقد قيدها بالضم، وتبعه على ذلك " االنساب " كذا ضبطت يف االصل بكسر الدال، أما صاحب ) ٢(
  .ابن االثري

: ، شذرات الذهب١٢٦ / ٢: أ، العرب / ٢٥٠ / ١٥: ب، تاريخ ابن عساكر / ٢٢٥: االنساب* * 
٢٤٢ / ٢.  

(*)  

)١٤/٢٤٥(  

  

  .الوليد بن حممد بن عمر بن الدرفس الغساين الدمشقي
  .هشام بن عمار، ودحيم، وهشام بن خالد االزرق، ويونس بن عبداالعلى، وخلق:  عنحدث
  أبو زرعة بن أيب دجانة، وأخوه أبو بكر، ومجح بن القاسم،: وعنه

  .والفضل بن جعفر، وأبو عمر بن فضالة، وأبو القاسم الطرباين، وأبو أمحد بن عدي، وآخرون
  .والدرفس مبهملة من أمساء االسد

  
 بن موسى، وقيل أمحد بن عمر بن احملدث املتقن، أبو العباس، أمحد بن زجنويه* بن زجنويه  ا- ١٥٠

  .زجنويه بن موسى املخرمي القطان
  .، ومها واحد)١(وفرق اخلطيب بينهما 

مسع حممد بن بكار، وبشر بن الوليد، ولوينا، وداود بن رشيد، وهشامت ابن عمار، وإبراهيم بن املنذر 
  .هماحلزامي، وطبقت

علي بن لؤلؤ، وابن املظفر، وعبد اهللا بن إبراهيم الزبييب، والطرباين، واآلجري، وأبو أمحد بن : وعنه
  .عدي، وعدة

  .وكان موثقا معروفا
  .تويف سنة أربع وثالث مئة



__________  
  .١٦٤ ١٦٥ / ٤: تاريخ بغداد* 
  .فأفرد للثاين ترمجة منفصلة) ١(

  .٢٨٧ / ٤" تاريخ بغداد " انظر 
*)(  

)١٤/٢٤٦(  

  

 بن حسن بن السكن القرشي العامري، احملدث الرحال، أبو احلسن، أمحد بن حممد*  العامري - ١٥١
  .أحد احلفاظ على لني فيه

إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي، وإسحاق بن موسى اخلطمي، وحممد بن عبدالرمحن بن سهم، : يروي عن
  .وطبقتهم

  أيب العقب، وأبو أمحدأبو بكر بن أيب دجانة، وعلي بن : وعنه
قدم علينا يف سنة أربع وثالث مئة، وال أحدث : العسال، وأبو الشيخ، وأمحد بن عبدان الشريازي، وقال

  .عنه، كان لينا
  

ابن ميوت بن عيسى، العالمة االخباري، أبو بكر العبدي البصري ) * * ١ ( ميوت بن املزرع- ١٥٢
  .حممد: االديب، وامسه

__________  
، لسان ١٣٨ / ١: أ، ميزان االعتدال / ٥٧ / ٢: ، تاريخ ابن عساكر٤٢٥ / ٤:  بغدادتاريخ* 

  .٤٥٥ ٤٥٦ / ١: ، ذيب ابن عساكر٢٦٦ ٢٦٧ / ١: امليزان
املزرع بضم امليم وفتح الزاي وبعدها راء مشددة : " ٥٩ / ٧" وفياته " قال ابن خلكان يف ) ١(

  .مفتوحة مث عني مهملة
حلافظ زكي الدين أبو حممد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا املنذري، رمحه هكذا قاله يل الشيخ ا

  ".اهللا تعاىل 
  .بفتح الراء، واحملدثون يكسروا": البغية " وقال السيوطي يف 

 ٢: ، مجهرة أنساب العرب٥٠٥ ٥٠٦: ، معجم الشعراء٢١٥ ٢١٦: طبقات النحويني واللغويني* * 
: ، معجم االدباء١٤٣ / ٦: ، املنتظم٢٣٨: ، نزهة االلباء٣٥٨ ٣٦٠  /١٤: ، تاريخ بغداد٢٩٨/ 

 / ٧: ، وفيات االعيان٧٤ / ٤: ، إنباه الرواة١٠٦ و ٩٦ / ٨: ، الكامل يف التاريخ٥٧ ٥٨ / ٢٠



، البلغة يف ١٢٧ / ١١: ، البداية والنهاية٢٤١ ٢٤٤ / ٢: ، مرآة اجلنان١٢٨ / ٢: ، العرب٥٣ ٥٩
، بغية ١٩١ / ٢: ، النجوم الزاهرة٣٩٢ / ٢:  طبقات القراء للجزري،٢٨٩: تاريخ أئمة اللغة

  .٢٤٣ ٢٤٤ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥٣ / ٢: الوعاة
(*)  

)١٤/٢٤٧(  

  

  .سكن طربية مدة
خاله اجلاحظ، وأيب حفص الفالس، وحممد بن محيد اليشكري، وأيب حامت السجستاين، : وحدث عن

  ونصر بن علي اجلهضمي، والعباس
  .عدةالرياشي، و

  .أبو بكر اخلرائطي، وسهل بن أمحد الديباجي، واحلسن بن رشيق، وأبو بكر بن جماهد، وآخرون: وعنه
  .وكان يروي القراءة عن حممد بن عمر القصيب صاحب عبد الوارث وعن السجستاين

  .وكان ال يعود مريضا كيال يقع يف التطري بامسه
  .وله تآليف

  .وما أعلم به بأسا
  .ث مئةمات سنة أربع وثال

  
  .، أبو يعقوبالرازي، االمام العارف، شيخ الصوفية*  يوسف بن احلسني - ١٥٣

أكثر الترحال، وأخذ عن ذي النون املصري، وقاسم اجلوعي، وأمحد ابن حنبل، وأمحد بن أيب احلواري، 
  .ودحيم، وأيب تراب عسكر النخشيب

__________  
 ٣١٩ / ١٤: ، تاريخ بغداد٢٣٨ ٢٤٣/  ١٠: ، حلية االولياء١٨٥ ١٩١: طبقات الصوفية* 

، ١٠٢ ١٠٣ / ٤: ، صفة الصفوة٤١٨ ٤٢٠ / ١: ، طبقات احلنابلة٢٢: ، الرسالة القشريية٣١٤
 / ١: ، دول االسالم١٢٨ / ٢: ، العرب١٠٦ / ٨: ، الكامل يف التاريخ١٤١ ١٤٣ / ٦: املنتظم
 / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٧٩ ٣٨٤: ، طبقات االولياء١٢٦ ١٢٧ / ١١: ، البداية والنهاية١٨٥
  .٢٤٥ / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٥ و ١٩١

(*)  

)١٤/٢٤٨(  



  

  .أبو أمحد العسال، وأبو بكر النقاش، وحممد بن أمحد بن شاذان، وآخرون: وعنه
  .كان إمام وقته، مل يكن يف املشايخ أحد على طريقته يف تذليل النفس وإسقاط اجلاه: قال السلمي

  .كان نسيج وحده يف إسقاط التصنع: قال أبو القاسم القشريي
  ).١(ال أذاقك اهللا طعم نفسك، فإن ذقتها ال تفلح : كتب إىل اجلنيد: يقال
  .إذا رأيت املريد يشتغل بالرخص فاعلم أنه ال جيئ منه شئ: وقال
  .كان يسمع االبيات ويبكي: وقيل

  .مات سنة أربع وثالث مئة
كأين ) ٣(ولو كنت ذا حزم هلدمت ما تبين *  قطيعيت رأيتك تبين دائما يف): ٢(وقد مسع قواال ينشد 

ال ! يا أخي : فبكى كثريا وقال للمنشد) ٤(أال ليتنا كنا إذا الليت ال تغين * بكم والليت أفضل قولكم 
تلم أهل الري أن يسموين زنديقا، أنا من بكرة أقرأ يف املصحف ما خرجت من عيين دمعة، ووقع مين إذ 

  .غنيت ما رأيت
__________  

  ".فإنك إن ذقتها مل تذق بعدها خريا أبدا : " ، وفيها٢٢ص " الرسالة القشريية " انظر ) ١(
" يتيمك الرازي، ويف : ٢٤٠ / ١٠" حلية االولياء " يف معرفة اسم هذا املنشد اختالف، فهو يف ) ٢(

  .أبو احلسني الدراج: ٣٨٠ص " طبقات االولياء "  و ٣١٧ / ١٤" تاريخ بغداد 
  ".طبقات االولياء "  من ٣٨٠من الصفحة ) ٩( يف ذلك احلاشية انظر

  ".دائبا : " ويف املصادر اليت أشرنا إليها يف التعليق السابق: كذا االصل) ٣(
  ".الليت " بدل " اللبث : " ، أما احللية ففيها"طبقات ابن امللقن " وهي كذلك يف : كذا االصل) ٤(

(*)  

)١٤/٢٤٩(  

  

 علمه ومتام حاله هجره أهل الري، وتكلموا فيه بالقبائح، خصوصا الزهاد، كان مع: قال السلمي
هذه براءة : وأفشوا أمورا، حىت بلغين أن شيخا رأى يف النوم كأن براءة نزلت من السماء، فيها مكتوب

  ليوسف بن احلسني
  .مما قيل فيه

  .فسكتوا
  .مسع منه أبو بكر النجاد: قال اخلطيب



  ).١(أرة مع ذي النون ملا سأله االسم االعظم هو صاحب حكاية الف: قلت
  .وقد عمر دهرا

باالدب تتفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال احلكمة، وباحلكمة تفهم الزهد، : وعنه قال
  .وبالزهد تترك الدنيا، وترغب يف اآلخرة، وبذلك تنال رضى اهللا تعاىل

  . اهللامات سنة أربع وثالث مئة، رمحه: قال السلمي
  .طول ابن عساكر ترمجته

أوصيك بترك االلتفات إىل كل حال مضت، فإن : كتب اجلنيد إىل يوسف بن احلسني: قال اخللدي
  .االلتفات إىل ما مضى شغل عن االوىل
  .وأوصيك بترك مالحظة احلال الكائنة

د اعمل على تلخيص مهك من مهك هلمك، واعمل على حمق شاهدك من شاهدك حىت يكون الشاه
  .عليك شاهدا لك وبك ومنك

  .يف كالم طويل
  :وليوسف رسالة إىل اجلنيد منها

__________  
  .٣١٦ ٣١٧ / ١٤" تاريخ بغداد " أنظر حكاية الفأرة يف ) ١(

(*)  

)١٤/٢٥٠(  

  

مسعت يوسف بن : من غري جرم ومل أعرف له سببا قال والد متام* كيف السبيل إىل مرضاة من غضبا 
  .ذو النون يعرف االسم االعظم: قيل يل: احلسني يقول

  .فسرت إليه، فبصر يب وأنا طويل اللحية، ومعي ركوة طويلة، فاستشنع منظري
  .كان يوسف أعلم أهل زمانه بالكالم وبعلم الصوفية: يقال: قال والد متام

  .فجاء متكلم، فناظر ذا النون، فلم يقم له حبجة: قال
  .اعذرين: رف ذو النون مكاين، وعانقين، وجلس بني يدي وقالفاجتذبته إىل، وناظرته، فقطعته، فع: قال
  .فخمته سنة: قال
  

حممد : ، وقيلالقدوة العارف، شيخ الشام، أبو عبد اهللا ابن اجلالء، أمحد بن حيىي*  ابن اجلالء - ١٥٤
  .بن حيىي



  .أصله بغدادي، صحب والده، وأبا تراب النخشيب، وذا النون املصري وحكى عنه: يقال
  .أبو بكر الدقي، وحممد بن سليمان اللباد، وحممد بن احلسن اليقطيين: عنهأخذ 

__________  
، ٢١٣ ٢١٥ / ٥: ، تاريخ بغداد٣١٤ ٣١٥ / ١٠: ، حلية االولياء١٧٦ ١٧٩: طبقات الصوفية* 

 ١٤٩ / ٦: أ، املنتظم / ١٣٧ / ٢: أ، تاريخ ابن عساكر / ١٤٦: ، االنساب٢٠: الرسالة القشريية
، الوايف ١٨٦ / ١: ، دول االسالم١٣٢ / ٢: ، العرب٤٤٣ ٤٤٤ / ٢:  الصفوة، صفة١٤٨

 ٨٣: ، طبقات االولياء١٢٩ / ١١: ، البداية والنهاية٢٤٩ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٣٩ / ٨: بالوفيات
  ,١٧٠ / ٣: ، النجوم الزاهرة٨١

  .١١١ ١١٥ / ٢: ، ذيب ابن عساكر٢٤٨ ٢٤٩ / ٢: ، شذرات الذهب١٩٤
(*)  

)١٤/٢٥١(  

  

  .أقام بالرملة وبدمشق
  .اجلنيد ببغداد، وابن اجلالء بالشام، وأبو عثمان احلريي بنيسابور يعين ال نظري هلم: وكان يقال
ما جال : ما رأيت شيخا أهيب من ابن اجلالء مع أين لقيت ثالث مئة شيخ، فسمعته يقول: قال الدقي

  أيب شيئا قط، ولكنه كان يعظ، فيقع كالمه
  .سمي جالء القلوبيف القلوب، ف

ما يل وللمحبة ؟ أنا أريد أن : سئل ابن اجلالء عن احملبة، فسمعته يقول: قال حممد بن علي بن اجللندي
  .أتعلم التوبة

  .أحب أن باين هللا: قلت البوي: مسعت ابن اجلالء يقول: قال أبو عمر الدمشقي
  .قد فعلنا: قاال

قد كان يل ولد وهبناه : ولدك، قال: من ذا ؟ قلت: يبفغبت عنهم مدة، مث جئت فدققت الباب، فقال أ
  .هللا

  .وما فتح يل
  .آلة الفقري صيانة فقره، وحفظ سره، وأداء فرضه: وعن ابن اجلالء قال

  .تويف يف سنة ست وثالث مئة
  

  . بن مطر البغدادي السكرياالمام، أبو احلسن، علي بن إبراهيم*  ابن مطر - ١٥٥



  .بن عمار، وعبد اهللا بن معاوية، وطبقتهممسع داود بن رشيد، وهشام 
__________  

  .١٣٧ / ١١: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٤/٢٥٢(  

  

عبد اهللا بن إبراهيم الزبييب، وعبد العزيز بن جعفر اخلرقي، ويوسف املياجني، وأبو بكر بن : حدث عنه
  .املقرئ، وآخرون
  .وثقه الدارقطين

  .تويف يف احملرم سنة ست وثالث مئة
  

   بن عيسى بن زاطيا املخرمياحملدث، أبو احلسن، علي بن إسحاق* ابن زاطيا  - ١٥٦
  .البغدادي

  .مسع حممد بن بكار بن الريان، وداود بن رشيد، وعثمان بن أيب شيبة، ومجاعة
أبو بكر الشافعي، وأبو حفص بن الزيات، وابن خبيت الدقاق، وعلي بن عمر احلريب، وأبو بكر : وعنه

  .أس بهال ب: السين وقال
  .كف بصره بأخرة: قلت

  .تويف يف مجادى االوىل سنة ست وثالث مئة
  

 بن موسى بن طريف السنجي االمام احملدث، أبو رجاء، حممد بن محدويه* *  ابن محدويه - ١٥٧
  .املروزي اهلورقاين

__________  
  .٢٠٥ / ٤: ، لسان امليزان١١٤ ١١٥ / ٣: ، ميزان االعتدال٣٤٩ / ١١: تاريخ بغداد* 

  .٥٥٧ / ٢: االكما البن ماكوال: ، وانظر٣٩٥ / ٣: أ، اللباب / ٥٩٣: االنساب* * 
(*)  

)١٤/٢٥٣(  

  



مسع سويد بن نصر، وعتبة بن عبد اهللا، وحممد بن عبد العزيز بن أيب رزمة، وعلي بن حجر، وحممد بن 
  .محيد

  .، وأهل مروعبد اهللا بن أمحد بن الصديق، وأبو عصمة حممد بن أمحد بن عباد: روى عنه
  .تويف سنة ست وثالث مئة

  .ذكره ابن ماكوال
  

   بن نصر بن طرخانالقاضي احملدث، أبو حفص، عمر بن احلسن*  أبو حفص - ١٥٨
  .احلليب، قاضي دمشق

حممد بن أيب مسينة، وزهري بن حرب، ولوين، وعقبة ابن مكرم، وحممد بن قدامة املصيصي، : حدث عن
  .وعدة
ن، وأبو علي بن آدم، وأبو عبد اهللا بن مروان، وأبو بكر اآلجري، وأبو أمحد بن أبو علي بن هارو: وعنه

  .عدي، واالمساعيلي، وحممد ابن إمساعيل الوراق، وأبو حفص بن الزيات، وعلي بن عمر احلريب
  .ثقة صدوق: قال الدارقطين

  .مساع الوراق منه يف سنة سبع: قلت
  

   بن يوسف بن خرشيدهللا، حممد بن عبد اهللاحملدث، أبو عبد ا) * * ١( الدويري - ١٥٩
__________  

ب، تاريخ  / ٣٥١ / ١٢: أبوحفيص، تاريخ ابن عساكر:  وهو فيه٢٢١ ٢٢٢ / ١١: تاريخ بغداد* 
  .١٥ / ٤: حلب الشهباء

  .٤٩٠ ٤٩١ / ٢: أ، معجم البلدان / ٢٣٤: االنساب* * 
فقيده " البلدان " الدال، أما صاحب بفتح " املشتبه " و " اللباب " كذا ضبط يف االصل و ) ١(

  .بضمها، ومل يتابع عليه
(*)  

)١٤/٢٥٤(  

  

  .على فرسخ من نيسابور: النيسابوري الدويري، ودوير
  .مسع قتيبة، وإسحاق، وحيىي خت

ابن الشرقي، وأبو الوليد حسان بن حممد، وحيىي بن زكريا الدويري، وأبو عمرو بن محدان، : وعنه



  .وآخرون
  .ع وثالث مئةتويف سنة سب

  
 بن سهل بن عطاء االدمي الزاهد العابد املتأله، أبو العباس، أمحد بن حممد*  ابن عطاء - ١٦٠

  .البغدادي
  .يوسف بن موسى القطان: حدث عن

ختمة، وبقي ) ١(كان له يف كل يوم ختمة، ويف رمضان تسعون : حممد بن علي بن حبيش، وقال: وعنه
  .فهم ويتدبريف ختمة مفردة بضع عشرة سنة يت

  .كان ينام يف اليوم والليلة ساعتني، مات يف سنة تسع وثالث مئة، يف ذي القعدة: وقال حسني بن خاقان
  :لكنه راج عليه حال احلالج، وصححه، فقال السلمي: قلت

__________  
، ٢٦ ٣٠ / ٥: ، تاريخ بغداد٣٠٢ ٣٠٥ / ١٠: ، حلية االولياء٢٦٥ ٢٧٢: طبقات الصوفية* 

، ١٤٤ / ٢: ، العرب١٦٠ / ٦: ، املنتظم٤٤٤ ٤٤٦ / ٢: ، صفة الصفوة٢٣ ٢٤: لقشرييةالرسالة ا
: ، البداية والنهاية٢٦١ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٤ ٢٥ / ٨: ، الوايف بالوفيات١٨٧ / ١: دول االسالم

  .٢٥٧ ٢٥٨ / ٢: ، شذرات الذهب٥٩ ٦١: ، طبقات االولياء١٤٤ / ١١
  ".تسعني : " يف االصل) ١(

(*)  

)١٤/٢٥٥(  

  

مالك ولذاك ؟ : ما الذي تقول يف احلالج ؟ فقال: امتحن بسبب احلالج، وطلبه حامد الوزير وقال
  .عليك مبا ندبت له من أخذ االموال، وسفك الدماء

  .قطع اهللا يديك ورجليك: فأمر به، ففكت أسنانه، فصاح
  .ومات بعد أربعة عشر يوما، ولكن أجيب دعاؤه، فقطعت أربعة حامد

  .مسعت أبا عمرو بن محدان يذكر هذا: لسلميقال ا
  .وكان ابن عطاء ينتمي إىل املارستاين إبراهيم: قال

  .إن ابن عطاء فقد عقله مثانية عشر عاما، مث ثاب إليه عقله: وقيل
ثبت اهللا علينا عقولنا وإمياننا، فمن تسبب يف زوال عقله جبوع، ورياضة صعبة، وخلوة، فقد عصى وأمث، 

  .ال عقله بعض يوم بسكروضاهى من أز



  .فما أحسن التقيد مبتابعة السنن والعلم
  

  . بن عنرب بن شاكر البغدادي الوشاءالشيخ الراوي، أبو علي، احلسن بن حممد*  الوشاء - ١٦١
  .مسع علي بن اجلعد، ومنصور بن أيب مزاحم، وعلي بن املديين، وعبد اهللا بن عون اخلراز، وعدة

  .النخاس، وابن الشخري، وعلي بن عمر السكري، وآخرونأبو القاسم بن : حدث عنه
  .ضعفه عبدا لباقي بن قانع

__________  
، ٥٢٠ / ١: ، ميزان االعتدال١٥٧ / ٦: أ، املنتظم / ٥٨٤: ، االنساب٤١٤ / ٧: تاريخ بغداد* 

  .٢٥٠ ٢٥١ / ٢: لسان امليزان
(*)  

)١٤/٢٥٦(  

  

  .تكلموا فيه من جهة مساعه: وقال الدارقطين
  .ا أبو بكر الربقاين فوثقهوأم

  .مات يف سنة مثان وثالث مئة ببغداد
أبو خبيب بن الربيت، وإبراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه، واملفضل بن حممد اجلندي، : وفيها تويف

  .وشعيب بن حممد الذارع، وحممد ابن احلسن بن بدينا، وعبد الكرمي بن إبراهيم بن حبان املصري
  

   * ابن الربيت- ١٦٢
  .االمام احملدث، أبو خبيب، العباس بن القاضي العالمة أمحد بن حممد بن عيسى الربيت

  .مسع عبداالعلى بن محاد النرسي، وأبا بكر بن أيب شيبة، وسوار بن عبد اهللا العنربي، وطائفة
  .أبو بكر الشافعي، وعبد العزيز بن أيب صابر، وأبو حفص ابن شاهني، وأبو بكر بن املقرئ: حدث عنه

  .أثىن عليه بعض احلفاظ
  .ومات يف شوال سنة مثان وثالث مئة، عن بضع ومثانني سنة أو أكثر

  
   بن إبراهيماملقرئ احملدث االمام، أبو سعيد، املفضل بن حممد* *  اجلندي ١٦٣

__________  
، طبقات القراء ١٥٨ ١٥٩ / ٦: أ، املنتظم / ٧١: ، االنساب١٥٢ ١٥٣ / ١٢: تاريخ بغداد* 



  .٣٥٢ / ١: يللجزر
  = (*)، مرآة ١٣٧ / ٢: ، العرب١٧٠ / ٢: ب، معجم البلدان / ١٣٧: االنساب* * 

)١٤/٢٥٧(  

  

  .ابن مفضل بن سعيد بن االمام عامر بن شراحيل الشعيب الكويف، مث اجلندي
الصامت بن معاذ اجلندي، وحممد بن أيب عمر العدين، وإبراهيم بن حممد الشافعي، وأيب محة : حدث عن

  .مد بن يوسف، وسلمة بن شبيبحم
  .وقد روى القراءات عن طائفة كالبزي وغريه

أبو بكر بن جماهد، وعبد الواحد بن أيب هاشم، وحدث عنه أيضا أبو القاسم الطرباين، وأبو : أخذ عنه
  .حامت البسيت، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو جعفر العقيلي، وآخرون

  .دي حلقة باملسجد احلرامقدمت مكة واليب سعيد اجلن: قال العقيلي
  .هو ثقة: وقال احلافظ أبو علي النيسابوري

  .تويف سنة مثان وثالث مئة: قال أبو القاسم بن مندة
  

 بن أركني الضرير الفرغاين التركي، احملدث الثقة، أبو العباس، حاجب بن مالك*  الفرغاين - ١٦٤
  .نزيل دمشق

__________  
، لسان ٣٠٧ / ٢: ، طبقات القراء للجزري١٣١ / ١١: هاية، البداية والن٢٥٠ / ٢: اجلنان= 

  .٦٠: ، الرسالة املستطرفة٢٥٣ / ٢: ، شذرات الذهب٨١ ٨٢ / ٦: امليزان
، تاريخ ابن ٤٢٤: ، االنساب٢٧١ ٢٧٢ / ٨: ، تاريخ بغداد٣٠٢ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 

، ذيب ٢٤٩ / ٢: ذهب، شذرات ال١٣٢ / ٢: ، العرب١٥٠ / ٦: أ، املنتظم / ٣٩ / ٤: عساكر
  .٤٢٩ ٤٣٠ / ٣: ابن عساكر

(*)  

)١٤/٢٥٨(  

  

حدث عن الفالس، وحممد بن املثىن، وأيب سعيد االشج، وايب عمر الدوري، وعلي بن حرب، وابن عبد 
  .احلكم وطبقتهم



أبو علي بن هارون، وأبو عمر بن فضالة، وحممد بن سليمان الربعي، واملياجني، والطرباين، وأبو : وعنه
  .الشيخ، وخلق، وحممد بن املظفر

  ).١(وثقه اخلطيب 
  .ليس به بأس: وقال الدارقطين

  .مات سنة ست وثالث مئة
  

   * ابن ذريح- ١٦٥
  .االمام املتقن الثقة، أبو جعفر، حممد بن صاحل بن ذريح البغدادي العكربي

  .ليب، وطبقتهممسع جبارة بن املغلس، وعثمان بن أيب شيبة، وأبا مصعب الزهري، وأبا ثور الك
  .وكان صاحب حديث ورحلة

إسحاق النعايل، وأبو بكر االمساعيلي، وحممد بن املظفر، وأبو حفص بن الزيات، وابن خبيت : حدث عنه
  .الدقاق، وأبو بكر بن املقرئ، وآخرون

__________  
  .٢٧١ / ٨" تارخيه " يف ) ١(
، طبقات القراء ١٣٤ / ٢: ، العرب١٥٢  /٦: أ، املنتظم / ٣٩٦: ، االنساب٣٦١ / ٥: تاريخ بغداد* 

  .٢٥١ / ٢: ، شذرات الذهب١٥٥ / ٢: للجزري
(*)  

)١٤/٢٥٩(  

  

  .مات سنة سبع وثالث مئة
  .تويف سنة مثان: وقيل
  .سنة ست: وقيل

  .فاهللا أعلم
  .وثقوه، واحتجوا به

  
بغداد، ابن ابن محزة، احملدث الرحال، أبو علي الشجاعي البلخي، نزيل  *  احلسن بن الطيب- ١٦٦

  .أخي احلافظ احلسن بن شجاع
حدث ببغداد عن قتيبة بن سعيد، وهدبة بن خالد، وحممد بن عبد اهللا بن منري، وأيب كامل اجلحدري، 



  .وخلق كثري
  .إمساعيل اخلطيب، وأبو بكر القطيعي، وحممد بن املظفر، وحممد بن إمساعيل الوراق، وطائفة: حدث عنه

  .يئا، النه حدث مبا مل يسمعال يساوي ش: قال الدارقطين
  .وكذا تكلم فيه ابن عقدة

  .ذاهب احلديث: وقال الربقاين
  .وأما االمساعيلي فكان حسن الرأي فيه

  .كذاب: وقال مطني
  .مات يف سنة سبع وثالث مئة

  .كان من أبناء التسعني: قلت
__________  

، ميزان ١٥٤ / ٦: نتظم، امل٣٣٣ ٣٣٦ / ٧: ب، تاريخ بغداد / ٩٣ / ١: الكامل البن عدي* 
   (*)٢١٥ ٢١٦ / ٢: ، لسان امليزان١٦١ / ١: ، املغين يف الضعفاء٥٠١ / ١: االعتدال

)١٤/٢٦٠(  

  

 بن عبد احلميد اجلوين االمام احملدث الثقة الرحال، أبوعمران، موسى بن سهل*  اجلوين - ١٦٧
  .البصري، نزيل بغداد

هشام بن عمار، وعيسى بن محاد زغبة، وحممد بن رمح، مسع طالوت بن عباد، وعبد الواحد بن غياث، و
  .وأبا مهام السكوين، وحممد بن مصفى، وطبقتهم بالشام، ومصر، والعراق

  .وعمر دهرا، وكان من احلفاظ
دعلج السجزي، وعبد اهللا بن إبراهيم الزبييب، وحممد ابن املظفر، وأبو بكر بن املقرئ، : حدث عنه

  .وعلي بن عمر السكري، وآخرون
  .وثقه الدارقطين

  .مات يف رجب سنة سبع وثالث مئة
وبقي إىل هذا العام مبصر من يروي عن حيىي بن بكري وهو احلسني بن سعيد بن كامل، كتب عنه ابن 

  .يونس
  

   بن جماهد، املتقن الثقة، أبو حممدابن حممد بن عبدالرمحن* *  اهليثم بن خلف - ١٦٨
__________  



ب، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد  / ١٤٣: ، االنساب٥٦ ٥٧ / ١٣: تاريخ بغداد* 
: ، طبقات احلفاظ١٣٥ / ٢: ، العرب٧٦٣ ٧٦٤ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣١الورقة : اهلادي
  .٢٥١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٢١
: ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي١٥٦ / ٦: ، املنتظم٦٣ / ١٤: تاريخ بغداد* * 

 / ١١: ، البداية والنهاية١٣٥ / ٢: ، العرب٧٦٥ ٧٦٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣١ الورقة
  .٢٥١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٢١ ٣٢٢: ، طبقات احلفاظ١٣١

(*)  

)١٤/٢٦١(  

  

  .الدوري البغدادي
مسع عبداالعلى بن محاد النرسي، وعبيد اهللا القواريري، وعثمان ابن أيب شيبة، وإسحاق بن موسى 

  .بقتهماخلطمي، وط
أبو بكر الشافعي، وعبد العزيز بن جعفر اخلرقي، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو بكر بن : حدث عنه

  .املقرئ، وابن لؤلؤ الوراق، وآخرون
  .وكان من أوعية العلم، ومن أهل التحري والضبط

  .مات يف أوائل سنة سبع وثالث مئة
وجعفر ابن أمحد بن سنان، وحممد بن صاحل وفيها مات أبو يعلى املوصلي، وحممود بن حممد الواسطي، 

بن ذريح، وأبو عمران اجلوين، واحلسن بن الطيب الشجاعي، وحممد بن علي الفرقدي، وعبد اهللا بن 
  .علي بن اجلارود، وأسامة بن أمحد التجييب

  
   الشطوي، ويعرفاالمام الفاضل، أبو أمحد، هارون بن يوسف*  الشطوي - ١٦٩

  .قدميا بابن مقراض
  . ابن أيب عمر العدين، وأبا مروان حممد بن عثمان العثماينمسع

  .واحلسن بن عيسى بن ماسرجس، وطائفة
وأبو عبد اهللا بن العسكري، وعلي بن لؤلؤ، وعمر بن الزيات، واالمساعيلي، : أبو بكر اجلعايب: وعنه
  .ووثقه

  .تويف يف ذي احلجة سنة ثالث وثالث مئة
__________  



  .٢٩  /١٤: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٤/٢٦٢(  

  

ابن علي، االمام احملدث املقرئ املعمر، أبو العباس اهلامشي موالهم ) * ١ ( حممد بن شادل- ١٧٠
  .النيسابوري

مسع أبا مصعب الزهري، وإسحاق بن راهويه، وحممد بن سليمان لوينا، وعمرو بن زرارة، وهناد بن 
وان العثماين، وحرملة بن حيىي لعله لقيه مبكة، السري، واحلسني بن الضحاك، وأمحد ابن حرب، وأبا مر

  .فإنه مل يرحل إىل مصر
حممد بن شادل بن علي بن برد : سألنا ابن شادل عن نسبه، فقال: أخربنا أبو حممد بن زياد: قال احلاكم

  .بن سوار بن جعفر بن يزيد بن عبد اهللا اهلامشي
 اهللا ابن سعد احلافظ، وأمحد بن سهل علي بن عيسى، وأمحد بن اخلضر الشافعي، وعبد: حدث عنه

  .االنصاري، والقاضي يوسف املياجني، وأبو أمحد احلاكم، وآخرون
تويف أبو العباس ابن شادل، وكان خيتم القرآن كل : مسعت طاهر بن أمحد الوراق يقول: قال احلاكم

  .يوم، وذهب بصره قبل موته بعشرين سنة
  .االول سنة إحدى عشرة وثالث مئةتويف يف يوم االحد الثاين عشر من ربيع 

  .تويف يف صفر سنة تسع: ومسعت أبا سعيد املؤذن يقول: قال احلاكم
__________  

  ).شدل(مادة : ، تاج العروس٢٦٣ / ٢: ، شذرات الذهب١٥٠ / ٢: العرب* 
  ".صح " ضبطت يف االصل بفتح الدال، ووضع فوقها كلمة ) ١(

" بكسر الدال، وقال الزبيدي يف : ٧٦٤، والتبصري ٩١لورقة ، والتوضيح ا٣٨٥" املشتبه " وضبط يف 
علم، وحممد بن : أمهله اجلوهري، وصاحب اللسان، وقال الصاغاين: شادل كصاحب": " تاج العروس 

  ".التبصري " صاحب إسحاق بن راهوية، كذا يف : شادل ابن علي النيسابوري
(*)  

)١٤/٢٦٣(  

  



  .ح االصول، مسع ابن راهويه، وحممد بن عثمان العثماينكان صحي: وقال أبو حامد أمحد احلاكم
  .سألنا أبا العباس املاسرجسي عنه، فثبت مساعه من إسحاق

  
 بن املرزبان بن بسام احملويل االمام العالمة االخباري أبو بكر، حممد بن خلف*  ابن املرزبان - ١٧١

  .البغدادي اآلجري، صاحب التصانيف
أمحد بن منصور الرمادي، وحممد بن أيب السري االزدي ال العسقالين، الزبري بن بكار، و: حدث عن

  .وأيب بكر بن أيب الدنيا، وعدة
  .أبو بكر بن االنباري، وأبو الفضل بن املتوكل، وأبو عمر ابن حيويه، وآخرون: حدث عنه

: " وكتاب، :احلماسة: " ، وكتاب يف"احلاوي يف علوم القرآن : " وقع يل قطعة من تآليفه، وله كتاب
  .، وغري ذلك"أخبار الشعراء : " ، وكتاب"املتيمني 

  .وكان صدوقا
  .مات يف سنة تسع وثالث مئة، يف عشر الثمانني، أو جاوزها

وفيها تويف حامد بن حممد بن شعيب، وحممد بن احلسني بن مكرم، وإمساعيل بن موسى احلاسب، 
بن أمحد بن راشد بن معدان، وأبو العباس بن واحلالج قتل، وعمر بن إمساعيل ابن أيب غيالن، وحممد 

  عطاء
__________  

 / ٦: ، املنتظم٥١٣: ، االنساب٢٣٧ ٢٣٩ / ٥: ، تاريخ بغداد٢١٣ ٢١٤: فهرست ابن الندمي* 
: ، لسان امليزان٤٤ ٤٥ / ٣: ، الوايف بالوفيات٥٣٨ / ٣: ، ميزان االعتدال١٤٤ / ٢: ، العرب١٦٥

  .٢٥٨ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٥٧ / ٥
(*)  

)١٤/٢٦٤(  

  

الصويف، وجعفر بن أمحد بن حممد بن الصباح اجلرجرائي، وعباد بن علي ثقاب اللؤلؤ، وعبد الرمحن بن 
  .عبداملؤمن املهليب حمدث جرجان، وحممد بن حممد بن عقبة أبو جعفر الشبلي

 بن موسى النيسابوري االعرج، حممداالمام احلافظ الرحال، أبو حممد، جعفر بن * جعفرك - ١٧٢
  .نزيل حلب
  .جعفرك: ويقال له

حدث عن احلسن بن عرفة، وعبد اهللا بن هاشم، وحممد بن حيىي الذهلي، وعلي بن حرب الطائي، 



  .وإسحاق بن عبد اهللا اخلشك، وعدة
كر بن املقرئ، أبو إسحاق بن محزة، وأبو علي النيسابوري احلافظان، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو ب: وعنه

  .وآخرون
  .وثقه غري واحد، ونعتوه باحلفظ واملعرفة، ولقيه ابن املقرئ باملوصل

  .تويف سنة نيف عشرة وثالث مئة
  

   * * ابن مجيل- ١٧٣
  .الشيخ الثقة املعمر

  أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن حممد بن
__________  

: ر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي، خمتص١٥٤ / ٦: ، املنتظم٢٠٣ ٢٠٤ / ٧: تاريخ بغداد* 
  .٣١٧: ، طبقات احلفاظ٧٥٠ ٧٥١ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٩الورقة 

  .٢٥٩ / ٢: ، شذرات الذهب١٤٥ / ٢: ، العرب٢١٨ / ١: ذكر أخبار أصبهان* * 
(*)  

)١٤/٢٦٥(  

  

  .مجيل االصبهاين
  ".مسنده " أمحد بن منيع : روى عن

  .اين، وأبو بكر بن املقرئ، وحفيده عبيد اهللا بن يعقوب بن إسحاقأبو القاسم الطرب: حدث عنه
عاش جدي مئة وسبع عشرة سنة، ومات سنة ثالث عشرة : مسعت عبيد اهللا يقول: قال ابن مردويه

  .وثالث مئة
  .إن صح هذا يف مولده، فما مسع احلديث إال يف الكهولة: قلت

  .مئةمات سنة عشر وثالث ): ١(وقال أبو نعيم احلافظ 
  

  . االموي العثماين البغدادياحملدث الصدوق املعمر، أبو عمر، عبيد اهللا بن عثمان*  العثماين - ١٧٤
  .منعوت بالصدق

  .مسع علي بن املديين، وعبد االعلى بن محاد
  .حممد بن املظفر، وأبو عمر بن حيويه، وأبو حفص بن شاهني، ومجاعة: وعنه



  .وكان من بقايا املسندين ببغداد
  . إىل سنة عشر وثالث مئةبقي

  .وال أعلم فيه جرحا
  وفيها مات حممد بن جرير، وأبو شيبة داود بن إبراهيم، وأبو بشر

__________  
  .٢١٨ / ١" ذكر أخبار أصبهان " يف ) ١(
  .١٩٧ / ٦: ، املنتظم٣٤٧ ٣٤٨ / ١٠: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٤/٢٦٦(  

  

لوليد بن أبان، وعلي بن العباس املقانعي، وفقيه بغداد أبو الدواليب، وأمحد بن حيىي بن زهري التستري، وا
إسحاق إبراهيم بن جابر، وإسحاق بن إبراهيم بن مجيل، وخالد بن حممد بن كوخلش الصفار، وحممد بن 

  .خلف ابن املرزبان، واحلسن بن احلسني الصواف، والعباس بن الفضل الرازي
  

، مام العلم احملتهد، عامل العصر، أبو جعفر الطربيابن يزيد بن كثري، اال*  حممد بن جرير - ١٧٥
  .طربستان) ١(صاحب التصانيف البديعة، من أهل آمل 

مولده سنة أربع وعشرين ومئتني، وطلب العلم بعد االربعني ومئتني، وأكثر الترحال، ولقي نبالء 
  .الرجال، وكان من أفراد الدهر علما، وذكاء، وكثرة تصانيف

  .مثلهقل أن ترى العيون 
  أخربنا زاهر: أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن أيب روح اهلروي

__________  
: ، االنساب٩٣: ، طبقات الشريازي١٦٢ ١٦٩ / ٢: ، تاريخ بغداد٣٢٦: فهرست ابن الندمي* 

  .أ، املنتظم / ٣٦٧
:  ذيب االمساء واللغات٨٩ ٩٠ / ٣: ، إنباه الرواة٤٠ ٩٤ / ١٨، معجم االدباء ١٧٠ ١٧٢ / ٦
: ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي١٩١ ١٩٢ / ٤، وفيات االعيان ٧٨ ٧٩ / ١

 ٤٩٩ / ٣: ، ميزان االعتدال١٤٦ / ٢: ، العرب٧١٠ ٧١٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٣الورقة 
 / ٢: ، الوايف بالوفيات١٨٧ / ١: ، دول االسالم٢١٢ ٢١٣ / ١: ، طبقات القراء للذهيب٤٩٨
  ، البداية١٢٠ ١٢٨ / ٣: ، طبقات الشافعية للسبكي٢٦٠ / ٢: آة اجلنان، مر٢٨٧ ٢٨٤



 ١٠٣ / ٥: ، لسان امليزان١٠٦ ١٠٨ / ٢: ، طبقات القراء للجزري١٤٧، ١٤٥ / ١١: والنهاية
، ٣٠٧ ٣٠٨: ، طبقات احلفاظ٣٠: ، طبقات املفسرين للسيوطي٢٠٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٠٠

  .٤٣: ، الرسالة املستطرفة٢٦٠ / ٢: ، شذرات الذهب١٠٦ ١١٤ / ٢: طبقات املفسرين للداودي
اسم أكرب مدينة بطربستان، يف السهل، الن طربسنان سهل وجبل، خرج منها كثري من العلماء، ) ١(

  .الطربي: يقال يف نسبتهم
  .٥٧ / ١" معجم البلدان " أنظر 
(*)  

)١٤/٢٦٧(  

  

مرو بن محدان، حدثنا حممد بن جرير الفقيه، وحممد املستملي، أخربنا حممد بن عبدالرمحن، أخربنا أبو ع
حدثنا أمحد ابن منيع، حدثنا احلسني بن حممد، حدثنا إسرائيل، عن مساك، عن : بن إسحاق الثقفي قاال
حجي واشترطي أن حملي حيث : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لضباعة: عكرمة، عن ابن عباس

  ).١" (حبستين 
  .أعلى ما عندي عن ابن جريرحديث حسن غريب من 

مسع حممد بن عبدامللك بن أيب الشوارب، وإمساعيل بن موسى السدي، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وحممد 
بن أيب معشر، حدثه باملغازي عن أبيه، وحممد بن محيد الرازي، وأمحد بن منيع، وأبا كريب حممد بن 

بن عبد االعلى الصنعاين، وبندارا، وحممد بن العالء، وهناد بن السري، وأبا مهام السكوين، وحممد 
املثىن، وسفيان بن وكيع، والفضل بن الصباح، وعبدة بن عبد اهللا الصفار، وسلم بن جنادة، ويونس ابن 

عبداالعلى، ويعقوب الدورقي، وأمحد بن املقدام العجلي، وبشر بن معاذ العقدي، وسوار بن عبد اهللا 
  وجماهد بن موسى، ومتيم بن املنتصر، واحلسن عرفة، ومهنا بنالعنربي، وعمرو بن علي الفالس، 

حيىي، وعلي بن سهل الرملي، وهارون بن إسحاق اهلمداين، والعباس بن الوليد العذري، وسعيد بن 
  عمرو السكوين، وأمحد بن أخي ابن وهب،

__________  
 ١٦٨ / ٥: نسائي، وال)٩٤١(، والترمذي ٣٤ ٣٥ / ٢: والدارمى) ١٧٧٦(أخرجه أبو داود ) ١(

  .، كلهم من طريق هالل بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس١٦٧
  .حديث حسن صحيح: وقال الترمذي
أخربين أبو الزبري أنه مسع : من طرق عن ابن جريج) ١٢٠٨(، ومسلم ٣٣٧ / ١: وأخرجه أمحد

، ١١٤ / ٩: ، ويف الباب عن عائشة عند البخاري..طاووسا وعكرمة موىل ابن عباس، عن ابن عباس



  .١٦٨ / ٥: ، والنسائي١٩٤ و ١٦٤ / ٦: وأمحد) ١٢٠٩(ومسلم 
(*)  

)١٤/٢٦٨(  

  

وحممد بن معمر القيسي، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، ونصر بن علي اجلهضمي، وحممد بن عبد اهللا بن 
د بزيع، وصاحل بن مسمار املروزي، وسعيد بن حيىي االموي، ونصر بن عبدالرمحن االودي، وعبد احلمي
بن بيان السكري، وأمحد بن أيب السراج الرازي، واحلسن بن الصباح البزار، وأبا عمار احلسني بن 

  .حريث، وأمما سواهم
  .واستقر يف أواخر أمره ببغداد
  .وكان من كبار أئمة االجتهاد

امل أبو شعيب عبد اهللا بن احلسن احلراين وهو أكرب منه وأبو القاسم الطرباين، وأمحد بن ك: حدث عنه
القاضي، وأبو بكر الشافعي، وأبو أمحد بن عدي، وخملد بن جعفر الباقرحي، والقاضي أبو حممد بن زبر، 
وأمحد بن القاسم اخلشاب، وأبو عمرو حممد بن أمحد بن محدان، وأبو جعفر أمحد بن علي الكاتب، وعبد 

  . واملعلى بن سعيد، وخلق كثريالغفار بن عبيد اهللا احلضيين، وأبو املفضل حممد بن عبد اهللا الشيباين،
  حممد بن جرير من أهل آمل، كتب: قال أبو أبو سعيد بن يونس

  .مبصر، ورجع إىل بغداد، وصنف تصانيف حسنة تدل على سعة علمه
كان أحد أئمة العلماء، حيكم بقوله، : حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب): ١(وقال اخلطيب 

له، وكان قد مجع من العلوم ما مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان ويرجع إىل رأيه ملعرفته وفض
حافظا لكتاب اهللا، عارفا بالقراءات، بصريا باملعاين، فقيها يف أحكام القرآن، عاملا بالسنن وطرقها، 

صحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعني، عارفا بأيام الناس 
  ه الكتاب املشهور يفوأخبارهم، ول

__________  
  .١٦٣ / ٢" تارخيه " يف ) ١(

(*)  

)١٤/٢٦٩(  

  



مل أر " ذيب اآلثار : " مل يصنف مثله، وكتاب مساه" التفسري : " ، وله كتاب"أخبار االمم وتارخيهم " 
اء، وتفرد سواه يف معناه، لكن مل يتمه، وله يف أصول الفقه وفروعه كتب كثرية واختيار من أقاويل الفقه

  .مبسائل حفظت عنه
كان ثقة، صادقا، حافظا، رأسا يف التفسري، إماما يف الفقه واالمجاع واالختالف، عالمة يف التاريخ : قلت

  .وأيام الناس، عارفا بالقراءات وباللغة، وغري ذلك
  .قرأ القرآن ببريوت على العباس بن الوليد

  .أن مولده بآمل: ينذكر أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن جعفر الفرغا
إن املكتفي أراد أن حيبس وقفا جتتمع عليه أقاويل العلماء، فأحضر له ابن جرير، فأملى عليهم : وقيل

  .ال بد من قضاء حاجة: كتابا لذلك، فأخرجت له جائزة، فامتنع من قبوهلا، فقيل له
  .أسأل أمري املؤمنني أن مينع السؤال يوم اجلمعة، ففعل ذلك: قال

، فوجه إليه بألف دينار، "اخلفيف : " تمس منه الوزير أن يعمل له كتابا يف الفقه، فألف له كتابوكذا ال
  .فردها

مسعت أمحد بن منصور الشريازي، : حدثين أبو الفرج حممد بن عبيد اهللا الشريازي اخلرجوشي: اخلطيب
 الرحلة بني ابن مجعت: مسعت حممد بن أمحد الصحاف السجستاين، مسعت أبا العباس البكري يقول

جرير، وابن خزمية، وحممد بن نصر املروزي، وحممد بن هارون الروياين مبصر، فأرملوا ومل يبق عندهم ما 
  يقوم، وأضر ما اجلوع، فاجتمعوا ليلة يف مرتل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يستهموا

)١٤/٢٧٠(  

  

  .أمهلوين حىت أصلي صالة اخلرية]:  الصحابه [ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل 
أيكم : فاندفع يف الصالة، فإذا هم بالشموع وخصي من قبل وايل مصر يدق الباب، ففتحوا، فقال: قال

  .هو ذا: حممد بن نصر ؟ فقيل
وأيكم حممد ابن جرير ؟ فأعطاه مخسني دينارا، : فأخرج صرة فيها مخسون دينارا، فدفعها إليه، مث قال

باالمس، فرأى يف املنام أن احملامد جياع ) ١(إن االمري كان قائال : ك للروياين، وابن خزمية، مث قالوكذل
  ).٢(إذا نفدت، فابعثوا إيل أحدكم : قد طووا كشحهم، فأنفذ إليكم هذه الصرر، وأقسم عليكم

 علي هارون بن عبد حدثين أبو: على تاريخ الطربي، قال" ذيل تارخيه " يف ) ٣(وقال أبو حممد الفرغاين 
العزيز، أن أبا جعفر ملا دخل بغداد، وكانت معه بضاعة يتقوت منها، فسرقت فأفضى به احلال إىل بيع 

تنشط لتأديب بعض ولد الوزير أيب احلسن عبيد اهللا بن : ثيابه وكمي قميصه، فقال له بعض أصدقائه
  .نعم: حيىي بن خاقان ؟ قال



  فمضى الرجل، فأحكم
 فأوصله إىل الوزير بعد أن أعاره ما يلبسه، فقربه الوزير ورفع جملسه، وأجرى عليه عشرة له أمره، وعاد

دنانري يف الشهر، فاشترط عليه أوقات طلبه للعلم والصلوات والراحة، وسأل إسالفه رزق شهر، ففعل، 
  وأدخل يف

__________  
  .وهي نصف النهار: نائما يف القائلة: أي) ١(

  .قال يقيل: وفعله
 وما بني حاصرتني ٤٦ ٤٧ / ١٨" معجم االدباء " ، و ١٦٤ ١٦٥ / ٢" تاريخ بغداد "  اخلرب يف )٢(

  . من هذا اجلزء٥٠٨منهما، وسيكرر املؤلف هذه القصة يف ترمجة حممد بن هارون الروياين ص 
هو عبد اهللا بن أمحد بن جعفر الفرغاين، حدث بدمشق عن ابن جرير وغريه، وتويف يف مجادى ) ٣(

  . ه وسترد ترمجته يف اجلزء السادس عشر من هذا الكتاب٣٦٢وىل سنة اال
(*)  

)١٤/٢٧١(  

  

حجرة التأديب، وخرج إليه الصيب وهو أبوحيىي، فلما كتبه أخذ اخلادم اللوح، ودخلوا مستبشرين، فلم 
 آخذ قد شورطت على شئ، فال: تبق جارية إال أهدت إليه صينية فيها دراهم ودنانري، فرد اجلميع وقال

  .سواه
  .هؤالء عبيد وهم ال ميلكون: فدرى الوزير ذلك، فأدخلته إليه وسأله، فقال

  .فعظم ذلك يف نفسه
  .وكان رمبا أهدى إليه بعض أصدقائه الشئ فيقبله، ويكافئه أضعافا لعظم مروءته

  .أريد أن أقف وقفا: وكتب إيل املراغي يذكر أن املكتفي قال للوزير: قال الفرغاين
  .تصدق ا: فرد االلف على الوزير ومل يقبلها، فقيل له: قصة وزادفذكر ال

  .أنتم أوىل بأموالكم وأعرف مبن تصدقون عليه: فلم يفعل، وقال
  أن حممد: مسعت علي بن عبيد اهللا اللغوي حيكي: قال اخلطيب

  .ابن جرير مكث أربعني سنة يكتب يف كل يوم منها أربعني ورقة
لو سافر رجل إىل :  حامد أمحد بن أيب طاهر االسفراييين الفقيه أنه قالوبلغين عن أيب: قال اخلطيب

  .الصني حىت حيصل تفسري حممد بن جرير مل يكن كثريا
كتبت عن حممد بن جرير : أول ما سألين ابن خزمية فقال يل: مسعت حسينك بن علي يقول: قال احلاكم



:  وكانت احلنابلة متنع من الدخول عليه، قالالنه كان ال يظهر،: ومل ؟ قلت: ال، قال: الطربي ؟ قلت
  .بئس ما فعلت، ليتك مل تكتب عن كل من كتبت عنهم، ومسعت من أيب جعفر

  قال يل أبو بكر بن: ومسعت أبا بكر بن بالويه يقول: قال احلاكم

)١٤/٢٧٢(  

  

: كله ؟ قلت: بلى، كتبته عنه أمالء، قال: بلغين أنك كتبت التفسري عن حممد بن جرير ؟ قلت: خزمية
  .من سنة ثالث ومثانني إىل سنة تسعني ومئتني: يف أي سنة ؟ قلت: نعم، قال

لقد نظرت فيه من أوله إىل آخره، وما أعلم على : فاستعاره مين أبو بكر، مث رده بعد سنني، مث قال: قال
  .أدمي االرض أعلم من حممد بن جرير، ولقد ظلمته احلنابلة

الذي لو ادعى عامل أن يصنف " التفسري : "  من كتب حممد بن جرير كتابمت: قال أبو حممد الفرغاين
  .منه عشرة كتب، كل كتاب منها حيتوي على علم مفرد مستقصى لفعل

من الصحابة والتابعني، " تاريخ الرجال : " ومت أيضا كتاب: إىل عصره" التاريخ : " ومت من كتبه كتاب
، وهو مذهبه الذي "لطيف القول يف أحكام شرائع االسالم " : وإىل شيوخه الذين لقيهم، ومت له كتاب

ومت " القراءات والترتيل والعدد : " وهو ثالثة ومثانون كتابا، ومت له كتاب: واحتج له: وجوده: اختاره
  ، ومت له"اختالف علماء االمصار : " له كتاب

، وهو "التبصري : " كتاب، وهو خمتصر لطيف، ومت له "اخلفيف يف أحكام شرائع االسالم : " كتاب
ذيب اآلثار : " رسالة إىل أهل طربستان، يشرح فيها ما تقلده من أصول الدين، وابتدأ بتصنيف كتاب

وهو من عجائب كتبه، ابتداء مبا أسنده الصديق مما صح عنده سنده، وتكلم على كل حديث منه " 
 املعاين والغريب، والرد على امللحدين، بعلله وطرقه، مث فقهه، واختالف العلماء وحججهم، وما فيه من

  .فتم منه مسند العشرة وأهل البيت واملوايل، وبعض مسند ابن عباس، فمات قبل متامه
  .هذا لو مت لكان جيئ يف مئة جملد: قلت
فخرج منه كتاب الطهارة، فجاء يف حنو من ألف ومخس مئة ورقة، النه " السيط " وابتدأ بكتابه : قال

   منه اختالف الصحابةذكر يف كل باب

)١٤/٢٧٣(  

  

  .والتابعني، وحجة كل قول، وخرج منه أيضا أكثر كتاب الصالة، وخرج منه آداب احلكام
وهو من كتبه النفيسة، ابتدأه بآداب " ترتيب العلماء : " وكتاب" احملاضر والسجالت : " وكتاب



وهو لطيف، بني فيه " شرح السنة : " وكتاب" املناسك " النفوس وأقوال الصوفية، ومل يتمه، وكتاب 
املخرج، يأيت فيه على مجيع ما رواه الصحايب من صحيح وسقيم، " املسند : " مذهبه واعتقاده، وكتابه

" الفضائل : " ، عمل كتاب)١(ومل يتمه، وملا بلغه أن أبا بكر بن أيب داود تكلم يف حديث غدير خم 
حدث غدير خم، واحتج لتصحيحه، ومل يتم فبدأ بفضل أيب بكر، مث عمر، وتكلم على تصحيح 

  .الكتاب
وكان ممن ال تأخذه يف اهللا لومة الئم مع عظيم ما يلحقه من االذى والشناعات، من جاهل، وحاسد، 

وملحد، فأما أهل الدين والعلم، فغري منكرين علمه، وزهده يف الدنيا، ورفضه هلا، وقناعته رمحه اهللا مبا 
  كان

  .عة خلفها له أبوه بطربستان يسريةيرد عليه من حصة من ضي
استخرت اهللا وسألته العون على ما نويته من تصنيف : قال أبو جعفر: وحدثين هارون بن عبد العزيز قال

  .التفسري قبل أن أعمله ثالث سنني، فأعانين
حدثنا علي بن نصر بن الصباح، حدثنا أبو عمر عبيد اهللا بن أمحد : القاضي أبو عبد اهللا القضاعي

هل تنشطون لتاريخ العامل : أن أبا جعفر الطربي قال الصحابه: السمسار، وأبو القاسم بن عقيل الوراق
  هذا مما تفىن: كم قدره ؟ فذكر حنوه ثالثني ألف ورقة، فقالوا: من آدم إىل وقتنا ؟ قالوا

__________  
  .من هذا اجلزء) ٢٠٣(تقدم ختريج حديث غدير خم يف الصفحة ) ١(

)١٤/٢٧٤(  

  

  .ماتت اهلمم! إنا هللا : فقال! االعمار قبل متامه 
فاختصر ذلك يف حنو ثالثة آالف ورقة، وملا أن أراد أن ميلي التفسري قال هلم حنوا من ذلك، مث أماله 

  .على حنو من قدر التاريخ
بن أبو جعفر بن جرير، والرببري، وأبو عبد اهللا : أربعة كنت أحب بقاءهم: قال أمحد بن كامل القاضي

  .أيب خيثمة، واملعمري، فما رأيت أفهم منهم وال أحفظ
أظهرت مذهب الشافعي، : قال يل أبو جعفر الطربي: وحدثين هارون بن عبد العزيز: قال الفرغاين

  .واقتديت به ببغداد عشر سنني، وتلقاه مين ابن بشار االحول أستاذ ابن سريج
  .ىل ما اختاره يف كتبهفلما اتسع علمه أداه اجتهاده وحبثه إ: قال هارون

ملا تقلد اخلاقاين الوزارة وجه إىل أيب جعفر الطربي مبال كثري، : وكتب إيل املراغي قال: قال الفرغاين
  فامتنع من قبوله، فعرض عليه القضاء



  .لك يف هذا ثواب، وحتيي سنة قد درست: فامتنع، فعرض عليه املظامل فأىب، فعاتبه أصحابه وقالوا
قد كنت أظن أين لو رغبت : ه املظامل، فباكروه لريكب معهم لقبول ذلك، فانتهرهم وقالوطمعوا يف قبول

  .يف ذلك لنهيتموين عنه
  .فانصرفنا خجلني: قال

مسعت حممد : أخربنا حممد بن علي بن سهل بن االمام صاحب حممد بن جرير: أبو الفتح بن أيب الفوارس
: من قال: علي رضي اهللا عنه، مث قال حممد بن جريربن جرير وهو يكلم ابن صاحل االعلم، وجرى ذكر 
  .مبتدع: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى، أيش هو ؟ قال

  .هذا يقتل! مبتدع مبتدع : فقال ابن جرير إنكارا عليه
  :أنشدنا حممد بن جرير لنفسه: وقال خملد الباقرحي

)١٤/٢٧٥(  

  

ورفقي يف مطالبيت * ي حيائي حافظ يل ماء وجهي وأستغين فيستغين صديق* إذا أعسرت مل يعلم رفيقي 
* خلقان ال أرضى فعاهلما : وله) ١(لكنت إىل العلى سهل الطريق * رفيقي ولو أين مسحت مباء وجهي 

قال أبو حممد ) ٢(وإذا افتقرت فته على الدهر * بطر الغىن ومذلة الفقر فإذا غنيت فال تكن بطرا 
ملا كان وقت صالة الظهر من يوم االثنني الذي تويف فيه يف :  قالحدثين أبو بكر الدينوري: الفرغاين

  .تؤخر الظهر جتمع بينها وبني العصر: آخره ابن جرير طلب ماء ليجدد وضوءه، فقيل له
  .فأىب وصلى الظهر مفردة، والعصر يف وقتها أمت صالة وأحسنها

  أبو بكر بن كامل، فقيل له قبل خروج: وحضر وقت موته مجاعة منهم
أنت احلجة فيما بيننا وبني اهللا فيما ندين به، فهل من شئ توصينا به من أمر ديننا، ! يا أبا جعفر : روحه

الذي أدين اهللا به وأوصيكم هو ما ثبت يف كتيب، فاعملوا : وبينة لنا نرجو ا السالمة يف معادنا ؟ فقال
  .به وعليه

، ومسح يده على وجهه، وغمض بصره بيده، وكالما هذا معناه، وأكثر من التشهد وذكر اهللا عزوجل
  .وبسطها وقد فارقت روحه الدنيا

وكان مولده سنة أربع وعشرين ومئتني، ورحل من آمل ملا ترعرع وحفظ القرآن، ومسح له أبوه يف 
  أسفاره، وكان طول حياته ميده بالشئ بعد

__________  
معجم االدباء " ، و ١٧١ / ٦: بن اجلوزيال" املنتظم "  و ١٦٥ / ٢" تاريخ بغداد " االبيات يف ) ١(
  .١٩٢ / ٤" وفيات االعيان " ، و ٤٣ / ١٨" 



  .٤٣ / ١٨" معجم االدباء " ، و ١٧١ / ٦" املنتظم " ، و ١٦٥ / ٢" تاريخ بغداد " البيتان يف ) ٢(
(*)  

)١٤/٢٧٦(  

  

طررت إىل أن فتقت أبطأت عين نفقة والدي، واض: الشئ إىل البلدان، فيقتات به، ويقول فيما مسعته
  .كمي فميصي فبعتهما

غدير خم، يف أربعة أجزاء، رأيت شطره، فبهرين سعة رواياته، وجزمت بوقوع : مجع طرق حديث: قلت
  .ذلك

  .إن أبا بكر بن أيب داود ميلي يف مناقب علي: قيل البن جرير
  .تكبرية من حارس: فقال

نهما ال ينصف اآلخر، وكانت احلنابلة حزب أيب وقد وقع بني ابن جرير وبني ابن أيب داود، وكان كل م
  .بكر بن أيب داود، فكثروا وشغبوا على ابن جرير، وناله أذى، ولزم بيته، نعوذ باهللا من اهلوى

وكان ابن جرير من رجال الكمال، وشنع عليه بيسري تشيع، وما رأينا إال اخلري منه وبعضهم ينقل عنه 
  ء، ومل نرأنه كان جييز مسح الرجلني يف الوضو

  .ذلك يف كتبه
القول ": اآلداب النفيسة واالخالق احلميدة : " واليب جعفر يف تآليفه عبارة وبالغة، فمما قاله يف كتاب

إنه ال : (يف البيان عن احلال الذي جيب على العبد مراعاة حاله فيما يصدر من عمله هللا عن نفسه، قال
ن دعائه إىل سبيله، والقعود له رصدا بطرق ربه حالة من أحوال املؤمن يغفل عدوة املوكل به ع

القعدن هلم صراطك املستقيم : (املستقيمة، صادا له عنها، كما قال لربه عز ذكره أذ جعله من املنظرين
طمعا منه يف تصديق ظنه عليه إذ قال  ] ١٦ ١٧االعراف ) [ مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم* 

فحق على كل ذي حجى  ] ٦٢: االسراء) [ قيامة الحتنكن ذريته إال قلياللئن أخرتين إىل يوم ال: (لربه
أن جيهد نفسه يف تكذيب ظنه، وختييبه منه أمله وسعيه فيما أرغمه، وال شئ من فعل العبد أبلغ يف 

  .مكروهه من طاعته ربه، وعصيانه أمره، وال شئ أسر إليه من عصيانه ربه، واتباعه أمره

)١٤/٢٧٧(  

  

  .جعفر من هذا النمط، وهو كثري مفيدفكالم أيب 
حدثين ابن منجو : له، عن عثمان بن حممد السلمي قال" النشوار " وقد حكى أبو علي التنوخي يف 



اشترى موالي جارية، فزوجنيها، فأحببتها وأبغضتين حىت : حدثين غالم البن املزوق قال: القائد قال
بشئ إال قلت لك مثله، فكم أحتملك ؟ فقالت يف أنت طالق ثالثا، ال ختاطبيين : ضجرت، فقلت هلا

  .أنت طالق ثالثا: احلال
  .أنت طالق ثالثا إن طلقتك: أقم معها بعد أن تقول هلا: فأبلست، فدللت على حممد بن جرير، فقال يل

  .فاستحسن هذا اجلواب
  .أنت طالق: أن يقول كقوهلا سواء: وله جواب آخر: وذكره شيخ احلنابلة ابن عقيل، وقال

  .ثالثا بفتح التاء فال حينث
  وما كان يلزمه أن يقول هلا ذلك على الفور فله التمادي: وقال أبو الفرج بن اجلوزي

  .إىل قبل املوت
أنت طالق ثالثا، وقصد االستفهام أو عىن أا طالق من وثاق، أو عىن الطلق مل يقع : ولو قال: قلت

  .طالق يف باطن االمر
مراعاة سبب اليمني ونية احلالف، فما كان عليه أن يقول هلا ما قالته، إذ من وله جواب آخر على قاعدة 

املعلوم بقرينة احلال استثناء ذلك قطعا، النه ما قصد إال أا إذا قالت له ما يؤذيه أن يؤذيها مبثله، ولو 
) [ وأوتيت من كل شئ: (جاوا بالطالق لسرت هي، ولتأذى هو، كما استثين من عموم قوله تعاىل

  .بقرينة احلال أا مل يؤت حلية وال إحليال ] ٢٣: النمل
ال تقويل يل شيئا إال قلت لك : ومن املعلوم استثناؤه بالضرورة اليت مل يقصدها احلالف قط لو حلف

  .مثله، أا لو كفرت وسبت االنبياء فلم جياوا مبثل ذلك الحسن
  كون والعياذ باهللاإنه مل حينث إال أن ي: مث يقول طائفة من الفقهاء

)١٤/٢٧٨(  

  

  .قصد دخول ذلك يف ميينه
وأما على مذهب داود بن علي، وابن حزم، والشيعة، وغريهم، فال شئ عليه، ورأوا احللف واالميان 

  .بالطالق من أميان اللغو، وأن اليمني ال تنعقد إال باهللا
أو العتاق، أو احلج وحنو ذلك يف زماننا إىل أن من حلف على حض أو منع بالطالق، ) ١(وذهب إمام 

  .فكفارته كفارة ميني، وال طالق عليه
القول فيما أدرك علمه من الصفات خربا، وذلك ": التبصري يف معامل الدين " قال ابن جرير يف كتاب 

وأن له وجها  ] ٦٤: املائدة) [ بل يداه مبسوطتان: (حنو إخباره تعاىل أن مسيع بصري، وأن له يدين بقوله
  ويبقى وجه: (بقوله



  ).٢" (لقي اهللا وهو يضحك إليه : " وأنه يضحك بقوله يف احلديث ] ٢٧: الرمحن) [ ربك
  ، وقال)٣(خلرب رسوله بذلك " أنه يرتل إىل مساء الدنيا " و 

__________  
أخطأ هذا االمام فيما ذهب إليه، : " هو شيخ االسالم ابن تيمية، وقد جاء يف هامش االصل ما نصه) ١(

  .ع بذلك، وحجر عليه، واعتقل غري مرة إىل أن ماتوبد
وقد نقل االمجاع يف املسألة على خالف قوله مجاعة من االئمة، ورد عليه غري واحد من احملققني، وباهللا 

  ".املستعان 
  .من هذا اجلزء) ٥٦٢(وسيذكر املؤلف نصه يف الصفحة " الصحيحني " احلديث يف ) ٢(
 ٢٥ ٢٦ / ٣: باب ما جاء يف الدعاء، والبخاري:  يف القرآن٢١٤ / ١ "املوطأ " أخرج مالك يف ) ٣(

باب الدعاء نصف الليل، :  يف الدعوات١١٠ / ١١باب الدعاء والصالة من آخر الليل، و : يف التهجد
يف ) ٧٥٨(، ومسلم )يريدون أن يبدلوا كالم اهللا: (باب قول اهللا تعاىل:  يف التوحيد٣٨٩ / ١٣و 

وأبو داود ) ٣٤٩٨(اب الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل، والترمذي ب: صالة املسافرين
كلهم من طريق ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، وعن أيب عبد اهللا االغر، عن أيب ) ١٣١٥(

يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: هريرة
من يدعوين فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له ؟ : بقى ثلث الليل اآلخر، فيقولي

."  
  .وهو مطبوع" حديث الرتول " وقد شرح هذا احلديث شيخ االسالم شرحا مفصال يف كتابه 

(*)  

)١٤/٢٧٩(  

  

  ).١" (ما من قلب إال وهو بني أصبعني من أصابع الرمحن : " عليه السالم
فإن هذه املعاين اليت وصفت ونظائرها مما وصف اهللا نفسه ورسوله ما ال يثبت حقيقة علمه :  أن قالإىل

  .بالفكر والروية، ال نكفر باجلهل ا أحدا إال بعد انتهائها إليه
أخربنا زين االمناء احلسن بن حممد، أخربنا أبو القاسم االسدي، أخربنا أبو : أخربنا أمحد بن هبة اهللا

م بن أيب العالء، أخربنا عبدالرمحن بن أيب نصر التميمي، أخربنا أبو سعيد الدينوري مستملي ابن القاس
وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو : جرير، أخربنا أبو جعفر حممد بن جرير الطربي بعقيدته، فمن ذلك

ون يف هذا االمام مشح" تفسري " الذي على العرش استوى، فمن جتاوز ذلك فقد خاب وخسر وهذا 
  .آيات الصفات بأقوال ؟ ؟ على االثبات هلا، ال على النفي والتأويل، وأا ال تشبه صفات املخلوقني أبدا



أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا، أخربنا املسلم بن أمحد املازين، أخربنا علي بن احلسن احلافظ ببعلبك 
قرأت : يين، أخربنا أبو بكر احلافظ، قالسنة إحدى ومخسني ومخس مئة، أخربنا علي بن إبراهيم احلس

  .على أيب احلسن هبة اهللا بن احلسن االديب البن دريد
فاستنجد الصرب أو فاستشعر احلوبا وافزع إىل كنف * لن تستطيع المر اهللا تعقيبا : يرثي ابن جرير: قلت

يدي احلوادث تشتيتا أ* قضى املهيمن مكروها وحمبوبا إن الرزية ال وفر تزعزعه * التسليم وارض مبا 
  وتشذيبا

__________  
من طريق عبد اهللا ) ٢٦٥٤" (صحيحه " ، ومسلم يف ١٦٨ / ٢" مسنده " أخرج االمام أمحد يف ) ١(

إن قلوب بين آدم بني : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن عمرو بن العاص، قال
" مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " ء أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد، يصرفه حيث يشا

  ".اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك 
(*) =  

)١٤/٢٨٠(  

  

نور * بني يغادر حبل الوصل مقضوبا لكن فقدان من أضحى مبصرعه * وال تفرق أالف يفوت م 
   منصوبابل أتلفت علما للدين* اهلدى واء العلم مسلوبا إن املنية مل تتلف به رجال 

* جنما على من يعادي احلق مصبوبا كان الزمان به تصفو مشاربه * أهدى الردى للثرى إذ نال مهجته 
للعلم نورا وللتقوى حماريبا ال ينسري الدهر * فاآلن أصبح بالتكدير مقطوبا كال وأيامه الغر اليت جعلت 

أعاد * أي يف إيضاح مشكلة ما استوقف احلج باالنصاب أركوبا إذا انتضى الر* عن شبه له أبدا 
وال يقارف ما يشغيه بأنيبا جتلو مواعظة رين * منهجها املطموس ملحوبا ال يوجل اللغو والعوراء مسمعه 

وال خياف على االطناب * جيلو ضياء سنا الصبح الغياهيبا ال يأمن العجز والتقصري مادحه * القلوب كما 
نورا * له حلباها جسمه طيبا كانت حياتك للدنيا وساكنها قربا * تكذيبا ودت بقاع بالد اهللا لو جعلت 

أقطارها لك إجالال وترحيبا إن * فأصبح عنها النور حمجوبا لو تعلم االرض من وارت لقد خشعت 
وقد يبني لنا * وأصبح العلم مرثيا ومندوبا ومن أعاجيب ما جاء الزمان به * يندبوك فقد ثلت عروشهم 

  الدهر االعاجيبا
__________  

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر أن : من حديث أنس قال) ٢١٤١(وأخرج الترمذي = 
يا رسول اهللا قد آمنا بك ومبا جئت به، فهل : فقلت" يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك : " يقول



  ".نعم، إن القلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء : " ختاف علينا ؟ قال
  .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذيو

مسعت رسول اهللا صلى إليه عليه وسلم :  بإسناد صحيح عن النواس بن مسعان١٨٢ / ٤وأخرج أمحد 
ما من قلب إال وهو بني أصبعني من أصابع رب العاملني، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن : " يقول

  .قلوبنا على دينكيا مقلب القلوب ثبت : " وكان يقول" يزيغه أزاغه 
  ".وامليزان بيد الرمحن عزوجل حيفضه ويرفعه 

(*)  

)١٤/٢٨١(  

  

تويف : قال أمحد بن كامل) ١(وكنت متال منها السهل واللوبا * أن قد طوتك غموض االرض يف حلف 
ابن جرير عشية االحد ليومني بقيا من شوال سنة عشر وثالث مئة، ودفن يف داره برحبة يعقوب يعين 

  .ببغداد
ومل يغري شيبه، وكان السواد فيه كثريا، وكان أمسر إىل االدمة، أعني، حنيف اجلسم، طويال، : قال

  .فصيحا
  .وشيعه من ال حيصيهم إال اهللا تعاىل، وصلي على قربه عدة شهور ليال وارا

 فظع حدث ؟ ؟: ورثاه خلق من االدباء وأهل الدين، ومن ذلك قول أيب سعيد بن االعرايب: إىل أن قال
  )٢(قام ناعي حممد بن جرير * دق عن مثله اصطبار الصبور قام ناعي الع ؟ ؟ أمجع ملا * وخطب جليل 

  .أبو جعفر الطربي*  حممد بن جرير بن رستم - ١٧٦
الرواة عن أهل : " هو من الروافض، صنف كتبا كثرية يف ضاللتهم، له كتاب: قال عبد العزيز الكتاين

  ".شد يف االمامة املستر: " وكتاب" البيت 
  .نقلته من خط الصائن

__________  
  .٦٧ ٦٩ص " ديوان ابن دريد " االبيات يف ) ١(

  .١٦٩ - ١٦٧ / ٢" تاريخ بغداد : " وانظر أيضا
  .يف ترمجته" خمتصر طبقات علماء احلديث " أورد البيتني ابن عبد اهلادي يف ) ٢(
  .٢٥٣ - ٢٥٠: ، طبقات أعالم الشيعة١٠٣ / ٥: ، لسان امليزان٤٩٩ / ٣: ميزان االعتدال* 
(*)  

)١٤/٢٨٢(  



  

   * علي بن سراج- ١٧٧
االمام احلافظ البارع، أبو احلسن بن أيب االزهر احلرشي موالهم املصري، صاحب التصانيف، جال 

  ).١(وكتب العايل والنازل 
، وسعيد بن وأخذ عن أيب عمري عيسى بن النحاس، وسعيد بن أيب زيدون القيسراين، ويوسف بن حبر

عمرو السكوين، وحممد بن عبد الرمحن بن االشعث، وفهد بن سليمان، وأيب زرعة الدمشقي، وخلق 
  .كثري

  .ونزل بغداد، ومجع وصنف
حدث عنه أبو بكر الشافعي، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو أمحد العسال، وأبو بكر اجلعايب، وأبو عمرو بن 

  .محدان، وعلي بن عمر السكري، وآخرون
  .كان حيفظ احلديث: ال الدارقطينق

  .كان عارفا بأيام الناس وأحواهلم، حافظا: وقال اخلطيب
  .مات سنة مثان وثالث مئة يف ربيع االول: وقيل

__________  
ب، خمتصر طبقات علماء  / ٥١ / ١٢: ، تاريخ ابن عساكر٤٣١ ٤٣٣ / ١١: تاريخ بغداد* 

 / ٣: ، ميزان االعتدال٧٥٦ ٧٥٧ / ٢: ذكرة احلفاظ، ت١ / ١٣٠الورقة : احلديث البن عبد اهلادي
  .٢٥٢ / ٢: ، شذرات الذهب٣١٨: ، طبقات احلفاظ٢٣٠ ٢٣١ / ٤: ، لسان امليزان١٣١

كان االئمة املتقدمون يطلبون علو االسناد، ويرغبون فيه، ويرحلون من أجله، النه أبعد عن اخلطأ ) ١(
  .والعلة من االسناد النازل

ما قرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف، وأجل أنواع العلو 
خبالف ما إذا كان مع ضعف، فعندها ال يلتفت إليه، ال سيما إن كان فيه بعض الكذابني املتأخرين ممن 

  .ادعى مساعا من الصحابة
  .٣ ٢٦ / ٣" شرح االلفية للسخاوي " وانظر حول العايل والنازل 

(*)  

)١٤/٢٨٣(  

  

  ).١(كان يشرب ويسكر : إال أن الدارقطين قال
أخربنا أبو حفص املعلم، أخربنا أبو بكر القاضي، أخربنا حممد بن علي : كتب إلينا علي بن أمحد



العباسي، أخربنا علي بن عمر، حدثنا علي ابن سراج احلافظ، حدثنا أبو عمري الرملي، حدثنا رواد بن 
! يا رسول اهللا : قال رجل:  االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرةاجلراح، حدثنا سعيد بن بشري، عن

  .رآين رجل وأنا أصلي يف السر، فسرين ذلك
  ).٢" (أجر السر، وأجر العالنية : لك أجران: " قال

ابن خالد، القاضي العالمة، شيخ أهل الرأي، خبراسان، أبو سعيد  *  عبدالرمحن بن احلسني- ١٧٨
  .النيسابوري احلنفي

   احلسن بن عيسى بن ماسرجس، وحممد بن رافع، وعلي بنمسع
__________  

رمبا كان يشرب الطالء املختلف فيه، أما أن يشرب ما هو متفق على حترميه، فيستعبد صدوره من ) ١(
  .مثله

باب عمل السر، وابن : يف الزهد) ٢٣٨٥(سعيد بن بشري ضعيف لكنه متابع، فقد رواه الترمذي ) ٢(
باب الثناء احلسن، من طريقني عن أيب داود، عن سعيد بن سنان الشيباين، :  الزهديف) ٤٢٢٦(ماجه 

  .عن حبيب بن أيب ثابت، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
  .حديث حسن غريب: وقال الترمذي
 إذا اطلع عليه فأعجبه، فإمنا معناه أن: وقد فسر بعض أهل العلم هذا احلديث فقال: " قال الترمذي

فيعجبه ثناء " أنتم شهداء اهللا يف االرض " يعجبه ثناء الناس عليه باخلري لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .الناس عليه هلذا ملا يرجو بثناء الناس عليه

  .فأما إذا أعجبه ؟ ؟ الناس منه اخلري ليكرم على ذلك، ويعظم عليه فهذا رياء
 رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم، فهذا له إذا اطلع عليه فأعجبه: وقال بعض أهل العلم

  ".مذهب أيضا 
  .مل ؟ ؟ ترمجة له يف املصادر اليت بني أيدينا* 
(*)  

)١٤/٢٨٤(  

  

  .سلمة اللبقي، وسعدان بن نصر، وأقرانه ببغداد، وأبا زرعة، وأبا حامت بالري
  .ابنه القاضي عبداحلميد، وأمحد بن هارون الفقيه، وطائفة: حدث عنه

  .كان إمام أهل الرأي يف عصره بال مدافعة: قال أبو عبد اهللا احلاكم
مات يف سنة تسع وثالث مئة بنيسابور عن نيف ومثانني سنة وكان بينه وبني ابن خزمية واقع، : قلت



حبيث إن أبا بكر صنع تلك املأدبة اليت ما مسع لشيخ مبثلها، وشهدها ألوف من التجار والفقهاء اثر وفاة 
  .القاضيهذا 

  .رحم اهللا اجلميع
 البغدادي، الفقيه االمام اتهد، صاحب التصانيف، أبو إسحاق، إبراهيم بن جابر*  ابن جابر - ١٧٩
  .الثبت

  .احلسني بن أيب الربيع، والرمادي: عن) ١" (اخلالفيات " يروي يف 
  .الطرباين، وأبو الفضل الزهري: وعنه

  .تويف سنة عشر وثالث مئة
__________  

، طبقات ٥٣ ٥٤ / ٦: ، تاريخ بغداد٧٣: ٧٣: ، طبقات العبادي٣٠٥ ٣٠٦: فهرست ابن الندمي* 
  .٣٤٤ ٣٤٥ / ١: االسنوي

اليب بكر أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا بن موسى البيهقي الشافعي، املتوىف : كتاب اخلالفيات) ١(
  .سنة مثان ومخسني وأربع مئة

  ".ىل نوعه، ومل يصنف مثله مل يسبق إ: " قال التاج السبكي
  .٣٣ ٣٤ص " الرسالة املستطرفة " انظر 
(*)  

)١٤/٢٨٥(  

  

 بن مكرم البغدادي، نزيل االمام احلافظ البارع احلجة، أبو بكر، حممد بن احلسني*  ابن مكرم - ١٨٠
  .البصرة

ر بن أيب مزاحم، مسع بشر بن الوليد الكندي، وحممد بن بكار بن الريان،، وعبيد اهللا القواريري، ومنصو
  .وطبقتهم

  .حممد بن خملد العطار، وابن عدي، والطرباين، واحلسن ابن علي القطان، وأهل البصرة: حدث عنه
  .ثقة: قال الدارقطين

تويف سنة تسع : ما قدم علينا من بغداد أحد أعلم باحلديث من ابن مكرم قلت: وقال إبراهيم بن فهد
  .وثالث مئة، وله بضع وتسعون سنة

  .ر عنه الطرباينأكث
  



ن يزيد بن االزرق الرقي احلافظ املسند الثقة، أبو علي، احلسني بن عبد اهللا ب* *  القطان - ١٨١
  .املالكي القطان اجلصاص، رحال مصنف

  وإبراهيم بن هشام الغساين، والوليد بن عتبة،: مسع هشام بن عمار
__________  

الورقة : تصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي، خم١٦٥ / ٦: ، املنتظم٢٣٣ / ٢: تاريخ بغداد* 
  .٢٥٨ / ٢: ، شذرات الذهب٨٤٤ / ٢: ، العرب٧٣٥ ٧٣٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٦
  .٣٠٥ / ٤: ، ذيب ابن عساكر١ / ٥: تاريخ ابن عساكر* * 
(*)  

)١٤/٢٨٦(  

  

  .وإسحاق بن موسى اخلطمي، وخملد بن مالك، وطبقتهم
دي، واحلافظ أبو علي النيسابوري، وأبو بكر ابن السين، وأبو حامت البسيت، وأبو جعفر اخلل: حدث عنه

  .أمحد بن عدي، وأبو الفتح حممد بن احلسني االزدي، وأبو بكر بن املقرئ وخلق
  .وثقه الدارقطين

  .تويف يف حدود سنة عشر وثالث مئة
  . نصر بن منصور الطوسي بناالمام احلافظ اود، أبو علي، احلسن بن علي*  الطوسي - ١٨٢

مسع حممد بن حيىي، وأمحد بن حفص بن عبد اهللا، وأمحد بن االزهر، والفضل بن عبد اهللا بن خرم 
اهلروي، وبندارا، وابن مثىن، وإسحاق بن شاهني، وابن عرفة، والزعفراين، وحممد بن عمرو بن أيب 

  .مذعور، وأبا سعيد االشج، وابن املقرئ، وطبقتهم
  .كرتنيوحدث بقزوين 

  .إسحاق بن حممد الكيساين، وابن سلمة القطان، وحممد ابن سليمان بن يزيد الفامي، وعدة: روى عنه
  .وكتب عنه شيخه أبو حامت

__________  
، خمتصر طبقات علماء احلديث ٢٦٢ ٢٦٣ / ١: ، ذكر أخبار أصبهان١٤٣ ١٤٤: تاريخ جرجان* 

، ٥٠٩ / ١: ، ميزان االعتدال٧٨٧ ٧٨٨ / ٣: ظ، تذكرة احلفا٢ / ١٣٤الورقة : البن عبد اهلادي
  .٢٦٤ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣٠: ، طبقات احلفاظ٢٣٢ ٢٣٣ / ٢: لسان امليزان

(*)  

)١٤/٢٨٧(  



  

  .ثقة، عامل ذ الشأن: قال اخلليلي
  .ثقة معتمد عليه: سئل عنه ابن أيب حامت، فقال

  .أدركت من أصحابه حنو عشرة: قال اخلليلي
  .وله تصانيف حسان

  .يعرف بكردوش: وقال احلاكم
  .يعرف مبكردش: وقال أبو النضر الفامي

  .أبو سهل الصعلوكي، وأمحد بن حممد بن عبدوس: روى عنه: قلت
  .بطوس سنة اثنيت عشرة وثالث مئة: تويف على ما قاله احلاكم

  .مات يف طريق الغزو سنة مثان وثالث مئة: وقال اخلليلي
  

، احلافظ اود العالمة، أبو العباس االصبهاين، صاحب املسند الكبري بونةابن *  الوليد بن أبان - ١٨٣
  .والتفسري

أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، وأمحد بن الفرات، وعباس الدوري، وأسيد بن عاصم، وحيىي : حدث عن
  .بن عبدك القزويين، وطبقتهم

  أبو الشيخ، والطرباين، وحممد بن عبدالرمحن بن خملد: حدث عنه
__________  
ب،  / ٩٥: ، االنساب٣٧١ / ١: ، االكمال البن ماكوال٣٣٤ ٣٣٥ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 

: ، العرب٧٨٤ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٣٤الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي
ت ، طبقا٣٢٩: ، طبقات احلفاظ٢٠٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٥٠ / ٢: ، مرآة اجلنان١٤٧ / ٢

  .٧٢: ، الرسالة املستطرفة٢٦١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٠ / ٢: املفسرين للداودي
(*)  

)١٤/٢٨٨(  

  

  .وأمحد بن عبيد اهللا بن حممود، واالصبهانيون
  .مات سنة عشر وثالث مئة، عن بضع وسبعني سنة

  وقد روى عنه أبو الشيخ كثريا يف تآليفه، وكان بصريا ذا الشأن، ال
  . برتوليقع لنا حديثه إال



  
 بن إسحاق ابن نافع اخلزاعي  اخلزاعي االمام املقرئ، احملدث، أبو حممد، إسحاق بن أمحد- ١٨٤

  .املكي، شيخ احلرم، جود القرآن على البزي، وعبد الوهاب بن فليح
  .ابن أيب عمر العدين مبسنده، وعن حممد بن زنبور، وأيب الوليد االزرقي: وحدث عن

  .ه تال على ابن فليح مئة وعشرين ختمةوكان متقنا، ثقة، ذكر أن
  .وله مصنفات يف القراءات

  .قرأ عليه ابن شنبوذ، واملطوعي، وحممد بن موسى الزينيب، وعدة
  .ابن املقرئ، وإبراهيم بن عبد الرزاق االنطاكي: وحدث عنه

  .وآخرون
  .مات مبكة يف ثامن رمضان سنة مثان وثالث مئة

__________  
، ٤٠٣ / ٨: ، الوايف بالوفيات١٣٦ ١٣٧ / ٢: ، العرب١٨٤ ١٨٥ / ١: طبقات القراء للذهيب* 

، شذرات ١٥٦ / ١: ، طبقات القراء للجزري٢٩٠ / ٣: ، العقد الثمني١٣١ / ١١: البداية والنهاية
  .٢٥٢ / ٢: الذهب

(*)  

)١٤/٢٨٩(  

  

بن سعد بن سنان ، بن أمحد االمام احملدث، القدوة العابد، أبو بكر، عمر بن سعيد*  املنبجي - ١٨٥
  .الطائي املنبجي

مسع أبا مصعب الزهري، وهشام بن عمار، ودحيما، وأمحد بن أيب شعيب احلراين، وحممد بن قدامة، 
  .وطبقتهم

الطرباين، وأبو حامت بن حبان، وعبدان بن محيد املنبجي، وأبو أمحد بن عدي، وعبد اهللا بن : حدث عنه
  . إلياس البالسي، وآخرونعبدامللك املنبجي، وأبو االسد حممد بن

  .كان قد صام النهار وقام الليل مثانني سنة، غازيا مرابطا، رمحة اهللا عليه: قال ابن حبان
  .مل أظفر له بوفاة

أخربنا حممد بن علي الصاحلي، أخربنا احلسن بن علي بن احلسني ابن احلسن االسدي، أخربنا جدي، 
مر بن أمحد بن الوليد مبنبج، حدثنا أبو األسد حممد بن إلياس، أخربنا علي بن أيب العالء الفقيه، أخربنا ع

حدثنا عمر ابن سعيد املنبجي يف سنة ست وثالث مئة، حدثنا عبدالرمحن بن إبراهيم دحيم، حدثنا 



أنه أراهم وضوء رسول اهللا : " الوليد، حدثنا عثمان بن املنذر، مسع القاسم بن حممد حيدث عن معاوية
م، فلما بلغ مسح الرأس وضع كفيه على مقدم رأسه، مث مر ما حىت بلغ القفا، مث صلى اهللا عليه وسل

  ".ردمها حىت بلغ املكان الذي منه بدأ 
  ثقفي من أهل دمشق،: ، والقاسم هذا)١(غريب 

__________  
 ٣: ، اللباب٢٠٧ / ٥: أ، معجم البلدان / ١١٤ / ١٣: ب، تاريخ ابن عساكر / ٥٤٢: االنساب* 
 /٢٥٩.  
باب صفة وضوء النيب صلى اهللا : يف الطهارة) ١٢٤(، وأبو داود ٩٤ / ٤: وأخرجه االمام أمحد) ١(

  = (*)عليه وسلم من طريقني عن الوليد بن مسلم، حدثنا عبد اهللا بن العالء، حدثنا أبو األزهر 

)١٤/٢٩٠(  

  

  ).١(روى عنه أيضا قيس بن االحنف 
  

   بن شعيب بنبو العباس، حامد بن حممداالمام احملدث الثبت، أ*  البلخي - ١٨٦
  .زهري البلخي مث البغدادي، املؤدب

  .حممد بن بكار بن الريان، وعبيد اهللا القواريري، وسريج بن يونس، وطبقتهم: حدث عن
أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب، وعلي بن لؤلؤ الوراق، وحممد بن إمساعيل الوراق، وعلي بن : حدث عنه

  .عمر السكري، وآخرون
  .وثقه الدارقطين وغريه

مولده يف سنة ست عشرة ومئتني، ومات سنة تسع وثالث مئة، عن ثالث وتسعني سنة، وكان من بقايا 
  .املسندين

__________  
ويزيد بن أيب مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول اهللا صلى : املغرية بن فروة وزاد أبو داود= 

 رأسه غرف غرفة من ماء، فتلقاها بشماله حىت وضعها على مقدم رأسه، اهللا عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ
  ".حىت قطر املاء أو كاد يقطر، مث مسح من مقدمه إىل مؤخره، ومن مؤخره إىل مقدمه 

  .وسنده صحيح، فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث
روى عن معاوية : فيالقاسم بن حممد الثق: ١١٨ / ٧" اجلرح والتعديل " قال ابن أيب حامت يف ) ١(

  .وأمساء ابنة أيب بكر، روى عنه قيس بن االحنف وعثمان بن املنذر



  .مسعت أيب يقول ذلك
 / ٢: ، شذرات الذهب١٤٤ / ٢: ، العرب١٦٤ / ٦: ، املنتظم١٦٩ ١٧٠ / ٨: تاريخ بغداد* 

٢٥٨.  
(*)  

)١٤/٢٩١(  

  

 خالد بن ميسر، الفقيه  بنشيخ املالكية، أبو بكر، أمحد بن حممد) * ١( ابن ميسر - ١٨٧
  .االسكندراين، صاحب ابن املواز، وراوي كتابه

  .صنف التصانيف، وانتهت إليه رئاسة املذهب مبصر
  .إنه حدث عن يزيد بن سعيد االسكندراين: تويف يف رمضان سنة تسع وثالث مئة ال وقيل

  
  .حلاسب البغدادي االثقة املتقن، أبو أمحد، إمساعيل بن موسى* *  احلاسب - ١٨٨

  .مسع بشر بن الوليد، وجبارة بن املغلس، والقواريري
  .ابن املظفر، وأبو بكر الوراق: وعنه

  .تويف سنة تسع وثالث مئة
  

 بن قتيبة ابن زيادة االمام الثقة، احملدث الكبري، أبو العباس، حممد بن احلسن* * *  ابن قتيبة - ١٨٩
  .اللخمي العسقالين
__________  

تبصري " املؤلف، و " مشتبه " بالشني املعجمة، وهو تصحيف، والتصويب من " مبشر " يف االصل ) ١(
  .ابن حجر، ومجيع املصادر اليت ترمجت له" 
  .٨٠ / ١: ، شجرة النور الزكية٤٤٩ / ١: ، حسن احملاضرة١٦٩ / ١: الديباج املذهب* 

  .١٦٠ / ٦: ، املنتظم٢٩٦ ٢٩٧ / ٦: تاريخ بغداد* * 
الورقة : ب، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي / ١٢٠ / ١٥: ساكرتاريخ ابن ع* * * 
، شذرات ٣٢١: ، طبقات احلفاظ١٤٧ / ٢: ، العرب٧٦٤ ٧٦٥ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣١
  .٢٦٠ ٢٦١ / ٢: الذهب

(*)  

)١٤/٢٩٢(  



  

 بن موهب مسع صفوان بن صاحل، وهشام بن عمار، وإبراهيم بن هشام الغساين، ويزيد بن عبد اهللا
  .الرملي، وحممد بن رمح، وعيسى ابن محاد، وحرملة بن حيىي، وحممد بن حيىي الزماين، وعدة

أبو أمحد بن عدي، وأبو علي النيسابوري، وأبو هاشم املؤدب، والقاضي يوسف بن القاسم : حدث عنه
  .املياجني، وأبو بكر بن املقرئ، وآخرون

  .لسطني، ذا معرفة وصدقأكثر عنه ابن املقرئ، وكان مسند أهل ف
  .فارقه ابن املقرئ يف سنة تسع وثالث مئة، فلعله تويف سنة عشر، أو حنوها

أخربنا حممد بن عبد الواحد كتابة، : أخربنا أمحد بن أيب احلسني، وسليمان بن أيب عمر، وغريمها قالوا
 مئة، أخربنا أبو بكر بن أخربنا إمساعيل بن علي، أخربنا حممد بن علي النحوي سنة مثان ومخسني وأربع

حدثنا كثري : املقرئ، سنة ثالث وسبعني وثالث مئة، أخربنا ابن قتيبة، وأبو عروية، وابن جوصاء قالوا
دخل علي : " بن عبيد، أخربنا احلسن، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت

  ).١" (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات 
  .ثقة: سألت الدارقطين عن ابن قتيبة اللخمي، فقال: قال محزة السهمي
__________  

باب االنبساط إىل الناس، ومسلم :  يف االدب٤٣٧ / ١٠: إسناده صحيح، وأخرجه البخاري) ١(
: يف فضائل الصحابة، من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت) ٢٤٤٠(

بنات عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان يل صواحب يلعنب معي، فكان رسول اهللا كنت ألعب بال
  ".صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل ينقمعن يتغيني منه، فيسر ن يرسلهن إيل، فيلعنب معي 

(*)  

)١٤/٢٩٣(  

  

   * عبد اهللا بن عروة- ١٩٠
  ".االقضية " احلافظ االمام البارع، أبو حممد اهلروي، مصنف كتاب 

  .مسع أبا سعيد االشج، والزعفراين، وحممد بن الوليد البسري، واحلسن بن عرفة، وطبقتهم
حممد بن أمحد بن االزهري اللغوي، وحممد بن عبد اهللا السياري، وأبو منصور حممد بن عبد : حدث عنه

  .اهللا البزار، وأهل هراة
  .تويف سنة إحدى عشرة وثالث مئة
  .أخربنا احلسن بن علي بن اخلالل



أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو الوقت السجزي، حدثنا عبد اهللا بن حممد االنصاري، حدثنا علي بن 
أمحد بن مخريويه، أخربنا حممد بن أمحد بن االزهر إمالء، أخربنا عبد اهللا ابن عروة، حدثنا حممد بن 

شهدت : "  احلكم قالالوليد، عن غندر، عن شعبة، عن احلكم، عن علي بن احلسني، عن مروان بن
عثمان وعليا مبكة واملدينة، وعثمان ينهى عن املتعة وأن جيمع بينهما، فلما رأى علي ذلك أهل ما 

  .لبيك حبجة وعمرة: فقال
مل أكن الدع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال! تراين أى الناس وأنت تفعله : فقال عثمان

  ).١" (بقول أحد من الناس 
__________  

 ٧٨٧ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣٤الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي* 
  .٢٦٢ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣٠: ، طبقات احلفاظ١٤٨ / ٢: ، العرب٧٨٦

باب التمتع والقران، من طريق حممد بن بشار، حدثنا :  يف احلج٣٣٦ ٣٣٧ / ٣: أخرجه البخاري) ١(
  .عفر حدثنا شعبة، عن احلكم هو ابن عتبة عن علي بن احلسني، عن مروانغندر وهو حممد بن ج

  = (*)باب القران، من :  يف احلج٦٩ ٧٠ / ٢: وأخرجه الدارمي

)١٤/٢٩٤(  

  

 بن عبد االمام احملدث الثبت، اود الزاهد القدوة، أبو احلسن، حممد ابن حممد*  ابن النفاح - ١٩١
  .البغدادي، نزيل مصر وحمدثهااهللا بن النفاح بن بدر الباهلي 

مسع إسحاق بن أيب إسرائيل، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وحفص ابن عمر الدوري املقرئ، وأخذ عنه 
  .احلروف، ومجاعة

أبو سعيد بن يونس، وعبيد اهللا بن حممد بن خلف البزاز، وأبو الطيب العباس بن أمحد : حدث عنه
  .ر أمحد بن حممد املهندس، وآخروناهلامشي، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو بك

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة أربع عشرة وثالث مئة: قال ابن يونس
  .وكان ثقة، ثبتا، صاحب حديث، متلال من الدنيا: قال

  .بضاعيت قليلة، واهللا جيعل فيها الربكة: مسعت حممد بن حممد الباهلي يقول: وقال احلافظ محزة الكناين
 حممود بن خالد، وجود القرآن على أيب عمر الدوري، وعاش بضعا ومثانني وقد مسع بدمشق من: قلت
  .سنة

__________  
  .طريق سهل بن محاد، عن شعبة به= 



باب القران، من طريق إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا أبو عامر، عن :  يف احلج١٤٨ / ٥: وأخرجه النسائي
  .شعبة

 يونس، عن االشعث، عن مسلم البطني، عن وأخرجه أيضا من طريق عمران بن يزيد، عن عيسى بن
  .علي بن احلسني، عن مروان بن احلكم

، طبقات ١٥٩ / ٢: ، العرب٢٠٤ / ٦: ب، املنتظم / ٥٦٥: ، االنساب٢١٤ / ٣: تاريخ بغداد* 
، طبقات القراء ١٥٤ / ١١: ، البداية والنهاية٩٩ / ١: ، الوايف بالوفيات١٩٨ / ١: القراء للذهيب

  ،١٨٠ / ١: ، النشر يف القراءات العشر٢٤٢ / ٢: للجزري
  .٢٦٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥٠ / ١: ، حسن احملاضرة٢١٦ / ٣: النجوم الزاهرة

(*)  

)١٤/٢٩٥(  

  

  . بن االزهر بن حريث السجزياالمام احلافظ، أبو العباس، أمحد بن حممد*  السجزي - ١٩٢
  .لفالس، وحممد بن رافع، والكوسجسعيد بن يعقوب الطالقاين، وعلي بن حجر، وأيب حفص ا: عن

  .أبو بكر بن علي احلافظ، وعبد العزيز بن حممد بن مسلم، وطائفة: وعنه
  ).١" (امليزان " لكنه واه، ذكرته يف 

  .تويف سنة اثنيت عشرة وثالث مئة
  .روى عنه ابن حبان، وتعجب من حفظه ومذاكرته، وامه

حممد بن : نزيل دمشق، فريوي عن) ٢( السجستاين فأما الثقة أبو احلسن أمحد بن حممد بن الفضل
  .املقرئ، وعلي بن خشرم، وأيب حممد الدارمي، وطبقتهم

  .مجح، والربعي، وابن حبان، وأبو أمحد احلاكم، والقاضي االري: وعنه
  .مات سنة أربع عشرة وثالث مئة

__________  
، لسان ١٣٠ ١٣٢ / ١: عتدالأ، ميزان اال / ٢٩١: ، االنساب١٣٨ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 

  .٢٥٣ ٢٥٤ / ١: امليزان
)١٣٠ ١٣١ / ١) ١.  
  . من هذا اجلزء٤٢٦أفرد له املؤلف ترمجة خاصة يف الصفحة ) ٢(

(*)  

)١٤/٢٩٦(  



  

 بن االمام العالمة احلافظ الفقيه، شيخ احلنابلة وعاملهم، أبو بكر، أمحد بن حممد*  اخلالل - ١٩٣
  .لهارون بن يزيد البغدادي اخلال

ولد يف سنة أربع وثالثني ومئتني، أو يف اليت تليها، فيجوز أن يكون رأى االمام أمحد، ولكنه أخذ الفقه 
  .عن خلق كثري من أصحابه، وتلمذ اليب بكر املروذي

ومسع من احلسن بن عرفة، وسعدان بن نصر، وحيىي بن أيب طالب، وحرب بن إمساعيل الكرماين، 
يه بفارس، وأمحد بن مالعب، والعباس بن حممد الدوري، وأي داود ويعقوب بن سفيان الفسوي لق

السجستاين، وعلي بن سهل بن املغرية البزاز، وأمحد بن منصور الرمادي، وأيب حيىي زكريا بن حيىي 
الناقد، وأيب جعفر حممد بن عبيد اهللا ابن املنادي، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، واحلسن بن ثواب 

سن امليموين، وإبراهيم بن إسحاق احلريب، وحممد بن عوف الطائي، وإسحاق بن سيار املخرمي، وأيب احل
  .النصييب، وأيب بكر الصاغاين، وخلق كثري

ورحل إىل فارس، وإىل الشام، واجلزيرة يتطلب فقه االمام أمحد وفتاويه وأجوبته، وكتب عن الكبار 
من كالم " اجلامع يف الفقه : "  كتابوالصغار، حىت كتب عن تالمذته، ومجع فأوعى، مث إنه صنف
  عن أمحد" العلل : " االمام، بأخربنا وحدثنا، يكون عشرين جملدا، وصنف كتاب

__________  
: ، املنتظم١٢ ١٥ / ٢: ، طبقات احلنابلة١٧١: ، طبقات الشريازي١١٢ ١١٣ / ٥: تاريخ بغداد* 
 / ٣: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٣٤رقة الو: ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي١٧٤ / ٦

  ،١٨٨ / ١: ، دول االسالم١٤٨ / ٢: ، العرب٧٨٥ ٧٨٦
: ، طبقات احلفاظ٢٠٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٤٨ / ١١: ، البداية والنهاية٩٩ / ٨: الوايف بالوفيات

  .٣٧ ٣٨: ، الرسالة املستطرفة٢٦١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٢٩ ٣٣٠
(*)  

)١٤/٢٩٧(  

  

يف ثالث " السنة، وألفاظ أمحد، والدليل على ذلك من االحاديث : " ، وألف كتابيف ثالث جملدات
جملدات، تدل على إمامته وسعة علمه، ومل يكن قبله لالمام مذهب مستقل، حىت تتبع هو نصوص أمحد، 

  .ودوا، وبرهنها بعد الثالث مئة، فرمحه اهللا تعاىل
  .الل، مل يسبقه إىل مجع علم االمام أمحد أحدكلنا تبع اليب بكر اخل: قال أبو بكر بن شهريار

  .الرواية عزيزة عنه: قلت



  .االمام أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غالم اخلالل، وأبو احلسني حممد بن املظفر، وطائفة: حدث عنه
مجع اخلالل علوم أمحد وتطلبها، وسافر الجلها، وكتبها، وصنفها كتبا، ): ١" (تارخيه " قال اخلطيب يف 

  . يكن فيمن ينتحل مذهب أمحد أحد أمجع لذلك منهمل
  .دفن أبو بكر اخلالل إىل جنب أيب بكر املروذي: قال يل أبو يعلى بن الفراء

بل نيف : تويف يف شهر ربيع االول سنة إحدى عشرة وثالث مئة، وله سبع وسبعون سنة، ويقال: قلت
  .على الثمانني

أخربنا جعفر ابن علي، أخربنا أمحد بن حممد : ن قاالأخربنا احلسن بن يونس، وعيسى بن عبدالرمح
احلافظ، أخربنا املبارك بن عبد اجلبار، أخربنا عبد العزيز بن علي، أنبأنا عبد العزيز بن جعفر، أخربنا 

  مسعت سفيان: أمحد بن حممد بن هارون، حدثنا املروذي، حدثنا أمحد بن حنبل
  . خطيئةفكرك يف رزق غد يكتب عليك: ابن عيينة يقول

__________  
)١١٢ ١١٣ / ٥) ١.  

(*)  

)١٤/٢٩٨(  

  

االمام احلافظ الزاهد القدوة، ااب الدعوة، شيخ االسالم، أبو جعفر،  *  أبو جعفر بن محدان- ١٩٤
أيب العباس حممد، وأيب عمرو : أمحد بن محدان بن علي بن سنان احلريي النيسابوري، والد الشيخني

  .حممد
  .ربعني ومئتني، أو قبل ذلكمولده يف حدود اال

ومسع أمحد بن االزهر، وعبد اهللا بن هاشم الطوسي، وعبد الرمحن ابن بشر، وحممد بن حيىي الذهلي، فمن 
أيب حيىي بن أيب ميسرة، وأيب عمرو بن أيب غرزة الغفاري، : بعدهم ببلده، وارحتل وحج، وأخذ عن

  .بن علي بن زياد، ومعاذ بن جندة، وأمثاهلموإمساعيل القاضي، وعثمان بن سعيد الدارمي، واحلسن 
وارحتل بولده أيب العباس إىل حممد بن أيوب البجلي وغريه، مث ارحتل بابنه أيب عمرو إىل احلسن بن سفيان 

  .، وكان من أوعية العلم"صحيح مسلم " املستخرج على " الصحيح " وأقرانه وصنف 
زاهد، وأبو علي احلسني بن علي احلافظ، وعبد اهللا بن أبو عثمان سعيد بن إمساعيل احلريي ال: حدث عنه

  .سعد، وأبو الوليد حسان بن حممد، وأبو العباس بن عقدة، وابناه، وطائفة
  ملا بلغ أيب من: مسعت أبا عمرو بن محدان يقول: قال احلاكم

__________  



تصر طبقات ، خم١٧٦ / ٦: ، املنتظم١١٥ ١١٦ / ٤: ، تاريخ بغداد٣٣٢ ٣٣٤: طبقات الصوفية* 
  ، تذكرة١ / ١٣١الورقة : علماء احلديث البن عبد اهلادي

 / ٢: ، مرآة اجلنان٣٦٠ / ٦: ، الوايف بالوفيات١٤٧ ١٤٨ / ٢: ، العرب٧٦١ ٧٦٢ / ٢: احلفاظ
، الرسالة ٢٦١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٢٠: ، طبقات احلفاظ٤٨ ٤٩: ، طبقات االولياء٢٦٤

  .٢٧: املستطرفة
(*)  

)١٤/٢٩٩(  

  

مل جيده عند أحد عن ابن ) ١" (يسرا وال تعسرا : " اب مسلم إىل حديث حممد بن عباد، عن سفيانكت
فرحل إليه قاصدا من نيسابور لسماع هذا : هو عند أيب يعلى املوصلي، عن ابن عباد: عباد، فقيل له

  .احلديث
ان بن موسى بن وخرج أيب على كرب السن إىل جرجان ليسمع من عمر: ورحل الجل ولديه، قال: قلت

، عن نافع، عن ابن عمر ]عن موسى بن عقبة [ جماشع حديث سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة 
  .، ومسعته مع أيب)٢(وذكر احلديث .." بينما الناس يف صالة الصبح إذ أتاهم آت: " قال

  .قال يل فالن: كل ما قال البخاري: مسعت أبا عمرو، مسعت أيب يقول: قال احلاكم
  ).٣(اولة وعرض فهو من

  .كان أيب حييي الليل: ومسعت أبا عمرو يقول
__________  

باب يف االمر بالتيسري وترك التنفري، من حديث أيب موسى : يف اجلهاد) ١٧٣٣(أخرجه مسلم ) ١(
يسرا وال تعسرا، وبشرا وال : " االشعري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه ومعاذا إىل اليمن، فقال

  ".اوعا وال ختتلفا تنفرا، وتط
 يف ٤٢٤ / ١: باب ما جاء يف القبلة، والبخاري:  يف القبلة١٩٥ / ١" املوطأ " أخرجه مالك يف ) ٢(

ولئن أتيت (وباب ..) وما جعلنا القبلة(با :  يف التفسري١٣١ / ٨باب ما جاء يف القبلة، و : الصالة
ومن حيث خرجت فول (وباب ..) نهالذين آتيناهم الكتاب يعرفو(وباب ..) الذين أوتوا الكتاب

  ويف خرب) وجهك شطر املسجد احلرام
باب حتويل القبلة من : يف املساجد) ٥٢٦(باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق، ومسلم : الواحد

 كلهم من طريق ٦١ / ٢: والنسائي) ٣٤١(، والترمذي ٢٦ و ١٦ / ٢: القدس إىل الكعبة، وأمحد
إن : بينما الناس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت فقال:  عبد اهللا بن عمر قالعبد اهللا بن دينار، عن



النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت 
  .وجوههم إىل الشام، فاستداروا إىل الكعبة

  .القراءة على الشيخ تسمى عندهم عرضا) ٣(
هذا مساعي عن فالن فاروه : أن يعطي الشيخ للطالب أصل مساعه، أو فرعا مقابال به ويقول له: لةواملناو

  .عين، أو أجزت لك روايته عين
  .مث يبقيه معه ملكا له، أو يعريه إياه لينسخه، ويقابل به مث يعيده إىل الشيخ

  (*)أو 

)١٤/٣٠٠(  

  

عرضت هذا احلديث يعين :  بن محدان يقولالشعييب، مسعت أبا عمرو) ١(مسعت أبا سعيد : احلاكم
  .ابن سنان: حدثناه شيخ طوال يقال له: احلديث الذي أسنده بعد على ابن عقدة فقال

  .ذاك أيب: فقلت
أخربنا زاهر بن : أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا يف سنة أربع وتسعني، عن عبد املعز بن حممد اهلروي

ة، أخربنا أبو سعد الكنجروذي، أخربنا أبو عمرو احلريي، حدثين طاهر يف سنة سبع وعشرين ومخس مئ
أيب أبو جعفر، حدثنا أمحد بن االزهر بن منيع، حدثنا أبو النضر، حدثنا عبدالرمحن بن عبد اهللا بن دينار، 

طلقت امرأيت وهي حائض، فسأل عن ذلك عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أبيه، عن ابن عمر قال
فلرياجعها حىت تطهر، مث حتيض حيضة أخرى مث تطهر، مث يطلقها قبل أن ميسها إن : مره " :وسلم، فقال

  ).٢" (شاء أو ميسكها، فإن تلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء 
  .رواه احلاكم، عن أيب عمرو احلريي، فوافقناه بعلو

__________  
  ه وهو عارف متيقظ، ويوقن أنه أصل صحيحيعطي الطالب للشيخ الكتاب، فينظره الشيخ ويتأمل= 

  .وأنه من روايته، مث يعيده الشيخ للطالب وخيربه بأنه من روايته، ويأذن له بأن يرويه عنه
  .فهذه الصور كلها مناولة مقرونة باالجازة، وهي أعلى أنواع االجازة

 سعيد االنصاري، وجماهد، وهذه املناولة كالسماع يف القوة عند الزهري، وبيعة، وحيىي بن: قال النووي
والشعيب، وعلقمة، وإبراهيم، وأيب العالية، وأيب الزبري، وأيب املتوكل، ومالك، وابن وهب، وابن القاسم، 

  .ومجاعات آخرين
قال يل، فهو : وقد ادعى ابن مندة أن كل ما يقول البخاري فيه: ١٤٣ / ١" الفتح " وقال احلافظ يف 

قال يل، :  أين استقرأت كثريا من املواضع اليت يقول فيها يف اجلامعإجازة، وهي دعوى مردودة بدليل



  .حدثنا: فوجدته يف غري اجلامع يقول فيها
والبخاري ال يستجيز يف االجازة إطالق التحديث، فدل على أا عنده من املسموع، لكن سبب 

  .استعماله هلذه الصيغة ليفرق بني ما يبلغ شرطه وما ال يبلغ
  .واله أعلم

  ".اللباب " و " تبصري املنتبه " و " االنساب " وما أثبتناه من " سعد " يف االصل ) ١(
هذا غريب :  ذا االسناد وقال٧٦٢ / ٢" تذكرة احلفاظ " سنده حسن وأورده املؤلف أيضا يف ) ٢(

  = (*)من هذا الوجه، قد رواه احلافظ ابن عقدة، عن أيب جعفر احلريي هذا 

)١٤/٣٠١(  

  

  .حدثنا عبد اهللا بن هاشم، حدثنا حيىي بن سعيد القطان:  أخربين أيب أبو جعفر:قال: وبه
وأخربنا احلسن بن سفيان، حدثنا عباس النرسي، حدثنا القطان، عن عبيد اهللا بن عمر، عن : قال: وبه

  ".أنت مجيلة : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري اسم عاصية وقال: نافع، عن ابن عمر
  .أخربنا إبراهيم بن إسحاق االمناطي، حدثنا أبو قدامة، حدثنا حيىي القطان ذا: لقا: وبه

  .عن أيب قدامة السرخسي) ١(خرجه مسلم 
  صحب الشيخ أبو جعفر أبا حفص: قال أبو عبد الرمحن السلمي

  ).٢(النيسابوري، والشاة بن شجاع 
ن ينظر إىل سبل اخلائفني فلينظر إىل أيب من أحب أ: وكان اجلنيد يكاتبه، وكان أبو عثمان احلريي يقول

  .جعفر
  تويف أيب يف سنة إحدى عشرة: مسعت أبا عمرو يقول: قال احلاكم

__________  
  .وقد صح هذا احلديث من غري وجه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما= 

يف أول الطالق أيضا، ) ١٤٧١( يف أول الطالق، ومسلم ٣٠١ ٣٠٦ / ٩" صحيح البخاري " انظر 
) ٢١٨٢) (٢١٨٠) (٢١٧٩(باب ما جاء يف االقراء، وأبو داود :  يف الطالق٥٧٦ / ٢" املوطأ " و 
 / ٢" املسند " ، و ١٣٧ ١٤١ / ٦: والنسائي) ١١٧٥(والترمذي ) ٢١٨٥) (٢١٨٤) (٢١٨٣(

 و ١٣٠ و ١٢٨ و ٨١ و ٨٠ و ٧٩ و ٧٨ و ٦٨ و ٧٤ و ٦٣ و ٥٨ و ٥٤ و ٥١ و ٤٣ و ٢٦
١٤٥.  

  .باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن:  اآلدابيف) ٢١٣٩(برقم ) ١(
  .عبيد اهللا بن سعيد بن حيىي اليشكري: واسم أيب قدامة السرخسي



من طريق حيىي، عن ) ٢٨٣٨(والترمذي ) ٤٩٥٢(، وأبو داود ١٨ / ٢" مسنده " وأخرجه أمحد يف 
  .عبيد اهللا، عن ابن عمر

  .ة، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمرمن طريق محاد بن سلم) ٣٧٣٣(وأخرجه ابن ماجه 
  .هو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماين) ٢(

كان من أوالد امللوك، وكان من أجلة الفتيان، : "  وقال١٩٢ ١٩٤ص " طبقاته " ذكره السلمي يف 
  .مات قبل الثالث مئة" مرآة احلكماء " وله رساالت مشهورة، واملثلثة اليت مساها 

  .٢٣٧ ٢٣٨ / ١٠" حلية االولياء : " ه أيضاوانظر يف ترمجت
(*)  

)١٤/٣٠٢(  

  

  .وثالث مئة، قبل ابن خزمية بأيام، وكان أيب خيتلف مع أيب عثمان إىل أيب حفص النيسابوري مدة
مات ابن خزمية يف ثاين ذي القعدة من سنة إحدى عشرة وثالث مئة، وقد كان االمام أبو جعفر : قلت

  .ذكره ميال الفم
  .عمرو بن محدان) ١(أبا العباس بن محدان شيخ خوارزم، ومسند نيسابور أبا : ن مشهورينخلف ولدي

  
 بن عبد الرمحن بن اخلليل الشيخ العامل الصدوق، أبو القاسم، عبد اهللا بن حممد*  ابن االشقر - ١٩٥

  .ياللبخاري عن مؤلفه، كان حمدثا، معمرا، إماما، مفت" التاريخ الصغري " ابن االشقر، راوي 
حممد بن سليمان لوين، واحلسن بن عرفة، ويوسف بن موسى القطان، واحلسني بن مهدي، : مسع من

  .ورجاء بن مرجى، وطائفة
حممد بن املظفر، وجربيل بن حممد اهلمداين، وأبو عمر بن حيويه، وأبو حفص بن شاهني، : حدث عنه

  .وحممد بن جعفر بن يوسف، وأبو العباس أمحد بن زنبيل، ومجاعة
  .وويل قضاء كرخ بغداد

  .وقد حدث مذان وبأصبهان، ورواياته يف أهل تلك النواحي
  .تويف سنة بضع عشرة وثالث مئة

__________  
  ).أبو(يف االصل ) ١(
  .ب / ٣٩: ، االنساب١١٧ ١١٨ / ١٠: ، تاريخ بغداد٧٢ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
(*)  



)١٤/٣٠٣(  

  

   بن خلفحلافظ الكبري، أبو قريش، حممد بن مجعةاالمام العالمة ا*  أبو قريش - ١٩٦
  .القستاين االصم، صاحب التصانيف

  .ولد سنة نيف وعشرين ومئتني
مسع أبا مسلم القهستاين، وحممد بن محيد الرازي، وأمحد بن منيع، وأبا كريب حممد بن العالء، وحيىي بن 

عطار، وسعيد بن عبدالرمحن املخزومي، سليمان بن نضلة، وحممد ابن زنبور، و عبد اجلبار بن العالء ال
وحيىي بن حكيم، وأمحد بن املقدام العجلي، وحممد بن املثىن، وسلم بن جنادة، وحممد بن سهل بن 

  .عسكر، وسلمة بن شبيب، وطبقتهم بالري، والكوفة، والبصرة، واحلجاز
ن علي الرازي، وأبو أبو حامد بن الشرقي، وأبو عبد اهللا بن يعقوب االخرم، وأبو بكر ب: حدث عنه

احلسني بن يعقوب احلجاجي، وأبو بكر الشافعي، وأبو سهل الصعلوكي، وأبو علي النيسابوري، وأمحد 
  .بن حممد ابن بالويه، وأبو حامد أمحد بن سهل االنصاري، وأبو عمرو بن محدان، وخلق سواهم

، مجع املسندين على الرجال كان أبو قريش من احلفاظ املتقنني، كثري السماع والرحلة: قال احلاكم
  مالك، والثوري، وشعبة، وحيىي بن سعيد، وغريهم،: وعلى االبواب، وصنف حديث الشيوخ االئمة

__________  
أ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد  / ٤٦٦: ، االنساب١٦٩ ١٧٠ / ٢: تاريخ بغداد* 

 / ٢: ، الوايف بالوفيات١٥٨ / ٢: ، العرب٧٦٦ ٧٦٧ / ٢: أ، تذكرة احلفاظ / ١٣٢الورقة : اهلادي
  .٢٦٨ / ٢: ، شذرات الذهب٣٢٢: ، طبقات احلفاظ٢١٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٠٩ ٣١٠

(*)  

)١٤/٣٠٤(  

  

  .وكان يذاكر حبديثهم، ويغلب كثريا من احلفاظ
  ومسع: إىل أن قال

  .بواسط حممد بن حسان االزرق، وإسحاق بن حامت
حافظا، متقنا، كثري السماع والرحلة، يذاكر احلفاظ ]  ضابطا [كان ): ١(وقال أبو بكر اخلطيب 

  .فيغلبهم
  .حدثنا أبو قريش احلافظ الثقة االمين: مسعت أبا علي احلافظ يقول: وقال احلاكم
  .تويف أبو قريش بقهستان سنة ثالث عشرة وثالث مئة: وقال احلاكم



  .أبو العباس السراج صاحب املسند: فيها مات: قلت
  .وفة عبد اهللا بن زيدان البجليوحمدث الك

  .وحمدث سرخس أبو لبيد حممد بن إدريس السامي
  .وحمدث حلب أبو احلسن علي بن عبداحلميد الغضائري

  .وحمدث نسا أبو جعفر حممد بن أمحد بن أيب عون النسوي
  .وحمدث دمشق مجاهر بن حممد االزدي الزملكاين
  .د بن احلسني املاسرجسيواملسند حمدث نيسابور أبو العباس أمحد بن حمم

  .واملسند أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن سابور الدقاق
أخربنا عبد املعز بن حممد يف كتابه، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا حممد بن : أخربنا أمحد بن هبة اهللا

نا عبدة بن عبدالرمحن، أخربنا أبو العباس أمحد بن حممد البالويي، حدثنا أبو قريش حممد بن مجعة، حدث
  :عبد اهللا الصفار، حدثنا عبد اهللا بن محران، حدثنا شعبة، حدثنا بيان بن بشر

__________  
  .، وما بني حاصرتني منه١٦٩ / ٢" تارخيه " يف ) ١(

(*)  

)١٤/٣٠٥(  

  

  من علم أن ال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت محران حيدث عن عثمان قال
  ).١" (نة إله إال اهللا دخل اجل

  .غريب تفرد به ابن محران
وال يعلم العبد أنه ال إله إال اهللا حىت يربأ من كل دين غري االسالم، وحىت بتلفظ بال إله إال اهللا موقنا ا، 

  .فلو علم وأىب أن يتلفظ مع القدرة يعد كافرا
  

بن سلم ابن حبيب الفريايب  االمام احملدث العابد الثقة، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد*  املقدسي - ١٩٧
  .االصل املقدسي

مسع حممد بن رمح، وحرملة بن حيىي، ومجاعة مبصر، وهشام بن عمار، وعبد الرمحن بن إبراهيم دحيما، 
  .وعبد اهللا بن ذكوان بدمشق

أبو حامت بن حبان ووثقه، واحلسن بن رشيق، وأبو أمحد ابن عدي، وأبو بكر بن املقرئ، : حدث عنه
  .وآخرون



  .ه ابن املقرئ بالصالح والدينوصف
  .مات سنة نيف عشرة وثالث مئة

__________  
 من طريق حممد بن جعفر، ٦٥ / ١" مسنده " إسناده حسن ومتنه صحيح، فقد أخرجه أمحد يف ) ١(

  .عن شعبة، عن خالد احلذاء، عن أيب بشر العنربي، عن محران بن أبان، عن عثمان
باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل : يف االميان) ٢٦(، ومسلم ٦٩ / ١وأخرجه أيضا 

اجلنة قطعا، من طريق ابن علية، عن خالد احلذاء عن الوليد بن مسلم بن شهاب العنربي، عن محران، 
من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا دخل اجلنة " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عثمان قال

."  
  .٢٤٦ / ٣: ب، اللباب/  ٤٢٦: االنساب* 
(*)  

)١٤/٣٠٦(  

  

 بن عبد العزيز ابن الفضل الشيخ احملدث، أبو حممد، عبدالرمحن بن عبيد اهللا*  ابن أخي االمام - ١٩٨
  .اهلامشي احلليب، ويعرف بابن أخي االمام

صيصي، مسع من عبدالرمحن بن عبيد اهللا االسدي احلليب ابن أخي االمام وهو مسيه، وحممد بن قدامة امل
  .وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وبركة بن حممد احلليب، ومجاعة

أبو أمحد بن عدي، وحممد بن سليمان الربعي، وأبو بكر بن املقرئ، والقاضي علي بن حممد : حدث عنه
  .بن إسحاق احلليب، وآخرون

  .يكين أبا القاسم أيضا: وقيل
  .مات سنة بضع عشرة وثالث مئة

  
   حممدأبو: فأما مسيه احملدث

  .ابن أمحد االسدي احلليب املعدل * *  عبدالرمحن بن عبيد اهللا- ١٩٩
  .إبراهيم بن سعيد اجلوهري، وحممد بن قدامة املصيصي، وأمحد بن حرب الطائي: حدث عن
عبد اهللا بن عبدي، وحممد بن املظفر، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو أمحد احلاكم، وأبو طاهر : حدث عنه

  .ن أمحد بن ذكوان، وآخرونحممد بن سليمان ب
__________  



  .١٩ / ٤: ب، تاريخ حلب الشهباء / ٢٠ / ١٠: تاريخ ابن عساكر* 
  .١٨ / ٤: ب، تاريخ حلب الشهباء / ٢٠ / ١٠: تاريخ ابن عساكر* * 
(*)  

)١٤/٣٠٧(  

  

ف الكبري ويعرف هذا أيضا فيما قيل بابن أخي االمام، فصاروا ثالثة، فهذان املتعاصران يشتبهان، خبال
  .الذي هو شيخ أيب داود والنسائي

  
  .ابن أسد الواسطي القطان احلافظ، أبو حممد *  جعفر بن أمحد بن سنان- ٢٠٠

مسع أباه احلافط أبا جعفر القطان، ومتيم بن املنتصر، وأبا كريب، وهناد بن السري، وسليمان بن عبيد 
  .اهللا، وحممد بن بشار بندارا، وطبقتهم

دي، والقاضي يوسف املياجني، وأبو عمرو بن محدان، وأبو بكر بن املقرئ، وخلق ابن ع: حدث عنه
  .كثري

  .تويف سنة سبع وثالث مئة
أخربنا أبو الفضل بن تاج االمناء، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا أبو القاسم املستملي، أخربنا أبو سعد 

حلافظ، بواسط، أخربنا متيم بن املنتصر، الطيب، أخربنا حممد بن أمحد احلريي، أخربنا جعفر بن أمحد ا
قال : حدثنا إسحاق، عن سفيان، وشريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو قال

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١(احلديث .." العلماء

__________  
، ٧٥٢ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٩الورقة : تصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلاديخم* 

  .٣١٦: طبقات احلفاظ
باب كيف يقبض العلم، ويف :  يف العلم١٧٤ ١٧٥ / ١: إسناده صحيح، وأخرجه البخاري) ١(

، باب رفع العلم وقبضه: يف العلم) ٢٦٧٣(، ومسلم ..باب ما يذكر من ذم الرأي: االعتصام
  = (*)باب ما جاء يف ذهاب العلم، من طرق : يف العلم) ٢٦٥٤(والترمذي 

)١٤/٣٠٨(  

  



  ) *١( الدواليب - ٢٠١
االمام احلافظ البارع، أبو بشر، حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد ابن مسلم االنصاري الدواليب الرازي 

  .الوراق
  .ولدت يف سنة أربع وعشرين ومئتني: مسعه احلسن بن رشيق يقول

مسع حممد بن بشار، وحممد بن املثىن، وأمحد بن أيب سريج الرازي، وزياد بن أيوب، وحممد بن منصور 
  .اجلواز، وهارون بن سعيد االيلي، وموسى بن عامر املري، وأبا غسان زنيج، وحممد بن إمساعيل بن علية

 الصمد، وحممد بن عوف وأبا إسحاق اجلوزجاين، وأبا بكر حممد بن عبدالرمحن اجلعفي، ويزيد بن عبد
  .احلمصي، وطبقتهم

حدث عنه عبدالرمحن بن أيب حامت، وأبو أمحد بن عدي، وأبو القاسم الطرباين، وأبو احلسن بن حيويه، 
  وأبو بكر بن املقرئ، وأبو بكر أمحد بن حممد املهندس، وأبو حامت بن حبان، وهشام بن حممد بن قرة

__________  
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقول: يهعن هشام بن عروة، عن أب= 

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، : " عليه وسلم يقول
  ".حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا، فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا 

  .إشارة إىل جواز الوجهني" معا " لدال يف االصل بالضم والفتح، وكتب فوق احلركتني ضبطت ا) ١(
  .ولكن املؤلف نقل عن السمعاين يف اية الترمجة روايته بالفتح، وتصحيح لذلك

، خمتصر طبقات علماء ٣٥٢ ٣٥٣ / ٤: ، وفيات االعيان١٦٩ / ٦: ب، املنتظم / ٢٣٣: االنساب* 
 ١٤٦ / ٢: ، العرب٧٥٩ ٧٦٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٣١الورقة : ياحلديث البن عبد اهلاد

، البداية ٣٦ / ٢: ، الوايف بالوفيات٤٥٩ / ٣: ، ميزان االعتدال١٨٧ / ١: ، دول االسالم١٤٥
  :، لسان امليزان١٤٥ / ١١: والنهاية

 ،٢٦٠ / ٢: ، شذرات الذهب٣١٩: ، طبقات احلفاظ٢٠٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤١ ٤٢ / ٥
  .١٢٠: الرسالة املستطرفة

(*)  

)١٤/٣٠٩(  

  

  .الرعيين، وآخرون
  .يتكلمون فيه، وما يتبني من أمره إال خري: قال الدارقطين
  .هو متهم فيما يقوله يف نعيم بن محاد لصالبته يف أهل الرأي: وقال ابن عدي



  .كان أبو بشر من أهل الصنعة، وكان يضعف: وقال ابن يونس
  . مكة واملدينة يف ذي القعدة سنة عشر وثالث مئةومات بالعرج بني: قال

أخربنا احلسن بن صباح، أخربنا عبد اهللا بن رفاعة، : أخربنا علي بن حممد، وإمساعيل بن عمرية قاال
أخربنا علي بن احلسن القاضي، أخربنا عبدالرمحن بن عمر، أخربنا أمحد بن زاد الفارسي، حدثنا أبو 

بن خلف، حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن جعفر ابن حممد، عن أبيه، عن جابر بشر الدواليب، حدثنا حممد 
  ).١) " (إن الصفا واملروة من شعائر اهللا: (أبدأ مبا بدأ اهللا به: " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

ا أمحد أخربنا ابن طارق، أخربنا ابن خليل، أخربنا املؤيد بن االخوة، أخربنا سعيد بن أيب الرخاء، أخربن
حدثنا أبو بكر حممد بن إبراهيم، حدثنا أبو بشر حممد بن أمحد بن : بن حممود، ومنصور بن احلسني قاال

محاد، حدثنا حممد بن عمرو أبو غسان، حدثنا حكام بن سلم، حدثنا عثمان بن زائدة، عن الزبري بن 
  قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " عدي، عن أنس قال
__________  

باب البدء بالصفا يف السعي، :  يف احلج٣٧٢ / ١" املوطأ "  إسناده صحيح، وأخرجه مالك يف )١(
  )١٩٠٥(باب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأبو داود : يف احلج) ١٢١٨(ومسلم 

، ٤٩، ٤٤ / ٢: والدارمي) ٣٠٧٤(وابن ماجه ) ١٦٨٨(، والطيالسي ٣٢٠ ٣٢١ / ٣: وأمحد
  .من طريق جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جابر كلهم ٧ ٩ / ٥: والبيهقي

(*)  

)١٤/٣١٠(  

  

  ".وهو ابن ثالث وستني، وأبو بكر وهو ابن ثالث وستني، وعمرو هو ابن ثالث وستني 
  .، عن أيب غسان)١(أخرجه مسلم 
  .من قرى الري: فتح دال الدواليب أصح، ودوالب: قال السمعاين

  
  . إبراهيم املروزي اهللا، حممد بن علياحلافظ اود، أبو عبد*  املروزي - ٢٠٢

  .رحل ومحل عن بندار، وعلي بن خشرم، وخلق
  .ابن عقدة، والطرباين، وأبو بكر بن أيب دارم، وآخرون: وعنه

  .مات سنة ست وثالث مئة
  

 بن االمام القدوة الفقيه، العالمة احملدث الثقة، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد* *  ابن سفيان - ٢٠٣



  .لنيسابوري، من تالمذة أيوب بن احلسن الزاهد احلنفيسفيان ا
  .وكان من أئمة احلديث

  وهو يف احلج، ويف) ٢(من مسلم بفوت، رواه وجادء " الصحيح " مسع 
__________  

  .باب كم سن النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم قبض: يف الفضائل) ٢٣٤٨(برقم ) ١(
  . لنامل نقف له على ترمجة يف املصادر املتيسرة* 

 ٦: ، الوايف بالوفيات١٨٦ / ١: ، دول االسالم١٣٦ / ٢: ، العرب١٢٣ / ٨: الكامل يف التاريخ* * 
  .٢٥٢ / ٢: ، شذرات الذهب١٣١ / ١١: ، البداية والنهاية١٢٨ ١٢٩/ 
  .هي أن يأخذ احلديث من صحيفة من غري مساع، وال إجازة، وال مناولة: الوجادة) ٢(

  . السماع يف بعضهفاته: أي" بفوت : " وقوله
(*)  

)١٤/٣١١(  

  

  .الوصايا، ويف االمارة، وذلك حمرر مقيد يف النسخ، يكون جمموعه سبعا وثالثني قائمة
ومسع من سفيان بن وكيع، وعمرو بن عبد اهللا االودي، وعدة بالعراق، ومن حممد بن مقاتل الرازي، 

أقرانه مبكة، ومن حممد بن رافع، وحممد وموسى بن نصر بالري، ومن حممد ابن أيب عبدالرمحن املقرئ، و
  .ابن أسلم الطوسي ببلده، والزم مسلما مدة، وبرع يف علم االثر

أمحد بن هارون الفقيه، والقاضي عبداحلميد بن عبد الرمحن، وحممد بن أمحد بن شعيب، وأبو : حدث عنه
  .الفضل حممد بن إبراهيم، وحممد بن عيسى بن عمرويه اجللودي، وآخرون

  .ما كان يف مشاخينا أزهد وال أعبد من ابن سفيان: ابن شعيبقال 
  .كان ابن سفيان جماب الدعوة: وقال حممد بن يزيد العدل

  .كان من العباد اتهدين املالزمني ملسلم: وقال احلاكم
تويف ابن سفيان عشية االثنني، ودفن يومئذ، يف رجب سنة : ومسعت حممد بن أمحد بن شعيب يقول: قال
  . وثالث مئة، رمحه اهللامثان

أنبأنا أبو روح، أخربنا زاهر، أخربنا أبو سعد االديب، أخربنا أمحد بن : أخربنا أبو الفضل بن عساكر
حممد بن إبراهيم الفقيه، حدثنا إبراهيم بن حممد بن سفيان، حدثنا أبو سعيد االشج، حدثنا حيىي بن عبد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ر، عن عبد اهللا قالامللك بن أيب غنية، حدثنا أيب، عن عاصم، عن ز
  ، غريب فرد دار على االشج، وقد حدث)١" (إن من شعر حكمة : " وسلم



__________  
  باب ما جاء ان من الشعر: يف االدب) ٢٨٤٤(إسناده حسن، وأخرجه الترمذي ) ١(

  .بدامللك بهحكمة، من طريق أيب سعيد االشج وامسه عبد اهللا بن سعيد عن حيىي بن ع
وعن ) ٥٠١٠( يف االدب، وأيب داود ٤٤٥ ٤٤٦ / ١٠: ويف الباب عن أيب بن كعب عند البخاري

قال ابن " إن من الشعر حكما : " بلفظ) ٥٠١١(وأيب داود ) ٢٨٤٨(عبد اهللا بن عباس عند الترمذي 
  .احلكمة: احلكم: " االثري

  ".ينهى عنهما إن من الشعر كالما مينع عن اجلهل والسفه، و: واملعىن
(*)  

)١٤/٣١٢(  

  

  .به عنه أبو زرعة الرازي
  

 بن حممود البلخي، املعروف العالمة، شيخ املعتزلة، أبو القاسم، عبد اهللا بن أمحد*  الكعيب - ٢٠٤
بالكعيب، من نظراء أيب علي اجلبائي، وكان يكتب االنشاء لبعض االمراء وهو أمحد بن سهل متويل 

ام امللك، فلم يتم له، وأخذ الكعيب وسجن مدة، مث خلصه وزير بغداد علي ابن نيسابور، فثار أمحد، ور
  .عيسى، فقدم بغداد، وناظر ا

االستدالل بالشاهد على الغائب : " ، وكتاب"الغرر " ، وكتاب "املقاالت : " وله من التصانيف كتاب
، وكتاب يف الرد على "الكبري التفسري : " ، وكتاب"السنة واجلماعة : " ، وكتاب"اجلدل : " ، وكتاب"

  .متنبئ خبراسان، وكتاب يف النقض على الرازي يف الفلسفة االهلية، وأشياء سوى ذلك
  .تويف يف أول شعبان سنة تسع وثالث مئة: قال حممد بن إسحاق الندمي

  .سنة تسع وعشرين، وسيعاد: كذا قال، وصوابه
  

  أبو مغيث،: بو عبد اهللا، ويقال بن حممي، أهو احلسني بن منصور* *  احلالج - ٢٠٥
__________  

، امللل ٣٨٤ / ٩: ، تاريخ بغداد٢٠٣ / ٤: ، الفصل يف امللل والنحل١٦٥ ١٦٧: الفرق بني الفرق* 
، ٢٣٦ / ٨: ، الكامل يف التاريخ٢٣٨ / ٦: أ، املنتظم / ٤٨٥: ، االنساب٧٦ ٧٨ / ١: والنحل

، ١٧٤ / ١١: ، البداية والنهاية٢٧٨ / ٢: جلنان، مرآة ا١٧٦ / ٢:  العرب٤٥ / ٣: وفيات االعيان
، ٢٨١ / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٥ ٢٥٦ / ٣: ، لسان امليزان٨٨ ٨٩: طبقات املعتزلة البن املرتضي



 ٣١١: ، طبقات الصوفية٧٩ ٩٤: صلة تاريخ الطربي * * ١٧٠ ١٧١ / ١: طبقات االصوليني
: = ، تاريخ بغداد٢٦٩ ٢٧٢: لندمي، فهرست ابن ا٣٠٩ حوادث سنة ٧٦ / ١، جتارب االمم ٣٠٧

(*)  

)١٤/٣١٣(  

  

  .الفارسي البيضاوي الصويف
  ).١(مدينة ببالد فارس : والبيضاء

  .وكان جده حممي جموسيا
نشأ احلسني بتستر، فصحب سهل بن عبد اهللا التستري، وصحب ببغداد اجلنيد، وأبا احلسني النوري، 

  .وصحب عمرو بن عثمان املكي
  .سفار وااهدةوأكثر الترحال واال

  .وكان يصحح حاله أبو العباس بن عطاء، وحممد بن خفيف، وإبراهيم أبو القاسم النصر آباذي
وتربأ منه سائر الصوفية واملشايخ والعلماء ملا سترى من سوء سريته ومروقه، ومنهم من نسبه إىل 

به طائفة من ذوي الضالل احللول، ومنهم من نسبه إىل الزندقة، وإىل الشعبذة والزوكرة، وقد تستر 
  .واالحنالل، وانتحلوه وروجوا به على اجلهال

  .نسأل اهللا العصمة يف الدين
أخربنا أبو منصور الشيباين، أخربنا أبو بكر : أن أبا اليمن الكندي أخربهم قال: أنبأين ابن عالن وغريه

  اخلطيب، حدثين مسعود بن ناصر
__________  

 ١٢٦ / ٨: ، الكامل يف التاريخ١٦٠ ١٦٤ / ٦: ، املنتظم١٨١: ، االنساب١٤١ - ١١٢ / ٨= 
 / ١: ، ميزان االعتدال١٤٤ - ١٣٨ / ٢: ، العرب١٤٦ - ١٤٠ / ٢: ، وفيات االعيان١٢٩ -

 - ١٣٢ / ١١: ، البداية والنهاية٢٦١ - ٢٥٣ / ٢: ، مرآة اجلنان١٨٧ / ١: ، دول االسالم٥٤٨
 / ٢: ، لسان امليزان١٨٨ - ١٨٧: بقا ت االولياء، ط٧٠ ٧١ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر١٤٤
 - ٢٥٣ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠٣ - ٢٠٢ و ١٨٢ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣١٥ - ٣١٤
  .٢٣٧ - ٢٢٦: ، روضات اجلنات٢٥٧
مجع ما سينيون أيضا، " ديوان احلالج " و ) ١٩٥٧باريس (أخبار احلالج من مجع ماسبنيون " وانظر 

وهي تتعلق بسرية " االصول االربعة " كما نشر ماسينيون ) ١٩٣١باريس (ة نشر يف الة االسيوب
  .احلالج



أكرب مدينة يف كورة : البيضاء: وقال االصطخري: " ٥٢٩ / ١" البلدان " قال ياقوت يف ) ١[ (
دو سطر فوق ] (*) (اصطخر، وإمنا مسيت البيضاء، الن هلا قلعة تبني من بعد ويرى بياضها، و ؟ ؟ 

  )نامفهوم

)١٤/٣١٤(  

  

مولد أيب بطور البيضاء، ومنشؤه تستر، وتلمذ : السجزي، حدثنا ابن باكويه، أخربين محد بن احلالج قال
  .لسهل سنتني، مث صعد إىل بغداد

كان يلبس املسوح، ووقا يلبس الدراعة، والعمامة والقباء، ووقتا ميشي خبرقتني، فأول ما سافر من تستر 
شرة سنة، مث خرج إىل عمرو املكي، فأقام معه مثانية عشر شهرا، مث إىل اجلنيد، إىل البصرة كان له مثان ع

مث وقع بينه وبني اجلنيد الجل مسألة، ونسبه اجلنيد إىل أنه مدع، فاستوحش وأخذ والديت، ورجع إىل 
رد تستر، فأقام سنة، ووقع له القبول التام، ومل يزل عمرو بن عثمان يكتب الكتب فيه بالعظائم حىت ح

  .أيب ورمى بثياب الصوفية، ولبس قباء، وأخذ يف صحبة أبناء الدنيا
  مث إنه خرج وغاب عنا مخس سنني، بلغ إىل ما وراء النهر، مث رجع

إىل فارس، وأخذ يتكلم على الناس، ويعمل الس ويدعو إىل اهللا تعاىل، وصنف هلم تصانيف، وكان 
  . االسرار، ولقب بهيتكلم على ما يف قلوب الناس، فسمي بذلك حالج

مث قدم االهواز وطلبين، فحملت إليه، مث خرج إىل البصرة، مث خرج إىل مكة ولبس املرقعة، وخرج معه 
خلق، وحسده أبو يعقوب النهرجوري، وتكلم فيه، مث جاء إىل االهواز، ومحل أمي ومجاعة من كبار أهل 

  .االهواز إىل بغداد، فأقام ا سنة
 وراء النهر ثانيا، ودعا إىل اهللا، وألف هلم كتبا، مث رجع، فكانوا يكاتبونه من اهلند مث قصد إىل اهلند وما

باملغيث، ومن بالد ماصني وتركستان باملقيت، ومن خراسان بأيب عبد اهللا الزاهد، ومن خوزستان 
  .بالشيخ حالج االسرار

__________  
رة، خصبة جدا، بينها وبني شرياز وهي تامة العما..معسكرا للمسلمني يقصدوا يف فتح إصطخر= 

  ".مثانية فراسخ 
(*)  

)١٤/٣١٥(  

  



وكان ببغداد قوم يسمونه املصطلم، وبالبصرة احملري، مث كثرت االقاويل عليه بعد رجوعه من هذه 
السفرة، فقام وحج ثالثا، وجاور سنتني، مث رجع وتغري عما كان عليه يف االول، واقتىن العقار ببغداد، 

ودعا الناس إىل معىن مل أقف عليه، إال على شطر منه، مث وقع بينه وبني الشبلي وغريه من وبىن دارا، 
  .هو ساحر: مشايخ الصوفية، فقيل

  .هو جمنون: وقيل
  .هو ذو كرامات، حىت أخذه السلطان: وقيل

  .انتهى كالم ولده
  .أنا مشغول بصنعيت: لاحلالج، النه دخل واسطا حالج، وبعثه يف شغل، فقا: إمنا قيل له: وقال السلمي

  .اذهب أنت حىت أعينك: فقال
  .فلما رجع وجد كل قطن عنده حملوجا

دخل احلسني بن منصور واسطا، : قال: قال إبراهيم بن عمر بن حنظلة الواسطي السماك، عن أبيه
  .اذهب فإين أعينك: فاستقبله قطان، فكلفه احلسني إصالح شغله والرجل يتثاقل فيه، فقال

  . رجع، رأى كل قطن عنده حملوجا مندوفا، وكان أربعة وعشرين ألف رطلفذهب، فلما
  .بل لتكلمه على االسرار: وقيل
  .كان أبوه حالجا: وقيل

صحب احلالج عمرو بن عثمان، وسرق منه كتبا فيها شئ من علم التصوف، : وقال أبو نصر السراج
  .اللهم اقطع يديه ورجليه: فدعا عليه عمرو
ان املشايخ يستثقلون كالمه، وينالون منه النه كان يأخذ نفسه بأشيائ ختالف ك: قال ابن الوليد

  .الشريعة، وطريقة الزهاد، وكان يدعي احملبة هللا، ويظهر منه ما خيالف دعواه
قل إن كنتم حتبون اهللا : (وال ريب أن اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم علم حملبة اهللا لقوله تعاىل: قلت

   ].٣١: آل عمران) [ م اهللا ويغفر لكم ذنوبكمفاتبعوين حيببك

)١٤/٣١٦(  

  

كنت جالسا عند اجلنيد، إذ ورد : أخربنا حممد بن احلضرمي، عن أبيه قال: أبو عبد الرمحن السلمي
  .سل ما تريد أن تسأل: شاب عليه خرقتان، فسلم وجلس ساعة، فأقبل عليه اجلنيد، فقال له

أرى يف كالمك فضوال، مل ال تسأل عن : سوم الطبع ؟ فقال اجلنيد لهمالذي باين اخلليقة عن ر: فقال له
ما يف ضمريك من اخلروج والتقدم على أبناء جنسك ؟ فأقبل اجلنيد يتكلم، وأخذ هو يعارضه، إىل أن 

  .قال له اجلنيد، أي خشبة تفسدها ؟ يريد أنه يصلب



من أحب أن : شيبان عن احلالج، فقالسألت إبراهيم بن : ومسعت أبا علي اهلمداين يقول: قال السلمي
  .ينظر إىل مثرات الدعاوي الفاسدة فلينظر إىل احلالج وما صار إليه

سلم أستاذي أبو : حدثنا إبراهيم ابن شيبان قال: حدثنا أبو الفوارس اجلوزقاين: أبو عبد اهللا بن باكويه
هاهنا شاب : ض الكالم أن قالعبد اهللا املغريب على عمرو بن عثمان، فجاراه يف مسألة، فجرى يف عر

  .عليذ جبل أيب قبيس
يف صحن [ فلما خرجنا من عند عمرو صعدنا إليه، وكان وقت اهلاجرة، فدخلنا عليه، فإذا هو جالس 

على صخرة يف الشمس، والعرق يسيل منه على الصخرة، فلما نظر إليه املغريب رجع وأشار ] الدار 
  .ارجع: بيده

  .إن عشت ترى ما يلقى هذا، قد قعد حبمقه يتصرب مع اهللا: أبو عبد اهللافرتلنا املسجد، فقال يل 
  .فسألنا عنه، فإذا هو احلالج

دخل احلالج مكة، : مسعت حممد بن علي الكناين يقول: حدثنا حممد بن عبد اهللا بن شاذان: قال السلمي
  .من شدة جماهدته) ١ (فجهدنا حىت أخذنا مرقعته، فأخذنا منها قملة، فوزناها، فإذا فيها نصف دانق

__________  
  .من اال زان: الدانق والدانق) ١(

  : = (*)هو سدس الدرهم، وأنشد ابن بري": اللسان " قال صاحب 

)١٤/٣١٧(  

  

  .ابن شاذان متهم، وقد مسعنا بكثرة القمل، أما كرب القمل، فما وقع، ولو كان يقع، لتداوله الناس: قلت
محلين خايل معه إىل : حدثين حممد بن عمر القاضي قال: أخربنا أيب): ١(قال علي بن احملسن التنوخي 

  .قد عملت على اخلروج من البصرة: احلالج، فقال خلايل
  قد صريين أهلها حديثا، حىت إن رجال: ومل ؟ قال: قال

، فلما كان )٢(اصرفها إىل الفقراء، فلم يكن حبضريت أحد، فجعلتها حتت بارية : محل إيل دراهم وقال
إين أضرب : من غد احتف يب قوم من الفقراء، فشلت البارية وأعطيتهم تلك الدراهم، فشنعوا وقالوا

  .بيدي إىل التراب فيصري دراهم
  ).٣(هذا متنمس : وأخذ يعدد مثل هذا، فقام خايل وقال

صرف، كان احلالج مشعبذا حمتاال، يتعاطى الت: قرأت خبط عبيد اهللا بن أمحد بن أيب طاهر: قال الندمي
ويدعي كل علم، وكان صفرا من ذلك، وكان يعرف يف الكيمياء، وكان مقداما جسورا على 

السالطني، مرتكبا للعظائم، يروم إقالب الدول، ويدعي عند أصحابه االهلية، ويقول باحللول، ويظهر 



 اهللا التشيع للملوك، ومذاهب الصوفية للعامة، ويف تضاعيف ذلك يدعي أن االهلية حلت فيه، تعاىل
  .وتقدس عما يقول
  مسعت علي بن: مسعت أبا احلسن بن أيب توبة يقول: وقال ابن باكويه

__________  
هو القاضي أبو القاسم، علي بن احملسن ) ١(القاتل املرء على الدانق * يا قوم من يعذر من عجرد = 

  .التنوخي
  .ربيجان، وكان ظريفا نبيال جيد النادرةاملدائن وأذ: من علماء املعتزلة، تقلد القضاء يف عدة نواح، منها

  .تويف سنة سبع وأربعني وأربع مئة
  .وسترد ترمجته يف اجلزء الثامن عشر

نشوار " وأبوه هو القاضي أبو علي احملسن بن أيب القاسم التنوخي االديب الشاعر االخباري صاحب 
  . ه٣٨٤املتويف سنة " والفرج بعد الشدة " ، "احملاضرة 

  .ري املنسوجهي احلص) ٢(
  . للجواليقي٤٦بور، واملعرب ص : مادة" تاج العروس " انظر 

  .حمتال: أي) ٣(
(*)  

)١٤/٣١٨(  

  

وجهين املعتضد إىل اهلند المور أتعرفها له، فكان معي يف : مسعت والدي يقول: أمحد احلاسب يقول
  السفينة رجل يعرف باحلسني بن منصور،
  .التعلم السحر وأدعو اخللق إىل اهللا: مل جئت ؟ قال: كب قلتوكان حسن العشرة، فلما خرجنا من املر
فأخرج : هل عندكم من يعرف شيئا من السحر ؟ قال: وكان على سطح كوخ فيه شيخ، فقال له

الشيخ كبة من غزل، وناول طرفها احلسني، مث رمى الكبة يف اهلواء، فصارت طاقة واحدة، مث صعد 
  .تريد ؟مثل هذا : عليها ونزل، وقال للحسني
أن احلالج : حدثين غري واحد من الثقات: مسعت أمحد بن يوسف االزرق): ١(وقال أبو القاسم التنوخي 

كان قد أنفذ أحد أصحابه إىل بالد اجلبل، ووافقه على حيلة يعملها، فسافر، وأقام عندهم سنني يظهر 
ر أنه قد عمي، فكاىن يقاد إىل النسك والعبادة، وإقراء القرآن والصوم، حىت إذا علم أنه قد متكن أظه

مسجد، ويتعامى شهورا، مث أظهر أنه قد زمن، فكان حيمل إىل املسجد، حىت مضت سنة على ذلك، 
رأيت يف النوم كأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ]: هلم بعد ذلك [ وتقرر يف النفوس زمانته وعماه، فقال 



يف على يده، فاطلبوا يل كل من جيتاز من الفقراء، إنه يطرق هذا البلد عبد جماب الدعوة، تعا: يقول يل
  .فلعل اهللا أن أعايف

فتعلقت النفوس بذلك العبد، ومضى االجل الذي بينه وبني احلالج، فقدم البلد، ولبس الصوف، 
أمحلوين إليه، فلما حصل عنده وعلم أنه احلالج : وعكف يف اجلامع، فتنبهوا له، وأخربو االعمى، فقال

  .إين رأيت مناما: اهللايا عبد : قال
  من أنا وما حملي ؟ مث أخذ يدعو له، ومسح يده عليه، فقام: وقصه عليه، فقال

__________  
 وما بني حاصرتني ١٢٢ ١٢٣ / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٧٦ ٧٨ / ٦" نشوار احملاضرة " اخلرب يف ) ١(

  .منهما
(*)  

)١٤/٣١٩(  

  

  ازدمحوا على احلالج،صحيحا بصريا، فانقلب البلد، و] املتزامن [ 
أن ] علي [ إن من حق اهللا عندي، ورده جوارحي : فتركهم وسافر، وأقام املعاىف شهورا، مث قال هلم

  .أنفرد بالعبادة، وأن أقيم يف الثغر، وأنا أستودعكم اهللا
  .اغز ا عين: فأعطاه هذا ألف درهم وقال
  .اخرج ا يف غزوة: وأعطاه هذا مئة دينار وقال

  .حىت اجتمع له ألوف دنانري ودراهم، فلحق باحلالج، وقامسه عليها] ماال، وهذا ماال [ هذا وأعطاه 
أنه كان إذا أراد سفرا ومعه من يتنمس عليه ويهوسه، : من خماريق احلالج: أخربنا أيب قال: قال التنوخي

 كعكا، وسكرا، قدم قبل ذلك من أصحابه الذين يكشف هلم االمر، مث ميضي إىل الصحراء، فيدفن فيها
نريد الساعة : وسويقا، وفاكهة يابسة، ويعلم على مواضعها حبجر، فإذا خرج القوم وتعبوا قال أصحابه

  .كذا وكذا
  .فينفرد ويري أنه يدعو، مث جيئ إىل املوضع فيخرج الدفني املطلوب منه

  .أخربين بذلك اجلم الغفري
من يدفن الفالوذج احلار يف الرقاق، والسمك السخن رمبا خرج إىل بساتني البلد، فيقدم : وأخربوين قالوا

  .يف الرقاق، فإذا خرج طلب منه الرجل يف احلال الذي دفنه، فيخرجه هو
دخل احلالج مكة ومعه أربع : مسعت أبا يعقوب النهرجوري يقول: مسعت حممد بن خفيف: ابن باكويه

قم نفطر، : املغرب جئة إليه، قلتمئة رجل، فأخذ كل شيخ من شيوخ الصوفية مجاعة، فلما كان وقت 



  .نأكل على رأس أيب قبيس: فقال
أريد شيئا ): ١(أليس قد أكلنا التمر ؟ فقال : قلت! مل نأكل شيئا حلوا : فصعدنا فلما أكلنا قال احلسني

  .مسته النار
  فهام وأخذ

__________  
  .قلت، وهو تصحيف: يف االصل) ١(

(*)  

)١٤/٣٢٠(  

  

  :جع ومعه جام حلواء، فوضعه بني أيدينا وقالركوه، وغاب ساعة، مث ر
  .بسم اهللا

قد أخذ يف الصنعة اليت نسبها إليه عمرو بن عثمان، فأخذت قطعة، : فأخذ القوم يأكلون وأنا أقول
ال يعمل هذا : ونزلت الوادي، ودرت على احلالويني أريهم تلك احللواء، وأسأهلم، حىت قالت يل طباخة

كن محله، فال أدري كيف محل ؟ فرجع رجل من زبيد إىل زبيد، فتعرف اخلرب إال بزبيد، إال أنه ال مي
هل ضاع الحد من احلالويني جام عالمته كذا وكذا ؟ وإذا به قد محل من دكان إنسان حالوي، : بزبيد

  .فصح عندي أن الرجل خمدوم
ما، فنثر على من عنده حرك احلالج يده يو: قال أبو علي ابن البناء فيما رواه عنه ابن ناصر باالجازة

  .دراهم
  .هذه دراهم معروفة، ولكن أؤمن بك إذا أعطيتين درمها عليه امسك واسم أبيك: فقال بعضهم

  .من أحضر من ليس حباضر صنع ما مل يصنع: وكيف وهذا مل يصنع ؟ قال: فقال
  .فهذه حكاية منقطعة

حضرت :  بن زجني الكاتب، عن أبيه قالأخربنا أبو القاسم إمساعيل بن حممد: أخربنا أيب: وقال التنوخي
: جملس حامد الوزير، وقد أحضر السمري صاحب احلالج وسأله عن أشياء من أمر احلالج، وقال له

  .حدثين مبا شاهدت منه
  .إن رأى الوزير أن يعفيين، فعل: فقال

  .أعلم أين إن حدثتك كذبتين، ومل آمن عقوبة: فأحل عليه، فقال
  يف الشتاء، فاشتهيت عليه) ١(بفارس فخرجنا إىل إصطخر كنت معه : فأمنه، فقال

__________  



بلدة من أعيان حصون فارس ومدا : إصطخر بالكسر وسكون اخلاء املعجمة: " قال ياقوت) ١(
  .كان أول من أنشأها إصطخر بن طهمورث ملك الفرس: وكورها، قيل

  ". جور ا كان مسكن ملك فارس حىت حتول أردشري إىل: قال االصطخري
  .٢١١ / ١" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٤/٣٢١(  

  

أنت : هو شئ عرض يل، فلما كان بعد ساعة قال: يف مثل هذا املكان والزمان ؟ قلت: خيارا، فقال يل
  .نعم، فسرنا إىل جبل ثلج، فأدخل يده فيه، وأخرج إيل خيارة خضراء، فأكلتها: على شهوتك ؟ قلت

  .مئة ألف زانية، أوجعوا فكهكذبت يا ابن : فقال حامد
وأخرج، فأقبل حامد الوزير يتحدث عن ] أليس من هذا خفنا ؟ [: فأسرع إليه الغلمان، وهو يصيح 

أم كانوا يغدون بإخراج التني وما جيري جمراه من الفواكه، فإذا حصل ) ١(قوم من أصحاب النريجنات 
  ).٢(يف يد االنسان وأراد أن يأكله صار بعرا 

دق حامد، هذا هو شغل أرباب السحر والسيمياء، ولكن قد يقوى فعلهم حبيث يأكل الرجل ص: قلت
  .البعر وال يشعر بطعمه

تعجبت من أمر : حدثنا أبو عبد اهللا بن مفلح، حدثنا طاهر بن عبد اهللا التستري قال: قال ابن باكويه
ا هو عليه، فدخلت عليه يوما من احلالج، فلم أزل أتتبع وأطلب احليل، وأتعلم النارجنيات القف على م

ال تتعن، فإن الذي تراه وتسمعه من فعل ! يا طاهر : االيام، وسلمت وجلست ساعة، فقال يل
  .االشخاص ال من فعلي، ال تظن أنه كرامة أو شعوذة

  .يعين به اجلن: فعل االشخاص
بغداد استغوى خلقا من أن احلالج ملا قدم : مسعت أمحد بن يوسف االزرق: أخربنا أيب: وقال التنوخي

  الناس والرؤساء، وكان طعمه يف الرافضة أقوى لدخوله يف طريقهم، فراسل أبا سهل بن نوخبت
__________  

ضرب من الشعوذة واالحتيال واخلداع فارسي معرب عن نرينك، ويف : النريجنات، بكسر النون) ١(
  .وتاريخ بغدادعن قوم كفارجييات، وما أثبتناه من نشوار احملاضرة، : االصل

  .١٣٦ / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٨٣ ٨٤ / ٦" نشوار احملاضرة " اخلرب يف ) ٢(
(*)  

)١٤/٣٢٢(  



  

هذه املعجزات اليت يظهرها ميكن فيها احليل، ولكين رجل : يستغويه، وكان أبو سهل فطنا، فقال لرسوله
را ورد حلييت سوداء، آمنت مبا غزل، وال لذة يل أكرب من النساء، وأنا مبتلى بالصلع، فإن جعل يل شع

: إنه النيب، وإن شاء قلت: إنه االمام، وإن شاء قلت: إنه باب االمام، وإن شاء قلت: يدعوين إليه وقلت
  .إنه اهللا

  .فأيس احلالج منه وكف
  .حسب ما يستبله طائفة طائفة] من هذه االشياء [ وكان يدعو كل قوم إىل شئ : قال االزرق

أنه ملا افتنت به الناس باالهواز وكورها مبا خيرج هلم من االطعمة واالشربة يف : حابهأخربين مجاعة من أص
هذه االشياء ميكن : غري حينها، والدراهم اليت مساها دراهم القدرة، فحدث أبو علي اجلبائي بذلك، فقال

  .احليل فيها يف منازل، لكن أدخلوه بيتا من بيوتكم وكلفوه أن خيرج منه جرزتني شوكا
  .بلغ احلالج قوله، وأن قوما قد عملوا على ذلك، فسافرف

: حدثين منجم ماهر قال: أخربنا أبو بكر حممد بن إسحاق االهوازي قال): ١(للتنوخي " النشوار " ويف 
تشه الساعة ما شئت حىت أجيئك : مث قال] وخاطبته [ بلغين خرب احلالج، فجئته كاملسترشد، فخاطبين 

  .به
أريد مسكا طريا حيا، فقام، فدخل البيت، :  اجلبل اليت ال يكون فيها االار، فقلتوكنا يف بعض بلدان

دعوت اهللا، : وأغلق بابه، وأبطأ ساعة، مث جاءين وقد خاض وحال إىل ركبته، ومعه مسكة تضطرب، وقال
  .فأمرين أن أقصد البطائح، فجئت ذه

  .إن مل تنكشف يل حيلة آمنت بك ؟فدعين أدخل البيت، ف: فعلمت أن هذا حيلة، فقلت له: قال
  :قال

  .شأنك
  وغلقت على نفسي، فلم أجد طريقا وال حيلة،] البيت [ فدخلت 

__________  
  . وما بني حاصرتني منه١٦٥ ١٦٨ / ١) ١(

(*)  

)١٤/٣٢٣(  

  

مث قلعت من التأزير، ودخلت إىل دار كبرية فيها بستان عظيم، فيه صنوف االشجار، والثمار، والرحيان، 
قد غطي وعتق واحتيل يف بقائه، وإذا اخلزائن مفتحة، فيها أنواع ] مما [ ليت هو وقتها، وما ليس وقتها ا



اآلن : االطعمة وغري ذلك، وإذا بركة كبرية، فخضتها، فإذا رجلي قد صارت بالوحل كرجليه، فقلت
نت وصدقت، آم: إن خرجت ومعي مسكة قتلين، فصدت مسكة، فلما صرت إىل باب البيت أقبلت أقول

  .ما مث حيلة، وليس إال التصديق بك
  .فخرج: قال

: وخرجت وعدوت، فرأى السمكة معي، فعدا خلفي، فلحقين، فضربت بالسمكة يف وجهه وقلت له
أتعبتين حىت مضيت إىل البحر فاستخرجت هذه، فاشتغل مبا حلقه من السمكة، فلما صرت يف الطريق 

  .ادخل: فجاء إيل، وضاحكين وقال] فزع ملا حلقين من اجلزع وال[ رميت بنفسي 
  .هيهات: فقلت
  .امسع، واهللا لئن شئت قتلتك على فراشك، ولكن إن مسعت ذه احلكاية القتلنك: فقال

  .فما حكيتها حىت قتل
  .هذا املنجم جمهول، أنا أستبعد صدقه: قلت

: قال يل احلالج:  يقولمسعت علي بن احلسني الفارسي باملوصل، مسعت أبا بكر بن سعدان: ابن باكويه
  .حناسا فيصري ذهبا ؟) ١(تؤمن يب حىت أبعث إليك بعصفور أطرح من ذرقها وزن حبة على كذا منا 

بل أنت تؤمن يب حىت أبعث إليك بفيل يستلقي فتصري قوائمه يف السماء، فإذا أردت أن ختفيه : فقلت له
  .أخفيته يف إحدى عينيك

  .فبهت وسكت: قال
  أريد تفاحة، ومل يكن وقته، فأومأ بيده: ل حلالجويروى أن رجال قا
__________  

  .لغة يف املنا الذي يوزن به: املن": اللسان " يف ) ١(
  .أمناء: املنا، وهو رطالن، واجلمع أمنان، ومجع املنا: املن: ونقل عن اجلوهري قوله

(*)  

)١٤/٣٢٤(  

  

  .هذه من اجلنة: إىل اهلواء، فأعطاهم تفاحة وقال
  .فاكهة اجلنة غري متغرية، وهذه فيها دودة: فقيل له

  .الا خرجت من دار البقاء إىل دار الفناء، فحل ا جزء من البالء: فقال
فانظر إىل ترامي هذا املسكني على الكرامات واخلوارق، فنعوذ باهللا من اخلذالن، فعن عمر رضي اهللا عنه 

  .أنه كان يتعوذ من خشوع النفاق



مث قدم أيب بغداد، وبىن دارا، ودعا الناس إىل معىن مل أقف : ثنا محد بن احلالج قالحد: قال ابن باكويه
إال على شطر منه، حىت خرج عليه حممد ابن داود ومجاعة من العلماء، وقتحوا صورته، ووقع بينه وبني 

  .الشبلي
:  االبياتإنه سأل ابن خفيف عن معىن هذه: مسعت عيسى بن بزول القزويين يقول: قال ابن باكويه

يف صورة اآلكل والشارب * سر سنا الهوته الثاقب مت بدا يف خلقه ظاهرا * سبحان من أظهر ناسوته 
  .على قائل ذا لعنة اهللا: كلحظة احلاجب باحلاجب فقال ابن خفيف* حىت لقد عاينه خلقه 

  .هذا شعر احلسني احلالج: قال
  ).١( عليه إن كان هذا اعتقاده، فهو كافر فرمبا يكون مقوال: قال

حجبهم االسم : أخربنا عبد الواحد بن بكر، مسعت أمحد بن فارس، مسعت احلالج يقول) ٢(السلمي 
  .فعاشوا، ولو أبرز هلم علوم القدرة لطاشوا

__________  
  .١٢٩ / ٨" تاريخ بغداد " ، واخلرب بطوله يف ٤١ص " ديوان احلالج " االبيات يف ) ١(

  .١٣٤ / ١١: البن كثري" البداية والنهاية " ، و ١٦٢ / ٦:  اجلوزيالبن" املنتظم " وانظر أيضا 
  .٣٠٨ص " طبقات الصوفية " يف ) ٢(

(*)  

)١٤/٣٢٥(  

  

  .، ومن حيث احلق حقيقه)١(أمساء اهللا من حيث االدراك رسم : وقال
  .إذا ختلص العبد إىل مقام املعرفة، أوحي إليه خباطرة: وقال

  . االميان، كان كمن طلب الشمس بنور الكواكبمن التمس احلق بنور: ] قال[ و 
  .ما انفصلت البشرية عنه، وال اتصلت به: وقال

مثل جري الدموع من أجفاين وحتل الضمري * أنت بني الشغاف والقلب جتري : ومما روي للحالج
: هول) ٢(لثمان وأربع واثنتان * كحلول االرواح يف االبدان يا هالال بدا الربع عشر * جوف فؤادي 

فإذا أنت أنا يف كل * متزج اخلمرة باملاء الزالل فإذا مسك شئ مسين * مزجت روحي يف روحك كما 
  :كيف حالك ؟ فأنشأ يقول: لقيت يوما احلالج يف حالة رثة، فقلت له: وعن القناد قال) ٣(حال 

__________  
  .اسم": طبقات السلمي " يف ) ١(
" أخبار احلالج "  و ٣٠٩ص " طبقات الصوفية " ، و ٩٦ ٩٧ص " ديوان احلالج " االبيات يف ) ٢(



  .١١٣ ١١٤ص 
:  ورواية البيت االول فيهما١١٥ / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٨٢ص " ديوان احلالج " البيتان يف ) ٣(

  (*)متزج اخلمرة باملاء الزالل * مزجت روحك يف روحي كما 

)١٤/٣٢٦(  

  

مغرية عن احلال القدمي * رمي فال حيزنك أن أبصرت حاال لقد بليا على حر ك* لئن أمسيت يف ثويب عدمي 
ويف سنة إحدى وثالث مئة أدخل احلالج ) ١(لعمرك يب إىل أمر جسيم * فلي نفس ستذهب أو سترقى 

بغداد مشهورا على مجل، قبض عليه بالسوس، ومحل إىل الرائشي، فبعث به إىل بغداد، فصلب حيا، 
  .ة فاعرفوههذا أحد دعاة القرامط: ونودي عليه

كان احلالج قد ادعى أنه إله، وأنه يقول حبلول الالهوت يف الناسوت، : وقال الفقيه أبو علي بن البناء
  .فأحضره الوزير علي بن عيسى فلم جيده إذ سأله حيسن القرآن والفقه وال احلديث

  .تعلمك الفرض والطهور أجدى عليك من رسائل ال تدري ما تقول فيها: فقال
وأمر به فصلب يف ! ما أحوجك إىل أدب ! تبارك ذو النور الشعشعاين ؟ : يلك إىل الناسكم تكتب و

  .اجلانب الشرقي، مث يف الغريب
  .إين معرق قوم نوح، ومهلك عاد ومثود: ووجد يف كتبه

  .أنت نوح: وكان يقول للواحد من أصحابه
  .أنت موسى: وآلخر
  .أنت حممد: وآلخر
ناجاة، وكوشف باملباشرة، ولوطف بااورة، وتلذذ بالقرب، وتزين من رست قدمه يف مكان امل: وقال

باالنس، وترشح مبرأى امللكوت، وتوشح مبحاسن اجلربوت، وترقى بعد أن توقى، وحتقق بعد أن متزق، 
  ومتزق بعد

أن تزندق، وتصرف بعد أن تعرف، وخاطب وما راقب، وتدلل بعد أن تذلل، ودخل وما استأذن، 
  .وكلم ملا كرم، ما قتلوه وما صلبوهوقرب ملا خرب، 

__________  
  .١١٧ ١١٨ ص ٢ديوان احلالج ) " ١(

  .١٣٤ / ١١" البداية والنهاية " ، و ١١٧ / ٨" تاريخ بغداد " وانظر أيضا 
(*)  

)١٤/٣٢٧(  



  

دخل احلسني : مسعت أبا يعقوب النهرجوري يقول: مسعت احلسني بن حممد املذاري يقول: ابن باكويه
ر مكة، فجلس يف صحن املسجد ال يربح من موضعه إال للطهارة أو الطواف، ال يبايل بن منصو

  .بالشمس وال باملطر، فكان حيمل إليه كل عشية كوز وقرص، فيعض من جوانبه أربع عضات ويشرب
أخربنا املسلم بن حممد القيسي كتابة، أخربنا الكندي، أخربنا ابن زريق، أخربنا أبو بكر اخلطيب، حدثين 

حممد بن أيب احلسن الساجلي، عن أمحد بن حممد النسوي، مسعت حممد بن احلسني احلافظ، مسعت 
حضر عندنا بالدينور : قال أبو بكر بن ممشاذ: قتل أبو القاسم الرازي: أبراهيم بن حممد الواعظ يقول

  .الن بن فالنمن الرمحن الرحيم إىل ف: رجل معه خمالة، ففتشوها، فوجدوا فيها كتابا للحالج عنوانه
  .هذا خطي وأنا كتبته: فوجه إىل بغداد فأحضر وعرض عليه، فقال

ال، ولكن هذا عني اجلمع عندنا، هل الكاتب : قال! كنت تدعي النبوة صرت تدعي الربوبية ؟ : فقالوا
  .إال اهللا وأنا ؟ فاليد فيه آلة

  .ينعم، ابن عطاء، وأبو حممد اجلريري، والشبل: هل معك أحد، قال: فقيل
  .هذا كافر، يقتل من يقول هذا: فأحضر اجلريري وسئل، فقال

  .من يقول هذا مينع: وسئل الشبلي، فقال
  .وسئل ابن عطاء، فوافق احلالج، فكان سبب قتله

ما أنت وهذا، : أما أبو العباس بن عطاء فلم يقتل، وكلم الوزير بكالم غليظ ملا سأله وقال: قلت
  .اشتغلت بظلم الناس

  .فعزره
حدثنا حممد بن عبد اهللا بن شاذان قال كان الوزير حني أحضر احلالج للقتل حامد بن : ل السلميوقا

العباس، فأمره أن يكتب اعتقاده، فكتب اعتقاده، فعرضه الوزير على الفقهاء ببغداد، فأنكروه، فقيل 
  .إن ابن عطاء يصوب قوله: حلامد
  فأمر

)١٤/٣٢٨(  

  

  .به
  . اعتقاد صحيح، ومن مل يعتقد هذا فهو بال اعتقادهذا: فعرض على ابن عطاء فقال

: الوزير، فجاء، وتصدر يف الس، فغاظ الوزير ذلك، مث أخرج ذلك اخلط فقال] إىل [ فأحضر 
نعم، مالك وهلذا ؟ عليك مبا نصبت له من املصادرة والظلم، مالك وللكالم يف : أتصوب هذا ؟ قال



  .فكيه: هؤالء السادة ؟ فقال الوزير
  .اللهم إنك سلطت هذا علي عقوبة لدخويل عليه: رب فكاه، فقال أبو العباسفض

  .خفه يا غالم: فقال الوزير
  .فرتع خفه

  .دماغه: فقال
  .فما زال يضرب دماغه حىت سال الدم من منخريه

  .احلبس: مث قال
  .أيها الوزير ؟ يتشوش العامة: فقيل

  .فحمل إىل مرتله
حضرت بني يدي أيب احلسن بن بشار، وعنده أبو : ، عن جده قالوروى أبو إسحاق الربمكي، عن أبيه

العباس االصبهاين، فذاكره بقصة احلالج، وأنه ملا قتل كتب ابن عطاء إىل ابن احلالج كتابا يعزيه عن 
  .رحم اهللا أباك، ونسخ روحه يف أطيب االجساد: أبيه، وقال

هذا : د، فأحضر أبا العباس بن عطاء وقالفدل هذا على أنه يقول بالتناسخ، فوقع الكتاب يف يد حام
  .نعم: خطك ؟ قال

  .فإقرارك أعظم: قال
إين الرجو أن يدخل اهللا حامد بن : فأمر به، فصفع، فقال أبو احلسن بن بشار! فشيخ يكذب ؟ : قال

  .العباس اجلنة بذلك الصفع
يف التصوف، وقبله ابن أكثر املشايخ ردوا احلالج ونفوه، وأبوا أن يكون له قدم ): ١(قال السلمي 

  .عطاء، وابن خفيف، والنصر آباذي
  .قد مر أن ابن خفيف عرض عليه شئ من كالم احلالج، فتربأ منه: قلت

__________  
  .٣٠٧ ٣٠٨" الطبقات " يف ) ١(

(*)  

)١٤/٣٢٩(  

  

  .لو قدرت عليه لقتلته بيدي: مسعت عمرو بن عثمان يلعن احلالج ويقول: وقال حممد بن حيىي الرازي
  .ميكنين أن أؤلف مثله: قرأت آية من كتاب اهللا فقال: أيش وجد الشيخ عليه، قال: فقلت

زوجت ابنيت من احلسني بن منصور ملا رأيت من حسن طريقته واجتهاده، : وقال أبو يعقوب االقطع



  .فبان يل بعد مدة يسرية أنه ساحر، حمتال كافر
إن كان ما أنزل اهللا على نبيه حقا، : ن داود الفقيه يقولمسعت أبا بكر حممد ب: وقال أبو يعقوب النعماين
  .فما يقول احلالج باطل

  .وكان شديدا عليه
ما جترد أحد على احلالج ومحل السلطان على : مسعت علي بن سعيد الواسطي بالكوفة يقول: السلمي

  .قتله كما جترد له ابن داود
ال تشكن أيها الوزير، : عباس، فقال له بعض الفقهاءوبلغين أنه ملا أخرج إىل القتل تغري وجه حامد بن ال
  .إن كان ما جاء به حممد حقا، فما يقول هذا باطل

أعرفه وهو حدث، كان : مسعت احلسني بن حيىي، مسعت جعفرا اخللدي وسئل عن احلالج فقال: السلمي
  .هو والفوطي يصحبان عمرا املكي وهو حيلج

  .احلالج مموه ممخرق:  أبا بكر بن أيب سعدان يقولمسعت: مسعت جعفر بن أمحد يقول: السلمي
  .أنا احلق: وبلغين أنه وقف على اجلنيد، فقال: قال السلمي

  .بل أنت باحلق، أي خشبة تفسد: قال
  مسعت بعض أصحابنا: مسعت أبا بكر بن غالب يقول: السلمي

)١٤/٣٣٠(  

  

شواهد يلبسها احلق :  الربهان ؟ قالما: ملا أرادوا قتل احلالج، أحضر لذلك الفقهاء، فسألوه: يقول
  .الهل االخالص، جيذب يف النفوس إليها جاذب القبول

  .هذا كالم أهل الزندقة: فقالوا بأمجعهم
بالكتاب والسنة، فهو صاحب برهان وحجة، فما أخيب سهم ) ١(بل من وزن نفسه، وزمها : فنقول

شهدت أنا : ه أبا بكر االنصاري أنبأه قالإن شيخ: قال ابن اجلوزي فيما أنبأوين عنه! من فاته ذلك 
كنت قد اعتقدت يف احلالج ونصرته يف جزء، وأنا تائب إىل اهللا : ومجاعة على أيب الوفاء بن عقيل قال

  .منه، وقد قتل بإمجاع فقهاء عصره، فأصابوا وأخطأ هو وحده
ا واحدا، إال أنه أظهر كنت أنا واحلالج شيئ: مسعت الشبلي يقول: مسعت منصور بن عبد اهللا: السلمي
  .وكتمت

أبو ! أمل ننهك عن العاملني ؟ : وقت الشبلي عليه وهو مصلوب، فنظر إليه وقال: ومسعت منصورا يقول
حدثين حسني بن عباس عمن حضر جملس حامد وجاؤوه بدفاتر احلالج، : أخربنا أيب: القاسم التنوخي

ن يعمد إىل بيت يف داره، فيعمل فيه حمرابا، ويغتسل إن االنسان إذا أراد احلج فإنه يستغين عنه بأ: فيها



  وحيرم، ويقول كذا وكذا، ويصلي كذا وكذا، ويطوف بذلك البيت، فإذا فرغ فقد
  .سقط عنه احلج إىل الكعبة

  .هذا شئ رويته كما مسعته: فأقر به احلالج وقال
 وأبا عمر حممد بن يوسف، أبا جعفر أمحد بن البهلول،: فتعلق بذلك عليه الوزير، واستفىت القاضيني

  .هذه زندقة جبب ا القتل: فقال أبو عمر
  ال جيب ذا قتل إال أن يقر أنه يعتقده، الن الناس قد: وقال أبو جعفر

__________  
  .أي قيدها وجعل هلا زماما) ١(

(*)  

)١٤/٣٣١(  

  

  . شئ عليه، وإال قتليروون الكفر وال يعتقدونه، وإن أخربنا أنه يعتقده استتيب منه، فإن تاب فال
فعمل الوزير على فتوى أيب عمر على ما شاع وذاع من أمره، وظهر من إحلاده وكفره، فاستؤذن 

املقتدر يف قتله، وكان قد استغوى نصرا القشوري من طريق الصالح والدين، ال مبا كان يدعو إليه، 
  .قوبة هذا الصاحلال آمن أن يلحق ابنك ع: فخوف نصر السيدة أم املقتدر من قتله وقال

فمنعت املقتدر من قتله، فلم يقبل، وأمر حامدا بقتله، فحم املقتدر يومه ذلك، فازداد نصر وأم املقتدر 
  .افتتانا، وتشكك املقتدر، فأنفذ إىل حامد مينعه من قتله، فأخر ذلك أياما إىل أن عويف املقتدر

ب الشريعة، وارتد خلق على يده، وأدى ذلك هذا إن بقي قل! يا أمري املؤمنني : فأحل عليه حامد وقال
  .إىل زوال سلطانك، فدعين أقتله، وإن أصابك شئ فاقتلين

ما قتل وإمنا قتل برذون كان لفالن الكاتب، : فأذن له يف قتله، فقتله من يومه، فلما قتل قال أصحابه
  .يومئذ وهو يعود إلينا بعد مدة، فصارت هذه اجلهالة مقالة طائفة) ١(نفق 

  .وكان أكثر خماريق احلالج أنه يظهرها كاملعجزات، يستغوي ا ضعفة الناس: لقا
أخربين مجاعة أن أهل مقالة : أخربين أبو احلسن أمحد بن يوسف التنوخي قال: قال أبو علي التنوخي

  احلالج يعتقدون أن الالهوت الذي كان فيه
ارة حممد بن عبد اهللا قد حلت فيه روح أبو عم: حال يف ابن له بتستر، وأن رجال فيها هاشم يقال له

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهو خياطب فيهم بسيدنا
فأخربين بعض من استدعاه من احلالجية إىل أيب عمارة هذا إىل جملس، فتكلم فيه : قال التنوخي االزرق

  .على مذهب احلالج ويدعو إليه



  ول، فكانفدخلت وظنوا أين مسترشد، فتكلم حبضريت والرجل أح: قال
__________  

  .مات: أي) ١(
  .مات: نفق الفرس والدابة وسائر البهائم ينفق نفوقا: قال يف اللسان

(*)  

)١٤/٣٣٢(  

  

أشد ما كنت : آمنت ؟ فقلت: يقلب عينيه إيل فيجيش خاطره باهلوس، فلما خرجنا قال يل الرجل
؟ مل ال جيعل نفسه غري احول ؟ ! م تكذيبا لقولكم اآلن، هذا عندكم مبرتلة النيب صلى اهللا عليه وسل

  .وكأنه أحول، إمنا يقلب عينيه يف امللكوت! يا أبله : فقال
إن حي نور بن : أخربين أبو العباس املتطبب أحد مسلمي الطب الذين شاهدم: قال أبو علي التنوخي

ا منها إىل جممع احلالج بتستر، وإنه يلتقط دراهم من اهلواء وجيمعها ويسميها دراهم القدرة، فأحضرو
كان هلم، فوضعوها واختذوا أولئك يشهدون له أنه التقطها من اجلو، يغرون ا قوما غرباء، يستدعوم 
بذلك، ويرون أن قدر حي نور أجل من أن ميتحن كل وقت، فما وضعت الدراهم يف منديل قلبتها فإذا 

  .نعم: أهذه دراهم القدرة كلها ؟ قالوا: فيها درهم زائف، فقلت
فأريتهم الدرهم الزيف، فتفرقت اجلماعة وقمنا، وكان حي نور قد استغوى قائدا ديلميا على تستر، مث 

  .زاد عليه يف املخرقة الباردة، فاتك له، فقتله
إذا حزبك أمر أخرجت لك من هذا اجلراب ألف تركي : أنه أحضر جرابا وقال له: فمن بارد خماريقه

  .بسالحهم ونفقتهم
  أنا أرد يد امللك:  واطرحه، فجاء إليه بعد مدة وقالفسقط من عينه

  .أمحد بن بويه املقطوعة صحيحة، فأدخلين إليه
أريد أن أقطع يدك، فإن رددا محلتك إليه، فاضطرب من ذلك، فرماه بشئ كانت : فصاح عليه وقال

  .فيه منيته، فبعثه سرا فغرقه
كنت : حكى يل زيد القصري قال: وابة يقولمسعت حممد بن حممد بن ث: قال علي بن حممود الزوزين

، فقام الفقراء إليه )١(بالقدس، إذ دخل احلالج، وكان يومئذ يشعل فيه قنديل قمامة بدهن البلسان 
  يطلبون منه

__________  



  .شجر كثري االوراق، ينبت مبصر، وله دهن معروف: البلسان) ١(
(*)  

)١٤/٣٣٣(  

  

: ، وكان عليه السواد، فظنوه منهم، فقال هلم)١(بني الشمامسة شيئا، فدخل م إىل القمامة، فجلس 
  .إىل أربع ساعات: مىت يشعل القنديل ؟ قالوا

  .كثري: فقال
  .اهللا: فأومأ بأصبعه، فقال

: فخرجت نار من يده، فأشعلت القنديل، واشتعلت ألف قنديل حواليه، مث ردت النار إىل أصبعه، فقالوا
  .ما شئت: قل احلنيفيني، حتبون أن أقيم أو أخرج ؟ فقالواأنا حنيفي، أ: من أنت ؟ قال

  .أعطوا هؤالء شيئا: فقال
  .فيها عشرة آالف درهم للفقراء) ٢(فأخرجوا بدرة 

  .فهذه احلكاية وأمثاهلا ما صح منها فحكمه أنه خمدوم من اجلن
كل شيئا شهرا، بلغين أن احلالج كان ال يأ: وحدثين أمحد بن يوسف االزرق قال): ٣(قال التنوخي 

، وكان حمدثا صاحلا، وكان القصري )٤(فهالين هذا، وكان بني أيب الفرج وبني روحان الصويف مودة 
أما ما كان احلالج يفعله فال أعلم كيف كان يتم : فقال] عن ذلك [ غالم احلالج زوج أخته، فسألته 

ل مخسة عشر يوما، أقل أو له، ولكن صهري القصري قد أخذ نفسه، ودرجها، حىت صار يصرب عن االك
  .أكثر

  وكان يتم له ذلك
إن الرصد إذا وقع باالنسان، وطال : حبيلة ختفى علي، فلما حبس يف مجلة احلالجية، كشفها يل، وقال يل

  فلم تنكشف معه حيلة، ضعف عنه الرصد، مث ال يزال يضعف كلما مل تنكشف حيلته، حىت يبطل أصال،
__________  

  .مشاس، رؤوس النصارىمجع : الشمامسة) ١(
  .هو الذي حيلق وسط رأسه ويلزم البيعة: قال صاحب اللسان

  .جلد السخلة: كيس فيه ألف أو عشرة آالف، مسيت ببدرة السخلة، أي: البدرة: يف اللسان) ٢(
  .١٥٩ ١٦٠ / ١" نشوار احملاضرة " يف ) ٣(
  .يف مودةوكان بيين وبني أيب الرج بن روحان الصو": النشوار " عبارة ) ٤(

(*)  



)١٤/٣٣٤(  

  

فيتمكن حينئذ من فعل ما يريد، وقدر صدين هؤالء منذ مخسة عشر يوما، فما رأوين آكل شيئا بتة، 
) ١(وهذا اية صربي، فخذ رطال من الزبيب ورطال من اللوز، فدقهما، واجعلهما مثل الكسب 

كشوفا مطويا ليخفى، وأحضره يل وابسطه كالورقة، واجعلها بني ورقتني كدفتر، وخذ الدفتر يف يدك م
  .خفية آلكل منه وأشرب املاء يف املضمضة، فيكفيين ذلك مخسة عشر يوما أخرى

  .فكنت أعمل ذلك له طول حبسه
وظهر رجل يعرف باحلالج، وكان يف حبس السلطان بسعاية وقعت ": تارخيه " قال إمساعيل اخلطيب يف 

 الزندقة، ووضع احليل على تضليل الناس من جهات به يف وزارة علي بن عيسى، وذكر عنه ضروب من
تشبه الشعوذة والسحر وادعاء النبوة، فكشفه الوزير، وأى خربه إىل املقتدر، فلم يقر مبا رمي به، 

وعاقبه، وصلبه حيا أياما، ونودي عليه، مث حبس سنني، ينقل من حبس إىل حبس، حىت حبس بأخرة يف 
  دار السلطان،

الغلمان، وموه عليهم، واستماهلم حبيلة، حىت صاروا حيمونه ويدفعون عنه، مث راسل فاستغوى مجاعة من 
مجاعة من الكبار، فاستجابوا له، وترامى به االمر حىت ذكر عنه أنه ادعى الربوبية، فسعي جبماعة من 

أصحابه فقبض عليهم، ووجد عند بعضهم كتب له تدل على ما قيل عنه، وانتشر خربه، وتكلم الناس 
 قتله، فسلمه اخلليفة إىل الوزير حامد، وأمر أن يكشفه حبضرة القضاة، وجيمع بينه وبني أصحابه، يف

فجرت يف ذلك خطوب، مث تيقن السلطان أمره، فأمر بقتله وإحراقه لسبع بقني من ذي القعدة سنة تسع 
  وثالث مئة، فضرب بالسياط حنوا من ألف، وقطعت يداه ورجال، وضربت

__________  
  .عصارة الدهن، فارسي معرب:  الكسب)١(

  .٢٨٥ص : للجواليقي" املعرب " أنظر 
(*)  

)١٤/٣٣٥(  

  

  .عنقه، وأحرق بدنه، ونصب رأسه للناس، وعلقت يداه ورجاله إىل جانب رأسه
أنه كان حبضرة حامد : عمن أخربه] القاضي [ أخربين أبو احلسني بن عياش ): ١(قال أبو علي التنوخي 

: قبض على احلالج، وقد جئ بكتب وجدت يف داره من دعاته يف االطراف يقولون فيهابن العباس ملا 
 وآخرون -الباب يعين االمام ] أنك [ وقد بذرنا لك يف كل أرض ما يزكو فيها، وأجاب قوم إىل 



، وقوم إىل أنك صاحب الناموس ]يعنون االمام الذي تنتظره االمامية [ يعنون أنك صاحب الزمان 
  .نون النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقوم يعنون أنك هو هو يعين اهللا عزوجلاالكرب يع

هذه الكتب ال أعرفها، هذه : فسئل احلالج عن تفسري هذه الكتب، فأخذ يدفعه ويقول: ] قال[ 
  .مدسوسة علي، وال أعلم ما فيها، وال معىن هذا الكالم

  وجاؤوا بدفاتر للحالج فيها أن االنسان إذا أراد
  .نه يكفيه أن يعمد إىل بيتاحلج فإ

  .وذكر القصة
القرآن حجاب، والرسول : كان عندنا بسوق السالح رجل يقول: قال أبو علي بن البناء احلنبلي

  .حجاب، وليس إال عبد ورب، فافتنت به مجاعة وتركوا العبادات، مث اختفى خمافة القتل
الج قد موه على احلشم واحلجاب بالدار بأنه مث انتهى إىل حامد أن احل): ٢" (يف تارخيه " وقال اخلطيب 

  .حييي املوتى، وأن اجلن خيدمونه، وأظهر أنه قد أحىي عدة من الطري
إن القنائي الكاتب يعبد احلالج ويدعو إليه، فكبس بيته، وأحضروا من داره دفاتر ورقاع خبط : وقيل

  رجه كل يوماحلالج، فنهض حامد، فدفعه املقتدر إىل حامد، فاحتفظ به، وكان خي
__________  

  .، وما بني حاصرتني منه١٦٢ / ١" نشوار احملاضرة " يف ) ١(
)١٣٢ / ٨) ٢.  

(*)  

)١٤/٣٣٦(  

  

إىل جملسه ليظفر له بسقطه، فكان ال يزيد على إظهار الشهادتني والتوحيد والشرائع، وقبض حامد على 
روا حلامد أنه قد صح عندهم أنه إله، وأنه مجاعة يعتقدون إهلية احلالج، فاعترفوا أم دعاة احلالج، وذك

أعوذ باهللا أن أدعي النبوة والربوبية، إمنا أنا : حييي املوتى، وكاشفوا بذلك احلالج، فجحد وكذم وقال
  .رجل أعبد اهللا وأكثر الصالة والصوم وفعل اخلري، وال أعرف غري ذلك

ا انكشف من أمر احلالج حلامد أن شيخا كان أول م: أخربنا أيب قال: قال إمساعيل بن حممد بن زجني
يعرف بالدباس كان ممن استجاب له، مث تبني خمرقته، ففارقه، واجتمع معه على هذه احلال أبو علي 

  االوارجي الكاتب، وكان قد عمل كتابا ذكر فيه خماريق احلالج واحليل
ذون ملن يدخل إليه، فيها، واحلالج حينئذ مقيم عند نصر القشوري يف بعض حجره، موسع عليه، مأ

وكان قد استغوى القشوري، فكان يعظمه وحيدث أن علة عرضت للمقتدر يف جوفه، فأدخل إليه 



احلالج، فوضع يده عليها فعويف، فقام بذلك للحالج سوق يف الدار وعند أم املقتدر، وملا انتشر كالم 
 فحكي يف ذلك الوقت أنه تقدم الدباس واالوراجي يف احلالج، أحضر إىل الوزير ابن عيسى، فأغلظ له،

  .قف حيث انتهيت وال تزد، وإال قلبت االرض عليك: إىل الوزير وقال له سرا
  .فتهيبه الوزير، فنقل حيئذ إىل حامد بن العباس

وكانت بنت السمري صاحب احلالج قد أدخلت إليه، وأقامت عنده يف دار اخلالفة، وبعث ا إىل 
  .حامد ليسأهلا عن ما رأت

 إىل حامد، وكانت عذبة العبارة، فسأهلا، فحكت أا محلها أبوها إىل احلالج، وأا ملا دخلت فدخلت
  عليه وهب هلا أشياء مثمنة، منها ريطة خضراء

)١٤/٣٣٧(  

  

وهو مقيم بنيسابور، وليس خيلو أن يقع بني ] علي [ زوجتك ابين سليمان، وهو أعز ولدي : وقال هلا
كر منه حاال، وقد أو صبته بك، فمىت جرى عليك شئ، فصومي يومك، املرأة وزوجها خالف، أو تن

واصعدي إىل السطح، وقومي على الرماد، واجعلي فطرك عليه مع ملح، واستقبلي ناحييت، واذكري ما 
  .أنكرتيه، فإين أمسع وأرى

إمنا : وكنت ليلة نائمة، فما أحسست به إال وقد غشيين، فانتبهت مذعورة منكرة لذلك، فقال: قالت
  .جئت الوقظك للصالة

  .اسجدي له: وملا أصبحنا ومعي بنته، نزل، فقالت بنته
  .نعم، إله يف السماء وإله يف االرض: فسمع كالمي، فقال! أو يسجد لغري اهللا ؟ : فقلت
هذا تراب اجعليه يف : ودعاين إليه وأدخل يده يف كمه وأخرجها مملوءة مسكا، فدفعه إيل وقال: قالت
  .طيبك
  .ارفعي احلصري، وخذي ما تريدين: مرةوقال 

  ).١(فرفعتها، فوجدت الدنانري حتتها مفروشة ملء البيت، فبهرين ما رأيت 
وملا حصل احلالج يف يد حامد، جد يف تتبع أصحابه، فأخذ منهم حيدرة، والسمري، وحممد بن علي 

 كثرية، وبعضها مكتوب القنائي، وأبا املغيث اهلامشي، وابن محاد، وكبس بيته، وأخذت منه دفاتر
أما قبضت عليك بواسط فذكرت يل دفعة أنك املهدي، : بالذهب، مبطنة باحلرير، فقال له حامد

  .وذكرت مرة أنك تدعو إىل عبادة اهللا، فكيف ادعيت بعدي االهلية ؟
  وكان يف الكتب عجائب من مكاتباته إىل أصحابه النافذين إىل

__________  



 ١٣٥ / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٨١ ٨٢ / ٦" نشوار احملاضرة : " ري يفانظر أقوال بنت السم) ١(
١٣٤.  

(*)  

)١٤/٣٣٨(  

  

من نقلهم من حال إىل حال، ] به [ يأمرهم ] ما [ إليه، و ] الناس [ النواحي، يوصيهم مبا يدعون 
ألفاظ ورتبة إىل رتبة، وأن خياطبوا كل قوم على حسب عقوهلم وقدر استجابتهم وانقيادهم، وأجاب ب
داخل [ مرموزة، ال يعرفها غري من كتبها وكتبت إليه، ويف بعضها صورة فيها اسم اهللا على تعويج، ويف 

  ).١(علي عليه السالم : التعويج مكتوب] ذلك 
وحضرت جملس حامد وقد أحضر سفط من دار القنائي، فإذا فيه قدر جافة، وقوارير فيها : إىل أن قال

جب الوزير من تلك القدر، وجعلها فط سفط خمتوم، فسئل السمري، شئ كالزئبق، وكسر جافة، فع
  فدافع، فأحلوا عليه، فذكر أا

  .رجيع احلالج، وأنه يشفي، وأن الذي يف القوارير بوله
  .فكل من هذه الكسر، مث انظر كيف يكون قلبك للحالج: فقال السمري يل

  ).٢(أدري ما : أيش يف هذا السفط ؟ قال: مث أحضر حامد احلالج وقال
  .وجاء غالم حامد الذي كان خيدم احلالج، فأخرب أنه دخل بطبق

  .فوجده ملء البيت من سقفه إىل أرضه، فهاله ما رأى، ورمى بالطبق من يده وحم: قال
ومحلت دفاتر من دور أصحاب احلالج، فأمرين حامد أن أقرأها والقاضي أبو عمر : قال ابن زجني

أن االنسان إذا أراد احلج أفرد يف داره بيتا وطاف :  االشناين، فمن ذلكحاضر، والقاضي أبو احلسني بن
به أيام املوسم، مث مجع ثالثني يتيما، وكساهم قميصا قميصا، وعمل هلم طعاما طيبا، فأطعمهم وخدمهم 

  .وكساهم، وأعطى لكل واحد سبعة دراهم أو ثالثة، فإذا فعل ذلك، قام له ذلك مقام احلج
  من: من أين لك هذا ؟ قال: فصل التفت القاضي أبو عمر إىل احلالج، وقال لهفلما قرأ ذلك ال

__________  
  .١٣٥ ١٣٦ / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٨٢ ٨٣ / ٦" نشوار احملاضرة ) " ١(
  .١٣٦ ١٣٧ / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٨٤ ٨٥ / ٦" نشوار احملاضرة ) " ٢(

(*)  

)١٤/٣٣٩(  

  



  .للحسن البصري" االخالص " كتاب 
  .وما فيه هذا" االخالص " قد مسعنا كتاب ! كذبت يا حالل الدم : قال

  .اكتب ذا: كذبت يا حالل الدم، قال له حامد]: أبو عمر [ فلما قال 
فتشاغل أبو عمر خبطاب احلالج، فأحل عليه حامد، وقدم له الدواة، فكتب بإحالل دمه، وكتب بعده من 

ودمي حرام، وما حيل لكم أن تتأولوا علي، واعتقادي ظهري محى، : حضر الس، فقال احلالج
  .االسالم، ومذهيب السنة، فاهللا اهللا يف دمي

  ومل يزل يردد هذا القول وهم يكتبون خطوطهم، مث ضوا، ورد
احلالج إىل احلبس، وكتب إىل املقتدر خبرب الس، فأبطأ اجلواب يومني، فغلظ ذلك على حامد، وندم 

إن ما جرى يف الس قد شاع، ومىت مل تتبعه قتل هذا : ىل املقتدر يف ذلك ويقولوختوف، فكتب رقعة إ
  .افتنت به الناس، ومل خيتلف عليه اثنان
إذا كان القضاة قد أباحوا دمه فليحضر حممد بن عبد الصمد : فعاد اجلواب من الغد من جهة مفلح

  .ضربت عنقهصاحب الشرطة، ويتقدم بتسليمه وضربه ألف سوط، فإن هلك وإال 
فسر حامد، وأحضر صاحب الشرطة، وأقرأه ذلك، وتقدم إليه بتسليم احلالج، فامتنع، وذكر أنه 
يتخوف أن ينتزع منه، فبعث معه غلمانه حىت يصريوه إىل جملسه، ووقع االتفاق على أن حيضر بعد 

واحد منها، عشاء اآلخرة، ومعه مجاعة من أصحابه، وقوم على بغال موكفة مع سياس، فيحمل على 
  .ويدخل يف غمار القوم

  .أجري لك الفرات ذهبا، فال ترفع عنه الضرب: ] قال لك[ إن : وقال حامد له
فلما كان بعد العشاء، أتى حممد بن عبد الصمد إىل حامد، ومعه الرجال والبغال، فتقدم إىل غلمانه 

:  الباب عنه وأمره باخلروج، قالأنه ملا فتح: بالركوب معه إىل داره، وأخرج له احلالج، فحكى الغالم
  من عند

)١٤/٣٤٠(  

  

  .حممد بن عبد الصمد: الوزير ؟ قال
  .ذهبنا واهللا: قال

وأخرج، فأركب بغال، واختلط جبملة الساسة، وركب غلمان حامد حوله حىت أوصلوه، فبات عند ابن 
  .عبد الصمد، ورجاله حول الس

وأمر اجلالد بضربه، واجتمع خالئق، فضرب متام ألف فلما أصبح، أخرج احلالج إىل رحبة الس، 
ادع يب إليك، فإن عندي نصيحة : سوط وما تأوه، بلى ملا بلغ ست مئة سوط، قال البن عبد الصمد



  .تعدل فتح قسطنطينية
  له[ فقال 
  .إنك ستقول ما هو أكرب من هذا، وليس إىل رفع الضرب سبيل: قد قيل يل]: حممد 

  .، مث حز رأسه، وأحرقت جثتهمث قطعت يده، مث رجله
وحضرت يف هذا الوقت راكبا واجلثة تقلب على اجلمر، ونصب الرأس يومني ببغداد، مث محل إىل 

  .خراسان وطيف به
  .وأقبل أصحابه يعدون أنفسهم برجوعه بعد أربعني يوما

  . خالط املاءواتفق زيادة دجلة تلك السنة زيادة فيها فضل، فادعى أصحابه أن ذلك بسببه، الن رماده
  .أن املقتول عدو للحالج ألقي عليه شبهه: وزعم بعضهم

لعلكم مثل هؤالء : وادعى بعضهم أنه يف ذلك اليوم بعد قتله رآه راكبا محارا يف طريق النهروان، وقال
  .البقر الذين ظنوا أين أنا املضروب املقتول
  .وزعم بعضهم أن دابة حولت يف صورته

  ).١(، فأحلفوا أن ال يبيعوا من كتب احلالج شيئا وال يشتروها وأحضر مجاعة من الوراقني
__________  

 / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٨٧ ٩٢ / ٦" نشوار احملاضرة " انظر خرب استدعاء احلالج وقتله يف ) ١(
١٣٨ ١٤١.  

(*)  

)١٤/٣٤١(  

  

  .قطعت أعضاء احلالج وما تغري لونه: عن فارس البغدادي قال
  .قطعت يدا احلالج ورجاله وما نطق:  قالوعن أيب بكر العطويف

سئل احلالج عن الصرب : مسعت حممد بن علي الكتاين يقول: مسعت حممد بن عبد اهللا بن شاذان: السلمي
  .أن تقطع يدا الرجل ورجاله، ويسمر ويصلب على هذا اجلسر: فقال
  .ففعل به كل ذلك: قال

ت أقرب الناس من احلالج حني ضرب، فكان كن: وعن أيب العباس بن عبد العزيز رجل جمهول قال
  .أحد أحد: يقول مع كل سوط

آخر كلمة تكلم ا احلسني بن منصور : مسعت عبد اهللا بن علي، مسعت عيسى القصار يقول: السلمي
  .حسب الواحد إفراد الواحد له: عند قتله



  .فما مسع ذه الكلمة فقري إال رق له واستحسنها منه
أنزهك عما قرفك : ه أنه روي واقفا يف املوقف، والناس يف الدعاء، وهو يقولوحكي عن: قال السلمي

  .به عبادك، وأبرأ إليك مما وحدك به املوحدون
هذا عني الزندقة، فإنه تربأ مما وحد اهللا به املوحدون الذين هم الصحابة والتابعون، وسائر االمة، : قلت

من قاهلا من قلبه، : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفهل وحدوه تعاىل إال بكلمة االخالص اليت قال رس
  )١" (فقد حرم ماله ودمه 
__________  

حديث متواتر، روي عن عبد اهللا بن عمر، وأيب هريرة، وجابر، وأنس، والنعمان ابن بشري، وأوس ) ١(
  .بن حذيفة، وطارق بن أشيم االشجعي

كالمها يف االميان وأما حديث ) ٢٢(م ، ومسل٧٠ ٧١ / ١: فأما حديث ابن عمر، فأخرجه البخاري
يف االميان، وأبو داود ) ٢١( يف أول الزكاة، ومسلم ٢١١ / ٣: أيب هريرة، فأخرجه البخاري

  ).٣٣٣٨(والترمذي ) ٣٥) (٢١(، وأما حديث جابر، فأخرجه مسلم ١٤ / ٥: والنسائي) ٢٦٤٠(
  = (*)استقبال باب فضل :  يف الصالة٤١٧ / ١: وأما حديث أنس، فأخرجه البخاري

)١٤/٣٤٢(  

  

  .شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا: وهي
فإذا برئ الصويف منها، فهو ملعون زنديق، وهو صويف الزي، والظاهر، متستر بالنسب إىل العارفني، ويف 

لم الباطن فهو من صوفية الفالسفة أعداء الرسل، كما كان مجاعة يف أيام النيب صلى اهللا عليه وس
  منتسبون إىل صحبته وإىل ملته، وهم يف الباطن من

  .مردة املنافقني، قد ال يعرفهم نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال يعلم م
: التوبة) [ ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم سنعذم مرتني: (قال اهللا تعاىل

 ببعض املنافقني وهم معه يف املدينة سنوات، فباالوىل أن فإذا جاز على سيد البشر أن ال يعلم ] ١٠١
خيفى حال مجاعة من املنافقني الفارغني عن دين االسالم بعده عليه السالم على العلماء من أمته، فما 
ينبغي لك يا فقيه أن تبادر إىل تكفري املسلم إال بربهان قطعي، كما ال يسوغ لك أن تعتقد العرفان 

 تربهن زغله، واتك باطنه وزندقته، فال هذا وال هذا، بل العدل أن من رآه املسلمون والوالية فيمن قد
  ، إذ االمة ال جتتمع على)١(صاحلا حمسنا، فهو كذلك، الم شهداء اهللا يف أرضه 

__________  
  ).٢٦٠٩(، والترمذي ١٠٩ / ٨: والنسائي) ٢٦٤١(القبلة، وأبو داود = 



  .٧٩ ٨٠ / ٧: أخرجه النسائيوأما حديث النعمان بن بشري ف
، وأما حديث طارق بن أشيم االشجعي، ٨١ ٨٠ / ٧: وأما حديث أوس بن حذيفة، فأخرجه النسائي

ال إليه إال اهللا، وكفر مبا يعبد من : من قال: " ولفظه بتمامه) ٢٣(، ومسلم ٤٧٢ / ٣: فأخرجه أمحد
  ".دون اهللا، حرم ماله ودمه، وحسابه على اهللا 

: يف اجلنائز) ٩٤٩(باب ثناء الناس على امليت، ومسلم :  يف اجلنائز١٨١ / ٣: بخاريأخرج ال) ١(
مر جبنازة، : باب فيمن يثىن عليه خري أو شر من املوتى، من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

:  فقالمث مروا بأخرى، فأثنوا عليها شرا،" وجبت " فأثنوا عليها خريا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هذا أثنيتم عليه خريا فوجبت له : " ما وجبت ؟ قال: فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه" وجبت " 

  .اجلنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار
  ".أنتم شهداء اهللا يف االرض 

 املؤمنون شهداء اهللا: " باب تعديل كم جيوز، بلفظ:  يف الشهادات١٨٥ / ٥: وأخرجه البخاري أيضا
، والترمذي ٢٨١ و ٢٤٥ و ٢١١ و ١٩٧ و ١٨٦ و ١٧٩ / ٣" املسند " وانظر " يف االرض 

  = (*)، ومسند الطيالسي ٣٧٧ / ١" املستدرك " ، و ٤٩ ٥٠ / ٤: والنسائي) ١٠٥٨(

)١٤/٣٤٣(  

  

، وأن من رآه املسلمون فاجرا أو منافقا أو مبطال، فهو كذلك، وأن من كان طائفة من االمة )٢(ضاللة 
لله، وطائفة من االمة تثين عليه وتبجله، وطائفة ثالثة تقف فيه وتتورع من احلط عليه، فهو ممن ينبغي تض

أن يعرض عنه، وأن يفوض أمره إىل اهللا، وأن يستغفر له يف اجلملة، الن إسالمه أصلي بيقني، وضالله 
  .مشكوك فيه، فبهذا تستريح ويصفو قلبك من الغل للمؤمنني

لقبلة كلهم، مؤمنهم وفاسقهم، وسنيهم ومبتدعهم سوى الصحابة مل جيمعوا على مسلم مث اعلم أن أهل ا
بأنه سعيد ناج، ومل جيمعوا على مسلم بأنه شقي هالك، فهذا الصديق فرد االمة، قد علمت تفرقهم فيه، 
وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، وكذلك ابن الزبري، وكذلك احلجاج، وكذلك املأمون، 

بشر املريسي، وكذلك أمحد بن حنبل، والشافعي، والبخاري، والنسائي، وهلم جرا من االعيان وكذلك 
يف اخلري والشر إىل يومك هذا، فما من إمام كامل يف اخلري إال ومث أناس من جهة املسلمني ومبتدعيهم 

  يذمونه وحيطون عليه، وما من رأس يف
__________  

  ).١٤٩١(وابن ماجه ) ٢٠٦٢= (
 من طريق أيب ٥١ / ٤: والنسائي) ١٠٥٩(، والترمذي ١٨٥ / ٥ و ١٨٢ / ٣: لبخاريوأخرج ا



أتيت املدينة وقد وقع ا مرض، وهم ميوتون موتا ذريعا، فجلست إىل عمر رضي : االسود الديلي قال
  .وجبت: اهللا عنه، فمرت جنازة، فأثين على صاحبها خريا، فقال رضي اهللا عنه

وجبت، مث مر بالثالثة، فأثين على : احبها خريا، فقال عمر رضي اهللا عنهمث مر بأخرى، فأثين على ص
  .وجبت: صاحبها شرا، فقال

" قلت كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : وما وجبت يا أمري املؤمنني ؟ قال: فقلت: فقال أبو األسود
  ". وثالثة : "وثالثة ؟ قال: ، فقلنا"أميا مسلم شهد له أربعة خبري أدخله اهللا اجلنة 

  ".واثنان : " واثنان ؟ قال: فقلنا
  .مث مل نسأله عن الواحد

 من حديث ١١٥ / ١: واحلاكم) ٢١٦٧(رواه الترمذي " ال جتتمع أميت على ضاللة " حديث ) ٢(
 من حديث أيب بصرة الغفاري، ٣٩٧ / ٦" مسنده " وأمحد يف ) ٤٢٥٣(ابن عمر، ورواه أبو داود 

 من ١٤٥ / ٥:  من حديث أنس، ورواه أمحد١١٦ ١١٧ / ١: احلاكمو) ٣٩٥٠(ورواه ابن ماجه 
 من حديث ابن عباس، ويف كلها مقال، لكن حيدث منها قوة ١١٦ / ١: حديث أيب ذر، ورواه احلاكم

  .للحديث
  .٤٦٠ص " املقاصد احلسنة " انظر 
(*)  

)١٤/٣٤٤(  

  

يدينون بقوله وى وجهل، وإمنا البدعة والتجهم والرفض إال وله أناس ينتصرون له، ويذبون عنه، و
بالورع والعلم، فتدبر يا عبد اهللا ) ٢(من اهلوى واجلهل، املتصفني ) ١(العربة بقول مجهور االمة اخلالني 

حنلة احلالج الذي هو من رؤوس القرامطة، ودعاة الزندقة، وأنصف وتورع واتق ذلك، وحاسب 
و لالسالم، حمب للرسائة، حريص على الظهور نفسك، فإن تربهن لك أن مشائل هذا املرء مشائل عد

، )٣(بباطل وحبق، فتربأ من حنلته، وإن تربهن لك والعياذ باهللا، أنه كان واحلالة هذه حمقا هاديا مهديا 
فجدد إسالمك واستغث بربك أن يوفقك للحق، وأن يثبت قلبك على دينه، فإمنا اهلدى نور يقذفه اهللا 

إال باهللا، وإن شككت ومل تعرف حقيقته، وتربأت مما رمي به، وأرحت يف قلب عبده املسلم، وال قوة 
  .نفسك، ومل يسألك اهللا عنه أصال

ملا : مسعت إبراهيم بن عبد اهللا القالنسي الرازي يقول: مسعت حممد بن أمحد بن احلسن الوراق: السلمي
ار الرغائب أنظر إىل أصبحت يف د! إهلي :  وقفت عليه، فقال-صلب احلالج يعين يف النوبة االوىل 

  .إنك تتودد إىل من يؤذيك، فكيف ال تتودد إىل من يؤذى فيك! العجائب، إهلي 



كان أخي خادما للحالج، فلما كانت الليلة اليت يقتل فيها من : مسعت أبا العباس الرازي يقول: السلمي
  .أوصين يا سيدي: الغد قلت

  .عليك نفسك، وإن مل تشغلها شغلتك: فقال
  : كان يتبختر يف قيده ويقولفما أخرج

__________  
  ".اخلالون : " يف االصل) ١(
  ".املتصفون : " يف االصل) ٢(
  ".حمق هاد مهدي : " يف االصل) ٣(

(*)  

)١٤/٣٤٥(  

  

ب فعل الضيف بالضيف فلما دارت * إىل شئ من احليف سقاين مثل ما يشر * ندميي غري منسوب 
يستعجل ا : (مث قال) ١(مع التنني يف الصيف * شرب الكأس دعا بالنطع والسيف كذا من ي* الكأس 

مث ما نطق  ] ١٨: الشورى) [ الذين ال يؤمنون ا، والذين آمنوا مشفقون منها، ويعلمون أا احلق
  .بعد

  ).٢(وله أيضا 
إن يشا شئت * مل يزدين الورد إال عطشا روحه روحي وروحي فله * للرشا ) ٣(يا نسيم الريح قويل 

ملا أخرج احلالج ليقتل، مضيت وزامحت حىت رأيته، فقال :  شئت يشا وقال أبو عمر بن حيويةوإن
  .ال يهولنكم، فإين عائد إليكم بعد ثالثني يوما: الصحابه

  .فهذه حكاية صحيحة توضح لك أن احلالج ممخرق كذاب، حىت عند قتله
  أر يل بأرض مستقرافلم * طلبت املستقر بكل أرض : إنه ملا أخرج للقتل أنشد: وقيل

مجعت كتابا : قال أبو الفرج بن اجلوزي) ٤(ولو أين قنعت لكنت حرا * أطعت مطامعي فاستعبدتين 
  القاطع مبحال: " مسيته

__________  
، و ١٣٢ ١٣١ / ٨" تاريخ بغداد " ، وانظر اخلرب أيضا يف ٧٣ص " ديوان احلالج " االبيات يف ) ١(
  .٣٤ ٣٥ص " أخبار احلالج " ، و ١٦٣ ١٦٤ / ٦" املنتظم " 
  .٦٨ ٦٩ص " ديوانه " والبيتان يف ) ٢(
  .وما أثبتناه من الديوان" قوال " يف االصل ) ٣(



 / ٢" وفيات االعيان " ، و ١٦٤ / ٦" املنتظم " ، و ١٣٠ / ٨" تاريخ بغداد " اخلرب والبيتان يف ) ٤(
١٤٤.  

(*)  

)١٤/٣٤٦(  

  

  ".احملاج حبال احلالج 
  .إنه إله، وإنه حييي املوتى: م قالواوبلغ من أمره أ

أول من أوقع باحلالج االمري أبو احلسني علي بن أمحد الراسيب، وأدخله بغداد وغالما له : قال الصويل
إن البينة قامت عندي أن احلالج : على مجلني قد شهرمها يف سنة إحدى وثالث مئة، وكتب معهما كتابا

  .يدعي الربوبية، ويقول باحللول
  .س مدةفحب

إنه كان يف أول أمره يدعو إىل الرضى من آل حممد، وكان يري اجلاهل أشياء من : قيل: قال الصويل
  .شعبذته، فإذا وثق منه دعاه إىل أنه إله

إذا صام االنسان وواصل ثالثة أيام وأفطر يف رابع يوم على : إن الوزير حامدا وجد يف كتبه: وقيل
 وإذا صلى يف ليلة ركعتني من أول الليل إىل الغداة أغنته عن ورقات هندبا أغناه عن صوم رمضان،

  .الصالة بعد ذلك، وإذا تصدق بكذا وكذا أغناه عن الزكاة
  ظهر من فارس احلالج ينتحل النسك والتصوف،: ذكر ابن حوقل قال

أنه من هذب يف الطاعة جسمه، وشغل : فما زال يترقى طبقا عن طبق حىت آل به احلال إىل أن زعم
االعمال قلبه، وصرب عن اللذات، وامتنع من الشهوات يترق يف درج املصافاة، حىت يصفو عن البشرية ب

كن، فيكون، : طبعه، فإذا صفا حل فيه روح اهللا الذي كان منه إىل عيسى، فيصري مطاعا، يقول للشئ
ملوك اجلزيرة فكان احلالج يتعاطى ذلك ويدعو إىل نفسه حىت استمال مجاعة من االمراء والوزراء، و

  .اهللا اهللا: إن يده ملا قطعت كتب الدم على االرض: واجلبال والعامة، ويقال
  .ما صح هذا، وميكن أن يكون هذا من فعله حبركة زنده: قلت

  مسعت إبراهيم بن حممد بن: قال حممد بن علي الصوري احلافظ

)١٤/٣٤٧(  

  



احلالج عند اجلسر على بقرة ووجهه إىل ذنبها، رأيت : مسعت أبا حممد الياقويت يقول: جعفر البزاز يقول
  .ما أنا احلالج، ألقى احلالج شبهه علي وغاب: فسمعته يقول

يا معني الضنا علي أعين على الضنا قال أبو : فلما أدين من اخلشبة اليت يصلب عليها، مسعته يقول
أحببت أن أكتب :  لسهلجاء رجل إىل سهل بن عبد اهللا، وبيده حمربة وكتاب، فقال: احلسني بن سامل

  .شيئا ينفعين اهللا به
  .إن استطعت أن تلقى اهللا وبيدك احملربة فافعل: اكتب: فقال
  .فائدة! يا أبا حممد : فقال
الدنيا كلها جهل إال ما كان علما، والعلم كله حجة إال ما كان عمال، والعمل موقوف إال ما : فقال

  .كان على السنة، وتقوم السنة على التقوى
  من رأيته يدعي حاال مع اهللا باطنة، ال: عن أيب حممد املرتعش قالو

  .يدل عليها أو يشهد هلا حفظ ظاهر، فامه على دينه
كتبت إىل روحي بغري * كتبت ومل أكتب إليك وإمنا : إن احلالج كتب مرة إىل أيب العباس بن عطاء: قيل

إليك * خطاب فكل كتاب صادر منك وارد وبني حمبيها بفصل * كتاب وذاك الن الروح ال فرق بينها 
منهم : له، فقال" طبقات الصوفية " وقد ذكر احلالج أبو سعيد النقاش يف ) ١(بال رد اجلواب جوايب 

  .من نسبه إىل الزندقة، ومنهم من نسبه إىل السحر والشعوذة
__________  

 - ١١٩ص " احلالج أخبار " ، و ١١٥ / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٤٢ص " ديوان احلالج ) " ١(
١٢٠.  

(*)  

)١٤/٣٤٨(  

  

أن : حدثين محد بن احلالج: وقفت على تأليف أيب عبد اهللا بن باكويه الشريازي يف حال احلالج فقال
نصرا القشوري ملا اعتقل أيب استأذن املقتدر أن يبين له بيتا يف احلبس، فبىن له دارا صغرية جبنب احلبس، 

ه سورا، وفتحوا بابه إىل احلبس، وكان الناس يدخلون عليه سنة، مث وسدوا باب الدار، وعملوا حوالي
منعوا، فبقي مخسة أشهر ال يدخل عليه أحد إال مرة رأيت أبا العباس بن عطاء دخل عليه باحليلة، 

ورأيت مرة أبا عبد اهللا بن خفيف وأنا برا عند والدي، مث حبسوين معه شهرين ويل يومئذ مثانية عشر 
مكر مكر، إىل أن : ت الليلة اليت أخرج من صبيحتها، قام فصلى ركعات، مث مل يزل يقولعاما، فما كان

حق حق، مث قام قائما وتغطى بإزار، واتزر مبئزر، ومد يديه : مضى أكثر الليل، مث سكت طويال، مث قال



 أنت حنن شواهدك نلوذ بسنا عزتك لتبدي ما شئت من مشيئتك،: حنو القبلة، وأخذ يف املناجاة يقول
  الذي يف السماء إله ويف االرض إله، يا مدهر الدهور،

ومصور الصور، يا من ذلت له اجلواهر، وسجدت له االعراض، وانعقدت بأمره االجسام، وتصورت 
  .عنده االحكام، يا من جتلى ملا شاء كما شاء كيف شاء، مثل التجلي يف املشيئة الحسن الصورة

  .حسن الصورةمثل جتليك يف مشيئتك كأ: ويف نسخة
  .والصورة هي الروح الناطقة اليت أفردته بالعلم والبيان والقدرة

يف ذاتك اهلوي ملا أردت بداييت، وأبديت حقائق علومي ومعجزايت، ] الين [ مث أوعزت إيل شاهدك 
  .صاعدا يف معارجي إىل عروش أوليائي عند القول من بريايت

سافيات الذاريات، وإن الذرة من ينجوج مظان هيكل إين أحتضر وأقتل وأصلب وأحرق، وأمحل على ال
  .متجليايت العظم من الراسيات

  فيما ورا الغيب أو يف شاهد القدم* أنعى إليك نفوسا طاح شاهدها : مث أنشأ يقول

)١٤/٣٤٩(  

  

أودى * سحائب الوحي فيها أحبر احلكم أنعى إليك لسان احلق مذ زمن * أنعى إليك علوما طاملا هطلت 
أقوال كل فسيح مقول فهم أنعى إليك إشارات * ره كالوهم يف العدم أنعى إليك بيانا تستسر له وتذكا

كانت مطاياهم من مكمد * مل يبق منهن إال دارس العلم أنعى وحقك أحالما لطائفة * العقول معا 
* تهم مضي عاد وفقدان االوىل إرم وخلفوا معشرا جيدون لبس* الكظم مضى اجلميع فال عني وال أثر 
  .أوصين: مث سكت، فقال له خادمه أمحد بن فاتك) ١(أعمى من البهم بل أعمى من النعم 

  .هي نفسك، إن مل تشغلها شغلتك: قال
مث أخرج وقطعت يداه ورجاله بعد أن ضرب مخس مئة سوط، مث صلب، فسمعته وهو على اجلذع 

  .أصبحت يف دالر الرغائب أنظر إىل العجائب: يناجي ويقول
  هذا السياق أنهفهكذا 

  .صلب قبل قطع رأسه
  .فلعل ذلك فعل بعض ار

  .أو مل ننهك عن العاملني: مث رأيت الشبلي وقد تقدم حتت اجلذع وصاح بأعلى صوته يقول: قال
  .أهون مرقاة فيه ما ترى: ما التصوف ؟ قال: مث قال له

إن يف الغيب ما شهدته وغاب ليس لك إليه سبيل، ولكن سترى غدا ما جيري، ف: فما أعاله ؟ قال: قال
  .عنك



  .قد أمسينا ويؤخر إىل الغداة: فلما كان العشي جاء االذن من اخلليفة أن تضرب رقبته، فقالوا
  .حسب الواحد إفراد الواحد له: فلما أصبحنا أنزل وقدم لتضرب عنقه، فسمعته يصيح بأعلى صوته

  )ا مشفقون منهايستعجل ا الذين ال يؤمنون ا، والذين آمنو: (مث تال
__________  

" أخبار احلالج " ، و ١٣٠ / ٨" تاريخ بغداد " ، وانظر أيضا ٢٤ ٢٥ص " ديوانه " االبيات يف ) ١(
يف " العلم " بدل " الرمم " ، وقد وردت يف الديوان كلمة ١٤٢ / ١١" البداية والنهاية " ، و ١٢ص 

  .البيت اخلامس
(*)  

)١٤/٣٥٠(  

  

آخر كالمه، مث ضربت رقبته، ولف يف بارية، وصب عليه النفط، وأحرق، فهذا  ] ١٨: الشورى[ 
  .ومحل رماده إىل رأس املنارة لتسفيه الرياح

رأيت كأين واقف بني يدي رب العزة، : قال: فسمعت أمحد بن فاتك تلميذ والدي يقول بعد ثالث
 إىل نفسه، فأنزلت به ما كاشفته مبعىن، فدعا اخللق: يا رب ما فعل احلسني بن منصور ؟ فقال: فقلت
  .رأيت

  .أعتقد أنه رجل من املسلمني فقط: ما تعتقد يف احلالج ؟ قال: مست ابن خفيف يسأل: قال ابن باكويه
  .قد كفره املشايخ وأكثر املسلمني: فقيل له

  .إن كان الذي رأيته منه يف احلبس مل يكن توحيدا، فليس يف الدنيا توحيد: فقال
   خفيف، فإن احلالج عند قتله ما زال يوحدهذا غلط من ابن: قلت

  .اهللا اهللا يف دمي، فأنا على االسالم: اهللا ويصيح
  .وتربأ مما سوى االسالم

  .والزنديق فيوحد اهللا عالنية، ولكن الزندقة يف سره
واملنافقون فقد كانوا يوحدون ويصومون ويصلون عالنية، والنفاق يف قلوم، واحلالج فما كان محارا 

ظهر الزندقة بإزاء ابن خفيف وأمثاله، بل كان يبوح بذلك ملن استوثق من رباطه، وميكن أن يكون حىت ي
تزندق يف وقت، ومرق وادعى االهلية، وعمل السحر واملخاريق الباطلة مدة، مث ملا نزل به البالء ورأى 

 منها، فإا حمض الكفر، املوت االمحر أسلم ورجع إىل احلق، واهللا أعلم بسره، ولكن مقالته نربأ إىل اهللا
  .نسأل اهللا العفو والعافية، فإنه يعتقد حلول البارئ عزوجل يف بعض االشراف، تعاىل اهللا عن ذلك

  .كان مقتل احلالج يف ستة تسع وثالث مئة لست بقني من ذي القعدة



صة احلالج، رأيت يف سنة سبع وستني وست مئة كتابا فيه ق: قرأت خبط العالمة تاج الدين الفزاري قال
  دخلت: عن إبراهيم احللواين قال: منه

)١٤/٣٥١(  

  

على احلسني بن منصور بني املغرب والعتمة، فوجدته يصلي، فجلست كأنه مل حيس يب، فسمعته يقرأ 
سورة البقرة، فلما ختمها، ركع وقام يف الركوع طويال، مث قام إىل الثانية، قرأ الفاحتة وآل عمران، فلما 

! يا إله اآلهلة : اء مل أمسعها، مث أخذ يف الدعاء، ورفع صوته كأنه مأخوذ من نفسه وقالسلم تكلم بأشي
وال ! رد إيل نفسي لئال يفتنت يف عبادك، يا من هو أنا وأنا هو ! ويا من ال تأخذه سنة ! ورب االرباب 

  .فرق بني إنييت وهويتك إال احلدث والقدم
أما ترى إىل ريب ضرب ! يا أبا إسحاق : ت، مث قال يلمث رفع رأسه ونظر إيل وضحك يف وجهي ضحكا

  قدمه يف حدثي حىت استهلك حدثي يف قدمه، فلم تبق يل صفة إال صفة القدم، ونطقي من تلك الصفة،
فاخللق كلهم أحداث ينطقون عن حدث، مث إذا نطقت عن القدم ينكرون علي ويشهدون بكفي، 

  .كل ما يفعلون مأجورونوسيسعون إىل قتلي، وهم يف ذلك معذورون، وب
بات احلسني بن منصور يف هذا اجلامع ومعه مجاعة، فسأله : وعن عثمان بن معاوية قيم جامع الدينور قال

  .كلمة حق: ما تقول فيما قال فرعون ؟ قال! يا شيخ : واحد منهم فقال
 االبد كما أجريتا كلمة حق، الما كلمتان جرتا يف: فما تقول فيما قال موسى عليه السالم ؟ قال: قال

  .يف االزل
  .الكفر واالميان يفترقان من حيث االسم، فأما من حيث احلقيقة، فال فرق بينهما: وعن احلسني قال

بسم اهللا املتجلي عن كل شئ ملن يشاء، : كتب احلسني إيل: عن جندب بن زاذان تلميذ احلسني قال
كشف لك حقيقة الكفر، فإن ظاهر الشريعة والسالم عليك يا ولدي، ستر اهللا عنك ظاهر الشريعة، و

  كفر، وحقيقة

)١٤/٣٥٢(  

  

الكفر معرفة جلية، وإين أوصيك أن ال تغتر باهللا، وال تأيس منه، وال ترغب يف حمبته، وال ترضى أن 
  .تكون غري حمب، وال تقل بإثباته، وال متل إىل نفيه، وإياك والتوحيد، والسالم

  .الكفر، فقد كفر، ومن مل يفرق بني املؤمن والكافر، فقد كفرمن فرق بني االميان و: وعنه قال
  .ما وحد اهللا غري اهللا: وعنه قال



  .آخر ما نقلته من خط الشيخ تاج الدين
  احلسني احلالج وحط عليه، مث سرد) ١(ذكر حممد بن إسحاق الندمي 

، كتاب "ظل ممدود " ب ، كتا"االحرف احملدثة واالزلية " ، كتاب "طاسني االول " كتاب : أمساء كتبه
االبد " ، كتاب "قل هو اهللا أحد : تفسري" ، كتاب "الصهور " ، كتاب "محل النور واحلياة واالرواح " 

، "سر العامل واملبعوث " ، كتاب "كيد الشيطان " ، كتاب "خلق االنسان والبيان " ، كتاب "واملأبود 
شخص " ، كتاب "علم الفناء والبقاء " ، كتاب "السياسة " ، كتاب "العدل والتوحيد " كتاب 

النقطة " كتاب " املثل االعلى " ، كتاب "اهلياكل والعامل " ، كتاب "نور النور " ، كتاب "الظلمات 
  ".القيامات " كتاب " وبدو اخللق 

خلق خالئق " ، كتاب "موائد العارفني " ، كتاب "خزائن اخلريات " ، كتاب "الكرب والعظمة " كتاب 
" ، كتاب "النجم إذا هوى " ، كتاب "التوحيد " ، كتاب "الصدق واالخالص " ، كتاب  "القرآن

، "الوجود االول " ، كتاب "كيف كان وكيف يكون " كتاب " هو هو " ، كتاب "الذاريات ذروا 
  ، كتاب"الكربيت االمحر " ، كتاب "ال كيف " كتاب 

__________  
  .٢٦٩ ٢٧٢يف الفهرست ص ) ١(

(*)  

)١٤/٣٥٣(  

  

  .، وأشياء غري ذلك"الكيفية واحلقيقة " ، كتاب "الوجود الثاين " 
  

 الرازي الطبيب، صاحب االستاذ الفيلسوف، أبو بكر، حممد بن زكريا*  حممد بن زكريا - ٢٠٦
التصانيف، من أذكياء أهل زمانه، وكان كثري االسفار، وافر احلرمة، صاحب مروءة وإيثار ورأفة 

املعرفة، مكبا على االشتغال، مليح التأليف، وكان يف بصره رطولة لكثرة أكله باملرضى، وكان واسع 
  .الباقلى، مث عمي

أخذ عن البلخي الفيلسوف، وكان إليه تدبري بيمارستان الري، مث كان على بيمارستان بغداد يف دولة 
  .املكتفي، بلغ الغاية يف علوم االول

  نسأل اهللا
  .العافية

  ".االعصاب " ، وكتاب "اجلامع " الثون جملدا يف الطب، وكتاب ث" احلاوي : " وله كتاب



  ).١(صنفه للملك منصور بن نوح الساماين " املنصوري " وكتاب 
إن أول اشتغاله كان بعد مضي أربعني سنة من عمره، مث اشتغل على الطبيب أيب احلسن علي بن : وقيل

  .، الذي كان مسيحيا، فأسلم، وصنف)٢(ربن الطربي 
__________  

، وفيات ٤٢٧ - ٤١٤: ، عيون االنباء٢٧٧ - ٢٧١: ، تاريخ احلكماء٥٠٤: فهرست ابن الندمي* 
 ٧٥ / ٣: ، الوايف بالوفيات١٨٨ / ١: ، دول االسالم١٥٠ / ٢: ، العرب١٦١ - ١٥٧ / ٥: االعيان

 / ١١: ، البداية والنهاية٢٦٤ - ٢٦٣ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٥٠ - ٢٤٩، نكت اهلميان ٧٧ -
 / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٩ - ٢٦٨ / ١: ، مفتاح السعادة٢٠٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٤٩
  .١٦٦ - ١٦٥: ، روضات اجلنات٢٦٣

  ".الكامل يف التاريخ " أخبار امللك منصور مبثوثة يف اجلزء الثامن من ) ١(
  .٤١٤ص " عيون االنباء " انظر ترمجته يف ) ٢..(٦٧٣، ٦٢٦، ٥٧٧ص : انظر

  .م يف شريعة اليهوداملتقد: والربن
(*)  

)١٤/٣٥٤(  

  

، "إن للعبد خالقا : " ، وكتاب"الطب الروحاين : " وكان البن زكريا عدة تالمذة، ومن تآليفه كتاب
، "طبقات االبصار : " ، ومقالة يف اللذة، وكتاب"هيئة العامل : " ، وكتاب"املدخل إىل املنطق : " وكتاب
  .وأشياء كثرية" أقرب الكيمياء وأا إىل الصحة : " وكتاب

  .وقد كان يف صباه مغنيا جييد ضرب العود
  .تويف ببغداد سنة إحدى عشرة وثالث مئة

  
 بن املغلوب املغريب االفريقي، خامتة القاضي املعمر، أبو عمر، ميمون بن عمر*  ابن املغلوب - ٢٠٧

  .من أيب مصعب الزهري" املوطأ " تالمذة سحنون، وقد حج ومسع 
  .ي عياض يف املالكيةذكره القاض

  .أدركته شيخا كبريا مقعدا، ويل قضاء القريوان، وقضاء صقلية: قال ابن حارث
  .كان صاحلا، دينا، فاضال، معدودا يف أصحاب سحنون": تارخيه " وقال عبد اهللا بن حممد املالكي يف 

 ختدمه، فكانت تغزل ويل مظامل القريوان مث قضاء صقلية، فأتاها بفروة وجبة وخرج فيه كتبه، وسوداء
  .وتنفق عليه من ذلك، مث خرج من صقلية كما دخل إليها



__________  
 ٢: ، شذرات الذهب٣٢٨ / ٢: ، الديباج املذهب١٨٤ / ٢: ، العرب٣٥٦ ٣٥٧ / ٢: معامل االميان* 
 /٢٨٧.  

(*)  

)١٤/٣٥٥(  

  

  .تويف سنة عشر وثالث مئة، وكان أسند شيخ باملغرب
الوزير الكبري، أبو الفضل اخلراساين مث العراقي، كان من رجال العامل، ذا *   حامد بن العباس- ٢٠٨

  .شجاعة وإقدام، ونقض وإبرام
السواد، مث ضمن خراج البصرة وكور دجلة مع ) ١(تقلد أعماال جليلة من طساسيج : قال الصويل

ع املؤن حىت صار مدة يف دولة ابن الفرات، فكان يعمر وحيسن إىل االكارين، ويرف) ٢(إشراف كسكر 
  هلم كاالب، وكثرت

  .صدقاته، مث وزر وقد شاخ
وكان قبل على نظر فارس، وكان كثري االموال واحلشم، حبيث صار له أربع مئة مملوك يف : قلت

السالح، تأمر منهم مجاعة، فعزل املقتدر ابن الفرات حبامد يف سنة ست وثالث مئة، فقدم يف أة 
نه نقص يف قوانني الوزارة وحدة، فضموا إليه علي بن عيسى الوزير، عظيمة، ودبر االمور، فظهر م

  .فمشى احلال
  .وحلامد أثر صاحل يف إهالك حسني احلالج يدل على إسالم وخري

  .مولده يف سنة ثالث وعشرين، ومسع من عثمان بن أيب شيبة: يقال
  .وما حدث

__________  
 ١٨٤ / ٦:  وغريها، املنتظم٢٢ ٢٤ / ١: ، نشوار احملاضرة٢١٣ ٢١٥: ذيول تاريخ الطربي* 

: ، البداية والنهاية١٥١ ١٥٢ / ٢: ، العرب١٣٩ ١٤١ و ١٠ ١٢ / ٨: ، الكامل يف التاريخ١٨٠
  .٢٦٣ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠٨ ٢٠٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٤٩ / ١١

  .مجع طسوج، وهو الناحية: الطساسيج) ١(
  .سجط: مادة" تاج العروس " واللفظ معرب، انظر 

  .٤٦١ / ٤" معجم البلدان " انظر ) ٢(
(*)  



)١٤/٣٥٦(  

  

ويف سنة مثان ضمن حامد سائر السواد، وعسف، وغلت االسعار، فثارت الغوغاء ومهوا به، فشد عليهم 
مماليكه، فثبتوا هلم، وعظم اخلطب، وقتل مجاعة فاستضرت الغوغاء، وأحرقوا اجلسر، ورمجوا حامدا يف 

  ).١(الطيار 
  .ربوته جوادا معطاءاوكان مع ج
كان من أوسع من رأيناه نفسا، وأحسنهم مروءة، وأكثرهم نعمة، ينصب يف داره عدة ): ٢(قال هامشي 

  .موائد، ويطعم حىت العامة واخلدم، يكون حنو أربعني مائدة
  .فعل البوابني: ما هذا ؟ قال: رأى يف دهليزه قشر باقلى، فقال لوكيله

  .وحلم نؤديه إىل بيوتنا ؟ فرتب هلملنا جراية : فسئلوا، فقالوا
لئن رأيت بعدها قشرا الضربنك : مث رأى بعد قشورا فشاط، وكان يسفه، مث رتب هلم مائدة وقال

  .باملقارع
  .وجد يف مرحاض له أكياس فيها أربع مئة ألف دينار: وقيل

  ).٣(كان يدخل للحاجة يف كمه كيس فيلقيه، فأخذوا يف نكبته 
  . عيسى وأعيد ابن الفرات عذب حامداوملا عزل حامد وابن

علي ! ويلكم : كان يف حامد طيش، كلمه إنسان، فقلب حامد ثيابه على كتفه وصاح: قال املسعودي
  .به

اضرطي : ودخلت عليه أم موسى القهرمانة، وكانت عظيمة احملل، فخاطبته يف طلب املال، فقال: قال
  .والتقطي، واحسيب ال تغلطي

__________  
زورق فخم لركوب العظماء، يدل امسه على أنه : ، والطيار١٩٨ / ٣" النجوم الزاهرة " رب يف اخل) ١(

  .سريع اجلريان
  .٢٢ ٢٣ / ١" نشوار احملاضرة " هو القاضي أبو احلسن، حممد بن عبد الواحد اهلامشي، واخلرب يف ) ٢(
  .٢٤ / ١" نشوار احملاضرة ) " ٣(

(*)  

)١٤/٣٥٧(  

  



  .ر فضحك، وأمر قيانه فغنني بذلكفخجلها، ومسع املقتد
  .ولقد جتلد حامد على العذاب، مث نفذ إىل واسط، فسم يف بيض، فتلف باالسهال

  .تكلم املال مبا فيه من احلدة وقلة اخلربة، فعاتب املقتدر أبا القاسم احلواري، وكان أشار به: وقيل
 ابن عيسى مشاجرات يف االموال أقبل حامد على مصادرة ابن الفرات، ووقع بينه وبني شريكه: وقيل

وذا وزير بال سواد مث عذب * أن وزيرين يف بالد هذا سواد بال وزير * أعجب من ما تراه : حىت قيل
حامد احملسن ولد ابن الفرات، وأخذ منه ألف ألف دينار، مث صار أعباء الوزارة إىل ابن عيسى، وبقي 

للمقتدر ذلك، فأفرد ابن عيسى باالمر، واستأذن حامد كالبطال إال من االسم وركوب املوكب، وبان 
صار الوزير عامال لكاتبه يأمل أن يرفق يف مطالبه : حامد يف ضمان أصبهان وغريها، فأذن له، وقيل

ركب : حدثين أبو عبد اهللا الصرييف، حدثين أبو علي التاجر قال: ليستدر النفع من مكاسبه قال التنوخي
أريد : شيخا يولول وحوله عائلة، قد احترق بيته، فرق له، وقال لوكيلهحامد بواسط إىل بستانه، فرأى 

منك أن ال أرجع العشية إال وداره جديدة بآالا، وقماشها، فبادر وطلب الصناع وصب الدراهم، 
  ففرغت العصر، فرد

)١٤/٣٥٨(  

  

  .العتمة فوجدها مفروغة، وضجوا له بالدعاء، وزاد رأس مال صاحبها مخسة آالف درهم
ال جتد : إن تاجرا أخذ خبزا بدرهم ليتصدق به بواسط، فما رأى فقريا يعطيه، فقال له اخلباز: وقيل

  .أحدا، الن مجيع الضعفاء يف جراية حامد
وكان كثري املزاح، سخيا، وكان ال يرغب يف استماع الشعر، وكان إذا خولف يف أمر : قال الصويل

  .يصيح وحيرد، فمن داراه انتفع به
  .ذاك إىل صبيان احمللة: يف كم يتجنن الرجل ؟ فقال: قيل لبعض اانني: مسعته يقول: يهقال نفطو

وكان ثالث يوم من وزارته قد ناظر ابن الفرات، وجبهه، وأفحش له، وجذب بلحيته، وعذب أصحابه، 
ما إن كان : فلما انعكس الدست، وعزل بابن الفرات، تنمر له ابن الفرات، ووخبه على فعاله، فقال

استعملته فيكم أمثر يل خريا فزيدوا منه، وإن كان قبيحا وصريين إىل التحكم يف، فالسعيد من وعظ 
  .بغريه

فسلم حامد إىل احملسن، فعذبه بألوان العذاب، وكان إذا شرب أخرجه وألبسه جلد قرد، : قال الصويل
لى الناس على قربه ويرقص فيصفع، وفعل به ما يستحىي من ذكره، مث أحدر إىل واسط، فسقي، وص

  .أياما
  .تويف بواسط، مث بعد أيام ابن الفرات نقل فدفن ببغداد: قال أمحد بن كامل



  .ولدت سنة ثالث وعشرين، وأيب من الشهاردة: ومسعته يقول
  .موته كان يف رمضان سنة إحدى عشرة وثالث مئة: قلت

)١٤/٣٥٩(  

  

 بن السري الزجاج البغدادي، اهيم بن حممداالمام، حنوي زمانه، أبو إسحاق، إبر*  الزجاج - ٢٠٩
  .، وله تآليف مجة"معاين القرآن : " مصنف كتاب

  .لزم املربد، فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درمها، فنصحه وعلمه
  .مث أدب القاسم بن عبيد اهللا الوزير، فكان سبب غناه، مث كان من ندماء املعتضد

  . مات يف تاسع عشر مجادى اآلخرة سنة عشرة:مات سنة إحدى عشرة وثالث مئة، وقيل
، "االشتقاق : " ، وكتاب"العروض : " ، وكتاب"الفرس : " ، وكتاب"االنسان وأعضائه : " وله كتاب

  ".فعلت وأفعلت : " ، وكتاب"النوادر : " وكتاب
ث مئة وكان عزيزا على املعتضد، له رزق يف الفقهاء، ورزق يف العلماء، ورزق يف الندماء، حنو ثال

  .دينار
  .تويف سنة ست عشرة: ويقال

  .أخذ عنه العربية أبو علي الفارسي، ومجاعة
__________  

 ٩٣ / ٦: ، تاريخ بغداد٩٠ ٩١: ، فهرست ابن الندمي١١١ ١١٢: طبقات النحويني واللغويني* 
/  ١: ، معجم االدباء١٧٦ ١٨٠ / ٦: ، املنتظم٢٤٤ ٢٤٦: أ، نزهة االلباء / ٢٧٢: ، االنساب٨٠

: ، ذيب االمساء واللغات١٥٩ ١٦٦ / ١: ، إنباه الرواة١٤٥ / ٨: ، الكامل يف التاريخ١٣٠ ١٥١
، الوايف ١٨٨ / ١: ، دول االسالم١٤٨ / ٢: ، العرب٤٩ ٥٠ / ١: ، وفيات االعيان١٧٠ ١٧١ / ٢

م ، النجو٥ ٦: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة٢٦٢ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٤٥ ٣٥٠ / ٥: بالوفيات
، شذرات ١٣٤ ١٣٥ / ١: ، مفتاح السعادة٤١١ ٤١٣ / ١: ، بغية الوعاة٢٠٨ / ٣: الزاهرة
  .٢٥٩ ٢٦٠ / ٢: الذهب

(*)  

)١٤/٣٦٠(  

  



 بن حممد بن أيب حممد حيىي العالمة، شيخ العربية أبو عبد اهللا، حممد بن العباس*  ابن اليزيدي - ٢١٠
  .بن املبارك اليزيدي البغدادي) ١(

  .قل النوادر وكالم العرب، إماما يف النحوكان رأسا يف ن
  .أدب أوالد املقتدر

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة عشر وثالث مئة عن ثنتني ومثانني سنة وثالثة أشهر
  

 بن سلمة بن عاصم الضيب البغدادي العالمة، أبو الطيب، حممد بن املفضل* *  الضيب - ٢١١
  .د، ومات شاباالشافعي، أكرب تالمذة ابن سريج، له ذهن وقا

أن الويل إذا أذن للسفيه يف : أنه كفر تارك الصالة، ومنها: صنف الكتب، وله وجوه يف املذهب، منها
  .أن يتزوج مل جيز كالصيب

__________  
: ، االنساب١١٣ / ٣: ، تاريخ بغداد٥١: ، فهرست ابن الندمي٦٥: طبقات النحويني واللغويني* 

، وفيات ١٩٨ ١٩٩ / ٣: ، إنباه الرواة١٣٨ / ٨: كامل يف التاريخ، ال٢٤٣: أ، نزهة االلباء / ٦٠٠
، طبقات القراء ٢٦٢ / ٢: ، مرآة اجلنان١٩٩ / ٣: ، الوايف بالوفيات٣٣٧ ٣٣٩ / ٤: االعيان

  .١٢٤ / ١: ، بغية الوعاة١٥٨ / ٢: للجزري
  .والصواب ما أثبتناه..حممد بن العباس بن حممد بن حممد بن حيىي: يف االصل) ١(
 / ٤: ، وفيات االعيان١٠٩: ، طبقات الشريازي٣٠٨ / ٣: ، تاريخ بغداد٧٢: طبقات العبادي * *

: ، شذرات الذهب٢٥٠ / ٢: ، مرآة اجلنان٥٠ ٥١ / ٥: ، الوايف بالوفيات١٣٧ / ٢: ، العرب٢٠٥
٢٥٣ / ٢.  

(*)  

)١٤/٣٦١(  

  

  .وكان ابن سريج يعتين بإقرائه، تويف يف احملرم سنة مثان وثالث مئة
  

  :وكان أبوه
  .لغويا، أديبا، عالمة، له تصانيف يف معاين القرآن واآلداب * ]املفضل بن سلمة [  أبو طالب - ٢١٢

  .أخذ عن ابن االعرايب، وغريه من مشاهري العلماء
  .أخذ عنه الصويل وغريه



  .ومات بعد التسعني ومئتني
  .النحوي، هو راوية الفراء) ١(وأبوه سلمة بن عاصم 

  .صاحب عاصم) ٢(املفضل بن حممد الضيب املقرئ : ويف القدماء
  

االمام احلجة احملدث البارع، علم احلفاظ، شيخ االسالم، أبو جعفر، أمحد بن * *  التستري - ٢١٣
  . بن زهري التستري الزاهدحيىي

__________  
، ١٢٤ ١٢٥ / ١٣: ، تاريخ بغداد١٠٩ ١١٠: ، فهرست ابن الندمي٢٩٧ ٢٩٨: معجم الشعراء* 
 / ٤: ، وفيات االعيان٣٠٥ ٣١١ / ٣: ، إنباه الرواة١٦٣ / ١٩: ، معجم االدباء٢٠٢: هة االلباءنز

  .٣٢٨ ٣٢٩ / ٢: ، طبقات املفسرين للداودي٢٩٦ ٢٩٧ / ٢: ، بغية الوعاة٢٠٥ ٢٠٦
 ١" غاية النهاية " ، و ٥٦ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٢٤٢ ٢٤٣ / ١١" معجم االدباء " مترجم يف ) ١(
 /٣١١.  
  .٣٠٧ / ١" غاية النهاية " ترمجته يف ) ٢(

، تذكرة ٢ / ١٣٠ب، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي الورقة  / ١٠٦: االنساب* * 
، ٢٠٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٨٧ / ١: ، دول االسالم١٤٥ / ٢: ، العرب٧٥٧ ٧٥٩ / ٢: احلفاظ

  .٢٥٨ / ٢: ، شذرات الذهب٣١٨ ٣١٩: طبقات احلفاظ
(*)  

)١٤/٣٦٢(  

  

مسع أبا كريب حممد بن العالء، وحممد بن حرب النشائي، واحلسني ابن أيب زيد الدباغ، وحممد بن عمار 
الرازي، وعمرو بن عيسى الضبعي، وحممد ابن بشار، وحممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل، وخلقا 

  كثريا من أصحاب سفيان
  .ابن عيينة، وأيب معاوية الضرير

  .ته قبل اخلمسني ومئتنيوكانت رحل
  .مجع، وصنف، وعلل، وصار يضرب به املثل يف احلفظ

أبو حامت بن حبان، وأبو إسحاق بن محزة، وسليمان بن أمحد الطرباين، وأبو عمرو بن محدان، : حدث عنه
  .وأبو بكر بن املقرئ، وآخرون

ن االهوازي حديثا مما عرض أنكر عبدا: مسعت جعفر بن أمحد املراغي يقول: قال أبو عبد اهللا احلاكم



ابن عون، عن : هذا أصلي، ولكن من أين لك أنت: عليه اليب جعفر بن زهري، فدخل عليه وقال
  .يا أبا جعفر إمنا استغربت احلديث: الزهري، عن سامل ؟ فذكر حديثا، فما زال عبدان يعتذر إليه ويقول

ما : ظ من أيب إسحاق بن محزة، ومسعته يقولما رأيت يف الدنيا أحف: قال احلافظ أبو عبد اهللا بن مندة
  .رأيت يف الدنيا أحفظ من أيب جعفر بن زهري التستري

  .ما رأيت أحفظ من أيب زرعة الرازي: وقال أبو جعفر
  .حدثنا تاج احملدثني أمحد بن حيىي بن زهري، فذكر حديثا: وقال أبو بكر بن املقرئ

  .ن أبناء الثماننيتويف أبو جعفر يف سنة عشر وثالث مئة، وكان م
عن عبد املعز بن حممد البزاز، أخربنا متيم بن أيب سعيد، : قرأت على حممد بن عبد السالم التميمي

أخربنا أبو سعد حممد بن عبدالرمحن الكنجروذي، أخربنا أبو عمرو حممد بن أمحد : ورجل آخر، قاال
  احلريي، أخربين

)١٤/٣٦٣(  

  

ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل، حدثنا أبو عاصم، حدثنا أمحد بن حيىي بن زهري التستري، حد
قال رسول اهللا صلى اهللا : سفيان، عن نعيم بن أيب هند، عن أيب املسهر، عن حذيفة رضي اهللا عنه قال

  من صام يوما قبل موته يريد وجه: " عليه وسلم
  ".اهللا دخل اجلنة 

  ".الكىن " يف ) ١(ره أبو أمحد هذا حديث غريب، وال أعرف هذا التابعي، وال ذك
  .حممد بن جرير: ومات معه يف العام

  .ومقرئ بغداد أبو علي احلسن بن احلسني الصواف صاحب أيب محدون
  .وأبو حممد خالد بن حممد بن خالد الصفار صاحب حيىي بن معني

  .ومسند مصر أبو شيبة داود بن إبراهيم البغدادي
  .لريوالعباس بن الفضل بن شاذان مقرئ ا

  .وعلي بن أمحد بن بسطام الزعفراين
  .وعلي بن العباس البجلي املقانعي

  .واحلافظ أبو بشر الدواليب
  .وحممد بن أمحد بن عبيد بن فياض الدمشقي

  .واحملدث أبو العباس حممد بن احلسن بن قتيبة العسقالين
__________  



: بكتاب مساه" الكىن " ملؤلف كتابه ، وقد اختصر ا"املستدرك " وهو احلاكم الكبري، شيخ صاحب ) ١(
  .ومنه نسخة يف املكتبة االمحدية حبلب، وعندنا مصورة عنها" املنتقى من الكىن " 

 بإسقاط أيب مسهر هذا من طريق حسن وعفان، حدثنا محاد بن ٣٩١ / ٥: واحلديث أخرجه أمحد
  .سلمة، عن عثمان البيت، عن نعيم بن أيب هند، عن حذيفة

(*)  

)١٤/٣٦٤(  

  

  .ومقرئ الرقة أبوعمران موسى بن جرير النحوي
  .واحلافظ أبو العباس الوليد بن أبان االصبهاين

  
  . بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكرحممد بن إسحاق*  ابن خزمية - ٢١٤

احلافظ احلجة الفقيه، شيخ االسالم، إمام االئمة، أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي، صاحب 
  .التصانيف

لد سنة ثالث وعشرين ومئتني، وعين يف حداثته باحلديث والفقه، حىت صار يضرب به املثل يف سعة و
  .العلم واالتقان

مسع من إسحاق بن راهويه، وحممد بن محيد، ومل حيدث عنهما، لكونه كتب عنهما يف صغره وقبل فهمه 
بن حجر، وأمحد بن منيع، وبشر وتبصره، ومسع من حممود بن غيالن، وعتبة بن عبد اهللا املروزي، وعلي 

بن معاذ، وأيب كريب، وعبد اجلبار بن العالء، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وأخيه يعقوب، وإسحاق بن 
شاهني، وعمرو بن علي، وزياد بن أيوب، وحممد بن مهران اجلمال، وأيب سعيد االشج، ويوسف بن 

 بن حريث، وحممد بن عبداالعلى الصنعاين، واضح اهلامشي، وحممد بن بشار، وحممد بن مثىن، واحلسني
  وحممد بن حيىي، وأمحد بن عبدة الضيب، ونصر بن علي،

__________  
 ٦: ، املنتظم١٠٦ - ١٠٥: ، طبقات الشريازي٤١٣: ، تاريخ جرجان١٩٦ / ٧: اجلرح والتعديل* 
عبد اهلادي ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن ٧٨ / ١: ، ذيب االمساء واللغات١٨٦ - ١٨٤/ 

 ١: ، دول االسالم١٥٠ - ١٤٩ / ٢: ، العرب٧٣١ - ٧٢٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٥الورقة 
، البداية ١١٠ - ١٠٩ / ٣: ، طبقات الشافعية للسبكي١٩٦ / ٢: ، الوايف بالوفيات١٨٨/ 

، ٢٠٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة٩٨ - ٩٧ / ٢: ، طبقا ت القراء للجزري١٤٩ / ١١: والنهاية



  .٢٠: ، الرسالة املستطرفة٢٦٣ - ٢٦٢ / ٢: ، شذرات الذهب٣١١ - ٣١٠: ت احلفاظطبقا
(*)  

)١٤/٣٦٥(  

  

  وحممد بن علي، وحممد بن عبد اهللا املخرمي، ويونس بن عبداالعلى،
وأمحد بن عبدالرمحن الوهيب، ويوسف بن موسى، وحممد بن رافع، وحممد ابن حيىي القطعي، وسلم بن 

، واحلسن بن حممد الزعفراين، )١(، وإمساعيل بن بشر بن منصور السليمي جنادة، وحيىي بن حكيم
  .إسحاق بن موسى اخلطمي، وحممد بن أبان البلخي: وهارون بن إسحاق اهلمداين، وأمم سواهم، ومنهم

، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أحد شيوخه، "الصحيحني " البخاري، ومسلم يف غري : حدث عنه
رك املستملي، وإبراهيم بن أيب طالب، وأبو حامد بن الشرقي، وأبو العباس الدغويل، وأبو وأمحد بن املبا

علي احلسني بن حممد النيسابوري، وأبو حامت البسيت، وأبو أمحد بن عدي، وأبو عمرو بن محدان، 
وإسحاق بن سعد النسوي، وأبو حامد أمحد بن حممد بن بالويه، وأبو بكر أمحد بن مهران املقرئ، 

وحفيده حممد بن الفضل بن حممد بن خزمية، وحممد بن أمحد بن علي بن نصري املعدل، وأبو بكر بن 
إسحاق الصبغي، وأبو سهل الصعلوكي، واحلسني بن علي التميمي حسينك، وبشر بن حممد بن حممد 

ريي، واخلليل بن ياسني، وأبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن جعفر الشيباين، وأبو احلسني أمحد بن حممد البح
بن أمحد السجزي القاضي، وأبو سعيد حممد بن بشر الكرابيسي، وأبو أمحد حممد بن حممد الكرابيسي 

احلاكم، وأبو نصر أمحد بن احلسني املرواين، وأبو العباس أمحد بن حممد الصندوقي، وأبو احلسن حممد بن 
  احلسني اآلبري، وأبو الوفاء أمحد بن حممد

__________  
  . ضبطت يف االصل بفتح السنيكذا) ١(

وأما قوله عن أيب : " بل تعقبه بقوله" اللباب " وضبطها السمعاين بضمها، ومل يتابعه على ذلك صاحب 
  ..".إنه سليمي بالضم فليس كذلك، وإمنا هو سليمي بالفتح من سليمة بن مالك: حممد بشر ابن منصور

  .٧٤٦ / ٢" تبصري املنتبه " وانظر 
(*)  

)١٤/٣٦٦(  

  



  .ابن محويه املزكي، وخلق كثري
أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا فيما قرأت عليه سنة ست وتسعني وست مئة عن عبد املعز بن حممد 

أخربنا متيم بن أيب سعيد القصار، أخربنا حممد بن عبدالرمحن سنة تسع وأربعني وأربع مئة، : اهلروي
ربنا أبو بكر حممد بن إسحاق، حدثنا علي بن حجر، حدثنا أخربنا حممد بن حممد النيسابوري احلافظ، أخ

أنه أتى صفوان بن عسال، : أن حبيبا أخربه، عن زر بن حبيش: عبد العزيز بن حصني، عن أيب أمية
  .خرجنا من بيوتنا البتغاء العلم: ما جاء بكم ؟ قالوا: وكان من الصحابة، فقال له

  .إن املالئكة تضع أجنحتها ملبتغي العلمإنه من خرج من بيته البتغاء العلم، ف: قال
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعل للمسافر ثالثة أيام : فسأله عن املسح على اخلفني، قال

  .ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، ال أقول من جنابة، ولكن من غائط، أو بول، أو نوم
ثابت، ال أعلم حدث به غري أيب أمية عبد غريب من حديث حبيب بن أيب : قال حممد بن حممد احلافظ

  .، واسم أبيه قيس)١(الكرمي بن أيب املخارق 
أخربنا أمحد بن هبة اهللا بن أمحد، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر ابن طاهر، أخربنا أبو سعد 

ربنا حممد الكنجروذي، حدثنا بشر بن حممد احلاكم، أخربنا ابن خزمية، أخربنا أمحد بن نصر املقرئ، أخ
كانت الركبان : بن احلسن البصري حمبوب، حدثنا خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن عمرو بن سلمة قال

  تأتينا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتلقى منهم اآلية واآليتني، فكانوا خيربونا أن
__________  

  ".التقريب " وهو ضعيف كما يف ) ١(
باب يف فضل التوبة : يف الدعوات) ٣٥٢٩(، والترمذي ٢٤٠ / ٤: وأخرج احلديث مطوال أمحد

أتيت صفوان بن : واالستغفار، من طريق سفيان بن عيينة، عن عاصم بن أيب النجود، عن زر، قال
  وهذا سند..عسال املرادي

  ).١٩٦(وابن خزمية ) ١٨٦(حسن، وصححه ابن حبان 
(*)  

)١٤/٣٦٧(  

  

  ".ليؤمكم أكثركم قرآنا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١(وكنت أؤم قومي وأنا صغري السن 

حدثنا أبو حصني بن أمحد بن يونس، حدثنا عبثر بن القاسم، حدثنا حصني، عن : وبه إىل ابن خزمية
أمنكم أحد أكل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عاشوراء: الشعيب، عن حممد بن صيفي قال



  .نا من صام، ومنا من مل يصمم: اليوم ؟ قالوا
  ".فأمتوا بقية يومكم، وابعثوا إىل أهل العروض فليتموا بقية يومهم : قال

  .، عن أيب حصني، فوافقناه)٢(هذا حديث صحيح غريب، أخرجه النسائي 
، حدثين أيب، حدثنا حممد )٣(أخربين حممد بن أمحد بن واصل اجلعفي ببيكند ": تارخيه " قال احلاكم يف 

كان عبد : إمساعيل، حدثين حممد، حدثنا أمحد بن سنان، حدثين مهدي والد عبدالرمحن بن مهدي قالبن 
الرمحن يكون عند سفيان عشرة أيام أو أكثر، ال جيئ إىل البيت، فإذا جاءنا ساعة جاء رسول سفيان، 

  .فيذهب ويتركنا
  هو ابن إسحاق بن خزمية بال شك، فقد حدثنا أبو: حممد: وقال احلاكم

__________  
، وأبو داود ٣٠ / ٥" مسنده " وأمحد يف ) ١٥١٢(صحيح، وأخرجه ابن خزمية يف صحيحه ) ١(
  .من طريق أيوب، عن عمرو بن سلمة) ٥٨٥(

 / ٢: باب مقام النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح، والنسائي:  يف املغازي١٨ / ٨: وأخرجه البخاري
أال تلقاه فتسأله ؟ : قال يل أبو قالبة: عن عمرو بن سلمة قالعن أيب قالبة، :  من طريق أيوب٩ ١٠
  .احلديث..ملا كان عام الفتح: فلقيته، فسألته، فقال: قال

  باب إذا طهرت احلائض أو قدم املسافر يف رمضان هل يصوم:  يف الصيام١٩٣ / ٤) ٢(
  ).٢٠٩١(بقية يومه ؟ وهو يف صحيح ابن خزمية 

  ".العروض : أراد من بأكناف مكة واملدينة، يقال ملكة واملدينة واليمن: " قال ابن االثري: وأهل العروض
  .بلدة بني خبارى وجيحون، على مرحلة من خبارى، هلا ذكر يف الفتوح: " كذا ضبطها ياقوت وقال) ٣(

  ".وكانت بلدة كبرية حسنة، كثرية العلماء، خربت منذ زمان 
  .٥٣٣ / ١" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٤/٣٦٨(  

  

  .أمحد الدارمي، حدثنا ابن خزمية باحلكاية
حدثين حممد بن إسحاق صاحبنا، حدثنا زكريا بن حيىي بن أبان، حدثنا : قرأت خبط مسلم: قال احلاكم

  .حبديث يف االستسقاء) ١(عبد اهللا بن يوسف، حدثنا إمساعيل بن ربيعة 
: أن حممد بن الربيع اجليزي حدثهم: كتب إيل أمحد بن عبدالرمحن بن القاسم من مصر: قال احلاكم

حدثين حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، حدثين حممد بن إسحاق بن خزمية، حدثنا موسى بن خاقان، 



ملا : حدثنا إسحاق االزرق، عن سفيان، عن االعمش، عن مسلم البطني، عن سعيد، عن ابن عباس قال
  .سيكون قتالعلمت أنه : أخرجوا نبيهم، قال أبو بكر رضي اهللا عنه
كنت إذا أردت أن أصنف الشئ أدخل : حدثنا ابن خزمية قال: قال أبو عثمان سعيد بن إمساعيل احلريي

  .يف الصالة مستخريا حىت يفتح يل، مث أبتدئ التصنيف
  .إن اهللا ليدفع البالء عن أهل هذه املدينة ملكان أيب بكر حممد بن إسحاق: مث قال أبو عثمان

__________  
عن عامر بن لؤي املديين أنه مسع جده هشام ابن إسحاق حيدث ): ١٤١٩(امه عند ابن خزمية ومت) ١(

  أن الوليد بن عتبة أمري املدينة أرسله إىل: عن أبيه إسحاق بن عبد اهللا
با ابن أخي سله كيف صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف االستسقاء يوم : ابن عباس، فقال

با أبا العباس كيف صنع رسول اهللا : فدخلت على ابن عباس، فقلت: حاقاستسقى بالناس ؟ قال إس
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متخشعا : صلى اهللا عليه وسلم يف االستسقاء يوم استسقى ؟ قال

  ".متبذال، فصنع فيه كما صنع يف الفطر واالضحى 
) ١٢٦٦(، وابن ماجه ١٥٦ ١٥٧ / ٣: والنسائي) ٥٥٨(والترمذي ) ١١٦٥(وأخرجه أبو داود 

، كلهم من طريق هشام بن إسحاق، عن أبيه، ٣٢٦ ٣٢٧ / ١: ، واحلاكم١٩١ ١٩٢: والطحاوي
  ).١٤٠٥(وابن خزمية ) ٦٠٣(عن ابن عباس وإسناده حسن، وصححه ابن حبان 

(*)  

)١٤/٣٦٩(  

  

قال :  فقالمن أين أوتيت العلم ؟: أخربنا أبو بكر حممد بن جعفر، مسعت ابن خزمية وسئل: احلاكم
  ).١" (ماء زمزم ملا شرب له : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وإين ملا شربت سألت اهللا علما نافعا
لو حلقت شعرك يف احلمام ؟ : مسعت أبا بكر بن بالويه، مسعت أبا بكر بن إسحاق وقيل له: احلاكم
ط، وال حلق شعره، إمنا تأخذ مل يثبت عندي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل محاما ق: فقال

  .شعري جارية يل باملقراض
وسألت حممد بن الفضل بن حممد عن جده ؟ فذكر أنه ال يدخر شيئا جهده، بل ينفقه على : قال احلاكم

الوزن، وال مييز بني العشرة والعشرين، رمبا أخذنا منه العشرة، ) ٢(أهل العلم، وكان ال يعرف سنجة 
  .فيتوهم أا مخسة

  كتب ابن صاعد إىل ابن خزمية: مسعت أبا بكر القفال يقول: كماحلا



__________  
: ، والبيهقي٣٥٧ / ٣: وأمحد) ٣٠٦٢(، وأخرجه ابن ماجه ١٦٦ / ١٠" تاريخ بغداد " هو يف ) ١(
 من طريق عبد اهللا بن املؤمل، عن حممد بن املنكدر، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ١٤٨ / ٥

  ". ماء زمزم ملا شرب له : "أنه قال
  وعبد اهللا ضعيف، لكنه مل ينفرد به،

 ٢٠٢ / ٥: بل تابعه عبدالرمحن بن أيب املوايل، وإبراهيم بن طهمان، عن أيب الزبري عن جابر عند البيهقي
  .بسند جيد، فاحلديث صحيح

  .وقد صححه احلاكم، واملنذري، والدمياطي، وحسنه احلافظ ابن حجر
  ".إا طعام طعم : " من حديث أيب ذر) ٤٤٧٣(ويف صحيح مسلم 

  .وإسناده صحيح" وشفاء سقم : "  وزاد فيه١٤٨ / ٥: ، والبيهقي١٥٨ / ٢: ورواه الطيالسي
"  عن عائشة رضي اهللا عنها ٢٠٢ / ٥: ، والبيهقي٤٨٥ / ١: واحلاكم) ٩٦٣(وقد أخرج الترمذي 

  ".سلم كان حيمله أا كانت حتمل من ماء زمزم وخترب أنه صلى اهللا عليه و
  .وحسنة الترمذي، وهو كما قال

: إا محلت ماء زمزم يف القوارير، وقالت: "  بلفظ١٨٩ / ٣" التاريخ الكبري " وأخرجه البخاري يف 
  .محله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف االداوى والقرب، فكان يصب على املرضى ويسقيهم

، وهذا خالف ملا "لغة يف صنجته، والسني أفصح : جة امليزانسن": " اللسان " و " القاموس " يف ) ٢(
  ".وال تقل سنجة يعين بالسني : " نقله اجلوهري عن ابن السكيت على أا بالصاد حيث قال

  .وهذه اللفظة فارسية معربة
  .٢١٥ص : للجواليقي" املعرب " انظر 
(*)  

)١٤/٣٧٠(  

  

  .يستجيزه كتاب اجلهاد، فأجازه له
  .نعم: هل تعرفون ابن خزمية ؟ قلنا: مسعت الربيع بن سليمان وقال لنا: سهل الطوسيقال حممد بن 

  .استفدنا منه أكثر ما استفاد منا: قال
" شبه العمد " حضرت جملس املزين، فسئل عن : مسعت ابن خزمية يقول: حممد بن إمساعيل السكري

إنه على ثالثة أقسام، : طأ، فلم قلتمعمدا وخ: إن اهللا وصف يف كتابه القتل صنفني: فقال له السائل
  قد روى احلديث أيضا: ؟ فسكت املزين، فقلت ملناظره) ١(وحتتج بعلي بن زيد بن جدعان 



شيخ بصري قد روى عنه ابن سريين مع : فمن عقبة بن أوس ؟ قلت: أيوب وخالد احلذاء، فقال يل
ث، فهو يناظر، النه أعلم به مين، مث إذا جاء احلدي: أنت تناظر أو هذا ؟ قال: جاللته، فقال للمزين

  .أتكلم أنا
اقرإ القرآن : استأذنت أيب يف اخلروج إىل قتيبة، فقال: مسعت جدي يقول: قال حممد بن الفضل بن حممد

  .أوال حىت آذن لك
  .امكث حىت تصلي باخلتمة: فاستظهرت القرآن، فقال يل
  ففعلت، فلما عيدنا، أذن يل،

__________  
: ، وأمحد٤٢ / ٨: والنسائي) ٤٥٤٩(، وأبو داود ٢٦٣ / ٢: طريقه الشافعيأخرجه من ) ١(
 من حديث عبد اهللا بن عمر أن ٣٣٣: والدارقطين) ٢٦٢٨(، وابن ماجه )٤٩٢٦(و ) ٤٥٨٣(

أال إن يف قتيل العمد اخلطأ بالسوط أو العصا مئة من االبل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".فة يف بطوا أوالدها مغلظة، منها أربعون خل

  .وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان
  .لكن احلديث صحيح من وجه آخر بنحوه من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص

 من طريق خالد احلذاء، ٤١ / ٨: والنسائي) ٤٥٤٧(، وأبو داود )٦٥٥٢(، )٦٥٣٣: (أخرجه أمحد
: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  اهللا بن عمروعن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد

  ".أال إن دية اخلطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مئة من االبل منها أربعون يف بطوا أوالدها 
من طريق ) ٢٦٢٧(وابن القطان، وأخرجه ابن ماجه ) ١٥٢٦(وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان 

مسعت القاسم : حدثنا شعبة، عن أيوب: مهدي وحممد بن جعفر قاالحممد بن بشار، عن عبدالرمحن بن 
  .بن ربيعة، عن عبد اهللا بن عمرو

  .وهذا سند صحيح أيضا
(*)  

)١٤/٣٧١(  

  

  .فخرجت إىل مرو، ومسعت مبرو الروذ من حممد بن هشام صاحب هشيم، فنعي إلينا قتيبة
  .مل أر أحدا مثل ابن خزمية: قال احلافظ أبو علي النيسابوري

  .يقول مثل هذا وقد رأى النسائي: قلت
: أنه قال: مسعت إمام االئمة أبا بكر حيكي عن علي بن خشرم، عن ابن راهويه: قال أبو أمحد حسينك



  .أحفظ سبعني ألف حديث
ما ! يا بين : مث قال! ما أكثر فضولك : كم حيفظ الشيخ ؟ فضربين على رأسي وقال: فقلت البن خزمية

  .ض إال وأنا أعرفهكتبت سوداء يف بيا
  .كان ابن خزمية حيفظ الفقهيات من حديثه كما حيفظ القارئ السورة: قال أبو علي احلافظ

أخربنا أبو علي احلسن بن علي، أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو الوقت، أخربنا شيخ االسالم أبو 
 حدثنا أيب، حدثنا أبو حامت بن ، أخربنا عبدالرمحن بن حممد بن حممد بن صاحل،)١(إمساعيل االنصاري 
ما رأيت على وجه االرض من حيفظ صناعة السنن، وحيفظ ألفاظها الصحاح، : حبان التميمي قال

  .وياداا، حىت كأن السنن كلها بني عينيه إال حممد بن إسحاق بن خزمية فقط
  .كان ابن خزمية إماما ثبتا، معدوم النظري: قال أبو احلسن الدارقطين

  رأى جار البن خزمية من أهل العلم كأن لوحا:  بشر القطان قالحكى أبو
__________  

"  هجرية، صاحب كتاب ٤٨١هو عبد اهللا بن حممد بن علي اهلروي احلنبلي الصويف، املتويف سنة ) ١(
الذي يعد من خري ما " مدارج السالكني " الذي شرحه العالمة ابن القيم يف كتابه " منازل السائرين 

  . ذيب النفوسكتب يف
  .من هفوات وأخطأ نبه عليها ابن القيم وتعقبه فيها" منازل السائرين " ومل خيل كتاب 

(*)  

)١٤/٣٧٢(  

  

  .عليه صورة نبينا صلى اهللا عليه وسلم وابن خزمية يصقله
  .هذا رجل حييي سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال املعرب

  يستخرج: ر له ابن خزمية فقالقال االمام أبو العباس بن سريج وذك
  .النكت من حديث رسول اهللا باملنقاش

: وقد كان هذا االمام جهبذا بصريا بالرجال، فقال فيما رواه عنه أبو بكر حممد بن جعفر شيخ احلاكم
، وال بعبد اهللا بن عمر، وال ببقية، وال )١(لست أحتج بشهر بن حوشب، وال حبريز بن عثمان ملذهبه 

يان، وال بأشعث بن سوار، وال بعلي بن جدعان لسوء حفظه، وال بعاصم بن عبيد اهللا، وال مبقاتل بن ح
عن، وال بأيب حذيفة : بابن عقيل، وال بيزيد بن أيب زياد، وال مبجالد، وال حبجاج بن أرطاة إذا قال

  .ن أيب ظبيانالنهدي، وال جبعفر بن برقان، وال بأيب معشر جنيح، وال بعمر بن أيب سلمة، وال بقابوس ب
  .مث مسى خلقا دون هؤالء يف العدالة، فإن املذكورين احتج م غري واحد



ليس الحد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت ابن خزمية يقول: وقال أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي
  .وسلم قول إذا صح اخلرب

 من مل يقر بأن اهللا على عشرشه قد :مسعت حممد بن صاحل بن هانئ، مسعت ابن خزمية يقول: قال احلاكم
  .استوى فوق سبع مساواته فهو كافر حالل الدم، وكان ماله فيئا

من أقر بذلك تصديقا لكتاب اهللا، والحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآمن به مفوضا : قلت
كر ذلك، فلم يدر بثبوت معناه إىل اهللا ورسوله، ومل خيض يف التأويل وال عمق، فهو املسلم املتبع، ومن أن

  ذلك يف الكتاب والسنة فهو
__________  

  .ملا ام به من النصب: أي) ١(
(*)  

)١٤/٣٧٣(  

  

مقصر، واهللا يعفو عنه، إذ مل يوجب اهللا على كل مسلم حفظ ما ورد يف ذلك، ومن أنكر ذلك بعد 
  . نعوذ باهللا من الضالل واهلوىالعلم، وقفا غري سبيل السلف الصاحل، ومتعقل على النص، فأمره إىل اهللا،

  .وكالم ابن خزمية هذا وإن كان حقا فهو فج، ال حتتمله نفوس كثري من متأخري العلماء
إنه : القرآن كالم اهللا تعاىل، ومن قال: مسعت ابن خزمية يقول: قال أبو الوليد حسان بن حممد الفقيه

  .خملوق
  . مقابر املسلمنيفهو كافر، يستتاب فإن تاب وإال قتل، وال يدفن يف

  .والبن خزمية عظمة يف النفوس، وجاللة يف القلوب لعلمه ودينه، واتباعه السنة
  ،)١(جملد كبري، وقد تأول يف ذلك حديث الصورة " التوحيد " وكتابه يف 

__________  
) ٢٨٤١( يف أول االستئذان، ومسلم ٢ / ١١" صحيحه " حديث الصورة، أخرجه البخاري يف ) ١(

التوحيد " ، وابن خزمية يف ٣١٥ / ٢: باب يدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري، وأمحد: ةيف اجلن
: "  من طريق معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال٣٩ ٤٠" 

فر من اذهب، فسلم على أولئك ن: خلق اهللا آدم على صورته، طوله ستون ذراعا، فلما خلقه، قال
السالم : فقالوا: السالم عليكم: املالئكة جلوس فاستمع ما حييونك، فإا حتيتك وحتية ذريتك، فقال

  .عليك ورمحة اهللا
  ".فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم، فلم يزل اخللق ينقص بعد حىت اآلن " ورمحة اهللا : " فزادة



 من طريق قتادة، ٣٧خزمية ص ، وابن ٥١٩ و ٤٦٣ / ٢: وأمحد) ١١٥) (٢٦١٢(وأخرجه مسلم 
إذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب أيوب املراغي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  ".قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن اهللا خلق آدم على صورته 
 ٢٩٠" ات االمساء والصف" ، والبيهقي يف ١٤٣" الشريعة " ، واآلجري يف ٢٤٤ / ٢: وأخرجه أمحد

 من طريق ٣٢٣ / ٢: وأخرجه أمحد..من طريق سفيان، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة
  = (*)املغرية بن عبدالرمحن، عن أيب الزناد، عن موسى 

)١٤/٣٧٤(  

  

__________  
 من ٣٦، وابن خزمية ٤٣٤، ٢٥١ / ٢: وأخرجه أمحد..ابن أيب عثمان، عن أبيه، عن أيب هريرة= 

  .ىي، عن ابن عجالن، عن سعيد، عن أيب هريرةطريق حي
 من حديث ابن عجالن، عن ٣٦وابن خزمية ص ) ١٧٣(رقم " االدب املفرد " وأخرج البخاري يف 

إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، وال : " سعيد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ". خلق آدم على صورته قبح اهللا وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن اهللا: يقل

" على صورته : " توهم بعض من مل يتحر العلم أن قوله: " قال ابن خزمية بعد أن أورد هذه االحاديث
: خلق آدم على صورته: يريد صورة الرمحن، عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معىن اخلرب، بل معىن قوله

  .اهلاء يف هذا املوضع كناية عن اسم املضروب واملشتوم
أراد صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا خلق آدم على صورة هذا املضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه 

ووجه من أشبه وجهك، الن وجه : بالضرب، والذي قبح وجهه، فزجر صلى اهللا عليه وسلم أن يقول
  .آدم شبيه وجه بنيه

كان مقبحا وجه آدم صلوات قبح اهللا وجهك ووجه من أشبه وجهك، : فإذا قال الشامت لبعض بين آدم
  .اهللا وسالمه عليه

مث أورد حديث ابن عمر، من طريق االعمش، عن حبيب بن أيب ثابت، عن عطاء بن أيب رباح، عن عمر 
  ".ال تقبحوا الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرمحن : " مرفوعا بلفظ

يف هذا اخلرب : ء مرسال، وقالورواه أيضا من طريق سفيان الثوري، عن حبيب بن أيب ثابت، عن عطا
  .عن ابن عمر: أن الثوري قد خالف االعمش يف إسناده فأرسل الثوري ومل يقل: علل ثالث، أوالهن

أن حبيب بن أيب ثابت : أن االعمش مدلس، مل يذكر أنه مسعه من حبيب بن أيب ثابت، والثالثة: والثانية
  .م كالمه فيهوانظر متا" أيضا مدلس، مل يعلم أنه مسعه من عطاء 



واختلف إىل ماذا يعود الضمري ؟ : "  يف أول االستئذان٢ ٣ / ١١" الفتح " قال احلافظ ابن حجر يف 
خلقه على صورته اليت استمر عليها إىل أن أهبط، وإىل أن مات، دفعا لتوهم من : إىل آدم، أي: فقيل

  يظن أنه ملا كان يف اجلنة كان على صفة أخرى، أو ابتدأ خلقه كما
  .وجد، مل ينتقل يف النشأة كما ينتقل ولده من حالة إىل حالة

للرد على الدهرية أنه مل يكن إنسان إال من نطفة، وال تكون نطفة إنسان إال من إنسان، وال أول : وقيل
  .لذلك، فبني أنه خلق من أول االمر على هذه الصورة

  . فعل الطبع وتأثريهللرد على الطبائعيني الزاعمني أن االنسان قد يكون من: وقيل
: واملراد بالصورة" على صورة الرمحن " الضمري هللا، ومتسك قائل ذلك مبا ورد يف بعض طرقه : وقيل

أن اهللا خلقه على صفته من العلم واحلياة والسمع والبصر وغري ذلك، وإن كانت : الصفة، واملعىن
  .صفات اهللا تعاىل ال يشبهها شئ

 / ٦، و ١٣٣ / ٥" الفتح " يف " صورته "  أيضا عن عود الضمري يف وراجع ما كتبه احلافظ ابن حجر
٢٦٠.  

(*)  

)١٤/٣٧٥(  

  

  .فليعذر من تأول بعض الصفات
وأما السلف، فما خاضوا يف التأويل، بل آمنوا وكفوا، وفوضوا علم ذلك إىل اهللا ورسوله، ولو أن كل 

رناه، وبدعناه، لقل من يسلم من االئمة من أخطأ يف اجتهاده مع صحة إميانه، وتوخيه التباع احلق أهد
  .معنا

  .رحم اهللا اجلميع مبنه وكرمه
فضائل إمام االئمة ابن خزمية عندي جمموعة يف أوراق كثرية، ومصنفاته تزيد على مئة : قال احلاكم

  .وأربعني كتابا سوى املسائل، واملسائل املصنفة أكثر من مئة جزء
  .ثة أجزاءيف ثال) ١(وله فقه حديث بريرة : قال

سئل عبدالرمحن بن أيب حامت عن : مسعت عبد اهللا بن خالد االصبهاين يقول: قال محد بن عبد اهللا املعدل
  هو! وحيكم : أيب بكر بن خزمية فقال

__________  
جاءت بريرة تستعني ا يف كتابتها، ومل تكن قضت من : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: ونصه) ١(

ارجعي إىل أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون والؤك يل، : ت هلا عائشةكتابتها شيئا، فقال



  .فعلت
  .إن شاءت أن حتتسب عليك، فلتفعل، ويكون لنا والؤك: فذكرت ذلك بريرة الهلها، فأبوا، وقالوا

  فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا
مث قام رسول اهللا صلى اهللا " أعتقي، فإمنا الوالء ملن أعتق ابتاعي و: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما بال أناس يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا ؟ من اشترط شرطا ليس يف : " عليه وسلم فقال
  .كتاب اهللا فليس له، وإن اشترط مئة مرة

  ".شرط اهللا أحق وأوثق 
: اء على املنرب يف املسجد، ويف البيوعباب ذكر البيع والشر:  يف املساجد٤٥٨ / ١: أخرجه البخاري

باب بيع الوالء وهبته، وباب ما جيوز من شروط املكاتب، : باب البيع والشراء مع النساء، ويف العتق
باب ما جيوز من : وباب استعانة املكاتب وسؤال الناس، وباب بيع املكاتب إذا رضي، ويف الشروط

باب شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف :  ويف الطالقشروط املكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق،
  .باب الوالء ملن أعتق، وباب ما يرث النساء من الوالء: زوج بريرة، ويف الفرائض

:  يف العتق والوالء٧٨٠ / ٢" مالك " باب الوالء ملن أعتق، و : يف العتق) ١٥٠٤(وأخرجه مسلم 
باب بيع املكاتب إذا فسخت : يف العتق) ٣٩٣٠(و ) ٣٩٢٩(باب مصري الوالء ملن أعتق، وأبو داود 

باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل :  يف البيوع٣٠٠ / ٧: الكتابة، والنسائي
باب ما جاء يف اشتراط الوالء والزجر عن ذلك، وابن ماجه : يف البيوع) ١٢٥٦(الشرط، والترمذي 

  .باب املكاتب: يف العتق) ٢٥٢١(
(*)  

)١٤/٣٧٦(  

  

  .هو إمام يقتدى به! يسأل عنا وال نسأل عنه 
بلغين : حضرت ابن خزمية، فقال له أبو بكر النقاش املقرئ: قال االمام أبو بكر حممد بن علي الشاشي

  .إنه يرد على الشافعي: أنه ملا وقع بني املزين وابن عبد احلكم، قيل للمزين
  .نيسابوريال ميكنه إال مبحمد بن إسحاق ال: فقال املزين

  .كذا كان: فقال أبو بكر
جزاك اهللا عن : رأيت ابن خزمية يف النوم، فقلت: وعن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن املضارب قال

  كذا قال يل جربيل يف: االسالم خريا، فقال
  .السماء



فهم ذه حدثين أبو بكر حممد بن محدون ومجاعة من مشاخينا إال أن ابن محدون كان من أعر: قال احلاكم
ملا بلغ أبو بكر بن خزمية من السن والرئاسة والتفرد ما ما بلغ، كان له أصحاب صاروا : الواقعة، قال

يف حياته أجنم الدنيا، مثل أيب علي حممد بن عبد الوهاب الثقفي، وهو أول من محل علوم الشافعي 
صبغي خليفة ابن خزمية يف ودقائق ابن سريج إىل خراسان، ومثل أيب بكر أمحد بن إسحاق يعين ال

الفتوى، وأحسن اجلماعة تصنيفا، وأحسنهم سياسة يف جمالس السالطني، وأيب بكر بن أيب عثمان، وهو 
آدم، وأكثرهم مجعا للعلوم، وأكثرهم رحلة، وشيخ املطوعة وااهدين، وأيب حممد حيىي بن منصور، 

  .صلحهم للقضاءوكان من أكابر البيوتات، وأعرفهم مبذهب ابن خزمية وأ
فلما ورد منصور بن حيىي الطوسي نيسابور، وكان يكثر االختالف إىل ابن خزمية للسماع منه، : قال

وهو معتزيل، وعاين ما عاين من االربعة الذين مسيناهم حسدهم، واجتمع مع أيب عبدالرمحن الواعظ 
كالم، وينهى أصحابه عن التنازع هذا إمام ال يسرع يف ال: القدري بباب معمر يف أمورهم غري مرة فقاال

  يف الكالم وتعليمه، وقد نبغ له أصحاب خيالفونه وهو ال يدري، فإم

)١٤/٣٧٧(  

  

  .، فاستحكم طمعهما يف إيقاع الوحشة بني هؤالء االئمة)١(على مذهب الكالبية 
حلاكم أبا سعيد ملا كان من قضاء اهللا تعاىل أن ا: مسعت االمام أبا بكر أمحد بن إسحاق يقول: قال احلاكم

تويف أظهر ابن خزمية الشماته بوفاته، هو ومجاعة من أصحابه جهال منهم فسألوه أن يتخذ ضيافة، وكان 
  .البن خزمية بساتني نزهة

  .فأكرهت أنا من بني اجلماعة على اخلروج يف اجلملة إليها: قال
دى االوىل سنة تسع وثالث مئة، أن الضيافة كانت يف مجا: وحدثين أبو أمحد احلسني بن علي التميمي

وكانت مل يعهد مثلها، عملها ابن خزمية، فأحضر مجلة من االغنام واحلمالن، وأعدال السكر، والفرش، 
) ٢(واآلالت، والطباخني، مث إنه تقدم إىل مجاعة احملدثني من الشيوخ والشباب، فاجتمعوا جبرتروذ 

سألت من : وقا سوقا، يسأهلم أن جييبوه، ويقول هلموركبوا منها، وتقدمهم أبو بكر خيترق االسواق س
  .يرجع إىل الفتوة واحملبة يل أن يلزم مجاعتنا اليوم

فكانوا جييئون فوجا فوجا حىت مل يبق كبري أحد يف البلد يعين نيسابور والطباخون يطبخون، ومجاعة من 
شواء على اجلمال والبغال اخلبازين خيبزون، حىت محل أيضا مجيع ما وجدوا يف البلد من اخلبز وال

واحلمري، واالمام رمحه اهللا قائم جيري أمور الضيافة على أحسن ما يكون، حىت شهد من حضر أنه مل 
  .يشهد مثلها

  ملا انصرفنا من: فحدثين أبو بكر أمحد بن حيىي املتكلم قال



__________  
  . هجرية٢٤٠م نسبة إىل أيب حممد، عبد اهللا بن سعيد بن كالب، املتوىف بعد عا) ١(

كان إمام أهل السنة يف عصره، وإليه مرجعهم، ناقش املعتزلة يف جملس املأمون على طريقة كالمية 
  .عقلية، فدحرهم

" ، وانظر آراءه يف االمساء والصفات يف ٣٠٠ - ٢٩٩ / ٢: للسبكي" طبقات الشافعية " مترجم يف 
  . وما بعدها٢٤٩ / ١" مقاالت االسالميني 

  .رى نيسابورقرية من ق) ٢(
  .١٧١ / ٢" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٤/٣٧٨(  

  

أقدمي هو مل يزل، أو نثبت عند إخباره : الضيافة اجتمعنا عند بعض أهل العلم، وجرى ذكر كالم اهللا
  .كالم البارئ قدمي مل يزل: تعاىل أنه متكلم به ؟ فوقع بيننا يف ذلك خوض، قال مجاعة منا

  .غري أنه ال يثبت إال بإخباره وبكالمهكالمه قدمي : وقال مجاعة
  .من أنكر أنه مل يزل فقد اعتقد أنه حمدث: فبكرت إىل أيب علي الثقفي، وأخربته مبا جرى فقال

  وانتشرت هذه املسألة يف
: أمل أقل للشيخ: البلد، وذهب منصور الطوسي يف مجاعة إىل ابن خزمية، وأخربوه بذلك حىت قال منصور

  .مذهب الكالبية ؟ وهذا مذهبهمإن هؤالء يعتقدون 
  .أمل أكم غري مرة عن اخلوض يف الكالم ؟: فجمع ابن خزمية أصحابه وقال: قال

  .ومل يزدهم على هذا ذلك اليوم
مل يزل الطوسي بأيب بكر بن خزمية حىت : وحدثين عبد اهللا بن إسحاق االمناطي املتكلم قال: قال احلاكم

ابن إسحاق وأبو بكر بن أيب عثمان يردان على أيب بكر ما ميليه، جرأه على أصحابه، وكان أبو بكر 
  .وحيضران جملس أيب علي الثقفي، فيقرؤون ذلك على املال، حىت استحكمت الوحشة

القرآن كالم اهللا ووحيه وترتيله غري : مسعت أبا سعد عبدالرمحن بن أمحد املقرئ، مسعت ابن خزمية يقول
  .شئ منه خملوق: خملوق، ومن قال

إن القرآن حمدث، فهو جهمي، ومن نظر يف كتيب، بان له أن الكالبية لعنهم اهللا كذبة فيما : أو يقول
حيكون عين مبا هو خالف أصلي وديانيت، قد عرف أهل الشرق والغرب أنه مل يصنف أحد يف التوحيد 

ن منصور والقدر وأصول العلم مثل تصنيفي، وقد صح عندي أن هؤالء الثقفي، والصبغي، وحيىي ب



كذبة، قد كذبوا علي يف حيايت، فمحرم على كل مقتبس علم أن يقبل منهم شيئا حيكونه عين، وابن أيب 
  .عثمان أكذم عندي، وأقوهلم علي ما مل أقله

)١٤/٣٧٩(  

  

  .ما هؤالء بكذبة، بل أئمة أثبات، وإمنا الشيخ تكلم على حسب ما نقل له عنهم: قلت
  . ومن ميشي بالنميمةفقبح اهللا من ينقل البهتان،

أن : من زعم بعض هؤالء اجلهلة: ومسعت حممد بن أمحد بن بالويه، مسعت ابن خزمية يقول: قال احلاكم
  اهللا ال يكرر الكالم، فال
  .هم يفهمون كتاب اهللا

فبأي آالء (إن اهللا قد أخرب يف مواضع أنه خلق آدم، وكرر ذكر موسى، ومحد نفسه يف مواضع، وكرر 
ومل أتوهم أن مسلما يتوهم أن اهللا ال يتكلم بشئ مرتني، وهذا قول ] سورة الرمحن ) [ انربكما تكذب

  .خلق اهللا شيئا واحدا مرتني: من زعم أن كالم اهللا خملوق، ويتوهم أنه ال جيوز أن يقول
ملا وقع من أمرنا ما وقع، وجد أبو عبدالرمحن : مسعت أبا بكر أمحد بن إسحاق يقول: قال احلاكم

ور الطوسي الفرصة يف تقرير مذهبهم، واغتنم أبو القاسم، وأبو بكر بن علي، والربدعي السعي يف ومنص
فساد احلال، انتصب أبو عمرو احلريي للتوسط فيما بني اجلماعة، وقرر اليب بكر بن خزمية اعترافنا له 

ده، فدخلت أنا، وأبو بالتقدم، وبني له غرض املخالفني يف فساد احلال، إىل أن وافقه على أن جنتمع عن
ما الذي أنكرت أيها االستاذ من مذاهبنا حىت : علي، وأبو بكر بن أيب عثمان، فقال له أبو علي الثقفي

ميلكم إىل مذهب الكالبية، فقد كان أمحد بن حنبل من أشد الناس على عبد اهللا بن : نرجع عنه ؟ قال
  .، وعلى أصحابه مثل احلارث وغريه)١(سعيد بن كالب 

قد مجعت أنا أصول مذاهبنا يف طبق، :  طال اخلطاب بينه وبني أيب علي يف هذا الباب، فقلتحىت
  لست أرى هاهنا شيئا ال: فأخرجت إليه الطبق، فأخذه وما زال يتأمله وينظر فيه، مث قال

__________  
  ).٣٧٨(من الصفحة ) ١(سبق التعريف به يف احلاشية ) ١(

(*)  

)١٤/٣٨٠(  

  



  .أقول به
:  أن يكتب عليه خطه أن ذلك مذهبه، فكتب آخر تلك االحرف، فقلت اليب عمرو احلرييفسألته

  .احتفظ أنت ذا اخلط حىت ينقطع الكالم، وال يتهم واحد منا بالزيادة فيه
  مث تفرقنا، فما كان بأسرع من أن

 وغريوا صورة إن االستاذ مل يتأمل ما كتب يف ذلك اخلط، وقد غدروا بك: قصده أبو فالن وفالن وقاال
  .احلال

فقبل منهم، فبعث إىل أيب عمرو احلريي السترجاع خطه منه، فامتنع عليه أبو عمرو، ومل يرده حىت مات 
القرآن كالم اهللا تعاىل، : ابن خزمية، وقد أوصيت أن يدفن معي، فأحاجه بني يدي اهللا تعاىل فيه وهو

ل، وال حمدث، فمن زعم أن شيئا منه وصفة من صفات ذاته، ليس شئ من كالمه خملوق، وال مفعو
مل يزل اهللا : خملوق أو حمدث، أو زعم أن الكالم من صفة الفعل، فهو جهمي ضال مبتدع، وأقول

متكلما، والكالم له صفة ذات، ومن زعم أن اهللا مل يتكلم إال مرة، ومل يتكلم إال ما تكلم به، مث انقضى 
  ).١" (هل من داع فأجيبه : " ء الدنيا فيقولكالمه، كفر باهللا، وأنه يرتل تعاىل إىل مسا

 ] ٥: طه) [ الرمحن على العرش الستوى(فمن زعم أن علمه ترتل أوامره، ضل، ويكلم عباده بال كيف 
  .إنه على امللك احتوى، وال استوىل): ٢(ال كما قالت اجلهمية 

زعم غري ذلك، فهو ضال وإن اهللا خياطب عباده عودا وبدءا، ويعيد عليهم قصصه وأمره ويه، ومن 
  .مبتدع

  .وساق سائر االعتقاد
  كان أبو بكر الصبغي هذا عامل وقته، وكبري الشافعية: قلت

__________  
  ).٣(، احلاشية رقم ٢٧٩تقدم ختريج هذا احلديث يف الصفحة ) ١(
هم أصحاب جهم بن صفوان، تلميذ اجلعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد اهللا القسري سنة ) ٢(

  . ه١٢٤
  .٨٦ ٨٨ / ١" امللل والنحل " انظر عن هذه الفرقة ما كتبه الشهرستاين يف 

(*)  

)١٤/٣٨١(  

  

  .بنيسابور، محل عنه احلاكم علما كثريا
تكون بضعا وعشرين ورقة، من ذلك وصيته، وقصيدتان " تاريخ نيسابور " والبن خزمية ترمجة طويلة يف 



  .رثي ما
  .ة سنة إحدى عشرة وثالث مئة، عاش تسعا ومثانني سنةوضبط وفاته يف ثاين ذي القعد

  .له عاليا بفوت يل" خمتصر املختصر " وقد مسعنا 
أبو جعفر بن محدان احلريي صاحب الصحيح، وأبو جعفر أمحد بن عمرو االلبريي حافظ : وفيها مات

د بن حممد اجلريري، أهل االندلس، وشيخ احلنابلة أبو بكر اخلالل، وشيخ الصوفية بالعراق أبو حممد أمح
امسه حسن، وشيخ العربية أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج البغدادي، وصدر الوزراء : وقيل

حامد بن العباس، ومحاد بن شاكر النسفي صاحب البخاري، ومسند بغداد أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق 
فظ مرو عبد اهللا بن حممود، وحمدث املدائين االمناطي، وحافظ هراة أبو حممد عبد اهللا بن عروة، وحا

أنطالية أبو طاهر بن فيل اهلمداين، وشيخ الطب حممد بن زكريا الرازي الفيلسوف، ومسند نيسابور أبو 
  .العباس حممد بن شادل بن علي موىل بين هاشم

 بن إبراهيم أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر املستملي، أخربنا أبو سعيد أمحد
املقرئ، أخربنا حممد بن الفضل بن حممد بن خزمية، أخربنا جدي، حدثنا أبو موسى، حدثنا عبداالعلى، 

من نسي صالة أو نام : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس قال
  ).١" (عنها، فكفارا أن يصليها إذا ذكرها 

__________  
  : = (*)يف املساجد) ٦٨٤(، وأخرجه مسلم )٩٩٢(صحيح ابن خزمية برقم هو يف ) ١(

)١٤/٣٨٢(  

  

 بن احلارث، االمام احلافظ الكبري، حمدث العراق أبو حممد بن حممد بن سليمان*  الباغندي - ٢١٥
  .بكر، ابن احملدث أيب بكر، االزدي الواسطي الباغندي، أحد أئمة هذا الشأن ببغداد

  . ومئتني، وكان أول مساعه بواسط يف سنة سبع وعشرين ومئتنيولد سنة بضع عشرة
مسع علي بن املديين، وشيبان بن فروخ، وأبا بكر بن أيب شيبة، وهشام بن عمار، وسويد بن سعيد، 

وحممد بن الصباح اجلرجرائي، والصلت بن مسعود اجلحدري، وأبا نعيم عبيد بن هشام احلليب، وعبد 
يب، وحممد بن سليمان لوين، ودحيما، وأمحد ابن أيب احلواري، وعثمان بن أيب الرمحن بن عبيد اهللا احلل

شيبة، و عبدامللك بن شعيب بن الليث، واحلارث بن مسكني، وحممد بن زنبور املكي، وحممد بن عبد 
  .اهللا بن منري، وحممود بن خالد الدمشقي، وخلقا كثريا

  .ومجع، وصنف، وعمر، وتفرد
__________  



 الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من طريق عبداالعلى، عن سعيد، عن قتادة، باب قضاء= 
  .عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه

، خمتصر طبقات علماء ١٩٣ ١٩٤ / ٦: أ، املنتظم / ٦١: ، االنساب٢٠٩ ٢١٣ / ٣: تاريخ بغداد* 
 ١٥٤ / ٢: ، العرب٧٣٦ ٧٣٧ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٦الورقة : احلديث البن عبد اهلادي

، البداية ٩٩ / ١: ، الوايف بالوفيات٢٦ ٢٧ / ٤: ، ميزان االعتدال١٨٩ / ١: ، دول االسالم١٥٣
، النجوم ٣٦٠ ٣٦٢ / ٥: ، لسان امليزان٢٤٠ / ٢: ، طبقات القراء للجزري١٥٢ / ١١: والنهاية
  .٢٦٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣١١: ، طبقات احلفاظ٢١٢ ٢١٣ / ٣: الزاهرة

(*)  

)١٤/٣٨٣(  

  

ابن عقدة، والقاضي احملاملي، وحممد بن خملد، ودعلج السجزي، وأبو بكر الشافعي، : حدث عنه
والطرباين، وأبو علي بن الصواف، وأبو عمر بن حيويه، وأبو حفص بن شاهني، وعلي بن عمر 

بدان، وأبو السكري، وحممد بن املظفر، وأبو أمحد احلاكم، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو بكر أمحد بن ع
  .بكر االمساعيلي، وأبو احلسني أمحد بن حممد البحريي النيسابوري، وخلق سواهم

رحل يف احلديث إىل االمصار البعيدة، وعين به العناية العظيمة، وأخذ عن ): ١(قال أبو بكر اخلطيب 
 مسعت أبا :مذاكرة يقول) ٢(احلفاظ واالئمة، وكان حافظا فهما عارفا، فسمعت أمحد بن علي البادا 

أنا أجيب يف ثالث مئة ألف مسألة من حديث رسول : مسعت أبا بكر الباغندي يقول: بكر االري يقول
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .صدق، مسعته منه: فأخربت ابن املظفر بقول االري فقال
، ويهذه مثل إن الباغندي كان يسرد احلديث من حفظه: ومسعت هبة اهللا الاللكائي يقول: قال اخلطيب

  .حدثنا فالن، وحدثنا فالن: حدثنا فالن قال: تالوة القرآن السريع القراءة، وكان يقول
  .وهو حيرك رأسه حىت تسقط عمامته

أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد القاضي حضورا، أخربنا أبو احلسن السلمي، 
  أخربنا ابن طالب، أخربنا ابن

__________  
  .٢٠٩ ٢١٠ / ٣" تارخيه "  يف )١(
  .هو أبو احلسن، أمحد بن علي بن احلسن بن اهليثم البغدادي، املعروف بابن البادا) ٢(

كتبنا عنه، وكان ثقة فاضال، من أهل القرآن واالدب، :  وقال٣٢٢ / ٤" تارخيه " ترمجه اخلطيب يف 



  .مات يف ذي احلجة سنة عشرين
  ".وأربع مئة 

  "لذهيب عرب ا" وانظر أيضا 
١٣٦ / ٣.  

(*)  

)١٤/٣٨٤(  

  

كنا عند إبراهيم ابن موسى اجلوزي ببغداد، وكان : مجيع، حدثنا أمحد بن حممد بن شجاع باالهواز قال
، أنت أكثر حديثا مين، وأحفظ )١(هوذا تضجرين : عنده أبو بكر الباغندي ينتقي عليه، فقال له إبراهيم

  .وأعرف
، حسبك أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، فلم لقد حبب إيل هذا احلديث: فقال له
منصور، : منصور، أو االعمش ؟ فقال: أميا أثبت يف احلديث! يا رسول اهللا : ادع يل، وقلت: أقل له
  .منصور

أخربنا : قام أبو بكر الباغندي ليصلي، فكرب، مث قال: مسعت عمر بن شاهني يقول): ٢(وقال العتيقي 
  ).٣(ليمان لوين حممد بن س

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني: فسبحنا به فقال
مل أمسع منه، وحلقته، وكان : سألنا الوزير جعفر بن الفضل مبصر عن الباغندي فقال: قال محزة السهمي

: عفرمث قال ج] واالخرى لليزيدي [ للوزير املاضي حجرتان، إحدامها للباغندي، جييئه ويقرأ له، 
يقرأ يل كتب أيب بكر بن أيب شيبة، فقام ] يف احلجرة [ مع الباغندي ] يوما [ كنت : فسمعت أيب يقول

مربع، والباقي : على ظهره مكتوب] من حديث أيب بكر ابن أيب شيبة، فإذا [ إىل الطهارة، فأخذ جزءا 
له [  فغري ذلك ومل أفطن أيش هذا مربع ؟: فقلت] وجهه [ حمكوك، فرجع فرأى يف يدي اجلزء، فتغري 

  مث سألت عنه،] الين أول ما كنت دخلت يف كتب احلديث 
__________  

  .هو ذا تسخر يب": تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .٢١١ / ٣" تاريخ بغداد " بالقاف، وهو تصحيف، وما أثبتناه من " العقيقي " يف االصل ) ٢(

  غدادي، ترمجه اخلطيبهو أبو احلسن، أمحد بن حممد بن أمحد الب: والعتيقي
بعض أجدادي كان يسمى : فالعتيقي نسبة إىل أيش ؟ قال: قلت له: "  وقال٣٧٩ / ٤" تارخيه " يف 

  ".عتيقا فنسبنا إليه 



  .وهو حتريف" لون " يف االصل ) ٣(
(*)  

)١٤/٣٨٥(  

  

  ).٢(ه شيئا فربد عندي، ومل أخرج عن" مربع " ، فحكه، وترك )١(فإذا الكتاب حملمد بن إبراهيم مربع 
: مسعت حممد بن أمحد بن أيب خيثمة وذكر عنده أبو بكر الباغندي فقال: قال عمر بن حسن االشناين

  .ثقة، كثري احلديث، لو كان باملوصل خلرجتم إليه، ولكنه يتطرح عليكم وال تريدونه
يهم يف اجلامع يف حدثين أيب أنه مسع أبا بكر الباغندي أملى عل": املصحفني " قال الدارقطين يف كتاب 

  .بالياء وضم اهلاء) ٣" (هويا ) " وعباد الرمحن الذين ميشون على االرض(حديث ذكره 
الباغندي مدلس خملط، يسمع من بعض رفاقه، مث يسقط من بينه وبني ": الضعفاء " وقال الدارقطين يف 

  .شيخه، ورمبا كانوا اثنني وثالثة
  .وهو كثري اخلطأ

ال أمه يف قصد الكذب، ولكنه خبث :  بكر االمساعيلي عن ابن الباغندي، فقالسألت أبا: قال الربقاين
  .التدليس) ٤(التدليس، ومصحف أيضا، كأنه تعلم من سويد 

، ]هل يدخل يف الصحيح [ سألت أبا بكر بن عبدان عن حممد بن حممد الباغندي، : وقال محزة السهمي
  مل" الصحيح " لو خرجت : فقال

__________  
  .للمؤلف" مشتبه النسبة " بالتثقيل، بوزن حممد كما يف ) ١(
  .، والزيادات منه٢١١ ٢١٢ / ٣" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٢(
  ".هونا : " والتالوة الصحيحة ] ٦٣: الفرقان) [ ٣(
هو سويد بن سعيد بن سهل اهلروي، مث احلدثاين، وهو صدوق يف نفسه، إال أنه عمي فصار يتلقن ) ٤(

  .حديثه، وقد أفحش فيه ابن معني القولما ليس من 
  ".من عشق، فعف، فكتم، فمات، فهو شهيد " وهو صاحب احلديث املوضوع 

  . وما بعدها، وخترجيه هناك٢٧٥ / ٤" زاد املعاد " انظر حول هذا احلديث ما كتبه ابن القيم يف 
(*)  

)١٤/٣٨٦(  

  



 وال أكثر حديثا منه، إال أنه شره، وهو أدخله فيه، كان خيلط ويدلس، وليس ممن كتبت عنه آثر عندي
  .أحفظ من أيب بكر بن أيب داود

  .كثري التدليس، حيدث مبا مل يسمع، ورمبا سرق: وسألت أبا احلسن الدارقطين عنه، فقال
مل يثبت من أمر الباغندي ما يعاب به سوى التدليس، ورأيت كافة شيوخنا حيتجون ): ١(قال اخلطيب 

  .يحبه، وخيرجونه يف الصح
  .يقع حديثه عاليا للفخر بن البخاري وطبقته: قلت

  .مات يف يوم اجلمعة، يف عشرين شهر ذي احلجة، سنة اثنيت عشرة وثالث مئة: قال ابن شاهني
أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن عساكر، أنبأنا أبو روح اهلروي، أخربنا أبو القاسم املستملي، 

ربنا أبو احلسني البحريي، أخربنا حممد بن حممد بن سليمان، حدثنا أخربنا أبو سعد الكنجروذي، أخ
: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: شيبان، حدثنا محاد، حدثنا ثابت وسليمان التيمي، عن أنس

أخرجه " أتيت ليلة أسري يب على موسى عليه السالم عند الكثيب االمحر، وهو قائم يصلي يف قربه 
  .يبانعن ش) ٢(مسلم 

أخربنا علي بن أمحد يف كتابه، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا أبو حممد 
  اجلوهري، أخربنا حممد بن املظفر، حدثنا أبو بكر الباغندي، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا

__________  
  .٢١٣ / ٣" تارخيه " يف ) ١(
  . موسى عليه السالمباب فضائل: يف الفضائل) ٢٣٧٥(برقم ) ٢(

(*)  

)١٤/٣٨٧(  

  

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الرباء بن عبد اهللا الغنوي، عن عبد اهللا بن شقيق، عن أيب هريرة قال
  .أال أنبئكم بشرار هذه االمة ؟ هم الثرثارون املتفيهقون: " وسلم

  .تفرد به الرباء" أال أنبئكم خبياركم ؟ أحسنكم خلقا 
  .له) ١" (االدب "  كتاب أخرجه البخاري يف

وفيها مات احلافظ أمحد بن عمرو االلبريي االندلسي، وأمحد بن حممد بن االزهر، واحلسن بن علي بن 
نصر الطوسي، والوزير أبو احلسن ابن الفرات، وعبدوس بن أمحد بن عباد اهلمذاين، وعلي بن احلسن 

بكر حممد بن هارون ابن ادر، وشيخ الطريق بن قديد مبصر، وحممد بن سليمان بن فارس الدالل، وأبو 
  .أبو حممد اجلريري



  
 بن إبراهيم بن مهران، االمام احلافظ الثقة، شيخ االسالم، حمدث حممد بن إسحاق*  السراج - ٢١٦

  خراسان، أبو العباس الثقفي موالهم اخلراساين
__________  

 عبد اهللا الغنوي ضعيف، وباقي رجاله ، والرباء بن٣٦٩ / ٢" املسند " وهو يف ) ١٣٠٨(رقم ) ١(
  .ثقات

  .يف الرب والصلة، وحسنه) ٢٠١٨(ويف الباب ما يشهد له، عن جابر عند الترمذي 
  . من حديث أيب ثعلبة اخلشين، فاحلديث ذين الشاهدين صحيح١٩٣ ١٩٤ / ٤" املسند " ويف 

  الكثري الكالم، واملتشدق الذي يتطاول على الناس يف: والثرثار
  .كالم ويبذو عليهمال

  .املتكرب: واملتفيهق
: ، االنساب٢٤٨ ٢٥٢ / ١: ، تاريخ بغداد٢٢٠: ، فهرست ابن الندمي١٩٦ / ٧: اجلرح والتعديل* 

: ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي١٩٩ ٢٠٠ / ٦: ب، املنتظم / ٢٩٥ب و  / ١١٥
 / ١: ، دول االسالم١٥٧ ١٥٨ / ٢: ، العرب٧٣١ ٧٣٥ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٦الورقة 
: ، طبقات الشافعية للسبكي٢٦٦ ٢٦٧ / ٢: ، مرآة اجلنان١٨٧ ١٨٨ / ٢: ، الوايف بالوفيات١٨٩

: ، النجوم الزاهرة٩٧ / ٢: ، طبقات القراء للجزري١٥٣ / ١١: ، البداية والنهاية١٠٨ ١٠٩ / ٣
  .٧٥: ة املستطرفة، الرسال٢٦٨ / ٢: ، شذرات الذهب٣١١: ، طبقات احلفاظ٢١٤ / ٣

(*)  

)١٤/٣٨٨(  

  

  .النيسابوري، صاحب املسند الكبري على االبواب والتاريخ وغري ذلك، وأخو إبراهيم احملدث وإمساعيل
  .مولده يف سنة ست عشرة ومئتني

  .رأى حيىي بن حيىي التميمي، ومل يسمعه
وليد الكندي، وأيب معمر ومسع من إسحاق، وقتيبة بن سعيد، وحممد بن بكار بن الريان، وبشر بن ال

القطيعي، وداود بن رشيد، وحممد بن محيد الرازي، وحممد ابن الصباح اجلرجرائي، وعمرو بن زرارة، 
وأيب مهام السكوين، وهناد ابن السري، وأيب كريب، وحممد بن أبان البلخي، واحلسن بن عيسى ابن 

رافع، وجماهد بن موسى، وأمحد بن ماسرجس، وحممد بن عمرو زنيج، وأمحد بن املقدام، وحممد بن 
منيع، وزياد بن أيوب، ويعقوب الدورقي، وسوار بن عبد اهللا، وهارون احلمال، وعقبة بن مكرم العمي، 



وابن كرامة، وعبد اجلبار بن العالء، وعبد اهللا بن عمر بن أبان، وأيب سعيد االشج، وعبد اهللا بن 
  اجلراح، وأمحد بن سعيد الدارمي،

وليد، وخلق سواهم، ويرتل إىل أمحد بن حممد الربيت، وحممد بن إمساعيل الترمذي، واحلسن وعباد بن ال
  .بن سالم

  .وسكن بغداد مدة طويلة، وحدث ا
  .مث رد إىل وطنه

حدث عنه البخاري ومسلم بشئ يسري خارج الصحيحني، وأبو حامت الرازي أحد شيوخه، وأبو بكر بن 
احلافظ أبو علي النيسابوري، وأبو حامت البسيت، وأبو أمحد بن عدي، أيب الدنيا، وعثمان بن السماك، و

وأبو إسحاق املزكي، وإبراهيم بن عبد اهللا االصبهاين، وأبو أمحد احلاكم، وعبيد اهللا بن حممد الفامي، 
  وحسينك بن علي التميمي، وأبو حممد احلسن بن أمحد املخلدي، وأبو بكر حممد بن حممد بن هانئ

)١٤/٣٨٩(  

  

البزاز، واخلليل بن أمحد السجزي، القاضي، والقاضي يوسف بن القاسم املياجني، وعبد اهللا بن أمحد 
الصرييف، وسهل بن شاذويه البخاري ومات قبله، وأبو العباس بن عقدة، وأبو سعيد بن أيب بكر بن أيب 

 حممد بن بالويه، وأبو عثمان، وحيىي بن حممد العنربي، وأبو بكر بن مهران املقرئ، وأبو حامد أمحد بن
احلسني أمحد بن حممد البحريي، وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حمفوظ العابد، وبشر بن حممد بن 

حممد بن ياسني الباهلي، واحلسن بن أمحد بن حممد والد أيب بكر أمحد بن احلسن احلريي، واحلافظ أبو 
عفر الشيباين، وأبو عمرو بن محدان احلريي، علي احلسني بن حممد املاسرجسي، وعبد اهللا بن أمحد بن ج

وأبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن خزمية، وأبو احلسني حممد بن حممد بن يعقوب احلجاجي، وحممد 
بن حممد بن مسعان الواعظ، وحيىي ابن إمساعيل املزكي عرف باحلريب، وخلق آخرهم موتا الشيخ أبو 

  احلسني
  .راوي بعض مسنده عنهأمحد بن حممد اخلفاف القنطري 

  .كان من الثقات االثبات، عين باحلديث، وصنف كتبا كثرية، وهي معروفة): ١(قال اخلطيب 
أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن أمحد بن عساكر قراءة عليه أنبأنا املفيت أبو بكر القاسم بن عبد اهللا 

 طاهر الشحامي سنة تسع وثالثني ومخس مئة، بن عمر النيسابوري ابن الصفار، أخربنا أبو بكر وجيه بن
أخربنا أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي، ويعقوب بن أمحد الصرييف، وأمحد بن عبدالرحيم 

  أخربنا أبو احلسني أمحد بن حممد اخلفاف، حدثنا حممد بن إسحاق الثقفي، حدثنا: االمساعيلي قالوا
__________  



  .٢٤٨ / ١" تارخيه " يف ) ١(
(*)  

)١٤/٣٩٠(  

  

سألت : إسحاق بن إبراهيم احلنظل ي، أخربنا عبداالعلى، حدثنا داود بن أيب هند، عن الشعيب قال
ال، : هل كان عبد اهللا بن مسعود شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن ؟ فقال: علقمة

إنه أتاين داعي اجلن، : " ء من حراء، فقالوكنا معه ليلة ففقدناه، فبتنا بشر ليلة، فلما أصبحنا إذا هو جا
  ".فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن 

لكم كل عظم ذكر اسم اهللا عليه، يقع : " فانطلق بنا حىت أرانا آثارهم ونريام، فسألوه عن الزاد، فقال
  ".يف يد أحدكم أوفر ما يكون حلما، وكل بعرة علف لدوابكم 

  ".ال تستنجوا ما، فإما طعام إخوانكم من اجلن : " لمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
، أخرجه مسلم، وأبو داود، وأبو عيسى، والنسائي، من حديث عبد اهللا )١(هذا حديث صحيح عال 

  فقال ابن: بن إدريس، وابن علية، ومجاعة مسعوه من داود بن أيب هند، ويف روايتنا اختصار، وصوابه
  .كنا معه: مسعود

  .لسراج عاليا باالتصال البن البخاريويقع حديث ا
أنبأنا املسلم بن عالن، واملؤمل بن حممد، أخربنا الكندي، أخربنا الشيباين، أخربنا اخلطيب، أخربنا أبو 
سعد املاليين، أخربنا أمحد ابن أيب عمران، أخربنا علي بن احلسن بن خالد املروزي، أخربنا حممد ابن 

بن إسحاق السراج، حدثنا أخي إبراهيم، حدثنا حممد بن أبان، حدثنا إمساعيل البخاري، أخربنا حممد 
من أتى اجلمعة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جرير بن حازم عن نافع، عن ابن عمر قال

  ).٢" (فليغتسل 
__________  

 اجلن، باب اجلهر يف القراءة يف الصبح والقراءة على: يف الصالة) ٤٥٠(أخرجه مطوال مسلم ) ١(
يف ) ٨٥(باب ومن سورة االحقاف، وأخرج طرفا منه أبو داود : يف التفسري) ٣٢٥٨(والترمذي 

  .باب الوضوء بالنبيذ: الطهارة
  = (*)باب :  يف اجلمعة١٠٢ / ١: ، وأخرجه مالك٢٤٩ / ١" تاريخ بغداد " هو يف ) ٢(

)١٤/٣٩١(  

  



حممد ابن إمساعيل البخاري يف التاريخ يل، نظر : مسعت السراج يقول: قال أبو بكر بن جعفر املزكي
  .وكتب منه خبطه أطباقا، وقرأا عليه

هذه سبعون ألف مسألة ملالك، ما نفضت : أنه أشار إىل كتب له فقال: وروي عن أيب العباس السراج
  .عنها الغبار مذ كتبتها

يا أبا العباس : ف فقال لهدخل أبو العباس السراج على أيب عمرو اخلفا: قال أبو الوليد حسان بن حممد
بغيبة دهر أنا وأخواي إبراهيم وإمساعيل، غاب أخي إبراهيم أربعني : من أين مجعت هذا املال ؟ قال! 

  سنة، وغاب أخي إمساعيل أربعني سنة، وغبت أنا مقيما ببغداد أربعني سنة،
 من أين مجعت هذا املال !، ولبسنا اخلشن، فاجتمع هذا املال، لكن أنت يا أبا عمرو )١(أكلنا اجلشب 

وإذ نعالك من جلد البعري * أتذكر إذ حلافك جلد شاة : ؟ وكان اليب عمرو مال عظيم مث قال متمثال
قال أبو العباس بن محدان شيخ ) ٢(وعلمك اجللوس على السرير * فسبحان الذي أعطاك ملكا 

  :مسعت السراج يقول: خوارزم
__________  

باب فضل الغسل يوم :  يف اجلمعة٢٩٥ / ٢: ، ومن طريقه البخاريالعمل يف غسل يوم اجلمعة= 
  . عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر٩٣ / ٣: اجلمعة، والنسائي
  .من طرق عن الليث، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر) ٨٤٤(وأخرجه مسلم 

  .وأخرجه أيضا من طريق ابن شهاب، عن سامل وعبد اهللا ابين عبد اهللا بن عمر، عن عمر
  .من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سامل، عن عبد اهللا بن عمر) ٤٩٢(خرجه الترمذي وأ
  .هو الذي ال أدم له: غليظ خشن، وقيل: طعام جشب وجمشوب، أي) ١(
، يف قصة جرت ملعن بن زائدة مع أعرايب ٢٦٣ / ٣" زهر اآلداب " البيتان مع سبعة أبيات أخر يف ) ٢(

  .فانظرها فيه
(*)  

)١٤/٣٩٢(  

  

: رأيت يف املنام كأين أرقي يف سلم طويل، فصعدت تسعا وتسعني درجة، فكل من أقصها عليه يقول
  .تعيش تسعا وتسعني سنة

  .فكان كذلك: قال ابن محدان
ولدت سنة مثاين عشرة : بل بلغ سبعا أو مخسا وتسعني سنة، فقد قال أبو إسحاق املزكي عنه: قلت

لى اهللا عليه وسلم اثين عشر ألف ختمة، وضحيت عنه اثين عشر ومئتني، وختمت عن رسول اهللا ص



  .ألف أضحية
  دليله حديث شريك، عن أيب احلسناء، عن احلكم، عن: قلت

أوصاين رسول اهللا : " ما هذا ؟ قال: رأيت عليا رضي اهللا عنه يضحي بكبشني، فقلت له: حنش قال
  ).١" (صلى اهللا عليه وسلم عنه 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، وواحد عن نفسهواحد عن : زاد الترمذي
أخربنا الكندي، أخربنا القزاز، أخربنا اخلطيب، : أخربنا املسلم بن عالن، واملؤمل بن حممد كتابة قاال

أخربنا رضوان بن حممد بالدينور، أخربنا محد بن عبد اهللا االصبهاين، حدثنا أبو العباس بن أمحد 
مسعت أمحد بن سعيد الدرامي : رازي، حدثنا حممد بن إسحاق الثقفياالردستاين، حدثنا أبو حامت ال

  .أقالك اهللا عثرتك، ورفع جنتك، وفرغك لعبادة ربك: عادين حممد بن كثري الصنعاين فقال: يقول
: إىل كم هذا ؟ فقال: بلغنا أنه قيل اليب العباس السراج، وهو يكتب يف كهولته عن حيىي ابن أيب طالب

  !ب احلديث ال يصرب ؟ أما علمت أن صاح
__________  

باب االضحية عن امليت، : كالمها يف االضاحي) ١٤٩٥(والترمذي ) ٢٧٩٠(أخرجه أبو داود ) ١(
  .١٥٠ و ١٤٩ و ١٠٧ / ١: وأمحد

  .وشريك هو ابن عبد اهللا النخعي سئ احلفظ
  .جمهول: وأبو احلسناء

  .وحنش هو ابن املعتمر خمتلف فيه
(*)  

)١٤/٣٩٣(  

  

  .أبو العباس السراج صدوق ثقة: الرمحن بن أيب حامتقال عبد
  .كان السراج جماب الدعوة: وقال أبو إسحاق املزكي
رأيت السراج يضحي كل أسبوع أو أسبوعني أضحية عن رسول اهللا صلى : قال حممد بن أمحد الدقاق

  .اهللا عليه وسلم، مث يصيح بأصحاب احلديث، فيأكلون
  حدثنا أبو العباس السراج، االوحد: وكان أبو سهل الصعلوكي يقول

  .يف فنه، االكمل يف وزنه
، فكنت "صحيح مسلم " استعان يب السراج يف التخريج على : قال احلافظ أبو علي بن االخرم الشيباين

  .ال بد أن تكتبه: أحتري من كثرة احلديث الذي عنده، وحسن أصوله، وكان إذا وجد حديثا عاليا يقول



  .فشفعين يف هذا احلديث الواحد: صاحبنا، فيقولليس من شرط : فأقول
رأيت أبا العباس السراج يركب محاره، وعباس املستملي بني يديه، يأمر باملعروف : قال إمساعيل بن جنيد

ملا : مسعت أيب يقول: قال أبو عبد اهللا احلاكم: غري كذا، اكسر كذا! يا عباس : وينهى عن املنكر، يقول
  .العنوا الزعفراين: خلق القرآن، مسعت السراج يقولورد الزعفراين، وأظهر 

  .فيضج الناس بلعنته
  .فرتح إىل خبارى
  .السراج كالسراج: كنا نقول: قال الصعلوكي

أمسك عن : قل له: أرسلين ابن خزمية إىل السراج، فقال: أخربنا أبو أمحد بن أيب احلسن: قال احلاكم
  ذكر أيب خليفة وأصحابه، فإن

)١٤/٣٩٤(  

  

  . البلد قد شوشواأهل
  ).١(فأديت الرسالة، فزبرين 

ملا وقع من أمر الكالبية ما وقع بنيسابور، كان أبو : ومسعت أبا سعيد بن أيب بكر يقول: قال احلاكم
أنا أبرأ : قل: العباس السراج، ميتحن أوالد الناس، فال حيدث أوالد الكالبية، فأقامين يف الس مرة فقال

  .لكالبيةإىل اهللا تعاىل من ا
  .دعوا هذا: إن قلت هذا ال يطعمين أيب اخلبز، فضحك وقال: فقلت

  .لو دخلت على االمري ونصحته: مسعت أبا عمرو اخلفاف يقول اليب العباس السراج: أبو زكريا العنربي
  .هذا شيخنا وأكربنا، وقد حضر ينتفع االمري بكالمه: فجاء وعنده أبو عمرو، فقال أبو عمرو: قال

إن االقامة كانت فرادى، وهي كذلك باحلرمني، وهي يف جامعنا مثىن مثىن ! أيها االمري : سراجفقال ال
  .، وإن الذين خرج من احلرمني)٢(

: فخجل االمري وأبو عمرو واجلماعة، إذ كانوا قصدوا يف أمر البلد، فلما خرج، عاتبوه، فقال: قال
  .ناستحييت من اهللا أن أسأل أمر الدنيا، وأدع أمر الدي

ما : فقيل له! وا أسفي على بغداد : مسعت أبا العباس السراج يقول: قال أبو الوليد حسان بن حممد
أقام ا أخي إمساعيل مخسني سنة، فلما تويف ورفعت جنازته مسعت رجال على : محلك على فراقها ؟ قال

  باب
__________  

  .انتهرين: أي) ١(



، ومسلم ٦٨، ٦٢ / ٢: اهللا عنه، أخرجه البخاريإفراد االقامة ثابت يف حديث أنس رضي ) ٢(
)٣٧٨.(  

" مسنده " وتثنيتها ثابتة أيضا يف حديث عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه االنصاري، رواه ابن أيب شيبة يف 
  .، وإسناده صحيح٢٤٠ / ١: ، والبيهقي٧٩ ٨٠: والطحاوي) ١٣٦(

  .، وابن جريرفهو من االختالف املباح كما هو مذهب أمحد، وإسحاق، وداود
(*)  

)١٤/٣٩٥(  

  

  .غريب كان هاهنا: من هذا امليت ؟ قال: الدرب يقول آلخر
  .غريب كان هنا: إنا هللا، بعد طول مقام أخي ا واشتهاره بالعلم والتجارة يقال له: فقلت

  ).١(فحملتين هذه الكلمة على االنصراف إىل الوطن 
  ، خمتصا بأمحد، ثقة، عاملا)٢(كان أخوه إمساعيل السراج : قلت

  .ابن حنبل، يروي عن حيىي بن حيىي ومجاعة
  .إمساعيل اخلطيب وابن قانع، وطائفة: روى عنه

أخربنا أمحد بن متيم اللبلي ببعلبك، أخربنا أبو روح راة، أخربنا : أخربنا إمساعيل بن إمساعيل يف كتابه
محد بن حممد اخلفاف، حدثنا أبو العباس حممد بن إمساعيل، أخربنا عبد الواحد بن أمحد املليجي، أخربنا أ

، ويرتل كل ليلة إىل السماء الدنيا، )٣(من مل يقر بأن اهللا تعاىل يعجب، ويضحك : السراج إمالء قال
فهو زنديق كافر، يستتاب، فإن تاب وإال ضربت عنقه، وال يصلى ) ٤" (من يسألين فأعطيه : " فيقول

  .عليه، وال يدفن يف مقابر املسلمني
ال يكفر إال إن علم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قاله، فإن جحد بعد ذلك فهذا معاند، نسأل : قلت

  .اهللا اهلدى، وإن اعترف أن هذا حق، ولكن
  أخوض يف معانيه، فقد أحسن، وإن آمن وأول ذلك كله، أو تأول

__________  
  .٢٩٣ / ٦" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٩٣ - ٢٩٢ / ٦" تارخيه " ترمجه اخلطيب يف ) ٢(
باب االسارى يف السالسل، من حديث أيب هريرة، عن النيب :  يف اجلهاد١٠١ / ٦: يف البخاري) ٣(

  ".عجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل : " صلى اهللا عليه وسلم قال
لقد عجب اهللا عزوجل أو ضحك من فالن "  من حديث أيب هريرة قال ٤٨٢ - ٤٨٤ / ٨: وفيه أيضا



  ".نة وفال
  .٢٣٨ - ٢٣٠البن خزمية ص " التوحيد " وانظر االحاديث يف هذا الباب يف كتاب 

  ).٢٧٩(من الصفحة ) ٣(تقدم خترجيه يف احلاشية ) ٤(
(*)  

)١٤/٣٩٦(  

  

  .بعضه، فهو طريقة معروفة
  وقد كان السراج ذا ثروة وجتارة، وبر ومعروف، وله تعبد وجد،

  .ب الرأي، واهللا يغفر لهأال أنه كان منافرا للفقهاء أصحا
وا ! يا بغداد : مسعت أبا سعيد املقرئ، مسعت السراج يقول عند حركاته إذا قام أو قعد: قال احلاكم

  .أسفى عليك، مىت يقضى يل الرجوع إليك
أن أبا العباس السراج مات يف شهر ربيع اآلخر سنة ثالث عشرة وثالث مئة : نقل احلاكم وغريه

  .بنيسابور
مد بن عبد السالم التميمي، وأمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء قراءة، عن عبد املعز بن حممد أخربنا حم

البزاز، أخربنا حممد بن إمساعيل الفضيلي، أخربنا سعيد بن أيب سعيد العيار، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن 
  .أمحد، أخربنا أبو العباس السراج، أخربنا قتيبة بن سعيد، أخربنا الليث

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : " ن ابن شهاب، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة أنه قالع
جنني امرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، مث إن املرأة اليت قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى 

  ).١" (بتها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن مرياثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عص
  أخرجه البخاري،

__________  
باب مرياث املرأة والزوج مع الولد وغريه، ومسلم :  يف الفرائض٢٠ / ١٢: أخرجه البخاري) ١(
باب دية اجلنني، : يف الديات) ٤٢٧٧(باب دية اجلنني، وأبو داود : يف القسامة) ٣٥) (١٦٨١(

  .باب دية جنني املرأة:  يف القسامة٤٧ / ٨: والنسائي
 / ١٢: باب عقل اجلنني، ومن طريقه البخاري:  يف العقول٨٥٥ / ٢" املوطأ " وأخرجه مالك يف 

 عن ابن شهاب، عن أيب سلمة بن ٤٨ ٤٩ / ٨: والنسائي) ١٦٨١( يف الديات، ومسلم ٢١٨
  .عبدالرمحن، عن أيب هريرة



ن وهب، عن من طريق اب) ٤٥٧٦(، وأبو داود ٤٨ / ٨: والنسائي) ٣٦) (١٨٦١(وأخرجه مسلم 
  (*)يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن 

)١٤/٣٩٧(  

  

  .ومسلم، وأبو داود، والترمذي والنسائي، عن قتيبة
حممد بن إسحاق بن إبراهيم ابن مهران بن عبد اهللا بن العباس ": إرشاده " وقال أبو يعلى اخلليلي يف 

ومن هو أصغر منه سنا، لعلمه الثقفي ثقة متفق عليه من شرط الصحيح، مسع حىت كتب عن االقران، 
  .وتبحره، مسعت أنه كتب عن ألف ومخس مئة وزيادة

  .مسع منه البخاري، وأبو حامت، واحلسن بن سفيان، وابن خزمية
ومات مع السراج الثقة أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن سابور الدقاق، ومسند نيسابور أبو العباس أمحد 

لعالمة أبو القاسم ثابت حزم بن مطرف السرقسطي اللغوي، بن حممد بن احلسني املاسرجسي، وا
وحمدث الكوفة أبو حممد عبد اهللا بن زيدان بن بريد البجلي العابد، وأبو عمر عبد اهللا بن عثمان العثماين 

صاحب ابن املديين، والفقيه أبو احلسن علي بن حممد بن بشار البغدادي الزاهد، واحملدث أبو جعفر 
 أيب عون النسوي، وأبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي، وأبو لبيد حممد بن حممد بن أمحد بن

إدريس بن إياس السامي السرخسي، واحلافظ أبو قريش حممد بن مجعة القهستاين، والقاضي أبو عبيد اهللا 
  .حممد بن عبدة بن حرب وليس بثقة، وإمام جامع واسط يوسف ابن يعقوب الواسطي

__________  
  .املسيب وأيب سلمة، عن أيب هريرة= 

 من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب ٢٢٣ / ١٢: وأخرجه البخاري
باب ما جاء يف دية اجلنني، من طريق ابن أيب زائدة، عن : يف الديات) ١٤١٠(هريرة، وأخرجه الترمذي 

  .حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة
(*)  

)١٤/٣٩٨(  

  

 بن عبد اهللا الشيخ العامل احلافظ، حمدث مرو، أبو عبد الرمحن، عبد اهللا بن حممود*  السعدي - ٢١٧
  .السعدي املروزي

  .مسع حبان بن موسى، وعلي بن حجر، وعتبة بن عبد اهللا، وحممود بن غيالن، وعمر بن شبة، وعدة



ين، وأبو الفضل حممد بن احلسني أبو منصور االزهري، والفقيه أمحد بن سعيد املعدا: حدث عنه
  .احلدادي، وآخرون

  .وقد مسع منه إمام االئمة ابن خزمية، وماتا يف عام سنة إحدى عشرة
  .ثقة مأمون: قال أبو عبد اهللا احلاكم

  .حافظ عامل ذا الشأن، كان أبوه قد مسع من سفيان بن عيينة: وقال اخلليلي
أخربنا حممد بن حممد بن احلسني، وأبو النضر :  اهلرويقرأت على أيب الفضل بن عساكر، عن أيب روح

أخربنا احلسني بن حممد الكتيب، أخربنا أبو نصر حممد بن بكر اخلالل املروزي، أخربنا أبو : الفامي قاال
الفضل حممد بن احلسني احلدادي، أخربنا عبد اهللا بن حممود، حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا الفضل بن 

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: د اهللا بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عباس قالموسى، أخربنا عب
  ).١" (الصحة والفراغ : نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس

__________  
 - ٧١٨ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٤الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي* 

  .٢٦٢ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٩: حلفاظ، طبقات ا١٤٨ / ٢: ، العرب٧١٩
  :، والدارمي٢٥٨ / ١:  يف أول الرقاق، وأمحد١٩٦ / ١١: أخرجه البخاري) ١(
  .أخربنا عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند، عن أبيه، عن ابن عباس..٢٩٧ / ٢

  = (*)وأخرجه 

)١٤/٣٩٩(  

  

  .وقع هذا لنا يف الصحيح عاليا من رواية مكي بن إبراهيم
  

  . بن وهب الدينوريالعامل احلافظ البارع الرحال، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد* ن وهب  اب- ٢١٨
مسع أبا عمري بن النحاس الرملي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبا سعيد االشج، وحممد بن الوليد 

البسري، وأمحد بن أخي ابن وهب، ويونس بن عبداالعلى، وطبقتهم مبصر، والشام، والعراق، 
  .جازواحل

  .وصنف وخرج
جعفر الفريايب وهو أكرب منه، واحلافظ أبو علي النيسابوري، والقاضي يوسف املياجني، : حدث عنه

والقاضي أبو بكر االري، وعمر بن سهل الدينوري، وعبد اهللا بن سعيد الربوجردي، وهو آخر من 
  .حدث عنه



  .ن مذاكرة ابن وهب الدينوريبلغين أن أبا زرعة الرازي كان يعجز ع: قال احلافظ أبو علي
__________  

يف أول الزهد من طريق صاحل بن عبد اهللا وسويد بن نصر، عن عبد اهللا بن ) ٢٣٠٤(الترمذي = 
  .املبارك، عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند، عن أبيه، عن ابن عباس

  .به من طريق وكيع، عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند ٣٤٤ / ١: وأخرجه أمحد أيضا
من طريق العباس بن عبد العظيم العنربي، حدثنا صفوان بن عيسى، عن ) ٤١٧٠(وأخرجه ابن ماجه 
  .عبد اهللا بن سعيد

 / ١٣٠الورقة : ب، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي / ٢٨٨ / ٣: الكامل البن عدي* 
  :، ميزان االعتدال١٣٧ / ٢: ، العرب٧٥٤ ٧٥٦ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١
 / ٣: ، لسان امليزان١٣١ / ١١: ، البداية والنهاية٣٥٥ / ١: ، املغين يف الضعفاء٤٩٤ ٤٩٥ / ٢

  .٢٥٢ ٢٥٣ / ٢: ، طبقات احلفاظ، شذرات الذهب٣٤٤ ٣٤٥
(*)  

)١٤/٤٠٠(  

  

كان ابن وهب حيفظ، ومسعت عمر ابن سهل يرميه بالكذب، ومسعت أبا ): ١(وقال أبو أمحد بن عدي 
كتب إيل ابن وهب الدينوري جزءين من غرائبه عن سفيان الثوري، فلم أعرف : العباس بن عقدة يقول

  .منهما إال حديثني، وكنت أمه
  .متروك احلديث: وقال الدارقطين

حضرت أبا زرعة وخراساين يلقي عليه : مسعت ابن وهب الدينوري يقول: قال أبو علي احلافظ
  .باطل: املوضوعات، وهو يقول
  .باطل: كل ما ال حتفظه تقول: والرجل يضحك ويقول

  .حنفي: ما مذهبك ؟ قال! يا هذا : فقلت
ما حتفظ اليب حنيفة عن محاد ؟ فسرد ! يا أبا زرعة : ما أسند أبو حنيفة عن محاد ؟ فوقف، فقلت: قلت

أال تستحي، تقصد إمام املسلمني باملوضوعات وأنت ال حتفظ حديثا المامك : له أحاديث، فقلت للعلج
  .فأعجب ذلك أبا زرعة وقبلين: قال! ؟ 

  .وقد قبل قوم ابن وهب الدينوري وصدقوه: قال احلافظ ابن عدي
  .كان حافظا: سألت أبا علي احلافظ عن ابن وهب الدينوري، فقال: وقال احلاكم
  .كان يضع احلديث: سألت الدارقطين عنه، فقال: وقال السلمي



  .متروك: وقال ابن أيب الفوارس، والربقاين عن الدارقطين
هو عبد اهللا بن محدان بن وهب، وما عرفت له متنا يتهم به فأذكره، أما يف تركيب االسناد، : قلت
  .فلعله

  .مات سنة مثان وثالث مئة
__________  

  .ب / ٢٨٨ / ٣" كامله " يف ) ١(
(*)  

)١٤/٤٠١(  

  

عبد الوهاب بن أمحد، أخربنا عمر بن كرم، أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا : حدثنا أمحد بن إسحاق
حدثنا حممد بن احلسني السلمي، حدثنا احلسني بن علي بن يزيد احلافظ، حدثنا عبد اهللا بن محدان بن 

وهب، حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن خالد االصم، حدثنا حجاج بن حممد، عن ابن جريج، عن زياد بن 
هللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي من أن رسول ا: " أن ابن شهاب أخربه، عن عروة، عن عائشة: سعد

الليل فيما بني صالة العشاء اآلخرة إىل طلوع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بني كل ركعتني، ويوتر 
  ".بركعة واحدة 

  ).١(غريب 
  

 بن جبري االمام احلافظ الثبت اجلوال، مصنف املسند، أبو حفص، عمر ابن حممد*  ابن جبري - ٢١٩
  .دي، حمدث ما وراء النهر، ومصنف التفسري أيضا، والصحيح، وغري ذلكاهلمداين السمرقن

  .كان من أوعية العلم
  ولد سنة ثالث وعشرين ومئتني، وكان أبوه

__________  
باب صالة الليل، من طريق : يف صالة املسافرين) ١٢٢) (٧٣٦(لكن رواه مسلم يف صحيحه ) ١(

بن احلارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن حرملة بن حيىي، حدثنا ابن وهب، أخربين عمرو 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي فيما بني أن : " عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

يفرغ من صالة العشاء وهي اليت يدعو الناس العتمة إىل الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بني كل 
  ..".ركعتني، ويوتر بواحدة

ب، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد  / ١٧٥ / ١٣: ب، تاريخ ابن عساكر / ٦٦: اباالنس* 



  :، العرب٧١٩ ٧٢٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٥الورقة : اهلادي
، ٢٠٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٤٩ / ١١: ، البداية والنهاية١٨٨ / ١: ، دول االسالم١٤٩ / ٢

  .٢٦٢ / ٢: ، شذرات الذهب٧ ٨ / ٢:  للداودي، طبقات املفسرين٣٠٩ ٣١٠: طبقات احلفاظ
(*)  

)١٤/٤٠٢(  

  

  .صاحب حديث، ومن أصحاب عارم وطبقته، فرحل بابنه عمر إىل االقاليم
عيسى بن محاد زغبة، وبشر بن معاذ العقدي، وعمرو ابن علي الفالس، وحممد بن معاوية : حدث عن

  .بن املقدام، وبندار، وطبقتهمخال الدارمي، وأمحد بن عبدة الضيب، وأيب االشعث أمحد 
حممد بن حممد بن صابر، وحممد بن بكر الدهقان، وحممد بن أمحد بن عمران الشاشي، : حدث عنه

وحممد بن علي املؤدب، ومعمر ابن جربيل الكرميين، وأعني بن جعفر السمرقندي، وعيسى بن موسى 
  .الكسائي، وآخرون

  .أمحد بن صاحل، فشيعها، وتأمل لفواتهوملا أن وصل إىل مصر صادفته جنازة احلافظ 
  .كان فاضال، خريا، ثبتا يف احلديث، له الغاية يف طلب اآلثار والرحلة: قال أبو سعد االدريسي

أخربنا العباس بن : مل يقع يل حديثه عاليا، وهو تفرد مع صدقه حبديث غريب صاحل االسناد، فقال: قلت
نا معاوية بن سالم، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب نضرة، عن الوليد اخلالل، حدثنا مروان بن حممد، حدث

إن اهللا زادكم صالة إىل صالتكم هي خري من محر النعم، أال وهي الركعتان قبل : " أيب سعيد مرفوعا قال
  ).١" (صالة الفجر 

__________  
  .باب تأكيد صالة الوتر:  يف الصالة٤٦٩ / ٢" سنن البيهقي " هو يف ) ١(

 هذا حديث غريب من حديث معاوية ابن : قال يل حيىي بن معني: قال العباس بن الوليد: ايتهوقال يف
سالم، ومعاوية بن سالم حمدث أهل الشام، وهو صدوق احلديث، ومن مل يكتب حديثه مسنده ومنقطعه 

  .فليس بصاحب حديث
ري لرحلت إليه يف هذا لو أمكنين أن أرحل إىل ابن جب: وبلغين عن حممد بن إسحاق بن خزمية أنه قال

  .احلديث
(*)  

)١٤/٤٠٣(  

  



  .تويف ابن جبري يف سنة إحدى عشرة وثالث مئة
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبدالرحيم بن أيب سعد، أخربنا عثمان ابن علي، أخربنا علي بن حممد بن 

ن جبري، أخربنا خذام الواعظ، حدثنا جدي القاضي أبو علي النسفي، أمحد بن حممد بن عمر بن حممد ب
، عن هالل بن علي، )١(جدي أبو حفص، حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا فليح 

كل أميت تدخل اجلنة إال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة قال
  .من أيب
  ".نة، ومن عصاين فقد أىب من أطاعين دخل اجل: ومن يأيب يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا
  

 بن راشد بن معدان، الثقفي االمام احلافظ املصنف، أبو بكر، حممد بن أمحد*  ابن معدان - ٢٢٠
  .موالهم االصبهاين
__________  

هو فليج بن سليمان اخلزاعي أو االسلمي، أبوحيىي املدين، يعد من طبقة مالك، احتج به البخاري ) ١(
 مسلم حديثا واحدا وهو حديث االفك، وضعفه ابن معني والنسائي وأبو وأصحاب السنن، وروى له

  .هو من أهل الصدق وكان يهم: داود، وقال الساجي
  .خمتلف فيه وال بأس به: وقال الدارقطين
  له أحاديث صاحلة مستقيمة وغرائب،: وقال ابن عدي

  .وهو عندي ال بأس به
 يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة مل: ٤٣٥ص " فتح الباري " قال احلافظ يف مقدمة 

  .وأضراما، وإمنا أخرج له أحاديث أكثرها يف املناقب وبعضها يف الرقاق
باب االقتداء بسنن رسول اهللا :  يف االعتصام٢١٤ / ١٣: وحديثه هذا أخرجه البخاري يف صحيحه

 هالل بن علي، عن عطاء بن يسار، عن صلى اهللا عليه وسلم من طريق حممد بن سنان، عن فليح، حدثنا
  .أيب هريرة

 ١٣٠الورقة : ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٢٤٣ ٢٤٤ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
، طبقات ٢٠٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٦٨ / ٣: ، الوايف بالوفيات٨١٤ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢/ 

  .٢٥٨ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣٩: احلفاظ
(*)  

)١٤/٤٠٤(  

  



مسع سلم بن جنادة، وموسى بن عامر الدمشقي، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، والربيع املرادي، وأمحد 
  .بن الفرات، وعدة

  .أبو الشيخ، والطرباين، وأبو بكر املقرئ، وأهل بلده: وعنه
  .هو حمدث ابن حمدث، كثري التصانيف، تويف بكرمان سنة تسع وثالث مئة: قال أبو الشيخ

  
 بن احلسني بن عيسى االمام احملدث، العامل الثقة، أبو العباس، أمحد بن حممد*  املاسرجسي - ٢٢١

  .املاسرجسي، سبط احلسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري
مسع جده، وإسحاق بن راهويه، وشيبان بن فروخ، والربيع بن ثعلب، ووهب بن بقية، وعمرو بن 

  .زرارة، وطبقتهم
  علي النيسابوري، وأبو إسحاق املزكي،احلافظ أبو : حدث عنه

  .وأبو سهل الصعلوكي، وأبو أمحد احلاكم، وآخرون
مات يف صفر سنة ثالث عشرة وثالث مئة، وهو يف عشر املئة، وكان من وجوه أهل بلده وعلمائهم، 

  .رمحه اهللا
مد يف كتابه، أخربنا أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء بقراءيت، أخربنا عبد املعز بن حم

  متيم بن أيب سعيد، أخربنا حممد ابن عبدالرمحن الكنجروذي سنة تسع وأربعني وأربع مئة، أخربنا حممد
__________  

" االنساب " ، وانظر ٢٦٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢١٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٥٥ / ٢: العرب* 
٥٠١ ٥٠٢.  

(*)  

)١٤/٤٠٥(  

  

أمحد بن حممد بن احلسني املاسرجسي، حدثنا إسحاق احلنظلي، أخربنا عبد ابن حممد احلافظ، أخربنا 
: " العزيز بن حممد، حدثنا عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).١" (من أشرك باهللا فليس مبحصن 
  .راورديال أعلم حدث به غري إسحاق عن الد: قال أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ

ابن أمحد بن محزة، الشيخ الثقة احملدث، أبو األزهر الغساين الزملكاين  *  مجاهر بن حممد- ٢٢٢
  .الدمشقي
هشام بن عمار، وأمحد بن أيب اجلواري، وعبد الرمحن بن إبراهيم دحيم، وحممود بن خالد، : حدث عن



  .وطائفة
ن السين، ومحزة الكناين، وأبو سليمان بن أبو زرعة وأبو بكر ابنا أيب دجاجة، وأبو بكر ب: حدث عنه

  زبر، ومجح بن القاسم، وأبو بكر بن
  .املقرئ، وحممد بن سليمان الربعي، وآخرون

  .وثقه محزة الكناين
  .مات يف احملرم سنة ثالث عشرة وثالث مئة

__________  
  .لى ابن عمر، وقد رجح الدارقطين وقفه ع٢١٥ ٢١٦ / ٨" سنن البيهقي " رجاله ثقات، وانظر ) ١(
 / ٢: ، العرب١٥٠ / ٣: أ، معجم البلدان / ٣ / ٤: ب، تاريخ ابن عساكر / ٢٧٧: االنساب* 

  .٣٩٣ / ٣: ، ذيب ابن عساكر٢٦٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٥٥
(*)  

)١٤/٤٠٦(  

  

  .م بن شعيب اجلرحاين الغازياالمام الثقة احلافظ، أبو احلسني، حممد بن إبراهي*  الغازي - ٢٢٣
مد بن عبدامللك بن أيب الشوارب، وعمرو بن علي الفالس، وحممد بن محيد الرازي، وحممد بن مسع حم

  .عبدامللك بن زجنويه، وحممد بن حيىي الذهلي، والبخاري، وأبا زرعة الرازي
  .أبو أمحد بن عدي، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو أمحد احلاكم، ومجاعة: وعنه

أخربنا : عشرة ال قرأنا على ابن تاج االمناء، عن عبد املعز بن حممدمل أقع بتاريخ وفاته وهي سنة نيف 
متيم املؤدب، أخربنا أبو سعد الكنجروذي، أخربنا حممد بن احلافظ، أخربنا حممد بن إبراهيم الغازي، 

حدثنا حممد هو ابن محيد، حدثنا احلكم بن بشري، عن عمرو بن قيس املالئي، عن جعفر، عن سعيد بن 
  إذا كان رمضان تفتح: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عمر قالجبري، عن ا

  ).١" (أبواب اجلنة مجيعا، وتغلق أبواب النار كلها، وتغل مردة الشياطني 
__________  

، تذكرة ١ / ١٣١الورقة : أ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي / ٤٠٥: االنساب* 
  .٢٦٢ / ٢: ، شذرات الذهب٣٢٠: ت احلفاظ، طبقا٧٦٠ ٧٦١ / ٢: احلفاظ

  .إسناده ضعيف لضعف حممد بن محيد، وهو الرازي) ١(
باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، :  يف الصوم٩٧ / ٤: وأخرجه من حديث أيب هريرة البخاري

باب جامع :  يف الصوم٣١٠ / ١: باب فضل شهر رمضان، ومالك: يف الصوم) ١٠٩٧(ومسلم 



إذا دخل رمضان : " باب فضل شهر رمضان، بلفظ:  يف الصوم١٢٦ ١٢٨ / ٤: ائيالصيام، والنس
إذا جاء رمضان : " ويف رواية" فتحت أبواب السماء، وأغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطني 

  ".فتحت أبواب الرمحة : " ويف أخرى" فتحت أبواب اجلنة 
(*)  

)١٤/٤٠٧(  

  

  . بن حرب العباداين البصري اهللا، حممد بن عبدةقاضي القضاة، أبو عبيد*  ابن عبدة - ٢٢٤
  .علي بن املديين، وهدبة بن خالد، وعبد االعلى بن محاد، وكامل بن طلحة، وعدة: حدث عن
عبد العزيز بن جعفر اخلرقي، وعلي بن لؤلؤ الوراق، وأبو حفص بن الزيات، وعلي بن عمر : حدث عنه

  .احلريب، وآخرون
  .وهو واه

أقامت مصر بعد بكار بن قتيبة بغري قاض ثالثة أعوام، مث وىل مخارويه يعين : ققال احلسن بن زوال
صاحب مصر أبا عبيد اهللا حممد بن عبدة املظامل مبصر، فنظر بني الناس إىل آخر سنة سبع وسبعني ومئتني، 

  مث ويل حممد بن عبدة،: مث واله القضاء، فأخربنا حممد بن الربيع قال
  .عتمد، وكان جبارا متملكا، جوادا مفضالفأظهر كتابه من قبل امل

وذكر أنه كان له مئة مملوك ما بني خصي وفحل، وكان يذهب إىل قول أيب حنيفة، وكان عارفا 
باحلديث، استكتب أبا جعفر الطحاوي، واستخلفه، وأغناه، وكان الشهود يرهبون أبا عبيد اهللا 

السعيد من قضى : ار سوى مثن مكاا، وكان يقولأنفق عليها مئة ألف دين: وخيافونه، وأنشأ دارا، قيل
  .يل حاجة

  .وكان مخارويه يعظمه وجيله، وجيري عليه يف الشهر ثالثة آالف دينار
__________  

، ٣٧٩ ٣٨٠ / ٢: ب، تاريخ بغداد / ٣١٧ / ٤: ، الكامل البن عدي٤٧٩ ٤٨٠: الوالة والقضاة* 
، لسان ٢٠٣ / ٣: ، الوايف بالوفيات٦١٠ / ٢: ، املغين يف الضعفاء٣٤٣ / ٣: ميزان االعتدال

  .١٤٥ / ٢: ، حسن احملاضرة٢٧٢ ٢٧٣ / ٥: امليزان
(*)  

)١٤/٤٠٨(  

  



  .وكان ينظر يف القضاء، واملظامل، واملواريث، واحلسبة، واالوقاف
  .وكان له جملس يف الفقه، وجملس للحديث
 رجال اختلت حاله ال يعرفه يف ساعة أن أبا عبيد اهللا وهب: وحدثين إبراهيم بن أمحد بن أمحد املعدل

  .واحدة ما مبلغه ألف دينار
  .وكان يطعم الناس يف داره يف العيد، فقل من يتأخر عنه من الكبار

  .وتأخر شاهد عن جملسه، فأمر حببسه
من مذهب القاضي أيده اهللا كذا وكذا، : وكان أبو جعفر الطحاوي يكتب له، ويقول حبضرته للخصوم

  .وكذاومن مذهبه كذا 
  ما: وأحس أبو عبيد اهللا تيها من الطحاوي، فقال: حامال عنه املؤنة، إىل أن قال

  .وقد حدث مبصر وببغداد، وكانت له ببغداد لوثة مع أصحاب احلديث! هذا الذي أنت فيه ؟ 
ضيق مال، واستئثار القواد : ما اخلرب ؟ قال: وكان قوي القلب واللسان، رأى من مخارويه انكسارا فقال

  .بالضياع
ما هذا الذي : فخرج إليهم القاضي، وكلمهم يف مكان من الدار لبدر، وفائق، وصايف، ومجاعة وقال

  .؟ واهللا أشد السيف واملنطقة وأمحل عنه! يلقاه االمري 
  .مث وافقهم على أمور رضيها مخارويه

  .وشكره عليها
ل البلد عن أصحابه، وشنؤوهم ومل يزل أمر أيب عبيد اهللا يقوى إىل أن زالت أيامه، واحنرف أه

  .بالطهماين
  .ومل يزل على حاله حىت قتل مخارويه بدمشق، ووصل تابوته، فصلى عليه أبو عبيد اهللا

  مث جرت

)١٤/٤٠٩(  

  

  .أمور، واختفي القاضي يف داره مدة سنتني، فكانت مدة واليته سبع سنني سوى أشهر
ة اثنتني وتسعني، فحكم شهرين، مث ذهب إىل مث ظهر وتغريت الدولة، وويل قضاء مصر ثانيا يف سن

  .بغداد
  .قلت رماه ابن عدي بالكذب

  .هو من املتروكني: وقال أبو بكر الربقاين
وحدث أيضا باملوصل، وعمر، وبقي إىل سنة ثالث عشرة وثالث مئة، وعاش نيفا وتسعني سنة، وبقي 



  .بطاال عشرين سنة
ما هذا ؟ واهللا لئن أرسلت بقصبة، فنصبت يف حارتك، : ويقال ابن عبدة للطحا: قال إبراهيم بن املعدل
  .قصبة القاضي: لترين الناس يقولون

  .يعظموا: يعين
  قلت إىل صرامته املنتهى، وهو يف باب

  .الرواية تالف متهم
  

 بن عبيدة بن زياد، االمام احلافظ الرحال الثقة، أبو بكر، أمحد بن حممد*  ابن عبيدة - ٢٢٥
  .عراين املستمليالنيسابوري الش

  .مسع علي بن خشرم، وحممد بن رافع، وعمر بن شبة، ويونس بن عبداالعلى وطبقتهم
روى عنه حممد بن االخرم، وحيىي العنربي، وأبو بكر الصبغي، وحممد بن صاحل بن هانئ، واجلعايب، وعبد 

  اهللا بن إبراهيم الزبييب،
__________  

  .٦٤ / ٢: ب، ذيب ابن عساكر / ٩٧ / ٢: ساكر، تاريخ ابن ع٥٥ ٥٦ / ٥: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٤/٤١٠(  

  

  .وعدة من البغدادين والنيسابوريني
  .وثقه اخلطيب، وما ذكر له وفاة

  . بن سلم االصبهايناحلافظ العامل الثبت، أبو احلسن، علي بن احلسن*  ابن سلم - ٢٢٦
د البسري، وحيىي بن حكيم املقوم، وأمحد مسع حممد بن حيىي الذهلي، وأمحد بن االزهر، وحممد بن الولي

  .بن الفرات، وحممد ابن عاصم، وإمساعيل بن يزيد القطان وطبقتهم
حدث عنه القاضي أبو أمحد العسال، وأبو الشيخ، واحلافظ أبو علي النيسابوري، وأبو بكر بن املقرئ، 

  .ومجاعة
  .تويف بالري سنة تسع وثالث مئة: قال احلاكم

نت سليمان، أخربنا املسلم بن أمحد سنة مثان وعشرين وست مئة، أخربنا علي بن قرأت على فاطمة ب
احلسن احلافظ سنة مثان وأربعني ومخس مئة، أخربنا أبو القاسم النسيب، أخربنا حممد بن عبدالرمحن 

التميمي، أخربنا يوسف القاضي، أخربنا علي بن احلسن بن سلم االصبهاين بالري، حدثنا أمحد بن سنان، 



  ، عن جابر،)١(حدثنا عبدالرمحن، عن سفيان، عن أيب إسحاق، عن سعيد بن أيب كريب 
__________  

، ٢ / ١٣٦الورقة : ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٩ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
  .٣٣٣ ٣٣٤: ، طبقات احلفاظ٧٩٩ ٨٠٠ / ٣: تذكرة احلافظ

  .وفروعه" التهذيب  " وما أثبتناه من" كرب " يف االصل ) ١(
(*)  

)١٤/٤١١(  

  

قال احلافظ أبو علي ) ١" (ويل للعراقيب من النار : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
خرجت إىل الري، وا علي بن احلسن بن سلم، وكان من أحفظ مشاخينا، فأفادين عن : النيسابوري

  .إبراهيم بن يوسف اهلسنجاين وغريه
  

 بن حيون االندلسي االمام احلافظ البارع املتقن، أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم* يون  ابن ح- ٢٢٧
  ).٢(احلجازي بالراء نسبة إىل مدينة وادي احلجارة 

  .كان من احلفاظ النقاد
مسع حممد بن وضاح، وحممد بن عبد السالم اخلشين، وإسحاق ابن إبراهيم الدبري اليمين، وعلي بن 

  .، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وطبقتهمعبد العزيز البغوي
__________  

  .رجاله ثقات) ١(
   من طريق حممد بن جعفر، عن شعبة،٣٦٩ / ٣: وأخرجه أمحد

  . من طريق حسني، عن يزيد بن عطاء، عن أيب إسحاق٣٩٣عن أيب إسحاق، و 
ويل : " من طريق أيب بكر بن أيب شيبة، عن االحوص، عن أيب إسحاق، بلفظ) ٤٥٤(وابن ماجه 

  ".للعراقيب من النار 
وأبو داود ) ٢٤١(، ومسلم ١٣٢ / ١: وأخرجه من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص البخاري

  .٧٨ / ١: والنسائي) ٩٧(
 / ١: والنسائي) ٤١(والترمذي ) ٢٤٢(، ومسلم ٢٣٣ / ١: وأخرجه من حديث أيب هريرة البخاري

٧٧.  
ويل : " ويف رواية ملسلم" ويل لالعقاب من النار : " ظمن حديث عائشة، بلف) ٢٤٠(وأخرجه مسلم 



  ".للعراقيب 
، ٥٥: أ، بغية امللتمس / ١٥٦: ، االنساب٤١: ، جذوة املقتبس٢٦ ٢٧ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 

، ٧٨١ ٧٨٢ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣٣الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي
  .٢٤٦ / ٢: ، شذرات الذهب٥٢ / ٢: فخ الطيب، ن٣٢٨: طبقات احلفاظ

  .وهي بلدة باالندلس) ٢(
  .٣٤٣ / ٥" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٤/٤١٢(  

  

  .فأكثر وجود، وفيه تشيع بال غلو
حدث عنه قاسم بن أصبغ، ووهب بن مسرة، وأبو عمر أمحد بن سعيد بن حزم الصديف، وخالد بن 

  .سعد، وآخرون
  .ان الصدق إنسانا، لكان ابن حيونلو ك: قال خالد بن سعد

  .مل يكن باالندلس قبله أبصر باحلديث منه): ١" (تارخيه " وقال ابن الفرضي يف 
قد كان قبله مثل بقي بن خملد، وابن وضاح، وما قال ابن الفرضي هذا القول إال وابن حيون : قلت

  .رأس يف احلفظ
  أقرانمات يف آخر الكهولة يف سنة مخس وثالث مئة، وهو من 

  .الطرباين، وإمنا قدمه إىل هنا كونه مات قبل أوان الرواية، ولقد كان من فرسان احلديث رمحه اهللا
  .، فقد عاش إىل سنة ستني وثالث مئة، وصار شيخ االسالم)٢(وأما الطرباين 

  
   بن مصعب، بناالمام احلافظ الكبري أبو علي، احلسني بن حممد*  السنجي - ٢٢٨

__________  
)٢٦ / ٢) ١.  
هو االمام العالمة احلجة احلافظ أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الطرباين ) ٢(

  . ه وسترد ترمجته يف اجلزء السادس عشر٣٦٠صاحب التصانيف اجليدة املتوىف سنة 
ب، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد  / ٣١٣: ، االنساب٥٣ / ٤: االكمال البن ماكوال* 

  .٣٣٤: ، طبقات احلفاظ٨٠١ ٨٠٢ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٣٦الورقة : اهلادي
(*)  



)١٤/٤١٣(  

  

  .رزيق املروزي السنجي
حدث عن علي بن خشرم، وحيىي بن حكيم املقوم، وأيب سعيد االشج، وحممد بن الوليد البسري، 

ما كان خبراسان : ثر حىت قيلويونس بن عبداالعلى، والربيع، وحممد بن عبد اهللا بن قهزاد وطبقتهم فأك
  .أحد أكثر حديثا منه، قاله ابن ماكوال

  .وكف بصره بأخرة
  ).١(وكان ال يكاد حيدث أهل الرأي، الم يسمعون احلديث، ويعدلون عنه إىل القياس 

حدث عنه أبو حامت البسيت يف كتبه، وزاهر بن أمحد السرخسي، وأبو حامد أمحد بن عبد اهللا النعيمي 
  .وطائفة

  .مات سنة مخس عشرة وثالث مئة
وأخربنا ابن ) ح(أخربنا أبو بكر بن أمحد، أخربنا حممد بن عبد الواحد احلافظ، أخربنا عبد املعز بن حممد 

هبة اهللا، أخربنا عبد املعز يف كتابه، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا سعيد بن حممد البحريي، أخربنا زاهر 
ي احلسني بن حممد بن مصعب بسنج، حدثنا علي بن خشرم، أخربنا عيسى بن أمحد الفقيه، أخربنا أبو عل

: " بن يونس، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن سعد بن هشام االنصاري، عن عائشة، قالت
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا عمل عمال، أثبته، وكان إذا نام من الليل،

__________  
 الرأي من الفقهاء كأيب حنيفة ومالك وربيعة وغريهم أم ال يعدلون عن النص إىل الذي عليه أهل) ١(

القياس إذا كان احلديث صحيحا وساملا من املعارض، كما هو مبسوط يف مكانه من كتب االصول، وما 
أكثر ما نال منهم خصومهم، ونعتوهم مبا هم برآء منه إما جلهل مبقاالم، أو بدافع من التعصب 

  .وىواهل
(*)  

)١٤/٤١٤(  

  

أو مرض، صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة، وما رأيت رسول اهللا قام ليلة حىت الصباح، وال صام شهرا 
  .عن علي بن خشرم) ١(مسلم " متتابعا إال رمضان 

  .مات ابن مصعب يف رجب سنة ست عشرة وثالث مائة: وقيل
  



مام، الثقة االوحد، أبو عبد اهللا البلخي، ، احلافظ االابن االزهر بن عقيل*  حممد بن عقيل - ٢٢٩
  "التاريخ " و " املسند الكبري " حمدث بلخ، وصاحب 

  ".االبواب " و 
مسع علي بن خشرم، وحم بن نوح، وعباد بن الوليد الغربي، وعلي بن إشكاب، وحممد بن الفضل، 

  .وطبقتهم خبراسان، والعراق
  .الرمحن بن أيب شريح، ومجاعة من أهل تلك الديارحممد بن عبد اهللا اهلندواين، وعبد : حدث عنه

  .وكان من أوعية احلديث
  .مل تتصل بنا أخباره كما ينبغي

__________  
باب جامع صالة الليل، ومن نام عنه أو مرض، وأخرجه : يف صالة املسافرين) ١٤١) (٧٤٦(رقم ) ١(

  . يف قيام الليل١٩٩ ٢٠١  /٣: باب يف الصالة الليل، والنسائي: يف الصالة) ٣٤٢(أبو داود 
: ، العرب٧٩١ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٣٥الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي* 
 / ٣: ، النجوم الزاهرة١٥٩ / ١١: ، البداية والنهاية٩٧ ٩٨ / ٤: ، الوايف بالوفيات١٦٥ / ٢

  .٧٢: ستطرفة، الرسالة امل٢٧٤ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣١: ، طبقات احلفاظ٢٢٢
(*)  

)١٤/٤١٥(  

  

  .تويف يف شوال سنة ست عشرة وثالث مئة، من أبناء الثمانني رمحه اهللا
أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، وأمحد بن حممد، وحممد بن إبراهيم النحوي، ومجاعة : ومن حديثه

أخربنا عبد : لعليب قاالأخربنا عبد اهللا بن عمر، وأخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا زكريا بن علي ا: قالوا
االول بن عيسى، أخربتنا بيىب بنت عبد الصمد، أخربنا عبد الرمحن بن أمحد، حدثنا حممد بن عقيل، 

  حدثنا علي بن إشكاب،
قال رسول : حدثنا إسحاق االزرق، عن سفيان، عن زبيد، عن أىب وائل، عن مسروق، عن عبد اهللا قال

  ).١" (سلم كفر، وسبابه فسوق قتال امل: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  

 أبو حممد، عبد اهللا بن أمحد" املسند الكبري " االمام اود احلافظ الرحال، صاحب *  ابن أسيد - ٢٣٠
  .بن أسيد االصبهاين

  .مسع نصر بن علي اجلهضمي، وسلم بن جنادة، وعبد الرمحن بن عمر رسته، وابن الفرات



__________  
  .إسناده صحيح) ١(

 / ١٠باب خوف املؤمن أن حيبط عمله وهو ال يشعر، و :  يف االميان١٠٣ / ١: البخاريوأخرجه 
باب قول النيب صلى :  يف الفنت٢٠ ٢١ / ١٣باب ما ينهى من السباب واللعن، و :  يف االدب٣٨٧

، والترمذي )٦٤(اهللا عليه وسلم ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأخرجه مسلم 
باب قتال املسلم، من حديث عبد اهللا :  يف حترمي الدم١٢٢ / ٧: مها يف االميان، والنسائيكال) ٢٦٣٦(

  ".سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر : " بن مسعود، بلفظ
  .٣٨٠ / ٩: ، تاريخ بغداد٦٥ ٦٦ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
(*)  

)١٤/٤١٦(  

  

  .شيخ، وأبو بكر الطلحي، وآخرونالطسيت، وعثمان بن السماك، وأمحد بن بندار، وأبو ال: وعنه
  .تويف سنة عشر وثالث مئة

  
 بن إبراهيم بن يزيد االمام احلافظ الكبري اجلوال، أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق*  أبو عوانة - ٢٣١

  املسند" النيسابوري االصل، االسفراييين، صاحب 
  .اخر االبوابوزاد أحاديث قليلة يف أو" صحيح مسلم " الذي خرجه على ) ١" (الصحيح 

مولده بعد الثالثني ومئتني، ومسع باحلرمني، والشام، ومصر، واليمن، والثغور، والعراق، واجلزيرة، 
  .وخراسان، وفارس، وأصبهان، وأكثر الترحال، وبرع يف هذا الشأن، وبذ االقران

__________  
صر طبقات ، خمت٣٩٣ ٣٩٤ / ٦: ب، وفيات االعيان / ٣٣: ، االنساب٤٤٨: تاريخ جرجان* 

 / ٢: ، العرب٧٧٩ ٧٨٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣٣الورقة : علماء احلديث البن عبد اهلادي
 / ٣: ، طبقات الشافعية للسبكي٢٦٩ ٢٧٠ / ٢: ، مرآة اجلنان١٩٠ / ١: ، دول االسالم١٦٥
 / ٣: ، النجوم الزاهرة٧٣ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر١٥٩ / ١١: ، البداية والنهاية٤٨٧ ٤٨٨
  .٢٧: ، الرسالة املستطرفة٢٧٤ / ٢: ، شذرات الذهب٣٢٧: ، طبقات احلفاظ٢٢٢

طبع منه اجلزء االول، والثاين، والرابع، واخلامس بدائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن يف ) ١(
  .اهلند

نيد لنفسه من غري أن يأيت املصنف إىل الكتاب، فيخرج أحاديثه بأسا: والتخريج كما قال احلافظ العراقي



  .طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه يف شيخه أو من فوقه
  ".وشرطه أال يصل إىل شيخ أبعد حىت يفقد سندا يوصله إىل االقرب : " قال احلافظ ابن حجر

  .ورمبا عز على املصنف وجود بعض االحاديث، فيتركه أصال، أو يذكره من طريق مصنف االصل
 خرجت كتب كثرية على الصحيحني، يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد وقد: " قال احلافظ ابن كثري

  ".جيدة، كصحيح أيب عوانة، وأيب بكر االمساعيلي، والربقاين، وأيب نعيم االصبهاين وغريهم 
(*)  

)١٤/٤١٧(  

  

  مسع يونس بن عبد االعلى، وعلي بن حرب الطائي، وحممد بن
عيب بن حرب الضبعي، وزكريا بن حيىي بن أسد حيىي الذهلي، وأمحد بن عبدالرمحن بن وهب، وش

املروزي، وسعد بن مسعود املروزي، وسعدان بن نصر، وعمر بن شبة، وعيسى بن أمحد البلخي، وعلي 
بن إشكاب، وعبد السالم بن أيب فروة النصييب صاحبا البن عيينة، وعطية بن بقية بن الوليد، وأبا ثور 

ا البن وهب، وحممد بن سليمان بن بنت مطر، وأبا زرعة عمرو بن سعد بن عمرو الشعباين، صاحب
الرازي، وأبا جعفر بن املنادي، وحممد بن عقيل النيسابوري، وحممد بن إمساعيل االمحسي، وحممد بن 

حممد بن ) ١] (بن [ عبد اهللا بن ميمون االسكندراين، وموسى بن نصر الرازي، وأبا سلمة املسلم 
قيه، حدثه عن عبدامللك بن عبد الرمحن الذماري، وموهب بن يزيد بن املسلم بن عفان الصنعاين الف

  .حدثين ابن وهب: موهب الرملي
وأمحد بن حممد بن أيب رجاء املصيصي، وأمحد بن يوسف السلمي، وأمحد بن سعيد الدارمي، وأمحد بن 

  .عن الوليد بن مسلم: شيبان الرملي، وأمحد بن حممد بن عثمان الثقفي
عن ضمرة، وأمحد بن مالعب، وأمحد ابن : عن بقية، وإمساعيل بن عباد االرسويف: موأخطل بن احلك

اجلبار العطاردي، وأمحد بن حسن بن عبد القاسم رسول نفسه من أصحاب ابن عيينة، وحبر بن نصر 
  .اخلوالين، والربيع املرادي، وبشر بن مطر، واحلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين، وخلقا كثريا

  .ىل أن يروي عن عبد اهللا بن أمحد، وعبد الرمحن بن خراش، وعبدانويرتل إ
  أمحد بن علي الرازي احلافظ، وأبو علي: حدث عنه

__________  
  .٥٨٨ / ٢: للمؤلف" مشتبه النسبة " هذه الزيادة من ) ١(

(*)  

)١٤/٤١٨(  



  

بن عدي، وأبو بكر النيسابوري احلافظ، وحيىي بن منصور، وسليمان بن أمحد الطرباين، وأبو أمحد 
االمساعيلي، وحسينك بن علي التميمي، وولده أبو مصعب حممد بن أيب عوانة، وأبو أمحد حممد بن أمحد 

  .الغطريفي، ومجاعة خامتتهم ابن ابن أخته أبو نعيم عبدامللك بن احلسن
  .وقد دخل دمشق مرات
إنه تويف سنة : عت ابنه حممدا يقولأبو عوانة من علماء احلديث وأثبام، مس: قال أبو عبد اهللا احلاكم
  .ست عشرة وثالث مئة

تويف أبو عوانة يف سلخ ذي احلجة سنة : وقال ابن أخت أيب عوانة احملدث احلسن بن حممد االسفراييين
  .ست عشرة
  بإسفرايني يزار، وهو) ١(بين على قرب أيب عوانة مشهد : وقال غريه

__________  
  . علم عندهم، فإن ذلك من البدع املنهي عنهاهو من صنيع العامة الذين ال) ١(

) ٣٢١٨(باب االمر بتسوية القبور، وأبو داود : يف اجلنائز) ٩٦٩" (صحيحه " فقد أخرج مسلم يف 
، وأمحد ٣ / ٤: ، والبيهقي٣٦٩ / ١: واحلاكم) ١٠٤٩(، والترمذي ٨٨ ٨٩ / ٤: والنسائي

قال يل علي بن أيب طالب رضي اهللا : سدي قالمن طريق أيب وائل، عن أيب اهلياج اال) ١٠٦١) (٧٤١(
أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال تدع متثاال إال طمسته، وال قربا " عنه 

  ".مشرفا إال سويته 
يف هذا احلديث أن السنة أن القرب ال :  يف شرح هذا احلديث٩٥ / ٤" نيل االوطار " قال الشوكاين يف 

رفعا كبريا، من غري فرق بني من كان فاضال ومن كان غري فاضل، والظاهر أنه رفع القبور على يرفع 
  .القدر املأذون فيه حمرم، وقد صرح بذلك أصحاب أمحد ومجاعة من أصحاب الشافعي ومالك

أخربنا أبو حنيفة، عن محاد عن : ٤٥ص " اآلثار " وقال االمام حممد بن احلسن الشيباين يف كتابه 
  .ارفعوا القرب حىت يعرف أنه قرب فال يوطأ: كان يقال: راهيم قالإب

وبه نأخذ، وال نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره ابن جيصص أو جيعل عنده مسجد أو : وقال حممد
  .علم، وهو قول أيب حنيفة

هو من اختاذ ومن رفع القبور الداخل حتت احلديث دخوال أوليا القبب واملشاهد املعمورة على القبور، و
القبور مساجد، وقد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله كما يف الصحيح وكم كان 

  (*)هلذه املشاهد من مفاسد يبكي هلا 

)١٤/٤١٩(  

  



يف داخل املدينة، وكان رمحه اهللا، أول من أدخل إسفرايني مذهب الشافعي وكتبه، محلها عن الربيع 
  .املرادي واملزين

أبو عوانة مسع حممد بن حيىي، ومسلم بن احلجاج، وأمحد بن سعيد ": تارخيه " عبارة احلاكم يف ومن 
الدارمي، وأبا زرعة، وأبا حامت، وابن وارة، ويعقوب بن سفيان، وسعدان، وابن عبد احلكم، واملزين، 

ان، وأسيد بن وصاحل بن أمحد بن حنبل، وعمرو بن عبد اهللا االودي، وحممد بن املقرئ، وأمحد بن سن
  .عاصم، وهارون بن سليمان

  .ومسى مجاعة مث أثىن عليه
أخربنا هبة : أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن أمحد قراءة عليه، عن القاسم بن أيب سعد الصفار

الرمحن بن عبد الواحد، أخربنا عبد احلميد بن عبدالرمحن البحريي، وأخربنا أمحد، عن أيب املظفر بن 
أخربنا عبدامللك بن : ، أخربنا عبد اهللا بن حممد الصاعدي، أخربنا عثمان بن حممد احملمي قاالالسمعاين

احلسن، أخربنا أبو عوانة احلافظ، حدثنا بشر بن مطر، حدثنا سفيان، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن 
تراها حىت أن عمر أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد كان ملك مئة سهم من خيرب اش: " عمر

قد أصبت ماال مل أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقر إىل : استجمعها، فقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  فاحبس االصل وسبل: " اهللا ؟ قال

  ).١" (الثمر 
__________  

االسالم، فإن كثريا من اجلهلة قد افتتنوا ا، وظنوا أا قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها = 
دا لطلب قضاء احلوائج، وملجأ لنجاح املطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من رم، وشدوا إليها مقص

  .واهللا املستعان..الرحال، ومتسحوا ا واستغاثوا
  .إسناده صحيح) ١(

روى عن : ٣٦٨ / ٢" اجلرح والتعديل " قال ابن أيب حامت يف : وبشر بن مطر هو الواسطي نزيل سامرا
  = (*)يينة، وإسحاق االزرق، ويزيد بن سفيان بن ع

)١٤/٤٢٠(  

  

حدثنا عبدالرمحن بن بشر، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا ابن جريج، أخربنا حيىي بن : وبه أخربنا أبو عوانة
سعيد، وسهيل، مسعا النعمان بن أيب عياش، عن أيب سعيد اخلدري، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".سبيل اهللا باعده اهللا عن النار سبعني خريفا من صام يوما يف : " قال
  .عن عبدالرمحن) ١(أخرجه مسلم 



أخربنا أبو عوانة، أخربنا الزعفراين، أخربنا عبيدة بن محيد، حدثين منصور، عن إبراهيم، عن : وبه
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يباشر وهو صائم: " علقمة، عن عائشة

  ". وهو صائم، وكان أملككم الربه وكان يقبل: وأظنه قال
  .، عن الزعفراين)٢(أخرجه النسائي 

__________  
  .صدوق: هارون وكان صدوقا، سئل أيب عنه، فقال= 

باب الوقف : ٢٩٩باب الشروط يف الوقف، و :  يف الشروط٢٦٣ / ٥: وأخرج احلديث البخاري
باب الوقف، والترمذي : يةيف الوص) ١٦٣٢(كيف يكتب، وباب الوقف للغين والفقري، ومسلم 

 كلهم من طريق ابن عون، عن نافع، عن ٢٣٠ ٢٣١ / ٦: والنسائي) ٢٨٧٨(وأبو داود ) ١٣٧٥(
يا رسول اهللا : أن عمر أصاب أرضا خبيرب، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: ابن عمر

  إين أصبت أرضا خبيرب، مل أصب ماال قط أنفس عندي
أنه ال يباع : فتصدق ا عمر: قال" إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا : " أمرين به ؟ قالمنه، فما ت

  .أصلها، وال يبتاع، وال يورث، وال يوهب
فتصدق عمر يف الفقراء، ويف القرىب، ويف الرقاب، ويف سبيل اهللا، وابن السبيل، والضيف، ال : قال

  ".م صديقا، غري متمول فيه جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف، أو يطع
  .باب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه بال ضرر وال تفويت حق: يف الصيام) ١١٥٣(برقم ) ١(

باب فضل الصوم يف سبيل اهللا، وأخرجه الترمذي :  يف اجلهاد٣٥ / ٦: وهو يف صحيح البخاري
  .١٧٣ / ٤: والنسائي) ١٦٢٢(
  .ختصره تلميذه ابن السينيف الكربى، ال يف املطبوع الذي ا) ٢(

  .وإسناده صحيح
باب ما جاء يف الرخصة يف القبلة للصائم، :  يف الصيام٢٧٣ ٢٧٤ / ١" املوطأ " وأخرجه مالك يف 

باب بيان أن القبة : يف الصيام) ١١٠٦(باب القبلة للصائم، ومسلم :  يف الصوم١٣١ / ٤: والبخاري
باب القبلة للصائم، : يف الصوم) ٢٣٨٢( وأبو داود يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوته،

  = (*)كلهم من حديث ) ٧٢٩(و ) ٧٢٧(والترمذي 

)١٤/٤٢١(  

  

  .ومات معه أبو بكر بن أيب داود السجستاين، وقد مر مع والده
  .وزاهد مصر أبو احلسن بنان بن حممد بن محدان احلمال



  .وصاحل بن أيب مقاتل أمحد القرياطي ببغداد
  .شق أبو بكر حممد بن خرمي بن حممد بن عبدامللك العقيليوحمدث دم

  .وشيخ العربية أبو بكر حممد بن السري البغدادي السراج
  .وحافظ بلخ أبو عبد اهللا حممد بن عقيل بن االزهر البلخي

  .ومسند هراة أبو جعفر حممد بن معاذ املاليين
  

 بن إمساعيل بن إدريس احلافظ االمام شيخ  بن إسحاق بن عبد اهللاحممد بن املسيب*  االرغياين - ٢٣٢
  .االسالم أبو عبد اهللا النيسابوري مث االرغياين االسفنجي العابد

  .ولدت سنة ثالث وعشرين ومئتني: مسعت أيب يقول: قال ولده املسيب
__________  

  .عائشة= 
  .أربه مفتوحة االلف والراء: الربه، يروى على وجهني: وقوله

  . ساكنة الراء، ومعنامها واحد، وهو حاجة النفس ووطرهاوإربه مكسورة االلف
  .العضو: أي حاجة، واالرب أيضا: لفالن عند فالن أرب وإرب وإربة ومأربة: يقال
، تذكرة ١ / ١٣٥الورقة : أ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي / ٢٦: االنساب* 

 / ٥: ، الوايف بالوفيات١٩٠ / ١: سالم، دول اال١٦٢ ١٦٣ / ٢: ، العرب٧٨٩ ٧٩١ / ٣: احلافظ
، طبقات ٢١٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٥٧ / ١١: ، البداية والنهاية٢٧٤: ، نكت اهلميان٣٠

  .٢٧١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣١: احلفاظ
(*)  

)١٤/٤٢٢(  

  

سي، مسع إسحاق بن شاهني، و عبد اجلبار بن العالء، وحممد بن هاشم البعلبكي، واهليثم بن مروان العن
وأبا سعيد االشج، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وحممد بن بشار، وزيد بن أخزم، وسهل بن صاحل 
االنطاكي، وحممد بن املثىن الزمن، وحممد بن رافع، وإسحاق الكوسج، وعبد اهللا بن حممد الزهري، 

 بن سيار ويونس بن عبداالعلى، وأمحد ابن عبدالرمحن الوهيب، وسعيد بن رمحة املصيصي، واحلسني
  .احلراين صاحب إبراهيم بن سعد وأمما سواهم خبراسان، والعراق، واحلجاز، والشام، ومصر، واجلزيرة

  .وصنف التصانيف الكبار، وكان ممن برز يف العلم والعمل
حدث عنه إمام االئمة أبو بكر بن خزمية مع سنه وفضله، وأبو حامد بن الشرقي، وحممد بن يعقوب 



بو علي النيسابوري، وأبو إسحاق املزكي، وأبو أمحد احلاكم، وأبو عمرو بن محدان، االخرم، واحلافظ أ
وحسينك بن علي التميمي، وزاهر بن أمحد السرخسي، وأبو احلسني احلجاجي، وأمحد بن حممد البالويب، 

  .وخلق سواهم
 من العباد كان من اجلوالني يف طلب احلديث على الصدق والورع، وكان: قال أبو عبد اهللا احلاكم

  .اتهدين
قال رسول اهللا : كان حممد بن املسيب يقرأ علينا، فإذا قال: مسعت أبا احلسني بن يعقوب احلافظ يقول

  .صلى اهللا عليه وسلم، بكى حىت نرمحه
  .بكى حممد بن املسيب االرغياين حىت عمي: ومسعت حممد بن علي الكاليب يقول: قال

رأيت يزيد بن : مد بن املسيب، مسعت احلسن بن عرفة يقولومسعت أبا إسحاق املزكي، مسعت حم
يا أبا : هارون بواسط وهو من أحسن الناس عينني، مث رأيته بعني واحدة، مث رأيته وقد عمي، فقلت له

  ما فعلت العينان! خالد 

)١٤/٤٢٣(  

  

  .اجلميلتان ؟ قال ذهب ما بكاء االسحار
قلت المحد بن : ب االرغياين، مسعت أبا علي الضرير يقولمسعت حممد بن املسي: مسعت أبا علي احلافظ

  :.كم يكفي الرجل من احلديث للفتوى ؟ مئة ألف ؟ قال: حنبل
  .ال: مئتا ألف ؟ قال: قلت
  .ال: ثالث مئة ألف ؟ قال: قلت
  .ال: أربع مئة ألف ؟ قال: قلت
  ).١(أرجو : مخس مئة ألف ؟ قال: قلت

ين به عنه علي بن محشاد يف سنة سبع وثالثني وثالث مئة، مث ومسعت أبا أمحد احلافظ بطوس، وحدث
  حدثنا حممد: حدثين أبو أمحد قال

أخذ الفضيل بن عياض بيدي : ابن املسيب، حدثنا إسحاق بن اجلراح االذين، حدثنا احلسن بن زياد قال
  .ليل نام عينكذب من ادعى حمبيت، فإذا جنه ال: فيقول: يرتل اهللا إىل مساء الدنيا: يا حسن: فقال

كتب اخلليفة إىل ابن وهب : مسعت حممد بن املسيب، مسعت يونس بن عبداالعلى يقول: مسعت املزكي
يا أبا حممد : يف قضاء مصر يليه، فجنن نفسه، ولزم البيت، فاطلع عليه رشدين بن سعد من السطح فقال

إىل ها : قال! فسك ولزمك البيت أال خترج إىل الناس فتحكم بينهم كما أمر اهللا ورسوله ؟ قد جننت ن! 
! هنا انتهى عقلك ؟ أمل تعلم أن القضاة حيشرون يوم القيامة مع السالطني، وحيشر العلماء مع االنبياء ؟ 



  مسعت غري واحد من مشاخينا يذكرون عن االرغياين: قال احلاكم
__________  

صحابة والتابعني، والطرق هذا حممول على احلديث املرفوع، واحلديث املوقوف، وفتاوى ال) ١(
  .املتعددة

يكفي اتهد أن يلم بأحاديث االحكام اليت ال تزيد على ثالثة آالف حديث، وهذا يف اتهد : فقد قالوا
  !.فكيف باملفيت ؟ 

(*)  

)١٤/٤٢٤(  

  

  .ما أعلم منربا من منابر االسالم بقي علي مل أدخله لسماع احلديث: أنه قال
 على وجه املبالغة، وإال فهو مل يدخل االندلس وال املغرب، وال أظن أنه عىن إال هذا يقوله الرجل: أقول

  .املنابر اليت حبضرا رواية احلديث
كنت أمشي مبصر ويف كمي مئة جزء، : ومسعت أبا إسحاق املزكي، مسعت حممد بن املسيب يقول: قال

  .يف كل جزء ألف حديث
  ث خبط مفسر تكونهذا يدل على دقة خطه، وإال فألف حدي: قلت

  .يف جملد، والكم إذا محل فيه أربع جملدات فباجلهد
كان حممد بن املسيب ميشي مبصر ويف كمه مئة ألف حديث، : ومسعت أبا علي احلافظ يقول: قال احلاكم

  .كانت أجزاؤه صغارا خبط دقيق، قي اجلزء ألف حديث معدودة، وصار هذا كاملشهور من شأنه
تويف أيب يوم السبت، النصف من مجادى االوىل، سنة مخس : بن حممد يقولومسعت أبا عمر املسيب 

  .عشرة وثالث مئة، وهو ابن اثنتني وتسعني سنة
  .حمدث دمشق أبو احلسن حممد بن الفيض الغساين عن ست وتسعني سنة: مات معه يف العام: قلت

  .وحمدث الكوفة أبو جعفر حممد بن احلسني اخلثعمي االشناين
  .صغري علي بن سليمان النحوي البغداديواالخفش ال

  .واحملدث القاضي أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين

)١٤/٤٢٥(  

  



  .واحلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن احلسني الرازي مث النيسابوري
  .واحلسني بن حممد بن عفري

ربنا أبو القاسم املستملي، أخربنا أبو سعد أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخ
الكنجروذي، أخربنا أمحد ابن حممد بن أمحد البالويي، حدثنا حممد بن املسيب، حدثنا إبراهيم ابن سعيد 

اجلوهري، حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد بن عبد اهللا، حدثنا أبو بردة، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا 
 إذا أراد رمحة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله هلا فرطا وسلفا بني يديها، إن اهللا: " عليه وسلم قال

  وإذا أراد
  ).١" (هلكة أمة عذا ونبيها حي، فأقر عينه لكتها حني كذبوه وعصوا كمره 

  .إن إبراهيم اجلوهري تفرد به: كتب عين هذا احلديث ابن خزمية، ويقال: قال ابن املسيب: وباالسناد
  

  . بن الفضل السجستاين، نزيل دمشقاحملدث االمام، أبو احلسن، أمحد بن حممد*  السجستاين - ٢٣٣
  حدث عن نصر بن علي، وحممد بن املثىن، وحممد بن

__________  
باب إذا أراد اهللا تعاىل رمحة : يف الفضائل) ٢٢٨٨" (صحيحه " إسناده صحيح، وعلقه مسلم يف ) ١(

 وحدثت عن أيب أسامة، وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد اجلوهري، :أمة قبض نبيها قبلها، فقال
  .حدثنا أبو أسامة، حدثين بريد بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن أيب موسى

، ذيب ٢٨٩ / ١: ، لسان امليزان١٤٩ / ١: ب، ميزان االعتدال / ١٠٧ / ٢: تاريخ ابن عساكر* 
  .٧٤ / ٢: ابن عساكر

(*)  

)١٤/٤٢٦(  

  

  .، وعبد اهللا الدارمي، والبخاري، وخلقاملقرئ
  .مجح املؤذن، وأبو بكر الربعي، وأبو بكر بن املقرئ، وابن حبان، وأبو أمحد احلاكم، وآخرون: وعنه

  .تويف يف مجادى االوىل سنة أربع عشرة وثالث مئة
  

  . الدمشقيابن حممد بن الفياض، احملدث املعمر املسند، أبو احلسن الغساين *  حممد بن الفيض- ٢٣٤
  .ولد سنة تسع عشرة ومئتني

صفوان بن صاحل املؤذن، وهشام بن عمار، وإبراهيم بن هشام بن حيىي بن حيىي الغساين، : وحدث عن



ودحيم، وحممد بن حيىي بن محزة، والوليد بن عتبة، وأمحد بن أيب احلواري، وجده حممد بن فياض، وأمحد 
  .بن عاصم االنطاكي، وعدة

بن سهل الرملي مع تقدمه، وأبو عمر بن فضالة، ومجح بن القاسم، وأبو سليمان بن موسى : حدث عنه
  .زبر، وحممد بن سليمان الربعي، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو أمحد احلاكم

  .وآخرون
  .وهو صدوق إن شاء اهللا، ما علمت فيه جرحا

ه ليس مبشهور، مات يف شهر رمضان سنة مخس عشرة وثالث مئة، وكان صاحب حديث ومعرفة، وجد
  .حيدث عن أيب مسهر فقط

__________  
، شذرات ٢١٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٦٢ / ٢: ب، العرب / ٤٣٣ / ١٥: تاريخ ابن عساكر* 

  .٢٧١ / ٢: الذهب
(*)  

)١٤/٤٢٧(  

  

أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا حممد بن 
بدالرمحن، أخربنا أبو أمحد حممد بن حممد احلاكم، أخربنا حممد بن الفيض الغساين، حدثنا هشام يعين ع

أن هشام بن عبدامللك قضى عن الزهري : ابن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز
  .ال تعد ملثلها تدان: سبعة آالف دينار وقال

:  سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالحدثين! يا أمري املؤمنني : قال
  ).١" (ال يلسع املؤمن من جحر مرتني " 

  .غريب تفرد به الوليد
  

ابن حممد بن عبدامللك بن مروان، االمام احملدث الصدوق، مسند دمشق، أبو  *  حممد بن خرمي- ٢٣٥
  .بكر العقيلي الدمشقي

، وعبد الرمحن دحيم، وأمحد بن أيب احلواري، وحممد بن حيىي الزماين، وهشام هشام بن عمار: حدث عن
  .بن خالد االزرق، وحممود ابن خالد، ومؤمل بن يهاب، وعدة

__________  
من طريق سعيد بن عبد العزيز فيما ذكره احلافظ " صحيحه " رجاله ثقات، وأخرجه ابن حبان يف ) ١(



  .٤٣٩ / ١٠" الفتح " يف 
يف ) ٢٩٩٨(باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني، ومسلم :  يف االدب٤٣٩ / ١٠: لبخاريوأخرجه ا

كلهم ) ٣٩٨٢(باب يف احلذر من الناس، وابن ماجه : يف االدب) ٤٨٦٢(الزهد والرقائق، وأبو داود 
من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه 

  ".ال يلدع املؤمن من جحر مرتني : " م أنه قالوسل
ليكن املؤمن حازما حذرا، ال يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة : هذا خرب، ومعناه أمر، أي: قال اخلطايب

  .بعد أخرى، وقد يكون ذلك يف أمر الدين كما يكون يف أمر الدنيا، وهو أوالمها باحلذر
، شذرات ٢٢٢ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٦٥ / ٢: ربب، الع / ١٤٤ / ١٥: تاريخ ابن عساكر* 

  .٢٧٣ / ٢: الذهب
(*)  

)١٤/٤٢٨(  

  

محيد بن احلسن الوراق، وأمحد بن عتبة، وأبو أمحد ابن عدي، وابن حبان، وأبو سليمان بن : حدث عنه
زبر، وأبو علي النيسابوري، وحممد بن موسى السمسار، والقاضي حممد بن عبد اهللا االري، والفضل 

  بن جعفر املؤذن، وعلي بن احلسني االنطاكي، وأبو بكر بن
  .املقرئ

وأبو أمحد احلاكم، وعبد الوهاب الكاليب، وخلق كثري، وقد كان أبو أمحد احلاكم يغلط يف نسبه، وينسبه 
  .إىل جد جده

  .مات لست بقني من مجادى اآلخرة سنة عشرة وثالث مئة، وهو من أبناء التسعني
أخربنا متيم بن أيب سعيد املقرئ، أخربنا : ل أمحد بن هبة اهللا، عن عبد املعز بن حممدقرأت على أيب الفض

حممد بن عبد الرمحن سنة تسع وأربعني وأربع مئة، أخربنا أبو أمحد حممد بن حممد، أخربنا أبو بكر حممد 
سان، عن بن مروان البزاز بدمشق، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا علي بن سليمان، حدثين هشام بن ح

مالك : خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني، فلم يقل لشئ فعلته: " ثابت، عن أنس قال
  ".مل مل تفعل كذا وكذا : فعلت كذا وكذا، أو لشئ مل أفعله

  ).١(غريب مل يروه عن هشام غري أيب نوفل علي بن سليمان الكيساين 
__________  

روى عن أيب إسحاق اهلمداين، : ١٨٨ ١٨٩ / ٦" والتعديل اجلرح " قال ابن أيب حامت يف ) ١(
  .واالعمش



  .روى عنه الوليد بن مسلم، وهشام بن عمار
  .أبو نوفل الكيساين، أصله كويف، سكن دمشق: يقال له: سألت أيب عنه، فقال
  .ما أرى حبديثه بأسا، صاحل احلديث، ليس املشهور: قلت ما حاله ؟ قال

  . من طرق عنهوحديث أنس هذا صحيح، روي
يف الفضائل، وأبا داود ) ٢٣٠٩(باب حسن اخللق، ومسلما :  يف االدب٣٨٣ / ١٠: انظر البخاري

وأخالق النيب اليب الشيخ ص ) ٣٣٨(ويف الشمائل احملمدية ) ٢٠١٥(والترمذي يف سننه ) ٤٧٧٤(
٣٦ ٣٧.  
(*)  

)١٤/٤٢٩(  

  

   بن الوليدبن العباسالشيخ احملدث الصدوق، أبو احلسن، علي *  املقانعي - ٢٣٦
  .البجلي املقانعي الكويف

مسع إمساعيل بن موسى السدي، وعباد بن يعقوب الرواجين، وحيىي بن حسان بن سهيل من أصحاب 
ابن عيينة، وأبا كريب، وهشام ابن يونس، وعمرو بن علي الفالس، وحممد بن بشار، وأبا سعيد االشج، 

  . وعدةوحممد بن معمر القيسي، وأبا موسى الزمن،
أبو بكر النقاش املفسر، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو الطيب حممد بن احلسني التيملي، وأبو : حدث عنه

  .بكر حممد بن إبراهيم بن املقرئ، وحممد بن أمحد بن محاد احلافظ، وآخرون
  .تويف سنة عشر وثالث مئة

أخربنا حممد بن إبراهيم االربلي، : أنبأين علي بن عثمان الرببري، وحدثين عنه حممد بن إبراهيم اخلالطي
أخربنا عبد احلق اليوسفي، أخربنا أبو الغنائم النرسي، أخربنا حممد بن علي العلوي، وحممد وحممد ابنا 

أخربنا أبو الطيب التيملي، حدثنا علي بن العباس البجلي، حدثنا حيىي بن : حممد بن عيسى احلذاء قالوا
بارز الزبري رجال ومها على جبل، فاعتنقا، : قعنب، عن رجل قالحسان، حدثنا سفيان بن عيينة، عن 

فعال الزبري، فقتله، ..أيهما يعلو صاحبه فهو الذي: " فتدهدها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  :فلما جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

__________  
: ، النجوم الزاهرة٥٤٧ ٥٤٨ / ١: جزري، طبقات القراء لل١٤٥ / ٢: أ، العرب / ٥٣٩: االنساب* 
  .٢٥٩ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠٦ / ٣

(*)  



)١٤/٤٣٠(  

  

  ".فداك عمي وخايل " 
  ).١(غريب 

  
  . بن محيد الشاشياالمام احلافظ اجلوال، أبو علي، احلسن بن صاحب*  ابن صاحب - ٢٣٧

 وإسحاق الدبري، ويونس مسع علي بن خشرم، وأبا زرعة الرازي، وابن وارة، وحممد بن عوف الطائي،
  .بن إبراهيم العدين، وطبقتهم خبراسان، والعراق، والشام، واحلرمني، واليمن، ومصر

أبو علي النيسابوري، وحممد بن علي القفال الشاشي، وأبو بكر اجلعايب، وأبو احلسني بن : حدث عنه
  .املظفر، وآخرون، وأبو بكر الشافعي

  .بع عشرة وثالث مئة، وهو يف عشر الثماننيتويف سنة أر: وقال) ٢(وثقه اخلطيب 
حدثنا جعفر اهلمداين، أخربنا السلفي، أخربنا إمساعيل بن عبد اجلبار، أخربنا أبو : أخربنا احلسن بن علي

يعلى اخلليلي، حدثين أبو حامت حممد بن عبد الواحد احلافظ، أخربنا أبو بكر حممد بن علي القفال، حدثنا 
   أخربنا يونس بن إبراهيماحلسن بن صاحب الشاشي،

__________  
  .أي ضعيف، النقطاعه وجهالة شيخ قعنب) ١(
، خمتصر طبقات علماء احلديث ٢٠٣ / ٦: أ، املنتظم / ٣٢٥: ، االنساب٣٣٣ / ٧: تاريخ بغداد* 

  .٣٢٧ ٣٢٨: ، طبقات احلفاظ٧٨٠ ٧٨١ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣٣الورقة : البن عبد اهلادي
  .٣٣٣ / ٧" ه تارخي" يف ) ٢(

(*)  

)١٤/٤٣١(  

  

بعدن، حدثنا عبداحلميد بن صاحل، حدثنا صاحل بن عبد اجلبار احلضرمي، حدثين حممد بن عبدالرمحن 
  البيلماين عن أبيه، عن

  ".تعلموا الشعر، فإن فيه حكما وأمثاال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن عمر قال
  ).١(هذا حديث واهي االسناد 

  
 بن عبد اهللا ابن سليمان االمام الثقة العابد، أبو احلسن، علي بن عبداحلميد*  الغضائري - ٢٣٨



  .الغضائري، حمدث حلب، ومسند الشام
عبداالعلى بن محاد النرسي، وبشر بن الوليد، وعبد اهللا بن معاوية اجلمحي، وأيب إبراهيم : حدث عن

  .ر، وعدةالترمجاين، وعبيد اهللا بن عمر القواريري، وبندا
عبد اهللا بن عدي، وأبو بكر بن املقرئ، والقاضي علي بن حممد بن إسحاق احلليب، وخلق : حدث عنه

  .سواهم
  .وثقة اخلطيب

__________  
بل موضوع، صاحل بن عبد اجلبار يروي عن حممد بن عبدالرمحن البيلماين مناكري، وحممد بن ) ١(

ضعيف، : منكر احلديث، وقال الدارقطين وغريه:  والنسائيقال البخاري وأبو حامت: عبدالرمحن البيلماين
حدث عن أبيه بنسخة شبيها مبئيت حديث : " ٢٦٤ / ٢" اروحني والضعفاء " وقال ابن حبان يف 

  .كلها موضوعة
  ".ال جيوز االحتجاج به وال ذكره يف الكتب إال على جهة التعجب 

  ". البالء فيه منه كل ما يرويه ابن البيلماين فإن: " وقال ابن عدي
  .وأبوه عبدالرمحن البيلماين ضعيف أيضا

، البداية ١٥٦ / ٢: ، العرب١٩٨ / ٦: ب، املنتظم / ٤٠٩: ، االنساب٢٩ ٣٠ / ١٢: تاريخ بغداد* 
، تاريخ حلب ٢٦٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢١٣ ٢١٤ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٥٣ / ١١: والنهاية
  .١٥ ١٦ / ٤: الشهباء

(*)  

)١٤/٤٣٢(  

  

  حججت على رجلي ذاهبا من حلب وراجعا: وقد ورد عنه أنه قال
  .أربعني حجة

  .تويف يف شوال سنة ثالث عشرة وثالث مئة
  .وقع يل من عواليه

  
  . بن محاد االستراباذياحملدث املعمر، أبو بكر، حممد بن يوسف*  االستراباذي - ٢٣٩

  .مد بن محيد، وطبقتهمعبداالعلى بن محاد، وأيب بكر بن أيب شيبة، وحم: حدث عن
  .وعين باحلديث



  .أبو نعيم بن عدي، وحممد بن احلسن بن محويه، وغريمها: روى عنه
  .مات جبرجان يف رمضان سنة مثاين عشرة وثالث مئة: قال محزة السهمي

  .وكان عنده كتب أيب بكر بن أيب شيبة عنه: قال
  .ئة أو جاوزهاوفيها أرخه أيضا أبو القاسم بن مندة، وأظنه بلغ امل: قلت
  

   بن أيب عوناحلافظ احملدث الثقة، أبو جعفر حممد بن أمحد* *  الرياين - ٢٤٠
_________________  

  *)هامش * (
  .٢٤٤ / ٥: ، الوايف بالوفيات٣٥١ ٣٦٦: تاريخ جرجان* 

  .١٥٧ / ٢: ب، العرب / ٢٦٤: ، االنساب٣١١ / ١: ، تاريخ بغداد٣٧٢: تاريخ جرجان* * 
(*)  

)١٤/٤٣٣(  

  

  ).١(النسوي الرياين بالتخفيف، وقيده االمري أبو نصر بالتثقيل 
  .الرذاين، وهو أصح، ورذان بذال معجمة قرية من أعمال نسا: وقيل

مسع علي بن حجر، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، ومحيد بن زجنويه، 
  .وطبقتهم

  .إنه مسع من أيب مصعب: وقيل
  ".الترغيب والترهيب : "  زجنويه بكتابوحدث عن ابن

حيىي بن منصور القاضي، وعبد الباقي بن قانع، وعبد اهللا بن سعد، وأبو الفضل حممد بن : حدث عنه
إبراهيم، وسليمان الطرباين، وأبو أمحد بن عدي، وأبو بكر االمساعيلي، وأبو أمحد بن الغطريف، وحممد 

  .ابن حممد بن مسعان، وآخرون
  .يبوثقه اخلط

  .يف سنة ثالث عشرة وثالث مئة: سألت ابن ابنه وحنن بالرذان عن وفاة جده، فقال: وقال احلاكم
  .، وأنا فلم أجده)٢(إن الطرباين روى عنه، ذكره اخلطيب : وقولنا

  ".الترغيب : حدث غري مرة بنيسابور بكتاب: وقال احلاكم
 ٥٥١ربنا علي بن احلسن احلافظ يف سنة أخربنا املسلم بن أمحد، أخ: قرأت على أمحد بن هبة اهللا

  ببعلبك، أخربنا حممد بن الفضل، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عمر اهلروي، أخربنا عبدالرمحن بن أيب



__________  
  ".اللباب " وتابعه يف ذلك صاحب " االنساب " وكذلك السمعاين يف ) ١(
  .٣١١ / ١" تارخيه " يف ) ٢(

(*)  

)١٤/٤٣٤(  

  

نا أبو جعفر حممد بن أمحد بن عبد اجلبار، حدثنا محيد بن زجنويه، حدثنا عثمان بن صاحل، شريح، أخرب
الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما : " ، عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال)١(حدثنا ابن هليعة، عن أيب قبيل 

  .وذكر احلديث) ٢" (يوم القيامة 
  . هو أبو عون عبد اجلبارإن أبا جعفر هذا هو صاحب الترمجة، وإن جده: قيل

  .بل هو آخر: وقيل
فإن صح موت صاحب الترمجة كما ذكرنا فما أظنه إال آخر، الن مساعات ابن أيب شريح بعد ذلك، 

  .واهللا أعلم
  

 بن خلف بن قديد االمام احملدث الثقة املسند، أبو القاسم، علي بن احلسن*  ابن قديد - ٢٤١
  .املصري

  .بن حيىي، وطبقتهمامسع حممد بن رمح، وحرملة 
__________  

بفتح القاف وكسر الباء بعدها ياء ساكنة، هو حيي بن هانئ بن ناضر املعافري املصري، من رجال ) ١(
  ".التهذيب " 

  .صدوق يهم": التقريب " قال احلافظ يف 
 من طريق موسى بن داود، حدثنا ابن هليعة، عن حيي بن عبد اهللا ١٧٤ / ٢: وأخرجه أمحد) ٢(
: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال..عافرى، عن أيب عبدالرمحن احلبلي، عن عبد اهللا بن عمروامل

منعته الطعام والشهوات بالنهار : أي رب: الصيام والقرآ يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام
  ".فيشفعان : منعته النوم بالليل فشفعين فيه، قال: فشفعين فيه، ويقول القرآن

رواه أمحد والطرباين يف الكبري، ورجال الطرباين رجال : ، وقال١٨١ / ٣" امع " وأورده اهليثمي يف 
 من طريق عبد اهللا بن وهب وهو ممن مسع من ابن هليعة قبل ٥٥٤ / ١: الصحيح، وأخرجه احلاكم

 اهللا بن عمرو بن احتراق كتبه عن ابن هليعة، عن حيي بن عبد اهللا، عن أيب عبدالرمحن احلبلي، عن عبد



  .وهذا سند قوي..العاص يرفعه
 من طريق رشدين بن سعد، ١٦١ / ٨" احللية " وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب ورواه أبو نعيم يف 

  .عن حيي بن عبد اله به
  .٢٦٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٧ / ١: ، حسن احملاضرة١٥٣ / ٢: العرب* 
(*)  

)١٤/٤٣٥(  

  

  .، وأبو بكر بن املقرئ، وابن عدي، وخلق كثريأبو سعيد بن يونس: حدث عنه
  .مات يف سنة اثنيت عشرة وثالث مئة، وله ثالث ومثانون سنة

  
  . بن محيد البغدادي، ابن ادرالشيخ احملدث، أبو بكر، حممد بن هارون*  ابن ادر - ٢٤٢

رشيد، وحممد بن أيب عمر مسع بشر بن الوليد، وعبد االعلى بن محاد، وأبا الربيع الزهراين، وداود بن 
  .العدين، وعدة

حممد بن املظفر، وأبو عمر بن حيويه، وأبو الفضل عبيد اهللا الزهري، وأبو بكر بن املقرئ، : حدث عنه
  .وآخرون

  .، وقيل، كان فيه احنراف بني عن االمام علي، ينقم أمورا)١(وثقه اخلطيب 
  .مات يف ربيع اآلخر سنة اثنيت عشرة وثالث مئة

  
  ابن بريد بن رزين بن ربيع بن قطن، االمام الثقة القدوة العابد، أبو * *  عبد اهللا بن زيدان- ٢٤٣

__________  
، ٥٧ / ٤: ، ميزان االعتدال١٥٤ / ٢: ب، العرب / ٥٠٨: ، االنساب٣٥٧ / ٣: تاريخ بغداد* 

، شذرات ٢١٣  /٣: ، النجوم الزاهرة٤١٠ ٤١١ / ٥: ، لسان امليزان٦٤٠ / ٢: املغين يف الضعفاء
  .٢٦٥ / ٢: الذهب

  .٣٥٧ / ٣" تارخيه " يف ) ١(
: ، النجوم الزاهرة٤١٩ / ١: ، طبقات القراء للجزري٢٦٦ / ٢: ، مرآة اجلنان١٥٦ / ٢: العرب* * 

  .٢٦٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢١٥ / ٣
(*)  

)١٤/٤٣٦(  



  

  .حممد البلخي الكويف
مد ابن عبيد احملاريب، وإبراهيم بن يوسف مسع أبا كريب، وهناد بن السري، وحممد بن طريف، وحم

  .الصرييف، ومجاعة
  .أبو القاسم الطرباين، ويوسف املياجني، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو أمحد احلاكم، وخلق كثري: حدث عنه

تويف ابن زيدان يف يوم اجلمعة وقت الزوال، لثالث عشرة خلت من : قال احلافظ حممد بن أمحد بن محاد
ول، سنة ثالث عشرة وثالث مئة، وله إحدى وتسعون سنة، حضرته وحضره من الناس شهر ربيع اال

  .أمر عظيم
ثبت قلىب ! يا مقلب القلوب : وكان ثقة، حجة، كثري الصمت، وكان أكثر كالمه منذ يقعد إىل أن يقوم

  .على طاعتك
  .مل تر عيين مثله

  .وولد سنة اثنتني وعشرين ومئتني
، صاحب صالة بالليل، وكان )١(سنة أو حنوها مل يضع جنبه على مضربة وأخربت أنه مكث ستني : قال

  .حسن املذهب صاحب مجاعة، رمحه اهللا
  

 بن إبراهيم املدائين االمناطي، الشيخ احملدث الثقة، أبو حممد، عبد اهللا بن إسحاق*  املدائين - ٢٤٤
  .نزيل بغداد

 بن أيب شيبة، وأبا كامل اجلحدري، مسع حممد بن بكار بن الريان، والصلب بن مسعود، وعثمان
  .وطبقتهم

__________  
  .هو البساط إذا كان خميطا: املضرب) ١(

  .ضرب: مادة" اللسان " انظر 
، ٢٠٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٤٨ / ٢: ، العرب١٨٤ / ٦: ، املنتظم٤١٣ ٤١٤ / ٩: تاريخ بغداد* 

  .٢٦٢ / ٢: شذرات الذهب
(*)  

)١٤/٤٣٧(  

  



  .وثقه الدارقطين
أبو بكر اجلعايب، وحممد بن املظفر، وحممد بن الشخري، وأبو عمر بن حيويه، وحممد بن : حدث عنه

  .إمساعيل الوراق، وآخرون
  .مات سنة إحدى عشرة وثالث مئة

  
: ، االمام احلافظ االوحد، أبو حممد الثقفي اهلمذاين، وامسهابن أمحد بن عباد*  عبدوس - ٢٤٥

  .عبدالرمحن
  .حمدث مهذان

حممد بن عبيد االسدي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأيب سعيد االشج، وزياد بن أيوب، :  عنحدث
  .ومحيد بن الربيع، وعبد الرمحن بن عمر رستة، وحممود بن خداش، والعباس بن يزيد البحراين، وطبقتهم

لقاسم بن أمحد بن عبيد االسدي، وأمحد بن حممد بن صاحل، وحممد بن حيويه الكرجي، وا: حدث عنه
حسن الفلكي، وعلي بن احلسن بن الربيع، وجربيل العدل، وأبو أمحد بن الغطريف، وأبو أمحد احلاكم، 

  .وآخرون
روى عنه عامة أهل احلديث ببلدنا، وكان ثقة، متقنا، حيسن هذا ": تارخيه " قال شريويه الديلمي يف 

  .الشأن
  س ميزانكان عبدو: مسعت أيب يقول: وقال صاحل بن أمحد احلافظ

__________  
  .٢٦٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣٢٤: ، طبقات احلفاظ٧٧٣ ٧٧٤ / ٢: تذكرة احلفاظ* 
(*)  

)١٤/٤٣٨(  

  

  بلدنا يف احلديث، ثقة، حيسن هذا الشأن، مات عبدوس يف صفر سنة
  .اثنيت عشرة وثالث مئة، وداره يف مدينة، الساجي

 متيم بن أيب سعيد، أخربنا حممد بن عبدالرمحن، أخربنا أنبأنا أبو روح، أخربنا: أخربنا أمحد بن هبة اهللا
حممد بن حممد احلافظ حدثنا عبدوس بن أمحد احلافظ، حدثنا حممد بن عبيد اهلمذاين، حدثنا الربيع بن 

قال : زياد، حدثنا حممد بن عمرو، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر قال
فمن كانت هجرته إىل اهللا [ إمنا االعمال بالنية، وإمنا المرئ ما نوى : " وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه 

ورسوله، فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما 



  ).١(احلديث، حديث غريب جدا تفرد به حممد بن عبيد، وهو صدوق ] " هاجر إليه 
__________  

ما رأيت الحد فيه تضعيفا وهو جائز : ٤٠ / ٢" امليزان " ربيع بن زياد شيخه قال املؤلف يف وال) ١(
  .احلديث ونقل عن ابن عدي كن له عن حيىي بن سعيد املدنيني أحاديث وال يتابع عليها

وقد أخرجه من طرق عن حيىي بن سعيد االنصاري، عن حممد بن إبراهيم التيمي ذا االسناد البخاري 
باب ما جاء أن االعمال بالنية، : باب كيف كان بدء الوحي، ويف االميان:  يف بدء الوحي١٥، ٧  /١

باب اخلطأ والنسيان يف العتاق والطالق وحنوه، ويف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه : ويف العتق
ن هاجر أو عمل باب م: باب هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة، ويف النكاح: وسلم

باب ترك احليل، : باب النية يف االميان، ويف احليل: خريا لتزويج امرأة، فله ما نوى، ويف االميان والنذور
، وأبو داود "إمنا االعمال بالنية " باب قوله صلى اهللا عليه وسلم : يف االمارة) ١٩٠٧(وأخرجه مسلم 

" املوطأ " ، ومالك يف ٦٠، ٥٨ / ١ والنسائي) ٤٤٢٧(وابن ماجة ) ١٦٤٧(والترمذي ) ٢٢٠١(
  . برواية حممد بن احلسن٤٠١ص 

هذا احلديث تفرد بروايته حيىي بن سعيد : ٥ص " جامع العلوم واحلكم " وقد قال احلافظ ابن رجب يف 
  االنصاري، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن أيب وقاص الليثي،

  . طريق يصح غري هذا الطريقعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وليس له
  .وقد رواه عن حيىي بن سعيد اجلم الغفري، فهو غريب يف أوله، مشهور يف آخره

(*)  

)١٤/٤٣٩(  

  

 بن عبد اهللا بن سيف التجييب، االمام املقرئ الكبري، أبو بكر، عبد اهللا بن مالك*  ابن سيف - ٢٤٦
  .حممد بن رمح، وغريه: أيضا عنصاحب أيب يعقوب االزرق، وكان خامتة من تال عليه، وحدث 

إبراهيم بن حممد بن مروان، وحممد بن عبدالرمحن الظهراوي، وأبو عدي عبد العزيز بن علي : قرأ عليه
  .حممد بن عبد اهللا بن القاسم اخلرقي، وآخرون: بن االمام، وشيخ لالهوازي امسه

  ).١(حممدا : ومساه طاهر بن غلبون
  .ة سبع وثالث مئةتويف مبصر يف مجادى اآلخرة، سن

  .وقعت لنا روايته حبرف ورش بإسناد عال
  

   بن عبد العزيز بن املرزبان بن سابور بنعبد اهللا بن حممد* *  البغوي - ٢٤٧



__________  
، النشر يف ٤٤٥ / ١: ، طبقات القراء للجزري١٨٨ / ١: ، طبقات القراء للذهيب١٣٤ / ٢: العرب* 

  .٢٥١ / ٢: الذهب، شذرات ١١٤ / ١: القراءات العشر
وقد غلط فيه أبو الطيب بن غلبون فسماه " ، ٤٤٥ / ١" غاية النهاية " قال ابن اجلزري يف ) ١(

  ".حممدا، وتبعه على ذلك ابنه أبو احلسن ومن تبعهما 
 ١١٧ / ١٠: ، تاريخ بغداد٣٢٥: ب، فهرست ابن الندمي / ٢٢٨ / ٣: الكامل البن عدي* * 

، الكامل يف ٢٢٧ ٢٣٠ / ٦: ب، املنتظم / ٨٦: ، االنساب١٩٠ ١٩٢  /١: ، طبقات احلنابلة١١١
  ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد١٦١ / ٨: التاريخ
 / ١: ، دول االسالم١٧٠ / ٢: ، العرب٧٣٧ ٧٤٠ / ٢: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٢٧الورقة : اهلادي
، طبقات القراء ١٦٣ ١٦٤ / ١١: ، البداية والنهاية٤٩٢ ٤٩٣ / ٢: ، ميزان االعتدال١٩٢

: ، طبقات احلفاظ٢٢٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٣٨ ٣٤١ / ٣: ، لسان امليزان٤٥٠ / ١: للجزري
  .٧٨: ، الرسالة املستطرفة٢٧٥ ٢٧٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣١٢ ٣١٣

(*)  

)١٤/٤٤٠(  

  

 الدار شاهنشاه، احلافظ االمام احلجة املعمر، مسند العصر، أبو القاسم البغوي االصل، البغدادي
  .واملولد

  .منسوب إىل مدينة بغشور من مدائن إقليم خراسان، وهي على مسرية بوم من هراة
  .كان أبوه وعمه احلافظ علي بن عبد العزيز البغوي منها

" وهو أبو القاسم بن منيع نسبة إىل جده المه احلافظ أيب جعفر أمحد ابن منيع البغوي االصم، صاحب 
  .مسلم، وأبو داود، وغريمها: ن حدث عنهونزيل بغداد، وم" املسند 

  .ولد أبو القاسم يوم االثنني أول يوم من شهر رمضان، سنة أربع عشرة ومئتني
هكذا أماله أبو القاسم على عبيد اهللا بن حممد بن حبابة البزاز، وأخربه أنه رآه خبط جده يعين أمحد بن 

  .منيع
طه إمالء، يف ربيع االول، سنة مخس وعشرين حرص عليه جده، وأمسعه يف الصغر، حبيث إنه كتب خب

ومئتني، فكان سنه يومئذ عشر سنني ونصفا، وال نعلم أحدا يف ذلك العصر طلب احلديث وكتبه أصغر 
  .من أيب القاسم، فأدرك االسانيد العالية، وحدثه مجاعة عن صغار التابعني

  أمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، وعلي بن اجلعد،: مسع من



 نصر النمار، وخلف بن هشام البزار، وهدبة بن خالد، وشيبان بن فروخ، وحممد بن عبد الواهب وأيب
احلارثي، وحيىي بن عبداحلميد احلماين، وبشر بن الوليد الكندي، وعبيد اهللا بن حممد العيشي، وحاجب 

ود بن عمرو بن الوليد، وأيب االحوص حممد بن حيان، البغوي، وحمرز بن عون، وسويد ابن سعيد، ودا
الضيب، وداود بن رشيد، وأيب بكر بن شيبة، وحممد بن حسان السميت، وأيب الربيع الزهراين، وعبيد اهللا 

  بن عمر

)١٤/٤٤١(  

  

القواريري، وحممد بن جعفر الوركاين، وهارون بن معروف، وسريج بن يونس، وأيب خيثمة، و عبد 
ن منيع، ومصعب بن عبد اهللا الزبري، وحممد بن بكار اجلبار بن عاصم، وحممد بن أيب مسينة، وجده أمحد ب

بن الريان، وإبراهيم بن احلجاج السامي، وعمرو بن حممد الناقد، والعالء ابن موسى الباهلي، وطالوت 
بن عباد الصرييف، ونعيم بن اهليصم، وقطن بن نسري الغربي، وكامل بن طلحة، وعبد االعلى بن محاد، 

اق بن أيب إسرائيل املروزي، وعمار بن نصر، وخلق كثري، حىت إنه كتب عن وعبيد اهللا بن معاذ، وإسح
  .أقرانه

  .وأتقنه) " ١(اجلعديات : " وجوده، وكتاب" معجم الصحابة : " وصنف كتاب
  .وكان علي بن اجلعد أكرب شيخ له، وهو ثبت فيه، مكثر عنه

حامت بن حبان، وأبو بكر حيىي بن صاعد، وابن قانع، وأبو علي النيسابوري، وأبو : حدث عنه
االمساعيلي، وأبو أمحد بن عدي، وأبو بكر الشافعي، ودعلج السجزي، والطرباين، وأبو بكر اجلعايب، 

وأبو علي بن السكن، وأبو بكر بن السين، وأبو أمحد حسينك النيسابوري، وأبو أمحد احلاكم، وحممد بن 
  املظفر، وأبو حفص بن الزيات، وأبو

بو احلسن الدارقطين، وأبو بكر بن شاذان، وأبو حفص ابن شاهني، وأبو القاسم بن عمر بن حيويه، وأ
حبابة، وأبو بكر بن املهندس املصري، لقيه مبكة سنة عشر وثالث مئة، وأبو الفتح القواس، وأبو عبد اهللا 

  بن بطة، وزاهر بن أمحد السرخسي، وأبو بكر حممد بن حممد الطرازي، وأبو
__________  

هي اثنا عشر جزءا من مجع أيب القاسم عبد اهللا بن حممد البغوي حلديث شيخ بغداد أيب : عدياتاجل) ١(
احلسن علي بن اجلعد بن عبيد اهلامشي موالهم اجلوهري، املتوىف سنة ثالثني ومئتني، عن شيوخه مع 

  .ترامجهم وتراجم شيوخهم
  .٩١ص " الرسالة املستطرفة " انظر 
(*)  



)١٤/٤٤٢(  

  

سى بن علي الوزير، وأبو حممد عبدالرمحن بن أيب شريح اهلروي، وأبو حفص الكتاين، وأبو القاسم عي
طاهر املخلص، وأبو بكر بن املقرئ االصبهاين، وأبو بكر حممد بن إمساعيل الوراق، وأبو سليمان ابن 

مسلم حممد زبر، وأبو بكر أمحد بن عبدان الشريازي حمدث االهواز، واملعاىف بن زكريا اجلريري، وأبو 
بن أمحد الكاتب مبصر خامتة أصحابه، وخلق كثري إىل الغاية، وبقي حديثه عاليا باالتصال إىل سنة مخس 
وثالثني وست مئة عند أيب املنجا بن الليت، وبعد ذلك باالجازة العالية عند أيب احلسن بن املقري، مث كان 

جار، فكان خامتة من روى حديثه عاليا يف الدور اآلخر املعمر شهاب الدين أمحد بن أيب طالب احل
بالسماع، بل وباالجازة، كان بينه وبينه أربعة أنفس، نعم وبعده ميكن اليوم أن يسمع حديثه بعلو بثالث 

  .هلا إجازة هبة اهللا بن الشبلي، واهللا أعلم) ١(إجازات متواليات، ال بل بإجازتني، فإن عجيبة الباقدارية 
  ن إسحاق مبصر، أخربنا الفتح بن عبد اهللاأخربنا أبو املعايل أمحد ب

حدثنا عيسى بن : الكاتب، أخربنا هبة اهللا بن أيب شريك، أخربنا أبو احلسني أمحد بن حممد بن النقور قال
علي الوزير إمالء، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، أخربنا زهري هو ابن معاوية، عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا : حصني، كلهم عن جابر بن مسرة وضي اهللا عنهمابن عالقة، و) ٢(مساك، وزياد 
  .يكون بعدي اثنا عشرا أمريا: " عليه وسلم قال

__________  
هي عجيبة بنت احلافظ حممد بن أيب غالب الباقداري : ١٩٤ / ٥" العرب " قال املؤلف يف ) ١(

وصلي، وهي آخر من روى باالجازة عن مسعود البغدادية، مسعت من عبد احلق وعبد اهللا ابين منصور امل
  .الرستمي ومجاعة

  .توفيت يف صفر سنة سبع وأربعني وست مئة عن ثالث وتسعني سنة
  .وهلا مشيخة يف عشرة أجزاء

  .وهو خطأ" يزيد " يف االصل ) ٢(
(*)  

)١٤/٤٤٣(  

  

كلهم من قريش : قال: فسألت القوم، فقالوا: مث تكلم بشئ مل أفهمه، فسألت أيب وقال بعضهم يف حديثه
."  

  .من العوايل لنا ولصاحب الترمجة) ١(هذا حديث صحيح 



أخربنا موسى بن عبد القادر، : أخربنا أبو حممد عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد بقراءيت قاال
أخربنا سعيد بن أمحد بن احلسن، أخربنا، علي بن أمحد بن البسري، أخربنا أبو طاهر حممد بن عبد 

محن املخلص، حدثنا أبو القاسم البغوي عبد اهللا بن حممد، أخربنا أمحد بن حممد بن حنبل، وعبيد اهللا الر
أن : " حدثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: بن عمر القواريري قاال

 علي القيام، فمرين بليلة لعل إين شيخ كبري، شق! يا نيب اهللا : رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .اهللا يوفقين فيها لليلة القدر

  :فقال
  ).٢" (عليك بالسابعة 

  .لفظ أمحد بن حنبل، وال أعلمه روى هذا احلديث ذا االسناد غري معاذ: قال البغوي
مر أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبد احملسن العلوي بالثغر، أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن ع

: وأخربنا أبو املعاىل أمحد بن أيب حممد الزاهد) ح(املؤرخ، أخربنا أبو بكر حممد ابن عبيد اهللا بن الزاغواين 
: أخربنا شيخنا أبو حفص عمر بن حممد السهروردي، أخربنا أبو املظفر هبة اهللا بن أمحد القصار قاال

  هر حممد بن عبدالرمحن الذهيب، وقالأخربنا أبو نصر حممد بن حممد بن علي الزينيب، أخربنا أبو طا
__________  

 / ٥" مسنده " وأمحد يف ) ٢٢٢٤(والترمذي ) ١٨٢١(، ومسلم ١٨١ / ١٣: أخرجه البخاري) ١(
  .١٠٨، و ١٠٧، و ١٠١، و ٩٩، و ٩٧، و ٩٥، و ٩٢، و ٩٠، و ٨٧

  .٢٤٠ / ١" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ٢(
(*)  

)١٤/٤٤٤(  

  

أنبأنا أبو الفتح بن البطي، عن أيب نصر الزينيب، أخربنا الذهيب، :  أمحد بن مسلمةالشيخ رشيد الدين
حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا أمحد بن حممد بن حنبل، حدثنا حيىي بن سغيد، عن شعبة، أخربين 

مرهم قدم وفد عبدالقيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأ: أبو مجرة، مسعت ابن عباس يقول
  .اهللا ورسوله أعلم: تدرون ما االميان باهللا ؟ قالوا: " باالميان باهللا قال

شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن : قال
  ".تعطوا اخلمس من املغنم 

  .، أخرجه أبو داود عن االمام أمحد)١(متفق على ثبوته 
  ، وأبو العباس أمحد)٢( أبو احلسني علي بن حممد اليونيين أخربنا



__________  
  : يف االميان١٢٥، ١٢٠ / ١: ، وأخرجه البخاري٢٢٨ / ١" املسند " هو يف ) ١(

باب حتريض النيب صلى اهللا عليه وسلم وفد عبدالقيس على أن : باب أداء اخلمس من االميان، ويف العلم
) منيبني إليه واتقوه(باب قول اهللا تعاىل : وا من وراءهم، ويف مواقيت الصالةحيفظوا االميان والعلم وخيرب

باب نسبة اليمن : باب أداء اخلمس من الدين، ويف االنبياء: باب وجوب الزكاة، ويف اجلهاد: ويف الزكاة
يه باب وصاة النيب صلى اهللا عل: باب قول الرجل مرحبا، ويف خرب الواحد: إىل إمساعيل، ويف االدب

  ).واهللا خلقكم وما تعملون(باب قول اهللا تعاىل : وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم، ويف التوحيد
باب النهي عن االنتباذ يف املزفت، : باب االمر باالميان باهللا تعاىل، ويف االشربة: يف االميان) ١٧(ومسلم 

باب يف رد االرجاء، : السنةيف ) ٤٦٧٧(باب يف االوعية، و : يف االشربة) ٣٦٩٢(وأبو داود 
باب االخبار اليت اعتل ا من أباح شراب املسكر، وباب خليط :  يف االشربة٣٢٣ / ٨: والنسائي

البلح والزهو، وباب خليط البسر والتمر، وباب ذكر الداللة على النهي للموصوف من االوعية، 
  . االميانباب ما جاء يف إضافة الفرائض إىل: يف االميان) ٢٦١١(والترمذي 

هو علي بن حممد بن احلسني بن أمحد بن عبد اهللا بن عيسى بن أمحد بن حممد ابن حممد بن حممد ) ٢(
االمام احملدث، الفقيه االوحد، بقية السلف، شرف الدين أبو احلسني بن االمام الرباين الفقيه أيب عبد اهللا 

  .اليونيين احلنبلي
ب سنة إحدى وعشرين وستمئة، ومسع من البهاء عبدالرمحن شيخنا ومفيدنا، ولد يف رج: قال الذهيب

حضورا، ومن ابن الصباح، وابن الزبيدي، وابن الليت، ومكرم، وعبد الواحد بن أيب املضاء، وابن رواج 
وخلق سواهم مبصر والشام، واستنسخ صحيح البخاري، وحرره، حدثين أنه قابله يف سنة واحدة، 

  .كثريوأمسعه إحدى عشرة مرة، وروى ال
  = (*)وكان شيخا مهيبا منورا، حلو االسة، 

)١٤/٤٤٥(  

  

ابن حممد احلليب، وحممد بن إبراهيم النحوي، وسليمان بن قدامة احلاكم، وأخوه داود، وعبد املنعم بن 
  عبد اللطيف، وعبد الرمحن بن عمر، وعيسى بن أيب حممد، وعبد احلميد بن أمحد، وإبراهيم بن

وأخربنا أمحد بن إسحاق االبرقوهي، أخربنا ) ح(أخربنا عبد اهللا بن عمر :  قالواصدقة، وعيسى بن محد
أخربنا أبو الوقت السجزي أخربتنا أم الفضل بييب بنت عبد الصمد، أخربنا : زكريا بن حسان قاال

 عبدالرمحن بن أمحد بن حممد االنصاري، أخربنا عبد اهللا حممد البغوي، حدثنا مصعب بن عبد اهللا، حدثين
" الوالء ملن أعتق : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة



)١.(  
  أخربنا أبو العباس أمحد بن عبدالرمحن احلسيين، وأمحد بن

__________  
كثري االفادة، قوي املشاركة يف العلوم، حسن البشر، مليح التواضع، أكثرت عنه ببعلبك، وبدمشق = 

  . ه١٠٧تويف سنة 
  .٢ / ٩٩معجم الشيوخ الورقة 

ونسخة اليونيين من صحيح البخاري هي أعظم أصل يوثق به، ويطمأن إليه، فإنه رمحه اهللا قد عقد 
جمالس يف دمشق المساع صحيح البخاري حبضرة النحوي الكبري ابن مالك الطائي، وحيضره مجاعة من 

يونيين يف هذه االس شيخا قارئا مسمعا، وكان ابن مالك الفضالء، ومجع منه أصوال معتمدة، وكان ال
  .وهو أكرب منه بأكثر من عشرين سنة تلميذا، سامعا، راويا

هذا من جهة الرواية والسماع على عادة العلماء السابقني الصاحلني يف التلقي عن الشيوخ الثقات 
  .االثبات، وإن كان السامع أكرب من الشيخ

 االس نفسها تلميذا مستفيدا من ابن مالك فيما يتعلق بضبط ألفاظ الكتاب من وكان اليونيين يف هذه
  .جهة العربية والتوجيه والتصحيح

واالصول املعتمدة اليت قابل عليها احلافظ اليونيين ومن معه قد بينها هو يف ثبت السماع الذي نقله 
 ١٣١١ ١٣١٣بعت مبصر يف سنيت القسطالين يف شرحه، ونقله عنه مصححو الطبعة السلطانية اليت ط

  .ه
 / ٥: باب ما جاء يف اخليار، والبخاري:  يف الطالق٥٨٦ / ٢" املوطأ " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(

  يف) ١٥٠٤(باب ما جيوز من شروط املكاتب، ومسلم :  يف العتق١٣٨
  .باب إمنا الوالء ملن أعتق: العتق
(*)  

)١٤/٤٤٦(  

  

ملنجا عبد اهللا بن عمر احلرميي، أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا أبو أخربنا أبوا: حممد احلافظ قاال
منصور عبدالرمحن بن حممد البوشنجي، أخربنا عبدالرمحن بن أمحد اهلروي، أخربنا أبو القاسم عبد اهللا بن 

مسعت أنا ومحزة الزيات من أبان ابن : حممد البغوي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر قال
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : فأخربين محزة قال) ١(يب عياش مخس مئة حديث أو ذكر أكثر أ

  .املنام، فعرضتها عليه، فما عرف منها إال اليسري، مخسة أو سبة أحاديث، فتركت احلديث عنه



  .، عن سويد، فوافقناه بعلو)٢(أخرجها مسلم يف مقدمة صحيحه 
أخربنا احلسني بن املبارك، وعبد اهللا بن : د بن علي بن بقاء، ومجاعة قالواأخربنا أبو احلسن علي بن حمم

أخربنا احلسني بن املبارك، وأخربنا عبد احلافظ بن بدران، : عمر، وأخربنا علي بن عثمان، ومجاعة قالوا
ن عمر، أخربنا عبد اهللا ب: أخربنا موسى بن عبد القادر، وأخربنا أمحد بن بيان الديرمقري، وخلق، قالوا

وأخربنا أمحد بن املؤيد، أخربنا عبد اللطيف بن عسكر، ونفيس بن كرم، وحسن بن أيب بكر اليمين قالوا 
أخربنا أبو الوقت السجزي، أخربنا حممد بن أيب مسعود، أخربنا عبدالرمحن بن أيب شريح، حدثنا : مجيعا

 عن نافع، عن عبد اهللا، عن رسول أبو القاسم البغوي، حدثنا العالء بن موسى الباهلي، حدثنا الليت،
  ".اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

__________  
  ".حنوا من ألف حديث : " رواية مسلم) ١(
  باب بيان أن االسناد من الدين، وأن الرواية ال تكون إال عن: ٢٥ / ١) ٢(

  ..(*)الثقات

)١٤/٤٤٧(  

  

  .، وإسناده كالشمس وضوحا)١(ديث صحيح متفق عليه هذا ح
: مسعت ابن منيع يقول: مسعت أمحد بن يعقوب االموي يقول: قال احلافظ أمحد بن عبدالرمحن الشريازي

  .رأيت أبا عبيد القاسم بن سالم، إال أين مل أمسع منه شيئا، وشهدت جنازته يف سنة أربع وعشرين ومئتني
  .ر البيهقياالموي كذبه أبو بك: قلت

  .ولدت سنة ثالث عشرة ومئتني: مسعت البغوي يقول: وقال أبو بكر بن شاذان
  .ولدت سنة أربع عشرة: مسعته يقول: وقال ابن شاهني: قال اخلطيب
  .وابن شاهني أتقن: قال اخلطيب

أول ما كتبت احلديث سنة مخس وعشرين، عن إسحاق بن إمساعيل : ومسعته يقول: قال ابن شاهني
  .قاينالطال

  .ال يعرف يف االسالم حمدث وازى البغوي يف قدم السماع: قال أبو حممد الرامهرمزي
عبد الواحد الزبريي مسند ما وراء النهر : أما إىل وقته فنعم، وأما بعده، فاتفق ذلك لطائفة منهم: قلت

  .واليب علي احلداد، وباالمس اليب العباس بن الشحنة
الذي : عن أي الشيخني تسأل ؟ قال: ما خرب شيخكم ذاك ؟ قلت: لبغويقال يل ا: قال أبو أمحد احلاكم

  :كم عنده عن قتيبة ؟ قلت: حيدث عن قتيبة يعين أبا العباس السراج قلت، خلفته حيا، قال



__________  
 ٤٠ / ٦: باب ما جاء يف اخليل واملسابقة بينها، والبخاري:  يف اجلهاد٤٦٧ / ٢" املوطأ " هو يف ) ١(

  باب اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، ومسلم: اديف اجله
 يف ٢٢١ ٢٢٢ / ٦: باب اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، والنسائي: يف االمارة) ١٨٧٣(

  .باب فتل ناصية الفرس: اخليل
(*)  

)١٤/٤٤٨(  

  

  .مجلة
  .كثري: كم عنده عن إسحاق بن راهويه ؟ قلت: قال
كتب عن : إن ذكرت له شيخا كتب عنه يزري به قلت: ن مشاخينا ؟ ففكرت قلتعمن كتب م: قال

أي سنة دخل : حممد بن إسحاق املسييب، وحمفوظ بن أيب توبة، وعيسى ابن مساور اجلوهري، قال
أمرت أن يثبت يل أمساء مشاخيي الدين : سنة أربع وثالثني ومئتني أظن، فاهتز لذاك وقال: بغداد، قلت

  . غريي اليوم، فبلغوا سبعة ومثانني شيخاال حيدث عنهم
وكان إذ ذاك ببغداد الباغندي، وأبو الليث الفرائضي، واحلسني بن حممد بن عفري، وعلي : قال احلاكم

  .بن املبارك املسروري، وغريهم
  .عاش البغوي بعد قوله ستة أعوام، وتفرد عن خلق سوى من ذكر: قلت
ما تقول يف : ملا خرج من عند حيىي بن عبداحلميد، فقلنا:  قولهإنه مل يرو عن حيىي بن معني غري: وقيل

  .الثقة وابن الثقة: الرجل ؟ فقال
كنت يوما ضيق الصدر، فخرجت إىل : مسعت أبا القاسم البغوي يقول: قال أمحد بن عبدان احلافظ

 أيش معك ؟ :الشط، وقعدت ويف يدي جزء عن حيىي بن معني أنظر فيه، فإذا مبوسى بن هارون، فقال يل
تريد أن جتمع بني أمحد بن حنبل، وحيىي : جزء عن ابن معني، فأخذه من يدي، فرماه يف دجلة وقال: قلت

  .عفا اهللا عنه! بئس ما صنع موسى : قلت! بن معني، وعلي بن املديين 
  .حضرت مع عمي جملس عاصم بن علي: وروينا عن البغوي قال

أخربنا أبو اليمن الكندي، : حممد، ويوسف الشيباين إجازة قالواأخربنا أبو الغنائم القيسي، ومؤمل بن 
  أخربنا أبو منصور الشيباين، أخربنا

)١٤/٤٤٩(  

  



حدثنا علي بن أيب علي املعدل، حدثنا علي بن احلسن بن جعفر البزاز، حدثين : أبو بكر احلافظ قال
عيد بن حيىي بن سعيد كنت أورق، فسألت جدي أمحد بن منيع أن ميضي معي إىل س: البغوي قال

االموي، يسأله أن يعطيين اجلزء االول من املغازي، عن أبيه، حىت أو رقه عليه، فجاء معي، وسأله، 
فأعطاين، فأخذته وطفت به، فأول ما بدأت بأيب عبد اهللا ابن مغلس، أريته الكتاب، وأعلمته أين أريد أن 

  .اكتب يل منه نسخة: الأقرأ املغازي على االموي، فدفع إيل عشرين دينارا وق
وأقل إىل أن ] وأكثر [ مث طفت بعده بقية يومي، فلم أزل آخذ من عشرين دينارا وإىل عشرة دنانري 

حصل معي يف ذلك اليوم مئتا دينار، فكتبت نسخا الصحاا بشئ يسري، وقرأا هلم، واستفضلت 
  .الباقي

مسعت عبدان بن أمحد اخلطيب سبط أمحد بن : حدثين أبو الوليد الدربندري: إىل احلافظ أيب بكر: وبه
على باب مسجد، فسمع ) ١(اجتاز أبو القاسم البغوي بنهر طابق : عبدان الشريازي مسعت جدي يقول

  .ابن صاعد: من هذا ؟ فقالوا: صوت مستمل، فقال
  .نعم: ذاك الصيب ؟ قالوا: قال
  .واهللا ال أبرح حىت أملي هاهنا: قال

  .صحاب احلديث، فقاموا وتركوا ابن صاعدفصعد دكة وجلس، ورآه أ
حدثنا أمحد بن حنبل قبل أن يولد احملدثون، وحدثنا طالوت قبل أن يولد احملدثون، وحدثنا أبو : مث قال

  .نصر التمار
  فأملى ستة عشر حديثا عن ستة عشر
  ).٢(شيخا، ما بقي من يروي عنهم سواه 

__________  
  . ه وصارت تلوال٤٨٨بغداد، قرب ر القالئني، أحرقت سنة حملة كانت يف اجلانب الغريب من ) ١(

  .٣٢١ / ٥" معجم البلدان " انظر 
  .١١٤ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٤/٤٥٠(  

  

: أخربنا أمحد بن أمحد بن حممد القصري، مسعت أبا زيد احلسني بن احلسن بن عامر الكويف يقول: وبه
قد أكل : ابن عقدة إليه لنسمع منه، فسألنا عنه، فقالت اجلاريةقدم البغوي إىل الكوفة، فاجتمعنا مع 

يا أبا : ، ونام، فعجب ابن عقدة من ذلك لكرب سنه، مث أذن لنا، فدخلنا، فقال)١(مسكا، وشرب فقاعا 



اصمد : حدثتين أخيت أا كانت نازلة يف بين مجان، وكان يف املوضع طحان، فكان يقول لغالمه! العباس 
  .أبا بكر

  .اصمد عمر: صمد البغل إىل أن يذهب بعض الليل، مث يقولفي
  .فيصمد اآلخر

ال حتملك عصبيتك المحد بن حنبل أن تقول يف أهل الكوفة ما ليس : يا أبا القاسم: فقال له ابن عقدة
عن علي إال أهل الكوفة، ولكن أهل ) ٢" (خري هذه االمة، بعد نبيها، أبو بكر وعمر : " فيهم، ما روي

  ).٣" (أن عليا مل يبايع أبا بكر إال بعد ستة أشهر : " ة رووااملدين
  .ال حتملك عصبيتك الهل الكوفة على أن تتقول على أهل املدينة! يا أبا العباس : " فقال له أبو القاسم

  ).٤(مث بعد ذلك أخرج الكتب، وانبسط، وحدثنا 
__________  

  .وه من الزبدشراب يتخذ من الشعري، مسي به ملا يعل: الفقاع) ١(
 يف فضائل أصحاب النيب صلى ٢٦ / ٧: ، وأخرج البخاري٢٦ / ١٠" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٢(

يف ) ٤٦٢٩(باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لو كنت متخذا خليال، وأبو داود : اهللا عليه وسلم
  باب يف: السنة

 بن راشد، حدثنا أبو يعلى، عن حممد بن التفضيل، من طريق حممد بن كثري، أخربنا سفيان، حدثنا جامع
مث : أبو بكر، قلت: أي الناس خري بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: قلت اليب: احلنفية قال
  .ما أنا إال رجل من املسلمني: مث أنت ؟ قال: مث عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت: من ؟ قال

حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن عمرو : ق علي بن حممديف املقدمة، من طري) ١٠٦(وأخرجه ابن ماجه 
خري الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت عليا يقول: " بن مرة، عن عبد اهللا بن سلمة، قال

  ".وسلم أبو بكر، وخري الناس بعد أيب بكر عمر 
ل النيب صلى باب قو: يف اجلهاد) ١٧٥٩(، وانظر صحيح مسلم ١١٤ / ١٠اخلرب يف تاريخ بغداد ) ٣(

  .اهللا عليه وسلم ال نورث ما تركنا صدقة
  .١١٤ ١١٥ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٤/٤٥١(  

  

سألت : مسعت محزة بن يوسف، مسعت أبا احلسني يعقوب االردبيلي يقول: حدثين علي بن حممد: وبه
يش كان يقول ابن أ: أيش كان موسى بن هارون يقول يف ابن بنت منيع ؟ فقال: أمحد بن طاهر، قلت



  .النه كان يرضى منه رأسا برأس: كيف هذا ؟ قال: بنت منيع يف موسى بن هارون ؟ قلت
  .احملفوظ عن موسى توثيق البغوي، وثناؤه عليه، ومدحه له): ١(قال اخلطيب 

ثقة صدوق، لو جاز النسان : سألت موسى بن هارون عن البغوي، فقال: قال عمر بن احلسن االشناين
  .فوق الثقة، لقيل له:  لهأن يقال

  .حيسدونه، مسع من ابن عائشة ومل نسمع: إن هؤالء يتكلمون فيه ؟ فقال! يا أبان عمران : قلت
  .ابن منيع ال يقول إال احلق

حدثين العالء بن أيب املغرية االندلسي، أخربنا علي بن بقاء، أخربنا عبد الغين بن سعيد : إىل أيب بكر: وبه
   حممدسألت أبا بكر: قال

غلط يف حديث عن حممد بن عبد : حتفظ شيئا مما أخذ على ابن بنت منيع ؟ فقال: ابن علي النقاش
  .شهاب، عن أيب إشحاق الشيباين، عن نافع، عن ابن عمر) ٢(الواهب، عن أيب 

حدث به عن ابن عبد الواهب، وإمنا مسعه من إبراهيم بن هانئ عنه، فأخذه عبداحلميد الوراق بلسانه، 
ر على أصحاب احلديث، فبلغ ذلك أبا القاسم، فخرج إلينا يوما، فعرفنا أنه غلط فيه، وأنه أراد أن ودا

  .إبراهيم بن هانئ، فمرت يده] حدثنا : [ يكتب
__________  

  .١١٥ / ١٠" تارخيه " يف ) ١(
  . ابن شهاب، وهو خطأ، واسم أيب شهاب عبد ربه بن نافع١١٥ / ١٠" تاريخ بغداد " يف ) ٢(
)(*  

)١٤/٤٥٢(  

  

هذه احلكاية تدل على تثبت أيب القاسم وورعه، وإال فلو كاشر ورواه عن حممد بن عبد الواهب : قلت
  .ورأيت فيه االنكسار والغم، وكان ثقة: مث قال النقاش! شيخه على سبيل التدليس من كان مينعه ؟ 

" اثنان دون الثالث إذا كانوا مجيعا ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتناجى : " منت احلديث: قلت
)١.(  

  .أخربنا إبراهيم بن هانئ: ورواه أبو العباس السراج
  .فذكره

  .نعم: أيدخل يف الصحيح ؟ قال: سئل ابن أيب حامت عن أيب القاسم البغوي: وقال االردبيلي
  .صحيحال شك أنه يدخل يف ال: سألت أبا بكر بن عبدان عن البغوي، فقال: وقال محزة السهمي

كان أبو القاسم بن منيع قل ما : مسعت الدارقطين يقول: حدثنا محزة بن حممد الدقاق: وبه قال أبو بكر



  .يتكلم على احلديث، فإذا تكلم كان كالمه كاملسمار يف الساج
ثقة جبل، إمام من االئمة ثبت، أقل : سألت الدارقطين عن البغوي، فقال: وقال أبو عبد الرمحن السلمي

  خ خطأ، وكالمه يفاملشاي
__________  

" املوطأ " مالك يف : ، واحلديث أخرجه من طريق نافع، عن ابن عمر١١٦ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
باب ال يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم :  يف االستئذان٦٨ / ١١: ، والبخاري١٥١ ١٥٢ / ٣
، و ١٢٣، و ١٢١، و ٣٢ / ٢: أمحدباب حترمي مناجاة االثنني دون الثالث، و: يف السالم) ٢١٨٣(

  .١٤١، و ١٢٦
من طريقني عن عبد ) ٣٧٧٦(، وابن ماجه ٧٩، و ٧٣، و ٩ / ٢: ، وأمحد١٥١ / ٣: وأخرجه مالك

  .اهللا بن دينار، عن ابن عمر
  .من طريق االعمش، عن أيب صاحل، عن ابن عمر) ٤٨٥٢(، وأبو داود ١٤١ / ٢: وأخرجه أمحد

(*)  

)١٤/٤٥٣(  

  

  .ن من كالم ابن صاعداحلديث أحس
أرجو أن : مسعت ابن املذهب، مسعت ابن شاهني، مسعت البغوي، وقال له مستمليه: ابن الطيوري

قد ضيقت علي عمري، أنا رأيت رجال يف احلرم له مئة : أستملي عليك سنة عشرين وثالث مئة، قال
  .رأيت احلسن وابن سريين، أو كما قال: وست وثالثون سنة يقول

  .أرجو أن أستملي عليك سنة مخسني وثالث مئة: يسر البغوي أن لو قال له مستمليهكان : قلت
كان أبو القاسم صاحب حديث، وكان وراقا من ابتداء : له) ١" (الكامل " قال أبو أمحد بن عدي يف 

  أمره، يورق على جده وعمه وغريمها،
  .وكان يبيع أصل نفسه كل وقت

ني، وأهل العلم واملشايخ منهم جمتمعون على ضعفه، وكانوا ووافيت العراق سنة سبع وتسعني ومئت
زاهدين يف حضور جملسه، وما رأيت جملسه قط يف ذلك الوقت إال دون العشرة غرباء، بعد أن يسأل 

  .بنوه الغرباء مرة بعد مرة حضور جملس أبيهم، فيقرأ عليهم لفظا
 بن عمر الضيب من كثرة ما يروي عنه، يف دار ابن منيع سحرة حتمل داود: وكان جمام يقولون: قال

  .وما علمت أحدا حدث عن علي بن اجلعد أكثر مما حدث هو
  .يف حر أم من يكذب: حدثنا عبيد اهللا العيشي، فقال: ومسعه قاسم املطرز يقول: قال



هو أنعش من أن يكذب يعين ما : وتكلم فيه قوم، ونسبوه إىل الكذب عند عبداحلميد الوراق، فقال
أنا قد : وكان بذئ اللسان، يتكلم يف الثقات، مسعته يقول يوم مات حممد بن حيىي املروزي: قالحيسن، 
  ذهب يب

__________  
  .ب / ٢٢٨ / ٣) ١(

(*)  

)١٤/٤٥٤(  

  

  .عمي إىل أيب عبيد، وعاصم بن علي، ومسعت منهما
سناده كان جملس ابن وملا مات أصحابه احتمله الناس، واجتمعوا عليه، ونفق عندهم، ومع نفاقه وإ: قال

  .صاعد أضعاف جملسه
قد أسرف ابن عدي وبالغ، ومل يقدر أن خيرج له حديثا غلط فيه، سوى حديثني، وهذا مما يقضي : قلت

: له باحلفظ واالتقان، النه روى أزيد من مئة ألف حديث مل يهم يف شئ منها، مث عطل وأنصف، وقال
ومن معرفة التصانيف، وطال عمره، واحتاجوا إليه، وأبو القاسم كان معه طرف من معرفة احلديث، 

  .وقبله الناس، ولوال أين شرطت أن كل من تكلم فيه متكلم ذكرته يعين يف الكامل وإال كنت ال أذكره
أبو القاسم البغوي من العلماء املعمرين، مسع داود بن رشيد، واحلكم بن موسى، : قال أبو يعلى اخلليلي

  .يب شيبةوطالوت بن عباد، وابين أ
  .وعنده مئة شيخ مل يشاركه أحد فيهم، يف آخر عمره مل يرتل إىل الشيوخ: إىل أن قال

وهو حافظ عارف، صنف مسند عمه علي بن عبد العزيز، وقد حسدوه يف آخر عمره، فتكلموا : قال
ي مسعت أبا أمحد احلاكم، مسعت البغو: فيه بشئ ال يقدح فيه، وقد مسعت عبدالرمحن بن حممد يقول

  .ورقت اللف شيخ: يقول
  .البغوي يتهم بسرقة احلديث: قال أمحد بن علي السليماين احلافظ

  .هذا القول مردود، وما يتهم أبا القاسم أحد يدري ما يقول، بل هو ثقة مطلقا: قلت
مات أبو القاسم البغوي الوراق ليلة الفطر من سنة سبع عشرة وثالث : قال إمساعيل بن علي اخلطيب

  فن يوم الفطر، وقد استكمل مئةمئة، ود

)١٤/٤٥٥(  

  



  .سنة وثالث سنني وشهرا واحدا
  .ودفن يف مقربة باب التنب، رمحه اهللا): ١(قال اخلطيب 

كنا نسمع على البغوي : قد مسعوا عليه يوم وفاته، فذكر حممد بن أيب شريح يف غالب ظين قال: قلت
مات : مات أبو القاسم البغوي، وال يقولون: ونكأين م يقول: ورأسه بني ركبتيه، فرفع رأسه وقال

  .مسند الدنيا
  .مث مات عقيب ذلك أو يومئذ، رمحه اهللا

ختمته بالشيخ ) ٢(وهو من الذين جاوزوا املئة بيقني كالطرباين والسلفي، وقد أفردم يف جزء : قلت
  .شهاب الدين احلجار

 االشعري االصبهاين، وشيخ احلنفية أبو ومات مع البغوي يف سنة سبع عشرة أبو حامد أمحد بن جعفر
سعيد أمحد بن احلسني الربذعي ببغداد، وأبو عمرو أمحد بن حممد بن أمحد بن حفص احلريي النيسابوري، 
وحرمي بن أيب العالء املكي ببغداد، والقاضي أبو القاسم بدر الدين بن اهليثم بن خلف الكويف، ومسند 

  .دكة الفرضيأصبهان أبو علي احلسن بن حممد بن 
وشيخ الشافعية الزبري بن أمحد بن سليمان البصري الزبريي، وحمدث مصر أبو احلسن علي بن أمحد بن 

سليمان بن الصيقل عالن، والثقة أبو العباس الفضل بن أمحد بن منصور الزبيدي صاحب أمحد بن حنبل 
بو الفضل حممد بن أيب احلسني واحلافظ أبو احلسن حممد بن أمحد ابن زهري الطوسي، واحلافط الشهيد أ

  أمحد بن حممد بن عمار اهلروي مبكة، ومسند مصر أبو بكر حممد بن
__________  

  .١١٧ / ١٠" تارخيه " يف ) ١(
"  يف جملة ١٩٧٣ونشره سنة " بشار عواد " وقد حققه الدكتور " أهل املئة فصاعدا : " وامسه) ٢(

  .١٤٣ إىل ص ١٠٧الرابع، من ص البغدادية، الد الثاين، العدد " املورد 
(*)  

)١٤/٤٥٦(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 



  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .ألكم الدعاء قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويس

زيان بن حبيب احلضرمي، والزاهد الواعظ أبو عبد اهللا حممد بن الفضل البلخي خامتة أصحاب قتيبة بن 
  .سعيد

  
 بن عبد الرمحن بن هالل، أبو احملدث الصدوق، أبو صخرة، عبدالرمحن بن حممد*  أبو صخرة - ٢٤٨

  . ببغدادأبو صخرة الكاتب، من املعمرين: حممد السامي القرشي، ولقبه
  علي بن املديين، وإبراهيم بن عبد اهللا اهلروي،: مسع من

  .وحممد بن سليمان لوين، وحيىي بن أكثم
  .ابن املظفر، وأبو بكر الوراق، وعلي بن عمر احلريب: روى عنه

  .وقد كتب عنه من القدماء حيىي بن صاعد
  .وثقه اخلطيب

  .تويف يف شوال سنة عشر وثالث مئة
  

  . بن عبدامللك القرشي، وراق داود بن رشيدحملدث عيسى بن سليمانا* *  عيسى - ٢٤٩
  .يروي عنه، وعن أمحد بن إبراهيم املوصلي، وأمحد بن منيع

  أبو القاسم بن النخاس، وحممد بن املظفر، وعلي بن عمر: وعنه
__________  

  .١٦٩ / ٦: ، املنتظم٢٨٥ ٢٨٦ / ١٠: تاريخ بغداد* 
  .١٦٩ / ٦: ، املنتظم١٧٤ ١٧٥ / ١١: تاريخ بغداد* * 
(*)  

)١٤/٤٥٧(  

  

  .احلريب، وحممد بن الشخري
  .وكان ثقة

  .مات يف شعبان سنة عشر وثالث مئة



  
 بن زياد الرازي الطيالسي، نزيل احملدث املعمر، أبو عبد اهللا، حممد بن إبراهيم*  الطيالسي - ٢٥٠

  ).١(قرميسني 
 وأيب مصعب، والقواريري، وعلي بن حكيم حيىي بن معني، وإبراهيم بن موسى الفراء،: حدث عن

  .االودي، وحممد بن محيد، وأمحد بن حنبل، وهارون احلمال، وعدة
أبو بكر اجلعايب، وأمحد بن حممد اهلمذاين املقرئ، وجعفر اخللدي، وأمحد بن إسحاق احلليب والد : وعنه

  .هو ضعيف لو اقتصر على مساعه: علي، وأبو أمحد احلاكم، وقال
  .متروك احلديث: ارقطينوقال الد

  .تكلموا فيه، وكان فهما مسنا: مسعت أمحد بن عبيد يقول: وقال صاحل بن أمحد
  .عاش إىل سنة ثالث عشرة: قلت

__________  
، ١٥٧ / ٢: ، العرب٢٠٣ ٢٠٤ / ٦: أ، املنتظم / ٣٧٥: ، االنساب٤٠٤ ٤٠٧ / ١: تاريخ بغداد* 

، شذرات ٢٢ ٢٣ / ٥: ، لسان امليزان٥٤٦ / ٢: اء، املغين يف الضعف٤٤٨ / ٣: ميزان االعتدال
  .٢٦٨ / ٢: الذهب

تعريب كرمان شاهان، بلد معروف، بينه : قرميسني: " ٣٣٠ / ٤" معجم البلدان " قال ياقوت يف ) ١(
  ".وبني مهذان ثالثون فرسخا قرب الدينور، وهي بني مهذان وحلوان على جادة احلاج 

(*)  

)١٤/٤٥٨(  

  

أخربنا ابن احلرستاين، أخربنا عبد الكرمي بن محزة، أخربنا الكتاين، حدثنا متام، حدثنا : ريأنبأنا ابن البخا
، حدثنا )١(أبو جعفر أمحد بن إسحاق، أخربنا حممد بن إبراهيم بن زياد حبلب، حدثنا أمحد بن حنبل 
: ن رجال قالأ: " عبدالرمحن بن غزوان، حدثنا الليث، حدثنا مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة

: إن يل مملوكني خيونوين ويضربونين ويكذبونين، فأسبهم وأضرم، فأين أنا منهم ؟ قال: يا رسول اهللا
  .ينظر يف عقابك وذنوم، فإن كان عقابك دون ذنوم كان لك الفضل عليهم، وإال اقتص منك

  .فبكى
  ونضع: (أما تقرأ: فقال

   ].٤٧: االنبياء) [ املوازين القسط
  ).٢(نكر جدا هذا م



أنبأتنا زينب الشعرية، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو سعد، أخربنا أبو : أخربنا حممد بن عبد السالم
  أمحد احلافظ، أخربنا حممد بن إبراهيم بن زياد، حدثنا إبراهيم بن محزة، حدثنا الدراوردي، عن عبيد

__________  
يف تفسري سورة ) ٣١٦٥(، وأخرجه الترمذي  ذ السند٢٨٠ ٢٨١ / ٦" املسند " هو يف ) ١(

حدثنا عبدالرمحن بن : االنبياء، من طريق جماهد بن موسى، والفضل بن سهل االعرج، وغري واحد، قالوا
  ".هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبدالرمحن بن غزوان : " غزوان قراد وقال الترمذي

وابن " ذيبه "  وزاد نسبته إىل ابن جرير يف ٣١٩ ٣٢٠ / ٤" الدر املنثور " وذكره السيوطي يف 
  ".شعب االميان " املنذر، وابن أيب حامت، وابن مردويه، والبيهقي يف 

سئل أمحد بن :  يف ترمجة عبدالرمحن بن غزوان قراد٥٨١ / ٢: للمؤلف" ميزان االعتدال " يف ) ٢(
  .هذا حديث موضوع: صاحل عن حديثه هذا فقال

  .روى عن الليث حديثا منكرا: اكموقال أبو أمحد احل
كان خيطئ، يتخاجل يف القلب منه لروايته عن الليث، عن مالك، عن الزهري، عن : وقال ابن حيان

  .عروة، عن عائشة قصة املماليك
أخطأ يف سنده، وإمنا رواه عن الليث، عن زياد بن ": مقدمة فتح الباري " وقال احلافظ ابن حجر يف 

  = (*) ابن عباس مرسال، بينه الدارقطين يف غرائب عجالن، عن زياد موىل

)١٤/٤٥٩(  

  

إنك بواد : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى وهو بالعقيق، فقيل: " اهللا، عن نافع، عن ابن عمر
  ).١" (مبارك 

__________  
  .وغري واحد" الكىن " مالك، واحلاكم أبو أمحد يف = 

  .عن الليث حبديث ال يتابع عليه يعين هذا احلديثقراد قدمي، ينفرد : وقال اخلليلي
باب قول النيب صلى اهللا :  يف احلج٣١٠ / ٣: إسناده ضعيف لضعف املترجم، وأخرجه البخاري) ١(

 من طرق عن االوزاعي، حدثين ٢٤ / ١: وأمحد) ١٨٠٠(عليه وسلم العيق واد مبارك، وأبو داود 
مسعت رسول : مسع عمر رضي اهللا عنه يقول: بن عباس يقولأنه مسع ا: حيىي بن أيب كثري، حدثين عكرمة

صل يف هذا الوادي : أتاين الليلة آت من ريب فقال: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوادي العقيق يقول
  ".عمرة يف حجة : املبارك وقل

(*)  



)١٤/٤٦٠(  

  

  الطبقة الثامنة عشر
 بن حسن بن أيب محزة البلخي مث ن حممداحلافظ العامل اجلوال، أبو بكر، أمحد ب*  الذهيب - ٢٥١

  .النيسابوري
أيب حفص الفالس، وحممد بن بشار، وحجاج بن الشاعر، وسلم بن جنادة، وحممد بن حيىي : حدث عن

  .الذهلي، وأمحد بن سعيد الدارمي، وطبقتهم
 القزاز، أبو علي احلافظ، وحممد بن جعفر البسيت، وأبو بكر االمساعيلي، وحممد بن عبد اهللا: حدث عنه

  .وأبو أمحد بن الغطريف، وأبو حممد املخلدي، وآخرون
  .لكنه مطعون فيه
  ).١(كان مستهترا بالشرب : قال االمساعيلي
  .وقع إيل من كتبه وفيها عجائب: وقال احلاكم

  .وكان أبو علي سئ الرأي فيه
__________  

، تذكرة ١ / ١٣٧ الورقة :، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٣٦: تاريخ جرجان* 
: ، طبقات احلفاظ٢٦٠ / ١: ، لسان امليزان١٣٤ / ١: ، ميزان االعتدال٨٠٠ ٨٠١ / ٣: احلفاظ
٣٣٤.  

  ".أي مولع به، ال يبايل ما قيل فيه : فالن مستهتر بالشراب: " يف اللسان) ١(
(*)  

)١٤/٤٦١(  

  

  .تويف سنة أربع عشرة وثالث مئة: قال احلاكم
وأخربنا أمحد ) ح(هبة اهللا، عن املؤيد بن حممد الطوسي، أخربنا أمحد بن سهل املساجدي أخربنا أمحد بن 

أن حممد بن منصور : بعن القاسم بن عبد اهللا، أخربنا وجيه بن طاهر، وأخربنا عن زينب الشعرية
نا أخربنا يعقوب بن أمحد، أخربنا احلسن بن أمحد املخلدي، أخرب: احلرضي أخربها ووجيها أيضا قالوا

أمحد بن حممد بن أيب محزة البلخي، حدثنا موسى بن احلكم الشطوي، حدثنا حفص بن غياث، عن طلحة 
أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : بن حيىي، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

ما يدريك يا عائشة و: " عصفور من عصافري اجلنة، قال: طىب له: جنازة صيب من االنصار، فقالت عائشة



إن اهللا خلق اجلنة وخلق هلا أهال، وهم يف أصالب آبائهم، وخلق النار وخلق هلا أهال، وهم يف أصالب ! 
  ".آبائهم 

رواه مجاعة عن طلحة، وهو مما ينكر من حديثه، لكن أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة 
)١.(  

  
 بن سابور البغدادي احملدث، أبو العباس، أمحد بن عبد اهللالشيخ االمام الثقة *  ابن سابور - ٢٥٢
  .الدقاق

  .مسع أبا بكر بن أيب شيبة، وأبا نعيم عبيد بن هشام احلليب، ونصر ابن علي اجلهضمي، وعدة
__________  

) ٤٧١٣(باب معىن كل مولود يولد على الفطرة، وأبو داود : يف القدر) ٢٦٦٢(أخرجه مسلم ) ١(
  باب:  يف اجلنائز٥٧ / ٤: يف ذراري املشركني، والنسائيباب : يف السنة

  .يف املقدمة) ٨٢(الصالة على الصبيان، وابن ماجه 
  .٢٦٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٥٥ / ٢: ، العرب٢٢٥ / ٤: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٤/٤٦٢(  

  

  .أبو عمر بن حيويه، والقاضي أبو بكر االري، وأبو بكر بن املقرئ، وآخرون: حدث عنه
  .نقل اخلطيب توثيقه، وأنه تويف يف سنة ثالث عشرة وثالث مئة

  .عاش نيفا وتسعني سنة: قلت
  

 بن عبد اهللا العسكري، نزيل االمام احملدث الرحال، أبو احلسن، علي بن سعيد*  العسكري - ٢٥٣
  .الري

  .وطبقتهمعمرو بن علي الصرييف، وحممد بن املثىن، ويعقوب الدورقي، والزبري بن بكار، : حدث عن
  .أبو الشيخ، وأبو بكر القباب، وأبو عمرو بن محدان، وأبو عمرو بن مطر، وآخرون: روى عنه

  .، وغري ذلك"السرائر : " ومن تآليفه كتاب
  .تويف سنة ثالث عشرة وثالث مئة بالري: تويف سنة مخس وثالث مئة، وقيل

  .وآخر من حدث عنه وفاة مأمون الرازي
  .كان العسكري من الثقات، حيفظ ويصنف": خيه تار" قال ابن مردويه يف 



__________  
، تذكرة ١ / ١٢٩الورقة : ب، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي / ٣٩١: االنساب* 

  ،٢٤٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣١٥: ، طبقات احلفاظ٧٤٩ / ٢: احلفاظ
  .٥٥: الرسالة املستطرفة

(*)  

)١٤/٤٦٣(  

  

  .شقري احلافظ: كان العسكري يقال له": قاب االل" وقال الشريازي يف 
  .كان أحد اجلوالني، كثري التصنيف، أقام بنيسابور على جتارة له مدة: وقال احلاكم أبو عبد اهللا

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر ابن طاهر، أخربنا حممد بن عبدالرمحن، 
، أخربنا علي بن سعيد العسكري، حدثنا احلسني بن احلسن بن محاد، حدثتين أخربنا حممد بن أمحد الزاهد

: " جديت بانة بنت ز بن حكيم، عن أبيها، عن أبيه، عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".من سبح عند غروب الشمس سبعني تسبيحة غفر اهللا له سائر عمله 

  ).١(حديث منكر، وبانة جمهولة 
  

  . إياس السامي السرخسياالمام احملدث الرحال الصادق، أبو لبيد، حممد بن إدريس* أبو لبيد  - ٢٥٤
مسع سويد بن سعيد، وأبا مصعب الزهري، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وهناد بن السري، وحممود بن 

  .غيالن، وأبا كريب، وطبقتهم
  .وعمر دهرا، ورحل الناس إليه

   وأمحد بن سلمة احلافظ،إمام االئمة ابن خزمية،: حدث عنه
__________  

ان بانة هذه روت عن أخيها عبدامللك بن ز، وروى عنها احلسني : البن نقطة" االستدراك " يف ) ١(
بن احلسن بن محاد، وهشام بن علي السريايف، وأبوز الصقر بن عبد الرمحن بن بنت مالك بن مغول، 

  .ونسبه للديلمي، ٧٨٢" اجلامع الكبري " وأورده السيوطي يف 
  .٢١٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٨١ / ٢: ، الوايف بالوفيات١٥٧ / ٢: العرب* 
(*)  

)١٤/٤٦٤(  

  



وإبراهيم بن حممد اهلروي الوراق، واهر بن أمحد السرخسي، وأبو سعيد حممد بن بشر الكرابيسي 
  .البصري، وآخرون

  .هللامات سنة ثالث عشرة وثالث مئة، وله نيف وتسعون سنة، رمحه ا
أنبأنا أبو روح، أخربنا زاهر، أخربنا أبو سعد الكنجروذي، أخربنا حممد بن بشر : أخربنا أمحد بن هبة اهللا

التميمي، أخربنا أبو لبيد السامي، حدثنا سويد بن سعيد، أخربنا علي بن مسهر، عن داود بن أيب هند، 
سة بن أيب سفيان وهو يف املوت، دخلت على عنب: عن النعمان بن سامل، عن عمرو بن أوس الثقفي قال

من صلى من النهار ثنيت : " حدثتين أم حبيبة أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: فحدثين قال
  ".عشرة ركعة تطوعا بين له ن بيت يف اجلنة 

  .ما تركتهن منذ مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فو اهللا: قالت
  . ما تركتهنوأنا واهللا: وقال عنبسة

  .وقال عمرو مثل ذلك، وقال النعمان مثل ذلك
  .عن ابن منري، عن أيب خالد االمحر، عن داود بن أيب هند) ١(أخرجه مسلم 

  
   بناالمام العالمة احملدث املقرئ، أبو الليث، نصر بن القاسم*  الفرائضي - ٢٥٥

__________  
 الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وأبو داود باب فضل السنن: يف صالة املسافرين) ٧٢٨(برقم ) ١(
باب ما جاء فيمن : يف الصالة) ٤١٥(باب تفريع أبواب التطوع، والترمذي : يف الصالة) ١٢٥٠(

باب ثواب من :  يف قيام الليل٢٦١ / ٣: صلى يف يوم وليلة ثنيت عشرة ركعة من السنة، والنسائي
  )١١٤١ (صلى يف اليوم والليلة ثنيت عشرة ركعة، وابن ماجه

  .باب ما جاء يف ثنيت عشرة ركعة من السنة: يف إقامة الصالة
، البداية ١٦٠ / ٢: ، العرب٢٠٤ / ٦: ب، املنتظم / ٤٢١: ، االنساب٢٩٥ / ١٣: تاريخ بغداد* 

، شذرات ٢١٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٣٨ / ٢: ، طبقات القراء للجزري١٥٤ / ١١: والنهاية
  .٢٦٩ / ٢: الذهب

(*)  

)١٤/٤٦٥(  

  

  .نصر البغدادي الفقيه الفرائضي
  .مسع عبداالعلى بن محاد النرسي، وسريج بن يونس، وعبيد اهللا القواريري، وأبا بكر بن أيب شيبة، وعدة



  .وكان بصريا حبرف أيب عمرو بن العالء، إماما يف الفقه، كبري الشأن
  .بو حفص بن شاهني، ومجاعةأبو احلسني بن البواب، وأبو الفضل عبيد اهللا الزهري، وأ: حدث عنه
  .وقد وثق

  .مات سنة أربع عشرة وثالث مئة
  

  :احملدث الثقة، أبو بكر: أخوه
  .أخو أيب الليث*  أمحد بن القاسم - ٢٥٦

  .مسع حممد بن سليمان لوينا، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وأبا مهام، واحلسن بن محاد سجادة
  .أبو حفص بن شاهني، وأبو حفص الكتاين: حدث عنه

  .وثقه اخلطيب
  .وعاش مثانيا وتسعني سنة

  مات سنة عشرين وثالث مئة يف ذي
  .احلجة

__________  
  .٢٨٥ / ٢: ، شذرات الذهب١٨١ / ٢: ، العرب٣٥٢ / ٤: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٤/٤٦٦(  

  

احلسن بن دكة االصبهاين، والقاضي أبو ذر حممد بن حممد بن يوسف البخاري، : ومات مع أيب الليث
اق بن إبراهيم بن اخلليل اجلالب، وحممود بن عنرب النسفي، وحممد بن حممد بن االشعث الكويف وإسح

  .مبصر، وحممد بن عمر بن لبابة االندلسي، وأمحد بن حممد البلخي الذهيب
  

  . اجلريري الزاهدشيخ الصوفية، أبو حممد*  اجلريري - ٢٥٧
  .امسه أمحد بن حممد بن حسني: قيل

  .ن حيىيعبد اهللا ب: وقيل
  .حسن بن حممد: وقيل

لقي السري السقطي والكبار، ورافق اجلنيد، وكان اجلنيد يتأدب معه، وإذا تكلم يف شئ من احلقائق 
  .هذا من بابة أيب حممد: قال



  .فلما تويف اجلنيد أجلسوه مكانه، وأخذوا عنه آداب القوم
ئته اجلمال النافرة، فمات شهيدا، ، وط)١(حج يف سنة إحدى عشرة، فقتل يف رجوعه يوم وقعة اهلبري 

  .وذلك يف أوائل احملرم سنة اثنيت عشرة، وهو يف عشر التسعني
__________  

، ٤٣٠ ٤٣٤ / ٤: ، تاريخ بغداد٣٤٧ ٣٤٨ / ١٠: ، حلية االولياء٢٥٩ ٢٦٤: طبقات الصوفية* 
 يف ، الكامل٤٤٧ ٤٤٨ / ٢: ، صفة الصفوة١٧٤ ١٧٦ / ٦: ، املنتظم٢٣: الرسالة القشريية

 ٧٥: ، طبقات االولياء١٤٨ / ١١: ، البداية والنهاية٣٧٨ / ٧:  الوايف بالوفيات١٤٥ / ٨: التاريخ
٧٠.  

  رمل زرود يف طريق مكة، كانت عنده وقعة ابن أيب سعيد: قال ياقوت: اهلبري) ١(
تلهم،  ه، ق٣١٢اجلنايب الزنديق القرمطي باحلاج يوم االحد الثنيت عشرة ليلة بقيت من احملرم سنة 

  .وسباهم وأخذ أمواهلم
  . البن االثري١٤٧ / ٨" الكامل " وانظر التفصيل عن هذه الوقعة يف 

(*)  

)١٤/٤٦٧(  

  

  .، احملدث العامل، أبو بكر البهراين احلمصيحممد بن متام بن صاحل*  البهراين - ٢٥٨
 بن خبيق حممد بن مصفى، واملسيب بن واضح، وحممد بن قدامة املصيصي، وعبد اهللا: مسع من

  .االنطاكي، وطبقتهم، وحممد بن آدم
أبو أمحد بن عدي، واحلسن بن منري، والفضل بن جعفر التميمي، وأبو بكر الربعي، وأبو بكر : روى عنه

  .بن املقرئ، وآخرون
  .حدث عن حممد بن آدم املصيصي مبناكري: قال أبو عبد اهللا بن مندة

  .ال أظن به بأسا: قلت
  .الث مئةمات سنة ثالث عشرة وث

  ويكشف هل خرج له ابن حبان يف صحيحه ؟
 بن حممد بن يزيد النيسابوري الشعراين االمام أبو عبد اهللا، حممد بن حفص* *  الشعراين - ٢٥٩

  .اجلويين االصل، أحد االثبات
  مسع إسحاق بن راهويه، وأبا كريب، وعبد اجلبار بن العالء،

__________  



  :، لسان امليزان٤٩٤ / ٣: أ، ميزان االعتدال / ٧٥ / ١٥: تاريخ ابن عساكر* 
٩٧ / ٥.  

  .ب / ١٤: االنساب* * 
(*)  

)١٤/٤٦٨(  

  

  .وحممد بن رافع، وأمثاهلم
  .أبو علي احلافظ، وعبد اهللا بن أيب عثمان الزاهد، وزاهر السرخسي، وعدة: روى عنه

  .هو شيخ ثقة، تويف سنة ثالث عشرة وثالث مئة: قال أبو عبد اهللا احلاكم
  .قرية من قرى جوين: هو حممد بن حفص اآلزاذواري، وآزاذوار": االنساب " ال أبو سعد يف ق

  .هو مشهور بالشعراين: قلت
  

 بن اجلصاص، الصدر الرئيس، ذو االموال، أبو عبد اهللا، احلسني بن عبد اهللا*  ابن اجلصاص - ٢٦٠
  .البغدادي اجلوهري التاجر الصفار

  .شئ إال على يد ابن اجلصاصال يباع لنا : قال ابن طولون
كنت يوما يف الدهليز، فخرجت قهرمانة معها مئة حبة جوهر، تساوي احلبة ألف دينار، : وعنه قال

نريد أن خترط هذا احلب حىت يصغر، فأخذته منها مسرعا، ومجعت سائر اري من احلب مبئة : فقالت
  .طنا هذاألف درهم، الواحدة بألف، وأتيت به القهرمانة، وقلت، قد خر

__________  
، ٣٦ / ٢، و ٢٥ ٣٧ / ١: أخبار اجلصاص مبثوثة يف أماكن كثرية منه، انظر مثال: نشوار احملاضرة* 

، ٥٠ ٥٨: ، أخبار احلمقى واملغفلني٢١١ ٢١٤ / ٦: ب، املنتظم / ١٣٠:  وغريها، االنساب٣٩
  ، وفيات٨٦، ١٨، ١٦ / ٨: الكامل يف التاريخ

 ٣٧٦ / ١: ، فوات الوفيات١٢١ ١٢٢ / ٢: ة عبد اهللا بن املعتز، العرب ضمن ترمج٧٧ / ٣: االعيان
 ٣: ، النجوم الزاهرة١٥٦ ١٥٧ / ١١: ، البداية والنهاية٣٨٦ ٣٩١ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٣٧٢

  .٢٣٨ / ٢: ، شذرات الذهب٢١٨ و ١٨٥/ 
(*)  

)١٤/٤٦٩(  

  



  .فربح فيه يف يوم بضعة وتسعني ألف دينار: يعين
املعتضد باهللا بقطر الندى بنت مخارويه صاحب مصر، نفذها أبوها مع ابن اجلصاص يف جهاز وملا تزوج 

هذا شئ كثري، واالوقات تتغري، : عظيم وحتف وجواهر تتجاوز الوصف، فنصحها ابن اجلصاص وقال
  .نعم يا عم: فلو أودعت من هذا ؟ فقالت

مت عليه، ومحلت منه، مث ماتت يف النفاس وأودعته نفائس مثينة، فاتفق أا أدخلت على املعتضد، وكر
بغتة، وزادت أموال ابن اجلصاص إىل الغاية، ونظرت إليه االعني، فلما كان يف سنة اثنتني وثالث مئة 

  .قبض عليه املقتدر، وكبست داره، وأخذوا له من الذهب واجلوهر ما قوم بأربعة آالف ألف دينار
وا منه ما مقداره ستة عشر ألف ألف دينار عينا، وورقا، أخذ): ١" (املنتظم " وقال أبو الفرج يف 

  .كان جل ماله من بنت مخارويه: وخيال، وقماشا، فقيل
  .دخلت دار ابن اجلصاص والقباين بني يديه يقنب سبائك الذهب: وحكى بعضهم قال

 حضروا إم: حدثين أبو احلسني بن عياش أنه مسع مجاعة من ثقات الكتاب يقولون): ٢(قال التنوخي 
  .مصادرة ابن اجلصاص، فكانت ستة آالف ألف دينار، هذا سوى ما أخذ من داره وبعد ما بقي له

  .ملا صودر كان يف داره سبع مئة مزملة خيزران: قال التنوخي
  كيف أنت ؟ فقال: وحيكى عنه بله وتغفيل، مر به صديق فقال له

__________  
)٢١١ ٢١٤ / ٦) ١.  
  .٢٥ / ١" نشوار احملاضرة " يف ) ٢(

(*)  

)١٤/٤٧٠(  

  

  .الدنيا كلها حممومة: ابن اجلصاص
  .وكان قد حم

  .املرآة يف يدك: ترى حلييت طالت ؟ فقال: ونظر مرة يف املرآة، فقال لصاحبه
  .الشاهد يرى ما ال يرى الغائب: قال

  .عندنا كالب حيرموننا ننام: ودخل يوما على الوزير ابن الفرات فقال
  .بل كل واحد يف قدي وقدك:  جراء ؟ قاللعلهم: فقال الوزير
حسيب اهللا وأنبياؤه ومالئكته، اللهم، أعد من بركة دعائنا على أهل القصور يف قصورهم، : ودعا فقال

  .وعلى أهل الكنائس يف كنائسهم



  .احلمد هللا الذي ال حيلف بأعظم منه: وفرغ من االكل فقال
صق يف وجه الوزير، وألقى الكافورة يف دجلة، مث أفاق وكان مع اخلاقاين يف مركب وبيده كرة كافور، فب

  .إمنا أردت أن أبصق يف وجهك وألقيها يف املاء فغلطت: واعتذر، وقال
  .كان كذلك يا جاهل: فقال

اجتزت بابن اجلصاص وكان مصاهري، فرأيته : حدثنا جعفر بن ورقاء االمري قال): ١(قال التنوخي 
حيق يل، : مالك ؟ قال: عدو كانون، فلما رآين استحىي، فقلتداره حافيا حاسرا، ي) ٢(على حوش 

ما بقي يكفي، وإمنا يقلق هذا القلق من خياف احلاجة، فاصرب : أخذوا مين أمرا عظيما، فسلمته وقلت
  .حىت أبني لك غناك

  .هات: قال
  .بلى: أليس دارك هذه بآلتها وفرشها لك ؟ وعقارك بالكرخ وضياعك ؟ قال: قلت

  واصدقين عما: أحاسبه حىت بلغ قيمة سبع مئة ألف دينار، مث قلتفما زلت 
  فمن له ألف: سلم لك، فحسبناه، فإذا هو بثالث مئة ألف دينار، قلت

__________  
  .، وما بني حاصرتني منه٢٦ / ١" النشوار " يف ) ١(
  .روشن": النشوار " كذا االصل، ويف ) ٢(

(*)  

)١٤/٤٧١(  

  

أنقذين : وبكى، وقال] هللا، ومحده [ فسجد ] فلم تغتم ؟ [ ا وجاهك قائم، هذ! ألف دينار ببغداد ؟ 
  .ما أكلت شيئا منذ ثالث، فأقم عندي لنأكل ونتحدث] ما عزاين أحد بأنفع من تعزيتك [ اهللا بك، 

  .فأقمت عنده يومني
: مام قرأاجتمعت بأيب علي ولد ابن اجلصاص فسألته عما حيكى عن أبيه من أن اال): ١(قال التنوخي 

  ].بدال من آمني [ إي لعمري : فقال) وال الضالني(
  .إن فيه دهنا: وأنه أراد أن يقبل رأس الوزير، فقال

  .أقبله ولو كان فيه خرا: فقال
خترجه ) ٣(غالبه كذب، وما كانت فيه سالمة ): ٢(كسروي ؟ فقال : وأنه وصف مصحفا عتيقا فقال

يفعل حبضرة الوزير، وكان حيب أن يصور نفسه ببلة ليأمنه إىل هذا، كان من أدهى الناس، ولكن كان 
  .الوزراء لكثرة خلوته باخللفاء



حدثين أيب أن ابن الفرات ملا وزر، قصدين قصدا قبيحا كان يف نفسه علي، وبالغ، : فأنا أحدثك حبديث
 يف] الرأي [ وكان عندي ذلك الوقت سبعة آالف ألف دينار، عينا وجوهرا، ففكرت، فوقع يل 

عرفوا احلجاب أين : ما ذا وقت وصول إليه ؟ فقلت: السحر، فمضيت إىل داره، فدققت، فقال البوابون
  .إىل ساعة: ، فعرفوهم، فخرج إيل حاجب فقال]ملهم [ جئت 
  االمر أهم من ذلك، فنبه: فقلت

  الوزير، ودخلت وحول سريره مخسون نفسا حفظة وهو مرتاع، فرفعين
__________  

  .، وما بني حاصرتني منه٢٩ ٣٥ / ١" وار النش" يف ) ١(
  .يعين ولد ابن احلصاص) ٢(
  .غفلة: أي) ٣(

(*)  

)١٤/٤٧٢(  

  

إنك قصدتين وشرعت : خري، هو أمر خيصين، فسكن، وصرف من حوله، فقلت: ما االمر ؟ قلت: وقال
يا هذا تؤذيين وتتفرغ يل، وتعمل يف هالكي، ولعمري لقد أسأت يف خدمتك، وقد جهدت يف 

ستصالحك، فلم يغن، وليس شئ أضعف من اهلر، وإذا عاث يف دكان الفامي فظفر به ولزه، وثب ا
سلم ابن : ومخش، فإن صلحت يل وإال واهللا القصدن اخلليفة، وأمحل إليه ألفي ألف دينار، وأقول

الفرات إىل فالن وأعطه الوزارة، فيفعل ويعذبك ويأخذ منك يف قدرها، ويعظم قدري بعزيل وزيرا 
أنت أحوجتين، وإال فاحلف يل الساعة على : وتستحل هذا ؟ قلت! يا عدو اهللا : وإقاميت وزيرا، فقال

  .وعلي حسن الطاعة واملؤازرة: وحتلف أنت كذلك: إنصايف، فقال
  .لعنك اهللا يا إبليس، لقد سحرتين: نعم، فقال: قلت

لقد عظمت يف نفسي، ما كان ! بد اهللا يا أبا ع: وأخذ دواة، وعملنا نسخة اليمني، وحلفته أوال، مث قال
  .املقتدر عنده فرق بني كفاءيت وبني أصغر كتايب مع الذهب، فاكتم ما جرى

  .تعال غدا، فسترى ما أعاملك به: مث قال! سبحان اهللا : فقلت
  .فعدت إىل داري
  .وما طلع الفجر

  .ال: أفهذا فعل من حيكى عنه تلك احلكايات ؟ قلت: فقال ابنه
  ذه احلركة أضمر له الوزير الشر، فنسأل اهللالعل : قلت



  .السالمة
  .تويف ابن اجلصاص يف شوال سنة مخس عشرة وثالث مئة، وقد أسن

)١٤/٤٧٣(  

  

الوزير الكبري، أبو القاسم عبد اهللا، ابن الوزير أيب علي حممد، ابن الوزير أيب  *  ابن خاقان- ٢٦١
  .احلسن عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان اخلاقاين

  .من بيت وزارة
  .وكان ذا لسن، وبالغة، وآداب، وحسن كتابة، وجود وإفضال، وثروة وأموال

ويل الوزارة للمقتدر يف ربيع االول سنة اثنيت عشرة وثالث مئة بإشارة مؤنس اخلادم، وكان سائسا 
 شهر رجب ممارسا، خبريا باالمور، مث قبض عليه بعد مثانية عشر شهرا، ورسم عليه، مث تعلل، ومات يف

  .سنة أربع عشرة وثالث مئة
  

 حممد بن موسى بن احلسن بن الوزير الكبري، أبو احلسن، علي بن أيب جعفر* *  ابن الفرات - ٢٦٢
  .الفرات العاقويل الكاتب

  .ابتاع جدهم ضياعا بالعقول، وانتقل إليها، فنسبوا إىل العاقول: قال الصويل
 املكتفي، فلما ويل املقتدر ووزر له العباس بن احلسن، بقي ابن كان ابن الفرات يتوىل أمر الدواوين زمن

  الفرات على واليته، فجرت
__________  

  ،١٥١ / ٢: ، العرب١٥٠ ١٥٥ / ٨: ، الكامل يف التاريخ١٩٥ / ٦: املنتظم* 
  .٢٦٤ / ٢: شذرات الذهب

 ٣: وفيات االعيان، ١٨٠: ، إعتاب الكتاب٩ / ٨: ، الكامل يف التاريخ١٩٠ ١٩٢ / ٦: املنتظم* * 
 / ٣: ، النجوم الزاهرة١٥١ ١٥٢ / ١١: ، البداية والنهاية١٥٢ ١٥٣ / ٢: ، العرب٤٢١ ٤٢٩/ 

٢١٣.  
(*)  

)١٤/٤٧٤(  

  



فتنة ابن املعتز، وقتل العباس الوزير، فوزر ابن الفرات سنة ست وتسعني، ومتكن، فأحسن وعدل، وكان 
 ثالثة بنني، احملسن والفضل واحلسني، مث عزل يف ذي مسحا مفضاال حمتشما، رأسا يف حساب الديوان، له

احلجة سنة تسع وتسعني، مث وزر يف سنة أريع وثالث مئة إثر عزل علي بن عيسى، مث عزل بعد سبعة 
، ووىل ولده احملسن الدواوين، فعسف وصادر وعذب، ٣١١عشر شهرا حبامد بن العباس، مث وليها سنة 

إنه وصل احملدثني بعشرين ألف : فعزل بعد سنة إال أياما، وقيلوظلم أبوه أيضا، واستأصل مجاعة، 
  .درهم

وذكر مجاعة أن صاحب خرب ابن الفرات رفع إليه أن رجال من أرباب احلوائج اشترى خبزا وجبنا فأكله 
  .يف الدهليز، فأقلقه هذا، وأمر بنصب مطبخ ملن حيضر من أرباب احلوائج، فلم يزل ذلك طول أيامه

كنت أخدم الوزير بن الفرات، فحبس : قال يل رجل: حدثنا أبو احلسن البصري:  اللغويقال ابن فارس
ألك حاجة ؟ : وله عندي مخس مئة دينار، فتلطفت بالسجان حىت أدخلت، فلما رآين تعجب وقال

  .يكون عندك وديعة: تنتفع ذا، فأخذه مين، مث رده وقال: فأخرجت الذهب وقلت
  .فرجعت

  ة، وعاد إىل دسته، فأتيته، فطأطأ رأسه ومل ميال عينيه مين، وطال إعراضه، حىتمث أفرج عنه بعد مد
وردت سفن من اهلند، ففسرها واقتض حق بيت املال، : أنفقت الذهب، وساءت حايل إىل يوم، فقال يل

وخذ رمسنا، فعدت إىل بييت، فأعطتين املرأة مخارا وقرطتني، فبعت ذلك، وجتهزت به، واحندرت وفسرت 
سلم حق بيت املال، واقبض الرسم : فن، وقبضت احلق ورسم الوزير، وأتيت البغداد، فقال الوزيرالس

  .إىل بيتك
  هو مخسة وعشرون: قلت

)١٤/٤٧٥(  

  

  .ألف دينار
  .فحفظتها، وطالت املدة: قال

  .ادن مين، ما يل أراك متغري اللون، سيئ احلال ؟ فحدثته بقصيت: ورأى يف وجهي ضرا فقال
يا : ومن أين يل ذلك ؟ قال: قلت! وأنت ممن ينفق يف مدة يسرية مخسة وعشرين ألفا ؟  ! وحيك: قال

أما رأيت إعراضي ! ما قلت لك امحلها إىل مرتلك، أتراين مل أجد من أودعه غريك ؟ وحيك ! جاهل 
أنا عنك ؟ إمنا كان حياء منك، وتذكرت مجيل صنعك وأنا حمبوس، فصر إىل مرتلك، واتسع يف النفقة، و

  .أفكر لك يف غري ذلك
ذكر ابن مقلة أنه حضر جملس ابن الفرات يف أول وزراته، فأدخل إليه عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر يف 



طوال املدى * أياديك عندي معظمات جالئل : حمفة، فدفع الوزير إليه عشرة آالف درهم سرا، فأنشد
كان ابن الفرات : كر ما أوليتين لفقري قيلإىل ش* شكري هلن قصري فإن كنت عن شكري غنيا فإنين 

  .تعاودين: يلتذ بقضاء حوائج الرعية، وما رد أحدا قط عن حاجة رد آيس، بل يقول
  .أعوضك من هذا: أو يقول

حني وزر ابن الفرات ما افتقرت الوزارة إىل أحد قط : مسع الصويل عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر يقول
  .افتقارها إليه
ملا قبض علي ابن الفرات، نظرنا فإذا هو جيري على مخسة آالف نفس، أقل جاري أحدهم : قال الصويل

  .يف الشهر مخسة دراهم ونصف قفيز دقيق، وأعالهم مئة دينار وعشرة أقفزة
أم كانوا جيالسون ابن الفرات قبل الوزارة، وجلس معهم : حدثين أمحد بن العباس النوفلي: الصويل

  جيئ الفراشونليلة ملا وزر، فلم 

)١٤/٤٧٦(  

  

  .ال جالسوين إال بتكاءين! واهللا ! إمنا رفعين اهللا الضع من جلسائي ؟ : بالتكأ، فغضب عليهم وقال
واهللا ما أريد الدينا إال خلري أقدمه أو صديق أنفعه، ولوال أن : فكنا كذلك ليايل حىت استعفينا، فقال

  .كم يف السالرتول عن الصدر سخف ال يصلح ملثل حايل لساويت
  .مل أمسعه قط: قال الصويل

ما غمي بعليت بأشد من غمي بتأخر حوائج الدنيا : دعا أحدا من كتابه بغري كنيته ومرض مرة فقال
  .وفيهم املضطر

  .وكان مينع الناس من املشي بني يديه
 من وجه وهل إىل استعطاف قلبك* معذبيت هل يل إىل الوصل حيلة : ومن شعره ويقال ما عمل غريمها

وال خري يف وصل جيئ على كره وبلغنا أن ابن الفرات كان يستغل من * فال خري يف الدنيا وأنت خبيلة 
كان حيصل من ضياعه يف العام : أمالكه إىل أن أعيد إىل الوزارة سبعة آالف ألف دينار، النه فيما قيل

  .ألفي ألف دينار
  .إنه كاتب العرب أن يكبسوا بغداد: وقيل عنه

  . أعلمفاهللا
  وملا وزر يف سنة أربع خلع عليه سبع خلع، وسقي يومئذ يف داره

  .أربعون ألف رطل ثلج
  .مدحته فوصلين بست مئة دينار: قال الصويل



دخلت على ابن افرات يف وزارته الثالثة وقد غلب ابنه احملسن عليه يف أكثر : قال علي بن هشام الكاتب
  هو ذا يسرف: أموره، فقيل له

)١٤/٤٧٧(  

  

  .أبو أمحد احملسن يف مكاره الناس بال فائدة، ويضرب من يؤدي بغري ضرب
لو مل يفعل هذا بأعدانه ومن أساء إليه ملا كان من أوالد االحرار، ولكان ميتا، وقد أحسنت إىل : فقال

  .الناس دفعتني فما شكروين، واهللا السيئن
  .فما مضت إال أيام يسرية حىت قبض عليه

زر ابن الفرات ثالثا خرج متغيظا على الناس ملا كان فعله حامد الوزير بابنه احملسن، ملا و: قال الصويل
  .فأطلق يد ابنه على الناس، فقتل حامدا بالعذاب، وأبار العامل، وكان مشؤوما على أهل، ماحيا ملناقبهم

  .أريد أعرف ارتفاع الدنيا: قال املعتضد لعبد اهللا وزيره
فاستمهلوه شهرا، وكان ابن الفرات وأخوه أبو العباس حمبوسني، فأعلما فطلب الوزير ذلك من مجاعة، 

  .بذلك، فعماله يف يومني وأنفذاه، فأخرجا وعفي عنهما
، ومات سنة )٢(أكتب أهل زمانه، وأوفرهم أدبا، امتدحه البحتري ) ١(وكان أخوه أبو العباس أمحد 

  .إحدى وتسعني ومئتني
  ).٣(أباها وأخومها جعفر عرضت عليه الوزارة ف

قبض املقتدر على ابن الفرات، وهرب ابنه،، فاشتد السلطان ومجيع االولياء يف طلبه، إىل : قال الصويل
أن وجد، وقد حلق حليته، وتشبه بامرأة يف خف وإزار، مث طولب هو وأبوه باالموال، وسلما إىل الوزير 

  عبيد
__________  

 ترمجة عارضة ضمن ٤٢٤ / ٣" وفياته " خلكان يف هو أمحد بن حممد بن الفرات، ذكر له ابن ) ١(
  .ترمجة أخيه علي بن حممد

  . ومطلعها٢٤٠ / ١" ديوانه " وله فيه القصيدة اليت يف ) ٢(
  .٤٢٤ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ٣(خليال قد بات يل منك يهدى * بت أبدي وجدا وأمت وجدا 

(*)  

)١٤/٤٧٨(  

  



فلتان، فما أذعنا بشئ، مث قتلهما نازوك، وبعث برأسيهما إىل املقتدر يف اهللا بن حممد،، فعلما أما ال ي
  .سفط، وغرق جسديهما

قل هلذا الوزير : وقال القاضي أمحد بن إسحاق بن البهلول بعد أن عزل ابن الفرات من وزارته الثالثة
الث ضربت عنق احملسن وطالق البتات عند الث* بثه النصح أميا إبثاث قد تقلدا ثالثا ثالثا * قول حمق 

بعد أنواع العذاب يف ثالث عشر ربيع اآلخر سنة اثنيت عشرة وثالث مئة، وألقي رأسه بني يدي أبيه، 
فارتاع، مث قتل، مث ألقي الرأسان يف الفرات، وكان للوزير إحدى وسبعون سنة وشهور، وللمحسن 

  .ثالث وثالثون سنة
  :الوزير االكمل: ابن أخيه

ابن حممد بن موسى بن احلسن بن الفرات، ويعرف بابن حرتابة،  * الفضل بن جعفر أبو الفتح - ٢٦٣
  .وهي أمه أم ولد رومية

كان كاتبا بارعا، دينا خريا، استوزره املقتدر يف ربيع االول سنة عشرين إىل أن قتل املقتدر، واستخلف 
  القاهر فواله الدواوين، فلما ويل

، وهو مقيم حبلب، فوصل إىل بغداد، ووزر ٣٢٥ده الوزارة سنة الراضي واله الشام، مث إن الراضي قل
مديدة، مث رأى اضطراب االمور، واستيالء ابن رائق، فأطمع ابن رائق يف أن حيمل إليه االموال من مصر 

  والشام،
__________  

 ضمن ترمجة عمه علي، ٣٢٤ ٤٢٥ / ٣: ، وفيات االعيان٣٥٤ و ٣٢٧ / ٨: الكامل يف التاريخ* 
  .٣٠٩ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠١ / ١: ، دول االسالم٢٠٨ / ٢: العرب
(*)  

)١٤/٤٧٩(  

  

واستخلف باحلضرة أبا بكر النفري، وسار فأدركه أجله بالرملة يف مجادى االوىل سنة سبع وعشرين 
  .وثالث مئة، وله سبع وأربعون سنة

  .وهو والد احملدث وزير مصر أيب الفضل جعفر بن حرتابة
  

 الصيمري، شيخ املعتزلة، العالمة، صاحب املصنفات، أبو عبد اهللا، حممد بن عمر*  الصيمري - ٢٦٤
  .عداده يف معتزلة البصريني

أيب علي اجلبائي، وانتهت إليه رئاسة الكالم بعد اجلبائي، وكان شيخا مسنا ذكيا، له كتاب : أخذ عن



  .وغري ذلك" املسائل " كبري يف الرد على ابن الريوندي، وكتاب 
  .تويف سنة مخس عشرة وثالث مئة: حممد بن إسحاق الندميقال 
  

  . بن الفضل البغداديأبو احلسن، علي بن سليمان: العالمة النحوي* *  االخفش - ٢٦٥
  .هو الضعيف البصر مع صغر العني: واالخفش

__________  
  .٩٦ص :  املرتضيضمن ترمجة احلسن بن عبد اهللا السريايف، طبقات املعتزلة البن: فهرست ابن الندمي* 

  ،١٢٣: ، فهرست ابن الندمي١١٥ ١١٦: طبقات النحويني واللغويني* * 
 ٢١٥ / ٦: ، املنتظم٢٤٨: ب، نزهة االنباء / ٥٤ / ١٢: ب، تاريخ ابن عساكر / ٢١: االنساب

 ٣٠٣ / ٣: ، وفيات االعيان٢٧٦ ٢٧٨ / ٢: ، إنباه الرواة٢٤٦ ٢٥٧ / ١٣: ، معجم االدباء٢١٤
، البلغة يف ١٥٧ / ١١: ، البداية والنهاية٢٦٧ ١٦٨ / ٢: ، مرآة اجلنان١٦٢ / ٢: ، العرب٣٠١

: ، شذرات الذهب١٦٧ ١٦٨ / ٢: ، بغية الوعاة٢١٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٥٨: تاريخ أئمة اللغة
٢٧٠ / ٢.  

(*)  

)١٤/٤٨٠(  

  

  .ش الصغري، وهذا هو االخف)١(الزم ثعلبا واملربد، وبرع يف العربية وما أظنه صنف شيئا 
  .املعاىف اجلريري، واملرزباين، وغريمها: روى عنه

  .وكان موثقا
، وكان هو يعبث )٢(وكان بينه وبني ابن الرومي وحشة، فالبن الرومي فيه هجو يف مواضع من ديوانه 

  .بابن الرومي، ومير ببابه فيقول كالما يتطري منه ابن الرومي، وال خيرج يومئذ
سنة سبع ومثانني ومئتني، فأقام إىل سنة ست وثالث مئة، وقدم إىل حلب، وقد سار االخفش إىل مصر 
  .وغريه أوسع يف اآلداب منه

كان يواصل املقام عند ابن مقلة قبل الوزارة، فشفع له عند ابن عيسى الوزير يف : قال ثابت بن سنان
باالخفش إىل أن أكل السلجم فتأمل ابن مقلة، مث آل احلال ] الوزير انتهارا شديدا [ تقرير رزق، فانتهره 

  .نيئا) ٣(
  .مات فجأة يف شعبان سنة مخس عشرة وثالث مئة

  .سنة ست عشرة: وقيل



  .، صاحب ابن ذكوان)٤(وكان بدمشق قبل الثالث مئة االخفش املقرئ 
__________  

وله من الكتب كتاب االنواء، : " ١٢٣ص " الفهرست " كيف يكون هذا وقد قال ابن الندمي يف ) ١(
  ".وكتاب التثنية واجلمع، وكتاب اجلراد 

  .٦٧٦ / ١" هدية العارفني " وانظر ايضا 
* أال قل لنحويك االخفش : واليت مطلعها" معجمه " من ذلك قصيدته اليت ذكرها ياقوت يف ) ٢(

السلجم بالسني ) ٣(وأشالء أمك مل تنبش * أنست فأقصر وال توحش وما كنت عن غيه مقصرا 
  .عروف، أو ضرب من البقول يؤكلنبات م: املهملة

  = (*)هو أبو عبد اهللا، هارون بن موسى بن شريك التغليب، شيخ القراء بدمشق، يعرف ) ٤(

)١٤/٤٨١(  

  

، صاحب )١(وكان يف أيام املأمون االخفش االوسط، شيخ العربية، وهو أبو احلسن سعيد بن مسعدة 
  .سيبويه

سيبويه، وأبو عبيدة، وهو أبو اخلطاب، عبداحلميد بن : نهوكان االخفش الكبري يف دولة الرشيد، أخذ ع
  ).٢(عبدايد اهلجري اللغوي 

  
 بن كثري ابن وقدان احملدث الصدوق املعمر، أبو حممد، سليمان بن داود*  ابن وقدان - ٢٦٦

  .الطوسي، نزيل بغداد
  . عبد اهللا، وطبقتهمإمساعيل بن عبيد بن أيب كرمية، والوليد بن شجاع، ولوين، وسوار بن: روى عن

  .أبو الفضل الزهري، وحممد بن إمساعيل الوراق، وأبو حفص بن شاهني، وآخرون: وعنه
  .تويف سنة أربع عشرة وثالث مئة

__________  
  .باالخفش الدمشقي، أو أخفش باب اجلابية= 

  .كان ثقة معمرا: وقال" طبقات القراء " ذكر املؤلف يف 
  . ه٢٩٢تويف سنة 

  .٢٢٠ / ٢": مرآة اجلنان " ، و ٣٤٧ / ٢": طبقات القراء : " تهانظر يف ترمج
ااشعي بالوالء، النحوي البلخي، عامل باللغة واالدب، سكن البصرة، وأخذ العربية عن سيبويه، ) ١(

  .وغريها" االشتقاق " و " تفسري معاين القرآن : " وصنف كتبا منها



  . ه٢٥١تويف سنة 
  .٣٨٠ ٣٨١ / ٢" وفيات االعيان " ، ٣٦ / ٢" إنباه الرواة " ، ٢٢٤/  ١١" معجم االدباء " انظر 

  .٧٤ / ٢" بغية الوعاة " ، و ١٥٧ / ٢" إنباه الرواة " ترمجته يف ) ٢(
  .٢١٤ / ٦: ، املنتظم٦٢ ٦٣ / ٩: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٤/٤٨٢(  

  

ن لول بن حسان التنوخي  بن إسحاق بالعالمة البارع، أبو سعد، داود بن اهليثم*  ابن لول - ٢٦٧
  .االنباري

  .ولد سنة تسع وعشرين ومئتني
  .جده إسحاق بن لول، وعمر بن شبة، وزياد بن حيىي احلساين، وطائفة: ومسع من
  .طلحة بن حممد، وابن املظفر، وأمحد بن إسحاق االزرق: روى عنه

، وكان حنويا لغويا "لعباس فضائل ا: " ومسع املتوكل بقراءته من جده كتاب: وأخذ االدب عن ثعلب
  .مفوها

  .له تصانيف، وبالغة، وبصر باستخراج املعمى
  .تويف سنة ست عشرة وثالث مئة

  
   البغدادي النحوي، ابنإمام النحو، أبو بكر، حممد بن السري* *  ابن السراج - ٢٦٨

__________  
، ٩٨ ٩٩ / ١١: ء، معجم االدبا٢١٨ - ٢١٧ / ٦: ، املنتظم٣٨٠ - ٣٧٩ / ٨: تاريخ بغداد* 

، ٥٦٣ / ١: ، بغية الوعاة٢٢١ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢١: ، تاج التراجم٢٤٠ / ١: اجلواهر املضية
  .٢٧٦: روضات اجلنات

 / ٥: ، تاريخ بغداد٩٢ ٩٣: ، فهرست ابن الندمي١١٤ - ١١٢: طبقات النحويني واللغويني* * 
، معجم ٢٢٠ / ٦: ، املنتظم٢٥٠ - ٢٤٩: أ، نزهة االلباء / ٢٩٥: ، االنساب٣٢٠ - ٣١٩
 ٣: ، إنباه الرواة٣١٦ - ٣١٥ ١٩٩، ١٨٠ / ٨: ، الكامل يف التاريخ٢٠١ - ١٩٧ / ١٨: االدباء

 ٨٨ / ٣: ، الوايف بالوفيات١٦٥ / ٢، العرب ٣٤٠ - ٣٣٩ / ٤: ، وفيات االعيان١٤٥ ١٤٩/ 
  (*)، البداية ٢٧٠ ٢٧١ / ٢: ، مرآة اجلنان٨٦

)١٤/٤٨٣(  



  

  . املربد، انتهى إليه علم اللسانالسراج، صاحب
  .أبو القاسم الزجاجي، وأبو سعيد السريايف، وعلي بن عيسى الرماين، وطائفة: أخذ عنه

  ).١(وثقه اخلطيب 
، "احتجاج القراء : " ، وكتاب"شرح سيبويه : " وما أحسنه، وكتاب" أصول العربية : " وله كتاب

: " ، وكتاب"االشتقاق : " ، وكتاب"املوجز : " ، وكتاب"اجلمل : " وكتاب" اهلواء والنار : " وكتاب
  ".الشعر والشعراء 

  .وكان يقول الراء غينا
  .، وكان مكبا على الغناء، واللذة، هوي ابن يانس املطرب، وله أخبار ساحمه اهللا)٢(وله شعر رائق 

  .مات يف الكهولة يف شهر ذي احلجة سنة ست عشرة وثالث مئة
  

  .فرح، اهلروي املاليين:  بن فره، وقيلشيخ املعمر، أبو جعفر، حممد بن معاذال*  املاليين - ٢٦٩
__________  

، بغية ٢٢٢ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٢٢ ٢٢٣: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة١٥٧ / ١١: والنهاية= 
  .٢٧٣ ٢٧٤ / ٢: ، شذرات الذهب١٣٦ / ١: ، مفتاح السعادة١٠٩ ١١٠ / ١: الوعاة

  .٣١٩ / ٥" ه تارخي" يف ) ١(
فإذا املالحة * قايست بني مجاهلا وفعاهلا : منه ما قاله يف أم ولده وكان حيبها، وأنفق عليها ماله وجفته) ٢(

* فكأمنا حلفت لنا أال تفي واهللا ال كلمتها ولو اا * باخليانة ال تفي حلفت لنا أال ختون عهودنا 
  .٥٢٧ / ٢: ، مشتبه النسبة١١٢ / ٧: كوالاالكمال البن ما* كالشمس أو كالبدر أو كاملكتفي 

(*)  

)١٤/٤٨٤(  

  

احلسني بن احلسن املروزي، والفقيه حممد بن مقاتل، وأمحد بن حكيم، وحممد بن حفص بن : حدث عن
  .ميسرة، وأيب داود السنجي

 بن أمحد بن بشر املزين، وعبد اهللا بن حيىي الطلحي، وأبو بكر املفيد، وزاهر السرخسي، واخلليل: وعنه
  .أمحد القاضي، وحممد بن حممد بن داود التاجر

  .مات يف رجب سنة ست عشرة وثالث مئة، وله نيف وتسعون سنة
  



  املكي، هو احملدث، أبو عبد اهللا، أمحد بن إسحاق*  حرمي بن أيب العالء - ٢٧٠
  .ابن أيب مخيصة، نزيل بغداد

واز، وحيىي بن الربيع، والزبري بن بكار، سعيد بن عبدالرمحن املخزومي، وحممد بن منصور اجل: حدث عن
  .عن الزبري" النسب " وطائفة، وحممد بن عزيز االيلي، وحدث بكتاب 

  .أبو عمر بن حيويه، وأبو حفص بن شاهني، وعبيد اهللا ابن حبابة، ومجاعة: حدث عنه
  .وكان كاتب احلكم للقاضي أيب عمر حممد بن يوسف

  ).١(وثقه أبو بكر اخلطيب وغريه 
  . يف مجادى اآلخرة سنة سبع عشرة وثالث مئةمات

__________  
  .٢٧٥ / ٢: ، شذرات الذهب١٦٩ / ٢: ، العرب٣٩٠ ٣٩١ / ٤: تاريخ بغداد* 
  .٣٩١ / ٤" تارخيه " يف ) ١(

(*)  

)١٤/٤٨٥(  

  

  .لقب له: وحرمي) ١(وقع لنا باالجازة جزء له، وجده أبو مخيصة من الكىن املفردة يتصحف حبميضة 
  

 بن احلسن بن زياد االصبهاين الشيخ املسند الثقة املتقن، أبو علي، احلسن بن حممد* الداركي  - ٢٧١
  .الداركي

مسع حممد بن عبد العزيز بن أيب رزمة، وحممد بن محيد الرازي، وأبا عمار احلسني بن حريث، وصاحل بن 
  .مسمار، وحممد بن إمساعيل البخاري

  .أبو الشيخ، وأبو بكر حممد بن جشنس، وآخرونالقاضي أبو أمحد الغسال، و: حدث عنه
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع عشرة وثالث مئة

  .وهو جد الداركي شيخ الشافعية
  .لعله عاش نيفا وتسعني سنة

  
ابن قمري بن خاقان، احملدث الصدوق، أبو إسحاق الشاشي، املروزي  * *  إبراهيم بن خزمي- ٢٧٢
  .االصل

  يف سنة تسعذ وأربعني" مسنده " و " تفسريه " مسع من عبد بن محيد 



__________  
  .٢٥٢ / ١: للمؤلف" مشتبه النسبة " انظر ) ١(
 / ٢: ، شذرات الذهب١٧٠ / ٢: ب، العرب / ٢١٧: ، االنساب٢٦٨ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 

٥٢٨.  
  .٥٢٩ / ٨، تبصري املنتبه ٢٦٣ / ١، املشتبه ١٣٤ / ١االكمال * * 
(*)  

)١٤/٤٨٦(  

  

  .ومئتني، وحدث ما، وطال عمره
  .أبو حامت بن حبان، وعبد اهللا بن أمحد بن محويه السرخسي، وغريمها: حدث عنه

مدينة من مدائن الترك وكان ذلك يف سنة مثاين عشرة وثالث مئة يف ) ١(ومساع ابن محويه منه بالشاش 
  .شعبان، ومل تبلغنا وفاة ابن خزمي وال شئ من سريته

  .لثقات، ومن أبناء التسعني، رمحه اهللاوهو يف عداد ا
  

ابن العباس بن محزة بن عمرو بن أعني، احملدث الصدوق، أبو عمران  *  عيسى بن عمر- ٢٧٣
  .السمرقندي، صاحب أيب حممد الدارمي، وراوي مسنده عنه، شيخ مقبول، ال نعلم شيئا من أمره

   بنأبو احلسن حممد بن عبد اهللا الكاغدي، وعبد اهللا: حدث عنه
أمحد بن محويه السرخسي، وال أعلم مىت تويف، إال أنه كان حيا يف قرب سنة عشرين وثالث مئة 

بسمرقند، فهو والشاشي إمنا عرفا وشهرا بالكتابني اللذين مسعنامها، وكانا متعاصرين مبا وراء النهر، 
  .، ووفيام متقاربة، واهللا أعلم)٢(فهما من طبقة الفربري 

__________  
  .٣٠٨ ٣٠٩ / ٣" معجم البلدان " انظر ) ١(
  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر اليت بني أيدينا* 
  .فضبطها بفتح الفاء" اللباب " أما صاحب " البلدان " بكسر الفاء كما يف االصل، وكذا هي يف ) ٢(

  .بلدة على طرف جيحون مما يلي خبارى: وهذه النسبة إىل فربر
 يوسف بن مطر بن صاحل، راوية صحيح البخاري عنه، وكان مساعه هو حممد بن: والفربري هذا
  .٢٥٢، ومرة ببخارى سنة ٢٤٨مرة بفربر سنة : للصحيح مرتني

(*) =  



)١٤/٤٨٧(  

  

 بن محدان بن االمام احملدث الزاهد، شيخ االسالم، أبو احلسن، بنان بن حممد*  بنان احلمال - ٢٧٤
  .دته املثلسعيد الواسطي، نزيل مصر، ومن يضرب بعبا

  .احلسن بن حممد الزعفراين، واحلسن بن عرفة، ومحيد بن الربيع، وطائفة: حدث عن
ابن يونس، واحلسن بن رشيق، والزبري بن عبد الواحد االسد اباذي، وأبو بكر بن املقرئ، : حدث عنه

  .ومجاعة
  .وثقه أبو سعيد بن يونس

  .صحب اجلنيد وغريه
  .نوري، وهو رفيقه ومن أقرانهإنه هو أستاذ احلسني أيب ال: وقيل

  .وكان كبري القدر، ال يقبل من الدولة شيئا، وله جاللة عجيبة عند اخلاص والعام
__________  

أخربين احلافظ أبو ذر عبدالرحيم ": يف أمساء رجال البخاري " قال أبو الوليد الباجي يف مقدمة كتابه = 
انتسخت كتاب : براهيم بن أمحد املستملي قالحدثنا احلافظ أبو إسحاق إ: بن أمحد اهلروي، قال

البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه حممد بن يوسف الفربري فرأيت فيه أشياء مل تتم، وأشياء 
  ..".مبيضة، منها تراجم مل يثبت بعدها شيئا، ومنها أحاديث مل يترجم هلا، فأضفنا بعض ذلك إىل بعض

  .٦ص " مقدمة فتح الباري " انظر 
، ١٠٠ ١٠٢ / ٧، تاريخ بغداد ٣٢٤ ٣٢٥ / ١٠: ، حلية االولياء٢٩١ ٢٩٤: ات الصوفيةطبق* 

، ١٦٣ ١٦٤ / ٢: ، العرب٤٤٨ ٤٥٠ / ٢، صفة الصفوة ٢١٧ / ٦: ، املنتظم٢٤: الرسالة القشريية
، ٢٦٨ ٢٦٩ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٨٩ ٢٩٠ / ١٠، الوايف بالوفيات ١٩٠ ١٩١ / ١: دول االسالم
، ٢٢٠ ٢٢١ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٢٢ ١٢٤:  طبقات االولياء١٥٨ ١٥٩ / ١١: ةالبداية والنهاي

  .٢٧١ ٢٧٣ / ٢: ، شذرات الذهب٥١٢ ٥١٣ / ١حسن احملاضرة 
(*)  

)١٤/٤٨٨(  

  

أن بنانا " حمن الصوفية " وقد امتحن يف ذات اهللا، فصرب، وارتفع شأنه، فنقل أبو عبد الرمحن السلمي يف 
ال تركب اخليل : ارويه صاحب مصر وكان نصرانيا، فأنزله عن مركوبه وقالاحلمال قام إىل وزير مخ

  .وعري، كما هو مأخوذ عليكم يف الذمة



فأمر مخارويه بأن يؤخذ ويوضع بني يدي سبع، فطرح، فبقي ليلة، مث جاؤوا والسبع يلحسه، وهو 
  .مستقبل القبلة، فأطلقه مخارويه واعتذر إليه

كان سبب دخويل مصر حكاية بنان : مسعت أبا علي الروذباري يقول: قال احلسني بن أمحد الرازي
  احلمال، وذلك أنه أمر ابن طولون

باملعروف فأمر به أن يلقى بني يدي سبع، فجعل السبع يشمه وال يضره، فما أخرج من بني يدي السيع 
  .كنت أتفكر يف سؤر السباع ولعاا: ما الذي كان يف قلبك حيث مشك ؟ قال: قيل له

مث ضرب سبع درر، فقال له يعين للملك حبسك اهللا بكل درة سنة، فحبس ابن طولون سبع : الق
  .سنني، كذا قال

  .وما علمت مخارويه وال أباه حبسا
: أن القاضي أبا عبيد اهللا احتال على بنان حىت ضربه سبع درر، فقال: وذكر إبراهيم بن عبدالرمحن

  . سبع سننيحبسك اهللا بكل درة سنة، فحبسه ابن طولون
  .احلر عبد ما طمع، والعبد حر ما ينع: مسعت بنانا يقول: قال الزبري بن عبد الواحد

  !.مىت يفلح من يسره ما يضره ؟ : ومن كالم بنان
[ رؤية االسباب على الدوام قاطعة عن مشاهدة املسبب، واالعراض عن االسباب مجلة يؤدي : وقال

  .إىل ركوب الباطل] بصاحبه 
  ان لرجل على آخر دين مئة دينار، فطلب الرجل الوثيقة،يروى أنه ك

)١٤/٤٨٩(  

  

أنا رجل قد كربت، وأحب احللواء، اذهب اشتر يل من عند : فلم جيدها، فجاء إىل بنان ليدعو له، فقال
  .دار فرج رطل حواء حىت أدعو لك

  .هي وثيقيت: لافتح ورقة احللواء، ففتح، فإذا هي الوثيقة فقا: ففعل الرجل وجاء، فقال بنان
  .خذها، وأطعم احللواء صبيانك: قال

تويف بنان يف رمضان سنة ست عشرة وثالث مئة، وخرج يف جنازته أكثر أهل مصر، : قال ابن يونس
  .وكان شيئا عجبا من ازدحام اخلالئق

  
   * ابن املنذر- ٢٧٥

ر النيسابوري الفقيه، نزيل االمام احلافظ العالمة، شيخ االسالم، أبو بكر، حممد بن إبراهيم ابن املنذ
: " ، وكتاب"االمجاع : " ، وكتاب"االشراف يف اختالف العلماء " مكة، وصاحب التصانيف ك 



  .، وغري ذلك"املبسوط 
  .ولد يف حدود موت أمحد بن حنبل

الربيع بن سليمان، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، وحممد بن إمساعيل الصائغ، وحممد بن : وروى عن
  .ن، وعلي بن عبد العزيز، وخلق كثري مذكورين يف كتبهميمو

  أبو بكر بن املقرئ، وحممد حيىي بن عمار: حدث عنه
__________  

، وفيات ١٩٦ ١٩٧ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات١٠٨: ، طبقات الشريازي٦٧: طبقات العبادي* 
، الوايف ٤٥٠ ٤٥١  /٣: ، ميزان االعتدال٧٨٢ ٧٨٣ / ٣: ، تذكرة احلافظ٢٠٧ / ٤: االعيان

، ١٠٢ ١٠٨ / ٣: ، طبقات الشافعية للسبكي٢٦١ ٢٦٢ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٣٦ / ١: بالوفيات
، ٢٨: ، طبقات املفسرين للسيوطي٢٧ ٢٨ / ٥: ، لسان امليزان٤٠٧ ٤٠٨ / ١: العقد الثمني

، ٢٨٠ / ٢: ، شذرات الذهب٥٠ ٥١ / ٢: ، طبقات املفسرين للداودي٣٢٨: طبقات احلفاظ
  .١٦٨ ١٦٩ / ١: ، طبقات االصوليني٧٧: رسالة املستطرفةال

(*)  

)١٤/٤٩٠(  

  

  .الدمياطي، واحلسني واحلسن ابنا علي بن شعبان
  .، فإنه ما دخلها"تاريخ دمشق " ، وال "تاريخ بغداد " نسيه، وال هو يف " تارخيه " ومل يذكره احلاكم يف 

  .وعداده يف الفقهاء الشافعية
  له من التحقيق يف كتبه ما ال) ١: (ن النواويقال الشيخ حميي الدي

يقاربه فيه أحد، وهو يف اية من التمكن من معرفة احلديث، وله اختيار فال يتقيد يف االختيار مبذهب 
  .بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل

 ما يتقيد مبذهب واحد إال من هو قاصر يف التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا، أو من هو: قلت
متعصب، وهذا االمام فهو من محلة احلجة، جار يف مضمار ابن جرير، وابن سريج، وتلك احللبة رمحهم 

  .اهللا
أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا أبو اليمن الكندي سنة مثان وست مئة كتابة، أخربنا علي بن هبة اهللا 

ومنهم أبو بكر حممد بن : قال) ٢" (الطبقات " بن عبد السالم، حدثنا االمام أبو إسحاق يف كتاب 
إبراهيم بن املنذر النيسابوري، مات مبكة سنة تسع أو عشر وثالث مئة، وصنف يف اختالف العلماء 

  .كتبا مل يصنف أحد مثلها، واحتاج إىل كتبه املوافق واملخالف، وال أعلم عمن أخذ الفقه



اق من وفاته فهو على التوهم، قد أخذ عن أصحاب االمام الشافعي، وما ذكره الشيخ أبو إسح: قلت
  وإال فقد مسع منه ابن عمار يف سنة

__________  
  .١٩٧ / ٢" ذيب االمساء واللغات " يف ) ١(
  .١٠٨ص ) ٢(

(*)  

)١٤/٤٩١(  

  

  .ست عشرة وثالث مئة، وأرخ االمام أبو احلسن بن قطان الفاسي وفاته يف سنة مثاين عشرة
وقال أمحد بن حممد العالين، أخربنا إسحاق بن أيب بكر، ) ح(ر أخربنا مجاعة إذنا، عن عائشة بنت معم

  أخربنا سعيد بن أيب الرجاء، أخربنا أبو طاهر: أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا املؤيد بن االخوة قاال
أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم، أخربنا حممد بن إبراهيم بن : أمحد بن حممود، ومنصور بن احلسني قاال

قيه مكة حدثنا حممد بن ميمون، حدثنا عبد اهللا بن حيىي الربسلي، عن حيوة بن شريح، عن ابن املنذر ف
من جر : " عجالن، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اله عليه وسلم قال

ومن اقتحم، فإمنا لنفسه شيئا ليقتلها، فإمنا جيعلها يف النار، ومن طعن نفسه يشئ، فإمنا يطعنها يف النار، 
  ).١" (يقتحم يف النار 

  .غريب
  .كبري يف بضعة عشر جملدا، يقضي له باالمامة يف علم التأويل أيضا" تفسري " والبن املنذر 

  
   بناالمام احملدث العدل الرئيس، أبو عمرو أمحد بن حممد* أبو عمرو احلريي - ٢٧٦

__________  
باب شرب السم والدواء به، ومسلم :  يف الطب٢١١  /١٠: إسناده حسن، وقد رواه البخاري) ١(
) ٢٠٤٣(والترمذي ) ٣٨٧٢(باب غلظ حترمي قتل االنسان نفسه، وأبو داود : يف االميان) ١٠٩(

 من طرق عن االعمش سليمان بن مهران عن أيب صاحل ذكوان، عن أيب هريرة ٦٦ ٦٧ / ٤: والنسائي
 تردى من جبل، فقتل نفسه، فهو يف نار جهنم يتردى من: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

فيها خالدا خملدا فيها أبدا، ومن حتسى مسا، فقتل نفسه، فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا 
  ".فيها أبدا، ومن قتل نفسه حبديدة، فحديدته يف يده جيأ فيها يف بطنه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا 

  = (*)، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد ٢٢٥ / ٦: ، املنتظم٨٣: نتاريخ جرجا* 



)١٤/٤٩٢(  

  

  .أمحد بن منصور بن مسلم بن يزيد النيسابوري احلريي، سبط االمام أمحد ابن عمرو احلرشي
مسع حممد بن رافع، وإسحاق بن منصور، وعبد اهللا بن هاشم، وعيسى بن أمحد العسقالين، وحبر بن نصر 

  .، لقيه مبكة، وأمحد بن منصور الرمادي، وأبا زرعة الرازي، وابن وارة، وخلقا سواهماخلوالين
شيخه أمحد بن املبارك املستملي، ودعلج السجزي، وأبو علي النيسابوري، وأبو بكر : مسع منه

  .االمساعيلي، وأبو احلسني أمحد بن حممد اخلفاف، وحممد بن أمحد بن عبدوس، وآخرون
  .، وعاملا حمتشماوكان صدرا معظما

  .تويف يف ذي القعدة سنة سبع عشرة وثالث مئة، وهو يف عشر التسعني
  .فالقاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي شيخ البيهقي هو حفيده

  
 ابن زهري بن طهمان االمام احلافظ احملدث املصنف، أبو احلسن، حممد بن أمحد*  الطوسي - ٢٧٧

  .القيسي الطوسي
هاشم الطوسي، وإسحاق بن منصور الكوسج، وعبد الرمحن بن بشر، وحممد بن حيىي مسع عبد اهللا بن 

  .الذهلي، وطبقتهم
__________  

: ، طبقات احلفاظ١٦٩ / ٢: ، العرب٧٩٨ ٧٩٩ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٢٦الورقة : اهلادي= 
  .٢٧٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣٣

  .٢٧٦ / ٢: ت الذهب، شذرا٣٦ / ٢: ، الوايف بالوفيات١٧١ / ٢: العرب* 
(*)  

)١٤/٤٩٣(  

  

أبو الوليد حسان بن حممد الفقيه، واحلافظ أبو علي النيسابوري، وأمحد بن منصور احلافظ، : حدث عنه
  وأبو إسحاق املزكي، وزاهر بن

  .أمحد السرخسي، وآخرون
  .يف سنة سبع عشرة وثالث مئة، وقد نيف على الثمانني) ١(مات بنوقان 

أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر ابن طاهر، أخربنا سعيد بن حممد البحريي، : ة اهللاأخربنا أمحد بن هب
أخربنا زاهر بن أمحد، أخربنا حممد بن أمحد بن زهري بطوس، حدثنا عبدالرمحن بن بشر، حدثنا ز بن 



  ).٢(أرب ما له ؟ : أسد، حدثنا شعبة، فذكر حديث
__________  

  .نوقان) ١(
  .إحدى قصبيت طوس:  وآخره نونبالضم والقاف

  .طابران، واالخرى نوقان: والية وهلا مدينتان، إحدامها" طوس " الن 
  .٣١١ / ٥" معجم البلدان " انظر 

باب : يف االميان) ١٣(باب فضل صلة الرحم، ومسم :  يف االدب٣٤٧ / ١٠: أخرجه البخاري) ٢(
دالرمحن بن بشر، حدثنا ز، حدثنا شعبة، حدثنا بيان االميان الذي يدخل به اجلنة، كالمها من طريق عب

أما مسعا موسى بن طلحة، عن أيب : حممد بن عثمان بن عبد اهللا بن موهب، وأبوه عثمان بن عبد اهللا
: يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ؟ فقال القوم: أيوب االنصاري رضي اهللا عنه أن رجال قال

  .أرب ماله: صلى اهللا عليه وسلمماله ماله ؟ فقال رسول اهللا 
تعبد اهللا ال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصل : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .الرحم
  .كأنه كان على راحلته: ذرها قال

 يف أول الزكاة، من طريق حفص بن عمر، عن شعبة، وأخرجه ٢٠٨ ٢٠٩ / ٣: وأخرجه البخاري
حممد بن عبد اهللا بن منري، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، من طريق ) ١٣(مسلم 

  .وعن أيب أيوب
  .وأخرجه أيضا من طريق أيب االحوص، عن أيب إسحاق، عن موسى بن طلحة، عن أيب أيوب

 يف ثواب من أقام الصالة، من طريق حممد بن عثمان بن أيب صفوان ٢٣٤ / ١: وأخرجه النسائي
 ز، عن شعبةالثقفي، عن.  

  .روي بكسر الراء وفتح الباء" أرب : " وقوله
  ٢٠٩ / ٣" الفتح " قال احلافظ يف 

  .وظاهره الدعاء، واملعىن التعجب من السائل
  .إذا بلغ فيه جهده: أرب الرجل يف االمر: يقال: وقال النضر بن مشيل

 من حسن فطنته والتهدي أي صار ماهرا فيه، فهو أريب، وكأنه تعجب: أرب يف الشئ: وقال االصمعي
  .إىل موضع حاجته

  ".لقد هدي : " أو" لقد وفق : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ويؤيده قوله يف رواية ملسلم
  = (*)أرب : قوله: ٧٥ ٧٦" مقدمة الفتح " وقال يف 

)١٤/٤٩٤(  



  

بة القرطيب، موىل آل عبيد  بن عمر بن لباشيخ املالكية، أبو عبد اهللا، حممد بن حيىي*  ابن لبابة - ٢٧٨
  .اهللا بن عثمان

  .عبداالعلى بن وهب، وأبان بن عيسى، وأصبغ بن خليل، والعتيب، وابن صباح: روى عن
  .من حيىي بن مزين صاحب مطرف بن عبد اهللا" املوطأ " ومسع 

  .انتهت إليه االمامة يف املذهب
  .حو والشعر، ويل الصالة بقرطبةوكان حافظا الخبار االندلس، له حظ من الن: قال ابن الفرضي

  .وروى عنه خلق كثري، ومل يكن له علم باحلديث، بل ينقل باملعىن
  .مات يف شعبان سنة أربع عشرة وثالث مئة، وله تسعون سنة

  .عبد اهللا بن حممد الباحي: روى عنه
__________  

بفتح : وين املوحدة، واليب ذربفتح االلف واملوحدة بينهما راء مكسورة، وبفتح أوله وثانية وتن: ماله= 
  .اجلميع

  .احتاج أو تفطن: فمن جعله فعال، فمعناه
  .أرب، إذا عقل، فهو أريب: يقال
  .تعجب من حرصه: معناه: وقيل
: أربت عن بدنك، أي: دعاء عليه بسقوط آرابه وهي أعضاؤه وهو كقول عمر رضي اهللا عنه: وقيل

  .تقطعت آرابك عن بدنك
  ومن جعله
  .فيه زائدة" ما " حاجة جاءت به، وتكون : هامسا، فمعنا

  .أنه ذو خربة وعلم: وأنكر عياض توجيه رواية أيب ذر، ووجهها ابن االثري بأن معناه
 ١٦٠ / ٢: ، العرب١٤٤: ، بغية امللتمس٩٨: ، جذوة املقتبس٣٤ ٣٥ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 

  .٢٦٩ / ٢: ، شذرات الذهب١٧١ / ٣: ، نفح الطيب١٨٩ ١٩١ / ٢: ، الديباج املذهب١٥٩
(*)  

)١٤/٤٩٥(  

  

 بن سليمان بن ربيعة بن الصيقل عالن االمام احملدث العدل، أبو احلسن، علي بن أمحد*  عالن - ٢٧٩
  .املصري



  .ولد سنة سبع وعشرين ومئتني، وكتب وهو مراهق يف سنة أربعني ومئتني
مد بن هشام بن أيب خرية، وخلق حممد بن رمح، وعمرو بن سواد، وسلمة بن شبيب، وحم: حدث عن
  .من أقرام

  .وكان ثقة، كثري احلديث، قاله ابن يونس
  ).١(وكان أحد كرباء العدول، ويف خلقه زعارة : قال

  .مات يف شوال سنة سبع عشرة وثالث مئة
 ابن يونس، وأبو بكر بن املقرئ، وعبيد اهللا ابن حممد بن أيب غالب البزار، وحممد بن: حدث عنه: قلت

  .أمحد االمخيمي، وآخرون
  .عاش تسعني سنة

  
، )٢(احلافظ االمام الثقة، أبو علي الرومي االنطاكي االشروسين  * *  وصيف بن عبد اهللا- ٢٨٠

  .رحال جوال
__________  

  .أي شراسة وسوء خلق: يف خلقه زعارة بتشديد الراء وزعارة بالتخفيف": اللسان " يف ) ١(
  .٢٧٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٧ / ١:  احملاضرة، حسن١٧٠ ١٧١ / ٢: العرب* 

  .أ / ٣٨٨ / ١٧: تاريخ ابن عساكر* * 
  ".البلدان " بالشني املعجمة كما يف " أشر وسنة " نسبة إىل ) ٢(

  .وضبطها السمعاين بالسني املهملة
  .وهي بلدة كبرية فيما وراء النهر، بني سيحون ومسرقند

(*)  

)١٤/٤٩٦(  

  

الطائي، وحاجب بن سليمان املنبجي، وعلي بن سراج، وسليمان بن سيف أمحد بن حرب : حدث عن
  .احلراين، وطبقتهم

أبو زرعة، وأبو بكر ابنا أيب دجانة، وأبو أمحد بن عدي، ومحزة الكناين، وأبو القاسم الطرباين، : روى عنه
  .وأبو جعفر حممد بن احلسن اليقطيين

  .حدث يف سنة ثالث عشرة وثالث مئة
٢٨١ - لول بن االمام العالمة املتفنن القاضي الكبري، أبو جعفر، أمحد بن إسحاق* لول  ابن ابن 



  .حسان التنوخي االنباري، الفقيه احلنفي
  .ولد سنة إحدى وثالثني ومئتني

ومسع أبا كريب، وحممد بن زنبور املكي، ويعقوب الدورقي، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وحممد بن 
  .الشج، وأباه إسحاق بن لول احلافظ، وعدةاملثىن، وأبا سعيد ا

  حممد بن إمساعيل الوراق، وأبو حفص بن شاهني،: حدث عنه
  .وأبو احلسن الدارقطين، وأبو طاهر املخلص، وآخرون

  .وكان من رجال الكمال، إماما ثقة، عظيم اخلطر، واسع االدب، تام املروءة، بارعا يف العربية
   سنة،ويل قضاء مدينة املنصور عشرين

__________  
 ٢: ، معجم االدباء٢٣١ ٢٣٤ / ٦: ، املنتظم٢٥٣ ٢٥٧: ، نزهة االلباء٣٠ ٣٤ / ٤: تاريخ بغداد* 
، ٢٣٥ ٢٣٧ / ٦: ، الوايف بالوفيات١٧١ / ٢: ، العرب٢٢٣ / ٨: ، الكامل يف التاريخ١٣٨ ١٦١/ 

، شذرات ٢٩٥ ٢٩٦ / ١ :، بغية الوعاة٥٧ ٥٩ / ١: ، اجلوانر املضية١٦٥ / ١١: البداية والنهاية
  .٢٧٦ / ٢: الذهب

(*)  

)١٤/٤٩٧(  

  

  .وعزل قبل موته بعام
  .وكان له مصنف يف حنو الكوفيني، وكان أديبا بليغا مفوها شاعرا

  .ما رأيت صاحب طيلسان أحنى منه: قال ابن االنباري
  .مات يف سنة مثان عشرة وثالث مئة

  .طبقته، وهم من بيت العلم واجلاللةمن كبار احلفاظ، لقي ابن عيينة و) ١(وكان أبوه 
  .ثقة مسندا، يروي عن سعيد بن منصور، وطبقته) ٢(وكان أخوه لول بن إسحاق 

  .كان عند أيب جعفر حديث واحد عن أيب كريب، وكان ثقة): ٣(قال أبو بكر اخلطيب 
رفة مبذهب أهل كان عظيم القدر، واسع االدب، تام املروءة، حسن الفصاحة واملع: وقال طلحة بن حممد

  .العراق، ولكنه غلب عليه االدب، وكان البيه مسند كبري
وكان داود بن اهليثم بن إسحاق أسن من عمه أمحد، دام أمحد على قضاء املدينة من سنة : إىل أن قال

  ست
، الفقه اليب حنيفة، ورمبا خالفه: وتسعني ومئتني، وكان ثقة ثبتا، جيد الضبط، متفننا يف علوم شىت، منها



  وكان تام اللغة، حسن القيام
__________  

 ٢" تذكرة احلفاظ " هو احلافظ الناقد أبو يعقوب، إسحاق بن لول التنوخي االنباري، مترجم يف ) ١(
  .وفاته يف ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني ومئتني، وله مثان ومثانون سنة: ، وفيها٥١٨ ٥١٩/ 
كان ثقة، صاحب : "  وقال١١٠ / ٢" العرب " املؤلف يف قاضي االنبار، وخطيبها البليغ، ذكره ) ٢(

  .تويف سنة مثان وتسعني ومئتني" حديث 
  .٣٠ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ٣(

(*)  

)١٤/٤٩٨(  

  

بنحو الكوفيني، صنف فيه، وكان واسع احلفظ لالخبار والسري والتفسري والشعر، وكان خطيبا مفوها، 
واالنبار ) ١(غة، ورعا، متخشنا يف احلكم، وقد ويل قضاء هيت شاعرا لسنا، ذا حظ من الترسل والبال

  .يف سنة ست وسبعني، مث قضاء بعض اجلبل
كنت أحضر دار املقتدر مع أيب وهو ينوب عن والده أيب عمر : قال القاضي أبو نصر يوسف بن عمر

يهما عدد من القاضي، فكنت أرى أبا جعفر القاضي يأتيه أيب فيجلس عنده، فيتذكران حىت جيتمع عل
، وأحفظ )٢(مخسة عشر ألف بيت ] لنفسي من شعري [ أحفظ : اخلدم، فسمعت أبا جعفر يقول

  .للناس أضعاف ذلك
كنت مع أيب يف جنازة، وإىل جانبه أبو جعفر : وقال القاضي أبو طالب حممد بن القاضي أيب جعفر

معه، مث اتسع االمر ) ٣(ك وذنب الطربي، فأخذ أيب يعظ صاحب املصيبة ويسليه، فداخله الطربي يف ذل
  يا: بينهما، وخرجا إىل فنون أعجبت من حضر، وتعاىل النهار، فلما قمنا قال يل

ما أحسنت عشريت، أال قلت ! إنا هللا : هذا حممد بن جرير الطربي، فقال: من هذا الشيخ ؟ قلت! بين 
  يل، فكنت أذاكره غري تلك املذاكرة ؟

__________  
الا يف هوة من االرض، انقلبت الواو ياء النكسار ما قبلها، " هيت " مسيت : يتقال ابن السك) ١(

  .يف ظلمات حتتهن هيت أي هوة من االرض: قال رؤبة
وهي بلدة على الفرات من نواحي ..وذكر أهل االثر أا مسيت باسم بانيها وهو هيت بن السبندى

  .ا قرب عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللابغداد، فوق االنبار، ذات خنل كثري، وخريات واسعة، و
  .٤٢٠ ٤٢١ / ٥" معجم البلدان " انظر 



" معجم االدباء " ، و ٣٢ / ٤" تاريخ بغداد " مخسة عشر ألف حديث، وما أثبتناه من : يف االصل) ٢(
١٤١ / ٢.  
  .دأب": تاريخ بغداد " كذا االصل، ويف ) ٣(

(*)  

)١٤/٤٩٩(  

  

  .ساعهذا رجل مشهور باحلفظ واالت
فمضت مدة مث حضرنا يف حق رجل آخر، وجلسنا، وجاء الطربي، فجلس إىل جانب أيب، وجتاريا، 
فكلما جاء إىل قصيدة ذكر الطربي بعضها وينشدها أيب، وكلما ذكر شيئا من السري فكذلك، فرمبا 

  .تلعثم وأيب مير يف مجيعه، فما سكت إىل الظهر
  .أرخ موته ابن قانع، ويوسف القواس كما مر

  .مات سنة سبع عشرة، وهو وهم: وقيل
  

 بن يعقوب اهلامشي موالهم احملدث املعمر، أبو سعيد، احلسن بن يوسف*  الطرميسي - ٢٨٢
  .الطرميسي، والؤه للحسني بن علي

  .هشام بن عمار وغريه: حدث عن
  .ب الكاليبعبد اهللا بن حممد بن عبد الغفار بن ذكوان، وحممد بن مسلم بن السمط، وعبد الوها: وعنه

  .مات يف سنة ثالث وعشرين وثالث مئة: قال أبو احلسني الرازي
حدثنا هشام، حدثنا بقية، حدثنا حبري، عن خالد بن : له خرب منكر رواه ابن ذكوان املذكور عنه: قلت

من بات كاال من : " رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول: معدان، عن املقدام بن معدي كرب
  ).١" ( مغفورا له عمله بات

__________  
  .٢٨١ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٣٢ / ٤: أ، معجم البلدان / ٣٢٤ / ٤: تاريخ ابن عساكر* 
أ، وهو ضعيف لضعف عبد اهللا بن حممد ابن عبد  / ٣٢٤ / ٤خ " تارخيه " أخرجه ابن عساكر يف ) ١(

  .الغفار
(*)  

)١٤/٥٠٠(  

  



د بن كاتب، االمام احلافظ اود، حمدث العراق، أبو حممد  بن صاعحيىي بن حممد*  ابن صاعد - ٢٨٣
  .اهلامشي البغدادي، موىل اخلليفة أيب جعفر املنصور، رحال جوال، عامل بالعلل والرجال

  .ولدت يف سنة مثان وعشرين ومئتني، وكتبت احلديث عن ابن ماسرجس سنة تسع وثالثني: قال
هللا بن عمران العابدي، وحممد بن سليمان لوينا، وأمحد بن مسع حيىي بن سليمان بن نضلة، وعبد ا: قلت

منيع، وسوار بن عبد اهللا القاضي، واحلسن بن عيسى بن ماسرجس، ويعقوب الدورقي، وحممد ابن 
  بشار، وعبد اجلبار بن العالء العطار، وعمرو بن علي الصرييف،

ي، وحممد بن عبد اهللا بن ومجيل بن احلسن اجلهضمي، واحلسن بن عرفة، ومؤمل بن هشام اليشكر
حفص االنصاري، وأبا هشام الرفاعي، وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وحممد بن هشام املروزي، وسفيان 
ابن وكيع، والقاسم بن حممد املروزي، وعمر بن شبة، وحممد بن حيىي ابن أيب حزم القطعي، وأزهر بن 

كي، وعلي بن احلسني الدرمهي، وحممد بن عمرو مجيل، وأبا عبيد اهللا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي امل
بن سليمان، وأبا مهام الوليد بن شجاع، وسعيد بن حيىي االموي، وإسحاق بن شاهني، وعبيد اهللا بن 

  يوسف اجلبريي، والربيع بن سليمان
__________  

 أ، / ٨٩ / ١٨: ، تاريخ ابن عساكر٢٣١ ٢٣٤ / ١٤: ، تاريخ بغداد٣٢٥: فهرست ابن الندمي* 
، تذكرة ١ / ١٣٣الورقة : ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٢٣٥ ٢٣٦ / ٦: املنتظم
 / ٢: ، مرآة اجلنان١٩٢ / ١: ، دول االسالم١٧٣ ١٧٤ / ٢: ، العرب٧٧٦ ٧٧٨ / ٢: احلفاظ
، ٢٣٥ ٢٣٦: ، طبقات احلفاظ٢٨٨ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٦٦ / ١١: ، البداية والنهاية٢٧٧

  .٢٨٠ / ٢: ذهبشذرات ال
(*)  

)١٤/٥٠١(  

  

املرادي، وحبر بن نصر اجلوالين، وبكار بن قتيبة، وأبا مسلم احلسن ابن أمحد بن أيب شعيب احلراين، 
وعبد اهللا بن شبيب الربعي، وحيىي ابن املغرية املخزومي، وحممد بن أيب عبدالرمحن املقرئ، وأبا سعيد 

ن الربيع، وزيد بن أخزم، وعباد بن الوليد الغربي، وعبد االشج، وأمحد بن املقدام العجلي، ومحيد ب
الوهاب بن فليح املقرئ، وحممد بن ميمون اخلياط املكي، وحممد بن عبد اهللا املخرمي، وحممد بن منصور 
اجلواز، واحلسني بن احلسن املروزي، والزبري بن بكار، وسلمة بن شبيب، وحممد بن زنبور املكي، وحممد 

  اري،بن إمساعيل البخ
  .وحممد بن هشام بن مالس الدمشقي، وسعيد بن حممد البريويت، وخلقا كثريا، ومجع، وصنف، وأملى



أبو القاسم البغوي وهو أكرب منه، واجلعايب، والشافعي، والطرباين، وابن عدي، واالمساعيلي، : حدث عنه
لوزير، وأبو مسلم وأبو سليمان بن زبر، وأبو عمر بن احليويه، وأبو طاهر املخلص، وعيسى بن ا

  .الكاتب، وخلق كثري، وعبد الرمحن بن أيب شريح
ابن أيب داود، وابن خزمية، وعبد الرمحن بن : أئمة ثالثة يف زمان واحد: كان يقال: قال أبو يعلى اخلليلي

  .أيب حامت
والشام ورابعهم أبو حممد بن صاعد، ثقة إمام يفوق يف احلفظ أهل زمانه، ارحتل إىل مصر : قال اخلليلي

أبو احلسن الدارقطين، مات يف سنة مثان : واحلجاز والعراق، منهم من يقدمه يف احلفظ على أقرانه، منهم
  .عشرة
  .ويقع لنا بل الوالدنا وملن مسع منا مجلة من عوايل حديثه: قلت

  كتب إلينا املسلم بن عالن، عن القاسم بن عساكر، أخربنا أيب،

)١٤/٥٠٢(  

  

بن البقشالن، أخربنا أبو احلسن بن االبنوسي، أخربنا عيسى بن علي، أخربنا عبد أخربنا علي بن أمحد 
اهللا بن حممد البغوي، حدثنا حيىي ابن حممد بن صاعد ثقة من أصحابنا، حدثنا احلسن بن مدرك الطحان، 

خلنا د: حدثنا حيىي بن محاد، عن أيب عوانة، عن داود بن عبد اهللا االودي، عن محيد بن عبدالرمحن قال
ال يأتيك من : " قال رسول اهللا: رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال) ١(على أسري 

  ).٢" (احلياء إال خري 
  يوسف بن حممد، يروي عن: البن صاعد أخوان: قال الدارقطين

عبد اهللا بن : خالد بن حيىي وغريه، وأمحد االوسط، حدث عن أيب بكر بن أيب شيبة، وهلم عم امسه
  .صاعد

ثقة ثبت حافظ، : سألت الدارقطين عن حيىي بن حممد ابن صاعد، فقال: قال أبو عبد الرمحن السلمي
  .وعمهم حيدث عن سفيان بن عيينة يف التصوف والزهد

ابن صاعد أكثر حديثا أو : سألت أبا بكر أمحد بن عبدان، فقلت: وقال محزة بن يوسف السهمي
  أكثر[ ابن صاعد : الباغندي ؟ فقال

__________  
  .يسري بالياء: هو أسري بن عمرو الدرمكي، ويقال) ١(

  ".أهل الكوفة يسمونه أسري بن عمرو، وأهل البصرة يسمونه أسري بن جابر : " قال علي بن املديين
ولد مهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومات سنة مخس ومثانني، وهو معدود يف كبار أصحاب ابن 



  .مسعود
  .١١٦ / ١" د الغابة أس" انظر 

  .٢٩٥ / ١١" تاريخ بغداد " رجاله ثقات، وهو يف ) ٢(
  . من طريق حيىي بن محاد ذا االسناد٦٧ ٦٨ / ٧" طبقات الكربى " وأخرجه ابن سعد يف 

" تارخيه "  يف ترمجة أسري وزاد نسبته للبخاري يف ٥٠ / ١" االصابة " وذكره احلافظ ابن حجر يف 
  .كن، وابن شاهني، من طريق أيب عوانةوالبغوي، وابن الس

  .١١٦ / ١" أسد الغابة " وهو يف 
 يف ٤٣٣ / ١٠: أخرجه البخاري" احلياء ال يأيت إال خبري : " ويف اللباب عن عمران بن حصني بلفظ

  .باب بيان عدد شعب االميان: يف االميان) ٣٧(باب احلياء، ومسلم : االدب
(*)  

)١٤/٥٠٣(  

  

  .ه أحد يف الدراية، والباغندي أعلى إسنادا منه، وال يتقدم]حديثا 
مل يكن بالعراق يف أقران أيب حممد بن صاعد أحد يف فهمه، : مسعت أبا علي احلافظ يقول: قال احلاكم

  .والفهم عندنا أجل من احلفظ
  كان أبو عروبة حلقه: ومسعت أبا أمحد احلافظ يقول: قال احلاكم

 بن صاعد حدث عن حممد بن حيىي القطعي، عن عاصم بن هالل، بلغين أن أبا حممد: وصدقه، فقال يل
  ".ال طالق قبل نكاح : " عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا

هذه مسألة خمتلف فيها من لدن التابعني، لو كان مث أيوب، عن نافع، : حدثنا به من أصله فقال: فقلت
تجون ضرورة حلسني املعلم، عن عمرو بن عن ابن عمر لكان علم النظار يف الشهرة، وملا كانوا حي

  ).١(شعيب، عن أبيه، عن جده 
ال طالق قبل : حدثنا ابن صاعد من أصله حبديث حممد بن حيىي القطعي يف: وقال حممد بن املظفر احلافظ

  ".نكاح 
فارجتت بغداد، وتكلم الناس مبا تكلموا به، فبينما حنن ذات يوم عند علي بن احلسني الصفار : قال
تب من أصوله، إذ وقع بيدي جزء من حديث حممد بن حيىي القطعي، فنظرت فوجدت احلديث يف نك

  .البشارة: اجلزء، فلم أخرب أصحايب، وعدوت إىل باب ابن صاعد، فسلمت عليه وقلت
حديث أحدث به، أنا، أحتاج أن يتابعين عليه علي بن ! يا فاعل : فأخذ اجلزء ورمى به، مث أمسعين فقال

  .لصفاراحلسني ا



__________  
ال طالق : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) ١(

  .إال فيما متلك
باب : يف الطالق) ٢١٩٠(، وأبو داود ٢٠٧ و ١٩٠ و ١٨٩ / ٢" املسند " أخرجه أمحد يف " 

باب ما جاء ال طالق قبل : لطالقيف ا) ١١٨١(والترمذي ) ٢٠٤٧(الطالق قبل النكاح، وابن ماجه 
  .نكاح، وسنده حسن

  . وما بعدها٢١٥ / ٥" زاد املعاد " وانظر 
(*)  

)١٤/٥٠٤(  

  

أيها الشيخ : كنت عند ابن صاعد، فجاءته امرأة، فقالت له: قال يل الفقيه أبو بكر االري: قال الربقاين
  ما تقول يف بئر سقطت فيه! 

كيف سقطت الدجاجة ؟ أال غطيتيه ؟ قال ! وحيك :  جنس ؟ فقال حيىيدجاجة فماتت، هذا املاء طاهر أو
  .إن مل يكن املاء تغري، فهو طاهر، ومل يكن عند حيىي من الفقه ما جييب املرأة: فقلت هلا: االري

ترتيبها على [ قد كان ابن صاعد ذا حمل من العلم عظيم، وله تصانيف يف السنن و ): ١(قال اخلطيب 
  .لعله مل جيب املرأة ورعا، فإن املسألة فيها خالفاالحكام، و] 

تويف ابن صاعد بالكوفة يف ذي القعدة سنة مثان عشرة وثالث مئة عن تسعني : قال ابن شاهني وغريه
  .سنة وأشهر

وقد ذكرنا خماصمة بينه وبني ابن أيب داود، وحط كل واحد منهما على اآلخر يف ترمجة ابن أيب داود، 
ا على اآلخر يف ترمجة ابن أيب داود، وحنن ال نقبل كالم االقران بعضهم يف بعض، وحط كل واحد منهم

  .ومها حبمد اهللا ثقتان
أخربنا حممد بن أمحد القطيعي، أخربنا حممد بن عبيد اهللا، : أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد العلوي بالثغر

ىي بن حممد، حدثنا إسحاق بن شاهني، أخربنا حممد بن حممد الزينيب، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حي
أن رسول اهللا صلى : حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن خالدا احلذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أسامة

  ).٢" (إمنا الربا يف النساء : " اهللا عليه وسلم قال
__________  

  .، وما بني حاصرتني منه٢٣٣ / ١٤" ترمجة " يف ) ١(



باب بيع الدينار بالدينار نساء، من طريق :  يف البيوع٣١٨ / ٤: جه البخاريإسناده صحيح، وأخر) ٢(
  = (*)ابن جريج، أخربين عمرو بن دينار، عن أيب صاحل أنه مسع أبا سعيد 

)١٤/٥٠٥(  

  

ما احتذى النعال وال ركب املطايا، وال ركب : عن خالد احلذاء، عن عكرمة، عن أيب هريرة قال: وبه
  ).١(جعفر الكور رجل أفضل من 

  .أن جعفرا أفضل من أيب بكر وعمر: هذا ثابت عن أيب هريرة وال ينبغي أن يزعم زاعم أن مذهبه
فإن هذا االطالق ليس هو على عمومه، بل خيرج منه االنبياء واملرسلون، فالظاهر أن أبا هريرة مل يقصد 

  .أن يدخل أبا بكر وال عمر رضي اهللا عنهم
 احلراين احلافظ، والقاضي أبو جعفر أمحد بن إسحاق بن لول التنوخي، ومات مع ابن صاعد أبو عروبة

  .وأبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن املغلس البغدادي صاحب لوين
  .وإمساعيل بن داود بن وردان املصري صاحب ابن رمح

عزيز واحلسن بن علي بن أمحد بن بشار البغدادي العالف املقرئ، واملسند أبو عثمان سعيد بن عبد ال
  احلليب، واحلافظ أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن مسلم االسفراييين، وأبو

__________  
إن ابن عباس ال يقوله، فقال أبو : فقلت له" الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم : " اخلدري يقول= 

كل : ؟ فقالمسعته من النيب صلى اهللا عليه وسلم أو وجدته يف كتاب اهللا تعاىل : سألته فقلت: سعيد
ذلك، ال أقول وأنتم أعلم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مين، ولكين أخربين أسامة أن النيب صلى اهللا 

  ".الربا إال يف النسيئة : " عليه وسلم قال
 من طرق عن ٢٠٩ و ٢٠٠ / ٥: ، وأمحد٢٨١ / ٧: يف املساقاة، والنسائي) ١٥٩٦(وأخرجه مسلم 

  . دينار، عن أيب صاحل بهسفيان بن عيينة، عن عمرو بن
من طريق سفيان، عن عبد اهللا بن أيب يزيد، عن ) ١٠٢) (١٥٩٦(، ومسلم ٢٠٤ / ٥: وأخرجه أمحد

  .ابن عباس، عن أسامة
 من طريق ابن إسحاق، حدثىن عبيد اهللا بن علي بن أيب رافع، عن سعيد بن ٢٠٢ / ٥: وأخرجه أمحد

  .املسيب، عن أسامة
: باب مناقب جعفر بن أيب طالب، وقال: يف املناقب) ٣٧٦٨( الترمذي إسناده صحيح، وأخرجه) ١(

  . ووافقه الذهيب٢٠٩ / ٣: هذا حديث حسن صحيح، وصححه احلاكم
  .لبس احلذاء: واالحتذاء



  .يركب مطاها وهو ظهرها: مجع مطية، وهي ما يركب من االبل، أي: واملطايا
  .والكور بضم الكاف سرج البعري، وامسه الرحل

(*)  

)١٤/٥٠٦(  

  

  .بكر حممد بن إبراهيم بن نريوز االمناطي، وشيخ الفقهاء أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر مبكة
أيب بكر بن أيب شيبة الكتب، وزجنويه بن : وأبو بكر حممد بن يوسف بن محاد االستراباذي روى عن
  .حممد النيسابوري اللباد، وأبو يعلى حممد بن زهري االبلي

  
  . الروياين، صاحب املسند املشهوراالمام احلافظ الثقة، أبو بكر، حممد بن هارون* ياين  الرو- ٢٨٤

قرأت على حممد بن يوسف الذهيب، أخربنا إبراهيم بن بركات، أخربنا علي بن احلسن احلافظ، أخربنا 
، أخربنا حممد بن إبراهيم بن سعدويه، أخربنا أبو الفضل عبدالرمحن بن أمحد، أخربنا جعفر بن عبد اهللا

حممد بن هارون الروياين، حدثنا مبشر بن حسن البصري، أخربنا أبو داود، حدثنا محيد بن مهران، عن 
خرج عبد اهللا بن عامر إىل اجلمعة وعليه ثياب رقاق، : سعد بن أوس، عن زياد بن كسيب، العدوي قال

  . الفساقانظروا إىل أمريكم يلبس لباس: وأبو بالل حتت املنرب، فقال أبو بالل
من أهان سلطان اهللا يف : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال أبو بكرة وهو حتت املنرب

  ).١" (االرض، أهانه اهللا 
__________  

 ٧٥٤ / ٢: ، تذكرة احلافظ٢ / ١٢٩: الورقة: خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي* 
 ١١: ، البداية والنهاية٢٤٩ / ٢: ، مرآة اجلنان١٤٨ / ٥: ات، الوايف بالوفي١٣٥ / ٢: ، العرب٧٥٢

  .٧٢: ، الرسالة املستطرفة٢٥١ / ٢: ، شذرات الذهب٣١٦ ٣١٧: ، طبقات احلفاظ١٣١/ 
، والترمذي ٤٩ و ٤٢ / ٥: ، وأمحد١٦٧ / ٢" مسند الطيالسي " إسناده حسن، وهو يف ) ١(
  .هذا حديث حسن غريب: يف الفنت، وقال) ٢٢٢٤(

(*)  

)١٤/٥٠٧(  

  



  .أبو بالل هذا هو مرداس ابن أدية، خارجي، ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق
  ".مسنده " أخرجه الروياين يف 

وقد حدث عن أيب الربيع الزهراين، وإسحاق بن شاهني، وأيب كريب حممد بن العالء، وحممد بن محيد 
  .ملقوم، وأيب زرعة الرازي، وابن وارة، وخلق سواهمالرازي، وعمرو بن علي الفالس، وحيىي بن حكيم ا

  .وله الرحلة الواسعة، واملعرفة التامة
  .أبو بكر االمساعيلي، وإبراهيم بن أمحد القرميسيين، وجعفر بن عبد اهللا بن فناكي، وآخرون: حدث عنه

  .وثقه أبو يعلى اخلليلي، وذكر أن له تصانيف يف الفقه، وأنه مات سنة سبع وثالث مئة
مسعت أبا العباس : وحكى احلافظ أمحد بن منصور الشريازي أنه مسع حممد بن أمحد الصحاف قال

مجعت الرحلة مبصر بني حممد بن جرير، وابن خزمية، وحممد بن نصر، وحممد بن هارون : البكري يقول
 خرجت عليه الروياين، فأرملوا، ومل يبق عندهم قوت، وجاعوا، فاجتمعوا يف بيت، واقترعوا على أن من

  فخرجت على: القرعة يسأل هلم، قال
  .ابن خزمية

  .أمهلوين حىت أصلي: فقال
  .هذا: أيكم حممد بن نصر ؟ فقيل: وقام، فإذا هم بسمعة وخصي من قبل أمري مصر، ففتحوا له، فقال

  .هذا: أيكم حممد بن جرير ؟ قالوا: فأخرج صرة فيها مخسون دينارا، فدفعها إليه، مث قال
مثلها، مث أعطى كذلك البن خزمية والروياين، مث حدثهم أن االمري كان قائال باالمس، فرأى يف فأعطاه 

  إذا: نومه أن احملامد جياع قد طووا، فأنفذ إليكم هذه الصرر، وأقسم عليكم

)١٤/٥٠٨(  

  

  ).١(نفدت أن تعرفوين 
 عبد الواحد احلافظ، أخربنا أخربنا حممد بن: أخربنا قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن محزة غري مرة

أبو زرعة عبيد اهللا بن حممد، أخربنا احلسني بن عبدامللك، أخربنا عبدالرمحن بن أمحد الرازي، أخربنا 
جعفر بن عبد اهللا، حدثنا حممد بن هارون الروياين، حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا 

ليدة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محلت من أن و: فليح، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد
  .أحبلين املقعد: من أحبلك ؟ قالت: الزىن، فسئلت

فأمر مبئة عثكول، " إنه لضعيف عن اجللد : " فسئل، فاعترف، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فضرب ا ضربة واحدة

  يق أيب، أخرجه النسائي من طر)٢(هذا حديث غريب صاحل االسناد 



__________  
  .سبق ذكر هذا اخلرب يف ترمجة حممد بن جرير الطربي) ١(

  . من هذا اجلزء٢٧١من الصفحة ) ٢(انظر احلاشية 
  .كيف وفيه فليح بن سليمان، وهو كثري اخلطأ) ٢(

 أن الدارقطين قال بعد أن رواه من حديث فليح، عن أيب حازم، ٥٩ / ٤" التلخيص " ونقل احلافظ يف 
  : بن سعدعن سهل

  ".عن أيب حازم، عن أيب أمامة بن سهل : وهم فيه فليح، والصواب" 
: من حديث الزهري، عن أيب أمامة، عن رجل من االنصار، ورواه النسائي) ٤٤٧٢(ورواه أبو داود 

من حديث أيب أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، ورواه الطرباين من حديث أيب أمامة بن سهل، عن 
  .ريأيب سعيد اخلد

فإن كانت الطرق كلها حمفوظة، فيكون أبو أمامة قد محله عن مجاعة من الصحابة، وأرسله : قال احلافظ
  .مرة

  .إسناد هذا احلديث حسن، ولكن اختلف يف وصله وإرساله": بلوغ املرام " وقال يف 
ن من طريق ابن إسحاق، عن يعقوب بن عبد اهللا ب) ٢٥٧٤(، وابن ماجه ٢٢٢ / ٥: وأخرجه أمحد

كان بني أبياتنا رجل خمدج ضعيف، : االشج، عن أيب أمامة بن سهل، عن سعيد بن سعد بن عبادة قال
فلم يرع إال وهو على أمة من إماء الدار خيبث ا، فرفع شأنه سعد بن عبادة إىل رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم
  .كيا نيب اهللا هو أضعف من ذل: قالوا" اجلدوه ضرب مئة سوط : " فقال

  .لو ضربناه مئة سوط مات
  ".فخذوا له عثكاال فيه مئة مشراخ، فاضربوه ضربة واحدة : " قال
(*)  

)١٤/٥٠٩(  

  

  ).١(حازم، وحيتج به من يسوغ احليل 
  

 بن أيب معشر مودود االمام احلافظ املعمر الصادق، أبو عروبة، احلسني بن حممد*  أبو عروبة - ٢٨٥
  .لتصانيفالسلمي اجلزري احلراين، صاحب ا

  .ولد بعد العشرين ومئتني، وأول مساعه يف سنة ست وثالثني ومئتني



مسع خملد بن مالك السلمسيين، وحممد بن احلارث الرافقي، وحممد بن وهب ابن أيب كرمية، وإمساعيل بن 
  موسى الفزاري، وعبد اجلبار بن العالء، واملسيب بن واضح، وأمحد بن بكار بن أيب ميمونة،

عيد بن محاد االنصاري، وأبا يوسف حممد بن أمحد الصيدالين، وحممد بن زنبور املكي، وحممد بن س
وأيوب بن حممد الوزان، وعمرو ابن عثمان احلمصي، وكثري بن عبيد، وأبا نعيم عبيد بن هشام احلليب، 
ومعلل بن نفيل النهدي صاحب زهري بن معاوية، وحممد بن بشار، وعبد الوهاب بن الضحاك، وحممد 

  بن مصفى احلمصي، وخلقا سواهم
__________  

مجهور العلماء من االئمة يستدلون ذا احلديث وبغريه على إباحة احليل اليت تكون وسيلة إىل منفعة ) ١(
مشروعة، وأما احليل اليت تتضمن إسقاط الواجبات، وحتليل احملرمات، وجعل ما ليس بشرعي البسا 

أا من كبائر االمث، وأقبح احملرمات، وهي من التالعب بدين اهللا، املظهر الشرعي، فال يستريب أحد يف 
واختاذ آياته هزوا، وهي حرام يف نفسها لكوا كذبا وزورا، وحرام من جهة املقصود ا وهو إبطال حق 

  .وإثبات باطل
" م يف كتابه وقد بسط القول يف احليل وأنواعها ما هو حمرم منها وما هو مباح بسطا وافيا االمام ابن القي

  . وما بعده فلرياجع١٥٩ / ٣" إعالم املوقعني 
 ٧٧٥ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣١الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي* 

: ، طبقات احلفاظ٢٧٧ / ٢: ، مرآة اجلنان١٩٢ / ١: ، دول االسالم١٧٢ ١٧٣ / ٢: ، العرب٧٧٤
  .٥٥: املستطرفة، الرسالة ٢٧٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٢٥

(*)  

)١٤/٥١٠(  

  

  .باجلزيرة، والشام
  .واحلجاز، والعراق

أبو حامت بن حبان، وأبو أمحد بن عدي، وأبو احلسني حممد بن املظفر، والقاضي أبو بكر : حدث عنه
االري، وعمر بن علي القطان، وأبو أمحد احلاكم، وأبو مسلم عبدالرمحن بن حممد بن مهران، وأمحد 

ن اجلراح املصري ابن النحاس، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو احلسن علي بن احلسن بن عالن ابن حممد ب
  احلراين، وأبو علي سعيد بن عثمان بن

السكن، وأبو بكر أمحد بن حممد بن السين، وأبو الشيخ بن حيان، وأبو احلسن حممد بن احلسني اآلبري، 
  .مد بن احلسني بن بريدة االزدي، وخلق سواهموحممد بن جعفر البغدادي غندر الوراق، وأبو الفتح حم



  .، مسعناه"تاريخ اجلزيرة : " ، وكتاب"الطبقات : " وله كتاب
كان عارفا بالرجال وباحلديث، وكان مع ذلك مفيت أهل حران، شفاين حني سألته عن : قال ابن عدي

  .قوم من احملدثني
بن حممد ابن مودود بن محاد السلمي، مسع أبو عروبة احلسني ": الكىن " وقال أبو أمحد احلاكم يف 

عبدالرمحن بن عمرو البجلي، وأبا وهب بن مسرح، وكان من أثبت من أدركناه، وأحسنهم حفظا، 
  .يرجع إىل حسن املعرفة باحلديث، والفقه، والكالم

امليل كان أبو عروبة غاليا يف التشيع، شديد : وقد ذكره أبو القاسم بن عساكر يف ترمجة معاوية، فقال
  .على بين أمية

كل من أحب الشيخني فليس بغال، بلى من تعرض هلما بشئ من تنقص، فإنه رافضي غال، فإن : قلت
سب، فهو من شرار الرافضة، فإن كفر، فقد باء بالكفر، واستحق اخلزي، وأبو عروبة فمن أين جييئه 

  .الغلو وهو صاحب حديث وحراين ؟ بلى لعله ينال من املروانية فيعذر

)١٤/٥١١(  

  

  .مات سنة مثاين عشرة وثالث مئة: قال القراب
أخربنا زاهر، أخربنا حممد بن عبدالرمحن، أخربنا أبو : قرأت على أمحد بن هبة اهللا، عن أيب روح اهلروي

أمحد احلافظ، حدثنا أبو عروبة، حدثنا حممد بن العالء، حدثنا خالد بن حيان، حدثنا سامل أبو املهاجر، 
  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: "  مهران، عن أيب هريرة وعائشةعن ميمون بن

  ).١" (توضأ ثالثا ثالثا 
  

 بن أمحد بن طالب الشيخ العامل، اخلطيب الصدوق، أبو اجلهم، أمحد بن احلسني*  ابن طالب - ٢٨٦
  .الدمشقي مث املشغراين، خطيب مشغرا

  .إىل مشغرا، وكان يؤدب ا، مث حتول )٢(أصله من قرية بيت هليا 
هشام بن عمار، وأمحد بن أيب احلواري، وهشام بن خالد االزرق، وعلي : وكان يقدم دمشق وحيدث عن

  .بن سهل الرملي، وعدة
__________  

  .إسناده حسن) ١(
أخرجه الترمذي " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ ثالثا ثالثا " ويف الباب عن علي رضي اهللا عنه 

  .وغريمها، وإسناده صحيح) ١١٦(وأبو داود ) ٤٤(



أال أريكم وضوء : أن عثمان توضأ باملقاعد اسم موضع باملدينة فقال) ٢٣٠(ويف صحيح مسلم برقم 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ مث توضأ ثالثا ثالثا

  . بأطول من هذا، وبوب له باب الوضوء ثالثا ثالثا٢٢٦ / ١: ورواه البخاري
، ٣٣٤ / ٦: ، الوايف بالوفيات١٧٥ / ٢: ، العرب١٣٤ / ٥: معجم البلدانب،  / ٥٣١: االنساب* 

  .٢٨١ / ٢: ، شذرات الذهب٢٣٢ / ٣: النجوم الزاهرة
  .بيت االالهة: بكسر الالم، وسكون اهلاء، وياء وألف، كذا يتلفظ ا، والصحيح: قال ياقوت) ٢(

سقاها وروى من : نها قول االطرابلسيوهي قرية مشهورة بغوطة دمشق، وللشعراء فيها أشعار كثرية، م
: دالح مكفكفة االوعبة والنسبة إىل بيت هليا* إىل الغيضتني ومحورية إىل بيت هليا إىل برزة * النريين 
  .بتلهي
  .٥٢٢ / ١" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٤/٥١٢(  

  

  أبو احلسن الرازي والد متام، وأبو بكر بن املقرئ،: حدث عنه
  .م، وأبو سليمان بن زبر، وعبد الوهاب الكاليب، وآخرونوأبو أمحد احلاك

قرية على سفح جبل ) ١(أصله من بيت هليا، كان يعلم ا، مث انتقل إىل مشغرا : قال أبو احلسني الرازي
  .لبنان، فصار خطيبها، وكان كثريا ما يأيت إىل دمشق، فمات ا يف سنة تسع عشرة وثالث مئة

  . من دابته، فمات لوقتهوذكر ابن زبر أن طالب سقط
  .وجدهم هو طالب بن كثري: قلت

وفيها تويف سفيان بن حممد بن حيىي بن مندة، والفضل بن اخلصيب بن نصر، ووالد أيب الشيخ، واملؤمل 
بن احلسن املاسرجسي، وأمحد بن حممد بن إسحاق العرتي، صاحب علي بن حجر، وعلي بن احلسني بن 

 بن حممد ابن عمر املنكدري، وأبو عبيد بن حربويه القاضي، وأسلم بن معدان الفسوي، وأبو بكر أمحد
  .عبد العزيز االندلسي

  
ابن مروان، احملدث الصادق الزاهد القدوة، أبو عثمان احلليب، نزيل  *  سعيد بن عبد العزيز- ٢٨٧
  .دمشق

__________  
  .١٣٤ / ٥" معجم البلدان " انظر ) ١(



، النجوم ٢٣٨ ٢٣٩ / ١٥: ، الوايف بالوفيات١٧٣ / ٢:  أ، العرب /١٤٨ / ٧: تاريخ ابن عساكر* 
، تاريخ حلب ١٥٢ / ٦: ، ذيب ابن عساكر٢٧٩ / ٢: ، شذرات الذهب٢٢٧ / ٣: الزاهرة
  .١٧ / ٤: الشهباء

(*)  

)١٤/٥١٣(  

  

  مسع أمحد بن أيب احلواري، وأبا نعيم عبيد بن هشام، وعبد
بن عثمان اجلوعي، وحممد بن مصفي، والسري السقطي، وبركة بن الرمحن بن عبيد اهللا احلليب، والقاسم 

  .حممد احلليب، وعدة، وصحب سريا السقطي
  .وهو من جلة مشايخ الشام وعلمائهم، قاله السلمي

أبو احلسني حممد بن عبد اهللا الرازي، وأبو بكر الربعي، وأبو سليمان بن زبر، والقاضي علي : حدث عنه
ن بن عبد اهللا بن سعيد الكندي، وأبو أمحد احلاكم، وأبو بكر بن املقرئ، بن احلسني االذين، واحلس

  .والقاضي أبو بكر االري، وأبو بكر بن السين، وخلق خامتتهم عبد الوهاب الكاليب أخو تبوك
  .كان من عباد اهللا الصاحلني": الكىن " قال احلاكم يف 
  . كإبراهيم بن املولدخترج به مجاعة من االعالم: احلافظ) ١(وقال أبو نعيم 

  .وكان مالزما للشرع، متبعا له
  .يعين أنه كان سليما من ختبيطات الصوفية وبدعهم: قلت

  .مات سنة مثان عشرة وثالث مئة: قال ابن زبر
  .مات سنة سبع عشرة: وقال أبو احلسني الرازي

  .عاش نيفا وتسعني سنة: قلت
  

   بن أمحد بن، احلسن بن علياالمام املقرئ االديب، أبو بكر*  العالف - ٢٨٨
__________  

  .٣٦٦ / ١٠" احللية " يف ) ١(
  = (*)، ٢٣٧ ٢٣٨ / ٦: ب، املنتظم / ٤٠٢: ، االنساب٣٧٩ ٣٨٠ / ٧: تاريخ بغداد* 

)١٤/٥١٤(  

  



  .بشار النهرواين مث البغدادي الضرير، ندمي املعتضد
   وأبوتال على أيب عمر الدوري، وأقرأ، فتال عليه أبو بكر الشذائي،

  .الفرج الشنبوذي، وطائفة
  .الدوري، ونصر بن علي، ومحيد بن مسعدة، وحممد بن إمساعيل احلساين: وحدث عن
  .ابن حيويه، وعمر بن شاهني، وعبد اهللا بن النخاس، وأبو احلسن اجلراحي، وآخرون: فروى عنه

  .وعمر دهرا، وأضر
ل الفراخ، فاصطادوه وذحبوه، فرثاه بقصيدة وكان له قط حيبه ويأنس به، فدخل برج محام غري مرة، وأك

  .طنانة
  .بل رثى ا ابن املعتز، وورى باهلر، وكان ودودا له: ويقال

  .إمنا كىن أيب باهلر عن ابن الفرات احملسن ولد الوزير: وعن ابنه أيب احلسن بن العالف قال
ر، فعلم ما الوزير، هويت جارية للوزير علي بن عيسى غالما البن العالف الضري: وعن آخر قال

يا هر : فقتلهما، وسلخهما وحشامها تبنا، فرثاه أستاذه ابن العالف وكىن عنه باهلر فاهللا أعلم فقال
  الولد) ١(وكنت عندي مبرتل * فارقتنا ومل تعد 

__________  
، الوايف ١٩٧ / ١: ، طبقات القراء للذهيب١٧٢ / ٢: ، العرب١٠٧ ١١١ / ٢: وفيات االعيان= 
، البداية ٢٧٧ ٢٧٨ / ٢: ، مرآة اجلنان١٣٩ ١٤٢: ، نكت اهلميان١٦٩ ١٧٣ / ١٢: فياتبالو

، ٢٣٠ ٢٣١ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٢٢ / ١: ، طبقات القراء للجزري١٦٦ / ١١: والنهاية
  .٢٧٧ ٢٧٩ / ٢: شذرات الذهب

  .وهي خطأ، ال يستقيم ا الوزن" مبرتلة " يف االصل ) ١(
  .ختريج القصيدةوما أثبتناه من مصادر 

(*)  

)١٤/٥١٥(  

  

  كنت لنا عدة من العدد* وكيف ننفك عن هواك وقد 
وأنت تلقاهم بال مدد * ما بني مفتوحها إىل السدد يلقاك يف البيت منهم مدد * وخترج الفأر من مكامنها 

ول ومن حيم ح* ومحت حول الردى بظلمهم ) ١(ومل تكن لالذى مبعتقد * حىت اعتقدت االذى جلريتنا 
وتبلع الفرخ * وأنت تنساب غري مرتعد تدخل برج احلمام متئدا * حوضه يرد وكان قليب عليك مرتعدا 

* مزدرد أطعمك الغي حلمها فرأى ) ٢(وتبلع اللحم بلع * غري متئد وتطرح الريش يف الطريق هلم 



خفرت أفلت من كيدهم ومل تكد فحني أ* قتلك أصحاا من الرشد كادوك دهرا فما وقعت وكم 
منك وزادوا ومن يصد * شفت وأشرفت غري مقتصد صادوك غيظا علك وانتعموا * وامكت وكا 

حىت سقيت * ومل يرعووا على أحد ومل تزل للحمام مرتصدا * يصد مث شفوا باحلديد أنفسهم منك 
ن كما أذاقك املوت ر) ٣(مل ترث يوما لصوا الغرد * احلمام بالرصد مل يرمحوا صوتك الضعيف كما 

جيدك للخنق كان من مسد كأن عيين تراك مضطربا * أذقت أفراخه بيدا بيد كأن حبال حوى جبودته * 
  فيه ويف فيك رغوة الزبد* 

__________  
  .ورد الشطر االول يف االصل) ١(

  .حىت اعتقدت االذى منها جلريتنا
  .وذا خيرج الشطر من املنسرح إىل البسيط

  .غري": الوايف بالوفيات " يف ) ٢(
  .الرغد، وهو خطأ، وما أثبتناه من مصادر ختريج القصيدة" االصل " يف ) ٣(

(*)  

)١٤/٥١٦(  

  

كنت ومن مل جيد * تقدر على حيلة ومل جتد فجدت بالنفس والبخيل ا * وقد طلبت اخلالص منه فلم 
ومت ذا قاتل * مت وال مثل حالك النكد عشت حريصا يقوده طمع * ا جيد فما مسعنا مبثل موتك إذ 

وثبت يف الربج * هال قنعت بالغدد أمل ختف وثبة الزمان وقد ! وحيك * بال قود يا من لذيذ الفراخ أوقعه 
يأكلك * تأخرت مدة من املدد أردت أن تأكل الفراخ وال * ال تنام وإن ) ١(وثبة االسد عاقبة البغي 

* الدنو والبعد ال بارك اهللا يف الطعام إذا أعزه يف * هذا بعيد من القياس وما ) ٢(الدهر أكل مضطهد 
فأخرجت روحه من اجلسد ما كان أغناك عن * كان هالك النفوس يف املعد كم دخلت لقمة حشا شره 

من العزيز املهيمن الصمد تأكل من * بروج ولو كان جنة اخللد قد كنت يف نعمة ويف دعة * تسلقك ال 
فاجتمعوا بعد ذلك البدد ومل * وكنت بددت مشلهم زمنا ) ٣(أكل جزاف نام بال عدد * فأر دارنا رغدا 

ما علقته يد على وتد وفتتوا * يف جوف أبياتنا وال لبد وفرغوا قعرها وما تركوا * يبقوا لنا على سبد 
  فكلنا يف مصائب جدد* تفتتت للعيال من كبد ومزقوا من ثيابنا جددا * اخلبز يف السالل فكم 

__________  
  .الظلم": وايف بالوفيات ال" يف ) ١(
  .مصطيد": نكت اهلميان " يف ) ٢(



وأين بالشاكرين للرغد * تأكل من فأر بيتنا رغدا : كما يلي" الوايف بالوفيات " ورد هذا البيت يف ) ٣(
(*)  

)١٤/٥١٧(  

  

  ).١(وهي مخسة وستون بيتا 
  .تويف سنة مثان عشرة وثالث مئة، وله مئة عام

  .م السمعاين فضم راءةبالفتح، ووه: والنهرواه
  

 بن سنان احلراين البتاين، احلاسب صاحب الزيج املشهور، أبو عبد اهللا، حممد بن جابر*  البتاين - ٢٨٩
املنجم، له أعمال وأرصاد وبراعة يف فنه، وكان صابئا ضاال، فكأنه أسلم وتسمى مبحمد، وله تصانيف 

  .يف علم اهليئة
، وهي بليدة )٣(احي حران، مات راجعا من بغداد بقصر احلضر قرية من نو) ٢(وبتان مبثناة مثقلة 

لة جتىب إليه واخلابور وهو * وأخو احلضر إذ بناه وإذ دج : بقرب تكريت، ويف ذلك يقول عدي بن زيد
امللك ضيزن، ويلقب بالساطرون، لفظة سريانية، معناه امللك، وكان هذا من امللك الطوائف، أقام 

  . وال يقدر عليهأزدشري حياصره أربع سنني
  وكانت لضيزن بنت فائقة اجلمال، فلمحت من احلصن

__________  
" نكت اهلميان " ، و ١٠٩ ١١١ / ٢" وفيات االعيان " وردت مقطعات من هذه القصيدة يف ) ١(

  .٢٧٨ ٢٧٩ / ٢" شذرات الذهب " ، و ١٧٠ ١٧٢ / ١٢" الوايف بالوفيات " ، و ١٤٠ ١٤٢
  :، تاريخ احلكماء٣٣٤ / ١: ، معجم البلدان٣٨٩ ٣٩٠: فهرست ابن الندمي* 

 ٢٧٥ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٨٣ / ٢: ، الوايف بالوفيات١٦٤ ١٦٧ / ٥: ، وفيات االعيان٢٨٠
  .٢٧٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٤

  .٣٣٤ / ١" معجم البلدان " انظر ) ٢(
  .٢٦٧ ٢٦٩ / ٢" معجم البلدان ) " ٣(

(*)  

)١٤/٥١٨(  

  



كان عليه طلسم، فال يفتح : ، فأرسلت إليه يتزوجها، وتفتح له احلصن، فقيلأزدشري، فأعجبها وهويته
حىت تؤخذ محامة، ختضب رجالها حبيض بكر زرقاء، مث تسيب احلمامة فتحط على السور، فيقع 

: الطلسم، ففعل ذلك، وأخذ احلصن، مث ملا رآها أزدشري قد أسلمت أباها مع فرط كرامتها عليه قال
  .درأنت أسرع إيل بالغ

  ).١(فربط ضفائرها بذنب فرس، وركضه، فهلكت 
  .تويف البتاين سنة سبع عشرة وثالث مئة

  
  .ابن حبيب، االمام القدوة احلجة، أبو بكر احلضرمي، حمدث مصر *  حممد بن زبان- ٢٩٠

مسع أباه، وحممد بن رمح، وأبا الطاهر بن السرح، وزكريا بن حيىي كاتب العمري، واحلارث بن 
  .بقتهممسكني، وط
أبو سعيد بن يونس، وطاهر بن أمحد اخلالل، وأبو بكر بن املقرئ، وإبراهيم بن أمحد رئيس : حدث عنه

املؤذنني، وأبو عدي عبد العزيز بن االمام، وحممد بن حممد بن عمار الدمياطي، وحممد بن أمحد ابن 
  .العباس االمخيمي، وخلق سواهم

  .وعشرين ومئتنيولدت يف سنة مخس : قال يل: قال ابن يونس
__________  

وانظر " أردشري " بدل " سابور " ، وعنده ٧٢ ٧٣ / ١" السرية " ذكر القصة ابن هشام يف ) ١(
 / ٢" معجم البلدان " ، و ٤٨ ٤٩" االخبار الطوال " ، و ٩١ ٩٣ / ١" الروض االنف : " أيضا

٢٦٨.  
 / ١: ، حسن احملاضرة٢٣٠ / ٦ :، املنتظم١٧١ / ٢: ، العرب١١٥ / ٤: االكمال البن ماكوال* 

   (*)٢٧٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٨

)١٤/٥١٩(  

  

  .وكان رجال صاحلا، متقلال، فقريا، ال يقبل من أحد شيئا، وكان ثقة ثبتا
  .تويف يف مجادى االوىل سنة سبع عشرة وثالث مئة

  
  . بن معدان الفارسي الفسويالشيخ أبو احلسن، علي بن احلسني*  ابن معدان - ٢٩١

  .إسحاق بن راهويه، وأيب عمار احلسني بن حريث: حدث عن
شيخ النحو أبو علي احلسن بن أمحد الفارسي، وأبو بكر حممد بن أمحد االصبهاين السمسار، : وعنه



  .وحممد بن القاسم بن بشر الفارسي شيخ البن باكويه
  .ولأرخ موته أبو القاسم بن مندة يف سنة تسع عشرة وثالث مئة يف شهر ربيع اال

  .ما علمت فيه ضعفا بعد
  

 بن املغلس البغدادي البزاز، االمام احملدث الثقة، أبو عبد اهللا، أمحد بن حممد* *  ابن املغلس - ٢٩٢
  .أخو جعفر

  مسع من حممد بن سليمان لوين، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وأيب
__________  

  .لن نقف له على ترمجة يف املصادر اليت يف حوزتنا* 
  .٢٧٦ ٢٧٧ / ٢: ، شذرات الذهب١٧٢ / ٢: ، العرب١٠٤ ١٠٥ / ٥: ريخ بغدادتا* * 
(*)  

)١٤/٥٢٠(  

  

  .مهام الوليد بن شجاع، وطائفة
  .أبو الفتح يوسف القواس، وأبو بكر بن شاذان، وأبو حفص بن شاهني، وآخرون: حدث عنه

  .وكان من املكثرين عن لوين
  .عشرة وثالث مئةمات يف عشر املئة يف مجادى االوىل سنة مثان 

  
  :أخوه
  .وثقة الدارقطين*  بن املغلس  جعفر بن حممد٢٩٣

  .مسع حوثرة بن حممد املنقري، وأبا سعيد االشج، وأمحد بن سنان القطان
  .ابن شاهني، وأبو حفص الكتاين: روى عنه

  .مات سنة تسع عشرة، وكان أصغر من أخيه
  .عبد اهللا بن أمحد فقيه الظاهرية سيأيت: وابنه

  
  . بن وردان املصري البزازالشيخ العامل املسند، أبو العباس، إمساعيل بن داود* *  ابن وردان - ٢٩٤

  .مسع عيسى بن محاد، وحممد بن رمح، وزكريا كاتب العمري، وغريهم
  أبو سعيد بن يونس، وأبو بكر بن املقرئ، وحممد بن: حدث عنه



__________  
  .٢٣٧ / ٦: ، املنتظم٢١٢ - ٢١١ / ٧: تاريخ بغداد* 

  .٢٧٧ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٨ / ١: ، حسن احملاضرة١٧٢ / ٢: العرب* * 
(*)  

)١٤/٥٢١(  

  

  .أمحد االمخيمي، وآخرون
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة مثان عشرة وثالث مئة

  
 بن احلسن النيسابوري الشيخ القدوة، الزاهد العابد، الثقة، أبو حممد، زجنويه بن حممد*  زجنويه - ٢٩٥

  .للبادا
مسع حممد بن رافع، وحممد بن أسلم الطوسي، وحسني بن عيسى البسطامي، ومحيد بن الربيع، وأمحد بن 

  .منصور الرمادي، وكان صاحب رحلة ومعرفة
  .حدث عنه أبو علي احلافظ، وأبو الفضل بن إبراهيم، واحلسن بن أمحد املخلدي، وآخرون

  .تويف سنة مثان عشرة وثالث مئة
  

 بن سالم، الشيخ الصدوق، أبو عثمان الصديف موالهم ابن أمحد بن حممد* * حلكم  عبد ا- ٢٩٦
  .املصري

  .عيسى بن محاد زغبة، وأيب الطاهر بن السرح، وذي النون املصري، وطائفة: حدث عن
__________  

  .ب / ٤٩٣: االنساب* 
  .مل نقف له على ترمجة فيما وقفنا عليه من املصادر* * 
(*)  

)١٤/٥٢٢(  

  

  .ابن يونس، وأبو بكر بن املقرئ، ومجاعة: ى عنهرو
كان صدوقا إال أنه انقطع من أوائل أصوله شئ، ومل يكن ممن مييز، فروى ما مل يسمع، : قال ابن يونس



  .فثبتناه، فرجع
  .إنه ولد سنة تسع وعشرين وثالث مئة: وكان كثري احلديث، قال يل

  .تويف سنة مثان عشرة وثالث مئة
  

  . بن علي بن رزين الباشاين اهلروياحملدث الثقة، أبو علي، أمحد بن حممد*   الباشاين- ٢٩٧
  .مسع علي بن خشرم، وسفيان بن وكيع، وأمحد بن عبد اهللا الفرياناين، وغريهم

أبو عبد اهللا بن أيب ذهل، وأبو بكر بن أيب إسحاق القراب، وزاهر السرخسي، وحممد بن حممد بن : وعنه
  .نجعفر املاليين، وآخرو

  .وقد وثق
  .تويف سنة إحدى وعشرين وثالث مئة

  
  االمام الكبري الزاهد، العالمة، شيخ االسالم، أبو عبد اهللا، * *  واعظ بلخ- ٢٩٨

__________  
  .٢٨٨ / ٢: ، شذرات الذهب٦٣ / ٨: ، الوايف بالوفيات١٨٦ / ٢: العرب* 

، ٢١: لرسالة القشريية، ا٢٣٢ ٢٣٣ / ١٠: ، حلية االولياء٢١٢ ٢١٦: طبقات الصوفية* * 
، ٣٢٢ / ٤: ، الوايف بالوفيات١٧٦ / ٢: ، العرب١٦٥ / ٤: ، صفة الصفوة٢٣٩ ٢٤٠ / ٦: املنتظم

، النجوم ٣٠٠ ٣٠١: ، طبقات االولياء١٦٧ / ١١: ، البداية والنهاية٢٧٨ / ٢: مرآة اجلنان
  ) (*٢١: ، الرسالة املستطرفة٢٨٢ ٢٨٣ / ٢: ، شذرات الذهب٢٣١ / ٣: الزاهرة

)١٤/٥٢٣(  

  

  .حممد بن الفضل بن العباس البلخي الواعظ، نزيل مسرقند وتلك الديار
  .صحب أمحد بن خضرويه البلخي، وكان آخر من حدث يف الدنيا عن قتيبة بن سعيد

حدثنا علي بن القاسم اخلطايب الواعظ مبرو حدثنا حممد بن الفضل البلخي الصويف ): ١(قال السلمي 
  .بة بن سعيدبسمرقند، حدثنا قتي

  ).٢(فذكر حديثا 
لو وجدت من نفسي : مسعت أبا عثمان احلريي يقول: مسعت حممد بن علي احلريي يقول: قال السلمي

  .قوة لرحلت إىل أخي حممد بن الفضل، فأستروح برؤيته
 "وقد روى عن هذا الشيخ البلخي أبو بكر حممد بن عبد اهللا الرازي، وروى عنه أبو بكر بن املقرئ، يف 



  .باالجازة" معجمه 
ومن مشاخيه أبو بشر حممد بن مهدي صاحب ابن السماك الواعظ، وقد حدث عنه أيضا، إمساعيل بن 

  جنيد، وإبراهيم بن حممد
__________  

  .٢١٣ص " طبقات الصوفية " يف ) ١(
قال : حدثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة قال: ومتامه) ٢(

ما من االنبياء من نيب إال وقد أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .البشر

  ".وإمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحى اهللا إيل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 
، من طريق عبد اهللا  يف أول فضائل القرآن٤ ٦ / ٩: وإسناده صحيح، وأخرجه البخاري يف صحيحه

باب وجوب االميان برسالة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، : يف االميان) ١٥٢(بن ويوسف، ومسلم 
  .من طريق قتيبة بن سغيد، كالمها عن الليث به

  . من طريق يونس وحجاج عن الليث٤٥١ و ٣٤١ / ٢: وأخرجه أمحد
  زيت اليت حتديث ا هي الوحي الذيأراد أن معج" وإمنا كان الذي أوتيته وحيا : " وقوله

  .أنزل علي، وهو القرآن، وذلك ملا اشتمل عليه من االعجاز الواضح
أنه املعجزة : وليس املراد حصر معجزاته فيه، وال أنه مل يؤت من املعجزات ما أويت من تقدمه، بل املراد

  .العظمى املستمرة الباقية اليت اختص ا دون غريه
(*)  

)١٤/٥٢٤(  

  

ن عمرويه، وحممد بن مكي النيسابوري، وعبيد اهللا بن حممد الصيدالين البلخي شيخ لقيه أبو ذر اب
  .اهلروي

  .مسع الكثري من قتيبة بن سعيد): ١(قال أبو نعيم احلافظ 
ال يعملون مبا يعلمون، : ذهاب االسالم من أربعة: ومسعت حممد بن عبد اهللا الرازي بنسا أنه مسعه يقول

  .ال يعلمون، وال يتعلمون ما ال يعلمون، ومينعون الناس من العلمويعملون مبا 
هذه نعوت رؤوس العرب والترك، وخلق من جهلة العامة، فلو عملوا بيسري ما عرفوا، الفلحوا، : قلت

ولو وقفوا عن العمل بالبدع لوفقوا، ولو فتشوا عن دينهم وسألوا أهل الذكر ال أهل احليل واملكر 
  .لسعدوا



فما ! ن عن التعلم تيها وكسال، فواحدة من هذه اخلالل مردية، فكيف ا إذا اجتمعت ؟ بل يعرضو
  .نسأل اهللا العافية! ظنك إذا انضم إليها كرب، وفجور، وإجرام، وجتهرم على اهللا ؟ 

ملا تكلم حممد بن الفضل ببلخ يف فهم القرآن وأحوال االئمة، أنكر ": حمن الصوفية " قال السلمي يف 
  .مبتدع: فقهاء بلخ، وقالواعليه 

  .ال أخرج حىت خترجوين، وتطوفوا يب يف االسواق: وإمنا ذاك بسبب اعتقاده مذهب أهل احلديث، فقال
  .نزع اهللا من قلوبكم حمبته ومعرفته: ففعلوا به ذلك، فقال

  .مل خيرج منها صويف من أهلها: فقيل
  إنه وعظ يوما،: فأتى مسرقند، فبالغوا يف إكرامه، وقيل

  .فمات يف الس أربعة أنفس
  .مات سنة عشرة وثالث مئة

  أرخه السلمي، وعبد الرمحن بن
__________  

  .٢٣٢ ٢٣٣ / ١٠" احللية " يف ) ١(
(*)  

)١٤/٥٢٥(  

  

  .سنة تسع عشرة: مندة، ووهم من قال
 البالسي  بن إبراهيم بن فيلالشيخ االمام احملدث الرحال، أبو طاهر، احلسن بن أمحد*  ابن فيل - ٢٩٩

  .االمام مبدينة أنطاكية
  .ارحتل بعد االربعني ومئتني

ومسع أبا كريب حممد بن العالء، وحممد بن سليمان لوينا، ومالك ابن سليمان احلمصي، وسفيان بن 
وكيع، وعبد اجلبار بن العالء املكي، وعقبة بن مكرم، وحممد بن مصفى، وكثري بن عبيد، وإبراهيم بن 

مل بن إهاب، وأمحد بن عبد اهللا البزي، واحلسني بن احلسن املروزي، وإسحاق بن سعيد اجلوهري، ومؤ
  .موسى اخلطمي، وحممد بن قدامة املصيصي، وطبقتهم

أبو القاسم الطرباين، وشاكر بن عبد اهللا املصيصي، وأبو بكر بن املقرئ، وقاضي أذنة علي : حدث عنه
  .بن احلسني بن بندار، وآخرون

  .، وله جزء مشهور فيه غرائبوما علمت فيه جرحا
  .مات سنة بضع عشرة وثالث مئة، وقد قارب التسعني



  .صاحب حديث إيضا) ١(وكان أبوه 
  أيب جعفر النفيلي، وأمحد بن يونس الريبوعي، وأيب: يروي عن

__________  
  .٨٩: ، الرسالة املستطرفة٤٥٣ / ٢: ب، اللباب / ٦٢: االنساب* 
  .براهيم بن فيل البالسي مث االنطاكيهو أبو احلسن، أمحد بن إ) ١(

  .١٥ / ١" ذيب الكمال " ترمجته يف 
(*)  

)١٤/٥٢٦(  

  

  .توبة احلليب، واملعاىف بن سليمان الرسعين، وسليمان بن بنت شرحبيل، وخلق
  .النسائي، وأبو عوانة االسفراييين، وأبو سعيد بن االعرايب، وأبو القاسم الطرباين، وعدة: حدث عنه
  . يف سنة أربع ومثانني ومئتنيمات أمحد

حدثنا أبو الطاهر بن فيل سنة ثالث مئة وكات : مث وجدت يف فوائد عمر بن علي العتكي االنطاكي قال
حدثين أبو بكر حممد بن : إمام جامعنا، وتويف سنة إحدى عشرة وثالث مئة، مث روى العتكي فقال

بن كثري الصوري، وحممد بن أمحد بن برد، احلسن بن أمحد بن فيل، حدثنا جدي، وحممد بن إبراهيم 
  .وأمحد بن هاشم، وإسحاق بن خلدون بن مرثد البالسي

أخربنا احلسني بن إبراهيم أنطاكية سنة تسع وتسعني : وقد روى العتكي أيضا عن عم ابن فيل فقال
  .ومئتني

  .فروى عن مجاعة
  

بن نصري، االمام املقرئ، احملدث  وعاملها أيب الوليد هشام بن عمار*  أمحد بن خطيب دمشق - ٣٠٠
  .املعمر، أبو عبد اهللا السلمي الدمشقي

  .كان آخر من قرأ القرآن على والده وفاة، وحدث عنه أيضا
روى عنه الطرباين، وأبو هاشم عبد اجلبار املؤدب، وأبو بكر بن املقرئ، ومحيد بن احلسن الوراق، 

  .وغريهم
  يف يوم واحد، يومتويف هو وأبو بكر حممد بن خرمي احملدث 

__________  



  .١٠٦ / ٢: أ، ذيب ابن عساكر / ١٣٥ / ٢: تاريخ ابن عساكر* 
(*)  

)١٤/٥٢٧(  

  

  .اخلميس من مجادى اآلخرة سنة ست عشرة وثالث مئة، وهو يف عشر التسعني
  .وما علمت أبا أمحد احلاكم روى عنه شيئا

  
 ابن منصور بن ذيال بو العباس، الفضل بن أمحدهو احملدث الثقة، بقية املشايخ، أ*  ابن ذيال - ٣٠١

  .الزبيدي البغدادي
  .مسع أمحد بن حنبل، وعبد االعلى بن محاد النرسي، وغريمها

أبو الفتح القواس، وابن معروف القاضي، وحممد بن جعفر النجار، وأبو احلسن الدارقطين : روى عنه
  .هو ثقة مأمون: وقال
  .العجب أم ما أرخوا وفاته: قلت

حدثنا الفضل بن أمحد إمالء سنة سبع عشرة وثالث مئة، حدثنا : قال يوسف بن عمر القواش
  .فذكره)..١(عبداالعلى بن محاد، حدثنا محاد بن سلمة حبديث أيب العشراء الدارمي 

__________  
  .٥٣٧ / ١: ب، اللباب / ٢٤١: ، االنساب٣٧٧ / ١٢: تاريخ بغداد* 
باب ما جاء يف ذبيحة : يف االضاحي) ٢٨٢٥(أخرجه أبو داود : حديث أيب العشراء الدارمي) ١(

) ٣١٨٤(باب ما جاء يف الذكاة يف احللق واللبة، وابن ماجه : يف االطعمة) ١٤٨١(املتردية، والترمذي 
يا رسول اهللا أما : قلت: باب ذكاة الناد من البهائم، من طريق أيب العشراء، عن أبيه قال: يف الذبائح

  ".لو طعنت يف فخذها الجزأك : " إال يف احللق واللبة ؟ قالتكون الذكاة 
  .جمهول: وأبو العشراء

ما أعرف أنه يروى : سألت أمحد عن حديث أيب العشراء يف الذكاة، قال: قال امليموين" التهذيب " ويف 
  عن أيب العشراء حديث غري

  .هذا
  .يف حديثه، وامسه، ومساعه من أبيه نظر: وقال البخاري

(*)  

)١٤/٥٢٨(  



  

 بن حفص اخلثعمي الكويف االمام احلجة احملدث، أبو جعفر، حممد بن احلسني*  اخلثعمي - ٣٠٢
  .االشناين

  .قدم بغداد
  .أيب كريب، وعباد بن يعقوب الرواجين، وحممد بن عبيد احملاريب، وعدة: وحدث عن
وأبو بكر بن املقرئ، وحممد أبو بكر اجلعايب، وأبو احلسني ابن النواب، وحممد ابن املظفر، : حدث عنه

  .بن جعفر بن النجار الكويف، الذي عاش إىل سنة اثنتني وأربع مئة
  .أبو جعفر ثقة مأمون: قال الدارقطين

  .ولد سنة إحدى وعشرين ومئتني، ومات سنة مخس عشرة وثالث مئة: قلت
  .وفيها مات احلسني بن حممد بن حممد بن عفري، وحممد بن املسيب االرغياين

  
 بن حممد االمام املعمر، إمام جامع دمشق، أبو هاشم، حممد بن عبد االعلى* *  ابن عليل - ٣٠٣

  .االنصاري موالهم الدمشقي
  .عرف بابن عليل

__________  
، طبقات ١٦٢ / ٢: ، العرب٢١٥ / ٦: أ، املنتظم / ٤٠: ، االنساب٢٣٤ ٢٣٥ / ٢: تاريخ بغداد* 

  .٢٧١ / ٢: ، شذرات الذهب٢١٩ / ٣: هرة، النجوم الزا١٣٠ / ٢: القراء للجزري
  .٢٠٨ / ٣: ب، الوايف بالوفيات / ٢٩١ / ١٥: تاريخ ابن عساكر* * 
(*)  

)١٤/٥٢٩(  

  

  .هشام بن عمار، وقاسم بن عثمان اجلوعي، وطائفة: حدث عن
 ولده إبراهيم، وأبو حممد بن ذكوان، وأبو هاشم عبد اجلبار املؤدب، وأبو سليمان بن زبر،: روى عنه

  .وعبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي، وعبد الوهاب الكاليب، وغريهم
  .كان خيضب باحلمرة: قيل

  .وقع لنا من حديثه
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة ثالث وعشرين وثالث مئة

  .قاله أبو سليمان ابن زبر



  
لخمي الكويف، نزيل ، القاضي الفقيه الصدوق املعمر، أبو القاسم الابن خلف*  بدر بن اهليثم - ٣٠٤
  .بغداد

ولد بالكوفة سنة مئتني أو بعدها بعام، ولو مسع كما ينبغي الخذ عن عبيد اهللا بن موسى، وأيب نعيم، 
والكبار، ولكنه مسع يف الكهولة من أيب كريب، وأيب سعيد االشج، وهارون بن إسحاق، وهشام بن 

  .يونس، وعمرو بن عبد اهللا االودي، وغري واحد
  .أبو عمرو بن حيويه، وعمر بن شاهني، وأبو بكر بن املقرئ، وعيسى بن الوزير، ومجاعة: حدث عنه

  .بلغ مئة وسبع عشرة سنة: قال الدارقطين
  وكان ثقة نبيال،: قال

__________  
، ٩٤ / ١٠: ، الوايف بالوفيات١٦٩ / ٢: ، العرب٢٢٦ / ٦: ، املنتظم١٠٧ ١٠٨ / ٧: تاريخ بغداد* 

  .١٦٣ / ١١: البداية والنهاية
(*)  

)١٤/٥٣٠(  

  

  .أدرك أبا نعيم
ما أدري، لكن ظهر بالكوفة : كم سن القاضي ؟ قال: ودخل على الوزير علي بن عيسى، فقال له: قال

  .أعجوبة، فركبت مع أيب سنة مخس عشرة ومئتني
تني وركبت مع أيب إىل عامل املأمون، وركبت اآلن إىل حضرة الوزير، وبني الركب: رواها بعضهم فزاد

  .مئة سنة
  .بلغ مئة وست عشرة سنة: وقال أبو حفص بن شاهني

  .تويف يف شوال سنة سبع عشرة وثالث مئة: قلت
أخربنا الفتح بن عبد اهللا، أخربنا هبة اهللا ابن أيب شريك، أخربنا أمحد بن حممد، : أخربنا أمحد بن إسحاق

 بن سعيد الكندي، حدثنا املغرية بن مجيل حدثنا عيسى بن الوزير، أخربنا بدر بن اهليثم، حدثنا عبد اهللا
قال رسول اهللا : الكندي، حدثين سليمان بن علي بن عبد اهللا، حدثين أيب، عن جدي ابن عباس قال

  ).١" (الوالء ليس مبتحول وال مبنتقل : " صلى اهللا عليه وسلم
  .املغرية منكر احلديث): ٢(قال العقيلي 

  .مث ساق له هذا عن شيخ، عن االشج



  
  .االمام احملدث، الثقة العامل *  املري ماهاين- ٣٠٥

، ومن حممد بن عبد العزيز ابن أيب رزمة، وعلي بن حجر، وحممد "تفسريه " مسع من إسحاق بن راهويه 
  بن محيد الرازي، وحممد بن

__________  
  ".ليس يتحول وال ينتقل ": " الضعفاء " يف ) ١(
  .املغرية بن مجيل يف ترمجة ٤١٣ص " الضعفاء " يف ) ٢(
  .٢٨٢ / ٣: أ، اللباب / ٥٤٨: االنساب* 
(*)  

)١٤/٥٣١(  

  

  .رافع، وحممود بن غيالن، وطبقتهم
أبو بكر أمحد بن علي الرازي، وحممد بن صاحل بن هانئ، وعبد اهللا بن عدي، وحممد بن : حدث عنه

  .احلسني احلدادي املروزي، ومجاعة
  .وحدث بنيسابور ومبرو

  . سنة ثالث عشرة وثالث مئةوتويف يف احملرم
  .أبو يزيد، حممد بن حيىي بن خالد بن يزيد بن مىت اخلالدي املروزي املري ماهاين: وامسه
  .إنه عاش ستا ومثانني سنة: قيل

  .يقع حديثه يف تآليف حميي السنة البغوي
  .حممد بن حيىي بن خالد بن مهران النيسابوري، هو ابن أخت سلمة بن شبيب: مسيه

  .إسحاق بن راهويه، وحممد بن رافع أيضا: نيروي ع
  .حدث يف حدود سنة تسعني ومئتني

   بن عمر بن عبداالمام احلافظ البارع، أبو بكر، أمحد بن حممد*  املنكدري - ٣٠٦
__________  

ب، خمتصر  / ١٠٢ / ٢: ب، تاريخ ابن عساكر / ٥٤٣: ، االنساب١١٥ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 
: ، العرب٧٩٣ ٧٩٤ / ٢: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣٥الورقة : ث البن عبد اهلاديطبقات علماء احلدي

 / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٨٧ ٢٨٨ / ١: ، لسان امليزان١٤٧ / ١: ، ميزان االعتدال١٥٩ / ٢



  .٧٠ / ٢: ، ذيب ابن عساكر٢٦٨ ٢٦٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣٢: ، طبقات احلفاظ٢١٦
(*)  

)١٤/٥٣٢(  

  

  . االمام القدوة حممد بن املنكدر، القرشي، التيمي، املدين املنكدري، نزيل خراسانالرمحن بن عمر بن
مسع عبد اجلبار بن العالء وهو أقدم شيخ عنده، ويونس بن عبد االعلى، وهارون بن إسحاق اهلمداين، 
وعلي بن حرب، وأبا زرعة الرازي، وخلقا كثريا من طبقتهم من أصحاب سفيان بن عيينة، ووكيع، 

  .زيد بن هارونوي
حدث عنه حممد بن صاحل بن هانئ، وحممد بن خالد املطوعي البخاري، وحممد بن مأمون املروزي 

  .احلافظ، وخلق كثري، وابنه عبد الواحد، وحممد بن علي بن شاه
  .وله رحلة واسعة وجوالن يف شبابه وشيخوخته

  .له أفراد وعجائب: قال احلاكم
ه مسع يف بريوت من العباس بن الوليد، وقد مسع يف شرياز من إسحاق الن" تاريخ دمشق " وهو يف : قلت

  .بن شاذان
  .وسكن البصرة مدة، مث أصبهان، مث الري، مث نيسابور

  .ومات مبرو يف سنة أربع عشرة وثالث مئة، عن نيف ومثانني سنة
  

  .غدادي بن جعفر البالقدوة العارف، شيخ الصوفية، أبو بكر، حممد بن علي*  الكتاين - ٣٠٧
  .الكتاين

__________  
، ٧٤ ٧٦ / ٣: ، تاريخ بغداد٣٥٧ ٣٥٨ / ١٠: ، حلية االولياء٣٧٣ ٣٧٧: طبقات الصوفية* 

  = (*)، ٢٥٧ / ٢: أ، صفة الصفوة / ٤٧٥: ، االنساب٢٦ ٢٧: الرسالة القشريية

)١٤/٥٣٣(  

  

  .أيب سعيد اخلراز، وإبراهيم اخلواص: حكى عن
  . بن علي التكرييت، وأبو القاسم البصري، وآخرونجعفر اخللدي، وحممد: حكى عنه

  .ومات جماورا مبكة



حال حتميه، وعلم يسوسه، وورع حيجزه، : من يدخل يف هذه املفازة حيتاج إىل أربع: ومن كالمه قال
  .وذكر يؤنسه

  .التصوف خلق، فمن زاد عليك يف اخللق، وزاد عليك يف التصوف: وقال
  .ون نومه غلبة، وأكله فاقه، وكالمه ضرورةمن حكم املريد أن يك: وعنه قال

نعم للصادق أن يقل من الكالم واالكل والنوم واملخالطة، وأن يكثر من االوراد، والواضع، : قلت
  ).١(ال حول وال قوة إال باهللا : وذكر املوت، وقول
__________  

، النجوم ١٤٤ ١٤٨: ، طبقات االولياء١١١ ١١٢ / ٤: ، الوايف بالوفيات١٩٤ ١٩٥ / ٢: العرب= 
  .٢٩٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٤٨ / ٣: الزاهرة

باب قول : ١٨٠ / ١١باب الدعاء إذا عال عقبة، و :  يف الدعوات١٥٩ / ١١: أخرج البخاري) ١(
 يف القدر، من طريقني عن أيب عثمان النهدي، عن أيب ٤٣٧ ٤٣٨ / ١١ال حول وال قوة إال باهللا، و 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة، فجعلنا ال نصعد شرفا، وال نعلو كنا مع رسو: موسى االشعري قال
  .شرفا، وال بط يف واد، إال رفعنا أصواتنا يف التكبري

اربعوا على أنفسكم، فإنكم ال ! أيها الناس : " فدنا منا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال
  ".تدعون أصم وال غائبا، إمنا تدعون مسيعا بصريا 

  ".أال أعلمك كلمة هي كرت من كنوز اجلنة ؟ ال حول وال قوة إال باهللا ! يا عبد اهللا بن قيس : " مث قال
(*) =  

)١٤/٥٣٤(  

  

  .ختم الكتاين يف الطواف اثين عشر ألف ختمة: يقال
  .وكان من االولياء

  .تويف سنة مثان وعشرين وثالث مئة: تويف سنة اثنتني وعشرين وثالث مئة، ويقال
  

  .شيخ الصوفية*  أبو علي الروذباري - ٣٠٨
  .امسه حسن بن هارون: أمحد بن حممد بن القاسم بن منصور، وقيل: امسه: قيل

  .سكن مصر، صحب اجلنيد، وأبا احلسني النوري، وأبا محزة البغدادي، وابن اجلالء
 ويف احلديث أستاذي يف الفقه ابن سريج، ويف االدب ثعلب،: مسعود الرملي وغريه، وقال: وحدث عن

  .إبراهيم احلريب



رحلت إىل عبدان، فأتيت مسجده، فوجدت شيخا، فكلمته، فذاكرين بأكثر من مئيت : وعن اجلعايب قال
  حديث يف االبواب، وكنت قد

__________  
ال حول وال قوة : إذا قال العبد: " من حديث أيب هريرة بسند قوي" مستدركه (وأخرج احلاكم يف = 

  ".أسلم عبدي واستسلم : اهللاإال باهللا، قال 
بلى يا رسول اهللا، : قلت" أال أدلك على كرت من كنوز اجلنة ؟ ! يا أبا هريرة : قال يل: " ويف رواية له

  .ال حول وال قوة إال باهللا: تقول: " قال
  ".أسلم عبدي واستسلم : فيقول اهللا

  ".وال منجى وال ملجأ من اهللا إال إليه : "..وزاد يف رواية له
، ٣٢٩ ٣٣٣ / ١: ، تاريخ بغداد٣٥٦ ٣٥٧ / ١٠: ، حلية االولياء٣٥٤ ٣٦٠:  طبقات الصوفية*

  ، صفة٢٧٢ / ٦: ب، املنتظم / ٢٦٦: ، االنساب٢٦: الرسالة القشريية
 / ١١: ، البداية والنهاية١٩٨ / ١: ، دول االسالم١٩٥ / ٢: ، العرب٤٥٤ ٤٥٥ / ٢: الصفوة
 ٤٠١ / ١: ، حسن احملاضرة٢٤٨ / ٣: النجوم الزاهرة، ٥٠ ٥٣: ، طبقات االولياء١٨٠ ١٨١
  .٢٩٦ ٢٩٧ / ٢: ، شذرات الذهب٤٠٠

(*)  

)١٤/٥٣٥(  

  

من هذا ؟ : سلبت يف الطريق، فأعطاين ما عليه، فلما دخل عبدان املسجد اعتنقه وبش به، فقلت هلم
  .هذا أبو علي الروذباري: قالوا
حالل يل الين قد وصلت إىل رتبة ال يؤثر فيه هي : سئل أبو علي عمن يسمع املالهي ويقول: قيل

  ).١(نعم قد وصل، ولكن إىل سقر : اختالف االحوال ؟ فقال
  .أنفع اليقني ما عظم احلق يف عينك، وصغر ما دونه عندك، وثبت الرجاء واخلوف يف قلبك: وقال

  .ما رأيت أحدا أمجع لعلم الشريعة واحلقيقة من أيب علي: قال أبو علي الكاتب
  .كان خايل أبو علي يفيت باحلديث:  أمحد بن عطاء الروذباريقال
  .تويف سنة اثنتني وعشرين وثالث مئة: قلت

  .ابن أخته، وحممد بن عبد اهللا الرازي، وأمحد بن علي الوجيهي، ومعروف الزجناين، وآخرون: أخذ عنه
  

  يد،القاضي العالمة، احملدث الثبت، قاضي القضاة، أبو عب *  ابن حربويه- ٣٠٩



__________  
  .٣٥٦ / ١٠" احللية " اخلرب يف ) ١(
: ، االنساب١١٠: ، طبقات الشريازي٣٩٥ ٣٩٨ / ١١: ، تاريخ بغداد٥٢٣: الوالة والقضاة* 

  :، ذيب االمساء واللغات٢٣٨ ٢٣٩ / ٦: ب، املنتظم / ١٦١
 ٤٥٥ / ٣ :، طبقات الشافعية للسبكي١٩٣ / ١: ، دول االسالم١٧٦ / ٢، العرب، ٢٥٨ ٢٥٩ / ٢

 ٣٠٤ / ٧: ، ذيب التهذيب١٦٧ / ١١: ، البداية والنهاية٣٩٧ / ١: ، طبقات االسنوي٤٤٦
 / ٢، و ٣١٢ / ١: ، حسن احملاضرة٢٣١ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٨٩ / ٢: ، رفع االصر٣٠٣
  .٢٨١ ٢٨٢ / ٢: ، شذرات الذهب٥٣ ٥٤: ، طبقات ابن هداية اهللا١٤٥

(*)  

)١٤/٥٣٦(  

  

  . بن حرب بن عيسى البغداديعلي بن احلسني
مسع أمحد بن املقدام، واحلسن بن عرفة، وزيد بن أخزم، ويوسف بن موسى القطان، واحلسن بن حممد 

  .الزعفراين، وطبقتهم
  .أبو عمر بن حيويه، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو حفص ابن شاهني، وعدة: حدث عنه

حدث عنه : فذكر من جاللته وفضله، وقالذكرت ابن حربويه للدارقطين، : قال أبو بكر الربقاين
، وقد مات بعد أن كتبت احلديث ]واحد [ مل حيصل يل عنه حرف ] مث قال [ النسائي يف الصحيح 

  ).١(خبمس سنني 
  .ويل قضاء مصر، فقدمها سنة ثالث وتسعني: قلت

ديث، فصيحا، عاقال، كان عاملا باالختالف، واملعاين، والقياس، عارفا بعلم القرآن واحل: قال ابن زوالق
يأيت جملسه وال يدعه أن يقوم له، فإذا جاء ) ٢(عفيفا، قواال باحلق، مسحا، متعصبا، كان أمري مصر تكني 

  .هو إىل جملس تكني، مشى له وتلقاه
  .ومل يكن يف زيه وال منظره بذاك، وكان بوجهه جدري، ولكنه كان من فحول العلماء

  لو! ما يل وللقضاء : عت أبا عبيد القاضي يقولمس: قال االمام أبو بكر بن احلداد
  .اقتصرت على الوراقة، ما كان خطي بالردئ

  .وكان رزقه يف الشهر مئة وعشرين دينارا
  ما يقلد إال عصيب أو: قال أبو عبيد القاضي: قال ابن زوالق

__________  



  .، وما بني حاصرتني منه٣٨٧ / ١١" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(
  .من هذا اجلزء) ٢٢٣( ترمجته يف الصفحة انظر) ٢(

(*)  

)١٤/٥٣٧(  

  

  .غيب
  .فجمع أحكامه مبصر مبا اختاره، وكان أوال يذهب إىل قول أيب ثور: قال

  .وكان يورث ذوي االرحام، وويل قضاء واسط أوال
وأبو عبيد آخر قاض ركب إليه االمراء مبصر، وقد تسرى مبصر جبارية، فتجنت عليه، : إىل أن قال

  .طلبت البيع، وكان به فتقو
  .مث ذكر ابن زوالق عدة حكايات تدل على وقار أيب عبيد، ورزانته، وورعه التام، وسعة علمه

  .وحدث عنه يف سنة ثالث مئة النسائي: قال
الروضة " و " املهذب " كان من أصحاب الوجوه، تكرر ذكره يف ): ١(قال الشيخ حميي الدين النواوي 

."  
هو قاضي مصر، أقام ا طويال، كان شيئا عجبا، ما رأينا مثله، ال قبله وال : ن يونسوقال أبو سعيد ب

بعده، وكان يتفقه اليب ثور، وعزل عن القضاء سنة إحدى عشرة النه كتب يستعفي من القضاء، ووجه 
ى رسوال إىل بغداد يسأل يف عزله، وأغلق بابه، وامتنع من احلكم، فأعفي، فحدث حني جاء عزله، وأمل

  .جمالس، ورجع إىل بغداد
  .وكان ثقة ثبتا

  .حدث عن زيد بن أخزم، وأمحد بن املقدام، وطبقتهما
تويف ابن حربويه يف صفر سنة تسع عشرة وثالث مئة، وصلى عليه أبو سعيد ): ٢(قال اخلطيب 
  .االصطخري

  
  ، حممد بن أيباالمام احلافظ، الناقد اود، أبو الفضل*  الشهيد - ٣١٠

__________  
  .٢٥٨ / ٢" ذيب االمساء واللغات " يف ) ١(
  .٣٩٨ / ١١" تاريخ بغداد " يف ) ٢(
 / ٢: ، الوايف بالوفيات١٦٩ / ٢: ، العرب٨٣٤ ٨٣٥ / ٣: أ، تذكرة احلفاظ / ١١٩: االنساب* 



  .٢٧٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٧: ، طبقات احلفاظ٣٧
(*)  

)١٤/٥٣٨(  

  

  .مد بن حازم بن املعلى بن اجلارود اجلارودي اهلروي الشهيداحلسني أمحد بن حممد بن عمار بن حم
مسع أمحد بن جندة بن العريان، واحلسني بن إدريس، ومعاذ بن املثىن، وأمحد بن إبراهيم بن ملحان، 

  .وحممد بن عبد اهللا بن إبراهيم انصاري، وأقرام خبراسان وبالعراق
ا لقدم وفاته، فافهم ذلك، ولو أنين أخرته إىل عصر وهو من أقران الطرباين، وابن عدي، وإمنا كتب هن

  .أقرانه لساغ أيضا
  .وقد مسع بنيسابور من أيب العباس الثقفي

أبو علي احلافظ، وأبو احلسني احلجاجي، وعبد اهللا ابن سعد حفاظ نيسابور وحممد بن أمحد : حدث عنه
  .بن محاد الكويف، وأبو احلسني بن املظفر، وغريهم

كأين أنظر إىل احلافظ حممد بن أيب احلسني وقد : عت بكري بن أمحد احلداد مبكة يقولمس: قال احلاكم
أخذته السيوف، وهو متعلق بيديه مجيعا حبلقيت الباب، حىت سقط رأسه على عتبة الكعبة سنة ثالث 

  وعشرين وثالث مئة، هكذا قال، فوهم، إمنا كان ذلك سنة سبع عشرة
  ).١(لع احلجر االسود، وردم بئر زمزم بالقتلى على يد القرامطة وثالث مئة يف ذي احلجة عام اقت

  .وقتل معه أخوه احملدث أبو نصر أمحد، وقد مسعا من جدمها لالم أيب سعد حيىي بن منصور الزاهد اهلروي
__________  

 ٢٢٤ / ٦" املنتظم " ، و ٢٠٧ ٢٠٨ / ٨" الكامل يف التاريخ " انظر تفصيل هذه االحداث يف ) ١(
  .١٦٠ ١٦٢ / ١١" البداية والنهاية " ، و ١٦٧ ١٦٨ / ٢" العرب " ، و ٢٢٢

(*)  

)١٤/٥٣٩(  

  

، ورأيت له جزءا مفيدا، فيه "صحيح مسلم " على رسم " صحيحا " وقد خرج احلافظ أبو الفضل 
  ".صحيح مسلم " بضعة وثالثون حديثا من االحاديث اليت بني عللها يف 

  .الدارمي احلافظعثمان بن سعيد : وأقدم شيخ لقيه
  .ولعله مل يبلغ مخسني سنة رمحه اهللا، وهلذ مل يشتهر حديثه



أخربنا حممد بن عصية، وزكريا العليب، وعبد الرمحن بن ": كتابه " أخربنا إبراهيم بن علي الفقيه يف 
سحاق، أخربنا عبد االول ابن عيسى، أخربنا عبد اهللا بن حممد احلافظ، أخربنا احلسني بن إ: صيالء قالوا

أخربنا حممد بن عمر بن حفصويه، حدثنا أبو الفضل الشهيد، حدثنا إبراهيم بن أمحد بن عمر الوكيعي، 
حدثنا علي بن عثمان الالحقي، حدثنا محاد بن سلمة، عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة، مسع النيب صلى 

  ).١" (ذروين ما تركتكم : " اهللا عليه وسلم يقول
__________  

باب فرض احلج مرة يف العمر، من حديث زهري بن حرب، عن : يف احلج) ١٣٣٧(ه مسلم أخرج) ١(
  .يزيد بن هارون

   يف أول احلج، من طريق١١٠ / ٥: وأخرجه النسائي
حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي، عن أيب هشام املغرية بن سلمة، كالمها عن الربيع ابن مسلم، 

قد ! أيها الناس : " خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: يرة قالحدثنا حممد بن زياد، عن أيب هر
  .أكل عام يا رسول اهللا ؟ فسكت، حىت قاهلا ثالثا: فقال رجل" فرض اهللا عليكم احلج فحجوا 

  ".لو قلت نعم، لوجبت وملا استطعتم : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم، واختالفهم على أنبيائهم، فإذا ذروين ما تركتكم، فإمنا : " مث قال

  ".أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا يتكم عن شئ فدعوه 
يف الفضائل باب توقريه صلى اهللا ) ١٣١( يف االعتصام، ومسلم ٢١٩ ٢٢٠ / ١٣: وأخرجه البخاري

: " رة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعليه وسلم من طريق أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هري
دعوين ما تركتكم، فإمنا اهلك من كان قبلكم سؤاهلم، واختالفهم على أنبيائهم، فإذا يتكم عن شئ 

  ".فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم 
(*)  

)١٤/٥٤٠(  

  

ن حممد بن معمر بن حبيب  بالقاضي العالمة، أبو علي، عبدالرمحن بن إسحاق*  اجلوهري - ٣١١
  .السامري اجلوهري

  .علي بن حرب، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، والربيع بن سليمان: عن] روى [ 
  .وثقه ابن يونس

  .الطرباين، وابن املقرئ، ومجاعة: روى عنه
  .تويف سنة عشرين وثالث مئة، من أبناء السبعني



  . استنابه مقيما ببغداد، وهو هارون بن إبراهيم بن محادناب يف القضاء مبصر، بل استقل به، وكان الذي
  كان فقيها، حاسبا، خبريا، عاقال، له حلقة،: قال ابن زوالق

  .هو أسن مين، والقضاء أقل من أن أفخر به: وكان يتأدب مع الطحاوي ويقول
  .مث عزل بعد سنة وشهرين

  .حدث عن علي خبمسني جزءا، وعن الربيع بأكثر كتب الشافعي
  .ت يف ربيع اآلخر من العامما
  

   بناالمام احلافظ الكبري الثقة، أبو نعيم، عبدامللك بن حممد* *  أبو نعيم بن عدي - ٣١٢
__________  

  .١٤٥ / ٢: حسن احملاضرة* 
، طبقات ٤٢٨ ٤٢٩ / ١٠: ، تاريخ بغداد٥٥: ، طبقات العبادي٢٣٥ ٢٣٦: تاريخ جرجان* * 

  : (*)أ، املنتظم/  ٣٠: ، االنساب١٠٤ ١٠٥: الشريازي

)١٤/٥٤١(  

  

  .عدي اجلرجاين االستراباذي، الفقيه الشافعي
  .قال محزة بن يوسف، ولد سنة اثنتني وأربعني ومئتني

  .وكان مقدما يف الفقه واحلديث، وكانت الرحلة إليه: قال
املرادي، مسع علي بن حرب الطائي، واحلسن بن حممد الزعفراين، وعمر بن شبة النمريي، والربيع : قلت

وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، والعباس بن الوليد البريويت، وعلي بن عثمان النفيلي، وحممد بن 
عيسى الدامغاين، وأبا عتبة أمحد بن الفرج احلجازي، وأمحد بن منصور الرمادي، وسليمان بن سيف، 

 ابن رجاء، وخلقا ويزيد بن عبد الصمد، ويوسف بن مسلم، وإسحاق بن إبراهيم الطلقي، وعمار
  .كثريا

  .خبراسان، والعراق، واحلجاز، والشام، واجلزيرة
  .ولقي مبكة أبا حيىي بن أيب مسرة

  أبو حممد بن صاعد، واحلافظ أبو علي النيسابوري،: حدث عنه
وأبو القاسم الطرباين، وأبو إسحاق املزكي، وأبو بكر اجلوزقي، وأبو حممد املخلدي، وأبو احلسني أمحد 

  .مد البحريي، وأبو بكر ابن مهران املقرئ، وعدةبن حم
  .هو الفقيه، احلافظ للمسانيد والفقهيات عن الصحابة والتابعني: قال احلاكم



  كان أحد أئمة املسلمني، ومن احلفاظ لشرائع: وقال اخلطيب
__________  

 الورقة :، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي١٧٥ / ١: ، معجم البلدان٢٤٥ / ٦= 
، ٢٨٧ / ٢: ، مرآة اجلنان١٩٨ ١٩٩ / ٢: ، العرب٨١٦ ٨١٨ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٤٠

 / ١١: ، البداية والنهاية٧٠ ٧١ / ١: ، طبقات االسنوي٣٣٥ ٣٣٧ / ٣: طبقات الشافعية للسبكي
، ٢٩٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٠ ٣٤١: ، طبقات احلفاظ٢٥١ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٨٣

  .١٤٤: ستطرفةالرسالة امل
(*)  

)١٤/٥٤٢(  

  

  .الدين، مع صدق وتورع، وضبط وتيقظ
مل يكن يف عصرنا أحد من الفقهاء أحفظ للفقهيات وأقاويل : مسعت االستاذ أبا الوليد يقول: قال احلاكم

  .الصحابة خبراسان من أيب نعيم اجلرجاين، وبالعراق من أيب زياد النيسابوري
كان أبو نعيم اجلرجاين أحد االئمة، ما رأيت خبراسان بعد ابن : يقولمسعت أبا علي احلافظ : احلاكم

  .خزمية مثله
  .أفضل منه، كان حيفظ املوقوفات واملراسيل كما حنفظ حنن املسانيد: أو قال

قد تواترت االخبار يف عدد التكبري على اجلنائز أربعا، وأشهرها وأصحها : وقال أبو نعيم اجلرجاين
  ).٢(، إال أنه يف التكبري على الغائب )١( املسيب، عن أيب هريرة حديث الزهري، عن ابن

__________  
باب التكبري على اجلنازة أربعا، وباب الرجل ينعى إىل :  يف اجلنائز١٦٣ / ٣: أخرجه البخاري) ١(

امليت نفسه، وباب الصفوف على اجلنازة، وباب الصالة على اجلنازة باملصلى واملسجد، ويف فضائل 
باب يف : يف اجلنائز) ٩٢١(باب موت النجاشي، وأخرجه مسلم :  النيب صلى اهللا عليه وسلمأصحاب

) ٣٢٠٤(باب التكبري على اجلنائز، وأبو داود :  يف اجلنائز٢٢٦ / ١: التكبري على اجلنازة، ومالك
 و ٤٣٩ و ٣٤٨ و ٢٨٩، و ٢٨٠ و ٢٤١ / ٢: وأمحد) ٢٣٠٠(والطيالسي ) ١٥٣٤(وابن ماجة 

  .٤٩ / ٤: ، والبيهقي٥٢٩ و ٤٧٩
لكن ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كرب أربعا على امليت احلاضر يف غري ما حديث، فقد رو ) ٢(

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى على قرب بعد " يف اجلنائز، من حديث ابن عباس ) ٩٥٤(مسلم 
باب ما : كالمها يف اجلنائز) ١٥٢٨(ه ، وابن ماج٨٤ / ٤: وأخرج النسائي" ما دفن، فكرب عليه أربعا 



خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه : جاء يف الصالة على القرب، عن يزيد بن ثابت وكان أكرب من زيد قال
أال : " وقال: فعرفها: فالنة قال: وسلم، فلما ورد البقيع، فإذا هو بقرب جديد، فسأل عنه، فقالوا

فال تفعلوا، ال أعرفن ما مات : " ئما، فكرهنا أن نؤذيك، قالكنت قائال صا: قالوا! " آذنتموين ا ؟ 
مث أتى القرب، فصففنا خلفه، " منكم ميت ما كنت بني أظهركم إال آذنتموين به، فإن صاليت عليه له رمحة 

  .فكرب عليها أربعا
  ).٧٥٩(وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان 

  = (*) عن أيب أمامة بن سهل بن ٦٩ / ٤: ، والنسائي٤٨ / ٤: وأخرج البيهقي بسند صحيح

)١٤/٥٤٣(  

  

حدثنا حممد بن خالد الرازي، حدثنا أبو يوسف القاضي، عن عطاء : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الطلقي
" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كرب على ابنه أربعا : " بن عجالن، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد

)١.(  
حزنه عليه يعين ابنه وأنه مشى خلف جنازته حافيا، وأنه أخذ عن وتواترت االخبار على شدة : قال

  أن له يف: " جربيل، عن اهللا تعاىل
  ).٢" (اجلنة مرضعا تتم رضاعه 

__________  
فانطلقوا مع رسول اهللا صلى : وفيه..حنيف، أن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربه= 

 فصفوا وراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما يصف للصالة اهللا عليه وسلم حىت قاموا على قربها،
  .على اجلنائز، فصلى عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكرب أربعا، كما يكرب على اجلنائز

باب الدعاء، من طريق قتيبة، عن الليث بن سعد، عن ابن :  يف اجلنائز٧٥ / ٤: وأخرج النسائي
السنة يف الصالة على اجلنازة أن يقرأ يف التكبرية : "  حنيف أنه قالشهاب، عن أيب أمامة بن سهل بن

  ".االوىل بأم القرآن خمافتة، مث يكرب ثالثا، والتسلم عند اآلخرة 
  .١٦٤ / ٣" الفتح " وإسناده صحيح، وصححه النووي، واحلافظ يف 

  . بسند صحيح٣٥ / ٤: وأخرج البيهقي
  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يكرب أربعاوفيه أن رسول..عن عبد اهللا بن أيب أوىف

  .هو احلنفي أبو حممد البصري العطار: عطاء بن عجالن) ١(
  .ليس بشئ، كذاب: قال ابن معني: " ٧٥ / ٣" ميزانه " قال املؤلف يف 

  .كان يوضع له احلديث، فيحدث به: وقال مرة



  .كذاب: وقال الفالس
  .منكر احلديث: وقال البخاري
  .متروك:  والنسائيوقال أبو حامت

  .متروك: ضعيف، ال يعترب به، وقال مرة: وقال الدارقطين
من طريق عبدالرمحن بن مالك بن مغول، عن اجلريري، عن ) ٨١٦" (مسنده " واحلديث رواه البزار يف 
  .أيب نضرة، عن أيب سعيد

 االوسط، وفيه رواه البزار والطرباين يف: " ، وقال٣٥ / ٣" جممع الزوائد " وذكره اهليثمي يف 
  ".عبدالرمحن بن مالك بن مغول، وهو متروك 

، من طريق ابن ٢٦٧ / ٦باب يف الصالة على الطفل، وأمحد : يف اجلنائز) ٣١٨٧(وأخرج أبو داود 
مات إبراهيم النيب : " إسحاق، حدثين عبد اهللا بن أيب بكر، عن عمرة بنت عبدالرمحن، عن عائشة قالت

  ".ابن مثانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم وهو 
  .٩٣ / ١" االصابة " وسنده حسن كما قال احلافظ يف 

  صلى:  بإسناد صحيح، عن أنس بن مالك، أنه سئل٢٨١ / ٣: وروى االمام أمحد
  .ال أدري: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ابنه إبراهيم ؟ قال

  = (*)، ٣٠٤ و ٣٠٢ و ٣٠٠ و ٢٩٧ و ٢٨٨ و ٢٨٤ / ٤" مسنده " د يف أخرج أمح) ٢(

)١٤/٥٤٤(  

  

كنا عند مالك، فجعل الناس : وحدثنا أبو معني احلسني بن احلسن الرازي، حدثنا ابن أيب مرمي قال
ماذا عند الناس من هذه االحاديث ؟ مث قال : يذكرون أحاديث ال يأخذ ا أهل املدينة، فقال مالك

  .وددت بأين أضرب بكل حديث حدثت به مما ال يوخذ به سوطا وأين مل أحدث به: مالك
تويف أبو نعيم بأستر اباذ يف ذي احلجة سنة ثالث وعشرين وثالث مئة، عن نيف : قال محزة السهمي

  .ومثانني سنة
رى تويف أبو نعيم بعد منصرفه من خبا: مسعت علي بن حممد بن شعيب االستراباذي يقول: قال احلاكم

  .سنة اثنتني وعشرين وثالث مئة
سعت إمساعيل بن أمحد اجلرجاين، مسعت أبا نعيم، مسعت عمار بن رجاء، مسعت يزيد بن : قال احلاكم

  .إنا واسطيون: هارون يقول وسئل عن حديث فقال
  .تغافل كأنك واسطي: يعين

سالم، حدثنا الشيخ أبو أخربنا عمر بن عبد املنعم، عن أيب اليمن الكندي، أخربنا علي ابن عبد ال



  .ومنهم أبو نعيم االستراباذي صاحب الربيع: إسحاق قال
أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر املستملي، أخربنا : أخربن أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا

  حممد بن عبدالرمحن االديب،
__________  

  : يف االدب٤٧٧ / ١٠د املسلمني، و باب ما قيل يف أوال:  يف اجلنائز١٩٤ / ٣: والبخاري= 
ملا تويف إبراهيم عليه السالم قال رسول اهللا صلى اهللا : باب من مسي بأمساء االنبياء، من حديث الرباء قال

  ".إن له مرضعا يف اجلنة : " عليه وسلم
  " (*)فإن له مرضعا تتم رضاعه يف اجلنة : " ويف لفظ المحد

)١٤/٥٤٥(  

  

بكر بن مهران املقرئ، حدثنا أبو نعيم عبدامللك بن حممد الفقيه، حدثنا حممد بن أخربنا االستاذ أبو 
سعيد بن غالب العطار، حدثنا أبو قطن، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن خالس بن عمرو، عن أيب رافع، 

  ".لو يعلمون ما يف الصف املقدم، كانت قرعة : " عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
] أيب [ عن ابن حرب النشائي عنه، واسم ) ١(يب، تفرد به أبو قطن عمرو بن اهليثم، أخرجه مسلم غر

  .نفيع الصائغ: رافع
أخربنا زاهر، أخربنا أبو سعد الكنجروذي، أخربنا أبو احلسني : أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن عبد املعز

، حدثنا حممد بن عوف، حدثنا عثمان بن سعد أمحد بن حممد البحريي، حدثنا أبو نعيم عبدامللك بن حممد
احلمصي، أخربنا عيسى بن إبراهيم القرشي، عن زهري ابن حممد، عن العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن 

مسيجد، فإنه بيت : ال يقولن أحدكم للمسجد: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أيب هريرة
مصيحف، فإن كتاب اهللا أعظم من أن يصغر، وال يقولن : كماهللا، يذكر اهللا فيه، وال يقولن أحد

  ".مرية : عبدي وأميت، كلكم عباد وإماء، وال يقولن للرجل روجيل، وال للمرأة: أحدكم
، )٢(هذا حديث منكر شبه موضوع، ال حيتمله زهري التميمي، وإن كان كثري املناكري، بل آفته عيسى 

  .فإنه غري ثقة
__________  

 / ٣" امليزان " ترمجه املصنف يف ) ٢..(باب تسوية الصفوف وإقامتها: يف الصالة) ٤٣٩(برقم ) ١(
، ونقل عن البخاري والنسائي أنه منكر احلديث، وعن حيى بن معني أنه ليس بشئ، وعن ٣٠٨ ٣٠٩

  .أيب حامت والنسائي أنه متروك



  .وأورد له هذا احلديث يف مجلة منكراته
(*)  

)١٤/٥٤٦(  

  

  .أبو بشر أمحد بن حممد ابن عمرو الكندي املصعيب املروزي) ١(مات احلافظ املتهم : ويف سنة ثالث
  .وحافظ بغداد أبو طالب أمحد بن نصر بن طالب

  .وشيخ النحو إبراهيم بن حممد بن عرفة العتكي نفطويه
  .واحملدث أبو علي إمساعيل بن العباس الوراق ببغداد

  .ن احلمريي الكويف، صاحب أيب كريبوالفقيه أبو احلسن علي بن حممد بن هارو
  .وأبو عبيد القاسم بن إمساعيل احملاملي

  .وأبو احلسن حممد بن أمحد بن عمارة الدمشقي
  .واحملدث أبوعمران موسى بن العباس اجلويين
  .وعبيد اهللا بن عبدالرمحن السكري البغدادي

  
 ابن مسلم بكر، عبد اهللا بن حممداالمام احلافظ الناقد املتقن االوحد، أبو *  االسفراييين - ٣١٣

  .، من قرية جوربذ)٢(اجلوربذي : االسفراييين، أحد الرحالني، ويقال له
__________  

هو أحد الوضاعني الكذابني مع كونه كان حمدثا، : "  وقال١٩٧ / ٢" العرب " ترمجه املؤلف يف ) ١(
  ".إماما يف السنة والرد على املبتدعة 

  "عتدال ميزان اال" وانظر أيضا 
  .١٤٩ / ١: للمولف

: ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٣٠٦ / ١: ، اللباب١٨٠ / ٢: معجم البلدان* 
، ٢٢٨ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٧٣ / ٢: ، العرب٧٩٢ ٧٩٣: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣٥الورقة 

  .٢٧٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣١: طبقات احلفاظ
  : = (*) بسكون الواو والراء، وقال١٨٠ / ٢" معجم البلدان " كذا ضبطها ياقوت يف ) ٢(

)١٤/٥٤٧(  

  



مسع يونس بن عبداالعلى، واحلسن بن حممد الزعفراين، وحممد بن حيىي، وأبا زرعة، والعباس بن الوليد 
  .البريويت، وأبا بكر الصغاين، وطبقتهم

محد احلاكم، وأبو طاهر حممد بن أبو عبد اهللا بن االخرم، وأبو علي النيسابوري، وأبو أ: حدث عنه
  .الفضل بن خزمية، وأبو أمحد بن عدي، وأبو بكر بن مهران املقرئ، وآخرون

  .ولقي مبنبج حاجب بن سليمان
  .ومجع وصنف

هو : ولد سنة تسع وثالثني ومئتني، ومات يف سنة مثان عشرة وثالث مئة، أرخه احلاكم أبو عبد اهللا وقال
  .االثبات اودين يف أقطار االرضخنت بديل االسفراييين، من 

أخربنا أبو الفضل بن تاج االمناء، أنبأنا أبو روح عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو 
سعد االديب، أخربنا أبو بكر ابن مهران، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن مسلم، حدثنا يوسف بن مسلم، 

عبد اهللا بن واقد اهلروي، عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النيب حدثنا خلف بن متيم، حدثنا أبو رجاء 
  ما من: " صلى اهللا عليه وسلم قال

يوم إال وهللا فيه عتقاء يعتقهم من النار، إال يوم اجلمعة، فإنه ما فيه ساعة إال وهللا عتقاء يعتقهم من النار 
."  

  ).١(تفرد به أبو رجاء، وهو لني احلديث 
__________  

  ". إسفرايني، من أعمال نيسابور من قرى= " 
  .فقيدها بسكون الواو وفتح الراء" اللباب " أما صاحب 

: مظلم احلديث:  بعد أن نقل قول ابن عدي٥٢٠ / ٢" امليزان " كذا قال املؤلف هنا، وقال يف ) ١(
  .مل يكن به بأس: وثقة أمحد وحيىي، وقال أبو زرعة: قلت

  = (*)وقال يف 

)١٤/٥٤٨(  

  

 بن خالد، العالمة احلافظ، قاضي القضاة باالندلس، أبو اجلعد ابن عبد العزيز بن هاشم* لم  أس- ٣١٤
االموي موالهم االندلسي القرطيب، الفقيه املالكي، أحد االعالم، من ذرية أبان موىل عثمان رضي اهللا 

  .عنه
  .ارحتل سنة ستني ومئتني

الربيع املرادي، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، وأخذ عن يونس بن عبداالعلى، وأيب إبراهيم املزين، و



  .ورجع بإسناد عال، وعلم جم، والزم بقي بن خملد مدة طويلة
  .وكان إماما فقيها، حمدثا رئيسا، نبيال معظما، بعيد الصيت

للناصر لدين اهللا، وكان محيد السرية، شديدا على الشهود املريبني، وهو أخو ) ١(ويل قضاء اجلماعة 
  .بن عبد العزيزهاشم 

  .حدث عنه مجاعة
  .مات يف رجب سنة تسع عشرة وثالث مئة: قال أبو سعيد بن يونس

__________  
  .وثقة أمحد": الكاشف = " 
  .ثقة: ليس به بأس، وقال يف موضع آخر: وقال أبو داود": التهذيب " ويف 

  .ال بأس به: وقال النسائي
  .وذكره ابن حبان يف الثقات

  .يه، عامل، صدوق، مقبولفق: وقال احلاكم
  .فوق الثقة: كان أبو رجاء ثقة ؟ فقال: وقيل السحاق بن منصور

  .مظلم احلديث، مل يتابع عليه: وقول ابن عدي
  ".ميزانه " وقد ذكر املؤلف احلديث يف 

 ٢٤٠: ، بغية امللتمس٢٣٧ / ٦: ، املنتظم١٧٢ ١٧٣: ، جذوة املقتبس٨٩: تاريخ علماء االندلس* 
 / ١: ، تاريخ قضاة االندلس٤١٩ ٤٢٢ / ١: ، االحاطة يف أخبار غرناطة١٧٥ / ٢: ، العرب٢٣٩
 ٨٧ / ١: ، شجرة النور الزكية٢٨١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٨ ٣٠٩ / ١: ، الديباج املذهب٦٣
٨٦.  

  .رئاسة القضاء، أو منصب قاضي القضاة: أي) ١(
(*)  

)١٤/٥٤٩(  

  

 بن حممد الفسطاطي و إسحاق، إبراهيم بن عمروساالمام، حمدث مهذان، أب*  ابن عمروس - ٣١٥
  .الفقيه

أيب عمار املروزي، وعبد الرمحن بن بشر، والعباس بن يزيد البحراين، وعبد احلميد بن : عن] روى [ 
  .عصام، وأمحد بن بديل، ومحيد بن زجنويه، والبخاري، وخلق

  .ائده، وهو صدوقمسعت منه مع أيب، وقرأت عليه بعض فو: قال صاحل بن أمحد التميمي



  .تويف يف سنة إحدى وعشرين وثالث مئة
  

 بن إسحاق بن الشيخ االمام، املسند الصدوق، أبو احلسن، حممد بن إمساعيل* *  املروزي - ٣١٦
  إبراهيم املروزي، خامتة أصحاب علي بن

  .حجر
كة والربيع علي بن حجر، وعلي بن خشرم، واحلسن بن أيب الربيع، وسلمة بن شبيب لقيه مب: حدث عن

بن سليمان املرادي، ويونس بن عبداالعلى، وعبيد اهللا بن جرير بن جبلة، وعباس الدوري، وطائفة يف 
  .رحلته

__________  
  .لن نقف له على ترمجة يف املصادر املتيسرة* 

  .مل نقف له على ترمجة فيما بني أيدينا من املصادر* * 
(*)  

)١٤/٥٥٠(  

  

  ".تارخيه " ن وثالث مائة، فأملى ا، ومل أر احلاكم ذكره يف وقدم نيسابور سنة نيف وعشري
أبو أمحد حممد بن حممد بن مكي اجلرجاين، وطاهر ابن حممد بن سهلويه، وأبو حممد بن : روى عنه

احلسن بن أمحد املخلدي، وحممد بن احلسني العلوي شيخ البيهقي والعلوي خامتة من روى عنه، فحديثه 
  .البيهقيأعلى شئ وقع للحافظ 

  .ومل أظفر له بوفاة
أنبأهم القاسم بن أيب سعيد الشافعي، أخربنا : كتب إيل أبو حامد حممد بن عبد الكرمي اخلطيب ومجاعة

وجيه بن طاهر، أخربنا أبو حامد االزهري، أخربنا احلسن بن أمحد املخلدي، حدثنا حممد بن إمساعيل بن 
ن حجر، حدثنا حممد بن عمار االنصاري، عن صاحل موىل إسحاق املروزي إمالء بنيسابور، حدثنا علي ب

لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا شيئا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: التوأمة، عن أيب هريرة قال
  ).١" (ما أعطى كافرا منها شيئا 

  
   * الفضل بن اخلصيب- ٣١٧

  .صبهاين الزعفراينابن العباس بن نصر، احملدث الصدوق الرحال، أبو العباس اال
__________  



  .صدوق، لكنه اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات: صاحل موىل التوأمة) ١(
باب ما جاء يف هوان الدنيا : يف الزهد) ٢٣٢٠(وللحديث شواهد يتقوى ا، فقد أخرجه الترمذي 

" يف من حديث سهل بن سعد الساعدي، وأخرجه اخلطيب ) ٤١١٠(على اهللا عزوجل، وابن ماجه 
 من حديث ابن ٣٠٤ / ٣" احللية "  من حديث ابن عمر، وأخرجه أبو نعيم يف ٩٢ / ٤" تارخيه 

عن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه ) ٥٠٩(برقم " الزهد " عباس، وأخرجه ابن املبارك يف 
  .وسلم

  .فاحلديث قوي ذه الشواهد
  .٢٥٢: ن لوحة، طبقات احملدثني بأصبها١٥٤ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
(*)  

)١٤/٥٥١(  

  

أيب حيىي بن املقرئ، وأمحد البزي، وسلمة بن شبيب، ومحيد بن مسعدة، واحلسن بن حممد : حدث عن
الزعفراين، وحممد بن عبد اهللا بن املستورد، وأمحد بن الفرات، وحممد بن وزير الواسطي، وأمحد بن 

  .الفروي، والنضر بن سلمة، وطبقتهماخلليل، وحممد بن عبد اهللا املخرمي، وهارون بن موسى 
عبد اهللا بن أمحد والد أيب نعيم، والقاضي أبو أمحد العسال، واحلسن بن عبد اهللا بن سعيد، : حدث عنه

  .وأبو بكر بن املقرئ، واحلسن بن علي بن أمحد بن البغدادي، وآخرون
  .وهو من مشاهري االصبهانيني

  . عشرة وثالث مئةتويف يف شهر رمضان سنة تسع: قال أبو نعيم
أنبأنا أمحد بن سالمة، عن أيب جعفر القرطيب، أخربنا أبو القاسم احلافظ، أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد 

  بن احلسن بن علي بن أمحد
ابن سليمان بن البغدادي، أخربنا حممود بن جعفر الكوسج، أخربنا احلسن بن علي بن البغدادي، حدثنا 

: د بن الوزير الواسطي، حدثنا معتمر، عن ليث، عن عدي بن عدي قالالفضل بن اخلصيب، حدثنا حمم
فمن أتى له أربعون سنة فلم حيج ومل يكن له عهد، إال : لقد مهمت أن أنظر: " قال عمر بن اخلطاب
  ).١" (ضربت عليه اجلزية 

  .غريب
__________  

  .هو ابن أيب سليم، سئ احلفظ: ليث) ١(
  .مل يدرك عمر: وعدي بن عدي



  .رب ضعيف ومنقطعفاخل
(*)  

)١٤/٥٥٢(  

  

 بن أمحد بن عمارة بن االمام احلافظ الثبت املصنف، أبو حامد، أمحد بن محدون*  االعمشي - ٣١٨
  .رستم النيسابوري االعمشي، لقب ببغداد باالعمشي حلفظه حديث االعمش، واعتنائه به

، وحممد بن عثمان بن كرامة، مسع حممد بن رافع، وإسحاق بن منصور، وعلي بن خشرم، والزعفراين
وأبا سعيد االشج، وحيىي بن حكيم، وزياد بن حيىي احلساين، وأبا زرعة الرازي، وحممد بن املهلب 

  .السرخسي، وطبقتهم
  .وكان من كبار احلفاظ

أبو الوليد الفقيه، وأبو علي احلافظ، وعبد اهللا بن سعد، وأبو إسحاق املزكي، وأبو سهل : روى عنه
  .وأبو أمحد احلاكم، وحيىي بن إمساعيل احلراين، وآخرونالصعلوكي، 
وكان : حدثنا أمحد بن محدون إن حلت الرواية عنه قلت: مسعت أبا علي احلافظ يقول: قال احلاكم

  يلقب أبا تراب قال
أهذا الذي تذكره من جهة اون والسخف الذي كان، أو لشئ أنكرته منه : فقلت اليب علي: احلاكم

  .بل من جهة احلديث:  قاليف احلديث ؟
  .حديث عبيد اهللا بن عمر، عن عبد اهللا بن الفضل: فما أنكرت عليه ؟ قال: قلت
  قد حدث به غريه، فأخذ يذكر أحاديث: قلت

__________  
، تذكرة ١ / ١٣٨الورقة : أ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي / ٤٥: االنساب* 

 / ٦: ، الوايف بالوفيات٩٤ ٩٥ / ١: ، ميزان االعتدال١٨٥ / ٢: ، العرب٨٠٧ - ٨٠٥ / ٣: احلفاظ
، شذرات ٣٣٦: ، طبقات احلفاظ٢٤١ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٦٤ ١٦٥ / ١: ، لسان امليزان٣٦١
  .٢٨٨ / ٢: الذهب

(*)  

)١٤/٥٥٣(  

  



  .أبو تراب مظلوم يف كل ما ذكرته: حدث ا غريه، فقلت
  .مث حدثت أبا احلسني احلجاجي ذا

  .القول ما قلته: فرضي كالمي فيه، وقال
  .مث تأملت أجزاء كثرية خبطه فلم أجد فيها حديثا يكون احلمل فيه عليه، وأحاديثه كلها مستقيمة

كم روى االعمش عن أيب : حضرت ابن خزمية يسأل أبا حامد االعمشي: ومسعت أبا أمحد احلافظ يقول
  .مجة، حىت فرغ منها، وأبو بكر يتعجب منهصاحل، عن أيب سعيد ؟ فأخذ أبو حامد يسرد التر

كيف جتدك ؟ : دخلنا على أيب حامد االعمشي، وهو عليل، فقلت: ومسعت حممد بن حامد البزاز يقول
يدعي أنه عامل وال : أنا خبري، لوال هذا اجلار يعين أبا حامد اجللودي، راوية أمحد بن حفص مث قال: قال

  ".اجلهل : " ، وكتاب"النسيان : " ، وكتاب"لقلب عمى ا: " كتاب: حيفظ إال ثالثة كتب
  علمت أن زجنويه مات ؟! يا أبا حامد : دخل علي أمس وقد اشتدت يب العلة، فقال

كم ! يا أبا حامد : دخلت اليوم على املؤمل بن احلسن وهو يف الرتع، مث قال: رمحه اهللا، فقال: فقلت
  .أنت أكرب من أبيك يوم ماتإذا : أنا يف السادس والثمانني فقال: لك ؟ قلت

  .أنا حبمد اهللا يف عافية، جامعت البارحة مرتني، واليوم فعلت كذا، فخجل وقام: فقلت
  .إن صاحب الترمجة هو ولد الزاهد محدون القصار، أحد مشايخ الطريق: قيل: قلت

  .مات أبو حامد يف ربيع االول سنة إحدى وعشرين وثالث مئة، وقد قارب التسعني

)١٤/٥٥٤(  

  

أخربنا عبدالرمحن بن جنم، أخربتنا الكاتبة شهدة، أخربنا ظريف : أخربنا علي بن بقاء وحممد بن حازم قاال
بن حممد، أخربنا عمرو بن حممد بن أمحد البجريي، أخربنا أبراهيم بن حممد احملفوظي، أخربنا أمحد بن 

 بن سليمان، وعباس بن حممد، محدون، أخربنا حممد بن حيىي، وحممد بن مسلم، وأبو زرعة، ويعقوب
حدثنا عارم، حدثنا محاد بن زيد، عن أبان بن تغلب، عن االعمش، عن أيب عمرو : والصغاين، قالوا

من دل على خري كان له كأجر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الشيباين، عن أيب مسعود قال
  ".فاعله 

  .من وجه آخر عن االعمش) ١(رواه مسلم 
  

 بن يعقوب بن االمام الكبري، قاضي القضاة، أبو عمر، حممد بن يوسف*  أبو عمر القاضي - ٣١٩
  إمساعيل ابن عامل البصرة محاد بن زيد بن درهم االزدي

  .موالهم البصري، مث البغدادي املالكي



مسع أباه احلافظ يوسف القاضي صاحب السنن وحممد بن الوليد البسري، واحلسن بن أيب الربيع 
  .اين، وزيد بن أخزماجلرج

  .وطبقتهم
__________  

  .باب فضل إعانة الغازي: يف االمارة) ١٨٩٣(برقم ) ١(
يف ) ٢٦٧٥(باب يف الدال على اخلري، والترمذي : يف االدب) ٥١٢٩(وهو يف سنن أيب داود برقم 

  .باب فيمن دعا إىل هدى فاتبع أو إىل ضاللة: العلم
، ٢٤٧ و ٢١٣ / ٨: ، الكامل يف التاريخ٢٤٦ ٢٤٨ / ٦: م، املنتظ٤٠١ ٤٠٥ / ٢: تاريخ بغداد* 

، البداية ٢٤٥ ٢٤٦ / ٥: ، الوايف بالوفيات١٩٤ / ١: ، دول االسالم١٨٣ ١٨٤ / ٢: العرب
  .٢٨٦ ٢٨٧ / ٢: ، شذرات الذهب٢٣٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٧١ ١٧٢ / ١١: والنهاية

(*)  

)١٤/٥٥٥(  

  

االري، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو القاسم بن حبابة، وعيسى الدارقطين، والقاضي أبو بكر : حدث عنه
  .بن الوزير، وعدة

مولده بالبصرة يف سنة ثالث وأربعني ومئتني، وويل قضاء مدينة املنصور يف سنة أربع ومثانني، وكان عدمي 
كأنه أبو عمر : النظري عقال وحلما وذكاء، حبيث إن الرجل كان إذا بالغ يف وصف شخص، قال

  .اضيالق
مث قلده املقتدر باهللا قضاء اجلانب الشرقي وعدة نواح، مث قلده قضاء القضاة سنة سبع عشرة وثالث 

  .مئة
البغوي عن ميينه، وابن : محل الناس عنه علما واسعا من احلديث والفقه، ومل ير أجل من جملسه للحديث

  .صاعد عن مشاله، وابن زياد النيسابوري وغريه بني يديه
  .أن جده لقنه حديثا، فحفظهوكان يذكر 

  ).١(ال بأس بالكحل للصائم : وله أربع سنني عن وهب ابن جرير، عن أبيه، عن احلسن، قال
هو ممن ال نظري له يف االحكام عقال، وذكاء، واستيقاء للمعاين الكثرية بااللفاظ اليسرية : قال اخلطيب

)٢.(  
  .عمر القاضي ما صربتلو أين أبو : كان الرجل إذا امتال غيظا يقول: وقيل

  .استخلف ولده على قضاء اجلانب الشرقي



  وقد كتب الفقه عن إمساعيل القاضي سوى قطعة من التفسري،
__________  

 / ٤" صحيحه " وإسناده صحيح، وعلقه البخاري يف ) ٧٥١٦" (مصنفه " أخرجه عبد الرزاق يف ) ١(
١٣٣.  

  .." (*) نظري له يف احلكامهو ممن ال: "  وفيه٤٠١ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(

)١٤/٥٥٦(  

  

  .وعمل مسندا كبريا قرأ أكثره على الناس
  .ومات سنة عشرين وثالث مئة، رمحه اهللا

أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد اهللا، أخربنا هبة اهللا بن احلسني، أخربنا أمحد بن حممد 
حدثكم : عمر حممد بن يوسف وأنا أمسع، قيل لهقرئ على القاضي أيب : البزاز، حدثنا عيسى بن الوزير

احلسن بن أيب الربيع، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن أيب هارون العبدي، عن أيب سعيد اخلدري 
فرضت الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به مخسني صالة، مث نقصت حىت : " قال

  ".اخلمس مخسني، احلسنة بعشر أمثاهلا إن لك ب: " جعلت مخسا، فقال اهللا عزوجل
  ).٢(النس بن مالك وغريه، وهذا إسناد لني من جهة أيب هارون ) ١(أصل احلديث يف الصحاح 

  
  االمام العالمة، احلافظ اود، شيخ خراسان، أبو العباس، *  الدغويل- ٣٢٠

__________  
: باب ذكر املالئكة، ويف االنبياء:  يف بدء اخللق٢٢٠، ٢١٧ / ٦: حديث أنس أخرجه البخاري) ١(

ذكر رمحة ربك عبده : وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، وباب قول اهللا تعاىل: باب قول اهللا تعاىل
باب : يف االميان) ١٦٢(باب املعراج، ومسلم : زكريا، ويف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

 كالمها يف ٢٢٣، ٢١٧ / ١: والنسائي) ٢١٣(رمذي والت: االسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .باب فرض الصالة: الصالة

  .عمارة بن جوين: وامسه) ٢(
  .متروك، ومنهم من كذبه": التقريب " قال يف 

، تذكرة ٢ / ١٤٠الورقة : ب، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي / ٢٢٧: االنساب* 
، ٣٤٣: ، طبقات احلفاظ٢٢٦ / ٣:  الوايف بالوفيات،٢٠٥ / ٢: ، العرب٨٢٣ ٨٢٤ / ٣: احلفاظ



  .١٣٦: ، الرسالة املستطرفة٣٠٧ / ٢: شذرات الذهب
(*)  

)١٤/٥٥٧(  

  

  .حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن عبد اهللا السرخسي الدغويل
كان أبو العباس أحد أئمة عصره خبراسان يف اللغة، والفقه، ": مزكي االخبار : " قال احلاكم يف كتاب

  .الروايةو
أقام بنيسابور مستفيدا على حممد بن حيىي الذهلي، وعبد الرمحن بن بشر وأقراما سنني، وكتب بالعراق 

  .واحلجاز عن حممد بن إمساعيل االمحسي وأقرانه
روى عن الزعفراين، وسعدان بن نصر، وأمحد بن املقدام العجلي، وأمحد بن سيار، وأمحد بن : قلت

  زهري، ومسلم بن
، وحممد بن عبد اهللا بن قهزاذ، وحممد بن مشكان، وأمحد ابن حفص بن عبد اهللا، وحممد بن عبد احلجاج

الكرمي العبدي، وحممد بن إمساعيل الصائغ، وحممد بن اجلهم، وأيب قالبة، واحلسن بن أيب ربيع، وعلي بن 
هلب السرخسي، وعبد احلسني بن أيب عيسى، وأيب حيىي بن أيب مسرة، وأمحد بن أيب غرزة، وحممد بن امل

  .اهللا بن هاشم الطوسي، وأيب زرعة الرازي، وأمحد بن يوسف السلمي، وأمحد بن االزهر، وطبقتهم
  .وصنف، ومجع

أبو حامت بن حبان، وأبو أمحد بن عدي، وأبو الوليد الفقيه، وحممد بن أمحد الكرابيسي، : حدث عنه
أبو بكر اجلوزقي، وجعفر بن حممد بن احلارث، وحيىي بن عمرو البسيت، وأبو عبد اهللا بن أيب ذهل، و

  .واحلافظ أبو علي النيسابوري، وآخرون
  .، وأشياء"فضائل الصحابة : " ، وكتاب"اآلداب : " وله كتاب

  قيل اليب العباس: مسعت االستاذ أبا الوليد يقول: احلاكم

)١٤/٥٥٨(  

  

  .نة أهل البلد، ومداراة االهل والولدلراحة اجلسد، وس: مل ال تقنت يف صالة الفجر ؟ فقال: الدغويل
قدم علينا أبو أمحد عبد اهللا بن عدي : مسعت أبا سعيد حممد بن أمحد الكرابيسي بسرخس يقول: احلاكم

ما رأينا ذه الديار مثل أيب العباس الدغويل، : سرخس متوجها إىل خبارى، فلما انصرف إلينا، قيل له
  .ليت مثل أيب العباسأيش هذا ؟ ما رأيت أنا طول رح: فقال



خرجنا مع االمام أيب بكر بن خزمية إىل مسرقند لتهنئة : وقال أبو بكر أمحد بن علي بن احلسني احلافظ
ما رأينا يف سفرنا : االمري الشهيد، والتعزية عن االمري أيب إبراهيم املاضي، فلما انصرفنا، قلت البن خزمية

  .مثل أيب العباس الدغويل
  . رأيت أنا مثل أيب العباسما: فقال أبو بكر

  .ما أطلق ابن خزمية هذا القول إال عن أمر كبري من سعة علم أيب العباس رمحه اهللا: قلت
: مسعت أبا العباس الدغويل يقول اليب احلسني احلجاجي: مسعت حيىي بن عمرو البسيت يقول: قال احلاكم

  .ذا يرد على مسلم بن احلجاجهو : أيش حال أيب علي احلافظ ؟ وما الذي يصنفه اآلن ؟ قال
ومحقا * كذاك احلي يغلب كل ميت كذلك دعبل يرجو سفاها * يقضى للحطيئة ألف بيت : فأنشأ يقول

  فذالكم ابن زانية بزيت* أن ينال مدى الكميت إذا ما احلي ناقض حشو قرب 

)١٤/٥٥٩(  

  

ارقين يف السفر، واحلضر، وإذا أربع جملدات ال تف: مسعت أبا العباس الدغويل يقول: قال ابن أيب ذهل
  ".كليلة ودمنة " ، وكتاب "تاريخ البخاري " ، و "العني " كتاب املزين، وكتاب : خرجت من البلد

حدثين جعفر بن حممد بن احلارث، حدثنا أبو العباس الدغويل، حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا حيىي : احلاكم
  بينما أنا أوضئ عبد اهللا بن بسر: سر قالتالوحاظي، حدثتنا أم هاشم موالة عبد اهللا بن ب

  .صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ خر مغشيا عليه
  .مات فجأة: تعين

عبدالرمحن بن أيب ليلى، : يف العلماء مجاعة فقدوا فجأة فلم يوجدوا، منهم: قال الدغويل: قال احلاكم
  . قطمعمر بن راشد، ومل تعرف له تربة: ، ومنهم)١(فقد يوم اجلماجم 

  .وبدل بن احملرب افتقد وال يدرى أين ذهب
  .مث مسى مجاعة ماتوا فجأة كالشعيب، ومحيد الطويل، واالوزاعي

يف سنة مخس وعشرين وثالث : سألت حممد بن عبدالرمحن بن الدغويل عن وفاة جده، فقال: قال احلاكم
  .مئة

سعني وست مئة عن أيب روح قرأت على شرف الدين أمحد بن أيب احلسني الدمشقي يف سنة ثالث وت
  أخربنا أبو القاسم: اهلروي

__________  
ويف سنة اثنتني ومثانني كانت وقعة اجلماجم بني ابن : " ٥٨ / ١" دول االسالم " قال املؤلف يف ) ١(

االشعث واحلجاج، وكان جيش ابن االشعث أزيد من ثالثني ألف فارس، وحنو مئة ألف وعشرين ألف 



شعث احلجاج مرات عدة، وأمداد عساكر الشام تأتيه من اخلليفة مث انكسر ابن راجل، وهزم ابن اال
  ".االشعث وقتل 

  .٢٢٧ ٢٣٣ / ٣والتفصيل يف تاريخ املؤلف 
  .بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها، وإليها نسبت هذه الوقعة: ودير اجلماجم

(*)  

)١٤/٥٦٠(  

  

علي إسحاق بن عبدالرمحن الصابوين، أخربنا أبو الشحامي سنة سبع وعشرين ومخس مئة، أخربنا أبو ي
حدثنا عبد : بكر اجلوزقي، أخربنا أبو العباس الدغويل، وأبو حامد بن الشرقي، ومكي بن عبدان، قالوا

أما مسعا : الرمحن بن بشر، حدثنا ز، حدثنا شعبة، حدثين حممد بن عثمان بن عبد اهللا بن موهب وأبوه
أخربين بعمل ! يا رسول اهللا : أن رجال قال:  أيوب االنصاري رضي اهللا عنهموسى بن طلحة خيرب عن أيب

  .يدخلين اجلنة
  :ما له ما له ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال القوم

  ".أرب ماله " 
كأنه كان " تعبد اهللا ال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤدي الزكاة، وتصل الرحم، ذرها : " وقال

  .حلتهعلى را
  .لفظ الشرقي

  .مجيعا عن عبدالرمحن، فوقع موفقة هلما بعلو) ١(أخرجه البخاري ومسلم 
أخربنا أبو : أخربتنا أم الفضل زينب بنت عمر بن كندي ببعلبك، عن أم املؤيد زينب بنت أيب القاسم
 بن زكريا املظفر عبد املنعم بن عبد الكرمي، أخربنا حممد بن علي اخلشاب، أخربنا حممد بن عبد اهللا

حدثنا عبد اهللا بن هاشم، حدثنا سفيان، عن : احلافظ، أخربنا أبو العباس الدغويل، ومكي بن عبدان، قاال
إن اهللا تعاىل ذكره ليعجب : " أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".من الرجلني يقتل أحدمها اآلخر فيدخالن اجلنة 
  يكون هذا كافرا وهذا مسلما، فيقتل الكافر املسلم، مث: فقال سفيان: " لدغويل يف حديثهزاد ا

__________  
باب : يف االميان) ١٣(باب فضل صلة الرحم، ومسلم :  يف االدب٣٤٧ / ١٠: أخرجه البخاري) ١(

  .بيان االميان الذي يدخل به اجلنة



  .٢ذا اجلزءت من ه) ٤٩٤(وقد تقدم ختريج هذا احلديث يف الصفحة 
(*)  

)١٤/٥٦١(  

  

، وما اتصل علوه يل إال من هذا )١(متفق عليه " يرزق اهللا الكافر التوبة فيسلم، فيقتل، فيدخل اجلنة 
  .الوجه
، العالمة االمام احلافظ، أبو القاسم السرقسطي ابن عبدالرمحن بن مطرف*  ثابت بن حزم - ٣٢١

  ".الدالئل : " االندلسي اللغوي، صاحب كتاب
حممد بن وضاح، وحممد بن عبد السالم اخلشين، ويف الرحلة عن النسائي، وأيب بكر البزار، : أخذ عن

  .وحممد بن علي اجلوهري الصائغ، وعدة
  .كان عاملا، مفتيا، بصريا باحلديث، والنحو، واللغة، والغريب، والشعر: قال ابن الفرضي

  .ةتويف يف رمضان سنة ثالث عشرة وثالث مئ: إىل أن قال
  .وله مصنفات مفيدة

  ).٢(وقد ويل قضاء سرقسطة 
__________  

يف ) ١٨٩٠(باب الكافر يقتل املسلم مث يسلم، ومسلم :  يف اجلهاد٢٩ ٣٠ / ٦: أخرجه البخاري) ١(
باب :  يف اجلهاد٤٦٠ / ٢: باب بيان الرجلني يقتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة، ومالك: االمارة

، من حديث أيب هريرة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه ٣٨ ٣٩ / ٦: النسائيالشهداء يف سبيل اهللا، و
يضحك اهللا تعاىل إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر، كالمها يدخل اجلنة، يقاتل هذا يف سبيل : " وسلم قال

  ".اهللا مث يستشهد، فيتوب اهللا على القائل فيسلم، فيقاتل يف سبيل اهللا فيستشهد 
، ٢٥٤: ، بغية امللتمس٢٠٣ / ٦: ، املنتظم١٨٥: ، جذوة املقتبس١٠٠ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

: ، مرآة اجلنان١٥٥ ١٥٦ / ٢: ، العرب٨٦٩ ٨٧٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢١٣ / ٣: معجم البلدان
 / ١: ، بغية الوعاة٣٥٥ ٣٥٦: ، طبقات احلفاظ٣١٩ ٣٢٠ / ١: ، الديباج املذهب٢٦٦ / ٢

، الرسالة ٢٦٦ / ٢: رمجة ولده قاسم، شذرات الذهب ضمن ت٤٩ / ٢: ، نفح الطيب٤٨٠
  .١٥٥: املستطرفة

  .وإليها نسبته) ٢(
بلدة مشهورة باالندلس، ذات فواكه عديدة هلا فضل على سائر فواكه االندلس، مبنية على : وسرقسطة

  .ر كبري، وتنسب إليها الثياب الرقيقة املعروفة بالسرقسطية



  .٢١٢ ٢١٤ / ٣" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٤/٥٦٢(  

  

  وكان ولده من االذكياء املعدودين، مات بعد الثالث مئة شابا،
  .قاسم بن ثابت: وهو

  .مات ثابت يف سنة أربع عشرة وثالث مئة: وقال أبو سعيد بن يونس
بن يف الغريب، مما مل يذكره أبو عبيد، وال ا" الدالئل : " ومن تآليف بالدنا كتاب: قال أبو الربيع بن سامل

  .قتيبة لقاسم بن ثابت السرقسطي، احتفل يف تأليفه، ومات قبل إكماله، فأكمله أبوه
حدثنا به جعفر بن حممد بن مكي، : وكان مساعهما واحدا، ورحلتهما واحدة، مسعته من ابن حبيش قال

 حدثنا ابن سراج، عن يونس بن عبد اهللا القاضي، عن العباس بن عمر الصقلي، عن ثابت بن قاسم بن
  .ثابت، عن جده قراءة، وعن ابنه إجازة، وهذا عكس املعهود

ومات أبوه حنو سنة اثنتني وثالث مئة، وذكروا أنه عرض قضاء بلده عليه فأباه، فأراد أبوه احلمل عليه 
يف ذلك، فسأله إنظاره ثالثا، فتويف فيها، فكانوا يرون أنه دعا على نفسه باملوت، وكان معروفا بإجابة 

  .الدعوة
  .مل يوضع باالندلس مثله: تب أبو علي القايل هذا الكتاب، وكان يقولوك
  

  .احلافظ البارع، أحد االذكياء االفراد، أبو حممد االصبهاين *  عبد اهللا بن مظاهر- ٣٢٢
  .بلغنا أنه حفظ املسند مجيعه، مث شرع يف حفظ أقوال الصحابة

__________  
 ٢: ، العرب٨٨٩ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٧٩ / ١٠: اد، تاريخ بغد٧٢ ٧٣ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
  .٢٤٣ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٣: ، طبقات احلفاظ١٢٧ ١٢٨/ 

(*)  

)١٤/٥٦٣(  

  

  .يوسف القاضي، ومطني، وأيب خليفة، وأقرام، ومات شابا: أخذ عن
  .ئةرفيقه أبو الشيخ وهو من طبقته، وإمنا تقدم موته، فإنه تويف سنة أربع وثالث م: حدث عنه



  
االمام احملدث احلافظ، القاضي الورع، أبو عبد اهللا، حممد ابن علي املروزي،  *  القاضي اخلياط- ٣٢٣

  .أحد السادات واالولياء
  .عرف باخلياط النه كان خييط على االيتام واملساكني حسبة

  .ولد سنة بضع وثالثني ومئتني
  .ظ، وخلقا سواهمومسع علي بن خشرم، وحممود بن آدم، وأمحد بن سيار احلاف

  .مث سئل الرواية، فما كان حيدث إال باليسري يف املذاكرة
ويل قضاء القضاة بنيسابور يف سنة مثان وثالث مئة، إىل أن استعفى سنة إحدى عشرة، ورد خريطة 

  .احلكم إىل الرئيس أيب الفضل البلعمي، فما شرب الحد ماء، وال ظفر له بزلة
  . قضائه، وحيضر جملس أيب العباس السراجوكان ال يدع مساع احلديث أيام

مررت أنا وأبو احلسن الصباغ على مسجد : مسعت أبا الوليد الفقيه يقول: بالغ احلاكم يف تعظيمه وقال
  رجاء، والقاضي اخلياط

__________  
  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر اليت بني أيدينا* 
(*)  

)١٤/٥٦٤(  

  

حنتسب ونتقدم إليه، ويدعي أحدنا على اآلخر، فادعيت أين مسعت يف : جالس، وكاتبه حبذائه، فقلنا
  كتاب هذا وليس يعريين مساعي،

  .نعم: بإذنك مسع يف كتابك ؟ قال: فسكت ساعة مث قال
  .فأعره مساعه: قال

كان القاضي حممد بن علي املروزي طول أيامه يسكن دار ابن محدون : مسعت أيب يقول: وقال احلاكم
  . وكنت أعرفه خييط بالليل، وإذا تفرغ بالنهار لاليتام والضعفاء، ويعدها صدقةحبذاء دارنا،

كان حممد بن علي احلاكم جيئ يف كل أسبوع ليلة إىل اجلامع، : مسعت حممد بن عبدان خادم اامع يقول
لئك هم ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فاؤ: (فيتعبد إىل الصباح من حيث ال يعرف غريي، فصادفته ليلة يتلو

اآليات، ولكما تال آية منها، ضرب بيده على صدره ضربة أمسع صوا من  ] ٤٤: املائدة) [ الكافرون
  .شدته، رمحه اهللا تعاىل

  .تويف بعد العشرين وثالث مئة، وله بضع ومثانون سنة



  
ادي  بن مسلم بن قتيبة البغدقاضي القضاة مبصر، أبو جعفر، أمحد بن عبد اهللا*  ابن قتيبة - ٣٢٤

  .الكاتب
__________  

، معجم ٢٢٩ / ٤: ، تاريخ بغداد١٣٣ / ١: ، ذكر أخبار أصبهان٥٤٦، ٤٨٥: الوالة والقضاة* 
، ١٩٣ / ٢: ، العرب٤٣ / ٣: ، وفيات االعيان٤٥ ٤٦ / ١: ، إنباه الرواة١٠٣ ١٠٤ / ٣: االدباء

، النجوم ١٦١ ١٦٢ / ١: هب، الديباج املذ١٨٠ / ١١: ، البداية والنهاية٨٠ / ٧: الوايف بالوفيات
  .١٧٠ / ٢: ، شذرات الذهب١٤٦ / ٢، ٣٦٨ / ١: ، حسن احملاضرة٢٤٦ / ٣: الزاهرة

(*)  

)١٤/٥٦٥(  

  

  .أبيه بكتبه كلها حفظا: حدث عن
  عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي، وابنه عبد الواحد: حدث عنه

  .ابن أمحد، وويل قضاء مصر، فمات ا
إن أبا جعفر حدث بكتب أبيه كلها مبصر من حفظه، ومل يكن معه : قال يوسف بن يعقوب بن خرزاذ

[ كتاب، ومات يف شهر ربيع االول سنة اثنتني وعشرين وثالث مئة، وبقي يف القضاء شهرين ونصف 
  .، وعزل، فوثبت به الرعية، وشتموه، وويل بعده أمحد بن إبراهيم بن محاد]شهر 

لنقط والشكل كما حيفظ القرآن، وهي أحد وعشرون كان حيفظ كتب أبيه كلها با: قال املسبحي
  .مصنفا، فما مسع بذلك أهل االدب والعلم جاؤوه، وجاءه أوالة امللوك، فأخذوا عنه

  .كان مالكيا، شيخا حادا، أذكر أن أباه حفظه كتبه يف اللوح: وقال ابن زوالق
عفر حممد بن عمرو العقيلي، وفيها مات صاحل بن احلافظ أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلي، وأبو ج

  .وأبو جعفر حممد بن إبراهيم الديبلي
  

  .، الشلمغاين الرافضيالزنديق املعثر، أبو جعفر، حممد بن علي*  ابن أيب العزاقر - ٣٢٥
__________  

 ضمن ٢٣٥ ٢٣٦ / ١: ، معجم االدباء٥٠٧: ، فهرست ابن الندمي٢٤٩ ٢٥٠: الفرق بني الفرق* 
  = (*)، الكامل يف ٣٥٩ / ٣:  عون، معجم البلدانترمجة إبراهيم بن أيب

)١٤/٥٦٦(  



  

قال بالتناسخ، وحبلول االهلية فيه، وأن اهللا حيل يف كل شئ بقدر ما حيتمله، وأنه خلق الشئ وضده، 
  فحل يف آدم ويف إبليسه،
  .وكل منهما ضد لآلخر

بالكرامات ليدل على أنه هو، إن الضد أقرب إىل الشئ من شبهه، وإن اهللا حيل يف جسد من يأيت : وقال
  .وإن االهلية اجتمعت يف نوح وإبليسه، ويف صاحل وعاقر الناقة، ويف إبراهيم ومنروذ، وعلي وإبليسه

  .من احتاج الناس إليه، فهو إله: وقال
  .ومسى موسى وحممدا اخلائنني، الن هارون أرسل موسى، وعليا أرسل حممدا، فخانامها

  .مئة سنة مث تذهب شريعتهوإن عليا أمهل حممدا ثالث 
ومن رأيه ترك الصالة والصوم، وإباحة كل فرج، وأنه ال بد للفاضل أن ينيك املفضول ليوجل فيه النور، 

  .ومن امتنع مسخ يف الدور الثاين
فربط اجلهلة وخترق، وأضل طائفة، فأظهر أمره أبو القاسم احلسني بن روح رأس الشيعة، امللقب بالباب 

ن، فطلب ابن أيب العزاقر، فاختفى، وتسحب إىل املوصل، فأقام هناك سنني، ورجع، إىل صاحب الزما
فظهر عنه ادعاء الربوبية، واتبعه الوزير حسني بن الوزير القاسم بن عبيد اهللا بن وهب وزير املقتدر فيما 

  قيل، وابنا بسطام، وإبراهيم بن أيب عون، فطلبوا، فتغيبوا، فلما كان يف شوال من سنة
__________  

 ١٩١ / ٢: ، العرب١٥٥ ١٥٧ / ٢: ، وفيات االعيان٢٧ / ٢: ، اللباب٢٩٠ ٢٩٤ / ٨: التاريخ= 
 / ١١: ، البداية والنهاية١٠٧ ١٠٨ / ٤: ، الوايف بالوفيات١٩٦ ١٩٧ / ١: ، دول االسالم١٩٠
  .٢٩٣ / ٢: ، شذرات الذهب١٧٩

(*)  

)١٤/٥٦٧(  

  

   فسجنه، وكبس داره، فوجداثنتني وعشرين ظفر الوزير ابن مقلة ذا،
فيها رقاعا وكتبا مما يدعى عليه، وفيها خطابه مبا ال خياطب به بشر، فعرضت عليه، فأقرأا خطوطهم، 

  .وتنصل مما يقال فيها، وتربأ منهم، فمد ابن عبدوس يده، فصفعه
  !.قي، وسيدي إهلي، وراز: وأما ابن أيب عون فمد يده إليه، فارتعدت يده، مث قبل حليته ورأسه وقال

وما علي من قول هذا ؟ واهللا : قد زعمت أنك ال تدعي االهلية، فما هذا ؟ قال: فقال له الراضي باهللا
  .إنين إله قط: يعلم أنين ما قلت له



  .إنه مل يدع إهلية، إمنا ادعى أنه الباب إىل االمام املنتظر: فقال ابن عبدوس
 مث يف آخر االمر أفىت العلماء بإباحة دمه، فأحرق يف مث إم أحضروا مرات مبحضر الفقهاء والقضاة،

  .ذي القعدة من السنة، وضرب ابن أيب عون بالسياط، مث ضربت عنقه وأحرق
  .وله مصنفات أدبية، وكان من كبار الكتاب

  .أن يف هذا العام ظهر الشلمغاين: وذكرنا يف احلوادث
  .قرية من قرى واسط: وشلمغان

، وأنه حييي املوتى، فأحضره ابن مقلة عند الراضي، فسمع كالمه، وأنكر ما فشاع عنه ادعاء الربوبية
  .قيل عنه

  .لترتلن العقوبة على الذي باهلين بعد ثالث، وأكثره تسعة أيام، وإال فدمي حالل: وقال
  .فضرب مثانني سوطا، مث قتل وصلب
  .، ام بالزندقة)١(وقتل بسببه وزير املقتدر، احلسني 

  . إبراهيم بن أمحد بن هالل بن أيب عون االنباري للكاتبوقتل أبو إسحاق
  اجلمال وزر للمقتدر يف سنة: وقد كان أبو علي احلسني ويقال

__________  
  .١٩٢ - ١٩١ / ٢" العرب " انظر ترمجته وخرب قتله يف ) ١(

(*)  

)١٤/٥٦٨(  

  

  تسع عشرة وثالث مئة، ولقبوه عميد الدولة، وعزل بعد سبعة أشهر،
عقد له جملس يف كائنة الشلمغاين، ونوظر، فظهرت رقاعه خياطب الشلمغاين فيها باالهلية، وأنه وسجن، و

  .حيييه ومييته، ويسأله أن يغفر له ذنوبه
فأخرجت تلك الرقاع، وشهد مجاعة أنه خطه، فضربت عنقه، وطيف برأسه يف ذي احلجة سنة اثنتني 

  .وعشرين وثالث مئة، وعاش مثانيا وسبعني سنة
  

  . بن منصور االندلسي االلبريياحلافظ االمام البارع، أبو جعفر، أمحد بن عمرو*  االلبريي - ٣٢٦
يونس بن عبداالعلى، والربيع بن سليمان املؤذن، وحممد بن سنجر، وعلي بن : ارحتل، وحج، ومسع من

  .عبد العزيز البغوي، وخلق كثري
  .ومجع وصنف، وكانت الرحلة إليه باالندلس



  . بابن عمريل، وكان إماما يف علل احلديثويعرف أيضا
  .وعظمه) ١(ذكره أبو الوليد بن الفرضي 

  .تويف سنة اثنيت عشرة وثالث مئة، وكان خطيبا مبدينة إلبرية
  .مات يف عشر الثمانني

__________  
، خمتصر ١٩٨ - ١٩٧: ، بغية امللتمس١٣٩: ، جذوة املقتبس٢٧ ٢٨ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

، ٨١٤ - ٨١٣ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣٩الورقة : لماء احلديث البن عبد اهلاديطبقات ع
  .٢٦٤ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣٨: طبقات احلفاظ

  .٢٧ ٢٨ / ١" تاريخ علماء االندلس " يف ) ١(
(*)  

)١٤/٥٦٩(  

  

  :جاء يف آخر االصل ما نصه
  .وخلق كثري

  .ومجع وصنف، وكانت الرحلة إليه باالندلس
  .ا بابن عمريل، وكان إماما يف علل احلديثويعرف أيض

  .وعظمه) ١(ذكره أبو الوليد بن الفرضي 
  .تويف سنة اثنيت عشرة وثالث مئة، وكان خطيبا مبدينة إلبرية

  .مات يف عشر الثمانني
__________  

، خمتصر ١٩٨ - ١٩٧: ، بغية امللتمس١٣٩: ، جذوة املقتبس٢٧ ٢٨ / ١: تاريخ علماء االندلس* 
، ٨١٤ - ٨١٣ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢ / ١٣٩الورقة : علماء احلديث البن عبد اهلاديطبقات 

  .٢٦٤ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣٨: طبقات احلفاظ
  .٢٧ ٢٨ / ١" تاريخ علماء االندلس " يف ) ١(

(*)  

)١٤/٥٧٠(  

  



ام العامل ، للشيخ االم"سري أعالم النبالء : " مت اجلزء التاسع من كتاب: جاء يف آخر االصل ما نصه
العامل، احلجة الناقد البارع، جامع أشتات الفنون، شيخ االسالم مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد 

  .بن عثمان الذهيب
وهو أول نسخة نسخت من خط املصنف، وقوبلت عليه حسب االمكان، وهللا احلمد واملنة، وبه التوفيق 

  .والعصمة
  .لذي يليه وهو العاشر محاد ابن شاكر بن سوية النسفيويتلوه إن شاء اهللا تعاىل يف اجلزء ال

  .وكان الفراغ منه لليلتني خلتا من شهر ذي احلجة سنة أربعني وسبع مئة، أحسن اهللا خلفها
  .احلمد هللا وحده، وصلواته على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

)١٤/٥٧٠(  

  

  ١٥ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ١٥ ج الذهيب

)١٥(/  

  

  ١٥سري أعالم النبالء 

)١٥/١(  

  

  .مجيع احلقوق حمفوظة ملؤسسة الرسالة وال حيق الية جهة أن تطبع أو تعطي حق الطبع الحد
  .سواء كان مؤسسة رمسية أو افرادا

 بناية صمدي وصاحلة - شارع سوريا - م مؤسسة الرسالة بريوت ١٩٩٣ - ه ١٤١٣الطبعة التاسعة 
  . ص- ٨١٥١١٢ - ٣١٩٠٣٩هاتف، 

   برقيا، بيوشران٧٤٦٠: ب

)١٥/٢(  

  



 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨سري أعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
م اجلزء اخلامس عشر أشرف على حتقيق الكتاب وخرج أحادييه حقق هذا اجلزء شعيب االرنؤوط 

  إبراهيم الزيبق

)١٥/٣(  

  

  ن الرحيمبسم اهللا الرمح

)١٥/٤(  

  

  .ابن سوية، االمام احملدث الصدوق، أبو حممد النسفي *  محاد بن شاكر- ١
  .حدث عن عيسى بن أمحد العسقالين، وحممد بن إمساعيل البخاري، وأيب عيسى الترمذي، وطائفة

  .وهو أحد رواة صحيح البخاري عنه
  .حدث عنه غري واحد

  . مأمونهو تقة): ١(قال احلافظ جعفر املستغفري 
  .رحل إىل الشام

  .حدثين عنه بكر بن حممد بن جامع بصحيح البخاري، وحدثين عنه أبو أمحد قاضي خبارى
  .تويف سنة إحدى عشرة وثالث مئة): ٢(وقال ابن ماكوال 

__________  
احلافظ العالمة أبو ) ١ (٧٠١ / ٢: ، تبصري املنتبه٣٧٧ / ١: ، املشتبه٣٩٥ - ٣٩٤ / ٤: االكمال* 
/ تويف سنة " تاريخ نسف " اس جعفر بن حممد بن املعتز بن حممد بن املستغفر النسفي، من كتبه العب

  .ه / ٤٣٢
   (*)٣٩٥ / ٤": االكمال ) " ٢ (١١٠٢ / ٣": تذكرة احلفاظ " انظر 

)١٥/٥(  

  

 بن نصر، الطوسي امللقب االمام احلافط الثقة الرحال، أبو علي احلسن بن علي*  الطوسي - ٢
  ).١ (بكردوش

مسع حممد بن رافع، وحممد بن أسلم، وإسحاق الكوسج، وعبد اهللا بن هشام وأمحد بن منيع، وبندارا 



  .، وعددا كثريا سوى هؤالء-" النسب "  مسع منه كتاب -، والزبري بن بكار )٣(، وزيد بن أخزم )٢(
  عبد اهللا بن حممد بن مسلم االسفراييين، وأمحد بن علي: ورى عنه

  .د بن حممد بن عبدوس، وأبو سهل الصعلوكي، وحممد بن جعفر البسيت، وخلق سواهمالرازي، وأمح
  .شيخه أبو حامت الرازي حكايات، وحدث راة، وبقزوين: وقد روى عنه

__________  
: ، تذكرة احلفاظ١٦٩ / ٧: ، االكمال٢٦٣ - ٢٦٢ / ١: ، أخبار أصبهان١٤٣: تاريخ جرجان* 
، شذرات ٢٣٣ - ٢٣٢ / ٢: ، لسان امليزان٥٠٩ / ١: ال، ميزان االعتد٧٨٨ - ٧٨٧ / ٣

  .٣١ - ٣٠: ، الرسالة املستطرفة٢٦٤ / ٢: الذهب
 ٣: ، وكذلك قيده الذهيب يف تذكرة احلفاظ"صح " كذا ضبطت يف االصل، ووضع فوقها عالمة ) ١(
 /٧٨٧.  

لدال بعدها والشني كردش بالراء وا: ، فقيده دون واو، فقال١٦٩ / ٧: وأما ابن ماكوال يف االكمال
  .املعجمة، فهو احلسن بن علي الطوسي

: لقبه، فارسي، ومعناه: هو أبو بكر حممد بن بشار بن عثمان، العبدي البصري احلافظ الثقة وبندار) ٢(
) ٥٢(احلافظ، وقد لقب به النه مجع حديث مالك، وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين عشر رقم الترمجة 

  .م، وهو خطأأحز: يف االصل) ٣(
(*)  

)١٥/٦(  

  

  .مسعت على عشرة من أصحابه): ١(قال أبو يعلى اخلليلي 
  ].ذا الشأن [ معرفته ] علمه و [ وله تصانيف، تدل على : قال
  ).٢(للزبري " النسب " تكلموا يف روايته لكتاب : وحدث عنه أبو أمحد احلاكم، وقال: قلت
  . قارب التسعنيتويف سنة اثنيت عشرة وثالث مئة، وقد: قلت

 راة يف جملس -أخربنا أمحد بن حممد بن عبدوس العرتي، حدثنا احلسن بن نصر الطوسي : قال احلاكم
   حدثنا حيدون-عثمان بن سعيد 

: ابن عبد اهللا الواسطي، حدثنا صلة بن سليمان، عن أشعث بن عبدامللك، عن الفرزدق الشاعر، قال
: ، إين أرى قدميك صغريتني، فاطلب هلما موضعا يف اجلنة، قلتيا فرزدق: رأى أبو هريرة قدمي، فقال

إن باملغرب : " فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول): ٣(ال تأس : إن يل ذنوبا كثرية، قال
  ).٤" (بابا مفتوحا للتوبة ال يغلق حىت تطلع الشمس من مغرا 



__________  
االرشاد يف علماء "  بن عبد اهللا بن أمحد القزويين، مصنف كتاب احلافظ االمام، أبو يعلى اخلليل) ١(

  .ذكر فيه احملدثني وغريهم من العلماء على ترتيب البالد إىل زمانه" البالد 
، والزيادة ١٧٦الورقة " االرشاد " وسترد ترمجته والنص الذي نقله املؤلف عنه هو يف ) ٤٤٦(تويف 
  .منه
  . تكلموا يف روايته لكتاب النسب عن الزبري بن بكار٥٠٩/  ١": ميزان االعتدال " يف ) ٢(
  .ال حتزن) ٣(
يترك حديثه عن ابن : متروك، وقال الدارقطين: صلة بن سليمان ضعفه حيىي بن معني، وقال النسائي) ٤(

جريح وشعبة، ويعترب حبديثه عن أشعث بن عبدامللك، والفرزدق وامسه غالب بن مهام ضعفه ابن حيان، 
  .ان قذافا للمحصنات، فيجب جمانبة روايتهك: فقال
باب استحباب : يف الذكر والدعاء) ٢٧٠٣(واملرفوع من اخلرب ثابت، فقد أخرج مسلم : قلت

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرا، تاب " االستغفار واالكثار منه من حديث أيب هريرة مرفوعا 
  ".اهللا عليه 

(*)  

)١٥/٧(  

  

  .حكامواليب علي مصنف يف اال
  .مسع منه عامة أصحابنا كتابه الذي يف االحكام): ١(قال صاحل اهلمذاين 

  مل يكن: وحدثين عنه أيب، وسألت أبا جعفر عنه، فقال
  .بشئ

  .وبلغين أن ابن خزمية كان جيمل القول فيه
  
اطي ، البغدادي االمن)٢( بن نريوز الشيخ املسند الصدوق، أبو بكر حممد بن إبراهيم*  ابن نريوز - ٣
)٣.(  

__________  
مل خيرجه أحد من أصحاب :  بعد أن أورده عن ابن جرير١٩٣ / ٢وقول ابن كثري يف التفسري = 

  .الكتب الستة وهم منه رمحه اهللا
: من طريق زرين حبيش قال) ٣٥٣٦(و ) ٣٥٣٥(، والترمذي ٢٤١، ٢٤٠ / ٤وأخرج االمام أمحد 



: وفيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال... على اخلفنيأتيت صفوان بن عسال املرادي أسأله عن املسح
إن من قبل املغرب بابا مسرية عرضه سبعون أو أربعون عاما فتحه اهللا عزوجل للتوبة يوم خلق " 

يوم تأيت بعض آيات : (السماوات واالرض ال يغلقه حىت تطلع الشمس منه، وذلك قول اهللا عزوجل
  ).ربك ال ينفع نفسا إمياا

حسن صحيح وهو يف سنن ابن ماجة : ، وقال الترمذي)١٨٦( حسن، وصححه ابن حبان وسنده
بسند حسن من حديث عبد اهللا بن السعدي أن النيب صلى اهللا ) ١٦٧١(وأخرج االمام أمحد ) ٤٠٧٠(

فقال معاوية وعبد الرمحن بن عوف، وعبد اهللا " ال تنقطع اهلجرة ما دام العدو يقاتل : عليه وسلم قال
أن جر السيئات، : اهلجرة خصلتان، إحدامها: رو بن العاص، إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالبن عم

واالخرى أن اجر إىل اهللا ورسوله، وال تنقطع اهلجرة ما تقبلت التوبة، وال تزال التوبة مقبولة حىت 
  ."تطلع الشمس من املغرب فإذا طلعت، طبع على كل قلب مبا فيه، وكفي الناس العمل 

طبقات " أبو الفضل، صاحل بن أمحد بن حممد، اهلمذاين، من حفاظ احلديث املعمرين من كتبه ) ١(
، ٤٠٨ / ١: تاريخ بغداد * ٩٨٦ - ٩٨٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " ه  / ٣٨٤/ تويف سنة " اهلمذانيني 

  .٢٨٠ / ٢: ، شذرات الذهب١٧٣ / ٢: ، العرب٢٣٩ / ٦: املنتظم
  .وهو تصحيف" فريوز  " ١٧٣ / ٢": العرب " يف ) ٢(
هذه النسبة إىل بيع االمناط، وهي : بفتح االلف، وسكون النون، وفتح امليم، وكسر الطاء املهملة) ٣(

  .الفرش اليت تبسط
  .٣٧٦ / ١: االنساب" 

(*)  

)١٥/٨(  

  

  .مسع عمرو بن علي الفالس، وحممد بن املثىن العرتي، وخالد بن أسلم، وحممد بن عوف الطائي، وعدة
حممد بن املظفر، والدار قطين، وحممد بن إبراهيم العاقويل، ويوسف القواس، وعيسى بن : حدث عنه

  .اجلراح، وآخرون
  .وثقة القواس

  .مات يف سنة مثان عشرة وثالث مئة عن بضع ومثانني سنة
حدثنا أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح الكاتب، أخربنا هبة اهللا احلاسب، أخربنا أمحد بن حممد، 

حدثكم خالد بن :  قيل له- وأنا أمسع -عيسى بن علي، قرئ على أيب بكر حممد بن إبراهيم بن نريوز 
أسلم، حدثنا ابن أيب رواد، عن ابن جريح، عن أيب الزبري، عن جابر، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 



  ).١" (أحب الطعام إىل اهللا ما كثرت عليه االيدي : " قال
  
  . بن عبد اهللا بن الفضل الديبلي مث املكي احملدث الصدوق، أبو جعفر حممد بن إبراهيم* الديبلي - ٤

__________  
صدوق خيطئ وابن جريح وأبو الزبري ": التقريب "  قال احلافظ يف - وهو عبدايد -ابن أيب رواد ) ١(

أخبار " بو نعيم يف  وأ١ / ١١٥ورقة " مسنده " مدلسان، وقد عنعنا، وأخرجه أبو يعلى املوصلي يف 
 من طريق ابن أيب رواد ذا االسناد، وله شاهد من حديث أيب هريرة عند أيب نعيم ٩٦ / ٢" أصبهان 

  ، وسنده ال بأس به يف الشواهد، وآخر من حديث وحشي عند٨١ / ٢
، وابن ماجة ١٠٣ / ٢واحلاكم ) ١٣٤٥(، وابن حبان ٥٠١ / ٣، وأمحد )٣٧٦٤(أيب داود 

، وثالث عن عمر عند "اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اهللا عليه يبارك لكم فيه  " ولفظه) ٣٢٨٦(
  ).٣٢٨٧(ابن ماجة 

 ٢٩٥ / ٢: ، شذرات الذهب١٩٤ / ٢: ، العرب٤٩٥ / ٢: ، معجم البلدان٣٩٣ / ٥: االنساب* 
(*)  

)١٥/٩(  

  

  ).١(بلدة من إقليم اهلند : وديبل
  .ن املخزومي، واحلسني ابن احلسن املروزي، ومجاعةمسع حممد بن زنبور، وسعيد بن عبدالرمح

أبو بكر بن املقرئ، وأبو أمحد احلاكم، وحممد بن حيىي بن عمار الدمياطي، وأمحد بن إبراهيم : حدث عنه
  .، وآخرون)٢(بن فراس العبقسي 

  .وكان مسند احلرم يف وقته
  .تويف يف مجادي االوىل سنة اثنتني وعشرين وثالث مئة

  .طريقه بعلو نسخة إمساعيل بن جعفروقع يل من 
  
 بن مطر بن صاحل بن بشر الفربري، احملدث الثقة العامل، أبو عبد اهللا حممد بن يوسف*  الفربري - ٥

  .عن أيب عبد اهللا البخاري، مسعه منه بفربر مرتني" اجلامع الصحيح " راوي 
  ).٣(ومسع أيضا من علي بن خشرم ملا قدم فربر مرابطا 

  نوقد أخطأ م
__________  



وقد ذكر أنه ينسب إليها " عبدالقيس " هذه النسبة إىل ) ٢ (٤٩٥ / ٢" معجم البلدان " انظر ) ١(
  العبدي أيضا، والعبقسي

  .أشهر
، وفيات ٢٤٦ / ٤: ، معجم البلدان٢٦١ - ٢٦٠ / ٩: االنساب * ٣٧٠ / ٨": االنساب " انظر 

، شذرات ٢٨٠ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٤٥ / ٥: يات، الوايف بالوف١٨٣ / ٢:  العرب٢٩٠ / ٤: االعيان
   (*)٢٦١ / ٩: االنساب) ٣" (فربر : " ، تاج العروس٢٨٦ / ٢: الذهب

)١٥/١٠(  

  

  .زعم أنه مسع من قتيبة بن سعيد، فمار رآه
  ).٢(يف سنة إحدى وثالثني ومئتني، ومات قتيبة يف بلد آخر سنة أربعني ) ١(وقد ولد 

  .كان ثقة ورعا: ، وقال)٣" (أماليه " ين يف أرخ مولده أبو بكر السمعا
  ).٤(يف سنة مثان وأربعني ومئتني، ومرة أخرى سنة اثنتني ومخسني ومئتني " اجلامع " مسعت : قال: قلت

، وأبو )٥(الفقيه أبو زيد املروزي، واحلافظ أبو علي بن السكن، وأبو اهليثم الكشميهين : حدث عنه
بن عمر بن شبويه، وأبو حامد أمحد بن عبد اهللا النعيمي، وأبو إسحاق حممد بن محويه السرخسي، وحممد 

) ٦] (يوسف [ إبراهيم ابن أمحد املستملي، وإمساعيل بن حاجب الكشاين، وحممد بن حممد ابن 
  .آخرهم موتا) ٧(اجلرجاين وآخرون، والكشاين 

__________  
  .الفربري: أي) ١(
 / ٨": ذيب التهذيب " ، و ٤٧٠ - ٤٦٤ / ١٢": خ بغداد تاري" انظر ترمجة قتيبة بن سعيد يف ) ٢(

٣٦١ - ٣٥٨.  
هو االمام أبو بكر، حممد بن منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين، والد االمام أيب سعد صاحب ) ٣(
من طالعها عرف أن : " ، فقيه، حمدث، أملى مئة وأربعني جملسا يف احلديث، قال عنها ابنه"االنساب " 

  ". يسبقه إىل مثلها أحدا مل
   سنة عشر ومخس- رمحه اهللا -تويف 

  .مئة، وقد جاوز االربعني بقليل
  .١٤١ - ١٤٠ / ٧": االنساب " 
  .٢٦١ / ٩": االنساب " انظر ) ٤(
بضم الكاف وسكون الشني املعجمة وكسر امليم وسكون الياء املنقوطة من حتتها باثنتني وفتح اهلاء ) ٥(



  .ويف آخرها النون
  . النسبة إىل قرية من قرى مروهذه
  .٤٣٦ / ١٠": االنساب " 
  .٣٨٤" تاريخ جرجان " يف االصل بياض، وما أثبتناه من ) ٦(
  .أبو علي، إمساعيل بن حممد بن أمحد بن حاجب، الكشاين احلاجيب) ٧(

 - وهي بلدة من بالد السند، بنواحي مسرقند، يف سنة إحدى وتسعني وثالث مئة -تويف بالكشانية 
  . ه٣٩١

  . سنة اثنتني وتسعني٥٢ / ٣": العرب "  وأرخ الذهيب وفاته يف ١١ / ٤" االنساب " 
(*)  

)١٥/١١(  

  

حدثناه علي بن خشرم، حدثنا : فقال) ١(حديث موسى واخلضر " الصحيح " وقد على يف أوائل 
  .سفيان بن عيينة، وهذا ثابت يف رواية ابن محويه دون غريه

 الفربري يف سنة أربع عشرة وثالث مئة ومساع ابن محويه منه يف سنة مخس وكان رحلة املستملي إىل
  .رحلت إىل الفربري سنة مثان عشرة: عشرة، وقال أبو زيد املروزي

  .يف ربيع االول سنة عشرين" الصحيح " مسعت منه بفربر : وقال الكشميهين
ألف رجل، ما بقي ) ٢(سعون من البخاري ت" الصحيح " مسع :  أن الفربري قال- ومل يصح -ويروى 

  .أحد يرويه غريي
  قد رواه بعد الفربري أبو طلحة منصور بن حممد البزدوي: قلت

  ).٣(النسفي، وبقي إىل سنة تسع وعشرين وثالث مئة 
  ).٤(بكسر الفاء وبفتحها، وهي من قرى خبارى حكى الوجهني القاضي عياض : وفربر

  شهر، وأماالفتح أ: ، واحلازمي، وقال)٥(وابن قرقول 
__________  

وإذ قال موسى (باب : يف تفسري سورة الكهف) ٤٧٢٧(و ) ٤٧٢٦(و ) ٤٧٢٥(أنظر البخاري ) ١(
  ).لفتاه ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين أو أمضي حقبا

  ".سبعون  " ٢٤٦ / ٤": معجم البلدان " يف ) ٢(
  .من هذا اجلزء / ٢٧٩/ ستأيت ترمجته ص ) ٣(
أبا الفضل، عامل املغرب، :  بن موسى بن عياض اليحصيب، من أهل سبتة، يكىنهو القاضي عياض) ٤(



كان إمام وقته يف احلديث وعلومه والنحو واللغة وكالم العرب وأيامهم وأنسام وصنف التصانيف 
  .املفيدة وسترد ترمجته يف هذا الكتاب

فريقية، ما بني جباية وقعلة بين محاد  نسبه إىل بليدة بإ-إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراين احلمزي ) ٥(
"  صاحب كتاب - بضم القافني وسكون الراء املهملة بينهما، وبعد الواو الم - املعروف بابن قرقول -

  .للقاضي عياض" مشارق االنوار " الذي وضعه على مثال كتاب " مطالع االنوار 
(*)  

)١٥/١٢(  

  

ري لعشر بقني من شوال سنة عشرين وثالث مئة، وقد مات الفرب) ١(ابن ماكوال، فما ذكر غري الفتح 
  .أشرف على التسعني

أخربنا احلسني بن : أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، وحممد بن قامياز، وخدجية بنت حممد، وطائفة، قالوا
، أخربنا )٢(أخربنا أبو الوقت السجزي : املبارك، وأخربنا سنقر القضائي، أخربنا علي بن روزبه، قاال

  .لداوودي، أخربنا ابن محويه، أخربنا الفربريا
  حدثنا حممد بن إمساعيل، حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن حممد، عن سامل، عن أبيه

  ".يوم عاشوراء إن شاء صام : " قال رسول اهللا صلى اهللا وسلم: قال
  .عن أمحد بن عثمان، عن أيب عاصم، فوقع لنا بدال عاليا) ٣(أخرجه مسلم 
اهيم بن حممد بن حيىي بن مندة، وعمه عبدالرمحن بن حيىي، وعبد اهللا بن حممد الرازي ابن ومات معه إبر

أخي أيب زرعة، وأبو أسيد أمحد بن حممد بن أسيد املديين، وحممد بن محدون بن خالد، وأبو احلسن بن 
  .جوصا

  
 هارون احلمريي  بناالمام الفقيه العالمة، قاضي الكوفة، أبو احلسن علي بن حممد*  احلمريي - ٦

  .الكويف احلافظ
__________  

  . وقد ضبطت بالكسر٨٤ / ٧": االكمال ) " ١(
  .بكسر السني املهملة، وسكون اجليم، ويف آخرها الزاي) ٢(

  .هذه النسبة إىل سجستان على غري قياس
  .٥٥٠ - ٥٤٩ / ٤": االكمال " انظر 

  .يف الصيام باب صوم يوم عاشوراء) ١٢١) (١١٢٦(رقم ) ٣(



 / ٢:  شذرات الذهب١٩٩ / ٢: ، العرب٢٣٥ / ٤، االنساب ٦٩ - ٦٨ / ١٢: تاريخ بغداد* 
٢٩٩.  

(*)  

)١٥/١٣(  

  

  .أيب كريب حممد بن العالء، وأيب سعيد االشج، وهارون بن إسحاق: حدث عن
كان حيفظ :  وحممد بن أمحد بن محاد احلافظ، وقال-) ١( وأثىن عليه -أبو بكر الوراق : وحدث عنه

  .ولدت سنة إحدى وثالثني ومئتني: ، وكان ثقة، مسعته يقول)٢(مة حديثه عا
  .ومات يف سنة ثالث وعشرين وثالث مئة

  ).٣(هو أخر من حدث عن أيب كريب : قلت
حممد بن حممد الكندي الطحان، وحممد بن عبد اهللا اجلعفي اهلرواين خامتة أصحابه، : وحدث عنه أيضا

  .وقع يل جزء من حديثه
  .تني وتسعني عاماعاش اثن

  
  . بن حممد الترمخي احلمصياالمام احلافظ حمدث محص، أبو بكر حممد بن سعيد*  الترمخي - ٧

  .بل امسه حممد بن جعفر بن سعيد، فنسب إىل جده: وقيل
  ).٤(وترخم بطن من حيصب 

__________  
  .٦٩ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
ضاء، وكان شيخا نبيال، وكان قد ذهب عامة كتبه، ويل الق " ٦٩ / ١٢": تاريخ بغداد " يف ) ٢(

  ".وكان حيفظ عامة حديثه 
، تاريخ ابن ٤٠ / ٣: ، االنساب٤١٧ - ٤١٦ / ١: االكمال * ٦٩ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

  . أ١٨٧ - ب ١٨٦ / ١٥: عساكر
  ".القاموس " الصاد مثلثة كما يف ) ٤(

  .٢٩٣ / ٢": رب اية اال" ، و ٤٣٦": مجهرة االنساب " وانظر 
(*)  

)١٥/١٤(  

  



، وأبا أمية الطرسوسي، وسعيد بن عمرو السكوين، وحممد بن )١(مسع أباه، واحلسن بن علي املعاين 
  .عوف، وعدة

  حممد بن املظفر، واحلافظ أبو اخلري أمحد بن علي: روى عنه
  .خروناحلمصي، والوزير جعفر بن حرتابة، وأبو املفضل حممد بن عبد اهللا الشيباين وآ

  
 بن يوسف بن موسى االمام احلافظ االوحد، حمدث الشام، أبو احلسن أمحد بن عمري*  ابن جوصا - ٨

  .موىل حممد بن صاحل الكاليب الدمشقي: بن جوصا، موىل بين هاشم، ويقال
  .ولد يف حدود الثالثني ومئتني

وكثري بن عبيد، وأبا التقي ومسع عمرو بن عثمان احلمصي، وحممد بن هاشم البعلبكي، وحممد بن وزير، 
  ، وعمران بن بكار، ويونس بن عبداالعلى، وحممد بن عبد اهللا)٢(هشام بن عبدامللك اليزين 

__________  
 وهي مدينة يف طرف بادية الشام تلقاء -بالضم :  بالفتح، واحملدثون يقولونه-نسبة إىل معان ) ١(

  .احلجاز من نواحي البلقاء
  .١٥٣  /٥": معجم البلدان " 
 - ٧٩٥ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٤٢ / ٦:  ب، املنتظم٢٨ - ب ٢٦ / ٢: تاريخ ابن عساكر* 

 البداية ٢٧١ / ٧: ، الوايف بالوفيات١٢٥ / ١: ، ميزان االعتدال١٨١ - ١٨٠ / ٢:  العرب٧٩٨
 شذرات ٢٣٤ / ٣: ، النجم الزاهرة٢٤٠ - ٢٣٩ / ١: ، لسان امليزان١٧١ / ١١: والنهاية
  .٤٢٠ / ١: ، ذيب ابن عساكر٢٨٥  /٢: الذهب

  .بفتح الياء والزاي وبعدها نون) ٢(
  .هذه النسبة إىل ذي يزن، وهو بطن من محري

  .٣٠٨ / ٣": اللباب " 
(*)  

)١٥/١٥(  

  

ابن ميمون االسكندراين، ومعاوية بن عمرو احلمصي، صحاب حريز بن عثمان، وموسى بن عامر املري، 
  سواهموحممد بن عوف الطائي، وخلقا 

  .مبصر والشام، ولقي بدمشق شوخيا حدثه عن معروف اخلياط
محزة الكناين، وأبو القاسم الطرباين، وأبو علي النيسابوري، وأبو بكر بن السين، وأبو أمحد : حدث عنه



، وأبو أمحد احلاكم، وخلق كثري، آخرهم موتا عبد )١(بن عدي، والزبري بن عبد الواحد االسد اباذي 
  .يبالوهاب الكال
  .ابن جوصا ثقة: وقال الطرباين

إستاذ مخسني سنة :  يقول- وكان ركنا من أركان احلديث -مسعت ابن جوصا، : قال أبو علي احلافظ
  ).٢(من موت الشيخ، إسناد علو 

جاء رجل بغدادي حيفظ إىل ابن جوصا، فقال له : مسعت أبا مسعود الدمشقي يقول: قال أبو ذر اهلروي
  .ربت علي حديثا من حديث الشاميني، أعطيتك درمهاكلما أغ: ابن جوصا

ال جتزع، وأعطاه لكل : فلم يزل الرجل يلقي عليه ما شاء اهللا، وال يغرب عليه، فاغتم، فقال للرجل
  ).٣(حديث ذاكره به درمها، وكان ابن جوصا ذا مال كثري 

  .كان من أكابر الدمشقيني: قلت
ابن جوصا بالشام، كابن عقدة : مد بن إبراهيم الكرجي، قالحدثنا حم: قال احلافظ عبد الغين بن سعيد

  ).٤(يف الكوفة 
__________  

  .من هذا اجلرء / ٥٧٠/ ستأيت ترمجته ص ) ١(
  . ب٢٧ / ٢": تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
  . أ٢٨ / ٢": تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
  . أ٢٨ / ٢": تاريخ ابن عساكر ) " ٤(

  .من هذا اجلزء/  ٣٤٠/ وستأيت ترمجة ابن عقدة ص 
(*)  

)١٥/١٦(  

  

 إىل أن وجد - رضي اهللا عنه -أمجع أهل الكوفة على أنه مل ير من زمان ابن مسعود : وقال الدارقطين
  ).١(ابن عقدة أحفظ من ابن عقدة 

نزلنا خانا بدمشق العصر، وحنن على أن نبكر إىل ابن جوصا، فإذا : قال أبو عمرو النيسابوري الصغري
  .قد حضره الشيخ زائرا: هاهنا، قال: أين أبو علي احلافظ ؟ فقلت: اخلاين يصيح

فإذا بأيب احلسن بن جوصا على بغلة، فرتل عنها، مث صعد إىل غرفتنا، وسلم على أيب علي، ورحب به، 
: يا أبا علي، مجعت حديث عبد اهللا بن دينار ؟ قال: ، مث قال)٢(وأخذ يف املذاكرة معه إىل قرب العتمة 

  .نعم



  .أخرجه إيل: لقا
  .فأخرجه، فأخذه الشيخ يف كمه وقام

فلما أصبحنا جاءنا رسوله، ومحلنا إىل مرتله، فذاكره أبو علي، وانتخب عليه إىل املساء، مث انصرفنا إىل 
رحلنا، ومجاعة من الرحالة ينتظرون أبا علي، فسلموا عليه، مث ذكروا شأن ابن جوصا، وما نقموا عليه 

ال تفعلوا، هذا إمام من أئمة املسلمني، وقد : نكروها، وأبو علي يسكتهم، ويقولمن االحاديث اليت أ
  ).٣(جاز القنطرة 

تفرد بأحاديث، ومل يكن بالقوي : سألت الدارقطين عن ابن جوصا، فقال: قال أبو عبد الرمحن السلمي
)٤.(  

ن ابن جوصا مئتا جزء عندي ع: هو من الشيوخ النوازل عند محزة بن حممد الكناين، وهلذا يقول: قلت
  ليتها كانت بياضا، وترك محزة الرواية

__________  
  .١٦ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(
  .وقت صالة العشاء) ٢(
  . أ٢٨ / ٢": تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
  .٧٩٧ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٤(

(*)  

)١٥/١٧(  

  

  ).١(عنه أصال 
  . يف املنت، وما يضعفه مبثل ذلك إال متعنتوابن جوصا إمام حافظ له غلط كغريه يف االسناد ال

حدثنا ابن جوصا، حدثنا أبو التقي، حدثنا بقية، حدثنا ورقاء وابن ثوبان، عن عمرو بن : قال مجاعة
  ).٢" (إذا أقيمت الصالة، فال صالة إال املكتوبة : " دينار، عن عطاء، عن أيب هريرة رفعه، قال

  . االسناد، واخلطب سهل، فلو كان ومها ملا ضر، فلعله حفظهأنكر على ابن جوصا ذكر ابن ثوبان يف
  ).٣(تفرد به ابن جوصا، وكان من ثقات املسلمني وأجلهم : قال الطرباين

حدثنا احلسني بن التقي ابن أيب التقي اليزين، حدثنا جدي، : وقد رواه أبو بكر بن املقرئ، فقال: قلت
  .فذكره متابعا البن جوصا

د بن حممد بن عنبسة احلمصي، عن أيب التقي كذلك، فتخلص احلافظ أبو احلسن ورواه ثقتان عن أمح
  .منه



  .كان هذا احلديث عند أيب التقي يف مكانني: وأبو التقي فثقة حجة، مث إن أمحد بن حممد بن عنبسة، قال
  ففي موضع

__________  
أنه تربم باملئيت جزء لرتوهلا عند هذا تعنت من محزة، والظاهر : " املصدر السابق ويعلق الذهيب بقوله) ١(

  ".محزة وال تنفق عنه، فإن ابن جوصا من صغار شيوخه 
 و ٤٥٥ و ٣٣١ / ٢وأمحد ) ٧١٠(أخرجه من طرق عن عمرو بن دينار ذا االسناد مسلم ) ٢(

و ) ١١٥١( وابن ماجة ١١٦ / ٢، والنسائي )٤٢١(والترمذي ) ١٢٦٦(، وأبو داود ٥٣١ و ٥١٧
 / ١، والطحاوي ٣٥٢ / ٢، وأخرجه أمحد ٢١٨ / ١، الطحاوي ٣٣٧ / ١ي والدارم) ١١٥٢(

قال رسول اهللا :  من طريقني عن عياش بن عباس القتباين، عن أيب متيم الزهري، عن أيب هريرة قال٢١٨
  إذا أقيمت الصالة، فال صالة إال اليت" صلى اهللا عليه وسلم 

  ".أقيمت 
  . أ٢٧ / ٢": تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
)(*  

)١٥/١٨(  

  

  ).١(عن ورقاء، ويف موضع عن ابن ثوبان، فجمعهما 
  .رواه قبل مجهما مرات عن ورقاء وجده: قلت

أيش : كنا ببغداد، فتذاكروا حديث أيوب وأشباهه، فقلت: مسعت ابن جوصا، يقول: قال محزة الكناين
  .عن عبادة ؟ فسكتوا) ٢(أسند جنادة 

  ).٣(وسي ؟ فلم جييبوا ما أسند عمرو بن عمرو االمح: مث قلت
إمنا حدثونا عن أيب التقي برواية ابن ثوبان، عن عطاء بن يسار، ليس : قال احلافظ أبو علي النيسابوري

  ).٤(فيه عمرو بن دينار 
حكم اهللا بيننا وبني أيب علي احلافظ، أتيناه بدمشق، : مسعت الزبري االسد اباذي يقول: قال احلاكم

  ).٥(وأقمنا فيه احلجج والرباهني فأخذ عطاءه وصورنا له حال ابن جوصا، 
  .لو كتبت إىل أيب علي ذا: قلت للزبري

  .ال تشتغل بذا، فإن الزبري طبلي: فكتب إليه معي، فقال يل أبو علي
ابن جوصا شيخ الشام يف وقته، رحل وصنف، وذاكر، وحدث ": تاريخ دمشق " قال أبو القاسم يف 

امر، وشعيب بن شعيب بن إسحاق، وأمحد بن عبد الواحد، وحممود حممد بن وزير، وموسى بن ع: عن



  بن
__________  

  . ب٢٨ / ٢": تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  ".ومها صحيحان : " وزاد

جنادة بن أيب أمية، االزدي، خمتلف يف صحبته، يروي عن عبادة بن الصامت، الصحايب البدري ) ٢(
  .املشهور

  .٢٥٧ - ٢٥٦ / ١": االصابة " 
  . أ٢٨ / ٢": تاريخ ابن عساكر  " )٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .الكلمة غري مقروءة يف االصل) ٥(

  . أ٢٨ / ٢": تاريخ ابن عساكر " واملثبت من 
فبلغ أمحد بن عمري ما جرى بني أيب علي وبينهم يف تلك الليلة، وكان : " وفيه يشري إىل هذا العطاء

  .يهاب أبا علي وال يبايل م
يا أبا علي، ينبغي أن : د ثالثة أيام بعث بوكيل له إىل أيب علي، ومعه عشرون دينارا، فقالفلما كان بع

  ".تفارق الناحية فإن السلطان قد طلبك، فخرج أبو علي وخرجنا معه 
  . أ٢٨ / ٢": تاريخ ابن عساكر " انظر 
(*)  

)١٥/١٩(  

  

، وابن عبد احلكم، ويونس، مسيع، ويزيد بن عبد الصمد، وعمرو بن عثمان احلمصي، وأخيه حيىي
  .والربيع بن سليمان، والزبري بن بكار، وخلق كثري

  ).١(مث مسى الرواة عنه 
أخربنا املسلم بن عالن يف كتابه، عن القاسم بن علي بن احلسن، أخربنا أيب، أخربنا هبة اهللا بن االكفاين، 

عبد الغين بن سعيد، مسعت أبا الفضل حدثنا الكتاين، حدثنا العالء بن حزم، حدثنا علي بن بقاء، حدثنا 
أمجع أهل الكوفة على أنه مل ير من زمن :  يقول- يعين الدارقطين -جعفر بن حممد، مسعت أبا احلسن، 

  ).٢(ابن مسعود إىل زمان ابن عقدة أحفظ من ابن عقدة 
  ).٣(لكوفة ابن جوصا بالشام كابن عقدة با: ومسعت أبا مهام حممد بن إبراهيم يقول: قال عبد الغين

  .كهؤالء يف مواضعهم: مث قال عبد الغين وأبو سعيد بن يونس



ما رأيت اليب علي احلافظ زلة إال روايته عن عبد اهللا : مسعت الزبري بن عبد الواحد يقول: قال احلاكم
  .بن وهب الدينوري، وأمحد بن جوصا

  .بكثري) ٤(ابن جوصا خري من الدينوري : قلت
  . االوىل سنة عشرين وثالث مئةتويف ابن جوصا يف مجادى

أمحد بن هبة اهللا ابن تاج االمناء بقراءيت عن عبد " إذا أقيمت الصالة " وقد أخربنا حبديثه املذكور يف 
  املعز بن حممد، أخربنا متيم بن أيب

__________  
  . ب٢٦ / ٢": تاريخ ابن عساكر ) " ١(
   /.١٧/ ص  / ١انظر حاشيتنا رقم ) ٢(
   /.١٦/ ص  / ٤/ نا رقم انظر حاشيت) ٣(
  .٤٩٥ - ٤٩٤ / ٢": ميزان االعتدال " انظر ) ٤(

(*)  

)١٥/٢٠(  

  

سعيد، أخربنا حممد بن عبدالرمحن االديب، أخربنا أبو أمحد احلافظ، حدثنا أمحد بن عمري بن جوصا، 
  .حدثنا اليزين فذكره

بن عبدالرمحن الرحيب، مسعت حدثنا ابن جوصا، حدثنا معاوية ": كامله " وقال أبو أمحد بن عدي يف 
كان يف عنفقته : سألت عبد اهللا بن بسر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: حريز بن عثمان يقول

  ).٢(شعرات بيض ) ١(
أخربنا البهاء عبدالرمحن بن إبراهيم، : وأخربنا حممد بن علي الدمشقي، وحممد بن علي الواسطي، قاال

 بن مندة، أخربنا أمحد بن حممود، أخربنا أبو بكر بن املقرئ، حدثنا أمحد ابن أخربنا عبد احلق، أخربنا حيىي
هل كان يف رأس : قلت لعبد اهللا بن بسر: جوصا، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا حريز بن عثمان قال

  .كان يف رأس رسول اهللا شعرات بيض إذا دهن تغري: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من شيب ؟ قال
  .ديث غريب ذا اللفظهذا ح

  .ومعاوية شيخ ابن جوصا ال يعرف، وال وجدته يف كتب اجلرح
  
  ابن عيسى بن ماسرجس املوىل، الرئيس االمام احملدث املتقن، *  املؤمل بن احلسن- ٩

__________  



  .بني الشفة السفلى والذقن) ١(
 ٤١٤ / ٦ وأخرجه البخاري معاوية بن عبدالرمحن شيخ ابن جوصا ال يعرف كما سيذكر املصنف،) ٢(

  .باب صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم من طريق عصام بن خالد عن حريز بن عثمان به: يف املناقب
  ).٣٥٤٥(ويف الباب عن أيب جحيفة السوائي عند البخاري 

 ٢: ، شذرات الذهب٢٣١ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٧٧ / ٢:  ب، العرب٥٠٢ - أ ٥٠١: االنساب* 
 /٢٨٣.  

(*)  

)١٥/٢١(  

  

  .صدر خراسان، أبو الوفاء املاسرجسي النيسابوري
كان يضرب به املثل يف ثروته وسخائه وشجاعته، وكان أبوه من أحشم النصارى، فأسلم على يد ابن 

  .املبارك، ومل يلحق املؤمل االخذ عن والده
صور الرمادي، فسمع من إسحاق الكوسج، وحممد بن حيىي، واحلسن بن حممد الزعفراين، وأمحد بن من

  .وخلق من طبقتهم
ابناه أبو بكر حممد، وأبو القاسم علي، وأبو إسحاق املزكي، وأبو حممد املخلدي، وأبو : حدث عنه

  .سهل املاسرجسي الفقيه وآخرون) ١] (بن [ احلسن حممد بن علي 
سن نظرت للمؤمل يف ألف جزء من أصوله، وخرجت له أجزاء، فما رأيت أح: قال أبو علي احلافظ

  .أصوال منه، فبعث إيل بأثواب ومئة دينار
  .حج جدي، وقد شاخ فدعا اهللا أن يرزقه ولدا: مسعت حممد بن املؤمل يقول: قال احلاكم

  فلما رجع رزق أيب فسماه املؤمل لتحقيق ما
  .أمله، وكناه أبا الوفا ليفي هللا بالنذور، فوىف ا

  .ن ماسرجس ألف ألف درهم، اقترض من اب)٢(إن أمري خراسان ابن طاهر : قيل
  . يف ربيع اآلخرة سنة تسع عشرة وثالث مئة- رمحه اهللا -مات املؤمل 

__________  
  .ساقطة يف االصل) ١(
  .٢٥٢هو عبد اهللا بن طاهر بن احلسني، وقد مرت ترمجته يف اجلزء العاشر الترمجة ) ٢(

  .٨٩ - ٨٣ / ٣": وفيات االعيان " انظر 
(*)  



)١٥/٢٢(  

  

  ).١(أبناء الثمانني، يقع يل من عواليه يف جمالس املخلدي وكان من 
  

 بن أمحد البغدادي البيع يعرف الشيخ احملدث، أبو عثمان سعيد بن حممد*  أخو زبري احلافظ - ١٠
  .بأخي زبري احلافظ شيخ صدوق

  .إسحاق بن أيب إسرائيل، وعبد الرمحن بن يونس السراج، وعقبة بن مكرم، وعدة: يروي عن
أبو حفص بن شاهني، والدارقطين، ويوسف القواس، وأبو الفضل بن املأمون، وعبد الرمحن : نهحدث ع

  .بن أيب شريح
  .وثقه القواس

  .تويف بعد العشرين وثالث مئة سنة إحدى
، )٢(أخربنا ابن الليت، أخربنا أبو الوقت، أخربتنا بيىب : أخربنا حممد بن إبراهيم النحوي، وطائفة، قالوا

 أيب شريح، حدثنا سعيد بن حممد، حدثنا حممد بن يزيد االدمي، أخربنا حيىي بن سليم، عن أنبأنا ابن
  إمساعيل بن أمية، وعبيد اهللا بن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٣" (التسبيح للرجال، ورخص يف التصفيق للنساء : " قال
__________  

: ن حممد بن خملد بن شيبان املخلدي، من أهل نيسابور قال عنه احلاكمأبو حممد، احلسن بن أمحد ب) ١(
  .ه / ٣٣٩/ وهو صحيح الكتب والسماع، متقن يف الرواية، صاحب االمالء يف دار السنة تويف سنة " 

  . ب٥١٤": االنساب " انظر 
  .٢٥٢ / ٦: ، املنتظم١٠٦ / ٩: تاريخ بغداد* 
  ".بيب " " س تاج العرو" على وزن ضيزى، كما يف ) ٢(
  = (*)يف إقامة الصالة من طريق سويد بن سعيد، عن حيىي بن ) ١٠٣٦(وأخرجه ابن ماجة ) ٣(

)١٥/٢٣(  

  

االسواين املصري ) ١( بن جرير االمام الثقة احملدث، أبو بكر أمحد بن عبد الوارث*  العسال - ١١
  .العسال

  .ة من روى عن ابن رمحمسع حممد بن رمح، وعيسى بن محاد زغبة، ومجاعة، وهو خامت
أبو سعيد بن يونس، وأبو القاسم الطرباين، وأبو بكر بن املقرئ، وعلي بن حممد احلضرمي : حدث عنه



  .والد حيىي الطحان، وعبد الكرمي بن أيب جدار، وميمون بن محزة العلوي وآخرون
  .وهو من موايل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

  .لتسعنيجاوز ا: ، وقال)٢(وثقه ابن يونس 
  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وعشرين وثالث مئة

__________  
إسناده حسن، ويف الباب عن أيب هريرة عند : ٦٦الزوائد ورقة " سليم ذا االسناد البوصريي يف = 

  يف) ٤٢٢(باب التصفيق للنساء، ومسلم :  يف العمل يف الصالة٦٢ / ٣البخاري 
 / ٣والنسائي ) ٩٣٩(، وأيب داود ٣١٧ / ١ املرأة، والدارمي الصالة باب تسبيح الرجل وتصفيق

 و ٤٤٠ و ٤٣٢ و ٣٧٦ و ٣١٧ و ٢٦١ / ٢وأمحد ) ١٠٣٤(وابن ماجة ) ٣٦٩(، والترمذي ١١
  .٥٢٩ و ٥٠٧ و ٤٩٢ و ٤٧٩ و ٤٧٣

 ٣١٧ / ١ والدارمي ٣٣٨ و ٣٣٦ / ٥وأمحد ) ١٠٣٥(وعن سهل بن سعد الساعدي عند ابن ماجة 
وأيب داود ) ٤٢١( يف اجلماعة، ومسلم ١٤١، ١٣٩ / ٢ والبخاري ١٦٤، ١٦٣ / ١ومالك 

  .٣٥٧، ٣٤٨ / ٣وعن جابر بن عبد اهللا عند أمحد ) ٩٤٠(
 / ١: ، حسن احملاضرة١٨٥ / ٢: ، العرب٤٤٦ / ٨، ٢٦٠ / ١: ، االنساب٤٧ / ٧: االكمال* 

  .٢٨٨ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٨
  .٢٦٠ / ١:  خطأ، وانظر تعليق املعلمي يف االنسابوهو" ابن حرب  " ٤٤٦ / ٨: يف االنساب) ١(
  .١٨٥ / ٢": العرب ) " ٢(

(*)  

)١٥/٢٤(  

  

 بن عبد اهللا ابن محيد، احملدث الثقة املعمر االمام، أبو حامد حممد بن هارون*  أبو حامد احلضرمي - ١٢
  .احلضرمي البغدادي، من بقايا املسندين
  .وطبقتهم) ١(لسكوين، ونصر بن علي اجلهضمي مسع إسحاق بن أيب إسرائيل، وأبا مهام ا

حممد بن إمساعيل الوراق، والدارقطين ووثقه، ويوسف القواس، وعمر بن شاهني، وعيسى : حدث عنه
  .، وخلق كثري)٢(بن الوزير، واملخلص 

  .مات يف احملرم سنة إحدى وعشرين وثالث مئة وله نيف وتسعون سنة
  .هوقع يل من عواليه يف جزء ابن الطالي

  



  . بن مبشر الواسطياالمام الثقة احملدث، أبو احلسن علي بن عبد اهللا* *  ابن مبشر - ١٣
  مسع عبداحلميد بن بيان، وأمحد بن سنان القطان، وحممد بن

__________  
: ، شذرات الذهب١٤٨ / ٥: ، الوايف بالوفيات١٨٨ / ٢: ، العرب٣٥٩ - ٣٥٨ / ٣: تاريخ بغداد* 
٢٩١ / ٢.  
  .يم والضاد املنقوطة وسكون اهلاء، هذه النسبة إىل اجلهاضمة، وهي حملة بالبصرةبفتح اجل) ١(
  .٣٩١ / ٣": االنساب " 
أبو طاهر، حممد بن عبدالرمحن بن العباس، البغدادي الذهيب، وقد اشتهر باملخلص، النه خيلص ) ٢(

  .الذهب من الغش
  .٣٢٣ - ٣٢٢ / ٢": تاريخ بغداد " انظر 
  .٣٠٥ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠٣ / ٢: العرب* * 
(*)  

)١٥/٢٥(  

  

  .، وطبقتهم)١(املثىن العرتي، وعمار بن خالد التمار، وحممد بن حرب النشائي 
  .أبو بكر بن املقرئ، وأبو أمحد احلاكم، والدارقطين، وزاهر بن أمحد، وآخرون كثريون: حدث عنه

، أخربنا زاهر املستملي، أخربنا سعيد بن حممد أخربنا أبو الفضل بن تاج االمناء، أنبأنا عبد املعز بن حممد
العدل، أخربنا زاهر بن أمحد، أخربنا علي بن عبد اهللا بن مبشر، حدثنا عبداحلميد بن بيان، حدثنا خالد 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن عبد اهللا، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة قال
  ) ".٢(بر الشيطان له حصاص إذا أذن املؤذن، أد" 

  .عن عبداحلميد، فوافقناه بعلو) ٣(أخرجه مسلم 
  .مات ابن مبشر يف سنة أربع وعشرين وثالث مئة

  
  .ابن أمحد، احلافظ البارع، أبو عبد اهللا، البغدادي *  الزبري بن حممد- ١٤

__________  
  .بفتح النون والشني املنقوطة ومهزة االلف) ١(

  .مل النشاهذه النسبة إىل ع
  . أ٥٦٠": االنساب " 



  .شدة العدو يف سرعة: احلصاص) ٢(
إن الشيطان إذا مسع االذان وىل وله حصاص روى هذا احلديث محاد بن سلمة، : ويف حديث أيب هريرة

  .عن عاصم بن أيب النجود
 ؟ فذلك أما رأيت احلمار إذا صر بأذنيه ومصع بذنبه وعدا: ما احلصاص ؟ قال: فقلت لعاصم: قال محاد
  .احلصاص

  .هذا هو الصواب: قال االزهري
  ".حصص ": " لسان العرب " انظر 

، ٦٩ / ٢ والبخاري ٧٠، ٦٩ / ١" املوطأ " باب فضل االذان و : يف الصالة) ١٧) (٣٨٩(رقم ) ٣(
  ).٣٨٩(ومسلم 

  .٢١٨ / ٦: ، املنتظم٤٧٢ / ٨: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٥/٢٦(  

  

  .، وطبقتهما)١(ة النهاوندي مسع عباسا الدوري، وأبا ميسر
  .اجلراحي] احلسن [ ، والطرباين، وابن شاهني، وعلي بن )٢(عبد الصمد الطسيت : وعنه

  .تويف سنة ست عشرة وثالث مئة يف الكهولة) ٣(
  .وكان ثقة

  
 االمام العالمة احلافظ الكبري، حمدث الديار املصرية وفقيهها، أبو جعفر أمحد بن حممد*  الطحاوي - ١٥

املصري الطحاوي احلنفي، صاحب التصانيف ) ٤(ن سالمة بن سلمة بن عبدامللك، االزدي احلجري ب
  من أهل قرية

__________  
  ".القاموس " مثلثة النون كما يف ) ١(
  .بفتح الطاء املهملة، وسكون السني املهملة أيضا، ويف آخرها التاء املنقوطة من فوقها باثنتني) ٢(

  .وعمله" ست الط" هذه النسبة إىل 
  .٢٤١ / ٨": االنساب " 
  . فما بني حاصرتني منه٢ / ٣": العرب " انظر ) ٣(
 أ ٨٩ / ٢: ، تاريخ ابن عساكر٢١٨ / ٨: ، االنساب١٤٢: ، طبقات الشريازي٢٩٢: الفهرست* 



، ٨١١ - ٨٠٨ / ٣:  تذكرة احلفاظ٧٢ - ٧١ / ١: ، وفيات االعيان٢٥٠ / ٦:  أ، املنتظم٩٠ -
 / ١١: ، البداية والنهاية٢٨١ / ٢:  مرآة اجلنان١٠ - ٩ / ٨: ، الوايف بالوفيات١٨٦ / ٢: العرب

 - ٢٧٤ / ١: ، لسان امليزان١١٦ / ١:  غاية النهاية١٠٥ - ١٠٢ / ١: ، اجلواهر املضية١٧٤
:  شذرات الذهب١٩٨: ، حسن احملاضرة٣٣٧: ، طبقات احلفاظ٢٣٩ / ٣، النجوم الزاهرة، ٢٨٢

٢٨٨ / ٢.  
  . احلاء املهملة، وسكون اجليم، ويف آخرها الراءبفتح) ٤(

إحداها حجر محري، واالخرى حجر رعني، والثالثة : هذه النسبة إىل ثالث قبائل اسم كل واحدة حجر
  .حجر االزد

، ٢٨١ / ١": اللباب "  وقد خطأه ابن االثري يف ٦٧ - ٦٦ / ٤": االنساب " هكذا أوردها صاحب 
  ".ري حجر رعني هو حجر مح: " فقال

  .حجر رعني وحجر االزد ال غري: يعين أن هناك حجرين
  .ومن حجر االزد الطحاوي

(*)  

)١٥/٢٧(  

  

  .طحا من أعمال مصر، مولده يف سنة تسع وثالثني ومئتني
عبد الغين بن رفاعة، وهارون بن سعيد االيلي، ويونس ابن عبداالعلى، وحبر بن نصر : ومسع من

  بن عبداخلوالين، وحممد بن عبد اهللا 
احلكم، وعيسى بن مثرود، وإبراهيم بن منقذ، والربيع بن سليمان املرادي، وخاله أيب إبراهيم املزين 

، وبكار بن قتيبة، ومقدام بن داود الرعيين، وأمحد بن عبد اهللا بن الربقي، وحممد بن عقيل الفريايب، )١(
  .ويزيد ابن سنان البصري وطبقتهم

  .ه، وتفقه بالقاضي أمحد بن أيب عمران احلنفي، ومجع وصنفوبرز يف علم احلديث ويف الفق
يوسف بن القاسم املياجني، وأبو القاسم الطرباين، وحممد بن بكر بن مطروح، وأمحد بن : حدث عنه

، وأبو بكر بن املقرئ، وأمحد بن عبد الوارث الزجاج، وعبد العزيز بن حممد )٢(القاسم اخلشاب 
، وحممد بن احلسن بن عمر التنوخي، )٣(حلسن حممد بن أمحد االمخيمي اجلوهري قاضي الصعيد، وأبو ا

  .وحممد بن املظفر احلافظ، وخلق سواهم من الدماشقة واملصريني والرحالني يف احلديث
__________  

صاحب االمام الشافعي من أهل مصر، كان زاهدا، : إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم املزين) ١(



  .تهدا، قوي احلجةعاملا، جم
  .ه / ٢٦٤/ تويف سنة 

  .٩٥ - ٩٣ / ٢": طبقات الشافعية " 
  . وهو تصحيف- مبهملتني -" احلساب : " يف االصل) ٢(

  .٣٥٤ - ٣٥٣ / ٤": تاريخ بغداد " انظر 
  .بكسر االلف، وسكون اخلاء املعجمة، والياء املنقوطة باثنتني من حتتها بني امليمني املكسورتني) ٣(

  .نسبة إىل إمخيم، وهي بلدة من ديار مصر من الصعيد على طريق احلاجهذه ال
  .١٥٥ / ١": االنساب " 

(*)  

)١٥/٢٨(  

  

  .وارحتل إىل الشام يف سنة مثان وستني ومئتني
  فلقي القاضي أبا

  .، وتفقه أيضا عليه)١(خازم 
  .ا عاقال، مل خيلف مثلهوكان ثقة ثبتا فقيه): ٢(عداده يف حجر االزد : ذكره أبو سعيد بن يونس، فقال

  ).٣(مث ذكر مولده وموته 
أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا أبو اليمن الكندي إجازة، أخربنا علي بن عبد السالم، أخربنا الشيخ 

وأبو جعفر الطحاوي انتهت إليه رئاسة أصحاب أيب حنيفة مبصر : قال" طبقات الفقهاء " أبو إسحاق يف 
 بن أيب عمران، وأيب خازم وغريمها، وكان شافعيا يقرأ على أيب إبراهيم املزين، أخذ العلم عن أيب جعفر

واهللا ال جاء منك شئ، فغضب أبو جعفر من ذلك، وانتقل إىل ابن أيب عمران، فلما صنف : فقال له يوما
  .لو كان حيا لكفر عن ميينه: رحم اهللا أبا إبراهيم: خمتصره، قال

  ".معاين اآلثار " ، و "أحكام القرآن " ، و "لشروط ا" و " اختالف العلماء " صنف 
  .ولد سنة مثان وثالثني ومئتني: مث قال

  ).٤(ومات سنة إحدى وعشرين وثالث مئة : قال
املزين، وأخذت بقول : أول من كتبت عنه احلديث: قال يل الطحاوي) ٥: (قال أبو سليمان بن زبر

  . عمران قاضيا على مصر، فصحبته، وأخذت بقولهالشافعي، فلما كان بعد سنني، قدم أمحد بن أيب
__________  

قاض، فرضي، من أهل البصرة، ويل لقضاء بالشام والكوفة : عبداحلميد بن عبد العزيز، أبو خازم) ١(



  .وكرخ بغداد
  .ه / ٢٩٢/ تويف سنة 

  .٦٧ - ٦٢ / ١١": تاريخ بغداد " 
   /.٤/ تعليق رقم  / ٢٧/ انظر الصفحة ) ٢(
  .٨٠٩ / ٣": رة احلفاظ تذك) " ٣(
  .١٤٢": طبقات الشريازي ) " ٤(
  .ه / ٣٧٩/ حافظ ثقة، تويف سنة : هو حممد بن عبد اهللا بن أمحد، الدمشقي) ٥(
  .١٢ / ٣": العرب " 

(*)  

)١٥/٢٩(  

  

  .من نظر يف تواليف هذا االمام علم حمله من العلم، وسعة معارفه: قلت
  .، قاضي مصر سنة بضع وسبعني ومئتني)١(هللا حممد بن عبدة وقد كان ناب يف القضاء عن أيب عبيد ا

أيش روى أبو عبيدة بن عبد اهللا : وترقى حاله، فحكى أنه حضر رجل معترب عند القاضي ابن عبدة فقال
حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو أمحد الزبريي، حدثنا ): ٢(بن مسعود، عن أمه، عن أبيه ؟ فقلت أنا 

ى الثعليب، عن أيب عبيدة، عن أمه، عن أبيه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفيان، عن عبداالعل
  ).٣" (إن اهللا ليغار للمؤمن فليغر : " قال

: وحدثنا به إبراهيم بن أيب داود، حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن سفيان موقوفا، فقال يل الرجل
 رأيتك العشية مع الفقهاء يف ميدام، ورأيتك اآلن :ما اخلرب ؟ قال: تدري ما تقول وما تتكلم به ؟ قلت

  .هذا من فضل اهللا وإنعامه: يف ميدان أهل احلديث، وقل من جيمع ذلك، فقلت
__________  

وهذه الشهادة من مؤرخ االسالم الذهيب وغريه من االئمة يف حق االمام الطحاوي : قال شعيب) ١(
اآلثار المحد صقر من نبز وطعن إمنا كان بدافع التعصب تدل على أن ما جاء يف مقدمة معرفة السنن و

واحلقد واجلهل وال يتسع اال هنا اليراد ماقاله يف حق هذا االمام وكشف عواره، وبيان وهائه، 
  .ودحض مفترياته

وكان جيدر به وهو حيقق كتابا يف السنة النبوية أن يأتسي بأئمة اجلرح والتعديل يف توخيهم الدقة 
  . والصدق والعدل يف ما يصدرون من آراء يف حق أهل العلموالتمحيص،

  .الطحاوي: أي) ٢(



 خيطئ يف حديث - وامسه حممد بن عبد اهللا بن الزبري -رجاله ثقات إال أن أبا أمحد الزبريي ) ٣(
  .الثوري

  يف) ٢٧٦(باب الغرية، ومسلم :  يف النكاح٢٨٠ / ٩وأخرج البخاري 
 من طريق أيب وائل ٤٣٦ و ٤٢٥ و ٣٨١ / ١وأمحد ) ٣٥٣٠(والترمذي باب غرية اهللا تعاىل، : التوبة

ما من أحد أغري من اهللا " قال رسول اهللا صلى اهللا وسلم : شقيق بن سلمة عن عبد اهللا بن مسعود قال
) ٢٧٦١( ومسلم ٢٨١ / ٩ويف الباب عن أيب هريرة عند البخاري " من أجل ذلك حرم الفواحش 

وعن املغرية بن شعبة عند ) ٢٧٦٢(، ومسلم ٢٨٠ / ٩ء عند البخاري وعن أمسا) ١١٦٨(والترمذي 
  ).١٤٩٩(، ومسلم ١٥٤ / ١٢البخاري 

(*)  

)١٥/٣٠(  

  

  ).١(تويف يف مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين : قال ابن يونس
بو كتب إلينا عبدالرمحن بن حممد الفقيه، أخربنا عمر بن طربزد، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، حدثنا أ

حممد اجلوهري إمالء، حدثنا حممد بن املظفر، حدثنا أبو جعفر الطحاوي، حدثنا املزين، حدثنا الشافعي، 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا مالك، عن أيب النضر، عن أيب سلمة، عن عائشة أا قالت

  .يصوم حىت نقول ال يفطر، ويفطر حىت نقول، ال يصوم
  ).٢(يام شهر قط إال رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه يف شعبان وما رأيته استكمل ص

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر بن منري، أخربنا أبو حممد العثماين، أخربنا علي من املؤمل، أخربنا 
، مسعت أبا جعفر ٣٩٨حممد بن سالمة القضاعي، حدثنا حممد بن احلسن بن عمر التنوخي سنة 

قال رسول اهللا : يد بن سنان، حدثنا يزيد بن بيان، عن أيب الرحال، عن أنس قالالطحاوي، حدثنا يز
  ".ما أكرم شاب شيخنا لسنه إال قيض اهللا له عند سنه من يكرمه : " صلى اهللا عليه وسلم

  ).٣(إسناده واه 
__________  

  .٨١٠ - ٨٠٩ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
  باب جامع الصيام، ومن طريقه البخاري:  يف الصيام٣٠٩ / ١" املوطأ " هو يف ) ٢(
باب صيام النيب صلى : يف الصيام) ١٧٥) (١١٥٦(باب صوم شعبان، ومسلم : يف الصوم) ١٩٦٩(

  .اهللا عليه وسلم يف غري رمضان
: ضعيف، وقال البخاري: قال الدارقطين": امليزان " لضعف يزيد بن بيان، قال االمام الذهيب يف ) ٣(



قال ابن عدي هذا منكر، وشيخه فيه أبو الرحال، قال أبو : له هذا احلديث، وقالفيه نظر، مث أورد 
وأبو نعيم ) ٢٠٢٢(عنده عجائب، وأخرجه الترمذي : ليس بقوي، منكر احلديث، وقال البخاري: حامت
كلهم من طريق يزيد بن بيان ذا " الفقيه واملتفقه " ، واخلطيب يف ١٨٥ / ٢" تاريخ أصبهان " يف 

  .هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان: اد، وقال الترمذياالسن
(*)  

)١٥/٣١(  

  

أخربنا أبو احملاسن حممد بن السيد االنصاري، أخربنا نصر : أخربنا أمحد بن املؤيد، وأمحد بن مؤمن، قاال
يد بن حممد االدريسي، حدثنا بن أمحد السوسي، أخربنا سهل بن بشر االسفراييين، أخربنا أبو القاسم سع

قال أبو جعفر : قال) ١(حممد بن احلسن بن عمر الناقد، أخربنا أبو الطيب أمحد بن سليمان احلريري 
حدثنا مهدي بن ميمون، : الطحاوي، حدثنا أبو أمية، حدثنا عبد اهللا ابن بكر، وعبيد اهللا بن موسى، قاال

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف :  ذر قالعن واصل االحدب، عن املعرور بن سويد، عن أيب
أتاين آت من ريب، فأخربين أنه : " مسري له، فلما كان يف بعض الليل تنحى فلبث طويال، مث أتانا، فقال

  ".من مات من أميت ال يشرك باهللا دخل اجلنة 
  ".وإن زىن وإن سرق : " وإن زىن وإن سرق ؟، قال: قلت: قال

  ).٢(ث شعبة عن واصل متفق عليه من حدي
مات سنة إحدى وعشرين الطحاوي، ومكحول البريويت، وأبو حامد االعمشي، وأمحد بن مقرئ دمشق 

  ابن ذكوان، وأمحد بن عبد الوارث
العسال، وأبو علي بن رزين الباشاين اهلروي، وحامت بن حمبوب اهلروي، وأبو علي احلسن بن حممد بن 

عبد ) ٣(حممد أخو زبري احلافظ، وشيخ املعتزلة أبو هاشم اجلبائي أيب هريرة االصبهاين، وسعيد بن 
  السالم بن أيب

__________  
 اجتمع فيه النسبتان فمن - باحلاء -احلريري : اجلريري، ويقال له " ٢٤٣ / ٣": االنساب " يف ) ١(

ى مذهب ابن  فالجل تفقهه عل- باجليم -قال له احلريري فينسبه إىل بيع احلرير، ومن قال اجلريري 
  ".جرير الطربي 

و ) ٥٨٢٧(و ) ٣٢٢٢(و ) ٢٣٨٨(و ) ١٤٠٨(يف أول اجلنائز، و ) ١٢٣٧(أخرجه البخاري ) ٢(
باب من مات ال يشرك باهللا : يف االميان) ٩٤(ومسلم ) ٧٤٨٧(و ) ٦٤٤٤(و ) ٦٤٤٣(و ) ٦٢٦٨(

  .شيئا دخل اجلنة



  .من حتتبضم اجليم، وتشديد الباء املفتوحة املنقوطة بواحدة ) ٣(
  .وهي قرية بالبصرة

  .٦٤ - ٦٣ / ٣: بتعليقة" االكمال " ، وراجع ١٧٦ / ٣": االنساب " 
(*)  

)١٥/٣٢(  

  

علي، وإمام اللغة أبو بكر بن دريد، وحممد بن نوح اجلند يسابوري، وأبو حامد احلضرمي، ويوسف بن 
  .يعقوب النيسابوري الواهي

  .روى عن أيب بكر بن أيب شيبة
  

يف " اللؤلئيات " احلافظ الرحال الفقيه، أبو مطيع النسفي، صاحب كتاب  *  بن الفضل مكحول- ١٦
  .الزهد واآلداب

روى عن داود الظاهري، وأيب عيسى الترمذي، وعبد اهللا بن أمحد ابن حنبل، وحممد بن أيوب بن 
  .الضريس، ومطني، وخلق كثري

  .املستغفريأبو بكر أمحد بن حممد بن إمساعيل، شيخ جلعفر : روى عنه
، وذكر أن امسه حممد بن الفضل، ومكحول لقبه، وأنه تويف يف صفر "تاريخ نسف " ذكره املستغفري يف 
  .سنة مثان وثالث مئة

  .رأيت له مؤلفا خمروما عند الشيخ عبد اهللا الضرير: قلت
  .وله نظم حسن

  
 ابن عبد السالم بن عبد اهللاحلافظ االمام احملدث الرحال، أبو عبد الرمحن حممد بن * *  مكحول - ١٧

  .أيب أيوب البريويت، ولقبه مكحول
__________  

  .١٨٠ / ٢: اجلواهر املضية* 
 ٨١٤ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٥٢٦ - ٥٢٥ / ١: ، معجم البلدان٣٦٢ - ٣٦١ / ٢: االنساب* * 

 / ١٥ سري: = (*) ، النجوم الزاهرة٣٤٦ / ٣: ، الوايف بالوفيات١٨٨ - ١٨٧ / ٢: ، العرب٨١٥ -
٣  

)١٥/٣٣(  



  

مسع أبا عمري عيسى بن حممد النحاس، وأمحد بن سليمان الرهاوي، وأمحد بن حرب الطائي، وحممد بن 
إمساعيل بن علية، وحممد ابن عبد اهللا بن عبد احلكم، وسليمان بن سيف احلراين، وحممد بن هاشم 

  .، وطبقتهمالبعلبكي، وحاجب بن سليمان املنبجي، وعلي بن حممد بن أيب املضاء
أبو سليمان بن زبر، وأبو بكر الربعي، وأبو حممد بن ذكوان، و عبد الوهاب الكاليب، وعلي بن : وعنه

  .، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو أمحد احلاكم، وآخرون)١(احلسني االذين 
  ).٢(وكان ثقة من أئمة احلديث 

  .مات يف أول مجادى اآلخرة سنة إحدى وعشرين وثالث مئة
  

  .الفارسي، نزيل بغداد) ٣(االمام احلافظ الثبت، أبو احلسن اجلنديسابوري  * مد بن نوح حم- ١٨
__________  

  .٢٩١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣٩: ، طبقات احلفاظ٢٤٢ / ٣= 
بفتح االلف، والذال املعجمة، ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل أذنه، وهي من مشاهري البلدان ) ١(

  .سبساحل الشام عند طرسو
  .١٦٧ / ١": االنساب " 
  .٨١٥ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٢(
 ٣٣ -أ  / ٣٢ / ١٦: ، تاريخ ابن عساكر٣١٩ - ٣١٨ / ٣: ، االنساب٣٢٤ / ٣: تاريخ بغداد* 
  .٣٤٤: ، طبقات احلفاظ٨٢٧ - ٨٢٦ / ٣: أ، تذكرة احلفاظ/ 
طة من حتتها بنقطتني، وفتح بضم اجليم وسكون النون، وفتح الدال املهملة، وسكون الياء املنقو) ٣(

  .السني املهملة، بعدها االلف والباء املنقوطة بنقطة، بعدها واو، وراء مهمة
 يقال هلا جنديسابور، هي مشهورة - وهي خوزستان -هذه النسبة إىل بلدة من بالد كور االهواز 

  .معروفة
  .٣١٨ / ٣": االنساب " 

(*)  

)١٥/٣٤(  

  

  .، وهارون بن إسحاق اهلمداين، وطبقتهم)١(أيوب الصريفيين مسع احلسن بن عرفة، وشعيب بن 
الوزير، ) ٢] (ابن [ حدث عنه الدارقطين، وأبو بكر بن شاذان، وأبو حفص بن شاهني، وعيسى 



  .وآخرون
  ).٣(ثقة حافظ : قال أبو سعيد بن يونس

  ).٤(ثقة مأمون، ما رأيت كتبا أصح من كتبه، وال أحسن : وقال الدارقطين
  .ث بدمشق، ومصر، وبغدادحد: قلت

  .ومات يف ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثالث مئة
  .وقع يل أحاديث من عواليه

  
  ابن إسحاق بن إمساعيل االمام، حافظ وقته محاد بن زيد، االزدي *  إبراهيم بن محاد- ١٩

__________  
نتني، والفاء بني اليائني، ويف بفتح الصاد املهملة، وكسر الراء، وسكون الياء املنقوطة من حتتها باث) ١(

  .آخرها النون
  .أحدامها من أعمال واسط، والثانية من أعمال بغداد: هذه النسبة إىل صريفني قريتني

  .وإىل االوىل ينتسب شعيب بن أيوب
  .وهو تصحيف" الصرييف  " ٣٥١ / ١": تقريب التهذيب " وقد ورد يف 

  .٥٨ / ٨": االنساب " انظر 
  .صلساقطة يف اال) ٢(

  .من هذا اجلزء / ١٤٠/ وعيسى هذا هو ابن الوزير الصاحل علي بن عيسى الذي سترد ترمجته رقم 
  .١٨٠ - ١٧٩ / ١١": تاريخ بغداد " وانظر ترمجة عيسى بن علي يف 

  .٨٢٦ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(
  .٨٢٧ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٤(
  .٢٤٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٧٨ / ٦: ، املنتظم٦٢ - ٦١ / ٦: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٥/٣٥(  

  

  .موالهم، البصري، االمام الثبت شيخ االسالم، أبو إسحاق العابد
  .مسع احلسن بن عرفة، وعلي بن مسلم الطوسي، وعلي بن حرب، والزعفراين، وعدة

  .الدارقطين، وابن شاهني، وأبو طاهر املخلص، وآخرون: حدث عنه
  .)١(ثقة جبل : قال الدارقطين



  ).٢(ما جئته إال وجدته يقرأ، أو يصلي : وقال أبو احلسن اجلراحي
  ).٣(ما رأيت رجال أعبد منه : وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري

  .مات يف صفر سنة ثالث وعشرين وثالث مئة، وله نيف ومثانون سنة: قلت
 حربويه، واستناب على إقليم وقد ويل ولده هارون قضاء الديار املصرية يف حياة الوالد بعد أيب عبيد بن

  .مصر أخاه أبا عثمان أمحد بن إبراهيم، مث عزل هارون سنة ست عشرة
  

  .علي بن احلسن بن سعد، اهلمذاين*  االمام أبو احلسن - ٢٠
__________  

  .٦١ / ٦": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٢٧٨ / ٦: املنتظم) ٣(
  .مل تد إىل مصادر ترمجته* 
*)(  

)١٥/٣٦(  

  

، وحممد بن عبيد اهلمذاين، وأمحد بن بديل، )١(هارون بن إسحاق، وحممد بن وزير، ورستة : روى عن
  .ومحيد بن زجنويه، وعدة

  .احلسن بن يزيد الدقاق: وعنه
  .ومسع منه صاحل بن أمحد احلافظ

  .وثقه أيب: وقال
  .ومات يف رمضان سنة سبع عشرة وثالث مئة

  .ن حممد بن روزبة، وجربيل العدل، وآخرونوروى عنه أيضا أمحد ب
  

 بن احلسن االمام العالمة الثقة، حافظ خراسان، أبو حامد أمحد بن حممد*  ابن الشرقي - ٢١
  .، وتلميذ مسلم"الصحيح " ، صاحب )٢(النيسابوري ابن الشرقي 

  .هو واحد عصره حفظا وإتقانا ومعرفة: ذكره أبو عبد اهللا احلاكم فقال
ن حيىي الذهلي، وعبد الرمحن بن بشر بن احلكم، وأمحد بن االزهر، وأمحد بن يوسف مسع حممد ب

  السلمي، وأمحد بن حفص بن عبد



__________  
  .رسته: هو عبدالرمحن بن عمر بن يزيد بن كثري، الزهري، أبو احلسن االصبهاين، لقبه) ١(
  .ه / ٢٤٦/  تويف سنة - بضم الراء، وسكون املهملة، وفتح املثناة -
  .١١٠ - ١٠٩ / ٢": أخبار أصبهان " 
 تذكرة ٢٨٩ / ٦: ، املنتظم٣٢٠ - ٣١٩ / ٧: ، االنساب٢٤٧ - ٢٤٦ / ٤: تاريخ بغداد* 

 / ٧:  الوايف بالوفيات١٥٦ / ١: ، ميزان االعتدال٢٠٤ / ٢: ، العرب٨٢٣ - ٨٢١ / ٣: احلفاظ
، ٣٠٦ / ١: ، لسان امليزان١٨٨ / ١١: ، البداية والنهاية٤٢ - ٤١ / ٣: ، طبقات الشافعية٣٧٩

  .٣٠٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٢:  طبقات احلفاظ٢٦١ / ٣: النجوم الزاهرة
  .٣١٧ / ٧": االنساب " بنيسابور فنسب إليه " الشرقي " كان يسكن اجلانب ) ٢(

(*)  

)١٥/٣٧(  

  

كة أبا حيىي بن أيب  ومب-مث ارحتل فأخذ بالري عن أيب حامت الرازي، وطائفة :  قلت-اهللا، وطبقتهم ببلده 
  .مسرة، وببغداد حممد بن إسحاق الصغاين، وعبد اهللا بن حممد بن شاكر، وأمحد بن أيب خيثمة وطبقتهم

  .وبالكوفة أبا حازم بن أيب غرزة الغفاري، وعدة
  .وحج غري مرة

أمحد أبو العباس بن عقدة، والقاضي أبو أمحد العسال، وأبو علي النيسابوري، وأبو : حدث عنه احلفاظ
  بن عدي، وأبو بكر بن إسحاق الصبغي، وزاهر بن أمحد السرخسي، واحلسن بن أمحد املخلدي، وأبو

بكر حممد بن عبد اهللا اجلوزقي، والسيد أبو احلسن العلوي، وحممد بن عبد اهللا بن محدون الزاهد، 
 أمحد احلاكم، وأبو والرئيس أبو عبد اهللا بن أيب ذهل اهلروي، وأبو احلسن حممد بن حممد العدل، وأبو

  .حممد بن أمحد السليطي، وعدد كثري) ١(الوفا حممد ابن عبد الواحد البزاز، وأبو العباس 
:  فقال- ونظر إىل أيب حامد ابن الشرقي -مسعت احلسن التميمي، مسعت ابن خزمية يقول : قال احلاكم

  ).٢( عليه وسلم حياة أيب حامد حتجز بني الناس، وبني الكذب على رسول اهللا صلى اهللا
  .أنه يعرف الصحيح وغريه من املوضوع: يعين: قلت

  .مسعت أبا زكريا العنربي: احلاكم
  مسعت أبا عبد اهللا البوشنجي

__________  
  .أبو عمرو، وهو وهم من الناسخ: يف االصل) ١(



  .٤٢٧ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  

)١٥/٣٨(  

  

  .ثيسأل أبا حامد بن الشرقي عن شئ من احلدي
حدثنا علي بن عمر احلافظ، حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد، حدثين أمحد بن حممد بن الشرقي، : احلاكم

  .حدثنا حممد بن زكريا االعرج احلافظ، حدثنا حممد بن مشكان السرخسي فذكر حديثا
ر أحفظ مل أ: مسعت أمحد بن أيب مسلم الفارسي احلافظ، مسعت أبا أمحد بن عدي يقول: أبو يعلى اخلليلي

وال أحسن سردا من أيب حامد ابن الشرقي، كتب مجعه حلديث أيوب السختياين، فكنت أقرأ عليه من 
  ).١(كتابه، ويقرأ معي حفظا من أوله إىل آخره 

  ثقة: سألت الدارقطين عن أيب حامد بن الشرقي فقال: السلمي
  .مأمون إمام

ثر فيه مثل كالمه، ولو كان بدل ابن عقدة حيىي سبحان اهللا ترى يؤ: مل تكلم فيه ابن عقدة ؟ فقال: قلت
  .بن معني
  ).٢(ومن أبو علي حىت يسمع كالمه فيه : وأبو علي ؟ قال: فقلت

  ).٣(أبو حامد ثبت حافظ متقن : وقال اخلطيب
  .هو إمام وقته بال مدافعة: وقال اخلليلي

هل يقبل : يف اجلرح والتعديلسألت أبا بكر بن عبدان، عن ابن عقدة إذا نقل شيئا : قال محزة السهمي
  ).٤(ال يقبل : قوله ؟ قال

  :قد كان للحافظ ابن حامد أخ أسن منه، وهو احملدث املعمر
__________  

  .٨٢٢ - ٨٢١ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .١٥٦ / ١": ميزان االعتدال ) " ٢(
  .٤٢٧ - ٤٢٦ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٨٢٢ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٤(

*)(  

)١٥/٣٩(  

  



مسع الذهلي، وعبد اهللا بن هاشم، وعبد الرمحن بن  *  أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن الشرقي- ٢٢
  .بشر، وأمحد ابن االزهر، وأمحد بن منصور زاج املروزي، وعدة

أبو بكر بن إسحاق الصبغي، وأبو علي احلافظ، وحيىي ابن إمساعيل احلريب، وحممد بن أمحد بن : روى عنه
  .س، وحممد بن احلسني العلوي، وآخرونعبدو

  .ذكر احلاكم أنه رآه وهو شيخ طوال أمسر، وأصحاب احملابر بني يديه
  ).١(وكان أوحد وقته يف علم الطب : قال
  .إىل أن مات) ٢(ومل يدع الشرب : قال

  ، وكان أخوه ال يرى هلم السماع منه)٣(فنقموا عليه ذلك 
  .لذلك
  .ين وثالث مئةوتويف يف سنة مثان وعشر: قال

  .ومات أبو حامد يف شهر رمضان سنة مخس وعشرين وثالث مئة
  .وأمهم يف الصالة عليه أخوه املذكور

  ومات معه يف العام، مسند بغداد الشريف، أبو إسحاق إبراهيم بن
__________  

 - ٣٤١ / ٣:  لسان امليزان٤٩٤ / ٢: ، ميزان االعتدال٢١٢ / ٢: ، العرب٣١٩ / ٧: االنساب* 
  .٣١٣ / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٢

 / ٣": لسان امليزان " كان خيتلف يف صباه إىل أيوب الرهاوي طبيب عبد اهللا بن طاهر انظر ) ١(
٣٤٢.  

مساعاته صحيحة من مثل الذهلي وطبقته، ولكن : " ٤٩٤ / ٢" ميزان االعتدال " قال الذهيب يف ) ٢(
  ".تكلموا فيه الدمانه شرب املسكر 

  .يشرب النبيذ الذي يرى إباحته الكوفيون، ال اخلمر املتفق على حترميهرمبا كان : قلت
  .٣١٩ / ٧": االنساب " انظر ) ٣(

(*)  

)١٥/٤٠(  

  

عبد الصمد اهلامشي صاحب أيب مصعب الزهري، والثقة حمدث نيسابور مكي بن عبدان التميمي، 
  . وكيل أيب صخرة، وعدةومقرئ بغداد أبو مزاحم اخلاقاين، واملعمر أبو بكر أمحد بن عبد اهللا

أخربتنا زينب بنت كندي ببعلبك، عن زينب بنت عبدالرمحن الشعري، أخربنا عبد املنعم بن أيب القاسم 



القشريي، أخربنا أبو سعيد حممد بن علي اخلشاب، أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن زكريا احلافظ، 
لرمحن بن بشر، عن حيىي بن سعيد، عن عبيد اهللا بن أخربنا أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ، حدثنا عبدا

  عمر، عن مسي، عن أيب
احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صاحل، عن أيب هريرة قال

)١." (  
  .أخرجه مسلم من طريق عبيد اهللا بن عمر

  
 بن حممود بن منصور، اخلزاعي البغدادي، داحملدث أبو بكر، حممد بن مزي*  ابن أيب االزهر - ٢٣

  .عرف بابن أيب االزهر شيخ معمر تالف
  .، وإسحاق بن أيب إسرائيل، واحلسني االحتياطي، وأيب كريب)٢(لوين : حدث عن

__________  
، ومن ٣٤٦ / ١باب فضل احلج والعمرة ويوم عرفة، وأخرجه مالك : يف احلج) ١٣٤٩(رقم ) ١(

  .عن مسي ذا االسناد) ١٣٤٩(، ومسلم ٤٧٦ / ٣طريقة البخاري 
، ميزان ٢٩١ - ٢٨٨ / ٣: ، تاريخ بغداد٤٢٩: ، معجم الشعراء٨٨: أخبار الراضي واملتقي* 

، بغية ٣٧٨ - ٣٧٧ / ٥: ، لسان امليزان١٩ - ١٨ / ٥: ، الوايف بالوفيات٣٥ / ٤: االعتدال
  .١٠٤: الوعاة

  .لوين: جعفر، لقبههو حممد بن سليمان بن حبيب االسدي، أبو ) ٢(
(*)  

)١٥/٤١(  

  

  .الدارقطين، وأبو بكر بن شاذان، واملعاىف اجلريري: وعنه
  .، وله شعر كثري)١(ضعيف، كتبنا عنه مناكري : قال الدارقطين

  ).٣(كذبوه يف السماع من أيب كريب، وغريه : بن أمحد النحوي) ٢(وقال أبو الفتح عبيد اهللا 
  ).٤(الثقات يضع احلديث على : وقال اخلطيب

  ).٦(ولو كان لكنته يا علي " ال نيب بعدي " وضع يف حديث : قلت
  .تويف سنة مخس وعشرين وثالث مئة

  .وله جزء عن الزبري بن بكار
__________  



  .٢٨٨ / ٣": تاريخ بغداد ) " ١(
  .عبد اهللا، وهو تصحيف: يف االصل) ٢(
  .٢٨٨ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
باب : يف املغازي) ٤٤١٦(أخرجه البخاري " ال نيب بعدي " حديث ) ٦" (لسكانه : "  يف االصل)٥(

من حديث سعد بن أيب وقاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج ) ٢٤٠٤(عزوة تبوك، ومسلم 
رتلة أال ترضى أن تكون مين مب: " أختلفين يف الصبيان والنساء ؟ قال: إىل تبوك، واستخلف عليا، فقال

 ومسلم ٤٠٨ / ٦ويف الباب عن أيب هريرة عند البخاري " هارون من موسى، إال أنه ال نيب بعدي 
، ومسلم ٤٩٢ / ٨وعن جبري بن مطعم عند البخاري " وأنا خامت النبيني : " ولفظه) ٢٢٨٦(
يف االدب من طريق ابن منري عن حممد بن بشر، عن إمساعيل بن ) ٦١٩٤(وأخرج البخاري ) ٢٣٥٤(

مات صغريا، ولو قضي : رأيت إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: خالد، قلت البن أيب أوىف
  .أن يكون بعد حممد نيب عاش ابنه، ولكن ال نيب بعده

من طريق أيب عبدالرمحن املقرئ، عن حيوة عن بكر بن ) ٣٦٨٦(، والترمذي ١٥٤ / ٤وأخرج أمحد 
لو كان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ة بن عامر، قالعمرو، عن مشرح ابن هاعان، عن عقب

، ووافقه الذهيب، وله شاهدان من ٨٥ / ٣وهذا سند حسن، وصححه احلاكم " بعدي نيب لكان عمر 
 / ٩" جممع الزوائد " حديث أيب سعيد اخلدري، ومن حديث عصمة عند الطرباين، وفيهما ضعف، انظر 

٦٨.  
(*)  

)١٥/٤٢(  

  

  ، أبو الفضل جعفر بن املعتضد باهللا أمحد بناخلليفة املقتدر باهللا* قتدر  امل- ٢٤
  .أيب أمحد طلحة بن املتوكل على اهللا اهلامشي العباسي البغدادي

  .بويع بعد أخيه املكتفي يف سنة مخس وتسعني ومئتني، وهو ابن ثالث عشرة سنة
أيامه، وصغر منصب اخلالفة، وقد خلع يف ، واخنرم نظام االمامة يف )١(وما ويل أحد قبله أصغر منه 

  .أوائل دولته، وبايعوا ابن املعتز، مث مل يتم ذلك
  .وقتل ابن املعتز ومجاعة، مث إنه خلع ثانيا يف سنة سبع عشرة

  .وبذل خطه بعزل نفسه، وبايعوا أخاه القاهر، مث بعد ثالث، أعيد املقتدر، مث يف املرة الثالثة قتل
  .ه، أبيض حبمرة، نزل الشيب بعارضيه، وعاش مثانيا وثالثني سنةوكان ربعة، مليح الوج



كان جيد العقل، صحيح الرأي، ولكنه كان مؤثرا للشهوات، لقد مسعت علي : قال أبو علي التنوخي
 النبيذ مخسة أيام، فكان رمبا - يعين املقتدر -ما هو إال أن يترك هذا الرجل : بن عيسى الوزير يقول

  ).٢(أي كاملأمون واملعتضد يكون يف أصالة الر
  كان منهوما باللعب، واجلواري، ال يلتفت إىل أعباء االمور،: قلت

__________  
:  الكامل٢٤٤ - ٢٤٣ / ٦: ، املنتظم٢١٩ - ٢١٣ / ٧: ، تاريخ بغداد٥٠١ / ٢: مروج الذهب* 
 - ١٦٩ / ١١:  البداية والنهاية١٨٢ - ١٨١ / ٢: ، العرب١٨٣ - ٩٥:  وما بعدها، النرباس٨ / ٨

 / ٢: ، شذرات الذهب٣٨٦ - ٢٧٨:  تاريخ اخللفاء٢٣٤، ٢٣٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٧٠
٢٨٥ - ٢٨٤.  

  .٢١٣ / ٧": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢١٩ - ٢١٨ / ٧": تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٥/٤٣(  

  

  فدخل عليه الداخل، ووهن دسته، وفارقه مؤنس اخلادم مغاضبا إىل
  ).١(زم عسكرها يف صفر سنة عشرين املوصل، ومتلكها، وه

  .ووصلت القرامطة إىل الكوفة، فهرب أهلها
، فرفعوا املصاحف على القصب، وضجوا يوم )٢(ودخلت الديلم، فاستباحوا الدينور، ووصل أهلها 

  .، وأقبلت جيوش الروم وبدعوا وأسروا)٣(االضحى من سنة تسع عشرة 
وعشرة آالف راجل، حىت بلغوا عمورية، فقتلوا وسبوا، مث جتهز نسيم اخلادم يف عشرة آالف فارس، 

  ).٤(اجلوع اجلوع : ومت ببغداد الوباء الكبري، والقحط حىت سود الشرفاء وجوههم، وصاحوا
  .وقطع اجللب عنهم مؤنس والقرامطة

  .ومل حيج أحد، وتسلل اجليش إىل مؤنس، فتهيأ لقصد املقتدر، فربز املقتدر، وختاذل جنده
  . القضيب، وعليه الربد النبوي، واملصاحف حوله، والقراءفركب، وبيده

  .وخلفه الوزير الفضل بن الفرات، فالتحم القتال
  .وصار املقتدر يف الوسط، فانكشف مجعه، فريميه بربري حبربة من خلفه

فسقط وحز رأسه، ورفع على قناة، مث سلب مث طمر يف موضعه، وعفي أثره كأن مل يكن، لثالث بقني 
  ).٥( سنة عشرين وثالث مئة من شوال



  .وكان مسحا متالفا لالموال، حمق ما ال يعد وال حيصى
  .، وتفرد مؤنس بأعباء االمور)٦(ومات صايف 

__________  
  .من هذا اجلزء / ٢٥/ رقم :  وستأيت ترمجة مؤنس اخلادم٢٤٠ - ٢٣٩ / ٨": الكامل ) " ١(
  .إىل بغداد: يعين) ٢(
  .٢٢٩ - ٢٢٨/  ٣": النجوم الزاهرة ) " ٣(
  .٢٣٢ / ٣": النجوم الزاهرة ) " ٤(
  .٢٤٣ - ٢٤١ / ٨": الكامل " راجع اخلرب مفصال يف ) ٥(
  ه / ٢٩٨/ كان صاحب الدولة كلها، وإليه أمر دار اخلليفة، وقد تويف سنة ) ٦(
  .١٠٨ / ٦": املنتظم " 

(*)  

)١٥/٤٤(  

  

 الوزير العباس، وخاض الناس يف صغره، فعمل ملا مت أمر املقتدر استصباه: قال حممد بن يوسف القاضي
  ).١(الوزير على خلعه، وإقامة أخيه حممد 

مث إن حممدا، وصاحب الشرطة، تنازعا يف جملس الوزير، فاشتط صاحب الشرطة فاغتاظ حممد كثريا، 
  .ففلج لوقته، ومات بعد أيام

  .مث اتفق مجاعة على تولية ابن املعتز، فأجام بشرط أن ال يسفك دم
وكان رأسهم حممد بن داود بن اجلراح، وأبو املثىن أمحد بن يعقوب القاضي واحلسني بن محدان، واتفقوا 

  .على الفتك باملقتدر، ووزيره، وفاتك
  ).٢(ففي العشرين من ربيع االول سنة ست 

  .ركب املال، فشد احلسني على الوزير فقتله
  ).٣(قتدر، وهو يلعب بالصواجلة فأنكر فاتك، فعطف عليه احلسني فقتله، وساق إىل امل

، فرتل بدار سليمان بن وهب، وأتى ابن )٥(الضجة فدخل الدار، فرد ابن محدان إىل املخرم ) ٤(فسمع 
املعتز، وحضر االمراء والقضاة سوى حاشية املقتدر، وابن الفرات، وبايعوا عبد اهللا ابن املعتز، ولقبوه 

  ).٦(الغالب باهللا 
  ، ونفذت الكتب،)٧(فوزر ابن اجلراح 

__________  



الكامل " كما يف ..وهو حممد بن املعتمد" ابن عمه حممد " كذا يف االصل، وهو وهم، والصواب ) ١(
من  / ٩٨/  فقد ويل اخلالفة بعده كما سيأيت يف ترمجته ص - القاهر باهللا - أما أخوه حممد ١١ / ٨": 

  .هذا اجلزء
  .وتسعني ومئتني) ٢(
 وهو عصا يعطف طرفها، يضرب ا الكرة - فارسي معرب -صوجلان : مفردهاج، : الصواجلة) ٣(

  .على الدواب
  .أما العصا اليت اعوج طرفاها خلقة يف شجرا فهي احملجن

  ).صلج": (اللسان " 
  .أي املقتدر) ٤(
  .حملة كانت ببغداد بني الرصافة ور املعلى) ٥(
  .راضي باهللال: ، لقبوه١٤٠ / ١٠": تاريخ الطربي " يف ) ٦(
هو حممد بن داود بن اجلراح، أبو عبد اهللا، أديب من علماء الكتاب، وهو عم الوزير علي بن ) ٧(

  . وكان حممد صديقا لعبد اهللا بن املعتز- / ٢٩٨/  الذي ستأيت ترمجته ص -عيسى 
  .٢٥٥ / ٥": تاريخ بغداد " 

(*)  

)١٥/٤٥(  

  

 فأجاب، ومل يبق معه سوى غريب خاله، ومؤنس اخلازن، وبعثوا إىل املقتدر، ليتحول من دار اخلالفة،
  .وباكر بن محدان وطائفة، وأحاطوا بالدار مث اقتتلوا

فذهب ابن محدان إىل املوصل، واستظهر خواص املقتدر، وخارت قوى ابن املعتز، وأصحابه، وازموا 
  .حنوا سامرا

  .ضيه، وبت دورمهامث نزل ابن املعتز عن فرسه، وأغمد سيفه، واختفى وزيره، وقا
وقتل املقتدر مجاعة من االعيان، ووزر له أبو احلسن علي بن الفرات، وأخذ ابن املعتز، فقتل سرا، 

  ).١(وصودر ابن اجلصاص 
  .أخذ منه أزيد من ستة آالف ألف دينار: فقيل

  ).٢(وتضعضع حاله 
  .وساس ابن الفرات االمور

ن محدان وأخوه أبو اهليجاء عبد اهللا، فانكسر أبو اهليجاء، ومتكن، وانصلح أمر الرعية، والتقى احلسني ب



  .وقدم أخومها إبراهيم فأصلح حال احلسني، وكتب له املقتدر أمانا
  ).٣(وقدم فقلد قم وقاشان 
  ).٦(، وأخذها منه الشيعي )٥(زيادة اهللا االغليب ) ٤(وقدم صاحب أفريقية 

) ٧(ىل الرعية أوال، ووقع بينه وبني داعييه االخوين وبويع املهدي باملغرب، وظهر أمره وعدل، وحتبب إ
  فوقع بينهما القتال، وعظم اخلطب، وقتل

__________  
  .١٨ / ٨: البن االثري" الكامل ) " ١(
  .١٩ - ١٤ / ٨": الكامل " انظر خرب خلع املقتدر ووالية ابن املعتز يف ) ٢(
  .١٤١ / ١٠": تاريخ الطربي ) " ٣(
  .بفتح االلف": تقومي البلدان " و " االنساب " يف ) ٤(

  .بكسرها" معجم البلدان " ويف 
  .٢٣ - ٢٠ / ٨": الكامل " انظر خرب خروجه يف ) ٥(
  .هو أبو عبد اهللا، احلسني بن أمحد بن حممد، املعروف بالشيعي) ٦(

  .ه / ٢٩٨/ قام بالدعوة لعبيد اهللا املهدي جد الفاطميني، مهد ملكه يف املغرب، قتل سنة 
  .من هذا اجلزء / ١٤١/ تأيت نتف من أخباره يف ترمجة املهدي ص وس
  .أبو عبد اهللا احلسني، وأبو العباس أمحد: مها) ٧(

  .من هذا اجلزء / ١٤٣/ راجع ترمجة املهدي ص 
(*)  

)١٥/٤٦(  

  

  ).١(خلق، حىت ظفر ما وقتلهما 
  ).٢(ومتكن، وبىن املهدية 

  .بكروقدم احلسني بن محدان من قم فويل ديار 
  .الوزير بن الفرات، وادعى عليه أنه كاتب االعراب أن يكبسوا بغداد) ٣(، أمسك ٢٩٩ويف سنة 

  ).٤(ووزر أبو علي اخلاقاين 
مخس مئة ألف دينار، وضلع آدمي عرضه شرب، وطوله أربعة عشر شربا، : ووردت هدايا من مصر منها

بساط : نهر، وهدايا ابن أيب الساج منهايدر اللنب، وقدمت هدايا صاحب ما وراء ال) ٥(وتيس له بز 
  .رومي، طوله سبعون ذراعا يف ستني



  ).٦(نسجه الصناع يف عشر سنني 
، وويل القضاء أبو عمر )٧(ويف سنة ثالث مئة عظم الوباء بالعراق، ووزر علي بن عيسى بن اجلراح 

جن مدة، وظهر عنه أنه ، مث س)٨(هذا أحد دعاة القرامطة : القاضي، وفيها ضرب احلالج، ونودي عليه
  .حلويل

  ، له أربع سنني، فاستناب)٩(وقلد مجيع املغرب ولد املقتدر صغري 
  .اخلادم) ١٠(مؤنسا 

__________  
  .٥٣ - ٥٠ / ٨": الكامل ) " ١(
  .٢٣٠ / ٥": معجم البلدان " انظر ) ٢(
  .يعين املقتدر) ٣(
  .١٠٩ / ٦": املنتظم ) " ٤(
  .نبالكسر، ثدي االنسا: البز) ٥(

  ".هكذا يستعملونه وال أدري كيف ذلك : " قال الزبيدي
  ).بز" (تاريخ العروس " 
  .١١٠ - ١٠٩ / ٦": املنتظم ) " ٦(
  .من هذا اجلزء / ١٤٠/ ترمجته ص ) ٧(
  .١١٢، ١١٥ / ٦": املنتظم ) " ٨(
  . بالراضي باهللا، وقد ويل اخلالفة بعد القاهر باهللا- بعد -لقب ) ٩(

  .من هذا اجلزء / ١٠٣ /وستأيت ترمجته ص 
  . وهو خطأ- بالرفع -مؤنس : يف االصل) ١٠(

(*)  

)١٥/٤٧(  

  

ويف سنة إحدى وثالث مئه أقبل ابن املهدي صاحب املغرب يف أربعني ألفا برا وحبرا ليملك مصر، ووقع 
  ).١(القتال غري مرة، واستوىل العبيدي على االسكندرية، مث رجع إىل برقة 

  .، فخلف ألف فرس، وألف مجل، وألف ألف دينار)٢(رس ومات الراسيب أمري فا
العبيدي وقتل مقدم جيشه ) ٣(ويف سنة اثنتني وثالث مئة أقبل العبيدي، فالتقاه جيش اخلليفة فانكسر 

  ).٥(، وغرم اخلليفة على ختان أوالده اخلمسة ست مئة ألف دينار )٤(حباسة 



ذت طيئ ركب العراق، وهلك اخللق جوعا وعطشا وقلد املقتدر اجلزيرة أبا اهليجاء بن محدان، وأخ
)٦.(  

  ).٧( راسل الوزير ابن اجلراح القرامطة، وأطلق هلم، وتألفهم ٣٠٣ويف سنة 
، فسار حلربه رائق، )٨(وكان اجليش مشغولني مع مؤنس حبرب الرببر، فرتع الطاعة احلسني بن محدان 

، مث غزا مؤنس )٩( وأدخل بغداد على مجل فكسره ابن محدان، مث أقبل مؤنس فالتقى احلسني، فأسره،
  .بالد الروم، وافتتح حصونا، وعظم شأنه

__________  
  .٨٥ - ٨٤ / ٨": الكامل ) " ١(
  .١٢٦ - ١٢٥ / ٦": املنتظم ) " ٢(
  .٨٩ / ٨": الكامل ) " ٣(
املهملة ضبطه احلافظ بفتح احلاء : " قال" تاج العروس "  ويف - باخلاء -خباسة " القاموس " يف ) ٤(

  ".والشني املعجمة 
  .وضم ابن االثري احلاء

   ".٢٨٧: والة مصر" انظر 
  .١٢٧ / ٦": املنتظم ) " ٥(
  .٩١ - ٩٠ / ٨": الكامل ) " ٦(
  .١٣١ / ٦": املنتظم ) " ٧(
  .فرتع الطاعة للحسني بن محدان: يف االصل) ٨(
  .٩٣ - ٩٢ / ٨": الكامل ) " ٩(

(*)  

)١٥/٤٨(  

  

من الوزارة، وخرج بأذربيجان يوسف بن أيب الساج، فأسره مؤنس ) ١(ابن اجلراح ويف سنة أربع عزل 
  ).٢(بعد حروب 

ويف سنة مخس، قدمت رسل طاغية الروم، يطلب اهلدنة، فزينت دور اخلالفة، وعرض املقتدر جيوشه 
ة وثالثني ملبنسني فكانوا مئة وستني ألفا، وكان اخلدام سبعة آالف، واحلجاب سبع مئة، والستور مثاني

  ).٤(مذهبة ) ٣(ألف ستر، ومئة أسد مسلسلة، ويف الدهاليز عشرة آالف جوشن 
  ).٦(أم املقتدر، أنفق عليه سبع مئة ألف دينار ) ٥(ويف سنة ست فتح مارستان 



  .وذبح احلسني بن محدان يف احلبس، وأطلق أخوه أبو اهليجاء
زر حامد بن العباس، فقدم من واسط وخلفه وكان قد أعيد إىل الوزارة ابن الفرات، فقبض عليه، وو

  ).٧(أربع مئة مملوك يف السالح 
وويل نظر مصر والشام املادرائي، وقرر عليه خراجهما يف السنة سوى رزق اجلند ثالثة آالف ألف 

دينار، واستقل باالمر والنهي السيدة أم املقتدر، وأمرت القهرمانة مثل أن جتلس بدار العدل، وتنظر يف 
  ).٨(، فكانت جتلس، وحيضر القضاة واالعيان، وتوقع مثل على املراسم القصص

  ويف سنة سبع وىل املقتدر نازوك إمرة دمشق، ودخلت القرامطة
__________  

  .من هذا اجلزء / ٤٧/ ص  / ٧/ انظر حاشيتنا رقم ) ١(
  .١٠٢ - ٩٨ / ٨": الكامل ) " ٢(
  .الدرع: اجلوشن) ٣(
  .١٤ - ١١": رسوم دار اخلالفة " ، وانظر ١٤٤ - ١٤٣ / ٦": املنتظم ) " ٤(
  .دار املرضى: بفتح الراء) ٥(
  .١٤٦ / ٦": املنتظم ) " ٦(
  .١١١ - ١١٠ / ٨": الكامل ) " ٧(
  .١٤٨ / ٦": املنتظم ) " ٨(

(*)  

)١٥/٤٩(  

  

  .البصرة
  .العبيدي االسكندرية ثانيا) ٢(، وأخذ القائم )١(فقتلوا وسبوا 

  ).٣(جنده ومرض ووقع الوباء يف 
وجتمع يف سنة مثان من الغوغاء ببغداد عشرة آالف، وفتحوا السجون، وقاتلوا الوزير ووالة األمور، 

  ودام القتال أياما، وقتل عدة،
  ).٤(وبت أموال الناس، واختلت أحوال اخلالفة جدا، وحمقت بيوت االموال 

لق بالبكاء، مث هزمهم املسلمون، وسار واشتد البالء بالرببر، وكادوا أن ميلكوا إقليم مصر، وضج اخل
  ).٦(اخلادم من طرسوس يف البحر فأخذ االسكندرية من الرببر ) ٥(مثل 

  ).٧(ويف سنة تسع قتل احلالج على الزندقة 



  ).٨( عزل حامد وأهلك، ووزر ابن الفرات الوزارة الثالثة ٣١١ويف سنة 
  . القرامطة ركب العراق٣١٢وأخذت يف سنة 
  ).١٠(بن محدان، وعم السيدة والدة اخلليفة ) ٩(وا أبو اهليجاء وكان فيمن أسر

  مث إن
__________  

  .١٥٣ / ٦": املنتظم ) " ١(
  .من هذا اجلزء / ٦٦/ ستأيت ترمجته رقم ) ٢(
  .١١٤ - ١١٣ / ٨": الكامل ) " ٣(
  .١١٧ - ١١٦ / ٨": الكامل ) " ٤(
  . قبل أسطرالقهرمانة اليت تقدم خربها" مثل " هو طبعا غري ) ٥(
  .١٢١ / ٨": الكامل ) " ٦(
  .١٢٩ - ١٢٦ / ٨": الكامل ) " ٧(
  .١٣٩ / ٨": الكامل ) " ٨(
  .أبا اهليجاء، وهو خطأ: يف االصل) ٩(
  .١٤٧ / ٨": الكامل ) " ١٠(

(*)  

)١٥/٥٠(  

  

  املقتدر سلم ابن الفرات إىل مؤنس فصادره، وأهلكه، وكان جبارا
  ).٢( فرغانة ، وافتتح عسكر خراسان)١(ظاملا 

  ).٣( ب القرمطي الكوفة، وعزل اخلاقاين من الوزارة بأمحد بن اخلصيب ٣١٣ويف سنة 
 استباحت الروم ملطية بالسيف، وقبض على أمحد بن اخلصيب، ووزر علي بن عيسى ٣١٤ويف سنة 

، وأخذت الروم مسيساط، وجرت وقعة كبرية بني القرامطة والعسكر، وأسرت القرامطة قائد )٤(
  .العسكر يوسف بن أيب الساج

يف ألف فارس وسبع مئة راجل، وقارب بغداد، وكاد أن ميلك، وضج ) ٥(مث أقبل أبو طاهر القرمطي 
اخللق بالدعاء، وقطعت اجلسور مع أن عسكر بغداد كانوا أربعني ألفا، وفيهم مؤنس، وأبو اهليجاء بن 

، وحاذى العسكر، )٦( فرسخان، مث أقبل محدان، وإخوته، وقرب القرمطي حىت بقي بينه وبني البلد
ونزل عبد جيس املخائض، فبقي كالقنفذ من النشاب، وأقامت القرامطة يومني، وترحلوا حنو االنبار، فما 



  ).٧(جسر العسكر أن يتبعوهم، فانظر إىل هذا اخلذالن 
 ونازل القرمطي هيت ازم معظم عسكر املقتدر إىل بغداد قبل املعاينة لشدة رعبهم،: قال ثابت بن سنان
  .مدة فرد إىل الربية
__________  

  .٢٦٠ - ٨": حتفة االمراء "  وأخبار ابن الفرات يف ١٥٠ - ١٤٩ / ٨": الكامل ) " ١(
  .٣٨٢": تاريخ اخللفاء ) " ٢(
  .١٥٨ / ٨": الكامل ) " ٣(
  .من هذا اجلزء / ١٥٩/ ستأيت ترمجته رقم ) ٥ / (١٦٧ / ٨": الكامل ) " ٤(
  .القرمطي: أي) ٦(
  .١٧٥ - ١٦٩ / ٨": الكامل ) " ٧(

(*)  

)١٥/٥١(  

  

 دخل أبو طاهر القرمطي الرحبة بالسيف، مث قصد الرقة، وبدع، وعمل العظائم، ٣١٦ويف سنة 
، وبىن القرمطي دارا، مساها دار )٢(من الوزارة، فوزر أبو علي بن مقلة ) ١(واستعفى علي بن عيسى 

، وأقبل الدمستق يف )٤(اتبه املهدي من املغرب، فدعا إليه، وتفاقم البالء ، وكثر أتباعه، وك)٣(اهلجرة 
  ).٦(، فقتل وسىب، واستوىل على خالط )٥(ثالث مئة ألف من الروم، فقصد أرمينية 

 جرت خبطة ببغداد، واقتتل اجليش، ومت ما ال يوصف، ومهوا بعزل املقتدر، اتفق على ٣١٧ويف سنة 
ونازوك، وأتوا دار اخلالفة، فهرب احلاجب، والوزير ابن مقلة، فأخرج ذلك مؤنس، وأبو اهليجاء، 

املقتدر وأمه وخالته وحرمه إىل دار مؤنس، فأحضروا حممد بن املعتضد من احلرمي، وكان حمبوسا، 
  .وبايعوه، ولقبوه بالقاهر

  .وأشهد املقتدر على نفسه باخللع
  .وجلس القاهر يف دست اخلالفة

 طلب اجليش رسم البيعة، ورزق سنة، وارتفعت الضجة، وهجموا فقتلوا نازوك وكتب إىل االمصار، مث
  ).٧(املقتدر يا منصور : واخلادم عجيبا، وصاحوا

  .فهرب الوزير واحلجاب، وصار اجلند إىل دار مؤنس، وطلبوا املقتدر ليعيدوه
  وأراد أبو

__________  



  .من هذا اجلزء / ١٤٠/ ستأيت ترمجته برقم ) ١(
  .من هذا اجلزء / ٨٦/  ترمجته رقم ستأيت) ٢(

  .١٨٣ - ١٨١ / ٨": الكامل " وانظر 
  .، أن الذي بىن دار اهلجرة هو حريث بن مسعود القرمطي١٨٧ / ٨": الكامل " يف ) ٣(

  .وقد خرج بسواد واسط
  .٢١٦ / ٦": املنتظم ) " ٤(
  .بكسر اهلمزة": معجم البلدان " يف ) ٥(
  .١٩٨ / ٨": الكامل ) " ٦(
  .٢٠٧ - ٢٠٠ / ٨": الكامل  " )٧(

(*)  

)١٥/٥٢(  

  

ال واهللا، ودخال الفردوس، : تسلمين ؟ فأخذته احلمية، وقال: اهليجاء اخلروج فتعلق به القاهر، وقال
  .وخرجا إىل الرحبة

وذهب أبو اهليجاء على فرسه، فوجد نازوك قتيال، وسدت املسالك عليه وعلى القاهر، وأقبلت خواص 
يال خيلت أأقتل بني احليطان ؟ أين الكميت ؟ : ح، فدخل أبو اهليجاء كاجلمل، مث صاحاملقتدر يف السال

  .أين الدمهاء ؟ فرموه بسهم يف ثديه، وبآخر يف ترقوته
  .فرتع منه االسهم، وقتل واحدا منهم، مث قتلوه

 ذنب لك، يا أخي أنت واهللا ال: وجئ برأسه إىل املقتدر، فتأسف عليه، وجئ إليه بالقاهر فقبله وقال
  .اهللا يف دمي يا أمري املؤمنني، وطيف برأس نازوك، وأيب اهليجاء: وهو يبكي ويقول

  .مث أتى مؤنس والقواد والقضاة، وبايعوا املقتدر
  ).١(وأنفق يف اجلند ماال عظيما 

  ).٢(وحج الناس فأقبل أبو طاهر القرمطي، ووضع السيف باحلرم يف الوفد، واقتلع احلجر االسود 
  .يف سبع مئة راكب، فقتلوا يف املسجد أزيد من ألفوكان 

؟ ) ٤(فأين االمن ) ٣) (ومن دخله كان آمنا: (يا محري، أنتم قلتم: ومل يقف أحد بعرفة، وصاح قرمطي
  .وأما الروم فعاثوا يف الثغور، وفعلوا العظائم، وبذل هلم املسلمون االتاوة

  ).٥ (ووزر يف سنة مثان عشرة للمقتدر سليمان بن احلسن
  مث قبض عليه



__________  
  .٢٠٧، ٢٠٠ / ٨": الكامل ) " ١(
  .٢٠٨ - ٢٠٧ / ٨": الكامل ) " ٢(
  .٩٧: آل عمران) ٣(
  .ومن دخله فأمنوه، فلوى فرسه وما كلمين: إن اهللا أراد: فاستسلمت وقلت: قال رجل) ٤(

  .من هذا اجلزء / ٣٢٢/ ، وسريد اخلرب يف ص ٢٢٣ / ٦": املنتظم " انظر 
  .٢١٨ / ٨": الكامل ) " ٥(

(*)  

)١٥/٥٣(  

  

  ).١(يف سنة تسع عشرة، واستوزر عبيد اهللا بن حممد الكلوذاين 
  ).٣(يف الديلم، وملكوا اجلبل بأسره إىل حلوان، وهزموا العساكر ) ٢(وظهر مرداويج 

  ).٤(مث عزل الكلوذاين باحلسني بن القاسم بن عبيد اهللا 
  ).٥( ما بينه وبني مؤنس، فذهب مغاضبا إىل املوصل وقلت االموال على املقتدر، وفسد

  ).٦(وقبض الوزير على أمواله، وهزم مؤنس بين محدان، ومتلك املوصل يف سنة عشرين وثالث مئة 
  .والتقى وايل طرسوس الروم، فهزمهم أوال، مث هزموه

تدر الديلم، وبعث ويف سنة عشرين وثالث مئة عزل الوزير احلسني بأيب الفتح بن الفرات، والطف املق
  ).٧(بوالية أذربيجان وأرمينية والعجم إىل مرداويج 

  .وتسحب أمراء إىل مؤنس، وخاف املقتدر، ويأ للحرب، فأقبل مؤنس يف مجع كبري
إن جندك ال يقاتلون إال باملال، وطلب منه مئتا ألف دينار، فتهيأ للمضي إىل واسط، : وقيل للمقتدر

لم بغداد بال حرب، فتجلد وركب يف االمراء واخلاصة والقراء، واملصاحف اتق اهللا، وال تس: فقيل له
  .منشورة

  .فشق بغداد، وخرج إىل الشماسية، واخللق يدعون له
وأقبل مؤنس، والتحم احلرب، ووقف املقتدر على تل، فأحلوا عليه بالتقدم لينصح مجعه يف القتال 

  فاستدرجوه حىت توسط،
__________  

  .٢٢٥ / ٨": الكامل ) " ١(
  .من هذا اجلزء / ٧٩/ ستأيت ترمجته رقم ) ٢(



  .٢٢٧ / ٨": الكامل ) " ٣(
  .٢٣٠ / ٨": الكامل ) " ٤(
  .٢٣٧ / ٨": الكامل ) " ٥(
  .٢٣٩ / ٨": الكامل ) " ٦(
  .٢٤١ / ٦": املنتظم ) " ٧(

(*)  

)١٥/٥٤(  

  

ه على رمح وسلبوه، وهو يف طائفة قليلة، فانكشف مجعه، فريميه بربري فسقط فذبح، ورفع رأس
  ).١(فسترت عورته حبشيش، مث طم وعفي أثره 

  .، كان من االبطال)٢(ونقل الصويل أن قاتله غالم لبليق 
تعجب الناس منه مما عمل يومئذ من فنون الفروسية، مث شد على املقتدر حبربته، أنفذها فيه، فصاح 

حلام فعلقه ) ٣(ل شوك، فزمحته إىل قنار الناس عليه، فساق حنو دار اخلالفة ليخرج القاهر فصادفه مح
  ).٤(كالب، وخرج من حتته فرسه يف مشواره، فحطه الناس وأحرقوه حبمل الشوك 

  .كان يف دار املقتدر أحد عشر ألف غالم خصيان غري الصقالبه والروم: وقيل
 كان زنتها وكان مبذرا للخزائن حىت احتاج، وأعطى ذلك حلظاياه، وأعطى واحدة الدرة اليتيمة اليت

  .ثالثة مثاقيل
  ).٥(وأخذت قهرمانة سبحة جوهر ما مسع مبثلها 

  ).٧(من الصيين مملوءة غالية ) ٦(وفرق ستني حبا 
  .كان املقتدر يفرق يوم عرفة من الضحايا تسعني ألف رأس: قال الصويل

  .إنه أتلف من املال مثانني ألف ألف دينار، عثر نفسه بيده: ويقال
__________  

  .٢٤٣ - ٢٤١ / ٨":  الكامل ) "١(
  وهو أحد القادة العباسيني، وممن ساعد على قتل" يلبق " يف بعض كتب التاريخ ) ٢(

  .املقتدر وقد قتله القاهر باهللا سنة إحدى وعشرين وثالث مئة
  .إنه ليس من كالم العرب: اخلشبة يعلق عليها القصاب اللحم، يقال: القنار، والقنارة، بكسرمها) ٣(
  ).القنور": ( العروس تاج" 
فالصحيح أن قتله كان بالسيف يف : "  هذه الرواية، وقال١١١": النرباس " ضعف ابن دحية يف ) ٤(



  ".احلرب بينه وبني مؤنس اخلادم امللقب باملظفر 
  .وقد أورد السيوطي هذا اخلرب وكأنه جرى أثناء املعركة

  .٣٨٤": تاريخ اخللفاء " 
  .٧٠ / ٦": املنتظم ) " ٥(
  .اجلرة، صغرية كانت أو كبرية: احلب، بالضم) ٦(
  .طيب معروف: الغالية) ٧(

(*)  

)١٥/٥٥(  

  

املطيع فضل، وإمساعيل، وعيسى، ) ٢(، وإسحاق، و )١(حممد الراضي، وإبراهيم املتقي : وأوالده
  .وعباس، وطلحة

  .أتلف املقتدر نيفا وسبعني ألف ألف دينار: وقال ثابت بن سنان طبيبه
واهللا لنقتلن كلنا، وهم بإقامة ولده، مث اتفقوا على أخيه :  قدم رأسه إىل مؤنس فندم وبكى، وقالوملا قتل
  ).٣(القاهر 

  
، أحد اخلدام الذين بلغوا رتبة امللوك، وكان اخلادم االكرب امللقب باملظفر املعتضدي*  مؤنس - ٢٥

  .خادما أبيض فارسا شجاعا سائسا داهية
ية، وويل دمشق للمقتدر، مث جرت له أمور، وحارب املقتدر، فقتل يومئذ ندب حلرب املغاربة العبيد

  ).٤(كلنا نقتل : املقتدر، فسقط يف يد مؤنس، وقال
  ).٥(وكان معظم جند مؤنس يومئذ الرببر، فرمى واحد منهم حبربته اخلليفة، فما أخطأه 

  .باهللا) ٦] (القاهر [ مث نصب مؤنس يف اخلالفة 
  فلما

__________  
  .املكتفي، وهو وهم: يف االصل) ١(

  .ه / ٢٩٥/ فاملكتفي ابن املعتضد، وقد تويف سنة 
  .من هذا اجلزء / ١١٣/ وترمجة املطيع ستأيت ص ) ٢(
  .٢٤٣ / ٨": الكامل ) " ٣(
 ٣:  النجوم الزاهرة٢٨٤ / ٢: ، مرآة اجلنان١٨٨ / ٢:  ب، العرب٢١٧ / ١٧: تاريخ ابن عساكر* 



  .، وكتب التاريخ العامة اليت تؤرخ خلالفة املقتدر٢٩١  /٢: ، شذرات الذهب٢٣٩/ 
  .٢٤٣ / ٨": الكامل ) " ٤(
  .من هذا اجلزء / ٥٤/ أنظر خرب مقتل املقتدر ص ) ٥(
  .ساقطة يف االصل) ٦(

  .ومل يكن من رأي مؤنس تنصيب القاهر باهللا، ولكنه أكره على ذلك
  .٢٤٤ / ٨": الكامل " راجع 

(*)  

)١٥/٥٦(  

  

  ).١(ر، قتل مؤنسا وغريه يف سنة إحدى وعشرين متكن القاه
  .وبقي مؤنس ستني سنة أمريا، وعاش تسعني سنة، وخلف أمواال ال حتصى

  
 صلى اهللا ابن سليمان بن عبد اهللا بن عاصم بن املنذر بن حواري رسول اهللا*  الزبري بن أمحد - ٢٦

اهللا القرشي االسدي الزبريي البصري عليه وسلم الزبري بن العوام، العالمة، شيخ الشافعية أبو عبد 
  .الشافعي، الضرير

  .، وطائفة)٢(حممد بن سنان القزاز، وأيب داود : حدث عن
  .الدقاق) ٣(أبو بكر النقاش، وعمر بن بشران، وعلي بن لؤلؤ الوراق، وابن خبيت : روى عنه

  .وكان من الثقات االعالم
  ىي القطعي،، وحممد بن حي)٤(وقد تال على روح بن قرة، ورويس 

  ).٥(ومل خيتم على القطعي 
  .أبو بكر النقاش، وغريه: قرأ عليه

__________  
  .٢٥٢ / ٨": الكامل ) " ١(
 / ٦:  االنساب١٠٨: ، طبقات الشريازي٤٧٢ - ٤٧١ / ٨: ، تاريخ بغداد٢٩٩: الفهرست* 

 - ٢٩٥/  ٣:  طبقات الشافعية٢٧٨ / ٢: ، مرآة اجلنان٣١٣ / ٢: ، وفيات االعيان٢٥٢ - ٢٥١
  .٢٩٣ - ٢٩٢ / ١: ، غاية النهاية٢٩٧

  .داود بن سليمان املؤدب": تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  .٣٦٩ / ٨": تاريخ بغداد " أنظر 



  .جنيب، وهو تصحيف: يف االصل) ٣(
برويس، تويف بالبصرة سنة مثان : هو حممد بن املتوكل، أبو عبد اهللا، اللؤلؤي البصري املعروف) ٤(

  .وثالثني ومئتني
  .٢٣٥ - ٢٣٤ / ٢": غاية النهاية " 
  .وهو تصحيف" القطيعي "  وفيه ٢٩٥ / ٣": طبقات الشافعية ) " ٥(

(*)  

)١٥/٥٧(  

  

  .وتفقه به طائفة، وهو صاحب وجه يف املذهب
  .كان أعمى، وله مصنفات كثرية مليحة: قال الشيخ أبو إسحاق

" ، وكتاب )١" (اهلدية " ، وكتاب "ة ستر العور" ، وكتاب "النية " ، وكتاب "الكايف : " منها
  ).٢" (االمارة " ، وكتاب "رياضة املتعلم " ، وكتاب "االستشارة واالستخارة 

مات سنة سبع عشرة وثالث مئة، وذكرته يف موضع آخر، أنه مات بالبصرة يف صفر سنة عشرين : قلت
  .وثالث مئة

  .وصلى عليه ولده أبو عاصم
  

   * ابن خريان- ٢٧
  .خ الشافعية، أبو علي احلسني بن صاحل بن خريان، البغدادي الشافعياالمام شي

هذا : كان أبو علي بن خريان، يعاتب ابن سريج على القضاء، ويقول): ٣(قال القاضي أبو الطيب 
  ).٤(االمر مل يكن يف أصحابنا، إمنا كان يف أصحاب أيب حنيفة 

__________  
  ".داية اهل " ٣١٣ / ٢": وفيات االعيان " يف ) ١(
  .١٠٨": طبقات الشريازي ) " ٢(
 وفيات ٢٤٥ - ٢٤٤ / ٦: ، املنتظم١١٠: ، طبقات الشريازي٥٤ - ٥٣ / ٨: تاريخ بغداد* 

:  مرآة اجلنان٣٧٩ - ٣٧٨ / ١٢: ، الوايف بالوفيات١٨٤ / ٢: ، العرب١٣٤ - ١٣٣ / ٢: االعيان
 / ٣:  النجوم الزاهرة١٧١ / ١١: ة، البداية والنهاي٢٧٤ - ٢٧١ / ٣: ، طبقات الشافعية٢٨٠ / ٢

  .٢٨٧ / ٢: ، شذرات الذهب٢٣٥
" ه  / ٤٥٠/ هو طاهر بن عبد اهللا بن طاهر الطربي، شيخ االمام أيب إسحاق الشريازي، تويف سنة ) ٣(



  .١٢٧": طبقات الشريازي 
  .١١٠": طبقات الشريازي ) " ٤(

  = (*)قضاء مبصر والشام يف أصحاب يعين بالعراق، وإال فلم يكن ال: " وقد علق السبكي بقوله

)١٥/٥٨(  

  

وأظن [ عرض على ابن خريان القضاء، فلم يتقلده، وكان بعض وزراء املقتدر : قال الشيخ أبو إسحاق
  .وكل بداره ليلي القضاء) ١] (انه أبو احلسن علي بن عيسى 

  .فلم يتقلد
من وكل بداره : يف زماننا] كان : [ لليقا] التوكيل بداره [ امنا قصدنا : وخوطب الوزير يف ذلك فقال

  ).٢(ليتقلد القضاء فلم يفعل 
  شاهد أبو بكر بن احلداد الشافعي ببغداد سنة عشر): ٣(وقال ابن زوالق 

  .وثالث مئة باب أيب علي بن خريان مسمورا ال متناعه من القضاء، وقد استتر
  ).٤(ا حىت حتدثوا ذا انظرو: فكان الناس يأتون بأوالدهم الصغار، فيقولون هلم: قال
  .قد سار إىل بغداد يسعى اليب عبيد بن حربويه يف أن يعفى من قضاء مصر) ٥(كان ابن احلداد : قلت

  .ومل يبلغين على من اشتغل، وال من روى عنه
  ).٦(تويف لثالث عشرة بقيت من ذي احلجة سنة عشرين وثالث مئة 

__________  
صر، وإمنا كان يف مصر املالكية، ويف الشام االوزاعية، إىل أن ظهر أيب حنيفة قط إال أيام بكار يف م= 

  ".مذهب الشافعي يف االقليمني، فصار فيه 
  .٢٧٢ / ٣": طبقات الشافعية " 
  .، الوزير ابن الفرات٢٨٧ / ٢": شذرات الذهب " يف ) ١(
  .١١٠": طبقات الشريازي " ما بني حاصرتني من ) ٢(
 احلسني، أبو حممد، مؤرخ مصري، كان يظهر التشيع، وقد ويل املظامل أيام هو احلسن بن إبراهيم بن) ٣(

  .العبيديني مبصر
 ٣٨٧/ تويف ابن زوالق سنة " قضاة مصر " جعله ذيال لكتاب الكندي " أخبار قضاة مصر " من كتبه 

  .٩٢ - ٩١ / ٢" وفيات االعيان " ه / 
  .٢٧٣ / ٣" طبقات الشافعية ) " ٤(
  .من هذا اجلزء / ٢٥٦/ رقم ستأيت ترمجته ) ٥(



  . مناقشة حول سنة وفاته٢٧٤ - ٢٧٣ / ٢": طبقات الشافعية " يف ) ٦(
  .فانظرها

(*)  

)١٥/٥٩(  

  

  .ختم بابه بضعة عشر يوما، مث أعفي، رمحه اهللا: وقيل
  

  . بن خالد املعمر، أبو حممد السلميابن أمحد بن تبوك*  تبوك - ٢٨
  .الدمشقي

  .دهمسع هشام بن عمار، ووال
  .أبو احلسني الرازي، واحلسن بن حممد بن درستويه: وعنه

  .مات سنة ثالثني وثالث مئة: قال الرازي
  

  .ابن خالد، احلافظ الثبت اود، أبو بكر النيسابوري * *  حممد بن محدون- ٢٩
ارة، مسع حممد بن حيىي الذهلي، وعيسى بن أمحد العسقالين، والربيع بن سليمان، وحممد بن مسلم بن و
وأبا حامت، وأبا زرعة، وسليمان بن سيف احلراين، وعباسا الدوري، وطبقتهم، فأكثر وأتقن، ومجع 

  .فأوعى
حممد بن صاحل بن هانئ، وأبو علي احلافظ، وأبو حممد املخلدي، وأبو بكر بن مهران : حدث عنه

  .املقرئ، وحممد بن الفضل بن خزمية، وعدد كثري
__________  

 ذيب ابن ٣٢٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٢١ / ٢:  أ، العرب٢٥٧ / ٣: رتاريخ ابن عساك* 
  .٣٣٨ / ٣: عساكر

 طبقات ٨٠٨ - ٨٠٧ / ٣:  أ، تذكرة احلفاظ١٣٦ - ب ١٣٥ / ١٥: تاريخ ابن عساكر* * 
  .٢٨٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣٦: احلفاظ

(*)  

)١٥/٦٠(  

  



  .كان من الثقات االثبات اجلوالني يف االقطار: قال احلاكم
  ).١(عاش سبعا ومثانني سنة 
  ).٢(حافظ كبري، مسع أمحد بن حفص، وقطن ابن عبد اهللا، وعدة : وقال أبو يعلى اخلليلي

  ).٣(تويف يف ربيع اآلخر سنة عشرين وثالث مئة : وقال احلاكم
أخربنا أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا أبو روح البزاز، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو سعيد الطبيب، 

شافع بن حممد االسفراييين، حدثنا حممد بن محدون احلافظ، حدثنا أبو حذافة املدين، حدثنا مالك، عن 
آية حمكمة، وسنة قائمة، ) ٤] (ثالثة [ العلم : " نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".وال أدري 
  .صوابه موقوف من قول ابن عمرو) ٥(فهذا مما نقم على أيب حذافة أمحد بن إمساعيل 

__________  
  .٨٠٧ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٨٠٧ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(
  .٧٠٨": تذكرة احلفاظ " زيادة من ) ٤(
مل يكن ممن يتعمد : هو أحد رواة املوطأ عن مالك، وآخر أصحاب مالك وفاة، قال اخلطيب وغريه) ٥(

حدث : ضعيف أدخلت عليه أحاديث يف غري املوطأ، فرواها، وقال ابن عدي:  الدارقطينالكذب، وقال
  .عن مالك وغريه بالبواطيل، وامتنع ابن صاعد من التحديث عنه مدة

من حديث عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا ) ٥٤(وابن ماجة ) ٢٨٨٥(وأخرج أبو داود : قلت
حمكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل آية : العلم ثالثة: " عليه وسلم قال

ويف سنده عبدالرمحن بن زياد بن أنعم االفريقي وهو ضعيف، وكذا شيخه فيه، وهو عبد الرمحن بن " 
  .رافع
(*)  

)١٥/٦١(  

  

 بن عبدامللك االمام احلافظ الثقة الرحال، أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرمحن*  ابن مروان - ٣٠
  .قرشي االموي الدمشقيال

، وشعيب بن شعيب بن إسحاق، ويونس بن عبداالعلى، والعباس بن )١(مسع موسى بن عامر املري 
الوليد البريويت، والربيع بن سليمان املرادي، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، وحممد بن سعيد بن أيب 



  .قفيز، وأمحد بن إبراهيم بن مالس، وعدة
  .فأكثر ومجع وألف

ولده احملدث أبو عبد اهللا، وأبو احلسني والد متام، وأبو سليمان بن زبر، وأبو هاشم املؤدب، : حدث عنه
  .ومحيد بن احلسن الوراق، وأبو بكر بن املقرئ، وعبد الوهاب بن احلسن الكاليب، وآخرون

  .مات يف رجب سنة تسع عشرة وثالث مائة
  .وقد قارب التسعني

  
، أبو عبد اهللا القرشي الدمشقي الذي انتقى عليه  ابنه العدل الرئيس االمني* * حممد بن إبراهيم - ٣١

  .احلافظ ابن مندة تلك االجزاء
__________  

 الوايف ١٧٥ / ٢: ، العرب٨٠٥ / ٣:  أ، تذكرة احلفاظ٢٣٠ - ب ٢٢٩ / ٢: تاريخ ابن عساكر* 
 ذيب ابن ٢٨١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣٦ - ٣٣٥: ، طبقات احلفاظ٤٢ / ٦: بالوفيات
  .٢٢٥ / ٢: عساكر

  .وهو تصحيف" املزين  " ٨٠٥ / ٣": تذكرة احلفاظ " يف ) ١(
 / ١: ، الوايف بالوفيات٣١٢ - ٣١١ / ٢:  ب، العرب٣٨٣ - أ ٣٨٣ / ١٤: تاريخ ابن عساكر* * 

  .٢٧ / ٣: ، شذرات الذهب٣٧١ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٤٢
(*)  

)١٥/٦٢(  

  

 محزة، وزكريا السجزي خياط السنة، وإمساعيل بن قرياط، وأبا عالثة مسع أمحد بن حممد بن حيىي بن
  .املصري، وأنس بن السلم، وأمحد بن إبراهيم البسري، وطبقتهم

  ابن مندة، ومتام الرازي، وعبد الوهاب امليداين، وعبد: حدث عنه
  .الرمحن بن أيب نصر، واخلصيب بن عبد اهللا القاضي، وأبو احلسن بن السمسار، وآخرون

  .وأملى جبامع دمشق
  .، انتقى عليه ابن مندة ثالثني جزءا)٢(كان ثقة مأمونا جوادا ): ١(قال الكتاين 

  .مات يف شوال سنة مثان ومخسني وثالث مئة
  .وكان من املعمرين

  



، اجلبائي، )٣( بن سالم عبد السالم بن االستاذ أيب علي حممد بن عبد الوهاب*  أبو هاشم - ٣٢
  .ار االذكياءاملعتزيل، من كب
  .أخذ عن والده

__________  
الوفيات " عبد العزيز بن أمحد بن حممد، الكتاين، مؤرخ من أهل دمشق، كان حمدثها، له كتاب يف ) ١(
  .على السنني" 

  .٣٥٣ / ١٠": االنساب " ، ١٨٧ / ٧": االكمال " ه  / ٤٦٦/ تويف سنة 
  . وهو تصحيف- بالنون - " الكناين" ، وفيه ٣٤٢ / ١": الوايف بالوفيات ) " ٢(
 / ٣:  االنساب٨٤ - ٧٨ / ١: ، امللل والنحل٥٦ - ٥٥ / ١١: ، تاريخ بغداد٢٤٧: الفهرست* 

 مرآة ١٨٧ / ٢: ، العرب١٨٤ - ١٨٣ / ٣: ، وفيات االعيان٢٦١ / ٦: ، املنتظم١٧٧ - ١٧٦
 - ٩٤:  املرتضى، طبقات املعتزلة البن١٧٦ / ١١: ، البداية والنهاية٢٨٢ - ٢٨١ / ٢: اجلنان
  .٢٨٩ / ٢: ، شذرات الذهب٩٦

  . بالتخفيف٣٧٨ / ١" املشتبه " بالم مشددة، وهو خطأ، وقد قيده املؤلف يف : يف االصل) ٣(
(*)  

)١٥/٦٣(  

  

  .، وأشياء)١" (املسائل العسكرية " ، وكتاب "العرض " ، وكتاب "اجلامع الكبري " وله كتاب 
  .وله عدة تالمذةتويف سنة إحدى وعشرين وثالث مئة، 

  
 بن أمحد بن كثري، البصري احملدث املتقن الثقة، أبو العباس عبد اهللا بن عتاب*  ابن عتاب - ٣٣

  .االصل، الدمشقي، ابن الزفيت
مسع هشام بن عمار، وعيسى بن محاد زغبة، وهارون بن سعيد االيلي، ودحيما، وأمحد بن أيب احلواري، 

  .وطائفة
ريري، وأبو سليمان بن زبر، وشافع ابن حممد االسفراييين، وأبو أمحد علي بن عمرو احل: حدث عنه

  .احلاكم، وعبد الوهاب الكاليب، وآخرون، وكان أسند من بقي بدمشق
  .ولد سنة أربع وعشرين ومئتني

  ).٢(رأيناه ثبتا : قال أبو أمحد احلافظ
  ).٣(له مزرعة قبلي املصلى : قلت



  .ومات يف رجب سنة عشرين وثالث مئة
__________  

  .٢٤٧: الفهرست) ١(
 / ٢: ، شذرات الذهب١٨٢ / ٢:  أ، العرب٢٥٩ / ٩: ، تاريخ ابن عساكر٢٩٠ / ٦: االنساب* 

٢٨٦ - ٢٨٥.  
  . أ٢٥٩ / ٩": تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
  .حي يقع جنويب دمشق: املصلى) ٣(

(*)  

)١٥/٦٤(  

  

 بن زياد السالم، أبو بكر عبد اهللا بن حممداالمام احلافظ العالمة شيخ ا*  ابن زياد النيسابوري - ٣٤
  بن واصل بن ميمون، النيسابوري، موىل أمري املؤمنني عثمان بن

  .احلافظ الشافعي، صاحب التصانيف) ١(عفان، االموي 
تفقه باملزين، والربيع، وابن عبد احلكم، ومسع منهم، ومن حممد ابن حيىي الذهلي، وأمحد بن يوسف 

داالعلى، وأمحد بن عبدالرمحن بن وهب، وأيب زرعة الرازي، والعباس بن الوليد السلمي، ويونس بن عب
العذري، وحممد بن عزيز االيلي، وابن وارة، وابن حامت، وأمحد بن حممد بن أيب اخلناجر، وبكار بن قتيبة، 

  .وأيب بكر الصاغاين، وخلق كثري من طبقتهم
  .احلديث والفقه، وفاق االقران: وبرع يف العلمني

موسى بن هارون احلافظ، وهو أكرب منه، بل من شيوخه، وروى عنه ابن عقدة، وأبو إسحاق : أخذ عنه
بن محزة، ومحزة بن حممد الكناين، وابن املظفر، والدارقطين، وابن شاهني، وأبو حفص الكتاين، وعبيد اهللا 

  .ابن أمحد الصيدالين، وإبراهيم بن عبد اهللا بن خرشيذ قوله، وخلق سواهم
  .كان إمام الشافعيني يف عصره بالعراق: ل أبو عبد اهللا احلاكمقا

  ومن
__________  

 تذكرة ٢٨٧ - ٢٨٦ / ٦: ، املنتظم١١٣: ، طبقات الشريازي١٢٢ - ١٢٠ / ١٠: تاريخ بغداد* 
، طبقات ٢٨٩ - ٢٨٨: ، مرآة اجلنان٢٠٢ - ٢٠١ / ٢: ، العرب٨٢١ - ٨١٩ / ٣: احلفاظ

، طبقات ٢٥٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٨٦ / ١١: بداية والنهاية، ال٣١٤، ٣١٠ / ٣: الشافعية
  .٣٠٢ / ٢:  شذرات الذهب٣٤٢، ٣٤١: احلفاظ



  .موىل أبان بن عثمان: يف أكثر املصادر) ١(
(*)  

)١٥/٦٥(  

  

  ).١(أحفظ الناس للفقهيات واختالف الصحابة 
  .مسع بنيسابور، والعراق، ومصر، والشام، واحلجاز

  ما رأيت أحدا أحفظ من أيب:  الدارقطين يقولمسعت: قال الربقاين
  ).٢(بكر النيسابوري 

مل نر مثله يف مشاخينا، مل : سألت الدارقطين عن أيب بكر النيسابوري فقال: وقال أبو عبد الرمحن السلمي
نر أحفظ منه لالسانيد واملتون، وكان أفقه املشايخ، وجالس املزين والربيع، وكان يعرف زيادات االلفاظ 

  . املتونيف
  .وملا قعد للتحديث

  ).٣(بل سلوا، فسئل عن أحاديث فأجاب فيها، وأمالها مث بعد ذلك ابتدأ فحدث : حدث، قال: قالوا
تعرف من أقام أربعني سنة مل ينم الليل، : مسعت أبا بكر النيسابوري يقول: قال أبو الفتح يوسف القواس

أنا هو، وهذا : ى طهارة عشاء اآلخرة ؟ مث قالويتقوت كل يوم خبمس حبات، ويصلي صالة الغداة عل
  .كله قبل أن أعرف أم عبدالرمحن، أيش أقول ملن زوجين ؟

  ).٤(ما أراد إال اخلري : مث قال
  .قد كان أبو بكر من احلفاظ اودين: قلت

  .مات يف شهر ربيع اآلخر سنة أربع وعشرين وثالث مئة عن بضع ومثانني سنة
__________  

  .٨١٩ / ٣":  احلفاظ تذكرة) " ١(
  .١٢١ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .١٢٢ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٥/٦٦(  

  



قرأت على أىب املعايل أمحد بن إسحاق املؤيد مبصر، أخربكم الفتح بن عبد السالم ببغداد، أخربنا هبة اهللا 
  بن احلسني احلاسب، وأجاز

أخربنا ابو الفتوح حممد بن علي التاجر سنة مثان وست : أبو زكريا بن الصرييف، قااللنا ابن أيب عمر، و
مئة، أخربنا هبة اهللا احلاسب، أخربنا أبو احلسني أمحد بن حممد بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إمالء، 

حدثنا وهب بن : حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن زياد، حدثنا حممد بن حيىي، وحممد بن إشكاب، قاال
علي : " قال عمر: جرير، حدثنا شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ابن أيب مليكة، عن ابن عباس قال

  ).٢" (أقرؤنا ) ١(أقضانا، وأيب 
  .قال أبو إسحاق

  ).٣" (زيادات كتاب املزين " والبن زياد كتاب 
، فقام اجلماعة إىل )٤" (طهورا وجعلت تربتها لنا : " من روى: كنا نتذاكر فسأهلم فقيه: قال الدارقطين

  أيب بكر بن زياد فسألوه، فساق احلديث
__________  

  .٣٨٩ / ١هو أيب بن كعب بن قيس أبو املنذر االنصاري املدين، وقد تقدمت ترمجته ) ١(
أرحم أميت بأميت أبو بكر، وأشدهم يف أمر اهللا عمر، وأصدقهم " رجاله ثقات، وجاء يف املرفوع ) ٢(

ن، وأفرضهم زيد، وأقرؤهم أيب، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ ابن جبل، ولكل أمة أمني، حياء عثما
من ) ٣٧٩٣(، والترمذي ٢٨١ و ١٨٤ / ٣أخرجه أمحد " وأمني هذه االمة أبو عبيدة بن اجلراح 

حسن صحيح، وصححه ابن حبان : طريق خالد احلذاء، عن أيب قالبة عن أنس، وقال الترمذي
  ".وأقضاهم علي : " م، ووافقه الذهيب، وروي عن معمر عن قتادة مرسال وفيهواحلاك) ٢٢٦٨(
  .١١٣": طبقات الشريازي ) " ٣(
وهذا احلديث على هذا اللفظ يرويه أبو : ، وقال اخلطيب١٢١ / ١٠": تاريخ بغداد " انظر ) ٤(

صلى اهللا عليه عوانة، عن أيب مالك االشجعي، عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان، عن النيب 
يف أول املساجد من طريق أيب بكر بن أيب ) ٥٢٢" (صحيحه " وسلم، وأخرجه مسلم بن احلجاج يف 

  شيبة، حدثنا حممد بن فضيل، عن أيب مالك االشجعي، عن ربعي، عن
فضلنا على الناس بثالث جعلت صفوفنا كصفوف " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حذيفة قال

  ".علت لنا االرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا مل جند املاء املالئكة، وج
(*)  

)١٥/٦٧(  

  



  ).١(يف احلال من حفظه 
  

  .احلافظ املتقن االمام حمدث بغداد، أبو طالب أمحد بن نصر بن طالب البغدادي*  أبو طالب - ٣٥
ين، وحيىي بن عثمان بن صاحل، مسع عباس بن حممد الدوري، وإسحاق الدبري، وإبراهيم بن برة الصنعا

  .وأمحد بن مالعب وطبقتهم
  .أبو عمر بن حيويه، وحممد بن املظفر، وأبو احلسن الدارقطين وآخرون: حدث عنه

  ).٢(أبو طالب احلافظ أستاذي : وكان الدارقطين، يقول
  ).٣(أبو طاهر املخلص : حدث عنه

  .مات يف رمضان سنة ثالث وعشرين وثالث مئة
  .سبعنيمن أبناء ال

  ).٤(كان ثقة ثبتا : قال اخلطيب
  .روى عنه من الكبار عبد اهللا بن زيدان البجلي

  .وله تاريخ مفيد
__________  

فجاء ...كنا ببغداد يوما جلوسا يف جملس اجتمع فيه مجاعة من احلفاظ يتذاكرون: " عبارة البغدادي) ١(
  ...".رجل من الفقهاء، فسأل اجلماعة

  .١٢١ / ١٠": تاريخ بغداد 
   أ، تذكرة١٣١ - ب ١٣٠ / ٢: ، تاريخ ابن عساكر١٨٣ - ١٨٢ / ٥: تاريخ بغداد* 

، ٣٤٦: ، طبقات احلفاظ٢١٢ / ٨: ، الوايف بالوفيات١٩٨ / ٢: ، العرب٨٣٣ - ٨٣٢ / ٣: احلفاظ
  .٢٩٨ / ٢: شذرات الذهب

  .١٠٣ / ٢: وذيب ابن عساكر
  .١٨٣ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٢(
  ".آخر من حدث عنه أبو طاهر املخلص  " ٨٣٣ / ٣": حلفاظ تذكرة ا" يف ) ٣(
  .١٨٣ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٥/٦٨(  

  



  . أحد احلفاظ الكبار االثباتالبلخي*  علي بن الفضل - ٣٦
  .أيب حامت الرازي، وأمحد بن سيار، وحممد بن الفضل، وأيب قالبة الرقاشي، وطبقتهم: حدث عن
  . والدارقطين، وعمر بن شاهني، وغريهمابن املظفر،: روى عنه

  .تويف ببغداد يف سنة ثالث وعشرين وثالمثئة
أبو الفتح القواس، وعبد اهللا بن : ، وممن حدث عنه)١(علي بن الفضل بن نصر، يكىن أبا احلسن : وهو

  .عثمان الصفار
  ).٢(احلديث، صاحب غرائب ] طلب [ كان ثقة حافظا جواال يف : قال اخلطيب

  ).٣(يثه يف أفراد الدارقطين حد: قلت
  ).٤(هو ثقة حافظ : قال الدارقطين

__________  
: ، طبقات احلفاظ٨٧١ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٨٠ / ٦: ، املنتظم٤٨ - ٤٧ / ١٢: تاريخ بغداد* 

٣٥٧ - ٣٥٦.  
علي بن الفضل بن طاهر بن نصر بن حممد، أبو احلسن البلخي  " ٤٧ / ١٢": تاريخ بغداد " يف ) ١(
."  
  .٤٧ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ٢(

  .وما بني حاصرتني منه
  .للدارقطين، كتاب حافل يف مئة جزء حديثي" االفراد " كتاب ) ٣(
  . وفيها تعريف الحاديث االفراد١١٤": الرسالة املستطرفة " 

  .٨٧١ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٤(فانظره 
(*)  

)١٥/٦٩(  

  

  ).١( وعشرين تويف سنة ثالث: وقال أبو بكر بن شاذان
  

احملدث الصدوق، أبو بكر أمحد بن عبد اهللا، البغدادي النحاس، وكيل أيب  *  وكيل أيب صخرة- ٣٧
  .صخرة

  .ولد سنة سبع وثالثني ومئتني
  .ومسع أبا حفص الفالس، وزيد بن أخزم، وأمحد بن بديل، ومجاعة



  .نالدارقطين، وابن شاهني، وعمر بن إبراهيم الكتاين، وآخرو: حدث عنه
  .وثق، ومات يف سنة مخس وعشرين وثالث مئة

  
) ٣(مسلم، احملدث الثقة، املتقن، أبو حامت ) ٢(ابن حممد بن بكر بن  * *  مكي بن عبدان- ٣٨

  .التميمي النيسابوري
__________  

  .٤٨ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٠٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠٤ / ٢: ، العرب٢٣٠، ٢٢٩ / ٤: تاريخ بغداد* 

  .٣٠٧ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠٥ / ٢: ، العرب١٢٠ - ١١٩ / ١٣: تاريخ بغداد* * 
  ".علي بن عبدان "  إىل ٢٠٥ / ٢: حترف االسم يف العرب) ٢(
 إىل ٣٠٧ / ٢": الشذرات " ، و ٢٠٥ / ٢:  وقد حترف يف العرب١١٩ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
  ).أيب حامد(

(*)  

)١٥/٧٠(  

  

م، وحممد بن حيىي الذهلي، وأمحد بن حفص، وأمحد بن يوسف السلمي، وعمار بن مسع عبد اهللا بن هاش
  .ومجاعة" الصحيح " رجاء، ومسلم صاحب 

الصواف، وعلي بن عمر احلريب، وأبو أمحد احلاكم، وأبو بكر اجلوزقي، ] بن [ أبو علي : حدث عنه
  .وحيىي بن إمساعيل احلريب

  ).١(مون مقدم على أقرانه من املشايخ ثقة مأ: قال احلافظ أبو علي النيسابوري
  ).٢(أبو العباس بن عقدة : وقد حدث عنه من القدماء: قلت

، وعاش )٣(مات يف مجادي اآلخرة سنة مخس وعشرين وثالث مئة، وصلى عليه أبو حامد بن الشرقي 
  .بضعا ومثانني سنة

  .رمحه اهللا
  

 بن موسى ابن حممد بن يم بن عبد الصمداالمري املسند الصدوق، أبو إسحاق إبراه*  اهلامشي - ٣٩
  .إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس اهلامشي العباسي البغدادي

  .كان أبوه أمري احلاج مدة



  ، ومن أيب سعيد"كتاب املوطأ " فأمسع هذا من أيب مصعب الزهري 
__________  

  .١٢٠ / ١٣": تاريخ بغداد ) " ١(
  .من هذا اجلزء / ١٧٨/ ستأيت ترمجته رقم ) ٢(
  .من هذا اجلزء / ٢١/ تقدمت ترمجته رقم ) ٣(
 / ١: ، ميزان االعتدال٢٠٥ / ٢: ، العرب٢٨٩ / ٦: ، املنتظم١٣٨ - ١٣٧ / ٦: تاريخ بغداد* 

  .٣٠٦ / ٢: ، شذرات الذهب٧٨ - ٧٧ / ١: ، لسان امليزان٤٨ / ٦: ، الوايف بالوفيات٤٦
(*)  

)١٥/٧١(  

  

، ومجاعة بالكوفة، ومن احلسني بن احلسن املروزي، صاحب ابن املبارك، ومن االشج، عبيد بن أسباط
حممد بن الوليد البسري، وحممد ابن عبد اهللا االزرقي، وخالد بن أسلم، وسعيد بن عبدالرمحن 

  .املخزومي
الدارقطين، وأبو حفص بن شاهني، وابن املقرئ، وزاهر بن أمحد الفقيه، وأمحد بن حممد بن : حدث عنه

  .لصلت ارب، وآخرونا
رأيت على ظهر املوطأ املسموع من أيب مصعب : مسعت القاضي حممد بن أم شيبان يقول: قال الدارقطين

  ).١(مسع االمري عبد الصمد بن موسى اهلامشي، وابنه إبراهيم : مساعا قدميا صحيحا
براهيم بن عبد الصمد، رحلت إىل سامراء إىل إ: مسعت أبا احلسن بن لؤلؤ، يقول: وقال محزة السهمي

  .منه) ٢(، فلم أر له أصال صحيحا، فتركت، ومل أمسع "املوطأ " المسع 
  .تويف بسامراء يف أول احملرم سنة مخس وعشرين وثالث مئة عن بضع وتسعني سنة

  .وقد أملى عدة جمالس يف سنة أربع، مسعها ابن الصلت منه
دان، وأبو بكر وكيل أيب صخرة، وأبو حامد بن ومات معه أبو مزاحم اخلاقاين املقرئ، ومكي بن عب

  بن حممد) ٣(الشرقي، وأبو الغمر عبيدون 
__________  

  .١٣٨ / ٦": تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٣٨ / ٦": تاريخ بغداد " فتركته ) ٢(
  .عبيد، وهو تصحيف: يف االصل) ٣(

  ".عبدون  " ٩٧٠ / ٣": تبصري املنتبه " ويف 



  .٢٧٧": قتبس جذوة امل" وما أثبتناه من 
(*)  

)١٥/٧٢(  

  

، وعمر بن علك )١(، وأبو العباس الدغويل - يروي عن يونس بن عبداالعلى -اجلهين االندلسي 
  .املروزي

  
  . بن زكريا، احملاريب الكويف السوداينالشيخ احملدث املعمر، أبو عبد اهللا حممد بن القاسم*  احملاريب - ٤٠

 وسفيان بن وكيع، وهشام بن يونس، -وهو آخر أصحابه  -أيب كريب حممد بن العالء : روى عن
  .وحسني بن نصر بن مزاحم، وطائفة

  .الدارقطين، وحممد بن عبد اهللا اجلعفي، ومجاعة: حدث عنه
ما رؤي له أصل قط، : تويف يف صفر سنة ست وعشرين وثالث مئة، قال: قال ابن محاد احلافظ

: ، عن حسني بن نصر بن مزاحم، قال"ب النهي كتا" وحضرت جملسه، وكان ابن سعيد يقرأ عليه 
  ).٢(وكان يؤمن بالرجعة 

بن ] بن حممد [ ومات معه عبدالرمحن بن أمحد بن حممد بن حجاج الرشديين، وأبو ذر أمحد بن حممد 
  .سليمان الباغندي

__________  
الم بعد الواو، هذه ، ويف آخرها ال-بفتحها : بفتح الدال املهملة، وضم الغني املعجمة يف اللباب) ١(

  .وهو اسم رجل" دغول " النسبة إىل 
  .دغول، ولعل بعض أجداده كان خيبز: ويقال للخبز الذي ال يكون رقيقا بسرخس

  .٣٢٢ - ٣٢١ / ٥": االنساب " 
  .٣٤٧ / ٥: ، لسان امليزان١٤ / ٤: ، ميزان االعتدال٢١٧ / ٢: العرب* 

  .٣٠٨ / ٢: شذرات الذهب
  .١٤ / ٤": ل ميزان االعتدا) " ٢(

(*)  

)١٥/٧٣(  

  



  . بن عمر بن مهران البغدادي الوراقاحملدث االمام احلجة، أبو علي إمساعيل بن العباس*  الوراق - ٤١
  .مسع احلسن بن عرفة، والزبري بن بكار، وعلي بن حرب، وطبقتهم

  .خرونولده أبو بكر حممد، والدارقطين، وعيسى بن الوزير، وأبو طاهر املخلص، وآ: حدث عنه
  ).١(وثقه الدارقطين 

  .وتويف راجعا من احلج يف الطريق يف احملرم سنة ثالث وعشرين وثالث مئة
  .وقد نيف على الثمانني

أخربنا االبرقوهي، أخربنا الفتح، أخربنا هبة اهللا، أخربنا ابن النقور، حدثنا عيسى بن علي، أخربنا 
اريب، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب إمساعيل الوراق، حدثنا احلسن بن عرفة، حدثين احمل

أعمار أميت ما بني الستني إىل السبعني، وأقلهم من جيوز : " هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ).٢" (ذلك 

  .رواه الترمذي عن ابن عرفة
__________  

  .٢٧٨ / ٦: ، املنتظم٣٠٠ / ٦: تاريخ بغداد* 
  .٣٠٠ / ٦": تاريخ بغداد ) " ١(
باب يف دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم وسنده حسن، وأخرجه ابن : يف الدعوات) ٣٥٥٠(رقم ) ٢(

  ، ووافقه٤٢٧ / ٢واحلاكم ) ٢٤٦٧(، وصححه ابن حبان )٤٢٣٦(ماجة 
  .الذهيب، وله طريق أخرى عند أيب يعلى وسندها جيد

(*)  

)١٥/٧٤(  

  

 بن عرفة بن اري، أبو عبد اهللا إبراهيم بن حممداالمام احلافظ النحوي العالمة االخب*  نفطويه - ٤٢
  .، صاحب التصانيف)١(سليمان، العتكي االزدي، الواسطي، املشهور بنفطويه 

إسحاق بن وهب العالف، وشعيب بن أيوب الصريفيين، وحممد بن عبدامللك : سكن بغداد، وحدث عن
  .الدقيقي، وأمحد بن عبد اجلبار العطاردي، وداود بن علي، وعدة

  ).٢(وأخذ العربية عن حممد بن اجلهم، وثعلب واملربد، وتفقه على داود 
  .املعاىف بن زكريا، وأبو بكر بن شاذان، وأبو عمر بن حيويه، وأبو بكر بن املقرئ، وآخرون: حدث عنه

  .ولد سنة أربع وأربعني ومئتني
__________  



، نزهة ١٦٢ - ١٥٩ / ٦: د، تاريخ بغدا١٢١: ، الفهرست١٧٢: طبقات النحويني واللغويني* 
 انباه ٢٧٢ - ٢٥٤ / ١: ، معجم االدباء٢٧٨ - ٢٧٧ / ٦: ، املنتظم١٨٠ - ١٧٨االلباء، 
 ١: ، ميزان االعتدال١٩٨ / ٢: ، العرب٤٩ - ٤٧ / ١: ، وفيات االعيان١٨٢ - ١٧٦ / ١: الرواة

 - ١٩٠ / ١: ان، لسان امليز٢٨٧ / ٢: ، مرآة اجلنان١٣٣ - ١٣٠ / ٦: ، الوايف بالوفيات٦٤/ 
، ٢٥٠ - ٢٤٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٥ / ١: ، غاية النهاية١٨٣ / ١١: ، البداية والنهاية١١٠

  .٢٩٩ - ٢٩٨ / ٢: ، شذرات الذهب١٨٨ - ١٨٧: بغية الوعاة
  .بكسر النون وفتحها، والكسر أفصح، والفاء ساكنة) ١(
  قب بالظاهري، أحدهو داود بن علي بن خلف، االصبهاين، أبو سليمان، املل) ٢(

االئمة اتهدين يف االسالم، واليه تنسب الطائفة الظاهرية، وقد مسيت بذلك الخذها بظاهر الكتاب 
  .ه / ٢٧٠/ والسنة، وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس تويف داود سنة 

  .٢٥٧ - ٢٥٥ / ٢": وفيات االعيان " 
(*)  

)١٥/٧٥(  

  

  ).١(شتقاق وحييله وكان متصلعا من العلوم، ينكر اال
  ).٢(ومن حمفوظه نقائض جرير والفرزدق، وشعر ذي الرمة 

  .خلط حنو الكوفيني بنحو البصريني، وصار رأسا يف رأي أهل الظاهر
  ).٣(وكان ذا سنة ودين وفتوة ومروءة، وحسن خلق، وكيس، وله نظم ونثر 

يف " تاريخ اخللفاء " و " البارع كتاب " ، و )٤(يف النحو " كتاب املقنع " و " غريب القرآن " صنف 
  .جملدين وأشياء

  .مات يف صفر سنة ثالث وعشرين وثالث مئة
فليجتنب * من سره أن ال يرى فاسقا : الواسطي املتكلم يؤذيه، وهجاه، فقال) ٥(وكان حممد بن زيد 
 من أراد أن :وقال أيضا) ٧(وصري الباقي صراخا عليه * أحرقه اهللا بنصف امسه ) ٦(من أن يرى نفطويه 

، والفقه على مذهب داود، والنحو على )٨(يتناهى يف اجلهل، فليعرف الكالم على مذهب الناشئ 
  مذهب

__________  
  .١٧٨ / ١": إنباه الرواة " أي يرى فساده ) ١(
  .١٧٢": طبقات النحويني واللغويني ) " ٢(



  .مجته له بعض شعره يف تر٢٦٦ - ٢٦٠ / ١": معجمه " أورد له ياقوت يف ) ٣(
  .١٢١": الفهرست ) " ٤(
  .يزيد، وهو تصحيف: يف االصل) ٥(
  ".فليجتنب أن ال يرى نفطويه : " يف االصل) ٦(

  .وهو على خالف املعىن املراد من الشطر االول
  .٨٢ / ٣": الوايف بالوفيات " وما أثبتناه من ترمجة حممد بن زيد الواسطي يف 

  .يد يف قصة مشهورةينسب هذا البيت أيضا إىل ابن در) ٧(
  .١٨٠": نزهة االلباء " انظر 

  .هو عبد اهللا بن حممد، أبو العباس، املعروف بابن شرشري الناشئ) ٨(
  (*)شاعر متكلم 

)١٥/٧٦(  

  

  ).١(سيبويه 
  ).٢(وقد مجع هذه املذاهب نفطويه، فإليه املنتهى : مث يقول

  
 أمحد ابن حممد املغلس حلسن عبد اهللا بن احملدثاالمام العالمة، فقيه العراق، أبو ا*  ابن املغلس - ٤٣

  .البغدادي الداودي الظاهري، صاحب التصانيف
جده، وجعفر بن حممد بن شاكر، وأيب قالبة الرقاشي، وإمساعيل القاضي، وطبقتهم، وتفقه : حدث عن

  .على أيب بكر حممد بن داود، وبرع وتقدم
  .أبو املفضل الشيباين وحنوه: أخذ عنه
، وكان من حبور العلم، محل عنه تلميذه حيدرة بن عمر، )٣(شر مذهب الظاهرية يف البالد وعنه انت

  .والقاضي عبد اهللا بن حممد بن أخت وليد قاضي مصر، والفقيه علي بن خالد البصري، وطائفة
، وكتاب "املبهج " يف الفقه، وكتاب " املوضح " ، وكتاب "كتاب أحكام القرآن : " وله من التصانيف

  .ذلك) ٤(يف الرد على من خالفه وغري "  الدامغ "
__________  

يعد يف طبقة ابن الرومي والبحتري، أصله من االنبار، وأقام ببغداد مدة طويلة، وخرج إىل مصر 
وفيات االعيان " ، و ٩٣ - ٩٢ / ١٠": تاريخ بغداد " ه ترمجته يف  / ٢٩٣/ فسكنها، وتويف ا سنة 

  .٩٣ - ٩٢":  املعتزلة طبقات " ٩٣ - ٩١ / ٣": 



  . نفطويه بدل سيبويه٢٤٥": الفهرست " يف ) ١(
  .٢٤٥": الفهرست ) " ٢(
، ١٧٧: ، طبقات الشريازي٣٨٥ / ٩: ، تاريخ بغداد٣٠٦: ، الفهرست٨٣: أخبار الراضي للصويل* 

، ٢٥٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٨٦ / ١١: ، البداية والنهاية٢٠١ / ٢: ، العرب٢٨٦ / ٦: املنتظم
  .٣٠٢ / ٢: شذرات الذهب

  .١٧٧": طبقات الشريازي ) " ٣(
  ".املبهج " بدال من " كتاب املنجح "  وفيه ٣٠٦": الفهرست ) " ٤(

(*)  

)١٥/٧٧(  

  

  .مات يف سنة أربع وعشرين وثالث مئة عن نيف وستني سنة
  

س التميمي اهلمذاين  بن احلسني، بن مردااحملدث الثقة، أبو عبد اهللا احلسن بن علي*  ابن مرداس - ٤٤
  .ابن أيب احليت

  .حممد بن عبيد اهلمداين، واملرار بن محويه، وأمحد ابن بديل، وأيب عبد اهللا بن عصام، وعدة: حدث عن
  .مسعت منه مع أيب، وهو صدوق): ١(قال صاحل 

  .٣٢٢مات يف ربيع االول سنة 
  

  .لسوسيا) ٢ (االمام زاهد املغرب، أبو جعفر القمودي* *  القمودي - ٤٥
، وكان يضرب به املثل، وكان من )٣(كان سيدا عابدا منقطع القرين، عبد ربه حىت صار كالشن البايل 

  .أحلم الناس، يدعو ملن يؤذيه
  .سكن سوسة وعمر، وعاش أربعا وتسعني سنة، وخلف ولدين، ال بل ماتا قبله

  .مات بسوسة يف ربيع اآلخر سنة أربع وعشرين وثالث مئة رمحه اهللا
  .ه ترمجة يف ورقات يف أحواله ومناقبهول

__________  
  .مل نقع له على ترمجة* 
  .٨ص  / ١/ انظر حاشيتنا رقم ) ١(

  .مل نقع له على ترمجة* * 



  ".قمودة " نسبة إىل ) ٢(
  .قرية بالقريوان: قال اليعقويب

  .القربة اخللق الصغرية: الشن، واء) ٣) (قمد" (تاج العروس " انظر 
(*)  

)١٥/٧٨(  

  

 بن االمام العالمة احلافظ الناقد، أبو عبد اهللا حمدث االندلس، حممد ابن فطيس*  ابن فطيس - ٤٦
  ).١(واصل بن عبد اهللا الغافقي االندلسي االلبريي 

  .مولده سنة تسع وعشرين ومئتني
  .علماء االندلس) ٢] (من [ ومسع أبان بن عسىي، وحممد بن أمحد العتيب الفقيه، وابن مزين 

  .ارحتل سنة سبع ومخسني ومئتني: ال ابن الفرضي يف تارخيهق
يونس بن عبداالعلى، وأمحد بن عبدالرمحن بن وهب، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، : فسمع من

وأخذ بإفريقية عن أمحد بن عبد اهللا العجلي احلافظ، وشجرة بن عيسى، وحيىي بن عون، وأكثر عن أهل 
  .وتفقه باملزين، وأدخل االندلس علما غزيرااحلرم، ومصر، والقريوان، 

  .وكان بصريا بفقه مالك
  ).٣(مثل ابن عبد احلكم ] فيهم [ لقيت يف رحليت مئيت شيخ ما رأيت : وكان يقول

  .صارت إليه الرحلة من البالد، وعمر دهرا: قال ابن الفرضي وغريه
  ".الدعاء " ، وكتاب "الروع واالهوال " وصنف كتاب 
  ).٤( نبيال صدوقا وكان ضابطا

__________  
، تذكرة ١٢٢ - ١٢١: ، بغية امللتمس٧٩ - ٧٨: ، جذوة املقتبس٤٠ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 

 ٢٤٦: ، الديباج املذهب٣٣٧ / ٤: ، الوايف بالوفيات١٧٧ / ٢: ، العرب٨٠٣ - ٨٠٢ / ٣: احلفاظ
  .٢٨٣ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣٥ - ٣٣٤: ، طبقات احلفاظ٢٤٧ -
  . نسبة إىل إلبرية، هي كورة كبرية يف االندلس)١(
  .٢٤٤ / ١": معجم البلدان " 
  .زيادة اقتضاها سياق النص) ٢(
  . وما بني حاصرتني منه٤١ / ٢": تاريخ علماء االندلس ) " ٣(



  .املصدر السابق) ٤(
(*)  

)١٥/٧٩(  

  

  .حدثنا عنه غري واحد
  .وتويف يف شوال سنة تسع عشرة وثالث مئة

  . تسعني عاماعمر: قلت
  

ابن سهل، االمام احلافظ املتقن، أبو نصر املروزي الفازي، بالفاء من أهل قرية  *  حممد بن محدويه- ٤٧
  .الغازي: فاز، وبعضهم يقول

سليمان بن معبد السنجي، وحممود بن آدم، وسعيد بن مسعود، وأيب املوجه حممد بن عمرو، : يروي عن
  .موعبد اهللا بن عبد الوهاب، وطبقته

  .حدث مبرو، وببغداد
أبو عمرو بن حيويه، والدار قطين، ويوسف القواس، وأبو إسحاق املزكي، وحممد بن أمحد : روى عنه

  .السليطي، وحممد بن احلسني العلوي، وأبو أمحد بن جامع الدهان، وآخرون
  حدثنا حممد بن محدويه: حدثنا الدارقطين، قال: قال الربقاين

  ).١(ثقتان نبيالن حافظان :  بن طاهراملروزي، وعلي بن الفضل
مات أبو نصر الفازي الغازي املطوعي سنة سبع وعشرين، واالصح وفاته على ما نقله : يقال: قلت

  احلافظ غنجار، أنه مسع عثمان بن
__________  

، شذرات ٣٥٧، طبقات احلفاظ، ٢١٨ / ٢: ، العرب٨٧٢ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٢٥ / ٦: املنتظم* 
  .٣٢٤ - ٣٢٣/  ٢: الذهب

  .٨٧٢ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
(*)  

)١٥/٨٠(  

  



  .تويف أيب مبرو سنة تسع وعشرين وثالث مئة: حممد بن محدويه املروزي يقول
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبدالرحيم بن السمعاين، أخربنا عمر بن أمحد الصفار، أخربنا موسى بن 

سني العلوي، أخربنا أبو نصر حممد بن محدويه الغازي، حدثنا حممود عمران الصويف، أخربنا حممد بن احل
عكوفا : قال حذيفة لعبد اهللا: ابن آدم املروزي، حدثنا سفيان، عن جامع بن أيب راشد، عن أيب وائل قال

ال اعتكاف إال يف : " بني دارك، ودار أيب موسى، وقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .صحيح غريب عال) ١(لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت، وأصابوا : ، فقال عبد اهللا"لثالثة املساجد ا

  
 بن احلكم بن إبراهيم اليحصيب االمام احلافظ الناقد، أبو بكر حممد بن بركة*  برداعس - ٤٨

  ).٢(القنسريين احلليب، ولقبه برداعس 
  أمحد بن شيبان صاحب ابن عيينة، وحممد بن عوف: حدث عن
__________  

، من طريق حممد بن احلسني العلوي، ذا االسناد وقد ٣١٦ / ٤" سننه " وأخرجه البيهقي يف ) ١(
  وقد انفرد" سنن سعيد بن منصور "  إىل ٣٦٠ / ٤" املنتقى " نسبه اد ابن تيمية يف 

  .حذيفة بتخصيص االعتكاف يف املساجد الثالثة، واجلمهور على جوازه يف أي مسجد من املساجد
  .٢٧٢ / ٤" الفتح " انظر 

 - ٨٢٧ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٤٠٤ / ٤:  أ، معجم البلدان٦٩ - أ ٦٨ / ١٥: تاريخ ابن عساكر* 
، لسان ٥٥٩ / ٢: ، املغين يف الضعفاء٤٨٩ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٠٩ - ٢٠٨ / ٢: ، العرب٨٢٨
  .٣٠٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٤، طبقات احلفاظ، ٩١ / ٥: امليزان

  .ذاعر": ميزان االعتدال "  ويف - بالغني -برداغس " تذكرة احلفاظ " و " االكمال "  يف )٢(
(*)  

)١٥/٨١(  

  

  .بن مسلم، وهالل بن العالء، وأمثاهلم] بن سعيد [ احلمصي، ويوسف 
عثمان بن خرزاذ، أحد شيوخه، وأبو سليمان بن زبر، وأبو بكر الربعي، وأبو أمحد بن : حدث عنه

جني، وابن املقرئ، علي ابن حممد بن إسحاق احلليب، وأبو بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن عدي، وامليا
  .أيب احلديد، وخلق سواهم

  ).١(كان حافظا : قال ابن ماكوال
  ).٢(رأيته حسن احلفظ : وقال أبو أمحد احلاكم



  ).٣(هو ضعيف : وروى محزة السهمي، عن الدارقطين قال
  .وثالث مئةتويف برداعس سنة سبع وعشرين 

أخربنا مجاعة إجازة عن املؤيد بن االخوة، أخربنا سعد بن أيب الرجاء، أخربنا أبو طاهر الثقفي، ومنصور 
أخربنا أبو بكر بن املقرئ، حدثنا حممد بن بركة أبو بكر احلافظ، حدثنا أمحد بن هاشم : بن احلسني، قاال

  ، عن أيباالنطاكي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا زهري بن معاوية
" ال نكاح إال بويل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إسحاق، عن أيب بردة، عن أيب موسى قال

)٤.(  
__________  

  .٢٣٤ / ١": االكمال ) " ١(
  .٨٢٧ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .٨٢٧ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(
) ٥٢٣(، والطيالسي ٤١٨ و ٤١٣ و ٣٩٤ / ٤حديث صحيح بطرقه وشواهده، وأخرجه أمحد ) ٤(

، والترمذي ١٣٧ / ٢والدارمي ) ٢٠٨٥(وأبو داود ) ٧٠٣(و ) ٧٠٢" (املنتقى " وابن اجلارود يف 
، وابن حبان ٢١٩ / ٣، والدارقطين ٩ / ٢والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ) ١١٠٢(و ) ١١٠١(
  = (*)، والبيهقي ١٧٠ / ٢واحلاكم ) ١٢٤٤(و ) ١٢٤٣(

)١٥/٨٢(  

  

ها مات أبو علي احلسني بن القاسم الكوكيب، والوزير أبو الفتح الفضل بن جعفر بن حرتابة، وفي
واحلافظ أبو بكر حممد بن جعفر اخلرائطي، وأبو حممد بن أيب حامت االمام، وأبو نصر حممد بن محدويه 

  .املروزي الفازي
  

  ).١ (ابن خملد، أبو عمر القرطيب*  أمحد بن بقي - ٤٩
  .الندلس، وقاضي قرطبةكبري علماء ا

  .مسع أباه خاصة: قال القاضي عياض
كان وقورا حليما كثري التالوة ليال وارا، قوي املعرفة باختالف العلماء، ويل : وقال ابن عبد الرب

القضاء عشرة أعوام ما ضرب فيها فيما قيل سوى واحد جممع على فسقه، وكان يتوقف ويتثبت، 
  التأين: ويقول

__________  



   /١ من طرق عن أيب إسحاق ذا االسناد، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أمحد ١٠٧ / ٧= 
 / ٦، وآخر من حديث عائشة عند أمحد ١١٠، ١٠٩ / ٧والبيهقي ) ١٨٨٠(، وابن ماجة ٢٥٠
) ١١٠٢(والترمذي ) ٢٠٨٤(و ) ٢٠٨٣(، وأيب داود ١٣٧ / ٢، والدارمي ١٦٥، و ٦٦، و ٤٧

، ٢٢١ / ٣والدارقطين ) ١٢٤٨(وابن حبان ) ٧٠٠(وابن اجلارود ) ١٨٨٠(و ) ١٨٧٩(وابن ماجة 
وثالث عن أيب هريرة عند ابن حبان ) ١٤٦٣(، والطيالسي ١٠٥ / ٧، والبيهقي ١٦٨ / ٢واحلاكم 

 / ٣" تلخيص احلبري " ، وانظر ٢٨٦ / ٤" امع " ورابع عن جابر عند الطرباين كما يف ) ١٢٤٦(
١٥٧، ١٥٦.  

: ، بغية امللتمس١١٠: ، جذوة املقتبس٣٣ / ١، تاريخ علماء االندلس ١٧١ - ١٦٣ :قضاة قرطبة* 
، تاريخ قضاة ٢٦٦ / ٦: ، الوايف بالوفيات٢٠١ - ٢٠٠ / ٢: ، العرب٢٨٣ / ٦، املنتظم ١٧٢

  .٣٠١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٧: ، الديباج املذهب٦٥ - ٦٣: االندلس
  .ن هذا اجلزءم) ٢٤١(وسيكرر املؤلف ترمجته يف الصفحة ) ١(

(*)  

)١٥/٨٣(  

  

  ).١(أخلص، إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أشكل عليه أمر حديث حويصة وحميصة 
  .ودى القتيل من عنده

  ).٢(وكان الناصر لدين اهللا حيترمه ويبجله 
  .تويف على القضاء سنة أربع وعشرين وثالث مئة

  .بن بقي، بقي إىل سنة مخس وعشرين وست مئةويف ذريته أئمة وفضالء، آخرهم أبو القاسم أمحد : قلت
  

، صاحب املسجد الذي )٣(، أبو صاحل مفلح هو الزاهد العابد شيخ الفقراء بدمشق*  أبو صاحل - ٥٠
  .بظاهر باب شرقي، وبه يعرف وقد صار ديرا للحنابلة

__________  
  يف) ٦٨٩٨(يف االدب، و ) ٦١٤٣( يف اجلهاد، و ٣١٧٣أخرجه البخاري ) ١(

من حديث سهل بن أيب حثمة ) ١٦٦٩(يف االحكام، ومسلم ) ٧١٩٢(باب القسامة، و : ياتالد
خرج عبد اهللا بن سهل بن زيد، وحميصه بن مسعود بن زيد، حىت إذا كانا : ورافع بن خديج أما قاال

سول اهللا خبيرب تفرقا يف بعض ما هنالك، مث إذا حميصة جيد عبد اهللا بن سهل قتيال، فدفنه، مث أقبل إىل ر
 فذهب -صلى اهللا عليه وسلم وهو حويصة بن مسعود وعبد الرمحن بن سهل، وكان أصغر القوم 



، "كرب، الكرب يف السن : " عبدالرمحن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
د اهللا بن سهل، فصمت، فتكلم صاحباه، وتكلم معي، فذكروا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقتل عب

: فكيف حنلف ومل نشهد، قال: ، قالوا"أحتلفون مخسني ميينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم : " فقال هلم
وكيف نقبل أميان قوم كفار، فلما رأى ذلك رسول اهللا صلى اهللا : ، قالوا"فتربئكم يهود خبمسني ميينا " 

  .عليه وسلم أعطى عقله
  .من هذا اجلزء / ٣٣٦/ وستأيت ترمجة الناصر لدين اهللا رقم  ٦٤": تاريخ قضاة االندلس ) " ٢(
، البداية ٢٩٨ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٢٤ / ٢:  ب، العرب٤١ - أ ٤١ / ١٩تاريخ ابن عساكر * 

 - ١٠٢ / ٢: ، الدارس يف تاريخ املدارس٢٧٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٠٥ - ٢٠٤ / ١١: والنهاية
  .٣٢٨ / ٢: شذرات الذهب، ١٦٧ / ١: ، القالئد اجلوهرية١٠٣

  .مفلح بن عبد اهللا:  أ٤١ / ١٩": تاريخ ابن عساكر " يف ) ٣(
(*)  

)١٥/٨٤(  

  

  .صحب أبا بكر بن سيد محدويه
  .موحد بن إسحاق، وعلي بن القجه، وحممد بن داود الدقي: حكى عنه

  .وقد ساح بلبنان يف طلب العباد
ما : أنظر وأرعى، قلت: ما تصنع هنا ؟ قال: فقالأنه رأى يف جبل اللكام فقريا عليه مرقعة، : وحكى

  أنظر خواطري، وأرعى أوامر: ، وقال)١(فتغري : أرى بني يديك شيئا ؟ قال
  ).٢(ريب 

  .مات سنة ثالثني وثالث مئة
  ".الوفيات " قاله ابن زبر يف 

  
ق بن سامل بن  بن أيب بشر إسحاالعالمة إمام املتكلمني، أبو احلسن علي بن إمساعيل*  االشعري - ٥١

إمساعيل بن عبد اهللا بن موسى بن أمري البصرة بالل بن أيب بردة بن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم أيب موسى عبد اهللا بن قيس بن حضار، االشعري اليماين البصري

  .بل ولد سنة سبعني: مولده سنة ستني ومئتني، وقيل
__________  

  .لونه: أي) ١(



  .٤١ / ١٩": عساكر تاريخ ابن ) " ٢(
، ١٠٣ - ٩٤ / ١: ، امللل والنحل٣٤٧ - ٣٤٦ / ١١: ، تاريخ بغداد٢٥٧: الفهرست* * 

 ٣٣٢ / ٦: ، وتبيني كذب املفتري البن عساكر يف الدفاع عنه، املنتظم٢٧٤ - ٢٧٣ / ١: االنساب
 - ٢٩٨ / ٢:  مرآة اجلنان٢٠٣ - ٢٠٢ / ٢: ، العرب٢٨٦ - ٢٨٤ / ٣: ، وفيات االعيان٣٣٣ -

 / ٢: ، اجلواهر املضية١٨٧ / ١١: ، البداية والنهاية٤٤٤ - ٣٤٧ / ٣: ، طبقات الشافعية٣٠٩
 / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٩٦ - ١٩٣: ، الديباج املذهب٢٤٨ - ٢٤٧
٣٠٥ - ٣٠٣.  

(*)  

)١٥/٨٥(  

  

 بن نوح، وطبقتهم، يروي أيب خليفة اجلمحي، وأيب علي اجلبائي، وزكريا الساجي وسهل: وأخذ عن
  .عنهم باالسناد يف تفسريه كثريا

  .وكان عجبا يف الذكاء، وقوة الفهم
وملا برع يف معرفة االعتزال، كرهه وتربأ منه، وصعد للناس، فتاب إىل اهللا تعاىل منه، مث أخذ يرد على 

  .املعتزلة، ويهتك عوارهم
ا رؤوسهم، حىت نشأ االشعري فحجرهم يف أقماع كانت املعتزلة قد رفعو: قال الفقيه أبو بكر الصرييف

  ).١(السمسم 
  ).٢(أفضل أحوايل أن أفهم كالم االشعري : وعن ابن الباقالين قال

رأيت اليب احلسن أربعة تواليف يف االصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف يف الصفات، وقال : قلت
  .تؤولوبذلك أقول، وبه أدين، وال : متر كما جاءت، مث قال: فيها
  .عليه مجاعة من احلنابلة والعلماء) ٤(مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثالث مئة حط : قلت

  ).٥(وكل أحد فيؤخذ من قوله ويترك، إال من عصم اهللا تعاىل اللهم اهدنا، وارمحنا 
__________  

  .٣٦٤ - ٣٦٣ / ١": االصابة " انظر ) ١(
  .٣٤٧ / ١١": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٥١ / ٣": الشافعية طبقات ) " ٣(
  .إذا اندفع يف شتمه: حط يف عرض فالن: يقال) ٤(
يف تناول السبكي للذهيب يف ترمجته اليب احلسن االشعري شئ من احلدة يف النقد، ومل أقع على ) ٥(



الذي أشار إليه السبكي، واحلق، أن الذهيب كان يف غاية " تاريخ الذهيب " ترمجة االشعري يف ما طبع من 
تدال حني ترجم لالشعري يف كتابنا هذا، ترى هل رجع عما كان يعتقده يف حقه، أم أن السبكي االع

  .أفرط يف تأويل كالم الذهيب ؟
  .١٢٨ / ١: ، ومقدمة سري أعالم النبالء٣٥٣ - ٣٥٢ / ٣": طبقات الشافعية " انظر 
(*)  

)١٥/٨٦(  

  

  . وتصانيف مجة تقضي له بسعة العلمواليب احلسن ذكاء مفرط، وتبحر يف العلم، وله أشياء حسنة،
  ، وأبو احلسن الكرماين،)١(أبو احلسن الباهلي : أخذ عنه أئمة منهم

وأبو زيد املروزي، وأبو عبد اهللا بن جماهد البصري، وبندار بن احلسني الشريازي، وأبو حممد العراقي، 
  ).٣(ريازي الش) ٢(وزاهر بن أمحد السرخسي، وأبو سهل الصعلوكي، وأبو نصر الكواز 

" الفصول يف الرد على امللحدين " صنفت : له" العمد يف الرؤية " قال أبو احلسن االشعري يف كتاب 
، وهو كبري، "الصفات " وكتاب " خلق االعمال " ، وكتاب "املوجز " وهو اثنا عشر كتابا، وكتاب 

" اخلاص والعام " وكتاب " الرؤية باالبصار " تكلمنا فيه على أصناف املعتزلة واجلهمية، وكتاب 
" اللمع يف الرد على أهل البدع " ، وكتاب "إيضاح الربهان " وكتاب " الرد على اسمة " وكتاب 
) ٥" (النقض على البلخي " وكتاب ) ٤" (النقض على اجلبائي " وكتاب " الشرح والتفصيل " وكتاب 
كرب كتبنا، نقضنا فيه ما كنا ألفناه قدميا يف الصفات هو أ) ٦(وكتابا " مجل مقاالت امللحدين " وكتاب 

  .فيها على تصحيح مذهب املعتزلة
__________  

  .١٧٨": تبيني كذب املفتري " انظر ترمجته يف ) ١(
  .من اخلزف" الكيزان " نسبة إىل عمل ) ٢(
فصل معقود لتراجم أصحاب أيب احلسن االشعري، ملن أخذ عنهم، " تبيني كذب املفتري " يف ) ٣(

  .اجعه من أراد االستقصاءفلري
  .٣٣٠ - ١٧٧/ ص 

وألفنا كتابا كبريا، نقضنا فيه الكتاب املعروف باالصول على : وقال " ١٣٠": تبيني املفتري " يف ) ٤(
  ".حممد بن عبد الوهاب اجلبائي 

دلة وألفنا كتابا كبريا، نقضنا فيه الكتاب املعروف بنقض تأويل اال: وقال " ١٣٠": التبيني " يف ) ٥(



  ".على البلخي يف أصول املعتزلة 
   (*)- بالرفع -كتاب : يف االصل) ٦(

)١٥/٨٧(  

  

" ، وكتاب "الرد على ابن الراوندي " مل يؤلف هلم كتاب مثله، مث أبان اهللا لنا احلق فرجعنا، وكتابا يف 
جواب " اب ، وكت"جواب اخلراسانية " وكتاب " أدب اجلدل " وكتاب " القامع يف الرد على اخلالدي 

الفنون يف الرد " وكتاب " املسائل املنثورة البغدادية " وكتاب " جواب اجلرجانيني " ، و "السريافيني 
  ".تفسري القرآن " وكتاب " النوادر يف دقائق الكالم " وكتاب " على امللحدين 

  .ومسي كتبا كثرية سوى ذلك
  ).١" (ني كذب املفتري تبي" مث صنف بعد العمد كتبا عدة مساها ابن فورك هي يف 

رأيت لالشعري كلمة أعجبتين وهي ثابتة رواها البيهقي، مسعت أبا حازم العبدوي، مسعت زاهر بن أمحد 
أشهد : ملا قرب حضور أجل أيب احلسن االشعري يف داري ببغداد، دعاين فأتيته، فقال: السرخسي يقول

إىل معبود واحد، وإمنا هذا كله اختالف على أين ال أكفر أحدا من أهل القبلة، الن الكل يشريون 
  .العبارات

) ٢] (أحدا [ أنا ال أكفر : وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية يف أواخر أيامه يقول: قلت
فمن الزم ) ٣" (ال حيافظ على الوضوء إال مؤمن : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: من االمة، ويقول

  .الصلوات بوضوء فهو مسلم
__________  

  .١٣٦ - ١٢٨": تبيني كذب الفتري " انظر ) ١(
  .زيادة يقتضيها السياق) ٢(
، وابن ماجة ١٦٨ / ١، والدارمي ٢٨٢ و ٢٧٧، و ٢٧٦ / ٥حديث صحيح أخرجه أمحد ) ٣(
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  من طريق سامل بن أيب اجلعد، عن ثوبان قال١٣٠ / ١واحلاكم ) ٢٧٧(

" يموا ولن حتصوا، واعلموا أن خري أعمالكم الصالة، وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن استق" وسلم 
، ١٦٨ / ١، والدارمي ٢٨٢ / ٥ورجاله ثقات إال أن فيه انقطاعا بني سامل وثوبان، لكن أخرجه أمحد 

  من طريق الوليد بن مسلم حدثنا ابن ثوبان،) ١٦٤(وابن حبان 
وهذا ...حدثه أنه مسع ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحدثين حسان بن عطية أن أبا كبشة 

  = (*)، وسنده قوي، وله شاهد من ٢٨٠ / ٥سند حسن، وله طريق ثالث عند أمحد 

)١٥/٨٨(  



  

  .جزءا يف مثالب ابن أيب بشر، فيه أكاذيب) ١(وقد ألف االهوازي 
:  املناظرة املشهورة مع اجلبائي يف قوهلمومجع أبو القاسم يف مناقبه فوائد بعضها أيضا غري صحيح، وله

  ).٢(بل يفعل ما يشاء : جيب على اهللا أن يفعل االصلح، فقال االشعري
مات أحدهم وكرب اثنان، فآمن أحدهم، وكفر اآلخر، فما العلة يف اخترام : فما تقول يف ثالثة صغار

  . لهالنه تعاىل علم أنه لو بلغ لكفر، فكان اخترامه أصلح: الطفل ؟ قال
  .فقد أحيا أحدمها فكفر: قال االشعري

فلم الأحيا الطفل ليعرضه العلى املراتب ؟ قال : إمنا أحياه ليعرضه أعلى املراتب، قال االشعري: قال
  .ال واهللا ولكن وقف محار الشيخ: وسوست، قال: اجلبائي

[ آن، وأن اهللا ال يرى خبلق القر: إين كنت أقول: وبلغنا أن أبا احلسن تاب وصعد منرب البصرة، وقال
  ).٤(، وأن الشر فعلي ليس بقدر، وإين تائب معتقد الرد على املعتزلة )٣] (باالبصار 

  .وكان فيه دعابة ومزح كثري
  ).٥(قاله ابن خلكان 

  وألف كتبا كثرية، وكان يقنع باليسري، وله بعض قرية من وقف جدهم
__________  

ويف سندمها ) ٢٧٩(و ) ٢٧٨( أيب أمامة عند ابن ماجة حديث عبد اهللا بن عمرو، وآخر من حديث= 
  .ضعف، لكنهما صاحلان لالستشهاد

هو احلسن بن علي بن ابراهيم، أبو علي االهوازي، مقرئ الشام يف عصره، أصله من االهواز، ) ١(
  .ه / ٤٤٦/ واستوطن دمشق وتويف ا سنة 

  .اعتقاد أهل السنة، أنه ال جيب على اهللا شئ) ٢(
  ".سأل عما يفعل وهم يسألون ال ي" 
  .زيادة تقتضيها صحة املعىن) ٣(

  .فاملعتزلة يقولون بعدم رؤية اهللا باالبصار
  .٢٠ - ١٣": االبانة " انظر 

  .٢٥٧": الفهرست ) " ٤(
  .٢٨٥ / ٣": وفيات االعيان ) " ٥(

(*)  

)١٥/٨٩(  

  



  ).١(االمري بالل بن أيب بردة 
  .ئةبقي إىل سنة ثالثني وثالث م: ويقال

  
) ٢( بن خلف الرباري شيخ احلنابلة القدوة االمام، أبو حممد احلسن بن علي*  الرباري - ٥٢

  .الفقيه
  .كان قواال باحلق، داعية إىل االثر، ال خياف يف اهللا لومة الئم

  ).٤(، وصحب سهل بن عبد اهللا التستري )٣(صحب املروذي 
رددت على اجلبائي، : أيب حممد الرباري، فجعل يقولملا قدم بغداد جاء إىل ) ٥(إن االشعري : فقيل

  .رددت على اوس، وعلى النصارى
  .ال أدري ما تقول، وال نعرف إال ما قاله االمام أمحد: فقال أبو حممد

  .فلم يقبل منه) ٧" (االبانة " وصنف ) ٦(فخرج 
__________  

  .٣٤٧ / ١١": تاريخ بغداد ) " ١(
: ، البداية والنهاية٢١٧ - ٢١٦ / ٢: ، العرب٣٢٣ / ٦: ، املنتظم٤٥ - ١٨ / ٢: طبقات احلنابلة* 

  .٣١٩ / ٢: ، شذرات الذهب١٤٧ - ١٤٦ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٢٠١ / ١١
بفتح الباء املوحدة، وسكون الراء املهملة، وفتح الباء الثانية أيضا، والراء املهملة أيضا بعد اهلاء ) ٢(

  .وااللف
  .وهي االدوية اليت جتلب من اهلند" رار ب" هذه النسبة إىل 

  .١٢٥ / ٢": االنساب " 
  .٦٣ - ٥٦ / ١": طبقات احلنابلة " ترمجته يف ): ٣(
  .٢١١ - ٢٠٦": طبقات الصوفية " ترمجته يف ) ٤(
  .من هذا اجلزء / ٨٥/ تقدمت ترمجته ص ) ٥(
  .أي االشعري) ٦(
  .نه من آخر تصانيفهإ: مطبوع، يقال" االبانة عن أصول الديانة ) " ٧(

(*)  

)١٥/٩٠(  

  



  .ومن عبارة الشيخ الرباري
احذر صغار احملدثات من االمور، فإن صغار البدع، تعود كبارا، فالكالم يف الرب عزوجل حمدث : قال

مل ؟ وال كيف ؟ والقرآن : وبدعة وضاللة، فال نتكلم فيه إال مبا وصف به نفسه، وال نقول يف صفاته
  ).١(يله ونوره ليس خملوقا، واملراء فيه كفر كالم اهللا، وترت
االسة للمناصحة فتح باب الفائدة، واالسة للمناظرة غلق : مسعت الرباري يقول): ٢(قال ابن بطة 
  ).٣(باب الفائدة 

يا قوم إن كان حيتاج إىل معونة مئة ألف دينار، ومئة ألف دينار، ومئة ): ٤(ومسعته يقول ملا أخذ احلجاج 
  . عاونته- مخس مرات -ف دينار أل

  .لو أرادها حلصلها من الناس: مث قال ابن بطة
) ٥(كان للرباري جماهدات ومقاومات يف الدين، وكان املخالفون يغلظون : قال أبو احلسني بن الفراء

  .قلب السلطان عليه
  .أرادو حبسه، فاختفى] وثالث مئة [ ففي سنة إحدى وعشرين 

  وأخذ كبار أصحابه،
__________  
طبقات " نقل عنه ابن أيب يعلى يف " شرح كتاب السنة " هذه العبارات من كتاب للرباري بعنوان ) ١(

  .صفحات، خلص فيها أهم معتقدات أهل السنة" احلنابلة 
  "طبقات " أنظر 

  .٤٣ - ١٨ / ٢": احلنابلة 
  .، املعروف بابن بطةهو عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان، أبو عبد اهللا العكربي) ٢(

  .١٥٣ - ١٢٤ / ٢": طبقات احلنابلة " ه  / ٣٨٧/ تويف سنة 
  .٣٠٧": خمتصر طبقات احلنابلة ) " ٣(
  .٤٣ / ٢": طبقات احلنابلة " يف ) ٤(
، واخلرب غامض، وأظن أنه قصد استيالء القرامطة على احلجاج سنة اثنيت عشرة "ملا أخذ احلاج " 

  . باملعونة اخلليفة املقتدر باهللاوثالث مئة، ورمبا املقصود
 يشري إىل مرتلة الرباري الرفيعة يف قلوب الناس، ويشري أيضا إىل تضعضع -واخلرب بالرغم من غموضه 

طبقات احلنابلة " يف ) ٥...(اخلالفة، وأن عجزها عن القضاء على القرامطة ليس ناشئا عن فقر يف املال
  ".يغيظون  " ٤٤ / ٢": 
(*)  

)١٥/٩١(  



  

  .ومحلوا إىل البصرة
  .، وأعاد اهللا الرباري إىل حشمته، وزادت، وكثر أصحابه)١(فعاقب اهللا الوزير ابن مقلة 

أصحابه، فارتفعت ضجتهم، حىت مسعها اخلليفة، ) ٢(فبلغنا أنه اجتاز باجلانب الغريب، فعطس فشمته 
ال جيتمع اثنان : ىت نودي يف بغدادفأخرب باحلال، فاستهوهلا، مث مل تزل املبتدعة توحش قلب الراضي، ح

، فدفن بدار )٣(من أصحاب الرباري، فاختفى، وتويف مستترا يف رجب سنة مثان وعشرين وثالث مئة 
، )٥(إنه ملا كفن، وعنده اخلادم، صلى عليه وحده، فنظرت هي من الروشن : فقيل) ٤(أخت توزون 

خافت وطلبت اخلادم، فحلف أن الباب مل يفتح فرأت البيت مآلن رجاال يف ثياب بيض، يصلون عليه، ف
)٦.(  

  ).٧(إنه ترك مرياث أبيه تورعا، وكان سبعني ألفا : وقيل
  أبو بكر حممد بن حممد بن عثمان،: روى عنه): ٨(قال ابن النجار 

__________  
  .من هذا اجلزء / ٨٦/ ستأيت ترمجته رقم ) ١(
  . يف حال يشمت به فيهادعا له أن ال يكون: مشت العاطس، ومست عليه) ٢(

  .والسني لغة
  ).مشت" (لسان العرب " 
  ".سنة تسع وعشرين  " ٤٤ / ٢": طبقات احلنابلة " يف ) ٣(
/ توزون، أحد القواد االتراك، خلع عليه املتقي وجعله أمري االمراء، ودامت إماراته حىت وفاته سنة ) ٤(

  .ستكفيه وهو الذي مسل املتقي باهللا وخلعه، وبايع امل / ٣٣٤
من  / ١٠٤/ وسيأيت نتف منها يف ترمجة املتقي باهللا ص .. وما بعدها٣٣٩ / ٨": الكامل " أخباره يف 
  .هذا اجلزء

  .الكوة) ٥(
  .٤٥ - ٤٤ / ٢": طبقات احلنابلة ) " ٦(
  .٤٣ / ٢": طبقات احلنابلة ) " ٧(
فظ للحديث من أهل بغداد، هو حممد بن حممود بن احلسن، أبو عبد اهللا، ابن النجار، مؤرخ، حا) ٨(

) ١ط  (٤١ / ٥": طبقات الشافعية " ه له ترمجة يف  / ٦٤٣/ تويف سنة " ذيل تاريخ بغداد " من كتبه 
(*)  

)١٥/٩٢(  

  



رأيت بالشام راهبا يف : وابن بطة، وأبو احلسني بن مسعون فروي عن ابن مسعون، أنه مسع الرباري يقول
سبحان اهللا : بأي شئ أعطي هذا ؟ قال: عة، فقلت حلدث منهمصومعة حوله رهبان يتمسحون بالصوم

هذا حيتاج إىل إيضاح، فقد يعطي اهللا عبده بال شئ، وقد : مىت رأيت اهللا يعطي شيئا على شئ ؟ قلت
  .يعطيه على شئ، لكن الشئ الذي يعطيه اهللا عبده، مث يثيبه عليه هو منه أيضا

  احلمد هللا: وقالوا: (قال تعاىل
  ).١) ( هلذا، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللالذي هدانا

ويف تاريخ حممد بن مهدي أن يف سنة ثالث وعشرين، أوقع بأصحاب الرباري فاستتر، وتتبع أصحابه 
  .، وكان يف آخر عمره قد تزوج جبارية)٢(وبت منازهلم، وعاش سبعا وسبعني سنة 

  
يان، االمام احلافظ البارع، أبو حممد اهلامشي ابن يوسف بن حممد بن ح *  عبد اهللا بن أمحد- ٥٣

  .اجلعفري موالهم، اهلمذاين، أحد االعالم، إمام جامع مهذان
حممد بن عمران بن حبيب، وإبراهيم بن ديزيل، وأمحد بن عبيد اهللا النرسي، وعبيد بن : حدث عن

ي، وحيىي بن عبد اهللا شريك البزاز، وحممد بن إدريس بن اجلنيد احلافظ، وعلي بن عبد العزيز البغو
  .الكرابيسي، واحلسني بن احلكم الكويف، وطبقتهم

__________  
  .٤٣: االعراف) ١(
  ".ستا وتسعني سنة  " ٦٢٣ / ٦": املنتظم " يف ) ٢(
  .مل نقف له على مصادر للترمجة* 
(*)  

)١٥/٩٣(  

  

  .القاسم بن أيب صاحل، وأبو عمران موسى بن سعيد، والقدماء: روى عنه
روى عنه الكبار، وحضرت جملسه، ومل أعتد بذلك، وكان ثقة صدوقا : ، فقال)١(صاحل بن أمحد ذكره 

  .حافظا فاضال ورعا، حيسن هذا الشأن
  :مسعت زيد بن نشيط، يقول: مسعت القاسم بن أيب صاحل يقول

  .ما أشبه حفظ هذا الصيب إال حبفظ املشايخ القدماء
  .فى، مل يكن ببلدنا يف أيامه أحفظ منهكان عبد اهللا الذهب املص: وقال أبو قطن

  .مات سنة مخس عشرة وثالث مئة: قال صاحل



  .وصليت عليه رمحه اهللا
  .تويف قبل أوان الرواية، فلم ينشر له كبري شئ، رمحه اهللا: قلت
  

 بن حيىي بن خاقان، اخلاقاين االمام املقرئ احملدث، أبو مزاحم موسى بن عبيد اهللا*  اخلاقاين - ٥٤
  ).٣(، وأخو الوزير )٢(ظ البغدادي، ولد الوزير احلاف

__________  
  .من هذا اجلزء / ٨/ ص  / ١/ انظر حاشيتنا رقم ) ١(
 معرفة ٢٠٥ / ٢: ، العرب٢٩٢ / ٦: ، املنتظم٢٣ - ٢٢ / ٥: ، االنساب٥٩ / ١٣: تاريخ بغداد* 

، شذرات ٢٦١ / ٣ :، النجوم الزاهرة٣٢١ - ٣٢٠ / ٢: ، غاية النهاية٢٢٠ - ٢١٩ / ١القراء 
  .٣٠٧ / ٢: الذهب

أي عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان، أبو احلسن، استوزره املتوكل واملعتمد، وكان عاقال حازما، استمر ) ٢(
  .ه / ٢٦٣/ يف الوزارة حىت وفاته سنة 

  / (*)أي حممد بن عبيد اهللا بن حيىي، أبو علي، ويل الوزارة بعد سقوط ابن الفرات سنة ) ٣(

)١٥/٩٤(  

  

  .مسع عباسا الدوري، وأبا قالبة الرقاشي، وأبا بكر املروذي، وطبقتهم
  .وكان حاذقا حبرف الكسائي، تال به على احلسن بن عبد الوهاب تلميذ الدوري

  أمحد بن نصر الشذائي، وأبو الفرج الشنبوذي،: تال عليه
  .وغريمها

ه، وابن شاهني، واملعاىف اجلريري، أبو بكر اآلجري، وابن أيب هاشم، وأبو عمر بن حيوي: وروى عنه
  .وآخرون

  ).١(ومجع وصنف، ومجع يف التجويد وغري ذلك 
  .كان ثقة من أهل السنة: قال اخلطيب

  ).٢(مات يف ذي احلجة سنة مخس وعشرين وثالث مئة 
  ).٣(وقد ذكرته يف طبقات القراء 

  
  .ي تكني اخلاصة، التركي اخلزري املعتضدامللك أبو منصور*  تكني - ٥٥

__________  



  .ه / ٢٩٩
  .ومل يكن أهال للقيام بأعباء هذا املنصب

  .٢٨٠ - ٢٦١": حتفة االمراء " 
  ".هو أول من صنف يف التجويد فيما أعلم : " ٣٢١ / ٢" غاية النهاية " قال ابن اجلزري يف ) ١(
  .٥٩ / ١٣": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٢٠ - ٢١٩ / ١": معرفة القراء ) " ٣(
 ب، ٢٦٠ - أ ٢٦٠ / ٣: ، تاريخ ابن عساكر٢٩٩ - ٢٩٨، ٢٩٦ - ٢٩٣، ٢٨٦: والة مصر* 

   = (*)٣٢٧ / ١: ، خطط املقريزي٣٨٦ / ١٠: ، الوايف بالوفيات١٨٦ / ٢: العرب

)١٥/٩٥(  

  

  .ويل مصر سنة سبع وتسعني ومئتني
  .فأقام ا مخس سنني يف رفعة وارتقاء

  .مث ويل دمشق مخس سنني أيضا
إىل أن مات مبصر يف ربيع االول ) ١(ة ديار مصر، مث عزل، مث أعيد فوليها للقاهر باهللا مث أعيد إىل والي

  .سنة إحدى وعشرين وثالث مئة
  .وكان ذا هيبة وشجاعة

  .يوسف بن يعقوب القاضي: روى عن
  ).٢(علي بن أمحد املادرائي الوزير، ونقل فدفن ببيت املقدس : حدث عنه

  
 بن دريد بن عتاهية، االزدي البصري الدب أبو بكر حممد بن احلسنالعالمة شيخ ا*  ابن دريد - ٥٦

صاحب التصانيف، تنقل يف فارس، وجزائر البحر، يطلب اآلداب، ولسان العرب، ففاق أهل زمانه، مث 
  .سكن بغداد

  .وكان أبوه رئيسا متموال
  .واليب بكر شعر جيد
__________  

، ذيب ٢٨٩ / ٢: ، شذرات الذهب١٣ / ٢: ة، حسن احملاضر١٧٤، ١٧١ / ٣: النجوم الزاهرة= 
  .٣٤٠ / ٣: ابن عساكر

  .واليته الثالثة كانت أيضا من قبل املقتدر) ١(



  .إذ أنه قدم مصر أمريا سنة إحدى عشرة وثالث مئه
  .وقد أقره عليه القاهر باهللا بعد مقتل املقتدر سنة عشرين وثالث مئة

  .٢٩٩": والة مصر ) " ٢(
 - ٩١: ، الفهرست٤٢٥: ، معجم الشعراء٢٠١: ، طبقات الزبيدي٥١٨ / ٢: مروج الذهب* 

 - ١٧٥: ، نزهة االلباء٣٠٦ - ٣٠٥ / ٥: ، االنساب١٩٧ - ١٩٥ / ٢: ، تاريخ بغداد٩٢
١٧٨.  

  .٢٦٢ - ٢٦١ / ٦: ، املنتظم١٠٠ - ٩٢ / ٣: ، إنباه الرواة١٤٣ - ١٢٧ / ١٨: معجم االدباء
: ، الوايف بالوفيات٥٢٠ / ٣: ، ميزان االعتدال١٨٧ / ٢: ، العرب٣٢٩ - ٣٢٣ / ٤: وفيات االعيان

، ١٤٢ - ١٣٨ / ٣: ، طبقات الشافعية٢٨٤ - ٢٨٢ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٤٣ - ٣٣٩ / ٢
، ١٣٤ - ١٣٢ / ٥: ، لسان امليزان١١٦ / ٢: ، غاية النهاية١٧٧ - ١٧٦ / ١١: البداية والنهاية
 - ٢٨٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣ - ٣٠ :، بغية الوعاة٢٤١ - ٢٤٠ / ٣: النجوم الزاهرة

٢٩١.  
(*)  

)١٥/٩٦(  

  

  أيب حامت السجستاين، وأيب الفضل الرياشي، وابن: حدث عن
  .أخي االصمعي، وتصدر لالفادة زمانا

أبو سعيد السريايف، وأبو بكر بن شاذان، وأبو الفرج االصبهاين، وأبو عبيد اهللا املرزباين، : أخذ عنه
  . وعيسى ابن الوزير، وطائفة،)١(وإمساعيل بن ميكال 

ما رأيت أحفظ من ابن دريد، وال رأيته قرئ عليه ديوان قط إال وهو : قال أمحد بن يوسف االزرق
  ).٢(يسابق إىل روايته، حيفظ ذلك 

  .كان آية من اآليات يف قوة احلفظ: قلت
  ).٣(كنا ندخل عليه فنستحيي مما نرى من العيدان والشراب، وقد شاخ : قال ابن شاهني

  ).٤(دخلت فرأيته سكران فلم أعد إليه : وقال أبو منصور االزهري
ابن دريد أعلم الشعراء، وأشعر : كان يقال: وقال أبو بكر االسدي): ٥(تكلموا فيه : وقال الدارقطين

  ).٦(العلماء 
  .تويف يف شعبان سنة إحدى وعشريين وثالث مئة، وله مثان وتسعون سنة: قلت

  .عفا اهللا عنه



__________  
هو إمساعيل بن عبد اهللا بن حممد بن ميكال، أبو العباس، شيخ خراسان ووجيهها يف عصره، وفيه، ) ١(

  .ويف أبيه نظم أبو بكر مقصورته املشهورة
  .١٢ - ٥ / ٧": معجم االدباء " ه له ترمجة يف  / ٣٦٢/ تويف سنة 

  ".وحلفظه له : "  وفيه١٩٦ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٧٦": هة االلباء نز) " ٣(
  .٣١ / ١": مقدمة التهذيب ) " ٤(
  .١٩٦ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٥(
  .١٩٦ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)١٥/٩٧(  

  

ملا غدا ثالث االحجار والترب وكنت أبكي ) * ٢(فقدت بابن دريد كل فائدة : فقال) ١(ورثاه جحظة 
  )٥(واالدب ) ٤(د فصرت أبكي لفقد اجلو) * ٣(لفقد اجلود منفردا 

  
  .ابن املتوكل) ٦( حممد بن املعتضد باهللا أمحد بن املوفق طلحة اخلليفة أبو منصور*  القاهر باهللا - ٥٧

  .استخلف سنة عشرين وثالث مئة وقت مصرع أخيه املقتدر
  .الشعر، طويل االنف) ٧(وكان أمسر مربوعا أصهب 

  .فيه شر وجربوت وطيش
   سبع عشرة وثالث مئة، فبايعوا القاهر هذا،وقد كان املقتدر خلع يف سنة

__________  
  .من هذا اجلزء / ٨٤/ ستأيت ترمجته رقم ) ١(
  .منفعة": يف نزهة االلباء ) " ٢(
  .آونة": نزهة االلباء " جمتهدا، ويف ": ذيل أمايل القايل " يف ) ٣(
  .الفضل": إنباه الرواة " يف ) ٤(
" ، ١٩٧ / ٢": تاريخ بغداد " ، ٢٠١": طبقات الزبيدي " ، ٤٩ ": ذيل أمايل القايل" البيتان يف ) ٥(

  .٩٥ / ٣": إنباه الرواة " ، ١٧٨": نزهة االلباء 
  .٣٢": بغية الوعاة " ، ٢٨٤ / ٢: " مرآة اجلنان" 



: ، الكامل٣٦٨، ٢٤١ / ٦: ، املنتظم٣٤٠ - ٣٣٩ / ١: ، تاريخ بغداد٥١٣ / ٢: مروج الذهب* 
، ٣٥ - ٣٤ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٥١ - ٢٥٠ / ٢: ، العرب١١٣: لنرباس وما بعدها، ا٢٤٤ / ٨

، النجوم ٢٢٣، ١٧٨، ١٧١ - ١٧٠ / ١١: ، البداية والنهاية٢٣٧ - ٢٣٦: نكت اهلميان
  ،٣٩٠ - ٣٨٦: ، تاريخ اخللفاء٣٠٤ - ٣٠٣ / ٣: الزاهرة

  .٣٥٠ - ٣٤٩ / ٢: شذرات الذهب
  .٣٣٩ / ١": تاريخ بغداد " يف ) ٦(

  .طلحة:  حممد، وقيل:امسه
  .هي محرة يف سواد: الصهبة) ٧(

(*)  

)١٥/٩٨(  

  

أبو اهليجاء بن محدان، وعفا املقتدر : وحكم مث تعصب أصحاب املقتدر له، وأعيد بعد قتل مجاعة، منهم
  .عن أخيه، وحضر بني يديه باكيا

ذم، وضرب أم املقتدر يا أخي، أنت ال ذنب لك، مث بايعوه بعد املقتدر، فصادر حاشية أخيه وع: فقال
  .بيده، وهي عليلة

مث ماتت معلقة حببل، وعذب أم موسى القهرمانة، وبالغ يف االساءة، فنفرت منه القلوب، وطلب ابن 
  .مقلة من االهواز واستوزره، وكان قد نفي

 الرافضي الذي عزم على سب معاوية) ١(ومل يكن القاهر متمكنا من االمور، وحكم عليه علي بن بليق 
  . على املنابر- رضي اهللا عنه -

فارجتت العراق، وقبض على شيخ احلنابلة الرباري، مث قوي القاهر وب دور خمالفيه، وطني على ولد 
أخيه املكتفي بني حيطني، وضرب ابن بليق وسجنه، مث أمر بذحبه، وبذبح أبيه، وذبح بعدمها مؤنسا 

  .الكبري ومينا وابن زيرك
  .وعظم شأنهوبذل للجند العطاء، 

، وهو مع ذلك يشرب املطبوخ والسالف، ويسكر )٢(ونادى بتحرمي الغناء واخلمر، وكسر املالهي 
  .ويسمع القينات

  .واستوزر غري واحد
وقتل أبا السرايا بن محدان، وإسحاق النوخبيت ألقامها يف بئر، وطمت لكوما زايداه يف جارية قبل 

  ).٣(اخلالفة 



، ويف )٤(ئه يراسل اجلند ويشغبهم على القاهر، وخيرج متنكرا يف زي عجمي وبقي ابن مقلة يف اختفا
عليكم قطع من القاهر، ويعطي دنانري ملعربي االحالم، : زي شحاذ، وأعطى منجما ذهبا ليقول للقواد

  فإذا قص
__________  

  .من هذا اجلزء / ٢/ تعليق رقم  / ٥٥/ انظر الصفحة ) ١(
  .٢٥٠ - ٢٤٩ / ٦": املنتظم ) " ٢(
  .٢٩٦ - ٢٩٥ / ٨": الكامل ) " ٣(
  .من هذا اجلزء / ٨٦/ ستأيت رقم " ابن مقلة " وترمجة " أعمى  " ٢٧٩ / ٨": الكامل " يف ) ٤(

(*)  

)١٥/٩٩(  

  

  .من القاهر جدا) ١(سيما مناما خوفوه 
هرب رأس الساجية فأضمر الشر، فانتدب طائفة الغتياله وبكروا، وكان نائما به سكر، و) ٢(كان 

وزيره وحاجبه، فهجموا عليه بالسيوف، فهرب إىل سطح، فاستتر، مث ظفروا به وبيده سيف مسلول، 
انزل وإال قتلتك، فرتل، : واحد إليه سهما، وقال) ٣(حنن عبيدك، مث فوق : انزل، فامتنع فقالوا: فقالوا

  .يف سادس مجادى اآلخرة) ٤(فأمسكوه 
  .، مث خلع وأكحل مبسمار لسوء سريته وسفكه الدماء)٥ (وبايعوا الراضي باهللا حممد بن املقتدر
  .وكانت خالفته سنة ونصفا وأسبوعا

كان أهوج، سفاكا للدماء، كثري التلون، قبيح السرية، مدمن اخلمر، ولوال جودة ): ٦(قال الصويل 
  .حاجبه سالمة الهلك احلرث والنسل

  .ناإنسا) ٧(وكان قد صنع حربة حيملها فال يطرحها حىت يقتل 
  .نعم: على الصدق، قلت: االمان، قال: أحضرين القاهر يوما وبيده حربة، فقلت: قال حممد بن علي

قد : أسألك عن خلفاء بين العباس ؟ فذكرت له من أحواهلم، وهو يسأل عنهم واحدا واحدا فقال: قال
  ).٨(ور احلرم مسعت قولك، وكأين مشاهد القوم، وقام وبيده احلربة، فاستسلمت للقتل، فعطف إىل د

  .أخذ من مؤنس وأصحابه أمواال كثرية: قال املسعودي
  .فلما خلع

__________  
  .حرفوه، وهو تصحيف: يف االصل) ١(



  .سيما: أي) ٢(
  .أي جعل الوتر يف فوقه عند الرمي) ٣(
  .٢٨١ - ٢٨٠ / ٨": الكامل ) " ٤(
  .من هذا اجلزء / ٥٨/ ستأيت ترمجته رقم ) ٥(
  .من هذا اجلزء / ١٤٢/ قم ستأيت ترمجته ر) ٦(
  .٣٨٨": تاريخ اخللفاء ) " ٧(
  .٥١٨ - ٥١٤ / ٢": مروج الذهب ) " ٨(

(*)  

)١٥/١٠٠(  

  

ترى : طولب ا، فأنكر، فعذب بأنواع العذاب، فما أقر بشئ، فأخذه الراضي باهللا، فقربه وأدناه، وقال
، فاملال دفنته يف )١(ا إذ فعلت هذا أم: مطالبة اجلند لنا، والذي عندك ليس بنافعك، فاعترف به، قال

  .البستان
أنا : ويف أي مكان هو ؟ قال: وكان قد أنشأ بستانا فيه أصناف الثمر، والقصر الذي زخرفه، فقال

مكفوف وال أهتدي إىل البقعة، فاحفر البستان جتده، فحفروا البستان وأساس القصر، وقلعوا الشجر 
  .فلم يوجد شئ

إمنا كان حسريت يف جلوسك يف البستان وتنعمك ! ! وهل عندي مال ؟ : وأين املال ؟ قال: فقال
  ).٢(ففجعتك به 

  .فأبعده وحبسه، فأقام إىل سنة ثالث وثالثني، مث أخرج إىل دار ابن طاهر، فكان تارة حيبس، وتارة يهمل
  .تصدقوا علي، فأنا من قد عرفتم: فوقف يوما باجلامع بني الصفوف، وعليه جبة بيضاء وقال

وأراد أن يشنع على اخلليفة املستكفي، فقام إليه ابن أيب موسى اهلامشي، فأعطاه ألف درهم، فمنعوه من 
  ).٣(اخلروج 

  .مث مات يف سنة تسع وثالثني وثالث مئة
  وله ثالث ومخسون سنة،

  ).٤(عبد الصمد، وأبو القاسم، وأبو الفضل، وعبد العزيز : وله من االوالد
  .ة، مث حممد بن القاسم، مث اخلصييبووزر له أبو علي بن مقل

  ).٥(ونفذ على إمرة مصر أمحد بن كيغلغ، إذ تويف أمريها تكني اخلاصة 
__________  



  .من إكرامه له: أي) ١(
  .٥٢٨ / ٢": مروج الذهب ) " ٢(
  .٢٦٥ / ٦": املنتظم ) " ٣(
  .٣٩٠": تاريخ اخللفاء ) " ٤(
  .من هذا اجلزء / ٥٥/ تقدمت ترمجته رقم ) ٥(

(*)  

)١٥/١٠١(  

  

  .ومات سنة إحدى وعشرين شغب أم املقتدر
  .باملظفر، وكان شهما مهيبا شجاعا داهية) ٢(مؤنس امللقب ) ١(وقتل اخلادم 

  .عمر تسعني سنة، وقاد اجليوش ستني سنة
، )٤(، فانفرد عن مرداويج )٣( دخلت الديلم أصبهان، وكان من قوادهم علي بن بويه ٣٢٢ويف سنة 

  .مد بن ياقوت، فهزم حممدا، واستوىل على فارس، وكان أبوه فقريا صيادامث حارب حم
كان سبب خلعهم للقاهر سوء سريته، وسفكه الدماء، فامتنع عليهم من اخللع، : قال حممود االصبهاين

  ).٥(فسملوه حىت سالت عيناه 
، وأنه حيىي املوتى، وتعصب ويف أيامه ظهر حممد بن علي بن أيب العزاقر الشلمغاين، وادعى االهلية ببغداد

  له ابن مقلة، وأنكر ما قيل عنه، مث قتل، وقتل بسببه احلسني بن القاسم، وأبو إسحاق إبراهيم بن أيب
  ).٧(، كانا يعتقدان يف الشلمغاين )٦" (االجوبة املسكتة " عون االنباري، مصنف 

  .د، وفاطمة وعاتكة، وأمامة، وأبو الفضل حمم)٨(وللقاهر من االوالد أبو القاسم، وعبد الصمد 
__________  

  .من هذا اجلزء / ٢٥/ تقدمت ترمجته رقم ) ١(
  .امللقب: يف االصل) ٢(
  .من هذا اجلزء / ٢٢٣/ ستأيت ترمجته رقم ) ٣(
  .من هذا اجلزء / ٧٩/ ستأيت ترمجته رقم ) ٤(
  .٣٨٨": تاريخ اخللفاء ) " ٥(
  .وهو مشهور" التشبيهات " وله أيضا كتاب ) ٦(

  .٢٥٣ - ٢٣٤ / ١": معجم االدباء " انظر ترمجته مفصلة يف 
  .٢٩٤ - ٢٩٠ / ٨": الكامل " حكاية مذهبه وخرب مقتله يف ) ٧(



  .١٠١أبو القاسم عبد الصمد، وهو خطأ انظر الصفحة : يف االصل) ٨(
(*)  

)١٥/١٠٢(  

  

مل ترامجهم الفاضل متصلة ولنذكر هنا مجاعة من خلفاء االسالم على التوايل إن شاء اهللا، ليتأ: فصل
  .جمموعة

  
أمحد بن املقتدر باهللا جعفر ابن املعتضد باهللا : حممد، وقيل) ١ (اخلليفة أبو إسحاق*  الراضي باهللا - ٥٨

  .أمحد بن املوفق بن املتوكل، اهلامشي العباسي
  .ولد سنة سبع وتسعني ومئتني

  .وأمه رومية
عد عمه القاهر عندما مسلوا القاهر سنة اثنني وعشرين كان أمسر قصريا حنيفا يف وجهه طول استخلف ب

  .وثالث مئة
أنه آخر خليفة خطب يوم اجلمعة، وآخر خليفة جالس الندماء، : له فضائل منها: قال أبو بكر اخلطيب

  .وآخر خليفة له شعر مدون، وآخر خليفة انفرد بتدبري اجليوش
 وكان مسحا جوادا أديبا فصيحا حمبا للعلماء ،)٢(وكانت جوائزه وأموره على ترتيب املتقدمني منهم 

)٣.(  
  .مسع من البغوي

__________  
:  وما بعدها، معجم الشعراء٥١٩ / ٢: ، مروج الذهب١٨٥ / ١أخبار الراضي واملتقي للصويل * 

 ٨: ، الكامل٣٢٥ - ٣٢٤، ٢٧١ - ٢٦٥ / ٦: ، املنتظم١٤٥ - ١٤٢ / ٢: ، تاريخ بغداد٤٣٠
 ٢٩٧ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢١٩ - ٢١٨ / ٢: ، العرب١١٩ - ١١٤: اس وما بعدها، النرب٢٨٢/ 
 ١٧٨ / ١١: ، البداية والنهاية٢٩٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٧٧ - ٣٧٥ / ٢:  فوات الوفيات٣٠٠ -
  .٣٢٤ / ٢: ، شذرات الذهب٣٩٣ - ٣٩٠:  تاريخ اخللفاء٢٧١ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٧٩ -
  .وهو الصحيح" باس أبو الع: " يف أغلب املصادر) ١(
  .أي من اخلفاء) ٢(
  .١٤٣ / ٢": تاريخ بغداد " 



  .٢٩٧ / ٢": الوايف بالوفيات ) " ٣(
(*)  

)١٥/١٠٣(  

  

  .سئل الراضي أن خيطب يوم مجعة، فارتقى منرب سامراء، وحضرته، فشنف االمساع وأبلغ: قال الصويل
  .بنا) ١(مث صلى 

  ).٣( وأتلفه كثرة اجلماع ،)٢(إن الراضي سقي بطنه، وأصابه ذرب : قيل
  .فتويف يف نصف ربيع اآلخر سنة تسع وعشرين وثالث مئة

  .وله اثنتان وثالثون سنة، سوى أشهر
  عبد اهللا، رشح لوالية العهد، وأبو جعفر أمحد،: وله من االوالد

  .وبنت، وهم أوالد إماء
  .وبويع املتقي هللا إبراهيم أخوه

  .ق يف هذه السنني، وضعف شأن اخلالفةوكانت الفنت واحلروب متواترة بالعرا
  .فلله االمر

أمر الناس، وعم البالء، ومات أمري االمراء حممد ) ٤(وجرت فتنة ابن رائق، وفتنة ابن الربيدي، ومرج 
  .بن ياقوت مسجونا

 وله من الولد أبو الفضل عبد -ويف أيام الراضي عظم حممد بن رائق، ومل يبق للراضي معه حل، والربط 
  . وأمحد، والست هجعةاهللا،
  

  .، إبراهيم بن املقتدر بن املعتضد، العباسياخلليفة أبو إسحاق*  املتقي هللا - ٥٩
__________  

  ".أخبار الراضي ) " ١(
  .الداء الذي يعرض للمعدة فال ضم الطعام، ويفسد فيها، وال متسكه: بالتحريك) ٢(
  ).ذرب" (اللسان " 
  .٢٩٩ / ٢": الوايف بالوفيات ) " ٣(
  .ومنه اهلرج واملرج: اختلط) ٤(
  = (*)، تاريخ ٥٣٠ / ٢: ، مروج الذهب٢٨٥ - ١٨٦: أخبار الراضي واملتقي للصويل* 

)١٥/١٠٤(  



  

من واسط إىل كاتبه أمحد بن علي الكويف أن جيمع القضاة ) ١(مات الراضي، فبعث جبكم : قال الصويل
وا يف إمام، فبعث حسني بن الفضل بن املأمون إىل واالعيان، ووزير الراضي سليمان بن احلسن، ويشتور

الكويف بعشرة آالف دينار ليشتريه، ونفذ إليه أيضا بأربعني ألف دينار ليفرقها يف االمراء فلم ينفع ذلك، 
وبايعوا إبراهيم، وسنه أربع وثالثون سنة، وأمه امسها خلوب، وكان حسن الوجه، معتدل اخللق حبمرة، 

  أشهل، كث
  .لى ركعتني، وصعد على السرير، ومل يغري شيئا، وال تسرى على جاريتهاللحية، فص

  ).٢(ال أريد ندميا غري املصحف : وكان ذا صوم وتعبد، ومل يشرب نبيذا، ويقول
وأقر يف الوزارة سليمان بن احلسن فكان مقهورا مع كاتب جبكم، مث بعد أيام سقطت القبة اخلضراء، 

باس، بناها املنصور علو مثانني ذراعا، حتتها إيوان طوله عشرون ذراعا وكانت تاج بغداد ومأثرة بين الع
  .يف عرضها

، وكان القحط ببغداد، مث عزل املتقي وزيره بأمحد بن حممد بن )٣(فسقط رأسها من مطر ورعد شديد 
  .ميمون

  .وأقبل أبو عبد اهللا الربيدي من البصرة، يطلب الوزارة فوليها ومشى إليه ابن ميمون
 وزارة ابن ميمون شهرا، لكن هرب الربيدي بعد أربعة وعشرين يوما ملا شغب اجلند بطلب فكانت
  .أرزاقهم

  ، مث عزل بعد شهر)٤(فوزر القراريطي 
__________  

 وما بعدها، ٣٦٨ / ٨: ، الكامل٤٣ / ٧، ٣١٩ - ٣١٦ / ٦: ، املنتظم٥٢ - ٥١ / ٦: بغداد= 
، نكت ٣٤٢، ٣٤١ / ٥: ، الوايف بالوفيات٣٠٨ - ٣٠٧ / ٢: ، العرب١٢٠ - ١١٩: النرباس
  .٢٣ - ٢٢ / ٣: ، شذرات الذهب٣٩٧ - ٣٩٤: ، تاريخ اخللفاء٨٧: اهلميان

  .٣٢٢ - ٣٢٠ / ٦": املنتظم " أخبار جبكم يف ) ١(
  .١٩٣": أخبار الراضي واملتقي ) " ٢(
  .٣١٨ / ٦": املنتظم ) " ٣(
/ اريطي، أبو إسحاق، وزير من الكتاب تويف سنة هو حممد بن أمحد بن عبداملؤمن، االسكايف القر) ٤(

  . وما بعدها٣٢٩حوادث سنة  / ٨": الكامل " ه أخباره يف  / ٣٥٧
(*)  

)١٥/١٠٥(  

  



  .وأيام، فوليها الكرخي، وعزل بعد أيام، ووىل املتقي إمرة االمراء كورتكني الديلمي
  وقتل جبكم، وكان قد استوطن واسطا، والتزم بأن حيمل إىل

  . يف السنة مثان مئة ألف دينارالراضي
وعدل وكان إىل كثرة أمواله املنتهى فكان خيرجها يف الصناديق، وخيرج رجاال يف صناديق على مجال إىل 

إمنا أفعل : الرب مث يفتح عليهم فيحفرون، ويدفن املال، ويردهم إىل الصناديق فال يعرفون الكرت، ويقول
، مث حاربه أبو عبد اهللا الربيدي، وانتصر أبو )١(ب ذلك مبوته هذا خوفا أن حيال بيين وبني داري، فذه

  .، وخرج جبكم يتصيد)٢(عبد اهللا 
كورتكني وتوزون : وذهب أصحابه) ٣ (٣٢٩وهناك أكراد، فطعنه أسود برمح فقتله يف رجب سنة 

  .وغريمها إىل الشام إىل حممد بن رائق
  .فسار من دمشق، واستناب على الشام) ٤(وطلبه املتقي 

  .وكان قد تغلب عليها، فاستناب أمحد بن مقاتل
  .وجاء فقدمه املتقي وطوقه وسوره

، ونفذ إليه مبئة ألف دينار، وخطب له بواسط وبالبصرة الربيدي، وكتب )٥(وخضع له حممد بن محدان 
امسه على أعالمه، مث اختلف ابن رائق وكورتكني وحتاربا أياما، وقهره ابن رائق، مث ضعف واختفى، 

  كر القمح) ٧(، وأبيع )٦(ومتكن ابن رائق وأباد مجاعة، وأسر كورتكني يف سنة ثالثني 
__________  

  .٣٢١ - ٣٢٠ / ٦": املنتظم ) " ١(
  .انتصر أبو عبد اهللا الربيدي يف اجلولة االوىل، مث هزمه توزون) ٢(
  .٣٧٢ - ٣٧١ / ٨": الكامل " انظر خرب مقتله يف ) ٣(
  .د بن رائقأي طلب املتقي حمم) ٤(
  .وهي تقلب املعىن" وخضع حملمد بن محدان : " يف االصل) ٥(

  .إذ أن ابن محدان خضع البن رائق، ومحل له املال
  .٣٧٥ / ٨": الكامل " انظر 

  .٣٧٧ - ٣٧٦ / ٨": الكامل ) " ٦(
  .مبعىن عرض للبيع) ٧(

(*)  

)١٥/١٠٦(  

  



  ).١(ثوا بأعمال حلب بأزيد من مئيت دينار، وأكلوا اجليف، وخرجت الروم، فعا
وفيها استوزر املتقي أبا عبد اهللا الربيدي برأي ابن رائق، مث عزل بالقراريطي، فذهب مغاضبا، ومجع 

  ).٢(العساكر 
ويف مجادى االوىل ركب املتقي هللا وولده أبو منصور، وابن رائق، والوزير القراريطي، وبني أيديهم القراء 

  ).٣(من الشماسية يف دجلة، وثقل كرسي اجلسر، فاخنسف خبلق واملصاحف حلرب الربيدي، مث احندر 
الربيدي أخو أيب عبد ] حممد [ وأمر ابن رائق بلعنة الربيدي على املنابر، مث أقبل أبو احلسني علي بن 

  .اهللا، فهزم املتقي، وابن رائق، وكان معه خلق من الديلم والترك، والقرامطة
  .دي على الدار، وعظم اخلطبووقع النهب ببغداد، وزحف ابن الربي

  .وقتل مجاعة بدار اخلالفة، وهرب املتقي وابنه، وابن رائق إىل املوصل، واختفى القراريطي الوزير
وبعث ابن الربيدي بكورتكني مقيدا إىل أخيه فأتلفه، وحكم أبو احلسني ببغداد، وتعثرت الرعية، 

  .بغداد) ٤(وهجوا، وبلغ الكر أزيد من ثالث مئة دينار، وغرقت 
مث فارقه توزون وراح إىل املوصل، فقوي قلب ناصر الدولة ابن محدان، وعزم أن ينحدر إىل بغداد 

  .باملتقي
فتهيأ أبو احلسني بن الربيدي، وترددت الرسل بني ابن رائق وبني ابن محدان، فتحالفا، فجاء ابن محدان 

بن رائق لريكب، فتعلق به ابن محدان، واجتمع به، وحضر ابن املتقي فلما ركب ابن املتقي، قدم فرس ا
كيف أختلف عن ولد أمري املؤمنني ؟ فأحل عليه حىت ارتاب : تقيم عندنا اليوم نتحدث، فقال: وقال

  وجذب كمه من
__________  

  .٣٩٢ - ٣٩١ / ٨": الكامل ) " ١(
  .٣٧٩ / ٨": الكامل ) " ٢(
  .٢٢٣: أخبار الراضي واملتقي) ٣(
  .٣٨١ - ٣٨٠ / ٨": الكامل ) " ٤(

(*)  

)١٥/١٠٧(  

  

  .يده فتخرق، هذا ورجله يف الركاب، فشب به الفرس فوقع
  .اقتلوه، فاعتورته السيوف فاضطرب أصحابه خارج املخيم: فصاح ابن محدان بغلمانه

  ).١(ودفن وعفي أثره، وبت أمواله 



، ومحلتها )٢(كباج فرميته يف قدر س: فذكر رجل أنه وجد كيسا فيه ألف دينار، وخاف من اجلند، قال
إن ابن رائق هم بقتلي، فقلده مكان ابن رائق، : على رأسي فسلمت، وجاء ابن محدان إىل املتقي، وقال

  .ولقبه يومئذ ناصر الدولة
  .ولقب أخاه سيف الدولة، وعاد م

  .، وسار بدر اخلرشين فويل دمشق)٣(فهرب أبو احلسني بن الربيدي من بغداد 
 ابن الربيدي، فاجنفل الناس، وخرج املتقي ليكون مع ناصر الدولة، وتوجه مث بعد شهر أرجف مبجئ

  .سيف الدولة حملاربة ابن الربيدي، فكانت بينهما ملحمة بقرب املدائن
فاقتتلوا يومني، فانكسر سيف الدولة أوال، فرد ناصر الدولة الفل، مث كانت اهلزمية على ابن الربيدي 

  .ورد يف ويل إىل واسط
، ومن مث تزوج أبو منصور إسحاق بن املتقي ببنت ناصر )٤(ف الدولة فازم إىل البصرة وتبعه سي

  .الدولة على مئيت ألف دينار، ومتكن ناصر الدولة، وأخذ ضياع املتقي، وصادر الدواوين، وظلم
، )٥(مث بلغه هروب أخيه سيف الدولة من واسط، فخاف ناصر الدولة، ورد إىل املوصل وبت داره 

توزر علي بن أيب علي بن مقلة، وأقبل توزون من واسط فخلع عليه املتقي، ولقبه أمري االمراء، واس
  ولكن ما مت

__________  
  .٣٨٢ / ٨": الكامل ) " ١(
  .حلم يطبخ خبل: بالكسر، معرب عن سركه باجه، وهو: السكباج) ٢(
  .٥٩ / ٢": تاج العروس " 
  .٣٨٤ - ٣٨٣ / ٨": الكامل ) " ٣(
  .٣٨٥ - ٣٨٤ / ٨": كامل ال) " ٤(
  .٣٩٧ - ٣٩٦ / ٨": الكامل ) " ٥(

(*)  

)١٥/١٠٨(  

  

  ).١(الود 
فعاد توزون إىل واسط وصادر املتقي وزيره، وبعث خبلغ إىل أمحد بن بويه، واستوزر غري واحد، 

  .ويعزهلم
  .وصغر أمر الوزارة، ووهنت اخلالفة العباسية



  .أنا أوىل بإمرة املؤمنني، فتلقب بذلك: ، فقال)٢( االندلس وبلغ ذلك الناصر لدين اهللا املرواين، صاحب
  .االمري، كآبائه: وكان قبل ذلك، يقال له

وسار املتقي هللا إىل تكريت، وتفلل أصحابه وقدم توزون فاستوىل على بغداد، فأقبل ناصر الدولة يف مجع 
ازم بنو محدان، واملتقي إىل كبري من االعراب واالكراد، فالتقى توزون بعكربا واقتتلوا أياما، مث 

  ).٤(فازم سيف الدولة واخلليفة إىل نصيبني وتبعهم توزون ) ٣(املوصل، مث التقوا ثانيا على حربه 
  ).٦(، فإنه أقبل ونزل بواسط يريد بغداد )٥(وأما أمحد بن بويه 

  .ورغب توزون يف الصلح
  . قتل أبو عبد اهللا بن الربيدي أخاه أبا يوسف٣٣٢ويف سنة 

  ).٧(ومات بعده بيسري 
  وكتب املتقي إىل صاحب مصر االخشيد ليحضر إليه، فأقبل

__________  
  .٣٩٩ / ٨": الكامل " ، و ٢٤٢": أخبار الراضي واملتقي ) " ١(
  .١٣": جذوة املقتبس ) " ٢(

  .من هذا اجلزء / ٣٣٦/ وستأيت ترمجته ص 
فالتقى هو وتوزون حبرىب  " ٤٠٧ / ٨": امل الك"  ويف ٢٥٧ - ٢٥٦": أخبار الراضي واملتقي ) " ٣(

  ".يف شعبان، فازم سيف الدولة مرة ثانية، وتبعه توزون 
  :مقصورة: وحريب

  .بليدة يف أقصى دجيل بني بغداد وتكريت
  .٢٣٧ / ٢": معجم البلدان " 
  .٤٠٧ - ٤٠٦ / ٨": الكامل ) " ٤(
  .امللقب مبعز الدولة، من ملوك بين بويه يف العراق) ٥(

سنة إال شهرا، تويف  / ٢٢/ ه يف خالفة املستكفي، ودام ملكه يف العراق  / ٣٣٤/ امتلك بغداد سنة 
  .ه / ٣٥٦/ سنة 

  .١٧٧ - ١٧٤ / ١": وفيات االعيان " له ترمجة يف 
  .٤٠٨ / ٨": الكامل ) " ٦(
  .٤٠٩ / ٨": الكامل ) " ٧(

(*)  

)١٥/١٠٩(  

  



  .إليه فوجده بالرقة
، فعلم بذلك االخشيد، فقال )١(دان الضجر، فراسل توزون، واستوثق منه وبان للمتقي من بين مح

  .أنا عبدك، وقد عرفت غدر االتراك: للمتقي
  .فاهللا اهللا يف نفسك، سر معي إىل الشام ومصر، لتأمن

  ).٢(فلم يطعه، فرد إىل بالده 
  .يناراللصوصية يف الشهر خبمسة وعشرين ألف د) ٣(وقتل ببغداد محدي اللص الذي ضمن 

  .فكان يرتل على الدور واالسواق بالشمع واملشعل جهارا
  ).٤(ظفر به شحنة بغداد فوسطه 

  ).٥(وكان توزون ببغداد وإليه االمور فاعتراه صرع 
  .وهلك أبو عبد اهللا الربيدي

وخلف ألف ألف دينار، وبضعة عشر ألف ألف درهم، ومن اآلالت والقماس ما قيمته ألف ألف دينار 
)٦.(  

ه املتقي من الرقة إىل بغداد، فأقام يت، وحلف له توزون، فلما التقاه، ترجل له وقبل االرض، وتوج
  ).٧(ومشى بني يديه إىل خميم ضربه للمتقي، فلما نزل قبض توزون عليه ومسله، وأدخل بغداد أعمى 

  .فلله االمر، وأخذ منه الربد والقضيب واخلامت
  يوأحضر عبد املستكفي باهللا بن املكتف

  .فبايعه باخلالفة
__________  

  .٤١١ / ٨": الكامل ) " ١(
  .٣٩٦": تاريخ اخللفاء " ، و ٤١٨ / ٨": الكامل ) " ٢(

  . من هذا اجلزء٣٦٥وستأيت ترمجة االخشيذ ص 
  ".وهذا ما مل يسمع مبثله : " علق ابن االثري بقوله) ٣(
  .أي قطعه نصفني) ٤(
  .٤١٦ / ٨": الكامل " 
  .٤١٧ / ٨": الكامل ) " ٥(
  .٤١١ - ٤١٠ / ٨": الكامل ) " ٦(
  .٤١٩ - ٤١٨ / ٨": الكامل ) " ٧(

(*)  

)١٥/١١٠(  



  

يف صفر ومل ميهل توزون وال حال عليه : خلع املتقي يف العشرين من احملرم سنة ثالث وثالثني، وقيل
  .احلول

  .ةتويف املتقي يف السجن بعد كحله بدهر وذلك يف شعبان سنة سبع ومخسني وثالث مئ
  .أبو منصور حممد فقط: وله من االوالد

  
  . علي بن املعتضد، العباسياخلليفة املستكفي باهللا، أبو القاسم عبد اهللا بن املكتفي*  املستكفي - ٦٠

  .كان ربع القامة مليحا، معتدل البدن، أبيض حبمرة، خفيف العارضني
  .وأمه أم ولد

  .بويع وقت خلع املتقي هللا
  .ون سنةوله يومئذ إحدى وأربع

  .قام ببيعته توزون
فأقبل أمحد بن بويه، واستوىل على االهواز والبصرة وواسط، فربز حملاربته جيش بغداد مع توزون، فدام 

  احلرب بينهما أشهرا، وينهزم فيها
  .توزون والزمه الصرع، وضاق بأمحد احلال والقحط

  ).١(وال بنفسه فرد إىل االهواز، وقطع توزون اجلسر وراءه، وعاد إىل بغداد مشغ
  ووزر أبو الفرج السامري، مث عزله توزون بعد أربعني يوما، وأغرمه ثالث مئة ألف

__________  
: ، الكامل٣٦٤، ٣٣٩ / ٦: ، املنتظم١١ - ١٠ / ١٠: ، تاريخ بغداد٥٤٠ / ٢: مروج الذهب* 
، ١٨٣ - ١٨٢: ، نكت اهلميان٢٤٥ / ٢: ، العرب١٢١ - ١٢٠:  وما بعدها، النرباس٤٢٠ / ٨

، ٣٩٨ - ٣٩٧: ، تاريخ اخللفاء٢٩٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢١١ - ٢١٠ / ١١: البداية والنهاية
  .٣٤٥ / ٢: شذرات الذهب

  .٤٠٩ - ٤٠٨ / ٨": الكامل ) " ١(
(*)  

)١٥/١١١(  

  

  ).١(دينار 
، واشتد بالعراق القحط، ومات الناس جوعا، وهلك ملك )٢(ورد إىل الوزارة أبا جعفر بن شريزاد 



االمراء توزون يف أول سنة أربع، فطمع يف منصبه ابن شريزاد، وحلف العساكر، ونزل بظاهر بغداد، 
  .وبعث املستكفي إليه باخللع واالقامات، فصادر التجار والكتاب، وسلط جنده على العوام

  ).٣(فهرب الناس، وانقطع اجللب، ووهن أمن بغداد 
، وهرب االتراك إىل املوصل، واستتر املستكفي، )٤(اي وأما أمحد بن بويه فقصد بغداد، ونزل باجسر

وابن شريزاد، فرتل معز الدولة أمحد بن بويه بالشماسية، وبعث إليه اخلليفة التحف واخللع، مث حضر 
  .وبايع، فلقبه اخلليفة مبعز الدولة، ولقب أخاه عليا عماد الدولة، وأخاه اآلخر احلسن ركن الدولة

يف الشهر : ة، مث ظهر ابن شريزاد، وقرر مع معز الدولة أمورا، منهاوضربت أمساؤهم على السك
، وكانت علم القهرمانة معظمة عند املستكفي تأمر وتنهى )٥(للخليفة مئة ومخسون ألف درهم ليس إال 
  قد شفع إىل اخلليفة يف شيعي) ٧(وكان أصفبذ ) ٦(فعملت دعوة لالمراء فامها معز الدولة 

  .مغنب فرده فحقد
  اخلليفة يراسلين فيك، فتخيل: ال ملعز الدولةوق

__________  
  ".وصودر على ثالث مئة ألف درهم : "  وفيه٤٤٧ / ٨": الكامل ) " ١(
  .حممد بن حيىي بن شريزاد) ٢(

  .يف مدحه" أخبار الراضي واملتقي " كان وزيرا لبجكم، وقد أطنب الصويل يف كتابه 
  .٢٦٦ - ٢٦٣: انظر على سبيل املثال

  .، وما بعدها٣٥٤ / ٨": يف الكامل " خباره وأ
  .٤٤٩ - ٤٤٨ / ٨": الكامل ) " ٣(
باجسرى، بكسر اجليم، وسكون السني، : ٣١٣ / ١": معجم البلدان " هكذا يف االصل، ويف ) ٤(

  .وراء، والقصر، بليدة يف شرقي بغداد
  .٤٥٠ - ٤٤٩ / ٨": الكامل ) " ٥(
 لتأخذ عليهم - أي الدعوة -ا معز الدولة أا فعلت ذلك فامه " ٤٥٠ / ٨": الكامل " يف ) ٦(

  ".البيعة للمستكفي ويزيلوا معز الدولة، فساء ظنه لذلك ملا رأى من إقدام علم 
  . أصفهدوست٤٨٠ / ٨": الكامل " هكذا يف األصل، ويف ) ٧(

  .وهو خال معز الدولة
(*)  

)١٥/١١٢(  

  



من ) ٢(لم، فطلبا منه الرزق، فمد يده للتقبيل، فجبذاه ، مث دخل على اخلليفة اثنان من الدي)١(منه 
سرير اخلالفة، وجراه بعمامته، وبت داره، وأمسكوا القهرمانة ومجاعة، وساقوا املستكفي ماشيا إىل 

  .مرتل معز الدولة، فخلع املستكفي ومسله
  .يع هللافكانت خالفته ستة عشر شهرا، وبايعوا يف احلال الفضل بن املقتدر، ولقبوه املط

  .وبقي املستكفي مسجونا إىل أن مات يف سنة مثان وثالثني وثالث مئة
  .وله ست وأربعون سنة، استقل مبلك العراق معز الدولة

  .وضعف دست اخلالفة جدا، وظهر الرفض واالعتزال ببين بويه، نسأل اهللا العفو
 سنة أربع وثالثني فعاش بعد وكان إكحال املستكفي بعد أن خلع نفسه ذليال مقهورا يف مجادى اآلخرة

  العزل
  ).٣(والكحل أربعة أعوام 

  
  . جعفر بن املعتضد أمحد بن املوفق العباسياخلليفة أبو القاسم الفضل بن املقتدر*  املطيع هللا - ٦١

  .ولد سنة إحدى وثالث مئة
  .أم ولد) ٤( وأمه امسها مشغلة ٣٣٤وبويع حبكم خلع املستكفي نفسه سنة 

__________  
  . أي امه)١(

  . وهو تصحيف- باحلاء - فتحيل ٣٩٧": تاريخ اخللفاء " ويف 
  .جبذ الشئ مثل جذبه، وليس مقلوبة كما زعم اجلوهري) ٢(
  .٤٥١ - ٤٥٠ / ٨": الكامل ) " ٣(
 / ٧، ٣٤٥ - ٣٤٣ / ٦: ، املنتظم٣٨٠ - ٣٧٩ / ١٢: ، تاريخ بغداد٥٥٢ / ٢: مروج الذهب* 

، شذرات ٤٠٥ - ٣٩٨: ، تاريخ اخللفاء٢١٢ / ١١:  والنهاية، البداية٣٣٤ / ٢: ، العرب٧٩
  .٤٩ - ٤٨ / ٣: الذهب

  . مشعلة، بالعني املهملة٣٤٥": التنبيه واالشراف " هكذا ضبطت يف االصل، ويف ) ٤(
(*)  

)١٥/١١٣(  

  

  .أيب القاسم البغوي: حدث عن
  ).١(أبو الفضل التميمي : روى عنه



  ).٣( ابن بويه، قرر له يف اليوم مئة دينار فقط العراق) ٢(وكان كاملقهور مع نائب 
واشتد الغالء املفرط ببغداد، فذكر ابن اجلوزي أنه أشترى ملعز الدولة كر دقيق بعشرين ألف درهم 

)٤.(  
، والكارة مخسون )٥] (الن الكر أربعة وثالثون كارة [ ذلك سبعة عشر قنطارا بالدمشقي، : قلت
  .رطال

  . الدولة، ومعز الدولةواقتتل صاحب املوصل ناصر
فالتقوا بعكربا، فانتصر ناصر الدولة، ونزل باجلانب الشرقي، مث تالشى أمره، وفر، فوضعت الديلم 

  .السيف والنهب يف البلد، وسبيت النساء
مث متكن املطيع قليال مث اصطلح ابن بويه، وصاحب املوصل، فعز ذلك على االتراك الذين قوي م 

، وهرب إليه أبو جعفر بن شريزاد، فسمله وسجنه )٦(بقتله، فحارم فمزقهم صاحب املوصل، ومهوا 
)٧.(  

  ، خرج معز الدولة، واملطيع إىل البصرة٣٣٦سنة : وفيها، أعين
__________  

ه له ترمجة يف  / ٤١٠/ هو عبد الواحد بن عبد العزيز، أبو الفضل التميمي، فقيه حنبلي، تويف سنة ) ١(
  .١٧٩ / ٢": طبقات احلنابلة "  و ١٥ - ١٤ / ١١": تاريخ بغداد " 
صار أخوه ركن الدولة أمري االمراء،  / ٣٣٨/ كان عماد الدولة أمري االمراء، وحني تويف سنة ) ٢(

  .وكان معز الدولة كالنائب عنهما يف بغداد
  .٣٩٨": تاريخ اخللفاء ) " ٣(
  .٣٤٥ / ٦": املنتظم ) " ٤(
  .٢٨٦ / ٣": النجوم الزاهرة " زيادة من ) ٥(
  .٤٥٥ - ٤٥٣ / ٨": الكامل ) " ٦(
   /.٢/ تعليق رقم  / ١١٢/ انظر الصفحة ) ٧(

  .٤٦٦ / ٨": الكامل " و 
(*)  

)١٥/١١٤(  

  

حلرب أيب القاسم عبد اهللا بن أيب عبد اهللا الربيدي، فاستأمن إليهم عسكر أيب القاسم، وهرب هو إىل 
، مث اختلف )٢( القاسم مستأمنا إىل بغداد، فأقطع قرى ، وعظم معز الدولة، مث جاء أبو)١(القرامطة 



صاحب املوصل، ومعز الدولة، وفر عن املوصل صاحبها، مث صاحل على أن حيمل يف السنة مثانية آالف 
  ).٣(ألف درهم 

، وأرجف مبوته، فعقد إمرة )٤(ويف سنة أربع وأربعني وثالث مئة، مرض معز الدولة بعلة االنعاظ 
  ).٦(أبا حممد املهليب، وعظم قدره ) ٥(خبتيار، واستوزر االمراء البنه 

ويف سنة سبع وأربعني، استوىل معز الدولة على املوصل، وساق وراء ناصر الدولة إىل نصيبني فهرب إىل 
حلب فبالغ أخوه يف خدمته، وتراسال يف أن يكون املوصل بيد سيف الدولة الن ناصر الدولة غدر 

  ).٧(ومنع احلمل، مث رد معز الدولة إىل بغداد ونكث غري مرة بابن بويه، 
  معز الدولة الشرطة واحلسبة ببغداد،) ٨(ويف سنة مخسني ضمن 

__________  
  .٤٦٩ / ٨": الكامل ) " ١(
  .٤٨٠ / ٨": الكامل ) " ٢(
  .٤٧٧ / ٨": الكامل ) " ٣(
دوام : "  هذه العلة٥١٠ / ٨": كامله " هو انتشار الذكر، وقد وصف ابن االثري يف : االنعاظ) ٤(

  ".االنعاظ مع وجع شديد يف ذكره مع توتر أعصابه 
  .٤٨٥ / ٨": الكامل " ه كما يف  / ٣٣٩/ سنة ) ٥(
  .٥١٠ / ٨": الكامل ) " ٦(
  .٥٢٤ - ٥٢٢ / ٨": الكامل ) " ٧(
ن كان الضمان مقصورا على اخلراج، مث تعدى إىل القضاء وكان أبو العباس عبد اهللا ابن احلسن ب) ٨(

أيب الشوارب أول من ضمنه، فمنعه اخلليفة املطيع عن الدخول إليه، مث استشرى الضمان إىل الشرطة 
  .واحلسبة

  .وقد أدى هذا النظام إىل فساد يف االرض كبري
(*)  

)١٥/١١٥(  

  

وظلم، وأنشأ دارا مل يسمع مبثلها، خرب الجلها دور الناس، وغرم عليها إىل أن مات ست مئة ألف 
  .)١(دينار 

  واستضرت الروم على بالد الشام،
وأخذوا حلب بالسيف وغريها من املدائن كسروج والرها، وأول متكنهم أم هزموا سيف الدولة يف 



  .سنة تسع وثالثني
  .مرة) ٢(فنجا اجلهد يف نفر يسري، وبلغهم وهن اخلالفة، وعجز سيف الدولة عنهم بعد أن هزمهم غري 

وصل ففر عنها ناصر الدولة، مث التقوا فانتصر ناصر الدولة، وأسر  قصد معز الدولة امل٣٥٣ويف سنة 
، وكان يقام مأمت عاشوراء )٣(الترك، واستأمن إليه الديلم، وأخذ ثقل معز الدولة وخزائنه، مث صاحله 

  .ببغداد، ويقع فنت كبار لذلك
خبتيار سنة ست ومخسني ، ومات معز الدولة، فقام ابنه عز الدولة )٤ (٣٥١مث مات الوزير املهليب سنة 

، فجرت فتنة حممد بن اخلليفة املستكفي فإنه ملا كحل أبوه فر هو إىل مصر، وأقام عند كافور، مث )٥(
قويت نفسه، وقدم بغداد سرا، فعرف عز الدولة، وبايعه يف الباطن كرباء، فظفر به عز الدولة فقطع أنفه 

  ).٦(عيد، وصار إىل ما وراء النهر، ومخل أمره وأذنيه، وسجنه مث هرب هو وأخوه علي من الدار يوم 
  ويف سنة ستني فلج املطيع، وبطل نصفه، ومتلك بنو عبيد مصر

__________  
  .٥٣٤ / ٨": الكامل ) " ١(
  .٥٤٢ - ٥٤٠ / ٨": الكامل ) " ٢(
  .٥٥٤ - ٥٥٣ / ٨": الكامل ) " ٣(
 صفرة، االزدي، أبو حممد، من كبار احلسن بن حممد بن عبد اهللا بن هارون، من ولد املهلب بن أيب) ٤(

وزارة اخلليفة املطيع ووزارة السلطان معز الدولة، تويف يف طريق واسط : الوزراء، لقب بذي الوزارتني
  .١٢٧ - ١٢٤ / ٢": وفيات االعيان " له ترمجة يف  / ٣٥٢/ سنة 
  .٢٦٠ - ٢٥٦ / ١": الفوات " ويف 

  .٥٧٥ / ٨": الكامل ) " ٥(
  .٥٨٥ - ٥٨٤ / ٨: "الكامل ) " ٦(

(*)  

)١٥/١١٦(  

  

وخفيت ) ٢(، وغلت البالد بالرفض شرقا وغربا، )١" (حبي على خري العمل " والشام، وأذنوا بدمشق 
، وقتل ببغداد، راجل من أعوان )٣(السنة قليال، واستباحت الروم نصيبني وغريها، فال قوة إال باهللا 

  .واق فاحترقت بغداد حريقا مهوالالشحنة، فبعث رئيس بغداد من طرح النار يف أس
واحترق النساء واالوالد، فعدة ما احترق ثالث مئة وعشرون دارا وثالث مئة وسبعة عشر دكانا، 

  .وثالثة وثالثون مسجدا



، وأنشئت مدينة )٥(، مث سقي، وهلك )٤(وكثر الدعاء على الرئيس، وهو أبو الفضل الشريازي 
  .القاهرة للمعز العبيدي

 أبو طاهر بن بقية، فكان راتبه من الثلج يف اليوم ألف رطل، ومن الشمع يف الشهر ألف ووزر ببغداد
  ).٦(من، فوزر لعز الدولة أربع سنني، مث صلبه عضد الدولة 

وملا حتكم الفاجل يف املطيع دعاه سبكتكني احلاجب إىل عزل نفسه، وتسليم اخلالفة إىل ابنه الطايع ففعل 
  ).٧(ة سنة ثالث وستني ذلك يف ثالث عشر ذي القعد
  وأثبتوا خلعه على أيب احلسن

__________  
  .٤٠٢": تاريخ اخللفاء ) " ١(
  .إشارة إىل بين بويه والعبيديني الذين يسمون بالفاطميني) ٢(
  .٦١٨ / ٨": الكامل ) " ٣(
ة مث العباس بن احلسن، أبو الفضل الشريازي، ناب يف الوزارة عن املهليب، واستوزره عز الدول) ٤(

ه، وعزل بعد سنتني ونكب، محل إىل الكوفة حمبوسا، فمات  / ٣٦٠/ اعتقل، مث أعيد إىل الوزارة سنة 
  .مسموما، وكان ظلوما غشوما: فيها بعد مدة قصرية، قيل

  .٣١٣ - ٢٦٩ / ٦": جتارب االمم " 
  .٦٠ / ٧": املنتظم ) " ٥(
  : بقصيدته املشهورةوقد رثاه أبو احلسن حممد بن عمر بن يعقوب االنباري) ٦(

وفود نداك أيام * حلق أنت إحدى املعجزات كأن الناس حولك حني قاموا * علو يف احلياة ويف املمات 
  .ثالث وثالثني، وهو وهم: يف االصل) ٧(الصالت 

(*)  

)١٥/١١٧(  

  

  .ابن أم شيبان القاضي
  ).١(مث كان بعد يدعى الشيخ الفاضل 
  ).٢(رمني للمعز وفيها أقيمت الدعوة العبيدية باحل

  ).٣(واستفحل البالء باللصوص ببغداد، وركبوا اخليل، وأخذوا اخلفارة، وتلقبوا بالقواد 
مث إن املطيع خرج وولده اخلليفة الطايع هللا إىل واسط فمات هناك يف احملرم سنة أربع وستني وثالث مئة 

  ).٤(بعد ثالثة أشهر من عزله 



  .وعمره ثالث وستون سنة رمحه اهللا
  .انت خالفته ثالثني سنة سوى أشهرفك

  ).٥(ويف أيامه تلقب صاحب االندلس الناصر املرواين بأمري املؤمنني 
  .أنا أحق ذا اللقب من خليفة من حتت يد بين بويه: وقال

وصدق الناصر، فإنه كان بطال شجاعا سائسا مهيبا له غزوات مشهودة، وكان خليقا للخالفة، ولكن 
االمساعيلي النحلة، وأوسع ممالك، حكم على احلرمني ومصر ) ٦(املعز العبيدي كان أعظم منه بكثري 

  .والشام واملغرب
  

 الفضل بن املقتدر جعفر بن املعتضد اخلليفة أبو بكر عبد الكرمي بن املطيع هللا*  الطائع هللا - ٦٢
  .العباسي

  .وأمه أم ولد
__________  

  .٦٦ / ٧": املنتظم ) " ١(
  .٧٥ / ٧": املنتظم ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .٦٤٥ / ٨": الكامل ) " ٤(
  .من هذا اجلزء / ٣٣٦/ ستأيت ترمجته رقم ) ٥(
  .من هذا اجلزء / ٦٨/ ستأيت ترمجته رقم ) ٦(
:  وما بعدها، النرباس٦٣٧ / ٨: ، الكامل٢٢٤، ٦٨ - ٦٦ / ٧: ، املنتظم٧٩ / ١١: تاريخ بغداد* 

 - ٤٠٥: ، تاريخ اخللفاء١٩٧ - ١٩٦: ت اهلميان، نك٥٦ - ٥٥ / ٣: ، العرب١٢٧ - ١٢٤
  .١٤٣ / ٣: ، شذرات الذهب٤١١

(*)  

)١٥/١١٨(  

  

  .نزل له أبوه ملا فلج عن اخلالفة يف ذي القعدة سنة ثالث وستني
  .وكان احلل والعقد للملك عز الدولة، وابن عمه عضد الدولة

  ).١(وكان أشقر مربوعا كبري االنف 
خلف ركب وعليه الربدة وبني يديه سبكتكني احلاجب وخلع من الغد على ملا است: قال ابن اجلوزي



  .سبكتكني خلع السلطنة، وعقد له اللواء، ولقبه نصر الدولة
وملا كان عيد االضحى ركب الطائع إىل املصلى، وعليه قباء وعمامة، فخطب خطبة خفيفة بعد أن صلى 

ني االتراك فالتقوا، فانتصر سبكتكني، بالناس فتعرض عز الدولة القطاع سبكتكني، فجمع سبكتك
  .وقامت معه العامة

وكتب عز الدولة يستنجد بعضد الدولة، فتواىن، وصار الناس حزبني، فكانت السنة والديلم ينادون 
بشعار سبكتكني، والشيعة ينادون بشعار عز الدولة، ووقع القتال، وسفكت الدماء، وأحرق الكرخ 

)٢.(  
  .ه، زعر االخالق، وقد قطعت خطبته يف العام الذي توىل مخسني يوما من بغدادوكان الطائع قويا يف بدن

، وقدم عضد الدولة فأعجبه ملك العراق، )٣(فكانت اخلطباء ال يدعون المام حىت أعيدت يف رجب 
  واستمال اجلند، فشغبوا على ابن عمه عز الدولة فأغلق عز الدولة بابه، وكتب عضد

فاق بتوليته، مث اضطرب أمره، ومل يبق بيده غري بغداد فنفذ إىل أبيه ركن الدولة الدولة عن الطائع إىل اآل
  .، يعلمه أنه قد خاطر بنفسه وجنده)٤(

  وقد
__________  

  .٧٩ / ١١": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٦٨ - ٦٧ / ٧": املنتظم ) " ٢(
  .٧٥ / ٧": املنتظم ) " ٣(
  = (*)مللوك يف الدولة البويهية، كان احلسن بن بويه فناخسرو الديلمي، من كبار ا) ٤(

)١٥/١١٩(  

  

: قل له: هذب مملكة العراق، ورد الطائع إىل داره، وأن عز الدولة عاص، فغضب أبوه، وقال لرسوله
، )١(خرجت يف نصرة ابن أخي، أو يف أخذ ملكه ؟، فأفرج حينئذ عن عز الدولة، وذهب إىل فارس 

) ٣(، وعظم القحط، حىت أبيع )٢(ناز على مئة ألف دينار وتزوج الطائع ببنت عز الدولة الست شه
  ).٤(الكر مبئة وسبعني دينارا 

بالشام، حىت جرت ) ٦(، وبني هفتكني )٥(ويف هذا الوقت كانت احلرب متصلة بني جوهر املعزي 
ة بينهما اثنتا عشرة وقعة، وجرت وقعة بني عز الدولة، وعضد الدولة، أسر فيها مملوك أمرد لعز الدول

عوادتني يف ] جاريتني [ فجن عليه، وأخذ يف البكاء، وترك االكل، وتذلل يف طلبه، فصار ضحكة وبذل 
  ).٧(فدائه 



ويف سنة مخس وستني حجت مجيلة بنت صاحب املوصل، فكان معها أربع مئة مجل، وعدة حمامل ال 
  .يدرى يف أيها هي
  وأعتقت مخس مئة
__________  

" ه له ترمجة يف  / ٣٦٦سنة / سنة تويف  / ٤٤/ ، استمر يف امللك صاحب أصبهان والري ومهدان= 
  .١١٩ - ١١٨ / ٢": وفيات االعيان 

  .٧٦ - ٧٥ / ٧": املنتظم ) " ١(
  ".شاه زنان " ، وقد ورد امسها فيه ٧٦ / ٧": املنتظم ) " ٢(
  .مبعىن عرض للبيع) ٣(
  .٧٦ / ٧": املنتظم ) " ٤(
، أبو احلسن، باين مدينة القاهرة واجلامع االزهر، كان من موايل املعز هو جوهر بن عبد اهللا الرومي) ٥(

  .ه / ٣٨١/ لدين اهللا العبيدي، تويف سنة 
 وما ٢٨ / ٤": النجوم الزاهرة "  وأخباره يف ٣٨٠ - ٣٧٥ / ١": وفيات االعيان " له ترمجة يف 

  .بعدها
: " ٥٤ / ٤": وفيات االعيان "  ويف ،"الفتكني : " ٦٥٦ / ٨": الكامل " ويف : هكذا يف االصل) ٦(

  ".أفتكني 
  .وهو أبو منصور الشرايب التركي

  .ومن موايل معز الدولة ملكه الدمشقيون بلدهم، ليزيل عنهم حكم املصريني..من أكابر القواد االتراك
  .٦٦١ - ٦٥٦ / ٨": الكامل " أخباره يف 

  .٢١ - ١١: للقالنسي" ذيل تاريخ دمشق " و 
  . وما بني حاصرتني منه٨٤ - ٨٣ / ٧": م املنتظ) " ٧(

(*)  

)١٥/١٢٠(  

  

  ).١(كان معها أربع مئة حممل : نفس، وخلعت مخسني ألف ثوب، وقيل
مث يف اآلخر، استوىل عضد الدولة على أمواهلا وقالعها، وافتقرت لكونه خطبها فأبت وآل ا احلال إىل 

  ).٢(ديه، فرمت بنفسها يف دجلة أن هتكها وألزمها أن ختتلف مع اخلواطئ لتحصل ما تؤ
  .ويف سنة سبع وستني أقبل عضد الدولة يف جيوشه، وأخذ بغداد، وتلقاه الطائع، وعملت قباب الزينة



مث خرج فعمل املصاف مع عز الدولة فأسر عز الدولة، مث قتله، ونفذ إىل الطائع ألف ألف درهم، 
  ).٣(ومخسني ألف دينار، وخيال وبغاال، ومسكا وعنربا 

  ).٤(وكان الغرق العظيم ببغداد وبلغ املاء أحدا وعشرين ذراعا، وغرق خلق 
، وعال سلطانه )٦(، وضربت له النوبة يف ثالثة أوقات )٥(ومتكن عضد الدولة، ولقب أيضا تاج امللة 

علوا ال مزيد عليه، ومع ذلك االرتقاء فكان خيضع للطائع، وجاءه رسول العزيز صاحب مصر، فراسله 
  ، وطلب من الطائع أن يزيد يف ألقابه، فجلس له الطائع وحوله مئة بالسيوف)٧(بتودد 

__________  
  .٨٤ / ٧": املنتظم ) " ١(
  .أن عضد الدولة هو الذي ألقاها يف دجلة:  وفيه٢٣٠: للعمري" مهذب الروضة الفيحاء ) " ٢(

  . ومل يذكر هتكه هلا٥ / ٣٧١/ سنة 
  .٨٧ - ٨٦ / ٧": املنتظم ) " ٣(
  .٨٧ / ٧": املنتظم ) " ٤(
  .املصدر السابق) ٥(
  .كان من العادة أن تضرب الدبادب يف أوقات الصالة على باب اخلليفة) ٦(

  .وقد أحب معز الدولة أن تضرب له الدبادب أيضا على بابه
  .وسأل املطيع ذلك، فلم يأذن له

  .٩٢ / ٧": املنتظم "  و ١٣٧ - ١٣٦": رسوم دار اخلالفة " انظر 
  .٩٨ / ٧": املنتظم  " )٧(

(*)  

)١٥/١٢١(  

  

  ).١(والزينة وبني يديه املصحف العثماين، وعلى كتفه الربدة وبيده القضيب، وهو متقلد السيف 
وأسبلت الستارة، ودخل الترك والديلم بال سالح، مث أذن لعضد الدولة، ورفعت له الستارة، فقبل 

  .بل خليفة اهللا يف أرضه: أهذا هو اهللا، فقيل له: فارسيةالقائد، وقال بال) ٢(فارتاع زياد : االرض، قال
  .استدنه: ومشى عضد الدولة، وقبل االرض مرات سبعا، فقال الطائع خلادمه

ادن إيل، فدنا حىت قبل رجله، فثىن الطائع يده عليه، وأمره، فجلس : فصعد، وقبل االرض مرتني، فقال
  على كرسي بعد

: ما كان أشوقنا إليك، وأتوقنا إىل مفاوضتك، فقال: ن، مث قالأقسمت لتجلس: االمتناع، حىت قال



قد رأيت أن أفوض إليك ما وكله اهللا إيل من : نيتك موثوق ا، فأومأ برأسه، فقال: عذري معلوم، قال
يعينين اهللا : أمور الرعية يف شرق االرض وغرا سوى خاصيت وأسبايب، فتوىل ذلك مستجريا باهللا، قال

هاتوا احلسني : نا أمري املؤمنني وخدمته، وأريد كبار القواد أن يسمعوا لفظك، قال الطائععلى طاعة موال
  .بن موسى، وابن معروف، وابن أم شيبان

  .فقدموا، فأعاد الطائع قوله بالتفويض، مث ألبس اخللع والتاج، فأومأ ليقبل االرض فلم يطق
  .حسبك: فقال الطائع

  .وعقد له لواءين بيده
  .رأ كتابه فقرئيق: مث قال

خار اهللا لنا ولك وللمسلمني، آمرك مبا أمرك اهللا به، وأاك عما اك اهللا عنه، وأبرأ إىل : فقال الطائع
  .اهللا مما سوى ذلك

  .اض على اسم اهللا
  .مث أعطاه بيده سيفا ثانيا غري سيف اخللعة، وخرج من باب اخلاصة، وشق البلد

  :، فمنهاقصيدته) ٣(وعمل أبو إسحاق الصابئ 
__________  

  .أي سيف النيب صلى اهللا عليه وسلم) ١(
  .أحد قواد عضد الدولة) ٢(
  = (*)نابغة : هو إبراهيم بن هالل بن إبراهيم بن زهرون، احلراين، أبو إسحاق الصابئ) ٣(

)١٥/١٢٢(  

  

ج فوق فكيف بالتا* يداه من فخره بأعرقه يفتخر النعل حتت أمخصه * يا عضد الدولة الذي علقت 
  .، ورد العضد من مهذان إىل بغداد، فتلقاه اخلليفة)٢(وتزوج الطائع ببنت عضد الدولة ) ١! (مفرقه ؟ 

  .ومل جتر بذلك عادة، ولكن بعث يطلب ذلك
  ).٣(فما وسع الطائع التأخر، كان مفرط السطوة 

  .شجاع موىل أمري املؤمننيمن عبد اهللا أمري املؤمنني إىل عضد الدولة أيب : وبعث إليه العزيز كتابا أوله
سالم عليك، مضمون الرسالة االستمالة مع ما يشافهه به الرسول، فبعث إليه رسوال وكتابا فيه مودة 

  .واعتذار جممل
  ).٤(وأدير املارستان العضدي يف سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة مث مات هو يف شواهلا 

  .وقام ولده صمصام الدولة، وكتم موته أربعة أشهر



  ).٥(جاء اخلليفة فعزى ولده، ولطم عليه يف االسواق أياما و
أخي صمصام الدولة، فذل ) ٦( اختلف عسكر العراق، ومالوا إىل شرف الدولة شريويه ٣٧٦ويف سنة 

الصمصام وبادر إىل خدمة أخيه، فاعتقله مث أمر بكحله فمات شرف الدولة واملكحول يف شهر من سنة 
٧ (٣٧٩(،  

__________  
  . جيله، تقلد دواوين الرسائل واملظامل أيام املطيع هللا العباسي، مث قلده معز الدولة ديوان رسائلهكتاب= 

 ٢١٨ / ٢": يتيمة الدهر " ه له ترمجة يف  / ٣٨٤/ يف أخبار بين بويه، تويف سنة " التاجي " له كتاب 
- ٢٨٦.  
  .١٠٠ - ٩٨ / ٧": املنتظم " ، و ٩٨ - ٩٤": رسوم دار اخلالفة ) " ١(
  . أنه تزوج بنت عز الدولة أيضا١٢٠تقدم يف الصفحة ) ٢(
  .١٠١ / ٧": املنتظم " 
  .١٠٤ / ٧": املنتظم ) " ٣(
  .١١٣ - ١١٢ / ٧": املنتظم ) " ٤(

  .١١٨ - ١١٣: وترمجته يف الكتاب نفسه
  .١٢٠ / ٧": املنتظم ) " ٥(
  .٦١ / ٩": الكامل ) " ٧" (شري زيل  " ٦١ / ٩": الكامل " يف ) ٦(

(*)  

)١٥/١٢٣(  

  

وكان شرف الدولة فيه عدل، ووزر يف أيامه أبو منصور حممد بن احلسن، ومما قدم معه عشرون ألف 
  ).١(ألف درهم، وكان ذا رفق ودين 

  ومن عدل
  .شرف الدولة رده على السيد أيب احلسن حممد بن عمر أمالكه

  ).٢(وكان مغلها يف السنة أزيد من ألف ألف دينار 
  ).٥(مبئتني وأربعني درمها ) ٤(الدقيق اخلشكار ) ٣(ء ببغداد، حىت بيعت كارة وعظم الغال

  ).٧(، فمات مجاعة يف الطرق )٦(ويف هذا احلدود جاء بالبصرة مسوم حارة 
دجلة، حىت بانت أرضها فيما قيل، وهدت يف جامعها، ) ٨(ريح خرقت " بفم الصلح " وجاء 

  ).١٠(فرأوه بعد أيام، نسأل اهللا العافية ) ٩(جوخى واحتملت زورقا فيه مواشي، فطرحته بأرض 



  .اء الدولة أبا نصر) ١١(وملا مات شرف الدولة، جاء الطائع يعزي أخاه 
فقبل أبو نصر االرض مرات، وسلطنه الطائع بالطوق والسوارين واخللع السبع، فأقر يف وزارته أبا 

  منصور املذكور، ويعرف بابن
__________  

  .١٣٥ / ٧ ": املنتظم) " ١(
  .١٣٦ / ٧": املنتظم ) " ٢(

  .وكان عضد الدولة قد صادره
  .مخسون رطال: الكارة) ٣(
  ).فارسي(اخلبز االمسر غري النقي ) ٤(
  .١٣٦ / ٧": املنتظم ) " ٥(
  .حادة: يف االصل) ٦(
  .١٤٢ / ٧": املنتظم ) " ٧(
  ".جرفت : " رمبا يكون الوجه) ٨(
 وقد يفتح، وضبطها صاحب القاموس بالفتح، وهي بلدة من أعمال بالضم والقصر،: قال ياقوت) ٩(

  .واسط
  .١٤١ / ٧" املنتظم ) " ١٠(
  .ابنه، وهو وهم: يف االصل) ١١(

(*)  

)١٥/١٢٤(  

  

  ).١(صاحلان 
  .وكان اء الدولة ذا هيبة ووقار وحزم، وحاربه ابن صمصام الدولة الذي كحل

، وحتاربت الشيعة والسنة )٢(اتر أخذ العمالت ببغداد وخربت البصرة واالهواز، وعظمت الفنت، وتو
 وسببه أن شيخ الشيعة ابن ٣٨١سنة ) ٣(مدة، مث وثبوا على الطائع هللا يف داره يف تاسع عشر شعبان 

كان من خواص اء الدولة فحبس، فجاء اء الدولة، وقد جلس الطائع يف الرواق متقلد ) ٤(املعلم 
لى كرسي، فتقدم مجاعة من أعوانه، فجذبوا الطائع حبمائل سيفه، السيف، فقبل االرض، وجلس ع

ولفوه يف كساء، وأصعد يف سفينته إىل دار اململكة، وماج الناس وظن اجلند أن القبض على اء الدولة، 
  .ومجاعة) ٥(فوقع النهب، وقبض على الرئيس علي بن حاجب النعمي 



  ).٦(وصودروا واحتيط على اخلزائن واخلدم أيضا 
، وانضم إىل مهذب )٧(فكان الطائع هم بالقبض على ابن عمه القادر باهللا وهو أمري، فهرب إىل البطائح 

  ، وبقي معه عامني، فأظهر)٨(الدولة 
__________  

  .١٤٩ - ١٤٨ / ٧": املنتظم ) " ١(
  .السرقات:  والعمالت١٥٣ / ٧": املنتظم ) " ٢(
  ".رمضان  " ١٥٦ / ٧": املنتظم " يف ) ٣(
كان املدبر لدولة اء : " ٧٧ / ٩": كامله " هو علي بن حممد، الكوكيب، قال عنه ابن االثري يف ) ٤(

  ".الدولة، وإليه احلكم 
هو علي بن عبد العزيز بن إبراهيم، أبو احلسن، املعروف بابن حاجب النعمان، شاعر من بلغاء ) ٥(

معجم " ه له ترمجة يف  / ٤٢٣/ تويف سنة الكتاب، كتب للطائع مث للقادر، وخوطب برئيس الرؤساء، 
  .٣٩ - ٣٥ / ١٤": االدباء 

  .١٥٧ - ١٥٦ / ٧": املنتظم ) " ٦(
 سبب آخر للخلغ غري حبس ابن املعلم، وهو قلة املال بني يدي اء الدولة، ٧٩ / ٩": الكامل " ويف 

  .ه / ٣٨٢/  وقتله يف سنة وطمعه يف ثروة اخلليفة، ويرجع هذا اخلرب قبض اء الدولة على ابن املعلم
وهي أرض واسعة بني واسط والبصرة، ومسيت بطائح الن املياه تبطحت فيها، : البطيحة: مفردها) ٧(

  .أي سالت واتسعت يف االرض
  .٤٥٠ / ١": معجم البلدان " 
   / = (*)٣٧٦/ هو علي بن نصر، أبو احلسن، أمري البطيحة، وليها بعد وفاة خاله املظفر ) ٨(

)١٥/١٢٥(  

  

  .اء الدولة أمر القادر وأنه أمري املؤمنني
ونودي بذلك، وأشهد على الطائع خبلع نفسه، وأنه سلم اخلالفة إىل القادر باهللا، وشهد الكرباء بذلك، 

  ).١(مث طلب القادر، واستحثوه على القدوم، واستبيحت دار اخلالفة حىت نقض خشبها 
 القادر باهللا إىل اء الدولة، وضياء امللة أيب نصر بن عضد من عبد اهللا أمري املؤمنني: وكتب القادر

  .الدولة
  .سالم عليك

  .أطال اهللا بقاءك، وأدام عزك، ورد كتابك خبلع العاصي املتلقب بالطائع لبوائقه وسوء نيته: أما بعد



  ).٢(فقد أصبحت سيف أمري املؤمنني املبري 
ادر فأنزله يف حجرة موكال به، وأحسن صيانته، وكان مث يف السنة اآلتية سلم الطائع املخلوع إىل الق

، )٣(املخلوع يطلب منه أمورا ضخمة، وقدمت بني يديه مشعة قد استعملت فأنكر ذلك، فأتوه جبديدة 
  ).٤(وبقي مكرما إىل أن تويف 

  .وما اتفق هذا االكرام خلليفة خملوع مثله
  ).٥(وكانت دولته مثاين عشرة سنة 

ا إىل أن مات ليلة عيد الفطر سنة ثالث وتسعني وثالث مئة فصلى عليه القادر وبقي بعد عزله أعوام
  وكرب مخسا،

__________  
  .ه بعهد منه= 

  ه / ٤٠٨/ وقد عظم شأنه، حىت إن القادر باهللا جلأ إليه ملا خاف من الطائع سنة 
  .٣٠٣ - ٣٠٢ وما بعدها و ٥٠ / ٩": الكامل " أخباره يف 

  .١٥٧ / ٧": املنتظم ) " ١(
  .١٦٠ - ١٥٩ / ٧": املنتظم " انظر الكتاب بأكمله يف ) ٢(
  .٤١١": تاريخ اخللفاء ) " ٣(
  .٩٣ / ٩": الكامل ) " ٤(
  .كانت دولته مثانيا وعشرين سنة، وهو وهم وما أثبتناه على وجه التقريب: يف االصل) ٥(

كانت  " ٧٩ / ١١": غداد تاريخ ب" ه ويف  / ٣٨١/ ه وخلع سنة  / ٣٦٣/ إذ أنه ويل اخلالفة سنة 
  ".مدة خالفته سبع عشرة سنة وتسعة أشهر ومخسة أيام 

(*)  

)١٥/١٢٦(  

  

  ).١(ورثاه الشريف الرضي بقصيدة 
  .سنة رمحه اهللا) ٢(وعاش ثالثا وسبعني 

  
 أمحد بن االمري إسحاق بن املقتدر جعفر بن املعتضد العباسي اخلليفة أبو العباس*  القادر باهللا - ٦٣
  ).٣(ادي، وأمه امسها متين البغد

  .مولده سنة ست وثالثني وثالث مئة



  .وماتت أمه يف دولته، وقد عجزت سنة تسع وتسعني وثالث مئة
  .وكان أبيض كث اللحية خيضب، دينا عاملا متعبدا وقورا من جلة اخللفاء وأمثلهم

  .يف الشافعية) ٤(عده ابن الصالح 
  ).٥(تفقه على أيب بشر أمحد بن حممد اهلروي 

__________  
جبال سار * لقحت أرض به بعد حيال ما رأى حي نزار قبلها * أي طود دك من أي جبال : مطلعها) ١(

  ).١٣٠٩طبعة بريوت  (٦٦٦ / ٢": الديوان " على أيدي الرجال وهي طويلة انظر 
/ د سنة ورمبا يكون هو الصواب الن الطائع ول" عاش ستا وسبعني  " ٢٢٤ / ٧": املنتظم " يف ) ٢(

  .ه / ٣٩٣/ وتويف سنة  / ٣١٧
 ٨٠ / ٩: ، الكامل٦١ - ٦٠ / ٨، ١٦٥ - ١٦٠ / ٧: ، املنتظم٣٨ - ٣٧ / ٤: تاريخ بغداد* 

 ٢٣٩ / ٦: ، الوايف بالوفيات١٤٨ / ٣: ، العرب٢٥٤: ، الفخري١٣٦ - ١٢٧: وما بعدها، النرباس
 ٣: ، شذرات الذهب٤١٧ - ٤١١ : وما بعدها، تاريخ اخللفاء١٦٠ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٤١ -
 /٢٢٣ - ٢٢١.  
  ".متين : دمنة، وقيل: " ٨٠ / ٩": الكامل " ويف " ميىن  " ٣٧ / ٤": تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  .عثمان بن عبدالرمحن بن موسى) ٤(

أحد الفضالء املقدمني يف التفسري واحلديث والفقه وأمساء : الكردي، تقي الدين، املعروف بابن الصالح
  .ال، وهو صاحب املقدمة املشهورة يف مصطلح احلديثالرج

  .٢٤٥ - ٢٤٣ / ٣": وفيات االعيان " ه انظر  / ٦٤٣/ تويف بدمشق سنة 
  .٨٩ - ٨٨ / ٥": تاريخ بغداد " له ترمجة يف ) ٥(

(*)  

)١٥/١٢٧(  

  

  .كان من الدين، وإدامة التهجد، وكثرة الصدقات على صفة اشتهرت عنه: قال اخلطيب
  .خبلق القرآن: الصحابة، وإكفار من قال) ١(ا يف االصول، ذكر فيه فضل وصنف كتاب

وكان ذلك الكتاب يقرأ يف كل مجعة يف حلقة أصحاب احلديث، وحيضره الناس مدة خالفته، وهي 
  ).٢(إحدى وأربعون سنة وثالثة أشهر 

من البطائح فجهزه يف سنة إحدى ومثانني، واستقدموه ) ٣(قام خبالفته اء الدولة كما تقدم : قلت
فلما قدم ) ٤(أمريها مهذب الدولة علي بن نصر، ومحله من اآلالت والرخت مبا أمكن، وأعطاه طيارا 



  واسط، أتاه االجناد،
، فوعدهم باجلميل، فرضوا، فكان مقامه بالبطيحة أزيد من سنتني، )٥(وطلبوا رسم البيعة، وهاشوا 

 عارض الديلم، وجعل أستاذ داره عبد الواحد الشريازي ، واستكتب أبا الفضل حممد بن أمحد)٦(فقدم 
  ).٧(وحلف هو واء الدولة كل منهما لصحابه مث سلطنه 

  ).٩(، أن القادر كان يلبس زي العامة، ويقصد االماكن املباركة )٨(وذكر حممد بن عبدامللك اهلمذاين 
  وطلب من أيب احلسن بن القزويين

__________  
  ".فضائل  " ٣٧ / ٤ ": تاريخ بغداد" يف ) ١(
  .٣٨ - ٣٧ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .من هذا اجلزء / ١٢٦/ انظر ص ) ٣(
  .نوع من السفن) ٤(
  .هاش القوم، من باب قال: الفتنة واهليج واالضطراب، يقال: اهلوشة) ٥(
  .١٥٧ / ٧": املنتظم ) " ٦(
  .١٦١ / ٧": املنتظم ) " ٧(
وكان رجال فاضال حسن املعرفة بالتواريخ وأخبار الدول ..وك والدولمجع اهلمذاين تارخيا يف املل) ٨(

  .وامللوك واحلوادث
  ".به ختم هذا الفن : " قال عنه ابن النجار

  .٣٨ - ٣٧ / ٤": الوايف بالوفيات  / " ٥٢١/ تويف سنة 
  .١٦١ / ٧": املنتظم ) " ٩(

(*)  

)١٥/١٢٨(  

  

ل وباقلى ودبسا، فأكل منه وفرق، وبعث إليه مبئيت دينار أن ينفذ له من طعامه، فنفذ باذجنانا مقلوا خب
  .فقبلها

مل : مث طلب منه بعد طعاما، فبعث إليه زبادي فراريج ودجاج وفالوذج، فتعجب اخلليفة وسأله، فقال
  ).١(أتكلف، وملا وسع علي وسعت على نفسي فأعجبه، وكان يتفقده 

  .اة، فثارت السنة، وقووا، وخرقوا علم السلطانيوم املؤاخ: ، يعين)٢(وعملت الرافضة عيد الغدير 
  ).٣(وقتل مجاعة، وصلب آخرون، فكفوا 



ويف هذا القرب طلب أمري مكة أبو الفتوح العلوي اخلالفة، وتسمى بالراشد باهللا، وحلق بآل جراح 
) ٥ (مبصر، وتلطف) ٤(الطائي بالشام، ومعه أقاربه، وحنو من ألف عبد، وحكم بالرملة، فانزعج العزيز 

بالطائيني، وبذل هلم االموال، وكتب بإمارة احلرمني البن عم الراشد، فوهن أمر الراشد، فأجازه أبو 
  ).٦(حسان الطائي، وتلطف له حىت عاد إىل إمرة مكة 

  ).٨(على دمشق، وهزم متوليها منريا ) ٧(وفيها استوىل بزال 
__________  

  .١٦٢ / ٧": املنتظم ) " ١(
  ".باذجنان مقلو خبل، وباقلى، ودبس فنفذ " ويف االصل 

  .بالرفع: أي
واد بني مكة واملدينة عند اجلحفة به غدير، عنده خطب : يعنون به غدير خم، وخم: يوم الغدير) ٢(

من كنت مواله، فعلي مواله، اللهم وال : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجته اليت حجها، فقال
  .١٠٩ - ١٠٣ / ٩ظر جممع الزوائد وان" من وااله، وعاد من عاداه 

  .١٦٤ / ٧": املنتظم ) " ٣(
  .من هذا اجلزء / ٦٩/ ستأيت ترمجته برقم ) ٤(
  .أي العزيز) ٥(
  .١٦٤ / ٧": املنتظم ) " ٦(
  .بالنون: نزال" ذيل تاريخ دمشق " يف ) ٧(
  .٨٩": أمراء دمشق "  وانظر ترمجة منري اخلادم يف ٤٠": ذيل تاريخ دمشق ) " ٨(
  ٩ / ١٥سري *) (

)١٥/١٢٩(  

  

ونقص التشيع من بغداد، واستضرت االمراء على اء الدولة، وقهروه حىت سلم إليهم أبا احلسن ابن 
  .، وعظم القحط ببغداد)١(املعلم الكوكيب، فخنق 

، واستفحل البالء بالعيارين ببغداد، )٢( تزوج القادر باهللا سكينة بنت امللك اء الدولة ٣٨٣ويف سنة 
  ).٣(ومل حيج أحد من العراق 

  ).٤( فخر الدولة علي بن ركن الدولة بن بويه بالري، ووزر له ابن عباد ٨٧ومات يف سنة 
  .وكان شهما شجاعا، كان الطائع قد لقبه ملك االمة عاش ستا وأربعني سنة

ا قيمته ثالثة وكانت دولته أربع عشرة سنة، وترك ألفي ألف دينار ومثان مئة ألف دينار، ومن اجلواهر م



آالف ألف، ومن آنية الذهب ما وزنه ألف ألف، ومن آنية الفضة ما وزنه ثالثة آالف ألف، ومن فاخر 
  .الثياب ثالثة آالف محل

  ).٥(وكانت خزائنه على ثالثة آالف ومخس مئة مجل 
كور، صاحب مصر العزيز، وصاحب خراسان، وفخر الدولة املذ: ويف سنة مثان ومثانني هلك تسعة ملوك

  ).٧(سبكتكني وغريهم ) ٦(وصاحب خوارزم مأمون بن حممد، وصاحب بست 
__________  

  .١٦٨ / ٧": املنتظم ) " ١(
  .١٧٢ / ٧": املنتظم ) " ٢(
  .١٧٤ / ٧": املنتظم ) " ٣(
كان نادرة ..بالصاحب، لصحبته مؤيد الدولة يف صباه: هو إمساعيل بن عباد بن العباس، امللقب) ٤(

": معجم االدباء " ه له ترمجة وافية يف  / ٣٨٥/ وبة عصره يف الفضائل واملكارم تويف سنة زمانه، واعج
٣١٧ - ١٦٨ / ٦.  
  .١٩٨ - ١٩٧ / ٧": املنتظم ) " ٥(
  .٤١٤ / ١": معجم البلدان " مدينة بني سجستان وغزنني وهراة ) ٦(
  .مظم فيهم أبو منصور الثعاليب قصيدة) ٧(

  .٤١٣": يخ اخللفاء تار" فلرياجها من يشاء يف 
(*)  

)١٥/١٣٠(  

  

  ).١(ويف سنة تسعني وثالث مئة ظهر بسجستان معدن الذهب 
ويف سنة إحدى وتسعني عقد القادر بوالية العهد البنه الغالب باهللا، وهو يف تسع سنني، وعجل بذلك، 

  .سار إىل خراسان، وافتعل كتابا من القادر بأنه ويل عهده) ٢(الن اخلطيب الواثق 
جتمع ببعض امللوك فاحترمه، وخطب له بعد القادر، ونفذ رسوال إىل القادر مبا فعل، فأثبت فسق وا

  ).٣(الواثقي، ومات غريبا 
  .وكان الرفض عالنية بدمشق يف سنة أربع مئة

هذا : الرببري رجال يف سنة ثالث وتسعني وثالث مئة فطيف به على محار) ٤(ولقد أخذ نائبها متصولت 
  ).٥(أبا بكر وعمر، مث قتل جزاء من حيب 

االموي، والتف عليه من املغاربة والعرب خلق، وحارب ولعن ) ٦(ويف هذا احلني ظهر أبوركوة 



  ).٧(احلاكم، فجهز احلاكم حلربه ستة عشر ألفا، فظفروا به وقتل 
__________  

  .٢٠٧ / ٧": املنتظم ) " ١(
  .ه، وكان يلي اخلطابة / ٢٣٢/ ملتوىف سنة من ولد اخلليفة الواثق باهللا، هارون بن حممد، ا) ٢(
  .٢١٥ / ٧": املنتظم ) " ٣(
ذيل تاريخ دمشق "  بالضاد، ويف ١٧٨ / ٩": الكامل " هكذا رمسها االمام الذهيب وضبطها، ويف ) ٤(

  .طزملت: ٥٨": 
  .١٧٨ / ٩": الكامل ) " ٥(
وة لركوة كانت معه يف أسفاره، وإمنا كين بأيب رك: ٢٣٣ / ٧": املنتظم " قال ابن اجلوزي يف ) ٦(

  ".حيملها على مذهب الصوفية 
": الكامل " انظر قصة خروجه يف ) ٧ / (١٧٣/ وستأيت نتف من أخباره يف ترمجة احلاكم بأمر اهللا ص 

٢٠٣ - ١٩٧ / ٩.  
(*)  

)١٥/١٣١(  

  

  ).٢(سورا منيعا على مشهد علي ) ١(ويف سنة أربع مئة عمل ابن سهالن 
  . سبكتكني فتحا عظيما من اهلندوافتتح حممود بن

  .ويف هذا الوقت انبثت دعاة احلاكم يف االطراف
، وأم منسوبون إىل ديصان بن سعيد )٣(فأمر القادر بعمل حمضر يتضمن القدح يف نسب العبيدية 

اخلرمي، فشهدوا مجيعا أن الناجم مبصر منصور بن نزار احلاكم حكم اهللا عليه بالبوار، وأن جدهم ملا 
ر إىل الغرب تسمى باملهدي عبيد اهللا، وهو وسلفه أرجاس أجناس خوارج أدعياء، وأنتم تعلمون أن صا

كفار زنادقة، ) ٤(أحدا من الطالبيني مل يتوقف عن إطالق القول بأم أدعياء، وأن هذا الناجم وسلفه 
فكوا الدماء، وسبوا معتقدون، عطلوا احلدود، وأباحوا الفروج، وس) ٦(واوسية ) ٥(وملذهب الثنوية 

االنبياء، ولعنوا السلف، وادعوا الربوبية، وكتب يف احملضر الشريف الرضي، والشريف املرتضى، وحممد 
بن حممد بن عمر، وابن االزرق العلويون، والقاضي أبو حممد بن االكفاين، والقاسم أبو القاسم اجلزري، 

  ، وأبو احلسني)٧(والشيخ أبو حامد االسفراييين، وأبو حممد الكشفلي 
__________  

  .أبو حممد، احلسن بن سهالن) ١(



  .عميد أصحاب اجليوش
  .٢٤٦ / ٧": املنتظم ) " ٢(
  .من هذا اجلزء / ١٤١/ سريد الكالم يف نسبهم مفصال يف ترمجة املهدي ص ) ٣(
  .٢٥٥ / ٧": املنتظم " وسيلة، وما أثبتناه من : يف االصل) ٤(
  .أصحاب االثنني االزليني) ٥(

  .النور والظلمة
  .يزعمون بأما أزليان قدميان

  .٢٤٤ / ١": امللل والنحل " انظر 
  .٢٤٤ - ٢٣٣ / ١": امللل والنحل " راجع ) ٦(
 ويف - ويف اللباب ومعجم البلدان بفتحها -بفتح الكاف، وسكون الشني املعجمة، وضم الفاء ) ٧(

  .آخرها الالم
  .مل بطربستانوهي من قرى آ" كشفل " هذه النسبة إىل 

  .٤٣٥ - ٤٣٤ / ١٠: االنساب
  .١٠٥ / ٨": تاريخ بعداد " انظر ترمجته يف 

(*)  

)١٥/١٣٢(  

  

  ).١(القدوري وأبو علي بن محكان 
  ).٢(وورد على اخلليفة كتاب حممود أنه غزا الكفار، وهم خلق معهم ست مئة فيل، وأنه نصر عليهم 

  .وقل من جناويف سنة ثالث وأربع مئة استبيح وفد العراق، 
  .هلك مخسة عشر ألفا: فيقال

  .وتسمى وقعة الفرعاء
، وحلقهم بالربية، فقتل منهم مقتلة، وأسر أربعة عشر من كبارهم، فأهلكوا ببغداد )٣(فسار ابن مزيد 

)٤.(  
وبعث ابن سبكتكني إىل القادر بأنه ورد إليه الداعي من احلاكم يدعوه إىل طاعته، فخرق كتابه، وبصق 

  ).٥(عليه 
ومات يف حدودها أيلك خان صاحب ما وراء النهر الذي أخد البالد من آل سامان من بضع عشرة 

  .سنة



  .وكان ظاملا مهيبا، شديد الوطأة
، ومااله ابن سبكتكني، )٦(وقد وقع بينه وبني طغان ملك الترك حروب، فورث أخوه طغان مملكته 

، فالتقاهم طغان، ونصره اهللا )٧(ركاة فتحركت جيوش الصني حلرب طغان يف أزيد من مئة ألف خ
)٨.(  

__________  
  .٢٥٦ - ٢٥٥ / ٧": املنتظم ) " ١(
  .٢٥٧ - ٢٥٦ / ٧": املنتظم ) " ٢(
ه وأخباره  / ٤٠٨/ كان شجاعا، تويف سنة ..صاحب احللة: علي بن مزيد االسدي، أبو احلسن) ٣(

  .مبثوثة يف كتب التاريخ
  .٢٦١ / ٧": املنتظم ) " ٤(
  .٢٦٢ / ٧": املنتظم ) " ٥(
  .٢٤٠ / ٩": الكامل ) " ٦(
  .اخليمة الكبرية: كلمة فارسية، معناها) ٧(

  .٥٤ - ٥٣": معجم االلفاظ الفارسية املعربة " انظر 
  .٢٩٧ / ٩": الكامل ) " ٨(

(*)  

)١٥/١٣٣(  

  

، )٢(نة أربع بن عضد الدولة، وتسلطن ابنه سلطان الدولة يف ربيع االول س) ١(ومات اء الدولة أمحد 
، وقرأ ابن حاجب النعمان العهد، وعلم عليه )٣(وجلس القادر لذلك، وقبل االرض فخر امللك الوزير 

القادر، وأحضرت اخللع والتاج والطوق والسواران واللواءان، فعقدمها اخلليفة بيده، وأعطى سيفا 
  .قلده به فهو فخر له ولعقبه، وبعث بذلك إىل شرياز: للخادم، فقال

  ).٤(يها أبطل احلاكم املنجمني من ممالكه، وأعتق أكثر ممالكيه وف
وجعل ويل عهده ابن عمه عبدالرحيم بن إلياس، وأمر حببس النساء يف البيوت، فاستمر ذلك مخسة 

  ).٦( ومنع ببغداد فخر امللك من عمل عاشوراء - ال أصلحه اهللا -، وصلحت سريته )٥(أعوام 
  ، وافتتح ابن سبكتكني)٧(يت املقدس ووقعت القبة اليت على صخرة ب

، ووقع ببغداد بني الشيعة والسنة فنت عظمي، واشتد البالء، واستضرت عليهم السنة، )٨(خوارزم 
  ).٩(وقتل مجاعة 



  )١٠(واستتاب القادر فقهاء املعتزلة، فتربؤا من االعتزال والرفض، وأخذت خطوطهم بذلك 
__________  

  .خاشاد: ، فريوز، وقيل٢٣٢ / ٤": النجوم الزاهرة " يف ) ١(
  .٢٤١ / ٩": الكامل ) " ٢(
  .١٢٧ - ١٢٤ / ٥": وفيات االعيان " له ترمجة يف ) ٣(
  .أكرب، وهو تصحيف: يف االصل) ٤(
  .٢٦٨ / ٧": املنتظم ) " ٥(
  .٢٧٦ / ٧": املنتظم ) " ٦(
  .٢٨٣ / ٧": املنتظم ) " ٧(
  .٢٨٤ / ٧": املنتظم ) " ٨(
  .٢٨٣ / ٧": املنتظم ) " ٩(
  .٢٨٧ / ٧": املنتظم ) " ١٠(

(*)  

)١٥/١٣٤(  

  

  ).١(وتزوج سلطان الدولة ببنت صاحب املوصل قرواش 
  .الذي ادعى ربوبية احلاكم) ٢(وقتل الدرزي 

وامتثل ابن سبكتكني أمر القادر، فبث السنة مبمالكه، ودد بقتل الرافضة واالمساعيلية والقرامطة، 
  .زلةواملشبهة واجلهمية واملعت

  ).٣(ولعنوا على املنابر 
  ).٤(وفيها أعين سنة تسع، قدم سلطان الدولة بغداد 

  .وافتتح ابن سبكتكني عدة من مدائن باهلند
  صدر العبد: وورد كتابه ففيه

من غزنة يف أول سنة عشر وأربع مئة، وانتدب لتنفيذ االوامر، فرتب يف غزنة مخسة عشر ألف فارس، 
ا، وشحن بلخ وطخارستان باثين عشر ألف فارس، وعشرة آالف راجل، وأض ابنه يف عشرين ألف

  .وانتخب ثالثني ألف فارس، وعشرة آالف راجل لصحبة راية االسالم
وانضم إليه املطوعة، فافتتح قالعا وحصونا، وأسلم زهاء عشرين ألفا، وأدوا حنو ألف ألف من الورق، 

  .وثالثني فيال



  .وعدة اهللكى مخسون ألفا
  .لعبد مدينة هلم عاين فيها حنو ألف قصر، وألف بيت لالصناموواىف ا

  .ومبلغ ما على الصنم مثانية وتسعون ألف دينار، وقلع أزيد من ألف صنم
  وهلم صنم

__________  
  .٢٨٧ / ٧": املنتظم ) " ١(
الدوري، وهو تصحيف عن الدرزي، وهو حممد بن إمساعيل الداعي، كان من الباطنية : يف االصل) ٢(
لقائلني بالتناسخ، قدم مصر واجتمع باحلاكم بأمر اهللا، وساعده على ادعاء الربوبية، وصنف له كتابا ا

 انتقلت إىل علي بن أيب طالب، وأن روح علي انتقلت إىل أيب - عليه السالم -ذكر فيه أن روح آدم 
  .احلاكم مث انتقلت إىل احلاكم

  .١٨٤ / ٤": النجوم الزاهرة " انظر 
  .٢٨٧ / ٧": تظم املن) " ٣(
  .٢٩٠ / ٧": املنتظم ) " ٤(

(*)  

)١٥/١٣٥(  

  

معظم يؤرخون مدته جبهالتهم بثالث مئة ألف سنة، وحصلنا من الغنائم عشرين ألف ألف درهم، وأفرد 
  .اخلمس من الرقيق

  ).١(فبلغ ثالثة ومخسني ألفا، واستعرضنا ثالث مئة وستة ومخسني فيال 
  ).٢(سلطنة لقوام الدولة بوالية كرمان ونفذت من القادر باهللا خلع ال

  .وناب بدمشق عبدالرحيم ويل عهد احلاكم
  ).٣(وقتل مبصر احلاكم وأراح اهللا منه يف سنة إحدى عشرة 

ويف سنة أربع عشرة أقبل امللك مشرف الدولة مصعدا إىل بغداد من ناحية واسط، وطلب من القادر 
[ ا فعل ذلك مبلك قبله، وجاء مشرف الدولة، فصعد من زبزبه باهللا أن خيرج لتلقيه، فتلقاه يف الطيار وم

بن اء ) ٦(، وكان موت مشرف الدولة )٥(الطيار، فقبل االرض، وأجلس على كرسي ) ٤] (إىل 
  .الدولة يف سنة ست عشرة

  .فنهبت خزائنه
كان ويل عهد ، ونوهوا بامسه، و)٧(وخطب جلالل الدولة، مث إن االمراء عدلوا إىل امللك أيب كاليجار 



ببغداد جدا، واستباح جالل الدولة ) ٨(أبيه سلطان الدولة فخطب هلذا ببغداد، وكثرت العمالت 
  االهواز فنهب منها ما قيمته

__________  
 وسيورد املؤلف ترمجة حممود بن سبكتكني يف اجلزء السابع عشر ٢٩٣ - ٢٩٢ / ٧": املنتظم ) " ١(

  ).٣١٩(برقم 
  .٢٩٣  /٧": املنتظم ) " ٢(
  .من هذا اجلزء / ٧٠/ ستأيت ترمجة احلاكم برقم ) ٣(
  .مابني حاصرتني ساقطة من االصل) ٤(

  .سفينة صغرية: والزبزب
  .١٢ / ٨": املنتظم ) " ٥(
  ).٤٢٥(سيورد املؤلف ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٦(
  .١٣٩ / ٨": املنتظم " ترمجته يف ) ٧(
  .لة وسكون امليم وفتح الالم، السرقةبفتح العني املهم: العملة) ٨(

(*)  

)١٥/١٣٦(  

  

  .، ودثرت)١(مخسة آالف ألف دينار، وأحرقت يف أماكن 
  ).٢(ومرض القادر باهللا يف سنة إحدى وعشرين، مث جلس للناس، وأظهر والية العهد لولده أيب جعفر 

، فأشرف على )٣( مجازة وكان طاغية الروم قد قصد الشام يف ثالث مئة ألف، ومعه املال على سبعني
عسكره مئة فارس من االعراب، وألف راجل فظنوا أا كبسة، فلبس ملكهم خفا أسود لكي خيتفي، 

  .أربع مئة بغل بأمحاهلا) ٤(وهرب فنهب من حواصله 
اللص وأعوانه العمالت واملخازن الكبار، وبوا االسواق، ) ٥(وقتل من جيشه خلق، وأخذ الربمجي 

  ).٧(، وخرج على جالل الدولة جنده ملنع االرزاق )٦(وعم البالء 
  .ويف ذي احلجة من سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة، مات القادر باهللا يف أول أيام التشريق

  .وصلى عليه ابنه القائم بأمر اهللا، وكرب عليه أربعا
ة سوى شهر ومثانية ودفن يف الدار، مث بعد عشرة أشهر نقل تابوته إىل الرصافة، وعاش سبعا ومثانني سن

  .وما علمت أحدا من خلفاء هذه االمة بلغ هذا السن، حىت وال عثمان رضي اهللا عنه) ٨(أيام 
__________  



  .٢١ / ٨": املنتظم " ، و ٣٧٦ - ٣٧٤ / ٩": الكامل ) " ١(
  .٤٨ - ٤٧ / ٨": املنتظم ) " ٢(
  .الناقة) ٣(
  ".من خاصته  " ٥٠ / ٨": املنتظم " يف ) ٤(
  .عض املفكرين احملدثني آراء جديرة بالدراسة حول هؤالء العيارينلب) ٥(

) " ٦...( عن الربمجي يثري بعض االعجاب به حقا٤٣٩ - ٤٣٨ / ٩": كامله " وما كتبه ابن االثري يف 
  .٥٠ / ٨": املنتظم 

  .٥٦ / ٨": املنتظم ) " ٧(
  .٦١ / ٨": املنتظم ) " ٨(

(*)  

)١٥/١٣٧(  

  

 عبد اهللا بن القادر باهللا أمحد بن إسحاق بن املقتدر جعفر اخلليفة أبو جعفر *  القائم بأمراهللا- ٦٤
  .العباسي البغدادي

ولد سنة إحدى وتسعني وثالث مئة يف نصف ذي القعدة، وأمه بدر الدجى االرمنية، وقيل قطر الندى 
  ).١(بقيت إىل أثناء خالفته 

  .ا متصدقاوكان مليحا وسيما أبيض حبمرة، قوي النفس، دينا ورع
  .له يد يف الكتابة واالدب، وفيه عدل ومساحة

  .بويع يوم موت أبيه بعهد له منه يف ذي احلجة سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة
  .وأبوه هو الذي لقبه

، )٢(ومل يزل أمره مستقيما إىل أن قبض عليه يف سنة مخسني وأربع مئة، الن أرسالن التركي البساسريي 
  .لهعظم شأنه لعدم نظري 

  .ويبته أمراء العرب والعجم، ودعي له على املنابر
  .وظلم وخرب القرى، وانقهر معه القائم، مث حتدث بأنه يريد ب دار اخلالفة، وعزل القائم

  ملك الغز يستنهضه، وكان بالري، مث أحرقت دار البساسريي،) ٣(فكاتب القائم طغرلبك 
__________  

 وما بعدها، ٤١٧ / ٩:  وما بعدها، الكامل٥٧ / ٨: املنتظم، ٤٠٤ - ٣٩٩ / ٩: تاريخ بغداد* 
، شذرات ٤٢٣ - ٤١٧: ، تاريخ اخللفاء٢٦٤ / ٣: ، العرب٢٥٤: ، الفخري١٤٣ - ١٣٦: النرباس



  .٣٢٧ - ٣٢٦ / ٣: الذهب
  .٩٥ / ١٠": الكامل " يف ) ١(
  ".امسها علم : وقيل أيضا" 
هملتني، أوالمها مفتوحة، واالخرى مكسورة، بعدها ياء بفتح الباء املوحدة، وااللف بني السينني امل) ٢(

فسا، : بسا، وبالعربية: ساكنة آخر احلروف ويف آخرها الراء، هذه النسبة إىل بلدة بفارس يقال هلا
  .البساسريي: فسوي، وأهل فارس ينسبون إليها: والنسبة بالعربية إليها

  .٢٠٣ / ٢": االنساب " 
  .١٩٣ - ١٩٢ / ١":  االعيان وفيات" وللبساسريي ترمجة يف 

  .هكذا ضبطه ابن خلكان) ٣(
  .٦٨ - ٦٣ / ٥": وفيات االعيان " انظر 
(*)  

)١٥/١٣٨(  

  

ومعه عسكر، فكاتب ) ١( وذهب البساسريي إىل الرحبة ٤٤٧وهرب، وقدم طغرلبك يف سنة 
ل، فكاتب املستنصر فأمده من مصر باالموال، ومضى طغرلبك سنة تسع إىل نصيبني ومعه أخوه ينا

  .البساسريي ينال فأفسده، وطمع مبنصب أخيه
  .فسار جبيش ضخم إىل الري، فسار أخوه يف أثره، وتفرقت الكلمة

  .والتقى االخوان مذان
  .وظهر ينال، واضطرب أمر بغداد، ووقع النهب، وفرت زوجة طغرلبك يف جيش حنو مهذان

  .فوصل البساسريي يف ذي القعدة إىل االنبار
معة، ودخل شاليش عسكره، مث دخل هو بغداد يف الرايات املصرية، وضرب سرادقة على وبطلت اجل

  .دجلة، ونصرته الشيعة
  .وكان قد مجع العيارين والفالحني، وأطمعهم يف النهب

  .وعظم القحط، واقتتلوا يف السفن
  .حبي على خري العمل: مث يف اجلمعة املقبلة دعي لصاحب مصر جبامع املنصور، وأذنوا

ندق اخلليفة حول داره، مث ض البساسريي يف أهل الكرخ وغريهم إىل حرب القائم، فاقتتلوا وخ
فانتهبوها، وتذمم القائم إىل االمري قريش ) ٢(يومني، وكثرت القتلى، وأحرقت االسواق، ودخلوا الدار 

  ).٣(العقيلي 



  . فأذمه، وقبل بني يديه- وكان ممن قام مع البساسريي -
اكبا، بني يديه الراية، واالتراك بني يديه، وأنزل يف خيمة، مث قبض البساسريي على فخرج القائم ر

  ).٤(الوزير أيب القاسم علي بن املسلمة، والقاضي أيب عبد اهللا الدامغاين، ومجاعة، فصلب الوزير فهلك 
__________  

  .تقع على الفرات بني الرقة وبغداد) ١(
  .أي دار اخلالفة) ٢(
  .٢٦٧ / ٥": وفيات االعيان "  له ترمجة يف) ٣(
طبقات "  ويف ٢٥٨ - ٢٥٧": الفخري " ، وانظر ٤٠٤ - ٣٩٩ / ٩": تاريخ بغداد ) " ٤(

  . تفصيل واف عن مقتل الوزير ابن املسلمة٢٥٣ - ٢٤٧ / ٥": الشافعية 
(*)  

)١٥/١٣٩(  

  

  .وكان القائم فيه خري واهتمام بالرعية، وقضاء للحوائج
إىل اهللا : عتقال عند العرب كتب قصة، وبعث ا إىل بيت اهللا مستعديا ممن ظلمه وهيإنه ملا بقي م: وقيل

  .اللهم إنك العامل بالسرائر، املطلع على الضمائر: العظيم من املسكني عبده
اللهم إنك غين بعلمك واطالعك علي عن إعالمي، هذا عبدك قد كفر نعمك وما شكرها، أطغاه 

  .حلمك حىت تعدى علينا بغيا
اللهم قل الناصر واعتز الظامل، وأنت املطلع احلاكم، بك نعتز عليه، وإليك رب من يديه، فقد حاكمناه 

  .إليك، وتوكلنا يف إنصافنا منه عليك، ورفعنا ظالمتنا إىل حرمك، ووثقنا يف كشفها بكرمك) ١(
  ).٢(فاحكم بيننا باحلق، وأنت خري احلاكمني 

  ).٣(بأخيه وقتله وأما ماكان من طغرلبك، فإنه ظفر 
  ).٥(يف أن يرد القائم إىل مقر عزه ) ٤(مث كاتب متويل عانة 

إن البساسريي عزم على ذلك ملا بلغه السلطان طغرلبك، فحصل القائم يف مقر دولته يف اخلامس : وقيل
  ).٦(والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى ومخسني 

  ).٧(رأسه مث جهز طغرلبك عسكرا قاتلوا البساسريي فقتل وطيف ب
  .فكانت اخلطبة للمستنصر ببغداد سنة كاملة

__________  
  .حاكمنا: يف االصل) ١(



  .١٩٦ - ١٩٥ / ٨": املنتظم ) " ٢(
  .٢٠٢ / ٨": املنتظم ) " ٣(
بلد مشهور بني الرقة وهيت، يعد يف أعمال اجلزيرة، وهي مشرفة على الفرات قرب حديثة النورة، ) ٤(

  .وفيها قلعة حصينة
  .٧٢ / ٤":  البلدان معجم" 
  .٢٠٤ - ٢٠٣ / ٨": املنتظم ) " ٥(
  .٢٠٨ / ٨": املنتظم ) " ٦(
  .٢١٠ / ٨": املنتظم ) " ٧(

(*)  

)١٥/١٤٠(  

  

  ).١(تويف القائم يف ثالث عشر شعبان سنة سبع وستني وأربع مئة 
  

ية الباطنية الذين ، أول من قام من اخللفاء اخلوارج العبيدعبيد اهللا أبو حممد*  املهدي وذريته - ٦٥
، وبثوا الدعاة، يستغوون اجلبلية )٢(قلبوا االسالم، وأعلنوا بالرفض، وأبطنوا مذهب االمساعيلية 

  .واجلهلة
أنا عبيد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن : ، فقال)٣(وادعى هذا املدبر، أنه فاطمي من ذرية جعفر الصادق 

  .ميمون بن حممد بن إمساعيل بن جعفر ابن حممد
  .أنا عبيد اهللا بن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق: بل قال: وقيل
  .سعيد بن احلسني: مل يكن امسه عبيد اهللا، بل إمنا هو سعيد بن أمحد، وقيل: وقيل

__________  
  .٩٥ - ٩٤ / ١٠": الكامل ) " ١(
 وما ١٥٨ / ١: ، البيان املغرب وما بعدها٢٤ / ٨: ، الكامل١٩٤ - ١٩٠ / ١: احللة السرياء* 

  ،١١٩ - ١١٧ / ٣: ، وفيات االعيان٢٠٣ - ٢٠١ / ١: بعدها، الروضتني
 - ٢٨٥ / ٢: ، مرآة اجلنان١٩٤ - ١٩٣ / ٢:  وما بعدها، العرب٦٣ / ٢: املختصر يف أخبار البشر

: نفا، اتعاظ احل٤٠ - ٣١ / ٤: ، تاريخ ابن خلدون١٨٠ - ١٧٩ / ١١: ، البداية والنهاية٢٨٦
، تاريخ ابن ٢٤٧ - ٢٤٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٥١ - ٣٤٩ / ١: ، خطط املقريزي١٠٧ - ٧٤
  .٢٩٤ / ٢: ، شذرات الذهب٤٥ / ١: إياس



  .١٩٨ - ١٩١ / ١": امللل والنحل " انظر ) ٢(
  .هو جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب) ٣(

  .١١٧ء السادس رقم امللقب بالصادق، تقدمت ترمجته يف اجلز
(*)  

)١٥/١٤١(  

  

  .كان أبوه يهوديا: وقيل
  .الذي ألف يف الزندقة) ١(من أوالد ديصان : وقيل
  .الغلبة، دخل فذبح املهدي) ٢(ملا رأى اليسع صاحب سجلماسة : وقيل

  ).٣(هذا إمامكم : فدخل أبو عبد اهللا الشيعي، فرآه قتيال، وعنده خادم له، فأبرز اخلادم، وقال للناس
غدا : عن نسبه، قال) ٥(حبيث إن املعز منهم ملا سأله السيد ابن طباطبا ) ٤(واحملققون على أنه دعي 

هذا : من الذهب، مث جذب نصف سيفه من غمده، فقال) ٦(أخرجه لك، مث أصبح وقد ألقى عرمة 
  ،)٧(هذا حسيب : نسيب، وأمرهم بنهب الذهب، وقال

__________  
 ومن الرباهني اليت يتذرع ا ٢٥١ - ٢٥٠ / ١": امللل والنحل " ، و ٤٧٤": الفهرست " انظر ) ١(

هذا عاش ومات قبل ظهور الدعوة االمساعيلية بنحو أربعة " ديصان " مؤيد والنسب الفاطمي، أن 
  .قرون

  .وهي إحدى فرق الثنوية" الديصانية " وإليه تنسب 
  .بني فاس عشرة أياممدينة جنويب املغرب يف طرف بالد السودان، بينها و) ٢(
  .١١٨ / ٣": وفيات االعيان ) " ٣(
اختلف علماء االنساب واملؤرخون يف صحة نسبه، فقد تشابكت يف أقواهلم العداوة السياسية ) ٤(

ابن خلدون : ومن املؤيدين..واملذاهب العقائدية، فممن أنكر نسبهم الباقالين وابن خلكان
  . تعليق للمحقق حيسن الرجوع إليه٤٢ - ٤١ ":اتعاظ احلنفا " ويف كتاب ..واملقريزي

  .هو أبو حممد، عبد اهللا بن أمحد بن علي) ٥(
  .٨٣ - ٨١ / ٣": وفيات االعيان " ه له ترمجة يف  / ٣٤٨/ كان طاهرا كرميا فاضال، تويف سنة 

  .وقد استعمله هنا مبعىن كومة من الذهب..جممع رمل: بالتحريك: العرمة) ٦(
  .٨٢ / ٣": وفيات االعيان "  يف اللفظ يف اخلرب مع اختالف) ٧(

وابن طباطبا  / ٣٦٢/  إن املعز دخل مصر سنة - ١: وقد نقد ابن خلكان نفسه هذا اخلرب مبا ملخصه



  . لعل صاحب الواقعة كان ولده- ٢..ه فكيف يتصور اجلمع بينهما ؟ / ٣٤٨/ املذكور تويف 
(*)  

)١٥/١٤٢(  

  

  .االئمة يف هتك مقاالت العبيدية، وبطالن نسبهموقد صنف ابن الباقالين وغريه من 
  .فهذا نسبهم، وهذه حنلتهم

  .من أحوال هؤالء وأخبارهم يف تفاريق السنني عجائب" تارخينا " وقد سقت يف حوادث 
له غور، وفيه دهاء ومكر، وله مهة علية، فسرى على أمنوذج علي بن ) ١(وكان هذا من أهل سلمية 

  .الزنج الذي خرب البصرة وغريها، ومتلك بضع عشرة سنة، صاحب )٢(حممد اخلبيث 
  .وأهلك البالد والعباد

  .وكان بالء على االمة، فقتل سنة سبعني ومئتني
فرأى عبيد اهللا أن ما يرومه من امللك، ال ينبغي أن يكون ظهوره بالعراق وال بالشام، فبعث أوال له 

  داعيني شيطانني داهيتني، ومها االخوان
، وأخوه أبو العباس، فظهر أحدمها باليمن، واالخر بأفريقية، وأظهر كل منهما )٣( الشيعي أبو عبد اهللا

  ).٤(الزهد والتأله، وأدبا أوالد الناس، وشوقا إىل االمام املهدي 
__________  

أن الشريف الذي التقى باملعز هو أبو جعفر مسلم بن عبيد اهللا " تاريخ ابن زوالق "  رأيت يف - ٣= 
  .ين، والشريف أبو إمساعيل إبراهيم بن أمحد احلسيين، لعل أحدمها صاحب الواقعةاحلسي
  .انتهى

  .بليدة بالشام من أعمال محص) ١(
من كبار أصحاب الفنت يف العهد العباسي، وفتنته مشهورة يف كتب التاريخ بفتنة الزنج، الن أكثر ) ٢(

  .أنصاره منهم
  .ه / ٢٥٥/ ظهر يف أيام املهتدي باهللا العباسي 

  .وعجز عن قتاله اخللفاء
  .حىت ظفر به املوفق باهللا أيام املعتمد فقتله وبعث برأسه إىل بغداد

  . وما بعدها٢٠٥ / ٧": الكامل " أخباره يف 
هو احلسني بن أمحد بن حممد بن زكريا، كان من الدهاة، وقد مهد القواعد للمهدي، ووطد له ) ٣(

  .ه / ٢٩٨ /البالد، قتله املهدي مع أخيه سنة 



الوايف "  و ٢٩٣ - ٢٩٢ / ٢": وفيات االعيان " ، و ١٩٥ - ١٩٤ / ١": احللة السرياء " انظر 
  .٣٢٩ - ٣٢٨ / ١٢": بالوفيات 

  .٣٤ - ٣١ / ٨": الكامل ) " ٤(
(*)  

)١٥/١٤٣(  

  

الث ملن فاالول للعوام وهو الرفض، مث البالغ الثاين للخواص، مث البالغ الث: البالغات السبعة) ١(وهلم 
متكن، مث الرابع ملن استمر سنتني، مث اخلامس ملن ثبت يف املذهب ثالث سنني، مث السادس ملن أقام أربعة 

  .أعوام، مث اخلطاب بالبالغ السابع وهو الناموس االعظم
  فرأيت فيه أمرا عظيما من إباحة) ٢(قرأته : قال حممد بن إسحاق الندمي

اا، وكان يف أيام معز الدولة ظاهرا شائعا، والدعاة منبثون يف احملظورات، والوضع من الشرائع وأصح
  ).٣(النواحي، مث تناقص 

مث استحكم أمر أيب عبد اهللا باملغرب، وتبعه خلق من الرببر، مث حلق به أخوه، وعظم مجعه، حىت : قلت
  ).٤(حارب متويل املغرب وقهره، وجرت له أمور طويلة يف أزيد من عشرة أعوام 

 عبيد اهللا بظهور داعيه، سار بولده يف زي جتار، والعيون عليهما إىل أن ظفر ما متويل فلما مسع
  ).٥(االسكندرية فسر ما، وكاشر هلما التشيع فيه فدخال املغرب 

، مث التقى هو وأبو عبد اهللا الشيعي، فانتصر أبو )٦(فظفر ما أمري املغرب فسجنهما، ومل يقرا له بشئ 
) ٨(هذا إمامنا، فبايعه : البالد، وأخرج املهدي من السجن، وقبل يده وقال لقواده) ٧ (عبد اهللا، ومتلك

  .املال
__________  

  .أي للفاطميني) ١(
  .البالغ السابع: أي) ٢(
  .أمر املذهب، وقل الدعاة فيه: أي) ٣(

  .٢٦٨": الفهرست " انظر 
  .، وما بعدها٣٠ / ٨": الكامل ) " ٤(
  .٣٨ / ٨": الكامل ) " ٥(
  .٣٩ / ٨": الكامل ) " ٦(
  .٤١ - ٤٠ / ٨": الكامل ) " ٧(



  .٥٠ - ٤٧ / ٨": الكامل ) " ٨(
(*)  

)١٥/١٤٤(  

  

ووقع بعد بينه وبني داعييه لكونه ما أنصفهما، وال جعل هلما كبري منصب، فشككا فيه خواصهما، 
  وتفرقت كلمة اجلنود، ووقع بينهم

  ).١(مصاف 
  ).٢(ن فانتصر عبيد اهللا، وذبح االخوي

  .ودانت له االمم
  ).٤(، ومل يتوجه حلربه جيش لبعد الشقة ولوهن شأن اخلالفة بإمارة املقتدر )٣(وأنشأ مدينة املهدية 

  .وجهز من املغرب ولده ليأخذ مصر، فلم يتم له ذلك
إن الذين قتلهم عبيد اهللا، وبنوه أربعة آالف يف دار ) ٥: (قال أبو احلسن القابسي، صاحب امللخص

  .نحر يف العذاب من عامل وعابد لريدهم عن الترضي عن الصحابة، فاختاروا املوتال
ودفن سائرهم يف ) ٦(من كان ذا تقوى وذا صلوات * وأحل دار النحر يف أغالله : فقال سهل الشاعر

  .املعبد الكبري: ، وهو بلسان الفرنج)٧(املنستري 
  .وكانت دولة هذا بضعا وعشرين سنة

كان أبو عبد اهللا الشيعي أحد الدواهي، وذلك أنه : يف سرية بين عبيد، قال) ٨(ي حكى الوزير القفط
  مجع مشايخ كتامة ليشككهم يف االمام،

__________  
  .مل تذكر كتب التاريخ أن حربا اشتعلت بني املهدي وداعييه أيب عبيد اهللا وأيب العباس) ١(
  .١٦٥ - ١٦٤ / ١ ": البيان املغرب"  و ٥٣ - ٥٠ / ٨": الكامل " انظر ) ٢(
  .٩٤ / ٨": الكامل ) " ٣(
  .من هذا اجلزء / ٢٤/ تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
هو علي بن حممد بن خلف، املعافري القريواين، عامل املالكية يف عصره، كان حافظا للحديث وعلله، ) ٥(

  ".ملخص املوطأ " وكتابه املشهور  / ٤٠٣/ تويف سنة 
  .٤١ / ٣ ":معامل االميان " انظر ) ٦(
موضع بني املهدية والسوسة بأفريقية، وهو مخسة قصور حييط ا سور واحد كان يسكنها قوم من ) ٧(

  .أهل العبادة والعلم



  .٢١٠ - ٢٠٩ / ٥": معجم البلدان " انظر 
  .هو علي بن يوسف بن إبراهيم) ٨(

ء، مث الوزارة، من وسكن حلب، فويل ا القضا) من الصعيد االعلى مبصر(وزير، مؤرخ، ولد بقفط 
  =.وله أيضا " إنباه الرواة " كتبه املشهورة 

(*)  

)١٥/١٤٥(  

  

إن االمام كان بسلمية قد نزل عند يهودي عطار يعرف بعبيد، فقام به وكتم أمره، مث مات عبيد : فقال
  .عن ولدين فأسلما مها وأمهما على يد االمام، وتزوج ا، وبقي خمتفيا

  .لعطروبقي االخوان يف دكان ا
  .من أتاك منهما فهو إمامك: فولدت لالمام ابنني، فعند اجتماعي به سألته أي االثنني إمامي بعدك ؟ فقال

  .فسريت أخي الحضارمها، فوجد أبامها قد مات هو وابنه الواحد
  .فأتى ذا

  .وقد خفت أن يكون أحد ولدي عبيد
  .بل وقوعهاإن االمام يعلم الكائنات ق: وما أنكرت منه ؟ قال: فقالوا

  .وهذا قد دخل معه بولدين
  .الولد: ونص االمر يف الصغري بعده، ومات بعد عشرين يوما، يعين

  .ولو كان إماما لعلم مبوته
  .واالمام ال يلبس احلرير والذهب: مث ماذا ؟ قال: قالوا

  .وهذا قد لبسهما
  .وليس له أن يطأ إال ما حتقق أمره

  .متويل املغرب: وهذا قد وطئ نساء زيادة اهللا، يعين
قبضه مث نسري من يكشف لنا عن أوالد االمام : فما ترى ؟ قال: فشككت كتامة يف أمره، وقالوا: قال

  .على احلقيقة
  .فأمجعوا أمرهم

  .قد شككنا فيك، فائت بآية: وخف كبري كتامة فواجه املهدي، وقال
  .فأجابه بأجوبة، قبلها عقله

  .إال بيقني ال بشكإنكم تيقنتم، واليقني ال يزول : وقال



  .وإن الطفل مل ميت، وإنه إمامك، وإمنا االئمة ينتقلون، وقد انتقل الصالح جهة أخرى
أنا نائب الشرع أحلل لنفسي ما أريد، وكل االموال يل، وزيادة : آمنت، فما لبسك احلرير ؟ قال: قال

  .اهللا كان عاصيا
  .عليه فقتلهما) ١(وأما عبد اهللا الشيعي وأخوه، فإما أخذا خيببان 

__________  
  .ومل يصلنا، أو أنه مغمور يف دور الكتب مل تكشف عنه االيام" أخبار مصر " كتاب = 

  .ه / ٦٤٦/ تويف سنة ..ولعل الذهيب ينقل عنه هنا
  .يفسدان عليه االمر: أي) ١(

(*)  

)١٥/١٤٦(  

  

  ).١(وخرج عليه خلق من كتامة، فظفر حبيلة وقتلهم 
، )٣(، مث افتتح صقلية )٢(لس، فجهز ولده القائم، فافتتحها عنوة، وافتتح برقة وخرج عليه أهل طراب

  ).٤(وجهز القائم مرتني الخذ مصر، ويرجع مهزوما 
  ).٥(وبىن املهدية يف سنة مثان وثالث مئة 

  .وخلف ستة بنني، وسبع بنات
  .وآخرهم وفاة أمحد، عاش إىل سنة اثنتني ومثانني وثالث مئة مبصر

املهدي، عاثت القرامطة بالبحرين، وأخذوا احلجيج، وقتلوا وسبوا، واستباحوا حرم اهللا، وقلعوا ويف أيام 
  .احلجر االسود

  .وكان عبيد اهللا يكاتبهم، وحيرضهم، قاتله اهللا
أن يف سنة سبعني ومئتني ظهرت دعوة املهدي باليمن، وكان قد سري " تاريخ االسالم " وقد ذكرت يف 

ن حوشب الكويف، وأبا احلسن، وزعم أنه ابن حممد بن إمساعيل بن الصادق جعفر بن داعيني أبا القاسم ب
  ).٦(حممد 

  أن املهدي امسه فيما) ٧" (تارخيه " ونقل املؤيد احلموي يف 
__________  

  .٥٣ / ٨": الكامل ) " ١(
  .١٦٩ - ١٦٨ / ١": البيان املغرب ) " ٢(
  .هكذا ضبطت يف االصل) ٣(



وهي جزيرة " بثالث كسرات وتشديد الالم، والياء أيضا مشددة  " ٤١٦ / ٣ ": معجم البلدان" ويف 
  .من جزائر حبر املغرب مقابلة أفريقية

  .١٧٣ - ١٧١ / ١": البيان املغرب ) " ٤(
  ه على / ٣٠٣/ انتقل املهدي إليها يف السنة املذكورة، وكان قد بدأ يف بنائها سنة ) ٥(

  .أصح االقوال
  .ه / ٢٧٠/  للذهيب حوادث سنة تاريخ االسالم) ٦(
  = (*)هو إمساعيل بن علي بن حممود، امللك املؤيد، صاحب محاه، مؤرخ، ) ٧(

)١٥/١٤٧(  

  

  .سعيد بن احلسني، وأن أباه احلسني قدم سلمية: وكان قيل
  ).١(فوصفت له امرأة يهودي حداد، قد مات عنها 

هذا وكان هلا ولد من اليهودي، فأحبه احلسني فتزوجها احلسني بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا القداح 
  .وأدبه

  .وملا احتضر عهد إليه بأمور، وعرفه أسرار الباطنية، وأعطاه أمواال، فبث له الدعاة
  .يف قصة عبيد اهللا القداح بن ميمون بن ديصان] كالمهم [ وقد اختلف املؤرخون، وكثر 

  . الزندقة، يف"كتاب امليزان " إن ديصان هذا هو صاحب : فقالوا
  .وكان يتوىل أهل البيت

  .ونشأ مليمون بن ديصان ابنه عبد اهللا، فكان يقدح العني، وتعلم من أبيه حيال ومكرا: وقال
  .سار عبد اهللا يف نواحي أصبهان، وإىل البصرة

  .مث إىل سلمية يدعو إىل أهل البيت، مث مات، فقام ابنه أمحد بعده، فصحبه
 فبعثه أمحد إىل اليمن يدعو له، فأجابوه، فسار إليه أبو عبد اهللا الشيعي رستم بن حوشب النجار الكويف،

من صنعاء، وكان بعدن فصحبه، وصار من كرباء أصحابه، وكان اليب عبد اهللا هذا دهاء وعلوم وذكاء، 
وبعث ابن حوشب دعاة إىل املغرب، فأجابته كتامة، فنفذ ابن حوشب إليهم أبا عبد اهللا ومعه ذهب كثري 

  .سنة مثانني ومئتنييف 
  ).٢(فصار من أمره ما صار 

  .فهذا قول، ونرجع إىل قول آخر هو أشهر
 أبا عبد اهللا الشيعي، فأقام باليمن أعواما، مث حج، فصادف طائفة من -والد املهدي :  أعين-فسري 

  ، وكان)٣(كتامة حجاجا، فنفق عليهم، وأخذوه إىل املغرب، فأضلهم 



__________  
  .جغرايف= 
  .مطبوع" املختصر يف أخبار البشر " ارخيه املشار إليه هو وت

  .ه / ٧٣٢/ تويف امللك املؤيد سنة 
  .٣٩٩ - ٣٩٦ / ١": الدرر الكامنة " انظر ترمجته يف 

  .زوجها) ١(
  . وما بني حاصرتني منه٦٥ - ٦٤ / ٢": املختصر يف أخبار البشر ) " ٢(
  .٣٤ - ٣١ / ٨": الكامل ) " ٣(

(*)  

)١٥/١٤٨(  

  

لكل آية ظهر : إن لظواهر اآليات واالحاديث بواطن، هي كاللب، والظاهر كالقشر، وقال: يقول
  .وبطن

  ).١(فمن وقف على علم الباطن، فقد ارتقى عن رتبة التكاليف 
  .وكان أبو عبد اهللا ذا مكر ودهاء وحيل وربط

  .وله يد يف العلم
  .بعث إليه متويل إفريقية خيوفه ويهدده، فما ألوى عليهفاشتهر بالقريوان، وبايعته الرببر، وتأهلوه لزهده، ف

فلما هم بقبضه، استنهض الذين تبعوه، وحارب فانتصر مرات، واستفحل أمره، فصنع صاحب إفريقية 
صنع حممد ابن يعفر صاحب اليمن، فرفض االمارة، وأظهر التوبة، ولبس الصوف، ورد املظامل، ومضى 

نه أبو العباس بن إبراهيم بن أمحد، ووصل االب إىل صقلية، ومنها إىل غازيا حنو الروم، فتملك بعده اب
  .فافتتحها) ٢(طربمني 

  .مث مات مبطونا يف ذي القعدة سنة تسع ومثانني ومئتني
  ).٣(كانت دولته مثانيا وعشرين سنة، ودفن بصقلية 

 صيب ومعهما أبو وشهر الشيعي باملشرقي، وكثرت جيوشه، وزاد الطلب لعبيد اهللا، فسار بابنه وهو
العباس أخو الداعي الشيعي فتحيلوا حىت وصلوا إىل طرابلس املغرب، وتقدمهما أبو العباس إىل 

  يف تطلبهما، فوقع بأيب العباس فقرره، فأصر على) ٤(القريوان، وبالغ زيادة اهللا االغليب 
  .االنكار، فحبسه برقادة

جر، فعلم به زيادة اهللا، وقبض متويل البلد على وعرف بذلك املهدي فعدل إىل سجلماسة، وأقام ا يت



  .املهدي وابنه
  مث

__________  
  .للغزايل" فضائح الباطنية " راجع كتاب ) ١(
  .طرمني: يف االصل) ٢(

  .وهو حتريف
  .قلعة بصقلية حصينة

  .١٧ / ٤" / معجم البلدان " 
  .١٣٢ - ١٣١ / ١": البيان املغرب ) " ٣(
  .١٧٨ - ١٧٥ / ١": لسرياء احللة ا" له ترمجة يف ) ٤(

(*)  

)١٥/١٤٩(  

  

  ).١(التقى زيادة اهللا والشيعي غري مرة، وينتصر الشيعي، وازم من السجن أبو العباس، مث أمسك 
  .وأما زيادة اهللا فأيس من املغرب، وحلق مبصر

  .وأقبل الشيعي وأخوه يف مجع كثري
 يف سنة ست وتسعني ومئتني، وأخرج الشيعي فقصدا سجلماسة، فربز هلما متوليها اليسع، فازم جيشه
  ).٢(عبيد اهللا وابنه، واستوىل على البالد، ومتهدت له املغرب 

  .أربعني ألفا برا وحبرا، يقصد مصر، فرتل لبدة، وهي على أربعة مراحل من االسكندرية) ٣(مث سار يف 
  ).٥(عليهم النيل فحال املاء بينهم وبني مصر ) ٤(ففجر تكني اخلاصة 

  .، وازم إىل مصر)٧(فكانت وقعة برقة، فسلمها املنصور ): ٦(ال املسبحي ق
  .وفيها سار حباسة الكتامي يف عسكر عظيم طليعة بني يدي ابن املهدي

  .فوصل إىل اجليزة، فتاه على املخاضة، وبرز إليه عسكر ومنعوه
  ).٨(وكان النيل زائدا، فرجع جيش املهدي وعاثوا وأفسدوا 

__________  
  .٤٧ - ٣٦ / ٨": الكامل " انظر ) ١(
  .٤٩ - ٤٧ / ٨": الكامل ) " ٢(
  .مل يغز املهدي مصر بنفسه، بل جهز العساكر وسريها مع ولده أيب القاسم القائم) ٣(



  .من هذا اجلزء / ٥٥/ تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  .٨٥ - ٨٤ / ٨": الكامل ) " ٥(
  .ملسبحي، أمري، مؤرخ، عامل باالدبهو حممد بن عبيد اهللا بن أمحد، املعروف با) ٦(

 - ٣٧٧ / ٤": وفيات االعيان " ه انظر ترمجته يف  / ٤٣٠/ له كتاب يف تاريخ مصر، تويف سنة 
٣٨٠.  

  .خري املنصوري، أحد قادة تكني اخلاصة) ٧(
  .٢٨٧": والة مصر " انظر 

  .٨٩ / ٨": الكامل ) " ٨(
(*)  

)١٥/١٥٠(  

  

  .ئة مع القائم، فأخذ االسكندرية، وكثريا من الصعيدمث قصدوا مصر يف سنة ست وثالث م
  .رجع، مث أقبلوا يف سنة مثان وملكوا اجليزة) ١(مث 

  .حاصلها أنه ليس امشي وال فاطمي: ويف نسب املهدي أقوال
  .وكان موته يف نصف ربيع االول سنة اثنتني وعشرين وثالث مئة

  .وله اثنتان وستون سنة
  ).٢(سنة وأشهرا وكانت دولته مخسا وعشرين 

  .وقام بعده ابنه القائم
، أنه سئل عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول يف )٣(نقل القاضي عياض يف ترمجة أيب حممد الكسترايت 

خيتار القتل وال يعذر، وجيب الفرار، الن املقام يف موضع يطلب من أهله تعطيل : دعوم أو يقتل ؟ فقال
  ).٤(الشرائع، ال جيوز 

  ).٥(أمجع العلماء بالقريوان، أن حال بين عبيد حال املرتدين والزنادقة : ي عياضقال القاض
  .إن عبيد اهللا متلك املغرب، فلم يكن يفصح ذا املذهب إال للخواص: وقيل

  .فلما متكن أكثر القتل جدا، وسىب احلرمي، وطمع يف أخذ مصر
__________  

  .١١٣ / ٨": الكامل ) " ١(
  .١٩٤ - ١٩٠ / ١ ": احللة السرياء) " ٢(
  .الكراين" ترتيب املدارك " يف ) ٣(



  .٧١٩ / ٤": ترتيب املدارك ) " ٤(
  .٧٢٠ / ٤": ترتيب املدارك ) " ٥(

(*)  

)١٥/١٥١(  

  

  . عبيد اهللاصاحب املغرب، أبو القاسم حممد بن املهدي*  القائم - ٦٦
  ).١(مولده بسلمية يف سنة مثان وسبعني ومئتني 

  .بيه، فبويع هذا عند موت أبيه يف سنة اثنتني وعشرين وثالث مئةودخل املغرب مع أ
  .وكان مهيبا شجاعا، قليل اخلري، فاسد العقيدة

  .خرج عليه يف سنة اثنتني وثالثني وثالث مئة أبو زيد خملد بن كيداد الرببري
  ).٢(وجرت بينهما مالحم، وحصره خملد باملهدية، وضيق عليه، واستوىل على بالده 

  .س القائم، واختلط وزال عقله، وكان شيطانا مريدا يتزندقمث وسو
  .ذكر القاضي عبد اجلبار املتكلم، أن القائم أظهر سب االنبياء

  وكان
  ).٣(العنوا الغار وما حوى : مناديه يصيح

  .وأباد عدة من العلماء
  .وكان يراسل قرامطة البحرين، ويأمرهم بإحراق املساجد واملصاحف

  فتجمعت
__________  

 وما ٢٠٨ / ١:  وما بعدها، البيان املغرب٢٨٤ / ٨: ، الكامل٢٩١ - ٢٨٥ / ١: احللة السرياء* 
، ٢٤٠ / ٢: العرب: ،٩٥، ٨٠ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٢٠ - ١٩ / ٥: بعدها، وفيات االعيان

اريخ ابن ، ت٢١١ - ٢١٠ / ١١: ، البداية والنهاية٣١٧ / ٢: ، مرآة اجلنان٤ / ٤: الوايف بالوفيات
: ، النجوم الزاهرة١٢٠ - ١٠٧: ، اتعاظ احلنفا٣٥١ / ١: ، خطط املقريزي٤٣ - ٤٠ / ٤: خلدون

  .٣٣٨ - ٣٣٧ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨٧ / ٣
  .ه / ٢٨٠/ وقيل سنة ) ١(

  .٢٠ / ٥": وفيات االعيان " انظر 
   /.٣١٦/ كان ابتداء أمره سنة ) ٢(

  .٤٤١ - ٤٢٢ / ٨": الكامل " انظر أخباره يف 



  .٢١٦ / ١": البيان املغرب ) " ٣(
(*)  

)١٥/١٥٢(  

  

، لكنهم )٣(، يركب محارا )٢(والرببر على خملد، وأقبل، وكان ناسكا قصري الدلق ) ١(االباضية 
عند جامع ) ٤(خوارج، وقام معه خلق من السنة والصلحاء، وكاد أن يتملك العامل، وركزت بنودهم 

  .، ال حكم إال هللاال إله إال اهللا: القريوان فيها
  .نصر من اهللا وفتح قريب: وبندان أصفران فيهما

  ).٥(اللهم انصر وليك على من سب نبيك : وبند ملخلد فيه
  .، فحض على اجلهاد، مث ساروا، ونازلوا املهدية)٦(وخطبهم أمحد بن أيب الوليد 

كشفوا عن أهل القريوان، حىت ان: وملا التقوا وأيقن خملد بالنصر، حتركت نفسه اخلارجية، وقال الصحابه
  ).٧(ينال منهم عدوهم، ففعلوا ذلك، فاستشهد مخسة ومثانون نفسا من العلماء والزهاد 

  وخوارج املغرب إباضية منسوبون إىل عبد اهللا بن حيىي بن إباض
  ).٨(الذي خرج يف أيام مروان احلمار 

  .وانتشر أتباعه باملغرب
  .أفعالنا خملوقة لنا: يقول

  .ليس يف القرآن خصوص، ومن خالفه حل دمه: لكبائر، ويقولويكفر با
__________  

  .من أكرب فرق اخلوارج، وهم أصحاب عبد اهللا بن حيىي بن إباض) ١(
بطالب احلق، من أهل اليمن، خلع طاعة مروان بن حممد، وبويع له باخلالفة، واستوىل على : امللقب

  .ه / ١٣٠/ صنعاء ومكة، قتل سنة 
  .٤٠٠ - ٣٤٨ / ٧": تاريخ الطربي "  يف انظر أخباره
  .١٣٦ - ١٣٤ / ١": امللل والنحل " وانظر أيضا 

  .٤٢ / ٤) صبح االعشى(ثوب متسع االكمام طويلها : الدلق) ٢(
  .٤٢٣ / ٨": الكامل " كان قد أهدي إليه حني دخل مرماجنة وهي قرية بأفريقية انظر ) ٣(
  .سي معرببند، وهو العلم الكبري، فار: مفردها) ٤(
  .٢١٧ / ١": البيان املغرب ) " ٥(
معامل االميان " أيام أيب يزيد، كان هو صاحب مظامل القريوان، واحلاكم ا ايام أيب يزيد له ترمجة يف ) ٦(



  ).١٣٢٠ط  (٧٥ / ٣": 
  .٢١٨ - ٢١٧ / ١": البيان املغرب ) " ٧(
  .١٧زء السادس برقم مروان بن حممد، آخر ملوك بين أمية تقدمت ترمجته يف اجل) ٨(

(*)  

)١٥/١٥٣(  

  

، وملا أخذ أكثر بالد مصر يف سنة سبع وثالث مئة انتدب حلربه )١(نعم، وكان القائم يسمى أيضا نزار 
  .جيش املقتدر، عليهم مؤنس، فالتقى اجلمعان

  .فكانت وقعة مشهورة، مث تقهقر القائم إىل املغرب، ووقع يف جيشه الغالء والوباء، ويف خيلهم
  ).٢(تبعه أياما جيش املقتدر و

  ).٣(وكان موت القائم يف شوال سنة أربع وثالثني حمصورا باملهدية 
  .لكن قام بعده ابنه املنصور

  .وقد أمجع علماء املغرب على حماربة آل عبيد ملا شهروه من الكفر الصراح الذي ال حيلة فيه
  .وقد رأيت يف ذلك تواريخ عدة، يصدق بعضها بعضا

وكيف ال أخرج وقد مسعت الكفر بأذين :  العلماء يف اخلروج مع أيب يزيد اخلارجي، فقالوعوتب بعض
: ؟ حضرت عقدا فيه مجع من سنة ومشارقة، وفيهم أبو قضاعة الداعي، فجاء رئيس، فقال كبري منهم

  ).٤(أبا قضاعة، فما نطق أحد : إىل هنا يا سيدي ارتفع إىل جانب رسول اهللا يعين
  ).٥(ووجد خبط فقيه 

 قام املكوكب يقذف الصحابة، ويطعن على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ٣٣١يف رجب سنة : قال
  .وعلقت رؤوس محري وكباش على احلوانيت، كتب عليها أا رؤوس صحابة

__________  
  .حسن: عبدالرمحن، وقيل: مثة خالف حول امسه، قيل) ١(

  .ولكن الصحيح ما أورده الذهيب يف أول الترمجة
  .٢٨٥ / ١": احللة السرياء " نظر ا
  .١١٤ - ١١٣ / ٨": الكامل ) " ٢(
  .٢١٨ / ١": البيان املغرب ) " ٣(
  .٣٧ / ٣": معامل االميان " انظر ) " ٤(



  .٣٨ / ٣": معامل االميان " انظر ) ٥(
(*)  

)١٥/١٥٤(  

  

  . أهل قبلةهم أهل القبلة، وأولئك ليسوا: مع أيب يزيد، وقال) ١(وخرج أبو إسحاق الفقيه 
  .وهم بنو عدو اهللا، فإن ظفرنا م، مل ندخل حتت طاعة أيب يزيد، النه خارجي

  .أدخلين اهللا يف شفاعة أسود رمى هؤالء القوم حبجر): ٢(قال أبو ميسرة الضرير 
  .أي واهللا جند يف قتل املبدل للدين: وقال السبائي

  .دوتسارع الفقهاء والعباد يف أهبة كاملة بالطبول والبنو
  .وخطبهم يف اجلمعة أمحد بن أيب الوليد، وحرضهم

  .جاهدوا من كفر باهللا وزعم أنه رب من دون اهللا، وغري أحكام اهللا، وسب نبيه وأصحاب نبيه: وقال
  .فبكى الناس بكاء شديدا

ر لنعمتك، كاف) ٣(اللهم إن هذا القرمطي الكافر املعروف بابن عبيد اهللا، املدعي الربوبية، جاحد : وقال
  .بربوبيتك

  .طاعن على رسلك، مكذب مبحمد نبيك، سافك للدماء
  .فالعنه لعنا وبيال، واخزه خزيا طويال، واغضب عليه بكرة وأصيال

  ).٤(مث نزل فصلى م اجلمعة 
  فرسه ملبسا، ويف عنقه املصحف، وحوله) ٥(وركب ربيع القطان 
__________  

أوحد زمانه ورعا وعقال، شديد العداوة لبين عبيد، هو إبراهيم بن أمحد السبائي الزاهد، كان ) ١(
  .جماهرا هلم بالسب والتكفري

  .٩٢ - ٧٧ / ٣": معامل االميان " ه  / ٣٥٦/ تويف سنة 
  .من هذا اجلزء / ٢١٨/ أمحد بن نزار، أبو ميسرة، رجل صاحل مشهور بالفقه، ستأيت ترمجته برقم ) ٢(
  .بالنصب: يف االصل) ٣(

  ".االميان معامل " وكذلك يف 
  .٤٠ - ٣٩ / ٣": معامل االميان "  و ٢٨٥ / ١": البيان املغرب ) " ٤(
  .ربيع بن سليمان بن عطاء اهللا، القطان، كان لسان أفريقية يف وقته يف الزهد والرقائق) ٥(

  .وكان جعل على نفسه أن ال يشبع من طعام وال نوم حىت يقطع اهللا دولة بين عبيد



  .٤١ - ٣٥ / ٣": معامل االميان "  و ٣٣٢ - ٣٢٣ / ٣": ب املدارك ترتي" انظر ترمجته يف 
(*)  

)١٥/١٥٥(  

  

  .مجع كبري، وهو يتلو آيات جهاد الكفرة
  فاستشهد ربيع يف خلق من الناس

  .يوم املصاف يف صفر سنة أربع وثالثني
  .وكان غرض هؤالء اوس بين عبيد أخذه حيا ليعذبوه

  ).١( معه فضالء، وأئمة وعباد استشهد: قال أبو احلسن القابسي
شر الزنادق من صحب وتباع العابدين * املاكر الغادر الغاوي لشيعته : وقال بعض الشعراء يف بين عبيد

أو لليهود لسدوا * بسحر هاروت من كفر وإبداع لو قيل للروم أنتم مثلهم لبكوا * إذا عجال خياطبهم 
  صمخ أمساع

  . بن املهدي، العبيدي الباطين، صاحب املغرببن القائمأبو طاهر إمساعيل *  املنصور - ٦٧
أبا يزيد خملد بن كيداد الزاهد، والتقى اجلمعان مرات، وظهر ) ٢(ويل بعد أبيه، وحارب رأس االباضية 

  ).٣(خملد على أكثر املغرب، ومل يبق لبين عبيد سوى املهدية 
  رحلوا، وصابر االباضية حىت ت)٤(فنهض املنصور، وأخفى موت أبيه 

__________  
  .٤١ / ٣": معامل االميان ) " ١(
 - ٢٣٤ / ١:  وما بعدها، وفيات االعيان٢١٨ / ١:  وما بعدها، البيان املغرب٤٥٥ / ٨: الكامل* 

، ٢٢٦ - ٢٢٥ / ١١: ، البداية والنهاية٣٣٤ - ٣٣٣ / ٤: ، مرآة اجلنان٢٥٧ / ٢: ، العرب٢٣٦
، ٣٥١ / ١: ، خطط املقريزي١٣٣ - ١٢٩: حلنفا، اتعاظ ا٤٥ - ٤٣ / ٤: تاريخ ابن خلدون

  .٣٦٠ - ٣٥٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٨ / ٣: النجوم الزاهرة
  .من هذا اجلزء / ١/ تعليق  / ١٥٣انظر الصفحة ) ٢(
  .٢٣٥ / ١": وفيات االعيان ) " ٣(
  .٤٥٥ / ٨": الكامل ) " ٤(

(*)  

)١٥/١٥٦(  

  



، )١(ملهدية والتقوا، فانكسر جيش خملد على كثرم عنه، ونازلوا مدينة سوسة، فربز املنصور من ا
  ).٢(، فمات بعد االسر بأربعة أيام من اجلراح، فسلخ وحشي قطنا، وصلب ٣٣٦وأسر هو يف سنة 

  ).٣(وبنوا مدينة املنصورية مكان الوقعة، فرتهلا املنصور 
  ).٤(وكان بطال شجاعا، رابط اجلأش، فصيحا مفوها يرجتل اخلطب 

  .يف اجلملة وعقل خبالف أبيه الزنديقوفيه إسالم 
وقد مجع يف قصره مرة من أوالد جنده ورعيته عشرة آالف صيب، وكساهم كسوة فاخرة، وعمل هلم 

  .وليمة مل يسمع قط مبثلها، وختنهم مجيعا
  .وكان يهب للواحد منهم املئة دينار واخلمسني دينارا على أقدارهم

  .االنصاري قضاء القريوان) ٥(ور ومن حماسنه أنه وىل حممد بن أيب املنظ
بشرط أن ال : وكان من كبار أصحاب احلديث، قد لقي إمساعيل القاضي، واحلارث بن أيب أسامة، فقال

، فبطحه، )٧(، فواله ليتألف الرعية، فأحضر إليه يهودي قد سب )٦(آخذ رزقا وال أركب دابة 
  وضربه إىل أن

__________  
  .٤٣٥ - ٤٣٤ / ٨": الكامل ) " ١(
  .٢٢٠ - ٢١٩ / ١": البيان املغرب ) " ٢(
  .٢١٩ / ١": البيان املغرب " انظر ) ٣(

  .٣٩٢ - ٣٩١ / ٣": معجم البلدان " و 
  .٢٣٥ / ١": وفيات االعيان ) " ٤(
  ".ابن أيب املنصور  " ٥٤ / ٣": معامل االميان " يف ) ٥(

  .ه يف اهللا لومة الئم عاملا بأصول الفقه، فاضال صاحلا، ال تأخذ- رمحه اهللا -كان 
  .وقد نيف على التسعني / ٣٣٧/ تويف سنة 

  .٥٧ - ٥٤ / ٣": معامل االميان "  و ٢٢٧": قضاة االندلس وعلماء أفريقية " انظر 
فاشترط عليه أن ال يأخذ صلة، وال يركب هلم دابة، وال يقبل  " ٥٥ / ٣": معامل االميان " يف ) ٦(

  ". يركب إليهم مهنيا وال معزيا شهادة من طاف م أو قارم، وال
   (*)- صلى اهللا عليه وسلم -النيب : أي) ٧(

)١٥/١٥٧(  

  



  ).١(مات حتت الضرب، خاف أن حيكم بقتله فتحل عليه الدولة 
: السلطان تشفع يف امرأة نائحة فاسقة ليطلقها من حبسه، فقال) ٢(وأتى يوما بيته فوجد سالف داية 

  .ما منتنة لوال شئ لضربتك: بة املنصور، تطلب منك أن تطلقها، فقالحمبو) ٣(قضيب : مالك ؟ قالت
  .لعنك اهللا، ولعن من أرسلك فولولت، وشقت ثياا

ما أصنع به ؟ ما أخذ منا صلة، وال نقدر على عزله، حنن حنب إصالح : مث ذكرت أمرها للمنصور، فقال
  ).٤(البلد 

كان يترته، فأصابه برد وريح عظيمة، فأثر ذلك خرج يف رمضان سنة إحدى وأربعني وثالث مئة إىل م
  .فيه، ومرض، ومات عدد كبري ممن معه
  .مث مات هو يف سلخ شوال من السنة

  ).٥(وله تسع وثالثون سنة 
وقد كان يف سنة أربعني جهز جيشه يف البحر إىل صقلية، فهزموا النصارى، وكانت ملحمة عظمي، قتل 

  ).٦(نهم ألوف، وغنم اجلند ما ال يعرب عنه فيها من العدو ثالثون ألفا، وأسر م
  ).٧(إنه افتتح مدينة جنوه، وب أعمال سردانيه : وقيل

__________  
:  يعين- النه لو رفع أمره إليه - واهللا أعلم -وإمنا فعل ذلك  " ٥٦ / ٣": معامل االميان " يف ) ١(

: ليصل بذلك إىل قتله، فإذا قيل له مل يقتله بسبب السب، فأظهر إمنا يضربه ضرب االدب، -للمنصور 
  ..".مات من الضرب: مل قتلته ؟ قال

  ".جارية  " ٥٦ / ٣": معامل االميان " يف ) ٢(
  .٥٧ / ٣": معامل االميان " جارية أخرى للسلطان، ليس عنده أعز منها كما يف ) ٣(
  .٥٧ - ٥٦ / ٣": معامل االميان ) " ٤(
  .٤٩٨ - ٤٩٧ / ٨": الكامل ) " ٥(
  .٤٩٤ - ٤٩٣ / ٨": الكامل  " )٦(
  . أن القائم هو الذي افتتحها٣١٠ / ٨": الكامل " يف ) ٧(

(*)  

)١٥/١٥٨(  

  

  .وحكم على مملكة صقلية
  ).١(وافتتح له نائبه عليها فتوحات، وانتصر على العدو وفرح بذلك املسلمون، وتوطد سلطانه 



  ).٢(وخلف مخسة بنني وست بنات 
  .وا فتحا مثله قطوذكر املشايخ أم ما رأ

  .وكان املنصور حمببا إىل الرعية مقتصرا على إظهار التشيع
  .وقام بعده املعز ولده

  
 إمساعيل بن القائم، العبيدي املهدوي املغريب هو املعز لدين اهللا، أبو متيم معد بن املنصور*  املعز - ٦٨

  ).٣(الذي بنيت القاهرة املعزية له 
  .هد أبيهكان صاحب املغرب، وكان ويل ع

  .ويل سنة إحدى وأربعني وثالث مئة، وسار يف نواحي إفريقية ميهد ملكه، فذلل اخلارجني عليه
القائد يف ) ٥(، وجهز مملوكه جوهر )٤(واستعمل مماليكه على املدن، واستخدم اجلند، وأنفق االموال 

  .اجليوش
__________  

  .٤٧٤ - ٤٧٣ / ٨": الكامل ) " ١(
  .١٣٣: "اتعاظ احلنفا ) " ٢(
   وما٢٢١ / ١:  وما بعدها، البيان املغرب٤٩٨ / ٨: ، الكامل٨٣ - ٨٢ / ٧: املنتظم* 

 - ٢٨٣ / ١١: ، البداية والنهاية٣٣٩ / ٢: ، العرب٢٢٨ - ٢٢٤ / ٥: بعدها، وفيات االعيان
، اتعاظ ٢٢٢ / ٢، ٣٥٤ - ٣٥١ / ١: ، خطط املقريزي٥١ - ٤٥ / ٤: ، تاريخ ابن خلدون٢٨٤
، ٤٨ - ٤٥ / ١: ، تاريخ ابن إياس١٠٤ - ٦٩ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٦٥ - ١٣٤: احلنفا

  .٥٤ - ٥٢ / ٣: شذرات الذهب
  .٥٤ - ٣٤ / ٤": النجوم الزاهرة " انظر ) ٣(
  .٤٩٩ - ٤٩٨ / ٨": الكامل ) " ٤(
  .من هذا اجلزء / ٥/ تعليق  / ١٢٠/ أنظر ص ) ٥(

(*)  

)١٥/١٥٩(  

  

  .فسار، فافتتح سجلماسة
  . أن وصل إىل البحر االعظموسار إىل

  .وصيد له من مسكه، وافتتح مدينة فاس



مل يقدر على سبتة، وكانت لصاحب : ، وقيل)١(وأسر صاحبها وصاحب سبتة، وبعث ما إىل أستاذه 
  ).٢(االندلس املرواين 

ا، عزم املعز على بعث جيشه إىل مصر، فسألته أمه أن يؤخر ذلك لتحج خفية فأجا): ٣(قال القفطي 
صاحب مصر، فحضر إليها وخدمها، ومحل إليها حتفا، : وحجت، فأحس بقدومها االستاذ كافور، يعين

وبعث يف خدمتها أجنادا، فلما رجعت، منعت ابنها من قصد مصر، فلما مات كافور بعث املعز جيشه، 
  ).٤(فأخذوا مصر 

  .قدم عليهم جوهرا، فجىن ما على الرببر من الضرائب: قلت
  .مخس مئة ألف دينارفكان ذلك 

  .وعمد املعز إىل خزائن آبائه، فبذل منها مخس مئة محل من املال
  ).٥(وساروا يف أول سنة مثان ومخسني يف أهبة عظيمة 

  ).٦(وكانت مصر يف القحط، فأخذها جوهر، وأخذ الشام واحلجاز 
  .ونفذ يعرف مواله بانتظام االمر

  له إال اهللا حممد رسولال إ: وهي[ وضربت السكة على الدينار مبصر 
__________  

  .٢٥٥ - ٥٢٤ / ٨": الكامل ) " ١(
  .٢٢٢ / ١": البيان املغرب ) " ٢(
  .من هذا اجلزء / ٨/ تعليق  / ١٤٥/ انظر ص ) ٣(
  .٧١ / ٤": النجوم الزاهرة ) " ٤(
  .٢٢٦ / ٥": وفيات االعيان ) " ٥(
  .٦١٢، ٥٩٢ - ٥٩٠ / ٨": الكامل ) " ٦(

(*)  

)١٥/١٦٠(  

  

  ).١(والوجه اآلخر اسم املعز والتاريخ ] اهللا، علي خري الوصيني 
  .من مات عن بنت وأخ أو أخت فاملال كله للبنت: ، ونودي)٢(وأعلن االذان حبي على خري العمل 

  ).٣(فهذا رأي هؤالء 
، منها واحدة مرصعة باجلواهر، ومخسون فرسا )٤(مث جهز جوهر هدية إىل املعز، وهي عشرون كجاوة 

املة العدة، ومخس ومخسون ناقة مزينة، وثالث مئة ومخسون مجال خبايت، وعدة أمحال من نفائس املتاع، ك



  .وطيور يف أقفاص
  ).٥(سار ا جعفر ولد جوهر، ومعه عدة أمراء إخشيدية حتت احلوطة مكرمني 

  .واعتقل أبناء امللك علي بن االخشيد يف رفاهية
  .وأحسن إىل الرعية، وتصدق مبال عظيم

  ).٦(وأخذت الرملة بالسيف، وأسر صاحبها احلسن بن أخي االخشيد، وأمراؤه، وبعثوا إىل املغرب 
  .وأمر االعيان بأن يعولوا املساكني لشدة الغالء

  الصنهاجي، وسار خبزائنه) ٧(فتهيأ املعز، واستناب على املغرب بلكني 
  ).٨(وتوابيت آبائه 
  ن سنة اثنتنيإىل االسكندرية يف شعبا) ٩(وكان دخوله 

__________  
  .١٦٥ - ١٦٤": اتعاظ احلنفا ) " ١(
  .٥٩٠ / ٩": الكامل ) " ٢(
  . البن قدامة١٦٩، ١٦٨ / ٦" املغين " أنظر رأي مجهور أئمة املسلمني يف هذه املسألة ) ٣(
  .اهلودج، واللفظة فارسية: الكجاوة) ٤(
  .٦١ / ٥": وفيات االعيان ) " ٥(
  .٦١ - ٦٠ / ٥ ":وفيات االعيان ) " ٦(
  .٢٨٧ - ٢٨٦ / ١": وفيات االعيان "  و ٦٢٥ - ٦٢٣ / ٨": الكامل " انظر ترمجته يف ) ٧(
  .١٨٦": اتعاظ احلنفا ) " ٨(
   (*)٢٣ - ٦٢٠ / ٨": الكامل " انظر ) ٩(

)١٥/١٦١(  

  

  .وستني وثالث مئة
  .وأعياا) ١(وتلقاه قاضي مصر الذهلي 

م أن قصده احلق واجلهاد، وأن خيتم عمره باالعمال الصاحلة، وأن فأكرمهم، وطال حديثه معهم، وعرفه
  .يقيم أوامر جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ووعظ وذكر حىت أعجبهم، وبكى بعضهم

من : واحدا، قال: من رأيت من اخللفاء ؟ فقال: ، وقال للقاضي أيب الطاهر الذهلي)٢(مث خلع عليهم 
  ).٣(لك موالنا، فأعجبه ذ: هو ؟ قال

  .مث إنه سار حىت خيم باجليزة



فأخذ عسكره يف التعدية إىل الفسطاط، مث دخل القاهرة، وقد بىن له ا قصر االمارة، وزينت مصر، 
  ).٤(فاستوى على سرير ملكه، وصلى ركعتني 

  .وكان عاقال لبيبا حازما ذا أدب وعلم ومعرفة وجاللة وكرم
  يرجع يف

  . بدعته ورفضه، لكان من خيار امللوكاجلملة إىل عدل وإنصاف، ولوال
إن زوجته صاحب مصر االخشيد ملا زالت دولتهم، أودعت عند يهودي بغلطاقا من جوهر، مث إا : قيل

  .طلبته منه، فأنكره وصمم، فبذلت له كمه، فأصر
  .خذه، وهات كما منه فما فعل: فما زالت حىت قالت

  .فأتت القصر، فأذن املعز هلا، فحدثته بأمرها
  .فأحضر اليهودي، وقرره فلم يقر

فنفذ إىل داره من أخرب حيطاا فوجدوا جرة فيها البغلطاق، فلما رآه املعز ابتهر من حسنه، وقد نقصه 
  .اليهودي درتني باعهما بألف وست مئة دينار

  .فسلمه إليها، فاجتهدت أن يأخذه هدية منها أو بثمن فأىب
  :فقالت

__________  
  .٣١٤ - ٣١٣ / ١": تاريخ بغداد "  انظر ترمجته يف) ١(
  .٢٢٧ / ٥": وفيات االعيان ) " ٢(
  .١٩٠ - ١٨٩": اتعاظ احلنفا ) " ٣(
  .٢٢٧ / ٥": وفيات االعيان ) " ٤(

(*)  

)١٥/١٦٢(  

  

  ).١(يا أمري املؤمنني، إمنا كان يصلح يل إذ كنا أصحاب البالد، وأما اليوم، فال، مث أخذته ومضت 
  .يتوارى فيه سنة ففعل) ٢(خربوا املعز أن عليك قطعا، فأشاروا أن يتخذ سربا إن املنجمني أ: قيل

: فلما طالت الغيبة ظن جنده املغاربة، أنه رفع، فكان الفارس منهم إذا رأى غمامة، ترجل، ويقول
  ).٣(السالم عليك يا أمري املؤمنني، مث إنه خرج بعد سنة فخرج فما عاش بعدها إال يسريا 

  ).٤( مدائح وللشعراء فيه
  .ومن شعره



  وجنتيك أطال) ٥(فوق ورد من * أطلع احلسن من جبينك مشسا 
تلك * هللا ما صنعت بنا : ومن شعره) ٧(فمد بالشعر ظال ) ٦(د ذبوال * فكأن اجلمال خاف على الور 

  س من اخلناجر يف احلناجر* أمضى وأقضى يف النفو ) ٩(يف املعاجر ) ٨(احملاجر 
__________  

  .٧٨ / ٤": النجوم الزاهرة ) " ١(
  .بيت يف االرض: السرب، بالتحريك) ٢(
  .٦٦٤ / ٨": الكامل ) " ٣(
  .من كبار الشعراء الذين مدحوا املعز الشاعر االندلسي حممد بن هانئ) ٤(

  .١٠٥ - ٩٢ / ١٩": معجم االدباء " انظر ترمجته يف 
  .يف": وفيات االعيان " يف ) ٥(
  .جفافا: "وفيات االعيان " يف ) ٦(
  .٢٢٨ / ٥": وفيات االعيان ) " ٧(
  .حمجر: مفردها) ٨(

  .ما بدا من الربقع من مجيع العني
  .معجر: مفردها) ٩(

  .بكسر امليم، وهو ثوب تلفه املرأة على استدارة رأسها، مث جتلبب فوقه جبلباا
  ).عجر" (لسان العرب " 

(*)  

)١٥/١٦٣(  

  

فيه شهادة ) ٢(إنه أحضر إىل املعز مبصر كتاب : قيل) ١(هلواجر تعب املهاجر يف ا* ولقد تعبت ببينكم 
  .جدهم عبيد اهللا بسلمية

نعم، هذه شهادة جدنا، وأراد بقوله الباهلي، : وكتب عبيد اهللا بن حممد بن عبد اهللا الباهلي، فقال: وفيه
  ).٤(ال أنه من باهلة ) ٣(أنه من أهل املباهلة 

   صفحته، ومشخ بأنفه يفظهر هذا الوقت الرفض، وأبدى: قلت
مصر والشام واحلجاز والغرب بالدولة العبيدية، وبالعراق واجلزيرة والعجم بيين بويه، وكان اخلليفة 

  .املطيع ضعيف الدست، والرتبة مع بين بويه
  .مث ضعف بدنه، وأصابه فاجل، وخرس فعزلوه، وأقاموا ابنه الطائع هللا



  .كانت مملكة هذا املعز أعظم وأمكنوله السكة واخلطبة، وقليل من االمور، ف
وكذلك دولة صاحب االندلس املستنصر باهللا املرواين، كانت موطدة مستقلة كوالدة الناصر لدين اهللا 

  .الذي ويل مخسني عاما
  .وأعلن االذان بالشام ومصر حبي على خري العمل

  ).٥(فلله االمر كله 
  ة، ومات قبلهما عرف عن املعز غري التشيع، وكان يطيل الصال: قيل

__________  
  .٢٢٨ / ٥": وفيات االعيان ) " ١(
  .فيها: يف االصل) ٢(
املالعنة، باهلت فالنا أي العنته، ومعىن املباهلة أن جيتمع القوم إذا اختلفوا يف شئ : املباهلة) ٣(

  .لعنة اهللا على الظامل منا: فيقولوا
  ).ل" (لسان العرب " 
  . بن عيالناسم لقبيلة عظيمة من قيس) ٤(

  .٩٤ - ٩٣ / ١": اللباب " انظر ما كتبه عنها ابن االثري يف 
  .٥٨ / ٤": النجوم الزاهرة ) " ٥(

(*)  

)١٥/١٦٤(  

  

  .بسنة ابنه عبد اهللا، ويل العهد، وصرب
  .وغلقت مصر لعزائه ثالثا

  .وشيعوه بال عمائم بل مبناديل صوف، فأمهم املعز بأمت صالة وأحسنها
] النساج [ ، فأحضر "املعز عزوجل : " قد نسج فيه) ١...(ث مئة، وجد بالسوقيف سنة ستني وثال

  .إىل جوهر، فأنكر ذلك، وصلب النساج مث أطلق) ٢(
  .وأخذ احملتسب من الطحانني سبع مئة دينار فأنكر عليه جوهر، ورد الذهب إليهم

  .ثالث مئةالدقيق بتسعة عشر دينارا، مث احنل السعر يف سنة ستني و) ٣(وأبيع تليس 
  .وكان الغالء أربع سنني

  ).٤(وقبض جوهر على تسع مئة وأربعني جنديا واالخشيد يف وقت واحد، وقيدوا 
وثارت عليه القرامطة، واستولوا على كثري من الشام، وساروا حىت أتوا مصر، فحارم جوهر، وجرت 



  ).٥(أمور مهولة 
  ).٦( من الوزارة ابن حرتابة، وأهني ٣٦١وعزل سنة 

  .وقع املصاف بني جوهر والقرامطةو
  وقتل خلق وذلك بظاهر القاهرة،

__________  
  .بياض يف االصل مقدار كلمة) ١(
  .زيادة يقتضيها سياق النص) ٢(
  ".تليس : " الضخم" للشوال " شبه القفه، ويقول عامة صعيد مصر ) ٣(
  .١٨٢": اتعاظ احلنفا ) " ٤(
  .٦١٦ - ٦١٤ / ٨": الكامل ) " ٥(
  .٣٥٠ - ٣٤٦ / ١": وفيات االعيان " نظر أ) ٦(

(*)  

)١٥/١٦٥(  

  

  ).٢(القرمطي منهزما ) ١(واستمر ذلك ثالثة أيام، مث ترحل االعسم 
  .وذلوا، وام االعسم أمراءه باملخامرة، فقبض عليهم

وصلى بالناس املعز يومي العيد صالة طويلة حبيث إنه سبح يف السجود حنو ثالثني، مث خطبهم فأبلغ، 
  ).٣(وأحبته الرعية 

  وصنع مشسية لتعمل على الكعبة مثانية أشبار يف مثلها من حرير
  .أمحر

قد رصعت جبواهر وياقوت وزمرد، مل يشاهد ) ٤(وفيها أثنا عشر هالال من ذهب، ويف اهلالل ترجنة 
  ).٥(أحد مثلها 

  ).٦(ليق به وقدم له جوهر القائد حتفا بنحو من ألف ألف دينار، فخلع عليه، وأعطاه ما ي
  .مات املعز يف ربيع اآلخر سنة مخس وستني وثالث مئة بالقاهرة املعزية

  .وكان مولده باملهدية اليت بناها جدهم
  .وعاش ستا وأربعني سنة

  ).٧(وكانت دولته أربعا وعشرين سنة 
  .وقام بعده ابنه العزيز باهللا



__________  
رمطي، أبو علي، أحد زعماء القرامطة، ولد باالحساء هو احلسن بن أمحد بن أيب سعيد، اجلنايب الق) ١(

ووجه إليه املعز جيشا من مصر  / ٣٥٧/ وتنقلت به االحوال، فاستوىل على الشام سنة  / ٢٧٨/ سنة 
فحاصرها أشهرا،  / ٣٦١/ بقيادة جعفر بن فالح، فهزمه القرمطي، وذبح جعفر، زحف إىل مصر سنة 

   /.٣٦٦/ نة مث عاد يريد الشام، فمات بالرملة س
  .وهو الصحيح" االعصم " وذكرت أغلب املراجع لقبه 

  ".االعظم " " النجوم الزاهرة " ويف 
  .٢٢٧ / ١": فوات الوفيات " أنظر 

  .١٨٢": اتعاظ احلنفا ) " ٢(
  .١٩١ - ١٩٠": اتعاظ احلنفا ) " ٣(
  .مثرة كالليمون، ذهبية اللون، ذكية الرائحة، ذات طعم حامض) ٤(
  .١٩٤ - ١٩٣": ظ احلنفا اتعا) " ٥(
  .١٩٢": اتعاظ احلنفا ) " ٦(
  .٦٦٣ / ٨": الكامل ) " ٧(

(*)  

)١٥/١٦٦(  

  

  وقد جرى على دمشق وغريها من عساكر املغاربة كل قبيح من القتل
  .والنهب

  .وفعلوا ما ال يفعله الفرنج
  ).١(ولوال خوف االطالة لسقت ما يبكي االعني 

  
  .، العبيدي املهدوي املغريب أبو منصور نزار بن املعز معد بن إمساعيلصاحب مصر*  العزيز باهللا - ٦٩

  .ولد سنة أربع وأربعني وثالث مئة
  .قام بعد أبيه يف ربيع االول سنة مخس وستني

، بعيد ما بني املنكبني، حسن )٣(، أشهل )٢(وكان كرميا شجاعا صفوحا أمسر أصهب الشعر، أعني 
  . بالصيد، ويكثر من صيد السباع، وال يؤثر سفك الدماءاالخالق، قريبا من الرعية، مغرى

  ).٤(وله نظم ومعرفة 



  )٥(أولنا مبتلى وخامتنا * حنن بنو املصطفى ذوو حمن : تويف يف العيد ولد له فقال
__________  

  .٦٤٣ - ٦٤٠، ٥٩٢ - ٥٩١ / ٨": الكامل " انظر ) ١(
 وما بعدها، وفيات ٢٢٩ / ١: يان املغرب وما بعدها، الب٣٦٣ / ٨: ، الكامل١٩٠ / ٧: املنتظم* 

 ٤:  تاريخ ابن خلدون٣٢٠ / ١٢١: ، البداية والنهاية٣٤ / ٣: ، العرب٣٧٦ - ٣٧١ / ٥: االعيان
 / ١: ، تاريخ ابن إياس١٢٥، ١١٢ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٥٤ / ١: ، خطط املقريزي٥٦ - ٥١/ 

  .١٢١ / ٣: ، شذرات الذهب٥٠ - ٤٨
  .أن يشوب سوادها زرقة: الشهلة يف العني) ٣ (:أي واسع العني) ٢(
  .٣٧٢ / ٥": وفيات االعيان ) " ٤(
  .وآخرنا": يتيمة الدهر " يف ) ٥(

(*)  

)١٥/١٦٧(  

  

مآمتنا ) ١(طرا، وأعيادنا * جيرعها يف احلياة كاظمنا يفرح هذا الورى بعيدهم * عجيية يف االنام حمنتنا 
مسعت الشيخ أبا الطيب حيكي أن االموي صاحب االندلس ": يمة اليت" قال أبو منصور الثعاليب يف ) ٢(

فإنك عرفتنا : أما بعد: " كتب إليه نزار صاحب مصر كتابا سبه فيه وهجاه، فكتب إليه االموي
  .فهجوتنا

  ) ".٣(ولو عرفناك الجبناك 
  .فاشتد هذا على العزيز، وأفحمه عن اجلواب، يشري أنك دعي ال نعرف قبيلتك

النصراين أمر مصر، واستناب ) ٤(كان العزيز قد وىل عيسى بن نسطورس : رج بن اجلوزيقال أبو الف
  .منشا اليهودي بالشام

بالذي أعز اليهود والنصارى مبنشا وابن نسطورس، وأذل املسلمني بك، إال ما : فكتبت إليه امرأة
  .نظرت يف أمري

  .فقبض على االثنني
  ).٥(وأخذ من عسىي ثالث مئة ألف دينار 

أكثر أهل العلم ال يصححون نسب املهدي عبيد اهللا جد خلفاء مصر، حىت إن : ال ابن خلكان وغريهق
نبكي على * إذا مسعنا نسبا منكرا : العزيز يف أول واليته صعد املنرب يوم مجعة، فوجد هناك رقعة فيها

  )٦(املنرب واجلامع 



__________  
  .وأفراحنا" يتيمة الدهر " يف ) ١(
  . مع اختالف٢٥٤ / ١": يتيمة الدهر "  يف االبيات) ٢(

  .فصدر البيت االول مع عجز البيت الثاين، وصدر البيت الثاين مع عجز البيت االول
  .٢٥٥ / ١": يتيمة الدهر ) " ٣(
  .نسطور: يف االصل) ٤(
  .١٩٠ / ٧": املنتظم ) " ٥(
  .٣٧٣ / ٥": وفيات االعيان " يف ) ٦(

  (*)على املنرب يف اجلامع يتلى * إنا مسعنا نسبا منكرا 

)١٥/١٦٨(  

  

فانسب لنا * وإن ترد حتقيق ما قلته ) ١(فاذكر أبا بعد االب الرابع * إن كنت فيما تدعي صادقا 
* وادخل بنا يف النسب الواسع فإن أنساب بين هاشم * نفسك كالطائع أوال دع االنساب مستورة 

وليس * بالظلم واجلور قد رضينا : رقة فيهاوصعد مرة أخرى، فرأى و) ٢(يقصر عنها طمع الطامع 
وذلك الم : فقل لنا كاتب البطاقة مث قال ابن خلكان* بالكفر واحلماقه إن كنت أعطيت علم غيب 

  .ادعوا علم املغيبات
  ).٣(وهلم يف ذلك أخبار مشهورة 

  .وفتحت للعزيز حلب ومحاه ومحص
  .وخطب أبو الذواد حممد بن املسيب باملوصل له

  ).٤(، وخطب له أيضا باليمن وبالشام ومدائن املغرب ٣٨٣امسه على االعالم والسكة سنة ورقم 
  .وكانت دولة هذا الرافضي أعظم بكثري من دولة أمري املؤمنني الطائع ابن املطيع العباسي

  ).٦(ويف سنة مثانني، أسس جامع القاهرة ): ٥(قال املسبحي 
  ويف

__________  
  .٣٧٣ / ٥": وفيات االعيان " ما أثبتناه من السابع، و: يف االصل) ١(
  .٣٧٣ / ٥": وفيات االعيان ) " ٢(
  .٣٧٤ - ٣٧٣ / ٥": وفيات االعيان ) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(



  ).٦( تعليق ١٥٠انظر ص ) ٥(
  .وأمته ابنه احلاكم) ٦(

  .٢٧٧ / ٢": خطط املقريزي " انظر 
(*)  

)١٥/١٦٩(  

  

  .مثله يف شرق وال غرب) ١(ي مل يكن أيام العزيز بين قصر البحر الذ
  ).٢(وجامع القرافة وقصر الذهب 

  .ويف أيامه أظهر سب الصحابة جهارا
  . حجت مجيلة بنت ناصر الدولة، صاحب املوصل٣٦٦ويف سنة 

  .فمما كان معها أربع مئة حممل
  .فكانت ال يدرى يف أي حممل هي

  .وأعتقت مخس مئة نفس
  ).٣(قال ونثرت على الكعبة عشرة آالف مث

  .وسقت مجيع الوفد سويق السكر والثلج كذا قال الثعاليب، وخلعت وكست مخسني ألفا
ولقد خطبها السلطان عضد الدولة، فأبت فحنق لذلك، مث متكن منها، فأفقرها وعذا، مث ألزمها أن 

قت، تقعد يف احلانة لتحصل من الفاحشة ما تؤدي، فمرت مع االعوان، فقذفت نفسها يف دجلة، فغر
  ).٤(عفا اهللا عنها 

االمري، وقتل خلق، وضرب املثل بشجاعة ) ٥( جرت وقعات بني املصريني، وهفتكني ٦٧ويف سنة 
  .هفتكني

  .وهزم اجليوش، وفر منه جوهر القائد
  .فسار حلربه صاحب مصر العزيز بنفسه، فالتقوا بالرملة

أزعجتين وأحوجتين : رسوال، يقولوكان هفتكني على فرس أدهم جيول يف الناس، فبعث إليه العزيز 
  .ملباشرة احلرب، وأنا طالب للصلح، وأهب لك الشام كله

  .فرتل وباس االرض، واعتذر ووقع احلرب: قال
  فات االمر، مث محل على امليسرة، فهزمها، فحمل العزيز بنفسه عليه يف: وقال

__________  
  ".مل ينب  " ٣٧٢ / ٥": وفيات االعيان " يف ) ١(



  .١١٣ / ٤": النجوم الزاهرة " ، وحواشي ٣٨٤ / ١": خطط املقريزي " ظر ان) ٢(
  .٨٤ / ٧": املنتظم ) " ٣(
  .من هذا اجلزء / ٢/ تعليق  / ١٢١/ انظر ص ) ٤(
  .من هذا اجلزء / ٦/ تعليق  / ١٢٠/ انظر ص ) ٥(

(*)  

)١٥/١٧٠(  

  

  .االبطال فازم هفتكني، ومن معه والقرامطة، واستحر م القتل
  .من أسر هفتكني فله مئة ألف دينار: ونودي

  .وذهب هفتكني جرحيا يف ثالثة، فظفر به مفرج بن دغفل
الوزير، فأنكر العزيز ) ١(مث أتى به العزيز، فلم يؤذه بل بلغه أعلى الرتب مديدة مث سقاه ابن كلس 

  .ذلك
  ).٢(فداراه ابن كلس خبمس مئة ألف دينار 

  .، والتف عليه أحداث البلد وشطارها)٣(م اجلبيلي التراب  توثب على دمشق قسا٣٦٨ويف سنة 
  ).٤(ومل يبق المريها معه أمر 

وجاء رسول العزيز إىل أمري الوقت عضد الدولة ليخطب له، فأجابه بتلطف وود وإحتاف، ومل يتهيأ ذلك 
  .سلطن الطائع عضد الدولة: ٦٩، وفيها، أي سنة )٥(

تاج " لرعية شرقا وغربا، وعقد بيده له لواءين، وزاد يف ألقابه وبلغه أقصى الرتب، وفوض إليه أمور ا
  ).٦" (امللة 

  ).٧(وتزوج الطائع ببنته على مئة ألف دينار 
__________  

وهو يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن كلس، أبو الفرج، ولد ببغداد وسافر به أبوه إىل الشام، مث ) ١(
  .واله ديوانه بالشام ومصر، ووثق بهأنفذه إىل مصر، فاتصل بكافور االخشيدي، ف

  .وكان يهوديا فأسلم
  مث انتقل إىل املغرب االقصى فخدم املعز مث ويل وزارة العزيز، وتويف يف

  .٣٤ - ٢٧ / ٧": وفيات االعيان " ه انظر  / ٣٨٠/ أيامه سنة 
  .٦٦١ - ٦٥٦ / ٨": الكامل " انظر ) ٢(
تلفيتا، كان ينقل يف أول أمره التراب على :  هلاقسام احلارثي، من قرية من قرى سنري يقال) ٣(



الدواب، مث انتقلت به االحوال حىت غلب على دمشق وأرسل العزيز جيشا من مصر حلربه، فقاتله أياما 
  .٦٨": أمراء دمشق " ه له ترمجة يف  / ٣٧٦/ مث ضعف أمره واستأمن سنة 

  . وما بعدها٢١": ذيل تاريخ دمشق ) " ٤(
  .٩٨ / ٧: "املنتظم ) " ٥(
  .١٠٠ - ٩٨ / ٧": املنتظم ) " ٦(
  .١٠١ / ٧": املنتظم ) " ٧(

(*)  

)١٥/١٧١(  

  

ويف سنة سبعني رجع عضد الدولة من مهذان، فخرج الطائع لتلقيه، أكره على ذا، وما جرت عادة 
  .ذا) ١(خلليفة 

  .ويف سنة إحدى، وقع حريق عظيم ببغداد
  ).٢(وذهبت االموال 
  .ت السلطان عضد الدولة، والسيدة احملجبة سارة أخت املقتدر، وقد قاربت التسعنيويف سنة اثنتني ما

  .الدولة) ٣(ولطموا أياما يف االسواق على العضد، ومتلك ابنه صمصام 
  . يأ العزيز لغزو الروم، فأحرقت مراكبه فغضب، وقتل مئيت نفس امهم٣٧٧ويف سنة 

دنة، فأجاب بشرط أن ال يبقى يف مملكتهم أسري، وبأن مث وصلت رسل طاغية الروم دية، تطلب اهل
  .خيطبوا للعزيز بقسطنطينية يف جامعها

  ).٤(وعقدت سبعة أعوام 
، وقام ابنه املنصور، وبعث تقادم إىل العزيز قيمتها ألف ألف )٥(ومات متويل إفريقية يوسف بلكني 

  ).٦(دينار 
  .واشتد القحط ببغداد

  ).٨(تني وستني درمها الدقيق مبئ) ٧(وابتيعت كارة 
__________  

  .١٠٤ / ٧": املنتظم ) " ١(
  .١٠٨ - ١٠٧ / ٧": املنتظم ) " ٢(
  .١١٣ / ٧": املنتظم ) " ٣(
  .١٥٢ - ١٥١ / ٤": النجوم الزاهرة ) " ٤(



  .يوسف بن بلكني: يف االصل) ٥(
  .وهو وهم

  .أيضا) يوسف(إذ أن بلكني يسمى 
  .٢٨٦ / ١": ات االعيان وفي" ه انظر  / ٣٧٣/ وقد تويف سنة 

  .وأرسل هدية عظيمة إىل العزيز"  وفيه ٣٤ / ٩": الكامل ) " ٦(
  ".كانت قيمتها ألف ألف دينار : قيل

  .مخسون رطال: الكارة) ٧(
  .١٣٢ / ٧": املنتظم ) " ٨(

(*)  

)١٥/١٧٢(  

  

  ).١(وغلب شرف الدولة على بغداد، وقبض على أخيه الصمصام 
  ).٢(الفة الطائع، وويل القادر  عزل من اخل٣٨١ويف سنة 

يف محام من القولنج، وعمره اثنتان وأربعون ) ٣(ويف سنة ست ومثانني يف رمضان مات العزيز ببلبيس 
  .سنة وأشهر

  ).٤(وقام ابنه احلاكم الزنديق 
  

ر  نزار بن املعز معد بن املنصوصاحب مصر احلاكم بأمر اهللا، أبو علي منصور بن العزيز*  احلاكم - ٧٠
  .إمساعيل بن القائم حممد بن املهدي، العبيدي املصري الرافضي، بل االمساعيلي الزنديق املدعي الربوبية

  .مولده يف سنة مخس وسبعني وثالث مئة
  .وأقاموه يف امللك بعد أبيه، وله إحدى عشرة سنة

  .امض فالعب، فأنا يف عافية: ضمين أيب وقبلين وهو عريان، وقال: فحكى هو، قال
  ، وأنا على مجيزة يف الدار،)٥(مث تويف، فأتاين برجوان : قال

__________  
  .املصدر نفسه) ١(
  .١٦١ - ١٥٦ / ٧": املنتظم ) " ٢(

  .من هذا اجلزء / ٦٣/ وانظر ترمجة القادر باهللا رقم 
  .مدينة بينها وبني فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام) ٣(



  .١١٨ - ١١٦ / ٩": الكامل ) " ٤(
، وفيات ٢٨٦ / ١:  وما بعدها، البيان املغرب١١٨ / ٩: ، الكامل٣٠٠ - ٢٩٧ / ٧: املنتظم* 

، تاريخ ١١ - ٩ / ١٢: ، البداية والنهاية١٠٦ - ١٠٤ / ٣: ، العرب٢٩٨ - ٢٩٢ / ٥: االعيان
، ١٩٦ - ١٧٦ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٥٤ / ١: ، خطط املقريزي٦١ - ٥٦ / ٤: ابن خلدون

  .١٩٥ - ١٩٢ / ٣: ، شذرات الذهب٥٨ - ٥٠ / ١: تاريخ ابن إياس
  = (*)هو أبو الفتوح، برجوان، كان من خدام العزيز، ومدبري دولته، نافذ االمر، مطاعا، ) ٥(

)١٥/١٧٣(  

  

: انزل وحيك، اهللا اهللا فينا، فرتلت، فوضع العمامة باجلوهر على رأسي، وقبل االرض مث قال: فقال
  ).١(ني، وخرج يب إىل الناس، فقبلوا االرض، وسلموا علي باخلالفة السالم عليك يا أمري املؤمن

وكان شيطانا مريدا جبارا عنيدا، كثري التلون، سفاكا للدماء، خبيث النحلة، عظيم املكر جوادا : قلت
  .ممدحا، له شأن عجيب، ونبأ غريب، كان فرعون زمانه، خيترع كل وقت أحكاما يلزم الرعية ا

  أمر بسب الصحابة
  .رضي اهللا عنهم، وبكتابة ذلك على أبواب املساجد والشوارع

  .وأمر عماله بالسب، وبقتل الكالب يف سنة مخس وتسعني وثالث مئة
، ووقع ببائع لشئ من ذلك )٣(وامللوخيا، وحرم السمك الذي ال فلوس عليه ) ٢(وأبطل الفقاع 

  ).٤(فقتلهم 
 منه شيئا عظيما، فأحرقه، ومنع من بيع العنب، وأباد ويف سنة اثنتني وأربع مئة، حرم بيع الرطب، ومجع

  ).٥(الكروم 
  .وأمر النصارى بتعليق صليب يف رقام زنته رطل وربع بالدمشقي

وألزم اليهود أن يعلقوا يف أعناقهم قرمية يف زنة الصليب إشارة إىل رأس العجل الذي عبدوه، وأن تكون 
  .وبالقرميةعمائمهم سودا، وأن يدخلوا احلمام بالصليب 

  .مث أفرد هلم محامات
  .، ودم كنائس مصر)٦(وأمر يف العام دم كنيسة قمامة 

__________  
/ وقتل بأمر احلاكم سنة  / ٣٨٨/ نظر يف أيام احلاكم يف ديار مصر واحلجاز واملغرب، وذلك يف سنة = 

  .٢٧١ - ٢٧٠ / ١" وفيات االعيان " له ترمجة يف  / ٣٩٠
  .٣٧٦ - ٣٧٥ / ٥": ان وفيات االعي) " ١(



  .شراب يتخذ من الشعري) ٢(
  .القشرة على ظهر السمكة:  الفلس٢٩٣ / ٥": وفيات االعيان ) " ٣(
  .فقتله: الوجه) ٤(
  .٢٩٣ / ٥": وفيات االعيان ) " ٥(
  .يف بيت املقدس) ٦(

(*)  

)١٥/١٧٤(  

  

  .الكتبفأسلم عدة، مث إنه ى عن تقبيل االرض، وعن الدعاء له يف اخلطب ويف 
  ).١(وجعل بدله السالم عليه 

  .أمري املغرب بعث ينقم عليه أمورا) ٢(إن ابن باديس : وقيل
  فأراد أن

يستميله، فأظهر التفقه، ومحل يف كمه الدفاتر، وطلب إىل عنده فقيهني، وأمرمها بتدريس فقه مالك يف 
  ).٣(اجلامع، مث تغري، فقتلهما صربا 

  .العود إىل الكفروأذن للنصارى الذين أكرههم يف 
، ومنع السناء من اخلروج من البيوت، فأحسن وأبطل عمل )٤( نفى املنجمني من بالده ٤٠٤ويف سنة 

  ).٥(اخلفاف هلن مجلة، وما زلن ممنوعات من اخلروج سبع سنني وسبعة أشهر 
  ).٦(مث بعد مدة أمر بإنشاء ماهدم من الكنائس، وبتنصر من أسلم 

  ).٧(وكان العزيز ابتدأه وأنشأ اجلامع بالقاهرة، 
الوليد بن هشام العثماين االندلسي بأرض برقة، والتف عليه الرببر، ) ٨(وقد خرج عليه أبوركوة 

  واستفحل أمره، فجهز احلاكم حلربه جيشا،
__________  

  .٢٩٤ - ٢٩٣ / ٥": وفيات االعيان ) " ١(
لع طاعته، وخطب للقائم بأمر اهللا املعز بن باديس، كان ملكا جليال، قطع خطبة املستنصر، وخ) ٢(

  .بالقريوان / ٤٥٤/ اخلليفة العباسي، تويف سنة 
  .٢٣٥ - ٢٣٣ / ٥": وفيات االعيان " له ترمجة يف 

  .١٠٦ - ١٠٥ / ٣": العرب ) " ٣(
  .٢٩٤ / ٥": وفيات االعيان ) " ٤(



  .املصدر السابق) ٥(
  .املصدر السابق) ٦(
  .٢٧٧ / ٢": خطط املقريزي ) " ٧(
  .من هذا اجلزء / ٦/ تعليق  / ١٣١/ انظر ص ) ٨(

(*)  

)١٥/١٧٥(  

  

  فانتصر أبوركوة ومتلك وجرت خطوب، مث أسر وقتل من جنده حنو من
  .سبعني ألفا

  ).١(، فذحبه صربا ٣٩٧ومحل إىل احلاكم يف سنة 
ة بنفسه، وقد حبب يف اآلخر إىل احلاكم العزلة، وبقي يركب وحده يف االسواق على محار، ويقيم احلسب
  ).٢(وبني يديه عبد ضخم فاجر، فمن وجب عليه تأديب، أمر العبد أن يوجل فيه، واملفعول به يصيح 

  ).٣(إنه أراد ادعاء االهلية، وشرع يف ذلك، فكلمه الكرباء، وخوفوه من وثوب الناس، فتوقف : وقيل
أعطى اخلطيب نسخة مبا ويف سنة إحدى وأربع مئة، أقام الدعوة قرواش بن مقلد باملوصل للحاكم، ف

احلمد هللا الذي اجنلت بنوره غمرات الغصب وانقهرت بقدرته أركان النصب، وأطلع بأمره مشس : يقوله
احلق من الغرب، وحمى بعدله جور الظلمة، فعاد احلق إىل نصابه الباين بذاته، املنفرد بصفاته، مل يشبه 

  .الصور فتحتويه االمكنة، ومل تره العيون فتصفه
  .لى على النيب صلى اهللا عليه وسلممث ص

  .مث على أمري املؤمنني، وسيد الوصيني، وعماد العلم، وعلى أغصانه البواسق
اللهم وصل على االمام املهدي بك، والذي جاء بأمرك، وصل على القائم بأمرك، واملنصور بنصرك، 

  .وعلى املعز لدينك، ااهد يف سبيلك
   صلواتك على موالنا إمام الزمان، وحصنوصل على العزيز بك، واجعل نوامي

__________  
  .٢٠٣ - ١٩٧ / ٩": الكامل " انظر ) ١(
  .٥٣ / ١": تاريخ ابن إياس ) " ٢(
  .٢٨٦ / ١": البيان املغرب ) " ٣(

(*)  

)١٥/١٧٦(  



  

  ).١(االميان، صاحب الدعوة العلوية عبدك ووليك أيب علي احلاكم بأمرك أمري املؤمنني 
  ).٢( على يد قرواش بالكوفة وباملدائن وأقيمت الدعوة

  .مث استمال القادر باهللا قرواشا، ونفذ إليه حتفا بثالثني ألف دينار
  ).٣(فأعاد له اخلطبة 

  .واستحوذت العرب على الشام، وحاصروا القالع
  .ومت القحط الشديد بنيسابور ونواحيها، حىت هلك مئة ألف أو يزيدون

  ).٤(وأكلت اجليف وحلوم اآلدميني 
  ).٥(ويف االربع مئة وبعدها كانت االندلس تغلي باحلروب والقتال على امللك 

  .وأنشأ دار كبرية مالها قيودا وأغالال، وجعل هلا سبعة أبواب، ومساها جهنم
  .فيها) ٦(فكان من سخط عليه، أسكنه 

  .وملا أمر حبريق مصر، واستباحها، بعث خادمه ليشاهد احلال
  .لو استباحها طاغية الروم ما زاد على ما رأيت، فضرب عنقه: يت ؟ قالكيف رأ: فلما رجع، قال

  ويف سنة اثنتني وأربع مئة كتب ببغداد حمضر يتضمن القدح يف أنساب
__________  

  .٢٥١ - ٢٤٨ / ٧": املنتظم " اخلطبة بتمامها يف ) ١(
  .٢٥١ / ٧": املنتظم ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .٢٢٥ / ٩": الكامل ) " ٤(
  .٢١٩ - ٢١٦ / ٩": الكامل ) " ٥(
  .٢٨٦ / ١": البيان املغرب ) " ٦(

(*)  

)١٥/١٧٧(  

  

  .أصحاب مصر وعقائدهم وأم أدعياء
  وأن انتماءهم إىل االمام علي باطل

كفار وفساق زنادقة، وأم ملذهب الثنوية معتقدون، عطلوا ) ١(وزور، وأن الناجم مبصر اليوم وسلفه 
فروج، وسفكوا الدماء، وسبوا االنبياء، وادعوا الربوبية، فكتب خلق يف احملضر منهم احلدود، وأباحوا ال



الشريف الرضي، وأخوه املرتضى، والقاضي أبو حممد بن االكفاين، والشيخ أبو حامد االسفراييين، وأبو 
  ).٢(حممد الكشفلي الفقيه، والقدوري، والصيمري، وعدة 

و القاسم بن املغريب إذ قتل احلاكم أباه وعمه وصار إلبا عليه وهرب من مصر ناظر الديوان الوزير أب
  .، وحسن ملفرج الطائي أمري العرب اخلروج على احلاكم)٣(يسعى يف زوال ملكه 

  ).٤(ففعل وقتل قائد جيشه، وعزموا على مبايعة صاحب مكة العلوي، وكاد أن يتم ذلك مث تالشى 
  .ي، وغورت املياه، وهلك بضعة عشر ألف مسلمويف سنة ثالث وأربع مئة، أخذ الوفد العراق

  .مث أخذ من العرب ببعض الثأر
  ).٥(وقتل عدة 

  .وبعث امللك حممود بن سبكتكني كتابا إىل اخلليفة بأنه ورد إليه من احلاكم كتاب يدعوه فيه إىل بيعته
  ).٦(وقد خرق الكتاب، وبصق عليه 

  رحيم بنويف سنة أربع جعل احلاكم ويل عهده ابن عمه عبدال
__________  

  .٢٥٥ / ٧": املنتظم " وسيلة، وما أثبتناه من : يف االصل) ١(
  .٢٥٧ - ٢٥٥ / ٧": املنتظم ) " ٢(

  .من هذا اجلزء / ١٣٣ - ١٣٢/ وانظر أيضا ص 
  .٣٠٧": اتعاظ احلنفا ) " ٣(
  .١٢٣ - ١٢٢ / ٩": الكامل ) " ٤(
  .٢٦١ - ٢٦٠ / ٧": املنتظم ) " ٥(
  .٢٦٢ / ٧ ":املنتظم ) " ٦(

(*)  

)١٥/١٧٨(  

  

  .، وصلحت سريته، وأعتق أكثر مماليكه)١(إلياس 
ويف هذا القرب متت ملحمة عظيمة بني ملك الترك طغان باملسلمني، وبني عساكر الصني، فدامت 

  ).٢(احلرب أياما، وقتل من كفار الصني حنو من مئة ألف 
  .ت الغاسلة ال خترج إىل امرأة إال مع عدلنيويف سنة مخس ظفر احلاكم بنساء على فساد، فغرقهن، وكان

  .ومر القاضي مالك بن سعيد الفارقي
يل أخ ميوت، : أقسمت عليك باحلاكم أن تقف، فوقف فبكت، وقالت): ٣(فنادته صبية من روزنة 



  .فباهللا إال ما محلتين إليه الراه، فرق، وبعث معها عدلني، فأتت بيتا، فدخلت، والبيت لعاشقها
حىت [ ال أخ هلا، وما أفارقك : ج، فسأل اجلريان، فحدثوه، فجاء إىل القاضي، وصاح، وقالفجاء الزو
، فحار القاضي، وطلع بالرجل إىل احلاكم، ونادى العفو فأمره أن يركب مع )٤] (تردها إيل 

  .، فحمال على هيئتهما)٥(الشاهدين، فوجدوا املرأة والشاب يف إزار واحد على مخار 
بل هجمت علي، وزعمت أا بال زوج، فلفت يف بارية : فأحالت على الشاب، وقالفسأهلا احلاكم 

  ).٧(، وأحرقت، وضرب الشاب ألف سوط )٦(
  .وويل دمشق للحاكم عدة أمراء ما كان يدع النائب يستقر حىت يعزله

__________  
  .٣١١": اتعاظ احلنفا ) " ١(
  .٢٩٧ / ٩": الكامل ) " ٢(
  .الكوة) ٣(
  .٢٦٩ / ٧": املنتظم  " زيادة من) ٤(
  .ما يصيب شارا من أملها وصداعها:  من اخلمر- بضم اخلاء -اخلمار ) ٥(
  .حصري منسوج من قصب، فارسية معربة) ٦(
  .٢٧٠ - ٢٦٨ / ٧": املنتظم ) " ٧(

(*)  

)١٥/١٧٩(  

  

  ).١(ويف سنة سبع وأربع مئة سقطت قبة الصخرة 
  ).٢(وفيها استوىل ابن سبكتكني على خوارزم 

  .الزنديق الدعائه ربوبية احلاكم) ٣(وفيها قتل الدرزي 
  ).٤(ويف سنة تسع افتتح حممود مدينتني من اهلند، وجرت له حروب ومالحم عجيبة 

من العيش معه، صاحلهم ) ٥(ويف شوال سنة إحدى عشرة وأربع مئة يف حلاكم، وكان اخللق يف ضنك 
 بسبه والدعاء عليه، النه كان يدور يف القاهرة على دابة، وطاحلهم، وكانوا يدسون إليه الرقاع املختومة

  .ويتزهد
خبف وإزار يف يدها قصة، فأخذها فرأى فيها العظائم، فهم باملرأة فإذا ) ٦(وعملوا هيئة امرأة من كاغد 

هي متثال، فطلب العرفاء واالمراء فأمر باملضي إىل مصر وبها وإحراقها، فذهبوا لذلك، فقاتل أهلها، 
افعوا واستمرت النار، واحلرب بني الرعية والعبيد ثالثا، وهو يركب محاره، ويشاهد احلريق والضجة ود



  .لعن اهللا من أمر ذا: فيتوجع للناس، ويقول
فلما كان ثالث يوم اجتمع الكرباء واملشايخ إليه، ورفعوا املصاحف وبكوا، فرمحهم جنده االتراك، 

  .وانضموا إليهم، وقاتلوا معهم
  .ما أذنت هلم، وقد أذنت لكم يف االيقاع م: ل هووقا

  .استمروا، وقواهم باالسلحة: وبعث يف السر إىل العبيد
  وفهم

__________  
  .٢٨٣ / ٧": املنتظم ) " ١(
  .٢٨٤ / ٧": املنتظم ) " ٢(
  .من هذا اجلزء / ٢/ تعليق  / ١٣٥/ أنظر ص ) ٣(
  .٣١٠ - ٣٠٨ / ٩": الكامل ) " ٤(
  .أي يف ضيق) ٥(
  .القرطاس وهو الصحيفة يكتب فيها) ٦(

  .فارسي معرب
(*)  

)١٥/١٨٠(  

  

حنن نقصد أيضا القاهرة، فأمر العبيد بالكف بعد أن أحرق من مصر : ذلك الناس، فبعثوا إليه يقولون
ثلثها، وب وأسر النصف، مث اشترى الناس حرمهم من العبيد بعد أن فجروا ن، وكان قوم من جهلة 

يا واحد، يا أحد، يا حميي يا مميت، مث أوحش أخته ست امللك :  رأوا احلاكم، يقولونالغوغاء إذا
مبراسالت قبيحة أا تزين، فغضبت، وراسلت االمري ابن دواس، وكان خائفا من احلاكم، مث ذهبت إليه 

أنت وحنن : أنا مملوكك، قالت: جئت يف أمر أحرس نفسي ونفسك، قال: سرا، فقبل قدمها، فقالت
  .ى خطر من هذاعل

وقد هتك الناموس الذي قرره آباؤنا، وزاد به جنونه، وعمل ما ال يصرب عليه مسلم، وأنا خائفة أن 
  .يقتل فنقتل، وتنقضي هذه الدولة أقبح انقضاء

حتلف يل، وأحلف لك على الكتمان، فتعاقدا على قتله، وإقامة ابنه، : صدقت، فما الرأي ؟ قالت: قال
  .، فاختر عبدين تعتمد عليهما على سرك)١(وتكون أنت أتابكه 

  .فأحضر عبدين شهمني أمينني، فحلفتهما، وأعطتهما ألف دينار، وإقطاعا



اكمنا له يف اجلبل، فإنه غدا يصعد، وما معه سوى ركايب ومملوك، مث ينفرد عنهما فدونكماه، : وقالت
  .فا ومثانني سنةوكان احلاكم ينظر يف النجوم وعليه قطع حينئذ مىت جنا منه عاش ني
: حوليها إىل قصرك، فبكت، وقالت: فأعلم أمه، وأعطاها مفتاح خزانة فيها ثالث مئة ألف دينار، وقال

  إذا كنت تتصور هذا فال
  .نعم: تركب الليلة، قال

إن مل أركب وأتفرج، : الثلث االخري، وقال] يف [ يف رجال، ففعل ذلك، ونام، فانتبه ) ٢(وكان يعس 
  .خرجت نفسي

  كان مسودنا، فركب وصعد يف اجلبل، ومعه صيب، فشد عليه العبدانو
__________  

  .٦ - ٥ / ٦": صبح االعشى " هو من ألقاب أمري اجليوش، ومن يف معناه : االتابكي) ١(
  .عس) ٢(

  .طاف بالليل): رد(من باب 
(*)  

)١٥/١٨١(  

  

ال الصيب، وأتى به ابن دواس إىل أخته فقطعا يديه، وشقا جوفه، ومحاله يف عباءة له إىل ابن دواس، وقت
  ).١(فدفنته يف جملس سرا 

وطلبت الوزير واستكتمته، وأن يطلب ويل العهد عبدالرحيم ليسرع، وكان بدمشق، وجهزت أمريا يف 
الطريق ليقبض على عبدالرحيم، ويدعه بتنيس، وفقد احلاكم، وماج اخللق، وقصدوا اجلبل، فما وقفوا 

  .له على أثر
إنه أعلمين أنه يغيب يف اجلبل : قالت أخته: ، وجبته بالدماء، وقيل)٢(ل وجدوا محاره معرقبا ب: وقيل

  .فارقناه مبكان كذا وكذا، ووعدنا إىل يوم كذا: أسبوعا، ورتبت ركابيه ميضون ويعودون، فيقولون
خر وأقبلت ست امللك تدعو االمراء وتستحلفهم، وتعطيهم الذهب، مث ألبست علي بن احلاكم أف

املعول يف قيام دولته عليك، فقبل االرض، وأبرزت الصيب، ولقبته الظاهر : الثياب، وقالت البن دواس
  .العزاز دين اهللا

وألبسته تاج جدها املعز، وأقامت النياحة على احلاكم ثالثة أيام، وجعلت القواعد كما يف النفس، 
هربوه، وقتلت مجاعة ممن اطلع على سرها، وبالغت يف تعظيم ابن دواس، مث رتبت له يف الدهليز مئة، ف

  ).٣(فعظمت هيبتها، وماتت بعد ثالث سنني 



، أنه خرج من القصر فطاف ليلته، مث أصبح، فتوجه إىل شرقي حلوان معه )٤(وذكرنا يف ترمجته 
  .ركابيان

  فرد أحدمها مع تسعة من العرب، مث
  .أمر اآلخر باالنصراف

  ).٥(فزعم أنه فارقه عند املقصبة 
  فكان آخر العهد

__________  
  .يف جملسها": املنتظم " يف ) ١(
  .وهو الوتر الذي خلف الكعبني من مفصل القدم والساق من ذوات االربع: أي مقطوع العقرقوب) ٢(
  .٣٠٠ - ٢٩٧ / ٧": املنتظم " انظر ) ٣(
  ".تاريخ االسالم " يشري الذهيب هنا إىل كتابه ) ٤(
  ".القصبة  " ٥٧ / ١ ":تاريخ ابن إياس " يف ) ٥(

  .االرض الكثرية القصب": املقصبة " و 
(*)  

)١٥/١٨٢(  

  

  .به
  .وخرج الناس على رمسهم يلتمسون رجوعه، معهم اجلنائب، ففعلوا ذلك مجعة

  .ونسيم وعدة) ١(مث خرج يف ثاين ذي القعدة مظفر صاحب املظلة 
 حبماره االشهب املسمى بقمر، وقد وأمعنوا يف الدخول يف اجلبل، فبصروا) ١(فبلغوا دير القصري 

ضربت يداه، فأثر فيهما الضرب، وعليه سرجه وجلامه، فتتبعوا أثر احلمار فإذا أثر راجل خلفه، وراجل 
قدامه، فقصوا االثر إىل بركة بشرقي حلوان، فرتل رجل إليها، فيجد فيها ثيابه وهي سبع جباب، 

  .فوجدت مزررة، وفيها آثار السكاكني
  ).٣( قتله فما شكوا يف

  .ومث اليوم طائفة من طغام االمساعيلية الذين حيلفون بغيبة احلاكم، ما يعتقدون إال أنه باق، وأنه سيظهر
  .نعوذ باهللا من اجلهل

وحلوان قرية نزهة على مخسة أميال من مصر، كان ا قصر االمري عبد العزيز بن مروان، فولد له هناك 
  .)٤(عمر بن عبد العزيز فيما يقال 



__________  
  هي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب، على أعالها طائر من فضة مطلية بالذهب) ١(

  .حتمل على رأس السلطان يف العيدين
  ).جبيم مكسورة(ويعرب عنها باجلتر 

  .٨ - ٧ / ٤": صبح االعشى " انظر 
  .يف طريق الصعيد، قرب حلوان) ٢(

  .وهو على رأس جبل مشرف على النيل
  .٢٩٨ - ٢٩٧ / ٥": يات االعيان وف) " ٣(

  .وقد نقل املقريزي عن املسبحي رواية أخرى ملقتله
ويف احملرم سنة مخس عشرة وأربع مئة قبض على رجل من بين حسني ثار بالصعيد االعلى، فأقر : " قال

اكم، بأنه قتل احلاكم بأمر اهللا يف مجلة أربعة أنفس تفرقوا يف البالد، وأظهر قطعة من جلدة رأس احل
  ".مل قتلته ؟ : " وقطعة من الفوطة اليت كانت عليه، فقيل له

  ".كيف قتلته ؟ : " فقيل له" غرية هللا ولالسالم : " قال
فقطع رأسه، وأنفذ به إىل احلضرة مع " هكذا قتلته : " فأخرج سكينا ضرب ا فؤاده، فقتل نفسه، وقال

  ".ما وجد معه 
اتعاظ " ال ما حتكيه املشارقة يف كتبهم من أن أخته قتلته، انظر وهذا هو الصحيح يف خرب قتل احلاكم، 

  .٣١٤": احلنفا 
  .٢٩٨ / ٥": وفيات االعيان ) " ٤(

(*)  

)١٥/١٨٣(  

  

  .وقد قتل احلاكم مجاعة من االمراء بال ذنب، وذبح قاضيني له
ق سنة عشر وأربع وأما عبدالرحيم بن إلياس العبيدي، فإن احلاكم واله عهده، مث بعثه على نيابة دمش

  .مئة، فأقبل على املالهي واخلمور، واضطرب العسكر عليه
  .ووقع احلرب بدمشق والنهب

  .وصادر هو الرعية
  .فلما مات احلاكم قبض االمراء على ويل العهد، وسجنوه واغتالوه

  ).١(بل حنر نفسه يف احلبس : وقيل



  .وسرية احلاكم، وعسفه حتتمل كراريس
  

  مصر الظاهر العزاز دين اهللا، أبو احلسن، علي بن احلاكمصاحب *  الظاهر - ٧١
  .منصور بن العزيز نزار بن املعز، العبيدي املصري

  .وال أستحل أن أقول العلوي الفاطمي، ملا وقر يف نفسي من أنه دعي
  .يكىن أبا هاشم: وقيل

  .بويع وهو صيب ملا قتل أبوه يف شوال سنة إحدى عشرة وأربع مئة
  .ى مصر والشام واملغربوكانت دولته عل

ولكن طمع يف أطراف بالده طوائف، فتقلب حسان بن مفرج الطائي صاحب الرملة على كثري من 
  ).٢(الشام، وضعفت االمارة العبيدية قليال 

__________  
  .١٩٤ / ٤": النجوم الزاهرة ) " ١(
 - ١٦٢ / ٣: رب، الع٤٠٨ - ٤٠٧ / ٣: ، وفيات االعيان٤٤٧ / ٩:  الكامل٩٠ / ٨: املنتظم* 

 ٣٥٤ / ١: ، خطط املقريزي٦٢ - ٦١ / ٤: ، تاريخ ابن خلدون٣٩ / ١٢: ، البداية والنهاية١٦٣
: ، شذرات الذهب٥٩ - ٥٨ / ١: ، تاريخ ابن إياس٢٥٥ - ٢٤٧ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٥٥ -
٢٣٢ - ٢٣١ / ٣.  
  .٤٠٧ / ٣": وفيات االعيان ) " ٢(

(*)  

)١٥/١٨٤(  

  

ولولده، وكان نبيال حمتشما من بيت وزارة، لكنه ) ١(ولة علي بن أمحد اجلرجرائي ووزر له جنيب الد
  .أقطع اليدين من املرفقني

عنه القاضي أبو عبد اهللا ) ٢(قطعهما احلاكم سنة أربع وأربع مئة لكونه خانه، فكان يعلم العالمة 
  ).٣(القضاعي 

  ).٤" (احلمد هللا شكرا لنعمته " وهي 
  .اهر أقدم متويل بتنيس ما حتصل عندهويف أول والية الظ

  .فكان ألف ألف دينار، وألفي ألف درهم
يف سنة ثالث عشرة ملا صليت اجلمعة والركب : قال احملدث حممد بن علي بن عبدالرمحن العلوي الكويف



  )٦(إىل مىت يعبد احلجر فيمنعين : ثالثا، وقال) ٥(بعد مبىن، قام رجل، فضرب احلجر االسود بدبوس 
د مما أفعله ؟ فإين اليوم أهدم هذا البيت، فاتقاه الناس، وكاد يفلت، وكان أشقر، أمحر، جسيما، تام حمم

  .القامة، وكان على باب املسجد عشرة فرسان على أن ينصروه
فاحتسب رجل، فوجأه خبنجر، وتكاثروا عليه، فأحرق، وقتل مجاعة من أصحابه وثارت الفتنة، فقتل حنو 

أخذ أربعة من أصحابه، فأقروا بأم مئة تبايعوا على ذلك، فضربت : صريون وقيلالعشرين، وب امل
  .أعناق االربعة، وشم وجه احلجر

  .وتساقط منه شظايا
__________  

  .نسبة إىل جرجرايا، وهي قرية من ارض العراق) ١(
  .٣٧ - ٣٥": االشارة إىل من نال الوزارة " انظر ترمجته يف 

  .يعاملراد ا التوق) ٢(
  .٢١١ / ٢": خطط املقريزي " راجع الكالم عنها يف 

، وله "الشهاب " هو حممد بن سالمة بن جعفر بن علي، القضاعي، الفقيه الشافعي، صاحب كتاب ) ٣(
  .ه مبصر / ٤٥٤/ ، كان مفننا يف عدة علوم تويف سنة "خطط مصر " كتاب 

  .٢١٣ - ٢١٢ / ٤": وفيات االعيان " 
  .٤٠٨ - ٤٠٧ / ٣": ن وفيات االعيا) " ٤(
  .عمود على شكل هراوة مدملكة الرأس) ٥(
  ".إىل مىت يعبد احلجر، وال حممد وال علي مينعين عما أفعله  " ٨ / ٨": املنتظم " يف ) ٦(

(*)  

)١٥/١٨٥(  

  

  ).١(وخرج مكسره أمسر إىل صفرة 
  .ومات الظاهر يف سنة سبع وعشرين وأربع مئة

  .ومل يبلغين كبري شئ من أخباره
  .وقام بعده ابنه املستنصر

  .كان غارقا يف اللهو واملسكر والسراري: وقيل
  

   * املستنصر باهللا- ٧٢



صاحب مصر املستنصر باهللا، أبو متيم معد بن الظاهر العزاز دين اهللا علي بن احلاكم أيب علي منصور بن 
  .العزيز بن املعز، العبيدي املصري

ذلك يف شعبان سنة سبع وعشرين، فامتدت أيامه ستني سنة وأربعة ويل االمر بعد أبيه، وله سبع سنني، و
  .أشهر

  .ويف وسط دولته خطب له بإمرة املؤمنني على منابر العراق يف سنة إحدى ومخسني وأربع مئة
  ).٢(والتجأ القائم بأمر اهللا اخلليفة إىل أمري العرب فأجاره، مث بعد عام عاد إىل خالفته 

امة اليت بالقدس، فأذن املستنصر لطاغية الروم أن جيددها، وهادنه على وكان احلاكم قد هدم القم
  ).٣(إطالق مخسة آالف أسري مسلمني، وغرم أمواال على عمارا 

__________  
  .٩ - ٨ / ٨": املنتظم ) " ١(
، البداية ٣١٨ / ٣: ، العرب٢٣١ - ٢٢٩ / ٥:  وما بعدها، وفيات االعيان٤٤٧ / ٩: الكامل* 

، ٣٥٦ - ٣٥٥ / ١: ، خطط املقريزي٦٦ - ٦٢ / ٤: ، تاريخ ابن خلدون١٤٨ / ١٢: والنهاية
  .٣٨٢ / ٣: ، شذرات الذهب٦٢ - ٥٩ / ١: ، تاريخ ابن إياس٢٣ - ١ / ٥: النجوم الزاهرة

  .٢١٢ - ١٨٩ / ٨": املنتظم " انظر ) ٢(
  .٤٦٠ / ٩": الكامل ) " ٣(

(*)  

)١٥/١٨٦(  

  

  .الثني سكني الذي كان يشبه احلاكم، فادعى أنه هوويف خالفته ظهر مبصر سنة أربع وث
  .وقد خرج من الغيبة، فتبعه خلق من الغوغاء ممن يعتقدون رجعة احلاكم

  ).١(وقصدوا القصر، فثارت الفتنة، مث أسر هذا، وصلب هو ومجاعة بالقاهرة 
  ).٢( جهز جيشا حملاربة صاحب حلب مثال بن مرداس ٣٤ويف سنة 

متويل القريوان للعبيدية طاعتهم، وأقام الدعوة لبين العباس، ) ٣(املعز بن باديس ويف سنة أربعني خلع 
  ).٤(وقطع دعوة املستنصر 

، )٥(فبعث إليه يتهدده فما التفت، فجهز حلربه عسكرا من العرب فحاربوه، وهم بنو زغبة، وبنو رياح 
  ).٦(وجرت خطوب يطول شرحها 

  .ل السلجوقيويف هذا الوقت غزت الغز مع إبراهيم ينا
جرت : ما كان معهم، فغزوا إىل قريب القسطنطينية، وغنموا وسبوا أزيد من مئة ألف، وقيل: وقيل



  .املكاسب على عشرة آالف عجلة
  ).٧(وكان فتحا عظيما 

، مث عزل )٨(وفيها صرف املستنصر عن نيابة دمشق ناصر الدولة، وسيفها ابن محدان بطارق الصقليب 
  مل يطول، فعزلطارقا بعد أشهر، مث 
__________  

  .٥١٣ / ٩": الكامل ) " ١(
  .١١٥ / ٨": املنتظم ) " ٢(
  .٢٩٥ / ١": البيان املغرب " انظر أخباره يف ) ٣(
  .٥٢٢ - ٥٢١ / ٩": الكامل ) " ٤(
  .٣٣٧ / ٢": اية االرب " انظر ) ٥(
  .٥٧٠ - ٥٦٦ / ٩": الكامل ) " ٦(
  .٥٤٧ - ٥٤٦ / ٩": الكامل ) " ٧(
  .٨٤":  ذيل تاريخ دمشق ) "٨(

(*)  

)١٥/١٨٧(  

  

  ).٢(، ووزر معه أبو حممد املاشلي )١(برفق املستنصري 
  .وكان الرفض أيضا قويا بالعراق

  ويف سنة ست وأربعني ملكت العرب املصريون مدينة طرابلس،
  .وملكوا مؤنس بن حيىي املرداسي، وحاصروا املدائن، وبوا القرى

  .وحل بالناس أعظم بالء
  .ربز ابن باديس يف ثالثني ألفاف

  .وكانت العرب ثالثة آالف فالتقوا، وثبت اجلمعان، مث انكسر ابن باديس، واستحر القتل جبيشه
  .وحازت العرب اخليل واخليام مبا حوت

ثالثة ألف، إن * ولكن لعمري ما لديه رجال ثالثون ألفا منهم هزمتهم * وإن ابن باديس الفضل مالك 
  .دهم ابن باديس وهجم عليه، فانكسر أيضاذا حملال مث قص

  .وقتل عسكره، فساق على محية
  .وحاصرت العرب القريوان



  .وحتيز املعز بن باديس إىل املهدية
  ).٣(وجرت حروب تشيب النواصي يف هذه االعوام 

  . كان باالندلس القحط الذي ما مسع مبثله، ويسمونه اجلوع الكبري٤٨ويف سنة 
  ).٤(ناء وكان مبصر القحط والف

  ).٥(ويف سنة تسع تسلم نواب املستنصر حلب 
__________  

  .٨٥": ذيل تاريخ دمشق ) " ١(
  .٨٥": ذيل تاريخ دمشق " يف ) ٢(

  .املاشكي، وأنه وزر مع االمري املؤيد
  .٥٧٠ - ٥٦٦ / ٩": الكامل " ، و ٢٩٤ - ٢٨٩ / ١": البيان املغرب " انظر ) ٣(
  .٦٣١ / ٩": الكامل ) " ٤(
  .٨٦": ذيل تاريخ دمشق " ) ٥(

(*)  

)١٥/١٨٨(  

  

  ).٢(، وأما مبا وراء النهر فتجاوز الوصف )١(وكان غالء مفرط ببغداد وفناء 
  ويف سنة مخسني جاء من مصر ناصر الدولة احلمداين على إمرة

  ).٣(دمشق 
  ).٤(ويف سنة مخس ومخسني ويل دمشق أمري اجليوش بدر 

رب بني متيم بن املعز بن باديس، وبني قرابته الناصر الذي بىن جباية ويف سنة سبع متت ملحمة كربى باملغ
)٥.(  

  ).٦(وازم الناصر، وقتل من الرببر أربعة وعشرون ألفا 
  ).٨(وببغداد النظامية ) ٧(وفيها بنيت جباية 

 وكانت دار -ويف سنة إحدى وستني كان حريق جامع دمشق، ودثرت حماسنه، واحترقت اخلضراء معه 
  ).٩( من حرب وقع بني عسكر العراق، وعسكر مصر - امللك

__________  
  .٦٣٦ / ٩": الكامل ) " ١(
  .٦٣٧ / ٩": الكامل ) " ٢(



  .٨٦": ذيل تاريخ دمشق ) " ٣(
  .٩٢ - ٩١": ذيل تاريخ دمشق ) " ٤(
  .بالكسر وختفيف اجليم وألف وياء وهاء) ٥(

  .مدينة على ساحل البحر بني أفريقية واملغرب
معجم البلدان " انظر  / ٤٥٧/ ل من اختطها الناصر بن علناس بن محاد بن زيري يف حدود سنة كان أو

 :"٣٣٩ / ١.  
  .٤٦ - ٤٤ / ١٠": الكامل ) " ٦(
  .٤٩ - ٤٦ / ١٠": الكامل ) " ٧(
من أكرب املدارس يف بغداد، بناها نظام امللك احلسن بن علي بن إسحاق الطوسي، وكان وزيرا ) ٨(

  .ه ودفن بأصبهان / ٤٨٥/ رسالن، اغيتل سنة حازما اللب أ
  .١٣١ - ١٢٨ / ٢": وفيات االعيان " له ترمجة يف 

  .٩٦": ذيل تاريخ دمشق ) " ٩(
(*)  

)١٥/١٨٩(  

  

  .ويف سنة اثنتني وستني، قطعت من مكة الدعوة املستنصرية، وخطب للقائم بأمر اهللا
  ).١" (حبي على خري العمل " وترك االذان 
  .ملصريني بالقحط االكرب وفنائهموذلك لذلة ا

  ).٢(وأكل بعضهم بعضا، ومتزقوا يف البالد من اجلوع، ومتحقت خزائن املستنصر، وافتقر، وتعثر 
، أن أمرأة خرجت وبيدها مد لؤلؤ لتشتري به مد قمح، فلم )٣" (املرآة " ويف هذه النوبة نقل صاحب 

  .)٤(يلتفت إليها أحد، فرمته فما كان له من يلتقطه 
فكاد اخلراب أن يستويل على سائر االقاليم، حىت البيع الكلب بستة دنانري والقط بثالثة دنانري، حىت 

  ).٥(أبيع االردب مبئة دينار 
  . هزم السلطان ألب أرسالن طاغية الروم وأسره٦٣ويف سنة 

  ).٦(وقتل من العدو ستون ألفا 
  .ستوىل على الشام إال قليالاخلوارزمي، أحد أمراء ألب أرسالن، فا) ٧(وأقبل أتسز 

  ).٨(وعسف ومترد وعتا 
  .واشتغل جيش مصر بنفوسهم



  مث اختلفوا، واقتتلوا مدة، وصاروا
__________  

  .٦١ / ١٠": الكامل ) " ١(
  .٦٢ - ٦١ / ١٠": الكامل ) " ٢(
باه هو يوسف بن قزغلي، أبو املظفر، سبط ابن اجلوزي، مؤرخ من الكتاب، ولد ونشأ ببغداد، ور) ٣(

مرآة الزمان يف تاريخ " ه من كتبه  / ٦٥٤/ جده، وانتقل إىل دمشق، فاستوطنها، وتويف فيها سنة 
  .صور منه الد الثامن، وهو آخر الكتاب" االعيان 

  .١٧ / ٥": النجوم الزاهرة ) " ٤(
سني  واالردب كيل كبري يستعمل لتقدير احلبوب، ويزن مئة ومخ١٦ / ٥": النجوم الزاهرة ) " ٥(

  .كيلو غرام
  .٢٦٥ - ٢٦٠ / ٨": املنتظم ) " ٦(
  .١٩٣أطسز، والصواب ما أثبتناه كما سيذكره املصنف يف الصفحة : يف االصل) ٧(
  .٩٩ - ٩٨": ذيل تاريخ دمشق ) " ٨(

(*)  

)١٥/١٩٠(  

  

  .فرقتني
ريش، فهزمهم فرقة العبيد وعرب الصعيد، وفرقة الترك واملغاربة، ورأسهم ابن محدان، فالتقوا بكوم ال

  .ابن محدان
  .وقتل وغرق حنو من أربعني ألفا

ونفدت خزائن املستنصر على الترك، مث اختلفوا، ودام احلرب أياما، وطمعوا يف املستنصر، وطالبوه حىت 
أبيعت فرش القصر، وأمتعته بأخبس مثن، وغلبت العبيد على الصعيد، وقطعوا الطرق، وكان نقد االتراك 

 ألف دينار، واشتدت وطأة ناصر الدولة، وصار هو الكل، فحسده االمراء، يف الشهر أربع مئة
وحاربوه، فهزموه، مث مجع، وأقبل، فانتصر، وتعثرت الرعية باهليج مع القحط، وبت اجلند دور العامة 

)١.(  
اشتد الغالء حىت حكى أن امرأة أكلت رغيفا بألف دينار، باعت عروضا تساوي ألف : قال ابن االثري

قمح، فانتهبه الناس، فنهبت هي منه فحصل هلا ما خبز ) ٢(نار بثالث مئة دينار، فاشترت ا جوالق دي
  ).٣(رغيفا 



  .واضمحل أمر املستنصر باملرة، ومخل ذكره
  .وبعث ابن محدان يطالبه بالعطاء، فرآه رسوله على حصري، وما حوله سوى ثالثة غلمان

 مثل هذا احلال ؟ فبكى الرسول، ورق له ناصر الدولة، وقرر أما يكفي ناصر الدولة أن أجلس يف: فقال
  .له كل يوم مئة دينار

وكان ناصر الدولة، يظهر التسنن، ويعيب املستنصر خلبث رفضه وعقيدته، وتفرق عن املستنصر 
  .أوالده، وأهله من اجلوع

  وتفرقوا يف
__________  

  .٨٥ - ٨٠ / ١٠": الكامل " انظر ) ١(
  ).شوال( بفتح اجليم، وهو عند العامة -جوالق : أو غريه، مجعهوعاء من صوف ) ٢(
  .٨٥ / ١٠": الكامل ) " ٣(

(*)  

)١٥/١٩١(  

  

  .البالد، ودام اجلهد عامني
  ).١(مث احنط السعر يف سنة مخس وستني 

بالغ ابن محدان يف إهانة املستنصر، وفرق عنه عامة أصحابه، وكان غرضه أن خيطب : قال ابن االثري
  .املؤمنني القائم، ويزيل دولة الباطنيةالمري 

  .وما زال حىت قتله االمراء، وقتلوا أخويه
  ).٢(فخر العرب، وتاج املعايل، وانقطعت دولتهم 

  ).٣(ويف سنة سبع وستني، ويل االمور أمري اجليوش بدر 
  ).٥(، والوزيز ابن كدينة )٤(فقتل أمري االمراء الدكز 

  .ليقدم من عكا، فأعاد اجلواب أن اجلند مبصر قد فسد نظامهموكان املستنصر قد كتب إليه سرا 
فإن شئت أتيت جبند معي، فأذن له أن يفعل ما أحب، فاستخدم عسكرا وأبطاال، وركبوا البحر يف 

  .الشتاء خماطرة
وبغت مصر وسلم، فواله املستنصر ما وراء بابه، فلما كان الليل بقي يبعث إىل كل أمري طائفة بصورة 

  رسالة،
__________  



  .٨٦ / ١٠": الكامل ) " ١(
  .٢٧ - ٢٤: للمقريزي" إغاثة االمة " وانظر تفصيل احلديث عن هذه الشدة العظمى يف 

  .٨٧ - ٨٦ / ١٠": الكامل ) " ٢(
  .هو بدر بن عبد اهللا اجلمايل، أبو النجم، أمري اجليوش املصرية) ٣(

ان به على إطفاء فتنة نشبت، فوطد له أركان ويل إمارة دمشق للمستنصر مث استدعاه إىل مصر، واستع
  .وكان حازما شديدا على املتمردين..الدولة وأصبح احلاكم يف دولته واملرجوع إليه

": خطط املقريزي " ، و ٥٦ - ٥٥" االشارة إىل من نال الوزارة "  ه انظر ٤٨٧/ تويف يف القاهرة سنة 
٣٨٢ - ٣٨١ / ١.  
  .كذلك يف أغلب كتب التاريخهكذا يف االصل رمسا وضبطا، و) ٤(

  ".بلدكوز : "  فهو٥٥": االشارة إىل من نال الوزارة " أما يف 
وهو من االمراء االتراك الذين خافوا على أنفسهم من استئثار ناصر الدولة بن محدان، فقتلوه وقتلوا 

دوا باالمور وطلب أخويه فخر العرب وتاج املعايل، فلما خال اجلو لالتراك استطالوا على اخلليفة واستب
الكامل " انظر  / ٤٦٦أمري اجليوش إىل اخلليفة، وهو يف طريقه إىل مصر، القبض عليه، فقبض عليه سنة 

 :"٨٧ / ١٠.  
ابن القاضي ثقة الدين، املعروف بابن كدينة، ويل الوزارة غري مرة وكان سئ اخللق، : هو احلسن) ٥(

  .قاسي القلب
  .٥١ ":االشارة إىل من نال الوزارة " 

(*)  

)١٥/١٩٢(  

  

  .فيخرج االمري فيقتلونه، ويأتون برأسه
  .فما أصبح إال وقد مهد البلد، واحتاط على أموال اجلميع، ونقله إىل القصر

وسار إىل دمياط فهذا، وقتل الذين تغلبوا عليها، وحاصر االسكندرية ودخلها بالسيف، وقتل عدة، 
  .وقتل بالصعيد اثين عشر ألفا

ألف امرأة ومخسة عشر ألف فرس، فتجمعوا حلربه ثانيا، فكانوا ستني ألفا، فساق، وبيتهم وأخذ عشرين 
يف جوف الليل، فقتل خلق، وغرق خلق، وبت أثقاهلم مث عمل معهم مصافا آخر وقهرهم، وعمر 

  ).١(البالد، وأحسن إىل الرعية، وأطلق للناس اخلراج ثالث سنني، حىت متاثلت بعد اخلراب 
، واختلفت العرب )٣(، وأعيدت الدعوة مبكة للمستنصر )٢( القائم، وبويع حفيده املقتدي وفيها مات



  ).٤(بإفريقية، وحتاربوا مدة 
ويف سنة مثان وستني اشتد القحط بالشام، وحاصر أتسز اخلوارزمي دمشق، فهرب أمريها املعلى بن 

، مث أخذ دمشق أتسز، )٦(صمودي ، ووىل بعده رزين الدولة انتصار امل)٥(حيدرة، وكان جبارا عسوفا 
  ، مث قصدهم يف سنة تسع وستني،)٧(وأقام الدعوة العباسية، خافه املصريون 

  وحاصرهم ومل يبق إال أن يتملك، فتضرع اخللق عند الواعظ اجلوهري،
__________  

  .٣٨٢ - ٣٨١ / ١": خطط املقريزي ) " ١(
  .٢٩٣ - ٢٨٩ / ٨": املنتظم ) " ٢(
  .٩٨ - ٩٧ / ١٠ ":الكامل ) " ٣(
  .٩٨ / ١٠": الكامل ) " ٤(
  ".أتسز " وهي تصحيف عن " أقسيس " ، وفيه ٩٩ / ١٠": الكامل ) " ٥(

  .١٠٨، ٩٥": ذيل تاريخ دمشق " انظر 
انتصار :  وامسه١٣": أمراء دمشق " وكذلك يف " زين الدولة "  وفيه ١٠٨": ذيل تاريخ دمشق ) " ٦(

  .بن حيىي
  .١٠٩ - ١٠٨ ": ذيل تاريخ دمشق) " ٧(

(*)  

)١٥/١٩٣(  

  

  .فرحل شبه منهزم، وعصى عليه أهل القدس مدة، مث أخذها، وقتل ومترد، وفعل كل قبيح
  ).١(وذبح قاضي القدس والشهود صربا 

، وقتل أتسز، وحتبب إىل الرعية )٢(ومتلك يف سنة إحدى وسبعني دمشق تاج الدولة تتش السلجوقي 
)٣.(  

  .ذلك امللك سليمان بن قتلمش السلجوقي يف هذا احلدودومتلك قصرا وقونية وغري 
مث سار يف جيوشه، فنازل أنطاكية، حىت أخذها من أيدي الروم، وكانت يف أيديهم من مئة وبضعة عشر 

  ).٤(عاما 
  .وأما االندلس فجرت فيها حروب مزعجة

 أمري املسلمني يوسف بن وكانت وقعة الزالقة بني الفرنج، وبني صاحب االندلس املعتمد بن عباد، وجنده
  .تاشفني جبيوش الرببر امللثمني



  ).٥(ما جنا منهم ثالث مئة نفس : فكان العدو مخسني ألفا فيقال
  ).٧(حلب واجلزيرة ) ٦(وافتتح السلطان ملكشاه 

  ،)٨(ورد إىل بغداد 
__________  

  .١٠٤ - ١٠٣ / ١٠": الكامل "  و ١١٢ - ١٠٩": ذيل تاريخ دمشق ) " ١(
 وكان صاحب دمشق -ن صاحب البالد الشرقية، فلما حصر أمري اجليوش بدر مدينة دمشق كا) ٢(

 استنجد أتسز به، فأجنده، وسار إليه بنفسه، فلما وصل إىل دمشق قتل أتسز واستوىل على -أتسز 
/ دمشق مث ملك حلب، وقد جرى بينه وبني أخيه بركياروق مشاجرات أدت إىل احملاربة بينهما سنة 

  .فانكسر تتش وقتل يف املعركة / ٤٨٨
  .٢٩٥ / ١": وفيات االعيان " له ترمجة يف 

  .١١٢": ذيل تاريخ دمشق ) " ٣(
  .١٣٩ - ١٣٨ / ١٠": الكامل ) " ٤(
  .١٥٤ - ١٥١ / ١٠": الكامل " ، و ١٣٥ - ١٣٢": املعجب ) " ٥(
/ ادل تويف سنة ابن ألب أرسالن، كان من أحسن امللوك سرية، حىت كان يلقب بالسلطان الع) ٦(

٤٨٥./   
  .٢٨٩ - ٢٨٣ / ٥": وفيات االعيان " له ترمجة يف 

  .١٥٠ - ١٤٨ / ١٠": الكامل ) " ٧(
  .١٥٧ - ١٥٥ / ١٠": الكامل ) " ٨(

(*)  

)١٥/١٩٤(  

  

  ).١(وعمل عرس بنته على اخلليفة 
  ).٢( أقبل عسكر املستنصر فحاصروا عكا وصور ٤٨٣ويف سنة 

  ).٣(ايل متويل مصر ومات أمري اجليوش بدر اجلم
  .على قاعدة أبيه) ٤(وكان قد بلغ رتبة عظيمة، وقام بعده ابنه شاهان شاه أمحد 

إمنا مات بعيد املستنصر، ويف دولة املستنصر املتخلف، وقع القحط املذكور الحتراق النيل الذي : وقيل
  .ما عهد مثله مبصر من زمن يوسف عليه السالم

  ستنصر وبناته سافرن من مصرودام سنوات حبيث إن والدة امل



  ).٥(خوفا من اجلوع 
  .وآل أمره إىل عدم كل الدواب ببالد مصر

  .حبيث بقي له فرس يركبها
يوم العيد وراءه، فما وجدوا سوى بغلة ابن هبة كاتب السر ) ٦(واحتاج إىل دابة يركبها حامل اجلتر 

كلوها يف احلال، فأخذهم االعوان وذحبوها وأ) ٧(فوقف على باب القصر، فازدحم عليها احلرافشة 
  ).٨(وشنقوا، فأصبحت عظامهم على اجلذوع قد أكلوا حتت الليل 
  مات املستنصر يف ذي احلجة سنة سبع ومثانني وأربع مئة، وقد

__________  
  .١٦١ - ١٦٠ / ١٠": الكامل ) " ١(
  .١٧٦ / ١٠": الكامل ) " ٢(
  .من هذا اجلزء / ٣/ تعليق  / ١٩٢/ انظر ص ) ٣(
 ومل يسمه أمحد، كان من الدهاة وطد ٤٥١ - ٤٤٨ / ٢": وفياته " ترجم له ابن خلكان يف ) ٤(

/ دعائم امللك لالمر بأحكام اهللا، ودبر له شؤون دولته، وقد نقم عليه االمر أمرا فدس له من قتله سنة 
 - ٥٧": ال الوزارة االشارة إىل من ن" ه ولعل الذهيب قد وهم بابنه أيب علي أمحد أنظر أيضا  / ٥١٥
٦٢.  

  .٨٦ / ١٠": الكامل ) " ٥(
  .اجلتر، بكسر اجليم) ٦(

  .املظلة
  .من هذا اجلزء / ١/ تعليق  / ١٨٣/ انظر ص 

  .كالشطار والعيارين يف بغداد) ٧(
  .١٦ / ٥": النجوم الزاهرة ) " ٨(

(*)  

)١٥/١٩٥(  

  

  .قارب السبعني
ة مكتومة، حىت إم منعوا احلافظ أبا إسحاق احلبال من وكان سب الصحابة فاشيا يف أيامه، والسنة غريب

  .رواية احلديث، وهددوه، فامتنع
  .مث قام بعد املستنصر ابنه أمحد



  
   * املستعلي باهللا- ٧٣

صاحب مصر أبو القاسم أمحد بن املستنصر معد بن الظاهر علي بن احلاكم منصور بن العزيز بن املعز، 
  .العبيدي املهدوي املصري

  .عد أبيه سنة سبع ومثانني، وله إحدى وعشرون سنةقام ب
ويف أيامه وهت الدولة العبيدية، واختلت قواعدها، وانقطعت الدعوة هلم من أكثر مدائن الشام، 

  ).١(واستوىل عليها الفرنج وغريهم من الغز 
شرين سنة، فأخذت الفرنج أنطاكية من املسلمني يف سنة إحدى وتسعني، وكان هلا يف يد املسلمني حنو ع

وأخذوا بيت املقدس، واستباحوه، وأخذوا ايضا املعرة يف سنة اثنتني وتسعني، مث استولوا على مدائن 
  ).٢(وقالع 

  .حل وال ربط) ٣(وما كان للمستعلي مع أمري اجليوش 
__________  

، البداية ٣٤١ / ٣: ، العرب١٨٠ - ١٧٨ / ١:  وما بعدها، وفيات االعيان٢٣٧ / ١٠: الكامل* 
، ٣٥٧ - ٣٥٦ / ١: ، خطط املقريزي٦٨ - ٦٦ / ٤: ، تاريخ ابن خلدون١٦٢ / ١٢: والنهاية

 / ٣: ، شذرات الذهب٦٤ - ٦٢ / ١: ، تاريخ ابن إياس١٥٤ - ١٤٢ / ٥: النجوم الزاهرة
٤٠٢.  

  .١٧٩ / ١": وفيات االعيان ) " ١(
  .٢٨٩ - ٢٧٢ / ١٠": الكامل " انظر عن احلروب الصليبية بتفصيل ) ٢(
  .من هذا اجلزء / ٤/ تعليق  / ١٩٥/ انظر ص ) ٣(

(*)  

)١٥/١٩٦(  

  

  .وهرب يف دولته أخوه نزار املنسوب إليه الدعوة الرتارية االمساعيلية باالملوت وبقالع االمساعيلية
فوصل نزار إىل االسكندرية، وقام بأمره االمري أفتكني، وقاضي البلد ابن عمار، وبايعوه، وأقام سنة، 

  وحاصرهم، فربز إليه أفتكني،) ١] (ومثانني [ فضل أمري اجليوش يف سنة مثان فأقبل اال
  .فبيته وهزمه

مث أقبل ونازهلم ثانيا، وافتتح البلد عنوة، فقتل القاضي ومجاعة، وقبض على نزار وأفتكني، مث ذبح 
  ).٢(أفتكني، وبىن املستعلي على أخيه نزار حائطا، فهلك 



  .الحدة الذين هم االمساعيليةويف دولته كثرت الباطنية امل
، ومتلكوا قلعة أصبهان، وفتكوا بعدد كثري من الكبار والعلماء، وشرعوا يف شغل )٣(وأخذوا القفول 

  ).٤(السكني، وجرت هلم خطوب وعجائب 
ويف سابع عشر صفر سنة مخس وتسعني وأربع مئة مات املستعلي، وأقاموا ولده اآلمر بأحكام اهللا 

  .منصورا
  . سننيوله مخس

  .وأزمة امللك إىل االفضل أمري اجليوش
  .إنه سم وقتل سرا: ويقال

  
 أمحد بن املستنصر معد بن الظاهر صاحب مصر أبو علي منصور بن املستعلي*  اآلمر بأحكام اهللا - ٧٤

  .بن احلاكم، العبيدي املصري الرافضي الظلوم
__________  

  .ساقطة يف االصل) ١(
" يف حياته باخلالفة البنه نزار، فخلعه االفضل وبايع املستعلي باهللا انظر كان املستنصر قد عهد ) ٢(

  .٢٣٨ - ٢٣٧ / ١٠": الكامل 
  .مجع قافلة) ٣(
  .٣٢٤ - ٣١٣ / ١٠": الكامل " انظر ) ٤(
، ٦٣ - ٦٢ / ٤: ، العرب٣٠٢ - ٢٩٩ / ٥:  وما بعدها، وفيات االعيان٣٢٨ / ١٠: الكامل* 

  = (*)، خطط ٧١ - ٦٨ / ٤: ، تاريخ ابن خلدون٢٠١ - ٢٠٠ / ١٢: البداية والنهاية

)١٥/١٩٧(  

  

  ).١(كان متظاهرا باملكر واللهو واجلربوت 
  فلما كرب قتل االفضل أمري اجليوش، واصطفى: ويل وهو صغري

، )٢(أمواله، وكانت تفوت االحصاء، ويضرب ا املثل، فاستوزر بعده املأمون حممد بن خمتار البطائحي 
  ).٣(ة، ومترد فاستأصله اآلمر بعد أربع سنني، مث صلبه وقتل معه مخسة من إخوته فعسف الرعي

، مث قصد امللك بردويل الفرجني ديار مصر، وأخذ )٤(ويف دولته أخذت الفرنج طرابلس الشام وصيدا 
  .الفرما وهي قريبة من العريش، فأحرق جامعها ومساجدها

، فشقوه ورموا حشوته )٦(جع فهلك يف سبخة بردويل ، مث ر)٥(بل هي غريب قطيا : وقتل وأسر وقيل



  .وصربوه، فحشوته ترجم هناك إىل اليوم، ودفنوه بقمامة) ٧(
  ).٨(وكان قد أخذ القدس وعكا واحلصون 

  .باملغرب، وكثرت أتباعه، وعسكروا وقاتلوا، وملكوا البالد) ٩(ويف أيامه ظهر ابن تومرت 
__________  

، ٦٤ - ٦٢ / ١: ، تاريخ ابن إياس١٨٥ - ١٧٠ / ٥: وم الزاهرة، النج٣٥٧ / ١: املقريزي= 
  .٧٣ - ٧٢ / ٤: شذرات الذهب

  .٣٠٠ / ٥": وفيات االعيان ) " ١(
  .٦٤ - ٦٢": االشارة إىل من نال الوزارة ) " ٢(
  .٢٩٩ / ٥": وفيات االعيان ) " ٣(
  .٤٨٠ - ٤٧٩، ٤٧٦ - ٤٧٥ / ١٠": الكامل " انظر ) ٤(
  .مصر يف وسط الرمل قرب الفرماقرية يف طريق ) ٥(
  .صنجة: يف االصل) ٦(

 / ٩٠/ حبرية الربدويل وتقع شرقي بور سعيد وعلى بعد : وهي مازالت موجودة إىل اليوم ويقال هلا
  .كيلو مترا منها

  .١٧١ / ٥": النجوم الزاهرة " انظر حاشية حمقق 
  .االمعاء: - بضم احلاء وكسرها -احلشوة ) ٧(
  .٣٠١ / ٥": عيان وفيات اال) " ٨(
  = (*)صاحب دعوة السلطان عبد : هو حممد بن عبد اهللا بن تومرت، املتلقب باملهدي) ٩(

)١٥/١٩٨(  

  

وبقي اآلمر يف امللك تسعا وعشرين سنة وتسعة أشهر إىل أن خرج يوما إىل ظاهر القاهرة، وعدى على 
 بأسيافهم، وكان يف طائفة ليست يف السالح، مث نزلوا عليه) ٢(اجلسر إىل اجليزة، فكمن له رجال 

  .بكثرية، فرد إىل القصر مثخنا باجلراح
  .وهلك من غري عقب

  ).٣(وكان العاشر من اخللفاء الباطنية فبايعوا ابن عم له، وهو احلافظ لدين اهللا 
 لكنه خبيث -وكان اآلمر ربعة، شديد االدمة، جاحظ العني، وكان حسن احلظ، جيد العقل واملعرفة 

  . سفاكا للدماء، متمردا جبارا فاحشا فاسقا، صادر اخللق- املعتقد
  ).٤(عاش مخسا وثالثني سنة 



  .وانقلع يف ذي القعدة سنة أربع وعشرين ومخس مئة
  .وبويع وله مخسة أعوام

  
   حممد بن املستنصرصاحب مصر أبو امليمون عبدايد بن االمري*  احلافظ لدين اهللا - ٧٥

__________  
  .، ملك املغرب، ومؤسس دولة املوحديناملؤمن بن علي

  . ه٥٢٤كان عظيم اهلامة، حديث النظر، داهية، تويف سنة 
  .٥٥ - ٤٥ / ٥": وفيات االعيان "  وما بعدها، وترمجته يف ١٧٨، "املعجب " انظر أخباره يف 

  .٣١٩وسيورد املؤلف ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم 
  ".اجلزيرة  " ٣٠١ / ٥": وفيات االعيان " يف ) ١(
  .قتله مجاعة من أعوان عمه نزار املقتول بيد أبيه املستعلي، بعد واقعة االسكندرية) ٢(

  .١٨٥ - ١٨٤ / ٥": النجوم الزاهرة " انظر 
  .من هذا اجلزء / ٢/ تعليق  / ١٩٧/ وص 

  .٦٦٥ - ٦٦٤ / ١٠": الكامل ) " ٣(
  .٣٠٢ / ٤": وفيات االعيان ) " ٤(
   / = (*)٤: ، العرب٢٣٧ - ٢٣٥ / ٣: وما بعدها، وفيات االعيان ٦٦٥ / ١٠: الكامل* 

)١٥/١٩٩(  

  

  .باهللا معد بن الظاهر علي بن احلاكم بن العزيز بن املعز، العبيدي االمساعيلي املصري
بايعوه يوم مصرع ابن عمه اآلمر ليدبر اململكة إىل أن يولد محل لالمر إن ولد، وغلب على االمور أمري 

  ).١(علي بن االفضل بن بدر اجلمايل اجليوش أبو 
وكان اآلمر قد سجنه عندما قتل أباه، فأخرجت االمراء أبا علي، وقدموه عليهم، فأتى إىل القصر، وأمر 
وى، وبقي احلافظ معه منقهرا، فقام أبو علي بامللك أمت قيام، وعدل يف الرعية، ورد أمواال كثرية على 

، ومتسك باالثين عشر، وترك ما تقوله االمساعيلية، وأعرض عن املصادرين، ووقف عند مذهب الشيعة
، وكتب امسه على )٢(احلافظ وآل بيته، ودعا على منابر مصر للمنتظر صاحب السرداب على زعمهم 

السكة، واستمر على ذلك، وقلقت الدولة إىل أن شد عليه فارس من اخلاصة، فقتله بظاهر القاهرة يف 
س مئة، وذلك بتدبري احلافظ، فبادرت االمراء إىل خدمة احلافظ، وأخرجوه احملرم سنة ست وعشرين ومخ

  ).٣(من الضيق واالعتقال، وجددوا بيعته، واستقل بامللك 



  ).٤(وكان مولده يف الغربة بسبب القحط سنة سبع وستني وأربع مئة بعسقالن 
__________  

  :، خطط املقريزي٧٣ - ٧١  /٤: ، تاريخ ابن خلدون٢٢٦ / ١٢: ، البداية والنهاية١٢٢= 
، شذرات ٦٥ - ٦٤ / ١: ، تاريخ ابن إياس٢٤٦ - ٢٣٧ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٥٧ / ١

  .١٣٨ / ٤: الذهب
  .أمحد بن االفضل شاهنشاه بن بدر، اجلمايل) ١(

 وسيورد املؤلف ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٢٣٦ - ٢٣٥ / ٣": وفيات االعيان " له ترمجة يف 
)٢٩٥.(  
وفيات " كما يف " ودعا على املنابر للقائم يف آخر الزمان املعروف باالمام املنتظر على زعمهم ) " ٢(

  .٢٣٦ / ٣": االعيان 
  .٦٧٣ - ٦٧٢ / ١٠": الكامل ) " ٣(
  .٦٦٥ / ١٠": الكامل ) " ٤(

(*)  

)١٥/٢٠٠(  

  

لف ابنا ينص على إمامته، هذا بيت ال ميوت إمام منهم حىت خي: وعندما مات اآلمر قبله، قال اجلهال
  ).١(فخلف اآلمر محال فكان بنتا 

وكان احلافظ يعتريه القولنج، فعمل له شريماه الديلمي طبال مركبا من سبعة معادن يف شرف الكواكب 
  ).٢(السبعة، فكان من ضربه وبه قولنج، انفش منه ريح كثري، فوجد راحة 

 أمري كردي فضرط، فغضب وشقه، ومل يعلم فوجده السلطان صالح الدين يف خزائنهم، فضرب به
  ).٣(منفعته 

  .وكان احلافظ كلما أقام وزيرا متكن
وحكم عليه، فيتأمل ويتحيل عليه، ويعمل على هالكه، منهم، رضوان، فسجنه سبع سنني، وكان قد قدم 

ه احلافظ الشام، ومجع مجوعا، وقاتل املصريني، وقاتلهم على باب القاهرة، وانتصر، مث دخلها، فاعتقل
عنده معززا يف القصر، مث نقب احلبس، وراح إىل الصعيد، وأقبل جبمع عظيم، وحارب، فكان امللتقى 

عند جامع ابن طولون، فانتصر ومتلك، فبعث إليه احلافظ بعشرين ألف دينار، رسم الوزارة، فما رضي 
  حىت كمل له ستني ألفا، مث بعث إليه
  .وعدة من املماليك، فقاتلهم غلمانه وه



  ).٤(فقتل، وبقي احلافظ بال وزير عشر سنني 
  مواله فكرب يانس،) ٦(، أقام يف الوزارة يانس )٥(وملا قتل االكمل 

__________  
  .٢٣٧ - ٢٣٦ / ٣": وفيات االعيان ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٣٣٥ / ٥": النجوم الزاهرة ) " ٣(
  .٤٩ - ٤٨ / ١١": الكامل " انظر ) ٤(
  .ي أمحد بن االفضل، الذي مر ذكره يف أول الترمجةهو أبو عل) ٥(
   / = (*)٥٢٦/ مل يراع االمام الذهيب هنا الترتيب الزمين لالحداث، فإن وزارة يانس كانت سنة ) ٦(

)١٥/٢٠١(  

  

  ).١(وتعدى طوره، فسقي 
نن، فخافه مث وزر له ولده احلسن، فكان شر وزير، مترد وطغى، وقتل أربعني أمريا، إال أنه كان فيه تس

  ).٢(أبوه، وجهز له عسكرا فتحاربوا أياما، مث سقاه أبوه 
  ).٣(وقد امتدت أيامه 

ومات يف خامس مجادى االوىل سنة أربع وأربعني ومخس مئة، فكانت دولته عشرين سنة سوى مخسة 
  .أشهر

  .وعاش سبعا وسبعني سنة
  .)٤(فما بلغ أحد هذا السن من العبيدية، وقام بعده ولده الظافر 

  
صاحب مصر الظافر باهللا أبو منصور إمساعيل بن احلافظ لدين اهللا عبد ايد بن  *  الظافر باهللا- ٧٦

حممد بن املستنصر معد بن الظاهر علي بن احلاكم، العبيدي املصري االمساعيلي، من العبيدية اخلارجني 
  .على بين العباس

  .ويل االمر بعد أبيه مخسة أعوام
  .يما لعابا عاكفا على االغاين والسراريوكان شابا مجيال وس
__________  

  .ه / ٥٣١/ وقد ذكر قبلها وزارة رضوان، مع العلم أا كانت سنة = 
  .٦٧٣ / ١٠": الكامل " انظر ) ١(



  .٣٢٣ - ٣١٩": اتعاظ احلنفا " ، و ٢٤ - ٢٢ / ١١": الكامل " انظر ) ٢(
  .أي احلافظ لدين اهللا) ٣(
  .١٤٢ - ١٤١ / ١١": الكامل ) " ٤(
، البداية ١٣٦ / ٤: ، العرب٢٣٨ - ٢٣٧ / ١: ، وما بعدها، وفيات االعيان١٤١ / ١١: الكامل* 

، النجوم ٣٠ / ٢:  خطط املقريزي- ٧٥ - ٧٣ / ٤: ، تاريخ ابن خلدون٢٣١ / ١٢: والنهاية
 - ١٥٢ / ٤: ، شذرات الذهب٦٦ - ٦٥ / ١: ، تاريخ ابن إياس٢٩٧ - ٢٨٨ / ٥: الزاهرة
١٥٣.  

(*)  

)١٥/٢٠٢(  

  

  .بن مصال فساس االقليم) ١(استوزر االفضل سليم 
  .ودعوة أبيه من سائر الشام واملغرب واحلرمني) ١(وانقطعت دعوته 

  .وبقي هلم إقليم مصر
  .، وحاربه وظفر به، واستأصله، واستبد باالمر)٣(مث خرج على ابن مصال العادل ابن السالر 

) ٥(، وأتوا برأسه على قناة )٤(زمه عسكر ابن السالر بدالص وكان ابن مصال من أجل االمراء، ه
وكان علي بن السالر من أمراء االكراد ومن االبطال املشهورين، سنيا مسلما حسن املعتقد شافعيا، مخد 

  .بواليته نائرة الرفض
 ذا سطوة، ، وأنشأ له املدرسة العادلية، إال أنه كان)٧(مدة، واحترم السلفي ) ٦(وقد ويل أوال الثغر 

  وعسف، وأخذ على التهمة، ضرب مرة دفا ومسمارا على دماغ املوفق متويل الديوان
كالمك ما يدخل يف أذين، فبقى كلما دخل : لكونه يف أوائل أمره شكا إليه غرامة لزمته يف واليته، فقال

  .؟) ٨(أدخل كالمي بعد يف أذنك : املسمار يف أذنه يستغيث، فيقول
  بن امللك حيىي بن متيم بن) ٩(باس بن أيب الفتوح وقدم من إفربقية ع
__________  

  .٤١٧ - ٤١٦ / ٣": وفيات االعيان " وترمجته يف : هكذا ضبط يف االصل) ١(
  .الظافر باهللا: أي) ٢(
 - ٤١٦ / ٣": وفيات االعيان " ، وله ترمجة يف ١٤٢ - ١٤١ / ١١": الكامل " أخباره يف ) ٣(

٤١٩.  
  .على غريب النيلكورة بصعيد مصر ) ٤(



  .٤١٦ / ٣": وفيات االعيان ) " ٥(
  .االسكندرية: أي) ٦(
  .هو احلافظ املشهور أمحد بن حممد بن سلفة) ٧(

  . من هذا الكتاب٢١، وسترد ترمجته يف اجلزء ١٠٧ - ١٠٥ / ١": وفيات االعيان " له ترمجة يف 
  .٤١٧ / ٣": وفيات االعيان ) " ٨(
  .٤١٧ / ٣": وفيات االعيان " ح وما أثبتناه من ابن أيب الفت: يف االصل) ٩(

(*)  

)١٥/٢٠٣(  

  

  .املعز بن باديس مع أمه صبيا
فتزوج العادل ا قبل الوزارة، فتزوج عباس، وولد له نصر، فأحبه العادل، مث جهز أباه للغزو، فلما نزل 

  .أن يأخذ عباس منصبه، فاتفقا على قتل العادل، و)٢(، وكرها البيكار )١(ببلبيس، ذاكره ابن منقذ 
  ).٣(، ومتلك عباس ومتكن ٥٤٨فذبح نصر العادل على فراشه يف احملرم سنة 

  .وكان ابنه نصر من املالح
  فمال إليه الظافر وأحبه، فاتفق هو وأبوه

  ).٤(عباس على الفتك بالظافر 
  .ةفدعا نصر إىل دارهم ليأيت متخفيا، فجاء إىل الدار اليت هي اليوم املدرسة السيوفي

  .فشد نصر عليه فقتله وطمره يف الدار
  ].ومخس مئة [ وذلك يف احملرم سنة تسع وأربعني 

  .، وعاش الظافر اثنتني وعشرين سنة)٥(فقيل كان يف نصفه 
  .مث ركب عباس من الغد وأتى القصر

  .أين موالنا ؟ فطلبوه ففقدوه: وقال
  . سل ابنك، فغضب:أين موالنا ؟ قاال: وخرج جربيل ويوسف أخوا الظافر، فقال

  ).٦(أنتما قتلتماه، وضرب رقاما يف احلال : وقال
__________  

ومن العلماء ) قرب محاه(أسامة بن منقذ الكناين، أمري، من أكابر بين منقذ أصحاب قلعة شيزر ) ١(
  .الشجعان، له تصانيف يف االدب والتاريخ

  .ةحنا فيه منحى السرية الذاتي" االعتبار " ومن أمتع كتبه 



  .ه بدمشق / ٥٨٤/ تويف سنة 
، وسترد ١٩٩ - ١٩٥ / ١": وفيات االعيان " ، و ٢٤٥ - ١٨٨ / ٥" معجم االدباء " له ترمجة يف 

  .ترمجته عند املؤلف
  .احلرب) ٢(

  .ميدان احلرب: وتأيت مبعىن
  .٤١٨ - ٤١٧ / ٣": وفيات االعيان ) " ٣(

  .١٨" االعتبار " باالتفاق مع الظافر انظر وقد ذكر أسامة بن منقذ خرب قتل العادل، وأنه كان 
يذكر أسامة بن منقذ أن الظافر محل نصرا على قتل أبيه، فاطلع والده على االمر فالطفه واستماله ) ٤(

  .وقرر معه قتل الظافر
  .٢٠ - ١٩: انظر االعتبار

  .٢٣٧ / ١": وفيات االعيان ) " ٥(
  .املصدر السابق) ٦(

(*)  

)١٥/٢٠٤(  

  

  صاحب مصر أبو القاسم عيسى بن الظافر إمساعيل بن احلافظ عبد * ز باهللا الفائ- ٧٧
  .ايد بن حممد بن املستنصر باهللا العبيدي املصري

  .ملا اغتال عباس الوزير الظافر، أظهر القلق، ومل يكن علم أهل القصر مبقتله
  .فطلبوه يف دور احلرم فما وجدوه

  .وفتشوا عليه وأيسوا منه
  .أنتما الذين قتلتما خليفتنا، فأصرا على االنكار، فقتلهما نفيا للتهمة عنه: ويهوقال عباس الخ

بل سنتان فحمله على كتفه، ووقف : واستدعى يف احلال عيسى هذا، وهو طفل له مخس سنني، وقيل
 هذا ولد موالكم، وقد قتل عماه موالكم، فقتلتهما: باكيا كئيبا، وأمر بأن تدخل االمراء، فدخلوا، فقال

  .به كما ترون
  .والواجب إخالص النية والطاعة هلذا الولد

  .مسعا وطاعة، وضجوا ضجة قوية بذلك: فقالوا كلهم
  .ففزع الطفل، وبال على كتف امللك عباس

ولقبوه الفائز، وبعثوه إىل أمه، واختل عقله من حينئذ، وصار يتحرك ويصرع، ودانت املمالك لعباس 



)١.(  
على باطن القضية، أقاموا املآمت على الثالثة، وحتيلوا، وكاتبوا طالئع بن رزيك وأما أهل القصر، فاطلعوا 

  ، وايل)٢(االرمين الرافضي 
__________  

، البداية ١٥٦ / ٤: ، العرب٤٩٤ - ٤٩١ / ٣: ، وما بعدها، وفيات االعيان١٩١ / ١١: الكامل* 
، النجوم ٣٥٧ / ١: يزي، خطط املقر٧٦ - ٧٥ / ٤: ، تاريخ ابن خلدون٢٤٢ / ١٢: والنهاية
  .١٧٥ / ٤:  شذرات الذهب٦٧ - ٦٦ / ١: ، تاريخ ابن اياس٣١٧ - ٣٠٦ / ٥: الزاهرة

  ".الفائز بنصر اهللا " وقد ورد يف أغلب املراجع 
  .٤٩٢ - ٤٩١ / ٣": وفيات االعيان ) " ١(
  .لقب بامللك الصاحل) ٢(

  )= (*كان شجاعا حازما مدبرا، أصله من الشيعة االمامية يف 

)١٥/٢٠٥(  

  

  .، وكان ذا شهامة وإقدام)١(املنية 
فسألوه الغوث، وقطعوا شعور النساء واالوالد، وسريوها يف طي الكتاب وسخموه، فلما تأمله اطلع من 

  .حوله من اجلند عليه، وبكوا
ولبس احلداد، واستمال عرب الصعيد، ومجع وحشد، وكاتب أمراء القاهرة، وهيجهم على طلب الثأر، 

  .بوهفأجا
  .فسار إىل القاهرة، فبادر إىل ركابه مجهور اجليش، وبقي عباس يف عسكر قليل

  ).٢(فخارت قواه وهرب هو وابنه نصر ومماليكه واالمري ابن منقذ 
  .ونقل ابن االثري أن أسامة هو الذي حسن لعباس وابنه اغتيال الظافر وقتل العادل

  ).٣(إن الظافر، أقطع نصر بن عباس قليوب : وقيل
  ).٤(ما هي يف مهرك بكثري : فقال أسامة

يف ربيع االول، فما كانت أيامه بعد قتل الظافر إال يسرية، ) ٥(مث قصد عباس الشام على ناحية أيله 
واستوىل الصاحل طالئع بن رزيك على ديار مصر بال ضربة وال طعنة، فرتل إىل دار عباس، وطلب 

عن املكان الذي دفن فيه أستاذه، فأعلمه، فقلع بالطه، اخلادم الصغري الذي كان مع الظافر، وسأله 
  .وأخرج الظافر ومن معه من القتلى

  .ومحلوا وناحوا عليهم



  ).٦(وتكفل طالئع بالفائز، ودبر الدولة 
  وجهزت أخت الظافر رسوال إىل الفرنج بعسقالن، وبذلت هلم ماال

__________  
  .٥٢٩ - ٥٢٦ / ٢": وفيات االعيان " ه له ترمجة يف  / ٥٥٦/ العراق، مات غيلة سنة = 
  .منية بين خصيب، من أعمال صعيد مصر) ١(
  .٤٩٢ / ٣": وفيات االعيان ) " ٢(
  .تقع مشايل القاهرة، وعلى بعد مخسة عشر كيلو مترا منها) ٣(
  .١٩٢ - ١٩١ / ١١": الكامل ) " ٤(
  .مدينة على ساحل البحر مما يلي الشام) ٥(
  .٤٩٣ / ٣": وفيات االعيان ) " ٦(

(*)  

)١٥/٢٠٦(  

  

عظيما إن أسروا هلا عباسا وابنه، فخرجوا عليه، فالتقاهم، فقتل يف الوقعة، وأخذت خزائنه، وأسروا ابنه 
نصرا، وبعثوه إليها يف قفص حديد، فلما وصل، قبض رسوهلم املال، وذلك يف ربيع االول سنة مخسني، 

مث صلب فمات، فبقي معلقا شهورا، مث أحرق فقطعت يد نصر، وضرب باملقارع كثريا، وقص حلمه، 
)١.(  

  ).٢(تسلمه نساء الظافر، فضربنه بالقباقيب، وأطعمنه حلمه : وقيل
  .مات الفائز يف رجب سنة مخس ومخسني ومخس مئة

  .وله حنو من عشر سنني
  ).٣(وبايعوا العاضد 

  
مد عبد اهللا ابن االمري  خامت الدولة العبيدية أبو حمصاحب مصر العاضد لدين اهللا*  العاضد - ٧٨

يوسف بن احلافظ لدين اهللا عبدايد بن حممد بن املستنصر، العبيدي احلاكمي املصري االمساعيلي 
  .املدعي هو وأجداده، أم فاطميون
  .مولده سنة ست وأربعني ومخس مئة

__________  
  .٢٧ - ٢٣": االعتبار " انظر ) ١(



  .٣١١ - ٣١٠ / ٥": النجوم الزاهرة ) " ٢(
  .٤٩٤ / ٣": وفيات االعيان ) " ٣(
، ١٩٨ - ١٩٧ / ٤: ، العرب١١٢ - ١٠٩ / ٣:  وما بعدها، وفيات االعيان٢٥٥ / ١١: الكامل* 

 / ١: ، خطط املقريزي٨٢ - ٧٦ / ٤: ، تاريخ ابن خلدون٢٦٨ - ٢٦٤ / ١٢: البداية والنهاية
   /١: ، تاريخ ابن إياس٣٥٧ - ٣٣٤ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٥٩ - ٣٥٧
  .٢٢٣ - ٢٢٢، ٢٢٠ - ٢١٩ / ٤: ، شذرات الذهب٦٨ - ٦٧
(*)  

)١٥/٢٠٧(  

  

  .بعد الفائز، فكان من حتت حجره، ال حل لديه وال ربط) ١(أقامه طالئع بن رزيك 
  .وكان العاضد سبابا خبيثا متخلفا

 طالئع كان إذا رأى سنيا استحل دمه، وسار وزيره امللك الصاحل: قال القاضي مشس الدين بن خلكان
سرية مذمومة، واحتكر الغالت، وقتل عدة أمراء، واضعف أحوال الدولة بقتل ذوي الرأي والبأس، 

  ).٢(وصادر وعسف 
ويف أيام العاضد أقبل حسني بن نزار بن املستنصر بن الظاهر، العبيدي من الغرب يف مجع كثري، فلما 

  ).٣(ذحبه يف سنة سبع ومخسني قارب مصر غدر به خواصه، وقبضوا عليه، وأتوا به العاضد، ف
وتزوج العاضد ببنت طالئع، وأخذ طالئع يف قطع أخبار العسكر واالمراء، فتعاقدوا مبوافقة العاضد هلم 

  .على قتله، فكمن له عدة يف القصر، فجرحوه، فدخل مماليكه، فقتلوا أولئك، ومحلوه، فما أمسى
  ).٤(وذلك يف رمضان سنة ست ومخسني 

  ).٥( امللك العادل رزيك وويل مكانه ولده
[ وكان مليح النظم، قوي الرفض، جوادا شجاعا، يناظر على االمامة والقدر، وعمل قبل موته بثالث 

  ):٦] (ليال 
__________  

  .من هذا اجلزء / ٢/ تعليق  / ٢٠٥/ انظر ص ) ١(
  .١١٠ / ٣": وفيات االعيان ) " ٢(
  ".ام احلافظ عبدايد إن ذلك كان يف أي: وقيل" املصدر السابق، ) ٣(
  .٢٧٦ - ٢٧٤ / ١١": الكامل " انظر ) ٤(
  .٥٣٠ - ٥٢٩ / ٢": وفيات االعيان " ، و ٦٧ - ٥٢": النكت العصرية " ترمجته يف ) ٥(



  .٤٨": النكت العصرية " زيادة من ) ٦(
(*)  

)١٥/٢٠٨(  

  

ليت شعري مىت * م سنينا  قد رحلنا إىل احلما-ت عيون يقظانة ال تنام * حنن يف غفلة ونوم وللمو 
موسى ) ٣(وكأا تابوت : فيه قصائد ورثاء، منها يف جنازته) ٢( ولعمارة اليمين -؟ ) ١(يكون احلمام 

 -) ٥(تابوته وعلى الكرمي يغار * يف ) ٤( وتغاير احلرمان واهلرمان -يف جانبيه سكينة ووقار * أودعت 
 وكان على نيابة الصعيد من جهة طالئع، فقوي، نعم، ووزر للعاضد امللك أبو شجاع شاور السعدي،

  .شاور) ٦(وندم طالئع على توليته لفروسيته وشهامته، فأوصى طالئع وهو ميوت إىل ابنه أن ال يهيج 
، وقصد القاهرة، فدخلها من )٧(مث إن شاور حشد ومجع، واخترق الربية إىل أن خرج من عند تروجة 

  .)٨(غري ممانعة، مث فتك برزيك ومتكن 
__________  

  .٤٩": النكت العصرية ) " ١(
  .١٨٥ - ١٧٣ / ١: قسم شعراء مصر" خريدة القصر " وانظر أخباره وأشعاره يف 

هو عمارة بن علي، جنم الدين، مؤرخ، فقيه، أديب، من أهل اليمن قدم مصر برسالة من أمري مكة، ) ٢(
  .دحهمفأحسن الفاطميون إليه، وبالغوا يف إكرامه، فأقام عندهم وم

وملا زالت دولتهم اتفق مع سبعة من أعيان املصريني على الفتك بصالح الدين االيويب، فقبض عليهم 
  .ه / ٥٦٩/  وعمارة من مجلتهم سنة -صالح الدين وصلبهم يف القاهرة 

  .٤٣٦ - ٤٣١ / ٣": وفيات االعيان " ، و "النكت العصرية " انظر أخباره يف كتاب 
  .وكأنه: يف االصل) ٣(
  .٦٤": النكت العصرية " ما أثبتناه من و
  ..".وتغاير اهلرمان واحلرمان": " النكت العصرية " يف ) ٤(
  .٦٤": النكت العصرية " البيتان من قصيدة طويلة يف ) ٥(
  .٤٤٠ / ٢": وفيات االعيان ) " ٦(
  .قرية بالقرب من االسكندرية) ٧(
  .٤٤٠ / ٢": وفيات االعيان ) " ٨(

(*)  

)١٥/٢٠٩(  



  

، بل بعده بسنة، فاسترد له )١(مث قدم دمشق جريدة إىل نور الدين مستنجدا به، فجهز معه شريكوه 
، ومتكن، ومل جياز شريكوه مبا يليق به، فأضمر له الشر، واستعان شاور بالفرنج، وحتصن )٢(الوزارة 

  ).٣(منهم شريكوه ببلبيس، فحصروه مدة، حىت ملوا 
  ).٤(نهم فعمل املصاف على حارم واغتنم نور الدين خلو الساحل م

  ).٥(وأسر ملوكا يف سنة تسع ومخسني 
  ).٦(ورجع شريكوه بعد أمور طويلة الشرح 

، فسار وهزم الفرنج بعد أن كادوا يأخذون البالد )٧(مث سري العاضد، يستنجد بشريكوه على الفرنج 
 اآلخر سنة أربع وستني قتله ، وهم شاور باغتيال شريكوه وكبار عسكره، فناجزوه وقتلوه يف ربيع)٨(

  ).٩(جرد يك النوري وصالح الدين، فتمارض شريكوه فعاد شاور فشد عليه صالح الدين 
  :ولعمارة فيه

__________  
  .أسد الدين شريكوه، أول من ويل مصر من االكراد االيوبيني) ١(

  .وهو عم السلطان صالح الدين
  .كان من كبار القواد يف جيش نور الدين

  .٤٨٠ - ٤٧٩ / ٢": وفيات االعيان " ه له ترمجة يف  / ٥٦٤/ اقال مدبرا وقورا، مات سنة وكان ع
  .كان أبو األشبال ضرغام بن عامر قد خرج على شاور جبموع كثرية، وغلبه واستوىل على الوزارة) ٢(

  .٧٧ - ٧٣": النكت العصرية " انظر 
  .٢٩٩ / ١١": الكامل ) " ٣(
  .يةكورة جليلة جتاه أنطاك) ٤(
  .٢٠٥ / ٢": معجم البلدان " 
  .٣٠٤ - ٣٠١ / ١١": الكامل ) " ٥(
  .٣٠١ - ٣٠٠ / ١١": الكامل ) " ٦(
  .خرج شريكوه إىل مصر ثالث مرات) ٧(

  .ه، وهي هذه / ٥٦٤/ لتملك مصر، والثالثة  / ٥٦٢/ جندة لشاور، والثانية  / ٥٥٨/ االوىل سنة 
  .٣٤٠ - ٣٣٥ / ١١": الكامل ) " ٨(
  .٤٤١ / ٢": فيات االعيان و) " ٩(

(*)  

)١٥/٢١٠(  



  

حنثت *  حلف الزمان ليأتني مبثله -مل يضجر ) ١(يف نصر دين حممد * ضجر احلديد من احلديد وشاور 
، فلم يطول، ومات باخلانوق بعد شهرين )٣( فاستوزر العاضد شريكوه -) ٢(ميينك يا زمان فكفر 

  ).٥ (، وقام بعده ابن أخيه صالح الدين)٤(وأيام 
  ).٦(وكان يضرب بشجاعة أسد الدين شريكوه املثل، وخيافه الفرنج 

  .كان جدي يف خدمة صالح الدين: قال: حدثنا االمري حسام الدين بن أيب علي): ٧(قال ابن واصل 
  .مبصر اليت زالت دولتهم ا ودولة العبيدية) ٨(فحكى وقعة السودان 

، ]ليقوي بذلك ضعفه [ ء من اخليل والرقيق واملال شرع صالح الدين يطلب من العاضد أشيا: قال
  .فسريين إىل العاضد أطلب منه فرسا، فأتيته وهو راكب يف بستانه الكافوري

  مايل إال هذا الفرس، ونزل عنه، وشق خفيه ورمى ما، فأتيت صالح الدين: فقلت له، فقال
  ).٩(بالفرس 

  ه، وخطبتالشى أمر العاضد مع صالح الدين إىل أن خلع: قلت
__________  

  .آل حممد": النكت العصرية " يف ) ١(
  .٧٣": النكت العصرية ) " ٢(
  .٣٤٠ / ١١": الكامل ) " ٣(
  .٣٤١ / ١١": الكامل ) " ٤(
  .، وما بعدها٣٤٢ / ١١": الكامل ) " ٥(
  .٣٠١ - ٣٠٠ / ١١": الكامل " انظر ) ٦(
  .ندسةحممد بن سامل بن واصل، مؤرخ، عامل باملنطق واهل) ٧(

  .من فقهاء الشافعية مولده ووفاته يف محاه
  .وعنه ينقل االمام الذهيب" مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب " من كتبه 
  .ه / ٦٩٧/ تويف سنة 

  .٢٥٢ - ٢٥٠": نكت اهلميان " له ترمجة يف 
  .٣٤٧ - ٣٤٥ / ١١": الكامل " انظر ) ٨(
  .رتني منه وما بني حاص١٧٩ - ١٧١ / ١": مفرج الكروب ) " ٩(

(*)  

)١٥/٢١١(  

  



  .لبين العباس، واستأصل شأفة بين عبيد
  .وحمق دولة الرفض

  .وكانوا أربعة عشر متخلفا ال خليفة، والعاضد يف اللغة أيضا القاطع، فكان هذا عاضدا لدولة أهل بيته
ا أخربين عامل أن العاضد رأى يف نومه كأن عقربا خرجت إليه من مسجد عرف : قال ابن خلكان

رجل مقيم باملسجد، فسأل عن ) ١] (من [ ينالك مكروه : فلدغته، فلما استيقظ طلب معربا، فقال
  .املسجد، وقال للوايل عنه، فأتى بفقري

  .فسأله من أين هو ؟ وفيما قدم، فرأى منه صدقا ودينا
  ادع لنا يا شيخ، وخلى سبيله، ورجع إىل املسجد، فلما: فقال

استفىت الفقهاء، فأفتوا جبواز : زم على خلع العاضد، فقال ابن خلكانغلب صالح الدين على مصر، ع
خلعه ملا هو من احنالل العقيدة واالستهتار، فكان أكثرهم مبالغة يف الفتيا ذاك، وهو الشيخ جنم الدين 

  ).٣(، فإنه عدد مساوئ هؤالء، وسلب عنهم االميان )٢(اخلبوشاين 
 بن العاضد، وهو مسجون مقيد، فحكى يل أن أباه يف مرضه اجتمعت بأيب الفتوح): ٤(قال أبو شامة 

  طلب صالح الدين، فجاء، وأحضرنا
__________  

  .زيادة يقتضيها السياق) ١(
 وهي بليدة -هو حممد بن املوفق بن سعيد، أبو الربكات، جنم الدين اخلبوشاين، نسبة إىل خبوشان ) ٢(

  .لطان صالح الدين انتقل إىل مصر، وحظي عند الس-بناحية نيسابور 
  ".رأيته يف ستة عشر جملدا : " يف الفقه، قال عنه ابن خلكان" حتقيق احمليط " صنف كتاب 

  .ه / ٥٨٧/  سنة - رمحه اهللا -تويف 
  .١٩٢ - ١٩٠ / ٤": طبقات الشافعية "  و ٢٤٠ - ٢٣٩ / ٤": وفيات االعيان " له ترمجة يف 

  .١١١ / ٣": وفيات االعيان ) " ٣(
  .عبدالرمحن بن إمساعيل، املقدسي الدمشقي" الروضتني " رخ املشهور، صاحب كتاب املؤ) ٤(

  .لقب أبا شامة، لشامة كبرية كانت فوق حاجبه االيسر
  .ه سترد ترمجته عند املؤلف فيما بعد / ٦٦٥/ تويف سنة 

(*)  

)١٥/٢١٢(  

  



  ).١(وحنن صغار، فأوصاه بنا، فالتزم إكرامنا واحترامنا 
املهدي، والقائم، واملنصور، وأحد عشر مبصر آخرهم العاضد :  كان منهم ثالثة بإفريقية:قال أبو شامة

الدولة : يدعون الشرف ونسبهم إىل جموسي أو يهودي، حىت أشتهر هلم ذلك، وقيل: ، مث قال)٢(
  العلوية، والدولة الفاطمية، وإمنا هي الدولة اليهودية أو اوسية امللحدة

  .الباطنية
  .ر ذلك مجاعة من العلماء االكابر، وأن نسبهم غري صحيحذك: مث قال

  .بل املعروف أم بنو عبيد
  .وكان والد عبيد من نسل القداح اوسي امللحد

  .والده يهودي من أهل سلمية: وقيل: قال
وعبيد كان امسه سعيدا، فغريه بعبيد اهللا ملا دخل إىل املغرب، وادعى نسبا ذكر بطالنه مجاعة من علماء 

  .االنساب، مث ترقى، ومتلك، وبىن املهدية
  .وكان زنديقا خبيثا، ونشأت ذريته على ذلك: قال

  ).٣(وبقي هذا البالء على االسالم من أول دولتهم إىل آخرها 
" وكانت دولتهم مئيت سنة ومثانيا وستني سنة، وقد صنف القاضي أبو بكر بن الباقالين كتاب : قلت

  .حه ببطالن انتسام إىل االمام علي، وكذلك القاضي عبد اجلبار املعتزيلفافتت" كشف أسرار الباطنية 
  .هلك العاضد يوم عاشوراء سنة سبع وستني ومخس مئة بذرب مفرط

  .وقيل مات غما ملا مسع بقطع خطبته وإقامة الدعوة للمستضئ
  :وقيل

__________  
  .١٩٤ / ١": الروضتني ) " ١(
  .٢٠١ / ١": الروضتني ) " ٢(
  .٢٠١ / ١": الروضتني " ) ٣(

(*)  

)١٥/٢١٣(  

  

  .مص خامتا له مسموما: سقي، وقيل
وكانت الدعوة املذكورة أقيمت يف أول مجعة من احملرم، وتسلم صالح الدين القصر مبا حوى من 

النفائس واالموال، وقبض أيضا على أوالد العاضد وآله، فسجنهم يف بيت من القصر، وقمع غلمام 



  . آثارهموأنصارهم، وعفى
  .وهم اآلن حمصورون حمسورون مل يظهروا): ٢(قال العماد الكاتب 

وقد نقصوا وتقلصوا، وانتقى صالح الدين ما أحب من الذخائر، وأطلق البيع بعد يف ما بقي، فاستمر 
  ).٣(البيع فيها مدة عشر سنني 

  . غربا، ومينا وشاما)٥(وقد توالت الفتوح : " إىل بغداد) ٤(ومن كتاب من إنشاء القاضي الفاضل 
والدهر حرما حراما، وأضحى الدين واحدا بعد أن كان ] بل الدنيا والشهر، بل [ وصارت البالد 

أديانا، واخلالفة إذا ذكر ا أهل اخلالف مل خيروا عليها صما وعميانا، والبدعة خاشعة، واجلمعة جامعة، 
  .واملذلة يف شيع الضالل شائعة

شيعا، ] بينهم [ هللا من دونه أولياء، ومسوا أعداء اهللا أصفياء، وتقطعوا أمرهم ذلك بأم اختذوا عباد ا
  وفرقوا أمر االمة وكان جمتمعا، وقطع دابرهم، ورغمت أنوفهم

__________  
  .٣٣٥ - ٣٣٤ / ٥": النجوم الزاهرة ) " ١(
  .هو حممد بن صفي الدين حممد، أبو عبد اهللا) ٢(

  .مؤرخ عامل باالدب
  ".الفتح القسي القدسي " و " ريدة القصر خ: " من كتبه

زمن السلطان نور الدين، مث حلق بصالح " ديوان االنشاء " ولد بأصبهان، وتعلم ببغداد، وعمل يف 
  .الدين بعد وفاته

  .١٥٣ - ١٤٧ / ٥": وفيات االعيان " ه له ترمجة يف  / ٥٩٧/ استوطن دمشق وتويف ا سنة 
  .١٩٥ - ١٩٤ / ١": الروضتني ) " ٣(
هو عبدالرحيم بن علي اللخمي، املعروف بالقاضي الفاضل، وزير من أئمة الكتاب، وزر للسلطان ) ٤(

قسم ": خريدة القصر " ه له ترمجة يف  / ٥٩٦/ صالح الدين، ولد بعسقالن، وتويف بالقاهرة سنة 
  .١٦٣ - ١٥٨ / ٣": وفيات االعيان " ، و ٥٤ - ٣٥ / ١: شعراء مصر

  .عربا، بالعني املهملة":  الروضتني" يف ) ٥(
(*)  

)١٥/٢١٤(  

  

  ومنابرهم، وحقت عليهم الكلمة تشريدا وقتال، ومتت كلمات ربك صدقا
" الفرنج بصائم، وال الليل عن السري إليهم بنائم ] كفار [ وعدال، وليس السيف عمن سواهم من 



)١.(  
  .لناظر جمتمعاأعجبين سرد هؤالء امللوك العبيدية على التوايل، ليتأمله ا: قلت

  .فلنرجع اآلن إىل ترتيب الطباق يف حدود العشرين وثالث مئة وما بعدها
  

، وسفك الدماء، وحكم على مدائن )٢(الديلمي ملك الديلم عتا ومترد  *  مرداويج بن زيار- ٧٩
  .اجلبل وغريها

  ).٣(وخافته امللوك، وكان بنو بويه من أمرائه 
ث وعشرين وثالث مئة أمر جبمع أحطاب عظيمة، وخرج إىل ظاهر وملا كانت ليلة امليالد من سنة ثال

  .أصبهان، ومجع ألفي غراب، وعمل يف آذاا النفط، ومد مساطا ما مسع مبثله أصال
كان فيه ألف فرس قشلميش، وألفا بقرة، ومن الغنم واحللواء أشياء، فلما شاهد ذلك استقله وتنمر 

لذين معه، فلما أصبح اجتمعوا للموكب، وصهلت اخليل، على القواد، وكان مسيئا إىل االتراك ا
  .فغضب، وأمر بشد سروجها على ظهور أرباا

  فكان منظرا فظيعا، فحنقوا عليه، ودخل البلد فأمر صاحب
__________  

  .، وما بني حاصرتني منه١٩٥ / ١": الروضتني " انظر الكتاب بطوله يف ) ١(
  .وقد اختصره الذهيب هنا

، البداية ١٩٠ / ٢: ، العرب٨٢ / ٢: ، وما بعدها، املختصر يف أخبار البشر١٩٦/  ٨: الكامل* 
  .٢٩٣ - ٢٩٢ / ٢: ، شذرات الذهب١٧٨ / ١١: والنهاية

  .، وما بعدها١٩٣ / ٨": الكامل " انظر ابتداء أمره يف ) ٢(
  .٧٨ / ٢": املختصر يف أخبار البشر ) " ٣(

(*)  

)١٥/٢١٥(  

  

  .احلمام، فهجمت الترك عليه، وقتلوهحرسه أن ال يتبعه، ودخل 
  .وكان قد اختذ لنفسه تاجا مرصعا باجلواهر كتاج كسرى

  -) ١( من تاريخ املؤيد -ومتلك بعده أخوه، ومشكري، ومتلك أيضا بنو بويه 
  

  ).٢" (غريب القران " ، السجستاين املفسر، مصنف االمام أبو بكر حممد بن عزير*  العزيري - ٨٠



  . خرياكان رجال فاضال
  ).٣(يف عدة سنني وحرره، وراجع فيه أبا بكر بن االنباري، وغريه " الغريب " ألف 

أبو عبد اهللا بن بطة، وعثمان بن أمحد بن مسعان، وعبد اهللا بن احلسني السامري املقرئ، وكان : رواه عنه
  .مقيما ببغداد، مل يذكر له ابن النجار وفاة

  .خبط ابن ناصر احلافظوالصحيح عزير براء، رأيته ): ٤(قال 
  .وذكر أنه شاهده خبط يده، وخبط غري واحد من الذين كتبوا كتابه عنه، وكانوا متثبتني

__________  
  .٨٢ / ٢": املختصر يف أخبار البشر ) " ١(

  .٣٠٣ - ٢٩٨ / ٨": الكامل " وانظر ايضا خرب مقتله يف 
  .٧٣ - ٧٢: غية الوعاة، ب٩٥ / ٤: ، الوايف بالوفيات٢١٦ - ٢١٥: نزهة االلباء* 
  .ه / ١٣٢٥/ مرتب على حسب حروف املعجم، وقد طبع مبصر سنة " غريب القرآن " كتاب ) ٢(
  .٢١٦": نزهة االلباء ) " ٣(
  .أي ابن النجار) ٤(

  .من هذا اجلزء / ٩٢/ ص  / ٨/ انظر حاشيتنا رقم 
(*)  

)١٥/٢١٦(  

  

وكتب حممد : بالغريب خبط مؤلفه، ويف آخرهشيخنا، أنه رأى نسخة ) ١(وذكر يل ابن االخضر : قال
  .بن عزير بالراء املهملة

  ).٢(رأيت خبط ابن عزير، وعليه عالمة الراء غري املعجمة : وقال أبو زكريا التربيزي
" عزيز مبعجمتني، حممد بن عزير : وأما الدارقطين، واحلافظ عبد الغين، واخلطيب، وابن ماكوال، فقالوا

  ).٣" (صاحب الغريب 
  .؟) ٤(فبعد هؤالء االعالم من يسلم من الوهم 

  .بقي ابن عزير إىل حدود الثالثني وثالث مئة
  

، )٥( بن بيغجور االخشيد العالمة االستاذ، شيخ املعتزلة، أبو بكر، أمحد بن علي*  ابن االخشيد - ٨١
  .صاحب التصانيف
__________  



جلنابذي، مث البغدادي، حمدث العراق يف عصره، هو عبد العزيز بن حممود بن املبارك بن االخضر، ا) ١(
صنف جمموعات حسنة، وكان ثقة، صحبه ابن النجار مدة طويلة، وقرأ ) قرية بنيسابور(أصله من جنابذ 
  .٤٧ - ٤٦ / ٥": شذرات الذهب " ه له ترمجة مفصلة يف  / ٦١١/ عليه، تويف سنة 

  .٢١٥": نزهة االلباء ) " ٢(
  .٥ / ٧": االكمال " انظر ) ٣(
  .مال ابن حجر العسقالين إىل كتابته بزايني، وبسط القول يف مناقشة من قال بالراء املهملة) ٤(

  .٩٥٠ - ٩٤٨ / ٣": تبصري املتنبه " انظر 
: ، طبقات املعتزلة٢١٦ / ٧: ، الوايف بالوفيات٣٠٩ / ٤: ، تاريخ بغداد٢٤٦ - ٢٤٥: الفهرست* 

  .٢٣١ / ١: ، لسان امليزان١٠٠
  ".ابن االخشيد : ابن االخشاد، ويقال له " ٢٣١ / ١":  لسان امليزان "يف ) ٥(

(*)  

)١٥/٢١٧(  

  

  .كان يدري احلديث، ويرويه، عن أيب مسلم الكجي وطبقته
  .وحيتج به يف تواليفه، وكان ذا تعبد وزهادة، له قرية تقوم بأمره، وكان يؤثر الطلبة

  . النحو والكالموله حماسن على بدعته، وله تواليف يف الفقه، ويف
  ).١(وداره ببغداد يف سوق العطش 
  .وكان ال يفتر من العلم والعبادة

وكتاب " " وكتاب اختصار تفسري حممد بن جرير " " وكتاب االمجاع " " نقل القرآن " له كتاب 
  ).٢(وأشياء مفيدة " املعونة يف االصول 

  .تويف يف شعبان سنة ست وعشرين وثالث مئة
  

االمام اود، مقرئ واسط، أبو بكر الواسطي االصم، ) ٣(ابن احلسني  * عقوب يوسف بن ي- ٨٢
  .إمام اجلامع

قرأ القرآن على حيىي العليمي، عن محاد بن شعيب، وأيب بكر بن عياش، وعلي بن شعيب بن أيوب 
  .الصريفيين، وتصدر دهرا، ورحلوا إليه

  .ومسع من حممد بن خالد الطحان
__________  



  .غداد، باجلانب الشرقيحملة بب) ١(
  .٢٤٦ - ٢٤٥": الفهرست " انظر ) ٢(
  .٢٠٢ / ١: ، معرفة القراء٣٢٠ - ٣١٩ / ١٤: تاريخ بغداد* 

  .٤٠٥ - ٤٠٤ / ٢: غاية النهاية
  ".ابن احلسني  " ٣١٩ / ١٤": تاريخ بغداد " يف ) ٣(

(*)  

)١٥/٢١٨(  

  

  .أبو أمحد احلاكم، وأبو بكر بن املقرئ: حدث عنه
، )١(علي بن حممد بن خليع القالنسي، واحلسن بن سعيد املطوعي، وعثمان بن أمحد ااشي : هوتال علي

وإبراهيم بن عبدالرمحن البغدادي، وأبو بكر النقاش، وعبد العزيز بن عصام، وعلي بن منصور 
  ).٢(الشعريي، وأبو أمحد السامري فيما زعم 

  ).٣(له نيف وتسعون سنة كان شيخنا حسن االخذ، قرأت عليه و: قال ابن خليع
  .ولد يف شعبان سنة مثان عشرة ومئتني): ٤(وقال أبو عبد اهللا القصاع 

يف ) ٦(قرأت على حيىي بن حممد العليمي يف سنة أربعني ومئتني واليت تليها، ومات ): ٥(وكان يقول 
  .عن ثالث وتسعني سنة] وأربعني ومئتني [ سنة ثالث 

  ).٧(وكان قد ضعف 
  ).٨( على محاد بن أيب زياد شعيب سنة سبعني ومئة، وكان فاضال جليال قرأت: قال يل

__________  
  .النجاشي، وهو تصحيف": غاية النهاية " يف ) ١(
  .٤١٧ - ٤١٥ / ١": غاية النهاية " انظر ) ٢(
  .٤٠٥ / ٢": غاية النهاية ) " ٣(
أستاذ كبري، اعتين بعلم : اعهو حممد بن إسرائيل بن أيب بكر، أبو عبد اهللا، املعروف بالقص) ٤(

غاية النهاية " له ترمجة يف " املغين " و " االستبصار " ه من كتبه  / ٦٧١/ القراءات أمت عناية، تويف سنة 
 :"١٠٠ / ٢.  
  .أي يوسف بن يعقوب) ٥(
  .العليمي: أي) ٦(
  .٣٧٩ - ٣٧٨ / ٢": غاية النهايه " انظر ترمجة العليمي يف ) ٧(



  .هوما بني حاصرتني من
  .٢٥٩ - ٢٥٨ / ١": غاية النهاية " انظر ترمجة محاد يف ) ٨(

(*)  

)١٥/٢١٩(  

  

  .تال على عاصم، وقرأت بعده على أيب بكر بن عياش
  .تويف يوسف الواسطي يف ذي القعدة سنة ثالث عشرة وثالث مئة: قال القضاعي

  
  :مسيه هو احملدث أبو عمرو

  .اد، نزيل بغدالنيسابوري*  يوسف بن يعقوب - ٨٣
  .حممد بن بكار بن الريان، وأيب بكر بن أيب شيبة، وأمحد بن عبدة، وأيب حفص الفالس: يروي عن
  .الدارقطين، وابن شاهني، واملعاىف النهرواين، وأبو بكر بن شاذان، وعلي بن لؤلؤ الوراق: روى عنه

  ).١(وثب إىل الرواية عن ابن أيب شيبة : قال عبد الغين بن سعيد
  ).٢(ال يساوي شيئا : وقال الربقاين
  ).٣(حدث عن كل من شاء : وقال احلاكم

ما رأيت يف رحليت يف أقطار االرض نيسابوريا يكذب غري أيب عمرو : فسمعت أبا علي احلافظ، يقول
  ).٤(هذا 

__________  
  .٣٢٩ / ٦: ، لسان امليزان٤٧٥ / ٤: ، ميزان االعتدال٣٢٠ / ١٤: تاريخ بغداد* 
  .٣٢٠ / ١٤: "تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٣٢٩ / ٦": لسان امليزان ) " ٣(
  .٣٢٠ / ١٤": تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٥/٢٢٠(  

  



  .تويف بعيد سنة عشرين وثالث مئة بيسري: قلت
  .أيب بكر بن أيب شيبة" تاريخ " وقع يل من طريقه 

  
 بن موسى بن الوزير حيىي بن خالد راالخباري الندمي البارع، أبو احلسن، أمحد بن جعف*  جحظة - ٨٤

  .بن برمك الربمكي البغدادي الشاعر
  .كان ذا فنون ونوادر وآداب

 فلم خيل من إحسام -فأضحوا حديثا للنوال املشهر * أنا ابن أناس مول الناس جودهم : وهو القائل
عتاب بني * ذا ورق اجلو حىت قيل ه:  ومن شعره-) ١(ومل خيل من تقريظهم بطن دفتر * لفظ خمرب 

  .كان مشوها:  وقيل-) ٢(جحظة والزمان 
  -) ٣(أمل العيون للذة اآلذان * وارمحتا ملنادميه حتملوا : فقال ابن الرومي

__________  
 / ٦: ، املنتظم١٧١ - ١٧٠ / ٢: ، االنساب٦٩ - ٦٥ / ٤: ، تاريخ بغداد٢٠٨: الفهرست* 

 / ٢: ، العرب١٣٤ - ١٣٣ / ١: ت االعيان، وفيا٢٨٢ - ٢٤١ / ٢: ، معجم االدباء٢٨٦ - ٢٨٣
 ١٨٥ / ١١: ، البداية والنهاية٢٨٨ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٨٩ - ٢٨٦ / ٦: ، الوايف بالوفيات٢٠١

  .٢٥١ - ٢٥٠ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٤٦ / ١: ، لسان امليزان١٨٦ -
  .١٣٣ / ١": وفيات االعيان " ، و ٩٩": ذيل أمايل القايل " البيتان يف ) ١(
  .١٣٤ / ١": وفيات االعيان ) " ٢(
  .١٣٤ / ١": وفيات االعيان ) " ٣(

(*)  

)١٥/٢٢١(  

  

مات سنة ست وعشرين وثالث مئة، وقيل سنة أربع ): ١(جحظة بسكون احلاء : قال ابن خلكان
  ).٢(وعشرين 

  .وقد بلغ الثمانني، ومل يدخل يف رواية احلديث، وكان رأسا يف التنجيم مقدما يف لعب النرد
  ).٣(له مؤلف يف الطبائخي، ومل يكن أحد يتقدمه يف صناعة الغناء و

  .غىن املعتمد، فأعطاه مخس مئة دينار
  ).٤(، واملعاىف النهرواين، وأبو عمر بن حيويه "االغاين " أكثر عنه صاحب 

  



 ، ومن كان أحد االبواب إىل صاحب الزمان املنتظر، الشيخ الصاحل أبوكبري االمامية*  الباب - ٨٥
  .القاسم حسني بن روح بن حبر القيين

، وجعله من )٦(نص عليه بالنيابة أبو جعفر حممد ابن عثمان العمري ): ٥" (تارخيه " قال ابن أيب طي يف 
  .أول من يدخل حني جعل الشيعة طبقات

__________  
  .١٣٤ / ١": وفيات االعيان " انظر ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٦٥  /٤": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .٢٨٤ - ٢٨٣ / ٢: ، لسان امليزان٣٦٧ - ٣٦٦ / ١٢: الوايف بالوفيات* 
  .ابن بطي، وهو تصحيف: يف االصل) ٥(

  .هو حيىي بن محيدة بن ظافر، الغساين عامل، مشهور، مؤرخ، شيعي: وابن أيب طي
، وأشار إىل أنه مرتب  تارخيه٢٧٧ / ١": كشف الظنون " ه وقد ذكر صاحب  / ٦٣٠/ تويف سنة 

  .على السنوات
  .٢٢٠ - ٢١٩ / ٣": الذريعة "  و ٢٦٤ - ٢٦٣ / ٦": لسان امليزان " انظر ترمجته يف 

  .١٠٩ / ٨": الكامل " انظر ) ٦(
(*)  

)١٥/٢٢٢(  

  

فلما مات أبو جعفر صارت النيابة إىل حسني هذا، فجلس يف : وقد خرج على يديه تواقيع كثرية: قال
إن موالنا : وحقة، وقال له) ١(به الشيعة، فخرج ذكاء اخلادم، ومعه عكازة، ومدرج الدار، وحف 

  .إذا دفنين أبو القاسم حسني، وجلس، فسلم إليه هذا، وإذا يف احلق خواتيم االئمة: قال
، وكثرت غاشيته حىت كان االمراء )٢(مث قام ومعه طائفة فدخل دار أيب جعفر حممد بن علي الشلمغاين 

  .ء يركبون إليه واالعيان، وتواصف الناس عقله وفهمهوالوزرا
، فقال )٣(شاهدته يوما، وقد دخل عليه أبو عمر القاضي : فروى علي بن حممد االيادي، عن أبيه، قال

صواب الرأي عند املشفق عربة عند املتورط، فال يفعل القاضي ما عزم عليه، فرأيت أبا : له أبو القاسم
إن كنت قلت لك ما عرفته، فمسأليت من أين لك ؟ : من أين لك هذا ؟ فقال: لعمر قد نظر إليه، مث قا

  .فضول، وإن كنت مل تعرفه، فقد ظفرت يب



  .ال بل واهللا أؤخرك ليومي أو لغدي: فقبض أبو عمر على يديه، وقال: قال
  .ما رأيت حمجوجا قط يلقى الربهان بنفاق مثل هذا: فلما خرج، قال أبو القاسم

  .مل أكاشف به غريهكاشفته مبا 
  .ومل يزل أبو القاسم وافر احلرمة إىل أن وزر حامد بن العباس، فجرت له معه خطوب يطول شرحها

  مث سرد ابن أيب طي ترمجته يف أوراق، وكيف أخذ وسجن مخسة
__________  

  .٣٩٦ / ٢وهي الرقعة امللعونة كما يف منت اللغة : مدرج) ١(
  .نسبة إىل شلمغان) ٢(

  .واحي واسطقرية من ن
  .والشلمغاين هذا هو املعروف بابن أيب العزاقر

  ":اللباب " ه انظر  / ٣٢٢/ صاحب املذهب املشهور يف احللول، وقد قتل سنة 
  .٢٩٤ - ٢٩٠ / ٨": الكامل " ، و ٢٧ / ٢
  .حممد بن يوسف) ٣(

  .قاضي القضاة
  .كان يضرب املثل بعقله وحلمه

  .ه / ٣٢٠/ تويف سنة 
  .٤٠٥ - ٤٠١ / ٣": اريخ بغداد ت" له ترمجة يف 

(*)  

)١٥/٢٢٣(  

  

دعوه فبخطيته : أعوام، وكيف أطلق وقت خلع املقتدر، فلما أعادوه إىل اخلالفة، شاوروه فيه، فقال
  .أوذينا

  .وبقيت حرمته على ما كانت إىل أن مات يف سنة ست وعشرين وثالث مئة
  .وقد كاد أمره أن يظهر

  .ان مضمرا لشق العصاولكن كفى اهللا شره، فقد ك: قلت
  .كان يكاتب القرامطة ليقدموا بغداد وحياصروها: وقيل

وكانت االمامية تبذل له االموال، وله تلطف يف الذب عنه، وعبارات بليغة، تدل على فصاحته وكمال 
  .عقله



  .وكان مفيت الرافضة وقدوم، وله جاللة عجيبة
  .وهو الذي رد على الشلمغاين ملا علم احنالله

  
  .بن مقلة) ١( بن حسن الوزير الكبري، أبو علي حممد بن علي*  ابن مقلة - ٨٦

  ).٢(ولد بعد سنة سبعني ومئتني 
  .أيب العباس ثعلب، وأيب بكر بن دريد: وروى عن
  عمر بن حممد بن سيف، وأبو الفضل حممد بن احلسن: وروى عنه

__________  
 وما بعدها، وفيات ١٨٣ / ٨: ، الكامل٣١١ - ٣٠٩ / ٦: ، املنتظم٢١٢ - ٢١٠: مثار القلوب* 

 / ٤: ، الوايف بالوفيات٢١١ / ٢: ، العرب٢٤١ - ٢٣٨: ، الفخري١١٨ - ١١٣ / ٥: االعيان
، النجوم ١٩٦ - ١٩٥ / ١١: ، البداية والنهاية٢٩٤ - ٢٩١ / ٢: ، مرآة اجلنان١١١ - ١٠٩

  .٣١٢ - ٣١٠ / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٨ / ٣: الزاهرة
  .حسني: راجعيف أغلب امل) ١(
  .من هذا اجلزء / ٢٢٩/ مولده يف شوال سنة اثنتني وسبعني ومئتني انظر ص ) ٢(

(*)  

)١٥/٢٢٤(  

  

  .ابن املأمون، وعبد اهللا بن علي بن عيسى بن اجلراح، وحممد بن أمحد بن ثابت
، وال أحسن حركة، وال أظرف إشارة) ١(ما رأيت وزيرا منذ تويف القاسم بن عبيد اهللا : قال الصويل

  .أملح خطا، وال أكثر حفظا، وال أسلط قلما، وال أقصد بالغة، وال آخذ بقلوب اخللفاء، من ابن مقلة
  ).٢(وله علم باالعراب، وحفظ للغة، وتوقيعات حسان 

أول تصرفه كان مع حممد بن داود بن اجلراح، وعمره ست عشرة سنة وأجري له يف : قال ابن النجار
نتقل إىل ابن الفرات، فلما وزر ابن الفرات أحسن إليه، وجعله يقدم القصص، كل شهر ستة دنانري، مث ا

فلما استعفى ابن عيسى من الوزارة، أشري على املقتدر باهللا بابن مقلة، فواله يف : فكثر ماله إىل أن قال
هر،  بعد سنتني وأربعة أشهر، مث ملا قتل املقتدر، وبويع القا٣١٨، مث عزل سنة ٣١٦ربيع االول سنة 

كان ابن مقلة بشرياز منفيا، فأحضر القاهر وزير املقتدر أبا القاسم عبيد اهللا بن حممد، وعرفه أنه قد 
استوزر أبا علي، فاستخلفه له إىل أن يقدم، فقدم أبو علي يوم النحر سنة عشرين، فدام إىل أن استوحش 

 ومجع كلمتهم على خلعه وقتله، فتم من القاهر، فاستتر بعد تسعة أشهر، مث إنه أفسد اجلند على القاهر،



  .ذلك هلم
وبويع الراضي، فآمن أبا علي، فظهر، ووزر، مث عزل بعد عامني، واستتر، مث كتب إىل الراضي باهللا أن 

يستحجب جبكم عوض ابن رائق، وأن يعيده إىل الوزارة، وضمن له ماال، وكتب إىل جبكم فاطمعه 
  الراضي

  . فأفتوا بقطع يدهحىت حصل عنده، واستفىت الفقهاء،
  فقطع يف شوال سنة
__________  

  .وكان وزيرا للمعتضد / ٢٩١/ تويف القاسم سنة ) ١(
  .٢٦٨ / ٣": النجوم الزاهرة ) " ٢(

(*)  

)١٥/٢٢٥(  

  

  .ست وعشرين وثالث مئة
  .مث كان يشد القلم على ساعده، ويكتب خطا جيدا

  ).١(وكتب أيضا باليسرى 
  .ةإنه كاتب يطلب الوزار: وقيل

  ).٢(فلما قرب جبكم من بغداد، طلب أبا علي، فقطع لسانه، وسجن مدة، وحلقه ذرب 
  .وكان يستقي بيساره، وميسك احلبل بفمه

  .وقاسى بالء إىل أن مات
  ).٣(ودفن يف دار السلطنة، مث سأل أهله فنبش، وسلم إليهم، فدفنه ابنه أبو احلسني يف داره 

 أبو علي الوزير، يأكل يوما، فلما غسل يده، وجد نقطة صفراء كان): ٤(قال احلسن بن علي بن مقلة 
  .ذاك عيب: وطمسها بالقلم، وقال] منها [ ، فاستمد ]ففتح الدواة [ من حلو على ثوبه 

  .وهذا أثر صناعة
أنشدنا أبو : قال أبو الفضل بن املأمون) ٥(ومداد الدواة عطر الرجال * إمنا الزعفران عطر العذارى 

* عن قول االطباء وإن مضى من أنت صب به ) ٦(فخل * إذا أتى املوت مليقاته :  لنفسهعلي بن مقلة
  )٧(أمر من فقد االحباء * فالصرب من فعل االلباء ما مر شئ ببين آدم 

__________  
  .يف حوادث السنني املذكورة / ٨": الكامل " ، و ٣١١ - ٣٠٩ / ٦": املنتظم " انظر أخباره يف ) ١(



  .ء الذي يعرض للمعدة، فال ضم الطعام ويفسد فيها، وال متسكههو الدا) ٢(
  ).ذرب": (اللسان " 
  .٢١١": مثار القلوب ) " ٣(
  .هو أخو الوزير وستأيت ترمجته خمتصرة يف آخر هذه الترمجة) ٤(
  . وما بني حاصرتني منه٢٥٤ / ٣": نشوار احملاضرة ) " ٥(
  .فعد": املنتظم " يف ) ٦(
  .٣١١ / ٦: "املنتظم ) " ٧(

(*)  

)١٥/٢٢٦(  

  

احلياة لكن ) ١(ما مللت : إن أبا علي، قال: قيل: حدثنا أبو عبد اهللا النوخبيت، قال: أبو عمر بن حيويه
بعت ) ٢(حفظ أميام فبانت مييين * ت بأميام فبانت مييين لقد أحسنت ما استطعت جبهدي * توثق 

يا حيايت بانت مييين فبيين *  ليس بعد اليمني لذة عيش حرموين دنياهم بعد ديين* ديين هلم بدنياي حىت 
كنت أرى دائما جعفر بن ورقاء : حدثنا احلسني بن احلسن الواثقي، قال: قال أبو علي التنوخي) ٣(
  .يعرض على ابن مقلة يف وزارته الرقاع الكثرية يف حوائج الناس يف جمالس حفله، ويف خلوته) ٤(

إىل كم يا :  مئة رقعة، فعرض عليه يف جملس خال شيئا كثريا، فضجر، وقالفرمبا عرض يف اليوم أزيد من
  .على بابك االرملة والضعيف وابن السبيل، والفقري، ومن ال يصل إليك: أبا حممد ؟ فقال

  .أيد اهللا الوزير إن كان فيها شئ يل فخرقه: وقال
ذا أمرتنا أن ال نعرض شيئا، ونعرف إمنا أنت الدنيا، وحنن طرق إليك، فإذا سألونا سألناك، فإن صعب ه

مل أذهب حيث ذهبت وإمنا أومأت إىل أن تكون : الناس بضعف جاهنا عندك ليعذرونا، فقال أبو علي
  .هذه الرقاع الكثرية يف جملسني

  ولو كانت كلها ختصك لقضيتها، فقبل
  ).٥(جعفر يده 

  كانت فاكهة ابن مقلة، ملا ويل: قال الواثقي احلاجب
__________  

  .ما سئمت": وفيات االعيان " و " املنتظم " يف ) ١(
  .حفظ أرواحهم فما حفظوين" وفيات االعيان " و " املنتظم " يف ) ٢(
  .١١٦ / ٥": وفيات االعيان " ، و ٣١١ / ٦": املنتظم ) " ٣(



شاعر، كاتب، جيد البديهة والروية، اتصل باملقتدر : هو جعفر بن حممد بن ورقاء، الشيباين) ٤(
  .العباسي

  .٢٠٦ - ٢٠٥ / ١": فوات الوفيات " ه له ترمجة يف  / ٣٥٢/ تويف 
  .طبعة قدمية

  .٨٣ / ١: نشوار احملاضرة) ٥(
(*)  

)١٥/٢٢٧(  

  

الوزارة االولة خبمس مئة دينار يف كل يوم مجعة، وكان ال بد له أن يشرب غبوقا بعد اجلمعة، ويصطبح 
  ).١(يوم السبت 

  ).٣(وحتتها صنوف الطيور مما يتجاوز الوصف ) ٢(البستان من االبريسم وذكر أنه رأى الشبكة على 
واصرب فإنك يف أضغاث أحالم تبين * قل البن مقلة مهال ال تكن عجال : أنشأ دارا عظيمة، فقيل: وقيل

فلم توق به * أيضا بعد أيام مازلت ختتار سعد املشتري هلا ) ٤(دارا ستهدم * بأنقاض دور الناس جمتهدا 
أحرقت بعد ستة ) ٥(يف حال نقض وال يف حال إبرام * حنس رام إن القران وبطليموس ما اجتمعا من 

  ).٦(أشهر، وبقيت عربة 
كان سبب قطع يد أخي كلمة، : حدثنا احلسن بن علي بن مقلة، قال: قال إسحاق بن إبراهيم احلارثي

دافع ناس فكتب أخي يعتب عليهم كان قد استقام أمره مع الراضي، وابن رائق، وأمرا برد ضياعه، ف
  بكالم
  .غليظ

  .واهللا ال ذللت هلذا الوضيع: وكنا نشري عليه أن يستعمل ضد ذلك، فيقول
  .وزاره صديق ابن رائق، ومدبر دولته

فما قام له، وتكلم بفصل طويل ساقه ابن النجار، يدل عيل تيهه وطيشه، فقبض عليه بعد أيام، وقطعت 
  .يده

  .له الطالع مجاعة من املنجمنيوكان إذا ركب يأخذ 
__________  

  .١١١ / ٤": الوايف بالوفيات ) " ١(
  .فارسي معرب: احلرير) ٢(
  .٣١٠ / ٦": املنتظم " انظر وصف البستان وما فيه من طري وشجر وغزالن ) ٣(



  .ستنقض": املنتظم " يف ) ٤(
  .٣١٠ / ٦": املنتظم ) " ٥(
  .٢١٨ / ٨": الكامل ) " ٦(

(*)  

)١٥/٢٢٨(  

  

أخربنا إبراهيم بن احلسن الديناري، مسعت احلسني ابن أيب علي بن مقلة، حيدث أن : قال التنوخي
  .الراضي باهللا، قطع لسان أبيه قبل موته مبدة، وقتله باجلوع

  .وكان سبب ذلك أن الراضي تندم على قطع يده، واستدعاه من حبسه، واعتذر إليه
  .الشرب، وأنس بهوكان يشاوره ويستدعيه يف خلوته وقت 

وكان أيب يكتب : فقامت قيامة ابن رائق، وخاف ودس من أشار على اخلليفة بأن ال يدنيه إىل أن قال
  .باليسرى خطا ال يكاد أن يفرق من خطه باليمىن

  .وما زالوا بالراضي، حىت ختيل منه وأهلكه: قال
* لصوارم فما قطعوا رأيا إذا ما أجاله القالمه ال للسيوف ا* لئن قطعوا ميىن يديه خلوفهم : وللصويل فيه

  .مولده يف شوال سنة اثنتني وسبعني ومئتني) ١(رأيت املنايا يف اللحى والغالصم 
  .ومات يف حادي عشر شوال سنة مثان وعشرين وثالث مئة

واختلف فيه هل هو صاحب اخلط املنسوب أو أخوه احلسن ؟ وكانا بديعي الكتابة، والظاهر أن احلسن 
  .ب اخلطهو صاح

  ).٢(وكان أول من نقل هذه الطريقة املولدة من القلم الكويف 
  ).٣(ذكره ابن النجار، وكان أديبا شاعرا، وفد على ملك الشام سيف الدولة، ونسخ له عدة جملدات 

__________  
مفردها غلصمة وهي : والغالصم" رأيت الردى بني اللها والغالصم  " ٢٤١": الفخري " يف ) ١(

  .الناتئ يف احللقوماملوضع 
  .١٧ / ٣": صبح االعشى " انظر ) ٢(
  .٣٢ - ٣١ / ٩": معجم االدباء " انظر ) ٣(

(*)  

)١٥/٢٢٩(  

  



  .أبو الفضل بن املأمون، وأبو عبد اهللا احلسني النمري: روى عنه
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة مثان وثالثني وثالث مئة

  .وله سبعون سنة
  .مث نقل تابوته إىل بغداد

  
احلريي، تلميذ أيب ) ٢ (بن حممد النيسابوري) ١(الزاهد الويل، أبو حممد، عبد اهللا *  املرتعش - ٨٧

  ).٤(، واجلنيد )٣(حفص النيسابوري وصحب أبا عثمان احلريي 
  .وسكن بغداد
، )٥(نكت أيب حممد املرتعش، وحكايات اخللدي ]: عجائب بغداد يف التصوف ثالث [ وكان يقال 

  ).٧) (٦(ي وإشارات الشبل
__________  

، ٢٢٢ - ٢٢١ / ٧: ، تاريخ بغداد٣٥٥ / ١٠: ، حلية االولياء٣٥٣ - ٣٤٩: طبقات الصوفية* 
  :، العرب٣٠١ / ٦: ب، املنتظم / ٥٢٠: ، االنساب٢٦: الرسالة القشريية

  .٣١٧ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٠ - ٢٦٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٤٤ - ١٤١
  .جعفر": االنساب " و ": تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .١٢٢ - ١١٥": طبقات الصوفية " هو عمرو بن سلمة، انظر ترمجته يف ) ٢(
 - ١٧٠": طبقات الصوفية " هو سعيد بن إمساعيل بن سعيد، احلريي، النيسابوري، له ترمجة يف ) ٣(

١٧٥.  
  .من أئمة القوم وسادم، اجلنيد بن حممد اجلنيد) ٤(

  .٢٤٩ - ٢٤١ / ٧": تاريخ بغداد " ، و ١٦٣ - ١٥٥": ية طبقات الصوف" له ترمجة يف 
  .من هذا اجلزء / ٣٣٣/ ستأيت ترمجته رقم ) ٥(
  .من هذا اجلزء / ١٩٠/ ستأيت ترمجته رقم ) ٦(
  .، وما بني حاصرتني منه٣٤٩": طبقات الصوفية ) " ٧(

(*)  

)١٥/٢٣٠(  

  

  ).١(وكان املرتعش منقطعا مبسجد الشونيزية 
  .، وأمحد بن علي بن جعفر)٢(بن عبد اهللا الرازي، وأمحد بن عطاء الروذباري حممد : حكى عنه



  .اهللا) ٣(مبواالة أولياء اهللا، ومعاداة أعداء : وسئل مباذا ينال العبد احملبة ؟ قال
أعظم من املشي ] فهو [ عندي أن من مكنه اهللا من خمالفة هواه : فالن ميشي على املاء، قال: وقيل له

  ).٤(على املاء 
  ).٦(رؤية فضل اهللا : أفضل ؟ قال) ٥(أي العمل : وسئل

  ).٧(كان من ذوي االموال، فتخلى عنها، وسافر الكثري : وقد ذكره اخلطيب، فسماه جعفرا، وقال
  جعلت سياحيت أن أمشي كل سنة ألف فرسخ حافيا: ويروي عنه قال

  .حاسرا
  . سنة مثان وعشرين وثالث مئة- رمحه اهللا -تويف 

__________  
  .موضع معروف ببغداد، كانت فيه مقربة للصوفية) ١(

  .٣٧٤ / ٣": معجم البلدان " انظر 
  .بضم الراء، وسكون الواو، والذال املعجمة، وفتح الباء املوحدة، ويف آخرها الراء بعد االلف) ٢(

 موضع على باب هذه اللفظة ملواضع عند االار الكبرية، يقال هلا الروذبار، وهي يف بالد متفرقة منها
  .الطابران بطوس

  .١٨٠ / ٦": االنساب " 
  .٣٥١": طبقات الصوفية ) " ٣(
  .، وما بني حاصرتني منه٣٥٢ - ٣٥١": طبقات الصوفية ) " ٤(
  .االعمال": طبقات الصوفية " يف ) ٥(
  .٣٥٢": طبقات الصوفية " انظر ) ٦(
  .٢٢١ / ٧": تاريخ بغداد ) " ٧(

(*)  

)١٥/٢٣١(  

  

  ).١( املزين االستاذ العارف، أبو احلسن البغدادي، علي بن حممد* ين  املز- ٨٨
  .صحب سهل بن عبد اهللا التستري واجلنيد، وجاور مبكة

  ).٢(وكان من أورع القوم، وأكملهم حاال 
  .أبو بكر الرازي وغريه، وحممد بن أمحد النجار، وهو أبو احلسن املزين الصغري: حكى عنه

  .الكبري البغدادي، فآخر جاورفأما أبو احلسن املزين 



  .، وما يظهر يل إال أما واحد)٣(فرقهما أبو عبد الرمحن السلمي 
  .تويف سنة مثان وعشرين وثالث مئة

  
  ).٤( النهرجوري االستاذ العارف أبو يعقوب إسحاق بن حممد، الصويف* *  النهرجوري - ٨٩

__________  
: ، االنساب٢٧: ، الرسالة القشريية٧٣ / ١٢: ، تاريخ بغداد٣٨٥ - ٣٨٢: طبقات الصوفية* 

، البداية ٢٩٥ / ٢: ، مرآة اجلنان٢١٥ / ٢: ، العرب٣٠٤ / ٦: أ، املنتظم / ٥٢٨/ ب  / ٥٢٧
، شذرات ٢٩٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٤١ - ١٤٠: ، طبقات االولياء١٩٣ / ١١: والنهاية
  .٣١٦ / ٢: الذهب

  . املكسورة حتتها نقطتان، ويف آخرها النونبضم امليم، وفتح الزاي، وتشديد الياء) ١(
  .يقال هذا ملن حيلق الشعر

  .ب / ٥٢٧": االنساب " 
  .٣٨٢": طبقات الصوفية ) " ٢(
  .يف النسخة اليت بني أيدينا ليس مثة تفريق بينهما) ٣(

 ٦: ، املنتظم٢٧: ، الرسالة القشريية٣٥٦ / ١٠: ، حلية االولياء٣٨١ - ٣٧٨: طبقات الصوفية* * 
، ٢٩٧ / ٢: ، مرآة اجلنان٤٢٤ - ٤٢٣ / ٨: ، الوايف بالوفيات٢٢١ / ٢: ، العرب٣٢٧ - ٣٢٦/ 

، شذرات ٢٧٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٠٦ - ١٠٥: ، طبقات االولياء٢٠٣ / ١١: البداية والنهاية
  .٣٢٥ / ٢: الذهب

  . بضم اجليم٣١٩ / ٥": معجم البلدان " ضبطها ياقوت يف ) ٤(
(*)  

)١٥/٢٣٢(  

  

  .صحب اجلنيد، وعمرو بن عثمان املكي
  .وجاور مدة، ومات مبكة

  ).١(ما رأيت يف مشاخينا أنور منه : قال أبو عثمان املغريب
هو : مسعت حممد بن عبد اهللا الرازي، مسعت أبا يعقوب النهرجوري، يقول يف الفناء والبقاء: السلمي

  ).٢( االحكام العبد هللا، وبقاء رؤية قيام اهللا يف] قيام [ فناء رؤية 
، وحقيقة الصدق القول باحلق يف مواطن ]والعالنية [ يف السر ] احلق [ الصدق موافقة : وعنه قال



  ).٣(اهللكة 
  .الدنيا حبر، واآلخرة ساحل: مسعت أبا يعقوب، يقول: قال إبراهيم بن فاتك

  ).٤(واملركب التقوى، والناس سفر 
  ).٥(اليقني مشاهدة االميان بالغيب : وعنه قال

  ).٦(أفضل االحوال ما قارن العلم : وعنه
  .تويف النهرجوري سنة ثالثني وثالث مئة

  
   بن عبد الكرمياالمام احملدث الثقة، أبو القاسم، عبد اهللا بن حممد*  ابن أخي أيب زرعة - ٩٠

__________  
  .٣٧٨": طبقات الصوفية ) " ١(
  .، وما بني حاصرتني منه٣٧٨": طبقات الصوفية ) " ٢(
  .املصدر السابق، وما بني حاصرتني منه) ٣(
  .٣٨٠": طبقات الصوفية ) " ٤(
  .املصدر السابق) ٥(
  .٢٧": الرسالة القشريية ) " ٦(
  .٢٨٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٨٣ / ٢: ، العرب٧٧ - ٧٦ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
(*)  

)١٥/٢٣٣(  

  

  .ابن يزيد بن فروخ الرازي، املخزومي موالهم
أيب زرعة احلافظ، وارحتل فأخذ عن يونس بن عبد االعلى، ومجاعة مبصر وعن أمحد بن حدث عن عمه 

منصور الرمادي، وحممد بن عيسى ابن حيان املدائين ببغداد، وعن يوسف بن سعيد بن مسلم وغريه 
  .باجلزيرة

  عبد اهللا بن أمحد االصبهاين والد احلافظ أيب نعيم،: حدث عنه
وأبو بكر حممد بن عبيد اهللا الذكواين، وأمحد بن القاضي أيب أمحد واحلسن بن إسحاق بن راهويه 

  .العسال، وأبو بكر بن املقرئ، وخلق سواهم
  ).١(كان ثقة، صاحب أصول : قال أبو نعيم

  .وتويف عندنا بأصبهان سنة عشرين وثالث مئة



  .رمحه اهللا
  

 بن عبد الرمحن بن زياد بن إمام  اهللاالمام القدوة احلافظ، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد*  ابن بلبل - ٩١
  .واسط يزيد بن هارون، الزعفراين الواسطي مث اهلمذاين

  ).٢(يعرف أبوه ببلبل 
احلسن بن حممد بن الصباح، وسعدان بن نصر، وأمحد ابن بديل، واحلسن بن أيب الربيع، : روى عن
  .وطبقتهم

  .كتبنا عنه، وهو ثقة ورع صدوق: قال صاحل بن أمحد
  ).٣(عندي عن أيب زرعة حنو مخسني ألف حديث : يقولمسعته 

__________  
  .٧٦ / ٢": ذكر أخبار أصبهان ) " ١(
  .٣٤١ / ٣: ، الوايف بالوفيات٢٨١ / ٦: ، املنتظم٤٤٧ - ٤٤٦ / ٥: تاريخ بغداد* 
  .، بليل، وهو تصحيف٤٤٦ / ٥": تاريخ بغداد " يف ) ٢(

  .٧٣ / ١": التوضيح " انظر 
  .٤٤٦ / ٥": داد تاريخ بغ) " ٣(

(*)  

)١٥/٢٣٤(  

  

  .تويف سنة ثالث وعشرين وثالث مئة
  .روى عنه أهل مهذان: قلت
  

  ،االمام الكبري، شيخ االسالم، أبوعمران، موسى بن العباس*  اجلويين - ٩٢
  .مسلم" صحيح " كهيئة ) ٢(الذي خرجه " املسند الصحيح " ، احلافظ، مؤلف )١(اخلراساين اجلويين 

 بن هاشم، وأمحد بن أيب االزهر، وحممد بن حيىي الذهلي، وأمحد بن يوسف السلمي، ويونس مسع عبد اهللا
  .بن عبداالعلى، وحبر بن نصر، وأمحد بن منصور الرمادي، وطبقتهم

احلسن بن سفيان، وهو أحد شيوخه، وأبو علي احلافظ، وأبو سهل الصعلوكي، وأبو أمحد : حدث عنه
  .وآخروناحلاكم، وأبو حممد املخلدي، 

  .هو حسن احلديث مبرة، خرج على كتاب مسلم: قال احلاكم أبو عبد اهللا



  ).٣(وصحب أبا زكريا االعرج مبصر والشام 
__________  

  . أ١٤٢ - ب ١٤١ / ١٧: ، تاريخ ابن عساكر٣٨٥ / ٣: االنساب* 
  .٣٠٠ / ٢: ، شذرات الذهب٨١٩ - ٨١٨ / ٣: ، تذكرة احلفاظ

  .٢٨: الرسالة املستطرفة
بضم اجليم، وفتح الواو، وسكون الياء املعجمة باثنتني من حتتها، ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل ) ١(

  .جوين، وهي ناحية كبرية من نواحي نيسابور
  .٣٨٥ / ٣": االنساب " 
  .٢٨": الرسالة املستطرفة " انظر ) ٢(
  .٨١٨ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(

(*)  

)١٥/٢٣٥(  

  

كان أبوعمران اجلويين يف دارنا، وكان يقوم الليل، ويصلي، ويبكي : محد، يقولومسعت احلسن بن أ
  ).١(طويال 

  .تويف أبوعمران جبوين سنة ثالث وعشرين وثالث مئة
  أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن
االسفراييين، أخربنا موسى بن : ن، يعينطاهر، أخربنا أمحد بن منصور، أخربنا أبو نعيم عبدامللك بن احلس

العباس، حدثنا عبد اهللا بن هاشم، حدثنا وكيع، عن االعمش، عن إبراهيم، عن االسود، عن عائشة 
  ).٢" (مروا أبا بكر فليصل بالناس : " ملا مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرض موته، قال: قالت

ق، وأبو عبيد القاسم بن إمساعيل احملاملي، وأبو نعيم بن عدي ومات مع اجلويين إمساعيل بن العباس الورا
  .اجلرجاين، وعبيد اهللا بن عبد الرمحن السكري، وإبراهيم نفطويه، وأسامة بن علي بن سعيد الرازي

  
 بن موسى بن محاد، العقيلي احلجازي، االمام احلافظ الناقد، أبو جعفر، حممد بن عمرو*  العقيلي - ٩٣

  ).٣" (لضعفاء كتاب ا" مصنف 
__________  

  .املصدر السابق) ١(
من طرق ) ٩٥) (٤١٨(ومسلم ) ٧١٣(و ) ٧١٢(و ) ٦٦٤(إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٢(



  .عن االعمش ذا االسناد
، طبقات ٢٩١ / ٤: ، الوايف بالوفيات١٩٤ / ٢: ، العرب٨٣٤ - ٨٣٣ / ٣: تذكرة احلفاظ* 

  .٣٤٧ - ٣٤٦: احلافظ
  .١٤٤": ة املستطرفة الرسال) " ٣(

(*)  

)١٥/٢٣٦(  

  

مسع من جده المه يزيد بن حممد العقيلي، وحممد بن إمساعيل الصائغ، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، 
وحممد بن إمساعيل الترمذي، وعلي بن عبد العزيز، وحممد بن موسى البلخي، صاحب عبيد اهللا بن 

  وبشر بن موسىموسى، وأيب حيىي عبد اهللا بن أمحد بن أيب مسرة، 
االسدي، وحممد بن الفضل القسطاين لقيه بالري، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وحيىي بن عثمان بن 
صاحل، وأمحد بن علي االبار، وأيب جعفر مطني، وعبيد بن غنام، وآدم بن موسى صاحب البخاري، 

بن الضريس، وخلق وحامت بن منصور الشاشي، وأمحد بن داود املكي، حدثه مبصر، وحممد بن أيوب 
  .كثري

أبو احلسن بن نافع اخلزاعي، وأبو بكر حممد بن إبراهيم ابن املقرئ، ويوسف بن أمحد بن : حدث عنه
  .الدخيل، وطائفة

كان العقيلي جليل القدر، عظيم اخلطر، ما رأيت مثله، وكان كثري ): ١(قال مسلمة بن القاسم 
  .رأ من كتابك، وال خيرج أصلهاق: التصانيف، فكان من أتاه من احملدثني، قال

  .فتكلمنا يف ذلك: قال
  .أحفظ الناس، وإما أن يكون من أكذب الناس] من [ إما أن يكون : وقلنا

: فاجتمعنا فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته، ونزيد فيها وننقص، فأتيناه لنمتحنه، فقال يل
  .اقرأ، فقرأا عليه

فطن لذلك، فأخذ مين الكتاب، وأخذ القلم، فأصلحها من حفظه، فلما أتيت بالزيادة والنقص، 
  ).٢(فانصرفنا من عنده، وقد طابت نفوسنا، وعلمنا أنه من أحفظ الناس 

__________  
  .هو مسلمة بن القاسم بن إبراهيم، مؤرخ أندلسي، من علماء احلديث، له تاريخ يف الرجال) ١(

  .١٣٠ - ١٢٨ / ٢": تاريخ علماء االندلس " ة يف ه له ترمج / ٣٥٣/  سنة - رمحه اهللا -تويف 



  .، وما بني حاصرتني منه٨٣٤ - ٨٣٣ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٢(
(*)  

)١٥/٢٣٧(  

  

أبو جعفر العقيلي ثقة، جليل القدر، عامل باحلديث، ): ١(وقال القاضي أبو احلسن بن القطان الفاسي 
  ).٢(مقدم يف احلفظ 

  ).٣(ين وثالث مئة وتويف سنة اثنتني وعشر: قال
أنبأنا أمحد بن سالمة، عن حيىي بن بوش، عن أمحد بن عبد اجلبار، عن أمحد بن حممد العتيقي، ومسعه 

قاضي القضاة حممد بن املظفر الشامي احلموي من العتيقي، حدثنا يوسف بن الدخيل، حدثنا حممد بن 
: د بن منصور، حدثنا ابن السماك، قالعمرو العقيلي احلافظ، حدثنا أبوحيىي بن أيب مسرة، حدثين سعي

إن يل إليك حاجة، وأرجو أن أبلغها : بالقادسية، فقال يل) ٤(خرجت إىل مكة، فلقيين زرارة بن أعني 
، فأقرئه مين السالم، وسله أن خيربين )٥(إذا لقيت جعفر بن حممد : ماهي ؟ فقال: بك، وعظمها، فقلت

  .نكرت عليهمن أهل اجلنة أنا أم من أهل النار ؟ فأ
  .إنه يعلم ذلك: فقال يل

  .فلم يزل يب حىت أجبته
  .فلما لقيت جعفر ابن حممد، أخربته بالذي كان منه

  .مما قال) ٦(هو من أهل النار، فوقع يف نفسي شئ : فقال
  من ادعى: ومن أين علمت ذلك ؟ فقال: فقلت

__________  
  . قرطيب االصلعلي بن حممد بن عبدامللك، من حفاظ احلديث ونقدته،) ١(

  .من أهل فاس
  .ويل القضاء بسجلماسة

  .١٧٨": الرسالة املستطرفة " ، و ١٢٨ / ٥": شذرات الذهب " ه انظر  / ٦٢٨/ تويف سنة 
  .٨٣٤ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
ونسبتها " زرارية ال" زرارة بن أعني الشيباين بالوالء، أبو احلسن، من غالة الشيعة، ورأس الفرقة ) ٤(

  .٢٦٢ / ٦": االنساب " ، و ٥٢": الفرق بني الفرق " ه انظر  / ١٥٠/ إليه، تويف سنة 
  .امللقب بالصادق) ٥(



  .شيئا، وهو خطأ: يف االصل) ٦(
(*)  

)١٥/٢٣٨(  

  

  .علي أين أعلم هذا، فهو من أهل النار
  .فلما رجعت، لقيين زرارة، فأعلمته بقوله

عمل معك بالتقية : وما جراب النورة ؟ قال: بد اهللا من جراب النورة، قلتكال لك يا أبا ع: فقال
)١.(  

تويف مع العقيلي احلافظ أبو عمر أمحد بن خالد بن اجلباب القرطيب، والعارف خري النساج، وأبو حممد 
حممد عبيد اهللا املهدي، صاحب املغرب، واملسند أبو جعفر حممد بن إبراهيم الديبلي، واحلافظ أبو جعفر 

بن عبدالرمحن االرزناين، وشيخ الصوفية أبو بكر حممد بن علي الكتاين، وشيخ الصوفية مبصر أبو علي 
  .بعدها بعام: الروذباري أمحد بن حممد، وأبو نعيم بن عدي احلافظ يف قول، وقيل

  
مد بن  بن حمالشيخ االمام احملدث الثقة الصادق، أبو حممد، عبدالرمحن بن أمحد*  ابن رشدين - ٩٤

  .احلجاج بن رشدين بن سعد، املهدي املصري الوراق
  .احلارث بن مسكني، وأيب الطاهر بن السرح، وسلمة ابن شبيب، ويونس الصديف وعدة: حدث عن
  .أبو سعيد بن يونس، والطرباين، وأبو بكر بن املقرئ، وحممد بن أمحد االمخيمي، ومجاعة: روى عنه

__________  
  .٤٧٤ - ٤٧٣ / ٢ ":لسان امليزان ) " ١(
  .٣٠٨ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠٩ / ١: ، حسن احملاضرة٢٠٧ - ٢٠٦ / ٢: العرب* 
(*)  

)١٥/٢٣٩(  

  

  .وكان أسند من بقي
  .تويف يف احملرم سنة ست وعشرين وثالث مئة

  .وقد قارب التسعني
  .وكان أبوه وجده ضعفاء علماء



  .وما علمت يف عبدالرمحن جرحا
  .وهللا احلمد

  
 بن يزيد، القرطيب، االمام احلافظ الناقد، حمدث االندلس، أبو عمر، أمحد بن خالد* باب  ابن اجل- ٩٥

  .ويعرف بابن اجلباب، وهي نسبة إىل بيع اجلباب
  .مولده يف سنة ست وأربعني ومئتني

مسع بقي بن خملد، وحممد بن وضاح، وقاسم بن حممد، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، وعلي بن عبد 
  .ي، وطبقتهمالعزيز البغو
بن أيب دليم، واحلافظ عبد اهللا بن حممد الباجي، وأهل ) ١(ولده حممد، وحممد بن حممد : حدث عنه

  .قرطبة
  .وكان من أفراد االئمة، عدمي النظري

  .كان إماما يف الفقه ملالك: قال القاضي عياض
  .وكان يف احلديث ال ينازع، مسع منه خلق كبري

__________  
، ١٧٦ - ١٧٥: ، بغية امللتمس١١٤ - ١١٣: ، جذوة املقتبس٣١ / ١: ندلستاريخ علماء اال* 

 ٢: ، مرآة اجلنان٣٧١ / ٦: ، الوايف بالوفيات١٩٢ / ٢: ، العرب٨١٦ - ٨١٥ / ٣: تذكرة احلفاظ
، ٣٤٠ - ٣٣٩: ، طبقات احلفاظ٢٤٧ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٥ - ٣٤: ، الديباج املذهب٢٨٥/ 

  .٢٩٤ - ٢٩٣ / ٢: شذرات الذهب
  .وهو خطأ" أمحد  " ٨١٥ / ٣": تذكرة احلفاظ " يف ) ١(

  .٨٤ - ٨٣ / ٢": تاريخ علماء االندلس " انظر ترمجة ابن أيب دليم يف 
(*)  

)١٥/٢٤٠(  

  

كتاب قصص " ، و "كتاب االميان " ، و "كتاب الصالة " و " مسند مالك بن أنس " وصنف : قال
  ).١" (االنبياء 

  . سنة اثنتني وعشرين وثالث مئةوتويف يف مجادى اآلخرة
  .ما أخرجت االندلس حافظا مثل ابن اجلباب، وابن عبد الرب: وقال بعضهم

ابن خملد قاضي اجلماعة، العالمة أبو عمر القرطيب، من كبار االئمة علما ) ٢( أمحد بن بقي - ٤٩



  .وعقال وجاللة
  .همحل عن والده شيئا كثريا، وويل القضاء عشر سنني، ومحدت سريت

  .تويف يف أثناء سنة أربع وعشرين وثالث مئة بقرطبة
  .وله سبعون سنة، أو أكثر منها

  .رمحه اهللا تعاىل
  

  ، ومسندها يف زمانه، أبو عبداالمام احلافظ العالمة، شيخ االندلس*  ابن أمين - ٩٦
__________  

  .املصدر نفسه) ١(
  .من هذا اجلزء / ٤٩/ تقدمت ترمجته رقم ) ٢(
 / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٠٢: ، بغية امللتمس٦٣: ، جذوة املقتبس٥٠ / ٢: ماء االندلستاريخ عل* 

، ٢٩٨ - ٢٩٧ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٧ / ٤: ، الوايف بالوفيات٢٢٣ / ٢: ، العرب٨٣٧ - ٨٣٦
، ٣٢٨ - ٣٢٧ / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٨ - ٣٤٧: ، طبقات احلفاظ٣٢٠: الديباج املذهب

  .٣٠: الرسالة املستطرفة
(*)  

)١٥/٢٤١(  

  

  اهللا حممد بن عبدامللك بن أمين بن فرج القرطيب، رفيق قاسم بن
  .احلافظ يف الرحلة) ١(أصبغ 

  .ولد سنة اثنتني ومخسني ومئتني
، وحممد بن إمساعيل الصايغ، وأمحد بن أيب خيثمة، )٢(مسع حممد بن وضاح، وحممد بن اجلهم السمري 

 حممد بن شاكر، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وحيىي ابن القاضي، وجعفر بن] بن إسحاق [ وإمساعيل 
  .هالل، وأمما سواهم

  .، وولده أمحد بن حممد، وطلبة االندلس)٣(عباس بن أصبغ احلجازي : روى عنه
  .اشتهر امسه، وويل الصالة جبامع قرطبة

" سنن، خرجه على وكان بصريا بالفقه، مفتيا بارعا، عارفا باحلديث وطرقه، عاملا به، صنف كتابا يف ال
  ).٤(أيب داود " سنن 

  .تويف يف منتصف شوال سنة ثالثني وثالث مئة



أخربنا أبو حممد هارون من تونس، عن أيب القاسم بن بقي، عن شريح بن حممد، عن علي بن أمحد 
  احلافظ، حدثنا محام بن أمحد، حدثنا عباس بن أصبغ، حدثنا ابن أمين، حدثنا أمحد بن زهري حدثنا حيىي

__________  
  .من هذا اجلزء / ٢٦٦/ ستأيت ترمجته رقم ) ١(
  .بلد من أعمال كسكر بني واسط والبصرة" مسر " نسبة إىل ) ٢(
  .١٣٧ / ٧": االنساب " 
من أهل قرطبة، ويعرف باحلجاري، ومل يكن من أهل  " ٢٩٨ / ١": تاريخ علماء االندلس " يف ) ٣(

  ".وادي احلجارة 
  .وهي مدينة باالندلس

  .٥١ - ٥٠ / ٢": تاريخ علماء االندلس ) " ٤(
  .٣٠": الرسالة املستطرفة " وانظر 

(*)  

)١٥/٢٤٢(  

  

 أراه عن سعيد -ابن معني، حدثنا حجاج بن حممد، حدثنا شريك عن االعمش، عن فضيل ابن عمرو 
بكر وعمر ى أبو : متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال عروة:  عن ابن عباس، قال-بن جبري 

  .ى أبو بكر وعمر عن املتعة: فما يقول عرية ؟ قال: عن املتعة، فقال ابن عباس
  .أراهم سيهلكون: قال

ما قصد عروة معارضة النيب صلى اهللا : قلت) ! ١(قال أبو بكر وعمر : قال رسول اهللا، ويقولون: أقول
  . على ناسخعليه وسلم ما، بل رأى أما ما يا عن املتعة إال وقد اطلعا

  
 بن علي بن علك، املروزي الشيخ االمام احلافظ الثقة، أبو حفص، عمر بن أمحد*  ابن علك - ٩٧

  .اجلوهري
، والعباس بن حممد الدوري، وأبا قالبة، وحممد بن الليث )٢(مسع سعيد بن مسعود، وأمحد بن سيار 

  .وطبقتهم
  ).٣(وقد قدم، وحدث ببغداد 

__________  
املسند " ف لضعف شريك وهو ابن عبد اهللا النخعي الكويف، فإنه خيطئ كثريا، وهو يف إسناده ضعي) ١(



قال :  من طريق حجاج ذا االسناد، وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن أيوب، قال٣٣٧ / ١" 
أما أبو : سل أمك عرية، فقال عروة: أال تتقي اهللا ترخص يف املتعة، فقال ابن عباس: عروة البن عباس

واهللا ما أراكم منتهني حىت يعذبكم اهللا، أحدثكم عن رسول اهللا : بكر وعمر، فلم يفعال، فقال ابن عباس
هلما أعلم بسنة رسول اهللا وأتبع هلا : صلى اهللا عليه وسلم، وحتدثونا عن أيب بكر وعمر، فقال عروة

  .منك
د بن زيد، عن أيوب ورجاله ثقات، وأخرجه أبو مسلم الكجي من طريق سليمان بن حرب، عن محا

  .السختياين، عن ابن أىب مليكة، عن عروة بنحوه، وهذا إسناد صحيح
  - ٨٤٧ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٩٠ / ٦: ، املنتظم٢٢٨ - ٢٢٧ / ١١: تاريخ بغداد* 

  .٣٠٧ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥١ - ٣٥٠: ، طبقات احلافظ٨٤٨
  .وهو خطأ" سنان  " ٨٤٧ / ٣": تذكرة احلفاظ " يف ) ٢(
  .٢٢٧ / ١١": تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٥/٢٤٣(  

  

ابن املظفر، وابن شاهني، والدارقطين، وعلي بن عمر الرازي الفقيه، وحممد بن إسحاق : روى عنه
  .الكيساين، وولده احلافظ عبد اهللا بن عمر بن علك

  .تويف سنة مخس وعشرين وثالث مئة
 أمحد، أخربنا حممد ابن عمر القاضي، أخربنا عبد أخربنا إبراهيم بن علي يف كتابه، أخربنا داود بن

الصمد بن علي، أخربنا أبو احلسن الدارقطين، حدثنا عمر بن أمحد اجلوهري، حدثنا حيىي بن إسحاق 
، حدثنا عبد الكبري بن دينار الصائغ، عن أيب إسحاق اهلمداين، عن االعمش، عن )١(الكاجغوين 

 خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمرجا، فلم نصب ماء :إبراهيم عن علقمة، عن عبد اهللا، قال
فيها شئ من ماء، فصبه يف إناء، ووضع كفه عليه، مث ) ٢(نتوضأ منه، وال نشربه ومع رسول اهللا إداوة 

  ).٣(فلقد رأيت ما بني أصابعه تفجر عيونا : قال" هلم : " قال
__________  

  .وهو تصحيف" لكاجغري ا " ٨٤٨ / ٣": تذكرة احلفاظ " يف ) ١(
إن شينه بني : قيده ابن نقطة وقال: " وقال" الكاشغوين  " ١٢٠٢ / ٣": تبصري املنتبه " وقد ورد يف 

  ".الشني واجليم 
  .إناء صغري حيمل فيه املاء) ٢(



باب الوضوء من االناء من طريق :  يف الطهارة٦٠ / ١، والنسائي ٤٠٢، ٤٠١ / ١وأخرجه أمحد ) ٣(
  ق، عن سفيان، عن االعمش ذا االسناد وهو صحيح، وجاء يفعبد الرزا

ألف : كم كنتم يومئذ ؟ قال: قلت جلابر: فحدثين سامل بن أيب اجلعد، قال: قال االعمش: آخره
باب عالمات النبوة يف االسالم من طريق : يف االنبياء) ٣٥٧٩ (٤٣٢ / ٦ومخسمئة، وأخرج البخاري 
د الزبريي، حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد حممد بن املثىن، حدثنا أبو أمح

كنا نعد اآليات بركة وأنتم تعدوا ختويفا، كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، : اهللا قال
 " :فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده يف االناء، مث قال" اطلبوا فضلة من ماء : " فقل املاء، فقال

والربكة من اهللا، فلقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع رسول اهللا صلى اهللا، " حي على الطهور املبارك 
  .ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل

(*)  

)١٥/٢٤٤(  

  

  .احلديث تفرد به عبد الكبري، وعنه الكاجغوين
  

الكالعي، ) ١( بن حسن  حممداحلافظ احلجة االمام، أبو حممد، عبد اهللا بن*  ابن أخي رفيع - ٩٨
  ).٢(موالهم، القرطيب الصائغ ابن أخي رفيع 

  .مل يسمع حممد بن وضاح، واخلشين، وقد أدركهما
  .ومسع من عبيد اهللا بن حيىي بن حيىي وطبقته
  .وتفسريه" مسند بقي " وكان عارفا بالرجال والعلل، وقد اختصر 
  .مات يف آخر سنة مثان عشرة وثالث مئة

  
 بن احلسني بن شهريار، الرازي االمام احلافظ العالمة الناقد، أبو بكر، أمحد بن علي* * رازي  ال- ٩٩

  .مث النيسابوري، صاحب التصانيف
  .سكن والده نيسابور، فولد أبو بكر ا

__________  
  :، بغية امللتمس٢٣٣: ، جذوة املقتبس٢٢٤ - ٢٢٣ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

  .٣٦٤: ، طبقات احلفاظ١٣٩: ، الديباج املذهب٨٩٢ - ٨٩١ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٣٠
  .حنني": اجلذوة " حسني، ويف : تاريخ علماء االندلس" يف ) ١(



  .ربيع": الديباج " و " البغية " و " اجلذوة " و " تاريخ علماء االندلس " يف ) ٢(
: ، طبقات احلفاظ٢٦٧  /٢: ، مرآة اجلنان٧٨٩ - ٧٨٨ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٦١ / ٢: العرب* * 

  .٢٧٠ / ٢: ، شذرات الذهب٣٣١ - ٣٣٠
(*)  

)١٥/٢٤٥(  

  

مسع أبا حامت الرازي، والسري بن خزمية، وأبا قالبة الرقاشي، وإبراهيم بن عبد اهللا العبسي، صاحب 
  .، وعثمان بن سعيد الدارمي، وطبقتهم)١(وكيع، وأبا حيىي بن أيب مسرة، واحلسن بن سالم السواق 

  .ة طويلة، ومعرفة جليلةوله رحل
أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين رفيقه، وأبو علي النيسابوري، وأبو أمحد احلاكم، : حدث عنه
  .وآخرون

  .مسعت منه: وقال أبو العباس بن عقدة
  ).٢(وكان من احلفاظ 

  .مات كهال، عاش بضعا ومخسني سنة: قلت
  .سنة مخس عشرة وثالث مئة) ٣(ومات بالطابران 

  .أثىن عليه احلاكم، وبالغ يف تعظيمه
  .وكان أبوه علي بن احلسني صاحب حديث من أهل الري، فتحول إىل نيسابور

  .سهل بن عثمان، وعبد العزيز بن حيىي املدين، وأمحد بن منيع، وخلق: وروى عن
  .ومات يف سنة ثالث وتسعني ومئتني

  .ورخه حفيده أبو احلسن
  اود بن سليمان، وحممد بنأبيه، وحممد بن د: عن) ٤(وحدث 

  .يعقوب بن االخرم
__________  

  .بفتح السني املهملة، وتشديد الواو، ويف آخرها القاف) ١(
  .هذه النسبة إىل بيع السويق

  .وهو دقيق الشعري املقلو
  .السويقي: ويقال أيضا

  .١٩٤، ١٨١ / ٧": االنساب " 



  .٧٨٨ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .إحدى مدينيت طوس) ٣(

  .٤ - ٣ / ٤": معجم البلدان " انظر " نوقان " ف : أما االخرى
  .احلفيد: أي) ٤(

(*)  

)١٥/٢٤٦(  

  

  . بن سيامرد، النهاوندياحلافظ االمام أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن إسحاق*  النهاوندي - ١٠٠
يب زرعة، يونس بن عبداالعلى، وحممد بن عزيز االيلي، وأيب عتبة احلمصي، وعلي بن حرب، وأ: عن

  .وأمحد بن شيبان، وعصام بن رواد، وخلق
  .حدث مذان يف سنة مثان عشرة وثالث مئة

مسعت منه مع أيب وكان ثقة هيوبا ذا سنة، حيفظ ويذاكر، قدم علينا يف سنة مثان : قال صاحل بن أمحد
  .عشرة وثالث مئة

  .عبدالرمحن بن االمناطي: وممن روى عنه
  

 بن إبراهيم بن حممد بن سلم، اخلزاعي العامل، أبو بكر، أمحد بن إسحاقاحملدث * *  امللحمي - ١٠١
  .القاضي، من مشيخة بغداد) ١(امللحمي 

حممد بن إبراهيم الصوري والكدميي، وأمحد ابن حممد بن حيىي بن محزة، وبكر بن : مسع يف رحلته من
  .سهل، وخلق

__________  
  .مل نقف له على مصادر ترمجته* 

  .٣٤ / ٤: دادتاريخ بغ* * 
امللحم وهي ثياب " بضم امليم، وسكون الالم، وفتح احلاء املهملة، ويف آخرها ميم، هذه النسبة إىل ) ١(

  .احلرير: تنسج من االبريسم، أي
  .ب / ٥٤١": االنساب " 

(*)  

)١٥/٢٤٧(  

  



بد اهللا بن أمحد ، وعمر الكتاين، وعبيد اهللا بن البواب، وأمحد بن ع)١(الدارقطين، وابن الشخري : وعنه
  .، وآخرون)٢(بن جلني 

  .ما علمت به بأسا
  .تويف سنة مثان وعشرين وثالث مئة

  
) ٣( بن العالء، اجلوزجاين الشيخ احملدث الثقة القدوة، أبو عبد اهللا، أمحد بن علي*  اجلوزجاين - ١٠٢

  .مث البغدادي
  .ولد سنة مخس وثالثني ومئتني

  .اد بن أيوب، وأبا عبيدة بن أيب السفر، وطبقتهمومسع أمحد بن املقدام العجلي، وزي
  .الدارقطين، وعمر بن شاهني، وعمر بن إبراهيم الكتاين، وأبو احلسني بن مجيع، وآخرون: حدث عنه

  .ثقة) ٤(وكان شيخا صاحلا بكاء خاشعا 
  .مات يف ربيع االول سنة مثان وعشرين وثالث مئة

__________  
  .٣٣٣ / ٢ ": تاريخ بغداد" له ترمجة يف ) ١(
  .هكذا ضبطت يف االصل) ٢(

  .بضم اجليم: ٥١٠ / ٢": تبصري املنتبه " ، و ٢٨٧ / ٣": االنساب " ويف 
  .٣١٢ / ٢: ، شذرات الذهب٢١١ / ٢: ، العرب٣١٠ - ٣٠٩ / ٤: تاريخ بغداد* 
  .هكذا ضبطت يف االصل) ٣(

  .٤٦ / ١": التقريب " وىل انظر بضم اجليم اال: وقد ضبطها العسقالين يف ترمجة إبراهيم بن يعقوب
  .٣١٠ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٥/٢٤٨(  

  

أخربنا أبو حفص بن القواس، أخربنا أبو القاسم ابن احلرستاين حضورا، أخربنا ابن املسلم، أخربنا 
نا احلسني بن طالب، أخربنا حممد بن أمحد، أخربنا أمحد بن علي، حدثنا أبو عبيدة بن أيب السفر، حدث

أن النيب صلى اهللا عليه : زيد بن احلباب، حدثنا سفيان عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة
  ).١(وسلم أفرد احلج 

  



 بن عبيد بن جهينة، االمام احلافظ الثبت، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد*  الشهرزوري - ١٠٣
  ).٢(الشهرزوري 

__________  
عن ) ١٢٢) (١٢١١(باب إفراد احلج، ومن طريقه مسلم : ج يف احل٣٣٥ / ١وأخرجه مالك ) ١(

  .عبدالرمحن بن القاسم ذا االسناد
وقد ثبت عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اعتمر مع حجته، فقد روى أبو داود : قلت

كم اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه : سئل ابن عمر: من طريق أيب إسحاق عن جماهد قال) ١٩٩٢(
لقد علم ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد اعتمر : مرتني، فقالت عائشة: ، فقالوسلم

إن كل من روى عنه االفراد، : ٣٤١ / ٣" الفتح " ثالثا سوى اليت قرا حبجة الوداع، وقال احلافظ يف 
 وكل من روى محل على ما أهل به يف أول احلال، وكل من روى عنه التمتع، أراد ما أمر به أصحابه،

منها أن معه زيادة علم : عنه القران، أراد ما استقر عليه أمره، وتترجح رواية من روى عنه القران بأمور
على من روى االفراد وغريه، وبأن من روى االفراد والتمتع اختلف عليه يف ذلك، فأشهر من روى عنه 

  االفراد
وقد ثبت عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم بدأ عائشة، وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته، وابن عمر، 

بالعمرة، مث أهل باحلج، وثبت أنه مجع بني حج وعمرة، مث حدث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل 
  .إنه اعتمر مع حجته أيضا: ذلك، وجابر، وقد تقدم قوله

وايات النقل عنه من وروى القران عنه مجاعة من الصحابة مل خيتلف عليهم فيه وبأنه مل يقع يف شئ من الر
لوال أن معي اهلدي : " وصح أنه قال" قرنت : " أفردت وال متتعت، بل صح عنه أنه قال: لفظه أنه قال

  ".الحللت 
، ٣٥٠: ، طبقات احلفاظ٨٤٦ / ٣:  ب، تذكرة احلفاظ٢٦٩ - أ ٢٦٩ / ٢" تاريخ ابن عساكر * 

  .٢٨٧ / ٢: ذيب ابن عساكر
  .٤١٧ / ٧": االنساب " ، وما أثبتناه من ضبطت يف االصل بفتح الراء) ٢(

(*)  

)١٥/٢٤٩(  

  

مسع الزعفراين، وعمرو بن عبد اهللا االودي، وطبقتهما بالعراق، وحممد بن املقرئ مبكة، وأبا زرعة 
  .بالري، والعباس بن الوليد ببريوت، والربيع بن سليمان مبصر، وحممد بن عوف حبمص

  .ومجع وصنف



علي بن أمحد القزويين، وعمر بن أمحد بن شجاع، وأمحد بن علي بن : أهل الري وقزوين: حدث عنه
  .احلسن الرازي، وأبو بكر بن حيىي، وعدة

  .، وال كثريا من سريته)١(وال أعرف وفاته 
  

 ابن يزيد، االمام القدوة العالمة، شيخ االسالم، أبو سعيد، احلسن بن أمحد*  االصطخري - ١٠٤
  ).٣(لعراق، ورفيق ابن سريج الشافعي، فقيه ا) ٢(االصطخري 

__________  
  بقي إىل سنة نيف وعشرين وثالث مئة فيما " ٨٤٦ / ٣": تذكرة احلفاظ " يف ) ١(

  ".أظن 
 / ١: ، االنساب١١١: ، طبقات الشريازي٢٧٠ - ٢٦٨ / ٧: ، تاريخ بغداد٣٠٠: الفهرست* 

، مرآة ٢١٢ / ٢: رب، الع٧٥ - ٧٤ / ٢: ، وفيات االعيان٣٠٢ / ٦: ، املنتظم٢٩٢ - ٢٩١
، النجوم ١٩٣ / ١١: ، البداية والنهاية٢٥٣ - ٢٣٠ / ٣: ، طبقات الشافعية٢٩٠ / ٢: " اجلنان

  .٣١٢ / ٢: ، شذرات الذهب٦٢: ، طبقات ابن هداية اهللا٢٦٧ / ٣: الزاهرة
  .بكسر االلف، وسكون الصاد، وفتح الطاء املهملتني، وسكون اخلاء املعجمة، ويف آخرها الراء) ٢(

  .هذه النسبة إىل إصطخر، وهي من كور فارس
  .٢٩٠ / ١": االنساب " 
  .القاضي أبو العباس، أمحد بن عمر بن سريج، كان من أئمة املسلمني) ٣(

  .ومن عظماء الشافعية
  .ه / ٣٣٦/ تويف ببغداد سنة 

  .٣٩ - ٢١ / ٣": طبقات الشافعية " له ترمجة يف 
(*)  

)١٥/٢٥٠(  

  

) ١(فص بن عمرو الربايل، وأمحد بن منصور الرمادي، وعباسا الدوري وحنبل مسع سعدان بن نصر، وح
  .بن إسحاق، وعدة

  .حممد بن املظفر، والدارقطين، وابن شاهني، وأبو احلسن ابن اجلندي، وآخرون: وعنه
  .وتفقه به أئمة

إال ابن عليه ) ٣(ملا دخلت بغداد، مل يكن ا من يستحق أن يدرس ): ٢(قال أبو إسحاق املروزي 



  ).٤(سريج، وأبو سعيد االصطخري 
  ).٦(، وويل حسبة بغداد، فأحرق مكان املالهي )٥(ويل قضاء قمر : وقال اخلطيب

  وكان ورعا زاهدا متقلال من الدنيا، له تصانيف مفيدة،: قال
  ).٧(ليس الحد مثله " كتاب أدب القضاء " منها 
  .وهو صاحب وجه: قلت
  ).٨(انه وسراويله، كان من شقة واحدة إن ثوبه وعمامته وطيلس: وقيل

__________  
  .وهو حتريف" مجيل  " ٢٦٨ / ٧": تاريخ بغداد " يف ) ١(

  .٢٨٧ - ٢٦٨ / ٨": تاريخ بغداد " انظر ترمجته يف 
  .وهو ابن عم االمام أمحد بن حنبل

  .وهو وهم" أبو احلسن  " ٢٦٩ / ٧": تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  .من هذا اجلزء / ٢٤٠/ وستأيت ترمجته رقم 

  .أن أدرس": تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  .٢٣٠ / ٣": طبقات الشافعية "  و ٢٦٩ / ٧": تاريخ بغداد ) " ٤(
  .مدينة قرب أصبهان) ٥(
  ".طاق اللعب : " ، وقد مساه اخلطيب٦٩ / ٧": تاريخ بغداد " انظر ) ٦(
  .٢٦٩ / ٧": تاريخ بغداد ) " ٧(
  .٢٦٩ / ٧": تاريخ بغداد ) " ٨(

(*)  

)١٥/٢٥١(  

  

  ).١(وقد استقضاه املقتدر على سجستان 
يف الصابئني، فأفتاه بقتلهم الم يعبدون الكواكب، فعزم اخلليفة على ذلك، ] القاهر [ واستفتاه 

  ).٣(، ففتر عنهم )٢(فجمعوا ماال جزيال، وقدموه 
  .انون سنةمات االصطخري يف مجادى اآلخرة سنة مثان وعشرين وثالث مئة، وله نيف ومث

  .تفقه بأصحاب املزين والربيع
  

   احلافظ الصادق الرحال، أبو عبد اهللا، الشافعيابن بشر اهلروي*  حممد بن يوسف - ١٠٥



  .الفقيه
مسع الربيع بن سليمان املرادي، والعباس بن الوليد البريويت، واحلسن بن مكرم، وحممد بن عوف الطائي، 

  .صر والشام والعراقوحممد بن محاد الطهراين وطبقتهم مب
الطرباين، والزبري بن عبد الواحد االسد اباذي، والقاضي أبو بكر االري وعبد الواحد بن : حدث عنه

  أيب هاشم املقرئ وطائفة،
__________  

  .٧٥ / ٢": وفيات االعيان ) " ١(
  ".له قدر فكف عنهم ": " تاريخ بغداد " وقدموا، ويف : يف االصل) ٢(
  .، وما بني حاصرتني منه٢٧٠ - ٢٦٩ / ٧": يخ بغداد تار" انظر ) ٣(
 ٣:  ب، تذكرة احلفاظ٧٢ - ب ٧١ / ١٦: ، تاريخ ابن عساكر٤٠٦ - ٤٠٥ / ٣: تاريخ بغداد* 
، ٢٩٨ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٤٦ / ٥: ، الوايف بالوفيات٢٢٤ - ٢٢٣ / ٢: ، العرب٨٣٨ - ٨٣٧/ 

  .٣٢٨ / ٢: ات الذهب، شذر٣٤٨:  طبقات احلفاظ٢٨٤ / ٢: غاية النهاية
(*)  

)١٥/٢٥٢(  

  

  .آخرهم موتا أبو بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن أيب احلديد، الدمشقي
  ).١(وثقه أبو بكر اخلطيب وغريه 

  .وإمنا طلب هذا الشأن يف الكهولة، ولو أنه مسع يف حداثته لصار أسند أهل زمانه
  .ولد سنة ثالثني ومئتني

  . وثالث مئةوتويف يف شهر رمضان سنة ثالثني
أخربنا زاهر : أخربنا أبو الفضل بن تاج االمناء، أنبأنا عبد املعز بن حممد، وزينب بنت أيب القاسم، قاال

  بن طاهر، أخربنا أبو سعيد
، حدثنا حممد بن أمحد احلافظ، حدثنا حممد بن يوسف اهلروي بدمشق، أخربنا حممد بن )٢(الكنجروذي 

، عن أيب الصديق )٣(عمر، عن أيب هارون العبدي، وعن معاوية بن قرة محاد، أخربنا عبد الرزاق، عن م
ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالء يصيب هذه االمة، حىت ال جيد : " الناجي، عن أيب سعيد، قال

من عتريت رجال ميال االرض قسطا وعدال، كما ملئت ظلما وجورا، يرضى ] اهللا [ أحد ملجأ، فيبعث 
ماء وساكن االرض، ال تدع السماء من قطرها شيئا إال صبته مدرارا، وال تدع االرض عنه ساكن الس

من نباا، شيئا إال أخرجته، حىت يتمىن االحياء االموات، يعيش يف ذلك سبع سنني أو مثان أو تسع سنني 



) "٤.(  
__________  

  .٤٠٥ / ٣": تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  .تح اجليم، وضم الراء، بعدها الواو، ويف آخرها الدال املعجمةبفتح الكاف، وسكون النون، وف) ٢(

  .، وهي قرية على باب نيسابور"كنجروذ " هذه النسبة إىل 
  .٢٣٠ / ٣" العرب " وكذلك يف " أبو سعد "  وفيه كنية ٤٧٩ / ١٠": االنساب " انظر 

  .ساقطة يف االصل) ٣(
  = (*)قي من طريق أيب هارون العبدي،  بتحقي٨٥ / ١٥" شرح السنة " أخرجه البغوي يف ) ٤(

)١٥/٢٥٣(  

  

  .غريب فرد
  ).١(ملحقة يف نسخيت، فيحرر ذلك " عن معاوية " والواو اليت مع 
  .وأبو هارون واه

  
 بن حممد بن سيار، االمام احلافظ الكبري، أبو عبد اهللا ابن حممد بن قاسم*  حممد بن قاسم - ١٠٦
  .موي، موالهم االندلسي القرطيب اال- بتشديد وسط الكلمة -البياين 

  .مسع أباه، وبقي بن خملد، وحممد بن وضاح
ويف رحلته من أيب عبدالرمحن النسائي، وأيب خليفة اجلمحي، ومطني، ويوسف بن يعقوب القاضي، 

  .وحممد بن عثمان العبسي وطبقتهم
  ).٢(مل أدرك بقرطبة من الشيوخ أكثر حديثا منه : قال أبو حممد الباجي

  ).٣(كان عاملا ثقة رأسا يف الشروط، وعقد الوثائق : قلت
__________  

  .على معاوية بن قرة ذا االسناد= 
 ٥٥٧ / ٤ متروك، وبعضهم كذبه، وأخرجه احلاكم - وامسه عمارة بن جوين -وأبو هارون العبدي 
 أهل بييت من ال تقوم الساعة حىت متال االرض ظلما وجورا وعدوانا، مث خيرج من" من طريق آخر بلفظ 

  .وصححه ووافقه الذهيب، وهو كما قاال" ميلؤها قسطا وعدال كما ملئت ظلما وعدوانا 
  .الصواب حذف الواو كما تقدم خترجيه عن البغوي) ١(
: ، تذكرة احلفاظ١٢٤: ، بغية امللتمس٨١ - ٨٠: ، جذوة املقتبس٤٦ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 



، ٣٥٠ - ٣٤٩: ، طبقات احلفاظ٣٤٤ / ٤: الوايف بالوفيات، ٢٠٩ / ٢: ، العرب٨٤٥ - ٨٤٤ / ٣
  .٣٠٩ / ٢: شذرات الذهب

  .٤٦ / ٢": تاريخ علماء االندلس ) " ٢(
  .٨٤٥ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(

(*)  

)١٥/٢٥٤(  

  

  .، وسليمان بن أيوب، ومجاعة)١(ولده أمحد بن حممد، وخالد بن سعد : حدث عنه
  .الث مئةتويف يف آخر سنة سبع وعشرين وث

  ).٢(يف سنة مثان، وقد شاخ : وقيل
  

 بن حممود، البلخي الكعيب شيخ املعتزلة، االستاذ أبو القاسم، عبد اهللا بن أمحد*  الكعيب - ١٠٧
  .اخلراساين، صاحب التصانيف

  .تويف سنة سبع وعشرين وثالث مئة
  ).٣(أرخه املؤيد وغريه 

  ).٥(سنة تسع وثالث مئة ) ٤(وأما حممد بن إسحاق الندمي فأرخه كما قدمنا 
  .وهذا خطأ

  .فقد ذكره جعفر املستغفري يف تاريخ نسف، وأنه دخلها
  ).٦(إىل االعتزال : ال أستجيز أن أروي عنه، النه كان داعية، يعين

__________  
  .١٣٠ / ١": تاريخ علماء االندلس " انظر ترمجته يف ) ١(
  .٨١": جذوة املقتبس ) " ٢(
، ٤٤٥ - ٤٤٤ / ١٠: ، االنساب٣٨٤ / ٩: ، تاريخ بغداد١٦٧ - ١٦٥ :الفرق بني الفرق* 

، ١٦٤ / ١١: ، البداية والنهاية١٧٦ / ٢: ، العرب٤٥ / ٣: ، وفيات االعيان٢٣٨ / ٦: املنتظم
، شذرات ٢٥٦ - ٢٥٥ / ٣: ، لسان امليزان٨٩ - ٨٨: ، طبقات املعتزلة٢٧١ / ١: اجلواهر املضية

  .٢٨١ / ٢: الذهب
  .٨٦ / ٢": املختصر يف أخبار البشر " انظر ) ٣(
  ".تاريخ االسالم " رمبا يشري الذهيب إىل كتابه ) ٤(



  .مل أقف على ترمجة الكعيب يف نسخة الفهرست اليت بني يدي) ٥(
  .٤٤٤ / ١": االنساب ) " ٦(

(*)  

)١٥/٢٥٥(  

  

  ).١(مات يف مجادي اآلخرة سنة تسع وعشرين وثالث مئة 
  

، االمام احلافظ الثقة القدوة، أبو عبد اهللا، الدوري مث البغدادي بن حفصا*  حممد بن خملد - ١٠٨
  .العطار اخلضيب

  .ولد سنة ثالث وثالثني ومئتني
ومسع يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبا حذافة أمحد بن إمساعيل السهمي، صاحب مالك، وحممد بن 

أمحد بن عثمان االودي، واحلسن بن الوليد البسري، واحلسن بن عرفة، وحممد بن عثمان بن كرامة، و
حممد الزعفراين، وأمحد بن حممد بن حيىي القطان ومسلم بن احلجاج القشريي، وعبدوس بن بشر، وأبا 

السائب سلم بن جنادة، واحلسن بن أيب الربيع، وحممد بن عمر بن أيب مذعور، والزبري بن بكار، 
  .وعيسى بن أيب حرب وخالئق
  ).٢(مع الفهم واملعرفة، وحسن التصانيف وكتب ما ال يوصف كثرة، 

ابن اجلعايب والدارقطين، وابن شاهني، وابن اجلندي، وأمحد بن حممد بن الصلت االهوازي، : حدث عنه
  وأبو زرعة أمحد بن
__________  

 / ٣": وفيات االعيان " كما يف  / ٣١٧/ فهي تتراوح ما بني ..اختلف املؤرخون يف سنة وفاته) ١(
  .كما هو مثبت يف آخر الترمجة / ٣٢٩/ ، و ٤٥

  .ه / ٣١٩/ وأغلب املصادر على أا سنة 
  ".العرب " و " املنتظم " و " تاريخ بغداد " كما يف 

 ٦: ، املنتظم٧٤ - ٧٣ / ٢: ، طبقات احلنابلة٣١١ - ٣١٠ / ٣: ، تاريخ بغداد٣٢٥: الفهرست* 
، ٢٠٧ / ١١:  البداية والنهاية،٢٢٧ / ٢: ، العرب٨٢٩ - ٨٢٨ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٣٤/ 

  .٣٣١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٥ - ٣٤٤: طبقات احلفاظ
  .٨٢٨ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٢(

(*)  



)١٥/٢٥٦(  

  

احلسني الرازي، واملعاىف اجلريري، وأبو احلسن حممد بن الفرات، وأبو الفضل نصر بن أيب الطوسي 
  .هللا بن املهدي الفارسي، وآخرونالعطار، وأبو عمر عبد الواحد بن حممد ابن عبد ا

  .وكان موصوفا بالعلم والصالح والصدق واالجتهاد يف الطلب
  .طال عمره، واشتهر امسه وانتهى إليه العلو مع القاضي احملاملي ببغداد

  ).١(ثقة مأمون : سئل الدارقطين عنه، فقال
  .تويف يف شهر مجادى اآلخرة سنة إحدى وثالثني وثالث مئة: قلت
  .ان وتسعون سنةوله مث

ومات فيها الواعظ احملدث يعقوب بن عبدالرمحن اجلصاص الدعاء، واملسند أبو بكر حممد بن أمحد بن 
احلافظ يعقوب بن شيبة، السدوسي البغدادي، ومسند الكوفة هناد بن السري الصغري، يروي عن أيب 

  .ينسعيد االشج، ومسند البصرة املعمر أبوروق أمحد بن حممد بن بكر اهلزا
أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا هبة اهللا بن احلسني، أخربنا أمحد بن حممد 

حدثكم : ، قيل له- وأنا أمسع -قرئ على حممد بن خملد : البزاز، حدثنا عيسى بن عيسى إمالء، قال
ز بن حكيم بن معاوية بن حممد بن سنان القزاز، حدثنا أبو عمر الضرير، حدثنا محاد بن سلمة، أن 

من غيب ماله عن : " حدثهم عن أبيه، عن جده، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: حيدة، يعين
  ).٢" (الصدقة فإنا آخذوها وشطر ماله 

__________  
  .٣١١ / ٣": تاريخ بغداد ) " ١(
   / = (*)٥ي والنسائ) ١٥٧٥(، وأبو داود ٤، و ٢ / ٥إسناده حسن، وأخرجه أمحد ) ٢(

)١٥/٢٥٧(  

  

   القدوة الزاهد االديب، أبو بكر، حممد بناالمام احلافظ اود*  ابن أيب عثمان - ١٠٩
  .االمام الزاهد أيب عثمان سعيد بن إمساعيل، النيسابوري احلريي

 ، وإمساعيل القاضي، وبكر بن)١(مسع علي بن احلسن اهلاليل، وحممد بن عبد الوهاب الفراء، ومتتاما 
  .سهل، وكان واسع الرحلة عاملا

  .، وأبو أمحد احلاكم)٢(أبو علي احلافظ، وولده أبو سعيد : روى عنه
  ).٣(وكان من كبار الغزاة يف سبيل اهللا، ويرابط بطرسوس 



  .تويف يف احملرم سنة مخس وعشرين وثالث مئة
  

  و عبد اهللالقاضي االمام العالمة احملدث الثقة، مسند الوقت أب * *  احملاملي- ١١٠
__________  

 من طرق عن ز بن حكيم ٣٩٦ / ١باب عقوبة مانعي الزكاة، والدارمي :  يف الزكاة١٧، و ١٥= 
  .ذا االسناد

  .مل نقف على مصادر ترمجته* 
ه  / ٢٨٣/ هو حممد بن غالب بن حرب، الضيب البصري التمار، أبو جعفر، نزيل بغداد، تويف سنة ) ١(

  .١٤٦ - ١٤٣ / ٣": خ بغداد تاري" له ترمجة يف 
  .٩٢٠ / ٣": تذكرة احلفاظ " انظر ترمجته يف ) ٢(
  .مدينة بثغور الشام بني أنطاكية وحلب) ٣(

 - ٣٢٧ / ٦:  أ، املنتظم٥١٠: ، االنساب٢٣ - ١٩ / ٨: ، تاريخ بغداد٣٢٥: الفهرست* * 
، مرآة ٣٤١ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٢٢٢ / ٢: ، العرب٨٢٦ - ٨٢٤ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٢٩
: ، شذرات الذهب٣٤٣: ، طبقات احلفاظ٢٠٤ - ٢٠٣ / ١١: ، البداية والنهاية٢٩٧ / ٢: اجلنان

٣٢٦ / ٢.  
(*)  

)١٥/٢٥٨(  

  

، مصنف السنن )١(احلسني بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن سعيد بن أبان، الضيب البغدادي احملاملي 
  .ني، مولده يف أول سنة مخس وثالثني ومئت)٢(

  .وأول مساعه يف سنة أربع وأربعني ومئتني
أيب حذافة أمحد بن إمساعيل السهمي، صاحب مالك، ومن أيب االشعث أمحد بن املقدام : فسمع من

العجلي صاحب محاد بن زيد، ومن عمرو بن علي الفالس، وزياد بن أيوب، وأيب هشام الرفاعي، 
بد االعلى بن واصل، وعبد الرمحن بن يونس الرقي ويعقوب بن الدورقي، وحممد بن املثىن العرتي، وع

السراج، واحلسن بن الصباح البزاز، ورجاء بن مرجى احلافظ، وسعيد بن حيىي االموي، وحممد بن 
إمساعيل البخاري، واحلسن بن أمحد بن أيب شعيب احلراين، وعمر بن حممد التل، وحممود ابن خداش، 

بد اهللا املخرمي، وأيب السائب سلم بن جنادة، وحممد بن وإسحاق بن لول، وأيب جعفر حممد بن ع
عبدالرحيم صاعقة، والزبري بن بكار، وحممد بن عثمان بن كرامة، وأمحد بن منصور زاج، واحلسن بن 



عرفة، وإمساعيل بن أيب احلارث، ومحيد بن الربيع، والعباس بن يزيد البحراين، وحممد بن جوان بن شعبة 
لك بن زجنويه، واحلسن بن حممد الزعفراين، وإبراهيم بن هانئ النيسابوري ، وحممد بن عبدامل)٣(

  .وعباس الترقفي، وخلق كثري
__________  

  .بفتح امليم، واحلاء املهملة، وامليم بعد االلف، ويف آخرها الالم) ١(
  .هذه النسبة إىل احملامل، اليت حيمل فيها الناس على اجلمال إىل مكة املكرمة

  . أ٥١٠: "االنساب " 
  .٣٢٥": الفهرست " انظر ) ٢(
  ".حممد بن شعبة بن جوان  " ١٨٧ / ١" املشتبه " هكذا يف االصل ويف ) ٣(

(*)  

)١٥/٢٥٩(  

  

  .وصار أسند أهل العراق مع التصدر لالفادة والفتيا ستني سنة
 وإبراهيم بن دعلج بن أمحد، والطرباين، والدارقطين، وأبو عبد اهللا بن مجيع، وابن شاهني،: حدث عنه

  .عبد اهللا بن خرشيذ قوله، وابن الصلت االهوازي، وأبو حممد بن البيع، وأبو عمر بن مهدي وخلق
كان فاضال دينا، شهد عند القضاة، وله عشرون سنة، وويل قضاء الكوفة ستني : قال أبو بكر اخلطيب

  ).١(سنة 
  ).٢( من أصحاب سفيان بن عيينة كان عند القاضي احملاملي سبعون نفسا: قال ابن مجيع الصيداوي
  ).٣(كان حيضر جملس احملاملي عشرة آالف رجل : وقال أبو بكر الداوودي

  ).٤(واستعفى من القضاء قبل سنة عشرين وثالث مئة، وكان حممودا يف واليته 
  .)٥(عقد سنة سبعني ومئتني بالكوفة يف داره جملسا للفقه، فلم يزل أهل العلم والنظر خيتلفون إليه 

إن اهللا ليدفع عن أهل بغداد البالء باحملاملي : رأيت يف النوم كأن قائال، يقول: قال حممد بن االسكاف
)٦.(  

__________  
  .٢٠ / ٨": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .٢٢ / ٨": تاريخ بغداد ) " ٤(



  .املصدر السابق) ٥(
  .املصدر السابق) ٦(

(*)  

)١٥/٢٦٠(  

  

جملس القاضي ) ١(حضر معنا ابن املظفر : مسعت ابن شاهني، يقول: قال محزة بن حممد بن طاهر
  ).٣(إال عينيه ) ٢(يا أبا حفص ما عدمنا من ابن صاعد : احملاملي، فقال يل

  .يريد أن احملاملي نظري ابن صاعد يف الثقة والعلو
حممد ابن عمرو بن أيب مذعور، ويروي حممد بن يروي احملاملي، عن : حدثنا ابن مجيع، قال: الصوري

خملد العطار، عن حممد بن عمرو بن أيب مذعور، ومها أبناء عم، مل يرو احملاملي، عن شيخ ابن خملد، وال 
  .روى ابن خملد عن شيخ احملاملي

 فمات أملى احملاملي جمالس عدة، وأملى جملسا يف ثاين عشر ربيع اآلخر سنة ثالثني وثالث مئة مث مرض،
  ).٤(بعد أحد عشر يوما 

وفيها مات حمدث أصبهان أبو جعفر حممد بن عمر بن حفص اجلورجريي، ومسند نيسابور أبو حامد 
أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل اخلشاب، وقاضي دمشق احملدث زكريا بن أمحد بن احلافظ حيىي بن 

مصي يف عشر املئة، وشيخ موسى خت البلخي، وحمدث محص أبو هاشم عبد الغافر بن سالمة احل
الصوفية أبو يعقوب إسحاق بن حممد النهرجوري، وشيخ الشافعية أبو بكر حممد بن عبد اهللا الصرييف 

  البغدادي،
__________  

  .هو حممد بن املظفر بن موسى، أبو احلسني، حمدث العراق يف عصره) ١(
  .ه / ٣٨٩تويف سنة 

  .٢٦٤ - ٢٦٢ / ٣": تاريخ بغداد " انظر ترمجته يف 
  .هو حيىي بن حممد بن صاعد، أبو حممد) ٢(

  .من أعيان حفاظ احلديث
  .٢٣٤ - ٢٣١ / ١٤": تاريخ بغداد " ه انظر ترمجته يف  / ٣١٨/ تويف سنة 

  .٢٠ / ٨": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٢٣ - ٢٢ / ٨": تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  



)١٥/٢٦١(  

  

، والقدوة أبو صاحل الدمشقي، صاحب )١(القربي وصاحب بقي بن خملد احملدث عبد اهللا بن يونس 
  .املسجد الذي بظاهر باب شرقي

  .وقد وقع لنا سبعة أجزاء من عايل حديث احملاملي
  .وخطيب املوصل) ٢(وكان آخر من روى حديثه عاليا السلفي وشهدة 

أخربنا أمحد بن : االأخربنا أمحد بن إسحاق املقرئ، أخربنا أبو هريرة حممد بن الليث، وزيد بن هبة اهللا، ق
املبارك بن قفرجل، أخربنا عاصم ابن احلسن، أخربنا عبد الواحد بن حممد الفارسي، أخربنا احلسني بن 

إمساعيل، حدثنا أمحد بن إمساعيل، حدثنا مالك، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن حنظلة بن قيس 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كراء ى ر: الزرقي، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء االرض، فقال

  .به) ٣(أما الذهب والورق فال بأس : أبالذهب والورق ؟ قال: االرض، فقلت
حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، عن خالد، عن أيب قالبة عن كعب بن عجرة، : وبه قال احملاملي

 فرعها، فأمرين النيب صلى اهللا قملت حىت ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من أصلها إىل: قال
  .احلق: عليه وسلم حيث رأى ذلك، فقال

  ).٥) (٤(ونزلت هذه اآلية 
__________  

  .نسبة إىل مدينة قربة باالندلس) ١(
  .٢٢٦ / ١": تاريخ علماء االندلس " انظر ترمجته يف 

  .شهدة بنت أمحد، الكاتبة املسندة) ٢(
  .كانت دينة عابدة
  .، وصارت مسندة العراقمسعها أبوها الكثري

  .ه / ٥٧٤/ توفيت سنة 
  .٢٢٠ / ٤": العرب " 
باب ما جاء يف كراء االرض، ومن طريقه مسلم :  يف كراء االرض٧١١ / ٢" املوطأ " هو يف ) ٣(
  .باب كراء االرض بالذهب والورق: يف البيوع) ١٥٤٧(
هلدي، وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ فأمتوا احلج والعمرة هللا، فإن أحصرمت فما استيسر من ا(وهي ) ٤(

  ..).اهلدي حمله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
  .١٩٦: البقرة

  = (*) و ٢٤٢ و ٢٤١ / ٤إسناده صحيح، وأخرجه من طرق عن كعب بن عجرة أمحد ) ٥(



)١٥/٢٦٢(  

  

يب، حدثنا عبد امللك بن عمري، عن قزعة، عن أيب وبه حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عمر بن شب
إىل املسجد : ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " سعيد، قال

  ".احلرام، وإىل مسجدي، وإىل مسجد بيت املقدس 
  .من طريق شعبة عن عبدامللك) ١(رواه مسلم 

  
  .، الضيبقة أبو عبيد القاسم بن إمساعيلاحملدث الث*  أخو احملاملي - ١١١

  .مسع أبا حفص الفالس، وحممد بن املثىن العرتي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وعدة
  .حممد بن املظفر، والدارقطين، عيسى بن الوزير، وآخرون: حدث عنه

  .مات يف سنة ثالث وعشرين وثالث مئة
  .وكان من أبناء التسعني

__________  
و ) ١٨١٦(و ) ١٨١٤( يف احلج باب من حلق قبل أن ينحر، والبخاري ٤١٧ / ١ ، ومالك٢٤٣= 
يف ) ٤٥١٧(يف املغازي، و ) ٤١٩١(و ) ٤١٩٠(و ) ٤١٥٩(يف احلج، و ) ١٨١٨(و ) ١٨١٧(

  يف) ٦٧٠٨(يف الطب، و ) ٥٧٠٣(يف املرضى، و ) ٥٦٦٥(التفسري، و 
وأبو ) ٨٦(و ) ٨٥(و ) ٨٤(و ) ٨٣(و ) ٨٢(و ) ٨١(و ) ٨٠) (١٢٠١(االميان والنذور، ومسلم 

 ١٩٤ / ٥والنسائي ) ٦١ ١٨(و ) ١٨٦٠(و ) ١٨٥٩(و ) ١٨٥٨(و ) ١٨٥٧(و ) ١٨٥٦(داود 
و ) ١٠١٧(و ) ١٠١٥(والشافعي ) ٣٠٨٠(و ) ٣٠٧٩(وابن ماجة ) ٩٥٣(، والترمذي ١٩٥و 
 / ٢والدارقطين ) ١٠٦٥(و ) ١٠٦٢(والطيالسي ) ٤٥٠(وابن اجلارود ) ١٠١٩(و ) ١٠١٨(

  .٢٤٢ و ١٨٧ و ١٨٥ و ١٦٩ و ٥٥ / ٥، والبيهقي ٢٩٩، ٢٩٨
باب سفر املرأة مع احملرم إىل حج وغريه، وأخرجه أيضا البخاري : يف احلج) ٤١٦) (٨٢٧(رقم ) ١(
 و ٧ / ٣ من طريق شعبة به، وأخرجه أمحد من طرق، عن قزعة عن أيب سعيد ٣٤ / ٣وأمحد ) ١١٩٧(

  .)٣٢٦(، والترمذي ٧٧ و ٥٢ و ٥١ و ٤٥
، شذرات ١٩٩ / ٢: ، العرب٤٤٨ - ٤٤٧ / ١٢: ، تاريخ بغداد٦٦: أخبار الراضي واملتقي* 

  .٣٠٠ / ٢: الذهب
(*)  

)١٥/٢٦٣(  



  

  .العاملة الفقيهة املفتية، أمة الواحد بنت احلسني بن إمساعيل*  بنت احملاملي - ١١٢
وحفظت القرآن والفقه تفقهت بأبيها، وروت عنه، وعن إمساعيل الوراق، وعبد الغافر احلمصي، 

  .للشافعي، وأتقنت الفرائض، ومسائل الدور والعربية، وغري ذلك
  .وامسها ستيتة
  ).١(كانت تفيت مع أيب علي بن أيب هريرة : قال الربقاين
  .كانت من أحفظ الناس للفقه: وقال غريه

  ).٢(احلسن بن حممد اخلالل : وروى عنها
  .ماتت سنة سبع وسبعني وثالث مئة

  ).٣(لدة القاضي حممد بن أمحد بن القاسم احملاملي وهي وا
  

 بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ، املقرئ، شيخ املقرئني، أبو احلسن، حممد بن أمحد*  ابن شنبوذ - ١١٣
  .أكثر الترحال يف الطلب

__________  
 / ٢: ، مرآة اجلنان٤ / ٣: ، العرب١٣٩ - ١٣٨ / ٧: ، املنتظم٤٤٣ - ٤٤٢ / ١٤: تاريخ بغداد* 

  .٢٤٣: ، مهذب الروضة الفيحاء للعمري٨٨ / ٣: ، شذرات الذهب٤٠٧
  .٤٤٣ - ٤٤٢ / ١٤": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٣٣٤ - ٣٣٣ / ١": تاريخ بغداد " له ترمجة يف ) ٣(

، تاريخ ٣٩٦ - ٣٩٥ / ٧: ، االنساب٢٨١ - ٢٨٠ / ١: ، تاريخ بغداد٤٨ - ٤٧: الفهرست* * 
  = (*)، معجم ٣٠٨ - ٣٠٧ / ٦:  ب، املنتظم٣٣٧ - أ ٣٣٧ / ١٤: ابن عساكر

)١٥/٢٦٤(  

  

هارون بن موسى االخفش، وقنبل املكي، وإسحاق اخلزاعي، وإدريس احلداد، واحلسن بن : وتال على
طبقات " العباس الرازي، وإمساعيل النحاس، وحممد بن شاذان اجلوهري، وعدد كثري، قد ذكرم يف 

  ).١" (القراء 
  .عبدالرمحن كربزان، وحممد بن احلسني احلنيين، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، وطائفة: ومسع احلديث من

  .وكان إماما صدوقا أمينا متصونا، كبري القدر



أمحد بن نصر الشذائي، وأبو الفرج الشنبوذي تلميذه، وأبو أمحد السامري، واملعاىف اجلريري، : تال عليه
  . بن علي املؤدب، وأبو العباس املطوعي، وغزوان بن القاسم، وخلقوابن فورك القباب، وإدريس

  وحدث عنه أبو طاهر بن أيب هاشم، وأبو الشيخ، وأبو بكر بن
شاذان، واعتمده أبو عمرو الداين، والكبار، وثوقا بنقله وإتقانه، لكنه كان له رأي يف القراءة بالشواذ 

  .اليت ختالف رسم االمام، فنقموا عليه لذلك
  ).٢(الغوا وعزروه وب

  .واملسألة خمتلف فيها يف اجلملة
  ، بل فيما خرج عن املصحف)٤(، وال اليب جعفر )٣(وما عارضوه أصال فيما أقرأ به ليعقوب 

__________  
، ١٩٦ - ١٩٥ / ٢: ، العرب٣٠١ - ٢٩٩ / ٤: ، وفيات االعيان١٧٣ - ١٦٧ / ١٧: االدباء= 

 ٢٩٠، ٢٨٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٨ - ٣٧ / ٢:  بالوفيات، الوايف٢٢٥ - ٢٢١ / ١: معرفة القراء
 / ٣: ، النجوم الزاهرة٥٦ - ٥٢ / ٢: ، غاية النهاية١٩٥ - ١٩٤ / ١١: ، البداية والنهاية٢٩١ -

  .٣١٤ - ٣١٣ / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٧
  .٢٢٢ - ٢٢١ / ١": معرفة القراء " انظر ) ١(
  .٣٠٠ - ٢٩٩ / ٤": ات االعيان وفي" ، و ٢٨١ - ٢٨٠ / ١": تاريخ بغداد ) " ٢(
ه تقدمت ترمجته يف اجلزء العاشر برقم  / ٢٠٥/ يعقوب بن إسحاق، أحد القراء العشرة، تويف سنة ) ٣(
)٣٠.(  
/ أبو جعفر املخزومي، يزيد بن القعقاع، أحد القراء العشرة، تابعي مشهور كبري القدر تويف سنة ) ٤(

  ).٣٦(رقم تقدمت ترمجته يف اجلزء اخلامس ب / ١٣٠
(*)  

)١٥/٢٦٥(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 



  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

  .ثماينالع
  ).١(وقد ذكرت ذلك مطوال يف طبقات القراء 

  .كان الرفق بابن شنبوذ أوىل، وكان اعتقاله وإغالظ القول له كافيا: قال أبو شامة
 مبصيب فيما ذهب إليه، لكن أخطاؤه يف واقعة ال تسقط حقه من حرمة أهل القرآن - كان -وليس 
  .والعلم
  .ئة، وهو يف عشر الثمانني أو جاوزهمات يف صفر سنة مثان وعشرين وثالث م: قلت
  

   * عبد الصمد بن سعيد- ١١٤
  .ابن عبد اهللا بن سعيد بن يعقوب احملدث احلافظ أبو القاسم، الكندي احلمصي قاضي محص

مسع يزيد بن عبد الصمد، وحممد بن عوف، وسليمان بن عبد احلميد البهراين، وعمران بن بكار، وأمحد 
لطرابلسي، وأمحد بن عبد الوهاب احلوطي، ويرتل إىل أن يروي عن ابن جوصا بن حممد بن أيب اخلناجر ا

  .وحنوه) ٢(
مجح بن القاسم، وأبو سليمان بن زبر، وحممد بن موسى السمسار، والقاضي أبو بكر : حدث عنه

االري وأبو بكر بن املقرئ، واحلسن ابن عبد اهللا بن سعيد الكندي، والقاضي علي بن حممد احلليب، 
  .خرونوآ

__________  
  .٢٢٢ / ١": معرفة القراء " انظر ) ١(
 - ٣٠٢ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠٢ / ٢:  ب، العرب١٦٦ - أ ١٦٦ / ١٠: تاريخ ابن عساكر* 

٣٠٣.  
  .من هذا اجلزء / ٨/ تقدمت ترمجته برقم ) ٢(

(*)  

)١٥/٢٦٦(  

  

  .ومجع تارخيا لطيفا فيمن نزل محص من الصحابة
  .شيخاه أنس بن السلم، وابن جوصامسعناه، وقد مسع منه 



  .تويف يف سنة أربع وعشرين وثالث مئة: قال ابن زبر
  

 بن حممد بن سهل بن االمام احلافظ الصدوق املصنف، أبو بكر، حممد بن جعفر*  اخلرائطي - ١١٥
  .شاكر، السامري اخلرائطي

  "مساوئ االخالق " ، وكتاب "مكارم االخالق " صاحب كتاب 
  ).١(وغري ذلك " ل القلوب اعتال" وكتاب 

مسع احلسن بن عرفة، علي بن حرب، وعمر بن شبة، وسعدان بن نصر، وسعدان بن يزيد، ومحيد بن 
  .الربيع، وأمحد بن منصور الرمادي، وأمحد بن بديل، وشعيب بن أيوب، وعدة

 السمسار، ، وحممد وأمحد ابنا موسى)٢(أبو سليمان بن زبر، وأبو علي بن مهنا الدراين : حدث عنه
  .والقاضي يوسف املياجني، وعبد الوهاب الكاليب، وحممد بن أمحد بن عثمان بن أيب احلديد، وآخرون

__________  
 - ب ٩٢ / ١٥: ، تاريخ ابن عساكر٧٢ - ٧١ / ٥: ، االنساب١٤٠ - ١٣٩ / ٢: تاريخ بغداد* 

، مرآة ٢٩٧ - ٢٩٦/  ٢: ، الوايف بالوفيات٢٠٩ / ٢: ، العرب٩٨ / ١٨:  ب، معجم االدباء٩٣
  .، النجوم الزاهرة١٩٠ / ١١: ، البداية والنهاية٢٨٩ / ٢: اجلنان

  .٣٠٩ / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٥ / ٣
  .٩٨ / ١٨": معجم االدباء " انظر ) ١(
  .وهي قرية من غوطة دمشق" داريا " نسبة إىل ) ٢(

  .ائيالداراين، والدار: وتصح النسبة إليها بإثبات النون وإسقاطها، فيقال
  .٢٤٤ - ٢٤٣ / ٥": االنساب " أنظر 

  ".تاريخ داريا " ، وهو صاحب ٤٣٢ / ٢": معجم البلدان " وترمجة أيب علي يف 
(*)  

)١٥/٢٦٧(  

  

  .وحدث بدمشق وبعسقالن
  .صنف الكثري، وكان من االعيان الثقات: قال ابن ماكوال
  ).١(كان حسن االخبار، مليح التصانيف : وقال اخلطيب

  .يافا يف ربيع االول سنة سبع وعشرين وثالث مئةمات ب: قيل
  



   * ابن الباغندي- ١١٦
احلافظ بن احلافظ بن احلافظ، هو املتقن االمام أبو ذر أمحد بن أيب بكر حممد بن حممد بن سليمان بن 

  .الباغندي
  .مسع عمر بن شبة، وسعدان بن نصر، وعلي بن احلسني بن إشكاب وطبقتهم

  ).٣(، وعمر بن شاهني، ويفضلونه على أبيه )٢(عاىف والنهرواين الدارقطين، وامل: وعنه
  .تويف سنة ست وعشرين وثالث مئة

  
   بنالشيخ االمام احملدث الثقة، أبوالدحداح، أمحد بن حممد* *  أبوالدحداح - ١١٧

__________  
  .١٤٠ / ٢": تاريخ بغداد ) " ١(
 / ٢: ، شذرات الذهب١٢٥ / ٨: وفيات، الوايف بال٢٠٦ / ٢: ، العرب٨٦ / ٥: تاريخ بغداد* 

٣٠٧.  
  ".القاموس " مثلثة النون كما يف ) ٢(
  .٨٦ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٣(

  .٣١٢ / ٢: ، شذرات الذهب٢١١ / ٢:  ب، العرب٥٣ - أ ٥٣ / ٢: تاريخ ابن عساكر* * 
(*)  

)١٥/٢٦٨(  

  

  .إمساعيل بن حيىي بن يزيد، التميمي الدمشقي
امر، وحممود بن خالد، وحممد بن هاشم البعلبكي، وعبد الوهاب بن عبدالرحيم مسع أباه، وموسى بن ع

احلجازي، وحممد بن إمساعيل بن علية، وأبا أمية ) ١(االشجعي، وأبا إسحاق اجلوزجاين، وأبا عتبة 
  .الطرسوسي، وخلقا كثريا

  .وكان ذا عناية وإتقان، وعمر دهرا
   بن سليمان الربعي،حدث عنه أبو سليمان بن زبر، وأبو بكر حممد

وأبو القاسم الطرباين، والقاضي أبو بكر االري، وأبو بكر بن املقرئ، وعبد الوهاب الكاليب، وأبو بكر 
  .بن أيب احلديد، وآخرون

  .كان يسكن يف طرف العقيبة
  ).٢(وإليه ينسب مرج أيب الدحداح 



  .كان مليئا حبديث الوليد بن مسلم: قال أبو بكر اخلطيب
  .دة من أصحابهروى عن ع

مات يف حمرمها : مات يف ذي القعدة سنة مثان وعشرين وثالث مئة، وقيل: وقال عبد الوهاب الكاليب
  .وهو من بيت علم وتقدم

  
  .الزاهد الكبري أبو احلسن البغدادي*  خري النساج - ١١٨

__________  
  .أيب: يف االصل) ١(
  . وتقع مشايل اجلامع االمويتقوم حاليا على املرج مقربة حتمل االسم نفسه،) ٢(
 / ٨، ٥٠ - ٤٨ / ٢: ، تاريخ بغداد٣٠٧ / ١٠: ، حلية االولياء٣٢٥ - ٣٢٢: طبقات الصوفية* 

، ٢٥٢ - ٢٥١ / ٢: ، وفيات االعيان٢٧٤ / ٦: ، املنتظم٢٥: ، الرسالة القشريية٣٤٧ - ٣٤٥
 / ٢:  شذرات الذهب،١٨١ / ١١: ، البداية والنهاية٢٨٥ / ٢: ، مرآة اجلنان١٩٣ / ٢: العرب

٢٩٤.  
(*)  

)١٥/٢٦٩(  

  

  .كانت له حلقة يتكلم فيها على الصوفية
  .صحب أبا محزة البغدادي، واجلنيد، وعمر حنو املئة

  .لقي سريا السقطي: أمحد بن عطاء الروذباري، وحممد بن عبد اهللا الرازي، ويقال: حكى عنه
أنت عبدي وامسك خري فما : ، وقال)١(إنه حج، فأخذه رجل بالكوفة : وكان أسود اللون، ويقال

  نازعه، بل انقاد معه، فاستعمله مدة يف
  .النساجة، وكان امسه حممد بن إمساعيل، مث بعد زمان أطلقه

  .ما أنت عبدي: وقال
  ).٢(ألقي عليه شبه ذاك العبد مدة : فيقال

  .وله أحوال وكرامات
  .وكان حيضر السماع، مساع املشايخ

  .عشرين وثالث مئةتويف يف سنة اثنتني و
  



  ).٣( بن زياد، االرزناين االمام احلافظ البارع، أبو جعفر، حممد بن عبدالرمحن*  االرزناين - ١١٩
  .طوف الشام والعراق وأصبهان

__________  
  ".فأخذه رجل على باب الكوفة  " ٣٢٢": طبقات الصوفية " يف ) ١(
  .٣٠٨ - ٣٠٧ / ١٠": حلية االولياء " انظر ) ٢(
، ١٨٢ / ١: ، االنساب٦٢٩ / ٢: ، ذكر أخبار أصبهان١٥٥قات احملدثني بأصبهان الورقة طب* 

  . ب٢٩٨ - أ ٢٩٨ / ١٥: تاريخ ابن عساكر
  .بفتح االلف، وسكون الراء، وضم الزاي، وااللف بني النونني) ٣(

  .هذه النسبة إىل أرزنان، وهي من قرى أصبهان
  .١٨١ / ١": االنساب " 

(*)  

)١٥/٢٧٠(  

  

  .ع إمساعيل مسويه، وحممد بن غالب متتاما، وعلي بن عبد العزيز وأقراممس
أبو الشيخ، وأمحد بن يوسف اخلشاب، وأبو بكر أمحد ابن مهران املقرئ، وأبو أمحد احلاكم، : روى عنه

  .ومجاعة
  ).١(مات فيما ورخه أبو نعيم سنة اثنتني وعشرين وثالث مئة 

أحد مثل أيب جعفر ] هراة [ ما قدم علينا : بن العباس الشهيد، يقولمسعت حممد : قال احلاكم ابن البيع
  .االرزناين زهدا وورعا وحفظا وإتقانا

  ).٢(رمحه اهللا 
  .قارب مثانني سنة: قلت
  

 بن حفص، االصبهاين اجلورجريي الشيخ الصدوق، أبو جعفر، حممد بن عمر*  اجلورجريي - ١٢٠
)٣.(  

لفارسي، وحممد بن عاصم الثقفي، ومسعود بن يزيد القطان، إسحاق بن إبراهيم شاذان ا: مسع من
  .وإبراهيم بن عبد اهللا اجلمحي، وحجاج بن قتيبة

__________  
  .٢٦٩ / ٢": ذكر أخبار أصبهان ) " ١(



  . وما بني حاصرتني منه١٨٢ / ١": االنساب ) " ٢(
 / ٢: ات الذهب، شذر٢٢٣ / ٢: ، العرب٣٥٦ / ٣: ، االنساب٢٧٢ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 

٣٢٨.  
بضم اجليم، والراء الساكنة بعد الواو، مث اجليم االخرى املكسورة، وبعدها الياء املنقوطة باثنتني من ) ٣(

  .حتتها، ويف آخرها الراء
  .وهي حملة كبرية معروفة بأصبهان" جورجري " هذه النسبة إىل 

(*)  

)١٥/٢٧١(  

  

كر بن املقرئ، وأبو عبد اهللا بن مندة، وعثمان بن أمحد احلافظ أبو إسحاق بن محزة، وأبو ب: حدث عنه
  .الربجي شيخ الرئيس الثقفي، وطائفة

  ).١" (الثقفيات " يقع من عواليه يف 
  .تويف يف ربيع االول سنة ثالثني وثالث مئة، وهو يف عشر التسعني

  
 بن العباس  بن موسىاالمام املقرئ احملدث النحوي، شيخ املقرئني، أبو بكر أمحد*  ابن جماهد - ١٢١

  .بن جماهد البغدادي
  ).٢" (كتاب السبعة " مصنف 

  .ولد سنة مخس وأربعني ومئتني
سعدان بن نصر، والرمادي، وحممد بن عبد اهللا املخرمي وحممد بن إسحاق الصاغاين، وعبد : ومسع من

  .اهللا بن حممد بن شاكر وطبقتهم
وف عرضا عن طائفة، وانتهى إليه علم هذا الشأن تال على قنبل، وأيب الزعراء بن عبدوس وأخذ احلر

  .وتصدر مدة
__________  

االجزاء الثقفيات، هي عشرة أجزاء، اليب عبد اهللا القاسم بن الفضل بن أمحد، الثقفي، االصبهاين، ) ١(
  .ه / ٤٨٩/ املتوىف سنة 

  .٩١": الرسالة املستطرفة " 
 ٥: ، معجم االدباء٢٨٣ - ٢٨٢ / ٦: نتظم، امل١٤٨ - ١٤٤ / ٥: ، تاريخ بغداد٤٧: الفهرست* 
، ٢٠٠ / ٨: ، الوايف بالوفيات٢٠١ / ٢: ، العرب٢١٨ - ٢١٦ / ١: ، معرفة القراء٧٣ - ٦٥/ 



، غاية ١٨٥ / ١١: ، البداية والنهاية٥٨ - ٥٧ / ٣: ، طبقات الشافعية٢٨٨ / ٢: مرآة اجلنان
  .٣٠٢ / ٢: ات الذهب، شذر٢٥٨ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٤٢ - ١٣٩ / ١: النهاية

  .طبع بتحقيق الدكتور شوقي ضيف) ٢(
(*)  

)١٥/٢٧٢(  

  

منهم عبد الواحد بن أيب هاشم، وأبو عيسى بكار، واحلسن املطوعي، وأبو بكر : وقرأ عليه خلق كثري
الشذائي، وأبو الفرج الشنبوذي، وأبو أمحد السامري، وأبو علي بن حبش، وأبو احلسني عبيد اهللا بن 

  .ومنصور بن حممد القزازالبواب، 
  ابن شاهني، والدارقطين، وأبو بكر بن شاذان، وأبو: وحدث عنه

  .حفص الكتاين، وأبو مسلم الكاتب وعدة
فاق ابن جماهد سائر نظائره مع اتساع علمه، وبراعة فهمه، وصدق هلجته، : قال أبو عمرو الداين

  ).١(وظهور نسكه 
  .)٢(تصدر يف حياة حممد بن حيىي الكسائي 

  .مل ال ختتار لنفسك حرفا: قال رجل البن جماهد: قال ابن أيب هاشم
  ).٣(حنن إىل أن تعمل أنفسنا يف حفظ ما مضى عليه أئمتنا، أحوج منا إىل أختيار : قال

  ).٤(كان ابن جماهد صاحب لطف وظرف جييد معرفة املوسيقى : وقيل
  ).٥( مقرئا وكان يف حلقته من الذين يأخذون على الناس أربعة ومثانون

  .تويف يف شعبان سنة أربع وعشرين وثالث مئة
__________  

  .٥٨ / ٣": طبقات الشافعية ) " ١(
على أحد  / ٢٨٨/ ه، وتويف سنة  / ١٨٩/ مقرئ، حمقق، جليل، شيخ متصدر، ثقة، ولد سنة ) ٢(

  .االقوال
  .٢٧٩ / ٢": غاية النهاية " له ترمجة يف 

  ".أن نعمل أنفسنا "  وفيه ٥٨ / ٣": طبقات الشافعية ) " ٣(
  .١٤٧ / ٥": تاريخ بغداد " انظر ) ٤(
  .١٤٢ / ١": غاية النهاية ) " ٥(

(*)  



)١٥/٢٧٣(  

  

  .مسعت كتابه بإسناد عال
ومات مع ابن جماهد، علي بن عبد اهللا بن مبشر الواسطي، وأبو احلسن علي بن إمساعيل االشعري، 

  وأمحد بن احلافظ بقي بن خملد،
  .الربيع بن سليمان اجليزي، وعبد اهللا بن حممد بن نصر املديينوحممد بن 

  
 بن بشار ابن االمام احلافظ اللغوي ذو الفنون، أبو بكر حممد بن القاسم*  ابن االنباري - ١٢٢

  .االنباري، املقرئ النحوي
  ).١(ولد سنة اثنتني وسبعني ومئتني 
ي، وإمساعيل القاضي، وأمحد بن اهليثم البزاز، وأيب حممد بن يونس الكدمي: ومسع يف صباه باعتناء أبيه من

  .العباس ثعلب، وخلق كثري
  .ومحل عن والده، وألف الدواوين الكبار مع الصدق والدين، وسعة احلفظ

__________  
، طبقات ١٨٦ - ١٨١ / ٣: ، تاريخ بغداد١١٢: ، الفهرست١٧١: طبقات النحويني واللغويني* 

 - ٣١١ / ٦: ، املنتظم١٨٨ - ١٨١: ، نزهة االلباء٣٥٥ / ١: نساب، اال٧٣ - ٦٩ / ٢: احلنابلة
 / ٤: ، وفيات االعيان٢٠٨ - ٢٠١ / ٣: ، إنباه الرواة٣١٣ - ٣٠٦ / ١٨: ، معجم االدباء٣١٥
 / ٢: ، العرب٢٢٧ - ٢٢٥ / ١: ، معرفة القراء٨٤٤ - ٨٤٢ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٤٣ - ٣٤١
 ١١: ، البداية والنهاية٢٩٤ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٤٥ - ٣٤٤ / ٤: ، الوايف بالوفيات٢١٥ - ٢١٤

، ٩٢ - ٩١: ، بغية الوعاة٢٦٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٣٢ - ٢٣٠ / ٢: ، غاية النهاية١٩٦/ 
  .٣١٦ - ٣١٥ / ٢: شذرات الذهب

  .وعلى هذا أغلب املراجع" سنة إحدى وسبعني ومئتني  " ١٨٢ / ٣": تاريخ بغداد " يف ) ١(
(*)  

)١٥/٢٧٤(  

  

  أبو عمر بن حيويه، وأمحد بن نصر الشذائي، وعبد: حدث عنه
الواحد بن أيب هاشم، وأبو احلسن الدارقطين، وحممد بن عبد اهللا بن أخي ميمي الدقاق، وأمحد بن حممد 

  .بن اجلراح، وأبو مسلم حممد بن أمحد الكاتب، وآخرون



  ).٢(يف القرآن ) ١(ث مئة ألف بيت شاهد كان شيخنا أبو بكر حيفظ فيما قيل ثال: قال أبو علي القايل
  .هذا جيئ يف أربعني جملدا: قلت

  ).٣(كان ابن االنباري ميلي من حفظه، ما أملى من دفتر قط : قال أبو علي التنوخي
  ).٤(ما رأينا أحدا أحفظ من ابن االنباري، وال أغزر من علمه : وقال حممد بن جعفر التميمي

  ).٥(ثالثة عشر صندوقا أحفظ : وحدثوين عنه أنه قال
  ).٧(أبقي على حفظي : ، ويقول)٦(كان يأكل القلية : وقيل
  ).٨(إن من مجلة حمفوظه عشرين ومئة تفسري بأسانيدها : وقيل

  .كان ابن االنباري صدوقا دينا من أهل السنة: قال أبو بكر اخلطيب
__________  

  .شاهدا: يف االصل) ١(
  .١٧١": طبقات النحويني واللغويني ) " ٢(
  .٢١١ / ٤": نشوار احملاضرة ) " ٣(
  .١٨٣ / ٣": تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١٨٤ / ٣": تاريخ بغداد ) " ٥(
  .مرقة تتخذ من حلوم اجلزور وأكبادها) ٦(
  .١٨٤ / ٣": تاريخ بغداد ) " ٧(
  .١٨٣": نزهة االلباء ) " ٨(

(*)  

)١٥/٢٧٥(  

  

  ).١(ف واالبتداء القرآن والغريب واملشكل والوق] علوم [ صنف يف 
  .كان من أعلم الناس وأفضلهم يف حنو الكوفيني، وأكثرهم حفظا للغة: وقال غريه

  ).٣(، وهو شاب يف حدود سنة ثالث مئة )٢(أخذ عن ثعلب، وأخذ الناس عنه 
، ففي يوم من االيام سألته )٤(كنت أنا وابن االنباري عند الراضي باهللا : قال أبو احلسن العروضي

  .أنا حاقن، ومضى:  تفسري شئ من الرؤيا، فقالجارية عن
  .فلما كان من الغد، عاد، وقد صار معربا للرؤيا

  ).٥(وجاء " كتاب الكرماين يف التعبري " مضى من يومه، فدرس 
شرح " و " غريب الغريب النبوي " و " كتاب املشكل " و " كتاب الوقف واالبتداء " له : قلت



" يف النحو، وكتاب " الكايف " وكتاب " الزاهر " وكتاب " " لطوال شرح السبع ا" و " املفضليات 
املذكر واملونث " وكتاب " االضداد " وكتاب " اهلاءآت " وكتاب " شرح الكايف " وكتاب " الالمات 

كتاب الرد على من خالف مصحف " يرد على ابن قتيبة، وأيب حامت، و " رسالة املشكل " وكتاب " 
  ).٦(دثنا، يقضي بأنه حافظ للحديث، وله أمايل كثرية، وكان من أفراد العامل بأخربنا وح" عثمان 

__________  
  .١٨٢ / ٣": تاريخ بغداد ) " ١(

  .وما بني حاصرتني منه
  .١٨١": نزهة االلباء ) " ٢(
  .٢٢٨": طبقات النحويني واللغويني ) " ٣(
  .من هذا اجلزء / ٥٨/ تقدمت ترمجته رقم ) ٤(
  .١٨٤ / ٣": داد تاريخ بغ) " ٥(
 - ٣١٢ / ١٨": معجم االدباء " ، و ١٨٤ / ٣": تاريخ بغداد " ، و ١١٢": الفهرست " انظر ) ٦(

٣١٣.  
(*)  

)١٥/٢٧٦(  

  

كان ابن االنباري زاهدا متواضعا، حكى الدارقطين أنه حضره، فصحف : وقال محزة بن حممد بن طاهر
  . فعرفت مستمليهوهبته،) ١(فأعظمت أن حيمل عنه وهم : يف اسم، قال

عرف اجلماعة أنا صحفنا االسم الفالين، : فلما حضرت اجلمعة االخرى، قال ابن االنباري ملستمليه
  ).٢(ونبهنا عليه ذلك الشاب على الصواب 

  .يف مخسة وأربعني ألف ورقة" غريب احلديث "  أملى - على ما بلغين -إن ابن االنباري : وقيل
  .ن أزيد من مئة جملدفإن صح هذا، فهذا الكتاب يكو

  .له ثالث جملدات كبار" شرح الكايف " وكتاب 
  ).٣(يف سبع مئة ورقة " اجلاهليات " وله كتاب 

  ).٤(وقد كان أبوه القاسم بن حممد االنباري حمدثا أخباريا عالمة من أئمة االدب 
  .سلمة بن عاصم، وأيب عكرمة الضيب: أخذ عن

__________  
  .غلط: أي) ١(



  .١٨٤ / ٣": خ بغداد تاري) " ٢(
 رمحه اهللا، -ويف هذه القصة تتجلى الروح العلمية بني أهل العلم يف ذلك العصر الذهيب، فالدارقطين 

حني علم خبطأ ابن االنباري مل يلجأ إىل التشهري به بني طلبته، وإمنا لفت نظر مستمليه، والشيخ ابن 
أ على رؤوس االشهاد، وأمر الطلبة بإصالحه، ونسب االنباري مل تأخذه العزة باالمث، وإمنا رجع عن اخلط

الذي جيعل ..الفضل إىل أهله، ويا ليت طلبة العلم يف هذا العصر يأخذون ذا االدب االسالمي الرائع
  .احلقيقة العلمية فوق كل اعتبار

  .١٨٤ / ٣": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٢٢٨: لغوينيطبقات النحويني وال" ، و ١١٢": الفهرست " له ترمجة يف ) ٤(
 ٣": انباه الرواة " ، ٣١٩ - ٣١٦ / ١٦": معجم االدباء " ، ٤٤١ - ٤٤٠ / ١٢": تاريخ بغداد " 
 /٢٨.  

(*)  

)١٥/٢٧٧(  

  

، و "املقصور واملمدود " و " االمثال " ، وكتاب "خلق الفرس " وكتاب " خلق االنسان " كتاب " وله 
  .وأشياء عدة" غريب احلديث " 

  .الث مئةمات سنة أربع وث
  .ومات ابنه العالمة أبو بكر يف ليلة االضحى ببغداد سنة مثان وعشرين وثالث مئة عن سبع ومخسني سنة

عن اثنني ومثانني " كتاب العقد " وفيها مات العالمة أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه القرطيب صاحب 
 ببغداد عن بضع ومثانني سنة، سنة، وكبري الشافعية أبو سعيد احلسن بن أمحد بن يزيد االصطخري

ومقرئ العراق أبو احلسن حممد بن أمحد بن شنبوذ، وشيخ الصوفية أبو حممد املرتعش ببغداد، والوزير 
أبو علي بن مقلة، ومسند نيسابور أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن الشرقي، ومسند دمشق أبوالدحداح 

أبو عبد اهللا أمحد بن علي بن العالء اجلوزجاين عن أمحد بن حممد ابن إمساعيل التميمي، ومسند بغداد 
ثالث وتسعني سنة، وعامل نيسابور وقدوا أبو علي حممد بن عبد الوهاب الثقفي، واحلسني بن حممد بن 

  .سعيد بن املطبقي ببغداد من شيوخ ابن مجيع
 بن أمحد، أخربنا حممد بن أخربنا املسلم بن حممد العالين يف كتابه، أخربنا زيد بن احلسن، أخربنا عبد اهللا

علي بن املهتدي باهللا، أخربنا أمحد بن حممد بن موسى بن القاسم، حدثنا حممد بن القاسم االنباري، 
  حدثنا حممد بن يونس، حدثنا أبو عتاب الدالل، حدثنا املختار بن نافع،

رحم : " اهللا عليه وسلمحدثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه، عن علي رضي اهللا عنه، قال رسول اهللا صلى 



  .اهللا أبا بكر، زوجين ابنته، ونقلين إىل دار اهلجرة وأعتق بالال
  رحم اهللا عمر، يقول احلق وإن كان مرا، تركه احلق وما له من

)١٥/٢٧٨(  

  

  .صديق
  .رحم اهللا عثمان تستحييه املالئكة

  ).١" (رحم اهللا عليا، اللهم أدر احلق معه حيث دار 
  

بن سوية ) ٢( بن علي بن قرينة  الشيخ الكبري املسند، أبو طلحة، منصور بن حممد* البزدوي - ١٢٣
  ).٤(البزدوي النسفي دهقان قرية بزدة : البزدي، ويقال) ٣(

  .وثقه االمري ابن ماكوال
  ).٥(عن البخاري " باجلامع الصحيح " كان آخر من حدث : وقال

وجد مساعة خبط :  صغره حني مسع، ويقولونيضعفون روايته من جهة: قال احلافظ جعفر املستغفري
  .فقرؤوا كل الكتاب من أصل محاد بن شاكر) ٦(جعفر بن حممد موىل أمري املؤمنني دهقان توبن 

  ).٧(أهل بلده، وصارت إليه الرحلة يف أيامه : ومسع منه
__________  

منكر : سائي وأبو حامتواهي احلديث، وقال البخاري والن: املختار بن نافع ضعيف، قال أبو زرعة) ١(
من طريق أيب اخلطاب زياد ) ٣٧١٤(منكر احلديث جدا، وأخرجه الترمذي : احلديث، وقال ابن حبان

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من : بن حيىي البصري، حدثنا أبو عتاب سهل بن محاد ذا االسناد، وقال
  .هذا الوجه، واملختار بن نافع شيخ بصري كثري الغرائب

  .١٠٠ / ٦: ، لسان امليزان١٤١ / ١: ، تبصري املنتبه٣٣ / ١: ، املشتبه٢٤٣ / ٧: كمالاال* 
  ".مزينة : وقيل " ٦٥ / ١": املشتبه " يف ) ٢(
  ".سويد  " ٢٤٣ / ٧": االكمال " يف ) ٣(
  .قلعة على ستة فراسخ من نسف) ٤(
  .٢٤٣ / ٧": االكمال ) " ٥(
  .٩٩ / ٣": االنساب "  يف من قرى نسف انظر ترمجة جعفر بن حممد) ٦(
  .٩٩ / ٣": االنساب ) " ٧(

(*)  



)١٥/٢٧٩(  

  

  .أمحد بن عبد العزيز املقرئ، وحممد بن علي بن احلسني: حدثنا عنه: مث قال املستغفري
  .ومات سنة تسع وعشرين وثالث مئة

  ).١(عن املؤلف " بالصحيح " هو آخر من حدث : قلت
  

 الرازي  االمامية، صاحب التصانيف، أبو جعفر حممد ابن يعقوبشيخ الشيعة، وعامل*  الكليين - ١٢٥
  .الكليين بنون

  .أمحد بن إبراهيم الصيمري، وغريه: روى عنه
  .وكان ببغداد

  .وا تويف وقربه مشهور
  .مات سنة مثان وعشرين وثالث مئة

  .وهو بضم الكاف، وإمالة الالم
  ).٢(قيده االمني 

  
  م احملدث الفقيه العالمة الزاهد العابد، شيخ خراسان، أبواالما * *  أبو علي الثقفي- ١٢٦

__________  
  .املصدر السابق) ١(
، لسان ٢٢٦ / ٥: ، الوايف بالوفيات١٨٦ / ٧: ، االكمال١٣٦ - ١٣٥: الفهرست للطوسي* 

  .٤٣٣ / ٥: امليزان
  وللكليين هذا كتاب الكايف وهو عند االمامية مبثابة صحيح

، وفيه من املعتقدات الباطلة املفتراة على االئمة مما ال يقول به مسلم يؤمن باهللا البخاري عند أهل السنة
  . من اجلزء االول٢٥٨ و ٢٣٩ و ٢٢٧واليوم اآلخر، انظر على سبيل املثال الصفحات 

  .١٨٦ / ٧": االكمال ) " ٢(
: العرب، ١٣٧ - ١٣٥ / ٣: ، االنساب٢٦: ، الرسالة القشريية٣٦٥ - ٣٦١: طبقات الصوفية* * 

  = (*)، طبقات ٢٩٠ / ٢: ، مرآة اجلنان٧٥ / ٤: ، الوايف بالوفيات٢١٤ / ٢

)١٥/٢٨٠(  

  



علي، حممد بن عبد الوهاب بن عبدالرمحن بن عبد الوهاب، الثقفي النيسابوري الشافعي الواعظ، من 
  .ولد احلجاج

  .يف سنة أربع وأربعني ومئتني) ١(مولده بقهستان 
هاب الفراء، وموسى بن نصر الرازي، وأمحد بن مالعب احلافظ، وحممد بن حممد بن عبد الو: مسع من

  .اجلهم السمري، وطبقتهم
  .مسع يف كربه
  .أبو بكر الصبغي، وأبو الوليد الفقيه، وأبو علي النيسابوري، وأبو أمحد احلاكم، وآخرون: حدث عنه
مع، وحضرت جملس وعظه، شهدت جنازته، فال أذكر أين رأيت بنيسابور مثل ذلك اجل: قال احلاكم

  ).٢] (الوهاب الوهاب [ إنك أنت الوهاب ]: يف دعائه [ وأنا صغري، فسمعته يقول 
مشائل الصحابة والتابعني، أخذها مالك االمام عنهم، وأخذها عن مالك حيىي بن : قال شيخنا الصبغي

  .و علي الثقفيحيىي التميمي، وأخذها عن حيىي حممد بن نصر املروزي، وأخذها عن ابن نصر أب
على من درست : دخلت على ابن سريج ببغداد، فسألين: ومسعت أبا الوليد الفقيه، يقول: قال احلاكم

  :؟ قلت] خبراسان [ فقه الشافعي 
__________  

 - ٢٦٧ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٩٩ - ٢٩٨: ، طبقات االولياء١٩٦ - ١٩٢ / ٣: الشافعية= 
  .٣١٥ / ٢: ، شذرات الذهب٦٢ - ٦٠: ، طبقات ابن هداية اهللا٢٦٨

بضم " قوهستان  " ٤١٦ / ٤٠": معجم البلدان " بضم القاف واهلاء، ويف " االنساب " يف ) ١(
  .القاف، وكسر اهلاء، وهي اجلبال اليت بني هراة ونيسابور

  .، وما بني حاصرتني منه١٩٤ / ٣": طبقات الشافعية ) " ٢(
(*)  

)١٥/٢٨١(  

  

  .بلى: احلجاجي االزرق ؟ قلت: لعلك تعين: لعلى أيب علي الثقفي، قا
  ).١(ما جاءنا من خراسان أفقه منه : قال

  .كان أبو علي يف عصره حجة اهللا على خلقه: ومسعت أبا العباس الزاهد، يقول
  ).٢(ما عرفنا اجلدل والنظر حىت ورد أبو علي الثقفي من العراق : ومسعت الصبغي، يقول

لقي أبو علي الثقفي أبا حفص النيسابوري، ومحدون القصار، وكان إماما : قال أبو عبد الرمحن السلمي
  .يف أكثر علوم الشرع، مقدما يف كل فن منه



عطل أكثر علومه، واشتغل بعلم الصوفية، وقعد، وتكلم عليهم أحسن كالم يف عيوب النفس، وآفات 
  ).٣(االفعال 

يق واخلذالن، ومسألة االميان، ومسألة اللفظ، ومع علمه وكماله خالف االمام ابن خزمية يف مسائل التوف
  .وأصابه يف ذلك حمن) ٤(فألزم البيت، ومل خيرج منه إىل أن مات 

  ).٥(يا من باع كل شئ بال شئ، واشترى ال شئ بكل شئ : ومن قوله
  .أف من أشغال الدنيا إذا أقبلت، وأف من حسراا إذا أدبرت: وقال

  ).٦(ان شغال، وإن أدبر كان حسرة العاقل ال يركن إىل شئ، إن أقبل ك
__________  

  . وما بني حاصرتني منه١٣٦ / ٣": االنساب ) " ١(
  .٢١٤ / ٢": العرب ) " ٢(
  .٣٦١": طبقات الصوفية ) " ٣(
  .٧٥ / ٤": الوايف بالوفيات ) " ٤(
  .٣٦٤": طبقات الصوفية ) " ٥(
  .املصدر السابق) ٦(

(*)  

)١٥/٢٨٢(  

  

  ).١(ترك الرياء للرياء أقبح من الرياء :  مسعته، يقول:وقال أبو بكر الرازي
  .هوذا أنظر إىل طريق جنايت مثل ما أنظر إىل الشمس، وليس أخطو خطوة: وعنه قال

  .وكان كثريا ما يتكلم يف رؤية عيب االفعال
  .مات أبو علي يف مجادى االوىل سنة مثان وعشرين وثالث مئة

أبو عمر أمحد بن حممد بن " كتاب العقد "  االخباري، صاحب العالمة االديب*  ابن عبد ربه - ١٢٦
  .عبد ربه بن حبيب بن حدير املرواين موىل أمري االندلس هشام بن الداخل االندلسي القرطيب

  .مسع بقي بن خملد، ومجاعة
  .وكان موثقا نبيال بليغا شاعرا

  .عاش اثنني ومثانني سنة
  .وتويف سنة مثان وعشرين وثالث مئة

__________  



  .٧٥ / ٤": الوايف بالوفيات ) " ١(
  :، جذوة املقتبس٨٨ - ٦٥ / ٢: ، يتيمة الدهر٣٨ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

 / ١: ، وفيات االعيان٢٢٤ - ٢١١ / ٤: ، معجم االدباء١٥١ - ١٤٨: ، بغية امللتمس٩٦ - ٩٤
 / ٢: آة اجلنان، مر١٤ - ١٠ / ٨: ، الوايف بالوفيات٢١٢ - ٢١١ / ٢: ، العرب١١٢ - ١١٠
، بغية ٢٦٧ - ٢٦٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٩٤ - ١٩٣ / ١١: ، البداية والنهاية٢٩٦ - ٢٩٥
  .٣١٢ / ٢: ، شذرات الذهب١٦١: الوعاة

(*)  

)١٥/٢٨٣(  

  

 بن حيىي بن بالل، النيسابوري الشيخ املسند الصدوق، أبو حامد، أمحد بن حممد*  ابن بالل - ١٢٧
  .ه يسكن باخلشابنياملعروف باخلشاب، لكون

  .ولد يف حد سنة أربعني ومئتني
مسع حممد بن حيىي الذهلي، و عبدالرمحن بن بشر، وأمحد بن حفص، وأمحد بن يوسف السلمي، وأمحد بن 

االزهر، وأمحد بن منصور زاج، وطائفة ببلده، وحج، فسمع ببغداد من احلسن بن حممد الزعفراين 
القواس الكناين، ومساعة منه يف سنة تسع ومخسني، ومذان من وغريه، وبالكوفة من موسى بن إسحاق 

  .سختويه بن مازيار وغريه، ومبكة من حيىي بن الربيع، وحبر بن نصر اخلوالين
  .واشتهر

  .وانتهى إليه علو االسناد
  .ثقة مأمون مشهور، مسع منه الكبار: قال اخلليلي

 مندة، وعاصم بن حيىي الزاهد، وحسني بن حممد روى عنه أبو علي النيسابوري، وأبو عبد اهللا بن: قلت
الستوري، وأبو احلسن حممد ابن احلسني العلوي، ومحزة بن عبد العزيز الطبيب، وحممد بن حممد بن 

  .حممش الزيادي، وآخرون
  .ورآه أبو عبد اهللا احلاكم، ومل يقع له عنه شئ

  .تويف يف يوم عيد االضحى سنة ثالثني وثالث مئة: وقال
مات احملاملي، وشيخ الشافعية أبو بكر حممد بن عبد اهللا الصرييف ببغداد من أصحاب الوجوه، وفيها 

وشيخ الصوفية أبو يعقوب إسحاق بن حممد النهرجوري الزاهد، وتبوك بن أمحد السلمي صاحب هشام 
  بن

__________  



  .٢٢١: ، العرب١٢٠ / ٥: االنساب* 
(*)  

)١٥/٢٨٤(  

  

ق احلافظ، واحلسني بن أمحد بن صدقة الفرائضي االزرق، وزكريا بن أمحد عمار، وجعفر بن علي الدقا
البلخي قاضي دمشق، وأبو هاشم عبد الغافر بن سالمة احلمصي، وعبد اهللا بن يونس القربي صاحب 

بقي بن خملد، وعبد امللك بن أمحد الزيات أبو العباس البغدادي، وعلي بن حممد بن عبيد احلافظ البزاز، 
 رائق االمري، وحممد بن عبد امللك بن أمين القرطيب، وحممد بن عمر اجلورجريي، وحممد بن وحممد بن

  .يوسف اهلروي، وحممد بن حيىي بن لبابة القرطيب، وأبو صاحل الدمشقي العابد، وامسه مفلح
  

  .البصري) ١( بن بكر، اهلزاين مسند البصرة الثقة املعمر، أبوروق، أمحد بن حممد*  اهلزاين - ١٢٨
مسع يف سنة سبع وأربعني ومئتني وبعدها، من عمرو بن علي الفالس، وحممد بن الوليد البسري، وحممد 

، وميمون بن مهران، وأمحد بن روح - الضعيف الذي روى عن مالك -بن النعمان بن شبل الباهلي 
  .ومجاعة

بن حممد بن اجلندي، وأبو ابن أخيه أبو عمرو حممد بن حممد بن حممد بن بكر اهلزاين، وأمحد : حدث عنه
  بكر بن املقرئ، وأبو
__________  

، لسان ٢٢٥ / ٢: ، العرب١٣٣ - ١٣٢ / ١:  ب، ميزان االعتدال٥٩٠ - أ ٥٩٠: االنساب* 
  .٣٢٩ / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٦ / ١: امليزان

، "هزان " إىل بكسر اهلاء، والزاي املشددة املفتوحة، بعدمها االلف، ويف آخرها النون، هذه النسبة ) ١(
  .وهو بطن من عتيك

  . أ٥٩٠": االنساب " 
(*)  

)١٥/٢٨٥(  

  

 وغريهم وقد أرخ - شيخ رحل إليه اخلطيب -احلسني بن مجيع الصيداوي، وعلي بن القاسم الشاهد 
  ).١(ابن املقرئ أنه مسع منه يف شعبان سنة اثنتني وثالثني وثالث مئة 



  .عابن مجي" معجم " وقع يل حديثه عاليا يف 
  .وقد رويت ذلك يف سرية مالك

  .وبعض الناس أرخ موته يف سنة إحدى وثالثني وثالث مئة، فوهم
  

 بن عبيد بن عبد اهللا بن حساب احلافظ االمام الثقة أبو احلسن علي بن حممد*  ابن عبيد - ١٢٩
لب، وأمحد بن عباس الدوري، وحممد بن احلسني احلنيين، وحيىي بن أيب طا: مسع من) ٢(البغدادي البزاز 
  .أيب عرزة، وعدة

  .الدارقطين وابن مجيع،، وأبو احلسني بن املتيم ومجاعة: وعنه
  .عارفا) ٣(كان ثقة حافظا : قال اخلطيب

  .مات يف سنة ثالثني وثالث مئة
  .وله مثان وسبعون سنة

أخربنا ابن مجيع، أخربنا عمر بن القواس، أخربنا ابن احلرستاين، أخربنا مجال االسالم، أخربنا ابن طالب، 
  حدثنا علي بن حممد ببغداد، حدثنا العباس بن حممد، حدثنا أزهر السمان عن ابن عون، عن

__________  
  . ب٥٩٠": االنساب " وفيها تويف كما يف ) ١(
: ، العرب٨٣٦ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٧٤ - ٧٣ / ١٢: ، تاريخ بغداد٢٣٠: أخبار الراضي واملتقي* 
  .٣٢٧ / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٧: اظ، طبقات احلف٢٢٣ / ٢
  .من هذا اجلزء / ٣٥٦/ ستأيت ترمجته مكررة ص ) ٢(
  .٧٤ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٥/٢٨٦(  

  

اللهم بارك لنا يف شامنا، اللهم بارك لنا يف ميننا : " نافع، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" ( يطلع قرن الشيطان - أو قال منها -الزل والفنت، وا هنا الز: ويف جندنا ؟ يقال: قالوا
  

 بن إسحاق بن يزيد، ، عبد اهللا بن حممد)٣(الشيخ اجلليل الثقة، أبو القاسم ) * ٢( احلامض - ١٣٠
  .املروزي االصل، البغدادي، ويعرف حبامض رأسه

__________  



الفتنة من قبل : يب صلى اهللا عليه وسلمباب قول الن: يف الفنت) ٧٠٩٤(صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(
يف ) ١٠٣٧(املشرق من طريق علي بن عبد اهللا، عن أزهر بن سعد السمان ذا االسناد، وأخرجه أيضا 

باب ما قيل يف الزلزال واآليات من طريق حممد بن املثىن، حدثنا احلسني بن احلسن، عن ابن : االستسقاء
ريق بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان، حدثين جدي أزهر من ط) ٣٩٥٣(عون به، وأخرجه الترمذي 

  .السمان
من جهة املشرق ومن كان باملدينة، كان جنده بادية العراق : جند: قال اخلطايب" يف جندنا : " وقوله

ما ارتفع من االرض، خالف الغور فإنه ما اخنفض : ونواحيها، وهي مشرق أهل املدينة، وأصل النجد
  . من الغور، ومكة من امةمنها، وامة كلها

اللهم بارك لنا "  بإسناد صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا ١٣٣ / ٦" احللية " وأخرج أبو نعيم يف 
فقال " يف مدينتنا، وبارك لنا يف مكتنا، وبارك لنا يف شامنا، وبارك لنا يف ميننا، وبارك لنا يف صاعنا ومدنا 

" فيه الزلزال والفنت، وا يطلع قرن الشيطان : فقال: نهيا رسول اهللا ويف عراقنا، فأعرض ع: رجل
  يف الفنت من طرق عن ابن) ٥٠) (٢٩٠٥" (صحيحه " أخرج مسلم يف 

يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغرية، : مسعت سامل بن عبد اهللا بن عمر يقول: فضيل، عن أبيه، قال
إن : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت : وأركبكم للكبرية، مسعت أيب عبد اهللا بن عمر يقول

  ". من حيث يطلع قرنا الشيطان -الفتنة جتئ من ها هنا وأومأ بيده حنو الشرق 
 من طريق ابن منري، حدثنا حنظلة عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، عن ابن عمر، ١٤٣ / ٢وأخرج أمحد 

ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة : " عراقرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشري بيده يؤم ال: قال
  ".من حيث يطلع قرن الشيطان " ثالث مرات " ها هنا 

 / ٦: ، املنتظم٣١ - ٣٠ / ٤: ، االنساب١٢٤ / ١٠: ، تاريخ بغداد٢١٣: أخبار الراضي واملتقي* 
  .٣٢٣ / ٢: ، شذرات الذهب٢١٧ / ٢: ، العرب٣٢٤

   ".اجلامغي " ٣٠ / ٤": االنساب " يف ) ٢(
  .أبو اهليثم": االنساب " يف ) ٣(

(*)  

)١٥/٢٨٧(  

  

مسع سعدان بن نصر، واحلسن بن أيب الربيع، وأبا حيىي حممد بن سعيد العطار، وأبا أمية الطرسوسي 
  .ومجاعة

أبو عمر بن حيويه، والقاضي أبو بكر االري، وأبو احلسن الدارقطين، وعمر بن شاهني، : حدث عنه



  .وأبو احلسني بن مجيعواملعاىف اجلريري، 
  ).١(ونقل اخلطيب أنه ثقة 

  .تويف يف شهر رمضان سنة تسع وعشرين وثالث مئة
أخربنا أبو حفص الطائي، أخربنا ابن احلرستاين، أخربنا ابن املسلم، أخربنا ابن طالب، أخربنا ابن مجيع، 

ة بن عبد اهللا حدثنا هشام حدثنا عبد اهللا بن حممد احلامض ببغداد، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا عصم
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت

  .وذكر احلديث) ٢" (إن من الشعر حكما " 
  .سقط شيخ احلامض): ٣(قال احلافظ عمر الرواسي 

__________  
  .١٢٤ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ١(
احلكمة، : أي) وآتيناه احلكم صبيا(ا يف قوله سبحانه وتعاىل احلكمة، كم: هنا" احلكم " املراد من ) ٢(

 / ٨ و ٢٥٤ / ٤" تارخيه " وأخرجه اخلطيب يف ) فوهب يل ريب حكما وعلما(وكذلك قوله عزوجل 
  . من طرق، عن هشام بن عروة ذا االسناد٢٦٩ / ٧، وأبو نعيم يف احللية ١٤ و ١٨

، وأيب ٤٤٦، ٤٤٥ / ١٠، والبخاري ١٢٥ / ٥ و ٤٥٦ / ٣ويف الباب عن أيب بن كعب عند أمحد 
، وعن ابن مسعود عند الترمذي "إن من الشعر حلكمة " بلفظ ) ٣٧٥٥(وابن ماجة ) ٥٠١٠(داود 

 وعن وعن ابن مسعود عند الترمذي ٣٠٩ / ٨" احللية " وعن أيب هريرة عند أيب نعيم يف ) ٢٨٤٤(
 / ٣ وعن حسان بن ثابت عند اخلطيب ٣٠٩ / ٨" احللية " وعن أيب هريرة عند أيب نعيم يف ) ٢٨٤٤(

، وأيب ٣٣٢ و ٣٢٧ و ٣١٣ و ٣٠٩ و ٣٠٣ و ٢٧٣ و ٢٦٩ / ١، وعن ابن عباس عند أمحد ٩٨
 وعن بريدة عند أيب ٤٤٣ / ٣واخلطيب ) ٢٨٤٥(والترمذي ) ٣٧٥٦(وابن ماجة ) ٥٠١١(داود 
  .وعن عمرو بن عوف، وأيب بكر عند الطرباين) ٥٠١٢(داود 

ه  / ٥٠٣/ عمر بن عبد الكرمي بن سعدويه، الدهستاين، الرواسي، احلافظ اجلوال ومات سنة هو ) ٣(
  .١٢٤٠ - ١٢٣٧ / ٤": تذكرة احلفاظ " له ترمجة يف 

(*)  

)١٥/٢٨٨(  

  

 بن احلافظ إسحاق ابن لول، الشيخ العامل الثقة، أبو بكر، يوسف بن يعقوب*  االزرق - ١٣١
  .دي الكاتبالتنوخي االنباري، مث البغدا
  .ولد سنة مثان وثالثني ومئتني



  جده، وبشر بن مطر، والزبري بن بكار، واحلسن بن: ومسع من
  .عرفة، ويعقوب بن شيبة احلافظ، وعدة

ابن املظفر، والدارقطين، وأبو احلسني بن مجيع، وأبو احلسني بن املتيم، وإبراهيم بن خرشيذ : حدث عنه
أبا يعلى املوصلي، روى عنه، وهذا غلط، بل جاء ذكر أيب يعلى إن احلافظ : قوله وآخرون، حىت قيل
  .زائدا يف إسناد احلديث

خرج عن يدي إىل سنة مخس عشرة وثالث مئة نيف : مسعت أيب يقول: قال أمحد بن يوسف االزرق
  ).١(ومخسون ألف دينار يف أبواب الرب 

 متصرفا، وكان متخشنا يف دينه، أمارا كان يوسف االزرق كاتبا جليال: قال القاضي أبو القاسم التنوخي
  ).٢(باملعروف 

  .تويف يف آخر سنة تسع وعشرين وثالث مئة
__________  

، ٢٠١ - ٢٠٠ / ١: ، االنساب٣٢٢ - ٣٢١ / ١٤: ، تاريخ بغداد٢١٣: أخبار الراضي واملتقي* 
، ٢٠١ / ١١: ، البداية والنهاية٢٩٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٢١٩ / ٢: ، العرب٣٢٥ / ٦: املنتظم

  .٣٢٤ / ٢: ، شذرات الذهب٢٣٤ / ٢: اجلواهر املضية
  .٣٢٢ - ٣٢١ / ١٤": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(

(*)  

)١٥/٢٨٩(  

  

وفيها مات أبو إسحاق أمحد بن حممد بن يونس البزاز راة، وأبو بكر حممد بن أمحد بن دلويه الدقاق، 
زكي، والوزير أبو الفضل البلعمي، وجعفر بن حممد بن احلسن وعبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه امل

اجلروي، ومنصور ابن حممد البزدوي، وعبد اهللا بن حممد احلامض، وحممد بن محدويه املروزي، وأبو 
  .حممد بن زبر

  أخربنا عبد احلافظ بن بدران، أخربنا ابن قدامة، أخربنا ابن البطي
بن أيب مسلم، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا بشر بن مطر، أخربنا علي بن حممد، حدثنا عبيد اهللا 

ال حيب اهللا اجلهر : (حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح، عن إبراهيم ابن أيب بكر، عن جماهد يف قوله عزوجل
ذلك يف الضيافة، إذا أتيت رجال، فلم يضفك، فقد رخص لك : قال) ١) (بالسوء من القول إال من ظلم

  ).٢(أن تقول 



  
  )٣(، الفرغاين شيخ الصوفية، االستاذ أبو بكر، حممد بن إمساعيل*  الفرغاين - ١٣٢

__________  
  .١٤٨: النساء) ١(
هو الرجل يرتل :  عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قال٥٧١ / ١رواه ابن إسحاق فيما قاله ابن كثري ) ٢(

هو الضيف احملول : روايةأساء ضيافيت ومل حيسن، ويف : بالرجل، فال حيسن ضيافته، فيخرج فيقول
  .رحله، فإنه جيهر لصاحبه بالسوء من القول، وكذا روي عن غري واحد، عن جماهد حنو هذا

، ٣٠٥ - ٣٠٢: ، طبقات االولياء٣١٠ / ٢:  ب، العرب٦١ - آ ٥٩ / ١٥: تاريخ ابن عساكر* 
  .٣٢٩ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨٠ - ٢٧٩ / ٣: النجوم الزاهرة

  .ن الراء، وفتح الغني املعجمة، ويف آخرها النونبفتح الفاء، وسكو) ٣(
  .، وهي والية وراء الشاش، وراء جيحون وسيحون"فرغانة " هذه النسبة إىل 

  .٢٧٥ - ٢٧٤ / ٩": االنساب " 
(*)  

)١٥/٢٩٠(  

  

  .، كان من اتهدين يف العبادة)١(أستاذ أيب بكر الدقي 
ميصني أبيضني، ورداء وسراويل ونعال نظيفا، وعمامة، ما رأيت من يظهر الغىن مثله، يلبس ق: قال الدقي

  .ويف يده مفتاح
  ).٢(وليس له بيت، بل ينطرح يف املساجد، ويطوي اخلمس ليايل والست 

كان الفرغاين نسيج وحده، معه كوز، فيه قميص رقيق، فإذا أتى بلدا : وقال أمحد بن علي الرستمي
  .يديه، يوهم أنه تاجرلبسه، ومعه مفتاح منقوش يطرحه إذا صلى بني 

دخلت دير طور سيناء، فأتاين مطرام بأقوام : حدثنا الدقي، مسعت الفرغاين، يقول: عبد الواحد بن بكر
  .كأم نشروا من القبور

: كم صرب كبريكم هذا ؟ قالوا: ، فقلت]يفخرون بذلك [ هؤالء يأكل أحدهم يف االسبوع أكلة : فقال
  .ثالثني يوما

  ).٣(دير أربعني يوما مل آكل ومل أشرب فقعدت يف وسط ال
حىت أمت ستني يوما، فأحلوا فخرجت : يا هذا قم، أفسدت قلوب هؤالء، فقلت: فخرج إيل مطرام وقال

)٤.(  



  .تويف الفرغاين سنة إحدى وثالثني وثالث مئة
__________  

  .ه / ٣٦٠/ هو حممد بن داود، الدقي، من كبار الصوفية، تويف بالشام سنة ) ١(
  .٤٥٠ - ٤٤٨": طبقات الصوفية " انظر 

  .٣٠٣": طبقات االولياء ) " ٢(
ال يعقل أن يبقى االنسان حيا إذا امتنع أربعني يوما عن الطعام والشراب، وقد شاهدنا يف عصرنا ) ٣(

غري واحد قد صام أربعني يوما عن الطعام دون الشراب طلبا لالستشفاء، وحتت إشراف االطباء، وسواء 
ه احلكاية أم مل تصح، فليس هذا مما حيمده االسالم ويرغب فيه، فإن النيب صلى اهللا عليه أصحت هذ

  .وسلم كان يصوم ويفطر
  .، وما بني حاصرتني منه٢٨٠ - ٢٧٩ / ٣": النجوم الزاهرة ) " ٤(

(*)  

)١٥/٢٩١(  

  

حممد بن رجاء،  بن الوزير الكامل االمام الفقيه، أبو الفضل، حممد بن عبيد اهللا*  البلعمي - ١٣٣
  .التميمي البلعمي البخاري من رجال العامل

  .حممد بن عمرو، والفقيه حممد بن نصر، فأكثر عنه والزمه مدة) ١(مسع أبا املوجه 
  .وكان على مذهبه

  .وبرع يف الترسل، وفاق أهل زمانه، ونال من التقدم والرياسة أعلى الرتب
  .روى عنه مجاعة

  ).٢(اعيل بن أمحد ووزر لصاحب ما وراء النهر إمس
قد استوىل على بلد بلعم، وهي من بالد الروم حني دخل تلك االرض االمري ) ٣(وكان جد الوزير 

  .ا) ٤(مسلمة بن عبدامللك، فأقام ا وكثر نسله 
  .وغري ذلك" كتاب املقاالت " وله " كتاب تلقيح البالغة " وللوزير 

  .مات يف صفر سنة تسع وعشرين وثالث مئة
  

 بن الوزير أمحد بن اخلصيب، الوزير الكبري، أبو العباس، أمحد بن عبيد اهللا* *  اخلصييب - ١٣٤
  .اجلرجرائي الكاتب
__________  



، الوايف ٢١٨ / ٢: ، العرب٣٧٨ / ٨: ، الكامل٢٩٢ - ٢٩١ / ٢: ، االنساب٢٧٨ / ٧: االكمال* 
  .٣٢٤ / ٢: ، شذرات الذهب٥ / ٤: بالوفيات

" ، و ٦١٩ و ٥٠٠ / ٢" املشتبه "  بكسر اجليم والصواب فتحها، كما يف ضبطت يف االصل) ١(
  .٢٨الورقة  / ٣" توضيح املشتبه 

 ٨": الكامل " ه انظر  / ٣٣١/ ووزر أيضا للملك السعيد نصر بن أمحد بن إمساعيل، املتوىف سنة ) ٢(
  ".حممد بن عبد اهللا البلغمي " ، وقد صحف فيه اسم الوزير إىل ٣٧٨/ 
  .رجاء بن معبد) ٣(
  .٢٧٨ / ٧": االكمال " انظر ) ٤(

  = (*) وما ١٥٨ / ٨: ، الكامل١٣٧ / ٥: ، االنساب١٤٣: أخبار الراضي واملتقي* * 

)١٥/٢٩٢(  

  

  ).١(معرق يف الوزارة، وزر للمقتدر، مث للقاهر 
  .ا عفةوكان مهيبا شديد الوطأة، خموف اجلانب، وكان أديبا شاعرا مترسال فصيحا، مليح اخلط، ذ

  .أهدى له أمري مرة مئة ألف دينار فردها
  .وكان يشرب النبيذ، ويتنعم، مث عزل، وصودر، وضاق ذات يده

  .مات سنة ثالثني: مات بالسكتة سنة مثان وعشرين وثالث مئة، وقيل
  

 بن احملدث حيىي بن موسى العالمة احملدث، قاضي دمشق، أبوحيىي، زكريا بن أمحد*  البلخي - ١٣٥
  .لخي الشافعيخت الب

أيب عوف البزوري، وعبد الصمد بن ) ٢] (ابن [ حيىي بن أيب طالب، وأيب حامت الرازي، و : حدث عن
  .الفضل البلخي، وحممد بن سعد العويف وطبقتهم

أبو احلسني الرازي، وأبو زرعة، وأبو بكر ابنا أيب دجانة، وأبو بكر بن املقرئ، وعبد الوهاب : وعنه
  .أمحد بن عثمان ابن أيب احلديد، وآخرونالكاليب، وحممد بن 

  ".الوسيط " و " املهذب " وهو صاحب وجه يف املذهب، تكرر ذكره يف 
__________  

  .١٦٩ - ١٦٨ / ٧: ، الوايف بالوفيات٢١١ / ٢: ، العرب٣٢٨: بعدها، الفخري= 
  .٢٦٢ / ٨": الكامل " انظر ) ١(
: ، طبقات ابن هداية اهللا٢٨: ، قضاة دمشق٢٩٩ - ٢٩٨ / ٣: ، طبقات الشافعية٢٢٢ / ٢: العرب* 



  .٣٢٧ - ٣٢٦ / ٢: ، شذرات الذهب٦٤
  .ساقطة يف االصل) ٢(

  .١٩٨ / ٢": االنساب " انظر 
(*)  

)١٥/٢٩٣(  

  

إنه فعل ذلك لنفسه : ومن غرائبه أن القاضي إذا أراد نكاح من ال ويل هلا، له أن يتوىل طريف العقد، يقال
  ).١(بدمشق 
  ).٢( شرط يف القراض أن يعمل رب املال مع العامل جاز لو: وعنه قال

  ".الرقم " حكاه عنه العبادي يف كتاب 
  .تويف سنة ثالثني وثالث مئة

  
  .احملدث احلجة أبو هاشم، احلضرمي احلمصي، نزيل البصرة *  عبد الغافر بن سالمة- ١٣٦

  .كثري بن عبيد، وحيىي بن عثمان: حدث مبدائن عن
 وابن شاهني، وابن جامع الدهان، وابن الصلت االهوازي، وأبو عمر اهلامشي، وابن الدارقطين،: وعنه
  .مجيع

  ).٣(وثقه اخلطيب 
  .تويف سنة ثالثني وثالث مئة

  
 أيوب بن حجر احملدث الثقة الرحال، أبو الطيب، علي بن حممد بن أيب سليمان* *  ابن حجر - ١٣٧

  .الرقي مث الصوري
__________  

  .٢٩٩ - ٢٩٨ / ٣": شافعية طبقات ال) " ١(
  .٢٨": قضاة دمشق ) " ٢(
 / ٦:  ب، املنتظم٢٠٣ - آ ٢٠٣ / ١٠: ، تاريخ ابن عساكر١٣٨ - ١٣٦ / ١١: تاريخ بغداد* 

  .٣٢٧ / ٢: ، شذرات الذهب٢٢٢ / ٢: ، العرب٣٢٨
  .١٣٦ / ١١": تاريخ بغداد ) " ٣(



  . آ٢٥٧ / ١٢: تاريخ ابن عساكر* * 
(*)  

)١٥/٢٩٤(  

  

، ويونس بن عبداالعلى، والربيع بن سليمان، وحممد بن عوف الطائي، )١(باه، ومؤمل بن إهاب مسع أ
  .وعدة

حممد بن أمحد امللطي، وأمحد بن حممد بن هارون الربذعي، وعبد اهللا بن حممد بن أيوب : روى عنه
  .القطان، وأمحد بن مزاحم الصوري، وأبو حفص بن شاهني، وأبو احلسني بن مجيع، وآخرون

  ).٢(وثقه أبو القاسم بن عساكر 
  ".تارخيه " وأرخه يف سنة بضع وعشرين وثالث مئة حممد بن الذهيب يف 

  
 ابن حبيب السامري املعروف احملدث احلافظ العامل، أبو الفضل، العباس بن الفضل*  الدباج - ١٣٨

  .أكثر الرحلة) ٣(بالدباج 
  .س الكدميي وطبقتهماحممد بن إمساعيل الترمذي، وحممد بن يون: وروى عن

حممد بن عبد اهللا الشيباين، وحممد بن موسى السمسار، وعبد الوهاب الكاليب، وابن مجيع : وعنه
  .الصيداوي، وعدة

  .هو شيخ حافظ: قال أبو احلسني الرازي
  .كتبت عنه بدمشق
__________  

  .يهاب، وهو تصحيف: يف االصل) ١(
  . آ٢٥٧ / ١٢": تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
 - ٢٥١ / ٧:  ب، ذيب ابن عساكر٤٨٢ / ٨: ، تاريخ ابن عساكر١٥٣ / ١٢: تاريخ بغداد* 

٢٥٢.  
  .الذباح: ١٥٣ / ٢": تاريخ بغداد " يف ) ٣(

(*)  

)١٥/٢٩٥(  

  



 بن أمحد ابن يعقوب الشيخ العامل الواعظ، أبو يوسف، يعقوب بن عبدالرمحن*  اجلصاص - ١٣٩
  .الدعاء) ١(البغدادي اجلصاص 

ا حذافة أمحد بن إمساعيل السهمي، وحفص بن عمرو الربايل، ومحيد بن الربيع، وعلي بن مسع أب
  .إشكاب، وعلي بن عمرو االنصاري، وعدة

  .الدارقطين، وعبد اهللا بن حممد احلنائي، وإمساعيل ابن زجني، وأبو احلسني بن مجيع، وآخرون: حدث عنه
  ).٢(يف حديثه وهم كثري : قال اخلطيب
  . إحدى وثالثني ببغدادتويف يف سنة

أخربنا عمر بن عذير، أخربنا عبد الصمد بن حممد حضورا، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا أبو نصر بن 
حدثنا يعقوب بن عبدالرمحن الواعظ، حدثنا محيد بن الربيع، : طالب، أخربنا حممد بن أمحد بصيدا، قال

قال رسول اهللا صلى : ة، عن عبد اهللا، قالحدثنا حفص بن غياث، عن االعمش، عن إبراهيم، عن عبيد
إين أشتهي أمسعه : قال! ! اقرأ عليك، وعليك أنزل ؟ : اقرأ علي سورة النساء، قلت: " اهللا عليه وسلم

  .من غريي
  فقرأت

__________  
 / ٦: ، لسان امليزان٤٥٣ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٢٧ / ٢: ، العرب٢٩٤ / ١٤: تاريخ بغداد* 

  .٣٣١ / ٢: رات الذهب، شذ٣٠٩ - ٣٠٨
بفتح اجليم، والصاد املشددة املهملة، ويف آخرها صاد أخرى، هذه النسبة إىل العمل باجلص، ) ١(

  .وتبييض اجلدران
  .٢٦٠ / ٣": االنساب " 
  .٢٩٤ / ١٤": تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٥/٢٩٦(  

  

: النساء) [ ى هؤالء شهيدافكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك عل: (حىت انتهيت إىل قوله
  ).١(فسالت عيناه، فسكت : قال ] ٤١

ومات فيها شيخ الصوفية عبد اهللا بن منازل النيسابوري، وشيخ الصوفية أبو احلسن علي بن حممد 
الدينوري الصائغ، وشيخ الصوفية أبو بكر حممد بن إمساعيل الفرغاين، واحملدث بكر بن أمحد بن حفص 

وسى اخلالل، وحممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة، وحممد ابن خملد العطار، التنيسي، وحبشون بن م



  .وهناد بن السري الصغري، وصاحب خراسان نصر بن أمحد
__________  

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على (باب : يف التفسري) ٤٥٨٢(وأخرجه البخاري ) ١(
البكاء عند القرآن من طريق صدقة بن الفضل، عن باب : يف فضائل القرآن) ٥٠٥٥(و ) هؤالء شهيدا

من طريق حفص ) ٨٠٠(حيىي القطان، عن سفيان الثوري، عن االعمش ذا االسناد، وأخرجه مسلم 
بن غياث، وإمنا بكى صلى اهللا عليه وسلم رمحة المته، النه علم أنه ال بد أن يشهد عليهم بعملهم، 

  . تعذيبهم، وعلي بن مسهر، كالمها عن االعمش بهوعملهم قد ال يكون مستقيما، فقد يفض إىل
(*)  

)١٥/٢٩٧(  

  

  الطبقة التاسعة عشرة
 ابن داود بن االمام احملدث الصادق الوزير العادل، أبو احلسن، علي بن عيسى*  الوزير - ١٤٠

  .اجلراح، البغدادي الكاتب
  .، وكان عدمي النظري يف فنه)٢(، وللقاهر )١(وزر غري مرة للمقتدر 

  .لد سنة نيف وأربعني ومئتنيو
مسع محيد بن الربيع، واحلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين، وأمحد بن بديل القاضي، وعمر بن شبة 

  .النمريي، وطائفة
__________  

: ، تاريخ بغداد٣٦٤ - ٢٨١: ، حتفة االمراء١٨٦: ، الفهرست١٨٩ - ١٨٦: إعتاب الكتاب* 
، ٣٥٥ - ٣٥١ / ٦:  آ، املنتظم٢٤٦ - آ ٢٤٤ / ١٢: ، تاريخ ابن عساكر١٦ - ١٤ / ١٢

  .٤٦٥ و ٤٠٥ و ١٨٥ و ١٨٣ و ١٧٤ / ٨: ، الكامل٧٣ - ٦٨ / ١٤: معجم االدباء
 ١١: ، البداية والنهاية٣١٧ - ٣١٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٣٨ / ٢: ، العرب٢٣٦: ما بعدها الفخري

  .٣٣٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨٩ - ٢٨٨ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢١٨ - ٢١٧/ 
  .للقادر، وهو وهم: يف االصل) ١(

 / ٨ ه انظر كامل ابن االثري ٣٣٤/ ه، ومات الوزير علي بن عيسى سنة  / ٣٨١/ إذ بويع القادر سنة 
  .٦٨ / ١٤: ، ومعجم االدباء١٦٤ و ٦٨ و ١٧ و ٩
قتدر على ، وقد أراده الراضي باهللا بن امل٣٥١ / ٦": املنتظم " ، و ١٤ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ٢(

  .٢٨٢ / ٨" الكامل " الوزارة، فامتنع لكربه وعجزه وضعفه 



  . وما بعدها٢٤٤ / ٨": الكامل " ، و ٢٤٤: وانظر وزراء القاهر يف الفخري
(*)  

)١٥/٢٩٨(  

  

  .حدث عنه ولده عيسى، وأبو القاسم الطرباين، وأبو الطاهر الذهلي، وغريهم
  .ن متني وعلم وفضلكان على احلقيقة غنيا شاكرا، ينطوي على دي

  .وكان صبورا على احملن
مصيبة قد وجب : وهللا به عناية، وهو القائل يعزي ولدي القاضي عمر بن أيب عمر القاضي يف أبيهما

  ).١(أجرها خري من نعمة ال يؤدى شكرها 
  . كثري الصدقات والصلوات، جملسه موفور بالعلماء- وكان رمحه اهللا -

  .أعانه عليه ابن جماهد املقرئ، وآخر" معاين القران  " صنف كتابا يف الدعاء، وكتاب
  ).٢(وله ديوان رسائله 

  .وكان من بلغاء زمانه
  .وزر يف سنة إحدى وثالث مئة أربعة أعوام

  ).٣(وعزل مث وزر سنة مخس عشرة 
ن ال أعلم أنه وزر لبين العباس مثله يف عفته وزهده وحفظه للقرآن، وعلمه مبعانيه، وكا: قال الصويل

يصوم اره، ويقوم ليله، وما رأيت أعرف بالشعر منه، وكان جيلس للمظامل، وينصف الناس، ومل يروا 
أعف بطنا ولسانا وفرجا منه، وملا عزل ثانيا، مل يقنع ابن الفرات حىت أخرجه عن بغداد، فجاور مبكة 

)٤.(  
  :وله يف نكبته

__________  
  .٧٣ / ١٤": معجم االدباء ) " ١(
  .٦٨ / ١٤": معجم االدباء " ، و ١٨٦": الفهرست " انظر ) ٢(
  .١٦٣، و ٦٨ / ٨": الكامل " انظر ) ٣(
  .٦٩ / ١٤": معجم االدباء ) " ٤(

(*)  

)١٥/٢٩٩(  

  



صبورا * ملا نابين أو شامتا غري سائل فقد أبرزت مين اخلطوب ابن حرة * ومن يك عين سائال لشماتة 
وقد أشار ) ٢(إذا نزلت باخلاشع املتضائل * يبطر وليس لنكبة تلك الزالزل إذا سر مل ) ١(على أحوال 

على املقتدر، فأفلح، فوقف ما مغله يف العام تسعون ألف دينار على احلرمني والثغور، وأفرد هلذه 
  ).٣(الوقوف ديوانا مساه ديوان الرب 
، ]د كدنا نتلف فدخلنا يف حر شديد وق[ كنت معه ملا نفي مبكة ): ٤(قال احملدث أبو سهل القطان 

  .أشتهي على اهللا شربة ماء مثلوج: فطاف يوما، وجاء فرمى بنفسه، وقال
  .فنشأت بعد ساعة سحابة ورعدت، وجاء برد كثري مجع منه الغلمان جرارا: قال

  وكان الوزير صائما، فلما كان
ليتين متنيت : قالاالفطار جئته بأقداح من أصناف االسوقة فأقبل يسقي ااورين، مث شرب ومحد اهللا، و

  ).٥(املغفرة 
  ).٦(ما لبست ثوبا بأزيد من سبعة دنانري : وكان الوزير متواضعا، قال
  .كسبت سبع مئة ألف دينار: مسعت علي بن عيسى الوزير، يقول: قال أمحد بن كامل القاضي

  ).٧(أخرجت منها يف وجوه الرب ست مئة ألف ومثانني ألفا 
  .يل ولدهوقع يل من عواليه يف أما: قلت

__________  
  .أهوال": معجم االدباء " يف ) ١(
  .٧٠ / ١٤": معجم االدباء " انظر ) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .من هذا اجلزء / ٢٩٩/ ستأيت ترمجته رقم ) ٤(
  .، وما بني حاصرتني منه١٥ - ١٤ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ٥(
  .١٦ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ٦(
  .١٦ / ١٢ ":تاريخ بغداد ) " ٧(

(*)  

)١٥/٣٠٠(  

  

  .تويف يف آخر سنة أربع وثالثني وثالث مئة
  .وله تسعون سنة

  



 بن أمحد بن يزيد، املطريي مث البغدادي االمام احملدث، أبو بكر، حممد بن جعفر*  املطريي - ١٤١
  .الصرييف، من أهل مطرية سامراء

وعباس الدوري، وابن عفان احلسن بن عرفة، وعلي بن حرب الطائي، : نزل بغداد، وحدث عن
  .العامري

  الدارقطين، وابن شاهني، وابن مجيع، وأبو احلسن: حدث عنه
  .ابن الصلت، وآخرون

  ).١(هو ثقة مأمون : قال الدار قطين
  .تويف سنة مخس وثالثني وثالث مئة: قلت

  .وقد ال طخ التسعني
  

 بن عبد اهللا بن العباس بن حممد  حيىيالعالمة االديب ذو الفنون، أبو بكر، حممد بن* *  الصويل - ١٤٢
  .بن صول، الصويل البغدادي، صاحب التصانيف

__________  
، ٢٤١ / ٢: ، العرب٣٥٥ / ٦:  ب، املنتظم٥٣٤: ، االنساب١٤٦ - ١٤٥ / ٢: تاريخ بغداد* 

  .٣٣٩ / ٢: شذرات الذهب
  .١٤٥ / ٢": تاريخ بغداد ) " ١(

: ، االنساب٤٣٢ - ٤٢٧ / ٣: ، تاريخ بغداد٢١٦ - ٢١٥: ، الفهرست٤٣١: معجم الشعراء* * 
 ١٩: ، معجم االدباء٣٦١ - ٣٥٩ / ٦: ، املنتظم١٩٠ - ١٨٨: ، نزهة االلباء١١١ - ١١٠ / ٨
 / ٢: ، العرب٣٦١ - ٣٥٦ / ٤: ، وفيات االعيان٢٣٦ - ٢٣٣ / ٣: ، إنباه الرواة١١١ - ١٠٩/ 

، البداية ٣٢٥ - ٣١٩ / ٢: جلنان، مرآة ا١٩٢ - ١٩٠ / ٥: ، الوايف بالوفيات٢٤٢ - ٢٤١
، ٢٩٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤٢٨ - ٤٢٧ / ٥: ، لسان امليزان٢٢٠ - ٢١٩ / ١١: والنهاية

  .٣٤٢ - ٣٣٩ / ٢: شذرات الذهب
(*)  

)١٥/٣٠١(  

  

  .أيب داود السجستاين، وحممد بن يونس الكدميي، وثعلب، واملربد، وأيب العيناء، وخلق: حدث عن
يه، وأبو بكر بن شاذان، والدارقطين، وأبو احلسن بن اجلندي، وعلي بن القاسم، ابن حيو: روى عنه

  .وابن مجيع، وأبو أمحد الفرضي، واحلسني الغضائري، وعدة



  .وله النظم والنثر وكثرة االطالع
  نادم مجاعة من اخللفاء وكان حلو االيراد، مقبول القول، حسن

  ).١( وله جزء مسعناه، وكان جدهم صول ملك جرجان املعتقد، خرج عن بغداد الضافة حلقته بأخرة،
  .تويف الصويل سنة مخس وثالثني وثالث مئة

فذكر حممد بن إسحاق الندمي أن الصويل نادم الراضي، وكان أوال يعلمه، وكان ألعب أهل زمانه 
  ).٢(بالشطرنج، ويضرب به املثل 

  ).٣(لسالم، فطلبته العامة لتقتله علي عليه ا] حق [ تويف بالبصرة مستترا، النه روى خربا يف 
  .هو أخو عبد اهللا جد أيب بكر هذا) ٤(والصويل الكبري إبراهيم بن العباس االديب 

  وفيها تويف أبو العباس بن القاض شيخ الشافعية، وحممد بن جعفر
__________  

لعقر مع يزيد، أسلم والتحق بيزيد بن املهلب بن أيب صفرة، وقد قتله مسلمة بن عبدامللك يوم ا) ١(
  .٨٩ - ٧٩ / ٥": الكامل " ، و ١٩٤": تاريخ جرجان " ه انظر  / ١٠٢/ وذلك سنة 

  .٢١٥": الفهرست ) " ٢(
  .، وما بني حاصرتني منه٣٦٠ / ٤": وفيات االعيان ) " ٣(
  .٦٨ - ٤٣ / ١٠": االغاين " له ترمجة يف ) ٤(

(*)  

)١٥/٣٠٢(  

  

ة بن القاسم اهلامشي، وعلي بن حممد بن مهرويه القزويين، وحممد املطريي، وأبو بكر بن أيب هريرة، ومحز
  .بن عمر بن حفص السمسار الزاهد

  
 بن أمحد بن محاد بن إبراهيم، االمام املقرئ احملدث، أبو العباس، حممد بن أمحد*  االثرم - ١٤٣

  .، هكذا نسبه مجاعة)١(البغدادي االثرم 
بشر بن مطر، وعلي بن حرب، والعباس بن عبد اهللا الترقفي مسع احلسن بن عرفة، ومحيد بن الربيع، و

  .وطائفة
  .وانتخب عليه عمر البصري احلافط

ابن املظفر، والدارقطين، وأبو حفص الكتاين، وابن مجيع، واحلسن بن علي النيسابوري، : حدث عنه
  .وعلي بن القاسم النجاد، وأبو عمر اهلامشي، وطائفة



  .سكن البصرة، ومحلوا عنه
  .ده بسامراء سنة أربعني ومئتني، ومات بالبصرة سنة ست وثالثني وثالث مئةمول

  .الصيداوي" معجم " وقع يل حديثه يف 
  أخربنا أبو اليمن: أخربنا املسلم بن حممد ومجاعة إذنا، قالوا

__________  
  /٢: ، العرب٣٥٩ / ٦: ، املنتظم١٣٥ - ١٣٤ / ١: ، االنساب٢٦٥ - ٢٦٣ / ١: تاريخ بغداد* 

  .٣٤٣ / ٢: ، شذرات الذهب٣٢٥ / ٢: ، مرآة اجلنان٤٠ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٤٣
  .بفتح االلف، وسكون الثاء املثلثة، وفتح الراء، ويف آخرها امليم، هذه النسبة ملن كانت سنه مفتتة) ١(
  .١٣٤ / ١": االنساب " 

(*)  

)١٥/٣٠٣(  

  

كر اخلطيب، أخربنا أبو عمر اهلامشي، حدثنا أبو العباس الكندي، أخربنا أبو منصور الشيباين، أخربنا أبو ب
االثرم سنة ثالثني وثالث مئة، حدثنا أمحد ابن حيىي السوسي، حدثنا علي بن عاصم، عن خالد وهاشم، 

ال تلقوا اجللب، من تلقى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن سريين، عن أيب هريرة قال
  ).١" (إذا دخل السوق جلبا، فصاحبه باخليار 

مات املعمر أبو علي حممد بن أمحد بن حممد بن معقل امليداين النيسابوري راوي جزء الذهلي ) ٢(فيها 
  .عنه، وحممد بن أمحد بن إبراهيم احلكيمي الكاتب

لقي زكريا املروزي، وأبو عمرو زيد بن حممد بن خلف املصري صاحب يونس بن عبداالعلى، حاجب 
  .سي، وحممد بن احلسن أبو طاهر احملمد اباذي، وأبو احلسني ابن املناديبن أمحد الطو

  
 ابن حممد، االمام العالمة املفسر، مسند خراسان، أبو طاهر، حممد بن احلسن*  احملمد اباذي - ١٤٤

  .االديب) ٣(النيسابوري احملمد اباذي 
__________  

من ) ٢١٧٨(، وابن ماجة ٢٥٧ / ٧والنسائي ) ١٧) (١٥١٩(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(
 / ٢طرق، عن ابن جريج حدثين هشام بن حسان القردوسي عن ابن سريين ذا االسناد، وأخرجه أمحد 

من طريقني عن عبيد اهللا بن عمرو، عن أيوب، عن ابن سريين به، وأخرجه ) ١٢٢١(، والترمذي ٤٠٣
  . من طريق معمر عن أيوب به٢٨٤ / ٢أمحد 



  .ثالثني وثالث مئةأي سنة ست و) ٢(
 / ٢: ، مرآة اجلنان٣٧٣ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٤٤ - ٢٤٣ / ٢:  آ، العرب٥١٢: االنساب* 

  .٣٤٣ / ٢: ، شذرات الذهب٣٢٥
بضم امليم االوىل، وفتح الثانية، بينهما احلاء املهملة، وبعدها الدال املهملة، مث الباء املنقوطة بواحدة ) ٣(

  .الذال املعجمة، هذه النسبة إىل حممد اباذ، وهي حملة خارج نيسابوربني االلفني، ويف آخرها 
  . آ٥١٢": االنساب " 

  .من هذا اجلزء / ١٦٥/ وستأيت ترمجته مكررة برقم 
(*)  

)١٥/٣٠٤(  

  

  .مسع أمحد بن يوسف السلمي، وعلي بن احلسن اهلاليل، وحامد بن حممود وطائفة
  ، وحممدويف رحلته من حيىي بن جعفر، وعباس الدوري

  .ابن إسحاق الصغاين، وكان واسع الرواية
أبو بكر بن إسحاق الصبغي، وأبو علي احلافظ، وعبد اهللا بن سعد، وابن مندة، وابن : حدث عنه

  .حممش، وحممد بن إبراهيم اجلرجاين، وآخرون
  .اختلفت إليه أكثر من سنة، ومل أصل إىل حرف من مساعايت منه: قال أبو عبد اهللا احلاكم

  ).١(د مسعت منه الكثري وق
كان االمام ابن خزمية إذا شك يف اللغة ال يرجع فيها إال إىل أيب طاهر : ومسعت أبا النضر الفقيه، يقول

  ).٢(احملمد اباذي 
  .تويف سنة ست وثالثني وثالث مئة: قلت

  .وقد نيف على التسعني
  .وكان من أعيان الثقات العاملني مبعاين الترتيل، وباالدب

  .، وغريها)٣" (الثقفيات " يثه يف يقع حد
  

  . بن موسى، اهلمذايناالمام، مفيد مهذان، أبوعمران، موسى بن سعيد*  الفراء - ١٤٥
__________  

  . آ٥١٢": االنساب ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(



  .من هذا اجلزء / ١/ تعليق  / ٢٧٢/ انظر ص ) ٣(
  .٥٩ / ١٣: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٥/٣٠٥(  

  

 حممد بن إمساعيل الصائغ، وبشري بن موسى، وحيىي ابن عبد اهللا الكرابيسي، وابن الضريس، :روى عن
  .وعبد اهللا بن أمحد، وحممد بن صاحل االشج وطبقتهم

  .صاحل بن أمحد، وعبد اهللا بن أيب زرعة القزويين، وعدة: وعنه
  .ثقة صدوق متقن، حيسن هذا الشأن: قال صاحل

  .ثقة عامل: وقال اخلليلي
  .ا ورخا موتهوم
  

 بن إبراهيم بن حكيم، املديين االصبهاين، االمام العامل أبو عمرو، أمحد بن حممد*  ابن ممك - ١٤٦
  .ويعرف بابن ممك، حمدث رحال صدوق

حيىي بن أيب طالب، ومجاعة، : حممد بن مسلم بن وارة، وأيب حامت الرازي، وببغداد من: مسع بالري من
  .خلناجر، وحبلب من أيب أسامة عبد اهللاأمحد بن أيب ا: وبطرابلس من

أبو الشيخ، وأبو عبد اهللا بن مندة، وعلي بن ميلة الفرضي، وعبد اهللا بن أمحد بن جولة، : حدث عنه
  .وأبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه، وآخرون
  ).١(وكان عاملا أديبا فاضال، حسن املعرفة باحلديث 

__________  
، ٢٣٠ - ٢٢٩ / ٢:  ب، العرب٥١ / ٢: ، تاريخ ابن عساكر١٢٢ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 

٢٣٤ - ٢٣٣.  
  .١٢٢ / ١": ذكر أخبار أصبهان ) " ١(

(*)  

)١٥/٣٠٦(  

  



  .تويف يف مجادي اآلخرة سنة ثالث وثالثني وثالث مئة بأصبهان
  .وقل ما روى عن أهل بلده

  
  . عمرو، البصري اللؤلؤي بناالمام احملدث الصدوق، أبو علي، حممد بن أمحد*  اللؤلؤي - ١٤٧

أيب داود السجستاين، ويوسف بن يعقوب القلوسي واحلسن بن علي بن حبر، والقاسم بن : مسع من
  .نصر، وعلي بن عبداحلميد القزويين

احلسن بن علي اجلبلي، والقاضي أبو عمر القاسم بن جعفر اهلامشي، وأبو احلسني الفسوي، : حدث عنه
  .اعةوحممد بن أمحد بن مجيع، ومج

على أيب داود عشرين سنة، وكان " كتاب السنن " كان أبو علي اللؤلؤي، قد قرأ : قال أبو عمر اهلامشي
  .يدعى وراق أيب داود

  .القارئ للناس: والوراق يف لغة أهل البصرة
  .، حذفها أبو داود آخرا المر رابه يف االسناد)١(والزيادات اليت يف رواية ابن داسة : قال

ذكور إىل ابن مجيع، حدثنا أبو علي حممد بن أمحد اللؤلؤي، حدثنا أبو اهليثم بشر بن فافا، وبإسنادي امل
  حدثنا أبو نعيم، حدثنا شعبة عن

__________  
، ٣١٢ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٩ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٣٤ / ٢: ب، العرب / ٤٩٦: االنساب* 

  .٣٣٤ / ٢: شذرات الذهب
  .من هذا اجلزء / ٣١٧/ رقم ستأيت ترمجة ابن داسة ) ١(

(*)  

)١٥/٣٠٧(  

  

  ).١(خري من عمر : أقنت عمر ؟ قال: مروان االصغر، قلت النس
  .تويف اللؤلؤي سنة ثالث وثالثني وثالث مئة

وفيها تويف الشيخ الثقة أبو عيسى يعقوب بن حممد بن عبد الوهاب الدوري، يروي عن ابن عرفة، 
محد بن حممد بن إبراهيم ابن حكيم بأصبهان، وأمحد بن مسعود بن عمرو واخلليفة املتقي هللا، وأبو عمرو أ

  .الزنربي مبصر، وأبو الطيب أمحد بن إبراهيم بن عبادل الدمشقي
  

  . بن حفص، التنيسي الشعرايناالمام الثقة املعمر، أبو حممد، بكر بن أمحد*  التنيسي - ١٤٨



__________  
 ١١، واملقصود من القنوت هنا قوت النوازل، ففي البخاري وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(
: من حديث أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية يقال هلم) ٦٧٧(، ومسلم ١٦٣/ 

القراء، فأصيبوا، فما رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وجد على شئ ما وجد عليهم، فقنت شهرا يف 
، ومسلم ٤١٠، ٤٠٩ / ٢ويف البخاري "  عصوا اهللا ورسوله إن عصية: " صالة الفجر، ويقول

من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول حني يفرغ من صالة الفجر من ) ٦٧٥(
اللهم أنج الوليد بن : مسع اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد، مث يقول وهو قائم: القراءة ويكرب ويرفع رأسه

شام، وعياش بن أيب ربيعة واملستضعفني من املؤمنني، اللهم أشدد وطأتك على الوليد، وسلمة بن ه
" مضر، واجعلها عليهم كسين يوسف، اللهم العن حليان ورعال وذكوان وعصية عصت اهللا ورسوله 

فيؤخذ من االخبار أنه صلى اهللا عليه وسلم كان ال : ١١٧ص " الدراية " وقال احلافظ ابن حجر يف 
كان رسول اهللا صلى اهللا : لنوازل، وقد جاء ذلك صرحيا، فعند ابن حبان عن أيب هريرةيقنت إال يف ا

عليه وسلم ال يقنت يف صالة الصبح إال أن يدعو لقوم أو على قوم، وعند ابن خزمية عن أنس مثله، 
ا بلفظ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ" الصحيحني " وإسناد كل منهما صحيح، وحديث أيب هريرة يف 

وأخرج ابن ) ليس لك من األمر شئ(أراد أن يدعو على أحد، أو الحد قنت بعد الركوع حىت أنزل اهللا 
  .إمنا استنصرنا على عدونا: أنه ملا قنت يف الصبح، أنكر الناس عليه ذلك، فقال: أيب شيبة حديث علي

، ٣٢٩ / ٢: ، شذرات الذهب٢٢٥ / ٢:  ب، العرب٢٠٩ - آ ٢٠٩ / ٣: تاريخ ابن عساكر* 
  .٢٨٥ / ٣: ذيب ابن عساكر

(*)  

)١٥/٣٠٨(  

  

مسع يونس بن عبداالعلى، وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، وحممد بن عوف الطائي، وعمران بن 
  بكار، ويزيد بن عبد الصمد، وأمحد

  .ابن حممد بن عيسى احلمصي املؤرخ، ومجاعة
  .وله رحلة ومعرفة

 وامليمون بن محزة احلسيين، وحممد -ان ثقة، حسن احلديث ك:  وقال-أبو سعيد بن يونس : حدث عنه
بن موسى السمسار، وأبو علي بن السكن، وحممد بن املظفر، وأمحد بن عبد اهللا بن محيد، وأمحد بن عبد 

  .اهللا بن رزيق البغدادي، وآخرون
  .وكان يقدم من تنيس إىل مصر يف االحايني



  . وثالثني وثالث مئةمات يف ربيع االول سنة إحدى: قال ابن يونس
  .كان من أبناء التسعني يقع حديثه يف االجزاء: قلت
  

عبد الرمحن بن ) ١( بن احلافظ دحيم القاضي أبو علي، احلسن بن القاسم*  حفيد دحيم - ١٤٩
  .إبراهيم، الدمشقي

  .أيب أمية الطرسوسي، والعباس بن الوليد البريويت، وأيب زرعة النصري ومجاعة: حدث عن
__________  

 / ١١: ، البداية والنهاية٢٠٣ / ١٢:  آ، الوايف بالوفيات٢٩١ - آ ٢٩٠ / ٤تاريخ ابن عساكر * 
  .٢٣٩ / ٤: ، ذيب ابن عساكر١٩٠

" ، و ٢٦٧ - ٢٦٥ / ١٠": تاريخ بغداد " انظر ترمجة احلافظ دحيم عبدالرمحن بن إبراهيم يف ) ١(
  .٤٨٠ / ٢": تذكرة احلفاظ 

(*)  

)١٥/٣٠٩(  

  

  . أبو امليمون بن راشد، وابن املقرئ، وابن املظفر، وحممد بن موسى السمسار، وآخرون:وعنه
  .وكان أخباريا، وافر العلم

  مات يف احملرم سنة سبع وعشرين وثالث مئة يف عشر التسعني،
  .ورخه ابن يونس

  
هالل  بن نصر بن الشيخ اجلليل، مسند دمشق، أبو الفضل، أمحد بن عبد اهللا*  ابن هالل - ١٥٠

  .السلمي الدمشقي
، وحممد ابن إمساعيل بن علية، واحلافظ أبا )١(مسع أباه، وموسى بن عامر املري، ومؤمل بن إهاب 

  .بن حممد احلمصي، ومجاعة) ١(إسحاق اجلوزجاين، ووريزة 
أبو احلسني الرازي والد متام، وأبو حفص بن شاهني، وحممد بن علي االسفراييين احلافظ، : حدث عنه

  .ان بن احلسن، وعبد الوهاب الكاليب، وأبو بكر بن أيب احلديد، وآخرونوعمر
  .أرخ الرازي وفاته يف مجادى االوىل سنة أربع وثالثني وثالث مئة

  .عاش نيفا وتسعني سنة
  كتب إيل أبو الغنائم القيسي، عن القاسم بن علي، أخربنا نصر بن



__________  
  .٣٣٥ / ٢: ، شذرات الذهب٢٣٧ / ٢: العرب* 
" و " التبصري " و " املشتبه " وهو تصحيف وانظر اخلالف يف ضبطه يف " زيره : " يف االصل) ١(

  .٨٨الورقة  / ٣" التوضيح 
(*)  

)١٥/٣١٠(  

  

أمحد بن مقاتل، أخربنا جدي، أخربنا أبو علي االهوازي، أخربنا عمران ابن احلسن، حدثنا أبو الفضل 
، حدثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثنا موسى بن علي، عن أبيه، أن السلمي، حدثنا جعفر بن حممد بن محاد

  .أعمى كان له قائد بصري، فغفل البصري، فوقعا يف بئر، فمات البصري، وسلم االعمى
  االعمى، فسمعته) ١(فجعل عمر رضي اهللا عنه ديته على عاقلة 

املبصرا خرا معا كالمها االعمى الصحيح ) ٢(هل يعقل * يا أيها الناس لقيت منكرا : يقول يف احلج
  )٣(تكسرا 
 بن عمر بن أبان العبدي االصبهاين ، أمحد بن حممد)٤(االمام احملدث، أبو احلسن *  اللنباين - ١٥١

  ).٥(اللنباين 
  .كله من ابن االمام أمحد" املسند " ارحتل، فسمع كثريا من ابن أيب الدنيا، ومسع 

__________  
  .لقرابة من قبل االب، الذين يعطون دية من قتل خطأعصبته، وهم ا: عاقلة الرجل) ١(
  .أعطى ديته: عقل القتيل) ٢(
  .إسناده على انقطاعه ضعيف، عبد اهللا بن صاحل هو املصري كاتب الليث سئ احلفظ) ٣(
  .١٧٨ ب، طبقات احملدثني بأصبهان الورقة ٤٩٥: االنساب* 

  .١٣٧ / ١: ذكر أخبار أصبهان
  .بكر، وهو خطأأبو ": االنساب " يف ) ٤(
بضم الالم، وسكون النون، وفتح الباء املنقوطة بواحدة، ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل حملة ) ٥(

  . ب٤٩٥": االنساب " كبرية بأصبهان 
(*)  

)١٥/٣١١(  

  



احلسن بن حممد بن أريوه، وأبو عبد اهللا بن مندة، وأبو عمر، وعبد الوهاب السلمي، : روى عنه
  .وآخرون
  . ربيع اآلخر سنة اثنتني وثالثني وثالث مئةتويف يف

  
  . بن يعقوب بن شيبة، السدوسي البغدادياملعمر الصدوق، أبو بكر، حممد بن أمحد*  ابن شيبة - ١٥٢

وعبيد اهللا بن ) ١(مسع كثريا من جده يعقوب احلافظ، وعلي بن حرب، وحممد بن شجاع بن الثلجي 
  .جرير بن جبلة، وأمحد بن منصور الرمادي

عبد الواحد بن أيب هاشم املقرئ، وطلحة الشاهد، وعبد الرمحن بن عمر اخلالل، وأبو عمر بن : وعنه
  .مهدي، وآخرون

  ).٢(وثقه أبو بكر اخلطيب 
من ) ٤(مسعت املسند : أخربنا الربقاين، أخربنا عبدالرمحن بن عمر، عن حممد ابن أمحد، قال): ٣(وقال 

  .بسامراء] وستني [ دى جدي يف سنة ستني ومئتني، وسنة إح
  فسمع] وتويف يف ربيع االول سنة اثنتني وستني [ 

__________  
: ، العرب٣٣٤ - ٣٣٣ / ٦: ، املنتظم٦٠ - ٥٩ / ٧: ، االنساب٣٧٥ - ٣٧٣ / ١: تاريخ بغداد* 
، شذرات ٢٠٧ - ٢٠٦ / ١١: ، البداية والنهاية٣٩ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٢٦ - ٢٢٥ / ٢

  .٣٢٩ / ٢: الذهب
  .٣٢٦ - ٣٢٥ / ١٠": تاريخ بغداد " انظر ترمجته يف ) ١(
  .٣٧٣ / ١": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .أي اخلطيب) ٣(
ما صنف مسند أحسن  " ٥٧٧ / ٢": تذكرة احلفاظ " مسند يعقوب بن شيبة، قال عنه الذهيب يف ) ٤(

  ".منه، ولكنه مل يتمه 
(*)  

)١٥/٣١٢(  

  

  ).١(فسمع ذلك أبو مسلم مين، ومات جدي وهو يقرأ علي أبو مسلم الكجي من جدي، وفاته شئ، 
  ، ومسند)٢(فالذي مسعت منه مسند العشرة 

  ].سنني [ وبعض املوايل ويل دون العشر ) ٣(العباس 



  ).٤] (ومئتني [ ولدت يف أول سنة أربع ومخسني 
 على أمي، وملا ولدت، دخل أيب: قال أبو بكر السدوسي": االنساب " وقال أبو سعد السمعاين يف 

  .فإذا هو يعيش كذا وكذا] وحسبوه [ إن املنجمني قد أخذوا مولد هذا الصيب، : فقال
  .وقد حسبتها أياما، وقد عزمت أن أعد لكل يوم دينار

  .أعدي يل حبا آخر، فماله، استظهارا، مث مال ثالثا ودفنهم: وماله، مث قال) ٥(فأعد يل حبا 
  .دث الزمان وقد احتجت إىل ما ترونوما نفعين ذلك مع حوا: قال أبو بكر

  ).٦(رأيناه فقريا جييئنا بال إزار، ونسمع عليه، ويرب بالشئ بعد الشئ : قال أبو بكر بن السقطي
  .عندي من روايته االول من مسند عمار رضي اهللا عنه: قلت

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة إحدى وثالثني وثالث مئة وله مثان وسبعون سنة
__________  

 / ٢": تذكرة احلفاظ " ، و ٢٨٣ - ٢٨١ / ١٤": تاريخ بغداد " ترمجة يعقوب بن شيبة يف ) ١(
٥٧٨ - ٥٧٧.  

  .العشرة املبشرين باجلنة: يعين) ٢(
  .ابن عباس: يف االصل) ٣(

  .٣٧٤ / ١، ٢٨١ / ١٤": تاريخ بغداد " وما اثبتناه من 
  .، وما بني حاصرتني منه٣٧٤ / ١": تاريخ بغداد ) " ٤(
  ".االنساب "  يف )٥(

  .جبا، وهو تصحيف
  .بالضم، اجلرة، أو الضخمة منها: واحلب

  .، وما بني حاصرتني منه٦٠ / ٧": االنساب " انظر ) ٦(
(*)  

)١٥/٣١٣(  

  

  . بن بطريق، الزبريي العكري املصرياحملدث أبو بكر، حممد بن بشر*  العكري - ١٥٣
، وابن عبد احلكم، وبكار بن قتيبة، وأيب أمية حبر بن نصر اخلوالين، والربيع املرادي: حدث عن

  .الطرسوسي، وإبراهيم بن مرزوق، وخلق
  .وأملى جبامع الفسطاط

ابن املقرئ، وحممد بن املظفر، وأبو حممد بن النحاس، وأبو بكر بن أيب احلديد، والعباس بن : روى عنه



  .حممد الفقيه، وآخرون
  . وسكن مصر من صباهومولده بسامراء يف سنة مثان وأربعني ومئتني

  .هو موىل عتيق بن مسلمة بن عتيق بن عامر بن عبد اهللا ابن الزبري بن العوام: قال ابن يونس
  .مات يف شوال سنة اثنتني وثالثني وثالث مئة

  .وقد ضبطه ابن نقطة الزنربي بنون ساكنة فوهم
  . بن مسلمةطبيب رومي أسلم على يد عتيق: قال يل من يعرف بطريق: وقد قال ابن يونس

  .قيده بنون مجاعة: قلت
  ).١(فلعله زنربي باحللف أو نزل فيهم 

  ).٢(وقد وقع يل من عواليه أحاديث يف خامس عشر اخللعيات 
__________  

  .٢٢٦ / ١: ، حسن احملاضرة٩٤ - ٩٣ / ٥: ، لسان امليزان٦٥٦ / ٢: تبصري املنتبه* 
  .ربي يف قضاعة ويف طيالزن:  وقال٦٥٦ / ٢": تبصري املنتبه " انظر ) ١(
  = (*)وهي عشرون جزءا للقاضي أيب احلسن بن احلسن بن احلسني : االجزاء اخللعيات) ٢(

)١٥/٣١٤(  

  

 بن ربيعة بن االمام العامل احملدث الفقيه، قاضي دمشق، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد*  ابن زبر - ١٥٤
  .سليمان بن زبر الربعي البغدادي

  .مئتنيولد سنة مخس ومخسني و
عباس الدوري، وأيب بكر الصاغاين، وأيب داود السجزي، وحنبل بن إسحاق، ويوسف : ومسع الكثري من

  .بن مسلم، وعبد اهللا بن حممد بن شاكر، وطبقتهم فأكثر، ولكن ما أتقن
أبو سليمان حممد ولده، والدارقطين، وأمحد بن القاضي املياجني، وعمر بن شاهني، وحممد بن : حدث عنه

  .د بن عثمان بن أيب احلديد، وآخرونأمح
  ).١(وكان غري ثقة : قال اخلطيب

دخلت على أيب حممد ابن زبر وأنا حدث، فإذا هو ميلي : مسعت الدارقطين، يقول: قال عبد الغين
  .احلديث من جزء، واملنت من جزء آخر

  ).٢(فظن أين ال أنتبه على هذا 
   وكان من سكان-بر تقلد ابن ز: وقال حممد بن عبيد اهللا املسبحي

__________  



وقد مجعها له أبو نصر  / ٤٩٢/  تويف سنة - كان يبيع اخللع الوالد امللوك مبصر -املعروف باخللعي = 
  .اخللعيات: أمحد بن احلسني الشريازي، وخرجها عنه، ومساها

  .٩٢ - ٩١": الرسالة املستطرفة " 
، ٢١٧ / ٢:  آ، العرب٥٠٨ - آ ٥٠٦ / ٨ :، تاريخ ابن عساكر٣٨٧ - ٣٨٦ / ٩: تاريخ بغداد* 

، ذيب ٣٢٣ / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٤ - ٢٥٣ / ٣: ، لسان امليزان٣٩١ / ٢: ميزان االعتدال
  .٢٨٣ - ٢٨١ / ٧: تاريخ ابن عساكر

  .٣٨٧ / ٩": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٨٧ / ٩": تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٥/٣١٥(  

  

ا ضابطا من الدهاة، ممشيا الموره، وكان عارفا باالخبار  القضاء على مصر، وكان شيخ-دمشق 
  .والكتب والسري

  ".تشريف الفقر على الغىن " صنف يف احلديث كتبا، وعمل كتاب 
  ).١(لو كان أبو حممد بن زبر عادال ما عدلت به قاضيا : وورد أن حيىي بن مكي املعدل، قال

 حممد املصري، أنه رأى ابن زبر مر بدمشق على أخربين علي بن: وقال أبو عمر حممد بن يوسف الكندي
االساكفة، فشغبوا، ودقوا على ختوم قائلني كالما قبيحا، وهو يسلم عليهم، ويتطارش ويظهر أم 

  ).٢(يدعون له 
ويل قضاء مصر سنة ست عشرة وثالث مئة، وعزل بعد سنة، مث وليها سنة عشرين، مث عزل، : قلت

  .ووليها سنة تسع وعشرين
  .ت بعد شهرفما

  .مات فيها يف ربيع االول
  

  ).٤( الشيخ، أبو نصر البغدادي اخلالل ابن موسى بن أيوب) * ٣( حبشون - ١٥٥
  احلسن بن عرفة، وعلي بن إشكاب، وعلي بن سعيد: مسع من

__________  
  .٢٥٣ / ٣": لسان امليزان ) " ١(
  .القضاة للكندي) ٢(



، شذرات ٢٢٥ / ٢: ، العرب٣٣٢ - ٣٣١ / ٦: ، املنتظم٢٩١ - ٢٨٩ / ٨: تاريخ بغداد* 
  .٣٢٩ / ٢: الذهب

  و" املشتبه " و " االكمال " يف االصل بضم احلاء، وما أثبتناه هو املعتمد كما يف ) ٣(
  ".التبصري " 
  .بفتح اخلاء املعجمة، وتشديد الالم ألف) ٤(

  .هذه النسبة إىل عمل اخلل أو بيعه
  .٢١٧ / ٥": االنساب " 

(*)  

)١٥/٣١٦(  

  

  .الرملي، وحنبل بن إسحاق وغريهم
أبو بكر بن شاذان، وعمر بن شاهني، وأبو احلسن الدارقطين، وأمحد بن الفرج بن احلجاج، : حدث عنه

  .وابن مجيع الصيداوي، وآخرون
  ).١(وكان أحد الثقات 

  .تويف يف شعبان سنة إحدى وثالثني وثالث مئة
  .سنة) ٢(وله سبع وتسعون 

عبد املنعم، أخربنا ابن احلرستاين، أخربنا ابن املسلم، أخربنا أبو نصر اخلطيب، أخربنا أخربنا عمر بن 
حممد بن أمحد، أخربنا حبشون ابن موسى، حدثنا علي بن سعيد، حدثنا ضمرة، عن العالء بن هارون، 
عن ابن عون، عن حفصة بنت سريين، عن أم الرباب، عن سلمان بن عامر، أن رسول اهللا صلى اهللا 

  ).٣" (صدقتك على املسكني صدقة، وصدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة : " قال: عليه وسلم
  

  .، االمام احلافظ القدوة أبو عبد اهللا اهلمذاينابن محويه*  حسني بن صاحل - ١٥٦
__________  

  .٢٩٠ / ٨": تاريخ بغداد ) " ١(
  .تسعني: يف االصل) ٢(
   /١والدارمي ) ٩١٦(و ) ٩١٥(و عبيد ، وأب٢١٤ و ١٨ و ١٧ / ٤وأخرجه أمحد ) ٣(

 من طرق، عن ابن عون ذا االسناد، وحسنه الترمذي، ٩٢ / ٥، والنسائي ٢٧ / ٧، والبيهقي ٣٩٧
، ووافقه الذهيب مع أن الرباب مل يوثقها غري ابن حبان، ٤٠٧ / ١واحلاكم ) ٨٣٣(وصححه ابن حبان 



) ١٤٦٦(ن حديث زينب عند البخاري ومل يرو عنها غري حفصة بنت سريين، وللحديث شاهد م
  .يتقوى به) ١٠٠٠(ومسلم 

  .مل أقف على مصادر ترمجته* 
(*)  

)١٥/٣١٧(  

  

، وأيب سعيد االشج، وحممد بن املقرئ، وأمحد بن بديل، وأيب زرعة، وخلق، )١(عمه املرار : حدث عن
  .عندي عنه مئة ألف حديث: وتلمذ البن ديزيل احلافظ، وقال

  .كتب عنه أيب الكثري، وحلقته: قال صاحل بن أمحد
  .وروى عنه الكبار من أهل بلدنا، وكان ثقة فاضال ورعا

  .ما صربت على شئ كصربي على احلديث: مسعته، يقول: قال أيب
  .هو قدمي الوفاة: قلت

  ).٢(تويف قبل ابن أيب حامت 
  

 بن احلسن بن اخلليل، الشيخ العامل الصاحل، مسند خراسان، أبو بكر حممد بن احلسني*  القطان - ١٥٧
  .النيسابوري القطان

مسع أمحد بن االزهر، وحممد بن حيىي، وأمحد بن يوسف، وأبا زرعة الرازي، وأمحد بن منصور زاج، 
  .وعبد الرمحن بن بشر بن احلكم، وطبقتهم

  أبو بكر بن إسحاق الصبغي، وأبو علي احلافظ، وأبو: حدث عنه
__________  

  / الثقفي، أبو أمحد اهلمذاين، حافظ ثقة، فقيه، مات سنة هو املرار بن محويه،) ١(
  .٨٠ / ١٠": ذيب التهذيب " ه انظر  / ٢٥٤

  .ه / ٢٣٧/ تويف احلافظ الكبري ابن أيب حامت سنة ) ٢(
  .٨٣٢ - ٨٢٩ / ٣": تذكرة احلفاظ " انظر ترمجته يف 

: ، شذرات الذهب٣٧٢/  ٢: ، الوايف بالوفيات٢٣١ / ٢: ، العرب١٨٦ - ١٨٥ / ١٠: االنساب* 
٣٣٢ / ٢.  

(*)  

)١٥/٣١٨(  



  

عبد اهللا بن مندة، وحممد بن احلسني العلوي، وحممد بن إبراهيم اجلرجاين، وأبو طاهر بن حممش، 
  .وآخرون

  ).١(أحضروين جملسه غري مرة، ومل يصح يل عنه شئ : قال أبو عبد اهللا احلاكم
  .تويف يف شوال سنة اثنتني وثالثني وثالث سنة

  ).٢" (الثقفيات " أحسبه جاور، ومساعه صحيح، كثري يف : تقل
  

 ابن عياش بن عيسى، الشيخ احملدث الثقة، مسند بغداد، أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي*  القطان - ١٥٨
  .البغدادي القطان االعور) ٣(املتوثي 

  .ولد سنة تسع وثالثني ومئتني
وإبراهيم بن جمشر، واحلسن بن حممد الزعفراين، وأمحد مسع أمحد بن املقدام العجلي، واحلسن بن عرفة، 

بن حممد بن حيىي القطان، وحيىي بن السري، وحفص بن عمرو الربايل، وعلي بن مسلم الطوسي 
والرمادي والترقفي، وعبد اهللا بن أيوب املخرمي، وإمساعيل بن أيب احلارث، وزهري بن حممد، واحلسن 

  .ةبن أيب الربيع، علي بن إشكاب، وعد
__________  

  .١٨٦ / ١٠": االنساب ) " ١(
  .من هذا اجلزء / ١/ تعليق  / ٢٧٢/ انظر ص ) ٢(
  .٣٣٥ / ٢: ، شذرات الذهب٢٣٧ / ٢: ، العرب١٤٨ / ٨: تاريخ بغداد* 
بفتح امليم، وضم التاء املشددة، ويف آخرها الثاء املثلثة، هذه النسبة إىل متوث وهي بليدة بني ) ٣(

  . وكور االهواز-ال كسكر  من أعم-قرقوب 
  . آ٥٠٧ - ب ٥٠٦": االنساب " 

(*)  

)١٥/٣١٩(  

  

الدارقطين، ويوسف القواس، وابن مجيع، وإبراهيم ابن خملد، وهالل احلفار، وأبو عمر : حدث عنه
  .اهلامشي، ومجاعة
  ).١(وثقه القواس 

  .وكان صاحب حديث



  .ةمات ببغداد يف مجادي اآلخرة سنة أربع وثالثني وثالث مئ
  .ومجيع جزء احلفار عنه

  
، )٣(اجلنايب ) ٢(، القرمطي عدو اهللا ملك البحرين، أبو طاهر، سليمان بن حسن*  القرمطي - ١٥٩

  .االعرايب الزنديق
  .الذي سار إىل مكة يف سبع مئة فارس

، فاستباح احلجيج كلهم يف احلرم، واقتلع احلجر االسود، وردم زمزم بالقتلى، وصعد على عتبة الكعبة
  خيلق اخللق وأفنيهم أنا* أنا باهللا وباهللا أنا : يصيح

__________  
  .١٤٨ / ٨": تاريخ بغداد ) " ١(
، وما بعدها، وفيات ١٤٣ / ٨: ، الكامل٣٣٦ / ٦: ، وما بعدها، املنتظم٣٦: تاريخ أخبار القرامطة* 

، ٣٦٦ - ٣٦٣ / ١٥: ، الوايف بالوفيات١٦٨ - ١٦٧ / ٢: ، العرب١٥٠ - ١٤٨ / ٢: االعيان
  ،٢٠٩ - ٢٠٨ / ١١: ، البداية والنهاية٢٧٣ - ٢٧١ / ٢: مرآة اجلنان

 / ٢: ، شذرات الذهب٢٨١، ٢٢٤ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٧٩ - ٣٧٧ / ٣: تاريخ ابن خلدون
٣٣٢ - ٣٣١.  

  .نسبة إىل محدان قرمط، وهو أول من نشر مذهب القرامطة) ٢(
  .١٠٨ / ١٠": االنساب " انظر 

بة إىل جناية، وهي بلدة من أعمال فارس متصلة بالبحرين عند سرياف، والقرامطة منها، هذه النس) ٣(
  .فنسبوا إليها

  .١٥٠ / ٢": وفيات االعيان " انظر 
(*)  

)١٥/٣٢٠(  

  

  .فقتل يف سكك مكة وما حوهلا زهاء ثالثني ألفا، وسىب الذرية، وأقام باحلرم ستة أيام
  .، فلله االمر)٢(أحد تلك السنة ) ١(ف بذل السيف يف سابع ذي احلجة، ومل يعر

  ).٣(وقتل أمري مكة ابن حمارب، وعرى البيت، وأخذ بابه، ورجع إىل بالد هجر 
دخل قرمطي سكران على فرس، فصفر له، فبال عند البيت، وضرب احلجر بدبوس هشمه مث : وقيل
  .اقتلعه



  .وأقاموا مبكة أحد عشر يوما
  ).٤(رين سنة وبقي احلجر االسود عندهم نيفا وعش

  .ضعيف، فسمن) ٥(هلك حتته إىل هجر أربعون مجال، فلما أعيد كان على قعود : ويقال
أخذناه بأمر، وما نرده إال بأمر : دفع هلم فيه مخسني ألف دينار، فأبوا، وقالوا) ٦(وكان جبكم التركي 

)٧.(  
  ومن دخله كان(يا محري، أنتم قلتم : إن الذي اقتعله صاح: وقيل

__________  
  .مل يقف أحد على جبل عرفة) ١(
  .ه / ٣١٧/ سنة ) ٢(
  .٣٢٣ / ٦": املنتظم "  وانظر ١٥٠ / ٢": وفيات االعيان " إحدى بالد االحساء انظر ) ٣(
  .٣٢٣ / ٦": املنتظم ) " ٤(
  .البعري من االبل، وهو البكر الفيت) ٥(
  .أمري االمراء يف بغداد زمن الراضي باهللا واملتقي) ٦(

  .ه / ٣٢٩/ هية، شجاعا، قتله االكراد سنة كان دا
 ٣٢٠ / ٦": املنتظم "  وانظر ١٩٧ - ١٩٣": أخبار الراضي واملتقي " انظر ما كتبه عنه الصويل يف 

- ٣٢٢.  
  .٣٦٧ / ٦": املنتظم ) " ٧(

(*)  

)١٥/٣٢١(  

  

 فلوى فرسه ومن دخله فأمنوه،: إن اهللا أراد: فاستسلمت، وقلت: فأين االمن ؟ قال رجل) ١) (آمنا
  ).٢(وما كلمين 

إن الذي نزع احلجر أبو سعيد اجلنايب القرمطي، وإمنا هو ": تارخيه " ، فقال يف )٣(وقد وهم السمناين 
  .ابنه أبو طاهر

لك : فأكرمه، فلما سار حلربه، بعث يقول) ٤(واتفق أن ابن أيب الساج االمري نزل بأيب سعيد اجلنايب 
  .ا يف ثالثني ألفاعلي حق، وأنت يف مخس مئة وأن

وال ثالثة، مث دعا بعبد : ثالثون ألف راكب، قال: كم مع صاحبك ؟ قال: فانصرف، فقال للرسول
  .خرق بطنك ذه السكني، فبدد مصارينه: أسود، فقال له



  .اصعد على هذا احلائط، وانزل على خمك، فهلك: اغرق يف النهر، ففعل، وقال آلخر: وقال آلخر
  .ان معه مثل هؤالء، وإال فما معه أحدإن ك: فقال للرسول

على املاء، ) ٥(إنه يشوف : من يعرفه ؟ فقال ابن عليم احملدث: ونقل القيلوي يف احلجر االسود ملا قيل
  وإن النار ال تسخنه، ففعل به ذلك،

  .فقبله ابن عليم
  .وتعجب اجلنايب، ومل يصح هذا

  ).٦(وقيل صعد قرمطي لقلع امليزاب، فسقط، فمات 
  .٩٧: آل عمران) ١) * ( هامش١* (ن ذلك وكا

  .٢٢٣ / ٦": املنتظم ) " ٢(
  .هو علي بن حممد بن أمحد، أبو القاسم، كان من فقهاء احلنفية له تصانيف يف الفقه والتاريخ) ٣(

  .ه / ٤٩٩/ تويف سنة 
 قلم، ه، ولعل ورود امسه هنا سبق / ٣٠١/ هكذا يف االصل، وهو والد أيب طاهر، وقد قتل سنة ) ٤(

  .ه / ٣١٥/  سار حلرب أيب طاهر - وامسه يوسف -فابن أيب الساج 
  .١٧٥ - ١٧٠ / ٨": الكامل " انظر 

يطفو ": آثار البالد وأخبار العباد " يريد أنه يستقر على سطح املاء، وال يغرق، ويف : هكذا االصل) ٥(
  .وهو الوجه

  .٢٢٣ / ٦": املنتظم ) " ٦(
(*)  

)١٥/٣٢٢(  

  

  .مكة بالقتلى) ٢(، وكان أمري العراقني منصور الديلمي، وجافت )١(ة سنة سبع عشر
سألته بعد مناظرات : حدثنا أبو عبد اهللا بن حمرم، وكان رسول املقتدر إىل القرمطي، قال: قال املراغي

عن استحالله مبا فعل مبكة، فأحضر احلجر يف الديباج، فلما أبرز كربت، وأريتهم من تعظيمه والتربك به 
  .ى حالة كبرية، وافتتنت القرامطة بأيب طاهر، وكان أبوه قد أطلعه وحده على كنوز دفنهاعل

  .هنا كرت فيحفرون، فإذا هم باملال: فلما متلك، كان يقول
ال تنبع، فخالفهم، فنبع املاء، فازداد ضالهلم به، : أريد أن أحفر هنا عينا، قالوا: فيفتتنون به وقال مرة

  .نيب: هو املسيح، وقيل:  قومهو إله، وقال: وقالوا
  .وقد هزم جيوش بغداد غري مرة، وعتا ومترد



أقمت بالقطيف أعاجل مريضا، فقال يل : حكى يل ابن محدان الطبيب، قال: قال حممد بن رزام الكويف
إن اهللا ظهر، فخرجت، فإذا الناس يهرعون إىل دار أيب طاهر، فإذا هو ابن عشرين سنة، شاب : رجل

من عرفين عرفين، من : مامة صفراء، وثوب أصفر على فرس أشهب، وإخوته حوله، فصاحمليح عليه ع
  .مل يعرفين، فأنا أبو طاهر سليمان بن أيب سعيد احلسن، اجلنايب

هذا ربنا وإهلنا، وكلنا : اعلموا أنا كنا وإياكم محريا، وقد من اهللا علينا ذا وأشار إىل غالم أمرد، فقال
  .عباده

  .تراب، فوضعوه على رؤوسهمفأخذ الناس ال
إن الدين قد ظهر وهو دين أبينا آدم، ومجيع ما أوصلت إليكم الدعاة باطل من ذكر : مث قال أبو طاهر

  .موسى وعيسى وحممد، هؤالء دجالون
  وهذا الغالم هو أبو الفضل اوسي،

__________  
  .٢٠٨ - ٢٠٧ / ٨": الكامل " ، و ٢٢٣ - ٢٢٢ / ٦": املنتظم " انظر ) ١(
  .أنتنت) ٢(

(*)  

)١٥/٣٢٣(  

  

  .شرع هلم اللواط، ووطئ االخت، وأمر بقتل من امتنع
  .فأدخلت عليه وبني يديه عدة رؤوس، فسجدت له، وأبو طاهر والكرباء حوله قيام

  .امللوك مل تزل تعد الرؤوس يف خزائنها: فقال اليب طاهر
فجملة االنسان إذا مات حيتاج كذا : لإهلنا أعلم، ولكين أقو: فسلوه كيف بقاؤها ؟ فسئلت، فقلت

  .وكذا صربا وكافوار
  .والرأس جزء فيعطى حبسابه

  .ما أحسن ما قال: فقال
  .ما زلت أمسعهم تلك االيام يلعنون إبراهيم وموسى وحممدا وعليا: مث قال الطبيب

  .ورأيت مصحفا مسح بغائط
، )١( حممد، وكل من جراب النورة اكتب إىل اخلليفة، فصل هلم على: وقال أبو الفضل يوما لكاتبه

  واهللا ما تنبسط يدي لذلك،: قال
فافتض أبو الفضل أختا اليب طاهر اجلنايب، وذبح ولدها يف حجرها، مث قتل زوجها، وهم بقتل أيب طاهر، 



يا إهلنا، إن والدة أيب طاهر قد ماتت فاحضر : فاتفق أبو طاهر مع كاتبه ابن سنرب، وآخر عليه فقاال
  .ال: أال جتيبها ؟ قال: وكان سنه له، فأتى، فقال: فها نارا، قاللتحشو جو

ال تعجال علي، دعاين أخدم دوابكما إىل أن يأيت أيب، قال ابن : فإا ماتت كافرة، فعاوده، فارتاب، وقال
  .ويلك هتكتنا، وحنن نرتب هذه الدعوة من ستني سنة: سنرب

أخاف أن ميسخين، فضرب أخو أيب طاهر عنقه، مث مجع : فلو رآك أبوك لقتلك اقتله يا أبا طاهر، قال
إن هذا الغالم ورد بكذب سرقة من معدن حق، وإنا وجدنا فوقه من ينكحه، : ابن سنرب الناس، وقال

وقد كنا نسمع أنه البد للمؤمنني من فتنة يظهر بعدها حق، فأطفئوا بيوت النريان، وارجعوا عن نكاح 
  .كل وقت تقولون لنا قوال: نبياء، فضجوا، وقالوااالم، ودعوا اللواط، وعظموا اال

  .فأنفق أبو طاهر الذهب حىت سكنوا
__________  

  .من هذا اجلزء / ٢٣٩/ أي أعمل معهم بالتقية انظر ص ) ١(
(*)  

)١٥/٣٢٤(  

  

  .هذا كان يعبد: فأخرج إيل أبو طاهر احلجر، وقال: قال الطبيب
  .بلى: كال، قال: قلت
  .ممسك) ١(جه يف ثوب دبيقي أنت أعلم، وأخر: قلت

  .مث جرت اليب طاهر مع املسلمني حروب أوهنته
  .وقتل جنده، وطلب االمان على أن يرد احلجر، وأن يأخذ عن كل حاج دينارا وخيفرهم

  . يف رمضان سنة اثنتني وثالث مئة جر كهال- ال رمحه اهللا -مث هلك باجلدري : قلت
  .وقام بعده أبو القاسم سعيد

  
   *حممد بن رائق - ١٦٠

  .االمري الكبري أبو بكر
  .كان أبوه من أجل مماليك املعتضد وأدينهم

ويل أبو بكر للمقتدر شرطة بغداد فطلع شهما عايل اهلمة مقداما، فويل واسط والبصرة، فوفد عليه جبكم 
، )٢(ث مئة االمري فاستخدمه، وترقت حاله، فواله الراضي باهللا إمرة االمراء يف سنة أربع وعشرين وثال

  ، وجهز جبكم)٣(وتقدم وردت أمور اململكة إليه، واحندر مع اخلليفة إىل واسط 



__________  
 / ٢": معجم البلدان " وهي بليدة كانت بني الفرما وتنيس، من أعمال مصر، " دبيق " نسبة إىل ) ١(

٤٣٨.  
 ٣٢٢ / ٨: لكامل آ، ا١٦٤ ب، ١٦٣ / ١٥: ، تاريخ ابن عساكر٢٣٠: أخبار الراضي واملتقي* 

  .٢٧٦ - ٢٧٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٦٩ / ٣: وما بعدها، الوايف بالوفيات
  .٣٢٣ - ٣٢٢ / ٨": الكامل ) " ٢(
  .٣٢٩ / ٨": الكامل ) " ٣(

(*)  

)١٥/٣٢٥(  

  

  ).٢(، مث عصى عليه جبكم )١(حملاربة الربيدي الوزير 
واله عليها، وطرد عنها بدرا االخشيدي، مث فتوجه حممد إىل الشام، فدخل دمشق، وادعى أن املتقي هللا 

  .ساق ليأخذ مصر، فالتقى هو وصاحبها حممد بن طغج االخشيذ، فهزمه االخشيذ
، مث بلغه مصرع جبكم، فسار )٣(وكانت ملحمة كبرية بالعريش، فرد إىل دمشق، وأقام ا أزيد من سنة 

، )٥(، مث سار باملتقي إىل املوصل )٤(حها إىل بغداد، فخلع عليه املتقي خلعة امللك بعد أمور يطول شر
  .فمد له ناصر الدولة أمريها مساطا فقتله بعد السماط وكان متأدبا شاعرا بطال شجاعا، شديد الوطأة

  ).٦(وكان مصرعه يف سنة ثالثني وثالث مئة يف رجبها 
  

  .علي بن العباس*  النوخبيت - ١٦١
  .قتدر، وعاش مثانني سنةشاعر حمسن أخباري مشهور رئيس، ويل وكالة امل

  .تويف سنة أربع وعشرين وثالث مئة
  ).٧(وكان ابنه صدرا كاتبا كان مدبر أمور ملك االمراء حممد بن رائق 

__________  
  .٣٣٥ - ٣٣٤ / ٨": الكامل ) " ١(
  .٣٤٤ - ٣٤٣ / ٨": الكامل ) " ٢(
  .٣٦٤ - ٣٦٣ / ٨": الكامل ) " ٣(
  .٣٧٧ - ٣٧٥ / ٨": الكامل " انظر تفصيلها يف ) ٤(
  .٣٨٠ / ٨": الكامل ) " ٥(



  .٣٨٣ - ٣٨٢ / ٨": الكامل ) " ٦(
  .٢٦٨ - ٢٦٧ / ١٣: ، معجم االدباء١٥٥: ، معجم الشعراء٧٦: أخبار الراضي واملتقي* 
  .٧٦: أخبار الراضي واملتقي) ٧(

(*)  

)١٥/٣٢٦(  

  

وخبيت الشيعي املتفلسف صاحب ، النالعالمة ذو الفنون، أبو حممد احلسن بن موسى*  النوخبيت - ١٦٢
  .التصانيف

  .ذكره حممد بن إسحاق الندمي، وابن النجار بال وفاة
" التوحيد وحدث العامل " وكتاب " الرد على التناسخية " ، وكتاب "الديانات " و " كتاب اآلراء " وله 

  ).١(وأشياء " االمامة " وكتاب 
  

  . بن خملد بن اجلراح البغدادي، سليمان بن احلسنالوزير الكبري، أبو القاسم* *  ابن خملد - ١٦٣
وكثرت ) ٤ (٢٤، مث وزر للراضي باهللا سنة )٣(، مث عزل )٢(وزر للمقتدر مشاركا لعلي بن عيسى 

  .املطالبات عليه، فبذل ابن رائق القيام بواجبات اجليش، وويل إمرة االمراء
  نة، مث استوزره الراضي باهللا سنة مثانوسقط حكم دست الوزارة، فاستعفي سليمان من الوزارة بعد س

__________  
  .١٠٤: ، طبقات املعتزلة٢٨٠ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٢٥٢ - ٢٥١: الفهرست* 
  .٢٥١": الفهرست ) " ١(

 ١٥:  الوايف بالوفيات٢٤٨، ٢٣١:  وما بعدها، الفخري٢١٨ / ٨: ، الكامل٣٣٨ / ٦: املنتظم* * 
 /٣٦٣ - ٣٦٢.  
  .من هذا اجلزء) ١٤٠(، وقد تقدمت ترمجة علي بن عيسى رقم ٢١٨ / ٨": الكامل ) " ٢(
  .٢٢٥ / ٨": الكامل ) " ٣(
  .٣٢٢ / ٨": الكامل ) " ٤(

(*)  

)١٥/٣٢٧(  

  



  .وعشرين وثالث مئة
  ).١(ووزر بعده للمتقي هللا 

  .ومضت سريته على سداد، وكان بصريا بكتابة الديوان، خبريا بالتصرف والسياسة
الا : يا سيدي مل مسيت الديكرباك آله قال: أنه قال لعلي بن عيسى:  سقطات منهاحفظت عليه: وقيل

  .تويف سنة اثنتني وثالثني وثالث مئة يف رجب، وخلف عدة بنني وبنات! تدكربك يف اخللق 
  .وعاش احدى وستني سنة

  
يعة، وكبار  بن نوخبت، بغدادي من غالة الشالعالمة أبو سهل، إمساعيل بن علي*  النوخبيت - ١٦٤

مات يف الغيبة وقام باالمر يف الغيبة ابنه مث مات ابنه، وقام ابن االبن : مصنفيهم وكان يقول يف املنتظر
  ).٢(وهذه دعوى جمردة 

يف مقدم رأسي صلع، فإن هو أنبت يف : الزنديق قد دعا النوخبيت إىل نفسه، فقال) ٣(وكان الشلمغاين 
  ).٤(رأسي الشعر، آمنت به، فأعرض عنه 

وكتاب " نقض رسالة الشافعي " كتاب " و " الرد على الغالة " ، وكتاب "االمامة " واليب سهل كتاب 
  .وعدة تواليف" احلكاية واحملكي " وكتاب " إبطال القياس " وكتاب " الرد على أصحاب الصفات " 

__________  
  .٣٦٩ / ٨": الكامل ) " ١(
  .٤٢٤ / ١: ، لسان امليزان٢٥١: الفهرست* 
  .٢٤١: الفهرست) ٢(
  .من هذا اجلزء / ١/ تعليق  / ٢٢٣/ انظر ص ) ٣(
  .٢٥١: الفهرست) ٤(

(*)  

)١٥/٣٢٨(  

  

الرد على أيب " و كتاب يف " الرد على اليهود " وهو خال احلسن بن موسى النوخبيت، وله كتاب 
  ".استحالة الرؤية " وكتاب " اخلصوص والعموم " وكتاب " العتاهية 

  
 بن حممد، النيسابوري االمام النحوي احلافظ، أبو طاهر، حممد بن احلسن* مداباذي  احمل- ١٦٥

  ).١(حملة : احملمداباذي، وحممد اباذ



أمحد بن يوسف السلمي، وعلي بن احلسن اهلاليل، وحامد بن حممود يف سنة ثالث وستني، : مسع من
  .عباس الدوري، وأيب قالبة، ومجاعة: وارحتل فسمع من

  .بو علي احلافظ، والكبار، وابن حممشأ: روى عنه
  ).٢(اختلفت إليه للسماع أكثر من سنة، ومل أصل إىل حرف من مساعي منه : وقال احلاكم

  ].وثالث مئة [ تويف يف مجادى االوىل سنة ست وثالثني 
ا أتيت أن: وكان أبو بكر الصبغي يرجع إىل قوله يف اللغة، ومسعت عبدالرمحن ابن أمحد بن جعفر، يقول

: وأبو بشر املتكلم، وأبو سعد الفأفاء إىل حممد اباذ، وقد فرغ أبو طاهر من الس، وكان مهيبا فقلنا
  :يتفضل الشيخ بشئ نكتبه ؟ فإذا خرج إىل الصالة نقرأه، فأخرج لنا ثالثة أجزاء

__________  
  .من هذا اجلزء / ١٤٤/ تقدمت ترمجته ومصادرها رقم * 
  .خارج نيسابور) ١(

  . آ٥١٢": االنساب " انظر 
  . آ٥١٢": االنساب ) " ٢(

(*)  

)١٥/٣٢٩(  

  

عن الدوري جزء، وعن الكدميي جزء، وعن أيب قالبة جزء، فكتبنا جزء الكدميي، ومن جزء أيب قالبة 
  .الرقاشي

إمنا أيست من محاري حني سيبته يف : مل نكتب من جزء عباس شيئا، فقال: هاتوا، فقلنا: فلما خرج، قال
  ).٢(، اشتغل بالكرنب )١(القت 

عروة هذا مكثر عن عائشة، : فقرأنا عليه إىل أن مر حديث لعروة عن عائشة، فقال أبو بشر للشيخ
  .أفكان زوجها ؟ فقام أبو طاهر مغضبا، مث حكى ذلك الصحابه

  مث ساق له احلاكم أحاديث يف الترمجة، وقد أكثر عنه أبو عبد اهللا بن
  .مندة وغريه

  .عاليايقع لنا حديثه 
  

 بن هاشم بن غريب العالمة، مفيت االندلس، أبو صاحل، املعافري ابن سليمان*  أيوب بن صاحل - ١٦٦
  ).٣(القرطيب املالكي 



  .الفقيه العتيب، وأيب زيد، وابن مزين، وعبد اهللا بن خالد: روى عنه
  .كان إماما يف املذهب: ذكره أبو الوليد بن الفرضي، فقال

  . وقته، وعلى ابن لبابةدارت عليه الفتوى يف
__________  

  .الفصفصة، وخص بعضهم به اليابسة فيها) ١(
  .السلق) ٢(
 ١٠: ، الوايف بالوفيات٢٣٧: ، بغية امللتمس١٦١: ، جذوة املقتبس٨٦ / ١: تاريخ علماء االندلس* 
  .٩٨: ، الديباج املذهب٥٢/ 
  .٨٦ / ١": تاريخ علماء االندلس " يف ) ٣(

ن هاشم بن صاحل بن هاشم بن عريب بن عبد اجلبار بن حممد بن أيوب بن سليمان أيوب بن سليمان ب
  .بن صاحل بن السمح املعافري

(*)  

)١٥/٣٣٠(  

  

  .وكان متصرفا يف علم النحو والبالغة والشعر: قال
  ).١(وكان جمانبا للدولة، لكنه ويل احلسبة فأحسن السرية 

  ).٢(ة تويف يف احملرم سنة اثنتني وثالثني وثالث مئ
  

 بن معاذ، ويعرف معاذ بقوهيار املسند اجلليل، أبو الفضل، العباس بن حممد*  ابن قوهيار - ١٦٧
  .النيسابوري

  إسحاق بن عبد اهللا بن رزين، وحممد بن عبد الوهاب: مسع
  .الفراء، وعلي بن احلسن اهلاليل، وانتخب عليه حافظ نيسابور أبو علي

  . وأبو احلسن العلوي، وأبو طاهر بن حممش، وخلقاحلافظ حممد بن املظفر،: روى عنه
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وثالثني وثالث مئة

مسعت ولده يذكرون أنه دخل احلمام، فحلق رأسه قيم سكران، فأرسل املوسى يف دماغه : قال احلاكم
  .فشقه، فأخرجوه، ومات رمحه اهللا

  
   بن أيب حذيفة، الفزاريمد بن حممداحملدث أبو علي، حم* *  ابن أيب حذيفة - ١٦٨



__________  
  .املصدر السابق) ١(
  .وفاته يف مصادر ترمجته تتراوح بني إحدى وثالث مئة أو اثنتني وثالث مئة) ٢(

  .٥٢ / ١٠": الوايف بالوفيات " ومل يوافق الذهيب إال الصفدي يف 
  .١٥٧ / ١٢: تاريخ بغداد* 

  .٣٣٢ / ٢: ، شذرات الذهب٢٣١ / ٢: العرب* * 
(*)  

)١٥/٣٣١(  

  

  .الدمشقي، واسم جده قاسم بن عبد الغين
مسع حممد بن هشام بن مالس، وبكار بن قتيبة، وأبا أمية الطرسوسي، والوليد بن مروان، وربيعة بن 

  .حارث احلمصي، وغريهم
حلديد، أبو احلسني بن مسعون، وابن شاهني، وعبد الوهاب الكاليب، وأبو بكر حممد بن أيب ا: روى عنه
  .وآخرون

  .مات سنة اثنتني وثالثني وثالث مئة
  

   بن عبد الوهاب، الشيبايناحملدث أبو الطيب أمحد بن إبراهيم*  ابن عبادل - ١٦٩
  .الدمشقي، عرف بابن عبادل

مسع حبر بن نصر اخلوالين، وإبراهيم بن منقذ، والعباس بن الوليد العذري، وأبا أمية الطرسوسي، وخلقا 
  .كثريا
  .الطرباين، وأبو هاشم املؤدب، وأبو بكر بن أيب احلديد، وعبد الوهاب الكاليب، وآخرون: وعنه

  .مات يف سنة ثالث وثالثني وثالث مئة
  .وهو يف عشر التسعني

  
 بن إبراهيم بن حكيم املديين، احملدث االمام املفيد أبو عمرو أمحد بن حممد* *  ابن حكيم - ١٧٠

  .نباهةويعرف بابن ممك، صاحب رحلة و
__________  

  .٢١٢ / ٦: الوايف بالوفيات* 



  .من هذا اجلزء / ١٤٦/ تقدمت ترمجته ومصادرها رقم * * 
(*)  

)١٥/٣٣٢(  

  

مسع حممد بن مسلم بن وارة، وحيىي بن أيب طالب، وأبا حامت الرازي، وأمحد بن حممد بن أيب اخلناجر 
  .الطرابلسي، وأبا أمية احلليب وطبقتهم

خ، وأبو عبد اهللا بن مندة، وأبو بكر بن مردويه، وعلي بن ميله الفرضي، وعبد اهللا بن أبو الشي: وعنه
  .أمحد بن جولة، وآخرون

  .بلغنا أنه كان أديبا فاضال حسن املعرفة باحلديث
  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وثالثني وثالث مئة

  .عندي من عواليه
  

   بن عمرو بن إدريس، الزنربيعوداحملدث أبو بكر أمحد بن مس*  الزنربي - ١٧١
  .املصري

  .حبر بن نصر اخلوالين، والربيع بن عبد احلكم، ومجاعة: حدث عن
  .ابن املقرئ، وابن يونس، وعمر بن شاهني، وآخرون: وعنه

  .، له رحلة وفهم)١(وما ذكر ابن ماكوال يف الزنربي بنون سواه 
  ).٢] (وثالث مئة [ مات يف رمضان سنة ثالث وثالثني 

__________  
  .٢٤٢ / ٤: االكمال* 
  .٢٤٢ / ٤": االكمال ) " ١(
  .املصدر السابق، وما بني حاصرتني منه) ٢(

(*)  

)١٥/٣٣٣(  

  

  ).١(ولنا سعيد بن داود بن أيب زنرب الزنربي، صاحب مالك 
  



زوزان،  بن عبد اهللا بن يعقوب بن احلافظ العامل الرحال، أبو بكر حممد بن إبراهيم*  ابن زوزان - ١٧٢
  .االنطاكي، قيده جده ابن ماكوال مبعجمتني

أيب الوليد بن برد، وحممد بن إبراهيم بن كثري الصوري، وأيب يزيد القراطيسي، وأيب : روى عن: مث قال
  .عالثة حممد بن عمرو، وبشر بن موسى، وأمحد بن حيىي الرقي

  .وزكريا خياط السنة وطبقتهم: قلت
د اهللا الدهان، وأبو حممد بن ذكوان، وفرج بن إبراهيم النصييب، وأبو أبو أمحد حممد بن عب: روى عنه

  .احلسني بن مجيع، وعدة
  ).٢(له رحلة يف احلديث إىل الشام والعراق ومصر : قال االمري

  .تويف سنة نيف وثالثني وثالث مئة: قلت
  

ري، البصري  بن البختاالمام احملدث احلجة، أبو احلسن، علي بن إسحاق* *  املادرائي - ١٧٣
  .املادرائي
  .علي بن حرب، وأيب قالبة الرقاشي، ويوسف بن صاعد وخلق: روى عن

__________  
  .٢٤ / ٤": ذيب التهذيب " انظر ) ١(
  . آ٣٨٢ - ب ٣٨١ / ١٤: ، تاريخ ابن عساكر١٩٣ - ١٩٢ / ٤: االكمال* 
  .١٩٣ / ٤": االكمال ) " ٢(

  .٢٣٨ / ٢:  ب، العرب٤٩٩: االنساب* * 
*)(  

)١٥/٣٣٤(  

  

  .ابن مجيع الغساين، وأبو عمر القاسم بن جعفر اهلامشي، وأمحد بن علي السليماين، وآخرون: وعنه
  .وقد ارحتل إليه ابن مندة، فبلغه يف الطريق موته، فتأمل ورد، ومل يدخل البصرة

  ,٣٣٤تويف سنة 
  

عيد بن عبد الرمحن بن إبراهيم االمام احلافظ املفيد، أبو علي، حممد بن س*  أبو علي القشريي - ١٧٤
  .بن عيسى بن مرزوق القشريي احلراين، حمدث الرقة ومؤرخها

مسع سليمان بن سيف احلراين، وحممد بن علي بن ميمون العطار، والفقيه أبا احلسن عبدامللك بن 



  .عبداحلميد امليموين، وهالل بن العالء، وعبد احلميد بن حممد بن املستام وطبقتهم
  أبو أمحد حممد بن عبد اهللا بن جامع الدهان، وحممد بن: حدث عنه

  .جعفر غندر البغدادي، وأبو مسلم حممد بن أمحد بن علي الكاتب، وأبو احلسني بن مجيع، وطائفة
  .ال أعلم وفاته إال أنه حدث يف سنة أربع وثالثني وثالث مئة، وقد جاوز الثمانني

عبد اهللا بن نصر بن هالل السلمي يف عشر املئة، مات مسند دمشق أبو الفضل أمحد بن ) ١(وفيها 
  وشاعر الوقت أبو بكر أمحد بن حممد بن

__________  
 / ٣: ، الوايف بالوفيات٢٣٩ / ٢: ، العرب٨٤٧ - ٨٤٦ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٥٣ / ٦: االنساب* 

  .٣٣٧ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥٠: ، طبقات احلفاظ٩٦ - ٩٥
  .ث مئةأي سنة أربع وثالثني وثال) ١(

(*)  

)١٥/٣٣٥(  

  

احلسن الصنوبري احلليب، ومؤرخ هراة احملدث أبو إسحاق أمحد بن حممد بن ياسني احلداد، ومسند 
بغداد الثقة أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي بن عياش القطان عن مخس وتسعني سنة، واحملدث أبو احلسني 

و احلسن علي بن إسحاق املادرائي، عثمان بن حممد بن عالن الذهيب البغدادي، ومسند البصرة أب
والوزير العادل أبو احلسني علي بن عيسى بن داود بن اجلراح البغدادي عن تسعني عاما، وشيخ احلنابلة 
أبو القاسم عمر بن احلسني اخلرقي البغدادي بدمشق، وصاحب مصر أبو بكر حممد بن طغج ابن جف 

 أبو القاسم حممد ابن املهدي عبيد اهللا الباطين، وشيخ التركي االخشيد، وصاحب املغرب القائم بأمر اهللا
  .بغداد أبو بكر الشبلي الزاهد

أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد حضورا، أخربنا علي بن مسلم، أخربنا احلسني 
  بن طالب، أخربنا حممد بن أمحد، حدثنا حممد بن سعيد بالرقة، حدثنا أبو عمر عبداحلميد بن

حممد، حدثين أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن حممد، حدثين مالك، حدثين عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، 
  ).١(عن عائشة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفرد احلج 

  .عبد اهللا هذا بغدادي ال أعرفه
  

  .، مسند نيسابور أبو حممد، الطوسيابن يرحم بن سفيان*  حاجب بن أمحد - ١٧٥
__________  



  .١ ت ٢٤٩تقدم يف خترجيه يف الصفحة ) ١(
 / ٢: ، لسان امليزان٤٢٩ / ١: ، ميزان االعتدال٢٤٣ / ٢: ، العرب٢٦٦ - ٢٦٥ / ٨: االنساب* 

١٤٦.  
(*)  

)١٥/٣٣٦(  

  

حممد بن رافع والذهلي، وحممد بن محاد االبيوردي، وعبد الرمحن بن منيب املروزي، وعبد : روى عن
  .وسي، ومجاعةاهللا بن هاشم الط

  ).١(وادعى أنه ابن مئة ومثاين سنني 
  ).٢(وكان أبو حممد البالذري يشهد له بلقي هؤالء 

منصور بن عبد اهللا اخلالدي، وابن مندة، وأمحد بن حممد البصري، وعلي بن إبراهيم املزكي، : حدث عنه
، ومسع منه احلاكم ثالثة وحممد بن إبراهيم اجلرجاين، والقاضي أبو بكر احلريي، وأبو طاهر بن حممش

  .أجزاء، فعدمت
  .مل يسمع شيئا: وثقه ابن مندة، وامه احلاكم، وقال

  ).٣(وهذه كتب عمه 
  .مات سنة ست وثالثني وثالث مئة

  
، )٤( القرميسيين ابن إمساعيل احلافظ احلجة أبو حفص، وأبو بكر الدينوري*  عمر بن سهل - ١٧٦

  .أحد أئمة احلديث
__________  

  .٢٦٦ / ٨": االنساب " ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٤٢٩ / ١": ميزان االعتدال ) " ٣(
  .٣٥٩: ، طبقات احلفاظ٨٨٠ - ٨٧٩ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١١١ - ١١٠ / ١٠: االنساب* 
  .بكسر القاف، وسكون الراء، وكسر امليم، والسني املهملة املكسورة بني اليائني الساكنتني) ٤(

  .يف آخرهاآخر احلروف، والنون 
  .١١٠ / ١٠": االنساب " وهي بلدة جببال العراق " قرميسني " هذه النسبة إىل 

(*)  



)١٥/٣٣٧(  

  

إبراهيم بن أيب العنبس الكويف، واحلسن بن سالم السواق، وعبيد بن عبد الواحد البزاز، : يروي عن
  .وأيب قالبة الرقاشي، وأمثاهلم

حل بن أمحد اهلمذاين، وأمحد بن تركان، وأبو بكر بن خبيت، احلافظ أبو القاسم بن ثابت، وصا: حدث عنه
  .والقاضي أبو بكر االري، واهلمذانيون

  .هو ثقة، إمام عامل متفق عليه": إرشاده " قال أبو يعلى اخلليلي يف 
مسع شيوخ بغداد والكوفة واجلبل والبصرة، وكانت له معرفة، وكان صاحب سنة وعبادة، مسعت عيسى 

أريد أن أصعد إىل تل : خرج عمر بن سهل احلافظ، وبيده قصة، فقال يل: ينوري، يقولبن أمحد الد
  ).١(التوبة، وأرفعها إىل اهللا من جهة جهال الدينور، ففعل ذلك، وانتقل إىل قرميسني 

  مل أر مثل عمر: ومسعت أبا القاسم بن ثابت، يقول: قال اخلليلي
  ).٢(ابن سهل احلافظ يف الديانة 

  .سنة ثالثني وثالث مئة من أبناء الثماننيتويف : قلت
  .وما هو باملشهور النه كان بزاوية من البالد رمحه اهللا

أنبأنا ابن سالمة، عن أمحد بن طارق، أخربنا السلفي، أخربنا املبارك بن الطيوري، أخربنا أبو إسحاق 
دينوري احلافظ، حدثنا الربمكي، أخربنا أبو بكر بن خبيت، حدثنا عمر بن سهل بن جماهد إمساعيل ال

حممد بن إبراهيم بن الرماح إمالء، حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا سفيان، عن عاصم االحول، عن 
  أقمنا مع رسول: عكرمة، عن ابن عباس، قال

__________  
  .٨٨٠ - ٨٧٩ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .٨٨٠ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٢(

(*)  

)١٥/٣٣٨(  

  

  ).١(ه وسلم يف سفر تسع عشرة ليلة نقصر الصالة اهللا صلى اهللا علي
  

 بن ياسني اهلروي الشيخ احلافظ احملدث املؤرخ، أبو إسحاق، أمحد بن حممد*  ابن ياسني - ١٧٧
  .احلداد، صاحب تاريخ هراة



مسع عثمان بن سعيد الدارمي، وموسى بن أمحد الفريايب، وعبيد ابن حممد الوراق احلافظ، ومعاذ بن 
  .الفضل بن عبد اهللا اليشكري، وطبقتهماملثىن، و

أبو عبد اهللا بن أيب ذهل، ومنصور بن عبد اهللا اخلالدي، واخلليل بن أمحد القاضي، وحممد بن : حدث عنه
  .علي بن حممد الباشاين، وآخرون، وليس بعمدة

  ).٢(ليس بالقوي، يروي نسخا ال يتابع عليها : قال اخلليلي
  ).٣(متروك : وقال الدارقطين

  ).٤(هو شر من أيب بشر املروزي، وكذما : روى السلمي عن الدارقطين، قالو
__________  

يف أول تقصري الصالة و ) ١٠٨١(، والبخاري ٢٢٣ / ١إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ١(
، ١٥٠ / ٣، والبيهقي ٢٤٢ / ١والطحاوي ) ٥٤٩(يف املغازي، والترمذي ) ٤٢٩٩(و ) ٤٢٩٨(

  .رق، عن عاصم االحول ذا االسنادمن ط) ١٠٧٥(وابن ماجة 
 / ١: ، لسان امليزان١٥٠ - ١٤٩ / ١: ، ميزان االعتدال٨٧٨ - ٨٧٧ / ٣: تذكرة احلفاظ* 

  .٣٥٨: ، طبقات احلفاظ٢٩١
  .٨٧٧ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .١٥٠ / ١": ميزان االعتدال ) " ٤(

(*)  

)١٥/٣٣٩(  

  

  .حلداد يف ذي القعدة سنة أربع وثالثني وثالث مئةتويف ابن ياسني ا: قلت
أخربنا علي بن أمحد احلسيين، أخربنا علي بن أيب بكر، أخربنا أبو الوقت املاليين، أخربنا أبو إمساعيل 

االنصاري، حدثنا حممد بن أمحد اجلارودي، أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن علي الباشاين، حدثنا أبو إسحاق 
، حدثنا عبيد بن حممد احلافظ، حدثنا احلسن بن صباح، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو ابن ياسني إمالء

يا أمري : العميس، حدثنا قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر أن رجال من اليهود قال له
أي :  نزلت الختذنا ذلك اليوم عيدا، قال- معشر اليهود -املؤمنني آية يف كتابكم تقرؤوا، لو علينا 

  ، قال)١(اآلية ) اليوم أكملت لكم دينكم: (آية ؟ قال
قد عرفنا ذلك اليوم، واملكان الذي نزلت فيه على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو قائم بعرفة، : عمر

  .يوم مجعة



  .عن احلسن بن صباح البزاز) ٢(أخرجه البخاري 
  

اهيم بن زياد بن عبد اهللا بن عجالن،  بن سعيد بن عبدالرمحن بن إبرأمحد بن حممد*  ابن عقدة - ١٧٨
  موىل عبدالرمحن بن سعيد بن قيس اهلمذاين، وحفيد

__________  
  ).اليوم أكملت لكم دينكم، وأمتمت عليكم نعميت، ورضيت لكم االسالم دينا) (١(

   ].٣: املائدة[ 
و ) ٤٦٠٦(و ) ٤٤٠٧(باب زيادة االميان ونقصانه، وهو عنده أيضا برقم : يف االميان) ٤٥(رقم ) ٢(
  .يف التفسري) ٣٠١٧(وأخرجه مسلم ) ٧٢٦٨(
، ٣٣٧ - ٣٣٦ / ٦": ، املنتظم ٢٢ - ١٤ / ٥: ، تاريخ بغداد٢٩ - ٢٨: الفهرست للطوسي* 

، الوايف ١٣٨ - ١٣٦ / ١: ، ميزان االعتدال٢٣٠ / ٢: ، العرب٨٤٢ - ٨٣٩ / ٣: تذكرة احلفاظ
   / = (*)١١: ، البداية والنهاية٣١١ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٩٦ - ٣٩٥ / ٧: بالوفيات

)١٥/٣٤٠(  

  

بن االمري عيسى بن موسى اهلامشي، أبو العباس الكويف احلافظ ) ١(عجالن، هو عتيق عبدالرمحن 
العالمة، أحد أعالم احلديث، ونادرة الزمان، وصاحب التصانيف على ضعف فيه، وهو املعروف باحلافظ 

  .ابن عقدة
بارع حممد بن سعيد، ولقب بذلك لتعقيده يف التصريف، وهو من العلماء وعقدة لقب البيه النحوي ال

  .العاملني
  .كان قبل الثالث مئة

  .وولد أبو العباس يف سنة تسع وأربعني ومئتني بالكوفة
  .وطلب احلديث سنة بضع وستني ومئتني

  .وكتب منه ما ال حيد وال يوصف عن خلق كثري بالكوفة وبغداد، ومكة
فر حممد بن عبيد اهللا بن املنادي، وأمحد بن عبداحلميد احلارثي، واحلسن بن علي بن أيب جع: فسمع من

عفان، واحلسن بن مكرم، وعلي بن داود القنطري، وحيىي بن أيب طالب، وأيب حيىي بن أيب مسرة املكي، 
أمحد بن أيب وإبراهيم بن أيب بكر بن أيب شيبة، وعبد اهللا بن أسامة الكليب، وحممد بن احلسني احلنيين، و

خيثمة، وعبد اهللا بن روح املدائين، وإسحاق بن إبراهيم العقيلي، وأمحد بن حيىي الصويف، ويعقوب بن 
يوسف بن زياد، وحممد بن إمساعيل الراشدي، وعبد امللك ابن حممد الرقاشي، وأيب بكر بن أيب الدنيا، 



العكربي، وحممد بن سعيد العويف، وإبراهيم بن عبد اهللا القصار، وأيب مسلم الكجي، وأيب االحوص 
وحممود بن أيب املضاء احلليب، وحممد بن أمحد بن احلسن القطواين، واحلسن بن عتبة الكندي، وعبد اهللا 

  بن أمحد بن املستورد، واحلسن بن
__________  

 - ٣٤٨: ، طبقات احلفاظ٢٨١ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٦٦ - ٢٦٣ / ١:  لسان امليزان٢٠٩= 
  .٣٣٢ / ٢: ات الذهب، شذر٣٤٩

  .عبد الواحد بن عيسى " ١٤ / ٥": تاريخ بغداد " يف ) ١(
."  

(*)  

)١٥/٣٤١(  

  

  .جعفر بن مدرار، وعبد العزيز بن حممد بن زبالة املديين، وأمم سواهم
ومجع التراجم واالبواب واملشيخة، وانتشر حديثه، وبعد صيته، وكتب عمن دب ودرج من الكبار 

  .، ومجع الغث إىل السمني، واخلرز إىل الدر الثمنيوالصغار وااهيل
الطرباين، وابن عدي، وأبو بكر بن اجلعايب، وابن املظفر، وأبو علي النيسابوري، وأبو أمحد : روى عنه

  احلاكم، وابن املقرئ، وابن شاهني، وعمر بن إبراهيم الكتاين، وأبو عبيد اهللا املرزباين، وابن مجيع
 عبد اهللا خرشيذ قوله، وأبو عمر بن مهدي، وأبو احلسني أمحد بن املتيم، وأمحد بن الغساين، وإبراهيم بن

  .حممد بن الصلت االهوازي
  .وخالئق

  .ووقع يل حديثه بعلو
فقرأت على أيب حفص عمر بن عبد املنعم الدمشقي، أخربكم عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل 

أخربنا مجال االسالم أبو احلسن علي بن : بعة، قالاالنصاري القاضي سنة تسع وست مئة وأنت يف الرا
املسلم السلمي سنة مثان وعشرين ومخس مئة، أخربنا احلسني بن طالب اخلطيب، أخربنا حممد بن أمحد 
الغساين، أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد احلافظ، حدثنا حيىي بن زكريا بن شيبان، حدثنا علي بن سيف 

لعباس بن احلسن بن عبيد اهللا النخعي، حدثين أيب عن ثعلبة أيب حبر، عن بن عمرية، حدثين أيب حدثين ا
عجبت المر املؤمن، إن اهللا ال : " استضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: أنس رضي اهللا عنه قال

  ).١" (يقضي له قضاء إال كان خريا له 



__________  
  = (*)بيب، حدثنا حفص بن  من طريق نوح بن ح٢٤ / ٥حديث صحيح، وأخرجه أمحد ) ١(

)١٥/٣٤٢(  

  

أخربنا أبو اليمن :  قاال- كتابة -أخربنا أبو الغنائم املسلم بن حممد القيسي، واملؤمل بن حممد البالسي 
الكندي، أخربنا أبو منصور الشيباين، أخربنا أبو بكر احلافظ، أخربنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد 

االهوازي، حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد، حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن موسى بن هارون بن الصلت 
قال رسول : الطلحي، حدثنا حممد بن احلسن، حدثنا شريك، عن أيب الوليد، عن الشعيب، عن علي قال

  يا علي هذان سيدا: " - وأنا عنده، وأقبل أبو بكر وعمر -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  . واآلخرينكهول أهل اجلنة من االولني

  ).١" (إال النبيني واملرسلني 
أخربنا أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد ابن محاد الواعظ، حدثنا أبو العباس بن : وبه إىل احلافظ أيب بكر

مسعت : عقدة إمالء يف صفر سنة ثالثني وثالث مئة، حدثنا عبد اهللا بن احلسني بن احلسن بن االشقر قال
ال جيتمع حب علي وعثمان إال يف قلوب نبالء : مسعت سفيان، وهو يقول: العثام بن علي العامري، ق

  ).٢(الرجال 
  قد رمي ابن عقدة بالتشيع، ولكن روايته هلذا وحنوه، يدل: قلت

__________  
: " غياث بن طلق بن معاوية، عن عاصم االحول، عن ثعلبة بن عاصم، عن أنس بن مالك مرفوعا= 

 / ٤وله شاهد من حديث صهيب عند أمحد "  له شيئا إال كان خريا له عجبا للمؤمن ال يقضي اهللا
  ).٢٩٩٩(، ومسلم ٣١٨ / ٢، والدارمي ١٦ و ١٥ / ٦، و ٣٣٢

، واخلطيب يف )٩٥(وابن ماجة ) ٣٦٦٦(حديث صحيح، وأخرجه من حديث علي الترمذي ) ١(
، ٩٩ / ٢" الكىن " يف ، ويف سنده احلارث االعور وهو ضعيف، وأخرجه الدواليب ١٩٢ / ١٠تارخيه 

 بسند قابل للتحسني، وأخرجه من حديث ٨٠ / ١وسنده حسن، وأخرجه عبد اهللا يف زوائد مسند أبيه 
ورجاله ثقات غري حممد بن كثري الصنعاين املصيصي، فإنه كثري الغلط، وأخرجه ) ٣٦٦٤(أنس الترمذي 

 يف الشواهد، وأخرجه من وسنده قوي) ٢١٩٢(وابن حبان ) ٩٥(من حديث أيب جحيفة ابن ماجة 
حديث جابر الطرباين يف االوسط، وأخرجه من حديث أيب سعيد اخلدري البزاز والطرباين يف االوسط 

  .٥٣ / ٩" امع " وىف كليهما ضعف انظر 



  .١٥ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  

)١٥/٣٤٣(  

  

 مث يكون يف قلبه غل للسابقني على عدم غلوه يف تشيعه، ومن بلغ يف احلفظ واآلثار مبلغ ابن عقدة،
  .االولني، فهو معاند أو زنديق

  .واهللا أعلم
  وامنا لقب والد أيب العباس بعقدة: وبه إىل احلافظ أيب بكر، قال

  .لعلمه بالتصريف والنحو
، فأخربين القاضي أبو العالء، أخربنا حممد بن جعفر بن )١(وكان يورق بالكوفة، ويعلم القرآن واالدب 

: سقطت من عقدة دنانري، فجاء بنخال ليطلبها، قال عقدة: حكى لنا أبو علي النقار، قال: قالالنجار، 
هي يف ذمتك، وذهبت وتركته : ليس يف الدنيا غري دنانريك ؟ فقلت للنخال: فوجدا مث فكرت فقلت

)٢.(  
حلة، فردها فظن وكان يؤدب ابن هشام اخلزاز، فلما حذق الصيب وتعلم، وجه إليه أبوه بدنانري صا: قال

ما رددا استقالال، ولكن سألين الصيب أن أعلمه القرآن، : ابن هشام أا استقلت، فاضعفها له، فقال
  ).٣(فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن، وال أستحل أن آخذ منه شيئا، ولو دفع إيل الدنيا 

الجل تعقيده يف التصريف، وكان وكان عقدة زيديا، وكان ورعا ناسكا، مسي عقدة : مث قال ابن النجار
  ).٤(وراقا جيد اخلط، وكان ابنه أحفظ من كان يف عصرنا للحديث 

  الكوفة،) ٥(دخل الربدجيي : قال يل ابن عقدة: قال أبو أمحد احلاكم
__________  

  .املصدر السابق) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .١٥ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .بو بكر، أمحد بن هارونهو أ) ٥(

  .ه / ٣٠١/ كان ثقة حافظا تويف سنة 
  .وهي بليدة بأقصى أذربيجان" برديج " ونسبته إىل 



  .١٤٠ - ١٣٩ / ٢": االنساب " أنظر 
(*)  

)١٥/٣٤٤(  

  

  .فزعم أنه أحفظ مين
  .ال تطول: فقلت

  نتقدم إىل دكان وراق، ونضع
  ).١(فبقي :  فنذكره قالالقبان، ونزن من الكتب ما شئت، مث يلقى علينا،

ما رأيت أحدا أحفظ حلديث الكوفيني من أيب العباس بن عقدة : مسعت أبا علي احلافظ، يقول: احلاكم
)٢.(  

حدثين حممد بن علي الصوري، مسعت عبد الغين بن سعيد، مسعت أبا الفضل : وبه إىل اخلطيب أيب بكر
أمجع أهل الكوفة أنه مل ير من زمن عبد : قول ي- وهو الدارقطين -مسعت علي بن عمر : الوزير، يقول

  ).٣(اهللا ابن مسعود إىل زمن أيب العباس بن عقدة أحفظ منه 
وأنبأنا ابن عالن، عن القاسم بن علي، أخربنا أيب، أخربنا هبة اهللا ابن االكفاين، أخربنا عبد العزيز بن 

ومسعت : ين فذكرها، مث قال عبد الغينأمحد، حدثنا العالء بن حزم، حدثنا علي بن بقاء، حدثنا عبد الغ
  ).٤(ابن جوصا بالشام كابن عقدة بالكوفة : أبا مهام حممد بن إبراهيم، يقول

مل يوجد أحفظ منه وإىل يومنا وإىل قيام الساعة بالكوفة، فأما أن يكون أحد نظريا : ميكن أن يقال: قلت
قمة، ومسروق، وعبيدة، مث أئمة حفاظ له يف احلفظ، فنعم، فقد كان ا بعد ابن مسعود وعلي، وعل

كإبراهيم النخعي، ومنصور، واالعمش، ومسعر، والثوري، وشريك، ووكيع، وأيب نعيم، وأيب بكر بن 
  أيب شيبة، وحممد بن عبد اهللا بن منري،

__________  
  .١٦ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(

  .بقي مندهشا أو مبهوتا: أي
  .١٦ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٢(
  . املصدر السابق)٣(
  .من هذا اجلزء / ٨/  وقد تقدمت ترمجة ابن جوصا رقم ٧٩٦ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٤(

(*)  

)١٥/٣٤٥(  



  

  وأيب كريب، مث هؤالء ميتازون عليه باالتقان والعدالة التامة، ولكنه أوسع
  .دائرة يف احلديث منهم

عباس بن عقدة نكتب عنه ويف الس رجل كنا حبضرة أيب ال: قال أبو الطيب أمحد بن احلسن بن هرمثة
أنا أجيب يف ثالث مئة ألف حديث : هامشي إىل جانبه، فجرى حديث حفاظ احلديث، فقال أبو العباس

  ).١(من حديث أهل بيت هذا سوى غريهم، وضرب بيده على اهلامشي 
قطين، مسعت ابن الدار: حدثنا الصوري، حدثنا عبد الغين، مسعت أبا احلسن، يعين: وبه إىل اخلطيب

  ).٢(أنا أجيب يف ثالث مئة ألف حديث من حديث أهل البيت خاصة : عقدة يقول
  ).٣(وكان أبوه عقدة أحنى الناس : قال أبو احلسن

حدثنا حممد بن يوسف النيسابوري، حدثنا حممد بن عبد اهللا احلافظ، مسعت أبا بكر بن أيب دارم : وبه
أحفظ الهل البيت ثالث مئة ألف :  بن حممد بن سعيد، يقولمسعت أبا العباس أمحد: احلافظ، يقول

  ).٤(حديث 
 مسعت أبا احلسن حممد بن عمر بن حيىي - غري مرة -حدثنا أبو العالء حممد بن علي بن يعقوب : وبه

يا أبا العباس قد أكثر الناس يف حفظك للحديث، : حضر ابن عقدة عند أيب، فقال له: العلوي، يقول
   بقدر ما حتفظ، فامتنع، وأظهر كراهية لذلك، فأعاد أيب املسألة،فأحب أن ختربين

__________  
  .١٦ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .١٧ - ١٦ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٥/٣٤٦(  

  

ناد واملنت، وأذاكر أحفظ مئة ألف حديث باالس: عزمت عليك إال أخربتين فقال أبو العباس: وقال
  ).١(بثالث مئة ألف حديث 

  ).٢(ومسعت مجاعة يذكرون عن أيب العباس مثل ذلك : قال أبو العالء
كانت : ، مسعت أبا احلسن حممد بن عمر العلوي، يقول- من حفظه -حدثنا أبو القاسم التنوخي : وبه

، فعزم أيب على قتاهلم، ومجع اجلموع، الرياسة بالكوفة يف بين الغدان قبلنا، مث فشت رئاسة بين عبيد اهللا



فدخل إليه أبو العباس بن عقدة، وقد مجع جزءا فيه ست وثالثون ورقة، وفيها حديث كثري يف صلة 
يا أبا العباس، بلغين من حفظك للحديث ما استكثرته، : الرحم، فاستعظم أيب ذلك، واستكثره، فقال له

حديث، وأذاكر باالسانيد وبعض ] ألف [ سني ومئيت فكم حتفظ ؟ قال أحفظ باالسانيد واملتون مخ
  ).٣(املتون واملراسيل واملقاطيع بست مئة ألف حديث 

 وعرفه - مسعت عبد اهللا الفارسي، - حبضرة الربقاين -حدثنا حممد بن علي بن خملد الوراق : وبه
دنا االنصراف، أقمت مع إخويت بالكوفة عدة سنني نكتب عن ابن عقدة، فلما أر:  يقول-الربقاين 

أقل شيخ مسعت منه، عندي عنه مئة ألف حديث، فقلت، ! ! قد اكتفيتم مبا مسعتم مين : ودعناه، فقال
  ).٤(أيها الشيخ حنن أربعة إخوة، قد كتب كل واحد منا عنك مئة ألف حديث 

__________  
  .١٧ / ٥" تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .بالفاء" يف بين الفدان "  حاصرتني منه، وفيه املصدر السابق، وما بني) ٣(
  .١٨ - ١٧ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٥/٣٤٧(  

  

ابن عقدة، يعلم ما عند الناس، وال : مسعت الدارقطين يقول: أخربنا الصوري، قال يل عبد الغين: وبه
  ).١(يعلم الناس ما عنده 

عقدة أن ينتقل، فاستأجر من حيمل كتبه، وشارط أراد ابن : وقال يل أبو سعد املاليين: قال الصوري
  .فوزن هلم أجورهم مئة درهم: ، قال)٢(احلمالني أن يدفع إىل كل واحد دانقا 

  ).٣(وكانت كتبه ست مئة محلة 
وبه أخربنا أبو منصور حممد بن عيسى اهلمذاين، حدثنا صاحل بن أمحد احلافظ، مسعت أبا عبد اهللا 

فخرج [ بن صاعد ببغداد حديثا أخطأ يف إسناده، فأنكر عليه ابن عقدة روى ا]: يقول [ الزعفراين 
من : ، فقال الوزير]عليه أصحاب ابن صاعد، وارتفعوا إىل الوزير علي بن عيسى وحبس ابن عقبة 

ابن أيب حامت، فكتب إليه الوزير يسأله، فنظر وتأمل، فإذا احلديث على ما : نسأل ونرجع إليه ؟ فقالوا
  ).٤(ة، فكتب إليه بذلك، فأطلق ابن عقدة، وارتفع شأنه قال ابن عقد

حدثنا محزة بن حممد الدقاق، مسعت مجاعة يذكرون أن ابن صاعد كان ميلي من حفظ، فأملى يوما : وبه
: عن أيب كريب، عن حفص بن غياث، عن عبيد اهللا بن عمر، فعرض على أيب العباس بن عقدة، فقال



كريب، وإمنا مسعه من أيب سعيد االشج، فاتصل هذا القول بابن صاعد، ليس هذا عند أيب حممد، عن أيب 
كنا حدثناكم عن أيب كريب حبديث كذا، : فنظر يف أصله، فوجده كما قال، فلما امجتع الناس، قال

  وومهنا
__________  

  .١٨ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(
  .سدس درهم) ٢(
  .١٨ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .ق، وما بني حاصرتني منهاملصدر الساب) ٤(

(*)  

)١٥/٣٤٨(  

  

  .فيه
  ).١(إمنا حدثناه أبو سعيد وقد رجعنا عن الرواية االولة 

  ).٢(ابن عقدة أو غريه : ابن عقدة هو الذي نبه حيىي ؟ فتوقف، مث قال: قلت حلمزة
دخل : قولحدثنا القاضي أبو عبد اهللا الصيمري، حدثين أبو إسحاق الطربي، مسعت ابن اجلعايب ي: وبه

ابن عقدة بغداد ثالث دفعات، مسع يف االوىل من إمساعيل القاضي وحنوه، ودخل الثانية يف حياة ابن 
" منيع، فطلب مين شيئا من حديث ابن صاعد لينظر فيه، فجئت إىل ابن صاعد، فسألته، فدفع إيل 

مع ! ف الناس به كيف دفع إيل هذا وابن عقدة أعر: علي، فتعجبت من ذلك، وقلت يف نفسي" مسند 
أيها الشيخ، هل فيه : اتساعه يف حديث الكوفيني، ومحلته إىل ابن عقدة، فنظر فيه، مث رده علي، فقلت

  .نعم: شئ يستغرب ؟ فقال
ال واهللا ال عرفتك ذلك حىت أجاوز قنطرة الياسرية، وكان : أخربين به، فقال: فيه حديث خطأ، فقلت

االيام انتظارا لوعده، فلما خرج إىل الكوفة، سرت معه، خياف من أصحاب ابن صاعد، فطالت علي 
نعم، احلديث عن أيب سعيد االشج، عن حيىي بن زكريا بن أيب : وعدك ؟ قال: فلما أردت مفارقته، قلت

  .زائدة، ومىت مسع منه ؟ وإمنا ولد أبو سعيد يف الليلة اليت مات فيها حيىي بن زكريا
 يعين -الجعلن على كل شجرة من حلمه قطعة : ته بذلك، فقالفودعدته، وجئت إىل ابن صاعد، فأعلم

 مث رجع حيىي إىل االصول، فوجده عنده احلديث عن شيخ غري االشج، عن ابن أيب زائدة، -ابن عقدة 
  ).٣(فجعله على الصواب 

__________  



  .املصدر السابق) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .١٩ - ١٨ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٥/٣٤٩(  

  

  .كذا أورد اخلطيب هذه احلكاية، وخالها، وذهب غري متعرض لنكارا: قلت
  .فأما حيىي بن زكريا أحد حفاظ الكوفة، فتويف سنة ثالث ومثانني ومئة

وقد روى عنه ابن معني، وأبو كريب، وهناد، وعلي بن مسلم الطوسي، وخلق كثري، من آخرهم 
  . ومثاننيمات سنة اثنتني: يعقوب الدورقي، ويقال

  .وكان إذ ذاك أبو سعيد االشج شابا مدركا بل ملتحيا
  .وقد ارحتل ومسع من هشيم

  .وموته بعد حيىي بأشهر، فما يبعد مساعة من حيىي بن زكريا
يف تفرده : يف ماذا ؟ قلت: إن بعض الناس يقول يف أيب العباس، قال: قلت اليب علي احلافظ: قال احلاكم

  .اهولنيذه املقحمات عن هؤالء 
  ).١(ال تشتغل مبثل هذا، أبو العباس إمام حافظ حمله حمل من يسأل عن التابعني وأتباعهم : فقال

 حدثنا حممد بن عدي بن - لفظا -حدثنا أبو احلسن علي بن أمحد بن نعيم البصري : وبه قال اخلطيب
منذ نشأ هذا الغالم : ولزحر، مسعت حممد بن الفتح القالنسي، مسعت عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، يق

  .-) ٢( ابن عقدة - يعين -أفسد حديث الكوفة 
أخربين أمحد بن سليمان بن علي الواسطي املقرئ، أخربنا أبو سعد املاليين، حدثنا ابن عدي، مسعت 

  ابن عقدة قد: عبدان االهوازي يقول
  .-من الكثرة والنسخ ملا كان يظهر :  يعين-خرج عن معاين أصحاب احلديث، وال يذكر حديثه معهم 

  .وتكلم فيه مطني بأخرة ملا حبس كتبه عنه
__________  

  .١٩ - ١٨ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٠ - ١٩ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٥/٣٥٠(  



  

حدثين الصوري، قال يل زيد بن جعفر العلوي، قال لنا علي ابن حممد التمار، قال لنا أبو العباس : وبه
كان قدامي كتاب فيه حنو مخس مئة حديث، عن حبيب بن أيب ثابت االسدي ال أعرف له : بن عقدة

  .طريقا
أيش : قم بنا إىل جبيلة موضع املغنيات، فقال: فلما كان يوم من االيام، قال لبعض وراقيه: قال التمار

:  املوضع، فقال يلبلى، تعال فإا فائدة لك، فامتنعت فغلبين على ائ، فجئنا مجيعا إىل: نعمل ؟ قال
فحملين الغيظ، فدخلت، فسألت : اهللا اهللا يا سيدي، ذا فضيحة، قال: سل عن قصيعة املخنت، فقلت

يا هذا امض، فاطرح ما : عن قصيعة، فخرج إيل رجل يف عنقه طبل خمضب باحلناء، فجئت به إليه، فقال
  .عليك، والبس قميصك، وعاود فمضى، ولبس قميصه، وعاد

  .قصيعة: ك ؟ قالما امس: فقال
  .حممد بن علي: ما امسك على احلقيقة ؟ قال: فقال
ابن محزة : ال أدري واهللا يا أستاذي، قال: ابن من ؟ قال: ابن محزة، قال: صدقت، ابن من ؟ قال: قال

  .بن فالن بن فالن بن حبيب بن أيب ثابت االسدي
  .ادفعه إيل: الأمسك هذا، فأخذه، فق: فأخرج من كمه اجلزء، فدفعه إليه، فقال

  .قم فانصرف: مث قال له
  ).١(دفع إيل فالن بن فالن كتاب جده، فكان فيه كذا وكذا : مث جعل أبو العباس، يقول

مسعت من يذكر أن احلفاظ كانوا إذا أخذوا يف املذاكرة، شرطوا أن يعدلوا عن حديث : قال اخلطيب
  ).٢(ابن عقدة التساعه، وكونه مما ال ينضبط 

__________  
  .٢١ - ٢٠ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(

(*)  

)١٥/٣٥١(  

  

) ١(ملا قدم الدارقطين مصر أدرك محزة بن حممد الكناين : حدثين الصوري، مسعت عبد الغين يقول: وبه
احلافظ يف آخر عمره، فاجتمع معه، وأخذوا يتذاكران، فلم يزاال كذلك حىت ذكر محزة عن ابن عقدة 

  .حديثا
أنت ها هنا ؟، مث فتح ديوان أيب العباس، ومل يزل يذكر من حديثه ما أر محزة، أو : فقال له أبو احلسن



  ).٢(كما قال 
، على ذلك مات، وإمنا )٤(جاروديا ) ٣(كان ابن عقدة زيديا ": تارخيه " قال أبو جعفر الطوسي يف 

  .لكثرة رواياته عنهم) ٥(ذكرته يف مجلة أصحابنا 
  .ذكر من روى احلديث من الناس كلهم وأخبارهم، ومل يكمل] يف [  كبري وله تاريخ

  .وهو عظيم" كتاب السنن " و 
أخبار " ، وكتاب "كتاب اجلهر بالبسملة " ، و "كتاب من روى عن علي " إنه محل يمة، وله : قيل

  ).٦(، وذكر أشياء كثرية "الشورى " ، وكتاب "أيب حنيفة 
ابن عقدة ال يتدين باحلديث، النه كان حيمل شيوخا : بن أيب غالب يقولمسعت أبا بكر : ابن عدي

  ).٧(بالكوفة على الكذب، يسوي هلم نسخا، ويأمرهم أن يرووها 
  كتب: مسعت الباغندي حيكي فيه حنو ذلك، وقال: قال ابن عدي

__________  
  .الكتاين:  إىل٢١ / ٥": تاريخ بغداد " صحف يف ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .أي من أتباع زيد بن علي بن احلسني) ٣(

 - ١٥٤ / ١": امللل والنحل " الذي ثار على بين أمية زمن الوليد بن يزيد انظر خالصة مذهبهم يف 
١٥٧.  

 ١٥٧ / ١": امللل والنحل " إحدى فرق الزيدية، وهم أصحاب أيب اجلارود زياد بن أيب زياد انظر ) ٤(
- ١٥٩.  
  .االمامية: يقصد) ٥(

  . جعفر الطوسي كان إماميافأبو
  .، وما بني حاصرتني منه٢٩ - ٢٨: للطوسي" الفهرست " انظر ) ٦(
  .٢١ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٧(

(*)  

)١٥/٣٥٢(  

  

أنه خرج بالكوفة شيخ عنده نسخ، فقدمنا عليه، وقصدنا الشيخ، فطالبناه بأصول ما يرويه، ) ١(إلينا 
اروه يكن لك فيه ذكر، ويرحل : عقدة ذه النسخ، فقالليس عندي أصل، وإمنا جاءين ابن : فقال

  ).٢(إليك أهل بغداد 



دخلت إىل دهليزه، : سألت حممد بن أمحد بن سفيان احلافظ بالكوفة عن ابن عقدة، فقال: محزة السهمي
أبو بكر البسيت، وهو يكتب من أصل عتيق، حدثنا حممد بن القاسم السوداين، : وفيه رجل يقال له

أخذ علي ابن سعيد أن ال يرآه معي أحد، فرفقت به حىت : أرين، فقال: و كريب، فقلت لهحدثنا أب
  .أخذته، فإذا أصل كتاب االشناين االول من مسند جابر وفيه مساعي

هذا عارضنا به : وخرج ابن سعيد وهو يف يدي، فحرد على البسيت، وخاصمه، مث التفت إيل، فقال
  .االصل، فأمسكت عنه

كان أمره أبني من هذا : ومسعت ابن سفيان، يقول: وهو ذا الكتاب عندي، قال محزة: نقال ابن سفيا
)٣.(  

  حدثين أبو عبد اهللا أمحد بن أمحد القصري، مسعت حممد بن: وبه
وجه إىل ابن عقدة مبال من خراسان، و أمرأن يعطيه بعض الضعفاء، : أمحد بن سفيان احلافظ، يقول

أراك ضعيفا، فخذ هذا املال، : ارفعها، فلم يستطع، فقال: ال البنهوكان على بابه صخرة عظيمة، فق
  ).٤(ودفعه إليه 

   وأنا-سئل الدارقطين : حدثنا محزة بن حممد بن طاهر، قال: وبه
__________  

  .أي ابن عقدة) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٢٢ - ٢١ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(

(*)  

)١٥/٣٥٣(  

  

  ).١(كان رجل سوء :  عن ابن عقدة، فقال- أمسع
االكثار باملناكري : ما أكثر ما يف نفسك عليه، قال: أخربنا الربقاين، سألت أبا احلسن عن ابن عقدة: وبه
)٢.(  

كان ابن : حدثين علي بن حممد بن نصر، مسعت محزة بن يوسف، مسعت أبا عمر بن حيويه يقول: وبه
  ).٣(الشيخني، فال أحدث عنه بشئ : ب الصحابة، أو قالعقدة يف جامع براثا ميلي مثال

هو صاحب معرفة وحفظ وتقدم يف الصنعة، رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء : قال أبو أمحد بن عدي
 يعين و -فيه [ لوال أين شرطت أن أذكر كل من تكلم : عليه، مث إن ابن عقدة قوى أمره، ومشاه، وقال



  ).٤( فيه من الفضل واملعرفة  مل أذكره، ملا-ال أحايب ] 
  .مث إن ابن عدي واخلطيب مل يسوقا له شيئا منكرا

  وذكر ابن عدي يف ترمجة أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، أن ابن
  .عنده) ٥(عقدة، مسع منه، ومل حيدث عنه لضعفه 

  . التشيع، ومن)٦(إن الدارقطين كذب من يتهمه بالوضع، وإمنا بالؤه من روايته بالوجادات : وقيل
__________  

  .املصدر السابق) ١(
  ".أيش أكرب ما يف نفسك عليه ؟ " ، وفيه ٢٢ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .، وما بني حاصرتني منه١٣٦ / ١": ميزان االعتدال ) " ٤(
  .١٣٧ / ١": ميزان االعتدال ) " ٥(
  .١٣٨ / ١": ميزان االعتدال ) " ٦(

(*)  

)١٥/٣٥٤(  

  

هذا كتاب فالن، قرأت : حدثتين فالنة، قالت: رأيت فيه من اازات، حىت إنه يقول: قال ابن عدي
  ).١(حدثنا فالن : فيه، قال

مات ابن عقدة لسبع خلون من ذي القعدة سنة اثنتني : قال أبو احلسن حممد بن أمحد بن سفيان احلافظ
  .وثالثني وثالث مئة

أمحد بن حممد بن سعيد اهلمداين موىل سعيد بن : جازة، كتب فيها يقولوكان قال يل قدميا، وكتب يل إ
  .قيس، مث ترك ذلك آخر أيامه

  .وكتب موىل عبد الوهاب بن موسى اهلامشي، مث ترك ذلك
  .ولدت سنة تسع وأربعني ومئتني: ومسعته يقول

  ).٢(ولد يف نصف حمرمها : فيقال
يب الدنيا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عمر اللنباين مات مع ابن عقدة يف العام املذكور صاحب ابن أ

االصبهاين، وشيخ العربية أبو العباس أمحد ابن حممد بن والد التميمي املصري، وشيخ املالكية بقرطبة 
  أيوب بن صاحل

ابن سليمان املعافري، والعباس بن حممد بن قوهيار النيسابوري، وأبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق 



ي اجلوهري، وأبو بكر حممد بن بشر بن بطريق الزبريي العسكري املصري، ومسند نيسابور أبو املصر
بكر حممد ابن احلسني بن احلسن القطان، وأبو علي حممد بن حممد بن أيب حذيفة الدمشقي، وأبو روق 

  .اهلزاين، وأبو الفضل يعقوب بن إسحاق الفقيه، وأبو عمر أمحد بن عبادة الرعيين باالندلس
__________  

  .املصدر السابق) ١(
  .٢٣ - ٢٢ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٥/٣٥٥(  

  

 بن عبيد بن عبد اهللا بن حساب االمام احلافظ البارع، أبو احلسن، علي بن حممد*  ابن عبيد - ١٧٩
  .البغدادي البزاز

وحيىي بن أيب طالب، عباس الدوري، وحممد بن احلسني احلنيين، وأيب حازم بن أيب غرزة، : روى عن
  .وطبقتهم

  .الدارقطين، وابن مجيع الصيداوي، وأبو احلسني بن املتيم، وآخرون: حدث عنه
  ).١(كان ثقة حافظا عارفا : قال اخلطيب

  .عاش مثانيا وسبعني سنة
  .مات يف شوال سنة ثالثني، وثالث مئة

تاين يف سنة تسع وست مئة، وأنا قرأنا على عمر بن عبد املنعم الطائي، أخربنا أبو القاسم بن احلرس
حاضر، أخربنا علي بن املسلم الفقيه، أخربنا احلسني بن حممد اخلطيب، حدثنا حممد بن أمحد الغساين، 

  حدثنا علي بن حممد ببغداد، حدثنا العباس بن حممد، حدثنا
اللهم بارك " : أزهر السمان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  .لنا يف شامنا، اللهم بارك لنا يف ميننا
  .هناك الزالزل والفنت: ويف جندنا، قال: وقالوا
  ).٢( يطلع قرن الشيطان -منها :  أو قال-وا 

."  
  .هذا حديث صحيح االسناد غريب

__________  
  .من هذا اجلزء / ١٢٩/ تقدمت ترمجته ومصادرها رقم * 



  .٧٤ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٨٧تقدم خترجيه يف الصفحة ) ٢(

(*)  

)١٥/٣٥٦(  

  

 االمام الفقيه املعمر، قاضي االسكندرية، ومسندها، أبو احلسن، علي بن عبد اهللا*  ابن أيب مطر - ١٨٠
  .بن يزيد بن أيب مطر، املعافري االسكندراين املالكي

مسلم، وعن أمحد بن حممد بن عبدويه تفرد بالرواية عن حممد بن عبد اهللا بن ميمون صاحب الوليد بن 
  .صاحب سفيان بن عيينة

  .وتفقه بابن املواز، ورحل الطلبة إليه
القاضي أبو احلسن البلياين، ودارس بن إمساعيل، ومنري ابن أمحد اخلشاب، وعبد الرمحن بن : مسع منه

  .عمر بن النحاس
  ).١" (اخللعيات " مل يقع من حديثه شئ يف 

  .ني وثالث مئة وعاش مئة عامتويف سنة تسع وثالث
  .رمحه اهللا

  
الشيخ الصدوق املعمر، أبو جعفر، حممد بن حيىي بن عمر بن  * * علي بن حرب) ٢( نافلة - ١٨١

  .احملدث علي بن حرب، الطائي املوصلي
__________  

 / ١: ، حسن احملاضرة٢٣٧ / ٤: ، لسان امليزان١٤٢ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٥٠ / ٢: العرب* 
٢٥٦.  

  .من هذا اجلزء / ٢تعليق  / ٣١٤/ انظر ص ) ١(
، شذرات ٤٢٩ - ٤٢٨ / ٥: ، لسان امليزان٢٥٥ / ٢: ، العرب٤٣٣ - ٤٣٢ / ٣: تاريخ بغداد* * 

  .٣٥٨ - ٣٥٧ / ٢: الذهب
  .ولد الولد: النافلة يف اللغة) ٢(

  ).احلنيووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكال جعلنا ص (٧٢: قال تعاىل يف سورة االنبياء
ويعقوب نافلة، فالنافلة :  إسحاق فكان كالفرض له مث قال- عليه السالم -وهبنا البراهيم : كأنه قال



  .ليعقوب خاصة، النه ولد الولد
(*)  

)١٥/٣٥٧(  

  

  .قدم بغداد، فروى ا عن جد أبيه، وعن جده عمر، وأمحد بن إسحاق اخلشاب
مر بن أمحد العكربي، وأبو احلسني حممد بن احلسني ابن مندة، وأبو احلسن بن رزقويه، وع: حدث عنه

  .بن الفضل القطان، ومجاعة
  .وقع لنا من طريقه جزءان ما أعالمها لسبط السلفي

  ).١(حسن الربقاين أمره 
  ).٢(ال أعلمه إال ثقة : وقال أبو حازم العبدوي

  .تويف ببغداد يف رمضان سنة أربعني وثالث مئة: قلت
  

 بن أيوب الطوسي مام احلافظ النحوي الثبت، أبو عبد اهللا، احلسني بن احلسناال*  ابن أيوب - ١٨٢
  .االديب، من كبار أصحاب احلديث

  .ارحتل، ومسع من أيب حامت الرازي والزمه مدة
  ومسع مبكة كثريا من أيب حيىي بن أيب مسرة احلافظ، وكتب عنه مسنده، وأخذ كتب أيب

  .عبيد، عن علي بن عبد العزيز البغوي
احلافظ أبو علي النيسابوري، وأبو إسحاق املزكي، واحملدث أبو احلسني احلجاجي، وأبو عبد : دث عنهح

  .اهللا احلاكم، وأبو علي الروذباري، وآخرون
__________  

  .٤٣٣ / ٣": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٣٥٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧١ / ٣: ، طبقات الشافعية٢٤٣ / ٢: العرب* 
(*)  

)١٥/٣٥٨(  

  



  .أنا أفيت مبكة منذ سبعني سنة: مسعت ابن أيب مسرة، يقول: قال ابن أيوب
  .ابن مندة احلافظ: وممن يروي عنه: قلت

  .تويف سنة أربعني وثالث مئة
  .وقد قارب التسعني

  
ابن معقل ) ١( بن سريج االمام احلافظ الثقة الرحال، أبو سعيد، اهليثم بن كليب*  الشاشي - ١٨٣

  ).٣" (املسند الكبري " التركي صاحب ) ٢(الشاشي 
مسع عيسى بن أمحد العسقالين، وأبا عيسى حممد بن عيسى الترمذي، وزكريا بن حيىي املروزي، وأبا 
جعفر حممد بن عبيد اهللا بن املنادي، ومحدان بن علي الوراق، وأمحد بن مالعب، وحممد بن عيسى 

لي بن سهل، وإبراهيم بن عبد اهللا القصار، وعباس بن حممد املدائين، وأبا البختري بن شاكر، وع
  .الدوري، وحيىي بن أيب طالب، وحممد بن إسحاق الصاغاين، وطبقتهم

  أبو عبد اهللا بن مندة، وعلي بن أمحد اخلزاعي، ومنصور: حدث عنه
  .ابن نصر الكاغدي، وآخرون

__________  
: ، طبقات احلفاظ٢٤٢ / ٢: ، العرب٨٤٩ - ٨٤٨ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٤٦ / ٧: االنساب* 

  .٧٣: ، الرسالة املستطرفة٣٤٢ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥١
  .وهو تصحيف" شريح " يف أغلب املصادر ) ١(

  .٧٨٠ / ٢": تبصري املنتبه " انظر 
  .بااللف الساكنة بني الشينني املعجمتني) ٢(

  .٢٤٤ / ٧": االنساب " هذه النسبة إىل مدينة وراء ر سيحون 
  .مثة نسخة يف املكتبة الظاهرية بدمشق تضم اجلزء اخلامس والسابع إىل اخلامس عشر) ٣(

(*)  

)١٥/٣٥٩(  

  

  .وأصله من مرو
  .تويف بسمرقند يف سنة مخس وثالثني وثالث مئة

وفيها تويف شيخ الشافعية ابن القاص أبو العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي مث البغدادي صاحب ابن 
أبو عمر محزة بن القاسم اهلامشي، وأبو احلسن علي بن حممد بن مهرويه القزويين، واملعمر سريج، االمام 



  .أبو بكر حممد بن جعفر الصرييف املطريي ببغداد، والعالمة أبو بكر حممد بن حيىي الصويل البغدادي
  

الهم  بن وشاح، اللخمي موالعالمة مفيت املغرب، أبو بكر، حممد بن حممد*  ابن اللباد - ١٨٤
  .االفريقي عرف بابن اللباد

  .، وعليه عول، وكان من حبور العلم)١(تلميذ حيىي بن عمر 
  .وخترج به أئمة" مناقب مالك " و " كتاب الطهارة " ، و )٢" (عصمة االنبياء " صنف 

  .وكان جماب الدعوة، عظيم اخلطر
  .وعليه تفقه أبو حممد بن أيب زيد
  .ا إىل أن تويف يف صفر سنة ثالث وثالثني وثالث مئةمنعه بنو عبيد من االقراء والفتي

__________  
، معامل ٢٥٠ - ٢٤٩: ، الديباج املذهب١٣٠ / ١: ، الوايف بالوفيات١٦٠: طبقات الشريازي* 

  .٣١ - ٢٣ / ٣: االميان
) ٢(، ٣٥٣ - ٣٥١": الديباج املذهب " ، و ١٨٦ - ١٨٤": علماء أفريقية " انظر ترمجته يف ) ١(

  ".إثبات احلجة يف بيان العصمة  " ٢٥٠": لديباج املذهب ا" يف 
(*)  

)١٥/٣٦٠(  

  

 بن احملدث أيب جعفر حممد بن االمام املقرئ احلافظ، أبو احلسني، أمحد بن جعفر*  ابن املنادي - ١٨٥
  .، البغدادي، صاحب التواليف)١(عبيد اهللا بن أيب داود بن املنادي 

ك الدقيقي، وحممد بن إسحاق الصاغاين، وأيب داود السجستاين، مسع من جده، ومن حممد بن عبداملل
  .وعبد اهللا بن حممد بن اليزيدي، وعدة

  .وأكرب شيخ له زكريا بن حيىي املروزي صاحب سفيان بن عيينة
أبو عمر بن حيويه، وأمحد بن نصر الشذائي املقرئ، وأمحد بن عبدالرمحن شيخ لعبد الباقي : حدث عنه

  .الواحد بن أيب هاشم، وحممد بن فارس الغوري، ومجاعةبن السقاء، وعبد 
  أخذ القراءة عرضا، وروى احلروف مساعا عن احلسن: قال الداين

  .ابن العباس، وأيب أيوب الضيب، وإدريس بن عبد الكرمي، والفضل بن خملد الدقاق، ومسى مجاعة سواهم
ثار، اية يف علم العربية، صاحب سنة، ثقة مقرئ جليل غاية يف االتقان، فصيح اللسان، عامل باآل: مث قال
  .مأمون



__________  
 ٣ / ٢، طبقات احلنابلة ١٧٣: ، طبقات الشريازي٧٠ - ٦٩ / ٤: ، تاريخ بغداد٥٨: الفهرست* 
، الوايف ٢٤٢ / ٢: ، العرب٨٥٠ - ٨٤٩ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٥٨ - ٣٥٧ / ٦: ، املنتظم٦ -

، ٤٤ / ١: ، غاية النهاية٢١٩ / ١١: ، البداية والنهاية٣٢٥ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٩٠ / ٦: بالوفيات
 ٢: ، شذرات الذهب٣٥٢ - ٣٥١: ، طبقات احلفاظ١٣٠: ، بغية الوعاة٢٩٥ / ٣: النجوم الزاهرة

 /٣٤٣.  
  .بضم امليم، وفتح النون، ويف آخرها الدال املهملة) ١(

  .هذه النسبة إىل من ينادي على االشياء اليت تباع واملفقودة
  . ب٥٤٢": االنساب " 

(*)  

)١٥/٣٦١(  

  

  .قرأ عليه الشذائي، وابن أيب هاشم، وأمحد بن عبدالرمحن
  ).١(كان صلب الدين، شرس االخالق، فلذلك مل تنتشر عنه الرواية : قال أبو بكر اخلطيب

  .وقد صنف أشياء، ومجع
  .وكان مولده يف سنة سبع ومخسني ومئتني تقريبا

  . وثالثني وثالث مئةوتويف يف احملرم سنة ست
أنبأنا عبدالرمحن بن حممد، أخربنا الكندي، أخربنا إمساعيل بن السمرقندي، أخربنا أمحد بن علي املنيايب، 

أخربنا أمحد بن حممد ارب، حدثنا أمحد بن جعفر املنادي، حدثنا الصاغاين، حدثنا سعيد ابن أيب مرمي، 
كنا نأيت أبا سعيد، : حر، عن ليث، عن شهر بن حوشب، قالحدثنا حيىي بن أيوب، حدثين عبيد اهللا بن ز

  فنسأله، وكان يقول
: " مرحبا بوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: لنا

  ).٢" (سيأتيكم أناس يتفقهون ففقهوهم، وأحسنوا تعليمهم 
ر بن علي، أخربنا السلفي، أخربنا جعفر السراج، أخربنا أخربنا سليمان بن أيب عمر القاضي، أخربنا جعف

علي بن احملسن، أخربنا حممد بن العباس، أخربنا أمحد بن جعفر ابن املنادي، حدثين عبد اهللا بن حممد، 
حدثنا حيىي بن املبارك العدوي، عن ابن جريج، عن ابن أيب : أخربين أخي أبو جعفر، وعمي إبراهيم، قاال

  .بغري ألف) ملك يوم الدين(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقرأ ]: قالت [ لمة مليكة، عن أم س
__________  



  .٦٩ / ٤": تاريخ بغداد ) " ١(
 ضعيف، وكذا شيخه - وهو ابن أيب سليم -إسناده ضعيف عبيد اهللا بن زحر خمتلف فيه، وليث ) ٢(

  .فيه شهر بن حوشب
(*)  

)١٥/٣٦٢(  

  

  .نظيفغريب منكر، وإسناده 
  

 بن عبد اهللا، البغدادي اخلرقي العالمة شيخ احلنابلة، أبو القاسم، عمر بن احلسني*  اخلرقي - ١٨٦
  .يف مذهب االمام أمحد) ٢(احلنبلي، صاحب املختصر املشهور ) ١(

  .صاحب املروذي وصنف التصانيف) ٣(كان من كبار العلماء تفقه بوالده احلسني 
يب القاسم مصنفات كثرية مل تظهر، النه خرج من بغداد ملا ظهر ا سب كانت ال: قال القاضي أبو يعلى

  ).٤(الصحابة، فأودع كتبه يف دار فاحترقت الدار 
  .وقدم دمشق، وا تويف، وقربه ظاهر يزار مبقربة باب الصغري: قلت

  ).٥(زرت قربه : قال أبو بكر اخلطيب
__________  

، ١١٨ - ٧٥ / ٢: ، طبقات احلنابلة١٧٢: الشريازي، طبقات ٢٣٥ - ٢٣٤ / ١١: تاريخ بغداد* 
 / ٣: ، وفيات االعيان٣٤٦ / ٦:  آ، واملنتظم٣٥٢ / ١٢: ، تاريخ ابن عساكر٩٢ / ٥: االنساب

 - ٣٣٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢١٤ / ١١: ، البداية والنهاية٢٣٩ - ٢٣٨ / ٢: ، العرب٤٤١
٣٣٧.  

  .ا القافبكسر اخلاء املعجمة، وفتح الراء، ويف آخره) ١(
  .هذه النسبة إىل بيع الثياب

  .واخلرق
  .٩١ / ٥": االنساب " 
  .وهو مطبوع" املغين : " ه شرحا قيما مساه / ٦٢٠/ شرحه االمام ابن قدامة املقدسي املتوىف سنة ) ٢(
  .٤٧ - ٤٥ / ٢": طبقات احلنابلة " له ترمجة يف ) ٣(
  .٧٥ / ٢": طبقات احلنابلة ) " ٤(



  .٢٣٥ / ١١": د تاريخ بغدا) " ٥(
(*)  

)١٥/٣٦٣(  

  

  .وتويف يف سنة أربع وثالثني وثالث مئة
  .مل يقع لنا حديث من طريقه: قلت

  .وقد حكى عنه عبد اهللا بن عثمان الصفار
  .وظهر يف هذا الوقت الرفض واالعتزال بالعراق ببين بويه

  
  . بن إسحاق، الكرماينعبد اهللا بن يعقوب*  الكرماين - ١٨٧

   بن حبر الكرماين، صاحب محاد بن زيد، وعنروى عن حيىي
  .حممد بن أيب يعقوب الكرماين ومل يدركه

  .أبو أمحد احلاكم، وأبو عبد اهللا بن مندة، وابن حممش: وعنه
  .كان يف أيامي، ومل أمسع منه: قال احلاكم

  .ولد سنة مخسني ومئتني: قيل
  

 بن درهم، ان، عمرو بن عبد اهللاالمام القدوة الزاهد الصاحل، أبو عثم* *  البصري - ١٨٨
  .النيسابوري املطوعي الغازي، املعروف بالبصري

  .مسع حممد بن عبد الوهاب الفراء، وأمحد بن معاذ، وغريمها
  احلافظ أبو علي، وأبو إسحاق املزكي، وأبو عبد اهللا بن: حدث عنه

__________  
  .٢٧٩ / ٣: ، لسان امليزان٥٢٧ / ٢: ميزان االعتدال* 

  . نقف له على مصادر ترمجة، وتاريخ نيسابور الذي نقل عنه املؤلف مل يعثر عليه حىت اآلنمل* * 
(*)  

)١٥/٣٦٤(  

  



  .مندة، واحلسن بن علي بن املؤمل، وأبو طاهر بن حممش، والعلوي، وآخرون
  .تويف يف شعبان سنة أربع وثالثني وثالث مئة

  .وقد نيف على مثانني سنة
  .اع منه على أنه كان حيضر مرتلنا، وأنبسط إليهمل أرزق السم: قال احلاكم
  ).١(صحبته إىل رباط فراوة : قال يل أيب

  .وما رأيت مثل اجتهاده حضرا وسفرا
  

   بن جف بن خاقان،صاحب مصر امللك، أبو بكر حممد بن طغج*  االخشيذ - ١٨٩
  .الفرغاين التركي

  .روى عن عمه بدر
  .مضافا إىل مصر من قبل الراضي، مث دمشق )٢(وويل مصر سنة إحدى وعشرين 

__________  
  .٢٤٥ / ٤": معجم البلدان " بالفتح، وبعد االلف واو مفتوحة، بليدة من أعمال نسا ) ١(
، وفيات ٣٤٧ / ٦:  آ، املنتظم٢٤٤ - ب ٢٤٣ / ١٥: ، تاريخ ابن عساكر٢٩٩: والة مصر* 

، مرآة ١٧٢ - ١٧١ / ٣: ات، الوايف بالوفي٢٤٠ - ٢٣٩ / ٢: ، العرب٦٣ - ٥٦ / ٥: االعيان
 ٢٣٧ - ٢٣٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢١٥ / ١١: ، البداية والنهاية٣١٦ - ٣١٤ / ٢: اجلنان

  .٣٣٧ / ٢: شذرات الذهب
  .هذه واليته االوىل، ودامت اثنني وثالثني يوما) ٢(

  .ومل يدخل مصر فيها، أما واليته الثانية واليت دامت إىل أن مات
  .ه / ٢٣٢/ فكانت سنة 

(*)  

)١٥/٣٦٥(  

  

  .واالخشيذ بالتركي ملك امللوك
  .وتويف جده سنة سبع وأربعني ومئتني

مث صار طغج من كبار قواد مخارويه، مث سار إىل بغداد فعظموه، فبدا منه كرب وتيه يف حق الوزير، فسجن 
  .هو وابنه هذا، فمات يف السجن، مث أطلق حممد، وجرت له أمور طويلة إىل أن متلك

ال يكاد أن جير ) ١(طال شجاعا حازما يقظا مهيبا سعيدا يف حروبه مكرما الجناده شديد االيد وكان ب



  ).٢(أحد قوسه 
  .بلغ عدة مماليكه مثانية آالف

  ).٣(بلغ عدد جشيه أربع مئة ألف راكب : وقيل
  ).٤(وهذا بعيد، وله مجاعة أوالد متلكوا بعده 

  .ثالث مئة عن ست وستني سنةتويف بدمشق يف ذي احلجة سنة أربع وثالثني و
  .مث نقل، فدفن ببيت املقدس غفر اهللا له

  .وقد حاربه ابن رائق فهزمه االخشيذ، مث سار أخو االخشيذ، فالتقى ابن رائق فقتل
فندم ابن رائق، وبعث ابنه مزامحا إىل االخشيذ ليقتله بأخيه، فعفا، وخلع على مزاحم، ورده إىل أبيه 

)٥.(  
__________  

  .قوةال) ١(
  .٥٩ - ٥٨ / ٥": وفيات االعيان ) " ٢(
  .٥٩ / ٥": وفيات االعيان ) " ٣(
  .٣١٥ - ٣١١": والة مصر " انظر ) ٤(
  .٣٦٤ - ٣٦٣ / ٨": الكامل ) " ٥(

(*)  

)١٥/٣٦٦(  

  

  .البغدادي) ١ (شيخ الطائفة، أبو بكر، الشبلي*  الشبلي - ١٩٠
  .جعفر بن يونس: امسه دلف بن جحدر، وقيل: قيل
  ).٢(جعفر بن دلف : لوقي

  .أصله من الشبلية قرية
  .ومولده بسامراء

  .وكان أبوه من كبار حجاب اخلالفة
، مث ملا عزل أبو أمحد من والية، حضر الشبلي جملس بعض )٣(وويل هو حجابة أيب أمحد املوفق 

  .الصاحلني
  .فتاب مث صحب اجلنيد وغريه، وصار من شأنه ما صار

  .الك، وكتب احلديث عن طائفةوكان فقيها عارفا مبذهب م



  .وقال الشعر، وله ألفاظ وحكم وحال ومتكن، لكنه كان حيصل له جفاف دماغ وسكر
  .ال تكون قدوة) ٤(فيقول أشياء يعتذر عنه، فيها بأو 

__________  
  :، تاريخ بغداد٣٧٥ - ٣٦٦ / ١٠: ، حلية االولياء٣٤٨ - ٣٣٧: طبقات الصوفية* 

 / ٦: ، املنتظم٢٨٤ - ٢٨٢ / ٧: ، االنساب٢٦ - ٢٥: القشريية، الرسالة ٣٩٧ - ٣٨٩ / ١٤
 / ٢: ، مرآة اجلنان٢٤١ - ٢٤٠ / ٢: ، العرب٢٧٦ - ٢٧٣ / ٢: ، وفيات االعيان٣٤٩ - ٣٤٧
، طبقات ١١٧ - ١١٦: ، الديباج املذهب٢١٦ - ٢١٥ / ١١: ، البداية والنهاية٣١٩ - ٣١٧

  .٣٣٨ / ٢: ، شذرات الذهب٢٩٠ - ٢٨٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢١٣ - ٢٠٤: االولياء
 -بكسر الشني املعجمة، وسكون الباء املنقوطة بواحدة، هذه النسبة إىل قرية من قرى أشر وسنة ) ١(

  .الشبلية:  يقال هلا-بلدة عظيمة وراء مسرقند 
شب يل، أي أحترق يف، فسميت : نوديت يف سري يوما: " وقد أورد السمعاين خربا عنه يف نسبته قال

  ".فسي بذلك ن
  .٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١ / ٧": االنساب " أنظر 

  .٣٣٧": طبقات الصوفية " انظر ) ٢(
  .ابن اخلليفة املتوكل، وأخو اخلليفة املعتمد) ٣(
  .الكرب، والفخر: البأو) ٤(

(*)  

)١٥/٣٦٧(  

  

خلالدي، حممد بن عبد اهللا الرازي، وحممد بن احلسن البغدادي، ومنصور بن عبد اهللا اهلروي ا: حكى عنه
  .وأبو القاسم عبد اهللا بن حممد الدمشقي، وابن مجيع الغساين، وآخرون

  .من كل شئ: من أي شئ ؟ قال: آه، فقيل له: إنه مرة قال: قيل
) فطفق مسحا بالسوق واالعناق(قوله : أين يف العلم إفساد ما ينفع، قال: إن ابن جماهد، قال له: وقيل

)١.(  
حنن أبناء اهللا : (قوله: قال] فسكت ابن جماهد [ ب ال يعذب حبيبه ؟ ولكن يا مقرئ أين معك أن احمل

  ؟) ٢) (وأحباؤه قل فلم يعذبكم
  ).٣(اهللا : اهللا إال واستغفرت اهللا من قويل: ما قلت: وعنه، قال

كتبت احلديث عشرين سنة، وجالست الفقهاء : مسعت الشبلي، يقول: قال أمحد بن عطاء الروذباري



  .عشرين سنة
، فتشوش اخللق، فحرد أبوعمران االشيب والفقهاء فجاء ]يوما [ له يوم اجلمعة صيحة، فصاح وكان 

يا أبا بكر إذا اشتبه عليها دم احليض باالستحاضة ما تصنع ؟ فأجاب بثمانية ): ٤(إليهم الشبلي، فقالوا 
  .عشر جوابا

  ).٥(فقام أبوعمران، فقبل رأسه 
__________  

الشبلي إذا لبس شيئا خرق فيه موضعا، ويف االستشهاد باآلية نظر، فإن ذلك النه كان من شأن ) ١(
حبا هلا، وهو الذي اختاره ابن جرير، : جعل ميسح أعراف اخليل وعراقيبها: ابن عباس فسرها بقوله

النه مل يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك ماال من ماله بال سبب، سوى أنه اشتغل عن صالته : قال
  . وال ذنب هلابالنظر إليها

، )قالت اليهود والنصارى حنن أبناء اهللا وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق) (٢(
  .، وما بني حاصرتني منه٣٩٢ / ١٤": تاريخ بغداد "  وانظر ١٨: املائدة

  .٣٩٠ / ١٤": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .يريدون أن يظهروا جهله بالفقه) ٤(
  .، وما بني حاصرتني منه٣٩٣ / ١٤": د تاريخ بغدا) " ٥(

(*)  

)١٥/٣٦٨(  

  

  .وكان رمحه اهللا هلجا بالشعر الغزل واحملبة
  .وله ذوق يف ذلك، وله جماهدات عجيبة احنرف منها مزاجه

أعرف من مل يدخل يف هذا الشأن حىت : مسعت حممد بن احلسن، مسعت الشبلي، يقول: قال السلمي
، وتال بكذا "املوطأ " خبطه، يف دجلة اليت ترون، وحفظ ) ١(قمطرا أنفق مجيع ملكه، وغرق سبعني 

  وكذا
  ).٢(نفسه : قراءة، يعين

  .صدره مشروح، وقلبه جمروح، وجسمه مطروح: ما عالمة العارف ؟ قال: وسئل
  .تويف ببغداد سنة أربع وثالثني وثالث مئة

  .عن نيف ومثانني سنة
  



 بن حممد ابن أمحد، املروزي ود، أبو أمحد، حامد بن أمحداالمام احلافظ الناقد ا*  الزيدي - ١٩١
  .املشهور بالزيدي، لكونه اعتىن جبمع أحاديث زيد بن أيب أنيسة

  .سكن طرسوس مرابطا
وحدث ببغداد عن حممد بن نصر بن شيبة، وأيب رجاء حممد بن محدويه، وأمحد بن سورة املراوزة، وعلي 

  .بن العباس الدمشقيبن احلسن بن سلم االصبهاين، وحممد 
__________  

  .ما تصان فيه الكتب) ١(
  .، وما بني حاصرتني منه٣٩٣ / ١٤": تاريخ بغداد ) " ٢(
 / ٣:  ب، تذكرة احلفاظ٧٦ - آ ٧٥ / ٤: ، تاريخ ابن عساكر١٧٢ - ١٧١ / ٨: تاريخ بغداد* 

  .٣٧٤ - ٣٧٣: ، طبقات احلفاظ٩١٩ - ٩١٨
(*)  

)١٥/٣٦٩(  

  

مساعيل الوراق، وأبو احلسن الدارقطين، وابن الثالج، وأبو احلسني بن مجيع، حممد بن إ: حدث عنه
  .وآخرون

  .وله انتخاب على خيثمة االطرابلسي
  .مات يف الكهولة

  ).١(كان ثقة، موصوفا باحلفظ، مذكورا بالفهم : قال اخلطيب
  .مات احلافظ أبو أمحد الزيدي سنة مثان وعشرين وثالث مئة: قال طلحة الشاهد

  ).٢(ذا ورخه حممد بن الفياض، وزاد يف رمضان وك
  .كان حيفظ ويفهم: وقال ابن يونس

  ).٣(تويف يف رمضان سنة تسع وعشرين ببغداد 
  ).٤(االول أصح، وبلغين أنه ولد سنة اثنتني ومثانني ومئتني : قال اخلطيب

  .لوال قدم وفاته لذكرته مع ابن عدي واالمساعيلي: قلت
، حدثنا حامد بن حممد أبو أمحد احلافظ، حدثنا حممد بن عمران، حدثنا حممد بن وبإسنادي إىل ابن مجيع

حيىي القصري، حدثنا بشر بن عقار، عن عزرة بن ثابت، عن مطر الوراق، عن ابن سريين، عن أيب 
الوتر قبل النوم، وصيام ثالثة أيام من كل : أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسلم بثالث: هريرة، قال

  ).٥" (لغسل يوم اجلمعة شهر، وا



  .هذا حديث غريب
__________  

  .١٧١ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .١٧٢ - ١٧١ / ٨": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٧٢ / ٨": تاريخ بغداد ) " ٤(
  = (*) من طرق عن يونس، عن احلسن، عن أيب ٢٦٠ و ٢٣٣ و ٢٩٩ / ٢وأخرجه أمحد ) ٥(

)١٥/٣٧٠(  

  

، مث البغدادي االمام الفقيه، شيخ الشافعية، أبو العباس، أمحد بن أيب أمحد الطربي* بن القاص  ا- ١٩٢
  .الشافعي ابن القاص تلميذ أيب العباس بن سريج

  .أيب خليفة اجلمحي وغريه: حدث عن
  ).١" (أيب عمري " رأيت له شرح حديث 

__________  
 / ٢ بن حازم، عن احلسن عن أيب هريرة، و  من طريق أسود بن عامر، عن جرير٢٥٤ / ٢هريرة و 

 من طريق حيىي، عن ١٧٤ / ٢ من طريق أيب النضر، عن املبارك، عن احلسن، عن أيب هريرة، و ٣٢٩
 من طريق حممد بن رافع، ٢١٨ / ٤عمران أيب بكر، حدثنا احلسن، عن أيب هريرة وأخرجه النسائي 

 ٢ن االسود بن هالل، عن أيب هريرة، وأخرجه أمحد حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، ع
 و ٢٧١ / ٢ من طريق يونس، حدثنا اخلزرج، عن أيب أيوب، عن أيب هريرة، وأخرجه أمحد ٤٨٤/ 

أوصاين صلى اهللا عليه وسلم بثالث :  من طريقني، عن قتادة، عن احلسن، عن أيب هريرة قال٤٨٩
صيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعيت الضحى، نوم على وتر، و: لست بتاركهن يف حضر وال سفر

  .مث أوهم احلسن فجعل مكان الضحى غسل يوم اجلمعة: قال
ومسلم ) ١٩٨١(و ) ١١٧٨(وأخرجه ذا اللفظ من غري طريق احلسن عن أيب هريرة البخاري 

 و ٤٠٢ و ٢٧٧ و ٢٥٨ / ٢وأمحد ) ١٤٣٢(، وأبو داود ١٨ / ٢ و ٣٣٩ / ١والدارمي ) ٧٢١(
  .٥٠٥ و ٤٥٩

 / ٢: ، العرب٦٩ - ٦٨ / ١: ، وفيات االعيان٢٥ - ٢٤ / ١٠: ، االنساب١١: طبقات الشريازي* 
، ٢٩٤ / ٣: ، النجوم الزاهرة٦٣ - ٥٩ / ٣: ، طبقات الشافعية٢٢٧ / ٦: ، الوايف بالوفيات٢٤١

  .٣٣٩ / ٢: ، شذرات الذهب٦٦ - ٦٥: طبقات ابن هداية اهللا



) ٤٩٦٩(وأبو داود ) ٢١٥٠(ومسلم ) ٦٢٠٣(و ) ١٦٢٩(ي حديث أيب عمري أخرجه البخار) ١(
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان يل : " من حديث أنس قال) ٣٣٣(والترمذي 

نغر كان : يا أبا عمري ما فعل النغري: أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال:  قال- يقال له أبو عمري -أخ 
 وهو يف بيتنا، فيأمر بالبساط الذي حتته، فيكنس وينضح، مث يقوم ونقوم يلعب به، فرمبا حضر الصالة

  .طائر صغري كالعصفور: والنغري" خلفه فيصلي بنا 
وشرح ابن القاص هلذا احلديث هو يف جزء ذكر يف أوله أن بعض الناس عاب على أهل احلديث أم 

  وما درى أن يف هذا احلديث من وجوه: يروون أشياء ال فائدة فيها، ومثل ذلك حبديث أيب عمري، قال
  = (*)الفقه، وفنون االدب، والفائدة ستني وجها، مث ساقها مبسوطة، وخلصها احلافظ ابن حجر يف 

)١٥/٣٧١(  

  

  .وتفقه به أهل طربستان
كتاب " ، وله "كتاب املواقيت " ، و "كتاب أدب القاضي " و " كتاب املفتاح " صنف يف املذهب 

  ).١(رحه أبو عبد اهللا اخلنت خنت االمساعيلي الذي ش" التلخيص 
  .وتويف مرابطا بطرسوس
  .كان ابن القاص من أئمة أصحابنا، صنف املصنفات: قال الشيخ أبو إسحاق

  ).٢(مات بطرسوس سنة مخس وثالثني وثالث مئة 
  

  .املالكي العابد) ٣(، املمسي االمام املفيت أبو الفضل العباس بن عيسى*  املمسي - ١٩٣
  .موسى القطان القريواين وغريه: خذ عنأ

__________  
  .٥٨٧، ٥٨٤ / ١٠" فتح الباري " 

  .وجزء ابن القاص موجود يف معهد املخطوطات، وقد صورت منه نسخة
  .الصهر، أو كل من كان من قبل املرأة كاالب واالخ: اخلنت) ١(

 / ٣٨٦/ شافعية يف عصره تويف سنة وأبو عبد اهللا املذكور هو حممد بن احلسن بن إبراهيم، أحد أئمة ال
  .ه

  .ه / ٣٧١/ وكان خنت االمام أمحد بن إبراهيم االمساعيلي املتوىف سنة 
  .١١١": طبقات الشريازي ) " ٢(
  .٣٢٣ - ٣١٣ / ٣: ترتيب املدارك* 



  .٨٣ / ١، شجرة النور ٣٥ - ٣١ / ٣: ، معامل االميان٢١٧: الديباج املذهب
قرية : املمسي، وممس": معامل االميان " و " الديباج " و " ترتيب املدارك " التنيسي ويف : يف االصل) ٣(

  .باملغرب
(*)  

)١٥/٣٧٢(  

  

  .وكان مناظرا صاحب حجة
حج يف سنة سبع عشرة، ورد على الطحاوي يف مسألة النبيذ، مث رجع إىل الغرب، وأقبل على شأنه، 

  .ذكره عياض القاضي
  .العرج رأس اخلوارج على بين عبيدفلما قام أبو يزيد خملد بن كنداد ا

خرج هذا املمسي معه يف عدد من علماء القريوان لفرط ما عمهم من البالء، فإن العبيدي كشف أمره، 
العنوا الغار وما : وأظهر ما يبطنه، حىت نصبوا حسن الضرير السباب يف الطرق بأسجاع لقنوه، يقول

  .ت عنقهحوى، والكساء وما وعى، وغري ذلك، فمن أنكر ضرب
، فخرج خملد الزنايت املذكور صاحب احلمارة، وكان زاهدا، )١(وذلك يف أول دولة الثالث إمساعيل 

فتحرك لقيامه كل أحد، ففتح البالد، وأخذ مدينة القريوان لكن عملت اخلوارج كل قبيح، حىت أتى 
  .العلماء أبا يزيد يعيبون عليه

  .الكف، وحتصن العبيدي باملهديةبكم حالل لنا، فالطفوه حىت أمرهم ب: فقال
إذا لقيتم العبيدية، : اخلارجية، وقال المرائه] نفسه [ إن أبا يزيد ملا أيقن بالظهور، غلبت عليه : وقيل

  .فازموا عن القريوانيني، حىت ينال منهم عدوهم، ففعلوا ذلك، فاستشهد خلق
  ).٢(وذلك سنة نيف وثالثني وثالث مئة 

  .مني، وأما العبيدية الباطنية، فأعداء اهللا ورسولهفاخلوارج أعداء املسل
__________  

  .من هذا اجلزء / ٦٧/ انظر ترمجته رقم ) ١(
  .من هذا اجلزء، وما بني حاصرتني منه / ١٥٣/ انظر ص ) ٢(

(*)  

)١٥/٣٧٣(  

  



  .االمام الشهيد قاضي مدينة برقة، حممد بن احلبلي*  احلبلي - ١٩٤
ذا جاء : حىت نرى اهلالل، وال أفطر الناس، وأتقلد إمثهم، فقال: ا العيد، قالغد: أتاه أمري برقة، فقال

 فلم ير هالل، - وكان هذا من رأي العبيدية يفطرون باحلساب، وال يعتربون رؤية -كتاب املنصور 
  .فأصبح االمري بالطبول والبنود وأهبة العيد

  .بال أخرج وال أصلي، فأمر االمري، رجال خط: فقال القاضي
تنصل، وأعفو عنك، فامتنع، فأمر، : وكتب مبا جرى إىل املنصور، فطلب القاضي إليه، فأحضر، فقال له

  .فعلق يف الشمس إىل أن مات، وكان يستغيث العطش، فلم يسق
  .مث صلبوه على خشبة
  .فلعنة اهللا على الظاملني

  
مع املنصور، أبو عمر اهلامشي ، االمام القدوة، إمام جاابن عبد العزيز* *  محزة بن القاسم - ١٩٥

  .البغدادي
  .مولده يف سنة تسع وأربعني ومئتني

  .سعدان بن نصر، وعيسى بن أيب حرب، وعباس الترقفي، وعباس الدوري: مسع من
__________  

  .مل أقف على مصادر ترمجته* 
  .٣٥١ - ٣٥٠ / ٦: ، املنتظم١٨٣ - ١٨١ / ٨: تاريخ بغداد* * 
(*)  

)١٥/٣٧٤(  

  

  الدارقطين، وأبو احلسني ابن املتيم، وإبراهيم بن خملد: روى عنه
  .الباقرحي، وآخرون

اللهم إن عمر بن اخلطاب استسقى : كان ثقة مشهورا بالصالح، استسقى للناس، فقال: قال اخلطيب
  .وهو أيب، وأنا استسقي به] فسقي [ بشيبة العباس 

  ).١(فجاء املطر وهو على املنرب ] فأخذ حيول رداءه : [ قال
  .تويف سنة مخس وثالثني وثالث مئة

  .احملدث أبو جعفر حممد بن عمر بن حفص االصبهاين اجلورجريي*  اجلورجريي - ١٢١
مسع إسحاق بن الفيض، وإسحاق شاذان، وحممد بن عاصم الثقفي، ومسعود بن يزيد القطان، وحجاج 



  .بن يوسف بن قتيبة، وإبراهيم بن عبد اهللا اجلمحي
إسحاق بن محزة احلافظ، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو عبد اهللا بن مندة، وعثمان بن أمحد أبو : حدث عنه

  .الربجي وآخرون
  ).٢" (الثقفيات " يقع من عواليه يف 

  .تويف يف ربيع االول سنة ثالثني وثالث مئة
__________  

  .، والزيادة منه١٨٢ / ٨": تاريخ بغداد ) " ١(
باب سؤال الناس االمام :  يف االستسقاء٤١٣ / ٢يف البخاري وخرب استسقاء عمر بالعباس فخرج 

  .االستسقاء إذا قحطوا، ويف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذكر العباس بن عبداملطلب
  .من هذا اجلزء / ١٢٠/ تقدمت ترمجته ومصادرها رقم * 
  .من هذا اجلزء / ١/ تعليق  / ٢٧٢/ انظر ص ) ٢(

(*)  

)١٥/٣٧٥(  

  

   بن حفص، النيسابورياالمام الزاهد املعمر أبو بكر حممد بن عمر*  السمسار - ١٩٦
  .السمسار العابد

  .مسع إسحاق بن عبد اهللا بن رزين، وسهل بن عمار، وغريمها
  .أبو احلسني احلجاجي، وأبو إسحاق املزكي، وأبو عبد اهللا ابن مندة، وأبو طاهر بن حممش: وعنه

  .، واشتغل بالصالة، والتالوة، وحضور اجلنائز)١(كان يف مكسب عظيم فتركه 
  .أثىن عليه احلاكم

  .تويف يف شوال سنة مخس وثالثني وثالث مئة: وقال
  .وله اثنتان وتسعون سنة

  .وشيعه خلق مثل مجع يوم العيد: قال
  

  . بن إمساعيل املدائيناحملدث أبو عبد اهللا حممد بن احلسني* *  املدائين - ١٩٧
بن سنان القزاز، وزكريا بن حيىي بن خالد الساجي، صاحب االصمعي، ونصر بن يزيد : حدث عن

  .مرزوق، ومجاعة
  .أبو عبد اهللا بن مندة، وأبو زرعة أمحد بن احلسني: وعنه



  .ذكره ابن النجار
__________  

  .مل نقف على مصادر ترمجته* 
خريا له وأقرب إىل هدي رسول لو أنه مجع بني االكتساب والعبادة، ووزع أوقاته عليهما، لكان ) ١(

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .مل نقف على مصادر ترمجته* * 
(*)  

)١٥/٣٧٦(  

  

  . بن حممد بن الفرج بن متوية القزويينهو االمام احملدث أبو زرعة حممد بن أمحد*  أبو زرعة - ١٩٨
  .ذكره اخلليلي

  .ثقة عارف ذا الشأن: فقال
  .سدي، ويوسف بن محدان، وبالعراق أبا خليفة، وزكريا الساجيمسع بقزوين حممد بن مسعود اال

مث ارحتل إىل الشام سنة مثان وعشرين، وكتب الكثري، فمات عند رجوعه بقرب قرميسني سنة ثالثني 
  .وثالث مئة، وهو كهل

  .ابن الل اهلمذاين، وغريه، وحدثنا عنه ابنه عبد اهللا حبديثني: روى عنه
  .وأبوه احلافظ أبو بكر

  
  .ابن متويه* *  أمحد بن حممد - ١٩٩

مسع حيىي بن عبدك، وكثري بن شهاب، وحممد بن إمساعيل الصائغ، وعدة من القزوينيني والعراقيني، 
  .واحلجازيني، قدمي املوت
  .مسعوا منه بالعراق حلفظه

__________  
  .١٣٥االرشاد للخليلي الورقة * 

  .١٣٥االرشاد الورقة * * 
(*)  

)١٥/٣٧٧(  

  



  .أبو احلسن القطان، وأبو داود الفامي:  عنهوروى
  .ومل ندرك ممن روى عنه إال علي بن أمحد بن صاحل: مث قال اخلليلي

  
 بن زبان الكندي، الدمشقي الضرير، املقرئ العابد املعمر، أبو بكر أمحد بن سليمان*  ابن زبان - ٢٠٠

  .ويعرف أيضا بابن أيب هريرة
ن يزيد احللواين، وأنه مسع من هشام بن عمار، وأمحد بن أيب احلواري، ادعى أنه قرأ القرآن على أمحد ب

  .وإبراهيم بن أيوب احلوراين
ابن مشعون، وأبو بكر بن شاذان، وابن شاهني، : تال عليه أمحد بن عبد اهللا بن زريق، وحدث عنه

  .ومجاعة
  .أوال متام، والعفيف بن أيب نصر، مث تركا الرواية عنه لضعفه: وروى عنه

  .ولدت سنة مخس وعشرين ومئتني: كان يقولو
  ).٢(كان غري ثقة : االزدي) ١(قال عبد الغين 

  ].وثالث مئة [ تويف سنة مثان وثالثني 
__________  

، ٤٠٣ / ٦: ، الوايف بالوفيات١٠٢ / ١: ، ميزان االعتدال٢٤٦ / ٢: ، العرب١٢٠ / ٤: االكمال* 
  .٣٤٦ - ٣٤٥ / ٢: ، شذرات الذهب١٨٢ - ١٨١ / ١: ، لسان امليزان٩٩: نكت اهلميان

  .عبد العزيز، وهو خطأ: يف االصل) ١(
  .٢٤٦ / ٢": العرب ) " ٢(

(*)  

)١٥/٣٧٨(  

  

  . بن زكريا، الرازي الشافعيالقاضي االمام احملدث، أبو احلسن، حممد بن حيىي*  ابن حيكويه - ٢٠١
ما رأيت بقزوين من : بن أمحد، يقولعلي ا: عامل كبري، مسعت ابن ثابت، يعين: ذكره اخلليلي، فقال

  .يعرف هذا الشأن غريه
مسع سهل بن سعد، وعلي بن أيب طاهر، وارحتل، فسمع أبا شعيب احلراين، وحممد بن حيىي املروزي، 

  ومطينا، وأبا خليفة، وأبا
  .يعلى، وهو من املكثرين يف احلديث، ويف الفقه

  .الزم ابن سريج إىل أن مات



  .ل والفقهوله تصانيف يف االصو
ويل القضاء بقزوين أربع سنني إىل سنة سبع وعشرين وثالث مئة، وبىن املقصورة، وأمر باختاذ املنرب، 

  .واستقضي أيضا مذان
  .وكان متعصبا للسنة، ناصرا الهلها

  .هو حيكويه املعدل، ثقة معتمد) ١(وأبوه 
  .سنة مثان عشرة وثالث مئةمسع حيىي بن عبدك، وكثري بن شهاب، أدركت مجاعة من أصحابه، مات 

  .واستشهد القاضي أبو احلسن يف سنة مثان وثالثني وثالث مئة
__________  

  .١٣٦االرشاد للخليلي الورقة * 
  .١٣٥ترمجه أيضا يف االرشاد الورقة ) ١(

(*)  

)١٥/٣٧٩(  

  

  .اهلمذاين) ١(، االمام احملدث احلجة الناقد، أبو جعفر، االسدي ابن إبراهيم*  أمحد بن عبيد - ٢٠٢
إبراهيم بن ديزيل، وحممد بن صاحل االشج، وإبراهيم احلريب، واحلسن بن علي السري، : حدث عن

  .ويوسف بن عبد اهللا الدينوري، وحممد بن الضريس، وعدة
  .وهو صدوق، بصري باالنساب والرجال: كتبنا عنه: قال صاحل بن أمحد

  .كان ثقة: وقال اخلليلي
  زيل، وادعىهو آخر من روى عن ابن دي

  .ابن عمه عبدالرمحن بن احلسن الرواية عن ابن ديزيل فأنكر عليه
  ).٢(فضعفوه ] كتب ابن ديزيل [ فلما مات أمحد روى 

  ).٣(تويف أمحد 
  

  .ابن خزمية الكشي* *  حممد بن حامت - ٢٠٣
  .قدم نيسابور

__________  
  .٣٦٢ - ٣٦١ / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٩ / ٢: ، العرب١١٥االرشاد للخليلي الورقة * 
  .االسد اباذي " ١٦٣ / ٢": شذرات الذهب " يف ) ١(



  . والزيارة منه١١٥االرشاد الورقة ) ٢(
/  أورد الذهيب وفاته يف حوادث سنة ٢٥٩ / ٢": العرب " يف االصل بياض قدر سطر واحد، ويف ) ٣(

  .ه / ٣٤٢
، لسان ٣١٥ / ٢: يف بالوفيات، الوا٥٠٣ / ٣: ، ميزان االعتدال٥٦٣ / ٢: الضعفاء للذهيب* * 

  .١١٠ / ٥: امليزان
(*)  

)١٥/٣٨٠(  

  

  .وحدث عن عبد بن محيد، وعن الفتح بن عمرو الكشي صاحب ابن أيب فديك وام يف ذلك
  ).١(احلاكم وكذبه : روى عنه

حدثنا إمالء من كتابه وذكر أنه ابن مئة ومثان سنني كتب عنه يف رجب سنة تسع وثالثني وثالث : وقال
  .مئة
  

 بن أمحد بن احلسن، البغدادي، االمام احملدث الرحال، أبو احلسن، علي بن حممد*  املصري - ٢٠٤
  .الواعظ، املشهور باملصري القامته مدة مبصر

  .مسع أمحد بن عبيد أبا عصيدة، وحممد بن إمساعيل الترمذي، وابن أيب العوام الرياحي وطبقتهم
   يزيدومبصر من روح بن الفرج القطان، وأيب

  ).٢(القراطيسي، وعبد اهللا بن حممد بن أيب مرمي، وطبقتهم، ومجع وصنف 
أبو احلسني بن املظفر، والدارقطين، وابن شاهني، وحممد بن فارس الغوري، وهالل اخلفار، : روى عنه

  .وأبو احلسن بن رزقويه، وأبو احلسني بن بشران، وطائفة
  .احلديث الليث، وحديث ابن هليعةكان ثقة، عارفا، مجع : قال أبو بكر اخلطيب

  .وصنف يف الزهد كتبا كثرية
  ).٣(وكان له جملس وعظ 

__________  
  .٥٠٣ / ٣": ميزان االعتدال ) " ١(
  .٢٢٢ / ١١: ، البداية والنهاية٧٦ - ٧٥ / ١٢: ، تاريخ بغداد٢٦٣: الفهرست* 
  .٢٦٣": الفهرست " انظر ) ٢(



  .٧٦ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ٣(
(*)  

)١٥/٣٨١(  

  

حدثين االزهري أنه حيضر جملسه رجال ونساء، فكان جيعل على وجهه برقعا خوفا أن يفتنت به الناس من 
  .حسن وجهه

، فلما مسع كالمه، قام )١(فحدثت أن أبا بكر النقاش املقرئ، حضر جملسه خمتفيا : مث قال االزهري
  .أيها الشيخ، القصص بعدك حرام: قائما، وشهر نفسه، وقال

  .جزء عال من حديثه مسعناه) ٢(عند السبط : لتق
  .تويف يف ذي القعدة وله نيف ومثانون سنة: قال اخلطيب

  .مات سنة مثان وثالثني وثالث مئة
  

   بن عبد اهللا بناالمام الفقيه املأمون الزاهد العابد، أبو عبد اهللا حممد*  ابن دينار - ٢٠٥
  .دينار، النيسابوري احلنفي

  .س، والسري بن خزمية، واحلسني بن الفضل املفسر، وأمحد بن سلمة، وعدةمسع حممد بن أشر
  .عمر بن شاهني، وأبو عبد اهللا احلاكم، وغري واحد: روى عنه

__________  
  .متخفيا: ٧٦ / ١٢": تاريخ بغداد " يف ) ١(
  . ه٦٥١هو سبط السلفي، وامسه عبدالرمحن بن مكي مات سنة ) ٢(
 ٢: ، مرآة اجلنان٢٤٨ / ٢: ، العرب٣٦٦ - ٣٦٥ / ٦: ، املنتظم٤٥٢ - ٤٥١ / ٥: تاريخ بغداد* 
  .٣٤٨ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٠ / ٣: ، النجوم الزاهرة٦٦ / ٢: ، اجلواهر املضية٣٢٧/ 

(*)  

)١٥/٣٨٢(  

  

  .كان يصوم النهار، ويقوم الليل، ويصرب على الفقر: عظمه احلاكم وجبله، وقال
  .بد منهما رأيت يف مشايخ أصحاب الرأي أع

  . حيج ويغزو، وكان عارفا باملذهب، سار ليحج فتويف غريبا ببغداد، رمحه اهللا ورضي عنه-وكان 



  ).١(ثقة، تويف يف غرة صفر سنة مثان وثالثني وثالث مئة : وقال اخلطيب
وكان قد رغب عن الفتوى الشتغاله بالعبادة مع صرب على الفقر، وكان يأكل من عمل يده، ويتصدق، 

  .، وكان كثري الرواية)٢(، كل ثالث سنني ]ويغزو [ حيج يف كل عشر سنني، ويؤثر و
  .ابين حيب الدنيا، واهللا يبغضها، وال أحب من حيب ما يبغضه اهللا: قال مرة

  
 بن عبدامللك االمام مفيت دمشق ومقرئها ومسندها، أبو علي احلسن بن حبيب*  احلصائري - ٢٠٦

  .الشافعي) ٣(الدمشقي احلصائري 
__________  

  .٤٥٢ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(
  .، وما بني احلاصرتني منه٤٥١ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٢(
 - ٢٥٥ / ٣: ، طبقات الشافعية٢٤٧ / ٢:  آ، العرب٢١٤ - ب ٢١٣ / ٤: تاريخ ابن عساكر* 

  .٣٤٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٠ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢١٠ - ٢٠٩ / ١: ، غاية النهاية٢٥٦
 / ١": املشتبه " اخلضائري، وكالمها تصحيف انظر ": الشذرات " احلضائري، و ": العرب "  يف )٣(

  .٥٠٦ / ٢" تبصري املنتبه " ، و ٢٠٦الورقة  / ١" توضيح املشتبه " ، ٢٣٨
(*)  

)١٥/٣٨٣(  

  

  .مولده سنة اثنتني وأربعني ومئتني
وعن بكار بن قتيبة، وحممد بن عبد اهللا بن ، "االم " وارحتل إىل مصر، فأخذ عن الربيع املرادي كتاب 

عبد احلكم، والعباس بن الوليد البريويت، وصاحل بن أمحد بن حنبل، وأيب أمية الطرسوسي، وحممد بن 
  .إمساعيل الصائغ، وعدة

  .وتال على هارون االخفش
مجيع، ومتام عمر بن شاهني، وأبو بكر بن املقرئ، وعبد املنعم بن غلبون، وأبو احلسني بن : حدث عنه

الرازي، وأبو بكر بن أيب احلديد، وعبد الرمحن بن عمر بن نصر، وخلق، خامتتهم عبدالرمحن بن أيب نصر 
  .التميمي

  ).١(هو ثقة نبيل حافظ ملذهب الشافعي : قال عبد العزيز الكتاين
  كان إمام مسجد باب اجلابية، وحدث بكتاب: وقال ابن عساكر

  ).٢" (االم " 



  .مات يف ذي القعدة سنة مثان وثالثني وثالث مئة: قال الكتاين
  

  . بن حسن، االنطاكياالمام مقرئ الشام، أبو إسحاق، إبراهيم بن عبد الرزاق*  االنطاكي - ٢٠٧
__________  

  .الكناين، وهو تصحيف: ، وفيه٢٥٦ / ٣": طبقات الشافعية ) " ١(
  . ب٢١٣ / ٤": تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
، ٢٣١ - ٢٣٠ / ١:  معرفة القراء٢٤٦ / ٢:  ب، العرب٢٣٣ - آ ٢٣٣ / ٢: تاريخ ابن عساكر* 

  .٣٤٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٧ - ١٦ / ١: غاية النهاية
(*)  

)١٥/٣٨٤(  

  

  .روى عن أيب أمية الطرسوسي، ويزيد بن عبد الصمد، وعلي بن عبد العزيز
  .ي، وعدةهارون االخفش، وقنبل، وعثمان بن خرزاذ، وإسحاق اخلزاع: وتال على

  ).١(وتال شيخه عثمان على قالون 
  ).٢(وله مصنف يف القراءات الثمان 

حممد بن احلسن، وعلي بن بشر االنطاكيان، وعبد املنعم بن غلبون، وأبو علي بن حبش، : تال عليه
  .وعدة

  .أبو أمحد الدهان، وأبو احلسني بن مجيع، وطائفة: وروى عنه
  .، ثقة مأمونهو مقرئ ضابط: قال أبو عمرو الداين
  .مات شيخنا يف شعبان سنة تسع وثالثني وثالث مئة: وقال علي بن بشر

  
 بن البختري بن مسند العراق الثقة احملدث االمام أبو جعفر حممد بن عمرو*  ابن البختري - ٢٠٨

  ).٣(مدرك، البغدادي الرزاز 
__________  

  . ه٢٢٠لقراء السبعة، تويف سنة هو لقب عيسى بن مينا بن وردان، قارئ املدينة وأحد ا) ١(
  ).٧٩(وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء العاشر برقم 

  .٢٣١ / ١": معرفة القراء ) " ٢(
 / ٤: ، الوايف بالوفيات٢٥١ / ٢: ، العرب١٠٨ - ١٠٧ / ٦: ، االنساب١٣٢ / ٣: تاريخ بغداد* 



  .٣٥٠ / ٢: ، شذرات الذهب٢٩١
  .اسم ملن يبيع الرز) ٣(

(*)  

)١٥/٣٨٥(  

  

  .لد سنة إحدى ومخسني ومئتنيو
ومسع سعدان بن نصر، وحممد بن عبدامللك الدقيقي، وحممد بن عبيد اهللا بن املنادي، وعباسا الدوري، 

  .وحيىي بن أيب طالب، وأمحد بن أيب خيثمة، وحممد بن إمساعيل الترمذي، وطبقتهم
بن حسنون النرسي، وهالل ابن مندة، وابن رزقويه، وأبو احلسني بن بشران، وأبو نصر : حدث عنه

  .احلفار، وأبو احلسن حممد بن حممد بن خملد، وخلق كثري
  .كان ثقة مأمونا: قال احلاكم

  ).١(كان ثقة ثبتا : وقال اخلطيب
  .وقع لنا مجلة صاحلة من حديثه: قلت

  .تويف سنة تسع وثالثني وثالث مئة
  قاق، أخربناأخربنا ابن الفراء، أخربنا ابن قدامة، أخربنا هبة اهللا الد

ابن زكري، أخربنا ابن بشران، أخربنا ابن البختري، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن شاكر، حدثنا أبو 
أسامة، حدثنا مسعر، عن عبدامللك بن ميسرة، عن الرتال بن سربة، عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، 

  ).٢(أخربت أن فرعون كان أثرم : قال
  

   بن إياس،م الفقيه القاضي، أبو زكريا، يزيد بن حممداحلافظ االما*  االزدي - ٢٠٩
__________  

  .١٣٢ / ٣": تاريخ بغداد ) " ١(
  .انكسار السن من أصلها، أو سن من الثنايا والرباعيات، أو خاص بالثنية: الثرم، حمركة) ٢(
  .٣٦٦: ، طبقات احلفاظ٨٩٥ - ٨٩٤ / ٣: تذكرة احلفاظ* 
(*)  

)١٥/٣٨٦(  

  



  .وقاضيها) ١" (تاريخ املوصل "  مؤلف االزدي املوصلي،
مسع حممد بن أمحد بن أيب املثىن، وعبيد بن غنام، وإسحاق بن احلسن احلريب، وحممد بن عبد اهللا مطينا، 

  .وطبقتهم
  .ويعرف بابن زكرة

  .مظفر بن حممد الطوسي، وأبو احلسني بن مجيع، ونصر بن أيب نصر العطار، وآخرون: حدث عنه
  .نة أربع وثالثني وثالث مئةتويف قريبا من س

  .ابن مجيع" معجم " وقع يل من حديثه يف 
  

 بن فهد النهاوندي، مث اهلمذاين احملدث العامل اجلوال، أبو بكر حممد بن معاذ*  الشعراين - ٢١٠
  ".من كذب علي متعمدا " الشعراين، مؤلف طرق 

  الكدميي، وإبراهيم بن ديزيل، ومتتام، وأمحد: يروي عن
  . والكجي، ومحدان بن املغرية اهلمذاين، ومطني، وعبد اهللا ابن أمحد، والفريايب، وخلقاحلمار،

  .أبو بكر بن الل، ومنصور بن جعفر النهاوندي وغريمها: وعنه
  .وهو واه، وله أوهام
__________  

ء م، وهو اجلز / ١٩٦٧/ طبعت جلنة إحياء التراث االسالمي اجلزء الثاين منه يف القاهرة عام ) ١(
  .املوجود، أما االول والثالث فمفقودان

  .٢٨٥ - ٣٨٤ / ٥: ، لسان امليزان٤٤ / ٤: ميزان االعتدال* 
(*)  

)١٥/٣٨٧(  

  

  .حدث سنة أربع وثالثني وثالث مئة
  .تويف فيها: وقيل

  
  . بن أوس، اهلمذايناالمام املقرئ، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد*  ابن أوس - ٢١١

و عبداحلميد بن عصام، وأمحد بن حممد التبعي، وإبراهيم بن أمحد بن يعيش، أمحد بن بديل، : روى عن
  .وأمحد بن منصور زاج، وعدة

  .كتبت عنه، وكان رأس ماله يف القرآن: قال صاحل بن أمحد



  .فقرأت عليه القرآن بوجوه، وكان له حمل جليل يف القراءة، وهو صدوق يف الرواية
  .ةتويف يف سنة ثالث وثالثني وثالث مئ

  .قد نيف على التسعني: قلت
  

 بندار ابن إسحاق االمام احلافظ حمدث مهذان، أبو أمحد القاسم بن أيب صاحل* *  ابن أيب صاحل - ٢١٢
  .اهلمذاين الرواد

أيب حامت الرازي، وإبراهيم بن نصر النهاوندي، وإبراهيم بن ديزيل، واحلسن بن علي بن : حدث عن
  . الدينوري، وعدةزياد السري، ويوسف بن عبد اهللا

__________  
  .١٠٧ / ١: غاية النهاية* 

  .٤٦٠ / ٤: لسان امليزان* * 
(*)  

)١٥/٣٨٨(  

  

  .أبو علي الدقاق، وإبراهيم بن حممد بن يعقوب مموس، وهو من أقرانه، وطائفة: وعنه
  .مسعت منه قدميا، وكان صدوقا متقنا: قال صاحل بن أمحد

  .ن حديثه، وكتبه صحاح خبطهمسعنا عامة ما كان عنده، وكان يتق
  ).١(وذهب عامتها يف الفتنة، مث كف بصره 

  .تويف سنة مثان وثالثني وثالث مئة
  

، االمام احلافظ اجلوال أبو إسحاق اهلمذاين الترايب مموس أحد ابن يعقوب*  إبراهيم بن حممد - ٢١٣
  .االعالم

الكرابيسي، وابن ديزيل وحممد بن الفرج حيىي بن أيب طالب، وأيب قالبة، وحيىي بن عبد اهللا : روى عن
االزرق، وابن أيب الدنيا، وهالل ابن العالء، وعثمان بن خرزاذ، وحممد بن إبراهيم الصوري، وأيب زرعة 

الدمشقي، وأيب الزنباع، وأيب يزيد القراطيسي، وإسحاق الدبري، واحلسن بن عبداالعلى البوسي، 
  .وخالئق

احلسن بن يزيد الدقاق، وأبو عمران موسى بن سعيد، وحممد بن : هروى عن: ذكره صاحل احلافظ وقال
  حيىي، والفضل بن الفضل، وأبو



  .أمحد حممد بن علي الكرجي ابن القصاب، والكبار واحلفاظ
  .ومسعت منه مع أيب، وكان ثقة مفيدا

  مسعت أبا حامت البسيت: مسعت أيب يقول
__________  

  .٤٦٠ / ٤": لسان امليزان ) " ١(
  .٨٣١ / ٣، تذكرة احلفاظ ١٤٥ خمتصر طبقات علماء احلديث الورقة ١١٣رشاد الورقة اال* 
(*)  

)١٥/٣٨٩(  

  

  .عند أيب إسحاق مئتا حديث مما ليس خمرجه إال من عنده: يقول
  .مخس مئة حديث: ومسعت عالن الكرجي حيكي عن أيب حامت فقال

ه ما مل أر عند أحد ال ببغداد وال ما رأيت مثل ابن يعقوب، رأيت عند: وقال أبو أمحد القصاب
  .بأصبهان

  .وطول صاحل ترمجته، وأنه امتنع من الرواية، عن إبراهيم بن نصر لكون بعض الناس، قال فيه شيئا
  .تويف سنة مخس وعشرين وثالث مئة

  .حدثنا عنه جدي، وحممد بن إسحاق الكيساين، عدلوه: وقال اخلليلي
  .ي، وصاحل بن أمحد، وكان ثقةوروى عنه أمحد بن فراس العبقس: قلت
  

 بن حممد بن معقل، النيسابوري امليداين من الشيخ الصدوق، أبو علي حممد بن أمحد*  امليداين - ٢١٤
  .أهل حملة تعرف مبيدان ابن زياد

  .حممد بن حيىي الذهلي جزءا واحدا: مسع من
  .وهو الذي عند سبط السلفي

اهللا بن مندة، وأبو طاهر ابن حممش، وأبو بكر احلريي أبو سعيد بن أيب بكر، وأبو عبد : روى عنه
  .وغريهم

__________  
  .٣٤٣ / ٢: ، شذرات الذهب٢٤٣ / ٢: العرب* 
(*)  

)١٥/٣٩٠(  



  

  .مات فجأة يف رجب سنة ست وثالثني وثالث مئة عن سن عالية
  .حديثني عن القاضي أيب بكر احلريي، عن امليداين" تارخيه " وقد روى احلاكم يف 

  
 بن سليمان، احلنفي االمام احلافظ الفقيه اللغوي، أبو الطيب، أمحد بن حممد*  الصعلوكي - ٢١٥

  .الصعلوكي
  .مسع أبا الطيب حيىي بن حممد الذهلي، وعلي بن احلسن الداراجبردي، وحممد بن عبد الوهاب الفراء

  .غدادويف الرحلة من حممد بن أيوب بالري، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وطبقته بب
  .أبو سهل الصعلوكي، وأبو عبد اهللا االخرم: حدث عنه
يف ) ٢(ومسعت منه حديثا واحدا يف املذاكرة، وكان إماما مقدما يف الفقه واللغة وصنف : قال احلاكم

  ).٤(وكنا نراه حسرة، رمحه اهللا ) ٣(عمي : احلديث، وأمسك عن الرواية بعد أن عمر، أو قال
  .ني وثالث مئةتويف يف رجب سنة سبع وثالث

__________  
: ، طبقات الشافعية٣٩٦ / ٧: ، الوايف بالوفيات١٠٥ / ١: ، إنباه الرواة٦٦ - ٦٥ / ٨: االنساب* 
٤٤ - ٤٣ / ٣.  
  .النسبة هنا إىل بين حنيفة، وهم قوم نزلوا اليمامة) ١(

  .فالصعلوكي شافعي املذهب
  . والطبقاتوهو خطأ، والتصويب من االنساب" وضعيف : " يف االصل) ٢(
  ".وأراه تصحيفا : " ٤٤ / ٣": طبقات الشافعية " يف ) ٣(
  .٦٦ / ٨": االنساب ) " ٤(

(*)  

)١٥/٣٩١(  

  

  .زاهد اجلبل) ١( القرميسيين شيخ الصوفية، أبو إسحاق، إبراهيم بن شيبان،*  القرميسيين - ٢١٦
  .صحب إبراهيم اخلواص، وحممد بن إمساعيل املغريب

  .سن بن أيب العنربعلي بن احل: وحدث عن
الفقيه أبو زيد املروزي، وحممد بن عبد اهللا الرازي، وحممد بن حممد بن ثوابة، وغريهم، : روى عنه

  .وساح بالشام، وغريها



هو حجة اهللا على الفقراء وأهل املعامالت واآلداب : الزاهد عنه، فقال) ٢(سئل عبد اهللا بن منازل 
)٣.(  

  ).٤(يتعطل ويتبطل، فليلزم الرخص من أراد أن : وعن إبراهيم، قال
__________  

: ، االنساب٢٧: ، الرسالة القشريية٣٦١ / ١٠: ، حلية االولياء٤٠٥ - ٤٠٢: طبقات الصوفية* 
 / ٢: ، العرب٣٩١ - ٣٩٠ / ٦:  ب، املنتظم٢٢٥ - آ ٢٢٥ / ٢: ، تاريخ ابن عساكر١١٠ / ١٠

، ٢٣٤ / ١١: ، البداية والنهاية٣٢٥ / ٢ :، مرآة اجلنان٢٠ / ٦: ، الوايف بالوفيات٢٤٥ - ٢٤٤
  .٣٣٤ / ٢: ، شذرات الذهب٢٣ - ٢١: طبقات االولياء

بكسر القاف، وسكون الراء، وكسر امليم، والسني املهملة املكسورة بني اليائني الساكنتني آخر ) ١(
  .احلروف، والنون يف آخرها

  الثني فرسخا من مهذان عندوهي بلدة جببال العراق، على ث" قرميسني " هذه النسبة إىل 
  .دينور، على طريق احلاج

  .١١٠ / ١٠": االنساب " 
 وتوضيح أن ٥٦٧ / ٢املؤلف " مشتبه " ضبطت يف االصل بضم امليم، والصواب بالفتح كما يف ) ٢(

  .ناصر الدين، وتبصري ابن حجر
  .٤٠٢": طبقات الصوفية ) " ٣(
  .٤٠٣": طبقات الصوفية ) " ٤(

(*)  

)١٥/٣٩٢(  

  

علم الفناء والبقاء يدور على إخالص الوحدانية، وصحة العبودية، وما كان غري هذا فهو من : وقال
  ).١(املغالطة والزندقة 

صدقت واهللا، فإن الفناء والبقاء من ترهات الصوفية، أطلقه بعضهم، فدخل من بابه كل إحلادي : قلت
و الباقي، وهو هذه الكائنات، وما مث شئ ما سوى اهللا باطل فان، واهللا تعاىل ه: وكل زنديق، وقالوا

  .غريه
  .وما مث إال اهللا ليس سواه: بل أنت عينه ويقول اآلخر* وما أنت غري الكون : ويقول شاعرهم

  .فانظر إىل هذا املروق والضالل، بل كل ما سوى اهللا حمدث موجود
  ).٢) (خلق السماوات واالرض وما بينهما يف ستة أيام: (قال اهللا تعاىل



إمنا أراد قدماء الصوفية بالفناء نسيان املخلوقات وتركها، وفناء النفس عن التشاغل مبا سوى اهللا، وال و
يسلم إليهم هذا أيضا، بل أمرنا اهللا ورسوله بالتشاغل باملخلوقات ورؤيتها واالقبال عليها، وتعظيم 

  خالقها،
قل : (، وقال)٣) ( اهللا من شئأو مل ينظروا يف ملكوت السماوات واالرض وما خلق: (وقال تعاىل

  ).٤) (انظروا ماذا يف السماوات واالرض
__________  

  .٤٠٤": طبقات الصوفية ) " ١(
  .٤: السجدة) ٢(
  .١٨٥: االعراف) ٣(
  .١٠١: يونس) ٤(

(*)  

)١٥/٣٩٣(  

  

  ).١" (حبب إيل النساء والطيب : " وقال عليه السالم
  ".كأنك علمت حبنا للحم : " وقال

عائشة، وحيب أباها، وحيب أسامة، وحيب سبطيه، وحيب احللواء والعسل، وحيب جبل أحد، وكان حيب 
  .وحيب وطنه، وحيب االنصار، إىل أشياء ال حتصى مما ال يغين املؤمن عنها قط

  .تويف سنة سبع وثالثني وثالث مئة
  

يم بن متام، املغريب،  بن متالعالمة املفيت، ذو الفنون، أبو العرب، حممد بن أمحد*  أبو العرب - ٢١٧
  .االفريقي

  .من أمراء أفريقية) ٢(كان جده 
  .مسع أبو العرب من خلق كثري أصحاب سحنون وغريه، وصنف التصانيف

  .عيسى بن مسكني، وأيب عثمان بن احلداد: وروى عن
__________  

عن  من طرق ٢٨٥ و ١٩٩ و ١٢٨ / ٣ يف أول عشرة النساء، وأمحد ٦١ / ٧أخرجه النسائي ) ١(
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سالم أيب املنذر، عن ثابت، عن أنس قال

  .وهذا سند قوي، وصححه احلاكم" حبب إيل من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيين يف الصالة " 



تب لفظا ثالثا وهي زيادة شاذة مل تقع يف شئ من ك" حبب إيل من الدنيا " يزيد بعضهم بعد قوله : تنبيه
  .احلديث، وهي زيادة مفسدة للمعىن، الن الصالة ليست من أمور الدنيا

، ٨٩٠ - ٨٨٩ / ٣:  تذكرة احلفاظ٣٣٦ - ٣٣٤ / ٣: ، ترتيب املدارك٢٢٦علماء أفريقية * 
، طبقات ٤٧ - ٤٢ / ٣: ، معامل االميان٢٥١ - ٢٥٠: ، الديباج املذهب٣٩ / ٢: الوايف بالوفيات

  .٣٦٣: احلفاظ
  .جدهم: ليف االص) ٢(

(*)  

)١٥/٣٩٤(  

  

" حافظا للمذهب، مفتيا، غلب عليه علم احلديث والرجال، وصنف : وكان فيما قال القاضي عياض
" وكتاب " مناقب سحنون " وكتاب " فضائل مالك " وكتاب " احملن " وكتاب " طبقات أهل إفريقية 

  ).١(يف أحد عشر جزءا " التاريخ 
  ).٢(كتاب إنه كتب بيده ثالثة آالف : وقيل

  ).٣(وأول طلبه للعلم كان بزي أوالد العرب 
  .وكان أحد من عقد اخلروج على بين عبيد يف ثورة أيب يزيد عليهم

  .حملمد بن سحنون" االمامة " وملا حاصروا املهدية، مسع الناس على أيب العرب هناك كتايب 
راءة هذين الكتابني هنا أفضل كتبت بيدي ثالثة آالف ومخس مئة كتاب، فواهللا لق: فقال أبو العرب

  ).٤(عندي من مجيع ما كتبت 
  .مات لثمان بقني من ذي القعدة سنة ثالث وثالثني وثالث مئة

  .وصلى عليه ابنه
  

  .، القريواين املالكي، من العلماء العاملنيفقيه املغرب، أبو ميسرة، أمحد بن نزار*  أبو ميسرة - ٢١٨
  .أبو حممد بن أيب زيد: أخذ عنه

__________  
  .٣٣٥ / ٣": ترتيب املدارك " انظر ) ١(
  .٢٥٠": الديباج املذهب ) " ٢(
  .يعين أوالد السالطني) ٣(

  .٤٦ - ٤٥ / ٣": معامل االميان " انظر 



  .٤٥ / ٣": معامل االميان ) " ٤(
  .٥٤ - ٥٠ / ٣:  معامل االميان٣٦٢ - ٣٥٨ / ٣: ترتيب املدارك* 
(*)  

)١٥/٣٩٥(  

  

  .أن يوليه قضاء القريوان، فأىب) ١(اعيل أراد املنصور إمس
متال من وجهي، فأنا ربك، : وكان خيتم كل ليلة يف مسجده، فرأى ليلة نورا قد خرج من احلائط، وقال

  .اذهب يا ملعون: فبصق يف وجهه، وقال
  ).٢(فطفئ النور 

كيف يلي القضاء : فقالوقع يف ذهن املنصور أن أبا ميسرة ال يرى اخلروج عليه، فأراده ليوليه القضاء، 
  .رجل أعمى، يبول حتته

اللهم إنك تعلم أين انقطعت إليك وأنا شاب، فال متكنهم مين، : فما علم أحد بضرره إال يومئذ، فقال
  ).٣(فما جاءت العصر إال وهو من أهل اآلخرة 

  .فوجه إليه املنصور بكفن وطيب
  ).٤(وكان جماب الدعوة رمحه اهللا 

  .ني وثالث مئةتويف سنة مثان وثالث
  يا أخي فائدة االجتماع الدعاء، فادع يل إذا ذكرتين،: وقال الرجل

  ).٥(وإن مل نلتق ] ، فنكون كأنا التقينا، [وأدعو لك إذا ذكرتك 
  

 بن مهرويه القزويين، احملدث االمام الرحال الصدوق، أبو احلسن، علي بن حممد*  ابن مهرويه - ٢١٩
  ".رشاده إ" املعمر، ذكره اخلليلي يف 

__________  
  .من هذا اجلزء / ٦٧/ انظر ترمجته رقم ) ١(
  .٥٠ / ٣": معامل االميان ) " ٢(
  .٥٣ / ٣": معامل االميان ) " ٣(
  .٥١ / ٣": معامل االميان ) " ٤(
  .، وما بني حاصرتني منه٥٢ / ٣": معامل االميان ) " ٥(
، لسان ١٣٩ - ١٣٨ / ١٠: نساب، اال٧٠ - ٦٩ / ١٢: ، تاريخ بغداد٢٦١: تاريخ جرجان* 



  .٢٥٨ - ٢٥٧ / ٤: امليزان
(*)  

)١٥/٣٩٦(  

  

مسع حيىي بن عبدك، وحممد بن سهل بن زجنلة، وهارون بن أيب هزاري، وحممد بن عبد العزيز الدينوري، 
  .وعمرو بن سلمة، فمن بعدهم

 احلسن بن علي بن ومسع ببغداد عباسا الدوري، وأبا بكر الصغاين، وأمحد بن أيب خيثمة، وبالكوفة
عفان، وأخاه حممدا، وابن أيب العنبس، ومبكة علي بن عبد العزيز وأقرانه، وبصنعاء إبراهيم بن برة، 

  .والدبري، واحلسن بن عبداالعلى
  .وله إىل العراق رحلتان، وكتب ما ال يعد عاليا ونازال
  .انتخب عليه ابن عقدة ثالثة أجزاء، ومل يرزق ذكرا

  .وكانت له بنات
  ).١(ويف سنة مخس وثالثني وثالث مئة ت

  حممد بن علي بن عمر جد اخلليلي، والزبري بن: حدث عنه: قلت
حممد بن أمحد بن عثمان، واحلافظ عبد اهللا بن أيب زرعة حممد بن أمحد ابن متويه، وإمساعيل بن أمحد بن 

  .ماك النساج، وأبو طاهر عبيد اهللا بن خسرماه احلنفي، وأهل قزوين، والري
مسعت عبد الواحد بن حممد بن ماك، مسعت علي ابن حممد بن مهرويه، مسعت ابن أيب : وقال اخلليلي
  .صاحل ثقة: سألت حيىي بن معني، عن مكي بن إبراهيم، فقال: خيثمة يقول

  .اليب عبيد عاليا" فضائل القرآن " مسعنا من طريقه : قلت
  

  . بن جعفر بن محويه، اجلوزي البغدادين حممداحملدث الثقة، أبو احلسني، أمحد ب*  اجلوزي - ٢٢٠
__________  

  .١٣٩االرشاد الورقة ) ١(
  .٣٦٧ / ٣: ، االنساب٤٠٨ - ٤٠٧ / ٤: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٥/٣٩٧(  

  



  .أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، وحممد بن عبيد اهللا بن املنادي، وأيب بكر ابن أيب الدنيا: حدث عن
  . وأبو احلسني بن بشرانأبو إسحاق الطربي،: وعنه

  ).١(وثقه اخلطيب 
  .وتويف يف ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعني وثالث مئة

  
 بن نصر، العدل الثقة احلافظ االمام شيخ نيسابور، أبو ابن سختويه) * ٢( علي بن محشاذ - ٢٢١

  .احلسن النيسابوري، صاحب التصانيف
  .ولد سنة مثان ومخسني ومئتني: ذكره احلاكم فقال

  .ع احلسني بن الفضل املفسر، والفضل بن حممد الشعراينمس
وحج يف سنة سبع وسبعني فسمع بالري من حممد بن مندة، ومذان إبراهيم بن ديزيل، وببغداد احلارث 
بن أيب أسامة، وطبقته، ومبكة حيىي ابن أيوب العالف، وعلي بن عبد العزيز، وأكثر عنه، وعن إمساعيل 

  .من متيم بن حممد احلافظ، وأقران هؤالء" املسند " القاضي، ومسع بطوس 
__________  

  .٤٠٧ / ٤": تاريخ بغداد ) " ١(
: ، مرآة اجلنان٢٤٨ / ٢: ، العرب٨٥٦ - ٨٥٥ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٦٥ - ٣٦٤ / ٦: املنتظم* 
  .٣٤٨ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥٨: ، طبقات احلفاظ٢٣٧ / ٢
بفتح احلاء املهملة، وامليم الساكنة، والشني املعجمة املفتوحة /  هو ٢٢١ / ٤" االنساب " كما يف ) ٢(

، فضبطه حباء ٢٣٧ / ٢" مرآة اجلنان " بعدها االلف، ويف آخرها الذال املعجمة، وأغرب اليافعي يف 
  .مهملة مكسورة، وميم مكسورة مشددة

(*)  

)١٥/٣٩٨(  

  

به خبطه وعمل االبواب مئتني وستني جزءا، و يف أربع مئة جزء، وكت" املسند " ومجع : إىل أن قال احلاكم
  ).١(يف مئتني وثالثني جزءا " تفسري القرآن " 

قرأ علينا بكرة اجلمعة نصف جزء، مث قمنا نتأهب للصالة، فلما صلينا قعدت ساعة، فسمعت املنادي 
  .يصيح جبنازته، فصحت، وقلت هذا كذب، وإذا هو قد دخل احلمام فمات فيه

إذا مت إمنا يكون الشرف يف التحديث لعلي ابن : كنت أقول:  قال أبو العباس االصمفلما صلينا عليه،
  .محشاذ، وذلك يف شوال سنة مثان وثالثني



  صحبت علي بن محشاذ يف: ومسعت أبا بكر بن إسحاق يقول
  ).٢(احلضر والسفر، فما أعلم أن املالئكة كتبت عليه خطيئة 

رأيت يف مشاخينا أثبت يف الرواية والتصنيف من علي بن محشاذ ما : ومسعت أبا أمحد احلافظ يقول: قال
)٣.(  

  ).٤(ما أعلم أن أيب ترك قيام الليل : ومسعت عبد اهللا ولده يقول: قال
  .عشرين حديثا" تاريخ نيسابور " مث روى احلاكم يف ترمجته من 

  ، وأبو أمحد احلاكم، وأبو عبد اهللا بن مندة،)٥(هو : وحدث عنه
__________  

  .٨٥٥ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .٣٦٥ - ٣٦٤ / ٦: " املنتظم) " ٢(
  .٨٥٦ - ٨٥٥ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .حممد بن عبد اهللا، املعروف بابن البيع" تاريخ نيسابور " أي صاحب ) ٥(

(*)  

)١٥/٣٩٩(  

  

  .رونوأبو احلسن العلوي، وأبو طاهر حممد بن حممد بن حممش، وآخ
ومات معه املعمر أبو بكر أمحد بن سليمان بن زبان الدمشقي الذي زعم أنه مسع من هشام بن عمار، 

وصاحب التصانيف أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل بن النحاس املصري النحوي، ومقرئ الشام أبو 
مد بن أمحد بن أيب إسحاق إبراهيم بن عبد الرزاق االنطاكي، ومسند دمشق أبو إسحاق إبراهيم ابن حم

ثابت السامري، ومفيت دمشق وحمدثها أبو علي احلسن بن حبيب احلصائري الشافعي يف عشر املئة، 
واحملدث الواعظ أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد املصري ببغداد، والفقيه الزاهد أبو عبد اهللا حممد بن 

  .عبد اهللا بن دينار النيسابوري العدل
 اهللا مبرتله، عن زينب الشعرية، أخربنا علي ابن جامع الكاتب، أخربنا عبدامللك قرأت على أمحد بن هبة

بن عبد اهللا الدشيت، حدثنا حممد بن حممد الزيادي، أخربنا علي بن محشاذ العدل، أخربنا علي بن عبد 
العزيز، أن عبدامللك بن صاحل حدثهم، حدثنا علي بن موسى الرضا، حدثين أيب، عن جعفر بن حممد، 

االميان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه، عن علي بن احلسني، عن أبيه، عن علي، قال
  ).١" (معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل باالركان 



  .، واه)٢(كذا يف االسناد عبدامللك بن صاحل، وإمنا هو عبد السالم 
  .ن رجل عنهوهو مما عيب على ابن ماجه إخراج حديثه هذا، فرواه ع

__________  
ورقة " الزوائد " باب يف االميان، قال البوصريي يف : يف املقدمة) ٦٥(هو يف سنن ابن ماجة رقم ) ١(
  .أبو الصلت هذا متفق على ضعفه، وامه بعضهم: ٦
  .وكذلك جاء على الصواب يف سنن ابن ماجة املطبوع) ٢(

(*)  

)١٥/٤٠٠(  

  

 بن إمساعيل، املصري النحوي، م العربية، أبو جعفر، أمحد بن حممدالعالمة إما*  ابن النحاس - ٢٢٢
  .صاحب التصانيف

  .ارحتل إىل بغداد، وأخذ عن الزجاج، وكان ينظر يف زمانه بابن االنباري، وبنفطويه للمصريني
حممد بن جعفر بن أعني، وبكر بن سهل الدمياطي، واحلسن بن غليب، واحلافظ أيب : حدث عن

  .ائي، وجعفر الفريايب، وحممد بن احلسن بن مساعة، وعمر بن أيب غيالن، وطبقتهمعبدالرمحن النس
  .إنه مسع من املربد، فما أدركه: ووهم ابن النجار يف قوله

  .أبو بكر حممد بن علي االدفوي تواليفه، ووصفه أبو سعيد ابن يونس مبعرفة النحو: روى عنه
" ، "كتاب املعاين " ، "تفسري أبيات سيبويه " ، " احلسىن اشتقاق االمساء" ، "إعراب القرآن " ومن كتبه 

  ".الناسخ واملنسوخ " يف النحو، " الكايف 
  .وروى كثريا عن علي بن سليمان الصغري

  .وكان من أذكياء العامل
__________  

، معجم ٣٦٤ / ٦: ، املنتظم٢٠٢ - ٢٠١: ، نزهة االلباء٢٣٩طبقات النحويني واللغويني، * 
، ١٠٠ - ٩٩ / ١: ، وفيات االعيان١٠٤ - ١٠١ / ١: ، إنباه الرواة٢٣٠ - ٢٢٤ / ٤: االدباء
: ، البداية والنهاية٣٢٧ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٦٤ - ٣٦٢ / ٧: ، الوايف بالوفيات٢٤٦ / ٢: العرب
  .٣٤٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٥٧:  بغية الوعاة٣٣٠ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٢٢ / ١١
(*)  

)١٥/٤٠١(  

  



  ).١(ن مقترا على نفسه يهبونه العمامة، فيقطعها ثالث عمائم وقيل كا
هذا يسحر النيل : ، يقطع عروض الشعر، فسمعه جاهل، فقال)٢(إنه جلس على درج املقياس : ويقال

  .يف ذي احلجة سنة مثان وثالثني وثالث مئة) ٣(حىت ينقص، فرفسه، ألقاه يف النيل، فغرق 
  

  . بن فناخسرو الديلميكبري، عماد الدولة، أبو احلسن، علي بن بويهالسلطان ال*  عماد الدولة - ٢٢٣
، فكان عماد )٥(، وركن الدولة احلسن )٤(معز الدولة أمحد : صاحب ممالك فارس، وأخو امللكني

  .الدولة أول من متلك البالد بعد أن كان قائدا كبريا من قواد الديلم
ده االمر إىل ملك البالد، مث متلك من بعد العماد ولد ، مث آل بأوال)٦(وكان أبوهم بويه يصطاد السمك 
  ).٧(أخيه عضد الدولة بن ركن الدولة 

__________  
  .٢٤٠": طبقات النحويني واللغويني ) " ١(
هو عمود من رخام قائم يف وسط بركة : املقياس " ١٧٨ / ٥": معجم البلدان " قال ياقوت يف ) ٢(

 النيل، يدخل املاء إذا زاد عليه، ويف ذلك العمود خطوط معروفة على شاطئ النيل مبصر، وله طريق إىل
  ".عندهم، يعرفون بوصول املاء إليها مقدار زيادته 

  .١٠٢ / ١": إنباه الرواة ) " ٣(
 ٢: ، العرب٤٠٠ - ٣٩٩ / ٣:  وما بعدها، وفيات االعيان٢٦٤ / ٨: ، الكامل٣٦٥ / ٣: املنتظم* 
: ، النجوم الزاهرة٢٢٢ - ٢٢١ / ١١: ، البداية والنهاية٣٢٧ - ٣٢٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٤٧/ 
  .٣٤٧ - ٣٤٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٠ - ٢٩٩ / ٣
  .١٧٧ - ١٧٤ / ١": وفيات االعيان " له ترمجة يف ) ٤(
  .١١٩ - ١١٨ / ٢": وفيات االعيان " له ترمجة يف ) ٥(
  .٣٣٩ / ٣": وفيات االعيان ) " ٦(
  .٥٥ - ٥٠ / ٤": ان وفيات االعي" ترمجته يف ) ٧(

(*)  

)١٥/٤٠٢(  

  

  .وكانت دولة العماد ست عشرة سنة، وعاش بضعا ومخسني سنة
  .تويف سنة مثان وثالثني يف مجادى االوىل

  .سنة تسع: وقيل



وملا متلك شرياز، طالبه قواده باالموال، وثاروا عليه، فاغتم لذلك، واستلقى، فرأى حية يف السقف، 
وا سلما، فوجدوا غرفة يدخل إليها، فأمرهم بفتحها ففتحت، فوجدوا فيها ففزع ودعا الفراشني فنصب

  ).١(صناديق فيها قدر مخس مئة ألف دينار، فأنزلت، ففرح، وأنفق يف اجليش 
  مث إنه طلب خياطا ليفصل له، وكان أطروشا، ففزع وجاوبه عما مل

ماد الدولة، وأحضرت يسأل عنه، وحلف أنه ليس عنده سوى اثين عشر صندوقا وديعة، فتعجب ع
  ).٢(إليه، فإذا فيها أموال وثياب ديباج، فكان ذلك من سعادته املقبلة، وال عقب له 

  
  . بن عاصم، االصبهاين الكرايناحلافظ االمام اود، أبو علي، أمحد بن حممد*  الكراين - ٢٢٤

  ).٣(وكران حملة 
  . وأبا بكر بن أيب عاصم، وطبقتهممسع عبد اهللا بن حممد بن النعمان، وعمران بن عبدالرحيم،

  .أبو إسحاق بن محزة، وابن املقرئ، وأبو بكر بن مردويه، وعلي بن ميلة، وآخرون: وعنه
__________  

  .٤٠٠ / ٣": وفيات االعيان ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٣٧٨ / ١٠: ، االنساب١٠٤ - ١٠٣ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 
  .كبرية بأصبهان) ٣(

(*)  

)١٥/٤٠٣(  

  

  .وكان يفهم ويذاكر ويؤلف
  .ثقة مأمون مكثر: قال ابن مردويه

  .مات يف ربيع االول سنة تسع وثالثني وثالث مئة
  

 بن فضالة بن غيالن، اهلمداين احلمصي احملدث احلجة، أبو علي، أمحد بن حممد*  السوسي - ٢٢٥
  .الصفار املشهور بالسوسي

  ن املرادي، وبكار بنمسع أبا زرعة الدمشقي، والربيع بن سليما
  .قتيبة، وحممد بن عوف الطائي، ويزيد بن عبد الصمد، وحبر بن نصر اخلوالين، وطبقتهم، مبصر والشام

  .شجاع بن حممد العسكري، وأبو بكر بن أيب احلديد، ومتام الرازي، وأبو حممد بن النحاس: حدث عنه



  .كان ثقة: قال أبو سعيد بن يونس
  .صروكانت كتبه جيادا، قدم م

  .وتويف يف رمضان سنة تسع وثالثني وثالث مئة
  

  . الربمكي املصري الرياشالشيخ املسند، أبو الطيب احلسن بن إبراهيم* *  الرياش - ٢٢٦
  عبدامللك بن شعيب بن الليث، وهو خامتة أصحابه،: حدث عن

__________  
  .٧٤ / ٢:  ب، ذيب ابن عساكر١٠٧ / ٢: تاريخ ابن عساكر* 

  .ف على مصادر ترمجتهمل نق* * 
(*)  

)١٥/٤٠٤(  

  

  .وعن يونس بن عبداالعلى، وحبر بن نصر، والربيع، وابن عبد احلكم، وأيب أمية الطرسوسي
  .مسع منه عبدالرمحن بن عمر بن النحاس يف سنة تسع وثالثني

مل يكن عند ابن النحاس من حديث عبد امللك بن شعيب بعلو، سوى حديث : قال أبو إسحاق احلبال
  .واحد، هو موافقة عالية ملسلم

  .مسعه ابن طاهر املقدسي من احلبال عنه: قلت
أخربين حممد بن احلسني القرشي، أخربنا حممد بن عباد، أخربنا ابن رفاعة، أخربنا علي بن احلسن، حدثنا 

بن عبدالرمحن بن عمر البزاز إمالء من لفظه، حدثنا أبو الطيب احلسن بن حممد الربمكي، حدثنا يونس 
  عبد

االعلى، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا يوسف بن أيب ذرة، عن جعفر بن عمرو ابن أمية، عن أنس بن مالك، 
ما من معمر يعمر يف االسالم أربعني سنة إال صرف اهللا عنه ثالثة : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ).١" (هللا عليه احلساب اجلنون واجلذام والربص، فإذا بلغ اخلمسني لني ا: أنواع من البالء
  .وساق احلديث، وهو خرب منكر، ويوسف هذا ضعيف

  
، رفيق أيب احلسن )٢( الفامي احملدث الصدوق، أبو داود، سليمان بن يزيد القزويين*  الفامي - ٢٢٧

  .القطان يف الرحلة
__________  



د، وإسناده ضعيف  من طريق أنس به عياض أبو ضمرة ذا االسنا٢١٨، ٢١٧ / ٣وأخرجه أمحد ) ١(
  .ال جيوز االحتجاج به حبال: ال شئ، وقال ابن حبان: لضعف يوسف بن أيب ذرة، فقد قال ابن معني فيه

  .مل أقف له على مصادر ترمجته* 
  : = (*)هذه النسبة إىل احلرفة، وهي ملن يبيع االشياء من الفواكه اليابسة، ويقال له) ٢(

)١٥/٤٠٥(  

  

ملنسجر بن الصلت، وأبا عبد اهللا بن ماجة، وإسحاق بن إبراهيم الدبري مسع أبا حامت الرازي، وا
  .وطبقتهم
سليمان بن أمحد النساج، وأبو احلسني أمحد بن فارس اللغوي، واحلسن بن عبد الرزاق، : روى عنه

  .وشيخ للخليلي، وحممد بن أمحد بن عثمان بن طلحة الزبريي القزويين، وآخرون
  .أنوكان من العلماء ذا الش

  .تويف سنة تسع وثالثني وثالث مئة
  

 بن علي بن مالك، الشيباين البغدادي االشناين القاضي أبو احلسني، عمر بن احلسن*  االشناين - ٢٢٨
)١.(  

  .له جملس مسعناه
أبيه، وحممد بن عيسى املدائين، وموسى بن سهل الوشاء، وأيب بكر بن أيب الدنيا، وحممد بن : روى عن

  .وعدةشداد املسمعي، 
ابن عقدة، وهو أكرب منه، وابن املظفر، واملعاىف النهرواين، والدارقطين، وأبو احلسني بن بشران، : وعنه

  .وأبو احلسن بن خملد
__________  

  .البقال= 
  .٢٣٤ / ٩": االنساب " 
، ٢٥٠ / ٢: ، العرب٢١٨ / ١: ، االنساب٢٣٩ - ٢٣٦ / ١١: ، تاريخ بغداد١٦٦: الفهرست* 

، شذرات ٢٩٢ - ٢٩٠ / ٤: ، لسان امليزان٥٩٠ / ١: ، غاية النهاية١٨٥ / ٣: دالميزان االعت
  .٣٤٩ / ٢: الذهب

  .بضم االلف، وسكون الشني املنقوطة، وفتح النون االوىل، وكسر الثانية) ١(
  .هذه النسبة إىل بيع االشنان وشرائه



  .٢٨٠ / ١": االنساب " 
(*)  

)١٥/٤٠٦(  

  

  .ابن أيب هاشم، وأبو بكر الشذائي: اجلهم السمري، أخذه عنهوروى حرف عاصم، عن حممد بن 
  ).٢(، مث حكى حكاية تدل على وهنه )١(كذاب : قال الدارقطين

  ).٣(ضعيف : وقال السلمي عن الدارقطين
  .وقد ويل القضاء بأماكن بالشام

  ).٤(وويل القضاء ثالثة أيام ببغداد، وعزل 
  .عاش مثانني سنة، و)٥(وقد حدث وهو شاب يف أيام احلريب 

  .تويف يف ذي احلجة سنة تسع وثالثني وثالث مئة
  .ساحمه اهللا

  
 بن بشر بن درهم، االمام احملدث القدوة الصدوق أمحد بن حممد بن زياد*  ابن االعرايب - ٢٢٩

  .احلافظ، شيخ االسالم، أبو سعيد بن االعرايب البصري الصويف، نزيل مكة، وشيخ احلرم
__________  

  ".ومل يصح هذا، ولكن االشناين صاحب باليا  " ١٨٥ / ٣": ميزان االعتدال " يف ) ١(
  .٢٣٨ / ١١": تاريخ بغداد " انظر احلكاية يف ) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .٢٣٦ / ١١": تاريخ بغداد ) " ٤(
خ تاري" ه انظر  / ٢٨٥/ أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق احلريب، من كبار احملدثني، تويف سنة ) ٥(

  .٢٣٧ / ١١، ٤٠ - ٢٧ / ٦": بغداد 
، ٢٨: ، الرسالة القشريية٣٧٦ - ٣٧٥ / ١٠: ، حلية االولياء٤٣٠ - ٤٢٧: طبقات الصوفية* 

، ٨٥٣ - ٨٥٢ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٧١ / ٦:  ب، املنتظم٨٦ - آ ٨٦ / ٢: تاريخ ابن عساكر
 / ١: ، لسان امليزان٧٨ - ٧٧: ، طبقات االولياء٢٢٦ / ١١: ، البداية والنهاية٢٥٢ / ٢: العرب

  .٣٥٥ - ٣٥٤ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٧ - ٣٠٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٠٩ - ٣٠٨
(*)  

)١٥/٤٠٧(  



  

  ).١(وما هو بابن حممد بن زياد االعرايب اللغوي، ذاك مات قبل أن يولد هذا بأعوام عدة 
  .ولد سنة نيف وأربعني ومئتني

راين، وعبد اهللا بن أيوب املخرمي، وسعدان بن نصر، وحممد بن ومسع احلسن بن حممد بن الصباح الزعف
  عبدامللك الدقيقي، وأبا جعفر حممد بن عبيد اهللا املنادي، وعباسا الترقفي، وعباس بن حممد الدوري،

  .وإبراهيم بن عبد اهللا العبسي، وأمما سواهم
ايخ، وتعبد وتأله وألف ، ورحل إىل االقاليم، ومجع وصنف، صحب املش)٢(خرج عنهم معجما كبريا 

  .عن أيب داود، وله يف غضون الكتاب زيادات يف املنت والسند" السنن " مناقب الصوفية، ومحل 
أبو عبد اهللا بن خفيف، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو عبد اهللا بن مندة، والقاضي أبو عبد اهللا بن : روى عنه

ن مجيع الصيداوي، وعبد اهللا بن حممد الدمشقي مفرج، وعبد اهللا بن يوسف االصبهاين، وحممد بن أمحد ب
القطان، وصدقة بن الدمل، وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس، وعبد الوهاب بن منري املصريان، وحممد بن 
عبدامللك بن ضيفون شيخ أيب عمر بن عبد الرب، وأبو الفتح حممد بن إبراهيم الطرسوسي وعدد كثري من 

  .احلجاج وااورين
  . الشأن، بعيد الصيت، عايل االسنادوكان كبري

__________  
  .ه / ٢٣١/ فمحمد بن زياد االعرايب تويف سنة ) ١(

  .٢١٥ - ٢١٣، "طبقات النحويني واللغويني " انظر ترمجته يف 
  /. خ ٢٨٠/ يف دار الكتب الظاهرية بدمشق نسخة جيدة منه حتت رقم ) ٢(

(*)  

)١٥/٤٠٨(  

  

املعرفة كلها : عت حممد بن احلسن اخلشاب، مسعت ابن االعرايب يقولمس: قال أبو عبد الرمحن السلمي
االعتراف باجلهل، والتصوف كله ترك الفضول، والزهد كله أخذ ما ال بد منه، واملعاملة كلها استعمال 

  ).١(االوىل فاالوىل، والرضى كله ترك االعتراض، والعافية كلها سقوط التكلف بال تكلف 
  .حب اجلنيد، وأبا أمحد القالنسيوكان رمحه اهللا قد ص

  .وعمل تارخيا للبصرة مل أره
  .فنقلت منه" طبقات النساك " أما كتابه يف 

مات وهم يتكلمون عنده يف شئ، سكوم عنه أوىل النه : ومن كالمه يف ترمجة أيب احلسني النوري، قال



  .دث بعدهم ؟شئ يتكهنون فيه، ويتعسفون بظنوم، فإذا كان أولئك كذلك، فكيف مبن ح
، وصورة اجلمع عند كل أحد خبالفها عند اآلخر، وكذلك صورة "مجع " إمنا كانوا يقولون : قال أيضا

  .الفناء، وكانوا يتفقون يف االمساء، وخيتلفون يف معناها، الن ما حتت االسم غري حمصور، الا من املعارف
  .ه، وال لذوقهوكذلك علم املعرفة غري حمصور ال اية له وال لوجود: قال

 فإذا مسعت الرجل يسأل عن اجلمع أو الفناء، أو جييب فيهما، - ولقد أحسن يف املقال -: إىل أن قال
  .فاعلم أنه فارغ، ليس من أهل ذلك إذ أهلهما ال يسألون عنه لعلمهم أنه ال يدرك بالوصف

  إي واهللا، دققوا وعمقوا، وخاضوا يف أسرار عظيمة، ما: قلت
__________  

  .غري موجودة يف الطبقات" بال تكلف " ، وعبارة ٤٢٨": طبقات الصوفية ) " ١(
(*)  

)١٥/٤٠٩(  

  

معهم على دعواهم فيها سوى ظن وخيال، وال وجود لتلك االحوال من الفناء واحملو والصحو والسكر 
  .إال جمرد خطرات ووساوس، ما تفوه بعبارام صديق، وال صاحب، وال إمام من التابعني

حمجوب، وإن سلمت هلم قيادك ختبط ما معك من االميان، وهبط : البتهم بدعاويهم مقتوك، وقالوافان ط
  بك احلال على احلرية واحملال، ورمقت العباد بعني
  .مساكني حمجوبون: املقت، وأهل القرآن واحلديث بعني البعد، وقلت

  .فال حول وال قوة إال باهللا
 واحملبة ما جاء عن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم من الرضا فإمنا التصوف والتأله والسلوك والسري

عن اهللا، ولزوم تقوى اهللا، واجلهاد يف سبيل اهللا، والتأدب بآداب الشريعة من التالوة بترتيل وتدبر، 
والقيام خبشية وخشوع، وصوم وقت، وإفطار وقت، وبذل املعروف، وكثرة االيثار، وتعليم العوام، 

  .، والتعزز على الكافرين، ومع هذا فاهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيموالتواضع للمؤمنني
والعامل إذا عري من التصوف والتأله، فهو فارغ، كما أن الصويف إذا عري من علم السنة، زل عن سواء 

  .السبيل
  .وقد كان ابن االعرايب من علماء الصوفية، فتراه ال يقبل شيئا من اصطالحات القوم إال حبجة

  .ويف مبكة يف شهر ذي القعدة سنة أربعني وثالث مئةت
  .وله أربع وتسعون سنة وأشهر



أخربنا حممد بن عماد، أخربنا عبد اهللا بن : أخربنا علي بن أمحد العلوي، وحممد بن احلسني القرشي، قاال
  رفاعة، أخربنا علي بن احلسن

)١٥/٤١٠(  

  

بن حممد بن زياد، أخربنا سعدان بن نصر، حدثنا القاضي، أخربنا عبد الرمحن بن عمر، أخربنا أمحد 
قال رسول اهللا صلى اهللا : سفيان، عن عمرو بن حيىي بن عمارة، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري قال

  ).٢" (ذود صدقة ) ١(ليس فيما دون مخسة أواق صدقة، وليس فيما دون مخس : " عليه وسلم
  ا احلسن بن حممدوبه أخربنا أبو سعيد أمحد بن حممد مبكة، حدثن

كان على : ابن الصباح، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سامل بن أيب اجلعد، عن عبد اهللا بن عمرو، قال
: " كركرة، فمات، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ثقل النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل، يقال له

  ).٣(ها فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عليه عباءة قد غل" هو يف النار 
  .اجلمال حىت يف الصحابة ليس بشئ كما ترى: قلت

وفيها مات احلسني بن أمحد بن أيوب الطوسي، واحلسن بن يوسف ابن فليح الطرائفي، وأبو جعفر حممد 
بن حيىي بن عمر بن علي بن حرب، وقاسم بن أصبغ حمدث االندلس، واحلسني بن صفوان الربذعي، 

" ستاذ ببخارى، وأبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي صاحب وعبد اهللا ابن حممد بن يعقوب اال
  ، وأبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه"اجلمل 

__________  
  .الذود من االبل ما بني الثالث إىل العشر، وال يكون إال من االناث) ١(
اد، وأخرجه يف أول الزكاة من طريق عمرو الناقد، عن سفيان ذا االسن) ٩٧٩(وأخرجه مسلم ) ٢(

 يف ٢٥٥ / ٣باب ما جتب فيه الزكاة، ومن طريقه البخاري :  يف الزكاة٢٤٤ / ١" املوطأ " مالك يف 
باب ليس فيما دون مخسة ذود صدقة عن حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة : الزكاة

  .املازين، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري
، ١٦٠ / ٢باب القليل من الغلول، وأمحد : يف اجلهاد) ٣٠٧٤ (إسناده صحيح، وأخرجه البخاري) ٣(

  .من طريق سفيان ذا االسناد) ٢٨٤٩(وابن ماجة 
  .وهو اخليانة يف املغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال: وغل من الغلول

  .غل يف املغنم يغل غلوال فهو غال، وكل من خان يف شئ خفية فقد غل
(*)  

)١٥/٤١١(  



  

ابور، وشيخ احلنفية أبو احلسن عبيد اهللا بن احلسني الكرخي، وشيخ الشافعية أبو إسحاق إبراهيم بنيس
  .بن أمحد املروزي

  
 ابن حيدرة بن االمام الثقة املعمر، حمدث الشام، أبو احلسن، خيثمة بن سليمان*  خيثمة - ٢٣٠

  ".فضائل الصحابة " سليمان القرشي الشامي االطرابلسي، مصنف 
  .حاال جواال صاحب حديثكان ر

  .ذكر أبو عبد اهللا بن أيب كامل االطرابلسي، أن خيثمة ولد سنة مخسني ومئتني
مسع أبا عتبة أمحد بن الفرج احلجازي صاحب بقية، وحممد ابن عيسى بن حيان املدائين صاحب : قلت

 صاحيب وكيع، ابن عيينة، وإبراهيم بن عبد اهللا القصار، واحلسني بن حممد بن أيب معشر السندي
واحلافظ حممد بن عوف الطائي، والعباس بن الوليد البريويت، وحيىي بن أيب طالب، وأمحد بن أيب غرزة 
الكويف، وأمحد بن مالعب، وأبا عبيدة السري بن حيىي، وهالل بن العالء الباهلي، وإسحاق بن سيار 

وحممد بن احلسني احلنيين، وإسحاق بن النصييب، وأبا حيىي ابن أيب مسرة املكي، وحممد بن سعد العويف، 
إبراهيم الدبري، وعبيد بن حممد الكشوري، وعلي ابن إبراهيم الواسطي، وأمحد بن أيب خيثمة، واحلسني 

  بن احلكم
__________  

 / ٢: ، العرب٨٦٠ - ٨٥٨ / ٣ آ، تذكرة احلفاظ، ٣٤٩ ب، ٣٤٧ / ٥: تاريخ ابن عساكر* 
 - ٣٥٣: ، طبقات احلفاظ٣١٢ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤١٢ - ٤١١ / ٢: ، لسان امليزان٢٦٢
  .٣٦٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥٤

(*)  

)١٥/٤١٢(  

  

احلربي، وعبد امللك بن حممد الرقاشي، وأبا إمساعيل الترمذي، وأبا العباس الكدميي، وحممد بن أمحد بن 
  أيب العوام، وصاحل بن علي

م الدير عاقويل، وأمحد ابن حممد ابن أيب اخلناجر، وعبد النوفلي، واحلسن بن مكرم، وعبد الكرمي بن اهليث
الرمحن بن مرزوق البزوري، وحممد بن عبد احلكم الرملي، وخلقا سواهم بالشام واحلرمني والعراق 

  .واجلزيرة
أبو علي بن معروف، وعبد الوهاب الكاليب، وحممد ابن أمحد بن أيب عثمان بن أيب احلديد، : حدث عنه



اين، ومتام الرازي، وأبو عبد اهللا بن مندة، وأبو حفص بن شاهني، وأبو عبد اهللا بن أيب وابن مجيع الغس
كامل، وعبد الرمحن بن أيب نصر التميمي، وأبو نصر بن هارون، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن 

  .مفرج القرطيب، وأبو بكر حممد بن يوسف الرقي، وخلق كثري
 وقدم إىل دمشق يف آخر عمره، فحدث ا، وكان عبدالرمحن آخر من مسع وعمر ورحل إليه من اآلفاق،

  .منه وفاة، وآخر من روى عنه يف الدنيا باالجازة أبو نعيم احلافظ
يف سنة سبع وعشرين ومئتني كذا يف : سألت خيثمة عن مولده، فقال: وقال عبيد بن أمحد بن فطيس
  .هذه الرواية، واالصح ما تقدم

  .خيثمة ثقة ثقة، قد مجع فضائل الصحابة: طيبقال أبو بكر اخل
ركبت البحر، وقصدت جبلة المسع من يوسف بن : مسعت خيثمة بن سليمان يقول: قال ابن أيب كامل

مركبنا قوم من ) ١(فقاتلناهم، مث سلم :  قال- يعين للعدو -حبر، مث خرجت إىل أنطاكية، فلقينا مركب 
  مقدمه،

__________  
  .تسلم" فاظ تذكرة احل" يف ) ١(

(*)  

)١٥/٤١٣(  

  

اكتب محار بن : خيثمة، فقالوا: ما امسك ؟ قلت: فأخذوين، مث ضربوين، وكتبوا أمساءنا، فقالوا: قال
  .محار

  وملا ضربت سكرت
يا شقي، أيش : ومنت، فرأيت كأين أنظر إىل اجلنة، وعلى باا مجاعة من احلور العني، فقالت إحداهن

الن يرزقه اهللا : لو قتل لكان يف اجلنة مع احلور، قالت هلا: فاته ؟ قالتأيش : فاتك ؟ فقالت أخرى
  .الشهادة يف عز من االسالم وذل من الشرك خري له

) [ فسيحوا يف االرض أربعة أشهر(اقرأ براءة فقرأت إىل : ورأيت كأن من يقول يل: مث انتبهت، قال
  ).١(ك اهللا أسري فعددت من ليلة الرؤيا أربعة أشهر فف: قال ] ٢: التوبة

رويت بدمشق حديث الثوري، عن طلحة بن عمرو، عن : ومسعت خيثمة يقول: قال ابن أيب كامل
) ٢" (اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه : " عطاء، عن ابن عباس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

قد كان : ، فكتب إليهفأنكر القاضي زكريا البلخي هذا، وبعث فيجا إىل الكوفة يسأل ابن عقدة عنه
  .السري بن حيىي، حدث به يف تاريخ كذا



  ).٣(فاستحلين البلخي، فلم أحله : فطلب البخلي مين االصل، فوجد تارخيه موافقا، قال: قال
رواه السري بن حيىي، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، وكان ينبغي له أن حيالل البلخي، فإنه تثبت يف : قلت

  .بني عدالة خيثمة حتلل منهاحلديث بطريقه، فلما ت
__________  

  .٨٥٩ - ٨٥٨ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
متروك احلديث، وقال البخاري، : طلحة بن عمرو ضعفه ابن معني وغريه، وقال أمحد والنسائي) ٢(

  .ونسبه للطرباين" اجلامع الصغري " ليس بشئ، فاخلرب ال يصح، وأورده السيوطي يف : وابن املديين
  .٨٥٩ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(

(*)  

)١٥/٤١٤(  

  

  ).١(كتبت عن خيثمة بأطرابلس ألف جزء : قال أبو عبد اهللا بن مندة
  .كان خيثمة كبري االذنني، كبري االنف، رمحه اهللا تعاىل: وقيل

  .تويف يف ذي القعدة سنة ثالث وأربعني وثالث مئة: قال عبيد بن فطيس
ق، أخربنا أبو الربكات احلسن بن حممد سنة عشرين وست مئة، أخربنا أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحا

أبو العشائر حممد بن خليل حضورا يف اخلامسة، أخربنا علي بن حممد بن علي املصيصي، أخربنا 
عبدالرمحن ابن عثمان، أخربنا خيثمة بن سليمان، حدثنا أمحد بن مالعب، حدثنا عبد الصمد بن 

 بن أيب املساور، عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن حاطب، عن عبدالرمحن النعمان، حدثنا عبداالعلى
اذهب إىل أيب بكر، فإنك : " بعثين النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: بن حمرييز، عن زيد بن أرقم، قال

مث أبشر باجلنة، : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرئك السالم، ويقول: جتده يف داره حمتبيا، فقل له
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم : انطلق إىل عمر، فإنك جتده بالبينة على محاره، تربق صلعته، فقل له

: أبشر باجلنة، مث انطلق إىل عثمان، فإنك جتده يف السوق يبيع ويبتاع، فقل له: يقرئك السالم، ويقول
 فانطلقت فأبلغتهم ووجدم :، قال"أبشر باجلنة بعد بالء شديد : إن رسول اهللا يقرئك السالم، ويقول

يف مكان كذا : أين النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قلت: كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال عثمان
  .وكذا

يا رسول اهللا إن زيدا جاءين، فقال كذا وكذا، فأي بالء يصيبين ؟ فوالذي : فأخذ بيدي حىت أتيناه، فقال
  .بعثك باحلق ما متنيت وال تعنيت

__________  



  .٨٥٩ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
(*)  

)١٥/٤١٥(  

  

  .وهو واه) ١(هذا حديث غريب، تفرد به عبداالعلى 
أخربنا أمحد بن عبد احلميد، وإمساعيل بن عبدالرمحن، وأمحد بن مؤمن، وحممد بن علي بن فضل، وأمحد 

ربنا الفقيه أبو الفتح نصر اهللا بن أخربنا حممد بن السيد الصفار باملزة، أخ: بن إسحاق اهلمذاين، قالوا
حدثنا أبو القاسم بن أيب العالء، أخربنا ابن أيب نصر، أخربنا : حممد املصيصي، وهبة اهللا بن طاوس، قاال

خيثمة، حدثنا أمحد بن حممد الربيت، حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخربنا يزيد بن إبراهيم، أخربنا احلسن، 
  .وا اهللا تعاىل إال على طهارةكانوا يستحيون أن ال يذكر: قال

ومات معه علي بن حممد بن حممد بن عقبة الشيباين، وعلي بن الفضل الستوري بسامراء، وأبو بكر 
حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن عتاب، وصاحب خراسان نوح بن نصر، وأبو بكر مكرم بن أمحد البزاز، 

  .وأمحد بن زكريا بن الشامة االندلسي
  

 بن طرخان بن أوزلغ، التركي شيخ الفلسفة احلكيم، أبو نصر، حممد بن حممد*  الفارايب - ٢٣١
  .الفارايب املنطقي، أحد االذكياء

__________  
: ليس بشئ، وقال ابن منري والنسائي: قال حيىي وأبو داود: ٥٣١ / ٢" امليزان " قال املؤلف يف ) ١(

  .ضعيف: متروك، وقال الدارقطين
: ، طبقات االطباء٢٨٠ - ٢٧٧: ، تاريخ احلكماء٥٤ - ٥٣: االمم، طبقات ٣٦٨: الفهرست* 

 ١٠٦ / ١: ، الوايف بالوفيات٢٥١ / ٢: ، العرب١٥٧ - ١٥٣ / ٥: ، وفيات االعيان٦٠٩ - ٦٠٣
 / ٢: ، شذرات الذهب٢٢٤ / ١١: ، البداية والنهاية٣٣١ - ٣٢٨ / ٢: ، مرآة اجلنان١١٣ -

٣٥٤ - ٣٥٠.  
(*)  

)١٥/٤١٦(  

  



  شهورة، من ابتغى اهلدى منها، ضل وحار، منها خترجله تصانيف م
  .ابن سينا، نسأل اهللا التوفيق

صاحب املنطق، فأخذ عنه، وسار إىل ) ١(وقد أحكم أبو نصر العربية بالعراق، ولقي مىت بن يونس 
  .حران، فلزم ا يوحنا بن جيالن النصراين

  .وسار إىل مصر، وسكن دمشق
  .الدولة بن محدان وهو بزي التركإنه دخل على امللك سيف : فقيل

يعرف سبعني لسانا، وكان والده من أمراء االتراك، فجلس يف صدر الس، وأخذ : وكان فيما يقال
  .يناظر العلماء يف فنون

  .فعال كالمه، وبان فضله، وأنصتوا له
أهل ، وشده، ولعب به، ففرح كل )٢(مث إذا هو أبرع من يضرب بالعود، فأخرج عودا من خريطة 

  .الس، وضحكوا من الطرب
  .مث غري الضرب، فنام كل من هناك حىت البواب فيما قيل

  ).٣(فقام وذهب 
  ).٤(إنه هو أول من اخترع القانون : ويقال

  ).٦(يف املواضع الرتهة، وقل ما يبيض منها ) ٥(وكان حيب الوحدة، ويصنف 
__________  

  .ه / ٣٢٨/ ان نصرانيا، تويف ببغداد سنة إليه انتهت رياسة املنطقيني يف عصره، وك) ١(
  ".مىت بن يونان " ، وامسه فيه ٣١٧": طبقات االطباء " انظر 

  .مثل الكيس، مشرج،، من أدم أو خرق) ٢(
  .١٥٦ - ١٥٥ / ٥": وفيات االعيان ) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .يصيف، وهو تصحيف: يف االصل) ٥(
  .١٥٦ / ٥": وفيات االعيان ) " ٦(

(*)  

)١٥/٤١٧(  

  

  .وكان يتزهد زهد الفالسفة، وال حيتفل مبلبس وال مرتل
  ).١(أجرى عليه ابن محدان يف كل يوم أربعة دراهم 



  ).٢(لو أدركته لكنت أكرب تالمذته : إم سألوه أأنت أعلم أو أرسطو ؟ فقال: ويقال
  ).٣(واليب نصر نظم جيد، وأدعية مليحة على اصطالح احلكماء 

  .باس بن أيب أصيبعة، وسرد أسامي مصنفاته وهي كثريةذكره أبو الع
  .منها مقالة يف إثبات الكيمياء

  ).٤(وسائر تواليفه يف الرياضي واالهلي 
  .وبدمشق كان موته يف رجب سنة تسع وثالثني وثالث مئة عن حنو من مثانني سنة

  .وصلى عليه امللك سيف الدولة بن محدان
  .وقربه بباب الصغري

  
  .املصري) ٥( بن مليح، الطرائفي السيد املسند، أبو علي، احلسن بن يوسف* ليح  ابن م- ٢٣٢

  .مسع حبر بن نصر اخلوالين، ويزيد بن سنان البصري، ومجاعة
__________  

  .املصدر السابق) ١(
  .١٥٤ / ٥": وفيات االعيان ) " ٢(
  .٦٠٧ - ٦٠٦": عيون االنباء " انظر ) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .٢٦٠ / ٢: ، لسان امليزان٢٢٦ / ٨: االنساب* 
  .وشرائها وهي االشياء املليحة املتخذة من اخلشب) الطرائف(نسبة إىل بيع ) ٥(

  .٢٢٥ / ٨": االنساب " انظر 
(*)  

)١٥/٤١٨(  

  

  .أبو بكر بن املقرئ، وأبو عبد اهللا بن مندة، وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس، وآخرون: وعنه
  . وثالث مئةتويف يف رجب سنة أربعني

  ).١" (اخللعيات " وقع لنا من عواليه يف 
  

 بن بالويه، اجلالب النيسابوري من االمام املفيد، الرئيس أبو بكر، حممد بن أمحد*  ابن بالويه - ٢٣٣
  .كرباء بلده



حممد بن غالب متتام، وحممد بن ربح البزاز، وحممد بن يونس الكدميي، وبشر : ارحتل به أبوه، فسمع من
  .موسى، وموسى بن احلسن اجلالجليبن 

  .أبو علي احلافظ، وابن مندة، واحلاكم، وعدة: وعنه
  .بلغين أنك كتبت عن حممد بن جرير الطربي تفسريه: قال يل ابن خزمية: مسعته يقول: قال احلاكم

  .نعم كتبته كله إمالء، فاستعاره مين: قلت
  .د بن حنبل ثالث مئة جزءكتبت عن عبد اهللا بن أمح: ومسعته، يقول: قال احلاكم
  .تويف يف رجب سنة أربعني وثالث مئة: قال احلاكم

__________  
  .من هذا اجلزء / ٢/ تعليق  / ٣١٤/ انظر ص ) ١(
  .٤٠ / ٢: الوايف بالوفيات* 
(*)  

)١٥/٤١٩(  

  

   بن حممد بن زيد بن حيكانالعدل الثقة، أبو علي، حممد بن أمحد*  ابن حيكان - ٢٣٤
  .النيسابوري

  .أمحد بن االزهر، وزوجه حممد بن حيىي الذهلي ببنت ابنه: روى عن
  .مات سنة أربعني وثالث مئة

  .من أكرب شيخ للحاكم
  

 بن سليمان االمام احلافظ الرباين العابد، شيخ الصوفية، أبو بكر، حممد بن داود* *  ابن داود - ٢٣٥
  .النيسابوري الزاهد

هللا البوشنجي، وعدة ببلده، وأبا خليفة اجلمحي بالبصرة، وجعفر مسع حممد بن عمرو قشمرد، وأبا عبد ا
الفريايب ببغداد، وحممد بن أيوب البجلي بالري، واحلسني بن إدريس راة، وابن جماشع جبرجان، 

وعبدان باالهواز، واحلسن بن سفيان بنسا، وحممد بن جعفر القتات بالكوفة، وأبا يعلى باملوصل، وأبا 
  .ي مبصر، والفضل االنطاكي بالشام، واملفضل اجلندي مبكةعبدالرمحن النسائ

__________  
  .مل نظفر له بترمجة يف املصادر اليت يف حوزتنا* 

 / ٦:  ب، املنتظم١٥٥ - ب ١٥٤ / ١٥: ، تاريخ ابن عساكر٢٦٦ - ٢٦٥ / ٥: تاريخ بغداد* * 



، طبقات ٦٣ / ٣: ات، الوايف بالوفي٢٦١ / ٢: ، العرب٩٠٢ - ٩٠١ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٧٥
  .٣٦٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٨: احلفاظ

(*)  

)١٥/٤٢٠(  

  

  .ومجع فأوعى، وصنف االبواب والشيوخ، وعقد جملس االمالء، وكان كبري الشأن
  - ومها من شيوخه -أبو بكر بن أيب داود، وابن صاعد : حدث عنه

  . املزكي وغريهموابن عقدة، واحلاكمان، وابن مندة، وابن مجيع، وحيىي بن إبراهيم
  .وكان صدوقا حسن املعرفة، من أوعية العلم، وكان يف التأله صنفا آخر

  ).١(إنه من االولياء : مسعت منه، وكان يقال: قال أبو الفتح القواس
  ).٢(فاضل ثقة : وسئل الدارقطين عنه، فقال

كنت بالبصرة أيام : مسعت أبا بكر بن داود الزاهد، يقول: وقال عبدالرمحن بن أيب إسحاق املزكي
  .القحط

، فكفاين )٣(على نية الشبع ) يس(فلم آكل يف أربعني يوما إال رغيفا واحدا، كنت إذا جعت، قرأت 
  .اهللا اجلوع

  .تويف ابن داود يف شهر ربيع االول سنة اثنتني وأربعني وثالث مئة يوم اجلمعة لعشر بقني منه
ج عن نيسابور سنة أربع وتسعني ومئتني، وأتاها هو شيخ عصره يف التصوف، خر: أرخه احلاكم، وقال

  .سنة سبع وثالثني وثالث مئة، وكان من املقبولني، ومجع أخبار الصوفية
__________  

  .٢٢٦ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٩٠٢ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(

(*)  

)١٥/٤٢١(  

  

  ).١(كان ثقة فهما : وقال اخلطيب
  ).٢(معروف باحلفط، بني حفظه وعلمه يف فوائد أمالها : يليوقال اخلل



أخربنا عمر بن عبد املنعم، أنبأنا عبد الصمد بن حممد القاضي حضورا، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا 
ابن طالب، أخربنا حممد بن أمحد الغساين، حدثنا حممد بن داود ببغداد، حدثنا حممد بن عمرو بن النضر، 

حدثنا حيىي بن حيىي، حدثنا عباد بن كثري، عن سفيان، عن منصور، عن علقمة، : د، قاالوموسى بن حمم
إن طلب كسب احلالل فريضة بعد الفريضة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا قال

."  
  .، وهو ضعيف)٣(تفرد به عباد 

  
 بن أمحد بن حممد بن هارون بن  حممدالشيخ الثقة احملدث، أبو عمرو، عثمان بن*  السمرقندي - ٢٣٦

  .وردان، السمرقندي مث املصري احلذاء
  .مولده سنة مخسني ومئتني

__________  
  .٢٦٥ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٩٠٢ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٢(
ليس بثقة، : فيه نظر، وقال النسائي: هو عباد بن كثري بن قيس الرملي الفلسطيين، قال البخاري) ٣(

روى عن سفيان الثوري أحاديث موضوعة، وأخرجه : ضعيف، وقال احلاكم: وقال أبو زرعة وأبو حامت
 من طريق أمحد بن يزيد السجستاين، عن حيىي بن حيىي ذا االسناد، ٩٠ / ١٠" الكبري " الطرباين يف 

 والقضاعي، "الشعب " ، وزاد نسبته للبيهقي، ويف ٣١٦ص " املقاصد احلسنة " وأورده السخاوي يف 
  .تفرد به عباد وهو ضعيف: ونقل عن البيهقي قوله

  .٣٧٠ / ٢: ، شذرات الذهب٢٠٩ / ١: ، حسن احملاضرة٢٦٧ / ٢: العرب* 
(*)  

)١٥/٤٢٢(  

  

مسع أمحد بن شيبان الرملي، وأبا أمية الطرسوسي، وحممد بن محاد الطهراين، وحممد بن عبد احلكم 
  .القطري، ومجاعة

اهللا بن مندة، وابن مجيع، واحلافظ عبد الغين االزدي، وعبد الرمحن بن عمر أبو عبد : حدث عنه
النحاس، واخلصيب بن عبد اهللا بن حممد، وأمحد بن حممد بن احلاج االشبيلي، وسبطه حممد بن ذكوان 

  .التنيسي، شيخ للحبال، ومجاعة
  .ثقة: قال ابن يونس



  .له مساعات صحاح يف كتب أبيه
  .س وأربعني وثالث مئةتويف يف شعبان سنة مخ

  .وله مخس وتسعون سنة
  .انتهى إليه علو االسناد مبصر وهو أعلى شيخ لعبد الغين

  .وقد روى باالجارة أيضا عن أمحد بن شيبان
  .حدثنا عثمان بن أمحد ينسبه إىل جده: وبعض الناس يقول

ن املسلم، أخربنا احلسني بن أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا أبو القاسم القاضي حضورا، أخربنا علي ب
طالب، أخربنا حممد بن أمحد، حدثنا عثمان بن حممد، حدثنا أمحد بن شيبان، حدثنا سفيان عن الزهري، 

بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية، قبل جند، فبلغت سهمام اثين عشر : عن نافع، عن ابن عمر قال
  ).١(بعريا بعريا، فنفلنا النيب صلى اهللا عليه وسلم بعريا 

__________  
من طرق عن شعيب بن أيب محزة، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا إسناد ) ٢٧٤١(وأخرجه أبودواد ) ١(

من طريق حممد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، ) ٢٧٤٣(صحيح، وأخرجه أيضا أبو داود 
، ١٦٨ / ٦اري باب جامع النفل يف الغزو، ومن طريقه البخ:  يف اجلهاد٤٥٠ / ٢وأخرجه مالك 

فكانت سهمام اثين عشر بعريا، أو أحد عشر : عن نافع، عن ابن عمر، وفيه) ١٧٤٩(، ومسلم ١٦٩
  .بعريا
(*)  

)١٥/٤٢٣(  

  

الشيخ االمام الفقيه العالمة احملدث، عامل ما وراء النهر، أبو حممد االستاذ عبد اهللا بن *  االستاذ - ٢٣٧
  .حلارثي البخاري الكالباذي احلنفي، املشهور بعبد اهللا االستاذ بن يعقوب بن احلارث بن خليل، احممد

  .مولده يف سنة مثان ومخسني ومئتني
عبيد اهللا بن واصل، وعبد الصمد بن الفضل، ومحدان ابن ذي النون، وأيب معشر محدويه بن : حدث عن

ملروزي، والفضل خطاب، وحممد بن الليث السرخسي، وعمران بن فرينام، وأيب املوجه حممد بن عمرو ا
بن حممد الشعراين، وحممد بن علي الصائغ، وأيب مهام حممد ابن خلف النسفي، وموسى بن هارون 

  .احلمال، وأمحد بن الضوء، ومجاعة
أبو الطيب عبد اهللا بن حممد، وحممد بن احلسن بن منصور النيسابوري، وأمحد بن حممد بن : وعنه

  . وآخرونيعقوب الفارسي، وأبو عبد اهللا بن مندة،



  .أبو العباس بن عقدة: وحدث عنه من املشايخ
  .وكان ابن مندة حيسن القول فيه

  ).١(ضعيف : سألت عنه أبا زرعة أمحد بن احلسني، فقال: وقال محزة السهمي
__________  

 / ٢: ، ميزان االعتدال٢٥٣ / ٢: ، العرب٢١٢ / ١: ، االنساب١٢٧ - ١٢٦ / ١٠: تاريخ بغداد* 
  .٣٥٧ / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٩ - ٣٤٨ / ٣: سان امليزان، ل٤٩٧ - ٤٩٦

  .١٢٧ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ١(
(*)  

)١٥/٤٢٤(  

  

  ).١(هو صاحب عجائب عن الثقات : وقال أبو عبد اهللا احلاكم
  ).٢(ال حيتج به : وقال اخلطيب

ا االمام، راجت على ، وتعب عليه، لكن فيه أوابد ما تفوه )٣(قد ألف مسندا اليب حنيفة االمام : قلت
  .أيب حممد

  .، ما رأيته"كتاب وهم الطبقة الظلمة أبا حنيفة " وله 
  .وكان شيخ املذهب مبا وراء النهر

  .تويف يف شوال سنة أربعني وثالث مئة
، أخربنا أبو عمرو بن )٤(أخربنا أبو الفضل بن قدامة، أنبأنا حممود بن إبراهيم، أخربنا أبو اخلري الباغبان 

أخربنا أيب، أخربنا عبد اهللا ابن حممد بن احلارث، حدثنا عبد اهللا بن محاد، حدثنا ابن أيب مرمي، مندة، 
أخربين بكر بن مضر، حدثنا موسى بن جبري، عن أيب أمامة بن سهل، عن عاصم بن عمر، أن رسول اهللا 

  ).٥(صلى اهللا عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر تطليقة، مث ارجتعها 
__________  

  .٤٩٦ / ٢": ميزان االعتدال " ) ١(
  .١٢٧ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٦": الرسالة املستطرفة ) " ٣(
  .نسبة إىل حفظ الباغ، أي البستان، وهو فارسي عربه املولدون) ٤(

  .٤٤ / ٢": االنساب " أنظر 
وابن ) ٢٢٨٣(رجاله ثقات، إال أنه مرسل وهو حديث صحيح، أخرجه من حديث عمر أبو داود ) ٥(



 ٣، وأخرجه من حديث أنس احلاكم ٢١٣ / ٦وأخرجه من حديث ابن عمر النسائي ) ٢٠١٦(ماجة 
  . من هذا الكتاب٢٢٩، ٢٢٨، وانظر اجلزء الثاين ص ١٥/ 

(*)  

)١٥/٤٢٥(  

  

 الشيخ االمام الزاهد، مفيت العراق، شيخ احلنفية، أبو احلسن، عبيد اهللا بن احلسني*  الكرخي - ٢٣٨
  .غدادي الكرخي الفقيهبن دالل، الب

  .مسع إمساعيل بن إسحاق القاضي، وحممد بن عبد اهللا احلضرمي، وطائفة
أبو عمر بن حيويه، وأبو حفص بن شاهني، والقاضي عبد اهللا بن االكفاين، والعالمة أبو بكر : حدث عنه

  .أمحد بن علي الرازي احلنفي، وأبو القاسم علي بن حممد التنوخي، وآخرون
 رئاسة املذهب، وانتشرت تالمذته يف البالد، واشتهر امسه، وبعد صيته، وكان من العلماء انتهت إليه

العباد ذا جد وأوراد وتأله، وصرب على الفقر واحلاجة، وزهد تام، ووقع يف النفوس، ومن كبار تالمذته 
  .أبو بكر الرازي املذكور

  .وعاش مثانني سنة
 احلسن، أخربنا أبو منصور الشيباين، أخربنا أبو بكر اخلطيب، كتب إيل املسلم بن حممد، أخربنا زيد بن

ملا أصاب أبا احلسن الكرخي : حدثين أبو القاسم بن عالن الواسطي قال: حدثين الصيمري قال: قال
أبو بكر الدامغاين، وأبو علي الشاشي، وأبو عبد اهللا : الفاجل يف آخر عمره، حضرته، وحضر أصحابه

  مرض حيتاج إىل نفقةهذا : البصري، فقالوا
__________  

 / ٥: ، االنساب١٤٢: ، طبقات الشريازي٣٥٥ - ٣٥٣ / ١٠: ، تاريخ بغداد٢٩٣: الفهرست* 
 - ٢٢٤ / ١١: ، البداية والنهاية٢٥٥ / ٢: ، العرب٣٧٠ - ٣٦٩ / ٦: ، املنتظم٣٨٧ - ٣٨٦
  .٣٣٧ / ١: ، اجلواهر املضية٢٢٥

: ، شذرات الذهب٣٠٦ / ٣: ، النجوم الزاهرة٩٩ - ٩٨/  ٤: ، لسان امليزان١٣٠: طبقات املعتزلة
٣٥٨ / ٢.  

(*)  

)١٥/٤٢٦(  

  



  وعالج، والشيخ مقل وال ينبغي أن نبذله للناس، فكتبوا إىل سيف الدولة بن
اللهم ال جتعل رزقي إال من حيث عودتين، فمات قبل : محدان، فأحسن الشيخ مبا هم فيه، فبكى، وقال

  .أن حيمل إليه شئ
  ).١(من سيف الدولة عشرة آالف درهم، فتصدق ا عنه مث جاء 

  .تويف رمحه اهللا يف سنة أربعني وثالث مئة
  ).٢(وكان رأسا يف االعتزال، اهللا يساحمه 

  
" ، الدينوري املالكي، مصنف الفقيه العالمة احملدث، أبو بكر، أمحد بن مروان*  الدينوري - ٢٣٩

  .وغريهالذي يرويه البوصريي، " كتاب االسة 
مسع أبا بكر بن أيب الدنيا، وأبا قالبة الرقاشي، وأبا حممد بن قتيبة صاحب التصانيف، وحممد بن يونس 
الكدميي، والعباس بن حممد الدوري، وإبراهيم بن ديزيل، وعبد الرمحن بن مرزوق البزوري، والبصري 

  .رياعبد اهللا احللواين، واحملدث حممد بن عبد العزيز الدينوري، وعددا كث
القاضي أبو بكر االري، وإبراهيم بن علي التمار املصري، واحلسن بن إمساعيل الضراب، : حدث عنه
  .وآخرون

  .وكان بصريا مبذهب مالك، ألف كتابا يف الرد على الشافعي، وكتابا يف مناقب مالك
__________  

  .٣٥٥ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٣٠ ": طبقات املعتزلة" انظر ترمجته يف ) ٢(
  .٢٠٩ - ٢٠٨ / ١: ، حسن احملاضرة٣٣ - ٣٢: الديباج املذهب* 
(*)  

)١٥/٤٢٧(  

  

  ).١(ضعفه أبو احلسن الدارقطين 
قدم مصر، وحدث بكتب ابن قتيبة وغريها، مث سافر إىل أسوان على قضائها، فأقام ا : قال ابن زوالق

  .سنني كثرية
فر بن أيب حممد ابن قتيبة قضاء مصر، فجاءين كتاب أيب ويل أبو جع: فحدثين أمحد بن مروان، قال: قال

خاطبت القاضي يف أمرك، فوعدين بإنفاذ العهد إليك، فلما : الذكر حممد بن حيىي املالكي، يقول فيه
أنا أعرف كل من مسع من أيب، وما أعرف هذا : ذكرت له أنك تروي كتب أبيه، وقف وبدا له، وقال



  .اكتب إيل االرجل، فإن كان عندك عالمة، ف
  .فكتبت إليه بعالمات يعرفها: قال

  .فكتب إيل يعتذر، وبعث بعهدي
  ).٢(مل أظفر بوفاة الدينوري، وأراها بعد الثالثني وثالث مئة : قلت

أخربنا : أخربنا علي بن أمحد، أخربنا إبراهيم بن بركات، أخربنا الصائن هبة اهللا، وعلي احلافظ، قاال
ظيف، أخربنا احلسن بن إمساعيل، حدثنا الدينوري، حدثنا علي بن عبد العزيز، النسيب، أخربنا رشأ بن ن

  .كان فداء أسارى بدر أربعة آالف ودوا: حدثنا أبو عبيد، عن هشيم، عن جمالد، عن الشعيب قال
  ).٣(فمن مل يكن له شئ أمر أن يعلم صبيان االنصار الكتابة 

__________  
  .٣٢": الديباج املذهب ) " ١(
تويف يف صفر سنة مثان وتسعني ومئتني، وسنه أربع ومثانون  " ٣٣ - ٣٢": الديباج املذهب " يف ) ٢(

  ".سنة 
  .جمالد ضعيف، واخلرب مرسل) ٣(

(*)  

)١٥/٤٢٨(  

  

  ، وفقيه بغداد، أبو إسحاق إبراهيم بناالمام الكبري، شيخ الشافعية*  أبو إسحاق املروزي - ٢٤٠
  .اس بن سريج، وأكرب تالمذتهأمحد املروزي، صاحب أيب العب

اشتغل ببغداد دهرا، وصنف التصانيف، وخترج به أئمة كأيب زيد املروزي، والقاضي أيب حامد أمحد بن 
  .مفيت البصرة، وعدة) ١(بشر املروروذي 

  .شرح املذهب وخلصه، وانتهت إليه رئاسة املذهب
سعه، وقيل يف حادي عشرة سنة أربعني مث إنه يف أواخر عمره حتول إىل مصر، فتويف ا يف رجب يف تا

  .، ولعله قارب سبعني سنة)٢(وثالث مئة، ودفن عند ضريح االمام الشافعي 
  ).٣(وإليه ينسب ببغداد درب املروزي الذي يف قطيعة الربيع 
من تالمذة أيب إسحاق املروزي " الفروع " وذكر ابن خلكان رمحه اهللا أن أبا بكر بن احلداد صاحب 

  .ه جالسه وناظره، فلعل)٤(
  ).٥(وإال فابن احلداد أسن منه، ولكنه عاش بعد املروزي قليال 

  صنف املروزي كتابا يف السنة، وقرأه جبامع مصر، وحضره آالف



__________  
 / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٢ / ٢: ، العرب٢٧ - ٢٦ / ١: ، وفيات االعيان١١ / ٦: تاريخ بغداد* 

٣٥٦ - ٣٥٥.  
  .٦٩ / ١": وفيات االعيان " انظر ترمجته يف ) ١(
  .١١ / ٦": تاريخ بغداد " انظر ) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .١٩٧ / ٤": وفيات االعيان " انظر ) ٤(
  .على خالف عند احملققني / ٣٤٥/ أو  / ٣٤٤/ تويف ابن احلداد سنة ) ٥(

  .من هذا اجلزء / ٢٥٦/ وستأيت ترمجته رقم 
(*)  

)١٥/٤٢٩(  

  

أما أرسلت إليك أن ال تشهر هذا : كافور فاختفى، مث أدخل إىل كافور، فقال) ١(فجرت فتنة، فطلبه 
  .الكتاب فال تظهره

  .وكان فيه ذكر االستواء، فأنكرته املعتزلة
  

 بن أيب هريرة، البغدادي االمام شيخ الشافعية، أبو علي، احلسن بن احلسني*  ابن أيب هريرة - ٢٤١
  .القاضي من أصحاب الوجوه

  .ه رئاسة املذهبانتهت إلي
  ".خمتصر املزين " تفقه بابن سريج مث بأيب إسحاق املروزي، وصنف شرحا ل 

  .أبو علي الطربي، والدارقطين وغريمها، واشتهر يف اآلفاق: أخذ عنه
  .تويف سنة مخس وأربعني وثالث مئة

  
  الشيخ االمام احملدث الصدوق املعمر، أبو الطاهر أمحد بن حممد* *  اخلامي - ٢٤٢

__________  
كافور بن عبد اهللا االخشيدي، أبو املسك، توىل مملكة مصر والشام نيابة عن ابين االخشيد أيب ) ١(

  .ه / ٣٥٧/ القاسم وأيب احلسني، مث توالمها مستقال سنتني وأربعة أشهر إىل أن تويف سنة 
  .وأخباره مع املتنيب مشهورة



، ٧٥ / ٢: ، وفيات االعيان١١٣ - ١١٢: ، طبقات الشريازي٢٩٩ - ٢٩٨ / ٧: تاريخ بغداد* 
: ، البداية والنهاية٢٦٣ - ٢٥٦ / ٣: ، طبقات الشافعية٣٣٧ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٦٧ / ٢: العرب
  .٣٧٠ / ٢: ، شذرات الذهب٧٢: ، طبقات ابن هداية اهللا٣٠٤ / ١١
  .٣٥٨ / ٢: ، شذرات الذهب١٢٦ / ١: ، املشتبه٢٥٦ / ٢: العرب* * 
(*)  

)١٥/٤٣٠(  

  

  ).١(ابن عمرو، املديين مث املصري اخلامي 
  .مسع يونس بن عبداالعلى، وحبر بن نصر اخلوالين، ومجاعة

أبو عبد اهللا بن مندة، وأبو احلسني بن مجيع، وأبو حممد بن النحاس، ومنري بن أمحد اخلشاب : حدث عنه
  .وآخرون

  ).٢(وحديثه من عوايل اخللعيات 
  . وليد الظاهريوكان قد عدله القاضي عبد اهللا بن

فلما عزل ابن وليد، أسقطه القاضي اجلديد يف مجاعة، فتجمعوا، ودخلوا على كافور نائب مصر وفيهم 
قال رسول : أيها االستاذ، حدثنا يونس، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس، قال: أبو الطاهر، فقال

  .ابروا، وكونوا عباد اهللا إخواناال حتاسدوا، وال تقاطعوا وال تد: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٣" (وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 

  .وهؤالء القوم قاطعونا وهاجرونا، وصاروا مبخالفة احلديث عصاة غري مقبولني
  .فالن هلم كافور، ووعد خبري

  .ةتويف أبو الطاهر املديين يف ذي احلجة سنة إحدى وأربعني وثالث مئة وعاش ثالثا وتسعني سن
  :أخربنا علي بن حممد احلافظ، وإمساعيل بن عبدالرمحن، قاال

__________  
  .احلامي، باحلاء املهملة، وهو تصحيف": الشذرات " و " العرب " يف ) ١(
  .من هذا اجلزء / ٢/ تعليق  / ٣١٤/ انظر ص ) ٢(
 / ١٠ يف حسن اخللق، ومن طريقه البخاري ٩٠٧، ٩٠٦ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه مالك ) ٣(

  .يف الرب والصلة، عن الزهري، عن أنس) ٢٥٥٩( يف االدب، ومسلم ٤١٣
التهاجر والتصارم مأخوذ من تولية الرجل دبره إذا رأى أخاه وإعراضه : معناه" وال تدابروا : " وقوله



  .عنه
(*)  

)١٥/٤٣١(  

  

عبدالرمحن بن عمر، أخربنا احلسن بن حيىي، أخربنا ابن رفاعة، أخربنا علي بن احلسن القاضي، أخربنا 
أخربنا أبو الطاهر املديين، حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، أخربين أفلح بن محيد، عن أيب بكر بن حزم، 

صالة يف مسجدي هذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن سليمان االغر، عن أيب هريرة قال
" س وعشرون درجة على صالة الفذ كألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام، وصالة اجلماعة مخ

)١.(  
  

 بن حممد بن سليمان ابن معاوية، الكاليب الشيخ احملدث، أبو الطيب، حممد بن محيد*  احلوراين - ٢٤٣
  .احلوراين، مث السامري املولد، شيخ معمر مشهور

رازي، عباد بن الوليد الغربي، وعباس الترقفي، وأمحد بن منصور الرمادي، وأيب حامت ال: حدث عن
  .وإسحاق بن سيار، وأيب بكر بن أيب الدنيا، وعدة

  .متام الرازي، ويوسف املياجني، وعبد الوهاب الكاليب، وأبو سليمان بن زبر، وآخرون: روى عنه
  .وله جزء يرويه ابن عبد الدائم

__________  
ذا االسناد،  من طريق عبدامللك، حدثنا أفلح بن محيد، ٤٨٥ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ١(

يف املساجد، من طريق عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب ) ٢٤٧) (٦٤٩(وأخرج القسم االخري منه مسلم 
 يف احلج، ومن طريقه ١٩٦ / ١مالك " إال املسجد احلرام : " عن أفلح ذا االسناد، وأخرجه إىل قوله

 عبيد اهللا، عن أيب عبد اهللا  يف التطوع، من طريق زيد بن رياح، وعبيد اهللا بن أيب٥٤ / ٣البخاري 
  .من طرق أخرى عن أيب هريرة) ١٣٩٤(االغر سلمان، عن أيب هريرة، وأخرجه مسلم 

، شذرات ٢٥٧ / ٢:  آ، العرب١٣٨ - ب ١٣٧ / ١٥: ، تاريخ ابن عساكر٢٦٨ / ٤: االنساب* 
  .٣٦١ / ٢: الذهب

(*)  

)١٥/٤٣٢(  

  



  . مئةتويف بدمشق فيما أحسب يف سنة إحدى وأربعني وثالث
  .وكان من أبناء التسعني

  
 بن يوسف، البخاري مث الشيخ الصدوق النبيل، أبو الفضل، احلسن بن يعقوب*  البخاري - ٢٤٤

  .النيسابوري
مسع حممد بن عبد الوهاب الفراء، وأبا حامت الرازي، وإبراهيم بن عبد اهللا القصار، وأبا حيىي بن أيب 

  .مسرة، وحيىي بن أيب طالب، وطبقتهم
أبو علي احلافظ، وأبو إسحاق املزكي، وأبو عبد اهللا احلاكم، وابن مندة، وحيىي بن إبراهيم : نهوع

  .املزكي، وآخرون
  .هو أبو الفضل العدل، كان هو وأبوه من ذوي اليسار والثروة: قال احلاكم

  .ومسجد وبساتني) ١(له خطة 
  .فأنفق هذه االموال على العلماء والصلحاء

  .دوبقي يأوي إىل مسج
  .تويف سنة اثنتني وأربعني وثالث مئة

  .رمحه اهللا
  

  ).٢(، االردبيلي االمام احلافظ املفيد، أبو القاسم حفص بن عمر* *  االردبيلي - ٢٤٥
__________  

  .٣٦٢ / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٩ / ٢: العرب* 
  .يها دارااالرض اليت خيتطها الرجل لنفسه، ليعلم أنه قد احتازها ليبن: اخلطة، بالكسر) ١(

  ،٣٥٢: ، طبقات احلفاظ٢٤٩ / ٢: ، العرب٨٥١ - ٨٥٠ / ٣: تذكرة احلفاظ* * 
  .٣٤٩ / ٢: شذرات الذهب

  = (*)بفتح االلف، وسكون الراء، وضم الدال املهملة، وكسر الياء املنقوطة باثنتني من ) ٢(

)١٥/٤٣٣(  

  

بة عبدامللك بن حممد، وأقراما ببغداد، مسع أبا حامت الرازي وطبقته بالري، وحيىي بن أيب طالب، وأبا قال
  .وإبراهيم بن ديزيل مذان

  .وكان ثقة جمودا عارفا فهما مصنفا مشهورا



  .أمحد بن علي بن الل، وأمحد بن طاهر بن النجم املياجني، وآخرون: حدث عنه
  .تويف يف سنة تسع وثالثني وثالث مئة

  .وقد نيف على الثمانني
  .ن بن قدامة احلاكم، أخربنا جعفر بن عليأخربنا أبو الربيع سليما

أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا علي بن أمحد الزجناين الفقيه، أخربنا القاضي عبد اهللا بن علي السفين 
بأردبيل، حدثنا حيىي بن حممد اجلعدوي، حدثنا حفص بن عمر احلافظ، حدثنا أبو حامت، حدثنا ثابت بن 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ث بن النعمان، عن أنس بن مالك، قالحممد الزاهد، حدثنا احلار
الم يدخلون : مل يا رسول اهللا ؟ قال: اللهم أحيين مسكينا، واحشرين يف زمرة املساكني فقالت عائشة" 

  ".اجلنة قبل االغيناء بأربعني خريفا 
  .وذكر احلديث

  .تفرد به ثابت بن حممد الزاهد شيخ البخاري
  ).١(منكر احلديث : احلارث بن النعمان هذا، قال البخاريو

  .روى ابن ماجه والترمذي يف كتابيهما له: قلت
__________  

  .أردبيل مما يلي أذربيجان: حتتها، ويف آخرها الالم، هذه النسبة إىل بلدة يقال هلا= 
  .١٧٧ / ١": االنساب " 
  = (*)، والبيهقي )٢٣٥١(ه الترمذي ليس بالقوي يف احلديث، وأخرج: وقال أبو حامت) ١(

)١٥/٤٣٤(  

  

القرطيب عامل ) ١(، الكتامي ابن إدريس، االمام العالمة احلافظ أبو علي*  احلسن بن سعد - ٢٤٦
  .قرطبة
من بقي بن خملد فأكثر، ومبكة من علي بن عبد العزيز، وباليمن من إسحاق بن إبراهيم الدبري، : مسع

سف بن يزيد القراطيسي وبابته، وبالبصرة من أيب مسلم الكجي، وجال وعبيد الكشوري، ومبصر من يو
  .شرقا وغربا

  .وكان جيتهد وال يقلد، ومييل إىل مذهب الشافعي
كان أبو علي حيضر الشورى، فلما رأى الفتوى دائرة على املالكية، ترك : قال أبو الوليد بن الفرضي

  .ن شيخا صاحلا، مسع منه الناس شيئا كثريا، وكا)٢(شهود الشورى 
  .جدا) ٣(ومل يكن بالضابط 



  وتويف يوم اجلمعة يوم عرفه سنة إحدى: مولده بقرطبة يف سنة مثان وأربعني ومئتني إىل أن قال
__________  

حديث غريب، ويف الباب عن أيب :  من طريق ثابت بن حممد ذا االسناد، وقال الترمذي١٢ / ٧= 
 وهو -من طريق يزيد بن سنان، وهو ضعيف، عن أيب املبارك ) ٤١٢٦(سعيد اخلدري، عند ابن ماجة 

 من طريق خالد بن ١٣ / ٧، والبيهقي ٣٢٢ / ٤ عن عطاء، عن أيب سعيد، وأخرجه احلاكم -جمهول 
  .يزيد بن عبدالرمحن بن أيب مالك الدمشقي، عن أبيه، عن عطاء عن أيب سعيد

، والضياء املقدسي يف "فوائده " ت عند متام يف ويزيد والد خالد ضعيف، ويف الباب عن عبادة بن الصام
  .، ويف سنده جمهول، فاحلديث حسن٦٥ورقة " االحاديث املختارة " 
 / ٢: ، العرب٨٧٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٥١ / ١٠: ، االنساب١١٠ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

  ، شذرات٣٥٦: ، طبقات احلفاظ٢٧ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٢٢٥
  .٣٢٩  /٢: الذهب

بضم الكاف، وفتح التاء املثناة، ويف آخرها امليم، : الكتاين، وهو تصحيف، والكتامي: يف االصل) ١(
  .، وهي قبيلة من الرببر، نزلت ناحية بالد املغرب"كتامة " هذه النسبة إىل 

  .٣٥١ / ١٠": االنساب " 
  .١١٠ / ١": تاريخ علماء االندلس ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

(*)  

)١٥/٤٣٥(  

  

  ).١(وثالثني وثالث مئة 
  .بقرطبة وله ثالث ومثانون سنة وأشهر رمحه اهللا

  
 بن عبد اهللا ابن حممد، البغدادي االمام احلافظ البارع، أبو عبد اهللا عبدالرمحن بن أمحد*  اخلتلي - ٢٤٧

  ).٢(ابن اخلتلي 
  . بن إسحاق القاضي، وهذه الطبقةمسع أباه، وأبا بكر بن ايب الدنيا، وأبا إمساعيل الترمذي، وإمساعيل

  .أبو القاسم بن الثالج، وأبو احلسن الدارقطين، والقاضي أبو عمر اهلامشي، وآخرون: حدث عنه
  ).٣(كان يذاكر ويصنف، ويتعاطى احلفظ : قال الدارقطين
كان حيفظ مخسني ألف حديث، وميلي من حفظه، وكان فهما عارفا ثقة حافظا، سكن : وقال اخلطيب



  ).٤(رة البص
دخل إلينا أبو عبد اهللا اخلتلي إىل البصرة، وهو صاحب : حدثين أيب، قال: قال أبو القاسم التنوخي

حديث جلد مشهور باحلفظ، فجاء وليس معه شئ من كتبه، فحدث شهورا إىل أن حلقته كتبه، فسمعته 
  :يقول

__________  
  ".نة اثنتني وثالثني وثالث مئة تويف س": " االنساب " و " تاريخ علماء االندلس " يف ) ١(
 / ٦: ، املنتظم٤٥ / ٥: ، االنساب٢٢٠ / ٣: ، االكمال٢٩١ - ٢٩٠ / ١٠: تاريخ بغداد* 

  .٣٥٦: ، طبقات احلفاظ٨٧١ - ٨٧٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٥١
  .قرية على طريق خراسان إذا خرجت من بغداد" اخلتل " نسبة إىل ) ٢(

  .٤٤ / ٥": االنساب " وانظر 
  .٢٩٠ / ١٠": تاريخ بغداد  " )٣(
  .املصدر السابق) ٤(

(*)  

)١٥/٤٣٦(  

  

  ).١(حدثت خبمسني ألف حديث من حفظي إىل أن حلقتين كتيب 
  .، وعاش نيفا وسبعني سنة)٢(مل أر أحدا أرخ وفاته، وكأا يف سنة بضع وثالثني وثالث مئة : قلت
  

 بن أمحد، االصبهاين  اهللا حممد بن عبد اهللالشيخ االمام احملدث القدوة، أبو عبد*  الصفار - ٢٤٨
  .الصفار الزاهد

بن عاصم، وأمحد بن مهدي، وعبيد الغزال، وعدة بأصبهان بعد الستني ) ٣(مسع أمحد بن عصام، وأسيد 
  .ومئتني

حممد بن الفرج االزرق، وأمحد بن عبيد اهللا : أمحد بن مهران بن خالد، وببغداد من: ومسع بفارس من
علي بن عبد : أيب بكر بن أيب الدنيا، ومسع مبكة من: بن أيب أسامة، ومسع التصانيف، منالنرسي، وا

  .العزيز
من " املسند الكبري " ومسع : ، فسكنها)٤(ومجع وصنف يف الزهريات، وقدم نيسابور بعد الثالث مئة 

اد، وارحتل إىل عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وكتب عن إمساعيل القاضي تصانيفه، وصحب االولياء والعب
  .، وكتب أيب بكر بن أيب شيبة عنه"املسند " احلسن بن سفيان، فحمل 



__________  
  .٢٩١ - ٢٩٠ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٥١ / ٦" املنتظم " ه انظر  / ٣٣٥/ ارخ ابن اجلوزي وفاته سنة ) ٢(
، ٢٥٠ / ٢: ، العرب٣٦٨ / ٦: ، املنتظم٧٥ - ٧٤ / ٨: ، االنساب٢٧١ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 

، ٢٢٤ / ١١: ، البداية والنهاية١٧٩ - ١٧٨ / ٣: ، طبقات الشافعية٣١٦ / ٣: الوايف بالوفيات
  .٣٤٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٠٤ / ٣: النجوم الزاهرة

  .بضم اهلمزة وفتح السني، وهو خطأ": طبقات الشافعية " و " العرب " ضبط يف ) ٣(
  .٥٦ / ١": االكمال " انظر 

  ".ورد نيسابور سنة سبع وتسعني  " ٧٥ / ٨" االنساب "  يف )٤(
(*)  

)١٥/٤٣٧(  

  

أبو علي احلافظ، وأبو عبد اهللا احلاكم، وأبو احلسني احلجاجي، وابن مندة، وأبو سعيد : حدث عنه
  .الصرييف، وحممد بن إبراهيم اجلرجاين، وآخرون

إىل السماء كما بلغنا نيفا وأربعني ) ١(سه هو حمدث عصره، كان جماب الدعوة، مل يرفع رأ: قال احلاكم
  ).٢(سنة 

وكان وراقه أبو العباس املصري خانه، واختزل عيون كتبه وأكثر من مخس مئة جزء من أصوله، فكان 
  ).٣(أبو عبد اهللا جيامله جاهدا يف استرجاعها، فلم ينجع فيه، فذهب علمه بدعاء الشيخ عليه 

  .وثالثني وثالث مئةتويف الشيخ يف ذي القعدة سنة تسع 
  .وله مثان وتسعون سنة

ومات معه مسند بغداد أبو جعفر بن البختري، ومسند الثغر علي بن أيب مطر االسكندراين عن مئة عام، 
وأمحد بن حممد بن عاصم الكراين، وأمحد بن حممد بن فضالة احلمصي مبصر، والقاهر باهللا، وأبو نصر 

  حممد
  .ملتفلسف، والقاضي عمر بن احلسن االشناينابن حممد بن طرخان الفارايب ا

  
   بن إمساعيل،االمام احلافظ اود، أبو احلسن، أمحد بن عبيد*  الصفار - ٢٤٩

__________  
  .بصره": االنساب " يف ) ١(



  .٧٥ - ٧٤ / ٨": االنساب ) " ٢(
  .١٧٩ / ٣": طبقات الشافعية ) " ٣(
  .٣٥٨: ، طبقات احلفاظ٨٧٧ - ٨٧٦ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٦١ / ٤: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٥/٤٣٨(  

  

على املسند الذي يكثر أبو بكر ) ١" (كتاب السنن " البصري الصفار، ابن زوجة الكدميي، ومؤلف 
  .البيهقي من خترجيه يف تواليفه

مسع حممد بن يونس الكدميي، وحممد بن الفرج االزرق، واحلارث بن أيب أسامة، وحممد بن غالب متتام، 
مد بن إمساعيل الترمذي، وأبا مسلم الكجي، وأبا بكر بن أيب الدنيا، وعلي بن احلسن بن بيان، وابن وحم

أيب قماش، والعباس بن الفضل االسفاطي، وحممد بن سليمان الباغندي، وخلقا من هذه الطبقة، فأعلى 
  .ما عنده أصحاب يزيد بن هارون، وحنوه

هلامشي، وعلي بن القاسم النجاد، وأبو احلسني بن مجيع، الدارقطين، والقاضي أبو عمر ا: حدث عنه
  .وعلي بن أمحد بن عبدان، وطائفة

  .كان ثقة ثبتا: قال
  .صنف املسند وجوده

  .مسع منه ابن عبدان يف سنة إحدى وأربعني وثالث مئة: قلت
  .وتويف بعدها بقليل

 تسع وست مئة حضورا، قرأت على عمر بن عبد املنعم، أخربكم عبد الصمد بن حممد القاضي سنة
أخربنا علي بن املسلم، أخربنا احلسني بن طالب، حدثنا حممد بن أمحد، حدثنا أمحد بن عبيد الصفار 

ببغداد، حدثنا حممد بن غالب، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن يونس، عن احلسن، عن أيب السفر، 
  عن أيب بن كعب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،

__________  
  .٣٦": الرسالة املستطرفة ) " ١(
  .٢٦١ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٥/٤٣٩(  

  



  ).١" (إن اهللا جعل مطعم ابن آدم مثال للدنيا : " قال
  

 ابن إمساعيل بن االمام النحوي االديب، مسند العراق، أبو علي إمساعيل بن حممد*  الصفار - ٢٥٠
  .مللح والنوادرصاحل البغدادي الصفار امللحي نسبة إىل ا
احلسن بن عرفة أربعة وتسعني حديثا، ومن زكريا بن حيىي بن : ولد سنة سبع وأربعني ومئتني، ومسع من

أسد، وسعدان بن نصر، وحممد ابن عبيد اهللا بن املنادي، وأمحد بن منصور الرمادي، وعبد الرمحن بن 
  .حممد كر بزان، وعدة

  .وصحب أبا العباس املربد، وأكثر عنه
الدارقطين، وابن املظفر، وابن مندة، وأبو عمر بن مهدي، وعبيد اهللا بن حممد السقطي، :  عنهحدث

وأبو احلسن بن رزقويه، وأبو احلسني بن بشران، وحممد بن احلسني بن الفضل القطان، وعبد اهللا بن حيىي 
  .بن عبد اجلبار السكري، وأبو احلسني بن خملد، وخلق سواهم

__________  
، ١٣٦ / ٥" زوائد املسند " وعبد اهللا بن أمحد يف ) ٥٣١" (الكبري " ه الطرباين يف وأخرج) ١(

والبيهقي يف الزهد الكبري من طريق أيب حذيفة موسى بن مسعود، حدثنا سفيان، عن يونس بن عبيد، 
ورجاهلا رجال : ٢٨٨ / ١٠" امع " عن احلسن، عن عيت، عن أيب بن كعب، وقال اهليثمي يف 

وقد توبع موسى ابن مسعود عليه عند ابن ) ٢٤٨٩(غري عيت وهو ثقة وصححه ابن حبان الصحيح 
 / ٣، وله شاهد من حديث الضحاك بن سفيان الكاليب عند أمحد ٩ / ٢ / ٨أيب الدنيا يف اجلوع 

ويف سنده علي بن زيد بن جرعان وهو ضعيف وباقي رجاله ثقات، وآخر ) ٨١٣٨(، والطرباين ٤٥٢
  .ورجاله رجال الصحيح كما قال اهليثمي) ٦١١٩( عند الطرباين من حديث سلمان
  .فاحلديث صحيح

، ٣٧٢ - ٣٧١ / ٦: ، املنتظم١٩٦ - ١٩٥: ، نزهة االلباء٣٠٤ - ٣٠٢ / ٦: تاريخ بغداد* 
 ١١: ، البداية والنهاية٢٥٦: ، العرب٢١٣ - ٢١١ / ١: ، إنباه الرواة٣٦ - ٣٣ / ٧: معجم االدباء

  .٣٥٨ / ٢: ، شذرات الذهب١٨٨: ، بغية الوعاة٤٣٢ / ١: ان، لسان امليز٢٢٦/ 
(*)  

)١٥/٤٤٠(  

  

  ).١(كان ثقة متعصبا للسنة : قال الدارقطين
  .انتهى إليه علو االسناد: قلت



  .وقد روى احلاكم عن رجل عنه، وله شعر وفضائل
  .وكان مقدما يف العربية

  .ث مئةتويف ببغداد يف رابع عشر احملرم سنة احدى وأربعني وثال
أخربنا علي بن بيان، أخربنا حممد بن حممد البزاز، أخربنا إمساعيل : أنبأنا مجاعة أجاز هلم ابن كليب، قال

  .الصفار جبزء ابن عرفة
وفيها مات أبو الطاهر أمحد بن حممد بن عمرو املديين اخلامي، وحممد بن أيوب بن الصموت الرقي، 

  يد احلوراين الكاليب، وأبو حامت حممد بن عيسى الوسفندي،واملنصور العبيدي، وأبو الطيب حممد بن مح
وإسحاق بن حممد بن حيىي بن مندة، وعبد اهللا بن عمر بن شوذب بواسط، وأبو احلسن شعبة بن الفضل 

  .البغدادي
  

  .احملدث أبو بكر احلمصي الرعيين*  أمحد بن عبيد الصفار - ٢٥١
  .د بن عبيد الكالعي، وطبقتهمافريوي عن أيب بكر أمحد بن علي املروزي، وحمم

  .ابن مندة، وأبو العباس بن احلاج، وعبد الغين بن سعيد االزدي، وآخرون: حدث عنه
  .مات يف سنة اثنتني ومخسني وثالث مئة

  .ذكرته للتمييز، واسم جده أمحد
__________  

  .٣٠٣ / ٦": تاريخ بغداد ) " ١(
  ).٢٥٥(رمجة ستأيت ترمجته يف اجلزء السادس عشر رقم الت) ٥(

(*)  

)١٥/٤٤١(  

  

 بن إسحاق بن إبراهيم، الشيخ احملدث الثقة، ابو علي احلسني بن صفوان*  ابن صفوان - ٢٥٢
  ).١(الربذعي 

  .صاحب أيب بكر بن الدنيا وراوي كتبه
حممد بن شداد املسمعي صاحب حيىي القطان، وعن حممد بن الفرج االزرق، : وحدث أيضا عن

  .د الربيت، وطائفةوالقاضي أمحد بن حمم
منصور بن عبد اهللا اخلالدي، وحممد بن عبد اهللا بن أخي ميمي، وأبو عبد اهللا بن دوست، : حدث عنه

  .وأبو احلسني بن بشران، وآخرون



  ).٢(كان صدوقا : قال اخلطيب
  .تويف يف شعبان سنة أربعني وثالث مئة ببغداد

  ).٣(والربذعي نسبة إىل عمل الربذعة 
  .بدال مهملة:  بلد برذعة، فقد قيلأما السنبة إىل

  
 بن إدريس السامري الشيخ املعمر الصدوق، أبو احلسن علي بن الفضل* *  الستوري - ٢٥٣

  ).٤(الستوري 
__________  

  .٣٥٧ - ٣٥٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٣ / ٢: ، العرب٥٤ / ٨: تاريخ بغداد* 
  . املهملةبالدال": الربدعي  " ٣٥٦ / ٢": شذرات الذهب " يف ) ١(

  .وهو تصحيف
  .٦٥ / ١": املشتبه " انظر 

  .٥٤ / ٨": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .ما يوضع على احلمار أو البغل لريكب عليه، كالسرج للفرس: الربذعة) ٣(

  .٣٦٥ / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٢ / ٢: ، العرب٤١ / ٧: ، االنساب٤٨ / ١٢: تاريخ بغداد* * 
  .نقوطة باثنتني من فوقها، ويف آخرها الراءبضم السني املهملة، والتاء امل) ٤(

  = (*)هذه النسبة 

)١٥/٤٤٢(  

  

  .له نسخة عن احلسن بن عرفة عالية، تفرد يف زمانه ا، ما علمته روى سواها
يوسف القواس، وابن حسنون النرسي، واحلسني بن برهان، وحممد بن حممد بن الروزان، : حدث عنه
  .واحلاكم

  . مسعت العتيقي يوثقه:قال أبو بكر اخلطيب
  ).١(ما مسعت شيوخنا يذكرونه إال جبميل : وقال
  .تويف سنة ثالث وأربعني وثالث مئة، ولعله قارب املئة: قلت

  روى جزءه النفيس ابن النب عن جده، عن القاسم بن أيب العالء، عن
  .ابن الروزان عنه

  



 بن حممد بن عقبة ابن مهام، الشيباين  حممداالمام الثقة احملدث، أبو احلسن علي بن*  ابن عقبة - ٢٥٤
  .الكويف

  .إبراهيم بن أيب العنبس، واخلضر بن أبان، وسليمان بن الربيع النهدي، ومطني: قدم بغداد، فروى عن
  .الدارقطين، وابن مجيع الغساين، وأبو احلسن بن رزقويه، ومجاعة: وعنه

__________  
 إما إىل حفظ الستور والبوابية على ما جرت به عادة امللوك، إىل الستر، ومجعه الستور، وهذه النسبة= 

  .٤٠ / ٧": االنساب " أو محل أستار الكعبة وأنظر 
  .٤٨ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
، ٣٣٥ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٦٢ / ٢: ، العرب٣٧٦ / ٦: ، املنتظم٨١ - ٧٩ / ١٢: تاريخ بغداد* 

  .٣٣٦ - ٣٦٥ / ٢: هب، شذرات الذ٢٢٨ / ١١: البداية والنهاية
(*)  

)١٥/٤٤٣(  

  

  ).١(كان ثقة أمينا : قال اخلطيب
  ).٢(شهدت عند القاضي إبراهيم بن أيب العنبس يف سنة سبعني ومئتني : كان يقول

  ).٣(كان شيخ الكوفة، وخمتار السلطان والقضاة، صاحب مجاعة وفقه وتالوة : وقال ابن محاد احلافظ
  .ني وثالث مئةتويف يف رمضان سنة ثالث وأربع

  .حيضر عنده كثريا) ٤(وكان ابن عقدة 
  

 الشيخ االمام احملدث املكثر الصادق، مسند العراق، أبو عمرو عثمان بن أمحد*  ابن السماك - ٢٥٥
  .بن عبد اهللا بن يزيد البغدادي الدقاق ابن السماك

ن عبد اجلبار العطاردي، وحنبل أيب جعفر حممد بن عبيد اهللا بن املنادي، وأمحد ب: مسع باعتناء والده من
بن إسحاق، واحلسني بن حممد ابن أيب معشر، وحممد بن احلسني احلنيين، وعبد الرمحن بن حممد بن 

  .منصور احلارثي كربزان، وحيىي بن أيب طالب، واحلسن بن مكرم، وخلق كثري
__________  

  .٨٠ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .السابقاملصدر ) ٣(



  .من هذا اجلزء / ١٧٨/ تقدمت ترمجته رقم ) ٤(
، ٢٦٤ / ٢: ، العرب٣٧٨ / ٦: ، املنتظم١٢٧ / ٧: ، االنساب٣٠٣ - ٣٠٢ / ١١: تاريخ بغداد* 

 / ٤: ، لسان امليزان٥٠١ / ١: ، غاية النهاية٩٢٢ / ١١: ، البداية والنهاية٣١ / ٣: ميزان االعتدال
  .٣٦٧ - ٣٦٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٣٢ - ١٣١

(*)  

)١٥/٤٤٤(  

  

  .ومجع فأوعى، وكتب العايل والنازل والسمني واهلزيل
الدارقطين، وابن شاهني، وابن مندة، واحلاكم، وأبو عمر بن مهدي، وابن رزقويه، وأبو : حدث عنه

  .احلسني بن بشران، وأبو احلسني بن الفضل، وأبو علي شاذان، وعدة
ب عن العطاردي ومن بعده، وكتب املصنفات الطوال خبطه، وكان شيخنا أبو عمرو، كت: قال الدارقطين

  ).١(من الثقات 
  ، مسعت ابن رزقويه،)٢(كان ابن السماك ثقة ثبتا : وقال اخلطيب

  .حدثنا الباز االبيض أبو عمرو بن السماك: يقول
 قضيت له وجه إيل احلسني النوخبيت، وقد كنت: السلمي، أخربنا الدارقطين، مسعت ابن السماك، يقول

  .ال أنشط لذلك: ، فقلت"ابعث إىل القاضي أيب احلسني بن أيب عمر ليقبل شهادتك ؟ : " حاجة
أنا أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحدي فتقبل شهاديت، ال أحب أن أشهد على العامة 

  .ومعي آخر
  .اتويف يف ربيع االول سنة أربع وأربعني وثالث مئة، وشيعه حنو مخسني ألف

  .وصلى عليه ابنه حممد
  .وقد عمر حممد هذا

  .وحدث عن البغوي وغريه
  

  االمام العالمة الثبت، شيخ االسالم، عامل العصر، أبو بكر، حممد *  ابن احلداد- ٢٥٦
__________  

  .٣٠٣ / ١١": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٠٢ / ١١": تاريخ بغداد ) " ٢(
  = (*)، وفيات ٣٧٩ / ٦: ، املنتظم٧٢ - ٧١ / ٤: ، االنساب١١٤: طبقات الشريازي* 



)١٥/٤٤٥(  

  

  .ابن أمحد بن حممد بن جعفر، الكناين املصري الشافعي ابن احلداد
  .يف املذهب" كتاب الفروع " صاحب 

  .ولد سنة أربع وستني ومئتني
 وحممد ومسع أبا الزنباع روح بن الفرج، وأبا يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي، وحممد بن عقيل الفريايب،

  .بن جعفر بن االمام، وأبا عبدالرمحن النسائي، وأبا يعقوب املنجنيقي، وخلقا سواهم
جعلته حجة فيما بيين وبني اهللا تعاىل، : والزم النسائي كثريا، وخترج به، وعول عليه، وأكتفى به، وقال

  وكان يف العلم حبرا ال تكدره
بية متقنة، وباع مديد يف الفقه ال جيارى فيه مع الدالء، وله لسن وبالغة وبصر باحلديث ورجاله، وعر

  .التأله والعبادة والنوافل، وبعد الصيت، والعظمة يف النفوس
علم القرآن وعلم : كان تقيا متعبدا، حيسن علوما كثرية:  فقال- وكان من أصحابه -ذكره ابن زوالق 

 وأيام الناس، وخيتم القرآن يف احلديث، والرجال، والكىن، واختالف العلماء والنحو واللغة والشعر،
  .يوما] يفطر [ كل يوم، ويصوم يوما و 

  .كان من حماسن مصر
  وكان طويل اللسان، حسن الثياب واملركوب، غري مطعون عليه يف لفظ وال فعل، وكان: إىل أن قال

__________  
ايف ، الو٢٦٤ / ٢: ، العرب٩٠٠ - ٨٩٩ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٩٨ - ١٩٧ / ٤: االعيان= 

: ، البداية والنهاية٩٨ - ٧٩ / ٣: ، طبقات الشافعية٣٣٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٦٩ / ٢: بالوفيات
: ، طبقات ابن هداية اهللا٣٦٧: ، طبقات احلفاظ٣١٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٣٠ - ٢٢٩ / ١١
  .٣٦٨ - ٣٦٧ / ٢: ، شذرات الذهب٧٢ - ٧٠
(*)  

)١٥/٤٤٦(  

  

  .حاذقا بالقضاء
  ).٢(يف حنو من مئة جزء " الفرائض " يف أربعني جزءا، وكتاب ) ١" (لقاضي أدب ا" صنف كتاب 

أخربنا احلسن بن علي االمني، أخربنا حممد بن أمحد النسابة، أخربنا أبو املعايل بن صابر، أخربنا علي بن 
مد ابن احلسن بن املوازيين، أخربنا حممد بن سعدان، أخربنا يوسف بن القاسم القاضي، أخربنا أبو بكر حم



: أمحد احلداد، مسعت أبا عبدالرمحن النسائي، مسعت عبيد اهللا بن فضالة، مسعت إسحاق بن راهويه، يقول
  ).٣(الشافعي إمام 

، وأنه جالس أبا إسحاق املروزي )٤(أن مولد ابن احلداد يوم موت املزين ": تاريخ االسالم " نقلت يف 
  .ملا قدم عليهم، وناظره

خمتصر دقق مسائله، شرحه القفال، والقاضي أبو الطيب، وأبو علي السنجي، " الفروع " وكتابه يف 
  .وهو صاحب وجه يف املذهب
مسعت الدارقطين، مسعت أبا إسحاق إبراهيم بن حممد النسوي املعدل : قال أبو عبد الرمحن السلمي

الشافعي، أنه كان نفسي مبا رواه الربيع عن ) ٥(أخذت : مسعت أبا بكر بن احلداد، يقول: مبصر، يقول
خيتم يف رمضان ستني ختمة، سوى ما يقرأ يف الصالة، فأكثر ما قدرت عليه تسعا ومخسني ختمة، وأتيت 

  .يف غري رمضان بثالثني ختمة
  كان ابن احلداد كثري احلديث، مل حيدث عن غري: قال الدارقطين

__________  
  .أدب القضاء": تذكرة احلفاظ " يف ) ١(
  .٩٠٠ / ٣": فاظ تذكرة احل) " ٢(

  .وما بني حاصرتني منه
  .٩٠٠ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(
  .من هذا اجلزء / ٢٨ص  / ١/ انظر احلاشية رقم ) ٤(
  .وهو تصحيف" أحدث  " ٨١ / ٣": طبقات الشافعية " يف ) ٥(

(*)  

)١٥/٤٤٧(  

  

  ).١(رضيت به حجة بيين وبني اهللا : النسائي، وقال
حلداد حيسن النحو والفرائض، ويدخل على السالطني، وكان حافظا للفقه كان ابن ا: وقال ابن يونس

  ).٢(على مذهب الشافعي وكان كثري الصالة متعبدا، ويل القضاء مبصر نيابة البن هروان الرملي 
كان فقيها عاملا كثري الصالة والصيام، يصوم يوما، ويفطر يوما، وخيتم القرآن يف كل : وقال املسبحي

  .ئما مصليايوم وليلة قا
ومات وصلي عليه يوم االربعاء، ودفن بسفح املقطم عند قرب والدته، وحضر جنازته امللك أبو : قال

  القاسم بن االخشيذ، وابو املسك كافور،



  .، وكان نسيج وحده يف حفظ القرآن واللغة، والتوسع يف علم الفقه)٣(واالعيان 
  .وكانت له حلقة من سنني كثرية يغشاها املسلمون

  .كان جدا كله رمحه اهللاو
  .فما خلف مبصر بعده مثله

  .وكان عاملا أيضا باحلديث واالمساء والرجال والتاريخ: قال
يف سنة أربع وعشرين سلم االخشيذ قضاء مصر إىل ابن احلداد، ": قضاة مصر " وقال ابن زوالق يف 

سني بن حممد بن أيب زرعة وكان أيضا ينظر يف املظامل، ويوقع فيها، فنظر يف احلكم خالفة عن احل
  .الدمشقي، وكان جيلس يف اجلامع، ويف داره، وكان فقيها متعبدا، حيسن علوما كثرية

منها علم القرآن، وقول الشافعي، وعلم احلديث، واالمساء والكىن والنحو واللغة، واختالف العلماء، 
  يد الشعر، وخيتم يف كل يوموأيام الناس، وسري اجلاهلية، والنسب والشعر، وحيفظ شعرا كثريا، وجي

__________  
  .٨٠ / ٣": طبقات الشافعية ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .١٩٨ / ٤": وفيات االعيان ) " ٣(

(*)  

)١٥/٤٤٨(  

  

يوما، وخيتم يوم اجلمعة ختمة أخرى يف ركعتني يف اجلامع قبل ] يفطر [ ، ويصوم يوما و )١(وليلة 
، حسن الثياب رفيعها، حسن املركوب، فصيحا غري مطعون ]كل يوم سوى اليت خيتمها [ صالة اجلمعة 

  .عليه يف لفظ وال فضل ثقة يف اليد والفرج واللسان، جمموعا على صيانته وطهارته حاذقا بعلم القضاء
  ).٢(أخذ ذلك عن أيب عيبد القاضي 

صر، وعن منصور وأخذ علم احلديث عن النسائي، والفقه عن حممد بن عقيل الفريايب، وعن بشر بن ن
  بن إمساعيل، وابن حبر، وأخذ

العربية عن ابن والد، وكان حلبه احلديث ال يدع املذاكرة، وكان يلزمه حممد بن سعد الباوردي احلافظ، 
اكتبها يل، فكتبها له، : فأكثر عنه من مصنفاته، فذاكره يوما بأحاديث، فاستحسنها ابن احلداد، وقال

هكذا يؤخذ العلم، فاستحسن الناس ذلك منه، وكان تتبع ألفاظه، : قالفجلس بني يديه، ومسعها منه و
  .وجتمع أحكامه

  ".كتاب اجلامع " ، يف الفقه حنو مئة جزء، و "الباهر " وله كتاب 



) ٢(والتابعني ) ١(تفننا * الشافعي تفقها واالصمعي : ويف ابن احلداد، يقول أمحد بن حممد الكحال
رضي اهللا عنه، عن النسائي، فبلغه " خصائص علي "  ابن احلداد بكتاب حدثنا: تزهدا قال ابن زوالق

  .لقد مهمت أن أملي الكتاب يف اجلامع: عن بعضهم شئ يف علي، فقال
__________  

  .وليله يف صالة": طبقات الشافعية " يف ) ١(
  .، وما بني حاصرتني منه٨١ / ٣": طبقات الشافعية ) " ٢(
  .تيقنا: "طبقات الشافعية " يف ) ٣(
  .والتابعون: يف طبقات الشافعية) ٤(

(*)  

)١٥/٤٤٩(  

  

كنت يف جملس ابن االخشيذ، : مسعت ابن احلداد، يقول: وحدثين علي بن حسن، قال: قال ابن زوالق
اثنني : أميا أفضل أبو بكر، وعمر، أو علي ؟ فقلت: ملك مصر، فلما قمنا أمسكين وحدي، فقال: يعين

فأبو ) ١(إن كان عندك فعلي، وإن كان برا :  أفضل أبو بكر، أو علي ؟ قلتفأميا: حذاء واحد، قال
  .بكر، فضحك

  وهذا يشبه ما بلغين عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، أنه: قال
تقدمين إىل مؤخر : عد إيل بعد ثالث، فجاءه، فقال: أميا أفضل أبو بكر، أو علي ؟ فقال: سأله رجل

علي، وتاهللا لئن أخربت ذا أحدا عين القولن لالمري : ، واستعفاه، فأىب، فقالاجلامع، فتقدمه، فنهض إليه
  .أمحد بن طولون، فيضربك بالسياط

وقد ويل القضاء من قبل ابن االخشيذ مث بعد ستة أشهر، ورد العهد بالقضاء من قاضي العراق ابن أيب 
  .الشوارب البن أيب زرعة، فركب بالسواد

  .فه إىل آخر أيامهومل يزل ابن احلداد خيل
وكان ابن أيب زرعة يتأدب معه، ويعظمه، وال خيالفه يف شئ، مث عزل عن بغداد ابن أيب الشوارب بأيب 

  .نصر يوسف بن عمر، فبعث بالعهد إىل ابن أيب زرعة
يف املذهب، وهو صغري احلجم، دقق " الفروع " صنف أبو بكر بن احلداد كتاب : قال ابن خلكان

  .اعة من االئمةمسائله، وشرحه مج
  القفال املروزي، والقاضي أبو الطيب، وأبو علي السنجي إىل أن: منهم

__________  



من أصلح : أي" من أصلح جوانيه، أصلح اهللا برانيه : " كلمة مولدة مبعىن عالنية، ومنه: برا) ١(
  .سريرته أصلح اهللا عالنيته

(*)  

)١٥/٤٥٠(  

  

  ).١(أخذ عن أيب إسحاق املروزي : قال
  ).٢(ومولده يوم مات املزين 

  ).٣(كان غواصا على املعاين حمققا 
  .تويف سنة مخس وأربعني وثالث مئة

  ).٤(سنة أربع : وقيل
حج، ومرض يف رجوعه، فأدركه االجل عند البئر واجلميزة يوم الثالثاء الربع بقني من احملرم سنة : قلت

 سنة وأشهرا، ودفن يوم االربعاء عند قرب أربع، وهو يوم دخول الركب إىل مصر، وعاش تسعا وسبعني
  .أمه

  أرخه
  .املسبحي

  
  ).٥( بن أمحد بن رستم، البغدادي املادرائي الوزير املعظم، أبو بكر، حممد بن علي*  املادرائي - ٢٥٧

  .، وكان أبوه ناظر خراج مصر)٦(وزر لصاحب مصر مخارويه 
__________  

  .١٩٧ / ٤": وفيات االعيان ) " ١(
  .ه / ٢٦٤/  املزين سنة تويف) ٢(
  .١٩٧ / ٤": وفيات االعيان ) " ٣(
  ".هذا هو الصحيح  " ٣٦٨ / ٢": شذرات الذهب " يف ) ٤(
 ب، ٣٤٢ - ب ٣٤١ / ١٥: ، تاريخ ابن عساكر٤٩٩: ، االنسباب٨١ - ٧٩ / ٢: تاريخ بغداد* 

 / ١١: داية والنهاية، الب١١٥ / ٤: ، الوايف بالوفيات٢٦٩ - ٢٦٨ / ٢: ، العرب٣٨٣ / ٦: املنتظم
  .٣٧١ / ٢: ، شذرات الذهب١٥٧ - ١٥٥ / ٢: ، خطط املقريزي٢٣١

  ".مادرايا " نسبة إىل ) ٥(
  . ب٤٩٩ - آ ٤٩٩": االنساب " وظين أا من أعمال البصرة، انظر : قال السمعاين



 - ٢٥٨: للكندي" والة مصر : " ، انظر٢٨٢ابن أمحد بن طولون صاحب مصر، تويف سنة ) ٦(
٢٦٤.  

(*)  

)١٥/٤٥١(  

  

  .ولد أبو بكر سنة سبع ومخسني
  ).١(واحترقت كتبه، فسلم منها جزءان مسعهما من العطاردي 

  .أبو مسلم الكاتب وغريه: روى عنه
  .وكان رئيسا نبيال كثري االموال جدا، ال يلحق يف بره

  وكان القضاة
الزما للجماعة، وقد نكب مرة والكرباء يترددون إىل بابه، حج عشرين حجة، وكان كثري الصيام، م

، )٣(، فوزن ألف ألف دينار، وحبس مدة بالرملة، مث أطلقه االخشيذ )٢(على يد الوزير ابن حرتابة 
  ).٤(وبالغ يف إكرامه 

إن ديوانه اشتمل على ستني ألفا ممن ميوم، وكان يتصدق يف الشهر مبئة ألف رطل : يقال: قال املسبحي
  .دقيق
  . مئة ألف نسمةأعتق يف عمره: وقيل

  .وكان ذكيا جيد البديهة، وكان له ختمة يف اليوم والليلة
وبلغ ارتفاع أمالكه يف العام أربع مئة ألف دينار، وقد ورد أنه أنفق يف بعض حجاته مئة ألف دينار، نقله 

  ).٥(املسبحي 
  .تويف سنة مخس وأربعني وثالث مئة، رمحه اهللا

  
   بن معقل بن سنان، االمام احملدث مسندوسفحممد بن يعقوب بن ي*  االصم - ٢٥٨

__________  
  .٨٠ / ٣": تاريخ بغداد ) " ١(
  .هو الفضل بن جعفر، أبو الفتح، وقد تقدمت ترمجته) ٢(
  .من هذا اجلزء / ١٨٩/ تقدمت ترمجته رقم ) ٣(
  .١٥٦ / ٢": خطط املقريزي " انظر ) ٤(



  .١٥٥ / ٢": خطط املقريزي ) " ٥(
  : (*)، املنتظم- ب ٦٩ - آ ٦٧ / ١٦: ، تاريخ ابن عساكر٢٩٧ - ٢٩٤ / ١: االنساب* 

)١٥/٤٥٢(  

  

العصر، رحلة الوقت، أبو العباس االموي موالهم، السناين املعقلي النيسابوري االصم، ولد احملدث 
  .احلافظ أيب الفضل الوراق

من : اهللا احلاكمكان أبوه من أصحاب إسحاق بن راهويه، وعلي بن حجر، وكان كما قال أبو عبد 
  حممد بن: أحسن الناس خطا، روى عنه

  .خملد الدوري، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وحممد بن القاسم العتكي، وابنه أبو العباس االصم
  .ومات سنة سبع وسبعني ومئتني

  .وقد ارحتل بابنه أيب العباس إىل اآلفاق، ومسعه الكتب الكبار
لكنه عدم ) ٣(وأمحد بن االزهر، وكان خامتة أصحاما ا أمحد بن يوسف السلمي، : من) ٢(فسمع 

مساعه منهما، ومسع بأصبهان من هارون بن سليمان، وأسيد بن عاصم، وببغداد من زكريا بن حيىي ) ٤(
أسد املروزي، صاحب سفيان بن عيينة، وعباس الدوري، وحممد بن إسحاق الصغاين، وحيىي بن أيب 

  . املنادي، وعدةطالب، وحممد بن عبيد اهللا بن
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، والربيع بن سليمان املرادي، وحبر بن نصر اخلوالين : ومبصر من

  .حممد بن هشام بن مالس النمريي، ويزيد بن عبد الصمد، وأيب زرعة النصري: وأقرام، وبدمشق من
  :وببريوت من

__________  
، الوايف ٢٧٤ - ٢٧٣ / ٢: ، العرب٨٦٤ - ٨٦٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٨٧ - ٣٨٦ / ٦

، ٢٨٣ / ٢: ، غاية النهاية٢٣٢ / ١١: ، البداية والنهاية٢٧٩: ، نكت اهلميان٢٢٣ / ٥: بالوفيات
  .٣٧٤ - ٣٧٣ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥٤: ، طبقات احلفاظ٣١٧ / ٣: النجوم الزاهرة

  .٢٨٦ / ١٤": تاريخ بغداد " له ترمجة يف ) ١(
  .االصمأبو العباس : أي) ٢(
  .أي بنيسابور) ٣(
  .فقد: أي) ٤(

(*)  

)١٥/٤٥٣(  



  

  .العباس بن الوليد العذري
أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، وأمحد بن عبداحلميد احلارثي، واحلسن بن علي بن عفان : وبالكوفة من

  .العامري
  .للشافعي عن الربيع" بكتاب االم " وحدث 

  .وطال عمره وبعد صيته، وتزاحم عليه الطلبة
  .ومجيع ما حدث به إمنا رواه من لفظه، فإن الصمم حلقه وهو شاب له بضع وعشرون سنة

  .بعد رجوعه من الرحلة، مث تزايد به، واستحكم حبيث إنه ال يسمع يق احلمار
  ).١(وقد حدث يف االسالم ستا وسبعني سنة 

 وحسان بن -مها أكرب منه  و-) ١(احلسني بن حممد بن زياد القباين، وأبو حامد االعمشي : حدث عنه
حممد الفقيه، وأبو أمحد بن عدي، وأبو عمرو بن محدان، واحلافظ أبو علي النيسابوري، واالمام أبو بكر 
االمساعيلي، وأبو زكريا حيىي بن حممد العنربي، وأبو عبد اهللا بن مندة، وأبو عبد اهللا احلاكم، وأبو عبد 

هاين، وأبو طاهر بن حممش، وحيىي بن إبراهيم املزكي، وأبو الرمحن السلمي، وعبد اهللا بن يوسف االصب
القاسم عبدالرمحن بن حممد السراج، وأبو صادق حممد بن أمحد بن أيب الفوارس العطار، والفقيه أبو نصر 

حممد بن علي الشريازي، وأبو بكر حممد بن حممد بن رجاء االديب، وأبو العباس أمحد بن حممد 
محد بن علي ابن أمحد بن شبيب الفامي، وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي الشاذياخي، وأبو نصر أ

بن معاوية العطار، وإسحاق بن حممد بن يوسف السوسي، واحلسن بن حممد بن حبيب املفسر، وسعيد 
  بن حممد بن حممد بن عبدان، وأبو الطيب سهل بن

__________  
  .٢٩٤ / ١": االنساب ) " ١(
  . سليمان بن مهران، قيل له ذلك النه كان حيفظ حديثهنسبة إىل االعمش) ٢(

(*)  

)١٥/٤٥٤(  

  

حممد بن سليمان الصعلوكي، وأبو أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن حسن املهرجاين، وأبو حممد عبدالرمحن 
  بن أيب حامد أمحد بن إبراهيم

 حممد بن مهدي القشريي، املقرئ، وعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه املزكي، وعبيد بن حممد بن
وأبو احلسن علي بن حممد بن علي االسفراييين املقرئ، وأبو احلسني علي بن حممد السبعي، وأبو القاسم 



علي بن احلسن الطهماين، وأبو نصر منصور بن احلسني املقرئ، والقاضي أبو بكر أمحد بن احلسن 
يد، وأبو سعيد حممد بن موسى الصرييف، بكر حممد بن علي ابن حممد بن ح) ١(احلرشي احلريي، وأبو 

وعلي بن حممد بن أمحد بن عثمان البغدادي الطرازي، وحممد بن إبراهيم بن جعفر اجلرجاين، وأمم 
  .سواهم، وآخرون

  .روى عنه يف الدنيا باالجازة أبو نعيم احلافظ
: ، يقول)٢(غي االصم، فكان أمامنا أبو بكر بن إسحاق الصب: كان يكره أن يقال له: قال احلاكم
به الصمم بعد انصرافه من الرحلة، وكان حمدث عصره، ومل خيتلف أحد ) ٣(وإمنا حدث : املعقلي، قال

  .يف صدقه وصحة مساعاته، وضبط أبيه يعقوب الوراق هلا، وكان يرجع إىل حسن مذهب وتدين
  .وبلغين أنه أذن سبعني سنة يف مسجده

، فيورق، ويأكل من ]ملعاشه [  كان حيتاج إىل الشئ وكان حسن اخللق، سخي النفس، ورمبا: قال
  ، من أنه كان يأخذ على]به [ كسب يده، وهذا الذي يعاب 

__________  
  .بكر بن حممد، وهو خطأ: يف االصل) ١(

  .١٦١ - ١٦٠ / ٢": االكمال " انظر 
  .من هذا اجلزء / ٢٧٤/ ستأيت ترمجته برقم ) ٢(
  .ظهر": االنساب " يف ) ٣(

(*)  

)١٥/٤٥٥(  

  

  ، إمنا كان يعيبه به من ال يعرفه، فإنه كان يكره ذلك أشد الكراهة)١(احلديث 
الناس بذلك، فيكره هو ذلك، وال يقدر على ) ٢(، إمنا كان وراقه وابنه يطلبان ]وال يناقش أحدا فيه [ 

  ).٣(خمالفتهما 
نني، وال جيد أحد فيه مغمزا اآلباء واالبناء واالحفاد، وكفاه شرفا ان حيدث طول تلك الس: مسع منه

حبجة، وما رأينا الرحلة يف بالد من بالد االسالم أكثر منها إليه، فقد رأيت مجاعة من أهل االندلس، 
على بابه، وكذا مجاعة من أهل فارس، ومجاعة من أهل ) ٥(، وإسبيجاب )٤(ومجاعة من أهل طراز 

  ).٦(الشرق 
  ).٧( ومئتني ولدت سنة سبع وأربعني: مسعته غري مرة يقول

ورحل به أبوه على طريق أصبهان يف سنة مخس وستني، فسمع ا ومل يسمع باالهواز وال البصرة حرفا، 



أمحد بن شيبان الرملي، صاحب ابن عيينه، مسع ا منه فقط، ومسع مبصر : مث حج، ومسع مبكة من
حبمص من حممد بن وعسقالن وبريوت ودمياط وطرسوس، مسع ا من أيب أمية الطرسوسي، ومسع 

  .حممد بن علي بن ميمون الرقي: عوف، وأيب عتبة أمحد بن الفرج، وباجلزيرة من
  ومسع املغازي من لفظ العطاردي،

__________  
  .التحديث": االنساب " يف ) ١(
  .يطالبان: ٨٦١ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .، وما بني حاصرتني منه٢٩٥ / ١": االنساب ) " ٣(
  .ب من إسبيجاب، من ثغور التركبلد قري) ٤(

  .يف أقصى بالد الشاش مما يلي تركستان
  .٥٤٤": آثار البالد وأخبار العباد " انظر 

  .إسفيجاب": االنساب " يف ) ٥(
  .٢٩٥ / ١": االنساب ) " ٦(
  .املصدر السابق) ٧(

(*)  

)١٥/٤٥٦(  

  

اليب " السنن " ات زائدة و ومسع مصنفات عبد الوهاب بن عطاء من حيىي بن أيب طالب، ومسع مصنف
معاين " ، ومسع )١(لعلي بن املديين من حنبل " العلل " إسحاق الفزاري من أيب بكر الصاغاين، ومسع 

  .من عباس الدوري" التاريخ " من حممد بن اجلهم السمري، ومسع " القرآن 
  ).٢(مث انصرف إىل خراسان، وهو ابن ثالثني سنة 

  ).٣(يف سنة نيف وسبعني ومئتني " عاين القرآن م" حدثت بكتاب : مسعته يقول
كتبنا عن أيب العباس بن يعقوب الوراق يف جملس حممد بن عبد الوهاب : قال احلافظ أبو حامد االعمشي

  ).٤(الفراء سنة مخس وسبعني ومئتني 
كتاب " مسعت حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية، مسعت جدي، وسئل عن مساع : احلاكم

امسعوا منه، فإنه ثقة، قد رأيته يسمع مع أبيه مبصر، وأبوه : من أيب العباس االصم، فقال" بسوط امل
  ).٥(يضبط مساعة 

مسعت حيىي بن منصور القاضي، مسعت أبا نعيم بن عدي، واجتمع مجاعة يسألونه املقام بنيسابور : احلاكم



  الثقة املأمون أبو العباس] هذا الكتاب راوي [ عندكم ! يا سبحان اهللا : ، فقال"املبسوط " لقراءة 
__________  

  .حنبل بن إسحاق، ابن عم االمام أمحد بن حنبل، وتلميذه) ١(
  .٢٩٦ - ٢٩٥ / ١": االنساب ) " ٢(
  . آ٦٨ / ١٦": تاريخ ابن عساكر ) " ٣(
  . ب٦٨ / ١٦": تاريخ ابن عساكر ) " ٤(
  .املصدر السابق) ٥(

(*)  

)١٥/٤٥٧(  

  

  ).١(تريدون أن تسمعوه من غريه االصم، وأنتم 
راو غري أيب العباس الوارق، " لكتاب املبسوط " ما بقي : مسعت ابن أيب حامت يقول: أبو أمحد احلاكم

  ).٢(وبلغنا أنه ثقة صدوق 
حضرت أبا العباس يوما يف مسجده، فخرج ليؤذن لصالة العصر، فوقف موضع : أبو عبد اهللا احلاكم

ال، أخربنا الربيع بن سليمان، أخربنا الشافعي، مث ضحك، وضحك الناس، مث املئذنة، مث قال بصوت ع
  ).٣(أذن 

مسعت االصم، وقد خرج وحنن يف مسجده، وقد امتالت السكة من الناس يف ربيع االول : قال احلاكم
  .سنة أربع وأربعني وثالث مئة

  .وكان ميلي عشية كل يوم اثنني من أصوله
[ له، وحيملونه على عواتقهم من باب داره ) ٤(لغرباء وقد قاموا يطرقون فلما نظر إىل كثرة الناس وا

مسعت : أكتب: ، فجلس على جدار املسجد، وبكى طويال، مث نظر إىل املستملي، فقال]إىل مسجده 
أتيت يوما باب : مسعت االشج، مسعت عبد اهللا بن إدريس يقول: حممد بن إسحاق الصغاين يقول

يا عبد اهللا، ما ): ٥] (تبكي [ هاي هاي : ، فأجابتين جارية عرفتين]الباب  [ االعمش بعد موته فدققت
) ٦(كأين ذه السكة ال يدخلها : فعل مجاهري العرب اليت كانت تأيت هذا الباب ؟ مث بكى الكثري، مث قال

  أحد
__________  

  . ب، وما بني حاصرتني منه٦٨ / ١٦": تاريخ ابن عساكر ) " ١(
  .ابقاملصدر الس) ٢(



  .٢٩٧ / ١": االنساب ) " ٣(
  .يوسعون له الطريق: أي) ٤(
  .٨٦٣ / ٣": تذكرة احلفاظ " زيادة من ) ٥(
  . ب٦٩ / ١٦": تاريخ ابن عساكر " فال يدخلها، وما أثبتناه من : يف االصل) ٦(

(*)  

)١٥/٤٥٨(  

  

 بعد شهر أو أقل منكم، فإين ال أمسع وقد ضعف البصر، وحان الرحيل، وانقضى االجل، فما كان إال
منه حىت كف بصره، وانقطعت الرحلة، وانصرف الغرباء، فرجع أمره إىل أنه كان يناول قلما، فيعلم 

  .حدثنا الربيع، وكان حيفظ أربعة عشر حديثا، وسبع حكايات، فريويها: أم يطلبون الرواية، فيقول
  ).١(وصار بأسوأ حال حىت تويف 

با العباس االصم على الرجوع عن أحاديث أدخلوها عليه، حديث وقرأت خبط أيب علي احلافظ حيث أ
، )٢" (قبض العلم " الصغاين عن علي بن حكيم، عن محيد ابن عبدالرمحن، عن هشام بن عروة، حديث 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : وحديث أمحد بن شيبان، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه
  )...٣(وسلم سرية 

__________  
  .، وما بني حاصرتني منه٢٩٧ - ٢٩٦ / ١": االنساب " اخلرب بطوله يف ) ١(
) ٢٦٧٣(باب كيف يقبض العلم، ومسلم : يف العلم) ١٠٠(حديث قبض العلم أخرجه البخاري ) ٢(

باب رفع العلم وقبضه من طرق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو بن : يف العلم
إن اهللا ال يقبض العامل انتزاعا ينتزعه من العباد، : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولالعاص مسعت 

ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عامل، اختذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا فأفتوا بغري علم، 
ام بن عروة، فوقع لنا وقد اشتهر هذا احلديث من رواية هش": الفتح " قال احلافظ يف " فضلوا وأضلوا 

من رواية أكثر من سبعني نفسا عنه من أهل احلرمني والعراقني والشام وخراسان ومصر وغريها، ووافقه 
  على روايته عن أبيه عروة أبو

والزهري وحديثه يف النسائي، ) ١٤) (٢٦٧٣(ومسلم ) ٧٣١٧(االسود املدين، وحديثه يف البخاري 
حيح أيب عوانة، ووافق أباه على روايته عن عبد اهللا بن عمرو عمر بن وحيىي بن أيب كثري، وحديثه يف ص

  ).٢٦٧٣(احلكم بن ثوبان وحديثه يف مسلم 
:  يف اجلهاد٤٥٠ / ٢" املوطأ " حديث بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية أخرجه مالك يف ) ٣(



عن نافع ) ١٧٤٩(لم ومس) ٣١٣٤(، والبخاري ٦٢ / ٢باب جامع النفل يف الغزو، ومن طريقه أمحد 
عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية فيها عبد اهللا بن عمر قبل جند، فغنموا إبال 

  .كثرية، فكانت سهمام اثين عشر بعريا أو أحد عشر بعريا، ونفلوا بعريا بعريا
وأخرجه مسلم من من طريق أيب النعمان، عن محاد، عن أيوب، عن نافع، ) ٤٣٣٨(وأخرجه البخاري 

  (*)طريقه عن الليث بن سعد، عن نافع، وأخرجه أيضا من طرق عن عبيد 

)١٥/٤٥٩(  

  

  ).١(كل من روى عين هذا، فهو كذاب، وليس هذا يف كتايب : فوقع أبو العباس: قال
  .تويف أبو العباس يف الثالث والعشرين من ربيع اآلخر سنة ست وأربعني وثالث مئة

  .وسبعني ومئتني بنيسابور يف أوهلا عن حنو ستني سنة، وكان ذا معرفة وفهمومات أبوه سنة سبع 
  .إسحاق بن راهويه، وحممد بن محيد، وعدة: حدث عن

  .ابنه، وابن أيب حامت، وحممد بن خملد، وكان بديع اخلط: وعنه
  

د بن أيب  بن أمحالقاضي االمام املصدق املعمر، أبو إسحاق إبراهيم بن حممد*  ابن أيب ثابت - ٢٥٩
  .ثابت العبسي العراقي السامري، نزيل دمشق، ونائب احلكم ا، وصاحب ذاك اجلزء العايل عند كرمية

  مسع احلسن بن عرفة، وسعدان بن نصر، وزكريا املروزي،
__________  

 من طريق سفيان عن ١٠ / ٢اهللا بن عمر، عن نافع، وله طرق أخرى عنده عن نافع وأخرجه أمحد 
من طريق ) ٢٧٤٥( من طريق حيىي عن عبيد اهللا عن نافع، وأخرجه أبو داود ٥٥ / ٢ع و أيوب عن ناف

من طرق عن شعيب بن أيب محزة، عن ) ٢٧٤١(مسدد عن حيىي، عن عبيد اهللا، عن نافع وأخرجه أيضا 
  .نافع، عن ابن عمر

  . ب٦٨ / ١٦": تاريخ ابن عساكر ) " ١(
: ، العرب٣٦٤ / ٦:  ب، املنتظم٢٤٦ - ب ٢٤٥ / ٢: ، تاريخ ابن عساكر١٦٥ / ٦: تاريخ بغداد* 
 ٢٤٥ / ٢: ، ذيب ابن عساكر٣٤٦ / ٢: ، شذرات الذهب١١٦ / ٦: ، الوايف بالوفيات٢٤٧ / ٢
- ٢٤٦.  

(*)  

)١٥/٤٦٠(  

  



  .والربيع بن سليمان، وإبراهيم بن مرزوق، وحممد بن عوف الطائي، وعدة
هاب الكاليب، وابن مجيع، وأبو مسلم الكاتب، وعبد أبو بكر االري القاضي، وعبد الو: حدث عنه

  .الرمحن بن عمر بن نصر، وعبد الرمحن ابن أيب نصر التميمي، وآخرون
  ).١(وثقه اخلطيب 

  .وكان تاجرا نبيال، كثري الفضائل، عايل الرواية
  .مات يف ربيع اآلخر سنة مثان وثالثني وثالث مئة عن نيف وتسعني عاما

  
  . بن جابر الطحان، حمدث الرملةمام احلافظ الناقد، أبو بكر أمحد بن عمرواال*  الطحان - ٢٦٠

  .ولد يف حدود سنة مخسني ومئتني
ومسع حممد بن عوف الطائي، وإبراهيم بن عبد اهللا القصار، وسليمان بن سيف احلراين، والعباس بن 

  .ا زرعة الدمشقي، وطبقتهمالوليد بن مزيد البريويت، وبكار ابن قتيبة، واحلارث بن أيب أسامة، وأب
__________  

  .١٦٥ / ٦": تاريخ بغداد ) " ١(
، ٢٩٩ / ٢: ، العرب٨٤٦ - ٨٤٥ / ٣:  آ، تذكرة احلفاظ٢٥ ب، ٢٤ / ٢: تاريخ ابن عساكر* 

، ذيب ابن ٣٣٤ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥٠: ، طبقات احلفاظ٢٧٠ / ٧: ، الوايف بالوفيات٢٣٣
  .٤١٨ / ١: عساكر

(*)  

)١٥/٤٦١(  

  

أبو سليمان بن زبر، وحممد بن املظفر، وأبو بكر بن املقرئ، وعمر بن علي االنطاكي، وأبو : حدث عنه
  .بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن أيب احلديد، وحممد بن أمحد الغساين، وآخرون كثريون

  .مات يف سنة ثالث وثالثني وثالث مئة
 بن عباد الشيباين، وحمدث أصبهان أبو عمرو أمحد تويف حمدث دمشق أبو الطيب أمحد بن إبراهيم: وفيها

بن حممد بن إبراهيم بن حكم املديين، وأبو بكر أمحد بن مسعود الزنربي املصري، واحملدث علي بن 
إبراهيم بن معاوية النيسابوري، ومؤرخ املغرب املفيت أبو العرب حممد بن أمحد بن متيم االفريقي، وأبو 

  .اللؤلؤي، صاحب أيب داودعلي حممد بن أمحد بن عمرو 
أخربنا عمر بن القواس، أخربنا ابن احلرستاين، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا ابن طالب، أخربنا حممد بن 

  أمحد بن مجيع، حدثنا أمحد بن عمرو احلافظ إمالء من حفظه، حدثنا حممد بن محاد الطهراين،



 ابن عمر، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، زار حدثنا عبد الرزاق، عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن
  ).١(البيت يوم النحر، وصلى الظهر مبىن 

كان لسعيد بن عبد العزيز جليس، : حدثنا يزيد بن عبد الصمد، حدثنا أبو مسهر، قال: ومما رواه، قال
  .كان عندنا عبدة بن رياح صاحب الشرطة: هو هشام بن حيىي الغساين، فقال

  .ابين يعقين: لتفأتته امرأة، فقا
  كذا ؟: إن أخذ ابنك قتله، قالت: فبعث معها أعوانا، فقالوا

__________  
من طريق حممد بن رافع، عن عبد الرزاق ذا االسناد، ) ١٣٠٨(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(

  .عن عبد الرزاق به) ١٩٩٨(، ومن طريقه أبو داود ٣٤ / ٢وأخرجه أمحد 
(*)  

)١٥/٤٦٢(  

  

  .عمن: قالوا
: ما هي أمي، قال: تعق أمك ؟ قال: هذا ابين، فأتوه به، فقال: ، فقالت)١(فمرت فرأت مشاسا 

: هذا جزاء من يعق أمه، فرآه صاحب له، فقال: وجتحدها ؟ اضربوه، مث أركبها على عنقه، ونودي عليه
  .من مل يكن له أم فليذهب إىل عبدة جيعل له أما: ما هذا ؟ قال

  
 بن سلمة بن حبر، المام احلافظ القدوة، شيخ االسالم، أبو احلسن علي بن إبراهيما*  القطان - ٢٦١

  .القزويين القطان عامل قزوين
  .مولده يف سنة أربع ومخسني ومئتني

، ومن حممد بن الفرج االزرق، وأيب حامت الرازي، وإبراهيم بن "سننه " مسع من أيب عبد اهللا بن ماجة 
ة، والقاسم بن حممد الدالل، وحيىي بن عبدك القزويين، وإسحاق ابن ديزيل، واحلارث بن أيب أسام

  . وهذه الطبقة- لقيهما باليمن -إبراهيم الدبري، واحلسن بن عبداالعلى البوسي 
  .ومجع وصنف، وتفنن يف العلوم، وثابر على القرب

ن فارس اللغوي، الزبري بن عبد الواحد احلافظ، وأبو احلسن النحوي، وأبو احلسني أمحد ب: حدث عنه
  وأمحد بن علي بن الل، وأبو سعيد عبدالرمحن بن حممد القزويين، والقاسم بن أيب املنذر اخلطيب، وأمحد

__________  
  .هو خادم الكنيسة، ومرتبته دون القسيس) ١(



 - ٢٦٧ / ٢: ، العرب٨٥٧ - ٨٥٦ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٢١ - ٢١٨ / ١٢: معجم االدباء* 
، شذرات ٣٥٣: ، طبقات احلفاظ٣١٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٥١٦ / ١: ة، غاية النهاي٢٦٨
  .٣٧٠ / ٢: الذهب

(*)  

)١٥/٤٦٣(  

  

  .ابن نصر الشذائي املقرئ، تال عليه عن تالوته على احلسن بن علي االزرق حبرف الكسائي
، )١(حو واللغة أبو احلسن القطان، شيخ عامل جبميع العلوم والتفسري والفقه والن: قال أبو يعلى اخلليلي

  ).٢(حممد وحسن وحسني، ماتوا شبابا : كان له بنون
والزهد أدام ) ٣(مل ير أبو احلسن رمحه اهللا مثل نفسه يف الفضل : مسعت مجاعة من شيوخ قزوين، يقولون

  ).٤(الصيام ثالثني سنة، وكان يفطر على اخلبز وامللح، وفضائله أكثر من أن تعد 
كنت حني رحلت : مسعت أبا احلسن القطان بعدما علت سنه، يقول: يهوقال ابن فارس يف بعض أمال

  ).٥(أحفظ مئة ألف حديث، وأنا اليوم ال أقوم على حفظ مئة حديث 
  ).٦(أصبت ببصري، وأظن أين عوقبت بكثرة كالمي أيام الرحلة : ومسعته يقول

  . الكالمصدق واهللا، فقد كانوا مع حسن القصد، وصحة النية غالبا، خيافون من: قلت
  وإظهار املعرفة والفضيلة، واليوم يكثرون الكالم مع

__________  
  .١٣٨: الورقة" االرشاد ) " ١(
  .٢١٩ / ١٢": معجم االدباء " 
  .املصدران السابقان) ٢(
  .القضاء، وهو تصحيف" معجم االدباء " يف ) ٣(
  .٢٢٠ / ١٢": معجم االدباء " ، ١٣٨االرشاد الورقة ) ٤(
  .لسابقاملصدر ا) ٥(
أصبت ببصري،  " ٨٥٧ / ٣": تذكرة احلفاظ " ، و ٢٢١ - ٢٢٠ / ١٢": معجم االدباء " يف ) ٦(

  ".وأظن أين عوقبت بكثرة بكاء أمي أيام فراقي هلا يف طلب احلديث والعلم 
(*)  

)١٥/٤٦٤(  

  



  .نقص العلم، وسوء القصد
  .مث إن اهللا يفضحهم، ويلوح جهلهم وهواهم واضطرام فيما علموه

  .فنسأل اهللا التوفيق واالخالص
  .تويف هذا االمام يف سنة مخس وأربعني وثالث مئة

وفيها تويف مسند وقته أبو بكر أمحد بن سليمان بن أيوب العباداين، واحملدث أبو القاسم إمساعيل بن 
دان يعقوب بن اجلراب البغدادي، مبصر عن بضع ومثانني سنة، وحمدث مرو أبو أمحد بكر بن حممد بن مح

الصرييف الدمخسيين، وشيخ الشافعية أبو علي احلسن بن احلسني بن أيب هريرة البغدادي، ومسند مصر 
أبو عمرو عثمان بن حممد بن أمحد السمرقندي، والعالمة أبو عمر الزاهد غالم ثعلب، واحملدث أبو بكر 

املادرائي مبصر عن مثان حممد ابن العباس بن جنيح، والوزير أبو بكر حممد بن علي بن أمحد بن رستم 
" مروج الذهب " ومثانني سنة، واحملدث مكرم بن أمحد بن حممد ابن مكرم القاضي ببغداد، وصاحب 

  أبو احلسن علي بن
  .احلسني املسعودي

أخربنا القاضي تاج الدين عبد اخلالق بن عبد السالم سنة ثالث وتسعني ببعلبك، أخربنا االمام عبد اهللا 
أخربنا أبو : نا سنقر بن عبد اهللا احلليب، أخربنا عبد اللطيف بن يوسف اللغوي، قاالأخرب) ح(بن أمحد 

زرعة بن طاهر، أخربنا أبو منصور حممد بن احلسني، أخربنا القاسم بن أيب املنذر، أخربنا أبو احلسن علي 
 حدثنا سامل بن إبراهيم، حدثنا أبو عبد اهللا بن ماجه، حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا مروان بن شجاع،

شربة عسل، وشرطة : الشفاء يف ثالث: " االفطس، عن سعيد ابن جبري، عن ابن عباس رفعه، قال
  ".حمجم، وكية نار، وأى أميت عن الكي 

(*)  

)١٥/٤٦٥(  

  

  .هذا حديث صحيح غريب
  .نازال عن احلسني، عن أمحد بن منيع، فوقع لنا بدال عاليا) ١(أخرجه البخاري 

  . حممد القباين تلميذ البخاريهو ابن: واحلسني
  .أمحد بن منيع عنه" مسند " وراوية 

  
  . بن أمحد بن علي بن شوذب الواسطياملقرئ احملدث، أبو حممد عبد اهللا بن عمر*  ابن شوذب - ٢٦٢

  .مسع شعيب بن أيوب، وحممد بن عبدامللك الدقيقي، وصاحل بن اهليثم، وجعفر بن حممد الواسطيني



بد اهللا، وأبو بكر بن الل، وأبو عبد اهللا بن مندة، وابن مجيع الصيداوي، وأبو علي منصور بن ع: وعنه
  .الروذباري، وعدة

  .ولد سنة تسع وأربعني
  .ما رأيت أحدا أقرأ لكتاب اهللا منه: قال أبو بكر أمحد بن بريي

  .تويف يف سنة اثنتني وأربعني وثالث مئة يف ربيع اآلخر: وقال
  

 بن يوسف، الشيباين االمام احلافظ املتقن احلجة، أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب* *  ابن االخرم - ٢٦٣
  .النيسابوري بن االخرم، ويعرف قدميا بابن الكرماين

__________  
  .باب الشفاء يف ثالث: يف الطب) ٥٦٨٠(برقم ) ١(
  .٣٦٢ / ٢: ، شذرات الذهب٤٣٧ / ١: ، غاية النهاية٢٥٩ / ٢: العرب* 

، النجوم ٣٣٧ - ٣٣٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٦٥ / ٢: ، العرب٨٦٦ - ٨٦٤ / ٣: ظتذكرة احلفا* * 
  .٣٦٨ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥٤: ، طبقات احلفاظ٣١٣ / ٣: الزاهرة

(*)  

)١٥/٤٦٦(  

  

  .ولد سنة مخسني ومئتني
  .شهد جنازة االمام حممد بن حيىي الذهلي، وصلى عليه

حملة من حواضر :  ودراجبرد-حلسن اهلاليل الدراجبردي ومسع من ولده حيىي بن حممد حيكان، وعلي بن ا
 وإبراهيم بن عبد اهللا السعدي، وحممد بن عبد الوهاب الفراء، -نيسابور املتطرقة على الصحراء 

وخشنام بن الصديق، وإسحاق بن عمران االسفراييين الفقيه، واحلسني بن الفضل البجلي املفسر، 
  .فر بن حممد الترك، واحلسني بن حممد بن زياد القباين، وخلق كثريوحممد بن نصر املروزي االمام، وجع

  ).١(ومجع فأوعى، ومع حفظه وسعة علمه مل يرحل يف احلديث، بل قنع حبديث بلده 
أبو بكر بن إسحاق الصبغي، وحسان بن حممد الفقيه، وأبو عبد اهللا بن مندة، وأبو عبد اهللا : حدث عنه

  .زكي، وخلق كثرياحلاكم، وحيىي بن إبراهيم وامل
املستخرج " كان صدر أهل احلديث ببلدنا بعد ابن الشرقي، حيفظ ويفهم، وصنف كتاب : قال احلاكم

صحيح " ، وسأله أبو العباس السراج أن خيرج له كتابا على "املسند الكبري " وصنف " على الصحيحني 
  ).٢(ففعل " مسلم 



  هب عمري يفذ: ومسعت أبا عبد اهللا بن يعقوب غري مرة، يقول
__________  

  .٨٦٤ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(

(*)  

)١٥/٤٦٧(  

  

املختصر " ، ومسعته تندم على تصنيفه )١(على كتاب مسلم " املستخرج " مجع هذا الكتاب، يعين 
 وكان أبو :- إىل أن قال احلاكم -من حقنا أن جنهد يف زيادة الصحيح : ، ويقول"الصحيح املتفق عليه 

  ).٢(عبد اهللا من أحنى الناس، ما أخذ عليه حلن قط، وله كالم حسن يف العلل والرجال 
كان ابن خزمية يقدم أبا عبد اهللا بن يعقوب على كافة أقرانه، : مسعت حممد بن صاحل بن هانئ، يقول

  ).٣(ويعتمد قوله فيما يرد عليه، وإذا شك يف شئ عرضه عليه 
لس الصبغي، وحضر أبو علي احلافظ، وابن االخرم، فأملى الصبغي عن إبراهيم حضرنا جم: قال احلاكم

اهلسنجاين، عن أيب الطاهر، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة 
: " يا أبا علي، من قال فيه: ، فقال ابن االخرم)٤" (من أدرك من الصالة ركعة فقد أدركها " مرفوعا 

  .؟"  كلها فقد أدركها
  .هذا ال حنفظه إال من حديث عبيد اهللا بن عمر، عن الزهري: قال

  بلى، يف حديث حرملة، عن ابن وهب، عن،: قال أبو عبد اهللا
  ".كلها : حدثناه ابن قتيبة، عن حرملة، ومل يقل: ، فقال أبو علي)٥" (فقد أدركها كلها " يونس، 

__________  
  .٨٦٥ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
باب من :  يف املواقيت٤٦ / ٢ يف وقوت الصالة، ومن طريقه البخاري ١٠ / ١وأخرجه مالك ) ٤(

باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك : يف املساجد) ٦٠٧(أدرك من الصالة ركعة، ومسلم 
  .ن، عن أيب هريرةالصالة عن ابن شهاب الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمح

  = (*)من أدرك ركعة من الصالة مع االمام، فقد ) " ١٦٢) (٦٠٧(لفظ حرملة عند مسلم ) ٥(

)١٥/٤٦٨(  



  

  .حدث به مسلم عن حرملة، وجرى بينهما كالم كثري: قال أبو عبد اهللا
ل أبو ، فقا"كلها " ويف الس الثاين، أحضر أبو عبد اهللا كتاب مسلم خبط مسلم عن حرملة، وفيه 

  .من ال حيفظ الشئ يعذر: علي
  .من ينكر هذا تعرك أذنه،، وتفك أسنانه: فقال أبو عبد اهللا

: آخر، قال) ١(اقعد فإن هنا حسابا : فامتال أبو علي غيظا، وهم أبو عبد اهللا بالقيام، فقال له أبو علي
تفرد ما عن حدثت عن كشمرد، عن حفص، عن إبراهيم ابن اطمهان حبديثني قد : وما هو ؟ قال

إن كنت حدثت به فقد رجعت : بلى، ثقتان مسعاه منك، قال: مل أحدث، قال: حفص ابنه، وأمحد، قال
، عن أمحد ابن سلمة، عن حممد بن املثىن، عن حممد "كتاب مسلم " ويف خترجيك القدمي على : عنه، قال

  قد" واآلن " جهضم حديث 
فأخرج إلينا : مها عندي، وقد حدثت ما، قالكال: ابن جهضم، قال) ٢] (عن [ رويته عن علي 

  .حديثك عن علي بن احلسن
هذا جزاء من مل ميت مع أقرانه، وكنت أرى أبا علي : مسعت أبا عبد اهللا بن االخرم، يقول: قال احلاكم

  .بعد نادما على ما قال ذلك اليوم
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة أربع وأربعني وثالث مئة: قال احلاكم

صاحب حرف نافع، وحمدث ) ٣( فيها مات مقرئ بغداد أبو احلسني أمحد بن عثمان بن بويان :قلت
  دمشق أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم

__________  
  ".فقد أدرك الصالة كلها " وأخرجه مسلم من طرق عن عبيد اهللا بلفظ " أدرك الصالة = 
  .حساب، بالرفع: يف االصل) ١(
  .بياض يف االصل) ٢(
  .وهو تصحيف" ثوبان  " ٨٦٥ / ٣": تذكرة احلفاظ " يف ) ٣(

(*)  

)١٥/٤٦٩(  

  

االذرعي، ومسند بغداد أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق ابن السماك، وشيخ الشافعية العالمة، أبو بكر 
 حممد بن أمحد بن احلداد الكناين مبصر، ومسند حلب حممد بن عيسى التميمي البغدادي العالف، واالمام

  .أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي النيسابوري املفسر



  
وكان والد ابن االخرم، االمام الفقيه أبو يوسف الشافعي امللقب باالخرم ذا  * ]والده  [ - ٢٦٤

  .حشمة ومال
  .تفقه مبصر ومسع يف رحالته من قتيبة، وهشام بن عمار، وسويد بن سعيد، وكتب عنه مسلم

  .رقي، وحيىي العنربي، ومجاعةابنه، وابن الش: وحدث عنه
  .تويف سنة سبع ومثانني ومئتني

أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق الرجل الصاحل، أخربنا حممد بن إبراهيم، أخربنا أبو طاهر السلفي، 
أخربنا القاسم بن الفضل، أخربنا حممد ابن الصرييف، أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب سنة أربعني 

حدثنا حيىي بن سعيد، عن :  حدثنا حممد بن عبد الوهاب، أخربنا جعفر بن عون، قالوثالث مئة،
طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الحرامه حني : عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت

  ).١(أحرم، وطيبته مبىن قبل أن يزور البيت 
__________  

  .مل تد إىل مصادر ترمجته* 
 من طرق عن ١٣٧ / ٥، والسنائي )١١٩١(ومسلم ) ١٧٥٤(و ) ١٥٣٩( البخاري وأخرجه) ١(

 من طريق سعيد ابن عبدالرمحن ١٣٧ / ٥/ عبدالرمحن بن القاسم، ذا االسناد، وأخرجه النسائي 
  (*)طيبت : املخزومي، عن سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت

)١٥/٤٧٠(  

  

 بن افظ الثبت، حمدث جرجان يف وقته، أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيماالمام احل* *  البحري - ٢٦٥
  .حممد اجلرجاين، البحري

مسع حممد بن بسام، وأبا حيىي بن أيب مسرة املكي، وأبا قالبة الرقاشي، وهالل بن العالء الرقي، واحلارث 
  .بن أيب أسامة، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، وبشر بن موسى، وطبقتهم

بن عدي، وأبو بكر االمساعيلي، والنعمان بن حممد اجلرجاين، وحسني بن جعفر، وأبو نصر ا: حدث عنه
  .بن االمساعيلي، وآخرون

  ).١(هو حافظ ثقة، مذكور، حدثين عنه أربعة نفر من أهل جرجان : قال اخلليلي
  .كتب إيل إجازة من جرجان هي عندي: وقال احلاكم ابن البيع

  .احلافظ سنة سبع وثالثني وثالث مئةتويف أبو يعقوب البحري : قلت
__________  



رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلرمه حني أحرم، وحلله بعدما رمى مجرة العقبة قبل أن يطوف = 
 من طريق ابن جريج، أخربين عمر بن عبد اهللا بن عروة، أنه مسع عروة ٢٤٤ / ٦بالبيت، وأخرجه 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي بذريرة حلجة الوداع طيبت رسو: والقاسم خيربان عن عائشة قالت
للحل واالحرام حني أحرم، وحني رمى مجرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، وهذا سند 

  .صحيح
وباحلل بعد رمي مجرة العقبة، وقبل احللق والطواف قال عطاء ومالك، وأبو ثور، وأبو يوسف، : قلت

  .٤٣٩ / ٣" املغين " حها ابن قدامة يف وهو رواية عن االمام أمحد صح
، طبقات ٨٧٩ - ٨٧٨ / ٣، تذكرة احلفاظ ٩٧ - ٩٦ / ٢، االنساب ١٢٢: تاريخ جرجان* * 

  .٣٤٥ / ٢: ، شذرات الذهب٣٥٨: احلفاظ
  .٨٧٨ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(

(*)  

)١٥/٤٧١(  

  

 السلفي، أخربنا إمساعيل بن ماك، أخربنا أبو علي بن اخلالل، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر
حدثنا إسحاق بن : أخربنا أبو يعلى اخلليلي، حدثنا حممد بن احلسن بن املغرية، واحلسني بن جعفر، قاال

إبراهيم احلافظ، حدثنا هالل بن العالء، حدثنا حممد بن عبداالعلى الصنعاين، حدثنا املغرية بن سليمان، 
حنن : كانت قريش ومن يقابلهم، يقولون:  أبيه، عن عائشة، قالتعن عبيد اهللا بن عمر، عن هشام، عن

  ).٢(غريب )) ١(مث أفيضوا من حيث أفاض الناس : (قطان البيت ال نفيض إال من مىن، فأنزل اهللا تعاىل
  

  واضح بدل ناصح، فيحرر:  وقيل- بن ناصح ابن حممد بن يوسف*  قاسم بن أصبغ - ٢٦٦
__________  

  .١٩٩: البقرة) ١(
، )١٢١٩(يف التفسري، ومسلم ) ٤٥٢٠(يف احلج، و ) ١٦٦٥(لكن أخرجه البخاري برقم ) ٢(

 ٢٥٥ / ٥والنسائي ) ١٩١٠(وأبو داود ) ٣٨٣١(والطربي ) ٣١٨(وابن ماجه ) ٨٨٤(والترمذي 
كانت قريش ومن كان على :  من طرق عن هشام بن عروة ذا االسناد، بلفظ١١٣ / ٥والبيهقي 

حنن قطني اهللا، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل اهللا :  يقفون باملزدلفة، يقولوندينها، وهم احلمس،
، ٢٢٦ / ١، لفظ الترمذي، وأورده السيوطي يف الدر املنثور )مث أفيضوا من حيث أفاض الناس: (تعاىل

أن أهل : ديثومعىن هذا احل: وزاد نسبته البن املنذر وابن أيب حامت وأيب نعيم يف الدالئل، وقال الترمذي



: مكة كانوا ال خيرجون من احلرم، وعرفة خارج من احلرم، وأهل مكة كانوا يقفون باملزدلفة، ويقولون
مث أفيضوا : (سكان اهللا، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل اهللا تعاىل: حنن قطني اهللا، يعين

  .هم أهل احلرم: واحلمس) من حيث أفاض الناس
 - ٤٤٧: ، بغية امللتمس٣١٢ - ٣١١: ، جذوة املقتبس٣٦٧ - ٣٦٤ / ١: االندلستاريخ علماء * 

 ٢٥٤ / ٢: ، العرب٨٥٥ - ٨٥٣ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٣٧ - ٢٣٦ / ١٦: ، معجم االدباء٤٤٨
، طبقات ٤٥٨ / ٤: ، لسان امليزان٢٢٢: ، الديباج املذهب٣٣٣ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٥٥ -

  .٣٥٧ / ٢: ، شذرات الذهب٣٧٥: ، بغية الوعاة٣٥٢: احلفاظ
(*)  

)١٥/٤٧٢(  

  

  . االمام احلافظ العالمة حمدث االندلس أبو حممد القرطيب، موىل بين أمية-) ١(هذا 
  مسع بقي بن خملد، وحممد بن وضاح، وأصبغ بن خليل، وحممد

  .ابن عبد السالم اخلشين
 اجلهم السمري، وأبا حممد بن وطائفة باالندلس، وحممد بن إمساعيل الصائغ، وطبقته مبكة، وحممد بن

قتيبة، وجعفر بن حممد بن شاكر، وأبا بكر بن أيب الدنيا، واحلارث بن أيب أسامة، وحممد ابن إمساعيل 
 - ومحل عنه تارخيه - وأبا بكر بن أيب خيثمة - وأكثر عنه جدا -الترمذي، وإمساعيل القاضي، 

  .لقا سواهموإبراهيم بن عبد اهللا القصار صاحب وكيع بالكوفة وخ
وفاته السماع من أيب داود، فصنف سننا على وضع سننه، وصحح مسلم فاته أيضا فخرج صحيحا 

" وكتاب " املنتقى يف اآلثار " وكتاب " مسند مالك " وكتاب " بر الوالدين " على هيئته، وألف كتاب 
  .بديع احلسن، وغري ذلك" االنساب 
بن حممد الباجي، وعبد اهللا بن نصر، وعبد الوارث بن حفيده قاسم بن حممد، وعبد اهللا : حدث عنه

سفيان، والقاضي حممد بن أمحد بن مفرج، وأبو عثمان سعيد بن نصر، وأمحد بن القاسم التاهريت، 
  .والقاسم ابن حممد بن عسلون، وأبو عمر أمحد بن اجلسور، وخلق كثري

ة العربية، والتقدم يف الفتوى واحلرمة وانتهى إليه علو االسناد باالندلس مع احلفظ واالتقان، وبراع
  .التامة، واجلاللة

  .أثىن عليه غري واحد
  .وتواليف ابن حزم، وابن عبد الرب، وأيب الوليد الباجي طافحة بروايات قاسم بن أصبغ

__________  



  ".ناصح " على " تذكرة احلفاظ " أمجعت مصادر ترمجته ما عدا ) ١(
(*)  

)١٥/٤٧٣(  

  

  .ادى االوىل سنة أربعني وثالث مئة، وكان من أبناء التسعنيمات بقرطبة يف مج
  

  . بن إسحاق بن إبراهيم، البغداديالشيخ احملدث الثقة، أبو احلسن علي بن أمحد*  البغدادي - ٢٦٧
عبد اهللا بن حممد بن أيب مرمي، ويوسف بن يزيد القراطيسي، وحممد بن عمرو بن : ارحتل، ومسع من

  .د بن إبراهيم الغساين، ومقدام بن داود الرعيين، وعدةخالد، وأيب حارثة أمح
القاضي علي بن حممد بن إسحاق احلليب، وأبو عبد اهللا ابن مندة، ومنري بن أمحد، وأبو حممد :: روى عنه

  .بن النحاس، وأمحد بن حممد بن عبد الوهاب الدمياطي، وأبوه، وآخرون
ماد، أخربنا ابن رفاعة، أخربنا اخللعي، أخربنا منري بن أخربنا الثقة حممد بن احلسني، أخربنا حممد بن ع

أمحد الشاهد سنة اثنيت عشرة وأربع مئة، حدثنا علي بن أمحد سنة تسع وثالثني وثالث مئة، حدثنا 
مقدام بن داود بن عيسى بن تليد سنة ست وسبعني ومئتني، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا شعبة، عن أيب 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، مسعت عمران ابن حصني، يقول)١(مجرة، مسعت زهدم بن مضرب 
  خريكم قرين، مث الذين: " وسلم

__________  
  .مل تقع لنا ترمجته يف املصادر اليت بني أيدينا* 
  .وهو تصحيف" مضرس  " ٢٦٣ / ١": تقريب التهذيب " يف ) ١(

(*)  

)١٥/٤٧٤(  

  

م، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم يلو."  
خيونون وال ) ١(إن بعدكم قوما : " ال أدري، أذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة ؟، مث قال: فقال عمران

  ).٢" (يؤمتنون، وال يشهدون وال يستشهدون، وينذرون وال يفون، ويظهر فيهم السمن 
  .متفق عليه

  حدث البغدادي يف صفر سنة أربعني وثالث مئة، وتويف بعد ذلك



  .مبصر
  

  .، البغدادي النحويشيخ العربية أبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق* جاجي  الز- ٢٦٨
، وهو )٤(، والتصانيف وتلميذ العالمة أيب إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج )٣" (اجلمل " صاحب 

  .منسوب إليه
  .أدبية) ٥" (أمايل " له 

__________  
  .قوم، بالرفع: يف االصل) ١(
باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد و : يف الشهادات) ٢٦٥١(أخرجه البخاري برقم ) ٢(
، يف االميان والنذور، ومسلم )٦٦٩٥(، يف الرقاق، و )٦٨٢٤(يف فضائل أصحاب النيب، و ) ٣٦٥٠(
، يف فضائل الصحابة، ومن طرق عن شعبة ذا االسناد، ويف الباب عن عبد اهللا عند البخاري )٢٥٣٥(
  ).٢٥٣٣(، ومسلم )٦٦٥٨ (و) ٦٤٢٩(و ) ٣٦٥١(و ) ٢٦٥٢(
: ، تاريخ ابن عساكر٢٥٦ / ٦: ، االنساب٢١١: ، نزهة االلباء١٢٩: طبقات النحويني واللغويني* 
 / ٢: ، العرب١٣٦ / ٣: ، وفيات االعيان١٦١ - ١٦٠ / ٢:  ب، إنباه الرواة٤٣٢ - آ ٤٣٢ / ٩

، ٢٩٧:  بغية الوعاة،٣٠٣ - ٣٠٢ / ٣: ، النجوم الزاهرة٣٣٣ - ٣٣٢ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٥٤
  .٣٥٧ / ٢: شذرات الذهب

  .هو كتاب يف النحو مشهور متداول، وتتوىل مؤسسة نشره نشرة حمققة، وسيصدر قريبا بعون اهللا) ٣(
 / ٦: ، االنساب١٢٢ - ١٢١: ، وطبقات النحويني واللغويني٩١ - ٩٠: ترمجته يف الفهرست) ٤(

  .٥٠ - ٤٩ / ١: ات االعيان، وفي١٦٦ - ١٥٩ / ١: ، إنباه الرواة٢٥٨ - ٢٥٧
  .ه / ١٣٨٢/ طبع يف القاهرة بتحقيق عبد السالم هارون سنة ) ٥(

(*)  

)١٥/٤٧٥(  

  

  .وقرأ أيضا على أيب جعفر بن رستم الطربي غالم املازين
  وروى عن ابن دريد، ونفطويه، وأيب بكر حممد بن السري السراج،

  .وأيب احلسن االخفش، وعدة، وتصدر بدمشق
أمحد بن علي احلبال، وعبد الرمحن بن عمر بن نصر، والعفيف بن أيب نصر، وأمحد بن حممد : روى عنه
  .النحوي، واحلسن ابن علي السقلي) ١(بن شرام 



أخرج من دمشق لتشيعه، وكان حسن السمت، مليح الشارة، وكان يف الدماشقة بقايا نصب : ويقال
)٢.(  

" كبري و ) ٤" (الالمات " ، وكتاب "لكاتب شرح خطبة أدب ا" و ) ٣" (كتاب االيضاح " وله 
  .وأشياء" املخترع يف القوايف 

  .إال وهو على وضوء، فلذلك بورك فيه" اجلمل " إنه ما بيض مسألة يف : وقيل
  ).٥(مات الزجاجي بطربية يف رمضان سنة أربعني وثالث مئة : قال الكتاين

__________  
  .ام، بالسني املهملة، وهو تصحيف ابن سر١٠٤ / ١": إنباه الرواة " يف ) ١(
 - رضي اهللا عنه -هم املتدينون ببغض علي بن أيب طالب : النواصب والناصبية، وأهل النصب) ٢(

  .الم نصبوا له، أي عادوه
  .ومما حيز يف القلب أنه ما زالت بعض العبارات العامية يف اللهجة الدمشقية حتمل هذه البقايا

  .دون إدراك ملعناها
  .م / ١٩٥٩/ ع بالقاهرة بتحقيق د مازن املبارك سنة طب) ٣(
  .م / ١٩٦٩/ طبع يف جممع اللغة العربية بدمشق بتحقيق د مازن املبارك سنة ) ٤(
وهو : ١٣٦ / ٣ه، وقال عنه ابن خلكان  / ٣٣٧/  وفاته سنة ١٢٩": طبقات الزبيدي " يف ) ٥(

  .الصحيح
(*)  

)١٥/٤٧٦(  

  

 بن املرزبان، اهلمذاين اجلالب ث القدوة، أبو حممد، عبدالرمحن بن محداناالمام احملد*  اجلالب - ٢٦٩
  .اجلزار، أحد أركان السنة مذان) ١(

مسع أبا حامت الرازي، وإبراهيم بن ديزيل، هالل بن العالء، وحممد بن غالب التمتام، وأبا بكر بن أيب 
  .الدنيا، وإبراهيم بن نصر، وطبقتهم

د الرمحن االمناطي، وأبو عبد اهللا بن مندة، وأبو عبد اهللا احلاكم، والقاضي صاحل بن أمحد، وعب: وعنه
  .عبد اجلبار بن أمحد، وأبو احلسن ابن جهضم، وأبو احلسني بن فارس، وآخرون

  .كان صدوقا قدوة، له أتباع: قال شريويه الديلمي
  .تويف سنة اثنتني وأربعني وثالث مئة

  .ه أصحمساع القدماء من: قال صاحل بن أمحد



  .ذهب عامة كتبه يف احملنة، وكف بصره
  

   بنالشيخ االمام احملدث الصادق، أبو احلسني، حممد بن أمحد* *  االسواري - ٢٧٠
__________  

  .٣٥٧ / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٠ / ٢: ، العرب١١٥، ١١٤االرشاد للخليلي الورقة * 
  .هذا االسم ملن جيلب الرقيق والدواب من موضع إىل موضع) ١(
  .٣٩٩ / ٣": االنساب " 

 / ١: ، االنساب٢٨٠ - ٢٧٩ / ٢: ، ذكر أخبار أصبهان١٥٠طبقات احملدثني بأصبهان الورقة * * 
  .٣٦٥ / ٢: ، شذرات الذهب٤٠ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٦١ / ٢: ، العرب٢٥٧

(*)  

)١٥/٤٧٧(  

  

  .ن أعمال أصبهانم) ١(حممد بن علي بن سابور، االسواري االصبهاين من أهل قرية سوارى 
  .ثقة رحال

مسع إبراهيم بن عبد اهللا القصار، وأبا حيىي بن أيب مسرة، وأبا حامت الرازي، والفضل بن حممد الشعراين، 
  .وأبا إمساعيل الترمذي، وحممد بن غالب التمتام، وطبقتهم

دويه، وابن أبو الشيخ، وأبو إسحاق بن محزة، واحلسني بن علي بن أمحد، وأبو بكر بن مر: حدث عنه
  .املقرئ، وعلي بن ميلة، وعدة

  .تويف يف شعبان سنة اثنتني وأربعني وثالث مئة
  ).٢" (الثقفيات " حديثه عال يف 

  
 بن هاشم، النهدي االمام احملدث الرباين القدوة، أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم*  االذرعي - ٢٧١

  .، شيخ دمشق)٣(االذرعي 
 أيوب، ومقدام بن داود، وأيب يزيد القراطيسي، والنسائي، ومسع حبمص حيىي بن: ارحتل، ومسع مبصر من

  .أيب زرعة النصري: موسى بن عيسى بن املنذر، وبدمشق من: من
__________  

  .أسواري": االنساب " يف ) ١(
  .من هذا اجلزء / ١/ تعليق  / ٢٧٢/ انظر ص ) ٢(



، البداية ٣٩٨ / ٨: ، الوايف بالوفيات٢٦٣ / ٢:  آ، العرب٣٧٠ - آ ٣٦٩ / ٢: تاريخ ابن عساكر* 
  .٣٦٦ / ٢: ، شذرات الذهب٢٣٠ / ١١: والنهاية

  .نسبة إىل أذرعات الشام) ٣(
  .١٣٧ / ١": االكمال " 

  .االوزاعي، وهو حتريف: ٢٦٣ / ٢: ويف العرب
(*)  

)١٥/٤٧٨(  

  

بد الرمحن بن عمر بن ابن مجيع، وابن مندة، ومتام الرازي، وأبو عبد اهللا بن أيب كامل، وع: حدث عنه
  .نصر، وأبو حممد بن أيب نصر، وخلق سواهم

  .كان من جلة أهل دمشق، وعبادها وعلمائها: قال أبو احلسني الرازي
سألت اهللا أن يقبض بصري، : مسعت أبا يعقوب االذرعي، يقول: وقال عبد القاهر بن عبد العزيز الصائغ

  .ادة بصري، فأعاده تفضال منه، فتضررت يف الطهارة، فسألت اهللا إع)١(فعميت 
  .تويف أبو يعقوب يوم النحر سنة أربع وأربعني وثالث مئة

أخربنا عمر بن القواس، أخربنا عبد الصمد بن حممد القاضي حضورا، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا 
ثنا احلسني بن طالب، حدثنا ابن مجيع، حدثنا إسحاق بن إبراهيم االذرعي، حدثنا حممد بن علي، حد

: " قال سليمان عليه السالم: أمحد بن أيب احلواري، حدثنا زهري بن عباد، حدثنا منصور بن عمار، قال
  ".إن الغالب هلواه أشد من الذي يفتح املدينة وحده 

  
 بن أيوب بن إسحاق بن عبدة العباداين احملدث املعمر، أبو بكر أمحد بن سليمان*  العباداين - ٢٧٢

)٢.(  
__________  

  . صلى اهللا عليه وسلم الذي كان يسأل اهللا العفو والعافية-يف هذا خمالفة هلدي رسول اهللا ) ١(
 / ١: ، ميزان االعتدال٢٦٦ / ٢: ، العرب٣٣٥ / ٨: ، االنساب١٧٩ - ١٧٨ / ٤: تاريخ بغداد* 

  .٣٦٩ / ٢: ، شذرات الذهب١٨٢ / ١: ، لسان امليزان١٠٢ - ١٠١
  .ليدة بنواحي البصرةوهي ب" عبادان " نسبة إىل ) ٢(
  .٣٣٥ / ٨": االنساب " 

(*)  



)١٥/٤٧٩(  

  

احلسن بن حممد الزعفراين، وعلي بن حرب، وحممد بن عبدامللك الدقيقي، وعباس : حدث ببغداد عن
  .الترقفي، وأمحد بن منصور الرمادي، وطائفة

  .ابن رزقويه، وأبو علي بن شاذان، واحلسني بن عمر بن برهان، ومجاعة: روى عنه
رأيت أصحابنا يغمزونه بال حجة، فإن أحاديثه كلها مستقيمة، خال حديث خلط يف : قال اخلطيب

  ).١(إسناده ومساعه من علي بن حرب بسامراء 
  .ولد سنة مثان وأربعني ومئتني

  ).٢(حدثنا احملاريب، ونسيت الباقي : محلوين إىل احلسن بن عرفة سنة ست ومخسني فقال: وقال
  ).٣(هو صدوق، غري أنه مسع وهو صغري : ف القطانوقال حممد بن يوس

  .بقي إىل سنة أربع أو سنة مخس وأربعني وثالث مئة: قلت
  

ابن طفيل بن زيد بن طفيل، االمام احلافظ القدوة أبو يعلى التميمي  *  عبداملؤمن بن خلف- ٢٧٣
  .النسفي

__________  
  .١٧٨ / ٤": تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٧٩ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
، مرآة ٢٧٢ / ٢: ، العرب٨٦٨ - ٨٦٦ / ٣:  ب، تذكرة احلفاظ٢٧٢ / ١٠: تاريخ ابن عساكر* 

   /٢: ، شذرات الذهب٣٥٥ - ٣٥٤: ، طبقات احلفاظ٣٤٠ / ٢: اجلنان
٣٧٣.  

(*)  

)١٥/٤٨٠(  

  

  .ومخسني ومئتني) ١(ولد سنة تسع 
الرازي، وأيب حيىي بن أيب مسرة املكي، وإسحاق بن إبراهيم ومسع من جده الطفيل بن زيد، وأيب حامت 

الدبري، وأيب الزنباع روح بن الفرج، ويوسف بن يزيد القراطيسي، وعلي بن عبد العزيز البغوي، 
  .وطبقتهم



وكان من الفقهاء القائلني بالظاهر بفقه حممد بن داود ببغداد، وكان منافرا الهل القياس، ثريا متبعا 
  ).٢( العلم ناسكا، كثري
عبدامللك بن مروان امليداين، وأمحد بن عمار بن عصمة، ويعقوب بن إسحاق، وأهل نسف، : حدث عنه

  .وأبو علي منصور بن عبد اهللا الذهلي، وأبو نصر أمحد بن حممد الكالباذي، وعدة
، ومل يأت إليه ، شيخ أهل الكالم، ملا قدم نسف، أكرموه)٣(أبا القاسم الكعيب : وبلغنا أن شيخ املعتزلة
حنن نأيت الشيخ، فلما دخل مل يقم له، وال التفت من حمرابه، فكسر الكعيب : أبو يعلى، فقال الكعيب

  .باهللا عليك أيها الشيخ ال تقم: خجله، وقال
  ).٤(، وأثىن قائما، وانصرف ]له [ ودعا 

أيب يعلى ) ٥(زة الشيخ شهدت جنا: أخربنا أبو جعفر حممد بن علي النسفي، قال: قال جعفر املستغفري
  باملصلى، فغشيتنا أصوات طبول

__________  
  . سبع، وهو تصحيف٨٦٦ / ٣": تذكرة احلفاظ " يف ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .من هذا اجلزء / ١٠٨/ تقدمت ترمجته رقم ) ٣(
  .، وما بني حاصرتني منه٨٦٧ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٤(
  .أبا، بالنصب: يف االصل) ٥(

(*)  

)١٥/٤٨١(  

  

ليتنا صلينا على الشيخ قبل أن : مثل ما يكون من العساكر، حىت ظن مجعنا أن جيشا قد قدم، فكنا نقول
  .يغشانا هذا

، هدأ الصوت كأن مل يكن، مث إين رأيت يف النوم كأن ]وأنصتوا [ فلما اجتمع الناس وقاموا للصالة 
لناس من أراد منكم الطريق املستقيم، فعليه بأيب أيها ا: إنسانا واقفا على رأس درب أيب يعلى، وهو يقول

  ).١( أو حنو هذا -يعلى 
  .أيضا خنشب: تويف رمحه اهللا يف مجادى اآلخرة سنة ست وأربعني وثالث مئة بنسف، وهي اليت يقال هلا

نا أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبدالرحيم بن أيب سعد التميمي، أخربنا عثمان بن علي البيكندي، أخرب
احلسن بن عبدامللك النسفي، أخربنا جعفر بن حممد املستغفري، أخربنا احلسن بن علي بن قدامة، أخربنا 

عبداملؤمن بن خلف، حدثنا سعيد بن املغرية أبو عثمان، حدثنا الفزاري، أخربنا يزيد بن السمط، عن 



من قرأ : " اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى : احلكم بن عبيد االيلي، عن القاسم، عن عائشة، قالت
من الشيطان، ورفع يف الدرجات ) ٢(كن له نورا أو حرزا ] ترتيل السجدة، واقتربت وتبارك [ يف ليلة 

."  
  ).٣(هذا حديث غريب 

  أخربنا عبد اهللا بن: أخربنا أبو بكر اآلمني، وإسحاق االسدي، قاال
__________  

  .تني منه، وما بني حاصر٨٦٧ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .حصنا: أي) ٢(
أحاديثه كلها موضوعة، وقال ابن : بل هو باطل ال يصح، احلكم بن عبد اهللا بن سعد، قال أمحد) ٣(

  .متروك احلديث: ليس بثقة، وقال السعدي وأبو حامت، كذاب، وقال النسائي والدارقطين ومجاعة: معني
(*)  

)١٥/٤٨٢(  

  

حلسن الصويف مبكة، أخربنا عبدامللك بن حممد احلاكم بطوس، رواحة، أخربنا السلفي، أخربنا أمحد بن ا
أخربنا أبو بكر أمحد بن عبد اهللا االخرس، أخربنا أبو مسلم غالب بن علي الرازي، أخربنا حممد بن 

إمساعيل النسفي، أخربنا عبداملؤمن بن خلف، أخربنا حيىي بن املستفاد، أخربنا وهب بن جعفر، أخربنا 
قال رسول اهللا : مصي، أخربنا احلارث بن النعمان، مسعت أنس بن مالك، يقولجنادة بن مروان احل
إن من عبادي من لو سألين اجلنة حبذافريها العطيته، ولو سألين عالقة سوط : " صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢" (مل أعطه، أريد أن أدخر له يف اآلخرة ) ١(
  .هذا حديث غريب منكر، ويف إسناده من ال يعرف

  
 بن أيوب بن االمام العالمة املفيت احملدث، شيخ االسالم، أبو بكر أمحد بن إسحاق*  الصبغي - ٢٧٤

  ).٣(يزيد، النيسابوري الشافعي املعروف بالصبغي 
  .مولده يف سنة مثان ومخسني ومئتني

__________  
  .ما يف مقبضه من السري: عالقة السوط) ١(
منكر : ليس بقوي، وقال البخاري: فيه، قال أبو حامتجنادة بن مروان امه أبو حامت، وشيخه ) ٢(

  .احلديث



 ٢:  مرآة اجلنان٢٣٩ / ٦: ، الوايف بالوفيات٢٥٩ - ٢٥٨ / ٢: ، العرب٣٤ - ٣٣ / ٨: االنساب* 
  ، شذرات٣١٠ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٢ - ٩ / ٣: ، طبقات الشافعية٣٣٤/ 

  .٣٦١ / ٢: الذهب
االنساب " ياء، ويف آخرها الغني املعجمة نسبة إىل الصبغ كما يف بكسر الصاد املهملة، وسكون ال) ٣(
فضبطه بالعبارة الضبعي " الشذرات " إىل الضبعي، وأغرب ابن العماد يف " العرب " وقد تصحف يف " 

  .نسبة ضبيعة بن قيس، ونسب ذلك إىل السيوطي خطأ: بالضم والفتح ومهملة وقال
(*)  

)١٥/٤٨٣(  

  

  .ذهلي، وأبا حامت الرازيرأى حيىي بن حممد ال
ومسع الفضل بن حممد الشعراين، وإمساعيل بن قتيبة، ويوسف بن يعقوب القزويين، واحلارث بن أيب 
أسامة، وهشام بن علي السريايف، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وإمساعيل القاضي، وحممد بن أيوب 

  .البجلي وطبقتهم بنيسابور واحلجاز والبصرة وبغداد والري
  .ع وصنف، وبرع يف الفقه، ومتيز يف علم احلديثومج

  ".منتقى املسند " ، فقرأ له أبو القاسم البغوي على عمه ٢٨٣حج يف سنة 
محزة بن حممد الزيدي، وأبو علي احلافظ، وأبو أمحد احلاكم، وأبو بكر االمساعيلي، وحممد : حدث عنه

  .بن إبراهيم اجلرجاين، وأبو عبد اهللا احلاكم، وخلق كثري
ملا ترعرعت اشتغلت بتعلم الفروسية، ومل أمسع حرفا، ومحلت إىل الري، وأبو : مسعته، يقول: قال احلاكم

حامت حي، وسألته عن مسألة يف مرياث أيب، مث رجعنا إىل نيسابور يف سنة مثانني ومئتني فبينا أنا على باب 
: اشتغل بسماع احلديث، قلت: ال يلدارنا، وأبو حامد ابن الشرقي، وأبو حامد بن حسنويه جالسني، فقا

  من إمساعيل بن: ممن ؟ قاال
  .قتيبة

  .فذهبت إليه، ومسعت، فرغبت يف احلديث، مث خرجت إىل العراق بعد بسنة
بقي االمام أبو بكر يفيت بنيسابور نيفا ومخسني سنة ومل يؤخذ عليه يف فتاويه مسألة وهم : قال احلاكم

  ).١(فيها 
  ل الطهارةوله الكتب املبسوطة مث

__________  



  .١٠ / ٣": طبقات الشافعية ) " ١(
(*)  

)١٥/٤٨٤(  

  

  .والصالة والزكاة
  ".املبسوط " مث إىل آخر كتاب 

كان أبو بكر بن إسحاق خيلف إمام االئمة ابن خزمية يف الفتوى : مسعت أبا الفضل بن إبراهيم، يقول
  .بضع عشرة سنة يف اجلامع وغريه

رأيت يف منامي كأين يف دار فيها عمر، وقد اجتمع الناس : لشيخ أبا بكر، يقولمسعت ا: مث قال احلاكم
أصبت، إمض، : أن أجيبهم، فمازلت أسأل وأجيب وهو يقول يل: عليه يسألونه املسائل، فأشار إيل

الدعاء، : يا أمري املؤمنني، ما النجاة من الدنيا أو املخرج منها ؟ فقال يل بإصبعه: أصبت إمض، فقلت
  .دت عليه السؤال فجمع نفسه كأنه ساجد خلضوعهفأع

  .الدعاء: مث قال
" وكتاب " القدر " وكتاب " االميان " وكتاب " االمساء والصفات " ومن تصانيفه كتاب : قال احلاكم

:  يعين- ومحل إىل بغداد، فكثر الثناء عليه -" االحكام " وكتاب " الرؤية " وكتاب " اخللفاء االربعة 
  ".االمامة "  وكتاب -ف هذا التألي

دعنا من حدثنا، : حدثونا عن سليمان بن حرب فقال له: ، فقال)١(وقد مسعته خياطب كهال من أهل 
يا هذا، لست أشم من كالمك رائحة االميان، وال حيل لك أن تدخل : إىل مىت حدثنا وأخربنا ؟ فقال

  هذه الدار، مث
  .هجره حىت مات

صحبت أبا بكر بن إسحاق سنني، فما رأيته قط ترك قيام : ن، يقولمسعت حممد بن محدو: قال احلاكم
  ).٢(الليل ال يف سفر وال حضر 

__________  
  .مثة سقط يف االصل) ١(

  ".خياطب فقيها  " ١٠ / ٣": طبقات الشافعية " ويف 
  .١٠ / ٣": طبقات الشافعية ) " ٢(

(*)  

)١٥/٤٨٥(  



  

بكي، ورمبا كان يضرب برأسه احلائط، حىت خشيت يوما رأيت أبا بكر غري مرة عقيب االذان يدعو وي
  ).١(أن يدمى رأسه، وما رأيت يف مجاعة مشاخينا أحسن صالة منه، وكان ال يدع أحدا يغتاب يف جملسه 

  .ورأيه) ٢(ومسعته غري مرة إذا أنشد بيتا، يفسده ويغريه حىت يذهب الوزن، وكان يضرب املثل بعقله 
  ).٣(يعيد الركعة :  يقرأ الفاحتة، فقالوسئل عمن يدرك الركوع ومل

حدثنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب القزويين، حدثنا سعيد بن حيىي : مث قال احلاكم
من أحب : " االصبهاين، حدثنا سعري بن اخلمس، عن أيب إسحاق، عن أيب االحوص، عن عبد اهللا، قال

  ".الصلوات اخلمس حيث ينادى ن أن يلقى اهللا غدا مسلما، فليحافظ على هؤالء 
  .ما كتبته عن أحد قط: كتب عين الدارقطين هذا، وقال: قال احلاكم

كتبه عين أبو : رواه ابن مندة عن الصبغي، وقال ابن مندة: ورواه اخلليلي عن احلاكم وقال اخلليلي
  .الشيخ احلافظ

  .رواه مجاعة عن اهلجري
ال السبيعي، مث بالغ ) ٤(أيب إسحاق، وهو إبراهيم اهلجري وما جاء عن سعري إال من هذا الوجه، عن 

  .اخلليلي يف تعظيمه
__________  

  .املصدر السابق) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .١١ / ٣": طبقات الشافعية " انظر ) ٣(
أنكروا عليه كثرة روايته عن : ، وقال ابن عدي"التقريب " وهو لني احلديث، كما قال احلافظ يف ) ٤(

  .رفع أحاديث وقفها غريه: الحوص، عن عبد اهللا وعامتها مستقيمة، وقال البزارأيب ا
من طريق حممد بن بشار، عن حممد بن جعفر، عن شعبة، عن أيب إسحاق ) ٧٧٧(وهو يف سنن ابن ماجة 

  = (*)ومل ينفرد به إبراهيم اهلجري عن : إبراهيم اهلجري ذا االسناد، قلت

)١٥/٤٨٦(  

  

خرجنا من جملس إبراهيم احلريب، ومعنا رجل كثري : يقول: عت أبا بكر بن إسحاقومس: قال احلاكم
حدثنا الدبري : السالم عيلك، وصافحه، وقبل عينيه وخده، مث قال: اون، فرأى أمرد، فتقدم، فقال

، )١" (إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بصنعاء بإسناده، قال
  .أنه ركب إسنادا للمنت:  يعين-أال تستحي تلوط وتكذب يف احلديث ؟ : لت لهفق



  .تويف الصبغي يف شعبان سنة اثنتني وأربعني وثالث مئة
وفيها مات مسند مهذان أبو جعفر أمحد بن عبيد االسدي، وشيخ الصوفية إبراهيم بن املولد، واملسند أبو 

دالرمحن بن محدان اجلالب مذان، والقاضي العالمة أبو الفضل احلسن بن يعقوب البخاري، واملسند عب
القاسم علي بن حممد بن أيب الفهم التنوخي، وشيخ مرو االمام أبو العباس القاسم بن القاسم بن مهدي 

  السياري سبط أمحد بن سيار
__________  

، ١٠٩، ١٠٨ / ٢، والنسائي )٢٥٧) (٦٥٤(االحوص، فقد تابعه علي بن االقمر عند مسلم = 
فإن اهللا شرع لنبيكم صلى اهللا عليه وسلم سنن اهلدى، وإن : " فاالثر صحيح ونصه بتمامه عند مسلم

  من سنن
اهلدى، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة 

د من هذه املساجد إال كتب اهللا نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، مث يعمد إىل مسج
له بكل خطوة خيطوها حسنة، ويرفعه ا درجة وحيط عنه ا سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال 

  ".منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني، حىت يقام يف الصف 
، ١٣٠ / ٤م بن معدي كرب أمحد قلت لكن منت احلديث صحيح، فقد أخرجه من حديث املقدا) ١(

، ١٧١ / ٤، واحلاكم )٢٣٩٣(، والترمذي )٥١٢٤(وأبو داود ) ٥٤٢" (والبخاري يف االدب املفرد 
، وقال )٢٥١٤(إذا أحب الرجل أخاه فلخربه أنه حيبه، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان : " بلفظ

، ١٤٧ و ١٤٥ / ٥أمحد حسن صحيح، وله شاهد بسند صحيح من حديث أيب ذر عند : الترمذي
  .٣٦ص " اجلامع " ، وابن وهب يف )٧١٢" (الزهد " وابن املبارك يف 

(*)  

)١٥/٤٨٧(  

  

احلافظ، واملسند أبو احلسني حممد بن أمحد بن حممد بن علي االسواري االصبهاين، وشيخ احملدثني 
  .والزهاد بنيسابور أبو بكر حممد بن داود بن سليمان النيسابوري

يب املعايل أمحد بن املؤيد، أخربنا حممد بن حممد املأموين، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا قرأت على أ
القاسم بن الفضل، حدثنا حممد بن إبراهيم بن جعفر اليزدي إمالء، أخربنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن 

 حدثنا مالك، عن أيوب الصبغي، حدثنا حممد بن غالب بن حرب، حدثنا داود بن عبد اهللا اجلعفري،
  ).١(نافع، عن ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يرفع يديه إذا كرب، وإذا رفع 

  وبه أخربنا الصبغي، حدثنا أمحد بن القاسم بن أيب مساور، حدثنا أبو



أملى علي ابن وهب من حفظه، عن يونس، عن الزهري، عن أنس، أن : معمر إمساعيل بن إبراهيم قال
  ).٢" (ليس على منتهب وال خمتلس وال خائن قطع : " نيب صلى اهللا عليه وسلم، قالال

__________  
، وأخرجه )٧٤٢(، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود ٧٧ / ١" املوطأ " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(

، يف صفة ١٨١ / ٢، والبخاري ٧٥ / ١من طريق ابن شهاب عن سامل، عن عبد اهللا بن عمر، مالك 
  ).٣٩٠(الصالة، ومسلم 

، ٨٩ / ٨، والنسائي )٤٣٩٣(، وأبو داود ١٧٥ / ٢، والدارمي ٣٨٠ / ٣وأخرجه أمحد ) ٢(
 ٨، والبيهقي ١٨٧ / ٣، والدارقطين ٩٨ / ٢، والطحاوي )٢٥٩١(، وابن ماجة )١٤٤٨(والترمذي 

صحيح، وقد صرح وإسناده ... كلهم من طريق ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد اهللا٢٧٩/ 
ابن جريح بسماعه من أيب الزبري يف رواية الدارمي وغريه، وتابعه عليه سفيان الثوري، واملغرية بن 
مسلم، ومل ينفرد أبو الزبري بروايته، فقد تابعه عليه عمرو بن دينار عند ابن حبان، على أنه صرح 

حسن صحيح، وصححه ابن : مذيبسماعه من جابر عند عبد الرزاق فانتفت شبهة تدليسه، وقال التر
وسكت عنه عبد احلق يف : ٣٦٤ / ٣" نصب الراية " وقال الزيلعي يف ) ١٥٠٣(و ) ١٥٠٢(حبان 

  .٣٢٢، ٣٢١ / ١٠" شرح السنة " أحكامه، وابن القطان بعد، فهو صحيح عندمها، وانظر 
(*)  

)١٥/٤٨٨(  

  

  .غريب جدا
فإين أرى ابن وهب مع حفظه وهم فيه، وللمنت إسناد مع عدالة رواته، فال تنبغي الرواية إال من كتاب، 

  .غري هذا
  

  .أبو العباس حممد بن إسحاق الصبغي*  أخوه املعمر - ٢٧٥
  .مسع حيىي بن الذهلي، وسهل بن عمار، وإبراهيم بن عبد اهللا السعدي

  ).٢(لزم الفتوة إىل آخر عمره، وكان أخوه ينهاه، عن السماع ملا كان يتعاطاه ): ١(قال 
  .اش مئة سنة وأربع سنني، وأملى جمالسع

  ]وثالث مئة [ مات سنة أربع ومخسني 
__________  

  .٣٤ / ٨: االنساب* 



  .أي احلاكم) ١(
وكان الشيخ ينهانا عن القراءة عليه ملا كان يتعاطاه ظاهرا، ال ": " االنساب " النص بتمامه يف ) ٢(

  ...".حلرج يف مساعة
  .أي أن مساعه صحيح

حني " االنساب " ور الفتوة هو سبب النهي، وقد جانب الصواب حمقق اجلزء الثامن من وتعاطيه أم
فجعل " ال يتحرج يف مساعه " ووضع مكاا كلمة من عنده قلبت املعىن املراد " ال حلرج " حذف لفظة 

  !..(*)فتأمل ..عدم حترجه يف السماع هو سبب النهي، ال تعاطيه الفتوة

)١٥/٤٨٩(  

  

  رونالطبقة العش
االمام احلافظ الفقيه العالمة القدوة شيخ االسالم، أبو النضر حممد ابن *  أبو النضر الطوسي - ٢٧٦
  . بن يوسف، الطوسي الشافعي، شيخ املذهب خبراسانحممد

  .ولد يف حدود اخلمسني ومئتني
عزيز ومسع عثمان بن سعيد الدارمي، واحلارث بن أيب أسامة، وإمساعيل القاضي، وعلي بن عبد ال

البغوي، والفضل بن عبد اهللا بن خرم اليشكري اهلروي، وأمحد بن موسى الكويف احلمار، وحممد بن 
  عمرو قشمرد احلرشي، وحممد بن أيوب بن الضريس، وأمحد بن سلمة

  .احلافظ، واحلسني بن حممد القباين، ومتيم بن حممد احلافظ، وحممد ابن نصر املروزي الفقيه
  .والزمه مدة وأكثر عنه

  .ومجع وصنف، وعمل مستخرجا على صحيح مسلم، وكان من أئمة خراسان بال مدافعة
__________  

 ٢: ، العرب٨٩٤ - ٨٩٣ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٧٩ / ٦: ، املنتظم٢٦٥ - ٢٦٤ / ٨: االنساب* 
 / ١١: ، البداية والنهاية٣٣٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٢١٠ / ١: ، الوايف بالوفيات٢٦٥ - ٢٦٤/ 

  .٣٦٨ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٥: ، طبقات احلفاظ٣١٤ - ٣١٣ / ٣: لنجوم الزاهرة، ا٢٩٩
(*)  

)١٥/٤٩٠(  

  



: رحلت إليه إىل طوس مرتني، وسألته مىت تتفرغ للتصنيف مع هذه الفتاوى الكثرية ؟ فقال: قال احلاكم
  ).١(فثلث أصنف، وثلث أنام، وثلث أقرأ القرآن : جزأت الليل أثالثا

ا عابدا، بارع االدب، ما رأيت يف مشاخيي أحسن صالة منه، وكان يصوم الدهر ويقوم وكان إمام: قال
  .ويتصدق مبا فضل من قوته

  ).٢(وكان يأمر باملعروف، وينهى عن املنكر 
أبو النضر يفيت الناس من سبعني سنة أو حنوها، ما أخذ عليه يف : مسعت أمحد بن منصور احلافظ، يقول

  .قط) ٣(فتوى 
ما رأيت يف بلد من بالد االسالم : دخلت طوس، وأبو أمحد احلافظ على قضائها، فقال يل: اكممث قال احل

  ).٤(مثل أيب النضر، رمحه اهللا 
  .احلاكمان، ومل يقع يل من حديثه باالتصال فيما أعلم: روى عنه: قلت

  .مات يف شعبان سنة أربع وأربعني وثالث مئة: قال احلاكم
  .جاوز التسعني: قلت

 أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا الدمشقي، أخربنا القاسم بن أيب سعد يف كتابه، أخربنا جدي عمر بن أخربنا
  أمحد، أخربنا أبو بكر بن خلف، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، أخربنا أبو النضر الفقيه، حدثنا عثمان بن

__________  
  .٢٦٥ / ٨": االنساب ) " ١(
  .٢٦٤املصدر السابق ) ٢(
  .٨٩٣ / ٣": رة احلفاظ تذك) " ٣(
  .٨٩٣ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٤(

(*)  

)١٥/٤٩١(  

  

سعيد، حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا محاد بن سلمة، أخربنا إسحاق ابن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن 
اللهم إين : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول يف دعائه: سعيد بن يسار، عن أيب هريرة، قال

  ).١" (ذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أعو
  ".املستدرك " إسناده قوي، أخرجه احلاكم يف 

  .ورواه أبو داود عن موسى على املوافقة
  .خيرجه مسلم) ٢] (مل [ ورواه الترمذي نازال عن محاد، وله علة من أجلها 



عن جعفر بن عياض، عن أيب : اق املذكور، فقالمن وجوه عن االوزاعي، عن إسح) ٣(رواه النسائي 
  .هريرة

  
 بن االمام االوحد احلافظ املفيت، شيخ خراسان أبو الوليد حسان بن حممد*  أبو الوليد الفقيه - ٢٧٧

  .أمحد بن هارون النيسابوري الشافعي العابد
__________  

، والبيهقي )١٥٤٤(أبو داود ، وصححه، ووافقه الذهيب، وأخرجه ٥٤٠ / ١" املستدرك " هو يف ) ١(
، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان ٢٦١ / ٨، والنسائي ٣٢٥ و ٣٠٥ / ٢ وأمحد ١٢ / ٧
)٢٤٤٣.(  

  .ومل أجده يف سنن الترمذي بعد البحث الشديد، وما أعلم أحدا من احملدثني نسبه إليه غري املؤلف
  .فلعله وهم منه رمحه اهللا

  .زيادة يقتضيها السياق) ٢(
أخربين حممود بن خالد، حدثنا الوليد عن أيب : خالفه االوزاعي، قال: ، ونص كالمه٢٦٦/  ٨) ٣(

عمرو االوزاعي، حدثين إسحاق بن عبد اهللا، حدثين جعفر بن عياض، حدثين أبو هريرة، والوليد مدلس 
 ١، واحلاكم )٣٨٤٢(، وأخرجه ابن ماجه )٢٤٤٢(وقد عنعن، لكن صرح بالتحديث عند ابن حبان 

  .صحيح االسناد: وقال احلاكم...، من طريق حممد بن مصعب القرقسائي، حدثنا االوزاعي٥٣١/ 
  .ووافقه الذهيب مع أن حممد بن مصعب كثري اخلطأ

  = (*)، مرآة ٢٨١ / ٢: ، العرب٨٩٧ - ٨٩٥ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٩٦ / ٦: املنتظم* 

)١٥/٤٩٢(  

  

  .ولد بعد السبعني ومئتني
 حممد بن إبراهيم البوشنجي، وابن خزمية وعدة ببلده، واحلسن بن سفيان بنسا، أيب عبد اهللا: ومسع من

  .وأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف ببغداد، وهذه الطبقة
  .وتفقه بأيب العباس بن سريج، وهو صاحب وجه يف املذهب

  .الماممن كرر الفاحتة مرتني بطلت صالته، وهذا خالف نص ا: ومن أغرب ما أتى به أنه قال
  .احلجامة تفطر احلاجم واحملجوم، والتزم أنه هو املذهب لصحة االحاديث فيه: وقال

  ما ضعف االحاديث، بل) ١(وهذا فيه نظر، الن االمام 
  ).٢(ادعى نسخها 



__________  
، طبقات ٢٣٦ / ١١: ، البداية والنهاية٢٢٩ - ٢٢٦ / ٣: ، طبقات الشافعية٣٤٣ / ٢: اجلنان= 

  .٣٨٠ / ٢: شذرات الذهب، ٣٦٦: احلفاظ
  .أي الشافعي رمحه اهللا) ١(
صح حديث : ١٥٥ / ٤" الفتح " وهذا هو الصحيح، فقد قال ابن حزم فيما نقله عنه احلافظ يف ) ٢(
أرخص النيب صلى اهللا عليه : بال ريب، ولكن وجدنا من حديث أيب سعيد" أفطر احلاجم واحملجوم " 

حيح فوجب االخذ به، الن الرخصة إمنا تكون بعد العزمية، فدل وسلم يف احلجامة للصائم، وإسناده ص
  .على نسخ الفطر باحلجامة سواء كان حامجا أو حمجوما

، ورجاله ٢٣٩والدارقطين ص ) ١٩٦٧(واحلديث املذكور أخرجه النسائي وابن خزمية : قال احلافظ
: ، ولفظه٢٣٩ين ص ثقات، لكن اختلف يف رفعه ووقفه، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقط

أول ما كرهت احلجامة للصائم، مث أن جعفر بن أيب طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول اهللا صلى 
، مث رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك باحلجامة للصائم، "أفطر هذان : " اهللا عليه وسلم، فقال

، إال أن يف املنت ما ينكر، الن فيه وكان أنس حيتجم وهو صائم، ورواته كلهم ثقات من رجال البخاري
أن ذلك كان يف الفتح، وجعفر كان قتل قبل ذلك، ومن أحسن ما ورد يف ذلك ما رواه عبد الرزاق 

من طريق عبدالرمحن بن عابس، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن رجل ) ٢٣٧٤(، وأبو داود )٧٥٣٥(
ى اهللا عليه وسلم عن احلجامة للصائم، وعن ى النيب صل: من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .املواصلة، ومل حيرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح، وجهالة الصحايب ال تضر
  " = (*)إبقاء على أصحابه : " وقوله

)١٥/٤٩٣(  

  

احلاكم، وابن مندة، وأبو طاهر بن حممش، والقاضي أمحد بن احلسن احلريي، وأبو الفضل : حدث عنه
  .ن حممد السهلي الصفار، وعدةأمحد ب

  ".املستخرج على صحيح مسلم " صنف أبو الوليد : قال احلاكم
  ).١(على مذهب الشافعي " االحكام " وصنف 

  ).٢(أبا الوليد : من نسأل بعدك ؟ قال: سألت أبا علي الثقفي، فقلت: قال أبو سعد االديب
أخرج على كتاب : أي شئ جتمع ؟ قلت: يبقال يل أ: مسعت األستاذ أبا الوليد، يقول: قال احلاكم

  ).٣(عليك بكتاب مسلم، فإنه أكثر بركة، فإن البخاري كان ينسب إىل اللفظ : البخاري، فقال
ومسلم أيضا نسب إىل اللفظ، أال تراه كيف قام من جملس الذهلي على رأس املال : قال حممد بن الذهلي



ل، فال يقربنا ؟ فهذه مسألة مشكلة، وقد كان أمحد بن أال من كان يقول بقول حممد بن إمساعي: ملا قال
:  ما صرح بذلك، وال قال- رمحه اهللا -حنبل وغريه ال يرون اخلوض يف هذه املسألة، مع أن البخاري 

أفعالنا خملوقة، واملقروء امللفوظ هو كالم اهللا تعاىل، وليس مبخلوق، : ألفاظنا بالقرآن خملوقة، بل قال
  .لعبارات أسلم لالنسانفالسكوت عن توسع ا

__________  
، و ١٥٦، ١٥٣ / ٤" الفتح " ، و ٤٧٣، ٤٧٢ / ٢" نصب الراية : " وانظر" ى : " يتعلق بقوله= 
  .١٩٤، ١٩١ / ٢" تلخيص احلبري " 
  .٨٩٥ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٨٩٦ - ٨٩٥ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(

(*)  

)١٥/٤٩٤(  

  

  .د كان أبو الوليد هذا من أركان الدينولق
  ).١(وملا تويف رثاه أبو طاهر بن حممش الفقيه، أحد تالمذته بقصيدة ستني بيتا 

  اهللا ثقة حسان بن" أرانا أبو الوليد نقش خامته : قال احلاكم
أرانا : لوقا" اهللا ثقة عبدامللك بن حممد " أرانا عبدامللك بن حممد بن عدي نقش خامته : ، وقال"حممد 

اهللا ثقة حممد بن " كان نقش خامت الشافعي : ، وقال"اهللا ثقة الربيع بن سليمان " الربيع نقش خامته 
  ).٢" (إدريس 

  .هذا إسناد ثابت
  .مات أبو الوليد يف شهر ربيع االول سنة تسع وأربعني وثالث مئة عن اثنتني وسبعني سنة

افعي، إمام أهل احلديث خبراسان، وأزهد من رأيت من هو أبو الوليد القرشي االموي الش: قال احلاكم
  .العلماء وأعبدهم

  ).٣(تفقه ببغداد على ابن سريج 
مات معه عامل أصبهان القاضي أبو أمحد العسال، وحافظ خراسان أبو علي احلسني بن علي بن : قلت

 ومسند بغداد أمحد زيد النيسابوري، ومسند العصر مبصر أبو الفوارس أمحد بن حممد السندي الصابوين،
بن عثمان بن حيىي اآلدمي العطشي، وأبو حممد عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم اخلراساين، ومسند دمشق 

أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن صاحل سنان املخزومي، وشيخ القراء أبو طاهر عبد الواحد بن أيب 



  هاشم، واملعمر
__________  

  .٨٩٥ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٨٩٥ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(

(*)  

)١٥/٤٩٥(  

  

أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عمرويه بن علم الصفار، وأبو احلسن أمحد بن إسحاق بن نيخاب الطييب 
  .ببغداد

  أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا القاسم بن عبد اهللا الصفار، أخربتنا
سن بن علي البسيت، أخربنا حيىي بن إبراهيم املزكي، حدثنا الزاهد إمام عائشة بنت أمحد، أخربنا احل

عصره أبو الوليد حسان بن حممد الفقيه، حدثنا أبو عبد اهللا البوشنجي، حدثنا حيىي بن بكري، حدثين 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : الليث، عن ابن اهلاد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت

اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، : "  صالتهوسلم يدعو يف
  .احلديث) ١" (وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات، اللهم إين أعوذ بك من املأمث واملغرم 

  
 بن علي بن حسن بن الشريف طباطبا الشريف الكبري، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد*  ابن طباطبا - ٢٧٨

  وامسه إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن حسن بن، )٢(
__________  

يف ) ٥٨٩(، ومسلم )٢٣٩٧(يف صفة الصالة و ) ٨٣٢(إسناده صحيح، وأخرجه البخاري برقم ) ١(
باب ما يستعاذ منه يف الصالة، كالمها من طريق أيب اليمان عن شعيب، عن ابن شهاب : املساجد

من طرق عن هشام ) ٦٣٧٧(و ) ٦٣٧٦(و ) ٢٣٩٧(اري أيضا، الزهري ذا االسناد، وأخرجه البخ
  .بن عروة عن أبيه عن عائشة

واملراد به ما يستدان فيما ال جيوز، وفيما جيوز، مث يعجز عن : أدان، قيل: غرم أي: الدين، يقال: واملغرم
 تستعيذ من ما أكثر ما: فقال له قائل: أدائه، وحيتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك، ومتام احلديث

  .إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف: املغرم، فقال
  .٢٣٥ / ١١: ، البداية والنهاية٨٣ - ٨١ / ٣: وفيات االعيان* 



بفتح الطاءين املهملتني والباءين املوحدتني، لقب جده إبراهيم، وإمنا قيل له ذلك، النه كان يلثغ ) ٢(
  : (*)أجئ بدراعة ؟ فقال: ه غالمهفيجعل القاف طاء، طلب يوما ثيابه فقال ل

)١٥/٤٩٦(  

  

  .السيد االمام علي بن أيب طالب العلوي احلسين املدين مث املصري
كان يف دهليز داره رجل يكسر : كان حمتشما، ذا أموال وعقار وعبيد وضياع ودائرة واسعة، حبيث قيل

  .اللوز دائما لعمل احللواء
  .ستاذ كافور وإىل الكرباءوكان يصلح للخالفة، وكان يهدي إىل اال

  ).١(وله جاللة عجيبة 
  .تويف سنة مثان وأربعني وثالث مئة

  .بقي حىت قدم املعز، وطلب منه نسبه، والظاهر أن ذلك يكون ولد هذا الشريف: ويقال
  ).٢(بل الذي كلم املعز الشريف أبو إمساعيل الرسي : وقيل

  
 بن إبراهيم ابن أمحد بن لقاسم إمساعيل بن يعقوبالشيخ احملدث االمني، أبو ا*  ابن اجلراب - ٢٧٩

  .عيسى بن اجلراب البغدادي البزاز
  .ولد بسامراء سنة اثنتني وستني ومئتني

  مسع موسى بن سهل الوشاء، وأبا بكر بن أيب الدنيا، وأمحد بن
__________  

  .قبا قبا، فبقي عليه لقبا، واشتهر به: ال، طباطبا، يريد
  .سادات بلسان النبطيةوطباطبا أيضا سيد ال

  .١٧٢": عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب " ، و ١٣١ - ١٣٠ / ١": وفيات االعيان " انظر 
  .٨١ / ٣": وفيات االعيان ) " ١(
  .٨٣ - ٨٢ / ٣": وفيات االعيان " انظر ) ٢(
  .٣٦٩: ، شذرات الذهب٢٦٧ / ٢: ، العرب٣٨٠ / ٦: ، املنتظم٣٠٤ / ٦: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٥/٤٩٧(  

  



  .حممد الربيت، وعبد اهللا بن روح املدائين، وجعفر بن حممد بن شاكر، وإمساعيل القاضي، وطبقتهم
ابن مجيع الغساين، واحلافظ عبد الغين، وأخوه عبد اهللا بن سعيد، واحلسني بن ميمون : حدث عنه

  .اس، وآخرونالصفار، واحلسني بن حممد بن رزيق املخزومي، وعبد الرمحن بن عمر بن النح
  ).١(وثقه اخلطيب 

  .تويف سنة مخس وأربعني وثالث مئة يف شهر رمضان
قرأت عن حيىي بن أمحد اجلذامي، أخربنا حممد بن عماد، أخربنا ابن رفاعة، أخربنا علي بن احلسن 

 القاضي، أخربنا احلسني بن حممد املخزومي الكويف مبصر، أخربنا إمساعيل بن يعقوب إمالء، حدثنا حممد
ابن غالب بن حرب، حدثنا عمار بن زرىب، حدثنا بشر بن منصور السليمي، عن داود بن أيب هند، عن 

أتدري الي شئ كلمتك ؟ : قرأت يف بعض الكتب اليت أنزلت أن اهللا قال ملوسى: وهب بن منبه، قال
  .الين اطلعت يف قلوب العباد، فلم أر قلبا أشد حبا يل من قلبك: قال! الي شئ ؟ : قال
  

 بن حممد بن عبد الرب التجييب االمام احلافظ اود أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا*  ابن عبد الرب - ٢٨٠
  .االندلسي القرطيب
__________  

  .٣٠٤ / ٦": تاريخ بغداد ) " ١(
، ٩٠ - ٨٩: ، بغية امللتمس٦١ - ٥٩: ، جذوة املقتبس٦١ - ٦٠ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 

  . ب٢٧٤ - آ ٢٧٤ / ١٥: رتاريخ ابن عساك
(*)  

)١٥/٤٩٨(  

  

عبيد اهللا بن حيىي بن حيىي، وأسلم بن عبد العزيز، وحممد بن عمر بن لبابة، وحممد بن حممد بن : مسع من
  .النفاح الباهلي، وطبقته مبصر، وسعيد بن هاشم الطرباين، وغريه بالشام، ورجع، مث ارحتل يف الشيخوخة

  . إحدى وأربعني وثالث مئةفتويف بالشام بطرابلس يف سنة
  .عمر بن منارة االندلسي، وأبو حممد عبدالرمحن بن عمر النحاس: روى عنه

  
  . بن أيب الفهم التنوخي احلنفيالقاضي العالمة، أبو القاسم علي بن حممد*  التنوخي - ٢٨١

  .٢٧٨مولده بأنطاكية سنة 
  .ب مسدد، وعمر بن أيب غيالنبن حبيب صاح] أمحد [ مسع أمحد بن خليد احلليب، واحلسن بن 



  ).١(وكان معتزليا مناظرا منجما شاعرا أديبا، ويل قضاء االهواز 
__________  

 ٦: ، املنتظم٩٣ / ٣: ، االنساب٧٩ - ٧٧ / ١٢: ، تاريخ بغداد٣١٨ - ٣٠٩ / ٢: يتيمة الدهر* 
:  العرب،٣٦٩ - ٣٦٦ / ٣: ، وفيات االعيان١٩١ - ١٦٢ / ١٤: ، معجم االدباء٣٧٣ - ٣٧٢/ 
 / ١١: ، البداية والنهاية٣٣٥ - ٣٣٤ / ٢: ، مرآة اجلنان١٥٣ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٦٠ / ٢

، ٣١٠ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٥٧ - ٢٥٦ / ٤: ، لسان امليزان٣٧٨ / ١: ، اجلواهر املضية٢٢٧
  .٣٦٤ - ٣٦٢ / ٢: شذرات الذهب

  .٧٨ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
(*)  

)١٥/٤٩٩(  

  

  ، وأبو حفص اآلجري، وأبو القاسم بن)١(ابنه احملسن : هحدث عن
  .الثالج

  .، وله تصانيف)٢(وكان أحد االذكياء، حفظ ست مئة بيت يف يوم وليلة 
  ).٣(وكان املطيع قد هم بتوليته قضاء القضاة 

  ).٥(مخسني ألف درهم دينا ) ٤(وملا تويف بالبصرة وىف عنه املهليب 
قصيدة، وحيفظ من النحو واللغة شيئا عظيما، ومن ) ٦(ني ست مئة كان حيفظ للطائي: وقال ابنه
  ).٨(، وجييب يف أزيد من عشرين ألف حديث )٧(العقليات 

  .مات سنة اثنتني وأربعني وثالث مئة
  

  بن) ٩ (االمام احملدث الزاهد شيخ مرو، أبو العباس القاسم بن القاسم*  السياري - ٢٨٢
__________  

  .١٦٢ - ١٥٩ / ٤٤٥": ات االعيان وفي" ترمجته يف ) ١(
  .٧٩ - ٧٨ / ١٢": تاريخ بغداد " انظر ) ٢(
  .١٦٤ / ١٤": معجم االدباء ) " ٣(
  .من هذا اجلزء / ٤/ تعليق  / ١١٦/ انظر ص ) ٤(
  .١٦٤ / ١٤": معجم االدباء ) " ٥(
  .سبع مئة": معجم االدباء " يف ) ٦(



  .العقيالت، وهو تصحيف: يف االصل) ٧(
  .١٦٥ - ١٦٤ / ١٤": عجم االدباء م) " ٨(
 ٧: ، االنساب٢٨: ، الرسالة القشريية٣٨٠ / ١٠: ، حلية االولياء٤٤٧ - ٤٤٠: طبقات الصوفية* 
، النجوم ٣٦٧ - ٣٦٦: ، طبقات االولياء٢٦٠ / ٢: ، العرب٣٧٤ / ٦: ، املنتظم٢١٣، ٢١٢/ 

  .٣٦٤ / ٢: ، شذرات الذهب٣١٠ - ٣٠٩ / ٣: الزاهرة
  ".القاسم بن أيب القاسم بن عبد اهللا بن مهدي  " ٢١٢ / ٧": ساب االن" يف ) ٩(

(*)  

)١٥/٥٠٠(  

  

  .مهدي السياري املروزي، سبط احلافظ أمحد بن سيار
  .مسع أبا املوجه، وأمحد بن عباد، وصحب حممد بن موسى الفرغاين

  .عبد الواحد بن علي، وأبو عبد اهللا احلاكم، وغريمها: وعنه
  ).١(لنيب، والوسوسة للويل، والفكرة للعامي، والعزم للفيت اخلطرة ل: ومن قوله

  ).٢(مات سنة اثنتني وأربعني وثالث مئة 
  

 بن أمحد، النيسابوري الشافعي، احلافظ اود الفقيه أبو احلسن أمحد بن اخلضر*  ابن اخلضر - ٢٨٣
  .من كبار االئمة

  .هللا البوشنجيمسع أمحد بن النضر، وإبراهيم بن علي الذهلي، وأبا عبد ا
  . وأبو عبد اهللا احلاكم- وهو أكرب منه -رفيقه أبو علي احلافظ، وأبو الوليد حسان بن حممد : وعنه

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة أربع وأربعني وثالث مئة
__________  

  .٤٤٥": طبقات الصوفية ) " ١(
  ".سنة أربع وأربعني وثالث مئة  " ٢١٣ / ٧": االنساب " وفاته يف ) ٢(
  .١٤ / ٣: طبقات الشافعية* 
(*)  

)١٥/٥٠١(  

  



) ١( بن حممد بن ماهيان احملدث الرحال الصدوق أبو احلسني حممد بن حسني*  ابن ماهيان - ٢٨٤
  .اجلرجاين

  .الدبري، وإمساعيل القاضي، ومتتام، وعلي ابن عبد العزيز، وطبقتهم: حدث بنيسابور عن
  .املااحلاكم، وكان متكلما أديبا ع: حدث عنه

  .مات ببخارى يف سنة أربع وأربعني وثالث مئة
  

 بن االمام احملدث احلافظ الفقيه املفيت، شيخ العراق، أبو بكر أمحد ابن سلمان* *  النجاد - ٢٨٥
  .احلسن بن إسرائيل، البغدادي احلنبلي النجاد

  .ولد سنة ثالث ومخسني ومئتني
   وأمحد-ة أصحابه  ارحتل إليه، وهو خامت-مسع أبا داود السجستاين 

__________  
  .٤٠٢: تاريخ جرجان* 
ماهيان، بكسر : مل أهتد إىل ضبط االسم يف مظان الضبط، وقد استأنست بياقوت احلموي يف ضبطه) ١(

  .اهلاء
  .قرية

  .وليس ببعيد تسمية القرى والبلدان بأمساء الرجال، فلعل هذا من ذاك، واهللا أعلم
  . ماهيان، وماهيارإىل" تاريخ جرجان " وقد حترف يف 

، ١٢ - ٧ / ٢: ، طبقات احلنابلة١٧٢: ، طبقات الشريازي١٩٢ - ١٨٩ / ٤: تاريخ بغداد* * 
 - ٢٧٨ / ٢: ، العرب٨٦٩ - ٨٦٨ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٩٠ / ٦:  آ، املنتظم٥٥٣: االنساب

، البداية ٣٤٢ / ٣: ، مرآة اجلنان٤٠٠ / ٦: ، الوايف بالوفيات١٠١ / ١: ، ميزان االعتدال٢٧٩
  .٣٧٦ / ٢: ، شذرات الذهب١٨٠ / ١: ، لسان امليزان٢٣٤ / ١١: والنهاية

(*)  

)١٥/٥٠٢(  

  

  ابن مالعب، وحيىي بن أيب طالب، واحلسن بن مكرم، وأمحد بن حممد
 وإمساعيل القاضي، ويزيد ابن جهور، وأبا بكر بن أيب - وارحتل إليه -الربيت، وهالل بن العالء الرقي 

 وإبراهيم احلريب، واحلارث بن أيب أسامة، والكدميي، وعبد امللك بن - صاحب الكتب -شي الدنيا القر
حممد الرقاشي، وحممد بن إمساعيل الترمذي، وجعفر بن أيب عثمان الطيالسي ومعاذ بن املثىن، وبشر بن 



  .موسى، وحممد بن عبد اهللا مطينا، وخلقا كثريا
  ).١(وصنف ديوانا كبريا يف السنن 

  .أبو بكر القطيعي، وأبو بكر عبد العزيز الفقيه، وابن شاهني، والدارقطين، وابن مندة: هحدث عن
وأبو بكر حممد بن يوسف الرقي، وأبو احلسن بن الفرات، وأبو سليمان اخلطايب، وأبو عبد اهللا احلاكم، 

 علي بن شاذان، وابن رزقويه، وأبو احلسني بن بشران، وأبو القاسم اخلرقي، وأبو بكر بن مردويه، وأبو
  .وابن عقيل الباوردي، وأبو القاسم بن بشران، وعدد كثري

  ).٢(النجاد ابن صاعدنا : وكان أبو احلسن بن رزقويه، يقول
كان النجاد يصوم الدهر، ويفطر كل ليلة على رغيف، فيترك منه لقمة، فإذا : وقال أبو إسحاق الطربي

  ).٣(اللقم كان ليلة اجلمعة، تصدق برغيفه، واكتفى بتلك 
__________  

  .٣٦": الرسالة املستطرفة ) " ١(
عىن بذلك أن النجاد يف كثرة حديثه، واتساع طرقه، وعظم رواياته، : " قال اخلطيب البغدادي) ٢(

وأصناف فوائده، ملن مسع منه، كيحىي بن صاعد الصحابه، إذ كل واحد من الرجلني كان واحد وقته 
  ".يف كثرة احلديث 

  .١٩٠ / ٤": داد تاريخ بغ" 
  .١٩١ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٥/٥٠٣(  

  

، وكان له جبامع املنصور حلقة قبل )١(كان النجاد صدوقا عارفا، صنف السنن : وقال أبو بكر اخلطيب
  ).٢(اجلمعة للفتوى، وحلقة بعد اجلمعة لالمالء 

  ).٣ (حدث النجاد من كتاب غريه مبا مل يكن يف أصوله: وقال الدارقطين
  ).٤(كان قد أضر، فلعل بعضهم قرأ عليه ذلك : قال اخلطيب
  . يف ذي احلجة سنة مثان وأربعني وثالث مئة- رمحه اهللا تعاىل -مات النجاد 

وفيها مات شيخ الصوفية احملدث جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ببغداد، وقاضي مصر أبو بكر عبد اهللا 
الكوفة أبو احلسن علي بن حممد بن الزبري القرشي، وأبو بكر بن حممد بن احلسن بن اخلصيب، ومسند 

  .حممد ابن احلارث بن أبيض
أخربنا الفقيه أبو القاسم عبدالرمحن بن عبد احلليم باالسكندرية، أخربنا علي بن خمتار العابدي، أخربنا 



أمحد الرزاز، حدثنا ، أخربنا علي بن )٥(أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا أبو بكر أمحد بن علي الطريثيثي 
  قرئ على أيب داود سليمان بن االشعث، وأنا أمسع،: أبو بكر النجاد، قال
__________  

  .١٩٠ / ٤": تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٩٠ - ١٨٩ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٩١ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٩١ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٤(
  وهي ناحية كبرية" طريثيث " الياء، هذه النسبة إىل بضم الطاء، وفتح الراء، وسكون ) ٥(

  .من نواحي نيسابور
  .٢٣٨ / ٨": االنساب " 

(*)  

)١٥/٥٠٤(  

  

حدثنا رجاء بن مرجى، حدثنا أبو مهام الدالل، حدثنا سعيد بن السائب، عن حممد بن عبد اهللا بن 
جيعل مسجد الطائف حيث عياض، عن عثمان بن أيب العاص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره أن 

  ).١(كانت طواغيتهم 
" فوائد احلاج " والثاين من " وجزء التراجم " اليب داود، " كتاب الناسخ " وقع يل من رواية النجاد 

ومخسة جمالس، وجملس مفرد، وجزء سقت منه اخلرب املذكور، ويف االمايل البشرانية، ويف أمايل أيب 
ذان، ويف االول والثاين اليب احلسني بن بشران وفيهما انتقاء املطيع، ويف مستخرج أيب علي بن شا

  .الاللكائي
  .ويف عشرة جمالس احلريف

  .، وأجزاء حيىي املزكي، ويف البلفسة وأماكن)٢(ويف الثقفيات 
  

، التجييب موالهم، شيخ املالكية بالقريوان، أبو حممد عبد اهللا بن أيب هاشم مسرور*  ابن احلجام - ٢٨٦
  .، إمام كبري شهري)٣( عرف بابن احلجام االفريقي،

  .أخذ عن مجاعة، ومسع من عيسى بن مسكني، وابن أيب سليمان، وطائفة
  .أبو حممد بن أيب زيد، ومجاعة: محل عنه

__________  



  .حممد بن عبد اهللا بن عياض، مل يوثقه غري ابن حبان، وباقي رجاله ثقات) ١(
 يف بناء املساجد، من طريق رجاء بن املرجى، وابن ماجة باب: يف الصالة) ٤٥٠(وأخرجه أبو داود 

  .من طريق حممد بن حيىي، كالمها عن أيب مهام الدالل ذا االسناد) ٧٤٣(
  .من هذا اجلزء / ١/ تعليق  / ٢٧٢/ أنظر ص ) ٢(
  - ١٣٥:  الديباج املذهب٣٤٣ - ٣٤٠ / ٣: ، ترتيب املدارك٢٣١: علماء أفريقية* 

  .٧٣ - ٧٠ / ٣: ، معامل االميان١٣٦
  ".ابن احلجاج : " ٧٠ / ٣": معامل االميان "  و ٣٤ / ٣: يف ترتيب املدارك) ٣(

(*)  

)١٥/٥٠٥(  

  

وكان على جملسه مهابة وسكينة، كأمنا على رؤوسهم الطري، وكان يشبه بيحىي بن عمر، ومبحمد يس 
  ).١(القطان 

  .شاخ وعمر
  .ست وأربعني وثالث مئةإنه تدفأ بنار، فاحترق ملا نعس يف سنة : فقيل

  ).٢(وله ثالث ومثانون سنة 
  .وله عدة تصانيف يف فنون العلم، وكتب خبطه املتقن كثريا

أخذها السلطان العبيدي، : ، فقيل)٣(ترك سبعة قناطري كتب كلها خبط يده : قال أبو احلسن القابسي
  .سلم ثلثها: ومنع الناس منها كيدا لالسالم، وقيل

  .ابن أيب زيدكان قد أودعه عند 
  ).٥(، وذكره عياض أيضا )٤(نقلت حاله من تاريخ عبد اهللا بن حممد املالكي 

  
  ).٧(أخباره يف جزء مفرد ) ٦(، مجع ابن بشكوال زاهد االندلس*  أبو وهب - ٢٨٧

__________  
  .١٣٥": الديباج املذهب ) " ١(
  .١٣٦": الديباج املذهب ) " ٢(
  .١٣٥": الديباج املذهب ) " ٣(
طبع اجلزء االول " رياض النفوس يف طبقات علماء القريوان " مؤرخ من أهل القريوان، له كتاب ) ٤(

  .منه



  .ومل تعرف سنة وفاته
  .٢٣٩ - ٢٣٦ / ٣": معامل االميان " انظر 

  .٣٤٣ - ٣٤٠ / ٣": ترتيب املدارك " انظر ) ٥(
  .٣٣٠ / ٣: ، النجوم الزاهرة٥٩ - ٥٨ / ١: املغرب يف حلي املغرب* 
  .هو أبو القاسم، خلف بن عبدامللك بن مسعود بن بشكوال القرطيب، من علماء االندلس) ٦(

البن " تاريخ علماء االندلس " الذي جعله ذيال على " الصلة " كتاب : وله تصانيف مفيدة، منها
  .ه / ٥٧٨/  سنة - رمحه اهللا -الفرضي، تويف 

  .٣٠٧ - ٣٠٤ / ١": التكملة لكتاب الصلة " 
  .مل يصلنا مع االسف) ٧(

(*)  

)١٥/٥٠٦(  

  

والناس غدا يف احلساب ] يف جنات النعيم [ ال عانق االبكار : مسعته يقول: قال أبو جعفر بن عون اهللا
  ).١(إال من عانق الذل، وضاجع الصرب، وخرج منها كما دخل فيها 

  .ما رزق امرؤ مثل عافية، وال تصدق مبثل موعظة، وال سأل مثل مغفرة
إن أبا وهب عباسي، وكان ال ينتسب، وكان صاحب عزلة، باع ما : قيل: لد بن سعيد، قالوعن خا

  .عونه قبل موته
  ).٢(أريد سفرا، فمات بعد أيام يسرية : ماهذا ؟ قال: فقيل

تعلم أين كبري الدار، فاسكن معي، وأخدمك وأشاركك يف : قلت اليب وهب: وعن ابن حفصون، قال
ل، إين طلقت الدنيا باالمس، أفأراجعها اليوم ؟ فاملطلق إمنا يطلق املرأة بعد سوء ال أفع: احللو واملر، قال

ال يلدغ مؤمن من جحر مرتني " خلقها، وقلة خريها، وليس يف العقل الرجوع إىل مكروه، ويف احلديث 
) "٣.(  

 له طاعة، وقد وأين العلم ؟ ويل االمر: قم بنا لزيارة فالن، قال: فقد قلت ليلة اليب وهب: وقال فقري
  .منع من املشي ليال

  .طرأ أبو وهب إىل قرطبة، وكان جليال يف اخلري والزهد: قال يونس بن مغيث
  إنه من ولد العباس، وكان يقصده الزهاد ويألفونه، وإذا: يقال

  أنا: من أين أنت ؟ قال: جاءه من ينكر من الناس تباله وتوله، وإذا قيل له
__________  



  .، وما بني حاصرتني منه٣٣٠ / ٣": زاهرة النجوم ال) " ١(
  .٥٨ / ١": املغرب يف حلي املغرب ) " ٢(
ال : يف الزهد والرقائق، كالمها يف باب) ٢٩٩٨( يف االدب، ومسلم ٤٣٩ / ١٠أخرجه البخاري ) ٣(

أن املؤمن املمدوح هو الكيس : يلدغ املؤمن من جحر مرتني، من حديث أيب هريرة، ومعىن احلديث
  . الذي ال يؤتى من ناحية الغفلة مرة بعد أخرى وهو ال يشعراحلازم

(*)  

)١٥/٥٠٧(  

  

  .ابن آدم وال يزيد
  .وأخربين من صحبه، أنه يفضي من جليسه إىل علم وحلم ويقني يف الفقه واحلديث

  .كان رمبا جلب من النبات ما يقوته: وقيل
  .تويف سنة أربع وأربعني وثالث مئة

  .وقربه يزار
  

 بن أيب االمام االوحد العالمة اللغوي احملدث، أبو عمر حممد بن عبد الواحد* عمر الزاهد  أبو - ٢٨٨
  .هاشم، البغدادي الزاهد، املعروف بغالم ثعلب

  .ولد سنة إحدى وستني ومئتني
موسى بن سهل الوشاء، وأمحد بن عبيد اهللا النرسي، وحممد بن يونس الكدميي، واحلارث بن : ومسع من

أمحد بن زياد بن مهران السمسار، وإبراهيم بن اهليثم البلدي، وإبراهيم احلريب، وبشر بن أيب أسامة، و
  .موسى االسدي، وأمحد بن سعيد اجلمال، وحممد بن هشام بن البختري، وحممد بن عثمان العبسي

  والزم ثعلبا يف العربية، فأكثر عنه إىل الغاية، وهو يف عداد الشيوخ
__________  

   /٢: ، تاريخ بغداد١١٤ - ١١٣: ، الفهرست٢٢٩: يني واللغوينيطبقات النحو* 
 ٣٨٠ / ٦: ، املنتظم١٩٥ - ١٩٠: ، نزهة االلباء٦٩ - ٦٧ / ٢: ، طبقات احلنابلة٣٥٩ - ٣٥٦

 ٤: ، وفيات االعيان١٧٧ - ١٧١ / ٣: ، إنباه الرواة٢٣٤ - ٢٢٦ / ١٨: ، معجم االدباء٣٨٢ -
 ٧٢ / ٤: ، الوايف بالوفيات٢٦٨ / ٢: ، العرب٨٧٦ - ٨٧٣ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٣٣ - ٣٢٩/ 
 / ٥: ، لسان امليزان٢٣١ - ٢٣٠ / ١١: ، البداية والنهاية٣٣٩ - ٣٣٧ / ٢: ، مرآة اجلنان٧٣ -



  .٣٧١ - ٣٧٠ / ٢: ، شذرات الذهب٧٠ - ٦٩: ، بغية الوعاة٢٦٩ - ٢٦٨
(*)  

)١٥/٥٠٨(  

  

  .ان العرب، وصدقه، وعلو إسنادهيف احلديث ال احلفاظ، وإمنا ذكرته لسعة حفظه للس
أبو احلسن بن رزقويه، وابن مندة، وأبو عبد اهللا احلاكم، والقاضي أبو القاسم ابن املنذر، : حدث عنه

وأبو احلسني بن بشران، والقاضي حممد بن أمحد ابن احملاملي، وعلي بن أمحد الرزاز، وأبو احلسن 
  .احلمامي، وأبو علي بن شاذان، وخلق كثري

  .يل أربعة أجزاء من حديثهوقع 
قرأت على أمحد بن إسحاق الزاهد، أنبأنا ظفر بن سامل ببغداد سنة عشرين وست مئة، أخربنا هبة اهللا بن 

، أخربنا حممد ابن علي بن أيب عثمان، أخربنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن ٥٥٧أمحد الشبلي سنة 
لب، حدثنا موسى بن سهل الوشاء، حدثنا أبو القاسم سنة سبع وأربع مئة، حدثنا أبو عمر غالم ثع

  .النضر، حدثنا عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان، حدثنا حسان بن عطية، عن أيب منيب اجلرشي
بعثت بني يدي الساعة بالسيف، حىت يعبد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر، قال

   وجعل الذل والصغار على من خالف أمري،اهللا وحده، ال شريك له، وجعل رزقي حتت ظل رحمي،
  ".ومن تشبه بقوم فهو منهم 

  ).١(إسناده صاحل 
__________  

، من طريق عبدالرمحن بن ثابت ذا االسناد، ٩٢ و ٥٠ / ٢وهو كما قال، وأخرجه أمحد ) ١(
 ، من طريق أيب أمية عن حممد بن وهب ابن عطية،٨٨ / ١" مشكل اآلثار " وأخرجه الطحاوي يف 

: "  منه قوله٧٦ / ٦حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا االوزاعي عن حسان بن عطية به، وعلق البخاري 
  .اجلملة االخرية منه) ٤٠٣١(وأخرج أبو داود " وجعل الذل والصغار على من خالف أمري 

(*)  

)١٥/٥٠٩(  

  

 عمر غالم ثعلب وقتا كان أبو حممد بن ماسي من دار كعب ينفذ إىل أيب: قال أبو احلسن ابن املرزبان
بعد وقت كفايته ما ينفق على نفسه، فقطع ذلك عنه مدة لعذر، مث أنفذ إليه مجلة ما كان يف رمسه، 



أكرمتنا فملكتنا، مث أعرضت عنا، فأرحتنا : وكتب إليه يعتذر، فرده، وأمر أن يكتب على ظهر رقعته
)١.(  

كان قد ملكه بإحسانه القدمي، فالتملك حباله، هو كما قال أبو عمر، لكنه مل جيمل يف الرد، فإن : قلت
  .وتركتنا فأعتقتنا، لكان أليق: وجرب التأخري مبجيئه مجلة وباعتذاره، ولو أنه قال

ابن ماسي ال أشك أنه إبراهيم بن أيوب، والد أيب حممد : قال اخلطيب أبو بكر يف ترمجة أيب عمر الزاهد
  ).٢(عبد اهللا 

ترك قضاء حقوق االخوان مذلة، ويف قضاء : مسعت أبا عمر الزاهد، يقولوأخربين عباس بن عمر، : قال
  ).٣(حقوقهم رفعة 
مسعت غري واحد حيكي عن أيب عمر أن االشراف والكتاب كانوا حيضرون عنده ليسمعوا : قال اخلطيب

  .منه كتب ثعلب، وغريها
  وله جزء قد

  ).٤( شيئا حىت يبتدئ بقراءة ذلك اجلزء مجع فيه فضائل معاوية، فكان ال يترك واحدا منهم يقرأ عليه
  ال يوثقون أبا عمر يف علم اللغة حىت قال] من أهل االدب [ وكان مجاعة 

__________  
  .٣٥٦ / ٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٠٩ - ٤٠٨ / ٩": تاريخ بغداد " املصدر السابق، وانظر ترمجة أيب حممد يف ) ٢(
 اخلرب عن عباس بن حممد، وهو وهم، والصواب ما هو مثبت :، وفيه٣٥٦ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٣(

  .يف االصل
  .٣٥٧ - ٣٥٦ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٥/٥١٠(  

  

حدثنا ثعلب عن ابن االعرايب، مث : إن أبا عمر كان لو طار طائر لقال: يل عبيد اهللا بن أيب الفتح، يقال
  ).١(يذكر شيئا يف معىن ذلك 

ومن الرواة : يع شيوخنا يوثقونه فيه، وحدثنا علي بن أيب علي، عن أبيه، قالفأما احلديث فرأيت مج
الذين مل ير قط أحفظ منهم أبو عمر غالم ثعلب، أملى من حفظه ثالثني ألف ورقة لغة فيما بلغين، ومجيع 

  .كتبه إمنا أمالها بغري تصنيف، ولسعة حفظه ام
ضعه، فيجيب عنه، مث يسأله غريه بعد سنة، فيجيب و) ٢(وكان يسأل عن الشئ الذي يقدر أن السائل 



  ).٣(جبوابه 
فتضاحكنا، وملا كان بعد شهور : كذا وكذا، قال: ماهي ؟ فقال: ، فقيل)٤(أخربت أنه سئل عن قنطزة 
: ؟ قال ابن خلكان) ٥(أليس قد سئلت عن هذه منذ شهور وأجبت : هيأنا من سأله عنها، فقال

" وكتاب ) ٦" (الياقوتة " ، وله كتاب "فائت الفصيح "  كراسا، مساه لثعلب" الفصيح " استدرك على 
  وكتاب" املوضح 

" البيوع " ، روكتاب "الشورى " وكتاب " املستحسن " وكتاب " يوم وليلة " وكتاب " الساعات " 
حة التفا" وكتاب ] واملكتوم [ املكنون " وكتاب " القبائل " وكتاب " تفسري أمساء الشعراء " وكتاب 

  ، وكتاب"
__________  

  .املصدر السابق، وما بني حاصرتني منه) ١(
  .، وهو معىن آخر كما ال خيفى"يقدر السائل أنه قد وضعه ": " تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  .٣٥٧ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .، ليمتحن أبا عمر"قنطرة " صحفها السائل عن ) ٤(
  .٣٥٧ / ٢": تاريخ بغداد " انظر ) ٥(
  .اليواقيت": وفيات االعيان " يف ) ٧(

(*)  

)١٥/٥١١(  

  

  ).٢(، وأشياء "فائت العني " وكتاب " فائت اجلمهرة " وكتاب ) " ١(املداخل " 
عمن حدثه، أن أبا عمر الزاهد، ) ٣(حكى يل رئيس الرؤساء أبو القاسم علي بن احلسن : قال اخلطيب

ملى يوما على الغالم ثالثني مسألة يف اللغة، كان يؤدب ولد أيب عمر حممد ابن يوسف القاضي، فأ
  .وختمها ببيتني

فما [ فحضر ابن دريد، وابن االنباري، وأبو بكر بن مقسم عند القاضي، فعرض عليهم املسائل : قال
  .عرفوا منها شيئا، وأنكروا الشعر

  ".ل القرآن مشك" أنا مشغول بتصنيف : فقال ابن االنباري] ما تقولون فيها ؟ : فقال هلم القاضي
هي من وضع أيب عمر، وال أصل لشئ منها : وذكر اشتغاله بالقراءات، وقال ابن دريد: وقال ابن مقسم

يف اللغة، فبلغ أبا عمر، فسأل من القاضي إحضار دواوين مجاعة عينهم له ففتح خزائنه، وأخرج تلك 
  الدواوين، فلم يزل أبو عمر يعمد إىل كل مسألة، وخيرج هلا



والبيتان أنشدنامها ثعلب حبضرة القاضي، وكتبهما : عرضه على القاضي حىت متمها، مث قالشاهدا، وي
القاضي على ظهر الكتاب الفالين، فأحضر القاضي الكتاب، فوجدمها، وانتهى اخلرب إىل ابن دريد، فما 

  ).٤(ذكر أبا عمر الزاهد بلفظه حىت مات 
__________  

  .١٩٢٩سنة "  جممع اللغة العربية بدمشق جملة" نشره العالمة امليمين يف ) ١(
  .، وما بني حاصرتني منه٣٣٠ / ٤": وفيات االعيان ) " ٢(
املعروف بابن املسلمة، استكتبه اخلليفة القائم بأمر اهللا، واستوزره ولقبه رئيس الرؤساء، كان عاملا ) ٣(

  .يف قصة مشهورة / ٤٥١/ بفنون كثرية، قتله البساسريي سنة 
": طبقات الشافعية " ، و ٢٥٨ - ٢٥٧": الفخري " ، و ٣٩٢ - ٣٩١ / ١١": خ بغداد تاري" انظر 

٢٥٣ - ٢٤٧ / ٥.  
  .، وما بني حاصرتني منه٣٥٨ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٥/٥١٢(  

  

وقد رأيت أشياء كثرية مما استنكر على أيب عمر، وام فيها مدونة يف كتب أئمة : مث قال رئيس الرؤساء
  ).١(اليب عبيد أو كما قال " غريب املصنف "  وخاصة يف العلم،

مل يتكلم يف علم اللغة أحد من االولني واآلخرين : مسعت عبد الواحد بن برهان، يقول: قال اخلطيب
  .أحسن كالما من كالم أيب عمر الزاهد

  ).٢(ألفه على مسند أمحد بن حنبل " غريب احلديث " وله كتاب : قال
بأن مل ير الراؤون حربا يعادله * فلو أنين أقسمت ما كنت كاذبا : مر قصيدة منهاولليشكري يف أيب ع

مات أبو عمر يف ذي القعدة سنة مخس ) ٣(تفجر حىت قلت هذا أوائله * إذا قلت شارفنا أواخر علمه 
  .وأربعني وثالث مئة

  
  . البزاز بن جنيح، البغدادياحملدث االمام، أبو بكر حممد بن العباس*  ابن جنيح - ٢٨٩

  .٢٦٣ولد سنة 
  .مسع حيىي بن جعفر، وأبا قالبة، وحممد بن الفرج االزرق، وأبا العيناء، وعدة

__________  
  .املصدر السابق) ١(



  .املصدر السابق) ٢(
  .٣٥٩ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٣٧٠ / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٨ / ٢: ، العرب١١٩ - ١١٨ / ٣: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٥/٥١٣(  

  

  .ابن رزقويه، وابن الفضل القطان، وأبو علي بن شاذان، واحلاكم، ومجاعة: وعنه
  ).١(وصفه ابن رزقويه باحلفظ 

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة مخس وأربعني وثالث مئة
  

االمام العالمة، مفيت دمشق، وبقية الفقهاء االوزاعية، القاضي أبو احلسن أمحد بن *  ابن حذمل - ٢٩٠
  .االسدي الدمشقي االوزاعي) ٢(وب بن داود بن عبد اهللا بن حذمل  بن أيسليمان

أبيه، وبكار بن قتيبة القاضي، ويزيد بن عبد الصمد، وسعد بن حممد البريويت، وأيب زرعة : حدث عن
  الدمشقي، وأمحد بن حممد بن

  .حيىي بن محزة، واحلسن بن جرير الصوري، ومجاعة
 بن مندة، واحلسني بن معاذ الداراين، وأبو عبد اهللا بن أيب كامل، متام الرازي، وأبو عبد اهللا: حدث عنه

  .وعبد الرمحن بن أيب نصر، وآخرون
  .وتصدر لالشتغال، وناب يف قضاء دمشق عن احلسني بن هروان، وعن أيب الطاهر الذهلي

__________  
  .١١٨ / ٣": تاريخ بغداد ) " ١(
 - ٣١: ، قضاة دمشق٣٢٠ / ٣:  النجوم الزاهرة،٤٠٥ / ٦: ، الوايف بالوفيات٢٥٧ / ٢: العرب* 

  .٣٧٤ / ٢: ، شذرات الذهب٣٢
  .حزمل، وهو تصحيف" العرب " يف ) ٢(

  .والصواب ما هو مثبت يف االصل
  ).حذمل" (تاج العروس " انظر 
(*)  

)١٥/٥١٤(  

  



  .كانت له حلقة يف جامع دمشق، يدرس فيها مذهب االوزاعي: قال أبو احلسني الرازي
ابن عالن، عن القاسم بن عساكر، أخربنا أيب، أخربنا ابن االكفاين، أخربنا الكتاين، أخربنا متام، أنبأنا 
  .كان القاضي أبو احلسن بن حذمل له جملس يف اجلمعة، ميلي فيه يف داره: قال

 رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، وعن ميينه أبو بكر وعمر، وعن يساره عثمان: فحضرنا، فقال
يا أبا احلسن قد اشتقنا إليك، فما اشتقت إلينا ؟ : وعلي يف داري، فجئت، فجلست بني يديه، فقال يل

  .فلم ميض مجعة حىت تويف يف شوال سنة سبع وأربعني وثالث مئة: قال متام
  .وكان قاضي دمشق، وكان ثقة مأمونا نبيال: قال الكتاين

  .تسع ومثانون سنةمات يف ربيع االول سنة سبع وله : وقال ابن زبر
  .كان جدهم حذمل من النصارى، فأسلم: قلت
  

  . بن العباس بن خزمية، البغداديالشيخ احملدث الثقة، أبو علي، أمحد بن الفضل*  ابن خزمية - ٢٩١
مسع أبا قالبة الرقاشي، وعبد اهللا بن روح املدائين، وحممد بن إمساعيل السلمي، وأمحد بن سعيد اجلمال، 

  .اد، ومل يرحلوطبقتهم ببغد
__________  

  .٣٧٤ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٥ / ٢: ، العرب٣٤٨ - ٣٤٧ / ٤: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٥/٥١٥(  

  

  .الدارقطين، واحلاكم، وابن رزقويه، وأبو احلسني بن بشران، وأخوه عبدامللك، وآخرون: حدث عنه
  .هو أول شيخ مسعت منه: وقال أبو الفتح بن أيب الفوارس

  . سنة ثالث وستني ومئتنيولد: قلت
  .وتويف يف صفر سنة سبع وأربعني وثالث مئة

  .وقع يل اجلزء الثالث من حديثه، وهو أقدم شيخ لعبد امللك بن بشران
  

 بن العباس، البغدادي العقيب الدهقان، الشيخ العامل الصدوق، أبو أمحد، محزة بن حممد*  العقيب - ٢٩٢
  .يسكن بالعقبة اليت بقرب دجلة

   أمحد بن عبد اجلبار، وحممد بن عيسى بن حيان، والعباس بنمسع
  .حممد الدوري، وأبا بكر بن أيب الدنيا، وعبد الكرمي الدير عاقويل، وطائفة



احلاكم، وابن رزقويه، وأبو احلسني بن بشران، وأبو علي بن شاذان، وأبو القاسم احلريف، : حدث عنه
  .وعبد امللك بن بشران، وغريهم

  ).١ (وكان موثقا
  .تويف يف سنة سبع وأربعني وثالث مئة

__________  
  .٣٧٥ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٦ / ٢: ، العرب١٤ / ٩: ، االنساب١٨٣ / ٨: تاريخ بغداد* 
  .١٨٣ / ٨": تاريخ بغداد ) " ١(

(*)  

)١٥/٥١٦(  

  

ري، ويلقب  بن هشام البخاهو شيخ احلنفية، العالمة، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد*  االمني - ٢٩٣
  .باالمني

  .مسع أبا املوجه حممد بن عمرو، وسهل بن شاذويه، وصاحل بن حممد جزرة
  .وحج وحدث يف طريقه

  .أبو عمر بن حيويه، وعبد اهللا بن عثمان الدقاق: روى عنه
  .هو فقيه أهل النظر يف عصره: قال احلاكم
  .كتبنا عنه

  .مئةيف سنة ست وأربعني وثالث ) ١(أرخ وفاته غنجار : قلت
  

  .، القاضي احملدث، أبو بكر البغدادي البزازابن حممد بن مكرم* *  مكرم بن أمحد - ٢٩٤
  مسع حيىي بن أيب طالب، وحممد بن عيسى املدائين، وحممد بن

  .احلسني احلنيين، وعبد الكرمي بن اهليثم الدير عاقويل، وحممد بن غالب، وطائفة
__________  

  .٤٥ / ١: اجلواهر املضية* 
معجم االدباء " انظر " تاريخ خبارى " هو حممد بن أمحد بن حممد، أبو عبد اهللا البخاري، صاحب ) ١(

 :"٢١٤ - ٢١٣ / ١٧.  
  .٣٧١ / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٩ / ٢: ، العرب٢٢١ / ١٣: تاريخ بغداد* * 
(*)  



)١٥/٥١٧(  

  

، وأبو علي بن شاذان، ابن مندة، واحلاكم، وأبو احلسن بن رزقويه، وابن الفضل القطان: حدث عنه
  .وآخرون

  ).١(وثقه اخلطيب 
  .تويف يف مجادى االوىل سنة مخس وأربعني وثالث مئة

  .يقع يل حديثه يف أماكن
  

  .، االمام احملدث الصدوق، أبو احلسن الفارسي السريايف، مث املصريابن مهران*  أمحد بن زاد - ٢٩٥
  .كار بن قتيبة، وإبراهيم بن فهد، وطائفةمسع الربيع املرادي، وحبر بن نصر اخلوالين، وب

: أبو عبد اهللا بن مفرج القرطيب، وابن مندة، وأبو حممد ابن النحاس، واملصريون، ومسع منه: حدث عنه
له عثمان رضي اهللا عنه، مث أملى حديثا يتضمن خمالفة ) ٢(أمحد بن عون اهللا القرطيب، وتركه النه قرص 

، ما أمليته منذ ثالثني سنة، فاستشعر القوم، ولو سكت ملد عليهم، )٣(أجيفوا الباب : اجلماعة، فقال
  فقاموا عليه، ومنع من التحديث، فكان

__________  
  .٢٢١ / ١٣": تاريخ بغداد ) " ١(
، ٣١٨ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤١ / ١: ، غاية النهاية٢٧٨ / ٦: ، الوايف بالوفيات٢٧٠ / ٢: العرب* 

  .٣٧٢ / ٢: شذرات الذهب
وقد ميال القطر االناء * قوارص تأتيين فتحتقروا : من القرص، وهو الكالم املؤذي، قال الفرزدق) ٢(

  .أي ردوه وأغلقوه) ٣(فيفعم 
(*)  

)١٥/٥١٨(  

  

  .جيلس منفردا، مث تعصب له قوم من الفرس
  .ما علمنا إال خريا: وحدث، وقال غري واحد

  .تويف يف شعبان سنة ست وأربعني وثالث مئة
  

  . بن أمحد بن معبد، االصبهاين السمساراالمام احملدث، أبو جعفر أمحد بن جعفر*  السمسار - ٢٩٦



  .مسع أمحد بن مهدي، وأمحد بن عصام، وعبيد بن احلسن الغزال، وقدماء االصبهانيني
  .أبو عبد اهللا بن مندة، وأبو بكر بن مردويه، وأبو نعيم، وهو من قدماء مشاخيه: حدث عنه

  .قوكان شيخ صد
  .تويف يف رمضان سنة ست وأربعني وثالث مئة، عن نيف وتسعني سنة

  .يقع من عواليه البن خليل
  

 بن عبدوس بن سلمة، العرتي الشيخ املسند االمني، أبو احلسن أمحد بن حممد* *  الطرائفي - ٢٩٧
  .النيسابوري الطرائفي
__________  

  .٣٧٢ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٠ / ٢: ، العرب١٥٠ - ١٤٩ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 
   / = (*)٨: ، الوايف بالوفيات٢٧١ - ٢٧٠ / ٢: ، العرب٢٢٧ - ٢٢٦ / ٨: االنساب* * 

)١٥/٥١٩(  

  

  .مسع حممد بن أشرس، والسري بن خزمية، وارحتل إىل عثمان بن سعيد الدارمي، فأكثر عنه
ش، والسلمي، وحيىي بن أبو علي احلافظ، وأبو احلسني احلجاجي، واحلاكم، وابن حمم: حدث عنه

  .املزكي، وآخرون
  ).١(كان صدوقا : قال احلاكم

  ).٣(على التجارة، فلم أمسع ا شيئا ) ٢(أقمت ببغداد سنة أربع ومثانني ومئتني : قال يل
  ).٤(وتويف يف رمضان سنة ست وأربعني وثالث مئة : قال

  .وصلى عليه أبو الوليد الفقيه
  

  . بن حسن، التميمي البغدادي العالف اهللا حممد بن عيسىالشيخ أبو عبد*  العالف - ٢٩٨
  .أمحد بن عبيد اهللا النرسي والكدميي، واحلارث ابن حممد، والباغندي: حدث حبلب عن

  .عبد الغين بن سعيد، وأبو حممد بن النحاس، وعبد الرمحن ابن الطبيز السراج: وعنه
__________  

  .٣٧٢ / ٢: ، شذرات الذهب٤٥
  .٢٢٦ / ٨ ": االنساب) " ١(
  ".سنة أربع ومخسني، ومخس ومثانني ومئتني : أقمت ببغداد مدة": " االنساب " يف ) ٢(



  .٢٢٧ / ٨": االنساب ) " ٣(
  ".سنة سبع وأربعني وثالث مئة ": " االنساب " يف ) ٤(
 ٤٢٤ - ب ٤٢٣ / ١٥: ، تاريخ ابن عساكر٩٨ - ٩٧ / ٩: ، االنساب٤٠٥ / ٢: تاريخ بغداد* 

  .٣٣٧ - ٣٣٦ / ٥: ، لسان امليزان٦٨٠ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٦٤ / ٢: آ، العرب
(*)  

)١٥/٥٢٠(  

  

  .مات مبصر فجأة يف مجادى اآلخرة سنة أربع وأربعني وثالث مئة
  

 بن عبد اهللا بن االمام احملدث الثقة، مسند العراق، أبو سهل، أمحد بن حممد*  أبو سهل القطان - ٢٩٩
  .زياد بن عباد

  .لبغداديالقطان ا
مسع أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، وأبا جعفر بن حممد بن عبيد اهللا ابن املنادي، وحممد بن عيسى 

املدائين، وحيىي بن أيب طالب، وحممد ابن اجلهم، وحممد بن احلسني احلنيين، وإمساعيل القاضي، وعدة، 
  .وروى الكثري، وتفرد يف زمانه

حلاكم، وابن رزقويه، وأبو احلسني بن بشران، وأبو احلسن الدارقطين، وابن مندة، وا: حدث عنه
  .احلمامي، وأبو علي بن شاذان، وقوم، آخرهم أبو القاسم بن بشران

  ).١(كان صدوقا أديبا شاعرا، راوية لالدب عن ثعلب واملربد، وكان مييل إىل التشيع : قال اخلطيب
 ملا أراد من آي القرآن من أيب سهل بن زياد، ما رأيت أحسن أنتزاعا: قال أبو عبد اهللا بن بشر القطان

  ).٢(وكان جارنا، وكان يدمي صالة الليل، والتالوة، فلكثرة درسه، صار القرآن كأنه بني عينيه 
__________  

 / ٨: ، الوايف بالوفيات٢٨٦ - ٢٨٥ / ٢: ، العرب٣ / ٧: ، املنتظم٤٦ - ٤٥ / ٥: تاريخ بغداد* 
  .٣ - ٢ / ٣: ، شذرات الذهب٣٢٨ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٣٨ / ١١: ، البداية والنهاية٣٤

  .٤٥ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(

(*)  

)١٥/٥٢١(  

  



كرهوه ملزاح فيه، وهو صدوق : وكان يف أيب سهل مزاح ودعابة، مسعت الربقاين يقول: قال اخلطيب
)١.(  

كنا يوما بني يدي أيب سهل بن زياد، : قولمسعت علي بن نصر مبصر ي: وقال حممد بن علي الصوري
مالك وهلا ؟ أتريد أن تسرقها : ينظر فيها، فقال] فجعل [ بني يديه، ] كانت [ فأخذ شخص سكينا 

  ).٢] (منه [ كما سرقتها أنا ؟ هذه سكني البغوي سرقتها 
  .تويف أبو سهل يف شعبان سنة مخسني وثالث مئة

  .نيوكان مولده يف سنة تسع ومخسني ومئت
  .وقع لنا حديثه يف مواضع

  
 بن االمام العالمة اخلطيب االديب احملدث االخباري، أبو حممد، إمساعيل بن علي*  اخلطيب - ٣٠٠

  .املؤرخ) ٣(إمساعيل بن حيىي، البغدادي اخلطيب 
  مسع احلارث بن أيب أسامة، وحممد بن يونس الكدميي، وبشر بن

  .موسى، ومجاعة
ني، والدارقطين، وابن مندة، وابن رزقويه، وأبو احلسن احلمامي، وأبو أبو حفص بن شاه: حدث عنه

  .علي بن شاذان، وآخرون
__________  

  .٤٦ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق، وما بني حاصرتني منه) ٢(
 - ١٤٧ / ٥: ، االنساب١١٩ - ١١٨ / ٢: ، طبقات احلنابلة٣٠٦ - ٣٠٤ / ٦: تاريخ بغداد* 

، ٣٢٩ - ٣٢٨ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٣ - ١٩ / ٧: ، معجم االدباء٤ - ٣ / ٧: تظم، املن١٤٨
  .٣ / ٣: شذرات الذهب

  .هذه النسبة إىل اخلطب وإنشائها) ٣(
  .١٤٧ / ٥": االنساب " 

(*)  

)١٥/٥٢٢(  

  

  .ولد يف أول سنة تسع وستني ومئتني
  .م، وخلفائهمكان فاضال عارفا بأيام الناس وأخباره: قال اخلطيب يف ترمجته



  .صنف تارخيا كبريا على السنني
  ).١(وقد وثقه الدارقطين 

وجه إيل الراضي باهللا ليلة الفطر، فحملت إليه راكبا : روى ابن رزقويه عن إمساعيل اخلطيب، قال
قد عزمت يف غد على الصالة ] إين ! [ يا إمساعيل : وهو جالس يف الشموع، فقال يل] عليه [ فدخلت 

: يا أمري املؤمنني قل: الذي أقول إذا انتهيت إىل الدعاء لنفسي ؟ فأطرقت ساعة، مث قلتبالناس فما 
حسبك فقمت : فقال يل ] ١٥: االحقاف) [ ٢) (رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي(

  ).٣(وتبعين خادم، فأعطاين أربع مئة دينار 
  .كان جمموع الفضائل، يرجتل اخلطب: قلت

  عاقال، مقدما، من أهل) ٤(كان ركينا : اس بن الفراتقال حممد بن العب
  .الثقة واالدب وأيام الناس، قل من رأيت مثله

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة مخسني وثالث مئة: قلت
  

   بنالشيخ العامل احملدث الصدوق املسند، أبو بكر حممد بن أمحد*  ابن خنب - ٣٠١
__________  

  .٣٠٥ / ٦": تاريخ بغداد ) " ١(
وعلى والدي، وأن أعمل صاحلا ترضاه، وأدخلين برمحتك يف عبادك : " ، وتتمة اآلية١٩: النمل) ٢(

  ".الصاحلني 
  .، وما بني حاصرتني منه٣٠٦ - ٣٠٥ / ٦": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .الوقور: الرجل الركني) ٤(
  .٧ / ٣: ، شذرات الذهب٢٨٨ / ٢: ، العرب٧ / ٧: ، املنتظم٢٩٦ / ١: تاريخ بغداد* 
(*)  

)١٥/٥٢٣(  

  

  .، البخاري، مث البغدادي الدهقان، نزيل خبارى ومسندها)١(خنب 
  .مولده يف سنة ست وستني ومئتني

حيىي بن أيب طالب، واحلسن بن مكرم وموسى بن سهل الوشاء، وجعفر الصائغ، : مسع يف حداثته من
  .وأيب بكر بن أيب الدنيا، وأيب قالبة الرقاشي، وطبقتهم

بو أمحد احلاكم، وإمساعيل بن احلسني الزاهد، وعلي بن القاسم الرازي، وأمحد بن الوليد أ: حدث عنه



الزوزين شيخ للبيهقي، وأبو نصر أمحد بن حممد بن إبراهيم البخاري، واحلافظ حممد بن أمحد غنجار، 
  .وأهل ما وراء النهر

 ا أبو بكر ونشأ ا مث رجع حمتده وهو ابن عشرين وكان والده خباريا، فقدم بغداد، وتأهل فولد له
  .سنة

  وكان فقيها شافعي املذهب، حمدثا
  .فهما، ال بأس به

كنا يف جملس ابن خنب، فأملى يف فضائل علي : مسعت بعض مشاخيي، يقول: قال أبو كامل البصري
 هذا أيها الناس،: رضي اهللا عنه بعد أن كان أملى فضائل الثالثة، إذ قام أبو الفضل السليماين، وصاح

  .دجال فال تكتبوا، وخرج من الس النه ما مسع بفضائل الثالثة
  .هذا يدل على زعارة السليماين، وغلظته، اهللا يساحمه: قلت

  .تويف ابن خنب يف غرة رجب سنة مخسني وثالث مئة
__________  

  .حبيب، وهو تصحيف" الشذرات " و " املنتظم " يف ) ١(
(*)  

)١٥/٥٢٤(  

  

  الشيخ االمام احملدث الصدوق املعمر، مسند الوقت، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي* اهلجيمي - ٣٠٢
  .البصري) ١(بن عبد اهللا، اهلجيمي 

  .ولد سنة نيف ومخسني ومئتني
احلسني بن حممد بن أيب معشر، وجعفر بن حممد بن شاكر، وأيب قالبة الرقاشي، وعبد الرحيم : ومسع من

  .ي، وعبيد بن عبد الواحد البزاز، وطبقتهمبن دنوقا، وحممد بن يونس الكدمي
أبو بكر حممد بن الفضل البابسريي، وطلحة بن يوسف املؤذن، وأبو سعيد حممد بن علي : حدث عنه

  .النقاش، وآخرون
رأى أبو : مسعت عبد الرحيم بن أمحد البخاري يقول: قال أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي يف املشيخة

تعمم، فدور على رأسه مئة وثالث دورات، فعربت له حبياة مئة وثالث سنني، فما إسحاق اهلجيمي، أنه 
  حدث حىت بلغ املئة، مث حدث فقرأ عليه القارئ، وأراد أن خيترب عقله،

  )٣(بروقه ) ٢(كالكلب حيمي جلده * إن اجلبان حتفه من فوقه : فقال
__________  



  .٨ / ٣: ، شذرات الذهب٥٧ / ٦: فيات، الوايف بالو٢٩١ / ٢: ، العرب٢٣ / ٧: املنتظم* 
  .بضم اهلاء، وفتح اجليم، والياء الساكنة آخر احلروف، ويف آخرها امليم) ١(

  . آ٥٨٨": االنساب " هذه النسبة إىل حملة بالبصرة نزهلا بنو هجيم، فنسبت احمللة إليهم 
  .أنفه): روق": (اللسان " يف ) ٢(
  .القرن: الروق) ٣(

  = (*) رضي -ن فهرية التيمي، موىل أيب بكر الصديق وقائل البيت عامر ب

)١٥/٥٢٥(  

  

  .ففرحوا بصحة ذهنه: كالثور، فإن الكلب ال روق له، قال: فرد عليه اهلجيمي، فقال
  .تويف اهلجيمي يف آخر سنة إحدى ومخسني وثالث مئة

  .اسم جده عبداالعلى: وقيل
حممد بن أيب املوت املكي، وعبد اهللا بن جعفر بن وفيها مات حيىي بن منصور القاضي، وأبو بكر أمحد بن 

الورد، وشيخ احلنفية قاضي احلرمني أبو احلسني أمحد بن حممد النيسابوري، وأمحد بن إبراهيم بن جامع 
  .املصري، وميمون بن إسحاق اهلامشي

  .وحدث فيها أبو جعفر بن دحيم الكويف، وأبو بكر بن زياد النقاش
  

 القاضي أبو احلسني عبد الباقي بن - إن شاء اهللا -م احلافظ البارع الصدوق االما*  ابن قانع - ٣٠٣
  .الذي مسعناه" معجم الصحابة "  بن مرزوق بن واثق االموي موالهم، البغدادي، صاحب كتاب قانع

  .ولد سنة مخس وستني ومئتني
__________  

  . وكان حسن االسالم، استشهد ببئر معونه-اهللا عنهما = 
إن اجلبان حتفه من فوقه كل امرئ * إين وجدت املوت قبل ذوقه :  إذا أصابته احلمى يقولوكان عامر

، و ٢٦٣ / ٧" الفتح " ، و ١٥ - ١٤ / ٤" االصابة " كالثور حيمي جلده بروقه انظر * جماهد بطوقه 
  .٨٩١ / ٢" املوطأ " 
، ميزان ٨٨٤ - ٨٨٣ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٤ / ٧: ، املنتظم٨٩ - ٨٨ / ١١: تاريخ بغداد* 

، اجلواهر ٢٤٢ / ١١: ، البداية والنهاية٣٤٧ / ٢: ، مرآة اجلنان٥٣٣ - ٥٣٢ / ٢: االعتدال
  .٣٨٤ - ٣٨٣ / ٣: ، لسان امليزان٢٩٣ / ١: املضية

(*)  



)١٥/٥٢٦(  

  

مسع احلارث بن أيب أسامة، وإبراهيم بن اهليثم البلدي، وإبراهيم أبن إسحاق احلريب، وحممد بن مسلمة 
واسطي، وإمساعيل بن الفضل البلخي، وبشر بن موسى، وأمحد بن موسى احلمار، وعبيد بن شريك ال

البزاز، وأمحد بن إسحاق الوزان، وحممد بن يونس الكدميي، وأبا مسلم الكجي، وعلي بن حممد بن أيب 
  .الشوارب، وعبيد بن غنام، ومطينا، ومعاذ بن املثىن، وأمحد بن إبراهيم بن ملحان

  .اسع الرحلة كثري احلديث بصريا بهوكان و
الدارقطين، وأبو احلسن بن رزقويه، وأبو عبد اهللا احلاكم، وأبو احلسني بن الفضل القطان، : حدث عنه

وأمحد بن علي البادي، وأبو علي بن شاذان، وأبو احلسن احلمامي، وأبو القاسم بن بشران، وأبو احلسن 
  .بن فرات، وعدد كثري

  ).١(غداديون يوثقونه، وهو عندي ضعيف الب: قال الربقاين
  ).٢(كان حيفظ، ولكنه خيطئ ويصر : وقال الدارقطين

كان ابن قانع قد حدث به اختالط قبل : وروى اخلطيب عن االزهري، عن أيب احلسن بن الفرات، قال
  ).٣(موته بنحو من سنتني، فتركنا السماع منه، ومسع منه قوم يف اختالطه 

  ).٤( شوال سنة إحدى ومخسني وثالث مئة تويف يف: قال اخلطيب
__________  

  .٨٩ / ١١": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(

(*)  

)١٥/٥٢٧(  

  

 بن شعيب بن عبد اهللا بن عبد االمام احملدث الرحال، أبو علي، حممد بن هارون*  ابن شعيب - ٣٠٤
 -ال :  وقيل-ابن مثامة من ولد أنس بن مالك االنصاري، : عيب بن علقمة، ويقالش: الواحد، ويقال

  ).٢(غريب املصلى ) ١(الدمشقي من أهل قرية قيننة 
  .مسع بالشام ومصر والعراق وأصبهان، وصنف ومجع وليس باملتقن

ي، وأمحد بن مسع عبدالرمحن بن أيب حامت املرادي، وأبا عالثة حممد بن عمرو، وبكر بن سهل الدمياط



  .حممد بن حيىي بن محزة، ومطينا، وأبا خليفة
  .ابن املقرئ، وابن مندة، ومتام، والعفيف بن أيب نصر، وعبد الوهاب امليداين: وعنه

  ).٣(كان يتهم : قال الكتاين
  .تويف سنة ثالث ومخسني وثالث مئة عن سبع ومثانني سنة

  .وقع لنا جزء من حديثه عند مكرم بن أيب الصقر
__________  
 / ٥: ، الوايف بالوفيات٥٧ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٩٨ / ٢: ، العرب٤٢٥ / ٤: معجم البلدان* 

  .١٣ / ٣: ، شذرات الذهب٤١١ / ٥: ، لسان امليزان١٤٧
  .٤٢٥ / ٤": معجم البلدان " قرية كانت مقابل الباب الصغري يف دمشق ) ١(
  .حملة جنويب دمشق قرب باب الصغري) ٢(
  .٥٧ / ٤": زان االعتدال مي) " ٣(

(*)  

)١٥/٥٢٨(  

  

 بن عبدالرمحن بن قاسم ابن منصور احملدث االمام أبو منصور حممد بن القاسم*  العتكي - ٣٠٥
  .العتكي النيسابوري

السري بن خزمية، وحممد بن أشرس، واحلسني بن الفضل، وإمساعيل بن قتيبة، وأمحد بن سلمة، : مسع من
  .وطبقتهم

كان شيخا متيقظا فهما صدوقا، جيد القراءة، صحيح االصول، : كم، وأثىن عليه، وقالأكثر عنه احلا
  .تويف يف آخر سنة ست وأربعني وثالث مئة

  .مات وهو يف عشر التسعني، ويعرف أيضا بالصبغي نسبة إىل بيع الصبغ: قلت
  

ع، املصري السكري  بن حممد بن جاماالمام احلجة، أبو العباس، أمحد بن إبراهيم* *  السكري - ٣٠٦
  .املقرئ

  مسع مقدام بن داود الرعيين، وروح بن الفرج القطان، وعلي بن عبد
  .العزيز البغوي، وأمحد بن حممد الرشديين

  .وحدث حبرف نافع، عن بكر بن سهل، عن أيب االزهر، عن ورش عنه
__________  



  .مل نقع له على ترمجة يف املصادر اليت بني أيدينا* 
  .٣٥ / ١: ، غاية النهاية٢٩٠ / ٢: العرب* * 
(*)  

)١٥/٥٢٩(  

  

أمحد بن عمر اجليزي، وحممد بن حممد احلضرمي، وأمحد بن حممد بن احلاج، وحممد بن علي : روى عنه
  .االدفوي، وأبو احلسني بن مجيع، وأبو عبد اهللا بن مندة، وعبد الرمحان بن عمر النحاس، وآخرون

  . يف احملرم سنة سبع وأربعني وثالث مئةتويف: وثقه أبو سعيد بن يونس، وقال
  

  . بن نيخاب، الطييب، أمحد بن إسحاق)١(الشيخ الصدوق، أبو احلسن *  ابن نيخاب - ٣٠٧
حدث ببغداد يف سنة تسع وأربعني وثالث مئة عن إبراهيم بن ديزيل، وحممد بن أمحد بن أيب العوام، 

  .دةوبشر بن موسى، وأيب مسلم الكجي، وحممد بن أيوب، وع
أبو احلسن بن رزقويه، وأبو احلسني بن بشران، وأخوه أبو القاسم، وأبو علي بن شاذان، : روى عنه
  .وآخرون

  ).٢(مل نسمع فيه إال خريا : قال اخلطيب
  

 بن موسى ابن كعب الكعيب، احملدث العامل الصادق، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد* *  الكعيب - ٣٠٨
  .النيسابوري

مد الشعراين، واليسع بن زيد املكي صاحب سفيان بن عيينة، وإمساعيل بن قتيبة، مسع الفضل بن حم
  .وعلي بن عبد العزيز، ومتتاما، وعدة

__________  
  .٢٨٩ / ٨: ، االنساب٣٦ - ٣٥ / ٤: تاريخ بغداد* 
  .أبو بكر، وما هنا موافق ملا يف تاريخ بغداد": االنساب " يف ) ١(
  .٣٥ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٢(

  .٤٤٤ / ١٠: االنساب* * 
(*)  

)١٥/٥٣٠(  

  



احلاكم، وأبو نصر بن قتادة، وأبو عبد الرمحن السلمي، وحممد بن حممد بن أيب صادق نزيل : روى عنه
  .مصر، وآخرون

  .حمدث كثري الرحلة والسماع، صحيح السماع: ذكره احلاكم، فقال
  .تويف سنة تسع وأربعني وثالث مئة

  
 بن درستويه بن المام العالمة، شيخ النحو، أبو حممد، عبد اهللا بن جعفرا*  ابن درستويه - ٣٠٩

  .املرزبان، الفارسي النحوي، تلميذ املربد
 ومسع ببغداد من عباس بن حممد الدوري، - له عنه تارخيه ومشيخته -مسع يعقوب الفسوي فأكثر 

  .ن، وحممد بن احلسني احلنيينوحيىي بن أيب طالب، وأيب حممد بن قتيبة، وعبد الرمحن بن حممد كربزا
يف صباه إىل بغداد، واستوطنها، وبرع يف العربية، وصنف التصانيف، ورزق ) ١(قدم من مدينة فسا 

  .االسناد العايل
  .وكان ثقة

  .مولده سنة مثان ومخسني ومئتني
  .وكان والده رحل به

  الدارقطين، وابن شاهني، وابن مندة، وابن رزقويه،: حدث عنه
  .ل القطان، وأبو علي بن شاذان، وآخرونوابن الفض

__________  
، نزهة ٤٢٩ - ٤٢٨ / ٩: ، تاريخ بغداد٩٥ - ٩٣، الفهرست ١٢٧: طبقات النحويني واللغويني* 

 / ٣: ، وفيات االعيان١١٤ - ١١٣ / ٢: ، إنباه الرواة٣٨٨ / ٧: ، املنتظم١٩٨ - ١٩٧: االلباء
، ٢٣٣ / ١١: ، البداية والنهاية٤٠١ - ٤٠٠ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٧٦ / ٢: ، العرب٤٥ - ٤٤

  .٣٧٥ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨٠ - ٢٧٩: ، بغية الوعاة٢٦٨ - ٢٦٧ / ٣: لسان امليزان
ودرستوين ضبط يف االصل بفتح الدال والراء والواو، وبذلك ضبطه ابن ماكوال، وضبطه السمعاين 

  .و وفتح الياءبضم الدال والراء وسكون السني وضم التاء، وسكون الوا
  .مدينة بفارس، بينها وبني شرياز أربع مراحل) ١(

(*)  

)١٥/٥٣١(  

  



" و " شرح الفصيح " و " اهلجاء " وكتاب " كتاب اجلرمي " يف النحو، وشرح " االرشاد " وله كتاب 
 املعاين يف" و ] " واملمدود [ واملقصور " " املذكر واملؤنث " و " أدب الكاتب " و " غريب احلديث 

  .وأشياء" القراءات 
  ).١(وكان ناصرا لنحو البصريني 

  .خترج به أئمة
  .وثقه ابن مندة وغريه

حدث عن عباس الدوري حديثا، ونعطيك درمها : بلغين عنه أنه قيل له: وضعفه الاللكائي هبة اهللا، وقال
  ).٢(ففعل، ومل يكن مسع منه 

  .ن درستويه كان أرفع قدرا من أن يكذبمسعته يقول هذا، وهذه احلكاية باطلة، اب: قال اخلطيب
  .وحدثنا ابن رزقويه عنه بأمايل فيها أحاديث عن عباس

إمنا حدث به يعقوب قدميا، فمىت : ضعفوه بروايته تاريخ يعقوب عنه، وقالوا: وسألت الربقاين عنه، فقال
  يف هذا نظر، فإن جعفر بن درستويه من كبار: مسعه منه ؟ قال اخلطيب

  .احملدثني
ع من علي بن املديين وطبقته، فال يستنكر أن يكون بكر بابنه يف السماع، مع أن أبا القاسم االزهري مس

رأيت أصل كتاب ابن درستويه بتاريخ يعقوب بن سفيان، ووجدت مساعه فيه صحيحا : حدثين، قال
)٣.(  

  .ثريةتويف يف صفر سنة سبع وأربعني وثالث مئة، أخذ عن ثعلب واملربد، وتصانيفه ك: قلت
__________  

  .، وما بني حاصرتني منه٩٤ - ٩٣": الفهرست ) " ١(
  .٤٢٩ / ٩": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

(*)  

)١٥/٥٣٢(  

  

 بن عمر الشيخ االمام االديب الثقة املأمون، أبو امليمون، عبدالرمحن بن عبد اهللا*  أبو امليمون - ٣١٠
  .بن راشد، البجلي الدمشقي

  .ار بن قتيبة، ويزيد بن عبد الصمد، وأبا زرعة، وخلقا كثريامسع بك
  .ابن مندة، ومتام، وأبو علي بن مهنا، وعبد الرمحن بن أيب نصر التميمي: حدث عنه



  .وكان أحد الشعراء، بلغ مخسا وتسعني سنة
  .تويف سنة سبع وأربعني وثالث مئة

وي، وأمحد ابن عثمان االدمي ببغداد، وأمحد بن وفيها تويف أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه النح
  .إبراهيم بن جامع السكري، وأبو علي حممد بن القاسم بن معروف، وأمحد بن سليمان بن حذمل القاضي

  
 بن عبد اهللا االمام الثقة املفسر احملدث االديب العالمة، أبو زكريا، حيىي بن حممد* *  العنربي - ٣١١

  .والهم، العنربي النيسابوري املعدلبن عنرب بن عطاء السلمي م
  مسع أبا عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي، وحممد بن عمرو

__________  
  .٣٧٥ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٦ / ٢:  آ، العرب١٥ ب، ١٤ / ١٠: تاريخ ابن عساكر* 

 / ٢: ، مرآة اجلنان٢٦٦ - ٢٦٥ / ٢: ، العرب٣٤ / ٢٠: ، معجم االدباء٧٤ / ٩: االنساب* * 
 / ٢: ، شذرات الذهب٣١٤ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤٨٦ - ٤٨٥ / ٣: ، طبقات الشافعية٣٣٧
٣٦٩.  

(*)  

)١٥/٥٣٣(  

  

  .قشمرد، واحلسني بن حممد القباين، وإبراهيم بن أيب طالب، وابن خزمية، وخلقا كثريا
 احلجاجي،  وأبو احلسني- ومها من أقرانه -، وأبو علي احلافظ )١(أبو بكر بن عبدش : روى عنه

  .واحلاكم، وابن مندة، وآخرون
  .أبو زكريا حيفظ من العلوم ما لو كلفنا حفظ شئ منها لعجزنا عنه: قال أبو علي احلافظ: قال احلاكم

  ).٢(وما أعلم أين رأيت مثله 
  ).٣(اعتزل أبو زكريا الناس، وقعد عن حضور احملافل بضع عشرة سنة : مث قال احلاكم

ملختار أن يرجع إىل حسن حال، فيأكل الطيب واحلالل، وال يكسب بعلمه املال، العامل ا: مسعته يقول
  .ويكون علمه له مجال، وماله من اهللا من عليه وإفضال

  .تويف يف شوال سنة أربع وأربعني وثالث مئة: قلت
  وله ست

  .وسبعون سنة
  



 بن اال ركون القرشي  بن صاحل بن سنانالشيخ االمام الصدوق، إبراهيم بن حممد*  ابن سنان - ٣١٢
  ).٤(موالهم، الدمشقي، وإىل جدهم سنان تنسب قنطرة سنان بباب توما 

__________  
  .عبدوس" معجم االدباء " يف ) ١(
  .٤٨٦ / ٣": طبقات الشافعية ) " ٢(
  .٣٤ / ٢": معجم االدباء ) " ٣(
  .٢٥٧ / ٢: تاريخ ابن عساكر* 
  .رةحملة شرقي دمشق، ال تزال إىل اآلن عام) ٤(

(*)  

)١٥/٥٣٤(  

  

حدث عن حممد بن سليمان بن بنت مطر، وأيب زرعة الدمشقي، وأمحد بن حممد بن حيىي بن محزة، ومحزة 
  .، وخلق كثري)١(بن عبد اهللا الكفر بطناين 

  .ابنه، وعبد الوهاب الكاليب، وابن مندة، ومتام، وعبد الرمحن بن حممد بن ياسر، وعدة: وعنه
  .، نيف على الثماننيكان ثقة: قال الكتاين

  .وقال امليداين، مات يف ربيع اآلخر سنة تسع وأربعني وثالث مئة
  

 بن إسحاق، ابن إبراهيم االمام احلافظ اود، أبو حممد، احلسن بن حممد*  االسفراييين - ٣١٣
  .االزهري االسفراييين

  .رحل به خاله احلافظ أبو عوانة
يوب بن الضريس، وأيب مسلم الكجي، وأمحد بن سهل، وأيب أيب بكر بن رجاء، وحممد بن أ: ومسع من

  .خليفة اجلمحي، ويوسف بن يعقوب القاضي، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وأقرام
 وعبد الرمحن بن حممد -) ٢(كان حمدث عصره، ومن أجود الناس أصوال :  فقال-احلاكم : روى عنه

  بالويه، وعلي بن حممد بن علي
__________  

وهي قرية من أعمال دمشق من الغوطة الشرقية، تبعد عنها ثالثة أميال " كفر بطنة " بة إىل نس) ١(
  .تقريبا، وهي إىل اآلن عامرة، وقد ولد ا االمام الذهيب املؤلف

: ، شذرات الذهب٢٦٥ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٢٧١ / ٢: ، العرب٢٠٦ - ٢٠٥ / ١: االنساب* 



٣٧٢ / ٢.  
  .٢٠٥/  ١": االنساب ) " ٢(

(*)  

)١٥/٥٣٥(  

  

  .االسفراييين، وولده أبو نعيم عبدامللك االزهري، وآخرون
  .تويف سنة ست وأربعني وثالث مئة: قال احلاكم

  .حديثه كثري يف تواليف البيهقي من جهة علي بن حممد بن علي املقرئ عنه: قلت
  

  .حامد الطوسي، االديبابن عيسى، الشيخ االمام احلافظ الناقد، أبو  *  أمحد بن منصور- ٣١٤
  ).١(ورد نيسابور مرات، وقل من رأيت يف املشايخ أمجع منه : بالغ احلاكم يف تعظيمه، وقال

  .عبد اهللا بن شريويه، وإبراهيم بن إسحاق االمناطي، وهذه الطبقة من أصحاب قتيبة وإسحاق: مسع من
التبجح بأمحد بن منصور أن يكون إين : وردت طوس وقاضيها أبو أمحد احلافظ، فسمعته يقول): ٢(قال 

  ).٣(رجوعي يف السؤال عن املشايخ إليه 
  .وتويف يف سنة مخس وأربعني وثالث مئة: قال احلاكم

__________  
، ٥٧ / ٣: ، طبقات الشافعية١٨٨ / ٨: ، الوايف بالوفيات٩١٢ - ٩١١ / ٣: تذكرة احلفاظ* 

  .٣٧٢: طبقات احلفاظ
  .٩١١ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .أي احلاكم) ٢(
  .٩١٢ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(

(*)  

)١٥/٥٣٦(  

  

 بن حمبوب بن فضيل، احملبويب االمام احملدث، مفيد مرو، أبو العباس، حممد بن أمحد*  احملبويب - ٣١٥
  .املروزي راوي جامع أيب عيسى عنه

 الباهلي، وأيب  ومن الفضل بن عبد اجلبار- صاحب النضر بن مشيل -ومسع من سعيد بن مسعود 



  .املوجه، وعدة
أبو عبد اهللا بن مندة، وأبو عبد اهللا احلاكم، وعبد اجلبار ابن اجلراح، وإمساعيل بن ينال : حدث عنه

  .احملبويب مواله، ومجاعة
  ".اجلامع " وكانت الرحلة إليه يف مساع 

  .وكان شيخ البلد ثروة وإفضاال
ت رحلته إىل ترمذ للقي أيب عيسى يف مخس وستني ومساعه مضبوط خبط خاله أيب بكر االحول، وكان

  .ومئتني، وهو ابن ست عشرة سنة
  .مساعه صحيح: قال احلاكم

  .تويف يف شهر رمضان سنة ست وأربعني وثالث مئة: قلت
  .وآخر أصحابه موتا مواله إمساعيل بن ينال الذي أجاز اليب الفتح احلداد مروياته

  
  . العالمة أبو الفضل، القشريي البصري املالكيابن العالء، * *  بكر بن حممد- ٣١٦

__________  
، ٣٤٠ / ٢: ، مرآة اجلنان٤١ - ٤٠ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٧٢ / ٢:  آ، العرب٥١١: االنساب* 

  .٣٧٣ / ٢: شذرات الذهب
  : = (*)، الديباج املذهب٢١٧ / ١٠:: ، الوايف بالوفيات٢٦٤ - ٢٦٣ / ٢: العرب* * 

)١٥/٥٣٧(  

  

  .أمحد بن موسى السامي، ومسع من أيب مسلم الكجي، وحكى عن سهل التستري: من" املوطأ " مسع 
  .وصنف التصانيف يف املذهب، وسكن مصر

  .ومؤلفه يف االحكام نفيس، وألف يف الرد على الشافعي، وعلى املزين، والطحاوي، وعلى أهل القدر
طيب، وعبد الرمحن بن عمر النحاس، احلسن بن رشيق، وعبد اهللا بن حممد بن أسد القر: حدث عنه
  .وآخرون

  .تويف يف ربيع االول سنة أربع وأربعني وثالث مئة مبصر
  

 بن حممد بن عبد الرزاق بن داسة، الشيخ الثقة العامل، أبو بكر حممد بن بكر*  ابن داسة - ٣١٧
  ".السنن " البصري التمار، راوي 

سن بن يونس الشريازي، وإبراهيم بن فهد الساجي، مسع أبا داود السجستاين، وأبا جعفر حممد بن احل



  .وغريهم
أبو سليمان محد اخلطايب، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو بكر بن الل، وأبو احلسني بن مجيع، وأبو : روى عنه

  .علي حسني بن حممد الروذباري، وعبد اهللا بن حممد بن عبداملؤمن القرطيب شيخ ابن عبد الرب، وآخرون
  ث بالسنن كامال، عن أيب داود، وقد عاش بعده أبووهو آخر من حد

__________  
  .٢٥٦ / ١: ، حسن احملاضرة١٠٠= 
  .٣٧٣ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٣ / ٢: العرب* 
(*)  

)١٥/٥٣٨(  

  

  .بكر النجاد عامني وعنده عن أيب داود أحاديث من السنن، وجزء الناسخ واملنسوخ
  .أبو نعيم االصبهاينوآخر من روى عن ابن داسة باالجازة احلافظ 

  .تويف سنة ست وأربعني وثالث مئة
أخربنا عمر بن غدير، أخربنا أبو القاسم االنصاري، أخربنا مجال االسالم علي، أخربنا أبو نصر اخلطيب، 

أخربنا أبو احلسني الغساين، أخربنا حممد بن بكر بالبصرة، حدثنا أبو جعفر حممد بن احلسن، حدثنا 
ى رسول اهللا : نا مبارك بن فضالة، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر، قالاحلسن بن مالك، حدث

  ).١(صلى اهللا عليه وسلم عن القزع 
  

  .، القريواينإمام النحو، فريد العصر، أبو القاسم إبراهيم بن عثمان*  ابن الوزان - ٣١٨
  اليب" املصنف " و " كتاب العني " حيفظ : كان فيما قال القفطي

__________  
  ، ومسلم)٥٩٢٠(املبارك بن فضالة مدلس، وقد عنعن، وأخرجه البخاري برقم ) ١(
  .، كالمها يف اللباس، من طريق عبيد اهللا بن حفص، عن عمر بن نافع)٢١٢٠(

حيلق بعض رأس الصيب ويترك بعض، وأخرج : وما القزع ؟ قال: قلت لنافع:: عن نافع ابن عمر، وقال
وسى بن إمساعيل، عن محاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النيب من طريق م) ٤١٩٤(أبو داود 

  .صلى اهللا عليه وسلم ى عن القزع، وهو أن حيلق رأس الصيب، فتترك له ذؤابة
  .وهذا إسناد صحيح

 - ١٧٢ / ١: ، إنباه الرواة٢٠٤ - ٢٠٣ / ١: ، معجم االدباء٢٦٩: طبقات النحويني واللغويني* 



: ، بغية الوعاة٣٤٠ / ٢: ، مرآة اجلنان٥١ - ٥٠ / ٦: ، الوايف بالوفيات٢٧١ / ٢: ، العرب١٧٤
  .٣٧٢ / ٢: ، شذرات الذهب١٨٣

(*)  

)١٥/٥٣٩(  

  

  ".كتاب سيبويه " و " إصالح املنطق " عبيد، 
  .وأشياء

  ).١(وبعضهم يفضله على ثعلب واملربد 
  .تويف سنة ست وأربعني وثالث مئة باملغرب

  
 بن احلسن بن المام الكبري احملدث، قاضي القضاة، أبو بكر عبد اهللا بن حممدا*  ابن اخلصيب - ٣١٩

  .يف الفقه) ٢" (املسائل االسية " اخلصيب بن الصقر، االصبهاين الفقيه الشافعي، مصنف 
مسع أبا شعيب احلراين، ولول بن إسحاق، وحممد بن عثمان العبسي، ويوسف القاضي، وحممد بن حيىي 

  .محد بن احلسني الطيالسي، وطبقتهماملروزي، وأ
ابنه اخلصيب، ومنري بن أمحد اخلالل، واحلافظ عبد الغين، وعبد الرمحن بن النحاس، وعبد الرمحن : وعنه

  .بن عمر بن نصر الدمشقي، وعدة
مصر، مث ويل قضاء دمشق بعد ) ٣(ويل قضاء دمشق يف سنة اثنتني وثالثني وثالث مئة، مث ويل قضاء 

ثالث مئة من جهة اخلليفة املطيع، وويل قضاء مصر يف سنة تسع وثالثني من قبل ابن أم شيبان االربعني و
  قاضي بغداد، فركب بالسواد إىل دار االخشيذ، وكان أىب أن يتوىل من قبل ابن أم

__________  
  .١٧٣ / ١": إنباه الرواة ) " ١(
  .٣٠ - ٢٩: ، قضاة دمشق١٦٠: قضاة مصر* 
  .الشمائل االسية ": قضاة دمشق" يف ) ٢(

  .وهو تصحيف
  .٣٠": قضاة دمشق " ساقطة يف االصل، وما أثبتناه من ) ٣(

(*)  

)١٥/٥٤٠(  

  



يلي ولدك حممد وأنت الناظر، فنظر يف أمور مصر، وبعث نواب النواحي، وويل نظر : شيبان، فقيل له
خلصيب وابنه إليه، فما االوقاف، وتصلب ومجد، مث قدم أبو الطاهر الذهلي القاضي، فركب ابن ا

  .وجداه، وعلم فلم يكافئهما، فصارت عداوة، مث حج الذهلي وعاد إىل دمشق، وكان قاضيها
  .مث وقع بني ابن اخلصيب وبني ابنه، وعاند أباه، مث استقل االب، وله تأليف يرد فيه على ابن جرير

  .تويف يف احملرم سنة مثان وأربعني وثالث مئة
  .وهو يف عشر الثمانني

  ).١" (اخللعيات " يقع لنا حديثه يف 
  

 بن احلسني بن السندي، الشيخ الكبري، مسند وقته، أبو الفوارس، أمحد بن حممد*  السندي - ٣٢٠
  .املصري الصابوين

  .ولدت يف أول سنة مخس وأربعني ومئتني: قال
ر اخلوالين، وإبراهيم بن مسع يونس بن عبداالعلى، والربيع بن سليمان، وأبا إبراهيم املزين، وحبر بن نص

  .مرزوق، وفهد بن سليمان، ومجاعة
اخلطيب، وحممد بن أمحد التميمي، وأمحد بن حممد ابن احلاج االشبيلي، وعبد الرمحن بن : حدث عنه

  .عمر النحاس، وحممد بن نظيف الفراء، وآخرون
__________  

  .من هذا اجلزء / ٢/ تعليق  / ٣١٤/ انظر ص ) ١(
  .٣٨٠ / ٢: ، شذرات الذهب٢١٠ / ١: حسن احملاضرة، ٢٨١: العرب* 
(*)  

)١٥/٥٤١(  

  

  ).٢(، واخللعيات )١(يقع حديثه عاليا يف الثقفيات 
وعندي جزء من حديثه، أخربناه العز بن الفراء، أخربنا ابن النب، أخربنا جدي، أخربنا أبو القاسم بن أيب 

  .العالء، أخربنا ابن نظيف عنه
  . ومسعت ويل عشر سنني٢٤٥ولدت يف احملرم سنة : وارسقال لنا أبو الف: وفيه
  .قد عاش بعد أن مسع أربعا وتسعني سنة: قلت

  .تويف يف شوال سنة تسع وأربعني وثالث مئة مبصر عن مئة ومخسة أعوام، وهو صدوق يف نفسه
  .وليس حبجة وقد أدخل عليه حديث باطل فرواه



أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا علي بن مردك بالري، أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، 
أخربنا أبو : أخربنا أبو سعد السمان، أخربنا أبو العباس بن احلاج، وأبو علي بن مهدي الرازي، قاال

  الفوارس ابن السندي، حدثنا حممد بن محاد الطهراين، أخربنا عبد الرزاق، عن
مسعت النيب صلى اهللا عليه : قال:  بكر رضي اهللا عنهمعمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أيب

  ).٣" (النظر إىل وجه علي عبادة : " وسلم، يقول
  .فهذا أدخل على أيب الفوارس

__________  
  .من هذا اجلزء / ١/ تعليق  / ٢٧٢/ انظر ص ) ١(
  .من هذا اجلزء / ٢/ تعليق  / ٣١٤/ انظر ص ) ٢(
، من طريق القاضي حممد بن عبد اهللا اجلعفي، ٣٤٢ / ١" صنوعة الاللئ امل" وأورده السيوطي يف ) ٣(

حدثنا أبو احلسني بن أمحد بن خمزوم، حدثنا حممد بن احلسن الرقي، حدثنا مؤمل بن إهاب، حدثنا عبد 
الفوائد " موضوع آفته اجلعفي أو شيخه، وانظر تفصيل القول فيه يف : قال ابن حبان: وقال...الرزاق

  . مع تعليقات العالمة املعلمي رمحه اهللا٣٦١، ٣٥٩ص " اموعة 
(*)  

)١٥/٥٤٢(  

  

وفيها مات احلافظ أبو علي النيسابوري، وأبو الوليد حسان بن حممد الفقيه، والقاضي أبو أمحد العسال، 
وأبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن سعد النيسابوري، وأبو حممد عبد اهللا بن إسحاق اخلراساين ببغداد، وأبو 

  .بن علم الصفاربكر ا
  

 بن إبراهيم بن عبد العزيز، الشيخ احملدث املسند، أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق*  اخلراساين - ٣٢١
  .اخلراساين البغوي مث البغدادي

  .وجده هو أخو حمدث مكة علي بن عبد العزيز، وعم أيب القاسم البغوي
 طالب، وعبد امللك بن حممد الرقاشي، عبدالرمحن بن حممد بن منصور كربزان، وحيىي بن أيب: مسع من

  .وأمحد بن مالعب، وأمحد بن عبيد بن ناصح، وخلق كثري
  .وروى الكثري، وله أجزاء مشهورة تروى

الدارقطين، وابن مندة، واحلاكم، وابن رزقويه، وحيىي بن إبراهيم املزكي، وعثمان بن : حدث عنه
  .دوست، وأبو علي بن شاذان، وآخرون



  ).١(فيه لني : سألت الدارقطين عنه، فقال: يقال محزة السهم
  .تويف يف شهر رجب سنة تسع وأربعني وثالث مئة: قلت

__________  
 ٣: ، لسان امليزان٣٩٢ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٨٢ / ٢: ، العرب٤١٥ - ٤١٤ / ٩: تاريخ بغداد* 
  .٣٨٠ / ٢: ، شذرات الذهب٢٥٩ - ٢٥٨/ 
  .٤١٤ / ٩": تاريخ بغداد ) " ١(

(*)  

)١٥/٥٤٣(  

  

 بن عمرويه، البغدادي حممد بن عبد اهللا) ١(الشيخ املعمر، أبو بكر، وأبو عبد اهللا *  ابن علم - ٣٢٢
  .الصفار، املعروف بابن علم

  .له جزء مشهور مسعناه
  .حممد بن إسحاق الصغاين، وأمحد بن أيب خيثمة، وعبد اهللا بن أمحد، وحممد بن نصر: روى عن
  .ر، وابن رزقويه، وابن الفضل القطان، وأبو علي بن شاذانهالل احلفا: روى عنه

  .مل أمسع أحدا يقول فيه إال خريا، ومجيع ما عنده: قال اخلطيب
  .، مات يف شعبان سنة تسع وأربعني وثالث مئة)٢(جزء 
  ).٣(أتى عليه مئة سنة وسنة : يقال: مث قال
  .نكرةحكايته عن عبد اهللا بن أمحد يف قول أبيه، ال تعد م: قلت
  

   بنالشيخ االمام العالمة احلافظ القاضي، أبو بكر أمحد بن كامل* *  ابن كامل - ٣٢٣
__________  

  .٣٨١ / ٢: ، شذرات الذهب٢٨٣ / ٢: ، العرب٤٥٤ / ٥: تاريخ بغداد* 
  .أبو بكر: ويقال": تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .٤٥٤ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

، إنباه ١٠٨ - ١٠٢ / ٤: ، معجم االدباء٣٥٩ - ٣٥٧ / ٤: ، تاريخ بغداد٤٨: رستالفه* * 
  = (*)، الوايف ١٢٩ / ١: ، ميزان االعتدال٢٨٥ / ٢: ، العرب٦٨ - ٦٧ / ١: الرواة

)١٥/٥٤٤(  



  

  .خلف بن شجرة، البغدادي، تلميذ حممد بن جرير الطربي
  .ولد سنة ستني ومئتني

ي، وحممد بن سعد العويف، وعبد امللك بن حممد الرقاشي، واحلسن بن حممد بن اجلهم السمر: حدث عن
  .سالم السواق، وحممد بن مسلمة الواسطي، وطبقتهم

الدار قطين، واحلاكم، وابن رزقويه، وأبو العالء حممد ابن احلسن الوراق، وحيىي بن إبراهيم : حدث عنه
  .املزكي، وأبو احلسن احلمامي، وأبو علي بن شاذان، وآخرون

  .، ومسعته يذكر مولده)١(مل تر عيناي مثله : قال أبو احلسن بن رزقويه
  .كان من العلماء باالحكام، وعلوم القرآن والنحو والشعر والتواريخ: قال اخلطيب

  .وله يف ذلك مصنفات
  ).٢(ويل قضاء الكوفة 

  كان متساهال،، رمبا حدث من حفظه مبا ليس يف: وقال الدارقطين
  ).٣(لعجب، كان خيتار لنفسه، وال يقلد أحدا كتابه، وأهلكه ا

  .تويف ابن شجرة يف احملرم سنة مخسني وثالث مئة
  .وله تسعون سنة

__________  
، ٩٨ / ١: ، غاية النهاية٩٠ / ١: ، اجلواهر املضية٢٤٩ / ١: ، لسان امليزان٢٩٨ / ٧: بالوفيات= 

  .١٥٤ - ١٥٣: بغية الوعاة
  .٣٥٨ / ٤": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .زيادة ليست يف التاريخ) ال يقلد أحدا(املصدر السابق، وعبارة ) ٣(

(*)  

)١٥/٥٤٥(  

  

كان ال يعد الحد من الفقهاء وزنا، أملى كتابا يف السنن، وتكلم على االخبار : وقال الدارقطين أيضا
)١.(  

  .أمخله العجبوقع يل من عواليه، وكان من حبور العلم، ف): ٢(قال ابن الذهيب 
موجز التأويل عن معجز " ، وكتاب "غريب القرآن " ، وله مؤلف يف "القراءات " وقد صنف كتابا يف 



  ).٣" (الشروط " ، وكتاب "التاريخ " ، وكتاب "الترتيل 
وفيها مات حممد بن املؤمل املاسرجسي، وأمحد بن علي بن حسنويه املقرئ، وأبو عمر حممد بن يوسف 

جعفر عبد اهللا ابن إمساعيل بن بريه، وأبو سهل بن زياد، وإمساعيل بن علي اخلطيب، وحممد الكندي، وأبو 
  .بن أمحد بن خنب

  
   بن أمحد بن عيسى،احلافظ االمام، أبو بكر القاسم بن إبراهيم*  القنطري - ٣٢٤

  .القنطري السامري
  الكدميي، وخلف بن عمرو العكربي، ومقدام بن داود،: روى عن

__________  
  ".وأهلكه العجب، فإنه كان خيتار، وال يضع الحد من العلماء أصال ": " تاريخ بغداد " النص يف ) ١(
  .هو املؤلف نفسه، انظر املقدمة) ٢(
  .٤٨": الفهرست " انظر ) ٣(
  .مل أهتد إىل مصادر ترمجته* 
(*)  

)١٥/٥٤٦(  

  

 وأمحد بن حممد بن هارون اخلالل، وأنس بن سلم، وأيب يعلى املوصلي، وحممد بن عثمان بن أيب شيبة،
  .وخلق

  .والغالب على حديثه املناكري واملوضوعات
  .ابن بطة، وأبو احلسن بن رزقويه، وأبو سهل حممود بن عمرو العكربي، وآخرون: روى عنه

  .حدث يف سنة ست وأربعني وثالث مئة
، فلعل الضعف يف تلك ما علمت أن أحدا ضعفه، والكالم املذكور فيه هو عبارة ابن النجار: قلت

  .الروايات من غريه
  

 ابن عبد اهللا بن محزة الشيخ املسند الثقة، حمدث مسرقند، أبو جعفر، حممد بن حممد*  اجلمال - ٣٢٥
  .بن مجيل، البغدادي املشهور باجلمال

ن حممد استوطن مسرقند، وروى ا الكثري عن أيب بكر بن أيب الدنيا، وأمحد بن عبد اهللا النرسي، وجعفر ب
  .بن شاكر، وعبد الكرمي بن اهليثم وطبقتهم ببلده



   فسمع من أيب- وكان يسافر يف التجارة -مث ارحتل 
زرعة النصري، وغريه بدمشق، ومن أيب عالثة حممد بن عمرو، وحيىي بن عثمان بن صاحل، وخري بن 

  .عرفة مبصر، ومن عبيد الكشوري، والدبري باليمن، وحصل االصول
__________  

 ٤٥٦ / ١٥: ، تاريخ ابن عساكر٢٩٥ - ٢٩٤ / ٣: ، االنساب٢١٨ - ٢١٧ / ٣:  تاريخ بغداد*
  .٣٧٣ / ٢: ، شذرات الذهب١١٤ / ١: ، الوايف بالوفيات٢٧٣ / ٢:  آ، العرب٤٥٧آ، 
(*)  

)١٥/٥٤٧(  

  

ليه ابن مندة، واحلاكم، وأبو سعد االدريسي، وحممد بن إبراهيم اجلرجاين، وخلق، وانتخب ع: روى عنه
  .احلافظ أبو علي النيسابوري

  .وحدث يف جتارته بأماكن
  .هو حمدث عصره خبراسان، وأكثر مشاخينا رحلة، وأثبتهم أصوال: قال احلاكم

انتقى عليه أبو : اجلمال: الرازي، وكان صاحب مجال، فقيل له: اجتر إىل الري، وسكنها مدة، فقيل له
  ).١(علي أربعني جزءا 

  .حلجة سنة ست وأربعني وثالث مئةوتويف مسرقند يف ذي ا
  

 بن احلسن بن شاذان، النيسابوري الشيخ املعمر الشهري، أبو حامد أمحد بن علي*  ابن حسنويه - ٣٢٦
  .التاجر السفار، ابن حسنويه

مسع من أيب عيسى الترمذي مجلة من مصنفاته، وأيب حامت الرازي، والسري ابن خزمية، : قال احلاكم
  .اب الفراء، واحلارث بن أيب أسامة، وكان من اتهدين يف العبادة الليل والنهاروحممد بن عبد الوه

ولو اقتصر على مساعه الصحيح، لكان أوىل به، لكنه حدث عن مجاعة أشهد باهللا أنه مل يسمع منهم : قال
)٢.(  

  ست: سنة مثان وثالثني وثالث مئة، فقال يل] عن سنه [ وقد سألته 
__________  

  .٢٩٥ / ٣": نساب اال) " ١(
 - ٢٨٤ / ٢:  آ، العرب١٢ - آ ١١ / ٢: ، تاريخ ابن عساكر١٤٧ - ١٤٤ / ٤: االنساب* 

  .٢٢٤ - ٢٢٣ / ١: ، لسان امليزان٢١٦ / ٧: ، الوايف بالوفيات١٢١ / ١: ، ميزان االعتدال٢٨٥



  .١٤٤ / ٤": االنساب ) " ٢(
(*)  

)١٥/٥٤٨(  

  

، وأخرجت من )١(وأنا ابن اثنيت عشرة سنة ] ستني ومئتني سنة ست و[ ومثانون سنة، وأدخلت الشام 
قد حلفت أن : ، مث دخلت عليه سنة تسع وثالثني، فقال)٢(امسه أمحد من شيوخي، فخرج مئة وعشرين 

  .حدثنا فالن، فذكر حكاية بإسناد: ال أحدث، مث بعد ساعة، قال
  ).٣(روايته عمن تقدم موم ] من حاله [ وال أعلمه وضع حديثا، أو ركب سندا، وإمنا املنكر 

روى عن أمحد بن شيبان، وأمحد بن االزهر، وعيسى بن أمحد البلخي، ومسلم بن : قال ابن عساكر
  .، وإسحاق الدبري)٤(احلجاج 

ابن مندة، واحلاكم، وأبو أمحد بن عدي، ومنصور بن عبد اهللا اخلالدي، وأبو عبد الرمحن : حدث عنه
  ).٥(مد السراج، وعلي بن حممد الطرازي السلمي، وعبد الرمحن بن حم

؟ جاءين أبو ] عن حتقري املشايخ [ أال تراقبون اهللا ؟ أما لكم حياء حيجزكم : قال يل يوما: قال احلاكم
  علي احلافظ، وأنكر رواييت عن أمحد بن

__________  
: نت مسعته يقولوقد ك: ويف آخره عنده" ابن مثان عشرة سنة : " ٢٢٣ / ١" لسان امليزان " يف ) ١(

  .مولدي سنة مثان وأربعني ومئتني
   بعد أن نقل١٤٥ / ٤" االنساب " قال العالمة عبدالرمحن املعلمي اليماين يف تعليقه على 

أخشى أن يكون من تغيري بعض النساخ ليطابق ما بعده، لكنه خيالف ما قبله، النه إذا ": اللسان " ما يف 
 ٢٦٦، وأما إذا كان سنة )٢٥١(ون، فمعىن ذلك أنه ولد سنة عمره ست ومثان) ٣٣٨(كان أول سنة 

  .٢٥٣ان اثنيت عشرة سنة، فمعىن ذلك أنه ولد سنة 
  .١٤٥ / ٤": االنساب ) " ٢(
  .، وما بني حاصرتني منه١٤٤ - ١٤٦ / ٤": االنساب ) " ٣(
  .ه مل يدركهممل ينكر احلاكم مساعه من مسلم بن احلجاج فيمن مسى أن: قال ابن حجر العسقالين) ٤(

  .٢٢٤ - ٢٢٣ / ١": لسان امليزان " ، و ١٤٦ / ٤": االنساب " انظر 
  . ب١١ - آ ١١ / ٢": تاريخ ابن عساكر ) " ٥(

(*)  

)١٥/٥٤٩(  



  

سئل ابن : ، وقال محزة السهمي)١(أيب رجاء املصيصي، وهذا كتايب ومساعي منه، وهذا حفيدي كهل 
  ).٢(كان شيخا أتى عليه مئة وعشر سنني :  فقال عن ابن حسنويه املقرئ،- حبضريت -مندة 
  .ما وصل إىل املئة أصال: غلط ابن مندة: قلت

  ).٣(كذاب، حبضريت : وسألت أبا زرعة حممد بن يوسف عنه، فقال: قال محزة
كان خيتلف معنا إىل الربيع بن ) ! ٤(ما رأيت أعجب من هذا االصم : مسعته يقول: وقال احلاكم

: ، وكان جار الربيع، فكتبت قوله، وأريته االصم، فصاح، وقال)٥(ن ياسني القتباين سليمان، وما مسع م
  ).٧(إال بعد رجوعي من مصر ) ٦(واهللا ما عرفته 

  .قال أبو القاسم بن مندة، تويف يف رمضان سنة مخسني وثالث مئة
  .على ما زعم من سنه يكون عاش مثانيا وتسعني سنة إن صدق: قلت

  ن حسنويه املقرئ التاجر النيسابوري، قال حممداب: قال ابن عساكر
كان ابن حسنويه يدمي االختالف معنا إىل السري بن خزمية، وشيعناه يوم خروجه : ابن صاحل بن هانئ

  ).٨(إىل أيب حامت 
__________  

  .١٤٥ / ٤": االنساب ) " ١(
  .وما بني حاصرتني منه

  . آ١٢ / ٢": تاريخ ابن عساكر ) " ٢(
  .السابق، وكلمة حبضريت زيادة ليست يف التاريخاملصدر ) ٣(
  .من هذا اجلزء / ٢٥٨/ تقدمت ترمجته رقم ) ٤(
  .العتباين، بالعني، وهو تصحيف: يف االصل) ٥(

  .وهو من رجال التهذيب
  .أي البن حسنويه) ٦(
  .١٤٦ - ١٤٥ / ٤": االنساب " انظر ) ٧(
  . آ١٢ / ٢": تاريخ ابن عساكر ) " ٨(

(*)  

)١٥/٥٥٠(  

  



  ).١(ورحل إىل الترمذي : قال احلاكم
  

الشيخ الصدوق املعمر، أبو حممد البغدادي الصواف، من موايل حممد بن  *  ميمون بن إسحاق- ٣٢٧
  .احلنفية

مسع أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، وغالم خليل، واحلسن بن السمح، وأمحد بن هارون الربدجيي 
  .احلافظ

 وابن الفضل القطان، وأبو احلسن احلمامي، وأبو علي بن شاذان، أبو احلسن بن رزقويه،: حدث عنه
  .وغريهم

  ).٢(كان صدوقا، ولد سنة ستني ومئتني : قال اخلطيب
  .وتويف سنة إحدى ومخسني وثالث مئة

  .له جزء مروي مسعناه من أصحاب البهاء عبدالرمحن: قلت
  

 بن اشم، أبو جعفر عبد اهللا ابن إمساعيلالشيخ االمام الشريف املعمر، شيخ بين ه* *  ابن بريه - ٣٢٨
إبراهيم بن االمري عيسى بن أمري املؤمنني املنصور أيب جعفر عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن 

  .العباس، اهلامشي البغدادي
__________  

  .١٤٤ / ٤": االنساب ) " ١(
  .٢١١ / ١٣: تاريخ بغداد* 
  .٢١١ / ١٣": تاريخ بغداد ) " ٢(

  .٣ / ٣: ، شذرات الذهب٢٨٦ / ٢: ، العرب٥ / ٧: ، املنتظم٤١١ - ٤١٠ / ٩:  تاريخ بغداد* *
(*)  

)١٥/٥٥١(  

  

  .مسع أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، وأبا بكر بن أيب الدنيا، ومجاعة
أبو احلسن بن رزقويه، وأبو القاسم بن املنذر، وأمحد ابن عبد اهللا البادي، وأبو علي بن : حدث عنه

  .ان، ومجاعةشاذ
رقى هذا املنرب الواثق، وأنا، وكالنا يف درجة يف النسب إىل : وكان خطيب جامع بغداد، فكان يقول

  ).١(املنصور 



  .حنوا من مئة وعشرين سنة) ٢(وقد عاش بعد الواثق : قلت
  ).٣(وثقه اخلطيب 

  .وتويف يف صفر سنة مخسني وثالث مئة
  .وله سبع ومثانون سنة

مد بن السليمي، أخربنا عبدالرمحن بن إبراهيم الفقيه، وأخربنا أبو جعفر عبدالرمحن أخربنا أبو جعفر حم
  بن عبد اهللا اخلياط، وحممد بن أمحد القزاز، وأبو املعايل حممد بن علي، وعلي بن جعفر املؤذن، وبيربس

ا حممد بن احلسن أخربتنا شهدة الكاتبة، أخربن: أخربنا حيىي بن أيب السعود البزاز، قال: ادي، قالوا
الباقالين، أخربنا احلسن بن أيب بكر البزاز، أخربنا أبو جعفر عبد اهللا بن إمساعيل اهلامشي، ومحزة بن حممد 

أخربنا أمحد بن عبد اجلبار، حدثنا أبو معاوية، عن : الدهقان، وأبو سهل القطان وابن السماك، قالوا
  إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس، عن

__________  
  .٤١١ / ٩": تاريخ بغداد ) " ١(
  .ه / ٢٣٢/ تويف الواثق بن املعتصم سنة ) ٢(
  .٤١١ / ٩": تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٥/٥٥٢(  

  

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعد بن أيب وقاص، قال
  ).١" (الدين عزيزة إىل يوم القيامة 

  
الشيخ االمام، احملدث الصاحل، مسند أصبهان، أبو حممد عبد اهللا ابن احملدث جعفر  *  ابن فارس- ٣٢٩

  .بن أمحد بن فارس االصبهاين
الضيب، وهارون بن سليمان، ) ٢(حممد بن عاصم الثقفي، ويونس بن حبيب، وأمحد بن يونس : مسع من

  .الكبار، وتفرد بالرواية عنهموأمحد بن عصام، وإمساعيل مسويه، وحيىي بن حامت، وحذيفة بن غياث، و
  .وقارب املئة

  .وكان من الثقات العباد
أبو عبد اهللا بن مندة، وأبو ذر بن الطرباين، وأبو بكر بن أيب علي الذكواين، وأبو بكر بن : حدث عنه

فورك، وابن مردويه، واحلسني بن إبراهيم اجلمال، وحممد بن علي بن مصعب، وغالم حمسن أمحد بن 



  .و نعيم احلافظ، وانتهى إليه علو االسناديزداد، وأب
  .مولده يف سنة مثان وأربعني

__________  
يف ) ٧٣١١(أخرجه من حديث إمساعيل بن أيب خالد عن قيس، عن املغرية بن شعبة، البخاري ) ١(

وقد اتفق الرواة عن إمساعيل على أنه عن قيس عن : يف االمارة، قال احلافظ) ١٩٢٠(االعتصام ومسلم 
" ذم الكالم " املغرية، فأورده أبو إمساعيل اهلروي يف : عن سعد، بدل: غرية وخالفهم أبو معاوية فقالامل

  .عن املغرية: الصواب قول اجلماعة: وقال
ال يزال أهل الغرب : " لكن من طريق أيب عثمان عن سعد بلفظ) ١٩٢٥(وحديث سعد عند مسلم 

  ".ظاهرين على احلق حىت تقوم الساعة 
، شذرات ٢٧٢ / ٢: ، العرب٨٠ / ٢: ، ذكر أخبار أصبهان١٥٦ احملدثني بأصبهان الورقة طبقات* 

  .٣٧٢ / ٢: الذهب
  . أمحد بن يوسف، وهو حتريف٢٧٢ / ٢": العرب " يف ) ٢(

(*)  

)١٥/٥٥٣(  

  

  .رأيته حيدث مبكة يف أيام املفضل بن حممد اجلندي: وقال أبو بكر بن املقرئ
ابن فارس بأصبهان، واالصم بنيسابور، وابن االعرايب مبكة، : لدنيا مخسةكان شيوخ ا: وقال ابن مندة

  .وخيثمة بأطرابلس، وإمساعيل الصفار ببغداد
  .كان ثقة": تارخيهما " يف ) ١(قال ابن مردويه وعبد اهللا بن أمحد السوذرجاين 

كنا جلوسا عنده، حضرت موت عبد اهللا بن جعفر، و: حكى أبو جعفر اخلياط لنا، قال: وقال أبو الشيخ
: اقبض روحي كما تقبض روح رجل يقول تسعني سنة: هذا ملك املوت قد جاء، وقال بالفارسية: فقال

  ).٢(أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
 غفر يل، وأنزلين منازل: ما فعل اهللا بك ؟ قال: رأيت عبد اهللا بن جعفر يف النوم، فقلت: قال أبو الشيخ

  ).٣(االنبياء 
  .وتويف يف شوال سنة ست وأربعني وثالث مئة: قال
  

   بن محدان،احملدث الرحال االمام، أبو أمحد بكر بن حممد*  الدمخسيين - ٣٣٠
__________  



  .بضم السني املهملة، والذال املفتوحة املعجمة، وسكون الراء، ويف آخرها النون) ١(
  .١٨٥ / ٧": االنساب " رى أصبهان وهي من ق" سوذرجان " هذه النسبة إىل 

  .٨٠ / ٢": ذكر أخبار أصبهان " ، و ١٥٦طبقات احملدثني الورقة ) ٢(
  .، وليس يف ترمجته يف طبقات احملدثني اليب الشيخ مع أنه منقول عنه٨٠ / ٢ذكر أخبار أصبهان ) ٣(
، ٢١٧ - ٢١٦ / ١٠:: ، الوايف بالوفيات٢٦٧ / ٢: ، العرب٢٩١ - ٢٨٩ / ٥: االنساب* 

  .٣٧٠ - ٣٦٩ / ٢: شذرات الذهب
(*)  

)١٥/٥٥٤(  

  

  ).١(زد مخسني فبنوا له لقبا من ذلك : املروزي الصرييف، كان يقول
مسع أبا قالبة الرقاشي، وأمحد بن عبيد اهللا النرسي، وأبا املوجه حممد بن عمرو، وعبد الصمد بن الفضل، 

  .وأبا حامت الرازي، لكن عدم مساعه من أيب حامت
  .ابن عدي، واحلاكم، وابن مندة، وغنجار، ومنصور الكاغدي، وحسني بن حممد املاسرجسي:  عنهروى

  .سار إىل مسرقند ملرياث له من غالمه، فمات ببخارى سنة مخس وأربعني وثالث مئة
  .كذا أرخه احلاكم

  ).٢(بل تويف سنة مثان وأربعني وثالث مئة : وقال السمعاين وغريه
  .وما علمت أنا به بأسا

  
 بن حممد بن مكرم، البغدادي احملدث الثقة املسند، أبو احلسني عبد الصمد بن علي*  الطسيت - ٣٣١

  .الوكيل) ٣(الطسيت 
، وحامد بن سهل، )٤(مسع أمحد بن عبيد اهللا النرسي، وأبا بكر بن أيب الدنيا، ودبيس بن سالم القصباين 

  .وإبراهيم احلريب، وطبقتهم
__________  

  .٢٨٩ / ٥": االنساب " انظر ) ١(
  .٢٩١ / ٥": االنساب ) " ٢(
، شذرات ٢٧٢ / ٢: ، العرب٣٨٥ / ٦: ، املنتظم١٤٢ / ٨: ، االنساب٤١ / ١١: تاريخ بغداد* 

  .٣٧٣ / ٢: الذهب
  .وعمله) الطست(نسبة إىل ) ٣(



  .٢٤١ / ٨": االنساب " 
  .وبيعه) القصب(نسبة إىل ) ٤(
  .١٦٨ / ١٠": االنساب " 

(*)  

)١٥/٥٥٥(  

  

  .وله جزءان مرويان للسلفي، وقع لنا أحدمها باالتصال
أبو احلسن بن رزقويه، وأبو احلسني بن بشران، وعلي ابن داود الرزاز، وأبو علي بن : حدث عنه

  .شاذان
  .وعاش مثانني سنة

  .تويف يف شعبان سنة ست وأربعني وثالث مئة
  

تميمي االندلسي احلجازي املالكي أبو احلزم، ال) ١ ( وهب بن مسرة ابن مفرج بن بكر- ٣٣٢
  .احلافظ، صاحب التصانيف

  .ولد يف حدود الستني ومئتني
ومسع بقرطبة من حممد بن وضاح احلافظ، ومن عبيد اهللا بن حيىي ابن حيىي، وأمحد بن الراضي، وأيب 

بن  من حممد بن عزرة، وأيب وهب - مدينة صارت للعدو -عثمان االعناقي، وقد مسع بوادي احلجارة 
  .أيب خنيلة

  .وقد حدث مبسند ابن أيب شيبة، عن ابن وضاح
وكان رأسا يف الفقه، بصريا باحلديث ورجاله مع ورع وتقوى، دارت الفتيا عليه ببلده، وله تواليف 

  وأوضاع، أحضروه إىل قرطبة، وأخرجت إليه
__________  

، ٨٩٠ / ٣:  احلفاظ، تذكرة٣٣٨: ، جذوة املقتبس١٦٦ - ١٦٥ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 
، طبقات ٢٣١ / ٦: ، لسان امليزان٣٤٩: ، الديباج املذهب٣٤٠ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٧٤ / ٢: العرب

  .٣٧٤ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٤ - ٣٦٣: احلفاظ
  .حكيم": الديباج " ابن حكم، ويف ": تاريخ علماء االندلس " يف ) ١(

(*)  

)١٥/٥٥٦(  



  

  .فسمعت عليه، ومسع منه عامل عظيم، وأزدمحوا عليهأصول ابن وضاح اليت مسعها منه، 
أبو حممد القلعي، وأبو عبد الرحيم أمحد بن العجوز وحممد بن علي بن الشيخ، وأبو عمر أمحد : أخذ عنه

  .بن اجلسور، وأمحد بن القاسم التاهريت، ومحل احلافظان ابن عبد الرب، وابن حزم عن أصحابه
  .در، نسأل اهللا السالمةوقد كان منه هفوة يف القول بالق

  ).١(ترك النه كان يدعو إىل بدعة وهب بن مسرة : وقال أبو الوليد بن الفرضي
ليست اجلنة اليت أخرج منها أبونا آدم جبنة اخللد، بل جنة يف : ومما نقل عن ابن مسرة، أنه كان يقول

  .االرض
  ).٢(فهذا تنطع وتعمق مرذول 

__________  
  .٨٢ - ٨١ / ٢": االندلس تاريخ علماء " انظر ) ١(
ما أدري كيف تأتى لالمام الذهيب أن يصف هذا القول بأنه تنطع وتعمق مرذول، مع أنه قول ) ٢(

االمام أيب حنيفة وغريه من احملققني من أهل السنة، فقد قال االمام أبو منصور املاتريدي يف تفسريه 
تني، أو غيضة من الغياض، كان آدم وزوجه نعتقد أن هذه اجلنة بستان من البسا: املسمى بالتأويالت

منعمني فيها، وليس علينا تعيينها، وال البحث عن مكاا، وهذا هو مذهب السلف، وهو قول تكثر 
 إن اهللا خلق آدم يف االرض ليكون هو ونسله خليفة فيها، فاخلالفة - ١: الدالئل املوجبة للقول به

  .ة عارضةمقصودة منهم بالذات، فال يصح أن تكون عقوب
 أخرب على لسان مجيع رسله أن جنة اخللد إمنا يكون الدخول إليها يوم القيامة، ومل يأت زمن - ٢

  .دخوهلا بعد
 وصف جنة اخللد يف كتابه بصفات، وحمال أن يصف اهللا سبحانه شيئا بصفة، مث يكون ذلك الشئ - ٣

لمتقني بأا دار املقامة، فمن دخلها بغري تلك الصفة اليت وصفه ا، فقد جاء وصف اجلنة اليت أعدت ل
أقام ا، ومل يقم آدم باجلنة اليت دخلها، وجاء يف وصفها أا جنة اخللد، وآدم مل خيلد فيها، وأا دار 

  = (*)ثواب وجزاء، ال دار تكليف وأمر وي، وأا دار سالمة 

)١٥/٥٥٧(  

  

 النبوة، وزعم أنه مسع الكالم، فثبت يف نفسه ابن مسرة ادعى: يف رده على الباطنية) ١(قال الطلمنكي 
  .أنه من عند اهللا

  .ليس هذا من قبيل ادعاء النبوة، بل من قبيل الغلط واجلهل: قلت



  .تويف ببلده بعد رجوعه من قرطبة يف نصف شعبان سنة ست وأربعني وثالث مئة
  

 بن نصري بن عفر بن حممدالشيخ االمام القدوة احملدث، شيخ الصوفية، أبو حممد ج*  اخللدي - ٣٣٣
  ).٢(قاسم، البغدادي كان يسكن حملة اخللد 

__________  
مطلقة، ال دار ابتالء وامتحان، وقد ابتلي آدم فيها بأعظم االبتالء، وأا ال يدخلها، إال املؤمنون = 

 آدم ربه يف املتقون، فكيف دخلها الشيطان الكافر امللتعن، وأا دار ال يعصى اهللا فيها أبدا، وقد عصى
جنته اليت دخلها، وأا ليست دار خوف وال حزن، وقد حصل لالبوين فيها من اخلوف واحلزن ما حل، 

وال نزاع أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق آدم يف االرض، ومل يذكر يف موضع واحد أصال أنه نقله إىل 
  .السماء، ولو حصل، لكان أوىل بالذكر النه من أعظم اآليات

 أحد االئمة - من طلمنكة، وهي ثغر االندلس الشرقي - بن حممد بن عبد اهللا الطلمنكي هو أمحد) ١(
  .يف علم القرآن العظيم، مجع كتبا حسانا كثرية النفع على مذاهب أهل السنة

  .رسالة يف أصول الديانات، والرد على ابن مسرة: منها
   /.٤٢٩/ تويف سنة 

  .٣٩": ج املذهب الديبا" ، و ٤٥ - ٤٤ / ١": الصلة " انظر 
 - ٢٣١ - ٢٢٦ / ٧: ، تاريخ بغداد٣٨١ / ١٠: ، حلية االولياء٤٣٩ - ٤٣٤: طبقات الصوفية* 

 / ٢: ، معجم البلدان٣٩١ / ٦: ، املنتظم١٦٢ - ١٦١ / ٥: ، االنساب٢٨: الرسالة القشريية
:  االولياء، طبقات٢٣٤ / ١١: ، البداية والنهاية٣٤٢ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٧٩ / ٢: ، العرب٣٨٢
 / ٢: ، شذرات الذهب٣٢٢ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٩٨ - ١٩٧ / ١: ، غاية النهاية١٧٤ - ١٧٠
٣٧٨.  

  .أجبهم، فأجام: اخللدي النه كان يوما عند اجلنيد، فسئل اجلنيد عن مسألة فقال اجلنيد: وقيل له) ٢(
  .يا خلدي من أين لك هذه االجوبة ؟ فبقي عليه: فقال

  .اهللا ما سكنت اخللد، وال سكن أحد من آبائيو: قال اخللدي
  .١٦١ / ٥": االنساب " انظر 
(*)  

)١٥/٥٥٨(  

  



  مسع احلارث بن أيب أسامة، وعلي بن عبد العزيز، وأبا مسلم
  .الكجي، وعمر بن حفص السدوسي، وأبا العباس بن مسروق

  .وصحب أبا احلسني النوري، واجلنيد، وأبا حممد اجلريري
لقواس، واحلاكم، وأبو احلسن بن الصلت، وعبد العزيز الستوري، واحلسني يوسف ا: حدث عنه

  .الغضائري، وابن رزقويه، وابن الفضل القطان، وأبو احلسن احلمامي، وأبو علي بن شاذان
  .ثقة: وقال اخلطيب

مضيت إىل عباس الدوري، وأنا حدث، فكتبت عنه : مسعت اخللدي يقول: قال إبراهيم بن أمحد الطربي
وحيك، تدع علم اخلرق، وتأخذ علم : أيش هذا ؟ فأريته، فقال: سا، وخرجت، فلقيين صويف، فقالجمل

، ووقفت بعرفة ستا )١(فلم أعد إىل عباس ] يف قليب، [ مث خرق االوراق، فدخل كالمه ! الورق 
  .ومخسني وقفة

  .حوجه إىل العلمماذا إال صويف جاهل ميزق االحاديث النبوية، وحيض على أمر جمهول، فما أ: قلت
  ).٤(، وحكايات اخللدي )٣(، وإشارات الشبلي )٢(نكت املرتعش : عجائب بغداد: قيل

__________  
  .، وما بني حاصرتني منه٢٢٧ / ٧": تاريخ بغداد ) " ١(
  .من هذا اجلزء / ٨٧/ تقدمت ترمجته رقم ) ٢(
  .من هذا اجلزء / ١٩٠/ تقدمت ترمجته رقم ) ٣(
  .٢٢٧ / ٧": تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٥/٥٥٩(  

  

  ).١(ال توجد لذة املعاملة مع لذة النفس : مسعت اخللدي يقول: قال القواس
  ).٢(عندي مئة وثالثون ديوانا من دواوين القوم : وعن اخللدي قال

  .تويف سنة مثان وأربعني وثالث مئة يف رمضان وله مخس وتسعون سنة: قلت
  .وعندي جمالس من أماليه

  
 بن أيب الدرداء، االنصاري احملدث االمام، أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق* رفندي  الص- ٣٣٤

  .الصرفندي الشامي
  .دثر) ٣(حصن بالساحل : وصرفندة



مسع بكار بن قتيبة، وأبا أمية الطرسوسي، ومعاوية بن صاحل، ويزيد ابن عبد الصمد، والربيع بن حممد 
  .الالذقي، وعدة

  .بن أيب العجائز، وشهاب بن حممد الصوري، وأبو احلسني بن مجيع وغريهمعبد اهللا بن علي : روى عنه
  .هذا الذي عندي من حاله رمحه اهللا

أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد حضورا، أخربنا علي بن املسلم، أخربنا احلسني 
  بن طالب، أخربنا حممد بن أمحد

__________  
  ".طعوا العالئق اليت تقطعهم عن احلق قبل أن تقطعهم العالئق الن أهل احلقائق ق) " ١(
  .٤٣٦": طبقات الصوفية " 
  .٤٣٤": طبقات الصوفية ) " ٢(
  .٤٠٢ / ٣:  ب، معجم البلدان٢٠٦ / ٢: ، تاريخ ابن عساكر٥٧ - ٥٦ / ٨: االنساب* 
  .من أعمال صور) ٣(

(*)  

)١٥/٥٦٠(  

  

قال لنا سعيد بن : كتب إيل جعفر بن عبد الواحد: دي، قالالغساين، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصرفن
  سالم، حدثنا املسيب أبو زهري، مسعت أبا

العباس : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جعفر املنصور، حيدث عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس
  ".عمي ووصي ووارثي 

  .هذا حديث منكر
  ).١(وجعفر ليس بثقة 

  
 بن أيب خالد،  الفيلسوف الباهر، شيخ الطب، أبو جعفر أمحد بن إبراهيم* ابن اجلزار - ٣٣٥

  .القريواين، تلميذ إسحاق بن سليمان االسرائيلي
  .اتصل بالدولة العبيدية، وكثرت أمواله وحشمته

رسالة يف " ، و )٢" (االدوية املفردة " يف الطب، و " زاد املسافر " وصنف الكثري، من ذلك كتاب 
" أسباب وباء مصر، واحليلة يف دفعه " ، وكتاب )٣" (ذم إخراج الدم "  وكتاب -ويلة  ط-" النفس 
  ".دولة املهدي وظهوره بالغرب " وكتاب 



  ).٤(وكان حيا يف دولة املعز باهللا 
__________  

روى أحاديث ال أصل هلا، : يضع احلديث، وقال أبو زرعة: قال الدارقطين: ٤١٢ / ١يف امليزان ) ١(
  .يسرق احلديث، ويأيت باملناكري عن الثقات: ن عديوقال اب

، ٤٨٢ - ٤٨١: ، عيون االنباء١٣٧ - ١٣٦ / ٢: ، معجم االدباء٩٢ - ٩١: طبقات االمم* 
  .١١٧: ، بغية الوعاة٢٠٩ - ٢٠٨ / ٦: الوايف بالوفيات

  .املعروف باالعتماد": معجم االدباء " يف ) ٢(
  .حذير من إخراج الدم من غري حاجة دعت إىل إخراجهرسالة يف الت": عيون االنباء " يف ) ٣(
  .من هذا اجلزء / ٦٨/ ، وقد تقدمت ترمجته رقم  /٣٦٥/ تويف املعز سنة ) ٤(

(*)  

)١٥/٥٦١(  

  

  .، وأشياء، وطال عمره"طب الفقراء " وله كتاب 
  

عبد الرمحن بن ، أبو املطرف امللك امللقب بأمري املؤمنني، الناصر لدين اهللا*  صاحب االندلس - ٣٣٦
االمري حممد بن صاحب االندلس عبد اهللا بن صاحب االندلس حممد بن صاحب االندلس عبدالرمحن بن 
صاحبها احلكم بن صاحبها هشام ابن االمري الداخل عبدالرمحن بن معاوية بن أمري املؤمنني هشام بن عبد 

  .امللك بن مروان، املرواين االندلسي
لذي دامت دولته مخسني سنة، وصاحب الفتوحات الكثرية، والغزوات وا) ١(باين مدينة الزهراء 

: املشهورة، وهو أول من تلقب بألقاب اخلالفة، وذلك ملا بلغه قتل املقتدر، ووهن اخلالفة العباسية، فقال
  .أنا أوىل باالسم والنعت

ث مئة مع وجود قتل أبو هذا شابا وهلذا عشرون يوما، فكفله جده، فلما مات جده، بويع هذا سنة ثال
االكابر من أعمامه وأعمام أبيه، فويل وعمره اثنتان وعشرون سنة، فضبط املمالك، وخافته االعداء، 

  من قرطبة، فشيدها وزخرفها، وأنفق عليها قناطري من الذهب،) ٢(وعمل الزهراء على بريد 
__________  

، ٧٤ - ٧٣ / ٨: ، الكامل١٧: ، بغية امللتمس١٣:  جذوة املقتبس- ٤٩٨ / ٤: العقد الفريد* 
 / ٢: ، البيان املغرب١٨١ - ١٧٦ / ١: ، املغرب يف حلى املغرب٢٠٠ - ١٩٧ / ١: احللة السرياء

  . وما بعدها١٥٦



: ، النجوم الزاهرة٣٧١ - ٣٥٣ / ١: ، نفح الطيب٢٣٨ / ١١: ، البداية والنهاية٢٨٧ / ٢: العرب
٣٣٠ / ٣.  
  .١٦١ / ٣": معجم البلدان " انظر ) ١(
  .اثنا عشر ميال: الربيد) ٢(

(*)  

)١٥/٥٦٢(  

  

  وكان ال ميل من الغزو، فيه سؤدد وحزم وإقدام، وسجايا محيدة، أصام
حيركه للخروج، فلبس ثوبا خشنا، وبكى واستغفر، ) ١(قحط، فجاء رسول قاضيه منذر البلوطي 

  .ناصييت بيدك، ال تعذب الرعية يب، لن يفوتك مين شئ: وتذلل لربه، وقال
  .إذا خشع جبار االرض، يرحم جبار السماء، فاستسقوا ورمحوا: فبلغ القاضي، فتهلل وجهه، وقال

  . ينطوي على دين، وحسن خلق ومزاح- رمحه اهللا -وكان 
  .وكان دسته يف وقته فوق دست ملوك االسالم

  .وغريه) ٢(ووزر له أبو مروان بن شهيد، 
، وألفا )٣(مخس مئة ألف دينار، وأربع مئة رطل تربا : نهاونقل بعضهم أن وزيرا له قدم له هدية سنية م

ألف درهم، ومئة ومثانون رطال من العود، ومئة أوقية من املسك، ومخس مئة أوقية عنرب، وثالث مئة 
، وأربعة آالف رطل )٥(، وعشرة قناطري مسور )٤(أوقية كافور، وثالثون ثوبا خاما، وست سرادقات 

، ومخسة عشر حصانا، وعشرون بغال، وأربعون مملوكا، ومئة )٦(ة جتفاف حرير، وألف ترس، ومثان مئ
  فرس، وعشرون

__________  
هو منذر بن سعيد بن عبد اهللا، البلوطي، كان قاضيا، بصريا باجلدل، منحرفا إىل مذهب أهل ) ١(

  .١٤٥ - ١٤٤ / ٢": تاريخ علماء االندلس " ه انظر  / ٣٥٥/ الكالم، تويف سنة 
  .، ويف هامشه مصادر ترمجته١٤٨ - ١٤٤ / ٧": الوايف بالوفيات " رمجته يف انظر ت) ٢(
ما كان من الذهب غري مضروب، فإذا ضرب دنانري فهو عني، وال يقال ترب إال : الترب) ٣(

  .وبعضهم يقوله للفضة أيضا..للذهب
  .سرادق، وهي متد فوق صحن الدار: واحدها) ٤(
حياة "  يتخذ من جلده الفراء للينه وخضته ودفئه وحسنه حيوان بري يشبه السنور: السمور) ٥(

  .٥٧٤ / ١" احليوان 



  .آلة للحرب، يلبسه الفرس واالنسان ليقيه يف احلرب) ٦(
(*)  

)١٥/٥٦٣(  

  

  ).٢(، وضيعتان، وألف جسر، كل جسر قيمته ألف درهم، فلقبه ذا الوزارتني، ورفع قدره )١(سرية 
مدينة الزهراء، فأمتها ابنه املستنصر، وا جامع عدمي املثل وكذا وقد تويف الناصر قبل تتمة زخرفة 

  .منارته
  ).٣(يل أرجوزة ذكرت فيها غزواته : قال ابن عبد ربه

  .افتتح سبعني حصنا من أعظم احلصون، وقد مدحته الشعراء
  .تويف يف شهر رمضان سنة مخسني وثالث مئة وله اثنتان وسبعون عاما رمحه اهللا: قلت

مع جدهم، فأعدا بزوائد وفوائد، وإذا كان الرأس عايل اهلمة يف اجلهاد، ) ٤( ذكرت ترمجته وقد كنت
  .احتملت له هنات، وحسابه على اهللا، أما إذا أمات اجلهاد، وظلم العباد، وللخزائن أباد

  .فإن ربك باملرصاد
  

بن احلر، الربعي  بن مر مقرئ دمشق، العالمة أبو احلسن، حممد بن النضر*  ابن االخرم - ٣٣٧
  الدمشقي بن االخرم، تلميذ هارون االخفش الدمشقي،

__________  
  .االمة: السرية) ١(
  .٣٥٩ - ٣٥٦ / ١" نفح الطيب " انظر تفصيل هدية ابن شهيد له يف ) ٢(
  .٥٢٧ - ٥٠٠ / ٤": العقد الفريد " انظرها يف ) ٣(
   /.٦٢/ ن من رقم الترمجة اجلزء الثام" سري أعالم النبالء " انظر ترمجته يف ) ٤(
، ٢٥٧ / ٢:  العرب٢٣٥ - ٢٣٤ / ١:  آ، معرفة القراء٣١ - آ ٢٩ / ١٦: تاريخ ابن عساكر* 

   /٢: ، شذرات الذهب٢٧١ - ٢٧٠ / ٢: ، غاية النهاية١٣١ / ٥: الوايف بالوفيات
٣٦١.  

(*)  

)١٥/٥٦٤(  

  



  . الظهركانت له حلقة عظيمة جبامع دمشق يقرؤون عليه من بعد الفجر إىل
أمحد بن بدهن، وأمحد بن نصر الشذائي، وحممد بن أمحد : روى عنه القراءة عرضا: قال الداين

الشنبوذي، وحممد بن اخلليل، وصاحل بن إدريس، وعلي بن حممد بن بشر االنطاكي، وعبد اهللا بن عطية، 
  .مومظفر بن برهام، وعلي بن داود الداراين، وحممد بن حجر، ومجاعة ال حيصى عدده

  .منهم حممد بن أمحد اجلنيب، وسالمة املطرز، وأبو بكر أمحد بن مهران: قلت
  .وقد ذكره عبدا لباقي بن احلسن، فغلط، ومساه علي بن حسن بن مر

قدم ابن االخرم بغداد، فأمر ابن جماهد تالمذته أن خيتلفوا إىل ابن االخرم : وقال علي بن داود الداراين
)١.(  

وال أحفظ، وكان حيفظ تفسريا ) ٢(عليه، فما رأيت أحسن معرفة منه بالقرآن قرأت : وقال الشنبوذي
  ).٣(كثريا ومعاين، حدثين أن االخفش حفظه القرآن 

قمت ليلة سحرا آلخذ النوبة على ابن االخرم، فوجدت قد سبقين ثالثون : قال حممد بن علي السلمي
  ).٤(مل تدركين النوبة إىل العصر : قارئا، وقال

__________  
  .٢٧١ / ٢": غاية النهاية ) " ١(
  .القراءات": غاية النهاية " يف ) ٢(
  .٢٧١ / ٢": غاية النهاية ) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(

(*)  

)١٥/٥٦٥(  

  

  .تويف ابن االخرم يف سنة إحدى وأربعني وثالث مئة
  .وعاش إحدى ومثانني سنة

  
  . بن عمار بن حممدعامل الشيعة بالكوفة، أبو علي أمحد*  ابن عمار - ٣٣٨

  ".إميان أيب طالب " و " آباء النيب صلى اهللا عليه وسلم " أخبار : له تواليف، منها
  .أمحد بن داود، وغريه: روى عنه

  .تويف سنة ست وأربعني وثالث مئة
  



 بن عيسى ابن زيد بن ماتى الشيخ الثقة املعمر، أبو احلسني، علي بن عبدالرمحن* *  ابن ماتى - ٣٣٩
  . الكويف الكاتب، موىل آل زيد بن علي العلوي- بالفتح -) ١(

إبراهيم بن عبد اهللا العبسي، وإبراهيم بن أيب العنبس، وأمحد بن أيب غرزة، واحلسني : حدث ببغداد عن
  .بن احلكم
  .ابن رزقويه، وأبو احلسن احلمامي، وحممد بن احلسني القطان، وأبو علي بن شاذان، ومجاعة: حدث عنه

__________  
  .٣٠ - ٢٩: الفهرست للطوسي* 

، ٢٧٧ / ٢: ، العرب٣٨٩ / ٦: ، املنتظم١٩٩ / ٧: ، االكمال٣٣ - ٣٢ / ١٢: تاريخ بغداد* * 
  .٣٧٥ / ٢: شذرات الذهب

  ضبط بكسر التاء، وقد أشار" التبصري " و " املشتبه " و " االكمال " يف ) ١(
  . الكسر يف آخر الترمجة-الذهيب إىل 

(*)  

)١٥/٥٦٦(  

  

  .تويف يف ربيع االول سنة سبع وأربعني وثالث مئة: ، وقال)١(وثقه اخلطيب 
  .وله مثان وتسعون سنة

  .- بالكسر -ابن مايت : وقع لنا من طريقه نسخة وكيع، والطلبة يقولون
  .فكأنه يسوغ أيضا

  
  .لكويف االديب بن الزبري، القرشي ااالمام الثقة املتقن، أبو احلسن، علي بن حممد*  ابن الزبري - ٣٤٠

إبراهيم بن أيب العنبس القاضي، واحلسن بن علي بن عفان، وأخيه حممد، وحممد بن : حدث ببغداد عن
  .احلسني احلنيين، وإبراهيم بن عبد اهللا القصار

ابن رزقويه، وأبو نصر بن حسنون، وأمحد بن كثري البيع، وعلي بن داود الرزاز، وأبو علي : حدث عنه
  .بن شاذان، وآخرون

  .وكان أديبا عاملا، مليح الكتابة، بديع الوراقة، نسخ الكثري، وكان من جلة تالمذة ثعلب
  ).٢(وثقه أبو بكر اخلطيب 

  .تويف يف ذي القعدة سنة مثان وأربعني وثالث مئة عن أربع وتسعني سنة: وقال
__________  



  .٣٢ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٧٩ / ٢: ، شذرات الذهب٢٧٩ / ٢: ، العرب٣٩١/  ٦: ، املنتظم٨١ / ١٢: تاريخ بغداد* 
  .٨١ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ٢(

(*)  

)١٥/٥٦٧(  

  

  .وقع البن الشحنة من طريقه االمايل والقراءة جزء
  

 بن حيىي بن عمرو، البغدادي الشيخ الثقة املسند، أبو احلسني أمحد بن عثمان*  العطشي - ٣٤١
  ).٢(االدمي ) ١(العطشي 

  . مخس ومخسني ومئتنيمولده سنة
مسع أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، وعباس بن حممد الدوري، وحممد بن ماهان زنبقة، وحممد بن احلسني 

  .احلنيين
  .ابن رزقويه، وهالل احلفار، واحلاكم، وأبو علي بن شاذان، وطلحة بن الصقر، وعدد كثري: حدث عنه

  ).٣(وكان الربقاين يوثقه 
  ).٤( ربيع اآلخر سنة تسع وأربعني وثالث مئة، وكان ثقة تويف يف: قال اخلطيب

  
  . بن حيىي، القصار االصبهاينالشيخ املعمر، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد* *  القصار - ٣٤٢

__________  
 ٢: ، العرب٤ - ٣ / ٢: ، تاريخ ابن عساكر٤٧٨ / ٨: ، االنساب٣٠٠ - ٢٩٩ / ٤: تاريخ بغداد* 
  .٣٨٩ / ٢: هب، شذرات الذ٢٨١ - ٢٨٠/ 
  .وهو موضع ببغداد باجلانب الشرقي" سوق العطش " نسبة إىل ) ١(
  .٤٧٧ / ٨": االنساب " 
  .نسبة إىل من يبيع االدم) ٢(
  .١٦١ / ١": االنساب " 
  .٢٩٩ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(



  .١٥١ / ١: ذكر أخبار أصبهان* * 
(*)  

)١٥/٥٦٨(  

  

  . وأمحد بن عصام، وصاحل بن أمحد بن حنبل، وأسيد بن عاصممسع أمحد بن مهدي،
  .أبو بكر بن أيب علي الذكواين، وأبو نعيم احلافظ، ومجاعة: حدث عنه

  .ما علمت به بأسا
  .تويف سنة تسع وأربعني وثالث مئة

  .وله سبع وتسعون سنة
  

علي ابن ) ٢(ن ، أبو احلس)١( وغريه من التواريخ "مروج الذهب " صاحب *  املسعودي - ٣٤٣
  .عداده يف البغاددة، ونزل مصر مدة) ٣(احلسني بن علي بن ذرية ابن مسعود 

  .وكان أخباريا، صاحب ملح وغرائب وعجائب وفنون، وكان معتزليا
  .أخذ عن أيب خليفة اجلمحي، ونفطويه، وعدة

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة مخس وأربعني وثالث مئة
__________  

 ٢: ، فوات الوفيات٢٦٩ / ٢: ، العرب٩٤ - ٩٠ / ١٣: ، معجم االدباء٢٢٠ - ٢١٩: الفهرست* 
 ٣: ، النجوم الزاهرة٢٢٥ - ٢٢٤ / ٤: ، لسان امليزان٤٥٧ - ٤٥٦ / ٣: ، طبقات الشافعية٩٤/ 
  .٣٧١ / ٢: ، شذرات الذهب٣١٥/ 
  .٢٢٠ - ٢١٩": الفهرست " انظر ) ١(
  .أبو احلسني": فوات الوفيات " يف ) ٢(
  .ه / ٣٢/ اهللا بن مسعود، الصحايب اجلليل، املتوىف سنة عبد ) ٣(

(*)  

)١٥/٥٦٩(  

  

 بن جعفر بن هشام، الكندي االمام احملدث، أبو عبد اهللا، جعفر بن حممد*  ابن بنت عدبس - ٣٤٤
  .الدمشقي ابن بنت عدبس



، وخلق يزيد بن عبد الصمد، وأيب زرعة، وأمحد بن فيل البالسي، وعبد الباري اجلسريين: حدث عن
  .كثري

أبو عبد اهللا بن مندة، ومتام الرازي، وعبد الرمحن بن عمر بن نصر، وعبد اهللا بن أمحد بن : حدث عنه
  .معاذ الداراين، وعبد الرمحن بن أيب نصر التميمي

  .ثقة مأمون: قال الكتاين
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة سبع وأربعني وثالث مئة

  
 ابن مام احلافظ القدوة العابد، أبو عبد اهللا الزبري بن عبد الواحدالشيخ اال* *  االسد اباذي - ٣٤٥

 رحال، -أمحد يف جده حممد :  وقيل-اهلمذاين، صاحب التصانيف ) ١(حممد بن زكريا، االسد اباذي 
  .جوال

__________  
  .١٥٢ - ١٥١ / ٦: االكمال* 

 - آ ١٧١ / ٦: ساكر، تاريخ ابن ع٢٢٤ / ١: ، االنساب٤٧٣ - ٤٧٢ / ٨: تاريخ بغداد* * 
  .٣٦٨: ، طبقات احلفاظ٩٠١ - ٩٠٠ / ٣:  آ، تذكرة احلفاظ١٧٢

  .وهي بليدة على مرتل من مهذان إذا خرجت من العراق" أسد اباذ " نسبة إىل ) ١(
  .٢٢٤ / ١": االنساب " 

(*)  

)١٥/٥٧٠(  

  

جلواليقي، وعبد اهللا بن مسع أبا خليفة اجلمحي، وحممد بن نصري االصبهاين، واحلسن بن سفيان، وعبدان ا
ناجية، وأبا يعلى، وابن قتيبة العسقالين، وحممد بن خزمي، وابن جوصا، وأبا العباس السراج، وخلقا 

  .كثريا
 وابن شاهني، وابن مندة، وأبو بكر اجلوزقي، والدارقطين، - أحد شيوخه -حممد بن خملد العطار : وعنه

  .ىي بن إبراهيم املزكي، وعدةواحلاكم، والقاضي عبد اجلبار املعتزيل، وحي
  .قدم نيسابور سنة ثالث، فسمع املسند من ابن شريويه، فأقام سنتني: قال احلاكم

واحلفاظ، صنف الشيوخ ) ١(وأما رحلته إىل اآلفاق فمشهورة، وكان من الصاحلني املذكورين 
  .واالبواب

  .تويف بأسد اباذ يف ذي احلجة سنة سبع وأربعني وثالث مئة



  ).٢(كان حافظا متقنا مكثرا : طيبوقال اخل
أخربنا املسلم بن حممد يف كتابه، أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا أبو منصور الشيباين، أخربنا أبو بكر 
احلافظ، أخربين االزهري، أخربنا الدارقطين، حدثنا حممد بن خملد العطار، حدثنا الزبري بن عبد الواحد، 

: حدثنا هاشم بن مرثد، مسعت حيىي بن معني يقول: ك بن حممد، قاالحدثين حممد بن بشر، وعبد املل
  ).٣(الشافعي صدوق ليس به بأس 

__________  
  .، املشهورين"االنساب " ويف بعض نسخ " املستورين  " ٤٧٣ / ٨": تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .٤٧٣ / ٨": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

(*)  

)١٥/٥٧١(  

  

 بن الفضل، اهلامشي االمام السيد، أبو الفضل، حممد بن إبراهيم*  الفضل بن إبراهيم  أبو- ٣٤٦
  .النيسابوري املزكي، أحد أصحاب احلديث

مسع حممد بن عمرو قشمرد، وحممد بن إبراهيم البوشنجي، وحممد بن أيوب الرازي، وأبا مسلم الكجي، 
  .ومطينا واحلسني بن حممد القباين، وخلقا سواهم

  . وحيىي بن إبراهيم املزكي، وأبو عبد اهللا بن مندة، وآخرون- وأثىن عليه - احلاكم :وعنه
  .مات يف شوال سنة سبع وأربعني وثالث مئة

  
 بن معروف بن أبان، التميمي الشيخ احملدث، أبو علي حممد بن القاسم* *  ابن معروف - ٣٤٧

  .الدمشقي
ف بن القاسم، وزكريا بن أمحد البلخي، وأبا حامد مسع أمحد بن علي املروزي، وأبا عمر حممد بن يوس

  .حممد بن هارون، وعدة
  ابن أخيه عبدالرمحن بن أيب نصر، وعبد الغين بن سعيد: وعنه

__________  
  .مل تقع لنا ترمجته يف املصادر اليت بني أيدينا* 

، ١٤ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٧٧ / ٢:  ب، العرب٤٣٥ - آ ٤٣٥ / ١٥: تاريخ ابن عساكر* * 



  .٣٧٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٤٧ / ٥: ، لسان امليزان٢٩٢ / ٧: الوايف بالوفيات
(*)  

)١٥/٥٧٢(  

  

  .احلافظ، وعبد الرمحن بن النحاس، وعبيد اهللا بن احلسن الوراق، وآخرون
  ).١(أمحد بن علي بأكثر كتبه وام يف ذلك : حدث عن: قال الكتاين

  .إن أكثرها إجازة: وقيل
  .ديث وأهله ويكرمهم، وله دنيا وتواليفوكان حيب احل

  .حدثين أنه ولد سنة ثالث ومثانني، ومسع سنة اثنتني وتسعني ومئتني: قال عبيد بن فطيس
  .مات سنة سبع وأربعني وثالث مئة، وقال غريه سنة تسع: قال الكتاين

  .ومات أخوه أبو بكر أمحد سنة مثان، وكان مسنا
  .مسع من أيب زرعة الدمشقي

  
 بن حممد بن زياد، املوصلي مث العالمة املفسر، شيخ القراء، أبو بكر حممد بن احلسن*  النقاش - ٣٤٨

  .البغدادي النقاش
__________  

  .١٤ / ٤": ميزان االعتدال ) " ١(
 ١٢٤ - ب ١٢١ / ١٥: ، تاريخ ابن عساكر٢٠٥ - ٢٠١ / ٢: ، تاريخ بغداد٥٠: الفهرست* 

 - ٢٩٨ / ٤: ، وفيات االعيان١٤٩ - ١٤٦ / ١٨: االدباء، معجم ١٥ - ١٤ / ٧: آ، املنتظم
 - ٢٩٢ / ٢: ، العرب٩٠٩ - ٩٠٨ / ٣:  تذكرة احلفاظ٢٤٠ - ٢٣٦ / ١: ، معرفة القراء٢٩٩
، ٣٤٧ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٤٦ - ٣٤٥ / ٢: ، الوايف بالوفيات٥٢٠ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٩٣

 / ٢: ، غاية النهاية٢٤٣ - ٢٤٢ / ١١: هاية، البداية والن١٤٦ - ١٤٥ / ٣: طبقات الشافعية
  .٩ - ٨ / ٣: ، شذرات الذهب١٣٢ / ٥: ، لسان امليزان١١٩

(*)  

)١٥/٥٧٣(  

  



  .ولد سنة ست وستني ومئتني
  وحدث عن إسحاق بن سنني، وأيب مسلم الكجي، وإبراهيم بن

مد بن علي الصائغ، زهري، ومطني، وحممد بن عبدالرمحن اهلروي، واحلسن بن سفيان، وابن خزمية، وحم
  .وخلق

 وعلى احلسن ابن احلباب، وغريه ببغداد، وعلى - بدمشق -وتال على هارون االخفش، وأمحد بن أنس 
  .احلسن بن أيب مهران بالري، وعلى أيب ربيعة حممد بن إسحاق، وعدة

راهيم بن أمحد قرأ عليه أبو بكر بن مهران، وعبد العزيز بن جعفر الفارسي، وأبو احلسن بن احلمامي، وإب
الطربي، وأبو الفرج الشنبوذي، وعلي بن حممد العالف، وعلي بن جعفر السعيدي، وأبو الفرج 

  .النهرواين، واحلسن بن علي بن بشار، وخلق، آخرهم موتا أبو القاسم علي بن حممد الزيدي احلراين
 الفرضي، وأبو علي بن  والدارقطين، وابن شاهني، وأبو أمحد- وهو من شيوخه -ابن جماهد : روى عنه

  .شاذان، وأبو القاسم احلريف
  .يف التفسري" شفاء الصدور " وهو مؤلف 

  .وكان واسع الرحلة، قدمي اللقاء، وهو يف القراءات أقوى منه يف الروايات
": املعاجم الثالثة " و " دالئل النبوة " و " املناسك " وكتاب " االشارة يف غريب القرآن " وله كتاب 

أكرب وأصغر، فاالكرب يف معرفة املقرئني، وله كتاب كبري يف التفسري حنو من أربعني جملدا، أوسط و
  وكتاب

)١٥/٥٧٤(  

  

" أخبار القصاص " ، وكتاب )١" (ضد العقل " ، وكتاب "السبعة " ، وكتاب "القراءات بعللها " 
  .وأشياء

  .ولو تثبت يف النقل، لصار شيخ االسالم
 مقبول الشهادة، حدثنا فارس، مسعت عبد اهللا بن احلسني، مسعت ابن شنبوذ، هو: قال أبو عمرو الداين

: ما فعل االخفش ؟ قلت: خرجت من دمشق، فإذا بقافلة فيها النقاش، وبيده رغيف، فقال يل: يقول
  .قرأت على االخفش: مث انصرف النقاش، وقال: تويف، قال

  ).٢(يث، والغالب عليه القصص كان النقاش يكذب يف احلد: وقال طلحة بن حممد الشاهد
  ).٣(كل حديث النقاش منكر : وقال أبو بكر الربقاين

  ).٤(تفسري النقاش إشفى الصدور ال شفاء الصدور : وقال احلافظ هبة اهللا الاللكائي
  ).٥(يف حديثه مناكري بأسانيد مشهورة : وقال اخلطيب



ئدة، عن ليث، عن جماهد، عن ابن روى أبو بكر، عن أيب غالب، عن جده معاوية بن عمرو، عن زا
  ".إن اهللا ال يقبل دعاء حبيب على حبيبه : " عمر، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .صد العقل": وفيات االعيان " يف ) ١(
  .٢٠٥ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .املثقب خيرز به، يستعمله االسكاف: االشفى) ٤(
  .٢٠٢ / ٢":  تاريخ بغداد ) "٥(

(*)  

)١٥/٥٧٥(  

  

  .هو موضوع): ١(فرجع عنه حني قلت له : قال الدارقطين
  ).٢(قد رواه أبو علي الكوكيب، عن أيب غالب : قال اخلطيب

  كسرى أبوشروان، جعلها كنية،: قال النقاش: وقال الدارقطين
  .ال رجعت يد قصدتك صفراء من عطائك: وكان يدعو

  .وإمنا هي صفرا
حضرت النقاش وهو جيود بنفسه يف ثالث شوال سنة : مسعت ابن الفضل القطان يقول: قال اخلطيب

يرددها  ] ٦١: الصافات) [ ملثل هذا فليعمل العاملون(إحدى ومخسني وثالث مئة، فنادى بأعلى صوته 
  .ثالثا

  .رمحه اهللا) ٣(مث خرجت نفسه 
  .ته للقراءاتعلى روايا" التيسري " قد اعتمد الداين يف : قلت

  .فاهللا أعلم، فإن قليب ال يسكن إليه، وهو عندي متهم، عفا اهللا عنه
  

   السري بن حيىي بناالمام احلافظ الفاضل، أبو بكر أمحد بن حممد*  ابن أيب دارم - ٣٤٩
__________  

 بعد أن ساق ٢٠٣ / ٢أي اليب بكر النقاش، ونص كالم الدارقطين فيما نقله عنه اخلطيب ) ١(
إن معاوية بن عمرو ثقة، وزائدة من االثبات : فأنكرت عليه هذا احلديث وقلت له: ديث بسندهاحل

هو يف كتايب ومل أمسعه من أيب غالب، : االئمة، وهذا حديث كذب موضوع مركب، فرجع عنه وقال



  يعين-نبأين جدي، قال أبو احلسن : أبو غالب، قال: وأراين كتابا له فيه هذا احلديث، على ظهره
 وأحسب أنه نقله من كتاب عنده توهم أنه صحيح، وكان هذا احلديث مركبا يف هذا -الدارقطين 

الكتاب على أيب غالب، فتوهم أبو بكر أنه من حديث أيب غالب، فاستغربه وكتبه، فلما وقفناه عليه 
  .رجع عنه

  .٢٠٣ / ٢": تاريخ بغداد " انظر ) ٢(
  .٢٠٥ / ٢": تاريخ بغداد ) " ٣(
، طبقات ٢٦٨ / ١، لسان امليزان ١٣٩ / ١: ، ميزان االعتدال٨٨٥ - ٨٨٤ / ٣:  احلفاظتذكرة* 

  .٣٦٢: احلفاظ
(*)  

)١٥/٥٧٦(  

  

  .لسري بن أيب دارم، التميمي الكويف الشيعي، حمدث الكوفة
مسع إبراهيم بن عبد اهللا العبسي القصار، وأمحد بن موسى احلمار، وموسى بن هارون، وحممد بن عبد 

  .ينا، وحممد بن عثمان بن أيب شيبة، وعدةاهللا مط
احلاكم، وأبو بكر بن مردويه، وحيىي بن إبراهيم املزكي، وأبو احلسن بن احلمامي، والقاضي : حدث عنه

  .أبو بكر احلريي، وآخرون
كان موصوفا باحلفظ واملعرفة إال أنه يترفض، قد ألف يف احلط على بعض الصحابة، وهو مع ذلك ليس 

  .قلبثقة يف الن
أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر بن منري، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا : ومن عايل ما وقع يل منه

 حدثنا أمحد بن - بالكوفة -القاسم بن الفضل، أخربنا أبو زكريا املزكي، أخربنا أبو بكر بن أيب دارم 
قال رسول : عمان بن بشري يقولموسى بن إسحاق، حدثنا أبو نعيم، عن زكريا، عن الشعيب، مسعت الن

  .احلالل بني، واحلرام بني، وبني ذلك مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من ترك الشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات، وقع يف احلرام كالراعي إىل جنب 

  ).١" (احلمى، يوشك أن يواقعه 
  .احلديث

  .متفق عليه
__________  
باب فضل من استربأ لدينه، من طريق أيب نعيم ذا االسناد، : يف االميان) ٥٢(أخرجه البخاري ) ١(



باب أخذ احلالل وترك الشبهات، من طريق حممد بن عبد اهللا بن : يف املساقاة) ١٥٩٩(وأخرجه مسلم 
  .منري اهلمداين، عن أبيه، عن زكريا

  .به
(*)  

)١٥/٥٧٧(  

  

  سنة:  احملرم سنة اثنتني ومخسني وثالث مئة، وقيلمات أبو بكر يف
  .إحدى

  .هو رافضي، غري ثقة: قال احلاكم
وقال حممد بن محاد احلافظ، كان مستقيم االمر عامة دهره، مث يف آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه 

  .املثالب، حضرته ورجل يقرأ عليه أن عمر رفس فاطمة حىت أسقطت حمسنا
عائشة، ): واملؤتفكات(أبو بكر، ) ومن قبله(عمر، ): وجاء فرعون): (٢(ه تعاىل ويف خرب آخر قول

  .وحفصة
  ).٣(فوافقته، وتركت حديثه 

  .شيخ ضال معثر: قلت
  

 بن االمام يونس بن االمام احلافظ املتقن، أبو سعيد، عبدالرمحن بن أمحد*  ابن يونس - ٣٥٠
  ".ماء مصر تاريخ عل" املصري، صاحب ) ٤(عبداالعلى، الصديف 
__________  

  .١٣٩ / ١": ميزان االعتدال ) " ١(
  ).وجاء فرعون، ومن قبله، واملؤتفكات باخلاطئة: (اآلية) ٢(

  .٩: احلاقة
  .، وانظر متام الكالم فيه١٣٩ / ١": ميزان االعتدال ) " ٣(
 - ٨٩٨ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٣٨ - ١٣٧ / ٣: ، وفيات االعيان٤٦ - ٤٥ / ٨: االنساب* 

، ٢٣٣ / ١١: ، البداية والنهاية٣٤١ - ٣٤٠ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٧٧ - ٢٧٦ / ٢: ، العرب٨٩٩
  .٣٧٥ / ٢: ، شذرات الذهب١٩٨ / ١: حسن احملاضرة

  . وهي قبيلة من محري نزلت مصر- بكسر الدال، وتفتح بالنسب -" الصدف " هذه النسبة إىل ) ٤(



  .١٣٨ / ٣": ن وفيات االعيا" ، و ٤٣ / ٨": االنساب " انظر 
(*)  

)١٥/٥٧٨(  

  

  .ولد سنة إحدى ومثانني ومئتني
مسع أباه، وأمحد بن محاد زغبة، وعلي بن سعيد الرازي، وعبد امللك بن حيىي بن بكري، وأبا عبدالرمحن 

النسائي، وعبد السالم بن سهل البغدادي، وأبا يعقوب املنجنيقي، وعلي بن قديد، وعلي بن أمحد عالن 
  .وخلقا كثريا

  .ما ارحتل وال مسع بغري مصر، ولكنه إمام بصري بالرجال فهم متيقظ
عبد الواحد بن حممد بن مسرور البلخي، وأبو عبد اهللا ابن مندة، وعبد الرمحن بن عمر بن : حدث عنه

  .النحاس، وآخرون
  .، وعلقت منه غرائب"تارخيه " وقد اختصرت 

  .عن ستة وستني عامامات يف مجادى اآلخرة سنة سبع وأربعني وثالث مئة 
وفيها مات عامل دمشق ومسندها، القاضي أبو احلسن أمحد بن سليمان بن حذمل االسدي، ومسند 

، وحنوي العراق، أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه )١(الكوفة، أبو احلسني علي بن مايت 
 بن العباس بن خزمية الفارسي، وحمدث دمشق أبو امليمون راشد البجلي، وأبو علي أمحد بن الفضل

ببغداد، وأبو الفضل إمساعيل بن حممد بن احلافظ الفضل بن حممد الشعراين النيسابوري، ومحزة بن حممد 
  .بن العباس العقيب البغدادي الدهقان

__________  
  .من هذا اجلزء / ٣٣٩/ تقدمت ترمجته رقم ) ١(

(*)  

)١٥/٥٧٩(  

  

   بن أمحد بنلثقة، أبو عمر، حممد بن عيسىالشيخ االمام احلافظ ا*  القزويين - ٣٥١
  ).١(عبيد اهللا، القزويين، نزيل دمشق ببيت هليا 

يوسف بن يعقوب القزويين، وبالري حممد بن أيوب ابن الضريس، وعلي بن اجلنيد : مسع ببلده من
جي، املالكي، وببغداد إدريس بن جعفر، وأقرانه، ومبصر أبا عبدالرمحن النسائي، وبالبصرة من السا



  .وغريه
  .متام الرازي، وأبو حممد النحاس املصري، ومنري بن أمحد، وآخرون: حدث عنه

  .تويف قبل اخلمسني وثالث مئة
  .وثقه متام

أخربنا حيىي بن أمحد اجلذامي، أخربنا حممد بن عماد، وأخربنا علي بن حممد الفقيه، أخربنا أبو صادق بن 
ي بن احلسن الشافعي، أخربنا عبدالرمحن بن عمر، أخربنا حممد أخربنا ابن رفاعة، أخربنا عل: صباح، قاال

بن عيسى القزويين، حدثنا لول بن إسحاق، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا مغرية بن عبدالرمحن عن 
  ).٢" (الصيام جنة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، قال

__________  
  .٣٦٤: ، طبقات احلفاظ٨٩١ - ٨٩٠ / ٣: ذكرة احلفاظت* 
  .٥٢٢ / ١": معجم البلدان " قرية مشهورة بغوطة دمشق انظر ) ١(
باب جامع الصيام، ومن : ، يف الصيام٣١٠ / ١" املوطأ " إسناده صحيح، وأخرجه مالك يف ) ٢(

ذا االسناد، وأخرجه باب فضل الصوم عن أيب الزناد، : ، يف الصيام٩٤، ٨٧ / ٤طريقه البخاري 
  .من طريقني عن املغرية احلزامي، عن أيب الزناد) ١٦٢٠) (١١٥١(مسلم 

(*)  

)١٥/٥٨٠(  

  

أخربنا عبدالرمحن بن حممد الفقيه كتابة، أخربنا عبد الصمد بن حممد، أخربنا عبد الكرمي ابن محزة، 
سى احلافظ، حدثنا إدريس بن جعفر، أخربنا عبد العزيز بن أمحد، أخربنا متام احلافظ، حدثنا حممد بن عي

أخربنا أبو بدر، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  ).١" (لوال أن أشق على أميت المرم بالسواك عند كل صالة : " قال

__________  
، من طريق حممد بن ٢٦  /١، والطحاوي )٢٢(، والترمذي ٤٢٩، ٣٩٩ / ٢وأخرجه أمحد ) ١(

باب السواك يوم :  يف اجلمعة٢١٢، ٢١١ / ٢، والبخاري ٦٦ / ١عمرو ذا االسناد، وأخرجه مالك 
، والطحاوي يف ٢٧ / ١، والشافعي ١٧٤ / ١، والدارمي )٤٦(، وأبو داود )٢٥٢(اجلمعة، ومسلم 

  . عن االعرج، عن أيب هريرة، من طريق أيب الزناد،٣٥ / ١، والبيهقي ٧٧، ٧٦ / ١" مشكل اآلثار " 
 / ١، والبيهقي ٢٦ / ١، والطحاوي )٢٨٧(، وابن ماجة ٤٣٣ / ٢وأخرجه من طريق آخر عنه أمحد 



٣٥.  
(*)  

)١٥/٥٨١(  

  

بعونه تعاىل وتوفيقه جنز اجلزء اخلامس عشر من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء السادس عشر وأوله ترمجة 
  ابن سعد صاحب الطبقات

)١٥/٥٨٢(  

  

  ١٦ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ١٦الذهيب ج 

)١٦(/  

  

  - ١٦ -سري اعالم النبالء 

)١٦/١(  

  

  .مجيع احلقوق حمفوظة ملؤسسة الرسالة وال حيق الية جهة ان تطبع أو تعطي حق الطبع الحد
  .سواء كان مؤسسه رمسية أو افرادا

 بناية صمدي وصاحلة - شارع سوريا - الرسالة بريوت  م مؤسسة١٩٩٣ - ه ١٤١٣الطبعة التاسعة 
  . ص- ٨١٥١١٢ - ٣١٩٠٣٩: هاتف

  بيوشران:  برقيا٧٤٦٠: ب

)١٦/٢(  

  



 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨سري أعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
 االرنؤوط حقق هذا اجلزء م اجلزء السادس عشر أشرف على حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب

  اكرم البوشىي
  مؤسسة الرسالة

)١٦/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)١٦/٤(  

  

  . بن سعد النيسابوري احلاجي البزازاالمام احلافظ العالمة، أبو حممد، عبد اهللا بن أمحد*  ابن سعد - ١
راهيم بن أيب طالب، وأمحد بن مسع أبا عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي، وإب: روى عنه احلاكم وقال

  .النضر، وأبا العباس السراج، وطبقتهم
  .مث كتب عن أربع طبقات بعدهم، وكتب الكثري، ومجع الشيوخ واالبواب وامللح

تويف أبو حممد فجأة يف سنة : إىل أن قال: ثقة مأمون: ومل يرحل، وقد سألته عن عبد اهللا بن شريويه، فقال
  .هو يف عشر الثماننيتسع وأربعني وثالث مئة، و

أخربنا الشرف أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء، أنبأنا عبد املعز ابن حممد، أخربنا أبو القاسم املستملي، 
  أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسني احلافظ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثين عبد اهللا بن سعد

__________  
: ، طبقات احلفاظ٩٠٨ - ٩٠٧ / ٣:  تذكرة احلفاظ،١٥٨خمتصر طبقات علماء احلديث ورقة * 

  .٣٨١ / ٢: ، شذرات الذهب٣٧٠
[ * ]  

)١٦/٥(  

  

احلافظ، حدثنا حممد بن إسحاق الثقفي، حدثنا حممد بن عثمان بن كرامة، حدثنا خالد بن خملد، عن 
  :ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: سليمان بن بالل، أخربين شريك، عن عطاء، عن أيب هريرة، قال

  .وذكر احلديث" من عادى يل وليا فقد بارزين باحلرب ]: " إن اهللا قال [ 



عنه، ويروى شبهه من طريق عبد الواحد ) ١(غريب جدا، مداره على ابن كرامة، قد رواه البخاري 
  ).٢(عن مواله عروة، عن عائشة 

  
   أبو أمحد بن سليمان بن حممد، القاضيحممد بن أمحد بن إبراهيم*  العسال - ٢

__________  
" باب التواضع، وحممد بن عثمان بن كرامة ثقة، وقد حترف يف :  يف الرقاق٢٩٧، ٢٩٢ / ١١) ١(

 إىل حممد بن إسحاق بن كرامة، وعلة احلديث شيخه خالد بن خملد، فقد أورد املؤلف يف ٤ / ١" احللية 
له مناكري، وقول أيب حامت ال حيتج به، :  بعد أن نقل قول أمحد فيه- ٦٤١ / ١" امليزان " ترمجته يف 

فهذا حديث غريب جدا لوال هيبة الصحيح :  هذا احلديث وقال-وقول ابن سعد منكر احلديث، 
: قلت..لعدوه يف منكرات خالد بن خملد، وذلك لغرابة لفظه، والنه مما ينفرد به شريك وليس باحلافظ

  .أخر، وتفرد بأشياء مل يتابع عليهاوهو راوي حديث املعراج الذي زاد فيه ونقص، وقدم و
" وابن أيب الدنيا، وأيب نعيم يف " الزهد " ، ونسبه المحد يف ٢٩٢ / ١١" الفتح " أورده احلافظ يف ) ٢(

وذكر ابن عدي أن عبد الواحد هذا تفرد به عن عروة وقد قال " الزهد " ، والبيهقي يف ٥ / ١" احللية 
مل يروه : رجه الطرباين من طريق يعقوب بن جماهد عن عروة، وقالمنكر احلديث، ولكن خ: فيه البخاري

  .عن عروة إال يعقوب وعبد الواحد
  .ويف الباب عن أيب أمامة عند الطرباين والبيهقي يف الزهد وسنده ضعيف

  .وعن علي عند االمساعيلي يف مسند علي
  .وعن ابن عباس عند الطرباين، وسندمها ضعيف

" ، و ٢٩٣ / ١١" الفتح " لبزار والطرباين ويف سنده ضعف أيضا انظر وعن أنس عند أيب يعلي وا
  .٢٧٠، ٢٩٦ / ١٠" جممع الزوائد " ، و ٣٣٨: ص" جامع العلوم واحلكم 

  ، تذكرة٤٤٧ / ٨: ، االنساب٢٧٠ / ١: ، تاريخ بغداد٢٨٣ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
، الوايف ٢٣٧ / ١١: لنهاية، البداية وا٢٨٣ - ٢٨٢ / ٢: ، العرب٨٨٩ - ٨٨٦ / ٣: احلفاظ

  = [ * ]، طبقات ٣٦٢ - ٣٦١: ، طبقات احلفاظ٣٢٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة٤١ / ٢: بالوفيات

)١٦/٦(  

  

  .االصبهاين احلافظ، املعروف بالعسال، صاحب املصنفات
  .رأيت له ترمجة مفردة يف جزء للحافظ أيب موسى، قد مسعه منه احلافظ عبد الغين املقدسي

الده وهو من قدماء شيوخه، فإن والده مات سنة اثنتني ومثانني ومئتني، ومسع من أيب مسلم مسع من و



الكجي، وحممد بن أيوب بن الضريس الرازي، وأيب بكر بن أيب عاصم، وحممد بن أسد املديين صاحب 
أيب داود الطيالسي، وحممد بن عثمان بن أيب شيبة، واحلسن ابن علي السري، وإبراهيم بن زهري 

  .احللواين، ومطني، وأيب شعيب احلراين، وبكر بن سهل الدمياطي، وأمثاهلم
وقرأ القرآن لنافع على االستاذ أيب عبد اهللا حممد بن علي بن عمرو بن سهل االصبهاين الصويف عن 

  .قراءته على الفضل بن شاذان الرازي
  .وليهمتال عليه ولده أبو عامر عبد الوهاب، وكان من كرباء أهل أصبهان ومتم

، له يف السنة ينبئ عن حفظه وإمامته، وأكرب شيخ لوالده هو إمساعيل بن عمرو "املعرفة " طالعت كتاب 
  .البجلي صاحب مسعر

أبو جعفر أمحد، وأبو إسحاق إبراهيم، وأبو عامر عبد الوهاب، وأبو الفضل : أوالده: حدث عن أيب أمحد
   وكان أربعة منهم معدلني حمدثني، وهمالعباس، وأبو احلسني عامر، وأبو بكر عبد اهللا،

__________  
 / ٢: ، هدية العارفني٣٨١ - ٣٨٠ / ٢: ، شذرات الذهب٥٢ - ٥١ / ٢: املفسرين للداوودي= 
٤٣.  

[ * ]  

)١٦/٧(  

  

  .أمحد وإبراهيم وعامر وأبو بكر
ندة، وأبو بكر بن أبو أمحد عبد اهللا بن عدي، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو عبد اهللا بن م: وحدث عنه أيضا

مردويه، وأبو بكر بن أيب علي، وحممد بن عبد اهللا الرباطي، وأمحد بن إبراهيم القصار، وأمحد بن حممد 
  .بن عبد اهللا بن ماجة املؤدب، وأبو سعيد النقاش، وحممد بن علي ابن مصعب، وأبو نعيم

لطربي وابنه، وكان أحد االئمة يف كان أبو أمحد العسال خيلف ا: أخربنا ابن مندة، قال: قال الباطرقاين
  .علم احلديث
  .كان أحد أئمة احلديث: وقال احلاكم

كان أبو أمحد العسال املعدل يتوىل القضاء خليفة لعبد الرمحن بن أمحد الطربي، هو : وقال ابن مردويه
  .أحد االئمة يف احلديث، فهما، وإتقانا، وأمانة

  .لعسال، ومل نر مثله يف االتقان واحلفظأخربنا أبو أمحد ا: وقال أبو سعيد النقاش
وقد رأى النقاش احلاكمني، والدار قطين، وأبا بكر اجلعايب، وأبا إسحاق بن محزة، وأخذ عنهم، : قلت

  .وهو مع ذلك يقول هذا القول



  .أبو أمحد العسال الثقة املأمون الكبري يف احلفظ واالتقان: قال أبو بكر بن أيب علي الذكواين القاضي
  .أبو أمحد من كبار الناس يف املعرفة واالتقان واحلفظ: ل أبو نعيموقا

  صنف الشيوخ، والتفسري، وعامة املسند، ويل القضاء

)١٦/٨(  

  

  .بأصبهان، مقبول القول
من أهل أصبهان أبو أمحد العسال، حافظ، متقن، عامل ذا الشأن، كان ": االرشاد " وقال اخلليلي يف 

وقد حدث :  الصحاح، لقيت ابنه أمحد بالري، فحدثين عن أبيه، قلتعلى قضاء أصبهان من شرط
أخربنا املاليين، أخربنا ابن عدي، حدثنا : ، وقال"تارخيه " العسال ببغداد، وذكره أبو بكر اخلطيب يف 

  ).١(أبو أمحد العسال ببغداد، حدثنا أمحد بن عمرو بن أيب عاصم، فذكر حديثا 
كان يكره على تقلد القضاء، فكان : و غالب بن هارون االديب، قالذكر أب: قال أبو موسى املديين

ميتنع منه، وكان يلح عليه، حىت أجاب خالفة ونيابة، استحلفه الطربي وهو مقيم حبضرة ركن الدين 
حسن بن علي بن بويه سنة تسع وثالثني وثالث مئة، فلما استخلف الطربي ولده عتبة يف سنة اثنتني 

إنه كان ال يغلق بابه :  القضاء برأسه يف سنة ست وأربعني، فاستخلف أبا أمحد، وقيلوأربعني، وويل عتبة
عن أحد، وكان إذا توجه على اخلصم ميني ال حيلفه ما أمكنه، بل يغرم عنه ما مل يبلغ مئة دينار، فإذا بلغ 

ال اليمني، وخيوفه يوم املئة أو جاوزها، كان يتثبت ويدافع وميهل إىل الس الثاين، وحيذر املدعى عليه وب
  .الدين، ويذكره الوقوف بني يدي رب العاملني، مث حيلفه على كره

  أحفظ يف: مسعت أبا أمحد يقول: قال أبو بكر بن مردويه
  .مخسني ألف حديث) ٢(القرآن 

__________  
  . وليس فيه نص احلديث٢٧٠ / ١: تاريخ بغداد) ١(
  .ا يأيتوما أثبتناه مم" القراءات " يف االصل ) ٢(

[ * ]  

)١٦/٩(  

  

: مسعت بعض أصحاب احلديث: ذكر أبو غالب هبة اهللا بن حممد بن هارون خبطه، قال: قال أبو موسى
: إين حلفت أنك حتفظ سبعني ألف حديث، فهل أنا بار ؟ فقال: ان حمدثا حضر القاضي أبا أمحد، قال



  .برت ميينك، إين أحفظ يف القرآن سبعني ألف حديث
أملى أربعني ألف حديث بأردستان، فلما رجع إىل : أملى تفسريا كثريا من حفظه، وقيلإنه : ويقال

  .أصبهان، قابل ذلك، فكان كما أماله
أخربنا مجاعة كتابة، أخربنا الكندي، أخربنا الشيباين، أخربنا اخلطيب، حدثين عبد اهللا بن أمحد بن علي 

كتبت عن ألف شيخ مل أر فيهم أتقن من :  يقولمسعت ابن مندة،:  قال- وكان دينا ثقة -السوذرجاين 
  .أيب أمحد العسال

كتبت عن ألف وسبع مئة شيخ، فلم أجد فيهم : مسعت أيب يقول: مسعت عمي يقول: وقال حيىي بن مندة
  .مثل أيب أمحد العسال، وإبراهيم بن حممد بن محزة

  . مئةألف وسبع: وكذا رواه أمحد بن جعفر الفقيه، عن أيب عبد اهللا، فقال
  .طفت الدنيا مرتني، فما رأيت مثل العسال: وعن ابن مندة، قال

حيكى أنه ما كان جيلس المالء احلديث، وال ميس جزءا إال على طهارة، وأنه : ذكر أبو غالب أيضا، قال
  كان مرة مع صهره،

  .فدخل مسجدا، وشرع يف الصالة، فختم القرآن يف ركعة
ت والدي أبا إسحاق إبراهيم بن القاضي أيب أمحد العسال مسع: ومسعت جدي يقول: قال أبو غالب

  ملا مات القاضي، وجلس بنوه للتعزية، فدخل رجالن يف لباس سواد، وأخذا يولوالن: يقول

)١٦/١٠(  

  

من املغرب، لنا سنة ونصف ) ١(إنا وردنا من أغمات : وا إسالماه، فسئال عن حاهلما، فقاال: ويقوالن
  . هذا االمام لنسمع منه، فوافق ورودنا وفاتهيف الطريق يف الرحلة إىل

" ، كتاب "معجمه " ، كتاب "تاريخ النساء " ، كتاب "التاريخ " ، كتاب "تفسري القرآن : " تصانيفه
، "الرقائق " ، كتاب "اجلزية " ، كتاب "العظمة " ، كتاب "الرؤية " ، كتاب "االمثال " ، كتاب "السنة 
، كتاب "حروف القراءات " على غريب احلديث، كتاب " االبواب " اب ، كت"مسند االبواب " كتاب 

" " طرق غسل يوم اجلمعة " ، "من جيمع حديثه من املقلني " ، كتاب "اآليات وكرامات االولياء " 
، "أحاديث منصور بن املعتمر، وحممد بن جحادة، وقرة بن خالد " ، "الفوائد " ، كتاب "أحاديث مالك 

  .وأشياء سوى ذلك
  .من كبار التجار املتمولني، وقف أمالكه على أوالده، وهي بساتني ودور وحوانيت) ٢(كان أبو أمحد 

  .مسع من إمساعيل بن عمرو، وسهل بن عثمان، وعمرو بن علي الفالس
  .تويف يف شوال سنة اثنتني ومثانني ومئتني



م موىل العالء بن كسيب العنربي، حممد بن أمحد بن ابراهي": تاريخ أصبهان " قال أبو نعيم احلافظ يف 
  مقبول: أبو أمحد العسال

  ).٣(القول، من كبار الناس يف املعرفة واحلفظ، صنف الشيوخ، والتاريخ، والتفسري وعامة املسند 
__________  

  .ناحية من بالد املغرب قرب مراكش، وهي كثرية اخلريات: أغمات) ١(
  .٢٢٥ / ١" معجم البلدان " 
  .١٠٠ / ١": ذكر أخبار أصبهان " ترمجته يف ) ٢(
  .٢٨٣ / ٢": ذكر أخبار أصبهان ) " ٣(

[ * ]  

)١٦/١١(  

  

االنصاري، أخربنا منصور بن سند، أخربنا أبو طاهر احلافظ، أخربنا احلافظ ) ١(أخربنا عيسى بن حممد 
عبد اهللا بن أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن موسى االصبهاين، أخربنا عمر بن عبد اهللا بن عمر بن 

اهليثم الواعظ سنة سبع عشرة وأربع مئة، حدثنا القاضي أبو أمحد حممد بن أمحد بن إبراهيم العسال، 
حدثنا موسى بن إسحاق، حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أيب زياد، عن 

 عليه وسلم ذات ليلة، فإذا استيقظ رسول اهللا صلى اهللا: " عبدالرمحن بن أيب نعم، عن أيب سعيد قال
" فلعنها، وأحل قتلها للمحرم : الفأرة قد أخذت الفتيلة، وصعدت إىل السقف لتحرق عليه البيت، قال

  ).٣(هذا حديث غريب، من االفراد احلسان ) ٢(
لقد مات من يرعى االنام بعلمه وكان له ذكر وصيت فينفع وقد : قال أبو منصور معمر بن أمحد الزاهد

  حفاظ احلديث وأهله وممن رأينا وهو يف الناس مقنعمات 
__________  

إسناده ضعيف لضعف يزيد ) ٢...(عيسى بن حيىي بن أمحد بن حممد: ١١٠يف مشيخة املؤلف ورقة ) ١(
من طريق حممد بن ) ٣٠٨٩(، من طريق جرير، وابن ماجة ٨٠، ٧٩ / ٣بن أيب زياد، وأخرجه أمحد 

يقتل احملرم احلية والعقرب والسبع العادي، "  زياد ذا االسناد بلفظ فضيل، كالمها عن يزيد بن أيب
الن رسول اهللا صلى اهللا عليه : مل قيل هلا الفويسقة ؟ قال: فقيل له" والكلب العقور، والفأرة الفويسقة 

  .وسلم استيقظ هلا وقد أخذت الفتيلة لتحرق ا البيت
شرح "  و ٣ / ٣، ومسند أمحد )١٨٤٨(ن أيب داود إىل آخره، يف سن" فقيل له : " وهو دون قوله

  .١٦٦ / ٢" معاين اآلثار 



  ".ويرمي الغراب وال يقتله " وعند أيب داود وأمحد لفظة منكرة، وهي قوله 
 وعن ابن ١١٩٨لعل املؤلف أراد حسن متنه يئه من وجه آخر صحيح عن عائشة عند مسلم ) ٣(

  ).١١٩٩(، ومسلم ٢٩ / ٤، والبخاري ٣٦٥ / ١عمر عند مالك 
[ * ]  

)١٦/١٢(  

  

أبو أمحد القاضي، وقد كان حافظا ومل يك من أهل الضاللة يتبع وكان أبو إسحاق ممن شهرته يدرس 
أخبار الرسول ويوسع وثالثهم قطب الزمان وعصره أبو القاسم اللخمي قد كان يبدع ورابعهم كان ابن 

هو إبراهيم بن حممد بن محزة االصبهاين : سحاقحيان آخرا ومات فكيف اآلن يف العلم يطمع فأبو إ
  .، تويف سنة ثالث ومخسني وثالث مئة)١(احلافظ 

  احلافظ، مات) ٢(هو سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين : واللخمي
  .سنة ستني وثالث مئة، عن مئة سنة

صانيف، تويف سنة ، ذو الت)٣(هو احلافظ أبو الشيخ عبد اهللا بن حممد بن حيان االصبهاين : وابن حيان
  .تسع وستني وثالث مئة، عن بضع وتسعني سنة

تويف القاضي أبو أمحد يف يوم االثنني يف رمضان سنة تسع وأربعني ": تارخيه " قال ابن مردويه احلافظ يف 
  .وثالث مئة وأنا ببغداد

  .مات يف تاسع رمضان رمحه اهللا تعاىل: قال أبو بكر بن أيب علي
__________  

  ).٦٨(ترمجته يف هذا اجلزء برقم تأيت ) ١(
  ).٨٦(تأيت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٢(
  ).١٩٦(تأيت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٣(

[ * ]  

)١٦/١٣(  

  

  .وكان مولده يوم التروية سنة تسع وستني ومئتني: قال ابن مردويه
  .عاش مثانني سنة: قلت

  .عن أربع مئة شيخ" معجمه " وروى يف 



  .، ومهذان، وبغداد، والكوفة، والبصرة، واحلرمني، وواسط، والري، وخوزستانمسع بأصبهان
  .إبراهيم، واحلسن، واحلسني، ولكل منهم نسل وعقب: وله ثالثة إخوة

  .، فروى عن أيب حامت الرازي، وأمحد بن يونس الضيب)١(أما أبو سعيد احلسن بن أمحد 
  .حدث عنه ابن أخيه سعيد بن أيب أمحد

حدثنا أبو عمر أمحد بن احلسن، ": تارخيه " حدث أيضا، فقال أبو بكر بن مردويه يف وللحسن ولد 
  .حدثنا عبدان، حدثنا ابن سابور الرقي، فذكر حديثا

  .بن أيب أمحد العسال) ٢(وأما سعيد 
فهو أبو حممد، مشهور، روى عن علي بن حممد بن رستم، وأيب احلسن اللنباين، وحممد بن علي بن 

  .ائفةاجلارود، وط
__________  

  .هو أبو سعيد، احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن سليمان العسال) ١(
  .٢٧٠ / ١": ذكر أخبار أصبهان " ترمجته يف 

  .هو أبو حممد، سعيد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم العسال) ٢(
  .٣٣١ / ١": ذكر أخبار أصبهان " ترمجته يف 

[ * ]  

)١٦/١٤(  

  

  . نعيم، وغريمهاروى عنه ابن مردويه، وأبو
  .مات سنة ثالث ومثانني وثالث مئة
  .، فروى عن عبد اهللا بن حممد بن نصر ومجاعة)١(وأما أبو جعفر أمحد بن أيب أمحد 

  .ومات ابنه أبو عامر سنة اثنتني وأربع مئة، يروي عن أيب حممد اجلابري املوصلي، واهللا أعلم
  
  . بن أمحد بن حممد بن عبيد االسدي اهلمذايننأبو القاسم، عبدالرمحن بن احلس*  ابن عبيد - ٣

  .إبراهيم بن ديزيل، وحممد بن الضريس، وعلي بن اجلنيد: روى عن
ابن مندة، واحلاكم، وأبو بكر بن مردويه، وأبو احلسن احلمامي، وأبو علي بن شاذان، وعبد : وعنه

  .الرمحن بن شبانة وعدة
 عن ابن ديزيل، فذهب علمه، وكتبت عنه أيام ضعيف، ادعى الرواية: قال صاحل بن أمحد احلافظ

السالمة أحاديث، ومل يدع عن إبراهيم، مث ادعى، وروى أحاديث معروفة، كان إبراهيم يسأل عنها 



ويستغرب، فجوزنا أن أباه مسعه تلك، فأنكر عليه ابن عمه أبو جعفر، والقاسم بن أيب صاحل، فسكت 
  حىت ماتوا، مث ادعى
__________  

  .و جعفر، أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم العسالهو أب) ١(
  .١٥٧ / ١": ذكر أخبار أصبهان " ترمجته يف 

 / ٣: ، لسان امليزان٥٥٧ - ٥٥٦ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٩٤ - ٢٩٢ / ١٠: تاريخ بغداد* 
٤١٢ - ٤١١.  
[ * ]  

)١٦/١٥(  

  

  .إن مولده سنة سبعني: وهو فقال يلاملصنفات والتفاسري مما بلغنا أن إبراهيم قرأه قبل سنة سبعني، 
  ).١(ومسعت القاسم يكذبه، هذا مع دخوله يف أعمال الظلمة 

  
 بن عبد اهللا حممد الشيخ االمام، احملدث الصادق، الواعظ الكبري، أبو علي، حامد بن حممد*  الرفاء - ٤

  .بن معاذ اهلروي الرفاء
 اليشكري، وحممد بن املغرية اهلمذاين السكري، عثمان بن سعيد الدارمي، والفضل بن عبد اهللا: مسع من

وحممد بن صاحل االشج، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وحممد بن يونس الكدميي، وإبراهيم احلريب، 
  وبشر بن موسى، وحممد بن أيوب البجلي، وداود

  .ابن احلسن البيهقي، وخلق كثري
  .لم، وغريه أحفظ منه وأحذق بالفنواشتهر امسه، وانتشر حديثه، وكان ذا معرفة وفهم وسعة ع

  .وانتهى إليه علو االسناد راة
أبو عبد اهللا احلاكم، والقاضي أبو منصور حممد بن حممد االزدي، وأبو الفضل حممد بن أمحد : حدث عنه

اجلارودي، وحيىي بن عمار الواعظ، وحممد بن عبدالرمحن الدباس، وأبو علي بن شاذان، وأبو عثمان 
  .باس القرشي، وآخرونسعيد بن الع

  .انتخب عليه أبو احلسن الدارقطين ببغداد، ووثقه اخلطيب وغريه
__________  

  .٢٩٤ - ٢٩٣ / ١٠" تاريخ بغداد " اخلرب مطوال يف ) ١(
، عرب ٤٠ - ٣٩ / ٧: ، املنتظم١٤٢ - ١٤١ / ٦: ، االنساب١٧٤ - ١٧٢ / ٨: تاريخ بغداد* 



  .١٩ / ٣: ، شذرات الذهب٣٠٤ / ٢: الذهيب
[ * ]  

)١٦/١٦(  

  

  .ثقة صاحل: قال احلافظ أبو بشر اهلروي
  .تويف راة يف شهر رمضان سنة ست ومخسني وثالث مئة: قلت

  .وأظنه مات عن نيف وتسعني سنة
ومات معه مقرئ مصر أمحد بن أسامة أبو جعفر التجييب، والسلطان معز الدولة أمحد بن بويه الديلمي، 

 املغفلي، وأبو بكر أمحد بن عبد اهللا بن أيب دجانة، وأمحد ابن عبدالرمحن بن وأبو حممد أمحد بن عبد اهللا
اجلارود الرقي أحد التلفى، وأبو علي إمساعيل بن القاسم القايل اللغوي، وأبو الفضل العباس بن حممد 
 بن الرافعي، وعبد اخلالق بن أيب روبا، وعثمان بن حممد السقطي سنقة، وصاحب االغاين، وسيف الدولة

  محدان، وكافور االخشيدي، وعمر بن
  .جعفر بن سلم، وقاضي القضاة أبو نصر يوسف عمر بن القاضي أيب عمر ببغداد

  
 بن جعفر بن عبد اهللا بن االمام احملدث، احلافظ املفيد، أبو احلسني، حممد بن عبد اهللا*  والد متام - ٥

  .اجلنيد الرازي
  .وكان يعرف قدميا بابن الرستاقي

مد بن أيوب بن الضريس، وحممد بن حفص املهرقاين، وعلي بن اجلنيد املالكي، وإبراهيم بن مسع حم
: يوسف اهلسنجاين، ومسع بنسا من احلسن بن سفيان، وبالكوفة من حممد ابن جعفر القتات، وببغداد

  الفريايب، وابن ناجية، وإبراهيم بن عبد
__________  

، طبقات ٣٢١ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٧٧ / ٢: ذهيب، عرب ال٨٩٨ - ٨٩٧ / ٣: تذكرة احلفاظ* 
  .٣٧٦ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٧ - ٣٦٦: احلفاظ
[ * ]  

)١٦/١٧(  

  



  .اهللا املخرمي، وبدمشق حممد بن خرمي، وابن جوصا وعدة
  .ومجع وصنف وأرخ، وأفاد الرفاق، وأفىن عمره يف الطلب

هضم، وأمحد بن عبد اهللا الربامي، وعبد ولده متام، وعقيل بن عبدان، وأبو احلسن بن ج: حدث عنه
  .الرمحن بن عمر بن نصر، وآخرون

  .كان ثقة، نبيال، مصنفا، حدثين ابنه أنه تويف سنة سبع وأربعني وثالث مئة: قال عبد العزيز الكتاين
أمحد، أنبأنا الفخر علي، أخربنا أبو القاسم احلرستاين، أخربنا عبد الكرمي بن محزة، أخربنا عبد العزيز بن 

  أخربنا متام بن حممد، حدثنا أيب، حدثنا أمحد بن حممد بن عبد العزيز الوشاء، حدثنا أبو
معمر القطيعي، حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن مساك بن حرب، عن عياض االشعري، عن أيب موسى، 

: قال ] ٥٤: ئدةاملا) [ فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه(قرئت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال
  ).١" (هم قومك أهل اليمن " 
  
  .احلافظ االمام، الناقد اود، أبو القاسم االندلسي القرطيب *  خالد بن سعد- ٦

__________  
، والطربي ١٠٧ / ٤ابن سعد : سنده حسن، وأخرجه من طرق عن شعبة، عن مساك ذا االسناد) ١(
، ١٦ / ٧" امع " مام الذهيب، وأورده اهليثمي يف ، ووافقة اال٣١٣ / ٢، وصححه احلاكم ٢٨٤ / ٦

، وزاد ٢٩٢ / ٢" الدر املنثور " رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح، وذكره السيوطي يف : وقال
نسبته البن أيب شيبة، وعبد بن محيد، واحلكيم الترمذي، وابن املنذر، وابن أيب حامت، وأيب الشيخ، وابن 

  ".الدالئل " مردويه، والبيهقي يف 
  : = [ * ]، بغية امللتمس٢٠٥: ، جذوة املقتبس١٣١ - ١٣٠ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

)١٦/١٨(  

  

  .مسع حممد بن فطيس، وسليمان بن قريش، وسعيد بن عثمان االعناقي، وطاهر بن عبد العزيز، وطبقتهم
  .ومل يطل عمره
  . حفاظ قرطبة، يتوقد ذكاءوكان حجة، حمققا، مقدما على" رجال االندلس " صنف كتاب 

  .حفظ يف مرة واحدة أحدا وعشرين حديثا
إذا فاخرنا أهل املشرق بيحىي بن معني، فاخرناهم خبالد : وورد عن صاحب االندلس املستنصر أنه قال

  .بن سعد
  .إن خالدا هذا كان بذئ اللسان، ينال من أعراض الناس، ساحمه اهللا: وقيل



  . مئةتويف سنة اثنتني ومخسني وثالث
أنبأنا أبو عبد اهللا احلميدي، أخربنا أبو عمر : أنبأين مجاعة عن آخرين أجاز هلم أبو الفتح بن البطي، قال

بن عبد الرب يف كتابه، أخربنا قاسم بن حممد، حدثنا خالد بن سعد، حدثنا أمحد بن عمر، حدثنا ابن 
  .سنجر، حدثنا شريك

  :، قال)٢(، عن احلارث بن قيس )١(ل فذكر حديثا عن الكليب، عن محيضة بنت الشمرد
__________  

، طبقات احلفاظ ٢١٩ / ١: ، دول االسالم٢٩٥ / ٢: ، العرب٩١٩ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٨١= 
  .١١ / ٣: ، شذرات الذهب٣٧٤: للسيوطي

 "امليزان " كذا يف سنن ابن ماجة، ويف سنن أيب داود محيضة بن الشمردل، وترمجه االمام الذهيب يف ) ١(
" يف قسم الرجال، وقال املؤلف يف " التهذيب " ، واملزي يف ١٩٦ / ١" املغين " ، ويف ٦١٨ / ١

  .فيه نظر: ال يصح حديثه، وقال البخاري": الضعفاء 
كذا جاء بالتردد واالول أشبه، النه : ٢٤٣ / ٣" االصابة " وقيل قيس بن احلارث، قال احلافظ يف ) ٢(

محد بن إبراهيم الدورقي ومجاعة، باالول البخاري وابن السكن وغريمها، قول اجلمهور، وجزم بالثاين أ
أسلمت وعندي : قيس بن احلارث االسدي، له صحبة، وقال ابن أيب حامت مثله، قال: وقال ابن حبان

  .مثان نسوة احلديث، روى عنه محيضة بن الشمردل
[ * ]  

)١٦/١٩(  

  

  ).١" ( عليه وسلم، فأمرين أن أختار منهن أربعا أسلمت وعندي مثان نسوة، فأتيت النيب صلى اهللا" 
وفيها مات أمحد بن حممود الشمعي، مبصر، وإمساعيل بن علي اخلزاعي، والوزير أبو حممد احلسن بن 

حممد املهليب، وعلي ابن أمحد بن أيب قيس الرفاء، وعلي بن هارون املنجم، وأبو بكر حممد بن حممد بن 
  .مالك االسكايف

  
"  ابن عالن احلراين، صاحب االمام احلافظ، حمدث حران، أبو احلسن، علي بن احلسن* الن  ابن ع- ٧

  ".تاريخ اجلزيرة 
مسع أبا يعلى املوصلي، وحممد بن جرير، وعبد اهللا بن زيدان البجلي، وسعيد بن هاشم الطرباين، وحممد 

  .بن حممد الباغندي وطبقتهم، ومجع فأوعى
  ندة، ومتام الرازي، وأمحد بنأبو عبد اهللا بن م: حدث عنه



__________  
 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا هشيم، ١٨٣ / ٧وأخرجه البيهقي ) ١(

  .وأخربين الكليب عن محيضة بن الشمردل به: حدثنا ابن أيب ليلى، قال هشيم
  . أيب ليلى، عن محيضة بهمن طريق هشيم، عن ابن) ١٩٥٢(، وابن ماجة )٢٢٤١(وأخرجه أبو داود 

، وابن ماجة )١١٢٨(، والترمذي ٤٤ / ٢، وأمحد ٣٥١ / ٢وللحديث شاهد يتقوى به عند الشافعي 
 من ١٨١ و ١٤٩ / ٧، والبيهقي ١٩٣، ١٩٢ / ٢، واحلاكم )١٢٧٧(، وابن حبان )١٩٥٣(

 وعنده عشر طرق، عن معمر، عن الزهري، عن سامل، عن عبد اهللا بن عمر أن غيالن بن سلمة أسلم
، وآخر من حديث عروة بن "أمسك أربعا، وفارق سائرهن : " نسوة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .١٨٤ / ٧، ومن طريقه البيهقي ٣٥١ / ٢مسعود الثقفي عند الشافعي 
، ٣٧٥: ، طبقات احلفاظ للسيوطي١٣ / ٤: ، النجوم الزاهرة٩٢٥ - ٩٢٤ / ٣: تذكرة احلفاظ* 

  .١٧ / ٣: شذرات الذهب
[ * ]  

)١٦/٢٠(  

  

  .حممد بن احلاج، وأبو القاسم عبدالرمحن بن الطبيز، وأبو العباس حممد بن السمسار، وآخرون
  .كان ثقة، حافظا، نبيال: قال عبد العزيز الكتاين

  .تويف يوم النحر سنة مخس ومخسني وثالث مئة
  ).١(حديثا " طبقات احلفاظ " رويت له يف : قلت
  
 بن حممد بن أيب هاشم البغدادي، إمام املقرئني، أبو طاهر، عبد الواحد بن عمر* م  ابن أيب هاش- ٨

  ".جامع البيان " صاحب 
حممد بن جعفر القتات، وأمحد بن فرح، وإسحاق ابن أمحد اخلزاعي، وعبد اهللا بن الصقر : روى عن

ن عبد الرحيم الضرير، السكري، واحلسن بن احلباب، وأمحد بن سهل االشناين، وتال عليه وعلى سعيد ب
  .وأيب بكر بن جماهد

  أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي، وعلي بن: قرأ عليه
__________  

أخربنا حيىي بن أمحد اجلذامي وحممد بن : ٩٢٥ - ٩٢٤ / ٣" تذكرة احلفاظ " قال الذهيب يف ) ١(
فاعة، أنبأنا علي بن احلسن، أنبأنا أبو العباس أنبأنا حممد بن عماد، أنبأنا عبد اهللا بن ر: احلسني املعدل قاال



أمحد بن حممد بن احلاج، أنبأنا علي بن احلسن بن عالن، أنبأنا أبو يعلى أمحد بن علي، أنبأنا غسان بن 
أخذ علقمة : الربيع، عن عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان، عن احلسن بن احلر، عن القاسم بن خميمرة، قال

: " يد علقمة، وأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بيد ابن مسعود يف التشهدبيدي، وأخذ ابن مسعود ب
  ".عبده ورسوله : إىل قوله..التحيات هللا

، ٢٥٢ - ٢٥١ / ١: ، طبقات القراء للذهيب٢١٥ / ٢: ، إنباه الرواة٨ - ٧ / ١١: تاريخ بغداد* 
 غاية النهاية يف طبقات ،٢٣٧ / ١١: ، البداية والنهاية١٢٢: ، تلخيص ابن مكتوم٢٨٢ / ٢: العرب

، بغية ٣٢٥ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٢٣ / ١: ، النشر يف القراءات العشر٤٧٧ - ٤٧٥ / ١: القراء
  .٣٨٠ / ٢: ، شذرات الذهب١٢١ / ٢: الوعاة
[ * ]  

)١٦/٢١(  

  

 أمحد بن احلمامي، وعلي بن حممد اجلوهري، وأبو احلسن علي بن العالف الكبري، وعبيداهللا املصاحفي،
  وأبو احلسني أمحد بن عبد

  .اهللا السوسنجردي، وآخرون
مل يكن بعد ابن جماهد مثل ابن أيب هاشم يف علمه : وقد طول أبو عمرو الداين ترمجته، وعظمه، وقال

  .وفهمه، مع صدق هلجته، واستقامة طريقته
يقرئ موضعه، وكان ينتحل مذهب الكوفيني، وملا تويف ابن جماهد أمجعوا على تقدمي أيب طاهر، وأن 

، وكان )١(فقصده االكابر، وحتلقوا عنده، وكان قد خالف مجيع أصحابه يف إمالة الناس اليب عمرو 
  .القراء ينكرون ذلك عليه

  .مولده سنة مثانني ومئتني، ومات يف شوال سنة تسع وأربعني وثالث مئة
  
  .وهو مغريب أسوداالقطع، العابد، صاحب االحوال والكرامات،  *  أبو اخلري التينايت- ٩

  .امسه محاد: سكن تينات من أعمال حلب، يقال
  .صحب أبا عبد اهللا بن اجلالء، وسكن جبل لبنان مدة

__________  
يف موضع اجلر حيث وقع، رواها " الناس " وقراءة أيب عمر وهذه يف إمالة فتحة النون من لفظة ) ١(

  . هاشم صاحب الترمجة عن أيب الزعراء، عنهعنه أبو عمر الدوري، وروى إمالتها أبو طاهرين بن أيب
  .٦٢ / ٢: البن اجلزري" النشر يف القراءات العشر " انظر 



، ٢٦: ، الرسالة القشريية٣٧٨ - ٣٧٧ / ١٠: ، حلية االولياء٣٧٢ - ٣٧٠: طبقات الصوفية* 
 / ٢: ، معجم البلدان٢٠٦ / ٤: ، صفة الصفوة٣٧٧ - ٣٧٦ / ٦: ، املنتظم١٢١ / ٣: االنساب

، ١٩٥ - ١٩٠: ، طبقات االولياء١٠٢ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٢٣٤ / ١: ، اللباب٦٨
  .١٩٣ / ١: ، نتائج االفكار القدسية١٢٨ / ١: طبقات الشعراين

[ * ]  

)١٦/٢٢(  

  

  حكى عنه حممد بن عبد اهللا، وأمحد بن احلسن، ومنصور بن
  .عبد اهللا االصبهاين

ه الصحيحة، ال يدرى كيف ينسجه، وله آيات وكرامات، تأوي كان ينسج اخلوص بيد: قال السلمي
  .السباع إليه، وتأنس به

  .كان كبري الشأن، له كرامات وفراسة حادة: وقال أبو القاسم القشريي
أنه اشتهى زعرورا، فقطع غصنا، وكان عاهد اهللا : إن سبب قطع يده يف مة ظهرت براءته منها: ويقال

  .أن ال يتناول لنفسه شهوة
  .يد قطعت عضوا فقطعت: فذكر عهده، فرمى بالغصن، مث كان يقول: قال

  .تويف سنة سبع وأربعني وثالث مئة وقيل سنة تسع وأربعني
  .وقد ذكره ابن عساكر، وطول أمره

كان أيب مملوكا فأعتق، وكان حيتطب باالسكندرية : وروى أبو ذر اهلروي عن عيسى بن أيب اخلري أنه قال
، مث أخذ مع لصوص بات معهم يف غار، )١(ر طرسوس، فكان جياهد بسيف وحجفة بيده، مث سكن ثغ

  .فقطع
  

   بن احلسناالمام، رئيس نيسابور، أبو بكر، حممد بن املؤمل*  املاسرجسي - ١٠
__________  

  ".اللسان " واحدة احلجف، وهي ضرب من الترسة : احلجفة) ١(
  .زتنامل نقف له على ترمجة يف املصادر اليت يف حو* 

[ * ]  

)١٦/٢٣(  

  



  .ابن عيسى بن ماسرجس النيسابوري، أحد البلغاء والفصحاء
  مسع الفضل بن حممد الشعراين، واحلسني بن الفضل،

  .وعدة
  .وبين دار للمحدثني، وأدر عليهم االرزق

  .وكان أبو علي احلافظ يقرأ عليه تاريخ أمحد بن حنبل
  .مد بن حممد بن عبدانالسلمي، واحلاكم، وسعيد بن حم: روى عنه: قلت

  .مات ليلة عيد الفطر سنة مخسني وثالث مئة، وله تسع ومثانون سنة
  

  . بن جامع السكري املصريالشيخ، أبو العباس، أمحد بن إبراهيم*  ابن جامع - ١١
  .مسع مقدام بن داود الرعيين، وحيىي بن عثمان بن صاحل، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وطبقتهم

  .ديثوكان صاحب ح
ابن مندة، وابن النحاس، وأمحد بن حممد بن احلاج االشبيلي، وحممد بن إبراهيم بن غالب : روى عنه

  .التمار، وحسني بن ميمون الصفار، وآخرون
  .مات سنة إحدى ومخسني وثالث مئة

__________  
  .٧ / ٣: ، شذرات الذهب٣٧٠ / ١: ، حسن احملاضرة٢٩٠ / ٢: عرب الذهيب* 

[ * ]  

)١٦/٢٤(  

  

  . بن أمحد بن أيب املوت املكيالشيخ احملدث، أبو بكر، أمحد بن حممد*  ابن أيب املوت - ١٢
  مسع يوسف بن يزيد القراطيسي، وعلي بن عبد العزيز

  .البغوي، وحممد بن علي الصائغ، وأمحد بن زغبة، والقاسم بن الليث الرسعين
  .حممد بن نظيف الفراء، وآخرونأبو حممد بن النحاس، وأبو العباس بن احلاج، و: حدث عنه

  .تويف مبصر يف ربيع اآلخر سنة إحدى ومخسني وثالث مئة، وله تسعون سنة
  

 بن عبد اهللا النيسابوري احلنفي، شيخ العالمة أبو احلسني، أمحد بن حممد* *  قاضي احلرمني - ١٣
  .احلنفية

  .ويل قضاء احلرمني نيف عشرة سنة، مث قدم نيسابور، وويل قضاءها



  .ع أبا خليفة اجلمحي، واحلسن بن سفيان، ومجاعةمس
__________  

 / ١: ، لسان امليزان١٢٨ / ٣: ، العقد الثمني١٥٢ / ١: ، ميزان االعتدال٢٩٠ / ٢: عرب الذهيب* 
  .٧ / ٣: ، شذرات الذهب٢٩٧ - ٢٩٦
، ١٤٥ / ٣: ، العقد الثمني٢٩١ - ٢٩٠ / ٢: ، عرب الذهيب١٤٤: طبقات الفقهاء للشريازي* * 

  .٣٦: ، الفوائد البهية٨ - ٧ / ٣: ، شذرات الذهب٢٨٨ - ٢٨٤ / ١: اجلواهر املضية
[ * ]  

)١٦/٢٥(  

  

  .وتفقه بأيب احلسن الكرخي، وأيب طاهر بن الدباس، وويل أيضا قضاء املوصل والرملة
  .روى عنه احلاكم وقرظه

  به، وبأيب سهل": طبقات الفقهاء " وقال أبو إسحاق يف 
  ).١(ه علماء نيسابور الزجاجي تفق
ما قدم علينا من اخلراسانيني أفقه من أيب : مسعت أبا بكر االري شيخ الفقهاء، يقول: وقال احلاكم

  .احلسني النيسابوري
  .تويف سنة إحدى ومخسني وثالث مئة، عن سبعني سنة

  
  . القرطيباملعمر االديب، أبو بكر، إمساعيل بن بدر*  ابن بدر - ١٤

ن خملد وهو خامتة أصحابه، ومن حممد بن وضاح، وحممد بن عبد السالم اخلشين، بقي ب: مسع من
  .ومطرف بن قيس

  .وكان أحد الشعراء
  .مسع منه بعض الناس وترخصوا، وقد ويل احلسبة فحمد

  .مات يف سنة إحدى ومخسني وثالث مئة
  .ذكره ابن الفرضي
__________  

  .١٤٤ص ": طبقات الشريازي " انظر ) ١(
، بغية ١٦٣: ، جذوة املقتبس٢٠ / ٢: ، يتيمة الدهر للثعاليب٦٦ / ١:  علماء االندلستاريخ* 



  .٢٣٠: امللتمس
[ * ]  

)١٦/٢٦(  

  

  .، احملدث العامل، أبو قتيبة البغدادي االدمي، نزيل مصرابن سهل*  سلم بن الفضل - ١٥
عفر الفريايب، وابن حممد بن يونس الكدميي، واحلسن بن علي املعمري، وموسى بن هارون، وج: عن

  .ناجية، وخلق
  .أبو حممد بن النحاس، وعبد الغين االزدي، وأبو عبد اهللا بن نظيف، وابن مندة، وآخرون: عنه

  .حمله الصدق
  .سنة إحدى ومخسني وثالث مئة: تويف سنة مخسني، وقيل

  
  .شيخ املالكية، عامل العصر، أبو بكر حممد بن أمحد اللؤلؤي* *  فقيه قرطبة - ١٦

، )١(كان أفقه أهل عصره، وأبصرهم بالفتيا، وعليه مدار العلم، وبه تفقه ابن زرب : قال ابن عفيف
  ).٢(وكان أخفش 

__________  
  .١٤٩ - ١٤٨ / ٩: تاريخ بغداد* 

أمحد بن عبد اهللا بن أمحد االموي، وقد نص القاضي :  وهو فيه٣٩ / ١: تاريخ علماء االندلس* * 
، ترتيب ١٢٨: على انه عند ابن الفرضي ذا االسم، جذوة املقتبس" ك ترتيب املدار" عياض يف 
  .٤١ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٠٢ - ٢٠١ / ٢: ، الديباج املذهب٤١٨ - ٤١٤ / ٤املدارك 

  ).٢٩٨(هو أبو بكر، حممد بن يبقى بن زرب القرطيب، تأيت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ١(
  .٤١٥ / ٤: ترتيب املدارك) ٢(

* ][   

)١٦/٢٧(  

  

  .تويف سنة مخسني وثالث مئة
  

  . بن عبدامللك، قاضي نيسابور، أبو حممدابن حيىي*  حيىي بن منصور - ١٧



علي بن عبد العزيز البغوي، وأيب مسلم الكجي، وأمحد بن سلمة، وحممد بن عمرو قشمرد، : حدث عن
  .وعدة

  .وكان غزير احلديث
د عبدامللك بن أيب عثمان الزاهد، وسبطه عنرب بن الطيب، احلاكم، وحيىي املزكي، وأبو سع: روى عنه
  .وآخرون

ويل القضاء بضع عشرة سنة، مث عزل بأيب أمحد احلنفي يف سنة تسع وثالثني، وكان حمدث : قال احلاكم
أبو عبد اهللا بن االخرم، وأبو علي : نيسابور يف وقته، ومحد يف القضاء، وكان حيضر جملسه احلفاظ

  .احلسني بن حممد
  .مات يف سنة إحدى ومخسني وثالث مئة

  .ومات فيها خلق من الكبار
  .، وعدة مدائن)١(وخرجت الروم، وأخذوا حلب، وعني زربة 
  .وعجز عنهم سيف الدولة، وقتل خلق عظيم

  
   بن يوسف بن يزيد بناالمام احملدث أبو جعفر أمحد بن إبراهيم* *  ابن أفرجه - ١٨

__________  
  .٩ / ٣: ، شذرات الذهب٢٩٣  /٢: عرب الذهيب* 
  . بألف مقصورة-عني زرىب ": معجم البلدان " يف ) ١(

  .بلد بالثغر من نواحي املصيصة
  .١٥١ - ١٥٠ / ١: ذكر أخبار أصبهان* * 

[ * ]  

)١٦/٢٨(  

  

  .بندار بن أفرجه التيمي موالهم االصبهاين
رحيم، وسهل بن عبد اهللا االصبهاين مسع إبراهيم احلريب، وإبراهيم بن فهد الساجي، وعمران بن عبدال

  .الزاهد، وطائفة
  .روى عنه احلسن بن حممد بن حسنويه، وعلي بن عبدكويه، وأبو نعيم احلافظ، وآخرون

  .تويف سنة ثالث ومخسني وثالث مئة
  



 حممد بن القدوة الكبري أيب عثمان سعيد احلافظ اود، أبو سعيد، أمحد بن أيب بكر*  ابن احلريي - ١٩
  . إمساعيل احلريي النيسابوري الشهيد، أحد أئمة احلديثبن

مسع احلسن بن سفيان، واهليثم بن خلف، وحامد بن شعيب، وأبا عمرو اخلفاف، وعبد اهللا شريويه، 
  .وقاسم بن الفضل الرازي، وابن خزمية، وخلقا كثريا

  .وصنف التفسري الكبري، واملستخرج على صحيح مسلم، واالبواب، وغري ذلك
: خرج بعسكر كثري وأموال، واجتمع عليه ببغداد خلق كثري، قال: ا سار إىل بغداد قال احلاكمومل

  .واستشهد بطرسوس يف سنة ثالث ومخسني وثالث مئة، وله مخس وستون سنة
  .روى عنه احلاكم وغريه

__________  
لشافعية ، طبقات ا٩٢٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٩٦ / ٢: ، عرب الذهيب٢٣ / ٥: تاريخ بغداد* 

  .١٢ / ٣: ، شذرات الذهب٧٣ - ٧٢ / ١: ، طبقات املفسرين للداوودي٤٣ / ٣: للسبكي
[ * ]  

)١٦/٢٩(  

  

  . بن أمحد بن احلكم الواسطي املؤدبجعفر بن حممد*  ابن احلكم - ٢٠
  .مسع الكدميي، وحممد بن سليمان الباغندي، وإدريس العطار، وبشر بن موسى، وعدة

  . وطلحة الكتاين، وأبو علي بن شاذان، وآخرونابن رزقويه،: روى عنه
  .وثقه اخلطيب

  .تويف سنة ثالث ومخسني
  

 بن عبدالرمحن، احملدث احلجة، الفقيه االمام، أبو حممد دعلج بن أمحد بن دعلج* *  دعلج - ٢١
  .السجستاين، مث البغدادي التاجر، ذو االموال العظيمة

ل، ومسع بعد الثمانني ماال يوسف كثرة باحلرمني، والعراق، ولد سنة تسع ومخسني ومئتني أو قبلها بقلي
  .وخراسان، والنواحي حال جوالنه يف التجارة

__________  
  .١٢ / ٣: ، شذرات الذهب٢٩٧ / ٢: عرب الذهيب* 

 - ٢٧١ / ٢: ، وفيات االعيان١٤ - ١٠ / ٧: ، املنتظم٣٩٢ - ٣٨٧ / ٨: تاريخ بغداد* * 
 ٢٩١ / ٣: ، طبقات الشافعية للسبكي٢٩١ / ٢: ، العرب٨٨٢ - ٨٨١ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٧٢



، ٣٦٠: ، طبقات احلفاظ٣٣٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٤٢ - ٢٤١ / ١١:  البداية والنهاية٢٩٣ -
  .٧٣: ، الرسالة املستطرفة٨ / ٣: شذرات الذهب

[ * ]  

)١٦/٣٠(  

  

عمرو قشمرد النيسابوري، وعبد علي بن عبد العزيز، وحممد بن غالب متتام، وحممد بن : وحدث عن
العزيز بن معاوية القرشي، وهشام بن علي السريايف، وبشر بن موسى، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، 
وحممد بن إبراهيم البوشنجي، وحممد بن أيوب البجلي، والعباس بن الفضل االسفاطي، وأيب مسلم 

وحممد بن عبدالرمحن السامي، وإمام االئمة الكجي، وحممد ابن ربح البزاز، وعثمان بن سعيد الدارمي، 
  .ابن خزمية، وعدد كثري

الدارقطين، وابن مجيع الغساين، وأبو عبد اهللا احلاكم، وابن رزقويه، وأبو القاسم بن بشران، : حدث عنه
وعلي بن أمحد البادي، وأبو علي بن شاذان، وأمحد بن أيب عمران اهلروي، واالستاذ أبو إسحاق 

  . وخلق سواهماالسفراييين،
  .ولقي بدمشق أبا احلسن بن جوصا وطبقته

  .حدث مبصر، وكان ثقة: قال أبو سعيد بن يونس
دعلج الفقيه شيخ أهل احلديث يف عصره، له صدقات جارية على أهل احلديث مبكة : وقال احلاكم

ى مذهبه، وببغداد وسجستان، أول ارحتاله كان إىل نيسابور فأخذ مصنفات ابن خزمية، وكان يفيت عل
  .مسعته يقول ذلك، وجاور مبكة مدة

  .كان دعلج من ذوي اليسار، له وقوف على أهل احلديث: قال اخلطيب
وحدث عن عثمان الدارمي، وابن ربح، وإبراهيم بن زهري احللواين، وإسحاق احلريب، وحممد بن شاذان 

  ن موسىاجلوهري، وحممد ابن سليمان الباغندي، وحممد بن حيىي القزاز، وأمحد ب

)١٦/٣١(  

  

  ).١(احلمار 
وكان ثقة، ثبتا، مجع له املسند، وحديث شعبة، : حدثنا عنه، فسمى مجاعة، قال: وسرد مجاعة، مث قال

  .وحديث مالك
وبلغين أنه كان يبعث مبسنده إىل ابن عقدة لينظر فيه، فجعل بني كل ورقتني دينارا، وكان : قال



صنفت لدعلج املسند : أبو العالء الواسطي عن الدارقطين قالالدارقطين هو املصنف له كتبه، فحدثين 
  ).٢(الكبري، فكان إذا شك يف حديث ضرب عليه، ومل أر يف مشاخينا أثبت منه 

  ).٣(ما رأيت ببغداد ممن انتخبت عليه أصح كتبا من دعلج : وقال عمر البصري: قال أبو العالء
  .شاخينا أثبت من دعلجما رأيت يف م: مسعت الدارقطين يقول: قال احلاكم

مسعت أن معز الدولة أول ما أخذ من املواريث مال دعلج، خلف ثالث مئة ألف : قال أبو ذر اهلروي
  .دينار

خرجت ليلة من : حكي يل أبو العالء الواسطي، أن دعلجا سئل عن مفارقته مكة، فقال: قال اخلطيب
اتقوا : ن قتل أخانا، فنحن نقتلك به، فقلتأخ لك من خراسا: املسجد، فتقدم ثالثة من االعرب، فقالوا

  .اهللا، فإن خراسان ليست مبدينة واحدة، ومل أزل م إىل أن اجتمع الناس وخلوا عين
  .فهذا كان سبب انتقايل إىل بغداد

  ليس يف الدنيا مثل داري، وذلك النه ليس يف الدنيا مثل: وكان يقول
__________  

  .هذه النسبة إىل بيع احلمري) ١(
  .٣٨٤ / ١" اللباب " نظر ا
  .٣٨٨ - ٣٨٧ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٨٨ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٣(

[ * ]  

)١٦/٣٢(  

  

بغداد، وال ببغداد مثل حملة القطيعة، وال يف القطيعة مثل درب أيب خلف، وليس يف الدرب مثل داري 
)١.(  

أى رجال متنسكا مل يصل، فكلمه، ونقل أبو بكر اخلطيب حكاية مقتضاها أن رجال صلى اجلمعة، فر
  .استر علي، لدعلج علي مخسة آالف، فلما رأيته أحدثت: فقال

  ).٢(فبلغ ذلك دعلجا، فطلبه إىل مرتله، وحلله من املال، ووصله مبثلها لكونه روعه 
أودع : حدثنا أبو منصور حممد بن بن حممد العكربي، حدثين أمحد بن احلسني الواعظ، قال: قال اخلطيب

بو عبد اهللا بن أيب موسى اهلامشي عشرة آالف دينار ليتيم، فضاقت يده، فأنفقها، وكرب الصيب، وأذن له أ
  .يف قبض ماله

[ فضاقت علي االرض، وحتريت، فبكرت على بغليت، وقصدت الكرخ، فانتهت يب : قال ابن أيب موسى



ت خلفه الفجر، فلما ووقفت يب على باب مسجد دعلج، فدخلت فصلي] البغلة إىل درب السلويل 
أراك منقبضا، : انفتل رحب يب، وقمنا فدخلنا داره، فقدمت لنا هريسة، فأكلت وقصرت، فقال

حاجتك تقضى، فلما فرغنا، استدعى بالذهب وامليزان، فوزن يل عشرة ] فإن [ كل : فأخربته، فقال
  .آالف دينار

ساين، مث سلمت املال إىل الصيب ، وغطيته بطيل)٣(وقمت أطري فرحا، فوضعت املال على القربوس 
: حبضرة قاضي القضاة، وعظم الثناء علي، فلما عدت إىل مرتيل استدعاين أمري من أوالد اخلليفة، فقال

  قد رغبت يف معاملتك
__________  

  .٣٨٩ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٩٠ - ٣٨٩ / ٨" تاريخ بغداد " اخلرب مطوال يف ) ٢(
  .حنو السرج: القربوس) ٣(

  .وللسرج قربوسان، فأما القربوس املقدم ففيه العضدان، ومها رجال السرج: قال االزهري
  ".اللسان " حنواه، : ويقال هلما

[ * ]  

)١٦/٣٣(  

  

وتضمينك أمالكي، فضمنتها، فرحبت يف سنيت رحبا عظيما، وكسبت يف ثالث سنني ثالثني ألف دينار، 
أيها الشيخ، :  ما نويت أخذها، حل ا الصبيان، فقلتسبحان اهللا، واهللا: ومحلت لدعلج املال، فقال

  :أيش أصل هذا املال حىت ب يل عشرة آالف دينار ؟ فقال
أنت دعلج ؟ : نشأت، وحفظت القرآن، وطلبت احلديث، وكنت أتبزز، فوافاين تاجر من البحر، فقال

  .نعم: قلت
  .ت بألف ألف درهمقد رغبت يف تسليم مايل إليك مضاربة، فسلم إيل برناجما: قال

ابسط يدك فيه وال تعلم مكانا ينفق فيه املتاع إال محلته إليه، ومل يزل يتردد إيل سنة بعد سنة : وقال يل
  .حيمل إيل مثل هذا، والبضاعة تنمي

أنا كثري االسفار يف البحر، فإن هلكت، فهذا املال لك على أن تصدق منه، وتبين املساجد، فأنا : مث قال
  ).١(ا، وقد مثر اهللا املال يف يدي، فاكتم علي ما عشت أفعل مثل هذ
  .كان السلطان ال يتعرض لتركة، مث مل يصرب عن أموال دعلج: قال احلاكم

  .مل يكن يف الدنيا أيسر منه من التجار، وتركوا أوقافه، رمحه اهللا: وقيل



  .اشترى دعلج مبكة دار العباسية بثالثني ألف دينار: قال احلاكم
خذ منها ما : أدخلين دعلج بن أمحد داره، وأراين بدرا من املال معبأة، فقال يل: مر بن حيويهقال أبو ع

  .أنا يف كفاية: شئت، فشكرته، وقلت
  قال أبو علي بن شاذان، وابن الفضل القطان، وابن أيب

__________  
  . وما بني حاصرتني منه٣٩٢ - ٣٩٠ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(

[ * ]  

)١٦/٣٤(  

  

  .مات لعشر بقني من مجادى اآلخرة سنة إحدى ومخسني وثالث مئة: ارس، وغريهمالفو
  .تويف يف عشر ذي احلجة من سنة ثالث ومخسني وثالث مئة: وغلط أبو عبد اهللا احلاكم فقال

  .الصحيح سنة إحدى: قلت
الورد راوي وفيها كان موت أيب إسحاق اهلجيمي، وقد نيف على املئة، وأبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن 

السرية مبصر، وشيخ القراء واملفرسني أبو بكر النقاش ببغداد، وحمدث الكوفة أبو جعفر بن دحيم، 
  .ومسند بغداد ميمون بن إسحاق صاحب العطاردي

: وأخربنا أبو جعفر بن املقري ومجاعة، قالوا) ح(أخربنا أبو جعفر حممد بن علي، أخربنا البهاء عبدالرمحن 
أخربتنا شهدة بنت أمحد، أخربنا حممد بن احلسن، أخربنا أبو علي بن : أيب السعود، قاالأخربنا حيىي بن 

شاذان، أخربنا دعلج، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا عمرو بن حكام، حدثنا شعبة، عن حممد بن أيب بكر 
 عليه أن رسول اهللا صلى اهللا: " بن عمرو بن حزم، عن عباد بن متيم، عن عبد اهللا بن زيد االنصاري

  ).١" (وسلم، كان إذا استسقى قلب رداءه 
__________  

 من طريق ابن إسحاق حدثين عبد اهللا بن أيب بكر، عن عباد بن متيم، عن ٤١ / ٤وأخرجه أمحد ) ١(
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني استسقى لنا، أطال الدعاء، : عبد اهللا بن زيد االنصاري قال

  .مث حتول إىل القبلة، وحول رداءه، فقلبه ظهرا لبطن، وحتول الناس معه: وأكثر املسألة، قال
من طريق القعنيب، عن مالك، عن عبد اهللا بن أيب بكر به، ) ١١٦٧(وهذا سند قوي، وأخرجه أبو داود 

من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن عمارة بن غزية، ) ١١٦٦(، وأبو داود ٤١ / ٤وأخرجه أمحد 
  .، ووافقه الذهيب٣٢٧ / ١وصححه احلاكم ..، عن عمه عبد اهللا بن زيدعن عباد بن متيم

[ * ]  



)١٦/٣٥(  

  

 بن إبراهيم االمام احلافظ، املفيد الواعظ، شيخ اجلماعة، أبو حممد، أمحد بن حممد*  البالذري - ٢٢
  .الطوسي البالذري

  .حممد بن شريويه، وطبقتهمحممد بن أيوب بن الضريس، ومتيم بن حممد احلافظ، وعبد اهللا بن : مسع من
كان أوحد عصره يف احلفظ والوعظ، وكان شيخنا احلافظ أبو علي ومشاخينا : قال أبو عبد اهللا احلاكم

  .حيضرون جملسه، ويفرحون مبا يذكره على رؤوس املال من االسانيد
  .ومل أرهم قط غمزوه يف إسناد أو اسم أو حديث

  .مسع مجاعة كثرية بالعراق وخراسان
واستشهد بالطابران وهي مرحتله من : مسلم، إىل أن قال" صحيح " على وضع " صحيحا  " وخرج

  .نيسابور سنة تسع وثالثني وثالث مئة
  .كان قد انتخب على حاجب الطوسي وغريه: قلت

  .وهذا هو البالذري الصغري
ي عالمة، أدرك حافظ أخبار" التاريخ الكبري " صاحب ) ١(فأما البالذري الكبري، فهو أمحد بن حيىي 

  ".السنن " عفان بن مسلم ومن بعده، يعد من طبقة أيب داود صاحب 
  

  الشيخ الثقة املسند الفاضل، حمدث الكوفة، أبو جعفر، حممد * *  ابن دحيم- ٢٣
__________  

 ٢: ، العرب٨٩٣ - ٨٩٢ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٩٣ / ١: ، اللباب٣٥١ - ٣٥٠ / ٢: االنساب* 
، ٣٤٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٥ - ٣٦٤: ، طبقات احلفاظ٣١٩ / ٧: لوفيات، الوايف با٢٤٩/ 

  .٢٩: الرسالة املستطرفة
  .تقدمت ترمجته يف اجلزء الثالث عشر من هذا الكتاب) ١(

  ).٩٦( رقم الترمجة ١٦٢ص 
  .٩ / ٣: ، شذرات الذهب٣٣٤ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٩٣ / ٢: عرب الذهيب* * 

[ * ]  

)١٦/٣٦(  

  



  . بن دحيم الشيباين الكويفابن علي
  إبراهيم بن عبد اهللا العبسي القصار، وإبراهيم بن أيب: مسع من

  .العنبس القاضي، وأيب عمرو أمحد بن غرزة الغفاري، ومجاعة
احلاكم، وأبو بكر بن مردويه، والقاضي أبو بكر احلريي، وحممد بن علي بن خشيش : حدث عنه

 العلوي، وزيد بن أيب هاشم العلوي، والقاضي جناح بن نذير التميمي، وأبو منصور الظفر ابن حممد
  .احملاريب، وعدة

  .، وكان أحد الثقات)١(وحديثه يقع يف تصانيف البيهقي، ويف الثقفيات 
عاش إىل سنة إحدى ومخسني وثالث مئة، وما وجدت وفاته بعد، مث وجدت ابن محاد الكويف، ورخ سنة 

  .اثنتني ومخسني، أنه حدث يف آخرها
  .كان صاحلا، صدوقا قليل املعرفة، ومساعه يف كتب أبيه: وقال

  
 الشيخ املعمر، العامل الواعظ، مسند بغداد يف وقته، أبو الفوارس، شجاع بن جعفر*  شجاع - ٢٤

  .البغدادي الوراق
  مسع أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، وحممد بن عبيد اهللا بن

__________  
 حديثية، تأليف أيب عبد اهللا القاسم بن الفضل بن أمحد الثقفي االصبهاين هي عشرة أجزاء: الثقفيات) ١(

  . ه٤٨٩احلافظ، املتوىف سنة 
 / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٩٨ / ٢: ، العرب٢٢ / ٧: ، املنتظم٢٥٤ - ٢٥٣ / ٩: تاريخ بغداد* 

  .١٢ / ٣: ، شذرات الذهب٣٣٩
[ * ]  

)١٦/٣٧(  

  

حاق الصاغاين، وعبد اهللا ابن شبيب الربعي، وأمحد بن مالعب، املنادي، وعباسا الدوري، وحممد بن إس
  .مشاخيه) ١] (من [ وكان آخر من حدث 

  .أبو حفص الكتاين، وهالل احلفار، وعلي بن داود، وأبو علي بن شاذان: حدث عنه
  .وعمر دهرا طويال

  .تويف سنة ثالث ومخسني وثالث مئة
  .زء النجادوآخر من روى حديثه عاليا الشهاب احلجار يف ج



  
 بن إبراهيم بن شاكر الشيخ االمام، حمدث دمشق، أبو القاسم، علي بن يعقوب*  ابن أيب العقب - ٢٥

  .بن زامل اهلمداين الدمشقي
  .عرف بابن أيب العقب

مسع أبا زرعة النصري، والقاسم بن موسى بن االشيب، وأمحد ابن املعلى، وأنس بن السلم، واحلسن بن 
  . اهللا ابن أمحد بن حنبل، لقيه يف احلججرير الصوري، وعبد

  .وتال لعاصم على أمحد بن نصر بن شاكر
  .قرأ عليه مظفر بن أمحد الدينوري

ابن مندة، ومتام الرازي، وأبو نصر بن هارون، وعبد الواحد بن مشماش، وعبد الرمحن بن : وروى عنه
  ياسر اجلوبري، وعبد
__________  

  .زيادة يقتضيها السياق) ١(
  .١٣ / ٣: ، شذرات الذهب٣٣٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٩٨ / ٢:  الذهيبعرب* 

[ * ]  

)١٦/٣٨(  

  

  .الرمحن بن أيب نصر، وأبو العباس بن احلاج، وخلق آخرهم موتا أبو احلسن بن السمسار
  .وله نظم وفضيلة

  مات يف ذي احلجة سنة ثالث ومخسني وثالث مئة، عن اثنتني
  .وتسعني سنة

  
 بن حممد بن الورد بن زجنويه البغدادي مث الثقة، أبو حممد، عبد اهللا بن جعفر *  ابن الورد- ٢٦

  .املصري، راوي السرية
  .عبدالرمحن بن الربقي، وحيىي بن أيوب العالف، ويوسف بن يزيد القراطيسي: حدث عن

  .وحممد بن عمرو بن خالد، وعدة
زيد الفقيه، وحممد بن الفضل بن نظيف، ابن مندة، وأبو حممد بن النحاس، وأبو حممد بن أيب : وعنه

  .وإبراهيم بن علي الغازي، وآخرون
  .مات يف ثامن رمضان سنة إحدى ومخسني وثالث مئة



  .قاله حيىي ابن الطحان
  

   بن عبدويه، االمام احملدث املتقنحممد بن عبد اهللا بن إبراهيم* *  الشافعي - ٢٧
__________  

  .٨ / ٣: هب، شذرات الذ٢٩٢ / ٢: عرب الذهيب* 
: ، العرب٨٨١ - ٨٨٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٢ / ٧: ، املنتظم٤٥٨ - ٤٥٦ / ٥: تاريخ بغداد* * 

  : = [ * ]، مرآة اجلنان٣٤٧ / ٣: ، الوايف بالوفيات٢٢٠ / ١: ، دول االسالم٣٠١ / ٢

)١٦/٣٩(  

  

 االجزاء الغيالنيات احلجة الفقيه، مسند العراق، أبو بكر البغدادي الشافعي، البزاز السفار، صاحب
  .العالية) ١(

  .يف سنة ستني ومئتني عام مولد الطرباين) ٢(مولده جببل 
  .وأول مساعة يف سنة ست وسبعني ومئتني

  موسى بن سهل الوشاء صاحب ابن علية، ومن حممد بن شداد املسمعي صاحب: فسمع من
شي، ومن حممد بن مسلمة الواسطي، حيىي القطان، ومن حممد بن أمحد بن أيب العوام، وأيب قالبة الرقا

واحلارث بن أيب أسامة التميمي، وحممد بن يونس الكدميي، وحممد بن إمساعيل السلمي الترمذي، 
وإبراهيم بن إسحاق احلريب، وإمساعيل بن إسحاق القاضي، وأيب بكر بن أيب الدنيا، وعبد اهللا بن روح 

ن عبدويه اخلزاز، وأيب االحوص حممد بن اهليثم املدائين، وحممد بن ربح البزاز، وعلي بن احلسن ب
القاضي، وحممد بن غالب متتام، وحممد بن الفرج االزرق، وأمحد ابن عبيداهللا النرسي، وأمحد بن حممد 

الربيت القاضي، وجعفر بن حممد بن شارك الصائغ، وجعفر بن حممد بن كزال، واحلسن بن سالم 
  جلعفي، وأيب مسلمالسواق، وأمحد بن حممد بن عبداحلميد ا

__________  
: ، طبقات احلفاظ٣٤٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٦٠ / ١١: ، البداية والنهاية٣٥٨ - ٣٥٧ / ٢

  .٤٤ / ٢: ، هدية العارفني١٦ / ٣: ، شذرات الذهب٣٦٠
الغيالنيات، هي أحد عشر جزءا، ختريج الدارقطين من حديث املترجم أيب بكر حممد ابن عبد اهللا ) ١(

  .اهيم البغدادي الشافعيبن إبر
  .٤٠٤وهو القدر املسموع اليب طالب حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيالن البزاز املتوىف سنة 

  .وهي من أعلى احلديث وأحسنه



بليدة على دجلة، بني النعمانية وواسط، وإياها عىن : بفتح اجليم وضم الباء املوحدة املشددة: جبل) ٢(
إىل خطر * حنانيك من هول البطائح سائرا : ح ا أبا العباس بن بسطامالبحتري بقوله من قصيدة ميد

معجم البلدان " ملا آنستين واسط وقصورها انظر * والريح هول دبورها لئن أوحشتين جبل وخصاصها 
  .١٠٠٠ص : ، وديوان البحتري١٠٣ / ٢" 

[ * ]  

)١٦/٤٠(  

  

  يم بن اهليثمإبراهيم بن عبد اهللا الكجي، وإبراهيم بن دنوقا، وإبراه
، وبشر بن موسى "املوطأ " البلدي، وأمحد بن سعيد اجلمال، وإسحاق بن احلسن احلريب، مسع منه 

االسدي، وعيسى بن عبد اهللا زغاث، وحممد بن أمحد بن برد االنطاكي، وحممد بن اجلهم السمري، 
، وموسى بن وحممد بن سليمان الباغندي، وموسى بن احلسن اجلالجلي، ومضر بن حممد االسدي

هارون احلمال، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، واحلسن بن علي املعمري، وحممد بن عثمان العبسي، وخلق 
  .كثري

  .وكتب كتب الشافعي اجلديدة عن الفقيه أيب بكر أمحد بن جون الفرغاين صاحب الربيع
لى من له عنه رواية وقد رتب شيخنا أبو احلجاج شيوخ أيب بكر الشافعي على احلروف، لكنه اقتصر ع

  .يف الغيالنيات، فذكرت هنا كبارهم
وآخر من روى حديثه عاليا أبو حفص بن طربزد، بينه وبينه رجالن، أبو القاسم بن احلصني عن أيب 

  .طالب بن غيالن عنه
ومن فاتته الغيالنيات والقطيعيات، وجزء االنصاري، نزل حديثه درجة، مث مل جيد شيئا أعلى من حديث 

ي، مث ابن صاعد، ومن فاته حديث هذين، نزل إىل حديث احملاملي، واالصم، وإمساعيل الصفار، البغو
  .راوي جزء ابن عرفة

  .طال عمر أيب بكر الشافعي، وتفرد بالرواية عن مجاعة، وتزاحم عليه الطلبة التقانه، وعلو إسناده

)١٦/٤١(  

  

  الدارقطين، وأبو حفص بن شاهني، وأبو عبد اهللا: حدث عنه
ابن مندة، وأبو بكر بن مردويه، وأبو سعيد النقاش، وحممد بن عمر النرسي، وأبو علي بن شاذان، 

وأمحد بن عبد اهللا احملاملي، وأبو القاسم بن بشران، واالستاذ أبو إسحاق االسفراييين، والفضل بن عبيد 



بد الرمحن بن عبيداهللا اهللا بن شهريار التاجر، وطلحة بن الصقر الكتاين، ومكي بن علي احلريري، وع
احلريف، وأمحد بن حممد بن النمط، واحلسني بن علي بن بطحاء، وعبد الغفار بن حممد املؤدب، وعثمان 
بن دوست العالف، واحلسن بن دوما النعايل، وعبد الباقي بن حممد الطحان، وأبو طالب حممد بن حممد 

  .بن إبراهيم بن غيالن، وخلق سواهم
  .الد يف التجارةوكان يتردد إىل الب

  .ومسع مبصر، والشام، واجلزيرة، وغري ذلك
، حسن التصنيف، مجع شيوخنا وأبوابا، حدثين أبو ]كثري احلديث [ كان ثقة، ثبتا، : قال اخلطيب

  ).١(احلسن بن خملد أنه رأى جملسا أماله أبو بكر يف حياة أيب حممد بن صاعد 
  .ثقة جبل: الشافعي، فقالسئل الدارقطين عن أيب بكر : قال محزة السهمي

  .ما كان يف ذلك الوقت أحد أوثق منه
  .أخربنا أبو بكر الثقة املأمون الذي مل يغمز حبال: وقال الدارقطين

  .قد انتقى عليه الدارقطين رباعياته يف جزء كبري مسعناه: قلت
  وكانت وفاته يف شهر ذي احلجة سنة أربع ومخسني وثالث

__________  
  . وما بني حاصرتني منه٤٥٦ / ٥": اد تاريخ بغد) " ١(

[ * ]  

)١٦/٤٢(  

  

للحافظ االمام قطب الدين عبد الكرمي بن منري احلليب " تاريخ مصر " مئة، وهو أول من وقع ذكره يف 
  . ابتدأه مبن امسه حممد بن عبد اهللا تربكا باسم النيب صلى اهللا عليه وسلم- فسح اهللا يف مدته -) ١(

س أمحد بن عبداحلميد بن قدامة، أخربكم االمام موفق الدين عبد اهللا بن قدامة يف قرأت على أيب العبا
  .صفر سنة مثان عشرة وست مئة

أخربنا أبو الفتح حممد بن عبدا لباقي، أخربنا أبو الفضل بن خريون، أخربنا أبو بكر حممد بن عمر 
 حممد بن شاكر، حدثنا حممد ابن ، أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا، حدثنا جعفر بن٤٢٦النرسي سنة 

ملا قدم سهل بن حنيف من صفني، : قال أبو وائل: سابق، حدثنا مالك بن مغول، مسعت أبا حصني، قال
أموا الرأي، لقد رأيتين يوم أيب جندل، ولو أستطيع أن أرد على رسول اهللا : أتيناه نستخربه، فقال

أعلم، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا يف أمر يفظعنا صلى اهللا عليه وسلم أمره لرددت، واهللا ورسوله 
إال انفجر علينا خضم ما ندري ) ٣(بنا إىل أمر نعرفه قبل هذا االمر، ما نسد منه خضما ) ٢(إال أسهلن 



  .كيف نأيت له
  .عن احلسن بن إسحاق املروزي، عن ابن سابق، فوقع بدال عاليا) ٤(أخرجه البخاري 

__________  
لكرمي بن عبدالنور بن منري احلليب، حافظ للحديث، حليب االصل واملولد، مصري االقامة هو عبد ا) ١(

  .٧٣٥يف بضعة عشر جزءا، تويف سنة " تاريخ مصر " والوفاة، له 
  .٢٠٢ / ١": حسن احملاضرة " ، و ١٥ - ١٣: ص: للحسيين" ذيل طبقات احلفاظ " ترمجته يف 

  .أسهل: يف االصل) ٢(
  .ي ومسلمواملثبت من البخار

  .حبرا: بكسر اخلاء، وفتح الضاد املعجمة، كما يف االصل، أي) ٣(
  .ويف البخاري بضم اخلاء، وسكون الصاد املهملة، أي جانبا

:  يف اجلهاد٢٠١ / ٦باب غزوة احلديبية، وهو عنده من غري هذا الطريق :  يف املغازي٣٥١ / ٧) ٤(
 يف االعتصام، وأخرجه مسلم ٢٤٤ / ١٣، و  يف التفسري٤٥١ / ٨باب إمث من عاهد مث غدر، و 

  .باب صلح احلديبية: يف اجلهاد) ١٧٨٥(
[ * ]  

)١٦/٤٣(  

  

ومات معه أبو احلسن نعيم بن عبدامللك بن حممد بن عدي االستراباذي، ومقرئ العراق أبو بكر حممد 
مد بن إسحاق بن بن احلسن بن يعقوب بن مقسم البغدادي، واحلافظ أبو حامت بن حبان، وأبو العباس حم

أيوب الصبغي أخو أيب بكر، وشاعر العصر أبو الطيب أمحد ابن حسني الكويف املتنيب، وأبو بكر أمحد بن 
  .إبراهيم بن أمحد بن عطية ابن احلداد، تويف بتنيس

  
 بن بندار بن ناجية بن سدوس املديين احملدث الصادق، أبو حممد، عبد اهللا بن احلسن*  ابن بندار - ٢٨
  .بهايناالص

  .مسع أسيد بن عاصم الثقفي، وأمحد بن مهدي، وحممد بن إمساعيل الصائغ، لقيه مبكة
عبد اهللا بن عمر السكري، وعلي بن عبدكويه، وأبو بكر بن أيب علي الذكواين، وأبو نعيم، : حدث عنه
  .وآخرون

  .مات سنة ثالث ومخسني وثالث مئة
  



  . بن العباس املكي الفاكهي بن حممداالمام أبو حممد، عبد اهللا* *  الفاكهي - ٢٩
__________  

  ،٣٣٩ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٩٨ / ٢: ، عرب الذهيب٨٦ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
  .١٣ / ٣: شذرات الذهب

 / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٤٣ / ٥: ، العقد الثمني٢٩٨ / ٢: ، عرب الذهيب١٥٩: الفهرست* * 
  .١٣ / ٣: ، شذرات الذهب٣٣٩
[ * ]  

)١٦/٤٤(  

  

  .مسع أبا حيىي بن أيب مسرة، فكان آخر من حدث عنه
احلاكم، وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس، وحممد بن أمحد بن احلسن البزاز شيخ للبيهقي، : روى عنه

  .وأبو القاسم بن بشران، وآخرون
  .وله تصانيف يف أخبار مكة

  .تويف سنة ثالث ومخسني أيضا
  

  . بن نصر بن السري الرافقي نزيل مصرفضل، العباس بن حممداحملدث أبو ال*  الرافقي - ٣٠
  .مسع هالل بن العالء، وحفص بن عمر سنجة، وحممد بن حممد اجلذوعي، ومجاعة

  .أبو حممد بن النحاس، وحممد بن نظيف، وأمحد بن حممد بن احلاج االشبيلي، وآخرون: وعنه
  .مات يف سنة ست ومخسني وثالث مئة

  .تكلموا فيه: حانقال حيىي بن علي الط
  

   بن هارون بنالعالمة اللغوي، أبو علي، إمساعيل بن القاسم* *  القايل - ٣١
__________  

  ،٦١٩ / ٢: ، تبصري املنتبه٢٩٨ / ١: ، مشتبه النسبة٣٠٥ - ٣٠٤ / ٢: عرب الذهيب* 
  .١٩ / ٣: ، شذرات الذهب٣٧٠ / ١حسن احملاضرة 

  = [ * ]، ٦٩ / ١: ، تاريخ علماء االندلس٢٠٥ - ٢٠٢ و ١٣٢: طبقات النحويني واللغويني* * 

)١٦/٤٥(  

  



  .يف االدب" االمايل " عيذون البغدادي القايل، صاحب كتاب 
ولد سنة مثانني ومئتني، وأخذ العربية عن ابن دريد، وأيب بكر ابن االنباري، وابن درستويه، ونفطويه، 

  .وطائفة
البغوي، وأيب بكر بن أيب داود، وحيىي بن صاعد، وعلي بن ومسع من أيب يعلى باملوصل، ومن أيب القاسم 

  .سليمان االخفش
  .وتال على أيب بكر بن جماهد اليب عمرو، مث حتول إىل االندلس، ونشر ا علمه

دخلها يف سنة ثالثني وثالث مئة، ففرح به صاحبها الناصر االموي، وصنف له ولولده املستنصر 
  .ويه، قد حبثه على ابن درستويهسيب" كتاب " تصانيف، وكان يدري 

  ".النوادر " وأملى كتاب 
يف اللغة يف بضعة " البارع " ، و "اخليل " ، وكتاب "االبل " ، وكتاب "املقصور واملدود " وله كتاب 

  .عشر جملدا، لكنه ما متمه
  .ووالؤه لبين مروان، وهلذا هاجر إىل املروانية، وعظم عندهم، وتواليفه مهذبة

بد اهللا بن الربيع التميمي، وأبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي، وأمحد بن أبان بن سعيد، ع: أخذ عنه
  .وطائفة

__________  
: ، بغية امللتمس٣٩٥ص : ، فهرست ابن خري٣٣ / ١٠: ، االنساب١٦٧ - ١٦٤: جذوة املقتبس= 

 ٢٠٤ / ١ :، إنباه الرواة٣٠٠ / ٤: ، معجم البلدان٣٣ - ٢٥ / ٧: ، معجم االدباء٢٣٤ - ٢٣١
  ،٣٠٤ / ٢: ، العرب٢٢٨ - ٢٢٦ / ١: ، وفيات االعيان٩ / ٣: ، اللباب٢٠٩ -

 / ١: ، بغية الوعاة٤٢٠ / ٢: ، املزهر٢٦٥ - ٢٦٤ / ١١: ، البداية والنهاية٣٥٩ / ٢: مرآة اجلنان
 وغريها، ٧٨ - ٧٠ / ٣ و ٦٦٥، ٤٩، ٢٠ / ٢، و ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٤ / ١: ، نفح الطيب٤٥٣

  .٢٠٨ / ١: ، هدية العارفني١٨ / ٣: شذرات الذهب
[ * ]  

)١٦/٤٦(  

  

  .تويف بقرطبة يف ربيع اآلخر سنة ست ومخسني وثالث مئة
  .من أعمال منازكرد من إقليم أرمينية) ١" (قاليقال " والقايل نسبة إىل قرية 

  .رافق ناسا من تلك القرية، فعرف بذلك تلقيبا وشهر به
  



 بن موسى بن عبيداهللا اهلمذاين و السائب، عتبة بن عبيداهللاقاضي القضاة، أب*  أبو السائب - ٣٢
  .الشافعي الصويف

كان أبوه تاجرا مذان، وإمام مسجد، فاشتغل هو وتصوف أوال، وتزهد، وسافر، وصحب اجلنيد 
  .والعلماء

عبدالرمحن بن أيب حامت وغريه، وعين بفهم القرآن، وكتب احلديث والفقه، مث ذهب إىل : وروى عن
، واتصل بابن أيب الساج االمري، فويل القضاء له، مث بعد صيته، وقلد قضاء ممالك أذربيجان، )٢(ة مراغ

مث ويل قضاء مهذان، مث قدم بغداد، وتوصل، وازدادت عظمته، وقلد قضاء العراق يف سنة مثان وثالثني، 
  .فهو أول شافعي ويل قضاء بغداد، وعاش ستا ومثانني سنة

  .ة إحدى ومخسني وثالث مئةمات يف ربيع اآلخر سن
__________  

  .٣٠٠ - ٢٩٩ / ٤": معجم البلدان " انظر ) ١(
 ١١: ، عيون التواريخ٢٨٧ / ٢: ، العرب٦ - ٥ / ٧: ، املنتظم٣٢٢ - ٣٢٠ / ١٢: تاريخ بغداد* 

  .٢٣٩ / ١١: ، البداية والنهاية٣٤٤ - ٣٤٣ / ٣: ، طبقات السبكي٤٨: الورقة
  .٥ / ٣: ، شذرات الذهب٣٢٩ / ٣: النجوم والزاهرة

  .بلدة عظيمة، من أشهر بالد أذربيجان: مراغة) ٢(
  .٩٤ - ٩٣ / ٥": معجم البلدان " انظر 
[ * ]  

)١٦/٤٧(  

  

  . بن عبد اهللا بن حممد بن حبيب احلبييب املروزياحملدث املعمر، أبو أمحد، علي بن حممد*  احلبييب - ٣٣
  .سهل بن املتوكل، وعبد العزيز بن حامتسعيد بن مسعود، وعمار بن رجاء، و: حدث عن

  .ابن مندة، واحلاكم، ومنصور بن عبد اهللا الذهلي، وحممد بن أمحد غنجار: وعنه
  .يكذب مثل السكر، احلسنوي أحسن حاال منه: قال احلاكم

  .مات يف رجب سنة إحدى ومخسني وثالث مئة وهو يف عشر املئة: قلت
  

  . بن عبد اهللا البغدادي الوراقو احلسني، أمحد بن قاجاالمام احملدث، أب* *  ابن قاج - ٣٤
  .ال يوصف ما مسعه كثرة

  .مسع إبراهيم بن هاشم البغوي، والباغندي، وابن جرير، وإبراهيم بن عبد اهللا املخرمي



  .الدارقطين، وابن رزقويه، وأبو طالب بن غيالن، وآخرون: حدث عنه
__________  

، مشتبه ١٥٥ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٩٢ / ٢: ، العرب٣٣٩ / ١: ، اللباب٥٣ / ٤: االنساب* 
  .٨ / ٣: ، شذرات الذهب٢٥٩ - ٢٥٨ / ٤: ، لسان امليزان٢٥٦ / ١: النسبة
  .١٧٠ / ١: ، االكمال البن ماكوال"أبو احلسن "  وهو فيه ٣٥٥ / ٤: تاريخ بغداد* * 

[ * ]  

)١٦/٤٨(  

  

  .وكان ثقة متقنا
ينار، فاشترى مبجموعها كاغدا يف صفقة، ومكث دهرا يكتب فيه ذكر اخلطيب أنه ورث سبع مئة د

  ).١(احلديث، رمحه اهللا 
  .مات سنة ثالث ومخسني وثالث مئة

  
 بن إسحاق ابن ابراهيم هو احلافظ االمام الرحال، أبو عمرو حممد بن أمحد*  أبو عمرو الصغري - ٣٥

  .النيسابوري النحوي، ويعرف بالصغري
  .بوري حافظهو نيسا: قال اخلليلي

  .مسع أبا يعلى املوصلي، وحامد بن شعيب، وابن قتيبة العسقالين
وأبا القاسم البغوي، وعبد اهللا بن شريويه صاحب إسحاق، وإمام االئمة ابن خزمية، وأبا عروبة : قلت

  .احلراين، وابن أيب داود، وطبقتهم
  .ولد سنة تسع ومثانني ومئتني

 يف العلوم والعدالة، الما كانا أبوي عمرو، وال يزايالن جملس لقد كان كثريا: وذكره احلاكم، وقال
  .أبو عمرو الصغري، فبقي عليه: ابن خزمية، وهذا االصغر، فكان ابن خزمية يقول

  .رحل به أبو علي احلافظ إىل العراق واجلزيرة والشام
  .وتويف سنة اثنتني ومخسني وثالث مئة: إىل أن قال

__________  
  .٣٥٥ / ٤": يخ بغداد تار" انظر ) ١(
: ، الوايف بالوفيات٥٤ / ٣: ، إنباه الرواة٢٥٦ / ٣٦: ، تاريخ ابن عساكر٢٧٧ / ١: تاريخ بغداد* 



٣١ / ٢.  
[ * ]  

)١٦/٤٩(  

  

  .هو من شيوخ احلاكم: قلت
كان فقيها، أديبا، ورعا، صاحب حديث، وهو كبري كبري، فإين مسعت : مسعت احلاكم يقول: قال اخلليلي

قلت اليب، وسألته عن إبراهيم بن موسى الرازي : ن حممد، مسعت عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، يقولأمحد ب
  .صغري، هو كبري، هو كبري، هو كبري: يا بين، ال تقل: الصغري، فقال
  .هذا مثل ضربته اليب عمرو: مث قال احلاكم
  .مات سنة نيف وستني وثالث مئة: مث قال اخلليلي

  .دمبل الصحيح ما تق: قلت
  

 بن إسحاق بن أزهر االسفراييين، احملدث الثقة الرحال، أبو حممد، احلسن بن حممد*  االسفراييين - ٣٦
  .والد أيب نعيم

  .رحل به خاله أبو عوانة احلافظ
أيب بكر بن رجاء، والكجي، وابن الضريس، وعبد اهللا بن أمحد، ويوسف القاضي، وأيب : ومسع من

  .خليفة، وخلق
  .كان حمدث عصره، ومن أجود الناس أصوال: قالوعنه احلاكم، و

  .حدث عنه علي بن حممد بن علي االسفراييين، وعبد الرمحن بن حممد بن بالويه، ومجاعة: قلت
  .مات يف شعبان سنة ست وأربعني وثالث مئة

__________  
  .٣٧٢ / ٢: ، شذرات الذهب٢٦٥ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٢٧١ / ٢: العرب* 

[ * ]  

)١٦/٥٠(  

  

 االندلسي االلبريي رواي كتاب الشيخ الثقة االمام، أبو عثمان، سعيد بن فحلون*  ابن فحلون - ٣٧
عنه ومسع من بقي بن خملد وابن وضاح، ) ١(لعبد امللك بن حبيب، عن يوسف املغامي " الواضحة " 



  .ومطرف بن قيس، وحج فأخذ عن النسائي، وأمحد بن حممد بن رشدين
  . حيىي بن عبد اهللا بن عيسى الليثي، واملعمر حسني بن عبد اهللا البجاينحدث عنه خلق، منهم

  .وكان صدوقا، زعر اخللق
  .تويف يف رجب سنة ست وأربعني وثالث مئة، وله أربع وتسعون سنة

  
 بن يزيد بن احلافظ االمام العالمة الثبت، أبو علي، احلسني بن علي* *  أبو علي النيسابوري - ٣٨

  .يداود النيسابور
  .أحد النقاد

  .ولد يف سنة سبع وسبعني ومئتني
  .وأول شئ مسعه يف سنة أربع وتسعني

__________  
، ٣١١: ، بغية امللتمس٢٣٣ - ٢٣٢: ، جذوة املقتبس١٦٩ - ١٦٨ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

  .٣١٨ / ٣: النجوم الزاهرة
" بلدة باالندلس ": مغامة " النسبة إىل هذه : بضم امليم وفتح الغني وبعد االلف ميم ثانية: املغامي) ١(

  .٢٤٠ / ٣" اللباب 
  ،٣٣٣ - ٣٣٢ / ٥: ، معجم البلدان٣٩٦ / ٦: ، املنتظم٧٢ - ٧١ / ٨: تاريخ بغداد* * 

، طبقات ٣٤٣ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٨٢ - ٢٨١ / ٢: ، العرب٩٠٥ - ٩٠٢ / ٣: تذكرة احلفاظ
، طبقات ٣٢٤ / ٣: ، النجوم والزاهرة٢٣٦/  ١١: ، البداية والنهاية٢٨٠ - ٢٧٦ / ٣: السبكي
  .٣٥١ - ٣٥٠ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٣٨٠ / ٢: ، شذرات الذهب٣٦٩ - ٣٦٨: احلفاظ
[ * ]  

)١٦/٥١(  

  

إبراهيم بن أيب طالب، وعلي بن احلسني، وعبد اهللا ابن شريويه، وجعفر بن أمحد احلافظ، وابن : روى عن
بقتهم بنيسابور، وعن احلسني بن إدريس، وحممد بن عبدالرمحن خزمية، وأمحد بن حممد املاسرجسي، وط

السامي راة، وأيب خليفة اجلمحي، وزكريا الساجي بالبصرة، وحممد بن نصري، وطبقته بأصبهان، وحممد 
بن جعفر القتات، وعدة بالكوفة، وعبدان اجلواليقي باالهواز، واحلسن ابن سفيان، بنسا، واحلسن بن 

، وعمران بن موسى ابن جماشع جبرجان، وأيب عبدالرمحن النسائي، وأيب يعقوب الفرج الغزي بغزة
املنجنيقي مبصر، وأيب يعلى بن املثىن باملوصل، وحممد بن عثمان بن أيب سويد، وهو أقدم شيخ له، وأمحد 



، بن حيىي احللواين حبلوان، وعبد اهللا بن ناجية، وحممد بن حبان ببغداد، وخلق كثري مبدائن خراسان
  .وباحلرمني ومصر والشام والعراق واجلزيرة واجلبال

وكان يف أيام احلداثة يتعلم يف الصاغة، فنصحه بعض العلماء ملا شاهد فرط ذكائه، وأشار عليه بطلب 
  .العلم، فهش لذلك، وأقبل على الطلب

  .ابن مندة، واحلاكم، وأبو طاهر بن حممش، وأبو عبد الرمحن السلمي، وعدة: حدث عنه
  . حدث عنه االمامان أبو بكر الصبغي، وأبو الوليد حسان بن حممد، ومها أكرب منهوقد

هو واحد عصره يف احلفظ، واالتقان، والورع، واملذاكرة، : وتلمذ له احلاكم، وخترج به، وقال
  .والتصنيف

  .مسع إبراهيم ابن أيب طالب، مث سرد شيوخه
  مخسرحلت إىل هراة يف سنة : وعن أيب علي احلافظ، قال

)١٦/٥٢(  

  

ال أصلحك اهللا، : تعود يا لكع ؟ فقال: وتسعني، وحضرت أبا خليفة اجلمحي وهو يهدد وكيال، ويقول
  .بل أنت ال أصلحك اهللا: فقال

  .قم عين
  .كنت أرى أبا علي احلافظ معجبا بأيب يعلى املوصلي وبإتقانه: قال احلاكم

لوال اشتغاله بسماع كتب القاضي أيب يوسف من كان ال خيفى عليه شئ من حديثه إال اليسري، و: وقال
  .بشر بن الوليد الكندي الدرك بالبصرة أبا الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب

يف احلفظ، ال تطاق مذاكرته، وال يفي مبذاكرته أحد من حفاظنا، ) ١(كان أبو علي باقعة : قال احلاكم
وقد صنف ومجع، فأقام ببغداد وما ا أحد وقد خرج إىل بغداد ثاين مرة يف سنة عشر وثالث مئة، 

  .ما رأيت ببغداد أحفظ من اجلعايب: أحفظ منه إال أن يكون اجلعايب، فإين مسعت أبا علي يقول
كتب عين أبو حممد بن صاعد غري حديث يف املذاكرة، وكتب عين ابن جوصا : ومسعت أبا علي يقول

  .بدمشق مجلة
 رأيت ابن عقدة يتواضع الحد من احلفاظ كما يتواضع اليب علي ما: قال احلافظ أبو بكر بن أيب دارم

  .النيسابوري
  اجتمعت ببغداد مع أيب: ومسعت أبا علي يقول: قال احلاكم

فقالوا ] وأيب أمحد الزيدي [ أمحد العسال، وأيب إسحاق بن محزة، وأيب طالب بن نصر، وأيب بكر اجلعايب 
  ، فما زالوا يب حىت أمليت عليهم ثالثني حديثا، فما أجابأمل من حديث نيسابور جملسا، فامتنعت: يل



__________  
  .الداهية: الباقعة) ١(

  ".بقع " مادة " اللسان : " انظر
[ * ]  

)١٦/٥٣(  

  

  ).١(واحد منهم يف حديث منها سوى ابن محزة يف حديث واحد 
  .إمام مهذب: لسألت الدارقطين عن أيب علي النيسابوري، فقا: قال أبو عبد الرمحن السلمي

 ولكن مل أر مثله - يعين أبا علي -لست اقول تعصبا، النه أستاذي : مسعت احلاكم يقول: قال اخلليلي
إين الدعو له يف أدبار الصلوات، كنت أتبعه يف شيوخ : قال ابن املقرئ االصبهاين: وقال اخلليلي..قط

  .مصر والشام
أبو : من ؟، قلت: دققت على ابن عقدة بابه، فقال: مسعت من حيكي عن أيب علي قال: مث قال اخلليلي

  .نعم: أنت احلافظ ؟ قلت: فلما ذاكرين قال: علي النيسابوري احلافظ، قال
أنت واهللا اليوم احلافظ، قد : لعلك حتفظ ثيابك، فلما رجعت من الشام لقيته، فذاكرته، فقال: قال

  .غلبتين
، يعرف بالويل، أخذت )٢( ويف جوارنا فقيه كرامي كنت أختلف إىل الصاغة،: مسعته يقول: قال احلاكم

إىل إبراهيم بن : إىل من أختلف ؟ قال: ال تضيع أيامك، فقلت: عنه مسائل، فقال يل أبو احلسن الشافعي
  .أيب طالب، فأتيته سنة أربع وتسعني

  فلما رأيت
، عن إمساعيل بن مشائله، ومسته، وحسن مذاكرته للحديث، حال يف قليب فحدث يوما عن حممد بن حيىي

  اخرج إىل: أيب أويس، فقال يل رجل
__________  

  . وما بني حاصرتني منه٧٢ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
بفتح أوله والراء املشددة، هذه النسبة إىل أيب عبد اهللا حممد بن كرام السجستاين، صاحب الفرقة ) ٢(

  .الكرامية
  .١٠٨ / ١ ":امللل والنحل " ، و ٨٩ / ٣": اللباب " انظر 
[ * ]  

)١٦/٥٤(  



  

  ).١ (٩٥هراة فإن ا من حيدث عن إمساعيل، فوقع يف قليب، فخرجت إىل هراة سنة 
  .رحل أيضا ثانيا إىل العراق وحج مرتني: قلت

أنبأين مسلم بن حممد، عن القاسم بن علي أخربنا أيب، أخربنا أخي أبو احلسني، مسعت أبا طاهر السلمي، 
مسعت أمحد بن الفضل الباطرقاين، مسعت أبا عبد اهللا بن مندة، مسعت أبا علي مسعت غامن بن أمحد، 

  ).٢(ما حتت أدمي السماء أصح من كتاب مسلم : النيسابوري، وما رأيت أحفظ منه يقول
ما رأيت يف اختالف احلديث واالتقان أحفظ من أيب علي : مسعت أيب يقول: قال عبدالرمحن بن مندة

  .النيسابوري
من إبراهيم، : مسعت أبا بكر بن أيب داود، يقول اليب علي النيسابوري: اضي أبو بكر االريوقال الق

إبراهيم بن طهمان، عن إبراهيم بن عامر البجلي، عن إبراهيم : عن إبراهيم، عن إبراهيم ؟ فقال
  .أحسنت يا أبا علي: النخعي، فقال

 أيب بكر اجلعايب، حريين حفظه، فحكيت هذا ما رأيت يف أصحابنا مثل: كان أبو علي يقول: قال احلاكم
  يقول: للجعايب، فقال

__________  
  .بعد املئتني: يعين) ١(
إن كان املراد به أن كتاب :  تعليقا على قول أيب علي هذا٢٦ص " املقدمة " قال ابن الصالح يف ) ٢(

ث الصحيح مسرودا غري مسلم يترجح بأنه مل ميازجه غري الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إال احلدي
ممزوج مبثل ما يف كتاب البخاري يف تراجم أبوابه من االشياء اليت مل يسندها على الوصف املشروط يف 
الصحيح، فهذا ال بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إىل نفس الصحيح على 

  .ذا مردود على من يقولهكتاب البخاري، وإن كان املراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا، فه
[ * ]  

)١٦/٥٥(  

  

قدمت بغداد، فدخلت على الفريايب، وقد : قال أبو علي! أبو علي هذا وهو أستاذي على احلقيقة ؟ 
  .قطع الرواية، فبكيت بني يديه، فما حدثين، ورأيته حسرة

  .مات أبو علي يف مجادى االوىل سنة تسع وأربعني وثالث مئة: قال احلاكم
  .ثنتني وسبعني سنةعاش : قلت

  .ومل خيلف خبراسان مثله



توحشنا مفارقتك : استأذنت ابن خزمية يف اخلروج إىل العراق سنة ثالث وثالث مئة، فقال: قال أبو علي
  .يا أبا علي، فقد رحلت وأدرك العوايل، وتقدمت يف احلفظ، ولنا فيك فائدة

  .فما زلت به حىت أذن يل
لقد أصبت يف خروجك، فإن الزيادة على حفظك ظاهرة، مث إن أبا : قال يل أبن خزمية: وقال أبو علي

  .علي صنف ومجع
وأخربنا أمحد بن هبة اهللا، أخربنا زين االمناء ) ح(أخربنا حممد بن حازم املقدسي، أخربنا حممد بن غسان 

  احلسني بن حممد، وأخربنا
الفلكي، أخربنا علي بن أمحد أخربنا سعيد بن سهل : احلسن بن علي، أخربنا مكرم بن حممد، قالوا

املؤذن، أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي أخربنا احلسني بن علي احلافظ، أخربنا حممد بن علي بن احلسن 
الرقي، حدثنا سليمان بن عمرو الرقي، حدثنا ابن علية، حدثنا روح ابن القاسم، عن العالء، عن أبيه، 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال : "  قالعن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،
  اهللا، ويؤمنوا يب، ومبا جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال

)١٦/٥٦(  

  

  ).١" (حبقها، وحسام على اهللا عزوجل 
ن أهل إ: ما كان إال صدوقا، قلت: سألت أبا علي عن احلسن بن الفرج الغزي، فقال: قال احلاكم

  .ما رأينا إال اخلري: فحدث بالكل، فقال" املوطأ " احلجاز يذكرون أنه مسع بعض 
  .من أصل كتابه" املوطأ " قرأ علينا 

نزلنا اخلان بدمشق، فأتى ابن جوصا زائرا اليب علي احلافظ، : مسعت أبا عمرو الصغري يقول: قال احلاكم
مث محلنا إىل " كتاب عبد اهللا بن دينار " أخذ منه مجعه فرتل عن البغلة، وأظهر الفرح، وذاكر أبا علي، و

الزبري االسد اباذي، ونقموا على ابن جوصا أحاديث، فقال : مرتله، مث اجتمع مجاعة من الرحالة، منهم
فبلغ ذلك ابن جوصا، فما باىل م، بل كان يهاب : ال تفعلوا، هذا إمام قد جاز القنطرة، قال: أبو علي

يا أبا علي، ينبغي أن تسافر، فإن السلطان قد : كيله إىل أيب علي بعشرين دينارا، فقالأبا علي فبعث بو
  .طلبك فخرج، وخرجنا معه

راسله ابن جوصا بأنه قد أي إىل السلطان أنك استصحبت : مسعت أمحد بن حممد يقول: قال احلاكم
  .غالما حدثا، وإن أباه قد خرج يف طلبه، يعين أبا عمرو الصغري

أخربنا علي بن حممود، أخربنا : ا أبو نصر حممد بن حممد الفارسي، وسنقر بن عبد اهللا الزيين قاالأخربن
  أبو طاهر بن سلفة، أخربنا القاسم بن



__________  
  .يف االميان من طريقني عن روح بن القاسم ذا االسناد) ٣٤) (٢١(وأخرجه مسلم ) ١(

 / ١٢ يف أول الزكاة، و ٣١١ / ٣البخاري :  الطريقوأخرجه من حديث أيب هريرة بنحوه من غري هذا
  .١٤ / ٥، والنسائي )٢٦٤٠(، وأبو داود )٢٦٠٦(، والترمذي )٢١(، ومسلم ٢٤٤
[ * ]  

)١٦/٥٧(  

  

الفضل، حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي إمالء، أخربنا أبو علي احلسني بن علي، حدثنا عبد الصمد بن 
قال : ، عن حممد بن زياد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قالسعيد احلمصي، حدنثا احلسني بن خالد

  ).١" (ال يغلق الرهن : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا أمحد بن حممد، أخربنا القاسم بن : أخربنا علي بن حممد، أخربنا جعفر اهلمداين ومجاعة، قالوا

ربنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ، حدثنا الفضل، أخربنا أبو زيد عبدالرمحن ابن حممد بن حبيب، أخ
الفضل بن أمحد املروزي ثقة، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ، حدثنا اجلدي، حدثنا شعبة، عن عمرو 
بن دينار، حدثين يزيد بن جعدبة، عن عبدالرمحن ابن خمراق، عن أيب ذر رضي اهللا عنه، عن النيب صلى 

  خلق رحيا يف اجلنة بعد الريح بسبع سنني، بينكم وبينها باب،إن اهللا : " اهللا عليه وسلم قال
__________  

هذا حديث :  من طريق حممد بن زياد ذا االسناد، وقال٢ / ٣٦٦" كامله " أخرجه ابن عدي يف ) ١(
  عن الزهري، عن" املوطأ " منكر ذا االسناد، وإمنا روى مالك، هذا احلديث يف 

  .صلى اهللا عليه وسلمسعيد بن املسيب، عن النيب 
  .وحممد بن زياد منكر احلديث عن الثقات، وال أعرفه إال يف هذا احلديث، وليس باملعروف

  .باب ما ال جيوز من غلق الرهن:  يف االقضية٧٢٨ / ٢" املوطأ " والرواية املرسلة يف : قلت
، ٣٣ / ٣رقطين ، والدا٣٩ / ٦، والبيهقي )٣٢٤(وقد رواه عن سعيد بن املسيب مرسال الشافعي 

  ).١٥٠٣٤(وعبد الرزاق 
وقد روي موصوال بذكر أيب هريرة من طرق وكلها ضعيفة، والصحيح أنه مرسل كما جزم به البيهقي 

  .وغريه
، وابن حبان ٤٠ / ٦، وسنن البيهقي ٥١ / ٢" املستدرك " ، و ٣٣، ٣٢ / ٣انظر سنن الدارقطين 

)١١٢٣.(  
إذا بقي يف يد املرن ال يقدر : غلق الرهن يغلق غلوقا: يقال: ثريقال ابن اال": ال يغلق الرهن " وقوله 



  .راهنه على ختليصه
أنه ال يستحقه املرن إذا مل يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل اجلاهلية أن الراهن إذا مل يؤد ما : واملعىن

  .عليه يف الوقت املعني ملك املرن الرهن
[ * ]  

)١٦/٥٨(  

  

ريح ما خيرج من خلل ذلك الباب، ولو فتح الذرت ما بني السماء واالرض، امسها الذي يصيبكم من ال
  .غريب، ويقع لنا عاليا بدرجتني من حديث احملاملي) ١" (عند اهللا االرنب وهي عندكم اجلنوب 

  
 بن عبد الرمحن بن عبدامللك بن احملدث الرئيس، أبو عبد اهللا، حممد بن إبراهيم*  ابن مروان - ٣٩

  .القرشي الدمشقي الذي انتخب عليه ابن مندة ثالثني جزءامروان 
  مسع أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة، وأبا عالثة املصري،

  .وأمحد بن إبراهيم البسري، وإمساعيل بن قرياط، وخياط السنة، وأنس بن السلم وعدة
لسمسار، وآخرون، ابن مندة، ومتام، وحوي بن علي، وعبد الوهاب امليداين، وأبو احلسن بن ا: وعنه

  .وأملى جمالس
  .كان ثقة، مأمونا جوادا، مات يف شوال سنة مثان ومخسني وثالث مئة: قال الكتاين

  .من أصحاب احلديث) ٢(وأبوه أبو إسحاق : قلت
__________  

 / ٩يزيد بن جعدبة وكذا شيخه عبدالرمحن بن خمراق ال يعرفان جبرح وال تعديل انظر ابن أيب حامت ) ١(
، ونسبه البن ١٦٨": اجلامع الكبري " السيوطي يف : ، وأورده من حديث أيب ذر٢٨٥ / ٥  و٢٥٥

  .، ورمز له بالضعف"مكارم االخالق " راهويه، وابن أيب شيبة، والروياين، واخلرائطي يف 
  .٢٧ / ٣: ، شذرات الذهب٣٤٢ / ١: ، الوايف بالوفيات٣١٢ - ٣١١ / ٢: العرب* 
  . إسحاق، إبراهيم بن عبدالرمحن بن عبدامللك بن مروان القرشي الدمشقيهو احلافظ االمام أبو) ٢(

  .حمدث رحال
  . ه٣١٩تويف سنة 
  .٨٠٥ / ٣": تذكرة احلفاظ " ترمجته يف 

[ * ]  

)١٦/٥٩(  



  

 ابن احلسن بن أمحد بن االمام الصادق املعمر القاضي أبو العباس عبد اهللا بن احلسني*  النضري - ٤٠
  .ضري املروزي، قاضي مرو ومسندهاالنضر بن حكيم الن

قدم بغداد، ومسع من احلارث بن أيب أسامة، وحممد بن إمساعيل الترمذي، ومجاعة، وكان أبوه قد مسع من 
  .عباب الدوري، وأيب داود السجستاين

  .احلاكم وأبو غامن الكراعي املروزي ومجاعة: حدث عن أيب العباس
  . يف شعبان سنة سبع ومخسني وثالث مئةعمر طويال، وعاش سبعا وتسعني سنة، تويف

وفيها تويف أبو العباس أمحد بن احلسن بن إسحاق بن عتبة الرازي مبصر، وأبو احلسن أمحد بن القاسم بن 
كثري بن الريان اللكي، واحلافظ أبو سعيد أمحد بن حممد بن رميح النسوي، واملتقي هللا، وناصر الدولة بن 

لرمحن ابن العباس والد املخلص، وعمر البصري احملدث، وأبو عبد اهللا بن محدان، ومحزة الكناين، وعبد ا
  .حمرم، وأبو علي بن ادم الفزاري، وأبو سليمان حممد بن احلسني احلراين

  
   بن علياالمام املفيت املعمر، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد* *  ابن حمرم - ٤١

__________  
، عيون ٨٤ / ١: وهو خطأ، مشتبه النسبة" بصري ال"  ووقع فيه ٣٠٩ - ٣٠٨ / ٢: العرب* 

، شذرات ٢٠ / ٤: أ، النجوم الزاهرة / ٦٦ورقة : ، توضيح املشتبه١٦٢:  الورقة١١: التواريخ
  .٢٤ / ٣: الذهب

  .تاريخ بغداد* * 
  = [ * ]، ميزان ٣١٠ - ٣٠٩ / ٢: ، العرب٤٥ / ٧: ، املنتظم٣٢١ - ٣٢٠ / ١

)١٦/٦٠(  

  

  .جلوهري احملتسب، عرف بابن حمرمابن خملد البغدادي ا
  .من أعيان تالمذة ابن جرير

مسع احلارث بن أيب أسامة، وإبراهيم بن اهليثم البلدي، وحممد بن يوسف بن الطباع، والكدميي، 
  .وطبقتهم

  .ابن رزقويه، وابن داود الرزاز، وأبو علي بن شاذان، وأبو نعيم احلافظ، وآخرون: وعنه
  .بهال بأس : قال الدارقطين

  .مل يكن بذاك: وقال ابن أيب الفوارس



  .مات يف ربيع اآلخر سنة سبع ومخسني وثالث مئة، على ثالث وتسعني سنة: قلت
  

 بن إسحاق االمام الفقيه البارع احملدث، مسند أصبهان، أبو عبد اهللا، أمحد بن بندار*  الشعار - ٤٢
  .االصبهاين الشعار الظاهري

 بن احلسن الغزال، وحممد بن زكريا، وعمري بن مرداس، وأبا بكر بن أيب مسع إبراهيم بن سعدان، وعبيد
  .عاصم، وطائفة

  أبو بكر بن مردويه، وعلي بن عبدكويه، وأبو بكر: حدث عنه
__________  

 / ٥: ، لسان امليزان٢٦٦ / ١١: ، البداية والنهاية٥٧٩ / ٢: ، مشتبه النسبة٤٦٢ / ٣: االعتدال= 
  .٢٦ / ٣: ، شذارت الذهب٢٠ / ٤: رة، النجوم الزاه٥٢ - ٥١
، شذرات ٢٧٧ / ٦: ، الوايف بالوفيات٣١٣ / ٢: ، العرب١٥٢ - ١٥١ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 

  .٢٨ / ٣: الذهب
[ * ]  

)١٦/٦١(  

  

  .ابن أيب علي، وأبو سعيد النقاش، وأبو نعيم احلافظ، وأبو سعد عبدالرمحن بن أمحد الصفار، ومجاعة
  . املذهب على أيب بكر بن أيب عاصم، ومسع كتبه، وكان ثقة، ظاهري املذهبدرس: قال أبو نعيم

  .تويف يف ذي القعدة سنة تسع ومخسني وثالث مئة عن نيف وتسعني سنة
أخربنا أمحد بن املعلم، أخربنا ابن خليل، أخربنا مسعود اجلمال، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم، 

  احدثنا أمحد بن بندار، حدثن
قال : حممد بن زكريا، حدثنا سليمان بن كران، حدثنا عمر بن صهبان عن ابن املنكدر، عن جابر، قال

  ).١(إسناده لني " اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  

  ، علق التعليقة عن أيباالمام شيخ الشافعية، احلسن بن القاسم*  أبو علي الطربي - ٤٣
__________  

مل يكن : قال أمحد: ٢٠٧ / ٣" امليزان " بل ضعيف جدا من أجل عمر بن صهبان قال املؤلف يف ) ١(
هو منكر احلديث، وقال أبو حامت : ال يساوي فلسا، وقال البخاري: بشئ، وقال حيىي بن معني

  .الغالب على حديثه الوهم: متروك احلديث، وسليمان بن كران قال العقيلي: والدارقطين



  .، وقد حترف فيه سليمان بن كران إىل سليمان بن كرز١٥٦ / ٣" حلية االولياء " وهو يف 
فيه عمر بن صهبان وهو : ، ونسبه للطرباين يف االوسط، وقال١٩٤ / ٨" امع " وأورده اهليثمي يف 

  .متروك
  .١٢٤، ١٢٣: ص" روضة احملبني " وانظر ما كتبه ابن القيم عن هذا احلديث يف 

، ٥ / ٧: ، املنتظم١١٥: ، طبقات الفقهاء للشريازي٨٧ / ٨: ، تاريخ بغداد٣٠١: هرستالف* 
 ٢: ، مرآة اجلنان٢٠٥ - ٢٠٤ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٢٨٦ / ٢: ، العرب٧٦ / ٢: وفيات االعيان

  : = [ * ]، البداية والنهاية٢٨١ - ٢٨٠ / ٣: ، طبقات السبكي٣٤٥/ 

)١٦/٦٢(  

  

" وهو أول كتاب صنف يف اخلالف ارد، وصنف " احملرر يف النظر " نف علي بن أيب هريرة، وص
يف املذهب، وألف يف اجلدل، ودرس ببغداد بعد شيخه أيب علي، ومات كهال يف سنة مخسني " االفصاح 
  .وثالث مئة

  
بن ، وامسه حممد بن جعفر الشيخ املعمر، مسند بغداد، أبو بكر بن أيب أمحد البندار*  االنباري - ٤٤

  .حممد بن اهليثم بن عمران االنباري
  .وقع البن خليل جزءان مشهوران من عواليه

  .مولده يف شوال سنة سبع وستني ومئتني
ومسع يف حداثته من أمحد بن اخلليل الربجالين، وحممد بن أمحد بن أيب العوام الرياحي، وجعفر بن حممد 

  . فكان آخر من حدث عنهمبن شاكر الصائغ، وحممد بن إمساعيل الترمذي، ومجاعة،
ابن مسيكة، وأبو علي بن شاذان، وأبو نعيم احلافظ، وأبو بكر الربقاين، وابن داود الرزاز، : روى عنه

  .وحممد بن أيب إسحاق املزكي، وبشرى بن مسيس الفاتين، وآخرون
انتقى : رسكان مساعه صحيحا خبط أبيه، وقال ابن أيب الفوا: سألت الربقاين عنه، فقال: قال اخلطيب

  عليه عمر
__________  

: ، روضات اجلنات٣ / ٣: ، شذرات الذهب٣٢٨ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٣٩ - ٢٣٨ / ١١= 
  .١٩٧ - ١٩٦ / ١: ، طبقات االصوليني٢١٥

 / ١١: ، البداية والنهاية٣١٦ / ٢: ، العرب٥٥ / ٧: ، املنتظم١٥١ - ١٥٠ / ٢: تاريخ بغداد* 



  .٣١ / ٣: ، شذرات الذهب٦٢ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٧٠
[ * ]  

)١٦/٦٣(  

  

  ).١(البصري، وكان قريب االمر فيه بعض الشئ، وكان له أصول جياد خبط أبيه 
  .تويف فجأة يوم عاشوراء سنة ستني وثالث مئة رمحه اهللا

  
   بنالشيخ املعمر اخلطيب، أبو العباس، أمحد بن حممد*  الربوجردي - ٤٥

  .صاحل
  .عن إبراهيم بن ديزيل، فكان خامتة أصحابهنزل بغداد، وروى جزءا 

  .هالل احلفار، وحممد بن عمر بن بكري، وحممد بن حممد السواق: روى عنه
  .بقي إىل شوال سنة مثان وستني وثالث مئة

  
 بن أمحد اجلرجيي الشيخ احملدث املعمر، مسند العراق، أبو علي، عيسى بن حممد* *  الطوماري - ٤٦

ن ذرية فقيه مكة ابن جريج، وكان هو قد شهر بصحبة ابن طومار اهلامشي الطوماري البغدادي، م
  .فنسب إليه، مولده يف أول سنة اثنتني وستني ومئتني

__________  
  .١٥١ / ٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٧٥ / ٢: ، االنساب٣٩ - ٣٨ / ٥: تاريخ بغداد* 

 ٢: ، العرب٢٨٩ / ٢: ، الباب٢٦٨ - ٢٦٧ / ٨: ، االنساب١٧٧ - ١٧٦ / ١١: تاريخ بغداد* * 
، ٦٢ - ٦١ / ٤: ، النجوم الزاهرة٤٠٤ / ٤: ، لسان امليزان٣٢٢ / ٣: ، ميزان االعتدال٣١٦/ 

  .٣١ - ٣٠ / ٣: شذرات الذهب
[ * ]  

)١٦/٦٤(  

  

احلارث بن أيب أسامة، وأيب بكر بن أيب الدنيا، وإبراهيم احلريب، : طلب احلديث وأكثر، وحدث عن
وحممد بن يونس الكدميي، وجعفر بن أيب عثمان الطيالسي، وحممد بن أمحد بن الرباء، وبشر بن موسى، 



  ".تارخيه " وكان يذكر أن عنده عن أمحد بن أيب خيثمة 
  ابن رزقويه، وعلي بن عبد اهللا العيسوي، وابن: حدث عنه

  .داود الرزاز، وأبو علي بن شاذان، وأبو نعيم احلافظ، وآخرون
  ).١(مل يكن بذاك، حدث من غري أصول يف آخر أمره : افظقال ابن الفرات احل

ابن أيب خيثمة، وكتب ابن أيب الدنيا، ومل يكن له " تاريخ " كان يذكر أن عنده : وقال ابن أيب الفوارس
للمربد من غري كتابه، مات يف صفر سنة " الكامل " إنه قرئ عليه : أصول، وكان حيفظ حكايات، وقيل

  ).٢(ستني وثالث مئة 
  .عاش مثانيا وتسعني سنة وأياما: قلت
  

، املشهور بالرازي، تلميذ العارف كبري الطائفة، أبو حممد عبد اهللا بن حممد احلريي*  الرازي - ٤٧
  .الزاهد أيب عثمان احلريي

  أمحد بن جندة، ويوسف القاضي، وأيب عبد: رحل وروى عن
__________  

  .١٧٧ / ١١": تاريخ بغداد ) " ١(
  . السابقاملصدر) ٢(
، نتائج ١٤٠ / ١: ، طبقات الشعراين٢٨: ، الرسالة القشريية٤٥٣ - ٤٥١: طبقات الصوفية* 

  .٤ / ٢: االفكار القدسية
[ * ]  

)١٦/٦٥(  

  

  .اهللا البوشنجي، وعدة، وصحب اجلنيد والكبار، وطوف وجترد وتقدم، وكان ثقة
  .احلاكم، والسلمي، وأبو علي بن محشاد: روى عنه

 هو أجل شيخ رأيناه من القوم وأقدمهم، وقد صحب احلكيم الترمذي، وكان يرجع إىل :قال السلمي
  .فنون من العلم

  .تويف يف سنة ثالث ومخسني وثالث مئة
  

، احلافظ املفيد، االمام احلجة، أبو احلسن النيسابوري ابن احلسني بن منصور*  حممد بن احلسن - ٤٨
  .ن احلسنيالتاجر، أحد االعالم كأبيه وعمه عبدوس ب



مسع حممد بن أيوب الرازي، وأبا عبد اهللا البوشنجي، وحممد ابن عمرو قشمرد، وأبا عمر القتات، 
  .ويوسف القاضي، وطبقتهم خبراسان واجلبال والعراق

ومجع وصنف، وكان موصوفا بالصدق، والضبط، والبذل للطلبة، صنف كتاب على رسم إمام االئمة 
  .ابن خزمية

عندي عن ابن ناجية، والقاسم املطرز ألف جزء وزيادة، : مسعته يقول: ه، وقالذكره احلاكم، وعظم
  .وسرت إىل خبارى سنة مخس عشرة وثالث مئة وكتبوا عين، وحدث عين أيب وعمي

__________  
  .١٧ / ٣: ، شذرات الذهب٣٦٣ - ٣٦٢: ، طبقات احلفاظ٨٨٦ - ٨٨٥ / ٣: تذكرة احلفاظ* 

[ * ]  

)١٦/٦٦(  

  

  .كتبت عن أيب احلسن بن منصور أكثر من ألف حديث استفدا منه:  بن سعد احلافظقال عبد اهللا
وقد انتخب عليه أبو علي احلافظ مع تقدمه مئيت جزء، ورأيت مشاخينا يتعجبون من حسن : قال احلاكم

  .قراءة أيب احلسن للحديث
  .ئة رمحه اهللاكف بصره يف سنة تسع وأربعني وثالث مئة وتويف يف سنة مخس ومخسني وثالث م

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، عن القاسم بن الصفار، أخربنا جدي عمر بن أمحد، أخربنا ابن خلف، أخربنا أبو 
عبد اهللا احلاكم، أخربين أبو احلسن حممد بن احلسن، حدثنا ابن ناجية، حدثنا نصر بن علي، وحممد بن 

أن رسول : " مسعت ساملا، عن أبيه، عن عمرحدثنا محاد بن عيسى، حدثنا حنظلة، : موسى احلرشي، قاال
  ".اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا مد يديه يف الدعاء ال يردمها، حىت ميسح ما وجهه 

  .فلم يصب، محاد ضعيف) ١" (مستدركه " أخرجه احلاكم يف 
__________  

 االيدي باب رفع: يف الدعوت) ٣٣٨٣(، والترمذي )٣٨٦٦(، وأخرجه ابن ماجه ٥٣٦ / ١) ١(
غريب ال " صحيح " وقد زاد حمققه إبراهيم عطوة من كيسه هنا كلمة (هدا حديث : عند الدعاء، وقال

  .نعرفه إال من حديث محاد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل احلديث، وقد حدث عنه الناس
امت والدارقطين ضعفه أبو داود، وأبو ح:  يف ترمجة عيسى بن محاد٥٩٨ / ١" امليزان " وقال املؤلف يف 

  .ومل يتركه
  .حديث منكر أخاف أن ال يكون له أصل: وقال أبو زرعة

، )١٤٨٥(حديث ابن عباس عند أيب داود : ويف الباب حديثان لكنهما ال يصلحان لالستشهاد، االول



حديث : متروك، والثاين": التقريب " ، ويف مسنده صاحل بن حسان قال احلافظ يف ٥٣٦ / ١واحلاكم 
  ).١٤٩٢( بن يزيد، عن أبيه عند أيب داود السائب

  .ويف سنده ضعيف وجمهول
[ * ]  

)١٦/٦٧(  

  

 بن عبد الرمحن بن معاوية حمدث االندلس، ومسندها الثقة أبو بكر حممد بن معاوية*  ابن االمحر - ٤٩
لقرطيب، بن إسحاق بن عبد اهللا بن معاوية ابن اخلليفة هشام بن عبدامللك بن مروان االموي املرواين ا

  .املعروف بابن االمحر، من بيت االمرة واحلشمة
مسع من عبيداهللا بن حيىي بن حيىي وغريه، وارحتل سنة مخس وتسعني، فسمع من أيب خليفة اجلمحي 

بالبصرة، ومن إبراهيم بن شريك، وحممد بن حيىي املروزي، وجعفر الفريايب، ببغداد، ومن أيب عبدالرمحن 
  .نجنيقي مبصرالنسائي، وأيب يعقوب امل

رجعت من اهلند، وأنا أقدر على ثالثني ألف دينار، مث غرقت : وجال ووصل إىل اهلند تاجرا، وكان يقول
للنسائي، ومحل " السنن الكبري " وما جنوت إال سباحة ال شئ معي، مث رجع إىل االندلس، وجلب إليها 

  .الناس عنه
  .وكان شيخا نبيال، ثقة، معمرا

عبد اهللا بن حكم، وحممد بن إبراهيم بن سعيد، ومجاعة آخرهم موتا عبد اهللا بن حممد بن : روى عنه
  .ربيع، ويونس بن عبد اهللا بن مغيث

  .تويف يف رجب سنة مثان ومخسني وثالث مئة، وقد قارب التسعني، رمحه اهللا
__________  

، ١٢٨ - ١٢٧: ، بغية امللتمس٩٠ - ٨٨: ، جذوة املقتبس٦٨ - ٦٧ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 
  .٢٧ / ٣: ، شذرات الذهب٢٨ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣١٢ / ٢: العرب

[ * ]  

)١٦/٦٨(  

  

وفيها مات أبو عمر حممد بن العباس بن كوذك، وأبو عبد اهللا حممد ابن إبراهيم بن مروان القرشي، 
ل املقرئ، كالمها بدمشق، واحلسن بن حممد بن أمحد بن كيسان النحوي، ببغداد، وزيد بن أيب بال



  .وحممد بن عدي الصابوين بسجستان
  

 ابن خالد بن الشيخ الصدوق احملدث، مسند العراق، أبو بكر، أمحد بن يوسف*  ابن خالد - ٥٠
  .منصور النصييب مث البغدادي العطار

مسع حممد بن الفرج االزرق، واحلارث بن أيب أسامة وأكثر عنه، وحممد بن يوسف الكدميي، وحممد بن 
  .التمتام، وإبراهيم احلريب، وعدة، وتفرد عن سائرهمغالب 

الدارقطين، وابن رزقويه، وهالل احلفار، وأبو علي بن شاذان، وحممد بن عبد الواحد بن : روى عنه
  .رزمة، وأبو نعيم احلافظ وآخرون

كان ال يعرف شيئا من العلم، غري أن مساعة صحيح، وقد سأل أبا احلسن الدارقطين : قال اخلطيب
  ).١(انظروا إىل شيخكم : أميا أكرب الصاع أو املد ؟، فقال للطلبة: قالف

  ).٢(كان ثقة : وقال أبو نعيم
  ).٣(مل يكن يعرف من احلديث شيئا : وكذا وثقة أبو الفتح بن أيب الفوارس، وقال

__________  
  .٢٨ / ٣: ، شذرات الذهب٣١٣ / ٢: ، العرب٢٢١ - ٢٢٠ / ٥: تاريخ بغداد* 
  .٢٢١ / ٥" يخ بغداد تار) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

[ * ]  

)١٦/٦٩(  

  

فمن هذا الوقت بل وقبله صار احلفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي مساعه صحيح : قلت
بقراءة متقن، وإثبات عدل، وترخصوا يف تسميته بالثقة، وإمنا الثقة يف عرف أئمة النقد كانت تقع على 

   يف نفسه، املتقن ملا محله، الضابط ملا نقل، وله فهم ومعرفة بالفن، فتوسعالعدل
  .املتأخرون

  .مات ابن خالد يف صفر سنة تسع ومخسني وثالث مئة
  

 بن إبراهيم بن نصر الشيخ احملدث الكبري، أبو صاحل خلف بن حممد بن إمساعيل*  اخليام - ٥١
  .النهرالبخاري اخليام، كان بندار احلديث مبا وراء 



صاحل بن حممد جزرة، ونصر بن أمحد الكندي، وحامد بن سهل، وموسى بن أفلح، وحممد : حدث عن
  .بن علي بن عثمان، وعمر بن هناد، وفرح بن أيوب، ومشايخ بلده، ومل يرحل

احلاكم، وابن مندة، وحممد بن أمحد غنجار، وأبو سعد عبدالرمحن بن االدريسي، وغمزه ولينه : روى عنه
  .ركهوما ت

  .عاش ستا ومثانني سنة، تويف يف مجادى االوىل سنة إحدى وستني وثالث مئة
  

   بن عمارة بن أمحدالشيخ املسند، أبو احلارث، أمحد بن حممد* *  ابن عمارة - ٥٢
__________  

 / ١: ، ميزان االعتدال٣٢٤ / ٢: ، العرب٤٧٥ / ١: ، اللباب٢٢٧ - ٢٢٦ / ٥: االنساب* 
  .٣٩ / ٣: ، شذرات الذهب٦٤ / ٤: ، النجوم الزاهرة٤٠٥ - ٤٠٤ / ٢: ، لسان امليزان٦٦٢

  .من هذا اجلزء) ٢٠٤( ترمجه يف الصفحة - رمحه اهللا -وسيعيد املؤلف 
  .٧٢ / ٢: ، ذيب ابن عساكر٤٠ / ٣: ، شذرات الذهب٣٢٧ / ٢: العرب* * 

  = [ * ]وسيكرر 

)١٦/٧٠(  

  

  .الليثي الكناين موالهم الدمشقي
 بن حممد بن حيىي بن محزة، وزكريا السجزي خياط السنة، وحممد بن يزيد بن عبد الصمد، مسع أمحد

  وأمحد بن إبراهيم بن البسري،
  .وطبقتهم، وكان واسع الرواية

أبو احلسني بن مجيع، ومتام الرازي، وأبو العباس بن احلاج، وعبد الرمحن بن أيب نصر، وعبد : حدث عنه
  .الوهاب امليداين، وآخرون

  .ا علمت فيه قدحام
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وستني وثالث مئة، وقد قارب التسعني

  
 بن حيىي بن حسان بن الوضاح االنباري شاعر وقته، أبو عبد اهللا حممد بن احلسن*  الوضاحي - ٥٣

  .الوضاحي التاجر، نزيل نيسابور
  .مسع من القاضي احملاملي، وحممد بن خملد

) ١(تويف ببخارى يف رمضان سنة مخس ومخسني وثالث مئة، له نظم يف الذروة : وقالأخذ عنه احلاكم، 



  .مات يف الكهولة
__________  

  .من هذا اجلزء) ١٦٧(املؤلف ترمجته يف الصفحة = 
 / ٧: ، املنتظم)الوضاحي: (، االنساب٢٤٢ - ٢٤١ / ٢: ، تاريخ بغداد٣٨٢ / ٤: يتيمة الدهر* 

، البداية ٥ / ٣: ، الوايف بالوفيات٣٦٩ / ٣: ، اللباب٥٧٤ / ٨: ثري، الكامل البن اال٣٦ - ٣٥
  .١٣ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٦١ / ١١: والنهاية

 جزءا من قصيدة يعارض ا الوضاحي قصيدة ٢٤٢ - ٢٤١ / ٢": تارخيه " ذكر اخلطيب يف ) ١(
* أهوى قناع التجمل كشفت ملن : امرئ القيس، ويذكر فيها الشاعر قبيلته وعشريته، وفيها يقول

  = [ * ]وعاصيت فيها ساءين قول عذيل 

)١٦/٧١(  

  

   بن العالء الربذعياالمام احملدث العامل، أبو عمرو سعيد بن القاسم*  الطرازي - ٥٤
  .مث الطرازي

  .سكن طراز من بالد تركستان، مث حج بأخرة
 بن احلسني الشامايت، وحممد بن وحدث عن حممد بن حبان بن أزهر، وحممد بن حيىي بن مندة، وعبد اهللا

  .جعفر الكرابيسي وعدة
  .الدارقطين، وأبو علي بن فضالة الرازي، وأمحد بن عبد الرمحن الشريازي، وآخرون: وعنه

  .كان أحد احلفاظ، حدثنا عنه حممد بن إمساعيل الوراق ببغداد: قال أبو نعيم االصبهاين
  .ثالث مئةجاء نعيه يف سنة اثنتني وستني و: وقال احلاكم

  ).١(سقت له حديثا يف التذكرة : قلت
  وفيها مات أبو حبر الرباري، وشيخ احلنفية أبو جعفر حممد بن عبد

__________  
* وأصبح عن عذل العذول مبعزل سقى اهللا باب الكرخ ربعا ومرتال * ومن هاجر اللذات أدرك سؤله 

، تذكرة ٦٢ / ٧: ، املنتظم١١١ - ١١٠ / ٩: تاريخ بغداد* ومن حله صوب السحاب الجل 
: ، شذرات الذهب٣٧٨: ، طبقات احلفاظ٢٧٥ / ١١: ، البداية والنهاية٩٣٧ - ٩٣٦ / ٣: احلفاظ

٤١ / ٣.  
قال رسول اهللا صلى اهللا : ، وقد ساقه املؤلف بإسناده إىل أيب هريرة رضسي اهللا عنه قال٩٤٢ / ٣) ١(

وهو حديث ضعيف رواه أبو "  الشعر وأنقوا البشر حتت كل شعرة جنابة، أال فاغسلوا: " عليه وسلم



 ويف سنده احلارث ابن وجيه ١٧٥ / ١والبيهقي ) ٥٩٧(وابن ماجة ) ١٠٦(، والترمذي )٢٤٨(داود 
هذا احلديث :  عن الشافعي أنه قال١٤٢ / ١" التلخيص " الراسيب، وهو ضعيف، ونقل احلافظ يف 

  .باحلديث البخاري وأبو داود وغريمهاأنكره أهل العلم : ليس بثابت، وقال البيهقي
[ * ]  

)١٦/٧٢(  

  

اهللا البلخي اهلندواين، وأبو عمر حممد بن موسى بن فضالة، وشاعر االندلس وحممد بن هانئ املارق، وأبو 
احلسن ثابت بن سنان الصابئ، وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد املزكي، وإمساعيل بن عبد اهللا بن ميكال 

  .االمري
  

 بن خالد االمام احلافظ البارع، حمدث العجم، أبو حممد، احلسن بن عبد الرمحن* امهرمزي  الر- ٥٥
يف علوم ) ١" (احملدث الفاصل بني الراوي والواعي " الفارسي الرامهرمزي القاضي، مصنف كتاب 

  .إن السلفي كان ال يكاد يفارق كمه، يعين يف بعض عمره: ، قيل!احلديث، وما أحسنه من كتاب 
 أباه، وحممد بن عبد اهللا مطينا احلضرمي، وأبا حصني الوادعي، وحممد بن حيان املازين، وأبا خليفة مسع

الفضل بن احلباب اجلمحي، وأبا شعيب احلراين، واحلسن بن املثىن العنربي، وعبيد بن غنام، ويوسف بن 
عمر بن أيب غيالن، يعقوب القاضي، وزكريا الساجي، وجعفر بن حممد الفريايب، وموسى بن هارون، و
  .وحممد بن عثمان ابن أيب شيبة، وعبدان االهوازي، وأبا القاسم البغوي، فمن بعدهم

وأول طلبه هلذا الشأن يف سنة تسعني ومئتني، وهو حدث فكتب ومجع وصنف، وساد أصحاب احلديث، 
  .وكتابه املذكور ينبئ بإمامته

__________  
، فهرسة ٥٣ - ٥٢ / ٦: ، االنساب٢٢١ - ٢٢٠: ت، الفهرس٤٢٥ - ٤٢١ / ٣: يتيمة الدهر* 

 - ٣٢١ / ٢: ، العرب١٠ / ٢: ، اللباب١٧ - ٥ / ٩: ، معجم االدباء٥٢٢ و ٤٧٥: ابن خري
، إعالم ابن قاضي ٦٥ - ٦٤ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٩٠٧ - ٩٠٥ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٢٢
: ، شذرات الذهب١٦١٢: ن، كشف الظنو٣٧٠ - ٣٦٩: ، طبقات احلفاظ٣٦٠وفيات سنة : شهبة

  .٥٥: ، الرسالة املستطرفة٢٧١، ٢٧٠ / ١: ، هدية العارفني٣٧ و ٣٠ / ٣
  .الدكتور حممد عجاج اخلطيب يف دمشق ط" احملدث الفاصل " حقق كتاب ) ١(

  .دار الفكر
  .ويعد هذا الكتاب أول كتاب صنف يف علم دراية احلديث



هو أول كتاب صنف يف علوم : " - ١٦١٢ون  فيما نقله عنه صاحب كشف الظن-قال ابن حجر 
  ".احلديث يف غالب الظن 

[ * ]  

)١٦/٧٣(  

  

، واحلسن بن الليث الشريازي، وأبو بكر "معجمه " أبو احلسن حممد بن أمحد الصيداوي يف : حدث عنه
  .حممد بن موسى بن مردويه، والقاضي أمحد بن إسحاق النهاوندي، وآخرون

  .، وأظنه بقي إىل بعد اخلمسني وثالث مئةمل أظفر بترمجته كما ينبغي
  .وكان أحد االثبات، أخباريا شاعرا

" ، وكتاب "النوادر " مسعناه، وكتاب " االمثال " ، وكتاب "ربيع املتيم يف أخبار العشاق " كتاب : له
، وقد ذكر أبو القاسم بن "أدب الناطق " ، وكتاب "والتعازي ) ١(الرقا " ، وكتاب "رسالة السفر 

  .له أنه عاش إىل قريب الستني وثالث مئة مبدينة رامهرمز" الوفيات " مندة يف 
من أيب احلسني علي بن حممد، عن جعفر بن علي، عن السلفي، عن أيب " احملدث الفاصل " مسعنا كتابه 

 احلسني بن الطيوري، عن أيب احلسن الفايل، عن القاضي أيب عبد اهللا النهاوندي عنه، ويقع لنا حديثه
  .أعلى من هذا

فأخربنا عمر بن عبد املنعم بن عمر غري مرة، أخربنا عبد الصمد بن حممد القاضي يف سنة تسع وست 
مئة، وأنا حاضر، أخربنا الشيخ مجال االسالم علي بن املسلم، أخربنا احلسني بن طالب اخلطيب، أخربنا 

حدثنا أمحد بن محاد بن سفيان، حدثنا حممد بن أمحد الغساين، حدثنا احلسن بن عبدالرمحن بالرامهرمز، 
عبد اهللا بن حفص الرباد، حدثنا حيىي بن ميمون، حدثنا أبو األشهب العطاردي، عن احلسن، عن أيب 

  :أيوب، قال
يا أبا أيوب، أال أدلك على عمل يرضاه اهللا عز وجل ؟ أصلح : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ". بينهم إذا تباغضوا بني الناس إذا تفاسدوا، وحبب
__________  

  ".املراثي والتعازي " كتاب : كذا االصل، ويف معجم االدباء وغريه) ١(
[ * ]  

)١٦/٧٤(  

  



  ).١" (سننه " حيىي بن ميمون بصري سكن بغداد، تركه الدارقطين مع أن أبا داود خرج له يف 
  .مات قبل وكيع

  
  . بن عبد اهللا االسيوطيسن بن اخلضراحملدث االمام، أبو علي، احل*  االسيوطي - ٥٦

  .، وعن أيب يعقوب املنجنيقي، ومجاعة"سننه " يروي عن النسائي 
  .ابن نظيف، وحيىي بن علي بن الطحان، وأبو القاسم بن بشران، وآخرون: روى عنه

  .مات يف ربيع االول سنة إحدى وستني وثالث مئة
  

   بنسن، حممد بن عبد اهللالشيخ احملدث الصدوق، أبو احل* *  السليطي - ٥٧
__________  

وكان ضعيفا، : ليس بشئ حرقنا حديثه، وكان يقلب االحاديث، وقال علي بن املديين: وقال أمحد) ١(
ليس بثقة وال : منكر احلديث، وقال النسائي: كان كذابا، وقال مسلم بن احلجاج: وقال عمرو بن علي

الضعفاء " سكتوا عنه، وقال ابن حبان يف : د احلاكمكان يكذب، وقال أبو أمح: مأمون، وقال الساجي
  .ال حتل الرواية عنه حبال": 

  .، ونسبه للطيالسي، وعبد بن محيد، والطرباين٩٣٤": اجلامع الكبري " وقد أورد احلديث السيوطي يف 
   من طريق أيب الصباح الشامي، عن٣٩ / ٢" مسند الطيالسي " هو يف : قلت

جممع " و ) ٢٠٦٠(والبزار ) ٣٩٢٢( أبيه، عن أيب أيوب، وانظر الطرباين عبد العزيز الشامي، عن
  .٨٠، ٧٩ / ٨" الزوائد 

، ٣٢٤ / ٢: ، العرب٦١ / ١: ، اللباب١٩٤ - ١٩٣ / ١: ، معجم البلدان٢٦٣ / ١: االنساب* 
  .٣٩ / ٣: ، شذرات الذهب٣٧٠ / ١: ، حسن احملاضرة٦٤ / ٤: النجوم الزاهرة

، ميزان ٣٣٥ - ٣٣٤ / ٢: ، العرب١٢٠ / ٧: ، االنساب٤٦٠ - ٤٥٩/  ٥: تاريخ بغداد* * 
، شذرات ١٠٩ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٣٩ - ٢٣٨ / ٥: ، لسان امليزان٦١٣ / ٣: االعتدال
  [ * ]، ٤٩ / ٣: الذهب

)١٦/٧٥(  

  

  .إبراهيم بن عبدة التميمي السليطي النيسابوري
  .ماعمن أهل بيت ثروة، كثري الس: ذكره احلاكم فقال

مسع حممد بن إبراهيم البوشنجي، وجعفر بن أمحد الترك، وخشنام ابن بشر، وإبراهيم بن علي الذهلي، 



  .وحج على كرب السن، وأكثر عنه العراقيون
  .تويف يف احملرم سنة أربع وستني وثالث مئة، وله اثنتان وتسعون سنة

  .اروديروى عنه احلاكم، وأبو سعد املاليين، وحممد بن أمحد اجل: قلت
أخربنا احلسن بن اخلالل، أخربنا عبد اهللا بن الليت، أخربنا عبد االول املاليين، أخربنا عبد اهللا بن حممد، 
أخربنا حممد بن أمحد بن حممد احلافظ إمالء، أخربنا حممد بن عبد اهللا السليطي، حدثنا حممد بن إبراهيم 

حدثنا شيبان، حدثنا قتادة، حدثنا أنس أن البوشنجي، حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا يونس بن حممد، 
  يا نيب اهللا، كيف حيشر: رجال قال

  ).١" (إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن ميشيه على وجهه : " الكافر على وجهه ؟ قال
  .وقع هذا لنا عاليا يف مسند عبد بن محيد، عن يونس ذا

__________  
  .٢٢٩  /٣" املسند " إسناده صحيح، وهو يف ) ١(

باب احلشر من طريق :  يف الرقاق٣٣٠ / ١١ يف تفسري سورة الفرقان و ٣٧٨ / ٨وأخرجه البخاري 
يف صفات املنافقني من ) ٢٨٠٦(عبد اهللا بن حممد، حدثنا يونس بن حممد ذا االسناد، وأخرجه مسلم 

  .طريق زهري بن حرب وعبد ابن محيد، عن يونس بن حممد به
[ * ]  

)١٦/٧٦(  

  

، احملدث الثقة، أبو العباس اجلمحي الدمشقي املؤذن، ابن أيب ابن القاسم بن عبد الوهاب* ح  مج- ٥٨
  .احلواجب
عبدالرمحن بن الرواس، وأيب قصي، إمساعيل العذري، وأمحد بن بشر الصوري، وإبراهيم بن : حدث عن

  .دحيم وعدة
الغمر، وعبد الوهاب امليداين، ابن مندة، ومتام الرازي، وأبو نصر بن احلبان، ومكي بن : روى عنه

  .وحممد بن عبد السالم بن سعدان
  .سنة مثان وسبعني ومئتني: سألته عن مولده، فقال: وقال حممد بن عوف املزين

  .كان ثقة نبيال، انتقى عليه ابن مندة: وقال الكتاين
  .مات يف شعبان سنة ثالث وستني وثالث مئة

  
اة، أبو نصر، يوسف بن قاضي القضاة عمر بن قاضي هي قاضي القض * *  أبو نصر القاضي- ٥٩



  القضاة أيب عمر حممد بن يوسف بن يعقوب، بن إمساعيل بن حافظ
  .البصرة محاد بن زيد االزدي املالكي مث الداوودي البغدادي

  .ولد سنة مخس وثالث مئة
  ويل بعد أبيه، وكان من أجود القضاة ورعا، حاذقا باالحكام، تام

__________  
 / ٣: ، ذيب ابن عساكر٤٥ / ٣: ، شذرات الذهب١٠٦ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٣٠ / ٢عرب ال* 

٣٩٣.  
 - ٢٨٢ / ٣: ، ترتيب املدارك١٦٦: ، طبقات الشريازي٣٢٤ - ٣٢٢ / ١٤: تاريخ بغداد* * 

  .٤٣ - ٤٢ / ٧: ، املنتظم٣٠٤ - ٣٠٣: ، نزهة االلباء٢٨٤
[ * ]  

)١٦/٧٧(  

  

  .دب، مث عزل بعد موت الراضي باهللاهليئة، متفننا، بارع اال
حتول إىل مذهب داود، وصنف فيه، وكان من الفصحاء البلغاء، ويل القضاء وله عشرون : قال ابن حزم

يا : سنة، وكتب بالقضاء إىل نوابه مبصر والشام، ودام أربع سنني، مث صرف بأخيه احلسني، وهو القائل
ولسنا : وهو القائل يف رسالة) ١(وجدته قد تويف *  خبيت إن مل تكفي فخفي ذهبت أطلب* حمنة اهللا كفي 

يقول : يقول ابن املسيب والزهري وربيعة، كمن تصديره يف كتبه: جنعل من تصديره يف كتبه، ومسائله
  .تويف سنة ست ومخسني وثالث مئة! هيهات ..اهللا ورسوله، واالمجاع

  
 بن شعبان بن حممد بن وامسه حممد بن القاسمالعالمة، أبو إسحاق، شيخ املالكية، *  ابن شعبان - ٦٠

  .ربيعة العماري املصري، من ولد عمار بن ياسر، ويعرف بابن القرطي نسبة إىل بيع القرط
" و " أحكام القرآن " يف الفقه، وهو مشهور، وكتاب " الزاهي " منها كتاب : له التصانيف البديعة

  .، وأشياء"املنسك " كبري، وكتاب " مناقب مالك 
__________  

  .٣٠٤ص " نزهة االلباء " ، و ٣٢٤ - ٣٢٣ / ١٤" تاريخ بغداد " البيتان يف ) ١(
 ٣: ، اللباب١٠٠ / ١٠: ، االنساب٢٩٤ - ٢٩٣ / ٣: ، ترتيب املدارك١٥٥: طبقات الشريازي* 
، ١٩٥ - ١٩٤ / ٢: ، الديباج املذهب٥٢٥ / ٢: ، مشتبه النسبة١٤ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٦/ 

، ٣١٤ - ٣١٣ / ١: ، حسن احملاضرة٣٤٩ - ٣٤٨ / ٥: ، لسان امليزان١١٦٦ / ٣:  املنتبهتبصري



، شجرة النور ٢٠٤ / ٥) قرط: (، تاج العروس٢٢٥ - ٢٢٤ / ٢: طبقات املفسرين للداوودي
  .٨٠: الزكية
[ * ]  

)١٦/٧٨(  

  

مع الورع والتقوى، وكان صاحب سنة واتباع، وباع مديد يف الفقه، مع بصر باالخبار، وأيام الناس، 
  .وسعة الرواية

احلمد هللا احلميد، ذي الرشد والتسديد، واحلمد هللا : رأيت له تأليفا يف تسمية الرواة عن مالك، أوله
أحق مابدي، وأوىل من شكر الواحد الصمد، جل عن املثل فال شبه له وال عدل، عال على عرشه، فهو 

  .ل طائل يف الروايةدان بعلمه، وذكر باقي اخلطبة، ومل يكن له عم
حدثنا أمحد بن إمساعيل احلضرمي، حدثنا حممد بن أمحد بن خالص، حدثنا حممد بن : قال ابن حزم

ابن شعبان يف املالكية : فذكر حديثا واهيا، مث قال ابن حزم..القاسم بن شعبان، حدثين إبراهيم بن عثمان
  .نظري عبدا لباقي بن قانع يف احلنفية

  .وإما اختلطت كتبهمافإما تغري حفظهما، 
كان ابن شعبان رأس املالكية مبصر، وأحفظهم للمذهب، مع التفنن، لكن مل يكن : وقال القاضي عياض

  .له بصر بالنحو
  .وممن روى عنه خلف بن القاسم بن سهلون، وعبد الرمحن بن حيىي العطار، وآخرون: قلت

  .مات يف مجادي االوىل سنة مخس ومخسني وثالث مئة
  

 بن إبراهيم بن مسرة التجييب شيخ املالكية بقرطبة، أبو إبراهيم إسحاق: العالمة* تجييب  ال- ٦١
  موالهم الكتاين الطليطلي، نزيل قرطبة، فقيه قدوة، ورع

__________  
 / ١: ، الديباج املذهب٢٣٥: ، بغية امللتمس١٦٨: ، جذوة املقتبس٧٢ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

  .٩٠ / ١:  الزكية، شجرة النور٢٩٧ - ٢٩٦
[ * ]  

)١٦/٧٩(  

  



  .صاحل، له حانوت يف الكتان، أقرأ الفقه
  .املشهور" النصائح " وروى عن حممد بن لبابة، وأمحد بن خالد احلافظ، صنف كتاب 

كان من أهل العلم، والفهم، والعقل، والدين املتني، والزهد، والبعد من السلطان، ال : قال ابن عفيف
  .ة الئمتأخذه يف اهللا لوم

كان أبو إبراهيم حافظا للفقه، صدرا يف الفتيا، وقورا، مهيبا، مل يكن له باحلديث : وقال ابن الفرضي
وكان احلكم أمري املؤمنني معظما له، وإذا دخل عليه مد رجليه، " معامل الطهارة " كبري علم، وله كتاب 
  .أقعد كيف شئت: ويعتذر بشيخه فيقول

  .لملوك، اغتاب احلكم رجالوكان صليبا قليل اهليبة ل
فسكت أبو إبراهيم، ونكس برأسه، فأقصر احلكم وفهم، وقد راوده على أن يأتيه بولده أمحد وهو 

  .ال يصلح اآلن لذلك: صيب، فقال
  ).١(تويف أبو إبراهيم سنة اثنتني ومخسني وثالث مئة وسيعاد 

  
بن أمحد بن حممد بن عطية بن احلداد  احملدث احلجة، أبو بكر، أمحد بن إبراهيم*  ابن احلداد - ٦٢

  .االسدي الزبريي موالهم البغدادي، نزيل تنيس
مسع أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة، وعبد الرمحن بن الرواس، وأنس بن السلم، وبكر بن سهل، 

  .ويوسف القاضي
  ابن جهضم، وعبد الغين االزدي، وابن النحاس، وابن: وعنه

__________  
  ).١٠٧(يف الصفحة ) ١(
  .١٣ / ٣: ، شذرات الذهب٣٠٠ - ٢٩٩ / ٢: ، العرب١٧ / ٤: تاريخ بغداد* 

[ * ]  

)١٦/٨٠(  

  

  .نظيف الفراء، وآخرون
  .وثقه اخلطيب

  .تويف سنة أربع ومخسني وثالث مئة، وله أربع ومثانون سنة
  

روبا البغدادي  بن حممد بن نصر بن أيب احملدث، أبو حممد، عبد اخلالق بن احلسن*  ابن أيب روبا - ٦٣



  .السقطي املعدل
مسع حممد بن غالب التمتام، وحممد بن سليمان الباغندي، وإسحاق بن احلسن احلريب، وأبا شعيب 

  .احلراين
أبو احلسن بن رزقويه، وعلي بن داود الرزاز، وعبد اهللا ابن حيىي السكري، وطلحة الكتاين، : حدث عنه

  .انوحممد بن طلحة النعايل، وأبو علي ابن شاذ
  .وثقه أبو بكر الربقاين

  .مات سنة ست ومخسني وثالث مئة
  

  . البغدادي السقطي سنقةاحملدث، أبو عمرو، عثمان بن حممد بن بشر* *  سنقة - ٦٤
__________  

  .١٩ / ٣: ، شذرات الذهب٣٠٥ / ٢: ، العرب٤٠ / ٧، املنتظم، ١٢٤ / ١١: تاريخ بغداد* 
، شذرات ٣٠٥ / ٢: ، العرب٤٠ / ٧: ، املنتظم٩٢ / ٧: ، االنساب٣٠٤ / ١١: تاريخ بغداد* * 

  .١٩ / ٣: الذهب
[ * ]  

)١٦/٨١(  

  

  .مسع الكدميي، وإمساعيل القاضي، وإبراهيم احلريب، وأمحد بن علي الرباري، ومجاعة
الدارقطين، وابن أيب الفوارس، وابن رزقويه، وعبد اهللا بن حيىي السكري، وطلحة بن الصقر، : وعنه

  .ن طلحة النعايلوحممد ب
  .كتب الناس عنه بانتخاب الدارقطين، ووثقه الربقاين، وأثىن عليه

  .تويف يف ذي احلجة سنة ست ومخسني وثالث مئة، عن سبع ومثانني سنة
  

  . بن حممد بن سلم اخلتلي مث البغداديالرجل الصاحل، أبو الفتح، عمر بن جعفر*  ابن سلم - ٦٥
  .دميي، وإبراهيم بن احلريب، وبشر بن موسى، ومعاذ بن املثىنمسع احلارث بن أيب أسامة، والك

ابن رزقويه، وأبو نصر بن حسنون، وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وطلحة الكتاين، وعبد : روى عنه
  .العزيز الستوري، وآخرون

  .كان ثقة صاحلا: قال اخلطيب
  .مولده سنة إحدى وسبعني ومئتني



  .وتويف سنة ست ومخسني وثالث مئة
  

  . بن حممد بن سلمأبو بكر أمحد بن جعفر* *  أخوه احلجة - ٦٦
__________  

 / ٣: ، شذرات الذهب٣٠٧ / ٢: ، العرب٤٠ / ٧: ، املنتظم٢٤٤ - ٢٤٣ / ١١: تاريخ بغداد* 
٢٢.  
  : = [ * ]، البداية والنهاية٣٣٥ / ٢: ، العرب٨١ / ٧: ، املنتظم٧٢ - ٧١ / ٤: تاريخ بغداد* * 

)١٦/٨٢(  

  

  . حنو سنة مثاننيولد
  .ومسع أبا مسلم الكجي، وعبد اهللا بن أمحد، وأمحد بن علي االبار، وإدريس احلداد، وطائفة

  .الدارقطين، وابن أيب الفوارس، والربقاين، وأبو نعيم، وآخرون: وعنه
  .وكان أحد علماء بغداد، كتب من القراءات والتفاسري أمرا كثريا

  .تاكان صاحلا، ثقة، ثب: قال اخلطيب
  .ولد سنة مثان وسبعني ومئتني

  .تويف سنة مخس وستني وثالث مئة
  .حدث عن مجاعة*  حممد االوسط - ٦٧وأخومها 

  .ذكره اخلطيب
  .واهللا أعلم

  
  احلافظ االمام، احلجة البارع، حمدث أصبهان، إبراهيم بن * *  أبو إسحاق بن محزة- ٦٨

__________  
  .٥٠ / ٣: ، شذرات الذهب٤٤ / ١: قراء، غاية النهاية يف طبقات ال٢٨٣ / ١١= 
  .١٤٧ - ١٤٦ / ٢: تاريخ بغداد* 

، ٢٩٦ / ٢: ، العرب٩١١ - ٩١٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٠٠ - ١٩٩ / ١: ذكر أخبار أصبهان* * 
، ٣٣٨ - ٣٣٧ / ٣: ، النجوم الزاهرة١١٧ / ٦: ، الوايف بالوفيات٢١٩ / ١: ، دول االسالم٢٩٧

  .٦ / ١: ، هدية العارفني١٢ / ٣: الذهب، شذرات ٣٧١: طبقات احلفاظ
[ * ]  



)١٦/٨٣(  

  

  .احملدث حممد بن محزة بن عمارة االصبهاين
  .ولد سنة بضع وسبعني ومئتني

ومسع أبا خليفة الفضل بن احلباب، وطبقته بالبصرة، وحممد بن عثمان بن أيب شيبة، وحممد بن عبد اهللا 
ضي، وأبا شعيب احلراين، وابن ناجية، والفريايب احلضرمي، وعدة بالكوفة، ويوسف بن يعقوب القا

  .وطبقتهم ببغداد، وأمحد بن حيىي بن زهري التستري، وخلقا كثريا
أبو عبد اهللا بن مندة، وأبو سعيد النقاش، وأبو بكر بن مردويه، وأبو بكر بن أيب علي، : حدث عنه

  .وعلي بن حيىي بن عبدكويه، وأبو نعيم، وآخرون
  . أوحد زمانه يف احلفظ، مل ير بعد ابن مظاهر يف احلفظ مثلهكان: قال أبو نعيم

  .مجع الشيوخ واملسند
وجدهم عمارة هو ابن محزة بن يسار بن عبدالرمحن بن حفص، وحفص هذا هو أخو أيب مسلم : قال

  .اخلراساين صاحب الدعوة
  .مل أر أحدا أحفظ من أيب إسحاق بن محزة: قال احلافظ ابن مندة

  .ما رأيت مثل ابن محزة يف احلفظ: مسعت أبا العباس بن عقدة يقول: بن أيب السريوقال أبو جعفر 
كان يف عصرنا مجاعة قد بلغ املسند املصنف على التراجم لكل واحد منهم : وقال أبو عبد اهللا احلاكم

  .ألف جزء، منهم أبو إسحاق بن محزة، واحلسني بن حممد املاسرجسي
  .ان سنة ثالث ومخسني وثالث مئةمات يف سابع رمض: قال أبو نعيم

)١٦/٨٤(  

  

  .عاش مثانني سنة أو حنوا منها: قلت
أخربنا أمحد بن حممد اآلمني غري مرة، أخربنا ابن خليل، أخربنا مسعود بن أيب منصور، وأجار لنا أمحد بن 

مد، مسعت سالمة، عن مسعود، أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو نعيم، مسعت أبا إسحاق إبراهيم بن حم
أبا خليفة، مسعت عبدالرمحن بن بكر بن الربيع بن مسلم، مسعت حممد بن زياد، مسعت أبا هريرة، مسعت 

ليخرجن رجال من املدينة رغبة عنها، واملدينة خري هلم لو كانوا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).١" (يعلمون 

حلضرمي، حدثنا عبادة بن زياد، حدثنا يونس بن أيب وبه إىل أيب اسحاق بن محزة، حدثنا أبو جعفر ا
كل : " يعفور، عن أبيه، مسعت ابن عمر، مسعت عمر، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



  ).٢" (سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سبيب ونسيب 
__________  

  . من طريق عبدالرمحن، عن محاد، عن حممد٣٠٢ / ٢" املسند " هو يف ) ١(
 من طريقني، عن محاد بن سلمة، عن حممد بن ٤٠٣ / ٢هو ابن زياد، عن أيب هريرة، وهو فيه أيضا 

 من طريق عفان، عن محاد، عن حممد بن زياد وعمار بن أيب عمار، ٤٦٤ / ٢زياد، عن أىب هريرة، و 
  .عن أيب هريرة

 بن سعيد، حدثنا عبد العزيز باب املدينة تنفي شرارها من طريق قتيبة: يف احلج) ١٣٨١(وأخرجه مسلم 
  الدراوردي، عن العالء، عن أبيه، عن أىب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

هلم إىل الرخاء، هلم إىل الرخاء، : يأيت على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: " وسلم قال
رغبة عنها إال أخلف اهللا فيها واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده ال خيرج منهم أحد 

خريا منه، أال إن املدينة كالكري خترج اخلبيث، ال تقوم الساعة حىت تنفي املدينة شرارها كما ينفي الكري 
  ".خبث احلديد 

  .هو حديث صحيح بطرقه وشواهده) ٢(
 بن  من طريق أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن حممد، عن أبيه أن عمر٤٦٣ / ٨وأخرجه ابن سعد 

  .وهو منقطع..اخلطاب
 من طريق السري بن خزمية، عن معلى بن راشد، حدثنا وهيب بن خالد، ١٤٢ / ٣وأخرجه احلاكم 

  .وهو منقطع أيضا...عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن علي بن احلسني أن عمر
   * ]= [ من طريقني عن إبراهيم بن مهران بن رستم املروزي، ١٨٢ / ٦وأخرجه اخلطيب يف تارخيه 

)١٦/٨٥(  

  

أخربنا أبو سعيد سنقر احلليب، أخربنا علي بن حممود، أخربنا أمحد ابن حممد احلافظ أخربنا أمحد بن عبد 
الغفار، أخربنا علي بن أيب حامد اخلرجاين، حدثنا أبو إسحاق بن محزة، أخربنا عبد اهللا بن زيدان، حدثنا 

ق، عن احلارث، عن علي، أنه صعد املنرب فسلم، عباد بن يعقوب، حدثنا حممد بن فرات، عن أيب إسحا
  ).١" (إن خري هذه االمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولو شئت أن أمسي الثالث لسميته : " مث قال

كان أبو إسحاق بن محزة يفي مبذاكرة ": معرفة مزكي االخبار " قال أبو عبد اهللا احلاكم يف كتاب 
ه بالتفرد حبفظ املسند أبو بكر اجلعايب، وأبو علي النيسابوري، مسانيد الصحابة ترمجة ترمجة، اعترف ل

  .سنة تسع ومخسني وثالث مئة: ومشاخينا، وسألت أبا عبد اهللا بن مندة عن وفاته، فقال
__________  



  حدثنا الليث بن سعد القيسي موىل بين رفاعة، عن موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه، عن= 
  .، عن عمرعقبة بن عامر اجلهين
 من طريق الطرباين سليمان بن أمحد، حدثنا جعفر بن سليمان ٣٤ / ٢" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 

النوفلي، حدثنا إبراهيم بن محزة الزبريي، حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن 
  .أبيه، عن عمر

" د نسبته للبزار، والطرباين، والضياء املقدسي يف ، وزا١٥ / ٥" الدر املنثور " وأورده السيوطي يف 
  ".املختارة 

، وعن ٣٢٢ / ٤، والطرباين، وعن املسور عند أمحد ٢٧١ / ٢ويف الباب عن ابن عباس عند اخلطيب 
  .ابن عمر عند ابن عساكر

  .١٧٣ / ٩" جممع الزوائد "  من هذا الكتاب، و ٥٠٠ / ٣وانظر 
  .رث ضعيفكذبوه، واحلا: حممد بن فرات) ١(

، يف الفضائل، من طريق حممد بن كثري، أخربنا سفيان، حدثنا ٢٦ / ٧" صحيحه " وأخرج البخاري يف 
أي الناس خري بعد رسول : قلت اليب: جامع بن أيب راشد، حدثنا أبو يعلي، عن حممد بن احلنفية، قال

  .ابو بكر: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال
ما أنا إال رجل من : مث أنت، قال: عثمان، قلت: خشيت أن يقولمث عمر، و: مث من ؟ قال: قلت

  .املسلمني
[ * ]  

)١٦/٨٦(  

  

  .االصح سنة ثالث كما تقدم: قلت
مجع الصاحب إمساعيل بن عباد حفاظ بلدنا : مسعت أبا القاسم الداركي الفقيه يقول: قال احلاكم

اق بن محزة وغريهم، وحضرت، وكان قد العسال أبا أمحد، وأبا القاسم الطرباين، وأبا إسح: بأصبهان
  .قدم عليه ابن اجلعايب، فأخذوا يف مذاكرة االبواب

  .مث ثنوا بذكر تراجم الشيوخ، فظهر العجز يف كل منهم عن حفظ أيب إسحاق بن محزة ومذاكرته
كان أبو عبيد بن حربويه انصرف من قضاء مصر، فقدم : ومسعت أبا علي احلافظ يقول: قال احلاكم

د، وكان يروي عن أيب االشعث، وعمر ابن شبة وحنومها، مث إنه ارتقى إىل الرواية عن بندار، وحممد بغدا
  .بن املثىن

فلما قدم حدث عن أيب الربيع الزهراين، وإبراهيم بن احلجاج السامي، وكان إبراهيم بن حممد بن محزة 



 على أن أحدث عن أيب الوليد قد عزمت: إن أبا عبيد قال: االصبهاين خمتصا به، فقال يل إبراهيم
  .اهللا اهللا أيها القاضي فإنا نرجم: فقلت: الطيالسي واحلوضي، قال

  .قد كان ابن حربويه هذا جريئا على الكذب: قلت
وفيها تويف أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن يوسف بن أفرجة االصبهاين، ومقرئ بغداد بكار بن أمحد بن 

غداد أبو الفوارس شجاع بن جعفر الواعظ، واحملدث أبو حممد عبد بكار أبو عيسى البغدادي، ومسند ب
اهللا بن حممد بن العباس الفاكهي املكي، وأبو بكر حممد بن أمحد بن حممد ابن خروف مبصر، وأبو علي 

  حممد بن هارون بن شعيب االنصاري

)١٦/٨٧(  

  

  .ن احلكم الواسطيالدمشقي، وأبو القاسم علي بن يعقوب بن أيب العقب، وجعفر بن حممد اب
  

 بن حممد بن سلم التميمي احلافظ البارع العالمة، قاضي املوصل، أبو بكر حممد بن عمر*  اجلعايب - ٦٩
  .البغدادي اجلعايب

  .مولده يف صفر سنة أربع ومثانني ومئتني
ومسع من حممد بن حيىي املروزي، ويوسف بن يعقوب القاضي، وحيىي بن حممد احلنائي، وأيب خليفة 

  لفضل بن احلباب، وحممد بنا
حبان بن االزهر، وحممد بن احلسن بن مساعة، وعبد اهللا بن حممد البلخي، وجعفر بن حممد الفريايب، 

  .وعبد اهللا بن ناجية، وأيب بكر الباغندي، وقاسم املطرز، وطبقتهم
  .وخترج باحلافظ ابن عقدة، وبرع يف احلفظ، وبلغ فيه املنتهى

واحلاكم، وحممد بن : دارقطين، وأبو حفص بن شاهني، وابن رزقويه، وابن مندةأبو احلسن ال: حدث عنه
احلسني بن الفضل القطان، والقاضي أبو عمر اهلامشي البصري، وخلق آخرهم موتا أبو نعيم احلافظ، 

  .أخذ عنه ملا قدم عليهم أصبهان
__________  

: ، اللباب٣٨ - ٣٦ / ٧: تظم، املن٢٦٤ - ٢٦٣ / ٣: ، االنساب٣١ - ٢٦ / ٣: تاريخ بغداد* 
، ميزان ٢٢٠ / ١: ، دول االسالم٩٢٩ - ٩٢٥ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٠٢ / ٢: ، العرب٢٨٢ / ١

 ٢٦١ / ١١: ، البداية والنهاية٢٤١ - ٢٤٠ / ٤: ، الوايف بالوفيات٦٧١ - ٦٧٠ / ٣: االعتدال
 - ٣٧٥: ت احلفاظ، طبقا١٢ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٢٤ - ٣٢٢ / ٥: ، لسان امليزان٢٦٢ -



  .٤٦ - ٤٥ / ٢: ، هدية العارفني١٧ / ٣: ، شذرات الذهب٣٧٦
[ * ]  

)١٦/٨٨(  

  

ما رأيت يف املشايخ أحفظ من عبدان، وال رأيت يف أصحابنا أحفظ من أيب : قال أبو علي النيسابوري
احدة، أو بابا بكر بن اجلعايب، وذاك أين حسبته من البغداديني الذين حيفظون شيخا واحدا، أو ترمجة و

  .يا أبا علي، ال تغلط، ابن اجلعايب حيفظ حديثا كثريا: واحدا، فقال يل أبو إسحاق بن محزة يوما
يا أبا بكر، أيش أسند سفيان عن منصور ؟ فمر يف : فخرجنا يوما من عند ابن صاعد، فقلت: قال

أفراد اخلراسانيني، وهو مصر إىل حديث الشام إىل العراق إىل ] حديث [ الترمجة فما زلت أجره من 
  فأيش روى االعمش، عن أيب صاحل عن أيب هريرة، وأيب سعيد: جييب، إىل أن قلت

  .بالشركة ؟ فذكر بضعة عشر حديثا، فحريين حفظه
)١.(  

كتب فجاء ) ٢(دخلت الرقة، وكان يل مث قمطران : مسعت ابن اجلعايب يقول: قال ابن الفضل القطان
يا بين ال تغتم، فإن فيها مئيت ألف حديث ال يشكل علي : تب، فقلتغالمي مغموما وقد ضاعت الك
  ).٣(حديث منها ال إسناده وال متنه 

إنه حيفظ مئيت : ما شاهدنا أحدا أحفظ من أيب بكر بن اجلعايب، ومسعت من يقول: قال أبو علي التنوخي
ون بألفاظها، واكثر احلفاظ ألف حديث، وجييب يف مثلها، إال أنه كان يفضل احلفاظ بأنه كان يسوق املت

  .يتسمحون يف ذلك، وكان إماما يف معرفة العلل والرجال وتوارخيهم، وما يطعن على الواحد منهم
  ).٤(مل يبق يف زمانه من يتقدمه 

  أنبأين املسلم بن حممد، أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا
__________  

  . وما بني حاصرتني منه٢٧ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .ما يصان فيه الكتب: تثنية قمطر) ٢(
  .٢٨ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
  . بأطول مما هنا٢٨ / ٣" تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٤(

[ * ]  

)١٦/٨٩(  

  



الشيباين، أخربنا أبو بكر اخلطيب، حدثين احلسن بن حممد االشقر، مسعت أبا عمر القاسم بن جعفر 
  ).١(ظ أربع مئة ألف حديث، وأذاكر بست مئة ألف حديث أحف: اهلامشي، مسعت ابن اجلعايب يقول

  ).٢] (يف واليته [ تقلد ابن اجلعايب قضاء املوصل فلم حيمد : قال أبو القاسم التنوخي
  ونقل اخلطيب عن أشياخه أن ابن اجلعايب كان يشرب يف جملس

  ).٣(ابن العميد 
خلط، وذكر مذهبه يف التشيع، : يب، فقالسألت الدارقطين عن ابن اجلعا: وقال أبو عبد الرمحن السلمي

وحدثين ثقة أنه خلى ابن اجلعايب نائما وكتب على : وكذا نقل أبو عبد اهللا احلاكم، عن الدارقطين قال
  ).٤(فكنت أراه ثالثة أيام مل ميسه املاء : رجله، قال

كتب للناس، فحدثين إن ابن اجلعايب ملا مات أوصى بأن حترق كتبه، فأحرقت، فكان فيها : قال االزهري
  ).٥(فذهبت يف مجلة ما أحرق ] جزءا [ أبو احلسني أنه كان له عنده مئة ومخسون 

أخربت بعلة اجلعايب، فقمت إليه، فرأيته : حدثنا احلاكم، مسعت الدارقطين يقول: وقال مسعود السجزي
  حيرق كتبه، فأقمت
__________  

  .املصدر السابق) ١(
  . وما بني حاصرتني منه٣٠ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .انظر املصدر السابق) ٣(
  .٣١ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .املصدر السابق) ٥(

  .وما بني حاصرتني منه
[ * ]  

)١٦/٩٠(  

  

  .عنده حىت ما بقي منه سينه، ومات من ليلته
ه وقع إيل جزء من حديث اجلعايب، فحفظت من: مسعت أمحد بن عبدان احلافظ يقول: أبو ذر احلافظ

إن شئت ألق علي املنت : من جزئك، قال: من أين لك هذا ؟ قلت: مخسة أحاديث، فأجابين فيها، مث قال
  وأجيبك يف إسناده، أو ألق علي االسناد وأجيبك يف

  .املنت
كان ابن اجلعايب ميتلئ جملسه، ومتتلئ السكة اليت ميلي فيها : مسعت ابن رزقويه يقول: قال اخلطيب



  ).١(ارقطين، وابن املظفر، وميلي من حفظه والطريق، وحيضر الد
مهمت به مث : قد وصلت إىل الدينور فال أتيت نيسابور ؟ قال: قلت البن اجلعايب: قال أبو علي احلافظ

يبلغين : قلت للدارقطين: قال احلاكم) ٢! (أذهب إىل قوم عجم ال أفهم عنهم وال يفهمون عين ؟ : قلت
إي واهللا، مث ذكر أشياء، : باهللا هل امته ؟ قال: وأي تغري ؟ قلت:  قالعن اجلعايب أنه تغري عما عهدناه،

: هل امته حىت خفت املذهب ؟ قال: إي واهللا، قلت: وضح لك أنه خلط يف احلديث ؟ قال: فقلت
  .ترك الصالة والدين

ط عند كان ابن اجلعايب احملدث قد صحب قوما من املتكلمني، فسق: وقال حممد بن عبيداهللا املسبحي
  كثري من أصحاب

__________  
  .٢٨ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٩ / ٣" تاريخ بغداد " اخلرب بنحوه يف ) ٢(

[ * ]  

)١٦/٩١(  

  

  .احلديث
  .وصل إىل مصر، ودخل إىل االخشيذ، مث مضى إىل دمشق، فوقفوا على مذهبه، فشردوه، فخرج هاربا

من أنا ؟ : قطين على ابن اجلعايب وهو مريض، فقلت لهدخلت أنا، وابن املظفر، والدار: قال ابن شاهني
  سبحان اهللا ألستم فالنا وفالنا ؟ ومسانا، فدعونا وخرجنا، فمشينا خطوات، فسمعنا: قال

  .الصائح مبوته، ورأينا كتبه تل رماد
  ).١(كانت سكينة نائحة الرافضة تنوح يف جنازته : قال االزهري
  ).٢(، وحدث ا يف سنة تسع وأربعني وثالث مئة قدم اجلعايب أصبهان: وقال أبو نعيم

أخربنا إسحاق بن طارق، أخربنا ابن خليل، أخربنا أبو املكارم التيمي، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو 
نعيم، حدثنا حممد بن عمر ابن سلم، حدثنا حممد بن النعمان، حدثنا هدبة، حدثنا حزم بن أيب حزم، 

  ".س الرفيق الدينار والدرهم، ال ينفعانك حىت يفارقاك بئ: " مسعت احلسن يقول
  .مات يف رجب سنة مخس ومخسني وثالث مئة: قلت
  

 بن أمحد بن االمام العالمة، احلافظ اود، شيخ خراسان، أبو حامت، حممد بن حبان*  ابن حبان - ٧٠
  حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية



__________  
  .٣١ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .أخبار أصبهان) ٢(
   / = [ * ]٣: ، إنباه الرواة٤١٩ - ٤١٥ / ١: ، معجم البلدان٢١٠ - ٢٠٩ / ٢: االنساب* 

)١٦/٩٢(  

  

ابن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد اهللا بن دارم بن حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن متيم 
  .التميمي الدارمي البسيت، صاحب الكتب املشهورة

  .ولد سنة بضع وسبعني ومئتني
وأكرب شيخ لقيه أبو خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي، مسع منه بالبصرة، ومن زكريا الساجي، ومسع 

  مبصر من أيب عبدالرمحن
النسائي، وإسحاق بن يونس املنجنيقي وعدة، وباملوصل من أيب يعلى أمحد بن علي، وبنسا من احلسن بن 

ن موسى بن جماشع السختياين، وببغداد من أمحد بن احلسن ابن عبد اجلبار سفيان، وجبرجان من عمران ب
الصويف وطبقته، وبدمشق من جعفر بن أمحد، وحممد ابن خرمي، وخلق، وبنيسابور من ابن خزمية، 

والسراج، واملاسرجسي، وبعسقالن من حممد بن احلسن بن قتيبة، وببيت املقدس من عبد اهللا بن حممد 
ة من سعيد بن هاشم، وراة من حممد بن عبدالرمحن السامي، واحلسني بن إدريس، بن سلم، وبطربي

وبتستر من أمحد بن حيىي بن زهري، ومبنبج من عمر بن سعيد، وباالبلة من أيب يعلى بن زهري، وحبران من 
 بن أيب عروبة، ومبكة من املفضل اجلندي، وبأنطاكية من أمحد بن عبيداهللا الدارمي، وببخارى من عمر

  .حممد بن جبري
__________  

 - ١٠٥ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر١٥١ / ١: ، اللباب٥٦٦ / ٨: ، الكامل البن االثري١٢٢= 
، ٣٠٠ / ٢: ، العرب٥٠٨ - ٥٠٦ / ٣: ، ميزان االعتدال٩٢٤ - ٩٢٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٠٦

، عيون ٣١٨ - ٣١٧ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٠٧: ، تلخيص ابن مكتوم٢٢٠ / ١: دول االسالم
، البداية ١٣٥ - ١٣١ / ٣: ، طبقات السبكي٣٥٧ / ٢: ، مرآة اجلنان١٣٠:  الورقة١١: التواريخ
، ٣٤٣ - ٣٤٢ / ٣: ، النجوم الزاهرة١١٥ - ١١٢ / ٥: ، لسان امليزان٢٥٩ / ١١: والنهاية

، الرسالة ٤٥ - ٤٤ / ٢: ، هدية العارفني١٦ / ٣: ، شذرات الذهب٣٧٥ - ٣٧٤: طبقات احلفاظ
  .٢٨٧ / ٢، ٢١ - ٢٠: املستطرفة

[ * ]  



)١٦/٩٣(  

  

أبو عبد اهللا بن مندة، وأبو عبد اهللا احلاكم، ومنصور بن عبد اهللا اخلالدي، وأبو معاذ : حدث عنه
  عبدالرمحن بن حممد بن

لنوقايت، رزق اهللا السجستاين، وأبو احلسن حممد بن أمحد بن هارون الزوزين، وحممد بن أمحد بن منصور ا
  .وخلق سواهم

كان على قضاء مسرقند زمانا، وكان من فقهاء الدين، وحفاظ اآلثار، عاملا : قال أبو سعد االدريسي
  .بالطب، وبالنجوم، وفنون العلم
  ".الضعفاء " وكتاب " التاريخ " وكتاب " االنواع والتقاسيم " كتاب : صنف املسند الصحيح، يعىن به

  .وفقه الناس بسمرقند
  .كان ابن حبان من أوعية العلم يف الفقه، واللغة، واحلديث، والوعظ، ومن عقالء الرجال: ل احلاكموقا

قدم نيسابور سنة أربع وثالثني وثالث مئة، فسار إىل قضاء نسا، مث انصرف إلينا يف سنة سبع، فأقام 
ور إىل وطنه سجستان عندنا بنيسابور، وبىن اخلانقاه، وقرئ عليه مجلة من مصنفاته، مث خرج من نيساب

  .عام أربعني، وكانت الرحلة إليه لسماع كتبه
  .كان ابن حبان ثقة نبيال فهما: وقال أبو بكر اخلطيب

  .غلط ابن حبان الغلط الفاحش يف تصرفاته": طبقات الشافعية " وقال أبو عمرو بن الصالح يف 
  .ثر من ألفي شيخلعلنا قد كتبنا عن أك": االنواع " قال ابن حبان يف أثناء كتاب 

  .كذا فلتكن اهلمم، هذا مع ما كان عليه من الفقه، والعربية، والفضائل الباهرة، وكثرة التصانيف: قلت

)١٦/٩٤(  

  

علل " ، "تاريخ الثقات : " ذكر مسعود بن ناصر السجزي تصانيف ابن حبان، فقال: قال اخلطيب
  جملد،" أوهام املؤرخني 

" علل ما أسند أبو حنيفة " عشرة أجزاء، " علل حديث مالك " زءا عشرون ج" علل مناقب الزهري " 
ما " جزءان، " ما خالف فيه شعبة سفيان " ثالثة أجزاء، " ما خالف فيه سفيان شعبة " عشرة أجزاء، 

جملد، " ما انفرد به أهل العراق " جميليد، " ما انفرد به املكيون " جملد، " انفرد به أهل املدينة من السنن 
" جميليد، " ما انفرد به ابن عروبة عن قتادة، أو شعبة عن قتادة " جميليد، " ما انفرد به أهل خراسان " 

" مثانية أجزاء، " غرائب أهل البصرة " عشرة أجزاء، " غرائب الكوفيني " جملد، " غرائب االخبار 
" لك، وأشعث بن سوار الفصل بني حديث أشعث بن عبد امل" جملد، " الفصل الوصل " جميليد، " الكىن 



" ، كتاب "مناقب الشافعي " ، "مناقب مالك " عشرة أجزاء، " موقوف ما رفع " جزءان، كتاب 
ثالثة " أنواع العلوم وأوصافها " ثالثة جملدات، " االبواب املتفرقة " عشرة أجزاء، " املعجم على املدن 

  ).١(، وأشياء "قبول االخبار " جملد، " اهلداية إىل علم السنن " جملدات، 
وهذه التواليف إمنا يوجد منها الرتر اليسري، وكان قد وقف كتبه يف دار، فكان : قال مسعود بن ناصر

  .السبب يف ذهاا مع تطاول الزمان ضعف أمر السلطان، واستيالء املفسدين
  ذم" قال أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد االنصاري مؤلف كتاب 

__________  
  .١٨ - ١٣ص " موارد الضمآن " صنفات ابن حبان مقدمة انظر عن م) ١(

[ * ]  

)١٦/٩٥(  
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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .بد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء قام بفهرسته الفقري إىل اهللا ع

: أنكروا علي أيب حامت بن حبان قوله: مسعت عبد الصمد بن حممد بن حممد، مسعت أيب يقول": الكالم 
  "العلم والعمل : " النبوة

  .فحكموا عليه بالزندقة، هجر، وكتب فيه إىل اخلليفة، فكتب بقتله
الئمة، ولسنا ندعي فيه العصمة من اخلطأ، لكن هذه هذه حكاية غريبة، وابن حبان فمن كبار ا: قلت

الكلمة اليت أطلقها، قد يطلقها املسلم، ويطلقها الزنديق الفيلسوف، فإطالق املسلم هلا ال ينبغي، لكن 
" احلج عرفة : " مل يرد حصر املبتدأ يف اخلرب، ونظري ذلك قوله عليه الصالة والسالم: يعتذر عنه، فنقول

اج ال يصري مبجرد الوقوف بعرفة حاجا، بل بقي عليه فروض وواجبات، وإمنا ذكر ومعلوم أن احل) ١(



  .مهم احلج
وكذا هذا ذكر مهم النبوة، إذ من أكمل صفات النيب كمال العلم والعمل، فال يكون أحد نبيا إال 

 اكتساا، بوجودمها، وليس كل من برز فيهما نبيا، الن النبوة موهبة من احلق تعاىل، ال حيلة للعبد يف
  .بل ا يتولد العلم اللدين والعمل الصاحل

  النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذا: وأما الفيلسوف فيقول
__________  

، والترمذي )١٩٤٩(، أبو داود )٨٩٩(، واحلميدي ٣٣٥ و ٣١٠ و ٣٠٩ / ٤أخرجه أمحد ) ١(
شرح معاين " ، والطحاوي يف ٥٩/  ٢، والدارمي )٣٠١٥(، وابن ماجه ٢٦٤ / ٥، والنسائي )٨٨٩(

، والطيالسي ١٧٣ و ١١٦ / ٥، والبيهقي ٢٤١، ٢٤٠ / ٢، والدارقطين ٢١٠، ٢٠٩ / ٢" اآلثار 
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو بعرفة، :  من حديث عبدالرمحن بن بعمر الديلمي قال٢٢٠ / ١

كيف احلج ؟ فامر :  صلى اهللا عليه وسلمفجاء ناس أو نفر من أهل جند، فأمروا رجال، فنادى رسول اهللا
احلج يوم عرفة من جاء قبل الصبح من ليلة مجع فتم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال، فنادى

مث أردف رجال : حجه، أيام مىن ثالثة، فمن تعجل يف يومني، فال إمث عليه، ومن تأخر، فال إمث عليه، قال
  .خلفه، فجعل ينادي بذلك

  .، ووافقه الذهيب، وهو كما قالوا٢٧٨ / ٢ و ٤٦٤ / ١، واحلاكم )١٠٠٩(بان وصححه ابن ح
[ * ]  

)١٦/٩٦(  

  

كفر، وال يريده أبو حامت أصال، وحاشاه، وإن كان يف تقاسيمه من االقوال، والتأويالت البعيدة، 
، ال يقدر على الكشف منه إال من حفظه" صحيحة " واالحاديث املنكرة، عجائب، وقد اعترف أن 

  ).١(كمن عنده مصحف ال يقدر على موضع آية يريدها منه إال من حيفظه 
شرطنا يف نقله ما أودعناه يف كتابنا أال حنتج إال بأن يكون يف كل شيخ فيه مخسة ": صحيحه " وقال يف 

  .العدالة يف الدين بالستر اجلميل: أشياء
  .الصدق يف احلديث بالشهرة فيه: الثاين

  .دث من احلديثالعقل مبا حي: الثالث
  .العلم مبا حييل املعىن من معاين ما روى: الرابع

  .تعري خربه من التدليس: اخلامس
  .فمن مجع اخلصال اخلمس احتججنا به



حنن : مسعت حيىي بن عمار الواعظ، وقد سألته عن ابن حبان، فقال: وقال أبو إمساعيل االنصاري
  .ه كبري دين، قدم علينا، فأنكر احلد هللا، فأخرجناهأخرجناه من سجستان، كان له علم كثري، ومل يكن ل

إنكاركم عليه بدعة أيضا، واخلوض يف ذلك مما مل يأذن به اهللا، وال أتى نص بإثبات ذلك وال : قلت
  .بنفيه
، وتعاىل اهللا أن حيد أو يوصف إال مبا وصف به نفسه، )٢" (من حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه " و 

  أو علمه
__________  

وقد قام بترتيب الصحيح على الكتب واالبواب تقريبا لطالبيه مع احملافظة على االصل االمري عالء ) ١(
، ٧٣٩الدين ابو احلسن علي بن بلبان بن عبد اهللا املصري احلنفي الفقيه النحوي احملدث املتوىف سنة 

 اهللا توفيقه مع زميل ومنه نسخة كاملة يف دار الكتاب املصرية يف تسع جملدات، وقد شرعت بعون
  .فاضل يل بتحقيقه وختريج أحاديثه، وجنز منه اجلزء االول، وأسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا المتامه

ومبراجعة املقدمة اليت كتبناها له، والتخرجيات اليت قمنا ا الحاديثه يتبني لك أن االمام الذهيب رمحه اهللا 
  .." تقاسيمهوإن كان يف" قد خبسه حقه ومل ينصفه يف قوله 

فإن االوهام اليت وقعت له فيه ال تغض من قيمته، وال تنقص من قدره النه مما خيطئ فيه البشر ومما ال 
  .خيلو منه عامل حمقق

  .حديث صحيح بشواهده) ٢(
  = [ * ]من ) ٣٩٧٦(، وابن ماجة )٢٣١٧(أخرجه الترمذي 

)١٦/٩٧(  

  

   ].١١: الشورى) [ مثله شئ وهو السميع البصريليس ك(رسله باملعىن الذي أراد بال مثل وال كيف 
قرأت خبط احلافظ الضياء يف جزء علقه مآخذ على كتاب ابن حبان، فقال يف حديث أنس يف الوصال 

فيه دليل على أن االخبار اليت فيها وضع احلجر على بطنه من اجلوع كلها بواطيل، وإمنا معناها ): ١(
  .م رسوله، وما يغين احلجر من اجلوعاحلجز، وهو طرف الرداء، إذ اهللا يطع

فقد ساق يف كتابه حديث ابن عباس يف خروج أيب بكر وعمر من اجلوع، فلقيا النيب صلى اهللا : قلت
، فدل على أنه كان يطعم ويسقى يف الوصال )٢(أخرجين الذي أخرجكما : عليه وسلم فأخرباه، فقال

  .خاصة
أصمت من سرر شعبان : " هللا عليه وسلم، قال لرجلوقال يف حديث عمران بن حصني أن النيب صلى ا

  .ال: قال" شيئا ؟ 



  ).٣" (إذا أفطرت فصم يومني : " قال
  فهذه لفظة استخبار، يريد االعالم بنفي جواز ذلك، كاملنكر

__________  
  .حديث أيب هريرة= 

" احلاكم يف من حديث احلسني بن علي وأخرجه أبو أمحد ) ٢٨٨٦( والطرباين ٢٠١ / ١وأخرجه أمحد 
  .من حديث أيب بكر" الكىن 

  . من حديث زيد بن ثابت٤٣ / ٢" الصغري " وأخرجه الطرباين يف 
  .من حديث علي" تارخيه " وأخرجه احلاكم يف 

 البن ١٠٥: ص" جامع العلوم واحلكم " وأخرجه ابن عساكر من حديث احلارث بن هشام وانظر 
  .رجب

  اب النهي عن الوصال يف الصوم من طريق عاصمب: يف الصيام) ١١٠٤(أخرجه مسلم ) ١(
واصل : ابن النضر التميمي، حدثنا خالد بن احلارث، حدثنا محيد، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه قال

: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أول شهر رمضان، فواصل ناس من املسلمني، فبلغه ذلك، فقال
 إين -لست مثلكم : املتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي أو قاللو مد لنا الشهر لواصلنا وصاال يدع 

  ".أظل يطعمين ريب ويسقيين 
  .راجع مسند أيب بكر) ٢(

  .للمروزي بتحقيقنا
يف ) ١١٦١(باب الصوم من آخر الشهر، ومسلم :  يف الصوم٢٠١، ٢٠٠ / ٤أخرجه البخاري ) ٣(

  ).٢٣٢٨(باب صوم سرر شعبان، وأبو داود : الصيام
  = [ * ]آخره حني : عبانوسرر ش

)١٦/٩٨(  

  

  ).١! " (تسترين اجلدر ؟ : " عليه لو فعله، كقوله لعائشة
  .وأمره بصوم يومني من شوال، أراد به انتهاء السرار

  .وذلك يف الشهر الكامل والسرار يف الشهر الناقص يوم واحد
  .لو كان منكرا عليه ملا أمره بالقضاء: قلنا

، أحيا اهللا موسى يف قربه حىت مر عليه )٢" (وسى وهو يصلي يف قربه مررت مب: " وقال يف حديث
  .املصطفى عليه السالم



  .وقربه مبدين، بني املدينة وبني بيت املقدس
ويف رواية الدستوائي عن قتادة " كان يطوف على نسائه يف الليلة الواحدة، وله تسع نسوة : " وحديث

  ).٣(إحدى عشرة : وهي
__________  

  .اهلالليستسر = 
  .٢٠١ / ٤" الفتح " وانظر 

 عن عائشة ٤٦٩ / ٨يف اللباس والزينة، وابن سعد ) ٢١٠٧(، ومسلم ٢٤٧ / ٦أخرجه أمحد ) ١(
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سفر، فاشتريت له منطا فيه صورة، فسترت به على : قالت

! " أتسترون اجلدار : " مث جبذه، فقالسهوة بييت، فدخل رسول اهللا، فرأيت كراهية الستر يف وجهه، 
  فأخذت النمط فقطعته وسادتني، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه: قالت

  .وسلم متكئا على إحدامها
رأيته خرج يف غزاته، فأخذت منطا، فسترته على الباب، فلما قدم، فرأى النمط، عرفت : ولفظ مسلم

" إن اهللا مل يأمرنا ان نكسو احلجارة والطني : الالكراهية يف وجهه، فجذبه حىت هتكه أو قطعه، وق
  .فقطعنا منه وسادتني، وحشوما ليفا، فلم يعب ذلك علي: قالت

  . بتحقيقنا١٣٥ / ١٢" شرح السنة " وانظر 
 من طريق حسن بن موسى وعفان كالمها عن ١٤٨ / ٣واخرجه أمحد ) ٤٨(أخرجه ابن حبان ) ٢(

من طريق هداب بن ) ٢٣٧٥(تيمي، عن أنس، وأخرجه مسلم محاد بن سلمة، عن ثابت وسليمان ال
  . من طريق محاد به٢١٦ / ٣خالد وشيبان فروخ، كالمها عن محاد ذا االسناد، وأخرجه النسائي 

  .، وزاد نسبته لعبد بن محيد، وابن خزمية٧٤١": اجلامع الكبري " وأورده السيوطي يف 
باب إذا جامع مث عاد من :  يف الغسل٣٢٤ / ١ ، وأخرجه البخاري)١١٩٦(أخرجه ابن حبان ) ٣(

  = [ * ]حدثنا أنس بن : طريق حممد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب، عن قتادة، قال

)١٦/٩٩(  

  

  .فحكى أنس ذلك الفعل منه أو قدومه املدينة، حيث كانت حتته إحدى عشرة امرأة: قال ابن حبان
ر قدومه املدينة، حيث كانت حتته تسع، الن هذا الفعل كان منه واخلرب االول إمنا حكاه أنس يف آخ

  .مرات
أول قدومه فما كان له سوى امرأة، وهي سودة، مث إىل السنة الرابعة من اهلجرة مل يكن عنده أكثر : قلنا

من أربع نسوة، فإنه بين حبفصة، وبأم سلمة يف سنة ثالث، وقبلها سودة وعائشة، وال نعلم أنه اجتمع 



  . يف آن إحدى عشرة زوجةعنده
  ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن بني إمساعيل وداود ألف: وقال

__________  
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدور على نسائه يف الساعة الواحدة من الليل والنهار : مالك قال= 

  وهن
  .إحدى عشرة

من طريق عبداالعلى بن محاد، باب اجلنب خيرج وميشي يف السوق وغريه : ٣٣٤ / ١وأخرجه أيضا 
 من طريق إمساعيل بن مسعود، كالمها عن يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أيب ٥٤، ٥٣ / ٦والنسائي 

عروبة، عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يطوف على نسائه يف 
  .الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة

تفرد بذلك معاذ بن هشام، عن ": وهن إحدى عشرة : " عليقا على رواية معاذ بن هشامقال ابن خزمية ت
  .أبيه، ورواه سعيد بن أيب عروة وغريه عن قتادة

: وأما ابن حبان، فقد مجع يف صحيحه بني الروايتني بأن محل ذلك على حالتني، قال احلافظ ابن حجر
 من املدينة حيث كان حتته تسع نسوة، واحلالة الثانية إن االوىل كانت يف أول قدومه: لكنه وهم يف قوله

  .يف آخر االمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة
وموضع الوهم منه أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة مل يكن حتته امرأة سوى سودة، مث دخل على 

الثة والرابعة، مث تزوج زينب عائشة باملدينة، مث تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزمية يف السنة الث
بنت جحش يف اخلامسة، مث جويرية يف السادسة، مث صفية وأم حبيبة وميمونة يف السابعة، وهؤالء مجيع 

  .من دخل ن من الزوجات بعد اهلجرة على املشهور
واختلف يف رحيانة وكانت من سيب بين قريظة، فجزم ابن اسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب 

يها احلجاب، فاختارت البقاء يف ملكه، واالكثر على أا ماتت قبله يف سنة عشر، وكذا ماتت زينب عل
  .بنت خزمية بعد دخوهلا عليه بقليل

مكثت عنده شهرين أو ثالثة، فعلى هذا مل جيتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع، : قال ابن عبد الرب
 يف مكانه، فرجحت رواية سعيد، لكن حتمل رواية مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأيت

  .هشام على أنه ضم مارية ورحيانة إليهن واطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا
[ * ]  

)١٦/١٠٠(  

  



: يا رسول اهللا كم بني املسجد احلرام واملسجد االقصى ؟ قال: قلت: سنة، فروى خرب أيب ذر، قال
  ).١(أربعون سنة 

فيه البيان بأن احلرب الفاضل : ، قال)٢(ى اهللا عليه وسلم اعتمر يف رجب حديث ابن عمر أن النيب صل
: أوالها عمرة القضاء عام القابل من عام احلديبية، قال: الن املصطفى ما اعتمر إال أربعا: قد ينسى، قال

  .وكان ذلك يف رمضان
  .مث الثانية حني فتح مكة يف رمضان

  .لك يف شوالوملا رجع من هوازن اعتمر من اجلعرانة وذ
  .والرابعة مع حجته

  .فوهم أبو حامت كما ترى يف أشياء
__________  

، من طريق حممد ابن جعفر، ١٦٧، ١٦٦ / ٥وأخرجه أمحد ) ١٥٨٩(هو يف صحيح ابن حبان ) ١(
  .عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب ذر

، ١٠رقم الباب :  يف االنبياء٢٩١، ٢٩٠/  ٦، والبخاري ١٦٠ و ١٥٧ و ١٥٦ / ٥وأخرجه أمحد 
يف أول املساجد من طرق عن االعمش، عن إبراهيم التيمي، عن ) ٥٢٠(، ومسلم ٣٣٣ و ٣٣٢و 

  .أبيه، عن أيب ذر به
شعب " ، وزاد نسبته البن أيب شيبة، وعبد بن محيد، والبيهقي يف "الدر املنثور " وأورده السيوطي يف 

  ".االميان 
: وقد أشكل هذا احلديث على من مل يعرف املراد به، فقال: ٤٩ / ١" زاد املعاد " م يف قال ابن املقي

  .معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بىن املسجد االقصى وبينه وبني إبراهيم أكثر من ألف عام
ه وهذا من جهل القائل به، فإن سليمان إمنا كان له من املسجد االقصى جتديده ال تأسيسه، والذي أسس

  .هو يعقوب بن إسحاق صلى اهللا عليهما وآهلما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة ذا املقدار
دخلت أنا وعروة بن الزبري املسجد، فإذا عبد اهللا :  من طريق جماهد قال٤٧٨ / ٣أخرج البخاري ) ٢(

عن فسألناه : بن عمر جالس إىل حجرة عائشة، وإذا أناس يصلون يف املسجد صالة الضحى، قال
أربع إحداهن يف رجب، : كم اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: بدعة، مث قال له: صالم، فقال

يا أماه أال تسمعني : ومسعنا استنان عائشة أم املؤمنني يف احلجرة، فقال عروة: فكرهنا أن نرد عليه، قال
  إن: يقول: ما يقول ؟ قال: قالت عائشة! ما يقول أبو عبد الرمحن 

  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن يف رجبرس
  .يرحم اهللا أبا عبد الرمحن ما اعتمر عمرة إال وهو شاهده، وما اعتمر يف رجب قط: قالت

سكوت ابن : نعم، قال النووي: ال، وال قال: وابن عمر يسمع، فما قال: وزاد) ٩٣٦(ورواه مسلم 
عدم إنكاره : ه كان اشتبه عليه، أو نسي، أو شك، وقال القرطيبعمر على إنكار عائشة يدل على أن



  .على عائشة يدل على أنه كان على وهم، وأنه رجع لقوهلا
[ * ]  

)١٦/١٠١(  

  

اعتمر نيب اهللا أربع عمر، كلهن يف ذي القعدة إال اليت من حجته عمرة : النس) ١" (ففي الصحيحني 
  .ه من اجلعرانةاحلديبية، وعمرته من العام املقبل، وعمرت

  .ذكر ما كان يقرأ عليه السالم يف جلوسه بني اخلطبتني، فما ذكر شيئا: وقال
  .تويف ابن حبان بسجستان مبدينة بست يف شوال سنة أربع ومخسني وثالث مئة، وهو يف عشر الثمانني

  .وما ظفرت بشئ من حديثه عاليا
ندي، أخربنا أبو منصور الشيباين، أخربنا أبو بكر كتب إيل املسلم بن حممد العالين، أخربنا أبو اليمن الك

احلافظ، أخربنا أبو معاذ عبدالرمحن بن حممد سنة ثالث عشرة وأربع مئة، قدم للحج، أخربنا أبو حامت 
التميمي، حدثنا أبو خليفة، حدثنا القعنيب، عن شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن أيب مسعود أن النيب 

" إن مما أدرك الناس من كالم النبوة االوىل إذا مل تستحي فاصنع ما شئت " : صلى اهللا عليه وسلم، قال
)٢.(  

__________  
باب : باب كم اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويف اجلهاد:  يف احلج٤٧٨ / ٣أخرجه البخاري ) ١(

  ).١٢٥٣(باب غزوة احلديبية، ومسلم : من قسم الغنيمة يف غزوه وسفره، ويف املغازي
  باب بيان عدد عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وزمان، وهو يف سنن ايب: حلجيف ا

  ).٨١٥(، وجامع الترمذي )١٩٩٤(داود 
باب ما يذكر عن بين إسرائيل من طريق :  يف االنبياء٣٨٠ / ٦إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٢(

  .آدم، عن شعبة ذا االسناد
  . ما جاء يف احلياء من طريق عبد اهللا بن مسلمةباب: يف االدب) ٤٧٩٧(وأخرجه ابو داود 

  .عن شعبة به
  .باب احلياء من طريق عمرو بن رافع، عن جرير، عن منصور به: يف الزهد) ٤١٨٣(وأخرجه ابن ماجة 
 يف اآلدب من طريق أمحد بن يونس، عن زهري، عن ٤٣٤ / ١٠ و ٣٨٠ / ٦وأخرجه البخاري 

  ..[ * ]منصور

)١٦/١٠٢(  

  



د بن هبة اهللا، أنبأنا أبو روح عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو بكر أخربنا أمح
البيهقي، أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن منصور النوقاين، أخربنا أبو حامت حممد بن حبان، حدثنا أمحد 

أخربنا : بد اهللا، قاالوأخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا أمحد بن صرما والفتح بن ع) ح(بن احلسن الصويف 
حممد بن عمر، أخربنا ابن النقور، أخربنا علي بن عمر احلريب، حدثنا الصويف، حدثنا حيىي بن معني، 

حدثنا عبدة، عن هشام ابن عروة، عن موسى بن عقبة، عن عبد اهللا بن عمرو االودي، عن ابن مسعود، 
  ".هني لني قريب سهل حيرم على النار كل : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .من حديث عبدة بن سليمان، وحسنه) ١(أخرجه الترمذي 
قرأت على سليمان بن محزة القاضي، أخربنا حممد بن عبد الواحد احلافظ، أخربنا عبداملعز بن حممد، أن 

  متيما اجلرجاين أخربهم، أخربنا
ن حبان، حدثنا احلسن بن سفيان، علي بن حممد البحاثي، أخربنا حممد بن أمحد الزوزين، أخربنا حممد ب

حدثنا جرير بن حازم، مسعت أبا رجاء العطاردي، : حدثنا يزيد بن صاحل، وحممد بن أبان الواسطي، قاال
  ال يزال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت ابن عباس على املنرب، يقول

__________  
و ) ١٠٩٦( وهو يف صحيح ابن حبان ،)٤٥(يف صفة القيامة رقم الباب ) ٢٤٨٨(برقم ) ١(
 / ١وعبد اهللا بن عمرو االودي مل يوثقه غري ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أمحد ) ١٠٩٧(

 من طريق سليمان بن داود اهلامشي، عن سعيد بن عبدالرمحن اجلمحي، عن موسى بن عقبة، عن ٤١٥
  .االودي، عن ابن مسعود

، فلم يعرفه، ١٩ / ٦" املسند " مة أمحد شاكر رمحه اهللا يف تعليقه على وقد التبس امر االودي على العال
  .والسبب أنه مل يهتد إىل رواية الترمذي املصرحة بامسه بعد طول البحث

  .٧٥ / ٤" امع " وللحديث شواهد يتقوى ا عن أنس وأيب هريرة ومعيقيب رواها الطرباين كما يف 
[ * ]  

)١٦/١٠٣(  

  

  ).١" (موائما أو مقاربا ما مل يتكلموا يف الولدان والقدر أمر هذه االمة 
  .هذا حديث صحيح ومل خيرج يف الكتب الستة

أنبأنا حيىي بن أيب منصور، أخربنا عبد القادر احلافظ، أخربنا مسعود ابن احلسن، أخربنا أبو عمرو بن 
ري، حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن مندة، أخربنا أيب، أخربنا أبو حامت بن حبان، حدثنا عمرو بن حممد بن جب

بلغين أن اهللا إذا أراد بقوم شرا، ألزمهم اجلدل، : " وهب، حدثنا بكر بن مضر، عن االوزاعي قال



  ".ومنعهم العمل 
أخربنا احلسن بن علي، أخربنا ابن الليت، أخربنا أبو الوقت، أخربنا أبو إمساعيل االنصاري، أخربنا عبد 

  بن صاحل، أخربناالصمد بن حممد بن حممد 
أيب، أخربنا حممد بن حبان، مسعت أسامة بن أمحد مبصر، مسعت ابن السرح، مسعت عبدالرمحن بن 

  ".ما أحد ممن تعلمت منه العلم إال صار إيل حىت سألين عن أمر دينه : " القاسم، مسعت مالكا، يقول
  

 بن مر، أمحد بن سعيد بن حزمالشيخ العامل احلافظ الكبري املؤرخ، أبو ع*  أبو عمر بن حزم - ٧١
  .يف أمساء الرجال يف عدة جملدات" التاريخ الكبري " يونس الصديف االندلسي، مؤلف 

  .كان أحد أئمة احلديث، له عناية تامة باآلثار
__________  

 من طرق، عن جرير بن حازم ذا ٣٣ / ١، وأخرجه احلاكم )١٨٢٤(هو يف صحيح ابن حبان ) ١(
  .بدل مواتيا" مؤامرا "  ووافقه الذهيب ولفظ احلاكم االسناد، وصححه،

، ٢٢٧: ، فهرسة ابن خري١٢٦ - ١٢٥: ، جذوة املقتبس٤٤ - ٤٣ / ١: تاريخ علماء االندلس* 
، ٣٩٠ - ٣٨٩ / ٦: ، الوايف بالوفيات٥٢ - ٥٠ / ٣: ، معجم االدباء١٨٢ - ١٨١: بغة امللتمس
  .٦٣ / ١: ، هدية العارفني١٧٠ / ٣: نفح الطيب

[ * ]  

)١٦/١٠٤(  

  

مسع من عبيداهللا بن حيىي بن حيىي، وسعيد االعناقي، وسعيد بن الزراد، وحممد بن أيب الوليد االعرج، 
  .وحممد بن عمر بن لبابة

  .وارحتل سنة إحدى عشرة وثالث مئة، فسمع من حممد بن زبان، وحممد بن حممد بن النفاح
مبكة، وحممد بن حممد بن اللباد، وأمحد بن نصر القريوان، وعدة مبصر، وأبا جعفر الديبلي، وابن املنذر 

  .ورجع إىل االندلس بعلم جم
  .أخذ عنه مجاعة، ومل يزل حيدث إىل أن مات يف مجادى اآلخرة سنة مخسني وثالث مئة بقرطبة

بن غالب االموي موالهم االندلسي، والد الفقيه ) ١(فأما مسيه الوزير االمام، أمحد بن سعيد بن حزم 
  .أيب حممد بن حزم، فهو أصغر منه

  .كان بعد العشر وأربع مئة، رمحهما اهللا
  



 بن يعقوب بن احلسن ابن مقسم البغدادي العالمة املقرئ أبو بكر، حممد بن احلسن*  ابن مقسم - ٧٢
  .العطار، شيخ القراء
__________  

، الوايف ٧٨ / ٣: العرب، ١٨٣ - ١٨٢: ، بغية امللتمس١٢٧ - ١٢٦: جذوة املقتبس: ترمجته يف) ١(
  .١٦٣ / ٣: ، شذرات الذهب٣٩١ / ٦: بالوفيات

: ، نزهة االلباء٢٠٨ - ٢٠٦ / ٢: ، تاريخ بغداد٥٠ - ٤٩: ، الفهرست٣ / ١: جمالس ثعلب* 
 / ٣: ، إنباه الرواة١٥٤ - ١٥٠ / ١٨: ، معجم االدباء٣٢ - ٣٠ / ٧: ، املنتظم٢٩٠ - ٢٨٨
 - ٢٤٦ / ١:  طبقات القراء للذهيب٥١٩ / ٣:  االعتدال ميزان٣٠١ / ٢: ، العرب١٠٣ - ١٠٠
: ، البداية والنهاية٣٣٨ - ٣٣٧ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٠١ - ٢٠٠: ، تلخيص ابن مكتوم٢٤٩
 - ١٦٦ / ١:  النشر يف القراءات العشر١٢٥ - ١٢٣ / ٢: ، غاية النهاية٢٦٠ - ٢٥٩ / ١١

: ، طبقات املفسرين للداوودي٩٠ - ٨٩ / ١: ة، بغية الوعا١٣١ - ١٣٠ / ٥: ، لسان امليزان١٦٧
  .٤٨ - ٤٧ / ٢: ، هدية العارفني١٦ / ٣: ، شذرات الذهب١٢٩ - ١٢٧ / ٢

[ * ]  

)١٦/١٠٥(  

  

ولد سنة مخس وستني ومئتني، ومسع أبا مسلم الكجي، وحممد بن سليمان الباغندي، لقيه يف سنة مثان 
أيب شيبة، وموسى بن إسحاق، وحممد بن حيىي املروزي، وسبعني، وجعفرا الفريايب، وحممد ابن عثمان بن 

  .وعدة
وتال على إدريس احلداد صاحب خلف، وعلى داود بن سليمان، تلميذ نصري، وعلى أيب قبيصة حامت 

  .املوصلي، وطائفة
  وأخذ العربية عن

  .ثعلب
  .وتصدر لالقراء

حلسن احلمامي، وابن داود الرزاز، فتال عليه إبراهيم بن أمحد الطربي، وأبو الفرج النهرواين، وأبو ا
  .والفرج بن حممد القاضي، وآخرون

  .وحدث عنه ابن رزقويه، وأبو علي بن شاذان، ومجاعة
  .ثقة، من أحفظ الناس لنحو الكوفيني، وأعرفهم بالقراءات: قال اخلطيب

  .صنف يف التفسري واملعاين



  .وطعن عليه بأن عمد إىل حروف ختالف االمجاع فأقرأ ا: قال
  .الدولة حبضرة الفقهاء والقراء، وكتبوا حمضرا بتوبته) ١] (السلطان يف [ فأنكر عليه، واستتابه 

  .مل يرتع فيما بعد، بل كان يقرئ ا: وقيل
نبغ يف عصرنا من زعم أن كل ما صح له وجه يف العربية حلرف يوافق خط : قال ابن أيب هاشم

  ).٢ ] (وغريها[ املصحف، فقراءته جائزة يف الصالة 
  .كأنه يصلي مستدبر القبلة) ٣(رأيت ابن مقسم : قال أبو أمحد الفرضي
__________  

  .٢٠٧ - ٢٠٦ / ٢: زيادة يقتضيها السياق، وهي مستفاد مما عند اخلطيب) ١(
  . وما بني حاصرتني منه٢٠٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .يف املنام: يعين) ٣(

  .٢٠٨ / ٢" تاريخ بغداد " انظر 
[ * ]  

)١٦/١٠٦(  

  

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة أربع ومخسني وثالث مئة: قلت
  .سنة مخس ومخسني: وقيل

كتاب يف " ، و "املدخل إىل علم الشعر " ، و "االنوار يف علم القرآن " كتاب : " وله من التصانيف
  ،"املصاحف " كبري، وكتاب " النحو 

  .، وأشياء"القراءات كتاب اختياره يف " و " الوقف واالبتداء، " وكتاب 
ابن مسرة، أبو إبراهيم التجييب الطليطلي الزاهد أحد االعالم بقرطبة، كان يتجر * إسحاق بن إبراهيم 

  .ا يف الكتان، وكان من أهل العلم والعمل، وممن ال تأخذه يف اهللا مالمة
  .وكان فقيها مشاورا، منقبضا عن الناس مهيبا

حفظك اهللا : ب معه، وحيترمه جدا، وقد كتب إليه احلكم ورقة فيهاوكان املستنصر باهللا احلكم يتأد
وتوالك، وسددك ورعاك، ملا امتحن أمري املؤمنني سيدي أبقاه اهللا لالولياء الذين يستعد م، متقدما يف 

الوالية، متأخرا عن الصلة على أنه قد أنذرك خصوصا للمشاركة يف السرور الذي كان عنده، مث 
 إبالغا يف التكرمة، فكان منك على ذلك كله من التخلف ما ضاقت عليك فيه أنذرت من قبلي،

املعذرة، واستبلغ أمري املؤمنني يف إنكاره، ومعاتبتك فما الذي أوجب توقفك عن إجابة دعوته العرفه ؟ 
منني، سالم على االمري، سيدي ورمحة اهللا، مل يكن توقفي لنفسي، إمنا كان المري املؤ: فأجابه أبو إبراهيم



  .وذكر كلمات قبل ا عذرة
__________  

  .وقد أشار املؤلف هناك إىل أنه سيكرر ترمجته) ٦١(تقدمت ترمجته برقم * 
[ * ]  

)١٦/١٠٧(  

  

  ).١(ومن خواص تالمذته القاسم بن أمحد املعروف بابن أرفع رأسه 
يني، وأنه كان من أحفظ وأنه موىل بين هالل التجيب" تاريخ أعيان املوايل باالندلس " وقد ذكر يف 

  .العلماء للمسائل
  ".كتاب النصائح " وله ديوان شريف مساه 

  :تويف سنة أربع ومخسني وثالث مئة، وقربه يزار باالندلس، وقيل
  .تويف قبل ذلك

االندلسي الذي ألف يف التصوف، فتويف سنة تسع عشرة ) ٢(أما الزاهد حممد بن عبد اهللا بن مسرة 
  .دروثالث مئة رمي بالق

  
  .، أبو احلسني، نزيل أرجانالشريازي القدوة، شيخ الصوفية*  بندار بن احلسني - ٧٣

  .صحب الشبلي، وحدث عن إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي حبديث واحد
__________  

  .هو أبو حممد، القاسم بن أمحد بن حممد بن عثمان بن عباس، املعروف بابن أرفع رأسه) ١(
  .ن أهل طليطلة، سكن قرطبة، وتفقه عند أيب إبراهيم وصحبه واختص بههو م: قال ابن الفرضي

  .٣٧١ / ١" تاريخ علماء االندلس " تويف سنة ثالث وتسعني وثالث مئة 
بغية امللتمس " ، و ٦٣" جذوة املقتبس " ، و ٤٠ - ٣٩ / ٢" تاريخ علماء االندلس " ترمجته يف ) ٢(
 "٨٨.  
 - ٢٩: ، الرسالة القشريية٣٨٥ - ٣٨٤ / ١٠ االولياء ، حلية٤٧٠ - ٤٦٧: طبقات الصوفية* 

 ٣: ، طبقات السبكي٢٩٣ - ٢٩٢ / ١٠: ، الوايف بالوفيات١٨١ - ١٧٩ص : تبيني كذب املفتري
 ١: ، طبقات الشعراين٣٣٨ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٢١ - ١٢٠: ، طبقات االولياء٢٢٥ - ٢٢٤/ 
  .٧ / ٢: ، نتائج االفكار القدسية١٠٣/ 

[ * ]  



)١٦/١٠٨(  

  

  .وكان ذا أموال فانفقها وتزهد، وله معرفة بالكالم والنظر
دخلت على الشبلي : مسعت بندار بن احلسني، يقول: مسعت عبد الواحد بن حممد يقول: قال السلمي

صدقت املرآة، : إن مث سببا، قلت: املرآة تقول: ومعي جتارة بأربعني ألف دينار، فنظر يف املرآة، فقال
  فحملت

ليس مث : املرآة تقول: ه ست بدر مث لزمته حىت محلت إليه مجيع مايل، فنظر مرة يف املرآة، مث قالإلي
  .صدقت: سبب، قلت
إن : كان بندار عاملا باالصول، وله رد على ابن خفيف يف مسألة االغانة وغريها ومما قيل: قال السلمي
كذاك عيش الفىت * ذقت حلوا وذقت مرا وإمنا يوعظ االديب قد * نوائب الدهر أدبتين : بندار أنشده

ال ختاصم لنفسك، فإا ليست : ومن كالمه) ١(إال ويل فيهما نصيب * ضروب ما مر بؤس وال نعيم 
  ).٢(لك، دعها ملالكها يفعل ا ما يريد 

  ).٣(صحبة أهل البدع تورث االعراض عن احلق : وقال
  .قيل تويف بندار سنة ثالث ومخسني وثالث مئة

  
  :فأما
  ، فمعاصر لصاحب الترمجة، وما هو بابنابن احلسني الصويف العابد*  علي بن بندار - ٧٤

__________  
  .١٢١: ، وطبقات االولياء٤٧٠": طبقات الصوفية " االبيات يف ) ١(
  .٤٦٨ص " طبقات الصوفية ) " ٢(
  .٤٦٩ص " طبقات الصوفية ) " ٣(
  .١٤٦ / ١: طبقات الشعراين، ٥٢ / ٧: ، املنتظم٥٠٤ - ٥٠١: طبقات الصوفية* 

[ * ]  

)١٦/١٠٩(  

  

له، بل علي أكرب، فإنه لقي اجلنيد، ومسع حممد بن إبراهيم البوشنجي، وأبا خليفة، وكان يعرف 
  .بالصرييف
  .أملى مدة



  .روى عنه احلاكم، ووثقه
  .غرق سنة سبع ومخسني وثالث مئة

  
  . القاسم االندلسي القرطيب احملدث الرحال، أبوابن إبراهيم*  مسلمة بن القاسم - ٧٥

مسع حممد بن عمر بن لبابة، وأمحد بن خالد اجلباب، وبالقريوان من أمحد بن موسى التمار، وعبد اهللا بن 
حممد بن فطيس، وبأطرابلس من صاحل ابن احلافظ أمحد بن عبد اهللا العجلي، ومبصر من حممد بن أبان، 

 الديبلي، وبواسط من علي بن عبد اهللا بن مبشر، وأيب جعفر الطحاوي، ومبكة من حممد بن إبراهيم
  .وببغداد من أيب بكر بن زياد، وبالبصرة واليمن والشام، ورجع إىل بلده بعلم كثري، ومل يكن بثقة

مل يكن كذابا، : مسعت من ينسبه إىل الكذب، وقال يل حممد بن أمحد بن حيىي بن مفرج: قال ابن الفرضي
  .ظ عليه كالم سوء يف التشبيهوحف: بل كان ضعيف العقل، قال

  .تويف سنة ثالث ومخسني وثالث مئة: وقال ابن الفرضي
  .أراه كان من أبناء الستني: قلت

__________  
 - ٣٥ / ٦: ، لسان امليزان١١٢ / ٤: ، ميزان االعتدال١٣٠ - ١٢٨ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 

٣٦.  
[ * ]  

)١٦/١١٠(  

  

 بن أمحد بن القاضي حيان بن بشر االسدي  بشر عمر بن أكثمقاضي القضاة أبو*  أبو بشر - ٧٦
  .الشافعي

  مل يل القضاء ببغداد من الشافعية قبله غري القاضي أيب: قال اخلطيب
  .السائب

  .تويف سنة سبع ومخسني وثالث مئة، وهو من بيت قضاء وعلم
  .مات وهو يف عشر الثمانني، وويل القضاء بعده ابن معروف

  
  . بن خلف البغداديالشاعر احملسن اود، أبو القاسم، علي بن إسحاق* *  الزاهي - ٧٧

  .مات شابا يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني ومخسني وثالث مئة
ومسن غصونا * سفرن بدورا وانتقنب أهلة ): ١(مدح الوزير املهليب، وسيف الدولة، وهو القائل 



* * *  القراريطي - ٧٨ حلبات القلوب ضرائرا جعلن* والتفنت جآذرا وأطلعن يف االجياد بالدر أجنما 
  الوزير الكبري، أبو إسحاق، حممد بن أمحد بن عبداملؤمن

__________  
، طبقات ٤٧٠ / ٣: ، طبقات السبكي١٨ - ١٧ / ٧: ، املنتظم٢٥٠ - ٢٤٩ / ١١: تاريخ بغداد* 

  .٧٩ - ٧٨ / ١: االسنوي
 / ٧: ، املنتظم٢٣١ / ٦: ، االنساب٣٥٠ / ١١: ، تاريخ بغداد٢٣٥ - ٢٣٣ / ١: يتيمة الدهر* * 
، ٢٧٢ / ١١: ، البداية والنهاية٣٧٣ - ٣٧١ / ٣: ، وفيات االعيان٥٦ - ٥٥ / ٢: ، اللباب٥٩

  .٦٨٠ / ١: ، هدية العارفني٦٤ - ٦٣ / ٤: النجوم الزاهرة
  .٣٧٢ / ٣" الوفيات " ، و ٢٣٣ / ١: االبيات يف يتيمة الدهر) ١(

   = [ * ]٤٦٨، ٤٠٦، ٤٠٤، ٣٩٧، ٣٨٤، ٣٧٥، ٣٠٥، ٢٤٩ / ٨: ثريالكامل البن اال* * * 

)١٦/١١١(  

  

  .االسكايف الكاتب، املعروف بالقراريطي
  .كاتب حممد بن رائق

  وزر للمتقي هللا بعد الوزير ابن الربيدي، مث عزل بعد تسعة وثالثني
  .ة أشهر، فرتح إىل الشاميوما، وغرم مئيت ألف دينار وزيادة، مث وزر بعد أشهر، وقبض عليه بعد مثاني

  .وكتب لصاحبها سيف الدولة، مث قدم بغداد، يف وزراة املهليب، فأكرمه ووصله
  .روى عن االخفض الصغري وغريه

  .حدث عنه املفيد، وأبو احلسن اجلراحي، وكان ظلوما عسوفا
  .عاش ستا وسبعني سنة، ومات يف احملرم سنة سبع ومخسني وثالث مئة

  
 بن سهل الطبسي، تلميذ االمام أيب إسحاق أبو احلسني، أمحد بن حممد:  الشافعيةشيخ*  الطبسي - ٧٩

  .املروزي
  .روى عن ابن خزمية، وحيىي بن صاعد وغريمها
  .وله تعليقة عظيمة يف املذهب يف حنو ألف جزء

  .روى عنه احلاكم، وأرخ موته يف سنة مثان ومخسني وثالث مئة
__________  

، شذرات ٤١ / ٢: ، الوايف بالوفيات٣٠٩ / ٢: ، العرب٢٢٢ - ٢٢١ / ١ :وغريها، دول االسالم= 



  .٢٦ / ٣: الذهب
  .٤٤ / ٣: ، طبقات السبكي٢٧٥، ٢٧٤ / ٢: اللباب* 

[ * ]  

)١٦/١١٢(  

  

  . بن إسحاق بن عتبة الرازي مث املصرياحملدث الصادق، أبو العباس أمحد بن احلسن*  ابن عتبة - ٨٠
، وروح بن الفرج القطان، وحيىي بن عثمان، وحيىي بن أيوب العالف، مسع مقدام بن داود الرعيين

  .وطبقتهم
  .حدث عنه

  .عبد الغين، وأبو حممد بن النحاس، وشعيب بن املنهال، وأبو عبد اهللا بن نظيف، وآخرون
مولده سنة مثان وستني ومئتني، ومسع سنة مثانني ومئتني، وكانت وفاته مبصر يف مجادى اآلخرة سنة سبع 

  .ومخسني وثالث مئة
  

 بن كثري بن صدقة بن الريان املصري اللكي، نزيل املعمر، أبو احلسن، أمحد بن القاسم* *  اللكي - ٨١
  .البصرة

حدث يف سنة سبع، عن إسحاق الدبري، واحلارث التميمي، والقاضي الربيت، وعبد اهللا بن حممد بن أيب 
  .مرمي، والكدميي، ومتتام

  .أبو بكر بن أيب علي، وأبو نعيم، وغريهمابن عبدكويه، و: وعنه
  .ضعفه الدارقطين، وابن ماكوال
  .وله جزء مسعناه، فيه ما ينكر

__________  
  .٢٢ / ٣: ، شذرات الذهب٢٠ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٠٧ / ٢: العرب* 

  .٣٥ / ٣: ، شذرات الذهب٣٢٠ - ٣١٩ / ٢: ، العرب١١٢ / ٤: االكمال البن ماكوال* * 
[ * ]  

)١٦/١١٣(  

  



 بن عبدالرمحن بن زكريا البغدادي االطروش، أبو القاسم، عبدالرمحن بن العباس*  والد املخلص - ٨٢
  .ويعرف بابن الفامي

مسع حممد بن يونس الكدميي، وإبراهيم احلريب، وإسحاق بن سنني اخلتلي، وأبا شعيب احلراين، ومسع 
  .ولده أبا طاهر املخلص كثريا

  .بن رزقويه، وأبو احلسن بن احلمامي، وعبد اهللا بن محدية، وأبو نعيم احلافظأبو احلسن : روى عنه
  .تويف يف رمضان سنة سبع ومخسني وثالث مئة: وثقه ابن أيب الفوارس، وقال

  
  .مات يف السجن يف شعبان سنة سبع ومخسني، وبقي يف السجن أربعا ومخسني سنة * *  املتقي هللا- ٨٣
  

  كبري، الرئيس املعظم الشريف، أبو عبد اهللا، حممد بن احلسنال* * *  ابن الداعي - ٨٤
__________  

 / ١: ، مشتبه النسبة٣٠٩ / ٢: ، العرب٤٤ / ٧: ، املنتظم٢٩٦ - ٢٩٥ / ١٠: تاريخ بغداد* 
  .٢٦ - ٢٥ / ٣: ، شذرات الذهب٢٨٩
وفق العباسي املخلوع، هو أبو إسحاق، إبراهيم بن املقتدر باهللا جعفر بن املعتضد باهللا أمحد بن امل* * 

: ، تاريخ بغداد٣٥٤ - ٣٣٩ / ٤: ، مروج الذهب٢٨٥ - ١٨٦: أخبار الراضي واملتقي: ترمجته يف
، ٣٠٨ - ٣٠٧ / ٢: ، العرب١٠٩ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٤٣ / ٧: ، املنتظم٥٢ - ٥١ / ٦

، ٣٤٢ - ٣٤١ / ٥: ، الوايف بالوفيات١٨ - ١٧ / ١: ، فوات الوفيات٢٢١ / ١: دول االسالم
: ، شذرات الذهب٦٢٨: ، تاريخ اخللفاء للسيوطي٢٦٥ / ١١: ، البداية والنهاية٨٧: نكت اهلميان

٢٣ - ٢٢ / ٣.  
  .٥٥٥ / ٨: ، الكامل البن االثري٢١٦ و ٢١٠ - ٢٠٧ / ٦: جتارب االمم* * * 
[ * ]  

)١٦/١١٤(  

  

  .ابن القاسم بن احلسن العلوي الديلمي املولد
  .وثالث مئة وحج يف سنة بضع وثالثنيولد سنة أربع 

  برع يف الرأي على االمام أيب احلسن الكرحي، وأخذ علم الكالم عن
حسني بن علي البصري، وأفىت ودرس، وويل نقابة الطالبيني يف دولة بين بويه، فعدل ومحد، وكان معز 

  .غلوالدولة يبالغ يف تعظيمه، وتقبيل يده، لعبادته وهيبته، وكان فيه تشيع بال 



كنت حبضرة االمام أيب عبد اهللا بن الداعي، : حدثنا أبو احلسن بن االزرق، قال: قال أبو علي التنوخي
ما احلجة ؟ : أعتقد أما من أهل اجلنة، قال: فسأله أبو احلسن املعتزيل عما يقوله يف طلحة والزبري، فقال

فما تنكر على من زعم أنه عليه : ة، قالقد رويت توبتهما، والذي هو عمديت أن اهللا بشرمها باجلن: قال
هذا ال : فلو ماتا لكانا يف اجلنة، فلما أحدثا زال ذلك، قال: إما من أهل اجلنة ومقالته: السالم قال

يلزم، وذلك أن نقل املسلمني أن بشارة النيب صلى اهللا عليه وسلم سبقت هلما، فوجب أن تكون 
جلنة وإال مل يكن ذلك بشارة، فدعا له املعتزيل واستحسن ذلك، موافاما القيامة على عمل يوجب هلما ا

  ).١(وحمال أن يعتقد هذا فيهما، وال يعتقد مثله يف أيب بكر وعمر، إذ البشارة للعشرة : مث قال
رأيت يف جملس أيب عبد اهللا، وقد جاءه رجل بفتوى فيمن حلف فطلق امرأته ثالثا : قال أبو علي التنوخي

  ريد أن أفتيك مبات: معا، فقال له
__________  

و ) ٤٦٤٩(و ) ٤٦٤٨(، وأبو داود ١٨٧ / ١وذلك يف احلديث الصحيح الذي أخرجه أمحد ) ١(
من حديث سعيد بن زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٣٧٥٨(و ) ٣٧٤٩(، والترمذي )٤٦٥٠(

ان والزبري وطلحة، وعبد أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعلي وعثم: عشرة يف اجلنة: " وسلم قال
  ".الرمحن، وأبو عبيدة، وسعد بن أيب وقاص، وسعيد بن زيد يف اجلنة 

[ * ]  

)١٦/١١٥(  

  

أما عندي وعندهم : أريد اجلميع، قال: عندي وعند أهل البيت أو مبا حيكيه غرينا عن أهل البيت ؟ فقال
  فقد بانت، وال حتل لك حىت تنكح زوجا

  .غريك
زل أبو عبد اهللا ببغداد، وبايعه مجاعة على االمامة، فلم يقدر على اخلروج، فال كان ومل ي: قال التنوخي

 سار معز الدولة إىل املوصل حلرب ابن محدان، فوجد أبو عبد اهللا فرصة، فركب يوما إىل ٣٥٣يف سنة 
عز الدولة، فخوطب يف جملسه بسبب خالف بني شريفني خطابا ظاهرا استقصاء لفعله، فتأمل وخرج 

غضبا، مث أصلح أمره، ورتب قوما خبيل خارج بغداد، وأظهر أنه عليل، وحجب عنه الناس، مث تسحب م
من بالد الديلم، ) ١(خفية بابنه الكبري وعليه جبة صوف، ويف صدره مصحف وسيف، فلحق وسم 

، فأطاعته الديلم، وكان أعجمي اللسان، وأمه منهم وتلقب باملهدي، وكانت أعالمه من حرير أبيض
إنه قال : ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، وأذناا خضر، فأقام العدل وتقشف، وقنع بالقوت، وقيل: فيها

أنا على ما ترون، فمىت غريت أو ادخرت درمها، فأنتم يف حل من بيعيت، وكان يعظ ويعلمهم، : لقواده



عز الدولة يف ذلك گ، وحيث على اجلهاد، ويكتب إىل االطراف ليبايعوه، وكاتب ركن الدولة، وم
  .فأجابه ركن الدولة باالمامة، واعتذر من ترك نصرته، ومل يتلقب بإمرة املؤمنني، بل باالمام املهدي

  .كان ميتنع من الترحم على معاوية رضي اهللا عنه، وال يشتم الصحابة: قلت
__________  

من نواحي بالد اجلبل، خلف : " ضبطها ياقوت بالفتح مث السكون والسني املهملة وقال: هو سم) ١(
  .٤٢٠ / ٥" معجم البلدان " انظر " طربستان والديلم 

[ * ]  

)١٦/١١٦(  

  

 بن سعيد بن السكن االمام احلافظ اود الكبري، أبو علي، سعيد بن عثمان*  ابن السكن - ٨٥
  .املصري البزاز، وأصله بغدادي

حون، ور النيل، مولده سنة أربع وتسعني ر جي: نزل مصر بعد أن أكثر الترحال ما بني النهرين
  .ومئتني

مسع ببغداد من أيب القاسم البغوي، وابن أيب داود، وطبقتهما، وحبران من احلافظ أيب عروبة وطائفة، 
صحيح " وبدمشق من أمحل بن عمري بن جوصا، وسعيد بن عبد العزيز احلليب وأقراما، وخبراسان 

بري، فكان أول من جلب الصحيح إىل مصر، وحدث به، وقد حلق من حممد بن يوسف الفر" البخاري 
مبصر حممد بن حممد بن بدر الباهلي، وعلي بن أمحد عالن، وأبا جعفر الطحاوي، ومسع بدمشق أيضا من 

حممد بن خرمي، ومجاعة من بقايا أصحاب هشام بن عمار، ومسع بنيسابور من أيب حامد بن الشرقي، 
  .ى سعة الرحلة التكسب بالتجارةومكي بن عبدان، وأعانه عل

  .مجع وصف، وجرح وعدل، وصحح وعلل
  .ومل نر تواليفه، هي عند املغاربة

أبو سليمان بن زبر، وأبو عبد اهللا بن مندة، وعبد الغين االزدي، وعلي بن حممد الدقاق، : حدث عنه
  وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس، وعبد

__________  
: ، النجوم الزاهرة٢٩٧ / ٢: ، العرب٢١٩ / ١: ، دول االسالم٩٣٨ - ٩٣٧ / ٣: تذكرة احلفاظ* 
: ، شذرات الذهب٣٥٢ - ٣٥١ / ١: ، حسن احملاضرة٣٧٩ - ٣٧٨: ، طبقات احلفاظ٣٣٨ / ٣
  .١٥٦ / ٦: ، ذيب ابن عساكر٢٣: ، الرسالة املستطرفة٣٨٩ / ١: ، هدية العارفني١٢ / ٣

[ * ]  



)١٦/١١٧(  

  

  .قرطيب، وأبو جعفر بن عون اهللا، والقاضي أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن مفرجاهللا بن حممد بن أسد ال
  .املنتقى، وفيه غرائب" صحيحه " كان ابن حزم يثين على 

  .تويف يف احملرم سنة ثالث ومخسني وثالث مئة
  .وحديثه يعز وقوعه لنا، ويعسر إال برتول

ي ابن احلسني املوصلي، أنبأنا عبدالرحيم بن كتب إيل أمحد بن سالمة املقرئ عن حممد بن محد، عن عل
أمحد احلافظ، أخربنا عبد الرمحن بن عمر املالكي، حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان احلافظ، حدثنا عبد 

الوهاب بن عيسى، حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل، حدثنا حامت بن إمساعيل، حدثنا عبد اهللا بن مسلم بن 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : د، عن أيب حامت رضي اهللا عنه، قالهرمز، عن سعيد وحممد ابين عبي

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إن ال تفعلوا تكن فتنة يف االرض وفساد عريض : " وسلم
) "١.(  

  .أبو حامت هذا صحايب، ما روى شيئا سوى هذا احلديث: قال أبو علي
   جعفر أمحد بن إبراهيم بنوممن مات معه يف العام مسند أصبهان أبو

__________  
باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، من : يف النكاح) ١٠٨٥(وأخرجه الترمذي ) ١(

هذا حديث حسن : طريق حممد بن عمرو السواق البلخي، عن حامت بن إمساعيل ذا االسناد، وقال
  . صلى اهللا عليه وسلم غري هذا احلديثغريب، وأبو حامت املزين له صحبة، وال يعرف له عن النيب

  .حتسني الترمذي له بشاهده عن ايب هريرة ال ذا السند، فان عبد اهللا بن مسلم بن هرمز ضعيف: قلت
 ويف سنده ١٦٥ / ٢، واحلاكم )١٩٦٧(، وابن ماجه )١٠٨٤(وحديث ايب هريرة اخرجه الترمذي 

  .ضعيف
[ * ]  

)١٦/١١٨(  

  

قت أبو إسحاق بن محزة املذكور، ومقرئ بغداد أبو عيسى بكار بن أمحد، يوسف بن أفرجه، وحافظ الو
واملسند جعفر بن حممد الواسطي املؤدب ومسند العصر أبو الفوارس شجاع بن جعفر البغدادي الوراق 

يف عشر املئة، ومسند العجم عبد اهللا بن احلسن بن بندار املديين شيخ أيب نعيم، ومسند دمشق أبو 
ن يعقوب بن أيب العقب اهلمداين، وحمدث دمشق أبو علي حممد بن هارون بن شعيب القاسم علي ب



  .االنصاري
  

هو االمام، احلافظ، الثقة، الرحال اجلوال، حمدث االسالم، علم املعمرين، أبو القاسم،  *  الطرباين- ٨٦
  .سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي الطرباين، صاحب املعاجم الثالثة

  .مولده مبدينة عكا يف شهر صفر سنة ستني ومئتني، وكانت أمه عكاوية
وأول مساعه يف سنة ثالث وسبعني، وارحتل به أبوه، وحرص عليه، فإنه كان صاحب حديث، من 

أصحاب دحيم، فأول ارحتاله كان يف سنة مخس وسبعني، فبقي يف االرحتال ولقي الرجال ستة عشر 
   وبرع يف هذا الشأن، ومجع وصنف، وعمر دهرا طويال،عاما، وكتب عمن أقبل وأدبر،

__________  
 ١٩٩ / ٨: ، االنساب٥١ - ٤٩ / ٢: ، طبقات احلنابلة٣٣٦ - ٣٣٥ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 
، تذكرة ٤٠٧ / ٢: ، وفيات االعيان١٩ - ١٨ / ٤: ، معجم البلدان٥٤ / ٧: ، املنتظم٢٠٠ -

 / ٢: ، العرب١٩٥ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٢٣ / ١ :، دول االسالم٩١٧ - ٩١٢ / ٣: احلفاظ
: ، غاية النهاية يف طبقات القراء٢٧٠ / ١١: ، البداية والنهاية٣٧٢ / ٢: ، مرآة اجلنان٣١٦ - ٣١٥

 ٣٧٢: ، طبقات احلفاظ٦٠ - ٥٩ / ٤: ، النجوم الزاهرة٧٥ - ٧٣ / ٣: ، لسان امليزان٣١١ / ١
  ، شذرات٢٠١ - ١٩٨ / ١: ، طبقات املفسرين للداوودي٣٧٣ -

 وغريها، ١٣٦ - ١٣٥، ٣٨: ، الرسالة املستطرفة٣٩٦ / ١: ، هدية العارفني٣٠ / ٣: الذهب
  .٢٤٤ - ٢٤٢ / ٦: ذيب ابن عساكر

[ * ]  

)١٦/١١٩(  

  

  .وازدحم عليه احملدثون، ورحلوا إليه من االقطار
د، وعبد الرزاق، ومل يزل لقي أصحاب يزيد بن هارون، وروح بن عبادة، وأيب عاصم، وحجاج ابن حمم

  .يكتب حىت كتب عن أقرانه
مسع من هاشم بن مرثد الطرباين، وأمحد بن مسعود اخلياط، حدثه ببيت املقدس يف سنة أربع وسبعني، 

عن عمرو بن أيب سلمة التنيسي، ومسع بطربية من أمحد بن عبد اهللا اللحياين صاحب آدم، وبقيسارية من 
  .أيب سفيان صاحيب الفريايب، ومسع من حنو ألف شيخ أو يزيدونعمرو بن ثور، وإبراهيم بن 

وروى عن أيب زرعة الدمشقي، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، وإدريس بن جعفر العطار، وبشر بن 
موسى، وحفص بن عمر سنجة، وعلي بن عبد العزيز البغوي ااور، ومقدام بن داود الرعيين، وحيىي 



ن حممد بن سعيد بن أيب مرمي، وأمحد بن عبد الوهاب احلوطي، وأمحد بن بن أيوب العالف، وعبد اهللا ب
إبراهيم بن فيل البالسي، وأمحد بن إبراهيم البسري، وأمحد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط االشجعي 
صاحب تلك النسخة املوضوعة، وأمحد بن إسحاق اخلشاب، وأمحد بن داود البصري مث املكي، وأمحد 

 بن محزة البتلهي، وأمحد بن خليد احلليب، لقيه ا يف سنة مثان وسبعني ومئتني، ومن أمحد بن حممد بن حيىي
ابن زياد الرقي احلذاء صاحب حجاج االعور، وإبراهيم بن سويد الشبامي، وإبراهيم بن حممد بن بزة 

  الصنعاين، واحلسن بن عبداالعلى
وش بن رزق اهللا املصري، وأيب الزنباع البوسي أصحاب عبد الرزاق، وبكر بن سهل الدمياطي، وحب

روح بن الفرج القطان، والعباس بن الفضل، االسفاطي، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وعبد اهللا بن 
  احلسني املصيصي وعبد الرحيم بن عبد اهللا الربقي، مسع منه السرية لكنه وهم، ومساه أمحد

)١٦/١٢٠(  

  

وأيب مسلم الكجي، وإسحاق ابن إبراهيم املصري القطان، باسم أخيه، وعلي بن عبد الصمد ما غمه، 
وإدريس بن عبد الكرمي احلداد، وجعفر بن حممد الرملي القالنسي واحلسن بن سهل اوز، وزكريا بن 

محدويه الصفار، وعثمان بن عمر الضيب، وحممد بن حممد التمار، وحممد بن حيىي ابن املنذر القزاز 
، وحممد بن زكريا الغاليب، وحممد بن علي الصائغ، وأيب عالثة حممد بن صاحب سعيد بن عامر الضبعي

عمرو بن خالد احلراين، وحممد بن أسد بن يزيد االصبهاين، حدثه عن أيب داود الطيالسي، وحممد بن 
  .معاذ دران، وأيب عبدالرمحن النسائي، وعبيداهللا ابن رماحس، وهارون بن ملول

ن الشام ومصر، وبغداد، والكوفة، والبصرة، وأصبهان، وخوزستان، ومسع باحلرمني، واليمن، ومدائ
وغري ذلك، مث استوطن أصبهان، وأقام ا حنوا من ستني سنة ينشر العلم ويؤلفه، وإمنا وصل إىل العراق 

  .بعد فراغه من مصر والشام واحلجاز واليمن، وإال فلو قصد العراق أوال الدرك إسنادا عظيما
ة اجلمحي، واحلافظ ابن عقدة ومها من شيوخه، وأمحد بن حممد بن إبراهيم أبو خليف: حدث عنه

الصحاف، وابن مندة، وأبو بكر بن مردويه، وأبو عمر حممد بن احلسني البسطامي، وأبو نعيم 
  االصبهاين، وأبو الفضل حممد بن أمحد اجلارودي، وأبو سعيد النقاش، وأبو بكر بن أيب

لرمحن االزدي، واحلسني بن أمحد بن املرزبان، وأبو احلسني بن فاذشاه، علي الذكواين، وأمحد بن عبدا
وابو سعد عبدالرمحن بن أمحد الصفار، ومعمر بن أمحد بن زياد، وأبو بكر حممد بن عبد اهللا الرباطي، 

والفضل بن عبيداهللا بن شهريار، وعبد الواحد بن أمحد الباطرقاين، وأمحد ابن حممد بن إبراهيم 
، وعلي بن حيىي بن عبدكويه، وحممد بن عبد اهللا بن مشة، وبشر بن حممد امليهين، وخلق كثري، االصبهاين

  آخرهم موتا أبو



)١٦/١٢١(  

  

بكر حممد بن عبد اهللا بن ريذة التاجر، مث عاش بعده أبو القاسم عبد الرمحان بن أيب بكر الذكواين يروي 
  .أربعني وأربع مئة ومات ابن ريذة عام أربعنيعن الطرباين باالجازة، فمات سنة اثنتني أو ثالث و

وهو معجم أمساء " املعجم الكبري " يف جملد، عن كل شيخ حديث و " املعجم الصغري " ومن تواليفه 
الصحابة وترامجهم وما رووه، لكن ليس فيه مسند أيب هريرة، وال استوعب حديث الصحابة املكثرين، 

على مشاخيه املكثرين، وغرائب ما عنده عن كل واحد، يكون " واملعجم االوسط " يف مثان جملدات، 
  .مخس جملدات

  .هذا الكتاب روحي": االوسط "  يقول عن - فيما بلغنا -وكان الطرباين 
كنت أنام على البواري : سأل أيب أبا القاسم الطرباين عن كثرة حديثه، فقال: وقال أبو بكر بن أيب علي

  .، ثالثني سنة)١(
  . قدم الطرباين أصبهان سنة تسعني ومئتني، مث خرج، مث قدمها فأقام ا حمدثا ستني سنة:قال أبو نعيم

إذا مسعت من الطرباين عشرين ألف : قال أبو أمحد العسال القاضي: قال سليمان بن إبراهيم احلافظ
  حديث، ومسع منه أبو إسحاق بن محزة

  .ثالثني ألفا، ومسع منه أبو الشيخ أربعني ألفا، كملنا
  .هؤالء كانوا شيوخ أصبهان مع الطرباين: قلت

دخلت العسكر سنة مثان ومثانني ومئتني، فحضرت : مسعت أمحد بن بندار يقول: قال أبو نعيم احلافظ
  جملس عبدان، وخرج ليملي، فجعل

__________  
  .٩٤ص : للجواليقي" املعرب " مجع بارية، وهي احلصري املنسوج، انظر : البواري) ١(

[ * ]  

)١٦/١٢٢(  

  

  .حىت حيضر الطرباين: إن رأيت أن متلي ؟ فيقول: املستملي يقول له
فأقبل أبو القاسم بعد ساعة متزرا بإزار مرتديا بآخر، ومعه أجزاء، وقد تبعه حنو من عشرين نفسا : قال

  .من الغرباء من بلدان شىت حىت يفيدهم احلديث
طرباين قدمته الثانية سنة عشر وثالث مئة إىل أصبهان ملا قدم ال": تارخيه " قال أبو بكر بن مردويه يف 

قبله أبو علي أمحد بن حممد بن رستم العامل، وضمه إليه، وأنزله املدينة، وأحسن معونته، وجعل له 



  .معلوما من دار اخلراج فكان يقبضه إىل أن مات
  .وقد كىن ولده حممدا أبا ذر، وهي كنية والده أمحد

أملى أبو القاسم الطرباين حديث : مسعت مشاخينا ممن يعتمد عليهم يقولون: ندةقال أبو زكريا حيىي بن م
، فأنكر عليه ابن طباطبا العلوي، ورماه بدواة كانت بني يديه، فلما رأى الطرباين )١(عكرمة يف الرؤية 

 ما ما تسكتون وتشغلون مبا أنتم فيه حىت ال يذكر: ذلك واجهه بكالم اختصرته، وقال يف أثناء كالمه
  .جرى يوم احلرة

وبلغين أن الطرباين كان حسن : فلما مسع ذلك ابن طباطبا، قام واعتذر إليه وندم، مث قال ابن مندة
  كان يغسل حصى: املشاهدة، طيب احملاضرة، قرأ عليه يوما أبو طاهر بن لوقا حديث

تواضع، وكان هذا ال: ما أراد بذلك يا أبا طاهر قال: خصي محاره، فقال: فصحفه، وقال) ٢(مجاره 
  .كاملغفل

  :أنت ولدي، قال: قال له الطرباين يوما
__________  

 من طريقني عن محاد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن ٢٩٠ و ٢٨٥ / ١أخرجه أمحد ) ١(
" ورجاله ثقات، وذكره يف " رأيت ريب تبارك وتعاىل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عباس قال

  .رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح: ، وقال٧٨ / ١ " امع
  . بتحقيقنا٣٨، ٣٧ / ٣" زاد املعاد " وهو حممول على رؤيته يف املنام ويف غري االسراء كما هو مبني يف 

حدثنا وكيع، عن زمعة، عن ابن : ٢٧ / ٤" مصنف ابن أيب شيبة " ال أعلمه يف املرفوع، ويف ) ٢(
  .غسل حصى اجلمارطاووس، عن أبيه أنه كان ي

[ * ]  

)١٦/١٢٣(  

  

  .وأنت: وإياك يا أبا القاسم، يعين
مسعت : ووجدت عن أمحد بن جعفر الفقيه، أخربنا أبو عمر بن عبد الوهاب السلمي، قال: قال ابن مندة
ملا قدم أبو علي بن رستم بن فارس، دخلت عليه، فدخل عليه بعض الكتاب، فصب : الطرباين يقول

ئة درهم، فلما خرج الكاتب أعطانيها، فلما دخلت بنته أم عدنان، صبت على رجله، على رجله مخس م
ارفع هذه أيضا، فلما : جلست هلذا، فقال: قمت لئال يقول: إىل أين ؟ قلت: مخس مئة، فقمت، فقال

  .كان آخر أمره، تكلم يف أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما ببعض الشئ، فخرجت ومل أعد إليه بعد
مسعنا : مسعت أبا عبد اهللا بن محدان، وأبا احلسن املديين، وغريمها، يقولون: بن جعفر الفقيهقال أمحد 



  ".املعجم االوسط " هذا الكتاب روحي، يعين : الطرباين يقول
ما كنت أظن أن يف الدنيا : مسعت االستاذ ابن العميد يقول: قال أبو احلسني أمحد بن فارس اللغوي

  لوزارة اليت أنا فيها،حالوة ألذ من الرئاسة وا
حىت شاهدت مذاكرة أيب القاسم الطرباين وأيب بكر اجلعايب حبضريت، فكان الطرباين يغلب أبا بكر بكثرة 

حفظه، وكان أبو بكر يغلب بفطنته وذكائه حىت ارتفعت أصواما، وال يكاد أحدمها يغلب صاحبه، 
حدثنا أبو خليفة اجلمحي، : هات، فقال: عندي حديث ليس يف الدنيا إال عندي، فقال: فقال اجلعايب

أخربنا سليمان بن أيوب، ومين مسعه أبو : حدثنا سليمان بن أيوب، وحدث حبديث، فقال الطرباين
خليفة، فامسع مين حىت يعلو فيه إسنادك، فخجل اجلعايب، فوددت أن الوزارة مل تكن، وكنت أنا 

  .الطرباين، وفرحت كفرحه، أو كما قال

)١٦/١٢٤(  

  

مسعت أبا جعفر : نبؤونا عن أيب املكارم اللبان، عن غامن الربجي، أنه مسع عمر بن حممد بن اهليثم، يقولأ
، فامتنع، فشددت عليه، )١(لقيت ابن عقدة بالكوفة، فسألته يوما أن يعيد يل فوتا : بن أيب السري، قال

ال تقل :  الهل البيت، فقلتناصبة ينصبون العداوة: من أصبهان، فقال: من أي بلد أنت ؟ قلت: فقال
ال واهللا، بل شيعة علي، وما فيهم : شيعة معاوية ؟ قلت: هذا فإن فيهم متفقهة وفضالء ومتشيعة، فقال

مسعت من سليمان بن أمحد : أحد إال وعلي أعز عليه من عينه وأهله، فأعاد علي ما فاتين، مث قال يل
أبو القاسم ببلدكم وأنت ال تسمع منه، ! !  يا سبحان اهللا: ال، ال أعرفه، فقال: اللخمي ؟ فقلت

" أمسعت : وتؤذيين هذا االذى، بالكوفة ما أعرف اليب القاسم نظريا، قد مسعت منه، ومسع مين، مث قال
أتعرف : ضيعت احلزم، الن منبعه من أصبهان، وقال: ال، قال: أيب داود الطيالسي ؟ فقلت" مسند 

  .منع: إبراهيم بن حممد بن محزة ؟ قلت
  .قل ما رأيت مثله يف احلفظ: قال

أبو القاسم الطرباين أحد احلفاظ املذكورين، حدث عن أمحد بن : قال احلافظ أبو عبد اهللا بن مندة
  .عبدالرحيم الربقي، ومل حيتمل سنة لقيه، تويف أمحد مبصر سنة ست وستني ومئتني

د، واستمر، وقد أرخ احلافظ أبو قد مر أن الطرباين وهم يف اسم شيخه عبدالرحيم فسماه أمح: قلت
سعيد بن يونس وفاة أمحد بن الربقي هكذا يف موضع، وأرخها يف موضع آخر سنة سبعني يف شهر 

رمضان منها، وعلى احلالني فما لقية وال قارب، وإمنا وهم يف االسم، ومحل عنه السرية النبوية بسماعة 
  قي يروي عن عمرو بن أيب سلمةمن عبدامللك بن هشام السدوسي، وقد كان أمحد بن الرب

__________  



  .ما فاته من جملس مساع احلديث: أي) ١(
[ * ]  

)١٦/١٢٥(  

  

التنيسي والكبار الذين مل يدركهم أخوه عبدالرحيم، مث إننا رأينا الطرباين مل يذكر عبدالرحيم بامسه هذا 
ين أخ ثالث وهو حممد بن الربقي بل متادى على الوهم، ومساه بأمحد يف حرف االلف، وهلذ" معجمه " يف 

احلافظ، له مؤلف يف الضعفاء، وهو أسن الثالثة، تويف سنة تسع وأربعني ومئتني، ومات عبدالرحيم بن 
  .عبد اهللا بن الربقي الذي لقيه الطرباين وزل يف تسميته بأمحد يف سنة ست ومثانني ومئتني

باس أمحد بن منصور الشريازي عن الطرباين، وقد مسعناه السرية من طريقه، وقد سئل احلافظ أبو الع
وهو ثقة، إال أنه كتب عن شيخ مبصر، وكانا أخوين، : كتبت عنه ثالث مئة ألف حديث، مث قال: فقال

  .ابين الربقي: وغلط يف امسه، يعين
وجدت أبا علي النيسابوري احلافظ سئ الرأي يف أيب القاسم اللخمي، فسألته : قال أبو عبد اهللا احلاكم

  أمرت أن أسجد على سبعة" اجتمعنا على باب أيب خليفة، فذكرت له طرق حديث : عن السبب، فقال
بلى، : حيفظ شعبه عن عبدامللك بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس ؟ قال: ، فقلت له)١" (أعضاء 

ما، فامته حدثناه عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه، عنه: من عنهما ؟ قال: رواه غندر، وابن أيب عدي، قلت
  .إذ ذاك، فإنه ما حدث به غري عثمان بن عمر عن شعبة

  .هذا تعنت على حافظ حجة: قلت
هذا وهم فيه الطرباين يف املذاكرة، فأما يف مجعه حديث شعبة، فلم : قال احلافظ ضياء الدين املقدسي

  يروه إال من حديث عثمان بن عمر،
__________  

باب السجود على سبعة أعظم، وباب : يف صفة الصالة ٢٤٦ و ٢٤٥ / ٢أخرجه البخاري ) ١(
باب أعضاء السجود من حديث ابن عباس ان رسول : يف الصالة) ٤٩٠(السجود على االنف، ومسلم 
، )وأشار بيده على أنفه(على اجلبهة : أمرت أن أسجد على سبعة أعطم: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".واليدين، والرجلني، وأطراف القدمني 
[ * ]  

)١٦/١٢٦(  

  



  .ولو كان كل من وهم يف حديث واحد ام لكان هذا ال يسلم منه أحد
دخلت بغداد، وتطلبت حديث إدريس ابن جعفر العطار، عن يزيد بن : قال احلافظ أبو بكر بن مروديه

  .هارون، وروح، فلم أجد إال أحاديث معدودة، وقد روى الطرباين، عن إدريس، عن يزيد كثريا
هذا ال يدل على شئ، فإن البغاددة كاثروا عن إدريس للينه، وظفر به الطرباين فاغتنم علو : قلت

  .إسناده، وأكثر عنه، واعتىن بأمره
دخل بن مردويه بيت الطرباين وأنا معه وذلك بعد وفاة ابنه أيب ذر لبيع كتب : وقال أمحد الباطرقاين

  .وسب الطرباين، وكان سئ الرأي فيهالطرباين، فرأي أجزاء االوائل ا فاغتم لذلك، 
  كان ابن مردويه يف قلبه شئ على: وقال سليمان بن إبراهيم احلافظ

من رأيت : كم كتبت يا أبا بكر عنه ؟ فأشار إىل حزم، فقال: الطرباين، فتلفظ بكالم، فقال له أبو نعيم
  .مثله ؟ فلم يقل شيئا
صبهان، مجاعة، وضعفهم، وذكر الطرباين فلم يضعفه، ذكر ابن مردويه يف تأرخيه ال: قال احلافظ الضياء

  .فلو كان عنده ضعيفا لضعفه
الطرباين أشهر من أن يدل على فضله وعلمه، كان واسع العلم كثريا : قال أبو بكر بن أيب علي املعدل

ر الزنادقة سحرتين، فقال له يوما حسن العطا: ذهبت عيناه يف آخر أيامه، فكان يقول: التصانيف، وقيل
ال أدري، لكن نقش خامتي : كم عدد اجلذوع اليت يف السقف ؟ فقال:  ميتحن بصره- تلميذه -

  .سليمان بن أمحد
أبو ذر، :  ؟ فقال-ابنه :  يعين-من هذا اآليت : وقال له مرة: هذا قاله على سبيل الدعابة، قال: قلت

  .وليس بالغفاري
[ * ]  

)١٦/١٢٧(  

  

" الطواالت " جملد، كتاب " الدعاء " جملد، كتاب " السنة  " كتاب: واليب القاسم من التصانيف
" التفسري " ، كتاب "مسانيد الشاميني " ، كتاب "مسند سفيان " كبري، " مسند شعبة " جميليد، كتاب 

دالئل " ، كتاب "النوادر " ، كتاب "املناسك " ، كتاب "الرمي " ، كتاب "االوائل " كبري جدا، كتاب 
" ، "مسند عائشة " وأشياء سوى ذلك مل نقف عليها، منها " عشرة النساء "  كتاب جملد،" النبوة 

" ، "فضل العرب " ، "الرؤية " ، "العلم " ، "معرفة الصحابة " ، "مسند أيب ذر " ، "مسند أيب هريرة 
 وعمر كتاب االولوية يف خالفة أيب بكر" ، "كتاب االشربة " ، "مناقب أمحد " ، "الفرائض " ، "اجلود 

  .، وغري ذلك، وقد مساها على الوالء احلافظ حيىي بن مندة"



  .وأكثرها مسانيد حفاظ وأعيان، ومل نرها
ومل يزل حديث الطرباين رائجا، نافقا، مرغوبا فيه، وال سيما يف زمان صاحبه ابن ريذة، فقد مسع منه 

ب أبو موسى املديين، خالئق، وكتب السلفي عن حنو مئة نفس منهم ومن أصحاب ابن فاذشاه، وكت
  .وأبو العالء اهلمذاين عن عدة من بقاياهم

واردحم اخللق على خامتتهم فاطمة اجلوزدانية امليتة يف سنة أربع وعشرين ومخس مئة، وارحتل ابن خليل 
والضياء، وأوالده احلافظ عبد الغين وعدة من احملدثني يف طلب حديث الطرباين، واستجازوا من بقايا 

قارم وصغارهم، وجلبوه إىل الشام، ورووه، ونشروه، مث مسعه باالجازة العالية ابن جعوان، املشيخة ال
واحلارثي، واملزي، وابن سامة، والربزايل، وأقرام، ورووه يف هذا العصر، وأعلى ما بقي من ذلك 

  .، فال تفوتوه رمحكهم اهللا"معجمه الصغري " باالتصال 
  . أشهروقد عاش الطرباين مئة عام وعشرة

  تويف الطرباين لليلتني بقيتا من ذي القعدة سنة: قال أبو نعيم احلافظ

)١٦/١٢٨(  

  

  .ستني وثالث مئة بأصبهان، ومات ابنه أبو ذر يف سنة تسع وتسعني وثالث مئة عن نيف وستني سنة
ه، وحممد أخربنا عبدامللك بن عبدالرمحن العطار، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا علي بن سعيد بن فاذشا

أخربنا حممود ابن إمساعيل، أخربنا أمحد بن حممد بن فاذشاه، حدثنا سليمان بن أمحد، : بن أيب زيد، قاال
كنا مع : حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن عجالن، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسرية، ومعه رجل، إذ لعن ناقته، 
  :ها أنذا، قال: ؟ قال" أين الالعن ناقته : " وسلم

  ).١" (أخرها فقد أجبت فيها " 
أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا ابن خليل، أخربنا مسعود بن أيب منصور، أخربنا احلسن بن أمحد، 

ئة، أخربنا سليمان الطرباين، حدثنا أخربنا عبد الوهاب بن حممد بن مهرة سنة مخس وعشرين وأربع م
حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن علي ابن بذمية، عن أيب : حممد بن حيان املازين، وأبو خليفة، قاال

  ).٢" (من قرأ القرآن يف أقل من ثالث فهو راجز : " عبيدة عن أبيه عبد اهللا، قال
__________  

  .دسنده حسن، وأبو عاصم هو الضحاك بن خمل) ١(
 من طريق حيىي، عن ابن عجالن ذا االسناد، وذكره املنذري يف ٤٢٨ / ٢" املسند " وأخرجه أمحد يف 

  . عن أمحد، وجود إسناده٤٧٤ / ٣" الترغيب والترهيب " 



يف الرب والصلة، ) ٢٥٩٥(، ومسلم ٤٣١ و ٤٢٩ / ٤(ويف الباب عن عمران بن حصني عند امحد 
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره : قال) ٢٥٦١(، وأيب داود ٢٨٨ / ٢والدارمي 

: " وامرأة من االنصار على ناقة، فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .فكأين أراها اآلن متشي يف الناس، ما يعرض هلا احد: قال عمران" خذوا ما عليها ودعوها فإا ملعونة 

  ).٢٥٩٦(رزة االسلمي عند مسلم وعن أيب ب
  = [ * ]رجاله ثقات إال أن أبا عبيدة مل يسمع من أبيه، وأخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح ) ٢(

)١٦/١٢٩(  

  

قرأت على سليمان بن قدامة القاضي، أخربنا حممد بن عبد الواحد احلافظ، أخربنا حممد بن أمحد، 
 ريذة، أخربنا الطرباين، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا سعيد أخربتنا فاطمة بنت عبد اهللا، أخربنا ابن

  بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا عبداحلميد بن جعفر، عن أبيه، أن خالد بن
اطلبوها، فوجدوها، فإذا هي : اطلبوها، فلم جيدوها، فقال: الوليد فقد قلنسوة له يوم الريموك، فقال

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحلق رأسه، فابتدر الناس جوانب اعتمر رسول: " قلنسوة خلقة، فقال خالد
" شعره فسبقتهم إىل ناصيته، فجعلتها يف هذه القلنسوة، فلم أشهد قتاال وهي معي ال رزقت النصر 

)١.(  
ومات يف سنة ستني اآلجري وسيأيت، واملعمر أبو علي وعيسى بن حممد بن أمحد اجلرجيي الطوماري عن 

إمام جامع مهذان أبو العباس الفضل بن الفضل الكندي، ومسند بغداد أبو بكر تسع وتسعني سنة، و
حممد بن جعفر بن حممد بن اهليثم االنباري، والبندار، وأبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن كنانة 

املؤدب، واحملدث القدوة أبو عمرو حممد بن جعفر بن حممد بن مطر النيسابوري، والوزير أبو الفضل 
ن احلسني بن حممد ابن العميد صاحب الترسل الفائق، واملعمر أبو طاهر حممد بن سليمان بن حممد ب

ذكوان البعلبكي املقرئ، وشيخ الزهاد أبو بكر حممد بن داود الدقي الدينوري، والذي متلك دمشق أبو 
  .القاسم بن أيب يعلى اهلامشي مث أسر وبعث إىل مصر

__________  
اقرؤوا القران يف سبع، وال تقرؤوه يف أقل :  عن ابن مسعود٨٣ / ٩" الفتح " فيما ذكره احلافظ يف = 

  .من ثالث
 ٣٧٥: رجاله ثقات إال أن جعفرا يبعد مساعه من خالد، وقد تقدم ختريج اخلرب يف اجلزء االول ص) ١(

  .من هذا الكتاب يف ترمجة خالد بن الوليد
[ * ]  



)١٦/١٣٠(  

  

   بن حممد البلخي، منو جعفر حممد بن عبد اهللاشيخ احلنفية، أب*  البلخي - ٨٧
  .يضرب به املثل، ويلقب بأيب حنيفة الصغري

  .حدث عن حممد بن عقيل البلخي، وتفقه بأيب بكر حممد بن أيب سعيد
  .أخذ عنه أئمة

  ).١(ويعرف أيضا باهلندواين من أهل حملة باب هندوان 
  .مات يف سنة اثنتني وستني وثالث مئة يف عشر السبعني

  
إنه من :  االزدي املهليب االندلسي، يقالشاعر العصر أبو احلسن، حممد بن هاين* *  ابن هاين - ٨٨

  .ذرية املهلب وكان أبوه شاعرا أيضا، ويكىن حممد أبا القاسم أيضا
__________  

 / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٤٧ / ٣: ، الوايف بالوفيات٣٢٨ / ٢: ، العرب٣٩٤ - ٣٩٣ / ٣: اللباب* 
  .٤٧ / ٢: ، هدية العارفني٤١ / ٣:  شذرات الذهب،٩
الا يرتل فيها " باب هندوان : " نسبة إىل حملة ببلخ يقال هلا: اهلندواين" اللباب " قال صاحب ) ١(

  .الغلمان واجلواري الذين جيلبون من اهلند
املطرب ، ١٠٥ - ٩٢ / ١٩: ، معجم االدباء١٤١ - ١٤٠: ، بغية امللتمس٩٦: جذوة املقتبس* * 

، ٤٢٤ - ٤٢١ / ٤: ، وفيات االعيان١٠٣ / ١: ، التكملة البن االبار١٩٢: من أشعار أهل املغرب
، ٢٧٤ / ١١: ، البداية والنهاية٣٢٩ - ٣٢٨ / ٢: ، العرب١١٢ / ٢: املختصر يف أخبار البشر
 ٦٧ / ٤ :، النجوم الزاهرة١٠٢: ، الفالكة واملفلوكون٢٩٣ - ٢٨٨ / ٢: االحاطة يف أخبار غرناطة

 / ٤، و ٦٠٥، ٤٥٣، ٤٤٣، ٤٠٧، ٢٠٧، ١٦٤ / ٣ و ٤٠٠، ٢٩٣ / ١: ، نفح الطيب٦٨ -
  .٤٧ / ٢: ، هدية العارفني٤٤ - ٤١ / ٣: ، شذرات الذهب٨٦، ٤٠

[ * ]  

)١٦/١٣١(  

  

  .مولده بإشبيلية، وكان ذا حظوة عند صاحب إشبيلية
لكنه فاسق مخري يتهم بدين الفالسفة، ونظمه بديع يف الذروة، وكان حافظا الشعار العرب وأيامها، 

فهرب ملا مهوا به إىل العدوة، فاتصل باملعز العبيدي، فأنعم عليه، وشرب عند قوم، فخنق يف رجب سنة 



  .اثنتني وستني وثالث مئة، وهو يف عشر اخلمسني
  ).١(وديوانه كبري، وفيه مدائح، وتفضي به إىل الكفر 

  . ستا وثالثني سنةبل عاش: وهو من نظراء املتنيب، وقيل
  

قرية من :  التركي الصوناخي، وصوناخاالمام احملدث، أبو الفضل، صديق بن سعيد*  الصوناخي - ٨٩
  .عمل إسبيجاب

قدم من بالده، فأخذ ببخارى عن سهل بن شاذويه، وعن حامد بن سهل، وصاحل بن حممد احلافظ، 
  .وأخذ بسمرقند عن حممد بن نصر املروزي الفقيه تصانيفه

  ".االنساب " ات بفرياب سنة نيف ومخسني وثالث مئة، قاله ابن السمعاين يف م
  

   بن جعفر بن خذياناالمري العامل، أبو حممد، عبد اهللا بن أمحد* *  الفرغاين - ٩٠
__________  

فاحكم فأنت الواحد * ما شئت ال ما شاءت االقدار :  يف مدح املعز- قبحه اهللا -من ذلك قوله ) ١(
  .ومثل هذا كثري يف ديوانهالقهار 
  .٥٩٩ / ١": حسن احملاضرة " وانظر 

  .١٨٩ / ٣: ، لسان امليزان٣١٤ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٥١ / ٢: ، اللباب١١٢ / ٨: االنساب* 
  = [ * ]، ٤١٨ / ١: ، تبصري املنتبه٤٠٢ / ٢: ، االكمال البن ماكوال٣٨٩ / ٩: تاريخ بغداد* * 

)١٦/١٣٢(  

  

  .، صاحب التاريخ املذيل على تاريخ حممد بن جرير الطربيالتركي الفرغاين
  .حدث بدمشق عن ابن جرير، وعلي بن احلسن بن سليمان، وغريمها

  .أبو الفتح بن مسرور، وأبو سليمان بن زبر، والدارقطين، وعبد الغين، ومتام الرازي: روى عنه
  .وثقة ابن مسرور

  .ة اثنتني وستني وثالث مئةمات يف مجادى االوىل سن: قال حيىي بن الطحان
  

 بن إسحاق ابن علي بن جابر صاحب اجلزء املشهور، أبو حممد، عبد اهللا بن جعفر*  اجلابري - ٩١
  .اجلابري املوصلي الذي لقيه أبو نعيم احلافظ بالبصرة يف سنة سبع ومخسني وثالث مئة

  .ما عرفت من حاله شيئا



  .ىن املوصلي صاحب جعفر ابن عونتفرد بالرواية عن حممد بن أمحد بن أيب املث
  

  االمام احملدث القدوة، شيخ احلرم الشريف، أبو بكر، حممد بن * *  اآلجري- ٩٢
__________  

  .٢٣ - ٢٢ / ٦" معجم املؤلفني " وانظر = 
  .٣٧ / ٣: ، شذرات الذهب٣٢٢ / ٢: ، العرب٢٤٧ / ١: اللباب* 

  = [ * ]، ٣٣٣ - ٣٣٢: طبقات احلنابلة، ٢٤٣ / ٢: ، تاريخ بغداد٣٠٢ - ٣٠١: الفهرست* * 

)١٦/١٣٣(  

  

كبري، " الشريعة يف السنة " كتاب : احلسني بن عبد اهللا البغدادي اآلجري، صاحب التواليف، منها
آداب " ، وكتاب "الثمانني " ، وكتاب "االربعني " ، و كتاب "الغرباء " ، وكتاب "الرؤية " وكتاب 
  ).١(، وغري ذلك "التهجد " ، وكتاب "ئفني مسألة الطا" ، و كتاب "العلماء 

مسع أبا مسلم الكجي وهو أكرب شيخ عنده، وحممد بن حيىي املروزي، وأبا شعيب احلراين، وأمحد بن حيىي 
احللواين، واحلسن بن علي بن علويه القطان، وجعفر بن حممد الفريايب، وموسى بن هارون، وخلف بن 

 وحممد بن صاحل العكربي، وجعفر بن أمحد بن عاصم الدمشقي، عمرو العكربي، وعبد اهللا بن ناجية،
وعبد اهللا بن العباس الطيالسي، وحامد بن شعيب البلخي، وأمحد بن سهل بن االشناين املقرئ، وأمحد بن 
موسى بن زجنويه القطان، وعيسى بن سليمان وراق داود بن رشيد، وأبا علي احلسن بن احلباب املقرئ، 

  .وي، وابن أيب داود، وخلقا سواهموأبا القاسم البغ
  .وكان صدوقا، خريا، عابدا، صاحب سنة واتباع

__________  
 / ٢: ، صفة الصفوة٥٥ / ٧: ، املنتظم٢٨٦ - ٢٨٥: ، فهرسة ابن خري٩٤ / ١: االنساب= 

 / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٩٣ - ٢٩٢ / ٤: ، وفيات االعيان٦١٧ / ٨: ، الكامل البن االثري٢٦٥
، طبقات ٣٧٣ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٧٤ - ٣٧٣ / ٢: ، الوايف بالوفيات٣١٨ / ٢ :، العرب٩٣٦

: ، العقد الثمني٢٧٠ / ١١: ، البداية والنهاية٨٠، ٧٩ / ١: ، طبقات االسنوي١٤٩ / ٣: السبكي
، كشف ٣٥ / ٣: ، شذرات الذهب٣٧٨: ، طبقات احلفاظ٦٠ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣ / ٢

  - ٤٢: ، الرسالة املستطرفة٤٧ - ٤٦ / ٢: رفني، هدية العا٣٧ / ١: الظنون
٤٣.  

وقد طبع " أخبار عمر بن عبد العزيز "  كتاب -من تآليف اآلجري اليت مل يذكرها املؤلف رمحه اهللا ) ١(



  .حديثا عن أصل موجود يف الظاهرية بدمشق، بتحقيق الدكتور عبد اهللا عبدالرحيم عسيالن
[ * ]  

)١٦/١٣٤(  

  

  .ينا ثقة، له تصانيفكان د: قال اخلطيب
عبد الرمحن بن عمر بن النحاس، وأبو احلسن بن بشران، وأخوه أبو القاسم بن : حدث عنه: قلت

  .بشران، واملقرئ أبو احلسن احلمامي، وأبو نعيم احلافظ، وخلق من احلجاج وااورين
  .رضي عنهمات مبكة يف احملرم سنة ستني وثالث مئة وكان من أبناء الثمانني، رمحه اهللا و

أخربتنا ست االهل بنت علوان سنة سبع مئة، أخربنا عبدالرمحن بن إبراهيم، أخربنا عبد احلق اليوسفي 
، وأخربنا حممد بن أيب بكر االسدي غري مرة، أخربنا يوسف بن حممود، أخربنا أبو طاهر السلفي، )ح(

واعظ، أخربنا أبو بكر اآلجري، أخربنا علي بن حممد بن العالف، أخربنا عبدامللك ابن حممد ال: قاال
حدثنا خلف بن عمرو العكربي، حدثنا احلميدي، حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن العالء بن عبد 

إذا مات الرجل انقطع : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة
  ".، وعلم ينتفع به ولد صاحل يدعو له، وصدقة جارية: عمله إال من ثالث

  .، ال البخاري)١(هذا حديث صاحل االسناد على شرط مسلم 
__________  

باب ما يلحق االنسان من الثواب بعد وفاته، من ثالثة : يف الوصية) ١٦٣١" (صحيحه " وهو يف ) ١(
  .طرق، عن إمساعيل بن جعفر، عن العالء ذا االسناد

 من طريق علي بن حجر، عن إمساعيل بن جعفر، عن ٢٥١ / ٦والنسائي ) ١٣٧٦(وأخرجه الترمذي 
  .العالء به

من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن سليمان بن بالل، عن ) ٢٨٨٠(وأخرجه أبو داود 
  .العالء

  ).٣٨" (االدب املفرد " وأخرجه البخاري يف 
  .٩٥ / ١" مشكل اآلثار " ، والطحاوي يف ٢٧٨ / ٦، والبيهقي ٣٧٢ / ٢وأمحد 

  ).٨٥(و ) ٨٤(وصححه ابن حبان ) ٢٤١(ويف الباب عن أيب قتادة عند ابن ماجة 
[ * ]  

)١٦/١٣٥(  

  



أخربنا أمحد بن هبة اهللا بن أمحد، أخربنا زين االمناء أبو الربكات بن عساكر، أخربنا املبارك بن علي 
مد بن احلسني، حدثنا حممد البزاز، أخربنا علي بن حممد، أخربنا عبد امللك بن حممد، أخربنا أبو بكر حم

بن الليث اجلوهري، حدثنا حممد بن عبيد احملاريب، حدثنا قبيصة بن الليث، عن مطرف بن طريف، عن 
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرفع الرجل صوته : " أيب إسحاق، عن احلارث، عن علي قال

  ).١" (بالقراءة قبل العتمة أو بعدها 
  .غريب من االفراد

  
  . بن أمحد بن كيسان احلريباملعمر الثقة النحوي أبو حممد احلسن بن حممد*  ابن كيسان - ٩٣

  .مسع إمساعيل القاضي، وإبراهيم احلريب، ومجاعة
  .وعنه أبو علي بن شاذان،، وأبو نعيم احلافظ
  .تويف يف شوال سنة مثان ومخسني وثالث مئة

  .وثقه بعض االئمة
  

 بن حسن القرميسيين  الصادق الصاحل، أبو إسحاق، إبراهيم بن أمحداحملدث* *  القرميسيين - ٩٤
  .اجلوال الرحال

__________  
  .إسناده ضعيف لضعف احلارث، وهو احلارث بن عبد اهللا االعور اهلمداين) ١(
، ٣١١ / ٢: ، العرب٣١٩ / ١: ، إنباه الرواة٥٠ - ٤٩ / ٧: ، املنتظم٤٢٢ / ٧: تاريخ بغداد* 

، وسيكرر ٢٧ / ٣: ، شذرات الذهب٢٨ / ٤: ، النجوم الزاهرة٦١ - ٦٠: تلخيص ابن مكتوم
  .من هذا اجلزء) ٣٣٠( ذكره يف الصفحة - رمحه اهللا -املؤلف 

  .١٦ - ١٤ / ٦: تاريخ بغداد* * 
[ * ]  

)١٦/١٣٦(  

  

  .مسع الكدميي، وبشر بن موسى، وأبا عبدالرمحن النسائي، وعبد الرمحن بن القاسم الرواس وطبقتهم
  .دث عنه الدارقطين، واحلسن بن احلسن بن املنذر، وأبو احلسن ابن احلمامي، وآخرونح

  .تويف باملوصل، يف سنة مثان ومخسني وثالث مئة
  .كان ثقة صاحلا: قال اخلطيب



  
 بن حممد الكاتب، وزير امللك ركن الوزير الكبري، أبو الفضل، حممد بن احلسني*  ابن العميد - ٩٥

  .ويه الديلميالدولة احلسن بن ب
  .اجلاحظ الثاين: كان عجبا يف الترسل واالنشاء والبالغة، يضرب به املثل، ويقال له

  .بدئت الكتابة بعبد احلميد، وختمت بابن العميد: وقيل
  .، فأجازه بثالثة آالف دينار)١(وقد مدحه املتنيب 

  .ائلوكان مع سعة فنونه ال يدري ما الشرع، وكان متفلسفا، متهما مبذهب االو
__________  

، ١٨٨ - ١٥٤ / ٣: ، يتيمة الدهر٢٨٢ - ٢٧٤ / ٦: ، جتارب االمم٦٦ / ١: االمتاع واملؤانسة* 
 - ٣٨١ / ٢: ، الوايف بالوفيات٣١٨ - ٣١٧ / ٢: ، العرب١١٣ - ١٠٣ / ٥: وفيات االعيان

 - ٣١ / ٣: ، شذرات الذهب١١٥ / ٢: ، معاهد التنصيص٦١ - ٦٠ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٨٣
  .٥٢٢ - ٥٠٠: ، أمراء البيان٢٦٩: ، طبقات أعالم الشيعة للطهماين٤٦ / ٢: ، هدية العارفني٣٤

  .٦٣ - ٦١ / ١: للربقوقي" شرح ديوان املتنيب " انظر مقدمة ) ١(
[ * ]  

)١٦/١٣٧(  

  

  .وكان إذا تكلم فقيه حبضرته شق عليه ويسكت، مث يأخذ يف شئ آخر
  .من مث لقب بالصاحبوكان ابن عباد يصحبه ويلزمه، و

  ).١(مات سنة ستني وثالث مئة، فوزر بعده ابنه أبو الفتح علي 
وعمره اثنتان وعشرون سنة، وكان ذكيا، غزير االدب، تياها، ولقب ذا الكفايتني، وله نظم رائق، مث 

عذب وقتل يف ربيع اآلخر سنة ست وستني وثالث مئة، بعد أن مسل عضد الدولة عينه الواحدة، وقطع 
  .أنفه، وله نظم جيد

  
  . الدينوري الدقي، شيخ الشامينيشيخ الصوفية والزهاد، أبو بكر، حممد بن داود*  الدقي - ٩٦

قرأ القرآن على أيب بكر بن جماهد، وحدث عن سعيد بن عبد العزيز احلليب، وأيب بكر اخلرائطي، وحكي 
  عن أيب حممد اجلريري،

  .قاقوأيب عبد اهللا بن اجلالء، وأيب بكر الد
  عبد الوهاب امليداين، وبكري بن حممد، وأبو: حكي عنه



__________  
 - ١٩١ / ١٤" معجم االدباء " هو علي بن حممد بن احلسني، أبو الفتح بن العميد، ترمجته يف ) ١(

لقب خلعه عليه الطائع : ، وذو الكفايتني٢٥ / ٣" يتيمة الدهر " ، و ٢١٥" نكت اهلميان " ، و ٢٤٠
  . السيف والقلم:هللا، ويعين

، ٢٨: ، الرسالة القشريية٢٦٧ - ٢٦٦ / ٥: ، تاريخ بغداد٤٥٠ - ٤٤٨: طبقات الصوفية* 
 / ٢: ، املختصر يف اخبار البشر٥٠٥ / ١: ، اللباب٥٦ / ٧: ، املنتظم٣٢٨ - ٣٢٧ / ٥: االنساب

، ٣١٠ - ٣٠٦: ، طبقات االولياء٢٧١ / ١١: ، البداية والنهاية٦٣ / ٣: ، الوايف بالوفيات١١١
  .٣ / ٢: ، نتائج االفكار القدسية١٤٠ / ١: طبقات الشعراين

[ * ]  

)١٦/١٣٨(  

  

  .احلسن بن جهضم، وعبدان املنبجي، وعبد الواحد بن بكر، وآخرون
  ).١(مئة سنة، وكان من أجل مشايخ وقته، وأحسنهم حاال ] فوق [ عمر : قال السلمي

كنت بالبادية، فوافيت قبيلة، فأضافين رجل، فرأيت : حكى أبو بكر الدقي، قال: قال أبو نصر السراج
إنه أفقرين، : ال آكل حىت حتله، قال: اشفع يل، قلت: غالما أسود مقيدا، ورأيت مجاال ستة، فقال الغالم

له صوت طيب، فحدا هلذا اجلمال وهي مثقلة، حىت قطعت مسرية ثالثة أيام يف : ما فعل ؟ قال: قلت
  .كلهايوم، فلما حط عنها ماتت 

ولكن قد وهبته لك، فلما أصبحت أحببت أن أمسع صوته، فسألته، وكان هناك مجل يستقى عليه، 
  .فحدا، فهام اجلمل على وجهه، وقطع حباله، ومل أظن أين مسعت أطيب من صوته، ووقعت لوجهي

  .مات الدقي يف سابع مجادى االوىل سنة ستني وثالث مئة
  

  .ابن أيب يعلى اهلامشي الدمشقي) ٢ (م أبو القاسمالشريف املعظ*  ابن أيب يعلى - ٩٧
ثار بدمشق، والتف عليه االحداث والشطار، ومتلك بدمشق، وقطع دعوة املعز، ودعا إىل اخلليفة املطيع 

يف آخر سنة تسع ومخسني وثالث مئة، استفحل أمره، فأقبل جيش املعز، فالتقوا، فهرب الشريف، 
  مري ابن عليان العدوي،وطلب العراق، فأسره عند تدمر اال

__________  
  . وما بني حاصرتني منه٤٤٨" طبقات الصوفية ) " ١(
  .٣٥ / ٣: ، شذرات الذهب٣١٩ / ٢: ، العرب٥٩٢ - ٥٩١ / ٨: الكامل البن االثري* 



  .وجد الرقم فقط والغالب ان التعليق الساقط هو اسم املترجم فوضعناه) ٢(
[ * ]  

)١٦/١٣٩(  

  

ح املعزي مئة ألف، وشهر الشريف على مجل يف هيئة مسخرة، مث الن له، وعنف فأعطاه جعفر بن فال
  .من أسره

  .وكان اخللق يدعون له، فبعث إىل املعز، واختفى خربه
  

 بن جابر بن أيب الزمزام الدمشقي احملدث االمام، أبو علي، احلسني بن إبراهيم*  الفرائضي - ٩٨
  .الفرائضي الشاهد

واس، وحممد بن يزيد بن عبد الصمد، وحممد بن املعافا الصيداوي، وطبقتهم، مسع عبدالرمحن بن الر
  .فأكثر

روى عنه حممد بن عوف املزين، وعلي بن بشرى، ومكي بن الغمر، ومكي بن حممد املؤدب، وثريا بن 
  .أمحد االهلاين، وآخرون

  مات يف شوال سنة مثان وستني وثالث: وثقه الكتاين، وقال
  .مئة، رمحه اهللا

  
  .، احملدث املعمر، مسند البصرة، أبو حفص اخلطايب البصريابن عبد الكبري بن عمر* *  فاروق - ٩٩

مسع هشام بن علي السريايف، وعبد اهللا بن أيب قريش، وحممد ابن حيىي بن املنذر القزاز، وأبا مسلم 
  .الكجي، وطائفة

  .وتفرد يف وقته، ورحل إليه
__________  

  .من هذا اجلزء) ٣٠٥( وسيكرر املؤلف ترمجته يف الصفحة ٢٩٠  /٤: ذيب ابن عساكر* 
  .٧٤ / ٣: ، شذرات الذهب٣٥٧ / ٢: العرب* * 

[ * ]  

)١٦/١٤٠(  

  



أبو بكر حممد بن أيب علي الذكواين، وأمحد بن حممد بن الصقر البغدادي، وعلي بن : حدث عنه
  .عبدكويه، وأبو نعيم احلافظ وآخرون

  .وما به بأس
  .إحدى وستني وثالث مئةبقي إيل سنة 

  
 بن عبد اهللا عاش أيضا إىل هذا الوقت، وهو املعمر أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد*  والنقوي - ١٠٠

  .الصنعاين، صاحب إسحاق الدبري، أكثر عنه
  .ومسع جامع عبد الرزاق

  .حدث عنه مبكة بعد العشرين وأربع مئة حممد بن احلسن الصنعاين
  .ستنيعاش إىل سنة سبع و: وقيل

  
 بن كوثر الرباري مث الشيخ املعمر، املسند الرحلة، أبو حبر، حممد بن احلسن* *  الرباري - ١٠١

  .البغدادي
__________  

، ١٤٤٤ / ٤: ، تبصري املنتبه٦٤٨ / ٢: ، مشتبه النسبة٣٥٨ / ٢: ، العرب٣٢٣ / ٣: اللباب* 
  .٧٥ / ٣: شذرات الذهب

، ٦٤ - ٦٣ / ٧: ، املنتظم١٢٧ - ١٢٥ / ٢:  االنساب،٢١١ - ٢٠٩ / ٢: تاريخ بغداد* * 
 / ٢: ، الوايف بالوفيات٥١٩ / ٣: ، ميزان االعتدال٣٢٨ - ٣٢٧ / ٢: ، العرب١٣٣ / ١: اللباب
  .٤١ / ٣: ، شذرات الذهب١٣٢ - ١٣١ / ٥: ، لسان امليزان٢٧٥ / ١١: ، البداية والنهاية٣٣٨
[ * ]  

)١٦/١٤١(  

  

  .ولد سنة وستني ومئتني
  .ع حممد بن يونس الكدميي، وحممد بن الفرج االزرق وإمساعيل القاضي، وحممد بن غالب متتامامس

  .وحممد بن سليمان الباغندي، وعلي بن الفضل، ومجاعة
  .وانتخب عليه الدارقطين جزئني

  .ابن رزقويه، وأبو بكر الربقاين، وأبو نعيم االصبهاين، وعبيداهللا بن عمر بن شاهني وطائفة: حدث عنه
  .اقتصروا من حديث أيب حبر على ما انتخبه حسب: كان يقول لنا الدارقطين: قال أبو نعيم



  .فيه نظر: وقال ابن أيب الفوارس
  :حضرت عند أيب حبر، فقال لنا ابن السرخسي: وقال الربقاين

  .نعم: فالن بن فالن يرتل املكان الفالين، أمسعت منه ؟ فقال: سأريكم أن الشيخ كذاب، فقال له
  .ومل يكن لذاك وجود: قال الربقاين

وكان : تويف الربع بقني من مجادى االوىل سنة اثنتني وستني وثالث مئة، قال: وقال ابن أيب الفوارس
  .خملطا وله أصول جياد، وله شئ ردئ

  .اجلزءان يرويهما ابن خليل واليلداين بعلو، واهللا أعلم: قلت
بشر املروروذي الشافعي، وأبو إسحاق املزكي، وإمساعيل بن وفيها مات مفيت البصرة أبو حامد أمحد بن 

  ميكال، وسعيد بن

)١٦/١٤٢(  

  

القاسم الربذعي املرابط، وعبد امللك بن احلسن بن السقطي، وأبو عمر ابن فضالة، وفقيه بلخ أبو جعفر 
  .حممد بن عبد اهللا اهلندواين احلنفي، وشاعر االندلس حممد بن هاين االزدي الفاسق

  
 بن أمحد بن الشيخ االمام العالمة، شيخ احلنابلة، أبو بكر، عبد العزيز بن جعفر*  غالم اخلالل - ١٠٢

  .يزداد البغدادي الفقيه، تلميذ أيب بكر اخلالل
  .ولد سنة مخس ومثانني ومئتني

ومسع يف صباه من حممد بن عثمان بن أيب شيبة، وموسى بن هارون، والفضل بن احلباب اجلمحي وجعفر 
  .فريايب، وأمحد بن حممد بن اجلعد الوشاء، واحلسني بن عبد اهللا اخلرقي الفقيهال

  .ومجاعة
  .إنه مسع من عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، ومل يصح ذلك: وقيل

  .حدث عنه أمحد بن اجلنيد اخلطيب، وبشرى بن عبد اهللا الفاتين، وغريمها
  .وروى عنه باالجازة أبو إسحاق الربمكي

طة، وأبو إسحاق بن شاقال، وأبو حفص العكربي، وأبو احلسن التميمي، وأبو حفص وتفقه به ابن ب
  .الربمكي، وأبو عبد اهللا بن حامد

__________  
 - ١١٩ / ٢: ، طبقات احلنابلة١٧٢: ، طبقات الشريازي٤٦٠ - ٤٥٩ / ١٠: تاريخ بغداد* 

 / ١١: ، البداية والنهاية٢٢٤ / ١: ، دول االسالم٣٣٠ / ٢: ، العرب٧٢ - ٧١ / ٧: ، املنتظم١٢٧



، ٣٠٨ - ٣٠٦ / ١: ، طبقات املفسرين للداوودي١٠٦ - ١٠٥ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٧٨
  .٥٧٧ / ١: ، هدية العارفني٤٦ - ٤٥ / ٣: شذرات الذهب

[ * ]  

)١٦/١٤٣(  

  

  .وكان كبري الشأن، من حبور العلم، له الباع االطول يف الفقه
ف حمله من العلم لوال ما بشعه بغض بعض االئمة، مع أنه ثقة فيما عر" الشايف " ومن نظر يف كتابه 

  .ينقله
وأثبتها يف : مسع مين شيخنا أبو بكر اخلالل حنوا من عشرين مسألة: مسعته يقول: قال أبو حفص الربمكي

  .كتبه
ئة وهو حنو م" املقنع " كتاب : كان اليب بكر عبد العزيز مصنفات حسنة منها: قال القاضي أبو يعلى

" اخلالف مع الشافعي " وكتاب " زاد املسافر " حنو مثانني جزءا، وكتاب " الشايف " جزء، وكتاب 
أنا عندكم إىل يوم اجلمعة، فمات يوم اجلمعة، : وروي عنه أنه قال يف مرضه" خمتصر السنة " وكتاب 

  .ويذكر عنه عبادة، وتأله، وزهد، وقنوع
  س، متقدما عند الدولة،وذكر أبو يعلى أنه كان معظما يف النفو

  .بارعا يف مذهب االمام أمحد
ما جاء بعد أصحاب أمحد مثل اخلالل، وال جاء بعد اخلالل مثل عبد العزيز إال أن يكون أبا : قلت

  .القاسم اخلرقي
تويف يف شوال سنة ثالث وستني وثالث مئة، وله مثان وسبعون سنة، يف سن شيخه : قال ابن الفراء

  .شيخه أيب بكر املروذي، وسن شيخ املروذي االمام أمحداخلالل، وسن شيخ 
وفيها مات مجح بن القاسم املؤذن بدمشق، وأبو بكر حممد بن أمحد الرملي ابن النابلسي الشهيد، وأبو 

  احلسن حممد بن احلسني بن إبراهيم اآلبري، واحلافظ أبو العباس حممد بن موسى السمسار، ومظفر

)١٦/١٤٤(  

  

اين بدمشق، وأبو حنيفة النعمان بن حممد قاضي العبيدية، وصنف كثريا يف الزندقة، ابن حاجب الفرغ
  .وحنلة الباطنية

أخربنا أبو : أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا الشيباين: أخربنا املؤمل بن حممد البالسي وغريه إذنا، قالوا



زيز بن جعفر، حدثنا علي بن طيفور، بكر اخلطيب، حدثنا أمحد بن اجلنيد اخلطيب، حدثنا أبو بكر عبد الع
قال : حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوارث، عن عبدالرمحن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، قال

  ).١" (خريكم من تعلم القرآن وعلمه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  

  .شاطي، نزيل واسط بن أمحد الشماخلطيب املقرئ، أبو بكر، حممد بن جعفر*  الشمشاطي - ١٠٣
  .قرأ على عمرو بن عيسى االدمي صاحب خلف البزار

  .تال عليه منصور بن حممد السندي بواسط يف سنة مثان ومخسني وثالث مئة
  .وحدث عن أيب شعيب احلراين، والفريايب، وحممد بن عثمان ابن أيب شببة، ويوسف القاضي وعدة

__________  
املسند " ن إسحاق، وأخرجه عبد اهللا بن االمام أمحد يف زيادات إسناده ضعيف لضعف عبدالرمحن ب) ١(
من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عبدالرمحن ابن إسحاق ذا ) ٢٩٠٩(، والترمذي ١٥٣ / ١" 

باب خريكم :  يف فضائل القرآن٦٧، ٦٦ / ٩االسناد، واحلديث صحيح عن عثمان أخرجه البخاري 
  .٦٨ و ٥٨ و ٥٧ / ١، وأمحد )٢٩٠٧(، والترمذي )١٤٥٢ (من تعلم القرآن وعلمه، وأبو داود

  .١٠٨ / ٢: ، غاية النهاية٢٠ - ١٩: سؤاالت مخيس احلوزي* 
[ * ]  

)١٦/١٤٥(  

  

  .حدث عنه احلسني بن أمحد التباين، وأمحد بن حممد بن مسنان املؤدب تقع روايته يف جملس التباين
  ).١(وثقه مخيس احلوزي 

  
 بن  االمام القدوة احملدث الرباين، شيخ نيسابور، أبو عمرو، إمساعيل بن جنيدالشيخ*  ابن جنيد - ١٠٤

احلافظ أمحد بن يوسف بن خالد السلمي النيسابوري الصويف كبري الطائفة، ومسند خراسان، مولده يف 
  .سنة اثنتني وسبعني ومئتني

، وحممد بن إبراهيم مسع أبا مسلم الكجي، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وحممد بن أيوب البجلي
  .البوشنجي، وإبراهيم بن أيب طالب، وعلي بن اجلنيد الرازي، وجعفر بن أمحد بن نصر، ومجاعة

  .وله جزء من أعلى ما مسعناه
  .حدث عنه سبطه أبو عبد الرمحن السلمي، وأبو عبد اهللا احلاكم، وأبو نصر أمحد بن عبدالرمحن الصفار

بد القاهر بن طاهر االصويل، وأبو نصر عمر بن قتادة، وأبو العالء وعبد الرمحن بن محدان النصروي، وع



  .صاعد بن حممد القاضي، وأبو نصر حممد بن عبدش، وأبو حفص عمر بن مسرور، وآخرون
  ومن حماسنه أن شيخه الزاهد أبا عثمان احلريي طلب يف جملسه ماال

__________  
  .١٩ص " سؤاالت السلفي خلميس احلوزي " انظر ) ١(
 ١: ، دول االسالم٨٥ - ٨٤ / ٧: ، املنتظم٢٨: ، الرسالة القشريية٤٥٧ - ٤٥٤: بقات الصوفيةط
، ٢٨٨ / ١١: ، البداية والنهاية٢٢٤ - ٢٢٢ / ٣: ، طبقات السبكي٣٣٦ / ٢: ، العرب٢٢٦/ 

، نتائج االفكار ٥٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٤١ / ١: ، طبقات الشعراين١٢٧ / ٤: النجوم الزاهرة
  .٤ / ٢: القدسية
[ * ]  

)١٦/١٤٦(  

  

لبعض الثغور، فتأخر، فتأمل وبكى على رؤوس الناس، فجاءه ابن جنيد بألفي درهم، فدعا له، مث إنه نوه 
قد رجوت اليب عمرو مبا فعل، فإنه قد ناب عن اجلماعة، ومحل كذا وكذا، فقام ابن جنيد، : به، وقال

  .نبغي أن ترده لترضىلكن إمنا محلت من مال فامي وهي كارهة، في: وقال
فأمر أبو عثمان بالكيس فرد إليه، فلما جن الليل جاء بالكيس، والتمس من الشيخ ستر ذلك، فبكى، 

  .أنا أخشى من مهة أيب عمرو: وكان بعد ذلك يقول
ورث أبو عمرو من آبائه أمواال كثرية، فأنفق سائرها على العلماء والزهاد، وصحب أبا : وقال احلاكم
  .ي واجلنيد، ومسع من الكجي وغريهعثمان احلري

كل : ، جدي له طريقة ينفرد ا من صون احلال وتلبيسه، مسعته يقول)١(قال أبو عبد الرمحن السلمي 
  .حال ال يكون عن نتيجة علم وإن جل، فإن ضرره على صاحبه أكرب من نفعه

ا رياء وأحواله كلها عنده ال يصفو الحد قدم يف العبودية حىت تكون أفعاله عنده كله: ومسعته يقول
  .دعاوى

  .من قدر على إسقاط جاهه عند اخللق، سهل عليه االعراض عن الدنيا وأهلها: وقال جدي
يلومين : مسعت أبا عثمان احلريي، وخرج من عنده ابن جنيد، يقول: ومسعت أبا عمرو بن مطر، يقول

  .هو خلفي من بعدي: ولالناس يف هذا الفىت، وأنا ال أعرف على طريقته سواه، ورمبا يق
__________  

  .٤٥٧ - ٤٥٤" طبقاته " انظر أقوال السلمي يف ) ١(
[ * ]  



)١٦/١٤٧(  

  

  .جدك من االوتاد: وقال بعض املشايخ يل
  .تويف ابن جنيد يف ربيع االول سنة مخس وستني وثالث مئة عن ثالث وتسعني سنة

ر الذارع الواهي، وأبو علي احلسن بن منري ومات معه ابن عدي، وأمحد بن جعفر اخلتلي، وأمحد بن نص
الدمشقي، واحلافظ أبو علي املاسرجسي، وأبو بكر القفال الشاشي، واملعز صاحب القاهرة، ومنصور 

  .بن عبدامللك الساماين صاحب ما وراء النهر
  

 بن سهل الرملي، ويعرف بابن حممد بن أمحد.االمام القدوة الشهيد، أبو بكر*  الشهيد - ١٠٥
  .نابلسيال

  .سعيد بن هاشم الطرباين، وحممد بن احلسن بن قتيبة، وحممد بن أمحد بن شيبان الرملي: حدث عن
  .متام الرازي، وعبد الوهاب امليداين، وعلي بن عمر احلليب: روى عنه

: سجنه بنو عبيد، وصلبوه على السنة، مسعت الدارقطين يذكره، ويبكي، ويقول: قال أبو ذر احلافظ
   ].٥٨: االسراء" [ كان ذلك يف الكتاب مسطورا : ( وهو يسلخ:كان يقول

أقام جوهر القائد اليب متيم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، وكان يرتل : قال أبو الفرج بن اجلوزي
  :بلغنا أنك قلت: االكواخ، فقال له
__________  

، ١٠٦ / ٤: وم الزاهرة، النج٤٥ - ٤٤ / ٢: ، الوايف بالوفيات٣٣٠ / ٢: ، العرب١١٧: احملمدون* 
  .٤٦ / ٣: ، شذرات الذهب٥١٥ / ١: حسن احملاضرة

[ * ]  

)١٦/١٤٨(  

  

ما قلت هذا، بل : إذا كان مع الرجل عشرة أسهم، وجب أن يرمي يف الروم سهما، وفينا تسعة، قال
 إذا كان معه عشرة أسهم، وجب أن يرميكم بتسعة، وأن يرمي العاشر فيكم أيضا، فإنكم غريمت: قلت

  .امللة، وقتلتم الصاحلني، وادعيتم نور االهلية، فشهره مث ضربه، مث أمر يهوديا فسلخه
تويف العبد الصاحل الزاهد أبو بكر بن النابلسي، كان يرى قتال املغاربة، هرب من : قال ابن االكفاين

صر، فلما الرملة إىل دمشق، فأخذه متوليها أبو حممود الكتامي، وجعله يف قفص خشب، وأرسله إىل م
  .وذكر القصة، فسلخ وحشي تبنا، وصلب..أنت القائل، لو أن معي عشرة أسهم: وصل قالوا



أخربين الثقة، أن أبا بكر سلخ من مفرق رأسه حىت بلغ الوجه، : قال معمر بن أمحد بن زياد الصويف
  .ليهفكان يذكر اهللا ويصرب حىت بلغ الصدر فرمحه السالخ، فوكزه بالسكني موضع قلبه فقضى ع

وأخربين الثقة أنه كان إماما يف احلديث والفقه، صائم الدهر، كبري الصولة عند العامة واخلاصة، وملا 
سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن، فغلب املغريب بالشام، وأظهر املذهب الردئ، وأبطل التراويح 

  .والضحى، وأمر بالقنوت يف الظهر، وقتل النابلسي سنة ثالث
  . رئيس الرملة، فهرب، فأخذ من دمشقوكان نبيال

احلمد هللا على سالمة ديين، : احلمد هللا على سالمتك، قال: قال شريف ممن يعانده ملا قدم مصر: وقيل
  .وسالمة دنياك

ال يوصف ما قلب هؤالء العبيدية الدين ظهرا لبطن، واستولوا على املغرب، مث على مصر : قلت
  .والشام، وسبوا الصحابة

)١٦/١٤٩(  

  

حكى ابن السعساع املصري، أنه رأى يف النوم أبا بكر بن النابلسي بعد ما صلب وهو يف أحسن هيئة، 
* وواعدين بقرب االنتصار وقربين وأدناين إليه * حباين مالكي بدوام عز : ما فعل اهللا بك ؟ فقال: فقال
  )١(انعم بعيش يف جواري : وقال

  
 بن منصور لدولة العبيدية، أبو حنيفة، النعمان بن حممدالعالمة املارق، قاضي ا*  النعمان - ١٠٦
  .املغريب

  كان مالكيا، فارتد إىل مذهب الباطنية، وصنف له أس الدعوة،
ونبذ الدين وراء ظهره، وألف يف املناقب واملثالب، ورد على أئمة الدين، وانسلخ من االسالم، فسحقا 

  .له وبعدا
  .ونافق الدولة ال بل وافقهم

  .ما للمعز أيب متيم منشئ القاهرةوكان مالز
  .وله يد طوىل يف فنون العلوم والفقه واالختالف، ونفس طويل يف البحث، فكان علمه وباال عليه

  وصنف يف الرد على أيب حنيفة يف الفقه، وعلى مالك،
__________  

  .٤٥ / ٢" الوايف بالوفيات " البيتان يف ) ١(
، دول ٣٣١ / ٢: ، العرب٤٢٣ - ٤١٥ / ٥: االعيان، وفيات ٥٨٧ - ٥٨٦: الوالة والقضاة* 



، النجوم ١٦٧ / ٦: ، لسان امليزان١٤٩: ، اتعاظ احلنفا٣٧٩ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٢٤ / ١: االسالم
، ٤٧ / ٣: ، شذرات الذهب٣٤٦ / ٢: ، طبقات املفسرين للداوودي١٠٧ - ١٠٦ / ٤: الزاهرة

  .٤٩٥ / ٢: ، هدية العارفني٢٢٠ - ٢١٩ / ٢: روضات اجلنات
[ * ]  

)١٦/١٥٠(  

  

  .والشافعي، وانتصر لفقه أهل البيت، وله كتاب يف اختالف العلماء، وكتبه كبار مطولة
  .وكان وافر احلشمة، وعظيم احلرمة، يف أوالده قضاة وكرباء

وانتقل إىل غري رضوان اهللا، بالقاهرة يف رجب سنة ثالث وستني وثالث مئة، مث ويل ابنه علي قضاء 
  ).١(ك املمال

  .ومات حممد والد أيب حنيفة سنة إحدى ومخسني وثالث مئة، بالقريان عن مئة وأربع سنني
  ).٢(ويعد من االذكياء 

  
   بن عبيداهللا بناحلافظ االوحد، أبو الفرج، أمحد بن القاسم*  ابن اخلشاب - ١٠٧

  .مهدي البغدادي بن اخلشاب، نزيل ثغر طرسوس
مد بن الباغندي، وحممد بن جرير، وعبد اهللا بن إسحاق املدائين، حدث بدمشق وغريها عن حممد بن حم

  .وأيب القاسم البغوي، وأيب جعفر الطحاوي، وحممد بن الربيع اجليزي، وطبقتهم
حدث عنه، متام الرازي، وبقاء اخلوالين، وعبد الوهاب امليداين، ومكي بن الغمر، وحممد بن عوف 

  .املزين، وآخرون
  . عيسى بن علي الوزيروقد روى عنه باالجازة

__________  
  .٤١٧ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ١(
وكان والده أبو عبد اهللا حممد قد عمر، وحيكي أخبارا كثرية : " قال ابن خلكان يف ترمجة النعمان) ٢(

  ".نفيسة حفظها وعمره أربع سنوات 
  .٤١٦ / ٥": الوفيات " انظر 

  .٤٨ / ٣: ، شذارت الذهب٢٩٣ - ٢٩٢ / ٧:  بالوفيات الوايف٣٥٤ - ٣٥٣ / ٤: تاريخ بغداد* 
[ * ]  

)١٦/١٥١(  



  

  .مات يف صفر سنة أربع وستني وثالث مئة
  

 بن حممد بن رجاء النيسابوري الوراق احملدث االمام، أبو إسحاق، إبراهيم بن أمحد*  االبزاري - ١٠٨
  .االبزاري

ابن نصر، وحممد بن حممد الباغندي، مسع بن مسدد بن قطن، واحلسن بن سفيان، وجعفر بن أمحد 
  .وسعيد بن عبد العزيز احلليب، وسعيد بن هاشم الطرباين، وأقرام، وأكثر وجود ومجع

  .روى عنه ابن مندة، واحلاكم، وأبو عبد الرمحن السلمي
  .كان ممن سلم املسلمون من لسانه ويده: قال احلاكم

  وطلب
أنت ز بن أسد يريد بثبته : لي احلافظ ميازحه، يقولاحلديث على كرب السن، ورحل فيه مسعت أبا ع

  .يا أبا علي وال من حرام: هذا الشيخ ما اغتسل من حالل قط، فنقول: وإتقانه، ويقول
  .مات يف رجب سنة أربع وستني وثالث مئة، وكان صادقا، حدث مبروياته على القبول

  .من قرى نيسابور) ١(أبزار 
  

   احملدث املقرئ، أبو هاشم السلميد الصمد بن إمساعيلابن عب* *  عبد اجلبار - ١٠٩
__________  

  .٤٨ / ٣: ، شذرات الذهب٣٣٣ / ٢: ، العرب٧٢ / ١: ، معجم البلدان١٢٠ / ١: االنساب* 
  .٧٢ / ١" معجم البلدان " انظر ) ١(

  .٤٨ / ٣: ، شذرات الذهب١٠٩ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٣٤ - ٣٣٣ / ٢: العرب* * 
[ * ]  

)١٦/١٥٢(  

  

  .الدمشقي املؤدب
تال على أيب عبيدة أمحد بن عبد اهللا بن ذكوان، ومسع من حممد ابن خرمي، وأيب شيبة داود بن إبراهيم، 

وعلي بن أمحد عالن، وجعفر ابن أمحد بن عاصم، والقاسم بن عيسى العصار، وحممد بن املعافا 
  .ازالصيداوي، وسعيد بن عبد العزيز، وخلق كثري بالشام، واحلج

  .ومصر



حدث عنه متام الرازي، وأبو احلسن بن جهضم، وعلي بن بشرى العطار، ومكي بن الغمر، وحممد بن 
  .عوف، وعبد الوهاب امليداين

مجع : مولده يف سنة ست ومثانني ومئتني، وتويف يف صفر سنة أربع وستني وثالث مئة، أرخه الكتاين وقال
  .، انتقى عليه أمحد بن قاسم بن اخلشابمن املصنفات شيئا كثريا، وكان ثقة مأمونا

  
 بن إدريس بن كامل القهندزي، الشيخ املعمر، أبو حممد، عبدالرمحن بن حممد*  القهندزي - ١١٠

  .مسند هراة
  .مسع عثمان بن سعيد الدارمي، وأبا مسلم الكجي، ويوسف القاضي

  .روى عنه أبو أمحد املعلم، وأبو منصور الديباجي، وعدة
  .مات سنة أربع وستني وثالث مئة: ضر الفاميقال أبو الن

__________  
  .مل جند له ترمجة يف املصادر اليت بني أيدينا* 

[ * ]  

)١٦/١٥٣(  

  

 بن عبد اهللا بن حممد هو االمام احلافظ الناقد اجلوال، أبو أمحد، عبد اهللا بن عدي*  ابن عدي - ١١١
  .يف اجلرح والتعديل، وهو مخسة أسفار كبار" ل الكام" بن مبارك ابن القطان اجلرجاين، صاحب كتاب 

  .مولده يف سنة سبع وسبعني ومئتني، وأول مساعه، كان يف سنة تسعني، وارحتاله يف سنة سبع وتسعني
فسمع لول بن إسحاق التنوخي، وحممد بن عثمان بن أيب سويد، وحممد بن حيىي املروزي، وأنس بن 

رواس الدمشقيني، وأبا خليفة اجلمحي، وأبا عبدالرمحن النسائي، السلم، وعبد الرمحن بن القاسم بن ال
  وعمران بن موسى بن جماشع، واحلسن بن حممد املديين،

واحلسن بن الفرج الغزي صاحيب حيىي بن بكري، وجعفر بن حممد الفريايب، وأبا يعلى املوصلي، واحلسن 
بغوي، وأبا عروبة، وخلقا كثريا يف بن سفيان النسوي، وعبدان االهوازي، وأبا بكر بن خزمية، وال

  .احلرمني، ومصر، والشام، والعراق، وخراسان، واجلبال، وطال عمره وعال إسناده
  ).١(وجرح وعدل وصحح وعلل، وتقدم يف هذه الصناعة على حلن فيه، يظهر يف تأليفه 

  حدث عنه شيخه أبو العباس بن عقدة، وأبو سعد املاليين،
__________  

، تذكرة ٢٧٠ / ١: ، اللباب٢٢٢ - ٢٢١ / ٣: ، االنساب٢٢٧ - ٢٢٥: نتاريخ جرجا* 



: ، عيون التواريخ٢٦٦ / ١: ، دول االسالم٣٣٨ - ٣٣٧ / ٢: ، العرب٩٤٢ - ٩٤٠ / ٣: احلفاظ
: " ، البداية والنهاية٣١٦ - ٣١٥ / ٣:  طبقات السبكي٣٨١ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٥٦ / ٤) خ(

، هدية ٥١ / ٣: ، شذرات الذهب٣٨٠: ، طبقات احلفاظ١١١ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٨٣ / ١١
  .١٤٥: ، الرسالة املستطرفة٤٤٧ / ١: العارفني

  .يف كتابه الكامل يف الضعفاء) ١(
[ * ]  

)١٦/١٥٤(  

  

واحلسن بن رامني، وحممد بن عبد اهللا بن عبدكويه، ومحزة بن يوسف السهمي، وأبو احلسني أمحد بن 
  .العايل، وآخرون

  .كان ثقة على حلن فيه: ظ ابن عساكرقال احلاف
أليس عندك كتاب ابن : سألت الدارقطين أن يصنف كتابا يف الضعفاء، فقال): ١(وقال محزة بن يوسف 

  .بلى: عدي ؟ قلت
  .فيه كفاية، ال يزاد عليه: قال

  .للمزين" املختصر " على أبواب " االنتصار " بلغين أن ابن عدي صنف كتابا مساه 
  كان ابن عدي حافظا متقنا، مل يكن يف زمانه: هميقال محزة الس

  .أحد مثله، تفرد برواية أحاديث وهب منها البنيه عدي وأيب زرعة فتفردا ا عنه
: كان أبو أمحد عدمي النظري حفظا وجاللة، سألت عبد اهللا بن حممد احلافظ، فقال: وقال أبو يعلى اخلليلي

  .قانعزر قميص ابن عدي أحفظ من عبدا لباقي بن 
مل أر أحدا مثل أيب أمحد بن عدي فكيف فوقه يف : ومسعت أمحد بن أيب مسلم احلافظ يقول: قال اخلليلي

كان حفظ هؤالء تكلفا، وحفظ ابن : وكان أمحد هذا لقي الطرباين وأبا أمحد احلاكم، وقال يل! احلفظ ؟ 
  .عدي طبعا

  .على ألف شيخ" معجمه " زاد 
  .ن عدي حافظ ال بأس بهاب: وقال أبو الوليد الباجي

ولكنه ينتصر " الصحيحني " كل من تكلم فيه بأدىن شئ لو كان من رجال " الكامل " يذكر يف : قلت
  له إذا أمكن، ويروي يف الترمجة حديثا

__________  



  .٢٢٦ص ": تاريخ جرجان " انظر ) ١(
[ * ]  

)١٦/١٥٥(  

  

  .أو أحاديث مما استنكر للرجل
  .سب اجتهادهوهو منصف يف الرجال حب

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة مخس وستني وثالث مئة: قال محزة السهمي
أخربنا حممد بن عماد، أخربنا : أخربنا حممد بن احلسني القرشي مبصر، وحيىي بن أمحد اجلذامي بالثغر، قاال

 احلافظ، حدثنا ابن رفاعة، أخربنا أبو احلسن اخللعي، أخربنا أبو سعد املاليين، أخربنا عبد اهللا بن عدي
أن رجال العن أمرأته : " احلسن بن الفرج، حدثين حيىي بن بكري، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر

  يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١" (وانتفى من ولدها، ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما، وأحلق الولد باملرأة 

  
 بن حممد مام االديب، رئيس خراسان، أبو العباس، إمساعيل بن عبد اهللالشيخ اال*  ابن ميكال - ١١٢

بن ميكال، من ذرية كسرى يزدجرد بن رام جور الفارسي، استعمل املقتدر أباه عبد اهللا على مملكة 
  .االهواز

مسع من عبدان االهوازي كتابا خصه به، ومسع من أيب العباس السراج، وابن خزمية، وعلي بن سعيد 
  .عسكري، وطائفة، وأملى جمالسال

   وأبو احلسني- وهو أكرب منه -أبو علي احلافظ : حدث عنه
__________  

:  يف الطالق٤٠٤ / ٩ بشرح السيوطي، ومن طريقه أخرجه البخاري ٩٠ / ٢" املوطأ " هو يف ) ١(
 / ٦سائي ، والن)٢٢٥٩(يف أول اللعان، وأبو داود ) ١٤٩٤(باب ما يلحق الولد باملالعنة، ومسلم 

١٧٨.  
: ، اللباب٢٠١ - ١٩٩ / ١: ، إنباه الرواة١٢ - ٥ / ٧: ، معجم االدباء٣٥٤ / ٤: يتيمة الدهر* 
  .٤١ / ٣: ، شذرات الذهب٣٢٧ / ٢: ، العرب٢٨٤ - ٢٨٣ / ٣

[ * ]  

)١٦/١٥٦(  

  



  .احلجاجي، وأبو عبد اهللا احلاكم، وعبد الغافر الفارسي
  .د لتأديب ولده هذاطلب االمري عبد اهللا أبا بكر بن دري

من بعد ما قد كنت كالشئ )) * ١(إن ابن ميكال االمري انتاشين : وفيه يقول ابن دريد يف املقصورة
* نفسي الفداء المريي ومن ) ٢(بعد انقباض الذرع والباع الوزى * اللقى ومد ضبعي أبو العباس من 

  مسعت أبا العباس يذكر: مسعت الوضاحي يقول: قال احلاكم) ٣(حتت السماء المريي الفدا 
مل تصل يدي إذ ذاك إال إىل : ما وصل إليه منك ؟ قال: صلة ابنه البن دريد ملا عمل املقصورة، فقلت

  ).٤(ثالث مئة دينار، وضعتها بني يديه 
  .عرضت عليه واليات جليلة فامتنع: قال احلاكم

  .ةوتويف يف صفر سنة اثنتني وستني وثالث مئة، وله اثنتان وتسعون سن
  .مساعة من عبدان يف سنة مثان وتسعني ومئتني: قلت

  .وقع لنا جزءان عاليان من طريقه
  

   بن فضالة بنالشيخ املسند احملدث، أبو عمر، حممد بن موسى*  ابن فضالة - ١١٣
__________  

  .من النوش" افتعل " تناولين وأخذين مقربا إليه، وهو : انتاشين) ١(
  .للخطيب التربيزي" شرح املقصورة " إذا تناولته : انتاشت الظبية االراك: يقال

  .القصري: الوزى) ٢(
  .١٣٨ - ١٣٧ص : للخطيب التربيزي" شرح مقصورة ابن دريد " االبيات يف ) ٣(
  .٩ - ٨ / ٧": معجم االدباء " انظر ) ٤(
  * ]= [ ، النجوم ٤٠١ - ٤٠٠ / ٥: ، لسان امليزان٥١ / ٤: ، ميزان االعتدال٣٢٨ / ٢: العرب* 

)١٦/١٥٧(  

  

  .إبراهيم بن فضالة بن كثري االموي القرشي، موىل اخلليفة عمر بن عبد العزيز
  .دمشقي معروف، له جزء مسعناه

مسع أبا قصي إمساعيل العذري، وأمحد بن أنس، واحلسني بن حممد بن مجعة، وعبد الرمحن بن القاسم 
  حدثه مبكة، وحممد بن يزيد بناهلامشي، واحلسن بن الفرج الغزي، وأبا القاسم البغوي، 

  .عبد الصمد، وطائفة
متام الرازي، وعبد الرمحن بن أيب نصر، وأبو نصر ابن اجلندي، ومكي بن الغمر، وحممد بن : حدث عنه



  .رزق اهللا، وحممد بن عبد السالم بن سعدان
  .كلموا فيهت: أرخ عبد العزيز الكتاين وفاته يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وستني وثالث مئة، وقال

قرأت على خدجية بنت يوسف، أخربكم حممد بن هبة اهللا، أخربنا إبراهيم بن احلسن احلصين، واخلضر 
أخربنا : وقرأت على احلسن بن علي، أخربك جعفر بن علي، أخربنا السلفي، قالوا) ح(بن شبل احلارثي 

حممد بن عبد السالم بن سعدان، أخربنا : حممد بن احلسني احلنائي، وعلي بن احلسن بن املوازيين، قاال
أخربنا حممد بن موسى بن فضالة، حدثنا احلسني بن مجعة، حدثنا سعيد بن منصور مبكة سنة مخس 

وعشرين ومئتني، حدثنا إمساعيل بن زكريا، عن احلجاج بن دينار، عن احلكم، عن حجية بن عدي، عن 
  أن العباس سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم: " علي

__________  
  .٤١ / ٣: ، شذرات الذهب٦٩ / ٤: الزاهرة= 

[ * ]  

)١٦/١٥٨(  

  

  ).١" (يف تعجيل صدقته قبل أن حتل، فرخص له يف ذلك 
وعند زين االمناء جزء البن فضالة غري الذي عند الشريازي، واجلزء االول من أمايل ابن فضالة عند 

  .احلافظ قاسم بن عساكر
  . بن بنت شرحبيلومن شيوخه أبوه موسى يروي عن سليمان

  
   بن أمحدمن كرباء الشافعية، أبو احلسني، أمحد بن حممد*  ابن القطان - ١١٤

  .البغدادي
  .له مصنفات يف أصول الفقه وفروعه: قال اخلطيب

  .مات سنة تسع ومخسني وثالث مئة
  .ذكره خمتصرا

" ه أبو إسحاق يف تفقه بابن سريج، مث بأيب إسحاق املروزي، وتصدر لالفادة، واشتهر امسه، وذكر
  ".الطبقات 

__________  
، والترمذي )١٦٢٤(، وأبو داود ٢٦ / ٤" الطبقات " ، وابن سعد يف ١٠٤ / ١وأخرجه أمحد ) ١(
، و )٣٦٠" (املنتقي " ، وابن اجلارود يف ٣٨٥ / ١، والدارمي )١٧٩٥(، وابن ماجة )٦٧٨(



  .د بن منصور ذا االسناد، كلهم من طريق سعي١١١ / ٤، والبيهقي ١٢٣ / ٢الدارقطين 
روى هذا احلديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن احلكم، : ١١٥ / ٢وقال أبو داود بعد أن ذكره 

  .عن احلسن بن مسلم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحديث هشيم أصح
  .يريد أن هذه الرواية املرسلة أصح من الرواية املتصلة

اختلفوا عن احلكم يف إسناده، والصحيح عن احلسن بن مسلم : ١٢٤ / ٢" سننه " وقال الدارقطين يف 
  .مرسل

  .١٢٥، ١٢٣ / ٢" سنن الدارقطين " وللحديث شواهد يصح ا انظرها يف 
وليس ثبوت هذه القصة يف تعجيل صدقة :  بعد أن ذكرها٢٦٤ / ٣" الفتح " وقد قال احلافظ يف 

  .العباس ببعيد يف النظر مبجموع هذه الطرق
، البداية ٧٠ / ١: ، وفيات االعيان١١٣: ، طبقات الفقهاء للشريازي٣٦٥ / ٤: ريخ بغدادتا* 

  = [ * ]، ٨٥: ، طبقات ابن هداية اهللا٣٢١ / ٧: ، الوايف بالوفيات٢٦٩ / ١١: والنهاية

)١٦/١٥٩(  

  

 بن هللالشيخ االمام املعمر، الفقيه الفرضي القاضي، أبو احلسن، حممد بن عبد ا*  ابن حيويه - ١١٥
  .زكريا بن حيويه النيسابوري مث املصري الشافعي

قدم مصر صغريا، ومسعه عمه احلافظ حيىي بن زكريا االعرج من بكر بن سهل الدمياطي، واالمام أيب 
عبدالرمحن النسائي وأيب بكر أمحد بن عمرو البزار، وعبد اهللا بن أمحد بن عبد السالم اخلفاف، ومجاعة، 

  .وأخذ عن عمه
عبد الغين احلافظ، وعلي بن حممد اخلراساين القياس، وهارون بن حيىي الطحان، وحممد بن : هحدث عن

  .جعفر بن أيب الذكر، وحممد بن احلسني الطفال، وآخرون
  .كان ثقة نبيال، ذكر أنه ولد سنة ثالث وسبعني ومئتني: وثقه ابن ماكوال، فقال
  .روى عن حممد بن جعفر بن أعني: وقال ابن عساكر أيضا

  .وجعفر بن أمحد بن عاصم، وأيب يعقوب املنجنيقي
املوطأ " جئت إىل شيخ عنده : كان ال يترك أحدا يتحدث يف جملسه، وقال: وأخذ عنه الدارقطين، وقال

  .فكان يقرأ عليه وهو يتحدث" 
  !يقرأ عليك وأنت تتحدث ؟ : أيها الشيخ: فلما فرغ، قلت

__________  
  .١٩٨ / ١: ، طبقات االصوليني٦٥ / ١: ة العارفني، هدي٢٨ / ٣: شذرات الذهب= 



، ٤٠٣، ٤٠٢ / ١: ، حسن احملاضرة٣٤٢ / ٢: ، العرب٣٦١ - ٣٦٠ / ٢: االكمال البن ماكوال* 
  ).١٠٩ / ١٠(مادة حيي : ، تاج العروس٥٧ / ٣: ، شذرات الذهب١٢٨ / ٤: النجوم الزاهرة

[ * ]  

)١٦/١٦٠(  

  

  .إليهفلم أعد : قد كنت أمسع، قال: فقال
  .قد كنا نسمع، وهذه مكابرة: كذا شيوخ احلديث اليوم، إن مل ينعسوا حتدثوا، وإن عوتبوا، قالوا: قلت

  .تويف ابن حيويه يف رجب سنة ست وستني وثالث مئة
  

 بن أمحد بن االمام احملدث القدوة، شيخ االسالم، أبو احلسن، حممد بن احلسن*  السراج - ١١٦
  .رئإمساعيل النيسابوري املق

ارحتل، ومسع من أيب شعيب احلراين، واحلسن بن املثىن العنربي، وموسى بن هارون، وحممد بن عبد اهللا 
  .مطني، ويوسف القاضي، وهذه الطبقة

احلاكم، وأبو سعد املاليين، وأبو احلسن ابن العايل، وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي : حدث عنه
  .لقلوسي، وأبو بكر حممد بن عبد العزيز اجلوري، وخلق سواهماملشاط، وحممد بن القاسم املاوردي ا

قل ما رأيت أكثر اجتهادا وعبادة منه، وكان يعلم القرآن، وما أشبه حاله إال حبال أيب : قال احلاكم
  القوي الزاهد، صلى حىت) ١(يونس 

__________  
، ١٢٨ / ٤: نجوم الزاهرة، ال٢٨٨ / ١١: ، البداية والنهاية٣٤٢ / ٢: ، العرب٨٦ / ٧: املنتظم* 

  .٥٧ / ٣: شذرات الذهب
  .٢٦٦ / ١٠" االنساب " بإسقاط أيب، وهو خطأ، ففي " يونس " يف االصل ) ١(

لقب أيب يونس احلسن بن يزيد الضمري، روى عن سعيد بن جبري وأيب سلمة بن عبدالرمحن، : القوي
  .روى عنه الثوري وسعيد القداح وغريمها

  .ته على العبادة النه قدم مكة فصام حىتوإمنا لقب بالقوي لقو
[ * ]  

)١٦/١٦١(  

  



  .أقعد، وبكى حىت عمي
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، : حدث أبو احلسن رمحه اهللا من أصول صحيحة، مسعته يقول

  فتبعته حىت دخل، فوقف على قرب حيىي بن
هذا القرب أمان الهل هذه :  التفت فقالحيىي، وتقدم وصف خلفه مجاعة من الصحابة، وصلى عليه، مث

  ).١(املدينة 
  .تويف يوم عاشوراء سنة ست وستني وثالث مئة: قال احلاكم

  .هو من أبناء التسعني: قلت
وفيها مات ابن حيويه النيسابوري مبصر، واحملدث أبو الفضل الشرمقاين، وصاحب دمشق احلسن بن 

ن بويه ملك العجم، واملستنصر باهللا حكم صاحب أمحد اجلنايب القرمطي، وركن الدولة احلسن ب
  .االندلس، وأبو حممد عبد اهللا بن حممد بن علي بن زياد املعدل بنيسابور

  
 ابن حممد بن مطر الشيخ االمام القدوة العامل احملدث، أبو عمرو، حممد بن جعفر*  ابن مطر - ١١٧

  .النيسابوري املزكي، شيخ العدالة
تملي، وإبراهيم بن علي الذهلي، وحممد بن أيوب البجلي، وأبا خليفة اجلمحي، مسع أبا عمرو أمحد املس
  وحممد بن جعفر الكويف

__________  
" طبقات الصوفية "  للمؤلف، و ٥١٢" مشتبه النسبة " خوي، وبكى حىت عمي، وطاف، وانظر = 

  .للسلمي
  .رؤيا ال يعول عليها، واالمان ال يكون إال من اهللا عزوجل) ١(
 / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٧١ / ١١: ، البداية والنهاية٣١٧ - ٣١٦ / ٢: ، العرب٥٦ / ٧: نتظمامل* 

  .١٧: ، الرسالة املستطرفة٣١ / ٣: ، شذرات الذهب٦٢
[ * ]  

)١٦/١٦٢(  

  

  .القتات، وحممد بن حيىي املروزي، وطبقتهم، وكان ذا حفظ وإتقان
  وأبو عبدأبو علي احلافظ، وأبو احلسني احلجاجي، : حدث عنه

  .اهللا احلاكم، وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي، وأبو نصر بن قتادة، وآخرون
  .وحدث عنه من القدماء أبو العباس بن عقدة



وأعجب من ذلك، حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ، حدثنا أبو احلسن الشافعي، حدثنا أبو : قال احلاكم
الذي انتقى الفوائد على أيب العباس االصم، فأحيا اهللا وهو :  قال- وقد ماتا قبله بدهر -عمرو بن مطر 

: إىل أن قال احلاكم..علم االصم بتلك الفوائد، فإن االصم أفسد أصوله، واعتمد على كتاب ابن مطر
وقل ما رأيت أصرب على الفقر من أيب عمرو، وكان يتجمل بدست ثياب للجمعات وحضور الس، 

 رغيفا وبصلة أو جزرة، وبلغين أنه كان حيىي الليل، ويأمر باملعروف، ويلبس يف بيته فروة ضعيفة، ويأكل
  .وينهى عن املنكر، ويضرب اللنب لقبور الفقراء، مل أر يف مشاخينا له يف االجتهاد نظريا، رمحه اهللا

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة ستني وثالث مئة عن مخس وتسعني سنة
  

   بن حيىي بنأبو إسحاق، إبراهيم بن حممداالمام احملدث القدوة، *  املزكي - ١١٨
__________  

 ٦: ، الوايف بالوفيات٣٢٧ / ٢: ، العرب٦٢ - ٦١ / ٧: ، املنتظم١٦٩ - ١٦٨ / ٦: تاريخ بغداد* 
 / ٣: ، شذرات الذهب٦٩ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٧٥ - ٢٧٤ / ١١: ، البداية والنهاية١٢٣/ 

  .٩٦: ، الرسالة املستطرفة٤١ - ٤٠
[ * ]  

)١٦/١٦٣(  

  

  .سختويه النيسابوري املزكي، شيخ بلده وحمدثه
مسع أمحد بن حممد املاسرجسي، وأبا العباس الثقفي، وإمام االئمة ابن خزمية، وموسى بن العباس اجلويين، 

  وأبا حامد االعمشي،
 حامد حممد وزجنويه اللباد، وأبا نعيم بن عدي، وحممد بن املسيب االرغياين، وأبا العباس الدغويل، وأبا

  .بن هارون احلضرمي، وعبد الرمحن بن أيب حامت وخلقا سواهم
أملى عدة سنني، وكنا نعد يف جملسه أربعة عشر حمدثا، منهم أبو العباس االصم، وحممد بن : قال احلاكم

  .يعقوب بن االخرم
، وأبو علي بن احلاكم، وابن رزقويه، وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وأبو بكر الربقاين: روى عنه: قلت

  .شاذان، وابنه حممد بن إبراهيم املزكي، وأبو نعيم االصبهاين، وأبو طالب بن غيالن، وآخرون
كان ثقة، ثبتا، مكثرا، مواصال للحج، انتخب عليه الدارقطين، وكتب الناس عنه علما : قال اخلطيب
عند الربقاين عنه سفط وعدة كتب ملسلم، وكان " تاريخ البخاري " ، "تاريخ السراج " كثريا مثل 

: يف نفسي منه لكثرة ما يغرب، مث إنه قواه، وقال: أجزاء، وكتب، لكن ما روى عنه يف صحيحه، قال



  ).١(عندي عنه أحاديث عالية، كنت أخرجتها نازال إال أين ال أقدر على إخراجها لكرب السن 
احلديث بدرا من الدنانري، أنفقت على : حدثنا احلسني بن شيطا، مسعت املزكي يقول: قال اخلطيب

  ).٢(وقدمت بغداد ومعي جتارة 
__________  

  .١٦٨ / ٦": تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٦٩ / ٦": تاريخ بغداد ) " ٢(

[ * ]  

)١٦/١٦٤(  

  

  .مات يف شعبان سنة اثنتني وستني وثالث مئة، وله سبع وستون سنة
  . ورووا احلديثوله من االوالد علي وأمحد وحيىي وعبد الرمحن وحممد، عاشوا

  
  .الداوودي) ١( بن برزة الروذراوري املعمر، املسند، أبو جعفر، حممد بن عبد اهللا*  ابن برزة - ١١٩

حدث مذان عن إمساعيل القاضي، وحممد بن غالب متتام، وعبيد بن شريك، وإبراهيم بن ديزيل 
  .وغريهم

  .حضرته، ومل أمحد أمرهمل يثبت يف ابن ديزيل، وهو شيخ : قال صاحل بن أمحد احلافظ
أبو بكر بن الل، وأبو طاهر بن سلمة، وابن فنجويه، وعلي بن جهضم الصويف، : حدث عنه: قلت

  .وأمحد بن احلسن االمام، وعبد الرمحن بن شبانة، وآخرون
  .حدث يف سنة سبع ومخسني وثالث مئة

  
  أسد اخلشين بن احلافظ االمام، أبو عبد اهللا، حممد بن حارث* *  ابن حارث - ١٢٠

__________  
، ١٣٧ / ١: ، تبصري املنتبه١٧٦ / ٢: ، غاية النهاية٦١ / ١: ، مشتبه النسبة٣٢٣ / ٢: العرب* 

  .٣٨ / ٣: شذرات الذهب
  .بلدة بنواحي مهذان": روذراور " نسبة إىل : الروذراوري) ١(

  .٧٨ / ٣": ومعجم ياقوت " ، ٤١ / ٢": اللباب " انظر 
  = [ * ]، جذوة ٢٦١ / ٣: ، االكمال البن ماكوال١١٣ - ١١٢ / ٢: ندلستاريخ علماء اال* * 

)١٦/١٦٥(  



  

  .القريواين، صاحب التواليف
  .روى عن أمحد بن نصر، وأمحد بن زياد، وقاسم بن أصبغ، وأمحد ابن عبادة

  .واستوطن قرطبة، ومتكن متن صاحبها املستنصر املرواين
تاريخ " ، و "تاريخ االندلس " ، و "الفتيا "  مالك، وكتاب يف مذهب" االتفاق واالختالف " له كتاب 
  .إنه صنف للمستنصر مئة ديوان: ، وحىت قيل"النسب " وكتاب " االفريقيني 

وكان من أعيان الشعراء، وكان يتعاطى الكيمياء، واحتاج بعد موت خمدومه إىل القعود يف حانوت يبيع 
  .االدهان

  .روى عنه أبو بكر بن حوبيل
  .سنة إحدى وستني وثالث مئةتويف 
  .تويف سنة إحدى وسبعني وثالث مئة: وقيل

  
 بن عامر املروروذي، مفيت العالمة، شيخ الشافعية، أبو حامد، أمحد بن بشر*  املروروذي - ١٢١

  .البصرة، وصاحب التصانيف
__________  

، معجم ٧١: ، بغية امللتمس١٣٠ / ٥: ، االنساب٥٣١ / ٤: ، ترتيب املدارك٥٣: املقتبس= 
، الوايف ١٠٠٢ - ١٠٠١ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٢٥ - ٣٢٤ / ٢: ، العرب١١١ / ٨: االدباء

، النجوم ٢١٣ - ٢١٢ / ٢: ، الديباج املذهب٣٧٥ / ٢: ، مرآة اجلنان٣١٥ / ٢: بالوفيات
  .٣٩ / ٣: ، شذرات الذهب٣٩٧: ، طبقات احلفاظ٦٤ / ٤: الزاهرة

 / ٥: ، معجم البلدان١١٤: ، طبقات الفقهاء للشريازي٧٦: ، طبقات العبادي٣٠١: الفهرست* 
: ، مرآة اجلنان٢٦٥ / ٦: ، الوايف بالوفيات٣٢٦ / ٢: ، العرب٧٠ - ٦٩ / ١: ، وفيات االعيان١١٢

: ، طبقات ابن هداية اهللا٢٠٩ / ١١: ، البداية والنهاية١٣ - ١٢ / ٣: ، طبقات السبكي٣٧٥ / ٢
 - ١٩٩ / ١: ، طبقات االصوليني٦٦ / ١: دية العارفني، ه٤٠ / ٣: ، شذرات الذهب٨٧ - ٨٦

٢٠٠.  
[ * ]  

)١٦/١٦٦(  

  



  يف املذهب، وألف" اجلامع " تفقه بأيب إسحاق املروزي، وصنف 
  .شرحا للمختصر املزين، وألف يف االصول، وكان إماما ال يشق غباره

  .وعنه اخذ فقهاء البصرة
  .تويف يف سنة اثنتني وستني وثالث مئة

احملدث اجلليل، أبو احلارث، أمحد بن حممد بن عمارة، بن أمحد الليثي الكناين موالهم * رة ابن عما
  .الدمشقي

حدث عن أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة، وأظنه آخر من روى عنه، وأمحد بن إبراهيم البسري، 
  .وزكريا خياط السنة، وحممد بن يزيد بن عبد الصمد، وإبراهيم بن دحيم، وعدة

ام الرازي، وأبو احلسني بن مجيع، وعبد الرمحن بن أيب نصر، وأمحد بن حممد بن احلاج، وعبد مت: وعنه
  .الوهاب امليداين، وآخرون

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وستني وثالث مئة، وقد قارب التسعني
  

  .د بن يوسف السقطي املعدل ببغدااحملدث أبو عمرو، عبدامللك بن احلسن* *  السقطي - ١٢٢
  .انتخب عليه الدارقطين

__________  
  ).٥٢(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم * 

  .٦٣ / ٧: ، املنتظم٩٢ / ٧: ، االنساب٤٣١ - ٤٣٠ / ١٠: تاريخ بغداد* * 
[ * ]  

)١٦/١٦٧(  

  

  .مسع الكجي، وأمحد بن حيىي احللواين، ويوسف القاضي
  ، وأبوحممد بن أسد شيخ الكتابة، وأبو علي بن شاذان: وعنه
  .نعيم

  .مات سنة اثنتني وستني وثالث مئة
  

 بن أمحد بن احلافظ اود، حمدث مرو، أبو عبد الرمحن عبد اهللا ابن احلافظ عمر*  ابن علك - ١٢٣
  .علك اجلوهري املروزي

مسع أباه، وحممد بن أيوب بن الضريس، والفضل بن حممد الشعراين، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وأبا 



  . البوشنجي، وعبد اهللا بن ناجية، وطبقتهمعبد اهللا
  .ورحل به أبوه

وأبو بكر الربقاين، وأبو عبد اهللا " االلقاب " أبو بكر أمحد بن عبدالرمحن الشريازي يف : حدث عنه
  .احلاكم، ومجاعة

  .مات بعد سنة ستني وثالث مئة: قال اخلليلي
  .هو حافظ متفق عليه: مث قال

  .محن، أخربنا أبو حممد بن قدامةأخربنا إمساعيل بن عبدالر
وأخربنا ابن الفراء، أخربنا حممد بن خلف ) ح(أخربنا أبو الفتح بن البطي، أخربنا أبو الفضل بن خريون 

أخربتنا فخر النساء شهدة، وأخربنا : الفقيه، وأخربنا التاج عبد اخلالق، أخربنا البهاء عبد الرمحن، قاال
  حممد بن عبد السالم،

__________  
  .٣٧ / ٣: ، شذرات الذهب٢٧٦: ، طبقات احلفاظ٣٢٢ / ٢: ، العرب٩٢٩ / ٣: تذكرة احلفاظ* 

[ * ]  

)١٦/١٦٨(  

  

أخربنا االمام أبو بكر الربقاين، قرأت على عبد اهللا بن عمر بن علك، حدثكم عبد اهللا بن أمحد، : قاال
رج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى حدثنا عباد بن موسى، حدثنا إبراهيم ابن سعد، أخربين أيب، عن االع

  اهللا عليه وسلم، أنه
  ).١(أخرجه مسلم ) هل أتى على االنسان(و ) آمل ترتيل(كان يقرأ يف الفجر يوم اجلمعة 

  
 بن رميح بن عصمة النخعي االمام احلافظ اجلوال، أبو سعيد، أمحد بن حممد*  ابن رميح - ١٢٤

  .النسوي مث املروزي، صاحب التصانيف
با خليفة اجلمحي، وعمر بن أيب غيالن، وابن زيدان البجلي، وعبد اهللا بن حممود املروزي، وأبا مسع أ

العباس السراج، وعبد اهللا ابن شريويه، وحممد بن الفضل السمرقندي الواعظ، وعمر بن جبري، وحممد 
  .بن احلسن بن قتيبة، وطبقتهم

، وقد أقام "صحيح البخاري " رأت عليه قدم نيسابور، فعقدت له جملس االمالء، وق: قال احلاكم
  .بصعدة من اليمن زمانا، مث قدم، وأكرموه، وأكثروا عنه ببغداد

  :وما املثل فيه إال كما قال حيىي بن معني



__________  
:  يف االفتتاح١٥٩ / ٢باب ما يقرأ يوم اجلمعة، وهو يف سنن النسائي : يف اجلمعة) ٨٨٠(برقم ) ١(

  . يوم اجلمعةباب القراءة يف الصبح
 / ١وأمحد ) ١٠٧٤(، وأيب داود )٥٢٠(، والترمذي )٨٧٩(ويف الباب عن ابن عباس عند مسلم 

  .٣٤٠ و ٣٣٤، ٢٢٦
: ، ميزان االعتدال٣٠٧ / ٢: ، العرب٩٣١ - ٩٣٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٨ - ٦ / ٥: تاريخ بغداد* 
، طبقات ٢٠ / ٤: لنجوم الزاهرة، ا٢٦١ / ١: ، لسان امليزان٤٠٠ / ٧: ، الوايف بالوفيات١٣٥ / ١

  .٦٥ / ١: ، هدية العارفني٢٢ / ٣: ، شذرات الذهب٣٧٧: احلفاظ
[ * ]  

)١٦/١٦٩(  

  

  على: أو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه، وقد سألته املقام بنيسابور، فقال
حزنا أن املروءة كفى : من أقيم ؟ فو اهللا لو قدرت مل أفارق سدتك، ما الناس اليوم خبراسان إال كما قيل

من الناس إال من يغين * وأن ذوي االلباب يف الناس ضيع وأن ملوكا ليس حيظى لديهم * عطلت 
روى عنه الدارقطين، واحلاكم، وابن رزقويه، وأبو علي بن دوما، وأبو القاسم السراج، : ويصفع قلت

  ).١(اجلحفة وأبو عبد الرمحن السلمي وقد طلبه أمري صعدة من بغداد، فأدركه املوت ب
  .وثقه احلاكم وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وضعفه أبو زرعة الكشي، وأبو نعيم

  ).٢(االمر عندنا خبالف ذلك، وهو ثقة ثبت، مل خيتلف شيوخنا الذين لقوه يف ذلك : قال اخلطيب
  .تويف سنة سبع ومخسني وثالث مئة

  .أخربنا حممد بن عبدالرحيم
أخربنا علي بن : بن رواج، وأخربنا أبو نصر بن مميل، وسنقر الزيين، قاالأخربنا ا: وبالل الوايل، قاال

أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا القاسم بن الفضل، حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي إمالء، : حممود، قاال
  حدثنا أمحد بن حممد بن رميح، حدثنا عمر بن

__________  
 كبرية كانت على طريق املدينة من مكة، وهي ميقات أهل قرية: بالضم مث السكون والفاء: اجلحفة) ١(

مصر والشام إن مل ميروا على املدينة، وكان امسها مهيعة، وإمنا مسيت اجلحفة الن السيل اجتحفها ومحل 
  .أهلها يف بعض االعوام

  .١١١ / ٢": معجم البلدان " 



  .٨ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٢(
[ * ]  

)١٦/١٧٠(  

  

  ثنا إمساعيل بن خملد، حدثنا عبيد بن يعيش، حدثينسعيد بن حامت، حد
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا : منصور بن وردان، عن أيب محزة الثمايل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

  )..١(نضر اهللا امرءا مسع منا حديثا، وذكر احلديث : " عليه وسلم يف مسجد اخليف، فقال
  

  . بن النجم املياجني، أبو عبد اهللا، أمحد بن طاهراالمام احلافظ اود*  ابن النجم - ١٢٥
  .رحال جوال

مسع أبا مسلم الكجي، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وحيىي بن حممد احلنائي، وأمحد بن هارون الربدجيي، 
  .وطبقتهم، ومتهر بسعيد بن عمرو الربدعي صاحب أيب زرعة

يوسف االدربيلي، وأمحد بن احلسني التراسي، عبد اهللا بن أيب زرعة القزويين، ويعقوب بن : روى عنه
  .وأمحد بن فارس اللغوي وآخرون

  ما رأى ابن النجم مثل نفسه، وال رأيت مثله: وكان ابن فارس يقول
__________  

إسناده ضعيف لضعف أيب محزة الثمايل وامسه ثابت بن أيب صفية، لكن للحديث شواهد صحيحة ) ١(
، )٢٦٥٩(، والترمذي ١٤ / ١الشافعي : بن مسعود بإسناد صحيحيتقوى ا، فقد رواه من حديث ا

  .١٦٥": احملدث الفاصل " والرامهرمزي يف ) ٢٣٢(وابن ماجة 
: ، والرامهرمزي)٢٣٠(، وابن ماجة ٧٥ / ١والدارمي ) ٢٦٥٨(، والترمذي ١٨٣ / ٥ورواه أمحد 

، وابن ٨٢ و ٨٠ / ٤د ، من حديث زيد بن ثابت، وصححه احلافظ ابن حجر وغريه، ورواه أمح١٦٤
 من ٧٦، ٧٥ / ١، من حديث جبري بن مطعم، ورواه الدارمي ٧٥، ٧٤ / ١والدارمي ) ٢٣١(ماجة 

  .، من حديث أنس٢٢٥ / ٣حديث أيب الدرداء، ورواه أمحد 
 ٣: ، شذرات الذهب٣٧٧: ، طبقات احلفاظ٣٢٠ / ٢: ، العرب٩٣٢ - ٩٣١ / ٣: تذكرة احلفاظ* 
 /٣٦.  

[ * ]  

)١٦/١٧١(  

  



  .حكى ذلك سعد بن علي احلافظ
  .تويف بعد اخلمسني وثالث مئة: وقال اخلليلي

أخربنا أمحد بن عبد الكرمي احملتسب، أخربنا نصر بن جرو، أخربنا السلفي، أخربنا سعد بن علي 
أخربنا أمحد ابن احلسني بن علي التراسي، حدثنا أمحد بن طاهر : املصري، وعلي بن هبة اهللا، قاال

: قال أيب:  أخربنا حيىي ابن حممد احلنائي، حدثنا عبيداهللا بن معاذ، حدثنا معتمر بن سليمان، قالاملياجني،
أن رجلني عطسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمت أو فشمت أحدمها، وترك : حدثنا أنس بن مالك
) ١" ( مل حيمد اهللا الن هذا محد اهللا، وأن هذا: " يا رسول اهللا، تركت اآلخر ؟ قال: اآلخر، فقال رجل

  .أو كما قال
  

 بن عبد اهللا ابن أيب االمام احملدث، مفيد بغداد أبو حفص، عمر بن جعفر*  عمر البصري - ١٢٦
  .السري البصري الوراق

  .محل الناس بانتخابه على الشيوخ كثريا
__________  

ليمان التيمي، من طريق معمر، عن س) ١٩٦٧٨" (املصنف " صحيح، وأخرجه عبد الرزاق يف ) ١(
باب ال يشمت العاطس إذا مل حيمد اهللا، :  يف االدب٥٠٤ / ١٠عن أنس بن مالك، وأخرجه البخاري 

باب تشميت العاطس وكراهية : يف الزهد) ٢٩٩١(من طريق آدم بن أيب إياس، عن شعبة، ومسلم 
  .ان التيميالتثاؤب من طريق حممد بن عبد اهللا بن منري، عن حفص ابن غياث، كالمها عن سليم

من طريق سفيان ) ٢٧٤٣(، والترمذي )٥٠٣٩(، وسنن أيب داود ٤٩٥ / ١٠وهو يف البخاري 
  .الثوري، عن سليمان التيمي، عن أنس

  - ٩٣٤ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٤٥ - ٤٤ / ٧: ، املنتظم٢٤٩ - ٢٤٤ / ١١: تاريخ بغداد* 
، لسان ٢٦٦ - ٢٦٥ / ١١: نهاية، البداية وال١٨٤ / ٣: ، ميزان االعتدال٣٠٩ / ٢: ، العرب٩٣٥
  .٢٦ / ٣: ، شذرات الذهب٣٧٨: ، طبقات احلفاظ٢٨٩ - ٢٨٧ / ٤: امليزان
[ * ]  

)١٦/١٧٢(  

  

احلاكم، وابن : أيب خليفة، واحلسن بن املثىن، وعبدان، وحممد بن جرير، وطبقتهم، وعنه: وحدث عن
  .رزقويه، وعلي بن داود الرزاز، ومجاعة

طاه يف انتخابه على الشافعي، وعمل يف ذلك رسالة يف مخس كراريس، وبني وكان الدارقطين يتبع خ



أغطاليطه يف أشياء عديدة خيالف فيها أصول أيب بكر الشافعي، فتأملتها، فرأيت فعله فعل تغفل، ال يعي 
  .ما ينتخب، فيصحف، ويسقط، من االسناد، وبدون ذلك يضعف احملدث

  .وكان أبو حممد السبيعي يكذبه
  .كانت كتبه رديئة: ن أيب الفوارسوقال اب

  .ذاكرت ابن عقدة، فأغربت عليه حديثا: وحكى احلاكم عن عمر، قال
  .تويف سنة سبع ومخسني وثالث مئة، ومولده سنة مثانني ومئتني

  
أبو احلكم االندلسي، قاضي اجلماعة بقرطبة، ينسب إىل قبيلة يقال  *  منذر بن سعيد البلوطي- ١٢٧

  ).١(فحص البلوط : ن موضع قريب من قرطبة، يقال لهكزنة، وهو م: هلا
__________  

، جذوة ١٤٥ - ١٤٤ / ٢: ، تاريخ علماء االندلس٣٢٠ - ٣١٩: طبقات النحويني واللغويني* 
: ، معجم االدباء٤٦٦ - ٤٦٥: ، بغية امللتمس٥٤ص : ، فهرسة ابن خري٣٤٩ - ٣٤٨: املقتبس

 / ٨: ، الكامل البن االثري٣٢٥ / ٣:  إنباه الرواة،٤٩٢ / ١: ، معجم البلدان١٨٥ - ١٧٤ / ١٩
، البداية ٢٥٦: ، تلخيص ابن مكتوم٣٠٣ - ٣٠٢ / ٢: ، العرب١٧٦ / ١: ، اللباب٦٧٥ - ٦٧٤

  ، البلغة٧٥ - ٦٦: ، تاريخ قضاة االندلس٢٨٩ - ٢٨٨ / ١١: والنهاية
 / ٢ و ٣٧٦ - ٣٧٢/  ١: ، نفح الطيب٣٠١ / ٢:  بغية الوعاة٢٦٥ - ٢٦٤: يف تاريخ أئمة اللغة

  .٤٧٢ / ٢: ، هدية العارفني٢٥٩ - ٢٣٧: ، مطمح االنفس١٧ / ٣: ، شذرات الذهب٢٢ - ١٦
  .١٧٦ / ١": اللباب " ، و ٤٩٢ / ١": معجم ياقوت " انظر ) ١(

[ * ]  

)١٦/١٧٣(  

  

، وذلك أن كان فقيها حمققا، وخطيبا بليغا مفوها، له اليوم املشهور الذي مال فيه اآلذان، ور العقول
  .املستنصر باهللا

كان مشغوفا بأيب علي القايل، يؤهله لكل مهم، فلما ورد رسول الروم أمره أن يقوم خطيبا على العادة 
اجلارية، فلما شاهد أبو علي اجلمع العظيم جنب فلم حتمله رجاله، وال ساعده لسانه، وفطن له منذر بن 

هذا : ة بديعة، فأت اخللق، وأنشد يف آخرها لنفسهسعيد، فوثب يف احلال، وقام مقامه، وارجتل خطب
لكنين منهم * لكن صاحبه أزرى به البلد لو كنت فيهم غريبا كنت مطرفا * املقال الذي ما عابه فند 

ما كنت أبقى بأرض ما ا أحد فاستحسنوا ذلك، وصلب * فاغتالين النكد لوال اخلالفة أبقى اهللا جتها 



  ).١(رجال الدولة هذا كبش : الرسول، وقال
  ".االبانة عن حقائق أصول الديانة " وكتاب " االنباه عن االحكام من كتاب اهللا " كتاب : ومن تصانيفه

، مل يكن باالندلس أخطب منه، )٢(منذر بن سعيد خطيب بليغ مصقع : قال ابن بشكوال يف بعض كتبه
دين، والورع، وكثرة الصيام، والتهجد، مع العلم البارع، واملعرفة الكاملة، واليقني يف العلوم، وال

  .والصدع باحلق
  كان ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، وقد استسقى غري مرة،

  .فسقي
  كان فقيها، فصيحا، خطيبا، مل: ذكر أمري املؤمنني احلكم، فقال

__________  
  .٣٧٤ - ٣٧٢ / ١": نفخ الطيب " ، و ١٧٥ / ١٩" معجم االدباء " اخلرب بنحو يف ) ١(
رفع الصوت ومتابعته، : من الصقع، ومعناه" مفعل " البليغ املاهر يف خطبته، وهو : اخلطيب املصقع) ٢(

  .من أبنية املبالغة: ومفعل
  .صقع: مادة" لسان العرب " 

[ * ]  

)١٦/١٧٤(  

  

يسمع باالندلس أخطب منه، وكان أعلم الناس باختالف العلماء، شاعرا لبيبا أديبا، له تصانيف حسان 
  .، وكان مذهبه النظر واجلدل، مييل إىل مذهب داود بن عليجدا

كان من أهل النفاذ والتحصيل، متدربا للمناظرة، متخلفا : وذكره حممد بن حارث القروي، فقال
باالنصاف، جيد الفهم، طويل العلم، بليغا موجزا، مييل إىل طرق الفضائل، ويوايل أهلها، ويلهج بأخبار 

  .الصاحلني
وثالث مئة، فأقام يف رحلته أربعني شهرا، وانصرف، فأدخل االندلس من علم النظر ومن حج سنة مثان 

علم اللغة كتبا كثرية، وامتحنه الناصر بغري ما أمانة، وأخرجه رسوال إىل غري ما وجه، فخلص حممودا، 
مث نقله إىل ، مث واله قضاء الثغور الشرقية كلها، )١(وأقام مبا محل مشكورا، مث وال قضاء كورة ماردة 

  .قضاء القضاة، والصالة جبامع الزهراء
أخربين حكم بن منذر بن سعيد، أخربين أيب أنه حج راجال مع قوم رجالة، : قال أبو حممد بن حزم

  .فانقطعوا وأعوزهم املاء يف احلجاز وتاهوا
  .فأوينا إىل غار ننتظر املوت، فوضعت رأسي ملصقا باجلبل، فإذا حجر كان يف قبالته: قال



  .فعاجلته
  .فرتعته، فانبعث املاء، فشربنا وتزودنا

حدثت أن رجال وجد القاضي منذر بن سعيد يف بعض االسحار على دكان املسجد، : وقال ابن عبد الرب
  يا: فعرفه، فجلس إليه، وقال

__________  
قواعد هي كورة واسعة من نواحي االندلس، من أعمال قرطبة، وهي إحدى ال: قال ياقوت: ماردة) ١(

الىت ختريا امللوك للسكن من القياصرة والروم، وهي مدينة رائقة، كثرية الرخام، عالية البنيان، فيها آثار 
  .٣٩ - ٣٨ / ٥": معجم البلدان : " قدمية حسنة، تقصد للفرجة والتعجب

[ * ]  

)١٦/١٧٥(  

  

يا أخي : رقيق الدين، فقالسيدي إنك لتغرر خبروجك، وأنت أعظم احلكام، ويف الناس احملكوم عليه وال
وأىن يل مبثل هذه املرتلة ؟ وأىن يل بالشهادة، ما أخرج تعرضا للتغرر، بل أخرج متوكال على اهللا إذ أنا يف 

  .ذمته، فاعلم أن قدره ال حميد عنه، وال وزر دونه
 بالربوز قحط الناس يف بعض السنني آخر مدة الناصر، فأمر القاضي منذر بن سعيد: قال احلسن بن حممد

إىل االستسقاء بالناس، فصام أيام وتأهب، واجتمع اخللق يف مصلى الربض، وصعد الناصر يف أعلى 
قصره ليشاهد اجلمع، فأبطأ منذر، مث خرج راجال متخشعا، وقام ليخطب، فلما رأى احلال بكى ونشج 

 الناس بعضهم إىل سالم عليكم، مث سكت شبه احلسري، ومل يكن عادته، فنظر: وافتتح خطبته بأن قال
: االنعام[ اآلية ) سالم عليكم، كتب ربكم على نفسه الرمحة: (بعض ال يدرون ما عراه، مث اندفع، فقال

استغفروا ربكم وتوبوا إليه، وتقربوا باالعمال الصاحلة لديه، فضج الناس بالبكاء، وجأروا  ] ٥٤
  .عظيمبالدعاء والتضرع، وخطب فأبلغ، فلم ينفض القوم حىت نزل غيث 

  يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل: (واستسقى مرة، فقال يهتف باخللق
  .فهيج اخللق على البكاء ] ١٦ - ١٥: فاطر[ اآليتني ) اهللا
ها أنا سائر، فليت شعري ما : ومسعت من يذكر أن رسول الناصر جاءه لالستسقاء، فقال للرسول: قال

رأيته قط أخشع منه يف يومه هذا، إنه منفرد بنفسه، ال بس ما : الذي يصنعه اخلليفة يف يومنا هذا ؟ فقال
  .رب هذه ناصييت بيدك: أخشن الثياب، مفترش التراب، قد عال حنيبه واعترافه بذنوبه، يقول

  أتراك تعذب الرعية وأنت أحكم احلاكمني وأعدهلم، أن

)١٦/١٧٦(  



  

  .يفوتك مين شئ
معك، إذا خشع جبار االرض رحم جبار ) ١(ة يا غالم امحل املمطر: فتهلل منذر بن سعيد، وقال

  .السماء
أن أمري املؤمنني عمل يف بعض سطوح الزهراء قبة بالذهب : من أخباره احملفوظة: قال ابن عفيف

هل : والفضة، وجلس فيها، ودخل االعيان، فجاء منذر بن سعيد، فقال له اخلليفة كما قال ملن قبله
واهللا ما : لي فعل مثل هذا ؟ فأقبلت دموع القاضي تتحدر، مث قالرأيت أو مسعت أن أحدا من اخللفاء قب

قال اهللا : مل ؟ فقال: ظننت يا أمري املؤمنني أن الشيطان منك هذا املبلغ، أن أنزلك منازل الكفار، قال
: إىل قوله) ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوم سقفا من فضة: (عزوجل

جزاك اهللا : فنكس الناصر رأسه طويال، مث قال ] ٣٥ - ٣٣: الزخرف) [ رة عند ربك للمتقنيواآلخ(
  .عنا خريا وعن املسلمني، الذي قلت هو احلق، وأمر بنقض سقف القبة

حىت مىت أعظ وال أتعظ، وأزجر وال أزدجر، أدل على الطريق : وخطب يوما فأعجبته نفسه، فقال
  .ائرين، كال أن هذا هلو البالء املبنياملستدلني، وأبقى مقيما مع احل

  اللهم فرغبين ملا خلقتين له، وال تشغلين مبا
  .تكفلت يل به

أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع (وقد استغرق مرة يف خطبته جبامع الزهراء فأدخل فيها 
اصر خلطابة فتخري الن ] ١٣٠ - ١٢٨: الشعراء) [ لعلكم ختلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين

  .الزهراء أمحد بن مطرف إذا حضر الناصر
__________  

امحل ": نفح الطيب " ثوب من صوف يلبس يف املطر يتوقى به من املطر، وعبارة : املمطرة واملمطر) ١(
  .املطر

[ * ]  

)١٦/١٧٧(  

  

  .تويف منذر يف انسالخ ذي احلجة سنة مخس ومخسني وثالث مئة
  ).١" (كتاب االشراف "  بن حيىي، وأخذ عن ابن املنذر وقد مسع من عبيداهللا بن حيىي

فإن لكل حادثة مقاما، ولكل مقام مقاال، وليس بعد : أما بعد: ومن خطبته إذ أرتج على أيب علي القايل
] معشر املال [ احلق إال الضالل، وإين قد قمت يف مقام كرمي بني يدي ملك عظيم، فأصغوا إيل 



  .كذبت: صدقت، وللمبطل: قال للمحقبأمساعكم إن من احلق أن ي
وإن اجلليل تعاىل يف مسائه، وتقدس بأمسائه، أمر كليمه موسى أن يذكر قومه بنعم اهللا عندهم، وأنا 

  .اذكركم نعم اهللا عليكم
وتالفيه لكم بوالية أمريكم اليت آمنت سربكم، ورفعت خوفكم، وكنتم قليال فكثركم، ومستضعفني 

ضربت الفتنة سرادقها على اآلفاق، وأحاطت بكم ) ٢(، واله اهللا أياما فقواكم، ومستذلني فنصركم
من الشدة ] خبالفته [ شعل النفاق، حىت صرمت مثل حدقة البعري، مع ضيق احلال والتغيري، فاستبدلتم 

فناشدتكم اهللا، أمل تكن الدماء مسفوكة فحقنها ؟ والسبل خموفة فآمنها، واالموال : إىل أن قال..بالرخاء
  تهبةمن

  .والبالد خرابا فعمرها، والثغور مهتضمة فحماها ونصرها) ٣(فأحرزها 
  .فاذكروا آالء اهللا عليكم

  .وذكر باقي اخلطبة
  .وذكر بعضهم أن مولده سنة مخس وستني ومئتني، فيكون عمره تسعني سنة

  .كاملة، رمحه اهللا تعاىل
__________  

"  فيها مجاعة من علماء الفقه واللغة، وجلب كتاب وكانت له رحلة إىل املشرق، لقي: قال القفطي) ١(
  .٣٢٥ / ٣": إنباه الرواة " رواية عن مؤلفه حممد بن املنذر " االشراف يف اختالف العلماء 

واله اهللا رعايتكم، وأسند ": املطمح " ، ويف ..واله اهللا إمامتكم أيام ضربت": معجم االدباء " يف ) ٢(
  .جعلها يف حرز حريز: أي) ٣..(إليه إمامتكم أيام

[ * ]  

)١٦/١٧٨(  

  

، االمام احلافظ القدوة، حمدث الديار املصرية، أبو القاسم ابن علي بن العباس*  محزة بن حممد - ١٢٨
  ).١(الكناين املصري، صاحب جملس البطاقة 

  .ولد سنة مخس وسبعني ومئتني
رمحن النسائي، واحلسن بن أمحد ومسع عمران بن موسى الطبيب، وحممد بن سعيد السراج، وأبا عبد ال

بن الصيقل، وسعيد بن عثمان احلراين، وأبا يعقوب املنجنيقي، وداود بن شيبة، وعبدان االهوازي، وأبا 
يعلى املوصلي، وحممد بن املعافا الصيداوي، ومجاهر ابن حممد الزملكاين، وأبا خليفة اجلمحي، حلقه 

  .بالبصرة



  .تأله وتعبدومجع وصنف، وكان متقنا جمودا، ذا 
  الدارقطين، وابن مندة، وعبد الغين بن سعيد، ومتام: حدث عنه

ابن حممد الرازي، وشعيب بن املنهال، وعبد الرمحن بن عمر بن نصر، وعلي بن محصة احلراين، وإمساعيل 
بن عبدالرمحن بن عمر بن النحاس، وأمحد بن فتح القرطيب ابن الرسان، وحممد بن إبراهيم املشكيايل 

  .ليطلي، وأبو احلسن القابسي، وخلق سواهمالط
__________  

: ، النجوم الزاهرة٢٢١ / ١: ، دول االسالم٣٠٨ / ٢: ، العرب٩٣٤ - ٩٣٢ / ٣: تذكرة احلفاظ* 
 - ٢٣ / ٣: ، شذرات الذهب٣٥١ / ١: ، حسن احملاضرة٣٧٨ - ٣٧٧: ، طبقات احلفاظ٢٠ / ٤

  .٤٥٥ - ٤٥٤ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٩٠: فة، الرسالة املستطر٣٣٦ / ١: ، هدية العارفني٢٤
  ".جزء البطاقة " هو اجلزء احلديثي املعروف ب : جملس البطاقة) ١(

 أبو احلسن علي بن عمر بن حممد احلراين املصري الصواف، - صاحب الترمجة -رواه عن أيب القاسم 
  .املتوىف سنة إحدى و أربعني وأربع مئة

  .٩٠: ص" الرسالة املستطرفة " ، و ٣٧٤ - ٣٧٣، ٣٥١ / ١": حسن احملاضرة " انظر 
[ * ]  

)١٦/١٧٩(  

  

محزة املصري هو على تقدمه يف معرفة احلديث أحد من يذكر بالزهد والورع : قال أبو عبد اهللا احلاكم
  .والعبادة

  .مسع النسائي، وأبا خليفة، وأقراما باحلجاز والعراقني
كل :  احلافظ، يقول، وجرى ذكر محزة بن حممد، فقالمسعت عبد الغين: قال حممد بن علي الصوري

ولد سنة مخس وسبعني، وأول مساعه يف سنة مخس وتسعني، ورحل إىل العراق سنة : شئ له يف سنة مخس
  .مخس وثالث مئة

  .كان محزة حافظا ثبتا: قال الصوري
  رحلت سنة مخس،: حدثين احلافظ، قال: قال ابن زوالق

لو عرفتك مبصر ملالت :  اهللا بن عبدة، فكتبت عنه، فكان يقول يلفدخلت حلب وقاضيها أبو عبد
  .أعطاه مئيت دينار ترحل ا إىل العراق: ركائبك ذهبا، فيقال

خرجت حديثا : مسعت عبد اهللا بن حممد بن أسد، مسعت محزة الكناين يقول: قال أبو عمر بن عبد الرب
يق، فداخلين لذلك من الفرح غري قليل، وأعجبت واحدا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حنو مئيت طر



بذلك، فرأيت حيىي بن معني يف املنام، فقلت، يا أبا زكريا، خرجت حديثا من مئيت طريق، فسكت عين 
   ].١: التكاثر) [ أهلاكم التكاثر(أخشى أن تدخل هذه حتت : ساعة، مث قال

) وسلم(كنت أكتب احلديث، فال أكتب : مسعت محزة بن حممد احلافظ يقول: قال أبو عبد اهللا بن مندة
  .بعد صلى اهللا عليه

أنبأنا اخلضر بن ! أما ختتم الصالة علي يف كتابك ؟ : فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فقال يل
  محويه، عن القاسم بن علي، حدثنا أيب، أخربنا ابن

)١٦/١٨٠(  

  

 احلراين، مسعت محزة بن حممد احلافظ، وجاءه االكفاين، أخربنا سهل بن بشر، مسعت علي بن عمر
اللهم ال حتيين :  قد وصلوا إىل االسكندرية، فقال- يعين املغاربة -إن عسكر أيب متيم : غريب، فقال

  .حىت تريين الرايات الصفر
  .فمات محزة، ودخل عسكرهم بعد موته بثالثة أيام

صر يف هذا الوقت، وبنوا يف احلال مدينة القاهرة هؤالء عسكر املعز العبيدي االمساعيلية، متلكوا م: قلت
املعزية، فأماتوا السنة، وأظهروا الرفض، ودامت دولتهم أزيد من مئيت عام، حىت أبادهم السلطان صالح 

  .الدين، ونسبهم إىل علي رضي اهللا عنه غري صحيح
 احملدث حيىي بن علي مات محزة يف ذي احلجة سنة سبع ومخسني وثالث مئة، عن بضع ومثانني سنة، قاله

  .بن الطحان
وفيها مات احلافظ أبو سعيد أمحد بن حممد بن رميح النسوي النخعي، وأبو العباس عبد اهللا بن احلسني 

  .النضري املروي، وعبد الرمحن ابن العباس املخلص، وعمر بن جعفر البصري، وأبو عبد اهللا بن حمرم
أخربنا احلسن ابن صباح، أخربنا ابن رفاعة، أخربنا : قاالأخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، وعلي بن حممد 

أبو احلسن اخللعي، أخربنا عبدالرمحن ابن عمر، حدثنا محزة بن حممد احلافظ، مسعت الصيدالين عباسا 
إذا رأيت الرجل خيرج من مرتله بال حمربة وال قلم يطلب احلديث، : الدوري، مسعت حيىي بن معني يقول

  .فقد عزم على الكذبة
  

  االمام العامل، القدوة احلافظ، ذو الفنون، أبو حممد، أمحد بن *  املغفلي- ١٢٩
__________  

  = [ * ]، طبقات ٣٠٤ / ٢: ب، العرب / ٥٢٧) خ: (، االنساب٨٧: طبقات العبادي* 

)١٦/١٨١(  



  

ه وسلم عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن بشر بن مغفل بن حسان ابن صاحب رسول اهللا صلى اهللا علي
  .بن مغفل املزين املغفلي اهلروي، امللقب بالباز االبيض

  .ولد بعد السبعني ومئتني
ومسع أمحد بن جندة، وعلي بن حممد اجلكاين، وإبراهيم بن أيب طالب احلافظ، وعمران بن موسى بن 

  .جماشع، وأبا خليفة اجلمحي، ويوسف القاضي، وحممد بن عبد اهللا احلضرمي، وعبيد بن غنام
براهيم ابن يوسف اهلسنجاين، واحلسن بن سفيان، وعبدان االهوازي وعلي بن أمحد عالن املصري، وإ

  وطبقتهم مبصر، واحلرمني، والشام، والعراق
  .والعجم

  .ومجع وصنف، وتقدم يف معرفة احلديث والعلوم
حاق أبو العباس بن عقدة شيخه، وعمرو بن الربيع بن سليمان شيخه، وأبو بكر بن إس: حدث عنه

  .الصبغي، واحلاكم، وأبو بكر القفال، وأبو عبد اهللا اخلازن، ومجاعة سواهم
كان إمام أهل خراسان بال مدافعة، وقد حج بالناس، وخطب مبكة، وقدم إليه املقام وهو : قال احلاكم

  .قاعد يف جوف الكعبة
ن فوق الوزراء، وأم ولقد مسعتهم مبكة يذكرون أن هذه الوالية مل تكن قط لغريه، ومن عظمته أن كا

كانوا يصدرون عن رأيه، وجاور مرة مبكة، وكنت ببخارى أستملي له، فذكر أنه حصل وجد وشئ من 
آخر كلمة تكلم ا أن : غشي بسبب إمالء حكاية وأبيات، وتويف بعد مجعة، فسمعت ابنه بشرا يقول

  ارحم شيبة شيخ: قبض على حليته، ورفع يده اليمىن إىل السماء، وقال
__________  

  .١٨ / ٣: ، شذرات الذهب٧٢ / ٣: ، العقد الثمني١٩ - ١٧ / ٣: السبكي= 
[ * ]  

)١٦/١٨٢(  

  

  .جاءك بتوفيقك على الفطرة
أبو حممد املغفلي، كان إمام عصره بال مدافعة يف أنواع العلوم، ": تاريخ هراة " قال أبو النضر الفامي يف 

  .طانمع رتبة الوزارة، وعلو القدر عند السل
  ).١(ومن شعره 

أمر العيش فرقة من هوينا * ألفناها خرجنا كارهينا وما حب الديار بنا ولكن * نزلنا مكرهني ا فلما 



  تويف يف سابع عشر رمضان سنة ست ومخسني وثالث: قال احلاكم
  .مئة

للصالة ورأيت الوزير أبا على البلعمي وقد محل يف تابوته، وأحضر إىل باب السلطان يعين ببخارى 
  .عليه، مث محل تابوته إىل هراة، فدفن ا

رأيت أبا حممد املزين يف املنام بعد :  يقول- وكان صاحلا -ومسعت أبا الفضل السليماين : قال احلاكم
   ].٦٠: القصص) [ وما عند اهللا خري وأبقى: (وفاته بليلتني، وهو يتبختر يف مشيته ويقول بصوت عال

  .مصر بأن حيج أبو حممد املغفلي بالناس، وخيطب بعرفة ومىنورد كتاب من : قال احلاكم
على سفر، ) ٢(أيها الناس، أنا مقيم وأنتم : فصلى بعرفة وأمت الصالة، فعج الناس، فصعد املنرب، فقال

  .فلذلك أمتمت
  .مقرئ مصر أبو جعفر أمحد بن أسامة بن أمحد التجييب: وتويف يف عام ستة

راق معز الدولة أمحد بن بويه الديلمي، واحملدث التالف أبو بكر أمحد أرخه حيىي الطحان، وصاحب الع
  بن عبدالرمحن بن حممد بن

__________  
  .١٩ / ٣": طبقات السبكي " البيتان يف ) ١(
  .وأنت: يف االصل) ٢(

[ * ]  

)١٦/١٨٣(  

  

أبو علي حامد بن اجلارود الرقي، والعالمة أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل باالندلس، ومسند هراة 
حممد بن عبد اهللا الرفاء الواعظ، واحملدث أبو الفضل العباس بن حممد بن نصر الرافقي، والشيخ عبد 
اخلالق بن احلسن ابن حممد بن أيب روبا السقطي، وأبو عمرو عثمان بن حممد بن بشر سنقة السقطي 

مث البغدادي صاحب االغاين، وأبو البغدادي، والعالمة أبو الفرج علي بن احلسني االموي االصبهاين 
الفتح عمرو بن جعفر اخلتلي، وصاحب مصر الطواشي أبو املسك كافور االخشيدي، وصاحب الشام 

  .سيفو الدولة أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن محدان التغليب
  .روزيالقاضي العالمة، أبو حامد، أمحد بن بشر بن عامر املروروذي، تلميذ أيب إسحاق امل* أبو حامد 

  ".شرح املزين " يف املذهب، و " اجلامع " له 
  .وكان إماما ال يشق غباره، أخذ عنه فقهاء البصرة

  .تويف سنة اثنتني وستني وثالث مئة



  
 بن احلسن بن الشيخ االمام، احملدث الثقة احلجة، أبو علي، حممد بن أمحد* *  ابن الصواف - ١٣٠

  .إسحاق البغدادي، ابن الصواف
__________  

  ).١٢١(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم * 
، البداية ٣١٤ / ٢: ، العرب٥٣ - ٥٢ / ٧: ، املنتظم٩٩ / ٨: ، االنساب٢٨٩ / ١: تاريخ بغداد* * 

  .٢٨ / ٣: ، شذرات الذهب٤٤ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٦٩ / ١١: والنهاية
[ * ]  

)١٦/١٨٤(  

  

  .مولده يف سنة سبعني ومئتني
اعيل الترمذي، وإسحاق بن احلسن احلريب، وبشر بن موسى، وعبد اهللا بن أمحد بن مسع حممد بن إمس

حنبل، وحممد بن أمحد بن النضر االزدي، وحممد بن عثمان بن أيب شيبة، واحلسن بن علي بن الوليد 
الفارسي صاحب أيب عمر احلوضي، وإبراهيم بن هاشم البغوي، وأمحد بن حيىي احللواين، وعلي بن حممد 

 عبدامللك بن أيب الشوارب، ومحزة ابن حممد الكاتب، وأمحد بن حممد بن اجلعد الوشاء، وأمحد بن بن
  عبد الرمحن بن مرزوق، وأبا جعفر حممد بن نصر، وإدريس بن عبد الكرمي

  .املقرئ، وجعفرا الفريايب وعدة
بشران، وأخو عبدامللك أبو احلسن بن رزقويه، وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وأبو احلسني بن : حدث عنه

  .الواعظ، وأبو بكر الربقاين، وأبو نعيم االصبهاين، وعدة
  .ما رأت عيناي مثل أيب علي بن الصواف، وفالن مبصر: وقال الدارقطين

  .كان أبو علي ثقة مأمونا، ما رأيت مثله يف التحرز: وقال ابن أيب الفوارس
  . ومثانون سنةتويف يف شعبان سنة تسع ومخسني وثالث مئة، وله تسع

أخربنا عبد الواحد بن : أنبأنا مجاعة عن عفيفة بنت حممد الفارقانية، وعبد الواحد بن أيب املطهر، قاال
  حممد الصناع، أخربنا أبو نعيم، أخربنا أبو علي بن الصواف، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثنا حيىي بن عبد

)١٦/١٨٥(  

  



قال النيب : مرو بن دينار، عن أيب هاشم، عن أيب سعيد، قالاهللا موىل بين هاشم، حدثنا شعبة، عن ع
  ).١" (تقتلك الفئة الباغية : " صلى اهللا عليه وسلم لعمار

  
 بن محدان بن محدون صاحب املوصل، امللك ناصر الدولة، احلسن بن عبد اهللا*  ناصر الدولة - ١٣١

  .مري أيب اهليجاءبن احلارث بن لقمان التغليب، أخو امللك سيف الدولة، ابنا اال
  .وكان أكرب من أخيه سنا وقدرا، وهو الذي قتل حممد بن رائق الذي متلك

تأسف عليه، وساء مزاجه، وتسودن، فحجر عليه بنوه، ومتلك ابنه أبو تغلب ) ٢(وملا مات أخوه 
  .مرفها معززا، وله حروب ومواقف مشهودة) ٣(الغضنفر، وجعله يف قلعة 

__________  
 ٥ / ٣ من طريق سليمان بن داود، عن شعبة ذا االسناد، وأخرجه أمحد ٢٨ / ٣محد وأخرجه أ) ١(

يف الفنت من ) ٢٩١٥(من طريق ابن أيب عدي، عن داود، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، وأخرجه مسلم 
: طريقني، عن حممد بن جعفر، عن شعبة، عن أيب مسلمة، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار حني جعل حيفر ) هو أبو قتادة( هو خري مين أخربين من
  ".بؤس ابن مسية، تقتلك فئة باغية : " اخلندق، وجعل ميسح رأسه، ويقول

  . من طريقني، عن خالد، عن عكرمة، عن أيب سعيد٩١، ٩٠ و ٢٢ / ٣وأخرج أمحد 
  . الصحابةوهو حديث مشهور أو متواتر رواه مجاعة من

  .٤٥٢ / ١" فتح الباري " انظر 
، الوايف ٣١١ / ٢: ، العرب١١٧ - ١١٤ / ٢: ، وفيات االعيان٥٩٣ / ٨: الكامل البن االثري* 

 / ٣: ، شذرات الذهب٢٧ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٦: ، أمراء دمشق٩٠ - ٨٩ / ١٢: بالوفيات
  .٩٧ / ٢٢: ، أعيان الشيعة٢٧

  .ب الترمجة التاليةسيف الدولة، صاح: يعين) ٢(
  .يف حصن السالمة" أردمشت " وسريه ولده إىل قلعة : قال ابن خلكان) ٣(

  ".كواشي " أن هذه القلعة هي اليت تسمى قلعة : مث نقل عن ابن االثري
  .١١٦ / ٢" الوفيات " انظر 
[ * ]  

)١٦/١٨٦(  

  



  .مات يف سنة مثان ومخسني: قال ابن خلكان
مات يوم اجلمعة ثاين عشر ربيع االول سنة سبع، مات بالقولنج : ي، فقالوأما علي بن حممد الشمشاط

  ).١(مث بذرب 
  :وكان أخوه يتأدب معه فكتب إليه
* وقلت هلم بيين وبني أخي فرق ومل يك يب عنها نكول وإمنا * رضيت لك العليا وقد كنت أهلها 

نت أرضى أن يكون لك السبق إذا ك* جتافيت عن حقي فتم لك احلق وال بد يل من أن أكون مصليا 
  .وكانت دولة ناصر الدولة بضعا و عشرين سنة) ٢(

  .وكان يداري بين بويه
  .ويف سنة تسع وستني التقى الغضنفر وعسكر املصريني بالرملة، فانكسر مجعه، وأسر، وذبح صربا

  
وكعبة ن محدان، صاحب حلب، مقصد الوفود، أبو احلسن علي بن عبد اهللا ب*  سيف الدولة - ١٣٢

  .اجلود، وفارس االسالم، وحامل لواء اجلهاد
  .كان أديبا مليح النظم، فيه تشيع

__________  
هو بالتحريك، الداء الذي يعرض للمعدة فال ضم الطعام، : الذرب": اللسان " قال صاحب ) ١(

  .ويفسد فيها وال متسكه
": البداية والنهاية " ، و ١١٦ / ٢: "وفيات االعيان " ، و ٣٣ / ١": يتيمة الدهر " االبيات يف ) ٢(

٢٦٤ - ٢٦٣ / ١١.  
، ٤٥٧، ٣٩٩ - ٣٩٦ / ٨: ، الكامل البن االثري٤١ / ٧: ، املنتظم٣٤ - ١٥ / ١: يتمة الدهر* 

، ١٥٢ - ١١١ / ١:  وأماكن أخرى، زبدة احللب٦٠٧، ٥٥٢ - ٥٤٤، ٥٣٩، ٥٣١، ٤٥٨
 ٣٠٥ / ٢: ، العرب١٠٨ - ١٠٧ / ٢: ر، املختصر يف أخبار البش٤٠٦ - ٤٠١ / ٣: وفيات االعيان

 / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٦٤ - ٢٦٣ / ١١: ، البداية والنهاية٢٢١ / ١: ، دول االسالم٣٠٦ -
  .٢١ - ٢٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٨ - ١٦

[ * ]  

)١٦/١٨٧(  

  

  .ما اجتمع بباب ملك من الشعراء ما اجتمع ببابه: ويقال
  .مراءعطاء الشعراء من فرائض اال: وكان يقول



  .وقد مجع له من املدائح جملدان
أخذ حلب من الكاليب نائب االخشيذ يف سنة ثالث و ثالثني، وقبلها أخذ واسط، وتنقلت به االحوال، 

  .ومتلك دمشق مدة، مث عادت إىل االخشيذية، وهزم العدو مرات كثرية
  .مت له من الروم أربعون وقعة، أكثرها ينصره اهللا عليهم: يقال
 يف عيد نفذ إىل الناس ضحايا ال تعد كثرة، فبعث إىل اثين عشر ألف إنسان، فكان أكثر ما إنه: وقيل

  .يبعث إىل الكثري منهم مئة رأس
  .وتوفيت أخته، فخلفت له مخس مئة ألف دينار، فافتك جبميعها أسرى

  .التقاه كافور، فنصر سيف الدولة بظاهر محص، ونازل دمشق
لدولة، وأدرك االخشيذ االجل بدمشق، فوثب سيف الدولة عليها، ومل مث التقاه االخشيذ، فهزم سيف ا

ينصف أهلها، واستوىل على بعض أرضهم، فكاتب العقيقي والكرباء بعد سنة صاحب مصر، فجاء إليهم 
  .كافور

  .مولده يف سنة إحدى وثالث مئة
  .اهللا يرمحهوله غزو ما اتفق مللك غريه، وكان يضرب بشجاعته املثل، وله وقع يف النفوس، ف

  .بعسر البول، يف صفر سنة ست ومخسني: مات بالفاجل، وقيل
  .وملا احتضر أخذ على االمراء العهد البنه أيب املعايل

  مات يوم مجعة قبل الصالة، وغسل، مث عمل بصرب، ومر، ومنوين كافور، ومئة مثقال غالية، وكفن

)١٦/١٨٨(  

  

  .يف أثواب قيمتها ألف دينار
  .ي العلوي مخساوكرب عليه القاض

  .أيامي ال تطول بعده، وكذا وقع: وملا بلغ معز الدولة بالعراق موته، جزع عليه وقال
  .مث نقلوه إىل ميافارقني فدفن عند أمه

  وكان قد مجع من الغبار الذي يقع عليه
  .وقت املصافات ما جبل يف قدر الكف، وأوصى أن يوضع على خده

  . بعده ابنه سعد الدولة يف والية حلب مخسا وعشرين سنةوكانت دولته نيفا وعشرين سنة، وبقي
احلارث بن سعيد بن محدان، فبقي يف قسطنطينية ) ١(وقد أسر ابن عمهم االمري، شاعر زمانه، أبو فراس 

سنوات، مث فداه سيف الدولة، وكان بديع احلسن، وكان صاحب منبج، مث متلك محص، فقتل عن سبع 
  .وثالثني سنة، سنة سبع ومخسني



  
 بن فنا خسرو بن متام بن كوهي الديلمي السلطان، أبو احلسني، أمحد بن بويه*  معز الدولة - ١٣٣

  .الفارسي
  ).٢(قد ساق نسبه ابن خلكان إىل كسرى رام جور 

  .فاهللا أعلم
  .كان أبوه مساكا، وهذا رمبا احتطب

  نا، فعهد إىل ابنه عز الدولةمتلك العراق نيفا وعشرين سنة، وكان اخلليفة مقهورا معه، ومات مبطو
__________  

  ).١٣٦(تأيت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ١(
 ٥٧٣ / ٨: ، الكامل البن االثري٣٩ - ٣٨ / ٧:  وغريها، املنتظم٢٣١، ١٤٦ / ٦: جتارب االمم* 
 / ٢: ، العرب١٠٦ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر١٧٧ - ١٧٤ / ١: ، وفيات االعيان٥٨٠ -

 ١٤ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٦٣ / ١١: ، البداية والنهاية٢٧٩ - ٢٧٨ / ٦: يف بالوفيات، الوا٣٠٣
  .١٨ / ٣: ، شذرات الذهب١٥ -
  .١٧٥ - ١٧٤ / ١": وفيات االعيان " انظر ) ٢(

[ * ]  

)١٦/١٨٩(  

  

تاب يف مرضه، وترضى عن الصحابة، وتصدق، وأعتق، وأراق اخلمور، : خبتيار، وكان يتشيع، فقيل
  على ما ظلم، ورد املواريث إىلوندم 

  .ذوي االرحام
  .االقطع: وكان يقال له

طارت يساره يف حرب، وطارت بعض اليمىن، وسقط بني القتلى مث جنا، ومتلك بغداد بال كلفة، ودانت 
  .له االمم، وكان يف االبتداء تبعا الخيه امللك عماد الدولة
  . ثالث ومخسون سنةمات يف ربيع اآلخر سنة ست ومخسني وثالث مئة، وله

وقد أنشأ دارا غرم عليها أربعني ألف ألف درهم فبقيت إىل بعد االربع مئة ونقضت، فاشتروا جرد ما 
  .يف سقوفها من الذهب بثمانية آالف دينار

  
  . االسودصاحب مصر، اخلادم االستاذ، أبو املسك، كافور االخشيذي*  كافور - ١٣٤



ه وحزمه وشجاعته، فصريه من كبار قواده، مث حارب سيف تقدم عند مواله االخشيذ، وساد لرأي
  .الدولة، مث صار أتابك أنوجور ابن أستاذه ومتكن

خدمت كافورا، وراتبه يف اليوم ثالث عشرة جراية، وقد بلغت على يدي ثالثة عشر ألف : قال وكيله
  ).١(جراية 

__________  
 / ٩، و ٥٩٠، ٥٨٤ - ٥٨٠، ٤٥٧، ٤٤٥ / ٨: ، الكامل البن االثري٥١ - ٥٠ / ٧: املنتظم* 

 ٩٩ / ٤: ، وفيات االعيان١٩٩) اجلزء االول من القسم اخلاص مبصر(، املغرب يف حلى املغرب ١٦٨
، البداية ٢٢١ / ١: ، دول االسالم٣٠٦ / ٢: ، العرب١٠٧ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر١٠٥ -

، حسن ١٠ - ١ / ٤: لزاهرة، النجوم ا٣١٤ / ٤: ، ابن خلدون٢٦٦، ٢٦٤ / ١١: والنهاية
  .٢٢ - ٢١ / ٣: ، شذرات الذهب٥٩٨ - ٥٩٧ / ١: احملاضرة

  .٩٩ / ٤": الوفيات " انظر ) ١(
[ * ]  

)١٦/١٩٠(  

  

مات امللك أنوجور شابا يف سنة تسع وأربعني وثالث مئة، فأقام كافور أخاه عليا يف السلطنة، فبقي ست 
ن وركب االسود باخللعة السوداء اخلليفتية، فأشار عليه سنني، وأزمة االمور إىل كافور، وبعده تسلط

الكبار بنصب ابن لعلي صورة يف اسم امللك، فاعتل بصغره، وما التفت على أحد، وأظهر أن التقليد 
  .واالهبة جاءته من املطيع، وذلك يف صفر سنة مخس ومخسني، ومل ينتطح فيها عرتان

قواصد ): ١(ال يشبه عقله عقول اخلدام، وفيه يقول املتنيب وكان مهيبا، سائسا، حليما، جوادا، وقورا، 
وخلت بياضا * ومن قصد البحر استقل السواقيا فجاءت بنا إنسان عني زمانه * كافور توارك غريه 

خلفها ومآقيا فأقام عنده أربع سنني، وناله مال جزيل، مث هجاه آلمة وكفرا لنعمته، وهرب على الربية، 
أقوامه البيض أم آباؤه الصيد وذاك أن الفحول البيض * سود املخصي مكرمة عن علم اال): ٢(يقول 

  .عن اجلميل فكيف اخلصية السود ودعي لكافور على منابر الشام ومصر واحلرمني والثغور* عاجزة 
كان شديد اليد، وال يكاد أحد ميد قوسه فيعطي الفارس قوسه، فإن عجز ضحك واستخدمه، : وقيل

  .وإن مده قطب
__________  

كفى بك داء أن : ، من قصيدته املشهورة اليت مطلعها٤٢٤ - ٤٢٣ / ٤": ديوانه " االبيات يف ) ١(



 من ١٤٨ - ١٤٧ / ٢": ديوانه " االبيات يف ) ٢(وحسب املنايا أن يكن أمانيا * ترى املوت شافيا 
   [ * ]مبا مضى أم بأمر فيك جتديد* عيد بأية حال عدت يا عيد : قصيدته اليت مطلعها

)١٦/١٩١(  

  

  .وكان مالزما ملصاحل الرعية
  .اللهم ال تسلط علي خملوقا: وكان يتعبد ويتهجد، وميرغ وجهه، ويقول

  .وكان يقرأ عنده السري والدول
وله ندماء وجوار مغنيات، ومن املماليك ألوف مؤلفة، وكان فطنا، يفظا ذكيا، يهادي املعز إىل الغرب، 

  .دع هؤالء وهؤالءويداري وخيضع للمطيع، وخي
  .وله نظر يف الفقه والنحو

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخسني وثالث مئة، ومات يف عشر السبعني
  .مشتراه على االخشيذ مثانية عشر دينارا: وقيل

  .نكتا" التاريخ " وقد سقت من أخباره يف 
ولكنه ضحك كالبكا ا نبطي * وماذا مبصر من املضحكات : وللمتنيب يهجوه ويهجو ابن حرتابة الوزير

يقال له أنت بدر الدجا وشعر * يدرس أنساب أهل الفال وأسود مشفره نصفه * من أهل السواد 
) ١(ولكنه كان هجو الورى * بني القريض وبني الرقا فما كان ذلك مدحا له * مدحت به الكركدن 

  .وقد كان يف كافور حلم زائد، وكف عن الدماء، وجودة تدبري
__________  

  .١٦٨ - ١٦٧ / ١": ديوان املتنيب " االبيات يف ) ١(
[ * ]  

)١٦/١٩٢(  

  

  ويف آخر أيامه سنة ست ومخسني كان القحط، فنقص النيل، فوقف
  .على أقل من ثالثة عشر ذراعا بأصابع، وذلك نقص مفرط، وبيع اخلبز كل رطلني بدرهم

ن خالئق من املوتى، كان يصبح يف السقاية كان يف كافور ظلم ومصادرة، فصرب زمن القحط، كف: وقيل
  .حنو مخس مئة ميت

  .ولكافور أخبار يف الدول املنقطعة وغري موضع



  
 بن علي بن عبد اهللا بن سنان، االمام احلافظ، أبو العباس، حممد بن أمحد بن محدان*  ابن محدان - ١٣٥

  .دث خوارزمأخو الزاهد أيب عمر، ابنا احلافظ أيب جعفر احلريي النيسابوري حم
  .ولد سنة ثالث وسبعني ومئتني

مسع حممد بن أيوب الرازي، وحممد بن إبراهيم البوشنجي، وحممد بن عمرو قشمرد، وحممد بن نعيم، 
واحلسن بن علي بن زياد السري، وموسى بن إسحاق االنصاري، والقاضي عبد اهللا بن أيب اخلوارزمي، 

طوسي، واحلسني بن حممد القباين، وحممد بن النضر بن سلمة وإبراهيم بن علي الذهلي، ومتيم بن حممد ال
اجلارودي، وأبا عمرو أمحد بن نصر اخلفاف، وعمران بن موسى بن جماشع، وأبا الفضل أمحد بن سلمة 

النيسابوري، وعلي بن احلسن بن اجلنيد، وإبراهيم بن أيب طالب، وابن خزمية، والسراج، وخلقا 
  .سواهم

__________  
  .٣٨ / ٣: ، شذرات الذهب٣٢٢ / ٢: العرب* 

[ * ]  

)١٦/١٩٣(  

  

أبو بكر الربقاين، وأمحد بن حممد بن عيسى، وأمحد بن حممد بن إبراهيم بن قطن، وأبو سعيد : روى عنه
  أمحد بن حممد بن يوسف الكرابيسي

  .احلافظ، وأمحد بن أيب إسحاق، وغريهم
سكن خوارزم، فسمي ا أبا العباس الزاهد : قالف" تارخيه " طول ترمجته ابن أرسالن حمدث خوارزم يف 

  .من ورعه واجتهاده، رحل به أبوه إىل الري للسماع من ابن الضريس، وإىل طوس إىل متيم
حدثنا أبو العباس، : حدث وهو حدث يف جملس ابن الضريس، فقرأت خبط أيب سعيد الكرابيسي، فقال

  .حدثنا أمحد بن سلمة
" االشربة "  كنت مع أمحد بن حنبل يف مسجده، وهو يقرأ عليه كتاب :، حدثنا سلمة بن شبيب، قال
أتيتك من أربع مئة فرسخ : أنا أمحد، فقال: من فيكم أمحد بن حنبل ؟ فقال: إذ دخل رجل، فسلم مث قال

  .برا وحبرا
:  لهإين أنا اخلضر، فرح إىل بغداد وسل عن أمحد بن حنبل، وقل: كنت بينا أنا نائم إذا أتاىن آت فقال

إن ساكن العرش واملالئكة الذين حول العرش راضون عنك مبا صربت به نفسك، فقام أمحد وذهب إىل 
  .ال: ألك حاجة ؟ قال: مرتله، فقال للرجل



  .إمنا جئتك هلذا، فودعه وانصرف
دخل أبو العباس خوارزم للتجارة سنة إحدى وتسعني ومئتني، فحكى أن حممد بن إمساعيل رئيس 

 خبوارزم، جاء إليه إىل اخلان زائرا، مث جئت جملسه، فسألين عن أحاديث، فذكرا على أصحاب احلديث
  .وجهها، فعظمين

  .وحج من خوارزم مرتني، وبورك له يف التجارة، وأدرك سنة من حياة عبد اهللا بن أيب، فالزمه

)١٦/١٩٤(  

  

  وكان مؤمتنا عند االمراء والكرباء، يقوم باالمور اخلطرية،: قال
ت االمتعة النفيسة تأتيه من كل جانب، وكان ورعا يف معامالته، كبري القدر، جعل ناظرا للجامع، وكان

  .فعمره
  .وكان حافظا للقرآن، عارفا باحلديث، والتاريخ، والرجال، والفقه، كافا عن الفتوى

  .قول مالك وأيب حنيفة تطلق: حلفت إن تزوجت فالنة فهي طالق ثالثا، فقال: حضره رجل فقال
  .هذا إىل أيب بكر الفرايت، ومل يفته: فما تقول أنت ؟ فقال: ال تطلق فقال السائل: وقال الشافعي

 بعض صحيح البخاري من الفربري، فوجده نازال، فصنف - وهي أم بالد خوارزم -وقد مسع مبنصورة 
  .على مثاله مستخرجا له

  .وصنف كتابا يف االحاديث اليت يف خمتصر املزين
  .عنده حديث عمل به ومل يلتفت إىل مذهبوكان إذا صح 

  .وكان حيفظ حديثه ويدريه
  .وكان حمببا إىل الناس، متربكا به، نافذ الكلمة، قدموه لالستسقاء م

  .وكان له جملس لالمالء يف كل اثنني ومخيس، فكان حيضره االئمة والكرباء، وكان يرى اجلهر بالبسملة
 أنبأنا أو حممد بن قدامة، أخربنا أبو الفتح بن البطي، أخربنا أبو أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن املعدل،

 وأنا -قرئ على أيب العباس بن محدان : الفضل بن خريون، أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد الربقاين قال
 يف مجادى االوىل سنة ثالث ومخسني وثالث مئة، حدثكم حممد بن أيوب، أخربنا أبو الوليد، -أمسع 

  ق بن سعيد بن عمرو بن سعيد، حدثين أيب،حدثنا إسحا

)١٦/١٩٥(  

  



  :كنت عند عثمان رضي اهللا عنه، فدعا بطهور، فقال: عن أبيه، قال
ما من مسلم حتضره الصالة املكتوبة، فيحسن وضوءها : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

الذنوب ما مل يأت كبرية، وذلك الدهر قبلها من : وخشوعها وركوعها إال كانت كفارة ملا فيها، أو قال
  ".كله 

  .عن عبد وابن الشاعر، عن أيب الوليد) ١(أخرجه مسلم 
ملا مرض أبو العباس مرضه الذي مات : قرأت خبط احلافظ أيب سعيد قال": تارخيه " قال ابن أرسالن يف 

اس الحق بنا، ومن استغفر له أن أبا العب: فيه، اغتم املسلمون، فرأى صهره أبو العباس االزهري يف املنام
  .غفر له

  .فشاع اخلرب يف البلد، فحضره أهل البلد أفواجا، فكان يستغفر هلم
  .ال إله إال اهللا: ومرض مخسة عشر يوما، مث اعتقل لسانه ليلة اجلمعة إال من اهلمس بقول

  .وتويف ليلة السبت حادي عشر صفر سنة وست ومخسني وثالث مئة
ع الكل جلنازته، وأقاموا رسم التعزية ستة أيام تعزية عامرة بالفقهاء، واالكابر فعظمت املصيبة، واجتم

، وحضر خوارزم شاه أبو سعيد أمحد بن حممد بن عراق تعزيته مع أمرائه، وكثرت )٢(ووجوه الدهاقني 
  .فيه املراثي

  .ومات عن ثالثة بنني
  .رمحه اهللا تعاىل

  
   التغليب الشاعرث بن سعيد بن محداناالمري أبو فراس، احلار*  أبو فراس - ١٣٦

__________  
  .باب فضل الوضوء والصالة عقبه: يف الطهارة) ٢٢٨(رقم ) ١(

) ١٩٣٤(باب الوضوء ثالثا ثالثا، و : يف الوضوء) ١٥٩(البخاري : وأخرجه من حديث عثمان بنحوه
يا أيها : ( اهللا تعاىلباب قول: يف الرقاق) ٦٤٣٣(باب السواك الرطب واليابس للصائم، و : يف الصوم

باب جامع : ، يف الطهارة٣١، ٣٠ / ١، ومالك )٢٨٢(، وأخرجه مسلم )الناس إن وعد اهللا حق
  .٩١ / ١الوضوء، والنسائي 

  .التاجر: مجع دهقان، ومعناه: الدهاقني) ٢(
  .واللفظ فارسي معرب

  = [ * ]، ١٥٧ / ١: ، زبدة احللب٧١ - ٦٨ / ٧: ، املنتظم٨٨ - ٣٥ / ١: يتيمة الدهر* 

)١٦/١٩٦(  

  



  .املفلق
  .وكان رأسا يف الفروسية، واجلود، وبراعة االدب

  .بدئ الشعر مبلك وهو امرؤ القيس، وختم مبلك وهو أبو فراس: كان الصاحب ابن عباد يقول
أسرته الروم جرحيا، فبقي بقسطنطينية أعواما، مث فداه سيف الدولة منهم بأموال، وأعطاه أمواال جزيلة 

  . ومماليكوخيال
  .وكانت له منبج، مث متلك محص، مث قتل بناحية تدمر

  .وكان سار ليتملك حلب
  .وديوانه مشهور

  .قتل سنة سبع ومخسني وثالث مئة
  .وكل عمره سبع وثالثون سنة

  
 بن عبد اهللا بن هارون االزدي، من ولد الوزير الكبري، أبو حممد، احلسن بن حممد*  املهليب - ١٣٧

  .صفرةاملهلب بن أيب 
وزر ملعز الدولة، وكان سريا، جوادا، ممدحا، كامل السؤدد، مقربا للعلماء، أصابته فاقة يف شبيبته، 

  وتغرب، واشتهى مرة بدرهم حلما،
__________  

: ، الوايف بالوفيات١٠٩ - ١٠٨ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٦٤ - ٥٨ / ٢: وفيات االعيان= 
، ٢٠ - ١٩ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٧٩ - ٢٧٨ / ١١: ية، البداية والنها٢٦٥ - ٢٦١ / ١١

  .٤٤٥ - ٤٤٢ / ٣: ، ذيب ابن عساكر٢٥ - ٢٤ / ٣: شذرات الذهب
، ١٠ - ٩ / ٧: ، املنتظم١٩٤: ، الفهرست٢٤٠ - ٢٢٣ / ٢: ، يتيمة الدهر١٢٣: جتارب االمم* 

 ٢:  يف أخبار البشر، املختصر١٢٧ - ١٢٤ / ٢: ، وفيات االعيان١٥٢ - ١١٨ / ٩: معجم االدباء
  ،٢١٩ / ١: ، دول االسالم٢٩٥ - ٢٩٤ / ٢: ، العرب١٠٤/ 

، فوات ٢٢٧ - ٢٢٣ / ١٢: ، الوايف بالوفيات١٠٦ - ١٠٣: املستفاد من ذيل تاريخ بغداد
، شذرات ٣٣٣ / ٣: ، النجوم الزاهرة٢٤١ / ١١: ، البداية والنهاية٣٥٧، ٣٥٣ / ١: الوفيات
  .١١ - ٩ / ٣: الذهب
[ * ]  

)١٦/١٩٧(  

  



فاشترى رفيقه له بدرهم، مث تنقلت به االحوال، ووزر، فتعرض له ذاك الرجل، فخلع عليه، وواله 
  .عمال

  .وكان الوزير أديبا مترسال، بليغا، شاعرا، سائسا، له أخبار يف الكرم واملروءة
 سنة تسع نال أوال يف الوزراة، عن أيب جعفر الصيمري، فمات الصيمري، فواله مكانه معز الدولة

  .وثالثني، مث وزر للمطيع
  .ولقبوه ذا الوزارتني

  .وقد استوىف ابن النجار أخباره
كان املهليب اية يف سعة الصدر، وبعد اهلمة، وكمال املروءة، واالقبال على أهل : قال هالل بن احملسن

  .االدب
وتقبل النفوس تفصيله وله نظم مليح، وكان ميال العيون منظره، واملسامع منطقه، والصدور هيبته، 

  .ومجلته
القرا * صباحا للتيمن والسرور وأمتع ناظري بصفحتيه * أراين اهللا وجهك كل يوم ): ١(ومن نظمه 

احلسن من تلك السطور عاش املهليب نيفا وستني سنة، ومات يف شعبان سنة اثنتني ومخسني وثالث مئة 
  .ببغداد

  
  .حد، مفيت ما وراء النهر، أبو منصور، العالمة االوشيخ احلنفية*  املهليب - ١٣٨

__________  
  .٢٣٦ / ٢": يتيمة الدهر " البيتان يف ) ١(
  ).٥٦٦(الترمجة : ، اجلواهر املضية٢٧٦ / ٣: اللباب* 

[ * ]  

)١٦/١٩٨(  

  

  .نصر بن جعفر بن علي االزدي املهليب السمرقندي
  .انتهت إليه االمامة يف املذهب

  .بن حممد، وأمحد بن حم، وأهل بلخروى عن أمحد بن حيىي، وفارس 
  .روى عنه الفقيه عبد الكرمي بن حممد، وغريه

  .تويف يف سنة ثالث ومخسني وثالث مئة: قال شهاب الدين ابن قاضي احلصن
  



 بن حسن اجلعفي الكويف االديب، الشهري شاعر الزمان، أبو الطيب، أمحد بن حسني*  املتنيب - ١٣٩
  .باملتنيب

  .ث مئة، وأقام بالبادية، يقتبس اللغة واالخبار، وكان من أذكياء عصرهولد سنة ثالث وثال
  .بلغ الذروة يف النظم، وأرىب على املتقدمني، وسار ديوانه يف اآلفاق
  ومدح سيف الدولة ملك الشام، واخلادم كافورا صاحب مصر،

__________  
، ٢٩٩ - ٢٩٤: ة االلباء، نزه١٠٥ - ١٠٢ / ٤: ، تاريخ بغداد٢٢٤ - ١١٠ / ١: يتيمة الدهر* 

، ذيب االمساء ٥٦٦ / ٨: ، الكامل البن االثري١٦٢ / ٣: ، اللباب٣٠ - ٢٤ / ٧: املنتظم
، ١٠٥ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر١٢٥ - ١٢٠ / ١: ، وفيات االعيان٢٨٥ / ٢: واللغات

 - ٢٣٦ / ٦: يات، الوايف بالوف٢٩٠ / ١: ، ابن الوردي٢٢٠ / ١: ، دول االسالم٣٠٠ / ٢: العرب
  :، لسان امليزان٢٥٩ - ٢٥٦ / ١١: ، البداية والنهاية٢٤٦

، معاهد ٥٦٠ / ١: ، حسن احملاضرة٣٤٢ - ٣٤٠ / ٣: ، النجوم الزاهرة١٦١ - ١٥٩ / ١
، هدية ٤١: ، روضات اجلنات١٥ - ١٣ / ٣: ، شذرات الذهب٣٣ - ٢٧ / ١: التنصيص
  .٢٧٨ - ٦١ / ٨: ، أعيان الشيعة٦٤ / ١: العارفني
[ * ]  

)١٦/١٩٩(  

  

  .وعضد الدولة ملك فارس والعراق
  .وكان يركب اخليل بزي العرب، وله شارة وغلمان وهيئة

  .وكان أبوه سقاء بالكوفة، يعرف بعبدان
روى عنه أبو احلسني حممد بن أمحد احملاملي، وعلي بن أيوب القمي، وأبو عبد اهللا بن باكويه، وأبو 

  .ائمي، واحلسن بن علي العلوي من نظمهالقاسم بن حبيش، وكامل العز
يا هذا أتريد أن حتفظه ؟ : إنه جلس عند كتيب، فطول املطالعة يف كتاب لالصمعي، فقال صاحبه: قيل
  ).١(فأخذ يقرؤه حىت فرغه، وكان ثالثني ورقة : أهبه لك، قال: فإن كنت قد حفظته ؟ قال: فقال

 فيهم، وزعم أنه علوي، مث تنبأ، فافتضح وحبس دهرا، خرج املتنيب إىل بين كلب، وأقام: قال التنوخي
  .وأشرف على القتل، مث تاب

  ).٢(تنبأ ببادية السماوة، فأسره لؤلؤ أمري محص بعد أن حارب : وقيل
  .وصل إليه من ابن العميد ثالثون ألف دينار: وقد نال بالشعر ماال جليال، يقال



  .وناله من عضد الدولة مثلها
  ).٤(، فقاتل، فقتل هو وولده حمسد )٣ (أخذ عند النعمانية

  وفتاه يف
__________  

  .١٠٣ / ٤": تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  ،١٠٣ / ١": وفيات االعيان " ، و ١٠٤ / ٤": تاريخ بغداد : " انظر حول مقتل املتنيب) ٢(

  .٤٥ / ١" العمدة " و 
جلة، معدودة من أعمال الزاب بليدة بني واسط وبغداد يف نصف الطريق على ضفة د: النعمانية) ٣(

  .االعلى، وأهلها شيعة غالية كلهم
  .٢٩٤ / ٥": معجم البلدان " 
  = [ * ]وفتح احلاء املهملة والسني املهملة املشددة، وبعدها دال : بضم امليم: حمسد) ٤(

)١٦/٢٠٠(  

  

  .رمضان سنة أربع ومخسني وثالث مئة
  .وكان يبخل

   ".تاريخ االسالم" وقد طولت أمرة يف 
  ).١: (وهو القائل

  .اجلود يفقر واالقدام قتال وله هكذا عدة أبيات فائقة، يضرب ا املثل* لوال املشقة ساد الناس كلهم 
  .وكان معجبا بنفسه، كثري البأو والتيه، فمقت لذلك

  
 بن حممد القرشي االموي أبو الفرج، علي بن احلسني. العالمة االخباري*  صاحب االغاين - ١٤٠
  .يذكر أنه من ذرية اخلليفة هشام بن عبدامللك" االغاين " بهاين الكاتب، مصنف كتاب االص

  .قاله حممد بن إسحاق الندمي، بل الصواب أنه من ولد مروان احلمار
__________  

  .مهملة= 
  .١٢٥ / ١": وفياته " كذا ضبطه ابن خلكان يف 

يت ميدح ا أبا شجاع فاتكا الرومي،  من قصيدته الشهرية ال٤٠٦ / ٣" ديوانه " البيت يف ) ١(
 - ١٠٩ / ٣: يتيمة الدهر* فليسعد النطق إن مل تسعد احلال * ال خيل عندك ديها وال مال : ومطلعها



  ١٦٦: ، الفهرست٢٢ / ٢: ، ذكر أخبار أصبهان١١٣
، ٤١ - ٤٠ / ٧: ، املنتظم٤٠٠ - ٣٩٨ / ١١: ، تاريخ بغداد١٩٢: ، فهرست الطوسي١٦٧

 / ٨: ، الكامل البن االثري٢٥٣ - ٢٥١ / ٢: ، إنباه الرواة١٣٦ - ٩٤ / ١٣: باءمعجم االد
، ميزان ٢٢١ / ١: ، دول االسالم٣٠٥ / ٢: ، العرب٣٠٩ - ٣٠٧ / ٣: ، وفيات االعيان٥٨١

  .، تلخيص ابن مكتوم١٢٤ - ١٢٣ / ٣: االعتدال
 / ١١: بداية والنهاية، ال٣٦٠ - ٣٥٩ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٥٦سنة ) خ(، عيون التواريخ ١٣٥
 / ٣: ، شذرات الذهب١٦ - ١٥ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٢٢ - ٢٢١ / ٤: ، لسان امليزان٢٦٣
  .، روضات اجلنات٢٠ - ١٩

  .٦٨١ / ١: ، هدية العارفني٤٨٧
[ * ]  

)١٦/٢٠١(  

  

  .كان حبرا يف نقل اآلداب
حلسني بن أيب االحوص، وأبا بكر مسع مطينا، وحممد بن جعفر القتات، وعلي بن العباس البجلي، وأبا ا

  .بن دريد، وجحظة، ونفطوية، وخالئق
  .وجده حممد بن أمحد بن اهليثم بن عبدالرمحن بن مروان بن عبد اهللا ابن خليفة مروان احلمار

الدارقطين، وإبراهيم بن أمحد الطربي، وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وعلي بن أمحد بن داود : حدث عنه
  .الرزاز، وآخرون

  .وكان بصريا باالنساب وأيام العرب، جيد الشعر
كان أبو الفرج حيفظ من الشعر واالخبار واالغاين واملسندات والنسب ما مل : قال أبو علي التنوخي

  .أرقط من حيفظ مثله، وحيفظ اللغة والنحو واملغازي
  .وله تصانيف عديدة، وبعثها إىل صاحب االندلس االموي سرا، وجاءه االنعام

مجعه للوزير املهليب، وكان " نسب آل املهلب " ، و "نسب بين شيبان " ، و "نسب عبد مشس  " وله
  ،"مقاتل الطالبيني " مالزمه، وله 

  .يف مخسة أسفار" أيام العرب " وكتاب 
  .والعجب أنه أموي شيعي

  .خلط قبل موته: قال ابن أيب الفوارس
  .ال بأس به: قلت



  .هجاءهوكان وسخا زريا، وكانوا يتقون 
  بالبلد: كان جيازف، فقال مرة: وله حكاية مع اجلهين احملتسب

)١٦/٢٠٢(  

  

  .الفالين نعنع يطول حىت يعمل منه سالمل
عجائب الدنيا ألوان، والقدرة صاحلة، فعندها ما هو أعجب من ذا، زوج محام : فبدر أبو الفرج، وقال

، )٢( فتفقس عن طست ومسينه حناسا،) ١(يبيض بيضتني، فنأخذمها، ونضع بدهلما سنجتني 
  ).٣(فتضاحكوا، وخجل اجلهين 

  .مات يف ذي احلجة سنة ست ومخسني وثالث مئة، وله اثنتان وسبعون سنة
  

، صاحب أصبهان السلطان، ركن الدولة، أبو علي، احلسن بن بويه الديلمي*  ركن الدولة - ١٤١
  .الثالثة الذين ملكوا البالد بعد الفقروبالد العجم، ووالد السلطان عضد الدولة، وهو أحد االخوة 

وكان هذا ملكا سعيدا، قسم ممالكه على أوالده، فقاموا ا أمثل قيام، وامتدت أيامه، وخضعت له 
  .الرعية، وويل مخسا وأربعني سنة

ووزر له الوزير االوحد، لسان البلغاء، أبو الفضل، حممد بن العميد، مث ابنه أبو الفتح بن العميد، ووزر 
  .لولديه مؤيد الدولة، وفخر الدولة الصاحب إمساعيل بن عباد

  .مات يف احملرم بالقولنج سنة ست وستني وثالث مئة، وله مثانون سنة
  .وكان ال بأس بدولته
__________  

  .ما يوزن به: صفحة امليزان وسنجته) ١(
  .فارسي معرب

  .عن طست وإبريق": معجم االدباء " يف ) ٢(
  .١٢٤ - ١٢٣ / ١٣": معجم االدباء " احلوار انظر حول هذا ) ٣(
: ، العرب١١٦ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر١١٩ - ١١٨ / ٢: ، وفيات االعيان٨٥ / ٧: املنتظم* 
 / ١١: ، البداية والنهاية٩٣ / ٣: ، مرآة اجلنان٤١٢، ٤١١ / ١١: ، الوايف بالوفيات٣٤١ / ٢

  .٥٥ / ٣: ، شذرات الذهب١٢٧ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٨٨
[ * ]  

)١٦/٢٠٣(  



  

  .ومات قبله بزمان أخوه عماد الدولة
  .احملدث املكثر، مسند خبارى، أبو صاحل، خلف بن حممد بن إمساعيل البخاري اخليمي* اخليام 

صاحل جزرة، وموسى بن أفلح، ونصر بن أمحد الكندي، وعمر بن هناد، وفرج بن أيوب، : حدث عن
  .وخلق
  .د اهللا غنجار، وأبو سعد االدريسي، ولينه أبو سعداحلاكم، وأبو عب: وعنه

  .كان له حفظ ومعرفة، وهو ضعيف جدا، روى متونا ال تعرف: قال اخلليلي
  .كتبنا عنه الكثري، ونربأ من عهدته: مسعت احلاكم، وابن أيب زرعة يقوالن

  .عاش ستا ومثانني سنة: قلت
  .تويف يف مجادى االوىل سنة إحدى وستني وثالث مئة

  .فيها تويف احلسن بن اخلضر االسيوطي، وعثمان بن عمر بن خفيف الدراجو
  

  االمام العامل املسند احملدث، قاضي القضاة، أبو الطاهر، وحممد * *  الذهلي- ١٤٢
__________  

  .من هذا اجلزء) ٥١(تقدمت ترمجته برقم * 
، ٢٨٨ - ٢٨٦ / ٣: ، ترتيب املدارك٣١٤ - ٣١٣ / ١: ، تاريخ بغداد١٦٠: قضاة مصر* * 

 ٣٠٥ / ٢: ، الديباج املذهب٤٥ / ٢: ، الوايف بالوفيات٣٤٥ - ٣٤٤ / ٢: ، العرب٩٠ / ٧: املنتظم
  = [ * ]، طبقات ١٤٧ / ٢: ، حسن احملاضرة١٣٠ / ٤:  النجوم الزاهرة٣٠٧ -

)١٦/٢٠٤(  

  

  .صريةابن أمحد بن عبد اهللا بن نصر بن جبري الذهلي البغدادي املالكي، قاضي الديار امل
  .ولد سنة تسع وسبعني ومئتني، ومسع وهو ابن تسع سنني

حدث عن بشر بن موسى االسدي، وأيب مسلم الكجي، وأيب شعيب احلراين، ويوسف بن يعقوب 
القاضي، وعمر بن حفص السدوسي، وأيب خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي، وخلف بن عمرو 

ن هارون احلمال، وحممد بن حيىي املروزي، وحممد بن العكربي، وحممد بن عثمان بن أيب شيبة، وموسى ب
عبدوس بن كامل، وجعفر بن حممد الفريايب، واحلسن بن علي بن الوليد الفسوي، وأمحد بن أيب عوف 

  .البزوري، وأمحد بن عمرو القطراين، وموسى بن زكريا، وأيب العباس ثعلب، وأمثاهلم
  .وكان ثقة يف احلديث



  وا من مئة جزء، وحدث عنه هو ومتامانتقى عليه الدارقطين حن
الرازي، وعبد الغين بن سعيد االزدي، وأبو العباس ابن احلاج االشبيلي، وحممد بن الفضل بن نظيف، 

  .وأبو احلسن القابسي، وحممد بن احلسني الطفال، وعلي بن منري اخلالل، وخلق سواهم
  .وثقه أبو بكر اخلطيب

قرأت على : بن ميمون الصديف، أخربنا عبد الغين احلافظ، قالأخربنا أبو القاسم : قال ابن ماكوال
  ليوسف" العلم " القاضي أيب الطاهر كتاب 

__________  
 ٣: ، شذرات الذهب٣٥ - ٣٤: ، قضاة دمشق البن طولون٧٠ - ٦٨ / ٢: املفسرين للداوودي= 
  .٩١: ، شجرة النور الزكية٦٠/ 

[ * ]  

)١٦/٢٠٥(  

  

  .نعم، إال اللحنة بعد اللحنة: ما قرئ عليك ؟ قالك: القاضي، فلما فرغ، قلت
  .ال: أيها القاضي، فسمعته معربا ؟ قال: قلت
  .هذه ذه: فقلت

  .وقمت من ليليت فجلست عند اليتيم النحوي
استقضى املتقي هللا يف سنة تسع وعشرين وثالث مئة أبا الطاهر حممد بن : قال طلحة بن حممد بن جعفر

 يف القضاء، سديد املذهب، متوسط الفقه على مذهب مالك، وكان له جملس أمحد الذهلي، وله أبوة
جيتمع إليه املخالفون ويناظرون حبضرته، وكان يتوسط بينهم ويتكلم بكالم سديد، مث صرف بعد أربعة 

  ).١(أشهر، مث استقضي على الشرقية يف سنة أربع وثالثني، وعزل بعد أشهر 
  .سنة عشر وثالث مئة: ن أول واليته القضاء، فقالسألت أبا الطاهر ع: قال عبد الغين

  .وقد كان ويل البصرة
  .كتبت العلم سنة مثان ومثانني ومئتني: وقال يل

  وقد قرأ القرآن وهو ابن مثان سنني، وكان مفوها،: قال عبد الغين
سه من حسن البديهة، شاعرا، عالمة، حاضر احلجة، عارفا بأيام الناس، غزير احملفوظ، وال ميله جلي

حسن حديثه، وكان مسحا كرميا، ويل قضاء مصر سنة مثان وأربعني وثالث مئة، وأقام على قضائها مثاين 
  .عشرة سنة

اجتمع : قال يل االستاذ كافور: ومسعت الوزير أبا الفرج يعقوب بن يوسف يقول: قال عبد الغين



جلسائك، وهذا االنبساط يقل هيبة إنه بلغين أنك تنبسط مع : بالقاضي أيب الطاهر، فسلم عليه، وقل له
  لست ذا مال أفيض به على جلسائي، فال أقل: قل لالستاذ: احلكم، فأعلمته بذلك، فقال

__________  
  .٣١٤ - ٣١٣ / ١" تاريخ بغداد " انظر ) ١(

[ * ]  

)١٦/٢٠٦(  

  

  .ال تعاوده فقد وضع القصعة: من خلقي، فأخربت االستاذ، فقال
أنفق القاضي أبو : محد بن حممد بن سعرة، أنه مسع أبا بكر ابن مقاتل يقولومسعت أ: قال عبد الغين

  .الطاهر بيت مال خلفه له أبوه
يا قاضي، كم : ملا تلقى أبو الطاهر املعز أبا متيم باالسكندرية ساءله املعز، فقال: قال احلافظ عبد الغين
  . ملوكأنت، والباقون: من هو ؟ قال: واحد، قال: رأيت من خليفة ؟ قال
شغلين عنهما النيب : وسلمت على الشيخني ؟ قال: نعم، قال: أحججت ؟ قال: فأعجبه ذلك، مث قال له

صلى اهللا عليه وسلم كما شلغين أمري املؤمنني عن ويل عهده، فازداد به املعز إعجابا، وختلص من ويل 
  .همالعهد إذ مل يسلم عليه حبضرة املعز، فأجازه املعز يومئذ بعشرة آالف در

إين وإن كنت بأمر اهلوى : أن القاضي أبا الطاهر السدوسي أنشده لنفسه: وحدثين زيد بن علي الكاتب
  غرا فستري غري مهتوك* 

وباطين باطن مملوك * قليب ودمعي غري مسفوك فظاهري ظاهر مستملك * أكين عن احلب ويبكى دما 
يا : بأبيات له يف ولده، فأنشد فيها وبكىأتيت القاضي أبا الطاهر : وأخربين مخار بن علي بصور، قال

أم كيف * أبكي عليك وأبكى وكيف أسلوك قل يل * احلج هللا نسكا تركتين فيك صبا * طالبا بعد قتلي 
  جزءا عبدك منكا* أصرب عنكا روحي فداؤك هذا 

)١٦/٢٠٧(  

  

ضي أيب الطاهر، نسمع كنا يف دار القا: وحدثين حممد بن علي الزينيب، حدثنا حممد بن علي بن نوح، قال
 فسمع القاضي أبو - وكنت ألقب بذلك -يا قاضي : عليه، فلما قمنا، صاح يب بعض من حضر

أنت : من القاضي فيكم ؟ فأشاروا إيل، فلما دخلت عليه، قال يل: الطاهر، فبعث إلينا حاجبه، فقال
  .نعم: القاضي ؟ فقلت



  .نعم: حتفظ القرآن ؟ قلت: بسم وقال يلهو لقب يل، فت: فأنا ماذا ؟ فسكت، مث قلت: قال يل
: تبيت عندنا الليلة أنت وأربعة أنفس معك، وتواعدهم ممن تعلمه حيفظ القرآن واالدب، قال: قال

ففعلت ذلك، وأتينا املغرب، فقدم إلينا ألوان وحلواء، ومل حيضر القاضي، فلما قاربنا الفراغ خرج إلينا 
كلوا معي فلم آكل بعد، وال جيوز أن تدعوين آكل :  وقاليزحف من حتت ستر، ومنعنا من القيام،

وحدي، فعرفنا أن الذي دعاه إىل مبيتنا عنده غمه على ولده أيب العباس، وكان غائبا مبكة، مث أمر من 
يقرأ منا، مث استحضر ابن املقارعي، وأمره بأن يقول، أي يغين، فقام مجاعة منا، وتواجدوا بني يديه، مث 

  قال شعرا يف
احلج هللا نسكا فبكى القاضي بكاء * يا طالبا بعد قتلي : قته، ألقاه على ابن املقارعي، فغىن به، وهوو

  .شديدا، وقدم ابنه بعد أيام يسرية
  .نقل هذه الفوائد أمني الدين حممد بن أمحد بن شهيد، من خط عبد الغين بن سعيد، ومن خطه نقلت

 ببغداد يف ذي احلجة سنة تسع وسبعني، وكان أبوه يلي ولد الذهلي": قضاة مصر " قال ابن زوالق يف 
قضاء واسط، فعزل بابنه أيب طاهر عنها، وأخربين أبو طاهر أنه كان خيلف أباه على البصرة يف سنة أربع 

  وويل قضاء دمشق من قبل اخلليفة املطيع، فأقام: إىل أن قال..وتسعني

)١٦/٢٠٨(  

  

ر سنة أربعني، مث ثار به أهل دمشق وآذوه، وعملت عليه ا سبع سنني، مث دخل مصر زائرا لكافو
حماضر، فعزل وأقام مبصر إىل آخر أيام ابن اخلصيب وولده، فسعى ابن وليد يف القضاء، وبذل ثالثة 

، فواله كافور، وطلب !آالف دينار، ومحلها على يد فنك اخلادم، فمدح الشهود أبا طاهر، وقاموا معه 
  .ن القاضي، فواله القضاء ومحدله العهد من ابن أم شيبا

  .وقد اختصر تفسري اجلبائي، وتفسري البلخي
  .مث إن ابن وليد، ويل قضاء دمشق

وكان أبو طاهر قد عين به أبوه، فسمعه، فأدرك الكبار، وقد مسع من عبد اهللا بن أمحد، وإبراهيم احلريب، 
  .وما روى عنه شيئا لصغره

  . جزءحصل للناس عنه إمالء وقراءة حنو مئيت
  .، رواه عن أيب خليفة، عنه)١(حملمد بن سالم " طبقات الشعراء " وحدث بكتاب 

 فقلد العزيز صاحب مصر ٣٦٦ومل يزل أمره مستقيما إىل أن حلقته علة عطلت شقه يف سنة : قال
القضاء حينئذ علي بن النعمان، وكانت والية أيب الطاهر ست عشرة سنة وعشرة أشهر، وأقام عليال، 

  .ب احلديث منقطعون إليهوأصحا



  .مات يف آخر يوم من سنة سبع وستني وثالث مئة
  .مات يف سلخ ذي القعدة منها: وقيل
  .استعفى من القضاء قبل موته بيسري: وقيل

  :ومن شعره يف ولده
__________  

  .٣٢ص : بتحقيق العالمة حممود حممد شاكر" طبقات فحول الشعراء " مقدمة : انظر) ١(
[ * ]  

)١٦/٢٠٩(  

  

وعذرك يف مفارقيت * فلي أرق إذا رقد اخللي وما يل يف اصطباري عنك عذر * يعز علي بعدك يا علي 
لك الرمحن من * فإين من صبابايت ملي ومايل حيلة تدنيك فاذهب * جلي ومن يك مفلسا من فرط وجد 

يار من معز الدولة، دوين ويل وفيها مات أبو القاسم النصراباذي شيخ الصوفية، وامللك عز الدولة خبت
  .وأبو عيسى حيىي بن عبد اهللا الليثي القرطيب، وأبو بكر حممد بن عمر بن القوطية اللغوي

  .والوزير املصلوب نصري الدولة ابن بقية
قاضي واسط يف سنة اثنتني وعشرين ) ١(ومات والد القاضي الذهلي وهو القاضي االمام أبو العباس 

  .وثالث مئة عن بضع ومثانني سنة
  .يروي عن يعقوب الدورقي، وحممود بن خداش، وعدة

  .روى عنه الدارقطين، واملخلص، وابن املقرئ
  .ثقة نبيل

  
 بن محدان بن مالك بن الشيخ العامل احملدث، مسند الوقت، أبو بكر، أمحد بن جعفر*  القطيعي - ١٤٣

  مسند االمام" شبيب البغدادي القطيعي احلنبلي، راوي 
__________  

  .محد بن عبد اهللا بن نصر بن جبري الذهليأ) ١(
  .٢٢٩ / ٤: تاريخ بغداد" ترمجته يف 

 / ٧: ، املنتظم٧ - ٦ / ٢، طبقات احلنابلة ٢٠٣ / ١٠: ، االنساب٧٤ - ٧٣ / ٤: تاريخ بغداد* 
: ، دول االسالم٨٧ / ١: ، ميزان االعتدال٣٤٧ - ٣٤٦ / ٢: ، العرب٤٨ / ٣: ، اللباب٩٣ - ٩٢
 / ١: ، غاية النهاية٢٩٣ / ١١: ، البداية والنهاية٢٩١ - ٢٩٠ / ٦: يف بالوفيات، الوا٢٢٨ / ١



 / ٤: ، النجوم الزاهرة١٤٦ - ١٤٥ / ١: ، لسان امليزان١٩٢ / ١: ، النشر يف القراءات العشر٤٣
  .٩٣: ، الرسالة املستطرقة٦٥ / ٣: ، شذرات الذهب٥٧ / ٢، املنهج االمحد ١٣٢
[ * ]  

)١٦/٢١٠(  

  

  .، له"الفضائل " و " الزهد " و " أمحد 
  .ولد يف أول سنة أربع وسبعني ومئتني

مسع حممد بن يونس الكدميي، وبشر بن موسى، وإسحاق بن احلسن احلريب، وأبا مسلم الكجي، 
  .وإبراهيم احلريب، وامحد بن علي االبار، وإدريس بن عبد الكرمي احلداد، وأبا خليفة اجلمحي

  .سني بن عمر الثقفيوأبا شعيب احلراين، واحل
وموسى بن إسحاق االنصاري وعبد اهللا بن أمحد، وإبراهيم بن شريك، وجعفر بن حممد الفريايب، وأمحد 
بن حممد بن قيس املنقري، وأمحد بن احلسن الصويف، وعبد اهللا بن العباس الطيالسي، واحلسن بن الطيب 

  .البلخي، وخلقا سواهم
  .حلديثورحل، وكتب، وخرج، وله أنس بعلم ا

حدث عنه الدارقطين، وابن شاهني، واحلاكم، وابن رزقويه، وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وخلف بن 
حممد الواسطي، وأبو بكر حممد بن الطيب الباقالين، وأبو عمر حممد بن احلسني البسطامي، وأبو بكر 

ن بشران، واحملدث علي بن الربقاين، وأبو نعيم االصبهاين، وحممد بن احلسني بن بكري، وأبو القاسم اب
عمر االسد اباذي، واحلسن بن شهاب العكربي، وأبو عبد اهللا بن باكويه، وبشرى الفاتين، وأبو طالب 
عمر بن إبراهيم الزهري، وحممد بن املؤمل الوراق، وأبو القاسم عبيداهللا بن أمحد االزهري، واحلسن بن 

اهر حممد بن علي بن حممد بن العالف الواعظ، وأبو حممد اخلالل، وعبيداهللا بن عمر بن شاهني، وأبو ط
  .علي احلسن بن علي بن املذهب، وأبو حممد احلسن بن علي اجلوهري خامتة أصحابه

)١٦/٢١١(  

  

، عم )١(كان عبد اهللا بن أمحد جييئنا فيقرأ عليه أبو عبد اهللا بن اخلصاص : مسعته يقول: قال ابن بكري
  ).٢(إين أحبه : يؤملك ؟ فيقول:  لهأمي فيقعدين يف حجره، حىت يقال

  .وقال أبو احلسن بن الفرات
هو كثري السماع إال أنه خلط يف آخر عمره، وكف بصره، وخرف حىت كان ال يعرف شيئا مما يقرأ 



  ).٣(عليه 
ال تذهبوا إىل : قال يل ابن اللبان الفرضي: مسعت الفقيه أمحد بن أمحد القصري يقول: وقال اخلطيب

  ).٤(د ضعف واختل، وقد منعت ابين من السماع منه القطيعي، ق
مل يكن بذاك، له يف بعض املسند أصول فيها نظر، ذكر أنه كتبها بعد الغرق، : وقال ابن أيب الفوارس

  ).٥(وكان مستورا صاحب سنة 
: ثقة زاهد قدمي، مسعت أنه جماب الدعوة، وقال الربقاين: سألت الدارقطين عنه، فقال: وقال السلمي

ان صاحلا، والبيه اتصال بالدولة، فقرئ البن ذلك السلطان على عبد اهللا بن أمحد املسند، فحضر ك
، فنسخها من كتاب ذكروا أنه مل يكن فيه مساعه، ]بعد ذلك [ القطيعي، مث غرقت قطعة من كتبه 

  .فغمزوه وثبت عندي أنه صدوق، وإمنا كان فيه بله
  وقد لينته عند

__________  
) اجلصاص (٤١البن اجلزري ص " املصعد االمحد "  باخلاء املعجمة كما يف االصل، ويف :اخلصاص) ١(

  .باجليم
  .٧٣ / ٤": تاريخ بغداد " انظر ) ٢(
  .٧٤ / ٤": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .املصدر السابق) ٥(

[ * ]  

)١٦/٢١٢(  

  

  ).١(كان شيخي : احلاكم فأنكر علي وحسن حاله، وقال
  .لسبع بقني من ذي احلجة سنة مثان وستني، وله مخس وتسعون سنةمات 

  
  . بن حممد الكرجي الغازي ااهداالمام العامل احلافظ، أبو أمحد، حممد بن علي*  القصاب - ١٤٤

  .وعرف بالقصاب لكثرة ما قتل يف مغازيه
  .وكان والده من أصحاب علي بن حرب الطائي

   االخرم، وحممد بن إبراهيمحدث عن أبيه، وعن حممد بن العباس
الطيالسي، وعبد الرمحن بن حممد بن سلم، وجعفر بن أمحد بن فارس، واحلسن بن يزيد الدقاق، 



  .وطبقتهم
تأديب " ، وكتاب "السنة " ، و كتاب "عقاب االعمال " ، وكتاب "ثواب االعمال " وصنف كتاب 

  .، وأشياء"االئمة 
  .وأبو املنصور مظفر بن حممد ابن حسني الربوجردي، وطائفةحدث عنه ابناه علي وأبو الفرج عمار، 

  .وعاش إىل حدود الستني وثالث مئة
  كل صفة وصف اهللا ا نفسه، أو وصفه ا رسوله،: وهو القائل

__________  
  . وما بني حاصرتني منه٧٤ / ٤: تاريخ بغداد) " ١(
، هدية ٣٧٩: ، طبقات احلفاظ١١٤ / ٤: ، الوايف بالوفيات٩٣٩ - ٩٣٨ / ٣: تذكرة احلفاظ* 

  .٤٧ / ٢: العارفني
[ * ]  

)١٦/٢١٣(  

  

معىن البصر كذا، ومعىن السمع كذا، : فليست صفة جماز، ولو كانت صفة جماز لتحتم تأويلها، ولقيل
ولفسرت بغري السابق إىل االفهام، فلما كان مذهب السلف إقرارها بال تأويل، علم أا غري حممولة على 

  .ا هي حق بنيااز، وإمن
أبو أمحد القاصب غري مغالب تصانيفه تبدي * ويف الكرج الغراء أوحد عصره : ويف قصيدة أيب احلسن

  فلست ترى علما له غري شارب* فنون علومه 
  .صاحب شعبة وهو الكبري) ١ (قد مر احلافظ اود حممد بن جعفر*  غندر - ١٤٥

  ن احلسني البغداديغندر االمام احلافظ، أبو بكر حممد بن جعفر ب
  .الوراق

  .مسع احلسن بن علي املعمري، وأبا بكر الباغندي، وأبا عروبة، وأبا اجلهم املشغراين
  .والطحاوي

  .وخلقا
احلاكم، وأبو احلسني بن مجيع، وأبو عبد الرمحن السلمي، وعمر بن أيب سعد اهلروي، وأبو نعيم : وعنه

  .احلافظ، وعدة
 يفيدنا، وخرج يل أفراد اخلراسانيني من حديثي، مث دخل إىل أرض الترك، أقام سنني عندنا: قال احلاكم

  وكتب ما ال يوصف كثرة، مث



__________  
 / ٢: ، العرب٩٦٤ - ٩٦٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٠٧ / ٧: ، املنتظم١٥٢ / ٢: تاريخ بغداد* 

 / ٤:  الزاهرة، النجوم٢٩٧ / ١١: ، البداية والنهاية٣٠٣ - ٣٠٢ / ٢: ، الوايف بالوفيات٣٥٧
  .٨٣ / ٣: ، شذرات الذهب٣٨٥ - ٣٨٤: ، طبقات احلفاظ١٣٩

  ).٣٣(الترمجة رقم : تقدمت ترمجته يف اجلزء التاسع من هذا الكتاب) ١(
[ * ]  

)١٦/٢١٤(  

  

  .استدعي من مرو إىل احلضرة ببخارى ليحدث ا فأدركة االجل يف املفازة سنة سبعني وثالث مئة
، أخربنا الكندي، أخربنا أبو منصور القزاز، أخربنا اخلطيب، أخربنا أبو نعيم، أنبأنا املسلم بن عالن

وحدثنا حممد بن جعفر بن حسني غندر حدثنا أبو علي حممد بن سعيد بالرقة، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن 
ن عيشون، حدثنا حممد بن سليمان بن أيب داود، حدثنا داود بن الزبرقان، عن مطر الوراق، عن هارو
: " بن عنترة، عن عبد اهللا بن السائب عن زاذان، عن ابن مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
" ذهاب البصر مغفرة للذنوب، وذهاب السمع مغفرة للذنوب، وما نقص من اجلسد فعلى قدر ذلك 

)١.(  
  .غريب جدا

  
 بن دران البغدادي غندر، راحملدث الزاهد الصويف اجلوال، أبو الطيب حممد بن جعف*  غندر - ١٤٦

  .نزيل مصر
  .مسع أبا خليفة اجلمحي، وأبا يعلى، وإبراهيم بن عبد اهللا املخرمي

  .الدارقطين، وأبو حفص الكتاين، وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس، وآخرون: وعنه
__________  

  .إسناده ضعيف جدا، بل موضوع) ١(
ضعيف ترك : متروك وقال أبو داود: ل أبو زرعة،ليس بشئ وقا: داود بن الزبرقان، قال ابن معني

، وساق له ٢٥٨، ٢٥٧: لوحة" الكامل " كذاب، وقد ذكره ابن عدي يف : حديثه، وقال اجلوزجاين
  .هذا منكر املنت واالسناد: بضعة عشر حديث استنكرها، وهذا منها، وقال فيه

  .وهارون بن عنترة خمتلف فيه
" وهو يف " خمتصره " وتبعه على ذلك احلافظ السيوطي يف  " املوضوعات" وأورده ابن اجلوزي يف 



  .١٥٢ / ٢": تاريخ بغداد 
  .٤٦ / ٧: ، املنتظم١٥٠ / ٢: تاريخ بغداد* 

[ * ]  

)١٦/٢١٥(  

  

  .تويف سنة سبع ومخسني وثالث مئة
نا أبو أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا احلسن بن صباح، أخربنا ابن رفاعة، أخربنا اخللعي، أخرب

حممد ابن النحاس، حدثنا حممد بن جعفر بن دران، حدثنا احلسن بن الطيب، حدثنا قتيبة، حدثنا معلى 
ال يبغض أبا بكر وعمر مؤمن، وال حيبهما : " بن هالل، عن االعمش، عن أيب سفيان، عن جابر مرفوعا

  ".منافق 
  .، ومنت احلديث حق لكنه ما صح مرفوعا)١(معلى ترك 

  .الشيخ املقرئ، أبو بكر، حممد بن جعفر بن العباس النجار*  غندر - ١٤٧
  .مسع ابن ادر، وأبا حامد احلضرمي، وابن صاعد

  .روى عنه احلسن بن حممد اخلالل
  .تويف سنة تسع وسبعني وثالث مئة ببغداد

  
  .، موىل فاتنحممد بن جعفر، أبو بكر البغدادي* *  غندر - ١٤٨

  .مسع أبا شاكر مسرة بن عبد اهللا
  .مسع منه بشرى الفاتين يف سنة ستني وثالث مئة

__________  
  ".التقريب " بل اتفق النقاد على تكذيبه كما قال احلافظ يف ) ١(
، شذرات ٣٠٨ / ١١: أ، البداية والنهاية / ٣٢:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٥٧ / ٢: تاريخ بغداد* 

  .٩٦ / ٣: الذهب
  .١٥٠ / ٢: تاريخ بغداد* * 
 * ][  

)١٦/٢١٦(  

  



  .حممد بن جعفر، أبو احلسني الرازي*  غندر - ١٤٩
  .حدث بطربستان عن أيب حامت الرازي، وحممد بن الضريس

  .حممد بن جعفر بن محويه لقيه يف سنة ثالثني وثالث مئة: وعنه
  .للشريازي" االلقاب " يقع لنا حديثه يف كتاب 
  .وسابعهم شيخ البن مجيع
  .ذكور، واهللا أعلموعندي أنه هو الثاين امل

  
   بناالمام احلافظ املقرئ، أبو عبد اهللا، حممد بن عبدالرمحن* *  الغزال - ١٥٠

  .سهل بن خملد االصبهاين، شيخ القراء، وصاحب التصانيف
مسع حممد بن علي الفرقدي، وعبدان االهوازي، وحممد بن زبان، وعلي بن أمحد عالن، والقاسم بن 

  .العصار الدمشقي، وعدة
نه أبو سعد املاليين، وأبو نعيم، وأبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث االديب، وعبد العزيز بن أمحد بن وع

  .فاذويه
  .هو أحد من يرجع إىل حفظ ومعرفة، وله مصنفات: قال أبو نعيم

  .تويف يف آخر سنة تسع وستني وثالث مئة
  ".الوقف واالبتداء " له كتاب : قلت

__________  
  .مجة يف املصادر اليت بىن أيدينامل جند له تر* 

، ٣٨٥: ، طبقات احلفاظ٩٦٥ - ٩٦٤ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٩٤ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* * 
  .٤٩ / ٢: ، هدية العارفني٤٧ / ٣: شذرات الذهب

[ * ]  

)١٦/٢١٧(  

  

  .، أبو احلسن السري بن أمحد الكندي املوصليالشاعر احملسن*  الرفاء - ١٥١
  .، وببغداد املهليبمدح سيف الدولة

  .وديوانه مشهور
  .هجاء وشر، فآذياه، حىت احتاج إىل النسخ، فبقي ينسخ ديوانه ويبيعه) ١(وكانه بينه وبني اخلالديني 

  .مات سنة نيف وستني وثالث مئة ببغداد



كأنه من * صائنة وجهي وأشعاري فأصبح الرزق ا ضيقا * وكانت االبرة فيما مضى ): ٢(وهو القائل 
  مها جاريخر
فإذا التقى اجلمعان عاد صفيقا رحب املنازل ما أقام فإن سرى * يلقى الندى برقيق وجه مسفر ) ٣: (وله
  يف جحفل ترك الفضاء مضيقا* 

__________  
 / ٧: ، املنتظم١٤١ / ٦: ، االنساب١٩٤ / ٩: ، تاريخ بغداد١٨٢ - ١١٧ / ٢: يتيمة الدهر* 

 / ٢: ، العرب٣٦٢ - ٣٥٩ / ٢: ، وفيات االعيان١٨٩ - ١٨٢ / ١١: ، معجم االدباء٦٣ - ٦٢
: ، النجوم الزاهرة٢٧٤ و ٢٧٠ / ١١: ، البداية والنهاية١٩٤: الورقة / ١١: ، عيون التاريخ٣٥٧

  .٣٨٤ - ٣٨٣ / ١: ، هدية العارفني٧٤ - ٧٣ / ٣: ، شذرات الذهب٦٧ / ٤
  .من هذا اجلزء) ٢٧٧(تأيت ترمجتهما برقم ) ١(
  .٣٦٠ / ٢: الوفيات" ، و ١٨٤ / ١": معجم االدباء " ، و "ديوانه  " االبيات يف) ٢(
  .االبيات من قصيدة ميدح ا سيف الدولة) ٣(

  .٣٦٠ / ٢: ، والوفيات١٨٥": ديوانه " انظر 
[ * ]  

)١٦/٢١٨(  

  

  . بن علي املصيصيالشيخ، أبو احلسن علي بن أمحد*  املصيصي - ١٥٢
  .، وأمحد بن خليد احلليب، ومجاعةحدث ببغداد عن حممد بن معاذ دران

أبو بكر الربقاين، وعلي بن أمحد بن داود الرزاز، وحممد بن عمر بن بكري، وأبو نعيم احلافظ، : وعنه
  .وآخرون

  . يف مجادى اآلخرة سنة أربع وستني وثالث مئة- وكان فيه تساهل -تويف : قال أبو نعيم
  

 بن عبد العزيز االندلسي القرطيب ، حممد بن عمرعالمة االدب، أبو بكر* *  ابن القوطية - ١٥٣
  .النحوي، صاحب التصانيف

مسع من أسلم بن عبد العزيز، وسعيد بن جابر، وطاهر بن عبد العزيز، وحممد بن عبد اهللا الزبيدي، 
  .وعدة

__________  
: زان، لسان املي١١٢ / ٣: ، ميزان االعتدال٣٣٤ / ٢: ، العرب٣٢٥ - ٣٢٤ / ١١: تاريخ بغداد* 



  .٤٨ / ٣: ، شذرات الذهب١٩٥ / ٤
، ترتيب ٧٦: ، جذوة املقتبس٧٣ / ٢: ، يتيمة الدهر٧٧ - ٧٦ / ٢: تاريخ علماء االندلس* * 

: ، إنباه الرواة٢٧٧ - ٢٧٢ / ٨: ، معجم االدباء١١٢: ، بغية امللتمس٥٥٤ - ٥٥٣ / ٤: املدارك
 - ٢٤٢ / ٤: ، الوايف بالوفيات٣٤٥ / ٢: ، العرب٣٧١ - ٣٦٨ / ٤: ، وفيات االعيان١٧٨ / ٣

 / ٥: ، لسان امليزان٢١٨ - ٢١٧ / ٢: ، الديباج املذهب٣٩٠ - ٣٨٩ / ٢: ،، مرآة اجلنان٢٤٣
، ٧٣ / ٣: ، نفح الطيب٤٦٦ - ٤٢٠ / ٢: ، املزهر١٩٨ / ١: ، بغية الوعاة٣٢٥ - ٣٢٤

  .٩٩ / ١: ، شجرة النور الزكية٤٩ / ٢: ، هدية العارفني٦٣ - ٦٢ / ٣: شذرات الذهب
[ * ]  

)١٦/٢١٩(  

  

  .أخذ عنه ابن الفرضي والناس
  .وعمر دهرا
أمة كانوا بإقليم : من بنات ملوك القوط، والقوط) ٢(هي سارة بنت املنذر بن جطسية ): ١(والقوطية 

االندلس، من ذرية قوط بن حام بن نوح عليه السالم، هي جدة جلده، وقد كانت سارت إىل الشام 
طياس، فتزوجها بالشام عيسى بن مزاحم موىل عمر بن عبد العزيز مث سافر معها إىل متظلمة من عمها أر

  .االندلس، وهو جد عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى
  نعم وكان أبو بكر رأسا يف اللغة والنحو، حافظا للحديث، أخباريا

  .باهرا، ومل يكن بالبارع يف الفروع
  .ور واملمدودفجوده، ويف املقص" تصاريف االفعال " ألف 

  .وكان ذا عبادة ونسك وزهد
  .، فتركه تورعا)٣(وكان له نظم رقيق 

  .وكان أبو علي القايل يبالغ يف توقريه
  .وقد صنف تارخيا يف أخبار أهل االندلس، فكان ميليه من صدره غالبا

  .تويف يف ربيع االول سنة سبع وستني وثالث مئة
  

   بن بقية بنلدولة، أبو الطاهر، حممد بن حممدالوزير الكبري، نصري ا*  ابن بقية - ١٥٤
__________  

  .٣٧١ - ٣٦٩ / ٤" الوفيات " انظر ضبط هذه اللفظة مع ذكر النسب كامال يف ) ١(



  .غيطشة": الوفيات " يف ) ٢(
  .٢٧٧ - ٢٧٦ / ١٨" معجم االدباء " انظر بعض شعره يف ) ٣(
  = [ * ]، املختصر يف أخبار ١٢٤ - ١١٨ / ٥: وفيات االعيان) ٢(اجلزء : جتارب االمم* 

)١٦/٢٢٠(  

  

علي العراقي االواين، أحد االجواد، تقلب به الدهر ألوانا، فإن أباه كان فالحا، وآل أمر أيب الطاهر إىل 
  .وزارة عز الدولة خبتيار بن معز الدولة بعد الستني وثالث مئة، وقد استوزره املطيع أيضا، فلقبه الناصح

  . فغطى ذلك السعدوكان قليل النحو،
وله أخبار يف االفضال والبذل والتنعم، مث قبض عليه عز الدولة بواسط يف آخر سنة ست وستني، 

ومسلت عيناه، فلما متلك عضد الدولة أهلكه لكونه كان حيرض خمدومه عليه، ألقاه حتت قوائم الفيل، 
  وصلب عند

  .البيمارستان العضدي يف شوال من سنة سبع
  .يف وزارته يف عشرين يوما عشرين ألف خلعةإنه خلع : يقال

  .وعاش نيفا ومخسني سنة
حلق أنت إحدى املعجزات وهي قطعة * علو يف احلياة ويف املمات : ورثاه شاعر بأبيات واختفى، فقال

  .بارعة يف معناها، مث ظفر به عضد الدولة وعفا عنه، وأعطاه فرسا وعشرة آالف درهم، مث أهلكه) ١(
  .بريذكرناه يف الك

__________  
 ٢٧١: ، نكت اهلميان١٠٤ - ١٠٠ / ١: ، الوايف بالوفيات٣٤٦ / ٢: ، العرب١١٩ / ٢: البشر= 
  .٦٥ - ٦٣ / ٣: ، شذرات الذهب١٣١ - ١٣٠ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٧٣ -
هي اليب احلسن حممد بن عمر بن :  وقال١٢٢ - ١٢٠ / ٥": الوفيات " ذكرها ابن خلكان يف ) ١(

  .نبارييعقوب اال
  .٦٣ / ٣: ، وشذرات الذهب١٣٠ / ٤: ، والنجوم الزاهرة٢٩٠ / ١١: وانظر أيضا البداية والنهاية

[ * ]  

)١٦/٢٢١(  

  



، أبو احلسن، وعلي بن عبد اهللا ابن من فحول الشعراء، ورؤوس الشيعة*  الناشئ الصغري - ١٥٥
  .وصيف احلالء

  .أخذ الكالم عن إمساعيل بن نوخبت، وغريه
  .صانع حلية النحاس): ١(تصانيف، واحلالء وصنف ال

أخط بأقالمي على املاء أحرفا وهبه ارعوى بعد العتاب أمل * إذا أنا عاتبت امللوك فإمنا ): ٢(وهو القائل 
  مودته طبعا فصارت تكلفا* تكن 

 وقد روى بالكوفة ديوانه، وأخذ عنه املتنيب، مث طال عمره، ومدح سيف الدولة والكبار، وعاش أزيد
  .من تسعني سنة

  .مات يف صفر سنة مخس وستني وثالث مئة
  

 الشريازي، كاتب معز الدولة، ناب يف الوزير، أبو الفضل، العباس بن احلسني* *  الشريازي - ١٥٦
الوزراء عن املهليب، وتزوج بابنته، مث كتب لعز الدولة، مث وزر له سنة سبع ومخسني، مث عمل وزارة 

  .املطيع
مافبقي على وزار  

__________  
، وفيات ٢٩٩ - ٢٨٠ / ١٣: ، معجم االدباء٨٩: ، فهرست الطوسي٢٣٢ / ١: يتيمة الدهر* 

  .٢٤٠ - ٢٣٨ / ٤: ، لسان امليزان٣٧١ - ٣٦٩ / ٣: االعيان
  .بفتح احلاء املهملة وتشديد الالم ألف: احلالء: قال ابن خلكان) ١(

  .وإمنا قيل له ذلك النه كان يعمل حلية من النحاس
  .٣٦٩ / ٣": وفيات االعيان " 
  .٣٦٩ / ٣": الوفيات " ، و ٢٣٢ / ١": اليتيمة " البيتان يف ) ٢(

، ٥٤٨ / ٨: ، الكامل البن االثري٧٤ - ٧٣ / ٧: ، املنتظم٣١٣ و ٢٦٩ / ٦: جتارب االمم* * 
، ٢٧٨ و ٢٧٣ / ١١:  وأماكن أخرى، البداية والنهاية٦٣١، ٦٢٨، ٦٠١، ٥٨٤، ٥٨٣، ٥٧٣

  .٦٩ - ٦٨ / ٤: لزاهرةالنجوم ا
  .من هذا اجلزء) ٣٠٩(وسيكرر املؤلف ترمجته يف الصفحة 

[ * ]  

)١٦/٢٢٢(  

  



ثالثة أشهر، مث أمسك، مث أعيد إىل الوزارة سنة ستني، وعزل سنة اثنتني وستني وثالث مئة، مث نكب 
  .قالومحل إىل الكوفة، فمات برمي الدم بعد مديدة، وماتت زوجته ابنة املهليب يف االعت

  ).١(وكان ظاملا عسوفا، جماهرا بالقبائح 
  .وكان جوادا معطاء

  .عاش ستني سنة
   ].٤٩: الكهف) [ ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحدا(وكان كثري التجمل، شديد الوطأة 

  ومخاره مال وروح* سكر الوالية طيب : وقيل
  . بن طغج بن جف التركيامللك، أبو حممد، احلسن بن عبيداهللا*  ابن االخشيذ - ١٥٧

ولد سنة اثنيت عشر وثالث مئة، وكان أمريا يف دولة عمه االخشيذ حممد بن طغج، وكذا يف أيام كافور، 
فمات كافور، فأقام االمراء يف الدست أبا الفوارس أمحد بن امللك علي بن االخشيذ صبيا له إحدى 

  :بقوله) ٣(لرملة، وقد مدحه املتنيب ، احلسن هذا، وكان صاحب ا)٢(عشرة سنة، وجعلوا أتابكه 
__________  

  .٦٢٩ - ٦٢٨ - / ٨انظر الكامل ) ١(
، النجوم ٢٧: ، أمراء دمشق٩٨ - ٩٧ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٥٩١ / ٨: الكامل البن االثري* 

  .١٨٩ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٧٣ / ٤: الزاهرة
  .قائد اجليش: االتابك) ٢(
  .٢٣٥ / ٤": ديوانه " القصيدة يف ) ٣(

[ * ]  

)١٦/٢٢٣(  

  

  .علمت حبايل بني تلك املعامل وهي بديعة* أيا الئمي إن كنت وقت اللوائم 
مث متكن احلسن، وتزوج ببنت عمه فاطمة، ودعي له على املنابر بعد أيب الفوارس إىل نصف شعبان سنة 

  كانت مخسا فوصلت جيوش املغاربة مع جوهر، ومتلكوا، وزالت الدولة االخشيذية، و٣٥٨
  .وثالثني سنة

وكان احلسن قد فر من القرامطة، وأخذوا منه الرملة، ومتكن مبصر، وقبض على الوزير بن حرتابة، مث 
احناز إىل الشام، مث حارب املغاربة مع جعفر بن فالح، فأسره جعفر، وبعث به إىل مصر فسجن مدة ومل 

ال أنه مات يف رجب سنة إحدى وسبعني وثالث يؤذوه ومل يبلغين هل بقي مسجونا زمانا أو عفي عنه، إ
  .مئة مبصر، وصلى عليه العزيز باهللا يف القصر



  .وأما الصيب أبو الفوارس، فإنه عاش إىل ربيع االول سنة سبع وسبعني، وتويف
  

 البصري، الفقيه املتكلم، صاحب التصانيف، من حبور أبو عبد اهللا احلسني بن علي*  اجلعل - ١٥٨
  .العلم

  .عتزيل داعية، وكان من أئمة احلنفيةلكنه م
  :له تصانيف كثرية يف االعتزال، قال يل الصيمري: قال اخلطيب

__________  
: ، طبقات الشريازي٧٤ - ٧٣ / ٨: ، تاريخ بغداد٢٤٨: ، الفهرست١٤٠ / ١: االمتاع واملؤانسة* 

، ١٣٥ / ٤: م الزاهرة، النجو٣٠٣ / ٢: ، لسان امليزان٣٥١ / ٢: ، العرب١٠١ / ٧: ، املنتظم١٤٣
، ٦٨ / ٣: ، شذرات الذهب٦٧: ، الفوائد البهية١٥٦ - ١٥٥ / ١: طبقات املفسرين للداوودي

  .٣٠٧ / ١: هدية العارفني
[ * ]  

)١٦/٢٢٤(  

  

  ).١(كان مقدما يف الفقه والكالم، مع كثرة أماليه فيهما، وتدريسه هلما 
  . وأستاذه هو أبو القاسم بن سهلويهاجلعل يعرف بالكاغدي،: قال حممد بن إسحاق الندمي

  :انتهت إليه رئاسة أصحابه يف عصره إىل أن قال
، يف أن اجلسم ال جيوز أن "نقض كالم ابن الريوندي " وتفقه على أيب احلسن الكرخي، وله كتاب 

 " أن اهللا مل يزل موجودا وحده إىل أن خلق اخللق، وكتاب" الكالم " يكون خمترعا ال من مادة، وكتاب 
  .، وتصانيف سوى ذلك"االقرار " كتاب " ، و "االميان 

، هو رأس املعتزلة، مات يف ذي احلجة سنة تسع وستني "طبقات الفقهاء " قال أبو إسحاق الشريازي يف 
  .وثالث مئة، وصلى عليه شيخ النحو أبو علي الفارسي

  .بل عاش إحدى وستني سنة: قارب مثانني سنة، وقيل: قلت
  

 بن راشد بن شعيب البغدادي العالمة القاضي، أبو حممد، عبد اهللا بن أمحد* خت وليد  ابن أ- ١٥٩
  .الظاهري، ابن أخت وليد

  .حدث عن ابن قتيبة العسقالين وغريه
  .علي بن منري، وابن نظيف الفراء، وحممد بن جعفر بن أيب الذكر، وغريهم: وعنه



__________  
  .٧٣ / ٨": تاريخ بغداد ) " ١(
، قضاة ١٤٦ / ٢: ، حسن احملاضرة٢١٦ - ٢١٥ / ٣: ، لسان امليزان٣٩٠ / ٢: االعتدالميزان * 

  .٢٨١ - ٢٨٠ / ٧: ، ذيب ابن عساكر٣٦ - ٣٥: دمشق البن طولون
[ * ]  

)١٦/٢٢٥(  

  

كان أوال خياطا، مث اشتغل، وويل قضاء مصر سنة مث عزل سنة ثالثني وثالث مئة، مث ويل قضاء دمشق 
  .سنة مثان وأربعني

  .له مصنفات كثرية، أخذ عن أيب احلسن بن املغلس: قال ابن حزم
  .كان سخيفا خليعا، يرتشي: مل حيمد يف القضاء، وبذل فيه ذهبا، وقيل: قلت

: تكرب واستهان بالناس، وكان يهزل يف جملسه، وله أموال ومتاجرة، وكان يقول حلاجبه: قال ابن زوالق
  .االمناء: لكمنا ؟ يعينالشهود، وأين ا: أين اليهود ؟ يعين

  ).١(ويرجلك، وكان الذهلي ال ينفذ له حكما : خذ بيدي، قال: وقالت امرأة
  .مات سنة تسع وستني وثالث مئة

  
 بن علي بن حيىي بن عبد اهللا بن قاضي القضاة، أبو احلسن، حممد بن صاحل*  ابن أم شيبان - ١٦٠

وسى بن حممد ابن علي ابن حرب االمة عبد اهللا بن حممد بن عبيداهللا ابن االمري ويل العهد عيسى بن م
  .عباس اهلامشي العباسي الكويف مث البغدادي

  مسع حممد بن حممد بن عقبة، وعبد اهللا بن زيدان البجلي، وتال
__________  

  .٣٦ص ": قضاة دمشق " انظر ) ١(
 - ٣٥٢: لعرب، ا١٠٢ / ٧: ، املنتظم٣٦٥ - ٣٦٣ / ٥: ، تاريخ بغداد٥٧٤: الوالة والقضاة* 

 / ٤: ، النجوم الزاهرة١٥٦ / ٣: ، الوايف بالوفيات٢٩٧ - ٢٩٦ / ١١: ، البداية والنهاية٣٥٣
  .٧٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٣٧
[ * ]  

)١٦/٢٢٦(  

  



  .على ابن جماهد، وصاهر أبا عمر القاضي
  .روى عنه الربقاين وغريه
  .وكان كبري القدر إماما

   واسع العلم، كثري الطلب،هو عظيم القدر،: قال طلحة بن جعفر
متوسط يف مذهب مالك، ال أعلم هامشيا ويل قضاء ] العلم واآلداب [ حسن التصنيف، ينظر يف فنون 

فبعث نوابه إليها، وقد صرف حلكومة صمم : بغداد غريه، ومجع له معها قضاء مصر وبعض الشام يعين
طلب لكاتب حكمه وحلاجبه معلوما، فيها هللا، ومل يأخذ رزقا على القضاء، وال لبس هلم خلعة، و

  ).١(وكذلك لالمناء واالعوان، فقرر للكل يف الشهر ألف درهم ومئة ومخسون درمها 
  ).٢(كان نبيال فاضال، ما رأينا يف معناه مثله، ويف الصدق اية : وقال ابن أيب الفوارس

  .ةمات فجأة يف مجادى االوىل سنة تسع وستني وثالث مئة، وله ست وسبعون سن
  

  العارف الزاهد، شيخ الصوفية، أبو عبد اهللا، أمحد بن عطاء* *  الروذباري - ١٦١
__________  

  .، وما بني حاصرتني منه٣٦٤ / ٥": تاريخ بغداد " اخلرب بأخصر مما هنا يف ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(

 ٣٣٦ / ٤ :، تاريخ بغداد٣٨٤ - ٣٨٣ / ١٠: ، حلية االولياء٥٠٠ - ٤٩٧: طبقات الصوفية* * 
، ٣٥٠ / ٢: ، العرب٧٧ / ٣: ، معجم البلدان١٠١ / ٧: ، املنتظم٣٠: ، الرسالة القشريية٣٣٧ -

  : [ * ]، طبقات الشعراين١٣٥ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٩٦ / ١١: البداية والنهاية

)١٦/٢٢٧(  

  

  .الروذباري، نزيل صور
  .البغوي، وابن أيب داود، واحملاملي: حدث عن

ن مجيع، وأبوه، وابن باكويه، وعلي بن عياض، الصوري، وعدة، وهو ابن أخت أيب علي السكن ب: وعنه
  .الروذباري

  .كان شيخ الشام يف وقته: قال القشريي
  .مات بصور سنة تسع وستني

كان يرجع إىل أنواع من العلوم، كالقراءات، والفقه، وعلم احلقيقة، وإىل أخالق يف : وقال السلمي
  .يب على أقرانهالتجريد خيتص ا ير



  .روى أحاديث غلط فيها غلطا فاحشا: قال أبو القاسم بن عساكر
  

 ابن بشر بن االمام احملدث الثقة اجلوال، مسند وقته، أبو سهل، بشر بن أمحد*  االسفراييين - ١٦٢
  .حممود االسفراييين الدهقان، كبري إسفرايني، وأحد املوصوفني بالشهامة والشجاعة

لي الذهلي، وحممد بن حممد بن رجاء، وجعفر ابن أمحد الشامايت، وأمحد بن سهل، مسع إبراهيم بن ع
واحلسن بن سهل، وقرأ عليه مسنده، وحممد بن حيىي املروزي مث البغدادي، وعبد اهللا بن ناجية، وجعفر 

  .بن حممد الفريايب، وأبا يعلى املوصلي، مسع منه املسند
__________  

، ذيب ابن ١٩ - ١٦ / ٢: ، نتائج االفكار القدسية٦٨/  ٣: ، شذرات الذهب١٤٥ / ١= 
  .٣٩٧ - ٣٩٤ / ١: عساكر

  .٧١ / ٣: ، شذرات الذهب١٣٩ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٥٥ / ٢: العرب* 
[ * ]  

)١٦/٢٢٨(  

  

  .وعمر وأملى مدة
أيب احلاكم، والعالء بن حممد بن أيب سعيد، وحممد بن محيم الفقيه، وحممد بن حممد بن : حدث عنه

املعروف، وشريك بن عبدامللك املهرجاين، وهم من شيوخ البيهقي، وآخر من حدث عنه عمر بن 
  مسرور
  .الزاهد

  .انتخب عليه، وأملى زمانا من أصول صحيحة، وتويف يف شوال سنة سبعني وثالث مئة: قال احلاكم
 عمر، عن زينب عاش نيفا وتسعني سنة، أخربنا حممد بن عبد السالم التميمي، وزينب بنت: قلت

الشعرية، أنبأنا إمساعيل ابن أيب القاسم سنة إحدى وثالثني ومخس مئة، أخربنا عبد الغافر بن حممد، 
أخربنا بشر بن أمحد، أخربنا داود بن احلسني، حدثنا حيىي بن حيىي، أخربنا حممد بن جابر، عن عبد العزيز 

إذا اجتمع عيدان يف يوم واحد أجزأهم : " البن رفيع، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق
  ".االول 

  ).١(هكذا عندي، وسقط أبو صاحل 
__________  

من طريقني، عن بقية، ) ١٠٧٣(بني عبد العزيز بن رفيع وأيب هريرة، وهو يف سنن أيب داود : أي) ١(



يرة، عن رسول اهللا حدثنا شعبة، عن املغرية الضيب، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أيب صاحل، عن أيب هر
قد اجتمع يف يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من اجلمعة، وإنا : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .وهذا سند رجاله ثقات" جممعون 
عن ابن عباس بدل أيب : من طريق حممد بن املصفى، عن بقية به إال أنه قال) ١٣١١(وأخرجه ابن ماجة 

  . بن حيىي، عن يزيد بن عبد ربه، عن بقية مثل رواية أيب داودهريرة، مث أخرجه من طريق حممد
إسناده صحيح، رجاله ثقات، والرواية عن أيب هريرة هي : ٨٥ورقة " الزوائد " قال البوصريي يف 

  .احملفوظة
[ * ]  

)١٦/٢٢٩(  

  

  ، املستنصر باهللا، أبو العاص، احلكم بنامللقب بأمري املؤمنني*  املستنصر - ١٦٣
  .دين اهللا عبدالرمحن بن حممد االموي املرواين، صاحب االندلس وابن ملوكهاالناصر ل

  .وكانت دولته ست عشرة سنة، وعاش ثالثا وستني سنة
وكان جيد السرية، وافر الفضيلة، مكرما للوافدين عليه، ذا غرام باملطالعة وحتصيل الكتب النفيسة 

  . ألف سفر، وكان ينطوي على دين وخريالكثرية حقها وباطلها حبيث إا قاربت حنوا من مئيت
مسع من قاسم بن أصبغ، وأمحد بن دحيم، وحممد بن حممد بن عبد السالم اخلشين، وزكريا بن خطاب، 

  .وطائفة
  .وأجاز له ثابت بن قاسم السرقسطي

وكان باذال للذهب يف استجالب الكتب، ويعطي من يتجر فيها ما شاء، حىت ضاقت ا خزائنه، ال لذة 
  . يف غري ذلكله

__________  
  .، ووافقه الذهيب٢٨٩، ٢٨٨ / ١وصححه احلاكم = 

، وابن ١٩٤ / ٣، والنسائي ٣٧٢ / ٤، وأمحد )١٠٧٠(ويف الباب عن زيد بن أرقم عند أيب داود 
  .، ويف سنده جمهول، لكنه حسن يف الشواهد٣٧٨ / ١، والدارمي )١٣١٠(ماجه 

  . سنده ضعف، ويف)١٣١٢(وعن ابن عمر عند ابن ماجة 
، ١٠٠: ، مجهرة أنساب العرب٢٩٤ - ٢٩٣ / ١: ، يتيمة الدهر٧ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

 / ٢: ، العرب١١٧ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٢١ / ١٨: ، بغية امللتمس١٦ / ١٣: جذوة املقتبس
، ١٤٤ / ٤: ، ابن خلدون٢٨٥ / ١١: ، البداية والنهاية٢٢٧ / ١: ، دول االسالم٣٤٢ - ٣٤١



، أزهار ٣٩٦ - ٣٨٦ / ١: ، نفح الطيب٦٤٩: ، تاريخ اخللفاء١٤٩ و ١٢٧ / ٤: النجوم الزاهرة
  .٥٦ - ٥٥ / ٣: ، شذرات الذهب٢٩٤ - ٢٨٦ / ٢: الرياض
[ * ]  

)١٦/٢٣٠(  

  

  .وكان عاملا أخباريا، وقورا، نسيج وحده
  .فقتل يف أيام أبيه يف حمبة العلم، - امللقب بالولد -وكان على منطه أخوه عبد اهللا 

وكان احلكم موثقا يف نقله، قل أن جتد له كتابا إال وله فيه نظر وفائدة، ويكتب اسم مؤلفه ونسبه 
  .ومولده، ويغرب ويفيد

  .ومن حماسنه أنه شدد يف اخلمر يف ممالكه، وأبطله بالكلية، وأعدمه
ىي بن جماهد الفزاري أن يأيت إليه، وكان يتأدب مع العلماء والعباد، التمس من زاهد االندلس أيب بكر حي

فامتنع، فمر يف موكبه بيحىي وسلم عليه، فرد عليه، ودعا له، وأقبل على تالوته، ومر حبلقة شيخ القراء 
  .أيب احلسن االنطاكي، فجلس ومنعهم من القيام له، فما حترك أحد

  .مات بقصر قرطبة يف صفر سنة ست وستني وثالث مئة
 تسع سنني أو أكثر ولقب باملؤيد باهللا، فكان ذلك سببا لتالشي دولة املروانية، وبويع ابنه هشام وله

ولكن سدد أمر اململكة احلاجب امللقب باملنصور أيب عامر حممد بن عبد اهللا بن أيب عامر القحطاين، وإليه 
  .كان العقد واحلل، فساس أمت سياسة

  .، مع جدهم الداخل أيضا)١(وقد تقدم املستنصر 
  

  صاحب العراق، امللك، أبو منصور، خبتيار بن امللك معز الدولة*  عز الدولة - ١٦٤
__________  

  ).٦٣(انظر اجلزء الثامن من السري، رقم الترمجة ) ١(
  : [ * ]، الكامل البن االثري٨٢ - ٨١ / ٧: ، املنتظم٢١٩ - ٢١٨ / ٢: يتيمة الدهر* 

)١٦/٢٣١(  

  

  .على مئة ألف دينار) ١(زوج الطائع هللا ببنته شهناز أمحد بن بويه بن فنا خسرو الديلمي، ت
  .وكان شديد البأس، ميسك ثورا بقرنيه، فيصرعه



  .وكان مسرفا مبذرا
تسلطن بعد أبيه، وقد خرج عليه ابن عمه عضد الدولة، وجرت بينهما حروب، وأسر مملوك بديع 

 عضد الدولة، وخضع، وبذل اجلمال لعز الدولة، فتجنن عليه، وترك االكل وبكى وافتضح، وكتب إىل
  .رضيت برده وأدع امللك، فرده: يف فدائه عوديتني مثن إحدامها مئة ألف، وقال

  ).٢(كان راتبه من الشمع يف الشهر عدة قناطري : وقيل
التقى وهو وعضد الدولة يف شوال سنة سبع وستني وثالث مئة فقتل يف املصاف، فندم عضد الدولة 

  .وبكى ملا جئ برأسه
  .ستا وثالثني سنةعاش 

وضاع أمر االسالم بدولة بين بويه، وبين عبيد الرافضة، وتركوا اجلهاد، وهاجت نصارى الروم، 
  .وأخذوا املدائن، وقتلوا وسبوا

__________  
 / ١: ، وفيات االعيان٦٩٢ - ٦٨٨، ٦٧٣ - ٦٦٩، ٦٣٦، ٦٢٨، ٥٨٣، ٥٨٠ - ٥٧٥ / ٨= 

: ، عيون التواريخ٣٤٤ - ٣٤٣ / ٢: ، العرب١١٩ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٢٦٨ - ٢٦٧
، ٢٩٢ - ٢٩١ / ١١: ، البداية والنهاية٨٦ - ٨٤ / ١٠: ، الوايف بالوفيات٢٨٢:  الورقة١١

  .٥٩ / ٣: ، شذرات الذهب٦٤٩: ، تاريخ اخللفاء١٢٩ / ٤: النجوم الزاهرة
  .شاه زنان": وفيات االعيان " يف ) ١(
  .٢٦٧  /١": وفيات االعيان " انظر ) ٢(

[ * ]  

)١٦/٢٣٢(  

  

 بن حسني النسفي الصكوكي، االمام احلافظ املتقن، أبو بكر حممد بن زكريا*  الصكوكي - ١٦٥
  .حممد بن نصر املروزي، وصاحل بن حممد جزرة، وحممد بن إبراهيم البوشنجي، وطبقتهم: حدث عن

  .واب، عارفا حبديث أهل بلدهكان حافظا مؤلفا لالب: فقال" تاريخ نسف " وذكره جعفر املستغفري يف 
  .تويف يف مجادى االوىل سنة أربع وأربعني وثالث مئة

  .ما وقع يل حديثه، وال أكاد أعرفه: قلت
  

 بن علي بن أسد االسدي ى االمام احلافظ الرحال، أبو احلسن، حممد بن أمحد* *  ابن حرارة - ١٦٦
  .الربدعي



عيب، وأبا القاسم البغوي، وعبد اهللا بن وهب ارحتل إىل العراق ومصر والشام، مسع حامد بن ش
  .الدينوري، وابن جوصا، وعدة

  .حدث عنه حسن بن جعفر الطييب شيخ للخليلي
وقد روى من حفظه زيادة على ثالثني ألف حديث بقزوين : يعرف أبوه حبرارة، قال: قال اخلليلي

  والري، وما كان معه ورقة، ويف أماليه
__________  

  .٣٦٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٧٧ - ٣٧٦: ، طبقات احلفاظ٩٣٠ / ٣ :تذكرة احلفاظ* 
  .٣٧٩ / ٢: ، شذرات الذهب٣٨٧: ، طبقات احلفاظ٩٧١ / ٣: تذكرة احلفاظ* * 

[ * ]  

)١٦/٢٣٣(  

  

  .غرائب وكالم يستفاد، حدث عنه شيوخنا، تويف بقزوين سنة مثان وأربعني وثالث مئة
  

 بن حسن املصري النقاش، حمدث لثقة، أبو بكر حممد بن عليالشيخ االمام احلافظ ا*  التنيسي - ١٦٧
  .تنيس

  .ولد سنة اثنتني ومثانني ومئتني
مسع حممد بن جعفر االمام، نزيل دمياط، وأبا عبدالرمحن النسائي، وحممد بن جرير الطربي، وأبا يعقوب 

سم بن الليث الرسعين، املنجنيقي، وعمر بن أيب غيالن، وعبدان اجلواليقي، وأبا يعلى املوصلي، والقا
  .ومجاهر بن حممد الزملكاين، وطبقتهم

  .ارحتل إليه الدارقطين، وكان مرتويا بتنيس فلم ينتشر حديثه
وروى عنه أيضا احلسني بن جعفر الكللي، وحيىي بن علي بن الطحان، وإبراهيم بن علي الغازي، 

  .بن جابر التنيسي ومجاعةواحلسن بن عمر بن مجاعة االسكندراين، والقاضي علي بن احلسني 
  .وهو راوي نسخة فليح اليت رويناها عن أصحاب أيب احلسن السخاوي

  .نعم، ومن كبار شيوخه احلسن بن الفرج الغزي، وأبو العالء الوكيعي، وعبد اهللا بن إسحاق املدائين
  أخربنا حممد بن مظفر السقطي، أخربنا السخاوي، أخربنا السلفي،

__________  
: ، الوايف بالوفيات٩٥٩ - ٩٥٧ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٥٣ / ٢: ، العرب٥٤ / ١: لدانمعجم الب* 
: ، طبقات احلفاظ٣٥٢ / ١: ، حسن احملاضرة١٣٧ / ٤: ، النجوم الزاهرة١١٥ - ١١٤ / ٤



  .٧٠ / ٣: ، شذرات الذهب٣٨٤
[ * ]  

)١٦/٢٣٤(  

  

نا أبو بكر النقاش، حدثنا القاسم بن أخربنا اخلليل بن عبد اجلبار، حدثنا علي بن احلسني القاضي، أخرب
  الليث، حدثنا املعاىف بن سليمان، حدثنا فليح

إن من إكمال احلج رفع الصوت : كان عبد اهللا يكثر االهالل، ويرفع صوته به، ويقول: " عن نافع، قال
  ).١" (باالهالل 

  .تويف يف رابع شعبان سنة تسع وستني وثالث مئة
  

 بن حممد بن سليمان بن العالمة ذو الفنون أبو سهل، حممد بن سليماناالمام *  الصعلوكي - ١٦٨
  العجلي الصعلوكي النيسابوري، الفقيه) ٢(هارون احلنفي 

__________  
  .سئ احلفظ، وباقي رجاله ثقات: " فليح هو ابن سليمان) ١(

: بد اهللا املزين قال عن بكر بن ع-" الفتح "  فيما قاله احلافظ يف -وروى ابن أيب شيبة بإسناده صحيح 
قال رسول اهللا صلى اهللا : كنت مع ابن عمر فلىب حىت أمسع ما بني اجلبلني، ويف الباب عن السائب قال

أخرجه مالك " أتاين جربيل، فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصوام باالهالل والتلبية : " عليه وسلم
، وابن ماجة ٢٢وصححه، والنسائي ) ٨٢٩(، والترمذي )١٨١٤(، وأبو داود ٣١٠، ٣٠٩ / ١
  .٤٥٠ / ١، واحلاكم )٢٦٢٧) (٢٦٢٥(، وابن خزمية )٢٩٢٢(

يا حممد مر : أتاين جربيل، فقال: " وعن زيد بن خالد اجلهين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
جة ، وابن ما١٩٢ / ٥أخرجه أمحد " أصحابك، فلريفعوا أصوام بالتلبية، فإا من شعار احلج 

، ٤٥٠ / ١، واحلاكم )٩٧٤(، وابن حبان )٢٦٢٩(و ) ٢٦٢٨(، وصححه ابن خزمية )٢٩٢٣(
  .ووافقه الذهيب

، ٦٣ / ٨: ، االنساب١١٥: ، طبقات الشريازي٩٩: ، طبقات العبادي٤١٩ / ٤: يتيمة الدهر* 
، دول ٢٠٥ - ٢٠٤ / ٤: ، وفيات االعيان٢٤٢ / ٢: ، اللباب١٨٨ - ١٨٣: تبيني كذب املفتري

 / ٣: ، طبقات السبكي١٢٥ - ١٢٤ / ٣: ، الوايف بالوفيات٣٥٢ / ٢: ، العرب٢٢٨ / ١: السالما
، ١٥١ - ١٤٧ / ٢: ، طبقات املفسرين للداوودي٢١٦ - ٢١٥: ، طبقات االولياء١٧٣ - ١٦٧

 / ٢: ، مفتاح السعادة١٣٨ - ١٣٧: ، الفالكة واملفلوكون١٣٧ - ١٣٦ / ٤: النجوم الزاهرة



  :، شذرات الذهب٩٣ - ٩٢:  هداية اهللا، طبقات ابن١٧٧
٧٠ - ٦٩ / ٣.  
  .نسبة إىل بين حنيفة كما سيأيت يف الترمجة: احلنفي) ٢(

[ * ]  

)١٦/٢٣٥(  

  

  .املتكلم: الشافعي
  .النحوي، املفسر، اللغوي، الصويف، شيخ خراسان

 يف سنة مخس هو حرب زمانه، وبقية أقرانه، ولد سنة ست وتسعني ومئتني، وأول مساعه: قال احلاكم
وثالث مئة واختلف إىل ابن خزمية، مث اختلف إىل أيب علي حممد بن عبد الوهاب الثقفي، وناظر وبرع، 
مث استدعي إىل أصبهان، فلما بلغه نعي عمه أيب الطيب الصعلوكي، خرج يف اخلفية حىت قدم نيسابور يف 

  .سنة سبع وثالثني، مث نقل أهله من أصبهان
  .نيفا وثالثني سنةأفىت ودرس بنيسابور 

  .مسع إمام االئمة ابن خزمية، وأبا العباس السراج، وأمحد بن املاسرجسي، وأبا قريش حممد بن مجعه
وأمحد بن عمر احملمد اباذي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، ومسع ببغداد من إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي، 

ريا إىل سنة مخس وستني فأجاب إىل االمالء، وقد وابن االنباري، واحملاملي، وكان ميتنع عن التحديث كث
  .بارك اهللا فيك، ال أصابك العني: مسعت أبا بكر الصبغي غري مرة يعوذ االستاذ أبا سهل، ويقول

: سئل أبو الوليد حسان الفقيه، عن أيب بكر القفال، وأيب سهل الصعلوكي، أيهما أرجح، فقال: وقيل
  .ومن يقدر أن يكون مثل أيب سهل

  .مل ير أهل خراسان مثل أيب سهل: ل الفقيه أبو بكر الصرييفوقا
  .قال الصاحب إمساعيل بن عباد، ما رأينا مثل أيب سهل، وال رأى مثل نفسه

أبو سهل مفيت البلدة وفقيهها، وأجدل من رأينا من الشافعية خبراسان، وهو : وقال أبو عبد اهللا احلاكم
  مع ذلك أديب، شاعر، حنوي، كاتب

)١٦/٢٣٦(  

  

  .عروضي، صحب الفقراء
الصعلوكي من بين حنيفة، وهو صاحب أيب إسحاق املروزي، ": الطبقات " قال الشيخ أبو إسحاق يف 



  .مات يف آخر سنة تسع وستني وثالث مئة وكان فقيها أديبا، متكلما، مفسرا، صوفيا، كاتبا
  .عنه أخذ ابنه أبو الطيب وفقهاء نيسابور

  .ائبه وجوب النية الزالة النجاسةهو صاحب وجه، ومن غر: قلت
كان أبو سهل الصعلوكي مقدما يف علم التصوف، صحب الشبلي، وأبا علي : وقال أبو العباس النسوي

  .الثقفي، واملرتعش، وله كالم حسن يف التصوف
  .مناقب هذا االمام مجة: قلت

سهل عن جواز رؤية اهللا سئل االستاذ أبو : مسعت أبا بكر بن فورك، يقول: قال أبو القاسم القشريي
  .الدليل عليه شوق املؤمنني إىل لقائه، والشوق إرادة مفرطة، واالرادة ال تتعلق مبحال: بالعقل، فقال
  .ما عقدت على شئ قط، وما كان يل قفل وال مفتاح: مسعت أبا سهل يقول: وقال السلمي

راض عن االعتراض، االع: وال صررت على فضة وال ذهب قط، ومسعته يسأل عن التصوف، فقال
  .مل ؟ ال يفلح أبدا: من قال لشيخة: ومسعته يقول

)١.(  
__________  

بلى واهللا يفلح إذا كان قصده معرفة احلقيقة، أو كان يري يف الشيخ خطأ ال يقره الشرع، وأراد ) ١(
  أن ينبهه عليه بأدب ولطف، فكل بين آدم خطاء كما صح عنه صلى اهللا عليه

 الكلمة املنافية ملا جاء به االسالم من ال يترسم خطا الشرع من الشيوخ ذريعة ال وسلم، وقد اختذ هذه
  .رتكاب ما ال حيل، وفعل ما هو حمرم

[ * ]  

)١٦/٢٣٧(  

  

جعلت ترتهي نظري إليكا فقال : وقد حضر أبو القاسم النصراباذي ومجاعة، وتكلم قوال فقال
: رأينا النصراباذي ألطف قوال منه يف ذلك، فقالبل جعلت، ف: قل، جعلت، فقال أبو سهل: النصراباذي

  .أليس عني اجلمع أحق ؟ فسكت النصراباذي ومن حضر! ما لنا وللتفرقة ؟ 
يشري إىل الوحدة وهي اجلمع، وهذا اجلمع مقيد بناظر ومنظور، وهو يرجع إىل القدر، فما جعل : قلت

إذا قلتها بالضم : يعين ] ٣٠: االنسان) [ هللاوما تشاؤون إال أن يشاء ا(نظره حىت جعله اهللا، قال تعاىل 
  .أو بالفتح فهما متالزمان

أقمت ببغداد سبعة أعوام ما مرت يب مجعة إىل ويل على الشبلي وقفة أو : قال يل أبو سهل: قال السلمي
  .سؤال



ذا انون من أصحابك، ال بل من : ودخل الشبلي على أيب إسحاق املروزي فرآين عنده، فقال
  .اأصحابن

، )ح(أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا، أخربنا حممد بن يوسف احلافظ، أخربتنا زينب بنت أيب القاسم، 
أخربنا إمساعيل بن أيب القاسم، أخربنا عمر بن مسرور، أخربنا أبو سهل : وأخربنا أمحد عن زينب، قال

بن سليمان ابن نضلة، حدثنا مالك حممد بن سليمان احلنفي إمالء، حدثنا أبو قريش احلافظ، حدثنا حيىي 
املؤمن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال

  يأكل يف معى،
  ).١" (واحد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاء 

__________  
  = [ * ] ذا )٢٠٦٣( بشرح السيوطي، ومن طريقه مسلم ١١٠، ١٠٩ / ٣" املوطأ " هو يف ) ١(

)١٦/٢٣٨(  

  

وليس هلا جرم ومين اجلرائم * أنام على سهو وتبكي احلمائم ): ١(وبه أنشدنا أبو سهل احلنفي لنفسه 
تويف أبو سهل يف ذي القعدة : ملا سبقتين بالبكاء احلمائم قال احلاكم* كذبت وبيت اهللا لو كنت عاقال 

  .سنة تسع وستني وثالث مئة
العارفني أبو عبد اهللا أمحد بن عطاء الروذباري، بصور، وقد روى عن البغوي، وفيها مات شيخ : قلت

وشيخ احلنابلة أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن شاقال البزاز ببغداد كهال، واحلافظ أبو سعيد احلسني بن 
حممد بن علي الزعفراين بأصبهان، وشيخ التعبري رحيم بن سعيد الدمشقي الضرير خامتة من حدث عن 

يب زرعة الدمشقي عن مئة وسبع سنني، ومسند بغداد أبو حممد بن ماسي البزاز، وقاضي دمشق أبو أ
حممد عبد اهللا بن أمحد بن راشد ابن أخت وليد البغدادي، واحلافظ أبو الشيخ بأصبهان، وقاضي القضاة 

 حممد بن أبو احلسن حممد بن صاحل بن علي ابن أم شيبان العباسي ببغداد، واحلافظ أبو عبد اهللا
عبدالرمحن بن سهل الغزال بأصبهان، واحلافظ أبو بكر حممد بن علي النقاش بتنيس، وأبو علي خملد ابن 

  .جعفر الباقرحي، مسعنا مشيخته
__________  

 عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب ٤٦٨ / ٩االسناد، وأخرجه مالك أيضا، ومن طريقه البخاري = 
 / ٩، عن ابن عمر عند البخاري )٢٠٦٢(موسى االشعري عند مسلم هريرة، ويف الباب عن أيب 

  ).١٨١٩(، والترمذي )٢٠٦٠(، و مسلم ٤٦٨
  هو متثيل لرضى: قال ابن االثري



  .املؤمن باليسري من الدنيا، وحرص الكافر على الكثري منها
 طبقات "، و ١٢٤ / ٣": الوايف بالوفيات " ، و ١٧١ / ٣": طبقات السبكي " البيتان يف ) ١(

  .١٥١ / ٢: للداوودي" املفسرين 
[ * ]  

)١٦/٢٣٩(  

  

 بن االمام احلافظ الناقد، املقرئ اود، شيخ خراسان أبو احلسني حممد بن حممد*  احلجاجي - ١٦٩
  .يعقوب بن إمساعيل بن احلجاج احلجاجي النيسابوري، صدر املقرئني واحملدثني

  .مولده يف سنة مخس ومثانني ومئتني
غداد من عمر بن أيب غيالن، وحممد بن جرير، والباغندي، والبغوي، وطبقتهم، وبنيسابور أبا ومسع بب

بكر بن خزمية، وأبا العباس الثقفي، وأقراما، بالري أمحد بن جعفر وطبقته، ومبصر عالن بن الصيقل، 
اجلزيرة أبا وحنوه، وبالشام أبا اجلهم بن طالب، وأبا احلسن بن جوصا، وحممد بن يوسف اهلروي، وب

  .عروبة احلراين، وبالكوفة علي بن العباس املقانعي واملوجودين
  .ومجع وصنف، وصحح وعلل، وبعد صيته

  .أبو علي احلافظ، وأبو بكر بن املقرئ، ومها أكرب منه: حدث عنه
ائفة قليال، وأبو عبد اهللا بن مندة، وأبو عبد اهللا احلاكم، وأبو حازم العبدوي، وأبو بكر الربقاين، وط

  .سواهم
مناقب جدهم إمساعيل بن " تاريخ النيسابوريني " هو أبو احلسني احلجاجي، ذكرت يف : قال احلاكم

  احلجاج، وكان من أصحاب إسحاق احلنظلي، وذكرت مناقب يعقوب بن إمساعيل، وكان من أصحاب
  .حممد بن حيىي الذهلي، واسم جدهم احلجاج بن اجلراح

__________  
: ، تذكرة احلفاظ٣٤١ / ١: ، اللباب٥٩ - ٥٨ / ٤: ، االنساب٢٢٤ - ٢٢٣ / ٣: تاريخ بغداد* 
، ١٣٤ / ٤: ، النجوم الزاهرة١٢٨ / ١: ، الوايف بالوفيات٣٤٩ / ٢: ، العرب٩٤٥ - ٩٤٤ / ٣

  .٦٧ / ٣: ، شذرات الذهب٣٨١: طبقات احلفاظ
[ * ]  

)١٦/٢٤٠(  

  



ين بالعبادة، قرأ القرآن على أيب بكر بن جماهد، مث فأما أبو احلسني فإنه كان من الصاحلني اتهد: قال
صنف العلل والشيوخ واالبواب، وكان ميتنع وهو كهل عن الرواية، فلما بلغ : سرد شيوخه، مث قال

وهو نيف ومثانون جزءا، والشيوخ " العلل " الثمانني الزمه أصحابنا الليل والنهار، حىت مسعوا كتاب 
وعشرين سنة بالليل والنهار، فما أعلم أن امللك كتب عليه خطيئة، وسائر املصنفات، صحبته نيفا 

، "وقال يل عفان " ، "قلت لعفان " ، و "مل جيئ عفان : " وكنت أمسع أبا علي احلافظ غري مرة، يقول
يريد به أبا احلسني، يلقبه بذلك حلفظه وإتقانه وفهمه، ولعمري إنه عفان، فإن فهمه كان يزيد على 

  .حفظه
حدثين أبو احلسني ابن يعقوب وهو أثبت من حدثتكم :  أبو علي احلافظ يف جملس إمالئه، قالوحدثنا

عنه اليوم، أخربنا االصبغ بن خالد القرقساين أن عثمان بن حيىي القرقساين حدثهم، حدثنا مؤمل، حدثنا 
ما غبطت " : إبراهيم بن يزيد، أخربنا عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال

نفسي مبجلس ساعة كمجلس جلسته إىل حجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنتظر لصالة الصبح، 
ورهط بناحية ميترون يف القرآن، حىت علت أصوام، فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم مغضبا، فقال يف 

  يا أيها الناس إمنا هلكت االمم قبلكم على مثل هذا،: " طرف ثوبه على وجهه
وإمنا نزل الكتاب يصدق بعضه بعضا، ومل يرتل يكذب بعضه بعضا، فما استنص لكم منه فاعرفوه، وما 

  ).١" (اشتبه عليكم فردوا علمه إىل اهللا عز وجل 
__________  

، وابن ماجة ١٩٦ و ١٩٥، و ١٨١ / ٢، وأمحد )٢٠٣٦٧(إسناده حسن، وأخرجه عبد الرزاق ) ١(
، وابن ماجة أن ١٩٦ / ٢ذا االسناد، وقد وقع عند أمحد من طرق عن عمرو بن شعيب ) ٨٥(

  .تنازعهم كان يف القدر
[ * ]  

)١٦/٢٤١(  

  

  .فحدثين به: مث سألت أبا احلسني عنه: قال احلاكم
أبو احلسني احلجاجي، العبد الصاحل الصدوق الثبت، كان ميتنع عن ": تارخيه " وقال احلاكم أيضا يف 

  .ما يف أصحابنا أفهم وال أثبت من أيب احلسني: ا علي احلافظ، يقولالرواية وهو كهل، ومسعت أب
  .تويف يف خامس ذي احلجة سنة مثان وستني وثالث مئة وهو ابن ثالث ومثانني سنة: قال احلاكم

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا عبد اهللا بن الليت، أخربنا أبو الوقت، أخربنا أبو إمساعيل، أخربنا حممد بن 
افظ، أخربنا حممد بن حممد احلجاجي، أخربنا سعيد بن هاشم، حدثنا دحيم، حدثنا عمرو بن أيب أمحد احل



سلمة، حدثنا صدقة، عن االوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى 
لذل بعثت بني يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي حتت ظل رحمي، وجعل ا: " اهللا عليه وسلم قال

  ).١" (والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم 
مبصر، أخربنا عبد الوهاب بن رواج، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا ) ٢(أخربنا بالل املغيثي 

  القاسم بن الفضل، حدثنا حممد بن احلسني
  السلمي إمالء، حدثنا حممد بن حممد بن يعقوب احلافظ، حدثنا أيوب

__________  
  . ضعيف، وباقي رجاله ثقات- وهو ابن عبد اهللا السمني -صدقة ) ١(

  . من طريق عمرو بن أيب سلمة ذا االسناد١ / ٥٤ورقة " ذم الكالم " وأخرجه اهلروي يف 
 من طريقني، عن عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان، حدثنا حسان بن ٩٢ و ٥٠ / ٢وله شاهد عند أمحد 

  .رشي، عن ابن عمرعطية، عن أيب منيب اجل
  .وهذا سند حسن، فيتقوى به

 من طريق حممد بن وهب بن عطية، عن الوليد بن ٨٨ / ١": مشكل اآلثار " وأخرجه الطحاوي يف 
  .مسلم، حدثنا االوزاعي به

  .٣٩هو بالل بن عبد اهللا احلبشي املغيثي ترمجه املؤلف يف مشيخته الورقة ) ٢(
[ * ]  

)١٦/٢٤٢(  

  

از، حدثنا جعفر بن نوح، حدثنا حممد بن عيسى بن الطباع، حدثنا عبثر بن القاسم، عن ابن سليمان البز
دع ما " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : العالء بن ثعلبة، عن طاووس، عن واثلة بن االسقغ، قال

  ".يريبك إىل ما ال يريبك 
  ).١(هذا حديث غريب تفرد به العالء هذا، وهو جمهول 

مسند الوقف أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي ببغداد، : ه يف سنة مثان وستنيوممن مات مع
وشيخ النحو أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا ابن املرزبان السريايف، ومسند دمشق أبو علي احلسني بن أيب 

ومقرئ بغداد الزمزام الفرضي، واحلافظ أبو القاسم عبد اهللا بن إبراهيم بن يوسف اجلرجاين، اآلبندوين، 
أبو القاسم عبد اهللا بن احلسن ابن النخاس مبعجمة، والقاضي عيسى بن حامد الرخجي، ببغداد، واملعمر 
حممد بن عبيدون االندلسي آخر من روى عن حممد بن وضاح، وراوي صحيح مسلم أبو أمحد حممد بن 

ن إسحاق اهلروي، وصاحب عيسى بن عمرويه اجللودي، بنيسابور، واملسند أبو حامت حممد بن يعقوب ب



  املوصل أبو تغلب
  .الغضنفر بن ناصر الدولة بن محدان التغليب

  
   بنالعالمة الرباين، قاضي االندلس، أبو بكر حممد بن إسحاق*  ابن السليم - ١٧٠

__________  
، والطيالسي ٢٠٠ / ١لكن احلديث صحيح من رواية احلسن بن علي رضي اهللا عنه، أخرجه أمحد ) ١(
، وصححه ابن حبان ٣٢٨، ٣٢٧ / ٨والنسائي ) ٢٥١٨(، والترمذي ٨٤ / ٢، والدارمي )١١٧٨(
فإن الصدق طمأنينة، والكذب : " ، ووافقه الذهيب، وفيه زيادة٩٩ / ٤، و ١٣ / ٢، واحلاكم )٥١٢(

، وآخر من حديث ابن عمر عند ١٥٣ / ٣وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أمحد " ريبة 
 / ٦": احللية " ، وأيب نعيم يف ٣٨٦ / ٦": تارخيه " ، واخلطيب يف ٥٦ص " الصغري " الطرباين يف 

  .٢٤٣ / ٢": أخبار أصبهان " ، ويف ٣٥٢
 - ٥٤١ / ٤: ، ترتيب املدارك٤٤ - ٤٣: ، جذوة املقتبس٧٨ - ٧٧ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 

  : [ * ]لعرب، ا٢١٤ / ١: ، املغرب يف حلى املغرب٦٠ - ٥٦: ، بغية امللتمس٥٤٩

)١٦/٢٤٣(  

  

  .إبراهيم بن السليم االموي موالهم املالكي
مسع حممد بن أمين، وأمحد بن خالد بن اجلباب، وعدة، وحج فسمع من ابن االعرايب، وأيب جعفر بن 

  .النحاس النحوي
ب وكان من العلماء العاملني، ذا زهد وتأله، وباع طويل يف الفقه واختالف العلماء، رأسا يف اآلدا

  .والبالغة والنحو، روضة معارف
  .خترج به أئمة

  .وتويف يف مجادي االوىل سنة سبع وستني وثالث مئة
  .وقد أسن

حكى يونس بن عبد اهللا بن مغيث أن رجال مشرقيا يعرف بالشيباين سكن االندلس، فركب ابن السليم 
  أيها: ه فرتل، ففاوضه، وقالحلاجة، فأجلأه مطر غزير إىل أن دخل دهليز الشيباين، فرحب به، وعزم علي

: القاضي، عندي جارية مل يسمع أطيب من صوا، فإن أذنت أمسعتك آيات من كتاب اهللا، وأبياتا، قال
  .افعل

  .فقرأت وغنت حىت كاد عقل القاضي يذهب سرورا، وأخرج عشرين دينارا للجارية هبة وقام



  
  .ابن عوانة*  حيىي بن جماهد - ١٧١

  .ندلسي االلبريي الزاهدأبو بكر الفزاري اال
  زاهد عصره، وناسك: فقال" الصلة " ذكره ابن بشكوال يف غري 

__________  
 / ٢: ، الديباج املذهب٧٧ - ٧٥: ، تاريخ قضاة االندلس٣٦٨ / ١: ، مشتبه النسبة٣٣٨ / ٢= 

  .، شجرة النور الزكية٦٠ / ٣: ، شذرات الذهب٢١٦ - ٢١٤
، ٥٠٧ - ٥٠٦: ، بغية امللتمس٣٧٩: ، جذوة املقتبس١٩١ - ١٩٠ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 

  .٦٣١ - ٦٣٠ / ٢: ، نفح الطيب٣٧٥ / ٢: طبقات املفسرين للداوودي
[ * ]  

)١٦/٢٤٤(  

  

  .مصره الذي به يتربكون، وإىل دعائه يفزعون
كان منقطع القرين، جماب الدعوة، جربت دعوته يف أشياء ظهرت، حج وعين بالقراءت والتفسري، وله 

  .حظ من الفقه، لكن غلبت عليه العبادة
  .وقد مجع يونس بن عبد اهللا كتابا يف فضائله

كان من أهل العلم والزهد والتقشف والعبادة، ومجيل املذهب، مل تر عيىن : وذكره عمر بن عفيف، فقال
مان، عن مثله يف الزهد والعبادة، يلبس الصوف، وميشي حافيا مرة، وينتقل مرة، فحدثين حممد بن أيب عث

أبيه أن احلكم املستنصر باهللا أحب أن جيتمع بيحىي بن جماهد الزاهد، فلم يقدر عليه، ووجه إليه من 
مايل إليه حاجة، وإمنا يدخل على السلطان الوزراء، وأهل اهليئة، وأيش : يتلطف به ويستعطفه، فقال

  يعمل
 من وسط الثياب دنانري، فلما بأصحاب االطمار الرثة، فوجه إليه احلكم جبة صوف وغفارة وقميصا

ردوها على صاحبها، ولئن مل يتركوين سافرت، فيئس من لقائه وتركه، ! ما يل وهلذه ؟ : نظر إليها قال
  .وكان جيلس إىل مؤدب باجلامع يأنس به

كنت يوما يف حلقة االستاذ أيب احلسن االنطاكي يف اجلامع، وإذا : أخربين أيب خلف، قال: قال ابن حيان
يف املقصورة، فخرج منها فىت، وبيده كرسي جلد، فجاء حىت وقف على الشيخ، ووضع الكرسي حبس 

ال تقم وال تتغري إكراما لسك وإعظاما : أمري املؤمنني خيرج الساعة، ويقول لك: على مقربة منه، وقال



 قد خرجوا واحلكم ملا أنت عليه، فلم يلبثوا إال يسريا، وإذا برجة يف املقصورة، فإذا الفتيان والعبيد
  معهم، فجاء

)١٦/٢٤٥(  

  

  .وسلم، فرد عليه السالم، وبقي القارئ يقرأ على حالته اليت كانت، ومل يتجرأ أحد يتغري عن مكانه
وإذا السفرة من العبيد والفتيان من أمري املؤمنني إىل الباب ومن الباب إىل أمري املؤمنني، فقام وسلم 

  .وخرج
فركب فرسا وكبار القواد حوله، فجاء حىت وقف على ابن جماهد وهو يقرأ يف فاتبعته، : قال ابن حيان

عليكم السالم ورمحة اهللا : السالم عليك يا أبا بكر، فقال: املصحف، فسلم عليه أمري املؤمنني، فقال
  .وبركاته، ودعا له دعوات يسرية، مث أقبل على مصحفه، ورجع أمري املؤمنني إىل مرتله

  . مجادى اآلخرة سنة ست وستني وثالث مئة وهو ابن سبعني سنة أو حنوهاتويف ابن جماهد يف
  

  . بن املرزبان البغدادي الزاهدأبو احلسن، علي بن أمحد*  شيخ الشافعية - ١٧٢
  .تفقه بأيب احلسني بن القطان، وهو من مشايخ الشيخ أيب حامد

  .وهو صاحب وجه
  .درس ببغداد

  .ئةوتويف يف رجب سنة ست وستني وثالث م
  .وهو من أساطني املذهب

__________  
، البداية ٣٤٦ / ٣: ، طبقات السبكي٢٨١ / ٣: ، وفيات االعيان٣٢٥ / ١١: تاريخ بغداد* 

  .٥٦ / ٣: ، شذرات الذهب٩١: ، طبقات ابن هداية اهللا٢٨٩ / ١١: والنهاية
[ * ]  

)١٦/٢٤٦(  

  

" العزيز اجلرجاين احملتسب، راوي  بن عبد االمام، أبو احلسن، علي بن أمحد*  اجلرجاين - ١٧٣
  .عن الفربري" الصحيح 

  .ومسع من عمر بن جبري، وطائفة



  .أخذ عنه احلاكم وغريه
  .تويف يف صفر سنة ست وستني أيضا

  ).١(فأما القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين االديب فسيأيت 
  

 بن املرزبان السريايف، صاحب  اهللالعالمة، إمام النحو، أبو سعيد، احلسن بن عبد* *  السريايف - ١٧٤
  .التصانيف، وحنوي بغداد

  .أيب بكر بن دريد، وابن زياد النيسابوري، وحممد ابن أيب االزهر: حدث عن
__________  

  .١٩٥ - ١٩٤ / ٤: ، لسان امليزان١١٢ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٧٦ ٢٧٧: تاريخ جرجان* 
  ).١٠(ة رقم سترد ترمجته يف اجلزء السابع عشر، الترمج) ١(

: ، الفهرست١٣٣ - ١٠٨ / ١: ، االمتاع واملؤانسة١٣٠ - ١٢٩: طبقات النحويني واللغويني* * 
 - ٣٠٧: ، نزهة االلباء٢١٩ - ٢١٨ / ٧: ، االنساب٣٤٢ - ٣٤١ / ٧: ، تاريخ بغداد٩٣

، إنباه ٢٩٥ / ٣: ، معجم البلدان٢٣٢ - ١٤٥ / ٨: ، معجم االدباء٩٥ / ٧: ، املنتظم٣٠٨
 / ٢: ، العرب٧٩ - ٧٨ / ٢: ، وفيات االعيان١٦٥ / ٢: ، اللباب٣١٥ - ٣١٣ / ١: واةالر

، ٢٩٤ / ١١: ، البداية والنهاية٣٩١، ٣٩٠ / ٢: ، مرآة اجلنان٧٤ / ٢: ، الوايف بالوفيات٣٤٧
، ٢١٨ / ١: ، غاية النهاية١٣١: ، طبقات املعتزلة البن املرتضى٦٢ - ٦١: البلغة يف تاريخ أئمة اللغة

، ١٣٤ - ١٣٣ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢١٨ / ٢: ، لسان امليزان٩٦ - ٩٥: لفالكة واملفلوكونا
 - ٦٥ / ٣: ، شذرات الذهب٦٧ - ٦٦ / ٢: ، اجلواهر املضية٥٠٩ - ٥٠٧ / ١: بغية الوعاة

  .٢٧١ / ١: ، هدية العارفني٢١٩ - ٢١٨: ، روضات اجلنات٦٦
[ * ]  

)١٦/٢٤٧(  

  

  .ي، وحممد بن عبد الواحد بن رزمة، وطائفةعلي بن أيوب القم: حدث عنه
  .وكان أبوه جموسيا فأسلم

وكان أبو سعيد صاحب فنون، من أعيان احلنفية، رأسا يف حنو البصريني، تصدر القراء القراءات، 
  .واللغة، والفقه، والفرائض، والعربية، والعروض

  .ن أيب بكر بن السراجوقرأ القرآن على ابن جماهد، وأخذ اللغة، عن ابن دريد، والنحو ع
  .وكان دينا متورعا، ال يأكل إال من كسب يده



  .وويل القضاء ببعض بغداد، وكان ينسخ كل يوم كراسا أجرته عشرة دراهم حلسن خطه
  ).١(كان يذكر عنه االعتزال ومل يظهر منه : قال ابن أيب الفوارس

يف النحو الذي " االقناع "  كتاب ، و"ألفات القطع والوصل " ، وله "كتاب سيبويه " وقد جود شرح 
، ومسعنا من طريقه جزءا من أخبار الزبري "أخبار النحاة " ، وله جزء مروي يف )٢(كمله ولده يوسف 

  .بن بكار
  .وكان وافر اجلاللة، كثري التالمذة

  .عاش أربعا ومثانني سنة، ومات يف رجب سنة مثان وستني وثالث مئة
  .انني كهالسنة مخس ومث) ٣(ومات ابنه يوسف 
__________  

  .٣٤٢ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٦٠ / ٢٠" معجم االدباء " انظر ) ٢(
  .٦٠ / ٢٠" معجم االدباء " ، و ٧٢ / ٧": وفيات االعيان " ترمجته يف ) ٣(

[ * ]  

)١٦/٢٤٨(  

  

  .وكان إماما يف العربية، صاحب تصانيف، فيه دين وورع
  

الدولة، أبو شجاع، فناخسرو، صاحب العراق وفارس، ابن ، عضد السلطان*  عضد الدولة - ١٧٥
  .السلطان ركن الدولة حسن بن بويه الديلمي

متلك بفارس بعد عمه عماد الدولة، مث كثرت بالده، واتسعت ممالكه، وسار إليه املتنيب ومدحه، وأخذ 
  .صالته

  . له االممقصد عضد الدولة العراق، والتقى ابن عمه عز الدولة وقتله، ومتلك، ودانت
  وكان بطال شجاعا مهيبا، حنويا، أديبا عاملا، جبارا، عسوفا،

  .شديد الوطأة
ومدحه فحول الشعراء، وفيه يقول أبو " التكملة " و " االيضاح " وله صنف أبو علي الفارسي، كتايب 

  :، وأجاد)١(احلسن السالمي 
__________  

 - ٥٨٤ / ٨: ، الكامل البن االثري١١٨ - ١١٣ / ٧: ، املنتظم٢١٨ - ٢١٦ / ٢: يتيمة الدهر* 



 - ١٨، ١٢ - ٥ / ٩ و ٧١٠ - ٧٠٠، ٦٩٨ - ٦٨٩، ٦٧٦ - ٦٦٩ - ٦٥٦ - ٦٤٨، ٥٨٧
، ١٢٣ - ١٢٢ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٥٥ - ٥٠ / ٤: ، وأماكن أخرى، وفيات االعيان٢٣
ب،  / ٧: الورقة ٤: ، تاريخ االسالم٢٣٠ - ٢٢٩ / ١: ، دول االسالم٣٦٢ - ٣٦١ / ٢: العرب

، النجوم ٣٠١ - ٢٩٩ / ١١: ، البداية والنهاية٣٩٨ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٠٥ / ١: ابن الوردي
  .٧٩ - ٧٨ / ٣: ، شذرات الذهب٢٤٨ - ٢٤٧ / ٢: ، بغية الوعاة١٤٣، ١٤٢ / ٤: الزاهرة

 خلكان، هذه هو ابن احلسن، حممد بن عبد اهللا بن حممد السالمي، الشاعر املشهور، وقد أورد ابن) ١(
  .االبيات يف ترمجة عضد الدولة، مث كررها يف ترمجة الشاعر نفسه

  .٤٠٧ / ٤، و ٥٣ - ٥٢ / ٤": وفيات االعيان " انظر 
[ * ]  

)١٦/٢٤٩(  

  

فكنت وعزمي والظالم ) ١(قصارى املنايا أن يلوح ا القصر * إليك طوى عرض البسيطة جاعل 
ودار هي الدنيا ويوم * وبشرت آمايل مبلك هو الورى ) ٢ (ثالثة أشياء كما اجتمع النسر* وصارمي 

وغناء من جوار يف * ليس شرب الراح إال يف املطر : هو الدهر وكان يقول الشعر، فقال أبياتا كفرية
ملك * ساقيات الراح من فاق البشر عضد الدولة وابن ركنها * السحر مربزات الكأس من مطلعها 

  )٣(االمالك غالب القدر 
: احلاقة) [ ما أغىن عين ما ليه، هلك عين سلطانيه: (أنه ملا احتضر ما انطلق لسانه إال بقوله تعاىلنقل 
ومات بعلة الصرع، وكان شيعيا جلدا أظهر بالنجف قربا زعم أنه قرب االمام علي، وبىن  ] ٢٩ - ٢٨

يمارستان العضدي وهو عليه املشهد، وأقام شعار الرفض، ومأمت عاشوراء، واالعتزال، وأنشأ ببغداد الب
  .كامل يف معناه، لكنه تالشى اآلن

متلك العراق مخسة أعوام ونصفا، وما تلقى خليفة ملكا من قدومه قلبه، قدم بغداد، وقد تضعضعت، 
وخربت القرى، وقويت الزعار، فأوقع جنده بآل شيبان احلرامية، وأسروا منهم مثان مئة، وأحكم 

  هيد أرضه ألف ألف درهم،البثوق، وغرس الزاهر، غرم على مت
__________  

  .قصارى املطايا أن يلوح هلا القصر" الوفيات " رواية ) ١(
  .البشر، وما أثبت عن الوفيات وغريها: يف االصل) ٢(
": البداية والنهاية " ، و ٥٤ / ٤": وفيات االعيان " ، و ٢١٨ / ٢": يتيمة الدهر " االبيات يف ) ٣(

قبحه اهللا، وقبح شعره، وقبح أوالده، فإنه قد اجترأ يف أبياته هذه فلم يفلح : ، وقال االخري٣٠٠ / ١١



  .بعدها
[ * ]  

)١٦/٢٥٠(  

  

  .، وعمر القناطر واجلسور)١(وغرس التاجي ومساحته ألف وسبع مئة جريب 
وكان يقظا زعرا شهما، له عيون وقصاد، وشغل وشغف بسرية فأمر بتغريقها، وأخذ مملوكا غصبا من 

إذا فرغنا من حل إقليدس تصدقت بعشرين ألفا، وإذا فرغنا من :  وسطه ووجد له يف تذكرةصاحبه مث
  كتاب أيب علي النحوي تصدق خبمسني ألفا، وإن ولد يل ابن تصدقت

  .بكذا وكذا
أريد أن أبلغ : وكان يطلب حساب ممالكه يف العام، فإذا هو أزيد من ثالث مئة ألف ألف درهم، فقال

  . يوم ألف ألفبه حىت يتم يف كل
ويف رواية أنه كان يرتفع له يف العام، اثنان وثالثون ألف ألف دينار، كان له كرمان، : قال ابن اجلوزي

وفارس، وخوزستان، والعراق، واجلزيرة، وديار بكر، ومنبج، وعمان، وكان ينافس حىت يف قرياط، 
  .جدد مظامل ومكوسا، وكان صائب الفراسة

وسبعني وثالث مئة، ببغداد، وعمل يف تابوت، ونقل فدفن مبشهد النجف، مات يف شوال سنة اثنتني 
  .وعاش مثانيا وأربعني سنة، وقام بعده ابنه صمصام الدولة وحلفوا له، وقلده الطائع

أحضرت : مسعت أبا حممد بن أيب زيد يسأل ابن سعدي ملا جاء من الشرق: قال عبد اهللا بن الوليد
  مل أعد،مرتني و: جمالس الكالم ؟ قال
__________  

  .وحدة لقياس مساحة االرض، يقدر مبئة ذراع: اجلريب) ١(
  .٤٩٩ / ١": معجم منت اللغة " انظر 
[ * ]  

)١٦/٢٥١(  

  

فأول جملس مجعوا الفرق من السنة واملبتدعة واليهود والنصارى واوس والدهرية، ولكل فرق رئيس 
تناظروا وال حيتج أحد بكتابه، وال : ، فيقول واحديتكلم وينصر مذهبه، فإذا جاء رئيس قام الكل له

  .بنبيه، فإنا ال نصدق بذلك وال نقر به



ها هنا جملس آخر للكالم، فذهبت : بل هاتوا العقل والقياس، فلما مسعت هذا مل أعد، مث قيل يل
  ذهبت العلماء،: فوجدم على مثل سرية أصحام سواء، فجعل ابن أيب زيد يتعجب، وقال

  .حرمة الدينوذهبت 
فنحمد اهللا على العافية، فلقد جرى على االسالم يف املئة الرابعة بالء شديد بالدولة العبيدية : قلت

  .باملغرب، وبالدولة البويهية باملشرق، وباالعراب القرامطة
  .فاالمر هللا تعاىل

  
بن أيوب بن ماسي  االشيخ احملدث الثقة املتقن، أبو حممد، عبد اهللا بن إبراهيم*  ابن ماسي - ١٧٦

  .البغدادي البزاز
مسع أبا مسلم الكجي، وأبا شعيب احلراين، وأمحد بن أيب عوف البزوري، وخلف بن عمرو العكربي، 

وموسى بن إسحاق االنصاري، وأبا برزة الفضل بن حممد احلاسب، وحممد بن علي ابن شعيب 
جعفر بن أمحد بن عاصم الدمشقي، السمسار، واحلسن بن علويه القطان، وحيىي بن حممد احلنائي، و

  مسعت منه يف سنة ست ومثانني ومئتني، ويوسف: وأمحد بن علي اخلزاز، وقال
__________  

 / ١١: ، البداية والنهاية٣٥١ / ٢: ، العرب١٠٢ / ٧: ، املنتظم٤٠٩ - ٤٠٨ / ٩: تاريخ بغداد* 
  .٦٩ - ٦٨ / ٣: ، شذرات الذهب١٣٧ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٦٩
 * ][  

)١٦/٢٥٢(  

  

ابن يعقوب القاضي، وحممد بن عثمان بن أيب شيبة، وإسحاق بن خالويه البابسريي، لقيه بواسط، 
وإبراهيم بن موسى، واحلسني بن عمر بن أيب االحوص، وأبا معشر الدارمي، وأمحد بن يوسف بن هاشم 

  .س، وغريهمالبسيت، واحلسني بن الكميت، والصويف الكبري، وأبا زيدان، وحممد بن عبدو
  حدث عنه ابن رزقويه، وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وأبو بكر

  .الربقاين، وأبو نعيم، وأبو إسحاق الربمكي، وآخرون
  .ومولده يف سنة أربع وسبعني ومئتني

  .كان ثقة ثبتا: قال اخلطيب
 ثقة، ثبت، مل ابن ماسي: ليس هذا مما يسأل عنه: أميا أحب إليك هو أو القطيعي ؟ قال: سألت الربقاين

  ).١(يتكلم فيه 



  .تويف ابن ماسي يف رجب سنة تسع وستني وثالث مئة: قلت
وفيها تويف شيخ الصوفية أبو عبد اهللا أمحد بن عطاء الروذباري بصور، وشيخ احلنابلة أبو إسحاق 
افظ، إبراهيم بن أمحد بن شاقال كهال وحمدث أصبهان أبو سعيد احلسني بن حممد بن علي الزعفراين احل

  .وقاضي دمشق أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن أخت وليد الظاهري
والعالمة أبو سهل الصعلوكي، وقاضي القضاة أبو احلسن ابن أم شيبان، وحممد بن عبدالرمحن بن سهل 

الغزال بأصبهان، وأبو بكر حممد بن علي النقاش حمدمث تنيس، وأبو علي خملد بن جعفر الباقرحي، وأبو 
  .فظالشيخ احلا

__________  
  .٤٠٩ - ٤٠٨ / ٩": تاريخ بغداد ) " ١(

[ * ]  

)١٦/٢٥٣(  

  

 بن خملد بن سهل الفارسي الشيخ الصدوق املعمر، أبو علي، خملد بن جعفر*  الباقرحي - ١٧٧
  .الباقرحي الدقاق

، وأبا ومسع يوسف القاضي، وحممد بن حيىي املروزي، واحلسن ابن علويه القطان، وأمحد بن حيىي احللواين
  .العباس بن مسروق، وحيىي بن حممد بن البختري احلنائي، وله مشيخة مروية

أبو الفتح بن أيب الفوارس، وأبو العالء حممد بن علي الواسطي، وأبو نعيم احلافظ، وحممد بن : حدث عنه
  .احلسني بن بكري، وأبو طاهر حممد بن علي العالف، وآخرون

  ).١( صحيح السماع، غري أنه مل يكن يعرف شيئا من احلديث كان ثقة،: قال أمحد بن علي البادي
  .كان له أصول كثرية، عن يوسف القاضي، وجعفر الفريايب جياد خبطه: وقال ابن أيب الفوارس

  .بلغنا أنه خلط بعد سفري: وقال أبو نعيم
 على ادعاء كان خملد أصوله صحيحة، مث إن ابنه محله يف آخر عمره: وقال حممد بن العباس بن الفرات

  املغازي عن املروزي، واملبتدأ عن ابن علويه، وتاريخ الطربي الكبري، فشرهت: أشياء منها
__________  

 / ٤: ، ميزان االعتدال٣٥٤ / ٢: ، العرب٥٠ / ٢: ، االنساب١٧٧ - ١٧٦ / ١٣: تاريخ بغداد* 
  .٧٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٣٧ / ٤: ، النجوم الزاهرة٨ - ٧ / ٥: ، لسان امليزان٨٢

  .١٧٧ / ١٣": تاريخ بغداد " انظر ) ١(
[ * ]  



)١٦/٢٥٤(  

  

  ).١(نفسه، وقيل منه، واشترى هذه الكتب، فحدث ا، فاتك 
من كتاب ليس له فيه مساع، وكأنه ظن أن هذا " املبتدأ " ، و "بالتاريخ " حدث : وقال ابن أيب الفوارس

  ).٢(مئة جيوز، وتويف يف ذي احلجة سنة تسع وستني وثالث 
  

   بناالمام احلافظ الثقة الرحال، أبو بكر، أمحد بن حممد*  ابن السين - ١٧٨
  .إسحاق بن إبراهيم بن أسباط اهلامشي اجلعفري موالهم الدينوري، املشهور بابن السين

  .ولد يف حدود سنة مثانني ومئتني
ن النسائي وأكثر عنه، وأيب وارحتل فسمع من أيب خليفة اجلمحي وهو أكرب مشاخيه، ومن أيب عبدالرمح

يعقوب إسحاق املنجنيقي، وعمر بن أيب غيالن البغدادي، وحممد بن حممد بن الباغندي، وزكريا 
الساجي، وأيب القاسم البغوي، وعبد اهللا بن زيدان البجلي، وأيب عروبة احلراين، ومجاهر بن حممد 

ن احلسن بن عبد اجلبار الصويف، وخلق الزملكاين، وسعيد بن عبد العزيز، وحممد ابن خرمي، وأمحد ب
  .كثري

__________  
  .املصدر السابق) ١(
  .املصدر السابق، وفيه أنه تويف سنة سبعني وثالث مئة) ٢(
 / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٥٠ / ٢: ، اللباب١٧٦ / ٧: ، االنساب٥٠١ / ٤: االكمال البن ماكوال* 

، ٣٦٢ / ٧: ، الوايف بالوفيات٣٧٤ / ١ :، مشتبه النسبة٣٣٣ - ٣٣٢ / ٢: ، العرب٩٤٠ - ٩٣٩
، االعالن ٧٥٤ / ٢: ، تبصري املنتبه٣٩ / ٣: ، طبقات السبكي٢٥٢:  الورقة١١: عيون التاريخ

  .٦٦ / ١: ، هدية العارفني١٤٥١: ، كشف الظنون٣٧٩: ، طبقات احلفاظ١٤١: بالتوبيخ
[ * ]  

)١٦/٢٥٥(  

  

  . اجليدةوهو من املرويات" يوم وليلة " ومجع وصنف كتاب 
أبو علي أمحد بن عبد اهللا االصبهاين، وأبو احلسن حممد بن علي العلوي وعلي بن عمر : حدث عنه

  .االسد اباذي، والقاضي أبو نصر الكسار، وعدة
  .كان محزة الكناين يرفع بابن السين: قال احلافظ عبد الغين االزدي



 مسعت القاضي روح بن حممد الرازي سبط حدثنا عمي أبو القاسم،: وقال حيىي بن عبد الوهاب بن مندة
كان أيب رمحه اهللا يكتب : أيب بكر بن السين، مسعت عمي علي بن أمحد بن حممد بن إسحاق، يقول

: االحاديث، فوضع القلم يف أنبوبة احملربة، ورفع يديه يدعو اهللا عزوجل فمات، وسئل عن وفاته، فقال
  .يف آخر سنة أربع وستني وثالث مئة

مسعناه ) " ١(اتىن " النسائي، واقتصر على رواية املختصر، ومساه " سنن " الذي اختصر هو : قلت
  .عاليا من طريقه

ومات معه احلافظ أبو الفرج أمحد بن القاسم اخلشاب البغدادي بطرسوس، وأبو إسحاق إبراهيم بن 
بن عبد الصمد السلمي أمحد بن حممد بن رجاء النيسابوري االبزاري الوراق، وأبو هاشم عبد اجلبار 

املؤدب بدمشق، واملسند أبو احلسن علي بن أمحد بن علي املصيصي، وأمري املؤمنني الطائع هللا الفضل بن 
املقتدر جعفر العباسي، واالمري حممد بن بدر احلمامي، وأبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم 

  .السليطي
__________  

  .ناسوهو املطبوع املتداول بني ال) ١(
" وتوهم كثري من أهل العلم أنه من اختصار النسائي، وانظر ما علقته على ترمجة أمحد بن شعيب يف 

  .٣٢٩ - ٣٢٨ / ١" ذيب الكمال 
[ * ]  

)١٦/٢٥٦(  

  

قرأ على إسحاق بن طارق، أخربنا أبو القاسم بن رواحة، أخربنا السلفي، أخربنا أمحد بن حممد بن 
 االسد اباذي، أخربنا أبو بكر بن السين، أخربين إبراهيم بن حممد بن مردويه، أخربنا علي بن عمر

الضحاك، حدثنا حممد بن سنجر، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا بكر بن خنيس، عن ضرار بن عمرو، 
  عن ابن سريين أو غريه، عن االحنف بن قيس مسع عمر

 صلى اهللا عليه وسلم كان يضع أنشدك باهللا، هل تعلمني أن رسول اهللا: " رضي اهللا عنه يقول حلفصه
ثيابه ليغتسل، فيأتيه بالل فيؤذنه للصالة، فما جيد ثوبا خيرج فيه إىل الصالة حىت يلبس ثوبه، فيخرج فيه 

  ).١(إسناده واه " إىل الصالة ؟ 
أخربنا جعفر بن حممد العلوي، أخربنا ابن باقا، أخربنا أبو زرعة، أخربنا ابن محد، أخربنا أمحد بن 

ني، أخربنا أبو بكر بن السين، حدثنا أبو عبد الرمحان النسائي، أخربنا حممد بن النضر بن مساور، احلس
واهللا ما مثلك : خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت:..أخربنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس، قال



مهري، وال يا أبا طلحة يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، وال حيل يل أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك 
  .أسألك غريه، فأسلم، فكان ذلك مهرها

  ).٢(فما مسعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم االسالم، فدخل ا، فولدت له : قال ثابت
  

  ، أبو بكر عبد اهللا بناالمام الكبري املقرئ، مسند أصبهان*  القباب - ١٧٩
__________  

: متروك، وقال أبو حامت: ضعيف، وقال الدارقطين: ريمهابكر بن خنيس، قال ابن معني والنسائي وغ) ١(
يروي عن البصريني والكوفيني أشياء موضوعة يسبق إىل القلب أنه : صاحل ليس بالقوي وقال ابن حبان

  .املتعمد هلا
  . يف النكاح عن جعفر بن سليمان به١١٤ / ٦: إسناده صحيح، وهو يف سنن النسائي) ٢(

 / ١٠: ، االنساب٩١ - ٩٠ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* ا الكتاب  من هذ٣٠٦ و ٣٠٥ / ٢وانظر 
  [ * ]، ١٠ / ٣: ، اللباب٣٩ - ٣٨

)١٦/٢٥٧(  

  

  ).١(حممد بن حممد بن فورك بن عطاء االصبهاين القباب، وهو الذي يعمل القبة، يعين احملارة 
  .عاش حنوا من مئة عام

سبعني ومئتني، ومسع من أيب بكر بن أيب عاصم، فإنه مسع من حممد بن إبراهيم اجلرياين، يف سنة مثان و
  .وعبد اهللا بن حممد بن النعمان، وعلي بن حممد الثقفي، وعبد اهللا بن حممد بن سالم

  .وقرأ القرآن على أيب احلسن بن شنبوذ، وتصدر لالداء
أبو نعيم احلافظ، والفضل بن أمحد اخلياط، وعلي بن أمحد بن مهران الصحاف، وأبو : حدث عنه

سحاق الربمكي، وأبو بكر حممد بن أيب علي املعدل، وولده أبو القاسم عبدالرمحن بن حممد، وأبو طاهر إ
  .حممد بن أمحد بن عبدالرحيم الكاتب، وآخرون

  .وتال عليه أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن املرزبان، وغريه
  .تويف يف ذي القعدة سنة سبعني وثالث مئة وما أعلم به بأسا

  
   بن جعفر بن بيانالشيخ، أبو احلسني، عبد اهللا بن إبراهيم* بييب  الز- ١٨٠

__________  
، ١٣٩ / ٤: ، النجوم الزاهرة٤٥٤ / ١: ، غاية النهاية٥١٩ / ٢: ، مشتبه النسبة٣٥٦ / ٢: العرب= 



  .٧٢ / ٣: ، شذرات الذهب٢٥٢، ٢٥١ / ٢: طبقات املفسرين للداوودي
  .نسبة إىل عمل القباب اليت هي كاهلوادج واهللا أعلم: القباب": اللباب " قال ابن االثري يف ) ١(

  .حور: مادة" اللسان " وانظر 
 - ٢٤٦ / ٦: ، االنساب٢٠٤ / ٤: ، االكمال البن ماكوال٤١٠ - ٤٠٩ / ٩: تاريخ بغداد* 

  : = [ * ] الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٦٠ - ٣٥٩ / ٢: ، العرب١٠٩ / ٧: ، املنتظم٢٤٧

)١٦/٢٥٨(  

  

  .غدادي الزبييب نسبة إىل الزبيب البزازالب
  .ولد سنة مثان وسبعني ومئتني

  .احلسن بن علويه، واحلسني بن أيب االحوص، وأمحد بن أيب عوف، وابن ناجية، وعدة: حدث عن
  .الربقاين، وحممد بن طلحة، وعبد العزيز االزجي، وأبو القاسم التنوخي، وآخرون: وعنه

  .٣٧١ذي القعدة سنة تويف يف : وثقة اخلطيب، وقال
  

  . النجريمي البصريالشيخ املسند، حمدث البصرة، أبو يعقوب، يوسف بن يعقوب*  النجريمي - ١٨١
مسع أبا مسلم الكجي، واحلسن بن املثىن العنربي، وأبا خليفة اجلمحي، وحممد بن حيان املازين، و زكريا 

  .الساجي، ومجاعة
 اهللا بن باكويه الشريازي، وإبراهيم بن طلحة بن غسان، أبو نعيم احلافظ، وحممد بن عبد: حدث عنه

  .وأبو احلسن بن صخر االزدي، و آخرون
  .حدث يف سنة مخس وستني وثالث مئة

__________  
  .٧٦ / ٣: ، شذرات الذهب٦٦٩ / ٢: ، تبصري املنتبه٣٤١ / ١: ب، مشتبه النسبة / ٣= 
  .٧٥ / ٣: ، شذارت الذهب٣٥٨ / ٢: العرب* 

 مع مسيه يوسف بن يعقوب بن إمساعيل بن خرزاذ - صاحب هذه الترمجة -النجريمي وقد التبس 
) ٢٩٤(النجريمي البصري اللغوي نزيل مصر والذي سترد ترمجته يف اجلزء السابع عشر من السري برقم 

  .فجعلهما واحدا حيث مجع بني مصادر ترمجتيهما" وفيات االعيان " على حمقق 
  .٧٥ / ٧": الوفيات " انظر 
[ * ]  

)١٦/٢٥٩(  



  

 بن جعفر الشيخ االمام، شيخ القراء، مسند العصر أبو العباس، احلسن ابن سعيد*  املطوعي - ١٨٢
  .العباداين املطوعي، نزيل إصطخر

  .ولد حنو السبعني ومئتني
مسع أبا مسلم الكجي، وأبا عبدالرمحن النسائي، وإدريس ابن عبد الكرمي املقرئ، وزعم أنه تال عليه، 

  .على عدة من الكبار، ومسع أيضا من احلسن بن املثىن، وجعفر الفريايب، وأيب خليفة، وخلقو
  .قدم أصبهان: قال أبو نعيم

  .وكان رأسا يف القرآن وحفظه، يف روايته لني
روى عنه أبو نعيم، وأبو بكر بن أيب علي، وحممد بن عبيداهللا الشريازي، وتال عليه أبو عبد اهللا : قلت

  .، ومجاعة)١(الكارزيين 
  .وكان أبوه واعظا حمدثا

  .يل مثان وتسعون سنة: و قال يف سنة سبع وستني وثالث مئة
  ".طبقات القراء " وله ترمجة يف 

__________  
 / ١: ، طبقات القراء للذهيب٤٩٢ / ١: ، ميزان االعتدال٢٧٢ - ٢٧١ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 

، غاية ٢٩ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٣:  الورقة٤: م، تاريخ االسال٣٥٩ / ٢: ، العرب٢٥٧ - ٢٥٦
 - ٢١٠ / ٢: ، لسان امليزان١١٤ / ١: ، النشر يف القراءت العشر٢١٥ - ٢١٣ / ١: النهاية
  .١٧٦ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٧٥ / ٤: ، شذرات الذهب١٤١ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢١١

  .من بالد فارس" كارزين " نسبة إىل : الكارزيين) ١(
  .٧٤ / ٣": اللباب " ، و ٤٢٨ / ٤": معجم البلدان " ظر ان

[ * ]  

)١٦/٢٦٠(  

  

  .تويف سنة إحدى و سبعني وثالث مئة
  

  . بن حممد االنصاري امليمذيالقاضي احملدث الرحال، أبو إسحاق، إبراهيم بن أمحد*  امليمذي - ١٨٣
الهواز، وأبا يعلى باملوصل، وأمحد بن مسع حممد بن حيان املازين، وأبا خليفة اجلمحي بالبصرة، وعبدان با

  .احلسن الصويف ببغداد، وبإفريقية وأردبيل ودمشق والرملة



  .هبة اهللا بن سليمان اآلمدي شيخ لنصر املقدسي، والواعظ حيىي بن عمار، وغريمها: حدث عنه
  .كان غري ثقة: وكان واسع الرحلة، إال أن اخلطيب، قال

الث مئة عن عمر بن جعفر الكويف، لقيه سنة ست وتسعني حدث يف سنة إحدى و سبعني وث: قلت
  .ومئتني

  
 بن يوسف االمام احلافظ القدوة الرباين، أبو القاسم، عبد اهللا بن إبراهيم* *  اآلبندوين - ١٨٤

  .قرية من أعمال جرجان: اجلرجاين اآلبندوين، وآبندون
  .ولد سنة أربع وسبعني ومئتني، ورافق ابن عدي يف الرحلة

__________  
 ١: ، ميزان االعتدال٢: الورقة / ٤: ، تاريخ االسالم٢٨٤ / ٣: ، اللباب٢٤٥ / ٥: معجم البلدان* 
  .٢٩ / ١: ، لسان امليزان١٧/ 

، تذكرة ٩٦ - ٩٥ / ٧: ، املنتظم٩٢ - ٩١ / ١: ، االنساب٤٠٨ - ٤٠٧ / ٩: تاريخ بغداد* * 
 / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٩٤ / ١١: لنهاية، البداية وا٣٤٧ / ٢: ، العرب٩٤٤ - ٩٤٣ / ٣: احلفاظ
  .٦٦ / ٣: ، شذرات الذهب٣٨١ - ٣٨٠: ، طبقات احلفاظ١٣٣
[ * ]  

)١٦/٢٦١(  

  

أيب خليفة اجلمحي، واحلسن بن سفيان، وأيب يعلى املوصلي، وأيب العباس السراج، وأيب : حدث عن
، وعمر بن سنان املنبجي، القاسم البغوي، والقاسم املطرز، وحممد بن احلسن بن قتيبة العسقالين

  .وطبقتهم
كان ثقة ثبتا، له تصانيف، حدثنا عنه أبو بكر الربقاين، وأبو العالء الواسطي، وسكن : قال اخلطيب

  ).١(بغداد 
  ).٢(كان أحد أركان احلديث : وقال احلاكم
 له يف ذلك، كان حمدثا زاهدا متقلال من الدنيا، مل يكن حيدث غري إنسان واحد، فقيل: وقال الربقاين

أصحاب احلديث فيهم سوء أدب، وإذا اجتمعوا للسماع حتدثوا، وأنا ال أصرب على ذلك، مث أخذ : فقال
دع الباقالين يطرح عليها ماء باقالء، : الربقاين يصف أمورا من زهده وتقلله، وأنه أعطاه كسرا، فقال

يين كل شهر دانقا حىت أبل له هذا الشيخ يعط: فوقعت على الكسرة باقالءتان فرفعهما، وقال: قال
  ).٣(الكسر 



  .رفيقه أبو بكر االمساعيلي، وأبو بكر بن شاه املروزي، وأبو نعيم احلافظ: وحدث عنه: قلت
  .خرج اآلبندوين إىل بغداد سنة مخسني وثالث مئة: قال احلاكم

__________  
  .٤٠٧ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

[ * ]  

)١٦/٢٦٢(  

  

  .وقال غريه، مات سنة مثان وستني وثالث مئة، وله مخس وتسعون سنة، رمحه اهللا
  

  . بن تة البغدادي املناشرالشيخ املعمر، أبو حفص، عمر بن حممد*  ابن تة - ١٨٥
أيب مسلم الكجي حديثا واحدا، وعن جعفر الفريايب، وحممد بن صاحل الصائغ، وله جزء : روى عن

  .عروفم
  .حممد بن عمر بن بكري النجار، وغريه: روى عنه

  .عاش مئة سنة وسنتني، وتويف سنة سبع وستني وثالث مئة
  

 االمام احملدث، القدوة الواعظ، شيخ الصوفية، أبو القاسم، إبراهيم بن حممد* *  النصراباذي - ١٨٦
  .حملة من نيسابور:  آباذبن أمحد بن حمموية اخلراساين النصراباذي النيسابوري الزاهد، ونصر

مسع أبا العباس السراج، وابن خزمية، وأمحد بن عبد الوارث العسال، وحيىي بن صاعد، ومكحوال 
  البريويت، وابن

__________  
، تبصري ٩٦ / ١: ، مشتبه النسبة٣٧٨ / ١: ، االكمال البن ماكوال٢٥٧ / ١١: تاريخ بغداد* 

  .١٠٩ / ١: املنتبه
، ٣٠: ، الرسالة القشريية١٧٠ - ١٦٩ / ٦: ، تاريخ بغداد٤٨٨ - ٤٨٤: طبقات الصوفية* * 

، الوايف ٣٤٣ / ٢: ، العرب٢٢٧ / ١: ، دول االسالم٣١١ - ٣١٠ / ٣: ، اللباب٨٩ / ٧: املنتظم
، ٢٣٧ ٢٣٩ - / ٣: ، العقد الثمني٢٨ - ٢٦: ، طبقات االولياء١١٨ - ١١٧ / ٦: بالوفيات

  :، شذرات الذهب١٤٤ / ١: الشعراين، طبقات ١٢٩ / ٤: النجوم الزاهرة



  .١٥ - ١٣ / ٢: ، نتائج االفكار القدسية٥٩ - ٥٨ / ٣
[ * ]  

)١٦/٢٦٣(  

  

  .جوصا، وعددا كثريا خبراسان، والشام، والعراق، واحلجاز، ومصر
  .احلاكم: حدث عنه

  .عةوالسلمي، وأبو حازم العبدوي، وأبو العالء حممد بن علي الواسطي، وأبو علي الدقاق، ومجا
كان شيخ الصوفية بنيسابور، له لسان االشارة مقرونا بالكتاب والسنة، : قال أبو عبد الرمحن السلمي

وكان يرجع إىل فنون منها حفظ احلديث وفهمه، وعلم التاريخ، وعلوم املعامالت واالشارة، لقي 
: حبس، فقيل لهومع عظم حمله كم من مرة قد ضرب وأهني، وكم : الشبلي، وأبا علي الروذباري، قال

الروح من أمر ريب، : ال أقول ذا، وال أقول إا خملوقة بل أقول: الروح غري خملوقة، فقال: إنك تقول
  .ما أقول إال ما قال اهللا: فجهدوا به، فقال

هذه هفوة، بل ال ريب يف خلقها، ومل يكن سؤال اليهود لنبينا صلى اهللا عليه وسلم عن خلقها : قلت
فهو  ] ٦٢: الزمر) [ اهللا خالق كل شئ: (سألوا عن ماهيتها وكيفيتها، قال اهللا تعاىلوال قدمها، إمنا 

مبدع االشياء وموجد كل فصيح وأعجم، ذاته وحياته وروحه وجسده، وهو الذي خلق املوت واحلياة 
  .والنفوس، سبحانه

! صت ذا الكعبة هذا طوايف فتنق: إنك ذهبت إىل الناووس وطفت به، وقلت: وقيل له: مث قال السلمي
ال، ولكنهما خملوقان، لكن ا فضل ليس هنا، وهذا كمن يكرم كلبا، النه خلق اهللا، فعوتب يف : قال

  .ذلك سنني
  .هذه ورطة أخرى: قلت

  أفتكون قبلة االسالم، كقرب ويطاف

)١٦/٢٦٤(  

  

  ).١(به، فقد لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اختذ قربا مسجدا 
  .منذ عرفت النصراباذي ما عرفت له جاهلية: مسعت جدي يقول: قال السلمي
هو لسان أهل احلقائق يف عصره، وصاحب االحوال الصحيحة، كان مجاعة للروايات من : وقال احلاكم

الرحالني يف احلديث، وكان يورق قدميا، مث غاب عن نيسابور نيفا وعشرين سنة، وكان يعظ ويذكر، 



تعبد حىت دفن مبكة، يف ذي احلجة سنة سبع وستني وثالث مئة، ودفن وجاور يف سنة مخس وستني، و
  .عند الفضيل، وبيعت كتبه، فكشفت تلك الكتب عن أحوال واهللا أعلم

  .إن كان بعد الصديقني موحد فهو احلالج: ومسعته يقول، وعوتب يف الروح، فقال
  .قلت وهذه ورطة أخرى، بل قتل احلالج بسيف الشرع على الزندقة

، وقد كان النصراباذي صحب الشبلي، ومشى على حذوه، فواغوثاه )٢(مجعت بالياه يف جزءين وقد 
  ).٣(باهللا 

  .ايات االولياء بدايات االنبياء: ومن كالمه
  .إذا أعطاكم حباكم، وإذا منع محاكم، فإذا حباك شغلك، وإذا محاك محلك: وقال
  .واء والبدعأصل التصوف مالزمة الكتاب والسنة، وترك االه: وقال

__________  
و ) ٥٢٨(باب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور، ومسلم : ١٦٣ / ٣انظر صحيح البخاري ) ١(
  .باب النهي عن بناء املساجد على القبور: يف املساجد) ٥٣٢(و ) ٥٣٠(و ) ٥٢٩(
  ".السري " تقدمت ترمجة احلالج مفصلة يف اجلزء الرابع عشر من ) ٢(
  .٤٨٨ص " طبقاته " مي بعض هذه االقوال يف ذكر السل) ٣(

[ * ]  

)١٦/٢٦٥(  

  

  .ورؤية أعذار اخللق، واملداومة على االوراد، وترك الرخص
قم حىت نسمع، ودخلنا : كان أبو القاسم حيمل الدواة والورق، فكلما دخلنا بلدا قال يل: قال السلمي

يا : بو القاسم يرد فلما رد عليه الثالثة، قالبغداد، فأتينا القطيعي، وكان له وراق فأخطأ غري مرة، وأ
  .رجل إن كنت حتسن تقرأ فدونك، فقام وأخذ اجلزء، فقرأ قراءة حتري منها القطيعي ومن حوله

أيها الناس هذا : االستاذ أبو القاسم النصراباذي، فقام، وقال: من هذا ؟ قلت: فسألين الوراق: قال
  .شيخ خراسان
سقي مرة، فعمل طعاما كثريا، وأطعم الفقراء، فجاء املطر كأفواه القرب وخرج بنا نست: قال السلمي

تريد أن أطلب : وبقيت أنا وهو ال نقدر على املضي، فأوينا إىل مسجد، فكان يكف وكنا صياما، فقال
دمعي * خرجوا ليستسقوا فقلت هلم قفوا : معاذ اهللا، وكان يترمن ويقول: لك من االبواب كسرة ؟ قلت

أخربنا أبو الفضل بن ) ١(لكنها ممزوجة بدماء * عن االنواء قالوا صدقت ففي دموعك مقنع ينوب لكم 
ألبسين اخلرقة جدي أبو القاسم : عساكر مساعا عن املؤيد الطوسي، أخربنا أبو األسعد بن القشريي، قال



الشبلي، عن القشريي، ولبسها من االستاذ أيب علي الدقاق، عن أيب القاسم النصراباذي، عن أيب بكر 
  .اجلنيد، عن سري السقطي، عن معروف الكرخي، رمحهم اهللا تعاىل

  وما بعد معروف فمنقطع، زعموا أنه أخذ عن داود: قلت
__________  

  .٢٨ص : البن امللقن" طبقات االولياء " البيتان يف ) ١(
[ * ]  

)١٦/٢٦٦(  

  

ضي اهللا عنه، وصحب النيب الطائي، وصحب حبيبا العجمي، وصحب احلسن البصري، وصحب عليا ر
  ).١(صلى اهللا عليه وسلم 

  
، كان عليه دماء، فهرب إىل البطيحة، واحتمى باآلجام، ملك البطائح*  عمران بن شاهني - ١٨٧

يتصيد السمك والطري، فرافقه صيادون، مث التف عليه لصوص، مث استفحل أمره، وكثر مجعه، فأنشأ 
لوه فما قدروا عليه، وحاربه عز الدولة غري مرة، ومل يظفروا معاقل ومتكن، وعجزت عنه الدولة، وقات

به، إىل أن مات على فراشه سنة تسع وستني وثالث مئة، وامتدت دولته أربعني سنة، وقام بعده ابنه 
  .احلسن مدة، لكنه التزم مبال يف السنة لعضد الدولة

  
   بنيسى حيىياالمام اجلليل املأمون، مسند االندلس، أبو ع* *  الليثي - ١٨٨

__________  
حديث لبس اخلرقة الصوفية وكون احلسن البصري لبسها من : ٣٣١ص " املقاصد احلسنة " يف ) ١(

إنه ليس يف شئ ): هو احلافظ ابن حجر(إنه باطل، وكذا قال شيخنا : علي قال ابن دحية وابن الصالح
لنيب صلى اهللا عليه وسلم ألبس من طرقها ما يثبت، ومل يرد يف خرب صحيح وال حسن وال ضعيف أن ا

اخلرقة على الصورة املتعارفة بني الصوفية الحد من أصحابه، وال أمر أحدا من أصحابه بفعل ذلك، وكل 
إن عليا ألبس اخلرقة : مث إن من الكذب املفترى قول من قال: ما يروى يف ذلك صرحيا فباطل، قال

  .من علي مساعااحلسن البصري، فإن أئمة احلديث مل يثبتوا للحسن 
  ومل ينفرد شيخنا ذا، بل سبقه إليه مجاعة..فضال عن أن يلبسه اخلرقة

كالدمياطي والذهيب واهلكاري وأيب حيان والعالئي ومغلطاي والعراقي، وابن امللقن، واالبناسي والربهان 
  .احلليب، وابن ناصر الدين، وتكلم عليها يف جزء مفرد



 وغريها، املختصر ٤٩٠، ٤٨٩، ٤٨٥ - ٤٨١ / ٨:  البن االثري، الكامل١١٩ / ٦: جتارب االمم* 
  .٥٠٥، ٤٣٧ / ٤ و ٤٢٣ / ٣: ، ابن خلدون١٢١ / ٢: يف أخبار البشر

 - ٣٥٧ / ٢: ، الديباج املذهب٣٤٦ / ٢: ، العرب١٩٢ - ١٩١ / ٢: تاريخ علماء االندلس* * 
  .٦٥ / ٣:  شذرات الذهب٣٥٨
[ * ]  

)١٦/٢٦٧(  

  

عن " املوطأ " ن فقيه االندلس حيىي بن حيىي بن وسالس الليثي القرطيب املالكي، راوي عبد اهللا بن حيىي ب
  .عم أبيه عبيداهللا بن حيىي

مسع أيضا من حممد بن عمر بن لبابة، وأمحد بن خالد اجلباب، وأسلم بن عبد العزيز، ووالده عبد اهللا بن 
  .حيىي، وعلي بن احلسني البجاين، ومجاعة

  .جبانة، وإلبرية من جهة أخيه قاضي اجلماعة، مث واله أحكام الردوويل قضاء مدينة 
  .ورحلوا إليه" املوطأ " طال عمره وبعد صيته، وتفرد بعلو 

وروى عن عبيداهللا بن حيىي أيضا، كتاب الليث بن سعد، ومساع ابن القاسم، وعشرة حيىي بن حيىي، 
  .خوتفسري عبدالرمحن بن زيد بن أسلم، ونتفا من حديث الشيو

سنة ست وستني وثالث مئة، وكان امليعاد " املوطأ " اختلف إليه يف مساع : وقال أبو الوليد بن الفرضي
، إال ما كان من "املوطأ " أيام اجلمع، فتم يل مساعه، ومل أشهد بقرطبة جملسا أكثر بشرا من جملس يف 

  بعض جمالس حيىي بن مالك، وقد مسع منه أمري املؤمنني
  .املؤيد باهللا

روى عنه أبو عمر الطلمنكي، واحلافظ حممد بن عمر ابن الفخار، وخلف بن عيسى الوشقي، : قلت
  .وعثمان بن أمحد القيشطايل، وحممد ابن حيىي بن احلذاء، ويونس بن مغيث، وآخرون

  .تويف يف ثامن رجب سنة سبع وستني ثالث مئة عن سن عالية

)١٦/٢٦٨(  

  

، االمام احلافظ الثبت، أبو حفص البغدادي بشر بن مهرانابن حممد بن *  عمر بن بشران - ١٨٩
  .السكري

مسع أمحد بن احلسن الصويف، وعبد اهللا بن زيدان البجلي، وأبا القاسم البغوي، وأقرام، وهو أخو جد 



  .أيب احلسني بن بشران املعدل
ا، عارفا، كثري احلديث، ثقة ثقة، كان حافظ: حدثنا عنه الربقاين وسألته عنه، فقال: قال أبو بكر اخلطيب

  ).١(بقي إىل سنة سبع وستني وثالث مئة 
  .يقع لنا حديثه يف املصافحة للربقاين: قلت
  

 ابن حممد بن يعقوب الشيخ االمام، احملدث الضعيف، أبو بكر، حممد بن أمحد* *  املفيد - ١٩٠
  .اجلرجرائي املفيد

عن احلسني " املوطأ "  بن هارون، وروى  عن يزيد- جمهول -يروي عن أمحد بن عبدالرمحن السقطي 
   عن- ال يدري من ذا -بن عبيداهللا 

__________  
  ، طبقات٥٨٩ / ١: ، غاية النهاية٩٦٦ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٥٦ / ١١: تاريخ بغداد* 

  .٦٠ / ٣: ، شذارت الذهب٣٨٥: احلفاظ
النحاس يف سنة مثان وستني ومات قبل ابن النحاس، ومات ابن : ٢٥٦ / ١١": تاريخ بغداد " يف ) ١(

  .وثالث مئة
ب، تذكرة  / ٢٨:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٨ / ٣: ، العرب٣٤٨ - ٣٤٦ / ١: تاريخ بغداد* * 

، طبقات ٤٥ / ٥: ، لسان امليزان٤٦١ - ٤٦٠ / ٣: ، ميزان االعتدال٩٨٠ - ٩٧٩ / ٣: احلفاظ
  .٩٢ / ٣: ، شذرات الذهب٣٨٩ - ٣٨٨: احلفاظ
[ * ]  

)١٦/٢٦٩(  

  

القعنيب، وروى عن أيب شعيب احلراين، وموسى بن هارون، وحممد بن حيىي املروزي، وعلي بن حممد بن 
  .أيب الشوارب، وخلق كثري

: ليس حبجة، وقال: فلم يصب، واعتذر بالعلو، وقال" صحيحه " وقد جتاسر الربقاين وخرج عنه يف 
أخلف اهللا نفتقك، فدفعت النسخة إىل :  سعدفلما رجعت، قال يل أبو بكر بن أيب" املوطأ " كتبت عنه 

  .أبو بكر املفيد، أنكرت عليه أساند ادعاها: رجل عامي أعطاين بدهلا بياضا، قال أبو الوليد الباجي
  ).١(مل أر أحدا أحفظ من املفيد : وقال احملدث حممد بن أمحد الروياين

  . من أعمال العراقووصفه أبو نعيم االصبهاين باحلفظ، وارحتل إليه إىل جرجرايا
  ).٢(موسى بن هارون هو مساين املفيد : حدثين حممد بن عبد اهللا، عن املفيد، قال: وقال اخلطيب



  .كان املفيد رجال صاحلا: وقال املاليين
  قرأت على أمحد بن ضياء اخلطيب، أخربكم عتيق السلماين، أخربنا

أخربنا احلسن بن غالب : ىي ابنا البنا، قاالأبو القاسم بن عساكر احلافظ، أخربنا أبو غالب أمحد، وحي
  املقرئ، حدثنا حممد بن أمحد املفيد، إمالء جبرجرايا، حدثنا عثمان بن خطاب، مسعت عليا رضي اهللا عنه،

__________  
  .٣٤٦ / ١": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(

[ * ]  

)١٦/٢٧٠(  

  

  ". من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .، وعثمان هو أبو الدنيا االشج كذاب)١(هذا حديث غري صحيح ذا السند 

  .وهو مثاين لنا
  .تويف املفيد سنة مثان وسبعني وثالث مئة

  
  . بن عبيداهللا اجلرجاينهو االمام احملدث احلجة، أبو احلسني، حممد بن حممد*  بصلة - ١٩١
  .مران بن موسى بن جماشعمسع ع

  .والسراج، وابن خزمية، وابن جوصا، وعدة
  .روى عنه أبو نعيم احلافظ، وغريه، عداده يف احلفاظ

  .تويف بعد الستني وثالث مئة
  

  ، أمري العرب، قصد دمشق غري مرة، مث غلب عليها ووليهاالعقيلي* *  ظامل بن مرهوب - ١٩٢
__________  

باب إمث من :  يف العلم١٧٨ / ١ عن علي، فقد أخرجه البخاري وهو صحيح من طريق آخر) ١(
  )٢٦٦٢(يف املقدمة، والترمذي ) ١(كذب على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومسلم 

ال تكذبوا علي، فإنه من كذب على : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن علي رضي اهللا عنه قال
  . واحد من الصحابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموهو حديث متواتر رواه غري" يلج النار 

: ، طبقات احلفاظ١٤٢٢ / ٤: ، تبصري املنتبه٦٤٤ / ٢: ، مشتبه النسبة٩٨٤ / ٣: تذكرة احلفاظ* 



٣٩٠.  
، ٥٨ / ٤: ، النجوم الزاهرة٦٥٧، ٦٥٦، ٦٤٨، ٦٤٠ / ٨: تاريخ دمشق، الكامل البن االثري* * 

  .١١٧ / ٧: ذيب ابن عساكر
 * ][  

)١٦/٢٧١(  

  

للقرمطي، واستناب أخاه، مث توجه إىل احلسن القرمطي فقبض عليه، مث خلص وهرب إىل حصن له 
بالفرات مث استماله املعز لكي يسوس به على القرمطي، فلما وصل إىل بعلبك بلغه هزمية القرمطي، 

ن، وجاء على دمشق فاستوىل على دمشق يف سنة ثالث وستني وثالث مئة، وأقام ا دعوة املعز شهري
  .الكتامي، فجرت بينهما فتنة

  
 بن حممد بن سامل البصري الزاهد شيخ أبو عبد اهللا، حممد بن أيب احلسن أمحد*  ابن سامل - ١٩٣

  .الصوفية الساملية، وابن شيخهم
  .عمر دهرا، وكان أبوه من تالمذة سهل بن عبد اهللا التستري

  . سهال، وحفظ عنه- وهو حدث -وحلق هو 
  .ركه أبو سعيد النقاش، ورآه أبو نعيم احلافظ، وما كتب عنه شيئاأد

  وروى عنه أبو طالب صاحب القوت، وأبو بكر بن شاذان
الرازي، وأبو مسلم حممد بن علي بن عوف الربجي االصبهاين، وأبو نصر عبد اهللا بن علي الطوسي، 

  .ومنصور بن عبيداهللا الصويف، وآخرون
حممد بن أمحد بن سامل، أبو عبد اهللا البصري، ولد أيب احلسن بن ": صوفية تاريخ ال" قال السلمي يف 

  سامل، روى كالم سهل وهو من
__________  

، ١٢ / ٧: ، االنساب٣٧٩ - ٣٧٨ / ١٠: ، حلية االولياء٤١٦ - ٤١٤: طبقات الصوفية* 
  .١٣٦ / ١: ، طبقات الشعراين٣٧٣ / ٢: ، مرآة اجلنان٩٣ / ٢: اللباب
[ * ]  

)١٦/٢٧٢(  

  



  .كبار أصحابه وله أصحاب يسمون الساملية، هجرهم الناس اللفاظ هجنة أطلقوها وذكروها
ومنهم أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن سامل البصري صاحب سهل التستري ": احللية " وقال أبو نعيم يف 

  .وحافظ كالمه، أدركناه، وله أصحاب
ال يستقيم قلب عبد : ت سهل ابن عبد اهللا، يقولمسع: مسعت ابن سامل، يقول: وقال أبو بكر الرازي

ما اطلع اهللا على قلب فرأى فيه هم الدنيا : قال سهل: حىت يقطع كل حيلة وكل سبب غري اهللا، وقال
  .إال مقتة، واملقت أن يتركه ونفسه

انتصاب القلب بني يدي اهللا، فسألته عن : قال أبو نصر الطوسي، سألت ابن سامل عن الوجل، فقال
  .يتهيأ أن ال يستحسن صالته وصومه: أن تستحسن عملك، وترى طاعتك، فقلت: عجب فقالال

  .إذا علم تقصريه فيها واآلفات اليت تدخلها: قال
  للساملية بدعة ال أتذكرها الساعة، قد تفضي إىل حلول خاص: قلت

  ".القوت " وذلك يف 
  .ومات ابن سامل وقد قارب التسعني، سنة بضع ومخسني وثالث مئة

  
   بن شارك اهلرويالعالمة احلافظ، أبو حامد، أمحد بن حممد*  ابن شارك - ١٩٤

__________  
، طبقات ٥: ، طبقات املفسرين للسيوطي٤٦ - ٤٥ / ٣: ، طبقات السبكي٣٢١ / ٢العرب * 

، الرسالة ١٥٠ / ٧: ، تاج العروس٣٦ / ٣: ، شذرات الذهب٧٦ - ٧٥ / ١: املفسرين للداوودي
  .٢٨: املستطرفة

[ * ]  

)١٦/٢٧٣(  

  

  .الشافعي املفسر، مفيت هراة وشيخها
مسع حممد بن عبدالرمحن السامي، واحلسن بن سفيان، وعبد اهللا بن شريويه، وأبا يعلى املوصلي، وعبد 

  .اهللا بن زيدان البجلي، وأمحد بن احلسن الصويف، وطبقتهم
  . إمساعيل االنصارياحلاكم وأبو إبراهيم النصراباذي، وطائفة من مشيخة أيب: وعنه

  .كان حسن احلديث: قال احلاكم
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة مثان ومخسني وثالث مئة: وقال أبو النضر الفامي

  .مات راة سنة مخس ومخسني: وقال احلاكم



  
 بن أيب سعيد حسن بن رام من أبناء الفرس امللك، أبو علي، احلسن بن أمحد*  القرمطي - ١٩٥

  .طي امللقب باالعصماجلنايب القرم
  .مولده باالحساء يف سنة مثان وسبعني ومئتني، وتنقلت به االحوال، وأصله من الفرس

استوىل على الشام يف سنة سبع ومخسني وثالث مئة واستناب على دمشق وشاحا السلمي، مث رد إىل 
  االحساء، مث جائ إىل الشام

__________  
، الوايف ٣١٩ - ٣١٨ / ١: ، فوات الوفيات٣٤٠/  ٢: ، العرب٩٥: تاريخ أخبار القرامطة* 

، النجوم ٢٨٧ - ٢٨٦ / ١١: ، البداية والنهاية٣٨٥ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٧٣ / ١١: بالوفيات
  .١٢٨ / ٤: الزاهرة

  .١٥٣ - ١٥١ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٥٥ / ٣: شذارت الذهب
[ * ]  

)١٦/٢٧٤(  

  

فر بن فالح مقدم جيش املعز العبيدي فهزمه، وظفر سنة ستني وثالث مئة، وعظمت مجوعه، والتقى جع
جبعفر فذحبه، وكان هذا قد أخذ دمشق، وافتتحها للمعز، مث ترقت مهة االعصم، وسار جبيوشه إىل مصر، 

مث حاصر مصر يف سنة إحدى وستني أشهرا، واستعمل على إمرة دمشق ظامل بن مرهوب العقيلي، مث 
  .ة، سنة ست وستني وثالث مئة، وكان يظهر طاعة الطائع العباسيرجع إىل الشام، وكانت وفاته بالرمل

  .وله نظم يروق
كنت بالرملة، وقد قدمها أبو علي القرمطي القصري الثياب، فقربين إىل : قال حسني بن عثمان الفارقي

ما حيضرك يف صفة هذا : خدمته، فكنت ليلة عنده، وأحضرت الشموع، فقال لكاتبه أيب نصر كشاجم
وجمدولة مثل صدر القناة : إمنا حنضر جملس سيدنا نسمع من كالمه، فقال أبو علي بديها:  فقالالشمع ؟

  وتاج على هيئة الربنس* تعرت وباطنها مكتسي هلا مقلة هي روح هلا * 
وتلك من النار يف * لسانا من الذهب االملس فنحن من النور يف أسعد * إذا غازلتها الصبا حركت 

تشاكل أوضاع أقليدس فياربة العود * وليلتنا هذه ليلة : ، فقال بعد أن قبل االرضأحنس فأجاز أبو نصر
  )١(ويا حامل الكاس ال تنعس * حثي الغنا 

__________  
، ١٥٢ / ٤": ذيب ابن عساكر " ، و ٣٧٦ - ٣٧٥ / ١١": الوايف بالوفيات " اخلرب بطوله يف ) ١(



  .٣١٩ / ١": فوات الوفيات " وانظر أيضا 
 * ][  

)١٦/٢٧٥(  

  

واجلود متبع واخلري * الكتب معذرة والرسل خمربة : ومما كتب االعصم إىل جعفر بن فالح يتهدده
وإن * والسلم مبتذل والظل ممدود فإن أنبتم فمقبول إنابتكم * موجود واحلرب ساكنة واخليل صافنة 

 مهدوم ومردود إين امرؤ دمشق والباب* أبيتهم فهذا الكور مشدود على ظهور املطايا أو تردن بنا 
ويل رفيق مخيص * طبل يرن وال ناي وال عود وال أبيت بطني البطن من شبع * ليس من شأين وال أريب 

هلا مقلة : وهو القائل) ١(يوما وال غرين فيها املواعيد * البطن جمهود وال تسامت يب الدنيا إىل طمع 
وقد عز حىت * كورد الروض جيىن بأعني ا مرض يسيب القلوب ويتلف وخد * صحت ولكن جفوا 

  )٢(لكانت على عشاقها تتعطف * إنه ليس يقطف وعطفة صدغ له تعلم عطفها 
 بن جعفر بن االمام احلافظ الصادق، حمدث أصبهان، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد*  أبو الشيخ - ١٩٦

  .حيان، املعروف بأيب الشيخ، صاحب التصانيف
__________  

  .١٥٢ / ٤": ذيب ابن عساكر " ، و ٢٨٧ / ١١": البداية والنهاية " يف االبيات ) ١(
  .١٥٢ / ٤": ذيب ابن عساكر " االبيات يف ) ٢(

  .لكان على عشاقه يتعطف: وللبيت الثالث رواية أخرى بلفظ
، ٣٥٢ - ٣٥١ / ٢: ، العرب٩٤٧ - ٩٤٥ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٩٠ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 

، طبقات املفسرين ٣٨١: ، طبقات احلفاظ١٣٦ / ٤: ، النجوم الزاهرة٤٤٧ / ١: غاية النهاية
، الرسالة ٤٤٧ / ١:  هدية العارفني٦٩ / ٣: ، شذرات الذهب٢٤١ - ٢٤٠ / ١: للداوودي
  .٣٨: املستطرفة

[ * ]  

)١٦/٢٧٦(  

  

  .ولد سنة أربع وسبعني ومئتني
حممود ابن الفرج الزاهد، ومن إبراهيم بن وطلب احلديث من الصغر، اعتىن به اجلد، فسمع من جده 

سعدان، وحممد بن عبد اهللا بن احلسن ابن حفص اهلمداين رئيس أصبهان، وحممد بن أسد املدنيي 



صاحب أيب داود الطيالسي، وعبد اهللا بن حممد بن زكريا، وأيب بكر بن أيب عاصم، وأمحد بن حممد بن 
محد بن عمرو البزار صاحب املسند، وإسحاق بن إمساعيل علي اخلزاعي، وإبراهيم بن رسته، وأيب بكر أ
  .الرملي، مسع منه يف سنة أربع ومثانني ومئتني

ومسع يف ارحتاله من خلق كأيب خليفة اجلمحي، وحممد بن حيىي املروزي، وعبدان، وقاسم املطرز، وأيب 
ن علي بن حبر، وأمحد بن يعلى املوصلي، وجعفر الفرياىب، وأمحد بن حيىي بن زهري، وحممد بن احلسني ب

رسته االصبهاين، وأمحد بن سعيد بن عروة الصفار، واملفضل ابن حممد اجلندي، وأمحد بن احلسن 
  الصويف، وأيب عروبة احلراين،

وحممد بن إبراهيم بن شبيب، وحممود بن حممد الواسطي، وعلي بن سعيد الرازي، وإبراهيم بن علي 
  .د بن جعفر اجلمال، والوليد بن أبان، وأمم سواهمالعمري، وأيب القاسم البغوي، وأمح

ابن مندة، وابن مردويه، وأبو سعد املاليين، وأبو سعيد النقاش، وأبو بكر أمحد بن عبدالرمحن : وعنه
الشريازي، وسفيان بن حسنكويه، وأبو نعيم احلافظ، وحممد بن علي بن مسويه، والفضل بن حممد 

بن روزمرد، وأبو بكر حممد بن عبد اهللا بن احلسني الصاحلاين، وأبو القاشاين، وحممد بن علي بن حممد 
  بكر حممد بن أمحد بن عبدالرمحن الصفار، وأبو احلسني حممد بن أمحد الكسائي، وحممد بن علي بن حممد

)١٦/٢٧٧(  

  

هرجاين، ابن سيويه املؤدب، وحممد بن عبد اهللا بن أمحد التبان، وأبو العالء حممد ابن أمحد بن شاه امل
وحممد بن عبد الرزاق بن أيب الشيخ وهو حفيده، وأبو ذر حممد بن إبراهيم الصاحلاين، وأمحد بن حممد 

بن أمحد ابن جعفر اليزدي، وأمحد بن حممد بن يزدة امللنجي املقرئ، وأبو القاسم عبد اهللا بن حممد 
د القصار، وأبو طاهر حممد بن أمحد العطار املقرئ، وعبد الكرمي بن عبد الواحد الصويف، والفضل بن أمح

  .بن عبد الرحيم الكاتب، وآخرون
  .ثقة مأمون، صنف التفسري والكتب الكثرية يف االحكام وغري ذلك: قال ابن مردويه

  .كان أبو الشيخ حافظا، ثبتا، متقنا: وقال أبو بكر اخلطيب
  .نهو أحد عباد اهللا الصاحلني، ثقة مأمو: وقال أبو القاسم السوذرجاين

مع ما ذكر من عبادته كان يكتب كل يوم دستجة كاغد النه كان يورق : وقال أبو موسى املديين
ما عملت : على الطرباين، فاستحسنه، ويروى عنه أنه قال" ثواب االعمال " ويصنف، وعرض كتابه 

  .فيه حديثا إال بعد أن استعملته
إال وهو ميزح أو يضحك، وما دخلت على ما دخلت على أيب القاسم الطرباين : وعن بعض الطلبة قال

  .أيب الشيخ إال وهو يصلي



يف عدة جملدات، " السنن " جملد، كتاب " العظمة " جملد، كتاب " السنة " اليب الشيخ كتاب : قلت
  .، وغري ذلك"الفرائض " ؟، وكتاب " االذان " وقع لنا منه كتاب 

  .يف مخس جملدات" ثواب االعمال " وله كتاب 

)١٦/٢٧٨(  

  

كان أحد االعالم، صنف االحكام والتفسري، وكان يفيد عن الشيوخ، ويصنف هلم ستني : وقال أبو نعيم
  .سنة
  .وكان ثقة: قال

حدثنا عبد اهللا ابن حممد القصري، أنبأين علي بن عبد : وروى أبو بكر بن املقرئ عن أيب الشيخ، فقال
يت يف النوم، كأين دخلت مسجد الكوفة، رأ: أنه مسع يوسف بن خليل احلافظ يقول: الغين شيخنا

أنت أبو : هذا أبو حممد بن حيان، فتبعته وقلت له: فرأيت شيخا طواال مل أر شيخا أحسن منه، فقيل يل
  .نعم: حممد بن حيان ؟ قال

  .بلى: أليس قد مت ؟ قال: قلت
 ٧٤: الزمر: [ اآلية" ض احلمد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا االر: " فباهللا ما فعل اهللا بك ؟ قال: قلت

سلمك اهللا، وفقك اهللا، مث صافحته، : أنا يوسف، جئت المسع حديثك وأحصل كتبك، فقال: ، فقلت]
  .فلم أر شيئا قط ألني من كفه، فقبلتها ووضعتها على عيين

  .قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملني، صاحب سنة واتباع، لوال ما ميال تصانيفه بالواهيات: قلت
  .تويف يف سلخ احملرم سنة تسع وستني وثالث مئة: ال أبو نعيمق

ومات معه يف السنة مسند بغداد أبو حممد بن ماسي، وخملد بن جعفر الباقرحي، واالمام أبو سهل حممد 
  .بن سليمان الصعلوكي، وآخرون، وقاضي القضاة ابن أم شيبان

مسعود اجلمال، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا ابن خليل، أخربنا 
  أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن مهران الصاحلاين، حدثنا أبو حممد بن حيان، حدثنا حممد بن زكريا، حدثنا

)١٦/٢٧٩(  

  

آية : " القعنيب، حدثنا سلمة بن وردان، مسعت أنس بن مالك، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" (رآن الكرسي ربع الق

  .وأجازه لنا أمحد بن سالمة عن اجلمال



  
االمام احملدث الصادق، مسند مصر، أبو حممد العسكري املصري، منسوب  *  احلسن بن رشيق- ١٩٧

  .إىل عسكر مصر، املعدل
  .ولد سنة ثالث ومثانني ومئتني

بن جامع املديين، وأيب ومسع من أمحد بن محاد زغبة، وحممد بن عثمان بن سعيد السراج، وحممد بن رزيق 
الرقراق أمحد بن حممد املعلم، وأيب عبدالرمحن النسائي فأكثر، وعلي بن سعيد بن بشري الرازي، وأيب 

  دجانة أمحد بن إبراهيم املعافري، واملفضل بن حممد اجلندي، وعبد
__________  

  ونسبه" اجلامع الصغري " إسناده ضعيف لضعف سلمة بن وردان، وذكره السيوطي يف ) ١(
 من طريق عبد اهللا بن احلارث، عن سلمة بن ٢٢١ / ٣وأخرجه أمحد " الثواب " اليب الشيخ هذا يف 

أي فالن هل : " وردان، عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأل رجال من صحابته، فقال
بلى، : قال" ؟ ) قل هو اهللا أحد(أليس معك : " ال، وليس عندي ما أتزوج به، قال: قال" تزوجت ؟ 

" ربع القرآن : " بلى، قال: قال" ؟ ) قل يا أيها الكافرون(أليس معك : " قال" ربع القرآن : " قال
إذا (أليس معك : " قال" ربع القرآن : " بلى، قال: قال" ؟ ) إذا زلزلت االرض(أليس معك : " قال

؟ ) اهللا ال إله إال هو(ك آية الكرسي أليس مع: " قال" ربع القرآن " بلى، قال : قال" ؟ ) جاء نصر اهللا
  .ثالث مرات" تزوج، تزوج، تزوج : " قال" ربع القرآن : " قال: بلى: قال" 

  .وسنده ضعيف كسابقه
 / ٢: ، العرب٢٦٠ - ٢٥٩ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٤٠ / ٢: ، اللباب١٢٣ / ٤: معجم البلدان* 

 - ٢١٢ / ١: ، غاية النهاية١٧ - ١٦/  ١٢: ، الوايف بالوفيات٤٩٠ / ١: ، ميزان االعتدال٣٥٥
: ، حسن احملاضرة١٣٩ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٨٤: ، طبقات احلفاظ٢٠٧ / ٢: ، لسان امليزان٢١٣

  .٧١ / ٣: ، شذرات الذهب٣٥٢ / ١
[ * ]  

)١٦/٢٨٠(  

  

ع السالم بن أمحد بن سهيل، وأمحد بن حممد بن حيىي االمناطي، وميوت ابن املزرع، وأمم سواهم، ومس
  .وهو مراهق، وطال عمره، وعال إسناده، وكان ذا فهم ومعرفة

الدارقطين، وعبد الغين بن سعيد، وعبد الرمحن بن النحاس، وإمساعيل بن عمرو احلداد، : حدث عنه
وحيىي بن علي الطحان، وحممد بن املغلس الداوودي، وحممد بن جعفر بن أيب الذكر، وعلي بن ربيعة 



  .علي بن حممد الفارسي، وحممد بن احلسني الطفال، وخلق من املغاربةالتميمي، وأبو القاسم 
  .وكان حمدث مصر يف زمانه

  روى عن خلق ال أستطيع ذكرهم، ما رأيت: قال حيىي بن الطحان
  .عاملا أكثر حديثا منه

  .ولدت يف صفر سنة ثالث ومثانني ومئتني: قال يل
  .وتويف يف مجادى اآلخرة سنة سبعني وثالث مئة

  
 بن إسحاق االصبهاين، سبط حممد احلافظ االمام، أبو حممد، عبد اهللا بن أمحد*  والد أيب نعيم - ١٩٨

  .بن يوسف البنا الزاهد، ووالؤه آلل عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب
  .أيب خليفة، وابن ناجية، وعبدان االهوازي، وحممد بن حيىي بن مندة، وطبقتهم: روى عن
  .، وأبو بكر بن أيب علي الذكواينابنه أبو نعيم: روى عنه

  .مات سنة مخس وستني وثالث مئة، وله أربع ومثانون سنة
__________  

  .٥١ - ٥٠ / ٣: ، شذرات الذهب٣٣٧ / ٢: العرب* 
[ * ]  

)١٦/٢٨١(  

  

  .وكان صدوقا، عاملا، بكر بولده ومسعه من الكبار، وأخذ له إجازة االصم، وابن داسة
  

 بن عبد اهللا بن الناصح الدمشقي مام املسند املفيت، أبو أمحد، عبد اهللا بن حممداال*  ابن الناصح - ١٩٩
  .الفقيه الشافعي، ويعرف بابن املفسر، نزيل مصر

مسع أبا بكر أمحد بن علي املروزي، وعبد الرمحن بن القاسم الرواس، وعلي بن غالب السكسكي، 
 بن علي البلخي، واجلنيد بن خلف وحممد بن إسحاق بن راهويه، واحلافظ عبد اهللا بن حممد

  .السمرقندي، وهؤالء الثالثة لقيهم يف احلج
  ابن مندة، وعبد الغين بن: انتخب عليه الدارقطين، وحدث عنه

سعيد، وأمحد بن حممد بن أيب العوام، وأبو النعمان تراب بن عبيد، وإمساعيل بن أيب حممد بن النحاس، 
  .م علي بن حممد الفارسي، وآخرونوإبراهيم بن علي الغازي، وأبو القاس

  .تويف يف رجب سنة مخس وستني وثالث مئة، وكان من أبناء التسعني



قرأت على إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا احلسن بن علي بن احلسني بن النب االسدي، أخربنا جدي، 
  خربنا عليأخربنا علي بن حممد املصيصي، أخربنا تراب بن عمر، أخربنا أبو أمحد بن الناصح، أ

__________  
، حسن ٤٥٢ / ١: ، غاية النهاية٣١٥ - ٣١٤ / ٣: ، طبقات الشافعية للسبكي٣٣٨ / ٢: العرب* 

  .٥١ / ٣: ، شذرات الذهب٢٥٠ / ١: ، طبقات املفسرين للداوودي٤٠٢ / ١: احملاضرة
[ * ]  

)١٦/٢٨٢(  

  

سئل احلسن، وأنا إىل : "  الكرمي، قالابن غالب ببيت هليا، حدثنا علي بن املديين، حدثنا معاوية بن عبد
  ".أصرح ؟ ليس عليه حد : يا ولد البغل، قال: جنبه عن الرجل يقول

  
االمام العالمة، الفقيه االصويل اللغوي، عامل خراسان، أبو بكر، حممد بن *  القفال الشاشي - ٢٠٠
  . النهر، وصاحب التصانيف بن إمساعيل بن الشاشي الشافعي القفال الكبري، إمام وقته، مبا وراءعلي

  .كان أعلم أهل ما وراء النهر باالصول، وأكثرهم رحلة يف طلب احلديث: قال احلاكم
  مسع أبا بكر بن خزمية، وابن جرير الطربي، وعبد اهللا بن إسحاق

  .املدائين، وحممد بن حممد الباغندي، وأبا القاسم البغوي، وأبا عروبة احلراين، وطبقتهم
  .تويف سنة ست وثالثني) ١" (الطبقات " إسحاق يف قال الشيخ أبو 

__________  
، تبيني ٢٤٤ / ٧: ، االنساب١١٢: ، طبقات الشريازي٩٢: ، طبقات العبادي٣٠٣: الفهرست* 

: ، طبقات ابن الصالح١٧٤ / ٢: ، اللباب٣٠٩ / ٣: ، معجم البلدان١٨٣ - ١٨٢: كذب املفتري
، ٢٠١ - ٢٠٠ / ٤: ، وفيات االعيان٢٨٣ - ٢٨٢  /٢: ، ذيب االمساء واللغات١٩الورقة 

، مرآة ١١٤ - ١١٢ / ٤: ، الوايف بالوفيات٢٢٦ / ١: ، دول االسالم٣٣٩ - ٣٣٨ / ٢: العرب
 - ٧٩ / ٢: ، طبقات االسنوي٢٢٢ - ٢٠٠ / ٣: ، طبقات السبكي٣٨٣ - ٣٨١ / ٢: اجلنان
، طبقات املفسرين ٣٧ - ٣٦: ، طبقات املفسرين للسيوطي١١١ / ٤: ، النجوم الزاهرة٨٠

 - ٥١ / ٣: ، شذرات الذهب٨٩ - ٨٨: ، طبقات ابن هداية اهللا١٩٨ - ١٩٦ / ٢: للداوودي
  .٢٠٢ - ٢٠١ / ١: ، طبقات االصوليني٤٨ / ٢: ، هدية العارفني٥٢

  .١١٢ص ": طبقات الشريازي ) " ١(
[ * ]  



)١٦/٢٨٣(  

  

  .تني وثالث مئة بالشاشفهذا وهم بني وقد أرخ وفاته احلاكم يف آخر سنة مخس وس
  .وكذا ورخه أبو سعد السمعاين، وزاد أنه ولد يف سنة إحدى وتسعني ومئتني

  .وذكر أبو إسحاق أنه تفقه على ابن سريج، وهذا وهم آخر
  .مات ابن سريج قبل قدوم القفال بثالث سنني

اء، وله كتاب وله مصنفات كثرية ليس الحد مثلها، وهو أول من صنف اجلدل احلسن من الفقه: قال
  .وعنه انتشر فقه الشافعي مبا وارء النهر" شرح الرسالة " يف أصول الفقه، وله 

  ).١(أن للمريض اجلمع بىن الصالتني ": الروضة " ممن غرائب وجوهه يف : قلت
  ومنها أنه استحب للكبري أن يعق عن نفسه، وقد قال

  ).٢(ال يعق عن كبري : الشافعي
اكم، والسلمي، وأبو عبد اهللا احلليمي، وأبو نصر بن قتادة، وابنه القاسم ابن مندة، واحل: وحدث عنه
إمام احلرمني، " النهاية " وهو كتاب مفيد قليل الوقوع، ينقل منه صاحب " التقريب " الذي صنف 

  .فوهم ومساه أبا القاسم" كتاب الرهن " يف " الوسيط " وصاحب 
  ".حماسن الشريعة " ، وكتاب "النبوة دالئل " وصنف أبو بكر كتاب : قال السمعاين
  .كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره: وقال احلليمي

القفال املروزي، فهو : إذا ذكر القفال الشاشي، فاملراد هو، وإذا قيل: قال الشيخ حمي الدين النواوي
  القفال الصغري الذي كان بعد

__________  
  .٤٠١ / ١: للنووي" الروضة " انظر ) ١(
واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها، ويروى : "  ما نصه٢٢٩ / ٣": الروضة " قال النووي يف ) ٢(

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد النبوة، ونقلوا عن نص الشافعي يف البويطي أنه ال 
  ".يفعل ذلك، واستغربوه 

[ * ]  

)١٦/٢٨٤(  

  

  .شي يتكرر ذكره يف التفسري واحلديث واالصول والكالممث إن الشا: االربع مئة، قال
  ).١(وأما املروزي فيتكرر يف الفقهيات 



قدسه من : مسعت أبا سهل الصعلوكي، وسئل عن تفسري أيب بكر القفال، فقال: قال أبو احلسن الصفار
  .دنسه من جهة نصره لالعتزال: وجه، ودنسه من وجه، أي

 وإمنا ميدح العامل بكثرة ماله من الفضائل، فال تدفن احملاسن لورطة، قد مر موته، والكمال عزيز،: قلت
  .ولعله رجع عنها

  وقد يغفر له
  .باستفراغه الوسع يف طلب احلق وال قوة إال باهللا

أوسع : أنشدنا أبو نصر بن قتادة، أنشدنا أبو بكر القفال": شعب االميان " قال أبو بكر البيهقي يف 
وإن مل يكن غري خبز وخل فأما * ي مباح على من أكل نقدم حاضر ما عندنا وزاد* رحلي على من نزل 

  )٢(وأما اللئيم فمن مل أبل * الكرمي فريضى به 
  ، يذكر مع املتنيب، وهو أبو نصر حممود بن حسني، لهشاعر زمانه*  كشاجم - ٢٠١

__________  
  .٢٨٣ - ٢٨٢ / ٢": ذيب االمساء واللغات ) " ١(
" ، و ٢٠٤ / ٣": طبقات السبكي " ، و ٢٨٣ / ٢": ذيب االمساء واللغات  " االبيات يف) ٢(

  .أوسع رحلي على مرتيل: ، ورواية االول فيه١٩٨ / ٢": طبقات املفسرين للداوودي 
، تاريخ ٢٠٠: ، الفهرست٢٨٩ - ٢٨٥ / ١: ، يتيمة الدهر٣٦٩ - ٣٦٦ / ٤: مروج الذهب* 

، شذرات ٥٦٠ / ١: ، حسن احملاضرة٦١:  الورقة١١: خ، عيون التواري٣٢٢ / ٢: دمشق، العرب
، أعالم الشيعة ٤٠١ / ٢: هدية العارفني" كشم " مادة : ، تاج العروس٣٨ - ٣٧ / ٣: الذهب

  .٣١٦: للطهماين
[ * ]  

)١٦/٢٨٥(  

  

  ".تاريخ دمشق " ذكر يف 
  .روى عنه احلسني بن عثمان اخلرقي وغريه

  .ديوانه مشهور
  .نجما، فعمل من حروف ذلك له اللقبوكان شاعرا، كاتبا، م

  مستحسن االقبال وامللتفت* مستملح من كل أطرافه : وله
جسمي فلو أودت به ما * بساعة من وصله ما وفت سلطت االحلاظ منه على * لو بيعت الدنيا ولذاا 

  تصحو وال تسلو ولو أتلفت* اكتفت واستعذبت روحي هواه فما 



 بن محدون بن افظ الرحال االديب الفقيه، أبو الفضل، أمحد بن حممداالمام احل*  الشرمقاين - ٢٠٢
  ).١(بليدة من عمل نسا : بندار اخلراساين الشرمقاين، وشرمقان

احلسن بن سفيان، ومسدد بن قطن، وابن خزمية، وأيب القاسم البغوي، وأيب عروبة احلراين، : مسع من
  .ئفةوأقرام، ومسع بدمشق من أيب احلسن بن جوصا، وطا

  .حدث عنه احلاكم، وأبو سعد املاليين، ومجاعة
  .وعندي أجزاء من فوائده

__________  
  .٥١ / ٢: ، ذيب ابن عساكر٣٣٨ / ٣: ، معجم البلدان٣٢٦ / ٧: تاريخ دمشق، االنساب* 
  .بليدة خبراسان من نواحي إسفرايني يف اجلبال، بينها وبني نيسابور أربعة أيام: قال ياقوت) ١(

[ * ]  

)١٦/٢٨٦(  

  

  .كان من أعيان مشايخ خراسان يف الفقه، واالدب، وكثرة الطلب: قال احلاكم
  .تويف الشرمقاين يف سنة ست وستني وثالث مئة

أخربنا حممد بن أيب العز البزاز بطرابلس، أخربنا احلسن بن حيىي املخزومي، أخربنا ابن رفاعة، أخربنا أبو 
  ليين، أخربنا أبو الفضل حممد بن أمحد الشرمقاين التأين، حدثنا أبواحلسن اخللعي، أخربنا أبو سعد املا

حدثنا ابن علية، عن : القاسم البغوي، حدثنا شجاع بن خملد، وأبو بكر بن أيب شيبة، وأبو خيثمة، قالوا
خالد احلذاء، حدثين الوليد بن مسلم، عن محران، عن عثمان رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه 

  ).١" (من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا دخل اجلنة " : وسلم
  .يدخل اجلنة على ما كان منه من خري وشر، وعلى ما يتم عليه من تعذيب أو عفو: قلت
  

 بن أمحد بن حممد احلافظ الكبري الثبت اجلوال االمام، أبو علي، احلسني بن حممد*  املاسرجسي - ٢٠٣
  .نيسابوريبن احلسني بن عيسى بن ماسرجس ال

  .وجده هو سبط احلسن بن عيسى بن ماسرجس موىل ابن املبارك
__________  

يف االميان من طريق ابن علية ذا االسناد ) ٢٦(، ومسلم ٦٩ / ١إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ١(
  .هو أبو بشر البصري التميمي العنربي: والوليد بن مسلم

 ٩٥٥ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٢٦ / ١:  دول االسالم،٣٣٧ - ٣٣٦ / ٢: ، العرب٨١ / ٧: املنتظم* 



، شذرات ٣٨٣: ، طبقات احلفاظ١١١ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٨٣ / ١١: ، البداية والنهاية٩٦٠ -
  .٣٥٥ - ٣٥٤ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٢٩: ، الرسالة املستطرفة٥٠ / ٣: الذهب

  .ثري، وابن خلكان، والسيوطي بالكسروقد ضبطت اجليم يف االصل بالفتح، وضبطها السمعاين، وابن اال
[ * ]  

)١٦/٢٨٧(  

  

يف مخسة " جلود السباع " وأبوه هو أبو أمحد، من أصحاب حممد بن حيىي الذهلي، حدث بكتاب 
  .أجزاء، تأليف مسلم عنه، وهو كتاب نفيس باملرة

  .وتويف عام مخسة عشر وثالث مئة
  .وهو بيت العلم والرواية واحلفظ والدراية

  .و علي يف سنة مثان وتسعني ومئتنيولد أب
، وإمام االئمة أيب بكر ابن خزمية، وأيب العباس السراج، )١(ومسع من جده أمحد بن حممد املاسرجسي 

  .وأيب حامد ابن الشرقي، ووالده حممد ابن أمحد
  .وارحتل يف سنة إحدى وعشرين، فأخذ عن أيب بكر بن زياد النيسابوري

  .عراقوابين احملاملي، وخلق بال
  .وحلق بالشام بقايا أصحاب هشام بن عمار، ومبصر أصحاب يونس بن عبداالعلى واملزين

، وأطال املكث مبصر، وكتب الفقه واحلديث ا، وخرج على الصحيحني )٢(وكتب العايل والنازل 
  .بعري) ٣(يف حنو من وقر " املسند الكبري " مستخرجا حافال، وعمل 

 يعين -يف ألف جزء وثالث مئة جزء " املسند الكبري " صنف ": تارخيه "  فقال أبو عبد اهللا احلاكم يف
ومجع حديث الزهري مجعا مل يسبقه إليه أحد، فكان حيفظه مثل املاء، وصنف :  قال-مهذبا معلال 

" صحيح مسلم " كتابا، وعلى " صحيح البخاري " املغازي والقبائل واملشايخ واالبواب، وخرج على 
  .ة قبل احلاجة إىل إسناده، ودفن علم كثري مبوتهوأدركته املني

  مسعت مسلم بن احلجاج: مسعت أيب يقول: وقد مسعته يقول
__________  

  ).٢٢١(تقدمت ترمجته يف اجلزء الرابع عشر من هذا الكتاب برقم ) ١(
  .سبق لنا التعريف بالعايل والنازل يف اجلزء الرابع عشر من هذا الكتاب) ٢(
  .مل الثقيلاحل: الوقر) ٣(

[ * ]  



)١٦/٢٨٨(  

  

  . من ثالث مئة ألف حديث مسموعة-صحيحه :  يعين-" املسند " صنفت هذا : يقول
  صنف أبو علي حديث الزهري فزاد: وقال احلاكم يف موضع آخر
  .على حممد بن حيىي الذهلي

  .أحسبه ظفر حبديث الزهري المحد بن صاحل املصري: قلت
  .ن مسنده خبط الوراقني يف أكثر من ثالثة آالف جزءوعلى التخمني يكو: قال احلاكم

  .جيئ يف مئة ومخسني جملدا: قلت
  .فعندي أنه مل يصنف يف االسالم مسند أكرب منه: قال

  .وعقد أبو حممد بن زياد جملسا عليه لقراءته
وكان مسند أيب بكر الصديق خبطه يف بضعه عشر جزءا بعلله وشواهده، فكتبه النساخ يف نيف : قال

  .وستني جزءا
تويف يف شهر رجب سنة مخس وستني وثالث مئة وصلى عليه ابن أخيه االمام أبو احلسن املاسرجسي، 

  .رمحه اهللا
  .هذا ممن مل يقع يل شئ من حديثه، فلعل أن يكون يف تواليف البيهقي شئ منه: قلت
  

  .بكري الرازي بن سليمان بن شيخ الشيعة ومصنفهم، أبو غالب أمحد بن حممد*  الرازي - ٢٠٤
  خرج توقيع من: قال أبو جعفر الطوسي يف تاريخ مصنفي أصحام

__________  
: ، أعيان الشيعة للعاملي١٣: ، روضات اجلنات٤٤: ، منهج املقال٣٢ - ٣١: فهرست الطوسي* 

١١١ - ١٠١ / ١٠.  
[ * ]  

)١٦/٢٨٩(  

  

" ومل يتمه، وكتاب " التاريخ " وصنف كتبا منها : أيب حممد عليه السالم فيه ذكر الرازي، مث قال
  ".املناسك 

   واحلسني بن عبيداهللا-الشيخ املفيد :  يعين-أخذ عنه ابن النعمان 
  .ابن الفحام



  .تويف سنة مثان وستني وثالث مئة
  

، االمام احلافظ الرحال النحوي االوحد، أبو ابن عبد اهللا بن حيويه*  عبد الصمد بن حممد - ٢٠٥
  .لبخاريحممد، وأبو القاسم ا

حدث بدمشق وأماكن عن سهل بن حسن البخاري احلافظ، ومكحول البريويت، وحممد بن حممد بن 
  .حامت السجستاين، وطبقتهم

احلاكم، ومتام الرازي، وعبد الغين االزدي، وغنجار البخاري، وحممد بن عمر بن بكري : روى عنه
  .املقرئ، وعلي بن يعقوب بن أيب العقب أحد شيوخه

كثريا ما :  يقول- شيخ أهل الرأي ببلدنا -مسعت أبا بكر بن حرب الفقيه : مسعته يقول: مقال احلاك
  .أرى أصحابنا يف مدينتنا هذه من الفقهاء يظلمون احملديثن

أنت الذي تروي أن النيب : كنت عند حامت العتكي، فدخل عليه شيخ من أصحابنا من أهل الرأي، فقال
ال : " قد صح قوله عليه السالم، يعين: الفاحتة خلف االمام ؟ فقالصلى اهللا عليه وسلم أمر بقراءة 

  صالة إال
__________  

، ١٠٩ - ١٠٨: ، تلخيص ابن مكتوم١٧٨ - ١٧٧ / ٢: ، إنباه الرواة٤٢ / ١١: تاريخ بغداد* 
  .٩٧ / ٢: بغية الوعاة

[ * ]  

)١٦/٢٩٠(  

  

د النيب صلى اهللا عليه وسلم، إمنا نزلت يف كذبت، إن الفاحتة مل تكن يف عه: ، قال)١" (بفاحتة الكتاب 
  ).٢(عهد عمر 

عبد الصمد بن حممد بن حيويه احلافظ االديب من أعيان الرحالة، قدم علينا : قال أبو عبد اهللا احلاكم
  نيسابور، وأقام سنوات، مث دخل

  .العراق ومصر والشام
  ).٣(وجوده، اجتمعت به ببغداد وخباري " صحيح البخاري " استخرج على 

  .تويف بالدينور يف سنة مثان وستني وثالث مئة: وقال غنجار
  

  . بن حسنويه بن يونس اهلرويالعدل احملدث، أبو حامد، أمحد بن حممد*  ابن حسنويه - ٢٠٦



  .مسع احلسني بن إدريس، وطبقته
لقرشي، أبو يعقوب القراب، والربقاين، وأبو حازم العبدوي، وأبو عثمان سعيد بن العباس ا: حدث عنه
  .وآخرون

__________  
باب وجوب : ، يف صفة الصالة٢٠٠، ١٩٩ / ٢البخاري : أخرجه من حديث عبادة بن الصامت) ١(

باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل : يف الصالة) ٣٩٤(القراءة لالمام واملأموم يف الصلوات كلها، ومسلم 
  .١٣٨ ،١٣٧ / ٢، والنسائي )٢٤٧(، والترمذي )٨٢٢(ركعة، وأبو داود 

و ) ٨٢٠(و ) ٨١٩(، وأبو داود )٣٩٥(، ومسلم ٨٥، ٨٤ / ١وأخرجه من حديث أىب هريرة مالك 
  .١٣٦، ١٣٥ / ٢، والنسائي )٢٩٥٥(و ) ٢٩٥٤(، والترمذي )٨٢١(
هذه القصة واضح فيها االفتعال الذي ال خيفى على عامي بله املتعلمني، وقد ذكرها ابن عساكر يف ) ٢(
  .١٧٨ - ١٧٧ / ٢" نباه الرواة إ" وانظر " تارخيه " 
  .١٧٧ / ٢" إنباه الرواة " انظر ) ٣(
  .مل نعثر على ترمجة له* 

[ * ]  

)١٦/٢٩١(  

  

  .وثقه أبو النضر الفامي
  .تويف يف رمضان سنة تسع وستني وثالث مئة

  
دادي  بن عمر بن محدان بن شاقال البغشيخ احلنابلة، أبو إسحاق، إبراهيم بن أمحد*  ابن شاقال - ٢٠٧
  .البزاز

  .كان رأسا يف االصول والفروع
  .دعلج السجزي، وأيب بكر الشافعي، وتفقه بأيب بكر غالم اخلالل: مسع من

  .وخترج به أئمة
  .مات يف رجب سنة تسع وستني وثالث مئة، وله أربع ومخسون سنة

  
 بن  بن إبراهيماالمام احلافظ احلجة الفقيه، شيخ االسالم، أبو بكر، أمحد* *  االمساعيلي - ٢٠٨

  .، وشيخ الشافعية"الصحيح " إمساعيل بن العباس اجلرجاين االمساعيلي الشافعي، صاحب 



__________  
 / ٢: ، العرب١٣٩ - ١٢٨ / ٢: ، طبقات احلنابلة١٧٣: ، طبقات الشريازي١٧ / ٦: تاريخ بغداد* 

  .٦٨ / ٣: ، شذرات الذهب٣٥١
 / ١: ، االنساب١١٦: ، طبقات الشريازي٧٧ - ٦٩: ، تاريخ جرجان٨٦: طبقات العبادي* * 

: ، تاريخ االسالم٥٨ / ١: ، اللباب١٠٨ / ٧: ، املنتظم١٩٥ - ١٩٢: ، تبيني كذب املفتري٢٤٩
 - ٣٥٨ / ٢: ، العرب٩٥١ - ٩٤٧ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٢٩ / ١: ، دول االسالم١:  الورقة٤

، البداية ٨ - ٧ / ٣: ، طبقات السبكي٣٩٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٢١٣ / ٦: ، الوايف بالوفيات٣٥٩
 ٣٨١: ، طبقات احلفاظ١٤١: ، االعالن بالتوبيخ١٤٠ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٩٨ / ١١: والنهاية

، ٧٥ و ٧٢ / ٣: ، شذرات الذهب١٧٣٥، كشف الظنون ٩٥: ، طبقات ابن هداية اهللا٣٨٢ -
  .٢٦: ، الرسالة املستطرفة٦٧ - ٦٦ / ١: هدية العارفن

[ * ]  

)١٦/٢٩٢(  

  

  .مولده يف سنة سبع وسبعني ومئتني
  .وكتب احلديث خبطه وهو صيب مميز، وطلب يف سنة تسع ومثانني وبعدها

" إبراهيم بن زهري احللواين، ومحزة بن حممد الكاتب، ويوسف بن يعقوب القاضي مصنف : روى عن
ويه القطان، وجعفر بن ، وأمحد بن حممد بن مسروق، وحممد بن حيىي املروزي، واحلسن بن عل"السنن 

حممد الفرياىب، وحممد بن عبد اهللا مطني، وحممد بن عثمان بن أيب شيبة، وإبراهيم بن شريك، وجعفر بن 
حممد بن الليث البصري، وحممد ابن حيان بن أزهر، وحممد بن عثمان بن أيب سويد، وعمران بن موسى 

اب اجلمحي، ولول بن إسحاق خطيب السختياين، وحممد بن إمساعيل بن مساعة، والفضل بن احلب
  .االنبار، وعبد اهللا بن ناجية

واحلسن بن سفيان، وأيب يعلى املوصلي، وابن خزمية، والسراج، والبغوي، وطبقتهم خبراسان واحلجاز 
  .والعراق واجلبال

 و رضي اهللا عنه يف جملدتني،" مسند عمر " وصنف تصانيف تشهد له باالمامة يف الفقه واحلديث، عمل 
يف جميليد يكون عن حنو ثالث مئة " معجمه " أربع جملدات، وغري ذلك، و " املستخرج على الصحيح " 

  .شيخ
احلاكم، وأبو بكر الربقاين، ومحزة السهمي، وأبو حازم العبدوي، واحلسني بن حممد : حدث عنه

ر حممد بن إدريس الباشاين، وأبو سعيد النقاش، وأبو احلسن حممد بن علي الطربي، واحلافظ أبو بك



اجلرجرائي، وعبد الصمد بن منري العدل، وأبو عمرو وعبد الرمحن بن حممد الفارسي سبطه، وخلق 
  .سواهم

)١٦/٢٩٣(  

  

قد كنت عزمت غري مرة أن أرحل إىل أيب بكر االمساعيلي : مسعت الدارقطين يقول: قال محزة بن يوسف
  ).١(فلم أرزق 

  . لعلو بالنسبة إىل أيب احلسنإمنا كان يرحل إليه لعلمه ال: قلت
كان الواجب للشيخ أيب بكر أن يصنف لنفسه : مسعت احلسن بن علي احلافظ بالبصرة يقول: قال محزة

وخيتار وجيتهد، فإنه كان يقدر عليه لكثرة ما كتب، ولغزارة علمه وفهمه وجاللته، وما كان ) ٢(سننا 
فإنه كان أجل من أن يتبغ غريه، أو كما قال ] اري البخ[ ينبغي له أن يتقيد بكتاب حممد بن إمساعيل 

)٣.(  
  .وتقيد به" صحيح البخاري " من جاللة االمساعيلي أن عرف قدر : قلت

كان االمساعيلي واحد عصره، وشيخ احملدثني والفقهاء، وأجلهم يف الرئاسة واملروءة : قال احلاكم
  . أيب بكروالسخاء، وال خالف بني العلماء من الفريقني وعقالئهم يف

سألين الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات مبصر عن االمساعيلي وسريته : قال محزة السهمي
صحيح " وتصانيفه، فكنت أخربه مبا صنف من الكتب، ومبا مجع من املسانيد واملقلني، وخترجيه على 

جلاه والصيت احلسن لقد كان رزق من العلم وا: ومجيع سريته، فتعجب من ذلك، وقال" البخاري 
)٤.(  

__________  
  .٧٠ص ": تاريخ جرجان ) " ١(
  .شيئا": تاريخ جرجان " يف ) ٢(
  .، وما بني حاصرتني منه٧٠ص : تاريخ جرجان) ٣(
  .٧٠ص ": تاريخ جرجان ) " ٤(

[ * ]  

)١٦/٢٩٤(  

  



كان مقدما يف : ومسعت مجاعة منهم احلافظ ابن املظفر حيكون جودة قراءة أيب بكر، وقالوا: قال محزة
  ).١(مجيع االس، كان إذا حضر جملسا ال يقرأ غريه 

كتبت يف صغري االمالء خبطي يف سنة ثالث ومثانني ومئتني، ويل يومئذ ": معجمه " قال االمساعيلي يف 
  .ست سنني

  .فهذا يدلك على أن أبا بكر حرص عليه أهله يف الصغر
  .رجانوقد محل عنه الفقه ولده أبو سعد، وعلماء ج

أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن بن الفراء، أخربنا الشيخ موفق الدين عبد اهللا، أخربنا مسعود بن عبد 
الواحد، أخربنا صاعد بن سيار، أخربنا علي ابن حممد اجلرجاين، أخربنا محزة بن يوسف، أخربنا أبو بكر 

قرار باهللا ومالئكته وكتبه ورسله،  أن مذاهب أهل احلديث اال- رمحكم اهللا -اعلموا : االمساعيلي، قال
وقبول ما نطق به كتاب اهللا، وما صحبت به الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال معدل عن 

  .ذلك
ويعتقدون بأن اهللا مدعو بأمسائه احلسىن، وموصوف بصفاته اليت وصف ا نفسه، ووصفه ا نبيه، خلق 

  .د كيف، واستوى على العرش بال كيف، وذكر سائر االعتقادآدم بيديه، ويداه مبسوطتان بال اعتقا
دخلت جرجان قاصدا إىل أيب بكر االمساعيلي، وهو حي، فمات قبل : قال القاضي أبو الطيب الطربي

  .أن ألقاه
  ملا ورد نعي حممد: ومسعت أبا بكر االمساعيلي يقول: قال محزة

__________  
  .٧١ - ٧٠ص ": تاريخ جرجان ) " ١(

[ * ]  

)١٦/٢٩٥(  

  

ابن أيوب الرازي، بكيت وصرخت، ومزقت القميص، ووضعت التراب على رأسي، فاجتمع علي 
نعي إيل حممد بن أيوب، منعتموين االرحتال إليه، فسلوين وأذنوا يل يف : ما أصابك ؟ قلت: أهلي، وقالوا

  ).١(اخلروج إىل نسا إىل احلسن بن سفيان، ومل يكن ها هنا شعرة، وأشار إىل وجهه 
  .مات ابن أيوب سنة أربع وتسعني، وليس احلسن بن سفيان يف طبقته يف العلو: قلت
مسعت االمساعيلي : وخرجت إىل العراق يف سنة ست وتسعني يف صحبة أقربائي، قال محزة السهمي: قال

  .كتبت خبطي عن أمحد بن خالد الدامغاين إمالء يف سنة ثالث ومثانني، وال أذكر صورته: يقول
  .مات أبو بكر يف غرة رجب سنة إحدى وسبعني وثالث مئة، عن أربع وتسعني سنة:  محزةقال



  
 بن صاحل اهلمداين السبيعي الشيخ احلافظ البارع املسند، أبو حممد، احلسن بن أمحد*  السبيعي - ٢٠٩

  .احلليب، وإليه ينسب درب السبيعي حبلب
  ، والقاسمحممد بن حبان، وعبد اهللا بن ناجية: ارحتل، ومسع من

__________  
  .٧ / ٣": طبقات السبكي " اخلرب بنحوه يف ) ١(
: ، تذكرة احلفاظ٣٥٥ / ٢: ، العرب٢:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٢٧٤ - ٢٧٢ / ٧: تاريخ بغداد* 
، طبقات ١٣٩ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٨٠ - ٣٧٩ / ١١: ، الوايف بالوفيات٩٥٤ - ٩٥٢ / ٣

  :، هدية العارفني٧٦، و ٧١ / ٣: ، شذرات الذهب٣٨٢: احلفاظ
  .٨٣ - ٨٢: ، أعالم الشيعة للطهماين١٥٤ - ١٥٣ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٢٧١ / ١

[ * ]  

)١٦/٢٩٦(  

  

ابن زكريا املطرز، وعمر بن حممد الكاغدي، وعمر بن أيوب السقطي، وأمحد بن هارون الربدجيي، 
  .وحممد بن جرير الطربي، وهذه الطبقة

قطين، وعبد الغين االزدي، وأبو بكر الربقاين، وأبو طالب حممد بن احلسني بن بكري، الدار: حدث عنه
وأبو نعيم االصبهاين، واملفيد حممد بن حممد بن النعمان الشيعي، والقاضي أبو العالء الواسطي، 

  .وآخرون
  .وكان زعرا عسرا يف الرواية، إال أنه من أئمة النقل على تشيع فيه

  ).١(رس وثقه ابن أيب الفوا
  .لو مل يكن للحلبيني من الفضيلة إال احلسن السبيعي لكفاهم: قال ابن أسامة احلليب

  .كان وجها عند امللك سيف الدولة، وكان يعظمه ويزوره يف داره
  .وكان له بني العامة سوق" التبصرة يف فضل العترة املطهرة " وصنف له كتاب : قال
  .لعلوينيوهو الذي وقف محام السبيعي على ا: قال

له قصة، قرأ علينا ابن ناجية مسند : سألت السبيعي عن حديث إمساعيل بن رجاء، فقال: قال احلاكم
أقرأ عليكم حديث إمساعيل بن رجاء، عن : فاطمة بنت قيس، فدخلت على الباغندي فأخربته، فقال

عمن ؟ ومنعته من : تاكتب، ذكر أبو بكر بن أيب شيبة، فقل: الشعيب، فنظرت يف اجلزء فلم أجده، فقال
حدثين حممد بن عبيدة احلافظ، حدثنا حممد بن املعلى االثرم، حدثنا أبو بكر، حدثنا : التدليس، فقال



حممد بن بشر العبدي، عن مالك بن مغول، عن ابن رجاء، عن الشعيب، عن فاطمة قصة الطالق 
  والسكىن، مث انصرفت إىل حلب وعندنا بغدادي، فذاكرته،

__________  
  .٢٧٤ / ٧": تاريخ بغداد ) " ١(

[ * ]  

)١٦/٢٩٧(  

  

فخرج إىل الكوفة، وذاكر بن عقدة، فكتب عنه هذا احلديث عين، عن الباغندي، مث اجتمعت مع فالن 
 فذاكرته ذا، فلم يعرفه، بعد مث سنني استعادين بدمشق إسناده، بعد مث اجتمعنا -اجلعايب :  يعين-

 علي بن إمساعيل، حدثنا أبو بكر االثرم، حدثنا ابن أيب شيبة، فذكرت حدثنا: ببغداد فتذاكرناه، فقال
قصيت لفالن املفيد، وأتى عليه سنون، فحدث باحلديث عن الباغندي، فاملذاكرة تكشف عوار من ال 

  .يصدق
كان السبيعي ثقة، حافظا، مكثرا، عسرا، وملا شاخ عزم على التحديث واالمالء، ويأ، : قال اخلطيب

  ).١(فمات 
فكنت فيمن [ قدم علينا الوزير ابن حرتابة، فتلقوه : مسعت السبيعي يقول: وحدثت عن الدارقطين، قال

] كل واحد منهم عن صاحبه [ تعرف إسنادا فيه أربعة من الصحابة : فعرف أين حمدث، فقال يل] تلقاه 
  ).٣( مرتلة الذي عن عمر، فعرف يل ذلك، وصارت يل به عنده) ٢(؟ فذكرت له حديث العمالة 

  .ورواها احلافظ عبد الغين عن الدار قطين
  .مات احلافظ السبيعي يف سابع عشر ذي القعدة سنة إحدى وسبعني وثالث مئة، وهو من أبناء التسعني

أخربنا أمحد بن سالمة يف كتابه، عن اخلليل بن بدر، وأخربنا إسحاق بن طارق، أخربنا ابن خليل، أخربنا 
   عليابن بدر، أخربنا أبو
__________  

  .٢٧٣ / ٧": تاريخ بغداد ) " ١(
يرويه الصحايب السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبدالعزى، عن عبد اهللا بن السعدي، عن عمرو ) ٢(

  ، والنسائي١٣٥ - ٣٢ / ١٣، والبخاري ١٧ / ١بن اخلطاب، وهو عند أمحد 
١٠٥ - ١٠٤ / ٥.  

  .ب، يف ترمجة حويطب بن عبدالعزى من هذا الكتا٥٤٠وقد تقدم يف اجلزء الثاين ص 



  .، وما بني حاصرتني منه٢٧٣ / ٧": تاريخ بغداد ) " ٣(
[ * ]  

)١٦/٢٩٨(  

  

املقرئ، أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا احلسن بن أمحد السبيعي، حدثنا أمحد بن الصقر بن ثوبان، حدثنا 
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حممد بن موسى احلرشي، حدثنا عمر بن سنان، حدثنا يونس بن عبيد، 

أا كانت تغسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو معتكف، يصغي رأسه إليها يف حجرا، " عائشة 
  ).١" (وهي حائض 

وفيها تويف أبو بكر أمحد بن حممد بن مجيع الغساين والد أيب احلسني بصيدا، وبشر بن حممد املزين راة، 
زبييب البزاز، وشيخ املالكية أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق بن التبان، وأبو زيد وعبد اهللا بن إبراهيم ال

املروزي فقيه الزهاد، وأبو بكر حممد بن إسحاق الصفار، والزاهد حممد ابن خفيف شيخ شرياز، وحممد 
  .بن خلف بن جيان، وشيخ احلنابلة أبو احلسن التميمي

  
   بعد ابن حبان، أبو احلسن سجستانالشيخ االمام احلافظ، حمدث*  اآلبري - ٢١٠

__________  
 / ١باب مباشرة احلائض من طريق قبيصة، والنسائي :  يف احليض٣٤٤ / ١وأخرج البخاري ) ١(

كان :  من طريق حيىي، كالمها عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن االسود، عن عائشة قالت١٩٣
  .هو معتكف، فأغسله وأنا حائضرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج رأسه إيل و

  من طريق هارون بن سعيد االيلي، عن ابن وهب، عن) ٨) (٢٩٧(وأخرجه مسلم 
كان : عمرو بن احلارث، عن حممد بن عبدالرمحن بن نوفل، عن عروة بن الزبري، عن عائشة أا قالت

أنا حائض وأخرجه أبو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج إيل رأسه من املسجد وهو جماور، فأغسله و
  .من طريقني، عن محاد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) ٢٤٦٩(داود 

  : = [ * ]، العرب١٧ / ١: ، اللباب٤٩ / ١: ، معجم البلدان٩٠ - ٨٩ / ١: االنساب* 

)١٦/٢٩٩(  

  

مناقب "  كتاب  مصنف- باملد مث الضم -حممد بن احلسني بن إبراهيم بن عاصم السجستاين اآلبري 
  .منسوب إىل قرية آبر من عمل سجستان" االمام الشافعي 



ارحتل ومسع إمام االئمة ابن خزمية، وأبا العباس الثقفي، وأبا عروبة احلراين، ومكحوال البريويت، وحممد 
بن يوسف اهلروي، وأبا نعيم بن عدي اجلرجاين، وحممد بن الربيع اجليزي، وزكريا بن أمحد البلخي 

  .ضيالقا
  .حيىي بن عمار الواعظ، وعلي بن بشرى الليثي، وطائفة: حدث عنه

  .مات يف شهر رجب سنة ثالث وستني وثالث مئة
  .وأحسبه من أبناء الثمانني

حدثنا أبو عروبة، حدثنا إسحاق بن زيد، حدثنا حممد ابن املبارك، حدثنا حيىي بن محزة، : قال اآلبري
عند سباقه، : ال ألوم أحدا ينتمي عند خصلتني:  عن جابر، قالحدثين العالء بن احلارث، عن مكحول،

  :وعند قتاله، وذلك أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجرى فرسا، فسبق، فقال
  .إنه لبحر

  ).١(خذها وأنا ابن العواتك، انتمى إىل جداته : ورأيته ضرب بسيفه، وقال
  ، أخربنا أبو األسعد،أخربنا ابن عساكر، أنبأنا أبو املظفر السمعاين

__________  
ب، الوايف  / ٢٨:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٩٥٥ - ٩٥٤ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٣١ - ٣٣٠ / ٢

، شذرات ٣٨٣: ، طبقات احلفاظ١٤٨ - ١٤٧ / ٣: ، طبقات السبكي٣٧٢ / ٢: بالوفيات
  .٤٨ / ٢: ، هدية العارفني٤٧ - ٤٦ / ٣: الذهب

  .بر، فهو منقطعمكحول مل يسمع من جا) ١(
[ * ]  

)١٦/٣٠٠(  

  

أخربنا مسعود بن ناصر، أخربنا علي بن بشرى، حدثنا حممد بن احلسني بن إبراهيم، حدثنا عبدامللك 
بن حممد، حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا احلفري، عن سفيان، عن االسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد، 

  ).١" (أما بعد : ىت انكسفت الشمس، فقالأن النيب صلى اهللا عليه وسلم، خطب ح: " عن مسرة
  

صحيح "  اجللودي، راوي االمام الزاهد القدوة الصادق، أبو أمحد النيسابوري*  اجللودي - ٢١١
  .عن إبراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه" مسلم 

  عبد اهللا بن شريويه، وابن سفيان، وأمحد بن إبراهيم: حدث عن
__________  



  .، من طريق أيب داود احلفري ذا االسناد١٥٢ / ٣، والنسائي ١٧، ١٦ / ٥وأخرجه امحد ) ١(
وثعلبة بن عباد مل يوثقه غري ابن حبان، وذكره ابن املديين يف ااهيل الذي يروي عنهم االسود بن قيس، 

  .جمهول، وتبعه ابن القطان، وكذا نقل ابن املواق عن العجلي: وقال ابن حزم
 من طريقني، عن زهري، عن ١٤٠ / ٣، والنسائي )١١٨٤(، وأبو داود ١١ / ٥وقد رواه مطوال أمحد 

  .االسود بن قيس ذا االسناد
، وتابعه الذهيب، فصححه على شرطهما مع أن ثعلبة بن عباد مل خيرجا ٣٣٠، ٣٢٩ / ١وأخطأ احلاكم 

  .بطوله) ٥٩٧(له، ومل يوثقه غري ابن حبان، وأخرجه ابن حبان 
خمتصرا من طريق حممود بن غيالن، عن وكيع، عن سفيان، عن االسود بن ) ٥٦٢(وأخرجه الترمذي 

صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كسوف ال : قيس، عن ثعلبة بن عباد، عن مسرة بن جندب، قال
هذا :  بسند الترمذي ولفظه، وقال٣٣٤ / ١حسن صحيح، ورواه احلاكم : نسمع له صوتا، وقال

  .حديث صحيح
  .ثعلبة جمهول، وما أخرجا له شيئا: خني، ومل خيرجاه، وهنا تعقبه الذهيب، فقالعلى شرط الشي

، الوايف ٣٤٨ / ٢: ، العرب٢٨٨ / ١: ، اللباب٩٧ / ٧: ، املنتظم٢٨٥ - ٢٨٣ / ٣: االنساب* 
 ٣: ، شذرات الذهب١٣٣ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٩٤ / ١١، البداية والنهاية ٢٩٧ / ٤: بالوفيات

  .٣٢٣ / ٢) جلد: (عروس، تارج ال٨٧/ 
[ * ]  

)١٦/٣٠١(  

  

  .ابن عبد اهللا، وأيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية
  .وأيب بكر حممد بن زجنوه القشريي، وحممد بن املسيب االرغياين، وأيب العباس السراج وعدة، ومل يرحل

 وأبو سعيد حممد أبو عبد اهللا احلاكم، وأمحد بن احلسن بن بندار، وأبو سعيد عمر بن حممد،: حدث عنه
  .بن علي النقاش، وأبو حممد بن يوسف، وأبو احلسني بن عبد الغافر بن حممد الفارسي، وآخرون

حممد بن عيسى بن حممد بن عبد الرمحن الزاهد، أبو أمحد اجللودي، كذا مسى ": تارخيه " قال احلاكم يف 
  .هو من كبار عباد الصوفية: أباه وجده، وقال

   حفص النيسابوري، وكانصحب أصحاب الشيخ أيب
  .يورق باالجرة، ويأكل من كسب يده، وكان ينتحل مذهب سفيان الثوري ويعرفه

كان من أعيان الفقراء والزهاد، ومن أصحاب املعامالت : وقال احلاكم أيضا، وسئل عن اجللودي، فقال
  .يف التصوف



  .اعضاعت مساعاته من ابن سفيان، فنسخ البعض من نسخة مل يكن له فيها مس
ختم بوفاته مساع كتاب مسلم، فإن كل من حدث به بعده عن إبراهيم بن سفيان، فإنه غري : قال أيضا

  .ثقة
  .حممد بن عيسى بن عمرويه بن منصور: رأيت نسبه خبط غري واحد من احلفاظ: وقال ابن نقطة

 مئة، وهو ابن مات اجللودي يف الرابع والعشرين من ذي احلجة سنة مثان وستني وثالث: قال احلاكم
  .مثانني

  .ودفن مبقربة احلرية
  بفتح اجليم التفاتا إىل ما: اختلف يف اجللودي، فقيل: قال ابن دحية

)١٦/٣٠٢(  

  

  .وليس ذا من ذاك يف شئ" االدب " ونقله ابن قتيبة يف " إصالح املنطق " ذكره يعقوب يف 
يقية، بينه وبني ابن عمرويه هذا قرية من قرى إفر: إن الذي ذكره يعقوب هو رجل منسوب إىل جلود

  .أعوام عديدة
  .وهذا متأخر، كان حيدث يف الدار اليت تباع فيها اجللود للسلطان

: اجللدي، النك إذا نسبت إىل اجلمع رددت إىل الواحد، كقولك: والصواب عند النحويني أن يقال
  .صحفي وفرضي

الربوجردي الذي حدث ببغداد عن إبراهيم وتويف يف سنة مثان القطيعي، واخلطيب أمحد بن صاحل : قلت
  بن ديزيل، وإمام النحو أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان السريايف القاضي ببغداد، وأبو علي

احلسني بن إبراهيم بن أيب الزمزام الدمشقي الفرضي، واحلافظ أبو القاسم اآلبندوين، واملقرئ أبو القاسم 
 بن النخاس البغدادي، والقاضي عيسى بن حامد الرخجي، واملعمر حممد عبد اهللا بن احلسن بن سليمان

بن عبيدون القرطيب خامتة من روى عن ابن وضاح، واحلافظ أبو احلسني احلجاجي، والفقيه أبو حامت 
حممد بن يعقوب بن إسحاق بن حممود اهلروي، واالمري البطل املوصوف بالشجاعة هفتكني التركي 

  .مشقالشرايب الذي متلك د
  

 بن موسى بن بابويه رأس االمامية، أبو جعفر، حممد بن العالمة علي بن احلسني*  ابن بابويه - ٢١٢
  .القمي، صاحب التصانيف السائرة بني الرافضة

  .يضرب حبفظه املثل
__________  



 / ١٠: ، االنساب٨٩ / ٣: ، تاريخ بغداد١٥٧ - ١٥٦: ، فهرست الطوسي٢٧٧: الفهرست* 
  .٥٦٠ - ٥٥٧: وضات اجلنات، ر٢٣١ - ٢٣٠
[ * ]  

)١٦/٣٠٣(  

  

، "املالهي " ، كتاب "اخلواتيم " ، كتاب "دعائم االسالم " كتاب : له ثالث مئة مصنف، منها: يقال
وكان أبوه من )..١(، وال "دين االمامية " ، كتاب "التوحيد " ، كتاب "غريب حديث االئمة " كتاب 

  .كبارهم ومصنفيهم
ابن النعمان املفيد، واحلسني بن عبد اهللا بن الفحام، وجعفر بن : اعة منهمحدث عن أيب جعفر مج

  .حسنكيه القمي
  

  . البصري، تلميذ أيب احلسن االشعريالعالمة، شيخ املتكلمني، أبو احلسن الباهلي*  الباهلي - ٢١٣
  .برع يف العقليات

  .وكان يقظا، فطنا، لسنا، صاحلا، عابدا
ا وأبو إسحاق االسفراييين، وأبو بكر بن فورك معا يف درس أيب احلسن كنت أن: قال ابن الباقالين

الباهلي، كان يدرس لنا يف كل مجعة مرة، وكان يرخي الستر بيننا وبينه، وكان من شدة اشتغاله باهللا 
مثل جمنون أو واله، ومل يكن يعرف مبلغ درسنا حىت نذكره، وكنا نسأله عن سبب احلجاب، فأجاب 

  .وقة، وهم أهل الغفلة، فتروين بالعني اليت ترومبأننا نرى الس
  .حىت إنه كان حيتجب من جاريته

  أنا يف جانب شيخنا أيب احلسن الباهلي: وقال االستاذ االسفراييين
__________  

  .بياض يف االصل قدر كلمة) ١(
  .٣١٢ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٣٢٠:  الورقة١١: ، عيون التواريخ١٧٨ص : تبيني كذب املفتري* 

[ * ]  

)١٦/٣٠٤(  

  



  .أنا يف جنب الشيخ االشعري كقطرة يف جنب حبر: كقطرة يف حبر وقد مسعته يقول
  

 بن حممد بن يعقوب بن جماهد الطائي االستاذ، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد*  ابن جماهد - ٢١٤
  .البصري، صاحب أيب احلسن االشعري

  .م، اشتغل عليه القاضي أبو بكر بن الطيبقدم بغداد، وصنف التصانيف، ودرس علم الكال
  .رمحه اهللا] مجيل الطريقة [ ذكر لنا غري واحد أنه كان ثخني الستر، حسن التدين : قال اخلطيب

  ).١(وكان أبو بكر الربقاين يثين عليه ثناء حسنا، وقد أدركه ببغداد فيما أحسب 
سني بن إبراهيم بن جابر بن علي الدمشقي االمام احملدث العدل، أبو علي، احل* * ابن أيب الزمزام 

  .الفرائضي الشاهد، ويعرف بابن أيب الزمزام
مسع عبدالرمحن بن الرواس، وأمحد بن املعمر، وحممد بن يزيد ابن عبد الصمد، وجعفر بن أمحد بن 

 عاصم، وحممد بن املعاىف الصيداوي، وأمحد بن عبد الوارث العسال، وحممد بن أيب عصمة، وعبيد اهللا
  .بن الصنام، وحممد بن زبان املصري، والسلم بن معاذ، وخلقا

__________  
 / ٢: ، الديباج املذهب٣٥٨ / ٢: ، العرب١٧٧: ، تبيني كذب املفتري٣٤٣ / ١: تاريخ بغداد* 

ص : ، شجرة النور الزكية٤٩ / ٢: ، هدية العارفني٧٥ - ٧٤ / ٣: ، شذرات الذهب٢١١ - ٢١٠
  .٢١٣ / ١: ، طبقات االصوليني٩٢

  .، وما بني حاصرتني منه٣٤٣ / ١": تاريخ بغداد ) " ١(
  .من هذا اجلزء) ٩٨(تقدمت ترمجته برقم * * 

)١٦/٣٠٥(  

  

  .عبد الوهاب الداراين، وعلي بن بشرى، ومكي بن الغمر: روى عنه
  .وحممد بن عوف، ومكي بن حممد بن املؤدب وآخرون

  .وثقه عبد العزيز الكتاين
  .مشقوقد أملى جبامع د
  .وزمزام مبعجمتني

  .تويف يف شوال سنة مثان وستني وثالث مئة
  

 ناصر الدولة احلسن بن عبد اهللا بن محدان امللك، أبو تغلب بن صاحب املوصل*  الغضنفر - ٢١٥



  .التغليب
كان بطال سائسا، قبض على أبيه ملا تسودن، وحجبه، ومتلك املوصل، وحارب عضد الدولة، فعجز 

، وهرب من ابن عمه سعد الدولة صاحب حلب، ومن بين كالب، فإن عضد الدولة وصار إىل الرحبة
يف أعوانه، فبعث ) ١(جرأهم عليه، فوصل إىل طرف الغوطة وقصد دمشق، وضايقها، فمانعه قسام 

كاتبه إىل صاحب مصر العزيز يستنجد به، مث حتول إىل حوران وفارقه ابن عمه أبو الغطريف، وسار إىل 
ولة، فجاء اخلرب من العزيز يطلبه إليه، فتردد، مث نزل بطربية، وبعث العزيز عسكرا الخذ خدمة عضد الد

  دمشق، فاجتمع م أبو تغلب، مث توحش منه وحتيز، وكان االمري
__________  

 ضمن ترمجة ناصر الدولة ابن ١١٧ / ٢: ، وفيات االعيان٣٦٩حوادث سنة : الكامل البن االثري* 
، ٢٩٨: الورقة / ١١: ، عيون التواريخ١٧٣ - ١٧٢ / ٣: ، فوات الوفيات٣٤٤ / ٢: محدان، العرب

  .٦٠ - ٥٩ / ٣: ، شذرات الذهب١٣٦ و ١٣١ / ٤: النجوم الزاهرة
  ).٢٥٩(هو قسام اجلبلي التلفييت احلارثي، تأيت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ١(

[ * ]  

)١٦/٣٠٦(  

  

ع العسكر على حماربة أيب تغلب، ومت املصاف بالرملة يف مفرج الطائي قد استوىل على الرملة، فاتفق م
  .صفر سنة تسع وستني، فأسره مفرج، مث قتله صربا، وبعث برأسه إىل مصر

  
  . واالبطال، من أمراء سبكتكني بالعراقأفتكني التركي، أحد الشجعان: ويقال*  هفتكني - ٢١٦

 هفتكني على االتراك، وحاربوا عز الدولة مات خمدومه سبكتكني بواسط، ومعهم اخلليفة الطائع، فتقدم
  خبتيار بن بويه أياما والظفر للترك، فاستنجد عز الدولة بابن عمه عضد الدولة، فسار هفتكني إىل الشام،
واستوىل على كثري منها، ونزل بظاهر محص، فسار إليه االمري ظامل العقيلي ليحاربه، فبادر هفتكني إىل 

ومتلك، وخطب للطائع وحما ذكر املعز العبيدي، ومجع العساكر، وسار يف دمشق مبكاتبة من الكرباء، 
شعبان سنة أربع وستني، فرتل على صيدا، وحارب املعزية، وكسرهم وقتل خلق منهم، وأخذت 

مراكبهم، فبادر حلربه جوهر مقدم اجليوش، فتحصن هفتكني بدمشق، فحاصره جوهر سبعة أشهر، مث 
اء، فترجل، فساق وراءه هفتكني، ومعه القرامطة، فالتقى اجلمعان بلغه جمئ القرامطة من االحس

بعسقالن، فيحاصره هفتكني ا مخسة عشر شهرا، مث خرج باالمان وسلمها، فأقبل العزيز صاحب مصر 
  .يف سبعني ألفا، فتشجع هفتكني، وعمل معهم املصاف، وثبت وبني، مث تفلل عسكره



  وأسر يف أول سنة
__________  

، ١١٥ / ٢: ، ضمن ترمجة عضد الدولة، املختصر يف أخبار البشر٥٤ - ٥٣ / ٤: االعيانوفيات * 
، النجوم ٢٢٨ / ١: ، دول االسالم٣٥٠ - ٣٤٩ / ٢: أ، العرب / ٦:  الورقة٤: تاريخ االسالم

  .٦٨ - ٦٧ / ٣: ، شذرات الذهب١٣٣ / ٤: الزاهرة
[ * ]  

)١٦/٣٠٧(  

  

أمرة كبرية، وصار له موكب حىت خافه الوزير ابن كلس، فتحيل مثان وستني، ومن عليه العزيز وأعطاه 
  .بل مرض ومات يف أول سنة إحدى وسبعني وثالث مئة: ومسه، ويقال

  .وإىل شجاعته املنتهى، وهو من مماليك معز الدولة بن بويه
 مث غدر به وكان العزيز قد بذل مئة ألف دينار ملن أسر هفتكني، فتحيل عليه االمري مفرج الطائي وأنزله،

  .وأسلمه
وكان قد كتب إىل عضد الدولة أن الشام قد صفا، وصار يف يدي، وزال عنه حكم العزيز، فإن قويتين 

  باملال والرجال حاربت القوم يف دارهم،
غرك عزك، فصار قصار ذلك ذلك، فاخش فاحش فعلك، : فأجابه عضد الدولة ذا االلفاظ السائرة

  ).١(فعلك ذا د، والسالم 
  

 بن فساجنس الشريازي الكاتب، الوزير االكمل، أبو الفرج، حممد بن العباس*  الشريازي - ٢١٧
كاتب معز الدولة، قلده ديوانه، ورد إليه ضبط املال مع وزيره املهليب، وناب يف الوزارة، فلما مات معز 

 بن املعز يف سنة تسع ومخسني الدولة، تلقب أبو الفرج بالوزارة من املطيع هللا، مث ويل الوزارة لعز الدولة
  .وثالث مئة، مث إنه عزل بعد سنة وحبس

  .كان وقورا يف الس، راجح احللم، دينا، حسن الطريقة، وافر االمانة: قال إبراهيم الصايب
  :ميدح أبا الفرج) ٢(والمحد بن علي بن املنجم 

__________  
  .٣٠٠ / ١١": لبداية والنهاية ا" ، و ٥٣ / ٤": وفيات االعيان " اخلرب بنحوه يف ) ١(
  .١٩٨ / ٣: ، الوايف بالوفيات٩ / ٩: الكامل البن االثري* 



  .٢٥٢ - ٢٥١ / ٣": معجم االدباء " االبيات يف ترمجته يف ) ٢(
[ * ]  

)١٦/٣٠٨(  

  

جيريهما * ومن له قامت الدنيا على قدم ومن يداه معا جتري ندى وردى * قل للوزير سليل اد والكرم 
رأيت ما يفعل االقدار يف االمم النت أشهر *  عدل السيف والقلم ومن إذا هم أن ميضي عزائمه حكم

حكم املكارم من نار على علم مات الوزير أبو الفرج يف شهر ذي القعدة سنة * يف رعي الذمام ويف 
  .سبعني وثالث مئة، وله اثنتان وستون سنة

  *الشريازي 
غضب على أهل بغداد لقتلهم جندارا، فأمر بإلقاء النار يف االسواق، الوزير الكبري، أبو الفضل، الذي 

فاحترق من النحاسني إىل السماكني، واحترق عدة من الرجال والنساء واالطفال، وراحت االموال، 
دخل يف ذلك احلريق من بيوت اهللا ثالثة وثالثون مسجدا وست مئة بيت ودكان، وكثر الدعاء عليه، 

، فهلك سنة )١( قبض عليه عز الدولة، وطرد إىل الكوفة، فسقي سم الذراريح وشتموه يف وجهه، مث
  ).٢(بضع وستني وثالث مئة 

  
 بن عبد االمام احملدث الصدوق، مسند الكوفة، أبو احلسن، علي بن عبد الرمحن* *  البكائي - ٢١٨

  .اهللا بن أيب السري البكائي الكويف
__________  

  .ن هذا اجلزءم) ١٥٦(تقدمت ترمجته برقم * 
  .ذرح: مادة" لسان العرب " انظر ) ١(
  .٢٧٣ / ١١": البداية والنهاية " انظر هذه االحداث يف ) ٢(

 / ١: ب، غاية النهاية / ٢١:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٢ / ٣: ، العرب٢٧٠ / ٢: االنساب* * 
  .٨٧ / ٣: ، شذارت الذهب١٥٠ / ٤: ، النجوم الزاهرة٥٤٨
[ * ]  

)١٦/٣٠٩(  

  



أيب جعفر حممد بن عبد اهللا مطني، وأيب حصني حممد بن احلسني : مسع يف سنة تسعني ومئتني وبعدها من
  .الوادعي، وأمحد بن فرح املفسر، وعبد اهللا بن حبر، وطائفة

أبو العالء صاعد بن حممد، وحممد بن علي بن عبد الرمحن العلوي، وأبو احلسن حممد بن : حدث عنه
  حممد بن احلسن بن محزة السكري، وأبو احلسني حممد بن عبد العزيز بن أمحد بنإسحاق بن فدويه، و

بيان الدهان، وعبيداهللا بن علي العجلي احلذاء، وأبو طاهر حممد بن حممد بن عيسى البكري، وأخوه أبو 
 خرجة احلسني حممد بن حممد، وأبو عبد اهللا ابن باكويه الشريازي، وأبو عبد اهللا أمحد بن عبدالرمحن بن

  .النهاوندي، وآخرون
مات شيخنا البكائي يف ثالث عشر ربيع االول سنة ست وسبعني وثالث مئة، وله : وقال ابن خرجة

  .تسع وتسعون سنة
فيها تويف احلافظ أمحد بن حممد بن علي بن هارون الربذعي، روى بدمشق عن ابن أيب داود، : قلت

اجلراح عن مخس ومثانني سنة، لقي البغوي، احلافظ أبو واحلافظ أبو العباس أمحد بن حممد بن عيسى بن 
إسحاق إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم املستملي البلخي، وأبو سعيد احلسن بن جعفر بن الوضاح السمسار 
احلريف، واملقرئ أبو احلسني عبيداهللا بن أمحد بن يعقوب بن البواب، وأبو احلسن علي بن احلسن بن علي 

اضي، وأبو القاسم عمر بن حممد بن سبنك البجلي، وقسام احلارثي اجلبلي بن مطرف اجلراحي الق
التراب الذي حكم على دمشق، وأبو عمرو ابن محدان احلريي، وحممد بن العباس بن حيىي احلليب 

  االموي موالهم باالندلس، يروي عن أيب عروبة احلراين، والواعظ أبو بكر حممد بن عبد

)١٦/٣١٠(  

  

زيز بن شاذان الرازي الصويف والد احلافظ أيب مسعود أمحد ابن حممد، وشيخ الصوفية أبو اهللا بن عبد الع
  .العباس الوليد بن أمحد بن الوليد الزوزين حكيم زمانه

  
  الشيخ االمام احملدث العدل، مسند هراة، أبو الفضل، حممد بن *  ابن مخريويه- ٢١٩

  .عبد اهللا بن حممد بن مخريويه بن سيار اهلروي
  .ع علي بن حممد اجلكاين، وأمحد بن جندة، وأمحد بن حممود ابن مقاتل، ومجاعةمس

  .أبو بكر الربقاين: حدث عنه
وأبو الفضل عمر بن أيب سعد، وأبو ذر عبد بن أمحد، واحلسني بن علي الباشاين، ومنصور بن إمساعيل 

  .مد بن الفضيل اهلرويونالقاضي، وأمحد بن حممد بن إبراهيم بن إسحاق، وأبو يعقوب القراب، وحم
  .وثقه أبو بكر السمعاين



  .تويف سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة
 هروي، وعبد اهللا ابن أمحد بن جعفر الشيباين - مبعجمة -وفيها مات العباس بن الفضل النضروي 

 بنيسابور، وعضد الدولة بن بويه، وحممد بن جعفر زوج احلرة، وحممد بن العباس بن وصيف، وأبو بكر
  .بن خبيت الدقاق

__________  
أ،  / ٩:  الوقة٤: ، تاريخ االسالم٢٦٣ / ٢: ، العرب٤٦١ / ١: ، اللباب١٨٠ / ٥: االنساب* 

  .٧٩ / ٣: شذرات الذهب
[ * ]  

)١٦/٣١١(  

  

  .كان ببغداد يزور على اخلطوط حىت ال يشك الشخص أنه خط نفسه *  االحدب الكاتب- ٢٢٠
  ).١(خبطه بني ملوك على حسب ما يشتهي قربه عضد الدولة، وبقي يوقع 

  .مات سنة سبعني وثالث مئة ببغداد
__________  

  .علي بن حممد االحدب: - كما يف مصادر الترمجة -امسه * 
  :املنتظم: ترمجته يف

  .٢٩٩ / ١١: ، البداية والنهاية٩ - ٨ / ٩: ، الكامل البن االثري١١١ / ٧
ذا أراد االيقاع بني امللوك أمره أن يكتب على خط بعضهم إليه وكان عضد الدولة إ": الكامل " يف ) ١(

  .يف املوافقة على من يريد إفساد احلال بينهما، مث يتوصل ليصل املكتوب إليه، فيفسد احلال
[ * ]  

)١٦/٣١٢(  

  

  الطبقة احلادية والعشرون
  أبو زيد حممد ابن أمحدالشيخ االمام املفىت القدوة الزاهد، شيخ الشافعية،*  أبو زيد املروزي - ٢٢١

  .عن الفربري" صحيح البخاري " بن عبد اهللا بن حممد املروزي، راوي 
ومسع أيضا من أمحد بن حممد املنكدري، وأيب العباس حممد بن عبدالرمحن الدغويل، وعمر بن علك، 

  .وحممد بن عبد اهللا السعدي، وطائفة



  .يف أماكن" الصحيح " وأكثر الترحال، وروى 
  احلاكم، وأبو عبد الرمحن السلمي، وأبو احلسن: حدث عنه

__________  
: ، تبيني كذب املفتري١١٥: ، طبقات الشريازي٣١٤ / ١: ، تاريخ بغداد٩٣: طبقات العبادي* 

، ٢٢٩ / ١: ، دول االسالم٢٠٩ - ٢٠٨ / ٤: ، وفيات االعيان١١٢ / ٧: ، املنتظم١٩٠ - ١٨٨
، طبقات ٧٢ - ٧١ / ٢: ، الوايف بالوفيات٣٦٠ / ٢: أ، العرب / ٤:  الورقة٤: تاريخ االسالم

، ٢٩٩ / ١١: ، البداية والنهاية٣٨٠ - ٣٧٩ / ٢: ، طبقات االسنوي٧٧ - ٧١ / ٣: السبكي
، هدية ٧٦ / ٣: ، شذرات الذهب٩٧ - ٩٦: ، طبقات ابن هداية اهللا٢٩٧ / ١: العقد الثمني

  .٥٠ / ٢: العارفني
[ * ]  

)١٦/٣١٣(  

  

من طبقته، وعبد الوهاب امليداين، واهليثم بن أمحد الدمشقي الصباغ، وأبو احلسن بن الدارقطين وهو 
السمسار، وأبو بكر الربقاين، وحممد ابن أمحد احملاملي، وأبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم االصيلي، 

  .وآخرون
  .ولدت سنة إحدى وثالث مئة: وقال

اس للمذهب، وأحسنهم نظرا، وأزهدهم يف الدنيا، كان أحد أئمة املسلمني، ومن أحفظ الن: قال احلاكم
الفقيه أبا زيد من نيسابور إىل مكة، فما أعلم أن املالئكة كتبت ) ١(عادلت : مسعت أبا بكر البزاز يقول

  .عليه خطيئة
وهو أجل من رواه " الصحيح " حدث أبو زيد ببغداد، مث جاور مبكة، وحدث هناك ب : وقال اخلطيب

)٢.(  
  .ومنهم أبو زيد املروزي، صاحب أيب إسحاق املروزي: اق الشريازيوقال أبو إسح

  .مات مبرو يف سنة إحدى وسبعني وثالث مئة
  .وكان حافظا للمذهب، حسن النظر، مشهورا بالزهد

  ).٣(وعنه أخذ أبو بكر القفال املروزي، وفقهاء مرو 
بن عيسى، أخربنا أبو إمساعيل أخربنا احلسن بن علي، أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا عبد االول ا

االنصاري، أخربنا أمحد بن حممد بن إمساعيل، مسعت خالد بن عبد اهللا املروزي، مسعت أبا سهل حممد بن 
  كنت نائما بني: أمحد املروزي، مسعت الفقيه أبا زيد املروزي، يقول



__________  
  ".اللسان " ركب معه، : عادل الرجل الرجل) ١(
  .٣١٤ / ١ ": تاريخ بغداد) " ٢(
  .١١٥ص ": طبقات الشريازي ) " ٣(

[ * ]  

)١٦/٣١٤(  

  

يا أبا زيد إىل مىت تدرس كتاب الشافعي وال : الركن واملقام، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .جامع حممد بن إمساعيل يعين البخاري: يا رسول اهللا وما كتابك ؟ قال: تدرس كتايب ؟ فقلت

  .سنة مثاين عشرة وثالث مئة: قيت الفربري ؟ قالمىت ل: سئل أبو زيد
  .مسع أبو زيد مبرو أصحاب علي بن حجر، وأكثر عن املنكدري: وقال احلاكم

  .وأرخ احلاكم وفاته كما مضى
  .تستغرب يف املذهب) ١(وله وجوه 

  .جاور مبكة سبعة أعوام، وكان فقريا يقاسي الربد ويتكتم ويقنع باليسري
ال بارك اهللا يف نعمة :  آخر أيامه، فسقطت أسنانه، فكان ال يتمكن من املضغ، فقالأقبلت عليه الدنيا يف

  .أقبلت حيث ال ناب وال نصاب، وعمل يف ذلك أبياتا
  

   بن االزهر بن طلحة االزهريالعالمة، أبو منصور، حممد بن أمحد*  االزهري - ٢٢٢
__________  

الشافعية، وخيرجوا على أصول الشافعي، أو يبنوا على هي اآلراء اليت يستنبطها الفقهاء : الوجوه) ١(
فاالقوال للشافعي، واالوجه الصحابه : "  ما نصه١٠٧ / ١" اموع " قواعده قال االمام النووي يف 

املنتسبني إىل مذهبه، خيرجوا على أصوله، ويستنبطوا من قواعده، وجيتهدون يف بعضها وإن مل يأخذوه 
  ".من أصله 

، ١٦٧ - ١٦٤ / ١٧: ، معجم االدباء٣٢٤ - ٣٢٣: ، نزهة االلباء١٢ - ٥: دمة ذيب اللغةمق* 
 ٤٥ / ٢: ، الوايف بالوفيات٣٥٧ - ٣٥٦ / ٢: ، العرب٣٣٤ / ٤: ، وفيات االعيان٤٨ / ١: اللباب

  = [ * ]، ٦٨ - ٦٣ / ٣: ، طبقات السبكي٣٩٦ - ٣٩٥ / ٢: ، مرآة اجلنان٤٦ -

)١٦/٣١٥(  

  



  .غوي الشافعياهلروي الل
ارحتل يف طلب العلم بعد أن مسع ببلده من احلسني بن إدريس، وحممد بن عبدالرمحن السامي وعدة، 
ومسع ببغداد من أيب القاسم البغوي، وابن أيب داود، وإبراهيم بن عرفة، وابن السراج، وأيب الفضل 

  .رب سنه سكراندخلت داره، فألفيته على ك: املنذري، وترك ابن دريد تورعا، فإنه قال
، وأبو يعقوب القراب، وأبو ذر عبد بن أمحد احلافظ، "الغريبني " أبو عبيد اهلروي مؤلف : روى عنه

  .وسعيد بن عثمان القرشي، واحلسني بن حممد الباشاين، وآخرون
  .وكان رأسا يف اللغة والفقه

  .ثقة، ثبتا، دينا
اهلبري، فكنت لقوم يتكلمون بطباعهم البدوية، امتحنت باالسر سنة عارضت القرامطة احلاج ب: فعنه قال

وال يكاد يوجد يف منطقهم حلن أو خطأ فاحش، فبقيت يف أسرهم دهرا طويال، وكنا نشيت بالدهناء، 
  ).١(ونرتبع بالصمان، واستفدت منهم ألفاظا مجة 

  .وقع يل من عايل حديثه: قلت
علل " ، و "تفسري ألفاظ املزين " وكتاب ، "التفسري " املشهور، وكتاب " ذيب اللغة " وله كتاب 
  ، وكتاب"الروح " ، وكتاب "القراءات 

__________  
، طبقات ١٩ / ١: ، بغية الوعاة٢٠٥: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة٤٩ / ١: طبقات االسنوي= 

، ٧٣ - ٧٢ / ٣: ، شذرات الذهب٩٤: ، طبقات ابن هداية اهللا٦٣ - ٦١ / ٢: املفسرين للداوودي
  .٤٩ / ٢: ، هدية العارفني٦٠٨ / ١: ، إيضاح املكنون١٧٦ - ١٧٥: ات اجلناتروض

  ، وقد شرح ابن خلكان٣٣٦ - ٣٣٤ / ٤" وفيات االعيان " انظر قول االزهري يف ) ١(
  .ألفاظه الغريبة وقيدها بالشكل

[ * ]  

)١٦/٣١٦(  

  

  .، وأشياء"نطق تفسري إصالح امل" ، و "شرح ديوان أيب متام " ، و "االمساء احلسىن " 
  .مات يف ربيع اآلخر سنة سبعني وثالث مئة، عن مثان ومثانني سنة

  
  . بن مسلة املصري اخلياشالشيخ الصادق، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد*  اخلياش - ٢٢٣

  .مسع أبا عبدالرمحن النسائي، وأبا يعقوب املنجنيقي، ومجاعة



  .روى عنه حممد بن احلسني الطفال، وغريه
  . مثانني ومئتنيولد سنة

  .وتويف سنة إحدى وسبعني وثالث مئة
  .مسعناه اجلزء اخلامس من حديثه

  
 بن عبيد بن أمحد بني الشيخ الصدوق املعمر، أبو عبد اهللا، احلسني بن حممد* *  العسكري - ٢٢٤

  .خملد العسكري مث البغدادي الدقاق
زة بن حممد الكاتب، وحممد بن عثمان حممد بن حيىي املروزي، وأيب العباس بن مسروق، ومح: حدث عن

  .بن أيب شيبة، ومجاعة
  أبو القاسم االزهري، واحلسن بن حممد اخلالل، وعبد: روى عنه

__________  
  .أ / ٢:  الورقة٤: تاريخ االسالم* 

، ٣٦٩ / ٢: ، العرب٤٤ / ٧: ، املنتظم٤٥٥ / ٨: ، االنساب١٠١ - ١٠٠ / ٨: تاريخ بغداد* * 
  .٨٥ / ٣: ، شذرات الذهب١٤٨ / ٤: ب، النجوم الزاهرة / ١٧:  الورقة٤: تاريخ االسالم

[ * ]  

)١٦/٣١٧(  

  

  .الوهاب بن برهان الغزال، وأبو حممد اجلوهري، وآخرون
  .كان ثقة أمينا: قال العتيقي

  ).١(مات يف شوال سنة مخس وسبعني وثالث مئة 
  ).٢(وقال أبو الفتح بن أيب الفوارس، كان فيه تساهل 

  .وأخوه هو حممد بن حممد بن عبيد العسكري، الذي يروي عنه بشرى الفاتين: قلت
  

 بن أسود بن نافع، الشيخ أبو العباس، وأبو الفضل القرشي أبيض بن حممد بن أبيض*  الفهري - ٢٢٥
  .الفهري املصري

دي، احلافظ عبد الغين االز: آخر من مات من أصحاب النسائي، كان عنده عنه جملسان فقط، روى عنه
  .وعبد امللك بن مسكني الشافعي، وحيىي بن علي بن الطحان، ومجاعة

  .ولد سنة ثالث وتسعني ومئتني



  .وتويف يف سنة سبع وسبعني وثالث مئة
  .وقد روى عن والده حممد بن أبيض أبو حممد بن النحاس

  
  محن بن بن أمحد بن عبدالرالعبد الصاحل، أبو بكر، أمحد بن حممد* *  والد ابن مجيع - ٢٢٦

__________  
  .١٠١ - ١٠٠ / ٨": تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٠٠ / ٨": تاريخ بغداد ) " ٢(
 ٣: ، شذرات الذهب٣٧٠ / ١: أ، حسن احملاضرة / ٢٤:  الورقة٤، تاريخ االسالم، ٤ / ٣: العرب* 
 /٨٨.  

  = [ * ]، ومعجم ١١٨ - ١١٦ / ٨: االنساب: ، وانظر٢:  الورقة٤: تاريخ االسالم* * 

)١٦/٣١٨(  

  

  ).١(حيىي بن مجيع الغساين الصيداوي، والد احملدث الرحال أيب احلسني 
  .حممد بن املعاىف الصيداوي، وحممد بن عبدان املكي: مسع من

  .، وروى عنه طائفة)٢(أخذ عنه موطأ أيب مصعب 
  .ابنه وحفيده، احلسن بن حممد، وحسني بن جعفر اجلرجاين، وآخرون: وعنه

  .دم جده طلحة، أن جده أبا بكر كان يقوم الليل كلهوحكى حفيده عن خا
  .فإذا صلى الفجر نام إىل الضحى، وإذا صلى الظهر يركع إىل العصر

  .وكانت هذه عادته: إىل أن قال
وسرد الصوم إىل : إن جده صام وله اثنتا عشرة سنة، يعين: قال يل احلسن بن حممد: وقال منجا بن سليم

  .ثالث مئةأن تويف سنة إحدى وسبعني و
  

  . املغريب ابن التبانعامل القريوان، وشيخ املالكية، أبو حممد، عبد اهللا بن إسحاق*  ابن التبان - ٢٢٧
__________  

  .٤٣٧ / ٣: البلدان
  .الغساين الصيداوي، صاحب املعجم املروي..هو أبو احلسني، حممد بن أمحد بن حممد) ١(

  .٨٠ / ٣ "العرب " تويف سنة اثنتني وأربع مئة انظر 
موطؤه : موطأ مالك برواية أيب مصعب أمحد بن أيب بكر القاسم بن احلارث الزهري، وقد قيل: أي) ٢(



  آخر املوطآت اليت عرضت على مالك، وفيه ما يزيد على مئة حديث ال توجد يف
  .من رواية أحاديث مالك عنه" شرح السنة " غريه من املوطآت وقد أكثر البغوي يف 

، النجوم ٤٣٢ - ٤٣١ / ١: ، الديباج املذهب٣٦٠ / ٢: ب، العرب / ٣:  الورقة٤: متاريخ االسال* 
  .٩٦ - ٩٥: ، شجرة النور الزكية٧٦ / ٣: ، شذرات الذهب١٤١ / ٤: الزاهرة
[ * ]  

)١٦/٣١٩(  

  

  .ضربت إليه آباط االبل من االمصار لذبه عن مذهب أهل املدينة: قال القاضي عياض
  .تصنع والرياء، فصيحا، كبري القدروكان حافظا بعيدا من ال

  .تويف سنة إحدى وسبعني وثالث مئة
  

 املغريب القريواين، االمام القدوة، شيخ الصوفية، أبو عثمان، سعيد بن سالم*  أبو عثمان املغريب - ٢٢٨
  .نزيل نيسابور

  .سافر وحج، وجاور مدة، ولقي مشايخ مصر والشام
  .وكان ال يظهر أيام احلج

 خرجت من مكة متحسرا على رؤيته، مث خرج منها حملنة، وقدم نيسابور، فاعتزل الناس :قال احلاكم
  .أوال، مث كان حيضر اجلامع

كان أوحد املشايخ يف طريقته، مل نر مثله يف علو احلال وصون الوقت، امتحن بسبب : وقال السلمي
  ).١(زور نسب إليه، حىت ضرب وشهر على مجل، ففارق احلرم 

  .من كبار املشايخ] وكان  [ :وقال اخلطيب
  ).٢(له أحوال وكرامات 
__________  

 - ٢٩: ، الرسالة القشريية١١٣ - ١١٢ / ٩: ، تاريخ بغداد٤٨٣ - ٤٧٩: طبقات الصوفية* 
أ، البداية  / ١١:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٦٥ / ٢: ، العرب١٢٣ - ١٢٢ / ٧: ، املنتظم٣٠

  ،١٤٤ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٣٨ - ٢٣٧: اء، طبقات االولي٣٠٢ / ١١: والنهاية
، هدية ١٢ / ٢: ، نتائج االفكار القدسية٨١ / ٣: ، شذرات الذهب١٤٣ / ١: طبقات الشعراين

  .٣٨٩ / ١: العارفني
  .٤٧٩ص ": طبقات السلمي ) " ١(



  .، وما بني حاصرتني منه١١٢ / ٩": تاريخ بغداد ) " ٢(
[ * ]  

)١٦/٣٢٠(  

  

القرب القرب، هم أقرب إىل : املالئكة أفضل أم االنبياء ؟ فقال:  وقد سئل-يقول مسعته : قال احلاكم
  .احلق وأطهر

  .صحب أبو عثمان بالشام أبا اخلري التينايت، ولقي أبا يعقوب النهرجوري
تدبرك يف اخللق تدبر عربة، وتدبرك يف نفسك تدبر موعظة، ] ليكن : [ مسعته يقول: قال السلمي

  . تدبر حقيقةوتدبرك يف القران
جرأك به على تالوته، ولوال ذلك لكلت  ] ٨٢: النساء) [ أفال يتدبرون القرآن] (اهللا تعاىل [ قال 

  ).١(االلسن عن تالوته 
  ).٢(من أعطى االماين نفسه قطعتها بالتسويف بالتواين : وقال

  .ريعةعلوم الدقائق علوم الشياطني، وأسلم الطرق من االغترار لزوم الش: ومسعته يقول
  .تويف سنة ثالث وسبعني وثالث مئة

  
 بن إمساعيل بن االمام البليغ االوحد، خطيب زمانه، أبوحيىي، عبدالرحيم بن حممد*  ابن نباتة - ٢٢٩

  .نباتة الفارقي، صاحب الديوان الفائق يف احلمد والوعظ، وكان خطيبا حبلب للملك سيف الدولة
__________  

  .وما بني حاصرتني منه، ٤٨١": طبقات السلمي ) " ١(
، ١٥٨ - ١٥٦ / ٣: وفيات االعيان..* من أعطى نفسه االماين قطعها": طبقات السلمي " يف ) ٢(

 ٤: ، تاريخ االسبالم٣٦٢ / ٢: ، العرب٢٣٠ / ١: ، دول االسالم١٢٤ / ٢: املختصر يف أخبار البشر
 / ٣: ، شذرات الذهب١٤٦ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٠٣ / ١١: أ، البداية والنهاية / ١٥: الورقة
  .٥٥٩ / ١: ، هدية العارفني٨٤ - ٨٣

[ * ]  

)١٦/٣٢١(  

  



وقد اجتمع بأيب الطيب املتنيب، وكان فصحيا، مفوها، بديع املعاين، جزل العبارة، رزق سعادة تامة يف 
  .خطبه

  .وكان فيه خري وصالح
  . نور مل يعهد قبل فيما قيلرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نومه، مث استيقظ وعليه أثر

وعاش بعد ذلك مثانية عشر يوما، وتوفاه اهللا، فذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تفل يف فيه، 
  .وبقي تلك االيام ال يستطعم بطعام وال يشرب شيئا

  .وتويف سنة أربع وسبعني وثالث مئة مبيافارقني
ن محدان، وبلغنا أن عمره مل يبلغ االربعني، بل مل يل خطابة حلب إال بعد موت سيف الدولة ب: وقيل

  .عاش تسعا وثالثني سنة
  .فاهللا أعلم

  .ومل يصح ذلك فإنه ابتدأ بتصنيف خطبه يف سنة إحدى ومخسني وثالث مئة
  .وهو إذ ذاك خطيب مميز، وجالس املتنيب فلعله عاش مخسني سنة أو أكثر

  .والبيه رواية
  

   بن إبراهيماحملدث الزاهد، أبو الليث، نصر بن حممداالمام الفقيه *  أبو الليث - ٢٣٠
  ".الفتاوى " وله كتاب " تنبيه الغافلني " السمرقندي احلنفي، صاحب كتاب 

__________  
 الترمجة ٢ج : ، اجلواهر املضية٥٩ - ٥٨: ب، تاج التراجم / ١٩:  الورقة٤: تاريخ االسالم* 
  .٤٩٠ / ٢ :، هدية العارفني٢٢١: ، الفوائد البهية)٦١٠(

[ * ]  

)١٦/٣٢٢(  

  

  .حممد بن الفضل بن أنيف البخاري ومجاعة: يروي عن
  .وتروج عليه االحاديث املوضوعة

  .روى عنه أبو بكر حممد بن عبدالرمحن الترمذي، وغريه
 يف مجادى اآلخرة - أيده اهللا -نقلت وفاته من خط القاضي شهاب الدين أمحد بن علي بن عبد احلق، 

  .ني وثالث مئةسنة مخس وسبع
  



 بن علي ابن حممويه االمام احلافظ البارع، أبو بكر، عبدامللك بن عبد الواحد*  ابن حممويه - ٢٣١
  .السمرقندي

  .وكان أبوه بغداديا، وجده موصليا
ومسع هو من أيب جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا اجلمال، وحممد بن إسحاق العصفري، وعلي بن 

  .اد من أيب بكر الشافعي وطبقتهحمتاج، وابن خنب، وببغد
وكان حافظا، متقنا، مجع االبواب والشيوخ واملقلني، وأكثر وجود، ولو طال عمره لكان له نبأ، بل 

  .عاش إحدى ومخسني سنة
  .تويف سنة ست وسبعني وثالث مئة

  
ي، ابن  بن علي بن حيىي البغدادالشيخ احلافظ الثقة، أبو حفص، عمر بن حممد* *  ابن الزيات - ٢٣٢
  .الزيات

__________  
  .أ / ٢١:  الورقة٤: تاريخ االسالم* 

، ٩٨٤ - ٩٨٣ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٣٠ / ٧: ، املنتظم٢٦١ - ٢٦٠ / ١١: تاريخ بغداد* * 
: ، طبقات احلفاظ١٤٨ / ٤: ب، النجوم الزاهرة / ١٩:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٧٠ / ٢: العرب

  .٨٥ / ٣: ، شذرات الذهب٣٩٠
].[ *   

)١٦/٣٢٣(  

  

  .ولد سنة ست ومثانني ومئتني
  .ومسع إبراهيم بن شريك

  .وجعفرا الفرياىب، وأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار، وعمر بن أيب غيالن، وعبد اهللا بن ناجية، وطبقتهم
  .الربقاين، وأبو حممد اخلالل، وأبو القاسم التنوخي، وأبو حممد اجلوهري، وخلق: حدث عنه

  .كان ثقة، متقنا، أمينا، قد مجع أبوابا وشيوخا:  الفوارسوقال ابن أيب
)١.(  

  .صاحب حديث حيفظه] أمينا [ ثقة ] كان : [ وقال العتيقي
  ).٢(تويف يف مجادى اآلخرة سنة مخس وسبعني وثالث مئة 

بن أنبأنا عبدالرمحن بن حممد الفقيه، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا حممد ابن عبدا لباقي، أخربنا عمر 



احلسني اخلفاف، أخربنا عمر بن حممد الزيات، أخربنا محزة بن حممد، حدثنا نعيم بن محاد، حدثنا أبو أمية 
  .الثقفي

من بكر يوم اجلمعة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال
وأنصت ومل يلغ حىت يصلي وابتكر، وغسل واغتسل، ومشى ومل يركب، فدنا من االمام فاستمع 

  ".اجلمعة، كفاه اهللا ما بينه وبني اجلمعة االخرى وزيادة ثالثة أيام 
  ).٣( ضعيف، وله إسناد آخر حسن - هو إمساعيل بن يعلى -أبو أمية 

__________  
  .٢٦٠ / ١١": تاريخ بغداد ) " ١(
  .، وما بني حاصرتني منه٢٦١ / ١١": تاريخ بغداد ) " ٢(
باب فضل من استمع وأنصت يف اخلطبة، من : يف اجلمعة) ٨٥٧" (صحيحه " لم يف أخرجه مس) ٣(

  = [ * ]طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل بن أيب 

)١٦/٣٢٤(  

  

 بن االمام احلافظ الصدوق، حمدث دمشق، أبو العباس، حممد بن موسى*  ابن السمسار - ٢٣٣
  .لسمساراحلسني الدمشقي ا

حممد بن خرمي، وأيب احلسن بن جوصا، وأيب اجلهم ابن طالب، والقاضي أيب عبد اهللا : حدث عن
احملاملي، وابن خملد، وابن الدحداح الدمشقي، وعبد اهللا بن حممد بن السري احلمصي احلافظ، وخلق 

  .كثري
  .ي بن الغمر، وآخرونأخوه أبو احلسن حممد، وحممد بن عوف املزين، ومتام الرازي، ومك: روى عنه

  .كان ثقة، نبيال، حافظا، كتب القناطري: قال عبد العزيز الكتاين
  .تويف يف رمضان سنة ثالث وستني وثالث مئة: وقال امليداين

__________  
من اغتسل مث أتى اجلمعة، : " صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال= 

أنصت حىت يفرغ من خطبته، مث يصلي معه، غفر له ما بينه وبني اجلمعة االخرى، فصلى ما قدر له، مث 
  ".وفضل ثالثة أيام 

  ).١٧٧٥(، وصححه ابن خزمية ٤٢٠ / ٥ويف الباب بنحوه عن أيب أيوب عند أمحد 
  .٣٠٩، ٣٠٨ / ٢وعن سلمان عند البخاري 

) ٣٤٥(، وأيب دواد )٤٩٦ (، والترمذي٨ / ٤، وأمحد )٥٥٧٠(وعن أوس بن أوس عند عبد الرزاق 



  ).١٧٥٨(، وإسناده صحيح، وصححه ابن خزمية )١٠٨٧(، وابن ماجه ٩٥ / ٣والنسائي 
، ٣٩٠: ، طبقات احلفاظ١٠٦ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٣١ / ٢: ، العرب٩٨٤ / ٣: تذكرة احلفاظ* 

  .٤٧ / ٣: شذرات الذهب
[ * ]  

)١٦/٣٢٥(  

  

  ).١( البغدادي الظريف، قاضي السندية مد بن عبدالرمحنالقاضي أبو بكر، حم*  ابن قريعة - ٢٣٤
  .كان مزاحا خفيف الروح، أديبا فاضال، ذكيا، سريع اجلواب

  .أخذ عن أيب بكر بن االنباري، وغريه
  .وقريعه، بقاف، قيده ابن ماكوال

  .وكان مالزما للوزير املهليب يف جمالس اللهو
  .وله أجوبة بليغة مسكتة
  .الرؤساء فيباسطونهكان الوزير يغري به 

ما يقول القاضي يف يهودي زىن بنصرانية، فولدت ابنا جسمه للبشر ووجهه للبقر ؟ : كتب له رئيس
هذا من أعدل الشهود على اخلبثاء اليهود، أشربوا العجل يف صدورهم حىت خرج من أيورهم : فأجاب
والرجل، ويسحبا على ) ٣ (برأس اليهودي رأس العجل، ويصلب على عنق النصرانية الرأس) ٢(فلينط 

  .ظلمات بعضها فوق بعض: االرض، وينادى عليهما
  .مات سنة سبع وستني وثالث مئة

__________  
  :، املنتظم١١٧ / ٧: ، االكمال البن ماكوال٣٢٠ - ٣١٧ / ٢: تاريخ بغداد* 
 ٢٢٧ / ٣: ، الوايف بالوفيات٣٤٥ / ٢: ، العرب٣٨٤ - ٣٨٢ / ٤: ، وفيات االعيان٩٢ - ٩١ / ٧
  .٦٢ - ٦٠ / ٣: ، شذرات الذهب٢٩٢ / ١١: ، البداية والنهاية٢٢٩ -
قرية على ر عيسى، بني : بكسر أوله، وسكون ثانية، بلفظ نسبة املؤنث إىل السند: السندية) ١(

  .ليحصل الفرق بني هذه النسبة والنسبة إىل بالد السند" سندواين " بغداد، واالنبار، ينسب إليها 
  .٢٦٨ / ٣": البلدان معجم " انظر 

  .وهو خطأ" فليناط " يف االصل ) ٢(
  .أرى أن يناط": وفيات االعيان " ويف 



  .الساق مع الرجل": وفيات االعيان " يف ) ٣(
[ * ]  

)١٦/٣٢٦(  

  

 بن أمحد بن نصري بن عرفة بن لؤلؤ علي بن حممد. االمام احملدث املسند، أبو احلسن*  ابن لؤلؤ - ٢٣٥
  .قالبغدادي الورا

  .مولده يف سنة إحدى ومثانني ومئتني
  .مسع محزة بن حممد الكاتب، وإبراهيم بن شريك

والفريايب، وعبد اهللا بن ناجية، وإبراهيم بن هاشم البغوي، وزكريا بن حيىي الساجي، وحممد بن ادر، 
  .وعدة
تنوخي، وأبو حممد الربقاين، وأبو حممد بن اخلالل، وأمحد بن حممد العتيقي، وأبو القاسم ال: وعنه

  .اجلوهري، وآخرون
  .كان ابن لؤلؤ يأخذ على التحديث دانقني: قال الربقاين

، وقد -سيئ النقل :  أي-وكانت حاله حسنة من الدنيا، وهو صدوق غري أنه ردئ الكتاب : قال
  ).١] (أيب [ عن عن عن : عن عيت، عن أيب، فقال: صحف غري مرة

  ).٢(ؤ ثقة ابن لؤل: قال عبيد اهللا االزهري
كان أكثر كتبه خبطه، وكان ال يفهم : تويف يف حمرم سنة سبع وسبعني وثالث مئة، قال: وقال العتيقي

  ).٣(احلديث، وإمنا حيمل أمره على الصدق 
__________  

أ، ميزان  / ٢٥:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٥ - ٤ / ٣: ، العرب٩٠ - ٨٩ / ١٢: تاريخ بغداد* 
  .٩٠ / ٣: ، شذرات الذهب٢٥٦ / ٤:  لسان امليزان،١٥٤ / ٣: االعتدال

  .، والزيادة منه٩٠ - ٨٩ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

[ * ]  

)١٦/٣٢٧(  

  



حضرت عند ابن لؤلؤ مع أيب احلسني البيضاوي لنقرأ عليه، وكان قد ذكر له عدد : قال علي بن احملسن
  .إليه دراهممن حيضر، ودفعنا 

يف الدهليز، وجعل البيضاوي يرفع صوته ليسمعه، ] الرجل [ فرأى واحدا زائدا، فأخرجه، فجلس 
أتعاطى علي وأنا بغدادي، باب طاقي وراق، صاحب حديث، شيعي، : يا أبا احلسني: فقال ابن لؤلؤ

  ).١] (إىل الرجل [ ، مث أمر جاريته بأن تدق يف اهلاون أشنانا حىت ال يصل الصوت !أزرق كوسج ؟ 
  

  . بن صابر بن كاتب البخاري املؤذنالشيخ املسند، أبو عمرو، حممد بن حممد*  ابن صابر - ٢٣٦
صاحل بن حممد جزرة، وحامد بن سهل، وحممد بن حريث، واحلسني بن الوضاح، وطائفة، : روى عن

  .وكان آخر من روى عن صاحل
  محن الشريازي،أبو عبد اهللا غنجار، وأمحد بن عبدالر: حدث عنه

  .وأبو نصر بن علي البخاري السين
  .أرخ أبو بكر السمعاين وفاته يف سنة سبع وسبعني وثالث مئة

  
   بن حممد بنالقاضي االمام احملدث، أبو القاسم، بشر بن حممد* *  ابن ياسني - ٢٣٧

__________  
  .املصدر السابق، وما بني حاصرتني منه) ١(
  .٧٠ / ٣: أ، شذرات الذهب / ٢٦:  الورقة٤: سالم، تاريخ اال٣٥٣ / ٢: العرب* 

  .٩١ / ٣: أ، شذرات الذهب / ٢٧:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٦ / ٣: العرب* * 
  .من هذا اجلزء) ٣٨٥(وسيكرر املؤلف ترمجته يف الصفحة 

[ * ]  

)١٦/٣٢٨(  

  

  .ياسني بن النضر الباهلي النيسابوري الفقيه
  .لذكر والصالةكان كثري ا: ذكره احلاكم فقال

  .مسع ابن خزمية، والسراج، وأبا العباس الدغويل، وأملى جمالس، وكان مكثرا لكن ضيع أصوله
  .روى عنه احلاكم، وأبو سعد الكنجروذي، ومجاعة: قلت

  .تويف يف رمضان سنة مثان وسبعني وثالث مئة
  .وله اثنتان ومثانون سنة



  
 بن أمحد بن كيسان احلريب، الذي روى لي بن حممدالشيخ الثقة، أبو احلسن، ع*  ابن كيسان - ٢٣٨

عن يوسف القاضي جزء الزكاة وجزء التسبيح، ما روى سوامها حدث عنه، الربقاين، واحلسني بن جعفر 
  .السلماسي، وعلي بن املسحن، وأبو حممد اجلوهري، وآخرون

] واحدة [ ابناي يف بطن ولد علي وحممد : أرانا ابن كيسان خبط أبيه: قال لنا التنوخي: قال اخلطيب
  ).١(سنة اثنتني ومثانني ومئتني ] خلمس مضني من مجادى اآلخرة [ ليلة اجلمعة 

  .قبل الثالث مئة، وكان من جلة النحويني) ٢(مث مات أبومها : قلت
__________  

، ٣٦٦ - ٣٦٥ / ٢: أ، العرب / ١٢:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٨٧ - ٨٦ / ١٢: تاريخ بغداد* 
  .٨١ / ٣: ت الذهبشذرا

  .، وما بني حاصرتني منه٨٦ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  .هو حممد بن أمحد بن كيسان أبو احلسن النحوي) ٢(

   = [ * ]- ٥٧ / ٣" إنباه الرواة " ترمجته يف 

)١٦/٣٢٩(  

  

  .وكان علي هذا عريا من الفضيلة
:  حديثه، فأخذ كتابه ومل يدر ما يقولكان ال حيسن حيدث، سألته أن يقرأ يل شيئا من: قال الربقاين

  .سبحان اهللا حدثكم يوسف القاضي: سبحان اهللا حدثكم يوسف القاضي، فقال: فقلت له
  ).١(إال أن ساعه كان صحيحا مع أخيه : مث قال

  .مسعت منه يف سنة ثالث وسبعني وثالث مئة: وقال اجلوهري
  .ما وقع اخلطيب بوفاته: قلت

  ).١(ام أبو حممد، احلسن بن النحوي االم: فأما أخوه االكرب
  .فثقة عامل

  .مسع من إمساعيل القاضي وبشر بن موسى
  .روى عنه أبو علي بن شاذان، وأبو نعيم احلافظ

  .مات يف سنة مثان ومخسني وثالث مئة
  

   * حممد بن املؤمل- ٢٣٩



جي النحوي، نزيل هو الشيخ املسند املعمر، أبو بكر، حممد بن حيويه بن املؤمل بن أيب روضة الكر
  .مهدان، ومسند وقته إن صدق، فإنه روى عن طبقة كربى

__________  
  .ثبتا بأهم مصادر ترمجته" االنباه " ، وقد ذكر حمقق ٥٩= 
  .٨٧ - ٨٦ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  ).٩٣(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ١(
: ، العرب١٨٩ / ١٨، معجم االدباء ٢٣٣ / ٥: ، تاريخ بغداد١٣٤ و ١٢٩ / ١: االمتاع واملؤانسة* 
، بغية ١٥١ / ٥: ، لسان امليزان٣٤ / ٣: ، الوايف بالوفيات٥٣٢ / ٣: ، ميزان االعتدال٣٦٦ / ٢

  .٨٢ / ٣: ، شذارت الذهب٩٩ / ١: الوعاة
[ * ]  

)١٦/٣٣٠(  

  

م بن ديزيل أسيد بن عاصم الثقفي، وإسحاق الدبري، وحممد بن املغرية السكري، وإبراهي: روى عن
  .سيفنة، وإبراهيم بن نصر الرازي، وحممد ابن صاحل اهلمذاين االشج، وأيب مسلم الكجي، وعدة

أبو بكر الربقاين، وأبو نصر حممد بن بندار، وأبو طاهر ابن سلمة، وعمر بن معروف : حدث عنه
  .اهلمذانيان، واحلسني بن حممد الفالكي، وآخرون

  .ابن مئة سنة واثنيت عشرة سنةسأله الصيقلي عن سنه، فذكر أنه 
  .تويف سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة": طبقات اهلمذانيني " وقال شريويه يف 

  .كان غري موثق عندهم: قال اخلطيب
  

  - بن زكريا بن نضرويه الثقة املسند، أبو منصور، العباس بن الفضل*  النضروي - ٢٤٠
  . النضروي اهلروي-مبعجمة 

  .حلسني بن إدريس، وحممد بن عبدالرمحن الساميمسع أمحد بن جندة، وا
سبطه احلسن بن علي، وأبو حازم العبدوي، والربقاين، وسعيد بن العباس القرشي، وأبو يعقوب : وعنه

  .القراب
  .وثقة أبو بكر اخلطيب

  .مات يف شعبان سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة
  .راة



__________  
، شذرات ١٥٦ / ١: ، تبصري املنتبه٨٢ / ١:  مشتبه النسبة،٣٦٢ / ٢: ، العرب٣١٤ / ٣: اللباب* 

  .٧٩ / ٣: الذهب
[ * ]  

)١٦/٣٣١(  

  

 بن حممد االمام العالمة، القاضي احملدث، شيخ املالكية، أبو بكر، حممد ابن عبد اهللا*  االري - ٢٤١
  .بن صاحل التميمي االري املالكي، نزيل بغداد وعاملها

  .ئتنيولد يف حدود التسعني وم
ومسع أبا بكر حممد بن حممد الباغندي، وأبا القاسم البغوي، وعبد اهللا بن زيدان البجلي، وأبا عروبة 
احلراين، وحممد بن متام البهراين، وسعيد بن عبد العزيز احلليب، وحممد بن خرمي العقيلي، وحممد بن 

  . والشام، واجلزيرةاحلسني االشناين، وأبا علي حممد بن سعيد احلافظ، وطبقتهم بالعراق،
ومجع وصنف التصانيف يف املذهب، وتفقه ببغداد على أيب عمر حممد بن يوسف القاضي، وولده أيب 

  .احلسني
  الدارقطين وأثىن عليه، وأبو بكر الربقاين، وأمحد بن: حدث عنه

  .حممد العتيقي، وأمحد بن علي البادا، وعلي بن احملسن التنوخي، وأبو حممد اجلوهري، وآخرون
  .هو إمام املالكية، إليه الرحلة من أقطار الدنيا: قال الدارقطين

  .رأيت مجاعة من االندلس واملغرب على بابه، ورأيته يذاكر باالحاديث الفقيهات، ويذاكر حبديث مالك
  .ثقة، مأمون، زاهد، ورع

__________  
 ٤: رتيب املدارك، ت١٦٧: ، طبقات الشريازي٤٦٣ - ٤٦٢ / ٥: ، تاريخ بغداد٢٨٣: الفهرست* 
، ٣٧١ / ٢: ، العرب٢٧ / ١: ، اللباب١٣١ / ٧: ، املنتظم١٢٥ / ١: ، االنساب٤٧٣ - ٤٦٦/ 

 - ٣٠٤ / ١١: ، البداية والنهاية١٠٨ / ٣: أ، الوايف بالوفيات / ١٩:  الورقة٤: تاريخ االسالم
 ٨٥ / ٣: ب، شذرات الذه١٤٧ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢١٠ - ٢٠٦ / ٢: ، الديباج املذهب٣٠٥

 - ٢٠٨ / ١: ، طبقات االصوليني٩١ / ١: ، شجرة النور الزكية٥٠ / ٢: ، هدية العارفني٨٦ -
٢٠٩.  
[ * ]  

)١٦/٣٣٢(  



  

وقال أبو إسحاق الشريازي فيما مسعت من عمر بن عبد املنعم، عن الكندي، أخربنا علي بن هبة اهللا، 
االسناد، والفقه اجليد، وشرح خمتصر عبد اهللا بن مجع أبو بكر بني القراءات، وعلو : أخربنا إسحاق، قال

  ).١(عبد احلكم، وانتشر عنه مذهب مالك يف البالد 
  .له يف شرح املذهب تصانيف: فقال) ٢(وذكره القاضي عياض 

  .ورد على املخالفني، وحدث عنه كثري من الناس، وانتشر عنه املذهب يف البالد
  ).٣(، انتهت إليه رئاسة مذهب مالك كان ثقة: وقال أبو الفتح بن أيب الفوارس

  كان معظما عند سائر العلماء، ال: وقال القاضي أبو العالء الواسطي
  .يشهد حمضرا إال كان هو املقدم فيه

  ).٤(سئل أن يلي القضاء فامتنع 
  .تويف يف شوال سنة مخس وسبعني: قلت
  .، وعشا بضعا ومثانني سنة، رضي اهللا عنه)٥(يف ذي القعدة : وقيل

أخربتنا كرمية بنت عبد الوهاب، أخربنا علي بن مهدي الطبيب سنة تسع ومخسني : أخربنا طائفة قالوا
ومخس مئة، أخربنا أمحد بن عبد املنعم الكريدي، أخربنا أمحد بن حممد العتيقي، أخربنا أبو بكر حممد بن 

  ا أبوعبد اهللا االري، حدثنا حممد بن احلسني اخلثعمي، حدثنا أبو كريب، حدثن
__________  

  .٤٦٧ / ٤": ترتيب املدارك " ، و ١٦٧ص ": طبقات الشريازي " انظر ) ١(
  .٤٧٣ - ٤٦٦ / ٤": ترتيب املدارك " انظر ) ٢(
  .٤٦٢ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٤٦٣ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٤(
  [ * ] نقال عن الربقاين ٤٦٣ / ٥": تارخيه " نص على هذا اخلطيب يف ) ٥(

)١٦/٣٣٣(  

  

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : خالد األمحر، حدثنا يزيد بن كيسان، عن أيب حازم، عن أيب هريرة قال
  ".لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا : " وسلم

  .، وابن ماجه، من حديث أيب خالد سليمان بن حيان، تفرد به)١(أخرجه مسلم 
  

 بن خلف ابن خبيت العكربي أبو بكر، حممد بن عبد اهللالشيخ العامل الثقة احملدث، *  ابن خبيت - ٢٤٢



  .البغدادي الدقاق
خلق بن عمرو العكربي صاحب احلميدي، وأيب بكر جفعر بن حممد الفريايب، وحممد بن : حدث عن

  جرير الطربي، وحممد بن حممد
يب داود، الباغندي، وحممد بن صاحل بن ذريح العكربي، وإمساعيل بن موسى احلاسب، وأيب بكر بن أ

وإبراهيم بن حممد العمري، وعبد اهللا ابن زيدان البجلي، وسليمان بن داود بن كثري الباهلي، وخالد بن 
  .، وأيب القاسم البغوي وغريهم- صاحب ابن معني -حممد الصفار 

  .وله جزء مشهور طربزدي
  .حدث عنه

  .عبد الوهاب بن برهان الغزال، وأبو إسحاق الربمكي، ومجاعة
__________  

باب ما جاء يف تلقني امليت ال إله إال : يف اجلنائز) ١٤٤٤(يف أول اجلنائز، وابن ماجة ) ٩١٧(رقم ) ١(
  .اهللا

من قرب من املوت، حكاه النووي يف شرح مسلم إمجاعا، مساه باعتبار ما : أي" لقنوا موتاكم : وقوله
  ".من قتل قتيال، فله سلبه " يؤول إليه جمازا ومثله 

، )٣١١٧(وأيب داود ) ٩٧٦(، والترمذي )٩١٦( عن أيب سعيد اخلدري عند مسلم ويف الباب
  .٥ / ٤والنسائي 

  .٥ / ٤/ وعن عائشة عند النسائي 
أ، مشتبه  / ٩: الورقة / ٤: ، تاريخ االسالم٣٦٣ / ٢: ، العرب٤٦٢ - ٤٦١ / ٥: تاريخ بغداد* 

  .٧٩ / ٣: هب، شذرات الذ١٧٩ - ١٧٨ / ٢: ، غاية النهاية٥٤ / ١: النسبة
[ * ]  

)١٦/٣٣٤(  

  

  .مات يف ذي القعدة سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة: وثقة اخلطيب، وقال
أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن أمحد احلريري، أخربنا : أخربنا ابن أيب عمر وغريه إجازة، قالوا

نا إبراهيم بن حممد بن إبراهيم ، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن خييت، حدث٤٤٥أبو إسحاق الربمكي سنة 
  العمري، حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، عن عبيداهللا، عن نافع،

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب، وجلد عمر : " عن ابن عمر
  ).١" (وغرب 



  
 بن م، عبدالرمحن ابن حممداالمام احلافظ الثبت القدوة، شيخ االسالم، أبو مسل*  ابن مهران - ٢٤٣

  .عبد اهللا بن مهران بن سلمة البغدادي
مسع حممد بن حممد الباغندي، وأبا القاسم البغوي، وابن أيب داود، وأبا عروبة احلراين، وأبا حممد بن 

صاعد، وأبا احلسن بن جوصا، وأبا حامد ابن بالل، وخلقا كثريا بالعراق، والشام، واجلزيرة، 
أمحد بن حممد الكاتب، : اء النهر، وأقام بسمرقند حنوا من ثالثني سنة، حدث عنهوخراسان، وما ور

  وعلي بن حممد احلذاء املقرئ، وأبو عبد اهللا احلاكم، وأبو العالء الواسطي، وآخرون، وكان ممن برز
__________  

طرق، ، من ٢٢٣ / ٨باب ما جاء يف النفي، والبيهقي : يف احلدود) ١٤٣٨(وأخرجه الترمذي ) ١(
  .عن عبد اهللا بن إدريس ذا االسناد

  .، ووافقه االمام الذهيب٣٦٩ / ٤وصححه احلاكم 
  .ويف الباب عن عبادة بن الصامت عند مسلم وغريه

 - ٩٦٩ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٢٩ - ١٢٨ / ٧: ، املنتظم٣٠٠ - ٢٩٩ / ١٠: تاريخ بغداد* 
، شذرات ١٤٧ / ٤: ، النجوم الزاهرة٤٠٣ - ٤٠٢ / ٥: ، العقد الثمني٣٦٩ / ٢: ، العرب٩٧١
  .٨٥ / ٣: الذهب
[ * ]  

)١٦/٣٣٥(  

  

  .يف العلم والعمل
  ).١(كان ثبتا، زاهدا، ما رأينا مثله : قال أبو الفتح بن أيب الفوارس

كان أوحد عصره يف علم أهل احلقائق، وله قدم يف معرفة احلديث، ورد نيسابور، ودخل : وقال احلاكم
 ا، ومجع املسندإىل مسرقند وأقام  

  .الكبري على الرجال، مث خرج إىل مكة سنة مثان وستني وجاور ا
  ).٢(وصنف أبو مسلم أشياء كثرية : قال ابن أيب الفوارس

  .مجع أحاديث املشايخ واالبواب، وكان متقنا، حافظا، مع ورع وزهد وتدين: قال اخلطيب
  ).٣(كان الدارقطين والشيوخ يعظمونه : الذكره يل أبو العالء الواسطي يوما فأطنب يف وصفه، وق

  .دخلت مرو وما وراء النهر فلم أظفر به: قال احلاكم
ويف سنة مخس وستني يف احلج طلبته يف القوافل، فأخفى نفسه، فحججت سنة سبع وستني، وعندي أنه 



هنا شيخ : ادهو ببغداد، فاستوحشت من ذلك وتطلبته، مث قال يل أبو نصر املالمحي ببغد: مبكة، فقالوا
: خرج، فقال أبو نصر: بلى، فذهب يب، فأدخلين خان الصباغني، فقالوا: االبدال نشتهي أن تراه ؟ قلت

جتلس يف هذا املسجد، فإنه جيئ، فقعدنا، وأبو نصر مل يذكر يل من هو الشيخ، فأقبل أبو نصر ومعه شيخ 
وجد الشيخ : نا حنن حندثه إذ قلت لهحنيف ضعيف برداء، فسلم علي، فأهلمت أنه أبو مسلم احلافظ، فبي

  هل خلف: الذين أردت لقاءهم انقرضوا، فقلت له: ها هنا من أقاربه أحدا ؟ قال
__________  

  .٣٠٠ - ٢٩٩ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٢٩٩ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ٣(

[ * ]  

)١٦/٣٣٦(  

  

من هذا الكهل : ومن أين عرفته ؟ فسكت، فقال اليب نصر: ، قال- أعين أخاه احلافظ -إبراهيم ولدا ؟ 
  .أبو فالن فقام إيل وقمت إليه: ؟ قال

جيمعنا : وشكا شوقه، وشكوت مثله، اشتفينا من املذاكرة، وجالسته مرارا مث ودعته يوم خروجي، فقال
  املوسم، فإن علي أن أجاور، مث حج سنة مثان

تهد ال يظهر حلديث وال لغريه، وكان أخوه إبراهيم من احلفاظ وستني، وجاور إىل أن مات، وكان جي
  .الكبار

  .أخربنا املؤمل بن حممد
أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا الشيباين، أخربنا اخلطيب، أخربين حممد بن علي املقرئ، أخربنا أبو 

كتبت عن : يقولمسلم بن مهران، حدثنا عبداملؤمن بن خلف، مسعت صاحل بن حممد، مسعت أبا زرعة 
  .إبراهيم الفراء، وعبد اهللا بن أيب شيبة: رجلني مئيت ألف حديث

  .مات مبكة سنة مخس وسبعني وثالث مئة: قال أبو عبد الرمحن السلمي وغريه
وفيها تويف حمدث نيسابور أبو احلسني أمحد بن حممد بن جعفر البحريي، وأبو عبد اهللا احلسني بن : قلت

 ببغداد، وشيخ الشافعية أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهللا الداركي، وحمدث حممد بن عبيد العسكري
بغداد أبو حفص عمر بن حممد بن الزيات، وشيخ املالكية القاضي أبو بكر حممد بن عبد اهللا االري، 

أبو الليث " تنبيه الغافلني " وحمدث الشام أبو بكر يوسف بن القاسم املياجني، والواعظ صاحب كتاب 
  .نصر بن حممد السمرقندي احلنفي، واملسند عبد العززى بن جعفر اخلرقي ببغداد



)١٦/٣٣٧(  

  

، الشيخ املسند الصادق، أبوا لقاسم التميمي ابن حممد بن أيب عاصم*  الفضل بن جعفر - ٢٤٤
  .الدمشقي الطرائفي املؤذن، الرجل الصاحل

 بن الرواس، ومسع من مجاهر بن حممد مسع نسخة أيب مسهر، والوحاظي من عبدالرمحن بن القاسم
  الزملكاين، وإبراهيم بن دحيم،

  .وإسحاق بن أمحد اخلزاعي، وأيب شيبة داود بن إبراهيم وعدة، وكان صاحب حديث
متام الرازي، وعبد الغين االزدي، ومكي بن الغمر، وأمحد بن احلسن الطيان، وأبو أسامة : حدث عنه

محد املياجني، وحممد بن سلوان املازين، وأبو علي احلسن بن شواش، حممد بن أمحد اهلروي، وصاحل بن أ
  .وحممد بن عوف املزين، وخلق كثري

  .كان ثقة نبيال، حدثنا عنه عدة، تويف سنة ثالث وسبعني و ثالث مئة: قال عبد العزيز الكتاين
  .هو آخر أصحاب ابن الرواس موتا: قلت

ن حممد اخلياط الزاهد مبصر، وأمحد بن احلسني العكربي، وفيها مات شيخ الشافعية أبو العباس أمحد ب
وإبراهيم بن عبد اهللا بن إسحاق القصار بأصبهان، وبلكني بن زيري صاحب املغرب، وأبو عثمان املغريب 
شيخ الصوفية، وحممد بن حيويه بن أيب روضة الكرجي، وعلي بن حممد بن كيسان احلريب، وعبد اهللا بن 

  .ي ابن السقاحممد بن عثمان الواسط
__________  

  .٨١ / ٣: ، شذرات الذهب٣٦٦ / ٢: العرب* 
[ * ]  

)١٦/٣٣٨(  

  

 بن يوسف بن يعقوب، الربعي، الشيخ احملدث الثقة، أبو بكر حممد بن سليمان*  الربعي - ٢٤٥
  .الدمشقي، البندار

ين، وحاجب بن مسع جعفر بن أمحد بن عاصم، وأمحد بن عامر بن املعمر، ومجاهر ابن حممد الزملكا
  .أركني، وحممد بن الفيض الغساين، وحممد بن متام البهراين، وخلقا سواهم

متام الرازي، وأبو سعد املاليين، واملسدد بن علي االملوكي، وعبد الغين بن سعيد احلافظ، : حدث عنه
  .وحممد بن عبد السالم بن سعدان

  .ويف يف ذي احلجة سنة أربع وسبعني وثالث مئةحدثنا عنه مجاعة، وكان ثقة، ت: قال عبد العزيز الكتاين



مسعنا جزء الربعي من أصحاب ابين أيب لقمة، عن ابن عبدان، عن ابن أيب العالء املصيصي، عن : قلت
  .ابن سعدان، عنه

  
  .الشيخ املعمر، أبو بكر البصري، ابن أخي هالل الرازي * *  هالل بن حممد بن حممد- ٢٤٦

  .وحممد بن زكريا الغاليب، واحلسن بن املثىن، وأيب خليفةحدث عن أيب مسلم الكنجي، 
  أبو سعد املاليين، وأبو بكر أمحد بن عبدالرمحن اليزدي،: روى عنه

__________  
  .٨٤ / ٣: أ، شذرات الذهب / ١٦:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٦٨ / ٢: العرب* 

  .٢٠٢ / ٦: ، لسان امليزان٣١٦ / ٤: ب، ميزان االعتدال / ٣٣:  الورقة٤: تاريخ االسالم* * 
[ * ]  

)١٦/٣٣٩(  

  

  .وشيخ املعتزلة أبو احلسني البصري، وحممد بن عمر بن زاذان القزويين، ومجاعة، مل أمسع فيه قدحا
  .قال عبدالرمحن بن مندة، تويف سنة تسع وسبعني وثالث مئة

  .لعله قارب املئة: قلت
  

 الرازي  اتهد، عامل العراق، أبو بكر، أمحد بن علياالمام العالمة املفيت*  أبو بكر الرازي - ٢٤٧
  .احلنفي، صاحب التصانيف

تفقه بأيب احلسن الكرخي، وكان صاحب حديث ورحلة، لقي أبا العباس االصم، وطبقته بنيسابور، 
  .وعبد الباقي بن قانع، ودعلج بن أمحد، وطبقتهما ببغداد، والطرباين، وعدة بأصبهان

  . االصحاب ببغداد، وإليه املنتهى يف معرفة املذهبوصنف ومجع وخترج به
  .قدم بغداد يف صباه فاستوطنها

وكان مع براعته يف العلم ذا زهد وتعبد، وعرض عليه قضاء القضاة فامتنع منه، وحيتج يف كتبه 
  امتنع القاضي أبو: حدثنا أبو العالء الواسطي، قال: باالحاديث املتصلة بأسانيده، قال اخلطيب

__________  
: ، املنتظم١٤٤: ، طبقات الشريازي٣١٥ - ٣١٤ / ٤: ، تاريخ بغداد٢٩٥ - ٢٩٣: الفهرست* 
  .٢٤١ / ٧: ، الوايف بالوفيات٣٥٥ - ٣٥٤ / ٢: ، العرب١٠٦ - ١٠٥ / ٧

، ٥٥ / ١: ، طبقات املفسرين للداوودي١٣٨ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٩٧ / ١١: البداية والنهاية



، هدية ٢٨ - ٢٧: ، الفوائد البهية٧١ / ٣: ، شذرات الذهب٢٢٤ - ٢٢٠ / ١: اجلواهر املضية
  .٢٠٣ ٢٠٥ / ١: ، طبقات االصوليني٦٦ / ١: العارفني
[ * ]  

)١٦/٣٤٠(  

  

  .أبو بكر الرازي: فمن يصلح ؟ قال: بكر االري املالكي من أن يلي القضاء، قالوا له
، )١(عبادة، فأريد على القضاء، فامتنع رمحه اهللا وكان الرازي يزيد حاله على مرتلة الرهبان يف ال: قال

  .وقيل كان مييل إىل االعتزال، ويف تواليفه ما يدل على ذلك يف رؤية اهللا وغريها، نسأل اهللا السالمة
  .مات يف ذي احلجة سنة سبعني وثالث مئة، وله مخس وستون سنة

 سهل بشر بن أمحد بن بشر وفيها مات أمحد بن منصور اليشكري الدينوري، ومسند خراسان أبو
  االسفراييين احملدث، وحمدث حلب أبو حممد

احلسن بن أمحد بن صاحل السبيعي احلافظ، وحمدث مصر أبو حممد احلسن بن رشيق العسكري، وشيخ 
العربية أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن خالويه، ومسند أصبهان أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن حممد بن 

 وإمام اللغة أبو منصور حممد بن أمحد بن االزهر بن طلحة االزهري اهلروي، وأبو بكر فورك القباب،
حممد بن جعفر البغدادي غندر الوراق، واملقرئ أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون الرازي الديبلي، وعبد 

  .اهللا بن حممد بن أمحد الصائغ بأصبهان، ارحتل إىل الفريايب
  

  . بن وصيف الغزيسند الكبري، أبو بكر، حممد بن العباسالشيخ امل*  ابن وصيف - ٢٤٨
راوي املوطأ عن احلسن بن الفرج الغزي، صاحب حيىي بن بكري، وقد روى أيضا عن حممد بن احلسن 

  .بن قتيبة العسقالين وغريه
__________  

  .٤٦٣ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٧٩ / ٣: أ، شذرات الذهب/  ٩:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٦٣ - ٣٦٢ / ٢: العرب* 

[ * ]  

)١٦/٣٤١(  

  



  .أبو سعد املاليين، وحممد بن جعفر امليماسي، وطائفة، وما علمت به بأسا: حدث عنه
  .مات يف سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة عن سن عالية

  
ف بن  بن خفيالشيخ االمام العارف الفقيه القدوة، ذو الفنون، أبو عبد اهللا حممد*  ابن خفيف - ٢٤٩

  .اسفكشار الضيب الفارسي الشريازي، شيخ الصوفية
  .ولد قبل السبعني ومئتني وستني

  .وحدث عن محاد بن مدرك وهو آخر أصحابه، وعن حممد بن جعفر التمار، واحلسني احملاملي، ومجاعة
  .وتفقه على أيب العباس بن سريج

يم بن اخلضر الشياح، والقاضي أبو الفضل اخلزاعي، واحلسن بن حفص االندلسي، وإبراه: حدث عنه
  .أبو بكر بن الباقالين، وحممد بن عبد اهللا بن باكويه

أقام بشرياز، وأمه نيسابورية، وهو اليوم شيخ املشايخ، وتاريخ الزمان، مل يبق للقوم أقدم : قال السلمي
  منه، وال أمت حاال، صحب

__________  
، ٢٩: ، الرسالة القشريية٣٨٩ - ٣٨٥/  ١٠: ، حلية االولياء٤٦٦ - ٤٦٢: طبقات الصوفية* 

، معجم ١١٢ / ٧: ، املنتظم١٩٢ - ١٩٠: ، تبيني كذب املفريت٤٥٢ - ٤٥١ / ٧: االنساب
 / ٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٦١ - ٣٦٠ / ٢: ، العرب٢٢٢ / ٢: ، اللباب٣٨١ / ٣: البلدان

 - ١٤٩ / ٣: ات السبكي، طبق٤٣ - ٤٢ / ٣: ، الوايف بالوفيات٢٢٩ / ١: دول االسالم: ب
، ٧٦ ٧٧ / ٣: ، شذرات الذهب١٤٢ / ١: ، طبقات الشعراين٢٩٩ / ١١: ، البداية والنهاية١٦٣

  .٥٠ - ٤٩ / ٢: ، هدية العارفني٦ / ٢: نتائج االفكار القدسية
[ * ]  

)١٦/٣٤٢(  

  

بالكتاب رومي بن أمحد، وابن عطاء، ولقي احلالج، وهو من أعلم املشايخ بعلوم الظاهر، متمسك 
  ).١(والسنة، فقيه شافعي 

أخربنا أمحد بن إسحاق من لفظه، أخربنا عمر بن كرم، أخربنا عبد االول ابن عيسى، أخربنا عبد 
قرئ على محاد بن مدرك، : الوهاب بن أمحد، أخربنا حممد بن باكويه، حدثنا حممد بن حنيف الضيب، قال

  ن أيب عمران اجلوين، عن عبدوأنا أمسع، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، ع
إذا صنعت قدرا فأكثر من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا بن الصامت، عن أيب ذر قال



  ).٢" (مرقها، وانظر أهل بيت من جريانك فأصبهم مبعروف 
هللا بن ما أرى التصوف إال خيتم بأيب عبد ا: قال أمحد بن حيىي الشريازي: قال أبو عبد الرمحن السلمي

كنت أمجع اخلرق من املزابل، وأغسلها، : خفيف، وكان أبو عبد اهللا من أوالد االمراء فتزهد حىت قال
وأصلح منه ما ألبسه، وبقيت أربعني شهرا أفطر كل ليلة على كف باقالء، فافتصدت فخرج شبه ماء 

  ).٣(ما رأيت جسدا بال دم إال هذا : اللحم، فغشي علي فتحري الفصاد، وقال
بت يف البادية، وجعت حىت سقطت : مسعت ابن خفيف يقول: مسعت أبا أمحد الكبري: ال ابن باكويهق

  يل مثانية أسنان، وانتثر شعري، مث
__________  

  .٤٦٢ص ": طبقات السلمي : " انظر) ١(
باب الوصية باجلار واالحسان إليه من طريقني : يف الرب والصلة) ١٤٣) (٢٦٢٦(وأخرجه مسلم ) ٢(

  . عبد اهللا بن إدريس، عن شعبة ذا االسنادعن
تبيني " انظر ) ٣..(وأخرجه مسلم من طريقني، عن عبد العزيز بن الصمد العمي، عن أيب عمران اجلوين

  .شق العرق: ، والفصد١٩١ص " كذب املفتري 
[ * ]  

)١٦/٣٤٣(  

  

ودخلت الشام، فنمت وقعت إىل فيد، وأقمت ا حىت متاثلت، وحججت، مث مضيت إىل بيت املقدس، 
إىل جانب دكان صباغ، وبات معي يف املسجد رجل به قيام، فكان خيرج ويدخل فلما أصبحنا صاح 

  نقب دكان الصباغ وسرقت، فدخلوا املسجد ورأونا، فقال: الناس، وقالوا
ال أدري، غري أن هذا كان طول الليل يدخل وخيرج، وما خرجت إال مرة تطهرت، فجروين : املبطون
تكلم، فاعتقدت التسليم، فاغتاظوا من سكويت، فحملوين إىل دكان الصباغ، وكان : بوين، وقالواوضر

  .ضع رجلك فيه، فكان على قدر رجلي، فزادهم غيظا: أثر رجل اللص يف الرماد، فقالوا
وجاء االمري، ونصبت القدر، وفيها الزيت يغلى، وأحضرت السكني ومن يقطع، فرجعت إىل نفسي 

إن أرادوا قطع يدي سألتهم أن يعفو عن مييين الكتب ا، وبقي االمري يهددين : كنة، فقلتوإذا هي سا
أبو : ويصول، فنظرت إليه فعرفته، كان مملوكا اليب، فكلمين بالعربية وكلمته بالفارسية، فنظر إيل وقال

ه، فإذا  فضحكت، فأخذ يلطم برأسه ووجهه، واشتغل الناس ب- وا كنت أكىن يف صباي -احلسني 
بضجة، وأن اللصوص قد أخذوا، فذهبت والناس ورائي وأنا ملطخ بالدماء، جائع يل أيام مل آكل، 

ادخل، فدخلت، ومل يرين الناس، وغسلت وجهي ويدي، فإذا االمري قد : فرأتين عجوز فقرية، فقالت



  .أقبل يطلبين، فدخل ومعه مجاعة
 القتلن نفسي، وضرب بيده رأسه ووجهه مئة وجر من منطقته سكينا، وحلف باهللا إن أمسكين أحد

ضفعة حىت منعته أنا، مث اعتذر وجهد يب أن أقبل شيئا فأبيت وهربت ليومي، فحدثت بعض املشايخ، 
  .هذا عقوبة انفرادك: فقال

  .فما دخلت بلدا فيه فقراء إال قصدم
   وقد سأله قاسم االصطخري عن-مسعت ابن خفيف : قال ابن باكويه

)١٦/٣٤٤(  

  

يف سفينة نتذاكر يف ) ١(كنت مرة بالبصرة جالسا مع عمرو بن علويه على ساجة : ، فقال-االشعري 
  .شئ، فإذا بأيب احلسن االشعري قد عرب وسلم علينا

  عربت عليكم أمس يف اجلامع، فرأيتكم تتكلمون يف شئ: وجلس، فقال
يف سؤال : أي شئ كنا ؟ قاليف : فأحب أن تعيدوها علي، قلت! عرفت االلفاظ ومل أعرف املغزى 

رب (وسؤال موسى عليه السالم  ] ٢٦٠: البقرة) [ رب أرين كيف حتيي املوتى(إبراهيم عليه السالم 
  .نعم: فقلت ] ١٤٣: االعراف) [ أرين أنظر إليك

إن سؤال إبرهيم هو سؤال موسى، إال أن سؤال إبراهيم سؤال متمكن، وسؤال موسى سؤال : قلنا
أرين كيف حتىي : (ن، فكان تصرحيا، وسؤال إبراهيم كان تعريضا، وذلك أنه قالصاحب غلبة وهيجا

فأراه كيفية احملىي، ومل يره كيفية االحياء، الن االحياء صفته تعاىل، واحملىي قدرته، فأجابه إشارة ) املوتى
  .املنيع: فالعزيز) أعلم أن اهللا عزيز: (كما سأله إشارة، إال أنه قال يف اآلخر

هذا كالم صحيح، مث إين مشيت مع أيب احلسن، ومسعت مناظرته، وتعجبت من حسن : و احلسنفقال أب
  .مناظرته حني أجام

قال أبو العباس الفسوي، صنف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما مل يصنفه أحد، وانتفع به مجاعة صاروا 
  .أئمة يقتدى م، وعمر حىت عم نفعه البلدان

سألنا يوما أبو العباس ابن سريج : مسعت الشيخ يقول: ادم ابن خفيفقال أبو الفتح عبدالرحيم خ
  .فرض: أحمبة اهللا فرض أو ال ؟ فقلنا: بشرياز وحنن حنضر جملسه للفقه، فقال

  ما الدليل ؟ فما فينا من أجاب: قال
__________  

  .واحدة الساج: الساجة) ١(



  .وهو خشب جيلب من اهلند
[ * ]  

)١٦/٣٤٥(  

  

أحب إليكم من اهللا : " إىل قوله) قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم: (قوله تعاىل:  فقالبشئ، فسألناه،
فتوعدهم اهللا على تفضيل حمبتهم لغريه على حمبته، والوعيد ال يقع : قال ] ٢٤: التوبة[ اآلية ) ورسوله
  إال على

  .فرض الزم
قل هو (عة واحدة عشرة آالف كنت يف بداييت رمبا أقرأ يف رك: مسعت ابن خفيف يقول: قال ابن باكويه

  .ورمبا كنت أقرأ يف ركعة القرآن كله) اهللا أحد
وروي عن ابن خفيف، أنه كان به وجع اخلاصرة، فكان إذا أصابه أقعده عن احلركة، فكان إذا نودي 

إذا مسعتم حي على الصالة ومل : قال! لو خففت على نفسك ؟ : بالصالة حيمل على ظهر رجل، فقيل له
  . الصف فاطلبوين يف املقربةتروين يف

  ).١(ما وجبت علي زكاة الفطر أربعني سنة : مسعت ابن خفيف يقول: قال ابن باكويه
ما هذا ؟ : نظر أبو عبد اهللا بن خفيف يوما إىل ابن مكتوم ومجاعة يكتبون شيئا، فقال: قال ابن باكويه

 الصوفية، فإين كنت أخبئ حمربيت يف اشتغلوا بتعلم شئ، وال يغرنكم كالم: نكتب كذا وكذ، قال: قالوا
جيب مرقعي، والورق يف حجزة سراويلي، وأذهب يف اخلفية إىل أهل العلم، فإذا علموا يب خاصموين، 

  ).٢(ال يفلح، مث احتاجوا إيل : وقالوا
  قد كان هذا الشيخ قد مجع بني العلم والعمل، وعلو السند،: قلت

__________  
  .١٩٢ص " تبيني كذب املفتري ) " ١(
  .١٩١ص ": تبيني كذب املفتري ) " ٢(

[ * ]  

)١٦/٣٤٦(  

  

  .والتمسك بالسنن، ومتع بطول العمر يف الطاعة
إنه عاش مئة سنة وأربع سنني، وانتقل إىل اهللا تعاىل يف ليلة الثالث من شهر رمضان سنة إحدى : يقال



  .وسبعني وثالث مئة
  واالصح أنه عاش مخسا وتسعني سنة، وازدحم اخللق

  .على سريره، وكان أمرا عجيبا
  .إم صلوا عليه حنوا من مئة مرة: وقيل

وفيها مات جبرجان االمام أبو بكر االمساعيلي، والصاحل أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن مجيع الغساين 
وأبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن سلمة املصري اخلياش، واحلافظ أبو " املعجم " الصيداوي والد صاحب 

حممد احلسن بن أمحد بن صاحل السبيعي حبلب، والقاضي إبراهيم بن أمحد امليمذي، الراوي عن حممد بن 
حيان املازين، لكنه تالف، وبشر ابن حممد املزين اهلروي، ومقرئ الوقت أبو العباس احلسن بن سعيد بن 

يب شعيب احلراين، ومفيت جعفر العباداين املطوعي عن مئة عام، واحلسن بن علي الباد، الشاهد له عن أ
املغرب أبو سعيد، وأبو نصر خلف بن عمر القريواين املالكي، وأبو احلسني عبد اهللا بن إبراهيم بن بيان 
الزبييب البزاز عن ثالث وتسعني سنة، وشيخ املالكية بالقريوان أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق بن التبان، 

زيز بن احلارث، والعالمة أبو زيد املروزي الزاهد، واحملدث ورئيس احلنبلية أبو احلسن التميمي عبد الع
 البغدادي - جبيم -أبو بكر حممد بن إسحاق البغدادي الصفار، وأبو بكر حممد بن خلف بن جيان 

  .اخلالل أحد الثقات، وشاعر االندلس أبو بكر حيىي بن هذيل املالكي
  

   بن أمحد بن عبد اهللا حممد بن احلسنياحلافظ البارع، أبو الفتح،*  أبو الفتح االزدي - ٢٥٠
__________  

   = [ * ]- ١٢٥ / ٧: ، املنتظم١٩٨ ١٩٩ / ١: ، االنساب٢٤٤ - ٢٤٣ / ٢: تاريخ بغداد* 

)١٦/٣٤٧(  

  

  .وهو جملد كبري" الضعفاء " ابن بريدة االزدي املوصلي، صاحب كتاب 
  أيب يعلى املوصلي، وأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار: حدث عن

لصويف، وحممد بن جرير الطربي، وعبد اهللا بن زيدان البجلي، وعلي بن زاطيا، وعبد اهللا بن إسحاق ا
املدائين، وطريف بن عبيداهللا صاحب علي بن اجلعد، وعباد بن علي السرييين، وإمساعيل احلاسب، 

  .ومحدان بن عمرو الوراق املوصلي، وعلي بن سراج، وحممد بن حممد الباغندي
  .ن خلف الدوري، وأيب عروبة احلراين، وأيب القاسم البغوي، وطبقتهمواهليثم اب

  .أبو نعيم احلافظ، وأبو إسحاق الربمكي، وأمحد بن الفتح بن فرغان وآخرون: حدث عنه
  .كان حافظا: قال أبو بكر اخلطيب



: قالصنف يف علوم احلديث، وسألت الربقاين عنه فضعفه، وحدثين أبو النجيب عبد الغفار االرموي، 
  ).١(رأيت أهل املوصل يوهنون أبا الفتح وال يعدونه شيئا 

  ).٢(يف حديثه مناكري : قال اخلطيب
  .مؤاخذات، فإنه ضعف مجاعة بال دليل" الضعفاء " وعليه يف كتابه يف : قلت

  .بل قد يكون غريه قد وثقهم
  .مات يف شوال سنة أربع وسبعني وثالث مئة

__________  
 - ٩٦٣ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٦٨ - ٣٦٧ / ٢: ، العرب٤٠ / ٩: االثري، الكامل البن ١٢٦= 

، ٣٠٣ / ١١: أ، البداية والنهاية / ١٦: الورقة: ٤: ، تاريخ االسالم٥٢٣ / ٣:  ميزان االعتدال٩٦٨
 / ٢: ، هدية العارفني٨٤ / ٣: ، شذرات الذهب٣٨٦: ، طبقات احلفاظ١٣٩ / ٥: لسان امليزان

٥٠.  
  .٢٤٤ / ٢ ": تاريخ بغداد) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(

[ * ]  

)١٦/٣٤٨(  

  

وفيها مات حمدث دمشق أبو بكر حممد بن سليمان بن يوسف الربعي البندار، وخطيب اخلطباء أبوحيىي 
يف اخلطب، والقاضي أبو سعيد " الديوان " عبدالرحيم بن حممد بن إمساعيل بن نباتة الفارقي صاحب 

حلنفي بنيسابور، وأبو يعقوب إسحاق بن سعيد ابن احلافظ احلسن بن عبد الرمحن بن حممد بن حسكا ا
  .سفيان النسوي

، وأبنأنا أمحد بن )ح(قرأت على إسحاق بن طارق، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا حيىي ابن أسعد 
 سالمة، عن ابن أسعد، أخربنا عبد القادر بن حممد، أخربنا إبراهيم بن عمر الربمكي، أخربنا أبو الفتح

حممد بن احلسني ابن بريدة، حدثنا أبو يعلى، حدثنا خليفة بن خياط، حدثنا درست بن محزة، عن مطر 
ما من عبدين متحابني يستقبل : " الوراق، عن قتادة، عن أنس، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

حىت يغفر هلما ذنوما ما أحدمها صاحبه فيصافحه، ويصليان على النيب صلى اهللا عليه وسلم إال مل يتفرقا 
  ".تقدم وما تأخر 

  .هذا حديث غريب منكر
ال يتابع عليه، وقال : عن خلفة يف ترمجة درست، وقال) ١" (الضعفاء " أخرجه البخاري يف كتاب 



  .ضعيف: الدارقطين
 أخربنا جدي أبو سعد بن أيب عصرون، أخربنا علي بن: أخربنا حممد بن عبد السالم، أخربنا أيب، قال

  طوق، أخربنا أمحد بن الفتح بن
__________  

 البن السين من طريق ٨١ص " عمل اليوم والليلة "  وهو يف ٢٥٢ / ٣" التاريخ الكبري " بل يف ) ١(
  .خليفة بن خياط ذا االسناد
 من جمموعة الرسائل املنريية، ونسبه للحسن ٢٦٣ / ١" اخلصال املكفرة " وذكره احلافظ ابن حجر يف 

  ان وأيب يعلى املوصلي يفبن سفي
  ".مسنديهما " 

[ * ]  

)١٦/٣٤٩(  

  

  .فرغان، أخربنا أبو الفتح بن بريدة، فذكر أحاديث
  

 بن حسني االسفراييين، تليمذ االمام احلافظ البارع الثقة، أبو علي حممد بن علي*  ابن السقاء - ٢٥١
  .احلافظ أيب عوانة، كان ذا رحلة واسعة

ين، وأيب حممد بن صاعد، وحممد بن زبان املصري، وأيب احلسن بن جوصا، حدث عن أيب عروبة احلرا
  .وعلي بن عبد اهللا بن مبشر، وأيب عوانة االسفراييين، وطبقتهم
  .وكان عالمة، صاحلا، خريا، واعظا، من كبار الفقهاء الشافعية

عيد أمحد بن حممد ولده علي بن حممد، أحد مشيخة البيهقي، وأبو عبد اهللا احلاكم، وأبو س: روى عنه
  .املروزي

هو من املعروفني بكثرة احلديث، والرحلة، والتصنيف، وصحبة الصاحلني ومن احلفاظ : قال احلاكم
  .اجلوالني

أخربنا علي بن أمحد، أخربنا ابن روزبة، أخربنا أبو الوقت، أخربنا أبو إمساعيل االنصاري، أخربنا أمحد بن 
حلافظ إمالء بإسفرايني، حدثنا زكريا بن حيىي املقدسي، حدثنا حممد ببوشنج، أخربنا حممد بن علي ا

إبراهيم بن حممد بن يوسف الفريايب، حدثنا حممد بن عبدالرمحن القشريي، حدثنا عبيداهللا بن عمر، عن 
  .نافع، عن ابن عمر أنه رأى

ت رسول اهللا مسع: رجال ناوله رجل رحيانة، فردها، فأخذها ابن عمر، فقبله ووضعه على عينه، مث قال



  :صلى اهللا عليه وسلم يقول
__________  

  أ، طبقات / ٩:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٠٠٣ - ١٠٠٢ / ٣: تذكرة احلفاظ* 
  .٨١ / ٣: ، شذرات الذهب٣٩٨ - ٣٩٧: ، طبقات احلفاظ٣٩ / ٢: االسنوي

[ * ]  

)١٦/٣٥٠(  

  

  ".ها شيئا فال يرده إن هذه الرياحني الطيبة من نبت اجلنة، فإذا نوول أحدكم من" 
  ).١(هذا حديث منكر والقشريي تالف 

  ).٢(االمام احلافظ حممد بن علي بن احلسني البلخي، عامل رحال : مسيه
  .حممد بن املعاىف الصيداوي وطبقته: يروي عن

  .حدث عنه احلافظ حممد بن أمحد اجلارودي
  .بإسفرايني، رمحه اهللا تعاىلتويف االول وهو ابن السقاء يف سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة، 

  
 بن عثمان الواسطي ابن االمام احلافظ الثقة الرحال، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد*  ابن السقاء - ٢٥٢

  .السقاء حمدث واسط
مسع أبا خليفة الفضل بن احلباب، وأبا يعلى املوصلي، وعبدان االهوازي، وأبا جعفر أمحد بن حيىي بن 

ران موسى بن سهل اجلوين، وحممد بن احلسني بن مكرم، وحممود بن حممد زهري التستري، وأبا عم
  الواسطي وطبقتهم،
__________  

) ٢٢٥٣(كذبوه، ويف الباب عن أيب هريرة مرفوعا أخرجه مسلم ": التقريب : " قال احلافظ) ١(
  ".من عرض عليه رحيان فال يرده، فإنه خفيف احململ طيب الريح : " بلفظ

  .٣٠٣ / ٥": لسان امليزان " ب، و  / ٩:  الورقة٤": تاريخ االسالم " ترمجته يف ) ٢(
  - ٨٧ص : ، سؤاالت السلفي خلميس احلوزي١٣٢ - ١٣٠ / ١٠: تاريخ بغداد* 

 / ٢: ، العرب٩٦٦ - ٩٦٥ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٢٣ / ٧: ، املنتظم٩٠ / ٧: ، االنساب٨٩
 / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٠٢ / ١١: والنهايةب، البداية  / ١١:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٦٥
  .٨١ / ٣: ، شذرات الذهب٣٨٥: ، طبقات احلفاظ١٤٥ - ١٤٤
[ * ]  



)١٦/٣٥١(  

  

الدارقطين، ويوسف أبو الفتح القواس، وعلي بن أمحد ابن داود الرزاز، وأبو نعيم احلافظ، : حدث عنه
  .والقاضي أبو العالء الواسطي، وآخرون

مل نر مع ابن السقا كتابا، وإمنا حدثنا : مسعت ابن املظفر والدارقطين، يقوالن: طيقال أبو العالء الواس
  .حفظا

  .ابن السقا من أئمة الواسطيني احلفاظ املتقنني": تاريخ واسط " وقال علي بن حممد الطيب اجلاليب يف 
كن سقاء، بل هو من مزينة مضر، ومل ي: سألت مخيسا احلوزي عن ابن السقاء، فقال): ١(قال السلفي 
، كان من وجوه الواسطيني وذوي الثروة واحلفظ، رحل به أبوه، وأمسعه من أيب خليفة، )٢(هو لقب له 

وأيب يعلى، وابن زيدان البجلي، واملفضل اجلندي ومجاعة، وبارك اهللا يف سنه وعلمه، واتفق أنه أملى 
ا موضعه، فمضى ولزم بيته ال حيدث ، فلم حتتمله أنفسهم فوثبوا به، وأقاموه، وغسلو)٣(حديث الطائر 

  .أحدا من الواسطيني، وهلذا قل حديثه عندهم
  .وتويف سنة إحدى وسبعني، حدثين بذلك كله شيخنا أبو احلسن املغازيل: قال

  ).٤(مات يف ثاين مجادى اآلخرة سنة ثالث وسبعني وثالث مئة : وأما اجلاليب فقال
__________  

  .٨٩ - ٨٧ص ": سؤاالته " يف ) ١(
  .بل هو لقب نبز به": سؤاالت مخيس " يف ) ٢(
  .١٣٢، ١٣٠ / ٣: يف املناقب، ومستدرك احلاكم) ٣٧٢١(هو يف سنن الترمذي ) ٣(

  .٣١٤، ٣١٣ / ٣": املشكاة " وانظر كالم احلافظ ابن حجر عليه يف أجوبته على أحاديث 
  ".ميس احلوزي سؤاالت احلافظ السلفي خل"  من ٨٩من الصفحة ) ١(انظر احلاشية ) ٤(

[ * ]  

)١٦/٣٥٢(  

  

أخربنا االمام عبد اهللا بن قدامة يف سنة مثاين عشرة : أخربنا أمحد بن عبداحلميد بن عبد اهلادي، قال
وست مئة، أخربنا علي بن املبارك بن نغوبا، أخربنا أبو نعيم حممد بن إبراهيم، أخربنا أمحد بن املظفر بن 

ن حممد بن عثمان احلافظ، حدثنا أبو خليفة، حدثنا مسدد، حدثنا أبو يزداد العطار، حدثنا عبد اهللا ب
فرضها رسول : " من أين جيوز يل أن أعتمر ؟ قال: سألت ابن عمر قلت: عوانة، عن زيد بن جبري، قال

  ).١" (اهللا الهل املدينة ذا احلليفة، والهل الشام اجلحفة، والهل جند قرن 



ر أمحد بن نصر الشذائي بالبصرة، ونائب املعز على املغرب االمري  شيخ القراء أبو بك٧٣ومات يف سنة 
بلكني بن زيري احلمريي، ومقرئ الدينور أبو علي احلسني بن حممد بن حبش، وشيخ الزهاد أبو عثمان 

سعيد بن سالم املغريب بنيسابور، وعلي بن حممد بن أمحد بن كيسان احلريب صاحب يوسف القاضي، 
يمي الدمشقي املؤذن، وأبو بكر حممد بن حيويه بن املؤمل الكرجي التالف، وأبو والفضل بن جعفر التم

  .أمحد حممد بن حممد بن يوسف اجلرجاين صاحب الفربري
__________  

   من طريق مالك بن إمساعل، حدثنا٣٠٣ / ٣إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(
، بشرح السيوطي، ومن ٣٠٧، ٣٠٦ / ١زهري، أخربين زيد بن جبري، عن ابن عمر وأخرجه مالك 

باب مواقيت : يف احلج) ١١٨٢(باب ميقات أهل املدينة، ومسلم :  يف احلج٣٠٧ / ٣طريقه البخاري 
  . عن نافع، عن ابن عمر١٢٢ / ٥والنسائي ) ١٧٣٧(احلج والعمرة، وأبو داود 

 / ٥سائي ، والن٢٠٣ / ١من طريق أيوب، عن نافع، وأخرجه البخاري ) ٨٣١(وأخرجه الترمذي 
) ١١٨٢(، ومسلم ٣٠٧ / ٣، من طريق الليث بن سعد، عن نافع، وأخرجه البخاري ١٢٣ - ١٢٢

  . من طريق سفيان، عن الزهري عن سامل، عن ابن عمر١٢٥ / ٥والنسائي ) ١٥(و ) ١٤(
  .من طرق عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر) ١١٨٢(، ومسلم ٢٦٣ / ١٣وأخرجه البخاري 

[ * ]  

)١٦/٣٥٣(  

  

 بن حسني بن االمام احلافظ اود الرحال، مسند وقته، أبو أمحد، حممد ابن أمحد*  الغطريفي - ٢٥٣
  .القاسم بن السري بن الغطريف بن اجلهم العبدي الغطريفي اجلرجاين الرباطي الغازي

  .ولده سنة بضع ومثانني ومئتني
ني، فولد له أبو أمحد، مث نشأ جبرجان وكان والده نيسابوريا، سكن رباط دهستان، وصار مقدم املرابط

  .واستقل ا
مسع أبا خليفة اجلمحي فأكثر عنه، واحلسن بن سفيان، وعمران ابن موسى بن جماشع، وإبراهيم بن 
يوسف اهلسنجاين، وعبد اهللا بن ناجية، واهليثم بن خلف، وأمحد بن احلسن الصويف، وأبا العباس بن 

خزمية، وعبدوس بن أمحد اهلمذاين، وأمحد بن حممد الوزان، وحممد بن سريج شيخ الشافعية، وأبا بكر بن 
  حممد بن سليمان الباغندي، وعمر بن حممد الكاغدي، وطبقتهم جبرجان، والري،

  .والبصرة، ونيسابور، وبغداد، ومهذان وغريها
حدثنا حممد : هحدث عنه رفيقه االمام أبو بكر االمساعيلي يف تواليفه أكثر من مئة حديث، فمرة يقول في



العبقسي يدلسه : النيسابوري، ومرة: حدثنا حممد بن أيب حامد الثغري، ومرة: بن أمحد العبدي، ومرة
  .لكونه باقيا عنده بالبلد

__________  
، تذكرة ٣٨٥ / ٢: ، اللباب١٦٠ - ١٥٩ / ٩: ، االنساب٣٨٨ - ٣٨٧: تاريخ جرجان* 

ب، الوايف  / ٢٥:  الورقة٤: اريخ االسالم، ت٦ - ٥ / ٣: ، العرب٩٧٣ - ٩٧١ / ٣: احلفاظ
 / ٣: ، شذرات الذهب٣٨٧: ، طبقات احلفاظ٣٦ - ٣٥ / ٥: ، لسان امليزان٨٤ / ٢: بالوفيات

  .٨٨: ، الرسالة املستطرفة٥٠ / ٢: ، هدية العارفني٩٠
[ * ]  

)١٦/٣٥٤(  

  

  .دهراوكان مع علمه وحفظه صواما قواما متعبدا، صنف الصحيح على املسانيد، وعمر 
حدث عنه، أبو نعيم احلافظ، ومحزة السهمي، ورضي بن إسحاق النصري، وأبو العالء السري بن 

  .إمساعيل بن االمام االمساعيلي، والقاضي أبو الطيب الطربي، وآخرون
  .آخر من روى حديثه عاليا الفخر بن البخاري
  .تويف يف رجب سنة سبع وسبعني وثالث مئة

 بن يوسف بن إسحاق بن البهلول التنوخي النحوي، مسع عمر بن أيب وفيها مات أبو احلسن أمحد
غيالن، وأبو العباس أبيض بن حممد ابن أبيض بن أسود الفهري املصري خامتة أصحاب النسائي، وفقيهة 
العراق أمة الواحد بنت القاضي احملاملي، وشيخ النحو أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي 

  دث بغداد أبو احلسن علي بنببغداد، وحم
حممد بن أمحد بن لؤلؤ الوراق، لقي محزة بن حممد الكاتب، والعالمة ذو الفنون أبو احلسن علي بن حممد 
بن إمساعيل االنطاكي، املقرئ نزيل االندلس، واملقرئ أبو احلسني حممد بن أمحد بن عبد الرمحن امللطي، 

  . بالكوفة)١(واملسند حممد بن علي بن زيد بن مروان 
  .ومسند خبارى أبو عمرو حممد بن حممد بن صابر بن كاتب املؤذن

: أخربنا عبدالرمحن بن حممد إجازة، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا ابن ملوك، والقاضي أبو بكر، قاال
أخربنا طاهر بن عبد اهللا، أخربنا أبو أمحد الغطريفي، حدثنا أبو خليفة، حدثنا حممد بن كثري، حدثنا 

  بة، عنشع
__________  



  .حممد بن زيد بن علي بن جعفر بن مروان: ٩٠ / ٣": الشذرات " ، و ٦ / ٣": العرب " يف ) ١(
[ * ]  

)١٦/٣٥٥(  

  

  ).١" (أمر بالل أن يشفع االذان، ويوتر االقامة : " أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس
  

ع، الزاهد العابد، مسند خراسان، أبو االمام احملدث الثقة، النحوي البار *  أبو عمرو بن محدان- ٢٥٤
  .عمرو حممد بن أمحد بن محدان بن علي بن سنان احلريي ولد سنة ثالث ومثانني ومئتني

وارحتل به والده احلافظ أبو جعفر إىل العجم، والعراق، واجلزيرة، والنواحي، ومسعه الكثري، وطلب هو 
  .محه اهللابنفسه، وكتب ومتيز، وبرع يف العربية، ومناقبه مجة ر

ارحتل إىل احلسن بن سفيان النسوي يف سنة تسع وتسعني، وهو ابن ست عشرة سنة، أو أكثر فسمع 
منه الكثري، وإىل االهواز فأكثر عن عبدان اجلواليقي، وإىل املوصل فأكثر عن أيب يعلى، وإىل جرجان 

  فأكثر عن
اجي، وحممد بن احلسني بن مكرم، عمران بن موسى بن جماشع السختياين، ومسع بالبصرة من زكريا الس

  وإىل بغداد فأخذ عن أمحد
__________  

، والنسائي )٥٠٨(، وأبو داود )٥) (٣٧٨(، ومسلم ٦٧ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(
  . من طرق، عن أيوب ذا االسناد٣ / ٢

باب :  االذان يف٦٥، ٦٢ / ٢البخاري : وأخرجه من طرق عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أنس
  .باب االمر بشفع االذان وإيتار االقامة: يف الصالة) ٣٧٨(، ومسلم ٦٨بدء االذان، و 

، ٤٥٧ / ٣: ، ميزان االعتدال٣ / ٣: ، العرب١٣٤ / ٧: ، املنتظم٢٨٩ - ٢٨٨ / ٤: االنساب* 
، ٧٠ - ٦٩ / ٣: ، طبقات السبكي٤٦ / ٢: ب، الوايف بالوفيات / ٢٢:  الورقة٤: تاريخ االسالم
 / ٣: ، شذرات الذهب٢٢ / ١: ، بغية الوعاة١٥٠ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٨ / ٥: لسان امليزان

٨٧.  
[ * ]  

)١٦/٣٥٦(  

  



ابن احلسن الصويف، وحامد بن شعيب البلخي، واهليثم بن خلف الدوري، وحممد بن جرير الطربي، 
ة، والسراج، وحممد بن عبد اهللا ابن وروى أيضا عن أمحد بن حممد ابن عبد الكرمي اجلرجاين، وابن خزمي

يوسف الدويري، وعبد اهللا بن حممد بن يوسف السمناين، وأيب عمرو أمحد بن نصر اخلفاف، وأيب قريش 
حممد بن مجعة، ويعقوب بن حسن النسائي، وعبد الرمحن بن معاذ النسائي، وجعفر بن أمحد بن نصر 

 حممد ابن سليمان الباغندي، وعلي بن محدويه احلافظ، وعبد اهللا بن حممد بن شريويه، وحممد بن
الطوسي، وجعفر بن أمحد بن سنان، وعلي بن سعيد العسكري القطان، وعبد اهللا بن زيدان البجلي 

  بالكوفة، وعلي بن احلسني البشاري، ومحزة بن حممد
 بن حممد بن عبيدة الكويف، وحممد بن زجنويه بن اهليثم، وحممد بن أمحد بن عبد اهللا الراذاين بنسا، وأمحد

الثعاليب، وأيب العباس بن عقدة، وعبد اهللا بن حممد بن سيار الفرهاداين، وإبراهيم بن علي العمري، 
وحممد بن أمحد بن نعيم، وعبد اهللا بن أيب سفيان املوصلي، وأيب بكر ابن أيب داود، والعباس بن الفضل 

 بكر أمحد بن علي الرازي، وأيب القاسم بن شاذان الرازي، وشعيب بن حممد الزارع، واحلافظ أيب
البغوي، وإبراهيم بن حممد بن يزيد املروزي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وحممد بن خملد الدوري، وحممد 
بن هارون بن محيد، وأمحد بن حممد بن بشار بغدادي يعرف بابن أيب العجوز، وحممد بن حممد بن عقبة 

  .ن زهري التستري، وغريهم، وتفرد بالرواية عن طائفة منهمالشيباين، واحلافظ أمحد بن حيىي اب
  أبو عبد اهللا احلاكم، وأبو سعيد النقاش، وأبو حازم: حدث عنه

)١٦/٣٥٧(  

  

العبدوي، وأبو العالء صاعد بن حممد اهلروي، وأبو نعيم االصبهاين، وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وأبو 
فارسي، وأبو سعد حممد بن عبدالرمحن بن الكنجروذي، حفص بن مسرور، أبو احلسني عبد الغافر ال

وحممد ابن حممد بن محدون السلمي، وأبو عثمان سعيد بن حممد البحريي، وحممد بن عبد العزيز النيلي 
  .الشافعي، وآخرون

قد : ولد له بنت، وعمره تسعون سنة، وتويف وزوجته حبلى، فبلغين أا قالت له عند وفاته: قال احلاكم
  .سلمته إىل اهللا، فقد جاؤوا بربأيت من السماء، وتشهد، ومات يف الوقت: والديت، فقالقربت 

  مسعت أبا عمرو يعد ما عنده من املسانيد: قال احلاكم
مسند ابن املبارك، ومسند احلسن بن سفيان، ومسند أيب بكر بن أيب شيبة، ومسند أيب : املسموعة، فقال

  .ريويه، ومسند السراج، ومسند هارون بن عبد اهللا احلماليعلى املوصلي، ومسند عبد اهللا بن ش
كان املسجد فراشه نيفا وثالثني سنة، مث ملا عمي وضعف، نقل إىل بعض أقاربه باحلرية، : قال احلاكم

وكان من القراء والنحويني، ومساعاته صحيحة، رحل به أبوه، وصحب الزهاد، وأدرك أبا عثمان 



جنويه يف سنة مخس وتسعني، ومئتني، تويف يف الثامن والعشرين من شهر واملشايخ، ومسع من حممد بن ز
ذي القعدة سنة ست وسبعني وثالث مئة، وهو ابن ثالث وتسعني أو أربع وتسعني سنة، وصلى عليه 

  .احلافظ أبو أمحد احلاكم
  .كان يتشيع: وقال احلافظ حممد بن طاهر املقدسي

  .تشيعه خفيف كاحلاكم: قلت

)١٦/٣٥٨(  

  

  .ع يل مجلة من عواليه، وخرجت من طريقه كثرياوق
  

 بن إبراهيم ابن يزيد بن مهران االمام الثقة الرحال املتقن، وأبو بكر حممد بن إسحاق*  الصفار - ٢٥٥
  .الشامي مث البغدادي الصفار الضرير

 عروبة مسع أبا القاسم البغوي، وحممد بن حممد بن النفاح، وحممد بن صاحل بن عصمة الدمشقي، وأبا
  .احلراين، وعبد اهللا بن حممد بن مسلم املقدسي، وإبراهيم بن محاد القاضي وعدة

الدارقطين، وأبو بكر الربقاين، ومحزة السهمي، وأبو إسحاق الربمكي، وأبو القاسم : حدث عنه
  التنوخي، وأبو حممد اجلوهري،

  .وآخرون
  ).١(ه يف سنة تسع ومثانني ومئتني إن مولد: ثقة فاضل، أصله من الشام، قال يل: قال الربقاين

  .مل يؤرخه ابن عساكر، وآخر ما مسعوا منه يف سنة إحدى وسبعني وثالث مئة قاله اخلطيب: قلت
  

 جبيم - بن حممد ابن جيان االمام الفقيه، احملدث اود، أبو بكر، حممد بن خلف* *  ابن جيان - ٢٥٦
  . البغدادي اخلالل املقرئ-

__________  
  .ب / ٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٢٦٠ / ١: خ بغدادتاري* 
  .٢٦٠ / ١": تاريخ بغداد ) " ١(

 ٤: ، تاريخ االسالم١٣١ / ١: ، مشتبه النسبة١١٢ / ٧: ، املنتظم٢٣٩ / ٥: تاريخ بغداد* * 
  .٢٧٥ / ١: ، تبصري املنتبه٤٥ / ٣: أ، الوايف بالوفيات / ٦: الورقة
[ * ]  

)١٦/٣٥٩(  



  

  . شعيب البلخي، وعمر بن أيوب السقطي، وقامسا املطرز، وأمحد بن سهل االشناينمسع حامد بن
  .الربقاين، وأبو العالء حممد بن علي الواسطي، ومحزة السهمي، وأبو القاسم التنوخي: حدث عنه

  .كان ثقة جبال: تويف يف آخر سنة إحدى وسبعني وثالث مئة، وقال محزة السهمي: وثقة اخلطيب، وقال
  

 بن حممد بن احملدث احلافظ اجلوال املصنف، أبو عبد اهللا، احلسني بن أمحد*  الشماخي - ٢٥٧
  عبدالرمحن بن أسد بن مشاخ الشماخي اهلروي

  ".املستخرج على صحيح مسلم " الصفار، صاحب 
مسع أبا اجلهم بن طالب املشغرائي، وأبا احلسن بن جوصا، وحممد بن يوسف اهلروي، وأمحد بن عبد 

املصري العسال، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وحممد بن حفص اجلويين، وحممد بن إبراهيم بن الوارث 
  .نريوز االمناطي، وأبا العباس بن عقدة، وأبا جعفر الطحاوي، وطبقتهم

أبو جعفر بن عالن الشروطي، وأبو عبد اهللا احلاكم، وغالب بن علي، وأبو احلسن بن : روى عنه
  . والربقاين، وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وأبو يعقوب القرابجهضم، وأبو حازم العبدوي،

__________  
 ١: ، ميزان االعتدال٢٠٧ / ٢: ، اللباب٣٨١ - ٣٨٠ / ٧: ، االنساب٩ - ٨ / ٨: تاريخ بغداد* 
  .٢٨٨ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٢٦١ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٥٢٨/ 

[ * ]  

)١٦/٣٦٠(  

  

  . الكثري، مث بان يل أنه ليس حبجةقد كتبت عنه: قال الربقاين
  .ضعيف: وقال أبو عبد اهللا بن أيب ذهل

كذاب، ال يشتغل به، قدم علينا سنة تسع ومخسني وثالث مئة، وكتبنا عنه : وسئل عنه احلاكم، فقال
دخلنا معا بغداد، وقد مات البغوي، : العجائب، مث اجتمعت بابن أيب ذهل فأفحش القول فيه وقال يل

حيتمل أنه مسع من البغوي، وما علم ابن أيب ذهل، فإنه : دث عنه وال حيتشمين، مث قال احلاكموهو ذا حي
  .دخلنا وهو يف آخر علته: قال

  .تويف سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة
  

 بن يوسف بن القاضي، االمام احلافظ، احملدث الكبري، أبو بكر، يوسف بن القاسم*  املياجني - ٢٥٨



ياجني الشافعي، نائب احلكم بدمشق عن قاضي الدولة العبيدية، أيب احلسن علي بن فارس بن سوار امل
  .القاضي أيب حنيفة النعمان املغريب، كان املياجني مسند الشام يف زمانه

مسع أبا خليفة اجلمحي، وزكريا الساجي، وعبدان االهوازي، وأمحد بن حيىي التستري، وحممد بن جرير 
  الطربي،

__________  
 / ٢٠:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٧١ / ٢: ، العرب٢٧٨ / ٣: ، اللباب٢٣٨ / ٥: جم البلدانمع* 

، ٣٧: ، قضاة دمشق البن طولون١٤٨ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٨٩ - ٤٨٨ / ٣: أ، طبقات السبكي
  .٥٤٩ / ٢: هدية العارفني) مينج(مادة : ، تاج العروس٨٦ / ٣: شذرات الذهب

[ * ]  

)١٦/٣٦١(  

  

قاسم بن زكريا املطرز، وعبد اهللا بن زيدان البجلي، وأبا بكر حممد بن حممد بن سليمان الباغندي، وال
وحامد بن شعيب البلخي، وحممد بن املعاىف الصيداوي، وأمحد بن حممد بن شاكر الزجناين، ومساعه من 

  .صليهذا يف سنة أربع وتسعني ومئتني، وأبا العباس السراج، وطبقتهم، وأبا يعلى املو
  .وكان ذا رحلة، وفهم، وتواليف، مع الثقة، واالمانة

حدثنا عنه مجاعة فوق االربعني، وكان ثقة نبيال، وقال أبو الوليد : قال عبد العزيز بن أمحد الكتاين
  .حمدث مشهور ال بأس به: الباجي
  متام الرازي، وعبد الغين بن سعيد احلافظ،: وممن روى عنه: قلت

وصاحل بن أمحد املياجني ولد أخيه، وأمحد بن احلسن الطيان، وعلي بن حممد السمسار، وأبو سعد املاليين، 
وأمحد بن سلمة بن الكامل، وعبد الوهاب امليداين، وحممد بن عبدالرمحن بن أيب نصر، وأخوه أمحد، 

  .وطائفة
  .وقع يل مجاعة أجزاء من عواليه

 الصويف، وحممد بن احلسن بن قتيبة العسقالين، ومن قدماء مشيخته عبد اهللا بن ناجية، وأمحد بن احلسن
  .وابن خزمية

قرأت على احلسن بن علي، وإمساعيل بن نصر اهللا، أخربكما حممد بن أمحد النسابة، أخربنا أبو املعايل 
عبد اهللا بن صابر، أخربنا علي ابن احلسن ابن املوازيين، أخربنا حممد بن عبد السالم بن سعدان سنة 

  سف القاضي، حدثنا عبد اهللا بن ناجية ببغداد، حدثنا، حدثنا يو٤٤٠

)١٦/٣٦٢(  



  

: خليفة بن خياط، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج الصواف، حدثنا معاوية بن قرة، عن أبيه، قال
كنا نعبد احلجارة واالوثان، إذا رأينا حجرا أحسن من حجر ألقيناه : قال املغرية بن شعبة لصاحب فارس

ال نعرف ربا، حىت بعث اهللا إلينا نبيا من أنفسنا، فدعانا إىل االسالم فأجبناه وأخربنا أن من وأخذنا غريه، 
  ).١(قتل منا دخل اجلنة 

  .تويف املياجني يف شعبان سنة مخس وسبعني وثالث مئة، وقد قارب التسعني أو جاوزها
  

مري، فيه قوة وشهامة، ، سكن دمشق، وكان ترابا على احلهو قسام اجلبلي التلفييت*  قسام - ٢٥٩
  فسمت نفسه إىل املعايل، واتصل بأمحد بن

اجلصطر أحد االحداث، بدمشق، فكان من حزبه، وتنقلت به االحوال إىل أن كثر أعوانه، وغلب على 
دمشق مدة، فلم يكن لنواا معه أمر، واستفحل أمره، فندب له صاحب مصر عسكرا عليهم االمري 

  . قساما إىل أن قوي عليه، وضعف أمر قسام، فاختفى أياما مث استأمنبلتكني موىل هفتكني، فحارب
تغلب على دمشق رجل من العيارين يعرف بقسام، وحتصن ا، فسار حلربه من مصر : قال القفطي

  عسكر، عليهم فضل، فحاصر دمشق، وضاق بأهلها احلال، فخرج قسام متنكرا، فأخذه احلرس،
__________  

  .رجاله ثقات) ١(
، ٦ / ٩، ٦٩٩ - ٦٩٧ / ٨: ، الكامل البن االثري٤٣ - ٤٢ / ٢: ريخ دمشق، معجم البلدانتا* 
 - ٢٩٢ / ١١: أ، البداية والنهاية / ٢٢:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣ - ٢ / ٣: ، العرب١٧، ٧

  .٨٧ / ٣: ، شذرات الذهب١٥٠، و ١١٥ - ١١٤ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٩٣
[ * ]  

)١٦/٣٦٣(  

  

بعثين إليك لتحلف له، وتعوضه عن دمشق ببلد :  رسول قسام فأحضروه إىل فضل، فقالأنا: فقال
  .أنا قسام: يعيش فيه، فحلف له الفضل، فلما توثق منه، قال

فأعجب به، وزاد يف إكرامه، فرد إىل البلد وسلمه إليه، ووىف له، وعوضه موضعا، وأحسن العزيز 
  .صلته

بل أخذ إىل : إن ذلك يف سنة اثنتني وسبعني، وقال غريه: وقيلوذلك يف سنة تسع وستني وثالث مئة، 
  .مصر مقيدا، فعفى عنه العزيز



ولعبد احملسن الصوري فيه قصيدة، وقيل محل إىل مصر سنة ست وسبعني وثالث مئة، وهو الذي تزعم 
ى العامة، أن دمشق متلكها قسيم الزبال، وكان يركب بقحف من ذهب، وكان يف أوائل استيالئه عل

  دمشق يالطف املصريني،
  .أنا باق على الطاعة: ويقول

  
 بن عبد العزيز ابن شذان الرازي االمام احملدث الواعظ، أبو بكر حممد بن عبد اهللا*  الرازي - ٢٦٠

الصويف والد احملدث أيب مسعود أمحد بن حممد البجلي، حدث عن يوسف بن احلسني الزاهد، وأيب بكر 
النهرجوري، وأيب بكر الشبلي، وأيب حممد الرباري احلنبلي، وخري النساج، بن االنباري، وأيب يعقوب 

  .وأيب العباس بن عطاء، وطائفة
  .له اعتناء زائد بعبارات القوم

  .ومجع منها الكثري، ولقي الكبار، وله جاللة وافرة بني الصوفية
__________  

أ، ميزان  / ٢٣:  الورقة٤: م، تاريخ االسال٣ / ٣: ، العرب٤٦٥ - ٤٦٤ / ٥: تاريخ بغداد* 
، النجوم ٢٣٠ / ٥: ، لسان امليزان٣٠٨ / ٣: ، الوايف بالوفيات٦٠٧ - ٦٠٦ / ٣: االعتدال
  .٨٧ / ٣: ، شذرات الذهب١٥٠ / ٤: الزاهرة
[ * ]  

)١٦/٣٦٤(  

  

  .ورد نيسابور سنة أربعني وثالث مئة: قال احلاكم
بع وستني صادفته وقد انتسب وأملى عليهم أنه وكتبت عنه، ورأيته ببخارى، فلما قدمت الري سنة س

حممد بن عبد اهللا بن احملدث حممد بن أيوب بن حيىي ابن الضريس، فخلوت به وزجرته فانزجر، وترك 
  .االنتساب إليه، ولو اشتهر ذلك بالري آلذوه، فإن حممد بن أيوب مل يعقب ذكرا

  . وأقرانهمث التقينا سنة سبعني، فأخذ حيدث عن علي بن عبد العزيز
  .وما كان قبل حيدث باملسانيد، واهللا يرمحه

  .يروي عنه أبو عبد الرمحن السلمي باليا وحكايات منكرة: قلت
  .وروى عنه أبو عبد اهللا بن باكويه، وأبو نعيم، وأبو حازم العبدويب، وآخرون

  .وما هو مبؤمتن
  .مات سنة ست وسبعني وثالث مئة



  
  . بن عامر النسوي، أبو يعقوب الشيباين احلسن بن سفيانابن احلافظ*  إسحاق بن سعد - ٢٦١

جده، وعبد اهللا بن حممد بن سيار الفرهاداين، وحممد بن ادر، وحممد بن حممد الباغندي، وأيب : مسع من
  .القاسم البغوي، وعبد اهللا بن حممد بن شريويه

__________  
 / ٣: ، شذرات الذهب٣٦٧ / ٢ ، العرب١٢٤ / ٧: ، املنتظم٤٠٢ - ٤٠١ / ٦: تاريخ بغداد* 

٨٣.  
[ * ]  

)١٦/٣٦٥(  

  

احلاكم، وأمحد بن حممد العتيقي، وأبو إسحاق الربمكي، وأبو القاسم التنوخي، وعبد الوهاب بن : وعنه
  .برهان الغزال، وآخرون

  .وثقه التنوخي، وقد حدث ببغداد، مولده سنة ثالث وتسعني ومئتني بنسا
  . وثالث مئةوا تويف يف سنة أربع وسبعني

  
   بن جعفر بن نوح بنالشيخ االمام، أبو احلسني، أمحد بن حممد*  البحريي - ٢٦٢

  .حبري النيسابوري البحريي
  .مسع أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا احلافظ، وإمام االئمة ابن خزمية، وحممد بن إسحاق الثقفي، وعده

  .وحلق ببغداد حممد بن حممد الباغندي، والبغوي، وعدة
  .عقده جملس االمالء، فاستملى عليه أبو عبد اهللا احلاكمو

  .وحدث عنه هو، وسبطة أبو عثمان سعيد بن حممد البحريي، وعمر بن مسرور، وآخرون
  .تويف سنة مخس وسبعني وثالث مئة

  .وقع لنا جزء من عواليه
__________  

  .٨٤ / ٣: لذهب، شذرات ا٣٦٨ / ٢: ، العرب١٢٤ / ١: ، اللباب٩٨ - ٩٧ / ٢: االنساب* 
[ * ]  

)١٦/٣٦٦(  

  



أخربنا أمحد بن هبة اهللا بن أمحد، أنبأنا عبداملعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو سعد 
الكنجروذي، أخربنا أبو احلسني البحريي، حدثنا ابن خزمية، حدثنا علي بن معبد، حدثنا زيد بن حيىي 

الذي : " عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالالدمشقي، حدثنا مالك، عن نافع، عن سامل، 
  ".جير ثوبه من اخليالء ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة 

عن زكريا خياط " حديث مالك " هذا حديث غريب من هذا الوجه، أخرجه النسائي يف كتاب ) ١(
  .السنة، عن علي بن معبد، فوقع لنا بدال عاليا بدرجتني

  
  . بن حممد املغريب أبو احلسن، علي بن النعمان* قاضي مصر - ٢٦٣

صدر معظم، وقاض متمكن، يقضي بفقه العبيدية كأبيه، وله فهم وفضائل، وفنون عديدة، ويد يف 
  .اآلداب، والنحو، والشعر، وأيام الناس، مع وقار وهيبة وسكينة ورزانة، وله نظم جيد

جب سنة أربع وسبعني وثالث مئة، وله مخس ومل يزل يف ارتقاء عند العزيز مبصر إىل أن مات يف ر
  .وأربعون سنة

  .وويل بعد قضاء القضاة أخوه أبو عبد اهللا زوج ابنة قائد القواد جوهر
__________  

 بشرح السيوطي من طريق نافع وعبد اهللا بن دينار، وزيد بن أسلم، ١٠٤ / ٣": املوطأ " وهو يف ) ١(
  ". يوم القيامة إىل من جير ثوبه خيالء ال ينظر اهللا" ثالثتهم عن ابن عمر بلفظ 

باب حترمي : يف اللباس) ٢٠٨٥( يف أول اللباس، ومسلم ٢١٦ / ١٠ومن طريق مالك أخرجه البخاري 
  ).١٧٣٠(جر الثوب خيالء، والترمذي 

: ، حسن احملاضرة٣٦٧ / ٢: ، العرب٤١٧ / ٥: ، وفيات االعيان٣٨٥ - ٣٨٤ / ١: يتيمة الدهر* 
  .٨٤ / ٣: ، شذرات الذهب١٤٧  /٢، و ٥٦١ / ١

[ * ]  

)١٦/٣٦٧(  

  

 بن عيسى ابن اجلراح االمام احلافظ الرحال، أبو العباس، أمحد بن حممد*  ابن النحاس - ٢٦٤
  .املصري، نزيل نيسابور

علي بن أمحد عالن، وأيب القاسم البغوي، وأيب عروبة : مسع يف سنة مخس وثالث مئة، وحدث عن
  .د امللك بن عدي، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وأيب حامد بن الشرقي، وخلق كثرياحلراين، وأيب نعيم عب

  .لكن عدم مساعه من البغوي ومجاعة



  أبو عبد اهللا احلاكم، وأبو عبد الرمحن السلمي،: حدث عنه
  .وأبو حازم العبدوي، وأبو نعيم االصبهاين، وأبو عثمان سعيد بن حممد البحريي، ومجاعة

  .افظ يتحرى يف مذاركته الصدقهو ح: قال احلاكم
  .تويف يف آخر سنة ست وسبعني وثالث مئة: إىل أن قال...وحدث من حفظه بأحاديث

، واملعمر احلسن بن جعفر السمسار، -" الصحيح "  راوي -وفيها تويف أبو إسحاق املستملي : قلت
جلراحي، واملعمر علي ابن وأبو احلسني عبيداهللا بن أمحد بن البواب املقرئ، والقاضي علي بن احلسن ا

  عبدالرمحن البكائي، والقاضي عمر بن حممد بن سبنك البجلي، وأبو عمرو بن محدان احلريي،
__________  

 / ١: أ، ميزان االعتدال / ٢٠:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٩٩٦ - ٩٩٥ / ٣: تذكرة احلفاظ* 
، ٣٩٥ - ٣٩٤: ت احلفاظ، طبقا٣٥٢ / ١: ، حسن احملاضرة٢٨٩ / ١: ، لسان امليزان١٤٨

  ٨٨ / ٣: شذرات الذهب

)١٦/٣٦٨(  

  

  .مل يقع يل من عوايل ابن النحاس شئ
  

 بن حممد بن الوضاح احلريب البغدادي الشيخ املسند، أبو سعيد، احلسن بن جعفر*  احلريف - ٢٦٥
  .السمسار املعروف باحلريف

بن جعفر القتات، وحممد بن حيىي أيب شعيب احلراين، وحممد بن احلسن بن مساعة، وحممد : حدث عن
  .املروزي، وجعفر الفريايب، وطائفة

  .وتفرد يف زمانه
  أبو القاسم عبيداهللا بن أمحد االزهري، وعبد العزيز: حدث عنه

  .االزجي، وأبو القاسم التنوخي، وآخرون
  .كان فيه تساهل: قال العتيقي

  .تويف سنة ست وسبعني وثالث مئة
  

 بن يعقوب البغدادي بن مام املقرئ احملدث، أبو احلسني، عبيداهللا بن أمحداال* *  ابن البواب - ٢٦٦
البواب، مسع إمساعيل بن موسى احلاسب، وحممد بن حممد الباغندي، وأبا القاسم البغوي، واحلسن بن 

  .احلسني الصواف وطبقتهم



__________  
 ٤: ، تاريخ االسالم٢ - ١ / ٣: ، العرب١١٣ / ٤: ، االنساب٢٩٣ - ٢٩٢ / ٧: تاريخ بغداد* 

، ١٩٨ / ٢: ، لسان امليزان٤٨١ / ١: ، ميزان االعتدال٢٢٥ / ١: ب، مشتبه النسبة / ٢٠: الورقة
  .٨٦ / ٣: ، شذرات الذهب١٥٠ / ٤: النجوم الزاهرة

 / ١: ، غاية النهاية١٨٣ / ١: ، اللباب٣٢٠ / ٢: ، االنساب٣٦٣ - ٣٦٢ / ١٠: تاريخ بغداد* * 
٤٨٦.  
[ * ]  

)١٦/٣٦٩(  

  

  .وتال على أمحد بن سهل االشناين، وأيب بكر بن جماهد، وتصدر لالقراء
احلسن بن حممد اخلالل، وعبيداهللا بن أمحد االزهري، وأمحد بن حممد العتيقي، وأبو القاسم : حدث عنه
  .التنوخي

  .ووثقه االزهري، تويف يف رمضان سنة ست وسبعني وثالث مئة
  

  ام احلافظ العالمة الثبت، حمدث خراسان، حممد بن حممداالم*  أبو أمحد احلاكم - ٢٦٧
  .يف عدة جملدات" الكىن " ابن أمحد إسحاق النيسابوري الكرابيسي، احلاكم الكبري، مؤلف كتاب 

  .ولد يف حدود سنة تسعني ومئتني، أو قبلها
بن وطلب هذا الشأن وهو كبري له نيف وعشرون سنة، فسمع أمحد بن حممد املاسرجسي، وحممد 

شادل، وإمام االئمة ابن خزمية، وأبا العباس السراج، وأبا بكر حممد بن حممد الباغندي، وعبد اهللا بن 
زيدان البجلي، وأبا جعفر حممد بن احلسني اخلثعمي، وأبا القاسم البغوي، وابن أيب داود، وحممد بن 

 -احلسني بن موسى الرقي إبراهيم الغازي، وحممد بن الفيض الغساين، وحممد بن خرمي، وأبا الطيب 
  نزيل أنطاكية، وأبا عروبة احلراين، وعبد الرمحن بن عبيداهللا بن أخي

__________  
 ٤: ، تاريخ االسالم١٠ - ٩ / ٣: ، العرب٩٧٩ - ٩٧٦ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٤٦ / ٧: املنتظم* 

 / ٢: جلنان، مرآة ا٢٧١ - ٢٧٠: ، نكت اهلميان١١٥ / ١: أ، الوايف بالوفيات / ٣٠: الورقة
، شذرات ٣٨٨: ، طبقات احلفاظ١٥٤ / ٤:  النجوم الزاهرة٦ - ٥ / ٧: ، لسان امليزان٤٠٨
  .١٢١: ، الرسالة املستطرفة٥١ - ٥٠ / ٢: ، هدية العارفني٩٣ / ٣: الذهب
[ * ]  



)١٦/٣٧٠(  

  

 احلسن أمحد بن االمام احلليب، وأبا اجلهم أمحد بن احلسني بن طالب، وحممد بن أمحد بن سلم الرقي، وأبا
جوصا احلافظ، وسعيد بن عبد العزيز احلليب الدمشقي، وصدقة بن منصور الكندي احلراين، وحممد بن 
سفيان املصيصي الصفار، وحيىي بن حممد بن صاعد، وحممد بن إبراهيم الديبلي، والعباس بن الفضل بن 

 وهو حممد بن - كذا يسميه -ي شاذان الرازي املقرئ، وحممد بن مروان بن عبدامللك البزاز الدمشق
  خرمي العقيلي، وعبد اهللا بن عتاب الزفيت،

وحممد بن أمحد بن املستنري املصيصي، وعلي بن عبداحلميد الغضائري، ويوسف بن يعقوب مقرئ 
واسط، وحممد بن املسيب االرغياين وعبد الرمحن بن أيب حامت، وخلقا كثريا بالشام، والعراق، واجلزيرة، 

  .وخراسان، واجلبالواحلجاز، 
  .وكان من حبور العلم

أبو عبد اهللا احلاكم، وأبو عبد الرمحن السلمي، وحممد بن علي االصبهاين اجلصاص، وحممد : حدث عنه
بن أمحد اجلارودي، وأبو بكر أمحد بن علي بن منجويه، وأبو حفص بن سرور، وصاعد بن حممد 

 وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد البحريي، القاضي، وأبو سعد حممد بن عبدالرمحن الكنجروذي،
  .وآخرون

هو إمام عصره يف هذه الصنعة، كثري التصنيف، مقدم يف معرفة شروط : ذكره احلاكم ابن البيع، فقال
ومل يدخل مصر، : إىل أن قال..الصحيح واالسامي والكىن، طلب احلديث وهو ابن نيف وعشرين سنة

إىل أن قلد قضاء الشاش، ..ويل القضاء يف سنة ثالث وثالثني وثالث مئةوكان مقدما يف العدالة أوال، مث 
  فذهب وحكم أربع

)١٦/٣٧١(  

  

سنني وأشهرا، مث قلد قضاء طوس، وكنت أدخل إليه واملصنفات بني يديه، فيحكم مث يقبل على الكتب، 
التصنيف، وأريد غري مث أتى نيسابور سنة مخس وأربعني، ولزم مسجده ومرتله مفيدا مقبال على العبادة و

  .مرة على القضاء والتزكية فيستعفي
  .وكف بصره سنة ست وسبعني، مث تويف وأنا غائب: قال

  كان أبو أمحد من الصاحلني الثابتني على سنن: وقال احلاكم أيضا
  .السلف، ومن املنصفني فيما نعتقدة يف أهل البيت والصحابة

  .قلد القضاء يف أماكن



مات حممد : مسعت عمر بن علك، يقول: ني، وعلى جامع أيب عيسى، قال يلوصنف على كتايب الشيخ
بن إمساعيل ومل خيلف خبراسان مثل أيب عيسى الترمذي يف العلم والزهد والورع، بكى حىت عمي، مث قال 

وكتابا يف " كتاب املزين " ، واملخرج على "العلل " وصنف أبو أمحد كتاب : احلاكم أبو عبد اهللا
  .وهو حافظ عصره ذه الديار: إىل أن قال..نف الشيوخ واالبوابالشروط، وص

حضرت مع الشيوخ عند أمري خراسان : مسعت أبا أمحد، احلافظ يقول: وقال أبو عبد الرمحن السلمي
؟ فلم يكن فيهم من حيفظه، ) ١(من حيفظ منكم حديث أيب بكر يف الصدقات : نوح بن نصر، فقال

  أنا أحفظه،:  الناس، فقلت لوزيرهوكان علي خلقان وأنا يف آخر
__________  

باب من بلغت عنده :  يف الزكاة٢٥٤، ٢٥١ و ٢٥٠ / ٣" صحيحه " أورده البخاري بطوله يف ) ١(
صدقة بنت خماض وليست عنده، وباب زكاة الغنم، من طريق حممد بن عبد اهللا بن املثىن االنصاري، 

، عن أنس أن أبا بكر رضي اهللا عنه كتب له هذا الكتاب ملا حدثين أيب، حدثين مثامة بن عبد اهللا بن أنس
، )١٥٦٧(وقد تابع عبد اهللا بن املثىن على حديثه هذا محاد بن سلمة عند أيب داود ..وجهه إىل البحرين

  .٨٩ / ٤" اجلوهر النقي " ، و ٣٣٧، ٣٣٥ / ٢" نصب الراية " ، وانظر، )٧٢(وأمحد 
[ * ]  

)١٦/٣٧٢(  

  

مثل هذا ال يضيع، :  من نيسابور حيفظه، فقدمت فوقهم، ورويت احلديث، فقال االمريها هنا فىت: فقال
  .فوالين قضاء الشاش

كنت بالري وهم : تغري حفظ أيب أمحد ملا كف، ومل خيتلط قط، ومسعته يقول: قال أبو عبد اهللا بن البيع
  يقرؤون على عبدالرمحن

هذه ضحكة، أراكم تقرؤون كتاب : ن عبدويه الوراقفقلت الب" اجلرح والتعديل " ابن أيب حامت كتاب 
يا أبا أمحد : على شيخكم على الوجه، وقد نسبتموه إىل أيب زرعة وأيب حامت، فقال" تاريخ البخاري " 

هذا علم ال يستغىن عنه، وال حيسن : قاال" تاريخ البخاري " اعلم أن أبا زرعة، وأبا حامت ملا محل إليهما 
  .نا، فأقعدا عبد الرمحن، فسأهلما عن رجل بعد رجل، وزادا فيه ونقصابنا أن نذكره عن غري

عن ما تسأل عنه : سألت البخاري عن أيب غسان، فقال: مسعت أبا احلسني الغازي، يقول: ومسعته يقول
هو على مذهب أئمة أهل بلده الكوفيني، ولو رأيتم عبيداهللا بن موسى، : شأنه يف التشيع، فقال: ؟ قلت

  . ومجاعة مشاخينا الكوفيني، ملا سألتمونا عن أيب غسانوأبا نعيم
مسعت عمرو بن علي، مسعت : مسعت أبا احلسني الغازي، يقول: ومسعت أبا أمحد يقول: قال ابن البيع



إن بعض العلماء : قيل! عجبا من أيوب السختياين يدع ثابتا البناين ال يكتب عنه : حيىي بن سعيد، يقول
: مها واحد، قال: ن البيع يف عمر بن زرارة، وعمرو بن زرارة النيسابوري، وقالنازعه أبو عبد اهللا ب

  .من هذا الطبل ؟: ما تقول فيمن جعلهما واحدا ؟ فقال: فقلت اليب أمحد احلاكم
  أتينا أبا أمحد مع أيب علي احلافظ سنة أربعني، فقال أبو: قال احلاكم

)١٦/٣٧٣(  

  

حديث شعبة، عن : أفيدونا بكل سنة حديثا، فقال بعضهمقد غبت عنكم سبع عشرة سنة، ف: أمحد
حدثنا : فقال أبو أمحد) ١" (سبعة يظلهم اهللا : " حبيب، عن حفص بن عاصم، عن أيب سعيد مرفوعا

  أمحد بن
  .عمري، حدثنا أمحد بن موسى، حدثنا مؤمل بن إمساعيل، عن شعبة

فأنتم قد : أبا أمحد إنك مل تدخل مصر، قاليا : عنه، عن عمرو بن مرزوق عال، فقالوا له: فقال السائل
حدثناه ابن : ، فقال)٢(حديث الليث يف قصة الغار : دخلتموها، اذكروا ما فاتين مبصر، فقال بعضهم

  .داود، أخربنا عيسى بن محاد عنه
من طريق أيب العميس، عن ) ٣(مث ذكر أبو علي أحاديث استفادها، فذكرت أنا حديث اجلساسة 

  . هذا فاتين:الشعيب، فقال
__________  

 بشرح السيوطي من طريق حبيب بن ١٢٧ / ٣أخرجه مالك " سبعة يظلهم اهللا " حديث ) ١(
عبدالرمحن االنصاري، عن حفص بن عاصم، عن أيب سعيد، أو عن أيب هريرة، ومن طريق مالك أخرجه 

  ).٢٣٩١(والترمذي ) ١٠٣١(مسلم 
 / ٣باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة، و : ، يف اجلماعة١٢٤، ١١٩ / ٢وأخرجه البخاري 

 / ١٢باب البكاء من خشية اهللا، و :  يف الرقاق٢٦٧ / ١١باب الصدقة باليمني، و : ، يف الزكاة٢٣٢
باب فضل إخفاء : يف الزكاة) ١٠٣١(باب فضل من ترك الفواحش، ومسلم :  يف احملاربني١٠٠

، عن حبيب بن عبدالرمحن، عن حفص بن  من طريق عبيداهللا٢٢٣، ٢٢٢ / ٨الصدقة، والنسائي 
مل ختالف الرواة عن عبيداهللا يف : ١١٩ / ٢" الفتح " عاصم، عن أيب هريرة وحده، قال احلافظ يف 

عن أيب سعيد أو أيب هريرة على الشك، ورواه أبو : عن حبيب، فقال" املوطأ " ذلك، ورواية مالك يف 
عه مصعب الزبريي، وشذ يف ذلك عن أصحاب مالك، قرة عن مالك بواو العطف، فجعله عنهما، وتاب

  .والظاهر أن عبيداهللا حفظه لكونه مل يشك فيه، ولكونه من رواية خالد وحده
حديث اهلجرة الطويل من طريق الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة ) ٢(



باب إذا : يف االجارة) ٢٢٦٤(ق، و باب املسجد يكون يف الطري: يف املساجد) ٤٧٦(أخرجه البخاري 
  :يف مناقب االنصار) ٣٩٠٥(، و ..استأجر أجريا ليعمل له

  .باب هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة
 / ٦يف الفنت وأشراط الساعة، ومسند أمحد ) ٢٩٤٢" (صحيح مسلم " انظر حديث اجلساسة يف ) ٣(

٣٧٣.  
[ * ]  

)١٦/٣٧٤(  

  

أخربتنا أم املؤيد زينب بنت :  عبد اهللا حممد بن عبد السالم التميمي، وأمحد بن هبة اهللا، قاالأخربنا أبو
أخربنا زاهر ابن طاهر : أنبأنا عبد املعز بن حممد البزاز، قاال: عبدالرمحن الشعرية إذنا، وزادنا أمحد، فقال

حلافظ، حدثنا عبيداهللا بن عثمان املستملي، أخربنا حممد بن عبدالرمحن اخلرترودي، أخربنا أبو أمحد ا
  .العثماين ببغداد، حدثنا علي بن عبد اهللا، حدثنا حممد بن طلحة التيمي، حدثين أبو سهيل نافع بن مالك

هذا العباس بن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم: عن سعيد بن املسيب، عن سعد، قال
  ".عبداملطلب أجود قريش كفا وأوصلها 

  .، عن محيد بن زجنويه، عن علي)١(لنسائي أخرجه ا
أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا، أخربنا أبو احلسن املؤيد بن حممد يف كتابه، أخربنا هبة اهللا بن سهل 
السدي، أخربنا حممد بن عبد الرمحن، أخربنا أبو أمحد حممد بن حممد احلاكم، أخربنا أبو بكر حممد ابن 

 حدثنا إبراهيم بن -ابن عمران العابدي :  يعين- ببغداد، حدثنا عبد اهللا حممد بن سليمان الواسطي
هللا أفرح " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سعد، عن ابن شهاب، عن االعرج، عن أيب هريرة، قال

  ).٢" (بتوبة عبده من أحدكم بضالته جيدها بأرض مهلكة خياف ا العطش 
__________  

 من طريق علي بن عبد اهللا ذا االسناد، وهذا سند قوي، وقد تقدم ١٨٥/  ١وأخرجه أمحد ) ١(
  . من هذا الكتاب يف ترمجة العباس٩١ / ٢احلديث يف 

يف أول ) ٢(و ) ١) (٢٦٧٥(مسلم : إسناده صحيح، وأخرجه من طرق متعددة عن أيب هريرة) ٢(
  ).٤٢٤٧(بن ماجة ، وا)٣٥٣٨(، والترمذي ٥٣٤ و ٥٢٤ و ٥٠٠ و ٣١٦ / ٦وأمحد : التوبة

، )٢٤٩٨(، والترمذي )٢٧٤٤(، ومسلم ٨٩، ٨٨ / ١١ويف الباب عن أنس بن مالك عند البخاري 
  ).٢٧٤٦(و ) ٢٧٤٥(وعن الرباء بن عازب، والنعمان بن بشري عند مسلم 

[ * ]  



)١٦/٣٧٥(  

  

 أبو سعد قرأت على أمحد بن هبة اهللا، عن عبداملعز بن حممد، أخربنا متيم بن أيب سعيد، أخربنا
أخربنا احلافظ، أخربنا أمحد بن حممد بن احلسني : الكنجروذي سنة تسع وأربعني وأربع مئة، قال

املاسرجسي، حدثنا إسحاق احلنظلي، أخربنا عبد العزيز بن حممد، حدثنا عبيداهللا، عن نافع، عن ابن 
  ).١" (من أشرك باهللا فليس مبحصن : " عمر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .ال أعلم حدث به غري إسحاق عن الدراوردي: قال أبو أمحد
  .مر هذا يف ترمجة املاسرجسي: قلت

مات أبو أمحد وأنا غائب يف شهر ربيع االول سنة مثان وسبعني وثالث مئة، وله : قال أبو عبد اهللا احلافظ
  .ثالث وتسعون سنة

ليل بن أمحد السجزي احلنفي الواعظ، عن مات معه يف هذا العام قاضي مسرقند، أبو سعيد اخل: قلت
تسعني سنة إال سنة، ومفيت ما وراء النهر عبد الكرمي بن حممد بن موسى البخاري امليغي احلنفي الزاهد، 

وشيخ املالكية صاحب التفريع، أبو القاسم عبد اهللا بن احلسني بن اجلالب البغدادي، ومسند مصر 
عن أيب الرقراق، عن حيىي بن " املوطأ " احلامتي، وكان عنده الشيخ أبو بكر عتيق بن موسى االزدي 

  بكري،
   صاحب تلك-واحلافظ أبو بكر حممد بن إمساعيل بن العباس الوراق 

__________  
 من طريق أيب عبد اهللا احلاكم، حدثنا إبراهيم بن مضارب بن ٢١٦ / ٨وأخرجه البيهقي يف سننه ) ١(

  .حلنظلي ذا االسنادإبراهيم، حدثنا أيب حدثنا إسحاق ا
  .إنه رجع عنه، والصواب موقوف: مل يرفعه غري إسحاق، ويقال: مث نقل عن الدارقطين قوله

  .، ونسبه احلاكم يف تارخيه، والبيهقي، وابن عساكر٧٤٦لوحة " اجلامع الكبري " وأورده السيوطي يف 
  .وقد تقدم احلديث يف اجلزء الرابع عشر من هذا الكتاب

[ * ]  

)١٦/٣٧٦(  

  

، وكبري هراة وحمدثها الرئيس أبو عبد اهللا حممد بن أيب ذهل الضيب، والقاضي أبو القاسم بشر -االمايل 
  . صاحب ابن خزمية-بن حممد بن حممد بن ياسني النيسابوري 

  



 بن علي بن شريعة العالمة احلافظ، حمدث االندلس، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد*  ابن الباجي - ٢٦٨
  .االشبيلي املشهور بابن الباجياللخمي 

  .ولد سنة إحدى وتسعني ومئتني
، وعبد اهللا بن يونس القربي، والزاهد سيد أبيه، وسعيد بن )١(حممد بن عبد اهللا بن القوق : ومسع عن

  .جابر االشبيلي، وحممد بن عمر ابن لبابة، وأسلم بن عبد العزيز، وحممد بن فطيس، وطبقتهم
  .افظا، ضابطا، مل ألق مثله يف الضبطكان ح: قال ابن الفرضي

  .مسعت منه الكثري بقرطبة
  .ورحلت إليه إىل إشبيلية مرتني

  .وروى الناس عنه الكثري
  ).٢(ومات يف رمضان سنة مثان وسبعني وثالث مئة، وله سبع ومثانون سنة 

  .وممن روى عنه ولده أبو عمر، ومحام بن أمحد القاضي: قلت
  .ن أيب شيبةوحدث عن القربي، مبصنف اب

__________  
، ١٩ / ٢: ، االنساب٢٥١ - ٢٥٠: ، جذوة املقتبس٢٤١ - ٢٤٠ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

، ٣٩٨: ، طبقات احلفاظ٧ / ٣: ، العرب١٠٠٥ - ١٠٠٤ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٣١: بغية امللتمس
  .٩٢ / ٣: شذرات الذهب

  ".تذكرة احلفاظ " كذا االصل، وهو موافق ملا يف ) ١(
  .ابن القون: وعند ابن الفرضي

  .٢٤١ - ٢٤٠ص ": تاريخ علماء االندلس ) " ٢(
[ * ]  

)١٦/٣٧٧(  

  

 بن إبراهيم بن حممد ابن خالد بن القاضي االمام، أبو القاسم، عمر بن حممد*  ابن سبنك - ٢٦٩
  .سبنك البجلي البغدادي، من ذرية جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه

  .بد اهللا بن إسحاق املدائين، وحممد ابن حممد الباغندي، ومجاعةمسع حممد بن حبان، وع
  .القاضي عبد الوهاب املالكي، وعبيداهللا بن أمحد االزهري، وأبو القاسم التنوخي، وآخرون: وعنه

  .كان ثقة: قال اخلطيب
  .ناب يف احلكم بسوق الباشا



  .ولد سنة إحدى وتسعني ومئتني، ومسع يف سنة ثالث مئة
  .ت وسبعني وثالث مئةتويف سنة س

  
 بن حييي االموي موالهم الشيخ احملدث العامل، أبو عبد اهللا، حممد بن العباس* *  االموي - ٢٧٠

  .احلليب، نزيل االندلس ومسندها
  أيب عروبة احلراين، وعلي بن عبداحلميد: مسع من

ب، وحممد بن سعيد الغضائري، وحممد بن إبراهيم بن نريوز، ومكحول البريويت، وأيب اجلهم بن طال
  .الترمخي احلمصي، ووفد على االمري املستنصر صاحب االندلس

___________________  
، ١٥٠ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢ / ٣: ، العرب٢٦٢ - ٢٦١ / ١١: تاريخ بغداد* * هامش * (

  .٨٧ / ٣: شذرات الذهب
  .ب / ٢٢:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١١٥ - ١١٤ / ٢: تاريخ علماء االندلس* * 

[ * ]  

)١٦/٣٧٨(  

  

  .حدث عنه أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي، وأبو الوليد عبد اهللا بن الفرضي
  ).١(كتبت عنه وقد كف بصره، وتويف يف سنة ست وسبعني وثالث مئة : قال أبو الوليد

  .قلت هذا أسند من باالندلس يف زمانه
  

 بن عبد الغفار الفارسي الفسوي، حلسن بن أمحدإمام النحو، أبو علي، ا*  أبو علي الفارسي - ٢٧١
  .صاحب التصانيف

  .حدث جبزء من حديث إسحاق بن راهويه، مسعه من علي بن احلسني بن معدان، تفرد به
  .عبيداهللا االزهري، وأبو القاسم التنوخي، وأبو حممد اجلوهري، ومجاعة: وعنه

  ر، وأيب بك)٢(قدم بغداد شابا، وخترج بالزجاج ومبربمان 
__________  

  .١١٥ / ٢": تاريخ علماء االندلس ) " ١(
  - ٢٧٥ / ٧: ، تاريخ بغداد٩٥: ، الفهرست١٣٠: طبقات النحويني واللغويني* 

، معجم ٢٦١ - ٢٣٢ / ٧: ، معجم االدباء١٣٨ / ٧: ، املنتظم٣١٧ - ٣١٥: ، نزهة االلباء٢٧٦



: ، وفيات االعيان٥١ / ٩: البن االثري، الكامل ٢٧٥ - ٢٧٣ / ١: ، إنباه الرواة٢٦١ / ٤: البلدان
 - ٤٨٠ / ١: أ، ميزان االعتدال / ٢٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٤ / ٣: ، العرب٨٢ - ٨٠ / ٢

: ، البداية والنهاية٤٠٧ - ٤٠٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٣٧٩ - ٣٧٦ / ١١: ، الوايف بالوفيات٤٨١
 / ٢: ، لسان امليزان١٥١ / ٤: هرة، النجوم الزا٢٠٧ - ٢٠٦ / ١: ، غاية النهاية٣٠٦ / ١١

، ٨٩ - ٨٨ / ٣: ، شذرات الذهب٤٢٠ / ٢: ، املزهر٤٩٨ - ٤٩٦ / ١: ، بغية الوعاة١٩٥
  .٨٣ص : ، أعالم الشيعة للطهماين٢٧٢ / ١: ، هدية العارفني٢١٩ - ٢١٨: روضات اجلنات

  [ * ]= عسكر (هو أبو بكر، حممد بن علي بن إمساعيل النحوي العسكري : مربمان) ٢(

)١٦/٣٧٩(  

  

  .السراج، وسكن طرابلس مدة مث حلب، واتصل بسيف الدولة
  .وخترج به أئمة

  ).١(أنا غالم أيب علي يف النحو، وغالم الرازي يف النجوم : وكان امللك عضد الدولة يقول
  .ومن تالمذته أبو الفتح بن جين، وعلي بن عيسى الربعي

  .ومصنفاته كثرية نافعة
  .وكان فيه اعتزال

  .عاش تسعا ومثانني سنة
  .مات ببغداد يف ربيع االول سنة سبع وسبعني وثالث مئة

  .وأشياء" التكملة " و " االيضاح " يف علل القراءات، وكتابا " احلجة " وله كتاب 
  

  االمام احلافظ االنبل، رئيس خراسان، أبو عبد اهللا، حممد بن *  ابن أيب ذهل- ٢٧٢
  ابن أيب ذهل العصمي) ٢( أمحد بن عصم أيب العباس حممد بن العباس بن

__________  
  ).مكرم= 

  .لكثرة مالزمته له وسؤاله إياه) مربمان(أخذ عن حممد بن يزيد املربد وطبقته، وهو لقبه 
  .، وقد أثبت حمققه ثبتا بأهم مصادر ترمجته١٨٩ / ٣": انباه الرواة " ترمجته يف 

  .٢٧٣ / ١": إنباه الرواة " انظر ) ١(
 / ٣: ، العرب٣٤٥ / ٢: ، اللباب٤٧٣ - ٤٧١ / ٨: ، االنساب١٢١ - ١١٩ / ٣: يخ بغدادتار* 
 ١٧٥ / ٣: ، طبقات السبكي١٩١ / ٣: ، الوايف بالوفيات١٠٠٧ - ١٠٠٦ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٩



  .٥١ / ٢: ، هدية العارفني٩٣ - ٩٢ / ٣: ، شذرات الذهب٣٩٩: ، طبقات احلفاظ١٧٧ -
  .صلكذا ورد امسه يف اال) ٢(

حممد بن : " وهو عند اخلطيب، والسمعاين، وابن االثري، واملؤلف يف التذكرة، والسبكي، والسيوطي
حممد بن العباس بن العباس بن حممد بن ": " الوايف بالوفيات " ويف .." العباس بن أمحد بن حممد بن عصم

  ..".أمحد بن عصم
[ * ]  

)١٦/٣٨٠(  

  

  .الضيب اهلروي
  .تسعني ومئتنيمولده يف سنة أربع و

فلم يسمع منه، ومسع حيىي بن ) ١(ومسع يف سنة تسع وثالث مئة وبعدها، وحلق البغوي يف السياق 
صاعد، ومؤمل بن احلسن املاسرجسي، وحامت بن حمبوب، وحممد بن معاذ املاليين، وعبد الرمحن بن أيب 

  .حامت وعدة
ه، وأبو عبد اهللا احلاكم، وأبو يعقوب أبو احلسني احلجاجي، والدارقطين، ومها من طبقت: حدث عنه

  .القراب، وأهل هراة
  .وكان إمام نبيال، وصدرا معظما، كثري االموال والبذل للمحدثني واالخيار

صحبته حضرا وسفرا، فما رأيت أحسن وضوءا وال صالة منه، وال رأيت يف مشاخينا : قال احلاكم
  .أحسن تضرعا وابتهاال منه

  .غ ألف محلإن عشر غلته تبل: قيل يل
وحدثين أبو أمحد الكاتب أن النسخة بأسامي من ميوم تزيد على مخسة االف بيت، وقد عرضت عليه 

  .واليات جليلة، فأيب
وتفقه ببغداد، ومل " صحيح البخاري " خرجه على " صحيح " البن أيب ذهل : وقال أبو النضر الفامي

  .جيتمع لرئيس راة ما اجتمع له من السيادة
  كان ثقة، نبيال، من ذوي االقدار العالية، مسعت: طيبقال اخل

__________  
  .أي يف حال نزع الروح: يف السياق) ١(

  ".حضرنا عمرو بن العاص وهو يف سياق املوت : " ويف احلديث



  ".سوق " مادة " اللسان " البن االثري، و " النهاية " انظر 
[ * ]  

)١٦/٣٨١(  

  

  ).١(ن حتت أمره لقدره وأبوته كان ملك هراه م: الربقاين يقول
أخربنا علي بن أمحد العلوي، أخربنا علي بن روزبة، أخربنا أبو الوقت السجزي، أخربنا عبد اهللا بن 

حممد، أخربنا أمحد بن حممد بن العايل، حدثنا الرئيس حممد بن أيب العباس العصمي إمالء، حدثنا أبو بكر 
 بن مهران، حدثنا إمساعيل بن عمرو الكويف، حدثنا سفيان، أمحد بن حممد بن عمر القرشي، حدثنا أمحد

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، بعث عليا يف سرية، وبعث معه : " عن االجلح، عن ابن بريد، عن أبيه
  ).٢" (رجال يكتب االخبار 

  .غريب جدا
  .استشهد ابن أيب ذهل يف صفر سنة مثان وسبعني وثالث مئة: قال احلاكم
  صحبه أنه دخل احلمام، فلما خرج ألبسفأخربين من 

  .قميصا ملطخا، فانتفخ ومات
  .رمحه اهللا

  
  . بن عيسى اجلرجاين الوكيل عند احلكاماحملدث االوحد، أبو احلسن، أمحد بن موسى*  الوكيل - ٢٧٣

عمران بن موسى السختياين، وأمحد بن حممد بن عبد الكرمي الوزان، وأمحد بن حفص : يروي عن
  بد الرمحن بن عبدالسعدي، وع

__________  
  .١٢١ / ٣": تاريخ بغداد ) " ١(
شيخ مهداين لقبه محديل ال يعتمد : ١٥٩ / ١" امليزان " أمحد بن مهران، قال االمام الذهيب يف ) ٢(

: حدث بأحاديث ال يتابع عليها، وقال أبو حامت والدارقطين: عليه، وشيخه إمساعيل، قال ابن عدي
  .حضعيف، فاخلرب ال يص

ب، ميزان  / ٢٦:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٩٨٥ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٦٣ - ٦٢: تاريخ جرجان* 
 ٣: ، شذرات الذهب٣٩١: ، طبقات احلفاظ٢٣٦ - ٢٣٥ / ١: ، لسان امليزان١٥٩ / ١: االعتدال

 /٦٧.  
[ * ]  



)١٦/٣٨٢(  

  

  .املؤمن، وعدة
  .السنن، ومجع وصنفكتب الكثري من املسانيد و: ذكره محزة السهمي، فقال

  .وله فهم ودراية، وله مناكري عن شيوخ جماهيل، فأنكروا عليه
  ).١(وتويف يف ذي القعدة سنة مثان وسبعني وثالث مئة : قال
  

 ابن موسى البخاري شيخ احلنفية وعاملهم وزاهدهم، أبو الفضل، عبد الكرمي بن حممد*  امليغي - ٢٧٤
  .امليغي

  .وميغ من قرى خبارى
  .عبد اهللا بن حممد بن يعقوب احلارثي االستاذأخذ عن 

  .وروى عنه، وعن أيب القاسم السمرقندي، ونصر املهليب، وحممد ابن عمران البخاري
  .كتب عنه أبو سعد االدريسي وغريه

  .ومل يكن أحد يف عصره مثله بسمرقند
  .تويف سنة مثان وسبعني وثالث مئة

  
  ، صاحب كتاب أبو القاسم بن اجلالبشيخ املالكية، العالمة،* *  اجلالب - ٢٧٥

__________  
ويف : مث قال" التذكرة " ، وهو ما أثبته املؤلف يف ٣٦٨أن وفاته سنة " تاريخ جرجان " الذي يف ) ١(

  .نسخة سنة مثان وسبعني فاهللا أعلم
 ٤: ، تاريخ االسالم٢٨٣ / ٣: ، اللباب٢٤٤ / ٥: ، معجم البلدان٥٤٨ورقة ) م: (االنساب* 

  .٦٠٧ / ١: ، هدية العارفني١٠١: ، الفوائد البهية٤٥٧ / ٢: أ، اجلواهر املضية / ٢٨: قةالور
  = [ * ]، تاريخ ١٠ / ٣: ، العرب٦٠٥ / ٤: ، ترتيب املدارك١٦٨: طبقات الشريازي* * 

)١٦/٣٨٣(  

  

  ".التفريع " 
  .امسه عبيداهللا بن احلسني بن احلسن: قيل

  .امسه احلسني بن احلسن: ويقال: ، مث قالحممد بن احلسني: ومساه القاضي عياض



  .عبد الرمحن بن عبيداهللا" طبقات الفقهاء " ومساه الشيخ أبو إسحاق يف 
تفقه بالقاضي أيب بكر االري، وله مصنف كبري يف مسائل اخلالف، وكان أفقه املالكية يف زمانه بعد 

  .االري، وما خلف ببغداد يف املذهب مثله
  .نة مثان وسبعني وثالث مئة راجعا من احلجمات كهال يف آخر س

  
، بن امللك عضد الدولة بن بويه )١ (صاحب العراق، شرف الدولة، شريويه*  السلطان - ٢٧٦

  .الديلمي
  .متلك وظفر بأخيه صمصام الدولة فسجنه، وكان فيه خري، وأزال املصادرات

سع وسبعني وثالث مئة، مل يبلغ تعلل باالستسقاء، وبقي ال حيتمي، فمات يف مجادى اآلخرة سنة ت
  .الثالثني، وكانت أيامة سنتني ومثانية أشهر

__________  
، ١٥٤ / ٤: ، النجوم الزاهرة٤٦١ / ١: ب، الديباج املذهب / ٣٠أ و  / ٢٨:  الورقة٤: االسالم= 

  .٩٢: ، شجرة النور الزكية٤٤٧ / ١: ، هدية العارفني٩٣ / ٣: شذرات الذهب
، مرآة ١١ / ٣: ، العرب١٢٥ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٣٧٩حوادث سنة : ريالكامل البن االث* 

  .٩٤ / ٣: ، شذرات الذهب١٥٧ - ١٥٤ / ٤: ، النجوم الزاهرة٤٠٨ / ٢: اجلنان
  .شريزيك: نسخة: يف هامش االصل) ١(

[ * ]  

)١٦/٣٨٤(  

  

راق بعد أبيهم عضد الدولة ومتلك بعده أخوه اء الدولة، وكان أخومها الصمصام هو الذي متلك الع
ثالثة أعوام، مث أقبل شرف الدولة حلربه، فذل وسلم نفسه إىل أخيه، فغدر به وحبسه بشرياز إىل أن 

  .مات
  القاضي اجلليل، أبو القاسم، بشر بن حممد بن حممد بن ياسني* ابن ياسني 

  .، قاضي القضاة ببلدهبن سلمان بن ربيعة الباهلي النيسابوري احلنفي) ١(ابن النضر بن سليمان 
كان حسن الوجه، حسن اخللق، طلق النفس، كثري الذكر والصالة ليال وارا، شديد امليل : قال احلاكم

  .إىل الصاحلني واملتصوفة
  .مسع بنيسابور أبا بكر حممد بن إسحاق بن خزمية

ين وأقراما بسرخس، وأبا العباس السراج وغريمها، وأبا العباس الدغويل، وأبا احلسن بن إسحاق بن مز



وأبا القاسم بن حم الفقيه، وأبا بكر بن طرخان، وأقراما، وعدة وتويف يف رمضان سنة مثان وسبعني 
  .وثالث مئة، وهو ابن اثنتني ومثانني سنة

  .وشيعه االمري العادل حممد بن إبراهيم، فقدم أبا القاسم القاضي ابن قاضي احلرمني للصالة عليه
  .حلاكم، والعبدوي، وأبو سعيد الكنجروذي، وغريهما: روى عنه: قلت

  وقع يل جزء من عواليه، وقد حرث عنه مبلجس له أبو بكر حممد
__________  

  ).٢٣٧(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم * 
  .يونس بدل سليمان: نسخة: يف هامش االصل) ١(

[ * ]  

)١٦/٣٨٥(  

  

وأربع مئة، حدث فيه عن السراج، وحممد بن ابن حممد بن محدون السلمي يف سنة ثالث ومخسني 
شادل، وابن خزمية، وعبد اهللا بن حممد ابن عمر النصراباذي، وأيب عمرو أمحد بن حممد احلريي، وأيب 

  .احلسن أمحد بن إسحاق السرخسي، وعلي بن حممد بن أمحد الوراق، وعباس ابن سهل، وغريهم
  .سبعني وثالث مئةوتاريخ إمالئه للمجلس كان يف رمضان سنة مثان و

  .ليايل وفاته، رمحه اهللا
  

االخوان الشاعران احملسنان، أبو بكر حممد، وأبو عثمان سعيد، ابنا هاشم بن *  اخلالديان - ٢٧٧
  ).٢(بن عرام بن عثمان بن بالل املوصليان اخلالديان، من أهل قرية اخلالدية ) ١ (وعكة

  .جودته، يتشاركان يف القصيدة الواحدةكانا كفرسي رهان يف قوة الذكاء، وسرعة النظم و
  .وحممد هو االكرب

  .قدم دمشق يف صحبة سيف الدولة ابن محدان
  .يهجومها ويهجوانه) ٣(ومها من خواص شعرائه، اشتركا يف شئ كثري، وكان سري الرفاء 

  هو فيه بني ختفر وتربج* البدر منتقب بغيم أبيض : وحملمد
__________  

 - ٢٠٨ / ١١، معجم االدباء ٢٤١ - ٢٤٠: ، الفهرست٢٠٨ - ١٨٣ / ٢: يتيمة الدهر* 
ب،  / ٣٩:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٤١٤ / ١: ، اللباب٣٣٩ - ٣٣٨ / ٢: ، معجم البلدان٢١٢

 - ٩٩ / ٣٥: ، أعيان الشيعة)خلد(مادة : ، تاج العروس٥٢ / ٤ و ٥٧ - ٥٢ / ٢: فوات الوفيات



١١٦.  
  .بالالم" وعلة "  وهي يف مجيع مصادر الترمجة بالكاف،" وعكة " كذا االصل ) ١(
  .٣٣٨ / ٢": معجم البلدان " انظر ) ٢(
  ).١٥١(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٣(

[ * ]  

)١٦/٣٨٦(  

  

أما ترى الغيم يا من قبله قاسي : ولسعيد) ١(كملت حماسنها ومل تتزوج * كتنفس احلسناء يف املرآة إذ 
  )٢(يف القلب مين وريح مثل أنفاسي * س قطر كدمعي وبرق مثل نار أسى كأنه أنا مقياسا مبقيا* 

قصائد يفىن الدهر وهي ختلد مها * أرى الشاعرين اخلالديني سريا ): ٣(ونظم فيهما أبو إسحاق الصايب 
": الفهرست " ومعنامها من حيث ما شئت مفرد قال الندمي يف كتاب * الجتماع الفضل روح مؤلف 

  .ديهةكانا سريعي الب
وكانا مع ذلك إذا استحسنا : قال: إين أحفظ ألف مسر، كل مسر يف حنو مئة ورقة: قال يل أبو بكر منهما

  .شيئا غصباه صاحبه حيا كان أو ميتا، كذا كانت طباعهما
وقد رتب أبو عثمان شعره وشعر أخيه، وأحسب غالمهما رشأ رتب شعرمها، فجاء حنو ألف ورقة، مث 

  .ل على موما قبل سنة سبع وسبعني وثالث مئةتوفيا وبيض فد: قال
  ).٤(وغري ذلك من االدبيات " أخبار أيب متام " و " أخبار املوصل " وهلما من الكتب كتاب 

__________  
) ٢(وتنقبت خبفيف غيم أبيض : ، ورواية الشطر االول فيه٣٤: ص" ديوان اخلالديني " البيتان يف ) ١(

قطر كدمعي وبرق : ، ورواية الشطر االول من البيت الثاين فيه١٣٥: ص" ني ديوان اخلالدي" البيتان يف 
هو أبو إسحاق، إبراهيم بن هالل الصايب احلراين، تأيت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٣(مثل نار جوى 

)٣٨٥.(  
امها ومعن* مها يف اجتماع الفضل زوج مؤلف : ، ورواية الثاين فيها١٨٣ / ٢": اليتيمة " والبيتان يف 

  .٢٤١ - ٢٤٠ص ": الفهرست " انظر ) ٤(من حيث يثبت مفرد 
[ * ]  

)١٦/٣٨٧(  

  



، احلافظ االمام املفيد، أبو النضر ابن احلافظ أيب عوانة يعقوب بن إسحاق*  شافع بن حممد - ٢٧٨
  .االسفراييين

، وأمحد بن مسع من جده، ومن علي بن عبد اهللا بن مبشر، وأيب احلسن بن جوصا، وعبد اهللا بن الزفيت
  .عبد الوارث العسال، وأيب جعفر الطحاوي، وحممد بن إبراهيم الديبلي، والقاضي احملاملي، وطبقتهم

احلاكم، والسلمي، وأبو نعيم، وأبو ذر اهلروي، وأبو مسعود أمحد بن حممد الرازي، وأبو سعد : وعنه
  .الكنجروذي، وآخرون

  .خرجت عنه يف الصحيح: قال احلاكم
  .رجان سنة مثان وسبعني وثالث مئةتويف جب: قلت
  

  . بن العباس البغدادي املستملي الوراقاالمام احملدث، أبو بكر، حممد بن إمساعيل* *  الوراق - ٢٧٩
مسع أباه، واحلسن بن الطيب، وعمر بن أيب غيالن، وأمحد بن احلسن الصويف، وحممد بن حممد الباغندي، 

  .والبغوي
  . وأبو حممد اخلالل، وأمحد بن عمر القاضي، وأبو حممد اجلوهري وعدةالدارقطين، والربقاين،: وعنه

__________  
 / ٣": التذكرة " ب، وذكره يف  / ٢٧:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٨٩ص : تاريخ جرجان* 

١٠٢٠.  
: أ، ميزان االعتدال / ٢٩:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٨ / ٣: ، العرب٥٥ - ٥٣ / ٢: تاريخ بغداد* * 

  .٩٢ / ٣:  شذرات الذهب٨٠ / ٥: ، لسان امليزان٤٨٤ / ٣
[ * ]  

)١٦/٣٨٨(  

  

  .ولد سنة ثالث وتسعني ومئتني
  .ومات يف ربيع اآلخر سنة مثان وسبعني وثالث مئة

  حضرت عند الصويف، وحضر: قال أبو حفص بن الزيات
: ابنه، وقال للجماعةإمساعيل الوراق مع ابنه، فسمع نسخة حيىي بن معني، فقام إمساعيل وأخذ بيد 

  .اشهدوا أن ابين قد مسع من هذا الشيخ نسخة حيىي بن معني
  ).١(ثقة ثقة : سألت الربقاين عن حممد بن إمساعيل، فقال: قال اخلطيب

  ).٢(فيه تساهل، ضاعت كتبه، واستحدث نسخا من كتب الناس : وقال ابن أيب الفوارس



  ).٣(، حيدث من غري أصل حافظ لني يف الرواية: وقال عبيداهللا االزهري
  .التحديث من غري أصل قد عم اليوم وطم فنرجو أن يكون واسعا بانضمامه إىل االجازة: قلت

من : دققت باب ابن صاعد، فقال: حدثنا أمحد بن عمر القاضي، حدثنا أبو بكر الوراق، قال: اخلطيب
هايت النعل حىت : قول للجاريةأبو بكر بن أيب علي، أها هنا حيىي بن صاعد ؟ فسمعته ي: ذا ؟ فقلت

  ).٤(أخرج إىل هذا اجلاهل الذي يكتين ويسميين، فأصفعه 
__________  

  .٥٤ / ٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٤(املصدر السابق ) ٣(

[ * ]  

)١٦/٣٨٩(  

  

  . حفص القواس باالجازةعند أيب اليمن الكندي من أمايل الوراق هذا جزء مسعناه على أيب: قلت
  

 اهللا بن حدير بن حيىي الشيخ احملدث االمام الرحال، أبو جعفر، أمحد بن عون*  ابن عون اهللا - ٢٨٠
  .القرطيب البزاز
أيب سعيد بن االعرايب، وخيثمة بن سليمان، وأمحد بن سلمة بن الضحاك، وأيب يعقوب : حج، ومسع من

  .االذرعي، وخلق من طبقتهم
  .بو الوليد بن الفرضي، وأبو عمر الطلمنكي، ومجاعةأ: روى عنه

  .وكان صدوقا، صاحلا، شديدا على املبتدعة، هلجا بالسنة، صبورا على االذى
  ].وكتبت عنه [ كتب الناس عنه قدميا وحديثا : قال ابن الفرضي

  ).١(ولدت سنة ثالث مئة : وقال يل
  .، وله قصص مع أهل االهواءكان طويل الروح على الطلبة، يسمعهم عامة اره: قلت

  .مات يف ربيع اآلخر سنة مثان وسبعني وثالث مئة
  

   بناالمام الفقيه، احلافظ القاضي، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد* *  ابن مفرج - ٢٨١
__________  

  .١٩٨: ، بغية امللتمس٥٤ / ١: تاريخ علماء االندلس* 



  . حاصرتني منه، وما بني٥٤ / ١": تاريخ علماء االندلس ) " ١(
، تذكرة ٥٠ - ٤٩: ، بغية امللتمس٤٠: ، جذوة املقتبس٩٣ - ٩١ / ٢: تاريخ علماء االندلس* * 

  : = [ * ] الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٤ - ١٣ / ٣: ، العرب١٠٠٩ - ١٠٠٧ / ٣: احلفاظ

)١٦/٣٩٠(  

  

  .حممد بن حيىي بن مفرج االموي موالهم القرطيب، ويكىن أيضا أبا بكر
أبا سعيد بن االعرايب، وقاسم بن أصبغ، وخيثمة بن سليمان، وأبا امليمون بن راشد، وحممد بن مسع 

  .الصموت، وعدة
  .ومسع باحلجاز، والشام، واليمن، وكان رفيق ابن عون اهللا يف الرحلة

شيخه أبو سعيد بن يونس، وأبو الوليد بن القرضي، وإبراهيم بن شاكر، وعبد اهللا بن ربيع : حدث عنه
  .لتميمي، وأبو عمر الطلمنكي، وخلقا

  .وعدة شيوخه مئتان وثالثون نفسا
  .اتصل بصاحب االندلس، وكان ذا مكانة عنده، صنف له عدة كتب، فواله القضاء: قال ابن الفرضي

  .وكان حافظا، بصريا بامساء الرجال وأحواهلم: قال
  ).١(أكثر الناس عنه 

   من أغىن الناسكان ابن مفرج: وقال أبو عبد اهللا بن عفيف
__________  

 - ١٥٨ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣١٤ / ٢: ، الديباج املذهب٤٠٩ / ٢: أ، مرآة اجلنان / ٣٥= 
، هدية ٩٧ / ٣: ، شذرات الذهب٢١٩ - ٢١٨ / ٢: ، نفح الطيب٣٩٩: ، طبقات احلفاظ١٥٩

  .٥١ / ٢: العارفني
ن حافظا للحديث، عاملا به، بصريا وكا: ، ونصه بتمامه٩٢ / ٢": تاريخ علماء االندلس ) " ١(

بالرجال، صحيح النقل، جيد الكتاب على كثرة ما مجع، مسع الناس منه كثريا، وآليت االختالف إليه 
والسماع منه من سنة تسع وستني إىل أن اعتل علته اليت تويف ا، وأجاز يل مجيع ما رواه غري مرة، 

  .وكتب يل ذلك خبطه والخي
[ * ]  

)١٦/٣٩١(  

  



  .العلم، وأحفظهم للحديثب
  .ما رأيت مثله يف هذا الفن، من أوثق احملدثني، وأجودهم ضبطا

  .حافظ، جليل، مصنف، له كتب يف الفقه، ويف فقه التابعني: وقال احلميدي
يف عدة أجزاء، ومجع مسندا " فقه الزهري " يف سبع جملدات، و " فقه احلسن البصري " وألف كتاب 

  ).١(أصبغ يف جملدات مما محله عن قاسم بن 
  ).٢(مات يف رجب سنة مثانني وثالث مئة، وله ست وستون سنة، رمحه اهللا : قال ابن الفرضي

  
 بن الشيخ العامل الثقة العابد، مسند العراق، أبو الفضل، عبيداهللا ابن عبدالرمحن*  الزهري - ٢٨٢

ن صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم حممد بن عبيداهللا بن سعد بن احلافظ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ب
  .عبدالرمحن بن عوف القرشي الزهري العويف البغدادي

ولد سنة تسعني ومئتني ومسع سنة مثان وتسعني وبعدها من إبراهيم ابن شريك الكويف، وجعفر بن حممد 
ة، وأيب الفريايب، وعبد اهللا بن إسحاق املدائين، وحممد بن محيد بن ادر، واحلسن بن حممد بن شعب

  .القاسم البغوي، وابن أيب داود، ومجاعة
  .وتفرد يف زمانه

__________  
  .٤٠ص ": جذوة املقتبس ) " ١(
  .٩٣ / ٢": تاريخ علماء االندلس ) " ٢(
، النجوم ١٨ / ٣: أ، العرب / ٤٣:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٦٩ - ٣٦٨ / ١٠: تاريخ بغداد* 

  .١٠١ / ٣: ، شذرات الذهب١٦١ / ٤: الزاهرة
[ * ]  

)١٦/٣٩٢(  

  

  الربقاين، وعبد العزيز االزجي، وأبو حممد: حدث عنه
اخلالل، وأبو القاسم التنوخي، وأبو حممد اجلوهري، واحلسن بن غالب املقرئ، وطائفة آخرهم وفاة أبو 

  .جعفر بن املسلمة
  ).١(كان ثقة : قال اخلطيب
جملس الفريايب وفيه عشرة آالف مل يبق منهم حضرت : مسعت أبا الفضل الزهري يقول: وقال العتيقي

  ).٢(غريي، وجعل يبكي 



  .هو شيخ، ثقة، جماب الدعاء): ٣(وقال االزجي 
  ).٤(ثقة، صاحب كتاب، وآباؤه كلهم قد حدثوا : وقال الدارقطين

  . سنة إحدى ومثانني وثالث مئة-مات يف ربيع اآلخر :  وقيل-مات الزهري يف ربيع االول 
  .للفريايب" صفة املنافق " قه مسعنا من طري

وهو جد خطيب القدس قطب الدين عبد املنعم بن حيىي بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن عبيداهللا بن 
  .احلسن بن صاحب الترمجة

قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق املقرئ، أخربك الفتح ابن عبد اهللا الكاتب يف مجادى اآلخرة سنة 
  عشرين وست مئة، وأبو

__________  
  .٣٦٨ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٦٩ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
هو ثقة، صاحب كتاب، وليس بينه وبني عبد الرمحن بن : املصدر السابق، ولفظ الدارقطين فيه) ٤(

  .عوف إال من قد روى عنه احلديث
[ * ]  

)١٦/٣٩٣(  

  

  زة إن مل يكن مساعا واللفظ له،العباس أمحد بن يوسف بن صرما إجا
وأخربنا حممد بن أمحد بن حسن : أخربنا القاضي أبو الفضل حممد بن عمر الشافعي، زاد الفتح: قاال

: الطرائفي سنة إحدى وأربعني ومخس مئة، وأبو علي حممد بن علي املكرب سنة ثالث وأربعني، قالوا
عدل، أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن عبدالرمحن أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن حممد بن عمر امل

الزهري سنة مثان وثالث مئة، حدثنا أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن الفريايب سنة مثان وتسعني 
قال : ومئتني، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، عن أيب موسى االشعري، قال

رحيها طيب، وطعمها : مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل االترجة" : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال ريح هلا، وطعمها حلو، ومثل املنافق الذي يقرأ : طيب، ومثل املؤمن الذي اليقرأ القرآن كمثل التمرة

ليس : رحيها طيب، وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة: القرآن كمثل الرحيانة
  ". ريح وطعمها مر هلا

  ).١(متفق عليه 



  .وقد أخرجه مسلم والترمذي عن قتيبة، فوافقنامها بعلو درجة مع اتصال السماع، وهللا احلمد
وبه إىل الفريايب، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن أنس، عن أيب موسى، أن رسول 

  .، فذكر احلديث"يقرأ كمثل االترجة مثل املؤمن الذي : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجاه عن هدبة بتمامه

__________  
، ٨٦باب فضل القرآن على سائر الكالم، و :  يف فضائل القرآن٥٩، ٥٨ / ٩أخرجه البخاري ) ١(

 يف ٤٤٧ / ١٣باب ذكر الطعام، و :  يف االطعمة٤٨١باب إمث من راءى بقراءة القرآن، و : ٨٧
باب فضيلة حافظ القرآن، : يف صالة املسافرين) ٧٩٧(فاجر واملنافق، ومسلم باب قراءة ال: التوحيد

  ).٢١٤(، وابن ماجه ١٢٥، ١٢٤ / ٨، والنسائي )٣٨٣٠(، وأبو داود )٢٨٦٥(والترمذي 
[ * ]  

)١٦/٣٩٤(  

  

 بن أمحد بن مروان بن عبيد بن أيب مروان الضيب الشيخ، أبو نصر، أمحد بن احلسني*  املرواين - ٢٨٣
  .رواين النيسابوريامل

  .مسع ابن خزمية، وابن شادل، والسراج، وحممد بن محدون، وطائفة
  .احلاكم، وأبو حفص بن مسرور، وأبو سعد الكنجروذي، وآخرون: وعنه

  .مات يف شعبان سنة مثانني وثالث مئة
  

وري،  بن أمحد بن إسحاق النيسابالشيخ الصدوق، أبو العباس، أمحد بن حممد* *  الصندوقي - ٢٨٤
  .الصندوقي

: حممد بن شادل، وابن خزمية، وحممد بن املسيب، وأبا العباس الثقفي، وعدة، حىت قال احلاكم: مسع
  .تفرد بالرواية عن بضعة عشر شيخا، وعاش أربعا ومثانني سنة

  .روى عنه احلاكم، وأبو سعد الكنجروذي، ومجاعة
  .تويف يف شوال سنة مثانني وثالث مئة

__________  
  .٩٦ / ٣: ب، شذرات الذهب / ٣٣:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٣ / ٣: ربالع* 

 ٤: ، تاريخ االسالم١٣ / ٣: ، العرب٢٤٨ - ٢٤٧ / ٢: ، اللباب٩١ - ٩٠ / ٨: االنساب* * 



  .٩٦ / ٣: ب، شذرات الذهب / ٣٣: الورقة
[ * ]  

)١٦/٣٩٥(  

  

  .عفر بن راهب النسفي املؤذن بن جالشيخ املعمر، أبو عمرو، بكر بن حممد*  النسفي - ٢٨٥
  .عن محاد بن شاكر، وروى أيضا عن حممود بن عنرب" صحيح البخاري " راوي 

  .كان كثري التالوة شديدا على على املبتدعة: روى عنه جعفر املستغفري، وقال
  .عن ابن شاكر" اجلامع " حدثنا بالكتاب 

  .تويف سنة مثانني وثالث مئة
  

، الشيخ العامل االخباري املؤرخ، أبو القاسم البغدادي ن جعفر الشاهداب* *  طلحة بن حممد - ٢٨٦
  .املقرئ

  .ولد سنة تسعني ومئتني
  .عمر بن أيب غيالن، وأيب القاسم البغوي، وأيب صخرة الكاتب، وعدة: ومسع من

  .وتال على ابن جماهد
__________  

  .أ / ٣٤:  الورقة٤: تاريخ االسالم* 
 ٢: أ، ميزان االعتدال / ٣٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٣ / ٣: ، العرب٣٥١ / ٩: تاريخ بغداد* * 

، شذرات ١٥٨ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢١٢ / ٣، لسان امليزان ٣٤٢ / ١: ، غاية النهاية٣٤٢/ 
  .٩٧ / ٣: الذهب
[ * ]  

)١٦/٣٩٦(  

  

  .تال عليه أبو العالء الواسطي وغريه
  بو حممد اخلالل،عبيداهللا بن أمحد االزهري، وأ: وحدث عنه

  .وأبو القاسم التنوخي، وأبو حممد اجلوهري، وآخرون
  ".أخبار القضاة " صنف كتاب 



  ).١(ضعفه االزهري 
  ).٢(كان يدعو إىل االعتزال : وقال ابن أيب الفوارس

  .تويف سنة مثانني وثالث مئة وله تسعون سنة
  

  ).٣(ر البغدادي، قاضي دير عاقول ، االمام املسند، أبو بكابن محدان*  حممد بن إبراهيم - ٢٨٧
حدث عن جده، وعن عمر بن أيب غيالن، وعبد اهللا بن زيدان البجلي، وأيب القاسم البغوي، وحممد بن 

  .احلسني االشناين
  .أبو القاسم االزهري، وأبو حممد اخلالل، وعلي بن احملسن، وأبو حممد اجلوهري: وعنه

  .رسيوكان جده يروي عن عبداالعلى بن محاد الن
  .تويف يف ربيع االول سنة مثانني وثالث مئة

  .وثقه اخلالل
__________  

:  فقال- صاحب ابن جماهد -مسعت االزهري ذكر طلحة : ٣٥١ / ٩": تارخيه " قال اخلطيب يف ) ١(
  .ضعيف يف روايته ويف مذهبه

  .٣٥١ / ٩": تاريخ بغداد " انظر ) ٢(
  .ب / ٣٥:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٤١٥ / ١: تاريخ بغداد* 
  .٥٢٠ / ٢": معجم البلدان " قرية من أعمال بغداد : دير العاقول) ٣(

[ * ]  

)١٦/٣٩٧(  

  

وفيها مات طلحة الشاهد، وأبو نصر أمحد بن احلسني بن أيب مروان الضيب، وبكر بن حممد بن راهب 
  عن" الصحيح " النسفي راوي 

  .مصر يعقوب بن يوسف بن كلس، وآخرونمحاد بن شاكر، وأبو عبد اهللا بن مفرج، ووزير 
  

 بن الشيخ احلافظ اجلوال الصدوق، مسند الوقت، أبو بكر، حممد ابن إبراهيم*  ابن املقرئ - ٢٨٨
  .والرحلة الواسعة" املعجم " علي بن عاصم بن زاذان االصبهاين ابن املقرئ، صاحب 

  .ولد سنة مخس ومثانني ومئتني
  .وأول مساعه على رأس الثالث مئة



حممد بن نصري بن أبان املديين، وحممد بن علي الفرقدي صاحيب إمساعيل بن عمرو البجلي، : فسمع من
هو أول من كتبت عنه، ومسع من عمر بن أيب : ومن إبراهيم بن حممد بن احلسن بن متويه االمام، وقال

وطبقتهم ببغداد، غيالن، وأمحد بن احلسن الصويف، وأيب بكر الباغندي، وحامد ابن شعيب، والبغوي 
وعبدان اجلواليقي باالهواز، وأيب يعلى املوصلي باملوصل، وحممد بن احلسن بن قتيبة بعسقالن، وإسحاق 

بن أمحد اخلزاعي، واملفضل بن حممد اجلندي، وابن املنذر مبكة، وعبد اهللا بن زيدان البجلي، وعلي بن 
  ة ببيت املقدس، وإبراهيمعباس املقانعي بالكوفة، وعبد اهللا بن حممد بن سلم، وعد

__________  
، تاريخ ١٩ / ١٨ / ٣: ، العرب٩٧٦ - ٩٧٣ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٩٧ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 

، النجوم ٤٥ / ٢: ، غاية النهاية٣٤٣ - ٣٤٢ / ١: ب، الوايف بالوفيات / ٤٣:  الورقة٤: االسالم
، الرسالة ١٠١ / ٣: الذهب، شذرات ٣٨٨ - ٣٨٧: ، طبقات احلفاظ١٦١ / ٤: الزاهرة

  .٩٥: املستطرفة
[ * ]  

)١٦/٣٩٨(  

  

  ابن مسرور صاحب لوين حبلب، وأمحد بن حيىي بن زهري احلافظ
بتستر، وأمحد بن هشام بن عمار، وحممد بن الفيض، وسعيد بن عبد العزيز، وحممد بن خرمي بدمشق، 

  .وحممد بن املعاىف بصيدا
ملة، حدثه عن هشام بن عمار، ومأمون ابن هارون بعكا، ومكحول ببريوت، وحممد بن عمري بالر

ومضاء بن عبدا لباقي بأذنة، وجعفر بن أمحد بن سنان وعدة بواسط، وحممد بن علي بن روح بعسكر 
مكرم، وحممد بن متام البهراين وطبقته حبمص، واحلسني بن عبد اهللا القطان بالرقة، وحممد ابن زبان، 

  .فر الطحاوي وخلق مبصروعلي بن أمحد عالن، وأيب جع
فمنهم داود بن إبراهيم بن روزبة، وكهمس بن معمر صاحب حممد بن رمح، ومن أيب عروبة احلسني بن 

حممد بن أيب معشر حبران، وحدثه عن هدبة بن خالد عمر بن أمحد بن إسحاق باالهواز، وانتقى لنفسه 
  .فوائد وغرائب، وصنف مسندا لالمام أيب حنيفة

  .راوروى كتبا كبا
أبو إسحاق بن محزة احلافظ، وأبو الشيخ بن حيان ومها أكرب منه، وأبو بكر بن مردويه، : حدث عنه

وابن أيب علي الذكواين، وأبو سعيد النقاش، وأبو نعيم احلافظ، ومحزة بن يوسف السهمي، وأبو منصور 
بن شهريار، وحممد بن حممد بن احلسن الصواف، واالمام أبو احلسن حممد بن عبد الواحد بن عبيداهللا 



طاهر بن طباطبا العلوي، وحممد بن طاهر اهلامشي النقيب، وحممد بن عمر البقال، وحممد بن حسني 
الربجي املؤدب، وأبو سعد حممد بن عبد الوهاب بن بطة، وأبو علي حممد بن أمحد بن ماشاذه املقدر، 

  .د بن حممد بن النعمان الصائغوحممد بن عبد الواحد اجلوهري، وأبو زيد حممد بن سالمة، وأمح
  وأبو طاهر أمحد بن حممود الثقفي، وأمحد بن حممد بن

)١٦/٣٩٩(  

  

ديزكة، وإبراهيم بن منصور سبط حبرويه، وأبو جعفر أمحد بن حممد ابن هاموشة، وداود بن سليمان 
قاسم طاهر بن الوكيل، وأبو عمرو شيبان بن حممد اجلرقوي، وطاهر بن حممد بن أمحد بن مندة، وأبو ال

حممد العكلي، وطلحة بن عبدامللك التاجر، وعلي بن حممد بن عبد الصمد الدليلي، وعمر بن حسني بن 
محدان الصائغ، وعمر بن عبد العزيز الوزان، وعبد الواحد بن إبراهيم االردستاين، وأبو الطيب عبد 

بو طاهر بن عبدالرحيم الكاتب، الرزاق بن عمر بن مشة، وأبو الفضل عبد الرزاق بن أمحد البقال، وأ
  .ومنصور بن احلسني التأين

  .ثقة مأمون، صاحب أصول": تارخيه " قال ابن مردويه يف 
  .حمدث كبري، ثقة، صاحب مسانيد، مسع ما ال حيصى كثرة: وقال أبو نعيم

  .طفت الشرف والغرب أربع مرات: مسعت أبا بكر بن املقرئ يقول: أبو طاهر أمحد بن حممود
مشيت بسبب نسخة مفضل بن فضالة سبعني مرحلة، ولو عرضت :  رجالن عن ابن املقرئ، قالوروى

  .على خباز برغيف مل يقبلها
دخلت بيت املقدس عشر مرات، وحججت أربع : مسعت ابن املقرئ يقول: قال أبو طاهر بن سلمة

  .حجات، وأقمت مبكة مخسة وعشرين شهرا
كنت أنا والطرباين، وأبو الشيخ باملدينة، :  ابن املقرئ يقولكان: وروي عن أيب بكر بن أيب علي، قال

  يا رسول اهللا: فضاق بنا الوقت، فواصلنا ذلك اليوم، فلما كان وقت العشاء حضرت القرب، وقلت

)١٦/٤٠٠(  

  

  .اجلس، فإما أن يكون الرزق أو املوت: ، فقال يل الطرباين)١(اجلوع 
:  ففتحنا له، فإذا معه غالمان بقفتني فيهما شئ كثري، وقالفقمت أنا وأبو الشيخ، فحضر الباب علوي،

  .شكومتوين إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ رأيته يف النوم، فأمرين حبمل شئ إليكم
حدثنا معمر بن الفاخر، حدثنا عمي، مسعت أبا نصر بن أيب احلسن، : قال احلافظ أبو موسى املديين



أنت رجل معتزيل وابن املقرئ حمدث، : لصاحب إمساعيل بن عبادقيل ل: مسعت ابن سالمة، يقول: يقول
، والين كنت نائما )٢(مودة اآلباء قرابة االبناء : النه كان صديق والدي، وقد قيل: قال! وأنت حتبه 

! أنت نائم، وويل من أولياء اهللا على بابك ؟ : فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم يقول يل
  .أبو بكر بن املقرئ: من بالباب ؟ فقال: وقلتفانتبهت ودعوت 

مذهيب يف االصول مذهب أمحد بن حنبل، وأيب : مسعت ابن املقرئ، يقول: قال أبو عبد اهللا بن مهدي
  .زرعة الرازي

  .وكان ابن املقرئ خازن كتب إمساعيل بن عباد
د حممد بن عبد الواحد وما وقع يل من عواليه باالجازة سوى نسخة مأمون اليت انفرد بعلوها أبو سع

  .املديين
أربعني حديثا مسعتها " معجمه " وقد مسع ابن املقرئ احلديث يف حنو من مخسني مدينة، وانتقيت من 

  .بأربعني بلدا، وكذلك انتقيت اليب احلسني بن مجيع الغساين أربعني بلدية
  استلمت: مسعت ابن املقرئ، يقول: قال أبو طاهر بن سلمة

__________  
هذا مردود على قائله إن صح عنه ذلك، فإنه ال خالف بني أهل العلم، أنه ال يستغاث إال باهللا، وال ) ١(

  .يسأل أحد سواه
  .٣٣٠ / ٢: للميداين" جممع االمثال " انظر ) ٢(

[ * ]  

)١٦/٤٠١(  

  

  .احلجر يف ليلة مئة ومخسني مرة
  .له ست وتسعون سنةتويف ابن املقرئ يف شهر شوال سنة إحدى ومثانني وثالث مئة، و
، عبد اهللا "الصحيح " ، وراوي "الغاية " ومات معه يف العام مقرئ نيسابور أبو بكر بن مهران، مصنف 

بن أمحد بن محويه السرخسي، ومقرئ مصر أبو عدي عبد العزيز بن علي ابن االمام، وقاضي العراق أبو 
  .بن دوسا العالف، وآخرونحممد عبيداهللا بن أمحد بن معروف، وأبو بكر حممد بن يوسف 

  
 بن موسى بن حممويه النيسابوري الشيخ الصدوق، أبو سعيد، حممد بن احلسني*  ابن حممويه - ٢٨٩

  .السمسار
  .مسع إمام االئمة ابن خزمية، وحممد بن مجعة احلافظ



  .احلاكم، وعمر بن مسرور، وأبو سعد الكنجروذي: وعنه
  .مات يف رمضان سنة مثانني وثالث مئة

  
 بن حممد بن شريويه النيسابوري، الشيخ املعمر، أبو بكر، حممد بن عبد اهللا* *  ابن شريويه - ٢٩٠

  .نزيل فارس مبدينة فسا
  .ثقة صدوق

__________  
  .من هذا اجلزء) ٤٢٦( ب، وسيكرر املؤلف ترمجته يف الصفحة ٣٥:  الورقة٤: تاريخ االسالم* 

  .ب / ٣٥:  الورقة٤: تاريخ االسالم* * 
 ][ *  

)١٦/٤٠٢(  

  

  .مسع احلسن بن سفيان، وابن خزمية، وأبا العباس الثقفي
  .ولدت سنة إحدى ومثانني ومئتني: قال يل: حممد بن عبد العزيز القصار، ووثقه، وقال: روى عنه

مسعت أبا عمرو بن محدان احلريي، وسئل عن أيب بكر بن شريويه : وقال احلافظ أبو مسعود الدمشقي
ما مسعنا مسند احلسن بن سفيان إال حني قدم به والده، فوزن للحسن مئة : ، فقالالذي حيدث بفسا
  .دينار، فسمعنا معه

  .تويف سنة مثانني وثالث مئة، وله تسع وتسعون سنة: قال ابن نقطة وغريه
  .ضيعه أهل تلك الديار، ومل يغتنموا إسناده العايل: قلت
  

 بن أيوب بن حيان الدمشقي و حممد، عبد اهللا بن حممداحلافظ العامل حمدث دمشق، أب*  القطان - ٢٩١
  .القطان

  .له رحلة واسعة إىل احلجاز، والعراق، واجلزيرة، والنواحي
أيب بكر اخلرائطي، وحممد بن خملد العطار، وأيب العباس بن عقدة، ويعقوب اجلصاص، وأيب : حدث عن

  .سعيد ابن االعرايب، وأمثاهلم
  . اهللا بن حممد بن عطية، وحممد ابن عوف املزين، وآخرونمتام الرازي، وعبد: حدث عنه

  .مل يذكر له ابن عساكر وفاة
__________  



  .ب / ٣٧:  الورقة٤: تاريخ دمشق، تاريخ االسالم* 
[ * ]  

)١٦/٤٠٣(  

  

  . بن حممد البغدادي البلوطياالمام احلافظ، أبو الفرج، حممد بن الطيب*  البلوطي - ٢٩٢
  .داود، وأبا ذر بن الباغندي، وحممد بن سليمان النعايلمسع أبا بكر بن أيب 

  .حدث باالهواز وغريها
  .أبو الفتح بن أيب الفوارس، وأبو بكر بن أيب علي الذكواين، وأبو نعيم احلافظ، وآخرون: حدث عنه

  
ن  باالمام الكبري، شيخ الشافعية بالعراق، أبو القاسم، عبد العزيز بن عبد اهللا* *  الداركي - ٢٩٣

  .حممد بن عبد العزيز الداركي الشافعي، سبط احلسن بن حممد الداركي االصبهاين احملدث
  .ولد بعد الثالث مئة

  .وروى عن جده، ونزل بغداد
  .وتفقه بأيب إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي

  وتصدر للمذهب،
__________  

، تاريخ ١٧٦ / ١: ، اللباب٢٩٩ - ٢٩٨ / ٢: ، االنساب٣٧٩ - ٣٧٨ / ٥: تاريخ بغداد* 
  .١٥٧ / ٢: أ، غاية النهاية / ٣٩:  الورقة٤: االسالم

، ٢٤٩ / ٥: ، االنساب١١٨ - ١١٧: ، طبقات الشريازي٤٦٥ - ٤٦٣ / ١٠: تاريخ بغداد* * 
 - ٢٦٣ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات٤٨٤ - ٤٨٣ / ١: ، اللباب١٣٠ - ١٢٩ / ٧: املنتظم
أ،  / ١٨:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٧٠ / ٢: ، العرب١٨٩ - ١٨٨ / ٣: ، وفيات االعيان٢٦٤

، النجوم ٣٠٤ / ١١: ، البداية والنهاية٥٠٨: ، طبقات االسنوي٣٣٣ - ٣٣٠ / ٣: طبقات السبكي
  .٨٥ / ٣: ، شذرات الذهب٩٩ - ٩٨: ، طبقات ابن هداية اهللا١٤٨ / ٤: الزاهرة
[ * ]  

)١٦/٤٠٤(  

  



  .يين ومجاعةفتفقه به االستاذ أبو حامد االسفراي
  .وانتهى إليه معرفة املذهب
  ).١(أنه ال جيوز السلم يف الدقيق : وله وجوه معروفة، منها
  .ما رأيت أفقه منه: وكان أبو حامد يقول

: ، فيقال له يف ذلك، فيقول)٢(كان يتهم باالعتزال، وكان رمبا خيتار يف الفتوى : قال ابن خلكان
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكذا وكذا، واالخذ باحلديث فالن عن فالن، عن ر] حدث ! [ وحيكم 

  ).٣(أوىل من االخذ بقول الشافعي وأيب حنيفة 
هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك احلديث إمام من نظراء هذين االمامني مثل مالك، : قلت

ن حجة أيب حنيفة أو سفيان، أو االوزاعي، وبأن يكون احلديث ثابتا ساملا من علة، وبأن ال يكو
  .والشافعي حديثا صحيحا معارضا لآلخرة

" فإن شرب يف الرابعة فاقتلوه : " أما من أخذ حبديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة االجتهاد، فال، كخرب
  لعن اهللا السارق، يسرق البيضة،" ، وكحديث )٤(

__________  
  .سلم يف الدقيقال جيوز ال: ومن غرائب الداركي أنه قال: " قال النووي) ١(

  ".حكاه الرافعي، واملشهور اجلواز 
  .٢٦٤ / ٢": ذيب االمساء واللغات " انظر 

وفيات ) " ٣.." (ورمبا افىت على خالف مذهب االمامني الشافعي وأيب حنيفة: " لفظ ابن خلكان) ٢(
  .، وما بني حاصرتني منه١٨٩ / ٣": االعيان 

هور من أهل العلم على أنه منسوخ، فقد فقال الترمذي حديث صحيح، وقد تقدم خترجيه، واجلم) ٤(
وإمنا كان يف أول االمر، مث نسخ بعد، هكذا روى حممد ): ١٤٤٤( بعد احلديث رقم ٤٩ / ٤يف سننه 

إن شرب اخلمر، : " بن اسحاق، عن حممد املنكدر، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  مث أيت: قال" وه فاجلدوه، فإن عاد يف الرابعة، فاقتل

النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب يف الرابعة، فضربه، ومل يقتله، وكذا روى الزهري، 
فرفع القتل، وكان رخصة، والعمل : عن قبيصة بن ذؤيب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو هذا، قال

يف ذلك، يف القدمي واحلديث، ومما يقوي على هذا احلديث عند عامة أهل العلم، ال نعلم بينهم اختالفا 
  = [ * ]هذا ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أوجه كثرية أنه 

)١٦/٤٠٥(  

  



  ).١" (فتقطع يده 
  .تويف الداركي ببغداد يف شوال سنة مخس وسبعني وثالث مئة، وهو يف عشر الثمانني

  .وكان ثقة صدوقا
  .من أعمال أصبهان: ودارك

  
 بن مهران االمام القدوة املقرئ، شيخ االسالم، أبو بكر، أمحد بن احلسني* مهران  ابن - ٢٩٤

  ".الغاية يف القراءات " االصبهاين االصل، النيسابوري، مصنف 
  .ولد سنة مخس وتسعني ومئتني

  .ومسع أمحد بن حممد املاسرجسي، وابن خزمية، وأبا العباس السراج، ومكي بن عبدان، ومجاعة
__________  

النفس : ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا، إال بإحدى ثالث: " قال= 
  ".بالنفس، والثيب الزاين، والتارك لدينه 

، )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(باب قول اهللا تعاىل :  يف احلدود٩٤ / ١٢أخرجه البخاري ) ١(
 / ٨باب حد السرقة ونصاا، والنسائي : يف احلدود) ١٦٨٧(م وباب لعن السارق إذا مل يسم، ومسل

  .باب تعظيم السرقة:  يف السارق٦٥
  وجه احلديث وتأويله ذم السرقة وجني أمرها، وحتذير سوء مغبتها فيما قل: قال اخلطايب

ي ال قيمة ان سرقة الشئ الذي ال قيمة له كالبيضة املذرة واحلبل اخللق الذ: وكثر من املال، كأنه يقول
له إذا تعاطاه فاستمرت به العادة، مل ييأس أن يؤديه ذلك إىل سرقة ما فوقها حىت يبلغ قدر ما تقطع فيه 

فليحذر هذا الفعل، وليتوقه قبل ان متلكه العادة وميرن عليها، ليسلم من : اليد، فتقطع يده، كأنه يقول
  .سوء مغبته ووخيم عاقبته

، غاية النهاية يف ٣١٠ / ١١: ، البداية والنهاية١٦ / ٣: العرب، ١٥ - ١٢ / ٣: معجم االدباء* 
 / ٤: ، النجوم الزاهرة٨٩، ٣٤ / ١: ، النشر يف القراءات العشر٥٠ - ٤٩ / ١: طبقات القراء

  .٦٧ / ١: ، هدية العارفني٩٨ / ٣: ، شذرات الذهب١٦٠
[ * ]  

)١٦/٤٠٦(  

  

ن بويان، وأيب بكر النقاش، وأيب عيسى بكار، وابن وتال بالعراق على زيد بن أيب بالل، وأيب احلسني ب
  .مقسم، وبدمشق على أيب احلسن حممد بن النضر االخرم



وابن مسرور، وأبو سعد الكنجروذي، وعبد الرمحن بن عليك، وأبو سعد أمحد بن : احلاكم: روى عنه
  .إبراهيم املقرئ

  .وتال عليه مهدي بن طرارة، وطائفة
  .ه يف القراءات، وكان أعبد من رأينا من القراء، وكان جماب الدعوةكان إمام عصر: قال احلاكم

  .له يف القراءات" الشامل " انتقيت عليه مخسة أجزاء، وقرأت عليه ببخارى كتاب 
  .تويف يف شوال سنة إحدى ومثانني وثالث مئة

  .الفيلسوف) ١(وتويف معه العامري 
أيها االستاذ ما فعل اهللا :  يف النوم ليلة دفنه، فقلتفحدثين عمر بن أمحد الزاهد عن ثقة رأى ابن مهران

  هذا فداؤك من النار،: اهللا أقام أبا احلسن العامري حبذائي، وقال: بك ؟ قال
  

   بناالمام احلافظ االنبل القدوة، أبو أمحد، احلسني بن علي*  حسينك - ٢٩٥
__________  

 عامل باملنطق والفلسفة اليونانية، من أهل هو أبو احلسن، حممد بن يوسف العامري النيسابوري،) ١(
  .خراسان

االعالم " وأقام بالري مخس سنني، واتصل بابن العميد فقرآ معا عدة كتب، وله عدة مؤلفات منها 
  ".مبناقب االسالم 

  .١٤٨ / ٧": أعالم الزركلي " 
، ٩٦٩ - ٩٦٨ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٢٨ - ١٢٧ / ٧: ، املنتظم٧٥ - ٧٤ / ٨: تاريخ بغداد* 

، ٢٧٥ - ٢٧٤ / ٣: أ، طبقات السبكي / ١٧:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٦٩ - ٣٦٨ / ٢: العرب
  = [ * ]، ٣٠٤ / ١١: ، البداية والنهاية٤٢٠ - ٤١٩ / ١: طبقات االسنوي

)١٦/٤٠٧(  

  

  .ابن منينه: حممد بن حيىي التميمي النيسابوري حسينك، ويقال له أيضا
وأبا القاسم البغوي، والباغندي، وابن خزمية، وأبا العباس الثقفي، وعبد اهللا بن مسع عمر بن أيب غيالن، 
  .زيدان البجلي، وطبقتهم

  .احلاكم، والربقاين، وأبو حفص بن مسرور، وأبو سعد الكنجروذي، وآخرون: وعنه
  .كان ثقة حجة: قال اخلطيب
ا ومن ورث الثروة القدمية، وسلفه الغالب على مساعاته الصدق، وهو شيخ العرب يف بلدن: وقال احلاكم



جلة، صحبته حضرا وسفرا، فما رأيته ترك قيام الليل من حنو ثالثني سنة، فكان يقرأ سبعا كل ليلة، 
  .وكانت صدقاته دارة سرا وعالنية

  .وأخرج مرة عشرة من الغزاة بآلتهم عوضا عن نفسه، ورابط غري مرة
  .وأول مساعه يف سنة مخس وثالث مئة: قال
  .ن ابن خزمية يبعثه إذا ختلف عن جملس السلطان ينوب عنهوكا

  .وكان يعزه ويقدمه على أوالده، ويف حجره ترىب، تويف يف ربيع اآلخر سنة مخس وسبعني وثالث مئة
  .عاش نيفا ومثانني سنة: قلت

  .أخربنا ابن عساكر
 علي، أخربنا البغوي، حدثنا عن أيب روح، أخربنا زاهر، أخربنا أبو سعد، أخربنا أبو أمحد بن احلسني بن

: " هدبة، حدثنا محاد، عن ثابت، عن أيب رافع، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  كانت شجرة تضر بالطريق، فقطعها رجل، فنحاها عن الطريق،

__________  
  .٨٤ / ٣: ، شذرات الذهب٣٨٦: ، طبقات احلفاظ١٤٧ / ٤: النجوم الزاهرة= 

[ * ]  

)١٦/٤٠٨(  

  

  ).١(رواه مسلم " فغفر له 
  

 بن حممد ابن زكريا بن حيىي االمام احملدث الثقة املسند، أبو عمر، حممد بن العباس*  ابن حيويه - ٢٩٦
  .البغدادي اخلزاز ابن حيويه، من علماء احملدثني

اق املدائين، وأبا مسع أبا بكر حممد بن حممد الباغندي، وحممد بن خلف بن املرزبان، وعبد اهللا بن إسح
القاسم البغوي، وابن أيب داود، وعبيد بن املؤمل، وعبيداهللا بن عثمان العثماين صاحب ابن املديين، وبدر 

  .بن اهليثم، وأبا حامد احلضرمي، وحممد بن هارون بن ادر، وطبقتهم
  .أبو بكر الربقاين: حدث عنه

ي، وأبو حممد اخلالل، وعلي بن احملسن التنوخي، وأبو وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وأمحد ابن حممد العتيق
  .حممد اجلوهري، وآخرون

  .وروى الكتب املطولة
  .كان ثقة، كتب طول عمره، وروى املصنفات الكبار: قال اخلطيب



  .مولده يف مخس وتسعني ومئتني
  حدثين أبو القاسم االزهري

__________  
ة االذى عن الطريق، من طريق حممد بن حامت، عن باب فضل إزال: يف الرب والصلة) ١٣٠(برقم ) ١(

  .ز، عن محاد بن سلمة ذا االسناد
  . من طريقني عن محاد٤١٦، ٣٤٣، ٣٠٤ / ٢وأخرجه أمحد 
 من طريقني، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة ويف الباب عن أنس عند ٥٢١ و ٤٩٥ / ٣وأخرجه أمحد 

  .٢٣٠ و ١٥٤ / ٣أمحد 
 ٤: ، تاريخ االسالم٢١ / ٣: ، العرب١٧١ - ١٧٠ / ٧: ، املنتظم١٢٢ - ١٢١ / ٣: تاريخ بغداد* 

: ، لسان امليزان٣١٢ - ٣١١ / ١١: ، البداية والنهاية١٩٩ / ٣: ب، الوايف بالوفيات / ٤٦: الورقة
  .١٠٤ / ٣: ، شذرات الذهب١٦٣ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢١٥ - ٢١٤ / ٥

[ * ]  

)١٦/٤٠٩(  

  

 وكان فيه تسامح، رمبا أراد أن يقرأ شيئا وال يكون أصله قريبا منه، فيقرؤه كان ابن حيويه مكثرا،: قال
  .من كتاب أيب احلسن بن الرزاز لثقته بذلك الكتاب

  ).١(وكان مع ذلك ثقة : مث قال
  .ثبت حجة] ثقة : [ سألت الربقاين عنه، فقال: قال اخلطيب
  ).٢(ث مئة مات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني ومثانني وثال: قال العتيقي

أخربنا عبدالرمحن بن حممد يف كتابه، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن أمحد، أخربنا إبراهيم بن 
عمر، حدثنا ابن حيويه، حدثنا احلسن بن حممد بن شعبة، حدثنا عبدة بن عبد اهللا، حدثنا حيىي بن آدم، 

كان قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه : " لحدثنا مسعر، عن احلكم، وعن ابن أيب ليلي، عن الرباء، قا
  ).٣" (وسلم وقعوده وركوعه وسجوده ال يدرى أيه أطول 

  
  . بن صاحل ابن محاد القزوييناالمام املعمر، شيخ القراء، أبو احلسن، وعلي بن أمحد*  القزويين - ٢٩٧

  .يوسف بن عصام الرازي، وحممد بن مسعود االسدي، ويوسف بن محدان: مسع من
__________  

  .١٢٢ - ١٢١ / ٣": تاريخ بغداد ) " ١(



  .، وما بني حاضرتني منه١٢٢ / ٣": تاريخ بغداد ) " ٢(
 / ٢والنسائي ) ١٩٤) (٤٧١(ومسلم ) ٨٠١(و ) ٧٩٢(إسناده صحيح، وأخرج البخاري برقم ) ٣(

ريق من ط) ٨٢٠(من طريق شعبة عن احلكم ذا االسناد، وأخرجه البخاري ) ٢٧٩(، والترمذي ١٩٧
  .مسعر عن احلكم به

من طريقني عن ايب عوانة، عن هالل بن أيب محيد، عن ) ٨٥٤(وأبو داود ) ٤٧١(وأخرجه مسلم 
  .عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن الرباء بن عازب

  .٥٢٠ - ٥٩١ / ١: أ، غاية النهاية / ٤٣:  الورقة٤: تاريخ االسالم* 
[ * ]  

)١٦/٤١٠(  

  

  . احلسني بن علي االزرق، والعباس ابن الفضل بن شاذانوأخذ القراءات عن أيب عبد اهللا
  .وقدم بغداد فجالس ابن جماهد، وحبث معه، وتصدر لالقراء دهرا طويال

  .ترمجه اخلليلي، وحدث عنه، وهو من كبار مشاخيه
  .وتويف يف رمضان سنة إحدى ومثانني وثالث مئة: قال
  .وولد سنة ثالث ومثانني ومئتني: قال
  

   بن رزب بن يزيدالعالمة، شيخ املالكلية، أبو بكر، حممد بن يبقى* قى  ابن يب- ٢٩٨
  .القرطيب الفقيه

  .كان عجبا يف حفظ املذهب
  .قاسم بن أصبغ، وحممد بن عبد اهللا بن أيب دليم: مسع من

  .وتفقه باللؤلؤي
  .لو رآك ابن القاسم لعجب منك: وكان ابن السليم القاضي يقول

  . مسرة، وعدة تصانيفوله مؤلف يف الرد على ابن
  .وكان جم الفضائل

  .مات يف رمضان سنة إحدى ومثانني وثالث مئة
__________  

 - ٦٣٠ / ٤: ، ترتيب املدارك١٠٠: ، جذوة املقتبس٩٥ - ٩٤ / ٢: تاريخ علماء االندلس* 
، ٢١٤ / ١: ، املغرب يف حلى املغرب١٤٧ - ١٤٦: ، بغية امللتمس٢٤٦: ، فهرسة ابن خري٦٣٣



، الديباج ٨٢ - ٧٧: ب، تاريخ قضاة االندلس / ٤٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٩ / ٣ :العرب
 / ١: ، شجرة النور الزكية١٠٢ - ١٠١ / ٣: ، شذرات الذهب٢٣١ - ٢٣٠ / ٢: املذهب
١٠٠.  
[ * ]  

)١٦/٤١١(  

  

بن يعقوب الفقيه املفيت، مسند خراسان، أبو القاسم، عبد اهللا بن أمحد بن حممد *  النسائي - ٢٩٩
  .النسائي الشافعي

  .خامتة من مسع من احلسن بن سفيان مسنده، ومن مسع من عبد اهللا بن حممد بن شريويه مسند إسحاق
  .وقد ارحتل إىل العراق، ومسع من حممد بن حممد الباغندي، ومجاعة

  .حدث عنه احلاكم وغريه
  .ومل يقع يل من عواليه

  ك فسمع منه أمحد بن جعفروقد حدث ببغداد يف أيام عثمان بن السما
  .اخلتلي، وأبو القاسم عبد اهللا بن الثالج

  .وعاش إىل هذا الوقت
  ).١(تويف يف شوال سنة اثنتني ومثانني وثالث مئة بنسا : قال احلاكم: قال اخلطيب
  .أنه تويف سنة أربع ومثانني" تاريخ احلاكم " وعندي يف 
  .فاهللا أعلم

  ).٢(لعلم بنسا، وعاش نيفا وتسعني سنة، رمحه اهللا وكان شيخ العدالة وا: قال احلاكم
  

   بن حممدالشيخ اجلليل، أبو القاسم، عبيداهللا بن عبد اهللا* *  السرخسي - ٣٠٠
__________  

ب،  / ٥١أ، و  / ٤٦:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٢١ - ٢٠ / ٣: ، العرب٣٩٤ / ٩: تاريخ بغداد* 
  .١٠٣ / ٣: ، شذرات الذهب١٦٣ / ٤: الزاهرة، النجوم ٣٠٦ - ٣٠٥ / ٣: طبقات السبكي

  .٣٩٤ / ٩": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(

  .أ / ٣٥: الورقة: ، تاريخ االسالم٣٦٥ - ٣٦٤ / ١٠: تاريخ بغداد* * 
[ * ]  



)١٦/٤١٢(  

  

  .السرخسي التاجر، مسند خبارى
، والقاضي احملاملي، وحممد بن جعفر حممد بن عبدالرمحن الدغويل، وحممد بن محدويه املروزي: حدث عن

  .املطريي، ومنصور بن حممد البزدوي صاحب البخاري
  .ابن أيب الفوارس، وأبو سعد املاليين، وحممد بن طلحة النعايل: وعنه

  .أثىن عليه احلافظ جعفر االدريسي، ووثقه، ووصفه بالصالح
  . لسماع الصحيح من أيب طلحة منصور٣٢٧قدم نسف سنة : قال

  .يف رجب سنة مثانني وثالث مئةمات 
  

 بن سعيد العسكري، االمام احملدث االديب العالمة، أبو أمحد، احلسن بن عبد اهللا*  العسكري - ٣٠١
  .صاحب التصانيف

عبدان االهوازي، أمحد بن حيىي التستري، وأيب القاسم عبد اهللا بن حممد البغوي، وأيب بكر بن : مسع من
  أيب داود، وحممد بن جرير

__________  
 / ٨: ، معجم االدباء١٩١ / ٧: ، املنتظم٤٥٢ / ٨: ، االنساب٢٧٢ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 

، ٣٤٠ / ٢: ، اللباب٣١٢ - ٣١٠ / ١: ، إنباه الرواة١٢٤ / ٣: ، معجم البلدان٢٥٨ - ٢٣٣
، تاريخ ٢٠ / ٣: ، العرب١٣٣ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٨٥ - ٨٣ / ٢: وفيات االعيان

، ٤١٦ - ٤١٥ / ٢: ، مرآة اجلنان٧٦ ٧٧ / ١٢: ب، الوايف بالوفيات / ٤٥:  الورقة٤: السالما
 ١: ، بغية الوعاة١٩٦ و ١٦٣ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٢١ - ٣٢٠ و ٣١٢ / ١١: البداية والنهاية

 ٢٧٢ / ١: ، هدية العارفني٢١٦: ، روضات اجلنات١٠٣ - ١٠٢ / ٣: ، شذرات الذهب٥٠٦/ 
  .٥٤: ، الرسالة املستطرفة١٤٠ / ٢٢: ان الشيعة، أعي٢٧٣ -

[ * ]  

)١٦/٤١٣(  

  

الطربي، وأيب بكر بن دريد، وإبراهيم بن عرفة نفطويه، وحممد بن علي بن روح املؤدب، وأيب بكر بن 
  .زياد، والعباس بن الوليد االصبهاين، وطبقتهم

زدي االصبهاين، وأبو احلسن علي بن أبو سعد املاليين، وأبو بكر أمحد بن حممد بن جعفر الي: حدث عنه



  أمحد النعيمي، وأبو احلسني حممد بن احلسن االهوازي، واملقرئ أبو علي احلسن بن علي
االهوازي، وأبو نعيم احلافظ، وأبو بكر حممد بن أمحد الوادعي، وعبد الواحد بن أمحد الباطرقاين، وأمحد 

تري، وعلي بن عمر االيذجي، وأبو سعيد احلسن بن حممد بن زجنويه، وحممد بن منصور بن حيكان التس
  .ابن علي بن حبر التستري السقطي، وآخرون

كان أبو أمحد العسكري من االئمة املذكورين بالتصرف يف أنواع العلوم، : قال احلافظ أبو طاهر السلفي
م واالمثال احلك" والتبحر يف فنون الفهوم، ومن املشهورين جبودة التأليف وحسن التصنيف، ألف كتاب 

وعاش حىت عال به " الزواجر واملواعظ " وكتاب " راحة االرواح " وكتاب " التصحيف " ، وكتاب "
  .السن، واشتهر يف اآلفاق

انتهت إليه رئاسة التحدث واالمالء لآلداب والتدريس بقطر خوزستان، وكان ميلي بالعكسر وبتستر 
  .ومدن ناحيته

، أخربنا جعفر بن منري، أخربنا أبو طاهر احلافظ، حدثنا أبو احلسني أخربنا بنسبه أبو علي احلسن بن علي
بن الطيوري، أخربنا أبو سعيد احلسن بن علي السقطي بالبصرة، حدثنا أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا بن 

سعيد بن إمساعيل بن زيد بن حكيم العسكري إمالء سنة مثانني وثالث مئة بتستر، فذكر جمالس من 
  .أماليه
  .هي عندي: السلفيقال 

)١٦/٤١٤(  

  

وقد رثوه بضروب * قالوا مضى الشيخ أبو أمحد : فقال) ١(وملا تويف رثاه الصاحب إمساعيل بن عباد 
لكنه فقد فنون االدب أرخ أبو حكيم أمحد بن إمساعيل بن فضالن * الندب فقلت ماذا فقد شيخ مضى 

  ون من ذي احلجة سنة اثنتني ومثاننيالعسكري اللغوي وفاة أيب أمحد يف يوم اجلمعة لسبع خل
  .وثالث مئة

  .أظنه جاوز التسعني: قلت
  

مسيه وعصريه الفقيه املسند احملدث، أبو علي، احلسن بن عبد اهللا بن  ] * احلسن بن عبد اهللا [ - ٣٠٢
  .سعيد الكندي احلمصي نزيل بعلبك

  .سعيد بن عبد العزيز احلليب، وأيب احلسن بن جوصا: حدث عن
  .احلسن بن االشعث املنبجي، وعلي بن أمحد الربعي، ومجاعة: هروى عن

  .وقع يل جزء من حديثه



  .مل أظفر مبوته، لكنه حدث يف سنة مثان ومثانني وثالث مئة
  

   بن العباسالشيخ الصاحل املسند، أبو سعيد، حممد بن بشر* *  الكرابيسي - ٣٠٣
__________  

  .ب / ٤٥ الورقة ٤: ، وتاريخ االسالم٢٥١ / ٨: البيتان يف ترمجة العسكري عند ياقوت) ١(
  .١٩٢ / ٤: ب، ذيب ابن عساكر / ٧١:  الورقة٤: تاريخ االسالم* 

  .٩٢ / ٣: أ، شذرات الذهب / ٢٩:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٨ / ٣: العرب* * 
[ * ]  

)١٦/٤١٥(  

  

كر بن خزمية، وأبا القاسم النيسابوري البصري االصل الكرابيسي مسع أبا لبيد السرخسي، وأبا ب
  .البغوي، ومجاعة

  .وكان خنت احلافظ أيب احلسني احلجاجي
  .روى عنه احلاكم، وأبو سعد الكنجروذي، ومجاعة

  تويف يف مجادى اآلخرة سنة مثان وسبعني وثالث مئة، عن إحدى
  .ومثانني سنة

  
مي البغدادي اجلوهري  بن العباس السلالعالمة، أبو جعفر، حممد بن أمحد*  نقاش الفضة - ٣٠٤

  .االشعري، نقاش الفضة، وتلميذ أيب احلسن االشعري
  .مسع حممد بن حممد الباغندي، وأبا القاسم البغوي، واحلسن بن حممي، وغريهم

  .أبو علي بن شاذان، وعبيداهللا االزهري، وعلي بن احملسن التنوخي، وآخرون: حدث عنه
  .ى مذهب أيب احلسن، ومنه تعلم ابن شاذان علم الكالمكان أحد املتكلمني عل: وثقه االزهري، وقال

  .مات يف احملرم سنة تسع وسبعني وثالث مئة، وله مخس ومثانون سنة
  حدث من حفظه حبديث باطل كأنه أخطأ فيه، سقته يف: قلت

__________  
، تاريخ ١١ / ٣: ، العرب١٩٧ - ١٩٦: ، تبيني كذب املفتري٣٢٦ - ٣٢٥ / ١: تاريخ بغداد* 
  .٩٤ / ٣: ، شذرات الذهب٤٧ - ٤٦ / ٢: أ، الوايف بالوفيات / ٣٢:  الورقة٤: سالماال

[ * ]  



)١٦/٤١٦(  

  

  ).١" (التاريخ الكبري " 
  

 بن عبيداهللا بن مذحج الزبيدي الشامي إمام النحو، أبو بكر، حممد بن احلسن*  الزبيدي - ٣٠٥
  .احلمصي مث االندلسي االشبيلي، صاحب التصانيف

  . بن فحلونمسع سعيد
  .وقاسم بن أصبغ، وأبا علي القايل

  .وأخذ العربية عن القايل، وعن أيب عبد اهللا الرياحي
ولده أبو الوليد حممد بن حممد، وإبراهيم بن حممد االفليلي، وولده اآلخر أبو القاسم أمحد : روى عنه

  .االديب قاضي إشبيلة
لية إىل قرطبة لالستفادة منه، فأدب مجاعة، طلب املستنصر صاحب االندلس أبا بكر الزبيدي من إشبي

  .يف العربية، وهو مؤدب املؤيد باهللا هشام" الواضح " ، وألف "العني " واختصر كتاب 
  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة تسع وسبعني وثالث مئة، وله ثالث وستون سنة

__________  
: لف بإسناده إىل شريح القاضي قالأ وقد ساقه املؤ / ٣٢:  الورقة٤" تاريخ االسالم " هو يف ) ١(

خري هذه االمة بعد نبيها أبو بكر، مث عمر، مث : " مسعت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول على املنرب
  .هذا لفظ منكر مل يقله علي: رضي اهللا عنهم مث قال الذهيب" عثمان، مث أنا 

 - ٧٠ / ٢: ، يتيمة الدهر٩٠ - ٨٩ / ٢: مقدمة طبقات النحويني واللغويني، تاريخ علماء االندلس* 
 ٨: ، معجم االدباء٦٧ / ٦٦: ، بغية امللتمس٢٤٩ / ٦: ، االنساب٤٩ - ٤٦: ، جذوة املقتبس٧١
، املغرب يف ٧٤ - ٧٣: ، احملمدون من الشعراء١٠٩ - ١٠٨ / ٣: ، إنباه الرواة١٨٤ - ١٧٩/ 

 ٤: ، تاريخ االسالم١٢ / ٣: ، العرب٣٧٤ - ٣٧٢ / ٤: ، وفيات االعيان٢٥٠ / ١: حلى املغرب
 / ٢: ، مرآة اجلنان٣٥١ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٠٣ - ٢٠٢: أ، تلخيص ابن مكتوم / ٣٢: الورقة
 ٤: ، شذرات الذهب٨٥ - ٨٤ / ١: ، بغية الوعاة٢١٩ - ٢١٨: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة٤٠٩

  .٥١ / ٢: ، هدية العارفني٩٥ - ٩٤/ 
[ * ]  

)١٦/٤١٧(  

  



  .لده أبوالويد إىل سنة نيف وأربعني وأربع مئة، فكان آخر من حدث عن والدهوعاش و
كان أبو بكر أوحد عصره يف علم النحو، وحفظ اللغة، وكان أخرب أهل زمانه : قال ابن خلكان

  .باالعراب واملعاين والنوادر، إىل علم السري واالخبار، مل يكن باالندلس يف فنه مثله يف زمانه
وله يف الرد على ابن مسرة، وأشياء " طبقات النحاة واللغويني " كتاب : لى علمه، منهاوله كتب تدل ع

  ).١(مفيدة، وله نظم بديع 
  

 بن موسى بن الشيخ احلافظ اود، حمدث العراق، أبو احلسني حممد بن املظفر*  ابن املظفر - ٣٠٦
  .عيسى بن حممد البغدادي

يف أول سنة ست ومثانني ومئتني، وأول مساعي يف سنة ثالث أيب من سامراء، وولدت أنا ببغداد : قال
  .مئة

  .ال أعلم صحة ذلك: إنه من ذرية سلمة بن االكوع رضي اهللا عنه، فسئل عن هذا، فقال: وقيل
حامد بن شعيب البلخي، وأيب بكر بن الباغندي، وأيب القاسم البغوي، واهليثم بن خلف : مسع من

، وأمحد بن احلسن الصويف، وحممد بن جرير الطربي، وعبد اهللا بن الدوري، وقاسم بن زكريا املطرز
  صاحل

__________  
  .٣٧٣ - ٣٧٢ / ٤" وفيات االعيان " انظر ) ١(
 - ٩٨٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٥٣ - ١٥٢ / ٧: ، املنتظم٢٦٤ - ٢٦٢ / ٣: تاريخ بغداد* 

: ، البداية والنهاية٤٣ / ٤: عتدالأ، ميزان اال / ٣٣: الورقة: ، تاريخ االسالم١٢ / ٣: ، العرب٩٨٣
: ، طبقات احلفاظ١٥٦ - ١٥٥ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٨٤، ٣٧٣ / ٥: ، لسان امليزان٣٠٨ / ١١

  .٩٦ / ٣: ، شذرات الذهب٣٩٠ - ٣٨٩
[ * ]  

)١٦/٤١٨(  

  

  البخاري، وحممد بن زبان املصري، وعلي بن أمحد عالن، وأيب جعفر
جلي، وأيب عروبة احلراين، واحلسني ابن حممد بن مجعة، وحممد بن الطحاوي، وعبد اهللا بن زيدان الب

خرمي، وحممد بن عبداحلميد الفرغاين، وأيب احلسن بن جوصا، وطبقتهم ببغداد، وواسط، والكوفة، 
  .والرقة، وحران، ومحص، وحلب، ومصر، وأماكن

 عنه، مع الصدق وتقدم يف معرفة الرجال، ومجع وصنف، وعمر دهرا، وبعد صيته، وأكثر احلفاظ



  .واالتقان، وله شهرة ظاهرة، وإن كان ليس يف حفظ الدارقطين
أبو حفص بن شاهني، والدارقطين، والربقاين، وابن أيب الفوارس، وأبو عبد الرمحن السلمي، : حدث عنه

 وأبو سعد املاليين، وأبو الفضل حممد بن أمحد اجلارودي، وأبو نعيم، وأبو حممد اخلالل، وأبو القاسم
اجلوهري، وعبد الوهاب بن برهان، والقاضي حممد بن عمر الداوودي، ) ١(التنوخي، وأبو القاسم 

  .وخلق سواهم
  ).٢] (مكثرا [ كان ابن املظفر فهما، حافظا، صادقا، : قال اخلطيب

سألت ابن املظفر عن حديث عن الباغندي، عن ابن : مسعت ابن أيب الفوارس يقول: قال أبو ذر اهلروي
لو كان : لعله عندك ؟ قال: قلت: ليس هو عندي: ملنادي، عن عمرو بن عاصم، عن شعبة، فقالزيد ا

  .عندي كنت أحفظه، وعندي عن الباغندي مئة ألف حديث ليس عندي هذا
__________  

  .أبو حممد: نسخة: يف حاشية االصل) ١(
  .، وما بني حاصرتني منه٢٦٣ / ٣": تاريخ بغداد ) " ٢(

[ * ]  

)١٦/٤١٩(  

  

  ).١(كتب الدارقطين ألوفا عن ابن املظفر : قال الربقاين
رأيت الدارقطين يعظم بن املظفر وجيله، وال يستند : حدثنا عمر بن حممد الداوودي، قال: وقال اخلطيب

باعين ابن املظفر منها : كثريا، فسألت عنها وراقا، فقال] شيئا [ حبضرته، ورأيت من أصوله يف الوراقني 
  .مثانني رطال

عن ابن صاعد، كتبها عنه خبطه الدقيق، فجئت إليه، فسألته عنها، ] كلها [ وكانت : قال حممد بن عمر
  .أنا بعتها، وهل أؤمل أن يكتب عين حديث ابن صاعد: فقال

  ).٢(أو كما قال 
  .ثقة مأمون: سألت الدارقطين عن ابن املظفر، فقال: قال السلمي

  .إنه مييل إىل التشيع: يقال: قلت
  .قليال بقدر ما ال يضر إن شاء اهللا: لقا

  .هو حافظ مأمون: قال أبو نعيم
  .ابن املظفر حافظ، فيه تشيع ظاهر: وقال القاضي أبو الوليد الباجي

كان ابن املظفر خرج أوراقا يف مثالب أصحاب احلديث، : مسعت ابن حنيف يقول: قال أبو ذر اهلروي



رفض، فوقع ذلك اجلزء يف يدي، فدخلت أنا وابن أخي ويهديه لبعض أصحاب السلطان املعروفني بال
  .ميمي وأبو احلسني بن الفرات عليه، فلما رأى اجلزء معنا تغري، وأخذ يعتذر، فالطفناه وقرأناه عليه

  .مات يف مجادى االوىل سنة تسع وسبعني وثالث مئة، يوم اجلمعة
  .قاله العتيقي

   بن احلسن الزبيديوفيها مات الشيخ اللغة باالندلس أبو بكر حممد
__________  

  .٢٦٣ / ٣": تاريخ بغداد " انظر لفظ الربقاين يف ) ١(
  .، وما بني حاصرتني منه٢٦٤ - ٢٦٣ / ٣": تاريخ بغداد ) " ٢(

[ * ]  

)١٦/٤٢٠(  

  

القرطيب، وحمدث دمشق االمام أبو سليمان حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن زبر الربعي، وأبو احلسني حممد 
ر بن النحاس املوصلي راوي معجم أيب يعلى عنه، واملعمر أبو بكر هالل بن حممد بن حممد بن النض
  . وهو آخر من روى عن الكجي- ابن أخي هالل الرأي -البصري 

قدم علينا ابن املظفر مصر، وكان أحول أشج، فحضر عند عبد اهللا بن : قال إبراهيم بن حممد الرعيين
إن هذا الذي متله علينا هو عندنا كثري بالعراق، ونريد حديث مصر، : هحممد بن جعفر القزويين، فقال ل

فكان ذلك مبدأ إخراج القزويين حديث عمرو بن احلارث، فكان منه الذي كان من تكثري الناس عليه، 
  .وضع القزويين لعمرو بن احلارث أكثر من مئة حديث: حىت قال أبو احلسن الدارقطين
أخربنا عمر بن طربزد، أخربنا أمحد ابن احلسن، أخربنا احلسني بن علي، أخربنا عبدالرمحن بن حممد، 

أخربنا حممد بن املظفر، حدثنا حممد بن حممد بن سليمان، حدثنا عبداحلميد بن بيان، حدثنا هشيم، عن 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال

  ).١" (ع النداء فلم جيب فال صالة له من مس: " وسلم
  ".إال من عذر : " هذا حديث غريب، مل يقل فيه

  
  .، االمام اود، احلافظ احملقق، أبو زكريا االندلسيابن عائذ*  حيىي بن مالك - ٣٠٧

__________  
خرجه من طريق عبداحلميد بن بيان الواسطي عن هشيم ذا االسناد، وأ) ٧٩٣(أخرجه ابن ماجه ) ١(

  .من طرق عن هشيم



 ووافقه ٢٤٥ / ١واحلاكم ) ٤٢٦(، وصححه ابن حبان ١٧٤ / ٣، والبيهقي ٤١٠ / ١الدارقطين 
  .الذهيب وهو كما قالوا، فقد صرح هشيم بالتحديث يف رواية احلاكم

  = [ * ]، بغية ٣٨١ - ٣٧٩: ، جذوة املقتبس١٩٤ - ١٩٣: تاريخ علماء االندلس* 

)١٦/٤٢١(  

  

وعبد اهللا بن يونس املقرئ، وعدة، ويف الرحلة من أيب سهل " العقد " ر بن عبد ربه صاحب مسع أبا عم
  .القطان، وعبد الباقي بن قانع، ودعلجا السجزي

  .احلسن بن رشيق أحد شيوخه، وحممد بن أمحد بن القاسم احملاملي الشافعي: روى عنه
  .وأبو الوليد بن الفرضي، وحيىي بن علي الطحان، ومجاعة

  .لى جبامع قرطبةأم
مل نسمع مبن مات : فقال" االغاين " حضر جملس أيب الفرج صاحب ": النشوار " قال التنوخي أبو علي 

إنه شاهد يف جامع بلده : فجاءة على املنرب، فقال شيخ أندلسي قد لزم أبا الفرج، امسه حيىي بن عائذ
 من اخلطبة خر ميتا فوق املنرب، فأنزل، باالندلس خطيبهم وقد صعد يوم اجلمعة ليخطب، فلما بلغ يسريا

  .وطلبوا يف احلال من خطب
  .قال أبو إسحاق احلبال، مات ابن عائذ باالندلس يف شعبان سنة ست وسبعني وثالث مئة

  
 بن أمحد بن االمام احلافظ احملدث الرحال، أبو الفتح، عبد الواحد بن حممد*  ابن مسرور - ٣٠٨

  .مسرور البلخي، نزيل مصر
__________  

 / ٢٣:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٠٠٤ - ١٠٠٣: ، تذكرة احلفاظ٥٠٨ - ٥٠٧: امللتمس= 
  .٩٣ / ٣: ، شذرات الذهب٣٩٨: ب، طبقات احلفاظ

  ، طبقات٣٥٢ / ١: ، حسن احملاضرة٨ - ٧ / ٣: ، العرب١٠٠٥ / ٣: تذكرة احلفاظ* 
  .٩٢ / ٣: ، شذرات الذهب٣٩٩ - ٣٩٨: احلفاظ

  .من هذا اجلزء) ٥١٦( ترمجته يف الصفحة وسيكرر املؤلف
[ * ]  

)١٦/٤٢٢(  

  



احلسني بن حممد املطبقي وطبقته ببغداد، وأمحد بن سليمان بن زبان وطبقته بدمشق، وأيب : روى عن
  .سعيد بن يونس، وابن السندي، وأيب عمر حممد بن يوسف الكندي، وخلق مبصر

  .مانيين، وأمحد ابن عمر بن قديد، وآخروناحلافظ عبد الغين، وعمر بن اخلضر الث: حدث عنه
  .مات يف ذي احلجة سنة مثان وسبعني وثالث مئة

  
  . بن شبويه الشبوي املروزيالشيخ الثقة الفاضل، أبو علي، حممد بن عمر*  ابن شبويه - ٣٠٩
يف سنة ست عشرة وثالث مئة من أيب عبد اهللا الفربري، وكان من كبار مشايخ " الصحيح " مسع 

  .يةالصوف
  .يف سنة مثان وسبعني وثالث مئة، رواه عنه سعيد بن أيب سعيد العيار" الصحيح " حدث مبرو ب 

  .من الكشميهين" الصحيح " ملا تويف الشبوي، مسع الناس : قال أبو بكر السمعاين
  .كان من أصحاب أيب العباس السياري: ، وقال"طبقات الصوفية " وقد ذكره السلمي يف 

علوم القوم، وكان االستاذ أبو علي الدقاق مييل إليه، وهو الذي رأى رسول اهللا صلى له لسان ذرب يف 
  قلت يا: اهللا عليه وسلم يف النوم، فقال

__________  
  ، تاريخ١٨٢ / ٢: ، اللباب٢٨٥ / ٧: ، االنساب١٠٧ / ٥: االكمال البن ماكوال* 

  .٣٩٠ / ٢: أ، مشتبه النسبة / ٣٩:  الورقة٤: االسالم
[ * ]  

)١٦/٤٢٣(  

  

  ).فاستقم كما أمرت: (قوله: ما الذي شيبك منها ؟ قال) ١" (شيبتين هود وأخواا : " رسول اهللا
  

 بن حممد بن محويه بن حسكويه النيسابوري الشيخ، أبو نصر، أمحد بن حسني*  ابن حسكويه - ٣١٠
  .الوراق املؤذن

  .ةمسع أمحد بن حممد املاسرجسي، وابن خزمية، والسراج، وطائف
  .احلاكم، وأبو سعد الكنجروذي: وعنه

  .تويف يف شعبان سنة إحدى ومثانني وثالث مئة
  

  . بن ناقب البخاري الصفارالشيخ، أبو بكر حممد بن حم* *  ابن ناقب - ٣١١



  .عن أيب عبد اهللا الفربري" صحيح البخاري " أحد من حدث ب 
  .دومسع أيضا من احلسني بن إمساعيل الفارسي، وحممد بن سعي

__________  
 / ٤" احللية " ، وابو نعيم يف ٤٣٥ / ١وابن سعد ) ٣٢٩٧(حديث صحيح أخرجه الترمذي ) ١(

شيبتين هود : " يا رسول اهللا قد شبت، قال: قال ابو بكر رضي اهللا عنه:  عن ابن عباس قال٣٥٠
 / ٢كم وحسنه الترمذي وصححه احلا" والواقعة واملرسالت وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت 

  .، ووافقة الذهيب٤٧٦ و ٣٤٤
ورجاله ثقات، " شيبتين هود وأخواا "  من طريق قتادة مرفوعا ولفظه ٤٣٦ / ١وأخرجه ابن سعد 

 ٧" امع " لكنه مرسل، وأخرجه الطرباين يف الكبري من حديث عقبة ابن عامر مرفوعا قال اهليثمي يف 
 ١٤٥ / ٣" تارخيه " ان بن حصني عند اخلطيب يف ورجاله رجال الصحيح، ويف الباب عن عمر: ٣٧/ 

  .وسنده صحيح
  ورؤيا أيب علي هذه
  .٣٢٠ / ٣": الدر املنثور " كما يف " شعب االميان " رواها البيهقي يف 

  .أ / ٤١:  الورقة٤: تاريخ االسالم* 
  .٦٦٥ / ٢ :أ، مشتبه النسبة / ٤٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٤٢٢ / ٧: االكمال البن ماكوال* * 

[ * ]  

)١٦/٤٢٤(  

  

  .تويف بسمرقند يف ربيع االول سنة إحدى ومثانني وثالث مئة
  

 بن عبدالرحيم بن كنانة اللخمي احملدث املتقن، أبو عمر، أمحد بن عبد اهللا*  ابن كنانة - ٣١٢
  .القرطيب، ويعرف أيضا بابن العنان

م، وحج فسمع من أيب سعيد االعرايب، وأمحد أمحد بن خالد احلافظ، وابن أمين، وحممد بن قاس: مسع من
  .بن مسعود الزبريي

  .مسع الناس منه كثريا: ذكره ابن الفرضي، فقال
  .وحدث عنه حممد ابن السليم القاضي يف حياته، وكان ثقة، خيارا، ومسيا، ضابطا، جيد التقييد

  .أوثق من كتبنا عنه] من [ كان 
  .ولدت سنة تسع وتسعني ومئتني: قال يل



  ).١(يف سنة ثالث ومثانني وثالث مئة تو
  

  . االصبهاين، املشهور بالشافعيالعالمة، أبو عبد اهللا، حممد بن القاسم* *  الشافعي - ٣١٣
  .متكلم على مذهب االشعري: قال أبو نعيم

  .مات يف ربيع االول سنة إحدى ومثانني وثالث مئة
  .كثري املصنفات يف الفقه واالصول واالحكام

  . بالعراق من حممد بن سليمان املالكي، وأيب علي اللؤلؤي، ومجاعةمسع الكثري
  .وكان يعرف بالنتيف: قال

__________  
  .١٨٦: ، بغية امللتمس٥٦ / ١: تاريخ علماء االندلس* 
  .، وما بني حاصرتني منه٥٦ / ١": تاريخ علماء االندلس ) " ١(

:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٩٧: تري، تبيني كذب املف٣٠١ - ٣٠٠ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* * 
  .ب / ٤٤

[ * ]  

)١٦/٤٢٥(  

  

  .حممد بن احلسني بن موسى، أبو سعيد السمسار النيسابوري، من أوالد احملدثني* السمسار 
  .مسع ابن خزمية

  .وأبا قريش
  .وعنه احلاكم، ومجاعة

  .تويف سنة مثانني وثالث مئة يف رمضان
  

 بن حممد بن  العابد الرئيس احملتشم، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممدالشيخ الصاحل* *  ابن معقل - ٣١٤
  .حمفوظ بن معقل النيسابوري، أحد اتهدين يف العبادة

  .مسع ابن خزمية، وأمحد بن حممد املاسرجسي، وأبا العباس الثقفي
  .رأيت أصوله صحيحة، وأكثرها خبطه: روى عنه احلاكم، وقال

  . ومثانني وثالث مئةتويف يف ربيع االول سنة إحدى
  



   بنقاضي القضاة، شيخ املعتزلة، أبو حممد، عبيداهللا بن أمحد* * *  ابن معروف - ٣١٥
__________  

  .من هذا اجلزء) ٢٨٩(تقدمت ترمجته برقم * 
  .ب / ٤١:  الورقة٤: تاريخ االسالم* * 

، ١٦٦ / ٧: ظم، املنت٣٦٨ - ٣٦٥ / ١٠: ، تاريخ بغداد١٠٩ - ١٠٧ / ٣: يتيمة الدهر* * * 
، ٩٦ / ٤: ، لسان امليزان٣١٠ / ١١: ، البداية والنهاية٣ / ٣: ، ميزان االعتدال١٨ / ٣: العرب

  .١٠١ / ٣: ، شذرات الذهب١٦٢ / ٤: النجوم الزاهرة
[ * ]  

)١٦/٤٢٦(  

  

  .معروف البغدادي
  .ابن صاعد، وابن حامد احلضرمي، وحممد بن نوح، وابن نريوز االمناطي: مسع من

ن من أجالد الرجال، وألباء القضاة، ذا ذكاء وفطنة، وعزمية ماضية، وبالغة وهيبة، إال أنه كان وكا
  .جمردا يف االعتزال بلية

  .أبو حممد اخلالل، والعتيقي، وعبد الواحد بن شيطا، وأبو جعفر بن املسلمة: روى عنه
  .ووثقه جبهل اخلطيب

ه، وظرفا يف ملبسه، وطالقه يف جملسه، وبالغة يف كان جيمع وسامة يف منظر: وبالغ يف تعظيمه، وقال
  ).١(خطابه، قد ضرب يف االدب بسهم وأخذ من الكالم حبظ، وله نظم رائق 

  .مات يف صفر سنة إحدى ومثانني وثالث مئة
  

 بن الشيخ املعمر الزاهد، شيخ الصوفية، مسند الوقت، أبو سعيد، عبد اهللا بن حممد*  الرازي - ٣١٦
  . نصري بن عبد الوهاب بن عطاء بن واصل القرشي الرازي، نزيل نيسابورعبد الوهاب بن

__________  
 أبياتا سائرة ١٠٩ / ٣": اليتيمة " ، وقد أورد له الثعاليب يف ٣٦٦ / ١٠": تاريخ بغداد " انظر ) ١(

  :منها
 * ق فكان أعرف باملضرة -* واحذر صديقك ألف مره فلرمبا انقلب الصدي * احذر عدوك مرة 

 ٣: ، شذرات الذهب١٦٣ / ٤: أ، النجوم الزاهرة / ٤٦:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٢١ / ٣: العرب



 /١٠٣.  
[ * ]  

)١٦/٤٢٧(  

  

  .حدث عن حممد بن أيوب بن الضريس، ويوسف بن عاصم
يف الرحلة بدمشق من ابن جوصا، وأيب هاشم حممد بن عبد االعلى، وببغداد من حيىي بن ) ١] (مسع [ و 

  . وبالري أيضا من عبدالرمحن بن أيب حامتصاعد،
  .وعمر دهرا
احلاكم، وأبو نعيم، وحممد بن احلسن بن املؤمل، وشيخ االسالم إمساعيل الصابوين، وأخوه : حدث عنه

  .أبو يعلى، وحممد بن عبد العزيز املروزي، وعمر بن مسرور، وأبو سعد الكنجروذي، وآخرون
  .ووصفه الكنجروذي بالصالح

  .ه كما مروساق نسب
  .جاور مبكة، وقصد أبا علي الثقفي ليصبحه يف سنة مخس وعشرين وثالث مئة: وقال احلاكم

وقد دخلت عليه يف أول سنة إحدى ومثانني ملا بلغين خروجه إىل مرو، فسألته عن سنه، فذكر أنه ابن 
  .ثالث وتسعني سنة، ومل يزل كالرحيانة عند مشايخ الصوفية ببلدنا

  .خل خبارى، وحدث امث بلغين أنه د
  .تويف سنة اثنتني ومثانن وثالث مئة

  .حديثه مستقيم، ومل أر أحدا تكلم فيه: قلت
  .ومساعه من ابن الضريس يقتضي أن يكون وله ستة أعوام

أبو سعيد السجزي، فروى عن ابن : ادعى بنيسابور بعد السبعني وثالث مئة شيخ يقال له: قال اخلليلي
  ومل يصحالضريس، تكلموا فيه، 

  .مساعه منه، وحممد بن أيوب متفق عليه
  .أبو سعيد السجزي آخر إن شاء اهللا، ما هو صاحب الترمجة: قلت

__________  
  .زيادة يقتضيها السياق) ١(

[ * ]  

)١٦/٤٢٨(  

  



 بن احلسن بن حممد الشيخ االمام، احملدث الثقة املتقن، أبو بكر، أمحد بن إبراهيم*  ابن شاذان - ٣١٧
  .ذان بن حرب بن مهران البغدادي البزاز، والد أيب علي بن شاذانبن شا

مسع أبا القاسم الغبوي، واحلسن بن حممد بن عنرب، وحيىي بن صاعد، وأمحد بن حممد بن املغلس، وأبا 
  .بكر بن دريد، وعدة

  .ومسع بدمشق من أمحد بن زبان الكندي
 وعبد اهللا، وأبو حممد اخلالل، والتنوخي، روى عنه رفيقه أبو احلسن الدارقطين، وابناه أبو علي،

  .واجلوهري، وآخرون
  .وكان جيهز البز إىل مصر

  .كان ثقة ثبتا، كثري احلديث: قال اخلطيب
  .ولد يف ربيع االول سنة مثان وتسعني ومئتني

  ).١(ومسع وهو ابن مخس سنني 
كر بن شاذان، فقال اليب ذر ما رأيت ببغداد يف الثقة مثل القواس، وبعده أبو ب: قال ابو ذر اهلروي

  .الدارقطين إمام: وال الدارقطين ؟ قال: وراقه
جاؤوين جبزء فيه مساعي من حممد بن حممد : مسعت أبا بكر بن شاذان يقول: وقال عبيداهللا االزهري

  .الباغندي سنة تسع وثالث مئة، ومل يكن يل به نسخة، فلم أحدث به
__________  

 ٤: ، تاريخ االسالم٢٢ / ٣: ، العرب١٧٢ - ١٧٢ / ٧: ، املنتظم٢٠ - ١٨ / ٤: تاريخ بغداد* 
 / ٣: ، شذرات الذهب١٦٤ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣١٢ / ١١: أ، البداية والنهاية / ٤٧: الورقة
  .٨٢: ، الرسالة املستطرفة١٠٤

  .١٩ / ٤": تاريخ بغداد ) " ١(
[ * ]  

)١٦/٤٢٩(  

  

  .كان حجة ثبتا: قال االزهري
  . شوال سنة ثالث ومثانني وثالث مئةمات يف: قلت
  

 بن إبراهيم النيسابوري احلنفي، الشيخ الفقيه املسند، أبو سعيد، أمحد بن حممد*  اجلوري - ٣١٨
  .اجلوري: ويقال له



  .مسع أبا بكر بن خزمية، وإبراهيم بن حممد بن سفيان، وعبد الرمحن بن احلسني احلنفي
  .سعد الكنجروذي، وآخروناحلاكم، وعمر بن مسرور، وأبو : وعنه

  .درس وأفىت مدة، وعمر دهرا
  .تويف يف شهر رمضان سنة ثالث ومثانني وثالث مئة، عن نيف وتسعني سنة

  .ويروي أيضا عن السراج، وأيب نعيم بن عدي، وابن شنبوذ
  

د  بن الفناكي الرازي، راوي مسنالشيخ أبو القاسم، جعفر بن عبد اهللا بن يعقوب* *  الفناكي - ٣١٩
  .احلافظ حممد بن هارون الروياين عنه

  .وقد مسع أيضا من عبدالرمحن بن أيب حامت
__________  

  .٢٤١ / ١: ، اجلواهر املضية٣٧٠ / ١: ، تبصري املنتبه١٨٩ / ١: مشتبه النسبة* 
 ٣: ، شذرات الذهب١٦٥ / ٤: ، النجوم الزاهرة١١١ / ١١: ، الوايف بالوفيات٢٣ / ٣: العرب* * 

 /١٠٤.  
 ][ *  

)١٦/٤٣٠(  

  

  .هو موصوف بالعدالة، وحسن الديانة: قال اخلليلي
  .هبة اهللا الاللكائي، وأبو الفضل عبدالرمحن بن بندار الرازي: روى عنه

  .تويف سنة ثالث ومثانني وثالث مئة
وفيها مات أبو بكر بن شاذان، وعلي بن حسان اجلديل صاحب مطني، واحملدث أبو الفضل نصر بن أيب 

  .وسي العطار، وأبو سعيد اجلورينصر الط
  

الشيخ الصدوق، احلافظ العامل، شيخ العراق، وصاحب التفسري الكبري، أبو  *  ابن شاهني- ٣٢٠
  .حفص، عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن حممد بن أيوب بن أزداذ البغدادي الواعظ

  .مولده خبط أبيه يف صفر سنة سبع وتسعني ومئتني
  .ت احلديث بيدي يف سنة مثان وثالث مئةأول ما كتب: وقال هو

مسع أبا بكر حممد بن حممد الباغندي، وأبا القاسم البغوي، وأبا خبيب العباس بن الربيت، وأبا بكر بن أيب 
  داود، وشعيب بن حممد الذارع وأبا علي بن حممد بن سليمان املالكي، وحيىي بن صاعد، وأبا حامد



__________  
 - ٩٨٧ / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٨٣ - ١٨٢ / ٧: ، املنتظم٢٦٨ - ٢٦٥ / ١١: تاريخ بغداد* 

  ،٤٢٦ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٣٤ / ١: ، دول االسالم٣٠ - ٢٩ / ٣: ، العرب٩٩٠
، ٢٨٥ - ٢٨٣ / ٤: ، لسان امليزان٥٨٨ / ١: ، غاية النهاية٣١٧ - ٣١٦ / ١١: البداية والنهاية
، شذرات ٢ / ٢:  طبقات املفسرين للداوودي،٣٩٢: ، طبقات احلفاظ١٧٢ / ٤: النجوم الزاهرة

  .٣٨: ، الرسالة املستطرفة٧٨١ / ١: ، هدية العارفني١١٧ / ٣: الذهب
[ * ]  

)١٦/٤٣١(  

  

احلضرمي، وأبا بكر بن زياد، وحممد بن هارون بن ادر، واحلسني بن أمحد بن بسطام، ونصر بن 
  .هري االبليالقاسم الفرائضي، وحممد بن صاحل بن زغيل، وحممد بن ز

وارحتل بعد الثالثني، فسمع بدمشق من أمحد بن سليمان بن زبان، وأيب إسحاق بن أيب ثابت، وأيب علي 
  .بن أيب حذيفة

  .ومجع وصنف الكثري، وتفسريه يف نيف وعشرين جملدا كله بأسانيد
قاين، وأمحد بن أبو بكر حممد بن إمساعيل الوراق رفيقه، وأبو سعد املاليين، وأبو بكر الرب: حدث عنه

حممد العتيقي، وابنه عبيداهللا بن عمر، وأبو حممد اجلوهري واحلسن بن حممد اخلالل، وأبو طالب 
  .العشاري، وأبو احلسني بن املهتدي باهللا، وأبو القاسم التنوخي، وخلق كثري

  .قال أبو الفتح بن أيب الفوارس ثقة مأمون، صنف ما مل يصنفه أحد
  ).١(كان ثقة أمينا، يسكن باجلانب الشرقي : وقال أبو بكر اخلطيب
هو الثقة االمني، مسع بالشام، والعراق، وفارس، والبصرة، ومجع االبواب : وقال االمري أبو نصر

  .والتراجم، وصنف كثريا
أول ما كتبت سنة مثان وثالث : أنبأنا أبو احلسني حممد بن علي اهلامشي، أن ابن شاهني قال هلم: اخلطيب

" ألف وثالث مئة جزء، و " املسند " ألف جزء، و " التفسري " ثالث مئة مصنف، أحدها مئة، وصنف 
  مئة" التاريخ 

  مئة جزء، وأول ما حدثت بالبصرة سنة اثنتني" الزهد " ومخسني جزءا، و 
__________  

  .٢٦٥ / ١١": تاريخ بغداد ) " ١(
[ * ]  



)١٦/٤٣٢(  

  

  ).١(وثالثني وثالث مئة 
:  القاضي أبا بكر حممد بن عمر الداوودي، مسعت أبا حفص بن شاهني، يقولمسعت: قال اخلطيب

وكنا نشتري احلرب : قال الداوودي: حسبت ما اشتريت به احلرب إىل هذا الوقت، فكان سبع مئة درهم
  ).٢(وكتب أبو حفص بعد ذلك زمانا : أربعة أرطال بدرهم، قال

  .هني يلح على اخلطأ وهو ثقةابن شا: مسعت الدارقطين يقول: قال محزة السهمي
  .هو ثقة: وقال ابو الوليد الباجي

  .كان ثقة، عنده عن البغوي سبع مئة جزء: وقال أبو القاسم االزهري
ابن شاهني ثقة يشبه الشيوخ إال أنه كان حلانا، : ومسعت حممد بن عمر الداوودي يقول: قال اخلطيب

: ، وإذا ذكر له مذاهب الفقهاء كالشافعي وغريه، يقولوكان أيضا ال يعرف من الفقه ال قليال وال كثريا
ما أعمى قلب أيب حفص بن شاهني محل إيل كتابه : أنا حممدي املذهب، قال يل أبو احلسن الدارقطين يوما

الذي صنفه يف التفسري، وسألين أن أصلح ما فيه من اخلطأ، فلقيته قد نقل تفسري أيب اجلارود، وفرقه يف 
:  أيب اجلارود، عن زياد بن املنذر وإمنا هو اسم أيب اجلارود، مث قال الداووديالكتاب، وجعله عن

ثقة بنفسه فيما ينقل، : أنا أكتب وال أعارض، وكذا حكى عنه الربقاين، يعين: ومسعت ابن شاهني يقول
  ).٣(فلذلك مل أستكثر منه زهدا فيه : وقال الربقاين

__________  
  .٢٦٧ / ١١": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

[ * ]  

)١٦/٤٣٣(  

  

رأيت ابن شاهني، اجتمع مع الدارقطين : وتفسريه موجود مبدينة واسط اليوم وقال الداوودي: قلت
  .يوما، فما نطق حرفا

  .ما كان الرجل بالبارع يف غوامض الصنعة، ولكنه راوية االسالم، رمحه اهللا: قلت
  .يف ذي احلجة سنة مخس ومثانني وثالث مئةمات : قال العتيقي

  .عاش تسعا ومثانني سنة، وعاش بعد الدارقطين أياما يسرية: قلت



  .وما قبلهما يف العام الزاهد القدوة احملدث، أبو الفتح، يوسف بن عمر القواس
مد بن وفيها مات وزير العجم الصاحب إمساعيل بن عباد الطالقاين، وحمدث مصر، أبو بكر، أمحد بن حم

إمساعيل املهندس، وشاعر وقته، أبو احلسن، حممد بن عبد اهللا بن سكرة العباسي البغدادي، والقاضي 
  .علي بن احلسني االذين صاحب ابن فيل

أنبأنا املسلم بن حممد الكاتب، أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا عبد اهللا بن أمحد، أخربنا حممد بن علي 
ن أمحد احلافظ، حدثنا حممد بن حممد بن سليمان، حدثنا عبد اهللا بن عمران العباسي لفظا، حدثنا عمر ب

قال رسول اهللا : العابدي، حدثنا الدراوردي، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أىب هريرة، قال
  :أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: " صلى اهللا عليه وسلم

  ).١" (م وأمواهلم إال حبقها، وحسام على اهللا ال إله إال اهللا، فإذا قالوها عصموا مين دماءه
  .هذا حسن غريب

__________  
  = [ * ] من طريق يزيد، عن حممد بن عمرو ذا االسناد، وللحديث ٥٠٢ / ٢أخرجه أمحد ) ١(

)١٦/٤٣٤(  

  

ا أبو العز أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربن: أخربنا عبد احلافظ بن بدران، وإمساعيل بن الفراء، قاال
حممد بن حممد بن مواهب، أخربنا أبو احلسني بن الطيوري، أخربنا حممد بن علي العشاري، أخربنا عمر 

بن شاهني، حدثنا عبد اهللا بن سليمان، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا عمر بن ثابت، عن عبد اهللا بن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه قال : حممد بن عقيل، عن سعيد بن املسيب، عن أيب سعيد اخلدري، قال

: " بلى يا رسول اهللا، قال: قلنا" أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويزيد به يف احلسنات ؟ : " وسلم
  ).١" (إسباغ الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطا إىل هذه املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة 

  
 بن حممد الغافقي اجلوهري، من  عبدالرمحن بن عبد اهللاالمام احلافظ، أبو القاسم،*  اجلوهري - ٣٢١

  .أعيان املصريني املالكية
  مسع أبا إسحاق بن شعبان، وأمحد بن حممد املكي، وأمحد بن

__________  
، ٥٢٨ و ٥٢٧ و ٥٠٢ و ٤٨٢ و ٤٢٣ و ٣٨٤ و ٣٤٥ و ٣١٤ / ٢طرق أخرى عند أمحد = 

وهو من حديث أيب ) ٣٩٢٧(وابن ماجة ) ٢٦٠٦(والترمذي ) ٢٦٤٠(وأيب داود ) ٢١(ومسلم 
و ) ٦٩٢٤(و ) ١٤٥٧(و ) ١٣٩٩(، والبخاري ٤٧ و ٣٥، ١٩ / ١هريرة عن عمر عند أمحد 



، وهو حديث متواتر رواه غري واحد من الصحابة عنه صلى اهللا عليه ١٤ / ٥، والنسائي )٧٢٨٤(
  .وسلم

ن طريق عبد اهللا بن حممد بن م) ١٦٢(، وابن حبان ٩٠ / ١، وابن خزمية ٣ / ٣أخرجه أمحد ) ١(
، والترمذي )٢٥١(، ومسلم ١٦١ / ١عقيل ذا االسناد، ويف الباب عن أىب هريرة، عن مالك 

  .٩٠، ٨٩ / ١، والنسائي )٥١(
، شذرات ٤٥١ / ١: ، حسن احملاضرة٤٧١ - ٤٧٠ / ١: ، الديباج املذهب١٧ / ٣: العرب* 

  .٩٤ - ٩٣:  النور الزكية، شجرة١٦: ، الرسالة املستطرفة١٠١ / ٣: الذهب
[ * ]  

)١٦/٤٣٥(  

  

زاذ، وعبد اهللا بن الورد، وأبا الطاهر اخلامي، وعلي بن عبد اهللا بن أيب مطر ومؤمل بن حيىي، وأبا 
  .القاسم العثماين، وعدة

  .أبو بكر بن عبدالرمحن، وأبو احلسن بن فهد، وابنه، وأبو العباس بن نفيس املقرئ: روى عنه
  .بعلله، واختالف ألفاظه، وايضاح لغته، وتراجم رجاله، وتسمية مشيخة مالك" املوطأ مسند " وصنف 

فجوده، وكان يرويه جعفر اهلمداين، عن العثماين، عن احلضرمي وابن خلف معا، عن أمحد بن نفيس، 
  .عنه، مسعه الشيخ حسن بن بنت الواسطي بإجازا من جعفر، وألف حديث مالك مما ليس يف املوطأ

  .مات يف رمضان سنة إحدى ومثانني وثالث مئة:  احلبال وأبو القاسم بن مندةقال
  .أظنه مات كهال: قلت

  .من جعفر اهلمداين، ووقع يل يف العثمانيات من حديثه" مسند املوطأ " مسع أبو علي بن اخلالل 
  

   بن عمرو البصري،االمام احلافظ الناقد، أبو حممد، احلسن بن علي*  الزهري - ٢٣٢
  .ملعروف بابن غالم الزهريا

  رحل ومسع من أيب القاسم البغوي، وابن صاعد، وحممد بن
__________  

 - ٤٠٤: ، طبقات احلفاظ١٦٥ / ١٢: ، الوايف بالوفيات١٠٢٢ - ١٠٢١ / ٣: تذكرة احلافظ* 
  .٩٧ / ٣: ، شذرات الذهب٤٠٥
[ * ]  

)١٦/٤٣٦(  



  

ب املتوثي، وعلي ابن عبد اهللا بن الفضل، وخالد بن احلسني بن مكرم، والقاسم بن عباد، وأمحد بن يعقو
  .النضر، وطائفة

  .سأله احلافظ محزة السهمي عن الرجال وثقتهم ولينهم
  .ومل أظفر له بترمجة

  .أبو احلسن بن صخر، وحممد بن طلحة اخلزاعي، ومجاعة، وعاش إىل سنة مثانني وثالث مئة: حدث عنه
ك احلسن بن أمحد الزاهد، أخربنا أبو طاهر بن سلفة، أخربنا أبو قرأ على أيب بكر بن عمر النحوي، أخرب

طاهر حممد بن حممد إمالء بالبصرة، حدثنا حممد بن طلحة بن املغرية، حدثنا احلسن بن علي احلافظ، 
حدثنا أمحد بن يعقوب املتوثي، حدثنا بندار، حدثنا عبدالرمحن ابن مهدي، حدثنا سفيان، عن عبد اهللا بن 

  ".أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي عن بيع الوالء، وعن هبته "  ابن عمر دينار، عن
  .عن أيب نعيم، عن الثوري، فوقع لنا نازال بدرجة) ١(أخرجه البخاري 

  
  ، االمام القاضي، شيخ احلنفية، أبو سعيدابن حممد بن اخلليل*  اخلليل بن أمحد - ٣٢٣

__________  
  باب إمث من تربأ من مواليه، وأخرجه من طرق عن عبد: يف الفرائض) ٦٧٥٦(برقم ) ١(

باب : يف العتق) ١٥٠٦(باب بيع الوالء وهبته، ومسلم : يف العتق) ٢٥٣٥(اهللا بن دينار البخاري 
  .النهي عن بيع الوالء وهبته

 ٣: ، العرب٨٠ - ٧٧ / ١١: ، معجم االدباء٤٥ / ٧: ، االنساب٣٣٩ - ٣٣٨ / ٤: يتيمة الدهر* 
، ١٥٣ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٠٦ / ١١: أ، البداية والنهاية / ٢٧:  الورقة٤: ريخ االسالم، تا٧/ 

  .٩١ / ٣: ، شذرات الذهب١٨٠ - ١٧٨ / ١: ، اجلواهر املضية٢٧: تاج التراجم
[ * ]  

)١٦/٤٣٧(  

  

  .السجزي احلنفي الواعظ، قاضي مسرقند
ابن خزمية، وأبا العباس السراج، وحممد بن مسع أبا القاسم البغوي، وحيىي بن صاعد، وإمام االئمة 

  .إبراهيم الديبلي املكي، وابن جوصا، ومجاعة
احلاكم، وأبو يعقوب إسحاق القراب، وعبد الوهاب بن حممد اخلطايب، وجعفر املستغفري، : روى عنه

  .وأبو ذر اهلروي، وحملم بن إمساعيل الضيب اهلروي



  .وعظا وتذكرياوقع يل حديثه عاليا، وكان من أحسن الناس 
  .مولده يف سنة تسع ومثانني ومئتني

  .ومات بفرغانة يف سنة مثان وسبعني وثالث مئة
  .هو شيخ أهل الرأي يف عصره، وكان من أحسن الناس كالما يف الواعظ: قال احلاكم
  ).١(ومن شعره 

) ٢(ين عن عقيديت وسفيان يف نقل االحاديث سيدا ويف ترك ما مل يعن* سأجعل يل النعمان يف الفقه قدوة 
  سأتبع يعقوب العال وحممدا* 

__________  
 من قصيدة قاهلا يف مدح أيب حنيفة النعمان ٧٨ - ٧٧ / ١١": معجم االدباء " االبيات يف ) ١(

  .وصاحبيه واالئمة القراء
  .١٧٩ / ١: ، واجلواهر املضية٢٧:  الورقة٤": تاريخ االسالم " وهي أيضا يف 

  .عقيدة: "معجم االدباء ) " ٢(
[ * ]  

)١٦/٤٣٨(  

  

ومحزة بالتحقيق درسا مؤكدا وأجعل يف النحو الكسائي قدوة * من قراءة عاصم ) ١(وأجعل درسي 
ومن بعده الفراء ما عشت سرمدا وفيها مات أمحد بن احلسني العلوي العقيقي رئيس دمشق، ) * ٢(

اللمع " ، وأبو نصر الطوسي صاحب وبشر بن حممد بن حممد الباهلي، وأبو بكر تبوك بن احلسن الكاليب
، وأبو حممد عبد اهللا بن حممد بن علي بن الباجي االشبيلي، وأبو الفتح بن مسرور البلخي، وشيخ "

املالكية أبو القاسم عبد اهللا بن احلسني اجلالب، وأبو بكر املفيد، وحممد بن إمساعيل الوراق، وحممد بن 
ئيس أبو عبد اهللا ابن أيب ذهل العصمي، وأبو أمحد احلاكم بشر أبو سعيد الوراق النيسابوري، والر

  .الكبري، وأبو بكر حممد بن عبيد اهللا بن الشخري، والقاسم بن خلف اجلبريي الطرسوسي
  

 بن محاد بن سفيان االمام احلافظ املفيد، حمدث الكوفة، أبو احلسن، حممد بن أمحد*  ابن محاد - ٣٢٤
  .الكويف

 املقانعي، وعبد اهللا بن زيدان البجلي، وحممد بن احلسن االنصاري، علي بن العباس: حدث عن
  .وطبقتهم
القاضي أبو العالء الواسطي، وأبو ذر اهلروي، وأمحد بن حممد العتيقي، وأبو القاسم بن : روى عنه



  .بشران، وآخرون
__________  

  .حزيب": معجم االدباء " يف ) ١(
  .عمديت": معجم االدباء " يف ) ٢(
: ، شذرات الذهب٥١ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٦ / ٣: ، العرب٩٨٧ - ٩٨٦ / ٣: رة احلفاظتذك* 
١١٠ / ٣.  

  .من هذا اجلزء) ٤٩٦( ترمجته يف الصفحة - رمحه اهللا -وسيكرر املؤلف 
[ * ]  

)١٦/٤٣٩(  

  

  .تويف سنة أربع ومثانني وثالث مئة، عن سن عالية
يف سنة ) ١(مد بن أمحد بن محاد بن سعيد االنصاري الدواليب وقد مر لنا مسيه احلافظ الكبري، أبو بشر حم

  .عشر وثالث مئة
  

 بن عبد اهللا البغدادي، غالم ابن الشيخ العامل الثقة، أبو بكر، حممد بن غريب*  ابن غريب - ٣٢٥
  .جماهد املقرئ

  .اد اخلشابمسع موطأ سويد بن أمحد بن حممد بن اجلعد الوشاء، ومسع من جعفر الفريايب، وعلي بن مح
  .وأبو العالء الواسطي، وعمر بن إبراهيم الفقه: وعنه الربقاين

  .املوطأ من طريقه" وثقه الربقاين مسعنا 
  

 بن أمحد بن ربيعة بن الشيخ العامل احلافظ، أبو سليمان، حممد بن القاضي عبد اهللا* *  ابن زبر - ٣٢٦
  .زبر الربعي، حمدث دمشق، وابن قاضيها أيب حممد

__________  
  .٣٠٩: تقدمت ترمجته يف اجلزء الرابع عشر ص) ١(
  .أ / ٣٩:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٤٧ / ٣: تاريخ بغداد* 

  : الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٢ / ٣: ، العرب٩٩٧ - ٩٩٦ / ٣: تذكرة احلفاظ* * 
  .٢١٢ :، الرسالة املستطرفة٥١ / ٢: ، هدية العارفني٩٦ - ٩٥ / ٣: ب، شذرات الذهب / ٣٢

[ * ]  



)١٦/٤٤٠(  

  

أيب القاسم البغوي، وحممد بن الفيض الغساين، وسعيد بن عبد العزيز، ومجاهر بن حممد : حدث عن
  .الزملكاين، وحممد بن خرمي، وحممد بن الربيع اجليزي، وابن أيب داود

 بن أمحد متام الرازي، وعبد الغين بن سعيد، وحممد بن عوف، وأبو نصر بن اجلبان، وحممد: روى عنه
  .ولدا العفيف عبدالرمحن بن أيب نصر، وآخرون

كان أبو جعفر الطحاوي قد نظر يف أشياء كثرية من تصانيفي، وباتت عنده وتصفحها، : قال أبو سليمان
  .يا أبا سليمان أنتم الصيادلة وحنن االطباء: فأعجبته، فقال يل

ان ثقة، مأمونا، نبيال، وتويف يف مجادى االوىل وك: حدثنا عنه عدة، وكان ميلي باجلامع، قال: قال الكتاين
  .على السنني، مشهور" الوفيات " له كتاب : قلت: سنة تسع وسبعني وثالث مئة

  .قد حكى عنه أبو نصر بن اجلبان، أنه رأى احلق عزوجل يف النوم، فذكر أنه رأى نورا
لدولة شريويه ابن عضد الدولة، وفيها مات أبو حامد أمحد بن حممد بن أمحد بن بالويه، وامللك شرف ا

وأبو جعفر حممد بن أمحد اجلوهري املتكلم نقاش السكة، وشيخ النحو أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي 
  .بقرطبة

  .وحممد بن النضر النخاس املوصلي، وحممد بن املظفر احلافظ، وهالل بن حممد البصري صاحب الكجي

)١٦/٤٤١(  

  

 بن إبراهيم بن هارون بن داود العزيز، أبو الفرج، يعقوب بن يوسفوزير املعز و*  ابن كلس - ٣٢٧
  .بن كلس البغدادي الذي كان يهوديا فأسلم

  .كان داهية، ماكرا، فطنا، سائسا، من رجال العامل
سافر إىل الرملة، وتوكل للتجار، فانكسر عليه مجلة، وتعثر، فهرب إىل مصر، وجرت له أمور طويلة، 

فور اخلادم فطنة وخربة باالمور، وطمع هو يف الترقي فأسلم يوم مجعة، مث فهم فرى منه صاحب مصر كا
مقاصده الوزير ابن حرتابة فعمل عليه، ففر منه إىل املغرب، وتوصل بيهود كانوا يف باب املعز العبيدي، 

  .هفنفق على املعز، وكشف له أمورا، وحسن له متلك البالد، مث جاء يف صحبته إىل مصر، وقد عظم أمر
  .وملا ويل العزيز سنة مخس وستني استوزره، فاستمر يف رفعة ومتكن، إىل أن مات

  .وكان عايل اهلمة، عظيم اهليبة
  .حسن املداراة

يا يعقوب وددت أنك تباع فأشتريك من املوت مبلكي، فهل من : مرض فرتل إليه العزيز يعوده، وقال



فيما يتعلق بك، سامل الروم ما ساملوك، واقنع من أما لنفسي فال، ولكن : حاجة ؟ فبكى وقيل يده، وقال
  .بين محدان بالدعوة والسكة، وال تبق على املفرج بن دغفل مىت قدرت

  مث مات، فدفنه العزيز يف القصر يف قبة أنشأها العزيز لنفسه، وأحلده بيده،
__________  

، تاريخ ١٤ / ٣: العرب، ٣٥ - ٢٧ / ٧: ، وفيات االعيان١٥٦ - ١٥٥ / ٧: ابن عساكر، املنتظم* 
، املواعظ ٣٠٨ / ١١: ، البداية والنهاية٢٥٠ / ٢: أ، مرآة اجلنان / ٣٦ الورقة ٤: االسالم

 ٣:  شذرات الذهب٢٠١ / ٢: ، حسن احملاضرة١٥٨ / ٤: ، النجوم الزاهرة٨ - ٥ / ٢: واالعتبار
  بكسر: ، وكلس٣٨١، ٣٨٠ / ٢: ، طبقات االسنوي٩٧/ 

  . وبعدها سني مهملةالكاف والالم املشددة،
  .٣٤ / ٧": وفيات االعيان " انظر 
[ * ]  

)١٦/٤٤٢(  

  

  .وجزع لفقده
إنه كان حسن إسالمه مع دخوله يف الرفض، وقرأ القرآن والنحو، وكان حيضر عنده العلماء، : ويقال

  .وتقرأ عليه تواليفه ليلة اجلمعة، وله حب زائد يف العلوم، على اختالفها
  .شعراء، وكان جوادا ممدحاوقد مدحه عدة من ال

وصنف كتابا يف فقه الشيعة مما مسعه من املعز، ومن العزيز، مث مسعه من لفظه خلق يف جملس عام، وجلس 
  .مجاعة من العلماء يفتون يف جامع مصر مبا يف ذلك التصنيف الذميم
  .وقد كان العزيز تنمر عليه يف سنة ثالث وسبعني، وسنجه شهورا

  .ج إليه فرده إىل املنصبمث رضي عنه، واحتا
  .وكان معلومه يف السنة مئيت ألف دينار

  .وملا مات وجد له من املماليك، واجلند واخلدم، أربعة آالف مملوك، وبعضهم أمراء
  .إنه كفن وحنط مبا يساوي عشرة آالف مثقال: ويقال

)١.(  
  ).٢(وا طول أسفي عليك يا وزير : وقال العزيز وهو يبكي

  .ة سنة مثانني وثالث مئةمات يف ذي القعد
وله اثنتان وستون سنة، وخلف من الذهب واجلوهر واملتاع ما ال يوصف كثرة، وال ريب أن ملك مصر 



يف ذاك العصر، كان أعظم بكثري من خلفاء بين العباس، كما اآلن صاحب مصر أعلى ملوك الطوائف 
  .رتبة ومملكة

__________  
  .٣٤ / ٧": وفيات االعيان " انظر ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(

[ * ]  

)١٦/٤٤٣(  

  

  .ما برح يعقوب يف صحبة كافور حىت مات: وقيل
  .أسلم يعقوب يف سنة ست ومخسني، ولزم اخلري والصالة، مث قبض عليه ابن حرتابة فبذل له ماال، فأطلقه

  .توىل الوزارة سنة مثان وستني، فكان من أنبل الوزراء، وأحشمهم، وأكرمهم، وأحلمهم
  .رأيت يعقوب عند كافور، فلما راح: العلويقال 
  ).١! (أي وزير بني جنبيه ؟ ]: يل [ قال 
  

 بن القاسم االمام احلافظ، اود الزاهد، القدوة ااهد، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد*  القلعي - ٣٢٨
  .بن حزم االندلسي القلعي

 الدمشقي، وإبراهيم بن علي اهلجيمي، مسع وهب بن مسرة، وأبا حممد بن الورد، وعلي بن أيب العقب
  .وأبا جعفر بن دحيم الشيباين، وأبا بكر الشافعي، وطبقتهم

  .ومجع فأوعى
  .مسعت منه علما كثريا: قال ابن الفرضي

  أمحد بن عون اهللا، وابن الفرج القاضي، وعباس بن: ومسع منه
__________  

  .، وما بني حاصرتني منه٣٢ / ٧": وفيات االعيان ) " ١(
، تاريخ ٣٣٤: ، بغية امللتمس٢٥٤: ، جذوة املقتبس٢٤٦ - ٢٤٤ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

 / ٣: ، شذرات الذهب١٦٥ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٣ / ٣: ب، العرب / ٤٨:  الورقة٤: االسالم
١٠٥ - ١٠٤.  
[ * ]  

)١٦/٤٤٤(  



  

  .أصبغ شيوخنا
دا، شجاعا، واله املستنصر باهللا القضاء، فاستعفي، وكانت الرحلة إليه، ونفع اهللا به اخللق، وكان زاه

فأعفاه، وكان فقيها صلبا يف احلق، ورعا، كانوا يشبهونه بسفيان الثوري يف زمانه، وكان ثقة مأمونا، 
  ).١(وبلغنا أنه كان يقف وحده للفئة من املشركني 

  .تويف بقلعة أيوب من االندلس يف ربيع اآلخر سنة ثالث ومثانني وثالث مئة
  .وولد سنة عشرين وثالث مئة، رمحه اهللا

  
  .الشيخ املعمر، أبو حامد االنصاري النيسابوري *  أمحد بن سهل بن إبراهيم- ٣٢٩

  .كان آخر من حدث عن حممد بن شادل، وأيب قريش احلافظ، وغريمها
  .احلاكم، وأبو سعد الكنجروذي، وطائفة: وعنه

  .أصوله صحيحة: قال احلاكم
  . املذكورين، وأول تاريخ مساعه يف سنة سبع وثالث مئةوكان من االدباء

  .مات يف ذي احلجة سنة أربع ومثانني وثالث مئة
وفيها تويف أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن غالب التمار املصري صاحب حممد بن الربيع اجليزي، وأبو 

  ة، وعبد اهللا بنإسحاق إبراهيم بن هالل احلراين الصايب املشرك االديب صاحب الرسائل البديع
__________  

  .٢٤٦ - ٢٤٥ / ١": تاريخ علماء االندلس ) " ١(
  .ب / ٥٠:  الورقة٤: تاريخ االسالم* 

[ * ]  

)١٦/٤٤٥(  

  

  حممد االصطخري صاحب أيب خليفة اجلمحي، وشيخ العباد أبو العباس
ن احلسني بن حممويه  وشيخ الزهاد علي ب- بشت نيسابور -عبيداهللا بن حممد بن حممد بن نافع البشيت 

النيسابوري، وشيخ النحو علي بن عيسى الرماين، وحمدث الكوفة أبو احلسن حممد بن أمحد بن محاد، 
وحمدث بغداد حممد بن العباس بن الفرات، وشيخ الشافعية أبو احلسن حممد بن علي بن سهل 

  .املاسرجسي النيسابوري، والعالة أبو عبيد اهللا بن املرزباين
  



 بن سهل بن مصلح العالمة، شيخ الشافعية، أبو احلسن، حممد بن علي* اسرجسي  امل- ٣٣٠
  .النيسابوري الشافعي املاسرجسي، سبط احملدث احلسن بن عيسى ابن ماسرجس

خاله مؤمل بن احلسن، وأيب حامد بن الشرقي، وأيب سعيد ابن االعرايب، ومكي بن عبدان، : مسع من
  .بن داسه، وأيب الطاهر املديين، وأيب احلسن بن حذمل، وخلق كثريوإمساعيل الصفار، وابن شوذب، وا

وتفقه بأيب إسحاق املروزي، وصحبه إىل مصر، وصار معيد يب علي ابن أيب هريرة، وحلق مبصر أصحاب 
  .الربيع، واملزين

  .وبه تفقه القاضي أبو الطيب الطربي، ومجاعة
علي الدسكري، وأبو عثمان الصابوين، وأبو سعد احلاكم، وأبو نعيم، وأبو طالب حيىي بن : وروى عنه

  .الكنجروذي، وآخرون
__________  

، ٢٠٢ / ٤: ، وفيات االعيان١٤٨ / ٣: ، اللباب١١٦: ، طبقات الشريازي١٠٠: طبقات العبادي* 
، ١١٦ - ١١٥ / ٤: أ، الوايف بالوفيات / ٥٣:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٢٧ - ٢٦ / ٣: العرب

 - ٩٩: ، طبقات ابن هداية اهللا٣١٣ / ١: ، حسن احملاضرة٣٨١ - ٣٨٠ / ٢ :طبقات االسنوي
  .١١١ - ١١٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٠٠
[ * ]  

)١٦/٤٤٦(  

  

  ).١(وهو من أصحاب الوجوه 
  .كان أعرف االصحاب باملذهب وترتيبه: قال احلاكم

وتويف يف مجادى :  أن قالتفقه بأيب إسحاق وغريه، وعقد جملس النظر، وجملس االمالء، فأملى زمانا إىل
  .اآلخرة سنة أربع ومثانني وثالث مئة، عن ست وسبعني سنة، رمحه اهللا

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبداملعز، أخربنا زاهر، أخربنا أبو سعد أمحد بن إبراهيم، أخربنا أبو احلسن 
 بن بشر، حدثنا مالك بن سعري، حممد بن علي بن سهل االمام، أخربنا مكي بن عبدان، حدثنا عبدالرمحن

قاربوا وسددوا، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا االعمش، عن أيب صاحل، عن جابر، قال
وال أنا إال : " فوضع يده على رأسه، وقال: وال أنت يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا" فإنه مل ينج أحدا عمله 
  ).٢" (أن يتغمدين اهللا برمحته 

  
   بن موسىالعالمة املتقن االخباري، أبو عبيد اهللا، حممد بن عمران* املرزباين  - ٣٣١



__________  
من هذا اجلزء يف ترمجة أيب زيد حممد بن أمحد ابن عبد اهللا ) ٣١٥(انظر تعريف الوجوف يف ص ) ١(

  .املروزي
ذا االسناد،  من طريق عفان، عن عبد العزيز بن مسلم، عن االعمش ٣٦٢ / ٣وأخرجه أمحد ) ٢(

  .من طريق االعمش، عن أيب سفيان، عن جابر) ٢٨١٧(، ومسلم ٣٣٧ / ٣وأخرجه أمحد 
عن االعمش، عن أيب صاحل، : من طريق ابن منري) ٧٦) (٢٨١٦(، ومسلم ٤٩٥ / ٢وأخرجه أمحد 
  .عن أيب هريرة

 و ٥٠٢ و ٤٨٢ و ٤٦٧ و ٤٦٦ و ٤٥٣ و ٤٤٦ و ٣١٩ و ٢٥٦ و ٢٤٨ / ٢" املسند " وانظر 
  .٥٢٧ و ٥١٤

 ٧: أ، املنتظم / ٥٢١) خ(، االنساب ١٣٦ - ١٣٥ / ٣: ، تاريخ بغداد١٩٣ - ١٩٠: الفهرست* 
  ،١٨٤ - ١٨٠ / ٣: ، إنباه الرواة٢٧٢ - ٢٦٨ / ١٨: ، معجم االدباء١٧٧/ 

:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٢٧ / ٣: ، العرب٣٥٦ - ٣٥٤ / ٤: ، وفيات االعيان١٩٥ / ٣: اللباب
  = [ * ]، ٢٣٧ - ٢٣٥ / ٤: ، الوايف بالوفيات٦٧٣ - ٦٧٢: ان االعتدالأ، ميز / ٥٣

)١٦/٤٤٧(  

  

  .ابن عبيد املرزباين البغدادي الكاتب، صاحب التصانيف
  .البغوي، وأيب حامد احلضرمي، وابن دريد، ونفطويه، وعدة: حدث عن

  .التنوخي، وأبو حممد اجلوهري، والعتيقي، وطائفة: وعنه
) ١(مكثرا، صنف أخبار الشعراء، لكن غالب رواياته إجازة، فيطلق يف ذلك أخربنا وكان راوية مجاعة 

  .كاملتأخرين من املغاربة
معدة الهل العلم ) ٢(كان يف داري مخسون ما بني حلاف ودواج : مسعته يقول: قال القاضي الصيمري

  .الذين يبيتون عندي
يكتب ويشرب، وكان معتزليا، صنف كتابا ) ٣(ذ كان املرزباين يضع احملربة وقنينة النبي: قال االزهري

  .يف أخبار املعتزلة، وما كان ثقة
  .لبس حاله عندنا الكذب، وأكثر ما عيب عليه مذهبه وتدليسه لالجازة: قال احلطيب
  .كان معتزليا ثقة: وقال العتيقي

  .مات يف شوال سنة أربع ومثانني وثالث مئة عن مثان ومثانني سنة
  .احظ زمانه، وكان عضد الدولة يتغاىل فيه، ومير بداره فيقف حىت خيرج إليهكان ج: وقال غريه



__________  
، ١٦٨ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٢٧ - ٣٢٦ / ٥: ، لسان امليزان٣١٤ / ١١: البداية والنهاية= 

  .٥٤ / ٢: ، هدية العارفني١١٢ - ١١١ / ٣: شذرات الذهب
   املنع من إطالق حدثنا وأخربنا-لتحري والورع  وهو اختيار أهل ا-الذي عليه اجلمهور ) ١(

  .وحنومها يف املناولة واالجازة من غري تقييد ذلك بعبارة يتبني معها الواقع يف كيفية التحمل
  .٣٣٨، ٣٣٦ / ٢": توضيح االفكار " انظر 

  . اللحاف يلبس- ك رمان وغراب -الدواج ) ٢(
  ".دوج : " مادة" تاج العروس " 
  .لذي يبيحه أهل العراقهو النبيذ ا) ٣(

[ * ]  

)١٦/٤٤٨(  

  

  .مخسة آالف ورقة، وآخر يف الشعراء ضخم جدا حنو ثالثني جملدا" أخبار الشعراء " وله 
  .وأعطاه عضد الدولة مرة ألف دينار

  
 بن االمام احلافظ اود، شيخ االسالم، علم اجلهابذة، أبو احلسن، علي بن عمر*  الدارقطين - ٣٣٢

ي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد اهللا البغدادي املقرئ احملدث، من أهل حملة دار أمحد بن مهد
  .القطن ببغداد

  .ولد سنة وثالث مئة، هو أخرب بذلك
ومسع وهو صيب من أيب القاسم البغوي، وحيىي بن حممد بن صاعد، وأيب بكر بن أيب داود، وحممد بن 

ون احلضرمي، وعلي بن عبد اهللا بن مبشر الواسطي، وأيب علي نريوز االمناطي، وأيب حامد حممد بن هار
حممد بن سليمان املالكي، وحممد بن القاسم بن زكريا احملاريب، وأيب عمر حممد بن يوسف بن يعقوب 

القاضي، وأيب بكر بن زياد النيسابوري، واحلسن بن علي العدوي البصري، ويوسف بن يعقوب 
  مد بن إمساعيل االدمي، وعمر بن أمحد بن علي الديريب،النيسابوري، وأيب بكر أمحد بن حم

__________  
، ١٨٤ - ١٨٣ / ٧: ، املنتظم٢٤٧ - ٢٤٥ / ٥: ، االنساب٤٠ - ٣٤ / ١٢: تاريخ بغداد* 

  ،٢٩٩ - ٢٩٧ / ٣: ، وفيات االعيان٤٨٣ / ١: ، اللباب٤٢٢ / ٢: معجم البلدان
:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٩٩٥ - ٩٩١ / ٣ :، تذكرة احلفاظ١٣٠ / ٢: املختصر يف أخبار البشر



 / ١: ، طبقات االسنوي٤٦٦ - ٤٦٢ / ٣: ، طبقات السبكي٢٩ - ٢٨ / ٣: ب، العرب / ٥٦
، غاية النهاية يف ٢٢٠: ، وفيات ابن قنفذ٣١٨ - ٣١٧ / ١١: ، البداية والنهاية٥٠٩ - ٥٠٨

، ٣٩٤ - ٣٩٣: ات احلفاظ، طبق١٧٢ / ٤: ، النجوم الزاهرة٥٥٩ - ٥٥٨ / ١: طبقات القراء
 / ١: ، هدية العارفني١١٧ - ١١٦ / ٣: ، شذرات الذهب١٠٣ - ١٠٢: طبقات ابن هداية اهللا

   [ * ]٢٣: ، الرسالة املستطرفة٦٨٤ - ٦٨٣

)١٦/٤٤٩(  

  

وإسحاق بن حممد الزيات، وجعفر بن أيب بكر، وإمساعيل بن العباس الوراق، واحلسني بن إمساعيل 
يب عبيد القاسم، وأيب العباس بن عقدة، وحممد بن خملد العطار، وأيب صاحل عبدالرمحن احملاملي، وأخيه أ

بن سعيد االصبهاين، وحممد بن إبراهيم بن حفص، وجعفر بن حممد بن يعقوب الصيديل، وأيب طالب 
ل أمحد بن نصر احلافظ، واحلسني بن حيىي ابن عياش، وحممد بن سهل بن الفضيل، وأمحد بن عبد اهللا وكي
أيب صخرة، وأمحد بن حممد بن أيب بكر الواسطي، واحلسني بن حممد املطبقي، وأيب جعفر بن البختري، 
وإمساعيل الصفار، وخلق كثري، ويرتل إىل أيب بكر الشافعي، وإىل ابن املظفر، وارحتل يف الكهولة إىل 

د بن الناصح، وخلق الشام ومصر، ومسع من ابن حيويه النيسابوري، وأيب الطاهر الذهلي، وأيب أمح
  .كثري

  .وكان من حبور العلم
ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه احلفظ ومعرفة علل احلديث ورجاله، مع التقدم يف القراءات وطرقها، وقوة 

  .املشاركة يف الفقه، واالختالف، واملغازي، وأيام الناس، وغري ذلك
   احلسن صارأبو": مزكي االخبار " قال أبو عبد اهللا احلاكم يف كتاب 

  .واحد عصره يف احلفظ والفهم والورع
وإماما يف القراء والنحويني، أول ما دخلت بغداد، كان حيضر االس وسنه دون الثالثني، وكان أحد 

  .احلفاظ
وهم احلاكم، فإن احلاكم إمنا دخل بغداد سنة إحدى وأربعني وثالث مئة، وسن أيب احلسن مخس : قلت

  .وثالثون سنة
وسار ذكره يف الدنيا، وهو أول من صنف القراءات، وعقد هلا أبوابا قبل فرش : نيفصنف التصا

  .احلروف

)١٦/٤٥٠(  

  



تال على أيب احلسني أمحد بن بويان، وأيب بكر النقاش، وأمحد بن حممد الديباجي، وعلي بن ذؤابة القزاز 
القراء، لكن مل يبلغنا ذكر وغريهم، ومسع حروف السبعة من أيب بكر بن جماهد، وتصدر يف آخر أيامه ل

  .من قرأ عليه، وسأفحص عن ذلك إن شاء اهللا تعاىل
قرئ على أيب القاسم البغوي : له مذهب يف التدليس، يقول فيما مل يسمعه من البغوي: قال ابن طاهر
  .حدثكم فالن

فقيه أبو حامد احلافظ أبو عبد اهللا احلاكم، واحلافظ عبد الغين، ومتام ابن حممد الرازي، وال: حدث عنه
االسفراييين، وأبو نصر بن اجلندي، وأمحد بن احلسن الطيان، وأبو عبد الرمحن السلمي، وأبو مسعد و 

  .الدمشقي، وأبو نعيم االصبهاين
وأبو بكر الربقاين، وأبو احلسن العتيقي، وأمحد بن حممد بن احلارث االصبهاين النحوي، والقاضي أبو 

ن علي االزجي، وأبو بكر حممد بن عبدامللك بن بشران، وأبو احلسن بن الطيب الطربي، وعبد العزيز ب
السمسار الدمشقي، وأبو حازم بن الفراء أخو القاضي أيب يعلى، وأبو النعمان تراب بن عمر املصري، 

  وأبو الغنائم عبد الصمد بن املأمون، وأبو احلسني بن املهتدي باهللا، وأبو احلسني بن
أمحد بن حممد، وأبو احلسني حممد بن أمحد بن حممد بن حسنون النرسي، ومحزة حممد بن ) ١(اآلبنوسي 

  .بن يوسف السهمي، وخلق سواهم من البغاددة والدماشقة واملصريني والرحالني
  حج شيخنا أبو عبد اهللا بن أيب ذهل فكان يصف حفظه: قال احلاكم

__________  
وهو نوع من " آبنوس " هذه النسبة إىل ..سكوامبد االلف وفتح الباء املوحدة أو : اآلبنوسي) ١(

  .اخلشب البحري
  ".اللباب " 

[ * ]  

)١٦/٤٥١(  

  

وتفرده بالتقدم يف سنة ثالث ومخسني، حىت استنكرت وصفه إىل أن حججت يف سنة سبع وستني فجئت 
فه ابن أيب بغداد، وأقمت ا أزيد من أربعة أشهر، وكثر اجتماعنا بالليل والنهار فصادفته فوق ما وص

  .ذهل، وسألته عن العلل والشيوخ، وله مصنفات يطول ذكرها
كان الدارقطين فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه : قال أبو بكر اخلطيب

االثر واملعرفة بعلل احلديث وأمساء الرجال، مع الصدق والثقة، وصحة االعتقاد، واالضطالع ) ١(علو 
[ ، سوى احلديث، منها القراءات، فإنه له فيها كتاب خمتصر، مجع االصول يف أبواب )٢(من علوم 



مل يسبق أبو احلسن إىل طريقته : من يعتين بالقراءات، يقول] بعض [ يف أول الكتاب، ومسعت ] عقدها 
" لسنن ا" ومنها املعرفة مبذاهب الفقهاء، فإن كتابه : يف هذا، وصار القراء بعده يسلكون ذلك، قال

على غريه، ومنها : يدل على ذلك، وبلغين أنه درس فقه الشافعي على أيب سعيد االصطخري، وقيل
أن الدار قطين كان حيفظ ديوان السيد : املعرفة باالدب والشعر، حدثين محزة بن حممد بن طاهر

  ).٣(احلمريي، فنسب لذا إىل التشيع 
بغوي، والدارقطين صيب ميشي خلفنا بيده رغيف عليه كنا منر إىل ال: قال أبو الفتح بن أيب الفوارس

  ).٤(كامخ 
__________  

  .علم االثر": تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .بعلوم": تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  .، وما بني حاصرتني منه٣٥ - ٣٤ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .ما يؤتدم به، أو املخلالت املشهية، وهو لفظ معرب: الكامخ) ٤(

  .كمخ: مادة" املعجم الوسيط " و " اللسان " للجواليقي، و " املعرب " : انظر
[ * ]  

)١٦/٤٥٢(  

  

بلغين أن الدارقطين حضر يف حداثته جملس إمساعيل الصفار، فجعل : حدثنا االزهري قال: قال اخلطيب
: قطينال يصح مساعك وأنت تنسخ، فقال الدار : ، وإمساعيل ميلي، فقال رجل]كان معه [ ينسخ جزءا 

أملى مثانية : ال أحفظ، فقال الدارقطين: فهمي لالمالء خالف فهمك، كم حتفظ أملى الشيخ ؟ فقال
عشر حديثا، االول عن فالن عن فالن ومتنه كذا وكذا، واحلديث الثاين عن فالن عن فالن، ومتنه كذا 

  .وكذا
  ).١(ومر يف ذلك حىت أتى على االحاديث، فتعجب الناس منه أو كما قال 

على مسلم العلوي، فقال له " النسب " مسعت أن الدارقطين قرأ كتاب : قال احلافظ أبو ذر اهلروي
يا أبا احلسن، أنت أجرأ من خاصي االسد، تقرأ مثل هذا الكتاب مع ما فيه : املعيطي االديب بعد القراءة

 االزهري، فقال وتعجب منه، هذه حكاها اخلطيب عن! من الشعر واالدب، فال يؤخذ فيه عليك حلنة 
  ).٢(عن اخلضر بن داود عن الزبري " النسب " وإنه كان يروي كتاب : مسلم بن عبيداهللا

  رأيت مثل نفسك ؟: قلت للدارقطين: قال رجاء بن حممد املعدل
مل أر أحدا مجع ما مجعت، رواها أبو ذر، : فأحلحت عليه، فقال) فال تزكوا أنفسكم: (قال اهللا: فقال



: هل رأيت مثل الدار قطين: قلت اليب عبد اهللا احلاكم: اء املصري، وقال أبو ذروالصوري، عن رج
  ).٣! (هو ما رأى مثل نفسه، فكيف أنا ؟ : فقال

  :وكان احلافظ عبد الغين االزدي، إذا حكى عن الدارقطين، يقول
__________  

  .، وما بني حاصرتني منه٣٦ / ١٢": تاريخ بغداد " اخلرب بنحوه يف ) ١(
  .٣٥ / ١٢": تاريخ بغداد "  انظر )٢(
  .املصدر السابق) ٣(

[ * ]  

)١٦/٤٥٣(  

  

  ).١(قال أستاذي 
أحسن الناس كالما على حديث رسول اهللا صلى اهللا : مسعت احلافظ عبد الغين، يقول: وقال الصوري

الدارقطين  يف وقته، و-ابن احلمال :  يعين-ابن املديين يف وقته، وموسى بن هارون، : عليه وسلم ثالثة
  ).٢(يف وقته 

  ).٣(كان الدارقطين أمري املؤمنني يف احلديث : وقال القاضي أبو الطيب الطربي
شيئا من العلم أي نوع كان، وجد عنده منه نصيب ) ٤(كان الدارقطين ذكيا، إذا ذكر : وقال االزهري

 الناس ليلة، فجرى وافر، لقد حدثين حممد بن طلحة النعايل أنه حضر مع أيب احلسن دعوة عند بعض
شئ من ذكر االكلة، فاندفع أبو احلسن يورد أخبار االكلة وحكايام نوادرهم، حىت قطع أكثر ليلته 
بذلك، قال االزهري، ورأيت ابن أيب الفوارس سأل الدارقطين عن علة حديث أو اسم، فأجاب، مث 

  يا أبا الفتح ليس بني الشرق والغرب من يعرف هذا غريي: قال
) ٥(حضرت الدارقطين وقد قرئت االحاديث اليت مجعها يف مس الذكر : قاضي أبو الطيب الطربيقال ال

  لو كان أمحد بن حنبل: عليه، فقال
__________  

  .٣٦ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .إذا ذوكر": تاريخ بغداد " يف ) ٤(
 / ٦، وأمحد ١٥ / ١، وعنه الشافعي يف االم ٤٢ / ١ يف املوطأ هو حديث صحيح، أخرجه مالك) ٥(



من حديث بسرة ) ٤٧٩(وبان ماجه ) ٨٢(، والترمذي ١٠٠ / ١والنسائي ) ١٨١(، وأبو داود ٤٠٦
  ".إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ : " بنت صفوان أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول

  .ئمةوصححه الترمذي وغري واحد من اال
  = [ * ]لكن حيمل االمر بالوضوء فيه على 

)١٦/٤٥٤(  

  

  ).١(حاضرا الستفاد هذه االحاديث 
  .كان الدارقطين ميلي علي العلل من حفظه: وقال أبو بكر الربقاين

الدارقطين من حفظه، كما دلت عليه هذه ) ٢(املوجود، قد أماله " العلل " إن كان كتاب : قلت
، يقضى به للدارقطين أنه أحفظ أهل الدنيا، وإن كان قد أملى بعضه من حفظه احلكاية، فهذا أمر عظيم

  .علي بن املديين حافظ زمانه" العلل " فهذا ممكن، وقد مجع قبله كتاب 
، فمر حديث فيه )٣(كنا عند الدارقطين يوما والقارئ يقرأ عليه وهو يتنفل : قال رجاء بن حممد املعدل

يسري، فتال : بشري، فسبح فقال: بشري، فسبح الدار قطين، فقال: نسري بن ذعلوق، فقال القارئ
  ).٤) (ن والقلم: (الدارقطين

  كنت عند الدارقطين وهو قائم يتنفل،: وقال محزة بن حممد بن طاهر
فأعاد، : عمرو بن سعيد، فسبح الدارقطين: عمرو بن شعيب، فقال: فقرأ عليه أبو عبد اهللا بن الكاتب

شعيب ]: الكاتب [ فقال ابن ) يا شعيب أصالتك تأمرك: (ف، فتال الدارقطينابن سعيد ووق: وقال
)٥.(  

__________  
الندب لوجود الصارف عن الوجوب يف حديث طلق بن علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن = 

 ٢٢ / ٤وهو حديث صحيح أخرجه أمحد " هل هو إال مضغة أو بضغة منه : " مس الرجل ذكره، فقال
وصححه ابن ) ٤٨٣(، وابن ماجه ٣٨ / ١والنسائي ) ٨٥(والترمذي ) ١٨٢(، وأبو داود ٢٣و 

  ).٢٠٧(حبان 
  .١٨ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  ".أملى : " يف االصل) ٢(
  .يصلي نافلة: أي) ٣(
  .٣٩ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ٤(



  .املصدر السابق) ٥(
[ * ]  

)١٦/٤٥٥(  

  

أبا احلسن، وجاءه أبو احلسني البيضاوي بغريب ليقرأ له شيئا، فامتنع حضرت : قال أبو احلسن العتيقي
هذا غريب، وسأله ان ميلي عليه أحاديث، فأملى عليه أبو احلسن من حفظه : واعتل ببعض العلل، فقال

فانصرف : ، قال)١" (نعم الشئ اهلدية أمام احلاجة : " جملسا تزيد أحاديثه على العشرين، منت مجيعها
:  جاءه بعد، وقد أهدى له شيئا، فقربه وأملى عليه من حفظه سبعة عشر حديثا، متون مجيعهاالرجل، مث

  ).٢" (إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه " 
هذه حكاية صحيحة، رواها اخلطيب عن العتيقي، وهي دالة على سعة حفظ هذا االمام، وعلى : قلت

  أنه لوح بطلب شئ، وهذا مذهب لبعض
 قطين كان إذ ذاك حمتاجا، وكان يقبل جوائز دعلج السجزي وطائفة، وكذا وصله العلماء، ولعل الدار

  الوزير ابن حرتابه جبملة من الذهب ملا خرج له املسند،
__________  

 من طريق حيىي بن سعيد العطار، عن حيىي بن العالء، عن طلحة ١ / ٢٩٤ / ١: أخرجه الطرباين) ١(
يروي املوضوعات عن االثبات، ال : ن سعيد قال ابن حبان فيهوحيىي ب..بن عبيد، عن احلسني بن علي

  .جيوز االحتجاج به
  .وشيخه فيه حيىي بن العالء كذاب يضح احلديث

 من حديث عائشة، ويف سنده ١٦٦ / ٨: ، واخلطيب٧٥ / ٢": أخبار أصبهان " وأخرجه أبو نعيم يف 
: كان يكذب، وقال ابن املديين: عند االول عثمان بن عبدالرمحن بن عمر بن سعد، قال ابن معني

متروك، ويف سنده عند الثاين عمرو بن : تركوه، وقال النسائي والدارقطين: ضعيف جدا، وقال البخاري
  .خالد االعمش، وهو كذاب وصفه بذلك غري واحد من االئمة، فاخلرب باطل

والطرباين وابن عدي حديث حسن، رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر، ورواه البزار وابن خزمية ) ٢(
  .والبيهقي عن جرير، ورواه البزار عن أيب هريرة

ورواه ابن عدي عن معاذ وأيب قتادة، ورواه احلاكم عن جابر، ورواه الطرباين عن ابن عباس وعن عبد 
وابن عساكر " الكين " اهللا بن محزة، ورواه ابن عساكر عن أنس وعدي بن حامت، ورواه الدواليب يف 

  . عبدالرمحن بن عبدعن أيب راشد



  .٣٢ واملقاصد احلسنة ص ٢٤٢، ٢٤١ / ١: مع شرحه" اجلامع الصغري " انظر 
[ * ]  

)١٦/٤٥٦(  

  

دخل الدارقطين الشام ومصر على كرب السن، وحج واستفاد وأفاد، ومصنفاته يطول : قال احلاكم
  .ذكرها

هللا إن شيخنا الدارقطين مل خيلف شهدت با: وقال: وقال أبو عبد الرمحن السلمي فيما نقله عنه احلاكم
  على أدمي االرض مثله يف معرفة حديث

وتويف يوم اخلميس لثمان : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذلك الصحابة والتابعني أتباعهم، قال
  .خلون من ذي القعدة من سنة مخس ومثانني وثالث مئة، وكذا أرخ اخلطيب وفاته

رأيت كأين أسأل عن حال : بو نصر علي بن هبة اهللا بن ماكوال، قالحدثين أ: وقال اخلطيب يف ترمجته
  ).١(ذاك يدعى يف اجلنة االمام : الدارقطين يف اآلخرة، فقيل يل
  .ما شئ أبغض إيل من علم الكالم: وصح عن الدارقطين أنه قال

 مسع هذا مل يدخل الرجل أبدا يف علم الكالم وال اجلدال، وال خاض يف ذلك، بل كان سلفيا،: قلت
  .القول منه أبو عبد الرمحن السلمي

علي أفضل، : عثمان أفضل، وقال قوم: اختلف قوم من أهل بغداد، فقال قوم: وقال الدارقطين
ارجع : االمساك خري، مث مل أر لديين السكوت، وقلت للذي استفتاين: فتحاكموا إيل، فأمسكت، وقلت

من علي باتفاق مجاعة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عثمان أفضل : أبو احلسن يقول: إليهم، وقل هلم
  .عليه وسلم، هذا قول أهل السنة، وهو أول عقد حيل يف الرفض

ليس تفضيل علي برفض وال هو ببدعة، بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعني، فكل من : قلت
  عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وجهاد، ومها

__________  
  .٤٠ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(

[ * ]  

)١٦/٤٥٧(  

  



متقاربان يف العلم واجلاللة، ولعلهما يف اآلخرة متساويان يف الدرجة، ومها من سادة الشهداء رضي اهللا 
  .عنهما، ولكن مجهور االمة على ترجيح عثمان على االمام علي وإليه نذهب

  واخلطب يف ذلك يسري، واالفضل
ا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخني واعتقد صحة منهما بال شك أبو بكر وعمر، من خالف يف ذ

إمامتهما فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أما ليسا بإمامي هدى فهو من غالة الرافضة، أبعدهم 
  .اهللا

  ".املوطأ " ثقة يف : وأبو مصعب: معن، وابن وهب، والقعنيب، قال" املوطأ " يقدم يف : قال الدارقطين
النسائي : إذا حدث النسائي وابن خزمية حبديث، أيهما نقدم ؟ فقال:  أبو احلسنسئل: قال محزة السهمي

  .فإنه مل يكن مثله، وال أقدم عليه أحدا
أخربنا داود ابن أمحد الوكيل، أخربنا : أخربنا إسحاق إبراهيم بن علي، ومجاعة إجازة قالوا: الرواية عنه

بن علي، أخربنا علي بن عمر احلافظ، حدثنا عبد أبو الفضل حممد بن عمر القاضي، أخربنا عبد الصمد 
اهللا بن حممد بن عبد العزيز، حدثين سريج بن يونس، حدثنا عبدالرمحن بن عبدامللك بن أجبر، عن أبيه، 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : خطبنا عمار، فأبلغ وأوجز، فقال: عن واصل االحدب، عن أيب وائل، قال
من فقهه، فأطيلوا الصالة، ) ١(ة الرجل، وقصر خطبته مئنة إن طول صال: " عليه وسلم، يقول
  ".واقصروا اخلطبة 

__________  
  .ومعناها" مظنة " وزان : مئنة) ١(

[ * ]  

)١٦/٤٥٨(  

  

  .عن سريج، فوافقناه بعلو) ١(أخرجه مسلم 
نا علي بن أخربنا أبو القاسم اخلضر بن عبدالرمحن االزدي سنة سبع مئة، أخربنا املسلم بن أمحد، أخرب

  احلسن احلافظ، أخربنا أبو غالب أمحد بن
احلسن، أخربنا عبد الصمد بن علي، أخربنا علي بن عمر الدار قطين، حدثنا حممد بن حيىي بن هارون 
االسكاف، حدثنا إسحاق بن شاهني، حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن يونس بن عبيد، عن عبدالرمحن بن 

إن من الصدقة : " ند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصدقة، فقالذكر ع: عتبة، عن ابن مسعود، قال
  .أن تفك الرقبة، وتعتق النسمة

  .ال، عتقها أن تعتقها، وفكاكها أن تعني يف مثنها: يا رسول اهللا أليستا واحدة ؟ فقال: فقال رجل



تأمر :  أجد ؟ قالأرأيت إن مل: تطعم جائعا، وتسقي ظمآنا، قال: أرأيت إن مل استطع ذلك ؟ قال: قال
غريب تفرد به خالد " فكف إذا شرك، : أرأيت إن مل أستطع ؟ قال: باملعروف، وتنهى عن املنكر، قال

  ).٢(الطحان 
أخربنا عبدالرحيم بن إبراهيم : أخربنا عبد اخلالق بن عبد السالم القاضي، وست االهل بنت علوان، قاال

  الفقيه، أخربنا عبد املغيث بن
__________  

  .باب ختفيف الصالة واخلطبة: يف اجلمعة) ٨٦٩(برقم ) ١(
 من طريق قريش بن إبراهيم، عن عبدالرمحن بن عبدامللك ذا االسناد، ٢٦٣ / ٤وأخرجه أمحد 

  . من طريق العالء بن عصيم اجلعفي، عن عبدالرمحن٣٦٥ / ١وأخرجه الدارمي 
  .وهو ثقة ثبت أخرج حديثه الستة) ٢(

 من طريقني، عن عيسى بن عبدالرمحن البجلي، عن طلحة ٢٩٩ / ٤ عند أمحد ويف الباب ما يشهد له
جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه : بن مصرف، عن عبدالرمحن بن عوسجة، عن الرباء بن عازب، قال

  .يا رسول اهللا علمين عمال يدخلين اجلنة: وسلم، فقال
يا رسول : عتق النسمة، وفك الرقبة، فقاللئن كنت أقصرت اخلطبة، لقد أعرضت املسألة أ: " فقال

ال، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعني يف عتقها، واملنحة : اهللا، أو ليستا بواحدة، قال
الوكوف، والفئ على ذي الرحم الظامل، فإن مل تطق ذلك، فأطعم اجلائع، واسق الظمآن، وأمر املعروف، 

وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان " ذلك فكشف لسانك إال من اخلري وانه من املنكر، فإن مل تطق 
)١٢٠٩.(  

[ * ]  

)١٦/٤٥٩(  

  

زهري، أخربنا أمحد بن عبيداهللا العكربي، أخربنا أبو طالب حممد بن علي احلريب، حدثنا علي بن عمر 
ياد، مسعت حدثنا ابن صاعد، حدثنا احلسن بن عرفة، حدثنا إمساعيل بن عياش، عن حممد بن ز: احلافظ

وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفا : " أبا أمامة، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
، وحدثنا )١" (بغري حساب وال عذاب، مع كل ألف سبعني ألفا وثالث حثيات من حثيات ريب عزوجل 

  .مساعيل حنوهابن صاعد، حدثنا حممد بن حرب بواسط، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا إ
هل كان أبو احلسن : سألت الربقاين: وروى بقية، عن حممد بن زياد حنوه، فإسناده قوي قال اخلطيب

  .نعم، أنا الذي مجعتها، وقرأها الناس من نسخيت: ميلي عليك العلل من حفظه ؟ قال



 تظلم ومل تتحوب وسيطا فلم* جعلناك فيما بيننا ورسولنا : يف الدارقطين) ٢(وحلمزة بن حممد بن طاهر 
يقع للدارقطين أحاديث : ولو جهدوا ما صادق من مكذب قلت* فأنت الذي لوالك مل يعرف الورى 

  .رباعيات منها
  حدثنا البغوي، حدثنا طالوت، حدثنا فضال بن جبري، عن أيب

__________  
 ١سنة وابن أيب عاصم يف ال) ٤٢٨٦(وابن ماجه ) ٢٤٣٧(، والترمذي ٢٦٨ / ٥وأخرجه أمحد ) ١(
  . من طرق عن إمساعيل بن عياش وهو صدوق يف روايته عن أهل بلده، وهذا منها٢٦١/ 

، من طريقني، عن صفوان بن عمرو، عن ٢٦١، ٢٦٠ / ١، وابن أيب عاصم ٢٥٠ / ٥وأخرجه أمحد 
  .سليم بن عامر اخلبائري، وأيب اليمان اهلوزين، عن أيب أمامة، وإسناده صحيح

  .٣٩ / ١٢":  بغداد تاريخ" البيتان يف ) ٢(
[ * ]  

)١٦/٤٦٠(  

  

  .أمامة الباهلي، وكذا بينه وبني شعبة اثنان، وبينه وبني الثوري كذلك
  

 ابن إبراهيم الشيخ املسند احملدث، أبو القاسم، عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا*  ابن الثالج - ٣٣٣
  .البغدادي ابن الثالج الشاهد، أصله من حلوان

  . مئةولد سنة سبع وثالث
  .وحدث عن البغوي، وأيب بكر بن أيب داود، وحيىي بن صاعد، وخلق بعدهم، وكان مكثرا

  .روى عنه أبو عبد اهللا الصيمري، وأبو العالء حممد بن علي الواسطي، وأبو القاسم التنوخي، وآخرون
  .وليس بثقة

له ثلجا كثريا، ) ١(مع ما باع أحد من أساليف ثلجا، وإمنا كان جدي مترفا، جي: قال يل: قال التنوخي
  .فمر بعض اخللفاء حبلوان، فطلب ثلجا

  .اطلبوا عبد اهللا الثالج: فما وجده إال عند جدي، فوقع منه مبوقع، وقال
  ).٢(فعرف به 

  ).٣(كان ابن الثالج يضع احلديث : قال عبيداهللا االزهري
  ).٤(ال يشتغل به، يضع االحاديث واالسانيد : وقال الدارقطين
__________  



أ ميزان  / ٦٥:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٤ / ٣: ، العرب١٣٨ - ١٣٥ / ١٠: تاريخ بغداد* 
، شذرات ٣٥١ - ٣٥٠ / ٣: ، لسان امليزان٣٢١ / ١١:  البداية والنهاية٤٩٧ / ٢: االعتدال
  .١٢٢ / ٣: الذهب

  .لنفسه: يعين) ١(
  .١٣٦ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٣٧ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٣٦ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ٤(

[ * ]  

)١٦/٤٦١(  

  

  .مات يف ربيع االول سنة سبع ومثانني وثالث مئة
  

  .حمدث مصر، أبو بكر*  ابن املهندس - ٣٣٤
  .أمحد بن حممد بن إمساعيل البناء ابن املهندس

لقاسم البغوي لقيه مبكة، مسع داود بن إبراهيم، وحممد بن حممد بن النفاح، وأبا بشر الدواليب، وأبا ا
  .وحممد بن زبان، وعلي بن قديد، وأبا عبيد بن حربويه

  .إنه مسع من النسائي: وكان مكثرا، وأخطأ من قال
عبد الغين احلافظ، وحيىي بن احلسني العفاص، وعبد اهللا بن مسكني، وعبد الرمحن بن مظفر : روى عنه

  .الكحال، وعدد كثري
  .وانتقى عليه احلفاظ

  .قة خريا تقياوكان ث
  .عاش تسعني سنة

  .تويف سنة مخس ومثانني وثالث مئة
  

  ، بن)١(الشيخ العالمة احملدث املؤرخ، أبو حممد، احلسن  * *  ابن زوالق- ٣٣٥
__________  

، شذرات ٣٧٠ / ١: أ، حسن احملاضرة / ٥٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٢٨ - ٢٧ / ٣: العرب* 
  .١١٣ / ٣: الذهب



 ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٩٢ - ٩١ / ٢: ، وفيات االعيان٢٣٠ - ٢٢٥ / ٧الدباء معجم ا* * 
 / ١١: ، البداية والنهاية٣٧٠ / ١١: ب، الوايف بالوفيات / ٦٠:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٣٣/ 

٣٢١.  
 - ٤٣١ / ٢٠: ، أعيان الشيعة للعاملي٥٥٤ - ٥٥٣ / ١: ، حسن احملاضرة١٩١ / ٢: لسان امليزان

٤٣٥.  
  .وهو حتريف، وسيذكر فيما بعد على الصواب" احلسني " يف االصل ) ١(

[ * ]  

)١٦/٤٦٢(  

  

  .إبراهيم بن زوالق املصري، صاحب التصانيف
  .مولده يف يف شعبان سنة ست وثالث مئة

تارخيه " ومسع من أيب جعفر الطحاوي فمن بعده، وقد ارحتل إىل دمشق، وفات ابن عساكر أن يذكره يف 
  .مها سنة ثالثني وثالث مئة، ومل تبلغين سريته كما يف النفسقد" 

  .تويف يف ذي القعدة سنة ست ومثانني وثالث مئة، وله مثانون سنة
  .تويف سنة سبع ومثانني: وقيل

املصري [ موالهم ) ١(وهو حسن بن إبراهيم بن حسن بن احلسني بن علي بن خلف بن زوالق الليثي 
  .رمحه اهللا] 

  . من كبار العلماءوكان جد أبيه
  ).٢(مات أبو حممد يف اخلامس والعشرين من ذي القعدة سنة سبع : وقال ابن خلكان

  
  . الرحياين، نزيل بغدادأبو عبد اهللا، احلسني بن أمحد البصري*  الرحياين - ٣٣٦

  .حدث عن البغوي، وابن صاعد
  .اخلالل، والعتيقي، وأبو طالب العشاري: وعنه

  .٣٨٧، أصوله صحاح، تويف سنة )٣(ي شيخ أم: قال العتيقي
__________  

  .٩٢ - ٩١ / ٢": تاريخ ابن خلكان " انظر امسه ونسبه يف ) ١(
  .سنة سبع ومثانني وثالث مئة: أي) ٢(
  .٩٢ / ٢": ابن خلكان " 



 ٢: ، اللباب٢٠٣ / ٦: ، االنساب١٢ - ١١ / ٨: ، تاريخ بغداد٢٣٣ / ٤: االكمال البن ماكوال* 
 /٤٧.  
  .كان شيخا أمينا": تاريخ بغداد "  يف) ٣(

[ * ]  

)١٦/٤٦٣(  

  

  . بن سليمان البغدادي الكاتبأبو عبد اهللا، احلسني بن حممد*  الكاتب - ٣٣٧
  .مسع البغوي، وابن صاعد، وابن زياد

  .وعنه أبو القاسم التنوخي، والعشاري، وأبو احلسني بن املهتدي باهللا شيخ صدوق
  .مل تؤرخ وفاته

  
  . بن بندار بن عبد اهللا بن خري االذينالقاضي احملدث، أبو احلسن، علي بن احلسني* * ذين  اال- ٣٣٨

مسع بدمشق من حممد بن خرمي، وحممد بن الفيض الغساين، وسعيد بن عبد العزيز، وحبلب من علي بن 
  .مصرعبداحلميد الغضائري، وحبران من أيب عروبة، وبأنطاكية من احلسن بن أمحد بن فيل، واستوطن 

عبد الغين احلافظ، ومكي بن علي احلمال، ويوسف ابن رباح، وهبة اهللا بن إبراهيم : حدث عنه
  .الصواف، وعبد امللك بن مسكني، وأمحد ابن سعيد بن نفيس املقرئ، وآخرون

  .وما علمت به بأسا
__________  

  .ب / ٦٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٠٢ - ١٠١ / ٨: تاريخ بغداد* 
 ١: ب، غاية النهاية / ٥٦:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٢٨ / ٣: ، العرب١٣٣ / ١: م البلدانمعج* * 

  .١١٦ / ٣: ، شذرات الذهب٣٧٠ / ١: ، حسن احملاضرة٥٣٣/ 
[ * ]  

)١٦/٤٦٤(  

  

  .تويف يف ربيع االول سنة مخس ومثانني وثالث مئة
  

  . بن حيىي النيسابوري الكسائيراهيمالشيخ النحوي البارع، أبو بكر، حممد بن إب*  الكسائي - ٣٣٩



أبو مسعود أمحد بن حممد : خترج بن مجاعة يف العربية، وروى صحيح مسلم، عن ابن سفيان، رواه عنه
  .البجلي، وذلك إسناد ضعيف

لو أخرجت : من كتاب جديد خبطه، فأنكرت فعاتبين، فقلت" الصحيح " حدث ب : قال احلاكم
أحضرين أيب جملس ابن سفيان الفقيه لسماع هذا الكتاب، : ه، فقالأصلك وأخربتين باحلديث على وجه

قد كنت أرى أباك يقيمك يف الس تسمع وأنت تنام : ومل أجد مساعي، فقال يل أبو أمحد اجللودي
  ).١(لصغرك، فاكتب الصحيح من كتايب تنتفع به 

  .تويف سنة مخس ومثانني وثالث مئة ليلة االضحى
  

  )٢( بن حممد بن بصري عالمة شيخ الشافعية أبو بكر، حممد بن عبد اهللال* *  االودين - ٣٤٠
__________  

:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٠ / ٣: ، العرب٦٤ / ٣: ، إنباه الرواة٤٢٣ - ٤٢٢ / ١٠: االنساب* 
  .١١٧ / ٣: ، شذرات الذهب٢٧ - ٢٦ / ٥: ، لسان امليزان٤٥٠ / ٣: ب، ميزان االعتدال / ٥٨

  .٤٢٣ - ٤٢٢ / ١٠": أنساب السمعاين "  بنحوه يف اخلرب) ١(
  .نصري بالنون، وهو تصحيف، والتصحيح من مشتبه املؤلف وغريه: يف االصل) ٢(

، تبيني ٣٨١ - ٣٨٠ / ١: ، االنساب٣٢٠ / ١: ، االكمال البن ماكوال٩٢: طبقات العبادي* * 
 / ٢: ذيب االمساء واللغات، ٩٢ / ١: ، اللباب٢٧٧ / ١: ، معجم البلدان١٩٨: كذب املفتري

، ٣١ / ٣: أ العرب / ٥٩:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٢١١ - ٢٠٩ / ٤: ، وفيات االعيان١٩١
  = [ * ]، ١٨٣ - ١٨٢ / ٣: ، طبقات السبكي٣١٦ / ٣: الوايف بالوفيات

)١٦/٤٦٥(  

  

  .ابن ورقاء االودين البخاري
  ).١(بالفتح : قال ابن ماكوال وغريهمن قرى خبارى بضم أوله، قاله السمعاين، و: وأودن
يعقوب بن يوسف العاصمي، واهليثم بن كليب الشاشي، وحممد بن صابر، وعبد املؤمن بن : مسع من
  .خلف
  .احلاكم، وأبو عبد اهللا احلليمي، وأبو عبد اهللا غنجار، وجعفر بن حممد املستغفري، وآخرون: وعنه

الربا حرام يف كل : ، وهو من أصحاب الوجوه، وهو القائلكان إمام الشافعية يف زمانه مبا وراء النهر
  ).٢(مال جبنسه إال متساويا ] بيع [ شئ، فال جيوز 

كان رمحه اهللا من أزهد الفقهاء، وأعبدهم، وأورعهم، وأبكاهم على تقصريه، وأشدهم إنابة : قال احلاكم



  .وتواضعا
  .رمحه اهللاتويف ببخاري يف ربيع اآلخر سنة مخس ومثانني وثالث مئة، 

  
   بن أمحد بن عثمان البغداديالشيخ أبو بكر، حممد بن حممد*  الطرازي - ٣٤١

__________  
 - ١١٨ / ٣: ، شذرات الذهب١٠١: ، طبقات ابن هداية اهللا٥٦ - ٥٤ / ١: طبقات االسنوي= 

١١٩.  
  .٢٧٧ / ١" معجم البلدان " ، و ١٤٩ / ١" االكمال " انظر ) ١(
  .، وما بني حاصرتني منه١٩٢ / ٢" مساء واللغات ذيب اال: " انظر) ٢(
   = [ * ]- ٢٧٧ / ٢: ، اللباب٢٢٥ - ٢٢٤ / ٨: ، االنساب٢٢٧ - ٢٢٥ / ٣: تاريخ بغداد* 

)١٦/٤٦٦(  

  

  .املقرئ، نزيل نيسابور
  .مسع البغوي، وابن صاعد، وحممد بن احلسني القطان، وعدة، وتال على ابن جماهد

  .رور، وأبو سعد الكنجروذي، وكان عارفا بالعربيةاحلاكم، وعمر بن مس: وعنه
  .حدث من حفظه، فأخطأ: قال احلاكم

  .ذاهب احلديث: وقال اخلطيب
  .تويف سنة مخس ومثانني وثالث مئة يف ذي احلجة

  
  . املعزي، من جنباء املوايلاالمري الكبري، قائد اجليوش، أبو احلسن، جوهر الرومي*  جوهر - ٣٤٢

املعز يف جيش عظيم يف سنة مثان ومخسني وثالث مئة، فاستوىل على إقليم مصر قدم من جهة مواله 
وأكثر الشام، واختط القاهرة، وبىن ا دار امللك، وكان عايل اهلمة، نافذ االمر، ويأ له أخذ البالد 

   وكانوا-مبكاتبة من أمراء مصر، قلت عليهم االموال، وملا وصلت كتائب العبيدية 
__________  

، ٢٣٧ / ٢: ، غاية النهاية٢٨ / ٤: أ، ميزان االعتدال / ٥٩:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٢٧٨= 
  .٣٦٣ / ٥: لسان امليزان

، ٩٠ / ٩ و ٦٥٩، ٦٥٧، ٥٢٥، ٥٢٤ / ٨: ، الكامل البن االثري٣٠١ / ٤: معجم البلدان* 
ب، الوايف  / ٤١:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٦ / ٣: ، العرب٣٨٠ - ٣٧٥ / ١: وفيات االعيان



، ٢٨ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣١١ - ٣١٠ / ١١: ، البداية والنهاية٢٢٦ - ٢٢٤ / ١١: بالوفيات
، ذيب ١٠٠ - ٩٨ / ٣: ، شذرات الذهب٢٠١ / ٢، و ٥٩٩ / ١: وما بعدها، حسن احملاضرة

  .٤١٩ / ٣: ابن عساكر
[ * ]  

)١٦/٤٦٧(  

  

 يطلبون االمان وتقرير أمالكهم، فأجام، وكتب  بعث إىل جوهر وجوه املصريني-حنوا من مئة ألف 
  .بذلك عهدا، واختلفت كلمة االخشيذية، ووقع حرب يسري

بل قتل خلق من االخشيذية، وازم الباقون، مث نفذوا يطلبون أمانا، فأمنهم جوهر، ومنع جيشه : وقيل
يباج، فحفر لليلته أساس من ب الرعية، وفتحت أسواق مصر، مث دخل يف هيئة امللوك، وعليه قباء د

قصر اخلالفة، وبعث إىل املعز برؤوس القتلى، وقطعت اخلطبة العباسية، وألبس اخلطباء البياض، وأذنوا 
  ).١(حبي على خري العمل 

وكان جوهر هذا حسن السرية يف الرعايا، عاقال أديبا، شجاعا، مهيبا، لكنه على حنلة بين عبيد اليت 
حنالل، وعموم جويشهم بربر وأهل زعارة وشر، ال سيما من تزندق منهم، ظاهرها الرفض، وباطنها اال

فكانوا يف معىن الكفرة، فيا ما ذاق املسلمون منهم من القتل، والنهب، وسيب احلرمي، وال سيما يف أوائل 
دولتهم، حىت إن أهل صور قاموا عليهم وقتلوا فيهم، فهربوا، حىت إن أهل صور استنجدوا بنصارى 

  جاؤوا يف املراكب، وكان أهل صور قد حلقهم من املغاربة من الظلم، واجلور،الروم ف
  .وأخذ احلرمي من احلمامات والطرق أمر كبري

وقد خرج على جوهر هفتكني التركي، فالتقاه فازم جوهر وحتصن بعسقالن، فحاصره سبعة عشر 
  .شهرا

  .ل املال، ألف ومئتا صندوقمث طلب االمان فأمنه، فذهب إىل مصر، ودخل بني يديه من أمحا
  .ولقد كان املعز يف زمانه أعظم بكثري من خلفاء بين العباس

  .مات يف سنة إحدى ومثانني وثالث مئة
__________  

  .٣٨٠ - ٣٧٨ / ١": وفيات االعيان " انظر اخلرب مفصال يف ) ١(
[ * ]  

)١٦/٤٦٨(  

  



 بن علي بن مزدين الصويف النهاوندي  حممداالمام شيخ الزهاد، أبو علي، أمحد بن*  ابن مزدين - ٣٤٣
  .القومساين
أيب يعلى حممد بن زهري االبلي، وعلي بن عبد اهللا بن مبشر الواسطي، وعبد اهللا بن أمحد بن : حدث عن

  .عامر، وعبد الرمحن بن محدان اجلالب، وعدة
ري، وحممد بن ابناه حممد وعثمان، ورافع بن حممد، وأبو نصر شعيب، وجعفر بن حممد اال: وعنه

  .عيسى، وآخرون
، )١(ثقة، شيخ الصوفية، ومقدمهم يف اجلبل، له آيات وكرامات ظاهرة، وقربه بقرية انبط : قال شريويه

  .يزار
رأيت رب : كان من أولياء اهللا الذين يتكلمون على السر، مسعته يقول: قال جعفر بن حممد االري

ا علي ال تشغل خاطرك، فإنك عيايل، وعيالك عيايل، وأضيافك يا أب: العزة يف املنام أيام القحط، فقال
  .عيايل

  .تويف سنة سبع ومثانني وثالث مئة
  

   بن إبراهيم بن أيب محاداملعمر، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد* *  االسدي - ٣٤٤
__________  

  .ب / ٦٣:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٤١٤ / ٤: معجم البلدان* 
من قرى مهذان، ا : أنبط بوزن أمحد: بالكسر مث السكون، بوزن إمثد، ويروى: بطإن: قال ياقوت) ١(

  .٢٥٨ / ١": معجم البلدان " قرب الزاهد أيب علي أمحد بن حممد بن القومساين، 
  .ب / ٦٤:  الورقة٤: تاريخ االسالم* * 

[ * ]  

)١٦/٤٦٩(  

  

  .االسدي االري املالكي
أمحد بن حممد بن ساكن الزجناين، وحممد بن مسعود، وأمحد بن علي مسع من حممد بن عبد السمرقندي، و

  .اجلوزجاين
  .روى عنه خلق من أهل مهذان

  .فقيه عابد كبري احملل: قال أبو يعلى اخلليلي
  .نيف على املئة



  
 بن حممد ابن مهران شيخ مرو، القاضي الكبري، أبو الفضل، حممد بن احلسني*  احلدادي - ٣٤٥

  .املروزي احلدادي
مسع عبد اهللا بن حممود املروزي السعدي، وأبا يزيد صاحب تفسري إسحاق، ومحاد بن أمحد القاضي، 

  .وأقرام
  .كان شيخ أهل مرو يف احلديث والفقه والتصوف والفتيا: قال احلاكم

  .مات يف نصف صفر سنة مثان ومثانني وثالث مئة، وقد ويل قضاء نيسابور قبل اخلمسني وثالث مئة
  ى عنه احلاكم، وأهل مرو، وكان من أبناء التسعني رمحهرو: قلت
  .اهللا

  .عن أصحاب احلاكم أيب الفضل احلدادي" معامل الترتيل " روى حميي السنة يف 
__________  

 ٤: ، تاريخ االسالم١٤٤ / ١: ، مشتبه النسبة٣٤٦ / ١: ، اللباب٧٤ - ٧٣ / ٤: االنساب* 
  .نسبة إىل عمل احلديد: ، واحلدادي٣٠٨ / ١: ب، تبصري املنتبه / ٧٣: الورقة
[ * ]  

)١٦/٤٧٠(  

  

 بن عبد اهللا بن الرومي النيسابوري الزاهد العابد، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد*  ابن الرومي - ٣٤٦
  .احلريي، شيخ سعيد بن أيب سعيد العيار

  .وقع يل حديثه عاليا
  .ي حمدثا مذكورا ثقةكان أبوه أبو عبد اهللا الروم": تارخيه " قال احلاكم يف 

مث إن أبا حممد كان من الصاحلني اتهدين يف العبادة، إال أنه مل يقتصر على مساعاته يف كتاب أبيه وزاد 
  .فيها، وكان مساعه من أيب العباس السراج، فارتقى إىل ابن خزمية

ث مئة، ودفن يف  يوم االثنني السادس عشر من شهر رمضان سنة ثالث وتسعني وثال- رمحه اهللا -تويف 
  .مقربة احلرية

  
 البوزجاين احلاسب، حامل لواء االستاذ، أبو الوفاء، حممد بن حممد بن حيىي* *  البوزجاين - ٣٤٧

  .اهلندسة
  .وله عدة تصانيف مهذبة



  .، خيضع له، ويعتمد كالمه)١(كان الكمال بن يونس 
__________  

  .٣٥٣ / ٣: ، لسان امليزان٤٩٨ / ٢: الب، ميزان االعتد / ٩٢:  الورقة٤: تاريخ االسالم* 
 / ٩: ، الكامل البن االثري٣٩٥ - ٣٩٤: ، الفهرست٤١، ١٩، ٢ / ١: االمتاع واملؤانسة* * 

 ١: ب، الوايف بالوفيات / ٦٩:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٦٨ - ١٦٧ / ٥: ، وفيات االعيان١٣٧
 /٢٠٩.  
  .هو كمال الدين) ١(

فضل يونس بن حممد بن منبعة بن مالك، فقيه شافعي، كان يدري أربعة أبو الفتح، موسى بن أيب ال
  : = [ * ]وعشرين فنا دراية متقنة، قال فيه أحد الشعراء

)١٦/٤٧١(  

  

  .مات سنة سبع ومثانني وثالث مئة، وله تسع ومخسون سنة
  .بليدة بقرب هراة: وبوزجان

  
، أبو العباس الشريازي، ليس بأمحد بن ، االمام احلافظ اجلوالابن ثابت*  أمحد بن منصور - ٣٤٨

  .منصور الطوسي، ذاك تقدم آنفا
عبد اهللا بن جعفر بن فارس، والقاسم بن القاسم السياري، وأيب القاسم الطرباين، وأيب حممد : حدث عن

  .الرامهرمزي، وخلق
  .أبو نصر بن االمساعيلي، واحلاكم، ومتام الرازي، وآخرون: وعنه

  .حلديث ما مل جيمعه أحد، وصار له القبول بشرياز، حبيث يضرب به املثلمجع من ا: قال احلاكم
  .أدخل هذا الشريازي مبصر على شيوخ أحاديث وأنا مبصر: وقال الدارقطين

  .بل الذي صنع ذلك آخر، امسه باسم هذا: وقال حيىي بن مندة
  .كتبت عن الطرباين ثالث مئة ألف حديث: وعن أمحد بن منصور الشريازي، قال

__________  
 ٣١١ / ٥": وفيات االعيان " له يف كل فن باجلميع انظر ترمجته يف * وكان من العلوم حبيث يقضى = 
- ٣١٧.  
 / ١: أ، ميزان االعتدال / ٤٥:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٠١٠ - ١٠٠٩ / ٣: تذكرة احلفاظ* 

، ٤٠٠: بقات احلفاظ، ط٣١٣ / ١: ، لسان امليزان١٨٩ / ٨: ، الوايف بالوفيات١٥٩ - ١٥٨



  .١٠٣، و ٩٦ / ٣: شذرات الذهب
[ * ]  

)١٦/٤٧٢(  

  

رأيته يف : ملا مات أمحد بن منصور احلافظ، جاء إىل أيب رجل، فقال: وقال احلسني بن أمحد الشريازي
ما فعل اهللا : النوم وهو يف احملراب واقف جبامع شرياز، وعليه حلة وعلى رأسه تاج مكلل باجلوهر، فقلت

  .بكثرة صاليت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مباذا ؟ قال: غفر يل وأكرمين، قلت: البك ؟ ق
  .تويف سنة اثنتني ومثانني وثالث مئة

  
 بن يعقوب الرقي املؤرخ، ويكىن احلافظ احملدث اجلوال، أبو بكر حممد بن يوسف*  الرقي - ٣٤٩

  .أيضا أبا عبد اهللا
  .عبد اهللا بن عمر بن شوذب الواسطي، وخيثمة االطرابلسيأيب سعيد بن االعرايب، و: حدث عن

  .وإمساعيل الصفار، وابن فارس االصبهاين وعدة
وهو أكرب منه، وأمحد بن احلسن الطيان، وعبد الغين احلافظ، وأبو " معجمه " ابن مجيع يف : روى عنه

  العالء الواسطي، وعبد العزيز االزجي،
  .مشقيوحممد بن عبدالرمحن بن أيب نصر الد

جيئ احملدثون يوم القيامة بأيديهم احملابر " امه اخلطيب يف حديث رواه املسكني بإسناد الصحاح مرفوعا 
  .، فاحلمل فيه على هذا الرقي)١" (

__________  
 ٤: ، تاريخ االسالم١٠١٣ - ١٠١٢ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٤١٠ - ٤٠٩ / ٣: تاريخ بغداد* 

، طبقات ٤٣٧ - ٤٣٦ / ٥: ، لسان امليزان٧٣ - ٧٢ / ٤: أ، ميزان االعتدال / ٤٠: الورقة
  .٤٠١: احلفاظ

  .فيأمر اهللا تعاىل جربيل أن يأتيهم: ٤١٠ / ٣": تاريخ بغداد " ومتامه كما يف ) ١(
[ * ] =  

)١٦/٤٧٣(  

  



  .تويف سنة اثنتني ومثانني وثالث مئة
  

، آخر من )١( اجلديل الدممي  بن القاسمالشيخ املعمر، أبو احلسن علي بن حسان*  الدممي - ٣٥٠
  .حدث عن حممد بن عبد اهللا مطني

أبو خازم حممد بن الفراء وأبو القاسم التنوخي، وأبو عبد اهللا الصيمري، والقاضي أبو احلسن : روى عنه
  .حممد بن إسحاق القهستاين شيخ اليب صادق املديين

  .الث مئةتكلموا فيه، تويف يف آخر سنة ثالث ومثامني وث: قال أبو خازم
  .فإن صدق فقد قارب مئة عام

  
 بن مسرور االمام القدوة الرباين، احملدث الثقة، أبو الفتح، يوسف بن عمر* *  القواس - ٣٥١

  .البغدادي القواس
  وله سنة ثالث مئة، ومسع أمحد بن املغلس، وعبد اهللا بن حممد

__________  
  . حنن أصحاب احلديث:من أنتم ؟ فيقولون: فيسأهلم وهو أعلم م، فيقول= 

  ".ادخلوا اجلنة على ما كان منكم طاملا كنتم تصلون على نبيي يف دار الدنيا : " فيقول اهللا تعاىل
  .هذا حديث موضوع، واحلمل فيه على الرقي: قال اخلطيب

  .وضع على الطرباين حديثا باطال يف حشر العلماء باحملابر: ٧٣ / ٤" امليزان " وقال االمام الذهيب يف 
، ٢٤ - ٢٣ / ٣: ، العرب٣٤٠ - ٣٣٩ / ٥: ، االنساب٤٢٣ - ٤٢٢ / ١١: تاريخ بغداد* 

  .١٠٥ / ٣: شذرات الذهب
بكسر الدال وفتح امليم : بكسر الدال وامليم، كما يف االصل، ومعجم البلدان، وضبطه السمعاين) ١(

 امليم االوىل، وتشديد امليم بكسر الدال، وفتح: املشددة، وبعدها ميم أخرى، وقال ابن االثري والسيوطي
  .الثانية
  .٣١ / ٣: ، العرب٢٥٨ - ٢٥٧ / ١٠: ، االنساب٣٢٧ - ٣٢٥ / ١٤: تاريخ بغداد* * 

  .١١٩ / ٣: ، شذرات الذهب٣١٩ / ١١: ب، البداية والنهاية / ٥٩:  الورقة٤: تاريخ االسالم
[ * ]  

)١٦/٤٧٤(  

  



  .حلضرمي، وابن صاعد، وطبقتهم، فأكثر وجودالبغوي، وأبا بكر بن أيب داود، وحممد بن هارون ا
أبو حممد اخلالل، وأبو احلسن العتيقي، وعبد العزيز ابن علي االزجي، وأبو ذر عبد بن أمحد : حدث عنه

  .اهلروي، وأبو احلسني بن املهتدي باهللا، وخلق سواهم
  ).١ (٣١٦كان ثقة زاهدا صادقا، أول مساعه يف سنة : قال أبو بكر اخلطيب

ما أتيت أبا الفتح القواس إال وجدته يصلي، مسعت الربقاين : علي بن حممد السمسار، يقولمسعت 
  كان من: واالزهري ذكرا القواس، فقاال

  ).٢(االبدال 
  ).٣(وكان جماب الدعوة : قال االزهري

  .كنا نتربك بأيب الفتح القواس وهو صيب: وقال أبو ذر، مسعت الدارقطين يقول
مسعنا القواس يذكر أنه وجد يف كتبه جزءا يف فضائل معاوية قد : لزينيب وغريهوقال متام بن حممد ا

  .قرضته الفأرة، فدعا عليها
  ).٤(فسقطت فأرة من السقف، واضطربت حىت ماتت، وروي عن أيب ذر أنه حضر ملا ماتت 

  .مات يف ربيع اآلخر سنة مخس ومثانني وثالث مئة: قال العتيقي
__________  

  .٣٢٦ - ٣٢٥ / ١٤": غداد تاريخ ب) " ١(
  .٣٢٦ / ١٤": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .٣٢٧ / ١٤": تاريخ بغداد ) " ٤(

[ * ]  

)١٦/٤٧٥(  

  

  ).١(وكان ثقة، مستجاب الدعوة، ما رأيت يف معناه مثله : قال
 حدثين عبد الغفار أنبأين املسلم بن حممد، أخربنا الكندي، أخربنا الشيباين، أخربنا أبو بكر اخلطيب،

كنت عند أيب الفتح بن القواس، : االرموي، حدثين أبو احلسن بن محيد، مسعت أبا ذر اهلروي، يقول
فأخرج جزءا فيه قرض فأر، فدعا اهللا على الفأرة اليت قرضته، فسقطت فأرة مل تزل تضطرب حىت 

  .ماتت
إن رجال، : بل من لفظ الشيخ، فقيلذكر أبو الفتح رمحه اهللا، أنه كان ال يكتب من لفظ املستملي، 

  من أراد: رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال



  .السماع كأنه يسمعه مين فليسمعه كسماع أيب الفتح القواس
أخربنا املسلم بن عالن يف كتابه، أخربنا زيد بن احلسن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد اليوسفي، أخربنا حممد 

قرئ على أيب القاسم بن بنت منيع، : ثنا يوسف ابن عمر القواس إمالء، قالبن علي العباسي لفظا، حد
عن يزيد بن أيب ) ٢(وأنا أمسع، حدثكم حممد بن محيد، حدثنا ابن املبارك، عن حرملة بن أيب عمران 

املؤمن يوم : " حبيب، عن مرثد بن عبد اهللا، عن عقبة بن عامر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ).٣" (ة يف ظل صدقته القيام

  
  ، االمام العالمة، فقيه خراسان، شيخ القراءابن حممد بن عيسى*  زاهر بن أمحد - ٣٥٢

__________  
  .املصدر السابق) ١(
واملستدرك وهو " صحيح ابن حبان " يف التهذيب وفروعه حرملة بن عمران، وكذلك هو يف ) ٢(

  .الصواب
 بن إسحاق عن عبد اهللا بن املبارك ذا االسناد، وإسناده  من طريق علي١٤٧ / ٤وأخرجه أمحد ) ٣(

  .، ووافقه الذهيب٤١٦ / ١واحلاكم ) ٨١٧(صحيح، وصححه ابن حبان 
  = [ * ]، ٢٠٦ / ٧: ، املنتظم٢٠٧ - ٢٠٦: ، تبيني كذب املفتري٨٦: طبقات العبادي* 

)١٦/٤٧٦(  

  

  .واحملدثني، أبو علي السرخسي
  .ولد سنة أربع وتسعني ومئتني

ومسع أبا لبيد حممد بن إدريس السامي، وأبا القاسم البغوي، وحيىي بن صاعد، وحممد بن املسيب 
االرغياين، وحممد بن حفص اجلويين، ومؤمل بن احلسن املاسرجسي، وأبا يعلى حممد بن زهري االبلي، 

  وإبراهيم بن عبد اهللا العسكري الزبييب، وعلي بن عبد اهللا بن مبشر
  .حامد حممد بن هارون احلضرمي، وأبا علي حممد بن سليمان املالكي البصري، وعدةالواسطي، وأبا 

احلاكم، وأبو عثمان إمساعيل بن الصابوين، وحممد ابن أمحد بن حممد بن جعفر املزكي، وأبو : حدث عنه
 عثمان سعيد بن حممد البحريي، والقاضي أبو املظفر منصور بن إمساعيل بن أيب قرة احلنفي، وكرمية

  .املروزية ااورة، وخلق سواهم
بفوت املساقاة والقراض عن االمري إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي صاحب أيب " املوطأ " وكان عنده 

  .مصعب الزبريي، وقد أخذ علم اجلدل والكالم عن أيب احلسن االشعري



 جملس أيب بكر بن هو أبو علي السرخي الشافعي، شيخ عصره خبراسان، مسعت مناظرته يف: قال احلاكم
إسحاق الصبغي، وكان قد قرأ على أيب بكر بن جماهد، وتفقه عند أيب إسحاق املروزي، ودرس االدب 

  .على أيب بكر بن االنباري، وكانت كتبه ترد علي على الدوام
__________  

اية ، غاية النه٣٢٦ / ١١: ، البداية والنهاية٢٩٤ - ٢٩٣ / ٣: ، طبقات السبكي٤٣ / ٣: العرب= 
، ١٠٦ - ١٠٥: ، طبقات ابن هداية اهللا٢٠٠ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٨٨ / ١: يف طبقات القراء
  .١٣١ / ٣: شذرات الذهب

[ * ]  

)١٦/٤٧٧(  

  

  .تويف يف ربيع اآلخرة سنة تسع ومثانني وثالث مئة، وله ست وتسعون سنة
بن طاهر، أخربنا سعيد بن حممد البحريي، أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبداملعز بن حممد، أخربنا زاهر ا

  أخربنا زاهر بن أمحد، أخربنا أبو القاسم البغوي، حدثنا هدبة، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن أنس، أن
هللا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعريه قد أضله : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  . بن خالد، فوافقنامها بعلو، أخرجاه عن هدبة)١" (بأرض فالة 
كنت رديف النيب صلى اهللا عليه وسلم، ليس بيين، وبينه إال : " وبه عن أنس، عن معاذ بن جبل، قال

  .عن هدبة أيضا" صحيحهما " ، وذكر احلديث، أخرجاه يف ) "٢(مؤخرة الرجل 
نظرت يف : ما يقولمسعت حيىي بن عمار، مسعت زاهر بن أمحد وكان للمسلمني إما: قال شيخ االسالم

صري باب، فرأيت أبا احلسن االشعري يبول يف البالوعة، فدخلت، فحانت الصالة، فقام يصلي، وما 
  .لست مبحدث: كان متسح وال توضأ، فذكرت الوضوء، فقال

  .لعله نسي: قلت
  

  الشيخ احملدث املعمر الصدوق، أبو طاهر، حممد بن عبدالرمحن*  املخلص - ٣٥٣
__________  

  .يف أول التوبة) ٢٧٤٧(باب التوبة، ومسلم : يف الدعوات) ٦٣٠٩(البخاري ) ١(
باب : يف االستئذان) ٦٢٦٧(باب إرداف الرجل خلف الرجل، و : يف اللباس) ٥٩٦٧(البخاري ) ٢(

باب من جاهد نفسه يف طاعة اهللا، وأخرجه مسلم : يف الرقاق) ٦٥٠٠(من أجاب بلبيك وسعديك و 



  .الدليل على ان من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعاباب : يف االميان) ٣٠(
  : = [ * ]، العرب١٨١ / ٣: ، اللباب٢٢٥ / ٧: ، املنتظم٣٢٣ - ٣٢٢ / ٢: تاريخ بغداد* 

)١٦/٤٧٨(  

  

  .ابن العباس بن عبدالرمحن بن زكريا البغدادي الذهيب، خملص الذهب من الغش
  .مولده يف شوال سنة مخس وثالث مئة

  .عي يف سنة اثنيت عشر وثالث مئةأول مسا: وقال
أيب القاسم البغوي، وأيب بكر بن أيب داود، وحيىي بن صاعد، وأمحد بن سليمان : مسع بعناية والده من

الطوسي، ورضوان الصيدالين، وأيب حامد حممد بن هارون احلضرمي، وأيب عمر حممد بن يوسف 
ر بن زياد النيسابوري، وأمحد بن عبد اهللا بن القاضي، وحممد بن إبراهيم بن نريوز االمناطي، وأيب بك

سيف السجستاين، وإبراهيم بن محاد، وعبد الواحد بن املهتدي، وأيب جعفر أمحد بن إسحاق بن 
  .البهلول، وإمساعيل بن العباس، والقاضي احملاملي، وأخيه أيب عبيد القاسم، وعدة

ل، وأبو سعد السمان، وأبو طالب احملسن بن هبة اهللا بن احلسن الاللكائي، وأبو حممد اخلال: حدث عنه
شهفريوز الفقيه، وإبراهيم بن حممد الشروي الفقيه، وعبد العزيز بن حممد بن احلسني القطان، وأمحد بن 

حممد بن النقور، وعبد العزيز بن علي االمناطي، وأبو احلسني بن املهتدي باهللا، وعلي بن أمحد بن 
  .الزينيب، وخلق كثريالبسري، وأبو نصر حممد بن حممد 

  .وانتقى عليه احلافظان أبو الفتح بن أيب الفوارس، وأبو بكر البقال
  .كان ثقة، مات يف رمضان سنة ثالث وتسعني وثالث مئة: قال اخلطيب

__________  
 / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٣٣ / ١١: أ، البداية والنهاية / ٩٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٥٦ / ٣= 

  .٩٠: ، الرسالة املستطرفة٥٧ / ٢: ، هدية العارفني١٤٤ / ٣: ت الذهب، شذرا٢٠٨
[ * ]  

)١٦/٤٧٩(  

  

وفيها تويف أبو جعفر االري، وأبو إسحاق إبراهيم بن أمحد الطربي، وأبو نصر إمساعيل بن محاد 
  اجلوهري صاحب الصحاح، واحلافظ خلف بن

دلس امللك املنصور أبو عامر حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن الدباغ االندلسي، والطائع هللا، ووزير االن



أيب عامر، وأبو احلسن حممد بن عبد اهللا السالمي شاعر وقته، والسيد حممد بن علي اهلمذاين أخربنا علي 
وأخربنا أمحد بن ) ح(بن أمحد العلوي، أخربنا حممد بن أمحد القطيعي، أخربنا حممد بن عبيداهللا املخلد 

أخربنا أبو نصر حممد بن :  بن أمحد الزاهد، أخربنا هبة اهللا بن أمحد الشبلي، قاالإسحاق، أخربنا عمر
حدثنا عبد اهللا ابن حممد البغوي، حدثنا عبد اجلبار بن : حممد الزينيب، أخربنا أبو طاهر املخلص، قال

، أنه عصام، حدثنا بقية، عن حبري بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثري بن مرة، عن عمرو بن عبسة
من أعتق رقبة مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثهم، قال

  ).١" (شاب شيبة يف سبيل اهللا كانت له نورا يوم القيامة 
رواه النسائي عن حممد بن إبراهيم، عن خالد بن احلارث، عن عبد احلميد بن جعفر، عن أسود بن 

يمان بن عبدامللك عن رجل، عن الصناحبي، عن عمرو بن عبسة، وروى شطرة العالء، عن موىل لسل
  .، عن الكوسج، عن حيوة، عن بقية بن الوليد)٢(الثاين الترمذي 

__________  
 من طريق حيوة بن شريح عن بقية ذا االسناد وقد صرح ٣٨٦ / ٤رجاله ثقات، وأخرجه أمحد ) ١(

عن عبد الوهاب ) ٣٩٦٦(خرج أبو داود الشطر االول منه بقية بالتحديث عنده، فالسند صحيح، وأ
بن جندة حدثنا بقية، حدثنا صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر، عن شرحبيل بن السمط، عن عمرو 

 يف اجلهاد من طريق عمرو بن عثمان، عن سعيد بن ٢٦ / ٦بن عبسة، وأخرجه النسائي بتمامه وزيادة 
  .رو بهكثري حدثنا بقية، عن صفوان بن عم

  .باب ما جاء يف فضل من شاب شيبة يف سبيل اهللا: يف اجلهاد) ١٦٣٥(برقم ) ٢(
[ * ]  

)١٦/٤٨٠(  

  

الشيخ املسند الصدوق، أبو علي إمساعيل بن حممد بن أمحد بن حاجب الكشاين *  الكشاين ٣٥٤
  .السمرقندي

سف الفربري يف سنة البخاري عاليا، مسعه من أيب عبد اهللا حممد ابن يو" صحيح " آخر من روى 
  .عشرين وثالث مئة

أبو عبد اهللا احلسني بن حممد اخلالل أخو احلسن احلافظ، وأبو سهل أمحد بن علي االبيوردي، : رواه عنه
وأبو طاهر حممد بن علي الشجاعي، وأبو عبد اهللا غنجار، وعمر بن أمحد بن شاهني السمرقندي، 

  .وغريهم
  .دى وتسعني وثالث مئةتويف سنة إح: قال أبو سعد االدريسي



  .سنة اثنتني وتسعني: وقال املؤمن الساجي
  .كان شيخا معمرا: قلت
  

 بن أمحد الشيخ االمام الزاهد العابد، مسند خراسان، أبو احلسني، أمحد بن حممد* *  اخلفاف - ٣٥٥
  .بن عمر النيسابوري اخلفاف القنطري، ولد الشيخ أيب نصر

__________  
، ٢٦٢ / ٤: ، معجم البلدان٤٣١ / ١٠، و ١١ / ٤: ، االنساب١٨٥ / ٧: الاالكمال البن ماكو) 

، ٥٢٢ / ٢: ب، مشتبه النسبة / ٨٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٥٢ / ٣: ، العرب٩٩ / ٣: اللباب
ضبطت يف االصل بضم الكاف : ، والكشاين١٣٩ / ٣: ، شذرات الذهب١٢١٦ / ٣: تبصري املنتبه

بفتح الكاف، وهذه النسبة " معجم ياقوت " وغريه وهي يف " االنساب "  يف وفتح الشني املعجمة، كما
  .بلدة من بالد الصغد بنواحي مسرقند" كشانية " إىل 
ب، شذرات  / ٩٧ الورقة ٤: ، تاريخ االسالم٥٨ / ٣: ، العرب١٥٧ - ١٥٦ / ٥: االنساب* * 

  .١٤٥ / ٣: الذهب
[ * ]  

)١٦/٤٨١(  

  

كان جماب الدعوة، مساعاته صحيحة خبط أبيه من أيب العباس السراج وأقرانه، : قال أبو عبد اهللا احلاكم
  .وبقي واحد عصره يف علو االسناد

حدث عنه احلاكم، وعبد اهللا بن حممد بن حسكويه، وأبو القاسم القشريي، وأمحد بن عبدالرحيم : قلت
بن إمساعيل الشجاعي، وأبو نصر االمساعيلي، والسيد علي بن حممد بن حممد احلسيين، وأبو املظفر حممد 

احلسني بن أمحد اجلرمييين القاضي، والفضل بن عبد اهللا بن احملب، وسعيد بن أيب سعيد العيار، وعائشة 
  .بنت حممد البسطامي، وخلق سواهم

  .وقع لنا مجلة من عواليه
  .مات يف ربيع االول سنة مخس وتسعني وثالث مئة، وله ثالث وتسعون سنة: قال احلاكم
أبو علي احلسن بن حممد بن درستويه الدمشقي أحد الثقات من أصحاب حممد بن خرمي، : وفيها تويف

واحملدث أبو عثمان سعيد بن نصر القرطيب، والفقيه احملدث أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أسد اجلهيين 
 شيوخ ابن عبد الرب، الطليطلي، واالمام أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان القرطيب، وثالثتهم من كبار

واملسند أبو احلسن حممد بن أمحد بن العباس االمخيمي مبصر، وأبو نصر حممد بن أمحد بن حممد املالمحي، 



وحافظ الوقت أبو عبد اهللا بن مندة، وأبو احلسني أمحد بن فارس الرازي اللغوي، وأمحد بن القاسم بن 
  .عبدالرمحن التاهريت البزاز بقرطبة

  
   بناالمام املقرئ احملدث املعمر، أبو حفص، عمر بن إبراهيم*   الكتاين- ٣٥٦

__________  
  : = [ * ]، العرب٢١١ / ٧: ، املنتظم٣٥٣ - ٣٥٢ / ١٠: ، االنساب٢٦٩ / ١١: تاريخ بغداد* 

)١٦/٤٨٢(  

  

  .أمحد بن كثري البغدادي الكتاين
  .ولد سنة ثالث مئة

  .عوقرأ على ابن جماهد، ومسع منه كتابه يف السب
البغوي، وأيب سعيد العدوي، وأيب حامد احلضرمي، وأيب حممد بن صاعد، وأيب بكر بن زياد، : ومسع من

وأيب عمر حممد بن يوسف القاضي، وأيب ذر أمحد بن الباغندي، وإمساعيل الوراق، وعبد الوهاب ابن أيب 
بن املغلس، وأيب عبيد حية، وأمحد بن إسحاق بن البهلول، وحممد بن منصور الشيعي، وجعفر بن حممد 

  .احملاملي، وأيب العباس بن عقدة، وخلق سواهم
أبو حممد اخلالل، وأبو القاسم التنوخي، وأبو احلسني ابن املهتدي باهللا، وجابر بن ياسني، : حدث عنه

  .وأبو حممد بن هزارمرد، وأبو احلسني بن النقور، وآخرون
د، وحممد بن جعفر احلريب، وأيب احلسن بن ذؤابة وقد تال أيضا على زيد بن أيب بالل، وبكار بن أمح

  .وتصدر لالقراء مبسجده
أمحد بن مسرور، وأبو علي الشرمقاين، وأبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن الكويف، وأبو : تال عليه

  .الفوارس حممد بن العباس االواين شيخ للقالنسي
  .هو ثقة: قال اخلطيب

  .له تسعون سنةتويف يف رجب سنة تسعني وثالث مئة، و
__________  

، ٥٨٨ - ٥٨٧ / ١: ، غاية النهاية يف طبقات القراء٣٢٧ / ١١: ، البداية والنهاية٤٦ / ٣= 
  .١٣٤ / ٣: شذرات الذهب

[ * ]  

)١٦/٤٨٣(  



  

، عن زيد بن حسن، أخربنا عبدالرمحن بن حممد الشيباين، ٦٩٣قرأت على عمر بن عبد املنعم يف سنة 
لعباسي، حدثنا عمر بن إبراهيم إمالء، حدثنا حممد بن هارون، حدثنا زياد بن أخربنا حممد بن علي ا

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيوب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم االحول، عن أنس، قال
  ).١" (من أفطر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل : " عن الصوم يف السفر، فقال

  
، الوزير االكمل، أبو الفضل، جعفر ابن الوزير أيب الفتح احلافظ الثقةاالمام *  ابن حرتابة - ٣٥٧

  .الفضل بن جعفر بن حممد بن موسى بن احلسن بن الفرات البغدادي، نزيل مصر
  .ولد ببغداد يف ذي احلجة سنة مثان وثالث مئة

للمقتدر غري مرة، ووزر أبوه للمقتدر عام مصرعه، ووزر عم أبيه الوزير الكبري أبو احلسن علي بن حممد 
  ).٢ (٣٣٢فقتل يف سنة 

  ووزر أبو الفضل
__________  

عن أنس بن ) ١١٢١(، ومسلم ١٥٧ / ٤، والبخاري ٢٩٥ / ١رجاله ثقات، وأخرج مالك ) ١(
سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان فلم يعب الصائم على املفطر، وال : مالك قال

  .املفطر على الصائم
أأصوم يف السفر : اب عن عائشة، أن محزة بن عمرو االسلمي قال للنيب صلى اهللا عليه وسلمويف الب

  ".إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر : " وكان كثري الصيام، فقال
 ٣٤٦ / ١: ، وفيات االعيان١٧٧ - ١٦٣ / ٧: ، معجم االدباء٢٣٥ - ٢٣٤ / ٧: تاريخ بغداد* 
:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٥٠ - ٤٩ / ٣:  العرب،١٠٢٤ - ١٠٢٢ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣٥٠ -

  :، الوايف بالوفيات٢٩٤ - ٢٩٢ / ١: ب، فوات الوفيات / ٨٤
 ١: ، حسن احملاضرة٢٠٣ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٢٩ / ١١: ، البداية والنهاية١٢٢ - ١١٨ / ١١
  .١٣٦ - ١٣٥ / ٣: ، شذرات الذهب٤٠٥: ، طبقات احلفاظ٣٥٣ - ٣٥٢/ 
، وعلي بن حممد هذا تقدمت ترمجته ٣١٢ ففيه أنه قتل سنة ٣٢٤ / ٤: للزركلي" االعالم " انظر ) ٢(

  .يف الطبقة الثامنة عشرة
[ * ]  

)١٦/٤٨٤(  

  



  .مبصر لكافور
أيب حامد حممد بن هارون احلضرمي، واحلسن بن حممد الداركي االصبهاين، وأيب يعلى : وحدث عن

عمارة االصبهاين، وأيب بكر حممد بن جعفر اخلرائطي، وحممد حممد بن زهري االبلي، وحممد بن محزة بن 
  .ابن سعيد احلمصي، وعدة

  .من جاءين به أغنيته: وكان يذكر أنه مسع جملسا من أيب القاسم البغوي، ويقول: قال اخلطيب
وكان ميلي احلديث مبصر، وبسببه خرج الدارقطين إليها، فإن ابن حرتابة كان يريد أن يصنف مسندا، 

  ).١(ج الدارقطين إىل مصر، وأقام عنده مدة، وحصل له منه مال كثري فخر
  .الدارقطين، واحلافظ أبو حممد عبد الغين املصري، وطائفة: حدث عنه

 كان علمه كاسدا مبصر ملكان الدولة االمساعيلية، - حال أوان الرواية -ويعسر وقوع حديثه لنا، فإنه 
  .ئ الخذ مصر، مث ندمهو الذي كاتبهم وجسرهم على ا: وقيل

كان ابن حرتابة من احلفاظ الثقات املتبجحني بصحبة أصحاب احلديث، مع جاللة : قال السلفي
ورياسة، يروي وميلي مبصر يف حال وزارته، وال خيتار على العلم وصحبة أهله شيئا، وعندي من أماليه، 

  ومن
  .كالمه على احلديث وتصرفه الدال على حدة فهمه ووفور علمه

  .قد روى عنه محزة بن حممد الكناين احلافظ مع تقدمهو
__________  

  .٢٣٤ / ١١": تاريخ بغداد ) " ١(
[ * ]  

)١٦/٤٨٥(  

  

ونقل بعضهم أن ابن حرتابة بعد موت كافور وزر للملك أيب الفوارس أمحد بن علي بن االخشيذ، 
ي وزر، فأخذ منه أربعة فقبض على مجاعة من أرباب الدولة، وصادرهم، وصادر يعقوب بن كلس الذ

  .آالف دينار، فهرب إىل املغرب، وتوصل وعظم قدره
مث إن ابن حرتابة مل يقدر على إرضاء االخشيذية وماجب االمور، فاختفى مرتني، وبت داره، مث قدم 
أمري الرملة، احلسن بن عبيداهللا بن طغج، ومتلك، وصادر ابن حرتابة وعذبه، فرتح إىل الشام سنة مثان 

  ).١(سني، مث رجع ومخ
قدم علينا الوزير جعفر بن الفضل إىل حلب، فتلقاه الناس، فكنت فيهم، : قال احلسن بن أمد السبيعي
نعم، حديث السائب بن يزيد، : تعرف إسنادا فيه أربعة من الصحابة ؟ قلت: فعرف أين حمدث، فقال يل



فعرف يل ذلك، وصار ) ٢(العمالة عن حويطب، عن عبد اهللا بن السعدي، عن عمر رضي اهللا عنهم يف 
  .يل عنده مرتلة

  .كان الوزير عنده عدة وراقني، وكان يستعمل بسمرقند الكاغد، وحيمل إليه: قيل
كاتب ابن حرتابة وعدة من الكرباء القائد جوهرا يطلبون االمان، فأمنهم، ودخل يف دست : قلت

  .عظيم، فاستوزر ابن حرتابة مرة
كنت حاضرا يف دار الوزير ابن كلس، : نت عند ابن املهليب مبصر، فقالك: قال عبد اهللا بن يوسف

  فدخل عليه أبو العباس ولد الوزير أيب
  يا سيدي ما أنا بأجل من: الفضل بن حرتابة، وكان قد زوجه بابنته، فقال له

__________  
  .٣٤٧ / ١": وفيات االعيان " انظر ) ١(
  .٢٩٨:  صتقدم ختريج احلديث يف ترمجة السبيعي) ٢(

[ * ]  

)١٦/٤٨٦(  

  

 - يا أبا العباس -بأبيه، فال تشل ) ١(أبيك، وال بأفضل، أتدري ما أقعده خلف الناس ؟ شيل أنفه 
  .أنفك بأبيك

  ).٢(تدري ما االقبال ؟ نشاط وتواضع، واالدبار كسل وترفع 
صالة فيصف قدميه إىل كان ابن حرتابة متعبدا، مث يفطر مث ينام، مث ينهض يف الليل ويدخل بيت م: قيل

  .الفجر
ملا غسل ابن حرتابة جعل فيه ثالث شعرات من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم كان : قال املسبحي

  ).٣(أخذها مبال عظيم 
  .هي القصرية السمينة: احلرتابة: جارية هي والدة الفضل الوزير، ويف اللغة): ٤(وحرتابة 

 االجزاء اليت خرجت البن حرتابة، ويف بعضها اجلزء املويف رأيت عند احلبال كثريا من: قال ابن طاهر
  .ألفا من مسند كذا، واجلزء املويف مخس مئة من مسند كذا، وكذا سائر املسندات

ومل يزل ينفق يف الرب واملعروف االموال، وأنفق كثريا على أهل احلرمني إىل أن اشترى دارا أقرب شئ 
  .يها، وأرضى االشراف بالذهبإىل احلجرة النبوية، وأوصى أن يدفن ف

  ).٥(فلما محل تابوته من مصر تلقوه ودفن يف تلك الدار 
  .تويف يف ثالث عشر ربيع االول سنة إحدى وتسعني وثالث مئة



__________  
  .كناية عن تكربه وتعاظمه) ١(
  .١٧٤ - ١٧٣ / ٧": معجم االدباء " اخلرب بنحوه يف ) ٢(
  .٢٩٣ / ١": فوات الوفيات " اخلرب يف ) ٣(
 ٧" معجم االدباء " ، و ٣٤٩ / ١": وفيات االعيان " انظر ضبط هذه اللفظة وأصل التسمية يف ) ٤(
 /١٦٤.  
 ٣٤٩ / ١: ، وانظر حول مكان دفنه ما كتبه ابن خلكان١٧٠ - ١٦٩ / ٧": معجم االدباء ) " ٥(
- ٣٥٠.  

[ * ]  

)١٦/٤٨٧(  

  

  .ومل أظفر حبديث من رواية ابن حرتابة بعد
ها مات أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن زريق مبصر، وأبو بكر أمحد بن يوسف بن واضح اخلشاب وفي

بأصبهان، وأبو علي بن حاجب الكشاين، وأبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن احلجاج الشاعر، وأبو احلسن 
، وصاحب عبد العزيز بن أمحد اخلرزي شيخ الظاهرية ببغداد، و أبو القاسم عيسى بن علي الوزير

  .املوصل حسام الدولة مقلد بن املسيب العقيلي، واملؤمل بن أمحد الشيباين
  

 بن اخلليل النعيمي السرخسي، االمام املسند، أبو حامد، أمحد بن عبد اهللا بن نعيم*  النعيمي - ٣٥٨
  .نزيل هراة

الرمحن الدغويل، عن حممد بن يوسف الفربري، ومسع أيضا أبا العباس حممد بن عبد " الصحيح " راوي 
واحلسني بن حممد بن مصعب، وإبراهيم بن محدويه السلمي، وأمحد بن إسحاق بن مزيز السرخسي بفتح 

  .امليم، ومجاعة
أبو يعقوب القراب، وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وأبو بكر الربقاين، وأبو حازم العبدوي، : حدث عنه

  وأبو منصور الكرابيسي، وأبو عمر عبد
  .أمحد املليحي، وآخرونالواحد بن 

  .مات راة يف ربيع االول سنة ست ومثانني وثالث مئة، وهويف عشر التسعني
__________  

 ٧: أ، الوايف بالوفيات / ٦٠:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٢ - ٣١ / ٣: ، العرب٣١٨ / ٣: اللباب* 



  .١١٩ / ٣: ، شذرات الذهب١٧٥ / ٤: ، النجوم الزاهرة١١١/ 
[ * ]  

)١٦/٤٨٨(  

  

ن بن حممد ابن الفرج االمام احلافظ، املعمر الثقة، أبو بكر، أمحد بن عبدا*  ابن عبدان - ٣٥٩
  .الشريازي، شيخ االهواز، ومسند الوقت

حممد بن حممد الباغندي، وأيب القاسم البغوي، وابن صاعد، وابن أيب داود، وبكر بن أمحد : حدث عن
  .الزهري، وأمحد بن حممد السكن، وعدة

، والقاضي علي بن عبيداهللا الكسائي، وأبو احلسن )١(محزة السهمي، وإمساعيل بن حممد اجلريفيت : وعنه
  ".تاريخ البخاري الكبري " بن صخر، وعبد الوهاب الغندجاين، أخذ عنه 

  .وكان يلقب بالباز االبيض، سأله محزة بن يوسف عن اجلرح والتعديل والعلل
  .ئتنيمولده يف سنة ثالث وتسعني وم

  .وتويف يف صفر سنة مثان وثالث مئة عن مخس وتسعني سنة
  .سكن شرياز مدة، مث االهواز ثالثني عاما

  .وكان موصوفا باحلفظ، ضيع نفسه بإقامته يف جبل االهواز
__________  

  : الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٨ / ٣: ، العرب٩٩١ - ٩٩٠ / ٣: تذكرة احلفاظ* 
، الرسالة ١٢٧ / ٣: ، شذرات الذهب٣٩٢: ، طبقات احلفاظ١٦٦ / ٧: أ، الوايف بالوفيات / ٧٠

  .٣٠: املستطرفة
وهي إحدى بالد كرمان، قيدها السمعاين بضم الراء، وقال " جريفت " هذه النسبة إىل : اجلريفيت) ١(

  .بفتحها: ياقوت
  .١٩٨ / ٢": معجم البلدان " ، و ٤٠٨ / ٣": االنساب " انظر 
[ * ]  

)١٦/٤٨٩(  

  

 بن حممد بن إسحاق بن الشيخ اجلليل احملدث، أبو طاهر، حممد بن الفضل*  حفيد ابن خزمية - ٣٦٠
  .خزمية بن املغرية السلمي النيسابوري



  .مسع من جده إمام االئمة فأكثر، ومن أيب العباس السراج، وأمحد بن حممد املاسرجسي، وطبقتهم
جروذي، وأبو بكر حممد بن عبدالرمحن، احلاكم، وأبو حفص بن مسرور، وأبو سعد الكن: حدث عنه

وحممد بن حممد بن حيىي، وأبو سعد أمحد بن إبراهيم املقرئ، وأبو بكر حممد بن احلسن بن علي املقرئ، 
  .ومجاعة

عقدت له جملس التحديث يف سنة مثان وستني وثالث مئة، ودخلت بيت كتب جده، : قال احلاكم
دع : اعاته الصحيحة، وانتقيت له عشرة أجزاء، وقلت لهوأخرجت هلا منها مئتني ومخسني جزءا من مس

االصول عندي صيانة هلا، فأيب وأخذها وفرقها على الناس، وذهبت ومد يده إىل كتب غريه فقر منها، مث 
  .إنه مرض وتغري بزوال عقله يف سنة أربع ومثانني، مث أتيته بعد للرواية، فوجدته ال يعقل

  .نة سبع ومثانني وثالث مئة، ودفن يف دار جدهوتويف يف مجادى االوىل س: قال
ما أراهم مسعوا منه إال يف حال وعيه، فإن من زال عقله كيف ميكن السماع منه ؟ خبالف من تغري : قلت

  .ونسي وارم
__________  

 / ٥: ، لسان امليزان٩ / ٤: أ، ميزان االعتدال / ٦٩:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٧ / ٣: العرب* 
  .١٢٦ / ٣: ، شذرات الذهب٣٤٢ - ٣٤١
[ * ]  

)١٦/٤٩٠(  

  

أخربنا ابن عساكر، عن أيب روح، أخربنا زاهر، أخربنا أبو سعد املقرئ، أخربنا أبو طاهر بن خزمية، 
أخربنا جدي أبو بكر، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إمساعيل بن جعفر، حدثنا العالء، عن أبيه، عن أيب 

الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، كفارات ملا : " ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: هريرة، قال
  ).١" (بينهن ما مل تغش الكبائر 

  
 بن مكي بن زراع بن هارون احملدث الثقة، أبو اهليثم، حممد بن مكي بن حممد*  الكشميهين - ٣٦١

  .املروزي الكشميهين
حممد ) ٢] (عبد اهللا بن [ ، وحدث عن البخاري مرات عن أيب عبد اهللا الفربري" صحيح " حدث ب 

  .بن إبراهيم بن يزيد املروزي الداعوين، وحممد بن أمحد بن عاصم، وإمساعيل بن حممد الصفار، وغريهم
أبو ذر اهلروي، وأبو عثمان سعيد بن حممد البحريي، وأبو اخلري حممد بن أيب عمران : حدث عنه

  .ة املروزية ااورة، وآخرونالصفار، وأبو سهل حممد بن أمحد احلفصي، وكرمي



  .وكان صدوقا
__________  

  ).٣١٤(هو يف صحيح ابن خزمية برقم ) ١(
  .باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة: يف الطهارة) ٢٣٣(وأخرجه مسلم 

  من طريق حيىي بن أيوب، وقتيبة بن
  .سعيد، وعلي بن حجر، ثالثتهم عن إمساعيل ذا االسناد

باب يف فضل الصلوات اخلمس، من طريق علي بن حجر، عن امساعيل ) ٢١٤ / ١ (وأخرجه الترمذي
  .ذا االسناد

  .٤١٤، و ٤٠٠، و ٣٥٩، ٢٢٩ / ٢" املسند " وهو يف 
، تاريخ ٤٥ - ٤٤ / ٣، العرب ١٠٠ - ٩٩ / ٣: ، اللباب٤٣٨ - ٤٣٧ / ١٠: االنساب* 

  .١٣٢ / ٣: أ، شذرات الذهب / ٧٧:  الورقة٤: االسالم
  .٣٣٠ص ": املشتبه " ، و ٤٨٥ / ١": اللباب " يادة من ز) ٢(

[ * ]  

)١٦/٤٩١(  

  

  

  

  

  

  

http://www.shamela.ws  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء قام بفهرسته الفقري إىل 



  .مات يف يوم عرفه سنة تسع ومثانني وثالث مئة
  

 بن أمحد االمام احملدث الرحال الصادق، أبو إسحاق، إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم*  املستملي - ٣٦٢
  .عن الفربري" الصحيح " بن داود البلخي املستملي، راوي 

  .مل تبلغين أخباره مفصلة
أبو ذر عبد بن أمحد، وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد اهلمداين باالندلس، واحلافظ أمحد بن : حدث عنه

  .حممد بن العباس البلخي
  .وكان مساعه للصحيح يف سنة أربع عشرة وثالث مئة

  .كان من الثقات املتقنني ببلخ، طوف ومسع الكثري، وخرج لنفسه معجما: قال أبو ذر
  .عني وثالث مئةتويف سنة ست وسب

  
 بن محويه بن يوسف االمام احملدث الصدوق املسند، أبو حممد، عبد اهللا بن أمحد* *  ابن محويه - ٣٦٣

  .بن أعني، خطيب سرخس
  من أيب عبد اهللا" الصحيح " مسع يف سنة ست عشرة وثالث مئة 

" ن خزمي الشاشي، ومسع لعبد بن محيد من إبراهيم ب" التفسري " و " املسند الكبري " الفربري، ومسع 
  .من عيسى بن عمر السمرقندي، عنه" مسند الدارمي 

__________  
: ، شذرات الذهب١٥٠ / ٤: ب، النجوم الزاهرة / ٢٠:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١ / ٣: العرب* 
  .٧ - ٦ / ١: ، هدية العارفني٨٦ / ٣

 ٢: ، تبصري املنتبه٢٥٠ / ١: ه النسبةب، مشتب / ٤٢:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٧ / ٣: العرب* * 
  .١٠٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٦١ / ٤: ، النجوم الزاهرة٥١٥/ 

[ * ]  

)١٦/٤٩٢(  

  

احلافظ أبو ذر اهلروي، واحلافظ أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم القراب، وحممد بن عبد : حدث عنه
 بن حممد بن حممود، وأبو احلسن عبد الصمد الترايب املروزي، وعلي بن عبد اهللا اهلروي، وحممد بن أمحد

  .الرمحن بن حممد الداوودي، وآخرون
  .وهو ثقة، صاحب أصول حسان) ١] (عليه [ قرأت : قال أبو ذر



وما يف كل باب من االحاديث فأورد ذلك الشيخ حميي " الصحيح " له جزء مفرد، عد فيه أبواب : قلت
  .الدين النواوي يف أول شرحه لصحيح البخاري

  .بقي حديثه يروى عاليا يف سنة ثالثني وسبع مئة عند أيب العباس احلجاروقد 
  .مولده يف سنة ثالث وتسعني ومئتني

  .تويف لليلتني بقيتا من ذي احلجة سنة إحدى ومثانني وثالث مئة: وقال أبو يعقوب القراب
  

حممد بن زكريا الشيباين  بن االمام احلافظ اود البارع أبو بكر، حممد بن عبد اهللا*  اجلوزقي - ٣٦٤
  اخلراساين اجلوزقي املعدل

  .املخرج على كتاب مسلم" الصحيح " مفيد اجلماعة بنيسابور، وصاحب 
__________  

  .زيادة يقتضيها السياق) ١(
، ١ / ٣: ، العرب٣٠٩ / ١: ، اللباب١٨٤ / ٢: ، معجم البلدان٣٦٦ - ٣٦٥ / ٣: االنساب* 

 / ٣: أ، الوايف بالوفيات / ٧٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٠١٤ - ١٠١٣ / ٣: تذكرة احلفاظ
، ٤٠١: ، طبقات احلفاظ١٩٩ / ٤: ، النجوم الزاهرة١٨٥ - ١٨٤ / ٣: ، طبقات السبكي٣١٦

  .٢٧: ، الرسالة املستطرفة١٣٠ - ١٢٩ / ٣: شذرات الذهب
[ * ]  

)١٦/٤٩٣(  

  

سراج أحاديث، ومن أيب نعيم بن عدي، حرص عليه خاله أبو إسحاق املزكي، ومسعه من أيب العباس ال
وأيب العباس الدغويل، ومكي بن عبدان، وأيب حامد بن الشرقي، ويف رحلته من ابن االعرايب، وإمساعيل 

  .، وخلق)١(الصفار، وأيب حامت الوسقندي 
انتقيت عليه عشرين جزءا، مث ظهر مساعه من : وبرع يف هذا الشأن وصنف التصانيف قال احلاكم

  .السراج
احلاكم، وأبو سعد الكنجروذي، وأبو عثمان البحريي، وحممد بن علي اخلشاب، : حدث عنه: قلت

  .وسعيد العيار، وأمحد بن منصور املغريب، وآخرون
  .من قرى نيسابور: وجوزق

  .يكون ثالث مئة جزء، رواه عنه شيخ االسالم أبو عثمان الصابوين" املتفق الكبري " وله كتاب 
  .أنفقت يف طلب احلديث مئة ألف درهم، ما كسبت به درمها: - يروى عنه  فيما-وكان يقول 



  .وله أربعون مسعناها
  .مات يف شوال سنة مثان ومثانني وثالث مئة: قال احلاكم

  .وله اثنتان ومثانون سنة
  وفيها مات أبو بكر أمحد بن عبدان الشريازي، وأبو عبد اهللا بن بكري،

__________  
من قرى الري، وأبو حامت هذا هو حممد بن عيسى بن حممد " وسقند " لنسبة إىل هذه ا: الوسقندي) ١(

  .٣٧٦ / ٥": معجم البلدان "  ه، انظر ٣٤١بن سعيد الوسقندي الرازي الثقة، تويف سنة 
[ * ]  

)١٦/٤٩٤(  

  

ر بن وأبو سليمان اخلطايب، وشافع بن حممد بن أيب عوانة، وأبو الفضل عبيداهللا ابن حممد الفامي، وعم
عراك املقرئ، وأبو الفرج الشنبوذي، وأبو علي حممد بن احلسن بن املظفر احلامتي اللغوي الكاتب، وأبو 
الفضل حممد بن احلسني احلدادي مبرو، وأبو بكر حممد بن علي االدفوي املفسر، وأبو يعقوب يوسف بن 

  .الدخيل مبكة
  

 بن أمحد بن حممد بن  احلسن، حممد بن العباساالمام احلافظ البارع اود، أبو*  ابن الفرات - ٣٦٥
  .الفرات البغدادي

  .مسع أبا عبد اهللا احملاملي، وحممد بن خملد، وأبا جعفر بن البختري، وخلقا كثريا، ومجع فأوعى
  .أمحد بن علي البادي، وحممد بن عبد الواحد بن رزمة، وإبراهيم بن عمر الربمكي، وآخرون: وعنه

  .أبو احلسن بن الفرات غاية يف ضبطه، حجة يف نقله: ت أبا بكر اخلطيب يقولمسع: قال جعفر السراج
بلغين أنه كان عند ابن الفرات عن الواعظ علي بن حممد املصري وحده ألف جزء، وأنه : وقال اخلطيب

  .كتب مئة تفسري، ومئة تاريخ
  وحدثين االزهري أن ابن الفرات خلف مثانية عشر صندوقا مملوءا كتبا،

__________  
، ١٠١٥ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٤١٥ - ٤١٤ / ٢: ، اللباب١٢٣ - ١٢٢ / ٣: تاريخ بغداد* 

، النجوم ٣١٤ / ١١: ، البداية والنهاية١٩٦ / ٣: أ، الوايف بالوفيات / ٥٣:  الورقة٤: تاريخ االسالم
  .١١٠ / ٣: ، شذرات الذهب٤٠٢: ، طبقات احلفاظ١٦٨ / ٤: الزاهرة
[ * ]  



)١٦/٤٩٥(  

  

  .وكتابه هو احلجة يف صحة النقل، وجودة الضبط: رها خبطه، مث قالأكث
  .ومل يزل يسمع إىل أن مات

  ).١(هو ثقة مأمون، ما رأيت أحسن قراءة للحديث منه : وقال يل العتيقي
  .مات ابن الفرات يف شوال سنة أربع ومثانني وثالث مئة، وقد قارب السبعني

عبد :  احلسن، حممد بن أمحد بن محاد بن سفيان الكويف، روى عناحلافظ، حمدث الكوفة، ابو* ابن محاد 
  .اهللا بن زيدان البجلي، وعلي بن العباس املقانعي، وحممد بن دليل

  .أبو العالء الواسطي، وأبو ذر اهلروي، وأبو احلسن العتيقي، وعدة، ارحتلوا إليه: روى عنه
  .تويف سنة أربع ومثانني أيضا

  
 بن المام القدوة الرباين، أبو حامد، أمحد بن الشيخ املزكي أيب إسحاق إبراهيما* *  ابن املزكي - ٣٦٦

  .حممد بن حيىي النيسابوري
  .ولد سنة بضع وعشرين وثالث مئة

__________  
  .١٢٣ - ١٢٢ / ٣": تاريخ بغداد ) " ١(
  ).٣٢٤(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم * 

  .٣١٩ / ١١: أ، البداية والنهاية / ٦٠:  الورقة٤: الم، تاريخ االس٢١ - ٢٠ / ٤: تاريخ بغداد* * 
[ * ]  

)١٦/٤٩٦(  

  

وأجاز له العباس الدغويل احلافظ خبطه يده، قال احلاكم، ومسع من حممد بن احلسني القطان، وحج 
  .فسمع من ابن االعرايب، وببغداد من حممد بن البختري، وإمساعيل الصفار

  .يب حامت الوسقنديمسع بالري من أ: ذكره اخلطيب، وقال
  .معروف بالعبادة، استملى عليه أبو بكر بن إمساعيل الوراق، وهو أكرب منه

  ).١(حدث عنه حممد بن طلحة النعايل واالزهري، وأبو العالء الواسطي 
  .وجعفر االري مذان، وأمحد بن عبدالرمحن بن سعدويه، وأبو سعد الكنجروذي: قلت

  .أبو احلسني حممد بن املظفر، وحضر جمالسه القضاة واالشرافوحدث عنه من القدماء والده، و



  .ومولده يف سنة ثالث وعشرين" الفوائد " خرجت له : قال احلاكم
  .وتويف يف شعبان سنة ست ومثانني وثالث مئة: قال

  .وصحبته ببغداد وطريق مكة، وعندي أن املالئكة مل تكتب عليه خطيئة
  .ا وعشرين سنةوكان عابدا جمتهدا، صام الدهر نيف

  
  :أخوه وهو االسن العابد الصادق، أبو احلسن

مسع أبا حامد بن الشرقي، وأبا حامد بن بالل، وحممد بن  *  عبدالرمحن بن إبراهيم املزكي- ٣٦٧
  .احلسني القطان، وإمساعيل الصفار، وحممد بن عمر بن حفص، واالصم

  .وخرجت له العوايل
__________  

  .٢١ - ٢٠ / ٤": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٢٣ / ٣: أ، طبقات السبكي / ١٠٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٠٢ / ١٠: تاريخ بغداد* 

[ * ]  

)١٦/٤٩٧(  

  

  .كان من عقالء الرجال والعباد: قال احلاكم
  .كان ثقة: وقال اخلطيب

  .حدثنا عنه حممد بن طلحة
  .املغريبوروى عنه احلاكم، وعمر بن أمحد اجلوري، وأمحد بن منصور : قلت

  .وحدث ببغداد
  .ورخ احلاكم موته يف شعبان سنة سبع وتسعني وثالث مئة

  .وسيأيت أخوامها حيىي وحممد
  

 بن حممد بن محشاذ النيسابوري العالمة الزاهد، أبو منصور، حممد بن عبد اهللا*  ابن محشاذ - ٣٦٨
  .الشافعي

فسمع من أيب جعفر الرزاز، وإمساعيل مسع أبا حامد بن بالل، وحممد بن احلسني بن القطان، وارحتل 
  .الصفار

وتفقه وبرع، وأتقن علم اجلدل والكالم والنظر، وأخذ النحو عن أيب عمر الزاهد، ودخل إىل اليمن، 



  .وخترج به االصحاب
  .وكان عابدا، متأهلا، واعظا، جماب الدعوة، كثري التصانيف

  .منقبضا عن أبناء الدنيا
ظهر له من مصنفاته أكثر من ثالث مئة كتاب مصنف، وظهر لنا يف غري : بالغ يف تقريظه احلاكم، وقال

  .شئ، أنه جماب الدعوة
__________  

أ، الوايف  / ٧٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٩٩: ، تبيني كذب املفتري٧٧: طبقات العبادي* 
  .١٨١ - ١٧٩ / ٣: ، طبقات السبكي٣١٧ / ٣: بالوفيات

[ * ]  

)١٦/٤٩٨(  

  

  .، وبالعراق على ابن أيب هريرة)١] (النيسابوري [ يب الوليد تفقه على أ
  .ومات يف يوم اجلمعة، يف رجب سنة مثان ومثانني وثالث مئة، عن اثنتني وسبعني سنة

  
  . بن املظفر البغدادي الكاتبإمام اللغة واالدب، أبو علي، حممد بن احلسني*  احلامتي - ٣٦٩

  .أخذ عن أيب عمر الزاهد، ومجاعة
فيها ما جرى بينه وبني املتنيب من إظهار سرقاته وعيوب شعره ومحقه وتيهه، ) ٢" (الرسالة احلامتية  " وله

خبري لوال ما جنيته على نفسي من قصدك، : ما خربك ؟ فقلت: فذكر أنه ذهب إليه وحتامق عليه، مث قال
وما أوجب ذلك ؟ أها وومست به قدري من ميسم الذل بزيارتك، يا هذا أبن يل مم تيهك وخيالؤك ؟ 

هنا نسب علقت بأذياله، أو سلطان تسلطت بعزه، أو علم يشار إليك به ؟ فلو قدرت نفسك بقدرها ملا 
  عدوت أن تكون شاعرا

__________  
  ".طبقات السبكي " هذه الزيادة من ) ١(
  :، تاريخ بغداد١٠٦ - ١٠٣ / ٣: ، يتيمة الدهر١٣٥ / ١: االمتاع واملؤانسة* 
، إنباه ١٧٩ - ١٥٤ / ١٨: ، معجم االدباء٢٠٥ / ٧: ، املنتظم٩ - ٨ / ٤: االنساب، ٢١٤ / ٢

 - ٣٦٢ / ٤: ، وفيات االعيان٣٢٦ / ١: ، اللباب٢٣٠: ، احملمدون١٠٤ - ١٠٣ / ٣: الرواة
، ٢٠١: ، تلخيص ابن مكتوم٤١ - ٤٠ / ٣: ، العرب١٣٤ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٣٦٧

، ١٢٩ / ٣: ، شذرات الذهب٨٩ - ٨٧ / ١: ، بغية الوعاة٣٤٤ - ٣٤٣ / ٢: الوايف بالوفيات



  .٦١٧ - ٦١٦: روضات اجلنات
هي املوسومة بالرسالة املوضحة يف ذكر سرقات أيب الطيب املنتيب وساقط شعره طبعت يف بريوت ) ٢(

  . بتحقيق الدكتور حممد يوسف جنم١٩٦٥سنة 
[ * ]  

)١٦/٤٩٩(  

  

، وذكر )١( االعتذار، وكرر االميان أنه مل يثبتين، وال اعتمد التقصري يب مكتسبا، فامتقع لونه، والن يف
  .فصال طويال يف املعىن، وناظره يف الشعر

  .مات يف ربيع االول سنة مثان ومثانني وثالث مئة
  .وحامت كان بعض جدوده

  
  . وغزنة وغري ذلكصاحب بلخ*  امللك سبكتكني - ٣٧٠

  .ث مئةمات يف شعبان سنة سبع ومثانني وثال
، وملا )٢(كانت دولته حنوا من عشرين سنة، وكان فيه عدل وشجاعة ونبل مع عسف، وكونه كراميا 

أخذ طوس أخرب مشهد الرضا، وقتل من يزوره، فلما متلك ابنه حممود، رأي يف النوم عليا رضي اهللا 
ه إىل ابنه إمساعيل، ومل إىل كم هذا ؟ فبىن املشهد ورد أوقافه إليه، عهد باململكة بعد: عنه، وهو يقول

يقدم حممودا وهو كان االسن، فتحارب االخوان، وازم إمساعيل، فتحصن بقلعة غزنة، مث إنه نزل 
  .باالمان إىل أخيه بعد أشهر، فأمنه ومتكن حممود

__________  
  . بتصرف١١، ١٠عن الرسالة املوضحة ) ١(
، ٦٣٧ - ٦٢٩، ٥١١، ٥٠٩، ٤٨٧، ٤٧٩ / ٨: ، الكامل البن االثري٧٩ - ٧٦ / ٧: املنتظم* 

 / ٢: املختصر يف أخبار البشر: ، ضمن ترمجة ولده حممود بن سبكتكبني١٧٥ / ٥: وفيات االعيان
  .ب / ٦٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٣ / ٢: ، العرب١٣٣، ١١٧، ١١٣

، النجوم ٢٨٢ / ١١: ، البداية والنهاية٢٣٥:  الورقة١١: ، عيون التواريخ٢٢٥ / ١: دول االسالم
  .٤٨ / ٣: ، شذرات الذهب١٠٨ / ٤: الزاهرة

هم أصحاب أيب عبد اهللا حممد بن كرام، أصله من سجستان، جاور مبكة مخس سنني مث : الكرامية) ٢(
ورد نيسابور، أحدث مذهبا تبعه عليه عامل ال حيصون بنيسابور وهراة ونواحيها، ومذهبه هذا مشهور يف 



  .١٣١ص " الفرق بني الفرق " ، و ١٠٨ / ١": مللل والنحل ا" التشبيه والتجسيم، انظر 
[ * ]  

)١٦/٥٠٠(  

  

بن امللك ركن الدولة بن بويه صاحب ) ١(منهم امللك فخر الدولة علي : ومات يف العام عدة ملوك
عراق العجم الذي وزر له الصاحب إمساعيل بن عباد، وملكوا بعده ابنه جمد الدولة أبا طالب رستم، 

  .سننيوله أربع 
ويف سنة مثان، قتل صمصام الدولة امللك ابن عضد الدولة، وله ست وثالثون سنة، متلك مدة مث زال 

  .ملكه، وأخذ فسملت عيناه، وحبس مث أخرج بعد مدة، وهو أعمى، فملكوه بفارس أعواما مث قتل
 املسيب بن) ٢(ويف سنة إحدى وتسعني قتل صاحب املوصل وأخو صاحبها امللك حسام الدولة مقلد 

  .فتمكن وحارب بين بويه) ٣(بن رافع العقيلي، وكانت دولته مخسة أعوام، ومتلك بعده ابنة قرواش 
  

  ، عبد السالم بن احلسني)٤(، االديب االوحد، أبو طالب شاعر زمانه*  املأموين - ٣٧١
  .املأموين، من ذرية املأمون اخلليفة
مدح امللوك والوزراء، وامتدح الصاحب ابن عباد بديع النظم، : استوىف أخباره ابن النجار، فقال

ناصيب، ورموه : إنه دعي، وقالوا فيه: فأكرمه، فحسده ندماء الصاحب وشعراؤه، فرموه بالباطل، وقالوا
  ):٥(بأنه هجا الصاحب، فذلك يقول ليسافر 

__________  
  .٣٦ - ٣٥ / ٣" عرب الذهيب " انظر ) ١(
  .٢٦٠  /٥": ابن خلكان " ترمجته يف ) ٢(
بكسر القاف وسكون الراء وفتح الواو وبعد االلف شني : كذا قيده ابن خلكان فقال: قرواش) ٣(

  .معجمة
  .٢٦٧ / ٥": وفيات االعيان " 
 ٣٢٠ / ٢: ب، فوات الوفيات / ٣٧:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٩١ - ١٦١ / ٤: يتمة الدهر* 
- ٣٢٢.  
  .ن مصادر ترمجتهوما أثبتناه م" أبو غالب " يف االصل ) ٤(
  = [ * ]كذا العبارة يف االصل، ويف مصادر الترمجة أنه قال هذه االبيات يطلب ا االذن ) ٥(

)١٦/٥٠١(  



  

قضيت حنيب ومل أقض الذي وجبا ال ينكرن ربعك البايل بلى * يا ربع لو كنت دمعا فيك منسكبا 
فقد غدا لغوادي السحب  * فقد شربت بكأس احلب ما شربا عهدي بربعك للذات مرتبعا* جسدي 

* ووابل كعطاياه إذا وهبا وعصبة بات فيها القيظ متقدا * منتحبا ذو بارق كسيوف الصاحب انتضيت 
أسباط أنت ودعواهم دما كذبا * إذ شدت يل فوق أعناق العدا رتبا إين كيوسف واالسباط هم وأبوال 

ففارق الري، وقدم : مضى هربا قال الثعاليبحىت إذا ما رأى ليثا * قد ينبح الكلب ما مل يلق ليث شرى 
  نيسابور، ومدح صاحب اجليش،

فوصله، وقدم خبارى فأكرم ا، عاشرت منه فاضال ملء ثوبه، وكان يسمو مته إىل اخلالفة، وميين 
نفسه يف قصد بغداد يف جيوش تنظم إليه من خراسان، فاقتطعته املنية، ومرض باالستسقاء، ومات يف 

  ).١(انني وثالث مئة سنة ثالث ومث
  

 بن إبراهيم االمام احلافظ الفقيه احملدث اود، أبو القاسم، إمساعيل بن إسحاق*  ابن الطحان - ٣٧٢
  .القيسي القرطيب، املالكي، ابن الطحان، صاحب التصانيف

  مسع قاسم بن أصبغ، وأمحد بن عبادة الرعيين، وحممد بن احلافظ
__________  

 ٤: ، وتاريخ االسالم٣٢١ / ٢": فوات الوفيات " ، و ١٦٢ / ٤" اليتمة " يف للسفر، واالبيات = 
  .ب / ٣٧: الورقة

  .١٧٢ - ١٧١ / ٤": يتيمة الدهر " اخلرب بنحوه يف ) ١(
 / ١: أ، الديباج املذهب / ٥١:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٦٨ - ٦٧ / ١: تاريخ علماء االندلس* 

  .٩٣ / ١: ، شجرة النور الزكية٢٩١ - ٢٩٠
[ * ]  

)١٦/٥٠٢(  

  

  .حممد بن عبد السالم اخلشين، وأمحد بن دحيم، وحممد بن معاوية، ومجاعة
  .مسعت منه، وانتفع به أهل الكورة، وكانت فتياه مبا ظهر له من احلديث: قال ابن الفرضي

  .أخبار معروفة" املدونة " وله يف 
  .وغلب عليه احلديث

  .الث مئةتويف يف صفر سنة أربع ومثانني وث



  .وطاب الثناء عليه
  .وشيعه اخللق

  
، الشيخ الصدوق، مسند مهذان، أبو القاسم )١ (ابن إمساعيل بن سندول*  جربيل بن حممد - ٣٧٣

  .اخلرقي العدل
عبدوس بن أمحد السراج، وعلي بن احلسن بن سعد، وأيب القاسم البغوي، وحممد بن عبد : روى عن

  .زياد الطيالسي، وأيب بكر بن املنذر الفقيه، وعدةالسمرقندي، وحممد بن إبراهيم بن 
  .جعفر بن حممد االري، وحممد بن عيسى، وعبد اهللا بن عبدان الفقيه: وعنه

  .يدل حديثه على الصدق: قال شريويه
  .تويف يف ذي القعدة سنة أربع ومثانني وثالث مئة

__________  
  .٤٦ / ١١: اتأ، الوايف بالوفي / ٥١:  الورقة٤: تاريخ االسالم* 
  .ابن سيدك": الوايف بالوفيات " يف ) ١(

[ * ]  

)١٦/٥٠٣(  

  

  . بن عمار الدمياطيالشيخ احملدث الثقة، أبو بكر، حممد بن حيىي*  الدمياطي - ٣٧٤
، ومسع من "االشراف " مسع حممد بن زبان، مسع منه كتاب الليث، ومسع من أيب بكر بن املنذر كتاب 

  .حممد بن إبراهيم الديبليأيب عبيد بن حربويه، و
  .أبو عمر أمحد بن حممد الطلمنكي، وحيىي بن علي ابن الطحان، واملصريون: روى عنه

  .تويف سنة أربع ومثانني وثالث مئة
  

 بن عبدويه بن سدوس اهلذيل الشيخ اجلليل، أبو احلسن، أمحد بن إبراهيم* *  العبدويي - ٣٧٥
  . حازم عمرالعبدويي النيسابوري، والد احلافظ أيب

  .مسع أبا العباس السراج، وأبا بكر بن خزمية، وحامت بن حمبوب، وطائفة
  .ابنه، واحلاكم، وأبو سعد الكنجروذي، وغريهم: وعنه

  .تويف يف رضمان سنة مخس ومثانني وثالث مئة
  وفيها تويف أبو بكر أمحد بن حممد بن إمساعيل بن املهندس حمدث



__________  
  .ب / ٥٣: الورقة ٤: تاريخ االسالم* 

 ٥٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٥٥ - ٣٥٤ / ٨: ، االنساب٣٥٠ / ٦: االكمال البن ماكوال* * 
  .٩٨٤ / ٣: ، تبصري املنتبه٤٣٥ / ٢: أ، مشتبه النسبة/ 

[ * ]  

)١٦/٥٠٤(  

  

ملقرئ، مصر، والصاحب إمساعيل بن عباد الوزير، وأبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن إليسع االنطاكي ا
والقاضي علي بن احلسني بن بندار االذين، واحلافظ الدار قطين، وأبو حفص بن شاهني، واالديب أبو 

احلسن حممد بن سكرة اهلامشي الشاعر، وشيخ الشافعية أبو بكر حممد بن عبد اهللا االودين صاحب وجه، 
كر حممد بن موسى بن املثىن وأبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن عثمان الطرازي، وشيخ الظاهرية أبو ب

  . وأبو الفتح القواس الزاهد- وقد مسع البغوي -البغدادي 
  

 بن إمساعيل بن الشيخ االمام، الواعظ الكبري احملدث، أبو احلسني، حممد بن أمحد*  ابن مسعون - ٣٧٦
  .عنبس البغدادي، شيخ زمانه ببغداد

  .مولده سنة ثالث مئة
  .هو لقب جده إمساعيل: ومسعون

ع أبا بكر بن أيب داود وهو أعلى شيخ له، وحممد بن خملد العطار، وحممد بن عمرو بن البختري، مس
وأمحد بن سليمان بن زبان الدمشقي، وحممد بن حممد بن أيب حذيفة، وعدة، أملى عنهم عشرين جملسا، 

  .مسعناها عالية
  أبو عبد الرمحان السلمي، وعلي بن طلحة املقرئ،: حدث عنه

__________  
 - ١٥٥ / ٢: ، طبقات احلنابلة٣٦٢ / ٤: ، االكمال البن ماكوال٢٧٧ - ٢٧٤ / ١: تاريخ بغداد) 

، ٢٦٦ / ٢: ، صفة الصفوة٢٠٠ - ١٩٨ / ٧: ، املنتظم٢٠٦ - ٢٠٠: ، تبيني كذب املفتري١٦٢
 ٤: ، تاريخ االسالم٣٧ - ٣٦ / ٣: ، العرب٣٠٥ - ٣٠٤ / ٤: ، وفيات االعيان١٤٠ / ٢: اللباب

: ، النجوم الزاهرة٥٢ - ٥١ / ٢: ، الوايف بالوفيات٣٢٣ / ١١: ب، البداية والنهاية / ٦٧: قةالور
  .١٢٦ - ١٢٤ / ٣: ، شذرات الذهب١٩٨ / ٤

[ * ]  



)١٦/٥٠٥(  

  

واحلسن بن حممد بن اخلالل، وأبو طالب العشاري، وأبو احلسني بن االبنوسي، وخدجية بنت حممد 
  .مد بن محدوه احلنبلي، وآخرونالشاهجانية، وأبو بكر أمحد بن حم

  . هو عنبس بن إمساعيل القزاز- بنون ساكنة -وجد أبيه عنبس 
  .روى عن شعيب بن حرب، حلقه حممد بن خملد

هو من مشايخ البغداديني، له لسان عال يف هذه العلوم، ال ينتمي إىل أستاذ، وهو لسان : قال السلمي
  . يرجع إىل فنون من العلمالوقت، واملرجوع إليه يف آداب املعامالت،

  كان أوحد دهره، وفرد عصره يف الكالم على علم: وقال اخلطيب
  .اخلواطر

حدثنا الشيخ اجلليل املنطق : دون الناس حكمه، ومجعوا كالمه، وكان بعض شيوخنا إذا حدث عنه، قال
  ).١(باحلكمة 

يه، أخربنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم، أنبأنا ابن عالن، عن القاسم بن علي، أخربنا نصر اهللا بن حممد الفق
: أخربنا عبيداهللا بن عبد الواحد الزعفراين، حدثين أبو حممد السين صاحب أيب احلسني بن مسعون، قال

أحب أن أحج، : كان ابن مسعون يف أول أمره ينسخ باالجرة، وينفق على نفسه وأمه، فقال هلا يوما
  .يا ولدي حج:  فنامت وانتبهت بعد ساعة، وقالتفغلب عليها النوم،! وكيف ميكنك ؟ : قالت

دعيه حيج فإن اخلري له يف حجه، ففرح وباع : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم يقول
  .دفاتره

  .ودفع إليها من مثنها، وخرج مع الوفد، فأخذت العرب الوفد
  جاج يأكلونفبقيت عريانا، فجعلت إذا غلب علي اجلوع ووجدت قوما من احل: قال

__________  
  .٢٧٤ / ١": تاريخ بغداد ) " ١(

[ * ]  

)١٦/٥٠٦(  

  

هبها يل أستتر ا، فأعطانيها : وقفت، فيدفعون إيل كسرة فأقتنع ا، ووجدت مع رجل عباءة فقلت
  .وأحرمت فيه، ورجعت

  .وكان اخلليفة قد حرم جارية وأراد إخراجها من الدار



قد جاء ابن : ، فقيل]أن تزوج هذه اجلارية به [ وا رجال مستورا يصلح اطلب: فقال اخلليفة: قال السين
: خرجت حاجا، ويشرح حاله ويقول: مسعون، فاستصوب اخلليفة ذلك، وزوجه ا، فكان يعظ ويقول

  ).١(ها أنا اليوم علي من الثياب ما ترون 
  .كان فاخر امللبوس: قلت! ! 

الناس إىل الزهد، وتلبس أحسن الثياب، وتأكل أطيب الطعام، تدعو : قلت له يوما: قال أبو بكر الربقاين
  كل ما يصلحك هللا: كيف هذا ؟ فقال

  ).٢(فافعله إذا صلح حالك مع اهللا تعاىل 
  .حسن: ما امسك ؟ قلت: قال يل ابن مسعون: قال أبو حممد اخلالل

  ).٣(قد أعطاك اهللا االسم، فسله املعىن : قال
بلغين أنه روى جزئا عن ابن :  أبا ذر عن ابن مسعون هل امته ؟ قالسألت: قال أبو النجيب االرموي

وأبو احلسني بن مسعون، وكان رجال سواه، النه كان صبيا، ما كانوا يكنونه يف ذلك : أيب داود، عليه
  .الوقت

  .ومساعه من غريه صحيح
ا خفي علي من كالمه رمب: وكان القاضي أبو بكر االشعري، وأبو حامد يقبالن يده، وكان القاضي يقول

  ).٤(بعض الشئ لدقته 
  )وواعدنا موسى ثالثني ليلة(مسعت ابن مسعون، يقول يف : السلمي

__________  
  .، وما بني حاصرتني منه٢٠٣ - ٢٠٢": تبيني كذب املفتري " اخلرب مطوال يف ) ١(
  .٢٧٥ / ١": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .٢٠١ص ": فتري تبيني كذب امل" انظر ) ٤(

[ * ]  

)١٦/٥٠٧(  

  

  .مواعيد االحبة وإن اختلفت فإا تؤنس ]: ١٤٢: االعراف[ 
أو جتودي * وعديين وال تفي واتركيين موهلا * ماطليين وسويف : كنا صبيانا ندور على الشط ونقول

س، ومعه حدثنا حممد بن حممد الظاهري، مسعت ابن مسعون يذكر أنه أتى بيت املقد: وتعطفي اخلطيب
متر، فطالبته نفسه برطب، فالمها، فعمد إىل التمرو وقت إفطاره فوجده رطبا، فلم يأكل منه، مث ثاين ليلة 



  ).١(وجدة مترا 
  مسعت أمحد بن علي البادي، مسعت أبا الفتح القواس: اخلطيب

، أحضر جملس ابن مسعون مث أبيع: حلقتين إضاقة، فأخذت قوسا وخفني البيعهما، فقلت: يقول
، أو ]من عنده [ يا أبا الفتح ال تبع اخلفني والقوس، فإن اهللا سيأتيك بزرق : فحضرت، فلما فرغ ناداين

  ).٢(كما قال 
حضرت ابن مسعون وهو : حدثنا شرف الوزراء أبو القاسم، حدثين أبو طاهر بن العالف قال: اخلطيب

ني عن الكالم ساعة حىت استيقظ يعظ وأبو الفتح القواس إىل جنب الكرسي، فنعس، فأمسك أبو احلس
  .نعم: رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نومك ؟ قال: أبو الفتح، فقال له بو احلسني

  ).٣(لذلك أمسكت خوفا أن ترتعج : فقال
حكي يل موىل الطائع أن : حدثنا الوزير أبو القاسم، حدثنا أبو علي بن أيب موسى اهلامشي، قال: اخلطيب

   فسلم ابن مسعون باخلالفة،- وكان ذا حدة - فأحضر ابن مسعون، فرأيت الطائع غضبان الطائع أمره،
__________  

  .٢٧٥ / ١": تاريخ بغداد ) " ١(
  .، وما بني حاصرتني منه٢٧٦ - ٢٧٥ / ١": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٧٦ / ١": تاريخ بغداد ) " ٣(

[ * ]  

)١٦/٥٠٨(  

  

  .املؤمنني علي رضي اهللا عنه كذاروي عن أمري : مث أخذ يف وعظه فقال
  .ووعظ حىت بكى الطائع ومسع شهيقه، وابتل منديل من دموعه

رفع إيل أنه ينتقص عليا، فأردت أقابله، فلما حضر : فلما انصرف سئل الطائع عن سبب طلبه، فقال
  ).١(افتتح بذكره والصالة عليه، وأعاد وأبدى يف ذكره، فعلمت أنه وفق، ولعله كوشف بذلك 
ملا دخل : قاضي املرستان، أنبأنا القضاعي، حدثنا علي بن نصر، حدثنا أبو الثناء شكر العضدي، قال

  عضد الدولة بغداد وقد هلك أهلها قتال
من : آفة هؤالء القصاص، فمنعهم، وقال: وخوفا وجوعا للفنت اليت اتصلت بني السنة والشيعة، فقال

كرسيه، فأمرين موالي، فأحضرته، فدخل رجل عليه خالف أباح دمه، فعرف ابن مسعون، فجلس على 
إن هذا امللك جبار عظيم، ما أوثر لك خمالفته، : فجلس إىل جنيب غري مكترث، فقلت: نور، قال شكر

اخللق واالمر هللا، فمضيت به إىل : فقال: وإين موصلك إليه، فقبل االرض وتلطف له واستعن باهللا عليه



أوقفته مث دخلت أستأذن، فإذا هو إىل جانيب، وحول وجهه إىل دار حجرة قد جلس فيها امللك وحده، ف
: مث حول وجهه وقرأ ] ١٠٢: هود) [ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة: (عز الدولة مث تال

مث أخذ يف وعظه، فأتى  ] ١٤: يونس) [ مث جعلناكم خالئف يف االرض من بعدهم لننظر كيف تعملون(
مللك، ما رأيت ذلك منه قط، وشرك كمه على وجهه، فلما خرج أبو احلسني بالعجب، فدمعت عني ا

فرقها : اذهب إليه بثالثة آالف درهم وعشرة أثواب من اخلزانة فإن امتنع فقل له: رمحه اهللا، قال امللك
إن ثيايب هذه فصلت من حنو أربعني سنة ألبسها : يف أصحابك، وإن قبلها فجئين برأسه، ففعلت، فقال

  روجي وأطويهايوم خ
__________  

  .٢٧٧ - ٢٧٦ / ١": تاريخ بغداد ) " ١(
[ * ]  

)١٦/٥٠٩(  

  

فرقها على : عنه رجوعي، وفيها متعة وبقية، ونفقيت من أجرة دار خلفها أيب، فما أصنع ذا ؟ قلت
  .ما يف أصحايب فقري: أصحابك، قال

  .احلمد هللا الذي سلمه منا وسلمنا منه: فعدت فأخربته، فقال
كان ابن مسعون يرجع إىل علم القرآن وعلم الظاهر، متمسكا بالكتاب والسنة، : ال أبو سعيد النقاشق

أنا صائنه عن املعصية، : قال) ١" (أنا جليس من ذكرين : " لقيته وحضرت جملسه، مسعته يسأل عن قوله
  أنا معه حيث

  .يذكرين، أنا معينه
أما االسم، فترك الدنيا وأهلها، وأما حقيقته، : لمسعت ابن مسعون، وسئل عن التصوف، فقا: السلمي

  .فنسيان الدنيا ونسيان أهلها
  .أحق الناس باخلسارة يوم القيامة أهل الدعاوي واالشارة: ومسعته يقول

تويف ابن مسعون وكان ثقة مأمونا يف نصف ذي القعدة سنة سبع ومثانني وثالث : قال أبو احلسن العتيقي
  ).٢(مئة 

ونقل ابن مسعون سنة ست وعشرين وأربع مئة من داره فدفن مبقربة باب حرب، : خلطيبقال أبو بكر ا
  ).٣(ومل تكن أكفانه بليت فيما قيل 

  .نعم: قلت
  .الكفن قد يقيم حنوا من مئة سنة، الن اهلواء ال يصل إليه فيسلم



  : يقال له-وقال شيخ : نقل أبو حممد بن حزم خرافة ال تثبت، فقال
__________  

  .٩٥ / ١": املقاصد احلسنة " حديث ال يصح، أورده الديلمي بال سند عن عائشة مرفوعا وانظر ) ١(
  .٢٧٧ / ١": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

[ * ]  

)١٦/٥١٠(  

  

وهو سعبة وثالثون : إن االسم االعظم ليس هو يف االمساء احلسىن املعروفة، قال:  ببغداد-ابن مسعون 
  .حروف املعجمحرفا من غري 

أخربنا حممد بن عبد املنعم، عن أيب اليمن الكندي، أخربنا هبة اهللا بن أمحد، أخربنا حممد بن علي 
العشاري، أخربنا أبو احلسني بن مسعون، أخربنا أمحد بن حممد بن سلم، حدثنا حفص الربايل، حدثنا 

   رسول اهللا صلى اهللا عليهكان: سهل بن زياد، حدثنا أيوب، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، قال
نعم، شئ من متر يف : يا أبا هريرة أعندك شئ ؟ قلت: وسلم يف غزاة، فأصام عوز من الطعام، فقال

هات نطعا، فجئت بالنطع، فبسطه، فأدخل يده وقبض من التمر، فإذا هو : جئ به، وقال: مزودي، قال
  .يسمي، حىت أتى على التمرباسم اهللا، فجعل يضع كل مترة و: إحدى عشرة مترة، مث قال

ادع فالنا : ادع فالنا وأصحابه، فأكلوا وشبعوا وخرجوا، مث قال: فقال به هكذا فجمعه، فقال
وأصحابه، فأكلوا وشبعوا وخرجوا، وفضل متر، فأكل وأكلت، وفضل متر، فأدخله يف املزود، إىل أن 

  .)١(فجهزت منه مخسني وسقا يف سبيل اهللا، فوقع زمن عثمان : قال
  

   بن عباد بنالوزير الكبري العالمة، الصاحب، أبو القاسم إمساعيل*  الصاحب - ٣٧٧
__________  

  . من هذا الكتاب٦٣١تقدم خترجيه يف اجلزء الثاين ص ) ١(
: ، نزهة االلباء١٩٤: ، الفهرست٢٨٦ - ١٨٨ / ٣: ، يتيمة الدهر٥٣ / ١: االمتاع واملؤانسة* 

 / ١: ، إنباه الرواة٣١٧ - ١٦٨ / ٦: ، معجم االدباء١٨١ - ١٧٩ / ٧: ، املنتظم٣٢٧ - ٣٢٥
 / ١: ، وفيات االعيان١١١، ١١٠، ٦٤، ٥٩ / ٩ و ٣٥٢ / ٨: ، الكامل البن االثري٢٠٣ - ٢٠١
 ٥٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٢٨ / ٣: ، العرب١٣٠ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٢٣٣ - ٢٢٨



، ابن ٣١٦ - ٣١٤ / ١١: ، البداية والنهاية٤٢١ / ٢: نان، مرآة اجل٣١٢ / ١: ب، ابن الوردي/ 
  = [ * ]، ٤١٦ - ٤١٣ / ١: ، لسان امليزان٤٦٦ / ٤: خلدون

)١٦/٥١١(  

  

  .عباس الطالقاين االديب الكاتب، وزير امللك مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة
  ).١(صحب الوزير أبا الفضل بن العميد، ومن مث شهر بالصاحب 

   حممد بن فارس بأصبهان، ومن أمحد بن كامل القاضي،ومسع من أيب
  .وطائفة ببغداد

روى عنه أبو العالء حممد بن حسول، وعبد امللك بن علي الرازي، وأبو بكر بن أيب علي الذكواين، 
" سبعة أسفار، و " احمليط " وأبو الطيب الطربي، وأبو بكر بن املقرئ شيخه، وله تصانيف منها يف اللغة 

  .، وفيه مناقب االمام علي، ويثبت فيه إمامة من تقدمه"االمامة " يف الترسل، وكتاب " الكايف 
! ! ومن البخاري ؟ : إنه ذكر له البخاري، فقال: وكان شيعيا معتزليا مبتدعا، تياها صلفا جبارا، وقيل

  .حشوي ال يعول عليه
  .وقد نكب ونفي، مث رد إىل الوزارة، ودام فيها مثاين عشرة سنة

  .فتتح مخسني قلعة ملخدومه فخر الدولةوا
  .وقد طول ابن النجار ترمجته

  وكان فصيحا متقعرا، يتعاىن وحشي االلفاظ يف خطابه، وميقت التيه،
__________  

 / ٤: ، معاهد التنصيص٤٥١ - ٤٤٩ / ١: ، بغية الوعاة١٧١ - ١٦٩ / ٤: النجوم الزاهرة= 
: ، طبقات أعالم الشيعة١١٠ - ١٠٤: نات، روضات اجل١١٦ - ١١٣ / ٣: ، شذرات الذهب١١
٦٣ - ٦٢.  

  .٢٢٩ / ١: ابن خلكان" الصاحب " انظر حول تسميته ب ) ١(

)١٦/٥١٢(  

  

  .ويتيه ويغضب إذا ناظر
  .أنت جاهل بالعلم، ولذلك سود اهللا وجهك: قال مرة لفقيه

  ".اء احلسىن االمس" ، وكتاب "الكشف عن مساوئ شعر املتنيب " وكتاب " الوزراء " وله كتاب 



  ):١(وهو القائل 
مجع : وكأمنا قدح وال مخر قيل* وتشاا فتشاكل االمر فكأمنا مخر وال قدح * رق الزجاج ورقت اخلمر 

الصاحب من الكتب ما حيتاج يف نقلها إىل أربع مئة مجل، وملا عزم على التحديث تاب، واختذ لنفسه بيتا 
عا، وأخذ خطوط مجاعة بصحة توبته، مث جلس لالمالء، مساه بيت التوبة، واعتكف على اخلري أسبو

وحضره اخللق، وكان يتفقد علماء بغداد يف السنة خبمسة آالف دينار، وأدباءها، وكان يبغض من 
  .يدخل يف الفلسفة

  .ومرض باالسهال، فكان إذا قام عن الطست ترك إىل جنبه عشرة دنانري للغالم
  .وملا عويف تصدق خبمسني ألف دينار

إن صاحب ما وراء النهر نوح بن منصور كتب إليه يستدعيه ليوليه وزارته، فاعتل بأنه حيتاج : يلوق
  .لنقل كتبه خاصة أربع مئة مجل، فما الظن مبا يليق به من التجمل

  .وكان قد لقب كايف الكفاة
  .مات بالري، ونقل إىل أصبهان، وملا أبرز تابوته ضج اخللق بالبكاء

__________  
 / ١": وفيات االعيان " ، و ٢٥٩ / ٣": يتيمة الدهر : " تان يف أكثر مصادر ترمجته، انظر مثالالبي) ١(

٢٣٠.  
[ * ]  

)١٦/٥١٣(  

  

البندهي حضر الس، فقدمت فواكه، منها مشمش فائق، فأكل وأمعن، : ثالثة خجلوين: إنه قال: يقال
  .ال يعجبين الرئيس إذا تطبب: إنه ملطخ املعدة، فقال: فقلت

من لعنة اهللا، :  من أين أقبل موالنا ؟ قلت- وقد جئت من دار السلطنة وأنا ضجر -: والفرندي قال
  .رد اهللا غربة موالنا: قال

  مع ثالثة: رأيتك حتيت، قال: والثالث املافروخي أيام حسنه داعبته، فقلت
  .مثلي

كان منشورا أنت الوزير وإن وضم بالرأي أمرا * يا من أعاد رميم امللك منشورا : وللبسيت يف الصاحب
وامللك بعدك إن مل يؤمتن شورى مات الصاحب يف صفر سنة مخس ومثانني وثالث مئة، * مل تؤت منشورا 

  .عن تسع ومخسني سنة
  .ووزر أبوه لركن الدولة



  
 وابن سالطينها، أبو القاسم، نوح بن منصور بن نوح بن سلطان خبارى ومسرقند*  الساماين - ٣٧٨

ن نصر بن أمحد بن إمساعيل بن أمحد بن أسد بن سامان، مات يف رجب سنة سبع ومثانني عبدامللك ب
  .وثالث مئة، وكانت دولته اثنتني وعشرين سنة

__________  
، وغريها ١٠٢ - ٩٨، ١٢ - ١٠ / ٩ و ٥٦٤ / ٨: ، الكامل البن االثري١٤ / ٧: االنساب* 

:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٨ / ٣: ، العرب١٣٣ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٩٤ / ٢: اللباب
 / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٥٢ / ٤: ، ابن خلدون٣٢٤ - ٣٢٣ / ١١: ب، البداية والنهاية / ٦٩

  .١٢٧ - ١٢٦ / ٣: ، شذرات الذهب١٩٨
[ * ]  

)١٦/٥١٤(  

  

هر، مث ويل متلك نوح خرسان وغزنة وما وراء الن: وقام بعده ابنه أبو احلارث منصور، قال ابن اجلوزي
  .بعده ابنه، فبقي سنة وتسعة أشهر، مث قبص عليه االمراء، وملكوا أخاه عبد امللك

  فقصدهم السلطان حممود بن سبكتكني، فالتقاهم، فهزمهم، إىل
  .خبارى، وانقرضت دولة السامانية

  
  . بن حسنون السامري البغداديشيخ القراء، أبو أمحد، عبد اهللا بن احلسني*  السامري - ٣٧٩

زعم أنه قرأ حلفص على االشناين، وقرأ للسوسي على موسى بن جرير، وأيب عثمان النحوي، وقرأ 
  .لقالون على ابن شنبوذ، وللدوري على ابن جماهد، فأما تالوته على هذين فمعروفة

  .وزعم أنه مسع يف أيب العالء حممد بن أمحد الوكيعي، والقدماء، فافتضح
  .ولد سنة مخس وتسعني ومئتنيولكن نافق السوق بني القراء 

  بن) ١(أبو الفضل اخلزاعي، وأبو الفتح فارس، وعبد الساتر : تال عليه
__________  

، ٣٣ - ٣٢ / ٣: ، العرب٣٧٦ / ٢: ، االكمال البن ماكوال٤٤٣ - ٤٤٢ / ٩: تاريخ بغداد* 
 / ١: نهاية غاية ال٤٠٩ - ٤٠٨ / ٢: ، ميزان االعتدال٢٦٧ - ٢٦٤ / ١: طبقات القراء للذهيب

، النجوم ٢٧٤ - ٢٧٣ / ٣: ، لسان امليزان١٢٢ / ١: ، النشر يف القراءت العشر٤١٧ - ٤١٥
  .١٢٠ - ١١٩ / ٣: ، شذرات الذهب٤٨٩ / ١: ، حسن احملاضرة١٧٥ / ٤: الزاهرة



  .عبدالسائر: يف االصل) ١(
[ * ]  

)١٦/٥١٥(  

  

  .يس، وآخرونالذرب الالذقي، وعبد اجلبار الطرسوسي، وأبو العباس بن نف
  .وودي لو أنه ثقة، فإين قرأت من طريقه عاليا" طبقات القراء " استوعبت ترمجته يف 

  كنت عند أيب أمحد املقرئ،: قال يل أبو القاسم العنايب: قال الصوري
: سله مىت مسع منه ؟ فقال: فحدثنا عن الوكيعي، فاجتمعت تبعبد الغين فأخربته، فاستعظم ذلك، وقال

مات أبو العالء عندنا يف أول سنة ثالث مئة، وترك : ث مئة، فأخربت عبد الغين، فقالمبكة سنة ثال
  .ال أسلم على من يكذب يف احلديث: السالم عليه، وقال

أن أبا أمحد قرأ على حممد بن حيىي الكسائي، وهذا وهم قد سقط من بينهما ) ١" (العنوان " ويف كتاب 
  .ابن شنبوذ أو ابن جماهد

  .ذكر أبو أمحد أنه يروي عن ابن املعتز: بن الطحانوقال حيىي 
  .بدون هذا يهدر الراوي: قلت

  .مات يف احملرم سنة ست ومثانني وثالث مئة
احلافظ احملدث الرحال، أبو الفتح، عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن مسرور البلخي، نزيل * ابن مسرور 

  .مصر
  حلسني بن حممدأيب بكر أمحد بن سليمان بن زبان، وا: حدث عن

__________  
اليب طاهر إمساعيل بن خلف املقرئ االنصاري االندلسي السرقسطي، املتوىف " العنوان " كتاب ) ١(

  .٤٥٥سنة 
  .كتاب يف القراءات، وهو عمدة الناس يف االشتغال ذا الفن: قال ابن خلكان عنه

  .١١٧٧ - ١١٧٦ / ٢": كشف الظنون " ، وانظر ٢٣٣ / ١": وفيات االعيان " 
  ).٣٠٨(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم * 

[ * ]  

)١٦/٥١٦(  

  



  .املطبقي، واحلافظ أيب سعيد بن يونس وطبقتهم
عبد الغين بن سعيد، وأمحد بن قديد، وعمر بن خضر الثمانيين، وحممد بن عبدالرمحن : روى عنه

  .االزدي، وآخرون
  . احلجة سنة مثان وسبعني وثالث مئةتويف أبو الفتح يف سلخ ذي: قال أبو إسحاق احلبال

  .وكان حافظا مكثرا: قال
  .أظنه نيف على السبعني: قلت

وأنبأين ابن سالمة، عن ابن بوش، عن أمحد بن عبد اجلبار، عنه، : قرأت خبط حممد بن علي الصوري
 احلافظ، أخربنا حممد بن عبدالرمحن االزدي، حدثنا الفتح بن مسرور، أخربنا عبدالرمحن بن أمحد: قال

حدثنا عبد اهللا بن وهيب الغزي، حدثنا يزيد بن موهب، حدثنا املفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، 
من : " عن عمران بن عبدالرمحن القرشي، عن أيب خراش اهلذيل، مسع فضال بن عبيد رضي اهللا عنه يقول

  ) ".١(ردته الطرية فقد قارف الشرك 
  

  . بن علي االصبهاين الزعفراينمام، أبو سعيد، احلسني بن حممداحلافظ اال) * ٢( الزعفراين - ٣٨٠
__________  

  .وما منا إال ولكن يذهبه اهللا بالتوكل" الطرية من الشرك " هو يف معىن حديث ابن مسعود مرفوعا ) ١(
حديث حسن صحيح وصححه االمامان الذهيب : وقال) ١٦١٤(والترمذي ) ٣٩١٠(أخرجه أبو داود 

  .والعراقي
إال وقد يعتريه التطري ويسبق إىل قلبه الكراهية : مدرج من كالم ابن مسعود ومعناه..وما منا إال" وله وق
  .فيه
  ).حيول(كلمة : يف االصل) ٢(
  : [ * ]، طبقات٩٥٧ - ٩٥٦ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٨٤ - ٢٨٣ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 

)١٦/٥١٧(  

  

  ، واحلسني بن علي بنمسع أبا القاسم البغوي، وأبا حممد بن صاعد
  .زيد، وطبقتهم

  .أبو بكر بن أيب علي، وأبو نعيم، ومجاعة: وعنه
كان بندار بلدنا يف كثرة االصول واحلديث، صاحب معرفة وإتقان، صنف املسند : قال أبو نعيم

  .والتفسري والشيوخ وأشياء، وتويف سنة تسع وستني وثالث مئة



ا مسعود اجلمال، أخربنا احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا احلسني أخربنا الدشيت، أخربنا ابن خليل، أخربن
بن حممد، حدثنا احلسني بن علي بن زيد، حدثنا حممد بن عمرو بن حنان، حدثنا بقية، عن أيب فروة 

حسيب اهللا ونعم : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: الرهاوي، عن مكحول، عن شداد بن أوس، قال
  .مل يصح هذا) ١ " (الوكيل أمان كل خائف

  
 بن صاحل بن عبد اهللا بن قيس بن هذيل بن يزيد ابن العباس ابن حممد بن أمحد*  صاحل بن أمحد - ٣٨١

التميمي االحنفي ) ٢(بن االحنف بن قيس، االمام العامل احلافظ الثبت، أبو الفضل بن الكومالذي 
  .اهلمذاين السمسار
__________  

، ١٦٠ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ١٢:  املفسرين للسيوطي، طبقات٣٨٤ - ٣٨٣: احلفاظ= 
  .٦٩ / ٣: شذرات الذهب

  .إسناده ضعيف لتدليس بقية وضعف شيخه أيب فروة الرهاوي وامسه يزيد بن سنان) ١(
، وذكره السيوطي يف اجلامع الصغري ونسبه إىل الديلمي يف ٢٨٣ / ١" ذكر أخبار أصبهان " وهو يف 

  .مسند الفردوس
، ١٢٠ / ٣: ، اللباب٤٩٥ / ٤: ، معجم البلدان٥٠٣ / ١: ، االنساب٣٣١ / ٩:  تاريخ بغداد*

 / ٣: ، شذرات الذهب٣٩١: ، طبقات احلفاظ٢٥ / ٣: ، العرب٩٨٦ - ٩٨٥ / ٣: تذكرة احلفاظ
  .١٣٩: ، الرسالة املستطرفة١١٠

ه جعل النسبة إليها من قرى مهذان، ذكرها ياقوت يف معجمه، إال أن" كومالذ " نسبة إىل ) ٢(
  ".كومالباذ " نسبة إىل " الكومالباذي : " أما السمعاين فقال: الكومالذي

  = [ * ]معجم " انظر 

)١٦/٥١٨(  

  

أبيه، وأمحد بن حممد بن أوس، وحممد بن املرار بن محويه، وعلي بن احلسن بن سعد البزاز، : حدث عن
مد بن عبد اهللا بن نبيل، والقاسم بن أيب صاحل، وأمحد بن احلسن بن عزون، وقاسم ابن إبراهيم، وحم

  .وعبد السالم بن عبديل، وعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، وعلي بن حممد بن مهرويه القزويين، وخلق
  .ومجع وصنف

طاهر بن عبد اهللا بن ماهلة، ومحد الزجاج، وأمحد بن زجنويه العمري، وطاهر بن أمحد : حدث عنه
  .ن أيب الفوارس، وأمحد ابن احلسني بن زنبيل النهاوندي، وآخروناالمام، وأبو الفتح ب



  .كان ركنا من أركان احلديث: قال احلافظ شريويه الديلمي
  .ثقة، حافظا، دينا، ورعا، صدوقا، ال خياف يف اهللا لومة الئم

  .وله مصنفات غزيرة
وثالث مئة، ويستجاب مولده سنة ثالث وثالث مئة ومات لثمان بقني من شعبان سنة أربع ومثانني 

كنا نترك الذنوب من خشية اهللا، وثلثي : صلى عليه أبو بكر بن الل، فبلغنا أنه قال! ! الدعاء عند قربه 
  .ذلك حياء من هذا الشيخ رمحه اهللا

أبو احلسني البزاز، فارحتل، وروى عن محزة بن : أما والده االمام القدوة احملدث] * أبو احلسني البزاز [ 
  .اتب، وحممد بن حبان الباهلي، وحامد بن شعيب، وطبقتهمحممد الك

__________  
  .٥٠٣، ٥٠٢ / ١٠": االنساب " ، و ٤٩٥ / ٤": البلدان = 
، ٥٠٣ / ١٠": االنساب : " هو أبو احلسني، أمحد بن حممد بن أمحد بن صاحل الكومالذي، ترمجته يف* 
  .٤٩٥ / ٤": معجم البلدان " و 

[ * ]  

)١٦/٥١٩(  

  

  .ولده، وطاهر بن ماهلة، وأمحد بن تركان، وعلي بن جهضم: عنهروى 
  .وكان ثقة، كبري القدر

  .كنا نشبه أبا احلسني بأمحد بن حنبل لسكونه ووقاره: قال أمحد بن حممد الصفار
قرأت على أمحد بن عبد الكرمي مبصر، وأخربنا نصر بن جرو، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا محد بن 

مذان، مسعت علي بن محيد الذهلي، مسعت طاهر بن عبد اهللا بن ماهلة احلافظ، مسعت محد نصر احلافظ 
ملا أملى صاحل بن أمحد التميمي احلافظ مذان كانت له رحى، فباعها : بن عمر الزجاج احلافظ يقول

  .بسبع مئة دينار، ونثرها على حمابر أصحاب احلديث
 سهل االنصاري آخر أصحاب حممد بن شاذل، واالديب ومات يف سنة أربع معه أبو حامد أمحد بن

صاحب االنشاء البديع أبو إسحاق إبراهيم بن هالل ابن إبراهيم بن هارون الصابئ احلراين ببغداد، وأبو 
القاسم جربيل بن حممد بن سندول اهلمذاين، رحل ولقي البغوي، ومسند خراسان الفقيه أبو القاسم عبد 

، ٣٨٢بل تويف سنة :  سعيد النسائي العدل صاحب احلسن بن سفيان، وقيلاهللا بن أمحد بن حممد بن
 حدث عن أيب خليفة -واملعمر أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن حمارب االنصاري االصطخري 

 روى -، - واه - والفقيه أبو احلسن علي بن عبدامللك بن دهثم الطرسوسي نزيل نيسابور -اجلمحي 



  وشيخ النحو علي بن عيسى الرماين املعتزيل، ومسند أصبهان أبو بكر، -عن أيب خليفة 
، واحلافظ أبو احلسن حممد بن العباس بن أمحد بن حممد بن )١(حممد بن أمحد بن حممد بن جشنس 

  الفرات البغدادي، وشيخ الشافعية أبو احلسن حممد بن علي
__________  

، وتابعه ٢٦٥": املشتبه " و الذي ضبطه املصنف يف وهو خطأ، وما أثبتناه ه" جشنش " يف االصل ) ١(
  ".التبصري " عليه ابن حجر يف 

[ * ]  

)١٦/٥٢٠(  

  

ابن سهل املاسرجسي النيسابوري، والعالمة أبو عبيد اهللا حممد بن عمران املرزباين البغدادي صاحب 
سمرقندي االشتيخين االمام الفقيه، أبو بكر، حممد بن أمحد بن مت ال*  االشتيخين - ٣٨٢التصانيف 

  .الشافعي
  . قرية كبرية على سبعة فراسخ من مسرقند- بشني معجمة -وإشتيخن 

  .حدث بصحيح البخاري عن الفربري، ومساعه كان يف سنة تسع عشرة وثالث مئة
أبو سعد االدريسي، وعلي بن سختام السمرقندي، والفقيه أبو نصر الداوودي، وكان من : حدث عنه

  . الزهد والعبادةكبار الفقهاء مع
دخلت على ابن مت بإشتيخن، فقال : مسعت الفقيه أبا نصر الداوودي يقول: قال أبو كامل البصري

  .نعم: أمسعت جامع البخاري ؟ قلت: يل
امسعه مين فإين أثبت فيه، فإين كنت أدرس الفقه وكنت : من إمساعيل احلاجيب، فقال: ممن ؟ قلت: قال

عيل صغريا حيمل على العاتق، وال يقدر على املشي، أفسماعي ومساعه كبريا حني مسعته، وكان إمسا
  .فسمعته من ابن مت: يستويان ؟ قال

  .االشتيخين فقيه زاهد، مات يف رجب سنة مثان ومثانني وثالث مئة": تاريخ مسرقند " قال االدريسي يف 
  .مومن مشاخيه أبو بكر أمحد بن حممد بن آدم الشاشي، وطائفة ال أعرفه: قلت

__________  
، ٤٠ / ٣: ، العرب٦٣ / ١: ، اللباب١٩٦ / ١: ، معجم البلدان٢٦٩ - ٢٦٨ / ١: االنساب* 

، شذرات ٩٩ / ٣: ، طبقات السبكي١٦ / ١: ب، مشتبه النسبة / ٧٣:  الورقة٤: تاريخ االسالم
  .١٢٩ / ٣: الذهب
[ * ]  



)١٦/٥٢١(  

  

 بن حممد اهلامشي، من ذرية حممد بن عبد اهللاشاعر وقته ببغداد، أبو احلسن، *  ابن سكرة - ٣٨٣
  .املنصور

  .شاعر مديد الباع يف فنون االبداع، صاحب جمون وسخف، وإن زمانا جاد به وبابن احلجاج لكرمي
  .يشبهان جبرير والفرزدق

  .والبن سكرة ديوان يف أربع جملدات
  ).١(جاء الشتاء وعندي من حوائجه : وله البيتان

  . وثالث مئة يف ربيع اآلخرمات سنة مخس ومثانني
  

 بن خلف بن سهل بن أيب الشيخ احملدث، أبو القاسم، عبيداهللا بن حممد* *  ابن أيب غالب - ٣٨٤
  .غالب املصري البزاز

مسع حممد بن حممد بن النفاح، وسعيد بن هاشم الطرباين، وعلي بن أمحد عالن، وأبا عبيد بن حربويه، 
  زويين،وعبد اهللا بن حممد بن جعفر الق

__________  
، وفيات ١٨٦ / ٧: ، املنتظم٤٦٦ - ٤٦٥ / ٥: ، تاريخ بغداد٢٩ - ٣ / ٣: يتيمة الدهر* 

  ب، / ٥٨:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣١ - ٣٠ / ٣: ، العرب٤١٤ - ٤١٠ / ٤: االعيان
 / ٤: ، النجوم الزاهرة٣١٩ - ٣١٨ / ١١: ، البداية والنهاية٣١٢ - ٣٠٨ / ٣: الوايف بالوفيات

  .١١٨ - ١١٧ / ٣: ، شذرات الذهب١٧٤ - ١٧٣
، ومها ٣١٠ / ٣": الوايف بالوفيات " ، و ٤١٣ - ٤١٢ / ٤": وفيات االعيان " انظر البيتني يف ) ١(

  .٢٥٥ - ٢٥٤: البيتان اللذان ذكرمها احلريري يف املقامة الكرجية ص
، شذرات ٣٧١ / ١: اضرةب، حسن احمل / ٦٥:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٥ / ٣: العرب* * 

  .١٢٢ / ٣: الذهب
[ * ]  

)١٦/٥٢٢(  

  

  .وأمحد بن مروان الدينوري
وعنه ابن أيب الفتح املصري، وأبو عمر أمحد بن حممد الطلمنكي، وعبد امللك بن مسكني الزجاج، 



  .وعدة
  .وكان من رؤساء مصر

 وفيها مثانية وأربعون ألف قطعة أقمت على هذه الدار أبين فيها عشر سنني،: مسعته يقول: قال الطلمنكي
من الرخام، وأنفقت عليها عشرة آالف دينار، وأخذ مين كافور االخشيذي سبعة ومثانني ألف دينار، 

  .ولكن رزقت من التجارة، رحبت يف عسل يف أربعة أيام أربعة آالف دينار
  .تويف يف مجادى االوىل سنة سبع ومثانني وثالث مئة: قال أبو إسحاق

  
 الصابئ االديب البليغ، صاحب الترسل البديع، أبو إسحاق، إبراهيم بن هالل* الصابئ  - ٣٨٥

  .احلراين املشرك
حرصوا عليه أن يسلم فأىب، وكان يصوم رمضان، وحيفظ القرآن، وحيتاج إليه يف االنشاء، كتب لعز 

  .الدولة خبتيار
  .وله نظم رائق

__________  
، ٩٤ - ٢٠ / ٢: ، معجم االدباء١٩٤ - ١٩٣: ت، الفهرس٣١١ - ٢٤١ / ٢: يتيمة الدهر

، تاريخ ٢٥ - ٢٤ / ٣:  العرب١٢٩ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٥٤ - ٥٢ / ١: وفيات االعيان
، ٣١٣ / ١١: ، البداية والنهاية١٦٣ - ١٥٨ / ٦: ب، الوايف بالوفيات / ٥٠:  الورقة٤: االسالم

  .٧ / ١: ، هدية العارفني١٠٩ - ١٠٦ / ٣: ، شذرات الذهب١٦٧ / ٤: النجوم الزاهرة
[ * ]  

)١٦/٥٢٣(  

  

التاجي يف أخبار بين "  فألف له كتاب ٣٧١وملا متلك عضد الدولة هم بقتله وسجنه، مث أطلقه يف سنة 
  ".بويه 

قتله النه أمره بعمل التاريخ : مات يف سنة أربع ومثانني وثالث مئة، وله إحدى وسبعون سنة، ويقال
أباطيل ألفقها، وأكاذيب أمنقها، فتحرك عليه عضد : يه رجل، فسأله ما تؤلف ؟ فقالالتاجي، فدخل عل

، وهذا )٢(إمنا رثيت فضله : ، فليم يف ذلك، فقال)١(الدولة وطرده، ومات، فرثاه الشريف الرضي 
  .عذر بارد

  .وكان مكثرا من اآلداب
  .، وكان حمتشما، أديبا)٣(وكذلك مات على كفره ابنه احملسن 



، الصابئ، الذي أسلم وعاش كثريا، وبقي إىل سنة )٤(لفه ابنه الصدر االوحد هالل بن احملسن مث خ
٤٤٨.  

  
   بن حممد بن أيب الفهمالقاضي العالمة، أبو علي احملسن بن علي*  التنوخي - ٣٨٦

__________  
محلوا على أرأيت من :  وهي دالية مشهورة مطلعها٣٨١ / ١" ديوانه " مرثية الشريف الرضي يف ) ١(

  أرأيت كيف خبا ضياء النادي ؟* االعواد 
  .فضله، واملثبت من الوفيات، وغريه: يف االصل) ٢(
  .٨٩ - ٨١ / ١٧" معجم االدباء " ترمجه ياقوت يف ) ٣(
وفيات االعيان " ، و ٢٩٤ / ١٩" معجم االدباء " ، و ٧٦ / ١٤" تاريخ بغداد " انظر ترمجته يف ) ٤(
 "١٠١ / ٦.  
، معجم ١٧٨ / ٧: ، املنتظم١٥٦ - ١٥٥ / ١٣: ، تاريخ بغداد٣٤٦ - ٣٤٥ / ٢: لدهريتيمة ا* 

 / ٥٣:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٦٢ - ١٥٩ / ٤: ، وفيات االعيان١١٦ - ٩٢ / ١٧: االدباء
الترمجة : ، اجلواهر املضية٢٠٢ / ١: ، مفتاح السعادة١٦٨ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٧ / ٣: ب، العرب

  = [ * ]، ١١٣ - ١١٢ / ٣: ، شذرات الذهب)٤٦٩(رقم 

)١٦/٥٢٤(  

  

  .التنوخي البصري االديب، صاحب التصانيف
  .ولد بالبصرة على ما قال يف سنة سبع وعشرين وثالث مئة، وأول مساعه يف سنة ثالث وثالثني
  .مسع أبا العباس االثرم، وأبا بكر الصويل، وابن داسة، وواهب بن حممد صاحب نصر اجلهضمي

  .وى عنه ولده أبو القاسم علير
  .وكان أخباريا متفننا، شاعرا، ندميا، ويل قضاء رامهرمز، وعسكر مكرم، وغري ذلك

كان مساعه صحيحا، تويف يف احملرم سنة أربع ومثانني وثالث مئة، بعد أبيه باثنتني وأربعني : قال اخلطيب
ن عبد اهللا، وذلك يف سنة تسع وأربعني سنة، وأول من استعمله على القضاء القاضي أبو السائب عتبة ب

  ).١(وثالث مئة، له اثنتان وعشرون سنة 
  .وغري ذلك" النشوار " ، وكتاب "الفرج بعد الشدة " وله كتاب 

  .عاش سبعا ومخسني سنة
  ).٢(وفيه البن احلجاج 



  ختريت الشباب على الشيوخ* إذا ذكر القضاة وهم شيوخ 
__________  

  .٢٢٧ص : للطهماينطبقات أعالم الشيعة = 
  ".الفرج بعد الشدة " ، و "النشوار " وللتنوخي ترمجة مفصلة يف مقدمة كتايب 

  .١٥٦ - ١٥٥ / ١٣": تاريخ بغداد " انظر ) ١(
معجم االدباء " ، و ٣٤٥ / ٢": يتيمة الدهر " هو أبو عبد اهللا، احلسني بن احلجاج، والبيتان يف ) ٢(

  .١٥٩ / ٤: "وفيات االعيان " ، و ٩٤ / ١٧": 
[ * ]  

)١٦/٥٢٥(  

  

  مبجلس سيدي القاضي التنوخي* ومن مل يرض مل أصفعه إال 
 اخلوارزمي االديب، كانت أمه من شاعر وقته، أبو بكر حممد بن العباس*  الطربخزي - ٣٨٧

  .طربستان، وأبوه خوارزميا، فركب له من االمسني نسبة، قاله السمعاين
  .وهو ابن أخت حممد بن جرير

  .الشام، وأقام حبلب، وكان مشارا إليه يف عصرهسكن 
إن كان حيفظ عشرين ألف بيت فليدخل، فقال أمن شعر : إنه قصد ابن عباد، فقال للحاجب: يقال

هذا يكون أبو بكر اخلوارزمي، فأكرمه : الرجال، أم من شعر النساء ؟ فأعلمه بذلك احلاجب، فقال
  .وباسطه

  . ونوادروله ديوان نظم، وديوان ترسل، وملح
  .سنة ثالث وتسعني: مات بنيسابور يف رمضان سنة ثالث ومثانني وثالث مئة، ويقال

  .بفتح اخلاء مث بزاي: والطربخزي
  

االمام القدوة، احملدث املتبع، مسند هراة، وعاملها أبو حممد عبد الرمحن بن * *  ابن أيب شريح - ٣٨٨
  محن بن بن حممد بن أمحد بن حيىي بن خملد بن عبدالرأمحد

__________  
، وفيات ٢٧٣ / ٢: ، اللباب٢٠٣ - ٢٠٢ / ٨: ، االنساب٢٤١ - ١٩٤ / ٤: يتيمة الدهر* 

 - ١٩١ / ٣: ب، الوايف بالوفيات / ٤٩:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٤٠٣ - ٤٠٠ / ٤: االعيان
  .١٠٦ - ١٠٥ / ٣: ، شذرات الذهب١٢٥ / ١: ، بغية الوعاة١٩٦



  .١٤٠ / ٣: أ، شذرات الذهب / ٨٩:  الورقة٤: يخ االسالم، تار٥٣ / ٣: العرب* * 
[ * ]  

)١٦/٥٢٦(  

  

  .املغرية بن ثابت االنصاري اهلروي، ابن أيب شريح
  .ولد بعد الثالث مئة

، وحيىي بن حممد بن صاعد، -" اجلعديات "  ومما عنده عنه كتاب -ومسع أبا القاسم البغوي ببغداد، 
ن إبراهيم بن نريوز االمناطي، وإمساعيل بن العباس الوراق، وأمحد بن وحممد بن عقيل البلخي، وحممد ب

سعيد الطربي، وأبا بكر أمحد بن حممد بن إمساعيل اهلييت، وأبا عثمان سعيد بن حممد أخي زبري احلافظ، 
وعبد اهللا بن جعفر بن أمحد ابن خشيش، وجعفر بن عيسى احللواين، وأبا عبد اهللا حممد بن حممود 

  .وعبد الرمحن بن احلسن االسدي اهلمذاين، وعبد الواحد بن املهتدي باهللا، وخلقا سواهمالبلخي، 
  .ارحتل به أبوه، وكان صدوقا، صحيح السماع، صاحب حديث وعلم وجاللة

حدث عنه الفقيه ناصر العمري، وسفيان بن حممد الشرحيي، وأبو عمر عبد الواحد بن أمحد املليحي، 
   الغمريي،وأبو بكر حممد بن عبد اهللا

وأبو صاعد يعلى بن هبة اهللا الفضيلي، وأبو عاصم الفضيل بن حيىي الفضيلي، وحممد بن أيب مسعود عبد 
  .العزيز الفارسي، وعبد الرمحن بن حممد كالري، وبيىب بنت عبد الصمد اهلرمثية، وآخرون

خربنا أبو إمساعيل االنصاري، أخربنا حممد بن مسعود، أخربنا عبد االول بن عيسى، أ: أنبأنا مجاعة، قالوا
كنت مع الشيخ أيب حممد بن أيب شريح يف طريق غور، فأتاه : مسعت حممد بن أمحد البلخي املؤذن، يقول

  إن امرأيت ولدت لستة أشهر،: إنسان يف بعض تلك اجلبال، فقال

)١٦/٥٢٧(  

  

فعاوده، فرد عليه كذلك، ) ١" (الولد للفراش : " هو ولدك، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال
جاهل ال يدري : هذا الغزو، وسل عليه السيف، فأكببنا عليه وقلنا: أنا ال أقول ذا، فقال: فقال الرجل

  .ما يقول
  .لك أن تنتفي منه باللعان، ولكنه احتمى للسنة وغضب هلا: كان سبيله أن يوضح له، ويقول: قلت

  .، وله مخس ومثانون سنةتويف يف صفر سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة
  .وقع لنا من طريقه أجزاء عالية كاملئة، وجزء أيب اجلهم، وجزء بيىب، وحكايات شعبة



وآخر من مات من أصحاب أصحابه عبد اجلليل بن أيب سعد اهلروي، بقي إىل سنة اثنتني وستني ومخس 
  .مئة، ورحل إليه احلافظ عبد القادر الرهاوي، فهو أعلى شيخ له

أبو علي بن حاجب الكشاين، واحلسن بن إمساعيل الضراب، وأبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم مات معه 
  االصيلي، وأبو الفتح عثمان بن جين النحوي، وقاضي القضاة بالري أبو

  .احلسن علي بن عبد العزيز اجلرجاين االديب، واحلافظ الوليد بن بكر االندلسي
__________  

باب دعوى :  يف اخلصومات٥٤ / ٥، والبخاري ٧٣٩ / ٢ك أخرجه من حديث عائشة مال) ١(
باب :  يف االحكام١٥٢ / ١٣باب الولد للفراش، و :  يف الفرائض٢٧، ٢٦ / ١٢الوصي للميت و 

باب الولد للفراش، وأبو داوود : يف الرضاع) ١٤٥٧(من قضي له حبق أخيه فال يأخذه، ومسلم 
) ٦٨١٨(و ) ٦٧٥٠(يب هريرة البخاري ، وأخرجه من حديث أ١٨٠ / ٦والنسائي ) ٢٢٧٣(

) ٢٠٠٦(، وابن ماجة ٢٣٩ / ١، وأمحد ١٨٠ / ٦والنسائي ) ١١٥٧(والترمذي ) ١٤٥٨(ومسلم 
 من حديث ابن ١٨١، ١٨٠ / ٦من حديث عثمان، وأخرجه النسائي ) ٢٢٧٥(وأخرجه أبو داود 

  .يب إمامةمن حديث عمر، وأ) ٢٠٠٧(و ) ٢٠٠٥(مسعود وابن الزبري، وأخرجه ابن ماجة 
[ * ]  

)١٦/٥٢٨(  

  

 بن االمام القدوة، العابد الفقيه احملدث، شيخ العراق، أبو عبد اهللا، عبيداهللا بن حممد*  ابن بطة - ٣٨٩
  .يف ثالث جملدات" االبانة الكربى " حممد بن محدان العكربي احلنبلي، ابن بطة، مصنف كتاب 

 بن الباغندي، وأيب بكر بن زياد النيسابوري، أيب القاسم البغوي، وابن صاعد، وأيب ذر: روى عن
وإمساعيل الوراق، والقاضي احملاملي، وحممد بن خملد، وأيب طالب أمحد بن نصر احلافظ، وحممد بن أمحد 
بن ثابت العكربي، ورحل يف الكهولة فسمع من علي بن أيب العقب بدمشق، ومن أمحد بن عبيد الصفار 

  .حبمص، ومجاعة
تح بن أيب الفوارس، وأبو نعيم االصبهاين، وعبيد اهللا االزهري وعبد العزيز االزجي، أبو الف: حدث عنه

  وأمحد بن حممد العتيقي، وأبو إسحاق
الربمكي، وأبو حممد اجلوهري، وأبو الفضل حممد بن أمحد بن عيسى السعدي، وآخرون، وآخر من 

  .روى عنه باالجازة علي بن أمحد بن البسري
مل أر يف شيوخ احلديث وال يف غريهم أحسن هيئة من ابن بطة رمحه : لي العكربيقال عبد الواحد بن ع

  ).١(اهللا 



  ملا رجع ابن بطة من: حدثين أبو حامد الدلوي، قال: قال اخلطيب
__________  

 - ١١٤ / ٢: ، طبقات احلنابلة١٧٣: ، طبقات الشريازي٣٧٥ - ٣٧١ / ١٠: تاريخ بغداد* 
، البداية ١٥ / ٣: ب، ميزان االعتدال / ٦٥:  الورقة٤: االسالم، تاريخ ٣٥ / ٣: ، العرب١٥٣

 - ١٢٢ / ٣: ، شذرات الذهب١١٥ - ١١٢ / ٤: ، لسان امليزان٣٢٢ - ٣٢١ / ١١: والنهاية
  .٥٦ / ٦: ، أعيان الشيعة٨ / ١: ، إيضاح املكنون١٢٤

  ..[ * ]لواحد، وفيه عبداحلميد بن علي العكربي بدل عبد ا٣٧٢ / ١٠": تاريخ بغداد ) " ١(

)١٦/٥٢٩(  

  

الرحلة الزم بيته أربعني سنة، مل ير يف سوق وال رؤي مفطرا إال يف عيد، وكان أمارا باملعروف، مل يبلغه 
  ).١(خرب منكر إال غريه 

: رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فقلت: مسعت أخي احلسني، يقول: وقال أبو حممد اجلوهري
عليك بابن بطة، فأصبحت ولبست ثيايب، مث أصعدت إىل : تلفت علي املذاهب، فقاليا رسول اهللا قد اخ

صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدق : عكربا، فدخلت وابن بطة يف املسجد، فلما رآين قال يل
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . ومثانني وثالث مئة يف احملرم سنة سبع- وكان مستجاب الدعوة -تويف ابن بطة : قال العتيقي
  .ولدت سنة أربع وثالث مئة، وكان اليب ببغداد شركاء: قال ابن بطة

أنا أمحله معي، فحملين : هو صغري، قال: ابعث بابنك إىل بغداد ليسمع احلديث، قال: فقال له أحدهم
  .معه، فجئت فإذا ابن منيع يقرأ عليه احلديث

: نريد دراهم كثرية، فقلت: ، فسألت ابنه، فقال"جمه مع" سل الشيخ أن خيرج إليك : فقال يل بعضهم
يف نفر خاص يف حنو عشرة أيام، " املعجم " مث قرأنا عليه : المي طاق ملحم آخذه منها وأبيعه، قال

حدثنا إسحاق الطالقاين سنة أربع : وذلك يف آخر سنة مخس عشرة وأول سنة ست عشرة، فأذكر قال
ذوا هذا قبل أن يولد كل حمدث على وجه االرض اليوم، ومسعت خ: وعشرين ومئتني، فقال املستملي

  .من ذكرت يا ثبت االسالم: املستملي وهو أبو عبد اهللا بن مهران، يقول له
  .البن بطة مع فضله أوهام وغلط: قلت

__________  
  .املصدر السابق) ١(

[ * ]  



)١٦/٥٣٠(  

  

نا الشيباين، أخربنا أبو بكر اخلطيب، حدثين عبد أنبأنا املؤمل بن حممد، أخربنا أبو اليمن الكندي، أخرب
روى ابن بطة، عن البغوي، عن مصعب بن : الواحد بن علي االسدي، قال يل أبو الفتح بن أيب الفوارس

طلب العلم فريضة : " عبد اهللا، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" (على كل مسلم 

  . هذا باطل، واحلمل فيه على ابن بطة:قال اخلطيب
  .أفحش العبارة، وحاشى الرجل من التعمد، لكنه غلط ودخل عليه إسناد يف إسناد: قلت

أخربنا العتيقي، أخربنا ابن بطة، حدثنا البغوي، حدثنا مصعب عن مالك، عن هشام : وبه قال اخلطيب
  إن اهللا ال يقبض: " بن عروة حبديث

  ).٢(وهو باطل ذا االسناد : خلطيبقال ا" العلم انتزاعا 
  أخربنا عبد الواحد بن علي، قال يل احلسن بن: قال اخلطيب

__________  
  .قلت لكن منت احلديث له طرق وشواهد كثرية تدل على أن له اصال فهو حديث حسن) ١(

  .٢٦٧ / ٤": فيض القدير " انظر 
باب كيف يقبض :  يف العلم١٧٥، ١٧٤ / ١وهو صحيح من طريق آخر، فقد أخرجه البخاري ) ٢(

باب رفع العلم وقبضه : يف العلم) ٢٦٧٣(باب ما يذكر من ذم الرأي، ومسلم : العلم، ويف االعتصام
مسعت رسول اهللا صلى : من طريقني عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال

اعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض إن اهللا ال يقبض العلم انتز: " اهللا عليه وسلم يقول
وكان " العلماء حىت إذا مل يبق عاملا، اختذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا 

 والطرباين من ٢٦٦ / ٥حتديث النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك يف حجة الوداع كما رواه أمحد 
حجة الوداع، قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يومئذ مردف ملا كان يف : حديث أيب امامة قال

أيها الناس خذوا من العلم قبل ان يقبض العلم وقبل أن يرفع : " الفضل بن عباس على مجل آدم، فقال
  .ثالث مرات" أال إن ذهاب العلم ذهاب محلته : " كيف يرفع ؟ فقال: فقال أعرايب" العلم 
[ * ]  

)١٦/٥٣١(  

  



  .ال: أمسعت من البغوي حديث علي بن اجلعد ؟ قال: سألت ابن بطة: شهاب
قد رأيت يف كتب ابن بطة نسخة حبديث علي بن اجلعد قد حكها، وكتب ) ١(وكنت : قال عبد الواحد

  .خبطه مساعه فيها، فذكرت ذلك للحسن بن شهاب، فعجب منه
 علي بن ينال عليه، وأساء القول وروى ابن بطة، عن النجاد، عن العطاردي، فأنكر: قال عبد الواحد

  ).٢(فيه، حىت مهت العامة بابن ينال، فاختفى، مث تتبع ابن بطة ما خرجه كذلك، وضرب عليه 
، وال أخرج عنه يف الصحيح "معجم البغوي " ابن بطة ضعيف، وعندي عنه : وقال عبيداهللا االزهري

  .شيئا
  .ادعى مساعه: ة الغريب من ابن عزيز، وقالمل يسمع ابن بط: وقال محزة بن حممد بن طاهر الدقاق

  .وروى ابن بطة كتب ابن قتيبة، عن ابن أيب مرمي الدينوري، عنه، وال يعرف ابن أيب مرمي: قال اخلطيب
حدثنا إمساعيل الصفار، حدثنا احلسن ابن عرفة، حدثنا خلف بن خليفة، ": االبانة " وروى ابن بطة يف 

كلم اهللا موسى وعليه جبة صوف ونعالن " ث، عن ابن مسعود حديث عن محيد، عن عبد اهللا بن احلار
  أنا: من ذا العرباين الذي يكلمين من الشجرة ؟ قال: من جلد محار غري ذكي، فقال

__________  
 سقط من االصل، واستدرك من ٥٣٦ابن الرسان يف ترمجة ابن ماهان اآلتية ص : من هنا إىل قوله) ١(

  .ةنسخة أمحد الثالث الثاني
وكان ابن بطة قد خرج تلك االحاديث يف تصانيفه، فتتبعها وضرب على ": تاريخ االسالم " يف ) ٢(

  .أكثرها
[ * ]  

)١٦/٥٣٢(  

  

  ".اهللا 
  ).١" (غري ذكي " فتفرد ابن بطة برفعه، ومبا بعد 

طين وكذا غلط ابن بطة يف روايات عن حفص بن عمر االردبيلي، أنبأنا رجاء بن مرجى، فأنكر الدارق
حفص يصغر عن هذا، فكتبوا إىل أردبيل يسألون ابنا حلفص، فعاد جوام بأن أباه مل ير : هذا، وقال
  .، فتتبع ابن بطة النسخ، وجعل ذلك عن ابن الراجيان، عن الفتح بن شخرف، عن رجاء)٢(رجاء قط 

  .فبدون هذا يضعف الشيخ: قلت
  .ومر موته يف سنة سبع ومثانني وثالث مئة

، وأبو - صحب الشبلي -ت القدوة أبو علي أمحد بن حممد بن علي القومساين النهاوندي وفيها ما



القاسم بن الثالج، وعبيداهللا بن أيب غالب املصري، وعلي بن عبد العزيز بن مردك، وصاحب الري فخر 
الدولة علي بن ركن الدولة بن بويه، وشيخ احلنابلة أبو حفص العكربي، وأبو ذر عمار بن حممد 

  .لتميمي، ببخاري، وأبو احلسني بن مسعون، وحفيد أيب بكر بن خزمية، وآخرونا
  

  . الرماين النحوي املعتزيلالعالمة، أبو احلسن، علي بن عيسى*  الرماين - ٣٩٠
__________  

  .وهو يف جزء ابن عرفة بدوما": تاريخ االسالم " ومتام كالم املؤلف يف ) ١(
  .وأن مولده بعد موت رجاء بسنني": م تاريخ االسال" ومتامه يف ) ٢(
، تاريخ ٦٤ - ٦٣: ، الفهرست١٣٣ / ١: ، االمتاع واملؤانسة٨٦": طبقات النحويني واللغويني * 

، ١٧٦ / ٧: ، املنتظم٣١٩ - ٣١٨: ، نزهة االلباء١٦٠ / ٦: ، االنساب١٧ - ١٦ / ١٢: بغداد
  : = [ * ]، اللباب٢٩٦ - ٢٩٤ / ٢: ، إنباه الرواة٧٨ - ٧٣ / ١٤: معجم االدباء

)١٦/٥٣٣(  

  

  .الزجاج، وابن دريد، وطائفة: أخذ عن
  .أبو القاسم التنوخي، واجلوهري، وهالل بن احملسن: وعنه

، وله يف االشتقاق، "اجلمل " وكتاب " سيبوبه " وصنف يف التفسري، واللغة، والنحو، والكالم، وشرح 
االمساء " سبع جملدات، وكتاب " االستدالل صنعة " ويف التصريف، وأشياء، وألف يف االعتزال 

  .، له حنو من مئة مصنف"املعلوم واهول " وكتاب " االكوان " ، وكتاب "والصفات 
  .الصحابة) ١(علي أفضل : وكان يتشيع ويقول

وكان أبو حيان التوحيدي يبالغ يف تعظيم الرماين إىل الغاية، ويصفه بالتأله، والترته، والفصاحة، 
  .والتقوى

  .مات يف مجادى االوىل سنة أربع ومثانني وثالث مئة، عن مثان ومثانني سنة
  .أصله من سر من رأى، ومات ببغداد، وكان من أوعية العلم على بدعته

__________  
، عيون ١٤٩ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٥ / ٣: ، العرب٢٩٩ / ٣: ، وفيات االعيان٣٧ / ٢= 

، البلغة يف تاريخ أئمة ٢١٩: ، وفيات ابن قنفذ٣١٤ / ١١: اية، البداية والنه٣٨٤سنة : التواريخ
  .، بغية الوعاة١٦٨ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٤٨ / ٤: ، لسان امليزان١٦٠ - ١٥٩: اللغة

 - ٤١٩ / ١: ، طبقات املفسرين للداوودي٢٤: ، طبقات املفسرين للسيوطي١٨١ - ١٨٠ / ٢



  .١٩٣: ، طبقات أعالم الشيعة للطهماين٤٨٠: ، روضات اجلنات١٠٩ / ٣: ، شذرات الذهب٤٢١
وممن ذهب يف زماننا : قال التنوخي" تاريخ االسالم " وهو خطأ، ونصه يف " أصحاب " يف االصل ) ١(

إىل أن عليا رضي اهللا عنه أفضل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املعتزلة أبو احلسن 
  .الرماين
[ * ]  

)١٦/٥٣٤(  

  

، ابن احملدث إسحاق ابن إبراهيم بن الشيخ الثقة، أبو أمحد، عبيداهللا بن يعقوب* يل  ابن مج- ٣٩١
  .حممد بن مجيل االصبهاين

أمحد بن منيع، وتفرد بروايته، ومسع من أمحد بن جعفر بن حممويه، واحلسن بن " مسند " مسع من جده 
  .عثمان الفسوي

و نعيم، وعلي بن القاسم بن سيبوبه، وأبو نصر أبو بكر بن مردويه، وأبو بكر الذكواين، وأب: وعنه
إبراهيم بن حممد الكسائي، وعثمان بن حممد ابن أمحد بن سعيد اخلالل، وعبد الواحد بن أمحد املعلم، 

  .وآخرون
  .مات يف شعبان سنة ست ومثانني وثالث مئة: قال ابن مردويه

د بن زوالق، واحلافظ أمحد بن أيب الليث، وفيها مات أبو حامد بن املزكي، وأبو حامد النعيمي، وأبو حمم
وأبو أمحد السامري، وأبو حممد بن أيب زيد، وأبو احلسن احلراين، وأبو عبد اهللا اخلنت، وأبو طالب املكي، 

  .والعزيز باهللا صاحب مصر
  

 بن عبدالرمحن ابن عيسى بن االمام احملدث، أبو العالء، عبد الوهاب بن عيسى* *  ابن ماهان - ٣٩٢
  .هان الفارسي، مث البغداديما

  .إمساعيل الصفار، وأبا بكر العباداين، وعثمان بن السماك: مسع
__________  

ب، النجوم  / ٦١:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٣ / ٣: ، العرب١٠٦ / ٢: ذكر أخبار أصبهان* 
  .١٢٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٧٥ / ٤: الزاهرة

، ٣٧١ / ١:  ب، حسن احملاضرة- ٦٩:  الورقة٤: م، تاريخ االسال٤٠ - ٣٩ / ٣: العرب* * 
  .١٢٩ - ١٢٨ / ٣: شذرات الذهب

[ * ]  



)١٦/٥٣٥(  

  

وأبا الفوارس بن السندي، وأبا حامد أمحد بن احلسن النيسابوري، وأبا أمحد اجللودي، وعدة، وأكثر 
  .االسفار

 االصبهاين، وحممد بن علي بن بشرى الليثي، وعلي بن القاسم اخلياط، واملطهر بن حممد: حدث عنه
  .حيىي بن احلذاء، وأمحد بن فتح بن الرسان، وآخرون

عن أيب بكر أمحد بن حممد بن حيىي االشقر الشافعي، عن أمحد بن " صحيح مسلم " وحدث مبصر ب 
  .علي القالنسي، عن مسلم سوى ثالثة أجزاء من آخره

  .فرواها عن اجللودي
  .وثقه الدارقطين

  . سبع ومثانني وثالث مئةمات سنة: وقال احلبال
  

 بن عطية، االمام الزاهد العارف، شيخ الصوفية، أبو طالب حممد بن علي*  صاحب القوت - ٣٩٣
  .احلارثي، املكي املنشأ، العجمي االصل

أيب بكر اآلجري، وأيب بكر بن خالد النصييب، وحممد ابن عبداحلميد الصنعاين، وأمحد بن : روى عن
  .أمحد املصيصي، وحممد بن أمحد املفيدضحاك الزاهد، وعلي بن 

__________  
، املختصر ٣٠٤ - ٣٠٣ / ٤: ، وفيات االعيان١٩٠ - ١٨٩ / ٧: ، املنتظم٨٩ / ٣: تاريخ بغداد* 

ب، ميزان  / ٦٢:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٤ - ٣٣ / ٣: ، العرب١٣١ / ٢: يف أخبار البشر
 / ١١: ، البداية والنهاية٤٣٠ / ٢: ، مرآة اجلنان١١٦ / ٤: ، الوايف بالوفيات٦٥٥ / ٣: االعتدال

 / ٥: ، لسان امليزان١٥٩ - ١٥٨ / ٢: ، العقد الثمني٢٢٢: ، وفيات ابن قنفذ٣٢٠ - ٣١٩
  .١٢١ - ١٢٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٧٥ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٠٠
[ * ]  

)١٦/٥٣٦(  

  

  .عبد العزيز االزجي، وغري واحد: وعنه
وعظ أبو :  العتيقي واالزهري أنه كان جمتهدا يف العبادة، وقال يل أبو طاهر العالفحدثين: قال اخلطيب
  ليس على املخلوقني أضر من اخلالق، فبدعوه،: وخلط يف كالمه، وحفظ عنه أنه قال: طالب ببغداد



  ).١(وهجروه 
انتهى إىل كان جيوع كثريا، ولقي سادة، ودخل البصرة بعد موت أيب احلسن بن سامل، ف: وقال غريه

  .مقالته
إذا علمت أنه قد ختم يل خبري، فانثر : دخلت على شيخنا أيب طالب، فقال: وقال أبو القاسم بن بشران

إذا احتضرت، فخذ بيدي، فإذا قبضت على يدك، : هذا احلاذق، وقال: على جنازيت سكرا ولوزا، وقل
 يدي قبضا شديدا، فنثرت على فاعلم أنه قد ختم يل خبري، فقعدت، فلما كان عند موته، قبض على

  .جنازته سكرا ولوزا
  ).٢(واليب طالب رياضات وجوع حبيث إنه ترك الطعام، وتقنع باحلشيش حىت اخضر جلده 

رأيت اليب طالب أربعني حديثا خبطه، قد خرج فيها عن عبد اهللا بن جعفر بن فارس االصبهاين إجازة، 
" وله كتاب " احلمد هللا كنه محده حبمده " ري، أوهلا البخا" صحيح " وفيها عن أيب زيد املروزي من 

  .مشهور" قوت القلوب 
  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة ست ومثانني وثالث مئة

__________  
  .٨٩ / ٣": تاريخ بغداد ) " ١(
  .ليس هذا من هدي االسالم) ٢(

[ * ]  

)١٦/٥٣٧(  

  

 بن حممد ابن احلسن بن سن علي بن عمرالشيخ العامل املعمر مسند العراق، أبو احل*  السكري - ٣٩٤
  .شاذان، احلمريي البغدادي احلريب السكري

  .ويعرف أيضا بالصرييف، وبالكيال
  .ولد سنة ست وتسعني ومئتني

  .أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف، وعباد بن علي السرييين، وعلي: ومسع من
علي بن إسحاق بن زاطيا، واحلسن بن الطيب بن سراج، واهليثم بن خلف، وحممد بن حممد الباغندي، و

البلخي، وأيب خبيب بن الربيت، وعلي بن احلسني بن حبان، وعيسى بن سليمان، واحلسن بن حممد بن 
عنرب، وشعيب بن حممد الذارع، وأيب حفص قاضي حلب، وأمحد بن سعيد الدمشقي، وحممد بن عبدة 

  .عمر دهرا، وتفرد بأشياءالقاضي، وحممد بن صاحل بن ذريح العكربي وعدة، و
أبو القاسم االزهري، وأبو حممد اخلالل، والقاضي أبو الطيب الطربي، وأمحد بن حممد : حدث عنه



العتيقي، وأبو القاسم التنوخي، والقاضي أبو يعلى حممد بن الفراء، وأبو الغنائم حممد بن علي بن 
  . بن املأمون، وأبو احلسني بن النقورالدجاجي، وأبو احلسني حممد بن علي بن الغريق، وعبد الصمد

  .ولدت سنة ست وتسعني، وأول مساعي سنة ثالث وثالث مئة من الصويف: مسعته يقول: قال التنوخي
__________  

 / ٣: ، العرب١٨٩ - ١٨٨ / ٧: ، املنتظم٩٦ / ٧: ، االنساب٤١ - ٤٠ / ١٢: تاريخ بغداد* 
 - ٢٤٦ / ٤: ، لسان امليزان١٤٨ / ٣:  االعتدالب، ميزان / ٦١:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٣

  .١٢٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٧٥ / ٤: ، النجوم الزاهرة٢٤٧
[ * ]  

)١٦/٥٣٨(  

  

صدوق، وكان مساعه يف كتب أخيه، لكن بعض احملدثني قرأ : سألت االزهري عنه، فقال: قال اخلطيب
جاء آخرون، فحكوا االحلاق وأنكروه، وأما مساعه، وأحلق فيه السماع، ف] فيه [ عليه شيئا منها مل يكن 

  الشيخ
  ).١(فكان يف نفسه ثقة 

  ).٢(كان صحيح السماع : وقال عبد العزيز االزجي
  ).٣(كان ثقة، ذهب بصره يف آخر عمره، وتويف يف شوال سنة ست ومثانني وثالث مئة : وقال العتيقي
  ).٤(ال يساوي شيئا : وقال الربقاين

  .ه نسخة حيىي بن معني، وقد خرجت منها يف أماكنوقع لنا من عوالي: قلت
  

 بن حممد بن احلسن بن علي بن االمام الصادق املسند، أبو حممد، احلسن بن أمحد*  املخلدي - ٣٩٥
  .خملد بن شيبان املخلدي النيسابوري العدل، شيخ العدالة، وبقية أهل البيوتات

   بن عدي،مسع أبا العباس السراج، ومؤمل بن احلسن، وأبا نعيم
__________  

  .، وما بني حاصرتني منه٤١ / ١٢": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
 / ٣: ب، شذرات الذهب / ٧٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٤٣ / ٣: ، العرب١٨٠ / ٣: اللباب* 



١٣١.  
[ * ]  

)١٦/٥٣٩(  

  

، وموسى بن العباس اجلويين، وأمحد بن حممد ابن احلسن الذهيب، وأبا حامد أمحد وزجنويه بن حممد اللباد
  بن محدون االعمشي، وحممد بن محدون النيسابوري، وعبد اهللا بن حممد بن مسلم االسفراييين، وعلي
ابن أمحد بن حمفوظ، وابن الشرقي، ومكي بن عبدان، وجده المه حممد بن أمحد بن حممد بن نصر بن 

 والعباس بن عصام، وحممد بن إمساعيل ابن إسحاق املروزي صاحب علي بن حجر، واحلسن بن زياد،
  .حممد بن جابر الوكيل وعدة

احلاكم، وأبو عثمان سعيد بن حممد البحريي، ويعقوب بن أمحد الصرييف، وأبو سعيد بن : حدث عنه
  .حممد بن علي اخلشاب، وأبو حامد أمحد بن احلسن االزهري، وآخرون

  .ع لنا من عواليهوق
هو صحيح السماع والكتب، متقن يف الرواية، صاحب االمالء يف دار السنة، حمدث : قال احلاكم

  .عصره، تويف يف رجب سنة تسع ومثانني وثالث مئة
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا املؤيد بن حممد، أخربنا أمحد بن سهل املساجدي، وأخربنا أمحد، عن زينب 

أخربنا وجيه بن طاهر، وأخربنا أمحد، عن زينب، أخربنا حممد بن : لقاسم بن عبد اهللا، قاالالشعرية، وا
أخربنا يعقوب بن أمحد الصرييف، حدثنا احلسن ابن أمحد املخلدي، إمالء، أخربنا : منصور احلرضي، قالوا

 أبيه، عن أيب أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن سهيل، عن
  ".ويل لالعقاب من النار : " هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

)١٦/٥٤٠(  

  

  .، عن قتيبة)١" (جامعه " هذا حديث حسن قوي االسناد، أخرجه أبو عيسى يف 
  شهدت سنة إحدى: مسعت املخلدي، يقول: قال احلاكم

  .وعشرين فعدلت، وسجل احلاكم بشهاديت
زاهر بن أمحد السرخسي، واملقرئ عبد املنعم بن غلبون، وأبو القاسم بن حبابة، وأبو اهليثم وفيها تويف 

  .الكشميهين، وقاضي مصر حممد بن النعمان بن حممد الباطين
  



"  بن حممد املصري، مصنف كتاب االمام احملدث، أبو حممد احلسن بن إمساعيل*  الضراب - ٣٩٦
  ".املروءة 
 الدينوري املالكي، وأيب احلسني حممد ابن علي بن أيب احلديد، وأمحد بن مسعود أمحد بن مروان: مسع من

املقدسي، وعثمان بن حممد الذهيب، وعبد اهللا بن جعفر بن الورد، وأمحد بن عبيد الكالعي احلمصي، 
  .ودعلج بن أمحد السجزي، وعدة

__________  
يف الباب عن عبد اهللا ابن عمرو وعاشئة و: وقال: يف الطهارة ويل لالعقاب من النار) ٤١(رقم ) ١(

وجابر، وعبد اهللا بن احلارث ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، عمرو بن العاص، ويزيد 
  .حديث أىب هريرة حديث حسن صحيح: بن أيب سفيان، مث قال

 وحديث) ٢٤١(ومسلم ) ١٦٣(و ) ٩٦(و ) ٦٠(حديث عبد اهللا بن عمرو عند البخاري : قلت
وحديث أيب هريرة من طريق آخر عند ) ٤٥٤(وحديث جابر عند ابن ماجة ) ٢٤٠(عائشة عند مسلم 

  .، واحلاكم١٩١ / ٤، وحديث عبد اهللا بن احلارث عند أمحد )٢٤٢(، ومسلم )١٦٥(البخاري 
  .٤٢٥ / ٥ و ٤٢٦ / ٣وحديث معيقيب عند أمحد 

  ).٤٥٥(وحديث خالد بن الوليد ومن بعده عن ابن ماجة 
 ٤: ، تاريخ االسالم٥٣ - ٥٢ / ٣: ، العرب١٥٠ / ٨: ، االنساب٢٠٧ / ٥: االكمال البن ماكوال* 

 / ١: ، حسن احملاضرة١٩٧ / ٢: ، لسان امليزان٤٠٥ / ١١: ب، الوايف بالوفيات / ٨٨: الورقة
  .٢٧٢ / ١: ، هدية العارفني١٤٠ / ٣، شذرات الذهب، ٣٧١
[ * ]  

)١٦/٥٤١(  

  

  .يزوارحتل يف احلديث ومت
ابنه عبد العزيز، وأمحد بن علي بن هاشم املقرئ، ورشأ بن نظيف الدمشقي، والدارقطين : حدث عنه

  .وهو أكرب منه
  .مولده يف سنة ثالث عشرة وثالث مئة

  .ومات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة مبصر
  .للدينوري" االسة " وهو راوي كتاب 

  .النفس، والظاهر من حاله أنه ثقة، صاحب حديث، ومعرفته متوسطةومل تبلغنا أخباره كما يف 
قرأت على أيب الفضل أمحد بن هبة اهللا، أخربنا أبو الربكات احلسن ابن حممد، أخربنا عبد اهللا بن 



عبدالرمحن، أخربنا علي بن إبراهيم احلسيين، أخربنا رشأ بن نظيف، أخربنا احلسن بن إمساعيل، حدثنا 
 البغدادي، حدثنا احلارث بن أسامة، حدثين حممد بن حيىي، عن سهل بن محاد، حدثنا عثمان بن حممد

، حدثنا سعيد بن لقمان، عن عبدالرمحن االنصاري، عن أيب هريرة، مسعت رسول )١(حممد بن الفرات 
  ).٢" (االكل يف السوق دناءة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول

  .ئروي يف ذلك آثار وال يثبت منها ش
__________  

  .حممد بن الفرات كذبوه) ١(
  .ال حيتج حبديثه، وعبد الرمحن االنصاري ال يعرف، فاخلرب باطل: وسعيد بن لقمان قال االزدي

 من طريق حممد بن الفرات ذا االسناد، وله ٢٨٣ / ٧ و ١٦٣ / ٣": تاريخ بغداد " وهو يف ) ٢(
 / ٢" املطالب العالية " وهو ضعيف وأورده يف ، وفيه اهليثم بن سهل ١٢٥ / ١٠طريق آخر عنده 

  "امع " بسند ضعيف، وذكره اهليثمي يف : ، ونسبه لعبد بن محيد، قال البوصريي٣٢٧
  .وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف:  من حديث أيب أمامة، ونسبه للطرباين، وقال٢٤ / ٥

[ * ]  

)١٦/٥٤٢(  

  

 بن حيىي ابن زكريا بن حرب، املعمر، أبو زكريا حيىي بن إمساعيلالشيخ العامل االديب *  احلريب - ٣٩٧
  .ابن أخي الزاهد أمحد بن حرب النيسابوري املزكي احلريب، نسبة إىل اجلد

مسع أبا العباس السراج، ومكي بن عبدان، وأمحد بن محدون االعمشي، وعبد اهللا بن الشرقي، وعبد 
  .الواحد بن حممد بن سعيد، وطائفة

 احلاكم، وأبو بكر االردستاين، وحممد بن أيب عمرو شيخ للخطيب، وأبو سعد حممد بن حممد :حدث عنه
بن علي احلاكم، وأبو احلسن أمحد بن عبدالرحيم االمساعيلي، وأبو عثمان سعيد بن حممد البحريي، وأبو 

  .نصر عبدالرمحن بن علي التاجر، وآخرون
حمتشما، من أهل الصدق واالمانة على بدعة فيه، عمر دهرا، وكان أديبا، أخباريا، عاملا، متفننا، رئيسا، 

  .واحتيج إليه
  .مات يف شهر ذي احلجة سنة أربع وتسعني وثالث مئة

  .وهو يف عشر املئة
ابن ) ١(وفيها مات مسند االندلس أبو عبد اهللا حممد بن عبد امللك بن ضيفون اللخمي القرطيب، مسع 

  االعرايب، وعبد اهللا بن يونس



__________  
 - ٥٧ / ٣: ، العرب٣٥٥ / ١: ، اللباب١٠١ / ٤: ، االنساب٢٣٩ - ٢٣٨ / ١٤: تاريخ بغداد* 

  .١٤٥ / ٣: ب، شذرات الذهب / ٩٦:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٥٨
  نفح" ، و ١٠٩ - ١٠٨ / ٢": تاريخ ابن الفرضي " وانظر " عنده " يف االصل ) ١(

  .٢٣٧ / ٢": الطيب 
[ * ]  

)١٦/٥٤٣(  

  

، والشيخ أبو عمر عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن عبد الوهاب السلمي االصبهاين، وأبو جعفر )١(لقربي ا
 لقي -حممد بن حممد بن جعفر بن حسان املاليين راة، وأبو علي أمحد بن عمر بن خرشيذ قوله، مبصر، 

  .مبصر، أدرك البغوي واملعمر أبو الفتح إبراهيم بن علي بن سيبخت البغدادي -أبا حامد احلضرمي 
  

، العالمة، الفقيه احلافظ القاضي املتفنن، عامل عصره، أبو ابن زكريا بن حيىي بن محيد*  املعاىف - ٣٩٨
  .ابن طرارا: الفرج النهرواين اجلريري، نسبة إىل رأي ابن جرير الطربي، ويقال له
 وأبا سعيد العدوي، وأبا حامد مسع أبا القاسم البغوي، وأبا حممد بن صاعد، وأبا بكر بن أيب داود،

  .احلضرمي، والقاضي احملاملي، وخلقا كثريا
  .وتال على ابن شنبوذ، وأيب مزاحم اخلاقاين

__________  
  .باالندلس" قربة " نسبة إىل مدينة ) ١(

  .٣٠٥ / ٤": معجم البلدان " انظر 
: ، االنساب٩٣: ، طبقات الشريازي٢٣١ - ٢٣٠ / ١٣: ، تاريخ بغداد٣٢٩ - ٣٢٨: الفهرست* 
 / ١٩: ، معجم االدباء٢١٤ - ٢١٣ / ٧: ، املنتظم٣٣٠ - ٣٢٩: أ، نزهة االلباء / ١٢٩) خ(

 / ٣:  اللباب- ١٦٣ / ٩: ، الكامل البن االثري٢٩٧ - ٢٩٦ / ٣: ، إنباه الرواة١٥٤ - ١٥١
 ٧٤ / ٣: ، العرب١٠١٢ - ١٠١٠ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢٢٤ - ٢٢١ / ٥: ، وفيات االعيان٣٣٧

، البداية ٤٢ / ٢: ، مرآة اجلنان٢٤٩: أ، تلخيص ابن مكتوم / ٨١:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٤٨ -
  :، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة٣٢٨ / ١١: والنهاية
 - ٤٠٠: ، طبقات احلفاظ٢٠٢ - ٢٠١ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٠٢ / ٢: ، غاية النهاية٢٥٩
، شذرات ٢٢٦ - ٢٢٣ / ٢: ت املفسرين للداوودي، طبقا٢٩٤ - ٢٩٣ / ٢: ، بغية الوعاة٤٠١



، طبقات ١٦٦: ، الرسالة املستطرفة٤٦٥ - ٤٦٤ / ٢: ، هدية العارفني١٣٥ - ١٣٤ / ٣: الذهب
  .٢١٢ - ٣١١ / ١: االصوليني

[ * ]  

)١٦/٥٤٤(  

  

  .القاضي أبو تغلب امللحمي، وأمحد بن مسرور اخلباز، وحممد بن عمر النهاوندي، وطائفة: قرأ عليه
  .أبو القاسم عبيداهللا االزهرئ: وحدث عنه

والقاضي أبو الطيب الطربي، وأمحد بن علي التوزي، وأمحد بن عمر بن روح، وأبو علي حممد بن 
  .احلسني اجلازري، وأبو احلسني حممد بن أمحد بن حسنون النرسي، وخلق سواهم

 وأصناف االدب، ويل القضاء بباب كان من أعلم الناس يف وقته بالفقه، والنحو، واللغة،: قال اخلطيب
إذا حضر : الطاق، وكان على مذهب ابن جرير، وبلغنا عن أيب حممد البايف الفقيه، أنه كان يقول

  ).١(القاضي أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلها 
لو أوصى رجل : كان أبو حممد البايف، يقول: وحدثين القاضي أبو حامد الدلوي، قال: قال اخلطيب

  ).٢(ه أن يدفع إىل أعلم الناس لوجب أن يدفع إىل املعاىف بن زكريا بثلث مال
  ).٣(كان أعلم الناس، وكان ثقة، مل أمسع منه : سألت الربقاين عن املعاىف، فقال: قال اخلطيب

رأيت املعاىف بن زكريا قد نام مستدبر الشمس يف جامع الرصافة يف : وحكى أبو حيان التوحيدي، قال
   أثر الضر والفقريوم شات، وبه من

  .والبؤس أمر عظيم مع غزارة علمه
__________  

  .٢٣٠ / ١٣": تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٣١ - ٢٣٠ / ١٣": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٢٣١ / ١٣": تاريخ بغداد ) " ٣(

[ * ]  

)١٦/٥٤٥(  

  

نت مبىن، حججت وك: قرأت خبط املعاىف بن زكريا، قال: قال أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر احلميدي
يا أبا الفرج : من يريدين ؟ ومهمت أن أجيبه مث نادى: يا أبا الفرج املعاىف، قلت: فسمعت مناديا ينادي



: نعم، قال: لعلك من روان العراق، قلت: ها أنا ذا، ما تريد ؟ فقال: املعاىف بن زكريا النهرواين، فقلت
  .لمت أن باملغرب مكانا يسمى النهروانفعجبت من هذا االتفاق، وع: حنن نريد روان الغرب، قال

  .مات املعاىف بالنهروان يف ذي احلجة سنة تسعني وثالث مئة، وله مخس ومثانون سنة
  .يف جملدين" اجلليس واالنيس " وله تفسري كبري يف ست جملدات جم الفوائد، وله كتاب 

  .وكان من حبور العلم
كندي، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا حممد بن أمحد أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا أبو اليمن ال

النرسي، أخربنا املعاىف، حدثنا البغوي، حدثنا وهب، حدثنا خالد، عن الشيباين، عن عون بن عبد اهللا، 
إن يف اجلمعة لساعة ال يسأل : " عن أخيه عبيداهللا، عن أىب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).١" (ؤمن شيئا إال استجاب له اهللا فيها عبد م
__________  

باب الساعة : يف اجلمعة) ٩٣٥(، ومن طريقه البخاري ١٠٨ / ١رجاله ثقات، وأخرجه مالك ) ١(
يف الدعوات باب الدعاء ) ٦٤٠٠(يف الطالق باب االشارة يف الطالق، و ) ٥٢٩٤(اليت يف يوم اجلمعة 

  .يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة
يف اجلمعة باب يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب ) ٨٥٢(ومسلم 
  .هريرة

باب الساعة اليت يستجاب فيها الدعاء يوم اجلمعة، وابن : يف اجلمعة) ١١٥ / ٣(وهو يف سنن النسائي 
  .باب ما جاء يف الساعة اليت ترجى يف اجلمعة: يف إقامة الصالة) ١١٣٧(ماجة 
[ * ]  

)١٦/٥٤٦(  

  

وفيها تويف أبو حفص الكتاين، وأمة السالم بنت القاضي أمحد بن كامل، ونائب دمشق حبيش بن حممد 
بن صمصام الرببري، وعبد اهللا بن حممد بن عبداملؤمن القرطيب، وحممد بن جعفر بن رهيل، وأبو زرعة 

  .حممد بن يوسف الكشي، وأبو عبد اهللا بن أخي ميمي الدقاق
  

 بن حممد قاضي الديار، املصرية، أبو عبد اهللا، حممد بن القاضي أيب حنيفة النعمان* مان  ابن النع- ٣٩٩
  .املغريب

  .ويل االحكام بعد أخيه أيب احلسن، وكان جمموع الفضائل، لكنه على اعتقاد العبيدية
لسبع ومخس مضت واثنتني ويا كامل احلسن * أيا مشبه البدر بدر السما : وله شعر عذب، ومن ذلك



خبفي حنني ) ١(وإال انصرفت * شغلت فؤادي وأسهرت عيين فهل يل من مطمع أرجتيه * يف نعته 
فأنت قدير * صفر اليدين فإما مننت وإما قتلت ) ٢(ويفصح يل ظلت * ويشمت يب شامت يف هواك 

  )٣(على احلالتني 
  مل نشاهد لقاض من القضاة من الرئاسة ما شاهدناه: قال ابن زوالق

__________  
، ضمن ترمجة والده القاضي ٤٢٢ - ٤١٩ / ٥: ، وفيات االعيان٣٨٦ - ٣٨٥ / ١: يتمة الدهر* 

، شذرات ١٤٧ / ٢: أ، حسن احملاضرة / ٧٧:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٤٥ / ٣: النعمان، العرب
  .١٣٢ / ٣: الذهب

  .وهو خطأ" انصرف : " يف االصل) ١(
  ".وفيات االعيان " وما أثبتناه من " طلب : " يف االصل) ٢(
  .٤٢٠ / ٥": وفيات االعيان " االبيات يف ) ٣(

[ * ]  

)١٦/٥٤٧(  

  

حملمد بن النعمان، وال بلغنا ذلك عن قاض بالعراق، وبالغ يف نعته وتقريظه، ووصفه باهليبة وإقامة احلق، 
  .وكان خيلفه أوالد أخيه

  .يه احلسني بن عليمات يف صفر سنة تسع ومثانني وثالث مئة، مث ويل القضاء ابن أخ
  

 بن إسحاق بن سليمان بن الشيخ املسند العامل الثقة، أبو القاسم، عبيداهللا بن حممد*  ابن حبابة ٤٠٠
  .، البزاز)١( البغدادي املتوثي - بالتخفيف -حبابة 

  .ولد سنة ثالث مئة
 بن أيب داود، وابن ، ومسع أيضا من أيب بكر"اجلعديات " ومسع من أيب القاسم البغوي كتابه املعروف ب 

  .صاعد، وطائفة
أبو حممد اخلالل، واالزجي عبد العزيز بن علي، وعبيد اهللا بن أمحد االزهري، وأبو حممد : حدث عنه

  .الصريفيين اخلطيب، وآخرون
كان ثقة، مات يف ربيع اآلخر سنة تسع ومثانني وثالث مئة، وصلى عليه االمام أبو حامد : قال اخلطيب
  .االسفراييين

أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا عبد اهللا بن أمحد، : خربنا علي بن أمحد، واملسلم بن حممد إذنا، قاالأ



  أخربنا أبو احلسني حممد بن علي،
__________  

 ٤: ، تاريخ االسالم٤٤ / ٣: ، العرب٣٧٢ / ٢: ، االكمال البن ماكوال٣٧٧ / ١٠: تاريخ بغداد* 
  .١٣٢ / ٣: أ، شذرات الذهب / ٧٦: الورقة

  .بلدة بني قرقوب وكور االهواز" متوث " نسبة إىل : املتوثي) ١(
  ".اللباب " 

[ * ]  

)١٦/٥٤٨(  

  

  .، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا عبداالعلى بن محاد٣٨٦أخربنا عبيداهللا بن حممد البزاز سنة 
  .حدثنا محاد بن سلمة

: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالعن ثابت، عن أيب عثمان النهدي، أن أبا هريرة 
  ".صوم شهر الصرب، وصوم ثالثة أيام من كل شهر، صوم الدهر 

  ).١(أخرجه النسائي، عن زكريا خياط السنة، عن عبداالعلى النرسي، فوقع لنا بدال عاليا 
  

بن عيسى ابن داود بن  الشيخ اجلليل العامل املسند، أبو القاسم، عيسى بن علي*  ابن اجلراح - ٤٠١
  .اجلراح البغدادي

  .والد الوزير العادل أيب احلسن
  .ولد سنة اثنتني وثالث مئة

ومسع البغوي، وابن أيب داود، وابن صاعد، وأبا حامد احلضرمي، وبدر بن اهليثم، وأبا بكر بن دريد، 
 عمر حممد بن يوسف وحممد بن نوح اجلنديسابوري، وأبا بكر بن زياد، وأبا جعفر بن البهلول، وأبا

  .القاضي، وأبا بكر بن جماهد، وعدة
__________  

باب ذكر االختالف على أيب عثمان يف حديث ) ٢١٨ / ٤(إسناده صحيح، وهو يف سنن النسائي ) ١(
  .أيب هريرة يف صيام ثالثة أيام من كل شهر

   من طريق عفان٢٩٣ / ٤وأخرجه البيهقي 
  .عن محاد به

  ).١٧٠٨(، وابن ماجة )٧٦٢(، والترمذي ١٥٤ / ٥ند أمحد ويف الباب عن أيب ذر ع



  ).٢١٢٦(، وابن خزمية ٢٩٧ / ٥، وأمحد )١١٦٢(وعن أيب قتادة االنصاري عند مسلم 
 / ٣: ، العرب١٨٠ - ١٧٩ / ١١: ، تاريخ بغداد١٨٦: ، الفهرست٣٦ / ١: االمتاع واملؤانسة* 

 / ١١: ، البداية والنهاية٣١٩ / ٣: العتدالب ميزان ا / ٨٦:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٥١ - ٥٠
  .١٣٨ - ١٣٧ / ٣: ، شذرات الذهب٤٠٢ / ٤: ، لسان امليزان٣٣٠
[ * ]  

)١٦/٥٤٩(  

  

  .وأملى عدة جمالس
أبو القاسم االزهري، وأبو حممد اخلالل، وعلي بن احملسن التنوخي، وعبد الواحد بن شيطا، : حدث عنه

  . أمحد بن حممد بن النقور، وآخرونوأبو جعفر بن املسلمة، وأبو احلسني
  .كان ثبت السماع، صحيح الكتاب: قال اخلطيب

كان يرمى بشئ من مذهب الفالسفة، تويف يف يوم اجلمعة أول ربيع : وقال أبو الفتح ابن أيب الفوارس
  ).١(االول سنة إحدى وتسعني وثالث مئة 

  .مات يف ربيع اآلخر: وقال غريه
  .مات يف احملرم: وقيل
  . نظم حسنوله

* رب ميت قد صار بالعلم حيا : أنشدين أبو يعلي بن الفراء، أنشدنا عيسى بن علي لنفسه: قال اخلطيب
  )٢(ال تعدو احلياة يف اجلهل شيا * ومبقي قد حاز جهال وغيا فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودا 

م القدمية، له مؤلف يف اللغة كان عيسى أوحد زمانه يف علم املنطق والعلو: وقال حممد بن إسحاق الندمي
  ).٣(الفارسية 

  .لقد شانته هذه العلوم وما زانته، ولعله رحم باحلديث إن شاء اهللا: قلت
__________  

  .١٨٠ / ١١": تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٧٩ / ١١": تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١٨٦: ص" الفهرست ) " ٣(

[ * ]  

)١٦/٥٥٠(  

  



تح بن عبد السالم الكاتب، أخربنا هبة اهللا بن احلسني، أخربنا أمحد بن أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الف
قرئ على بدر بن اهليثم، وأنا أمسع، حدثكم أبو سعيد : حممد البزاز، حدثنا عيسى بن علي إمالء، قال

االشج، حدثنا عقبة بن خالد، حدثين أسامة بن زيد، حدثين حممد بن كعب، عن عبد اهللا بن جعفر، عن 
ال إله إال اهللا احلليم : علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلن عند الكرب: " لعلي، قا

  ).١" (الكرمي، سبحان اهللا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، احلمد هللا رب العاملني 
 فرواه عن النسائي،" سنن " رواه غريه بزيادة عبد اهللا بن شداد بني علي وعبد اهللا بن جعفر، وذلك يف 

خياط السنة، عن إمساعيل بن عبيد، عن حممد بن سلمة، عن خالد بن يزيد، عن عبد الوهاب بن خبت، 
  .عن حممد ابن عجالن، عن حممد بن كعب

  
   بن أمحدالشيخ العامل، املعمر الصدوق، أبو بكر، أمحد بن يوسف*  ابن واضح - ٤٠٢

__________  
 من طريق روح عن أسامة بن زيد، عن حممد بن كعب، ٩١ / ١" املسند " إسناده حسن، وهو يف ) ١(

 من طريق يونس، ٩٤ / ١عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد، عن عبد اهللا بن جعفر، عن علي، وهو فيه 
  .عن ليث، عن ابن عجالن

ومسلم ) ٧٤٣١(و ) ٧٤٢١(و ) ٦٣٤٦(و ) ٦٣٤٥(ويف الباب عن ابن عباس عند البخاري 
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول عند ٣٥٦ و ٣٣٩ و ٢٥٤و  ٢٢٨ / ١وأمحد ) ٢٧٣٠(

ال اله اال اهللا العظيم احلليم، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم، ال إله إال اهللا رب السموات : الكرب
  .ورب االرض ورب العرش الكرمي

: ، شذرات الذهبب / ٨٤:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٤٩: ، العرب١٦٤ / ١: ذكر أخبار أصبهان* 
١٣٥ / ٣.  

[ * ]  

)١٦/٥٥١(  

  

  .ابن إبراهيم بن أيوب بن عمرو بن مسلم بن واضح الثقفي االصبهاين اخلشاب املؤذن
احلسن بن حممد الداركي، واحلسن بن حممد بن دكة، وعمر بن عبد اهللا بن احلسن، والفضل : حدث عن

  .بن اخلصيب، ومجاعة
و نعيم، وأمحد بن الفضل الباطرقاين، وأبو سهل محد بن أمحد أبو بكر بن أيب علي، وأب: حدث عنه

  .الصرييف، وآخرون



  .تويف سنة إحدى وتسعني وثالث مئة
  .وقد قارب تسعني سنة

  
 - أوله راء - بن محيد بن رزيق الشيخ احملدث الثقة، أبو احلسن، أمحد بن عبد اهللا*  ابن رزيق - ٤٠٣

  .شيخ بغدادي، سكن مصر
ف اهلروي، وحممد بن بكار السكسكي، والقاضي احملاملي، وحممد بن خملد، وأبا علي مسع حممد بن يوس

  حممد بن سعيد الرقي، وحممد بن جعفر بن مالس، وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن املقرئ املكي،
  .وانتقى عليه خلف احلافظ

  .يوسف بن رباحسبطه أبو احلسني حممد بن مكي، ورشأ بن نظيف، وعبد العزيز االزجي، و: حدث عنه
  .وثقه الصوري

  .مات يف ربيع االول سنة إحدى وتسعني وثالث مئة
__________  

 ١: ، مشتبه النسبة٤٩ - ٤٨ / ٣: ، العرب٥٤ / ٤:  االكمال البن موكوال٢٣٦ / ٤: تاريخ بغداد* 
  .٦٠٠ / ٢: ، تبصري املنتبه٣١٤/ 

  .١١٤: ، الرسالة املتسطرفة١٣٥ / ٣: شذرات الذهب
[ * ]  

)١٦/٥٥٢(  

  

 بن إسحاق ابن حممد بن يزيد االمام العالمة الفقيه القاضي، أبو احلسن علي بن حممد*  احلليب - ٤٠٤
  .احلليب الشافعي، نزيل مصل

جده إسحاق، وعلي بن عبداحلميد الغضائري، وعبد الرمحن بن عبيداهللا ابن أخي االمام، : مسع من
 بن نوح اجلنديسابوري، وحممد بن الربيع بن سليمان وحممد بن إبراهيم بن نريوز االمناطي، وحممد

  .اجليزي، وأيب بكر بن زياد النيسابوري
  .وعدة

عبدامللك بن أيب عثمان الزاهد، ورشأ بن نظيف، واحلسني بن عتيق التنيسي، وعبد امللك بن : حدث عنه
مد بن مكي عمر البغدادي الرزاز، وحممد بن أمحد بن حممد بن حسنون النرسي، وأبو احلسني حم

  .املصري، وآخرون
هو وشيخنا أبو مسلم آخر من بقي من " السبعة " روى عن ابن جماهد كتاب : قال أبو عمرو الداين



  .أصحاب ابن جماهد
إن مولده كان يف سنة مخس : وعمر أبو احلسن عمرا طويال حىت نيف على عشر ومئة فيما بلغين، وقيل

  .، فعمره مئة سنة وسنةوتسعني ومئتني، وتويف يف سنة ست وتسعني
أنبأنا أمحد بن عبد القادر، أخربنا عبد الصمد بن حممد القاضي أخربنا طاهر بن سهل، أخربنا حممد بن 

  .مكي االزدي، أخربنا علي بن حممد، حدثنا عبدالرمحن بن عبيداهللا، حدثنا حممد بن قدامة
  حدثنا جرير،

__________  
 / ١: ، حسن احملاضرة٥٦٤ / ١: أ، غاية النهاية / ١٠٢: الورقة ٤: ، تاريخ االسالم٦١ / ٣: العرب* 

  .١٤٨ - ١٤٧ / ٣: ، شذرات الذهب٤٠٣
] * ]  

)١٦/٥٥٣(  

  

أنا أعلم : " ، عن النعمان بن بشري، قال- يعين ابن سامل -عن رقية، عن جعفر بن إياس، عن حبيب، 
 صلى اهللا عليه وسلم يصليها لسقوط الناس، مبيقات هذه الصالة، صالة العشاء اآلخرة، كان رسول اهللا

  ).١" (القمر لثالثه 
  

 بن علي بن خلف بن زنبور البغدادي الشيخ املسند، أبو بكر حممد بن عمر*  ابن زنبور - ٤٠٥
  .الوراق، بقية االشياخ

  .أيب القاسم البغوي، وأبو بكر بن أيب داود، وحيىي بن صاعد، وعمر الدريب، وغريهم: حدث عن
  .بو القاسم االزهري، وأبو حممد اخلالل، ومجاعة خامتتهم أبو نصر الزينيبأ: حدث عنه

  .هو ضعيف يف روايته عن البغوي، ومساعه من الدريب صحيح: قال االزهري
__________  

  ، من طريق حممد بن قدامة ذا٢٦٤ / ١إسناده صحيح، وأخرجه النسائي ) ١(
، ٢٧٤ / ٤، وأمحد ٢٧٥ / ١والدارمي ) ٤١٩(وأبو داود ) ١٦٥(االسناد، وأخرجه الترمذي 

 من طرق عن أيب ٤٤٩، ٤٤٨ / ١، والبيهقي ١٩٥ و ١٩٤ / ١، واحلاكم ٢٦٤ / ١والنسائي 
  .عوانة، عن أيب بشر جعفر بن أيب وحشية، عن بشري بن ثابت، عن حبيب بن سامل، عن النعمان بن بشري

 من طريق هشيم عن أيب بشر، عن ١٩٤ / ١، واحلاكم )٧٩٧(، والطيالسي ٢٧٠ / ٤وأخرجه أمحد 
تابعه رقبة بن مصقلة عن أىب بشر : حبيب بن سامل، ومل يذكر يف االسناد بشري بن ثابت، قال احلاكم



هكذا اتفق رقبة وهشيم على رواية هذا احلديث عن أيب بشر، عن حبيب بن سامل وهو إسناده صحيح، 
  .بشري بن ثابت، عن حبيب بن ساملعن أيب بشر، عن : وخالفهما شعبة وأبو عوانة، فقاال

أ، ميزان  / ١٠٣:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٦٢ / ٣: ، العرب٣٦ - ٣٥ / ٣: تاريخ بغداد* 
  .، شذرات الذهب٣٢٥ / ٥: ، لسان امليزان٦٧١ / ٣: االعتدال

[ * ]  

)١٦/٥٥٤(  

  

  .فيه تساهل: وقال العتيقي
  .تويف يف صفر سنة ست وتسعني وثالث مئة

  .كان ضعيفا جدا: يبقال اخلط
البن أيب داود، والثاين من رواية زغبة عن الليث، والثالث من " البعث " مسعنا من طريقه كتاب : قلت

  .مسند ابن مسعود البن صاعد، وهذه االجزاء من أعلى ما عندي مع ضعفه
  

 أر أصبهان -  بن املرزبان االرياالديب املعمر الصدوق، أبو جعفر أمحد بن حممد*  االري - ٤٠٦
  . راوي جزء لوين عن أيب جعفر حممد بن إبراهيم احلزوري، مسعه منه يف سنة مخس وثالث مئة-

  وكان من فضالء االدباء
شجاع بن علي املصقلي، وأخوه أمحد، وأبو القاسم ابن مندة، وأبو عيسى بن زياد، وحممد : حدث عنه

  .، وخلق آخرهم موتا أبو بكر بن ماجة االريبن عمر الطهراين، واملطهر بن عبد الواحد اليزاين
  .تويف سنة ثالث وتسعني وثالث مئة

  
  . بن عمران بن اجلندي النهشلي البغداديالشيخ، أبو احلسن، أمحد بن حممد* *  ابن اجلندي - ٤٠٧

__________  
:  الذهب، شذرات٤٥ / ٨: أ، الوايف بالوفيات / ٩١:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٥٤ / ٣: العرب* 

  .٨٩: ، الرسالة املستطرفه٣ ١٤٢
 ١٤٧ / ١: أ، ميزان االعتدال / ١٠١:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٧٨ - ٧٧ / ٥: تاريخ بغداد* * 

  .١٤٧ / ٣: ، شذرات الذهب٢٨٨ / ١: ، لسان امليزان١٤٨ -
[ * ]  

)١٦/٥٥٥(  



  

  .ولد سنة ست وثالث مئة
  .عد، وأيب سعيد العدويأيب القاسم البغوي، وحيىي بن صا: ومسع من

أبو احلسن العتيقي، وأبو القاسم االزهري، وأبو حممد اخلالل، وأمحد بن حممد بن النقور، و : حدث عنه
  .آخرون، وعمر دهرا

الذي مجعه، فقال يل ابن " ديوان االنواع " ليس بشئ، حضرته وهو يقرأ عليه كتاب : قال االزهري
  ).١( على نسخة على ترمجتها اسم وافق امسه فادعى ذلك ليس هذا مساعه، وإمنا رأى: اآلبنوسي

، مات يف مجادى اآلخر سنة ست و )٢(كان يرمى بالتشيع، وكانت له أصول حسان : وقال العتيقي
  .تسعني وثالث مئة

  
  . البغدادي البزازابن حممد، الشيخ الصدوق، أبو القاسم الشيباين*  املؤمل بن أمحد - ٤٠٨

يب القاسم البغوي، و أيب بكر بن أيب داود، وحيىي بن صاعد، وأيب حامد أ: سكن مصر، وحدث عن
  .احلضرمي، وطائفة

  .يوسف بن رباح، وأبو احلسني حممد بن مكي، ومجاعة: روى عنه
  .وثقه اخلطيب

__________  
  .٧٧ / ٥": تاريخ بغداد " اخلرب بنحوه يف ) ١(
  .٧٨ / ٥": تاريخ بغداد ) " ٢(
ب، حسن  / ٨٧:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٥١ / ٣: ، العرب١٨٤ - ١٨٣ / ١٣: تاريخ بغداد* 

  .٣٧١ / ١: احملاضرة
[ * ]  

)١٦/٥٥٦(  

  

  .وعاش أربعا وتسعني سنة
  .تويف سنة إحدى وتسعني وثالث مئة

  
 بن الوليد بن موسى احملدث الصادق املعمر، أبو احلسني، عبد الوهاب بن احلسن*  الكاليب - ٤٠٩

  .قي أخو تبوكالكاليب الدمش



حممد بن خرمي، وطاهر بن حممد، وسعيد بن عبد العزيز احلليب، وأيب اجلهم بن طالب، وأيب : حدث عن
احلسن بن جوصا، وإبراهيم بن عبدالرمحن بن مروان، وأيب عبيدة بن ذكوان، وحممد بن بكار 

  .السكسكي، وخلق سواهم
ن نظيف، وأبو علي االهوازي، وأبو القاسم متام الرازي، وعبد الوهاب امليداين، ورشأ ب: حدث عنه

  احلنائي، وأبو القاسم بن
  .الفرات، وأبو القاسم السميساطي، وأبو احلسني حممد بن أمحد بن حسنون النرسي، وخلق سواهم

  .مولده كان يف ذي القعدة سنة ست وثالث مئة
:  العزيز الكتاين، وقالومات يف ربيع االول سنة ست وتسعني وثالث مئة، وله تسعون سنة، قاله عبد

  .كان ثقة، نبيال، مأمونا
أبو عمر أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن الباجي احلافظ، وأبو احلسني أمحد بن حممد بن عمران : وفيها مات

  بن اجلندي، واالمام أبو سعد بن االمام أيب بكر االمساعيلي إمساعيل، وعلي بن جعفر السريوان املعمر
__________  

: ، شذرات الذهب٢١٤ / ٤: أ، النجوم الزاهرة / ١٠٢:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٦١ / ٣ :العرب* 
١٤٧ / ٣.  

[ * ]  

)١٦/٥٥٧(  

  

مبكة، والقاضي علي بن حممد احلليب، واحملدث أبو عمرو حممد بن حممد البحريي، وعلي بن حممد بن 
  .بور الوراقالعالف املقرئ، وأبو بكر حممد بن علي الديباجي، وأبو بكر بن زن

  
  . بن درستويه الدمشقيالشيخ االمام العدل، أبو علي، احلسن بن حممد*  ابن درستويه - ٤١٠

  .حممد بن خرمي، وأيب احلسن بن جوصا، ومكحول البريويت، ومجاعة: روى عن
ولده حممد، وعلي بن حممد احلنائي، وأبو علي االهوازي، وأبو القاسم احلنائي، وإبراهيم بن : وعنه
  .ضر الصائغاخل

  أرخ الكتاين موته يف ربيع اآلخر سنة مخس وتسعني وثالث مئة،
  .كان ثقة ثبتا، رمحه اهللا: وقال

  
 بن علي املسند الرحلة، أبو مسلم، حممد بن أمحد: الشيخ العامل املقرئ* *  أبو مسلم الكاتب - ٤١١



  .بن احلسني البغدادي الكاتب، نزيل مصر
 وأيب بكر بن أيب داود، وابن صاعد، ويزيد بن اهليثم، وأيب بكر بن أيب القاسم البغوي،: حدث عن

جماهد، وأيب بكر بن دريد، وأيب عيسى بن قطن، وأيب بكر بن االنباري، وسعيد بن حممد أخي زبري 
  احلافظ، وأيب

__________  
  .أ / ٩٨:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٢٣ / ٣: االكمال البن ماكوال* 

، غاية ٥٢ / ٢: ، الوايف بالوفيات٧١ / ٣: ، العرب٢٤٥ / ٧: ، املنتظم٣٢٣ / ١ :تاريخ بغداد* * 
  .١٥٦ / ٣: ، شذرات الذهب٧٤ - ٧٣ / ٢: النهاية

)١٦/٥٥٨(  

  

علي حممد بن سعيد احلراين، وأيب علي احلضائري، وإبراهيم بن حممد ابن أمحد بن أيب ثابت، وأيب القاسم 
  .حدود االربعني وثالث مئةزياد بن يونس، لقيه بالقريوان يف 

  .وتفرد يف الدنيا، وكان خامتة من حدث عن البغوي، وابن أيب داود على لني فيه
احلافظ عبد الغين االزدي، وأبو عمرو الداين، ورشأ بن نظيف، وأبو علي االهوازي، وأمحد : حدث عنه

دي، وحممد بن أيب عدي بن بابشاذ اجلوهري وأبو الفضل بن بندار، وأبو احلسني حممد بن مكي االز
السمرقندي، وأبو إبراهيم أمحد بن القاسم بن ميمون احلسيين، وعلي بن بقاء الوراق، والقاضي حممد بن 

  .سالمة القضاعي، وعدد كثري
  .بعض أصول أيب مسلم عن البغوي وغريه جياد: قال يل الصوري: قال اخلطيب

   منهقد اطلع: فكيف حاله من حال ابن اجلندي ؟ فقال: قلت
  .على ختليط، وهو أمثل من ابن اجلندي

ما رأيت يف أصول أيب : أبو احلسني العطار، قال: حدثين وكيل أيب مسلم وكان حمدثا حافظا، يقال له
  ).١(مسلم عن البغوي شيئا صحيحا غري جزء واحد، كان مساعه فيه صحيحا، وما عداه كان مفسودا 

  ).٢( الفضل بن حرتابة كان كاتب الوزير أيب: قال أبو بكر اخلطيب
  .مات أبو مسلم يف ذي القعدة سنة تسع وتسعني وثالث مئة: قال أبو إسحاق احلبال

__________  
  .٣٢٣ / ١": تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(

[ * ]  



)١٦/٥٥٩(  

  

  .الصيلي ااالمام، شيخ املالكية، عامل االندلس، أبو حممد، عبد اهللا بن إبراهيم*  االصيلي - ٤١٢
  .نشأ بأصيال من بالد العدوة، وتفقه بقرطبة

، وأبا الطاهر - لقيه بوادي احلجارة -مسع ابن املشاط، وابن السليم القاضي، ووهب بن مسره، 
صحيح " الذهلي، وابن حيوبه، وأبا إسحاق بن شعبان، وعدة مبصر، وكتب مبكة عن أيب زيد الفقيه 

ذ ببغداد عن أيب بكر الشافعي، وابن الصواف، والقاضي وحلق أبا بكر اآلجري، وأخ" البخاري 
  .االري

  .يف اختالف مالك وأيب حنيفة والشافعي" الدالئل " وله كتاب 
  .حدثين أبو حممد االصيلي، ومل أر مثله: قال الدارقطين: قال القاضي عياض

 أن النهي عن إتيان كان من حفاظ مذهب مالك، ومن العاملني باحلديث وعلله ورجاله، يرى: قال عياض
  .أدبار النساء على الكراهة، وينكر الغلو يف الكرامات، ويثبت منها ما صح

  .ويل قضاء سرقسطة
  .وكان نظري ابن أيب زيد بالقريوان، وعلى طريقته وهديه، وفيه زعارة: قال

  محل الناس
__________  

، ٢٥٨ - ٢٥٧: قتبس، جذوة امل١٦٤: ، طبقات الشريازي٢٤٩ / ١: تاريخ علماء االندلس* 
 - ٢١٢ / ١: ، معجم البلدان٣٤١ - ٣٤٠: ، بغية امللتمس٦٤٤ - ٦٤٢ / ٤: ترتيب املدارك

 ٥٢ / ٣: ب، العرب / ٨٨:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٠٢٥ - ١٠٢٤ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٢١٣
 - ٤٠٥: ، طبقات احلفاظ٢٢٣ص : ، وفات ابن قنفذ٤٣٥ - ٤٣٣ / ١: ، الديباج املذهب٥٣ -

  .١٠١ - ١٠٠ / ١: ، شجرة النور الزكية١٤٠ / ٣: ، شذرات الذهب٤٠٦
[ * ]  

)١٦/٥٦٠(  

  

  .عنه
  .تويف يف ذي احلجة سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة، وشيعه أمم

  
 النصييب االمام احلافظ البارع الناقد، وأبو العباس، أمحد بن أيب الليث نصر ابن حممد*  النصييب - ٤١٣



  .ابور، وصاحب التصانيفاملصري، نزيل نيس
هو باقعة يف احلفظ، شبهت مذاكرته بالسحر، وكان يتقشف وجيالس : قال أبو عبد اهللا احلاكم

  .الصاحلني
مث ذهب إىل ما وراء النهر، وأقبل على االدب والشعر، ودخل يف االعمال السلطانية، مث اجتمعت به 

  .هناك وحفظه كما كان
  .فكنت أتعجب منه

يونس بن عبداالعلى، وأمحد بن أخي ابن وهب، وبالشام أبا هاشم الكناين، وأمحد مسع مبصر أصحاب 
  بن عبدالرحيم القيسراين، وبالعراق أبا عبد اهللا احلكيمي، وإمساعيل الصفار، وبنيسابور أبا العباس

  .االصم
  .مات يف سنة ست ومثانني وثالث مئة

  .روى عنه احلاكم، والقدماء: قلت
  .نن خمروما أظنه له، وما أحسب أنه وقع يل شئ من حديثه، إال أن يكون بإجازةورأيت تصنيفا يف الس

وفيها مات معه أبو حامد أمحد بن املزكي أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي النيسابوري، واملسند أبو 
  يم بنحامد أمحد بن عبد اهللا بن نعيم النعيمي السرخسي، ومؤرخ مصر العالمة أبو حممد احلسن بن إبراه

__________  
 / ٨: ب، الوايف بالوفيات / ٦٠:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم١٠١٦ - ١٠١٥ / ٣: تذكرة احلفاظ* 

  .١٢٢ / ٣: ، شذرات الذهب٤٠٢: ، طبقات احلفاظ٢١٣
[ * ]  

)١٦/٥٦١(  

  

 وشيخ القراء مبصر أبو أمحد عبد اهللا بن - لقي الطحاوي وحنوه -زوالق املصري عن مثانني سنة 
  .سني بن حسنون السامري يف احملرماحل

والشيخ أبو أمحد عبيداهللا بن يعقوب بن إسحاق بن مجيل االصبهاين راوي مسند أمحد ابن منيع، مسعه من 
جده عنه، ومسند العراق أبو احلسن علي بن عمر بن حممد احلريب السكري الصرييف يف شوال، وشيخ 

، - يعين خنت االمساعيلي -راهيم اجلرجاين املعروف باخلنت، الشافعية أبو عبد اهللا حممد ابن احلسن بن إب
 وصاحب مصر -" القوت "  صاحب -والقدوة الواعظ أبو طالب حممد بن علي بن عطية املكي، 

العزيز باهللا نزار بن املعز معد العبيدي الرافضي، وعامل املغرب أبو حممد عبد اهللا بن أيب زيد القريواين 
  .املالكي



  
   بن خرشيذ قوله االصبهاينالشيخ املسند، أبو علي، أمحد بن عمر* خرشيذ قوله  ابن - ٤١٤

  .التاجر، أحد االثبات
  .كان كثري الترحال

  .حدث مبصر ومكة وببغداد، واستوطن مصر
  .مسع أبا حامد احلضرمي، وأبا بكر بن زياد النيسابوري

  .خلقالعتيقي، وإمساعيل بن رجاء العسقالين، ورشأ بن نظيف، و: وعنه
  .وثقه اخلطيب

__________  
  .٢٩٣ - ٢٩٢ / ٤: ، تاريخ بغداد١٦١: ذكر أخبار أصبهان* 

[ * ]  

)١٦/٥٦٢(  

  

  .مات يف مجادى االوىل سنة أربع وتسعني وثالث مئة: وقال اخلطيب
  .لعله نسيب أيب إسحاق بن خرشيذ قوله: قلت

عبد الوهاب السلمي، وأبو جعفر حممد بن وفيها تويف أبو معاذ شاه بن عبدالرمحن اهلروي، وأبو عمر بن 
، وحيىي بن - لقي ابن االعرايب -حممد بن جعفر املاليين، وحممد ابن عبدامللك بن ضيفون القرطيب 

  .إمساعيل احلريب املزكي
  

 بن إبراهيم االستراباذي مث االمام العالمة، شيخ الشافعية، أبو عبد اهللا، حممد بن احلسن*  اخلنت - ٤١٥
  . الشافعي، املعروف باخلنت، كان خنت االمام أيب بكر االمساعيلياجلرجاين

  .مولده يف سنة إحدى عشرة وثالث مئة
  كان رأسا يف املذهب، صاحب وجه، مقدما يف علم االدب، ويف

  .القراءات، ومعاين القرآن، ذكيا، مناظرا، كبري الشأن
  أيب نعيم عبدامللك بن عدي وطبقته جبرجان، ومن عبد: مسع من

__________  
 / ٥: ، االنساب١٢١: ، طبقات الشريازي٤٠٩ - ٤٠٨: ، تاريخ جرجان١١١: طبقات العبادي* 

، طبقات ١٣٨ - ١٣٦ / ٣: ، طبقات السبكي٢٠٣ / ٤: ، وفيات االعيان٤٢٢ / ١: ، اللباب٤٧



: ياتأ، الوايف بالوف / ٦٢:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٣٣ / ٣: ، العرب٤٦٦ - ٤٦٥ / ١: االسنوي
، ١١٨ - ١١٧ / ٢: ، طبقات املفسرين للداووي١٧٥ / ٤: ، النجوم الزاهرة٣٣٩ - ٣٣٨ / ٢

  .١٢٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٠٥ - ١٠٤: طبقات ابن هداية اهللا
[ * ]  

)١٦/٥٦٣(  

  

  .اهللا بن جعفر بن فارس وحنوه بأصبهان، ومن أيب العباس االصم بنيسابور، وأكثر عن االصم
  .اليب العباس بن القاص" التلخيص " ث، عارفا به، شرح وكان معنيا باحلدي

  .خلف من االوالد أبا بشر الفضل، وأبا النضر عبد اهللا، وأبا احلسن عبد الواسع
  .تفقه به مجاعة

  .ومات جبرجان يف يوم عرفه، ودفن يوم النحر سنة ست ومثانني وثالث مئة
  .حدث عنه طائفة منهم احلافظ محزة بن يوسف السهمي

  
 بن احلسني ابن عبد الشيخ الصدوق املسند، أبو احلسني، حممد بن عبد اهللا*  ابن أخي ميمي - ٤١٦

  اهللا بن هارون البغدادي الدقاق، أحد الثقات، ويعرف بابن أخي
  .ميمي

مسع أبا القاسم البغوي، وأبا جعفر أمحد بن إسحاق بن لول، وأبا حامد احلضرمي، وابن صاعد، 
  .عدةوإمساعيل الوراق، و

  .أبو طالب العشاري، وأبو حممد بن هزارمرد، وأبو احلسني بن النقور، ومجاعة كثرية: حدث عنه
__________  

: ب، البداية والنهاية / ٨٠:  الورقة٤: ، تاريخ االسالم٤٧ / ٣: ، العرب٤٦٥ / ٥: تاريخ بغداد* 
  .١٣٤ / ٣: ، شذرات الذهب٣٢٧ / ١١

[ * ]  

)١٦/٥٦٤(  

  

  .وانتشر حديثه
  .ات يف سلخ رجب سنة تسعني وثالث مئة، وكان من أبناء التسعنيم



  .وقع لنا باالجازة أربعة أجزاء من حديثه
أن اخلضر بن كامل السروجي أخربهم، أخربنا احلسني بن علي السبط، : أنبأنا املؤمل بن حممد وغريه

د اهللا بن حممد، حدثنا أبو نصر أخربنا أبو احلسني بن النقور، أخربنا حممد بن عبد اهللا الدقاق، حدثنا عب
ال : التمار، حدثتنا أم ار، عن عمتها أمينة أا لقيت عائشة رضي اهللا عنها فسألتها عن احلناء، فقالت

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلعن القاشرة : بأس به، بقلة رطبة، وال تقربنه وأننت حيض، وقالت
  .واملقشورة، والواصلة واملوصولة

  ).١( حديث غريب فرد هذا
  ).٢(اليت تقشر وجهها بالغمرة : واملقشورة

__________  
  . من طريق عبد الصمد٢٥٠ / ٦أخرجه أمحد ) ١(

ومساها آمنة وأم ار جمهولة، وكذا عمتها، " أمينة " بدل " آمنة " حدثتنا أم ار ذا االسناد وفيه 
  .فالسند ضعيف

: اليت تعاجل وجهها أو وجه غريها بالغمرة ليصفو لوا، واملقشورة: ةالقاشر: قال ابن االثري يف النهاية
  .اليت يفعل ا ذلك كأا تقشر أعلى اجللد

  .متر ولنب يطلى به وجه املرأة ويداها حىت ترق بشرا: الغمرة: قال أبو سعيد: الغمرة) ٢(
  .الزعفران: الغمرة: وقال ابن سيده

  .الورس: وقيل
  ".لسان العرب " 

* ][   

)١٦/٥٦٥(  

  

مت بعونه تعاىل اجلزء السادس عشر من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء السابع عشر وأوله ترمجة صاحب 
  .املوصل حسام الدين مقلد بن املسيب العقيلي

مت اجلزء العاشر من سري أعالم النبالء للشيخ االمام : جاء يف آخر الد العاشر من االصل ما نصه* * * 
عامل احلجة الناقد البارع، جامع أشتات الفنون، مؤرخ االسالم، مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن العامل ال

  .أمحد بن عثمان الذهيب
  .فسح اهللا يف مدته

  .وهي أول نسخة نسخت من خط املصنف وقوبلت عليه حبسب االمكان



 صاحب - احلادي عشر  وهو-وهللا احلمد واملنة وبه التوفيق والعصمة ويتلوه يف اجلزء الذي يليه 
املوصل حسام الدين مقلد بن املسهب العقيلي وكان الفراغ منه ليلة االحد لعشر خلون من شهر رجب 

  .سنة إحدى وأربعني وسبعمئة

)١٦/٥٦٦(  

  

  ١٧ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ١٧الذهيب ج 

)١٧(/  

  

  سري اعالم النبالء

)١٧/١(  

  

 ه ١٤٠٥ م الطبعة الثالثة ١٩٨٢ - ه ١٤٠٢ م الطبعة الثانية ١٩٨١ - ه ١٤٠١الطبعة االوىل 
 بناية - شارع سوريا - م مؤسسة الرسالة بريوت ١٩٨٦ - ه ١٤٠٦ م الطبعة الرابعة ١٩٨٥

  . ص٢٤١٦٩٢ - ٣١٩٠٣٩: صمدي وصاحلة هاتف
  بيوشران:  برقيا٧٤٦٠: ب

)١٧/٢(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨ن حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف سري اعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدي
م اجلزء السابع عشر حققه وخرج أحاديثه وعلى عليه شعيب االرنؤوط حممد نعيم العرقسوسي مؤسسة 

  الرسالة

)١٧/٣(  



  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)١٧/٤(  

  

  .يلي بن رافع بن املقلد العقحسام الدولة، مقلد بن املسيب*  صاحب املوصل - ١
) ٢(حممد بن املسيب على املوصل سنة مثانني وثالث مئة، وزوج بنته بولد ) ١(تغلب أخوه أبو الزواد 

  .عضد الدولة، ومات سنة سبع ومثانني، فتملك مقلد
  .، واستخدم ألوفا)٣(وكان عاقال سائسا خبريا، اتسعت ممالكه، وأتته خلع القادر باهللا 

__________  
 - ٢٦٠ / ٥، وفيات االعيان ١٦٤ و ١٣٥ - ١٣٣ و ١٢٦، ١٢٥ / ٩الكامل البن االثري * 

 / ٤، تاريخ ابن خلدون ٢ / ٨٧ / ٤، تاريخ االسالم ٢٣٦ / ١، دول االسالم ٥١ / ٣، العرب ٢٦٩
، منية االدباء يف تاريخ املوصل ١٣٨ / ٣، شذرات الذهب ٢٠٣ / ٤، النجوم الزاهرة ٢٥٧ - ٢٥٥

  .٤٧، ٤٦احلدباء 
وفيات " بالذال املعجمة، ويف " الذواد ": " الكامل " و " تاريخ االسالم " ، ويف كذا االصل) ١(

الزواد : " بالدال املهملة، وأشار حمققه إىل أنه جاء يف نسخة باملعجمة، ويف أخرى" الدواد ": " االعيان 
  .كما هو يف أصلنا" 
  ).١٠٦(يف هذا اجلزء برقم وهو اء الدولة أبو نصر أمحد بن عضد الدولة، وسترد ترمجته ) ٢(
هو اخلليفة العباسي أبو العباس أمحد بن االمري إسحاق بن املقتدر جعفر بن املعتضد البغدادي، ) ٣(

  . ه، مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر٤٢٢املتوىف سنة 
(*)  

)١٧/٥(  

  

  .وأدب، وفيه رفض) ١(وله شعر 
لوال : حدى وتسعني وثالث مئة، لكونه مسعه يقولوثب عليه مملوك يف جملس أنسه، فقتله يف صفر سنة إ

  ).٢(ضجيعاك لزرتك 
  ).٣(رثاه الشريف الرضي 

  .ومجاعة



  .ابن خلكان" تاريخ " وله أخبار يف 
  .، فدامت دولته حنوا من مخسني سنة)٤(ومتلك بعده ابنه معتمد الدولة قرواش 

  
 بن أمحد بن يعقوب، الطوسي داالمام احلافظ، أبو الفضل، نصر بن أيب نصر حمم*  الطوسي - ٢

  .العطار
  .ولد يف حدود سنة عشر وثالث مئة

  ومسع أبا حممد بن الشرقي، وأبا حامد بن بالل، وأبا عبد اهللا
__________  

  .٢٦٢ / ٥" الوفيات " انظر ما أورده ابن خلكان من شعره يف ) ١(
النجوم " ، و ٢٦٣ / ٥" العيان وفيات ا" ، و ٢ / ٨٧ / ٤" تاريخ االسالم " اخلرب بتمامه يف ) ٢(

  ".ضجيعاك " بدل " صاحباك "  وفيها ١٣٨ / ٣" شذرات الذهب " ، و ٢٠٣ / ٤" الزاهرة 
 ١" ديوانه " تقلدت ذل الدهر بعد املقلد وهي يف * أعامر ال لليوم أنت وال الغد : بقصيدة مطلعها) ٣(
 /٣٧٣ - ٣٦٩.  
  ).٤٢٧(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٤(
، طبقات ١٦٦ / ٤، النجوم الزاهرة ١٠١٦ / ٣، تذكرة احلفاظ ١ / ٥٠ / ٤تاريخ االسالم * 

  .١٠٦ / ٣، شذرات الذهب ٤٠٢احلفاظ 
(*)  

)١٧/٦(  

  

احملاملي، وابن خملد العطار، وابن عقدة، وحممد بن احلسني القطان، وابن االعرايب، وحممد بن وردان 
، وخيثمة، والربيع بن سالمة الرملي، )١(حبيب احلصائري العامري، وأمحد بن زبان الكندي، وابن 

  .وطبقتهم
  .وكان واسع الرحلة، حسن التصانيف

  .احلاكم، والسلمي، وأبو نعيم، وأبو سعد الكنجروذي، وآخرون: حدث عنه
هو أحد أركان احلديث خبراسان مع ما يرجع إليه من الدين والزهد والسخاء والتعصب : قال احلاكم
  .، أول رحلته كانت إىل مرو، إىل الليث بن حممد املروزيالهل السنة

مثله، وأما علوم الصوفية وأخبارهم ولقي مشاخيهم، فإنه ما ) ٢(وما خلف يوم مات بالطابران : قال
  ).٣(خلف يف ذلك خبراسان مثله 



  .وقد صحب أبا بكر الشبلي ببغداد: قلت
  .تويف يف احملرم سنة ثالث ومثانني وثالث مئة

  ، عن عبداملعز، أخربنا زاهر، أخربنا أبو سعد)٤(ا ابن عساكر أخربن
__________  

ويقال : ٢ / ٢٠٥ / ١" التوضيح " هو أبو علي احلسن بن حبيب الدمشقي احلصائري، قال يف ) ١(
  .احلصري: فيه

  .وقد مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر
دينتني، أكربمها طابران، واالخرى هي إحدى مدينيت طوس، الن طوس عبارة عن م: قال ياقوت) ٢(

  .الطرباين، واحملدثون ينسبون هذه النسبة إىل طربية الشام: نوقان، وقد قيل لبعض من نسب إليها
  .١٠١٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ١ / ٥٠ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٣(
" مشيخته " ه املؤلف يف  ه، ترمج٦٩٩هو أمحد بن هبة اهللا بن أمحد بن حممد الدمشقي، املتوىف سنة ) ٤(

  .٢ / ٢٠ورقة 
(*)  

)١٧/٧(  

  

الطبيب، أخربنا نصر بن حممد العطار، أخربنا أمحد بن احلسني مبصر، حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي، 
  حدثنا الوليد بن موسى، حدثنا منبه بن

إن : " قالعثمان، عن عروة بن رومي، عن احلسن، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ".مؤمين اجلن هلم ثواب، وعليهم عقاب 
وما االعراف ؟ : قلنا" االعراف وليسوا يف اجلنة ] على : " [ فسألناه عن ثوام وعن مؤمنيهم، قال

  ".حائط اجلنة جتري فيه االار، وتنبت فيه االشجار والثمار : " قال
  ).١(هذا حديث منكر جدا 

  
 بن عبد اهللا بن بكري، احلافظ، مفيد بغداد، أبو عبد اهللا، احلسني بن أمحداالمام احملدث *  ابن بكري - ٣

  .البغدادي الصرييف
  .، وإمساعيل الصفار، وعثمان بن السماك، والنجاد، وطبقتهم)٢(مسع أبا جعفر ابن البختري 

__________  
، وقال ٤١٦ / ٣هو يف تاريخ ابن عساكر يف ترمجة الوليد بن موسى، كما يف تفسري ابن كثري ) ١(



أحاديثه بواطيل، ال أصول هلا، ليس ممن يقيم احلديث، وقال : ٤٢٤الورقة " الضعفاء " العقيلي يف 
متروك، : منكر احلديث، وقواه أبو حامت، وقال غريه: قال الدارقطين": امليزان " املؤلف رمحه اهللا يف 

روى عن عبدالرمحن بن : اكم قولهعن احل" اللسان " ووهاه العقيلي وابن حبان، ونقل ابن حجر يف 
  .ثابت عن ثوبان أحاديث موضوعة

  ".البعث "  ونسبه إىل البيهقي يف ٨٨ / ٣، والدر املنثور ٢٧٧" اجلامع الكبري " وأورده السيوطي يف 
 / ٣، تذكرة احلفاظ ٣٩، ٣٨ / ٣، العرب ٢ / ٧١ / ٤، تاريخ االسالم ١٤، ١٣ / ٨تاريخ بغداد * 

  .١٢٨ / ٣، شذرات الذهب ٤٠٣: اظ، طبقات احلف١٠١٧
 ه، مرت ترمجته يف اجلزء ٣٣٩هو حممد بن عمرو بن البختري الرزاز احملدث املشهور، املتوىف سنة ) ٢(

  .اخلامس عشر
(*)  

)١٧/٨(  

  

ابن شاهني وهو من شيوخه، وأبو العالء الواسطي، وعبيد اهللا االزهري، وأبو القاسم : حدث عنه
  .ن املهتدي باهللا، ومجاعةالتنوخي، وأبو احلسني ب

  ).١(هذا احلديث كتبه عين حممد بن إمساعيل الوراق، والدارقطين : مسعته يقول: قال االزهري
تذكر يل متنا : أميا احب إليك: كنت أحضر عنده وبني يديه أجزاء، فأنظر فيها، فيقول: قال االزهري

ت أذكر له املتون، فيحدثين بأسانيدها كما حىت أخربك بإسناده، أو تذكر إسنادا حىت أخربك مبتنه ؟ فكن
  ).٢(هي حفظا، فعلت هذا معه مرارا كثرية، وكان ثقة، لكنهم حسدوه، وتكلموا فيه 

كان يتساهل يف احلديث، ويلحق يف بعض أصول الشيوخ ما ليس منها، ويصل : قال ابن أيب الفوارس
  ).٣(املقاطيع 

  ).٤(نني وثالث مئة، وعاش إحدى وستني سنة، رمحه اهللا تويف ابن بكري يف ربيع اآلخر سنة مثان ومثا
__________  

، واحلديث ذكره اخلطيب بإسناده ١٣ / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٢ / ٧١ / ٤" تاريخ االسالم ) " ١(
عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر مناديا ينادي يوم خيرب بتحرمي حلوم ...عن ابن بكري
  .يةاحلمر االهل

كتبه عين علي بن عمر الدارقطين، وعمر بن شاهني، وأبو بكر بن إمساعيل الوراق، : قال ابن بكري
  .وغريهم

  .١٤، ١٣ / ٨" تاريخ بغداد " ، و ٢ / ٧١ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٢(



  .١٤ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٣(
هذا : وف، ولكن يقيده، فيقولواملقطوع هو ما كان موقوفا على التابعي، وقد يعرب عنه بعضهم باملوق

  .موقوف على ابن املسيب أو على نافع
  .١٩٤ و ١٨٤ / ١" تدريب الراوي " ، و ٢٢ص " ألفية السيوطي " انظر 

  .تويف سنة ثالث ومثانني: وقيل) ٤(
  .١٤ / ٨" تاريخ بغداد " 

(*) =  

)١٧/٩(  

  

، غرب، أبو حممد، عبد اهللا بن أيب زيداالمام العالمة القدوة الفقيه، عامل أهل امل*  ابن أيب زيد - ٤
  .مالك الصغري: القريواين املالكي، ويقال له

  .وكان أحد من برز يف العلم والعمل
حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من االقطار وجنب أصحابه، وكثر اآلخذون : قال القاضي عياض

فقهاء القريوان، وعول على أيب بكر بن عنه، وهو الذي خلص املذهب، ومال البالد من تواليفه، تفقه ب
  .اللباد

حممد بن مسرور احلجام، والعسال، وحج، فسمع من أيب سعيد بن االعرايب، وحممد بن : وأخذ عن
  .بن إمساعيل، وغريهم) ١(الفتح، واحلسن بن نصر السوسي، ودراس 

 عبد اهللا بن غالب السبيت بن العجوز السبيت، والفقيه) ٢(الفقيه عبدالرحيم : مسع منه خلق كثري منهم
  ، وعبد اهللا بن الوليد بن سعد)٣(

__________  
، ٤٩٧ - ٤٩٢ / ٤، ترتيب املدارك ١٣٥: ، طبقات الفقهاء للشريازي٢٥٣الفهرست البن الندمي * 

، ٤٤، ٤٣ / ٣، العرب ٣٣٥ / ١، دول االسالم ٢ / ٧٥ / ٤، تاريخ االسالم ٢٤٤فهرست ابن خري 
، ٤٣٠ - ٤٢٧ / ١، الديباج املذهب ٤٤١ / ٢، مرآة اجلنان ٢ / ٢٤٥ / ١٢عيون التواريخ 
، شجرة ٤٤٨، ٤٤٧ / ١، هدية العارفني ١٣١ / ٣، شذرات الذهب ٢٠٠ / ٤النجوم الزاهرة 

تاريخ التراث العريب " ، وانظر ٣٠٦: ، تكميل الصلحاء واالعيان ملعامل االميان البن ناجي٩٦ / ١النور 
  .١٦٠ - ١٥٤ / ٢لسزكني " 
  .٣٩٥ / ٤" ترتيب املدارك " ، واملثبت من مصادر الترمجة، وهو مترجم يف "دارس : " يف االصل) ١(
وهو خطأ، وهو عبد الرحيم بن أمحد الكتامي أبو عبد الرمحن، سترد " عبدالرمحن : " يف االصل) ٢(



  ).٢٣٥(ترمجته يف هذا اجلزء برقم 
  ).٣٤٩(سترد ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)١٧/١٠(  

  

  ).٣(بن عبدالرمحن اخلوالين ) ٢(، وأبو بكر أمحد )١(النصاري ا
، وعلى هذين الكتابني "املدونة " يف حنو املئة جزء، واختصر ) ٤" (النوادر والزيادات : " صنف كتاب

االقتداء مبذهب " على االبواب، وكتاب ) ٦" (العتبية " كتاب ) ٥(املعول يف الفتيا باملغرب، وصنف 
" املعرفة والتفسري " ، وكتاب "الثقة باهللا والتوكل على اهللا " ، وكتاب )٧" (الرسالة  " ، وكتاب"مالك 

، ورسالته يف الرد على القدرية، ورسالته "النهي عن اجلدال " ، وكتاب "إعجاز القرآن " ، وكتاب )٨(
  يف التوحيد، وكتاب
__________  

  ).٤٤٧(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٣٤٣(د بن عبدالرمحن، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وسترد ترمجته برقم أبو أمح: يف االصل) ٢(
  .٤٩٤ - ٤٩٢ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ) ٣(
لالمام مالك، ويوجد من كتاب النوادر نسخة خمطوطة يف مكتبة " املدونة " هو الزيادات على ) ٤(

  .٩٠١، ٨٤١القرويني بفاس 
  .أي هذب) ٥(
، وهي ٢٥٤ا حممد بن أمحد بن عبد العزيز عتبة العتيب القرطيب، املتوىف سنة منسوبة إىل مصنفه) ٦(

" ترتيب املدارك " انظر احلديث عنها يف " املستخرجة العتبية " مسائل يف مذهب االمام مالك، وتسمى 
  .، وقد هذا ابن أيب زيد على االبواب١٧٧ / ٢" الديباج املذهب " ، و ١٤٦، ١٤٥ / ٣
  . املالكيةيف الفروع) ٧(

وسأله تأليفها الشيخ حمرز بن خلف التونسي، وهي أول تآليفه، ووقع ": " شجرة النور " قال يف 
  ".التنافس يف اقتنائها حىت كتبت بالذهب 

 م مترمجة إىل ١٩١٤ ه، ويف باريس سنة ١٣٣٨وقد نشرت يف فاس دون تاريخ، ويف القاهرة سنة 
تقريب " ، وطبعت وامشها الشرح املسمى ١٩٠٦ لندن الفرنسية، ونشرت مع ترمجة إنكليزية يف

  . ه١٣٣١ و ١٣٢٠ ه، ويف مصر سنة ١٣١٤للشيخ عبدايد الشرنويب يف بوالق سنة " املعاين 
شروح كثرية، طبع منها شرح الرسالة اليب عبد اهللا حممد بن قاسم جسوس، يف " الرسالة " وعلى هذه 



وشرح الرسالة اليب احلسن علي بن حممد املنويف الشاذيل،  ه، ١٣١٢أربعة أجزاء مبدينة فاس سنة 
مع حاشية على الشرح لعلي بن أمحد بن مكرم العدوي " كفاية الطالب "  ه بعنوان ٩٣٩املتوىف سنة 

  . ه١١٨٩الصعيدي املنافسي، املتوىف سنة 
شجرة " و " هب الديباج املذ" و " ترتيب املدارك " ، ويف "تاريخ االسالم " كذا يف االصل و ) ٨(

  ".املعرفة واليقني ": " النور 
(*)  

)١٧/١١(  

  

  ).١" (من حترك عند القراءة " 
  .املشهورة وله سبع عشر سنة" رسالته " إنه صنع : وقيل

  .وكان مع عظمته يف العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان
ألف دينار، وهذا فيه بعد فإن عبد الوهاب ) ٢(ي إنه نفذ إىل القاضي عبد الوهاب بن نصر املالك: وقيل

  .مل يشتهر إال بعد زمان أيب حممد
  .نعم قد وصل الفقيه حيىي بن عبد العزيز العمري حني قدم القريوان

بأربع مئة دينار من مال ابن أيب زيد ) ٣(مبئة ومخسني دينارا، وجهزت بنت الشيخ أيب احلسن القابسي 
)٤.(  

  أيت بابنة ابن أيب زيد وهي زمنة، فدعا) ٥(نسي إن حمرزا التو: وقيل
  .حبرمة والدها عندك اكشف ما ا: واهللا، ما قلت إال: هلا، فقامت، فعجبوا، وسبحوا اهللا، فقال

  ).٦(فشفاها اهللا 
  .وكان رمحه اهللا على طريقة السلف يف االصول، ال يدري الكالم، وال يتأول، فنسأل اهللا التوفيق: قلت

__________  
 وانظر النسخ ٤٣٠، ٤٢٩ / ١" الديباج " ، و ٤٩٤ / ٤" ترتيب املدارك " انظر مجلة تآليفه يف ) ١(

  .١٦٠ / ٢" تاريخ التراث العريب " اخلطية لبعض مصنفاته يف 
  ).٢٨٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٩٩(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  .٢ / ٧٥ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٤(
 بن خلف بن رزين، من نسل أيب بكر الصديق، من كبار الزهاد، افت عليه هو أبو حمفوظ حمرز) ٥(

  . ه٤١٣الناس للتربك به ومساع كالمه، تويف سنة 



  .٢٠٣، ٢٠٢ / ٢" شجرة النور الزكية " انظر ترمجته يف 
  .٢ / ٧٥ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٦(

(*)  

)١٧/١٢(  

  

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

  ).١(وملا تويف رثاه عدة من الشعراء 
  
مات ابن أيب زيد لنصف شعبان سنة تسع ومثانني وثالث مئة، : قال أبو إسحاق احلبال *  أبو اهليثم- ٥

  .ريه يف سنة ست ومثانني وثالث مئةوغ) ٢(وكذا أرخه أبو القاسم بن مندة، وأرخ موته القاضي عياض 
  شيخ احلنفية، نعمان زمانه، القاضي أبو اهليثم، عتبة بن خيثمة،

  .ابن حممد بن حامت، النيسابوري احلنفي
  .أيب العباس االصم ومجاعة: مسع من

  .النيسابوري قاضي احلرمني) ٣(وتفقه على أيب احلسني 
  ).٤(راسان قاض حنفي إال وهو ينتمي إليه مل يبق خب: وصار أوحد عصره يف املذهب حىت قيل

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

  .حديثا، وعظمه، وأثىن عليه" تارخيه " روى عنه احلاكم يف : قلت
__________  

  .٤٩٧، ٤٩٦ / ٤" ترتيب املدارك " ا من رثائه يف انظر شيئ) ١(
، الطبقات السنية ٢٢٢، كتائب أعالم االخيار برقم ٥١١ / ٢، اجلواهر املضية ٩٥، ٩٤ / ٣العرب * 

  .١١٥، الفوائد البهية ١٨١ / ٣، شذرات الذهب )١٣٩٨(رقم 
  .٤٩٦ / ٤" ترتيب املدارك " يف ) ٢(
  .قدمت ترمجته يف اجلزء السادس عشرهو أمحد بن حممد بن عبد اهللا، ت) ٣(
  .٥١١ / ٢" اجلواهر املضية ) " ٤(

(*)  



مات ابن أيب زيد لنصف شعبان سنة تسع : قال أبو إسحاق احلبال*  أبو اهليثم - ٥[:تعليق املستخدم 
وغريه يف سنة ست ) ٢(ومثانني وثالث مئة، وكذا أرخه أبو القاسم بن مندة، وأرخ موته القاضي عياض 

  .ني وثالث مئةومثان
  ] .شيخ احلنفية، نعمان زمانه، القاضي أبو اهليثم، عتبة بن خيثمة

  
شيخ احلنفية، *  أبو اهليثم - ٥[هذه الفقرة فيها خطأ كما هو ظاهر ، والصحيح جيب أن يكون هكذا 

  ] .نعمان زمانه، القاضي أبو اهليثم، عتبة بن خيثمة
  

 مات ابن أيب زيد لنصف شعبان سنة تسع ومثانني وثالث مئة، :قال أبو إسحاق احلبال[ أما هذه العبارة 
. وغريه يف سنة ست ومثانني وثالث مئة) ٢(وكذا أرخه أبو القاسم بن مندة، وأرخ موته القاضي عياض 

  .اليت قبلها ، وهي ترمجة ابن أيب زيد ) ٤(فهي تابعة للترمجة رقم ] 
  عبد الرمحن الشامي: كتبه 

)١٧/١٣(  

  

  ).١(ود نيف ومثانني وثالث مئة بقي إىل حد
  
 الصيمري، وعاملهم، القاضي أبو القاسم، عبد الواحد بن احلسني) ٢(شيخ الشافعية *  الصيمري - ٦

  .من أصحاب الوجوه
  ).٤(، وبأيب الفياض )٣(تفقه بأيب حامد املروروذي 

  وارحتل الفقهاء إليه إىل البصرة، وعليه تفقه أقضى القضاة
  .املاوردي

  .، وغري ذلك"القياس والعلل " سبع جملدات، وكتاب " االيضاح يف املذهب : " تابوصنف ك
__________  

  ".اجلواهر املضية " ، وهو تاريخ وفاته يف ٤٠٦يف وفيات سنة " العرب " وقد أورده املؤلف يف ) ١(
، ٢ / ٦٢، طبقات ابن الصالح لوحة ٤٣٩ / ٣، معجم البلدان ١٢٥: طبقات الفقهاء للشريازي* 

، طبقات ٣٣٩ / ٣، طبقات السبكي ٢٦١ / ١٢، عيون التواريخ ٢٦٥ / ٢ذيب االمساء واللغات 
، ٤٣٣ / ١، هدية العارفني ١٣٠، ١٢٩: ، طبقات ابن هداية اهللا١٢٨، ١٢٧ / ٢االسنوي 

" صيمر " بصاد مهملة مفتوحة، مث ياء ساكنة، بعدها ميم مفتوحة ضمها بعضهم، نسبة إىل : والصيمري



  . ر من أار البصرة عليه عدة قرى-صيمرة : يف معجم البلدان و-
: ، وقال)٨٧٨(برقم " اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية : " وقد وهم القرشي، فأورده يف كتابه) ٢(

  .عامل من فقهاء خراسان، سكن البصرة، صاحب التصانيف
  .يف اجلزء السادس عشرهو أمحد بن بشر بن عامر العامري املروروذي، مرت ترمجته ) ٣(
هو أبو الفياض حممد بن احلسن بن املنتصر البصري، تفقه على أيب حامد املروروذي، درس ) ٤(

، طبقات ٩٩:  ه، مترجم يف طبقات الشريازي٣٨٥بالبصرة، وعنه أخذ فقهاؤها، تويف يف حدود سنة 
، هدية ١١٦ية اهللا  أ، طبقات ابن هدا١٠، طبقات ابن الصالح الورقة ١٩٣، ١٩٢ / ١االسنوي 
  .٥٤ / ٢العارفني 

(*)  

)١٧/١٤(  

  

  ).١(وقد حدث ببعض كتبه يف سنة سبع ومثانني وثالث مئة رمحه اهللا 
  
 بن أيب عامر امللك املنصور، حاجب املمالك االندلسية، أبو عامر، حممد بن عبد اهللا*  ابن أيب عامر - ٧

بأعباء دولة اخلليفة املرواين املؤيد باهللا هشام بن احلكم حممد بن وليد القحطاين املعافري القرطيب، القائم 
أمري االندلس، فإن هذا املؤيد استخلف ابن تسع سنني، وردت مقاليد االمور إىل احلاجب هذا، فيعمد 
إىل خزائن كتب احلكم، فأبرز ما فيها، مث أفرد ما فيها من كتب الفلسفة، فأحرقها مبشهد من العلماء، 

  ).٢(، وكانت كثرية إىل الغاية، فعله تقبيحا لرأي املستنصر احلكم وطمر كثريا منها
وكان بطال شجاعا، حازما سائسا، غزاء عاملا، جم احملاسن، كثري الفتوحات، عايل، اهلمة، عدمي النظري، 

  ).٣(وسيأيت من أخباره يف ترمجة املؤيد 
  ).٤(دام يف اململكة نيفا وعشرين سنة، ودانت له اجلزيرة 

  وأمنت
__________  

  ).١٠٠( عقب ترمجة احلاكم رقم ٤٠٥سيذكره املؤلف مع وفيات سنة ) ١(
القسم الرابع، الد : ، الذخرية يف حماسن اجلزيرة٧٩، ٧٨، جذوة املقتبس ٦٢ / ٢يتيمة الدهر * 

، احللة ١٧٦، ٣٣ / ٩ و ٦٧٧ / ٨، تاريخ ابن االثري ١٠٥، بغية امللتمس ٧٨ - ٥٦/ االول 
، ٢٠٣ - ١٩٩ / ١، املغرب يف حلي املغرب ٤٣٧ / ١، تكملة الصلة ٢٧٧ - ٢٦٨  /١السرياء 

 / ١، دول االسالم ٥٦ / ٣، العرب ١ / ٩٤، ٢ / ٩٣ / ٤، تاريخ االسالم ٣٠١ / ٢البيان املغرب 



 و ٤٢٣ - ٣٩٦ / ١، نفح الطيب ١٤٧ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٣١٢ / ٣، الوايف بالوفيات ٢٣٧
  .١٤٤، ١٤٣ / ٣، شذرات الذهب ١٩٣، ١٩٢العرب ، غزوات ٩٤ - ٨٥ / ٣
  .٣١٢ / ٣" الوايف بالوفيات " ، و ٢ / ٩٣ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٢(
  ).٧٨(انظر الترمجة رقم ) ٣(
  .يعين بالد االندلس) ٤(

(*)  

)١٧/١٥(  

  

  .به، وقد وزر له مجاعة
ال كبري، بل كان أبو عامر يدخل وكان املؤيد معه صورة بال معىن، بل كان حمجوبا ال جيتمع به أمري و

رسم أمري املؤمنني بكذا وكذا، فال خيالفه أحد، وإذا كان بعد سنة أو أكثر، : عليه قصره، مث خيرج فيقول
  ).١(أركبه فرسا، وجعل عليه برنسا، وحوله جواريه راكبات، فال يعرفه أحد 

بنت عظيم ذات حسن ) ٢(بيعت وقد غزا أبو عامر يف مدته نيفا ومخسني غزوة، وكثر السيب حىت ال
بعشرين دينارا، ولقد مجع من غبار غزواته ما عملت منه لبنة، واحلدت على خده، أو ذر ذلك على 

  ).٣(كفنه 
  .سنة ثالث وتسعني وثالث مئة) ٤(تويف بأقصى الثغور بالبطن 
  .وكان جوادا ممدحا معطاء

  ).٥(ومتلك بعده ابنه أبو مروان عبدامللك 
  
   بن حممد بن اخلليل الشيخ املعمر، أبو القاسم، نصر بن أمحد* املرجي - ٨

__________  
  .٩٤، ٩٣ / ٤" تاريخ االسالم ) " ١(
  .عرضه للبيع: أباع الشئ) ٢(
  .٣١٢ / ٣" الوايف " ، و ٧٩" جذوة املقتبس " ، و ٢ / ٩٤ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٣(
  .هو مرض البطن كاالستسقاء وحنوه: البطن) ٤(
 / ١" ، ونفح الطيب ٢ / ٩٤ / ٤" تاريخ االسالم "  امللك املظفر احلاجب، له ترمجة يف هو) ٥(

٤٢٣.  
  .١ / ٨٤ / ٤، تاريخ االسالم ١٩٤ / ٣، اللباب ١٠١ / ٥معجم البلدان * 



  نسبة إىل املرج، وهو عمل كبري من أعمال املوصل، يشتمل على قرى كثرية،: واملرجي
  .ويعرف مبرج املوصل

(*)  

)١٧/١٦(  

  

  .املوصلي املرجي، الراوي عن أيب يعلى املوصلي، بل هو خامتة من روى عنه
أبو احلسن علي بن عبيد اهللا اهلمذاين الكسائي، وعبد اهللا بن جعفر اخلبازي : روى عنه خلق كثري، منهم

ين، احلافظ، وعبيداهللا بن أمحد بن عبد االعلى الرقي، وقاضي املوصل أبو جعفر حممد بن أمحد السمنا
  .واملقرئ أبو علي احلسن بن علي االهوازي، وأمحد بن عبدا لباقي بن طوق

  .وما علمت فيه جرحا
  .وبقي إىل سنة تسعني وثالث مئة

  .وقد أجاز جلماعة آخرهم القاسم بن البسري
  .تويف يف عشر املئة رمحه اهللا

  
  .لتصانيف املوصلي، صاحب اإمام العربية، أبو الفتح عثمان بن جين*  ابن جين - ٩

__________  
 ١٤٨١ / ٣، دمية القصر ٣١٢، ٣١١ / ١١، تاريخ بغداد ٩٥، الفهرست ١٠٨ / ١يتيمة الدهر * 
، معجم االدباء ٣٩٢ وفيات سنة ٢٢١، ٢٢٠ / ٧، املنتظم ٣٣٤ - ٣٣٢، نزهة االلباء ١٤٨٥ -

 ٢٤٦ / ٣، وفيات االعيان ٢٩٩ / ١، اللباب ٣٤٠ - ٣٣٥ / ٢، إنباه الرواة ١١٥ - ٨١ / ١٢
 / ٤، تاريخ االسالم ٢٣٦ / ١، دول االسالم ٥٣ / ٣، العرب ١٣٦ / ٢، تاريخ أيب الفداء ٢٤٨ -

 / ٢، مرآة اجلنان ٣٩٢، عيون التواريخ وفيات سنة ١٦٦، ١٦٥، تلخيص ابن مكتوم ٢ / ٨٩
 ٤، النجوم الزاهرة ١٢٦ - ١٢٣ / ٢، طبقات ابن قاضي شهبة ٣٣١ / ١١، البداية والنهاية ٤٤٥

   /١، مفتاح السعادة ١٣٢ / ٢، بغية الوعاة ٢٠٥/ 
، الفهرس التمهيدي ١ / ٣٠، إشارة التعيني ٣٠٧ / ٢ جملد ٤، مسالك االبصار ج ١٣٥، ١٣٤
، حاشية البغدادي على شرح بانت ٤٦٦، روضات اجلنات ١٤١، ١٤٠ / ٣، شذرات الذهب ٢٩٨

  .٢٠١ - ١٩٩ / ١سعاد البن هشام 

)١٧/١٧(  

  



  ).١(وكا روميا لسليمان بن فهد املوصلي كان أبوه ممل
  .لياقوت" تاريخ االدباء " وله ترمجة طويلة يف 

  .دهرا، وسافر معه حىت برع وصنف، وسكن بغداد، وخترج به الكبار) ٢(لزم أبا علي الفارسي 
، و  "التعاقب" ، و "التلقني يف النحو " ، و )٤" (التصريف " ، و "اللمع " و ) ٣" (سر الصناعة " وله 
" ، و "إعراب احلماسة " ، و "ما يذكر ويؤنث " ، و "املقصور واملمدود " ، و )٥" (اخلصائص " 

  ).٦" (احملتسب يف الشواذ 
__________  

قروم * فعلمي يف الورى نسيب على أين أؤول إىل * فإن أصبح بال نسب : ويف ذلك يقول ابن جين) ١(
" كفى شرفا دعاء نيب انظر * ذو اخلطب أوالك دعا النيب هلم أرم الدهر * سادة جنب قياصرة إذا نطقوا 

  .٢٤٦ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٣٣٦، ٣٣٥ / ٢" إنباه الرواة 
  .مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر) ٢(
وقد ) النسخة العربية (٢٤٦، ٢٤٥ / ٢لربوكلمان " تاريخ االدب العريب " انظر نسخه اخلطية يف ) ٣(

  . م١٩٥٤ وآخرون اجلزء االول منه يف مطبعة مصطفى احلليب بالقاهرة سنة نشر مصطفى السقا
 م، وطبع مع شروح للشيخ حممد نعسان احلموي سنة ١٨٨٥طبع باعتناء هوبرغ يف ليبزغ سنة ) ٤(

  . ه يف مصر١٣٣١
  . يف دار الكتب املصرية يف ثالثة أجزاء بتحقيق االستاذ حممد علي النجار١٣٧٦طبع يف مصر عام ) ٥(
احملتسب يف تبيني : "  بإشراف الس االعلى للشؤون االسالمية، وامسه١٣٨٦طبع يف القاهرة سنة ) ٦(

يف اسم املفعول " املقتضب " وطبع البن جين أيضا كتاب " وجوه شواذ القراءات وااليضاح عنها 
املقتضب من كالم "  بعنوان ١٩٢٢ يف ليبزغ، وطبع أيضا يف القاهرة ١٩٠٣الثالثي املعتل العني سنة 

و " ما حيتاج إليه الكاتب من مهموز ومقصور وممدود : " ضمن ثالث رسائل، معه رسالتان مها" العرب 
  =ونشر " عقود اهلمز وخواص أمثلة الفعل " 

)١٧/١٨(  

  

  ).١(وله نظم جيد 
بيت لعضد يف شرح ) ٣(، وشرحه، وله جملد "ديوانه " وابنه، وقرأ على املتنيب ) ٢(خدم عضد الدولة 

  .الدولة
  .البصري) ٥(، وعبد السالم )٤(الثمانيين : أخذ عنه

  .تويف يف صفر سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة



  .ولد قبل الثالثني وثالث مئة، وكان أعور
  

   اجلرجاين،القاضي العالمة، أبو احلسن، علي بن عبد العزيز*  اجلرجاين - ١٠
__________  

املازين يف " تصريف " شرح " املنصف " ني اجلزء االول من كتاب إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أم= 
  .١٩٥٤مطبعة مصطفى احلليب بالقاهرة سنة 

" ، و ١١٣ - ١٠٩ / ١٢" معجم االدباء " ، و ٩٥" الفهرست " وانظر مجلة مصنفات ابن جين يف 
  .٣٣٧، ٣٣٦ / ٢" إنباه الرواة 

  ".إنباه الرواة " و " معجم االدباء " انظر شيئا من نظمه يف ) ١(
هو أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة، امللقب بعضد الدولة، مرت ترمجته يف اجلزء السادس ) ٢(

  .عشر
أهال وسهال بذي البشرى ونوبتها وباشتمال : يف تفسري هذا البيت" البشرى والظفر " هو كتاب ) ٣(

  .سرايانا على الظفر أوسع الكالم يف شرحه واشتقاق ألفاظه
 عمر بن ثابت أبو القاسم الثمانيين النحوي الضرير، إمام فاضل أديب، روى عنه الشريف حيىي هو) ٤(

  .بن طباطبا وغريه
  . ه٤٤٢، مات سنة "التصريف امللوكي " وشرح " اللمع " وله شرح 
  .إا أول قرية بنيت بعد الطوفان: بليدة صغرية بأرض املوصل، يقال: نسبة إىل مثانني: والثمانيين

 / ٢، معجم البلدان ٥٨، ٥٧ / ١٦، معجم االدباء ٤٤٤، ٤٤٣ / ٣ر ترمجته يف وفيات االعيان انظ
، شذرات ٢١٧ / ٢، بغية الوعاة ٢٢٠، نكت اهلميان ٢٠٠ / ٣، العرب ١٤٦ / ٨، املنتظم ٨٤

  .٢٦٩ / ٣الذهب 
مد البصري وهو خطأ، وهو عبد السالم بن احلسني بن حم" السالم " بدل " السلمي : " يف االصل) ٥(

  .٤٠٥اللغوي، متوىف سنة 
، ٢٧٤، ٢٧٣ / ٧، املنتظم ٥٨، ٥٧ / ١١، تاريخ بغداد ١٧٦، ١٧٥ / ٢مترجم يف إنباه الرواة 

  .٩٥ / ٢بغية الوعاة 
  =، طبقات ٢٧٧، تاريخ جرجان ١١١، طبقات العبادي ٢٦ - ٣ / ٤يتيمة الدهر * 

)١٧/١٩(  

  



  .شهورالفقيه الشافعي الشاعر، صاحب الديوان امل
  .ويل القضاء فحمد فيه، وكان صاحب فنون ويد طوىل يف براعة اخلط

  .ورد نيسابور يف صباه يف سنة سبع وثالثني ومسع احلديث
  الوساطة بني املتنيب" وقد أبان عن علم غزير يف كتاب 

  .، ويل قضاء الري مدة)١" (وخصومه 
تاج االدب، وفارس ) ٣(حدقة العلم، وقبة هو فرد الزمان، ونادرة الفلك، وإنسان ): ٢(قال الثعاليب 

  .عسكر الشعر، جيمع خط ابن مقلة إىل نثر اجلاحظ إىل نظم البحتري
يقولون يل فيك انقباض وإمنا رأوا رجال عن موقف الذل أحجما : هو صاحب تيك االبيات الفائقة: قلت

)٤(  
__________  

 / ٣، وفيات االعيان ١٤ / ١٤ء  معجم االدبا٢٢٢، ٢٢١ / ٧، املنتظم ٣٥الشريازي ورقة = 
 / ٣، طبقات السبكي ٣٨٦ / ٢، مرآة اجلنان ١ / ٩٠، ٢ / ٨٩ / ٤، تاريخ االسالم ٢٨١ - ٢٧٨
 ٤، النجوم الزاهرة ٣٣٢، ٣٣١ / ١١، البداية والنهاية ٣٥١ - ٣٤٨ / ١، طبقات االسنوي ٤٥٩

  .٥٧، ٥٦ / ٣، شذرات الذهب ٢٠٥/ 
 صفحة بتصحيح وشرح صاحب جملة العرفان، وطبع ٤١٦ يف  ه١٣٣١وقد طبع يف صيدا عام ) ١(

  .أيضا يف مصر مبطبعة عيسى البايب احلليب
  .٣ / ٤" يتيمة الدهر " يف ) ٢(
  ".درة " و ": اليتيمة " يف ) ٣(
ومن أكرمته * أرى الناس من داناهم هان عندهم : وبعد هذا البيت قوله وهو من حر الشعر وكرميه) ٤(

من الذم أعتد الصيانة مغنما إذا قيل هذا مشرب * وما زلت منحازا بعرضي جانبا عزة النفس أكرما 
وال كل أهل االرض * ولكن نفس احلر حتتمل الظما وما كل برق الح يل يستفزين * قلت قد أرى 

  = (*)بدا طمع صريته يل سلما * أرضاه منعما ومل أقض حق العلم إن كان كلما 

)١٧/٢٠(  

  

  .ثنتني وتسعني وثالث مئة، ونقل تابوته إىل جرجانمات بالري يف سنة ا
  ".ذيب التاريخ " وله تفسري كبري، وكتاب 

  ).١(ترقى حمل أيب احلسن إىل قضاء القضاة، فلم يعزله إال موته : قال الثعاليب
ة كان هذا القاضي مل ير لنفسه مثال وال مقاربا، مع العفة والرتاه": تارخيه " وقال أبو سعد اآليب يف 



  ).٢(والعدل والصرامة 
، وصحح أنه تويف سنة )٤(، ووهم ابن خلكان )٣ (٣٩٦تويف يف الثالث والعشرين من ذي احلجة سنة 

٣٦٦.  
  :احملدث أبو احلسن: وإمنا ذاك آخر وهو
__________  

إذن * الخدم من القيت لكن الخدما أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة * ومل أبتذل يف خدمة العلم مهجيت = 
ولو عظموه يف النفوس تعظما ولكن * تباع اجلهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صام فا

يتيمة " ، و ١٨، ١٧ / ١٤" معجم االدباء " حمياه باالطماع حىت جتهما انظر * أذلوه جهارا ودنسوا 
  .٤٦٠ / ٣السبكي " طبقات " ، و ٢٣ / ٤" الدهر 

  .تاره للقضاء فخر الدولة علي بن ركن الدولة احلسني ابن بويه، والذي اخ٣ / ٤" يتيمة الدهر ) " ١(
  .١ / ٩٠ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٢(
البداية والنهاية " و " معجم االدباء " و " طبقات السبكي " و " تاريخ االسالم " كذا االصل، ويف ) ٣(
  .أن وفاته سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة" النجوم الزاهرة " و " 
  فأورده يف وفيات" الشذرات " ، وتابعه ابن العماد يف ٢٨١ / ٣" وفيات االعيان " يف ) ٤(

  . ه٣٦٦
(*)  

)١٧/٢١(  

  

  . نزيل نيسابور* علي بن أمحد بن عبد العزيز اجلرجاين - ١١
  ).١(، وعن أيب بشر املصعيب "بالصحيح " حدث عن الفربري 
  . بالعجائب عن املصعيبظهرت منه اازفة، فترك، وحدثنا: وهاه احلاكم، وقال
__________  

  .١٩٥، ١٩٤ / ٤، لسان امليزان ٤٤٣ / ٢، املغين يف الضعفاء ١١٢ / ٣ميزان االعتدال * 
هو أمحد بن حممد بن عمرو بن مصعب بن بشر بن فضالة، املصعيب الكندي املروزي، وقد أمجعوا ) ١(

  .على تركه
  .٢٢٠ / ٣، واللباب ١٤٩ / ١انظر ميزان االعتدال 

(*)  

)١٧/٢٢(  



  

  الطبقة الثانية والعشرون
 بن خطاب بن حممد بن إبراهيم) ١(االمام العالمة، احلافظ اللغوي، أبو سليمان، محد *  اخلطايب - ١٢

  .البسيت اخلطايب، صاحب التصانيف
  .ولد سنة بضع عشرة وثالث مئة

بقته ببغداد، ومن أيب بكر بن أيب سعيد بن االعرايب مبكة، ومن إمساعيل بن حممد الصفار وط: ومسع من
  وغريه بالبصرة، ومن أيب) ٢(داسة 

__________  
 / ٢) البسيت(، االنساب ٣٩٧ / ٦، املنتظم ٩٤، طبقات العبادي ٣٣٦ - ٣٣٤ / ٤يتيمة الدهر * 

 / ٤، معجم االدباء ٤١٥ / ١، معجم البلدان ٢٠١، فهرست ابن خري ١٤٥ / ٥) اخلطايب(، و ٢١٠
   /١، اللباب ١٢٥ / ١، إنباه الرواة ٢٧٢ - ٢٦٨  /١٠ و ٢٦٠ - ٢٤٦
، دول ٢١٦ - ٢١٤ / ٢، وفيات االعيان ٢ / ٤٧الورقة : ، طبقات ابن الصالح٤٥٢ و ١٥١

 / ٧٢، ٢ / ٧١ / ٤، تاريخ االسالم ٣٩ / ٣، العرب ١٠١٨ / ٣، تذكرة احلفاظ ١٨٣ / ١االسالم 
، طبقات ٢٩٠ - ٢٨٢ / ٣ السبكي ، طبقات٤٣٥ / ٢، مرآة اجلنان ٢٠، تلخيص ابن مكتوم ١

 ١، طبقات النحاة البن قاضي شهبة ٢٣٧، ٢٣٦ / ١١، البداية والنهاية ٤٦٨، ٤٦٧ / ١االسنوي 
، ٤٠٤، ٤٠٣، طبقات احلفاظ ٥٤٧، ٥٤٦ / ١، بغية الوعاة ١٩٩ / ٤، النجوم الزاهرة ٣٢٣/ 

، الرسالة ٢٨٢  /١، خزانة االدب ١٢٨، ١٢٧ / ٣، شذرات الذهب ١٧ / ٢مفتاح السعادة 
  .٤٤املستطرفة 

  .٢٦سيورد املؤلف االختالف يف امسه يف الصفحة ) ١(
معامل " عن أيب داود، وعلى روايته هذه اعتمد أبو سليمان يف شرحه " السنن " وهو أحد رواة ) ٢(

  ".السنن 

)١٧/٢٣(  

  

  .العباس االصم، وعدة بنيسابور
  .وعين ذا الشأن متنا وإسنادا

، ومحزة بن حممد )١(أيب عمرو بن السماك، ومكرم القاضي، وأيب عمر غالم ثعلب وروى أيضا عن 
  .، وأيب بكر النجاد، وجعفر بن حممد اخللدي)٢(العقيب 

  .وأخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أيب بكر القفال الشاشي، وأيب علي بن أيب هريرة، ونظرائهما



ه يف السن والسند، واالمام أبو حامد االسفراييين وهو من أقران) ٣(أبو عبد اهللا احلاكم : حدث عنه
، والعالمة أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي، وأبو )٥(، وأبو عمرو حممد بن عبد اهللا الرزجاهي )٤(

مسعود احلسني بن حممد الكرابيسي، وأبو ذر عبد بن أمحد، وأبو نصر حممد بن أمحد البلخي الغرنوي، 
   ااور، وأبووجعفر بن حممد بن علي املروذي

بكر حممد بن احلسني الغزنوي املقرئ، وعلي بن احلسن السجزي الفقيه، وحممد بن علي بن عبدامللك 
  .الفارسي الفسوي، وأبو احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي، وطائفة سواهم

لكي، أخربنا أخربنا جعفر بن علي املا: أخربنا أبو احلسني علي بن حممد الفقيه، وشهدة بنت حسان قاال
  وأما أبو: أبو طاهر السلفي قال

__________  
هو حممد بن عبد الواحد بن أيب هاشم، أبو عمر اللغوي املطرز الزاهد، املعروف بغالم ثعلب، مرت ) ١(

  .ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر
  .نسبة إىل عقبة وراء ر عيسى قريبة من دجلة بغداد) ٢(
  .١٤ / ٩" االنساب " 
  ).١٠٠(ترمجته يف هذا اجلزء برقم سترد ) ٣(
  ).١١١(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٤(
  .قرية من قرى بسطام: بفتح الراء وسكون الزاي وفتح اجليم، نسبة إىل رزجاه) ٥(

(*)  

)١٧/٢٤(  

  

سليمان الشارح لكتاب أيب داود، فإذا وقف منصف على مصنفاته، واطلع على بديع تصرفاته يف 
ق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته، وكان قد رحل يف احلديث وقراءة العلوم، وطوف، مث مؤلفاته، حتق

، الذي "شرح السنن " ألف يف فنون من العلم، وصنف، ويف شيوخه كثرة، وكذلك يف تصانيفه، منها 
د، وال ابن عولنا على الشروع يف إمالئه وإلقائه، وكتابه يف غريب احلديث، ذكر فيه ما مل يذكره أبو عبي

قتيبة يف كتابيهما، وهو كتاب ممتع مفيد، وحمصله بنية موفق سعيد، ناولنيه القاضي أبو احملاسن بالري، 
وشيخه فيه عبد الغافر الفارسي يرويه عن أيب سليمان، ومل يقع يل من تواليفه سوى هذين الكتابني مناولة 

ت يب، وبلغت مين، لوالها ملا توانيت يف ال مساعا عند اجتماعي بأيب احملاسن، لعارضة قد برح) ١(
  مساعهما، وقد روى لنا

  ).٢" (العزلة " الرئيس أبو عبد اهللا الثقفي كتاب 



وحدث عنه : إىل أن قال السلفي...عن أيب عمرو الرزجاهي، عنه، وأنا أشك هل مسعته كامال أو بعضه
  .طايب، ومل يكنهأمحد بن حممد اخل: ، فقال"الغريبني : " أبو عبيد اهلروي يف كتاب

  أبو: ، لكنه كناه، وقال"اليتيمة " يف كتاب ) ٣(ووافقه على ذلك أبو منصور الثعاليب 
__________  

ارو هذا عين، أو ميلكه إياه، أو يعريه : هي أن يناول الشيخ الطالب كتابا من مساعه، ويقول: املناولة) ١(
  .اروعين هذا: اعه، فيتأمله مث يقوللينسخه مث يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من مس

  .ويسمى هذا عرض املناولة
  .٥٥ - ٤٤ / ١" تدريب الراوي " ، و ١٢٤، ١٢٣" الباعث احلثيث " انظر 

  . م١٩٣٧وقد طبع يف القاهرة سنة ) ٢(
إمنا ذكرته أنا يف هذا : وقال" معجم البلدان " و " معجم االدباء " ووافقهما على ذلك ياقوت يف ) ٣(

 مسياه أمحد، مث نقل عن أيب سعد السمعاين قوله - وكانا معاصريه -ب الن الثعاليب وأبا عبيد اهلروي البا
امسي الذي مسيت به محد، لكن الناس كتبوه أمحد، : سئل أبو سليمان عن امسه، فقال: يف كتاب مرو

ت تسميته أمحد أيضا فتركته عليه، ونقل ابن خلكان هذا القول للخطايب عن أيب عبد اهللا احلاكم، وورد
  ".خزانة االدب " و " إنباه الرواة " يف 
(*)  

)١٧/٢٥(  

  

، كما )١(محد : ، والصواب يف امسه"غريب احلديث " سليمان أمحد بن حممد بن إبراهيم البسيت صاحب 
وهو أبو ): ٢(قال اجلم الغفري، ال كما قااله، وقال أحد االدباء ممن أخذ عن ابن خرزاذ النجريمي 

 شعر - رمحه اهللا -مان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت من ولد زيد بن اخلطاب، وله سلي
  .هو سحر

  الغنية عن: " ، وكتاب)٣" (شرح االمساء احلسىن " وله : قلت
  ).٤(، وغري ذلك "الكالم وأهله 

ن الروياين، مسعت أبا نصر أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أخربنا أبو احملاس: أخربنا أبو احلسن وشهدة قاال
"  يعين -البلخي، مسعت أبا سليمان اخلطايب، مسعت أبا سعيد بن االعرايب وحنن نسمع عليه هذا الكتاب 

لو أن رجال مل يكن عنده من العلم إال املصحف الذي فيه كتاب اهللا، مث هذا :  يقول-أيب داود " سنن 
  ).٥(الكتاب، مل حيتج معهما إىل شئ من العلم بتة 

__________  



  .بفتح احلاء وسكون امليم) ١(
  .حملة بالبصرة: نسبة إىل جنريم) ٢(
  .منه نسخة يف املكتبة الظاهرية) ٣(
يف القاهرة " إصالح غلط احملدثني " كتاب " العزلة " وقد طبع من كتبه باالضافة إىل كتاب ) ٤(

 م، ونشره مرة ثانية ١٩٥٣ه عام نشره عبدالعليم يف عليكر" بيان إعجاز القرآن "  م وكتاب ١٩٣٦
  . م١٩٥٥حممد خلف اهللا، أمحد وحممد زغلول سالم يف القاهرة عام 

تاريخ " ، وانظر النسخ اخلطية لبعضها يف ٢٥٣، ٢٥٢ / ٤" معجم الدباء " وانظر مجلة تصانيفه يف 
  .٣٤٧، ٣٤٦ / ١لسزكني " التراث العريب 

  . اتهد يف أحاديث االحكام وتبعه أئمة على ذلكومن مث صرح االمام الغزايل بأا تكفي) ٥(
وهذا مبين على الغالب، وإال ففي غري سنن أيب داود أحاديث كثرية صحيحة يف االحكام البد : قلت

  .للمجتهد من النظر فيها، والرجوع إليها
(*)  

)١٧/٢٦(  

  

  .انني وثالث مئةتويف اخلطايب ببست يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان ومث: قال أبو يعقوب القراب
  وفيها مات حمدث اسفرايني، أبو النضر شافع بن حممد بن: قلت

القاضي أبو احلسني عبيداهللا بن سعيد ) ١(أيب عوانة االسفراييين يف عشر التسعني، و حمدث بروجرد 
  .الربوجردي يف عشر املئة، يروي عن ابن جرير، والباغندي

د الفامي، ومقرئ مصر أبو حفص عمر بن عراك احلضرمي، ومسند نيسابور أبو الفضل عبيداهللا بن حمم
ومقرئ العراق أبو الفرج حممد بن أمحد الشنبوذي، وشيخ االدب أبو علي حممد بن احلسن بن املظفر 
احلامتي ببغداد، ومسند مرو أبو الفضل حممد بن احلسني احلدادي الفقيه عن مئة عام، وعامل مصر أبو 

  .املقرئ املفسر، وحمدث مكة أبو يعقوب يوسف بن أمحد بن الدخيل) ٢(بكر حممد بن علي االدفوي 
أخربنا أمحد بن سالمة كتابة، عن عبد الغين بن سرور احلافظ، أخربنا إمساعيل بن غامن، أخربنا عبد 

الواحد بن إمساعيل، أخربنا حممد بن أمحد البلخي، حدثنا محد بن حممد، حدثنا حممد بن زكريا، حدثنا أبو 
  حدثنا حممد بن حزابة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أسباط،داود، 

__________  
وتابعه ابن االثري والسيوطي، " االنساب " ضبط يف االصل بضم الباء، وكذا ضبطه السمعاين يف ) ١(

  .بالفتح، ومل يتابع عليه" معجم البلدان " وضبطه ياقوت يف 



الواو، نسبة إىل أدفو، وهي قرية بصعيد مصر بضم اهلمزة وسكون الدال وضم الفاء وسكون ) ٢(
  .االعلى بني أسوان وقوص

 ٣، العرب ١٨٨ - ١٨٦ / ٣، إنباه الرواة ١٢٦ / ١وأبو بكر االدفوي هذا مترجم يف معجم البلدان 
، طبقات ابن )٣٢٤٠(، غاية النهاية رقم ١١٧ / ٤، الوايف بالوفيات ٢٢٤، تلخيص ابن مكتوم ٤١/ 

 / ١، حسن احملاضرة ١٨٩ / ١، بغية الوعاة ٣٨ طبقات املفسرين للسيوطي ،٩٧ / ١قاضي شهبة 
، شذرات ٤٤٢، ٤٤١، ١٣٩، ٧٩، كشف الظنون ١٩٤ / ٢، طبقات املفسرين للداوودي ٢٠٩

  .٥٦ / ٢، هدية العارفني ١٢٨ / ١٠: ، تاج العروس١٣٠ / ٣الذهب 
(*)  

)١٧/٢٧(  

  

االميان قيد الفتك، ال يفتك : " لى اهللا عليه وسلمعن السدي، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب ص
  ).١" (مؤمن 

ولكنها واهللا يف عدم الشكل وإين غريب بني بست * االنسان يف شقة النوى ) ٢(وما غربة : وهو القائل
  )٣(وإن كان فيها أسريت وا أهلي * وأهلها 

، حممد بن احملدث أيب يعقوب االمام احلافظ اجلوال، حمدث االسالم، أبو عبد اهللا*  ابن مندة - ١٣
   بن احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن حيىي بنإسحاق

__________  
 جمهول احلال، وباقي رجاله - وامسه عبدالرمحن بن أيب كرمية -أسباط كثري اخلطأ، ووالد السدي ) ١(

 / ٤حلاكم باب يف العدو يؤتى على غرة، وأخرجه ا: يف اجلهاد) ٢٧٦٩(ثقات، وهو يف سنن أيب داود 
 من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري، حدثنا أسباط ذا االسناد، وله شاهد من حديث الزبري بن ٣٥٢

ورجاله ثقات إال أن فيه عنعنة احلسن، وآخر من ) ١٤٣٣(و ) ١٤٢٧(و ) ١٤٢٦(العوام عند امحد 
بن جدعان وهو ، ويف سنده علي بن زيد ٣٥٣ / ٤، واحلاكم ٩٢ / ٤حديث معاوية عند أمحد أيضا 

  .ضعيف، وباقي رجاله ثقات، فاحلديث قوي بشاهديه
  .وما غمة: ٢٧٠ / ١٠ومعجم االدباء " يتيمة الدهر " يف ) ٢(
وفيات " ، و ٢٧٠ / ١٠ و ٢٥٤ / ٤" معجم االدباء " ، و ٣٣٥ / ٤" يتيمة الدهر " البيتان يف ) ٣(

، و ١٢٨ / ٣" شذرات الذهب " و ، ٤٦٨ / ١االسنوي " طبقات " ، و ٢١٥، ٢١٤ / ٢" االعيان 
  .٢٨٢ / ١" خزانة االدب " 
، ٢٣٢ / ٧، املنتظم ٥١٨، مناقب االمام أمحد ١٦٧ / ٢، طبقات احلنابلة ٣٠٦ / ٢أخبار أصبهان * 



، تذكرة ٥٩ / ٣، العرب ١ / ١٠٠ - ١ / ٩٩ / ٤، تاريخ االسالم ١٩٠ / ٩الكامل يف التاريخ 
   /٣، ميزان االعتدال ٢٣٧/  ١، دول االسالم ١٠٣١ / ٣احلفاظ 
، لسان امليزان ٩٨ / ٢، طبقات القراء ٣٣٦ / ١١، البداية والنهاية ١٩٠ / ٢، الوايف بالوفيات ٤٧٩

، هدية ١٤٦ / ٣، شذرات الذهب ٤٠٨، طبقات احلفاظ ٢١٣ / ٤، النجوم الزاهرة ٧٠ / ٥
  .٥٧ / ٢العارفني 

(*)  

)١٧/٢٨(  

  

إن اسم : بن جهار خبت، وقيل) ١(د بن سندة بن بطة بن أستندار مندة، واسم مندة إبراهيم بن الولي
أستندار هذا فريزان، وهو الذي أسلم حني افتتح أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصبهان، 

ووالؤه لعبد القيس، وكان جموسيا، فأسلم، وناب على بعض أعمال أصبهان، العبدي االصبهاين احلافظ، 
  .صاحب التصانيف

  . يف سنة عشر وثالث مئة، أو إحدى عشرةمولده
  .وأول مساعه يف سنة مثان عشرة وثالث مئة

، وحممد )٢(ابيه، وعم أبيه عبدالرمحن بن حيىي بن مندة، وحممد ابن القاسم بن كويف الكراين : مسع من
بن عمر بن حفص، وعبد اهللا بن يعقوب بن إسحاق الكرماين، وأيب علي احلسن بن حممد بن النضر، 
وهو ابن أيب هريرة، وعبد اهللا بن إبراهيم املقرئ، وحممد بن محزة بن عمارة، وأيب عمرو بن حكيم، 

، وخلق بأصبهان، وأيب سعيد بن االعرايب وطبقته مبكة، وجعفر بن حممد بن )٣(وأمحد بن حممد اللنباين 
مد بن بالل، وحممد بن موسى العلوي باملدينة، وأمحد بن زكريا املقدسي، وعدة ببيت املقدس، وأيب حا

احلسني القطان، وأيب علي حممد بن أمحد امليداين، وحاجب بن أمحد، وأيب العباس االصم، وأيب عبد اهللا 
ابن االخرم، وأيب بكر حممد بن علي بن حممد، وحممد بن علي بن عمر، واحلسني بن حممد بن معاذ 

  قوهيار، وأيب عثمان عمرو بن عبد اهللا
__________  

  .مسة للجيش: وأستندار": أخبار أصبهان " ل أبو نعيم يف قا) ١(
  .حملة بأصبهان: نسبة إىل كران) ٢(
بضم الالم وسكون النون وفتح الباء املوحدة ويف آخرها النون، نسبة إىل حملة كبرية بأصبهان، وهلا ) ٣(

  .باب لنبان: باب يقال له
(*)  



)١٧/٢٩(  

  

ا أوال وعمره تسع عشرة سنة، ومسع ا حنوا من مخس مئة ألف البصري، وطبقتهم بنيسابور، ارحتل إليه
حديث، ومسع ببخارى من اهليثم بن كليب الشاشي، وطائفة، ومسع ببغداد من إمساعيل الصفار، وأيب 
جعفر ابن البختري الرزاز وطبقتهما، ومسع مبصر من أيب الطاهر أمحد بن عمرو املديين، واحلسن بن 

ن زاد الفارسي و أقرام، وبسرخس من عبد اهللا بن حممد بن حنبل، ومبرو يوسف الطرائفي، وأمحد ب
حممد بن أمحد بن حمبوب ونظرائه، وبدمشق من إبراهيم بن حممد بن صاحل بن سنان القنطري، وجعفر بن 

حممد بن هشام، وابن أيب العقب، وخلق، وبطرابلس خيثمة بن سليمان القرشي، و حبمص احلسن بن 
م، وبتنيس عثمان بن حممد السمرقندي، وبغزة علي بن العباس الغزي، ومسع من خلق منصور االما

  .سواهم مبدائن كثرية
ومل أعلم أحدا كان أوسع رحلة منه، وال أكثر حديثا منه مع احلفظ والثقة، فبلغنا أن عدة شيوخه ألف 

  .وسبع مئة شيخ
ن عقدة، والفضل بن احلصيب، وطائفة عبدالرمحن بن أيب حامت، وأيب العباس ب: ويروي باالجازة عن

  .أجازوا له باعتناء أبيه وأهل بيته
  .ومل يعمر كثريا، بل عاش أربعا ومثانني سنة

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

أحد شيوخه، وأبو بكر بن املقرئ، و وأبو عبد اهللا احلاكم، وأبو عبد اهللا احلافظ أبو الشيخ : حدث عنه
غنجار، وأبو سعد االدريسي، ومتام بن حممد الرازي، ومحزة بن يوسف السهمي، وأبو نعيم االصبهاين، 

  وأمحد ابن الفضل الباطرقاين، وأمحد بن حممود الثقفي، وأبو الفضل عبدالرمحن

)١٧/٣٠(  

  

دار الرازي، وأبو املظفر عبد اهللا بن شبيب، وأبو أمحد عبد الواحد بن أمحد بن حممد بن ابن أمحد بن بن
عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن حيىي بن مندة البقال، وأبو طاهر عمر بن حممد املؤدب، وحممد بن أمحد 

ممويه، وأبو احلسن بن احلسني املقرئ، وحممد بن عبدامللك بن حممد البزار الزاهد، وأبو الفتح طاهر بن 
عدنان بن عبد اهللا املؤذن، وأبو مسلم حممد بن علي بن حممد الوراق، ومحد بن أمحد بن عمر بن ولكيز، 

وأبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن املرزبان املقرئ الصيدالين، وأبو الطيب أمحد بن حممد بن عمر 
م الصباغ االعرج، وأمحد بن عبد العزيز ما التاجر، وأمحد بن علي بن عقبة، وأمحد ابن حممد بن مسل



، وأمحد بن حممد بن إبراهيم سبط )١(شاذه الثقفي الواعظ، وأمحد بن علي بن شجاع املصقلي 
الصاحلاين، وأبو طاهر أمحد بن حممد بن عمر النقاش، ومحد بن حممد العسال، وزياد بن حممد بن زياد 

 وشيبان بن عبد اهللا الربجي الواعظ، وطلحة بن أمحد ابن البقال، وسليمان بن عبد الرحيم احلسناباذي،
رام القصار، وعبد الرمحن بن زفر الدالل، وعبد الواحد بن أمحد بن صاحل املعلم، وعبد الرزاق بن 

سلهب، وأخوه عمر، وعلي بن حممد بن إبراهيم القطان، والفضل بن أمحد االعمى، والفضل بن عبد 
  الواحد

مر البقال، وأبو بكر حممد بن أمحد بن أسيد الواعظ، وحممد بن عمر بن إبراهيم النجاد، وحممد بن ع
الطهراين، ومنصور بن ينال الشاعر، وأبو طاهر منتجع بن أمحد االنصاري، واملطهر بن عبد الواحد 

  ،)٢(البزاين، وكرمية بنت أيب سعد التميمي، وعائشة بنت احلسن الوركانية من شيوخ اخلالل 
__________  

  .نسبة إىل جده مصقلة بن هبرية) ١(
  .٢٢١ / ٣" اللباب " 
هو احلسني بن عبدامللك اخلالل، ستأيت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر، وشيخته عائشة الوركانية ) ٢(

  .سترد ترمجتها يف اجلزء الثامن عشر
(*)  

)١٧/٣١(  

  

املعداين، وأبو عثمان حممد بن أمحد وعلي بن القاسم بن إبراهيم بن شبويه اخلياط، وعبد الواحد بن أمحد 
بن ورقاء، وشجاع املصقلي، وخلق، وأوالده أبو القاسم عبدالرمحن، وأبو عمرو عبد الوهاب، وعبيد 

  .اهللا، وإسحاق
  ).٢(حدثنا أبو عبد اهللا بن مندة إمام االئمة يف احلديث لقاه اهللا رضوانه ): ١(قال الباطرقاين 

يف سنة إحدى وستني وثالث مئة، وقد زاد زيادة ظاهرة، مث جاءنا إىل التقينا ببخارى : وقال احلاكم
بنو مندة أعالم احلفاظ يف : نيسابور سنة مخس وسبعني ذاهبا إىل وطنه، فقال شيخنا أبو علي احلافظ

  ).٣(الدنيا قدميا وحديثا، أال ترون إىل قرحية أيب عبد اهللا 
  ).٤(كان جبال من اجلبال : الإن أبا نعيم احلافظ ذكر له ابن مندة، فق: وقيل

  ).٥(فهذا يقوله أبو نعيم مع الوحشة الشديدة اليت بينه وبينه 
__________  

  ، ستأيت٤٦٠هو أبو بكر أمحد بن الفضل االصبهاين املقرئ االستاذ، املتوىف سنة ) ١(



  .ترمجته يف اجلزء الثامن عشر
  .٢ / ٩٩ / ٤" تاريخ االسالم " ، و ١٠٣٣ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .١٠٣٣ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
  .٢ / ٩٩ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٤(
وهي بسبب اخلالف املتأجج بني العلماء وقتئذ حول قضية اللفظ بالقرآن، أهو خملوق أو غري ) ٥(

 خملوق ؟ وقد صنف أبو نعيم يف ذلك كتابه يف الرد على اللفظية واحللولية، ومال فيه إىل جانب النفاة
إا غري خملوقة، وحكى كل منهما عن : القائلني بأن التالوة خملوقة، ومال ابن مندة إىل جانب من يقول

االئمة ما يدل على كثري من مقصودة ال على مجيعه، فما قصده كل منهما من احلق وجد فيه من املنقول 
منهاج السنة " امش " نقول بيان موافقة صريح املعقول لصحيح امل" الثابت عن االئمة ما يوافقه، انظر 

 "١٦٠ / ١.  
(*)  

)١٧/٣٢(  

  

ال خيرج الصحيح إال من يرتل يف : مسعت أبا عبد اهللا بن مندة يقول: قال أبو عبد اهللا بن أيب ذهل
  ).١(االسناد أو يكذب 

 يعين أن املشايخ املتأخرين ال يبلغون يف االتقان رتبة الصحة، فيقع يف الكذب احلافظ إن خرج عنهم
  .ومساه صحيحا، أو يروي احلديث برتول درجة ودرجتني

  ).٢(ما فاتنا من البصرة أكثر : فاتك مساع كذا وكذا يقول: كان ابن مندة إذا قيل له: وقيل
ما دخل البصرة، فإنه ارحتل إليها إىل مسندها علي بن إسحاق املادرائي، فبلغه موته قبل وصوله : قلت

  .إليها، فحزن ورجع
كبري " التاريخ " ، كتاب "الصفات " ، كتاب )٣" (التوحيد " ، كتاب "االميان " كتاب : ومن تصانيفه
  معرفة" جدا، كتاب 

  .، وأشياء كثرية)٥" (الكىن " ، كتاب )٤" (الصحابة 
  .أوهام كثرية" معرفة الصحابة " البن مندة يف كتاب : قال احلافظ أبو القاسم ابن عساكر

  ابن مندة حافظ من أوالد": صبهان تاريخ أ" وقال أبو نعيم يف 
__________  

  .١٩٠ / ٢" الوايف " ، و ٢ / ٩٩ / ٤" تاريخ االسالم "  و ١٠٣٣ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .١٠٣٣ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(



  .٣٦منه نسخة خطية يف الظاهرية بدمشق توحيد ) ٣(
  .٣٤٤ حديث منه نسخة خطية يف دار الكتب املصرية، ويف الظاهرية) ٤(
  .٩٩١٧ويوجد منه نسخة خطية يف برلني " فتح الباب يف الكىن وااللقاب : " وامسه) ٥(

  .٣٥٥، ٣٥٤ / ١لسزكني " تاريخ التراث العريب " وانظر النسخ اخلطية لبقية مصنفاته يف 
(*)  

)١٧/٣٣(  

  

 وابن اجلارود بعد أن احملدثني، اختلط يف آخر عمره، فحدث عن ابن أسيد، وابن أخي أيب زرعة الرازي،
مسع منه أن له عنهم إجازة، وختبط يف أماليه، ونسب إىل مجاعة أقواال يف املعتقدات مل يعرفوا ا، نسأل 

  ).١(اهللا الستر والصيانة 
ال نعبأ بقولك يف خصمك للعداوة السائرة، كما ال نسمع أيضا قوله فيك، فلقد رأيت البن مندة : قلت

م وتبديعا، وماال أحب ذكره، وكل منهما فصدوق يف نفسه، غري متهم يف نقله حطا مقذعا على أيب نعي
  .حبمد اهللا

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

  ).٢(علته 
  ).٣(أيت مثل أيب عبد اهللا بن مندة ما ر: ونقل غري واحد عن أيب إسحاق بن محزة أنه قال

كتب إيل عبدالرمحن بن : أخربنا احلسني بن عبدامللك قال: أنبأين علي بن أمحد وطائفة، عن زاهر بن أمحد
أبو سعيد بن االعرايب، وأبو : أن والده كتب عن أربعة مشايخ أربعة آالف جزء، وهم: أيب عبد اهللا

كتبت عن ألف وسبع : ومسعت أيب يقول: يثم الشاشي، قالالعباس االصم، وخيثمة االطرابلسي، واهل
  ).٤(مئة نفس 

__________  
  .٣٠٦ / ٢" ذكر أخبار أصبهان ) " ١(
  .٢ / ٩٩ / ٤" تاريخ االسالم " ، و ١٠٣٤ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .١ / ١٠٠ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(

(*)  

)١٧/٣٤(  



  

كم تكون : ما رأيت أحدا أحفظ من أيب عبد اهللا بن مندة، سألته يوما:  املستغفريقال جعفر بن حممد
  ).١(تكون مخسة آالف من : مساعات الشيخ ؟ فقال

  .يكون املن حنوا من جملدين أو جملدا كبريا: قلت
  ).٢(كتبت عن أزيد من ألف شيخ، ما فيهم أحفظ من ابن مندة : وقال أمحد بن جعفر احلافظ

  ).٥(أبو عبد اهللا بن مندة سيد أهل زمانه ): ٤(أبو إمساعيل االنصاري ) ٣(راة وقال شيخ ه
  أخربنا احلسني اخلالل، أنبأنا أبو: وأنبؤونا عن زاهر الثقفي

رأيت : الفوارس العنربي، مسع أبا احلسن علي بن احلسني االسكاف، مسعت أبا عبد اهللا بن مندة يقول
وي عنهم، وأقتدي م، وعشرة آالف أروي عنهم، وال أقتدي ثالثني ألف شيخ، فعشرة آالف ممن أر

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

املن جيئ عشرة :  وفيه قال١٠٣٤ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ١ / ١٠٠ / ٤" تاريخ االسالم ) " ١(
السلة : مخسة آالف صن، والصن بكسر الصاد: ، وفيه١٩٠ / ٢" فيات الوايف بالو" أجزاء كبار، و 

  .املطبقة
  .١٠٣٤ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ١ / ١٠٠ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٢(
مل أر خبراسان عند كوين ا يف : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، قال ياقوت: هراة) ٣(

  . أحسن وال أكثر أهال منها أجل وال أعظم وال أفخم وال٦٠٧سنة 
  .٣٩٥ / ٥" معجم البلدان " انظر 

هو احلافظ االمام الزاهد شيخ االسالم أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد بن علي بن حممد، من ذرية أيب ) ٤(
  .، وستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر٤٨١أيوب االنصاري، املتوىف سنة 

  .١٠٣٤ / ٣" تذكرة احلفاظ "  و ،١ / ١٠٠ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٥(
(*)  

)١٧/٣٥(  

  

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

ندنا سنة تسع وثالثني، فسمع ا وبالشام، وأقام أول خروج ابن مندة إىل العراق من ع: قال احلاكم
  ).١(مبصر سنني، وصنف التاريخ والشيوخ 



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

، أخربنا علي بن املفضل، أخربنا السلفي، أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، أخربنا عبد العظيم احلافظ
أخربنا طاهر املقدسي، مسعت سعد بن علي احلافظ مبكة وسئل عن الدارقطين، وابن مندة، واحلاكم، 

أما الدارقطين فأعلمهم بالعلل، وأما ابن مندة فأكثرهم حديثا مع املعرفة التامة، : ، فقال)٣(وعبد الغين 
  ).٤(ما عبد الغين فأعرفهم باالنساب وأما احلاكم فأحسنهم تصنيفا، وأ

، وكان رمبا عمل )٥(بقي أبو عبد اهللا يف الرحلة بضعا وثالثني سنة، وأقام زمانا مبا وراء النهر : قلت
  التجارة، مث رجع إىل بلده

__________  
  .٢ / ٩٩ / ٤" تاريخ االسالم ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  ).١٦٤(ري احلافظ، سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم هو عبد الغين بن سعيد االزدي املص) ٣(
  .٢ / ٩٩ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٤(
  =بالد اهلياطلة، ويف : يراد به ما وراء ر جيحون خبراسان، فما كان يف شرقيه يقال له) ٥(

)١٧/٣٦(  

  

  .، وعبد الوهابعبدالرمحن، وعبيد اهللا، وعبد الرحيم: وقد صار يف عشر السبعني، فولد له أربعة بنني
كنت مع عمي عبيداهللا يف طريق نيسابور، فلما بلغنا بئر جمنة، قال : قال احلافظ حيىي بن عبد الوهاب

  كنت هاهنا مرة،: عمي
كنت قافال من خراسان مع أيب، فلما وصلنا إىل هاهنا إذا حنن بأربعني وقرا : فعرض يل شيخ مجال، فقال

ب، وإذا خيمة صغرية فيها شيخ، فإذا هو والدك، فسأله بعضنا عن من االمحال، فظننا أا منسوج الثيا
هذا متاع قل من يرغب فيه يف هذا الزمان، هذا حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه : تلك االمحال، فقال

  ).١(وسلم 
  ).٢(طفت الشرق والغرب مرتني : مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال الباطرقاين

حكي يل عن أيب جعفر اهلمذاين رئيس حجاج : ل احلسني بن عبدامللكقا: وهذه حكاية نكتبها للتعجب
سألت بعض خدم تربة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان من أبناء مئة وعشرين سنة، : خراسان قال

رأيت يوما رجال عليه ثياب بيض دخل احلرم وقت الظهر، فانشق حائط التربة، فدخل فيها وبيده : قال
  حبق معبودك من:  فمكث ما شاء اهللا، مث انشق، فخرج، فأخذت بذيله، فقلتحمربة وكاغد وقلم،



__________  
 وخوارزم ليست من -ما وراء النهر، وما كان يف غربيه فهو خراسان ووالية خوارزم : االسالم مسوه= 

  .٤٥ / ٥" معجم البلدان " خراسان، إمنا هي إقليم برأسه، 
  .١٠٣٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ١ / ١٠٠ / ٤" تاريخ االسالم ) " ١(
 / ٢" طبقات احلنابلة " ، و ١٠٣٤ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ١ / ١٠٠ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٢(

  .فلم أتقرب إىل كل مذبذب، ومل أمسع من املبتدعني حديثا واحدا:  وتتمته فيه١٦٧
(*)  

)١٧/٣٧(  

  

ديث، فجئت، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه أنا أبو عبد اهللا بن مندة، أشكل علي ح: أنت ؟ قال
  .وسلم فأجابين

  .وأرجع
  .إسنادها منقطع

، عن رجل، عن ابن مندة "تاريخ الصوفية " وقد روى أبو العباس أمحد بن حممد بن زكريا النسوي يف 
  .وهو بعد حي
ال إله إال : ال واحد مناوكنت مع أيب عبد اهللا يف الليلة اليت تويف فيها، ففي آخر نفسه ق: قال الباطرقاين

  . فأشار بيده إليه دفعتني ثالثة- يريد تلقينه -اهللا 
  ).١! (اسكت يقال يل مثل هذا ؟ : أي

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

قفلت من خراسان ومعي عشرون وقرا من الكتب، فرتلت عند : مي عبيداهللا قالوذكر يل ع: قال حيىي
  ).٣( فرتلت عنده اقتداء بالوالد - يعين بئر جمنة -هذا البئر 

  .مات ابن مندة يف سلخ ذي القعدة سنة مخس وتسعني وثالث مئة: وغريه) ٤(قال أبو نعيم 
  .وقد أفردت تأليفا بابن مندة وأقاربه

__________  
  .١ / ١٠٠ / ٤" تاريخ االسالم ) " ١(
  .١٠٣٤ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .١٠٣٥ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(



  .٣٠٦ / ٢" ذكر أخبار أصبهان " يف ) ٤(
(*)  

)١٧/٣٨(  

  

وما علمت بيتا يف الرواة مثل بيت بين مندة، بقيت الرواية فيهم من خالفة املعتصم وإىل بعد الثالثني 
  رنا أن والدوست مئة، وقد ذك

أيب عبد اهللا الشيخ أبا يعقوب مات يف سنة إحدى وأربعني وثالث مئة، يروي عن أيب بكر بن أيب عاصم، 
  .ومجاعة

  .وآخر من روى عن أيب عبد اهللا ولده عبد الوهاب، عمر زمانا، ومات سنة مخس وسبعني وأربع مئة
د ابن علي، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أخربنا أبو بكر أمح": السابق " قال أبو بكر اخلطيب يف كتاب 

حيان االصبهاين إجازة، حدثين حممد بن إسحاق اجلوال، حدثنا أمحد بن إسحاق الصبغي، حدثنا يعقوب 
القزويين، حدثنا سعيد بن حيىي االصبهاين، حدثنا سعري بن اخلمس، عن أيب إسحاق، عن أيب االحوص، 

غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات اخلمس حيث ينادى من أحب أن يلقى اهللا : عن عبد اهللا قال
  ).١(ن 

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

__________  
يف ) ٦٥٧) (٦٥٤(، وأخرجه مسلم فيستدرك من هنا" السابق " مل يرد هذا اخلرب يف املطبوع من ) ١(

باب صالة اجلماعة من سنن اهلدى من طريق أيب بكر بن أيب شيبة، عن الفضل بن دكني، عن : املساجد
من طريق ) ٥٥٠(أيب العميس، عن علي بن االقمر، عن أيب االحوص، عن عبد اهللا، وأخرجه أبو داود 

 بن االقمر، عن أيب االحوص، وأخرجه ابن هارون بن عباد االزدي، عن وكيع، عن املسعودي، عن علي
من طريق حممد بن بشار، عن حممد بن جعفر، عن شعبة، عن إبراهيم اهلجري، عن أيب ) ٧٧٧(ماجة 

 من طريق سويد بن نصر، عن عبد اهللا بن املبارك، عن ١٠٨ / ٢االحوص، وأخرجه النسائي 
  .املسعودي، عن علي بن االقمر، عن أيب االحوص

(*)  

)١٧/٣٩(  

  



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

سألت أباه : مسعت أمحد بن اجلهم املستملي يقول جلليس له حبضريت: قال أبو القاسم عبدالرمحن بن مندة
حىت يولد : ؟ فكأنه فهم املعىن، فقال) ١(أهذا احلديث يف العقيقة صحيح : حني ولد له عبد الرمحن

  .اآلخر، فإين رأيت جدي يف املنام، وأشار إيل بأربع
  مسعت عمي عبد: أنبأنا الثقة عن مثله، عن حيىي بن مندة قال

__________  
يت فيها ذبح شاتني عن الغالم وشاة عن االنثى، صحت عن أحاديث العقيقة القولية والفعلية ال) ١(

 ٣١ / ٦عائشة، وأم كرز، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وابن عباس، أما حديث عائشة فأخرجه أمحد 
، )١٠٥٨(، وصححه الترمذي، وابن حبان )٣١٦٣(، وابن ماجة )١٥١٣(، والترمذي ١٥٨و 

، ١٦٥، ١٦٤ / ٧، والنسائي )٢٨٣٥(بو داود ، وأ٤٢٢ و ٣٨١ / ٦وحديث أم كرز أخرجه أمحد 
، )٣١٦٢(، وابن ماجة )١٦٣٤(والطيالسي ) ١٤٥١(و ) ٣٤٥(، واحلميدي )١٥١٦(والترمذي 
، وصححه ٤٥٧ / ١" مشكل اآلثار " ، والطحاوي يف )٧٩٥٤(، وعبد الرزاق ٨١ / ٢والدارمي 

 عمرو بن العاص أخرجه أمحد  وحديث عبد اهللا بن٢٣٧ / ٤، واحلاكم )١٠٥٩(الترمذي، وابن حبان 
، )٧٩٦٢(، وعبد الرزاق ١٦٢ / ٧، والنسائي )٢٨٤٢(، وأبو داود )٦٨٢٢(و ) ٦٣١٣(

، ووافقه الذهيب، وحديث ابن عباس ٢٣٨ / ٤، وسنده حسن، وصححه احلاكم ٤٦١ / ١والطحاوي 
 ٤٥٨  /١" مشكل اآلثار " ، وسنده قوي، وأخرجه الطحاوي يف ١٦٦، ١٦٥ / ٧أخرجه النسائي 

، ومثت أحاديث فعلية من حديث ابن عباس وأنس وعائشة "للغالم عقيقتان، وللجارية عقيقة " ولفظه 
  وعلي أنه صلى اهللا عليه وسلم عق عن كل واحد من احلسن

 / ٩، والبيهقي )٩١١(، وابن اجلارود )٢٨٤١(واحلسني بكبش، فحديث ابن عباس عند أيب داود 
" مشكل اآلثار " ري، وسنده صحيح، وحديث أنس عند الطحاوي يف ، والطرباين يف الكب٣٠٢ و ٢٩٩

، وابن حبان ٤٦٠ / ١، وحديث عائشة عند الطحاوي )١٠٦١(، وصححه ابن حبان ٤٥٦ / ١
  .٢٣٧ / ٤، واحلاكم )١٥١٩(، وحديث علي عند الترمذي ٢٣٧ / ٤، واحلاكم )١٠٥٦(

" حتفة املودود " بعه هل هو شاة أم شاتني يف وانظر خالف العلماء فيما يذبح عن املولود الذكر يوم سا
، ٤٥٦ / ١للطحاوي " ومشكل اآلثار " ، ٢٦٥، ٢٦٤ / ١١للبغوي " وشرح السنة " البن القيم، 

٤٥٨.  
(*)  

)١٧/٤٠(  

  



أيها : قمت يوما يف جملس والدك رمحه اهللا، فقلت: الرمحن، مسعت حممد بن عبيداهللا الطرباين يقول
  .أخرجوهم:  فقال- أعين أبا نعيم االشعري - يدخل على هذا املشؤوم الشيخ، فينا مجاعة ممن

على الداخل عليهم حرج أن يدخل جملسنا، أو يسمع منا، أو : فأخرجنا من الس فالنا وفالنا، مث قال
  .يروي عنا، فإن فعل فليس هو منا يف حل

جران احملرم، ورمبا أفضى إىل رمبا آل االمر باملعروف بصاحبه إىل الغضب واحلدة، فيقع يف اهل: قلت
التفكري والسعي يف الدم، وقد كان أبو عبد اهللا وافر اجلاه واحلرمة إىل الغاية ببلده، وشغب على أمحد بن 

  .، حبيث إن أمحد اختفى)١(عبد اهللا احلافظ 
  .للفظيةواليب عبد اهللا كتاب كبري يف االميان يف جملد، وكتاب يف النفس والروح، وكتاب يف الرد على ا

، بلى ذنبه )٢(وإذا روى احلديث وسكت، أجاد، وإذا بوب أو تكلم من عنده، احنرف، وحرفش 
  وذنب أيب نعيم أما يرويان

  .االحاديث الساقطة واملوضوعة، وال يهتكاا، فنسأل اهللا العفو
الدين بن وقد مسعت مجلة من حديث أيب عبد اهللا بإجازة، ومل يقع يل شئ متصال، وكان القاضي جنم 

  .محدان آخر من روى حديثا عاليا
  أخربنا أبو زكريا حيىي بن أيب منصور الفقيه يف كتابه سنة أربع

__________  
  .يعين أبا نعيم االصبهاين) ١(
  .خلط: أي) ٢(

(*)  

)١٧/٤١(  

  

ن وسبعني وست مئة، أخربنا عبد القادر بن عبد اهللا احلافظ حبران سنة مخس وست مئة، أخربنا مسعود ب
احلسن، أخربنا عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق بن مندة، أخربنا والدي، أخربنا اهليثم بن كليب، حدثنا 

أن : عيسى بن أمحد، حدثنا ابن وهب، أخربين ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق، عن عبد اهللا
، فأمرنا، فجلسنا، مث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يوما وخرجت معه حىت انتهينا إىل املقابر

ختطى القبور حىت انتهى إىل قرب منها، فجلس إليه، فناجاه طويال، مث ارتفع حنيب رسول اهللا صلى اهللا 
ما الذي أبكاك ؟ فقد ! يا نيب اهللا : عليه وسلم باكيا، فبكينا لبكائه ؟ مث أقبل إلينا، فتلقاه عمر، فقال

  .أبكانا و أفزعنا
  ".أفزعكم بكائي ؟ : " ينا، فأتيناه، فقالفأخذ بيد عمر، مث أومأ إل



  .نعم: قلنا
إن القرب الذي رأيتموين عنده إمنا هو قرب آمنة بنت وهب، وإين استأذنت ريب يف االستغفار هلا، : " قال

: التوبة[ اآليتني ...) ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني: (فلم يأذن يل، ونزل علي
   ما يأخذفأخذين ] ١١٤، ١١٣

الولد لوالده من الرقة، فذاك الذي أبكاين، إين كنت يتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنه يزهد يف 
  ".الدنيا ويذكر اآلخرة 

  ، عن)٢(هذا من غرائب احلديث، أخرجه ابن ماجة عن الثقة 
__________  

على، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس بن عبداال): ١٥٧١(الذي يف املطبوع من سنن ابن ماجة ) ١(
  . من طريق حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، عن ابن وهب به٧٧ / ٤وأخرجه أيضا خمتصرا البيهقي 

 ٢" املستدرك " وأخرجه ابن أيب حامت عن أبيه، عن خالد بن خداش، عن ابن وهب وأخرجه احلاكم يف 
صحيح على شرطهما، : وقال من طريق حممد بن يعقوب، عن حبر بن نصر، عن ابن وهب به، ٣٣٦/ 

ومل خيرجاه هكذا ذه السياقة إمنا أخرج مسلم حديث يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة فيه 
  .أيوب بن هانئ ضعفه ابن معني: خمتصرا، وتعقبه الذهيب بقوله

  " =سننه " ، والبيهقي يف ٣٥٥ / ٥" املسند " وأخرج أمحد يف 

)١٧/٤٢(  

  

  .أيوب هذا كويف ضعفه حيىي بن معنيابن وهب خمتصرا، و
  

  ).١(حممد بن أمحد بن حممد بن الفرح بن متويه القزويين احلافظ  *  عبد اهللا بن أيب زرعة- ١٤
  .حافظ فقيه عارف باالنساب والتواريخ، جامع يف العلوم: فقال" إرشاده " ذكره اخلليلي يف 

ي الصفار، وبواسط عبد اهللا بن شوذب، مسع علي بن مهرويه، وعلي بن إبراهيم القطان، وأبا عل
  وبالبصرة حممد بن جعفر الزئبقي، وابن داسة، ورجع إىل قزوين، وارحتل ثانيا إىل العراق،

__________  
 من طريق زهري بن معاوية، عن زبيد بن احلارث اليامي، عن حمارب بن دثار، عن ابن بريدة، ٧٦ / ٤= 

  عليه وسلم، فرتل بنا وحنن معه قريبكنا مع النيب صلى اهللا : عن أبيه، قال
من ألف راكبا، فصلى ركعتني، مث أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن اخلطاب، ففداه 

إين سألت ريب عز وجل يف االستغفار المي، فلم يأذن : " يا رسول اهللا مالك ؟ قال: باالب واالم، يقول



عن زيارة القبور، فزوروها لتذكركم : وإين كنت يتكم عن ثالثيل، فدمعت عيناي رمحة هلا من النار، 
زيارا خريا، ويتكم عن حلوم االضاحي بعد ثالث، فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ويتكم عن االشربة يف 

وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم يف صحيحه " االوعية، فاشربوا يف أي وعاء شئتم وال تشربوا مسكرا 
من طريق أيب بكر بن أيب شيبة، عن حممد بن فضيل، عن ضرار بن مرة، عن دون قصة أمه ) ٩٧٧(

  .حمارب بن دثار به
زار النيب صلى اهللا عليه وسلم قرب : من حديث أيب هريرة قال) ٩٧٦(وقصة أمه أخرجها مسلم أيضا 

يف أن أزور استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل، واستأذنته : " أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال
" الكبري " ويف الباب عن ابن عباس عند الطرباين يف " قربها فأذن يل، فزوروا القبور، فإا تذكر املوت 

)٤٩,  
  .ويف سنده من ال يعرف) ١٢
 - ٢ / ٢٥٨، التدوين يف تاريخ قزوين اليب القاسم الرافعي ورقة ٢ / ١٠٣ / ٤تاريخ االسالم * 

١ / ٢٦٠.  
  .يكىن أبا حممد) ١(

*)(  

)١٧/٤٣(  

  

  .ومسع مبكة الفاكهي، وويل القضاء خبراسان، وأقام ا ست سنني، وكتب وناظر واشتهر فضله مث
  .وكان عارفا مبخارج االحاديث، مل ير أمجع منه

  .مات سنة سبع وتسعني وثالث مئة وهو ابن أربع وسبعني سنة
 وابن شاهني، وباالهواز ابن عبدان، قتل بن عبد اهللا، مسع بالعراق الدارقطين،) ١(أبو زرعة حممد : وابنه

  .سنة مثان وأربع مئة
  ).٢ (٣٣٠وأبوه أبو زرعة ذكر سنة 

  
 بن حممد بن اجلنيد اجلرجاين االمام احلافظ الثقة، أبو زرعة، حممد بن يوسف*  أبو زرعة الكشي - ١٥

ا وراء النهر، الكشي، وكش من قرى جرجان على ثالثة فراسخ منها، بشني معجمة، فأما كس اليت مب
  .فمدينة صغرية منها عبد بن محيد، بكسر الكاف ومبهملة
  مسع أبا نعيم عبدامللك بن حممد بن عدي اجلرجاين، وأبا

__________  



  .١ / ٨٥ورقة " يف تاريخ قزوين " التدوين ) " ١(
  .مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر) ٢(
، االنساب ١٨٦ / ٧، االكمال ٤٠٩ - ٤٠٨ / ٣، تاريخ بغداد ٤١٣ - ٤١٢تاريخ جرجان * 

، ٥٥٣ / ٢، املشتبه ١٠٠ / ٣، اللباب ٤٦٢ / ٤، معجم البلدان ٢١٣ / ٧، املنتظم ٤٤٠ / ١٠
 / ٣، تبصري املنتبه ٩٩٨، ٩٩٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ٤٧ / ٣، العرب ١ / ٨١ / ٤تاريخ االسالم 

  .٥٦ / ٢ني ، هدية العارف١٣٤ / ٣، شذرات الذهب ٣٩٦: ، طبقات احلفاظ١٢١٨
(*)  

)١٧/٤٤(  

  

  .العباس الدغويل، وابن أيب حامت، ومكي بن عبدان، وطبقتهم خبراسان والعراق واحلجاز
عبد الغين احلافظ، وأبو العالء حممد بن علي الواسطي، وأبو القاسم االزهري، وعبد العزيز : حدث عنه

  .االزجي، ومحزة بن يوسف السهمي، وطائفة
مجع أبو زرعة الكشي االبواب واملشايخ، وكان يفهم، أملى علينا بالبصرة، مث ): ١(قال محزة السهمي 
  إنه جاور مبكة إىل

  .أن تويف ا يف سنة تسعني وثالث مئة
أخربنا عيسى بن أيب حممد الصاحلي، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا أبو طاهر 

عدي، حدثنا عبد الغين بن سعيد احلافظ، حدثين أبو زرعة احلنائي، عن أيب الفضل حممد بن أمحد الس
حممد بن يوسف مبكة بعد جهد وعناء، أخربنا حممد بن عبد الرمحن الدغويل، حدثنا حممد بن مشكان، 

حدثنا يزيد بن أيب حكيم، حدثنا سفيان، حدثنا زائدة، عن عبدامللك بن عمري، عن عبد اهللا بن أيب أوىف 
  .صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات نأكل اجلرادغزونا مع النيب : قال

  .عن أيب يعفور، عن ابن أيب أوىف) ٢(هذا غريب، وإمنا احملفوظ حديث سفيان 
__________  

  .٤١٢" تاريخ جرجان " يف ) ١(
باب إباحة اجلراد، وأخرجه البخاري : يف الصيد والذبائح) ١٩٥٢(أخرجه من طريقه مسلم ) ٢(
  .ن طرق عن شعبة، عن أيب يعفور، عن ابن أيب أوىفم) ١٩٥٢(، ومسلم )٥٤٩٥(

(*)  

)١٧/٤٥(  

  



 ابن علي بن االمام احلافظ، الرحال الصدوق، أبو زرعة، أمحد بن احلسني*  أبو زرعة الرازي - ١٦
  .إبراهيم بن احلكم، الرازي الصغري

، وعلي بن أمحد الفارسي مسع عبدالرمحن بن أيب حامت، والقاضي أبا عبد اهللا احملاملي، وابن خملد العطار
نزيل بلخ، وأبا حامد بن بالل، وعبد اهللا بن حممد بن يعقوب البخاري االستاذ، وأبا العباس االصم، وأبا 

  الفوارس أمحد بن حممد الصابوين املصري، وأبا احلسني
  .الرازي والد متام، وطبقتهم

  .وكان واسع الرحلة، جيد املعرفة
 بن حممد الفالكي، وعبد الغين االزدي، وأبو الفضل حممد بن أمحد متام الرازي، واحلسني: حدث عنه

  .اجلارودي، وأبو زرعة روح بن حممد، وأبو العالء الواسطي، وعلي بن احملسن التنوخي، وخلق
  .وصنف التصانيف

وكانت رحلته إىل بغداد فيما نقله التنوخي يف سنة أربع وعشرين وثالث مئة وهو حدث له أربع عشرة 
  ).١(سنة 
  .قد سأله محزة السهمى عن اجلرح والتعديل: قلت

  ).٢(مات بطريق مكة قدميا يف سنة مخس وسبعني وثالث مئة 
__________  

 ٢، العرب ١٠٠٠، ٩٩٩ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٦ / ٤، تاريخ االسالم ١٠٩ / ٤تاريخ بغداد * 
  .٨٤ / ٣ب ، شذرات الذه٣٩٦، طبقات احلفاظ ١٤٧ / ٤، النجوم الزاهرة ٣٦٨/ 
  .١٠٩ / ٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(

(*)  

)١٧/٤٦(  

  

  .إنه تصنيفه: وكنت قد وقفت على تأليف كبري يف السنن، وهو ناقص، فيه أحاديث غريبة، فقيل
أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا السلفي، أخربنا املعمر بن حممد احلبال : اليونيين) ١(أخربنا أبو احلسني 

لكوفة، حدثنا أمحد بن علي اجلعفري، حدثنا أبو زرعة أمحد بن احلسني، حدثنا حامد بن محاد بنصيبني، با
قال يل هشام بن : حدثنا إسحاق بن سيار، حدثنا حممد بن عبدامللك بن جابر، حدثنا أبو الفضل قال

  نعم،: تشرب النبيذ ؟ قلت: عروة
__________  



:  قال٩٩املؤلف ورقة " مشيخة "  والتصويب من ترمجته يف أبو احلسن، وهو خطأ،: يف االصل) ١(
االمام احملدث الفقيه االوحد، بقية السلف، شرف ...علي بن حممد بن احلسني بن أمحد بن عبد اهللا

الدين، أبو احلسني بن االمام الرباين الفقيه أيب عبد اهللا، اليونيين احلنبلي، شيخنا ومفيدنا، ولد يف رجب 
البهاء عبد الرمحن حضورا، ومن ابن الصباح، وابن : ين وست مئة، ومسع منسنة إحدى وعشر

الزبيدي، وابن الليت، ومكرم، وعبد الواحد بن أيب املضاء، وابن رواج، وخلق سواهم مبصر والشام، 
البخاري، وحرره، حدثين أنه قابله يف سنة واحدة، وأمسعه إحدى عشرة مرة، " صحيح " واستنسخ 

كان شيخا مهيبا منورا، حلو االسة، كثري االفادة، قوي املشاركة يف العلوم، حسن وروى الكثري، و
النشر، مليح التواضع، أكثرت عنه ببعلبك وبدمشق، دخل يف أول رمضان سنة إحدى وسبع مئة خزانة 

يف دماغه، بقي أياما، وتويف إىل رمحة ..الكتب ببعلبك، فدخل إليه رجل مضطرب العقل، فضربه بسكني
 ومساها - بضم الياء وكسر النون االوىل -" يونني " نسبة إىل قرية من قرى بعلبك امسها : هللا، واليونيينا

 وقال - بفتح النون االوىل - يونان -" القاموس " والفريوز أبادي يف " معجم البلدان " ياقوت يف 
  .ويقال فيها يونني أيضا وهو املعروف": تاج العروس " الزبيدي يف 

البخاري واملسماة باليونينية، هي أعظم أصل يوثق به " صحيح " ونسخة أيب احلسني اليونيين من : قلت
البخاري، وهي اليت جعلها االمام القسطالين عمدته يف حتقيق منت الكتاب وضبطه " صحيح " يف نسخ 

وعن ، "إرشاد الساري " حرفا حرفا وكلمة كلمة، وهذه هي أكرب ميزة لشرح القسطالين املسمى 
النسخة اليونينية طبعت الطبعة السلطانية اليت أمر بطبعها السطان عبد احلميد رمحه اهللا طبعت مبصر يف 

 ه مث الطبعة التالية هلا طبعت على مثاهلا يف املطبعة االمريية ١٣١٣ - ١٣١١املطبعة االمريية يف سين 
 يف مطبعة مصطفى البايب  ه، وعلى النسخة السلطانية مت طبع صحيح البخاري يف مصر١٣١٤سنة 

  . م بتقدمي العالمة الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا١٩٥٨ ه ١٣٧٨احلليب سنة 
(*)  

)١٧/٤٧(  

  

كل مسكر حرام : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فال تشربه، فإن أيب حدثين عن عائشة: قال
  ".أوله وآخره 

  ).١(أبو الفضل ال أعرفه، واخلرب منكر 
  

 ابن عبد هو االمام احلافظ، اود، اجلوال، أبو زرعة، حممد بن إبراهيم*  زرعة االستراباذي  أبو- ١٧
  ).٢(اهللا بن بندار، االستراباذي، امللقب باليمين لسكناه مدة باليمن 



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

  .وله رحلة طويلة، ومعرفة جليلة، ومجع وتأليف
  .أبو سعد االدريسي، ومحزة بن يوسف السهمي، وأمحد ابن عبدالرمحن اليزدي، وآخرون: حدث عنه

  بقي إىل حدود نيف وسبعني وثالث مئة، وإمنا أخرته عن طبقته قليال
__________  

 ٨٤٥ / ٢فهو صحيح، فقد أخرجه مالك " كل مسكر حرام  " أي بزيادة أوله وآخره، أما لفظ) ١(
باب اخلمر من العسل وهو البتع، :  يف االشربة٣٥ / ١٠يف االشربة باب حترمي اخلمر، والبخاري 

كل " باب بيان أن كل مسكر مخر، كلهم من حديث عائشة بلفظ : يف االشربة أيضا) ٢٠٠١(ومسلم 
 / ٣، ومسلم ٥٠ / ٨أيب موسى االشعري عند البخاري ويف الباب عن " شراب أسكر فهو حرام 

) ٢٠٠٣(وعن ابن عمر عند مسلم " كل مسكر حرام " بلفظ ) ٧٠( رقم احلديث اخلاص ١٥٨٦
  ".كل مسكر مخر، وكل مسكر حرام " بلفظ 

  .٣٩٦: ، طبقات احلفاظ٩٩٩، ٩٩٨ / ٣، تذكرة احلفاظ ٤٩٥: تاريخ جرجان* 
، وضبطه "معجمه " ح التاء، وهو املوافق ملا ضبطه ياقوت يف واالستراباذي ضبط يف االصل بفت

، "لب اللباب " ، والسيوطي يف "اللباب " السمعاين بكسر اهلمزة والتاء، وتابعه على ذلك ابن االثري يف 
  بلدة كبرية مشهورة أخرجت خلقا من أهل العلم يف كل: وهذه النسبة إىل إستراباذ

  .سارية وجرجانفن، وهي من أعمال طربستان بني 
  .العطاري، النه حافد حممد بن بندار العطار: ويقال له": تاريخ جرجان " يف ) ٢(

(*)  

)١٧/٤٨(  

  

  .المجع بني آباء زرعة رمحهم اهللا مجلة
، أخربنا أبو طاهر السلفي، )٢(، أخربنا احلسن بن أمحد االوقي )١(أخربنا حممد بن حممد بن السلم 

ين، حدثنا أبو بكر أمحد بن عبدالرمحن، أخربنا أبو زرعة حممد بن إبراهيم أخربنا حممد بن حممد املدي
أن : أخربكم مالك، عن نافع، عن ابن عمر: قلت لقتيبة: بإستراباذ، أخربنا أبو العباس السراج قال

؟ " صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٣(نعم :  وقالفأقر به،

  



   بن حممد بنآخر، هو قاضي إستراباذ، أبو زرعة، أمحد بن بندار*  أبو زرعة االستراباذي - ١٨
__________  

حممد بن حممد بن سامل بن يوسف بن صاعد بن : ، فقال١٥١ورقة " مشيخته " ترمجة املؤلف يف ) ١(
 القاضي االوحد جنم الدين بن قاضي القضاة السلم، القاضي اجلليل العامل، مجال الدين، أبو املكارم بن

مشس الدين سامل القرشي النابلسي الشافعي، قاضي القدس ونابلس، حدثنا عن أيب علي االوقي، ولد 
  .سنة عشرين وست مئة بنابلس، وا تويف يف ربيع االول سنة أربع وتسعني وست مئة

  .بفتحتني ويف آخرها هاء" أوه " هذه النسبة إىل ) ٢(
قرية بني زجنان ومهذان، منها الشيخ الصاحل الزاهد أبو : ٢٨٣ / ١" معجم البلدان "  ياقوت يف قال

علي احلسن بن أمحد بن يوسف االوقي، لقيته بالبيت املقدس تاركا للدنيا، مقبال على قراءة القرآن، 
أنا من بلد : مستقبال قبلة املسجد االقصى، ومسعت عليه جزءا، وكتبت عنه، وسألته عن نسبه، فقال

  .ينبغي أن تزيد فيه قافا للنسبة، فلذلك قيل يل االوقي: أوه، فقال يل السلفي احلافظ: يقال له
  وقد علق

ليست بزيادة، :  بقوله٣٨٨ / ١" االنساب " العالمة املعلمي اليماين على قول السلفي يف حواشيه على 
  .افا كنظائرهوإمنا هي إبدال اهلاء الساكنة يف آخر الكلمة االعجمية ق

باب فضل صالة اجلماعة على صالة الفذ، ومن :  يف صالة اجلماعة١٢٩ / ١" املوطأ " هو يف ) ٣(
باب فضل صالة اجلماعة، :  يف االذان٣٠ / ٢، والبخاري ١١٢ / ٢طريق مالك أخرجه أمحد 

 من طرق عن ١٠٢ / ٢وأمحد ) ٧٨٩(وابن ماجة ) ٢١٥( وأخرجه الترمذي ١٠٣ / ٢والنسائي 
  .عبيداهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر

  .١٠٠١ / ٣، تذكرة احلفاظ ٤٧٠: تاريخ جرجان* 
(*)  

)١٧/٤٩(  

  

  .الفقيه الشافعي، من كبار تالمذة أيب علي بن أيب هريرة) ١(مهران، العيشي 
  .يروي عن احلافظ حفص بن عمر االردبيلي وحنوه

  . وثالث مئةمات يف سنة اثنتني ومثانني: قال أبو سعد االدريسي
  .فهذا أبو زرعة االستراباذي الصغري

  
 بن أيب دجانة عمرو بن عبد هو االمام احملدث، حممد بن عبد اهللا*  أبو زرعة الدمشقي الصغري - ١٩



  .اهللا بن صفوان، النصري الدمشقي ابن ابن أخي احلافظ أيب زرعة الدمشقي الكبري
  .دحيم، ومجاعةاحلسني بن حممد بن مجعة، وإبراهيم بن : حدث عن
  .متام الرازي، وأبو علي بن مهنا، وغريمها: روى عنه

  .مات قبل الستني وثالث مئة
  ، مات بعد الثمانني)٢(أما أبو زرعة النصري الدمشقي فمشهور 

  .ومئتني
__________  

 " مشتبه" بالباء املوحدة، والسني املهملة، والصواب ما أثبتناه، كما يف " العبسي : " يف االصل) ١(
: ، والعيشي٩٨٦ / ٣، وتبصري ابن جحر ١٣٧ / ٢، وتوضيح ابن ناصر الدمشقي ٤٣٦ / ٢املؤلف 

  .العايشي: نسبة إىل عايش بن مالك بن تيم اهللا بن ثعلبة، ويقال
  .١٠٠١ / ٣تذكرة احلفاظ * 
  ).١٤٦(مرت ترمجته يف اجلزء الثالث عشر رقم ) ٢(

(*)  

)١٧/٥٠(  

  

، )٢(، واالوسط ذكرته اآلن )١(فالكبري من أقران البخاري مر : ثةثال*  أبو زرعة الرازي - ٢٠
  ).٣(واالصغر هو العالمة قاضي أصبهان، أبو زرعة روح بن حممد سبط احلافظ أيب بكر بن السين 

بن فناكي، وأيب زرعة أمحد بن احلسني الرازي، وأيب ) ٤(إسحاق بن سعد النسوي، وجعفر : مسع من
  . وعدةاحلسني بن فارس اللغوي،

قدم علينا، فحدث ببغداد وبالكرج أيضا، وكان صدوقا فهما، أديبا شاعرا، ويل ): ٥(قال اخلطيب 
  .قضاء أصبهان

  .وبلغين موته يف سنة ثالث وعشرين وأربع مئة بالكرج: مث قال
  .مسع أبو طاهر السلفي من أصحاب هذا، وهو متأخر عن هذه الطبقة، كتبناه للتمييز: قلت

أخربنا جعفر بن علي، أخربنا السلفي، حدثنا حممد بن عبد الواحد : مان بن قدامة الفقيهقرأت على سلي
  املصري، أخربنا القاضي أبو زرعة

__________  
 / ٣، تذكرة احلفاظ ٤٨، طبقات ابن الصالح ورقة ٧٠ / ٨، املنتظم ٤١٠ / ٨تاريخ بغداد * 

  البداية والنهاية، ٥٨١ / ١، طبقات االسنوي ٣٧٩ / ٤، طبقات السبكي ١٠٠٠



٣٤ / ١٢.  
برقم ) ٢(وهو عبيداهللا بن عبد الكرمي القرشي موالهم الرازي ) ٤٨(يف اجلزء الثالث عشر، برقم ) ١(
)١٦.(  
 ه، مرت ترمجته يف ٣٦٤هو أمحد بن حممد بن إسحاق، أبو بكر بن السين الدينوري، املتوىف سنة ) ٣(

  .اجلزء السادس عشر
مسنده " بن فناكي، أبو القاسم الرازي، الراوي عن حممد بن هارون الروياين هو جعفر بن عبد اهللا ) ٤(
."  

  .٢٣ / ٢" العرب " انظر 
  .٤١٠ / ٨" تاريخ بغداد " يف ) ٥(

(*)  

)١٧/٥١(  

  

روح بن حممد السين، أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد اجلواليقي، حدثنا أبو بكر أمحد بن مدرك بن زجنلة 
لى بن محاد، أخربنا عبد اجلبار بن الورد، مسعت ابن أيب مليكة، مسعت عبيداهللا بن إمالء، حدثنا عبداالع

ليس ليوم فضل على يوم يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال يل ابن عباس: أيب يزيد قال
  ).١" (الصيام إال شهر رمضان، ويوم عاشوراء 

  .وهو أخو وهيب الزاهد، )٢(هذا حديث غريب فيه نكارة، وابن الورد صدوق 
  

  ).٣( بن حممد بن يعقوب النيسابوري، االديب أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد*  الزكي - ٢١
__________  

، والطحاوي يف شرح معاين ٢ / ١٨٩" أحاديث ابن الضريس " وأخرجه أبو سهل اجلواليقي يف ) ١(
 وهو منكر كما قال االمام )١١٢٥٣(و ) ١١٢٥٢" (الكبري " ، والطرباين يف ٣٣٧ / ١اآلثار 

  .الذهيب، وبيان ذلك يف التعليق اآليت
خيطئ ويهم، وقد أخطأ يف هذا : خيالف يف بعض أحاديثه، وقال ابن حبان: لكن قال البخاري فيه) ٢(

احلديث فجعله مرفوعا، وغري واحد من الثقات رواه عن عبد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس قوله، 
يب صلى اهللا عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غريه إال هذا اليوم يوم ما رأيت الن: ولفظه

  .عاشوراء وهذا الشهر يعين رمضان
و ) ٢٨٥٦(و ) ١٩٣٨(وأمحد ) ١١٣٢(يف آخر الصوم، ومسلم ) ٢٠٠٦(أخرجه البخاري 



و ) ١١٢٥٢" (الكبري "  والطرباين يف ٣٣٧ / ١والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ) ٣٤٧٥(
  .من طرق عن عبيد اهللا به) ١١٢٥٧(و ) ١١٢٥٦(و ) ١١٢٥٥(و ) ١١٢٥٤(

وهذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل االيام للصائم بعد رمضان، : ٢٤٩ / ٤" الفتح " قال احلافظ يف 
لكن ابن عباس أسند ذلك إىل علمه، فليس فيه ما يرد علم غريه، وقد روى مسلم من حديث أيب قتادة 

وظاهره أن صيام يوم " شوراء يكفر سنة، وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتني إن صوم يوم عا" مرفوعا 
  .عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء

  ".املزكي، شيخ التزكية "  وهو فيه ١ / ٩٠ / ٤تاريخ االسالم (*) 
يقال هذا ملن يزكي الشهود، ويبحث عن حاهلم، ": املزكي " يف ترمجة " اللباب " وقد قال ابن االثري يف 

  .يعرفه القاضي، واشتهر ذا بيت كبري بنيسابور منهم مجاعة من العلماءو
  .كما يف االصل" الزكي " وليس " املزكي " فعلى هذا يكون الصواب يف نسبه : قلت

  =كان حمدثا حنويا أديبا، صلى بالناس التراويح ثالثا وستني : قال املؤلف يف التاريخ) ٣(

)١٧/٥٢(  

  

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

  .أبو عبد اهللا احلاكم، وأمحد بن عبدالرحيم االمساعيلي: روى عنه
  .رمحه اهللا) ١(تويف سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة 

  
  .االمري الكبري، نائب دمشق، أبو الفتح املغريب، ابن صمصامة*  جيش بن حممد - ٢٢

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

  .ة، عج اخللق فيه إىل اهللا حىت هلك باجلذاموكان ظلوما متجربا سفاكا للدماء، مصادرا، خبيث العقيد
وكان قدم الشام يف جيش، فرتل الرملة، وبادر إىل خدمته نواب الشام، فقبض على سليمان بن فالح 

االمري، وجهز طائفة ملنازلة صور الم عصوا، وأمروا عليهم عالقة املالح، فاستنجد بالروم، فأمده بسيل 
  امللك

__________  
  .ة، وكان يعرف بابن أخت أيب حممد اجلالبسنة باخلتم= 
  .١ / ٩٠ / ٤" تاريخ االسالم " عن مخس وسبعني سنة، كما يف ) ١(



، ١ / ٧٩ - ١ / ٧٨ / ٤، تاريخ االسالم ١٢١، ١٢٠ و ٧ / ٩ و ٦٤٢ / ٨الكامل البن االثري * 
، ذيب  وفيه حبيش١٣٣ / ٣، شذرات الذهب ٢٣٥ / ١ وفيه حنش، دول االسالم ٤٦ / ٣العرب 

  .٤٤، معجم االنساب واالسرات احلاكمة ٤٢١ / ٣تاريخ دمشق 
(*)  

)١٧/٥٣(  

  

بعدة مراكب، فالتقوا هم وأسطول جيش، فأخذت مراكب الروم، وهرب من جنا، مث أخذت صور، 
  .وأسر عالقة، وسلخ مبصر حيا، وويل على صور حسني بن صاحب املوصل ناصر الدولة

  ).٢( جيش إىل جبال طئ أمري العرب من) ١(وهرب مفرج 
، وأقبل على أحداث دمشق واحترمهم، وخلع )٣(وأقبل جيش طالبا جلموع الروم النازلني على فامية 

  ، وسار إىل محص، وأتته)٤(على أعيام 
لعنه اهللا، ومحلت الروم، فطحنت القلب، مث ازمت ميسرة ) ٥(االمداد واملطوعة، فالتقاه الذوفس 

ئب طرابلس، وهرب جيش يف امليمنة، فركبت الروم أقفيتهم، وقتلوا حنو جيش وعليها ميسور نا
االلفني، وأخذوا اخليام، فثبت بشارة االخشيدي يف مخس مئة فارس، فضج اخللق من داخل فامية إىل اهللا 
بالدعاء، وكان طاغية الروم الذوفس على رابية بني يديه ابناه وعشرة فوارس، فقصده أمحد بن ضحاك 

أال إن عدو اهللا قتل، : لى جواده، فظنه مستأمنا، فلما قرب طعنه أمحد، قتله، فصاح أهل فاميةالكردي ع
فازمت املالعني مث تراجعت املصريون وركبوا أقفية العدو وأجلؤ وهم إىل مضيق اجلبل، إىل جانب حبرية 

  لفافامية، وأسر ولد الطاغية، ومحل إىل مصر من رؤوسهم حنو عشرين ألف رأس، وأ) ٦(
__________  

  .هو مفرج بن دغفل بن اجلراح) ١(
  .٢ / ٧٨ / ٤" تاريخ االسالم " ، و ١٢٠ / ٩البن االثري " الكامل " انظر ) ٢(
  .وهي مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور محص: ويقال أفامية باهلمزة يف أوله) ٣(
  .٢ / ٧٨ / ٤" تاريخ االسالم " ، و ١٢١ / ٩" الكامل " انظر ) ٤(
  .الدوقس بالدال املهملة والقاف": الكامل " يف ) ٥(
  .هو اليوم مستنقع الغاب، وقد استصلح) ٦(

(*)  

)١٧/٥٤(  

  



  ).٢(فسىب وغنم ) ١(أسري، وسار جيش إىل أنطاكية 
وقدم دمشق وقد عظمت سطوته، ونزل بظاهرها، وزينت دمشق، فأظهر العدل، وشرع يالطف 

واده باالهبة، وهيا رقاعا خمتومة، وقسم البلد، وعني كل درب لقائد، وأن االحداث حىت طمنهم، وأمر ق
  يبذلوا

السيف، وهيأ يف محام داره اليت ببيت هليا مئتني بالسيوف، ومد السماط لالحداث، فلما قاموا لغسل 
االيدي أغلق عليهم، وكان كل مقدم من االحداث يركب يف مجعه بالسالح، وكان الذين أغلق عليهم 

 عشر مقدما، فقتلوا، ومالت أعوانه على أصحام قتال، ودخلت املصريون دمشق بالسيف، فكان اثين
يوما عصيبا، نسأل اهللا العافية، مث جهز إىل قرى الغوطة واملرج نصرون القائد، فقتل حنو االلف، 

  .العفو العفو: واستغاث أهل البلد إىل جيش
س االحداث قد ضرب أعناقهم، مث شرع يف املصادرة فكف، وطلب االكابر، فلما اجتمعوا، أخرج رؤو

عدة من قتل من االحداث والشطار ثالثة آالف : والعذاب، ووضع عليهم مخس مئة ألف دينار، فقيل
  ).٣(نفس، فاستأصله اهللا بعد أشهر، يف ربيع اآلخر سنة تسعني وثالث مئة 

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

__________  
  .أنكاكية: يف االصل) ١(
  .١٢١ / ٩" الكامل " انظر ) ٢(
  .١ / ٧٩، ٢  /٧٨ / ٤" تاريخ االسالم " ، و ١٢٢، ١٢١ / ٩" الكامل ) " ٣(

(*)  

)١٧/٥٥(  

  

  ).١(نفذت فيه دعوة أيب بكر بن احلرمي الزاهد، وأراق له مخورا فما سلطه اهللا عليه : ويقال
  

   بنالشيخ احملدث املعمر، أبو عبد اهللا، حممد بن عبدامللك*  ابن ضيفون - ٢٣
  ).٢(ضيفون اللخمي القرطيب احلداد 

زياد، وقاسم بن أصبغ، مث حج يف سنة تسع وثالثني، فشهد رد مسع عبد اهللا بن يونس القربي، وأمحد بن 
احلجر االسود إىل مكانه، ومسع من أيب سعيد بن االعرايب، وعبد الكرمي بن النسائي، وأيب جعفر حممد بن 

  .حيىي بن دمحان املصيصي، لقيه بطرابلس، وعبد اهللا بن حممد بن مسرور القريواين



  .وتا أبو عمر بن عبد الربوكان صاحلا معدال، آخر أصحابه م
علت سنه، واضطرب يف أشياء قرئت عليه مل يسمعها، ومل يكن ضابطا، ): ٣(قال أبو الوليد بن الفرضي 

  .إنه ولد سنة ثالث وثالث مئة: قال يل
  .وتويف يف شوال سنة أربع وتسعني وثالث مئة

  .هو آخر من حدث عن القربي، وابن االعرايب باالندلس: قلت
__________  

  .١ / ٧٩ / ٤" تاريخ االسالم ) " ١(
، ٥٧ / ٣، العرب ١٠٢: ، بغية امللتمس٦٨: ، جذوة املقتبس١٠٩، ١٠٨ / ٢تاريخ علماء االندلس * 

"  وحترف فيه ٦٣٣ / ٣، ميزان االعتدال ٦٠٩ / ٢، املغين يف الضعفاء ٢٣٧ / ١دول االسالم 
، وتصحف فيه ١٤٥، ١٤٤ / ٣ذهب ، شذرات ال٢٣٧ / ٢، نفح الطيب "صفوان " إىل " ضيفون 

  .باملهملة" صيفون " إىل 
  ".البغية " و " اجلذوة " وهي النسبة املوجودة يف " الرصايف " زيادة نسبة " نفح الطيب " يف ) ٢(
  .١٠٩ / ٢" تاريخ علماء االندلس " يف ) ٣(

(*)  

)١٧/٥٦(  

  

  ا بن حيىي، التميمي بن زكريالقاضي أبو عبد اهللا، حممد بن حيىي*  ابن برطال - ٢٤
  .القرطيب املالكي، ابن برطال

  .ولد سنة تسع وتسعني ومئتني
أمحد بن خالد اجلباب احلافظ، وحممد بن عيسى، وقاسم بن أصبغ، وإبراهيم بن فراس املكي، : ومسع من

  .، وعثمان بن حممد بن أمحد السمرقندي، وحممد بن حممد بن اخلياش، وعدة)١(وإمساعيل بن اجلراب 
يل اخلطابة وقضاء اجلماعة إىل أن علت سنه، وتفلت ذهنه، فصرفه أبو عامر احلاجب عن القضاء إىل وو

  ).٢(الوزارة 
  .الفرضي، وسراج بن عبد اهللا، وعمر دهرا: روى عنه

  .وكان حجه يف سنة إحدى وأربعني وثالث مئة، وتفرد بأشياء عالية
  .نةتويف سنة أربع وتسعني وثالث مئة، عن مخس وتسعني س

  
  . بن عبدوس بن أمحد، النيسابوري النحوي الفقيهاالمام أبو بكر حممد بن أمحد* *  ابن عبدوس - ٢٥



__________  
: ، تاريخ قضاة االندلس٢ / ٩٦ / ٤، تاريخ االسالم ١٠٧ - ١٠٥ / ٢تاريخ علماء االندلس * 

٨٤.  
، وقد ٣٤٥دميي، ومات سنة هو إمساعيل بن يعقوب بن إبراهيم بن اجلراب، اجلرايب، مسع الك) ١(

  .باحلاء املهملة" احلراب " يف تاريخ علماء االندلس إىل " اجلراب " تصحف لفظ 
  .٤٩٣ / ٢" تبصري املنتبه " انظر 

  .١٠٦ / ٢" تاريخ علماء االندلس " انظر ) ٢(
  .١ / ١٠٣، ٢ / ١٠٢ / ٤، تاريخ االسالم ٥٦ / ٣إنباه الرواة * * 
(*)  

)١٧/٥٧(  

  

  .ن عبدان، وأبا عمرو احلريي، وأبا حامد بن الشرقي، وعمه إبراهيم بن عبدوسمسع مكي ب
عقدت له جملس االمالء سنة مثان ومثانني، وروى عنه أبو القاسم : أبو عبد اهللا احلاكم، وقال: وعنه

  .القشريي، وأبو يعلى بن الصابوين، وآخرون
  .تويف يف شعبان سنة ست وتسعني وثالث مئة

  
  :افظ الرحالاحل: ومن طبقته

  .النسوي، حمدث مرو *  أبو بكر أمحد بن حممد بن عبدوس- ٢٦
  .علي بن أيب العقب، وبكري بن احلسن احلداد، وطائفة: حدث عن
الفقيه أبو حممد عبد اهللا بن يوسف اجلويين، واحلسن ابن القاسم املروزي، وحممد بن احلسن : حدث عنه

  .الفقيه املروزي
  .كان بعد االربع مئة

  
  :من طبقتهو

  .، الفقيه الشافعياحلامتي النيسابوري* *  أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس - ٢٧
__________  

  .١ / ١٠٣ / ٣تاريخ االسالم * 
  = (*)للسبكي " طبقات الشافعية الكربى " ، ومكان ترمجته من ١ / ١٠٣ / ٤تاريخ االسالم * * 



)١٧/٥٨(  

  

  .مسع أبا العباس االصم، ومجاعة
  .ت يف حياة والده سنة مخس ومثانني وثالث مئةوما
  

  :ومن طبقة شيوخه
، صاحب عثمان بن سعيد الدارمي، العرتي الطرائفي*  أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس - ٢٨

  .املتوىف سنة ست وأربعني وثالث مئة
  

مخس جملدات ، وسفيه االدباء، وأمري الفحش، وديوانه مشهور يف شاعر العصر* *  ابن احلجاج - ٢٩
  .، وهو أبو عبد اهللا، احلسني بن أمحد بن احلجاج البغدادي، احملتسب، الكاتب)١(

  ، ومدح امللوك، مثل عضد الدولة وبنيه)٢(وقد هجا املتنيب 
__________  

لعله أمحد بن حممد بن عبدوس أبو احلسن العرتي الطرائفي، وقوله هذا :  بياض، قال حمققه٤٦ / ٣= 
  .ه آخر، وهو الذي سترد ترمجته عقب هذه الترمجة مباشرةخطأ، فالذي ذكر

  .للسبكي" الطبقات الوسطى " ترمجة ابن عبدوس احلامتي من " الطبقات " مث أورد حمقق 
  .٣٧٢ / ٢، شذرات الذهب ٢٧١، ٢٧٠ / ٢العرب * 

ريخ ، تا"احلسن "  وهو فيه ٩٩ - ٣٠ / ٣، يتيمة الدهر ١٣٩ - ١٣٧ / ١االمتاع واملؤانسة * * 
، ١٦٨ / ٩، الكامل يف التاريخ ٢٠٦ / ٩، معجم االدباء ٢١٨ - ٢١٦ / ٧، املنتظم ١٤ / ٨بغداد 

، الوايف ٥٠ / ٣، العرب ١ / ٨٦، ٢ / ٨٥ / ٤، تاريخ االسالم ١٧٢ - ١٦٨ / ٢وفيات االعيان 
اهرة ، النجوم الز٣٣٠، ٣٢٩ / ١١، البداية والنهاية ٤٤٤ / ٢، مرآة اجلنان ٣٣١ / ١٢بالوفيات 

 وهو فيه احلسن بن أمحد البغدادي، شذرات ٢٠١ - ١٨٨ / ٣، معاهد التنصيص ٢٠٥، ٢٠٤ / ٤
 ٨١ / ٢٥، أعيان الشيعة ٢٣٨: ، روضات اجلنات٣٩ / ١، مطالع البدور ١٣٧، ١٣٦ / ٣الذهب 

  .١٣٠ / ١، دائرة املعارف االسالمية ١٦٠ -
  .٦١، ٦٠ / ٢"  العربية النسخة" لربوكلمان " تاريخ االدب العريب " انظر ) ١(
  .٣٣٤ / ١٢" الوايف " انظر بعض هجائه له يف ) ٢(

(*)  

)١٧/٥٩(  



  

  ).١(والوزراء 
  .وله باع أطول يف الغزل

  ).٢(وأما الزطاطة والتفحش، فهو حامل لوائها، والقائم بأعبائها 
 مبتكرة ما سبق وعزل، وله معان) ٣(وخدم بالكتابة يف جهات، وأخذ اجلوائز، وويل حسبة بغداد مدة 

  ).٤(إليها 
وكان شيعيا رقيعا، ماجنا، مزاحا، هجاء، أمة وحده يف نظم القبائح، وخفة الروح، وله معرفة بفنون من 

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

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

__________  
  . وما بعدها٢١٠ / ٩" معجم االدباء " انظر ) ١(
إال إذا دخل * ه فضيحة بني املال ال يستجيب خلاطري * شعري الذي أصبحت يف : فمن شعره) ٢(

فقد * حنرف اللحام وشعري سخفه البد منه وحتت الفضة ا* أيا موالي هزيل حتت جدي : اخلال ومنه
يكون لعاقل فيها مقام وحضر يف دعوة، وأخر الطعام، * طبنا وزال االحتشام وهل دار تكون بال كنيف 

  بغري معىن وبال فائده* يا ذاهبا يف داره جائيا : ونظر إىل صاحب الدار يذهب وجيئ يف داره، فقال
  .وليها لعز الدولة خبتيار بن بويه) ٣(سورة املائدة فاقرأ عليهم * قد جن أضيافك من جوعهم 

  .٢٠٤ / ٤" النجوم الزاهرة " انظر 
 - ٣٣٤ / ١٢" الوايف بالوفيات " ، و ٩٩ - ٣١ / ٣" يتيمة الدهر " انظر فنون شعره يف ) ٤(

٣٣٧.  
(*)  

)١٧/٦٠(  

  

  .يف مجادى اآلخرة، سنة إحدى وتسعني وثالث مئة وقد شاخ) ١(مات ببلد النيل 
  

  .، الرازي الفقيهاالمام العالمة، شيخ الشافعية، أبو احلسن، علي بن عمر بن العباس*  الرازي - ٣٠
روى عن ابن أيب حامت فأكثر، وعن أيب بكر حممد بن قارن بن العباس، وأمحد بن حممد بن معاوية 



  .ابن السماك، وارحتل بأخرة، فحمل عن النجاد، و)٢(الكاغدي، وأمحد بن خالد بن مصعب احلزوري 
  .كان علما، له يف كل علم حظ، وكان يف الفقه إماما بلغ قريبا من مئة سنة: أكثر عنه اخلليلي، وقال

أكثر مما عاش هذا، ] أحد [ مل يعش من أصحاب الشافعي : ومسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ يقول
  .وكان عاملا بالفتاوى والنظر

  . وبقي إىل حدود سنة أربع مئةتفرد بالرواية عن ابن مصعب وغريه،: قلت
  أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أخربنا ابن

__________  
هي بلدة على الفرات بني بغداد والكوفة، خرج منها مجاعة من العلماء وغريهم، : قال ابن خلكان) ١(

  ،واالصل فيه ر حفره احلجاج بن يوسف يف هذا املكان وخمرجه من الفرات
  .ومساه باسم نيل مصر، وعليه قرى كثرية

علي بن حممد : ، وامسه فيهما٣٩٧ كالمها يف وفيات سنة ١٤٩ / ٣، شذرات الذهب ٦٤ / ٣العرب * 
  .بن عمر الرازي، أبو احلسن بن القصار

، وإمنا فيها حزور بتشديد "االنساب " ضبط يف االصل بتشديد الزاي، وليس هذا الضبط يف كتب ) ٢(
  .بعد احلاء والزاي املفتوحتنيالواو 
  .٢٢٩ / ١" املشتبه " وانظر 

(*)  

)١٧/٦١(  

  

دخلت : ماك، أخربنا أبو يعلى اخلليلي، أخربنا علي بن عمر الفقيه، حدثنا ابن أيب حامت، مسعت أيب يقول
 قاضيها، فدخلنا عليه، فدفع إلينا - يعين ابن ابراهيم -قزوين سنة ثالث وعشرين وداود العقيلي 

حدثنا شعبة، عن أيب التياح، عن املغرية بن : شرسا فيه مسند أيب بكر رضي اهللا عنه، فأول حديث فيهم
  .سبيع، يف خروج الدجال من خراسان

ال أكتب عنه إال أن : ، وقلت خلايل)١(ليس ذا من حديث شعبة، إمنا هو سعيد بن أيب عروبة : فقلت
  .أستحيي أن أقول له: يرجع عن هذا، فقال خايل

  .فخرجت، ومل أمسع منه شيئا: قال
  

، )٣(بن حممد بن املهلب ) ٢( بن محدان االمام الفقيه، أبو عبد اهللا، احلسني بن جعفر*  العرتي - ٣١
  .العرتي، اجلرجاين، الوراق، نزيل بغداد



 مسع أبا سعيد بن االعرايب، وإمساعيل الصفار، وخيثمة بن سليمان، وأبا العباس االصم، وأمحد بن أيب
  .طلحة الفارسي، وطبقتهم

__________  
 من طريق روح، عن سعيد بن أيب عروبة، عن أيب التياح، عن ٧و  / ٤ / ١" املسند " هو يف ) ١(

املغرية بن سبيع، عن عمرو بن حريب أن أبا بكر الصديق أفاق من مرض له، فخرج إىل الناس، فاعتذر 
  إن" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا : ما أردنا إال اخلري، مث قال: بشئ، وقال

وأخرجه " خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم اان املطرقة : الدجال خيرج يف أرض باملشرق يقال هلا
حسن غريب، : من طريق روح بن عبادة به، وقال الترمذي) ٤٠٧٢(وابن ماجة ) ٢٢٣٧(الترمذي 

  .، ووافقه الذهيب٥٢٧ / ٤وصححه احلاكم 
 ذيب ابن ١ / ١٠٧ / ٤، تاريخ االسالم ٢٨، ٢٧ / ٨، تاريخ بغداد ١٥٨: تاريخ جرجان* 

  .٢٩٢ / ٤عساكر 
  .نسبة إىل عرتة، حي من ربيعة: والعرتي

  .٧٦ / ١" االنساب " 
  .املعروف بابن شيبة": تاريخ جرجان " يف ) ٣..(جعفر بن حممد بن محدان:..يف مصادر الترمجة) ٢(

)١٧/٦٢(  

  

  .عرفة وفهموله رحلة واسعة، وم
أبو عبد اهللا احلاكم، ومحزة السهمي، وسليم الرازي، وعلي بن احملسن التنوخي، وأبو : حدث عنه

  .مسعود، وأمحد بن حممد البجلي، وعدة
  .كان سكن بغداد سنني كثرية يورق، تويف يف رمضان، سنة مثان وتسعني وثالث مئة): ١(قال السهمي 

  
، راوي )٢( بن الوزير، الدمشقي الشاهد أبو أمحد، حسني بن حممداالمام احلافظ، *  ابن الوزير - ٣٢

، وهو كاتب )٣(أبيه، وابن مالس : للشافعي عن أيب علي احلضائري، و حدث أيضا عن" االم " كتاب 
  ).٤(القاضي املياجني 

  .علي احلنائي، وأبو علي االهوازي، وعبد الوهاب امليداين: روى عنه
  .يوصف باحلفظ
  .مات سنة أربع مئة وله مئة سنة وسنة: قال االهوازي

__________  



  .١٥٨" تاريخ جرجان " يف ) ١(
  .٣٦٢ / ٤، ذيب ابن عساكر ٢ / ١١٤ / ٤تاريخ االسالم * 
  .الشروطي": تاريخ االسالم " يف ) ٢(
  ".التاريخ " هو حممد بن جعفر مالس، كما ذكره املؤلف يف ) ٣(
، مرت ترمجته ٣٧٥فارس بن سوار املياجني الشافعي املتوىف سنة هو أبو بكر يوسف بن القاسم بن ) ٤(

  .يف اجلزء السادس عشر
(*)  

)١٧/٦٣(  

  

 بن أمحد بن القاضي حممد بن العالمة البليغ الشاعر، أبو حممد، احلسن بن علي*  ابن وكيع - ٣٣
  .خلف، ابن وكيع الضيب البغدادي، مث التنيسي، من فحول الشعراء

اهللا عنه كم ملته يف ) ٢(ال خفف * لقد مشت بقليب : كان يلقب بالعاطس، وهو القائل، و)١(وله ديوان 
تويف يف مجادى االوىل سنة ثالث وتسعني وثالث مئة بتنيس، وبنوا على قربه ) ٣(البد منه : فقال* هواه 

  .قبة
__________  

، ١٠٧ - ١٠٤ / ٢، وفيات االعيان ٤٣٧ / ١، الكىن وااللقاب ٣٨٤ - ٣٥٦ / ١يتيمة الدهر * 
، ٤٤٦، ٤٤٥ / ٢، مرآة اجلنان ١١٩ - ١١٤ / ١٢، الوايف بالوفيات ١ / ٩٢ / ٤تاريخ االسالم 

، ٢١٦: وهو خطأ، روضات اجلنات" ابن "  ومساه وكيعا وأسقط لفظ ١٤١ / ٣شذرات الذهب 
  .٢٢٥ - ٢٠٧ / ٢٢، أعيان الشيعة ٢٦٤ / ٢، إيضاح املكنون ٢٧٣ / ١هدية العارفني 

  "أيب بكر حممد بن خلف ] القاضي [ وكيع هو لقب جده : " بن خلكانقال ا
وغريها " أخبار القضاة " فصاحب الترمجة اشتهر بابن وكيع نسبة إليه، وجده وكيع هو صاحب كتاب 

فنسب مصنفات وكيع القاضي اجلد إىل حفيده " هدية العارفني " من املصنفات، وقد أخطأ صاحب 
  .الشاعر صاحب هذه الترمجة

بني فيه سرقات أيب الطيب املتنيب ومشكل شعره، وقد طبع يف دار " املنصف " وله أيضا كتاب ) ١(
، ٧٥٨٩ بتحقيق الدكتور حممد رضوان الداية وله قصيدة خمطوطة يف برلني ١٩٨٢قتيبة بدمشق سنة 

  . بعض أراجيز يف الفصول االربعة١٨٣ - ١٧٩ / ١" اية االرب " وذكر له النويري يف 
  .ال فرج": وفيات االعيان " يف ) ٢(
  .١٠٥ / ٢" وفيات االعيان " البيتان يف ) ٣(



مزدوجته املربعة، وهي قصيدة كل أربعة أشطار منها على قافية " يتيمة الدهر " وقد أورد له الثعاليب يف 
يلقاه من ما فوق ما * حياته يف قبضة الصدود بلغه الشوق مدى اهود * رسالة من كلف عميد : وأوهلا

  .فنون شعره" يتيمة الدهر " مزيد وانظر يف 
(*)  

)١٧/٦٤(  

  

) ٢(، احلافظ اللغوي، االمام أبو العباس، الغمري )١ (ابن خملد بن أيب دبار*  الوليد بن بكر - ٣٤
  .االندلسي السرقسطي، أحد الرحالة يف احلديث

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

أبو الطيب أمحد بن علي الكويف ابن عمشليق، وعبد الغين بن سعيد احلافظ، وأبو عبد اهللا : حدث عنه
  احلاكم، وأبو ذر اهلروي، وأبو

بن منصور بن خلف املغريب، واحلسني احلسن العتيقي، وأبو طالب العشاري، وأبو سعد السمان، وأمحد 
  .بن جعفر السلماسي

كان إماما يف احلديث والفقه، عاملا باللغة والعربية، كان أبو علي الفارسي ): ٣(قال ابن الفرضي 
  .النحوي يرفعه ويثين عليه، ذكر أنه لقي يف الرحلة أزيد من ألف شيخ، كتب عنهم

  لعراق، وعاد إىلسكن نيسابور، مث انصرف إىل ا: وقال احلاكم
__________  

، ٦٤٢ / ٢، الصلة البن بشكوال ٣٦٢، ٣٦١، جذوة املقتبس ٤٥١، ٤٥٠ / ١٣تاريخ بغداد * 
 / ٤، تاريخ االسالم ٥٣ / ٣، العرب ١٠٨٠ / ٣، تذكرة احلفاظ ٤٦٧، ٤٦٦، بغية امللتمس ٦٤٣
 / ٣ذهب ، شذرات ال٣٨٠ / ٢، نفح الطيب ٤٢٠، ٤١٩، طبقات احلفاظ ١ / ٩٠ / ٢ / ٨٩

  .٤٥٦ / ٣) غمر(، تاج العروس ١٤١
": نفح الطيب " بن أيب زياد، ويف ": اجلذوة " و " الصلة " و " تاريخ بغداد " كذا االصل، ويف ) ١(

  .ابن زياد
  .باملهملة، وسيذكر املؤلف هذه النسبة يف آخر الترمجة" العمري : " ويف بعض املصادر) ٢(
، ومل نعثر على ترمجته يف ١ / ٩٠ / ٤" تاريخ االسالم " ، و ١٠٨١ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
  .ابن الفرضي" تاريخ " 

(*)  



)١٧/٦٥(  

  

  ).١(نيسابور، ومساعاته يف أقطار االرض كثرية، وهو مقدم يف االدب، وشعره فائق 
  .للعجلي" التاريخ " بغني معجمة، حدثنا ب : الغمري: يف نسبه) ٢(وقال عبد الغين 

  هو عمري، ولكن قدم إفريقية، فنقط العني: ن بن شريحوقال احلس
  .إذا رجعت إىل االندلس جعلت النقطة ضمة: حىت يسلم، وكان مؤديب، وقال يل

  .فعله خوفا من الدولة العبيدية: قلت
  .كان ثقة أمينا، كثري السماع، سافر الكثري): ٣(قال اخلطيب 

ور، أخربنا الوليد ابن بكر، حدثنا علي بن أمحد بن أخربنا زاهر، أخربنا أمحد بن منص: قال ابن عساكر
  .اخلصيب باملغرب، حدثنا عبدالرمحن ابن أمحد الرشديين مبصر، حدثنا خشيش بن أصرم

أنبأنا أمحد بن سالمة، عن أيب املكارم اللبان، أنبأنا عبد الغفار بن شريويه، حدثنا حممد بن إبراهيم 
وماذا يضرك لو تعترب بكاء هنا * الي بالئك ال تدكر : ي لنفسهالكرماين، أنشدين الوليد بن بكر النحو

  وميت يساق وقرب حفر* وبراح هناك 
__________  

أي احلافظ عبد الغين بن ) ٢ (١ / ٩٠ / ٤" تاريخ االسالم " ، و ١٠٨٠ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  ).١٦٤(سعيد االزدي املصري، وسيترجم يف هذا اجلزء برقم 

  .٤٥٠ / ١٣" خ بغداد تاري" يف ) ٣(
(*)  

)١٧/٦٦(  

  

كأن جنابك جلد * وحان الرحيل فما تنتظر كأنك أعمى عدمت البصر * وبان الشباب وحل املشيب 
  ".طبقات احلفاظ " لو ان بقلبك صح النظر وقد ذكره ابن الدباغ يف * حجر وماذا تعاين من آية 

  أخربنا ثابتأخربنا عيسى بن العطار، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، 
ابن بندار، أخربنا احلسني بن جعفر، أخربنا الوليد بن بكر، أخربنا علي بن أمحد اهلامشي، حدثنا صاحل بن 

ما بالكوفة : أمحد بن عبد اهللا العجلي، حدثين أيب، حدثنا داود بن حيىي بن ميان، عن أبيه، عن سفيان قال
  .شاب أعقل من أيب أسامة
  .يف رجب سنة اثنتني وتسعني وثالث مئةتويف أبو الوليد بالدينور 

  



  . بن حيىي اهلمذاين، بديع الزمانالعالمة البليغ، أبو الفضل، أمحد بن احلسني*  البديع - ٣٥
  .، اليت على منواهلا نسج احلريري)١" (املقامات : " صاحب كتاب

__________  
، الكامل ٢٠٢ - ١٦١ / ٢، معجم االدباء )اهلمذاين(، االنساب ٣٠١ - ٢٥٦ / ٤يتيمة الدهر * 

 / ٤، تاريخ االسالم ١٢٩ - ١٢٧ / ١، وفيات االعيان ٣٩٢ / ٣، اللباب ٢٠٩ / ٩يف التاريخ 
، ٤٤٩، مرآة اجلنان ٣٥٨ - ٣٥٥ / ٦، الوايف بالوفيات ٦٧ / ٣، العرب ٢ / ١٠٦ - ٢ / ١٠٥
، ١٥٠ / ٣هب ، شذرات الذ٢١٩، ٢١٨ / ٤، النجوم الزاهرة ٣٤٠ / ١١، البداية والنهاية ٤٥٠
  .٣٥٥ - ٣٠٦ / ٨، أعيان الشيعة ٦٩ / ١، هدية العارفني ٦٦، روضات اجلنات ١٥١

 ه، وطبعت مع شرحها ١٣١٥بشرح السيد حممود الرافعي يف مصر " رسائله " طبعت امش ) ١(
، وطبع بعض هذه املقامات يف ١٩٠٨ م وأخرى سنة ١٨٨٩للشيخ حممد عبده مبطبعة اليسوعيني سنة 

  . م١٩١٣ م، وطبعت مع ترمجتها باللغة االنكليزية يف مدارس سنة ١٨٤١سنة ليبزغ 
  .١١٥ / ٢بروكلمان " تاريخ " وانظر 

(*)  

)١٧/٦٧(  

  

لو كان طلق * وكاد حيكيك صوت الغيث منسكبا : ، وهو القائل)٢(، ونظم رائق )١(وله ترسل فائق 
  احمليا ميطر الذهبا

والبحر لو عذبا ما الليث خمتطما ما ) ٣(والليث لو مل يصل * والدهر لو مل خين والشمس لو نطقت 
أجدى ميينا وأدىن * ما البحر ملتطما والليل مقتربا أمضى شبا منك أدهى منك صاعقة * السيل مرتطما 

  ).٥(مات راة يف مجادى اآلخرة سنة مثان وتسعني وثالث مئة مسموما أو مسبوتا ) ٤(منك مطلبا 
  

  ، املعروفشافعية، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد البخاريشيخ ال*  البايف - ٣٦
__________  

املاء إذا طال مكثه ظهر خبثه، وإذا سكن متنه، حترك نتنه، وكذا الضيف يسمج : " ومن رسائله) ١(
  ".لقاؤه إذا طال ثواؤه، ويثقل ظله إذا انتهى حمله 

 وما ١٦٧ / ٢" معجم االدباء " ، و ٢٩٢ - ٢٥٩ / ٤" يتيمة الدهر " وانظر كثريا من كتاباته يف 
يف مطبعة اجلوائب باآلستانة سنة " يتيمة الدهر " مع ترمجته مستخرجة من " رسائله " بعدها، وقد طبعت 

بشرح " مقاماته "  ه وامشها ١٣١٥ م، وطبعت يف مصر ١٨٩٠ ه، وطبعت يف بريوت عام ١٢٩٨



كشف املعاين : " إبراهيم االحدب بعنوانالسيد حممود الرافعي، وطبعت مع شروح عليها للشيخ 
 م، ١٨٩٠مع مقدمة وترمجة للمؤلف مبطبعة اليسوعيني يف بريوت " والبيان من رسائل بديع الزمان 

  .١٣٠٤البن حجة احلموي يف مصر " خزانة االدب " وطبعت امش 
 ٢٩٢ / ٤" تيمة الي" ، وانظر بعض نظمه يف ١٩٠٣يف مطبعة املوسوعات عام " ديوانه " قد طبع ) ٢(
- ٣٠١.  
  ".يصل " بدال من " يصد ": " الوايف " و " الوفيات " و " اليتيمة " يف ) ٣(
" ، و ٢٩٣ / ٤" يتيمة الدهر " ، واالوالن منها يف ١ / ١٠٦ / ٤" تاريخ االسالم " االبيات يف ) ٤(

أا من قصيدة يف االمري ، وذكر الثعاليب ٣٥٨ / ٦" الوايف بالوفيات " ، و ١٢٨ / ١" وفيات االعيان 
  وألبس البيد والظلماء واليلبا* علي أن ال أريح العيس والقتبا : أيب علي أوهلا

  .أي مات بالسكتة) ٥(
  =، ١٣٩ / ١٠، تاريخ بغداد ١١٠، طبقات العبادي ١٢٣، ١٢٢ / ٣يتيمة الدهر * 

)١٧/٦٨(  

  

  .سحاق املروزي، قد عمر دهرابالبايف، نزيل بغداد، وتلميذ أيب علي بن أيب هريرة، وأيب إ
  ).١(وكان من حبور العلم، ماهرا بالعربية، حاضر البديهة، بديع النظم 

  .وكان من أصحاب الوجوه، تفقه به مجاعة
  .روى عنه أبو القاسم التنوخي

نسأل اهللا خري هذا الفراق إن تغب مل ) * ٢(قد حضرنا وليس يقضى تالقي : وكان أحد الفصحاء، وله
مات البايف يف احملرم سنة مثان وتسعني وثالث ) ٤(غبت كأن افتراقنا باتفاق * إن مل تغب و) ٣(أغب 

  .مئة، رمحه اهللا
  

   بن حممدالشيخ الصدوق املسند، أبو إسحاق، إبراهيم بن عبد اهللا*  ابن خرشيذ قوله - ٣٧
__________  

 / ١، معجم البلدان ٢٤٠ / ٧، املنتظم ٤٧ / ٢، االنساب ١٠٢، طبقات الفقهاء للشريازي ١٤٠= 
 ٣، طبقات السبكي الكربى ٦٨ / ٣، العرب ٢ / ١٠٧ / ٤، تاريخ االسالم ١١٢ / ١، اللباب ٣٢٦

، ١٠٧، طبقات ابن هداية اهللا ٢١٩ / ٤، النجوم الزاهرة ٣٤٠ / ١١، البداية والنهاية ٣١٧/ 
  .١٥٢ / ٣شذرات الذهب 

" ، ويف "النامي " إىل " اليتيمة " ، وقد حترف يف نسبة إىل باف، وهي قرية من قرى خوارزم: والبايف



  ".الباجي " إىل " البداية 
طبقات " ، و ١٤٠ / ١٠" تاريخ بغداد " ، و ١٢٣، ١٢٢ / ٢" اليتيمة " انظر بعض نظمه يف ) ١(

  .٣٢٦ / ١" معجم البلدان " ، و ٣١٨ / ٣" السبكي 
  . يقضى التالقيكم حضرنا فليس": تاريخ بغداد " و " االنساب " يف ) ٢(
  .إن أغب مل تغب": تاريخ بغداد " و " االنساب " يف ) ٣(
 / ١٠" تاريخ بغداد " ، و ٤٨ / ٢" االنساب " ، و ٢ / ١٠٧ / ٤" تاريخ االسالم " البيتان يف ) ٤(

١٤٠، ١٣٩.  
 / ٣، شذرات الذهب ٧٢ / ٣، العرب ٢ و ١ / ١١٤ / ٤، تاريخ االسالم ٣٠٤ / ١تاريخ أصبهان * 

١٥٨.  
(*)  

)١٧/٦٩(  

  

  .ابن خرشيذ قوله، الكرماين االصبهاين، التاجر
العباس بن عقدة، وحممد بن خملد، ) ١(مسع أبا بكر بن زياد النيسابوري، والقاضي احملاملي، وأبا 

  .واحلسن بن أيب الربيع االمناطي، ومجاعة، وتفرد يف وقته
، وأبو القاسم بن مندة، وأخوه عبد الوهاب، أبو الوفاء حممد بن بديع، وظفر بن عبدالرحيم: حدث عنه

وسليمان بن عبدالرحيم احلسناباذي، وحممد بن أمحد بن علي السمسار، وإبراهيم بن حممد بن إبراهيم 
  .الطيان، وأبو منصور حممد بن أمحد بن شكرويه االصفهانيون

لت بغداد سنة إحدى ولدت يف سنة سبع وثالث مئة، ودخ: مسعت ابن خرشيذ قوله يقول: قال املصقلي
  ).٢(وعشرين 

  .ما علمت فيه بأسا، ومسعنا من طريقه عدة أجزاء: قلت
  .تويف يف شهر احملرم سنة أربع مئة

  .بفتح أوله وثانيه، هكذا وجدته مضبوطا، وإمنا على أفواه الطلبة بالضم والتثقيل: وخرشيذ
  وفيها مات احلافظ أبو جعفر أمحد بن حممد بن حممد بن عبيدة

، واحلافظ )٣(الصاحبان : موي الطليطلي، صاحب أيب إسحاق بن شنظري احلافظ، اللذين يقال هلمااال
  ،)٤(أبو مسعود إبراهيم بن حممد الدمشقي 

__________  
  .وهو خطأ) أبو(يف االصل ) ١(



  .٢ / ١١٤ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٢(
  ).٩٣(و ) ٩٢(سترد ترمجتهما يف هذا اجلزء برقمي ) ٣(
  ).١٣٦(د ترمجته برقم ستر) ٤(

(*)  

)١٧/٧٠(  

  

والشريف الطاهر أبو أمحد حسني بن موسى العلوي املوسوي والد الرضي واملرتضى، وسليمان بن هشام 
بغدادي، : ، وأبو نعيم االسفراييين، وأبو بكر عبد الواحد بن علي بن غياث)١(املقرئ ابن الغماز 

  ).٢( هشام بن عبد اجلبار املهدي املرواين وحممد بن إبراهيم اخلشين الطليطلي، وحممد بن
  

 بن حممد بن الشيخ العامل، مسند خراسان، أبو نعيم، عبدامللك بن احلسن*  أبو نعيم االسفرايين - ٣٨
  .إسحاق بن االزهر االزهري االسفرايين

ل عمره، ، مسعه بقراءة والده احلافظ، وطا)٣" (الصحيح " حدث عن خال أبيه احلافظ أيب عوانة بكتابه 
  .وتكاثر عليه احملدثون

كان أبو نعيم هذا رجل صاحلا ثقة، حضر إىل نيسابور يف آخر : قال احلافظ عبد الغافر بن إمساعيل
  عمره، ومل يعهد بعد ذلك الس مثله

__________  
  .٣١٧ / ١انظر غاية النهاية يف طبقات القراء ) ١(
  ).٧٨(م سريد ذكره ضمن ترمجة هشام املؤيد باهللا رق) ٢(
  ،٧٣ / ٣، العرب ١ / ١١٦، ٢ / ١١٥ / ٤، تاريخ االسالم ٢٣٦ / ١االنساب * 

  .١٥٩ / ٣شذرات الذهب 
 وسكون السني وفتح الفاء، - وضبطها ياقوت بالفتح -نسبة إىل إسفراين بكسر اهلمزة : واالسفرايين

مهزها، كذا ضبطها املؤلف وكسر الياء املثناة التحتية وهي ال مز على االصح االفصح، وجوز بعضهم 
والسمعاين وابن خلكان وابن االثري والسيوطي والفريوزابادي واالسنوي وياقوت، وانفرد االخري بزيادة 

  .وهو املشهور املعروف" إسفرايني : " ياء أخرى ساكنة هكذا
نساب اال" ، و "معجم البلدان " ، و ٧٤ / ١" وفيات االعيان " ، و ٢٣٥ / ٩" تاج العروس " انظر 

  .٥٩ / ١" طبقات االسنوي " و " لب اللباب " ، و "اللباب " و " 
هو املسند الصحيح املخرج على كتاب مسلم، وقد طبع منه اجلزء االول والثاين والرابع واخلامس ) ٣(



  .مل نظفر مبخطوطة اجلزء الثالث حىت اآلن: حبيدر أباد يف اهلند، قال من أشرف على طبع هذه االجزاء
(*)  

)١٧/٧١(  

  

  ).١(لقراءة احلديث كما حدثنا الثقات، وعاد إىل إسفراين وذلك يف سنة تسع وتسعني وثالث مئة 
، )٢(روى عنه الكتاب أبو القاسم القشريي، وزوجته فاطمة بنت أيب علي الدقاق، وهلا فوت : قلت

بدالرمحن بن عليك، وعبد احلميد وعبد اهللا ابنا عبدالرمحن بن حممد البحريي، وأبو القاسم علي بن ع
، وأبو احلسن )٣(وروى عنه أكثر الكتاب أوكله عثمان بن حممد احملمي، وشبيب بن أمحد البستيغي 

علي بن عبد اهللا اجلويين، وعلي بن ماسرجس اخلازن، وعلي بن عبد العزيز اخلشاب، وعمر بن حممد بن 
الصرام، وخلق آخرهم موتا أبو نصر البسطامي، وأبو بكر حممد بن حسان بن حممد، وحممد بن عبيداهللا 

  .حممد بن سهل السراج، املتوىف يف سنة ثالث ومثانني وأربع مئة
  وقد أجاز أبو عوانة أبا نعيم مجيع كتبه يف كتاب كتبه يف وصيته له

قد أجزت هلم مجيع كتيب اليت مسعتها من مجيع املشايخ، منها كتب عبد الرزاق، وكتب : وجلماعة، فقال
دنيا، وأحاديث سفيان، وشعبة، ومالك، واالوزاعي، والتفاسري والقراءات، لريووها عين على ابن أيب ال

  .سبيل االجازة يف رمضان سنة مخس عشرة وثالث مئة
وملا مات أبو عوانة كان اليب نعيم ست سنني وعشرة أشهر، وكان يسمع من أيب عوانة مع القوم 

  ).٤(مه الفانيذ ووحده ليال وارا، ويالعبه أبو عوانة، ويطع
__________  

  .٢ / ١١٥ / ٤" تاريخ االسالم ) " ١(
  .أي فاا من السماع شئ منه) ٢(
  .، وستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر٧٢٦ / ٢" تبصرياملنتبه " انظر ) ٣(
  .هو نوع من احللواء) ٤(

(*)  

)١٧/٧٢(  

  

  .تويف أبو نعيم يف ربيع االول سنة أربع مئة: قال احلاكم
  .وقد مات أبو عوانة سنة ست عشرة وثالث مئة: تقل



  .وكان مولد أيب نعيم يف ربيع االول سنة عشر وثالث مئة
وكان والده قد ارحتل، ومحل السنن عن يوسف القاضي، ومحل عن أيب خليفة اجلمحي والكبار، 

  .وحدث، تويف احلسن سنة ست وأربعني وثالث مئة
  

 بن حممد بن حممد، القرشي املخزومي  احلسن، حممد بن عبيداهللالعالمة االديب، أبو*  السالمي - ٣٩
  ).١(البغدادي، من فحول الشعراء 

، وامتدح عضد )٤(، وسار إىل ابن عباد، وامتدحه )٣(والببغا ) ٢(سار إىل املوصل، وصاحب اخلالديني 
  :الدولة بقصيدة منها
__________  

، االنساب ٣٣٥ / ٢، تاريخ بغداد ٤٣٠ - ٣٩٥  /٢، يتيمة الدهر ١٣٤ / ١االمتاع واملؤانسة * 
، ٤٠٩ - ٤٠٣ / ٤، وفيات االعيان ١٧٩ / ٩، الكامل يف التاريخ ٢٢٥ / ٧، املنتظم ٢٠٩ / ٧

، ٣٣٣ / ١١، البداية والنهاية ٣١٩ - ٣١٧ / ٣، الوايف بالوفيات ٢ و ١ / ٩٤ / ٤تاريخ االسالم 
  .٢١٥ / ١، إيضاح املكنون ٢٠٩ / ٤النجوم الزاهرة 

بدائع احلسن : وذكر الثعاليب أنه قال الشعر وهو ابن عشر سنني فمن أول شعر قاله يف املكتب قوله) ١(
فكل من رام حلظه رشقه قد كتب احلسن فوق * وأعني الناس فيه متفقه سهام أحلاظه مفوقة * فيه مفترقه 

بنا هاشم، املعروفان مها أبو بكر حممد وأبو عثمان سعيد ا) ٢(هذا مليح وحق من خلقه * عارضه 
  .باخلالديني، الشاعران املشهوران، وأبو بكر أكربمها

  .وقد مرت ترمجتهما يف اجلزء السادس عشر
  ).٥٦(هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر، سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٣(
  .٣٩٩ - ٣٩٧ / ٢" يتيمة الدهر " انظر ) ٤(

(*)  

)١٧/٧٣(  

  

وكان عضد الدولة ) ٢(قصارى املنايا أن يلوح له القصر ) * ١(اعل إليك طوى عرض البسيطة ج
  .إذا رأيت السالمي يف جملسي، خلت أن عطارد نزل من الفلك إيل: يقول

* مبن لو رآه كان أصغر خادم ففي جيشه مخسون ألفا كعنتر * يشبهه املداح يف البأس والندى : وله فيه
أضحى بسلسلة العذار * ملا أصيب اخلد منك بعارض : لوهو القائ) ٣(وأمضى ويف خزانه ألف حامت 

  .تويف سنة ثالث وتسعني وثالث مئة عن بعض ومخسني سنة) ٤(مقيدا 



  .ونسبته إىل مدينة السالم
  

   بن حممد بناالمام احلافظ احملقق، أبو عمر، أمحد بن عبد اهللا*  ابن الباجي - ٤٠
__________  

  .عاجل": الوايف " يف ) ١(
ثالثة أشياء كما اجتمع النسر وبشرت آمايل * فكنت وعزمي يف الظالم وصارمي : هذا البيتوبعد ) ٢(

 ٢" اليتيمة " ، و ٤٠٧ / ٤" وفيات االعيان " ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر انظر * مبلك هو الورى 
  .٣١٨ / ٣" الوايف " ، و ٢٢٩ / ٧" املنتظم " ، و ٤٠١/ 
 ٤" وفيات االعيان " ، و ٤٢١ / ٢" يتيمة الدهر " ، و ٢ / ٩٤ / ٤ " تاريخ االسالم" البيتان يف ) ٣(
 /٤٠٩.  
  .٤٠٩ / ٤" وفيات االعيان " انظر ) ٤(
 / ١، الصلة ١٩، ١٨ / ٢، االنساب ٦٨٤ / ٤، ترتيب املدارك ١٢٩، ١٢٨جذورة املقتبس * 

 / ٤ االسالم ، تاريخ٦٢٨ / ٢، املشتبه ١٠٣ / ١، اللباب ١٧٤ - ١٧٢، بغية امللتمس ١٢، ١١
، ٢٣٥، ٢٣٤ / ١، الديباج املذهب ٦٠ / ٣، العرب ١٠٥٩، ١٠٥٨ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٠٠

  .١٤٧ / ٣، شذرات الذهب ٤١٤طبقات احلفاظ 
(*)  

)١٧/٧٤(  

  

  .علي بن شريعة اللخمي االشبيلي، عرف بابن الباجي
، عن )٣(عن القربي ) ٢(وايته ابن أيب شيبة بر" مصنف " مجيع ما عنده، من ذلك ) ١(مسع من والده 

  .بقي بن خملد، عنه
كان أبو عمر عارفا باحلديث ووجوهه، إماما مشهورا، مل تر عيين مثله يف احملدثني وقارا : قال اخلوالين

  ومستا، رحل بابنه حممد، ولقيا شيوخا جلة، وويل أبو عمر قضاء إشبيلية مدة يسرية، وأخذنا عنه
يف حمفل عظيم يف احملرم سنة ست وتسعني وثالث مئة، وله أربع وستون كثريا، تويف، فشهدت جنازته 

  ).٤(سنة 
اليب عبيد، وابن قتيبة، وشوور يف االحكام وله مثان " غرييب احلديث " كان حيفظ : وقال ابن عبد الرب

ة، عشرة سنة، ومجع له أبوه علوم االرض، ومل حيتج إىل أحد، رحل بأخرة، ولقي أبا بكر املهندس وطائف
ابن أيب شيبة، وكان إماما " مصنف " وكان فقيه عصره، وإمام زمانه، مل أر باالندلس مثله، كملت عليه 



  ).٥(يف االصول والفروع 
  

   بن أمحدالشيخ االمام الفقيه، احملدث، أبو بكر، أمحد بن علي*  ابن الل - ٤١
__________  

  . ترمجته يف اجلزء السادس عشرمرت..وهو حمدث االندلس أبو حممد عبد اهللا بن حممد) ١(
  .برواته، وهو خطأ: يف االصل) ٢(
  .هو عبد اهللا بن يونس القربي) ٣(
البن بشكوال " الصلة " ، و ١٠٥٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢ / ١٠٠ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٤(
١٢، ١١ / ١.  
 / ١" الصلة " ، و ١٠٥٩ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢ / ١٠٠ / ٤" تاريخ االسالم " انظر ) ٥(

  .٢٣٥ / ١" الديباج املذهب " ، و ١٢٩، ١٢٨" جذوة املقتبس " ، و ١٢
  = (*)، ٢٠٩ / ٩، الكامل يف التاريخ ١٨٨، طبقات الشريازي ٣١٨ / ٤تاريخ بغداد * 

)١٧/٧٥(  

  

  .ابن حممد بن الفرج، بن الل، اهلمذاين الشافعي
لرمحن اجلالب، وعبد اهللا بن أمحد الزعفراين، وإمساعيل أبيه، والقاسم بن أيب صاحل، وعبد ا: حدث عن

  الصفار، وعلي بن الفضل الستوري، وايب سعيد بن االعرايب، وأيب نصر حممد بن محدويه
  .املروزي، وحفص بن عمر االردبيلي، وعبد اهللا بن عمر بن شوذب، وخلق كثري

  .وله رحلة وحفظ ومعرفة
د بن عيسى الصويف، ومحيد بن املأمون، وأبو مسعود أمحد بن جعفر بن حممد االري، وحمم: حدث عنه

  .حممد البجلي، وأمحد بن عيسى بن عباد، وأبو الفرج عبداحلميد بن احلسن، وآخرون
  .وكان إماما مفننا

كان ثقة، أوحد زمانه، مفيت البلد، وله مصنفات يف علوم احلديث، غري أنه كان مشهورا : قال شريويه
  .بالفقه
، ما رأيت أحسن منه، والدعاء عند قربه "معجم الصحابة " ، و "السنن " ت له كتاب ورأي: قال

  ).١(مستجاب، ولد سنة مثان وثالث مئة، ومات يف ربيع اآلخر، سنة مثان وتسعني وثالث مئة 
__________  

 ، طبقات السبكي٦٧ / ٣، العرب ٢ / ١٠٦ / ٤، تاريخ االسالم ١٩٥ / ٢ذيب االمساء واللغات = 



 ٣، شذرات الذهب ١٠٧، ١٠٦، طبقات ابن هداية اهللا ٣٦٣ / ٢، طبقات االسنوي ٢٠، ١٩ / ٣
  .٦٩ / ١، هدية العارفني ١٥١/ 

هو بالم ": ذيب االمساء واللغات " قال النووي يف :  والل٣٦٥ / ١تاريخ التراث العريب لسزكني 
  .أخرس: نهما ألف، معناهوالل بالمني بي: ، وقال االسنوي"مال " ألف مث الم على وزن 

، وقيل ٩٨، وقيل سنة ٩٢اضطرب يف وفاته، فقيل سنة : ٢٠ / ٣" الطبقات " وقال السبكي يف ) ١(
  .اللهم ال حتيين إىل سنة أربع مئة: كان يقول: ، وقيل٩٩سنة 

  .فمات قبلها
(*)  

)١٧/٧٦(  

  

  ).١(ل رمحه اهللا ما رأيت قط مثل ابن ال: وقال احلسن بن علي بن بندار الرجناين الفرضي
والدعاء مستجاب عند قبور االنبياء واالولياء، ويف سائر البقاع، لكن سبب االجابة حضور : قلت

الداعي، وخشوعه وابتهاله، وبال ريب يف البقعة املباركة، ويف املسجد، ويف السحر، وحنو ذلك، يتحصل 
  .ذلك للداعي كثريا، وكل مضطر فدعاؤه جماب

  
  .ي، الشاعر املشهور مبصر أبو حامد أمحد بن حممد االنطاك* أبوالرقعمق - ٤٢

  .للعراقيني) ٢(له شعر كثري، وهو يف الشاميني كابن احلجاج 
  .والكرباء، ومدح املعز أيضا والعزيز) ٣(مدح الوزير ابن كلس 

  .مات سنة تسع وتسعني وثالث مئة
  

   علي بنيلالشريف السيد، أبو احلسن، حممد بن أيب إمساع* *  الوصي - ٤٣
__________  

  .٢ / ١٠٦ / ٤" تاريخ االسالم ) " ١(
، ١ / ١١٠ / ٤، تاريخ االسالم ١٣٢، ١٣١ / ١، وفيات االعيان ٣٣٤ - ٣١٠ / ١يتيمة الدهر * 

 / ٢، معاهد التنصيص ٥٦١ / ١، حسن احملاضرة ١٤٤، ١٤٣ / ٨، الوايف بالوفيات ٧٠ / ٣العرب 
  .١٠٣ / ٢تاريخ بروكلمان ، ١٥٥ / ٣، شذرات الذهب ٢٥٥ - ٢٥٣

  ).٢٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .هو أبو الفرج يعقوب بن يوسف، وزير العزيز صاحب مصر، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر) ٣(



، ١٣١ / ١" وفيات االعيان "  وما بعدها، و ٣١٠ / ١" يتيمة الدهر " وانظر مديح أيب الرقعمق له يف 
١٣٢.  
  = وفيات سنة ٢٣٠ / ٧، املنتظم )الوصي(، االنساب ٩١، ٩٠ / ٣تاريخ بغداد * * 

)١٧/٧٧(  

  

  احلسني بن احلسن بن القاسم، العلوي احلسين الزيدي، اهلمذاين
  .امللقب بالوصي

  .ولد سنة عشر وثالث مئة
إمساعيل الصفار، وخيثمة االطرابلسي، واالصم، وابن االعرايب، وأيب امليمون بن راشد، : ومسع من
  .ن يزيد الدقاق، وعبد الرمحن اجلالب، وأمحد بن عبيد، وجعفر اخللدي، وأيب القاسم الطرباينوعبدان ب

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

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

  ).٢(مات ببلخ : وقيل
كان أحد االشراف علما ونسبا، وحمبة للفقراء وصحبة هلم مع ما يرجع إليه من العلوم، : وقال السلمي

: ة بالرملة، فكان خيدمهم أياما، حىت قدم فقري، فقبل رأسه، وقالصحب اخللدي، ودخل دويرة الصوفي
  .هذا شريف اجلبل

  ).٣(فقام عباس، فقبل رجله، فأخذ الشريف ركوته، وسافر 
__________  

 وفيات ٣٣٥ / ١١، البداية والنهاية ٢ / ٩٤ / ٤، تاريخ االسالم ٣٦٨ / ٣، اللباب ٣٩٥= 
  .مري السديد نوح الساماين صاحب خراسان وما وراء النهر، وقيل له الوصي، النه كان وصي اال٣٩٥

  .٢ / ٩٤ / ٤" تاريخ االسالم ) " ١(
  .٩١ / ٣" تاريخ بغداد " انظر ) ٢(
  .٢ / ٩٤ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٣(

  .إناء صغري من جلد يشرب فيه املاء: والركوة
=  

)١٧/٧٨(  



  

  ).١(لرواية حيكى عنه أنه جازف يف آخر عمره يف ا: قال االدريسي
  

 بن عبد الرمحن، أبو الفضل، التميمي الشيخ احملدث، مسند االندلس، أمحد بن القاسم*  التاهريت - ٤٤
  .التاهريت، املغريب البزاز

  .مولده بتاهرت سنة تسع وثالث مئة
قاسم بن أصبغ، وأيب : وقدم به والده قرطبة، فتديرها، وطلب احلديث يف سنة أربع وثالثني، فسمع من

، وحممد بن عيسى بن رفاعة، ووهب بن مسرة، وحممد بن معاوية االموي، )٢(بدامللك بن أيب دليم ع
  .وأمحد بن الفضل الدينوري

  .ابن الفرضي، وأبو عمر بن عبد الرب، وطائفة: حدث عنه
  ).٣(وكان ذا زهد وتعبد وانقباض مع الثقة والعلم 

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

  .الصويف، والفقر عندهم مقام شريف: واملقصود بالفقري= 
  .٢٠٧" معجم مصطلحات الصوفية " انظر 

  .٣٩٤ وذكر االدريسي أن وفاته سنة ٩١ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
عجم ، م١٨٨، بغية امللتمس ٨٤ / ١، الصلة ١٥، ١٤ / ٣، االنساب ١٤٢، ١٤١جذوة املقتبس * 

 / ٣، شذرات الذهب ٥٨ / ٣، العرب ٢ / ٩٧ / ٤، تاريخ االسالم ٢٠٥ / ١، اللباب ٩ / ٢البلدان 
١٤٥.  

تاهرت القدمية، : اسم ملدينتني متقابلتني بأقصى املغرب يقال الحدامها: نسبة إىل تاهرت: والتاهريت
  .تاهرت احملدثة، واالوىل هي اليت ينسب إليها صاحب الترمجة: ولالخرى

  .إىل دكيم" معجم البلدان " حترف يف ) ٢(
  .٨٤ / ١البن بشكوال " الصلة ) " ٣(

(*)  

)١٧/٧٩(  

  

االمام احملدث، املتقن الورع، أبو عثمان، موىل الناصر لدين اهللا االموي صاحب  *  سعيد بن نصر- ٤٥
  .االندلس



  .قاسم بن أصبغ، وأمحد بن مطرف، وحممد بن معاوية ابن االمحر، وعدة: حدث عن
  .وعين بالرواية والضبط، وروى الكثري

  .أبو عمر بن عبد الرب، وأبو عمر بن احلذاء، ومجاعة: روى عنه
  ).١(وكان موصوفا بالعلم والعمل 

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

  ):٢(رار  التركي االتراري، وأتإمام اللغة، أبو نصر إمساعيل بن محاد* *  اجلوهري - ٤٦
__________  

، تاريخ االسالم ٣١٤، ٣١٣، بغية امللتمس ٢١١، ٢١٠ / ١، الصلة ٢٣٥، ٢٣٤جذوة املقتبس * 
١ / ٩٨ / ٤.  
  .٢١٠ / ١" الصلة " انظر ) ١(

 ١٥١ / ٦، معجم االدباء ٣٤٦ - ٣٤٤، نزهة االلباء ٣٠٠، دمية القصر ٤٠٦ / ٤يتيمة الدهر * * 
، ١ / ٩٢، ٢ / ٩١ / ٤، تاريخ االسالم ٥٥ / ٣، العرب ١٩٨ - ١٩٤ / ١، إنباه الرواة ١٦٥ -

، لسان ٢٦٥ - ٢٦٢ / ١، طبقات ابن قاضي شهبة ٤٤٦ / ٢، مرآة اجلنان ٢٣٦ / ١دول االسالم 
 ١، بغية الوعاة ٩٩ - ٩٧ / ١، املزهر ٢٠٨، ٢٠٧ / ٤، النجوم الزاهرة ٤٠٢ - ٤٠٠ / ١امليزان 

  ،١٩٣، سلم الوصول ١٠٣ - ١٠٠ / ١، مفتاح السعادة ٤٤٨ - ٤٤٦/ 
، ١٤٢ / ٣، شذرات الذهب ١٠٧٣ - ١٠٧١ / ٢، كشف الظنون ٥ - ٤إشارة التعيني الورقة 

، روضات اجلنات ٤٦٣ - ٤٦١ / ١، حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد البن هشام ١٤٣
  .٢٦٣ - ٢٥٩ / ٢، تاريخ االدب العريب لربوكلمان ١١١، ١١٠

  .٣٢ / ١ " تبصري املنتبه" انظر ) ٢(
(*)  

)١٧/٨٠(  

  

، وأحد من يضرب به املثل يف ضبط اللغة، ويف اخلط )١" (الصحاح " هي مدينة فاراب، مصنف كتاب 
  .ومهلهل والربيدي) ٣(وابن البواب ) ٢(املنسوب، يعد مع ابن مقلة 

، ودار الشام )٤(وكان حيب االسفار والتغرب، دخل بالد ربيعة ومضر يف تطلب لسان العرب 
  ).٥(العراق، مث عاد إىل خراسان، فأقام بنيسابور يدرس ويصنف، ويعلم الكتابة، وينسخ املصاحف و

  ).٦(ركب له إسنادا : عن ابن القطاع، فيقال" الصحاح " وانفرد أهل مصر برواية 



  ).٧(أوهام قد عمل عليها حواش " الصحاح " ويف 
  : وقالاستولت السوداء على أيب نصر حىت شد له دفني كجناحني،

__________  
عن أيب " املزهر " أهو بكسر الصاد أم بفتحها ؟ جاء يف " الصحاح " وقد اختلف العلماء يف ضبط ) ١(

يقال بكسر الصاد وهو املشهور، وهو مجع صحيح، كظريف وظراف، ويقال : زكريا اخلطيب التربيزي
فعيل، كصحيح وصحاح،  لغة يف - بفتح الفاء -الفتح، نعت مفرد مثل صحيح، وقد جاء فعال 

  .وشحيح وشحاح، وبرئ وبراء
لالستاذ أيب منصور عبدالرحيم " الصحاح " أن اجلوهري قد صنف " معجم االدباء " وذكر ياقوت يف 

بن حممد البيشكي، ومسعه أبو منصور منه إىل باب الضاد املعجمة، مث أورد ياقوت ترمجة أيب منصور هذا 
  .١٦٣ / ٦" معجمه " يف 
مد بن علي بن حسن بن مقلة الوزير الشاعر، ضرب حبسن خطه املثل، مرت ترمجته يف اجلزء هو حم) ٢(

  .اخلامس عشر
  ).١٩٢(هو علي بن هالل املعروف بابن البواب، سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٣(
  ".الصحاح " وقد ذكر ذلك اجلوهري يف مقدمة كتاب ) ٤(
  .١٥٣ / ٦ياقوت " معجم  " ، و١٩٤ / ١" إنباه الرواة " انظر ) ٥(
  .١٩٧ / ١" إنباه الرواة " انظر ) ٦(
  .١٠٧٣، ١٠٧٢ / ٢" كشف الظنون " يف " الصحاح " انظر احلواشي اليت عملت على ) ٧(

وانظر املقدمة احلافلة اليت كتبها االستاذ أمحد عبدالغفور عطار للصحاح، طبعة دار الكتاب العريب مبصر، 
  .٢٦٣ - ٢٦٠ / ٢ان بروكلم" تاريخ " وانظر 

(*)  

)١٧/٨١(  

  

  .أريد أن أطري
  .فضحكوا، مث طفر وطار

  ).١(فتطحن 
أيب " ديوان االدب " أيب سعيد السريايف، وأيب علي الفارسي، وخاله صاحب : وقد أخذ العربية عن

  .إبراهيم الفارايب
حل الوراق، فغلط يف إنه بقي عليه قطعة من الصحاح مسودة بيضها بعده تلميذه إبراهيم بن صا: ويقال



  .هو بااللف والالم: مواضع حىت قال يف سقر
  .وهذا يدل على جهله بسورة املدثر

  .اجلبل) ٢(احلرأضل : وقال
  ).٣(اجلر أصل اجلبل : فصحف، وعمل املكلمتني كلمة، وإمنا هي

  .، ومقدمة يف النحو)٤(وللجوهري نظم حسن 
جلوهري مترديا من سطح داره بنيسابور، يف سنة مات ا): ٥(قال مجال الدين علي بن يوسف القفطي 

  .ثالث وتسعني وثالث مئة
  .مات يف حدود سنة أربع مئة رمحه اهللا: وقيل: مث قال

  
  . بن أمحد بن محة اخلالل، بغداديالشيخ الثقة، أبو احلسني، عبدالرمحن بن عمر*  ابن محة - ٤٧

__________  
  .٤٤٧ / ١" بغية الوعاة " ، و ١٥٧ / ٦" االدباء معجم " ، و ٣٤٤" نزهة االلباء " انظر ) ١(
  .اجلرأضل باجليم املعجمة": نزهة االلباء " كذا يف االصل باحلاء املهملة، ويف ) ٢(
  .٣٤٥" نزهة االلباء " انظر ) ٣(
  .١٩٨ - ١٩٦ / ١" إنباه الرواة " ، و ٤٠٧ / ٤" يتيمة الدهر " انظر شيئا منه يف ) ٤(
  .١٩٦ / ١" ة إنباه الروا" يف ) ٥(
  .١ / ١٠٤ / ٤، تاريخ االسالم ٢٣٥، ٢٣٤ / ٧، املنتظم ٣٠١ / ١٠تاريخ بغداد * 
(*)  

)١٧/٨٢(  

  

  .احملاملي، وعبد الغافر بن سالمة، وأيب العباس بن عقدة: مكثر عن حفيد يعقوب بن شيبة، ومسع من
ليمان املقرئ، وأبو احلسني ابن الربقاين، وعبد العزيز االزجي، وعبيداهللا االزهري، وأمحد ابن س: وعنه

  .الغريق
  ).١(وثقه اخلطيب 

  .ومات سنة سبع وتسعني وثالث مئة
  .ومات أبوه يف سنة ستني وثالث مئة

ومات سنة سبع عبدالرمحن بن إبراهيم املزكي، وشيخ املالكية أبو احلسن علي بن عمر القصار البغدادي 
)٢.(  



  
 بن عبدالرمحن بن عامل االندلس، أبو حممد، عبد اهللا بن حممداالمام العالمة، *  ابن أسد اجلهين - ٤٨

  .أسد اجلهين الطليطلي املالكي البزاز
  .ولد سنة عشر وثالث مئة

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

__________  
  .٣٠١ / ١٠"  تاريخ بغداد "يف ) ١(
  ).٦٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(
، بغية امللتمس ٦٨٧ / ٤، ترتيب املدارك ٢٥٢، ٢٥١، جذوة املقتبس ٢٤٨تاريخ علماء االندلس * 

  .٢ / ٩٨ / ٤، تاريخ االسالم ٣٣٢، ٣٣١
(*)  

)١٧/٨٣(  

  

  ).١( القدر وكان من أوعية العلم، رأسا يف اللغة، فقيها حمررا، عاملا باحلديث، كبري
أبو عمر بن عبد الرب، وأبو املطرف بن فطيس، واخلوالين، وأبو عمر بن احلذاء، وأبو مصعب : أكثر عنه

  .بن أيب الوليد بن الفرضي
  .وكان ذا ورع وإتقان، وتالوة يف املصحف

  .مات يف سنة مخس وتسعني وثالث مئة يف آخر السنة
  

، احملدث الثقة، العامل الزاهد، أبو القاسم )٢(اجليم ابن جربون بضم  *  عبد الوارث بن سفيان- ٤٩
  .القرطيب، امللقب باحلبيب

  .، وعن وهب بن مسرة، وحممد بن عبد اهللا بن أيب دليم)٣(قاسم بن أصبغ، وكان مليا به : أكثر عن
  .أبو حممد االصيلي، وأبو عمران الفاسي، وأبو عمر بن احلذاء، وأبو عمر بن عبد الرب: روى عنه

  كان صاحلا عفيفا، يعيش من ضيعته، ولد سنة سبع:  ابن احلذاءقال
__________  

  .٦٨٨، ٦٨٧ / ٤" ترتيب املدارك ) " ١(
، ٥٩ / ٣، العرب ٤٠٠، ٣٩٩، بغية امللتمس ٣٨٣، ٣٨٢ / ٢، الصلة ٢٩٦، ٢٩٥جذوة املقتبس * 



  .١٤٦، ١٤٥ / ٣، شذرات الذهب ١ / ٩٩، ٢ / ٩٨ / ٤تاريخ االسالم 
 بفتحها وبعدها باء موحدة ٥٤٦ / ٢" تبصري املنتبه "  و ٢٠٧ / ٣" االكمال "  وضبط يف) ٢(

  .ساكنة
وكان أوثق الناس فيه، وأكثرهم : ٣٨٢ / ٢" الصلة "  و ٢ / ٩٨ / ٤" تاريخ االسالم " قال يف ) ٣(

  .مالزمة له
(*)  

)١٧/٨٤(  

  

  ).١(عشرة وثالث مئة، وطلب العلم يف احلداثة 
ابن وهب، وغري ذلك عن " موطأ " ابن أيب خيثمة كله، و " تاريخ " قرأت عليه : وقال ابن عبد الرب

  ).٢(قاسم، وأجزاء 
  .تويف خلمس بقني من ذي احلجة سنة مخس وتسعني وثالث مئة

  
العباس املصري االمخيمي، ) ٣( بن الشيخ الثقة املسند، أبو احلسن، حممد بن أمحد*  االمخيمي - ٥٠

  .بقية الرواة
د بن زبان، وعلي بن أمحد عالن، وحممد بن عبد اهللا املهراين، وإمساعيل بن وردان، وأبا جعفر مسع حمم

  .الطحاوي، وحممد بن إمساعيل املهندس، ومجاعة
  .أبو احلسني حممد بن مكي ثالثة أجزاء عالية عند أيب القاسم بن احلرستاين: روى عنه

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

__________  
  .٣٨٣ / ٢" الصلة " انظر ) ١(
  .١ / ٩٩ / ٢ / ٩٨ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٢(
، ٣٧٢ / ٢، حسن احملاضرة ٥٩ / ٣، العرب ١ / ٩٩ / ٤، تاريخ االسالم ٦١٥ / ٤ترتيب املدارك * 

  .١٤٥ / ٣شذرات الذهب 
  .قدمي على شاطئ النيل بالصعيدبلد : نسبة إىل إمخيم: واالمخيمي

  ".االنساب " و " معجم البلدان " 



  ".أبو " إىل " حسن احملاضرة " يف " ابن " حترف لفظ ) ٣(
(*)  

)١٧/٨٥(  

  

  . بن يوسف السامري الرفاءاالمام القاضي، أبو احلسن، علي بن أمحد بن حممد*  السامري - ٥١
  .ة بن القاسم، وغريمهاإبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي، ومحز: حدث عن

ابن بنته أبو احلسن حممد بن أمحد بن حسنون النرسي، وعبد الرمحن بن أمحد بن بندار الرازي، : وعنه
  .ما رأيته مفطرا قط: قال يل سبطه ابن حسنون: ، وقال)١(ومجاعة وثقه اخلطيب 

  .تويف سنة اثنتني وأربع مئة
  

  . بن حممد بن موسى البخاري املالمحيحممد بن أمحداالمام احملدث، أبو نصر، * *  املالمحي - ٥٢
  القراءة خلف" ، و "رفع اليدين " حدث بنيسابور وبغداد بكتاب 

__________  
  .٧٩ / ٣، العرب ٢٥٩ / ٧، املنتظم ١٥ / ٧، االنساب ٣٢٨، ٣٢٧ / ١١تاريخ بغداد * 

سر من رأى، فخففها الناس، : هلانسبة إىل بلدة على الدجلة فوق بغداد بثالثني فرسخا يقال : والسامري
  .سامرة: وقالوا

  .٣٢٨ / ١١" تاريخ بغداد " يف ) ١(
 ٣، العرب ١ / ٩٩ / ٤، تاريخ االسالم ٢٧٧ / ٣، اللباب ٢٣٠ / ٧، املنتظم )املالمحي: (االنساب* * 

  .١٤٥ / ٣، شذرات الذهب ٣٣٥ / ١١، البداية والنهاية ٥٩/ 
(*)  

)١٧/٨٦(  

  

مود بن إسحاق، وروى عن سهل بن السري، واهليثم بن كليب، وعلي بن قريش، عن حم) ١" (االمام 
  .وعبد اهللا االستاذ

احلاكم، وأبو العالء الواسطي، وحممد بن أمحد بن النرسي، وعبد الصمد بن املأمون، وعدة، وكان : وعنه
  .من جلة احملدثني
 -يف مجادى اآلخرة :  زاد غريه-ة كان من احلفاظ، تويف سنة مخس وتسعني وثالث مئ: قال أبو العالء



  .وله ثالث ومثانون سنة
  

العالمة، شيخ الشافعية، أبو سعد، إمساعيل بن االمام شيخ االسالم أيب بكر  *  ابن االمساعيلي- ٥٣
  .أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس، االمساعيلي اجلرجاين الشافعي، صاحب التصانيف) ٢(

  .الث مئةولد سنة ثالث وثالثني وث
أبيه، وأيب العباس االصم، وأمحد بن كامل القاضي، وابن دحيم الشيباين، وعمر بن حفص : وحدث عن

  .املكي، وأيب أمحد بن عدي، وطبقتهم
__________  

  ".الصحيح " وكالمها من تأليف االمام حممد بن إمساعيل البخاري صاحب ) ١(
 ٧، املنتظم ١٠٠، طبقات الشريازي ٣١٠ ،٣٠٩ / ٦، تاريخ بغداد ١٠٩ - ١٠٦تاريخ جرجان * 
 / ٤، تاريخ االسالم ٣٩، طبقات ابن الصالح الورقة ٢١١ - ٢٠٧، تبيني كذب املفتري ٢٣١/ 

، البداية ٥٢، ٥١ / ١، طبقات االسنوي ٤٤٨ / ٢، مرآة اجلنان ٦٠ / ٣، العرب ٢ و ١ / ١٠١
  .١٤٧ / ٣و خطأ، شذرات الذهب  وهو فيه إبراهيم بن إمساعيل أبو سعيد وه٣٣٦ / ١١والنهاية 

  .مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر) ٢(

)١٧/٨٧(  

  

، وأبو حممد اخلالل، ومحزة بن )٣(، وسعد، والسري )٢(، ومسعدة )١(بنوه املفضل : حدث عنه
  .يوسف السهمي، وأبو القاسم التنوخي، وخلق سواهم

 ا سنة، مث حج، عقد له الفقهاء جملسني، توىل ورد أبو سعد االمام بغداد، فأقام: قال القاضي أبو الطيب
  ).٤(أحدمها الشيخ أبو حامد االسفراييين، واآلخر أبو حممد البايف 

كان أبو سعد إمام زمانه، مقدما يف الفقه وأصوله والعربية والكتابة والشروط ): ٥(وقال محزة السهمي 
، مع الورع الثخني، وااهدة والنصح والكالم، صنف يف أصول الفقه كتابا كبريا، وخترج به مجاعة

  .لالسالم، والسخاء وحسن اخللق
  .وبالغ السهمي يف تعظيمه

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

  .٥٣ / ١" طبقات االسنوي " ، و ٢٥٢ / ١" االنساب " انظر ترمجته يف ) ١(



  .٢٥٣، ٢٥٢ / ١" االنساب " ترمجته يف ) ٢(
  .٥٣ / ١االسنوي " طبقات " ترمجته يف ) ٣(

  .والبن االمساعيلي من االوالد أيضا أبو احلسن مبشر وابنتان
  .٢٠٩" تبيني كذب املفتري " ، و ١٠٨" تاريخ جرجان " انظر 

 ٣٣٦ / ١١" البداية والنهاية " ، و ٢٣١ / ٧" املنتظم " ، و ٣١٠ / ٦" تاريخ بغداد " انظر ) ٤(
، وأبو حامد )٣٦(، وأبو حممد البايف تقدمت ترمجته برقم "الباجي " إىل " البايف " وحترف فيه 

  ).١١١(االسفراييين سترد ترمجته برقم 
  .١٠٧، ١٠٦" تاريخ جرجان " يف ) ٥(
  .٣٣٦ / ١١" البداية والنهاية " ، و ٢٣١ / ٧" املنتظم " ، و ١٠٧" تاريخ جرجان "  انظر )٦(

(*)  

)١٧/٨٨(  

  

  أخوه
  .االمام احملدث، صدر الكرباء *  أبو نصر حممد بن أيب بكر- ٥٤

  .ذو اجلاه العريض، والرئاسة الكاملة جبرجان
  .وعدةأيب يعقوب البحريي، وأيب العباس االصم، ودعلج، : مسع من

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

  ).١(وكان ذا فهم وعلم وقبول عظيم 
  .وذكر أبو القاسم بن عساكر أنه كان أشعريا

  .تويف يف ربيع اآلخر، سنة مخس وأربع مئة
بو رشيد أمحد بن حممد، أخربنا أخربين حممد بن بيان البزاز بطرابلس، أنبأنا حممود بن إبراهيم، أخربنا أ

  عبد الوهاب بن حيىي، أخربنا
حممد بن أمحد بن إبراهيم االمساعيلي، أخربين أمحد بن عمرو بن اخلليل اآلملي، حدثنا أبو حامت الرازي، 
حدثنا عمرو بن عون، أخربنا ابن املبارك، عن ابن عجالن، عن عامر بن عبد اهللا، عن عمرو بن سليم، 

إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قالعن أيب قتادة
  ).٢" (أن جيلس 

__________  



، ٢٣٢، ٢٣١، تبيني كذب املفتري ٢٥٢، ٢٥١ / ١، االنساب ٤١٠، ٤٠٩تاريخ جرجان * 
  .٥٩، ٥٨ / ١اللباب 

  .٤١٠" تاريخ جرجان ) " ١(
  =من طريق سفيان، ) ٤٢١(، واحلميدي رقم ٢٩٦  /٥إسناده حسن، وأخرجه أمحد ) ٢(

)١٧/٨٩(  

  

 بن حممد بن االمام احلافظ، الناقد الثقة، أبو عمرو، حممد بن الشيخ أيب احلسني أمحد*  البحريي - ٥٥
  .جعفر بن حممد بن حبري بن نوح، البحريي النيسابوري املزكي

كعيب، وحممد بن املؤمل بن احلسن، وأبا بكر مسع أباه، وحيىي بن منصور القاضي، وعبد اهللا بن حممد ال
  .القطيعي، وطبقتهم

  .أبو عبد اهللا احلاكم، وابنه أبو عثمان سعيد بن حممد البحريي، ومجاعة: حدث عنه
  .وله أربعون حديثا مسعناها، وأربعون حديثا أخرى عندي مل تقع لنا

  . الروياينأبو العالء حممد بن علي الواسطي، وحممد بن شعيب: وممن روى عنه
  كان من حفاظ احلديث املربزين يف املذاكرة، تويف: قال احلاكم

  ).١(يف شعبان سنة ست وتسعني وثالث مئة، وله ثالث وستون سنة 
  .مع أقرانه) ٢(وسيأيت أبو عثمان ولده 

__________  
ة يف  يف قصر الصال١٦٢ / ١عن عثمان بن أيب سليمان وابن عجالن ذا االسناد، وأخرجه مالك = 

 / ٥وأمحد ) ٧١٤(ومسلم ) ٤٤٤(باب انتظار الصالة واملشي إليها، ومن طريقه البخاري : السفر
  . عن عامر بن عبد اهللا به٥٣ / ٢والنسائي ) ٤٦٧(وأبو داود ) ٣١٦(، والترمذي ٢٩٥

 / ٤، تاريخ االسالم ١٢٤ / ١، اللباب ٢٣٢ / ٧، املنتظم ٩٨ / ٢، االنساب ٥٠٢تاريخ جرجان * 
، "احلريي "  وحترف فيه إىل ٣٣٦ / ١١، البداية والنهاية ١٠٨٢ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢ / ١٠٢

  .٤٢٠طبقات احلفاظ 
  .١٠٨٣ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  ).٤٧(ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٢(

(*)  

)١٧/٩٠(  

  



  . بن حممد، املخزومي النصييبصرشاعر وقته، االديب أبو الفرج، عبد الواحد بن ن*  الببغاء - ٥٦
  ).١(له ديوان، ومدائح يف سيف الدولة 

  ).٢(وتنقل يف البالد، ومدح الكبار 
  ).٣(بل للثغة يف لسانه : ولقب بالببغاء لفصاحته، وقيل

  ).٤(تويف يف شعبان سنة مثان وتسعني وثالث مئة 
__________  

 / ٧، املنتظم ٧٠ / ٢، االنساب ١١ / ١١، تاريخ بغداد ٢٧٠ - ٢٣٦ / ١يتيمة الدهر ) ١(
، تاريخ ٢٠٢ - ١٩٩ / ٣، وفيات االعيان ٢٠٩ / ٩، الكامل يف التاريخ ١١٧ / ١، اللباب ٢٤١

، النجوم ٣٤٠ / ١١،، البداية والنهاية ٦٩، ٦٨ / ٣، العرب ١ / ١٠٨، ٢ / ١٠٧ / ٤االسالم 
   /٢، نزهة اجلليس ١٥٣، ١٥٢ / ٣، شذرات الذهب ٢١٩ / ٤الزاهرة 
  .٩٩، ٩٨ / ٢، تاريخ بروكلمان ٣١٩

" ضبطت يف االصل بكسر الباء االوىل وتشديد الباء الثانية املفتوحة، وضبطها السمعاين يف " الببغا " و 
املصباح " والفيومي يف " اللباب " بفتح الباء االوىل وإسكان الثانية، ووافقه ابن االثري يف " االنساب 

 - أي بالتشديد وفتح الباء االوىل -وقد تشدد الباء الثانية، وبه : قالو" القاموس " وصاحب " املنري 
  ".اللسان " ، وأمهلها اجلوهري وصاحب "الوفيات " ضبطها ابن خلكان يف 

  .١٢ / ١١" تاريخ بغداد "  وما بعدها، و ٢٤٥ / ١" يتيمة الدهر " انظر ) ١(
  .٢٤٨ / ١" اليتيمة " انظر ) ٢(
  .٢٠٢ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٢٥٥ - ٢٥١ و ٢٣٦ / ١" اليتيمة " انظر ) ٣(
فما تسافر إال * يا من تشابه منه اخللق واخللق : من شعره قوله" تاريخ االسالم " أورد املؤلف يف ) ٤(

وسقم جسمي من جفنيك مسترق مل يبق يل رمق أشكو * حنوه احلدق توريد دمعي من خديك خمتلس 
فارقته فحييت بعد فراقه يا * أو ليس من إحدى العجائب أنين : مق ولهوأمنا يتشكى من به ر* هواك به 

  (*)ارحم فىت حيكيه عند حماقه * من حياكي البدر عند متامة 

)١٧/٩١(  

  

، أبو إبراهيم، إمساعيل بن ملوك ما وراء النهر، ولد امللك امللك امللقب باملنتصر*  صاحب خبارى - ٥٧
  . أمحد بن أسد بن سامان الساماين البخارينوح بن نصر بن نوح بن إمساعيل بن

  ).١(طول امللك يف هذا البيت، وقد ويل جدهم إمساعيل ممالك خراسان للمعتضد 
، )٢(وكان قد عزل من امللك منصور بن نوح، واعتقل بسرخس، وملكوا أخاه عبدامللك بن نوح 



ىل على خبارى، فمات يف فطمع يف البالد أيلك خان، وحارم، وظفر بعبد امللك، وسجنه، واستو
، فيهرب املنتصر يف هيئة )٣(السجن بعد قليل، مث قام املنتصر أخومها، فسجنه أيضا أيلك خان وأقاربه 

امرأة كانت تتردد إىل السجن، واختفى أمره، فذهب إىل خوارزم، فتالحق به من بذ من بقايا السامانية، 
ارى، وكبسوا بضعة عشر أمريا من اخلانية، حىت استقام أمره، وكثر جيشه، فأغار عسكره على خب

وأسروهم، وجاؤوا م إىل املنتصر، وهرب بقايا عسكر أيلك خان، وجاء املنتصر، وفرح به الرعية، 
فجمع أيلك خان عساكره، فعرب املنتصر إىل خراسان، مث حارب متويل نيسابور نصر بن سبكتكني أخا 

  لسلطان، وطوى املفاوز، وواىف نيسابور، ففرالسلطان حممود، وأخذ منه نيسابور، فتنمر ا
__________  

  .١٥٨ - ١٥٦ / ٩الكامل البن االثري * 
وذلك يف سنة سبع ومثانني ومئتني بعد هزميته لعمرو بن الليث الصفار، وكان قبل ذلك سنة تسع ) ١(

  .وسبعني ويل عمل أخيه نصر بن أمحد بعد موته مبا وراء النهر
  .٥٠٢ - ٥٠٠ و ٤٥٦ / ٧" الكامل " انظر 

  .وكان ذلك يف سنة تسع ومثانني وثالث مئة) ٢(
  .١٤٩، ١٤٨ / ٩" الكامل " انظر ) ٣ (١٤٥ / ٩" الكامل " 

(*)  

)١٧/٩٢(  

  

منها املنتصر، وجال يف أطراف خراسان، وجىب اخلراج، وصادر، ووزن له مشس املعايل مثانني ألف دينار، 
 عاود نيسابور، فهرب منها أخو السلطان، فدخلها املنتصر، وخيال وبغاال مصانعة عن جرجان، مث إنه

  وعثر أهلها، مث كان بينه وبني السلطان حممود ملحمة مشهودة، وازم املنتصر
إىل جرجان، مث التقى هو والعساكر السبكتكينية على سرخس، وقتل خلق من الفريقني، ومتزق مجع 

 وقع إىل حمال الترك الغزية، وكان هلم ميل إىل آل املنتصر، وقتل أبطاله، فسار يعتسف املهالك حىت
سامان، فحركتهم احلمية له يف سنة ثالث وتسعني، والتقوا أيلك خان، وحاربوه، مث إن املنتصر ختيل 

  .منهم، وهرب، مث راسل السلطان حممودا يذكر سلفه، فعطف عليه، مث متاثل حاله، ومتت له أمور طويلة
افر اهليبة، مث التقى بأيلك يف شعبان سنة أربع، فازم أيلك، مث حشد ومجع وكان بطال شجاعا مقداما، و

، وفر إىل بسطام، وضاقت عليه املسالك، مث )١(وأقبل، فالتقوا أيضا، فازم املنتصر مبخامرة عسكره 
حىت مات بني الطعن والضرب ميتة ) ٢(بيتوه، وقتل، وأسرت إخوته يف سنة مخس وتسعني وثالث مئة 

من دون أمخصك : وقال هلا* وأثبت يف مستنقع املوت رجله : مقام النصر إذا فاته النصر، كما قيلتقوم 



  )٣(احلشر 
__________  

ففارقه كثري منهم إىل بعض أصحاب أيلك خان، : ١٥٩، ١٥٨ / ٩" الكامل " قال ابن االثري يف ) ١(
 كل جانب، فطاردهم ساعة، مث والهم فأعلموهم مبكانه، فلم يشعر املنتصر إال وقد أحاطت به اخليل من

  .الدبر
  .١٥٩ / ٩" الكامل ) " ٢(
البيت اليب متام من قصيدة يرثي ا حممد بن محيد الطوسي أحد قواد املأمون الذي وجهه لقتال ) ٣(

  = (*)فليس لعني مل يفض ماؤها عذر * كذا فليجل اخلطب وليفدح االمر : بابك اخلرمي، وأوهلا

)١٧/٩٣(  

  

   بن احلسني بناالمام احلافظ االوحد، أبو نصر، أمحد بن حممد* لكالباذي  ا- ٥٨
  .بن علي بن رستم، البخاري الكالباذي، وكالباذ حملة من خبارى) ١(احلسن 

  ).٢(ولد يف سنة ثالث وعشرين وثالث مئة 
مال، وعبد اهليثم بن كليب الشاشي، وعلي بن حمتاج، وأيب جعفر حممد بن حممد البغدادي اجل: ومسع من

  .املؤمن بن خلف النسفي، وحممد بن حممود بن عنرب، وعبد اهللا بن حممد بن يعقوب احلارثي، وطبقتهم
  ، واحلاكم،)٣" (املدبج " الدار قطين مع تقدمه يف كتاب : روى عنه

__________  
لضرب فىت مات بني الطعن وا: والكالم الذي نثره املؤلف قبل البيت هو من هذه القصيدة، ونصه= 

  .٨٥، ٧٩ / ٤" ديوانه " تقوم مقام النصر إذا فاته النصر والقصيدة يف * ميتة 
، ٢١٠ / ٤، وفيات االعيان ١٢٢ / ٣، اللباب ٥٠٦ / ١٠، االنساب ٤٣٤ / ٤تاريخ بغداد * 

، ٦٧ / ٣، العرب ١٠٢٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ١ / ١٠٧، ٢ / ١٠٦ / ٤، تاريخ االسالم ٢١١
  .٦٩ / ١، هدية العارفني ١٥١ / ٣رات الذهب ، شذ٤٠٦طبقات احلفاظ 

  ".احلسني " على " احلسن " ، وقدم ابن خلكان "تاريخ بغداد " و " االنساب " ما بني معقوفني من ) ١(
  . أن والدته سنة ستني وثالث مئة، وهو خطأ٥٠٧ / ١٠" االنساب " يف ) ٢(

  .١٠٢٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر 
ث وهو رواية االقران عن بعضهم، وهم املتقاربون يف السن أو يف االسناد كأن هو أحد أنواع احلدي) ٣(

يكون أحد الراويني أكرب سنا من اآلخر، ولكنهما يشتركان يف الشيوخ، فإذا روى اثنان من االقران، 
مثل أيب هريرة وعائشة روى كل منهما عن اآلخر، " مدجبا " كل واحد منهما عن اآلخر مسي هذا النوع 



  زهري وعمر بن عبد العزيز، ومالك واالوزاعي، فإن روى أحد القرينني عنوال
اآلخر ومل يرو اآلخر عنه، فال يسمى مدجبا، مثل رواية سليمان التيمي عن مسعر ومها قرينان، وال يعلم 

  .ملسعر رواية عن التيمي
   =- ٢٣٩شرح العالمة أمحد شاكر " ألفية السيوطي " أنظر 

)١٧/٩٤(  

  

  .حممد املستغفري، وآخرونوجعفر بن 
  ).١(هو أحفظ من مبا وراء النهر اليوم فيما أعلم : قال املستغفري
" بصحيح " أبو نصر الكالباذي الكاتب من احلفاظ، حسن الفهم واملعرفة، عارف : وقال احلاكم

همه البخاري، كتب مبا وراء النهر وخراسان وبالعراق، ووجدت شيخنا أبا احلسن الدارقطين قد رضي ف
  .ومعرفته، وهو متقن ثبت، تويف يف مجادى اآلخرة سنة مثان وتسعني وثالث مئة

  ).٢(ومل خيلف مبا وراء النهر مثله : قال
  ).٣(البخاري " صحيح " له مصنف يف معرفة رجال : قلت

خالد بن عبد الواحد التاجر " االرشاد يف معرفة رجال البخاري " أخربنا بكتاب : وقال السلفي
  ).٤(، أخربنا عبدامللك بن احلسن بن سياوش الكازروين عن مؤلفه أيب نصر بأصبهان

  أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر املالكي، أنبأنا السلفي،
__________  

" ، و ١٩٧" الباعث احلثيث " ، و ٢٢٠ - ٢١٥للحاكم " معرفة علوم احلديث " ، و ٢٤١= 
  .٢٤٨ - ٢٤٦ / ٢" تدريب الراوي 

  .١٠٢٧ / ٣" ذكرة احلفاظ ت" انظر ) ١(
 / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ١ / ١٠٧ / ٤" تاريخ االسالم " ، و ٥٠٧ / ١٠٠" االنساب ) " ٢(

١٠٢٧.  
ومنه " اهلداية واالرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج هلم البخاري يف جامعه : " وامسه) ٣(

  للدكتور سزكني" راث العريب تاريخ الت" عدة نسخ خطية يف مكتبات العامل، انظر 
 ه، ومنه نسخة ٥٦٢، وهذا الكتاب هذبه عبد اهللا بن عبدالرمحن بن جزي، املتوىف سنة ٣٥٨ / ١

  .٢٠٨٦خطية يف باريس 
"  ه يف كتاب واحد بني هذا الكتاب وكتاب ٥٠٧ومجع حممد بن طاهر بن القيسراين املتوىف سنة 

) ٢٩٣(بن حممد بن منجويه املترجم يف هذا اجلزء برقم اليب بكر أمحد بن علي " الرجال عند مسلم 



وقد " اجلمع بني كتايب أيب نصر الكالباذي وأيب بكربن منجويه يف رجال البخاري ومسلم : " بعنوان
  . ه يف جزئني١٣٢٣طبع يف حيدر أباد سنة 

  .١٠٢٨ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٤(
(*)  

)١٧/٩٥(  

  

 احلسني، أخربنا أمحد بن حممد بن احلسني احلافظ، حدثنا أمحد بن أخربنا محد بن عمر، أخربنا يوسف بن
نصر البخاري، حدثنا احلسني بن حممد القمي، حدثنا عبدالرحيم بن حبيب البغدادي، حدثنا بقية بن 

  ).١(لبس الصوف يف السفر سنة ويف احلضر بدعة : مسعت االوزاعي يقول: الوليد
الفقيه البخاري، أخربنا احلسن بن منصور قاضي خان، أخربنا أخربنا مجاعة إذنا عن حممود بن أمحد 

 حدثنا عمر بن -هو جدي :  قال قاضي خان-احلسن بن علي بن عبد العزيز إمالء، حدثنا عمي حممود 
منصور احلافظ إمالء، حدثنا أبو نصر الكالباذي احلافظ، حدثنا أبو جعفر حممد بن حممد، حدثنا حيىي بن 

: نا إمساعيل بن إسحاق االنصاري، حدثنا مسعر، حدثنا عطية، عن أيب سعيد قالعثمان بن صاحل، حدث
  ).٢(احلديث ..." من طلب العلم صلت عليه املالئكة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

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

  
  . بن حممد، الضيب البغداديبن هارون) ٣(القاضي أبو عبد اهللا، احلسني *  الضيب - ٥٩

__________  
  .١٠٢٨ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
مان ابن صاحل  من طريق حيىي بن عث٢٦لوحة " الضعفاء " إسناده ضعيف جدا أورده العقيلي يف ) ٢(

هذا حديث باطل، ليس له أصل، وليس هذا الشيخ يعين إمساعيل بن إسحاق : ذا االسناد، وقال
 من طريق أيب زكريا حيىي بن ٤٥ / ١االنصاري ممن يقيم احلديث، وهو يف جامع بيان العلم وفضله 

  .هاشم، عن مسعر بن كدام به، وأبو زكريا هذا كذبه حيىي بن معني وغريه
، ٦٨ / ٣، العرب ١ / ١٩٧ / ٤، تاريخ االسالم ٢٤٠ / ٧، املنتظم ١٤٧، ١٤٦ / ٨يخ بغداد تار* 

  .١٥١ / ٣شذرات الذهب 
  .احلسن": العرب " يف ) ٣(

(*)  



)١٧/٩٦(  

  

القاضي احملاملي، وأيب العباس بن عقدة، وأمحد بن حممد االدمي املقرئ، وحممد بن صاحل بن : حدث عن
  ).١(زجاين، وأملى جمالس عدة زياد، وأمحد بن علي اجلو

  .الربقاين، وأبو القاسم التنوخي، وأبو احلسني بن النقور، ومجاعة: روى عنه
أخربنا عبد الكرمي احملاملي، : وكانت أصوله قد ذهبت إال جزئني من مسموعاته، قاله اخلطيب، مث قال

دين، عامل باالقضية، ماهر بصناعة القاضي أبو عبد اهللا الضيب غاية يف الفضل وال: أخربنا الدارقطين قال
  ).٢(احملاضر والترسل، موفق يف أحواله كلها 

  ).٣(حجة يف احلديث، وأي شئ كان عنده من السماع، جزءان، والباقي إجازة : وقال الربقاين
  مات الضيب بالبصرة يف شوال سنة مثان وتسعني وثالث مئة، وقد ويل

  ).٤(نصور، وقضاء الكوفة قضاء الكرخ، مث أضيف إليه قضاء مدينة امل
وفيها مات البديع اهلمذاين صاحب الترسل واملقامات أبو الفضل أمحد بن احلسني بن حيىي االديب بديع 

، واحلافظ أبو نصر الكالباذي )٦(، واالمام أبو بكر أمحد بن علي بن أمحد بن الل اهلمذاين )٥(الزمان 
  ، وشيخ)٧(

__________  
  .٣٥٧ / ١لسزكني " تاريخ التراث العريب " لبعض هذه االس يف انظر النسخ اخلطية ) ١(
  . بأطول مما هنا١٤٦ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .١ / ١٠٧ / ٤" تاريخ االسالم " ، و ١٤٧ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٢٩٠ / ٧" املنتظم ) " ٤(
  ).٣٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).٤١(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).٥٨(ترمجته برقم تقدمت ) ٧(

(*)  

)١٧/٩٧(  

  

البخاري ببغداد، وكان آخر تالمذة أيب إسحاق املروزي، ) ١(الشافعية أبو حممد عبد اهللا بن حممد البايف 
، حلق )٣(، وعبيداهللا بن أمحد بن علي الصيدالين )٢(وأبو الفرج عبد الواحد بن نصر الببغاء الشاعر 

  .ابن صاعد



  
 بن داود سيد، احملدث الصدوق، مسند خراسان، أبو احلسن، حممد بن احلسنياالمام ال*  العلوي - ٦٠

  .بن علي، العلوي احلسين النيسابوري احلسيب، رئيس السادة
مسع حممد بن إمساعيل بن إسحاق املروزي صاحب علي بن حجر، وأبا حامد بن الشرقي، وأخاه عبد اهللا 

 بن محدويه الغازي، وأبا بكر بن دلويه الدقاق، بن حممد، وحممد بن عمر ابن مجيل، وأبا نصر حممد
  .وحممد بن احلسني القطان، وعبيداهللا بن إبراهيم بن بالويه، وعدة

احلاكم، وأبو بكر البيهقي، وهو أكرب شيخ له، وحممد ابن القاسم الصفار، وأبو عبيد صخر : حدث عنه
صرام، وعثمان بن حممد احملمي، وعمر بن بن حممد، وأبو القاسم إمساعيل بن زاهر، وحممد بن عبيداهللا ال

شاه املقرئ، وشبيب بن أمحد البستيغي، وأمحد بن حممد بن مكرم الصيدالين، وموسى بن عمران 
  االنصاري، وأبو صاحل أمحد بن عبدامللك

__________  
  ).٣٦(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٥٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .٢٤٧ / ٧" املنتظم " ، وابن اجلوزي يف ١ / ١٠٨ / ٤" سالم تاريخ اال" ترمجه املؤلف يف ) ٣(
 / ٣، طبقات السبكي ٣٧٣ / ٢، الوايف بالوفيات ٧٦ / ٣، العرب ١٠الورقة : طبقات ابن الصالح* 

  .١٦٢ / ٣، شذرات الذهب ٨٤ / ١، طبقات االسنوي ١٤٨
(*)  

)١٧/٩٨(  

  

  .املؤذن، وفاطمة بنت أيب علي الدقاق، وخلق سواهم
هو ذو اهلمة العالية، والعبادة الظاهرة، وكان يسأل أن حيدث فال حيدث، مث يف اآلخر : احلاكمقال 

عقدت له جملس االمالء، وانتقيت له ألف حديث، وكان يعد يف جملسه ألف حمربة، فحدث وأملى ثالث 
  ).١(سنني، مات فجأة يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وأربع مئة 

  
  :أخوه السيد

  .العلوي، هو االصغر * حممد بن احلسني أبو علي - ٦١
  .مسع ابن بالل، وأبا بكر القطان

  مات سنة ثالث وتسعني وثالث مئة، وله: روى عنه احلاكم، وقال



  .آثار ومعروف بنيسابور، عاش نيفا وسبعني سنة
  .، فذكر حديثا"الصحيح " حدثنا أبو علي من مساعه : قال احلاكم: قلت
  

 بن أمحد بن زنبيل  اجلليل، املسند الصادق، أبو العباس، أمحد بن احلسنيالشيخ* *  ابن زنبيل - ٦٢
  .النهاوندي

  بالتاريخ" قدم مهذان يف رمضان سنة اثنتني وأربع مئة، فحدث 
__________  

  .١٤٩، ١٤٨ / ٣السبكي " طبقات " انظر ) ١(
  .٨٥، ٨٤ / ١، طبقات االسنوي ٢ / ٩٣ / ٤تاريخ االسالم * 

  .على مصادر ترمجةمل نعثر له * * 
(*)  

)١٧/٩٩(  

  

  .للبخاري، عن أيب القاسم عبد اهللا بن حممد بن االشقر القاضي البغدادي، عن املصنف" الصغري 
أيب القاسم الطرباين، وأيب بكر القطيعي، وحممد بن أمحد املفيد، : وقد ارحتل يف الكهولة، فسمع من

  .وطبقتهم
 وهناد بن إبراهيم النسفي، وسعيد بن أمحد اجلعفري، وأبو ،)١(محزة بن أمحد الروذراوري : روى عنه

  .طاهر أمحد بن عبدالرمحن الروذراوري، وأبو منصور حممد بن احلسن بن حممد النهاوندي، وآخرون
  .، ومل يذكر له وفاة"تاريخ مهذان " وثقه شريويه الديلمي يف 

  
  ، حممد بن جعفر)٢(ن االمام املقرئ، املعمر املسند، أبو احلس*  ابن النجار - ٦٣

  .ابن حممد بن هارون بن فروة، التميمي النحوي الكويف، ابن النجار
، عن تالوته على القاسم بن أمحد اخلياط تلميذ )٣(تال على أيب علي احلسن بن عون النقار حبرف عاصم 

  .الشموين
__________  

  .نسبة إىل بلدة بنواحي مهذان يقال هلا روذراور) ١(
  . وفيه ترمجة محزة بن أمحد هذا١٨٢ / ٦" اب االنس" انظر 

 / ٣، إنباه الرواة ١٠٤، ١٠٣ / ١٨، معجم االدباء ٢٦٠ / ٧، املنتظم ١٥٨ / ٢تاريخ بغداد * 



، الوايف ٥٩٦، تلخيص ابن مكتوم ٨٠ / ٣، العرب ٢٩٦، ٢٩٥ / ١، معرفة القراء الكبار ٨٣
، طبقات ابن ١١١ / ١ النهاية البن اجلزري ، غاية٣٤٧ / ١١، البداية والنهاية ٣٠٥ / ٢بالوفيات 

 ١، كشف الظنون ١٦٤ / ٣، شذرات الذهب ٧٠، ٦٩ / ١، بغية الوعاة ٣٢، ٣١ / ١قاضي شهبة 
  .٥٨ / ٢، هدية العارفني ٣٠٢/ 
  .أبو احلسني، وهو خطأ": هدية العارفني " و " كشف الظنون " يف ) ٢(
  ).١١٩(ة، مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس برقم ابن أيب النجود الكويف، أحد القراء السبع) ٣(

(*)  

)١٧/١٠٠(  

  

ومسع احلديث من حممد بن احلسني اخلثعمي االشناين، وأيب بكر ابن دريد، وإبراهيم نفطويه، وأيب روق 
  .اهلزاين

  .وعاش مئة عام
  .أبو القاسم االزهري، ومجاعة: حدث عنه

  . وطائفةوتال عليه احلسن بن حممد، وأبو علي غالم اهلراس،
  ).١(هو ثقة، مات بالكوفة يف مجادى االوىل، سنة اثنتني وأربع مئة : قال العتيقي

  ).٢(كان مولده يف احملرم سنة ثالث وثالث مئة : وقال االزهري
  

 بن احلسني بن االمام العالمة، شيخ احلنفية، القاضي أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا*  اهلرواين - ٦٤
  . بن حامت، اجلعفي الكويف احلنفي، املعروف باهلرواينعبد اهللا بن حيىي

  .تال لعاصم على أيب العباس حممد بن احلسن بن يونس النحوي
  .ومسع من حممد بن القاسم احملاريب، وعلي بن حممد بن هارون، وحممد بن جعفر بن رياح االشجعي

  .قرأ عليه أبو علي غالم اهلراس
__________  

  .١٥٩/  ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  ".هدية العارفني " و " معجم االدباء " ، وانظر مصنفاته يف ١٥٩ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
 / ١، معرفة القراء الكبار ٣٨٦ / ٣، اللباب )اهلرواين: (، االنساب٤٧٣، ٤٧٢ / ٥تاريخ بغداد * 

  .١٦٥ / ٣، شذرات الذهب ١٧٨، ١٧٧ / ٢، غاية النهاية ٨١ / ٣، العرب ٢٩٦
(*)  



)١٧/١٠١(  

  

أبو حممد حيىي بن حممد بن احلسن العلوي االقساسي، وأبو الفرج حممد بن أمحد بن عالن، : وحدث عنه
  .وحممد بن احلسن بن املنثور اجلهين، وأبو منصور حممد بن حممد العكربي الندمي، وآخرون

  .كان ثقة، حدث ببغداد): ١(قال اخلطيب 
بالكوفة من زمن ابن مسعود إىل وقته أحد أفقه منه، مل يكن : وكان من عاصره بالكوفة يقول: قال

  ).٢(حدثين عنه غري واحد 
بل كان بالكوفة بينه وبني ابن مسعود مجاعة أفقه منه كعلقمة، وعبيدة السلماين، ومجاعة، مث : قلت

  كالشعيب وإبراهيم النخعي، مث كحماد
وحجاج بن أرطاة، مث كسفيان الثوري واحلكم ومغرية وعدة، مث كابن شربمة وأيب حنيفة وابن أيب ليلى 

  .ومسعر واحلسن بن صاحل وشريك، مث كوكيع وحفص بن غياث وابن إدريس وخلق
  .ما رأيت بالكوفة مثل القاضي اهلرواين: وقال يل العتيقي): ٣(قال اخلطيب 

  .ربع مئةثقة مأمون، بقي على قضاء الكوفة سنني، مات يف رجب سنة اثنتني وأ: وقال أبو الغنائم النرسي
  .عاش سبعا وتسعني سنة: قلت

__________  
  .٤٧٢ / ٥" تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٤٧٣ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٧/١٠٢(  

  

بن ) ٢( ابن زكريا بن فارس) ١(االمام العالمة، اللغوي احملدث، أبو احلسني، أمحد *  ابن فارس - ٦٥
" امل : "  املعروف بالرازي، املالكي، اللغوي، نزيل مهذان، وصاحب كتابحممد بن حبيب القزويين،

)٣.(  
  أيب احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، وسليمان: حدث عن

__________  
، ٦١٠ / ٤، ترتيب املدارك ١٤٨٠، ١٤٧٩ / ٣، دمية القصر ٤٠٤ - ٣٩٧ / ٣يتيمة الدهر * 

، ٩٨ - ٨٠ / ٤، معجم االدباء ٣٦٩ وفيات ١٠٣ / ٧طم ، املنت٣٢٢ - ٣٢٠، نزهة االلباء ٦١١



 / ٨، الكامل يف التاريخ ٩٥ - ٩٢ / ١، إنباه الرواة ١٤٦ورقة : التدوين يف تاريخ قزوين للرافعي
 / ٤، تاريخ االسالم ١٤٢ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ١٢٠ - ١١٨ / ١، وفيات االعيان ٧١١
  ، املستفاد من ذيل تاريخ١٦، ١٥، تلخيص ابن مكتوم ورقة ٢ و ١ / ٩٧

 - ٢٧٨ / ٧، الوايف بالوفيات ٢٦١ - ٢٥٨/ لوحة  / ١٢، عيون التواريخ ٦٧ - ٦٥بغداد 
، ١٦٥ - ١٦٣ / ١، الديباج املذهب ٣٣٥ / ١١، البداية والنهاية ٤٢٢ / ٢، مرآة اجلنان ٢٨٠

 ٤لنجوم الزاهرة ، ا٢٣٢ - ٢٣٠ / ١، طبقات ابن قاضي شهبة ١١٠ - ١٠٨الفالكة واملفلوكون 
، ٩٦ / ١، مفتاح السعادة ٦١ - ٥٩ / ١، طبقات املفسرين ٣٥٣، ٣٥٢ / ١، بغية الوعاة ٢١٢/ 

، هدية ٤٢١ / ١، إيضاح املكنون ٦٥، ٦٤، روضات اجلنات ١٣٣، ١٣٢ / ٣شذرات الذهب 
، وانظر مقدمة معجم ٢٢٨ - ٢١٥ / ٩، أعيان الشيعة ١١٢ سلم الوصول ٦٩، ٦٨ / ١العارفني 

  .قاييس اللغة اليت كتبها االستاذ عبد السالم هارونم
أمحد ": الديباج املذهب " يف ) ٢(وهو خطأ " بن " أبو احلسني بن أمحد بزيادة لفظ ": املنتظم " يف ) ١(

  .بن زكريا بن فارس
اعترب االبواب يف أوله والفصول يف غريه كاملغرب، والتزم فيه الصحيح : قال حاجي خليفة) ٣(

" ذكر الربهان احلليب أن صاحب ... من كالم العرب دون الوحشي املستنكر، وآثر فيه االجيازوالواضح
  .يف ألف موضع مع تعظيمه له وثنائه عليه" امل " تتبع أوهام ابن فارس يف " القاموس 

  .١٦٠٥" كشف الظنون " 
، والثانية سنة ١٩١٤ سنة مل يطبع منه سوى اجلزء االول مرتني يف القاهرة، االوىل" امل " وكتاب 
، وحقق قسما منه السيد حممد )دلك( نشرها الشيخ حميي الدين عبداحلميد وصل فيه إىل مادة ١٩٤٧

  .مصطفى إبراهيم رضوان، ونال به مرتبة الدكتوراه يف جامعة القاهرة وصل فيه إىل حرف اجليم
 احملسن سلطان والبن فارس أيضا وتقوم اآلن مؤسسة الرسالة بنشره كامال بتحقيق الدكتور زهري عبد

  .وقد طبع بتمامه بتحقيق االستاذ عبد السالم هارون" معجم مقاييس اللغة " كتاب 
(*)  

)١٧/١٠٣(  

  

ابن يزيد الفامي، وعلي بن حممد بن مهرويه القزوينيني، وسعيد بن حممد القطان، وحممد بن هارون 
بيد اهلمذانيني، وأيب بكر بن السين الدينوري، وأيب الثقفي، وعبد الرمحن بن محدان اجلالب، وأمحد بن ع

  القاسم
  .الطرباين، وطائفة



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

  .مولده بقزوين ومرباه مذان، وأكثر االقامة بالري
، مناظرا متكلما على طريقة أهل احلق، ومذهبه يف النحو )١(بصريا بفقه مالك وكان رأسا يف االدب، 

  .على طريقة الكوفيني، مجع إتقان العلم إىل ظرف أهل الكتابة والشعر
  .، وخترج به أئمة)٣(ورسائل ) ٢(وله مصنفات 

  ،)٤(وكان يتعصب آلل العميد، فكان الصاحب بن عباد يكرهه لذلك 
__________  

 - يعين الري -دخلتين احلمية هلذا البلد : وكان فقيها شافعيا، فصار مالكيا، وقال: اقوتقال ي) ١(
  .كيف ال يكون فيه رجل على مذهب هذا الرجل املقبول القول على مجيع االلسنة

  .٨٤، ٨٣ / ٤" معجم االدباء " 
طبقات " ، و ٢٧٩ / ٧" الوايف بالوفيات " ، و ٨٤ / ٤" معجم االدباء " انظر مصنفاته يف ) ٢(

" تاريخ " ، وانظر النسخ اخلطية ملصنفاته يف ٦٩، ٦٨ / ١" هدية العارفني " ، و ٦٠ / ١" املفسرين 
  .٢٦٨ - ٢٦٥ / ٢بروكلمان 

ذلك االسلوب، وعليه اشتغل بديع " املقامات " ومنه اقتبس احلريري صاحب : قال ابن خلكان) ٣(
  ".املقامات " الزمان اهلمذاين صاحب 

  .١١٨ / ١" ت االعيان وفيا" 
  . وما بعدها٣٩٧ / ٣" اليتيمة " وانظر بعض رسائله يف 

شيخنا أبو : وكان الصاحب بن عباد يكرمه ويتتلمذ له ويقول: ٨٣ / ٤" معجم االدباء " يف ) ٤(
  .احلسني ممن رزق حسن التصنيف، وأمن فيه من التصحيف

(*)  

)١٧/١٠٤(  

  

  ).١( له جبائزة قليلة ، فأمر"احلجر " وقد صنف بامسه كتاب 
  ).٢(من قصر علمه يف اللغة وغولط غلط : وكان يقول

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

  .ما رأيت مثله: حل إىل ميانج إىل أمحد بن طاهر بن النجم، وكان يقولور



ومحل أبو احلسني إىل الري ليقرأ عليه جمد الدولة ابن فخر الدولة، وحصل ا ماال منه، وبرع : قال سعد
عليه، وكان أبو احلسني من االجواد حىت إنه يهب ثيابه وفرش بيته، وكان من رؤوس أهل السنة 

  .لى مذهب أهل احلديثاردين ع
، وفيها ورخه أبو القاسم بن مندة، ووهم )٣(ومات بالري يف صفر سنة مخس وتسعني وثالث مئة : قال

  ).٤(مات سنة تسعني : من قال
أخربنا البهاء عبدالرمحن، أخربنا عبد احلق اليوسفي، أخربنا هادي بن : أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن
  اسم،إمساعيل، أخربنا علي بن الق

__________  
وكان الصاحب منحرفا عن أيب احلسني بن فارس النتسابه إىل خدمة ابن العميد : قال الثعاليب) ١(

رد احلجر من حيث : من تأليفه، فقال الصاحب" احلجر " وتعصبه له، وأنفذ إليه من مهذان كتاب 
  .جاءك

  .مث مل تطب نفسه بتركه، فنظر فيه، وأمر له بصلة
  .٢٠٠ / ٣" يتيمة الدهر " 
  .٩٤ / ١" إنباه الرواة ) " ٢(
" ، و ٦٦" املستفاد " ، و ٩٧ / ٤" تاريخ االسالم " ، و ٩٥، ٩٤ / ١" إنباه الرواة " انظر ) ٣(

  .٢٧٩، ٢٧٨ / ٧" الوايف بالوفيات " ، و ٨٤، ٨٣ / ٤" معجم االدباء 
 ١" الديباج املذهب " يف ، وكذلك ابن فرحون ١١٩ / ١" وفيات االعيان " وهو ابن خلكان يف ) ٤(
 /١٦٥.  

ووهم كذلك ابن اجلوزي فأورده يف وفيات سنة تسع وستني، واحلميدي قال مبوته يف حدود سنة ستني، 
  وكل منهما ال اعتبار به، الين وجدت خط كفه على: قال ياقوت

  .تصنيفه وقد كتبه يف سنة إحدى وتسعني وثالث مئة" الفصيح " كتاب 
(*)  

)١٧/١٠٥(  

  

نا أمحد بن فارس اللغوي، حدثنا علي بن أيب خالد بقزوين، حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن أخرب
قال رسول اهللا صلى اهللا : الثوري، عن عبد اهللا بن السائب، عن زاذان، عن عبد اهللا بن مسعود قال

  ).١" (إن هللا مالئكة يف االرض سياحني يبلغوين عن أميت السالم : " عليه وسلم
سوى ذا ويف االحشاء نار تضرم ومايل ال أصفي * سقى مهذان الغيث لست بقائل : م ابن فارسومن نظ



مدين وما يف جوف بييت * أفدت ا نسيان ما كنت أعلم نسيت الذي أحسنته غري أنين * الدعاء لبلدة 
اخلريف وبرد الشتا ويلهيك حسن زمان ) ٣(ويبس * إذا كنت تؤذى حبر املصيف : وله) ٢(درهم 
  )٤(فأخذك للعلم قل يل مىت ؟ * الربيع 

  بن حممد،) ٥ (احملدث احلجة، أبو أمحد، عبد اهللا بن بكر*  االكواخي - ٦٦
__________  

 / ٢، والدارمي ٤٥٢ و ٤٤١ و ٣٨٧ / ١إسناده صحيح، وأخرجه من طرق عن سفيان به أمحد ) ١(
، ووافقه الذهيب، وصححه ٤٢١ / ٢واحلاكم ) ٢٣٩٣(، وصححه ابن حبان ٤٣ / ٣، والنسائي ٥٨

  .٢٧ص " جالء االفهام " أيضا ابن القيم يف 
 ٤" معجم االدباء " ، و ٤، ٢ / ٣" يتيمة الدهر " ، و ٢ / ٩٧ / ٤" تاريخ االسالم " االبيات يف ) ٢(
 / ١" الديباج املذهب " ، و ٩٣ / ١" إنباه الرواة " ، و ١١٩ / ١" وفيات االعيان " ، و ٨٦/ 

١٦٥.  
  .وكرب": معجم االدباء " و " الوايف " و " اليتيمة "  يف) ٣(
 / ٧" الوايف بالوفيات " ، و ٨٨ / ٤" معجم االدباء " ، و ٤، ٣ / ٣" يتيمة الدهر " البيتان يف ) ٤(

  .٩٥ / ١" إنباه الرواة " ، و ٢٨٠
  .٢ / ١١١ / ٤، تاريخ االسالم ٢٤١ / ١، معجم البلدان ٤٢٤، ٤٢٣ / ٩تاريخ بغداد * 
  .بن أيب بكر": معجم البلدان " و " تاريخ بغداد " يف ) ٥(

(*)  

)١٧/١٠٦(  

  

  .الطرباين الزاهد، نزيل أكواخ بانياس
أيب سعيد بن االعرايب، وأمحد بن زكريا املقدسي، وعثمان بن حممد السمرقندي، وخيثمة : حدث عن

  .االطرابلسي، وخلق كثري
ي، وأمحد بن رواد العكاوي، وأبو علي االهوازي، وحممد وعلي بن حممد الربع: متام الرازي: روى عنه

  .بن علي الصوري
  ).١(كان ثقة ثبتا مكثرا، حكى عنه الدارقطين : وقال الصوري
  ).٢(ثقة يتشيع، مات سنة تسع وتسعني وثالث مئة : وقال الكتاين

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



  . بن أمحد، البغدادي ابن القصارملالكية، القاضي أبو احلسن، علي بن عمرشيخ ا*  القصار - ٦٧
  .حدث عن علي بن الفضل الستوري وغريه

  .أبو ذر احلافظ، وأبو احلسني بن املهتدي باهللا: روى عنه
  )٣(ووثقه اخلطيب 

__________  
  .٤٢٤ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢ / ١١١ / ٤تاريخ االسالم ) " ٢(
   /٤، ترتيب املدارك ١٤٢، طبقات الفقهاء للشريازي ٤٢، ٤١ / ١٢غداد تاريخ ب* 

 ٣، شذرات الذهب ١٠٠ / ٢، الديباج املذهب ٦٤ / ٣، العرب ٢ / ١٠٤ / ٤، تاريخ االسالم ٦٠٢
  .٩٢، شجرة النور ١٤٩/ 
  .٤١ / ١٢" تاريخ بغداد " يف ) ٣(

(*)  

)١٧/١٠٧(  

  

ري، يذكر مع أيب القاسم اجلالبوكان من كبار تالمذة القاضي أيب بكر اال.  
له كتاب يف مسائل اخلالف كبري، ال أعرف هلم كتابا يف اخلالف أحسن منه : قال أبو إسحاق الشريازي

)١.(  
  .كان أصوليا نظارا، ويل قضاء بغداد): ٢(قال القاضي عياض 

  ).٣(هو أفقه من لقيت من املالكيني، وكان ثقة قليل احلديث : وقال أبو ذر
  .مات يف ثامن ذي القعدة، سنة سبع وتسعني وثالث مئة: ابن أيب الفوارسقال 

  .مات سنة مثان، واالول أصح: ويقال
  

 بن أمحد بن جعفر االصبهاين القصار، من كبار الفقيه االمام، أبو بكر، أمحد بن حممد*  القصار - ٦٨
  .الشافعية

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

__________  
القرويني : ومنه نسخة خطية" عيون االدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء االمصار : " واسم الكتاب) ١(



منه نسخة و) ٢٨٧(، وقد اختصره أبو حممد القاضي عبد الوهاب الذي سترد ترمجته برقم ٤٩٧بفاس 
  .٢٩١القرويني بفاس : خطية أيضا

  "تاريخ التراث العريب " انظر 
  .١٦١ / ٣لسزكني 

  .٦٠٢ / ٤" ترتيب املدارك " يف ) ٢(
  .٢ / ١٠٤ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٣(
  .١ / ١٠٩ / ٤، تاريخ االسالم ٣٠٨ / ٢، طبقات الشافعية لالسنوي ١٦٩ / ١تاريخ أصبهان * 
(*)  

)١٧/١٠٨(  

  

  .ثبتا، كبري القدروكان 
أبو القاسم بن مندة، وأخوه عبد الوهاب، وحممد بن أمحد بن علي السمسار، وحممد بن حيىي : حدث عنه

  .الصفار، ومجاعة
  .تويف سنة تسع وتسعني وثالث مئة

  
، أبو احلسن علي بن حمدث مصر أيب "احلاكمي ) ١(الزيج " ، مصنف املنجم الكبري*  ابن يونس - ٦٩

  .املصري) ٢(رمحن بن الفقيه أمحد بن شيخ االسالم يونس ابن عبداالعلى الصديف سعيد عبدال
  .وأهل التنجيم خيضعون لفضيلة هذا التأليف

__________  
، ٤٣١ - ٤٢٩ / ٣، وفيات االعيان )الصديف (٤٦ / ٨، االنساب ٢٣١، ٢٣٠تاريخ احلكماء * 

 ١٢، الوايف ١٣٢ / ٣، ميزان االعتدال ١١٢ / ٤، تاريخ االسالم ١٤٥ / ٢املختصر يف أخبار البشر 
، ٢٣٢ / ٤، لسان امليزان ٣٤٢، ٣٤١ / ١١، البداية والنهاية ٤٥٢، ٤٥١ / ٢، مرآة اجلنان ٩٥/ 

  .٦٨٤ / ١، هدية العارفني ١٥٧، ١٥٦ / ٣، شذرات الذهب ٥٣٩ / ١، حسن احملاضرة ٢٣٣
ركات الكواكب سيما السبعة السيارة هو أحد فروع علم اهليئة، يتعرف منه مقادير ح: علم الزيج) ١(

  وتقومي حركاا وإخراج الطوالع وغري ذلك، وبه يعرف موضع كل واحد من
 بالنسبة إىل فلكها وإىل فلك الربوج، وانتقاالا ورجوعها واستقامتها - سيما السبعة -الكواكب 

شمس وخسوف وتشريقها وتغريبها وظهورها وخفاؤها يف كل زمان ومكان، وبه يعرف كسوف ال
  .القمر وما جيري هذا ارى، وبه يستخرج تقومي فصول السنة ومست القبلة وأوقات الصالة



  .٣٨٠، ٣٧٩ / ١" مفتاح السعادة " انظر 
وهو زيج كبري، رأيته يف أربع : املعروف بزيج ابن يونس قال فيه ابن خلكان" الزيج احلاكمي " وكتاب 

قصر يف حتريره، ومل أر يف االزياج على كثرا أطول منه، وذكر جملدات بسط القول والعمل فيه، وما أ
  .أن الذي أمره بعمله وابتدأه له العزيز أبو احلاكم صاحب مصر

، ٢٢٥ / ٤بروكلمان " تاريخ " ، وانظر النسخ اخلطية هلذا الكتاب يف ٤٢٩ / ٣" وفيات االعيان " 
  .وفيه أيضا النسخ اخلطية ملصنفات أخرى البن يونس

  .وهي قبيلة من محري نزلت مصر: - بكسر الدال - نسبة إىل الصدف )٢(
(*)  

)١٧/١٠٩(  

  

  ).١(وله نظم رائق 
لبس مرة ثياب النساء، وضرب بالعود، وخبر، ورقب الزهرة، وكان يلبس حتت العمامة طرطورا، 

  ).٢(كالبدو، وله إصابات عجيبة تضل اجلهلة 
  ).٣(فال حول وال قوة إال باهللا وقد عدله القاضي حممد بن النعمان وقبله، 

  .وله مساعات عالية
  .مات يف شوال سنة تسع وتسعني وثالث مئة

  
 بن حممد ابن عمر بن حمفوظ القاضي االمام املقرئ االوحد، أبو عبد اهللا أمحد بن عمر*  اجليزي - ٧٠

  .املصري اجليزي) ٤(
  .بن بدهن) ٥(تال علي أيب الفتح 

  سريايف، وأمحد بن إبراهيم بن جامع،أمحد بن زاد ال: ومسع من
__________  

  .٤٣٠ / ٣" الوفيات " انظر بعضا منه يف ) ١(
 ٤" لسان امليزان " ، و ٢ / ١١٢ / ٤" تاريخ االسالم " ، و ٤٣٠ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ٢(
 /٢٣٣.  
  .ال حيل االخذ عنه، فإنه منجم ساحر: ١٣٢ / ٣" امليزان " قال املؤلف يف ) ٣(
  .١٢٦ / ١، غاية النهاية البن اجلزري ١ / ١٠٩ / ٤تاريخ االسالم * 
  .أمحد بن حممد بن عمر بن حممد بن حمفوظ": غاية النهاية " يف ) ٤(



هو أبو الفتح أمحد بن عبد العزيز بن موسى بن عيسى، املعروف بابن بدهن، املقرئ، اخلوارزمي ) ٥(
معرفة القراء " تسع ومخسني وثالث مئة، ترمجه املؤلف يف االصل مث البغدادي، نزيل مصر، متوىف سنة 

  .٦٩، ٦٨ / ١" غاية النهاية " ، وابن اجلزري يف ٢٥٥، ٢٥٤ / ١" الكبار 
(*)  

)١٧/١١٠(  

  

  .وأمحد بن مسعود الزبريي، والعالمة أيب جعفر بن النحاس
  .فارس بن أمحد الضرير، وأبو عمرو الداين، ومجاعة: حدث عنه
  .كتبنا عنه شيئا كثريا من القراءات واحلديث، وتويف سنة تسع وتسعني وثالث مئة: قال الداين

  .تويف يف شعبان سنة أربع مئة: وقيل
  .وأكرب شيخ له أبو الطاهر أمحد بن حممد املديين صاحب يونس بن عبد االعلى

  .روى عنه املصريون
  

  أبو الفضل، أمحد بن أيباالمام القدوة الرباين، احلافظ الرحال،  *  ابن أيب عمران- ٧١
  .، ااور، شيخ احلرم)١(عمران، اهلروي الصرام 

خيثمة بن سليمان، وحممد بن أمحد احملبويب، وأمحد بن بندار، ودعلج السجزي، وأيب القاسم : حدث عن
  .الطرباين، وعدة

  .وكان من أوعية احلديث، روى الكثري مبكة
صبهاين، وعلي بن حممد احلنائي، وأبو علي االهوازي، أبو يعقوب القراب، وأبو نعيم اال: وحدث عنه

  .وأبو الفضل بن بندار الرازي، وآخرون
__________________  

 / ٣، شذرات الذهب ٦٩ / ٣، العرب ١ / ١٠٩ / ٤، تاريخ االسالم ١٦٥ / ١تاريخ أصبهان * 
١٥٣.  

  .نسبة إىل بيع الصرم، وهو الذي ينعل به اخلفاف واللوالك) ١(
  .٥٤ / ٨" ب االنسا" 

  ".اجلرم : " اجللد، وهو معرب، وأصله بالفارسية: الصرم بالفتح": املصباح املنري " قال يف 
  .نوع من اجللود يتخذ منها نعال، والنسبة إليها الاللكائي: واللوالك

(*)  



)١٧/١١١(  

  

فه االهوازي والكبار، وأخذ عنه خلق من املغاربة والرحالة، ووص) ١(وقد صحب حممد بن داود الدقي 
  .باحلفظ

  .تويف سنة تسع وتسعني وثالث مئة
  

 بن أمحد بن الشيخ العامل الثقة، مسند أصبهان، أبو علي، احلسن بن علي*  أبو علي البغدادي - ٧٢
  .سليمان بن البغدادي، الشطرجني، التاجر، نزيل أصبهان

علي بن أمحد عن أيب حامت حدث جدهم سليمان عن هشام بن عبيداهللا الرازي، وحدث أبومها االقرب 
  .الرازي

، وعبد اهللا بن )٢(أبيه، والفضل بن اخلصيب، وأمحد بن موسى ابن إسحاق اخلطمي : روى أبو علي عن
حممد ابن أخي زرعة، واحلسن ابن علي بن أيب احلناء املرداسي اهلمذاين، وأيب أسيد أمحد بن حممد بن 

 اهللا بن نبيل اهلمذاين، وأيب االسود عبدالرمحن بن الفيض، أسيد، وأمحد بن حممد اللنباين، وحممد بن عبد
  .وأيب بكر حممد بن علي بن احلسني اهلمذاين، وأمحد بن حممد السحيمي، وعدة

  .حممود بن جعفر الكوسج، وابن مندة أبو القاسم، وعدة: حدث عنه
  .وهم بيت حديث وإسناد

  .تسعني سنة، رمحه اهللاتويف يف رجب سنة تسع وتسعني وثالث مئة، وعاش أربعا و
__________  

  .٣٢٧ / ٥" االنساب " بضم الدال املهملة وتشديد القاف وانظر ترمجته يف ) ١(
  .٢ / ١١٠ / ٤، تاريخ االسالم ١٠٢٩ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٧٤ / ١تاريخ أصبهان * 
  .خطمة بن جشم بن مالك بن االوس بن حارثة: نسبة إىل بطن من االنصار يقال له) ٢(
)(*  

)١٧/١١٢(  

  

 واحلسن بن عمر بن يونس، -) ١( عرف بسلة -أبو الطيب حممد بن أمحد بن إبراهيم : وممن روى عنه
  .وأبو منصور بن شكرويه

  
ابن سهل احلافظ االمام املتقن أبو القاسم بن الدباغ االزدي االندلسي  *  خلف بن القاسم- ٧٣



  .القرطيب
  .ولد سنة مخس وعشرين، وثالث مئة

   بدمشق أبا امليمون بن راشد، وعلي بن أيب العقب،ومسع
ومجاعة، ومبصر أبا بكر بن أيب املوت، ومحزة احلافظ، وابن الناصح، وسلم بن الفضل، وأبا حممد بن 
الورد وعدة، ومبكة بكريا احلداد واآلجري، وأبا احلسن اخلزاعي، وبقرطبة حممد بن معاوية املرواين، 

  .وأمحد بن الشامة
  .حبور الروايةوكان من 
  .عبد اهللا بن حممد بن الفرضي، وأبو عمرو الداين، وابن عبد الرب، وغريهم: روى عنه

مجع ابن الدباغ مسند أحاديث مالك، ومسند أحاديث شعبة، والكىن اليت للصحابة، : قال احلميدي
وكان ال يقدم ، )٢(، وزهد بشر احلايف، أكثر عنه شيخنا أبو عمر "اخلائفني " وأقضية شريح، وكتاب 

  كتب باملشرق عن: عليه من شيوخه أحدا، وبالغ يف وصفه، وقال
__________  

  .١٤٠٨ / ٤" تبصري املنتبه " انظر ) ١(
، ٢٨٩ - ٢٨٦، بغية امللتمس ٢١١ - ٢٠٩، جذوة املقتبس ١٣٨ - ١٣٦تاريخ علماء االندلس * 

، الديباج املذهب ١٠٢٥ / ٣اظ ، تذكرة احلف٢ / ٩٢ / ٤، تاريخ االسالم ٣٢٥ / ٤معجم البلدان 
، شذرات ١٠٥ / ٢، نفح الطيب ٢١١ / ٤، النجوم الزاهرة ٢٧٢ / ١، غاية النهاية ٣٥٥ / ١

  .١٤٤ / ٣الذهب 
  ).١٤٨(، وسيعيد املؤلف ترمجته برقم ١٧٣ / ٥، ذيب تاريخ دمشق ٣٤٨ / ١هدية العارفني 

  .هو ابن عبد الرب) ٢(
(*)  

)١٧/١١٣(  

  

خ، وكان من أعلم الناس برجال احلديث وأكتبهم له، وهو حمدث االندلس يف وقته حنو ثالث مئة شي
  ).٢(وقد كتب عنه أبو الفتح عبد الواحد بن مسرور : قال احلميدي) ١(

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

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة ثالث وتسعني وثالث مئة
أخربنا أبو القاسم السبط، أنبأنا خلف احلافظ، أخربنا أبو حممد، عن أيب :  حممد بن عطاء اهللاقرأت على



عمر احلافظ، أخربنا خلف بن القاسم، حدثنا حممد بن موسى، حدثنا أمحد بن علي بن شعيب، حدثنا 
ل رسول قا: حممد بن حفص، حدثنا جراح بن حيىي، حدثنا عمر بن عمرو، مسعت عبد اهللا بن بسر يقول

الدعاء كله حمجوب حىت يكون أوله ثناء على اهللا، وصالة على النيب صلى : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .إسناده مظلم) ٣" (اهللا عليه وسلم، مث يدعوه، فيستجاب الدعاء به 

  
  ابن خالد بن أمحد بن خالد بن محاد، احلافظ، العامل الرحال، أبو *  منصور بن عبد اهللا- ٧٤

__________  
  .٢١١، ٢١٠" جذوة املقتبس ) " ١(
  . وفيه اخلرب الذي كتبه عنه٢١١" جذوة املقتبس " يف ) ٢(
 من طريق احلارث ١ / ٤٧منه " املنتخب " وأخرجه أبو عبد اهللا اخلالل يف تذكرة شيوخه كما يف ) ٣(

وفا على موق) ٤٨٦(االعور، عن علي بن أيب طالب مرفوعا، وسنده ضعيف جدا، وأخرجه الترمذي 
  .عمر بن اخلطاب، ويف سنده أبو قرة االسدي، وهو جمهول

، املغين يف الضعفاء ٤١٣ / ١، اللباب )اخلالدي (٢٤ / ٥، االنساب ٨٥، ٨٤ / ١٣تاريخ بغداد * 
، شذرات الذهب ٩٧، ٩٦ / ٦، لسان امليزان ٧٦ / ٣، العرب ١٨٥ / ٤، ميزان االعتدال ٦٧٨ / ٢
١٦٢ / ٣.  

(*)  

)١٧/١١٤(  

  

  .ي الذهلي اخلالدي اهلرويعل
أيب سعيد بن االعرايب، وأيب نصر حممد بن محدويه املروزي، وعبد اهللا بن أحوص الدبوسي : حدث عن

لقيه بسمرقند، واحلسن بن حممد بن عثمان الفسوي، وأيب جعفر بن البختري، وأيب حامد بن بالل، 
وإمساعيل الصفار، وأيب العباس االصم، وعبد اهللا بن عمر بن شوذب، وعبد اهللا بن يعقوب الكرماين، 

  .وعبد املؤمن بن خلف النسفي، وابن السماك، وطبقتهم
  .وكتب الكثري وتعب

أبو يعلى بن الصابوين، وأبو حازم العبدوين احلافظ، وأبو سعيد عبدالرمحن بن حممد املؤدب، : روى عنه
  .ةوجنيب بن ميمون الواسطي مث اهلروي، وعدد كثري، إال أنه غري ثق

  ).١(كذاب ال يعتمد عليه : قال أبو سعد االدريسي
 - يعين صاحب البخاري -روى عن منصور بن حممد البزدوي : وذكره جعفر بن حممد املستغفري فقال



  .مات يف احملرم سنة اثنتني وأربع مئة: مث قال
  .تويف سنة إحدى وأربع مئة: وقيل

  
 بن أمحد ابن تركان، التميمي عباس، أمحد بن إبراهيماحملدث الصاحل الصدوق، أبو ال*  ابن تركان - ٧٥

  .اهلمذاين اخلفاف
__________  

  .١٨٥ / ٤" ميزان االعتدال " ، و ٢٦ / ٥" االنساب " ، و ٨٥ / ١٣" تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  .٢١٢ / ١، اللباب )التركاين (٤٢ / ٣االنساب * 
(*)  

)١٧/١١٥(  

  

  جلالب، وأيب سهل بنأوس اخلطيب، وعبد الرمحن ا: روى عن
  .زياد القطان، ودعلج السجزي، وطبقتهم

حممد بن عيسى، وأبو الفرج بن عبداحلميد اجلريري، وأمحد بن عيسى بن عباد، ويوسف : وعنه
  .اخلطيب، وآخرون

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

  
 بن حممد بن الليث، امللك احملدث، صاحب سجستان، خلف بن أمحد*  ملك سجستان - ٧٦

  .السجستاين الفقيه، من جلة امللوك، له إفضال كثري على أهل العلم
  .مولده يف سنة ست وعشرين وثالث مئة

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

  .أبو عبد اهللا احلاكم، وأبو يعلى بن الصابوين، وطائفة: روى عنه
  .وانتخب عليه الدار قطين

__________  
، ٣٨٢ - ٣٦٨، ٣٦٠ - ٣٥٢، ٣٥١، ٩٦ / ١، تاريخ العتيب )السجزي (٤٤ / ٧االنساب * 

 و ٨٤ - ٨٢ / ٩ و ٥٦٤، ٥٦٣ / ٨، الكامل البن االثري )سجستان (١٩٢ / ٣معجم البلدان 



 / ٣، شذرات الذهب ٧٠ / ٣، العرب ١١١ / ٤، تاريخ االسالم ١٠٥ / ٢، اللباب ١٧٣، ١٧٢
١٥٦.  

(*)  

)١٧/١١٦(  

  

وامتدت دولته، مث حاصره السلطان حممود بن سبكتكني، يف سنة ثالث وتسعني، وآذاه، وضيق عليه، 
  إليه، فبعثه مكرما يففرتل باالمان 

هيئة جيدة إىل اجلوزجان، مث بعد أربع سنني وصف للسلطان أنه يكاتب سلطان ما وراء النهر أيلك 
  ).١(خان، فضيق عليه 

وكان يف أيامه ملكا جوادا مغشي اجلناب، مفضال حمسنا ممدحا، مجع عدة من االئمة على تأليف تفسري 
  .نحاة واحملدثنيعظيم حاو القوال املفسرين والقراء وال

  .بلغين أنه أنفق عليهم يف أسبوع عشرين ألف دينار": اليميين " فقال أبو النضر يف كتاب 
  .والنسخة به بنيسابور تستغرق عمر الناسخ: قال

عملت يف امللك خلف ثالثة أبيات، مل أبلغها إياه لكنها اشتهرت، فلم : أخربين أبو الفتح البسيت قال
أرىب بسؤدده على * خلف بن أمحد أمحد االخالف : ينار بعثها إيل، وهي هذهأشعر إال بثالث مئة د

* لكنه مرب على اآلالف أضحى آلل الليث أعالم الورى * االسالف خلف بن أمحد يف احلقيقة واحد 
من ذا الذي ال : وقد امتدحه البديع اهلمذاين وغريه، وفيه يقول الثعاليب) ٢(مثل النيب آلل عبد مناف 

مملوك من فتح العذراء * وال تلني له االيام صعدته أما ترى خلفا شيخ امللوك غدا * دهر صعبته يذل ال
  )٣(بلدته 

__________  
  .١ / ١١١ / ٤" تاريخ االسالم " ، و ١٧٣، ١٧٢ / ٩" الكامل " انظر ) ١(
  .١ / ١١١ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٢(
  .٢ و ١ / ١١١ / ٤" تاريخ االسالم ) " ٣(

  .٣٠٠ و ٢٧٩ و ٢٦١ / ٤" يتيمة الدهر " مديح بديع الزمان للملك خلف يف وانظر 
(*)  

)١٧/١١٧(  

  



  .تويف يف السجن يف رجب، سنة تسع وتسعني وثالث مئة، وورثه ابنه أبو حفص
  .قرأت عليه ببخارى انتخاب الدارقطين له، ومات شهيدا يف احلبس ببالد اهلند: قال احلاكم

  . تسعة أحاديثمث ساق احلاكم يف ترمجته
أخربنا أمحد بن هبة اهللا بقراءيت، عن عبداملعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو يعلى إسحاق 

بن عبدالرمحن الواعظ سنة إحدى ومخسني وأربع مئة، أخربنا االمري أبو أمحد خلف بن أمحد بن حممد بن 
ان، حدثنا خلف بن حممد كردوس، خلف، حدثنا خلف بن حممد بن إمساعيل، حدثنا خلف بن سليم

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

  .اللهم اغفر يل ولفالن:  يقولإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رجال
  .جار يل أمرين أن أستغفر له: ؟ قال" من فالن : " قال
  ).١" (غفر اهللا لك وله : " قال

  .هذا مسلسل خبمسة خلفني
__________  

  .١٥٢ / ١٠" جممع الزوائد " و ) ١٢٢٩٩(سنده قابل للتحسني وانظر الطرباين ) ١(
(*)  

)١٧/١١٨(  

  

، البغدادي ، أبو حيان، علي بن حممد بن العباس)١(الضال امللحد *  أبو حيان التوحيدي - ٧٧
  .كان من أعيان الشافعية: الصويف، صاحب التصانيف االدبية والفلسفية، ويقال

كان أبو حيان هذا كذابا قليل الدين والورع عن القذف ": اخلريدة والفريدة " قال ابن بايب يف كتاب 
 جسام من القدح يف الشريعة والقول بالتعطيل، ولقد وقف سيدنا الوزير وااهرة بالبهتان، تعرض المور

  الصاحب
  كايف الكفاة على بعض ما كان يدغله وخيفيه من سوء االعتقاد، فطلبه

__________  
، ٢٢٣ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٥٢ - ٥ / ١٥، معجم االدباء ٥٤، ٥٣شد االزار للشريازي * 

، ٢ / ٢١٦ / ١٢، عيون التواريخ ٥١٨ / ٤، ميزان االعتدال ١١٣، ١١٢ / ٥وفيات االعيان 



، طبقات ٢٨٩ - ٢٨٦ / ٥، طبقات السبكي ١٦٩، ١٦٨ / ١٢ الوايف بالوفيات خ ٢ / ٢١٧
، مفتاح ١٩١، ١٩٠ / ٢، بغية الوعاة ٤١ - ٣٨ / ٧، لسان امليزان ٣٠٣ - ٣٠١ / ١االسنوي 
 - ١١٤، طبقات ابن هداية اهللا ٣٥٥، ٣٥٤ / ٣، تاريخ ابن عدسة ٢٣٥، ٢٣٤ / ١السعادة 

 ٢ و ٦٠٢ / ١، إيضاح املكنون ٧١٤، روضات اجلنات ٢٤٦، ١٦٧، ١٤٠، كشف الظنون ١١٦
، ٢٣٢ - ٢٢١، كنوز االجداد ١٥، ١٤، هدية االحباب ٦٨٥، ٢٨٤ / ١، هدية العارفني ٦٥/ 

  .٥٤٥، ٤٨٨ / ٢، أمراء البيان ٣٣٥ - ٣٣٣ / ٨دائرة املعارف االسالمية 
ومل أر أحدا ممن وضع كتب االنساب تعرض إىل هذه النسبة ال ": التوحيدي " ل ابن خلكان يف نسبته قا

إن أباه كان يبيع التوحيد ببغداد، وهو نوع من التمر بالعراق، وعليه : السمعاين وال غريه، لكن يقال
 من التوحيد واهللا هن فيه أحلى* يترشفن من فمي رشفات : املتنيب قوله" ديوان " محل بعض من شرح 

  .أعلم بالصواب
حيتمل أن يكون إىل التوحيد الذي هو الدين، فإن : ونقل السيوطي عن شيخ االسالم ابن حجر قوله

  .املعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد
  .وانظر تعليق املؤلف على هذه النسبة ضمن الترمجة

  .املتكلم الصويف:  بقوله"الطبقات " كذا وصفه املؤلف، ووصفه السبكي يف ) ١(
  .فهو شيخ يف الصوفية...وكان يتأله، والناس على ثقة من دينه": معجم االدباء " وقال ياقوت يف 

  ).٢( تعليق رقم ١٢٠وانظر ما يأيت يف الصفحة 
(*)  

)١٧/١١٩(  

  

 وسوء ليقتله، فهرب، والتجأ إىل أعدائه، ونفق عليهم تزخرفه وإفكه، مث عثروا منه على قبيح دخلته
عقيدته، وما يبطنه من االحلاد، ويرومه يف االسالم من الفساد، وما يلصقه بأعالم الصحابة من القبائح، 
ويضيفه إىل السلف الصاحل من الفضائح، فطلبه الوزير املهليب، فاستتر منه، ومات يف االستتار، وأراح 

  ).١(اهللا، ومل يؤثر عنه إال مثلبة أو خمزية 
ابن الراوندي، وأبو حيان التوحيدي، وأبو العالء : زنادقة االسالم ثالثة:  اجلوزيوقال أبو الفرج بن

  ).٢(املعري، وأشدهم على االسالم أبو حيان، الما صرحا، وهو جممج ومل يصرح 
، ورأيته يبالغ يف تعظيم الرماين يف كتابه الذي ألفه )٣(وكان من تالمذة علي بن عيسى الرماين : قلت

  .وأجود الثالثة الرماين مع اعتزاله وتشيعه! احظ، فانظر إىل املادح واملمدوح يف تقريظ اجل
" البصائر والذخائر " وأبو حيان له مصنف كبري يف تصوف احلكماء، وزهاد الفالسفة، وكتاب مساه 



  الصديق" ، وكتاب )٤(
__________  

  .٢٨٧ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ١(
 / ٢" بغية الوعاة " ، والسيوطي يف ٢٨٨ / ٥" الطبقات " ي يف ذكر قول ابن اجلوزي السبك) ٢(

١٩١.  
، وابن اجلوزي ذكر حنوا من هذا الكالم و بأوسع منه يف ترمجة أيب "املنتظم " ومل جند ترمجة أيب حيان يف 

احلامل للذهيب : ، وقد دافع السبكي عن أيب حيان، فقال١٨٥، ١٨٣ / ٨" املنتظم " العالء املعري يف 
هذان الكالمان، ومل يثبت عندي إىل اآلن من ! ى الوقيعة يف التوحيدي مع ما يبطنه من بغض الصوفية عل

حال أيب حيان ما يوجب الوقيعة فيه، ووقفت على كثري من كالمه، فلم أجد فيه إال ما يدل على أنه 
 وسئل االمام كان قوي النفس، مزدريا بأهل عصره، وال يوجب هذا القدر أن ينال منه هذا النيل،

  .٢٨٨ / ٥" الطبقات : " الوالد رمحه اهللا عنه، فأجاب بقريب مما أقول
  .مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر) ٣(
، ونشره يف القاهرة ١٩٥٤نشر اجلزء االول منه الدكتور عبد الرزاق حميي الدين يف بغداد سنة ) ٤(

  . أمحد أمني وأمحد صقر١٩٥٣سنة 
  .مث طبع بتمامه يف دمشق

(*)  

)١٧/١٢٠(  

  

 يعين ابن -) ٣" (مثالب الوزيرين : " ، وكتاب)٢" (املقابسات " ، جملد، وكتاب )١" (والصداقة 
  ).٤( وغري ذلك -العميد وابن عباد 

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

مسعت أبا الفتح عبد الوهاب : أنبأين أمحد بن أيب اخلري، عن حممد بن إمساعيل الطرسوسي، عن ابن طاهر
أناس مضوا حتت التوهم، وظنوا أن احلق : مسعت أبا حيان التوحيدي يقول: الشريازي بالري يقول

  .معهم، وكان احلق وراءهم
__________  

  . بتحقيق الدكتور إبراهيم الكيالين١٩٦٤مشق سنة طبع غري مرة، وآخر طبعة صدرت يف د) ١(
وهو مئة وثالث مقابسات يف مباحث من العلوم، ذكر فيه بعض ما وقع له من مفاوضات علماء ) ٢(



عصره يف بغداد، وكانوا جيتمعون يف دار أيب سليمان املنطقي، فيتذاكرون يف مواضيع شىت يف الفلسفة 
  .واالدب

 م بتحقيق الدكتور ١٩٧٠ند وغريها، وآخر طبعة صدرت يف بغداد سنة وقد طبع هذا الكتاب يف اهل
  .حممد توفيق حسني

ضمنه معايب أيب الفضل ابن العميد والصاحب بن عباد، وحتامل : قال ابن خلكان يف هذا الكتاب) ٣(
، عليهما، وعدد نقائصهما، وسلبهما ما اشتهر عنهما من الفضائل واالفضال، وبالغ يف التعصب عليهما

  وما أنصفهما، وهذا الكتاب من الكتب ادودة، ما ملكه أحد إال
  .وتعكست أحواله، ولقد جربت ذلك، وجربه غريي على ما أخربين من أثق به

  .١١٣، ١١٢ / ٥" وفيات االعيان " 
  . م بتحقيق االستاذ حممد بن تاويت الطنجي١٩٦٥والكتاب طبعه جممع اللغة العربية بدمشق سنة 

، وهو جمموع مسامرات يف فنون شىت "االمتاع واملؤانسة " لتوحيدي املطبوعة أيضا كتاب ومن آثار ا
  .حاضر ا الوزير أبا عبد اهللا العارض يف حنو أربعني ليلة، نشره أمحد أمني وأمحد الزين

، وانظر ٦٨٥، ٦٨٤ / ١" هدية العارفني " ، و ٨، ٧ / ١٥" معجم االدباء " انظر مصنفاته يف ) ٤(
  .٣٣٨ - ٣٣٦ / ٤بروكلمان " تاريخ " خ اخلطية لبعضها يف النس
(*)  

)١٧/١٢١(  

  

  .أنت حامل لوائهم: قلت
أبو حيان من أصحابنا املصنفني، فمن غرائبه أنه قال يف ": ذيب االمساء " قال الشيخ حميي الدين يف 

  .ال ربا يف الزعفران: بعض رسائله
  ).١(ووافقه عليه أبو حامد املروذي 

  .له املصنفات احلسنة كالبصائر وغريها: ابن النجاروقال 
  ).٢(وكان فقريا صابرا متدينا، صحيح العقيدة : قال

  .مسع جعفرا اخللدي، وأبا بكر الشافعي، وأبا سعيد السريايف، والقاضي أمحد بن بشر العامري
مد الداوودي، ، وعبد الكرمي بن حم)٣(علي بن يوسف الفامي، وحممد بن منصور بن جيكان : روى عنه

ونصر بن عبد العزيز الفارسي، وحممد بن إبراهيم بن فارس الشريازيون، وقد لقي الصاحب بن عباد 
  .وأمثاله
  .قد مسع منه أبو سعد عبدالرمحن بن ممجة االصبهاين، وذلك يف سنة أربع مئة، وهو آخر العهد به: قلت



  بنكتكان نصر بن عبد العزيز ينفرد عن أيب حيان : وقال السلفي
  ).٤(عجيبة 

قرأت : مسعت أبا سعد املاليين يقول: وقال أبو نصر السجزي احلافظ فيما يأثروه عنه جعفر احلكاك
 على أيب حيان، - يعين املنسوبة إىل أيب بكر وعمر مع أيب عبيدة إىل علي رضي اهللا عنهم -الرسالة 

  هذه: فقال
__________  

  .٢٢٣ / ٢" ذيب االمساء واللغات ) " ١(
  .والصحيح املشهور حترمي الربا فيه واهللا أعلم: مث قال النووي

  .٣٩ / ٧" لسان امليزان " ، و ٢٨٧ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ٢(
  .٤٧٥ / ١" تبصري املنتبه " انظر ) ٣(
  .٣٩ / ٧" لسان امليزان " انظر ) ٤(

(*)  

)١٧/١٢٢(  

  

حيضرون جملس بعض الوزراء، وكانوا يغلون يف الرسالة عملتها ردا على الرافضة، وسببه أم كانوا 
  ).١(حال علي، فعملت هذه الرسالة 

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

ابن املستنصر صاحب االندلس، بايعوه صبيا، فقام بتشييد الدولة احلاجب  *  هشام املؤيد باهللا- ٧٨
 أعين -امر، فكان من رجال الدهر رأيا وحزما، ودهاء وشجاعة وإقداما حممد بن أيب ع) ٢(املنصور 
 فعمد أول تغلبه إىل خزائن كتب احلكم، فأبرز ما فيها مبحضر من العلماء، وأمر بإفراز ما -احلاجب 

فيها من تصانيف االوائل والفالسفة، حاشا كتب الطب واحلساب، وأمر بإحراقها، فأحرقت، وطمر 
  ).٣( حتببا إىل العوام، وتقبيحا ملذهب احلكم بعضها، ففعل ذلك

  .ومل يزل املؤيد باهللا هشام غائبا عن الناس ال يظهر وال ينفذ أمرا
وكان ابن أيب عامر ممن طلب العلم واالدب، ورأس وترقى، وساعدته املقادير، واستمال االمراء واجليش 

  باالموال، ودانت هليبته الرجال،
__________  

  .٣٨ / ٧" لسان امليزان " ، و ٥١٨ / ٤" زان االعتدال مي" انظر ) ١(



  .فقد اعترف بالوضع: قال ابن حجر
، تاريخ ٢٢، النرباس ٦٧٩ - ٦٧٧ / ٨، الكامل البن االثري ٢١، بغية امللتمس ١٧جذوة املقتبس * 

 / ٣ و ٢٥٣ / ٢، البيان املغرب ١٩٦ - ١٩٣ / ١، املغرب يف حلي املغرب ١٤٧ / ٤ابن خلدون 
  .٣٩٦ / ١، نفح الطيب ١٩٧

  ).٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ) (*)٣ و ٢( تعليق رقم ١٥انظر الصفحة ) ٣(

)١٧/١٢٣(  

  

وتلقب باملنصور، واختذ الوزراء لنفسه، وبقي املؤيد معه صورة بال معىن، الن املؤيد كان أخرق، ضعيف 
 جيتمع إليه فيه الفضالء الرأي، وكان للمنصور نكاية عظيمة يف الفرنج، وله جملس يف االسبوع

للمناظرة، فيكرمهم وحيترمهم ويصلهم، وجييز الشعراء، افتتح عدة أماكن، ومال االندلس سبيا وغنائم، 
حىت بيعت بنت عظيم من عظماء الروم ذات حسن ومجال بعشرين دينارا، وكان إذا فرغ من قتال 

لما احتضر أمر مبا اجتمع له من ذلك بأن العدو، نفض ما عليه من غبار املصاف، مث جيمعه وحيتفظ به، ف
يذر على كفنه، وغزا نيفا ومخسني غزوة، وتويف مبطونا شهيدا وهو بأقصى الثغر، بقرب مدينة سامل، سنة 

  .ثالث وتسعني وثالث مئة
أمر أمري املؤمنني بكذا، : وكان أول شئ حاجبا للمؤيد باهللا، فكان يدخل عليه القصر، وخيرج فيقول

  .اوى عن كذ
  فال خيالفه أحد،

وال يعترض عليه معترض، وكان مينع املؤيد من االجتماع بالناس، وإذا كان بعد مدة ركبه، وجعل عليه 
برنسا، وألبس جواريه مثله، فال يعرف املؤيد من بينهن، فكان خيرج يترته يف الزهراء، مث يعود إىل القصر 

  .على هذه الصفة
  .أبو مروان عبدامللك بن حممد: ام يف منصبه ابنه امللقب باملظفروملا تويف احلاجب ابن أيب عامر، ق

وجرى على منوال والده، فكان ذا سعد عظيم، وكان فيه حياء مفرط يضرب به املثل، لكنه كان من 
الشجعان املذكورين، فدامت االندلس يف أيامه يف خري وخصب وعز إىل أن مات يف صفر، سنة تسع 

  ).١(وتسعني وثالث مئة 
__________  

 - ٧٨ / ١ج  / ٤ق " الذخرية " ، و ٦٧٨ / ٨" الكامل " ، و ٤٢٣ / ١" نفح الطيب " انظر ) ١(



٨٦.  
(*)  

)١٧/١٢٤(  

  

، فعتا ومترد، )١(وقام بتدبري دولة املؤيد باهللا الناصر عبدالرمحن أخو املظفر املذكور املعروف بشنشول 
ه من اخلالفة، وفوضها إىل شنشول هذا مكرها، يف وفسق وتك، ومل يزل باملؤيد باهللا حىت خلع نفس

  .مجادى اآلخرة، سنة تسع وتسعني وثالث مئة
 أن أباه املنصور غزا غزوة الربرت، وهو مكان -شنجول وهو أصح :  ويقال-ومن قصة شنشول 

اء مضيق بني جبلني ال ميشيه إال فارس بعد فارس، فالتقى الروم هناك، مث نزل، وأمر برفع اخليام وبن
: الدور والسور، واختط قصرا لنفسه، وكتب إىل ابنه ومواله واضح بالنيابة على البالد، يقول يف كتابه

  .وملا أبصرت بالد أرغون، استقصرت رأي اخللفاء يف ترك هذه اململكة العظيمة
  فلما علمت الروم بعزمه، رغبوا إليه يف أداء القطيعة،

  .إن هذا لعار: ذي من ذرية هرقل، فقالوافأىب عليهم إال أن يهبوه ابنة ملكهم ال
فالتقوه يف أمم ال حتصى يف وسط بالدهم، وهو يف عشرين ألف فارس، فكان للمسلمني جولة، فثبت 

املنصور وولداه، وكاتبه ابن برد، والقاضي ابن ذكوان يف مجاعة، فأمر أن تضرب خيمة له، فرآها 
 النصر، مث حاصر مدينة هلم، فلما هم بالظفر، بذلوا له املسلمون، فتراجعوا، فهزم اهللا الكافرين، ونزل

: ابنة امللك، وكانت يف غاية اجلمال والعقل، فلما شيعها أكابر دولتها، سألوها الرب والعناية م، فقالت
  .اجلاه ال يطلب بأفخاذ النساء بل برماح الرجال

  .فولدت للمنصور شنجول هذا، وهو لقب جلده المه لقب هو به
  أنه قدم من غزوة، فتعرضت له امرأة عند: اخر املنصورومن مف

__________  
 / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٦٧٩، ٦٧٨ / ٨" الكامل "  و ٤٢٤ / ١" نفح الطيب " انظر ) ١(

  .١٧" جذوة املقتبس " ، و ٩١: ، وأعمال االعالم٤٤ / ٣" البيان املغرب " ، و ١٤٨
(*)  

)١٧/١٢٥(  

  



  .يفرح الناس وأبكي ؟ إن ابين أسري يف بالد الروم! ور يا منص: القصر، فقالت
  .فثىن عنانه وأمر الناس بغزو اجلهة اليت فيها ابنها

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

أنه أحيط به يف مدينة فتة، فرمى بنفسه من أعلى جبلها، وصار يف عسكره، فبقي : رومن رجلة املنصو
القدمني ال يركب، إمنا يصنع له حممل على بغل يقاد به يف سبع غزوات وهو بضعة حلم، ) ١(مفدع 

  .فانظر إىل هذه اهلمة العلية، والشجاعة الزائدة
  فعاله كانتوكان موته آخر الصالح وأول الفساد باالندلس، الن أ

حسنة يف احلال، فاسدة يف املآل، فكانت قبله القبائل، كل قبيلة يف مكان، فإذا كان غزو، وضعت 
اخللفاء على كل قبيلة عددا، فيغزون، فلما استوىل املنصور، أدخل من صنهاجة ونفزن عشرين ألفا إىل 

 من بيوت امللك، مث قتل االندلس، وشتت العرب عن مواضعها، وأمخلهم، وأبقى على نفسه لكونه ليس
يف بين أمية مجاعة، واحتاط على املؤيد، ومنعه من االجتماع بأحد، ورمبا أخرجه هلم يف يوم العيد للهناء، 

فلما مات املنصور وابنه املظفر أبو مروان، اخنرم النظام، وشرع الفساد، وهلك الناس، فقام شنجول 
االحتجار، فدس على املؤيد من خوفه وهدده، وأعلمه أنه وطغى وبغى، وفعل العظائم، واملؤيد باهللا حتت 

  عازم على قتله إن مل يوله عهده، مث أمر شنجول القضاة واالعالم باملثول إىل القصر الذي بالزهراء،
__________  

عوج وميل يف املفاصل، كأن املفاصل قد زالت عن مواضعها، ال يستطاع بسطها : الفدع حمركة) ١(
  .كون يف الرسغ من اليد والقدممعه، وأكثر ما ي

(*)  

)١٧/١٢٦(  

  

فأخرج هلم املؤيد، وأخرج كتابا قرئ بينهم بأن املؤيد قد خلع نفسه، وسلم االمر إىل الناصر لدين اهللا 
  .عبدالرمحن بن أيب عامر

، وأخذ الناصر هذا يف التهتك والفسق، وكان زيهم املكشوفة، )١(فشهد من حضر بذلك على املؤيد 
، فبقوا أوحش ما يكون وأمسجه، لفوا )٢(نده حبلق الشعر، ولبس العمائم تشبها ببين زيري فأمر ج

العمائم بال صنعة، وبقوا ضحكة، مث سار غازيا، فجاءه اخلرب بأن حممد بن هشام بن عبد اجلبار االموي 
نفق االموال يف ابن عم املؤيد باهللا قد توثب بقرطبة، وهدم الزهراء، وأقام معه القاضي ابن ذكوان، وأ

الشطار، فاجتمع له أربع مئة رجل، وأخذ يرتب أموره يف السر، مث ركب، وقصد دار وايل قرطبة، 



  فقطع رأسه، فخرج إليه
  .أين املؤيد باهللا ؟ أخرجه: االستاذ جوذر الكبري، فقال له حممد بن هشام

  .أذل نفسه، وأذلنا بضعفه: فقال
  . الزيل الذل عنك، فإن خلعت نفسك طائعا، فلك كل ما حتبأنا إمنا قمت: فخرج يطلب أمانه، فقال

  القاضي والوزراء، فدخلوا على) ٤(الفقيه، وابن ذكوان ) ٣(مث طلب ابن املكوي 
__________  

 ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٦٧٩ / ٨" الكامل " ، و ٤٢٦ - ٤٢٤ / ١" نفح الطيب " انظر ) ١(
 /١٤٩، ١٤٨.  
ا ملوك وأمراء إفريقية وما واالها من بالد املغرب، وجدهم هو االمري زيري هم من الرببر، وكانو) ٢(

بن مناد، احلمريي الصنهاجي، ومن أوالده أبو الفتوح بلكني بن زيري جد باديس بن املنصور بن بلكني، 
  ).١٢٦(وباديس سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم 

، ٣٠٦ - ٣٠٤، و ٢٨٧، ٢٨٦ و ٢٦٦، ٢٦٥ / ١" وفيات االعيان " وانظر تراجم بين زيري يف 
  .٢٣٥ - ٢٣٣ / ٥، و ٣٤٤، ٣٤٣ / ٢و 

  .، وما بعدها١٥٥ / ٦ابن خلدون " تاريخ " ، و ١٠٩": معجم االنساب واالسرات احلاكمة " وانظر 
  ).١٢٠(هو أبو عمر أمحد بن عبدامللك بن هاشم، املعروف بابن املكوي، سترد ترمجته برقم ) ٣(
املغرب يف حلي " ، مترجم يف ٤١٣أمحد بن حممد ذكوان القاضي، متوىف سنة هو أبو العباس ) ٤(

  .١٧٤": بغية امللتمس " ، و ٢١٦، ٢١٥ / ١" املغرب 
(*)  

)١٧/١٢٧(  

  

املؤيد، فشهدوا عليه بتفويض االمر إىل ابن عمه هذا، وضعف أمر شنجول، وظفر به حممد، فذحبه يف 
  ).١(أثناء هذا العام، وله بضع وعشرون سنة 

كان ختان شنشول يف سنة مثانني وثالث مئة، فانتهت النفقة يومئذ إىل مخس مئة : قال ابن أيب الفياض
  ألف دينار، وختنوا معه مخس مئة وسبعة

  .وسبعني صبيا
، ونصب )٢(وأما حممد بن هشام بن عبد اجلبار بن الناصر لدين اهللا عبدالرمحن، فتلقب باملهدي 

ق زاهد وال جاهل وال حجام حىت جاءه، فاجتمع له حنو من مخسني ألفا، الديوان، واستخدم، فلم يب
ودانت له الوزراء والصقالبة، وبايعوه، فأمر بنهب دور آل املنصور أيب عامر، وانتهب مجيع ما يف 



  .الزهراء من االموال والسالح، وقلعت االبواب
 الفضة، وصلى بالناس اجلمعة وصل منها إىل خزانة املهدي هذا مخسة آالف ألف دينار سوى: فقيل

بقرطبة، وقرئ كتابه بلعنة شنشول، مث سار إىل حربه، فكان القاضي ابن ذكوان حيرض على قتاله، 
  .هو كافر: ويقول

وكان شنشول قد استعان بعسكر الفرنج الن أمه منهم، وقام معه ابن غومش، فجاء إىل قرطبة، 
  .أن تؤخذارجع بنا قبل : فتسحب جنده، فقال له ابن غومش

فأىب، ومال إىل دير شربش جوعان سهران، فأنزل له راهب دجاجة وخبزا، فأكل وشرب وسكر، وجاء 
حلربه ابن عم املهدي وحاجبه حممد بن املغرية االموي، فقبض عليه، فظهر منه اجلزع، وقبل قدم ابن 

  أنا: املغرية، وقال
__________  

، ١٤٩ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٦٧٩ / ٨" ل الكام" ، و ٤٢٦ / ١" نفح الطيب " انظر ) ١(
١٥٠.  

جذوة " ، و ١٥٠، ١٤٩ / ٤ابن خلدون " تاريخ "  و ٦٨٠، ٦٧٩ / ٨" الكامل " انظر ) ٢(
  .٢٣، ٢٢" بغية امللتمس " ، و ٤٢٦ / ١" نفح الطيب " ، و ١٨" املقتبس 

(*)  

)١٧/١٢٨(  

  

  .يف طاعة املهدي
  .شول املأبون املخذولهذا شن: مث ضربت عنقه، وطيف برأسه

  .فلما استوثق االمر للمهدي، أظهر من اخلالعة والفساد أكثر مما عمله شنشول
فقام على املهدي ابن عمه هشام بن سليمان بن الناصر لدين اهللا، يف شوال سنة تسع ): ١(قال احلميدي 

  .وتسعني، وقام معه الرببر، وأسر هشام هذا، فقتله املهدي
هدي يف الغي وأخذ احلرم، وعمد إىل نصراين يشبه املؤيد باهللا، ففصده حىت مات، زاد امل: وقال غريه

  .هذا املؤيد: وأخرجه إىل الناس، وقال
، وقدم على املهدي رسول فلفل بن سعيد الزنايت صاحب طرابلس داخال يف )٢(فصلى عليه، ودفنه 

 على طرابلس ومتلكها، وكتب طاعته، يلتمس إرسال سكة على امسه ليعينه على باديس، فغلب باديس
إىل ابن عمه محاد ليغري القبائل على املهدي خلذالنه، قد هم بالغدر بالرببر الذي حوله، ولوح بذلك، 

حممد بن دري، وخلف : فهذا سبب خروجهم عليه مع ابن عمه هشام بن سليمان، فقتلوا أوال وزيريه



لوا عن هشام حىت قتل، وحتيز جلهم إىل قلعة بن طريف، وأحرقوا السراجني، وعربوا القنطرة، مث ختاذ
رباح، فهرب معهم سليمان بن احلكم بن سليمان بن الناصر، وهو ابن أخي هشام املقتول، فبايعوه، 

، ومجعوا له ماال، حىت صار له حنو من مئة ألف دينار، فتوجه بالرببر إىل )٣(املستعني باهللا : ومسوه
  ع املهدي، واعتد للحصار، وجترأت عليهطليطلة، فتملكها، وقتل واليها، فجز

__________  
  .١٨" جذوة املقتبس " يف ) ١(

  .٦٨٠ / ٨البن االثري " الكامل " وانظر 
  .٦٧٩ / ٨" الكامل " انظر ) ٢(
  .سترد ترمجته عقب هذه الترمجة مباشرة) ٣(

(*)  

)١٧/١٢٩(  

  

رف قرطبة، فربز حلربه عسكر العامة، مث بعث عسكرا، فهزمهم سليمان املستعني، مث سار حىت شا
  املهدي، فناجزهم سليمان، فكان من غرق

منهم يف الوادي أكثر ممن قتل، وكانت وقعة هائلة هلك فيها خلق من االخيار واالئمة واملؤذنني، فلما 
أصبح املهدي باهللا، أخرج للناس اخلليفة املؤيد باهللا هشام بن احلكم، الذي كان أظهر هلم موته، فأجلسه 

  .هذا أمري املؤمنني، وإمنا حممد بن هشام بن عبد اجلبار نائبه: اس، وأقبل قاضي اجلماعة يقولللن
مث خرج أهل قرطبة إىل املستعني، ! باالمس تصلي عليه، واليوم حتييه ؟ : يا ابن ذكوان: فقال له الرببر

مارة، ووارى الناس سليمان فاحسن ملقاهم واختفى حممد املهدي واستوثق أمر املستعني ودخل قصر اال
قتالهم، فكانوا حنوا من اثين عشر ألفا، مث تسحب املهدي إىل طليطلة، فقاموا معه، وكتب إىل الفرنج، 
ووعدهم باالموال، فاجتمع إليه خلق عظيم، وهو أول مال انتقل من بيت املال باالندلس إىل الفرنج، 

 جحفل عظيم، فالتقى اجلمعان على عقبة وكانت الثغور كلها باقية على طاعة املهدي، فقصد قرطبة يف
البقر على بريد بن قرطبة، فاقتتلوا أشد قتال، فازم سليمان املستمعني، واستوىل املهدي على قرطبة 

ثانيا، مث خرج بعد أيام إىل قتال مجاهري الرببر، فالتقاهم بوادي آره، فهزموه أقبح هزمية، وقتل من جنده 
ق، فجاء إىل قرطبة، مث وثب عليه العبيد، فضربت عنقه، وقطعت أربعته، الفرنج ثالثة آالف، وغرق خل

  ).١(وكفى اهللا شره يف ثامن ذي احلجة عام أربع مئة، وعاش أربعا وثالثني سنة 
  أعيد املؤيد باهللا إىل اخلالفة يف آخر سنة أربع): ٢(قال احلميدي 

__________  



  .١٩، ١٨" جذوة املقتبس ) " ١(
  .١٧" تبس جذوة املق) " ٢(

(*)  

)١٧/١٣٠(  

  

  مئة، فحاصرته جيوش الرببر مع سليمان املستعني مدة، واتصل ذلك إىل
  .شوال سنة ثالث وأربع مئة، فدخل الرببر قرطبة بالسيف، وقتل املؤيد باهللا

أن طائفة وثبوا على املهدي، فقتلوه، وأخرجوا املؤيد باهللا، فطري عنرب : وقرأت خبط أيب الوليد بن احلاج
رأس املهدي بني يدي املؤيد، وسكن الناس، وكتب املؤيد إىل الرببر ليدخلوا يف الطاعة، فأبوا، وصار 

يركب ويظهر، فهابه الناس، وعاثت الرببر، وعملت ما ال يعمله مسلم، ونازلوا قرطبة سنة اثنتني وأربع 
 فقتلوا حىت الولدان، مئة، واشتد القحط والبالء، وفين الناس، ودخل الرببر بالسيف يف سنة ثالث،

وهرب اخللق، وهرب املؤيد باهللا إىل املشرق، فحج، ولقد تصرف يف الدنيا عزيزا وذليال، والعزة هللا 
  ).١(مجيعا 

  .أما املؤيد، فانقطع خربه، ونسي ذكره: وقال غريه
تخفيا حىت إن املؤيد باهللا هرب بنفسه من قرطبة، فلم يزل فارا ومس": تاريخ القريوان " وقال عزيز يف 

حج، وكان معه كيس جوهر، فشعر به حرابة مكة، فأخذوه منه، فمال إىل ناحية من احلرم، وأقام يومني 
  .نعم: حتسن جتبل الطني ؟ قال: مل يطعم طعاما، فأتى املروة، فلقيه رجل، فقال له

  .عجل القرص، فإين جائع: فذهب به، فلم حيسن اجلبل، وشارط على درهم ورغيف، فقال
ه به، فأكله، وعمل حىت تعب، وهرب، وخرج مع الركب إىل الشام يف أسوأ حال، فقدم القدس، فأتا

  .من أنت ؟ قال غريب: فمشى، فرأى رجال يعمل احلصر، فنظر إليه الرجل، فقال
  .ال: حتسن هذه الصنعة ؟ قال: قال
  فتكون عندي تناولين: قال

__________  
  .٢١٩ - ٢١٦ / ٩البن االثري " الكامل " انظر ) ١(

(*)  

)١٧/١٣١(  

  



  .نعم: وأعطيك أجرة ؟ قال) ١(احللفاء 
  فأقام عنده يعاونه، ويأكل معه،

فتعلم صنعة احلصر، وأقام بالقدس سنني، ومل يدر به أحد، مث رجع إىل االندلس يف سنة أربع وعشرين 
  .وأربع مئة
نقط العروس " حزم يف كتاب فهذا نص ما رواه مشايخ من أهل االندلس، والذي ذكره ابن : قال عزيز

ظهر رجل يقال له خلف احلصري بعد اثنتني وعشرين سنة من موت : أخلوقة مل يسمع مبثلها: أنه قال" 
املؤيد باهللا هشام، فبويع له، وخطب له على منابر االندلس يف أوقات شىت، وادعي أنه املؤيد باهللا هشام، 

  .وسفكت الدماء، وتصادمت اجليوش يف أمره
فأقام املدعى أنه هشام نيفا وعشرين سنة والقاضي حممد بن إمساعيل ابن عباد كالوزير بني : زيزقال ع

يديه واالمر إليه، فاستقام بذلك البن عباد أكثر بالد االندلس، ودفع عنه كالم احلساد إىل أن مات 
  .هشام
د باهللا، وانتقل إىل اهللا، هذه احلكاية شبه خرافة، ومن بعد سنة ثالث وأربع مئة انقطع خرب املؤي: قلت

وأظنه قتل سرا، فكان له حينئذ مخسون سنة، وكان ضعيف الرأي، قليل العقل، يصدق مبا ال يكون، وله 
، وأعطى مرة ماال عظيما ملن جاءه حبافر محار، وزعم أنه حافر محار العزيز، )٢(مة يف مجع البقر البلق 
  هذا من الصخرة: وأتاه آخر حبجر، فقال

__________  
نبت أطرافه حمدودة كأا أطراف سعف النخل واخلوص، ينبت يف مغايض : احللفاء: قال االزهري) ١(

  .حلفة: الواحدة: وكان االصمعي يقول...املاء والرتور، الواحدة حلفه مثل قصبة وقصباء
  .احللفاء واحد ومجيع: وقال سيبويه

  .٦٩ / ٥" ذيب اللغة " 
هو من فصيلة النجيليات، يكثر يف اجلزائر واملغرب واالندلس، : ال الشهايبق": معجم منت اللغة " ويف 

  .يصنعون بورقه احلصر والقفف واحلبال، ويستخرجون منها أليافا وكاغدا
  .سواد وبياض، وارتفاع التحجيل إىل الفخذين: البلق) ٢(

(*)  

)١٧/١٣٢(  

  

  .هذا من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم: وأتاه آخر بشعر قال
  .كان املنصور مينع الناس من االجتماع به: فقيل هلذا السبب



بل خنقه املهدي، وأخرجه ميتا كما ذكرنا، فاهللا أعلم، وباجلملة فالذي جرى على : وقال بعض الناس
أهل االندلس من جندها الرببر ال حيد وال يوصف، عملوا ما يصنعه كفار الترك وأبلغ، وأحرقوا الزهراء 

* ثالثة من طبعها الفساد : ا، وكانت أحسن مدينة يف الدنيا وأطراها، قال ابن نبيطوجامعها وقصوره
": املعجب " الفأر والرببر واجلراد وقال حميي الدين عبد الواحد بن علي التميمي املراكشي يف كتاب 

، وقتل يف دخلت الرببر قرطبة وعليهم سليمان املستعني يف شوال سنة ثالث وأربع مئة، فقتلوا املؤيد باهللا
  .هذه الكائنة بقرطبة من أهلها نيف وعشرون ألفا

  
 بن سليمان بن الناصر لدين اهللا عبدالرمحن بن حممد، االموي ابن احلكم*  سليمان املستعني باهللا - ٧٩

  .املرواين
دانت له االندلس سنة ثالث وأربع مئة كما ذكرنا، جال بالرببر يفسد وينهب البالد، ويعمل كل قبيح، 

ال يبقي على أحد، فكان من مجلة جنده القاسم وعلي ابنا محود بن ميمون العلوي االدريسي، فجعلهما و
  قائدين على

__________  
القسم االول، : ، الذخرية يف حماسن اجلزيرة٢٢ - ١٩، جذوة املقتبس ١٠٢مجهرة االنساب ) ١(

 - ٥ / ٢، احللة السرياء ٤٥ - ٤٢، املعجب ٢٦ - ٢٤، بغية امللتمس ٤٨ - ٣٥/ الد االول 
، ٦٣، ٦٢ / ٢، فوات الوفيات ١٤٥ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٩١ / ٣، البيان املغرب ١٢

  .٤٣١ - ٤٢٨ / ١، نفح الطيب ١٥١، ١٥٠ / ٤تاريخ ابن خلدون 
  ).١٧٣(وسيكرر املؤلف ترمجته عقب الترمجة 

(*)  

)١٧/١٣٣(  

  

  .العدوة، وأمر القاسم على اجلزيرة اخلضراءالرببر، وأمر عليا على سبتة وطنجة وتلك 
مل يزل املستعني جيول بالرببر يفسد وينهب، ويقفر املدائن والقرى بالسيف، ال يبقي معه : قال احلميدي

الرببر على صغري وال كبري، إىل أن غلب على قرطبة، مث إن علي بن محود االدريسي طمع يف اخلالفة، 
وبايعوه، فعدى من سبتة إىل االندلس، فبايعه متويل مالقه، واستحوذ وراسل مجاعة، فاستجاب له خلق، 

على الكبار، وزحف إىل قرطبة، فجهز املستعني حلربه ولده حممد بن سليمان، فالتقوا، فازم حممد، 
وهجم ابن محود، فدخل قرطبة يف احلال، وظفر باملستعني، فذحبه بيده صربا، وذبح أباه احلكم وهو شيخ 

  ).١(ثمانني، وذلك يف احملرم، سنة سبع وأربع مئة، وانقضت دولة املروانية يف مجيع االندلس يف عشر ال



  .وكان املستعني أديبا شاعرا، عاش نيفا ومخسني سنة
  فواتر االجفان) ٣(وأهاب حلظ * عجبا يهاب الليث حد سناين ): ٢: (وله تيك االبيات املشهورة

__________  
  . بأطول مما هنا٢٠، ١٩" جذوة املقتبس ) " ١(
وهذه االبيات معارضة لالبيات اليت تنسب إىل هارون الرشيد وأنشدنيها له أبو حممد : قال احلميدي) ٢(

وحللن من قليب بكل مكان * ملك الثالث اآلنسات عناين : عبد اهللا بن عثمان بن مروان العمري، وهي
وبه قوين أعز من * ك إال أن سلطان اهلوى وأطيعهن وهن يف عصياين ما ذا* مايل تطاوعين الربية كلها 

   /١ / ١" الذخرية " ، و ٩ / ٢" احللة السرياء " ، و ٢٢، ٢١" جذوة املقتبس " سلطاين انظر 
٤٣٧، ٤٦.  

  ".سحر ": " فوات الوفيات " و " نفح الطيب " يف ) ٣(
(*)  

)١٧/١٣٤(  

  

زهر الوجوه * كت نفسي ثالث كالدمى منها سوى االعراض واهلجران ومتل* وأقارع االهوال ال متهيبا 
من فوق أغصان على كثبان هذي اهلالل وتلك بنت ) * ١(نواعم االبدان ككواكب الظلماء حلن لناظر 

فقضى بسلطان على ) ٢(حسنا وهذي أخت غصن البان حاكمت فيهن السلو إىل الصبا * املشتري 
  )٣(طة وأمان عاش اهلوى يف غب* سلطاين وإذا جتارى يف اهلوى أهل اهلوى 

ابن أمحد بن علي بن عبيداهللا بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد  *  علي بن محود بن ميمون- ٨٠
اهللا احملض بن احلسن املثىن بن رحيانة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلسن بن علي بن أيب طالب، 

  .الناصر لدين اهللا، اهلامشي، العلوي االدريسي
رطبة يف أول سنة سبع وأربع مئة كما قدمنا، وكانت دولته اثنني وعشرين شهرا استوىل على االمر بق

، مث خالف عليه املوايل الذين قاموا بنصره وبيعته، فخرجوا عليه، وقدموا عليه االمري عبدالرمحن بن )٤(
  حممد بن

__________  
  .لناظري": فوات الوفيات " و " الذخرية " و " نفح الطيب " يف ) ١(
  .اهلوى": احللة السرياء " الرضى، ويف ":  نفح الطيب يف) ٢(
 بزيادة مخس أبيات قبل البيت ٩ / ٢" احللة السرياء " ، و ٢١" جذوة املقتبس " االبيات يف ) ٣(

 عدا البيت االخري ٤٨، ٤٧ / ١ / ١" الذخرية " ، و ٤٣١، ٤٣٠ / ١" نفح الطيب " االخري، و 



  . عدا البيت اخلامس واالخري وزيادة أربع أبيات٦٣ / ٢" يات فوات الوف" وزيادة أربع أبيات، و 
، الذخرية يف حماسن اجلزيرة القسم االول، الد االول ٢٢، جذوة املقتبس ٥١، ٥٠مجهرة ابن حزم * 

، البيان املغرب ٩٨، املعجب ٢٧٣ - ٢٦٩ / ٩، الكامل البن االثري ٢٧، بغية امللتمس ١٠٢ - ٩٦
  .٤٣١ / ١، نفح الطيب ١٢٨، االعالم ١٥٣، ١٥٢ / ٤ابن خلدون ، تاريخ ١٢٤ - ١١٩ / ٣

  ).١٧٠(وسيعيد املؤلف ترمجته عقب الترمجة رقم 
  .وكان لقبه املتوكل على اهللا، وقيل الناصر لدين اهللا) ٤(

  ".الكامل " و " اجلذوة " انظر 
(*)  

)١٧/١٣٥(  

  

حفوا إىل غرناطة، مث ندموا على تقدميه ملا عبدامللك بن الناصر لدين اهللا االموي، ولقبوه باملرتضى، وز
  ).١(رأوا من قوته وصرامته وثبات جأشه، فخافوا من غائلته، ففروا عنه، ودسوا عليه من قتله غيلة 
  ).٢(وأما علي بن محود، فوثب عليه غلمان له صقالبة يف احلمام، فقتلوه يف آخر سنة مثان وأربع مئة 

ابن حممد االدريسي من ذريته، حدثنا مبصر ) ٣(دريس، فشيخنا جعفر وخلف من االوالد حيىي املعتلي وإ
  .عن ابن باقا

  
االدريسي، وايل إمرة االندلس بعد مقتل أخيه علي بن محود سنة  *  القاسم بن محود بن ميمون- ٨١
  ).٤(مثان 

ة وأربع مئة، وكان هادئا ساكنا، أمن الناس معه، وكان يتشيع قليال، فبقي يف امللك إىل سنة اثنيت عشر
يف ربيع االول، فخرج عليه ابن أخيه حيىي بن علي بن محود املعتلي، فهرب القاسم من غري قتال إىل 

إشبيلية، فاستمال الرببر، ومجع وحشد، وجاء إىل قرطبة، فهرب منه املعتلي، مث اضطرب أمر القاسم بعد 
  قليل، وخذله الرببر، وتفرقوا يف سنة أربع عشرة،

__________  
  .٢٧٢، ٢٧١ / ٩البن االثري " الكامل " انظر ) ١(
  .١٠١، ١٠٠ / ١ / ١" الذخرية " انظر تفصيل ذلك يف ) ٢(
  .١ / ٤١الورقة " مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ٣(
القسم الرابع، : ، الذخرية يف حماسن اجلزيرة٢٤ - ٢٢، جذوة املقتبس ٥١، ٥٠مجهرة ابن حزم * 

، البيان ٢٧٦ - ٢٧٣ / ٩، الكامل البن االثري ٢٩، ٢٨غية امللتمس ، ب٤٨٦ - ٤٨١/ الد االول 



 / ١، نفح الطيب ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢ / ٤، تاريخ ابن خلدون ١٩٠ و ١٣٣ و ١٢٤ / ٣املغرب 
٤٣٢، ٤٣١.  

  .وقد تلقب باملأمون كما ذكرت مصادر الترمجة) ٤(
(*)  

)١٧/١٣٦(  

  

مور يطول شرحها، فلحق القاسم بشريش وتغلبت كل فرقة على بلد من االندلس، وجرت خطوب وأ
، فقصده املعتلي، وحاصره، فظفر به، وسجنه دهرا، وأما أهل إشبيلية، فطردوا عنها ابين القاسم بن )١(

قاضي البلد حممد بن إمساعيل بن عباد، وحممد بن يرمي االهلاين، وحممد بن : محود، وأمروا عليهم ثالثة
إنه املؤيد : ليهم القاضي، وأظهر هلم ذلك احلصري الذي يقالاحلسن الزبيدي، فساسوهم، مث متلك ع

، وغلب أخوه إدريس بن علي على طنجة )٢(كما قدمنا، ومتلك مالقة حيىي املعتلي واجلزيرة اخلضراء 
  .، وطال أسر القاسم، وعاش مثانني سنة، مث خنق يف سنة إحدى وثالثني وأربع مئة)٣(

  
  .أبو زكريا العلوي احلسين االدريسي، وأمه علوية أيضا *  باهللا حيىي بن علي بن محود املعتلي- ٨٢

غلب على أكثر االندلس، وتسمى باخلالفة، واستناب على قرطبة االمري عبدالرمحن بن أيب عطاف إىل 
سنة سبع عشرة، مث قطعت دعوته عن قرطبة فتردد عليها بالعساكر إىل أن أطاعته مجاعة الرببر وسلموا 

  إليه احلصون
  قالع، وعظم سلطانه، مث قصد إشبيلية، فحاصرها، فخرج منها فوارسوال

__________  
مدينة كبرية من كورة شذونة، وشذونة مدينة باالندلس تتصل نواحيها بنواحي موزور من : شريش) ١(

  .أعمال االندلس
  .٣٢٩ / ٣" معجم البلدان " 
  .خائرهوهي كانت معقل القاسم، وا كانت ذ": اجلذوة " قال يف ) ٢(
  .وهي كانت عدة القاسم اليت يلجأ إليها إن رأى ما خياف باالندلس": اجلذوة " يف ) ٣(
، بغية ٣١٨ - ٣١٦/ القسم الرابع، الد االول : ، الذخرية يف حماسن اجلزيرة٢٤جذوة املقتبس * 

/  ٣، البيان املغرب ٥٤ - ٥٠، املعجب ٢٧٩ - ٢٧٤ / ٩، الكامل البن االثري ٣٠: امللتمس
 / ١، نفح الطيب ٤٢، بلغة الظرفاء ١٣٦، أعمال االعالم ١٥٣ / ٤، تاريخ ابن خلدون ١٨٨



٤٣١.  
(*)  

)١٧/١٣٧(  

  

وهو حينئذ سكران، فحمل عليهم وكانوا قد أكمنوا له، فقتلوه يف احملرم، سنة سبع وعشرين وأربع مئة 
)١.(  

لها على رد االمر إىل بين أمية، فاختاروا وملا ازم الرببر مع القاسم بن محود من قرطبة، اتفق رأي أه
، فبايعوه يف رمضان )٤(املهدي ) ٣(بن هشام بن عبد اجلبار بن الناصر لدين اهللا أخا ) ٢(عبدالرمحن 

  .سنة أربع عشرة، ولقبوه باملستظهر باهللا، وله اثنتان وعشرون سنة
فقتلوا املستظهر بعد شهرين، وكان قد مث قام عليه نسيبه حممد بن عبدالرمحن يف طائفة من سفلة العوام، 
كان يف غاية االدب والبالغة والذكاء، : وزر له أبو حممد بن حزم الظاهري، فأثىن على املستظهر، وقال

  .رمحه اهللا
، فبويع وله )٥(وقوي أمر حممد بن عبدالرمحن بن عبيداهللا بن الناصر االموي، ولقبوه باملستكفي باهللا 

لك ستة أشهر، وكان أمحق، قليل العقل، وزر له أمحد بن خالد احلائك، مث قتل مثان وأربعون سنة، فتم
  وزيره، وخلع

بل سم يف : هو، وسجنوه ثالثا مل يطعموه فيها شيئا، مث نفوه املعثر، فلحق بالثغور، وأضمرته البالد، وقيل
  .دجاجة، فهلك، وعاد أمر الناس إىل املعتلي

  على رد االمر إىل بين أمية، وضفلما غاب املعتلي، أمجع أهل قرطبة 
__________  

  .٢٧٩، ٢٧٨ / ٩البن االثري " الكامل " ، و ٢٥، ٢٤" جذوة املقتبس ) " ١(
  ).٢١٥(وهو املستظهر باهللا، سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٢(
  .وهو خطأ" أخو : " يف االصل) ٣(
  ).٧٨( ترمجة املؤيد باهللا هشام رقم وهو حممد بن هشام بن عبد اجلبار، تقدم احلديث عنه يف) ٤(
  ).٢٥٨(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٥(

(*)  

)١٧/١٣٨(  

  



بن حممد بن عبدامللك بن ) ١(بذلك الوزير أبو احلزم جهور بن حممد بن جهور، وبايعوا أبا بكر هشام 
ربع ومخسون سنة، فبقي ينتقل الناصر لدين اهللا، ولقب باملعتد باهللا يف ربيع االول سنة مثاين عشرة، وله أ

يف الثغور، ودخل قرطبة يف آخر سنة عشرين، فلم يلبث إال يسريا حىت قامت عليه طائفة من اجلند، 
وجرت أمور يطول شرحها، مث خلعوه، وأخرج من قصره والنساء مهتكات حافيات، إىل أن دخلوا 

س بالطعام إىل أن خرجوا من قرطبة، فلحق اجلامع يف هيئة السبايا، فبقوا هنالك أياما يتعطف عليهم النا
هشام هذا بابن هود املتغلب على سرقسطة والردة وطرطوشة، فأقام عنده إىل أن مات سنة سبع 

  .وعشرين يف العام الذي قتل فيه املعتلي
  .فهذا آخر ملوك بين أمية مطلقا، وتفرقت الكلمة، وصار يف االندلس عدة ملوك

  
الرئيس أبو احلزم القرطيب الوزير، من بيت رئاسة ووزارة، من دهاة  *  جهور بن حممد بن جهور- ٨٣

الرجال وعقالئهم، دبر أمر قرطبة، واستوىل عليها، لكنه من عقله مل يتسم باالمرة، ورتب البوابني 
  واحلشم على باب القصر، ومل ينتقل من بيته، وأنفق

__________  
" ، و ٢٨٢ / ٩" الكامل " ، و ٣٤" بغية امللتمس "  وما بعدها، و ٢٧" جذوة املقتبس " انظر ) ١(

  .٤٣٨ / ١" نفح الطيب 
، الذخرية يف حماسن أهل ١٦، مطمح االنفس ١٨٨ و ٢٩، ٢٨، جذوة املقتبس ٩٣مجهرة االنساب * 

، بغية امللتمس ١٣١ / ١، الصلة البن بشكوال ٦٠٥ - ٦٠٢/ القسم االول، الد الثاين : اجلزيرة
، املغرب يف ٣٤ - ٣٠ / ٢، احللة السرياء ٢٨٥، ٢٨٤ / ٩لكامل يف التاريخ ، ا٢٦٠ و ٣٥، ٣٤

، تاريخ ١٨٣ / ٣، العرب ٢٥٧ / ١، دول االسالم ١٨٥ / ٣، البيان املغرب ٥٦ / ١حلي املغرب 
  .٢٥٥ / ٣، شذرات الذهب ١٥٩ / ٤ابن خلدون 

(*)  

)١٧/١٣٩(  

  

  ).١(عامة يف اجلند االموال، وأقام العمال، وفرق العدد على ال
وكان على طريقة الرؤساء الصاحلني، فاستمر أمر الناس معه مستقيما إىل أن تويف يف صفر، سنة مخس 

  .وثالثني وأربع مئة
فقام بعده ابنه الرئيس أبو الوليد حممد بن جهور، فجرى يف السياسة على منهاج أبيه سواء، وبقي 

  .كذلك مدة سنني



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

  .حممد بن عتاب، وغريه: روى عنه
  .وكان من صغار وزراء دولة ابن أيب عامر

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

وكان يعود املرضى، ويشهد اجلنائز وهو بزي الصاحلني، وله هيبة عظيمة، وأمر مطاع، عاش إحدى 
  .وسبعني سنة

  
  :وأما ابنه

   * أبو الوليد- ٨٤
__________  

هم بتفريقه وفرق السالح عليهم، وأمر: ٣٣ / ٢" احللة السرياء " ، و ٢٩" جذوة املقتبس " يف ) ١(
  .يف الدكاكني ويف البيوت حىت إذا دهم أمر يف ليل أو ار، كان سالح كل واحد معه

  .٢٨٥ / ٩" الكامل " وانظر 
  .وجعل ما يرتفع من االموال السلطانية بأيدي رجال رتبهم لذلك: قال احلميدي) ٢(

" ة يف حماسن أهل اجلزيرة الذخري" ، و ٣٢ / ٢" احللة السرياء " ، و ٢٩، ٢٨" جذوة املقتبس " انظر 
  . من هذا اجلزء٥٢٥، وانظر ص ٢٨٥ / ٩" الكامل " ، و ٦٠٣ / ٢ / ١
  =، الصلة البن ٦٠٤/ القسم االول، الد الثاين : الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة* 

)١٧/١٤٠(  

  

  .يد يف حصنفحكم على قرطبة مثانية أعوام، فقصده ابن عباد، وقهره، وأخذ البلد، مث سجن أبا الول
وكان قد قرأ على مكي بن أيب طالب، ومسع من أيب املطرف القنازعي، ويونس بن عبد اهللا بن مغيث، 

  .وطائفة
  .وعين باحلديث

  .فبقي يف سجن ابن عباد إىل أن مات يف نصف شوال، سنة اثنتني وستني وأربع مئة
  بل غلب على قرطبة املأمون بن ذي النون صاحب طليطلة، وقام: وقيل

  ).١(بعده ابن عكاشة الرببري، مث غلب عليها أبو القاسم بن عباد، وصارت تبعا الشبيلية 



  
باهللا، ملا قتل أخوه بادر أبو جعفر ) ٢(االدريسي، أخو املعتلي  *  إدريس بن علي بن محود احلسين- ٨٥

ا إدريس بن علي ، وجنا الصقليب اخلادم، فأتيا مالقة وهي دار ملكهم، فأخرب)٣(أمحد بن موسى بن بقنة 
  .بقتل أخيه وكان بسبتة، فدخل االندلس

__________  
 ووفاته ٦٠: ، املعجب٢٨٥ / ٩، الكامل يف التاريخ ٣٥، بغية امللتمس ٥٤٧، ٥٤٦ / ٢بشكوال = 

 ٤، تاريخ ابن خلدون ٢٣٢ / ٣، البيان املغرب ٥٧، ٥٦ / ١، املغرب يف حلي املغرب ٤٤٣فيه سنة 
 /١٥٩.  
  .٥٧، ٥٦ / ١" املغرب يف حلي املغرب " ، و ١٥٩ / ٤ابن خلدون " يخ تار" انظر ) ١(
 / ٣، البيان املغرب ٢٨٠ / ٩، الكامل البن االثري ٣٧، بغية امللتمس ٣١، ٣٠جذوة املقتبس * 

  .٤٣٢ و ٤٣١ / ١، نفح الطيب ٣٢٤ / ٨، الوايف بالوفيات ٢٨٩
  ).٨٢(وهو صاحب الترمجة املتقدمة برقم ) ٢(
املوحدة والقاف املفتوحتني بعدمها نون مشددة مفتوحة، وقد تصحفت يف االصل يف املواضع بالباء ) ٣(

  . إىل بقية بالياء وهو خطأ٢٨١، ٢٧٩ / ٩" الكامل " االربعة من هذه الترمجة ويف 
  .٣٤٢ / ١" االكمال " ، و ٢٠٠ / ١" تبصري املنتبه " أنظر 
(*)  

)١٧/١٤١(  

  

  ).١(ملتأيد، باهللا، وجعل ابن أخيه حسن بن املعتلي واليا على سبتة بويع مبالقة باخلالفة، ولقب با
على حرب عسكر إشبيلية، فأمده جبيش عليهم ابن بقنة، ) ٢(مث إنه استنجد بإدريس حممد الرببري 

  فهزموا عسكر إشبيلية، وكان عليه إمساعيل
فاه وهو عليل، فلم يعش إال ولد القاضي ابن عباد، وقتل إمساعيل، ومحل رأسه إىل إدريس بن علي، فوا

  ).٣(يومني ومات، وخلف من الولد حممدا الذي لقب باملهدي، واحلسن الذي لقب بالسامي 
وكان املعتلي باهللا قد اعتقل حممدا وحسنا ابين عمه القاسم بن محود باجلزيرة اخلضراء، ووكل ما رجال 

اجلزيرة من الرببر والسودان، وأخرج حممدا من املغاربة، فحني بلغه خرب مقتل املعتلي مجع من كان يف 
  .هذان سيداكم، فسارعوا إىل الطاعة هلما: وحسنا، وقال

فبويع حممد، ومتلك اجلزيرة، لكنه مل يتسم باخلالفة، وأما أخوه احلسن، فأقام معه مدة، مث تزهد، ولبس 
  ).٤(الصوف، وفرغ عن الدنيا، وحج بأخته فاطمة 



بسبتة موت إدريس، عدى إىل مالقة ومعه حسن بن حيىي بن علي، فخارت وملا بلغ جنا الصقليب وهو 
، فتحصن حبصن ملارش وهو على بريد من مالقة، فبويع احلسن بن حيىي )٥(قوى ابن بقنة، وهرب 

  باخلالفة،
__________  

  .٢٨٠ / ٩" الكامل " ، و ٣٠" جذوة املقتبس ) " ١(
  .نةهو حممد بن عبد اهللا الربزايل صاحب قرمو) ٢(

  .٣١، ٣٠" جذوة املقتبس " انظر 
، وفيها أنه ٤٣٢ / ١" نفح الطيب " ، و ٢٨٠ / ٩" الكامل " ، و ٣١، ٣٠" جذوة املقتبس ) " ٣(

  .خلف من الولد أيضا حيىي الذي قتله ابن عمه حسن بن حيىي كما سيأيت
  .٢٨٠ / ٩" الكامل " ، و ٣٢، ٣١" جذوة املقتبس ) " ٤(
 مات إدريس كما ذكرنا، رام ابن بقنة ضبط االمر لولده حيىي بن إدريس فلما: قال احلميدي) ٥(

  .املعروف حبيون، مث مل جيسر على ذلك كل اجلسر التام، وحتري وتردد
  .٣٢" جذوة املقتبس " 

(*)  

)١٧/١٤٢(  

  

  وتسمى باملستعلي، مث آمن ابن بقنة، فلما قدم عليه قتله، مث قتل ابن عمه
  ).١(رجع جنا إىل سبتة، مث هلك حسن املستعلي بعد سنتني حيىي بن إدريس بن علي، و

فجاز جنا ليملك البالد، فقتلته الرببر، وأخرجو من السجن إدريس، ابن املعتلي، فبايعوه، وتلقب بالعايل 
، وكان ذا رأفة ورقة، لكن كان دنئ النفس يقرب السفل، وال حيجب حرمه عنهم، وله تدبري سئ )٢(
)٣.(  

قتوه، وأمجعوا على حممد بن القاسم بن محود االدريسي الكائن باجلزيرة اخلضراء، فبايعوه، مث إن الرببر م
ولقبوه باملهدي، وصار االمر يف غاية االخلوقة، أجتمع يف الوقت أربعة يدعون بأمري املؤمنني يف رقعة من 

، ورد خاسئا، فمات غما االندلس، مقدار ما بينهم ثالثون فرسخا يف مثلها، مث افترقوا عن حممد بعد أيام
  ).٤(بعد أيام، وخلف مثانية أوالد 

  ).٥(فتوىل أمر اجلزيرة اخلضراء، بعده ولده القاسم بن حممد بن القاسم االدريسي 
وويل مالقة حممد بن إدريس بن املعتلي، فبقي عليها إىل أن مات سنة مخس وأربعني وأربع مئة، وعزل 

، فلما مات )٦(ىل إمرة مالقة، فهو آخر من ملكها من االدريسيني أبوه هذه املدة، مث ردوه بعد ولده إ



  اجتمع رأي
__________  

 ٤٣٢ / ١" نفح الطيب " ، و ٢٨١، ٢٨٠ / ٩" الكامل " ، و ٣٣، ٣٢" جذوة املقتبس ) " ١(
  .وفيها أن احلسن بن علي لقب باملستنصر باهللا، ال باملستعلي كما ذكر املؤلف

، و ٣٣، ٣٢" جذوة املقتبس " بل إخراجه من السجن ومبايعته باخلالفة يف انظر تفصيل ما حدث ق) ٢(
  ).٤٤٦(، و سيورد املؤلف ترمجته يف هذا اجلزء برقم ٢٨١ / ٩" الكامل " 
  .٢٨١ / ٩" الكامل " ، و ٣٤، ٣٣" جذوة املقتبس " انظر ) ٣(
  .٢٨٢ / ٩" الكامل " ، و ٣٥، ٣٤" جذوة املقتبس ) " ٤(
  .٤٣٥ / ١" نفح الطيب " ، و ٣٦" تبس جذوة املق) " ٥(
  .٢٨٢ / ٩" الكامل " ، و ٣٦" جذوة املقتبس ) " ٦(

(*)  

)١٧/١٤٣(  

  

الرببر على نفي االدريسية عن االندلس إىل العدوة، واالستبداد بضبط ما بأيديهم من املمالك، ففعلوا 
لة أخرى، ومل يزالوا كذلك إىل أن ذلك، فكانت اجلزيرة وما واالها إىل تاكزونة، ومالقة وغرناطة إىل قبي

" قوي املعتضد باهللا عباد بن القاضي بن عباد، وغلب على االندلس، فأجالهم عنها، وذلك مذكور يف 
احلميدي وغريه، وغلب على كل قطر متغلب تسمى باملأمون، ومنهم من تسمى باملعتصم، " تاريخ 

مساع معتصم فيها ومعتضد *  أرض أندلس مما يزهدين يف: وآخر باملتوكل، حىت قال احلسن بن رشيق
  )٢(كاهلر حيكي انتفاخا صولة االسد * ألقاب مملكة يف غري موضعها ) ١(

  
 بن حممد بن سليمان النوقاين احملدث احلافظ االديب، أبو عمر، حممد بن أمحد*  النوقايت - ٨٦

  .السجستاين
  .قرية من قرى سجستان: ونوقات

لنسفي، وحممد بن خيو بن حامد الترمذي، وأيب حامد أمحد بن حممد عبداملؤمن بن خلف ا: حدث عن
  بن احلسني البوشنجي، وعبد

__________  
  .مساع مقتدر فيها ومعتضد": ديوانه " يف ) ١(

  .تلقيب معتضد فيها ومعتمد: ٢١٤ / ١" نفح الطيب " ويف 



  .أمساء معتضد فيها ومعتمد: ٢٥٥ / ٤ويف 
" البيتان يف ) ٢(مساع معتضد فيها ومعتمد * يقبح عندي ذكر أندلس مما ": وفيات االعيان " ويف 

  وفيات" ، و ٢٥٥ / ٤ و ٢١٤ / ١" نفح الطيب " ، و ٦٠، ٥٩" ديوانه 
  . ونسبهما ابن خلكان إىل ابن عمار االندلسي٤٢٨ / ٤" االعيان 

، ٩١، ٩٠ / ٢، الوايف بالوفيات ٢٠٨ - ٢٠٥ / ١٧، معجم االدباء ٣١١ / ٥معجم البلدان * 
  .٥٣ / ٢هدية العارفني 

(*)  

)١٧/١٤٤(  

  

  .الرمحن بن حممد بن علويه االري القاضي، وعدة
صون " ، كتاب )١" (العتاب " ، كتاب "التعظة " ، كتاب "العلم والعلماء " كتاب : وله من التصانيف

  ).٢" (املسلسالت " ، كتاب "الرياحني " ، كتاب "املشيب 
د عثمان، وعلي بن بشرى الليثي، وعلي ابن طاهر الشروطي، وحسني بن ولده أبو سعي: حدث عنه

  .حممد الكرابيسي، وقاسم بن عباس الصلحي، وأبو حامد أمحد بن سعيد التوين، وآخرون
  .وقد لقي املسند عبد اهللا بن عمر بن مأمون السجستاين وولده عثمان، ومسع منه

  .تويف أبو عمر قبل االربع مئة
  

) ٣(قاضي الديار املصرية، أبو عبد اهللا، احلسني بن قاضي القضاة أيب احلسن علي  * ان ابن النعم- ٨٧
  .بن قاضي القضاة أيب حنيفة النعمان بن حممد، املغريب العبيدي الرافضي

  بأيام، ومتكن، واستمر، فحكم مخس) ٤(ويل بعد موت عمه حممد 
__________  

  ".العتاب واالعتاب ": "  الوايف "و " معجم االدباء " ورد اسم الكتاب يف ) ١(
  .٩٠ / ٢" الوايف " ، و ٢٠٦ / ١٧" معجم االدباء " انظر ) ٢(

  .وفيهما شئ من شعره
  ، رفع االصر٤٥ / ٣، العرب ١ / ٩٨ / ٤، تاريخ االسالم ٤٢٢ / ٥وفيات االعيان * 
  .١٣٢ / ٣، شذرات الذهب ١٤٧ / ٢، حسن احملاضرة ٢١٢ - ٢٠٧ / ١
  .يف اجلزء السادس عشرمرت ترمجته ) ٣(



  .مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر) ٤(
(*)  

)١٧/١٤٥(  

  

  . بابن عمه أيب القاسم عبد العزيز بن حممد٣٩٤سنني ونصف، فعزل يف رمضان سنة 
  .وتسعني، وأحرق) ١(وجرى له أمر كبري مع احلاكم، مث ضربت عنقه يف أول سنة مخس 

ن احلاكم أصعده معه يوم العيد على املنرب، وتصلب يف جدا، حبيث إ) ٢(وعلت رتبة عبد العزيز 
االحكام، وقهر الظلمة، إىل أن عزل يف رجب سنة مثان وتسعني بالقاضي مالك بن سعيد الفارقي، وقتله 

، وعاش )٣( يف سنة إحدى وأربع مئة - وقتل معه القائد حسني بن جوهر وأمراء المر طويل -احلاكم 
  .نةعبد العزيز سبعا وأربعني س

  
العالمة أبو عبيد، أمحد بن حممد بن حممد بن عبدالرمحن اهلروي الشافعي  *  أبو عبيد اهلروي- ٨٨

  ).٤" (الغريبني " اللغوي املؤدب، صاحب 
__________  

  .ضربت عنقه سنة أربع وتسعني: ٤٥ / ٣وقال يف العرب ) ١(
  .١٤٨ / ٢وحسن احملاضرة ، ٤٢٢ / ٥، ووفيات االعيان ٣٥٩انظر ترمجته يف رفع االصر، ) ٢(
  .٤٢٣، ٤٢٢ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ٣(
، ٩٠ / ١ أ، وفيات االعيان ١٤٠، طبقات ابن الصالح الورقة ٢٦١، ٢٦٠ / ٤معجم االدباء * 

  ، طبقات٨٤ / ٤، طبقات السبكي ١١٥، ١١٤ / ٨، الوايف بالوفيات ٧٥ / ٣، العرب ٩٦
، بغية ٢٢٨ / ٤، النجوم الزاهرة ٣٤٥، ٣٤٤ / ١١اية ، البداية والنه٥١٩، ٥١٨ / ٢االسنوي 

  .٧٠ / ١، هدية العارفني ١٢٠٦ / ٢، كشف الظنون ١٦١ / ٣، شذرات الذهب ٣٧١ / ١الوعاة 
هو يف اجلمع بني غرييب القرآن واحلديث، رتبه على حروف املعجم على وضع مل يسبق فيه، ومجع ) ٤(

، إال أنه جاء احلديث مفرقا يف حروف كلماته، فانتشر، ما يف كتب من تقدمه، فجاء جامعا يف احلسن
  .فصار هو العمدة فيه، وما زال الناس بعده يتبعون أثره

  (*)كشف " 

)١٧/١٤٦(  

  



  .وغريه) ١(أخذ علم اللسان عن االزهري 
  .الفاشاين: ويقال له
  .قرية من أعمال هراة: بفاء مشوبة بباء: وفاشان

روى احلديث عن أمحد بن حممد بن : ، فقال"طبقات الشافعية  " وقد ذكره أبو عمرو بن الصالح يف
  .ياسني، وأيب إسحاق أمحد بن حممد بن يونس البزاز احلافظ

  ".الغريبني " أبو عثمان الصابوين، وأبو عمر عبد الواحد بن أمحد املليحي بكتاب : حدث عنه
  .تويف يف سادس رجب، سنة إحدى وأربع مئة: قلت

  .ر كتابه يف اآلفاق، وهو من الكتب النافعةسا: قال ابن خلكان
  .إنه كان حيب البذلة، ويتناول يف اخللوة، ويعاشر أهل االدب يف جمالس اللذة والطرب: وقيل: مث قال

  ).٢(عفا اهللا عنه 
  

  . البسيت الكاتبالعالمة شاعر زمانه، أبو الفتح، علي بن حممد*  البسيت - ٨٩
  .احد عصره، حدثنا أنه مسع الكثري من أيب حامت بن حبانهو و: قال احلاكم بعد أن روى عنه

__________  
  .١٢٠٦ / ٢" الظنون 

  . من منشورات الس االعلى للشؤون االسالمية١٩٧١وقد طبع اجلزء االول منه يف القاهرة سنة 
  .٢٧٢، ٢٧١ / ٢بروكلمان " تاريخ " وانظر نسخه اخلطية يف 

  ".التهذيب يف اللغة " صاحب كتاب ) ١(
  .٩٦ / ١" وفيات االعيان ) " ٢(

  .ما ميتهن من الثياب: والبذلة
، املنتظم ٢١٠ / ٢، االنساب ٤٩، تاريخ حكماء االسالم للبيهقي ٣٣٤ - ٣٠٢ / ٤يتيمة الدهر * 
 / ١١، البداية والنهاية ٧٦، ٧٥ / ٣، العرب ٣٧٨ - ٣٧٦ / ٣، وفيات االعيان ٧٣، ٧٢ / ٧

  .١٥٩ / ٣، شذرات الذهب ٢٧٨
)(*  

)١٧/١٤٧(  

  

  .وروى عنه احلسني بن علي الربدعي، وشيخ االسالم أبو عثمان الصابوين، وآخرون: قلت
  .مات سنة إحدى وأربع مئة



  ).١(وله نظم يف غاية اجلودة كبري سائر بني الفضالء 
  

باب،  بن أمحد بن سعيد بن احلاالمام احملدث الثقة االديب، أبو عمر، أمحد بن حممد*  ابن اجلسور - ٩٠
  .أبا عمري، واالول أصح: االموي موالهم القرطيب، ابن اجلسور، وقد كناه أبو إسحاق بن شنظري

قاسم بن أصبغ، ووهب بن مسرة، وحممد بن عبد اهللا ابن أيب دليم، وحممد بن معاوية، وأمحد : حدث عن
  .بن مطرف
ين، وأبو حممد بن حزم، وهو ، وأبو عمر بن عبد الرب، وأبو عبد اهللا اخلوال)٢(الصاحبان : حدث عنه

  .اكرب شيخ البن حزم
  .مات يف ذي القعدة سنة إحدى وأربع مئة وله نيف ومثانون سنة

__________  
  من أصلح فاسده أرغم حاسده، من: كثري من شعره ونثره، فمن نثره" اليتيمة " يف ) ١(

  . فال تأس على ما فاتكأطاع غضبه أضاع أدبه، من سعادة جدك وقوفك عند حدك، إذا بقي ما قاتك
وضم بالرأي ملكا كان منثورا أنت االمري وإن مل تؤت * يا من أعاد رميم امللك منشورا : ومن شعره
  .٣٣٤ - ٣٠٧ / ٤" اليتيمة " واالمر بعدك إن مل تؤمتن شورى انظر فنون شعره يف * منشورا 

، الوايف ٧٥ / ٣العرب ، ١٥٥، ١٥٤، بغية امللتمس ٢٤، ٢٣ / ١، الصلة ١٠٧جذوة املقتبس * 
  .١٦١ / ٣، شذرات الذهب ٣٣٠ / ٧بالوفيات 

  ).٩٣(و ) ٩٢(سترد ترمجتهما برقمي ) ٢(
(*)  

)١٧/١٤٨(  

  

  .وكان خريا صاحلا شاعرا، عايل االسناد واسع الرواية، صدوقا
عن ابن مسرة، عن حممد بن وضاح، عن مؤلفها " املدونة " قرأت عليه : قال أبو عمر بن عبد الرب

حدثنا به عن حممد بن " املوطأ " ابن عيينة بروايته عن قاسم بن أصبغ و " تفسري " سحنون، وقرأت 
  .عيسى بن رفاعة، عن حيىي بن أيوب العالف، عن ابن بكري، عن مالك

" مصنف ) ١(ومات يف العام قبله بأشهر شيخ املالكية باالندلس أبو عمر أمحد بن عبدامللك بن املكوي 
  .يف املذهب يف مئة جزء" االستيعاب 

  .تويف فجأة عن ست وسبعني سنة
  .وكان رأسا يف العلم والعمل



بن عبد ) ٢(يف رجب، والعدل محد " الغريبني " ومات العالمة أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي صاحب 
اهللا بن علي الدمشقي صاحب دويرة محد مذبوحا يف داره، واالديب البليغ أبو الفتح علي بن حممد 

  ، وأبو علي منصور بن عبد اهللا)٣(لبسيت، وشيخ نيسابور السيد أبو احلسن العلوي ا
  ).٤(اخلالدي اهلروي أحد الضعفاء 

  
 بن عبد اهللا ابن هالل، البغدادي الشيخ احملدث الصدوق، أبو بكر، عبد اهللا بن حممد*  احلنائي - ٩١

  .احلنائي االديب
__________  

  ).١٢٠(سترد ترمجته برقم ) ١(
  .٤٣٨ / ٤ابن عساكر " ذيب " انظر ترمجته يف ) ٢(
  ).٦٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٧٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  .١٦١ / ٣، شذرات الذهب ٧٥ / ٣، العرب ٢٤٦ / ٤، االنساب ١٤١، ١٤٠ / ١٠تاريخ بغداد * 
(*)  

)١٧/١٤٩(  

  

  .ختري، وإمساعيل الصفاريعقوب اجلصاص، واحلسني بن عياش، وأيب جعفر ابن الب: حدث عن
  .أمحد بن علي الكفرطايب، ورشأ بن نظيف، وأبو القاسم احلنائي، وأبو علي االهوازي: حدث عنه

  ).١(وثقه اخلطيب 
  .تويف سنة إحدى وأربع مئة بدمشق

  
  الصاحبان

د بن أبو جعفر أمحد بن حممد بن حمم: مها احلافظان االمامان الرفيقان *  أبو جعفر أمحد بن حممد- ٩٢
  .عبيدة بن ميمون، االموي موالهم الطليطلي

  مسع بطليطلة من عبد اهللا بن أمية وأقرانه، وبقرطبة من أمحد بن عون
  .اهللا، وأيب عبد اهللا بن مفرج، وعباس بن أصبغ، وأيب حممد عبد املؤمن

عبد العزيز بن وارحتال مجيعا إىل املشرق، فحجا، ومسعا من أيب بكر أمحد ابن حممد املهندس، وأيب عدي 
  .علي، وأيب بكر االذفوي وخلق، مث رد ابن ميمون إىل طليطلة



كان من أهل العلم والفهم، حافظا للفقه، راوية للحديث، دقيق الذهن يف مجيع العلوم، : قال ابن مظاهر
  :إىل أن قال...ذا أخالق وآداب مع الزهد والفضل والورع، مقبال على طريق اآلخرة، مل يتأهل

__________  
  .١٤٠ / ١٠" تارخيه " يف ) ١(
 / ٣، شذرات الذهب ٤٢٢، طبقات احلفاظ ١٠٩١ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٢ - ٢٠ / ١الصلة * 

١٥٩، ١٥٨.  
(*)  

)١٧/١٥٠(  

  

 وهم وال خطأ، كانت كتبه وكتب صاحبه ابن شنظري أصح - مع كثرا -قل ما جيوز عليه يف كتبه 
  ).١(كتب بطليطلة 

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

  .شنظري االموي) ٢(ابن حسني بن  *  االمام أبو إسحاق إبراهيم بن حممد- ٩٣
كانا كفرسي رهان يف العناية الكاملة بالعلم والبحث على : ذكرمها أبو القاسم بن بشكوال، فقال

  .ضبطها، مسعا بطليطلة من حلقاه ا، وبقرطبة ومصر واحلجازالرواية و
وكان سنيا : إىل أن قال..وكان أبو إسحاق صواما قواما ورعا، يغلب عليه علم احلديث ومعرفة طرقه

  منافرا الهل البدع، مارئي أزهد منه، وال أوقر جملسا، رحل الناس إليهما، مث تفرد أبو إسحاق
  ).٣(حر سنة اثنتني وأربع مئة وله مخسون عاما، رمحه اهللا بالس، مث تويف يوم الن

  
   بن عبد اهللا بنقاضي القضاة ببغداد، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد* *  ابن االكفاين - ٩٤

__________  
  .٢٢، ٢١ / ١" الصلة ) " ١(
 ، طبقات١٠٤، ١٠٣ / ٧، الوايف بالوفيات ١٠٩٢ / ٣، تذكرة احلفاظ ٩١ - ٨٩ / ١الصلة * 

  .١٦٣ / ٣، شذرات الذهب ٤٢٢احلفاظ 
  ".الوايف " سقط من " بن " لفظ ) ٢(
  . بأطول مما هنا٩١ - ٨٩ / ١" الصلة ) " ٣(

، شذرات ٩٠ / ٣، العرب ٨٢ / ١، اللباب ٣٣٩ / ١، االنساب ١٤٢، ١٤١ / ١٠تاريخ بغداد * * 



  .١٧٤ / ٣الذهب 
(*)  

)١٧/١٥١(  

  

  . بابن االكفاينإبراهيم، البغدادي الشافعي، املعروف
القاضي أيب عبد اهللا احملاملي، وعبد الغافر بن سالمة، وابن عقدة، وأمحد بن علي اجلوزجاين، : حدث عن

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

لعلم مئة ألف دينار، فقد إن أحد أنفق على أهل ا: من قال: قال يل أبو إسحاق الطربي: قال التنوخي
  ).١(كذب غري أيب حممد بن االكفاين 

، مات سنة مخس وأربع مئة وله تسعون سنة )٢ (٣٩٦مجع له مجيع قضاء بغداد يف سنة : قال التنوخي
  .إال سنة

  
  .أبو عبد اهللا، أمحد بن حممد بن عبيداهللا بن حسن اجلوهري*  رأس االمامية بالعراق - ٩٥

  ).٣(، وأشياء "الشجاج " ، وكتاب " أخبار االثين عشر : "له تصانيف منها
  .مات سنة إحدى وأربع مئة

  
  الشيخ العامل الصاحل، املسند احملدث الرحال، أبو احلسني، * *  ابن مجيع- ٩٦

__________  
  .٣٣٩ / ١" االنساب "  و ١٤١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٤١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٧٠ / ١، هدية العارفني ٢٦٨ / ٢، إيضاح املكنون ١٧ روضات اجلنات* 
  .٧٠ / ١" هدية العارفني " انظر تصانيفه يف ) ٣(

   / =٣، معجم البلدان )الصيداوي (١١٩و ) الصيداين (١١٦ / ٨االنساب * * 

)١٧/١٥٢(  

  



" املعجم  " حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبدالرمحن بن حيىي بن مجيع، الغساين الصيداوي، صاحب
)١.(  

مسع مبكة من أيب سعيد بن االعرايب، وباملدينة أو مل يسمع ا، وببغداد من احملاملي، وابن خملد، واحلسني 
بن سعيد املطبقي، وأيب العباس حممد بن أمحد االثرم، وأمحد بن علي اجلوزجاين، وخلق، وبالكوفة من 

واهب بن حممد، وبواسط من أمحد بن حممد بن احلافظ ابن عقدة، وبالبصرة من أيب روق اهلزاين، و
من أمحد بن إبراهيم االمام، وبالرملة ) ٣(من أمحد بن عبد احلكم البزاز، وببلد ) ٢(سعدان، وبكفربيا 

من أمحد ابن عمرو احلافظ، ومبصر من أيب الطاهر أمحد بن حممد اخلامي، وعدة، وبصيدا من أمحد بن 
  فارسي، وأمحدرحيان، وبصور من أمحد بن سعيد ال

بن هشام بن الليث، ومبنبج من أيب بكر أمحد بن يوسف، وحبلب من أيب بكر أمحد بن مسعود الوزان، 
من أيب حممد احلسن بن عبدالرمحن بن ) ٥(من جعفر بن حممد االصبهاين، وبرامهرمز ) ٤(وبسرياف 

ون بن حممد، وبأطرابلس من حسن) ٦(خالد احلافظ، وباملصيصة من حيان بن بشر القاضي، وبعني زربة 
  من خيثمة القرشي، وباملوصل من عبد اهللا بن علي بن

__________  
 / ٣، شذرات الذهب ٦٠ / ٢، الوايف بالوفيات ٨٠ / ٣، العرب ٢٥٣ / ٢، اللباب ٤٣٨، ٤٣٧= 

  .٥٩ / ٢، هدية العارفني )صيد (٤٠٣ / ٢، تاج العروس ١٦٤
  .٣٦٦ / ١لسزكني " لعريب تاريخ التراث ا" انظر نسخه اخلطية يف ) ١(
  .مدينة بإزاء املصيصة على شاطئ جيحان) ٢(
بلط بالطاء، وهي مدينة قدمية على دجلة فوق املوصل، بينهما سبعة فراسخ وبينها : ورمبا قيل هلا) ٣(

  .وبني نصيبني ثالثة وعشرون فرسخا
  .مدينة جليلة على ساحل حبر فارس، كانت قدميا فرضة اهلند) ٤(
  . مشهورة بنواحي خوزستانمدينة) ٥(
  .بلد بالثغر من نواحي املصيصة) ٦(

(*)  

)١٧/١٥٣(  

  

إبراهيم العمري، وبأنطاكية من عبد اهللا بن خلف الصيدالين، وبيافا من عبد اهللا بن علي بن أيب اخلنبش، 
مؤنس بن وصيف، وبشرياز من أيب الصقر مظفر بن حممد، وبدمشق من أمحد بن حممد بن ) ١(وبتنيس 

مارة، وبطرسوس من حممد بن إبراهيم بن أيب أمية الطرسوسي، وبالرقة من حممد ابن احلسن بن أيب ع



من أمحد بن حممد العماري، ) ٣(من حممد بن عبد اهللا بن قنقل، وباالثارب ) ٢(خبزة، وبالقلزم 
   بن حممد بنمن أمحد بن دينار، وباالهواز من أمحد) ٤(وببريوت من أمحد بن مكحول البريويت، وببياس 

من أيب ) ٦(حسني بن عيسى اخلزرجي، وبدمياط من خالد بن حممد، وبقرقيسيا ) ٥(شجاع، وبعرقة 
من علي بن عبد الوهاب ) ٧(القاسم عبدامللك بن حممد، وجببلة من علي بن أمحد بن عسال، وباالبلة 

   إمساعيليزيد بن) ١٠(بن سورين، وبنهر امللك ) ٩(عمر ) ٨(الظاهري، وبدير العاقول 
__________  

  .جزيرة يف حبر مصر قريبة من الرب ما بني الفرما ودمياط) ١(
هو البحر : (والطور ومدين وإليها ينسب حبر القلزم) العقبة(بلدة على ساحل حبر اليمن قرب أيلة ) ٢(

  ).االمحر
  .مى بامسهاقلعة بني حلب وأنطاكية، بينها وبني حلب حنو ثالثة فراسخ، وحتت جبلها قرية تس) ٣(
مدينة صغرية شرقي أنطاكية وغريب املصيصة بينهما، قريبة من البحر، بينها وبني االسكندرية ) ٤(

  .فرسخان
  .بلدة شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ وهي آخر عمل دمشق) ٥(
بلد على ر اخلابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ، وعندها مصب اخلابور يف ) ٦(

  .فهي يف مثلث بني اخلابور والفراتالفرات، 
بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى يف زاوية اخلليج الذي يدخل إىل مدينة البصرة، وهي أقدم ) ٧(

  .من البصرة
  .قرية كبرية على عشرة فراسخ أو أكثر من بغداد) ٨(
" االنساب " يف هو عمر بن احلسن بن سورين الدير عاقويل السوريين، فسورين جده، وهو مترجم ) ٩(
إنه يشتمل على ثالث مئة وستني قرية على : كورة واسعة ببغداد بعد ر عيسى، يقال) ١٠ (١٨٧ / ٧

  .عدد أيام السنة
(*)  

)١٧/١٥٤(  

  

  .اخلالل
  .وأعانه على لقي هؤالء يف هذه البالد الشاسعة سفره يف التجارة

د بن علي الصوري، وأبو علي االهوازي، عبد الغين بن سعيد احلافظ، ومتام الرازي، وحمم: حدث عنه
وولده السكن بن مجيع، وعبد اهللا بن أيب عقيل، وأبو نصر بن سلمة الوراق، وأبو نصر احلسني بن 



  .طالب اخلطيب، وآخرون
  .يف سنة ست: مولده يف سنة مخس وثالث مئة، وقيل

  .صام أيب أبو احلسني وله مثان عشرة سنة إىل أن تويف: وقال ابنه
  .أخربنا أبو احلسني بن مجيع وكان شيخا صاحلا ثقة مأمونا: لصوري يف جزء لهقال ا

  .ثقة: وقال اخلطيب وغريه
قد مسع من أيب احلسن بن صفوة يف سنة ثالث وعشرين وثالث مئة، ومسع ببغداد يف سنة سبع : قلت

  .ومثان وعشرين، وكان أسند من بقي بالشام، ومل أظفر له بشئ يف طيبة
على ابن القواس، عن أيب القاسم بن احلرستاين، سنة تسع وست مئة حضورا، عن " ه معجم" قرأت 

هذا ما اشتمل عليه ذكر شيوخي الذين لقيتهم يف : مجال االسالم السلمي، عن ابن طالب، عنه قال
مبكة والعراق وفارس وأرض إصطخر والثغور وديار بكر والشام ومصر، وأبدأ مبن امسه : سائر اآلفاق

* تزايد ما ألقى فقد جاوز احلدا : أنشدين أبو بكر أمحد بن حممد الصنوبري حبلب: إىل أن قال...حممد
  وكان اهلوى مزحا فصار اهلوى جدا

)١٧/١٥٥(  

  

وهذا اهلوى ما زال يستوهن اجللدا فال تعجيب من غلب ضعفك قويت * وقد كنت جلدا مث أوهنين اهلوى 
وأملك يب مين فصرت لكم * م على قليب فصرمت أحق يب فكم من ظباء يف اهلوى غلبت أسدا غلبت* 

" املعجم " كفقد حيايت ال رأيت لكم فقدا وقد سقت من هذا * عبدا جرى حبكم جمرى حيايت ففقدكم 
  .أحاديث فيما مضى

تويف ابن مجيع يف رجب سنة : قال أبو الفضل السعدي، والسكن ولد ابن مجيع، وأبو إسحاق احلبال
  .مات يف سنة ثالث و أربع مئة: ، لكن ابنه ما ذكر الشهر، ووهم الكتاين، فقالاثنتني وأربع مئة

  .والصحيح االول، وعاش ستا وتسعني سنة
  

  .وكان والده أبو بكر عابدا صواما * ]أبوه أبو بكر  [ - ٩٧
  .حدث عن حممد بن عبدان صاحب أيب مصعب الزهري

  .بالسكن، وحفيده احلسن امللقب "معجمه " روى عنه ولده يف 
  .تويف يف سنة بضع ومخسني وثالث مئة

  
  .وكان السكن يكىن أبا حممد * * ]السكن ابن مجيع  [ - ٩٨



__________  
  .١١٩ / ٨االنساب * 

  .١١٩ و ١١٧ / ٨االنساب * * 
(*)  

)١٧/١٥٦(  

  

أبيه، وعن جده، وعن جده اآلخر املعمر حممد بن سليمان بن أمحد بن ذكوان، ويوسف بن : روى عن
  لقاسم املياجني، وأمحدا

  .ابن عطاء الروذباري، و مجاعة
  .وعمر دهرا كأبيه

حممد بن أمحد بن أيب الصقر االنباري، و علي بن بكار الصوري، ومجاعة، وباالجازة الفقيه : حدث عنه
مكثت ستة أشهر ما : نصر املقدسي، وأبو احلسن بن املوازيين، حكى عنه منجى بن سليم الكاتب قال

  .اءشربت امل
من جدي سنة سبع ومخسني ويل اآلن سبع ومثانون سنة، وقد سردت الصوم ويل " املوطأ " مسعت : وقال

  .مثان وعشرون سنة، وكذا سرد الصوم أيب وجدي
مات السكن يف يوم عيد الفطر سنة سبع وثالثني وأربع مئة بصيدا، وما زال بلد صيدا دار إسالم إىل أن 

اخلمس مئة، فدام بأيديهم دهرا إىل أن افتتحه السلطان امللك االشرف استوىل عليه الفرنج يف حدود 
  .صالح الدين سنة تسعني وست مئة وأخرب حصنه

ومات مع ابن مجيع يف سنة اثنتني وأربع مئة شيخ مهذان أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن تركان 
، والوزير البليغ املنشئ أمحد بن سعيد بن ، وله رحلة مسع فيها من أيب سهل بن زياد)١(التميمي اخلفاف 

  والد الفقيه أيب) ٢(حزم بن غالب اليزيدي االندلسي 
__________  

  ).٧٥(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  =، بغية امللتمس ٢٦، ٢٥ / ١، الصلة ١٢٧، ١٢٦مترجم يف جذوة املقتبس ) ٢(

)١٧/١٥٧(  

  



، وحمدث االندلس )١(ر السوسنجردي البغدادي حممد، واالمام أبو احلسني أمحد بن عبد اهللا بن مسو
  أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن

  ).٢(الصاحبان : شنظري الطليطلي صاحب احلافظ أيب جعفر بن ميمون، ويقال هلما
لكوما يف احلفظ والطلب معا كفرسي رهان، ماتا كهلني، وكان أبو إسحاق عابدا متبتال قانتا هللا، 

لقاسم خلف بن إبراهيم بن حممد بن خاقان مقرئ مصر، والقدوة الزاهد طاهر وأبو ا: داعية إىل السنن
بن عبد اهللا بن عمر بن ماهلة اهلمذاين، حدث عن الكبار، وقاضي قرطبة العالمة أبو املطرف عبد الرمحن 

املالكي احلافظ، وزاهد بغداد أبو عمرو عثمان بن عيسى الباقالين ) ٣(بن حممد بن عيسى بن فطيس 
الرفاء صاحب اهلامشي، وإمام جامع دمشق أبو ) ٤(بد، واحملدث علي بن أمحد بن حممد السامري العا

الفرضي، وطائفة ) ٥(احلسن علي بن داود الداراين املقرئ الزاهد، والعالمة أبو احلسني بن اللبان 
  .ذكرم يف هذا الكتاب

  
   أبو احلسن علياالمام احلافظ الفقيه، العالمة عامل املغرب، *  القابسي- ٩٩

__________  
  .١٦٣ / ٣، شذرات الذهب ٣٩١ / ٦، الوايف بالوفيات ٧٨ / ٣، العرب ١٨٣، ١٨٢= 
  .١٦٣ / ٣، شذرات الذهب ٧٨ / ٣، العرب ٢٣٧ / ٤مترجم يف تاريخ بغداد ) ١(
  ).٩٣(و ) ٩٢(تقدمت ترمجتهما برقمي ) ٢(
  ).١٢٣(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٥١(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٢٧(سترد ترمجته برقم ) ٥(
، ١٦٨ / ٣، معامل االميان ٣٢٢ - ٣٢٠ / ٣، وفيات االعيان ٦٢١ - ٦١٦ / ٤ترتيب املدارك * 

  =، ٢٤٢ / ١، دول االسالم ٨٦، ٨٥ / ٣، العرب ١٠٨٠، ١٠٧٩ / ٣تذكرة احلفاظ 

)١٧/١٥٨(  

  

  ).٢" ( امللخص "القابسي املالكي، صاحب ) ١(ابن حممد بن خلف املعافري القروي 
محزة بن حممد الكتاين احلافظ، وأيب زيد املروزي، وابن مسرور الدباغ بإفريقية، دراس : حج، ومسع من

  .بن إمساعيل، وطائفة) ٣(
وكان عارفا بالعلل والرجال، والفقه واالصول والكالم، مصنفا يقظا دينا تقيا، وكان ضريرا، وهو من 

البخاري، وحرره وأتقنه رفيقه " صحيح " حابه، وضبط له مبكة أصح العلماء كتبا، كتب له ثقات أص



  ).٤(االمام أبو حممد االصيلي 
__________  

، غاية النهاية ١٠٢، ١٠١ / ٢، الديباج املذهب ٣٥١ / ١١، البداية والنهاية ٢١٧نكت اهلميان = 
، ١٦٨ / ٣، شذرات الذهب ٤١٩، طبقات احلفاظ ٢٣٤، ٢٣٣ / ٤، النجوم الزاهرة ٥٦٧ / ١

نسبة :  والقابسي٩٧ / ١، شجرة النور الزكية ٦٨٥ / ٢، هدية العارفني ١٨١٨ / ٢كشف الظنون 
  .إىل قابس، وهي مدينة بإفريقية بني االسكندرية والقريوان

  .نسبة إىل القريوان البلد املعروف باملغرب) ١(
" هللا عنه يف كتاب مجع فيه ما اتصل إسناده من حديث مالك بن أنس رضي ا: قال ابن خلكان) ٢(

  .رواية أيب عبد اهللا عبدالرمحن بن القاسم املصري، وهو على صغر حجمه جيد يف بابه" املوطأ 
امللخص "  يقرأ - يعين القابسي -كان شيخنا أبو احلسن : مث نقل ابن خلكان عن أيب عمرو الداين قوله

ما :  رمحه اهللا تعاىل، وتقدير الترمجةبكسر اخلاء جيعله فاعال، يريد أنه يلخص املتصل من حديث مالك" 
  .اتصل من حديث مالك للمستحفظني

  .٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠ / ٣" وفيات االعيان " 
وشرح القاضي ...وهو مخس مئة حديث وعشرون حديثا: قال أبو عمرو الداين: وقال حاجي خليفة

  .٦٩٣وتويف سنة شهاب الدين حممد بن أمحد بن حممد اخلويي الشافعي مخسة عشر حديثا من أوله 
  .١٨١٩، ١٨١٨ / ٢" كشف الظنون " 

  وانظر النسخة اخلطية
  .١٦٣ / ٢لسزكني " تاريخ التراث العريب " هلذا الكتاب وغريه يف 

  ).١(تعليق ) ١٠(دارس، والتصويب من مصادر الترمجة، وانظر الصفحة : يف االصل) ٣(
صيلي مرت ترمجته يف اجلزء السادس ، وأبو حممد اال٦١٧، ٦١٦ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ) ٤(

  .عشر
(*)  

)١٧/١٥٩(  

  

  .كان أبو احلسن القابسي زاهدا ورعا يقظا، مل أر بالقريوان إال معترفا بفضله: قال حامت االطرابلسي
  ).٢(، وعتيق السوسي، وغريهم )١(تفقه عليه أبوعمران القابسى، وأبو القاسم اللبيدي 

املنقذ من شبه التأويل " ، و "أحكام الديانات " يف الفقه، وكتاب " د املمه" ألف تواليف بديعة ككتاب 
االعتقادات " ، وكتاب "املناسك " ، وكتاب "ملخص املوطأ " ، وكتاب )٣" (املنبه للفطن " ، وكتاب "



  ).٤(، وغري ذلك "
  .وكان مولده يف سنة أربع وعشرين وثالث مئة

ت عند قربه خلق من الناس، وضربت االخبية، ورثته الشعراء وتويف يف ربيع اآلخر مبدينة القريوان، وبا
  .سنة ثالث وأربع مئة

وقد أخذ القراءة عرضا مبصر عن أيب الفتح بن بدهن، وأقرأ الناس بالقريوان دهرا، مث قطع االقراء ملا 
مام بلغه أن بعض أصحابه أقرأ الوايل، مث أعمل نفسه يف درس الفقه واحلديث حىت برع فيهما، وصار إ

كتبنا عنه شيئا كثريا، وبقي يف الرحلة مخس : العصر، أثىن عليه بأكثر من هذا أبو عمرو الداين، وقال
  سنني، ورد سنة سبع
__________  

  الكبيدي بالكاف وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وسترد ترمجته يف هذا: يف االصل) ١(
  ).٤٢١(اجلزء برقم 

  .٦١٨ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ) ٢(
تذكرة " ، ويف "املنبه لذوي الفطن من غوائل الفنت ": " جذوة املقتبس " جاء اسم الكتاب يف ) ٣(

  ".املنبه للفطن من غوائل الفنت ": " ذيل كشف الظنون " و " احلفاظ 
  .املنبه الفطن: وجاء يف االصل

" ، و ١٠٢ / ٢ " الديباج املذهب" ، و ٦١٩، ٦١٨ / ٤" ترتيب املدارك " انظر مصنفاته يف ) ٤(
  .٦٨٥ / ٢" هدية العارفني " ، و ٩٧ / ١" شجرة النور 

(*)  

)١٧/١٦٠(  

  

  ).١(ومخسني وثالث مئة 
أبو حممد عبد اهللا بن الوليد بن سعد االنصاري الفقيه شيخ أيب عبد اهللا حممد بن : وممن روى عنه: قلت

  .احلطاب الرازي االسكندراين
  ).٢(شد عمامته شدة قابسية، فاشتهر لذلك بالقابسي القابسي، الن عمه كان ي: وقيل له

أخربنا قاضي دمشق علم الدين حممد بن أيب بكر املصري، أخربنا أمحد بن عمر الباهي، أخربنا عثمان بن 
حسن اللغوي، أخربنا خلف بن عبدامللك احلافظ، أخربنا أبو حممد بن عتاب، حدثنا حامت بن حممد، 

أخربنا علي بن حممد ابن مسرور، أخربنا أمحد بن أيب سليمان، حدثنا أخربنا أبو احلسن القابسي، 
سحنون بن سعيد، حدثنا عبدالرمحن بن القاسم، حدثنا مالك، عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط، عن حممد 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر أن نستمتع جبلود : بن عبدالرمحن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة
  ).٣(ا دبغت امليتة إذ

  االصويل، وأمحد بن فراس) ٤(ومات مع القابسي ابن الباقالين 
__________  

  .١٠٨٠، ١٠٧٩ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٦٢١ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ) ١(
  .٣٢١ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٦٢١ / ٤" ترتيب املدارك ) " ٢(
 جاء يف جلود امليتة، وأخرجه من طريق مالك أبو باب ما:  يف الصيد٤٩٨ / ٢" املوطأ " هو يف ) ٣(

 / ٤، والبخاري ٤٩٨ / ٢، ويف الباب عن ابن عباس عند مالك ٨٦ / ٢والدارمي ) ٤١٢٤(داود 
، والترمذي )٤١٢٣(و ) ٤١٢٠(وأيب داود ) ٣٦٦(و ) ٣٦٥(و ) ٣٦٤(و ) ٣٦٣(، ومسلم ٣٤٣

 / ٥ و ٤٧٦ / ٣وأمحد ) ٤١٢٥(داود ، وعن سلمة بن احملبق عند أيب ١٧٣ / ٧والنسائي ) ١٧٢٨(
  .١٤١ / ٤، واحلاكم ١٧٣ / ٧، والنسائي ٦
  ).١١٠(سترد ترمجته برقم ) ٤(

(*)  

)١٧/١٦١(  

  

صاحب احملاملي، وشيخ ) ٢(باختالف فيه، وأبو القاسم إمساعيل بن احلسن الصرصري ) ١(املكي 
) ٤(شافعية أبو عبد اهللا احلليمي ، وشيخ ال)٣(احلنابلة أبو عبد اهللا بن حامد الوراق وامسه حسن 

أيب داود، " سنن " راوي ) ٥(احلسني بن احلسن البخاري، وأبو علي احلسني بن حممد الروذباري 
) ٧(القرطيب، وشيخ احلنفية أبو بكر حممد بن موسى اخلوارزمي ) ٦(واحلافظ أبو الوليد بن الفرضي 

، وملك الترك أيلك خان، وكان خريا )٨ (مفيت العراق، وشاعر االندلس يوسف بن هارون الرمادي
  ).٩(عادال دينا، فتملك بعده أخوه طغان خان 

  
   بن نعيم بن احلكم،حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه*  احلاكم - ١٠٠

__________  
  ).١٠٣(سترد ترمجته برقم ) ١(
   /٢، اللباب ٥٦ / ٨، االنساب ٣١٢، ٣١١ / ٦انظر ترمجته يف تاريخ بغداد ) ٢(

  .١٦٦ / ٣، شذرات الذهب ٨٣ / ٣، العرب ٢٣٩
  ).١١٦(سترد ترمجته برقم ) ٣(



  ).١٣٨(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٢٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٠١(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٤٠(سترد ترمجته برقم ) ٧(
 - ٣٦٩املقتبس نسبة إىل الرمادة، وهي موضع باملغرب، ويوسف بن هارون هذا مترجم يف جذوة ) ٨(

 ١، واملغرب يف حلي املغرب ٢٢٩ - ٢٢٥ / ٧، وفيات االعيان ٤٩٦ - ٤٩٣، بغية امللتمس ٣٧٣
 ١١، مسالك االبصار ٧٥، ٧٤، املقتبس ٦٤ - ٦٢ / ٢٠، معجم االدباء ٦٧٤ / ٢، الصلة ٣٩٢/ 
/  ٤، نفح الطيب ١٧٢ - ١٧٠ / ٣، شذرات الذهب ٦٩: ، املطمح٤، املطرب البن دحية ١٧٥/ 

  .٦٦ / ٣، معجم البلدان ٤٠ - ٣٥
  ).١٧٠(سترد ترمجته برقم ) ٩(
، ٢٣١ - ٢٢٧، تبيني كذب املفتري )البيع (٣٧٢ - ٣٧٠ / ٢، االنساب ٤٧٣ / ٥تاريخ بغداد * 

، تذكرة ٢٨١، ٢٨٠ / ٤، وفيات االعيان ١٩٩، ١٩٨ / ١، اللباب ٢٧٥، ٢٧٤ / ٧املنتظم 
   / = (*)٣، العرب ٦٠٨ / ٣ال ، ميزان االعتد١٠٤٥ - ١٠٣٩ / ٣احلفاظ 

)١٧/١٦٢(  

  

الضيب الطهماين النيسابوري، ) ١(االمام احلافظ، الناقد العالمة، شيخ احملدثني، أبو عبد اهللا بن البيع 
  .الشافعي، صاحب التصانيف

  .مولده يف يوم االثنني ثالث شهر ربيع االول، سنة إحدى وعشرين وثالث مئة بنيسابور
 صغره بعناية والده وخاله، وأول مساعه كان يف سنة ثالثني، وقد استملى على أيب وطلب هذا الشأن يف
  حامت بن حبان يف سنة

  .أربع وثالثني وهو ابن ثالث عشرة سنة
وحلق االسانيد العالية خبراسان والعراق وما وراء النهر، ومسع من حنو ألفي شيخ، ينقصون أو يزيدون، 

نفس، وارحتل إىل العراق وهو ابن عشرين سنة، فقدم بعد موت فإنه مسع بنيسابور وحدها من ألف 
  .إمساعيل الصفار بيسري

، وعن حممد بن علي املذكر، وحممد بن "الصحيح " وحدث عن أبيه وكان أبوه قد رأى مسلما صاحب 
يعقوب االصم، وحممد ابن يعقوب الشيباين ابن االخرم، وحممد بن أمحد بن بالويه اجلالب، وأيب جعفر 

مد بن أمحد بن سعيد الرازي صاحب ابن واره، وحممد بن عبد اهللا بن أمحد الصفار، وصاحيب احلسن حم
  :بن عرفة



__________  
 ١٥٥ / ٤، طبقات السبكي ٣٥٥ / ١١، البداية والنهاية ٣٢١، ٣٢٠ / ٣، الوايف بالوفيات ٩١= 
، النجوم ٢٣٣، ٢٣٢ / ٥، لسان امليزان ١٨٥، ١٨٤ / ٢، غاية النهاية البن اجلزري ١٧١ -

، شذرات ١٢٥ - ١٢٣، طبقات ابن هداية اهللا ٤١١ - ٤٠٩، طبقات احلفاظ ٢٣٨ / ٤الزاهرة 
  .٢١، الرسالة املستطرفة ٥٩ / ٢، هدية العارفني ١٦٧٢ / ٢، كشف الظنون ١٧٦ / ٣الذهب 

  .٣٧٠ - ٣٦٧ / ١وانظر تاريخ التراث العريب لسزكني 
 يتوىل البياعة والتوسط يف اخلانات بني البائع واملشتري من التجار هذه اللفظة ملن: قال السمعاين) ١(

  .لالمتعة
  .٣٧٠ / ٢" االنساب " 

(*)  

)١٧/١٦٣(  

  

علي بن الفضل الستوري، وعلي بن عبد اهللا احلكيمي، وإمساعيل ابن حممد الرازي، وحممد بن القاسم 
ل، وحممد بن املؤمل املاسرجسي، وحممد العتكي، وأيب جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي اجلما

  بن أمحد بن حمبوب حمدث مرو، وأيب حامد
أمحد بن علي بن حسنويه، واحلسن بن يعقوب البخاري، والقاسم ابن القاسم السياري، وأيب بكر أمحد 

الشعييب الفقيه، وإمساعيل ) ١(بن إسحاق الصبغي، وأمحد بن حممد بن عبدوس العرتي، وحممد بن أمحد 
 حممد بن الشعراين، وأيب أمحد بكر بن حممد املروزي الصرييف، وأيب الوليد حسان بن حممد الفقيه، بن

وأيب علي احلسني بن علي النيسابوري احلافظ، وحاجب بن أمحد الطوسي، لكن عدم مساعه منه، وعلي 
مرو وعثمان بن بن محشاد العدل، وحممد بن صاحل بن هانئ، وأيب النضر حممد بن حممد الفقيه، وأيب ع

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

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

  الدارقطين وهو من شيوخه، وأبو الفتح بن أيب: حدث عنه
__________  

أمحد بن حممد وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو أبو أمحد حممد بن أمحد بن شعيب : يف االصل) ١(
 الشعييب الفقيه املعدل من أهل نيسابور، من شيوخ أيب عبد اهللا احلاكم، متوىف سنة بن هارون بن موسى



تبصري " ، و ١٩٩ / ٢" اللباب " ، و ٣٤٨، ٣٤٧ / ٧" االنساب " سبع ومخسني وثالث مئة، انظر 
  .٨١٣ / ٢" املنتبه 

(*)  

)١٧/١٦٤(  

  

ذر اهلروي، وأبو يعلى اخلليلي، وأبو الفوارس، وأبو العالء الواسطي، وحممد بن أمحد بن يعقوب، وأبو 
  بكر البيهقي، وأبو القاسم

القشريي، وأبو صاحل املؤذن، والزكي عبداحلميد البحريي، ومؤمل ابن حممد بن عبد الواحد، وأبو 
الفضل حممد بن عبيداهللا الصرام، وعثمان بن حممد احملمي، وأبو بكر أمحد بن علي بن خلف الشريازي، 

  .وخلق سواهم
  . وخرج، وجرح وعدل، وصحح وعلل، وكان من حبور العلم على تشيع قليل فيهوصنف

، وحممد بن أيب منصور الصرام، وأيب علي بن النقار مقرئ )١(وقد قرأ بالروايات على ابن االمام 
  .الكوفة، وأيب عيسى بكار مقرئ بغداد

  .ل الصعلوكيوتفقه على أيب علي بن أيب هريرة، وأيب الوليد حسان بن حممد، وأيب سه
  .، والدارقطين، وعدة)٣(، واجلعايب، وأيب أمحد احلاكم )٢(وأخذ فنون احلديث عن أيب علي احلافظ 

أبو إسحاق املزكي، وأمحد بن أيب عثمان احلريي، ورأيت عجيبة وهي أن : وقد أخذ عنه من شيوخه
  حمدث االندلس أبا عمر

__________  
  .مامهو أبو بكر حممد بن العباس بن اال) ١(
  .١٨٥ / ٢" غاية النهاية " 
  .هو أبو علي احلسني بن علي النيسابوري احلافظ، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر) ٢(
  . ه مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر٣٧٨، املتوىف سنة "الكىن " هو صاحب كتاب ) ٣(

(*)  

)١٧/١٦٥(  

  

  سعللحاكم يف سنة ت" علوم احلديث " الطلمنكي قد كتب كتاب 
  .ومثانني وثالث مئة، عن شيخ مساه، عن رجل آخر، عن احلاكم



  .وقد صحب احلاكم من مشايخ الطريق إمساعيل بن جنيد، وجعفرا اخللدي، وأبا عثمان املغريب
  .وقع يل حديثه عاليا بإسناد فيه إجازة

بن عبد اجلبار، أخربكم جعفر بن علي، أخربنا السلفي، أخربنا إمساعيل : قرأت على أيب علي بن اخلالل
له رحلتان إىل العراق واحلجاز، الثانية يف : مسعت اخلليل بن عبد اهللا احلافظ ذكر احلاكم وعظمه، وقال

سنة مثان وستني، وناظر الدارقطين، فرضيه، وهو ثقة واسع العلم، بلغت تصانيفه قريبا من مخس مئة 
  .جزء، يستقصي يف ذلك، يؤلف الغث والسمني

  ).١(يبني ذلك مث يتكلم عليه، ف
  .وتويف يف سنة ثالث وأربع مئة: قال

  ).٢(كذا قال 
سفيان الثوري، عن أيب : وسألين يف اليوم الثاين ملا دخلت عليه، ويقرأ عليه يف فوائد العراقيني: قال

املغرية : من أبو سلمة هذا ؟ فقلت من وقيت: سلمة، عن الزهري، عن سهل حديث االستئذان، فقال يل
  .راجبن مسلم الس

  .قد أمهلتك أسبوعا حىت تتفكر فيه: ، مث قال يل)٣(وكيف يروي املغرية عن الزهري ؟ فبقيت : قال
  :قال

__________  
  .١٥٨، ١٥٧ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ١(
  .وهو خطأ سيبينه املصنف) ٢(
  .انقطعت: أي) ٣(

(*)  

)١٧/١٦٦(  

  

   أصحابفتفكرت ليليت حىت بقيت أكرر التفكر، فلما وقعت إىل
اجلزيرة من أصحاب الزهري، تذكرت حممد بن أيب حفصة، فإذا كنيته أبو سلمة، فلما أصبحت، 

: هل تفكرت فيما جرى ؟ فقلت: حضرت جملسه، ومل أذكر شيئا حىت قرأت عليه حنو مئة حديث، قال
: لتنظرت يف حديث سفيان اليب عمرو البحريي ؟ فق: نعم هو حممد بن أيب حفصة، فتعجب، وقال يل

اليوم يف ) ١(أنا إذا ذاكرت : ال، وذكرت له ما أممت يف ذلك، فتحري، وأثىن علي، مث كنت أسأله، فقال
  .باب البد من املطالعة لكرب سين

أعلم بأن خراسان وما وراء النهر، لكل بلدة تاريخ صنفه عامل : فرأيته يف كل ما ألقي عليه حبرا، وقال يل



تاريخ " لعلماء ا مل يصنفوا فيه شيئا، فدعاين ذلك إىل أن صنفت منها، ووجدت نيسابور مع كثرة ا
، وصنف اليب علي بن سيمجور كتابا يف أيام )٣(فتأملته، ومل يسبقه إىل ذلك أحد ) ٢" (النيسابوريني 

  ، مل أر"االكليل " النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأزواجه وأحاديثه، ومساه 
__________  

  .١٠٤١ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، واملثبت من "ذكرت : " يف االصل) ١(
 جزءا كما ١٢كان يتكون من : ٣٦٩ / ١" تاريخ التراث العريب " قال الدكتور فؤاد سزكني يف ) ٢(

ويضم تراجم لصحابة : ، وكان هذا الكتاب مرتبا على حروف املعجم)٢١تاريخ بيهق (ذكر البيهقي 
  . ه٣٨٠زة يف نيسابور إىل سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وللشخصيات البار

  . ه٣٨٨وهلذا الكتاب تكملة ا ذكر للشيوخ واالصدقاء الذين ماتوا بعد سنة 
ويبدو أن النسخة االصلية هلذا الكتاب قد فقدت، أما املختصر العريب املتأخر من هذا الكتاب، فهو 

اش يف زمن ال يبعد عن القرن ترمجة عن صياغة فارسية، أعدها مصنف امسه اخلليفة النيسابوري، الذي ع
  .السابع اهلجري
لعبد الغافر بن إمساعيل الفارسي " السياق لتاريخ نيسابور : " بعنوان" لتاريخ نيسابور " وهناك تكملة 

  .١٥٤٤صائب بأنقرة :  ه، وتوجد هذه التكملة خمطوطة يف٥٢٩املتوىف سنة 
املنتخب من كتاب " ا هلذه التكملة بعنوان  خمتصر٦٤١وألف إبراهيم بن حممد الصريفيين املتوىف سنة 

  .١١٥٢ومنه نسخة خطية يف كوبريلي " السياق لتاريخ نيسابور 
  .١٠٤١، ١٠٤٠ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(

(*)  

)١٧/١٦٧(  

  

أحدا رتب ذلك الترتيب، وكنت أسأله عن الضعفاء الذين نشؤوا بعد الثالث مئة بنيسابور وغريها من 
  .يبني من غري حماباةشيوخ خراسان، وكان 

أخربنا زيد بن احلسن، أخربنا أبو منصور القزاز، أخربنا أبو : أخربنا املؤمل بن حممد وغريه كتابة قالوا
كان أبو عبد اهللا بن البيع احلاكم ثقة، أول مساعه سنة ثالثني وثالث مئة، وكان مييل : بكر اخلطيب قال

مجع أبو عبد اهللا احلاكم :  بنيسابور وكان صاحلا عاملا قالإىل التشيع، فحدثين إبراهيم بن حممد االرموي
من كنت : " ، وحديث)١(أحاديث، وزعم أا صحاح على شرط البخاري ومسلم، منها حديث الطري 

  ).٣(فأنكر عليه أصحاب احلديث ذلك، ومل يلتفتوا إىل قوله ) ٢" (مواله فعلي مواله 
مرقندي احلافظ، مسعت أبا عبدالرمحن الشاذياخي احلاكم مسعت احلسن بن أمحد الس: أبو نعيم احلداد



ال يصح، ولو : كنا يف جملس السيد أيب احلسن، فسئل أبو عبد اهللا احلاكم عن حديث الطري، فقال: يقول
  ).٤(صح ملا كان أحد أفضل من علي بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  .وهو حديث ال يصح وقد تقدم الكالم عليه) ١(
، ١١٠ / ٣، واملستدرك ٢٨١ / ٤" املسند " حديث صحيح بشواهده، فهو من حديث الرباء يف ) ٢(

، وأخرجه ١١٠ / ٣واحلاكم ) ٣٧١٣(، والترمذي ٣٦٨ / ٤وأخرجه من حديث زيد بن أرقم أمحد 
 / ٥، وأخرجه أمحد ١١٠ / ٣واحلاكم ) ٢٢٠٥(، وابن حبان ٣٧٠ / ٤من حديث أيب الطفيل أمحد 

   مخسة أو ستة من أصحاب رسول عن٣٦٦
وأخرجه النسائي ) ١٢١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأخرجه من حديث سعد بن أيب وقاص ابن ماجة 

  .يف مسند علي كما يف ترمجة إياس بن نذير من التهذيب
، واالنكار منهم مسلم هلم يف حديث ٢٧٥، ٢٧٤ / ٧" املنتظم " ، و ٤٧٤ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٣(

  .، ال احلديث الثاين، فإنه صحيح بشواهده كما تقدمالطري
  .١٦٩، ١٦٨ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٤(

(*)  

)١٧/١٦٨(  

  

؟ فكأنه اختلف اجتهاده، وقد مجعت " املستدرك " فهذه حكاية قوية، فما باله أخرج حديث الطري يف 
ح منهما ما أخرجه وهو أصح، وأص" من كنت مواله : " طرق حديث الطري يف جزء، وطرق حديث

إنه ال حيبك إال مؤمن، وال : " إنه لعهد النيب االمي صلى اهللا عليه وسلم إيل: عن علي قال) ١(مسلم 
  ".يبغضك إال منافق 

  ).٢(وهذا أشكل الثالثة، فقد أحبه قوم ال خالق هلم، وأبغضه جبهل قوم من النواصب، فاهللا أعلم 
احلاكم أبو عبد اهللا هو إمام أهل احلديث : ر بن إمساعيل قالعن عبد الغاف: أنبئت عن أيب سعد الصفار

الضيب، الن جد جدته هو عيسى بن عبدالرمحن الضيب، وأم : يف عصره، العارف به حق معرفته، يقال له
عيسى هي منويه بنت إبراهيم بن طهمان الفقيه، وبيته بيت الصالح والورع والتأذين يف االسالم، وقد 

  .، فأغىن عن إعادته، ولد سنة إحدى وعشرين وثالث مئة"خيه تار" ذكر أباه يف 
ولقي عبد اهللا بن حممد بن الشرقي، وأبا علي الثقفي، وأبا حامد بن بالل، ومل يسمع منهم، ومسع : قال

  من أيب طاهر احملمداباذي، وأيب بكر القطان، ومل يظفر مبسموعه منهما، وتصانيفه
  راسان على قراء وقته، وتفقهاملشهورة تطفح بذكر شيوخه، وقرأ خب



__________  
  .باب الدليل على أن حب االنصار وعليا من االميان وعالماته: يف االميان) ٧٨(رقم ) ١(
ال حيبك : ال إشكال، فاملراد: قلت:  تعليق على استشكال الذهيب ونصه-وجد على هامش االصل ) ٢(

ملتضمن لتلك الباليا واملصائب، فال عربة به، بل هو احلب الشرعي املعتد به عند اهللا تعاىل، أما احلب ا
  .وبال على صاحبه كما أحبت النصارى املسيح

(*)  

)١٧/١٦٩(  

  

على أيب الوليد، واالستاذ أيب سهل، واختص بصحبة االمام أيب بكر الصبغي، وكان االمام يراجعه يف 
  .السؤال واجلرح والتعديل، وأوصى إليه يف أمور مدرسته دار السنة

وفوض إليه تولية أوقافه يف ذلك، وذاكر مثل اجلعايب، وأيب علي املاسرجسي احلافظ الذي كان أحفظ 
زمانه، وقد شرع احلاكم يف التصنيف سنة سبع وثالثني، فاتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريبا من 

معرفة " وعات مثل ، والعلل والتراجم واالبواب والشيوخ، مث ام"الصحيحني " ألف جزء من ختريج 
مزكي " ، وكتاب "تاريخ النيسابوريني " ، و )٢" (مستدرك الصحيحني " ، و )١" (علوم احلديث 

، وغري ذلك "فضائل الشافعي " ، و "االكليل " ، وكتاب "املدخل إىل علم الصحيح " ، و "االخبار 
)٣.(  

 سهل الصعلوكي واالمام ابن ولقد مسعت مشاخينا يذكرون أيامه، وحيكون أن مقدمي عصره مثل أيب
  .فورك وسائر االئمة يقدمونه على أنفسهم، ويراعون حق فضله، ويعرفون له احلرمة االكيدة

  هذه مجل يسرية هي غيض: مث أطنب عبد الغافر يف حنو ذلك من تعظيمه، وقال
حلديث، أذعن من فيض سريه وأحواله، ومن تأمل كالمه يف تصانيفه، وتصرفه يف أماليه، ونظره يف طرق ا

  بفضله، واعترف له باملزية
__________  

  . بعناية الدكتور السيد معظم حسني١٩٣٧وقد نشر هذا الكتاب يف القاهرة عام ) ١(
 ه ويف هذه الطبعة تصحيف ١٣٤٢ - ١٣٣٤الذهيب يف حيدر أباد " تلخيص " وهو مطبوع مع ) ٢(

  .جة ومفهرسة تتيح االستفادة منه لكل مطالعوحتريف كثري فهو حباجة إىل إعادة نشره نشرة حمققة خمر
 م مث نشره روبسون يف ١٩٣٢يف حلب سنة " كتاب املدخل إىل معرفة االكليل " وطبع للحاكم أيضا 

  . م١٩٥٣لندن سنة 
 / ١لسزكني " تاريخ التراث العريب " انظر النسخ اخلطية املوجودة لبعض مصنفات احلاكم يف ) ٣(



٣٧٠ - ٣٦٧.  
(*)  

)١٧/١٧٠(  

  

على من تقدمه، وإتعابه من بعده، وتعجيزه الالحقني عن بلوغ شأوه، وعاش محيدا، ومل خيلف يف وقته 
  ).١(مثله، مضى إىل رمحة اهللا يف ثامن صفر سنة مخس وأربع مئة 

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

كتبت على ظهر جزء من حديث أيب احلسني : ومسعت أبا عبدالرمحن السلمي يقول: قال العبدويي
أيش أحفظ أنا ؟ أبو عبد اهللا بن البياع : احلجاجي احلافظ، فأخذ القلم، وضرب على احلافظ، وقال

  .ا علي النيسابوري، وأبا العباس بن عقدةأحفظ مين، وأنا مل أر من احلفاظ إال أب
ابن البيع أتقن : ابن مندة أو ابن البيع ؟ فقال: أيهما أحفظ: سألت الدارقطين: ومسعت السلمي يقول

  ).٣(حفظا 
أقمت عند أيب عبد اهللا العصمي قريبا من ثالث سنني، ومل أر يف مجلة مشاخينا أتقن منه : قال أبو حازم

ن إذا أشكل عليه شئ، أمرين أن أكتب إىل احلاكم أيب عبد اهللا، فإذا ورد جواب وال أكثر تنقريا، وكا
  ).٤(كتابه، حكم به، وقطع بقوله 
  أخربنا مسعود بن علي: قال احلافظ أبو صاحل املؤذن

__________  
  .١٠٤٤، ١٠٤٣ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
 / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٧١ / ٢" االنساب " ، و ٢٢٨" تبيني كذب املفتري " انظر ) ٢(

  .١٥٩ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١٠٤٤
  .١٠٤٤ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٣٠، ٢٢٩" تبيني كذب املفتري ) " ٣(
  .١٥٨ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٢٣٠" تبيني كذب املفتري ) " ٤(

(*)  

)١٧/١٧١(  

  



حلافظ أبو عمرو حممد بن أمحد بن جعفر السجزي، حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك، حدثنا ا
البحريي، حدثنا أمحد بن حممد ابن الفضل بن مطرف الكرابيسي يف سنة سبع وأربعني وثالث مئة، 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن محدويه احلافظ، حدثنا النجاد، حدثنا حممد بن عثمان، حدثنا حيىي احلماين، 
إن : " لقاسم، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالحدثنا سعري بن اخلمس، عن عبيداهللا، عن ا

وحدثنيه احلاكم غري مرة، وقد كان احلاكم ملا : ، مث قال مسعود)١(وذكر احلديث ..." بالال يؤذن بليل
  .روى عنه الكرابيسي هذا شابا طريا

اهللا بن عبد اهللا الواسطي، أنبأنا ابن سالمة عن احلافظ عبد الغين، أخربنا أبو موسى املديين، أخربنا هبة 
  أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا أبو

القاسم االزهري، حدثنا الدار قطين، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن حممد النيسابوري، حدثنا حممد بن جعفر 
النسوي، حدثنا اخلليل بن أمحد النسوي، حدثنا خداش بن خملد، حدثنا يعيش بن هشام، حدثنا مالك، 

  ! ".ما أحسن اهلدية أمام احلاجة : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أنسعن الزهري، 
  أحد) ٢(هذا ملصق مبالك، وقد حدث به الوليد املوقري : قلت

__________  
أخرجه من طرق عن عبيداهللا ذا االسناد أمحد " فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم : " ومتامه) ١(
، ويف ٢٧٠ / ١باب االذان قبل الفجر، والدارمي : يف االذان) ٦٢٣(ي ، والبخار٥٤ و ٤٤ / ٦

، ١٠ / ٢والنسائي ) ٢٠٣(والترمذي ) ١٠٩٢(ومسلم ) ٦٢٢(الباب عن ابن عمر عند البخاري 
  .٢٧٠ / ٢والدارمي 

ال يكتب : ضعيف احلديث، وقال ابن املديين: وهو الوليد بن حممد املوقري، قال أبو حامت) ٢(*) (
  .متروك احلديث: ال أحتج به، وكذبه حيىي بن معني، وقال النسائي:  وقال ابن خزميةحديثه،

  .انه باطل: ، ونقل عن الدار قطين٨٤ص " الفوائد اموعة " وقد أورد احلديث الشوكاين يف 
(*)  

)١٧/١٧٢(  

  

  .الضعفاء، عن الزهري مرسال
ملا ورد : جناين، مسع أبا نصر الوائلي يقولحدثنا احلسني بن عبدامللك، عن سعد بن علي الز: أبو موسى

بديع الزمان، فأعجب بنفسه إذ كان حيفظ املئة بيت : أبو الفضل اهلمذاين نيسابور، تعصبوا له، ولقبوه
فالن احلافظ يف : إذا أنشدت مرة، وينشدها من آخرها إىل أوهلا مقلوبة، فأنكر على الناس قوهلم

  فسمع به احلاكم ابن البيع، فوجه! ذكر ؟ وحفظ احلديث مما ي: احلديث، مث قال



من حيفظ هذا ؟ حممد بن : ، فرد إليه اجلزء بعد اجلمعة، وقال)١(إليه جبزء، وأجل له مجعة يف حفظه 
فاعرف نفسك، : فالن، وجعفر بن فالن، عن فالن ؟ أسامي خمتلفة، وألفاظ متباينة ؟ فقال له احلاكم

  ).٢ (واعلم أن هذا احلفظ أصعب مما أنت فيه
  .أن احلاكم دخل احلمام، فاغتسل، وخرج: مث روى أبو موسى املديين

  .آه: وقال
وقبضت روحه وهو متزر مل يلبس قميصه بعد، ودفن بعد العصر يوم االربعاء، وصلى عليه القاضي أبو 

  ).٣(بكر احلريي 
النجاة، : قولرأيت احلاكم يف املنام على فرس يف هيئة حسنة وهو ي: قال احلسن بن أشعث القرشي

  ).٤(يف كتبة احلديث : يف ماذا ؟ قال! أيها احلاكم : فقلت له
__________  

  .حفظ: يف االصل) ١(
  .١٦٠ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٢(
  .١٦١ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١٠٤٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
  .١٦١ / ٤" طبقات السبكي " انظر ) ٤(

(*)  

)١٧/١٧٣(  

  

ذكر يل أن حافظكم : ورد ابن البيع بغداد قدميا، فقال: حدثين االزهري قال): ١" (تارخيه "  يف اخلطيب
  . خرج لشيخ واحد مخس مئة جزء، فأروين بعضها- يعين الدار قطين -

فحمل إليه منها، وذلك مما خرجه اليب إسحاق الطربي، فنظر يف أول اجلزء االول حديثا لعطية العويف، 
  .بشيخ ضعيفاستفتح : فقال

  .ورمى اجلزء، ومل ينظر يف الباقي
الدار : من ؟ قلت: أيهم أحفظ ؟ قال: سألت سعد بن علي احلافظ عن أربعة تعاصروا: قال ابن طاهر

  .قطين، وعبد الغين، وابن مندة، واحلاكم
ثرهم حديثا أما الدار قطين فأعلمهم بالعلل، وأما عبد الغين فأعلمهم باالنساب، وأما ابن مندة فأك: فقال

  ).٢(مع معرفة تامة، وأما احلاكم فأحسنهم تصنيفا 
أنه سأل أبا إمساعيل عبد اهللا بن : أنبأين أمحد بن سالمة، عن حممد بن إمساعيل الطرسوسي، عن ابن طاهر

  ).٣(ثقة يف احلديث، رافضي خبيث : حممد اهلروي، عن أيب عبد اهللا احلاكم، فقال



  ).٤(يتشيع كال ليس هو رافضيا، بلى : قلت
  كان شديد التعصب للشيعة يف الباطن، وكان: قال ابن طاهر

__________  
)٤٧٤، ٤٧٣ / ٥) ١.  
فإنه مل جيود تصنيفه، فقد اشترط فيه الصحة " املستدرك " هذا ينطبق على مجيع مصنفاته إال على ) ٢(

قد مات عنه وهو مسودة ومل يلتزمها، فأخرج فيه الضعيف واملوضوع، اللهم إال أن يكون كما ذكر عنه 
  .مل يبيضه بعد
  .١٦٠، ١٥٩ / ٤" طبقات السبكي " ، و ١٦٠، ١٥٩ / ٤" تذكرة احلفاظ " واخلرب يف 

  ).١٣(وقد تقدم يف ترمجة ابن مندة رقم 
  .٣٢٠ / ٣" الوايف بالوفيات " ، و ١٠٤٥ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
  .١٧١ - ١٦١/  ٤" طبقاته الكربى " انظر دفاع السبكي عنه يف ) ٤(

(*)  

)١٧/١٧٤(  

  

يظهر التسنن يف التقدمي واخلالفة، وكان منحرفا غاليا عن معاوية رضي اهللا عنه وعن أهل بيته، يتظاهر 
بذلك، وال يعتذر منه، فسمعت أبا الفتح مسكويه راة، مسعت عبد الواحد املليحي، مسعت أبا عبد 

  اره، ال ميكنهدخلت على احلاكم وهو يف د: الرمحن السلمي يقول
، وذلك أم كسروا منربه، ومنعوه من )١(اخلروج إىل املسجد من أصحاب أيب عبد اهللا بن كرام 

ال جيئ : لو خرجت وأمليت يف فضائل هذا الرجل حديثا، السترحت من احملنة، فقال: اخلروج، فقلت له
  ).٢(من قليب، ال جيئ من قليب 

املستدرك على الشيخني " طالعت كتاب :  سعد املاليين يقولومسعت املظفر بن محزة جبرجان، مسعت أبا
  ).٣(، الذي صنفه احلاكم من أوله إىل آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما "

شئ كثري على " املستدرك " هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أيب سعد أن حيكم ذا، بل يف : قلت
لك ثلث الكتاب بل أقل، فإن يف كثري من ذلك شرطهما، وشئ كثري على شرط أحدمها، ولعل جمموع ذ

أحاديث يف الظاهر على شرط أحدمها أو كليهما، ويف الباطن هلا علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب 
إسنادها صاحل وحسن وجيد، وذلك حنو ربعه، وباقي الكتاب مناكري وعجائب، ويف غضون ذلك 

  أفردت منهاأحاديث حنو املئة يشهد القلب ببطالا، كنت قد 
__________  



  .هو إمام الكرامية، إحدى الفرق املبتدعة يف االسالم) ١(
  ).١٤٦(مرت ترمجته يف اجلزء احلادي عشر برقم 

، ٣٢٠ / ٣" الوايف بالوفيات " ، و ١٠٥٤ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٧٥ / ٧" املنتظم ) " ٢(
  .١٦٣، ١٦٢ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٣٢١

  .١٦٥ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٣٢١ / ٣" لوفيات الوايف با) " ٣(
(*)  

)١٧/١٧٥(  

  

جزءا، وحديث الطري بالنسبة إليها مساء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عمال وحتريرا 
)١.(  

احلاكم ذكر بني يدي " مستدرك " بلغين أن : قد مسعت أبا حممد بن السمرقندي يقول: قال ابن طاهر
فبلغ ذلك احلاكم، فأخرج احلديث من الكتاب ! نعم، يستدرك عليهما حديث الطري : ، فقالالدار قطين

)٢.(  
يف أواخر عمره، بعد موت " املستخرج " هذه حكاية منقطعة، بل مل تقع، فإن احلاكم إمنا ألف : قلت

  .مذيالتر" جامع " الدار قطين مبدة، وحديث الطري ففي الكتاب مل حيول منه، بل هو أيضا يف 
  ).٣(ورأيت أنا حديث الطري مجع احلاكم خبطه يف جزء ضخم، فكتبته للتعجب : قال ابن طاهر

ذكرنا يوما ما روى سليمان التيمي عن أنس، فمررت أنا يف الترمجة، وكان ": تارخيه " قال احلاكم يف 
ني يزين وهو مؤمن ال يزين الزاين ح: " حبضرة أيب علي احلافظ ومجاعة من املشايخ، إىل أن ذكرت حديث

."  
إذا رأيته : ال تفعل، فما رأيت أنت وال حنن يف سنه مثله، وأنا أقول: فحمل بعضهم علي، فقال أبو علي

  رأيت ألف
__________  

وهذا يدلك أيضا على أن الذهيب رمحه اهللا مل يعنت باملختصر اعتناء تاما، حبيث مل يتتبع االحاديث ) ١(
ه حبسب ما تيسر له، ولذا فقد فاته أن يتكلم على عدد غري قليل من االحاديث تتبعا دقيقا، وإمنا تكلم في

صححها احلاكم وهي غري صحيحة، أو ذكر أا على شرط الشيخني أو على شرط أحدمها وهي ليست 
  .كذلك، كما يتحقق ذلك من له خربة بأسانيد احلاكم، وممارسة هلا، ونظر فيها

  .١٦٣ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٢(



  .١٦٥ / ٤السبكي " طبقات ) " ٣(
(*)  

)١٧/١٧٦(  

  

  ).١(رجل من أصحاب احلديث 
  .قد مر أن احلاكم مات فجأة يف صفر سنة مخس، وصلى عليه القاضي أبو بكر احلريي

، ومسند بغداد أبو احلسن )٢(وفيها مات مسند مكة أبو احلسن أمحد بن إبراهيم بن فراس العبقسي 
) ٤(، وحافظ شرياز أبو علي احلسن بن أمحد بن حممد بن الليث )٣( ارب أمحد بن حممد بن موسى

السلمي، وقاضي ) ٥(الشريازي املقرئ، ومسند دمشق أبو بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن أيب احلديد 
، وشيخ الشافعية أبو القاسم يوسف بن أمحد بن )٦(بغداد عبد اهللا بن حممد ابن عبد اهللا بن االكفاين 

  ).٨(الدينوري، وشيخ الشافعية بالبصرة أبو القاسم عبد الواحد ابن احلسني الصيمري ) ٧(كج 
  

   بناالمام احلافظ، البارع الثقة، أبو الوليد، عبد اهللا بن حممد*  ابن الفرضي - ١٠١
__________  

  .١٦٠ / ٤السبكي " طبقات ) " ١(
  .سترد ترمجته) ٢(

  ).١٠٣(برقم 
  ).١٠٧(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٢٢(ستر ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٠٥(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٩٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٠٤(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٨(
/ القسم االول : ، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة٥٧، مطمح االنفس ٢٥٦ - ٢٥٤جذوة املقتبس * 

 - ٣٣٤، بغية امللتمس ٢٥٦ - ٢٥١ / ١لصلة البن بشكوال ، ا٦١٦ - ٦١٤/ الد الثاين 
 / ٣، وفيات االعيان ١٠٤، ١٠٣ / ١، املغرب يف حلي املغرب ١٣٢: ، املطرب البن دحية٣٣٦
، ٤٥٢ / ١، الديباج املذهب ١٠٧٩ - ١٠٧٦ / ٣، تذكرة احلفاظ ٨٥ / ٣، العرب ١٠٦ - ١٠٥

، هدية ١٦٨ / ٣، شذرات الذهب ١٣١ - ١٢٩ / ٢، نفح الطيب ٤١٩، ٤١٨طبقات احلفاظ 



  .٤٤٩ / ١العارفني 
(*)  

)١٧/١٧٧(  

  

  ).١" (تاريخ االندلسيني " يوسف بن نصر، القرطيب، ابن الفرضي، مصنف 
أيب جعفر بن عون اهللا، وأيب عبد اهللا بن مفرج، وعبد اهللا بن قاسم، وعباس بن أصبغ، وخلف : أخذ عن

ر أمحد بن حممد بن املهندس، ويوسف ابن الدخيل، أيب بك: بن القاسم، وخلق، وحج، فحمل عن
  .الضراب، وأيب حممد بن أيب زيد، وأمحد بن رمحون، وأمحد بن نصر الداوودي) ٢(واحلسن بن إمساعيل 

  ".مشتبه النسبة " ، ويف "املؤتلف واملختلف " ، ومصنف يف "أخبار شعراء االندلس " وله تأليف يف 
كان فقيها حافظا، عاملا يف مجيع فنون العلم يف احلديث :  وقالأبو عمر بن عبد الرب،: حدث عنه

والرجال، أخذت معه عن أكثر شيوخي، وكان حسن الصحبة واملعاشرة، وقتلته الرببر، وبقي ملقى يف 
  ).٣(داره ثالثة أيام 

__________  
ينة مدريد يف نشره فرنسيسكو كوديرا مبد" تاريخ علماء االندلس " بعنوان " تارخيه " قد طبع ) ١(

 نشر الدار املصرية للتأليف والترمجة، وهذا الكتاب هو الذي ١٩٦٦القرن املاضي، وأعيد طبعه يف سنة 
 ٦٥٩، مث ألف ابن االبار املتوىف سنة "الصلة "  بكتابه املشهور ٥٧٨ذيل عليه ابن بشكوال املتوىف سنة 

ذيل "  كتابه ٧٠٨ري الغرناطي املتوىف سنة ، وألف أمحد بن إبراهيم بن الزب"الذيل والتكملة " كتابه 
  ".الصلة 
  .٢٨٦، ٢٨٥ / ١" كشف الظنون " انظر 

االعالم : "  وهو١٠٢ / ١" ذيل كشف الظنون " وقد ذكر إمساعيل باشا مصنفا آخر البن الفرضي يف 
قدمها من العرفاء بأعالم االندلس من العلماء املتفننني والقراء واحملدثني املتقنني والفقهاء والندماء ومن 

  .٤٤٩ / ١" هدية العارفني " وانظر " الغرباء 
نسبة إىل ضرب الدنانري : إمساعيل بن احلسن وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه، والضراب: يف االصل) ٢(

  .والدراهم
  .وقد مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر

  .١٠٧٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٥٢ / ١" الصلة " انظر ) ٣(
*)(  

)١٧/١٧٨(  



  

وممن قتل يوم أخذ قرطبة الفقيه االديب الفصيح ابن الفرضي، وووري متغريا : وقال أبو مروان بن حيان
من غري غسل، وال كفن وال صالة، ومل ير مثله بقرطبة يف سعة الرواية، وحفظ احلديث، ومعرفة 

الث مئة، وحج سنة اثنتني الرجال، واالفتنان يف العلوم واالدب البارع، ولد سنة إحدى ومخسني وث
ومثانني، ومجع من الكتب أكثر ما جيمعه أحد يف علماء البلد، وتقلد قراءة الكتب بعهد العامرية، 

  ).١(واستقضاه حممد املهدي ببلنسية، وكان حسن البالغة واخلط 
ت بأستار تعلق: ، أخربين أبو الوليد بن الفرضي قال)٣(حدثنا علي بن أمحد احلافظ ): ٢(قال احلميدي 

الكعبة، وسألت اهللا تعاىل الشهادة، مث فكرت يف هول القتل، فندمت، ومهمت أن أرجع، فأستقيل اهللا 
  .ذلك، فاستحييت
ال يكلم أحد : " فأخربين من رآه بني القتلى، ودنا منه، فسمعه يقول بصوت ضعيف: قال احلافظ علي

وم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، يف سبيل اهللا، واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله إال جاء ي
  ).٤" (والريح ريح املسك 

  .كأنه يعيد على نفسه احلديث، مث قضى على إثر ذلك رمحه اهللا
  :وله شعر رائق فمنه
__________  

  .١٠٧٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٥٣ / ١" الصلة ) " ١(
  .٢٥٥" جذوة املقتبس " يف ) ٢(

  بغية" ، و ٦١٥، ٦١٤ / ٢ج  / ١ق " الذخرية " وانظر 
" ، و ١٣٠ / ٢" نفح الطيب " ، و ١٠٧٨، ١٠٧٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٣٥" امللتمس 

  .١٠٤، ١٠٣ / ١" املغرب " ، و ١٠٦ / ٣" وفيات االعيان 
يف الفقه، " احمللى " هو االمام الكبري أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، صاحب ) ٣(

  ).٩٨( ه ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ٤٥٦ سنة متوىف
 / ٢باب الشهداء يف سبيل اهللا، وأمحد :  يف اجلهاد٤٦١ / ٢أخرجه من حديث أيب هريرة مالك ) ٤(

  ).١٨٧٦(ومسلم ) ٢٨٠٣(، والبخاري ٢٣١
(*)  

)١٧/١٧٩(  

  



وسقام * حلب من سلطانه إن مل يكن قمرا فليس بدونه ذيل له يف ا* إن الذي أصبحت طوع ميينه 
أسري اخلطايا عند بابك : أنشدنا ابن الفرضي لنفسه: وقال ابن عبد الرب) ١(جسمي من سقام جفونه 

ويرجوك فيها فهو راج وخائف * على وجل مما به أنت عارف خياف ذنوبا مل يغب عنك غيبها * واقف 
* ال ختزين يف صحيفيت ! ا سيدي ومالك يف فصل القضاء خمالف في* ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي 

  . سنة ثالث وأربع مئة كهال- رمحه اهللا -قتل ) ٢(إذا نشرت يوم احلساب الصحائف 
  

 وآله ملوك اليمن من أكثر من مئيت عام، وبدأت دولتهم تويل، كان ابن زياد*  صاحب اليمن - ١٠٢
  )٣(وملكوا صغريا قام بتدبريه مواله حسني ابن سالمة 

__________  
" ، و ٢٥٥ / ١" الصلة " ، و ٣٣٦" بغية امللتمس " ، و ٢٥٦" جذوة املقتبس " البيتان يف ) ١(

" ، و ١٣٠ / ٢" نفح الطيب " ، و ٦١٦ / ٢ج  / ١ق " الذخرية " ، و ١٠٦ / ٣" وفيات االعيان 
  .١٠٧٨ / ٣" تذكرة احلفاظ 

  "الصلة " ، و ١٢٩  /٢" نفح الطيب " ، و ١٠٥ / ٣" وفيات االعيان " االبيات يف ) ٢(
وكن مؤنسي يف ظلمة القرب عندما :  وبعدها هذان البيتان١٠٧٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٥٣ / ١
  .أرجي السرايف فإين لتالف* يصد ذوو ودي وجيفو املوالف لئن ضاق عين عفوك الواسع الذي * 
 ه، تاريخ ثغر ٤٢٨وفاته  وفيه ٤٥٥ / ٩، الكامل البن االثري ١٥٧ / ٥ و ٤٤١ / ٤معجم البلدان * 

 / ٢ أو قبلها بسنة، االعالم للزركلي ٤٠٣ وفيه وفاته ١٣عدن خ، اجلداول املرضية خ، بلوغ املرام 
٢٣٨.  

  .وهي أمه: قال ياقوت) ٣(
  .٤٤١ / ٤" معجم البلدان " 

(*)  

)١٧/١٨٠(  

  

أ اجلوامع، وعدل ، وأنش)٢(، ومدينة املعقر )١(النويب، وكان خريا صاحلا، أنشأ مدينة الكدراء 
  . وكان يف املئة الرابعة باليمن دعاة للقرامطة- أعين حسينا -وتصدق، تويف سنة اثنتني وأربع مئة 

  
:  وقيل- بن أمحد بن علي بن فراس القاضي العدل، أبو احلسن، أمحد بن إبراهيم*  العبقسي - ١٠٣

  . العبقسي املكي العطار، مسند احلجاز-" أمحد " بني علي وفراس 



  .ولد سنة اثنيت عشرة وثالث مئة
 من أيب جعفر حممد بن إبراهيم الديبلي، وأيب التريك حممد بن - وهو ابن عشر سنني -ومسع يف صباه 

احلسني بن موسى السعدي احلمصي، وحممد بن الربيع بن سليمان اجليزي، وأيب سعيد بن االعرايب، 
د احلداد، وأيب اليسع إمساعيل بن حممد املصيصي، وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن املقرئ، وبكري بن حمم

  وأيب علي احلسني بن الفتح النيسابوري الفقيه كمام، والعباس بن حممد بن
  .احلسن بن قتيبة، وغريهم

  أبو احلسن أمحد بن حممد العتيقي، وأبو سعد إمساعيل: روى عنه
__________  

  .٤٤١ / ٤" معجم البلدان " انظر ) ١(
واد باليمن عند القحمة بالسن : - اسم املكان من عقرت البعري أو عقره - املعقر :قال ياقوت) ٢(

  .قرب زبيد من امة، واختط يف هذا املوضع مدينة حسني بن سالمة
  .١٥٧ / ٥" معجم البلدان " 
، العقد الثمني ١٠٦٣ / ٣، تذكرة احلفاظ ٨٩ / ٣، العرب ٣١٧ / ٢، اللباب ٣٧٠ / ٨االنساب * 
  .١٧٣ / ٣ شذرات الذهب ،٥ - ٣ / ٣

  .نسبة إىل عبدالقيس: والعبقسي
(*)  

)١٧/١٨١(  

  

ابن علي السمان، وحامت بن حممد االطرابلسي مث االندلسي، وأبو علي االهوازي، وأبو نصر السجزي، 
وأبو عمرو الداين، واحلسن بن النعمان الصيمري، وأبو ذر اهلروي، وعلي بن عبدامللك بن شبانة 

، وسليم الرازي، وأبو الفضل عبدالرمحن )١(و حممد احلسن بن احلسني التجييب الفرشي الدينوري، وأب
بن أمحد بن بندار الرازي، وأبو طالب العشاري، وأبو عمران الفارسي، ومكي بن أيب طالب، وعلي بن 

حممد بن شجاع الربعي، ومظفر ابن احلسن سبط ابن الل، وعلي بن عبيد اهللا اهلمذاين الكسائي، 
  .خرونوآ

  .ثقة ثبت": معجمه " يف ) ٢(قال أبو ذر 
وولده اليوم هو شيخ : وذكره أبو العباس أمحد بن حممد بن زكريا النسوي يف ترمجة أبيه إبراهيم، وقال

  .مكة، وحمدثها يف وقته، مسع مع أبيه وعين به، وكتبه صحاح
  حدثنا أمحد بن أيب إسحاق قاضي: وكذا وثقه السجزي، ويقول



  .جدة
  .كان قد انفرد يف وقته جبماعة شيوخ، ثقة صدوق:  العتيقيوقال

كان من كبار أهل زمانه، : من مجعه" السبعيات " وقال أبو نصر هبة اهللا بن معاذ السجزي يف كتاب 
  .وإليه الرحلة يف أوانه، وهو ثقة

اعيل بن وروى عنه أبو عمر بن عبد الرب باالجازة، وآخرون من بقي من أصحابه راوي نسخة إمس: قلت
  جعفر أبو علي احلسن بن عبدالرمحن ابن

__________  
  .بضم الفاء وسكون الراء، نسبة إىل الفرش) ١(
  .٢٧٢ / ٩" االنساب " 
  ).٣٧٠(هو احلافظ شيخ احلرم أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي، سترد ترمجته برقم ) ٢(

(*)  

)١٧/١٨٢(  

  

  .احلسن املكي الشافعي احلناط
  ).١(كان أمحد من املسندين الثقات :  ترمجة حامت االطرابلسيوقال ابن بشكوال يف

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

  .ولد سنة اثنيت عشرة، ومات سنة مخس وأربع مئة: وقال احلبال
  .ة مخس يف مجادى االوىلمات سن: وقال العتيقي
  .مات سنة ثالث: وقال الكتاين

  .فوهم
أخربنا احلبال، حدثنا احلسن بن أمحد : ، عن الفراء قال)٣(بن سالمة، عن االرتاحي ) ٢(أنبأنا أمحد 

  .مبكة بوفاة أبيه ومولده، فذكرمها كما مضى
  

   بن أمحدالقاضي العالمة، شيخ الشافعية، أبو القاسم، يوسف بن*  ابن كج - ١٠٤
  .كج، الدينوري، تلميذ أيب احلسني بن القطان

  .وحضر جملس الداركي
__________  



  .١٥٧ / ١" الصلة ) " ١(
  .١ / ٦املؤلف ورقة " مشيخة " له ترمجة يف ) ٢(
  .اسم حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب: نسبة إىل أرتاح) ٣(
  .١٤١، ١٤٠ / ١" معجم البلدان " 
، ٨٤ / ٣، اللباب )الكجي (٣٦٠ / ١٠، االنساب ٩٨: ، طبقات الشريازي١٠٧: يطبقات العباد* 

، ٣٦١ - ٣٥٩ / ٥، طبقات السبكي ١٢ / ٣، مرآة اجلنان ٩٢ / ٣، العرب ٦٥ / ٧وفيات االعيان 
، ٩٠، طبقات ابن قاضي شهبة ٣٥٥ / ١١، البداية والنهاية ٣٤١، ٣٤٠ / ٢طبقات االسنوي 

، هدية )كج (٩٠ / ٢، تاج العروس ١٧٨، ١٧٧ / ٣، شذرات الذهب ١٢٦طبقات ابن هداية اهللا 
  .٥٥٠ / ٢العارفني 

(*)  

)١٧/١٨٣(  

  

، وأموال وحشمة، ارحتل )٢(، وتصانيف كثرية )١(وكان يضرب به املثل يف حفظ املذهب، وله وجه 
  .إليه الناس من اآلفاق

  .ه بغداد، وحطت مين الدينورهو ذاك رفعت: ، وقال)٣(وكان بعضهم يقدمه على الشيخ أيب حامد 
  ).٥(االسم اليب حامد، والعلم لك ! يا أستاذ ): ٤(قال ذلك عندما قال له تلميذ 

  .قتلته احلرامية بالدينور ليلة سبع وعشرين من رمضان، سنة مخس وأربع مئة، ومل يبلغين مقدار ما عاش
  

 بن عثمان بن الوليد ر حممد بن أمحدالعدل االمني العامل، مسند دمشق، أبو بك*  ابن أيب حديد - ١٠٥
  .بن احلكم بن أيب احلديد السلمي الدمشقي

  .ولد سنة تسع وثالث مئة
ومسع أبا الدحداح أمحد بن حممد، وأبا بكر حممد بن جعفر اخلرائطي، وحممد بن يوسف اهلروي، وعبد 

جري، وعبد العزيز بن الغافر بن سالمة، ومبصر من حممد بن بشر الزبريي، وعبد العزيز بن أمحد اآل
  .قيس، وطائفة

__________  
  .٣٦١، ٣٦٠ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ١(
  .وهو مطول، وقد وقف عليه الرافعي: قال يف املهمات" التجريد " ومن تصانيفه : قال ابن العماد) ٢(
  .١٧٨ / ٣" شذرات الذهب " 



  ).١١١(يعين أبا حامد االسفراييين، وسترد ترمجته برقم ) ٣(
  ".االنساب " وهو أبو علي احلسني بن شعيب السنجي كما ذكر السمعاين يف ) ٤(
، و ٣٤١ / ٢االسنوي " طبقات " ، و ٦٥ / ٧" وفيات االعيان " ، و ٣٦٠ / ١٠" االنساب ) " ٥(
  .٣٥٩ / ٥السبكي " طبقات " 
  .٦٠ / ٢، الوايف بالوفيات ٩١ / ٣، العرب ٥٥ / ٢االكمال * 
(*)  

)١٧/١٨٤(  

  

أمحد وعبيداهللا ابنا عبد الواحد، وعلي بن احلسني الشرايب، وأبو احلسن بن : حفيداه: ث عنهحد
  .السمسار، وأبو علي االهوازي، وأبو القاسم احلنائي، وآخرون

  .وتفرد بعلو الرواية
  .حدثنا عنه مجاعة، وكان من االعيان): ١(قال أبو نصر بن ماكوال 
  .مأمونا أعرفه، وتويف يف شوال سنة مخس وأربع مئةكان ثقة : وقال عبد العزيز الكتاين
أبو بكر ابن أيب احلديد : رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، فقال يل: قال أبو الفرج بن عمرو

  .قوال باحلق
  

  . ابن بويه، ملك العراقأبو نصر، أمحد بن عضد الدولة*  اء الدولة - ١٠٦
أربع مئة بعلة الصرع املتتابع كأبيه، تويف بأرجان يف سن اثنتني مات يف مجادى اآلخرة، سنة ثالث و

  ).٢(وأربعني سنة وتسعة أشهر 
  ).٣(وكانت أيامه أربعا وعشرين سنة، ومتلك ابنه سلطان الدولة أبو شجاع 

  .بن سبكتكني، مداريا له) ٤(وكان اء الدولة خاضعا للسلطان حممود 
__________  

  .٥٥ / ٢" االكمال " يف ) ١(
، ٨٣ / ٣، العرب ٢٤١ / ١، دول االسالم )انظر الفهرس(، الكامل البن االثري ٢٦٤ / ٧املنتظم * 

  .٣٤٩ / ١١، البداية والنهاية ٢٩٢، ٢٩١ / ٧الوايف بالوفيات 
، ذيل ١٦٦ / ٣، شذرات الذهب ٤٧٠، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٣، ٤٦٢، ٤٦١ / ٤تاريخ ابن خلدون 

  .١٤٣ / ٢ر البشر ، املختصر يف أخبا١٥٣: جتارب االمم
  .٤٧٠ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٢٤١ / ٩البن االثري " الكامل " انظر ) ٢(



  ).٢١٤(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣١٩(سترد ترمجته برقم ) ٤(

(*)  

)١٧/١٨٥(  

  

بل كان ملك اء الدولة اثنتني : وقام ابنه بعده اثنيت عشرة سنة، وأخذت الدولة البويهية تتناقص وقيل
  .وعشرين سنة ويومني

  
 بن موسى بن القاسم بن الصلت بن احلارث بن مسند بغداد أبو احلسن، أمحد بن حممد*  ارب - ١٠٧

مالك بن سعد بن قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي بن كالب، 
  .القرشي العبدري البغدادي اجلرائحي ارب

  . مئةولد سنة أربع عشرة و ثالث
أيب إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي، وأمحد بن عبد اهللا وكيل أيب صخرة، وأيب بكر بن : ومسع من

  .االنباري، والقاضي احملاملي، ومجاعة
عبيداهللا بن أمحد االزهري، وعبد الباقي االنصاري، وعلي بن أمحد بن البسري، ومالك بن : حدث عنه

  .أمحد البانياسي، وعدة
ابنا الصلت ضعيفان :  عن ابن الصلت ارب، فقال- وأنا أمسع -سئل أبو بكر الربقاين : يبقال اخلط

)١.(  
  كان: محزة بن حممد بن طاهر عن ارب، فقال) ٢(وسألت : قال

__________  
، ميزان االعتدال ٨٩ / ٣، العرب ١٦٥ / ٣، اللباب )ارب(، االنساب ٩٦ - ٩٤ / ٥تاريخ بغداد * 
  .١٧٤ / ٣، شذرات الذهب ٢٥٥ / ١، لسان امليزان ١٣١، ١٣٠ / ٧الوايف بالوفيات ، ١٣٢ / ١

بفتح " اللباب " وقد ضبط يف االصل بضم امليم وسكون اجليم وكسر الباء املوحدة املخففة، وضبط يف 
  .اجليم وكسر الباء املوحدة املشددة كمحدث

  . الذي سترد ترمجته عقب هذا، وابن الصلت الثاين هو٩٥، ٩٤ / ٥" تاريخ بغداد ) " ١(
  ".تاريخ بغداد " ، وما أثبتناه من "مسعت : " يف االصل) ٢(

(*)  

)١٧/١٨٦(  



  

  .صاحلا دينا
  .عمد ابن الصلت إىل كتب البن أيب الدنيا، فحدث ا عن الربذعي: ومسعت عبد العزيز االزجي يقول

  ).١(يشري االزجي إىل أن تلك الكتب مل تكن عند الربذعي 
  . ارب وله إحدى وتسعون سنة، يف شهر رجب سنة مخس وأربع مئةمات

  .البانياسي" جزء " وهو صاحب 
  :املسند الكبري: فأما مسيه

  
ابن موسى بن هارون بن الصلت، االهوازي، مث البغدادي،  *  أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد- ١٠٨

  .فمولده يف سنة أربع وعشرين وثالث مئة
عبد اهللا احملاملي، وأبا العباس بن عقدة، وحممد ابن خملد العطار، وعبد الغافر بن سالمة مسع القاضي أبا 

  .احلمصي
  .أبو بكر اخلطيب، وأبو القاسم بن مندة، ومجاعة: حدث عنه

  .كان صدوقا صاحلا، تويف يف مجادي اآلخرة سنة تسع وأربع مئة): ٢(قال اخلطيب 
  .ن قريش البناءوآخر من مات من أصحابه علي بن احلسني ب

__________  
  .٩٥ / ٥" تاريخ بغداد ) " ١(
، ٥٥ / ١، املغين يف الضعفاء ١٣٢ / ١، ميزان االعتدال ١٠٠ / ٣، العرب ٣٧٠ / ٤تاريخ بغداد * 

  .١٨٨ / ٣، شذرات الذهب ٢٥٦، ٢٥٥ / ١لسان امليزان 
  .٣٧٠ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ٢(

(*)  

)١٧/١٨٧(  

  

  .روى عنه) ١(د السييب إن حيىي بن أمح: وقيل
  .وبقي إىل سنة تسعني وأربع مئة

  
 بن عيسى بن حممد، املري االمام القدوة الزاهد، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا*  ابن أيب زمنني - ١٠٩

  .االندلسي االلبريي، شيخ قرطبة) ٢(



  .ابن عبد احلكم" خمتصر " على سعيد بن فحلون ) ٣(قرأ ببجانة 
  .د بن معاوية االموي، وأمحد بن املطرف، وأمحد ابن الشامة، ووهب بن مسرةحمم: ومسع من

  .وتفقه بإسحاق الطليطلي
  ).٤(وتفنن، واستبحر من العلم، وصنف يف الزهد والرقائق، وقال الشعر الرائق 

__________  
  .وظين أا قرية بنواحي قصر ابن هبرية: نسبة إىل سيب، قال السمعاين) ١(
  .٢١٥ / ٧" االنساب " 
، تذكرة ٨٨، ٨٧، بغية امللتمس ٦٧٤ - ٦٧٢ / ٤، ترتيب املدارك ٥٧، ٥٦جذوة املقتبس * 

 - ٢٣٢ / ٢، الديباج املذهب ٣٢١ / ٣، الوايف بالوفيات ٧١ / ٣، العرب ١٠٢٩ / ٣احلفاظ 
، تذكرة النوادر ١٦٢، ١٦١ / ٢، طبقات املفسرين للداوودي ٣٤، طبقات املفسرين للسيوطي ٢٣٤
 / ١، إيضاح املكنون ٥٨ / ٢، هدية العارفني ١٥٦ / ٣، شذرات الذهب ٢٤ برنامج القرويني ،٢٠

  .١٠١ / ١، شجرة النور الزكية ٤٢٤
  .ضبطها ابن فرحون بضم امليم وكسر الراء املهملة املشددة) ٢(
  .٢٣٣ / ٢" الديباج املذهب " 
ن أعمال كورة إلبرية، خربت، وقد انتقل مدينة باالندلس م: جبانة، بالفتح مث التشديد وألف ونون) ٣(

  .أهلها إىل املرية، وبينهما وبني املرية فرسخان، وبينها وبني غرناطة مئة ميل
  .٣٣٩ / ١" معجم البلدان " 
  : = (*)أورد احلميدي من شعره قوله) ٤(

)١٧/١٨٨(  

  

  .وكان صاحب جد وإخالص، وجمانبة لالمراء
  .ر بن احلذاء، ومجاعةأبو عمرو الداين، وأبو عم: روى عنه

  .ولد يف أول سنة أربع وعشرين وثالث مئة
  .وتويف يف ربيع اآلخر، سنة تسع وتسعني وثالث مئة

  مشهور، وكتاب" منتخب االحكام " ، وله )١" (املدونة " واختصر 
" يف الزهد، وكتاب ) ٣" (حياة القلوب " ، وكتاب "خمتصر تفسري ابن سالم " ، و )٢" (الوثائق " 
  ).٤(، وأشياء كثرية "أصول السنة " ، وكتاب "ب االسالم أد

  .وكان من محلة احلجة



  .وزمنني بفتح امليم، مث كسر النون
__________  

أين * وإن توشحت من أثواا احلسنا أين االحبة واجلريان ما فعلوا * ال تطمئن إىل الدنيا وزخرفها = 
فصريم الطباق الثرى رهنا وانظر بعض *  صافية الذين هم كانوا لنا سكنا سقاهم الدهر كأسا غري

  .٦٧٤، ٦٧٣ / ٤" ترتيب املدارك " شعره أيضا يف 
يف اختصار املدونة، وشرح مشكلها، والتفقه يف نكت منها مع حترير " املغرب : " واسم املختصر) ١(

  .للفظها، وضبط لروايتها، ليس يف خمتصراا مثله باتفاق
" طبقات املفسرين " ، و ٣٢١ / ٣" الوايف بالوفيات " ، و ٢٣٣، ٢٣٢ / ٢ "الديباج املذهب " انظر 

فهرسة ما رواه عن شيوخه " ، وذكره ابن خري يف ١٠١ / ١" شجرة النور " ، و ١٦٢ / ٢للداوودي 
 :"٢٥١.  
  .٢٥١ص " فهرسه " ابن خري يف " منتخب االحكام " ذكره مع " املشتمل يف الوثائق " هو ) ٢(

  .٨٠، ٧٩ / ١سزكني " تاريخ "  اخلطية ملنتخب االحكام وغريه يف وانظر النسخ
  .٢٨٨ابن خري " فهرسة ) " ٣(
الديباج " ، و ٣٢١ / ٣" الوايف بالوفيات " ، و ٦٧٣ / ٤" ترتيب املدارك " انظر مصنفاته يف ) ٤(

 / ١" شجرة النور الزكية " ، و ١٦٢ / ٢للداوودي " طبقات املفسرين " ، و ٢٣٣ / ٢" املذهب 
١٠١.  

(*)  

)١٧/١٨٩(  

  

  ، مقدم االصوليني، القاضي أبواالمام العالمة، أوحد املتكلمني*  ابن الباقالين - ١١٠
بكر، حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن قاسم، البصري، مث البغدادي، ابن الباقالين، صاحب 

  .التصانيف، وكان يضرب املثل بفهمه وذكائه
  . القطيعي، وأبا حممد بن ماسي، وطائفةمسع أبا بكر أمحد بن جعفر

  .وخرج له أبو الفتح بن أيب الفوارس
وكان ثقة إماما بارعا، صنف يف الرد على الرافضة واملعتزلة، واخلوارج واجلهمية والكرامية، وانتصر 
  .لطريقة أيب احلسن االشعري، وقد خيالفه يف مضائق، فإنه من نظرائه، وقد أخذ علم النظر عن أصحابه

هو امللقب بسيف السنة، ولسان االمة، : ، فقال)١" (طبقات املالكية " وقد ذكره القاضي عياض يف 
  املتكلم على لسان أهل احلديث،



__________  
، ٥٢، ٥١ / ٢، االنساب ٦٠٢ - ٥٨٥ / ٤، ترتيب املدارك ٣٨٣ - ٣٧٩ / ٥تاريخ بغداد * 

 / ٤، وفيات االعيان ١١٢ / ١باب ، الل٢٦٥ / ٧، املنتظم ٢٢٦ - ٢١٧تبيني كذب املفتري 
، الوايف ٢٤٢ / ١، دول االسالم ٨٦ / ٣، العرب ١٤٤ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٢٧٠، ٢٦٩

، الديباج املذهب ٣٥١، ٣٥٠ / ١١، البداية و النهاية ١٠٠٦ / ٣، مرآة اجلنان ١٧٧ / ٣بالوفيات 
، إيضاح املكنون ١٧٠ - ١٦٨  /٣، شذرات الذهب ٢٣٤ / ٤، النجوم الزاهرة ٢٢٩، ٢٢٨ / ٢
  .٩٣، ٩٢ / ١، شجرة النور الزكية ٥٩ / ٢، هدية العارفني ٦٩١ / ٢

  .لالستاذ أمحد صقر" الباقالين وإعجاز القرآن " وانظر كتاب 
من شدد الالم قصر االلف، ومن : هذه النسبة إىل الباقلى وبيعه، وفيه لغتان: قال ابن خلكان يف نسبته

  .باقالء: لخففها مد االلف فقا
: صنعاين، وإىل راء: وهذه النسبة شاذة الجل زيادة النون فيها، وهو نظري قوهلم يف النسبة إىل صنعاء

  .٢٧٠ / ٤" وفيات االعيان ..." راين
  .٥٨٦، ٥٨٥ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ) ١(

(*)  

)١٧/١٩٠(  

  

  .ن له جبامع البصرة حلقة عظيمةوطريق أيب احلسن، و إليه انتهت رئاسة املالكية يف وقته، وكا
احلافظ أبو ذر اهلروي، وأبو جعفر حممد بن أمحد السمناين، وقاضي املوصل، واحلسني بن : حدث عنه

  .حامت االصويل
كان ورده يف كل ليلة عشرين تروحية يف احلضر والسفر، فإذا فرغ منها، ): ١(قال أبو بكر اخلطيب 

  .كتب مخسا وثالثني ورقة من تصنيفه
  .عت أبا الفرج حممد بن عمران يقول ذلكمس

مجيع ما كان يذكر أبو بكر بن الباقالين من اخلالف بني الناس صنفه : ومسعت علي بن حممد احلريب يقول
  .من حفظه، وما صنف أحد خالفا إال احتاج أن يطالع كتب املخالفني، سوى ابن الباقالين

هللا حممد بن أمحد ابن جماهد الطائي صاحب أيب احلسن أخذ القاضي أبو بكر املعقول عن أيب عبد ا: قلت
  .االشعري

وقد سار القاضي رسوال عن أمري املؤمنني إىل طاغية الروم، وجرت له أمور، منها أن امللك أدخله عليه 
  ).٣(ليدخل راكعا للملك، ففطن هلا القاضي، ودخل بظهره ) ٢(من باب خوخة 



أما علمت أن الراهب يترته عن هذا ؟ ! مه : والد ؟ فقال امللككيف االهل واال: ومنها أنه قال لراهبهم
  ترتهونه عن هذا، وال ترتهون رب: فقال

__________  
  .٢٨٠ / ٥" تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .هو باب صغري ضمن باب كبري ال يتمكن االنسان من دخوله إال أن حيين رأسه) ٢(
 / ٢" االنساب " ، و ٥٩٦ / ٤" تيب املدارك تر" ، و ٣٨٠، ٣٧٩ / ٥" تاريخ بغداد " انظر ) ٣(

  ، و٢٦٥ / ٧" املنتظم " ، و ٢١٨" تبيني كذب املفتري " ، و ٥٢، ٥١
  .٣٥٠ / ١١" البداية والنهاية " 

(*)  

)١٧/١٩١(  

  

 يقصد توبيخا -كيف جرى لزوجة نبيكم ؟ : إن الطاغية سأله: وقيل) ! ١(العاملني عن الصاحبة والولد 
  . ملرمي بنت عمران، وبرأمها اهللا، لكن عائشة مل تأت بولدكما جرى:  فقال-

  ).٢(فأفحمه 
كل مصنف ببغداد إمنا ينقل من كتب الناس سوى : مسعت أبا بكر اخلوارزمي يقول): ٣(قال اخلطيب 

  .القاضي أيب بكر، فإمنا صدره حيوي علمه وعلم الناس
اس، لوجب أن يدفع إىل أيب بكر االشعري لو أوصى رجل بثلث ماله الفصح الن: وقال أبو حممد البايف

)٤.(  
كان ما يضمره القاضي أبو بكر االشعري من الورع والدين : قال أبو حامت حممود بن احلسني القزويين

إمنا أظهر ما أظهره غيظا لليهود والنصارى، واملعتزلة : أضعاف ما كان يظهره، فقيل له يف ذلك، فقال
  ).٥(احلق والرافضة، لئال يستحقروا علماء 
وانظر إىل القرب ما حيوي من الصلف * انظر إىل جبل متشي الرجال به : وعمل بعضهم يف موت القاضي

  )٦(وانظر إىل درة االسالم يف الصدف * وانظر إىل صارم االسالم منغمدا 
__________  

  .٢١٩، ٢١٨" تبيني كذب املفتري ) " ١(
، وانظر مناظرته يف جملس ٣٥٠ / ١١" داية والنهاية الب" ، و ٢١٩" تبيني كذب املفتري " انظر ) ٢(

 / ٥" تاريخ بغداد " يف ) ٣..(٦٠١ - ٥٩٤ / ٤" ترتيب املدارك " ملك الروم وأخباره معه يف 
٣٨٠.  



  .٥٢ / ٢" االنساب " ، و ٣٨٠ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٢٢٠" تبيني كذب املفتري " انظر ) ٥(
  = (*)تبيني " ، و ٥٢ / ٢" االنساب " ، و ٣٨٣، ٣٨٢ / ٥" تاريخ بغداد " البيتان يف ) ٦(

)١٧/١٩٢(  

  

مات يف ذي القعدة، سنة ثالث وأربع مئة، وصلى عليه ابنه حسن، وكانت جنازته مشهودة، وكان 
سيفا على املعتزلة والرافضة واملشبهة، وغالب قواعده على السنة، وقد أمر شيخ احلنابلة أبو الفضل 

هذا ناصر السنة والدين، والذاب عن الشريعة، هذا الذي صنف : ول بني يدي جنازتهالتميمي مناديا يق
  .سبعني ألف ورقة

  ).١(مث كان يزور قربه كل مجعة 
إن أعاد ما قلت، قنعت : ناظر أبو بكر أبا سعيد اهلاروين، فأسهب، ووسع العبارة، مث قال للجماعة: قيل

  .به عن اجلواب
  ).٢(ا قاله، سلمت له بل إن أعاد م: فقال اهلاروين

  
  االستاذ العالمة، شيخ االسالم، أبو حامد، أمحد بن أيب طاهر*  أبو حامد االسفراييين - ١١١

__________  
  .١٧٧ / ٣" الوايف بالوفيات " ، و ٢٧ / ٤" وفيات االعيان " ، و ٢٢٤، ٢٢٣" كذب املفتري = 
  .٦٠٢، ٦٠١ / ٤" تيب املدارك تر" ، وانظر مصنفاته يف ٢٢١" تبيني كذب املفتري ) " ١(

" ، وقد طبع له منها كتاب ٣٨٧ - ٣٨٥ / ٢سزكني " تاريخ " وانظر النسخ اخلطية لبعضها يف 
للسيوطي، ونشره السيد " االتقان "  ه على هامش كتاب ١٣١٧، ١٣١٥بالقاهرة " إعجاز القرآن 

" والرافضة واخلوارج واملعتزلة التمهيد يف الرد على امللحدة "  م، وكتاب ١٩٥٤صقر بالقاهرة عام 
 م ١٩٤٧نشره حممد أبوريده وحممود اخلضريي اعتمادا على خمطوطة باريس غري الكاملة يف القاهرة 

  البيان عن الفرق بني" ، وكتاب ١٩٥٧وكذلك مكارثي يف بريوت 
  .١٩٥٨نشره مكارثي ببريوت عام " املعجزات والكرامات واحليل والكهانة والسحر ونريجنيات 

  .١٧٧ / ٣" الوايف بالوفيات " ، و ٢٦٩ / ٤" وفيات االعيان ) " ٢(
 / ١، االنساب ٣٧٠ - ٣٦٨ / ٤، تاريخ بغداد ١٠٣، طبقات الشريازي ١٠٧طبقات العبادي * 

 ٣٧، طبقات ابن الصالح الورقة ١٧٨ / ١، معجم البلدان ٢٧٨، ٢٧٧ / ٧، املنتظم ٢٣٨، ٢٣٧
، املختصر يف أخبار ٧٤ - ٧٢ / ١، وفيات االعيان ٢١٠ - ٢٠٨ / ٢ب، ذيب االمساء واللغات 



، مرآة ٣٥٨، ٣٥٧ / ٧، الوايف بالوفيات ٢٤٣ / ١، دول االسالم ٩٢ / ٣، العرب ١٥٢ / ٢البشر 
 / ١٢، البداية والنهاية ٥٧ / ١، طبقات االسنوي ٧٤ - ٦١ / ٤، طبقات السبكي ١٥ / ٣اجلنان 

  = (*)ت ابن هداية ، طبقا٢٣٩ / ٤، النجوم الزاهرة ٣، ٢

)١٧/١٩٣(  

  

  .حممد بن أمحد االسفراييين، شيخ الشافعية ببغداد
  .ولد سنة أربع وأربعني وثالث مئة

  .وقدم بغداد وله عشرون سنة، فتفقه على أيب احلسن بن املرزبان، وأيب القاسم الداركي
  .وبرع يف املذهب، وأرىب على املتقدمني، وعظم جاهه عند امللوك

  .من الدار قطين" السنن " بد اهللا بن عدي، وأيب بكر االمساعيلي، ومسع ع: حدث عن
، والفقيه سليم الرازي، وأبو علي السنجي، )١(حدث عنه تالمذته أقضى القضاة أبو احلسن املاوردي 

  .، وآخرون)٢(وأبو احلسن احملاملي 
 ببغداد، وعلق عنه تعاليق يف انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا": الطبقات " قال الشيخ أبو إسحاق يف 

  ).٣(شرح املزين، وطبق االرض باالصحاب، ومجع جملسه ثالث مئة متفقه 
  تعليقة الشيخ أيب حامد يف حنو: وقال الشيخ حميي الدين النواوي

أبو : من مخسني جملدا، ذكر فيها مذاهب العلماء، وبسط أدلتها واجلواب عنها، تفقه عليه مجاعة منهم
وقد تفقه السنجي على القفال أيضا، ومها شيخا طريقيت العراق وخراسان، وعنهما علي السنجي، 
  ).٤(انتشر املذهب 

__________  
  .٢٣٦ / ٩، تاج العروس ١٧٩، ١٧٨ / ٣، شذرات الذهب ١٢٨ - ١٢٧اهللا = 

  ).٣٨(يف الترمجة " االسفراييين " وتقدم الكالم على نسبة 
  ).٢٩(ر برقم ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عش) ١(
  ).٢٦٦(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٢(
  .٦٢ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٢٠٩ / ٢" ذيب االمساء واللغات " وانظر ) ٣(
  = (*)، وانظر سرد سند الفقه الشافعي من طريق ٢١٠ / ٢" ذيب االمساء واللغات ) " ٤(

)١٧/١٩٤(  

  



ان ثقة، حضرت تدريسه يف مسجد ابن املبارك، ومسعت حدثونا عن أيب حامد، وك): ١(قال اخلطيب 
  .لو رآه الشافعي، لفرح به: من يذكر أنه كان حيضر درسه سبع مئة فقيه، وكان الناس يقولون

من أنظر : سألت القاضي أبا عبد اهللا الصيمري: وحدثين أبو إسحاق الشريازي قال): ٢(قال اخلطيب 
  .االسفراييينأبو حامد : من رأيت من الفقهاء ؟ فقال

ال تعلق كثريا مما : مسعت الشيخ أبا حامد يقول لطاهر العباداين: قال أبو حيان التوحيدي يف رسالة له
تسمع منا يف جمالس اجلدل، فإن الكالم جيري فيها على ختل اخلصم ومغالطته ودفعه ومغالبته، فلسنا 

رع من تطاولنا يف الكالم، وإن كنا يف نتكلم لوجه اهللا خالصا، ولو أردنا، لكان خطونا إىل الصمت أس
  كثري من هذا نبوء بغضب اهللا، فإنا نطمع يف سعة

  ).٣(رمحة اهللا 
  .أبو حيان غري معتمد: قلت

إن اهللا يبعث هلذه االمة على : " وعلى الشيخ أيب حامد تأول بعض العلماء حديث: قال ابن الصالح
عي على رأس املئتني، وابن سريج على رأس الثالث ، فكان الشاف"رأس كل مئة سنة من جيدد هلا دينها 

  ).٤(مئة، وأبو حامد على رأس االربع مئة 
__________  

  .٢٠ - ١٧ / ١" ذيب االمساء واللغات " العراقيني ومن طريق اخلراسانيني إىل االمام النووي يف = 
  .٣٦٩ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .٣٧٠ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  .٦٢ / ٤" طبقات السبكي " انظر ) ٣(
  ..." = (*)إن اهللا يبعث" ، وحديث ٢١٠، ٢٠٩ / ٢" ذيب االمساء واللغات " انظر ) ٤(

)١٧/١٩٥(  

  

كان أبو حامد يف أول أمره حيرس يف درب، وكان يطالع على زيت : وروي عن سليم الرازي قال
  ).١(احلرس، وإنه أفىت وهو ابن سبع عشرة سنة 

مات أبو حامد يف شوال، سنة ست وأربع مئة، وكان يوما مشهودا، ودفن يف داره، ): ٢ (قال اخلطيب
  .مث نقل بعد أربع سنني، ودفن بباب حرب، رمحه اهللا

، وأبو )٤(بن منصور احلمريي، صاحب املغرب، وشيخ الصوفية أبو علي الدقاق ) ٣(ومات معه باديس 
، وشيخ مكة عبيداهللا )٦(محزة بن عبد العزيز املهليب املفسر، و) ٥(القاسم احلسن بن حممد بن حبيب 

  بن حممد



، وأبو الفرج عثمان بن أمحد الربجي )٨(، وشيخ بغداد أبو أمحد بن أيب مسلم الفرضي )٧(السقطي 
  ).٩(بأصبهان، وشيخ املتكلمني أبو بكر بن فورك 

__________  
، وقد تقدم ٦١ / ٢طيب ، واخل٥٢٢ / ٤واحلاكم ) ٤٢٩١(حديث صحيح أخرجه أبو داود = 

  .خترجيه
  .٦٤ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٢١٠ / ٢" ذيب االمساء واللغات " انظر ) ١(
  .٣٧٠ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  ).١٢٦(سترد ترمجته برقم ) ٣(
، ١٠٦٤، تذكرة احلفاظ ٨، ٧ / ٨، املنتظم ٢٢٧، ٢٢٦انظر ترمجته يف تبيني كذب املفتري ) ٤(

، ٢٥٦ / ٤، النجوم الزاهرة ١٣ / ١٢، البداية والنهاية ١٦٥ / ١٢، الوايف بالوفيات ٩٣ / ٣العرب 
  .٣٢٦ / ٩، الكامل البن االثري ٣٢٩ / ٤، طبقات السبكي ١٨١، ١٨٠ / ٣شذرات الذهب 

  ).١٤٣(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٥٩(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٤٢(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).١٢٤(رقم سترد ترمجته ب) ٨(
  ).١٢٥(سترد ترمجته برقم ) ٩(

(*)  

)١٧/١٩٦(  

  

أخربنا عبد احلافظ بن بدران، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا إلياس بن أمحد، أخربنا محزة بن 
كروس، أخربنا الفقيه نصر بن إبراهيم، حدثنا سليم بن أيوب، حدثنا أبو حامد أمحد بن أيب طاهر، حدثنا 

إبراهيم بن حممد الشعراين، حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا حبان ابن موسى، حدثنا ابن أبو إسحاق 
  املبارك، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن حيىي بن

  .ظهرها هنا معبد اجلهين، وهو أول من قال يف القدر ها هنا: يعمر قال
  ).١(وذكر احلديث 

  
بن عبيد بن الفضل بن سهل ) ٢(و بكر احملدث املعمر الصدوق، شيخ واسط، أب *  ابن بريي- ١١٢

  .بن بريي الواسطي



آخر أصحاب علي بن عبد اهللا بن مبشر الواسطي، حدث عنه، وعن حممد بن عثمان بن مسعان، وعبد 
اهللا بن عمر بن شوذب، وحممد ابن احلسني الزعفراين، وحممد بن حيىي الصويل، وأيب جعفر بن البختري، 

زعم أنه ) ٣(بد الباقي بن قانع، وعدة، حىت إن مخيس بن علي احلوزي وأيب علي احلسن بن منصور، وع
  مسع من أيب القاسم البغوي،

__________  
باب وصف : يف االميان) ٨(وهو حديث مطول أخرجه من طرق عن كهمس ذا االسناد مسلم ) ١(

والنسائي ) ٢٦١٠(والترمذي ) ٤٦٩٥(جربيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم االسالم واالميان، وأبو داود 
٩٧ / ٨.  
 / ١، اللباب )بريي (٣٦٥ / ٢، االنساب ١٨، ١٧: ، سؤاالت احلافظ السلفي٥٢١ / ١االكمال * 

  .١١٣ / ١، تبصري املنتبه ١٠٧ / ١، املشتبه ١٩٧
  .أمحد: وامسه) ٢(
اين نسبة حوز برقة، وجعلها السمع: قرية بإزاء واسط من شرقيها االعلى، يقال هلا: نسبة إىل احلوز) ٣(

ومخيس احلوزي ستأيت ترمجته يف " اللباب " إىل احلويزة بنواحي البصرة، فاستدرك عليه ابن االثري يف 
  .اجلزء التاسع عشر

(*)  

)١٧/١٩٧(  

  

  ).٢(وكان ثقة صدوقا، كف بصره بأخرة : ، وهذا غلط، قال)١(وابن أيب داود 
 بن احلسن، وحممد بن علي بن عيسى عبد الكرمي بن حممد الشروطي، وأبو يعلى محزة: حدث عنه

القارئ، وعلي بن احلسني بن الطيب الصويف، وأبو غالب بن بشران النحوي، والقاضي أبو علي 
، والفقيه أبو احلسني حممد بن علي الشافعي، وأبو )٣(إمساعيل بن حممد بن أمحد بن الطيب بن كماري 

  .اع ابن خملد منه يف سنة نيف وأربع مئة، رمحه اهللالواسطيون ومس: احلسني حممد بن حممد بن خملد البزاز
  

بن خزفة، الواسطي، الصيدالين ) ٤( بن علي الشيخ أبو احلسن، علي بن حممد*  ابن خزفة - ١١٣
، عن حممد بن احلسني الزعفراين، عنه، وروى )٥(المحد بن أيب خيثمة " التاريخ الكبري " االديب، راوي 

  .، وأيب العالء حممد بن يونسعن حممد بن أمحد بن أيب وطن
  ، وحممد بن احلسني بن البيطار، وأبو علي غالم)٦(الاللكائي : وعنه

__________  



  .١٧" سؤاالت احلافظ السلفي ) " ١(
  .١٨" سؤاالت احلافظ السلفي ) " ٢(
  .بفتح الكاف وامليم ويف آخرها الراء املهملة بعد االلف) ٣(

  .٤٦٧ / ١٠" االنساب " اعيل يف انظر ترمجة حفيده القاضي أيب امس
، تبصري ١٠٤٩ / ٣، تذكرة احلفاظ )١٧(، سؤاالت احلافظ السلفي ترمجة رقم ٤١١ / ٢االكمال * 

  .٤٢٩ / ١املنتبه 
  ".علي " بدل " احلسن ": " سؤاالت احلافظ السلفي " يف ) ٤(
  ).١٣١(قم املتوىف سنة تسع وسبعني ومئتني، مرت ترمجته يف اجلزء احلادي عشر بر) ٥(
  ).٢٧٤(هو أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الاللكائي، سترد ترمجته برقم ) ٦(

)١٧/١٩٨(  

  

  .، وعدة)١(اهلراس، وأبو يعلى حممد بن سفيان، وعلي بن عبيداهللا العالف، وإبراهيم بن حممد اجلماري 
  .وندميا له) ٢(وكان خصيصا بالوزير فخر امللك 

  .أربع مئةتويف يف سنة تسع و
  

 بن حممد بن احلسن، الشيخ الصدوق، العامل احملدث، أبو القاسم، علي بن أمحد*  اخلزاعي - ١١٤
  .، رضي اهللا عنه)٣(اخلزاعي البلخي، من ولد مكلم الذئب أهبان بن عياذ اخلزاعي 

بن ال" غريب احلديث " ، وكتاب "الشمائل " ، وكتاب "مسنده " اهليثم بن كليب الشاشي : مسع من
  .قتيبة، وغري ذلك، وطال عمره، وتفرد

__________  
بضم اجليم وتشديد امليم وبعد االلف راء :  ب، وقال١٠٢" االستدراك " ذكره ابن نقطة يف ) ١(

  .مكسورة، هو أبو الربكات إبراهيم بن حممد بن خلف اجلماري، واسطي
، وستأيت ترمجة ولده حممد ٣٠ص " سؤاالت احلافظ السلفي " ، و ٣٤٦ / ١" تبصري املنتبه " وانظر 

  .ابن إبراهيم يف اجلزء التاسع عشر
  ).١٧٣(وهو خطأ، وفخر امللك هذا سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم " فخر الدولة : " يف االصل) ٢(
  .١٩٥ / ٣، شذرات الذهب ١٠٧ / ٣العرب * 
بان بن االكوع ابن عياذ بن أهبان بن صيفي، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو أه: يف االصل) ٣(

ربيعة اخلزاعي، وكان من أصحاب الشجرة، وكان يضحي عن أهله بالشاة الواحدة، وهو الذي كلمه 



  كنت يف غنم:  قال-إن مكلم الذئب هو أهبان بن أوس االسلمي :  وقيل-الذئب 
من هلا يوم تشغل : فخاطبين، فقال: يل، فشد الذئب على شاة منها، فصاح عليه، فأقعى على ذنبه، قال

الورقة " ذيب الكمال " ، و ٦٤ / ١يف هامشها " االستيعاب " ، و ٧٨ / ١" االصابة " عنها ؟ انظر 
  .٣٨٠ / ١" ذيب التهذيب " ، و ١٢٨، ١٢٧

(*)  

)١٧/١٩٩(  

  

وحدث أيضا عن أبيه، واالستاذ عبد اهللا بن حممد بن يعقوب البخاري، وعبد اهللا بن حممد بن طرخان 
، وأيب عمرو حممد بن إسحاق العصفري، وأيب جعفر حممد بن )١(خي، وحممد بن أمحد بن خنب البل

  .حممد بن عبد اهللا اجلمال، وحممد بن أمحد السلمي، وطائفة
  .وارحتل يف كربه، فحدث ببخارى، وبلخ ومسرقند ونسف

  .وكان مولده يف رجب سنة ست وعشرين وثالث مئة
  .ار، وآخر أصحابه موتا أمحد بن حممد اخلليلي الدهقانحدث عنه مجاعة من أهل تلك الدي

  .مات ببخارى يف صفر سنة إحدى عشرة وأربع مئة
  

 بن عمرو االمام احلافظ املعمر، حمدث ما وراء النهر، أبو الفضل، أمحد بن علي*  السليماين - ١١٥
  .ين البيكندي البخاريبن إبراهيم بن يوسف بن عنرب، سبط أمحد بن سليمان، السليما) ٣(بن محد ) ٢(

  .ولد سنة إحدى عشرة وثالث مئة
__________  

  .بفتح اخلاء املعجمة، بعدها نون ساكنة، مث باء موحدة) ١(
  .٢٦٨ / ١" تبصري املنتبه " 
 ٣٤، طبقات ابن الصالح الورقة ١٣٢ / ٢، اللباب ٥٣٣ / ١، معجم البلدان ١٢٢ / ٧االنساب * 

   /٧، الوايف بالوفيات ١٠٣٧، ١٠٣٦ / ٣ ، تذكرة احلفاظ٨٧ / ٣ب، العرب 
، طبقات ٤٠ / ٢، طبقات الشافعية لالسنوي ٤٢، ٤١ / ٤، طبقات الشافعية للسبكي ٢١٧، ٢١٦
  .٧١ / ١، هدية العارفني ١٧٢ / ٣، شذرات الذهب ٤٠٩: احلفاظ

  .عمر": معجم البلدان " يف ) ٢(
  .أمحد: االسنوي" طبقات " السبكي، و " طبقات " ، و "االنساب " يف ) ٣(

(*)  



)١٧/٢٠٠(  

  

ومسع حممد بن محدويه بن سهل املروزي، وعلي بن سختويه، وعلي بن إبراهيم بن معاوية، وحممد بن 
إسحاق اخلزاعي، وحممد بن صابر بن كاتب، وصاحل بن زهري البخاريني، وعلي بن إسحاق املادرائي 

وطبقتهم، وتفرد بالرواية عن ابن محدويه ، وأبا العباس االصم، وعبد اهللا بن جعفر بن فارس، )١(
  .وغريه

أمحد بن سليمان : السليماين منسوب إىل جده المه): ٢" (االنساب " قال أبو سعد السمعاين يف 
البيكندي، له التصانيف الكبار، رحل إىل اآلفاق، ومل يكن له نظري يف زمانه إسنادا وحفظا ودراية 

  .، ويدخل من بيكند إىل خبارى، وحيدث مبا صنفوإتقانا، وكان يصنف يف كل مجعة شيئا
  .جعفر بن حممد املستغفري، وولده أبو ذر حممد بن جعفر، ومجاعة ال نعرفهم بتلك الديار: حدث عنه

  .تويف يف ذي القعدة، سنة أربع وأربع مئة وله ثالث وتسعون سنة): ٣(قال أبو سعد 
 سعد، أخربنا عثمان بن علي البيكندي، أخربنا أبو أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبدالرحيم بن أيب

اخلطاب حممد بن إبراهيم بن علي الكعيب إمالء، حدثنا أبو سهل أمحد بن علي االبيوردي، أخربنا أمحد 
  بن عمرو السليماين، أخربنا عبد العزيز بن أمحد السمرقندي، حدثنا أبو

  نا، حدثنا حممدالفضل حممد بن إبراهيم السمرقندي، حدثنا عيسى بن مي
__________  

  .نسبة إىل مادرايا، وظين أا من أعمال البصرة": اللباب " يف ) ١(
  .مث أورد ترمجة علي ابن إسحاق هذا

)١٢٢ / ٧) ٢.  
  .١٢٣ / ٧" االنساب " يف ) ٣(

(*)  

)١٧/٢٠١(  

  

: "  عليه وسلم قالأن رسول اهللا صلى اهللا: ابن جعفر بن أيب كثري، عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة
  ).١" (ال يفتح أحد على نفسه باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر 

أخربنا احلسن بن علي بن يونس، أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو الوقت عبد االول، أخربنا أبو 
 ببيكند، حدثنا إمساعيل عبد اهللا بن حممد، أخربنا حممد بن حممد بن إمساعيل، حدثنا أمحد بن علي احلافظ

حممد بن إبراهيم بن عيسى اخلوارزمي الشافعي، حدثنا حممد بن إسحاق الدمشقي، حدثين حممد بن 



محدان البلخي، حدثنا حممد بن شل املروزي، حدثنا موسى بن مسعود، عن عكرمة بن عمار، عن حيىي 
  ).٢(ولد الزىن ال يكتب احلديث : بن أيب كثري قال

  .ا فيه حط على كبار، فال يسمع منه ما شذ فيهرأيت للسليماين كتاب
__________  

وهو املدين املقرئ صاحب نافع امللقب بقالون، ثبت يف القراءة، ويف احلديث يصلح : عيسى بن مينا) ١(
، ونسبه للطربي يف ذيبه، ٩٣٥" اجلامع الكبري " لالعتبار، وباقي رجاله ثقات، وأورده السيوطي يف 

 من طريق حيىي بن سعيد القطان، عن ابن عجالن، حدثنا سعيد ٤٣٦ / ٢مام أمحد وأخرجه مطوال اال
بن أيب سعيد، عن أيب هريرة أن رجال شتم أبا بكر والنيب صلى اهللا عليه وسلم جالس، فجعل النيب صلى 

  اهللا عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النيب صلى اهللا عليه وسلم
: يا رسول اهللا كان يشتمين وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله: فلحقه أبو بكر، فقالوقام، 

إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله، وقع الشيطان، فلم : غضبت وقمت، قال
ما من عبد ظلم مبظلمة فيغضي عنها هللا : يا أبا بكر ثالث كلهن حق: أكن القعد مع الشيطان، مث قال

زوجل إال أعز اهللا ا نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد ا صلة إال زاده اهللا ا كثرة، وما فتح ع
  ".رجل باب مسألة يريد ا كثرة إال زاده اهللا عزوجل ا قلة 

، والترمذي ٢٣١ / ٤وهذا سند حسن، ويف الباب عن أيب كبشة عمر بن سعد االمناري عند أمحد 
حسن صحيح وهو كما قال، وعن عبدالرمحن بن : وقال الترمذي) ٤٢٢٨(وابن ماجة ) ٢٣٣٥(

  .وفيه رجل مل يسم: وقال) ٩٢٩( والبزار ١٩٣ / ١عوف عند أمحد 
  ).وال تزر وازرة وزر اخرى: (أمل يقل اهللا تعاىل) ٢(

فولد الزىن إذا كان حافظا صادقا ثقة ضابطا ملا يروي، فهو كغريه من الثقات يكتب احلديث، ويروى 
  .نه، وينتفع بعلمهع

(*)  

)١٧/٢٠٢(  

  

 بن علي بن مروان، شيخ احلنابلة، ومفتيهم، أبو عبد اهللا، احلسن بن حامد*  ابن حامد - ١١٦
  .يف عشرين جملدا يف االختالف" اجلامع " البغدادي الوراق، مصنف كتاب 

  ).١(أيب بكر النجاد، وأيب بكر الشافعي، وابن سلم اخلتلي : روى عن
، وتفقه عليه، )٤(، والقاضي أبو يعلى )٣(، وأبو طالب العشاري )٢(أبو علي االهوازي : روى عنه

  ).٥(واملقرئ أبو بكر اخلياط 



  ).٦(وكان يتقوت من النسخ، ويكثر احلج 
  .غالم اخلالل) ٧(وهو أكرب تالمذة أيب بكر 

__________  
  المام أمحد البن، مناقب ا١٧٧ - ١٧١ / ٢، طبقات احلنابلة ٣٠٣ / ٧تاريخ بغداد * 

، ٢٤٢ / ١، دول االسالم ٢٤٢ / ٩، الكامل يف التاريخ ٢٦٤، ٢٦٣ / ٧، املنتظم ٦٢٥: اجلوزي
 / ٤، النجوم الزاهرة ٣٤٩ / ١١، البداية والنهاية ٤١٥ / ١١، الوايف بالوفيات ٨٤ / ٣العرب 
  .٢١٨ / ٢، تاريخ التراث العريب لسزكني ١٦٧، ١٦٦ / ٣، شذرات الذهب ٢٣٢

هو أمحد بن جعفر بن حممد بن سلم اخلتلي، أخو حممد وعمر، مرت ترامجهم يف اجلزء السادس ) ١(
  .عشر

  ).١١(ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٢(
  ).٢١(ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٣(
  ).٤٠(ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٤(
د بن علي بن موسى بن جعفر، البغدادي، املعروف باخلياط، متوىف سنة هو حممد بن علي بن حمم) ٥(

٤٦٧.  
  .٢٠٨ / ٢" غاية النهاية " 
  .١٧٧ / ٢" طبقات احلنابلة " انظر ) ٦(
هو عبد العزيز بن جعفر بن أمحد بن يزداد البغدادي احلنبلي، املعروف بغالم اخلالل، متوىف سنة ) ٧(

  .عشر، مرت ترمجته يف اجلزء السادس ٣٦٣
(*)  

)١٧/٢٠٣(  

  

  ).١(هلك شهيدا يف أخذ الوفد سنة ثالث وأربع مئة 
  

 بن مسعود بن موسى، الشيخ الثقة املعمر، أبو بكر، حيىي بن عبدالرمحن*  ابن وجه اجلنة - ١١٧
  .القرطيب، عرف بابن وجه اجلنة

  .، وأمحد بن مطرفقاسم بن أصبغ، وحممد بن أيب دليم، وحممد بن معاوية، وابن حزم الصديف: مسع من
  وكان خريا دينا، من عدول القاضي أيب بكر بن السليم، وكان يلتزم

  .صنعة اخلز



  .أبو عمر بن عبد الرب، وأبو حممد بن حزم، وطائفة: حدث عنه
  .مولده يف سنة اربع وثالث مئة

  .ومات يف ذي احلجة سنة اثنتني وأربع مئة
  .وهو أكرب شيخ لقيه ابن حزم

__________  
فيها أخذ الركب العراقي وتسمى نوبة واقصة، نزل : ٤٠٣حوادث سنة " العرب " قال املؤلف يف ) ١(

فليتة اخلفاجي قبحه اهللا يف ست مئة بواقصة، فغور املياه، وطرح احلنظل يف اآلبار، فلما جاء الركب إىل 
م امللعون عليهم، العقبة، حبسهم ومنعهم العبور إال خبمسني ألف دينار، فخافوا وضعفوا وعطشوا، فهج

فلم يكن عندهم منعة، وسلموا أنفسهم، فاحتوى على اجلمال باالمحال، واستاقها، وهلك الركب إال 
إنه هلك مخسة عشر ألف إنسان، فأمر فخر امللك الوزير علي بن مزيد، فأدركهم بناحية : القليل، فقيل

 وأربعة عشر رجال، ووجدوا أموال البصرة، فظفر م، وقتل طائفة كبرية، وأسر والد فليتة واالشتر
الناس قد متزقت، فانتزع ما أمكنه، فعطشوا االسرى على جانب دجلة يرون املاء وال يسقون حىت 

  .هلكوا
  .٨٣، ٨٢ / ٣" العرب " 
  .١٦٥ / ٣، شذرات الذهب ٨٢ / ٣، العرب ٦٦٣ / ٢الصلة * 
(*)  

)١٧/٢٠٤(  

  

 بن عبد اهللا ابن علي ث، أبو القاسم، أمحد بن فتحالشيخ اجلليل الثقة احملد*  ابن الرسان - ١١٨
  .القرطيب، التاجر السفار، املعروف بابن الرسان

حج، وأخذ عن أيب احلسن عتبة الرازي، ومحزة الكناين، واحلسن ابن رشيق، وإسحاق بن إبراهيم فقيه 
  .عن أيب العالء بن ماهان" صحيح مسلم " قرطبة، ومحل 

يمون وابن شنظري، ويونس بن عبد اهللا، وحممد بن عتاب، وأبو عمر بن عبد ابن م: الصاحبان: روى عنه
هو رجل صاحل على هدى وسنة، صنف يف الفرائض، وكان عنده فوائد مجة : الرب، واخلوالين، وقال

  ).١(عوال 
مات عن أربع ومثانني سنة يف شهر ربيع االول، خمتفيا بعد طلب شديد بسبب مصادرة : وقال غريه

  .وعسف
  .د روى ابن حزم يف تواليفه عن رجل عنهوق



  .مات سنة ثالث وأربع مئة
  

   بناالمام احملدث الثقة، شيخ اللغة، أبو عثمان، سعيد بن عثمان* *  حلية الزبل - ١١٩
__________  

  .٢٦ / ١الصلة البن بشكوال * 
  .٢٦ / ١البن بشكوال " الصلة " انظر ) ١(

، طبقات ابن ٧٨بالذال، تلخيص ابن مكتوم " الذبل " ىل  وحترف فيه إ٢١٠ - ٢٠٨ / ١الصلة * * 
  .٥٨٥ / ١، بغية الوعاة ٣٥٢، ٣٥١ / ١قاضي شهبة 

(*)  

)١٧/٢٠٥(  

  

  .سعيد، الرببري االندلسي، ابن القزاز، اللغوي القرطيب، تلميذ أيب علي القايل
  .مولده يف سنة مخس عشرة وثالث مئة

مد بن عبد اهللا ابن أيب دليم، وحممد بن عيسى بن قاسم بن أصبغ، ووهب بن مسرة، وحم: حدث عن
  .رفاعة، وسعيد بن جابر، وحممد بن حممد بن عبد السالم اخلشين

  أبو عمر بن عبد الرب، ومجاعة: حدث عنه
  .وكان أحد الثقات

  .، يف ربيع االول سنة أربع مئة)١(عدم يف وقعة االندلس 
  

 بن هاشم، االشبيلي، كية، أبو عمر، أمحد بن عبدامللكعامل االندلس، وشيخ املال*  ابن املكوي - ١٢٠
  .ابن املكوي

  ).٢(تفقه على إسحاق بن إبراهيم الفقيه 
  وبرع، وفاق االقران، وانتهت إليه معرفة املذهب وغوامضه مع

__________  
جيش هي امللحمة الكربى اليت جرت حني قصد املستعني باهللا سليمان بن احلكم قرطبة، فربز لقتاله ) ١(

حممد بن عبد اجلبار املهدي، فحطمهم سليمان، وغرق خلق منهم، وقتل اثنا عشر ألفا، منهم عدة من 
  .العلماء والصلحاء

  ).٧٩(انظر ترمجة املستعني املتقدمة برقم 



 ٣، العرب ٢٢ / ١، الصلة البن بشكوال ٦٤٢ - ٦٣٥ / ٤، ترتيب املدارك ١٣٢: جذوة املقتبس* 
، ١٧٧، ١٧٦ / ١، الديباج املذهب ٣ / ٣، مرآة اجلنان ١٤٤ / ٧فيات ، الوايف بالو٧٥، ٧٤/ 

ابن "  وحترف فيه إىل ٧١ / ١، هدية العارفني ١٦١ / ٣، شذرات الذهب ٨١ / ١كشف الظنون 
  .١٠٢: بالراء، شجرة النور الزكية" املكري 

  .، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر٣٥٢املتوىف سنة ) ٢(
(*)  

)١٧/٢٠٦(  

  

  .بة يف الدين، والبعد عن اهلوى، واالنصاف يف النظرالصال
يف املذهب، يف مئة جزء، ) ٢" (االستيعاب " معا كتاب ) ١(صنف هو والعالمة أبو بكر املعيطي 

  .، فسر بذلك، ووصلهما مببلغ، وقدمهما للشورى)٣(لصاحب االندلس املستنصر 
  ". املدونة "تفقه على ابن املكوي أبو عمر بن عبد الرب، وأخذ عنه 

  مات فجأة يف مجادى االوىل، سنة إحدى وأربع مئة عن سبع وسبعني
  .سنة، وكانت جنازته مشهودة، رمحه اهللا

  
 حممد العالمة، شيخ الشافعية خبراسان، االمام أبو الطيب، سهل بن االمام أيب سهل*  الصعلوكي ١٢١

  .، الفقيه الشافعيبن سليمان بن حممد، العجلي احلنفي، مث الصعلوكي النيسابوري
  .تفقه على والده

__________  
هو أبو بكر حممد بن عبيداهللا بن الوليد القرشي املعيطي، االمام الفقيه العامل املتفنن، متوىف سنة ) ١(

  . ه٣٦٧
، ٦٣٥ - ٦٣٣ / ٤، ترتيب املدارك ٧٨ / ٢انظر ترمجته يف تاريخ علماء االندلس البن الفرضي 

  .٩٩ / ١، شجرة النور الزكية ٢٢٥ / ٢الديباج املذهب 
 / ٢" الديباج املذهب " ، و ٦٣٥، ٦٣٤ / ٤" ترتيب املدارك " انظر خرب تأليف هذا الكتاب يف ) ٢(

  .٩٩ / ١" شجرة النور " ، و ٢٢٦
 ه، ٣٦٦هو احلكم بن عبدالرمحن بن حممد، املستنصر باهللا، أمري املؤمنني يف االندلس، متوىف سنة ) ٣(

  .ويف اجلزء السادس عشر) ٦٣(اجلزء الثامن برقم مرت ترمجته يف 
، تبيني ٦٤ / ٨، االنساب ١٠٠: ، طبقات الشافعية للشريازي١٠٣: طبقات الشافعية للعبادي* 



 / ٢، وفيات االعيان ٢٣٩، ٢٣٨ / ١، ذيب االمساء واللغات ٢١٤ - ٢١١: كذب املفتري
 - ٣٩٣ / ٤ الشافعية للسبكي ، طبقات٢٤٢ / ١، دول االسالم ٨٨ / ٣، العرب ٤٣٦، ٤٣٥
، طبقات ٣٤٧ و ٣٢٤ / ١١، البداية والنهاية ١٢٧، ١٢٦ / ٢، طبقات الشافعية لالسنوي ٤٠٤

  .١٧٢ / ٣، شذرات الذهب ١٢٣، ١٢٢ابن هداية اهللا 
(*)  

)١٧/٢٠٧(  

  

  .أيب العباس االصم، وأيب علي الرفاء، وطائفة: ومسع من
  .ودرس وخترج به أئمة

  من أنظر من رأينا، خترج به مجاعة، وحدثهو : قال احلاكم
  .وأملى

  ).١(وبلغين أنه كان يف جملسه أكثر من مخس مئة حمربة : قال
كان أبو الطيب فقيها أديبا، مجع رئاسة الدنيا والدين، وأخذ عنه فقهاء : وقال أبو إسحاق الشريازي

  ).٢(نيسابور 
  ).٣(سهل والد : كان أبوه جيله، ويقول: وقال احلاكم

، وأبو نصر حممد بن سهل الشاذياخي، )٤(حدث عنه احلاكم وهو أكرب منه، وأبو بكر البيهقى : لتق
  .وآخرون

  .من تصدر قبل أوانه، فقد تصدى هلوانه: وله ألفاظ بديعة، منها
ميسورا ال يترك، إنا حنتاج إىل إخوان ] رضى اهللا [ إذا كان رضى اخللق معسورا ال يدرك، كان : وقال

  .قت العسرةالعشرة لو
وكان بعض العلماء يعد أبا الطيب ادد المة دينها على رأس االربع مئة، وبعضهم عد ابن الباقالين، 

  وبعضهم عد الشيخ أبا حامد
__________  

ذيب االمساء " ، و ٢١٢، ٢١١": تبيني كذب املفتري " ، و ٦٤ / ٨" االنساب " انظر ) ١(
  .١٢٦ / ٢االسنوي " طبقات " ، و ٣٩٤ / ٤سبكي ال" طبقات " ، و ٢٣٨ / ١" واللغات 

" طبقات " ، و ٣٩٤ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٢٣٩ / ١" ذيب االمساء واللغات " انظر ) ٢(
  .١٢٦ / ٢االسنوي 

  .٣٩٥ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٢١٢": تبيني كذب املفتري ) " ٣(



  ).٨٦(ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٤(
(*)  

)١٧/٢٠٨(  

  

  ).١(االسفراييين، وهو أرجح الثالثة 
  تويف االمام أبو الطيب يف رجب، سنة أربع وأربع مئة يف عشر

  .الثمانني، رمحه اهللا تعاىل
، وقاضي قرطبة )٣(، وشيخ القراء أبو الفرج عبدامللك بن بكران النهرواين )٢(وفيها تويف السليماين 

املالكي، واحلافظ أبو حممد حامت بن أيب حامت حممد بن يعقوب أبو بكر حيىي بن عبدالرمحن بن واقد 
  ".السنن الكبري " اهلروي مؤلف 

  
 بن حممد ابن الليث االمام احلافظ الفقيه، العالمة أبو علي، احلسن بن أمحد*  ابن الليث - ١٢٢

  .، مث الشريازي الشافعي، من أعيان القراء واحلفاظ والفقهاء)٤(الكشي 
  .لعشرين وثالث مئةولد يف حدود ا

إمساعيل الصفار، وأيب العباس االصم، وحممد بن يعقوب بن االخرم، وعبد اهللا بن درستويه : ومسع من
  .النحوي، واحلافظ احلسن بن عبدالرمحن الرامهرمزي

__________  
  .٢١٣، ٢١٢": تبيني كذب املفتري " انظر ) ١(
  ).١١٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
 / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٢٩٨ / ١، معرفة القراء الكبار ٨٨ / ٣ العرب انظر ترمجته يف) ٣(

  .١٧٣ / ٣، شذرات الذهب ٤٦٨، ٤٦٧
 / ٣، تذكرة احلفاظ ١٣٨ و ١٠٠ / ٣اللباب، ) الليثي( و ٤٤١ / ١٠) الكشي(االنساب * 

، ٢٠٧/  ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٣٠٣، ٣٠٢ / ٤، طبقات السبكي ١٠٣٨، ١٠٣٧
  .١٧٥ / ٣، شذرات الذهب ٤٠٩: طبقات احلفاظ

  .اسم جد أيب علي صاحب الترمجة: نسبة إىل كشي) ٤(
  ".اللباب " و " االنساب " 

(*)  

)١٧/٢٠٩(  



  

  .وارحتل ومجع، وشارك يف الفضائل، وروى الكثري ببالد فارس
فظ للحديث، رحال، قدم علينا هو متقدم يف معرفة القراءات، حا: أبو عبد اهللا احلاكم، وقال: مسع منه

  ).١(أيام االصم، مث قدم علينا يف سنة ثالث ومخسني 
هو والد الليث : خمتصرا، وقال" طبقات الشافعية " وذكر أبو عمرو بن الصالح أبا علي بن الليث يف 

  ).٢(وأيب بكر 
ومن أصحابه زيد : قال، وأثىن عليه كثريا، مث "طبقات أهل شرياز " ذكره أيضا أبو عبد اهللا القصار يف 

  .بن عمر احلافظ، وحممد بن موسى احلافظ، وأمحد بن عبدالرمحن احلافظ
  ).٣(وتويف لثمان عشرة مضت من شعبان سنة مخس وأربع مئة : قال
  .ومات ابنه حممد يف سنة مثان وعشرين وأربع مئة، ويكىن أبا بكر: قلت

  .أيب بكر بن املقرئ: حدث عن
  ).٤(وأربعني وأربع مئة، فيحرر هذا بل تويف سنة سبع : وقيل

  .أن احلافظ أبا الشيخ مع تقدمه روى عن أيب علي بن الليث حديثا: وقد ذكر احلافظ حيىي بن مندة
  .فهذا من رواية الشيوخ عن التالمذة

  
  االمام العالمة احلافظ، ذو الفنون، قاضي اجلماعة، أبو املطرف، *  ابن فطيس- ١٢٣

__________  
  .٣٠٣ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١٠٣٨ / ٣"  تذكرة احلفاظ "انظر ) ١(
  .١٠٣٨ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  = (*)، ٣٥٦، بغية امللتمس ٣١٣ - ٣٠٩ / ١، الصلة ٦٧٢، ٦٧١ / ٤ترتيب املدارك * 

)١٧/٢١٠(  

  

  .، القرطيب املالكي)٢(ن فطيس بن أصبغ ب) ٤(عبدالرمحن بن حممد بن عيسى بن فطيس 
أيب عيسى الليثي، وأيب جعفر بن عون اهللا، وأيب عبد اهللا بن مفرج، وأيب احلسن االنطاكي، : حدث عن

  .وأيب حممد االصيلي، وأيب حممد ابن عبداملؤمن، وعدة
  .، والقاضي أبو بكر االري، وطائفة)٣(وأجاز له احلسن بن رشيق 



جمودا حمققا، بصريا بالعلل والرجال، مع قوته يف الفقه والفضائل، وكان ميلي وكان حافظا ناقدا جهبذا، 
  ).٤(من حفظه 
الصاحبان، وأبو عمر الطلمنكي، وأبو عمر بن مسيق، وأبو عمر بن عبد الرب، وأبو عمر بن : حدث عنه

  .احلذاء، وحامت بن حممد، وآخرون
" يف مئة جزء، وكتاب " الرتول أسباب " وهو ثالث جملدات، وكتاب " القصص " صنف كتاب 

الناسخ واملنسوخ " يف سبع جملدات، وكتاب " فضائل التابعني " يف مئة جزء، وكتاب " فضائل الصحابة 
  ثالثون" 

__________  
، مرآة اجلنان ١٠٦١ / ٣، تذكرة احلفاظ ٧٩، ٧٨ / ٣، العرب ٢١٦ / ١املغرب يف حلي املغرب = 
، طبقات ٤١٥، ٤١٤، طبقات احلفاظ ٢٣١ / ٤ النجوم الزاهرة ،٤٧٨ / ١، الديباج املذهب ٤ / ٣

، الرسالة ٥١٥ / ١، هدية العارفني ١٦٣ / ٣، شذرات الذهب ٢٨٧ - ٢٨٥ / ١املفسرين 
  .١٠٢ / ١، شجرة النور ٥٨املستطرفة 

  .سليمان، وفطيس لقب له: واسم هذا": الديباج " قال يف ) ١(
  ".فطني " إىل " الصلة " وقد حترف يف 

عثمان، وفطيس لقب له، : أصبغ بن فطيس بن سليمان، واسم فطيس بن سليمان":...الصلة " يف ) ٢(
  .واسم يف ولده، كذا ذكر أبو عمر بن عبد الرب

  . ه، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر٣٧٠املتوىف سنة ) ٣(
  .٣١٠ / ١" الصلة " انظر ) ٤(

(*)  

)١٧/٢١١(  

  

" يف عشرة أسفار، وكتاب " أعالم النبوة " جملدان، وكتاب " لعلم االخوة من أهل ا" جزءا، وكتاب 
قاسم بن أصبغ " مسند " حممد بن فطيس، مخسون جزءا، و " مسند " يف جملدين، و " الكرامات 

  .جملد" املناولة واالجازة " العوايل، ثالث جملدات، وكتاب 
  .اء، ترك زي الوزراءوكان قد ويل الوزارة للمظفر بن أيب عامر، فلما أن ويل القض

  ).٢(، حبرا من حبور العلم، عظيم اخلطر )١(وكان عادال، شديدا يف أحكامه 
عاش مخسا ومخسني سنة، وتويف يف نصف ذي القعدة، سنة اثنتني وأربع مئة، وصلى عليه ولده حممد، 

  .رمحه اهللا



  
 بن أمحد بن حممد  بن حممداالمام القدوة، شيخ العراق، أبو أمحد، عبيداهللا*  أبو أمحد الفرضي - ١٢٤

  .بن علي بن أيب مسلم، البغدادي الفرضي املقرئ
  ).٣(تال على ابن بويان 
__________  

  .إال أنه كان خيلط صرامته ببطش وعجلة وحدة ال تليق باالحكام: ٢١٦ / ١قال يف املغرب ) ١(
  .٣١٢ و ٣١١ / ١" الصلة " انظر ) ٢(
، معرفة القراء ٤٢٢ / ٢، اللباب ٢٧٣، ٢٧٢ / ٩نساب ، اال٣٨٢ - ٣٨٠ / ١٠تاريخ بغداد * 

، شذرات ٤٩٢، ٤٩١ / ١، غاية النهاية البن اجلزري ٩٤ / ٣، العرب ٢٩٤ - ٢٩٢ / ١الكبار 
  .١٨١ / ٣الذهب 

  هو أبو احلسني أمحد بن عثمان بن حممد بن جعفر بن بويان، اخلراساين البغدادي،) ٣(
  .٣٤٤ثقة كبري مشهور ضابط، متويف سنة 

البن اجلزري ترمجة رقم " غاية النهاية " ، و ٢٣٦، ٢٣٥ / ١" معرفة القراء الكبار " مترجم يف 
)٣٦٢.(  

(*)  

)١٧/٢١٢(  

  

  .، ويوسف بن البهلول االزرق، وحضر جملس أيب بكر بن االنباري)١(ومسع من القاضي احملاملي 
، ونصر بن عبد العزيز الفارسي، )٢ (اهلراس] غالم [ أبو بكر بن موسى اخلياط، وأبو علي : تال عليه
  .ومجاعة

أبو حممد اخلالل، وأمحد بن علي بن أيب عثمان، وعلي بن البسري، وعلي بن حممد بن حممد : وروى عنه
  .االنباري اخلطيب، وآخرون

  .كان ثقة ورعا دينا): ٣(قال اخلطيب 
  ).٤(ما رأيت يف معناه مثله : وقال العتيقي

  ).٥( كان إماما من االئمة عبيداهللا: وقال االزهري
كان أبو أمحد إذا جاء إىل أيب حامد االسفراييين، قام ومشى حافيا إىل باب : قال عيسى بن أمحد اهلمذاين

  ).٦(مسجده مستقبال له 
  مل أر يف الشيوخ من يعلم هللا غري أيب أمحد: وقال منصور الفقيه



__________  
املتوىف سنة " احملامليات "  حممد الضيب احملاملي، صاحب هو أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل بن) ١(

  . ه، مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر٣٣٠
والصواب إثباته، وهو أبو علي احلسن بن القاسم بن علي " غالم " سقط من االصل لفظ ) ٢(

ترمجه املؤلف يف الواسطي، املقرئ شيخ القراء، املعروف بغالم اهلراس، متوىف سنة مثان وستني وأربع مئة، 
  ).١٠٤٠(ترمجة رقم " غاية النهاية " ، وابن اجلزري يف ٣٤٦ - ٣٤٤ / ١" معرفة القراء الكبار " 
  .٣٨٠ / ١٠" تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .املصدر السابق) ٥(
  .٢٧٣ / ٩" االنساب " ، و ٣٨١، ٣٨٠ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)١٧/٢١٣(  

  

 اجتمعت فيه أدوات من علم وقرآن وإسناد، وحالة من الدنيا متسعة، وكان مع ذلك أورع الفرضي،
  ).١(اخللق، مل أر مثله 

  .تويف يف شوال سنة ست وأربع مئة وله اثنتان ومثانون سنة: قلت
  ).٢" (طبقات املقرئني " وقد استوفيت أمره يف 

تلوت ا على هبة : بأين أبو اليمن الكندي قالأن: ، قال)٣(مسعت قراءة قالون على عمر بن عبد املنعم 
قرأت ا على أيب بكر حممد بن علي بن موسى اخلياط سنة إحدى وستني وأربع مئة، : اهللا بن الطرب قال

قرأت ا على أيب أمحد الفرضي، عن ابن بويان، عن أيب حسان، عن أيب نشيط، عن قالون صاحب : قال
  .نافع
  

  ، حممد بن العالمة الصاحل، شيخ املتكلمني، أبو بكراالمام*  ابن فورك - ١٢٥
__________  

  .٢٧٣ / ٩" االنساب " ، و ٣٨١ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
)٢٩٤ - ٢٩٢ / ١) ٢.  
عمر بن عبد املنعم بن عمر بن عبد اهللا بن عزيز، : ، فقال١٠٧الورقة " مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ٣(

الدين، أبو القاسم وأبو حفص، الطائي الدمشقي، ابن القواس، ولد سنة الثقة املعمر مسند وقته، ناصر 



وروى الكثري، وتفرد يف زمانه، وتكاثر عليه الطلبة، وخرج له أبو : إىل أن قال...مخس وست مئة ظنا
  عمرو املقاتلي مشيخة وأنا أخرى، وقرأت عليه

القراءات الست، ومسعت منه حنوا من مثانني يف " الكفاية " يف القراءات السبعة البن جماهد، و " املبهج " 
وكان له بستان كبري ...جزءا، ونعم الشيخ كان دينا وتواضعا ولطفا وحسن أخالق وحمبة للحديث

بعربيل يقوم به، ويقيم غالبا فيه، وقد حج يف سنة مثان وعشرين وست مئة، ومات يف ثاين ذي القعدة 
  .سنة مثان وتسعني وست مئة

، طبقات ابن ١١١، ١١٠ / ٣، إنباه الرواة ٢٣٢، تبيني كذب املفتري ٣١٠ية الرسالة القشري* 
، ٢٠٣، تلخيص ابن مكتوم ٩٥ / ١، العرب ٢٧٣، ٢٧٢ / ٤، وفيات االعيان ٨الصالح الورقة 
   / = (*)٤، طبقات السبكي ١٨، ١٧ / ٣، مرآة اجلنان ٣٤٤ / ٢الوايف بالوفيات 

)١٧/٢١٤(  

  

  .احلسن بن فورك االصبهاين
  .أيب داود الطيالسي من عبد اهللا بن جعفر بن فارس، ومسع من ابن خرزاذ االهوازي" مسند " مسع 

  .أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشريي، وأبو بكر بن خلف، وآخرون: حدث عنه
  ).١(وصنف التصانيف الكثرية 

  .سقى بهاالستاذ أبو بكر قربه باحلرية يست": سياق التاريخ " قال عبد الغافر يف 
أبو بكر االصويل، االديب النحوي الواعظ، درس بالعراق مدة، مث : فيه) ٢(وقال القاضي ابن خلكان 

 فراسله أهل نيسابور، فورد عليهم، وبنوا له - يعين الكرامية -توجه إىل الري، فسعت به املبتدعة 
صنف، ودعي إىل مدينة مدرسة ودارا، وظهرت بركته على املتفقهة، وبلغت مصنفاته قريبا من مئة م

غزنة، وجرت له ا مناظرات، وكان شديد الرد على ابن كرام، مث عاد إىل نيسابور، فسم يف الطريق، 
  فمات بقرب بست، ونقل إىل

  .نيسابور، ومشهده باحلرية يزار، ويستجاب الدعاء عنده
__________  

، تاج التراجم ٢٤٠  /٤، النجوم الزاهرة ٢٦٧، ٢٦٦ / ٢، طبقات االسنوي ١٣٥ - ١٢٧= 
 / ٢ و ٤٧٥ / ١، إيضاح املكنون ١٦٧ / ٧، تاج العروس ١٨٢، ١٨١ / ٣، شذرات الذهب ٤٦

  .٦٠ / ٢، هدية العارفني ٤٨٩
ضبطها ابن خلكان والسمعاين وابن االثري والصفدي والسيوطي وابن العماد بضم الفاء : وفورك

  . بضم الفاء وفتحهاوسكون الواو وفتح الراء وبعدها كاف، وضبطها الزبيدي



 / ٣بروكلمان النسخة العربية " تاريخ " انظر مصنفاته وأماكن وجودها يف مكتبات العامل يف ) ١(
٢١٩، ٢١٨.  

  .٢٧٢ / ٤" وفيات االعيان " يف ) ٢(
(*)  

)١٧/٢١٥(  

  

  .كان أشعريا، رأسا يف فن الكالم، أخذ عن أيب احلسن الباهلي صاحب االشعري: قلت
كيف : أال دعوت البن فورك ؟ قال: دعا أبو علي الدقاق يف جملسه لطائفة، فقيل: روقال عبد الغاف

  .؟) ١(أدعو له، وكنت البارحة أقسم على اهللا بإميانه أن يشفيين 
  ).٢(محل مقيدا إىل شرياز للعقائد : قلت

كان : لونقل أبو الوليد الباجي أن السلطان حممودا سأله عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقا
  .رسول اهللا، وأما اليوم فال

  ).٣(فأمر بقتله بالسم 
  .إن روح رسول اهللا قد بطلت، وتالشت، وما هي يف اجلنة: كان يقول: وقال ابن حزم

  .وقد روى عنه احلاكم حديثا، وتويف قبله بسنة واحدة: قلت
  

وكها من جهة ، وابن ملابن منصور بن يوسف بن بلكني بن زيري، صاحب املغرب*  باديس - ١٢٦
  .العبيدية، أبو مناد الصنهاجي

  .نصري الدولة: ويل ممالك إفريقية للحاكم، فلقبه
__________  

  .١٢٨ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٢٣٣، ٢٣٢" تبيني كذب املفتري " انظر ) ١(
  .١٣٠ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٢٩٣" تبيني كذب املفتري " انظر ) ٢(
  .١٣٣ - ١٣٠ / ٤السبكي " بقات ط" انظر ذكر حمنته يف ) ٣(
، ٢٦٥ / ١، وفيات االعيان ٢٥٦ - ٢٥٣ و ١٥٤ - ١٥٢ و ١٢٧ / ٩الكامل البن االثري * 

، تاريخ ٤ / ١٢، البداية والنهاية ٦٩، ٦٨ / ١٠، الوايف بالوفيات ٢٤٧ / ١، البيان املغرب ٢٦٦
، املختصر يف أخبار ٤٦قية ، اخلالصة الن٦٩: ، أعمال االعالم القسم الثالث١٥٧ / ٦ابن خلدون 

  .١٤٤ / ١البشر 
(*)  



)١٧/٢١٦(  

  

  ).١(وكان سائسا حازما، شديد البأس، إذا هز رحما، كسره 
  .مولده سنة أربع وسبعني وثالث مئة

ويف سنة ست وأربع مئة أمر جيشه بالعرض، فسره حسن شارم وهيئتهم، مث مد السماط وأكل، فمات 
  ).٢(تبوا يف امللك أخاه كرامت، مث عطفوا، فبايعوا ابنه املعز بن باديس فجأة لليلته، فأخفوا موته، ور

مات باخلوانيق، دعا عليه الصاحل حمرز الطرابلسي املؤدب، لكونه هم خبراب طرابلس املغرب : ويقال
)٣.(  

  .وصنهاجة من محري بالكسر
  ).٤(ال جيوز إال ضم الصاد : وقال ابن دريد

  
 بن العالمة الكبري، إمام الفرضيني يف اآلفاق، أبو احلسني،حممد بن عبد اهللاالمام *  ابن اللبان - ١٢٧

  .احلسن، البصري، ابن اللبان، الفرضي الشافعي
  مسع أبا العباس حممد بن أمحد االثرم، وابن داسه، وحدث عنه

__________  
  .٢٦٥ / ١" وفيات االعيان ) " ١(
  .٢٥٦ / ٩" امل الك" ، و ٢٦٦، ٢٦٥ / ١" وفيات االعيان ) " ٢(
  .٢٦٦ / ١" وفيات االعيان ) " ٣(
"  عن الشيخ حممد بن الطيب الفاسي صاحب احلاشية على ٦٧ / ٢" التاج " ونقل الزبيدي يف ) ٤(

ففيها " واملعروف عندنا الفتح خاصة يف القبيلة حبيث ال يكادون يعرفون غريه : " قوله" القاموس 
  .احلركات الثالثة

، اللباب )اللبان(، االنساب ١٢٠، طبقات الشريازي ٤٧٢ / ٥، تاريخ بغداد ١٠٠طبقات العبادي * 
، ٣١٩ / ٣، الوايف بالوفيات ٨١، ٨٠ / ٣ب، العرب  / ١٤، طبقات ابن الصالح الورقة ١٢٦ / ٣

، النجوم ٣٦٣، ٣٦٢ / ٢، طبقات االسنوي ١٥٥، ١٥٤ / ٤، طبقات السبكي ٥ / ٣مرآة اجلنان 
، شذرات الذهب ٢٠٦ / ١، كشف الظنون ١٢٠، ١١٩ت ابن هداية اهللا ، طبقا٢٣١ / ٤الزاهرة 

  .٥٩ / ٢، هدية العارفني ١٦٥، ١٦٤ / ٣
(*)  

)١٧/٢١٧(  



  

  .، فسمعها منه القاضي أبو الطيب الطربي"سنن أيب داود " ببغداد ب 
 االول، ، وتويف يف ربيع)١(انتهى إليه علم الفرائض، صنف فيها كتبا : وثقه أبو بكر اخلطيب، وقال

  ).٢(سنة اثنتني وأربع مئة 
  .أظنه من أبناء الثمانني: قلت
  ).٣(ليس يف الدنيا فرضي إال من أصحايب، أو أصحاب أصحايب، أو ال حيسن شيئا : إنه كان يقول: قيل

كان ابن اللبان إماما يف الفقه والفرائض، صنف فيها كتبا ليس الحد مثلها، : قال أبو إسحاق الشريازي
  ).٤(أئمة وعلماء أخذ عنه 

  دخل ابن اللبان خوارزم يف دولة": تارخيه " يف ) ٥(وقال ابن أرسالن 
__________  

  ".االجياز يف الفرائض " منها كتاب ) ١(
  .٤٧٢ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣٦٣ / ٢االسنوي " طبقات " ، و ١٥٥ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٣(
  .١٥٤ / ٤السبكي " طبقات " وانظر ) ٤(
هو االمام احملدث الفقيه املؤ رخ، مظهر الدين، أبو حممد، حممود بن حممد بن العباس بن أرسالن ) ٥(

، تويف "تاريخ خوارزم " يف الفقه و " الكايف " ، وصنف ٤٩٢العباسي اخلوارزمي، ولد خبوارزم سنة 
  .٥٦٨سنة 

هدية " ، و ٣٥٢ / ٢السنوي ا" طبقات " ، و ٢٩١ - ٢٨٩ / ٧السبكي " طبقات " أنظر ترمجته يف 
، ٢٩٣ / ١" كشف الظنون " ذكر حاجي خليفة يف " تاريخ خوارزم " ، وكتابه ٤٠٣ / ٢" العارفني 

  . أن الذهيب انتقى منه١٢٦ص " االعالن "  أن الذهيب قد اختصره، وذكر السخاوي يف ٢٩٤
  .ى اجلزء االول منهووقفت عل:  عن الذهيب قوله٢٨٩ / ٧" طبقاته الكربى " ونقل السبكي يف 

وهو الذي وقف عليه شيخنا الذهيب وهو من " تارخيه " ووقفت على الد االول من : مث قال السبكي
  .قسمة مثانية أجزاء ضخمة
 أنه نقل ترمجة حممد بن أمحد بن أيب سعيد املكي من ٢٩٢ / ١" العقد الثمني " وذكر التقي الفاسي يف 

إذن فكالم السخاوي والسبكي " تاريخ خوارزم " من الد االول من خط احلافظ الذهيب فيما انتقاه 
والفاسي يدل على أن الذهيب انتقى من الد االول فقط وهو الذي وقف عليه، ومل خيتصر مجيع الكتاب 

  .كما ذكر حاجي خليفة
(*)  

)١٧/٢١٨(  



  

 له مدرسة ببغداد يرتل فيها مأمون بن حممد بن علي بن مأمون خوارزم شاه، فأكرمه، وبره، وبالغ، وبىن
  .فقهاء خوارزم، فكان أبو احلسني يدرس ا، وكان خوارزم شاه يبعث إليه كل سنة مبال

  وأنا رأيت هذه املدرسة وقد خربت بقرب قطيعة: قال ابن أرسالن
  ).١(الربيع 

  
ي بن حامت،  بن حممد بن علاالمام املسند، أبو علي، احلسني بن حممد*  أبو علي الروذباري - ١٢٨

  .الروذباري الطوسي
  .مسع إمساعيل الصفار، وعبد اهللا بن عمر بن شوذب، وابن داسة، واحلسني بن احلسن الطوسي، وطائفة

أيب داود بنيسابور، وعقد له جملس يف اجلامع، مث مرض، ورد إىل وطنه بالطابران، " سنن " وحدث ب 
  ).٢(فتويف يف ربيع االول سنة ثالث وأربع مئة 

  حدث عنه احلاكم وهو من أقرانه، وأبو بكر البيهقي، وأبو: قلت
__________  

وهي منسوبة إىل الربيع بن يونس حاجب املنصور ومواله وهو والد الفضل وزير املنصور، وكانت ) ١(
قطيعة الربيع بالكرخ مزارع الناس من قرية يقال هلا بياوري من أعمال بادوريا، ومها قطيعتان خارجة 

فالداخلة أقطعه إياها املنصور، واخلارجة أقطعه إياها املهدي، وكان التجار يسكنوا حىت وداخلة، 
  .صارت ملكا هلم دون ولد الربيع

  .٣٧٧ / ٤" معجم البلدان " 
  .١٦٨ / ٣، شذرات الذهب ٨٥ / ٣، العرب ٤١ / ٢، اللباب ١٨٠ / ٦االنساب * 

اضع عند االار الكبرية يقال هلا الروذبار، وهي يف هذه اللفظة ملو: قال السمعاين يف نسبته الروذباري
بالد متفرقة، منها موضع على باب الطابران بطوس يقال هلا الروذبار، وكنت قد نزلت مرة من املرار 

  .بباب الروذبار
  .١٨٠ / ٦" االنساب ) " ٢(

(*)  

)١٧/٢١٩(  

  

  . نيف على الثماننيالفتح نصر بن علي الطوسي، وفاطمة بنت أيب علي الدقاق، وعدد كثري
  



 بن أمحد ابن حامد بن حممود الشيخ املعمر املسند، أبو احلسن، أمحد بن عبد العزيز*  ابن ثرثال - ١٢٩
  .البغدادي، نزيل مصر) ١(بن ثرثال، التيمي 
 عن القاضي أيب عبد اهللا احملاملي، وحممد بن خملد، وإبراهيم - وما كان معه سواه -حدث جبزء واحد 

  . بن بطحاءبن حممد
  .وكان مولده يف سنة سبع عشرة وثالث مئة، ومساعه يف سنة ست وعشرين

حممد بن علي الصوري، والقاضي أبو عبد اهللا القضاعي، وخلف بن أمحد احلويف، وأبو : حدث عنه
  .إسحاق إبراهيم احلبال، وآخرون

  ).٢(وثقه اخلطيب 
  .مات يف ذي القعدة سنة مثان وأربع مئة

  قرئ أبو حممد احلسن بن حممد بن حيىي بن الفحاموفيها تويف امل
__________  

، شذرات ٩٨ / ٣، العرب ٢٣٢ / ١، اللباب ١١٤ / ٣، االنساب ٢٥٨، ٢٥٧ / ٤تاريخ بغداد * 
، تاريخ التراث العريب لسزكني ٣٧٢ / ١، حسن احملاضرة ٢٤٣ / ٧، تاج العروس ١٨٧ / ٣الذهب 

٣٧١ / ١.  
": اللباب " و " االنساب " و " تاريخ بغداد " ثعلبة، ولذا جاءت نسبته، يف نسبة إىل تيم اهللا بن ) ١(

  .التيملي
  .٢٥٨ / ٤" تارخيه " يف ) ٢(

(*)  

)١٧/٢٢٠(  

  

، وأبو الفضل بن بديل اخلزاعي املقرئ، )١(السامري، وأبو حممد بن البيع، وحممد بن إبراهيم اجلرجاين 
  وأبو عمر حممد بن احلسني

  ).٢(البسطامي 
  

 بن حيىي، البغدادي الشيخ املعمر، مسند بغداد، أبو حممد، عبد اهللا بن عبيداهللا*  ابن البيع - ١٣٠
  .املؤدب، عرف بابن البيع

  .له، وبعدة أجزاء تفرد ا" الدعاء " عن القاضي أيب عبد اهللا احملاملي ب ] حدث [ 
 وأبو الفضل بن البقال عمر بن أبو الغنائم حممد بن أيب عثمان، وأخوه أبو حممد أمحد،: حدث عنه



  .عبيداهللا، وعبد الرمحن بن أمحد الدجاجي، وحممد بن حممد العكربي، وأبو اخلطاب نصر بن البطر
كان يسكن بدرب اليهود، وكان ثقة، مل أرزق السماع منه، وأعرف ملا ذهبوا إليه، ): ٣(قال اخلطيب 

  .، وله سبع ومثانون سنةفلم أذهب الجل احلر، مات يف رجب سنة مثان وأربع مئة
  

  ، عبد الواحد بنالشيخ الصدوق املعمر، مسند الوقت، أبو عمر* *  ابن مهدي - ١٣١
__________  

  ).١٧٥(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).١٩٣(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .١٨٧ / ٣، شذرات الذهب ٩٩ / ٣، العرب ٣٩ / ١٠تاريخ بغداد * 
  .٣٩ / ١٠" تارخيه " يف ) ٣(

، ٢٤٥ / ٤، النجوم الزاهرة ١٠٣ / ٣، العرب ٢٩٥ / ٧، املنتظم ١٤، ١٣ / ١١اريخ بغداد ت* * 
  .١٩٢ / ٣شذرات الذهب 

(*)  

)١٧/٢٢١(  

  

  .، مث البغدادي البزاز)١(حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مهدي، الفارسي الكازروين 
 بن أمحد بن يعقوب بن شيبة، مسع كثريا من القاضي احملاملي، ومسع من أيب العباس بن عقدة، وحممد
  .وحممد بن خملد العطار، واحلسني ابن حيىي بن عياش، وتفرد وبعد صيته

أبو بكر اخلطيب، ووثقه، وهبة اهللا بن احلسني البزاز، ويوسف بن حممد املهرواين، وأمحد بن : حدث عنه
رمحن بن أيب بكر الطربي، علي بن أيب عثمان، وأبو القاسم ابن البسري، وأبو احلسن الداوودي، وعبد ال

وأبو الغنائم حممد بن أيب عثمان، وعاصم بن احلسن العاصمي، وكبري املعتزلة أبو يوسف عبد السالم بن 
حممد القزويين املفسر، ورزق اهللا بن عبد الوهاب التميمي، واخلطيب علي بن حممد بن حممد االنباري، 

  .وأبو عبد اهللا بن طلحة النعايل، وآخرون
  .كان ثقة أمينا، مات يف رجب سنة عشر وأربع مئة): ٢(طيب قال اخل

  .ومولده يف سنة مثاين عشرة وثالث مئة: قال
  .وغريها، وحدث يف أسفاره) ٣" (احملامليات " وقع لنا من طريقه أجزاء عالية من : قلت

__________  
  .مدينة بفارس بني البحر وشرياز: نسبة إىل كازرون) ١(



  .١٣ / ١١" اد تاريخ بغد" يف ) ٢(
هي ستة عشر جزءا من رواية البغداديني واالصبهانيني للقاضي احملاملي، تقدم التعريف به ص ) ٣(

  ).١(، ت رقم ٢١٣
(*)  

)١٧/٢٢٢(  

  

  .الشيخ أبو علي عبدامللك بن حممد الفارسي: أخوه] * أبو علي الفارسي  [ - ١٣٢
  بن حممد بنعبدامللك بن حممد بن عبد اهللا ): ١(قال ابن النجار 

  .مهدي بن خشنام بن النعمان بن خملد، مسع إمساعيل الصفار، وعثمان بن السماك، ومجاعة
  .وحدث ببغداد والري وقزوين ومهذان يف التجارة

  .علي بن بشرى الليثي، وأبو يعلى اخلليلي، وأبو سعد السمان: وعنه
  .وسكن قزوين، وكان صدوقا

  .الث مئة، رمحه اهللامات يف ذي القعدة سنة إحدى وتسعني وث
  

 بن حممد بن فارس االمام احلافظ احملقق الرحال، أبو الفتح، حممد بن أمحد* *  ابن أيب الفوارس - ١٣٣
  .ابن أيب الفوارس سهل، البغدادي
  .ولد سنة مثان وثالثني وثالث مئة

  .وأول مساعه يف سنة ست وأربعني وثالث مئة
__________  

  .٢ / ٨٦ / ٤، تاريخ االسالم ١٣٦ - ١٣٤ / ١جار ذيل تاريخ بغداد البن الن* 
  .١٣٤ / ١" ذيل تاريخ بغداد " يف ) ١(

، دول ١٠٥٤، ١٠٥٣ / ٣، تذكرة احلفاظ ٦، ٥ / ٨، املنتظم ٣٥٣، ٣٥٢ / ١تاريخ بغداد * * 
، ١٩٦ / ٣، شذرات الذهب ٦١، ٦٠ / ٢، الوايف بالوفيات ١٠٩ / ٣، العرب ٢٤٦ / ١االسالم 

  .٣٧٧، ٣٧٦ / ١العريب لسزكني تاريخ التراث 
(*)  

)١٧/٢٢٣(  

  



مسع من أمحد بن الفضل بن خزمية، وجعفر بن حممد اخللدي، ودعلج بن أمحد، وأيب عيسى بكار بن 
أمحد، وأيب بكر الشافعي، وأيب بكر النقاش املفسر، وأيب علي بن الصواف، وحممد بن احلسن بن مقسم، 

  .ثريوأيب بكر بن اهليثم االنباري، وخلق ك
وارحتل إىل البصرة وبالد فارس وخراسان، ومجع وصنف، وانتخب عليه املشايخ، وكان مشهورا باحلفظ 

  .والصالح واملعرفة
أبو سعد املاليين، وأبو بكر الربقاين، وأبو بكر اخلطيب، وأبو علي بن البناء، وأبو احلسني بن : حدث عنه

  . أمحد البانياسي، وعدةاملهتدي باهللا، وحممد بن علي بن سكينة، ومالك بن
  .أول مساع ابن أيب الفوارس من أيب بكر النجاد: وقال احلاكم
  .قرأت عليه قطعة من حديثه، وكان ميلي يف جامع الرصافة): ١(قال اخلطيب 

  .وتويف يف ذي القعدة سنة اثنيت عشرة وأربع مئة: قال
يه، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا ملك أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا أبو حممد بن قدامة الفق

بن أمحد، حدثنا أبو الفتح بن أيب الفوارس احلافظ، حدثنا أمحد بن جعفر بن سلم، حدثنا االبار، حدثنا 
االسناد عندي من : قال عبد اهللا بن املبارك: حممد بن علي بن احلسن بن شقيق، مسعت عبدان يقول

  ).٢(من حدثك ؟ بقي : ء ما شاء، فإذا قيل لهالدين، لوال االسناد، لقال من شا
__________  

  .٣٥٣ / ١" تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .٦للحاكم ص " معرفة علوم احلديث "  و ١٠٥٤ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(

  .أي انقطع: وبقي
(*)  

)١٧/٢٢٤(  

  

) ١ ( عمر، القاسم بن جعفراالمام الفقيه املعمر، مسند العراق، القاضي أبو*  أبو عمر اهلامشي - ١٣٤
  بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن االمري جعفر بن سليمان
  .ابن علي بن احلرب البحر عبد اهللا بن عباس، اهلامشي العباسي البصري

  .ولد سنة اثنتني وعشرين وثالث مئة
بد الغافر بن سالمة، وعلي بن ومسع أبا روق أمحد بن حممد اهلزاين، وأبا العباس حممد بن أمحد االثرم، وع

إسحاق املادرائي، وحممد بن احلسني الزعفراين الواسطي، وأبا علي اللؤلؤي، واحلسني بن حيىي بن عياش 
  .القطان، ويزيد بن إمساعيل اخلالل صاحب الرمادي، واحلسن بن حممد بن عثمان الفسوي، وعدة



  .وانتهى إليه علو االسناد بالبصرة
أبو بكر اخلطيب، وأبو بكر حممد بن إبراهيم املستملي االصبهاين، : ة وغريهمحدث عنه من الرحال

واحملدث أبو علي الوخشي، وهناد بن إبراهيم النسفي، وسليم بن أيوب الرازي، واملسيب بن حممد 
، ومجع آخرهم موتا جعفر بن )٢(االرغياين، وعلي بن أمحد التستري وأبو القاسم عبدامللك بن شغبة 

  .باداينحممد الع
  كان ثقة أمينا، ويل القضاء بالبصرة، ومسعت منه): ٣(قال اخلطيب 

__________  
 / ١، دول االسالم ١١٧ / ٣، العرب ١٥، ١٤ / ٨، املنتظم ٤٥٢، ٤٥١ / ١٢تاريخ بغداد * 

  .٢٠١ / ٣، شذرات الذهب ١٧ / ١٢، البداية والنهاية ٢٤٧
  . وهو خطأ"جعفر " بدل " سعد ": " شذرات الذهب " يف ) ١(
  .بالشني والغني املعجمتني املفتوحتني وباء موحدة مفتوحة) ٢(

  .٨١٢ و ٧٨٢ / ٢" تبصري املنتبه " انظر 
  .٤٥١ / ١٢" تاريخ بغداد " يف ) ٣(

(*)  

)١٧/٢٢٥(  

  

  .أيب داود وغريها" سنن " 
ات، فسمعته بقراءيت ست مر" السنن " مسعت عليه : وقال أبو احلسن علي بن حممد بن نصر الدينوري

أحضرين أيب مساع هذا الكتاب وأنا ابن مثان سنني، فأثبت حضوري ومل يثبته مساعا، مث مسعته وأنا : يقول
  .ابن عشر

  .مات يف ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربع مئة): ١(قال اخلطيب 
  

عبد اهللا بن  بن حممد بن ، عبدالرمحن بن حممد)٢(احلافظ االمام املصنف، أبو سعد *  االدريسي - ١٣٥
وغري " تاريخ إستراباذ " ، و "تارخيها " ، حمدث مسرقند، ألف )٣(إدريس، االدريسي االستراباذي 

  .ذلك
، وأبا نعيم حممد بن محويه االستراباذي، - وهو أكرب شيخ له -مسع أبا العباس حممد بن يعقوب االصم 

  .كثريا، وصنف االبواب والشيوخوأبا سهل هارون بن أمحد بن هارون، وأبا أمحد بن عدي، وخلقا 
  أبو علي الشاشي، وأبو عبد اهللا اخلبازي، وأبو مسعود: حدث عنه



__________  
  .٤٥٢ / ١٢" تاريخ بغداد " يف ) ١(
، ٢٧٣ / ٧، املنتظم ١٦٠ / ١، االنساب ٣٠٣، ٣٠٢ / ١٠، تاريخ بغداد ٢١٩: تاريخ جرجان* 

 / ١١، البداية والنهاية ٩٠ / ٣، العرب ١٠٦٤ - ١٠٦٢ / ٣، تذكرة احلفاظ ٣٧ / ١اللباب 
، شذرات الذهب ٢٨١ / ١، كشف الظنون ٤١٥، طبقات احلفاظ ٢٣٧ / ٤، النجوم الزاهرة ٣٥٤

  .٥١٥ / ١، هدية العارفني ١٧٥ / ٣
" إىل " كشف الظنون " يف " سعد " ولفظ " ابن " إىل " البداية والنهاية " يف " أبو " حترف لفظ ) ٢(

  ".سعيد 
  ).١٧(قدم ضبطها يف ترمجة أيب زرعة رقم ت) ٣(

(*)  

)١٧/٢٢٦(  

  

  أمحد بن حممد البجلي، والقاضي أبو العالء حممد بن علي الواسطي، وأبو
  .سعد حممد بن عبدالرمحن الكنجروذي، وخلق سواهم

  .، وقد حدث ببغداد)١(وثقة اخلطيب 
  .مات بسمرقند يف سنة مخس وأربع مئة، من أبناء الثمانني

  .افظ وقته بسمرقندوكان ح
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبداملعز بن حممد، أخربنا أبو القاسم املستملي، أخربنا أبو سعد الطبيب، 

أخربنا عبدالرمحن بن حممد ابن حممد قدم حاجا، حدثنا يوسف بن حممد بسمرقند، حدثنا القاسم بن 
، حدثنا معروف بن حسان السمرقندي، )٢(حنبل السرخسي، حدثنا إسحاق بن إمساعيل السمرقندي 

من رىب شجرة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن أيب ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال
  ".حىت نبتت كان له كأجر قائم الليل، صائم النهار، وكأجر غاز يف سبيل اهللا دهره 

  .هذا إسناد مظلم، ومنت ال يصح، ألصق بابن أيب ذئب
  

   بن عبيد،احلافظ اود البارع، أبو مسعود، إبراهيم بن حممد* بو مسعود  أ- ١٣٦
__________  

  .٣٠٢ / ١٠" تاريخ بغداد " يف ) ١(
منكر احلديث، وأورد له من مناكريه هذا : قال ابن عدي: ١٤٣ / ٤" امليزان " قال املؤلف يف ) ٢(



  .جمهول:  عن أبيه٣٢٣ / ٨" اجلرح والتعديل " احلديث، وقال ابن أيب حامت يف 
 ٣، تذكرة احلفاظ ٢٢٦ / ٩، الكامل البن االثري ٢٥٢ / ٧، املنتظم ١٧٣، ١٧٢ / ٦تاريخ بغداد * 
، كشف الظنون ٤١٧، ٤١٦، طبقات احلفاظ ٣٤٤ / ١١، البداية والنهاية ٧٢ / ٣، العرب ١٠٦٨/ 
، ذيب تاريخ ١٦٧ة ، الرسالة املستطرف٧ / ١، هدية العارفني ١٦٢ / ٣، شذرات الذهب ١١٦ / ١

  .٢٩٠ / ٢دمشق 
(*)  

)١٧/٢٢٧(  

  

  .، وأحد من برز يف هذا الشأن)١" (أطراف الصحيحني " الدمشقي، مصنف كتاب 
مسع أبا احلسن بن لؤلؤ الوراق، وعبد اهللا بن حممد بن السقا الواسطي، وأبا بكر عبد اهللا بن فورك 

أبا بكر أمحد بن عبدان الشريازي، وأصحاب مطني، القباب االصبهاين، وعلي بن عبد الرمحن البكائي، و
  .اجلمحي، والفريايب) ٢(أيب خليفة ] أصحاب [ و 

  .ومجع فأوعى، ولكنه مات يف الكهولة قبل أن ينفق ما عنده
أبو ذر اهلروي، ومحزة بن يوسف السهمي، وأمحد بن حممد العتيقي، وهبة اهللا بن احلسن : حدث عنه

  .الاللكائي، وآخرون
  سافر الكثري، وكتب ببغداد والبصرة واالهواز): ٣(بو بكر اخلطيب قال أ

__________  
كتب االطراف تذكر أحاديث كل صحايب على حدة كما يفعل أصحاب املسانيد، إال أنه يقتصر ) ١(

على ذكر طرف منه، وهو مبثابة فهرس لالحاديث تسهل على الباحث معرفة مكان وجود احلديث الذي 
كأيب مسعود صاحب " أطراف الصحيحني " كتب والدواوين وقد صنف بعضهم يف يبحث عنه يف ال

  ).١٥٦(الترمجة، وخلف بن حممد الواسطي الذي سترد ترمجته برقم 
وكان كتاب : وقال" االشراف " ذكرمها احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف أول : قال حاجي خليفة

  .فيا فيه من أراد تعلمهخلف أحسنهما ترتيبا ورمسا، وأقلهما خطأ وومها، ك
، وابن عساكر املتوىف ٥٠٧كابن طاهر املقدسي املتوىف " أطراف الكتب الستة " وبعضهم صنف يف 

وهو من أعظم " حتفة االشراف مبعرفة االطراف "  واسم كتابه ٧٤٢، واحلافظ املزي املتوىف ٥٧١
فع به العلماء، وتنافسوا يف حتصيله وقد الكتب املؤلفة يف االطراف، وأوعبها وأدقها، وأقلها ومها وقد انت

مت طبعه يف اهلند مع النكت الظراف للحافظ ابن حجر بتحقيق االستاذ الفاضل عبد الصمد شرف 
  .الدين



  و" تاريخ بغداد " واستدرك من " وأصحاب " بدون لفظ " وأبا خليفة : " يف االصل) ٢(
أي مل يلحق أبو مسعود السماع منه، بل مسع ، ٣٠٥وأبو خليفة اجلمحي تويف سنة " تذكرة احلفاظ " 

  .من أصحابه
  .١٧٣، ١٧٢ / ٦" تاريخ بغداد " يف ) ٣(

(*)  

)١٧/٢٢٨(  

  

  .، روى القليل على سبيل املذاكرة"بالصحيحني " وواسط وخراسان وأصبهان، وكان له عناية 
ين ببغداد وكان وصيه، وكان صدوقا دينا، ورعا فهما، صلى عليه االمام أبو حامد االسفرايي): ١(قال 

  .حدثين العتيقي أنه مات سنة إحدى وأربع مئة
  .ذكر غريه أنه مات يف شهر رجب سنة أربع مئة: قلت

  .وقفت على جزء فيه أحاديث معللة اليب مسعود يقضي بإمامته
أخربنا الكندي، أخربنا : كتب إيل املسلم بن حممد القيسي، ومؤمل بن حممد، ويوسف بن يعقوب قالوا

بو منصور الشيباين، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا هبة اهللا بن احلسن الطربي، أخربنا إبراهيم بن حممد أ
احلافظ، أخربنا عبد اهللا بن حممد املزين، حدثنا الوليد بن أبان الواسطي، حدثنا النضر بن سلمة، أخربنا 

حدثين أخي عبيداهللا بن عمر، عن : عبد اهللا بن عمر الفهري، عن عبد اهللا بن عمر، عن أخيه حيىي قال
: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أتى وادي حمسر، حرك راحلته، وقال: نافع، عن ابن عمر

  ).٢" (عليكم حبصى اخلذف 
__________  

  .١٧٣ / ٦" تاريخ بغداد ) " ١(
عبد الرمحن بن عبد من طريق " الكامل " ، وأخرج ابن عدي يف ١٧٣ / ٦" تاريخ بغداد " هو يف ) ٢(

  اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، عن عبيداهللا، وعبد اهللا
عرفة كلها موقف، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، قال

 وعبد الرمحن بن عبد اهللا" وارفعوا عن بطن عرنة، واملزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن حمسر 
، ٤٦٢ / ١واحلاكم ) ١١٢٣١(ضعيف، لكن يف الباب ما يشهد له عن ابن عباس عند الطرباين 

والطرباين ) ١٠٠٨(، وابن حبان ٨٢ / ٤، وعن جبري بن مطعم عند أمحد ١١٥ / ٥والبيهقي 
 بإسناد صحيح عن عبد اهللا بن ٣٨٨ / ١" املوطأ " ويف سنده انقطاع ويف ) ١١٢٦(والبزار ) ١٥٨٣(



" تعلمون أن عرفة كلها موقف إال بطن عرنة، وأن املزدلفة كلها موقف إال بطن حمسر وقوله :  قالالزبري
  = (*)عليكم 

)١٧/٢٢٩(  

  

عبد اهللا بن عمرو : حدثنا به املزين، وقال فيه: وحدثنا أبو العالء الواسطي قال): ١(قال اخلطيب : وبه
  .الفهري

كتب إيل أمحد بن حممد : ن أمحد بن عبد اجلبار الصرييف قالعن حيىي بن أسعد، ع: أنبأين أمحد بن سالمة
حدثنا أبو مسعود احلافظ، حدثين أبو بكر أمحد بن عبد اهللا بن القاسم بنهر الدير، حدثنا أبو : العتيقي

محويه بالبصرة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا يعلى بن احلارث احملاريب، ) ٢] (بن [ بكر حممد بن إبراهيم 
كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة، وليس : قال أيب:  بن سلمة قالحدثنا إياس

  .للحيطان فئ نستظل به
  .، عن إسحاق بن راهويه، عن أيب الوليد، وتابعه وكيع ابن اجلراح)٣(رواه مسلم 

  
  .االمري الوزير، أبو علي، احلسني بن أيب جعفر*  عميد اجليوش - ١٣٧

  كان أبوه االمري أبو
__________  

) ١٢٨٢(، ومسلم ٢١٠ / ١له شاهد من حديث الفضل بن عباس عند أمحد " حبصى اخلذف = 
:  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عشية عرفة وغداة مجع للناس حني دفعوا٢٦٩ / ٥والنسائي 

  ذف الذيعليكم حبصى اخل: عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حىت إذا دخل من حني هبط حمسرا، قال
  .يرمى به اجلمرة

رميك حبصاة أو نواة تأخذها بني سبابتيك، أو جتعل خمذفة من خشب ترمي ا : واخلذف بسكون الذال
احلصى الصغار، وبطن حمسر مسي بذلك، الن فيل أصحاب : بني االام والسبابة، واملراد حبصى اخلذف

  .أعيا وكل: الفيل حسر فيه أي
  .١٧٣ / ٦" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٠٧٠ / ٣" تذكرة احلفاظ " من االصل، واستدرك من " بن " سقط لفظ ) ٢(
باب صالة اجلمعة حني تزول الشمس، وأخرجه من طرق : يف اجلمعة) ٣٢) (٣١) (٨٦٠(رقم ) ٣(

باب غزوة احلديبية، : يف املغازي) ٤١٦٨(، والبخاري ٦٤ / ٤عن يعلى بن احلارث ذا االسناد أمحد 
بأن صالة : وفيه دليل ملن يقول) ١١٠٠(، وابن ماجة ١٠٠ / ٣، والنسائي ٣٦٣ / ١والدارمي 



  .٣٥٦ / ٢اجلمعة جتزئ قبل الزوال، وبه يقول االمام أمحد، وانظر تفصيل املسألة يف املغين 
  = (*)، ٢٢٥، ٢٢٤، ١٩٦، ١٧٤ / ٩، الكامل البن االثري ٢٥٣، ٢٥٢ / ٧املنتظم * 

)١٧/٢٣٠(  

  

  .دولةجعفر حاجبا لعضد ال
 والفنت ثائرة ا، فضبط ٣٩٦، فاستنابه على العراق، فقدمها يف سنة )١(وخدم أبو علي اء الدولة 

العراق بأمت سياسة، وأباد احلرامية، وقتل عدة، وأبطل مآمت عاشوراء، وأمر مملوكا له باملسري يف حمال 
  .يف الليل وال يف النهاربغداد، وعلى يده صينية مملوءة دنانري، ففعل، فما تعرض له أحد ال 

  .ومات نصراين تاجر من مصر، وخلف أمواال، فأمر حبفظها حىت جاء الورثة من مصر، فتسلموها
  .وكان مع فرط هيبته ذا عدل وإنصاف، ويل العراق تسع سنني سوى أشهر

  :وفيه يقول الببغا
  .القصيدة)...٢(استغث بعميد اجليوش : فقال* مبن أستغيث : سألت زماين

  ).٣( سنة إحدى وأربع مئة، وويل بعده فخر امللك تويف
  

  ، أبوالقاضي العالمة، رئيس احملدثني واملتكلمني مبا وراء النهر*  احلليمي - ١٣٨
__________  

، ٢٢٨ / ٤، النجوم الزاهرة ٣٤٤ / ١١، البداية والنهاية ٢٤٠ / ١، دول االسالم ٧٤ / ٣العرب = 
  .١٦١، ١٦٠ / ٣شذرات الذهب 

  ).١٠٦(دمت ترمجته برقم تق) ١(
  .٢٥٢ / ٧" املنتظم " انظر ) ٢(

وهذا كالم جمانب للصواب ال يدري قائله ما خيرج من رأسه، فإنه ال يستغاث إال باهللا سبحانه الذي 
  .بيده االمر كله

  ).١٧٣(سترد ترمجته برقم ) ٣(
   = (*) /٧، املنتظم ١٩٨ / ٤، االنساب ١٠٥: ، طبقات العبادي١٥٦: تاريخ جرجان* 

)١٧/٢٣١(  

  



  .عبد اهللا، احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري الشافعي
  ).١(أحد االذكياء املوصوفني، ومن أصحاب الوجوه يف املذهب 

  .وكان متفننا، سيال الذهن، مناظرا، طويل الباع يف االدب والبيان
خلف بن حممد اخليام، : وحدث عن، )٢(االستاذ أيب بكر القفال، واالمام أيب بكر االودين : أخذ عن

  .، ومجاعة)٣(وأيب بكر حممد بن أمحد بن خنب، وبكر بن حممد املروزي الدمخسيين 
بل ولد : إنه ولد جبرجان، ومحل، فنشأ ببخارى، وقيل: ولد يف سنة مثان وثالثني وثالث مئة فقيل

  .ببخارى
  .وله مصنفات نفيسة

نه، واحلافظ أبو زكريا عبد الرحيم بن أمحد البخاري، وأبو أبو عبد اهللا احلاكم وهو أكرب م: حدث عنه
  .سعد الكنجروذي، وآخرون

ومل أقع له بترمجة تامة، وله عمل جيد يف احلديث، لكنه ليس كاحلاكم وال عبد الغين، وإمنا خصصته 
  .بالذكر لشهرته

__________  
 ٣، العرب ١٠٣٠ / ٣اظ ، تذكرة احلف١٣٨، ١٣٧ / ٢، وفيات االعيان ٣٨٢ / ١، اللباب ٢٦٤= 
، ٣٤٣ - ٣٣٣ / ٤، طبقات السبكي ٣٥١ / ١٢، الوايف بالوفيات ٢٤٢ / ١، دول االسالم ٤٨/ 

، ٤٠٨، ٤٠٧، طبقات احلفاظ ٣٤٩ / ١١، البداية والنهاية ٤٠٥، ٤٠٤ / ١طبقات االسنوي 
ة ، هدي١٦٨، ١٦٧ / ٣، شذرات الذهب ١٠٤٧ / ٢، كشف الظنون ١٢٠طبقات ابن هداية اهللا 

  .٥٨، الرسالة املستطرفة ٣٠٨ / ١العارفني 
  . وما بعدها٣٣٥ / ٤السبكي " طبقات " انظر بعض وجوهه وغرائبه يف ) ١(
 ١٩٨ / ٤" االنساب " نسبة إىل قرية من قرى خبارى يقال هلا أودنة، وقد حترف يف املطبوع من ) ٢(

  .بالراء" االردين " إىل 
السمعاين، وفيه ترمجة بكر بن " أنساب " أ، والتصويب من وهو خط" الدخسميين : " يف االصل) ٣(

  .حممد املروزي هذا
(*)  

)١٧/٢٣٢(  

  

  .تويف يف شهر ربيع االول، سنة ثالث وأربع مئة
  ).١" (شعب االميان : " وللحافظ أيب بكر البيهقي اعتناء بكالم احلليمي وال سيما يف كتاب



 أنبأنا ٦٩٥ تاج االمناء بقراءة أيب احلجاج احلافظ يف سنة أخربنا الشيخ أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن
عبداملعز بن حممد البزاز، أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر يف سنة سبع وعشرين ومخس مئة، أخربنا أبو 

  سعد حممد بن عبدالرمحن الطبيب، أخربنا االمام أبو عبد اهللا احلسني بن
دان، حدثنا أحيد بن احلسن، حدثنا مقاتل بن إبراهيم، حدثنا احلسن احلليمي، أخربنا بكر بن حممد بن مح

قال رسول اهللا صلى اهللا : نوح بن أيب مرمي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
  ).٢" (لصاحب القرآن دعوة مستجابة عند ختمته : " عليه وسلم

  .حلديثهذا حديث غريب ال يثبت مثله لوهن الرقاشي ونوح يف ضبط ا
االصويل ) ٣( القاضي أبو بكر حممد بن الطيب ابن الباقالين - سنة ثالث -ومات يف سنة احلليمي 

  صاحب التصانيف، وعامل املغرب أبو
__________  

وهو كتاب جليل يف حنو ثالث جملدات، فيه " باملنهاج " يكثر النقل فيه عن كتاب احلليمي املوسوم ) ١(
  .ة وغريها مما يتعلق بأصول االميان وآيات الساعة وأحوال القيامةأحكام كثرية، ومسائل فقهي

 وانظر فيه من صنف يف شعب االميان، وانظر النسخ اخلطية هلذا ١٠٤٧ / ٢" كشف الظنون " انظر 
  .٣٨٤ / ٢سزكني " تاريخ " الكتاب يف 

منكر : ل البخاريمتروك احلديث، وقا:  قال مسلم وغريه- وكنيته أبو عصمة -نوح بن أيب مرمي ) ٢(
 وهو ابن أبان -وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل، ويزيد الرقاشي : احلديث، وقال احلاكم

كان يزيد منكر احلديث، : ضعيف، وقال أمحد: متروك، وقال الدارقطين وغريه:  قال النسائي وغريه-
  .يف حديثه ضعف: وقال ابن معني

  ).١١٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
(*)  

)١٧/٢٣٣(  

  

، وشيخ البيهقي أبو "امللخص " املالكي صاحب كتاب ) ١(احلسن علي بن حممد بن خلف القابسي 
أيب داود، وشيخ احلنابلة أبو عبد اهللا احلسن بن " سنن " راوي ) ٢(علي احلسني بن حممد الروذباري 

  ن يوسف بنالبغدادي الوراق، وحافظ االندلس أبو الوليد عبد اهللا بن حممد ب) ٣(حامد 
  .، رمحهم اهللا)٥(، ومسند بغداد أبو القاسم إمساعيل بن احلسن بن هشام الصرصري )٤(الفرضي 

  
بن أمحد ابن نباتة بن ) ٦( بن حممد شاعر العراق، أبو نصر، عبد العزيز بن عمر*  ابن نباتة - ١٣٩



  .محيد، التميمي السعدي
ومن مل ميت بالسيف :  فمن بعده، وله بيت سائر)٧(له نظم عذب، مدح امللوك والكرباء، سيف الدولة 

  )٨(تنوعت االسباب والداء واحد * مات بغريه 
__________  

  ).٩٩(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١١٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٢٨(تقدمت ترمجته ) ٣(
  ).١٠١(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢( برقم ١٦٢ذكرت مصادر ترمجته يف الصفحة ) ٥(
، ٤٦٧، ٤٦٦ / ١٠، تاريخ بغداد ٣٩٥ - ٣٧٩ / ٢، يتيمة الدهر ١٣٦ / ١متاع واملؤانسة اال* 

، العرب ١٩٣ - ١٩٠ / ٣، وفيات االعيان ٢٩٤ / ٣، اللباب ٢٧٤ / ٧، املنتظم )النبايت(االنساب 
 - ٢٤٤ / ١، مفتاح السعادة ٢٣٨ / ٤، النجوم الزاهرة ٣٥٥ / ١١، البداية والنهاية ٩١ / ٣

  .١٧٦، ١٧٥ / ٣رات الذهب ، شذ٢٤٦
  .عبد العزيز بن حممد": اليتيمة " يف ) ٦(
وفيات " ، ٣٩٢، ٣٩١ و ٣٨٨، ٣٨٧ / ٢" يتيمة الدهر " انظر بعض مدائحه لسيف الدولة يف ) ٧(

  .١٧٦، ١٧٥ / ٣" شذرات الذهب " ، و ١٩١، ١٩٠ / ٣" االعيان 
" مفتاح السعادة " ، و ١٧٦ / ٣" ذهب شذرات ال" ، و ١٩٣ / ٣" وفيات االعيان " البيت يف ) ٨(
٢٤٥ / ١.  

(*)  

)١٧/٢٣٤(  

  

  ).١(وله ديوان كبري 
  .مات يف شوال سنة مخس وأربع مئة وهو يف عشر الثمانني، عفا اهللا عنه

  
، اخلوارزمي، مث البغدادي، املفيت العالمة، شيخ احلنفية، أبو بكر، حممد بن موسى*  اخلوارزمي - ١٤٠

  .د بن علي الرازيتلميذ أيب بكر أمح
  .مسع من أيب بكر الشافعي وغريه، وهو قليل الرواية

  .ديننا دين العجائز، لسنا من الكالم يف شئ: مسعته يقول: حدث عنه الربقاين، وقال



  ).٢(وكان له إمام حنبلي يصلي به 
 اخلوارزمي، مث صار إمام أصحاب أيب حنيفة ومفتيهم شيخنا أبو بكر: قال القاضي أبو عبد اهللا الصيمري

وما شاهد الناس مثله يف حسن الفتوى وحسن التدريس، وقد دعي إىل القضاء مرارا، فامتنع، رمحه اهللا 
)٣.(  

  .تويف يف مجادى االوىل سنة ثالث وأربع مئة، خترج به فقهاء بغداد: قلت
  

  وله بن حممد بن جاالمام الثقة االديب، أبو حممد، عبد اهللا بن أمحد* *  ابن جوله - ١٤١
__________  

  ".خمتارات البارودي " وهو مطبوع، وأكثره يف ) ١(
، الوايف ٢٤٢ / ١، دول االسالم ٨٧، ٨٦ / ٣، العرب ٢٦٦ / ٧، املنتظم ٢٤٧ / ٣تاريخ بغداد * 

 / ٤، النجوم الزاهرة ١٣٥ / ٢، اجلواهر املضية ٣٥١ / ١١، البداية والنهاية ٩٣ / ٥بالوفيات 
  .٢٠٢، ٢٠١، الفوائد البهية ١٧٠ / ٣، شذرات الذهب ٢٣٤

  .١٣٥ / ٢" اجلواهر املضية " ، و ٢٦٦ / ٧" املنتظم " ، و ٢٤٧ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .املصادر السابقة) ٣(

  .مل نعثر له على ترمجة فيما وقع لنا من املصادر* * 
(*)  

)١٧/٢٣٥(  

  

  .ابن جهور االري االصبهاين
  ).٢(، هذه قرية من عمل أصبهان )١(ورة وأر هذه غري أر زجنان املشه

أيب عمرو بن حكيم، وحممد بن حممد بن يونس الغزال، وأيب علي أمحد بن علي االري، : حدث عن
  .وعبد اهللا بن حممد بن عيسى اخلشاب

  .عبدالرمحن بن مندة، وحممود بن جعفر الكوسج، والقاسم ابن الفضل الثقفي، ومجاعة: وعنه
  .ر سنة مخس وأربع مئة عن سن عاليةتويف يف ربيع اآلخ

  
 بن أمحد بن جعفر، البغدادي االمام احملدث الثقة، أبو القاسم، عبيداهللا بن حممد*  السقطي - ١٤٢

  .السقطي ااور
مسع إمساعيل الصفار، وأبا جعفر بن البختري، وحممد بن حيىي بن عمر بن علي بن حرب، وعثمان بن 



  .لقا ببغداد، وحلق مبكة أبا سعيد بن االعرايبالسماك، وأبا بكر النجاد، وخ
  .روى الكثري، وانتخب عليه ابن أيب الفوارس

  محزة السهمي، ومظفر سبط ابن الل، وأبو ذر: وحدث عنه
__________  

  .تلك مدينة بني قزوين وزجنان ومهذان من نواحي اجلبل) ١(
  .٨٢ / ١" معجم البلدان " انظر 

  .٨٣ / ١" معجم البلدان " انظر ) ٢(
  .مل نعثر له على ترمجة* 
(*)  

)١٧/٢٣٦(  

  

  .اهلروي، وعبد العزيز االزجي، وأبو علي احلسن بن عبدالرمحن املكي، وخلق من الوافدين
كان السقطي يدعو اهللا أن يرزقه ااورة أربع سنني، فجاور أربعني سنة، فرأى كأن : قال سعد الزجناين

  .أربع سنني وقد أعطيناك أربعني، إن احلسنة بعشر أمثاهلاطلبت ! يا أبا القاسم : من يقول له
  .ومات لسنته: قال

  .مات سنة ست وأربع مئة: قال احلافظ ابن النجار
  .انتقى له ابن أيب الفوارس فوائد يف مئة جزء، وكان من الصاحلني، رمحه اهللا تعاىل: قال ابن النجار

  
بن أيوب، النيسابوري، ) ١( بن حبيب  حممدالعالمة أبو القاسم، احلسن بن*  ابن حبيب - ١٤٣

  .، الذي مسعناه)٢" (عقالء اانني : " املفسر الواعظ، صاحب كتاب
  مسع أبا العباس االصم، وحممد بن صاحل بن هانئ، وأبا احلسن

__________  
 عيون ٢٤٠، ٢٣٩ / ١٢، الوايف بالوفيات ٩٣ / ٣، العرب )٤٠٦وفيات سنة (تاريخ االسالم * 

، طبقات ٥١٩ / ١، بغية الوعاة ١٢، ١١، طبقات املفسرين للسيوطي )٤٠٦حوادث سنة (ريخ التوا
، ١٨١ / ٣، شذرات الذهب ٤٦٠ / ١، كشف الظنون ١٤٢ - ١٤٠ / ١املفسرين للداوودي 

  .٢٧٤ / ١هدية العارفني 
  .للداوودي احلسن بن حممد بن احلسن بن حبيب" طبقات املفسرين " يف ) ١(
  لف مبقدمة يف اجلنون وما ورد فيه من الكتاب العزيز، وما احتالت به قريشبدأه املؤ) ٢(



  .على الرسول صلى اهللا عليه وسلم من نسبته إىل اجلنون ملا دعاها إىل احلق
  . م نشره وجيه فارس الكيالين١٩٢٤والكتاب مطبوع يف دمشق سنة 

(*)  

)١٧/٢٣٧(  

  

  .، وأبا حامت بن حبان، وعدة)١(الكارزي 
أبو بكر حممد بن عبد الواحد احلريي الواعظ، وحممد بن إمساعيل الفرغاين، واحلسني بن حممد : وعنه

  .السكاكي، ومجاعة
  ).٢(وصنف يف التفسري واآلداب 

  .تويف يف ذي احلجة سنة ست وأربع مئة
  .وقد تكلم فيه احلاكم يف رقعة نقلها عنه مسعود بن علي السجزي، فاهللا أعلم

  
  . بن أمحد بن حبيب، النيسابوري، الفقيهلقاضي أبو زيد، عبدالرمحن بن حممدا*  ابن حبيب - ١٤٤

مسع االصم، وأمحد بن حممد بن بالويه القشريي، والبيهقي، وابن خلف الشريازي، والرئيس الثقفي، 
  .وعدة

  .مات سنة ثالث عشرة وأربع مئة، يف مجادى اآلخرة، وكان مدرسا
__________  

 مث زاي، نسبة إىل كارز، وهي قرية بنواحي نيسابور على - وقيل بفتحها -كسورة بالراء املهملة امل) ١(
  .نصف فرسخ منها

  . وفيه ترمجة أيب احلسن هذا٣١٧ / ١٠" االنساب " ، و ٤٢٨ / ٤" معجم البلدان " انظر 
  .٢٧٤ / ١" هدية العارفني " انظر ) ٢(
  .مل نعثر له على مصادر ترمجة* 
(*)  

)١٧/٢٣٨(  

  

  .، االمام احملدث الصاحل)١ (ابن أمحد بن بامويه* بد اهللا بن يوسف  ع- ١٤٥
  .شيخ الصوفية، أبو حممد االردستاين، املشهور باالصبهاين، نزيل نيسابور



  .ولد سنة مخس عشرة وثالث مئة
وحج، وصحب شيخ احلرم أبا سعيد بن االعرايب، وأكثر عنه، ومسع بنيسابور من أيب بكر حممد بن 

احلسن البوشنجي، وأيب العباس االصم، وأيب رجاء حممد بن حامد التميمي، ) ٢(طان، وأيب احلسني الق
  .وعدة

أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشريي، وأبو بكر بن خلف الشريازي، وحممد بن أمحد بن : حدث عنه
  .، وخلق سواهممهدي العلوي، وحممد بن عبيداهللا الصرام، وأبو القاسم عبيداهللا بن عبد اهللا احلسكاين

  .وأضر بأخرة
  .تويف يف رمضان سنة تسع وأربع مئة، عن أربع وتسعني سنة، رمحه اهللا

  .أكثر عنه البيهقي
__________  

، تذكرة ١٠٠ / ٣، العرب ٤١ / ١، اللباب ١٤٦ / ١، معجم البلدان ١٧٨، ١٧٧ / ١االنساب * 
  .١٨٨  /٣، شذرات الذهب ٥٦ / ١، تبصري املنتبه ١٠٤٩ / ٣احلفاظ 

  ".بابويه " إىل " معجم البلدان " ويف " مامويه " إىل " االنساب " حترف يف ) ١(
  .٥٦ / ١" تبصري املنتبه " وانظر 

  .وهو خطأ" أبو : " يف االصل) ٢(
(*)  

)١٧/٢٣٩(  

  

 بن احلسن، البصري النجاد، مسند الشيخ الثقة العامل، أبو احلسن، علي بن القاسم*  النجاد - ١٤٦
  .ني مع أيب عمر اهلامشيالبصري

  .كان من كبار العدول، ومن آخر من روى عن أيب روق اهلزاين
  ".سننه " وروى عن أمحد بن عبيدالصفار 

  .مل أظفر بأخباره
أبو بكر اخلطيب، وأبو بكر حممد بن إبراهيم املستملي العطار، واحلسن بن عمر بن يونس : حدث عنه

  .االصبهاين، وآخرون
  . عشرة وأربع مئة حيا، وقد عمر وتفردوكان يف سنة ثالث

  
 ابن أمحد بن الرئيس االوحد، الثقة املسند، أبو حممد، عبدالرمحن بن حممد* *  ابن بالويه - ١٤٧



  .بالويه، النيسابوري املزكي
أيب بكر حممد بن احلسني القطان، وأيب العباس االصم، وأيب بكر بن املؤمل، وأيب احلسن : حدث عن

  . حممد الكعيب، وأيب علي بن الصواف البغداديالطرائفي، وأيب
  .وهو آخر أصحاب القطان موتا

  أبو بكر البيهقي، وأبو صاحل املؤذن، وحممد بن حيىي: حدث عنه
__________  

  .مل نعثر له على ترمجة يف املصادر اليت تيسرت لنا* 
، ١٩٠ / ٣ب ، شذرات الذه١٠٥١/ ، تذكرة احلفاظ ١٠٢ / ٣، العرب ٥٩ / ٢االنساب * * 

١٩١.  
(*)  

)١٧/٢٤٠(  

  

  .املزكي، والرئيس أبو عبد اهللا الثقفي، وآخرون
  وقع لنا جملس من أماليه، وكان من وجوه البلد، عقد جملس االمالء

  .يف داره، وكان صادقا أمينا
  .مات فجأة يف شعبان سنة عشر وأربع مئة

  
، االندلسي ابن لف بن القاسم بن سهلاالمام احلافظ اود، أبو القاسم، خ*  ابن الدباغ - ١٤٨
  .الدباغ

  .ولد سنة مخس وعشرين وثالث مئة
حممد بن معاوية ابن االمحر، ومبصر أبا حممد بن الورد، وسلم بن الفضل، ومبكة بكريا احلداد، : مسع

  .واآلجري، وبدمشق علي بن أيب العقب، وأبا امليمون بن راشد
  ).١(وكتابا يف الزهد ، "حديث شعبة " ، و "حديث مالك " صنف 

  .وتال بالسبع على مجاعة
  .أبو عمرو الداين، وأبو عمر بن عبد الرب: روى عنه

  ).٢(وكان ابن عبد الرب يعظمه وال يقدم عليه أحدا من شيوخه 
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة ثالث وتسعني وثالث مئة

______________  



  .تهوذكرت هناك مصادر ترمج) ٧٣(تقدمت ترمجته برقم * 
  .٢٨٨" بغية امللتمس " ، و ٢١٠" جذوة املقتبس " انظر مصنفاته يف ) ١(
" ، و ١٠٢٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٨٨" بغية امللتمس " ، و ٢١٠" جذوة املقتبس " انظر ) ٢(

  .١٧٣ / ٥" ذيب تاريخ دمشق 
(*)  

)١٧/٢٤١(  

  

 بن أمحد بن حممد بن موسى،  عبدالرمحناالمام احلافظ اود، أبو بكر، أمحد بن*  الشريازي - ١٤٩
  .مساعنا) ١" (االلقاب " الشريازي، مصنف كتاب 

أبا حبر حممد بن احلسن الرباري، وأبا بكر القطيعي، وعلي بن أمحد املصيصي، وأبا القاسم : مسع
يسابوري، الطرباين، وعبد اهللا بن عدي، وأبا بكر االمساعيلي، وأبا الشيخ، وحممد بن احلسن السراج الن

وعبد الواحد بن احلسن اجلنديسابوري، وسعيد بن القاسم بن العالء املطوعي، لقيه بطراز من بالد 
الترك، وحممد بن حممد بن صابر، لقيه ببخارى، وأسامة بن زيد القاضي بشرياز، وأمحد بن عبدالرمحن 

  .اخلاركي بالبصرة
، ومحيد بن املأمون، وأبو )٢(م بن غزو حممد بن عيسى، وأبو مسل: وأقام مدة مذان، فحدث عنه

  .الفرج البجلي، وآخرون
  .حدثنا أمحد بن أيب مسلم الفارسي احلافظ: وروى عنه كثريا أبو يعلى اخلليلي، فيقول

  .كان يفهم وحيفظ: قال جعفر املستغفري
 - عندنا كان ثقة صادقا حافظا، حيسن هذا الشأن جيدا جيدا، فخرج من: وقال احلافظ شريويه الديلمي

   سنة أربع وأربع مئة-يعين من مهذان 
__________  

، الوايف بالوفيات ٩٦ / ٣، العرب ١٠٦٧ - ١٠٦٥ / ٣، تذكرة احلفاظ ٣٨١ / ٣معجم البلدان * 
، شذرات ١٥٧ / ١، كشف الظنون ٤١٦، ٤١٥، طبقات احلفاظ ٢٠ / ٣، مرآة اجلنان ٣٨ / ٧

  .٧١ / ١، هدية العارفني ١٩٠ و ١٨٤ / ٣الذهب 
  .٣٧٦ / ١لسزكني " تاريخ التراث العريب " انظر نسخه اخلطية يف ) ١(
" ، وقد حترف يف ٢٠ / ٧" االكمال " بفتح الغني املعجمة وسكون الزاي بعدها واو كما يف ) ٢(

  ".عروة "  إىل ١٠٦٦ / ٣" تذكرة احلفاظ 
(*)  



)١٧/٢٤٢(  

  

  .مئةإىل شرياز، وأخربت أنه مات ا سنة إحدى عشرة وأربع 
  .كذا قال

  .تويف يف شوال سنة سبع وأربع مئة، فهذا أشبه: وأما أبو القاسم بن مندة، فقال
  .بن عمر بن علك) ١(كان من فرسان احلديث، واسع الرحلة، لقي مبرو عبد اهللا : قلت

وقع بيين وبني احلافظ ابن البيع منازعة يف عمرو بن زرارة، وعمر بن : مسعته يقول: قال املستغفري
  .مها واحد: رارة، فقالز

عمرو بن زرارة وعمر بن زرارة واحد : ما يقول الشيخ فيمن قال: فحاكمته إىل أيب أمحد احلاكم، فقلنا
  .؟) ٣(الذي ال يفصل بينهما ) ٢(من هذا الطبل : ؟ فقال

ان عشرة أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق بن حممد القرايف، أخربنا أبو سهل عبد السالم بن فتحة سنة مث
وست مئة حضورا، أخربنا شهردار ابن شريويه الديلمي، أخربنا أبو بكر أمحد بن عمر البيع، أخربنا أبو 

، أخربنا أبو بكر أمحد بن عبدالرمحن الشريازي، أخربنا أبو أمحد بن ٤٤٤غامن محيد ابن مأمون سنة 
ا شعبة، عن قتادة، عن أنس عدي، حدثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد، حدثنا شاذ ابن فياض، حدثن

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أخف الناس صالة يف متام: قال
__________  

هو احلافظ أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن احلافظ عمر بن أمحد بن علي بن علك املروزي اجلوهري، ) ١(
 ترمجة أبيه عمر يف اجلزء متوىف بعد الستني وثالث مئة، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر، ومرت

  .اخلامس عشر
  ".الطفل  " ١٠٦٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " يف ) ٢(
عمرو بن زرارة بن واقد نيسابوري كنيته أبو حممد، : مها اثنان: ٨١ / ٤ومتام اخلرب عند السمعاين ) ٣(

 من ذلك وعمر بن زرارة احلدثي من أهل احلديثة، حدث ببغداد، كنيته أبو حفص، فخجل أبو عبد اهللا
  .٣٠٦ / ٤" لسان امليزان " وتشور وانظر ترمجة عمر بن زرارة يف 

(*)  

)١٧/٢٤٣(  

  

  ).١(مل يرو شاذ عن شعبة غري هذا احلديث : قال ابن عدي
  



 بن أمحد بن خليل، العالمة املتكلم، شيخ املعتزلة، ابن أمحد بن عبد اجلبار*  القاضي عبد اجلبار - ١٥٠
  .، صاحب التصانيف، من كبار فقهاء الشافعية)٢(أبو احلسن اهلمذاين 

علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، ولعله خامتة أصحابه، ومن عبد اهللا بن جعفر بن فارس : مسع من
  .بأصبهان، ومن الزبري بن عبد الواحد احلافظ، وعبد الرمحن بن محدان اجلالب

ه، وأبو يوسف عبد السالم القزويين أبو القاسم التنوخي، واحلسن بن علي الصيمري الفقي: حدث عنه
  .املفسر، ومجاعة

__________  
، )١٨٩) (٤٦٩(، وأخرجه مسلم ٢٨٩ / ١قد تابعه عليه هاشم بن القاسم عند الدارمي : قلت) ١(

 من طريق قتيبة بن سعيد، عن أيب عوانة، عن قتادة عن أنس، ٩٤ / ٢والنسائي ) ٢٣٧(والترمذي 
  . حيىي، عن أيب عوانة بهوأخرجه مسلم من طريق حيىي بن

من طريقني، عن شريك ابن عبد اهللا بن ) ١٩٠) (٤٦٩(يف االذان، ومسلم ) ٧٠٨(وأخرج البخاري 
ما صليت وراء إمام قط أخف صالة وال أمت صالة من النيب : مسعت أنس بن مالك يقول: أيب منر، قال

  .صلى اهللا عليه وسلم
 / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٢٢٦، ٢٢٥ / ١، االنساب ١١٥ - ١١٣ / ١١تاريخ بغداد * 

 / ١، املغين يف الضعفاء ٢٤٧ / ١، دول االسالم ٥٣٣ / ٢، ميزان االعتدال ١١٩ / ٣، العرب ١٦٢
 ب، لسان ١٦، طبقات ابن قاضي شهبة ٩٨، ٩٧ / ٥، طبقات السبكي ٢٩ / ٣، مرآة اجلنان ٣٦٦
 - ٢٥٦ / ١ طبقات املفسرين للداوودي ،١٦، طبقات املفسرين للسيوطي ٣٨٧، ٣٨٦ / ٣امليزان 
  ، هدية٢٠٣، ٢٠٢ / ٣، شذرات الذهب ٢٥٨

  .٣٢٩ / ١، إيضاح املكنون ٤٩٩، ٤٩٨ / ١العارفني 
نسبة إىل أسد اباذ، وهي بليدة على مرتل من مهذان " االسد اباذي " يف مصادر ترمجته زيادة نسبة ) ٢(

  .إذا خرجت من العراق
هدية العارفني " و " إيضاح املكنون " ، وقد حترفت يف "االنساب " معاين يف وعند هذه النسبة ترمجه الس

  ".االستراباذي " إىل " شذرات الذهب " و " 
(*)  

)١٧/٢٤٤(  

  

  ).٢(، خترج به خلق يف الرأي املمقوت )١(ويل قضاء القضاة بالري، وتصانيفه كثرية 
  .مات يف ذي القعدة سنة مخس عشرة وأربع مئة



  .تسعنيمن أبناء ال
  

   بن عبد الوهاباالمام احلافظ اود، أبو بكر، حممد بن أمحد*  االسفراييين - ١٥١
__________  

" وقد طبع من كتبه كتاب " طبقات املعتزلة " و " دالئل النبوة " و " االمايل يف احلديث " منها ) ١(
قدمة للتفسري للراغب االصبهاين،  ه، مذيال مب١٣٢٦يف املطبعة اجلمالية سنة " ترتيه القرآن عن املطاعن 

نشره املرحوم عبد الكرمي عثمان يف " شرح االصول اخلمسة " ويف مقدمته ترمجة املؤلف، وكتاب 
يف علم الكالم يتألف من سبعة عشر جزءا، وصل إلينا اثنا " املغين "  م، وله كتاب ١٩٦٥القاهرة عام 

، واجلزء السادس أمحد ١٩٦١م االبياري القاهرة عشر جزءا فقط، وقد نشر اجلزء السابع منه إبراهي
 م، واجلزء الثاين عشر إبراهيم مدكور القاهرة بدون تاريخ، واجلزء ١٩٦٢فؤاد االهواين يف القاهرة 

 م، واجلزء السادس عشر أمني اخلويل، القاهرة ١٩٦٢الثالث عشر أبوالعال عفيفي وغريه، القاهرة 
  .خلويل القاهرة بدون تاريخ م، واجلزء السابع عشر أمني ا١٩٦٠

" اموع احمليط بالتكليف : " وصل إلينا بتهذيب تلميذه ابن متويه بعنوان" التكليف " وله أيضا كتاب 
  . م١٩٦٥، ونشر هوبن اجلزء االول منه ببريوت ١٩٦٥وقد نشره السيد عزمي يف القاهرة 

  .٤١٣ - ٤١١ / ٢لسزكني  " تاريخ التراث العريب" وانظر النسخ اخلطية لبعض مصنفاته يف 
خطأ املعتزلة إمنا هو يف االهليات واالمور الغيبية، فإم زعموا أن املنطق الصوري اليوناين تعصم ) ٢(

مراعاته الذهن عن اخلطأ، فاختذوه أصال، وعولوا عليه، وحتاكموا إليه، وأخضعوا نصوص الكتاب 
 معه، ومن أراد الوقوف على خطأ هذا املنهج الذي والسنة إىل معايريه، وأولومها على الوجه الذي تتفق

اعتمدوه، وما جنم عنه من احنراف فكري ضل بسببه أقوام كثريون، فلريجع إىل كتاب شيخ االسالم ابن 
فإنه قد هتك هذا املنطق، وكشف عواره، وأبان فساده، والذي " الرد على املنطقيني " تيمية رمحه اهللا 

ا املنهج اخلاطئ مل يقتصر على املعتزلة، بل جتاوزه إىل كثري من أهل العلم ممن حيز يف النفس أن االخذ ذ
ومن ال حييط : يعدون من أهل السنة واجلماعة، فإم قدسوه، وانتهى االمر بأحدهم إىل أن يقول

عني باملنطق، فال يوثق بعلومه أصال، وما درى هذا املسكني أن الزم قوله أن ال يوثق بعلم الصحابة والتاب
  .واالئمة اتهدين، الم ال يعلمون عن هذا العلم شيئا، وال خربة هلم به أصال

  .١٨٤ / ٣، شذرات الذهب ٤١٥، طبقات احلفاظ ١٠٦٥، ١٠٦٤ / ٣تذكرة احلفاظ * 
(*)  

)١٧/٢٤٥(  

  



  .االسفراييين احلديثي الرحال
  .ي وأقرانهارحتل يف سنة أربع ومخسني وثالث مئة، ولقي الكبار كأيب أمحد بن عد

أشهد على أيب بكر االسفراييين أنه حيفظ من : مسعت أبا عبد اهللا احلاكم يقول: قال أبو مسعود البجلي
  ).١(حديث مالك وشعبة ومسعر والثوري أكثر من عشرين ألف حديث 

  .مل تبلغنا أخبار هذا احلافظ مفصلة: قلت
  .وتويف سنة ست وأربع مئة

، وشيخ )٣(، وشيخ الصوفية االستاذ أبو علي الدقاق )٢( االسفراييين ومعه تويف مفيت العراق أبو حامد
  االطباء أبو يعلى محزة بن عبد العزيز

، )٦(، واالمام أبو أمحد الفرضي )٥(بنيسابور، ومسند احلرم عبيداهللا بن حممد السقطي ) ٤(املهليب 
ي حممد بن احلسني املوسوي ، ونقيب العلويني العالمة الشريف الرض)٧(واالستاذ أبو بكر بن فورك 

  ).٨(الشاعر 
  ).٩" (تذكرة احلفاظ " وقد سقت حديثني يف ترمجة هذا احلافظ يف 

__________  
  .١٠٦٤ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  ).١١١(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١١١(عقب الترمجة رقم ) ٥(ت رقم ) ١٦٩(تقدمت ذكر مصادر ترمجته يف الصفحة ) ٣(
  ).١٥٩(ته برقم سترد ترمج) ٤(
  ).١٤٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٢٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٢٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(
  ).١٧٤(سترد ترمجته برقم ) ٨(
)١٠٦٥ / ٢) ٩.  

(*)  

)١٧/٢٤٦(  

  

 بن حممد بن موسى بن خالد بن سامل بن زاوية بن سعيد بن قبيصة حممد بن احلسني*  السلمي - ١٥٢
 االزدي، السلمي االم، االمام احلافظ احملدث، شيخ خراسان وكبري الصوفية، أبو عبد الرمحن بن سراق،

  .النيسابوري الصويف، صاحب التصانيف



ولد يف عاشر مجادى اآلخرة سنة : أفرد له احملدث أبو سعيد حممد بن علي اخلشاب ترمجة يف جزء، فقال
  مخس وعشرين وثالث مئة، وذلك

ان بستة أيام، وكتب خبطه يف سنة ثالث وثالثني عن أيب بكر الصبغي، ومن بعد موت مكي بن عبد
  .بن جنيد، ومن خلق كثري) ١(االصم، وأيب عبد اهللا بن االخرم، ومسع كثريا من جده المه إمساعيل 

 ابتدأ بالتصنيف سنة نيف ومخسني وثالث مئة، وصنف يف علوم القوم - يعين إىل العراق -وله رحلة 
ة جزء، ويف أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم من مجع االبواب واملشايخ وغري ذلك ثالث سبع مئ) ٢(

  .مئة جزء، وكانت تصانيفه مقبولة
__________  

، ٦ / ٨، املنتظم ١١٣ / ٧، االنساب ١٤٠، الرسالة القشريية ٢٤٩، ٢٤٨ / ٢تاريخ بغداد * 
، تاريخ االسالم ١٦٠ / ٢يف أخبار البشر ، املختصر ١٢٩ / ٢، اللباب ٣٢٦ / ٩الكامل يف التاريخ 

، تذكرة ٢٤٦ / ١، دول االسالم ٥٢٤، ٥٢٣ / ٣، ميزان االعتدال ١٠٩ / ٣، العرب ٢١٩ / ٢١
، ٣٨١، ٣٨٠ / ٢، الوايف بالوفيات ١ / ١٤٧ / ١٢، عيون التواريخ ١٠٤٧، ١٠٤٦ / ٣احلفاظ 

، البداية ١٤٧ - ١٤٣ / ٤بكي ، طبقات الس١٩٠ / ١، خمتصر دول االسالم ٢٦ / ٣مرآة اجلنان 
 ٥، لسان امليزان ٢٥٦ / ٤، النجوم الزاهرة ٣١٥ - ٣١٣، طبقات االولياء ١٣، ١٢ / ١٢والنهاية 

، طبقات املفسرين للداوودي ٣١، طبقات املفسرين للسيوطي ٤١١، طبقات احلفاظ ١٤١، ١٤٠/ 
 هدية العارفني ،١٩٧، ١٩٦ / ٣، شذرات الذهب ١١٠٤ / ٢، كشف الظنون ١٣٩ - ١٣٧ / ٢
٦١ / ٢.  

  ".طبقات الصوفية " وانظر املقدمة اليت كتبها نور الدين شريبة لكتابه 
  .مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر) ١(
  .يعين الصوفية) ٢(

(*)  

)١٧/٢٤٧(  

  

كان مرضيا عند اخلاص والعام، واملوافق واملخالف، والسلطان والرعية، يف بلده ويف سائر : قال اخلشاب
  د املسلمني، ومضى إىل اهللا كذلك، وحبب تصانيفه إىل الناس، وبيعت بأغلى االمثان، وقدبال

حقائق " بعت يوما من ذلك على رداءة خطي بعشرين دينارا، وكان يف االحياء، وقد مسع منه كتاب 
غداد أبو العباس النسوي، فوقع إىل مصر، فقرئ عليه، ووزعوا له ألف دينار، وكان الشيخ بب" التفسري 

  .حيا



يف شهور سنة أربع " تاريخ الصوفية " ملا قرأنا كتاب : ومسعت أبا مسلم غالب بن علي الرازي يقول
ومثانني وثالث مئة بالري، قتل صيب يف الزحام، وزعق رجل يف الس زعقة، ومات، وملا خرجنا من 

  .مهذان، تبعنا الناس لطلب االجازة مرحلة
حقائق التفسري " أريد أن أنظر يف : ، قال يل الشيخ أبو حامد االسفراييينوملا دخلنا بغداد: قال السلمي

  .أريد أن أمسعه، ووضعوا يل منربا: ، فبعثت به إليه، فنظر فيه، وقال"
  ".حقائق التفسري " البد من كتابة : ورأينا يف طريق مهذان أمريا، فاجتمعت به، فقال: قال

ناسخا، ففرغوه إىل العصر، وأمر يل بفرس جواد ومئة دينار فنسخ له يف يوم، فرق على مخسة ومثانني 
قد نغصت علي، وأفزعتين، وأفزعت احلاج، وقد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم : وثياب كثرية، فقلت

  .عن ترويع املسلم، فإن أردت أن يبارك لك يف الكتاب، فاقض يل حاجيت
  .أن تعفيين من هذه الصلة: وما هي ؟ قلت: قال

  . أقبل ذلكفإين ال
ففرقها يف نقباء الرفقة، وبعث من خفرنا، وكان االمري نصر بن سبكتكني صاحب اجليش عاملا، فلما رأى 

  تأيت حىت: ذلك التفسري، أعجبه، وأمر بنسخه يف عشر جملدات، وكتبة اآليات مباء الذهب، مث قالوا

)١٧/٢٤٨(  

  

  .يسمع االمري الكتاب
  .ال آتيه البتة: فقلت

  .خلفي إىل اخلانقاه، فاختفيت، مث بعث بالد االول، وكتبت له باالجازةمث جاؤوا 
وملا تويف جدي أبو عمرو، خلف ثالثة أسهم يف قرية، قيمتها ثالثة آالف دينار، وكانوا يتوارثون : قال

ذلك عن جده أمحد بن يوسف السلمي، وكذلك خلف أيضا ضياعا ومتاعا، ومل يكن له وارث غري 
 على التركات رجل متسلط، فكان من صنع اهللا أنه مل يأخذ من ذلك شيئا، وسلم إيل والديت، وكان

الكل، فلما يأ أبو القاسم النصراباذي للحج، استأذنت أمي يف احلج، فبعت سهما بألف دينار، 
توجهت إىل بيت اهللا، فال يكتنب عليك حافظاك شيئا تستحي منه : ، فقالت أمي٣٦٦وخرجت سنة 

  .غدا
  .قم بنا نسمع احلديث: ع النصراباذي أي بلد أتيناه يقولوكنت م

إذا بدا لك شئ من بوادي احلق، فال تلتفت معها إىل جنة وال نار، وإذا رجعت عن تلك : ومسعته يقول
  .احلال، فعظم ما عظمه اهللا

ة أصل التصوف مالزمة الكتاب والسنة، وترك االهواء والبدع، وتعظيم حرمات املشايخ، ورؤي: وقال



  .أعذار اخللق، والدوام على االوراد
أبو عبد الرمحن شيخ الطريقة يف وقته، املوفق ": سياق التاريخ " قال عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي يف 

يف مجيع علوم احلقائق، ومعرفة طريق التصوف، وصاحب التصانيف املشهورة العجيبة، ورث التصوف 
بق إىل ترتيبه حىت بلغ فهرس كتبه املئة أو أكثر، حدث أكثر من أبيه وجده، ومجع من الكتب ما مل يس

  .من أربعني سنة قراءة وإمالء، وكتب احلديث بنيسابور ومرو والعراق واحلجاز، وانتخب عليه احلفاظ
مسع من أبيه وجده ابن جنيد، وأيب عبد اهللا الصفار، وأيب العباس االصم، وحممد بن يعقوب احلافظ، وأيب 

   وأيب جعفر الرازي، وأيب احلسنإسحاق احلريي،

)١٧/٢٤٩(  

  

  الكارزي، وأيب احلسن الطرائفي، واالمام أيب بكر الصبغي، واالستاذ أيب
الوليد حسان، وابين املؤمل، وحيىي بن منصور القاضي، وأيب سعيد بن رميح، وأيب بكر القطيعي، 

  .وطبقتهم
  .اهللا أعلموولد يف سنة ثالثني وثالث مئة، كذا ورخه عبد الغافر، ف

حدثنا عنه جدي زين االسالم القشريي، وأبو سعيد بن رامش، وأبو بكر بن زكريا، وأبو صاحل : وقال
  .املؤذن، وأبو بكر بن خلف، وحممد بن إمساعيل التفليسي، وأبو نصر اجلوري، وعلي بن أمحد املديين

قفي، وخلق كثري، وما هو وحممد بن حيىي املزكي، وأبو بكر البيهقي، والقاسم بن الفضل الث: قلت
  .بالقوي يف احلديث

حمله كبري، وكان مع ذلك صاحب حديث، جمودا، مجع شيوخا وتراجم : ، فقال)١(ذكره اخلطيب 
  .وأبوابا، وعمل دويرة للصوفية، وصنف سننا وتفسريا

 أم الفكر الذكر أمت: مسعت أبا عبدالرمحن السلمي يسأل أبا علي الدقاق، فقال: قال أبو الوليد القشريي
عندي الذكر أمت، الن احلق يوصف بالذكر، : ما الذي يفتح للشيخ فيه ؟ قال أبو عبد الرمحن: ؟ فقال

  .وال يوصف بالفكر
  .فاستحسنه أبو علي

حدثنا حممد بن العباس الضيب، حدثنا حممد بن أيب علي، حدثنا الفضل بن حممد بن نعيم، : السلمي
  مسعت علي بن حجر، مسعت أبا

__________  
  .٢٤٨ / ٢" تاريخ بغداد " يف ) ١(

(*)  



)١٧/٢٥٠(  

  

: حق على العاقل أن ال يستخف بثالثة: حامت الفراهيجي، مسعت فضالة النسوي، مسعت ابن املبارك يقول
  العلماء والسالطني واالخوان، فإنه

 من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف باالخوان
  .ذهبت مروءته

خرجت إىل مرو يف حياة االستاذ أيب سهل الصعلوكي، وكان له قبل : مسعت السلمي يقول: القشريي
القرآن خبتم، فوجدته عند رجوعي قد رفع ذلك الس، ) ١(خروجي أيام اجلمع بالغدوات جملس دور 

: ت أقول يف نفسييف ذلك الوقت جملس القول فداخلين من ذلك شئ، وكن) ٢(وعقد البن العقايب 
أيش يقول الناس يل : يا أبا عبدالرمحن:  فقال يل يوما- يعين الغناء -استبدل جملس اخلتم مبجلس القول 

  .رفع جملس القرآن، ووضع جملس القول: يقولون: ؟ قلت
  ).٣(مل ؟ ال يفلح أبدا : من قال الستاذه: فقال
 معصوما ال جيوز عليه اخلطأ، أما إذا كان الشيخ مل، إذا علمه: ينبغي للمريد أن ال يقول الستاذه: قلت

 ٢: املائدة) [ وتعانوا على الرب والتقوى: (مل ؟ فإنه ال يفلح أبدا، قال اهللا تعاىل: غري معصوم وكره قول
[  

__________  
  ".ورد "  بدل هذه الكلمة كلمة ١٤٦ / ٤السبكي " طبقات " أثبت حمقق ) ١(
 ٤السبكي " طبقات " ومل نقف على هذه النسبة، واملثبت من : دمي القافبتق" القعايب : " يف االصل) ٢(
  . وهي نسبة إىل العقابة، وهو بطن من حضرموت١٤٦/ 
، وقد تشبث كثري ممن ينتسب إىل ١٤٧، ١٤٦ / ٤" طبقاته الكربى " أورد اخلرب السبكي يف ) ٣(

أثر ذلك أن اعتقد التالمذة العصمة يف العلم ذه املقالة، ورددها على لسانه أمام تالمذته، وكان من 
كل ما يقوله هذا الشيخ من آراء، وبقوا يف التقليد االعمى يتخبطون، وتبلدت أذهام، وضعفت 

مداركهم، حىت إم يظهر هلم بوضوح وجالء أشياء كثرية قد أخطأ فيها الشيخ، ولكنهم ال يتجزؤون 
  .على خمالفته لتلك املقالة السيئة

(*)  

)١٧/٢٥١(  

  



بلى هنا مريدون أثقال  ] ١٧: البلد) [ وتواصوا باملرمحة ] (٣: العصر) [ وتواصوا باحلق: (وقال
  ).١(أنكاد، يعترضون وال يقتدون، ويقولون وال يعملون، فهؤالء ال يفلحون 

كان أبو عبد الرمحن السلمي غري ثقة، : قال يل حممد بن يوسف القطان النيسابوري): ٢(قال اخلطيب 
  .يضع للصوفية االحاديثوكان 
وللسلمي سؤاالت للدارقطين عن أحوال املشايخ الرواة سؤال عارف، ويف اجلملة ففي تصانيفه : قلت

أشياء ال تسوغ أصال، عدها بعض االئمة من " حقائق تفسريه " أحاديث وحكايات موضوعة، ويف 
 ومن الكالم وى، فإن اخلري كل زندقة الباطنية، وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة، نعوذ باهللا من الضالل

  .اخلري يف متابعة السنة والتمسك دي الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم
يف رجب بنيسابور، وكانت جنازته : مات السلمي يف شهر شعبان سنة اثنيت عشرة وأربع مئة، وقيل

  .مشهودة
، وأبو احلسن بن رزقويه )٤(ل ، واحلسني بن عمر بن برهان الغزا)٣(وفيها مات عبد اجلبار اجلراحي 

  ،)٦(، ومنري بن أمحد اخلشاب )٥(
__________  

فينبغي على التلميذ أن يسأل أستاذه أو يناقشه يف أمر ما بأسلوب مهذب وسائغ، وينبغي على ) ١(
االستاذ أن يأذن له ويستمع إليه، ويعترف باخلطأ إذا تبني له، وأن يغرس يف نفس طالب العلم ملكة 

  .كما كان يفعل السلف الصاحل رضوان اهللا عليهمالنقد، 
  .٢٤٨ / ٢" تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  ).١٥٤(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٦١(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٥٥(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٦٣(سترد ترمجته برقم ) ٦(

(*)  

)١٧/٢٥٢(  

  

مر الكرجي السكري، وحممد بن أمحد غنجار ، وأبو أمحد عبد اهللا بن ع)١(واحملدث أبو سعد املاليين 
)٢.(  

أخربنا علي بن حممود، وأخربنا بالل احلبشي، أخربنا : أخربنا أبو نصر الفارسي وأبو سعيد احلليب قاال
أخربنا أبو طاهر أمحد بن حممد، أخربنا القاسم بن الفضل، أخربنا حممد بن : عبد الوهاب بن ظافر قاال



حممد بن حممد بن حسني الشيباين، حدثنا أمحد بن زغبة، حدثنا حامد بن حيىي، احلسني، أخربنا أبو أمحد 
أن الزبري خاصم رجال، فقضى : حدثنا سفيان، حدثين عمرو بن دينار، عن أيب سلمة، عن أم سلمة

  .إمنا قضى له أنه ابن عمته: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للزبري، فقال الرجل
 ] ٦٥: النساء[ اآلية ).. وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهمفال: (فأنزل اهللا هذه اآلية

)٣.(  
  .تفرد به حامد البلخي، وهو صدوق مكثر

  )ح(أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أخربنا احلسن بن حممد بن عساكر 
__________  

  ).١٨٣(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).١٨٤(سترد ترمجته برقم ) ٢(
عن سفيان ) ٩٩١٤(ومن طريقه الطربي ) ٣٠٠(، "مسنده " احلميدي يف رجاله ثقات، وأخرجه ) ٣(

" وأورده السيوطي يف ..بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سلمة رجل من ولد أم سلمة، عن أم سلمة
  . وزاد نسبته إىل سعيد بن منصور، وعبد بن محيد، وابن املنذر١٨٠ / ٢" الدر املنثور 

 من طريق الفضل بن دكني، عن سفيان بن عينية به ٣٠٨ / ٢ ابن كثري وأخرجه ابن مردويه فيما ذكره
  .إال أنه مل يذكر فيه أم سلمة

  والقصة بأطول مما هنا أخرجها من غري هذا الطريق
يف ) ٢٣٥٧(، ومسلم )٤٥٨٥(، و )٢٧٠٨(و ) ٢٣٦٢(و ) ٢٣٦١(و ) ٢٣٥٩(البخاري 
، و ١٦٦، ١٦٥ / ١وأمحد ) ٣٦٣٧(داود باب وجوب اتباعه صلى اهللا عليه وسلم، وأبو : الفضائل

فتح " ، وانظر شرحه، والكالم على إسناده يف ٢٤٥ / ٨والنسائي ) ١٣٦٣(، والترمذي ٥، ٤ / ٤
  .٣٨، ٣٥ / ٥" الباري 

(*)  

)١٧/٢٥٣(  

  

وأخربنا احلسن بن علي، أخربنا مكرم بن أيب الصقر ) خ(وأخربنا حممد بن حازم، أخربنا ابن غسان 
 أبو املظفر سعيد بن سهل الفلكي، أخربنا علي بن أمحد املديين، أخربنا أبو عبد الرمحن أخربنا: قالوا

السلمي، حدثنا أمحد بن حممد بن عبدوس، حدثنا عثمان بن سعيد، أخربنا القعنيب، حدثنا الدراوردي، 
حدكم، فال إذا دعا أ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة قال

  .اللهم إن شئت: يقل



  ).١(رواه مسلم " ولكن ليعزم، وليعظم الرغبة، فإن اهللا ال يتعاظم عليه شئ أعطاه 
ومن كبار شيوخه أمحد بن علي بن حسنويه املقرئ وأبو ظهري عبد اهللا ابن فارس العمري البلخي، 

  .وسعيد بن القاسم الربدعي
جرى ذكر السلمي، وأنه يقوم يف السماع موافقة : شريي قالوأخربنا أبو القاسم الق): ٢(قال اخلطيب 

مثله يف حاله لعل السكون أوىل به، امض إليه، فستجده قاعدا يف بيت : للفقراء، فقال أبو علي الدقاق
  .كتبه، على وجه الكتب جملدة مربعة فيها أشعار احلالج، فهاا، وال تقل له شيئا

: ه، والدة حبيث ذكر، فلما قعدت، أخذ يف احلديث، وقالفدخلت عليه وإذا هو يف بيت كتب: قال
كان بعض الناس ينكر على عامل حركته يف السماع، فرئي ذلك االنسان يوما خاليا يف بيت وهو يدور 

  كانت مسألة مشكلة علي، تبني يل معناها، فلم: كاملتواجد، فسئل عن حاله، فقال
  .ثل هذا يكون حاهلمم: أمتالك من السرور، حىت قمت أدور فقل له

  ال وجه إال: فلما رأيت ذلك منهما، حتريت كيف أفعل بينهما، فقلت: قال
__________  

 / ١باب العزم بالدعاء، وال يقل إن شئت، وأخرجه مالك : يف الذكر والدعاء) ٢٦٧٩(برقم ) ١(
  .عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة) ٦٣٣٩(، ومن طريقه البخاري ٢١٣

  .٢٤٩، ٢٤٨ / ٢" تاريخ بغداد "  يف) ٢(
  .والزيادة منه

(*)  

)١٧/٢٥٤(  

  

امحلها إيل من غري أن تعلم الشيخ، وأنا أخافك، : إن أبا علي وصف هذه الدة، وقال: الصدق، فقلت
" وليس ميكنين خمالفته، فأيش تأمر ؟ فأخرج أجزاء من كالم احلسني احلالج، وفيها تصنيف له مساه 

  ).١(امحل هذه إليه : ، وقال"ض الدهور الصيهور يف نق
قرمطة، وما أظنه يتعمد الكذب، بلى ) ٣" (حقائقه " ، و )٢(بلغت تآليف السلمي ألف جزء : وقيل

  .يروي عن حممد بن عبد اهللا الرازي الصويف أباطيل وعن غريه
حدي املفسر رمحه اهللا وجدت عن االمام أيب احلسن الوا": فتاويه " قال االمام تقي الدين ابن الصالح يف 

، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسري فقد كفر "حقائق التفسري " صنف أبو عبد الرمحن السلمي : أنه قال
)٤.(  

  !.واغربتاه ! واغوثاه : قلت



__________  
  .١٤٦ / ٤" طبقاته " انظر ما علقه السبكي على هذه احلكاية يف ) ١(
وإحدى طبعاته بتحقيق نور الدين شريبة، وكتاب " ية طبقات الصوف" قد طبع من مصنفاته كتاب ) ٢(
االربعون يف أخالق "  بتحقيق قسطر، وكتاب ١٩٥٤يف القدس " آداب الصحبة وحسن العشرة " 

  .حبيدر آبار" الصوفية 
  .٥٠٣ - ٤٩٩ / ٢لسزكني " تاريخ التراث العريب " وانظر النسخ اخلطية لعدد من مصنفاته يف 

  حقائق" ألف ": تذكرة احلفاظ " ، قال املؤلف يف "التفسري حقائق " أي كتابه ) ٣(
  .فأتى فيه مبصائب وتأويالت الباطنية، نسأل اهللا العافية" التفسري 

املشار إليه قد كثر الكالم فيه من قبل أنه " حقائق التفسري " وكتاب ": الطبقات " وقال السبكي يف 
  .ها ظاهر اللفظاقتصر على ذكر تأويالت وحمامل للصوفية ينبو عن

  .٣٨٤ / ٢للدكتور حممد حسني الذهيب " التفسري واملفسرون " وانظر كتاب 
  .وهذا التفسري منه نسخ خطية عديدة يف مكتبات العامل

يف الظاهرية تفسري " التفسري الصغري " ، ومنه خمتصر بعنوان ٤٩٨، ٤٩٧ / ٢سزكني " تاريخ " انظر 
٢٤٩.  

  .٢٩ص " فتاوى ابن الصالح ) " ٤(
(*)  

)١٧/٢٥٥(  

  

 حممد بن االمام القدوة، شيخ االسالم، أبو سعد، عبدامللك بن أيب عثمان*  اخلركوشي - ١٥٣
  .إبراهيم، النيسابوري الواعظ

  .سكة بنيسابور: وخركوش
  .حامد الرفاء، وحيىي بن منصور، وأيب عمرو بن مطر، وإمساعيل بن جنيد، وطبقتهم: حدث عن

  .جسيوتفقه بأيب احلسن املاسر
ومسع بدمشق وببغداد ومكة، وجاور، وصحب الكبار، ووعظ وصنف، ورزق القبول الزائد، وبعد 

  .صيته
  ).١" (الزهد " ، وكتاب "دالئل النبوة " له تفسري كبري، وكتاب 

احلاكم وهو أكرب منه، واحلسن بن حممد اخلالل، وعبد العزيز االزجي، وأبو القاسم : حدث عنه
م القشريي، وأبو علي االهوازي، وأبو بكر البيهقي، وأبو احلسني بن املهتدي باهللا، التنوخي، وأبو القاس



  .وأبو صاحل املؤذن، وأبو بكر بن خلف، وخلق
  أقول إين مل أر أمجع منه علما وزهدا، وتواضعا وإرشادا: قال احلاكم

  .إىل اهللا وإىل الزهد، زاده اهللا توفيقا، وأسعدنا بأيامه، وقد سارت مصنفاته
__________  

، ٢٧٩ / ٧، املنتظم ٢٣٣، تبيني كذب املفتري ٩٤، ٩٣ / ٥، االنساب ٤٣٢ / ١٠تاريخ بغداد * 
، ٩٦ / ٣، العرب ١٠٦٦ / ٣، تذكرة احلفاظ ٤٣٦ / ١، اللباب ٣٦١، ٣٦٠ / ٢معجم البلدان 

  .٦٢٥ / ١، هدية العارفني ١٨٥، ١٨٤ / ٣، شذرات الذهب ٢٢٣، ٢٢٢ / ٥طبقات السبكي 
  .٤٩٦ / ٢سزكني " تاريخ " نظر النسخ اخلطية لبعض مصنفاته يف ا) ١(

(*)  

)١٧/٢٥٦(  

  

  .كان ثقة ورعا صاحلا): ١(وقال اخلطيب 
  .تويف يف مجادى االوىل سنة سبع وأربع مئة: قلت

وكان ممن وضع له القبول يف االرض، وكان الفقراء يف جملسه كاالمراء، وكان يعمل القالنس، ويأكل 
  ).٢( مدرسة ودارا للمرضى، ووقف االوقاف، وله خزانة كتب موقوفة من كسبه، بىن

  
 بن عبد اهللا ابن حممد بن أيب الشيخ الصاحل الثقة، أبو حممد، عبد اجلبار بن حممد*  اجلراحي - ١٥٤

  .اجلراح بن اجلنيد بن هشام بن املرزبان، املرزباين اجلراحي املروزي
  .روولد يف سنة إحدى وثالثني وثالث مئة مب

الترمذي عن أيب العباس حممد ابن أمحد بن حمبوب التاجر، فحمل " جامع " وسكن هراة، فحدث ا ب 
أبو عامر حممود بن القاسم االزدي، وأمحد بن عبد الصمد الغورجي، وأبو : الكتاب عنه خلق، منهم

  إمساعيل عبد اهللا بن حممد شيخ االسالم، وعبد العزيز بن حممد الترياقي،
  .بن حممد العالئي، وآخرونوحممد 

  .قدم هراة يف سنة تسع وأربع مئة
  روى احلسني بن أمحد الصفار هذا: قال املؤمتن بن أمحد الساجي

__________  
  .٤٣٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٩٤ / ٥" االنساب " انظر ما وصفه به السمعاين يف ) ٢(



، شذرات ١٠٥٢ / ٣ تذكرة احلفاظ ،١٠٨ / ٣، العرب ٢٦٨ / ١، اللباب ٢١٤ / ٣االنساب * 
  .١٩٦، ١٩٥ / ٣الذهب 

(*)  

)١٧/٢٥٧(  

  

، عن أيب علي حممد بن حممد بن حيىي القراب، عن أيب عيسى الترمذي، فسمعه منه القاضي "اجلامع " 
مسعت جدي أبا منصور : أبو منصور حممد بن حممد االزدي ونظراؤه، فسمعت أبا عامر االزدي يقول

  .عوا فقد مسعنا هذا الكتاب منذ سنني، وأنتم تساوونا فيه اآلنامس: القاضي يقول
  .تويف سنة اثنيت عشرة وأربع مئة إن شاء اهللا): ١(قال أبو سعد السمعاين 

  .وهو صاحل ثقة: قال
  

 بن حممد بن االمام احملدث، املتقن، املعمر، شيخ بغداد، أبو احلسن حممد ابن أمحد*  ابن رزقويه - ١٥٥
  .بن عبد اهللا بن يزيد، البغدادي البزاز) ٢ (أمحد بن رزق

  .ولد سنة مخس وعشرين وثالث مئة
  .وذكر أن أول مساعه سنة سبع وثالثني

حممد بن حيىي بن عمر بن علي بن حرب الطائي، وإمساعيل ابن حممد الصفار، وأبا جعفر بن : مسع
  البختري، وعلي بن حممد املصري

  .سكري، وعثمان بن السماك، وطبقتهم ومن بعدهمالواعظ، وعبد اهللا بن عبدالرمحن ال
__________  

  .٢١٤ / ٣" االنساب " يف ) ١(
، الوايف ١٠٥٢ / ٣، تذكرة احلفاظ ١٠٨ / ٣، العرب ٥، ٤ / ٨، املنتظم ٣٥١ / ١تاريخ بغداد * 

 / ٣، شذرات الذهب ٢٥٦ / ٤، النجوم الزاهرة ١٢ / ١٢، البداية والنهاية ٦٠ / ٢بالوفيات 
١١٦.  

  .بالواو" روق " إىل " البداية والنهاية " حترف يف ) ٢(
(*)  

)١٧/٢٥٨(  

  



احلندقوقي، وعبد ) ١] (ابن [ أبو بكر اخلطيب، وأبو احلسني بن الغريق، وحممد بن علي : حدث عنه
العزيز بن طاهر الزاهد، وحممد بن إسحاق الباقرحي، وعبد اهللا بن عبد الصمد بن املأمون، وأبو الغنائم 

د ابن أيب عثمان، وأمحد بن احلسني بن سلمان العطار، ونصر بن البطر، وأخوه علي بن البطر، حمم
  .وآخرون، وأملى مدة

كان ثقة صدوقا كثري السماع والكتابة، حسن االعتقاد، مدميا للتالوة، بقي ميلي يف ): ٢(قال اخلطيب 
شيخ كتبت عنه، وذلك يف سنة ثالث جامع املدينة من بعد مثانني وثالث مئة إىل قرب موته، وهو أول 

  .وأربع مئة بعدما كف بصره
  ).٣(أرسل بعض الوزراء إىل أيب احلسن بن رزقويه مبال، فرده تورعا : قال أبو القاسم االزهري

  ).٤(وكان ابن رزقويه يذكر أنه درس الفقه للشافعي 
  .واهللا ما أحب احلياة إال للذكر وللتحديث: مسعته يقول: قال اخلطيب

  ).٥(مسعت الربقاين يوثق ابن رزقويه و
  مات سنة اثنيت عشرة

  .وأربع مئة
__________  

حممد : ، قال١٣٦ / ٤" الوايف بالوفيات " من االصل واستدرك من ترمجته من " ابن " سقط لفظ ) ١(
ستني وتويف يف ذي احلجة سنة تسع و...بن علي أبو عبد اهللا ابن املهتدي اهلامشي، ويعرف بابن احلندقوقا

  .وأربع مئة
  .٥ / ٨" املنتظم " ، وانظر ٣٥١ / ١" تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  .٥ / ٨" املنتظم " ، و ٣٥٢ / ١" تاريخ بغداد ) " ٣(
وكان ابن رزقويه يذكر أنه درس الفقه، وعلق على مذهب : ٣٥٢ / ١" تاريخ بغداد " يف ) ٤(

  .الشافعي
  .٥ / ٨ "املنتظم " ، و ٣٥٢ / ١" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٧/٢٥٩(  

  

  . بن علي بن محدون، الواسطي، خلف بن حممد)١(االمام احلافظ الناقد، أبو علي *  خلف - ١٥٦
أبا بكر القطيعي وطبقته ببغداد، وعبد اهللا بن حممد بن السقا بواسط، وأبا بكر االمساعيلي جبرجان، : مسع

م ومصر وخراسان والعجم والعراق، وكان رفيق أيب وحممد بن عبد اهللا بن مخريويه راة، وأمثاهلم بالشا



  .يف الرحلة إىل أكثر النواحي) ٢(الفتح بن أيب الفوارس 
" أقل أوهاما من :  قالوا-، وسافر الكثري يف التجارة، وكتابه )٣" (أطراف الصحيحني : " صنف كتاب

  .أيب مسعود" أطراف 
  ).٤(صحبناه بنيسابور وأصبهان : وقال أبو نعيم احلافظ
  .حدثنا خلف بن حممد وكان حافظا حلديث شعبة وغريه: وذكره احلاكم، فقال

  .روى عنه احلاكم وهو من شيوخه، وأبو علي االهوازي، وأبو القاسم عبيداهللا االزهري، وطائفة: قلت
  .وأقام بالرملة يتجر
__________  

 / ٥، معجم البلدان ٢٥٤ / ٧، املنتظم ٣٣٥، ٣٣٤ / ٨، تاريخ بغداد ٣١٠ / ١أخبار أصبهان * 
، ٤١٦، طبقات احلفاظ ٣٤٤ / ١١، البداية والنهاية ١٠٦٨، ١٠٦٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ٣٥٠

  .١٦٧، الرسالة املستطرفة ٣٤٨ / ١، هدية العارفني ١١٦ / ١كشف الظنون 
  .دأبو حمم": كشف الظنون " و " البداية والنهاية " و " املنتظم " و " تاريخ بغداد " كنيته يف ) ١(
  ).١٣٣(وقد تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٣٦(انظر احلديث عن كتب االطراف يف التعليقات على ترمجة أيب مسعود املتقدمة برقم ) ٣(
  .٣١٠ / ١" أخبار أصبهان ) " ٤(

(*)  

)١٧/٢٦٠(  

  

  .كان خلف حافظا، وكان أبو الفتح بن أيب الفوارس أستاذه: مسعت االزهري يقول): ١(قال اخلطيب 
بأنا املسلم بن حممد الكاتب، أخربنا زيد بن احلسن، أخربنا عبد الرمحن بن حممد، أخربنا أبو بكر أن

، أخربين عبيداهللا بن أيب الفتح، أخربنا خلف بن حممد، أخربنا احلسن بن أمحد بن حممد بن )٢(احلافظ 
 بن رسالن الفيومي عيسى بنيسابور، أخربنا أبو سعيد احلسن بن أمحد الطوسي، حدثنا أمحد ابن صاحل

قال : مبكة، حدثنا ذو النون املصري، حدثنا فضيل ابن عياض، عن ليث، عن جماهد، عن ابن عباس قال
  ".جتافوا عن ذنب السخي، فإن اهللا آخذ بيده كلما عثر عثرة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٣(هذا حديث منكر 
  .د االربع مئة بيسريمل أظفر خللف بتاريخ وفاة، وقد بقي إىل بعي

وقد مات يف سنة أربع مئة مسند خراسان أبو نعيم عبدامللك بن احلسن بن حممد بن إسحاق االسفراييين 
أيب عوانة احلافظ عنه، وأبو بكر عبد الواحد بن علي بن غياث الرزاز " مسند " ، وهو راوي )٤(



  خ سليمان بن بنج مال عنالبغدادي، وكان يذكر أنه مسع من البغوي، وزاهد االندلس الشي
__________  

  .٣٣٥ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  ".تاريخ بغداد " هو أبو بكر اخلطيب صاحب ) ٢(
 وذو النون املصري ضعفه الدار قظي وغريه، - وهو ابن أيب سليم -إسناده ضعيف لضعف ليث ) ٣(

ن ذا االسناد، وأخرجه  من طريق أمحد بن صاحل بن رسال٤ / ١٠" احللية " وأخرجه أبو نعيم يف 
جتاوزوا "  من طريق عبد العزيز بن عبد اهللا أيب عمر الرملي، عن ذي النون به بلفظ ٩٨ / ١٤اخلطيب 

" عن ذنب السخي، وزلة العامل، وسطوة السلطان العادل، فإن اهللا آخذ بأيديهم كلما عثر عاثر منهم 
  .١٠٨  /٤ويف الباب عن ابن مسعود عند أيب نعيم يف احللية 

  ).٣٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
(*)  

)١٧/٢٦١(  

  

  ).١(تسع وتسعني سنة، ومسند أصبهان أبو إسحاق بن عبد اهللا بن خرشيذ قوله 
  

 بن نصر بن حممد، الشيباين الشيخ العامل املؤدب، أبو القاسم، عبدالرمحن بن عمر*  الشيباين - ١٥٧
  .السامري، مث الدمشقي البزاز

صائري، وخيثمة بن سليمان، وعثمان بن حممد الذهيب، وأبا يعقوب االذرعي، وخلقا مسع ابن حبيب احل
  .سواهم

  العتيقي، وعلي بن صصرى، وأبو علي االهوازي،: حدث عنه
  .وحممد بن علي احلداد، والشيخ عبد العزيز الكتاين، وغريهم

تهم باالعتزال، تويف يف رجب كتب الكثري، وام يف لقاء أيب إسحاق بن أيب ثابت، وكان ي: قال الكتاين
  ).٢(سنة عشر و أربع مئة 

  .له مجاعة أجزاء مروية، ومل يقع يل حديثه إال برتول: قلت
الفارسي، وأبو الفضل ) ٤(، وأبو عمر بن مهدي )٣(وفيها مات عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه 

  ،)٦(، وابن حممش الزيادي )٥(التميمي 
__________  

  ).٣٧(رمجته برقم تقدمت ت) ١(



 / ٣، لسان امليزان ٣٨٤ / ٢، املغين يف الضعفاء ٥٨٠ / ٢، ميزان االعتدال ١٠٢ / ٣العرب * 
  .١٩٠ / ٣، شذرات الذهب ٤٢٤

  .٤٢٤ / ٣" لسان امليزان " انظر ) ٢(
  ).١٤٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٣١(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٦٥(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٦٩(د ترمجته برقم ستر) ٦(

(*)  

)١٧/٢٦٢(  

  

شاعر وقته، وهبة اهللا بن سالمة الضرير املفسر، وأبو ) ٢(، وابن بابك )١(والقاضي أبو منصور االزدي 
  .احلافظ، وظفر بن حممد العلوي) ٣(بكر بن مردويه 

  
سني الشهيد  بن عبد اهللا بن حسن بن علي بن احلابن أمحد بن حممد بن زبارة*  ظفر بن حممد - ١٥٨

بن علي بن أيب طالب، السيد املسند، الرئيس ااهد، أبو منصور، العلوي احلسيين النيسابوري، البيهقي 
  .الغازي

مسع عمه أبا علي بن زبارة، وأبا العباس االصم، وحممد بن علي بن دحيم الشيباين، وأبا بكر النجاد، 
م، وأبا زكريا العنربي، وعدة، وانتقى عليه وعلي بن عيسى بن مايت، وخلف بن حممد البخاري اخليا

  .احلاكم
أبو بكر البيهقي، وأبو صاحل املؤذن، وأبو بكر بن خلف االديب، وعمر بن االمام أيب عمر : وحدث عنه

  .البسطامي، وآخرون
كانت أصوله صحيحة، مث احترق قصره مبا فيه، وراحت أصوله، فصار ": السياق " قال عبد الغافر يف 

  .فروعها، تويف بقريته، وا دفن سنة عشر وأربع مئةيروي من 
  .نيف على الثمانني فيما أرى: قلت

__________  
  ).١٦٦(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).١٧١(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٨٨(سترد ترمجته برقم ) ٣(



  .مل نعثر على مصادر ترمجة* 
(*)  

)١٧/٢٦٣(  

  

 بن حممد بن أمحد بن خ االطباء، أبو يعلى، محزة بن عبد العزيزالشيخ الثقة العامل، شي*  املهليب - ١٥٩
  .محزة، املهليب النيسابوري، بقية املشايخ

مسع حممد بن أمحد بن دلويه، صاحب البخاري، وحممد بن احلسني، القطان، وأبا حامد بن بالل، وأبا 
  .جعفر حممد بن احلسن االصبهاين، ومجاعة

  .وتفرد يف وقته
  ).١(سل باالولية وهو راوي املسل

  أبو عبد اهللا احلاكم، وأبو نصر عبيداهللا بن سعيد: حدث عنه
السجزي، وأبو القاسم عبد اهللا بن علي الطوسي، وأبو بكر البيهقي، وحممد بن إمساعيل التفليسي، وأبو 

  .بكر بن خلف، وآخرون
  ).٢(عرفة الطب صحب أبو يعلى الصيدالين املشايخ، وطلب احلديث، مث تقدم يف م: قال احلاكم

  .تويف يف يوم عيد النحر سنة ست وأربع مئة، وقد قارب التسعني: قلت
  ).٣(وهو من ذرية أمري خراسان املهلب بن أيب صفرة االزدي 

__________  
 / ٣، العرب ١٠٦٤ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٥٤ / ٢، اللباب )الصيدالين (١٢٣، ١٢٢ / ٨االنساب * 

  .١٨١ / ٣، شذرات الذهب ٩٤
وسيورده " الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف االرض يرمحكم من يف السماء : " وهو حديث) ١(

  ).٤٤٥(املؤلف يف آخر ترمجة أيب نصر السجزي الواردة برقم 
  .١٢٣، ١٢٢ / ٨" االنساب ) " ٢(
  ).١٥٥(وقد مرت ترمجته يف اجلزء الرابع برقم ) ٣(

)١٧/٢٦٤(  

  

 بن القاسم بن إمساعيل، الضيب احملاملي مام، أبو احلسني، حممد بن أمحدالفقيه اال*  احملاملي - ١٦٠
  . من كبار الشافعية-البغدادي 



  .ولد سنة اثنتني وثالثني وثالث مئة
  .ومسع إمساعيل الصفار، وعثمان بن السماك، والنجاد، وأبا عمر الزاهد، ومجاعة

  .وه أمحد وآخرونسليم الرازي، وأبو الغنائم بن أيب عثمان، وأخ: روى عنه
حفظ القرآن والفرائض ودرس املذهب، وكتب احلديث، وهو ممن يزداد كل يوم خريا : قال الدارقطين

)١.(  
حضرت جملسه غري مرة، وتويف يف رجب سنة سبع وأربع مئة، وكان ثقة صادقا ): ٢(وقال اخلطيب 

  .خريا فاضال، مل حيصل عندي شئ مما مسعت منه
  

   بن برهان،لشيخ الثقة الصاحل، أبو عبد اهللا، احلسني بن عمرا* *  ابن برهان - ١٦١
__________  

، ١٠٣ / ٤، طبقات السبكي ٩٧ / ٣، العرب ٢٨٥ / ٧، املنتظم ٣٣٤، ٣٣٣ / ١تاريخ بغداد * 
  .١٨٥ / ٣، شذرات الذهب ٣٨٣ / ٢، طبقات االسنوي ١٠٤

  .امل اليت يركب فيها يف االسفاروعرف باحملاملي مع آبائه الن بعض أجدادهم كان ببغداد يبيع احمل
  .١٠٤ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٢٨٥ / ٧" املنتظم " ، و ٣٣٤ / ١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٣٤ / ١" تاريخ بغداد " يف ) ٢(

  .١٩٥ / ٣، شذرات الذهب ١٠٨ / ٣، العرب ٨٣، ٨٢ / ٨تاريخ بغداد * * 
(*)  

)١٧/٢٦٥(  

  

  . الوهاب وحممدالبغدادي الغزال البزاز، والد عبد
  .، وأبا جعفر بن البختري، وابن السماك)١(مسع إمساعيل الصفار، وعلي بن إدريس الستوري 

  .البيهقي واخلطيب، وأبو الفوارس طراد النقيب، وآخرون: أبوا بكر: روى عنه
  .كان ثقة صاحلا، مات يف ذي احلجة سنة اثنيت عشرة وأربع مئة): ٢(قال اخلطيب 

  ).٣(ثه من عوايل طراد وقع لنا حدي: قلت
  

 بن أمحد بن حممد احملدث الثقة املأمون، أبو القاسم، بقية املسندين، صدقة بن حممد*  ابن الدمل - ١٦٢
  .بن عبدامللك القرشي الدمشقي، ابن الدمل

أيب سعيد بن االعرايب مبكة، وعثمان بن حممد الذهيب، وأيب علي احلصائري، وأيب الطيب بن : مسع من



  .وخيثمة االطرابلسيعبادل، 
  عبدالرحيم البخاري، وأبو علي االهوازي، وعلي بن: حدث عنه

__________  
هذه النسبة إىل الستر، ومجعه الستور، وهذه النسبة إما إىل حفظ الستور والبوابية : قال السمعاين) ١(

  .ذاعلى ما جرت به عادة امللوك، أو محل أستار الكعبة، مث أورد ترمجة علي بن إدريس ه
  .٨٣ / ٨" تاريخ بغداد " يف ) ٢(
هو أبو الفوارس طراد بن حممد بن علي الزينيب، مسند العراق، نقيب النقباء، خرج له العوايل ) ٣(

  ).٢٣(، ستأيت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٤٩١املشهورة، متوىف سنة 
 / ٦ذيب ابن عساكر ، ١٩٨ / ٣، شذرات الذهب ١٠٥٥ / ٣، تذكرة احلفاظ ١١٢ / ٣العرب * 

٤١٥، ٤١٤.  
(*)  

)١٧/٢٦٦(  

  

  .اخلضر السلمي، وعبد العزيز بن أمحد الكتاين، وعلي بن صدقة الشرايب
  .ثقة مأمون، مضى على سداد، وتويف يف مجادى اآلخرة سنة ثالث عشرة وأربع مئة: قال الكتاين

  .هذا أكرب شيخ عند الكتاين: قلت
  

   * منري بن أمحد- ١٦٣
  . بن علي بن منري، أبو العباس املصري اخلشاب املعدلابن احلسن
علي بن عبد اهللا بن أيب مطر، وحممد بن أيوب بن الصموت، وحممد بن أمحد بن أيب االصبغ، : حدث عن

  .وأمحد بن الضحاك، وطبقتهم
  .، وأبو احلسن اخللعي، وآخرون)٢(، وخلف احلويف )١(الصوري : وعنه

  ).٣( تدليس، مات يف حادي عشر ذي القعدة سنة اثنيت عشرة وأربع مئة ثقة ال جيوز عليه: قال احلبال
_________________  

  .١٩٧ / ٣، شذرات الذهب ٣٧٢ / ١، حسن احملاضرة ١١٠ / ٣العرب * 
هو االمام احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عبد اهللا بن حممد الصوري، سترد ترمجته يف هذا ) ١(

  ).٤٢٩(اجلزء برقم 
  . نسبة إىل حوف، وهي قرية مبصر)٢(



  .وفيه ترمجة خلف هذا" االنساب " انظر 
  .٣٧٢ / ١" حسن احملاضرة " انظر ) ٣(

(*)  

)١٧/٢٦٧(  

  

 بن بشر بن مروان، االمام احلافظ احلجة النسابة، ابن علي بن سعيد*  عبد الغين بن سعيد - ١٦٤
  ).١" (املؤتلف واملختلف " تاب حمدث الديار املصرية، أبو حممد االزدي املصري، صاحب ك

  .مولده يف سنة اثنتني وثالثني وثالث مئة
  .وكان أبوه سعيد فرضي مصر يف زمانه

  عثمان بن حممد السمرقندي، وهو أكرب شيخ: مسع أبو حممد من
 له، ومن أمحد بن إبراهيم بن عطية، وأمحد بن زاذ السريايف، ومساعه منه يف عام اثنني وأربعني، ومسع من
إمساعيل بن يعقوب بن اجلراب، وعبد اهللا بن جعفر بن الورد، وأمحد بن إبراهيم بن جامع، وأيب الطيب 
القاسم بن عبد اهللا الروذباري، وعلي بن أمحد بن إسحاق املزكي، واحلسن بن حيىي القلزمي، وأيب أمحد 

يسي، وعلي بن جعفر بن الناصح املفسر، واحلسن بن اخلضر االسيوطي، وحممد بن علي النقاش التن
  الفريايب، وأيب قتيبة سلم بن الفضل، وإبراهيم بن علي احلنائي، صاحب

__________  
، ٢٩١ / ٧، املنتظم ١ / ٢٠٧ - ١ / ٢٠٦ / ١٠، تاريخ دمشق )االزدي (١٩٨ / ١االنساب * 

/  ٢، املختصر يف أخبار البشر ٢٢٤، ٢٢٣ / ٣أ، وفيات االعيان  / ٣٥، املبهمات للنووي ٢٩٢
، عيون التواريخ خ ٣٧، ٣٦ / ١٧، الوايف خ ١٠٠ / ٣، العرب ١٠٤٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ١٥٨
، طبقات ٢٤٤ / ٤، النجوم الزاهرة ٧ / ١٢، البداية والنهاية ٢٢ / ٣، مرآة اجلنان ٣٥ / ١٢

، ١٨٨ / ٣، شذرات الذهب ١٦٣٧ / ٢، كشف الظنون ٣٥٣ / ١، حسن احملاضرة ٤١١احلفاظ 
  .٣٧٢ / ١، تاريخ التراث العريب لسزكني ٥٨٩ / ١ارفني ، هدية الع١٨٩

  .يف مشتبه أمساء الرجال) ١(
، ويوجد من هذا ١٦٣٧ / ٢" كشف الظنون " وقد ألف يف هذا الباب غري واحد من العلماء انظر 

لعبد الغين أيضا عدة نسخ خطية يف مكتبات " مشتبه النسبة " وكتاب " املؤتلف واملختلف : " الكتاب
  .املالع

  .٣٧٣، ٣٧٢ / ١سزكني " تاريخ " انظر 
(*)  



)١٧/٢٦٨(  

  

الكجي، وأيب جنيد حممد بن القاسم احلذاء، واخلضر بن حممد املراغي، وأيب احلسن الدارقطين، ويعقوب 
بن مبارك، ومحزة بن حممد الكناين احلافظ، والقاضي أيب الطاهر السدوسي، وأيب احلسن بن حيويه، 

  ضي يوسف بن القاسم املياجني، وأيب سليمان بنوطبقتهم مبصر، والقا
  .زبر، والفضل بن جعفر املؤذن، وطبقتهم بدمشق

احلافظ حممد بن علي الصوري، ورشأ بن نظيف املقرئ، وعبد الرحيم بن أمحد البخاري، : حدث عنه
، وخلق وابن بقاء الوراق، وأبو علي االهوازي، والقاضي أبو عبد اهللا القضاعي، وأبو إسحاق احلبال

  .سواهم، وباالجازة أبو عمر بن عبد الرب، وغريه
  .وكان من كبار احلفاظ

ما : هل رأيت يف طريقك من يفهم شيئا من العلم ؟ قال: سألت الدارقطين ملا قدم من مصر: قال الربقاين
  .عبد الغين، كأنه شعلة نار: رأيت يف طول طريقي إال شابا مبصر يقال له

  ).١(ذكره وجعل يفخم أمره، ويرفع 
أراد أبو احلسن الدار قطين اخلروج من عندنا من مصر، : وقال أبو الفتح منصور بن علي الطرسوسي

تبكون وعندكم عبد الغين بن سعيد، وفيه اخللف : فخرجنا معه نودعه، فلما ودعناه بكينا، فقال لنا
)٢.(  

  "املدخل إىل الصحيح " ولعبد الغين جزء بني فيه أوهام كتاب 
__________  

، ١٠٤٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٩١ / ٧" املنتظم " ، و ٢٢٤ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ١(
  .١٨٨ / ٣" شذرات الذهب " و 
  .املصادر السابقة) ٢(

(*)  

)١٧/٢٦٩(  

  

  ).١(للحاكم، يدل علي إمامته وسعة حفظه 
بعث إيل يشكرين، ويدعو "  يف املدخل االوهام اليت" ملا رددت على أيب عبد اهللا احلاكم : قال عبد الغين

  ).٢(يل، فعلمت أنه رجل عاقل 
  ما رأيت بعد الدار قطين أحفظ من عبد: قال أبو بكر الربقاين



  ).٣(الغين 
، "املؤتلف واملختلف " ابتدأت بعمل كتاب : قال يل احلافظ عبد الغين: وقال حممد بن علي الصوري

اء كثرية منه، فلما فرغت من تصنيفه، سألين أن أقرأه عليه فقدم علينا الدار قطين، فأخذت عنه أشي
  .عنك أخذت أكثره: ليسمعه مين، فقلت

ال تقل هكذا، فإنك أخذته عين مفرقا، وقد أوردته فيه جمموعا، وفيه أشياء كثرية أخذا عن : قال
  .شيوخك

  ).٤(فقرأته عليه : قال
أخذت عن عبد الغين ؟ : قن، قلت اليب ذر اهلرويعبد الغين بن سعيد حافظ مت: قال أبو الوليد الباجي

  .ال إن شاء اهللا: فقال
  ).٥(على معىن التأكيد، وذلك أنه كان لعبد الغين اتصال ببين عبيد، بعين أصحاب مصر 

  كان عبد الغين إمام زمانه يف علم: قال أمحد بن حممد العتيقي
__________  

 ١" تاريخ التراث العريب " يف " اليت يف كتاب املدخل كشف االوهام " انظر النسخ اخلطية لكتاب ) ١(
 /٣٧٤.  
  .١٠٤٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٩٢، ٢٩١ / ٧" املنتظم ) " ٢(
  .١٠٤٩، ١٠٤٨ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
  .١٠٤٩ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٢٤ / ٣" وفيات االعيان ) " ٤(
  .١٠٤٩ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٥(

(*)  

)١٧/٢٧٠(  

  

  ).١(احلديث وحفظه، ثقة مأمونا، ما رأيت بعد الدار قطين مثله 
  اتصاله بالدولة العبيدية كان مداراة هلم، وإال فلو مجح: قلت

  .إنه ادعى االهلية: عليهم، الستأصله احلاكم خليفة مصر، الذي قيل
لة الرفض، واستمر هو وأظنه ويل وظيفة هلم، وقد كان من أئمة االثر، نشأ يف سنة واتباع قبل وجود دو

  .على التمسك باحلديث، ولكنه دارى القوم، وداهنهم، فلذلك مل حيب احلافظ أبو ذر االخذ عنه
هذا نايف الكذب عن رسول اهللا : وقد كان لعبد الغين جنازة عظيمة حتدث ا الناس، ونودي أمامها

  .صلى اهللا عليه وسلم



  . تسع وأربع مئةتويف يف سابع صفر سنة: قال أبو إسحاق احلبال
البغدادي ) ٢(أبو احلسني أمحد بن حممد بن املتيم : ومات معه يف هذا العام احملدثون املسندون: قلت

، شيخا أيب بكر اخلطيب، وأبو )٣(الواعظ، وأبو احلسن أمحد بن حممد ابن أمحد بن الصلت االهوازي 
املعمر أبو احلسن علي بن حممد بن علي شيخ البيهقي، و) ٤(حممد عبد اهللا بن يوسف االصبهاين الصويف 

" سنن " ، الصيدالين الواسطي، وأبو طلحة القاسم بن أيب املنذر القزويين اخلطيب، راوي )٥(بن خزفة 
  .ابن ماجه

أخربنا عيسى بن عبد الرزاق، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا أبو طاهر السلفي، مسعت جعفر بن أمحد 
  اللغوي، مسعت حممد بن علي

__________  
  .١٠٤٨ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  ).١٧٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٠٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٤٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).١١٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

(*)  

)١٧/٢٧١(  

  

  الصوري احلافظ، مسعت عبد الغين بن سعيد، مسعت أبا القاسم احلسني
  ).١(من كان يسره ما يضره مىت يفلح ؟ : عت بنانا الزاهد يقولابن عبد اهللا القرشي، مس

أخربنا أمحد بن سالمة املقرئ إجازة عن هبة اهللا بن علي، أخربنا علي بن احلسني، أخربنا عبدالرحيم بن 
أمحد احلافظ، أخربنا عبد الغين ابن سعيد، أخربنا أبو حفص عمر بن حممد العطار، حدثنا إبراهيم بن 

: ، عن بكر، عن أنس قال)٢(نا زكريا بن عدي، حدثنا بشر بن املفضل، عن غالب القطان دنوقا، حدث
كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شدة احلر، فإذا أراد أحدنا أن يسجد على االرض 

  .بسط ثوبه، فسجد عليه
  ).٤(ن طريق بشر ، اتفق الشيخان عليه م)٣(غالب هو ابن خطاف، قيده الدار قطين بفتح اخلاء 

__________  
  .٢٩٣" طبقات الصوفية " ، و ٣٢٥ / ١٠" حلية االولياء " انظر قول بنان يف ) ١(

وبنان هذا هو بنان بن حممد بن محدان بن سعيد، أبو احلسن الزاهد الواسطي، ويعرف باحلمال، مرت 



" بيان "  إىل ١٠٥٠ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، وقد تصحف يف )٢٧٤(ترمجته يف اجلزء الرابع عشر برقم 
  .بالياء

 نسبة إىل بيع -بالراء وهو خطأ، وهو غالب بن أيب غيالن خطاف القطان " القطار : " يف االصل) ٢(
  ".ذيب الكمال "  هو من رجال -القطن 

بضم املعجمة، ": التقريب " وقال يف " التبصري " وابن حجر يف " املشتبه " وبه قيده املؤلف يف ) ٣(
  . بفتحهاوقيل

يف العمل ) ١٢٠٨(باب السجود على الثوب يف شدة احلر و : يف الصالة) ٣٨٥(أخرجه البخاري ) ٤(
  .باب استحباب تقدمي الظهر يف أول الوقت يف غري شدة احلر: يف املساجد) ٦٢٠(يف الصالة، ومسلم 

، وابن ماجة )٦٦٠(هو ابن عبد اهللا املزين، وأخرجه من طريق بشر ذا االسناد أبو داود : وبكر
  .٣٠٨ / ١والدارمي ) ١٠٣٣(

من طريق عبد اهللا بن املبارك، عن خالد بن عبدالرمحن، ) ٥٨٤(والترمذي ) ٥٤٢(وأخرجه البخاري 
  عن

  .غالب القطان به
(*)  

)١٧/٢٧٢(  

  

من أخربنا حممد بن عبد اهللا بن البياع يف كتابه : ، وهو جزآن"العلم " قال عبد الغين بن سعيد يف كتاب 
  .نيسابور، حدثنا االصم

  .فذكر حديثا
  

 بن االمام الفقيه، رئيس احلنابلة، أبو الفضل، عبد الواحد بن عبد العزيز*  أبو الفضل التميمي - ١٦٥
  .احلارث، التميمي البغدادي احلنبلي

  .أبيه، وعبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، وأيب بكر النجاد، وأمحد بن كامل، وعدة: حدث عن
  .خلطيب، ورزق اهللا التميمي ابن أخيه، وعمر بن عبيداهللا ابن عمر املقرئ، ومجاعةا: وعنه

 أنه صلى - وكان ممن شيعه -كان صدوقا، دفن إىل جنب قرب االمام أمحد، وحدثين أيب : قال اخلطيب
  ).١(عليه حنو من مخسني ألفا، رمحه اهللا 

  .دا له، وموا)٢(كان صديقا للقاضي أيب بكر بن الباقالين : قلت
  .تويف سنة عشر وأربع مئة



__________  
  .٢٩٥ / ٧، املنتظم ١٧٩ / ٢، طبقات احلنابلة ١٥ / ١٤ / ١١تاريخ بغداد * 
  .١٥، ١٤ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(

  .ودفن بني قرب إمامنا أمحد وقرب أبيه: ١٧٩ / ٢" طبقات احلنابلة " وقال يف 
  ).١١٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(

(*)  

)١٧/٢٧٣(  

  

بن عبد اهللا بن ) ١ (العالمة احملدث، القاضي أبو منصور، حممد بن حممد*  أبو منصور االزدي - ١٦٦
  .احلسني، االزدي اهلروي الشافعي

احلسن بن عمران احلنظلي اهلروي، ومسع ملا حج بالكوفة من حممد بن علي بن دحيم، : روى عن
  . االدمي، وعدةوببغداد من أيب حممد دعلج السجزي، وأمحد بن عثمان

  .وأملى مدة، وكان رأس الشافعية يف عصره راة مع الدين واخلري وعلو االسناد
أمحد بن أمحد بن محدين، وأبو سعد حيىي بن أيب نصر العدل، وأبو عدنان القاسم بن علي، : حدث عنه

  .وحممد بن علي العمريي، وشيخ االسالم أبو إمساعيل االنصاري، وآخرون
  ).٣(بن سبكتكني جيله، وحيترمه خلريه واتباعه وحماسنه ) ٢(حممود وكان السلطان 

  .قارب التسعني، ومات راة فجأة يف احملرم سنة عشر وأربع مئة
  .وهو من ذرية االمري املهلب بن أيب صفرة

  :هو االمام: وابنه
__________  

، ١٩٦ / ٤السبكي ، طبقات ١١٥ / ١، الوايف بالوفيات ١٠٣ / ٣، العرب ٩٣: طبقات العبادي* 
  .١٩٢ / ٣، شذرات الذهب ٥٢٧ / ٢طبقات االسنوي 

  .أمحد بدل حممد: العبادي" طبقات " يف ) ١(
  ).٣١٩(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .٣٢٠ / ٥ و ١٩٧ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٣(

(*)  

)١٧/٢٧٤(  

  



  .املهليب االديب*  أبو أمحد منصور بن حممد - ١٦٧
  . الشيخ أيب حامدعلق املذهب ببغداد عن

حممد بن عبد اهللا بن مخريويه، واخلليل بن أمحد السجزي، والعباس بن الفضل النضروي : وروى عن
)١.(  

  .وأملى جمالس، وكان خيتم كل يوم
  ).٢(وأما نظمه الفائق ونثره البديع، فإليه املنتهى 

  .تويف سنة أربعني وأربع مئة: قال الرهاوي
  

 بن االمام الكبري، شيخ الصوفية باحلرم، أبو احلسن، علي بن عبد اهللالشيخ * *  ابن جهضم - ١٦٨
  جة" احلسن بن جهضم اهلمذاين ااور، مصنف 

__________  
 - ١٩١ / ١٩، معجم االدباء ٧٢٤ - ٧١٩ / ٢، دمية القصر ٣٥٠ - ٣٤٨ / ٤يتيمة الدهر * 

  .٣٤٧، ٣٤٦ / ٥، طبقات السبكي ١٩٤
، ويقال أيضا ١٥٦ / ١" تبصري املنتبه " د املعجم وفتح الراء كما يف بفتح النون وسكون الضا) ١(

  .وهذه النسبة إىل نضرويه وهو اسم جلد العباس بن الفضل" اللباب " بضم الراء كما يف 
" وقال الباخرزي يف " طبقات السبكي " و " معجم االدباء " و " يتيمة الدهر " انظر نظمه يف ) ٢(

  . يبلغ أربعني ألف بيتوديوان شعره": الدمية 
 / ٣، تذكرة احلفاظ ١١٦ / ٣، العرب ) ه٤١٤وفيات سنة (، تاريخ االسالم ١٤ / ٨املنتظم * * 

، ١٦ / ١٢، البداية والنهاية ١٤٣، ١٤٢ / ٣، ميزان االعتدال ٤٥١ / ٢، املغين يف الضعفاء ١٠٥٧
  .٢٠١، ٢٠٠ / ٣ ، شذرات الذهب٢٣٨ / ٤، لسان امليزان ١٨١ - ١٧٩ / ٦العقد الثمني 

(*)  

)١٧/٢٧٥(  

  

  ).١" (االسرار 
  .يروي فيه عن أيب احلسن بن سلمة القطان، وأمحد بن عثمان االدمي، وعلي بن أيب العقب، وخلق

  .ليس بثقة بل متهم يأيت مبصائب
  ).٢(إنه يكذب : قيل: قال ابن خريون

  ".امليزان " و " التاريخ " سقت أخباره يف : قلت



  .رة وأربع مئةمات سنة أربع عش
  

 ابن حممش بن الفقيه العالمة القدوة، شيخ خراسان، أبو طاهر، حممد بن حممد*  ابن حممش - ١٦٩
  .علي بن داود، الزيادي الشافعي النيسابوري االديب

  ، وكان)٣(كان يسكن مبحلة ميدان زياد بن عبدالرمحن، فنسب إليها 
__________  

تاريخ " قال املصنف يف : ٢٣٨ / ٤" لسان امليزان " حجر يف وهو يف أخبار الصوفية، قال ابن ) ١(
يشهد القلب ببطالا، وروى عن أيب بكر " جة االسرار " لقد أتى مبصائب يف كتاب ": االسالم 

النجاد، عن ابن أيب العوام، عن أيب بكر املروذي يف حمنة أمحد، فأتى فيها بعجائب وقصص ال يشك من 
اله أدىن ممارسة ببطال.  

  .٤ / ٦٦وهذا الكتاب منه نسخة خطية يف الظاهرية بدمشق جمموع 
  .٢٣٨ / ٤" لسان امليزان " ، و ١٤٣ / ٣" ميزان االعتدال " انظر ) ٢(
، ذيب االمساء واللغات ٨٤ / ٢، اللباب )الزيادي (٣٣٦ / ٦، االنساب ١٠١: طبقات العبادي* 
، طبقات ٢٧٢، ٢٧١ / ١، الوايف بالوفيات ١٠٣ / ٣، العرب ١٠٥١ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٤٥ / ٢

، هدية ١٩٢ / ٣، شذرات الذهب ٦١٠، ٦٠٩ / ١، طبقات االسنوي ٢٠١ - ١٩٨ / ٤السبكي 
  .٥٩ / ٢العارفني 
  .االسنوي" طبقات " ، و ١٢٦٥ / ٤" تبصري املنتبه " على وزن مسجد، كما يف : وحممش

، ٦٠٩ / ١" طبقاته " ونقله عنه االسنوي يف " اق السي" كذا قال عبد الغافر الفارسي يف كتابه ) ٣(
  .هذه النسبة إىل اسم بعض أجداده: أما أبو سعد السمعاين، فقال

ويشبه أن يكون ما ذكره : ونقل السبكي عن أيب عاصم العبادي أنه منسوب إىل بشري بن زياد، مث قال
  .أبو عاصم تصرحيا وأبو سعد تلوحيا أصح مما ذكره عبد الغافر

  .١٩٩ / ٤السبكي " قات طب" 
(*)  

)١٧/٢٧٦(  

  

  .والده من العابدين
  .ولد أبو طاهر سنة سبع وعشرين وثالث مئة

وأمسعه أبوه سنة مخس وعشرين وبعدها من أيب حامد بن بالل، وحممد بن احلسني القطان، وعبد اهللا بن 



 اهللا النصري، وحممد بن ، والعباس بن حممد بن قوهيار، وأيب عثمان عمرو بن عبد)١(يعقوب الكرماين 
، وعبدوس بن احلسني، وأيب العباس )٢(احلسن احملمداباذي، وحممد بن عمر بن حفص اجلورجريي 

االصم، وأيب علي امليداين، وحاجب بن أمحد الطوسي، وعلي بن محشاذ، وحممد بن عبد اهللا الصفار، 
  .وعدة

  .وكاد أن يسمع من ابن الشرقي
، له فيه مصنف، بصريا بالعربية، كبري الشأن، )٣(را يف علم الشروط وكان إماما يف املذهب، متبح

  .وكان إمام أصحاب احلديث ومسندهم ومفتيهم
أملى حنوا من ثالث سنني، ولوال ما اختص به من االقتار وحرفة أهل العلم : قال عبد الغافر بن إمساعيل

  رامش، وعثمان بن حممد احملمي، وحممدملا تقدم عليه أحد، أخربنا عنه االمام جدي، وأبو سعد بن ) ٤(
__________  

  . وسكون الراء ويف آخرها النون- وقيل بكسرها والفتح أشهر بالصحة -بفتح الكاف ) ١(
  ".معجم البلدان " و " االنساب " انظر 

  .حملة معروفة كبرية بأصبهان، ا اجلامع احلسن، ويعرف جبامع جورجري: نسبة إىل جورجري) ٢(
  .وقد أورد فيه السمعاين ترمجة حممد بن عمر بن حفص هذا" النساب ا" انظر 

 / ١" مفتاح السعادة " ، و ١٠٤٦، ١٠٤٥ / ٢" كشف الظنون " انظر يف تعريف علم الشروط ) ٣(
  ".الشروطي " ترمجة " االنساب " ، و ٢٧٢

  ).٢( ت رقم ٣٦٧وقد سبق التعريف به يف اجلزء العاشر ص 
  .علم النسخ، فأكثرهم كان ينسخ باالجرة ليقوت نفسهيعين حبرفة أهل ال) ٤(

(*)  

)١٧/٢٧٧(  

  

  .ابن حيىي املزكي، وأبو صاحل املؤذن، وأبو بكر بن خلف، وعلي بن أمحد الواحدي املفسر
، والقاسم )٢(، وحممد بن حممد الشامايت )١(وأبو بكر البيهقي، وعبد اجلبار بن عبد اهللا بن برزة : قلت

  . وخلقبن الفضل الثقفي،
  .وقد روى عنه من أقرانه احلاكم ابن البيع

  .مات يف شعبان سنة عشر وأربع مئة، رمحه اهللا
  

وفاراب ) ٥(وخنت ) ٤(وكاشغر ) ٣( وبالساغون التركي، صاحب تركستان،*  طغان خان - ١٧٠



)٦.(  
  :يف مجع ما مسع مبثله حىت قيل) ٧(قصدته جيوش الصني واخلطا 

__________  
  .ء املوحدة، وسكون الراء املهملة، بعدها زاي معجمةبضم البا) ١(
  .٧٤ / ١" تبصري املنتبه " 
  .اسم الحد أرباع نيسابور، فيه من القرى ما يزيد على ثالث مئة قرية: نسبة إىل الشامات) ٢(

طبقات " وفيه ترمجة حممد بن حممد الشامايت هذا، وقد تصحفت هذه النسبة يف " االنساب " انظر 
  ".السامايت "  إىل ١٩٩ / ٤ "السبكي 

 وفيه امسه ١٥٠، ١٤٩ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٢٩٨، ٢٩٧ و ٢٤٠ و ٢٢٠ / ٩الكامل * 
، تاريخ ابن ٥٠٠ / ١أبو نصر أمحد بن طغان خان، ولقبه قراخان، تتمة املختصر يف أخبار البشر 

  .٣٩٢، ٣٩١ / ٤خلدون 
بلد عظيم يف ثغور الترك وراء ر سيحون قريب من : ةبالسني مهملة والغني املعجم: قال ياقوت) ٣(

  .كاشغر
هي مدينة وقرى ورساتيق يسافر إليها من مسرقند وتلك النواحي، وهي يف وسط بالد : قال ياقوت) ٤(

  .الترك، وأهلها مسلمون
 بلد ووالية دون كاشغر ووراء يوزكند، وهي معدودة من بالد تركستان، وهي يف واد بني جبال يف) ٥(

  .وسط بالد الترك، وبعض يقوله بتشديد التاء
  ".معجم البلدان " كذا يف 

  .والية وراء ر سيحون يف ختوم بالد الترك، وهي أبعد من الشاش، قريبة من بال ساغون) ٦(
  = (*)إن اسم اخلطا يطلق على بالد متامخة للصني يسكنها جنس من : قال القلقشندي) ٧(

)١٧/٢٧٨(  

  

  .ألفكانوا ثالث مئة 
  .اللهم عافين الغزوهم، مث توفين إن شئت: وكان مريضا فقال

فعويف، ومجع عساكره، وساق، فبيتهم، وقتل منهم حنو مئيت ألف، وأسر مئة ألف، وكانت ملحمة 
  ).١(مشهودة يف سنة مثان وأربع مئة، ورجع بغنائم ال حتصى إال بالساغون، فتوفاه اهللا عقيب وصوله 

  . شجاعاوكان دينا عادال، بطال
  ).٣(، أرخ ذلك صاحب محاة املؤيد )٢(ومتلك بعده أخوه أرسالن خان 



  
  ، أبو احلسن علي، وهو صاحب االندلس، الناصر لدين اهللا)٤( الناصر تقدم - ٨٠

ابن محود بن ميمون بن أمحد بن علي بن عبيداهللا بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد اهللا بن احلسن 
  .، العلوي احلسين، مث االدريسيبن السيد احلسن بن علي

، فلما طغى املستعني، وعثر الرعية، حاربه علي هذا وقتله ومتلك )٥(كان من قواد املستعني املرواين 
ومتكن، مث خالف عليه املوايل الذين كانوا قد نصروه، ومالوا إىل عبدالرمحن بن حممد بن عبدامللك بن 

رن السادس اهلجري أو الثاين عشر امليالدي، وكانت بينهم الترك، وقد أسسوا دولتهم يف الق= الناصر 
  .وبني املسلمني حروب طويلة

__________________  
  .١٧٩ / ٢" دائرة املعارف االسالمية " ، و ٣٨٣ / ٤" صبح االعشى " انظر 

  .٣٩٢، ٣٩١ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٢٩٧ / ٩" الكامل " انظر ) ١(
  .٣٩٢ / ٤" تاريخ ابن خلدون " ، و ٢٩٨ / ٩" الكامل " انظر ) ٢(
  .١٥٠ / ٢" املختصر يف أخبار البشر " يف كتابه ) ٣(
  .وذكرت هناك مصادر ترمجته) ٨٠(برقم ) ٤(
  ).٧٩(وقد تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

(*)  

  ]، وهو صاحب االندلس)٤( الناصر تقدم - ٨٠[:تعليق املستخدم 
كيف يكون الرقم مثانون بني السبعني بعد املئة والواحد للوهلة األوىل يظن القارئ أنّ هذا خطأ ، ف

  والسبعني بعد املئة ؟
 من هذا ٨٠ برقم ١٣٧ولقد تبين يل بعد التدقيق أا ليست خطأ ، فترمجة املذكور جتدها يف صفحة 

ال اجلزء ، ولكنها ليست نفسها ، بل تعمد املؤلف إعادا هنا وفيها إضافات ال جتدها هناك ، فتنبه لئ
  .حتذفه 

  
  .عبد الرمحن الشامي : كتب 

)١٧/٢٧٩(  

  

االموي، ولقبوه باملرتضى، و نازلوا غرناطة، مث ندموا على بيعته ملا رأوا من صولته، فتنقلوا عنه، ودسوا 
  .من قتله غيلة



 وكانت دولة االدريسي اثنني وعشرين شهرا، مث قتله غلمان له صقالبة يف محام يف أواخر سنة مثان وأربع
  ).١(مئة، فقام بعده أخوه القاسم 
، فشيخنا جعفر ابن حممد االدريسي من نسل )٣(، وحيىي املعتلي )٢(وترك علي من الولد إدريس 

  .املعتلي
  

  . بن بابك، البغداديشاعر وقته، أبو القاسم، عبد الصمد بن منصور*  ابن بابك - ١٧١
  .وديوانه كبري يف جملدين

) ٤(أأنت ابن بابك : وملا سأله الصاحب إمساعيل بن عباد وقد وفد عليهطوف النواحي، ومدح الكبار، 
  .بل أنا ابن بابك: ؟ قال

  ).٥(فأعجبه ذلك 
  ).٦(تويف سنة عشر وأربع مئة 

__________  
  ).٨١(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٨٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٨٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
 / ٣، العرب ١٩٨ - ١٩٦ / ٣، وفيات االعيان ٢٩٥ / ٧ املنتظم ،٣٨١ - ٣٧٤ / ٣يتيمة الدهر * 

 / ٣، شذرات الذهب ٦٤ / ١، معاهد التنصيص ٢٤٦، ٢٤٥ / ٤، النجوم الزاهرة ١٠٣، ١٠٢
١٩١.  

  .١٩٧، ١٩٦ / ٣" وفيات االعيان ) " ٥(أأنت بابك الشاعر ؟ ": وفيات االعيان " يف ) ٤(
  = (*)وله بيت " وفيات االعيان " و " معاهد التنصيص " و " اليتيمة " انظر مناذج من شعره يف ) ٦(

)١٧/٢٨٠(  

  

  . بن سراقة، العامري البصرياحلافظ العالمة، أبو احلسن، حممد بن حيىي*  ابن سراقة - ١٧٢
  .ابن داسة، وأيب إسحاق اهلجيمي، وابن عباد، وطائفة: حدث عن

  .به، وراجع فيه أبا احلسن الدارقطينوأخذ عن أيب الفتح االزدي مصنفه يف الضعفاء، مث هذ
  .وارحتل يف احلديث إىل فارس وأصبهان والدينور، وسكن آمد مدة

  .وكان من أئمة الشافعية
  ).١(له تآليف يف الفرائض والسجالت 



  ).٢(كان حيا يف سنة أربع مئة 
__________  

 ٢٦طبقات ابن الصالح * يب كأين قد شكوت إليه ما * ومر يب النسيم فرق حىت : يف غاية الرقة وهو= 
، ٢٧ / ٢، طبقات االسنوي ٢١٤ - ٢١١ / ٤، طبقات السبكي ١٩٥ / ٥ب، الوايف بالوفيات / 

  .٦٠ / ١، هدية العارفني ٤٨١ / ١، كشف الظنون ١٣١، ١٣٠، طبقات ابن هداية اهللا ٢٨
وهو " االعداد  " وكتابه يف" الشهادات " وقع يل من تصانيفه الفقهية كتابه يف : قال االسنوي) ١(

  ".ما ال يسع املكلف جهله " مشتمل على أشياء أخرى غريبة، وكتابه الذي مساه 
" ووقفت من تصانيفه على كتاب : بعض الفوائد والغرائب، وقال" االعداد " ونقل السبكي من كتاب 

أدب القضاة  " وقد ذكر يف خطبته أنه صنف قبله كتابا يف" أدب الشاهد وما يثبت به احلق على اجلاحد 
."  
  .وأراه تويف يف حدود سنة عشر وأربع مئة: قال السبكي) ٢(

(*)  

)١٧/٢٨١(  

  

  . بن خلف بن الصرييفالوزير الكبري، أبو غالب، حممد بن علي*  فخر امللك - ١٧٣
  ).١(يف اجلرب واملقابلة " الفخري " وبامسه صنف كتاب 

  ن أبوه صريفياكان صدرا معظما، جوادا ممدحا من رجال الدهر، كا
بديوان واسط، وكان أبو غالب من صباه يتعاىن املكارم واالفضال، ويلقبونه بالوزير الصغري، مث ويل 
) ٢(بعض االعمال، وتنقلت به االحوال إىل أن ويل ديوان واسط، مث وزر، وناب للسلطان اء الدولة 

ل قليال، وأعاد اللطم يوم عاشوراء، ، فعد)٣(بفارس، وافتتح قالعا، مث ويل العراق بعد عميد اجليوش 
، ودام ست سنني، مث أمسك باالهواز، وقتل يف ربيع االول )٤(وثارت الفنت لذلك، ومدحته الشعراء 

  ).٥(سنة سبع وأربع مئة، وأخذوا له جوهرا ونفائس، وألف ألف دينار وغري ذلك، وطمر يف ثيابه 
__________  

 - ١٢٤ / ٥، وفيات االعيان )وانظر الفهرس (٢٦٠ / ٩، الكامل ٢٨٧، ٢٨٦ / ٧املنتظم * 
، الوايف ٤٩٤، ٤٩٣ / ١، تتمة املختصر ٩٧ / ٣، العرب ١٤٤ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ١٢٧

، ٤٧١، ٤٧٠ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٦، ٥ / ١٢، البداية والنهاية ١١٩، ١١٨ / ٤بالوفيات 
  .١٨٥ / ٣، شذرات الذهب ٢٤٢ / ٤النجوم الزاهرة 

صنفه أبو بكر حممد بن احلسن احلاسب الكرخي، املتوىف يف حدود سنة عشر وأربع مئة، وصنف له ) ١(



  .يف احلساب" الكايف " أيضا كتاب 
  .٨٣ / ٦الزركلي " أعالم " ، و ١٢٥ / ٥" وفيات االعيان " انظر 

  ).١٠٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٣٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
لكل فىت قرين حني : بن نباتة، له فيه قصائد خمتارة، منها قصيدته النونية اليت منهامنهم أبو نصر ا) ٤(

وفيات االعيان " مبا أملته فأنا الضمني انظر * وفخر امللك ليس له قرين أنخ جبنابه واحكم عليه * يسمو 
 "١٢٥، ١٢٤ / ٥.  
  .٥ / ١٢" لبداية والنهاية ا" ، و ٢٨٦ / ٧" املنتظم " ، و ١٢٦ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ٥(

  .وقد أوردت هذه املصادر قصة جعلوها سببا ملا حل به
(*)  

)١٧/٢٨٢(  

  

وكان شهما كافيا، خبريا بالتصرف، سديد التوقيع، طلق احمليا، يكاتب ملوك النواحي، ويهاديهم، وفيه 
 عظيما ببغداد، عدل يف اجلملة، عمرت العراق يف أيامه، وكان من حماسن الدهر، أنشأ بيمارستانا

  .وكانت جوائزه متواترة على العلماء والصلحاء، وعاش ثالثا ومخسني سنة
السعاية قبيحة، ولو كانت صحيحة، ومعاذ اهللا أن نقبل من مهتوك : رفعت إليه سعاية برجل، فوقع فيها

 العيب، يف مستور، ولوال أنك يف خفارة شيبك، لعاملناك مبا يشبه مقالك، ويردع أمثالك، فاكتم هذا
  ).١(واتق من يعلم الغيب 

  .فأخذها فقهاء املكاتب، وعلموها الصغار
  .، وكان يضرب املثل بكثرة جوائزه وعطاياه)٢(وقد أنشأ ببغداد دارا عظيمة 

  
 بن سليمان بن صاحب االندلس، امللقب باملستعني، أبو الربيع، سليمان بن احلكم*  املستعني - ٧٩

  .، االموي املرواين االندلسيالناصر لدين اهللا عبدالرمحن
خرج على ابن عمه املؤيد باهللا هشام على رأس عام أربع مئة، والتف على الرببر باالندلس، وغلبوا على 

  قلعة رباح، وملكوه، ومجعوا له
__________  

  .١٢٦ / ٥" وفيات االعيان " اخلرب يف ) ١(
  .االمان: الوشاية، واخلفارة مثلثة اخلاء: والسعاية



الفخرية، وهذا الدار كانت للمتقي هللا، : وداره بأعلى احلرمي الطاهري يقال هلا: ال ابن اجلوزيق) ٢(
وابتاعها عز الدولة خبتيار بن معز الدولة، وخربت فعمرها فخر امللك، وأنفق عليها أمواال كثرية، وفرغ 

  .منها يف رمضان سنة اثنتني وأربع مئة
  .٢٨٦ / ٧" املنتظم " 
  .وذكرت هناك مصادر ترمجته) ٧٩( برقم تقدمت ترمجته* 
(*)  

  ]صاحب االندلس*  املستعني - ٧٩[:تعليق املستخدم 
 من ٢٧٩ هنا أا خطأ ، فلقد مر ما يشبهها يف الصفحة ٧٩ال يظن القارئ أن وجود هذه الترمجة برقم 

  .الصفحة هذا اجلزء، فريجى مراجعة التعليق هناك ، وكذلك انظر التعليق يف احلاشية من هذه 
  

  عبد الرمحن الشامي: كتب 

)١٧/٢٨٣(  

  

أمواال حنو املئة ألف دينار، فسار م إىل طليطلة، فحارم، واستوىل عليها، وذبح واليها، مث هزم عسكرا 
واقعوه، مث قصد قرطبة، فربز لقتاله جيش حممد بن عبد اجلبار املهدي، فحطمهم سليمان، وغرق خلق 

، وكانت ملحمة كربى، ذهب فيها عدة من العلماء والصلحاء، فعمد املهدي، منهم يف النهر، وقتل خلق
هذا أمري : فأخرج املؤيد باهللا، بعد أن زعم أنه مات، فأجلسه للناس، وجعل القاضي ابن ذكوان يقول

  .املؤمنني، وإمنا ابن عبد اجلبار نائبه
وأما الرعية فخرجوا يطلبون أمانا من ! باالمس تصلي عليه، واليوم حتييه ! يا ابن ذكوان : فقالت الرببر

سليمان، فأكرمهم، واختفى ابن عبد اجلبار، واستوسق لسليمان االمر، ودخل القصر، ووارى الناس 
قتالهم، فكانوا اثين عشر ألفا، وهرب ابن عبد اجلبار إىل طليطلة، فقاموا معه، واستنجد بالفرجنية، 

 االمر، مث أقبل يف عسكر عظيم، فكان املصاف على عقبة وبعث إليهم من بيت املال بذهب عظيم، فلله
البقر بقرب قرطبة، فينهزم ابن عبد اجلبار، وقتل من الفرنج ثالثة آالف، وغرق خالئق، مث ظفروا بابن 
عبد اجلبار، فذبح صربا، وقطعت أربعته يف يوم التروية سنة أربع مئة، وله أربع وثالثون سنة، مث استمر 

 باهللا، وعاث املستعني بالرببر، وجرت أمور طويلة، وحاصر قرطبة مدة طويلة إىل شوال يف امللك املؤيد
سنة ثالث، فشدوا، وزحفوا على البلد، فأخذوه، وبذلوا السيف والنهب وبعض السيب، وقتلوا املؤيد، 

مر قتل بقرطبة نيف وعشرون ألفا، وفعلت عساكر املستعني ما ال تفعله النصارى، واستوسق اال: فيقال
  للمستعني، فعسف وجار، وأخرب البالد، وكان



من قواده القاسم وعلي ابنا محود بن ميمون العلوي االدريسي، فقدمهما على جيشه، مث استناب أحدمها 
على اجلزيرة اخلضراء، واآلخر على سبتة، فراسل علي متويل سبتة مجاعة، وحدث نفسه باخلالفة، فبادر 

  إليه خلق،

)١٧/٢٨٤(  

  

، فعدى إىل االندلس، فانضم إليه أمري مالقة، واستفحل أمره، مث نازل قرطبة، فربز حلربه حممد وبايعوه
 - وهللا احلمد -ولد املستعني، فالتقوا، فازم حممد، وهجم االدريسي قرطبة، ومتلك، وذبح املستعني 

  .بيده صربا، وذبح أباه احلكم أيضا
م سنة سبع وأربع مئة، وزالت الدولة املروانية، وعاش وكان شيخا من أبناء الثمانني، وذلك يف احملر

  ).١(املستعني نيفا ومخسني سنة، وله شعر جيد قد تقدم منه 
  

، احلسيين املوسوي الشريف أبو احلسن، حممد بن الطاهر أيب أمحد احلسني بن موسى*  الرضي - ١٧٤
  ".الديوان " ، صاحب )٢(البغدادي الشاعر 

  ).٣(هو أشعر الطالبيني : لله نظم يف الذروة حىت قي
__________  

  ).٧٩(يف آخر ترمجته املتقدمة برقم ) ١(
، احملمدون من ٢٧٩ / ٧، املنتظم ٢٤٧، ٢٤٦ / ٢، تاريخ بغداد ١٥١ - ١٣١ / ٣يتيمة الدهر * 

، ٤٢٠ - ٤١٤ / ٤، وفيات االعيان ٢٦٢، ٢٦١ / ٩، الكامل يف التاريخ ٨٩الشعراء للقفطي خ 
، ٤٩٤ / ١، تتمة املختصر ٩٥ / ٣، العرب ١٥٢ / ٢ املختصر يف أخبار البشر ،١٦ / ٧الذريعة 

، نزهة ٤، ٣ / ١٢، البداية والنهاية ٢٠ - ١٨ / ٣، مرآة اجلنان ٣٧٩ - ٣٧٤ / ٢الوايف بالوفيات 
، كتاب ٥٧٩ - ٥٧٣، روضات اجلنات ١٨٤ - ١٨٢ / ٣، شذرات الذهب ٣٥٩ / ١اجلليس 
 - ١٧٣، ٤٤، أعيان الشيعة ٦٠ / ٢، هدية العارفني ٤٣٠ / ١ ، إيضاح املكنون٢٨٣: الرجال
١٨٧.  

  .والذي لقبه بالرضي ذي احلسبني اء الدولة، ولقب أخاه باملرتضى ذي ادين) ٢(
  .٢٧٩ / ٧" املنتظم " 

  ).٣٩٤(وسترد ترمجة أخيه املرتضى برقم 
  .ز العشر سنني بقليلوابتدأ يقول الشعر بعد أن جاو": اليتيمة " قال الثعاليب يف ) ٣(

: مسعت مجاعة من أهل العلم باالدب يقول:  قوله- وكان أحد الرؤساء -ونقل اخلطيب عن ابن حمفوظ 



  .الرضي أشعر قريش
هذا صحيح، وقد كان يف قريش من جييد القول إال أن شعره قليل، فأما جميد مكثر، : فقال ابن حمفوظ
  .فليس إال الرضي

يف دوحة * عطفا أمري املؤمنني فإننا :  االمام القادر باهللا من مجلة قصيدةومن غرر شعره ما كتبه إىل
  = (*)العلياء ال نتفرق 

)١٧/٢٨٥(  

  

  ).١(ويل النقابة بعد أبيه، وديوانه يكون أربع جملدات 
  ).٢(ممتع يدل على سعة علمه " معاين القرآن " وله كتاب 

  .وله سبع وأربعون سنة، وكان شيعيا سنة ست وأربع مئة، -صفر :  وقيل-مات يف احملرم 
  

 ابن جعفر اليزدي الشيخ الثقة العامل، مسند أصبهان، أبو عبد اهللا، حممد بن إبراهيم*  اجلرجاين - ١٧٥
  .اجلرجاين، صاحب تلك االمايل االربعني) ٣(

  .ولد جبرجان سنة تسع عشرة وثالث مئة
 بن حممد ابن قوهيار، وحاجب بن أمحد ونشأ بنيسابور، فسمع حممد بن احلسني القطان، والعباس

  الطوسي، وحممد بن احلسن
__________  

أنا عاطل منها * أبدا كالنا يف املعايل معرق إال اخلالفة ميزتك فإنين * ما بيننا يوم الفخار تفاوت = 
   ه تنقيح وشرح١٣٠٧طبع ديوانه عدة طبعات، فطبع يف بريوت يف جزئني سنة ) ١(وأنت مطوق 

، وطبع يف بريوت بدار ١٣٠٦د عباس االزهري وحممد أفندي اللبابيدي، وطبع يف مبباي سنة الشيخ أمح
  .صادر يف جملدين

وهو مطبوع يف بغداد سنة " اازات النبوية " وكتاب " املتشابه يف القرآن " وله أيضا كتاب ) ٢(
وغريها، وهو " غداد أخبار قضاة ب" وكتاب " تلخيص البيان عن جمازات القرآن "  ه، وكتاب ١٣٢٨

الذي زعم أنه مجع فيه أقوال االمام علي بن أيب طالب رضي اهللا " ج البالغة " صاحب الكتاب الشهري 
 أن تكون هذه االقوال صحيحة -عنه، وقد أنكر املؤلف الذهيب، كما سريد يف ترمجة أخيه املرتضى 

  .النسبة إىل االمام علي
  .١٢٤ / ٣" ميزان االعتدال " وانظر كالمه يف 

  .٦٤، ٦٣ / ٢بروكلمان " تاريخ " وانظر النسخ اخلطية لبعض مصنفاته واخيتارات من شعره يف 



  .١٨٧ / ٣، شذرات الذهب ٩٩ / ٣العرب * 
  ).١٨٦(انظر هذه النسبة يف الترمجة الواردة برقم ) ٣(

(*)  

)١٧/٢٨٦(  

  

  .واحلسن بن يعقوب البخاري، وعدةاحملمداباذي، وأبا العباس االصم، وحممد بن عبد اهللا الصفار، 
، )١(أبو بكر حممد بن احلسن بن سليم القاضي، وعبد الرزاق بن عبد الكرمي احلسناباذي : حدث عنه

وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم احلافظ، وأبو عمرو عبد الوهاب بن مندة، وسهل بن عبد اهللا الغازي، 
وسج، والرئيس القاسم ابن الفضل، وأبو نصر ، وحممود بن جعفر الك)٢(وحممد بن أمحد بن ررا 

  .عبدالرمحن بن حممد السمسار، ورجاء بن عبد الواحد بن قولويه، وآخرون
  ".الثقفيات " وهذا السمسار خامتتهم، حديثه من أعلى شئ يف 

  .أربعة جمالس) ٣(وقع يل من أماليه 
  .مات بأصبهان يف رجب سنة مثان وأربع مئة عن تسع ومثانني سنة

أخربنا حممد بن حممد املأموين، أخربنا أبو طاهر احلافظ، أخربنا أبو عبد : ربنا أمحد بن إسحاق اهلمذاينأخ
اهللا الثقفي، أخربنا حممد بن إبراهيم اجلرجاين، أخربنا حممد بن احلسني القطان، حدثنا أمحد بن االزهر، 

يرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا زمعة بن صاحل، عن عبد اهللا بن طاووس، عن أبيه، عن أيب هر
  ).٤" (إذا اشتد احلر، فأبردوا بالصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنم : " قال

__________  
  .قرية من قرى أصبهان: نسبة إىل حسناباذ) ١(

  .وقد أورد فيه ترمجة عبد الرزاق بن عبد الكرمي احلسناباذي" االنساب " انظر 
أبو اخلري حممد بن أمحد بن ررا، إمام جامع : ررا مبهملتني مفتوحتني": ه املشتب" قال املؤلف يف ) ٢(

  .أصبهان، عن عثمان الربجلي وطبقته
  .٣٧١ / ١" تاريخ التراث العريب " انظر النسخ اخلطية لبعض هذه االمايل يف ) ٣(
  = (*)ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه من طرق عن أيب هريرة : زمعة بن صاحل) ٤(

)١٧/٢٨٧(  

  



، أمحد بن حممد بن أمحد بن محاد، البغدادي، )١ (االمام الواعظ املعمر، أبو احلسني*  ابن املتيم - ١٧٦
  .ابن املتيم

  ).٢(شيخ صدوق، لكنه كثري املزاح 
القاضي احملاملي، ويوسف بن يعقوب االزرق، واحلافظ أيب العباس بن عقدة، وعلي بن حممد : حدث عن

  .لصفار، ومحزة بن القاسمبن عبيد، وإمساعيل ا
  مجيع ما كان عنده عن كل واحد جملس إال االزرق، فسمع: قيل

  .منه ستة جمالس
  ).٣(وتفرد، واشتهر، وكان يعظ يف جامع املنصور 

مل أكتب عن أقدم مساعا منه، وحممد بن إسحاق الباقرحي، وعاصم بن ): ٤(اخلطيب، وقال : حدث عنه
  .يمي، وآخروناحلسن العاصمي، ورزق اهللا التم

__________  
) ١٨٣(و ) ١٨٢(و ) ١٨١) (٦١٥(ومسلم ) ٥٣٦(و ) ٥٣٣(، والبخاري ١٦ / ١مالك = 

  ).٦٧٧(، وابن ماجة ٢٧٤ / ١، والدارمي ٥٣ / ٣، وأمحد ٢٤٨ / ١، والنسائي )١٥٧(والترمذي 
م االدباء ، معج٣٧١، ٣٧٠ / ٤ ومساه حممد بن أمحد، تاريخ بغداد ١٥٨ - ١٥٦ / ٤يتيمة الدهر * 
، ١٥٦ / ٨، الوايف بالوفيات ١٥١، ١٥٠ / ١، فوات الوفيات ١٠٠ / ٣، العرب ٢٤٦ - ٢٤٤ / ٤

  .٧٢ / ١، هدية العارفني ١٨٨ / ٣، شذرات الذهب ١٥٧
  .أبو احلسن": الوايف " و " الفوات " و " االرشاد " و " اليتيمة " يف ) ١(
، ٢٤٥ / ٤ياقوت " إرشاد " ، و ١٥٨، ١٥٧  /٤" اليتيمة " انظر بعض مزاحه يف شعره يف ) ٢(

  .١٥٧ / ٨" الوايف " ، و ١٥١ / ١" الفوات " ، و ٢٤٦
  .٣٧١ / ٤" تاريخ بغداد " انظر ) ٣(
  .٣٧١ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٧/٢٨٨(  

  

  ).١(وقع يل من عواليه يف جملس رزق اهللا 
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة تسع وأربع مئة

، وإبراهيم بن خملد بن جعفر )٣(االهوازي الذي ذكر مع مسيه ارب ) ٢( الصلت ومات فيها ابن
الباقرحي، الفقيه اجلريري املذهب مسع من ابن عياش القطان، والفقيه رجاء بن عيسى االنصناين املالكي، 



  االصبهاين، واحلافظ عبد الغين بن سعيد) ٤(وعبد اهللا ابن يوسف بن بامويه 
" تاريخ " الواسطي الصيدالين، راوي ) ٦( احلسن علي بن حممد بن علي بن خزفة ، وأبو)٥(املصري 

" أمحد بن أيب خيثمة، عن الزعفراين، عنه، وأبو طلحة القاسم بن أيب املنذر القزويين اخلطيب، راوي 
  .ابن ماجة، عاش إىل هذه السنة" سنن 

  
ن اجلنيد، االمام احلافظ، املفيد الصادق،  بن عبد اهللا بابن عبد اهللا بن جعفر*  متام بن حممد - ١٧٧

  .حمدث الشام، أبو القاسم بن احلافظ الثقة أيب احلسني، البجلي، الرازي، مث الدمشقي
__________  

وله ديوان " االنتصار املنيب عن فضل املتنيب " وكتاب " الشعراء الندماء " وله من التصانيف كتاب ) ١(
  .شعر كبري

  .٧٢ / ١ " هدية العارفني" انظر 
  ).١٠٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٠٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٤٥(وهو خطأ، وقد تقدمت ترمجته برقم " ماموية : " يف االصل) ٤(
  ).١٦٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).١١٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
، النجوم ٣٩٧/  ١٠، الوايف بالوفيات ١١٥ / ٣، العرب ١٠٥٨ / ١٠٥٦ / ٣تذكرة احلفاظ * 

، ٣٧٥ / ١، هدية العارفني ٢٠٠ / ٣، شذرات الذهب ٤١٣، طبقات احلفاظ ٢٥٩ / ٤الزاهرة 
  .٣٤٦، ٣٤٥ / ٣، ذيب تاريخ دمشق ٧١الرسالة املستطرفة 

(*)  

)١٧/٢٨٩(  

  

حممد بن أيوب بن : من أعيان الرحالني الذين سكنوا دمشق، وكتبوا الكثري، فحدث عن) ١(كان أبوه 
  . البجلي، وحممد بن جعفر القتات، وهذه الطبقة، وأمسع ولده متاما بدمشق واعتىن بهالضريس

  .مولده بدمشق يف سنة ثالثني وثالث مئة
، وحممد بن محيد احلوراين، وأبا احلسن )٢(مسع أباه، وخيثمة بن سليمان، واحلسن بن حبيب احلصائري 

 امليمون بن راشد، وأبا يعقوب االذرعي، وعلي ، وأبا علي أمحد بن حممد بن فضالة، وأبا)٣(بن حذمل 
بن أيب العقب، وأبا علي بن هارون، وأمحد بن حممد بن فضالة احلمصي، صاحب حبر بن نصر، وعلي بن 



عن ) ٥(اجلرشي ) ٤(أمحد بن الوليد املري حدثه عن أخطل بن احلكم، وعلي بن احلسني بن السفر 
دثه عن ابن عرفة، وهشام بن حممد بن عدبس، وإبراهيم بن بكار بن قتيبة، وحممد بن مهيان القيسي ح

  .حممد بن حممد بن سنان، عن ابن بنت مطر، وخلقا سواهم
السباك صاحب احلسن بن احلباب، واحلسن بن ) ٦] (غالم [ وتال اليب عمرو على أمحد بن عثمان 

  .احلسني الصواف، عن قراءما على أيب عمر الدوري
__________  

  .و احلسني حممد بن عبد اهللا، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشروهو أب) ١(
  .بالضاد املعجمة" احلضائري "  إىل ٢٠٠ / ٣" شذرات الذهب " تصحف يف ) ٢(
 ٣" تذكرة احلفاظ "  وقد حترف يف -بفتح احلاء املهملة وسكون الذال املعجمة بعدها الم مفتوحة ) ٣(
  .سن أمحد بن سليمان بن حذمل الدمشقي وهو القاضي أبو احل- إىل حذمي ١٠٥٦/ 

  .٤٠٦ / ٢" االكمال " أنظر 
  .بفتح السني املهملة وسكون الفاء) ٤(
  .٢٩٩ / ٤" االكمال " 
  .بطن من محري: نسبة إىل بين جرش) ٥(
من االصل، وهو أمحد بن عثمان بن الفضل، أبو بكر الربعي البغدادي، يعرف " غالم " سقط لفظ ) ٦(

  .٨١ / ١" غاية النهاية "  ه، مترجم يف ٣٤٥ متوىف سنة بغالم السباك،
(*)  

)١٧/٢٩٠(  

  

  .يف جملدة انتقاء من يدري احلديث) ١" (الفوائد " خرج 
عبد الوهاب الكاليب أحد شيوخه، وأبو احلسني امليداين، وأبو علي االهوازي، واحلسن بن : حدث عنه

الكتاين، وأمحد بن عبدالرمحن الطرائفي، وخلق علي اللباد، وأمحد بن حممد العتيقي، وعبد العزيز 
  .سواهم

تويف أستاذنا أبو القاسم متام احلافظ لثالث خلون من احملرم سنة أربع عشرة : قال عبد العزيز الكتاين
  .وأربع مئة

، ذكر أن مولده، سنة ثالثني وثالث )٢(وكان ثقة حافظا، مل أر أحفظ منه يف حديث الشاميني : قال
  .مئة

  ).٣(ما رأيت مثل متام يف معناه، كان عاملا باحلديث ومعرفة الرجال : بو علي االهوازيوقال أ



  ).٤(ما لقينا مثله يف احلفظ واخلري : وقال أبو بكر
أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد القاضي إجازة أخربنا عبد الكرمي بن محزة يف سنة 

  بد العزيز بن امحد، حدثنا متام بن حممد احلافظ، أخربنا احلسنمخس وعشرين ومخس مئة، اخربنا ع
__________  

  .٣٧٩ / ١" تاريخ التراث العريب " ولبقية مصنفاته يف " الفوائد " انظر النسخ اخلطية هلذه ) ١(
" ذيب ابن عساكر " ، و ٢٠٠ / ٣" شذرات الذهب " ، و ١٠٥٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(
٣٤٦، ٣٤٥ / ٣.  
  .املصادر السابقة) ٣(
  ".واخلري " بدل " اخلربة " و " ذيب تاريخ دمشق " املصادر السابقة، إال أن يف ) ٤(

)١٧/٢٩١(  

  

ابن حبيب، أخربنا العباس بن الوليد البريويت، أخربنا حممد بن شعيب، حدثنا معان بن رفاعة، عن أيب 
ه وسلم سعد بن معاذ أن يكتوي يف أكحله، حني رمته أمر رسول اهللا صلى اهللا علي: الزبري، عن جابر قال
  .بنو النضري، فاكتوى

  ).١(هذا حديث غريب، ومعان ليس بذاك القوي 
احلنبلي، صاحب ) ٢(ومات مع متام يف العام احلافظ أبو سعيد حممد بن علي بن عمرو االصبهاين النقاش 

جة " اهلمذاين الزاهد صاحب ) ٣(التواليف، وشيخ احلرم أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن جهضم 
وكان ضعيفا، وحمدث بغداد أبو الفتح هالل بن حممد احلفار، ومسند نيسابور أبو زكريا حيىي " االسرار 

، وشيخ )٥(، ومسند البصرة القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر اهلامشي )٤(بن إبراهيم بن حممد املزكي 
  الفرضي، وحمدث طرابلس أبو عبد اهللا) ٦( ميلة أصبهان القدوة أبو احلسن علي بن حممد بن

__________  
: مل يكن به بأس، ووثقة ابن املديين ودحيم، وضعفه ابن معني، وقال يعقوب بن سفيان: قال أمحد) ١(

عامة ما : منكر احلديث، وقال ابن عدي: ليس حبجة، وقال ابن حبان: لني احلديث، وقال اجلوزجاين
يكتب : وهو صاحب حديث ليس مبتقن، وقال أبو حامت": امليزان " قال املؤلف يف يرويه ال يتابع عليه، و

  . وال حيتج به- يعين للمتابعة -حديث 
: باب لكل داء دواء من طريقني عن أيب الزبري، عن جابر، قال: يف السالم) ٢٢٠٨(وأخرجه مسلم 

م بيده مبشقص، مث ورمت، النيب صلى اهللا عليه وسل) كواه(رمي سعد به معاذ يف أكحله، فحسمه 
) ٣٤٩٤(من طريق محاد، عن أيب الزبري، وأخرجه ابن ماجة ) ٣٨٦٦(فحسمه الثانية وأخرجه أبو داود 



  .من طريق سفيان، عن أيب الزبري
  ).١٨٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٦٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٧٩(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٣٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٨٠(سترد ترمجته برقم ) ٦(

(*)  

)١٧/٢٩٢(  

  

  ).١(احلسني بن عبد اهللا بن أيب كامل 
  

 بن جعفر ابن سعدان بن الشيخ الصدوق، مسند بغداد، أبو الفتح، هالل بن حممد*  احلفار - ١٧٨
  .، مث البغدادي)٢(عبدالرمحن بن ماهويه بن مهيار بن املرزبان، الكسكري 

  .وثالث مئةولد سنة اثنتني وعشرين 
احلسني بن حيىي بن عباس القطان صاحب أمحد بن املقدام العجلي، فكان آخر أصحابه، ومن : ومسع من

إمساعيل الصفار، وأيب جعفر ابن البختري، وعلي بن حممد الواعظ، وعثمان بن أمحد الدقاق، وإمساعيل 
  .بن علي اخلزاعي، ومجاعة

ي، وأبو نصر عبيداهللا ابن سعيد السجزي، والرئيس أبو أبو بكر اخلطيب، وأبو بكر البيهق: حدث عنه
عبد اهللا الثقفي، وعلي بن أمحد بن البسري، وأبو الفضل عمر بن عبيداهللا البقال، وعاصم بن احلسن، 

وطاهر ابن احلسني القواس، وحممد بن حممد بن املسلمة، واحلسن بن حممد بن زينه، وأبو الفوارس طراد 
  . بن عبد الرزاق االنصاري، وخلق سواهم، وهبة اهللا)٣(الزينيب 

__________  
  ).٢٠٧(سترد ترمجته برقم ) ١(
، ٩٨ / ٣، اللباب ١٥ / ٨، املنتظم )الكسكري (٤٢٨ / ١٠، االنساب ٧٥ / ١٤تاريخ بغداد * 

  ، شذرات١٠٥٨، ١٠٥٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ١١٨ / ٣، العرب ٣١٦ / ٢الذريعة 
  .٥١٠ / ٢، هدية العارفني ٢٠١ / ٣الذهب 

هذه النسبة إىل كسكر، وهي قرية بالعراق قدمية، أظنها من نواحي املدائن واهللا : قال السمعاين) ٢(
  .أعلم



  .٤٢٨ / ١٠" االنساب " وهو آخر من حدث عنه كما يف ) ٣(
(*)  

)١٧/٢٩٣(  

  

  .وقد روى جزء احلفار عاليا إبراهيم بن اخلري، مث باالجازة زين الدين ابن عبد الدامي
  .كان صدوقا، مات يف صفر سنة أربع عشرة وأربع مئة، كتبنا عنه): ١(ل اخلطيب قا

أخربنا حممد بن عبد الوهاب بن أمحد السعدي، أخربنا علي بن خمتار، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، 
أخربنا القاسم بن الفضل، أخربنا هالل بن حممد، أخربنا احلسني بن حيىي القطان، حدثنا أبو األشعث 

إن : لعجلي، حدثنا حممد بن عبدالرمحن الطفاوي، عن أيوب، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب قالا
  ).٢(شر الطعام طعام العرس، يطعمه االغنياء، ومينعه املساكني 

__________  
  .٧٥ / ١٤" تاريخ بغداد " يف ) ١(
ومسلم ) ٥١٧٧ (، ومن طريقه البخاري٥٤٦ / ٢" املوطأ " رجاله ثقات، وأخرجه مالك يف ) ٢(
: عن ابن شهاب الزهري، عن االعرج، عن أيب هريرة أنه كان يقول) ٣٧٤٢(، وأبو داود )١٤٣٢(

شر الطعام طعام الوليمة يدعى هلا االغنياء، ويترك املساكني، ومن مل يأت الدعوة، فقد عصى اهللا 
د الرزاق، أخربنا من طريق حممد بن رافع، وعبد بن محيد، عن عب) ١٠٩) (١٤٣٢(ورسوله، وأخرجه 

  .معمر، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، وعن االعرج، عن أيب هريرة
وأول هذا احلديث موقوف، ولكن آخره يقتضي رفعه، ذكر ذلك : ٢٤٤ / ٩" الفتح " قال احلافظ يف 
ومثله حديث أيب الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجال خارجا من املسجد بعد االذان، : ابن بطال، قال

ومثل هذا ال يكون رأيا، وهلذا أدخله االئمة يف مسانيدهم، : أما هذا، فقد عصى أبا القاسم، قال: الفق
عن مالك بسنده : وذكر ابن عبد الرب أن جل رواة مالك مل يصرحوا برفعه، وقال فيه روح بن القاسم

 عمر، حدثنا من طريق ابن أيب) ١١٠) (١٤٣٢(وأخرجه مسلم ...قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
سفيان، مسعت زياد بن سعد، مسعت ثابتا االعرج حيدث عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

شر الطعام طعام الوليمة مينعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن مل جيب الدعوة، فقد عصى : " قال
) ١٤٢٩(، ومسلم ٢١٠ / ٩بخاري ، وال٥٤٦ / ٢ويف الباب عن ابن عمر عند مالك " اهللا ورسوله 

إذا " بلفظ ) ١٤٣٠(وعن جابر بن عبد اهللا عند مسلم " إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليأا " بلفظ 
  " = (*)دعي أحدكم إىل طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك 

)١٧/٢٩٤(  



  

) [  هم على النار يفتنونيوم: (حدثنا أبو األشعث، حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن جماهد: وبه
  ).١(حيرقون عليها، ويعذبون : قال ] ١٣: الذاريات

  
الشيخ االمام الصدوق، القدوة الصاحل، أبو زكريا، حيىي بن احملدث املزكي أيب *  املزكي - ١٧٩

  . إبراهيم بن حممد بن حيىي، النيسابوري، شيخ التزكية ببلدهإسحاق
  .أملى مدة على ورع وإتقان

  .يف وثالثني وثالث مئةولد سنة ن
أيب العباس االصم، وأيب عبد اهللا بن االخرم، واحلسن بن يعقوب البخاري، وأيب بكر بن : وحدث عن

  إسحاق الصبغي، وأمحد بن
حممد بن عبدوس، وعدة من النيسابوريني، وأيب سهل بن زياد، وأيب بكر النجاد، وعبد اهللا بن إسحاق 

، وأمحد بن عثمان االدمي من البغداديني، وحممد بن علي بن دحيم، اخلراساين، والقاضي أمحد بن كامل
  .وغريه من الكوفيني، انتقى عليه احلافظ أمحد بن علي االصبهاين، وقع لنا مجاعة أجزاء من حديثه

__________  
من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، ) ٣٧٣٨(وأبو داود ) ١٠٠) (١٤٢٩(وأخرج مسلم = 

إذا دعا أحدكم أخاه، فليجب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عمر، قالعن نافع، عن ا
  ".عرسا كان أو حنوه 

  .٣٩٢ / ٧انظر تفسري ابن كثري ) ١(
، شذرات الذهب ٣٩٧، ٣٩٦ / ٢، طبقات االسنوي ١١٨ / ٣، العرب ١٠٥٨ / ٣تذكرة احلفاظ * 
  .٣٧٩ / ١، تاريخ التراث العريب لسزكني ٢٠٢ / ٣

(*)  

)١٧/٢٩٥(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

كر البيهقي كثريا، وأبو صاحل املؤذن، وأبو بكر حممد بن حيىي ولده، وعثمان بن حممد أبو ب: حدث عنه
  .احملمي، وهبة اهللا بن أيب الصهباء، والقاسم بن الفضل الثقفي، وعلي بن أمحد بن االخرم، وآخرون
  .كثريوكان شيخا ثقة، نبيال خريا، زاهدا ورعا متقنا، ما كان حيدث إال وأصله بيده يعارض، حدث بال

  .وكان بصريا مبذهب الشافعي، تفقه على االستاذ أيب الوليد حسان بن حممد
  .تويف يف ذي احلجة سنة أربع عشرة وأربع مئة

  قرأت على حيىي بن حممد املكي ا، أخربنا علي بن هبة اهللا،
ا القاسم بن أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربن: وقرأت على سنقر الزيين حبلب، أخربنا علي بن حممود قاال

الفضل، أخربنا حيىي بن إبراهيم، حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدثنا الصغاين، حدثنا حجاج بن 
أنه مسع القراظ يزعم أنه مسع أبا هريرة : أخربين عمرو بن حيىي بن عمارة: قال ابن جريج: حممد قال

  ".ذابه اهللا كما يذوب امللح يف املاء من أراد ا سوءا أ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول
  .عن حممد بن حامت، عن حجاج) ١(أخرجه مسلم 

__________  
 / ١" املسند " باب من أراد أهل املدينة بسوء أذله اهللا، وهو يف : يف احلج) ٤٩٣) (١٣٨٦(برقم ) ١(

  ).٣١١٤(، وسنن ابن ماجة ٣٧٥، و ٣٣٠، و ٣٠٩ و ٢٧٩ / ٢، و ١٨٤، ١٨٣
(*)  

)١٧/٢٩٦(  

  

حممد ابن أمحد بن ) ١ (االمام القدوة، شيخ االسالم، أبو احلسن، علي بن ماشاذه*  ابن ميلة - ١٨٠
  .، االصبهاين الزاهد الفرضي، شيخ الصوفية)٢(ميله بن خرة 

  .ولد سنة نيف وعشرين وثالث مئة
ري، وأيب علي أيب عمرو أمحد بن حممد بن إبراهيم بن حكيم، وحممد ابن حممد بن يونس اال: ومسع من

، وعبد اهللا بن جعفر بن )٣(أمحد بن حممد بن إبراهيم الصحاف، وحممد بن أمحد بن علي االسواري 



أمحد بن فارس، وحممد بن عبد اهللا بن أسيد، وأيب علي أمحد بن حممد ابن عاصم، وعبد اهللا بن حممد بن 
  .عيسى اخلشاب، والقاضي أيب أمحد العسال، وغياث بن حممد، وعدة

  .وأملى عدة جمالس وقع لنا منها
  رجاء بن قولويه، وأبو عبد اهللا الثقفي الرئيس، وأبو: حدث عنه

احلسني سعيد بن حممد اجلوهري، وأمحد بن عبد اهللا السوذرجاين، وأخوه حممد بن عبد اهللا، وأبو نصر 
  .عبدالرمحن بن حممد السمسار، وآخرون

__________  
  .٢٠١ / ٣، شذرات الذهب ١١٧ / ٣، العرب ٤٠٨ / ١٠االولياء ، حلية ٢٤ / ٢أخبار أصبهان * 
  .٢٤ / ٢" أخبار أصبهان " لقب عرف به حممد والد علي، كما يف : ماشاذه) ١(
" حرة " إىل " أخبار أصبهان " بضم اخلاء املعجمة وتشديد الراء املهملة املفتوحة، وقد تصحف يف ) ٢(

  .باحلاء املهملة
  .ن السني املهملة، نسبة إىل أسواري، وهي قرية من قرى أصبهانبفتح اهلمزة، وسكو) ٣(

  .وترمجة حممد بن أمحد بن علي االسواري مرت يف اجلزء اخلامس عشر" االنساب " انظر 
(*)  

)١٧/٢٩٧(  

  

  .وحديثه من أعلى مرويات السلفي
 حممد بن احلسن، صحب أبا بكر عبد اهللا بن إبراهيم بن واضح، وأبا جعفر): ١(قال أبو نعيم احلافظ 

وزاد عليهما يف طريقهما خلقا وفتوة، مجع بني علم الظاهر وعلم الباطن، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، 
وكان ينكر على املتشبهة بالصوفية وغريهم من اجلهال فساد مقاالم يف احللول واالباحة والتشبيه، 

ق جهال وعنادا، وانفرد يف وقته بالرواية مث وغري ذلك من ذميم أخالقهم، فعدلوا عنه ملا دعاهم إىل احل
  .مسى مجاعة

  .وتويف يوم عيد الفطر سنة أربع عشرة وأربع مئة: قال
مسعت االمام أبا عبد اهللا بن مندة وقت قدومه من خراسان، ): ٢(وقال أبو بكر أمحد بن جعفر اليزدي 
   وعنده-سنة إحدى وسبعني وثالث مئة يقول 

 فسأله ابن العسال عن أخبار مشايخ البالد اليت -يب أمحد العسال وعدة مشايخ أبو جعفر ولد القاضي أ
أحدمها ولدك، والثاين أبو احلسن بن : طفت الشرق والغرب مل أر يف الدنيا مثل رجلني: شاهدها فقال

  .ماشاذه الفقيه، ومن عزمي أن أجعله وصيي، وأسلم كتيب إليه، فإنه أهل له



  .أو كما قال
اق االسدي، أخربكم يوسف بن خليل، أخربنا أبو املكارم التيمي، أخربنا أبو علي قرأت على إسح

ختم التحقيق بطريقة املتصوفة بأيب احلسن علي بن ماشاذه، : له قال" احللية " املقرئ، أخربنا أبو نعيم يف 
له من االدب احلظ ملا أواله اهللا تعاىل من فنون العلم والسخاء والفتوة، كان عارفا باهللا، فقيها عامال، 

  ).٣(اجلزيل 
__________  

  .٢٤ / ٢" أخبار أصبهان " يف ) ١(
  ).١٨٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  . بأطول مما هنا٤٠٨ / ١٠" حلية االولياء ) " ٣(

(*)  

)١٧/٢٩٨(  

  

ا عبد ، أخربنا ابن رواج، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا حممد وأمحد ابن)١(أخربنا االستاذ بالل املغيثي 
أخربنا علي بن حممد إمالء، حدثنا أبو علي الصحاف، حدثنا أمحد بن مهدي، حدثنا ثابت بن : اهللا قاال

ال يقطع : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: حممد، حدثنا سفيان الثوري، عن أيب الزبري، عن جابر قال
  ).٢" (الصالة الكشر، ولكن تقطعها القرقرة 

صحيحه " سناده، والعجب من البخاري حدث عن ثابت بن حممد الزاهد يف هذا حديث منكر مع قوة إ
  ".الضعفاء " وذكره يف كتاب ) ! ٣" (

  .صدوق: وقال فيه أبو حامت
  

  . بن بندار، الرازي احملدثشيخ احلرم، أبو العباس، أمحد بن احلسن*  الرازي - ١٨١
بكر الشافعي، وأيب بكر بن خالد، حممد بن إسحاق بن إبراهيم االهوازي، وأيب : حدث بأماكن عن

  .، وابن عدي، وعدة)٤(وأيب القاسم الطرباين، وابن الريان، اللكي 
__________  

بالل بن عبد اهللا، االمري الكبري، : ، فقال١ / ٣٩، ٢ / ٣٨الورقة " مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ١(
ريب ملوكا وأوالد ملوك، كان وافر ويعرف بالوايل، ..حسام الدين، أبو اخلري احلبشي اخلصي املغيثي

احلرمة، له أوقاف وبر، وفيه حب للرواية، عنده سفائن أجزاء عن ابن رواج وغريه، مات بعد اهلزمية يف 
  .رمل مصر يف ربيع اآلخر سنة تسع وتسعني وست مئة، وكان من أبناء التسعني



  .إسناده ضعيف، لضعف ثابت بن حممد، وتدليس أيب الزبري) ٢(
والثاين يف التوحيد ) ٢٦٠٣(حديثني، أحدمها يف اهلبة برقم " صحيحه " ى عنه البخاري يف رو) ٣(
  .٣٩٤" املقدمة " ، ولكنه مل ينفرد ما كما نبه عليه احلافظ ابن حجر يف )٧٤٤٢(
  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر اليت بني أيدينا* 
  .بليدة من أعمال برقة الغرب: نسبة إىل اللك) ٤(
  ".اللباب " ظر ان

(*)  

)١٧/٢٩٩(  

  

روى عنه ولده االمام عبدالرمحن، وأبو العباس بن اخلطاب الرازي، وأبو مسعود البجلي، وطاهر بن 
  .أمحد امليداين

  .وكان من علماء احلديث
  .عاش إىل سنة تسع وأربع مئة

  
  .مل، وويل عهده، فاسق ظا)١ (العبيدي ابن عم احلاكم*  عبدالرحيم بن إلياس - ١٨٢

ويل الشام سنة عشر وأربع مئة، ورخص يف اخلمر والغناء مما كان احلاكم شدد فيه، وكان خبيال، فأبغضه 
االمراء، وكاتبوا احلاكم بأنه مضمر للشر، فطلبه بعد سنة، فراح، وتغلب على دمشق حممد بن أيب 

ة، فرده، فتمكن، طالب اخلزاز مع االحداث، وقهر اجلند، وعرف احلاكم أن ويل العهد على الطاع
والتف عليه االحداث، وطغى ابن أيب طالب، ومترد، فأخذته اجلند، وصلب، مث صادر ويل العهد العامة 
وعسف، فلما هلك احلاكم، قبضوا على ويل العهد، وقيد وسجن مبصر مدة، وقتل مجاعة يف أخذه، ومل 

  .يصل صالة العيد، مث إنه قتل نفسه يف احلبس، ال رمحه اهللا
__________  

  .٣٤٤، ٣٤٣ / ٣ ه، االعالم للزركلي ٤١١تاريخ ابن عساكر، االعالم البن قاضي شهبة حوادث * 
  .مرت ترمجة احلاكم بأمر اهللا يف اجلزء اخلامس عشر) ١(

(*)  

)١٧/٣٠٠(  

  



 بن أمحد بن عبد ، أمحد بن حممد)١(االمام احملدث الصادق، الزاهد اجلوال، أبو سعد *  املاليين - ١٨٣
  ).٣( اهللا بن حفص بن اخلليل، االنصاري اهلروي، املاليين الصويف، امللقب بطاووس الفقراء )٢(

جال يف طلب العلم ولقاء املشايخ إىل نيسابور وأصبهان، وبغداد والشام ومصر واحلرمني، وحصل، وله 
  .معرفة وفهم، مجع وصنف

 بن حيان، وحممد بن عبد اهللا بن )٤(أيب أمحد بن عدي، وإمساعيل بن جنيد، وأيب الشيخ : وحدث عن
  ، ويوسف ابن القاسم املياجني، واحلسن بن رشيق املصري، وحممد بن أمحد بن)٥(إبراهيم السليطي 

علي بن النعمان الرملي، وأيب بكر القطيعي، والفضل بن جعفر التميمي، وحممد بن سليمان الربعي، وأيب 
  .وطبقتهمأمحد العسكري، وعبد العزيز بن هارون البصري، 

_______________  
 ٢، تاريخ ابن عساكر )املاليين: (، االنساب٣٧٢، ٣٧١ / ٤، تاريخ بغداد ٨٣، ٨٢تاريخ جرجان * 
 / ٣، تذكرة احلفاظ ١٥٥ / ٣، اللباب ٤٤ / ٥، معجم البلدان ٣ / ٨، املنتظم ٢ / ٤٧، ٢ / ٤٦/ 

، ٦٠، ٥٩ / ٤ت السبكي ، طبقا٣٣٠ / ٧، الوايف بالوفيات ١٠٧ / ٣، العرب ١٠٧٢ - ١٠٧٠
 / ١، حسن احملاضرة ٤١٧: ، طبقات احلفاظ٢٥٦ / ٤، النجوم الزاهرة ١١ / ١٢البداية والنهاية 

، ذيب تاريخ ابن ٧٦، الرسالة املستطرفة ٧٢ / ١، هدية العارفني ١٩٥ / ٣، شذرات الذهب ٣٥٣
  .٤٤٧، ٤٤٦ / ١عساكر 

  ".د أبو سعي" إىل " هدية العارفني " حترف يف ) ١(
  ".عبيد " إىل " هدية العارفني " يف " عبد " حترف لفظ ) ٢(
  .طاووس الفقهاء": النجوم الزاهرة " يف ) ٣(
هو حافظ أصبهان أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان االنصاري، يعرف بأيب الشيخ، ) ٤(

  .، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر٣٦٩املتوىف سنة 
ط جد حممد هذا، وهو حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة بن قطن بن سليط نسبة إىل سلي) ٥(

  ".االنساب "  ه، ترمجه السمعاين يف ٣٦٤التميمي السليطي، متوىف سنة 
(*)  

)١٧/٣٠١(  

  

احلافظان متام الرازي، وعبد الغين املصري، ومها من شيوخه، وأبو بكر البيهقي، وأبو بكر : حدث عنه
بو بكر اخلطيب، وأبو نصر بن احلبان، وأبو نصر السجزي، والقاضي أبو عبد اهللا الباطرقاين، وأ

القضاعي، وحممد بن أمحد بن شبيب الكاغدي، وأبو عبد اهللا بن طلحة النعايل، والقاضي أبو احلسن 



  .اخللعي، وخلق سواهم
  .وكان ذا صدق وورع وإتقان، حصل املسانيد الكبار

اليين جرجان يف سنة أربع وستني وثالث مئة، ورحل رحالت كثرية إىل دخل امل): ١(قال محزة السهمي 
  .أصبهان وما وراء النهر ومصر واحلجاز

  .وتويف سنة تسع وأربع مئة): ٢(قال 
  .كذا قال، وهذا وهم

تويف يف يوم الثالثاء السابع عشر من شوال سنة اثنيت عشرة وأربع مئة : وقد قال أبو إسحاق احلبال
)٣.(  

  ".طبقات الشافعية "  مات مبصر، وقد ذكره االمام ابن الصالح يف أراه: قلت
أخربنا جعفر بن منري، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا املبارك بن عبد : وأخربنا علي بن حممد احلافظ

أخذت من أيب سعد املاليين أجرة النسخ واملقابلة : اجلبار، مسعت عبد العزيز بن علي االزجي يقول
  مخسني

__________  
  .٨٢ص " تاريخ جرجان " يف ) ١(
  .٨٣ص " تاريخ جرجان " يف ) ٢(
 ١" ذيب ابن عساكر " ، و ١٠٧١ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٧٢ / ٤" تاريخ بغداد " انظر ) ٣(
 /٤٤٧.  

(*)  

)١٧/٣٠٢(  

  

  ).١(دينارا يف دفعة واحدة 
رب، وجاء يف ذلك مناكري ال تنكر ، كل حديث من طريق صوفاي معت)٢(وقد ألف أربعني حديثا : قلت

  .للقوم، فإن غالبهم ال اعتناء هلم بالرواية
  أخربنا حممد بن احلسني القرشي مبصر، أخربنا حممد بن عماد،

أخربنا عبد اهللا بن رفاعة، أخربنا أبو احلسن اخللعي، أخربنا أبو سعد أمحد ابن حممد املاليين، حدثنا أبو 
ن حممد بن أيب خالد بنيسابور، حدثنا جعفر بن أمحد بن نصر احلافظ، بكر حممد بن أيب جعفر أمحد ب

أن رسول اهللا : أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس) ٣] (عن [ حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا عبد الوهاب 
أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه : ثالث من كن فيه وجد ن حالوة االميان: " صلى اهللا عليه وسلم قال



 وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن توقد له نار، فيقذف مما سواه،
  ).٤" (فيها 

__________  
  .٤٤٧ / ١" ذيب ابن عساكر " ، و ١٠٧١ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .٥٠٣ / ٢لسزكني " تاريخ التراث العريب " انظر نسخه اخلطية يف ) ٢(
  . من االصل، وال بد منه"عن " سقط لفظ ) ٣(
باب حالوة االميان من طريق حممد بن املثىن : يف االميان) ١٦(إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ٤(

من طريق حممد بن عبد اهللا بن حوش الطائفي ) ٦٩٤١(عن عبد الوهاب ذا االسناد، وأخرجه أيضا 
  .عبة، عن قتادة، عن أنسمن طريقني، عن ش) ٦٠٤١(و ) ٢١(عن عبد الوهاب به، وهو عنده 

باب بيان خصال من اتصف ن وجد حالوة االميان من طرق عن عبد : يف االميان) ٤٣(وأخرجه مسلم 
 و ٢٧٥ و ٢٤٨ و ٢٣٠ و ١٧٢ و ١٠٣ / ٣الوهاب، عن أيوب، عن أيب قالبة، وهو يف املسند 

  ).٢٦٢٤(والترمذي ) ٤٠٣٣(، وابن ماجة ٩٦ و ٩٤ / ٨، وسنن النسائي ٢٨٨
*)(  

)١٧/٣٠٣(  

  

، أبو عبد اهللا، حممد بن )١" (تارخيها " االمام املفيد احلافظ، حمدث خبارى، وصاحب *  غنجار - ١٨٤
  . بن حممد بن سليمان بن كامل، البخاريأمحد

  ).٢(ولقبه غنجار بلقب غنجار الكبري عيسى بن موسى البخاري 
ن السلمي، وأيب عبيد أمحد بن عروة خلف بن حممد اخليام، وسهل بن عثما: حدث أبو عبد اهللا عن

الكرميين، وحممد بن حفص بن أسلم، وإبراهيم بن هارون املالمحي، واحلسن بن يوسف بن يعقوب، 
  .وعدد كثري من أهل تلك الديار، ومل يرحل

  .هناد بن إبراهيم النسفي، ومجاعة: حدث عنه
  .وما بلغتين أخباره كما ينبغي، وما هو ببارع املعرفة

  .ة اثنيت عشرة وأربع مئة وقد شاختويف سن
وأبو ) ٣(أخربنا احلسن بن علي االمني، أخربنا جعفر بن منري، أخربنا السلفي، أخربنا أبو علي الربداين 

أخربنا هناد القاضي، أخربنا حممد بن أمحد احلافظ، أخربنا أبوحيىي أمحد بن حممد : احلسني الصرييف قاال
  مد بن نصر املروزي، حدثنا عبد اهللا بنابن إبراهيم السمرقندي، حدثنا حم

__________  



 / ٣، تذكرة احلفاظ ٣٩٠ / ٢، اللباب ٢١٤، ٢١٣ / ١٧، معجم االدباء ١٧٧ / ٩االنساب * 
، كشف الظنون ٤١٢، طبقات احلفاظ ٦٠ / ٢، الوايف بالوفيات ١٠٨ / ٣، العرب ١٠٥٣، ١٠٥٢

  .٦١  /٢، هدية العارفني ١٩٦ / ٣، شذرات الذهب ٢٨٦ / ١
  ".فضائل الصحابة االربعة " وذكر السمعاين أنه صنف أيضا كتاب ) ١(
  ).١٢٩(، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن برقم ١٨٦املتوىف سنة ) ٢(
  .بفتح الباء املوحدة والراء نسبة إىل بردان، وهي قرية من قرى بغداد) ٣(

  ".االنساب " انظر 
(*)  

)١٧/٣٠٤(  

  

نا حرمي بن عمارة، حدثنا شعبة، عن واقد ابن حممد، مسعت أيب حيدث حممد أبو جعفر املسندي، حدث
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن ابن عمر
  إال اهللا، وأن

  .حممدا رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة
  ).١" (م إال حبق االسالم، وحسام على اهللا فإذا فعلوا ذلك، عصموا مين دماءهم وأمواهل

  
 بن علي ابن حسني بن االمام احلافظ الناقد، القاضي أبو احلسن، علي بن حممد*  ابن السقا - ١٨٥

  .شاذان بن السقا، االسفراييين، من أوالد أئمة احلديث
  .مسع الكتب الكبار، وأملى، وصنف

مد بن يعقوب ابن االخزم، وعلي بن محشاذ، وحممد بن أيب العباس االصم، وأيب عبد اهللا حم: حدث عن
  عبد اهللا الصفار، وأيب الطيب حممد بن عبد اهللا الشعريي، وأيب احلسن الطرائفي، وأيب منصور حممد

__________  
فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة (باب : يف االميان) ٢٥(إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(

باب : يف االميان) ٢٢( من طريق عبد اهللا بن حممد املسندي ذا االسناد، وأخرجه مسلم )فخلوا سبيلهم
الدعاء إىل الشهادتني وشرائع االسالم من طريق أيب غسان مالك بن عبد الواحد، عن عبدامللك بن 

  .الصباح، عن شعبة به
) ٢٦٤٥(وأيب داود ) ٢١(، ومسلم ٢٤٤ / ١٢، و ٢١١ / ٣ويف الباب عن أيب هريرة عند البخاري 

) ٢٦٤١(، وأيب داود ٤١٧ / ١، وعن أنس عند البخاري ١٤ / ٥والنسائي ) ٢٦٠٦(والترمذي 



) ٣٥) (٢١(وعن جابر عند مسلم ) ٢٦٠٨(، والترمذي ١٠٩ / ٨ و ٧٦، ٧٥ / ٧والنسائي 
، وعن ٨١، ٨٠، ٧٩ / ٧، وعن النعمان بن بشري، وأوس بن حذيفة عند النسائي )٣٣٤١(والترمذي 

أي أن الدماء واالموال معصومة إال عن " إال حبق االسالم : " وقوله) ٢٣(ارق االشجعي عند مسلم ط
ال حيل دم امرئ مسلم ": الصحيحني " حق جيب فيها كقود وردة وحد كما يف حديث ابن مسعود يف 

س، والتارك لدينه، الثيب الزاين، والنفس بالنف: يشهد أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث
  .فيما يستسرون به وخيفونه: أي" وحسام على اهللا " وقوله " املفارق للجماعة 

  .مل نقف له على ترمجة فيما منلك من مصادر* 
(*)  

)١٧/٣٠٥(  

  

ابن القاسم العتكي، وأيب سهل بن زياد القطان، وأيب بكر النجاد، وعبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، 
  .بد الرمحن بن احلسن اهلمذاين، وطبقتهم بنيسابور ومهذان وبغداد، وغري ذلكوجعفر اخللدي، وع

  .أبو بكر البيهقي، وسبطه حكيم بن أمحد االسفراييين، ومجاعة: حدث عنه
  .تويف سنة أربع عشرة وأربع مئة

  
ليزدي،  بن أمحد بن جعفر ابن املرزبان، ااالمام القاضي، أبو بكر، أمحد بن عبدالرمحن*  اليزدي - ١٨٦

  .نزيل أصبهان
أبيه، وعبد اهللا بن جعفر بن فارس، وعلي بن الفضل بن شهريار، وحممد بن إسحاق بن : روى عن

  .أيوب، وأيب أمحد العسال، وأيب بكر اجلعايب، والطرباين، وإمساعيل بن جنيد، وفاروق اخلطايب
 بن حممد بن عبد الوهاب عبدالرمحن بن مندة، وعلي بن شجاع، واخلصيب بن قتادة، وحممد: روى عنه

هو ثقة مقبول القول، صاحب أصول، على غاية : املديين، ومجاعة مساهم حيىي ابن مندة يف ترمجته، وقال
  .من العقل والديانة والرزانة، تويف يف مجادى اآلخرة سنة إحدى عشرة وأربع مئة

__________  
ي مدينة متوسطة بني نيسابور وشرياز نسبة إىل يزد، وه: مل نعثر له على مصادر ترمجة، واليزدي* 

  .وأصبهان، معدودة يف أعمال فارس، مث من كورة اصطخر
  ".معجم البلدان " 

(*)  

)١٧/٣٠٦(  



  

   بن عمرواالمام احلافظ، البارع الثبت، أبو سعيد، حممد بن علي*  النقاش - ١٨٧
  .ابن مهدي، االصبهاين، احلنبلي النقاش

  .ولد بعد الثالثني وثالث مئة
جده المه أمحد بن احلسن بن أيوب التميمي، وعبد اهللا ابن جعفر بن فارس، وأمحد بن معبد : مسع منو

  .السمسار، وعبد اهللا بن عيسى اخلشاب، وأيب أمحد العسال، والطرباين، وخلق
  ).٢(، وأيب علي بن الصواف، وابن حمرم )١(وببغداد من أيب بكر الشافعي، وابن مقسم 

 وبالكوفة من -حاق إبراهيم بن علي اهلجيمي، وفاروق اخلطايب، وحبيب القزاز وبالبصرة من أيب إس
  .، وعدة)٣(القاضي نذير بن جناح احملاريب، وصباح بن حممد النهدي 

  .ومبرو من حاضر بن حممد الفقيه
  .وجبرجان من أيب بكر االمساعيلي

  .وراة من أمحد بن حممد بن حسنويه، وأيب منصور االزهري
  .ر من ابن السينوبالدينو

  ).٤(وباحلرمني ونيسابور واوند وإسفرايني وعسكر مكرم 
  .وصنف وأملى

__________  
، الوايف بالوفيات ١٠٦١ - ١٠٥٩ / ٣، تذكرة احلفاظ ١١٨ / ٣، العرب ٣٠٨ / ٢تاريخ أصبهان * 
  .٦٢ / ٢، هدية العارفني ٢٠١ / ٣، شذرات الذهب ٤١٤، طبقات احلفاظ ١١٩ / ٤
 ه، مرت ترمجته ٣٥٤و بكر حممد بن احلسن بن يعقوب البغدادي املقرئ العطار، املتوىف سنة هو أب) ١(

  .يف اجلزء السادس عشر
 ه، ٣٥٧هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن علي اجلوهري احملرمي، املعروف بابن حمرم، متوىف سنة ) ٢(

  .مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر
  .ليث بن سود بن أسلم بن احلاف بن قضاعةنسبة إىل د بن زيد بن ) ٣(
  ".اللباب " 
بلد مشهور من نواحي خوزستان، منسوب إىل مكرم بن مغراء احلارث، أحد بين جعونة بن احلارث ) ٤(

  .بن منري بن عامر بن صعصعة
  = (*)بل مكرم موىل للحجاج أرسله احلجاج : وقيل

)١٧/٣٠٧(  

  



لعباس ابن أشته، وأبو مطيع حممد بن عبد الواحد، وسليمان الفضل بن علي احلنفي، وأبو ا: حدث عنه
  .احلافظ، وأبو الفتح أمحد بن عبد اهللا السوذرجاين

  ).١(، وغري ذلك "طبقات الصوفية " ، وكتاب "القضاة " وقع لنا جزآن من أماليه، وكتاب 
  .مات يف رمضان سنة أربع عشرة وأربع مئة

  .نهكان من أئمة االثر، رمحه اهللا ورضي ع
  .مات يف عشر التسعني

  
 ابن مردويه بن احلافظ اود العالمة، حمدث أصبهان، أبو بكر، أمحد بن موسى*  ابن مردويه - ١٨٨

، واالمايل الثالث مئة "التاريخ " ، و "التفسري الكبري " فورك بن موسى بن جعفر، االصبهاين، صاحب 
  .، وغري ذلك)٢(جملس 

  .الث مئةمولده يف سنة ثالث وعشرين وث
  أبيه أيب عمران حبديث مسعه من إبراهيم بن متويه،: وحدث عن

__________  
وكانت هناك قرية قدمية فبناها مكرم، ومل ...ابن يوسف حملاربة خرزاذ بن باس حني عصى وحلق بإيذج= 

  .يزل يبين ويزيد حىت جعلها مدينة، ومساها عسكر مكرم
  .١٢٤، ١٢٣ / ٤" معجم البلدان " 
" تاريخ التراث العريب " ، وانظر النسخ اخلطية لبعض آثاره يف ٦٢ / ٢" هدية العارفني " ر انظ) ١(

  .٥٠٥ / ٢لسزكني 
 ١، دول االسالم ١٠٢ / ٣، العرب ١٠٥١، ١٠٥٠ / ٣، تذكرة احلفاظ ١٦٨ / ١تاريخ أصبهان * 
 طبقات ،٤١٢، طبقات احلفاظ ٢٤٥ / ٤، النجوم الزاهرة ٢٠١ / ٨، الوايف بالوفيات ٢٤٤/ 

  ، شذرات الذهب٤٣٩ / ١، كشف الظنون ٩٤، ٩٣ / ١املفسرين للداوودي 
  .٢٦، الرسالة املستطرفة ٧٢، ٧١ / ١، هدية العارفني ١٩٠ / ٣
  .٣٧٥ / ١" تاريخ التراث العريب " انظر النسخ اخلطية آلثاره يف ) ٢(

(*)  

)١٧/٣٠٨(  

  

  .٣٥٦ومات أبوه سنة 
هو أكرب من أن ندل عليه وعلى فضله، وعلمه : -با بكر بن مردويه  وذكر أ-قال أبو بكر بن أيب علي 



  .وسريه، وأشهر بالكثرة والثقة من أن يوصف حديثه، أبقاه اهللا، ومتعه مبحاسنه
ما كتبت بعد : مسعت أيب حيكي عمن مسع أبا بكر بن مردويه يقول: قال أبو موسى يف ترمجة ابن مردويه

  .، ومسعت أنه كان ميلي حفظا بعدما عمي- يعين من أقرانه - العصر شيئا قط، وعميت قبل كل أحد
  .لو كان ابن مردويه خراسانيا، كان صيته أكثر من صيت احلاكم: ومسعت االمام إمساعيل يقول: مث قال

رأيت من أحوال : مسعت أبا بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن مردويه يقول: وأجاز يل أبو نعيم احلداد
إن : الرواية ما قضيت منه العجب من تثبته وإتقانه، وأهدى له كبري حالوة، فقالجدي من الديانة يف 

  .علي كرامة) ١(قبلتها، فال آذن لك بعد يف دخول داري وان ترجع به، تزد 
وروى عن أيب سهل بن زياد القطان، وميمون بن إسحاق، وعبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، وحممد : قلت

ر، وإمساعيل بن علي اخلطيب، وحممد بن علي بن دحيم الشيباين الكويف، بن عبد اهللا بن علم الصفا
وإسحاق بن حممد بن علي الكويف، وأيب بكر حممد بن عبيداهللا الشافعي، وأمحد بن عبد اهللا بن دليل، 

  وحممد بن أمحد بن علي االسواري، وأمحد بن عيسى اخلفاف، وأمحد بندار الشعار، وأمحد بن
  اين، وأيب أمحد العسال، وأيب إسحاق بن محزة،حممد بن عاصم الكر
__________  

  .وهو خطأ" تزيد : " يف االصل) ١(
(*)  

)١٧/٣٠٩(  

  

  .وسليمان الطرباين، وخلق كثري
أبو بكر حممد بن إبراهيم املستملي العطار، وأبو عمرو عبد الوهاب، وأبو القاسم : حدث عنه
 حممد بن أمحد بن ررا، والقاضي أبو منصور بن شكرويه، ابنا احلافظ ابن مندة، وأبو اخلري: عبدالرمحن

وأبو بكر حممد ابن احلسن بن حممد بن سليم، وسليمان بن إبراهيم احلافظ، وأمحد بن عبدالرمحن 
، وأبو مطيع حممد بن عبد الواحد الصحاف، )١(الذكواين، وأبو عبد اهللا القاسم بن الفضل الثقفي 

  .وخلق كثري
، بعلو يف كثري من أحاديث الكتاب حىت كأنه "املستخرج على صحيح البخاري " ومن تصانيفه كتاب 

  .لقي البخاري
وكان من فرسان احلديث، فهما يقظا متقنا، كثري احلديث جدا، ومن نظر يف تواليفه، عرف حمله من 

  .احلفظ
  .لدات، يف سبع جم"تفسريه للقرآن " ، يف جملد صغري، و "التشهد وطرقه وألفاظه " وله كتاب 



  .وغريها" الثقفيات " يقع لنا حديثه يف 
  .مات لست بقني من رمضان سنة عشر وأربع مئة عن سبع ومثانني سنة

الزيادي، ومسند ) ٢(ومات معه يف العام مسند نيسابور ومفتيها أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش 
رسي، ومسند هراة القاضي أبو الفا) ٣(العراق أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا ابن مهدي 

  منصور حممد بن حممد بن
__________  

  .وهي عشرة أجزاء حديثية من تأليفه" الثقفيات "  ه، وإليه تنسب ٤٨٩املتوىف سنة ) ١(
  ).١٦٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٣١(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)١٧/٣١٠(  

  

أبو القاسم هبة اهللا بن سالمة البغدادي، وحمدث " خ الناسخ واملنسو" ، ومؤلف )١(عبد اهللا االزدي 
، ومسند بغداد إبراهيم بن خملد الباقرحي، )٢(دمشق أبو القاسم عبد اهللا بن عمر بن نصر الشيباين 

  .املزكي، صاحب ذاك الس العايل) ٣(واملعمر أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه 
أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا أبو عبد :  أخربنا جعفر بن علي وغريه قالواأخربنا أبو احلسني اليونيين،

اهللا الثقفي، حدثنا أمحد بن موسى احلافظ إمالء، أخربنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم، وحممد بن 
ن حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي، حدثنا وكيع، عن االعمش، عن أيب صاحل، ع: قاال: أمحد االسواري
إن أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة قال

  ".والفجر، ولو يعلمون ما فيهما، التومها ولو حبوا 
  ).٤(متفق عليه 

  
 بن عبد اهللا بن بشران بن الشيخ العامل املعدل، املسند، أبو احلسني، علي بن حممد*  ابن بشران - ١٨٩

  .مد بن بشر، االموي البغداديحم
  .ولد سنة مثان وعشرين وثالث مئة

__________  
  ).١٦٦(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٥٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(



  ).١٤٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
) ٢٥٢) (٦٥١(باب فضل العشاء يف اجلماعة، ومسلم : يف صالة اجلماعة) ٦٥٧(هو يف البخاري ) ٤(

  .اب فضل صالة اجلماعة، وبيان التشديد يف التخلف عنهاب: يف املساجد
، ٢٤٧ / ١، دول االسالم ١٢٠ / ٣، العرب ١٩، ١٨ / ٨، املنتظم ٩٩، ٩٨ / ١٢تاريخ بغداد * 

  .٣٨٠ / ١، تاريخ التراث العريب ٢٠٣ / ٣شذرات الذهب 
(*)  

)١٧/٣١١(  

  

ل الصفار، واحلسني بن صفوان، ومسع من أيب جعفر بن البختري، وعلي بن حممد املصري، وإمساعي
، وعثمان بن السماك، وأيب بكر )٢(، وإسحاق بن أمحد الكاذي )١(وأمحد بن حممد بن جعفر اجلوزي 

  .النجاد، وعدة
  .روى شيئا كثريا على سداد وصدق وصحة رواية، كان عدال وقورا

  ).٣(كان تام املروءة، ظاهر الديانة، صدوقا ثبتا : قال اخلطيب
البيهقي، واخلطيب، واحلسن بن البناء، وأبو الفضل عبد اهللا بن زكري الدقاق، وعلي : نهحدث ع: قلت

بن عبد الواحد املنصوري، ونصر بن البطر، والرئيس أبو عبد اهللا الثقفي، واحلسني بن أمحد بن 
عبدالرمحن العكربي، وأبو الفوارس طراد، وعاصم بن احلسن، وأمحد بن عبد العزيز ابن شيبان، 

  .رونوآخ
  .تويف يف شعبان سنة مخس عشرة

  .وقع لنا عدة أجزاء من حديثه ومن طريقه
أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا هبة اهللا بن هالل الدقاق، أخربنا 

ر، أخربنا عبد اهللا بن علي، أخربنا علي بن حممد بن بشران، أخربنا حممد بن عمرو، أخربنا سعدان بن نص
  أنبأنا القاسم بن حممد،: حممد بن عبد اهللا االنصاري، عن ابن عون قال

__________  
  . إىل اجلوري بالراء املهملة٩٨ / ١٢" تاريخ بغداد " نسبة إىل اجلوز وبيعه، وقد تصحف يف ) ١(

  .وفيه ترمجة أمحد اجلوزي هذا" االنساب " انظر 
  .دقرية من قرى بغدا: نسبة إىل كاذه) ٢(

  .وفيه ترمجة إسحاق بن أمحد الكاذي" االنساب " انظر 



  .٩٨ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(
(*)  

)١٧/٣١٢(  

  

من زعم أن حممدا رأى ربه، فقد أعظم الفرية على اهللا، ولكنه رأى جربيل مرتني : عن عائشة أا قالت
  .يف صورته وخلقه سادا ما بني االفق

  . اهللا بن إمساعيل بن أيب الثلج، عن االنصاريعن حممد بن عبد) ١(أخرجه البخاري 
  

الشيخ االمام الفقيه، احملدث الصدوق، مسند الديار املصرية، أبو حممد، *  ابن النحاس - ١٩٠
  . بن حممد بن سعيد، التجييب املصري املالكي البزاز، املعروف بابن النحاسعبدالرمحن بن عمر

  .ئةولد ليلة االضحى سنة ثالث وعشرين وثالث م
وأول مساعه وهو ابن مثان سنني، يف سنة إحدى وثالثني، وحج سنة تسع وثالثني، وجاور، فأكثر عن أيب 
سعيد بن االعرايب، ومسع مبصر أبا الطاهر أمحد بن حممد بن عمرو املديين، وعلي بن عبد اهللا بن أيب مطر 

دمشقي قدم عليهم، وحممد بن االسكندراين، وأمحد بن زاذ السريايف، وأمحد بن حممد بن فضالة ال
إبراهيم بن حفص البصري ابن الوصي، وعثمان بن حممد السمرقندي، واحلسن بن مليح الطرائفي، 

  وحممد بن بشر العكري، وحممد بن أيوب بن الصموت، وعبد اهللا بن حممد بن
__________  

ا من غري هذا الطريق ، وهو عنده أيض...باب إذا قال أحدكم آمني: يف بدء اخللق) ٣٢٣٤(رقم ) ١(
يف ) ٢٨٧) (١٧٧(وأخرجه مسلم ) ٧٥٣١(و ) ٧٣٨٠(و ) ٤٨٥٥(و ) ٤٦١٢(و ) ٣٢٣٥(

  .من طريقني عن داود بن أيب هند، عن عامر الشعيب، عن عائشة) ٣٠٦٨(االميان، والترمذي 
 / ٤النجوم الزاهرة )  ه٤١٦حوادث سنة (، االعالم البن قاضي شهبة ١٢٢، ١٢١ / ٣العرب * 

  .٢٠٤ / ٣، شذرات الذهب ٣٧٣ / ١، حسن احملاضرة ٢٦٣
(*)  

)١٧/٣١٣(  

  

" السرية " اخلصيب، وأبا الفوارس أمحد بن حممد الصابوين، وعبد اهللا بن جعفر بن ورد، ومسع منه 
واحلسن بن مروان القيسراين، وحممد بن حممد بن عيسى اخلياش، واحلافظ أبا سعيد بن يونس الصديف، 



  .وحممد بن وردان العامري، وفاطمة بنت الريان، وعدةوالفضل ابن وهب، 
  .يف جزئني" مشيخة " وله 

الصوري، وأبو نصر السجزي، وعبد الرحيم البخاري، وأبو عمرو الداين، وأمحد بن أيب : حدث عنه
كاكو، وخلف بن أمحد احلويف، والقاضي حممد بن سالمة القضاعي، واحلسني بن ) ١(نصر الكوفاين 
  .، وأبو إسحاق احلبال، والقاضي أبو احلسن اخللعي، وخلقأمحد العداس

  .وكان اخلطيب قد عزم على الرحلة إليه، فلم يقض
  .مات يف عاشر صفر سنة ست عشرة وأربع مئة: قال احلبال

بن عبد اهللا بن اخلصيب مبصر، وأبو العباس أمحد بن إبراهيم بن جاجنان ) ٢(وفيها مات اخلصيب 
  ، وأبو عبد اهللا حممد بن عبد)٣(أبو احلسن علي بن حممد التهامي مذان، وشاعر الوقت 

  ).٤(الرمحن الداراين القطان، وحممد بن أيب نصر املعداين أبو بكر، والفضل بن عبيداهللا بن شهريار 
__________  

  .نسبة إىل كوفان وهي قرية راة) ١(
  .٤٩٠ / ٤انظر معجم البلدان 

  ).٢١٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٤٢(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٦٠(سترد ترمجته برقم ) ٤(

(*)  

)١٧/٣١٤(  

  

، شيخ الكتابة، وكبري اودين بالعراق، أبو احلسني ابن علي، االمام املقرئ*  حممد بن أسد - ١٩١
  .، البغدادي البزاز الكاتب، شيخ ابن البواب)١(

  .جعفر اخللدي، وأيب بكر النجاد: مسع من
  ).٢(كان صدوقا، تويف سنة عشر وأربع مئة يف أول السنة : طيب، وقالروى عنه اخل

  ).٣(انتهى إليه حسن اخلط، ولكن أرىب عليه تلميذه أبو احلسن : قلت
  

  .البغدادي، موىل معاوية بن أيب سفيان االموي * *  علي بن هالل ابن البواب- ١٩٢
  .دهانا جييد التزويق) ٤(وكان ابن البواب 
__________  



 / ٢، الوايف بالوفيات ٣٤٣، ٣٤٢ / ٣، وفيات االعيان ٢٩٦ / ٧، املنتظم ٨٣ / ٢تاريخ بغداد * 
 ضمن ترمجة ابن البواب، وقد حترف امسه فيه إىل عبد اهللا بن حممد بن ١٤ / ١٢، البداية والنهاية ٢٠١

  .٨٦، ٨٥ / ١أسد، مفتاح السعادة 
  .أبا عبد اهللا" الوفيات " كناه ابن خلكان يف ) ١(
  .٨٣ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .وهو علي بن هالل ابن البواب، صاحب الترمجة التالية) ٣(

، دول ٣٤٤ - ٣٤٢ / ٣، وفيات االعيان ١٣٤ - ١٢٠ / ١٥، معجم االدباء ١٠ / ٨املنتظم * * 
، ١٣ / ٣، صبح االعشى ١٥، ١٤ / ١٢، البداية والنهاية ١١٣ / ٣، العرب ٢٤٦ / ١االسالم 
، دائرة ١٩٩ / ٣، شذرات الذهب ٨٦، ٨٥ / ١، مفتاح السعادة ٢٥٨، ٢٥٧ / ٤زاهرة النجوم ال

  .١٠٣ / ١املعارف االسالمية 
ابن الستري أيضا، الن أباه كان بوابا، والبواب مالزم ستر الباب، : ويقال له: قال ابن خلكان) ٤(

  .فلهذا نسب إليه
(*)  

)١٧/٣١٥(  

  

مسع من أيب عبيد اهللا املرزباين، وقرأ النحو على أيب الفتح بن وصحب أبا احلسني بن مسعون الواعظ، و
  .جين

  .وبرع يف تعبري الرؤيا، وقص على الناس جبامع املنصور، وله نظم ونثر وإنشاء
  ).٢(، ونقحها، وكساها طالوة وجة )١(هذب ابن البواب طريقة ابن مقلة : قال ابن خلكان

مره مزوقا يصور الدور فيما قيل، مث أذهب الكتب، مث تعاىن وكان يذهب إذهابا فائقا، وكان يف أول أ
وعظ جبامع املنصور، ومل : الكتابة، ففاق االولني واآلخرين فيها، ونادم الوزير فخر امللك أبا غالب، وقيل

يكن له يف عصره ذاك النفاق الذي يأ له بعد موته، النه وجد خبطه ورقة قد كتبها إىل كبري يسأله فيها 
ة صديق له بشئ ال يساوي دينارين، وقد بسط القول فيها حنو السبعني سطرا، وقد بيعت بعد مساعد

  ).٣(ذلك بسبعة عشر دينارا إمامية 
) ٤(حكى يل أبو طاهر بن الغباري أن احلسن بن البواب أخربه أن ابن سهالن : قال أبو علي بن البناء
  استدعاه، فأىب، وتكرر

__________  
، مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر، وهو أبو علي حممد بن علي بن حسن بن ٣٢٨املتوىف سنة ) ١(



  .مقلة الكاتب
  .٣٤٢ / ٣" وفيات االعيان ) " ٢(
وبلغين أا بيعت مرة أخرى خبمسة : ، وفيه قال ياقوت١٢٢، ١٢١ / ١٥" معجم االدباء " انظر ) ٣(

  .وعشرين دينارا
مصحفا خبطه بالقلم الرحياين، ويف مكتبة آيا صوفيا ) ٥ (وقد ذكر بروكلمان أن يف مكتبة الللي رقم

  .٤٠٨ديوان لسالمة بن جندل كتبه سنة 
  .٣٣١ / ٤" تاريخ االدب العريب " 
  = (*)هو احلسن بن الفضل بن سهالن، أبو حممد، وزير سلطان الدولة، وهو الذي بىن ) ٤(

)١٧/٣١٦(  

  

  .ذلك
يا أبا : ما ينطقه اهللا به أفعله، فلما دخلت، قال: لتفمضيت إىل أيب احلسن بن القزويين، وق: قال

  .اصدق والق من شئت: احلسن
ما أخرك عنا ؟ فاعتذرت، مث : فعدت، فإذا على بايب رسل الوزير، فمضيت معهم، فلما دخلت، قال

  .رأيت مناما: قال
  .مذهيب تعبري املنام من القرآن: فقلت
  .رضيت: فقال
  . اجتمعا وسقطا يف حجريرأيت كأن الشمس والقمر قد: قال

ومجع الشمس والقمر، : (قال اهللا تعاىل: كيف جيتمع له امللك والوزارة ؟ قلت: قال وعنده فرح بذلك
  .يقول االنسان يومئذ أين املفر

  .وكررت عليه هذا ثالثا ] ١١ - ٩: القيامة) [ كال ال وزر
 إىل واسط على أقبح حال، وكان فدخل إىل حجرة النساء، وذهبت، فلما كان بعد ثالث، احندر: قال

  .قتله هناك
  ).١(ابن البواب صاحب اخلط ال أعلمه روى شيئا : قال اخلطيب

أخربنا حممد بن علي بن نصر الكاتب، حدثين أبو احلسن علي بن هالل ابن : أبو غالب بن اخلالة
ة خبط أيب علي بن مقلة، أنه ظفر بربعة ثالثني جزءا يف خزانة اء الدول: فذكر حكاية مضموا...البواب

  .تنقص جزءا، وأنه كتبه وعتقه، وقلع جلدا من االجزاء، فجلده به
  ).٢(واستجد جلدا للجزء الذي قلع عنه، فاختفى اجلزء الذي كتبه على حذاق الكتاب 



__________  
  . ه٤١٤سور احلائر مبشهد احلسني بكربالء، وكان من كبار الشيعة، مات يف احلبس سنة = 

  .٢٥٩ / ٤" النجوم الزاهرة " ، و ٣٣٢، و ٣٠٨ - ٣٠٥ / ٩"  الكامل "انظر 
  .١٩٩ / ٣" شذرات الذهب " ، و ١١٣ / ٣" العرب " انظر ) ١(
  .١٢٤ - ١٢٢ / ١٥" معجم االدباء " انظر اخلرب مفصال يف ) ٢(

(*)  

)١٧/٣١٧(  

  

ادى االوىل سنة ثالث تويف ابن البواب صاحب اخلط احلسن يف مج: قال حممد بن عبدامللك اهلمذاين
  .عشرة وأربع مئة

  .كان من أهل السنة: وقال أبو الفضل بن خريون يف وفاته كذلك وقال
) ١(فكيف لو كنت رب الدار واملال * هذا وأنت ابن بواب وذو عدم : عبث به شاعر، فقال: قلت

وقد رثاه ) ٢(ل مباء النضار الكاتب ابن هال* والح هالل مثل نون أجادها : واليب العالء املعري
  مل حيم منه على سخط له البشر* رديت يا ابن هالل والردى عرض : الشريف املرتضى بقوله

من * االجنم الزهر أغنيت يف االرض واالقوام كلهم ) ٣(بأن فضلك فيها * ما ضر فقدك وااليام شاهدة 
) ٤(را سهر وما لعيش وقد وللعيون اليت أقر* احملاسن ما مل يغنه املطر فللقلوب اليت أجتها حزن 

مسلوبة منك أوضاع * فارقته سحر وما لنا بعد أن أضحت مطالعنا ) ٤(وال لليل وقد * ودعته أرج 
  روى الكليب واهليثم بن عدي أن الناقل للكتابة: قال ابن خلكان) ٦(وال غرر ) ٥(

__________  
  .٢٥٨ / ٤ " النجوم الزاهرة"  و ١٢٥ / ١٥" معجم االدباء " البيت يف ) ١(
  .١٢٨ / ١٥" معجم االدباء " البيت يف ) ٢(
  ".فيه ": " معجم االدباء " يف ) ٣(
  .يف املوضعني من البيت" وقد " بدل " إذا " " معجم االدباء " يف ) ٤(
  .أوضاح" معجم االدباء " يف ) ٥(
  .١٣٤ / ١٥" معجم االدباء " االبيات يف ) ٦(

(*)  

)١٧/٣١٨(  

  



  .ة إىل احلجاز هو حرب بن أميةالعربية من احلري
من ابن سدرة، وأخربه أنه أخذها من واضعها مرامر بن : ممن أخذ أبوك الكتابة ؟ قال: فقيل اليب سفيان

متصلة، وكانوا مينعون ) ١] (منفصلة، غري [ وكانت حلمري كتابة تسمى املسند، حروفها : مرة، قال
  .ميع اليمن من يقرأ ويكتبالعامة من تعلمها، فلما جاء االسالم، مل يكن جب

  .هذا فيه نظر، فقد كان ا خلق من أحبار اليهود يكتبون بالعرباين: قلت
العربية، واحلمريية، واليونانية، والفارسية، : فجميع كتابات االمم اثنتا عشرة كتابة، وهي: إىل أن قال

  والرومية، والسريانية،
احلمريية، : والصينية، والعربانية، فخمس منها ذهبتوالقبطية، والربيرية، واالندلسية، واهلندية، 
  .واليونانية، والقبطية، والرببرية، واالندليسة

  ).٢(الرومية، والصينية، واهلندية : وثالث ال تعرف ببالد االسالم
الكتابة مسلمة البن البواب، كما أن أقرأ االمة أيب بن كعب، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، : قلت

ويل ابن عباس، وأمينهم أبو عبيدة، وعابرهم حممد بن سريين، وأصدقهم هلجة أبو ذر، وأعلمهم بالتأ
وفقيه االمة مالك، وحمدثهم أمحد بن حنبل، ولغويهم أبو عبيد، وشاعرهم أبو متام، وعابدهم الفضيل، 

  وحافظهم سفيان الثوري، وأخباريهم الواقدي، وزاهدهم معروف الكرخي، وحنويهم
__________  

  ".وفيات االعيان " ا بني معقوفني مستدرك من م) ١(
  .٣٤٤ / ٣" وفيات االعيان " أنظر ) ٢(

(*)  

)١٧/٣١٩(  

  

  .سيبويه، وعروضيهم اخلليل، وخطيبهم ابن نباتة، ومنشئهم القاضي الفاضل، وفارسهم خالد بن الوليد
  .رمحهم اهللا

  
 بن حممد بن ر، حممد بن احلسنيشيخ الشافعية، قاضي نيسابور، االمام أبو عم*  البسطامي - ١٩٣

  .اهليثم، البسطامي الشافعي الواعظ
  .له رحلة واسعة، وفضائل

مسع الطرباين، وأمحد بن اجلارود الرقي، والقطيعي، وعلي ابن محاد االهوازي، وأمحد بن حممود بن 
  .خرزاذ



  ووعظ مدة، مث تصدر لالفادة والفتيا، وويل القضاء، فأظهر
  ).١(وانا احملدثون من الفرح أل

احلاكم، والبيهقي، وأبو صاحل املؤذن، وحممد ابن حيىي املزكي، وحممد بن عبيداهللا الصرام، : روى عنه
  .ويوسف بن حممد اهلمذاين، وخلق

) ٢(وكان وافر احلشمة، كبري الشأن، تزوج بابنة االستاذ أيب الطيب الصعلوكي، فولدت له املؤيد 
  ).٣(واملوفق 

__________  
 / ٧، املنتظم ٢٣٦، تبيني كذب املفتري ٢١٥ / ٢، االنساب ٢٤٨، ٢٤٧ / ٢غداد تاريخ ب* 

، طبقات الشافعية ٦ / ٣، الوايف بالوفيات ٩٩ / ٣ ب، العرب ١٠، طبقات ابن الصالح ورقة ٢٨٥
  .١٨٧ / ٣، شذرات الذهب ٢٢٤ / ١، طبقات االسنوي ١٤٣ - ١٤٠ / ٤للسبكي 

  .٢٣٧" تبيني كذب املفتري " انظر ) ١(
، ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر ٤٦٥وهو أبو املعايل عمر بن حممد بن احلسني، املتوىف سنة ) ٢(

  ).٢١٣(برقم 
  = (*)، ٣٥٤ / ٥، مترجم يف طبقات السبكي ٤٤٠هو أبو حممد هبة اهللا، املتوىف سنة ) ٣(

)١٧/٣٢٠(  

  

  .مات سنة مثان وأربع مئة
  

 إبراهيم بن أمحد، قاضي الصدوق، أبو احلسن، علي بن عبد اهللاالمام العالمة ال*  العيسوي - ١٩٤
  .بن موسى ابن عم املنصور) ١(اهلامشي العباسي العيسوي، من أوالد ويل العهد عيسى 

مسع أبا جعفر حممد بن عمرو بن البختري، وأبا عمرو بن السماك، وعبد العزيز بن الواثق، وموسى بن 
  .روي عن والده إمساعيل بن إسحاقالقاضي إمساعيل، وكان موسى هذا ي

  .اخلطيب، وأبو بكر البيهقي، وطراد الزينيب، وآخرون: حدث عنه
  .وقع يل جزآن من حديثه

كتبنا عنه، وكان ثقة، ويل قضاء مدينة املنصور، ومات يف رجب سنة مخس عشرة ): ٢(قال اخلطيب 
  .وأربع مئة

أخربنا حممد بن سعيد اخلازن، أخربنا أمحد بن : قاالأخربنا أيوب بن طارق، وسنقر بن عبد اهللا احللبيان 
املقرب، أخربنا طراد بن حممد، أخربنا علي بن عبد اهللا اهلامشي، أخربنا حممد بن عمرو، أخربنا أمحد بن 



  مالعب، حدثنا عفان، عن محاد بن سلمة، أخربنا
__________  

  .٩٤: ، الذيل للفارسي٢٢٥ / ١طبقات االسنوي = 
  .٢٠٣ / ٣، شذرات الذهب ١٢٠، ١١٩ / ٣، العرب ٩، ٨ / ١٢د تاريخ بغدا* 
  ).١٦٤(مرت ترمجته يف اجلزء السابع برقم ) ١(
  .٨ / ١٢" تاريخ بغداد " يف ) ٢(

(*)  

)١٧/٣٢١(  

  

أن رجال لقي امرأة كانت بغيا يف اجلاهلية، فجعل يالعبها : يونس، عن احلسن، عن عبد اهللا بن مغفل
إن اهللا قد ذهب بالشرك، وجاء باالسالم، فوىل، فأصاب وجهه ! مه : لتحىت بسط يده إليها، فقا

أنت عبد أراد اهللا بك خريا، وإن اهللا إذا أراد : " احلائط، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخربه، فقال
امة بعبد خريا، عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد اهللا بعبد شرا، أمسك عليه بذنبه حىت يوايف به يوم القي

  ).١" (كأنه عري 
  

 بن االمام احلافظ االوحد، املسند، أبو عبد اهللا، أمحد بن احملدث حممد بن يوسف*  ابن دوست - ١٩٥
  .ابن دوست العالف) ٢(دوست، البغدادي البزاز، أخو عثمان 

، وإمساعيل الصفار، )٤(القطان، وحممد بن جعفر املطريي ) ٣(احلسني بن حيىي بن عياش : حدث عن
  .بقتهموط

__________  
 من طريق ٨٧ / ٤هو ابن عبيد بن دينار البصري الثقة الثبت، وأخرجه أمحد : رجاله ثقات، يونس) ١(

 / ١٠" امع " ، ووافقه الذهيب، وأورده اهليثمي يف ٣٧٦ / ٤عفان ذا االسناد، وصححه احلاكم 
لك أحد إسنادي الطرباين، ويف ورجال أمحد رجال الصحيح، وكذ: ، وزاد نسبته للطرباين وقال١٩١

، وعن عمار بن ياسر عند الطرباين، وجود إسناده )٢٣٩٦(الباب ما يقويه عن أنس عند الترمذي 
، وعن ابن عباس عند الطرباين ويف سنده عبدالرمحن العرزمي وهو ١٩٢ / ١٠" امع " اهليثمي يف 

  .ضعيف
، املغين يف ١٥٤، ١٥٣ / ١ان االعتدال ، ميز٢٨٤ / ٧، املنتظم ١٢٥، ١٢٤ / ٥تاريخ بغداد * 

، ٢٩٧ / ١، لسان امليزان ٥ / ١٢، البداية والنهاية ١٠٦٦ / ٣، تذكرة احلفاظ ٥٨ / ١الضعفاء 



  .٢٤١ / ٤، النجوم الزاهرة ٢٩٨
  ).٣٠٩(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .٩٠١ / ٣" تبصري املنتبه " بالياء واملعجمة كما يف ) ٣(
  = (*)وفيه " اللباب " رية، وهي قرية من نواحي سر من رأى، انظر هذه النسبة إىل املط) ٤(

)١٧/٣٢٢(  

  

هبة اهللا الاللكائي، وأبو حممد اخلالل، وأبو القاسم االزهري، وأبو بكر اخلطيب، ورزق اهللا : حدث عنه
  .التميمي، وآخرون

وارس يف روايته عن أثنوا على حفظه وفهمه، واختلفوا يف عدالته، ضعفه االزهري، وطعن ابن أيب الف
  .املطريي

كان حمدثا مكثرا، حافظا عارفا، مكث مدة ميلي من حفظه جبامع املنصور بعد أيب طاهر : وقال اخلطيب
  ).١(املخلص 

  ).٢(وكان عارفا مبذهب مالك 
إنه كان يكتب االجزاء، ويترا، : كان يسرد احلديث من حفظه، وتكلموا فيه، فقيل: وقال الربقاين

  ).٣( عتق ليظن أا
  ).٤(غرقت كتبه، فكان جيددها : وقال االزهري

  ).٥(وأثىن عليه بعض االئمة، وكان يذاكر الدارقطين، ويسرد من حفظه كتبه 
  .تويف يف رمضان سنة سبع وأربع مئة وله أربع ومثانون سنة): ٦(قال اخلطيب 

__________  
  .ترمجة حممد بن جعفر هذا= 
  .مث انقطع عن اخلروج، ولزم بيته: وتتمته فيه ١٢٤ / ٥" تاريخ بغداد ) " ١(
  .١٢٥ / ٥" تاريخ بغداد " انظر ) ٢(
  .١٥٤ / ١" ميزان االعتدال " ، و ١٢٥ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٣(
رأيت كتبه كلها طرية، وكان يذكر أن أصوله :  ونص كالم االزهري١٢٥ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٤(

  .العتق غرقت، فاستدرك نسخها
وهذا ليس بشئ، النه من اجلائز أن يكون قد قابل بالطرية نسخا قرئت عليه، وقد :  اجلوزيقال ابن

  .كان الرجل ميلي من حفظه، فيجوز أن يكون حافظا ملا ذهب
  .٢٨٤ / ٧" املنتظم " 



  .١٥٤ / ١" ميزان االعتدال " ، و ١٢٥ / ٥" تاريخ بغداد " انظر ) ٥(
  .١٢٥ / ٥" تاريخ بغداد " يف ) ٦(

(*)  

)١٧/٣٢٣(  

  

  ،"االلقاب " مصنف ) ١(وفيها مات احلافظ أبو بكر الشريازي 
واالمام أبو سعد عبدامللك بن أيب عثمان النيسابوري الواعظ املفسر، وأبو الطيب حممد بن أمحد بن 

خلف بن خاقان العكربي آخر من روى عن أيب ذر بن الباغندي، ومقرئ الشام أبو بكر حممد بن أمحد 
  .)٢(اجلبين 

  
، البصري، نزيل )٤(بن عبد الواحد ) ٣(، أبو احلسن، حممد االديب اخلليع*  صريع الدالء - ١٩٦
  ).٥(بغداد 

  ).٦(ديوان مشهور ] له [ 
__________  

  ).١٤٩(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
بضم اجليم وسكون الباء املوحدة مث نون، وقد تضم املوحدة وتشد النون، وهي نسبة إىل اجلنب، ) ٢(
  .٢٩٩ / ١" تبصري املنتبه " و " االنساب " أبو بكر هذا كان إمام مسجد سوق اجلنب، انظر و
، تتمة ١١٠ / ٣، العرب ١٥٢ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٣٨٤، ٣٨٣ / ٣وفيات االعيان * 

، تتمة ٤٢٦ - ٤٢٤ / ٣، فوات الوفيات ٦٣ - ٦١ / ٤، الوايف بالوفيات ٥٠٤ / ٢املختصر 
، ٢٩٤: ، الزركشي"الدالل " إىل " الدالء "  وحترفت فيه ١٣ / ١٢، البداية والنهاية ١٤ / ١اليتيمة 

  .٦٥، ٦٤ / ٢، تاريخ بروكلمان ١٩٧ / ٣، شذرات الذهب ٥٦٢ / ١حسن احملاضرة 
": تتمة املختصر " و " املختصر " و " حسن احملاضرة " و " البداية " و " وفيات االعيان " امسه يف ) ٣(

  .علي
  .عبد الرمحن": تتمة املختصر " و " املختصر " عبيد الواحد، ويف ": البداية "  يف )٤(
  .املعروف بصريع الدالء، قتيل الغواشي: قال ابن خلكان) ٥(

  والثاين: قال الصفدي
النه يف الغواشي ما يف الدالء من املعىن املراد، والن الغواشي أكثر شبها يف اللفظ : عندي أحسن المرين

  .ين من الدالء، الم قابلوا به صريع الغواين وهو مسلم بن الوليد، الشاعر الفحلبالغوا



  ).٢٤٥(منه نسخة مبكتبة أمحد الثالث رقم ) ٦(
(*)  

)١٧/٣٢٤(  

  

  .وقد حتول إىل مصر، فمات ا يف سنة اثنيت عشرة وأربع مئة
  ).١(وكان صاحب مزاح ولعب، وله تيك القصيدة السائرة 

حتت * وبان صربي حني حالفت االسى وطار عقلي حني أبصرم * ي تباريح اجلوى قلقل أحشائ: وهي
والبني يف إتالف روحي قد سعى فلو درت * ظالم الليل يطوون السرى فلم أزل أسعى على آثارهم 

حبمق يعجب منه من * بكت علي يف الصباح واملسا فسوف أسلي عنهم خواطري * مطيهم ما حل يب 
أن يصفعوه * إذ كنت قصارا صريعا للدال من صفع الناس ومل يدعهم * قصورة وعا وطرف أنظمها م

إىل قرار االرض يوما ارتدى وليس للبغل إذا مل * اعتدى من صعد السطح وألقى نفسه ) ٢(مثله قد 
الذي حتت ) ٣(وإمنا الدبر * من الطريق باعث مثل العصا والذقن شعر يف الوجوه نابت * ينبعث 

طار من * ويؤكل التمر اجلديد باللبا من طبخ الديك وال يذحبه *  يؤكل مع قشوره اخلصى واجلوز ال
  )٤(القدر إىل حيث اشتهى 

__________  
واليت عارض ا مقصورة ابن دريد، وهو أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد االزدي، املتوىف سنة ) ١(

  .، مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر٣٢١
  ".مثله قد " بدل " فعليهم ": " الفوات " و " الوايف " يف ) ٢(
حسن " و " البداية والنهاية " والبيت يف " الدبر " بدل " االست ": " الفوات " و " الوايف " يف ) ٣(

" و " الوايف " يف ) ٤(كذلك العقصة من خلف القفا * والذقن شعر يف الوجوه طالع ": احملاضرة 
  ".انتهى ": حسن احملاضرة " و " البداية "  ويف ،"اشتهى " بدل " يشا ": " الفوات 

(*)  

)١٧/٣٢٥(  

  

فذاك والكلب * فسله من ساعته كيف العمى من فاته العلم وأخطاه الغىن * من دخلت يف عينه مسلة 
  )١(على حد سوا 

  .، التميمي القريواين النحويالعالمة، إمام االدب، أبو عبد اهللا، حممد بن جعفر*  القزاز - ١٩٧



  ).٢(يف اللغة، وهو من نفائس الكتب " اجلامع " لف كتاب مؤ
  ).٣(وكان يعرف بالقزاز، صنف كتبا للعزيز العبيدي صاحب مصر 

  .وكان مهيبا، عايل املكانة، حمببا إىل العامة، ال خيوض إال يف علم دين أو دنيا
  .، وشهرة مبصر، وعمر تسعني عاما)٤(وله نظم جيد 

__________  
، ٦٢ / ٤" الوايف بالوفيات " ، و ٤٢٥، ٤٢٤ / ٣" فوات الوفيات " هذه االبيات يف انظر بعض ) ١(

  .٥٦٢ / ١" حسن احملاضرة " ، و ١٣ / ١٢" البداية والنهاية " و 
، ٦٦، ٦٥، احملمدون من الشعراء ٨٧ - ٨٤ / ٣، إنباه الرواة ١٠٩ - ١٠٥ / ١٨معجم االدباء * 

، ٣٠٤ / ٢، الوايف بالوفيات ١٩٨ - ١٩٦ابن مكتوم ، تلخيص ٣٧٦ - ٣٧٤ / ٤وفيات االعيان 
  ،٧١ / ١، بغية الوعاة ٤٦، إشارة التعيني الورقة ٢٧ / ٣، مرآة اجلنان ٣٠٥

  .٦١ / ٢، هدية العارفني ١٧٨، روضات اجلنات ٥٧٦ / ١كشف الظنون 
اليب " ب التهذي" وهو كتاب كبري حسن متقارب، يقارب كتاب ": معجم االدباء " قال ياقوت يف ) ٢(

  .منصور االزهري، رتبه على حروف املعجم
ما علمت أن أحدا سبق إىل تأليف مثل هذا الكتاب، : عن القزاز قوله" إنباه الرواة " ونقل القفطي يف 

وال اهتدى أحد من أهل هذه الصنعة إىل تقريب البعيد، وتسهيل املآخذ، ومجع املفرق على مثل هذا 
  .املنهاج
  .٣٧٥ / ٤" يان وفيات االع" وانظر 

هدية " ، و ٣٠٥ / ٢" الوايف بالوفيات " ، و ١٠٩ / ١٨" معجم االدباء " انظر مصنفاته يف ) ٣(
  .٦١ / ٢" العارفني 

" إنباه الرواة " ، و ٣٠٥ / ٢" الوايف " ، و ١٠٩ - ١٠٧ / ١٨" معجم االدباء " انظر نظمه يف ) ٤(
  .٣٧٦، ٣٧٥ / ٤" وفيات االعيان " ، و ٨٥، ٨٤ / ٣

(*)  

)١٧/٣٢٦(  

  

  .مات بالقريوان سنة اثنيت عشرة وأربع مئة: قيل
  

  .، العلويالشريف، صاحب مكة، احلسن بن جعفر*  الراشد باهللا - ١٩٨
كان الوزير أبو القاسم بن املغريب قد هرب من احلاكم، وصار إلبا عليه، فحسن حلسان بن مفرج 



 صاحب مكة إماما لصحة نسبه، فبادر حسان إىل اخلروج على احلاكم جلوره وكفر نفسه، وأمره بنصب
مكة، وبايع صاحبها، وأخذ مال الكعبة، ومال التجار، ولقبوه بالراشد، وأقبل إىل الشام، فتلقاه والد 

حسان ووجوه العرب، ومتكن، وخطب له على املنابر، وكان متقلدا سيفا زعم أنه ذو الفقار، ويف يده 
 ومعه عدد من أقاربه، ويف ركابه ألف عبد، فرتل الرملة، فراسل قضيب النيب صلى اهللا عليه وسلم،
  احلاكم مفرج بن جراح املذكور،

أنا راض من الغنيمة : واستماله بالرغبة والرهبة، وأحس الراشد باالمر، فذل، وتذمم مبفرج، وقال
  .باالياب، أنتم غريتموين

  ).١(رى ذلك سنة بضع وأربع مئة فجهزه مفرج إىل احلجاز، وتسحب ابن املغريب إىل العراق، وج
  

   بناالمام الصاحل الثقة، أبو عبد اهللا، احلسني بن احلسن* *  الغضائري - ١٩٩
__________  

  .٤٤٦، ٣٣٢، ٣٣١، ١٢٣ / ٩الكامل البن االثري * 
  .ذكر ابن االثري وفاة الراشد باهللا سنة ثالثني وأربع مئة) ١(
  .٤٦٦ / ٩" الكامل " 

، شذرات الذهب ١١٦ / ٣، العرب ١٤ / ٨، املنتظم ١٥٥ / ٩، االنساب ٣٤ / ٨تاريخ بغداد * * 
٢٠٠ / ٣.  

  .نسبة إىل الغضارة، وهو إناء يؤكل فيه الطعام: والغضائري
(*)  

)١٧/٣٢٧(  

  

  .، املخزومي الغضائري البغدادي)١(حممد بن حلبس 
ختري، وأبا عمرو بن السماك، حممد بن حيىي الصويل، وإمساعيل بن حممد الصفار، وأبا جعفر الب: مسع

  .وأبا بكر النجاد
أبو بكر البيهقي، وأبو بكر اخلطيب، وأبو احلسني ابن املهتدي باهللا، وعباس بن بكران : حدث عنه

  .اهلامشي، وأبو عبد اهللا القاسم ابن الفضل الثقفي، وآخرون
  .ةكان ثقة فاضال، مات يف احملرم سنة أربع عشرة وأربع مئ): ٢(قال اخلطيب 

  .لعله جاوز التسعني، وله جزء مشهور مسعناه: قلت
  



   بنشيخ الشيعة وعاملهم، أبو عبد اهللا، احلسني بن عبيداهللا*  الغضائري - ٢٠٠
  .إبراهيم، البغدادي الغضائري

  .يوصف بزهد وورع وسعة علم
  .كان أحفظ الشيعة حلديث أهل البيت غثه ومسينه: يقال

  .الرافضيان) ٣( النجاشي أبو جعفر الطوسي، وابن: روى عنه
__________  

  .بالياء التحتية" حليس "  إىل ٢٠٠ / ٣" شذرات الذهب " تصحفت يف ) ١(
  .٣٤ / ٨" تاريخ بغداد " يف ) ٢(
: ، كتاب الرجال للنجاشي٢٩٧ و ٢٨٩، ٢٨٨ / ٢، لسان امليزان ٥٤١ / ١ميزان االعتدال * 

 / ٢٦، أعيان الشيعة ٣٥٨ / ٢ املكنون ، إيضاح١٨٣، روضات اجلنات ١١٤، منهج املقال ٥١
٣٦٠ - ٣٥١.  

  ".ابن النحاس "  إىل ٢٨٩ / ٢" حترف يف لسان امليزان ) ٣(
(*)  

)١٧/٣٢٨(  

  

  .أيب بكر اجلعايب، وسهل بن أمحد الديباجي، وأيب املفضل الشيباين: وهو فريوي عن
  ).١(امللوك خدم العلم، وطلبه هللا، وكان حكمه أنفذ من حكم : قال الطوسي تلميذه
، "أمري املؤمنني ) ٢(مواطئ " ، وكتاب "يوم الغدير " كتاب : صنف كتبا منها: وقال ابن النجاشي

  .، وغري ذلك"الرد على الغالة " وكتاب 
  .مات يف صفر سنة إحدى عشرة وأربع مئة

لمهما حقه يف اجلاللة عند االمامية، يفتخرون ما، وخيضعون لع) ٣(هو من طبقة الشيخ املفيد : قلت
  .وباطله

  
   بن احلاجاالمام احملدث الثقة، أبو العباس، أمحد بن حممد*  ابن احلاج - ٢٠١

  .ابن حيىي، االشبيلي الشاهد، نزيل مصر
مسع عثمان بن حممد السمرقندي، واحلسن بن مروان القيسراين، وأبا الفوارس أمحد بن حممد الصابوين، 

 حممد بن عمارة، والعباس بن حممد الرافقي، وأمحد بن أيب وعلي بن أيب العقب الدمشقي، وأمحد بن
  .املوت، وطبقتهم مبصر ودمشق



__________  
  .٢٨٩ / ٢" لسان امليزان " انظر ) ١(
  ".بواطن "  إىل ٢٨٩ / ٢" لسان امليزان " حترف يف ) ٢(
  ).٢١٣(وهو حممد بن حممد بن النعمان البغدادي، سترد ترمجته برقم ) ٣(
 / ١، ذيب تاريخ دمشق ٢٠٢ / ٣، شذرات الذهب ٣٧٢ / ١، حسن احملاضرة ١١٩  /٣العرب * 

٤٥٦.  
(*)  

)١٧/٣٢٩(  

  

احلافظ أبو نصر السجزي، واحلافظ عبدالرحيم بن أمحد البخاري، والقاضي حممد بن سالمة : حدث عنه
  .القضاعي، وأبو إسحاق احلبال، وأبو احلسن اخللعي، وآخرون

  .اء عديدة، وأثىن عليه احلبالوانتقى عليه السجزي أجز
  .وكان صاحب معرفة وفهم، وقع يل من عواليه

  .مات يف صفر سنة مخس عشرة وأربع مئة: قال احلبال
أخربنا حممد بن احلسني القرشي، أخربنا حممد بن عماد، أخربنا عبد اهللا بن رفاعة، أخربنا علي بن احلسن 

أبو بكر أمحد بن جعفر السقطي بالبصرة، حدثنا احلسن بن القاضي، أخربنا أبو العباس بن احلاج، أخربنا 
املثىن، حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخربنا حممد ابن زياد، مسع أبا هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أما: " قال
  ).١" (خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل االمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار أو صورته صورة محار 

، وشيخ الشافعية أبو احلسن أمحد بن حممد )٢( أبو الفرج أمحد بن حممد بن عمر بن املسلمة وفيها مات
  شيخ املعتزلة، وأبو احلسن) ٤(، والقاضي عبد اجلبار )٣(بن أمحد بن القاسم بن احملاملي 

__________  
باب : ذانيف اال) ٦٩١(صحيح، وأخرجه من طريق شعبة عن حممد بن زياد ذا االسناد البخاري ) ١(

وأخرجه من طرق، عن محاد بن ) ٦٢٣(، وأبو داود ٣٠٢ / ١إمث من رفع رأسه قبل االمام، والدارمي 
) ٥٨٢( يف االمامة، والترمذي ٩٦ / ٢يف الصالة، والنسائي ) ٤٢٧(زيد، عن حممد بن زياد به مسلم 

  ).٩٦١(وابن ماجة 
  ).٢١٠(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٦٦(سترد ترمجته برقم ) ٣(



  ).١٥٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
(*)  

)١٧/٣٣٠(  

  

حممد بن أمحد بن حممد ) ٣(، وأبو صادق )٢(، وأبو احلسني بن بشران )١(علي بن عبد اهللا العيسوي 
، وأبو بكر حممد )٤(بن شاذان، وأبو احلسني بن الفضل القطان، وأبو بكر حممد بن إدريس اجلرجرائي 

  .االهوازي) ٥(ابن عقيل الباوردي، وعلي بن أمحد بن عبدان بن احلسني بن جرير الدشيت، و
  

 ابن حممد بن الفضل، الشيخ العامل الثقة، املسند، أبو احلسني، حممد بن احلسني*  القطان - ٢٠٢
  .االزرق) ٦(البغدادي القطان 

  أنه ولد يف شوال سنة مخس وثالثني: ذكر اليب بكر اخلطيب
  ).٧(وثالث مئة 

س سنني من إمساعيل الصفار وهو أكرب شيخ له ومن أيب جعفر حممد بن علي بن عمر ومسع وهو ابن مخ
الفسوي، وأيب بكر " تاريخ " بن علي بن حرب، وعبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفارسي، وعنده عنه 

  .النجاد، وأيب عمرو بن السماك، وعدة
__________  

  ).١٩٤(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٨٩(رقم تقدمت ترمجته ب) ٢(
  ).٢٦٤(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٤٣(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٥٩(سترد ترمجته برقم ) ٥(
، ١٢٠ / ٣، العرب ٢٠ / ٨، املنتظم ١٨٧، ١٨٦ / ١٠، االنساب ٢٥٠، ٢٤٩ / ٢تاريخ بغداد * 

  .٢٠٣ / ٣شذرات الذهب 
  .وكان يسكن دار القطن ببغداد: قال السمعاين) ٦(
  .١٨٧ / ١٠" االنساب " 
  .٢٤٩ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٧(

(*)  

)١٧/٣٣١(  



  

  .وانتقى عليه ابن أيب الفوارس، وهبة اهللا الاللكائي
  .البيهقي، واخلطيب، وحممد بن هبة اهللا الاللكائي، وأبو عبد اهللا الثقفي، ومجاعة سواهم: وحدث عنه

  .وهو جممع على ثقته
  . عن مثانني سنةتويف يف شهر رمضان سنة مخس عشرة وأربع مئة

  
 بن خالد بن مسافر، الشيخ الثقة اجلليل، أبو القاسم، عبدالرمحن بن عبد اهللا*  الوهراين - ٢٠٣

  ).١(اهلمذاين املغريب الوهراين مث البجاين 
، )٣(من مدن االندلس، وجباية الناصرية أحدثت يف املئة اخلامسة باملغرب، وهي أشهر وأكرب ) ٢(وجبانة 

  .الوىل جلة وعلماءولكن خرج من ا
  .مولده يف سنة مثان وثالثني وثالث مئة

  .وسافر يف التجارة إىل أقصى خراسان، وعين بالرواية
__________  

 - ٣١٧ / ١الصلة ) الوهراين(، االنساب ٦٩١، ٦٩٠ / ٤، ترتيب املدارك ٢٧٥جذوة املقتبس * 
  .٣٧٦ / ٣، اللباب ٣٦٦، بغية امللتمس ٣١٩

  . وهران، وهي مدينة بعدوة االندلس على أرض القريواننسبة إىل: والوهراين
  ".التجاين "  إىل ٦٩ / ٤" ترتيب املدارك " تصحفت يف ) ١(
  ).٣( ت رقم ١٨٨سبق التعريف ا يف الصفحة ) ٢(
مدينة على ساحل البحر بني إفريقية واملغرب، كان أول من اختطها الناصر بن : قال ياقوت يف جباية) ٣(

  .٤٥٧د بن زيري بن مناد بن بلكني يف حدود سنة علناس بن محا
  .٣٣٩ / ١" معجم البلدان " 

(*)  

)١٧/٣٣٢(  

  

احلسن بن رشيق وحنوه مبصر، وعن القاضي أيب بكر االري، وطائفة ببغداد، وعن متيم بن : وأخذ عن
  .حممد بالقريوان، وعن حممد بن عمر الشبويي مبرو، وعن إبراهيم بن أمحد املستملي ببلخ

وقدم إىل بالده بإسناد عال، فحمل عنه ابن عبد الرب، وأبو عمر ابن مسيق، وأبو حفص الزهراوي، وحامت 
  بن حممد، وأبو عمر أمحد



  .ابن احلذاء، وأبو حممد بن حزم، وآخرون
  ).١(وكان خريا صاحلا متقبضا، يتكسب بالتجارة 

  .، عن ابن القاسمأخربنا عيسى بن مسكني عن سحنون": املوطأ ) " ٢(مسع من متيم 
  .مات يف ربيع االول سنة إحدى عشرة وأربع مئة

  .البخاري" بصحيح " حدث 
  

   بناالمام احلافظ، شرف احملدثني، أبو حازم، عمر بن أمحد*  العبدويي - ٢٠٤
__________  

  .٣١٧ / ١" الصلة " انظر ) ١(
  .أي متيم بن حممد بن أمحد، أبو العباس، صاحب عيسى بن مسكني) ٢(
  .٢٧٥" جذوة املقتبس " نظر ا

 / ٨، املنتظم ٢٤١، تبيني كذب املفتري ٣٥٤ / ٨، االنساب ٢٧٣، ٢٧٢ / ١١تاريخ بغداد * 
، ٣٠٠ / ٥، طبقات السبكي ١٢٥ / ٣، العرب ١٠٧٢ / ٣، تذكرة احلفاظ ٣١٤ / ٢، اللباب ٢٧

، شذرات ٤١٨، ٤١٧، طبقات احلفاظ ٢٦٥ / ٤، النجوم الزاهرة ١٢ / ١٢، البداية والنهاية ٣٠١
  .٢٠٨ / ٣الذهب 

" عبدوي " عبدويه، فالنسبة إليه : وهذه النسبة إىل عبدويه، فإن قيل كما يقول النحويون: قال السمعاين
  (*)بفتح الدال، وإن قيل كما يقول 

)١٧/٣٣٣(  

  

ن مسعود، إبراهيم بن عبدويه بن سدوس بن علي بن عبد اهللا بن الفقيه عبيداهللا ابن عبد اهللا بن عتبة ب
  .اهلذيل املسعودي العبدويي النيسابوري االعرج، ابن احملدث أيب احلسن

يف رمضان سنة مخس ومثانني وثالث مئة وهو يف عشر التسعني، وقد روى ) ١(مات أبوه أبو احلسن 
  ابن خزمية، والسراج،: عنه

  .ابنه، واحلاكم، وأبو سعيد الكنجروذي، وعدة: روى عنه
  .بعد االربعني وثالث مئةوابنه أبو حازم ولد 

مسع إمساعيل بن جنيد، وأبا بكر االمساعيلي، وحممد بن عبد اهللا بن عبدة السليطي، وأبا عمرو بن مطر، 
وأبا الفضل بن مخريويه اهلروي، وأبا أمحد الغطريفي، وأبا عمرو بن محدان، وأبا سعيد بن عبد الوهاب، 

  .وأبا أمحد احلاكم، وطبقتهم



  . إىل بغداد، وحلق ا عيسى بن الوزير، وأبا الطاهر املخلصوتأخر عن الرحلة
  .وكتب العايل والنازل، ومجع وخرج، ومتيز يف علم احلديث

أبو الفتح بن أيب الفوارس، وأبو القاسم علي بن احملسن، وأمحد بن عبد الواحد الوكيل، : حدث عنه
  . وأبو عبد اهللا الثقفي الرئيس، وآخرونوأبو بكر اخلطيب، وأبو صاحل املؤذن، وحممد بن حيىي املزكي،

  :مسعت أبا بكر اخلطيب يقول: قال أبو حممد بن السمرقندي
__________  

  ".عبدويه بضم الدال، فالنسبة إليه عبدويي : احملدثون= 
  .مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر) ١(

(*)  

)١٧/٣٣٤(  

  

  ).١(، وأبو حازم العبدويي أبو نعيم: مل أر أحدا أطلق عليه اسم احلفظ غري رجلني
  .وقد مسعه والده من أيب بكر الصبغي، وحامد الرفاء: قلت

كتبت خبطي عن عشرة من شيوخي عشرة : مسعت أبا حازم احلافظ يقول: قال احلافظ أبو صاحل املؤذن
  ).٢(آالف جزء، عن كل واحد ألف جزء 

  ).٣ (كان أبو حازم ثقة صادقا، حافظا عارفا: وقال أبو بكر اخلطيب
  .من ورعه أنه ما حدث عن الصبغي، وال عن حامد الرفاء لصغره، وقد كانا أكرب مشاخيه: قلت

: كتب مسعود بن ناصر ورقة قال: رأيت خبط زاهر بن طاهر قال: قال أبو بكر حممد بن علي الطوسي
، ٣٨١اجتمعنا سنة : وجدت عند مسعود بن علي بن معاذ السجزي خبط احلاكم أيب عبد اهللا قال

فذكرنا الكذابني بنيسابور، والذين ظهر لنا من جرحهم، فأثبتناه لالعتبار، فذكر مجاعة منهم أبو بكر 
هم كذبة يف : الكسائي، وأبو بكر الطرازي، وأبو حازم العبدويي، وأبو القاسم بن حبيب املفسر، وقال

  واستشهد مجاعة أثبتوا خطوطهم: قال مسعود بن علي: الرواية
__________  

  .٣٠١ / ٥السبكي " طبقات " ، و ١٠٧٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
" ، و ٢٤٣، ٢٤٢" تبيني كذب املفتري " ، و ١٠٧٣، ١٠٧٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(

  .٣٠١ / ٥السبكي " طبقات 
  .٢٧٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  



)١٧/٣٣٥(  

  

  .عقيب خطه فيمن كتب أبو جعفر العزائمي
وأخربنا علي بن عثمان الرببري، ) ح(أبو احلسني علي بن حممد، أخربنا جعفر بن علي املقرئ، أخربنا 

أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا القاسم ابن الفضل، حدثنا أبو : أخربنا أمحد بن حممد احملمودي قاال
  :قلت ملالك: ن حيىيحازم احلافظ إمالء، حدثنا أبو عمرو بن مطر، أخربنا إبراهيم بن علي، حدثنا حيىي ب

أن رسول : حدثنا عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أيب قتادة رضي اهللا عنه
اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .نعم: ا ؟ قالمن أيب العاص بن الربيع، فإذا قام محلها، وإذا سجد وضعه
  ).١(متفق عليه 

  .مات أبو حازم العبدويي يوم عيد الفطر سنة سبع عشرة وأربع مئة: قال احلافظ أبو علي الوخشي
، ومقرئ الوقت أبو احلسن علي )٢(وفيها تويف مسند بغداد أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري : قلت

  أبو نصر حممد بن أمحد بن، وحمدث دمشق )٣(بن أمحد بن عمر بن حفص بن احلمامي 
__________  

يف ) ٥٩٩٦(باب إذا محل جارية صغرية على عنقه يف الصالة، و : يف الصالة) ٥١٦(البخاري ) ١(
باب جواز محل الصبيان يف : يف املساجد) ٥٤٣(باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، ومسلم : االدب

) ٩١٨(و ) ٩١٧(امع الصالة، وأبو داود باب ج:  يف قصر الصالة١٧٠ / ١الصالة، وأخرجه مالك 
  .٣١٦ / ١، والدارمي ١٠ / ٣والنسائي ) ٩٢٠(و ) ٩١٩(و 
  ).٢٤٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٦٥(سترد ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)١٧/٣٣٦(  

  

ابن اجلندي الغساين إمام جامع دمشق لقي خيثمة، واملسند البقية أبو حفص عمر بن أمحد ) ١(هارون 
عن مثان ) ٣(وقاضي بغداد أبو احلسن أمحد بن حممد بن أيب الشوارب ) ٢( العكربي البزاز بن عثمان

، واملسند أبو احلسني أمحد بن )٤(ومثانني سنة، وشيخ الشافعية أبو بكر عبد اهللا بن أمحد املروزي القفال 
  .صاحب خيثمة) ٥(حممد سالمة الطحان الستييت 

  



 ابن أمحد بن لصادق الصاحل اخلري، أبو نصر، أمحد بن حممدالشيخ العامل ا*  ابن حسنون - ٢٠٥
  .حسنون، النرسي البغدادي، والد صاحب املشيخة أيب احلسني ابن النرسي

  .ويف ذريته مجاعة من املشايخ
  .مسع أبا جعفر بن البختري، وعلي بن إدريس الستوري، وعثمان بن أمحد ابن السماك

، وأبو الفوارس طراد الزينيب، وعبد )٦(كان صدوقا صاحلا : الاخلطيب أبو بكر احلافظ، وق: روى عنه
  .الواحد بن علوان، وأبو احلسني حممد بن أمحد ولده، وآخرون

  .تويف سنة إحدى عشرة وأربع مئة يف شهر ذي القعدة
__________  

  ).٢٦٣(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٢٤(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٢٣(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٦٧(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٢٢(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  .١٩٢ / ٣، شذرات الذهب ١٠٤ / ٣، العرب ٣٧١ / ٤تاريخ بغداد * 
  .٣٧١ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)١٧/٣٣٧(  

  

القاضي، وأبو ) ١(وفيها مات احلسن بن احلسن بن املنذر، وأبو بكر أمحد بن عبد الرمحن اليزدي 
  .، وآخرون)٣(ببلخ، واحلاكم صاحب مصر ) ٢( بن أمحد بن حممد اخلزاعي القاسم علي

  
بن علي بن ) ٥ (بن احلسن) ٤(الشيخ االمام القاضي العالمة، أبو القاسم، احلسن *  ابن املنذر - ٢٠٦

  .املنذر، البغدادي
  .مسع إمساعيل بن حممد الصفار، وأبا جعفر بن البختري، وأبا عمرو بن السماك، وطبقتهم

  .وكان مكثرا من السماع
  .كتبنا عنه، وكان صدوقا ضابطا، كثري الكتاب، حسن الفهم، حسن العلم بالفرائض): ٦(قال اخلطيب 

استنابه القاضي أبو عبد اهللا احلسني الضيب على القضاء، مث ويل قضاء ميافارقني عدة سنني، مث رد إىل 
  .سنةبغداد، فأقام حيدث إىل أن مات يف شعبان وله مثانون 



__________  
  ).١٨٦(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١١٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر) ٣(
 / ٣، شذرات الذهب ١٠٧، ١٠٦ / ٣، العرب ٣٠١ / ٧، املنتظم ٣٠٥، ٣٠٤ / ٧تاريخ بغداد * 

١٩٥.  
  .احلسني بن احلسني": املنتظم " يف ) ٤(
  ".احلسني ": " ذرات ش" و " العرب " يف ) ٥(
  .٣٠٥، ٣٠٤ / ٧" تاريخ بغداد " يف ) ٦(

(*)  

)١٧/٣٣٨(  

  

  .آخر من تبقى من أصحابه أبو عبد اهللا بن طلحة النعايل: قلت
  .تويف سنة إحدى عشرة وأربع مئة

  
 بن حممد بن إسحاق بن أيب العدل املسند، أبو عبد اهللا، احلسني بن عبد اهللا*  ابن أيب كامل - ٢٠٧
  .، العبسي البصري االصل، الطرابلسيكامل

خال أبيه خيثمة بن سليمان، وأيب احلسن بن حذمل، وأيب امليمون بن راشد، وأيب يعقوب : حدث عن
  .االذرعي بدمشق، وحممد بن إبراهيم السراج لقيه ببيت املقدس، وأيب حممد بن الورد، وطائفة مبصر

  .انتقى عليه خلف الواسطي، ووثقه أبو بكر احلداد
الصوري، وعبد الرحيم البخاري، وعبد العزيز الكتاين، وأمحد بن عبد الواحد بن أيب : وحدث عنه

  .احلديد، وأبو احلسن بن صصرى، وآخرون
  .يقع حديثه يف فوائد النسيب

  .تويف بأطرابلس سنة أربع عشرة وأربع مئة
  

  سني، بن احلالثقة املعمر، أبو عبد اهللا، حممد بن علي* *  الباشاين - ٢٠٨
__________  

 / ٤، ذيب تاريخ دمشق ٢٠٠ / ٣، شذرات الذهب ١٠٥٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ١١٦ / ٣العرب * 



٣٠٨.  
  .مل نقف على ترمجة يف املصادر* * 

  .نسبة إىل باشان، وهي قرية من قرى هراة: والباشاين
(*)  

)١٧/٣٣٩(  

  

  .الباشاين اهلروي
  .، فكان آخر أصحابه، وعن حممد بن إبراهيم بن نافعأيب إسحاق أمحد بن حممد بن ياسني: حدث عن
  .شيخ االسالم االنصاري، وطائفة: حدث عنه

  .وثق
  .إنه عاش مئة وست سنني: وقيل

  .مات سنة أربع عشرة وأربع مئة
  

  .، النعيمي اجلرجايناحلافظ االمام، أبو منصور، أمحد بن الفضل*  النعيمي - ٢٠٩
اعيلي، وأيب أمحد بن الغطريف، وأيب عمرو بن محدان، واحلاكم أيب أيب أمحد بن عدي، واالمس: حدث عن

  .أمحد، ونصر بن عبد امللك
  ".اتىب " ، وآخر مساه )١" (أخبار اجلبل " وله مصنف يف 

  ).٢(تويف يف سنة مخس عشرة وأربع مئة : ذكره أبو نصر االمري، وقال
_______________  

  .٣٧٨ / ٧، االكمال ٣١٨ / ٣، اللباب )النعيمي(، االنساب ٨٢: تاريخ جرجان* 
بالباء املوحدة، " اجلبل ": " تاريخ جرجان " بالياء املثناة التحتية، ويف " اجليل ": " االكمال " يف ) ١(

  ".اجليل : " هكذا يف االنساب، ووقع يف االصل": اجلبل " وكتب املعلق على كلمة 
 هلا اجلبال، وهي ما بني أصبهان إىل زجنان وقزوين اسم جامع لالعمال اليت يقال: اجلبل: قال ياقوت

  .ومهذان والدينور وقرميسني والري
  .٣٧٨ / ٧" االكمال ) " ٢(

(*)  

)١٧/٣٤٠(  

  



 بن عمر بن حسن ابن املسلمة، االمام القدوة، أبو الفرج، أمحد بن حممد*  ابن املسلمة - ٢١٠
  .البغدادي املعدل

  .، ودعلج بن أمحد، وطائفة)١(، وابن علم مسع أمحد بن كامل، وأبا بكر النجاد
  .اخلطيب، وطراد الزينيب، ومجاعة: روى عنه

كان ثقة ميلي يف العام جملسا واحدا، وكان موصوفا بالعقل والفضل والرب، وداره ): ٢(قال اخلطيب 
  .مألف الهل العلم، وكان صواما، كثري التالوة

رمحه اهللا، ) ٣(ية، وكان يسرد الصوم، ويتهجد بسبع تفقه على أيب بكر الرازي شيخ احلنف: وقال غريه
  ).٤(ورئي له أنه من أهل السعادة 

  .تويف يف ذي القعدة سنة مخس عشرة وأربع مئة وله مثان وسبعون سنة
  ، وجد الوزير رئيس الرؤساء أيب)٥(وهو والد املسند أيب جعفر 

__________  
، البداية والنهاية ٣٤١ / ٩ الكامل يف التاريخ ،١٧، ١٦ / ٨، املنتظم ٦٨، ٦٧ / ٥تاريخ بغداد * 

، الطبقات السنية برقم ٢٦٠ / ٤، النجوم الزاهرة ٢٩٧، ٢٩٦ / ١، اجلواهر املضية ١٧ / ١٢
  .٣٨١ / ١، تاريخ التراث العريب )٣٤٢(
  .حممد بن عبد اهللا بن علم الصفار": تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .٦٧ / ٥" تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  . سبع القرآنأي) ٣(
"  و ١٧ / ١٢" البداية والنهاية "  و ١٧ / ٨" املنتظم "  و ٦٧ / ٥" تاريخ بغداد " انظر ) ٤(

  .٢٩٧ / ١" اجلواهر املضية 
  ).١٠٢(ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٥(

(*)  

)١٧/٣٤١(  

  

  .علي بن احلسن) ١(القاسم 
  

  . الزجاج احلافظ، حمدث مهذان، أبو نصر،ابن أمحد بن إبراهيم*  محد بن عمر - ٢١١
أمحد بن حممد بن هارون الكرابيسي صاحب الكجي، ومن أمحد بن حممد بن مهران، وعبد اهللا : مسع من

  .بن احلسني القطان، وطاهر بن سهلويه، وأيب زرعة أمحد بن احلسني، وخلق



  .يوسف اخلطيب، وآخرونأبو الفضل الفلكي يف تواليفه، وحممد بن احلسني الصويف، و: حدث عنه
كان محد الزجاج : كان ثقة حافظا، حيسن هذا الشأن، مسعت عبدوس ابن عبد اهللا يقول: قال شريويه

  .يقرأ على املشايخ، وينام ويقرأ مستويا حلفظه ومعرفته باالسانيد واملتون
  .تويف يف ذي القعدة سنة ثالث عشرة وأربع مئة: إىل أن قال

  
  بن عبد) ٢ (عالمة القدوة، أبو املطرف، عبدالرمحن بن مروانال* *  القنازعي - ٢١٢

__________  
  ).١٠٣(ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ١(
  .١٠٥٥ / ٣تذكرة احلفاظ * 

، ٣٢٤ - ٣٢٢ / ٢، الصلة ٧٢٨ - ٧٢٦ / ٤، ترتيب املدارك ٢٧٩، ٢٧٨جذوة املقتبس * * 
 ١٢، عيون التواريخ ١١٢ / ٣، العرب ١٦٧، ١٦٦ / ١ب ، املغرب يف حلي املغر٣٧١: بغية امللتمس

، طبقات املفسرين ٣٨٠ / ١، غاية النهاية البن اجلزري ٤٨٥ / ١، الديباج املذهب ١ / ١٥٥/ 
، هدية ١٩٨ / ٣، شذرات الذهب ٢٨٨، ٢٨٧ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ١٨: للسيوطي
  .١١٢، ١١١ / ١، شجرة النور الزكية ١٦ / ١العارفني 

  ".مروان " بدل " هارون ": " شجرة النور " و " ترتيب املدارك " يف ) ٢(
(*)  

)١٧/٣٤٢(  

  

  .الرمحن، االنصاري القرطيب القنازعي
  ).١(وقنازع قرية 

  .من أيب عيسى الليثي، ومسع من القاضي حممد بن السليم، وأيب جعفر بن عون اهللا" املوطأ " مسع 
  .أصبغ بن متاموتال على أيب احلسن االنطاكي، و

، فسمع احلسن بن رشيق، ولقي حسينك التميمي يف املوسم، وأكثر عن أيب حممد بن ٦٧وارحتل سنة 
  .أيب زيد، وأقبل على شأنه، وتصدر لالقراء والفقه بقرطبة

  .حممد بن عتاب، وابن عبد الرب، وطائفة: روى عنه
  ).٢(ا بالفقه واللغة، امتنع من الشورى وكان إماما متفننا حافظا، متأهلا خاشعا، متهجدا مفسرا، بصري

  ).٣(وكان زاهدا ورعا قانعا باليسري، جماب الدعوة، بعيد الصيت، رأسا يف القراءات، صاحب تصانيف 
  .مات يف رجب سنة ثالث عشرة وأربع مئة عن ثنتني وسبعني سنة



__________  
  .٣٢٤ / ٢" الصلة " يف ) ١(

  .تهأبو املطرف القنازعي منسوب إىل صنع
  .والقنازعي نسبة إىل ضيعة من بالد املغرب: ٢٨٨ / ١الداوودي " طبقات " ويف 

  ".ضيعته " مصحفة عن " الصلة " الواردة يف " صنعته " فلعل كلمة 
وقد ندبه إليها علي بن محود ملا ويل اخلالفة بقرطبة، أشار عليه بذلك قاضيه أبو املطرف بن بشر ) ٢(

  .ابن محود هليبتهمقدرا أنه ال جيسر على رد 
  .٣٢٤، ٣٢٣ / ٢" الصلة " انظر 

، وله ٣٦٢ / ٢وتوجد منه قطعة يف القريوان، انظر جملة معهد املخطوطات " شرح املوطأ " منها ) ٣(
  .البن سالم" خمتصر تفسري القرآن " ، و "الشروط " كتاب يف 

  .٥١٦ / ١" هدية العارفني " انظر 
(*)  

)١٧/٣٤٣(  

  

 بن حممد ابن حممد: عامل الرافضة، صاحب التصانيف، الشيخ املفيد، وامسه* د  الشيخ املفي- ٢١٣
  .النعمان، البغدادي الشيعي، ويعرف بابن املعلم

  .كان صاحب فنون وحبوث وكالم، واعتزال وأدب
: كان أوحد يف مجيع فنون العلم: ، فأطنب وأسهب، وقال"تاريخ االمامية " يف ) ١(ذكره ابن أيب طي 

  . والفقه، واالخبار، ومعرفة الرجال، والتفسري، والنحو، والشعراالصلني،
وكان يناظر أهل كل عقيدة مع العظمة يف الدولة البويهية، والرتبة اجلسيمة عند اخللفاء، وكان قوي 

النفس، كثري الرب، عظيم اخلشوع، كثري الصالة والصوم، يلبس اخلشن من الثياب، وكان مدميا للمطالعة 
إنه ما ترك للمخالفني كتابا إال وحفظه، وذا قدر على حل شبه : من أحفظ الناس، قيلوالتعليم، و

القوم، وكان من أحرص الناس على التعليم، يدور على املكاتب وحوانيت احلاكة، فيتلمح الصيب 
رمبا زاره عضد الدولة، : وبذلك كثر تالمذته، وقيل:  قال- يعين فيضله -الفطن، فيستأجره من أبويه 

  .اشفع تشفع: ويقول له
  وكان

__________  
، ٢٠٩ / ٢، الذريعة ١٢، ١١ / ٨، املنتظم ٢٣١ / ٣، تاريخ بغداد ٢٢٦الفهرست البن الندمي * 



، ٢ / ٥٥ / ١٢، عيون التواريخ ١١٤ / ٣، العرب ٣٠ / ٤، ميزان االعتدال ٢٤٦ / ١دول االسالم 
 / ٤، النجوم الزاهرة ٣٦٨ / ٥ن امليزان ، لسا٢٨ / ٣، مرآة اجلنان ١١٦ / ١الوايف بالوفيات 

، فهرست الطوسي ٢٨٧ - ٢٨٣: ، الرجال للنجاشي٢٢٠، ١٩٩ / ٣، شذرات الذهب ٢٥٨
 / ٤٦، أعيان الشيعة ٦٢، ٦١ / ٢، هدية العارفني ٥٧٠ - ٥٦٣، روضات اجلنات ١٥٨، ١٥٧
٢٦ - ٢٠.  

   احلليب، قرأهو حيىي بن أيب طي محيد بن ظافر بن علي، أبو الفضل البخاري) ١(
  .القرآن، وبرع يف الفقه على مذهب االمامية، وله مشاركة يف االصول والقرءات

  . ه٦٣٠وله تصانيف عدة تويف سنة 
  .٥٢٣ / ٢" هدية العارفني " ، و ٢٦٤، ٢٦٣ / ٦" لسان امليزان " انظر ترمجته يف 

(*)  

)١٧/٣٤٤(  

  

مات سنة ثالث عشرة : إىل أن قال...ئيت مصنفربعة حنيفا أمسر، عاش ستا وسبعني سنة، وله أكثر من م
  .وأربع مئة، وشيعه مثانون ألفا

  .، مل أقف على شئ منها وهللا احلمد، يكىن أبا عبد اهللا)١(بلغت تواليفه مئتني : وقيل
  

 بن امللك اء ملك العراق وفارس، سلطان الدولة، أبو شجاع، فناخسرو*  سلطان الدولة - ٢١٤
حسن بن بويه ) ٤(أيب شجاع بن ركن الدولة ) ٣(ز بن امللك عضد الدولة خره فريو) ٢(الدولة 
  .الديلمي

أبو غالب، ) ٥(متلك بعد أبيه سنة ثالث وأربع مئة، فكانت أيامه اثنيت عشرة سنة، ووزر له فخر امللك 
عماد الدين، مشرف الدولة، مؤيد : ، وااللقاب كانت)٦(فقرئ عهد سلطان الدولة من القادر باهللا 

  .امللة، مغيث االمة، صفي أمري املؤمنني
  مث أحضرت اخللع وهي سبع على العادة، وعمامة سوداء، وتاج مرصع، وسيف، وسواران، وطوق،

__________  
تاريخ التراث " ، وانظر النسخ املخطوطة منها يف ٦٢ / ١" هدية العارفني " انظر مصنفاته يف ) ١(

  .٢٨٠ - ٢٧٨ / ٢لسزكني " العريب 
، املختصر يف ٣٣٧، ٣٢٧، ٣١٨، ٣١٠، ٣٠٥، ٢٩٣، ٢٤١ / ٩، الكامل ١٧ / ٨نتظم امل* 

، النجوم ٤٧٤ - ٤٧٠ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٥٠٨ / ٢، تتمة املختصر ١٥٥ / ٢أخبار البشر 



  .٢٦١ / ٤الزاهرة 
  ).١٠٦(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٢(
  .مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر) ٣(
  .مجته يف اجلزء السادس عشرمرت تر) ٤(
  ).١٧٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  .مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر) ٦(

(*)  

)١٧/٣٤٥(  

  

وفرسان، ولواءان عقدمها القادر بيده، وتلفظ باحللف له مبسمع من الوزير أيب غالب والكبار ونفذ ذلك 
من عبد اهللا أمحد االمام القادر : العهدمع القاضي أيب خازم حممد بن احلسني وخادمني إىل فارس، أول 
فإن أمري املؤمنني حيمد ...سالم عليك: باهللا أمري املؤمنني إىل فناخسرو بن اء الدولة موىل أمري املؤمنني

  .إليك اهللا
  .وكتب يف ربيع االول سنة أربع وأربع مئة: إىل أن قال...أطال اهللا بقاءك...أما بعد: ومنه

) ١(ملا صار االمر إىل سلطان الدولة، استخلف ببغداد أخاه ": تارخيه "  يف قال حممد بن عبدامللك
أبا علي، وجعل إليه إمارة االتراك خاصة، فحسنوا له العصيان، فاستوىل على بغداد ) ٢(مشرف الدولة 

  ).٣(وواسط، وتردد االتراك إىل الديوان، فأمر بقطع خطبة سلطان الدولة، وأن خيطب ملشرف الدولة 
ن دخول سلطان الدولة بغداد سنة تسع، وتلقاه اخلليفة، وضربت له النوبة يف أوقات الصلوات وكا

اخلمس، فأوحش القادر، وكانت العادة جارية من أيام عضد الدولة بضرب النوبة ثالث أوقات 
ل ، وتناقضت أموره، وكان يواص)٥(وملا متكن مشرف الدولة، احناز أخوه إىل أرجان : إىل أن قال)..٤(

  الشرب حىت فسد خلقه، وطلب طبيبا
__________  

  .وهو خطأ" أخاف : " يف االصل) ١(
  ).٢٦٨(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .٤٧٢ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٣٢٣ و ٣١٩ - ٣١٧ / ٩" الكامل " انظر ) ٣(
جم بفتح أوله وتشديد الراء وجيم وألف ونون، وعامة الع) ٥ (٣٠٥ / ٩" الكامل " انظر ) ٤(

مدينة كبرية كثرية اخلري، بينها وبني شرياز ستون فرسخا، وبينها وبني سوق االهواز : يسموا أرغان
  .ستون فرسخا



  .١٤٢ / ١" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٧/٣٤٦(  

  

، ونفذ قضاء اهللا فيه بشرياز يف شوال سنة مخس عشرة و أربع مئة )١(لفصده، ففصده حبضرة االوحد 
  .ثني سنة ومخسة أشهرعن اثنتني وثال

، فخطب له )٢(وملا مات، بت الديلم ما قدروا عليه، وأشار عليهم االوحد بابنه أيب كاليجار 
  .خبوزستان

فتملك مهذان، وقهر بين بويه، وافتتح الدينور وشابور خواست ) ٣(وظهر امللك أبو جعفر بن كاكويه 
  .، وعظمت هيبته)٤(

  
  . بن عبد اجلبار بن الناصر لدين اهللا، املرواينمحن بن هشامعبدالر*  املستظهر باهللا - ٢١٥

__________  
  .وهو أبو حممد احلسن بن مكرم صاحب سلطان الدولة) ١(

  .٣٦٧، ٣٢٧، ١٨٠، ١٦٢، ١٤١، ١٣٣، ١١٢ / ٩" الكامل " انظر 
  ).٤٢٥(سترد ترمجته برقم ) ٢(
 و إمنا قيل له كاكويه، -شهريار : تتمته ويف املختصر و-هو عالء الدولة أبو جعفر بن دمشرتيار ) ٣(

  النه كان ابن خال والدة جمد الدولة بن فخر الدولة بن بويه، وكاكويه هو اخلال
  .بالفارسية

، ٤٣٥، ٤٢٤، ٤٠٢، ٣٩٥، ٣٨١، ٣٧٩، ٣٥٧، ٣٥١، ٣٣٠، ٢٠٧ / ٩" الكامل " انظر 
 و ٤٨٢ / ٢" ختصر تتمة امل" ، و ١٥٤ / ٢" املختصر يف أخبار البشر "  و ٤٩٥، ٤٩٣، ٤٤٦
  .٤٧٣ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٥٢٥

" مثال تلفظ " خواست " يف اللغة الفارسية إذا وقعت الواو بني اخلاء وااللف ال تلفظ، فكلمة ) ٤(
  .بإمشام اخلاء الضم" خاست 

  .بلدة والية بني خوزستان وأصبهان: وشابور خواست ويقال أيضا بإمهال السني يف أوهلا
  .٣٠٣ و ١٦٧ / ٣" معجم البلدان " بب تسميتها بذلك يف انظر س

، ٥٩ - ٤٨/ الد االول / القسم االول : ، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة٢٦، ٢٥جذوة املقتبس * 
، ١٧ - ١٢ / ٢، احللة السرياء ١٠٥، املعجب ٢٧٦ / ٩، الكامل يف التاريخ ٣٢، ٣١بغية امللتمس 



، ٤٩٧ / ١، تتمة املختصر ١٤٧ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ١٣٩ - ١٣٥ / ٣البيان املغرب 
  .٤٣٥ / ١، نفح الطيب ١٣٤أعمال االعالم 

(*)  

)١٧/٣٤٧(  

  

االدريسي، فبايعوه يف رمضان سنة أربع عشرة ) ١(قام معه كرباء قرطبة، وملكوه بعد ذهاب القاسم 
  .وأربع مئة وله ثنتان وعشرون سنة

  .غةوكان عجبا يف الذكاء و البال
  .الظاهري) ٢(يكىن أبا املطرف، وزر له ابن حزم 

باهللا حممد بن ) ٣(ومل تطل أيامه، بل قتل بعد أيام يف ذي القعدة من عامه، توثب عليه ابن عمه املستكفي 
  .عبدالرمحن، ومتلك ستة أشهر، ونزع

  
ن إبراهيم،  بن خلف بن حممد اباالمام احملدث الرحال، أبو بكر، خلف بن عمر*  احلناط - ٢١٦

  .اهلمذاين احلناط
  .كان من نبذاء املشايخ

، )٤(أيب العباس االصم، وعبد الرمحن اجلالب، وأيب جعفر أمحد بن عبيد، وجعفر اخللدي : حدث عن
  .وأيب بكر الشافعي، وعدة

أبو حممد جعفر بن حممد االري، وعلي بن أمحد بن سهل العطار، واحلسني بن حممد البزاز، : روى عنه
  .خلليل بن عبد اهللا اخلليلي، وآخرونوا

__________  
  ).٨١(وهو صاحب الترمجة رقم ) ١(
  .سترد ترمجته يف اجلزء الثامن عشر) ٢(
  ).٢٥٨(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٣(
  .٥١٦ / ٢، تبصري املنتبه ٢٥٢ / ١البن نقطة، املشتبه " االستدراك "  نقال عن ٢٧٩ / ٣االكمال * 
أجبهم، فأجام، : لك، النه كان يوما عند اجلنيد، فسئل اجلنيد عن مسألة، فقال اجلنيدلقب بذ) ٤(

  .يا خلدي من أين لك هذه االجوبة ؟ فبقي عليه: فقال
(*)  

)١٧/٣٤٨(  



  

  ).١(كان صدوقا حافظا، حيسن هذا الشأن : ذكره شريويه، فقال
  .بقي إىل سنة بضع وأربع مئة، مل يقع يل شئ من عواليه: قلت
  

 بن اخلصيب، الشيخ العامل الثقة، القاضي أبو ابن عبد اهللا بن حممد بن احلسني*  اخلصيب - ٢١٧
  .املصري) ٢(احلسن 

، وعثمان بن حممد السمرقندي، وإمساعيل بن اجلراب، وعبد الكرمي بن النسائي، )٣(أبيه : روى عن
وذك، وحممد بن أيب كرمية الصيداوي، وأيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن مروان، وحممد بن العباس بن ك

  .ومجاعة
أبو نصر عبيداهللا السجزي، وأبو علي االهوازي، وحممد بن علي الصوري، وعبد الرحيم : حدث عنه

  .بن أمحد البخاري، وهبة اهللا بن إبراهيم الصواف، وأبو إسحاق احلبال، وأبو احلسن اخللعي
  . يف عشر الثماننيتويف يف ربيع االول سنة ست عشرة وأربع مئة وهو

  .حمله الصدق
__________  

  .٢٧٩ / ٣" االكمال " انظر ) ١(
، شذرات الذهب ١٢١ / ٣البن نقطة، العرب " االستدراك "  نقال عن ٤٠ / ٣االكمال البن ماكوال * 
  .باحلاء املهملة" احلصيب " إىل " اخلصيب "  وتصحف فيهما ٢٠٤ / ٣
  .أبو احلسني":  الشذرات "أبو اخلري، ويف ": العرب " يف ) ٢(
  ).اخلصييب" (االنساب " وهو عبد اهللا قاضي مصر، له ترمجة يف ) ٣(

(*)  

)١٧/٣٤٩(  

  

 بن الفضل بن شاذان، الصرييف، ابن الشيخ الثقة املأمون، أبو سعيد، حممد بن موسى*  الصرييف - ٢١٨
  .أيب عمرو، النيسابوري

الصم، فكان ال حيدث حىت حيضر حممد هذا، وإن غاب كان والده أبو عمرو مثريا، وكان ينفق على ا
  .عن مساع جزء، أعاده له، فأكثر عنه جدا

أيب عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين، وحيىي بن منصور القاضي، وأيب حامد أمحد بن : ومسع أيضا من
  .حممد بن شعيب، وطائفة



إمساعيل عبد اهللا بن حممد اهلروي، أبو بكر البيهقي، واخلطيب، وأبو صاحل املؤذن، وأبو : حدث عنه
  وطاهر بن حممد الشحامي، وأبو القاسم بن مندة، والقاسم بن الفضل الثقفي، ومكي بن عالن الكرجي،
وأمحد بن سهل السراج، وخلق كثري آخرهم موتا عبد الغفار بن حممد بن شريويه التاجر الباقي إىل سنة 

  .عشر ومخس مئة
  .عشرين وأربع مئة عن نيف وتسعني سنةمات يف ذي احلجة سنة إحدى و

) ٢(، وأبو احلسن أمحد بن حممد بن احلسني بن سليمان السليطي )١(وفيها مات أبو بكر احلريي 
  النيسابوري النحوي املعدل، مسع االصم

__________  
  .٢٢٠ / ٣، شذرات الذهب ١٤٤ / ٣العرب * 
  ).٢٢١(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٥١(سترد ترمجته برقم ) ٢(

(*)  

)١٧/٣٥٠(  

  

) ٢(بن سبكتكني، وراوي الترمذي إمساعيل بن ينال ) ١(وكان ثقة، وفاتح اهلند السلطان حممود 
  .من مواله احملبويب وعمر" اجلامع " املروزي، مسع 

، واالديب العالمة أبو عمر أمحد بن حممد بن )٣(وأبو عبد اهللا احلسني بن إبراهيم االصبهاين اجلمال 
القسطلي االندلسي شاعر عصره، وأبو علي احلسني بن عبد اهللا بن يعقوب ) ٤(ن دراج العاص ب
  .راوي الواضحة عن سعيد بن فحلون عن مخس وتسعني سنة) ٥(البجاين 

  
 الشيخ االمام املعمر املقرئ، مسند االندلس، أبو القاسم، عبد العزيز بن جعفر*  ابن خواسىت - ٢١٩

  .ن خواسىت، الفارسي مث البغدادي النحويبن حممد بن إسحاق بن حممد ب
  .ولد يف رجب سنة عشرين وثالث مئة، وكان يذكر وفاة ابن جماهد

  إمساعيل بن حممد الصفار، وأيب بكر النجاد، وأيب بكر: ومسع من
  .ابن داسة البصري، وأيب عمر الزاهد، وأيب بكر بن زياد النقاش املقرئ، وهو من تالمذته يف القراءات

  .ضا على عبد الواحد بن أيب هاشموتال أي
  .ودخل االندلس، ففرحوا بعلو أسانيده، وأخذوا عنه

__________  



  ).٣١٩(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٣٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٣٨(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٢٩(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٣٩(سترد ترمجته برقم ) ٥(
 / ٣، شذرات الذهب ٣٩٢ / ١، غاية النهاية البن اجلزري ١١٢ / ٣، العرب ٣٧٥ / ٢الصلة * 

١٩٨.  
(*)  

)١٧/٣٥١(  

  

  ".تيسريه " تال عليه أبو عمرو بثالث روايات، وأسندها عنه يف 
  .لقيته مبدينة التراب: هو وأبو الوليد بن الفرضي، وقال: وروى عنه
  ).١(دخل إىل االندلس تاجرا سنة مخسني، فسكنها : وقال الداين

أذكر اليوم الذي مات : وكان خريا فاضال، صدوقا ضابطا، وكان يعرف بابن أيب غسان، قال يل: الق
فيه ابن جماهد، وقرأت القرآن يف حدود سنة أربعني على النقاش والزمته مدة، وكان أسخى الناس، 

، فقرأت عليه أيب داود من ابن داسة سنة مثان وثالثني، واختلفت إىل أيب سعيد السريايف" سنن " ومسعت 
  .عدة كتب
  .تويف يف ربيع االول سنة ثالث عشرة وأربع مئة: قال الداين

  .مل أره يف مشايخ ابن عبد الرب وال ابن حزم: قلت
  ، وأبو زيد عبدالرمحن بن)٢(وفيها مات صدقة بن حممد بن الدمل 

، وشيخ الشيعة املفيد اود) ٤(النيسابوري، وعلي بن هالل ابن البواب ) ٣(حممد بن أمحد بن حبيب 
  ).٦(حممد بن حممد بن النعمان، وأبو الفضل حممد بن أمحد اجلارودي ) ٥(

__________  
  .٣٩٢ / ١غاية النهاية البن اجلزري ) ١(
  ).١٦٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٤٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٩٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢١٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(



  ).٢٤٥( سترد ترمجته برقم )٦(
(*)  

)١٧/٣٥٢(  

  

 بن االمام العالمة االوحد، االستاذ، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد*  أبو إسحاق االسفراييين - ٢٢٠
  .إبراهيم بن مهران، االسفراييين االصويل الشافعي، امللقب ركن الدين

  .أحد اتهدين يف عصره، وصاحب املصنفات الباهرة
دعلج السجزي، وعبد اخلالق بن أيب روبا، وأيب بكر حممد بن عبد اهللا : ديث، ومسع منارحتل يف احل

  .الشافعي، وحممد بن يزداد بن مسعود، وأيب بكر االمساعيلي، وعدة، وأملى جمالس وقع يل منها
 أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشريي، وأبو الطيب الطربي، وخترج به يف املناظرة، وأبو: حدث عنه
  .هبة اهللا بن أيب الصهباء، وطائفة) ١(السنابل 

  ).٣(، يف مخس جملدات "يف أصول الدين والرد على امللحدين ) ٢(جامع اخللي " ومن تصانيفه كتاب 
__________  

، ٢٤٣، تبيني كذب املفتري ٢٣٧ / ١، االنساب ١٠٦، طبقات الشريازي ١٠٤طبقات العبادي * 
 ب، ذيب االمساء ٣٠، طبقات ابن الصالح الورقة ٥٥ / ١لباب ، ال١٧٨ / ١، معجم البلدان ٢٤٤

 / ٣، العرب ١٥٦ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٢٨ / ١، وفيات االعيان ١٧٠، ١٦٩ / ٢واللغات 
 - ٢٥٦ / ٤، طبقات السبكي ٣١ / ٣، مرآة اجلنان ١٠٥، ١٠٤ / ٦، الوايف بالوفيات ١٢٨
، ١٣٥، طبقات ابن هداية اهللا ٢٤ / ١٢اية والنهاية ، البد٦٠، ٥٩ / ١، طبقات االسنوي ٢٦٢
، طبقات ٨ / ١، هدية العارفني ٢١٠، ٢٠٩ / ٣، شذرات الذهب ٥٣٩ / ١، كشف الظنون ١٣٦

  .٢٢٩، ٢٢٨ / ١االصوليني 
  .أبو السائب وهو خطأ": طبقات االصوليني " السبكي و " طبقات " يف ) ١(
" طبقات " باحلاء املهملة، ويف " احللي ": " الوايف " و " فيات الو" كذا االصل باخلاء املعجمة، ويف ) ٢(

كشف " ويف ..." اجلامع يف أصول الدين": " طبقات االصوليني " و " شذرات الذهب " السبكي و 
" و " أدب اجلدل " وله أيضا كتاب ) ٣..." (جامع اجللي واخلفي": " هدية العارفني " و " الظنون 

هدية " و " كشف الظنون " السبكي و " طبقات " انظر " ليقة يف أصول الفقه تع" و " مسائل الدور 
  ".العارفني 

(*)  

)١٧/٣٥٣(  



  

  .وبنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة
  .تويف بنيسابور يوم عاشوراء من سنة مثاين عشرة وأربع مئة

لكالم واالصول درس عليه شيخنا أبو الطيب، و عنه أخذ ا": الطبقات " قال الشيخ أبو إسحاق يف 
  ).١(عامة شيوخ نيسابور 

  ).٢(نقل تابوته إىل وإسفرايني، ودفن هناك مبشهده : وقال غريه
كان أبو إسحاق طراز ناحية املشرق، فضال عن نيسابور، ومن اتهدين ": تارخيه " قال عبد الغافر يف 

  جلاللته، وانتقى له" تارخيه " ه يف يف العبادة، املبالغني يف الورع، انتخب عليه احلاكم عشرة أجزاء، وذكر
  ).٣(احلافظ أمحد بن علي الرازي ألف حديث، وعقد جملس االمالء، وكان ثقة ثبتا يف احلديث 

أن الصاحب إمساعيل ابن عباد كان إذا انتهى إىل ذكر : حكى يل من أثق به: وقال احلافظ ابن عساكر
  ).٤(صل مطرق، واالسفراييين نار حترق ابن الباقالين حبر مغرق، وابن فورك : هؤالء، يقول

أبو إسحاق االصويل الفقيه املتكلم، املتقدم يف هذه العلوم، انصرف من ": تارخيه " قال احلاكم يف 
  .العراق وقد أقر له العلماء بالتقدم

  إىل
__________  

  .٢٥٧ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٢٤٤، ٢٤٣" تبيني كذب املفتري " انظر ) ١(
 / ١" االنساب " ، و ١٧٠ / ٢" ذيب االمساء واللغات " ، و ٢٨ / ١" وفيات االعيان " انظر ) ٢(

٢٣٧.  
  .٢٤٤" تبيني كذب املفتري " ، و ٢٥٧ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٣(
، ٢٥٧ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١٠٥ / ٦" الوايف " ، و ٢٤٤" تبيني كذب املفتري ) " ٤(

  .االصالل، وهو أيضا الداهيةالسيف القاطع واحد : والصل
  ).١٢٥(وابن فورك برقم ) ١١٠(وابن الباقالين تقدمت ترمجته برقم 

(*)  

)١٧/٣٥٤(  

  

  ).١(وبين له بنيسابور املدرسة اليت مل ينب بنيسابور مثلها قبلها، فدرس فيها : أن قال
  ).٢(ة القول بأن كل جمتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندق: ومن كالم هذا االستاذ قال

 -القلم عنه مرفوع حينئذ : كان شيخنا االستاذ إذا تكلم يف هذه املسألة، قيل: فقال أبو القاسم الفقيه



  ).٣( النه كان يشتم ويصول، ويفعل أشياء -يعين أبا إسحاق 
  وحكى أبو القاسم القشريي عنه أنه كان ينكر كرامات االولياء وال

  .جيوزها، وهذه زلة كبرية
، والوزير )٤(نة مثاين عشرة أبو علي أمحد بن إبراهيم بن يزداد االصبهاين غالم حمسن ومات معه يف س

  .مبيافارقني) ٥(العالمة أبو القاسم احلسني بن علي بن املغريب 
  .وقد قتل احلاكم أباه وعمه وإخوته

الوهاب وأبو القاسم عبدالرمحن بن حممد النيسابوري السراج صاحب االصم، واحملدث أبو احلسني عبد 
  .الشافعي اخلطيب، مسع االصم) ٧(الناسخ، والفقيه حممد بن زهري النسائي ) ٦(بن جعفر امليداين 

  وأبو احلسن حممد بن حممد بن أمحد الروز ان البغدادي الراوي عن الستوري، وشيخ الصوفية معمر بن
__________  

  .٢٥٦ / ٤ السبكي" طبقات " ، و ١٦٩ / ٢" ذيب االمساء واللغات ) " ١(
  .١٠٥ / ٦" الوايف " ، و ١٧٠ / ٢" ذيب االمساء واللغات ) " ٢(
رفع القلم عن ثالث، عن النائم حىت : " من رفع عنه القلم بينه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله) ٣(

ما يلفظ : (وغري هؤالء، فيشمله قوله تعاىل" يستيقظ، وعن الصيب حىت يشب، وعن املعتوه حىت يعقل 
  ). قول إال لديه رقيب عتيدمن
  ).٢٤٨(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٥٧(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٣٢٢(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).٢٥٤(سترد ترمجته برقم ) ٧(

(*)  

)١٧/٣٥٥(  

  

أمحد بن حممد بن زياد االصبهاين، ومكي بن حممد بن الغمر الدمشقي مستملي املياجني، واحلافظ هبة اهللا 
  ).١(ن الاللكائي بن احلس

  
 االمام العامل احملدث، مسند خراسان، قاضي القضاة، أبو بكر، أمحد بن أيب علي*  احلريي - ٢٢١

احلريي ) ٢(احلسن بن احلافظ أيب عمرو أمحد بن حممد بن أمحد بن حفص بن مسلم بن يزيد، احلرشي 
  .النيسابوري الشافعي، وجده هو سبط أمحد بن عمرو احلرشي



  .ود سنة مخس وعشرين وثالث مئةولد يف حد
  ).٣(هو ثقة يف احلديث : ورخه أبو بكر حممد بن منصور السمعاين، وقال

أيب علي حممد بن أمحد بن معقل امليداين، وحاجب بن أمحد الطوسي، وأيب العباس : حدث عن: قلت
وأيب حممد الفاكهي االصم، وابنه أيب علي، وأيب سهل بن زياد القطان، وأيب بكر بن أيب دارم الكويف، 

  .املكي، وبكري بن أمحد احلداد، وأيب أمحد بن عدي، وخلق
  وتفقه على أيب الوليد حسان بن حممد، ودرس الكالم واالصول على

__________  
  ).٢٧٤(سترد ترمجته برقم ) ١(
، طبقات ابن ٣٣١ / ٢معجم البلدان ) احلريي (٢٨٩و ) احلرشي (١١٠ - ١٠٨ / ٤االنساب * 

، ٦ / ٤، طبقات السبكي ٣٠٦ / ٦، الوايف بالوفيات ١٤٢، ١٤١ / ٣، العرب ٣٢الورقة الصالح 
  .٢١٧ / ٣، شذرات الذهب ٤٢٣، ٤٢٢ / ١، طبقات االسنوي ٧

نسبة إىل احلرية، وهي حملة مشهورة بنيسابور إذا خرجت منها على طريق مرو، وهي غري : واحلريي
  .حرية العراق اليت عند الكوفة

بة إىل بين احلريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من قيس، وأكثرهم نزلوا هذه النس) ٢(
  .١٠٨ / ٤" االنساب " البصرة، ومنها تفرقوا إىل البالد 

  .٢٠٦ / ٦" الوايف بالوفيات " انظر ) ٣(
(*)  

)١٧/٣٥٦(  

  

تني ومثانني وثالث أصحاب أيب احلسن االشعري، وانتقى عليه أبو عبد اهللا احلاكم، وقد أملى من سنة اثن
  .مئة

  .وكان بصريا باملذهب، فقيه النفس، يفهم الكالم، وقلد قضاء نيسابور مدة
احلاكم، وهو أكرب منه، وأبو حممد اجلويين، وأبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشريي، وأبو : حدث عنه

ملقرئ، وحممد بن مأمون بكر اخلطيب، وأبو صاحل املؤذن، واحلسن بن حممد الصفار، وحممد بن إمساعيل ا
املتويل، وحممد بن عبدامللك املظفري، وأمحد بن عبدالرمحن الكسائي، وحممد بن حيىي املزكي، وقاضي 

القضاة أبو بكر حممد بن عبد اهللا الناصحي، وشيخ احلنفية حممد بن إمساعيل بن حسنويه، وحممد بن علي 
لثقفي الرئيس، ومكي بن منصور السالر، وأسعد العمريي الزاهد، وأبو بكر بن خلف، وأبو عبد اهللا ا

بن مسعود العتيب، وحممد بن أمحد الكاخمي، ونصر اهللا بن أمحد اخلشنامي، وعلي بن أمحد االخرم، وعبد 



  .الغفار بن حممد الشريويي خامتة أصحابه، وخلق سواهم
 عليه مع ذلك، وحيتاط، إىل أصابه وقر يف آخر عمره، وكان يقرأ": تارخيه " قال عبد الغافر الفارسي يف 

أن اشتد ذلك قريبا من سنتني أو ثالث، فما كان حيسن أن يسمع، وكان من أصح أقرانه مساعا، 
  .وأوفرهم إتقانا، وأمتهم ديانة واعتقادا

  .صنف يف االصول واحلديث
افعي من الش" مسند " وقد قرأ بالروايات على أمحد بن العباس االمام تلميذ االشناين، ومسعنا : قلت

  .طريقه

)١٧/٣٥٧(  

  

كان جدهم االكرب سعيد بن عبدالرمحن احلرشي خليفة االمري عبد : أثىن عليه احلاكم، وفخم أمره، وقال
  .اهللا بن عامر بن كريز على نيسابور

  .تال أبو بكر بأحرف على أيب بكر االمام، وعقد له جملس النظر يف حياة االستاذ أيب الوليد
وأخربنا بعلو حممد بن حممد ) ح(حدثنا أبو بكر أمحد بن احلسن : رمجة أيب علي املعقليمث قال احلاكم يف ت

أخربنا عبد الرمحن بن مكي، أخربنا السلفي، أخربنا مكي بن عالن، حدثنا أبو بكر : ومجاعة قالوا
لزهري، احلريي، حدثنا أبو علي امليداين، حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن ا

  ).١(وذكر احلديث .." ال تقاطعوا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس
  .مات احلريي يف شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وله ست وتسعون سنة

  .رمحه اهللا
  

   بن عبد اهللا، الستييتالشيخ أبو احلسني، أمحد بن حممد بن سالمة*  الستييت - ٢٢٢
__________  

ال حتاسدوا، وال تدابروا وكونوا " ولفظه بتمامه ) ٢٠٢٢٢" (املصنف " سناده صحيح، وهو يف إ) ١(
 يف حسن اخللق، ٩٠٧ / ٢وأخرجه مالك " عباد اهللا إخوانا، وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 

" عن الزهري، عن أنس ولفظه ) ٤٩١٠(وأبو داود ) ٢٥٥٩(ومسلم ) ٦٠٧٦(ومن طريقه البخاري 
) ٦٠٦٥(وأخرجه البخاري أيضا ..."  تباغضوا وال حتاسدوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهللا إخواناال

من طريقني عن سفيان عن الزهري ) ١٩٣٥(، وأخرجه الترمذي ...من طريق شعيب عن الزهري
  ...".ال تقاطعوا وال تدابروا، وال تباغضوا، وال حتاسدوا، وكونوا عباد اهللا إخوانا" ولفظه 

  .٥٩، ٥٨ / ٢، ذيب تاريخ دمشق ١٠٣ / ٢، اللباب ٤١ / ٧، االنساب ١٢٨ / ٥االكمال * 



  .نسبة إىل ستيتة موالة يزيد بن معاوية: والستييت
(*)  

)١٧/٣٥٨(  

  

  .الدمشقي االديب، ويعرف بابن الطحان
  .خيثمة الطرابلسي، وأيب الطيب املتنيب، وأيب القاسم الزجاجي النحوي: حدث عن
أبو سعد السمان، وحممد بن إبراهيم بن حذمل، وعبد العزيز الكتاين، وعلي بن أيب العالء : هروى عن

  .املصيصي وآخرون
كنت أنام يف جملس خيثمة بن سليمان، فينبهين أيب، فأنظر إىل خيثمة عظيم اهلامة، كبري : وكان يقول

  .االذنني واالنف
مئة ومات يف سنة سبع عشرة وأربع مئة، وكان ولد يف شوال سنة مثان وعشرين وثالث : قال الكتاين

  .يتهم بتشيع، فحلف لنا أنه برئ من ذلك
  .وأنه من موايل يزيد من ولد ستيتة موالة يزيد

  ).١(وأنه قد زار قرب يزيد 
  .وكانت له أصول حسنة: قال
  

بن احملدث  بن عبد اهللا بن عباس اقاضي القضاة، أبو احلسن، أمحد بن حممد*  ابن أيب الشوارب - ٢٢٣
  .حممد بن أيب الشوارب، االموي
  .ويل بعد أيب حممد بن االكفاين

  ابن قانع، وأيب: ، مسع من)٢(كان عفيفا نزها رئيسا : قال اخلطيب
__________  

  .٥٩ / ٢" ذيب تاريخ دمشق " انظر ) ١(
، ١٢٤/  ٣، العرب ٢٤٨ / ١، دول االسالم ٢٧ - ٢٥ / ٨، املنتظم ٤٩ - ٤٧ / ٥تاريخ بغداد * 

، قضاة دمشق ٢٦٤ / ٤، النجوم الزاهرة ٢١، ٢٠ / ١٢، البداية والنهاية ٣٥ / ٨الوايف بالوفيات 
  .٢٠٦ / ٣، شذرات الذهب ٣٣

  ".تاريخ بغداد " ليست يف املطبوع من " رئيسا " كلمة ) ٢(
(*)  

)١٧/٣٥٩(  



  

  .عمر الزاهد
  .ومل يرو

  ).١(أنشدنا أبو عمر : لوحدثين أبو العالء الواسطي أنه أنشده بيتني، قا
عرض املتوكل القضاء على جدهم حممد، فامتنع، فريون أن بركة امتناعه دخلت على ولده، فويل : يقال

منهم القضاء أربعة وعشرون، فثمانية منهم تقلدوا قضاء القضاة، آخرهم هذا، وما رأينا مثله جاللة 
 وأربع مئة، ومات يف شوال سنة سبع عشرة وشرفا، ويل أوال قضاء البصرة، مث ويل بغداد يف سنة مخس

  ).٢(وأربع مئة وله مثان ومثانون سنة 
  

  .، العكربي البزاز، أحد املسندينأبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان*  العكربي - ٢٢٤
  .مسع أبا جعفر حممد بن حيىي الطائي، وأبا بكر النقاش، وعلي بن صدقة

  .مجاعةأبو بكر اخلطيب، ونصر بن البطر و: روى عنه
  ).٣(أرخ اخلطيب وفاته يف سنة سبع عشرة وثالث مئة 

__________  
ويأمن ما يكون من * عجبت ملن خياف حلول فقر : أنشدنا االستاذ أبو العباس أمحد بن حيىي: قال) ١(

  .٤٨، ٤٧ / ٥" تاريخ بغداد " انظر ) ٢(وختشى ما ترمجه الظنون * املنون أتأمن ما يكون بغري شك 
  .٢٠٩ / ٣، شذرات الذهب ١٢٦ / ٣، العرب ٢٧ / ٨، املنتظم ٢٧٣ / ١١غداد تاريخ ب* 

نسبة إىل عكربا بضم العني وفتح الباء املوحدة وقيل بضمها أيضا، وهي بلدة على الدجلة : والعكربي
  .فوق بغداد بعشرة فراسخ من اجلانب الشرقي

 / ٣" وفيات االعيان " ، و ١٠١٧/  ٣" تبصري املنتبه " و " معجم البلدان " و " االنساب " انظر 
١٠١.  

  .ونقل أن مولده يف سنة عشرين وثالث مئة) ٣(
  .٢٧٣ / ١١" تاريخ بغداد " 

(*)  

)١٧/٣٦٠(  

  

  .إمنا مسع من الطائي وله عشرون سنة، ولو مسع يف صباه، جلاء باحملاملي وذويه: قلت
  



ن أمحد بن حممد بن إسحاق، االصبهاين  بالشيخ اجلليل، أبو بكر، حممد بن عبد اهللا*  الرباطي - ٢٢٥
  .الرباطي

مسع أبا أمحد العسال، وإبراهيم بن حممد الرقاعي، الراوي عن حممد بن سليمان الباغندي، وعبد اهللا بن 
  .احلسن بن بندار، وأبا بكر اجلعايب والطرباين

  .وزار بيت املقدس، وأملى به جمالس
  .محد بن حممد بن أمحد بن مردويه ومجاعةعمر بن احلسن بن سليم املعلم، وأ: روى عنه

  .تويف يف شعبان سنة عشرين وأربع مئة
  

اهللا ابن أمحد ) ١ (االمري الكبري، عز امللك، ويلقب باملختار، حممد بن عبيد* *  املسبحي - ٢٢٦
  .املسبحي اجلندي

_______________  
  .٢١٦ / ٣، شذرات الذهب ١٣٩، ١٣٨ / ٣العرب * 

، ١٣٩ / ٣، العرب ٣٨٠ - ٣٧٧ / ٤، وفيات االعيان ٢٠٧ / ٣، اللباب )بحياملس(االنساب * * 
 / ١، حسن احملاضرة ٢٧١ / ٤، النجوم الزاهرة ٣٦ / ٣، مرآة اجلنان ٨، ٧ / ٤الوايف بالوفيات 

، روضات ١٥٨ / ٢، تاج العروس ٢١٦ / ٣، شذرات الذهب ٣٠٤ / ١، كشف الظنون ٥٥٤
  .٦٤، ٦٣ / ٢، هدية العارفني ١٧٨اجلنات 

  .نسبة إىل اجلد: واملسبحي
  .حبذف الياء" عبد " إىل " كشف الظنون " و " حسن احملاضرة " حترف يف ) ١(

(*)  

)١٧/٣٦١(  

  

  .نال دنيا ورتبة من احلاكم
  .وكان رافضيا منجما، ردئ االعتقاد

" ا، وكتاب يف اثين عشر جملد" الديانات " يف عشر جملدات، وكتاب " التنجيم واالصابات " له كتاب 
، وأشياء )١" (التاريخ " ثالث جملدات، وكتاب " أصناف اجلماع " ثالث جملدات، وكتاب " الشعر 

)٢.(  
  ).٣(مات يف ربيع اآلخر، سنة عشرين وأربع مئة، وله أربع ومخسون سنة 

  .واالدب واالخبار) ٤(وله يد طوىل يف الشعر 



  .سن عاليةمن االعيان، مات سنة أربع مئة عن ) ٥(وكان أبوه 
__________  

وهو أخبار مصر ومن حلها من الوالة واالمراء : نقل ابن خلكان عن املسبحي قوله يف هذا الكتاب) ١(
واالئمة واخللفاء، وما ا من العجائب واالبنية، واختالف أصناف االطعمة، وذكر نيلها، وأحوال من 

  .اكم واملعدلني واالدباء واملتغزلني وغريهمحل ا من الشعراء، وأخبار املغنني وجمالس القضاة واحل
  .وهو ثالثة عشر ألف ورقة: قال ابن خلكان

وهو كبري يف اثين عشر جملدا، واختصره تقي الدين الفاسي، وذيل عليه حممد بن : وقال حاجي خليفة
  .علي بن امليسر

  .٢: ٥٤٣ويوجد من هذا الكتاب نسخة خمطوطة يف االسكوريال ثان 
" ، و ٨ / ٤" الوايف بالوفيات " ، و ٣٧٨، ٣٧٧ / ٤" وفيات االعيان " تصانيفه يف انظر بعض ) ٢(

  .٦٤، ٦٣ / ٢" هدية العارفني 
  .ووالدته يف عاشر رجب سنة ست وستني وثالث مئة) ٣(
  .٣٧٩ / ٤" وفيات االعيان " 
  دمعاوفادحة مل تبق للعني م* أال يف سبيل اهللا قلب تقطعا : ومن شعره يرثي أم ولده) ٤(

وإال فليت * فلله هم ما أشد وأوجعا فيا ليتين للموت قدمت قبلها * أصربا وقد حل الثرى من أوده 
  .٨ / ٤" الوايف " ، و ٣٧٨ / ٤" وفيات االعيان " املوت أذهبنا معا انظر 

  .٣٧٩ / ٤" وفيات االعيان " انظر ترمجته يف ) ٥(
(*)  

)١٧/٣٦٢(  

  

  . بن علي بن تبان، التباين الواسطي البيعهللا، احلسني بن أمحدالشيخ أبو عبد ا*  التباين - ٢٢٧
  .له جملس مشهور

  ).٢(، وعلي بن أمحد الغزال، وحممد ابن جعفر الشمشاطي )١(أيب حممد بن السقا : روى عن
إبراهيم بن حممد بن خلف اجلماري، وأبو نعيم أمحد بن علي البزاز، وأمحد بن عثمان بن نفيس، : وعنه

  . الصفاروهبة اهللا
  ).٣(وثقه مخيس احلوزي 

  .بقي إىل سنة سبع عشرة وأربع مئة
  .مبوحدة مث نونني، فقد وهم" البناين : " ومن قاله



_______________  
، اللباب ١٩ / ٣، االنساب )٢٢(، سؤاالت احلافظ السلفي ترمجة رقم ٤٤٤٤، ٤٤٣ / ١االكمال * 
  .١٧٣ / ١، تبصري املنتبه ٢٠٦ / ١

بضم التاء املثناة من فوق مث موحدة " تبصري املنتبه " ويف " االكمال "  يف االصل ويف والتباين ضبط
هذه النسبة ظين إىل : بفتح التاء وقال" االنساب " خفيفة وبعد االلف نون، وضبطها السمعاين يف 

  ".اللباب " موضع بواسط، وتابعه ابن االثري يف 
  . فهو هام مفيد٤٤٤، ٤٤٣ / ١" االكمال " هذه النسبة يف وانظر تعليق العالمة املعلمي اليماين على 

   ه، مرت ترمجته٣٧١هو عبد اهللا بن حممد بن عثمان املزين الواسطي، متوىف سنة ) ١(
  .يف اجلزء السادس عشر

  .هذه النسبة إىل مششاط) ٢(
  .وهي بلدة من الشام فيما أظن من بالد الساحل: قال السمعاين

  .شهورة من بالد الثغور اجلزرية بالقرب من مدينة آمد، بينها وبني خربترتوهي م: وقال ابن االثري
  .وحممد بن جعفر الشمشاطي هذا مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر

  .٢٧ص " سؤاالت احلافظ السلفي " انظر ) ٣(
(*)  

)١٧/٣٦٣(  

  

 حممد بن القاسم  بناالمام احملدث املقرئ، أبو أسامة، حممد بن أمحد*  أبو أسامة اهلروي - ٢٢٨
  .اهلروي، شيخ احلرم
  ).٢(، وأيب الطيب بن غلبون )١(تال على السامري 

أيب الطاهر الذهلي، وحممد بن علي النقاش حمدث تنيس، وأيب علي بن أيب الرمرام، : وحدث عن
  .والفضل بن جعفر املؤذن، وحممد بن وصيف الغزي، وأمحد بن عبد اهللا بن عبداملؤمن املكي

ابنه عبد السالم، وأبو علي االهوازي، وأبو بكر البيهقي، وأبو الغنائم بن الفراء، وحممد بن : روى عنه
  .علي املطرز

  ).٣(وحدث مبكة وبدمشق، ومسع منه طلحة بن عبيد اهللا اجلريفيت 
رأيته يقرئ مبكة، ورمبا أملى احلديث من حفظه، فقلب االسانيد، وغري املتون : قال أبو عمرو الداين

)٤.(  
__________  



، غاية النهاية البن ٣٨٢ / ١، العقد الثمني ٥٥ / ٥، لسان امليزان ٤٦٤ / ٣ميزان االعتدال * 
  .٨٧، ٨٦ / ٢اجلزري 

هو عبد اهللا بن احلسني بن حسنون، أبو أمحد السامري البغدادي املقرئ مسند القراء بالديار ) ١(
  .س عشر، مرت ترمجته يف اجلزء الساد٣٨٦املصرية، املتوىف سنة 

  هو عبد املنعم بن غلبون بن املبارك أبو الطيب احلليب املقرئ احملقق، مؤلف) ٢(
، ٢٨٥ / ١" معرفة القراء الكبار " ، ترمجه املؤلف يف ٣٨٩املتوىف سنة " االرشاد يف القراءات " كتاب 
  .٤٧٠ / ١" غاية النهاية " ، وابن اجلزري يف ٢٨٦

  . بضم الراء وياقوت بفتحها، وهي إحدى بالد كرماننسبة إىل جريفت، ضبطها السمعاين) ٣(
، ٣٨٢ / ١" العقد الثمني " ، و ٥٥ / ٥" لسان امليزان " ، و ٤٦٤ / ٣" ميزان االعتدال " انظر ) ٤(

  .٨٧ / ٢" غاية النهاية " و 
(*)  

)١٧/٣٦٤(  

  

  .عشرة وأربع مئة) ١(عاش مثانيا ومثانني سنة، وتويف مبكة سنة سبع 
  

 بن أمحد بن االديب، إمام البلغاء، والشعراء، أبو عمر، أمحد بن حممد بن العاص* دراج  ابن - ٢٢٩
  .سليمان بن عيسى بن دراج، القسطلي االندلسي

ال يتأخر عن شأو حبيب واملتنيب : إنه مل يكن باالندلس أشعر منه، مل أبعد، وقال: لو قلت: قال ابن حزم
)٢.(  

  ).٣(نصور بن أيب عامر وكان من كتاب االنشاء يف دولة امل
  ).٤(له ديوان مشهور 

  .عاش أربعا وسبعني سنة
  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وعشرين وأربع مئة

  .بليدة) ٥(وقسطلة 
__________  

  ".تسع " إىل " اللسان " و " امليزان " حترفت يف ) ١(
: حماسن أهل اجلزيرة، الذخرية يف ١١٤ - ١١٠، جذوة املقتبس ١١٦ - ١٠٣ / ٢يتيمة الدهر * 

، معجم ١٦١ - ١٥٨، بغية امللتمس ٤٠ / ١، الصلة ٩٦ - ٥٩/ الد االول / القسم االول 



 / ٣، العرب ١٣٥ / ١، وفيات االعيان ٦١، ٦٠ / ٢، املغرب ١٢٠، املطرب ورقة ٣٤٧ / ٤البلدان 
  ٢٠١ / ١١، مسالك االبصار ٥٢ - ٤٩ / ٨، الوايف بالوفيات ١٤٢

 ٣، نفح الطيب ١٦٠، صفة جزيرة االندلس ٢٧٢ / ٤، النجوم الزاهرة ٤٨٠، ٤٧٩ الروض املعطار
  .١٢١ / ٥، تاريخ بروكلمان ٧٣، الرايات ص ٤٤١، ٣٤٢، ٣٤١، ٢٣١، ١٩٦، ١٩٥، ١٧٨/ 
  .١٧٨ / ٣" نفح الطيب " ، و ١٦١" بغية امللتمس " ، و ١١٤، ١١٣" جذوة املقتبس " انظر ) ٢(
نها قصيدة يعارض ا قصيدة أيب نواس احلكمي اليت مدح ا اخلصيب بن وله فيها مدائح حسنة، م) ٣(

  .عبداحلميد صاحب اخلراج مبصر
" الذخرية " ، و ١٣٧ - ١٣٥ / ١" و فيات االعيان " ، و ١١٤ - ١١٢ / ٢" يتيمة الدهر " انظر 

٨٤ - ٨٢ / ١ / ١.  
  . بتحقيق الدكتور حممود علي مكي١٩٦١وقد طبع يف دمشق سنة ) ٤(
  = (*)بفتح القاف وسكون السني املهملة وفتح الطاء املهملة وتشديد الالم، وهي مدينة ) ٥(

)١٧/٣٦٥(  

  

 الشيخ االمام املعدل الرئيس، مسند الشام، أبو حممد، عبد الرمحن بن أيب نصر*  ابن أيب نصر - ٢٣٠
  .فعثمان بن القاسم بن معروف بن حبيب، التميمي الدمشقي، امللقب بالشيخ العفي

  .ولد سنة سبع وعشرين وثالث مئة
  .وتال اليب عمرو على أمحد بن عثمان، غالم السباك

أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن حممد بن أيب ثابت البغدادي، صاحب احلسن بن عرفة، : وحدث عن
وعن أيب علي بن حبيب احلصائري، وخيثمة بن سليمان، وأيب احلسن بن حذمل، وجعفر بن عدبس، 

، مث امتنع من التحديث عنه لضعفه، وأمحد بن حممد بن عمارة )١( سليمان بن زبان الكندي وأمحد بن
  الليثي، وأيب علي
  .ابن هارون، وعدة

  .وتفرد بالرواية عن كثري من هؤالء
أبو علي االهوازي، ورشأ بن نظيف، وأبو القاسم احلنائي، وعبد العزيز الكتاين، وأبو نصر : حدث عنه

عد السمان، وعلي بن حممد بن أيب العالء املصيصي، وأبو الوليد احلسن بن حممد بن طالب، وأبو س
  الدربندي، وخلق كثري آخرهم موتا عبد الكرمي بن

__________  
  .قسطلة دراج: باالندلس يقال هلا= 



  .وال أعلم أهي منسوبة إىل جده دراج املذكور أم إىل غريه واهللا أعلم: قال ابن خلكان
  .٣٤٧ / ٤" معجم البلدان " ، و ١٣٩ / ١" وفيات االعيان " ، و ١١٠" قتبس جذوة امل" انظر 

  ".اللباب " وال استدركها ابن االثري يف " االنساب " ومل ترد هذه النسبة عند السمعاين يف 
  .٢١٦، ٢١٥ / ٣، شذرات الذهب ١٣٧ / ٣العرب * 
  .١٢٠ / ٤البن ماكوال " االكمال " انظر ترمجته يف ) ١(

(*)  

)١٧/٣٦٦(  

  

  .املؤمل الكفرطايب
أخربنا عبدالرمحن بن عثمان بدمشق، وكان خريا من ألف مثله إسنادا وإتقانا : قال أبو الوليد الدربندي

  ).١(وزهدا مع تقدمه 
  ).٢(قد شاهدت سادات، فما رأيت مثل أيب حممد بن أيب نصر، كان قرة عني : قال رشأ بن نظيف

شيخنا ابن أيب نصر يف مجادى اآلخرة سنة عشرين وأربع مئة، فلم أر تويف : قال عبد العزيز الكتاين
جنازة كانت أعظم من جنازته، كان بني يديه مجاعة من أصحاب احلديث يهللون ويكربون، ويظهرون 

السنة، وحضرها مجيع أهل البلد، حىت اليهود والنصارى، ومل ألق شيخا مثله زهدا، وورعا وعبادة 
  ).٣(ورئاسة 

  .ن ثقة مأمونا عدال رضىوكا: قال
  .وكان يلقب بالعفيف

، وقد مجع له أبو العباس ابن السمسار طرق )٥(واحلليب ) ٤(وكانت أصوله حسانا خبط ابن فطيس 
  ).٦" (نعم االدام اخلل : " حديث

__________  
  .٢٥١ / ٣" الشذرات " ، و ١٣٧ / ٣" العرب " انظر ) ١(
  .املصادر السابقة) ٢(
  .٢١٦، ٢١٥ / ٣" الشذرات " ، و ١٣٧ / ٣" العرب ) " ٣(
  ).١٢٣(هو عبدالرمحن بن حممد بن فطيس، تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
، مرت ترمجته يف اجلزء ٣٩٦هو أبو احلسن علي بن حممد بن إسحاق القاضي احلليب املتويف سنة ) ٥(

  ).٤٠٤(السادس عشر برقم 
 ٣٨٩ و ٣٧١ و ٣٦٤ و ٣٥٢ و ٣٠٤و  ٣٠١ / ٣أخرجه من حديث جابر بن عبد اهللا أمحد ) ٦(



والدارمي ) ١٨٣٩(والترمذي ) ٣٨٢١(و ) ٣٨٢٠(وأبو داود ) ٢٠٥٢(، ومسلم ٤٠٠ و ٣٩٠و 
) ١٨٤٠(والترمذي ) ٢٠٥١(وأخرجه من حديث عائشة مسلم ) ٣٣١٧(، وابن ماجة ١٠١ / ٢

  ).٣٣١٦(، وابن ماجة ١٠١ / ٢والدارمي 
(*)  

)١٧/٣٦٧(  

  

  ).١(اليا كرمية القرشية آخر من روى حديثه ع: قلت
  ).٢(ابن عائذ " مغازي " وقع لنا مجلة من طريقه، منها أكثر 

  
 بن عبد الرحيم بن مت، مسند مسرقند، الشيخ أبو الفضل، منصور بن نصر*  الكاغدي - ٢٣١

  .السمرقندي الكاغدي، وإليه ينسب الورق العايل املنصوري
وأيب جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا اجلمال، وعاش كان آخر من حدث عن اهليثم بن كليب الشاشي، 

  .حنوا من مئة عام
، وأبو إسحاق االصبهاين، وأبو بكر احلسن بن احلسني البخاري، )٣(أبو احلسن بن خذام : حدث عنه

  .والفقيه أبو بكر الشاشي، وآخرون من أهل ما وراء النهر
  .ةتويف بسمرقند يف ذي القعدة سنة ثالث وعشرين وأربع مئ

__________  
هي كرمية بنت احملدث العدل أيب حممد عبد الوهاب بن علي، مسندة الشام، أم الفضل القرشية ) ١(

 ه، ستأيت ترمجتها يف اجلزء الثاين ٦٤١االسدية الزبريية الدمشقية، وتعرف ببنت احلبقبق، توفيت سنة 
  .والعشرين

 ه، مرت ترمجته ٢٣٤قرشي الدمشقي، املتوىف سنة هو االمام املؤ رخ أبو عبد اهللا حممد بن عائذ ال) ٢(
  ).٣٣(يف اجلزء احلادي عشر برقم 

  .٢٢٦ / ٣، شذرات الذهب ١٥٣، ١٥٢ / ٣، العرب ٧٦ / ٣، اللباب ٣٢٧ / ١٠االنساب * 
  .نسبة إىل الكاغد بالدال والذال فارسي معرب، وهو ورق الكتابة: والكاغدي

وخباء معجمة علي بن : ١٤٦ / ١" مشتبه املؤلف " ، ويف كذا االصل باخلاء والذال املعجمتني) ٣(
:  فقال١٢٦ / ١" توضيح املشتبه " وعلق ابن ناصر الدين يف ...حممد اخلذامي يف أجداده خذام

نقط الدال فوقه خبطه يف املوضعني، والصواب إمهاهلما، وقبلها خاء معجمة ) أي الذهيب(وجدت املصنف 
، وغريمها، وكأن املصنف تبع ابن نقطة، ٥٧ / ٥، وابن السمعاين ٧ / ٣مكسورة، وهكذا قيده االمري 



وأما اخلذامي بكسر اخلاء املعجمة والباقي مثله : فإنه عطفه على اجلذامي باجليم والذال املعجمة، فقال
  .وذكره

(*)  

)١٧/٣٦٨(  

  

، )٢(أمحد القومساين ، وأبو منصور حممد بن )١(وفيها مات أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيداهللا احلريف 
وأبو الفرج حممد بن عبد اهللا ابن شهريار، واحلسن بن حممد بن عبد اهللا بن حسنويه املعلم، وإمساعيل بن 

  .رجاء بعسقالن
  .الشيخ املسند، أبو احلسن، علي بن أمحد بن حممد بن داود، البغدادي الرزاز*  الرزاز - ٢٣٢

  .ولد سنة مخس وثالثني وثالث مئة
ان بن أمحد بن السماك، وأبا بكر النجاد، وعبد الصمد بن علي الطسيت، وأبا سهل بن زياد، ومسع عثم

وأبا عمر غالم ثعلب، وميمون بن إسحاق، وجعفرا اخللدي، وعلي بن حممد بن الزبري القرشي، ودعلجا 
  .السجزي

  .وتال حلمزة على أيب بكر بن مقسم، عن إدريس احلداد
  .وغريه) ٣ (تال عليه عبد السيد بن عتاب

أبو بكر البيقهي، وأبو بكر اخلطيب، وأبو بكر أمحد بن علي الطريثيثي، ومجاعة من البغاددة : وروى عنه
  .واخلراسانية وغريهم
__________  

  ).٢٧٠(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٩٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(
، ميزان االعتدال ١٣٢ / ٣، العرب ٢٣ / ٢، اللباب ١٠٨ / ٦، االنساب ٣٣٠ / ١١تاريخ بغداد * 
  .٢١٣ / ٣، شذرات الذهب ٥٢٣ / ٢، غاية النهاية ١٩٦ / ٤، لسان امليزان ١١٣ / ٣

  .والرزاز اسم ملن يبيع الرز
  .٣٥٦ / ١" معرفة القراء الكبار " ترمجه املؤلف يف ) ٣(

(*)  

)١٧/٣٦٩(  

  



  ).١(وروى الكثري، وكف بصره بأخرة، وكان له حانوت يف الرزازين 
  كان كثري السماع والشيوخ، وإىل الصدق ما هو،:  اخلطيبقال

شاهدت جزءا من أصوله من أمايل ابن السماك، يف بعضها مساعه باخلط القدمي مث رأيته قد غري بعد وقت 
  .وفيه إحلاق خبط جديد

  ).٢(مات يف شهر ربيع اآلخر، سنة تسع عشرة وأربع مئة 
 بكسر -راة، واحلسن بن حممد بن جبارة ) ٣(نصور العايل وفيها تويف أبو احلسني أمحد بن حممد بن م

 اجلوهري بدمشق، وعبد الواحد بن أمحد بن مشماس الدمشقي، وأبو بكر حممد بن أيب علي -اجليم 
، وأبو احلسن حممد بن حممد بن حممد بن خملد البزاز، وأبو بكر حممد )٤(أمحد بن عبدالرمحن الذكواين 

  .، وأمحد بن إبراهيم بن أمحد الثقفي)٥ (بن علي ابن حممد بن حيد
  

 بن إبراهيم الشيخ املعمر الصدوق، مسند وقته، أبو احلسن، حممد بن حممد بن حممد*  ابن خملد - ٢٣٣
  ).٦(بن خملد، البغدادي البزاز 

__________  
  .٣٣٠ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٣١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
  ).٢٤١(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٨٩(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٤٩(سترد ترمجته برقم ) ٥(
، ١١٨ / ١، الوايف بالوفيات ١٣٣ / ٣، العرب ٣٧ / ٨، املنتظم ٢٣٢، ٢٣١ / ٣تاريخ بغداد * 

  .٢١٤ / ٣، شذرات الذهب ٢٧٠ / ٤، النجوم الزاهرة ٢٥ / ١٢البداية والنهاية 
  .بالراء املهملة" البزار "  إىل ٢٣١ / ٣" تاريخ بغداد " تصحف يف ) ٦(

(*)  

)١٧/٣٧٠(  

  

  .ولد سنة تسع وعشرين وثالث مئة
ومسع من إمساعيل بن حممد الصفار، وأيب جعفر بن البختري، وعمر بن احلسن االشناين، وعثمان بن 

  .السماك، وأيب بكر النجاد، وجعفر اخللدي، وغريهم
  .وهو خامتة أصحاب ابن البختري والصفار



طيب، وعلي بن طاهر املوصلي، وأبو القاسم ابن أيب العالء املصيصي، وعبد العزيز اخل: حدث عنه
الكتاين، واحلسني بن علي بن البسري، وعلي بن احلسني الربعي، وعبد السميع بن علي اهلامشي، وأبو 

قاسم متام هبة اهللا بن حممد، وأبو بكر أمحد بن علي الطريثيثي وحممد بن عبد الكرمي بن خشيش، وأبو ال
  .بن بيان الرزاز، وعدد كثري

كان صدوقا، أثىن عليه أبو القاسم الاللكائي، وكان مجيل الطريقة، له أنسة بالعلم، : قال اخلطيب
  .ومعرفة بشئ من الفقه على مذهب أهل العراق

  .مات يف ربيع االول
  .كتبنا عنه

  ).١(وبلغين أنه مل يكن له كفن 
  .ةمات يف سنة تسع عشرة وأربع مئ: قلت

__________  
  .٢٣٢، ٣٣١ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(

وكان ذا حال ونعمة، وعرضت عليه الشهادة، فأباها، وأشفق من املصادرة، فخرج : قال ابن اجلوزي
إىل مصر، فأقام ا سنة، مث عاد، فألزم يف التقسيط على الكرخ الذي وقع يف سنة سبع عشرة ما أفقره، 

  .من هذه السنة ومل يكن عنده كفن، فبعث القادر باهللا أكفانه من عندهحىت إنه تويف يف ربيع االول 
  .٣٧ / ٨" املنتظم " 

(*)  

)١٧/٣٧١(  

  

 االمام العالمة احلافظ، شيخ االسالم، عامل االندلس، أبو عبد اهللا، حممد بن عمر*  ابن الفخار - ٢٣٤
  .بن يوسف بن الفخار، القرطيب املالكي

  . مئةولد سنة نيف وأربعني وثالث
أيب عيسى الليثي، وأيب حممد الباجي، وأيب جعفر بن عون اهللا، وطبقتهم، وحج، ومسع مبصر : حدث عن
  .من طائفة

  .وجاور باملدينة
  .وقد تفقه بأيب حممد االصيلي، وأيب عمر بن املكوي

ف، وكان رأسا يف الفقه، مقدما يف الزهد، موصوفا باحلفظ، مفرط الذكاء، عارفا باالمجاع واالختال
  ).١(اليب حممد بن أيب زيد " النوادر " سردا، و " املدونة " عدمي النظري، حيفظ 



  .يب جفاء، وأخاف أن أوذى: أريد على الرسلية إىل أمراء الرببر، فأىب، وقال
إن أخفه، فقد خافه أنبياء اهللا، هذا موسى قد حكى اهللا : فقال! ورجل صاحل خياف املوت : فقال الوزير

   ].٢١: الشعراء) [ ٢) (ت منكم ملا خفتكمفررر: " عنه
  تويف الفقيه احلافظ املشاور، املستبحر: قال ابن حيان

__________  
 ١، دول االسالم ١٣٢ / ٣، العرب ٥١٢ - ٥١٠ / ٢، الصلة ٧٢٦ - ٧٢٤ / ٤ترتيب املدارك * 
، ٢٦٨ / ٤ة ، النجوم الزاهر٢٣٦، ٢٣٥ / ٢، الديباج املذهب ٢٤٥ / ٤، الوايف بالوفيات ٢٤٩/ 

  .١١٢ / ١، شجرة النور ٢١٣ / ٣، شذرات الذهب ٦١، ٦٠ / ٢نفح الطيب 
  .٦١ / ٢" نفح الطيب " ، و ٥١٠ / ٢" الصلة " انظر ) ١(
  .٥١٠ / ٢" الصلة " انظر ) ٢(

(*)  

)١٧/٣٧٢(  

  

  الرواية، البعيد االثر، الطويل اهلجرة يف طلب العلم، الناسك
  .ر مبدينة بلنسية يف عاشر ربيع االول سنة تسع عشرة وأربع مئةاملتقشف أبو عبد اهللا بن الفخا
  .فكان احلفل يف جنازته عظيما

 ختللت اجلمع رافة فوق النعش، - وما هي ا -) ١(وعاين الناس فيها آية من طيور شبه اخلطاف 
  .جاحنة إليه، مشفة إليه، مل تفارق نعشه إىل أن ووري، فتفرقت، وحتدث الناس بذلك وقتا

كث مدة ببلنسية مطاعا، عظيم القدر عند السلطان والعامة، وكان ذا مرتلة عظيمة يف الفقه والنسك، م
  ).٢(صاحب أنباء بديعة 

صلى على ابن الفخار الشيخ خليل التاجر، ورفرفت عليه الطري إىل أن متت : قال مجاهر بن عبدالرمحن
  ).٣(مواراته 

إنه : كان عمره حنو الثمانني، وكان يقال: طيور، وزادوكذا ذكر احلسن بن حممد القبشي من خرب ال
  .جماب الدعوة

  ).٤(واختربت دعوته يف أشياء 
 عن ست وسبعني سنة، وهو آخر الفقهاء ٤١٩مات يف سابع ربيع االول سنة : وقال أبو عمرو الداين

  .احلفاظ، الراسخني العاملني بالكتاب والسنة باالندلس
  ).٥(رمحه اهللا 



__________  
العصفور االسود، وهو الذي تدعوه العامة عصفور : واخلطاف: نقال عن ابن سيده" اللسان " يف ) ١(

  .اجلنة، ومجعه خطاطيف
  .٦١ / ٢" نفح الطيب " ، و ٥١١ / ٢" الصلة ) " ٢(
  .٥١٢ / ٢" الصلة ) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .٦١ / ٢" نفح الطيب " ، و ٥١١ / ٢" الصلة ) " ٥(

(*)  

)١٧/٣٧٣(  

  

كان أحفظ الناس، وأحضرهم علما، وأسرعهم جوابا، وأوقفهم على اختالف : وقال القاضي عياض
  .الفقهاء وترجيح املذاهب، حافظا لالثر، مائال إىل احلجة والنظر

  ).١(فر عن قرطبة إذ نذرت الرببر دمه عند غلبتهم على قرطبة 
  .مسيه احلافظ أبو عبد اهللا بن الفخار املالقي: قلت
  . سنة تسعني ومخس مئةمات
  

املالكي، من ) ٢(، الكتامي مفيت املغرب، أبو عبد الرمحن، عبدالرحيم بن أمحد*  ابن العجوز - ٢٣٥
  .بيت حشمة ورئاسة

  ).٣(دارت الفتيا عليه بسبتة، ويف عقبه أئمة جنباء 
  .الزم أبا حممد بن أيب زيد

  .ومسع من االصيلي
  .مد بن عبدالرمحن، وإبراهيم بن يعقوب الكالعي، وأهل سبتةقاسم بن حممد املأموين، وحم: روى عنه

  .وكان من حبور العلم
  .مات سنة مثان عشرة وأربع مئة أو بعدها
  .ومات ابنه عبدالرمحن سنة تسع وأربعني

  .ويف ذريته أئمة كبار باملغرب
__________  

  .٧٢٥، ٧٢٤ / ٤" ترتيب املدارك ) " ١(



 ٣، شذرات الذهب ٥، ٤ / ٢، الديباج املذهب ١٣٨ / ٣ العرب ،٧٢١، ٧٢٠ / ٤ترتيب املدارك * 
  .١١٥ / ١، شجرة النور ٢١٦/ 
  .نسبة إىل كتامة، وهي قبيلة من الرببر نزلت ناحية من بالد املغرب) ٢(
  .٧٢١ / ٤" ترتيب املدارك " ترجم هلم القاضي عياض باختصار يف ) ٣(

(*)  

)١٧/٣٧٤(  

  

  .، من وجوه العربأسد الدولة الكاليبامللك، *  صاحل بن مرداس - ٢٣٦
متلك حلب، وانتزعها من مرتضى الدولة نائب الظاهر العبيدي سنة سبع عشرة وأربع مئة، فأقبل حملاربته 

يف مجادى االوىل سنة عشرين، فقتل ) ٢(، فكان املصاف باالقحوانة )١(املصريون، عليهم الدزبري 
  .صاحل

  ).٣(وكان بيده بعلبك أيضا 
  ).٤(ده أبو كامل نصر، فتملك حلب، ولقب سيد الدولة وجنا ول

وبقي إىل سنة تسع وعشرين، فاقتتل هو وعسكر مصر عند محاة، فقتل نصر، وأخذ الدزبري حلب 
، فأقبل من الرحبة مثال بن صاحل، وهو معز الدولة، )٥ (٤٣٤والشام كله، إىل أن مات حبلب يف سنة 
صريون، فهزمهم، مث التقوه، فهزمهم، ومتكن، مث صاحل صاحب فتملك حلب إىل سنة أربعني، فقاتله امل

  مصر، وراح إىل
__________  

 / ٢، وفيات االعيان ٢٧٧ / ١، زبدة احللب ٢٣٤ - ٢٢٧ و ٢١٠ / ٩الكامل يف التاريخ ) ١* (
 / ١، دول االسالم ٢٥٠ / ٣، العرب ١٤٢ - ١٤٠ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٤٨٨، ٤٨٧
 / ٣، شذرات الذهب ٢٧٢، ٢٧١ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٤٩٠ - ٤٨٨ / ١تصر ، تتمة املخ٢٥٠
١٣٦.  

" تاريخ " وقد حترف يف ) ٣٣٤(هو أمري اجليوش نوشتكني بن عبد اهللا التركي، سترد ترمجته برقم ) ١(
  ".الوزيري " و " الدريدي "  إىل ٢٧٣ و ٢٧٢ / ٤ابن خلدون 

  .بليدة بالشام من أعمال فلسطني بالقرب من طربية:  هنااسم لعدة مواضع، واملقصود: االقحوانة) ٢(
  .٤٨٨ / ٢" وفيات االعيان " ، و ٢٣٤ / ١" معجم البلدان " انظر 

  .٢٧٢ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٢٣١، ٢٣٠ / ٩" الكامل " انظر ) ٣(
  املختصر يف أخبار"  و ٢٧٢ / ٤ابن خلدون " تاريخ "  و ٢٤١ / ٩" الكامل " يف ) ٤(



  ".شبل الدولة : " ١٤١ / ٢" بشر ال
  .٢٧٣، ٢٧٢ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٢٣١ / ٩" الكامل ) " ٥(

(*)  

)١٧/٣٧٥(  

  

، وحارب ومتلك، وجرت له أحوال، حىت مات سنة مثان وستني )٢(، فتوثب ابن أخيه حممود )١(مصر 
  ).٣(وأربع مئة 

، فدام )٤(داس أياما، وقتل، فتملك أخوه سابق وقام بعده ابنه نصر ابن حممود بن نصر بن صاحل بن مر
  .إىل سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة

  .فانتزع منه صاحب املوصل حلب
  ).٥(وهو مسلم بن قريش 

  
  .الشيخ املعمر، أبو إبراهيم احملبويب*  إمساعيل بن ينال - ٢٣٧

  .أيب عيسى" جامع " مسع من مواله حممد بن أمحد بن حمبوب املروزي 
  . أيب بكر الداربردي وهو خامتة من مسع من ابن حمبوبومسع من

  .كان ثقة عاملا، أدركت حبمد اهللا نفرا من أصحابه: قال أبو بكر السمعاين
  .واليب الفتح أمحد بن حممد احلداد منه إجازة مشهورة مبروياته: قلت

  .مولده سنة أربع وثالثني وثالث مئة: قال السمعاين أبو بكر
__________  

  .٢٧٣ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٢٣٢ / ٩" الكامل " ظر ان) ١(
  .وهو خطأ" فتوثب أخوه حممد : " يف االصل) ٢(
، وذكر ابن االثري وفاته ١٢، ١١ / ١٠ و ٢٣٤ - ٢٣٢ / ٩" الكامل " انظر تفصيل ذلك يف ) ٣(

  ابن" تاريخ "  سنة تسع وستني، و ١٠٥ / ١٠سنة مثان وستني، مث أورد وفاته يف 
  .١٤٢، ١٤٠ / ٢" املختصر يف أخبار البشر " ، و ٢٧٥ - ٢٧٣ / ٤دون خل
  .٢٧٥ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٢٣٤ / ٩البن االثري " الكامل ) " ٤(
  .٢٧٥ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ١١٥، ١١٤ / ١٠" الكامل ) " ٥(
  .٢١٩ / ٣، شذرات الذهب ١٤٣، ١٤٢ / ٣العرب * 
(*)  



)١٧/٣٧٦(  

  

  .ة إحدى وعشرين وأربع مئةوتويف سن
  .مات يف صفر منها: زاد غريه

  
  . بن حممد، االصبهاين اجلمالالشيخ املعمر، أبو عبد اهللا، احلسني بن إبراهيم*  اجلمال - ٢٣٨

  .له جزء مشهور مسعناه
  .يروي عن أيب حممد بن فارس، وحممد بن أمحد الثقفي

، وعلي بن الفضل بن عبد الرزاق اليزدي، وأبو بكر أبو عبد اهللا الثقفي، وحممد بن علي اخلباز: وعنه
  .أمحد بن حممد بن أمحد بن مردويه وآخرون

  .مات يف ربيع االول سنة إحدى وعشرين وأربع مئة، وهو يف عشر التسعني
  

 بن احلسني بن يعقوب، االندلسي الشيخ الفقيه املعمر، أبو علي، احلسني بن عبد اهللا*  البجاين - ٢٣٩
  .الكيالبجاين امل

املدينة الناصرية، اليت أنشأها االمري الناصر بن علناس ) ٢(، مستفاد مع جباية )١(بليدة باالندلس : وجبانة
  .بغريب إفريقية، وهي بلد كبرية عامرة

__________  
  .٢١٩ / ٣، شذرات الذهب ١٤٣ / ٣العرب * 

 / ٣، العرب ٢٦٦تمس ، بغية املل١٤٢، ١٤١ / ١، الصلة البن بشكوال ١٩٣جذوة املقتبس * * 
  .٢١٩ / ٣، شذرات الذهب ١٤٤، ١٤٣

  ).٣( ت رقم ١٨٨انظر الصفحة ) ١(
  .بكسر الباء وختفيف اجليم وألف وياء) ٢(

  .٣٣٩ / ١" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٧/٣٧٧(  

  

  ).١(مسع أبو علي من أيب عثمان سعيد بن فحلون خامتة أصحاب يوسف املغامي 
  .يف سنة ست وأربعني وثالث مئة، وكان هو آخر من رأى ابن فحلونوتويف ابن فحلون شيخه 



كان قدمي الطلب، كثري السماع، من أهل العلم، عمر : حممد بن عبد اهللا اخلوالين، وقال: روى عنه
  ).٢(طويال، واحتيج إليه، وقارب املئة 
  .مولده يف سنة وعشرين وثالث مئة

 وأبو عمر بن عبد الرب، وأبو بكر املصحفي، وأبو العباس وحدث عنه أيضا أبو عبد اهللا حممد بن عتاب،
  .أمحد بن عمر العذري، وآخرون

  .وانتهى إليه علو االسناد باالندلس
  .مات سنة إحدى وعشرين وأربع مئة عن ست وتسعني سنة

، وسلطان الوقت )٤(، وأبو سعيد بن موسى الصرييف )٣(القاضي أبو بكر احلريي : وفيها مات الكبار
، وأبو بكر عبد الواحد بن أمحد )٦(، وأبو إبراهيم إمساعيل بن ينال احملبويب )٥(د بن سبكتكني حممو

  الباطرقاين،
__________  

 / ٣" اللباب "  وكغراب كما يف ١٦١ / ٥" معجم البلدان " نسبة إىل مغام كسحاب كما يف ) ١(
  .٧٠ / ٩" تاج العروس " و ، ٣٧٣" جذوة املقتبس " ، وهي قرية من أعمال طليطلة، وانظر ٢٤٠

  .١٤١ / ١" الصلة ) " ٢(
  ).٢٢١(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢١٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣١٩(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٢٣٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(

(*)  

)١٧/٣٧٨(  

  

االصم، وأبو ) ٢(، واحلسن بن أمحد بن حممد بن حيىي املعاذي )١(وأمحد بن حممود بن احلسني السليطي 
  ).٣(عبد اهللا احلسني بن إبراهيم اجلمال 

  
 أيب إسحاق االمام احلافظ القدوة، شيخ االسالم، أبو حممد، إمساعيل بن احلافظ*  القراب - ٢٤٠

إبراهيم بن حممد بن عبدالرمحن، السرخسي مث اهلروي القراب، أخو احلافظ الكبري أيب يعقوب إسحاق 
)٤.(  

  .، قدوة يف الزهد، عظيم القدركان من أفراد الدهر



  .ولد بعد الثالثني وثالث مئة
ومسع منصور بن العباس، وأبا بكر االمساعيلي، وأمحد بن حممد ابن مقسم املقرئ، وأبا أمحد بن 

الغطريفي، وأبا عمر بن محدان، وأبا أمحد احلاكم، وخملد بن جعفر الباقرحي، وبشر بن أمحد االسفراييين، 
  .وطبقتهم) ٥(عاصمي وعلي بن عيسى ال

أبو عطاء عبداالعلى بن عبد الواحد املليحي، وشيخ االسالم عبد اهللا بن حممد االنصاري : حدث عنه
  .ومجاعة

__________  
  ).٢٥١(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٥٢(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٣٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
، ٣٠٩ / ٢، طبقات االسنوي ٢٧٠ - ٢٦٦ / ٤ ب، طبقات السبكي ٤١طبقات ابن الصالح * 

 وحترف امسه فيه إىل ٧٤٥ و ٥٩٩، كشف الظنون ١٦٠ / ١، غاية النهاية البن اجلزري ٣١٠
  .٢٠٩ / ١، وهدية العارفني ١٨٣٩ و ١٣٧٩ و ١٠٢٢إمساعيل بن أمحد بن الفرات و 

  .نسبة ملن يعمل القرب: والقراب
  ).٣٧٦(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  .اصم أحد أجدادهنسبة إىل ع) ٥(

(*)  

)١٧/٣٧٩(  

  

  .، الذي يرويه أبو الوقت، عن عبداالعلى عنه"درجات التائبني " وله مصنفات كثرية، منها كتاب 
  .وكان مقدما يف عدة علوم، رأسا يف الزهد والتأله

  ).١" (مناقب الشافعي " وصنف كتابا يف 
م إماما، منها القراءات واحلديث والفقه كان يف عدة من العلو: قال احلافظ يوسف بن أمحد الشريازي

  .ومعاين القرآن واالدب، وله تصانيف فيها يف غاية احلسن
، بأسانيده، وكان يف الزهد والتقلل من الدنيا آية، فلم جتد "اجلمع بني الصحيحني " وله كتاب : قال

  ).٢(سوق فضله راة نفاقا، كان الصيت إذ ذاك ليحىي بن عمار 
، يف عدة "الكايف يف علم القرآن " رأيت كتاب أيب حممد القراب املسمى ب : ن الصالحقال أبو عمرو ب

لقيت مجاعة من ": مناقب الشافعي " جملدات، وهو كتاب ممتع، مشتمل على علم كثري، وقد قال يف 



  ).٣(أصحاب ابن سريج 
  ).٤(وكان القراب قد تفقه ببغداد على االمام عبد العزيز الداركي 

__________  
رتبه على مئة وستة عشر بابا، أوهلا يف نسب النيب : ٢٦٦ / ٤" طبقاته الكربى " قال السبكي يف ) ١(

صلى اهللا عليه وسلم الذي يرجع إليه نسب الشافعي، وآخرها أربعون بابا، مجع فيها أربعني حديثا من 
لم، وهو كتاب حافل، أحاديث االحكام من رواية الشافعي بسنده إليه، إىل النيب صلى اهللا عليه وس

  .رأيت منه نسخة يف جملدين يف خزانة كتب دار احلديث االشرفية بدمشق
  .٢٦٨، ٢٦٧ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٢(

  ).٣١٨(وحيىي بن عمار سترد ترمجته برقم 
  .٢٦٨ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٣(

يج البغدادي القاضي الشافعي، وابن سريج هو االمام شيخ االسالم أبو العباس أمحد بن عمر بن سر
  ).١١٤(، مرت ترمجته يف اجلزء الرابع عشر برقم ٣٠٦متوىف سنة 

  = (*) وعبد العزيز الداركي مرت ترمجته يف ٢٦٩، ٢٦٨ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٤(

)١٧/٣٨٠(  

  

  .مات يف شعبان سنة أربع عشرة وأربع مئة
  )...١(ع مئة ومات أبومها االمام أبو إسحاق يف سنة ومات أخوه أبو يعقوب يف سنة تسع وعشرين وأرب

  
 بن منصور ، أبو احلسني أمحد بن حممد)٢(الشيخ االمام الصدق، خطيب بوشنج *  ابن العايل - ٢٤١

  .بن العايل، اخلراساين
مسع أبا أمحد بن عدي، وحممد بن احلسن السراج النيسابوري، وحممد بن عبد اهللا بن إبراهيم السليطي، 

  .، وأبا سعيد حممد بن أمحد بن كثري بن ديسم، واالمام أبا بكر االمساعيلي)٣(مد بن علي الغيسقاين وحم
  .شيخ االسالم أبو إمساعيل االنصاري، وأمحد بن حممد العاصمي البوشنجي ومجاعة: حدث عنه

  .وقع لنا جزء من حديثه
  .تويف يف رمضان سنة تسع عشرة وأربع مئة

  .رمحه اهللا
  

  . بن فهد، التهاميشاعر وقته، أبو احلسن، علي بن حممد* * هامي  الت- ٢٤٢



__________  
  .اجلزء السادس عشر= 
  .كذا االصل، مل يذكر سنة وفاته، ومل جندها يف مصادر ترمجته) ١(
 / ٣، تبصري املنتبه ٤٢٩ / ٢، املشتبه ١٣١ / ٣، العرب ٣٠٥ / ٢، اللباب ٣١٨ / ٨االنساب * 

  .٢١١/  ٣، شذرات الذهب ٨٩١
  .ويقال فوشنج بالفاء، كأصبهان واصفهان وغريها من الكلمات الفارسية اليت تقال بالباء والفاء) ٢(
  .مل نعثر على هذه النسبة يف كتب االنساب) ٣(

  / = (*)القسم الرابع : ، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة١٥٣ - ١٣٥ / ١دمية القصر * * 

)١٧/٣٨١(  

  

  .ن دينا، ورعا عن اهلجاء، وكا)١(له ديوان صغري 
ولد باليمن، وقدم الشام والعراق واجلبل، وامتدح ابن عباد، وصار معتزليا، مث ويل خطابة الرملة، وزعم 

  .أنه علوي
  ).٢(وذهب إىل مصر خبرب حلسان بن مفرج، فقتل سرا سنة ست عشرة وأربع مئة 

  
 بن حممد بن إدريس و بكر حممد بن إدريسالشيخ العامل، احلافظ الرحال املفيد، أب*  اجلرجرائي - ٢٤٣

  ).٣(بن سليمان، اجلرجرائي، الفقيه الشافعي، تلميذ حمدث بلده حممد بن أمحد املفيد 
__________  

   /٢، املختصر يف أخبار البشر ٣٨١ - ٣٧٨ / ٣، وفيات االعيان ٥٤٩ - ٥٣٧/ الد الثاين = 
، تتمة اليتيمة ٣٠ / ٣، مرآة اجلنان ٥٠٩، ٥٠٨ / ١، تتمة املختصر ١٢٢ / ٣، العرب ١٥٦، ١٥٥

  .٢٠٤ / ٣، شذرات الذهب ٢٦٣ / ٤، النجوم الزاهرة ٢٠، ١٩ / ١٢، البداية والنهاية ٣٧ / ١
  . يف االسكندرية١٨١٣وهو مطبوع عام ) ١(

* ر حكم املنية يف الربية جا: ومن جيد شعره مرثيته اليت قاهلا يف رثاء ولده وكان قد مات صغريا، وأوهلا
شتان بني جواره وجواري وتلهب * جاورت أعدائي وجاور ربه : ما هذه الدنيا بدار قرار ومنها

طبعت على كدر وأنت : هذا الشعاع شواظ تلك النار ومنها يف ذم الدنيا* االحشاء شيب مفرقي 
قد طبعت متطلب يف املاء جذوة نار و* صفوا من االقذاء واالكدار ومكلف االيام ضد طباعها * تريدها 

  .بشرح قصيدة من كالم العرب" بلوغ االرب " مرثيته هذه يف كتاب 
  .٣٨١ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ٢(



، شذرات ١١٥، ١١٤ / ٤، طبقات السبكي ١٨١ / ٢، الوايف بالوفيات ٢٢٤ / ٣االنساب * 
  .٢٠٣ / ٣الذهب 

  .غداد وواسطنسبة إىل جرجرايا، وهي بلدة قريبة من الدجلة بني ب: واجلرجرائي
  .مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر) ٣(

(*)  

)١٧/٣٨٢(  

  

مسع ببغداد ملا قدمها من أمحد بن نصر الذارع وطبقته، وجبرجان من أيب بكر االمساعيلي، وأيب أمحد بن 
  الغطريف، وبأصبهان من أيب بكر ابن املقرئ وطائفة، وبدمشق من حممد بن أمحد اخلالل وغريه، وببلخ

  .ة والنواحي، ومسع احملدثون بانتخابهوأنطاكي
  .وما علمت به بأسا

ذكره احلافظ ابن عساكر خمتصرا، وعرفه أبو عبد اهللا بن النجار، وذكر أنه روى عنه هناد بن إبراهيم 
النسفي، وأبو حامد أمحد بن حممد بن ماما احلافظ، وعبد الصمد بن إبراهيم البخاري احلافظ، وأمحد بن 

  .، وأبو بكر حممد بن عبد اهللا بن صاحل العطار وآخرونالفضل الباطرقاين
  .سكن خبارى يف آخر عمره

  .وكان موصوفا بالفهم واملعرفة
  .تويف يف ربيع االول، سنة مخس عشرة وأربع مئة

  .أحسبه من أبناء السبعني
  

 بن بن حممدالشيخ االمام، احملدث املفيد، بقية املشايخ، أبو عبد اهللا، احلسني *  ابن فنجويه - ٢٤٤
  .احلسني بن عبد اهللا بن صاحل بن شعيب بن فنجويه، الثقفي الدينوري

هارون العطار، وأيب علي بن حبش، وأيب بكر بن السين، وأيب بكر القطيعي، وعيسى بن : روى عن
  ، وأيب احلسني أمحد بن جعفر بن محدان الدينوري، وإسحاق بن حممد النعايل، وعدد)١(حامد الرخجي 
__________  

 / ٣بالتاء املثناة من فوق واحلاء املهملة، تبصري املنتبه " فتحويه "  وتصحف فيه إىل ١١٦ / ٣العرب * 
  . وتصحف فيه كالعرب٢٠٠ / ٣، شذرات الذهب ١٠٨٤

  ).٣٣٦(سترد ترمجة هذه النسبة يف الترمجة رقم ) ١(
(*)  



)١٧/٣٨٣(  

  

  .كثري من أهل مهذان وغريها
 وعبد الرمحن بن مندة، وسعد بن محد وابناه سفيان وحممد، وأبو الفضل جعفر االري،: حدث عنه

  القومساين، وأبو الفتح عبدوس بن عبد
اهللا، وأمحد بن حممد بن صاعد، وعلي بن أمحد بن االخرم املؤذن، وأبو صاحل أمحد بن عبدامللك املؤذن، 

  .وحممد بن حيىي الكرماين وخلق
ة صدوقا، كثري الرواية للمناكري، حسن اخلط، كثري التصانيف، دخل كان ثق": تارخيه " قال شريويه يف 

مهذان فقريا، فجمعوا له، وسار إىل نيسابور، فوقع له ا حشمة جليلة، وقد حدث عنه أبو إسحاق 
  .ما مسع من عبيد اهللا بن شيبة: الثعليب يف التفسري، وتكلم فيه احلافظ أبو الفضل الفلكي، وقال

  .ان، فتبعه الفلكي، واعتذر، ورجع عن مقالته، فكان يدعو على الفلكيفخرج ساخطا من مهذ
  .مات بنيسابور يف ربيع اآلخر، سنة أربع عشرة وأربع مئة

  .أيب داود" سنن " وقد حدث باتىب من 
  

 بن حممد، اجلارودي احلافظ االمام، املتقن اجلوال، أبو الفضل حممد بن أمحد*  اجلارودي - ٢٤٥
  .اهلروي
  حامد بن حممد الرفاء، وسليمان بن أمحد الطرباين، وحممدمسع 

__________  
 / ٣، العرب ١٠٥٦ - ١٠٥٤ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٥٠، ٢٤٩ / ١، اللباب ١٥٩ / ٣االنساب * 

، شذرات ٤١٣، طبقات احلفاظ ١١٦، ١١٥ / ٤، طبقات السبكي ٦١ / ٢، الوايف بالوفيات ١١٤
  .١٩٩ / ٣الذهب 

  .ىل اجلارود، وهو اسم لبعض أجدادهنسبة إ: واجلارودي
(*)  

)١٧/٣٨٤(  

  

ابن عبد اهللا السليطي، وإمساعيل بن جنيد السلمي، وعبد اهللا بن احلسني النضري املروزي، وأبا إسحاق 
القراب، وأمحد بن حممد بن سلمويه النيسابوري، وعمر بن حممد بن جعفر االهوازي، وخلقا سواهم 

  بنيسابور



  .از والعراق والريوأصبهان ومرو واحلج
  .أبو عطاء عبداالعلى املليحي، وشيخ االسالم أبو إمساعيل االنصاري وأهل هراة: حدث عنه

  ).١(حدثنا إمام أهل املشرق أبو الفضل اجلارودي : وكان أبو إمساعيل يقول
ديث، كان أبو الفضل عدمي النظري يف العلوم، خصوصا يف علم احلفظ والتح: الفامي) ٢(قال أبو النضر 

ويف التقلل من الدنيا واالكتفاء بالقوت، كان وحيدا يف الورع، وقد رأى بعض الناس رسول اهللا صلى 
  ).٣(إنه كان فقريا سنيا : اهللا عليه وسلم يف النوم، فأوصاه بزيارة قرب اجلارودي، وقال

  ).٤ (اجلارودي أول من سن راة ختريج الفوائد، وشرح الرجال والتصحيح: وقال بعض الكبار
رحلت إىل : مسعت اجلارودي يقول: مسعت أبا إمساعيل االنصاري يقول: قال ابن طاهر املقدسي

  الطرباين، فقربين وأدناين، وكان
__________  

  .١١٦ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١٠٥٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
املهملة، وهو تصحيف وستأيت أبو النصر بالصاد : السبكي" طبقات " و " تذكرة احلفاظ " يف ) ٢(

  ).٢٠٣(ترمجته يف اجلزء العشرين برقم 
  .١١٦ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١٠٥٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
  .املصدران السابقان) ٤(

(*)  

)١٧/٣٨٥(  

  

  ).١(النك تعرف قدر هذا الشأن : يتعسر علي، ويبذل آلخرين، فكلمته يف هذا، فقال
  .الث عشرة وأربع مئة وقد شاخ وأسنمات يف شوال سنة ث

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو الوقت السجزي، أخربنا أبو إمساعيل 
االنصاري، أخربنا حممد بن أمحد اجلارودي إمالء، حدثنا عبد اهللا بن عمر بن حممد القاضي بأصبهان، 

 منصور الطوسي، حدثنا زيد بن احلباب، حدثنا سفيان حدثنا حممد بن العباس االخرم، حدثنا حممد بن
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : " الثوري، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت
  ).٢" (وسلم ال يسرد سردكم هذا، يتكلم بكلمة فصل حيفظه كل من مسعه 

  
 بن عبد اجلبار، البغدادي السكري،  بن حيىيالشيخ املعمر الثقة، أبو حممد، عبد اهللا*  السكري - ٢٤٦

  .ويعرف بابن وجه العجوز



__________  
  .١١٦ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١٠٥٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
 من طريق ١٣٨ / ٦سنده حسن أسامة بن زيد صدوق يهم، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أمحد ) ٢(

 من طريق روح، عن أسامة بن زيد به، وأخرجه ٢٥٧ / ٦ أيضا وكيع بن سفيان ذا االسناد، وأخرجه
من طريق محيد بن مسعدة، عن محيد بن االسود، عن ) ٢٢٣(والشمائل ) ٣٦٣٩(الترمذي يف جامعه 

من طريق ) ٣٦٥٥(وأبو داود ) ٢٤٩٣(، ومسلم ١٥٧ و ١١٨ / ٦وأخرجه أمحد ...أسامة بن زيد
حدثين : وقال الليث: ، فقال)٣٥٦٨(حيحه يونس، عن الزهري به، وعلقه البخاري يف ص

من طريق احلسن بن الصباح البزار، حدثنا سفيان، عن الزهري، ) ٣٥٦٧(وأخرج البخاري ...يونس
عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيدث حديثا لو عده العاد 

يواليه ومنه قوله : فالن يسرد الصوم سردا، أي: ثلهيتابعه، وم: أي" ال يسرد سردكم : " الحصاه وقوهلا
  .وهو متابعة حلق الدرع شيئا بعد شئ حىت يتناسق) " وقدر يف السرد(تعاىل 

  .٢٠٨ / ٣، شذرات الذهب ١٢٥ / ٣، العرب ١٩٩ / ١٠تاريخ بغداد * 
(*)  

)١٧/٣٨٦(  

  

  .ي، وأيب بكر النجاد، ومجاعةمسع من إمساعيل الصفار عدة أجزاء انفرد بعلوها، ومسع من جعفر اخللد
  .اخلطيب، والبيهقي، واحلسني بن علي بن البسري وآخرون: روى عنه

  ).١(كتبنا عنه وكان صدوقا : قال اخلطيب
  .مات يف صفر سنة سبع عشرة وأربع مئة

  .رمحه اهللا
  

  .، اء الدولة، أبو نصرالوزير االوحد البليغ*  سابور بن أردشري - ٢٤٧
  .ة بن عضد الدولةوزر لبهاء الدول

  ).٢(وكان شهما مهيبا كافيا، جوادا ممدحا، له ببغداد دار علم 
  .تويف سنة ست عشرة وأربع مئة عن مثانني سنة

  .بأرجان سنة ثالث وأربع مئة كهال) ٣(ومات خمدومه 
  ).٤(وقد مدح سابور الببغاء وطائفة 

__________  



  .١٩٩ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
، وفيات ٣٥٠ / ٩، الكامل يف التاريخ ٢٣، ٢٢ / ٨، املنتظم ١٣١ - ١٢٤ / ٣يتيمة الدهر * 

  .١٩ / ١٢ وانظر فيه معىن سابور وأردشري، البداية والنهاية ٣٥٦ - ٣٥٤ / ٢االعيان 
وابتاع دارا بني السورين يف سنة إحدى ومثانني وثالث مئة، ومحل إليها كتب : قال ابن اجلوزي) ٢(

ا دار العلم، وكان فيها أكثر من عشرة آالف جملد، ووقف عليها الوقوف، العلم من كل فن، ومساه
  .وبقيت سبعني سنة، وأحرقت عند جمئ طغرلبك يف سنة مخسني وأربع مئة

  .٢٢ / ٨" املنتظم " 
  .وإليها أشار أبو العالء املعري بقوله يف القصيدة املشهورة: قال ابن خلكان

اء الدولة، وقد تقدمت ترمجته ) ٣(رق مطراب االصائل ميهال من الو* وغنت لنا يف دار سابور قينة 
  ).١٠٦(برقم 

   (*)٣٥٥ / ٢" وفيات االعيان " ، و ١٣١ - ١٢٤ / ٣" يتيمة الدهر " انظر مدائحهم له يف ) ٤(

)١٧/٣٨٧(  

  

  . بن يزداد، االصبهاين، غالم حمسنالشيخ الثقة، أبو علي، أمحد بن إبراهيم*  غالم حمسن - ٢٤٨
  .أبا حممد بن فارس، وأبا أمحد العسال: عمس

أبو حفص عمر بن أمحد املعلم، وأبو بكر أمحد بن حممد بن احلافظ ابن مردويه، ومجاعة من : روى عنه
  .مشايخ احلافظ السلفي

  .تويف يف صفر سنة مثاين عشرة وأربع مئة
  

 بن حممد بن حيد بن عبد ليالعدل الرئيس، ااهد الغازي، أبو بكر، حممد بن ع* *  ابن حيد - ٢٤٩
  .اجلبار، النيسابوري اجلوهري الصرييف، أحد الكرباء، وإليه ينسب قصر حيد

  .ولد سنة اثنتني وثالثني وثالث مئة
  .ومسع من أيب العباس االصم، ومن أيب عمرو بن جنيد

بن حممد بن أبو صاحل املؤذن، وحممد بن حيىي املزكي، ومجاعة آخرهم حفيده منصور بن بكر : حدث عنه
  ).١(حيد 

  .تويف يف رجب سنة تسع عشرة وأربع مئة
  .وله جزء مشهور عن االصم، مسعناه عاليا

__________  



  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر املتيسرة لنا* 
  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر* * 

  .ستأيت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر) ١(
(*)  

)١٧/٣٨٨(  

  

 بن يوسف، السهلي النيسابوري الشيخ أبو الفضل، أمحد بن حممد بن عبد اهللا*  السهلي - ٢٥٠
  .االديب، شيخ النحو

  .أيب العباس االصم، وأيب الوليد الفقيه، وأيب الفضل املزكي: حدث عن
  .أبو احلسن الواحدي، وبه تأدب، وأبو سعد عبد اهللا بن القشريي: روى عنه

  .)١(وعاش إىل حدود العشرين وأربع مئة 
  

 بن سليمان، السليطي، النيسابوري، الشيخ أبو احلسن، أمحد بن حممد بن احلسني* *  السليطي - ٢٥١
  .النحوي املعدل

  .أيب العباس االصم: حدث عن
  .أبو صاحل املؤذن، وحممد بن حيىي املزكي، وشيخ االسالم أبو إمساعيل االنصاري: روى عنه

  .مجادى االوىل سنة إحدى وعشرين وأربع مئةتويف يف : وثقه عبد الغافر الفارسي، وقال
__________  

 ونسبه فيه ١١٩ / ١، إنباه الرواة ٢٦٣ - ٢٦١ / ٤، معجم االدباء ٢٣ / ٢تتمة اليتيمة * 
  . وفيه النهشلي٣٦٩ / ١، بغية الوعاة ١٨: السهلكي، تلخيص ابن مكتوم

  .ومات بعد سنة ست عشرة وأربع مئة: قال ياقوت والسيوطي) ١(
  .٢١: ، تلخيص ابن مكتوم١٢٩ / ١ إنباه الرواة * *

  .نسبة إىل سليط أحد أجداده: والسليطي
(*)  

)١٧/٣٨٩(  

  



  . بن حممد بن حيىي، املعاذي النيسابوريالشيخ املعمر، أبو عبد اهللا، احلسني بن أمحد*  املعاذي - ٢٥٢
  .مسع جملسني من أيب العباس االصم

أربع وثالثني وثالث مئة، وتويف يف مجادى االوىل سنة إحدى وعشرين مساعه منه يف سنة : قال عبد الغافر
  .وأربع مئة

  .روى عنه أبو إمساعيل االنصاري ومجاعة: قلت
  .وثقه عبد الغافر

  
  . بن إبراهيم، اهلمذاين اجلصاصشيخ الزهاد، أبو حممد، طاهر بن حسن* *  اجلصاص - ٢٥٣

  .سم البغوي، وعن غريه قليالحممد بن يوسف الكسائي، صاحب أيب القا: روى عن
  .أبو مسلم بن غزو: روى عنه

  ).١(وحكى عنه طائفة من الفقراء 
  .وله أحوال وخوارق

  .وبعضهم رماه بالزندقة
  .وقد عظمه شريويه الديلمي، وبالغ

__________  
  .٢١٩ / ٣، شذرات الذهب ١٤٣ / ٣العرب * 

  .٢٦١، ٢٦٠ / ٣االنساب * * 
  .يعين الصوفية) ١(

(*)  

)١٧/٣٩٠(  

  

  .جملد" أحكام املريدين " وله مصنفات عدة، منها 
  .وكان يقرأ القرآن والتوراة واالجنيل والزبور، ويعرف تفسريها فيما قيل

  .أن يكون رجوعك إىل نفسك ونظرك إليها أشد عليك من ضرب العنق: وسئل عن التوحيد، فقال
  .هم من االوتادكان لطاهر اجلصاص ثالث مئة تلميذ، كل: قال جعفر االري

صام طاهر أربعني يوما أربعني مرة، فآخر أربعني : مسعت حممد بن عيسى يقول: قال مكي بن عمر البيع
  .عملها صام على قشر الدخن، فليبسه قرع رأسه، واختلط يف عقله، ومل أر أكثر جماهدة منه

الط، أو جفاف يوجب فعل هذه االربعينات حرام قطعا، فعقباها موت من اخلور أو جنون واخت: قلت



  ).١(للمرء مساع خطاب ال وجود له أبدا يف اخلارج، فيظن صاحبه أنه خطاب إيل 
  .كال واهللا

  .كان طاهر يذهب مذهب أهل املالمة: قال شريويه
حضرت جملسا ذكر فيه اجلصاص، فبعضهم نسبه إىل الزندقة، وبعضهم نسبه إىل : وقال ابن زيرك

  .املعرفة
  .إذا أكلتهما، طالبتين نفسي بتقبيل أمرد مليح:  واخلبز، فحوقق يف ذلك، فقالكان ترك اللحم: وقيل

__________  
واملعىن أنه مما يوسوس له خييل إليه أنه يسمع ..اهللا عزوجل: االل: إهلي، فقد جاء يف اللسان: أي) ١(

  .كالما ويظن أن اهللا خياطبه به
(*)  

)١٧/٣٩١(  

  

  .ال يؤذيين: يقولوكان عليه قمل مفرط، وال يقتله، و
  .تويف سنة مثان عشرة وأربع مئة وقربه يزار مذان

  
  . بن أخطل، النسائي، خطيب نساشيخ الشافعية، العالمة أبو بكر، حممد بن زهري*  النسائي - ٢٥٤

مسع من االصم، وأيب حامد احلسنوي، وابن عبدوس الطرائفي، وحسان بن حممد، وأيب سهل بن زياد 
  .القطان

  .اوعمر دهر
  .روى عنه البيهقي، وأبو صاحل املؤذن وطائفة

  .ورحل إليه الفقهاء
  .تويف ليلة عيد الفطر سنة مثاين عشرة وأربع مئة

  .رمحه اهللا
  

، الربعي البغدادي، صاحب إمام النحو، أبو احلسن، علي بن عيسى بن الفرج* *  الربعي - ٢٥٥
  .التصانيف

، ٨٢، طبقات ابن هداية اهللا، ١٤٩ / ٤ طبقات السبكي ،٧٨ / ٣، الوايف بالوفيات ١٢٩ / ٣العرب * 
  .٢١٠ / ٣شذرات الذهب 



  .نسبة إىل نسا، وهي مدينة خبراسان: والنسائي
_______________  

 / ١٤، معجم االدباء ٤٦ / ٨، املنتظم ٣٤٢، ٣٤١، نزهة االلباء ١٨، ١٧ / ١٢تاريخ بغداد * * 
، العرب ٣٣٦ / ٣، وفيات االعيان ٣٩٢ / ٩التاريخ ، الكامل يف ٢٩٧ / ٢، إنباه الرواة ٨٥ - ٧٨
 / ١٢ ه، الوايف بالوفيات خ ٤٢٠، عيون التواريخ وفيات ١٤٦: ، تلخيص ابن مكتوم١٣٨ / ٣

 / ٤، النجوم الزاهرة ٢٢٥، ٢٢٤، طبقات ابن قاضي شهبة ١١٤، ١١٣، الفالكة واملفلوكني ١٣٤
، روضات ٢١٦ / ٣، شذرات الذهب ٣٥، ٣٤، إشارة التعيني ١٨٢، ١٨١ / ٢، بغية الوعاة ٢٧١

  .٦٨٦ / ١، هدية العارفني ١٧٢ / ١، إيضاح املكنون ٨٤٣اجلنات 
(*)  

)١٧/٣٩٢(  

  

  .الزم أبا سعيد السريايف ببغداد، وأبا علي الفارسي بشرياز، حىت بلغ الغاية
أحدا أحنى منك لو سرت من الشرق إىل الغرب، مل جتد : قولوا لعلي البغدادي: بلغنا أن أبا علي قال

)١.(  
  ).٢(واظبه بضع عشرة سنة : ويقال

  ).٤(، وشرحا ملختصر اجلرمي )٣(وصنف شرحا لاليضاح 
  .وخترج به كبار

  .مات يف احملرم سنة عشرين وأربع مئة وقد بلغ ثنتني وتسعني سنة
  .أصله من شرياز: وقيل

  .مولده يف سنة مثان وعشرين وثالث مئة
  

 بن القاسم بن مرزوق، املصري جلليل، أبو احلسن، أمحد بن حممدالشيخ ا*  ابن مرزوق - ٢٥٦
  .االمناطي املعدل

  ، ومسع من أمحد بن عبيد"السرية " مسع من أيب حممد بن الورد 
__________  

" ، و ٤٦ / ٨" املنتظم " ، و ٣٣٦ / ٣" وفيات االعيان " ، و ١٧ / ١٢" تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  .٧٨ / ١٤" معجم االدباء "  و ،٢٩٧ / ٢" إنباه الرواة 

أنه قرأ عليه " تاريخ بغداد " و " معجم االدباء " و " االنباه " و " املنتظم " و " الوفيات " يف ) ٢(



  .عشرين سنة
  . ه، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر٣٧٧وهو يف النحو اليب علي الفارسي املتوىف سنة ) ٣(
 ه، مرت ترمجته يف ٢٢٥إمام العربية، صاحل بن إسحاق املتوىف وهو يف النحو أيضا، واجلرمي هو ) ٤(

  ).١٩٤(اجلزء العاشر برقم 
  .٦٨٦ / ١" هدية العارفني " ، و ٧٩ / ١٤" معجم االدباء " وانظر بقية تصانيف الربعي يف 

  .٧٨، ٧٧ / ٢ذيب تاريخ دمشق * 
(*)  

)١٧/٣٩٣(  

  

  .هيم الفرائضي الدمشقياحلمصي الصفار، ومحزة الكناين، واحلسني بن إبرا
ذيب ابن هشام، " السرية " أبو نصر السجزي، وأبو إسحاق احلبال، ومسع منه احلبال : حدث عنه

  .وإمنا يعرف احلبال بروايته للسرية عن عبدالرمحن بن النحاس
  .مات ابن مرزوق سنة مثان عشرة وأربع مئة

  .رمحه اهللا
  

بن ) ١( علي بن احلسني غ، أبو القاسم، احلسني بن الوزيرالوزير االديب البلي*  ابن املغريب - ٢٥٧
  .حممد، املصري، املعروف بابن املغريب

قتل احلاكم أباه وعمه وإخوته، فهرب هذا وجنا، فأجاره أمري العرب حسان بن مفرج الطائي، فامتدحه، 
  ).٢(وأخذ صالته 

  .روى عن الوزير جعفر بن حرتابه
  .سن بن الطيب الفارقيولده عبداحلميد، وأبو احل: وعنه

__________  
، الذخرية ٤٧: ، االشارة إىل من نال الوزارة١٢٠ - ١١٥ / ١، دمية القصر ٥١: الرجال للنجاشي* 

، معجم ٣٣، ٣٢ / ٨، املنتظم ٥١٥ - ٤٧٥/ الد الثاين / القسم الرابع : يف حماسن أهل اجلزيرة
 ١٤ / ٥، بغية الطلب ٣٦٢، ٣٣٥، ٣٣١، ٣٢١ / ٩، الكامل يف التاريخ ٩٠ - ٧٩ / ١٠االدباء 

 / ١، تتمة اليتيمة ١٥٥ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ١٧٧ - ١٧٢ / ٢، وفيات االعيان ٣٠ -
، ٢٠٦، أعتاب الكتاب ٢٣ / ١٢، البداية والنهاية ٥٠٧ / ١، تتمة املختصر ١٢٨ / ٣، العرب ٢٤

 / ٤، ذيب تاريخ دمشق ٢١٠ / ٣ ، شذرات الذهب١٨٩، فحول البالغة ٣٠١ / ٢لسان امليزان 



  ، الدرة٢٦٦ / ٤، النجوم الزاهرة ٣١٤ - ٣١٢
  .٣١٢ - ٣٠٩ / ٦املضية 

  ".احلسني " بدل " احلسن ": " معجم االدباء " يف ) ١(
  .٨١، ٨٠ / ١٠" معجم االدباء "  و ١٧٥، ١٧٤ / ٢" وفيات االعيان " انظر ) ٢(

(*)  

)١٧/٣٩٤(  

  

  ).١(د بن مروان ووزر لصاحب ميافارقني أمح
، ورأي ودهاء وشهرة وجاللة، وكان جدهم يلقب باملغريب لكونه خدم كاتبا )٢(وله نظم يف الذروة 

  ).٣(على ديوان املغرب، وأصله بصري 
  ).٤(وقد قصد أبو القاسم الوزير فخر امللك، وتوصل إىل أن ويل الوزارة يف سنة أربع عشرة وأربع مئة 

  .وقادوذكاء ) ٥(وله ترسل فائق 
وزر ابن املغريب ببغداد، وتعظم وتكرب، ورهبه الناس، فانقبضت عن لقائه، مث ): ٦(قال مهيار الشاعر 

  !.اجلس أيها الشيخ : عملت فيه قصيديت البائية، ودخلت، فأنشدته، فرفع طرفه إيل، وقال
أن تطلع الشمس  * بآية من يرها يعجب مل تألف االبصار من قبلها* جاء بك اهللا على فترة : فلما بلغت

  .أحسنت يا سيدي: من املغرب فقال
  .وأعطاين مئيت دينار

  ولكنه أعمى أسري هواه* وكل امرئ يدري مواقع رشده : ومن نظم الوزير
__________  

وقصد أبا نصر بن : ، وقال ابن خلكان٨٢ / ١٠" معجم االدباء " ، و ٣٢ / ٨" املنتظم " انظر ) ١(
  .عنده على سبيل الضيافة إىل أن تويفمروان مبيافارقني، وأقام 

  .١٧٦ / ٤" وفيات االعيان " 
  .٩٠ - ٨٥ / ١٠" معجم االدباء " ، و ٥١٤ - ٥٠٧ / ٢ / ٤" الذخرية " انظر ) ٢(
  .١٧٧ / ٢" وفيات االعيان " انظر ) ٣(
، ٨١ / ١٠" معجم االدباء " ، و ١٧٦، ١٧٥ / ٢" وفيات االعيان " انظر تفصيل ذلك يف ) ٤(

٨٢.  
  .٥٠٧ - ٤٩٦ و ٤٨٠ / ٢ / ٤" الذخرية " انظر بعض رسائله يف ) ٥(



  ).٣١٠(هو مهيار بن مرزويه الديلمي، سترد ترمجته برقم ) ٦(
(*)  

)١٧/٣٩٥(  

  

) ١(وينظر عن حذق عيوب سواه وقد وصل القاضي ابن خلكان * هوى نفسه يعميه عن قبح عيبه 
، ولد "االيناس " ، وكتاب "خمتصر إصالح املنطق " و له ديوان شعر، : نسب الوزير ببهرام جور، وقال

سنة سبعني وثالث مئة، وحفظ كتابا يف اللغة والنحو، وحتفظ من الشعر حنو مخسة عشر ألف بيت، 
مراعيه حىت * أرى الناس يف الدنيا كراع تنكرت : وبرع يف احلساب، وله أربع عشرة سنة، وهو القائل

وكان من دهاة ) ٢(وحيث يرى ماء ومرعى فمسبع * رعى بغري ما ليس فيهن مرتع فماء بال مرعى وم
وأقاربه، وسار إىل احلجاز، فطمع صاحب ) ٣(العامل، هرب من احلاكم، فأفسد نيات صاحب الرملة 
  .مكة يف اخلالفة، وأخذ مصر، فانزعج احلاكم، وقلق

اد يبين ويهدم وليس لسانا أمام * وأنت وحسيب أنت تعلم أن يل : وهو القائل وكتب إىل احلاكم
ومات مبيا فارقني سنة مثان عشرة وأربع : قال) ٤(فريضى ولكن من تعض فيحلم * حليما من تقبل كفه 

  ).٥(مئة، فحمل تابوته إىل الكوفة بوصية منه، فدفن بقرب املشهد 
  .وكان شيعيا

__________  
  .١٧٣، ١٧٢ / ٢" وفيات االعيان " يف ) ١(
االرض تكثر : ، واملسبع٨٧ / ١٠" معجم االدباء " ، و ١٧٣ / ٢" ت االعيان وفيا" البيتان يف ) ٢(

  .فيها السباع
  .يعين حسان بن مفرج بن دغفل اجلراحي) ٣(
وال يف املصادر املذكورة اليت ترمجت اليب " وفيات االعيان " مل يرد هذان البيتان يف املطبوع من ) ٤(

  .القاسم املغريب
  .١٧٦ / ٢" ن وفيات االعيا" انظر ) ٥(

(*)  

)١٧/٣٩٦(  

  



  ).١( بن عبدالرمحن الناصر، االموي املرواين حممد بن عبدالرمحن بن عبيداهللا*  املستكفي - ٢٥٨
بقرطبة، يف ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربع مئة، وقتله، ) ٢(خرج على ابن عمه امللقب باملستظهر 

  .ومتكن
  ).٣(وكان أمحق طائشا 

، وسجن ثالثا ال يطعم فيها، مث )٤( إنه قتل وزيره هذا، فقاموا عليه، و خلعوه وزر له أمحد احلايك، مث
  .طردوه، فلحق بالثغور، مث إن بعض أمرائه مسه يف دجاجة يف سنة بضع عشرة وأربع مئة

  
   بنالشيخ احملدث الصدوق، أبو احلسن، علي بن احلافظ أمحد* *  ابن عبدان - ٢٥٩

__________  
/ القسم االول، الد االول : ، الذخرية٢٧، ٢٦، جذوة املقتبس ١٠١، ١٠٠مجهرة االنساب * 

 / ١، املغرب يف حلي املغرب ٢٧٨، ٢٧٧ / ٩، الكامل يف التاريخ ٣٣، بغية امللتمس ٤٣٧ - ٤٣٣
   /٣، الوايف بالوفيات ١٤١ / ٣، البيان املغرب ٥٥، ٥٤

  .٤٣٧، ٤٣٢ / ١ الطيب ، نفح١٣٥: ، أعمال االعالم١٥٢ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٢٣٠
  ).٨٢(وقد أورد املؤلف ترمجته أثناء ترمجة املعتلي باهللا رقم 

  .وهو والد االديبة الشاعرة والدة، صاحبة ابن زيدون) ١(
  ).٢١٥(وهو عبدالرمحن بن هشام بن عبد اجلبار، تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
" ، و ٢٧٧ / ٩" الكامل "  و ٥٥، ٥٤ / ١" املغرب يف حلي املغرب " انظر عن محقه وطيشه ) ٣(

  .٤٣٦ - ٤٣٣ / ١ / ١" الذخرية 
وكان هذا املستكفي يف غاية التخلف، وله يف ذلك أخبار يقبح : ٢٧ص " اجلذوة " وقال احلميدي يف 

  .ذكرها
  ).٨٢(ورجع االمر إىل حيىي بن علي بن محود املعتلي باهللا، الذي تقدمت ترمجته برقم ) ٤(

  .صادر ترمجةمل نعثر له على م* * 
(*)  

)١٧/٣٩٧(  

  

  .عبدان بن الفرج بن سعيد بن عبدان، الشريازي مث االهوازي
  .ثقة مشهور، عايل االسناد

أباه، وأمحد بن عبيد الصفار، وحممد بن أمحد بن حممويه االزدي، وأبا بكر حممد بن عمر اجلعايب، : مسع



  .وأبا القاسم الطرباين، وعدة
  . تصانيفه، وأبو القاسم القشريي، والقاسم بن الفضل الثقفي، وآخرونأبو بكر البيهقي يف: حدث عنه

  .تويف خبراسان يف سنة مخس عشرة وأربع مئة
  ).٢(يف زمن ابن املقرئ ) ١(وقد مر أبوه 

  
 بن الفضل ابن شهريار، الشيخ االمني، أبو القاسم، الفضل بن عبيداهللا بن أمحد*  ابن شهريار - ٢٦٠

  .لسفاراالصبهاين، التاجر ا
مسع عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس، وعم والده الفضل بن علي بن شهريار، وأمحد بن بندار 

  .الشعار، وعمر بن حممد اجلمحي املكي، وأبا بكر الشافعي، وطائفة
أبو عمرو بن مندة، والرئيس أبو عبد اهللا الثقفي، وأمحد ابن عبد الغفار بن أشته، وأبو الفتح : حدث عنه

  ذرجاين، وأخوه حممد، وأبو صادقالسو
__________  

  . ه، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر٣٨٨وهو احلافظ أمحد بن عبدان، املتوىف سنة ) ١(
  . ه٣٨١ابن املقرئ هو االمام احلافظ أبو بكر بن إبراهيم بن علي االصبهاين، املتوىف سنة ) ٢(

  .مرت ترمجته أيضا يف اجلزء السادس عشر
  .١٥٧ / ٢صبهان تاريخ أ* 
(*)  

)١٧/٣٩٨(  

  

  .حممد بن أمحد بن جعفر، وأمحد بن حممد بن أمحد بن مردويه، وآخرون
  .تويف يف شوال سنة ست عشرة وأربع مئة

  .من أبناء الثمانني
  

 بن عبيد اهللا بن حيىي الشيخ اجلليل الثقة، الرئيس أبو بكر، حممد بن عبدالرمحن*  ابن اخلالل - ٢٦١
  .ئي الدمشقي الداراين القطان، ويعرف بابن اخلاللبن يونس، الطا

خيثمة االطرابلسي، وأيب امليمون بن راشد، وأيب احلسن بن حذمل، وإسحاق بن إبراهيم : حدث عن
  .االذرعي، ومجاعة

علي بن حممد احلنائي، وأخوه أبو القاسم إبراهيم، وأبو علي االهوازي، وأبو سعد السمان، : روى عنه



  لى بن الفراء، وعبدوالقاضي أبو يع
  .الواحد الربي، وعبد اهللا بن كبيبة النجار، وعبد العزيز الكتاين، وأبو القاسم بن أيب العالء

  .وكان ذا زهد وصالح وتقوى
  .تويف شيخنا أبو بكر القطان يف رابع عشر ربيع االول، سنة ست عشرة وأربع مئة: قال الكتاين

  .ن ثقة نبيالوكان قد كف بصره يف آخر عمره، وكا: قال
  .مضى على سداد وأمر مجيل

__________  
  .٢٣٠ / ٣الوايف بالوفيات * 
(*)  

)١٧/٣٩٩(  

  

  .، أبو حممد الصوريابن حممد بن أمحد، شاعر الشام*  عبد احملسن - ٢٦٢
  .روى عنه احلافظ حممد الصوري، ومبشر بن إبراهيم، وسالمة بن حسني

) ١(ناك لقليب فأجابا * ييب ثناياك العذابا ما الذي قالته عي ذ* بالذي أهلم تع : ونظمه فائق، وسار له
  .تويف سنة تسع عشرة وأربع مئة وله مثانون سنة

  
 بن هارون بن موسى بن االمام العالمة، املأمون، أبو نصر، حممد بن أمحد* *  ابن هارون - ٢٦٣

  .شق وقاضيها نيابة، وحمدثهاعبدان، الغساين الدمشقي، القاضي، املعروف بابن اجلندي، إمام جامع دم
  .ولد سنة مثان وثالثني وثالث مئة: قال الكتاين

__________  
 / ٣، العرب ٢٣٥ - ٢٣٢ / ٣، وفيات االعيان ٣٥: ، تتمة اليتيمة٣٠٩ - ٢٩٦ / ١يتيمة الدهر * 

  .٢١٣ - ٢١١ / ٣، شذرات الذهب ٢٦٩ / ٤، النجوم الزاهرة ١٣١
 / ٤" النجوم الزاهرة " ، و ٢١٣ / ٣" شذرات الذهب "  و ١٣١ / ٣" العرب " البيتان يف ) ١(

يك من * والذي ألبس خد : ، وفيه قبل البيت االخري قوله٢٩٨، ٢٩٧ / ١" يتيمة الدهر " ، و ٢٦٩
* * ظ فؤادي فأصابا * منك هجرا واجتنابا يا غزاال صاد باللح * الورد نقابا والذي صري حظي 

، تبصري ٦١ / ٢، الوايف بالوفيات ١٢٦ / ٣، العرب ٣٢٢ / ٣ ، االنساب٢٢٣، ٢٢٢ / ٢االكمال 
  .٢٠٩ / ٣، شذرات الذهب ٣٥٩ / ١املنتبه 

(*)  



)١٧/٤٠٠(  

  

خيثمة بن سليمان أحاديث صاحلة، ومن علي بن أيب العقب، وأيب علي بن جابر الفرائضي، : مسع من
  .وأيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن مروان، ومجاعة

أبو نصر عبد الوهاب بن احلبان، وأبو علي املقرئ االهوازي، وأمحد بن عبد الواحد حدث عنه : قلت
بن أيب احلديد، وأبو نصر احلسني بن طالب، واحلافظ أبو سعد السمان، وعبد العزيز بن أمحد الكتاين، 

  .وأبو القاسم بن أيب العالء املصيصي
  .اضيها يف صفر سنة سبع عشرة وأربع مئةتويف القاضي ابن هارون إمام جامع دمشق وق: قال الكتاين

  .وكان ثقة مأمونا: قال
  

  الشيخ الفقيه االمام، االديب املسند، أبو صادق، حممد بن أمحد*  أبو صادق - ٢٦٤
  .ابن حممد بن أمحد بن شاذان، النيسابوري الصيدالين

  .أيب العباس االصم، وأيب عبد اهللا بن االخرم، وأيب بكر الصبغي: مسع من
  .البيهقي، والرئيس الثقفي، وعلي بن أمحد املؤذن:  عنهحدث

  .تويف يف ربيع االول سنة مخس عشرة وأربع مئة
__________  

  .مل نعثر له على مصادر ترمجة* 
(*)  

)١٧/٤٠١(  

  

 بن عمر بن حفص بن االمام احملدث، مقرئ العراق، أبو احلسن، علي بن أمحد*  احلمامي - ٢٦٥
  .احلمامي البغدادي

  . سنة مثان وعشرين وثالث مئةولد
ومسع من عثمان بن السماك، وأيب سهل القطان، وأمحد بن عثمان االدمي، وعلي بن حممد بن الزبري، 

  .والنجاد، وابن قانع، وحممد بن جعفر االدمي، وعدة
  .موتال على النقاش، وزيد بن أيب بالل، وأيب عيسى بكار، وهبة اهللا ابن جعفر، وابن أيب هاشم، وغريه

اخلطيب، والبيهقي، ورزق اهللا، وعبد اهللا بن زكري الدقاق، وطراد الزينيب، وأبو احلسن بن : حدث عنه
  .العالف، وعبد الواحد بن فهد، وآخرون



أبو الفتح بن شيطا، ونصر بن عبد العزيز الفارسي، وأبو علي غالم اهلراس، : وتال عليه خلق كثري منهم
، وحسن بن علي )١(أبو اخلطاب الصويف، وأبو علي الشرمقاين وأبو بكر حممد بن علي اخلياط، و

  العطار، وعلي
__________  

، ٢٨ / ٨، املنتظم ٢٠٧ / ٤، االنساب ٢٨٩ / ٣، االكمال ٣٣٠، ٣٢٩ / ١١تاريخ بغداد * 
، ٣٠٢ / ١، معرفة القراء الكبار ١٢٥ / ٣، العرب ٣٥٦ / ٩، الكامل يف التاريخ ٣٨٥ / ١اللباب 
، شذرات ٥٢٢، ٥٢١ / ١، غاية النهاية ٢١ / ١٢، البداية والنهاية ٢٤٨ / ١سالم ، دول اال٣٠٣

  .٣٨١ / ١، تاريخ التراث العريب لسزكني ٢٠٨ / ٣الذهب 
  .جرمقان: هذه النسبة إىل شرمقان، وهي بلدة قريبة من إسفرايني يقال هلا) ١(

  ".معجم البلدان " ، و "االنساب " انظر 
(*)  

)١٧/٤٠٢(  

  

  .، ورزق اهللا التميمي)١(مد بن فارس اخلياط، وعبد السيد بن عتاب، وحيىي السييب ابن حم
كان صدوقا دينا فاضال، تفرد بأسانيد القراءات وعلوها يف وقته، مات يف شعبان ): ٢(قال اخلطيب 

  .سنة سبع عشرة وأربع مئة
خراسان ليسمع كلمة من لو رحل رجل من : مسعت أبا الفتح بن أيب الفوارس يقول: قال سليم الرازي

  .أيب احلسن احلمامي أو من أيب أمحد الفرضي، مل تكن رحلته عندنا ضائعة
  .عن نصر املقدسي، عنه) ٣" (تارخيه " هذه احلكاية رواها اخلطيب يف 

  
 بن أمحد بن القاسم بن االمام الكبري، شيخ الشافعية، أبو احلسن، أمحد بن حممد*  ابن احملاملي - ٢٦٦

  . الضيب البغدادي الشافعي، ابن احملاملي، أحد االعالمإمساعيل،
__________  

 ببغداد، ترجم له ٤٩٠هو أبو القاسم حيىي بن أمحد السييب القصري من أهل بغداد، متوىف سنة ) ١(
  غاية" ، وابن اجلزري يف ٣٥٨، ٣٠٧ / ١" معرفة القراء الكبار " املؤلف يف 

  .٣٦٥ / ٢" النهاية 
  .٣٣٠، ٣٢٩ / ١١" بغداد تاريخ " يف ) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(



، الكامل ١٧ / ٨، املنتظم ١٠٨، طبقات الشريازي ٣٧٢ / ٤ تاريخ بغداد ١١٣طبقات العبادي * 
 ٢١٠ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٥٨:  ب، طبقات النووي٣٥، طبقات ابن الصالح ٣٤١ / ٩

 / ١، دول االسالم ١١٩ / ٣، العرب ٧٥، ٧٤ / ١ضمن ترمجة أيب حامد االسفراييين، وفيات االعيان 
، طبقات ٥٦ - ٤٨ / ٤، طبقات السبكي ٢٩ / ٣، مرآة اجلنان ٣٢١ / ٧، الوايف بالوفيات ٢٤٧

، طبقات ابن ٢٦٢ / ٤، النجوم الزاهرة ١٨ / ١٢، البداية والنهاية ٣٨٢، ٣٨١ / ٢االسنوي 
، ١٨١٠ و ١٦٠٦ و ١٥٤١ و ١٣٦٦ و ١١٣٠ و ٣٥١: ، كشف الظنون١٣٣، ١٣٢هداية اهللا 

  .٧٢ / ١، هدية العارفني ٢٠٢ / ٣شذرات الذهب 
(*)  

)١٧/٤٠٣(  

  

  .، وخلفه يف حلقته، وكان عجبا يف الفهم والذكاء وسعة العلم)١(تفقه على الشيخ أيب حامد 
  .، وغريه)٢(ارحتل به والده، فأمسعه من علي بن عبدالرمحن البكائي 

  .ظفر، والطبقةومسع ببغداد من أيب احلسني بن امل
  .تلمذ له أبو بكر اخلطيب، وروى عنه

  .وروى أبوه عن إمساعيل الصفار وحنوه، ومات سنة سبع وأربع مئة
دخل علي أبو احلسن بن احملاملي مع الشيخ أيب حامد، ومل أكن عرفته، قال يل : قال الشريف املرتضى

  ).٣( مين هذا أبو احلسن بن احملاملي، وهو اليوم أحفظ للفقه: أبو حامد
تنسب إليه، وله مصنفات كثرية يف ) ٤(تفقه بأيب حامد، وله عنه تعليقة : قال أبو إسحاق الشريازي

  .اخلالف واملذهب
  )٥" (املقنع " يف عدة جملدات، و " اموع " ألف كتاب : قلت

__________  
  ).١١١(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .ن صعصعةوهم من بين عامر ب: نسبة إىل بين البكاء) ٢(
  .٢٧٠ / ٢" االنساب " 
  .٤٩ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٣٧٣ / ٤" تاريخ بغداد " انظر ) ٣(
واعلم أن مدار كتب أصحابنا : قال النووي: هي التعليقة الكربى يف الفروع اليب حامد االسفراييين) ٤(

، وهو يف حنو مخسني العراقيني أو مجاهري هم مع مجاعات من اخلراسانيني عن تعليق الشيخ أيب حامد
جملدا، مجع فيه من النفائس ما مل يشارك يف جمموعه من كثرة املسائل والفروع، وذكر مذاهب العلماء، 



  .وبسط أدلتها واجلواب عنها، وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيني
  .٢١٠ / ٢" ذيب االمساء واللغات " 
أنكر عليه شيخه أبو حامد االسفراييين لكونه جرد فيه  " املقنع" نقل النووي أن احملاملي ملا عمل ) ٥(

املذهب، وأفرده عن اخلالف، وذهب إىل أن ذلك مما يقصر اهلمم عن حتصيل الفنني، وحيمل على 
  .االكتفاء بأحدمها، ومنعه من حضور جملسه، حىت احتال لسماع درسه من حيث ال حيضر الس

  .٢١٠ / ٢" ذيب االمساء واللغات " 
)(*  

)١٧/٤٠٤(  

  

  ).٢(وغري ذلك ) ١" (اللباب " جملد، وكتاب 
  .، تويف يف ربيع اآلخر سنة مخس عشرة وأربع مئة وله سبع وأربعون سنة)٣(ومل يطل عمره 

  .رمحه اهللا
  

 بن عبد اهللا، املروزي االمام العالمة الكبري، شيخ الشافعية، أبو بكر، عبد اهللا بن أمحد*  القفال - ٢٦٧
  .اخلراساين

__________  
مث اختصر هذا " تنقيح اللباب "  ه بعنوان ٨٢٦وقد اختصره أبو زرعة العراقي املتوىف سنة ) ١(

  "حترير تنقيح اللباب "  ه بعنوان ٩٢٦املختصر شيخ االسالم زكريا االنصاري املتوىف سنة 
طبوع، وعلى هذا وكالمها م" حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب " مث شرح خمتصره هذا بكتاب 

 ه، ١٠٧٠حاشية عبد الرب بن عبد اهللا االجهوري املتوىف يف حدود سنة : الشرح احلواشي التالية
 ه وحاشية القليويب، وحاشية عبد اهللا بن حجازي الشرقاوي املتوىف ١٠٧٠وحاشية املدابغي املتوىف سنة 

  . ه١٠٣١وىف سنة نفسه عبد الرؤوف املناوي املت" اللباب "  ه وشرح كتاب ١٢٢٧سنة 
 / ٣لربوكلمان النسخة العربية " تاريخ االدب العريب " ، و ١٥٤٢، ١٥٤١" كشف الظنون " انظر 
٣٠٥، ٣٠٤.  

  .١٩٢، ١٩١ / ٢لسزكني " تاريخ التراث العريب " و 
 / ٢سزكني " تاريخ " ، و ٣٠٥ / ٣بروكلمان " تاريخ "  و ٧٢ / ١" هدية العارفني " انظر ) ٢(

١٩٢.  
قال " املقنع " و " التجريد " و " اموع " وملا بلغ الشيخ أبا حامد أن احملاملي صنف : ل النوويقا) ٣(



  .بتر كتيب، بتر اهللا عمره: أبو حامد
 / ٤السبكي " طبقات " ، ٢١٠ / ٢" ذيب االمساء واللغات " فما عاش بعد ذلك إال قليال انظر 

  .٣٨٣ / ٢االسنوي " طبقات " ، و ٤٩
 ٣ ب، وفيات االعيان ٥١، طبقات ابن الصالح ورقة ٢١٢ / ١٠، االنساب ١٠٥العبادي طبقات * 
، تتمة املختصر ٢٤٨ / ١، دول االسالم ١٢٤ / ٣، العرب ١٥٦ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٤٦/ 
، البداية والنهاية ٢٩٩، ٢٩٨ / ٢، طبقات االسنوي ٦٢ - ٥٣ / ٥، طبقات السبكي ٥٠٩ / ١

، ٣٢٤، ٣٢٣ / ٢، مفتاح السعادة ٢٦٥ / ٤، النجوم الزاهرة ٢٠: راجم الرجال، ت٢٢، ٢١ / ١٢
، ٤٤٩، ٤٤٨، روضات اجلنات ٢٠٧ / ٣، شذرات الذهب ١٣٥، ١٣٤طبقات ابن هداية اهللا 

  .٤٥٠ / ١، هدية العارفني ١٨٨ / ٢إيضاح املكنون 
(*)  

)١٧/٤٠٥(  

  

ة أربع حبات، فلما صار ابن ثالثني سنة، آنس حذق يف صنعة االقفال حىت عمل قفال بآالته ومفتاحه، زن
  من نفسه ذكاء مفرطا، وأحب الفقه، فأقبل على قراءته حىت برع فيه، وصار يضرب به املثل، وهو

  ).١(صاحب طريقة اخلراسانيني يف الفقه 
  .، ومسع منه، ومن اخلليل بن أمحد السجزي، ومسع ببخارى وهراة)٢(تفقه بأيب زيد الفاشاين 

يه أبو عبد اهللا حممد بن عبدامللك املسعودي، وأبو علي احلسني بن شعيب السنجي، وأبو القاسم تفقه عل
  .عبدالرمحن بن حممد بن فوران املراوزة

إنه : مل يكن يف زمان أيب بكر القفال أفقه منه، وال يكون بعده مثله، وكنا نقول: قال الفقيه ناصر العمري
  .ملك يف صورة االنسان

  ).٣(وكان رأسا يف الفقه، قدوة يف الزهد حدث، وأملى، 
كان وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا، وله يف املذهب من ": أماليه " وقال أبو بكر السمعاين يف 

يف مذهب الشافعي اليت محلها عنه أصحابه ) ٤(اآلثار ما ليس لغريه من أهل عصره، وطريقته املهذبة 
  .ليه الفقهاء من البالد، وخترج به أئمةأمنت طريقة، وأكثرها حتقيقا، رحل إ

__________  
  .كما أن أبا حامد االسفراييين هو صاحب طريقة العراقيني، وعنهما انتشر املذهب) ١(

  ).٤( ت رقم ١٩٤انظر الصفحة 
هو حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد الفاشاين املروزي، من قرية فاشان إحدى قرى مرو، متوىف ) ٢(



  .رت ترمجته يف اجلزء السادس عشر، م٣٧١سنة 
  .٥٥ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ٣(
  .وهو تصحيف" املهدية : " السبكي" طبقات " يف ) ٤(

(*)  

)١٧/٤٠٦(  

  

  ).١(ابتدأ بطلب العلم وقد صار ابن ثالثني سنة، فترك صنعته، وأقبل على العلم 
احتسب على بعض أتباع متويل مرو، فرفع وذكر ناصر املروزي أن بعض الفقهاء املختلفني إىل القفال 

  .ال: أيأخذ القفال شيئا من ديواننا ؟ قال: ذلك إىل السلطان حممود، فقال
  .ال: فهل يتلبس بشئ من االوقاف ؟ قال: قال
  ).٢(فإن االحتساب هلم سائغ، دعهم : قال

كاء حالة الدرس، مث حكى القاضي حسني عن القفال أستاذه أنه كان يف كثري من االوقات يقع عليه الب
  ).٣(ما أغفلنا عما يراد بنا : يرفع رأسه ويقول

  .خترج القفال كما قدمنا على أيب زيد، وقربه مبرو يزار
مات يف سنة سبع عشرة وأربع مئة يف مجادى اآلخرة وله من العمر تسعون سنة، ومساعاته نازلة، النه 

  .مسع يف الكهولة وقبلها
االديب الراوي عن خيثمة بدمشق، وأبو احلسن بن أيب ) ٤(سالمة الستييت ومات فيها أمحد بن حممد بن 

الراوي عن الصفار، ) ٦(االموي قاضي القضاة ببغداد، وعبد اهللا بن حيىي السكري ) ٥(الشوارب 
  ومقرئ العصر

__________  
  .٥٤، ٥٣ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ١(
  .٥٥ / ٥السبكي " طبقات ) " ٢(

  ).٣١٩( سترد ترمجته برقم والسلطان حممود
  .٢٩٩ / ٢االسنوي " طبقات " ، و ٥٥ / ٥السبكي " طبقات ) " ٣(
  ).٢٢٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٢٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).٢٤٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(

(*)  



)١٧/٤٠٧(  

  

أبو حفص عمر بن أمحد ، واملسند )٢(، وحافظ نيسابور أبو حازم العبدويي )١(أبو احلسن بن احلمامي 
  شيخ ابن البطر، وأبو) ٣(بن عثمان العكربي 

  .اجلندي بدمشق) ٤(نصر بن هارون 
  .هنا تراجم، وإمنا أحببت اجلمع لينضبط موم) ٥(والكثرهم 

  
  .بن اء الدولة بن عضد الدولة بن بويه) ٦(أبو علي *  مشرف الدولة - ٢٦٨

  .ئة، وله أربع وعشرون سنةمات يف ربيع االول سنة ست عشرة وأربع م
  .كانت دولته مخس سنني، وكان فيه عدل يف اجلملة

صاحب فارس وخباري مث ) ٨(وشرياز وكرمان، والخيه سلطان الدولة ) ٧(وكان له العراق يف وقت 
  ).٩(اصطلحا 

  .ببغداد) ١٠(ومتلك بعد مشرف الدولة أخوه جالل الدولة 
__________  

  ).٢٦٥(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٠٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٢٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٦٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  .بل لكلهم كما رأيت) ٥(
، املختصر يف ٣٤٦، ٣٣٥، ٣٢٧، ٣٢٣، ٣١٧، ١٧٨ / ٩، الكامل يف التاريخ ٢٤ / ٨املنتظم * 

، ٥٠٨، ٥٠٧ ،٥٠٦، ٥٠٣، ٥٠٢ / ١، تتمة املختصر ١٥٥، ١٥٤، ١٥١ / ٢أخبار البشر 
  .٢٦٣، ٢٦٢ / ٤، النجوم الزاهرة ٤٧٤ و ٤٧٢ / ٤تاريخ ابن خلدون 

  .وامسه احلسن) ٦(
  .٣١٩ - ٣١٧ / ٩" الكامل " ، انظر ٤١١وذلك يف سنة ) ٧(
  ).٢١٤(وهو الذي تقدمت ترمجته برقم ) ٨(
  . الدولة على أن يكون العراق مجيعه ملشرف الدولة، وفارس وكرمان لسلطان٤١٣وذلك يف سنة ) ٩(
  ).٣٨٢(سترد ترمجته برقم ) ١٠(

(*)  



)١٧/٤٠٨(  

  

 بن حممد بن أمحد بن الشيخ الكبري، مسند خراسان، أبو احلسن، علي بن حممد*  الطرازي - ٢٦٩
  .عثمان، البغدادي الطرازي، احلنبلي االديب، من كبار النيسابوريني

يه، وأيب بكر حممد بن املؤمل، وأيب أيب العباس االصم، وأيب حامد أمحد بن علي بن حسنو: حدث عن
  .عمرو بن مطر، وطائفة

أبو بكر اخلطيب، وصاعد بن سيار، وأبو سعد علي بن عبد اهللا بن أيب صادق، ومجاعة، وهو : حدث عنه
  .احلافظ عنه) ١(آخر من حدث عن االصم بالسماع، و بقي بعده يروي باالجازة أبو نعيم 

  .جة سنة اثنتني وعشرين وأربع مئةمات يف الرابع والعشرين من ذي احل
  .ومات أبوه بعد الثمانني وثالث مئة
  .وكان يروي عن أيب القاسم البغوي

  .أبو سعد الكنجروذي، وطائفة: حدث عنه
) ٢(وفيها مات قبل أيب احلسن الطرازي بأشهر الشيخ أبو نصر منصور بن احلسني النيسابوري املفسر 

 إمساعيل عبد اهللا بن حممد االنصاري، وعبد الواحد بن أيب أبو: يروى أيضا عن االصم، حدث عنه
  .القاسم القشريي

  .وعاش مخسا ومثانني سنة
  وتويف اخلليفة القادر باهللا أمحد بن

__________  
  .٢٢٥ / ٣، شذرات الذهب ١٥٠ / ٣، العرب ٢٢٥ / ٨االنساب * 

  .نسبة ملن يعمل الثياب املطرزة أو يستعملها: والطرازي
  ).٣٠٥(ترمجته برقم سترد ) ١(
  ).٢٩٥(سترد ترمجته برقم ) ٢(

(*)  

)١٧/٤٠٩(  

  

، وعلي بن عبدكويه )١(إسحاق بن املقتدر العباسي عن ست ومثانني سنة، وطلحة بن الصقر الكتاين 
) ٣(االمام، وأمحد بن حممد بن إسحاق املعلم مسع العسال، واحلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس ) ٢(

احملدث، وحيىي بن عمار ) ٥(شيخ املالكية، وحممد بن يوسف القطان ) ٤(عبد الوهاب مبكة، والقاضي 



  ".سبل اخلريات " القرطىب مؤلف ) ٧(الواعظ، وأبو احلسن حيىي بن جناح ) ٦(
__________  

  ).٣١٧(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٣١٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .٦٦ / ٤" العقد الثمني " له ترمجة يف ) ٣(
  ).٢٨٧(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٧٩(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٣١٨(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).٢٨٠(سترد ترمجته برقم ) ٧(

(*)  

)١٧/٤١٠(  

  

  الطبقة الثالثة والعشرون
 بن عبد اهللا بن حممد، الشيخ املسند العامل، أبو القاسم، عبدالرمحن بن عبيداهللا*  احلريف - ٢٧٠

  .احلريفالبغدادي احلريب 
مسع علي بن حممد بن الزبري القرشي، ومحزة بن حممد الدهقان، وأبا بكر النجاد، وأبا بكر الشافعي، وأبا 

  .بكر النقاش، وعدة
البيهقي، واخلطيب، والقاسم بن الفضل الثقفي، وحممد بن عبد السالم االنصاري، واحلسني : حدث عنه

نداس، وثابت بن بندار، وأمحد بن سوسن التمار، وعبد بن حممد السراج، وأبو طاهر حممد بن أمحد بن ق
الواحد بن علوان، وأمحد بن عبد القادر بن يوسف، وأبو احلسن علي ابن احلسني بن أيوب البزاز، وأبو 

  .بكر الطريثيثي، وخلق سواهم
  .وأملى عدة جمالس، وقع لنا منها

__________  
، ٣٥٧ / ١، اللباب ١١٢ / ٤ االنساب ،٢٨٢ / ٣، االكمال ٣٠٤، ٣٠٣ / ١٠تاريخ بغداد * 

  .٢٢٦ / ٣، شذرات الذهب ١٥٢ / ٣العرب 
  .هذه النسبة للبقال ببغداد، ومن يبيع االشياء اليت تتعلق بالبزور والبقالني: قال السمعاين: واحلريف

(*)  

)١٧/٤١١(  



  

  .مولده يف سنة ست وثالثني وثالث مئة
ري أن مساعه يف بعض ما رواه عن النجاد كان مضطربا، كتبنا عنه، وكان صدوقا، غ): ١(قال اخلطيب 

  .ومات يف شوال سنة ثالث وعشرين وأربع مئة
  

، القدوة الكبري، شيخ الوقت، أبو حممد، ابن عبد اهللا، االمام احلافظ*  عطية بن سعيد - ٢٧١
  .االندلسي القفصي الصويف

 وقاضي أذنة علي بن احلسني مبصر، عبد اهللا بن حممد بن علي الباجي، وطائفة باالندلس،: مسع من
  .مبا وراء النهر) ٢(وزاهر بن أمحد بسرخس، وابن فراس مبكة، وإمساعيل بن حاجب الكشاين 

وتال باالندلس على ابن بشر االنطاكي، ومبصر على أيب أمحد السامري، وكتب الكثري بالشام والعراق 
  .وخراسان وخباري

  ل، ورزق القبول، وكثرمث استوطن نيسابور مدة على قدم التوك
__________  

  .٣٠٤، ٣٠٣ / ١٠" تاريخ بغداد " يف ) ١(
، بغية ٤٤٩ - ٤٤٧ / ٢، الصلة ٣٢٢ - ٣١٩، جذوة املقتبس ٣٢٣، ٣٢٢ / ١٢تاريخ بغداد * 

  .٤٢٢، ٣٢١، طبقات احلفاظ ١٠٨٩، ١٠٨٨ / ٣، تذكرة احلفاظ ٤٣٥ - ٤٣٣امللتمس 
  .ة من بالد السند بنواحي مسرقند على اثين عشر فرسخا منهاهذه النسبة إىل الكشانية، وهي بلد) ٢(

 وفيه ترمجة إمساعيل هذا، وهو أبو علي إمساعيل بن حممد بن أمحد بن ٤٣١ / ١٠" االنساب " انظر 
البخاري عن الفربري، مات سنة إحدى وتسعني وثالث " صحيح " حاجب احلاجيب، آخر من روى 

 ٤٣٤" البغية " وحترفت يف " احلاجين "  إىل ٣٢٠" اجلذوة " يف " احلاجيب " مئة، وقد تصحفت نسبة 
  ".احلاجي " إىل 
(*)  

)١٧/٤١٢(  

  

  ).١(أتباعه، وانضم إليه أصحاب أيب عبدالرمحن السلمي 
وكان زاهدا ال يضع جنبه إىل االرض، : حدثنا عنه أبو الفضل عبد العزيز بن املهدي قال: قال اخلطيب
  .إمنا ينام حمتبيا

  .مبكة، وكان عارفا بأمساء الرجال، وكان حيضر السماع) ٣(البخاري " صحيح  " حدث ب



  .كان ثقة، كتب معنا مبكة عن أمحد بن مت البخاري وغريه: وذكره الداين يف طبقات املقرئني، وقال
  .ومبكة تويف سنة سبع وأربع مئة: قال

كثرية، وليس ) ٤(ا محلها على خبايت ملا نزح عطية إىل مكة من بغداد كان قد مجع كتب): ٣(وقال غريه 
له إال ركوة ووطاء، وكذلك سار إىل احلج، وكان كل يوم يعزم عليه رجل من الوفد، قال من رافقه 

  ما رأيته): ٥(
  .حيمل زادا

لقيته ببغداد وصحبته، وكان من االيثار والسخاء على أمر عظيم، : قال عبد العزيز بن بندار الشريازي
ومرقعة، وله كتب حتمل على مجال، رافقته وخرجنا مجيعا إىل الياسرية على التجريد، ويقتصر على فوطة 

  فعجبت من
__________  

  .حىت ضاق صدر أيب عبدالرمحن به، مث عاد إىل بغداد:  وفيه٣١٩" جذوة املقتبس " انظر ) ١(
  .بروايته عن إمساعيل بن حاجب الكشاين مبا وراء النهر) ٢(

  .١٠٨٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٤٣٤" بغية امللتمس " ، و ٣٢٠" جذوة املقتبس " انظر 
  .٣٢٠" جذوة املقتبس " وهو احلميدي يف ) ٣(
  .البخايت مجع، واحده خبيت، وهي مجال طوال االعناق) ٤(

  ".لسان العرب " انظر 
  .كالمه، وسينقل املؤلف "اجلذوة " وهو أبو القاسم عبد العزيز بن بندار الشريازي، كما يف ) ٥(

(*)  

)١٧/٤١٣(  

  

  .انزلوا: حاله، فلما بلغنا املرتلة، ذهبنا نتخلل الرفاق، فإذا شيخ خراساين حوله حشم، فقال لنا
فجلسنا، فأتى بسفرة، فأكلنا وقمنا، فلم نزل هكذا، يتفق لنا كل يوم من يطعمنا ويسقينا إىل مكة، وما 

 يتكلم على الرجال وأحواهلم، فيتعجب من ، فكان"بالصحيح " محلنا من الزاد شيئا، وحدث مبكة 
  ).١(حضر، وتويف مبكة سنة مثان أو تسع وأربع مئة 

له كتاب يف جتويز السماع، فكان كثري من املغاربة يتحامونه لذلك، ومجع طرق ): ٢(قال احلميدي 
  .حديث املغفر يف أجزاء عدة

د، حدثنا القاسم بن علقمة، حدثنا ز حدثنا أبو غالب بن بشران النحوي، حدثنا عطية بن سعي: مث قال
)٣.(  



  .فذكر حديثا
__________  

  .٤٣٤، ٤٣٣" بغية امللتمس " ، و ٣٢١، ٣٢٠" جذوة املقتبس " انظر ) ١(
ومن رواه عن مالك بن أنس يف أجزاء كثرية إال أنه عول :  ومتام اخلرب٣٢١" جذوة املقتبس " يف ) ٢(

  .يف بعضه على الحق بن حسني
باب جامع احلج عن الزهري، عن أنس بن مالك :  يف احلج٤٢٣ / ١" املوطأ " غفر هو يف وحديث امل

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه املغفر، فلما نزعه، جاءه رجل 
" وه اقتل: " يا رسول اهللا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال

وأبو داود ) ١٣٥٧(ومسلم ) ٥٨٠٨(و ) ٤٢٨٦(و ) ٣٠٤٤(و ) ١٨٤٦(وأخرجه البخاري 
، وابن ماجة ٢٢١ و ٧٣ / ٢، والدارمي ٢٠١ / ٥والنسائي ) ١٦٩٣(والترمذي ) ٢٦٨٥(
  .٢٤٠، و ٢٣٢، ٢٣١ و ٢٢٤ و ١٨٦ و ١٨٠ و ١٦٤ و ١٠٩ / ٣وأمحد ) ٢٨٠٥(
حدثنا مرار بن محويه : ، قال"ز "  الطربي بدل حدثنا حممد بن صاحل: ٣٢١": اجلذوة " يف ) ٣(

ملا ودع : اهلمذاين، حدثنا أبو غسان الكناين، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامل يهود خيرب : أهل خيرب عبد اهللا بن عمر، قام عمر خطيبا، فقال

ركم ما أقركم اهللا وان عبد اهللا بن عمر خرج إىل ماله خبيرب، فعدي عليه من الليل نق: على أمواهلم، وقال
وليس لنا هناك عدو غريهم، وهم عدونا ومتنا، وقد رأيت إجالءهم، فقام ] ففدعت يداه ورجاله [ 

ك نسيت أترا: أخترجنا وقد أقرنا حممد وعاملنا على االموال ؟، فقال له عمر: إليه ابن أيب احلقيق، فقال
  = (*)قول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

)١٧/٤١٤(  

  

 بن حيىي بن ياسر، التميمي الدمشقي الشيخ أبو احلسن، عبدالرمحن بن حممد*  اجلوبري - ٢٧٢
  .اجلوبري

  .ابن أيب العقب، وأيب عبد اهللا بن مروان، وإبراهيم بن حممد ابن سنان، ومجاعة: عن
: لكي، وسعد الزجناين، وأبو القاسم بن أيب العالء، والكتاين، وقالالقاسم احلنائي، وحيدرة املا: وعنه

" صحيح " كان ال يقرأ وال يكتب، مسعه أبوه، وضبط له، وكان حيسن املتون، وجدت مساعه يف 
  .قد مسعين أيب الكثري، فما أحدثك، حىت أدري مذهبك يف معاوية: البخاري فقال يل

: وسلم، وترمحت عليه، فأخرج إيل كتب أبيه مجيعا، مث قالصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقلت
  .مات يف صفر سنة مخس وعشرين وأربع مئة



  
  ، احلسن بن أيباالمام الفاضل الصدوق، مسند العراق، أبو علي* *  ابن شاذان - ٢٧٣

__________  
ذلك هزيلة كان : [ فقال" كيف بك إذا أخرجت من خيرب تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة : " وسلم= 

فأجالهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان هلم من الثمر إبال ] كذبت يا عدو اهللا : من أيب القاسم، فقال
  .وماال

عن أيب أمحد مرار بن محويه ) ٢٧٣٠(وهو حديث عزيز أخرجه البخاري يف الصحيح : قال احلميدي
  .ن البخاريوالزيادات م: قلت" املوطأ " مسندا، وهو غريب من حديث مالك، وليس يف 

 ١، تاريخ التراث العريب ٢٢٩ / ٣، شذرات الذهب ١٥٨، ١٥٧ / ٣، العرب ٣٤٤ / ٣االنساب * 
 /٣٨٣.  

  .نسبة إىل جوبر، وهي قرية من قرى دمشق: واجلوبري
   / = (*)٨، املنتظم ٢٤٦، ٢٤٥، تبيني كذب املفتري ٢٨٠، ٢٧٩ / ٧تاريخ بغداد * * 

)١٧/٤١٥(  

  

  .بن احلسن بن حممد بن شاذان، البغدادي البزاز، االصويل) ١(بكر أمحد بن إبراهيم 
  .ولد يف ربيع االول سنة تسع وثالثني وثالث مئة

  وبكر به والده إىل الغاية، فأمسعه وله مخس سنني أو حنوها من أيب
، وميمون بن إسحاق، وأيب سهل بن زياد، )٢(عمرو بن السماك، وأيب بكر أمحد بن سليمان العباداين 

ة الدهقان، وجعفر اخللدي، والنجاد، وعبد اهللا بن درستويه النحوي، وأيب عمر الزاهد، وعلي بن ومحز
، وأمحد بن عثمان االدمي، وعبد الصمد الطسيت، وعلي بن حممد بن الزبري )٣(عبد الرمحن بن مايت 

محد بن كامل القرشي، ومكرم بن أمحد، وعبد اهللا بن إسحاق خلراساين، وحممد بن العباس بن جنيح، وأ
القاضي، وحممد بن عبد اهللا بن علم، وأيب بكر الشافعي، وعبد الرمحن بن سيما ارب، وإمساعيل بن علي 

الطييب، ) ٤(اخلطيب، وعبد اهللا بن بريه اهلامشي، ودعلج بن أمحد، وأيب بكر النقاش، وأمحد بن نيخاب 
 الرفاء، وشجاع ابن جعفر، وحممد بن وابن قانع، وأيب بكر بن مقسم، وأيب علي بن الصواف، وحامد

  حممد االسكايف، وأيب سليمان احلراين، وعبد
__________  

، تذكرة ٢٥٣ / ١، دول االسالم ١٥٧ / ٣، العرب ٤٤٥ / ٩، الكامل يف التاريخ ٨٧، ٨٦= 
 / ٤، النجوم الزاهرة ٣٩، ٣٨ / ٢، اجلواهر املضية ٣٩ / ١٢، البداية والنهاية ١٠٧٥ / ٣احلفاظ 



  .٢٢٩، ٢٢٨ / ٣، شذرات الذهب )٦٤٧(، الطبقات السنية برقم ٢٨٠
  .احلسن بن إبراهيم بن أمحد" تاريخ بغداد " ورد امسه يف ) ١(
  .نسبة إىل عبادان، وهي بليدة بنواحي البصرة يف وسط البحر) ٢(

  . وفيه ترمجة أيب بكر هذا٣٣٥ / ٨" االنساب " انظر 
  .بالتاء املثناة الفوقية) ٣(

  .١٢٤٣ / ٤"  تبصري املنتبه "انظر 
  .بالنون املكسورة مث ياء مث خاء معجمة بعدها ألف مث باء موحدة) ٤(

  .١٤٢٩ / ٤" تبصري املنتبه " انظر 
  .وأمحد بن نيخاب هذا مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر

(*)  

)١٧/٤١٦(  

  

  الرمحن بن عبيد اهلمذاين، وعبد اخلالق بن أيب روبا، وحممد بن أمحد بن
  .حمرم، وحممد بن جعفر القارئ، وعدة

  .عن كل شيخ حديث) ١" (مشيخة صغرى " هي عواليه عن الكبار، و " مشيخة كربى " وله 
اخلطيب، والبيهقي، والشيخ أبو إسحاق الشريازي، وأبو الفضل بن خريون، واحلسن بن : حدث عنه

بندار، واحلسن بن حممد التككي، وأبو أمحد الدقاق، وأبو ياسر حممد بن عبد العزيز اخلياط، وثابت بن 
سعد احلسني بن احلسني الفانيذي، وعبد اهللا بن جابر بن ياسني، وأبو مسلم عبد الرمحن بن عمر 

السمناين، وحممد بن عبد السالم االنصاري، وحممد بن عبدامللك االسدي، واملبارك بن عبد اجلبار بن 
 بن أمحد السراج، وأبو غالب حممد بن احلسن الطيوري، وحممد بن عبد امللك بن خشيش، وجعفر

  .الباقالين، وعلي بن بيان الرزاز، وأبو علي بن نبهان الكاتب، وخلق كثري
  .وتفرد بالرواية عن مجاعة

كتبنا عنه، وكان صحيح السماع، صدوقا، يفهم الكالم على مذهب أيب احلسن : قال اخلطيب
 تركه بأخرة، كتب عنه مجاعة من شيوخنا كالربقاين، االشعري، ويشرب النبيذ على مذهب الكوفيني، مث

  .وأيب حممد اخلالل
أبو علي : أبو علي بن شاذان ثقة، ومسعت أبا القاسم االزهري يقول: ومسعت أبا احلسن بن زرقويه يقول

  .أوثق من برأ اهللا يف احلديث
دخل شاب، فسلم، مث كنت يوما حبضرة أيب علي بن شاذان ف: وحدثين حممد بن حيىي الكرماين يقول



  أيكم أبو علي بن شاذان ؟: قال
__________  

  .٣٤٧حديث : منها نسخة خطية يف الظاهرية) ١(
  .٣٨٦، ٣٨٥ / ١لسزكني " تاريخ التراث العريب " وانظر النسخ اخلطية لبعض آثاره يف 

(*)  

)١٧/٤١٧(  

  

سل عن أيب :  وسلم يف املنام، فقال يلرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه! أيها الشيخ : فأشرنا إليه، فقال له
  .علي بن شاذان، فإذا لقيته، فاقره مين السالم

ما أعرف يل عمال أستحق به هذا، إال أن يكون صربي على : وانصرف الشاب، فبكى الشيخ، وقال
  .قراءة احلديث وتكرير الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم كلما ذكر

  ).١(بو علي بعد ذلك إال شهرين أو ثالثة حىت مات ومل يلبث أ: مث قال الكرماين
  .تويف أبو علي يف سلخ عام مخسة وعشرين وأربع مئة، ودفن يف أول يوم من سنة ست وعشرين

  .عبد املنعم بن كليب: وآخر من روى عن رجل عنه
ون، أخربنا أبو أخربنا إمساعيل بن الفراء، أخربنا ابن قدامة، أخربنا أبو الفتح بن البطي، أخربنا ابن خري

علي بن شاذان، أخربنا عبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، حدثنا حممد بن سعد، حدثنا أبو زيد، حدثنا حممد 
أهديت : ابن عمرو بن علقمة، حدثنا الزهري، عن عبيداهللا، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة قال

 فرده علي، فعرف ذلك يف وجهي، لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محار وحش وهو بالبيداء حمرم،
  ".أما إنا مل نرده عليك إال أنا حرم : " فقال

  ).٢(اتفقا عليه من غري وجه عن الزهري 
__________  

  .٢٨٠، ٢٧٩ / ٧" تاريخ بغداد " اخلرب بطوله يف ) ١(
وأخرجه مالك ) ١١٩٣(ومسلم ) ٢٥٩٦(يف اهلبة، و ) ٢٥٧٣(يف احلج و ) ١٨٢٥(البخاري ) ٢(
 / ٢والدارمي ) ٣٠٩٠(، وابن ماجة ١٨٤، ١٨٣ / ٥والنسائي ) ٨٤٩(، والترمذي ٣٥٣ / ١

  .٧٣، ٧٢، ٧١، ٣٨ / ٤، وأمحد ٣٩
(*)  

)١٧/٤١٨(  

  



 بن منصور الطربي االمام احلافظ اود، املفيت أبو القاسم، هبة اهللا بن احلسن*  الاللكائي - ٢٧٤
  .الرازي، الشافعي الاللكائي، مفيد بغداد يف وقته

مسع عيسى بن علي الوزير، وأبا طاهر املخلص، وجعفر بن فناكي الرازي، وأبا احلسن بن اجلندي، 
  .وعلي بن حممد القصار، والعالء بن حممد، وأبا أمحد الفرضي، وعدة

  .وتفقه بالشيخ أيب حامد، وبرع يف املذهب
ي الطريثيثي، ومكي الكرجي أبو بكر اخلطيب، وابنه حممد بن هبة اهللا، وأبو بكر أمحد بن عل: روى عنه

  .السالر، وعدة
، وعاجلته املنية، خرج إىل الدينور، فأدركه )١(كان يفهم وحيفظ، وصنف كتابا يف السنة : قال اخلطيب

  ).٢(أجله ا يف شهر رمضان سنة مثان عشرة وأربع مئة 
ما فعل : النوم، فقلترأيت هبة اهللا الطربي يف : حدثين علي بن احلسني بن جداء العكربي قال: مث قال

  .غفر يل: اهللا بك ؟ قال
  :قلت

__________  
 / ٣، تذكرة احلفاظ ٣٦٤ / ٩، الكامل يف التاريخ ٣٤ / ٨، املنتظم ٧١، ٧٠ / ١٤تاريخ بغداد * 

، كشف ٤٢٠، طبقات احلفاظ ٢٤ / ١٢، البداية والنهاية ١٣٠ / ٣، العرب ١٠٨٥ - ١٠٨٣
، الرسالة املستطرفة ٥٠٤ / ٢، هدية العارفني ٢١١  /٣، شذرات الذهب ١٠٤٠ و ٨٣٥الظنون 

٣٧.  
  .٤٠١ / ٣" اللباب " نسبة إىل بيع اللوالك اليت تلبس يف االرجل، كما يف : والاللكائي

  .صانع النعال: أي
وصنف كتابا يف السنن، وكتابا يف معرفة أمساء من يف : ٧٠ / ١٤" تاريخ بغداد " النص يف ) ١(

  .رح السنةالصحيحني، وكتابا يف ش
  تاريخ" ، وانظر النسخ اخلطية لبعض مصنفاته يف ٧١، ٧٠ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .١٩٤ / ٢لسزكني " التراث العريب 
(*)  

)١٧/٤١٩(  

  

  ).١(بالسنة : مباذا ؟ فقال كلمة خفية
  .مل خيرج عنه شئ من احلديث إال اليسري: وقال شجاع الذهلي



  ".شرح السنة " ي كتابه يف قد روى عنه أبو بكر الطريثيث: قلت
  

 بن حممد بن احلسني، ، علي بن أمحد)٢(الشيخ احملدث املسند الثقة، أبو احلسن *  اخلرجاين - ٢٧٥
  .االصبهاين اخلرجاين، الرجل الصاحل

إبراهيم بن علي اهلجيمي، وأيب إسحاق بن محزة احلافظ، وإبراهيم بن فراس املكي، : رحل ومسع من
  .العسال، وأيب الشيخ، وعدةوالقاضي أيب أمحد 

، وعمر بن حسن بن سليم، وأمحد )٣(إمساعيل بن علي السيلقي، وروح بن حممد الراراين : حدث عنه
  .بن عبد الغفار بن أشته، وطائفة سواهم

  .كتب إيل باالجازة مبا يصح عندي من حديثه: وقال اخلطيب
  . وغريهوممن روى عنه احملدث أمحد بن حممد بن أيب بكر بن مردويه

__________  
  .٧١ / ١٤" تاريخ بغداد ) " ١(
، تبصري ١٤٧ / ١، املشتبه ٣٥٦ / ٢، معجم البلدان ٧٦، ٧٥ / ٥، االنساب ٢٣١ / ٣االكمال * 

  .٣١٤ / ١املنتبه 
  .نسبة إىل خرجان، وهي حملة كبرية بأصبهان: واخلرجاين

  .أبو حامد": االنساب " يف ) ٢(
  .بة إىل راران، وهي قرية من قرى أصبهانبالراءين املهملتني، نس) ٣(

  "االنساب " انظر 
  . وفيه ترمجة روح بن حممد٣٩، ٣٨ / ٦

(*)  

)١٧/٤٢٠(  

  

  .ويعرف بعلي بن أيب حامد اخلرجاين
  .خباء معجمة مفتوحة: وخرجان

  .تويف سنة عشرين وأربع مئة
  .سنة إحدى وعشرين برباب: وقيل

  .ي عنهيقع لنا حديثه يف أربعني الرئيس الثقف
  



  :ومن طبقته
  . احلناطي املعلم- جبيمني -ابن أمحد، اجلرجاين  *  أبو احلسن علي بن حممد- ٢٧٦

  .حدث عن أيب أمحد بن عدي، وطائفة
  .وبقي إىل حدود العشرين وأربع مئة
  .ذكرته للتمييز، ويعرف بابن عرفة

  
  . اخلرقاين البسطامي،والزاهد، القدوة، أبو احلسن، علي بن أمحد] * * اخلرقاين  [ - ٢٧٧

  ).١(من قرية خرقان بالتحريك 
هو شيخ العصر، له الكرامات واالحوال، وكان يكري على يمة، مث فتح عليه، زاره : قال السمعاين

  ).٢(حممود بن سبكتكني، فوعظه، ومل يقبل منه شيئا 
__________  

  .٢٧٩تاريخ جرجان * 
  .٤٣٤ / ١، اللباب ٨٧، ٨٦ / ٥االنساب * * 

  .وهي قرية يف جبال بسطام كبرية كثرية اخلري على طريق إستراباذ إن شاء اهللا: قال السمعاين) ١(
  .٨٧ / ٥" االنساب " انظر تفصيل اخلرب يف ) ٢(

(*)  

)١٧/٤٢١(  

  

  .تويف يوم عاشوراء سنة مخس وعشرين وأربع مئة عن ثالث وسبعني سنة
  

  .، االيادي االشبيليبن مروان بن زهراملفيت احملدث، أبو بكر، حممد *  ابن زهر - ٢٧٨
أخذ بقرطبة عن حممد بن معاوية االموي، وإسحاق بن إبراهيم، وأيب علي القايل، وحممد بن حارث 

  .القريواين
  .وكان من رؤوس املالكية، بصريا باملذهب، أكثر الناس عنه

د الطليطلي، وأبو حفص أبو عبد اهللا اخلوالين، وأبو حممد بن خزرج، وعبد الرمحن بن حمم: روى عنه
  .الزهراوي، وحامت بن حممد، ومجاهري بن عبدالرمحن، وأبو املطرف بن سلمة

  .وعاش ستا ومثانني سنة، وروى الكثري
  .تويف سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة



  ، وجد رئيس االطباء)١(وهو والد شيخ الطب أيب مروان عبدامللك 
__________  

 / ٤، وفيات االعيان ١٣٠ بغية امللتمس ٥١٥، ٥١٤ / ٢صلة ، ال٧٤٧ / ٤ترتيب املدارك، * 
 ٣، شذرات الذهب ٢٤٥، ٢٤٤ / ٢، نفح الطيب ١٦ / ٥، الوايف بالوفيات ١٥٠ / ٣، العرب ٤٣٧

 /٢٢٥.  
، و ٢٧٠ / ١" املغرب يف حلي املغرب " ، و ٤٣٧، ٤٣٦ / ٤" وفيات االعيان " انظر ترمجته يف ) ١(
نفح " ، و ٢٠٣البن دحية " املطرب " ، و ٦١٦: ابن االبار" تكملة " ، و ٥١٧" طبقات االطباء " 

  .٢٤٤ / ٢" الطيب 
(*)  

)١٧/٤٢٢(  

  

بن عبدامللك، الذي بقي إىل سنة ) ٢(بن عبدامللك، وجد جد العالمة أيب بكر حممد ) ١(أيب العالء زهر 
  .مخس وتسعني ومخس مئة

  
 بن أمحد، النيسابوري، الرمحن، حممد بن يوسفاحلافظ البارع اجلوال، أبو عبد *  القطان - ٢٧٩

  .القطان، االعرج
احلاكم ابن البيع، وأيب أمحد الفرضي، وأيب عمر اهلامشي البصري، وأيب حممد بن النحاس : روى عن

  .املصري، وأمثاهلم
  .اخلطيب، وعبد العزيز الكتاين: روى عنه

  .مات يف الكهولة سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة
  .ج عنهوقل ما خر

  
، موىل بين أمية، ويعرف بابن االمام الزاهد، أبو احلسني، حيىي بن جناح القرطيب* *  ابن جناح - ٢٨٠

  .الفالس
  .كان من العلماء العاملني

  يف الرقائق، واشتهر عنه، وحدث به" سبل اخلريات " صنف كتاب 
__________  

" التكملة " ، و ٥١٧": ات االطباء طبق" ، و ٤٣٦ / ٤" وفيات االعيان " انظر ترمجته يف ) ١(



  .٢٤٥ / ٢" نفح الطيب " ، و ٢٠٣": املطرب " ، و ٣٤٤
املطرب " ، و ٥٢٨ - ٥٢١": طبقات االطباء " ، و ٤٣٤ / ٤" وفيات االعيان " انظر ترمجته يف ) ٢(
 / ٢" نفح الطيب " ، و ٥٥٥" التكملة " ، و ٢٢٥ - ٢١٦ / ١٨" معجم االدباء " ، و ٢٠٣" 

  .٣٢٠ / ٤" شذرات الذهب " ، و ٤٣٤ / ٣ و ٢٥٣ - ٢٤٧
  .٢٢٥ / ٣، شذرات الذهب ١٥٠ / ٣العرب * 

، هدية العارفني ٩٧٧، كشف الظنون ٢٧٦ / ٤، النجوم الزاهرة ٦٦٥ / ٢الصلة البن بشكوال * * 
٥١٨ / ٢.  

(*)  

)١٧/٤٢٣(  

  

  .ب ابن محاد، وغريمها، وأبو يعقو)١(مبكة، محله عنه أبو حممد عبد اهللا بن سعيد الشنتجايل 
  .تويف سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة

  
  .، البغدادي الصباغ)٢( بن سعد الشيخ املسند، أبو بكر، حممد بن الطيب*  الصباغ - ٢٨١

  .مسع أبا بكر النجاد، وأبا بكر الشافعي
  ).٣(روى اخلطيب عن الوزير علي بن املسلمة أن هذا تزوج بأزيد من تسع مئة امرأة 

  .نة ثالث وعشرين وأربع مئةمات س
  

   بنقاضي خبارى، نعمان زمانه، أبو علي، احلسني بن اخلضر* *  الفشيديزجي - ٢٨٢
__________  

  .نسبة إىل شنتجالة، وهي مدينة باالندلس) ١(
  . وفيه ترمجة أيب حممد عبد اهللا بن سعيد٣٦٧ / ٣" معجم البلدان " انظر 

  .٢٧٧ / ٤، النجوم الزاهرة ٣٥ / ١٢، البداية والنهاية ٧١  /٨، املنتظم ٣٨٣ / ٥تاريخ بغداد * 
  .سعيد": املنتظم " ، و "تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  .٣٨٣ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٣(

 / ١٢، الوايف بالوفيات ١٥٥، ١٥٤ / ٣، العرب ٤٣٣ / ٢، اللباب ٣١١ - ٣٠٩ / ٩االنساب * * 
، كتائب أعالم االخيار برقم ٦٩: لطاش كربي زاده، طبقات الفقهاء ١٠٩ / ٢، اجلواهر املضية ٣٦١

  ،٢٢٧ / ٣، شذرات الذهب )٧٥٤(، الطبقات السنية برقم )٢٠٩(



  .١٥٧ / ٢، إيضاح املكنون ٣٠٩ / ١، هدية العارفني ٦٦الفوائد البهية 
  = (*)بفتح : والفشيديزجي

)١٧/٤٢٤(  

  

  .حممد، البخاري احلنفي
م بغداد، وتفقه وناظر، ومسع من أيب الفضل الزهري، ومسع ببخارى انتهت إليه إمامة أهل الرأي، وقد قد
  .من أيب عمر وحممد بن حممد بن صابر

  .وانتشر له التالمذة
  .وآخر من حدث عنه سبطه علي بن حممد البخاري

  ).١" (ما تركنا صدقة : " ناظره الشريف املرتضى الشيعي يف خرب: قيل
 خال احلديث من فائدة، فكل أحد يدري أن امليت يرثه أقرباؤه، نافية،" ما " إذا صريت : فقال للمرتضى

  .وال تكون تركته صدقة
  ).٢" (ما تركناه صدقة : " ولكن ملا كان املصطفى خبالف االمة، بني ذلك، وقال

__________  
الفاء، وكسر الشني املعجمة، وسكون الياء آخر احلروف، وكسر الدال املهملة كما يف االصل، = 

 وجعلها الصفدي نونا، وفتح الزاي، وبعدها -السمعاين والصفدي بالفتح، وسكون الياء وضبطها 
من :  بالذال املعجمة-فشيذبزه : جيم، وهي نسبة إىل فشيديزه، سكت عنها السمعاين وقال ياقوت

  .قرى خبارى
) ٤٠٣٤(يف اخلمس، و ) ٣٠٩٤(و ) ٣٠٩٣(أخرجه عن غري واحد من الصحابة البخاري ) ١(
يف ) ٦٧٣٠(و ) ٦٧٢٧(و ) ٦٧٢٦(يف فضائل الصحابة، و ) ٣٧١٢(يف املغازي، ) ٤٠٣٦(

و ) ٤٩) (١٧٥٧(يف االعتصام، وأخرجه مسلم ) ٧٣٠٥(يف النفقات، و ) ٥٣٥٨(الفرائض، 
باب حكم الفئ، وباب قول النيب صلى اهللا عليه : يف اجلهاد والسري) ١٧٦١(و ) ٥٢) (١٧٥٩(

  و) ٢٩٦٣(وأبو داود " صدقة ال نورث ما تركنا فهو : " وسلم
 / ٢، ومالك ١٣٢ / ٧والنسائي ) ١٦١٠(، والترمذي )٢٩٧٧) (٢٩٧٦) (٢٩٦٩(و ) ٢٩٦٨(

 ١٧٩ و ١٦٤، و ١٦٢ و ٦٠ و ٤٩ و ٤٨ و ٤٧ و ٢٥ و ١٠ و ٩ و ٦ و ٤ / ١، وأمحد ٩٩٣
  .٢٦٢ و ١٤٥ / ٦ و ٢٠٨ و ١٩١و 
  .٦٦" الفوائد البهية " ، و ٣٦١ / ١٢" الوايف بالوفيات " ، و ٣١٠ / ٩" االنساب " انظر ) ٢(

(*)  



)١٧/٤٢٥(  

  

  .واليب علي مساع من ابن شبويه، وجعفر بن فناكي
  .تويف يف شعبان سنة أربع وعشرين وأربع مئة

  
 بن عثمان بن سعيد بن العالمة القدوة العابد، أبو حممد، عبد اهللا بن عبدالرمحن*  ابن ذنني - ٢٨٣

  .طليذنني، الصديف االندلسي الطلي
أبيه، وعبدوس بن حممد، وأيب عبد اهللا بن عيشون، وأيب جعفر بن عون اهللا، وأيب عبد اهللا بن : روى عن

  .مفرج، ومبصر عن أيب بكر بن املهندس، وأيب الطيب بن غلبون، وحممد بن أمحد بن عبيد الوشاء
  .ومبكة عن عبيداهللا السقطي

  .هحممد بن أيب زيد، والزم) ١] (أيب [ وبالغرب عن 
ورحل إىل بلده بعلم جم، فأكثر عنه الطليطليون، ورحل إليه من النواحي لعلمه وتأهله وتبتله وخشوعه 

  ).٢(واتباعه 
  .كان جماب الدعوة: يقال

  .وكان سنيا، أثريا، ثبتا، متحريا، قواال باحلق، ال خياف يف اهللا لومة الئم
  صنف يف االمر باملعروف كتابا، وكان

__________  
، ٢٢٧ / ٣، شذرات الذهب ١٥٥ / ٣، العرب ٣٤٦، بغية امللتمس ٢٦٦ - ٢٦٤ / ١ الصلة* 

  .٤٥٠ / ١هدية العارفني 
  ضبطت يف االصل بضم الذال املعجمة،" ذنني " وكلمة 

  .وكسر النون املشددة، وسكون الياء
و " الصلة "  ويف بالدال املهملة والنون املفتوحة املخففة،" دنني ": " الشذرات " و " العرب " وجاءت يف 

  .كذا ضبطه املؤلف جمودا": البغية " بذال معجمة، وقال حمقق " ذنني ": " بغية امللتمس " 
  .من االصل، وهو خطأ" أيب " سقط لفظ ) ١(

  ).٤(وأبو حممد هذا تقدمت ترمجته برقم 
  .٢٦٥ / ١" الصلة ) " ٢(

(*)  

)١٧/٤٢٦(  



  

  ).١(له، وكان خيدم كرمه بنفسه، ويتبلغ منه مهيبا يف اهللا مطاعا، ال خيتلف اثنان يف فض
  . رمحه اهللا-تويف سنة أربع وعشرين وأربع مئة، وشيعه أمم ال حيصون 

  
  .، الواسطيإمام النحو، أبو القاسم، علي بن طلحة بن كردان*  ابن كردان - ٢٨٤

  .تلميذ أيب علي الفارسي، وابن عيسى الرماين
  .سيبويه" كتاب " قرأ عليهما 

  ).٢(اسط يتغالون فيه، ويرجحونه على ابن جين وأهل و
  ).٣(عمل إعرابا للقرآن يف بضعة عشر جملدا، مث غسله قبل موته 

  .وكان دينا صينا نزها
  .أخذ عنه أبو الفتح بن خمتار، وحممد بن عبد السالم

  .تويف سنة أربع وعشرين وأربع مئة): ٤(قال مخيس احلوزي 
__________  

منه نسخة خطية يف مكتبة " االمر بأداء الفرائض واجتناب احملارم " ، وكتابه ٢٦٥ / ١" الصلة ) " ١(
  .١ / ٢٠٥٣الواليات املتحدة االمريكية جاريت 

   /٢، إنباه الرواة ٢٦٤ - ٢٥٩ / ١٣، معجم االدباء ١٦ - ١٤سؤاالت احلافظ السلفي * 
  .١٧٠ / ٢، بغية الوعاة ٢٨٥، ٢٨٤

  .٢٨٤ / ٢" إنباه الرواة " ، و ١٥": سؤاالت السلفي ) " ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .١٦" سؤاالت السلفي ) " ٤(

(*)  

)١٧/٤٢٧(  

  

 ابن أمحد االمام احلافظ اجلوال، الصاحل العابد، أبو بكر، حممد بن إبراهيم*  االردستاين - ٢٨٥
  .االردستاين

 وعمر بن شاهني، أيب الشيخ، وأيب بكر بن املقرئ، ويوسف القواس،: مسع من عدد كثري، وحدث عن
  .وعبد الوهاب الكاليب، والقاسم بن علقمة االري، وإمساعيل بن حاجب الكشاين

  .، ولقي بعكا أبا زرعة املقرئ"الصحيح " وحدث عنه ب 



  .وتال على مجاعة
  .حممد بن عثمان القومساين، وابن ممان، وظفر بن هبة اهللا، وغريهم من اهلمذانيني: روى عنه

  . الشريازي املقرئ، والبيهقي يف كتبه، ووصفه باحلفظوروى عنه أبو نصر
ما من رجل له حاجة من أمر الدنيا : كان ثقة، حيسن هذا الشأن، مسعت عدة يقولون: قال شريويه

  .واآلخرة يزور قربه ويدعو إال استجاب اهللا له
اري عبد البخ" صحيح " وجربت أنا ذلك، وقد حدث عنه يف سنة ثالث وتسعني وأربع مئة ب : قال

  .الغفار بن طاهر مذان
  ".تارخيه " هو ممن فات ابن عساكر ذكره يف : قلت

  وكان مع علمه باالثر قيما بكتاب اهللا، رفيع الذكر، أخذ بالبصرة عن
__________  

  ،١٥٥ / ٣، العرب ٩٠ / ٨، املنتظم ١٧٨ / ١، االنساب ٤١٧ / ١تاريخ بغداد * 
  .٢٢٧ / ٣هب ، شذرات الذ٢٧٩ / ٤النجوم الزاهرة 

نسبة إىل أردستان ضبطها السمعاين بفتح اهلمزة والدال املهملة وسكون الراء بينهما، : واالردستاين
وقيل بكسر اهلمزة والدال، وهي بليدة قريبة من أصبهان : وضبط ياقوت الدال بالكسر، وقال ابن االثري

  .على طرف الربية، وهي على مثانية عشر فرسخا من أصبهان
(*)  

)١٧/٤٢٨(  

  

  ).١(أمحد بن حممد بن العباس االسفاطي، وأمحد بن عبيداهللا النهرديري 
  .ويكىن أيضا بأيب جعفر

  ).٢(مات سنة أربع وعشرين وأربع مئة 
  

  . الفارسي املشاط، فمن أقران صاحب الترمجةفأما أبو بكر حممد بن إبراهيم] * الفارسي  [ - ٢٨٦
  .أيب عمرو بن مطر ومجاعة: حدث عن

  .البيهقي أيضا، وعلي بن أمحد االخرم:  عنهروى
  .ال أعلم مىت تويف

  
  هو االمام العالمة، شيخ املالكية، أبو حممد، عبد الوهاب بن علي* *  القاضي عبد الوهاب - ٢٨٧



__________  
بفتح النون وسكون اهلاء وبعدها راء ودال مهملة مفتوحة وياء ساكنة حتتها نقطتان وبعدها راء، ) ١(

  .النسبة إىل قرية كبرية عند البصرةهذه 
  .٣٣٧ / ٣" اللباب " 
  .أن وفاته سنة سبع وعشرين" املنتظم " و " تاريخ بغداد " و " االنساب " يف ) ٢(
  .مل نقف له على ترمجة فيما بني أيدينا من مصادر* 

 القسم :، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة١٤٣، طبقات الشريازي ٣٢، ٣١ / ١١تاريخ بغداد * * 
  ،٦٩٥ - ٦٩١ / ٤، ترتيب املدارك ٥٢٩ - ٥١٥/ الد الثاين / الرابع 

، ٦١ / ٨، املنتظم ٢٥٠ - ٢٤٩ أ، تبيني كذب املفتري ٣٠٦ - أ ٣٠٥ / ١٠تاريخ ابن عساكر 
، فوات ١٤٩ / ٣، العرب ٢٢٢ - ٢١٩ / ٣، وفيات االعيان ٤٢٢ / ٩، الكامل يف التاريخ ٦٢

، الرقبة ٣٣، ٣٢ / ١٢، البداية والنهاية ٤٢، ٤١ / ٣مرآة اجلنان ، ٤٢١ - ٤١٩ / ٢الوفيات 
، وفيات ابن قنفد ٢٩ - ٢٦ / ٢، الديباج املذهب ٤٠٠: العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي

 / ١، حسن احملاضرة ٢٧٦ / ٤، النجوم الزاهرة ٢٠٢، عقود اجلمان للزركشي ورقة ٢٣٤، ٢٣٣
، شجرة ٦٣٧ / ١، هدية العارفني ٢٢٤، ٢٢٣ / ٣ات الذهب ، شذر٤٨١، كشف الظنون ٣١٤

  .١٠٤، ١٠٣ / ١النور الزكية 
(*)  

)١٧/٤٢٩(  

  

، التغليب العراقي، الفقيه )١(ابن نصر بن أمحد بن حسني بن هارون بن أمري العرب مالك بن طوق 
  ).٢(املالكي، من أوالد صاحب الرحبة 

" يف شرح ) ٣" (املعرفة " جود املختصرات، وله كتاب ، وهو من أ"التلقني " صنف يف املذهب كتاب 
  ).٥(، وغري ذلك )٤" (الرسالة 

كان ثقة، روى عن احلسني بن حممد ابن عبيد العسكري، وعمر بن : ذكره أبو بكر اخلطيب، فقال
  ).٦(سبنك 

  ).٧(كتبت عنه، مل نلق أحدا من املالكيني أفقه منه، ويل قضاء بادرايا وباكسايا 
: آخر عمره إىل مصر، واجتاز باملعرة فضيفه أبو العالء بن سليمان، وفيه يقول أبو العالءوخرج يف 

  بالدنا فحمدنا النأي والسفرا* يف سفر ) ٨(واملالكي ابن نصر زار 
__________  



  .بالفاء" طوف "  إىل ١٧٤٣" كشف الظنون " حترف يف ) ١(
حدثها يف خالفة املأمون كما قال البالذري، صاحب الرحبة هو مالك بن طوق التغليب، ورحبته أ) ٢(

  .وهي بني الرقة وبغداد على شاطئ الفرات أسفل من قرقيسيا
  .٣٦ - ٣٤ / ٣" معجم البلدان " انظر املزيد عنها يف 

  ".املعونة : " ٦٣٧ / ٢" هدية العارفني " ، و ١٧٤٣" كشف الظنون " يف ) ٣(
  .ابن أيب زيد القريواين" رسالة " أي ) ٤(
" ، و ٦٩٢ / ٤" ترتيب املدارك " ، و ٤٢٠، ٤١٩ / ٢" فوات الوفيات " انظر تصانيفه يف ) ٥(

  .٦٣٧ / ٢" هدية العارفني " ، و ٢٨، ٢٧ / ٢" الديباج املذهب " ، و ١٠٤ / ١" شجرة النور 
  .بفتح السني املهملة واملوحدة وسكون النون) ٦(

  .٦٧٤ / ٢" تبصري املنتبه " انظر 
وفيات االعيان " بليدتان من أعمال العراق، انظر : ، وبادرايا وباكسايا٣١ / ١١" بغداد تاريخ ) " ٧(
  .٤٩٩ و ٣٢٧ و ٣١٦ / ١" معجم البلدان " ، و ٥٣ و ٢٣ / ٢" االنساب "  و ٢٢٢ / ٣" 
  .وغريها" شروح سقط الزند " بالنون، واملثبت من " زان : " يف االصل) ٨(

(*)  

)١٧/٤٣٠(  

  

ونائمة : وله أشعار رائقة، فمن ذلك) ٢(وينشر امللك الضليل إن شعرا * مالكا جدال ) ١(إذا تفقه أحيا 
وما حكموا يف * تعالوا فاطلبوا اللص باحلد فقلت هلا إين فديتك غاصب ) ٣(وقالت * قبلتها فتنبهت 

وإن أنت مل ترضي فألفا على العد فقالت * عن أثيم ظالمة ) ٤(غاصب بسوى الرد خذيها وكفي 
وبانت * مهيان خصرها ) ٥(على كبد اجلاين ألذ من الشهد وبانت مييين وهي * صاص يشهد العقل أنه ق

قال أبو ) ٦(فقلت بلى ما زلت أزهد يف الزهد * يساري وهي واسطة العقد فقالت أمل أخرب بأنك زاهد 
ري ومل يسمع أدركت عبد الوهاب ومسعته يناظر، وكان قد رأى القاضي اال": الطبقات " إسحاق يف 

  .منه
  ).٧(خرج إىل مصر، وحصل له هناك حال من الدنيا باملغاربة : وله كتب كثرية يف الفقه

  .كان ذهابه إىل مصر الفالس حلقه: وقيل
  فمات ا يف شهر صفر

__________  
  .أعيا": شروح السقط " يف ) ١(



، وابن ٢٢٠ / ٣" الوفيات " ، وأوردمها ابن خلكان يف ١٧٠٠" شروح سقط الزند " البيتان يف ) ٢(
هو امرؤ :  وامللك الضليل٤٢٠ / ٢" الفوات " ، والكتيب يف ٥١٦ / ٢ / ٤" الذخرية " بسام يف 

  .القيس بن حجر الكندي، مسي بذلك النه أضل ملك أبيه
  .واملثبت من مصادر التخريج" وقالوا : " يف االصل) ٣(
  ".وحطي ": " الذخرية " يف ) ٤(
  .يف املوضعني من البيت" وهي " بدل " رهن ": " ة الذخري" يف ) ٥(
فوات " ، و ٢٢١، ٢٢٠ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٥١٨ / ٢ / ٤" الذخرية " االبيات يف ) ٦(

  .٢٢٤ / ٣" شذرات الذهب " ، و ٣٣ / ١٢" البداية والنهاية " ، و ٤٢١، ٤٢٠ / ٢" الوفيات 
" تبيني كذب املفتري " ، و ٦٩٢ / ٤" املدارك ترتيب " ، و ١٤٣" طبقات الفقهاء " انظر ) ٧(

٢٥٠.  
(*)  

)١٧/٤٣١(  

  

  ).١(سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة وله ستون سنة 
  .وكان أخوه من الشعراء املذكورين، ويل كتابة االنشاء جلالل الدولة، مث نفذه رسوال

  .حممد بن علي) ٢(وهو أبو احلسن 
  .ةمات بواسط يف سنة سبع وثالثني وأربع مئ

  ).٣(ومات أبومها يف سنة إحدى وتسعني وثالث مئة 
  

 بن عبد اهللا بن الشيخ العدل الكبري، مسند مهذان، أبو سعيد، عبدالرمحن بن حممد*  ابن شبانة - ٢٨٨
  .بندار بن شبانة، اهلمذاين

  .وقع لنا من حديثه اجلزء الثاين
لكندي، وحممد بن عبد اهللا بن برزة، أيب القاسم عبدالرمحن بن عبيد، والفضل بن الفضل ا: يروي عن

  .وحممد بن علي بن حممويه النسوي، وأيب بكر القطيعي، ومجاعة
حدثنا عنه عبدامللك بن عبد الغفار، وحممد ابن احلسني، وحممد بن طاهر العابد، : قال احلافظ شريويه

اين، وأبو غالب وأمحد بن عبدالرمحن الروذباري، وسعد بن احلسن القصري، وأمحد بن طاهر القومس
  أمحد

__________  



  .٦٩٣ / ٤" ترتيب املدارك " ، و ٢٢٠ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ١(
 وفيه وفاته سنة ٢٩ / ٢" الديباج املذهب " ، و ٢٢٢ / ٣" وفيات االعيان " انظر ترمجته يف ) ٢(

  .٢٢٥ / ٣" شذرات الذهب "  ه، و ٤٣٠
  .٢٢٢ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ٣(
، شذرات ٢٨٠ / ٤، النجوم الزاهرة ٣٨٧ / ٢، املشتبه ١٥٧ / ٣، العرب ١٣، ١٢ / ٥ االكمال *

  .٢٢٩ / ٣الذهب 
(*)  

)١٧/٤٣٢(  

  

  .ابن حممد بن القارئ العدل
  .، مات يف سنة مخس وعشرين وأربع مئة)١(وكان صدوقا من أهل الشهادات، ومن تناء البلد : قال
  ).٣(ن القارئ سنة بضع ومخس مئة أبو غالب ب) ٢(وتويف صاحبه : قلت
  

 بن عبدالرمحن بن حممد العامل احلافظ الرحال الثقة، أبو بكر، حممد بن أيب علي أمحد*  الذكواين - ٢٨٩
  بن عمر بن حفص، اهلمداين الذكواين االصبهاين

  .املعدل
  .ولد سنة ثالث وثالثني وثالث مئة

محد الكشاين، والقاضي أيب أمحد العسال، وأمحد بن عبد اهللا بن جعفر بن فارس، وحممد بن أ: ومسع من
معبد السمسار، وحممد ابن قاسم العسال، وأمحد بن حممد بن حيىي القصار، وأمحد بن بندار الشعار، وأيب 

إسحاق بن محزة احلافظ، وعبد اهللا بن احلسن بن بندار املديين، وعاتكة بنت االمام أيب بكر بن أيب 
  اين، وأيب بكر بن اجلعايب، وأيب بكر اآلجري، وإبراهيم بن حممدعاصم، وأيب القاسم الطرب

__________  
  .املقيمون فيه ال يغزون مع الغزاة، مجع تانئ: تناء البلد) ١(
  ".صاحب : " يف االصل) ٢(
  .وستأيت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر) ٣(
، شذرات الذهب ١٣٢ / ٣، العرب ٥٣٠ / ١، اللباب ١٥ / ٦، االنساب ٣١٠ / ٢تاريخ أصبهان * 
٢١٣ / ٣.  

(*)  



)١٧/٤٣٣(  

  

املصري، وفاروق اخلطايب، وحممد بن ) ٢(، وأمحد بن القاسم بن الريان اللكي )١(ابن إبراهيم الديبلي 
  .إسحاق بن عباد التمار، وعدة

  .وله معجم يف جزءين يرويه عبدالرحيم بن الطفيل عن السلفي
جعفر، واحملدث أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن موسى بن أبو صادق حممد بن أمحد بن : حدث عنه

مردويه، وإمساعيل بن علي السيلقي، وأبو نصر عبدالرمحن بن حممد السمسار، وعمر بن حسن بن 
سليم، وعلي بن الفضل اليزدي، والفضل بن حممد احلداد، وأخوه أبو الفتح، وفضالن بن عثمان 

  بارالقيسي، وأبو العالء حممد بن عبد اجل
  .، وهؤالء من شيوخ السلفي)٣(الفرساين 

شهد وحدث ستني سنة، ومسع مبكة والبصرة واالهواز والري، ومجع وصنف، وكان ): ٤(قال أبو نعيم 
  .حسن اخللق، قومي املذهب

  .تويف يف غرة شعبان سنة تسع عشرة وأربع مئة
  ).٥(وقع لنا سبعة جمالس له : قلت

__________  
  . وهي بلدة من بالد ساحل البحر من بالد اهلند قريبة من السندنسبة إىل ديبل،) ١(

  . وقد أورد السمعاين ترمجة إبراهيم هذا٣٩٣ / ٥" االنساب " انظر 
  .بضم الالم وتشديد الكاف، نسبة إىل اللك، وهي بليدة من أعمال برقة الغرب) ٢(
  ".اللباب " 
ء املهملة وبعدها السني املهملة ويف آخرها نسبة إىل فرسان، بكسر الفاء أو ضمها وسكون الرا) ٣(

  .النون، وهي قرية من قرى أصبهان
  . وفيه ترمجة أيب العالء حممد هذا٢٧٠ / ٩" االنساب " انظر 

  .٣١٠ / ٢" تاريخ أصبهان " يف ) ٤(
  .٣٨٢ / ١لسزكني " تاريخ التراث العريب " انظر النسخ اخلطية الماليه يف ) ٥(

(*)  

)١٧/٤٣٤(  

  



 ابن الشيخ االمام احملدث، شيخ مهذان، أبو طاهر، احلسني بن علي* أبو طاهر بن سلمة  - ٢٩٠
  .احلسن بن حممد بن سلمة، الكعيب اهلمذاين

  .ولد سنة أربعني وثالث مئة
الفضل بن الفضل الكندي، وأيب بكر بن السين، وأيب بكر االمساعيلي، وأيب بكر القطيعي، : وحدث عن

  . عدي، وأيب حبر الرباري، وأيب إسحاق املزكي، وأيب عمرو بن محدانوأيب أمحد عبد اهللا بن
  .وله رحلة واسعة ومعرفة حسنة

أبو القاسم بن مندة، وحممد بن عيسى، وحممد بن احلسني الصويف، وأبو علي أمحد بن طاهر : روى عنه
ن لقيهم شريويه القومساين، وثابت بن عبد الرمحن الصائغ، وأبو طالب بن هشيم الصرييف، وعدة مم

  .كان صدوقا، صحيح السماع، كثري الرحلة: الديلمي، وقال
  .غربت مشس أصحاب احلديث: مسعت ثابت بن حسني بن شراعة يقول ملا مات أبو طاهر

  .مضى الشيخ أبو طاهر بن سلمة لسبيله: ماذا ؟ قال: فقلت
  .تويف يف ذي القعدة سنة ست عشرة وأربع مئة

  .رمحه اهللا
  

  االمام احلافظ العالمة، شيخ التفسري، أبو إسحاق، أمحد بن حممد* ليب  الثع- ٢٩١
__________  

  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر املتيسرة* 
، وفيات االعيان ٢٣٨ / ١، اللباب ١٢٠، ١١٩ / ١، إنباه الرواة ٣٩ - ٣٦ / ٥معجم االدباء * * 

، ١٦١ / ٣، العرب ٢٥٤ / ١السالم ، دول ا١٦٠ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٨٠، ٧٩ / ١
   / = (*)١، تتمة املختصر ١٩: ، تلخيص ابن مكتوم١٠٩٠ / ٣تذكرة احلفاظ 

)١٧/٤٣٥(  

  

  .ابن إبراهيم النيسابوري
  .كان أحد أوعية العلم

  ).١" (التفسري الكبري " له كتاب 
  .يف قصص االنبياء) ٢" (العرائس " وكتاب 

  ).٣(والثعاليب، وهو لقب له ال نسب الثعليب : يقال له: قال السمعاين
حدث عن أيب بكر بن مهران املقرئ، وأيب طاهر حممد بن الفضل ابن خزمية، واحلسن بن أمحد املخلدي، 



  وأيب احلسني اخلفاف، وأيب
  .بكر بن هانئ، وأيب حممد بن الرومي، وطبقتهم

__________  
، طبقات ٥٩، ٥٨ / ٤طبقات السبكي ، ٤٦ / ٣، مرآة اجلنان ٣٠٧ / ٧، الوايف بالوفيات ٥١٨= 

، طبقات ١٠٠ / ١، غاية النهاية البن اجلزري ٤٠ / ١٢، البداية والنهاية ٣٣٠، ٣٢٩ / ١االسنوي 
، طبقات املفسرين ١١٥، سلم الوصول ٢٨٣ / ٤، النجوم الزاهرة ٢٣٤، ٢٣٣ / ١ابن قاضي شهبة 

 / ٢، مفتاح السعادة ٦٦، ٦٥ / ١دي ، طبقات املفسرين للداوو٣٥٦ / ١، بغية الوعاة ٥: للسيوطي
، هدية ٦٨: ، روضات اجلنات٢٣٠ / ٣، شذرات الذهب ١٤٩٦ و ١١٣١، كشف الظنون ٦٧

  .٧٥ / ١العارفني 
ومل يطبع بعد، ومنه نسخ كثرية، منها مصورة يف معهد " الكشف والبيان يف تفسري القرآن : " وامسه) ١(

النجوم " ، وقد نقل ابن تغري بردي يف ٤٠ - ٣٧ / ١املخطوطات املصورة، انظر فهرس املعهد 
ليس فيه ما يعاب به إال ما ضمنه من االحاديث ": التفسري " عن ابن اجلوزي قوله يف هذا " الزاهرة 

: الواهية اليت هي يف الضعف متناهية خصوصا يف أوائل السور، وقال ابن تيمية يف مقدمة أصول التفسري
فيه خري ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد يف كتب التفسري والثعليب هو يف نفسه كان : ٧٦

وكان كثري احلديث، واسع : ٤٠ / ١٢" البداية " من صحيح وضعيف وموضوع وقال ابن كثري يف 
  .السماع، وهلذا يوجد يف كتبه من الغرائب شئ كثري

مل على قصص االنبياء إنه يشت: ، وقال يف أوله"عرائس االس يف قصص االنبياء : " وامسه) ٢(
  .املذكورة يف القرآن بالشرح والبيان

  .وقد طبع غري مرة
  .وفيه كثري من االسرائيليات واالخبار الواهيات والغرائب

إذ ترجم اليب إسحاق الثعليب مستدركا على السمعاين " اللباب " هذا القول قد قاله ابن االثري يف ) ٣(
  ".االنساب " حيث مل يترمجه يف 

(*)  

)١٧/٤٣٦(  

  

  .وكان صادقا موثقا، بصريا بالعربية، طويل الباع يف الوعظ
  .أبو احلسن الواحدي ومجاعة: حدث عنه

رأيت رب العزة يف املنام وهو خياطبين : قال االستاذ أبو القاسم القشريي: قال عبد الغافر بن إمساعيل



  .صاحلأقبل الرجل ال: وأخاطبه، فكان يف أثناء ذلك أن قال الرب جل امسه
  ).١(فالتفت فإذا أمحد الثعليب مقبل 

  .تويف الثعليب يف احملرم سنة سبع وعشرين وأربع مئة
بن عمر بن عبيد الكاتب، وحممد بن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد ) ٢(وفيها مات أبو النعمان تراب 

بن احلاكم ) ٥(لي ، والظاهر ع)٤(احملدث، وأبو عمرو حممد بن عبد اهللا بن أمحد الرزجاهي ) ٣(املزكي 
  ).٦(صاحب مصر، واهليثم بن حممد بن عبد اهللا اخلراط، وأبو نصر منصور بن رامش 

  
  أما الثعاليب العالمة شيخ االدب، فهو أبو منصور عبدامللك بن حممد] * الثعاليب  [ - ٢٩٢

__________  
 / ٧" وايف بالوفيات ال" ، و ١٢٠ / ١" إنباه الرواة " ، و ٨٠ / ١" وفيات االعيان " انظر ) ١(

  .٦٦ / ١املفسرين " طبقات " ، و ٥٨ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٣٠٨
  ).٣٢٤(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٦٧(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣٢٦(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  .مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر) ٥(
  ).٣٦٠(سترد ترمجته برقم ) ٦(
، الذخرية يف حماسن أهل ٩٦٦ / ٢، دمية القصر ٣٨٩ - ٣٨٧ :طبقات النحويني واللغويني* 

 - ١٧٨ / ٣، وفيات االعيان ٣٦٥، نزهة االلباء ٥٨٣ - ٥٦/ الد الثاين / القسم الرابع : اجلزيرة
 - ٢ / ١٧٩ / ١٢، عيون التواريخ ١٧٢ / ٣، العرب ١٦٢ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ١٨٠
  = (*)، ٥٤، ٥٣ / ٣ مرآة اجلنان ،٥٢١ / ١، تتمة املختصر ٢ / ١٨١

)١٧/٤٣٧(  

  

  .ابن إمساعيل النيسابوري، الشاعر
" ، وكتاب )٢" (فقه اللغة " ، وله كتاب )١" (يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر " مصنف كتاب 
  ).٣" (سحر البالغة 

  ).٤(وكان رأسا يف النظم والنثر 
  .مات سنة ثالثني وأربع مئة، وله مثانون سنة

  



   بن حممد بن إبراهيماحلافظ االمام اود، أبو بكر، أمحد بن علي*  ابن منجويه - ٢٩٣
__________  

 - ٢٦٦ / ٣، معاهد التنصيص ٢١٣، ١٨٧ / ١، مفتاح السعادة ٤٤ / ١٢البداية والنهاية = 
  .٦٢٥ / ١، هدية العارفني ٤٦٣، ٤٦٢، روضات اجلنات ٢٤٧، ٢٤٦ / ٣، شذرات الذهب ٢٧١

 م، ويف بريوت سنة ١٩٤٣ ه يف أربعة أجزاء، ويف القاهرة سنة ١٣٠٤ دمشق سنة طبع يف) ١(
  . م١٩٧٣ بتحقيق حميي الدين عبداحلميد نشر دار الفكر، وأعادت طبعه سنة ١٩٤٧

ذيل يتيمة " أو " اليتيمة الثانية " أو " تتمة اليتيمة " وقد أكمل املؤلف الثعاليب هذا الكتاب بعنوان 
دمية "  م، وهناك تتمة أخرى للباخرزي موسومة ب ١٩٣٤محد إقبال يف طهران سنة ونشره أ" الدهر 

 م مث نشرته دار ١٩٣٠وقد نشره حممد راغب الطباح يف حلب سنة " القصر وعصرة اهل العصر 
  . م بتحقيق حممد التوجني١٩٧١الفكر يف دمشق سنة 

قا وإبراهيم االبياري وعبد  نشر مصطفى الس١٩٣٨طبع عدة طبعات، منها يف القاهرة سنة ) ٢(
  .احلفيظ الشليب

  .١٨٩ / ٥بروكلمان " تاريخ " ، و ٦٥٨" معجم املطبوعات " انظر 
 ه، وطبع منتخب منه على أنه ١٣٥٠طبع يف دمشق سنة " سحر البالغة وسر الرباعة : " وامسه) ٣(

يف االستانة مبطبعة " عاليب أربع رسائل منتخبة من مؤلفات العالمة أيب منصور الث" الرسالة الثالثة يف 
   ه والرسالة االوىل هي منتخبات كتاب التمثيل واحملاضرة١٣٠١اجلوائب سنة 

  .والثانية هي منتخبات كتاب املبهج، والرابعة هي منتخبات كتاب النهاية يف الكناية
تاريخ " وللثعاليب مصنفات كثرية انظر أماكن نسخها اخلطية يف مكتبات العامل مع ما طبع منها يف 

 / ١" هدية العارفني " ، و ٦٦٠ - ٦٥٦" معجم املطبوعات " ، وانظر ١٩٨ - ١٨٦ / ٥بروكلمان 
٦٢٥.  

 - ٥٨١ / ٢ / ٤" الذخرية " ، و ٩٧٠ - ٩٦٧ / ٢" دمية القصر " انظر بعض نظمه يف ) ٤(
٥٨٣.  

  *)= (، تذكرة احلفاظ ٢٥٥ / ١، دول االسالم ٢٦١ / ٣، اللباب )املنجويي(االنساب * 

)١٧/٤٣٨(  

  

  .االصبهاين، نزيل نيسابور، من احلفاظ االثبات املصنفني) ١(ابن منجويه، اليزدي 
حدث عن االمام أيب بكر االمساعيلي، وإبراهيم بن عبد اهللا النيسابوري، وإمساعيل بن جنيد، وأيب بكر بن 

  .املقرئ، وأيب مسلم عبد الرمحن بن شهدل، وأيب عبد اهللا بن مندة، وخلق كثري



  .وارحتل إىل خبارى ومسرقند وهراة وجرجان، ومل أره وصل إىل العراق
) ٢(أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد االنصاري، وعبد الرمحن بن مندة، واحلسن بن تغلب : حدث عنه

الشريازي، وسعيد البقال، وعلي ابن أمحد االخرم، وأبو صاحل املؤذن، وأبو بكر اخلطيب، وأبو بكر 
  .قالبيهقي، وخل

  ).٣(حدثنا أبو بكر أمحد بن علي االصبهاين أحفظ من رأيت من البشر : قال أبو إمساعيل االنصاري
  :رأيت يف سفري وحضري حافظا ونصف حافظ: وقال أبو إمساعيل

__________  
، مرآة ٢١٧ / ٧، الوايف بالوفيات ٥١٠ / ٢، املشتبه ١٦٤ / ٣، العرب ١٠٨٧ - ١٠٨٥ / ٣= 

 / ٣، شذرات الذهب ٤٢١، ٤٢٠، طبقات احلفاظ ١٠٨٥ / ٣ري املنتبه ، تبص٤٧ / ٤اجلنان 
  .بالفاء" فنجويه "  وحترف فيه إىل ٧٤ / ١، هدية العارفني ٢٣٣

  ).١٨٦(سبقت ترمجة هذه النسبة يف الترمجة رقم ) ١(
  ".تغلب " بدل " ثعلب " " تذكرة احلفاظ " يف ) ٢(
  .١٠٨٥ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(

(*)  

)١٧/٤٣٩(  

  

  ).١(فأما احلافظ، فأمحد بن علي بن منجويه، وأما نصف حافظ، فاجلارودي 
" له، الذي عمله على هيئة " السنن " كتب عنه عمي عبدالرمحن بن مندة كتاب : قال حيىي بن مندة

  .أيب داود، وكان يثين عليه كثريا" سنن 
  ).٢(مسعت منه املسندات الثالثة للحسن بن سفيان : وقال
أيب " سنن " أيب عيسى و " جامع " مستخرجا، وعلى " الصحيحني "  صنف ابن منجويه على قد: قلت
  ).٣(داود 

  .مات يوم اخلميس خامس احملرم سنة مثان وعشرين وأربع مئة، وله إحدى ومثانون سنة
و ، وأبو بكر أمحد بن حممد بن الصقر ابن النمط، وأب)٤(وفيها مات شيخ احلنفية أبو احلسني القدوري 

العالف، والقدوة أبو ) ٥(طاهر عبد الغفار بن حممد املؤدب، وأبو عمرو عثمان بن حممد بن دوست 
الشريازي الصوىف، وشاعر وقته ) ٧(بدمشق، وأبو عبد اهللا بن باكويه ) ٦(احلسن علي بن حممد احلنائي 

  ، وصلة بن املؤمل البغدادي مبصر، والعالمة)٨(مهيار الديلمي 
__________  



  .املصدر السابق) ١(
  .١٠٨٦، ١٠٨٥ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
 ب، ١٢٤٥ومنه نسخة خطية يف بلدية االسكندرية " رجال صحيح االمام مسلم " وله أيضا ) ٣(

  ).٥٨(وانظر الترمجة رقم 
  ).٣٨٠(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٠٩(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٣٧٣(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).٣٦٣(ه برقم سترد ترمجت) ٧(
  ).٣١٠(سترد ترمجته برقم ) ٨(

(*)  

)١٧/٤٤٠(  

  

احلنبلي، وشيخ الفالسفة الرئيس أبو ) ١(صاحب اخلط الفائق، أبو علي احلسن بن شهاب العكربي 
  .، وشيخ احلنابلة أبو علي بن أيب موسى اهلامشي)٢(علي احلسني بن عبد اهللا بن سينا 

  
 بن إمساعيل بن خرزاذ البصري، من قوب، يوسف بن يعقوبلغوي مصر، أبو يع*  النجريمي - ٢٩٤

  .أهل بيت علم وعربية
  .وكان عالمة متقنا، راوية لكتب اآلداب، بصريا مبعانيها، وكان أمسر، كث اللحية

  .حملة بالبصرة: وجنريم
  .قرية من أعماهلا: وقيل

  .مات يف سنة ثالث وعشرين وأربع مئة عن مثان وسبعني سنة، رمحه اهللا
  

   بن حممد بن أمحد،الشيخ االمام، أبو نصر، منصور بن احلسني* *  املفسر - ٢٩٥
  .النيسابوري املفسر

  .مسع من أيب العباس االصم، وكاد أن ينفرد به
__________  

  ).٣٦٢(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٣٥٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(



، ٧٧، ٧٥ / ٧، وفيات االعيان ٣٠٠ / ٣، اللباب ٢٧٤ / ٥، معجم البلدان )النجريمي(االنساب * 
 ه وتابعه ابن العماد ٣٧٠ يف وفيات ٣٥٨ / ٢" العرب " ، وقد أورده املؤلف يف ٣٦٤ / ٢بغية الوعاة 

  .٧٥ / ٣" الشذرات " يف 
  .٣٣٨ / ٢، طبقات املفسرين للداوودي ١٥١ / ٣العرب * * 
(*)  

)١٧/٤٤١(  

  

  .بن القشريي، ومجاعةأبو إمساعيل االنصاري، وعبد الرمحن : حدث عنه
  .وقد مسع أيضا من أيب احلسن الفارسي، واحلافظ أيب علي النيسابوري

  .وعمر دهرا طويال
  .بيسري، فهو من طبقته، فليضم إليه) ١(وتويف سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة، قبل وفاة الطرازي 

  
مد بن مزدين، القومساين  بن حمالشيخ العامل الثقة، أبو منصور، حممد بن أمحد*  القومساين - ٢٩٦

  .اهلمذاين
أبيه، وعبد الرمحن اجلالب، وعبد الرمحن بن عبيد، وعمرو بن حسني الصرام، وأوس بن : حدث عن

  .أمحد، وأيب علي الرفاء، وأيب جعفر ابن برزة، والفضل بن الفضل الكندي
  ابنه طاهر، وحفيده أبو علي أمحد بن طاهر بن حممد، وابن: وعنه

  .فضل حممد بن عثمان، وأبو الطاهر أمحد بن عبدالرمحن الروذباري، وخلق سواهمأخيه أبو ال
  .ثقة صدوق: قال شريويه

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وعشرين وأربع مئة
__________  

  ).٢٦٩(وهو صاحب الترمجة رقم ) ١(
  .، وهذه النسبة إىل قومسان من نواحي مهذان٤١٤ / ٤معجم البلدان * 
(*)  

)١٧/٤٤٢(  

  



  .، أبو طاهر، البغدادي الدقاقابن طاهر، احلافظ املفيد احملدث*  محزة بن حممد - ٢٩٧
  .٣٦٦ولد سنة 

  .ومسع أبا احلسني بن املظفر، وأبا احلسن الدار قطين، وأبا حفص ابن شاهني وطبقتهم
  ).١(كتبنا عنه، وكان صدوقا، فهما عارفا : قال اخلطيب
  ).٢( مع محزة بن حممد ففارقته إال بفائدة علم ما اجتمعت قط: وقال الربقاين
مات سنة أربع وعشرين وأربع مئة، وحدثين حممد بن حيىي الكرماين وابن جدا أما رأيا : قال اخلطيب

  ).٣(محزة بن حممد بن طاهر يف النوم، فأخربمها أن اهللا رضي عنه 
، واالمام القدوة )٤( الفشيديزجي وفيها مات شيخ احلنفية وقاضي خبارى، أبو علي احلسني بن اخلضر

  .الطليطلي، وأبو نصر حممد بن عبد العزيز بن شنبويه) ٥(أبو حممد عبد اهللا بن عبدالرمحن بن ذنني 
__________  

  .٢٢٧ / ٣، شذرات الذهب ١٥٥ / ٣، العرب ١٨٥، ١٨٤ / ٨تاريخ بغداد * 
  .١٨٤ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .١٨٥، ١٨٤ / ٨" يخ بغداد تار) " ٣(
  ).٢٨٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٨٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

(*)  

)١٧/٤٤٣(  

  

 بن أمحد، التميمي القرطيب، املالكي، العالمة احملدث، أبو عبد اهللا، حممد بن حيىي*  ابن احلذاء - ٢٩٨
  ).١(ابن احلذاء 
: ي، وابن القوطية، وابن عون اهللا، وحج، فسمع منأمحد بن ثابت التغليب، وأيب عيسى الليث: روى عن

  .حممد بن علي االدفوي، وأيب القاسم عبدالرمحن بن عبد اهللا اجلوهري، وعدة
  .وكان بصريا بالفقه واحلديث

  ).٢(صحب أبا حممد االصيلي 
  .كان اليب علم باحلديث والفقه والتعبري: قال ولده أبو عمر أمحد بن احلذاء

يف عشرة " الرؤيا " ، وأوصى أن يدفن على صدره، وكتاب )٣" (اه عن أمساء اهللا االنب" صنف كتاب 
  ).٤(جملدين " سري اخلطباء " أسفار، وكتاب 



  ويل قضاء إشبيلية مث سرقسطة، وا مات يف رمضان سنة ست
__________  

 - ٥٠٥ / ٢، الصلة ٢٦٧، ٢٤٢، ٩٣، فهرست ابن خري ٧٣٤، ٧٣٣ / ٤ترتيب املدارك * 
 ١٢، عيون التواريخ ١٢٢ / ٣، العرب ١٠٩، ١٠٨ / ١٩، معجم االدباء ١٤٦ بغية امللتمس ،٥٠٧

، ٢٣٨، ٢٣٧ / ٢، الديباج املذهب ٢٩ / ٣، مرآة اجلنان ١٩٦ / ٥، الوايف بالوفيات ١ / ١٨٠/ 
 / ١، شجرة النور ٦٣ / ٢، هدية العارفني ٢٠٦ / ٣، شذرات الذهب ٢٦٤ / ٤النجوم الزاهرة 

١١٢.  
بالذال املعجمة، وحكى ابن عفيف أم يأبون ذلك، " احلذاء " هكذا نسبهم : ال القاضي عياضق) ١(

هو بدال مهملة من حداء االبل، وأن جدهم الذي ينسبون إليه هو حادي رسول اهللا صلى اهللا : ويقولون
 لقرب ولكن ملا سكن أولنا يف ربض احلذائني بقرطبة، تصحف على الناس نسبنا: عليه وسلم، قالوا

  .احلرفني
  .٧٣٣ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ) ٢(
: ياقوت" معجم " ، ويف "االنباء على أمساء اهللا ": " الديباج " و " الصلة " و " ترتيب املدارك " يف ) ٣(
  ".االنباء مبعاين االمساء " 
ة خطية بفاس ومنه نسخ" التعريف مبن ذكر يف موطأ مالك من الرجال والنساء " وله أيضا كتاب ) ٤(

  .١٧٦، ١١٨القرويني 
  .١٦٤ / ١سزكني " تاريخ " انظر 
(*)  

)١٧/٤٤٤(  

  

  .عشرة وأربع مئة
  ).٢(، وأبو عمر بن عبد الرب، وحامت ابن حممد، وأبو عمر بن مسيق، وآخرون )١(الصاحبان : روى عنه

  
حلسن بن حممد بن نعيم،  بن ااالمام احلافظ املتقن االديب، أبو احلسن، علي بن أمحد*  النعيمي - ٢٩٩

  .النعيمي البصري الشافعي، نزيل بغداد
، وحممد بن عدي بن )٣(أمحد بن حممد بن العباس االسفاطي، وأمحد بن عبيد اهللا النهرديري : حدث عن

زحر املنقري، وعلي بن عمر احلريب السكري، وأيب أمحد العسكري، وحممد بن أمحد بن محاد الكويف 
  .ن اليسع االنطاكي، وحممد بن املظفر، والدارقطيناحلافظ، وعبد اهللا ب



كتبت عنه، وكان حافظا عارفا متكلما شاعرا، حدث عنه الربقاين يف مجعه حلديث الثوري : قال اخلطيب
)٤.(  

__________  
  ).٩٣(و ) ٩٢(تقدمت ترمجتهما برقمي ) ١(
  .٥٠٧، ٥٠٦ / ٢" الصلة " انظر ) ٢(

الديباج " ، و ١٠٩ / ١٩" معجم االدباء " ، و ٧٣٤ / ٤" ملدارك ترتيب ا" وانظر بقية تصانيفه يف 
  .١١٢ / ١" شجرة النور " ، و ٢٣٨، ٢٣٧ / ٢" املذهب 

، تبيني كذب )النعيمي(، االنساب ١٣١، طبقات الشافعية للشريازي ٣٣١ / ١١تاريخ بغداد * 
، ١١١٢ / ٣حلفاظ  ب، تذكرة ا٦٥، طبقات ابن الصالح الورقة ٣١٨ / ٣، اللباب ٢٥٠املفتري 

، النجوم ٤٨٩، ٤٨٨ / ٢، طبقات االسنوي ٢٣٩ - ٢٣٧ / ٥، طبقات السبكي ١٥٢ / ٣العرب 
  .٢٢٦ / ٣، شذرات الذهب ٤٢٧، ٤٢٦، طبقات احلفاظ ٢٧٧ / ٤الزاهرة 

وفيه ذكر أمحد بن عبيداهللا هذا، وقد تقدمت " اللباب " النهرتريي، وما أثبتناه من : يف االصل) ٣(
  ).١( ت رقم ٤٢٩ النسبة يف الصفحة ترمجة هذه

  .٣٣٢، ٣٣١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٤(
(*)  

)١٧/٤٤٥(  

  

مل أر ببغداد أحدا أكمل من النعيمي، قد مجع معرفة احلديث والكالم : ومسعت الصوري يقول: قال
  .واالدب، ودرس شيئا من فقه الشافعي

  ).١(يه هو كامل يف كل شئ لوال بأو ف: وكان الربقاين يقول: قال
وضع النعيمي على ابن املظفر حديثا لشعبة، فتنبه أصحاب : وحدثين االزهري قال: قال اخلطيب

احلديث على ذلك، فخرج النعيمي عن بغداد، وغاب حىت مات ابن املظفر، ومات من عرف قصته، مث 
  ).٢(عاد إىل بغداد 

  .مات النعيمي وهو يف عشر الثمانني سنة ثالث وعشرين وأربع مئة
أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا أبو منصور القزاز، أخربنا أبو بكر : تب إلينا املسلم بن عالنك

اخلطيب، أخربين علي بن أمحد النعيمي، حدثنا حممد بن أمحد بن الفيض االصبهاين ثقة، حدثنا علي بن 
سفيان، عن عبداحلميد الغضائري، حدثنا احلسني بن احلسن املروزي، حدثنا بشر بن السري، عن 

إمنا جعل الطواف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبيداهللا، عن القاسم، عن عائشة قالت



  ).٣" (بالبيت والسعي القامة ذكر اهللا عزوجل 
  .الثوري، عن عبيداهللا بن أيب زياد، عن القاسم: صوابه

__________  
  .العجب والفخر: ، والبأو٣٣٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
، وعبيداهللا بن أيب زياد ليس بالقوي، ومع ذلك فقد ٣٣٢، ٣٣١ / ١١هو يف تاريخ بغداد ) ٣(

، ووافقه املؤلف يف خمتصره، وأخرجه من طرق عن عبيد اهللا بن أيب زياد ذا ٤٥٩ / ١صححه احلاكم 
) ١٨٨٨(أبو داود و) ٩٠٢(والترمذي ) ١٨٨٨(، وأبو داود ١٣٩ و ٧٥ و ٦٤ / ٦االسناد أمحد 

  .٥٠ / ٢والدارمي 
(*)  

)١٧/٤٤٦(  

  

كفتك القناعة شبعا وريا فكن رجال رجله يف * إذا أظمأتك أكف اللئام : ومن شعر النعيمي املشهور له
دون إراقة * تراه مبا يف يديه أبيا فإن إراقة ماء احلياة * وهامة مهته يف الثريا أبيا لنائل ذي ثروة * الثرى 

  )١(ماء احمليا 
  . بن حممد، االرموياحلافظ االمام اجلوال، أبو النجيب، عبد الغفار بن عبد الواحد*  االرموي - ٣٠٠

  .مسع ابن نظيف مبصر، وأمحد بن عبد اهللا احملاملي ببغداد، وأبا نعيم بأصبهان
  .اخلطيب، والكتاين، وجنا بن أمحد: روى عنه

رجع إىل الشام، فمات بني دمشق والرحبة، يف شوال جاور مبكة، فأكثر عن أيب ذر، و): ٢(قال اخلطيب 
  .سنة ثالث وثالثني وأربع مئة

  .وذكر احلبال أنه تويف سنة ست ومخسني، فغلط
  .مات قبل حني الرواية شابا

__________  
" طبقات " ، و ٣٣٢ / ١١" تاريخ بغداد " ، و ٢٥٢، ٢٥١" تبيني كذب املفتري " االبيات يف ) ١(

" عطشتك "  وفيه ٣٩٦ / ٤" النجوم الزاهرة " ، والبيتان االوالن منها يف ٣٣٩، ٣٣٨ / ٥السبكي 
  ".أظمأتك " بدل 

  .١١٧ / ١١تاريخ بغداد * 
  .نسبة إىل أرمية، وهي من بالد أذربيجان: واالرموي



  .١١٧ / ١١" تاريخ بغداد " يف ) ٢(
(*)  

)١٧/٤٤٧(  

  

، اهلروي، الزاهد، ة، أبو الفضل بن أيب سعيدابن إمساعيل، احلافظ القدو*  عمر بن إبراهيم - ٣٠١
  ).١(خال شيخ االسالم أيب عثمان الصابوين 

مسع عبد اهللا بن عمر بن علك اجلوهري، وطبقته مبرو، واحلسني ابن حممد بن عبيد العسكري، وعدة 
سفرايني، ببغداد، وعلي بن عبدالرمحن البكائي بالكوفة، وأبا بكر االمساعيلي جبرجان، وبشر بن أمحد بإ

  .وأبا عمرو بن محدان بنيسابور، وأمثاهلم
  .وكان مقدما يف العلم والعمل والزهد والورع

  ابن أخته أبو عثمان، وأبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد: حدث عنه
  .االنصاري، وحممد بن علي العمريي الزاهد، وعبد االعلى بن عبد الواحد املليحي، وآخرون

  .وكان حمدث هراة وشيخها
  .ان أبوه من كبار العلماء، تويف سنة تسعني وثالث مئةوك

  .، من أبناء الثمانني)٢(وتويف أبو الفضل الزاهد يف ذي احلجة سنة مخس وعشرين وأربع مئة 
البزاز، ) ٣(وفيها مات أبو بكر حممد بن علي بن مصعب التاجر، ومسند العراق أبو علي بن شاذان 

  ، وعبدوسفيان بن حممد بن حسنكويه السفياين
__________  

  .٢٢٩ / ٣، شذرات الذهب ١٥٨ / ٣، العرب ٢٧٤، ٢٧٣ / ١١تاريخ بغداد * 
  ).١٧(ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ١(
  .وبلغين أنه تويف راة يف سنة ست وعشرين وأربع مئة": تاريخ بغداد " قال اخلطيب يف ) ٢(
  ).٢٧٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)١٧/٤٤٨(  

  

، وأبو )٢(، وأبو نصر عبد الوهاب بن عبد اهللا املري )١(الرمحن بن حممد بن حيىي بن ياسر اجلوبري 
، وأبو سعيد عبدالرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن شبانه )٣(بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب الربقاين 



  ).٥(، وزاهد وقته أبو احلسن علي بن أمحد اخلرقاين )٤(
  

 بن إبراهيم بن مصعب بن عبيداهللا بن الشيخ االمني، أبو بكر، حممد بن علي* مصعب  ابن - ٣٠٢
مصعب بن إسحاق، ابن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، طلحة بن عبيداهللا، التيمي، 

  .االصبهاين، التاجر، بقية املشايخ
  .ولد سنة نيف وثالثني وثالث مئة

س، وأمحد بن جعفر السمسار، وشاكر بن عمر املعدل، وحممد ومسع عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فار
  .بن أمحد بن احلسن الكسائي، وسليمان الطرباين، ومجاعة

أبو العباس أمحد بن حممد بن بشرويه، وأبو الفتح أمحد ابن حممد احلداد، وأبو سعد حممد بن : حدث عنه
  . علي احلداد، وعدةحممد املطرز، وأبو علي أمحد بن حممد بن شهريار، واملقرئ أبو

  وكان من كرباء أهل أصبهان، له أوقاف كثرية، وهو عم أم احلافظ
__________  

  ).٢٧٢(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٣٠٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٠٦(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٨٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٧٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  .٢٢٩ / ٣، شذرات الذهب ١٠٧٦ / ٣حلفاظ ، تذكرة ا١٥٨ / ٣العرب * 
(*)  

)١٧/٤٤٩(  

  

  ".الترغيب والترهيب " إمساعيل بن حممد التيمي، مصنف 
  .تويف يف ربيع االول، سنة مخس وعشرين وأربع مئة، وقد ناطح التسعني، رمحه اهللا

 بن سالمة، عن ونبأين أمحد) ح(قرأنا على إسحاق بن طارق، أخربنا ابن خليل، أخربنا مسعود اجلمال، 
مسعود، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو بكر حممد بن علي القرشي سنة أربع وعشرين وأربع مئة، 

  حدثنا عبد اهللا بن جعفر بن أمحد، حدثنا أيب، حدثنا حممد بن
: العالء، حدثنا معاوية بن هشام، عن محزة الزيات، عن عدي بن ثابت، عن أيب حازم، عن أيب هريرة

اذكرين يف نفسك أذكرك يف نفسي، : يا ابن آدم: يقول اهللا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال



  ".اذكرين يف مال من الناس أذكرك يف مال خري منهم 
  ).١(تفرد به معاوية 

  
، الواعظ املذكر، مسند العراق، أبو القاسم، الشيخ االمام، احملدث الصادق*  ابن بشران - ٣٠٣

   حممد بن عبد اهللا بن بشران بن حممد بن بشرانعبدامللك بن
__________  

بأن صدوق له أوهام، وأخرجه بأطول مما " التقريب " هو من رجال مسلم وقد وصفه احلافظ يف ) ١(
 / ٢وأمحد ) ٣٨٢٢(وابن ماجة ) ٣٦٠٣(والترمذي ) ٢١) (٢٦٧٥(ومسلم ) ٧٤٠٥(هنا البخاري 

قال النيب صلى :  مسعت أبا صاحل، عن أيب هريرة قال من طرق عن االعمش،٤٨٠، و ٤١٣ و ٢٥١
أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين فإن ذكرين يف نفسه، ذكرته : " يقول اهللا تعاىل: اهللا عليه وسلم

يف نفسي، وإن ذكرين يف مال ذكرته يف مال خري منهم، وإن تقرب إيل شربا، تقربت إليه ذراعا، وإن 
  ". إليه باعا، وإن أتاين ميشي أتيته هرولة تقرب إيل ذراعا تقربت

 / ١، دول االسالم ١٧٢، ١٧١ / ٣، العرب ١٠٢ / ٨، املنتظم ٤٣٣، ٤٣٢ / ١٠تاريخ بغداد * 
، هدية ٢٤٦ / ٣، شذرات الذهب ٣٠ / ٥، النجوم الزاهرة ١٠٩٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٥٦

  .١٢٣ / ١، إيضاح املكنون ٦٢٥ / ١العارفني 
(*)  

)١٧/٤٥٠(  

  

  .الكثرية) ١(ابن مهران، االموي موالهم البغدادي، صاحب االمايل 
  .مولده يف شوال سنة تسع وثالثني وثالث مئة

  .بن بشران املعدل من مجاعة) ٢(ومسع الكثري هو وأخوه أبو احلسني 
 أيب بكر النجاد، وأيب سهل بن زياد، ومحزة الدهقان، وأمحد بن الفضل بن خزمية، وعبد اهللا: حدث عن

  بن حممد الفاكهي املكي، ودعلج
السجزي، وأيب بكر الشافعي، وعمر بن حممد اجلمحي، وأيب بكر اآلجري، وعبد اخلالق بن أيب روبا، 

الطييب، وأيب علي بن الصواف، واحلسن بن اخلضر ) ٣(وعبد الباقي بن قانع، وأمحد بن نيخاب 
  .االسيوطي، وأمحد بن إبراهيم الكندي، والقطيعي

 اخلطيب، والكتاين، وأبو القاسم بن أيب العالء، وأبو الفضل بن خريون، وحممد بن سليمان :حدث عنه
بن لوبا، وحممد بن أمحد بن الفقرية، وأبو غالب حممد بن عبد العزيز، وحممد بن املنذر بن طيبان، وأبو 



يطا، وأبو اخلطاب نصر أمحد بن احلسن املزرر، وأبو احلسن علي بن اخلل، وأبو منصور حممد بن أمحد اخل
بن اجلراح، وأبو سعد االسدي، وأبو غالب بن الباقالين، وعلي بن أمحد بن فتحان الشهرزوري، وخلق 

  .كثري
  .كتبنا عنه، وكان ثقة ثبتا صاحلا: قال اخلطيب

  مات يف ربيع اآلخر، سنة ثالثني وأربع مئة، وأوصى أن يدفن جبنب الشيخ أيب طالب
__________  

  .٣٨٧ / ١سزكني " تاريخ " خ اخلطية لبعض هذه االمايل يف انظر النس) ١(
  ).١٨٩(وقد تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٤( ت رقم ٤١٦تقدم ضبطه يف الصفحة ) ٣(

(*)  

)١٧/٤٥١(  

  

  .املكي، وكان اجلمع يف جنازته يتجاوز احلد، ويفوت االحصاء
  ).١(رمحه اهللا 

نا أبو طاهر السلفي، أخربنا أبو ياسر اخلياط وأبو أخربنا حسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، أخرب
أخربنا أبو القاسم ابن بشران، أخربنا أمحد بن الفضل بن خزمية، حدثنا حممد بن : سعد االسدي قاال

  إمساعيل
الترمذي، حدثنا حممد بن عيسى الطباع، حدثنا هشيم، حدثنا منصور، عن علي بن زيد، عن أيب خالد، 

كيف ميشون على وجوههم ؟ ! يا رسول اهللا : قيل: نيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب هريرة، عن ال
  ).٢" (إن الذي أمشاهم على أقدامهم ميشيهم على وجوههم : " قال
  

 ابن عبيداهللا بن أيب عمرو االمام املقرئ، خطيب منني، أبو بكر، حممد بن رزق اهللا*  املنيين - ٣٠٤
  .املنيين، االسود

  . سنةعاش بضعا ومثانني
  مسع علي بن أيب العقب، وأبا عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن

__________  
  .٤٣٣، ٤٣٢ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
 وجهالة - وهو ابن عبد اهللا بن زهري بن عبد اهللا بن جدعان -إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ) ٢(



 ٣٦٣ و ٣٥٤ / ٢فسري، وأمحد يف الت) ٣١٤٢(أيب خالد وامسه أوس بن أيب أوس، وأخرجه الترمذي 
من طريق محاد بن سلمة، عن علي بن زيد ذا احلديث، وقد صح احلديث من طريق آخر عن أنس أن 

أليس الذي أمشاه على الرجلني يف : " يا نيب اهللا حيشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال: رجال قال
  .بلى وعزة ربنا:  قال قتادة راويه عن أنس"الدنيا قادرا على أن ميشيه على وجهه يوم القيامة ؟ 

  ).٢٨٠٦(ومسلم ) ٦٥٢٣(و ) ٤٧٦٠(أخرجه البخاري 
، الوايف بالوفيات ١٦٠ / ٣، العرب ٢٦٦ / ٣، اللباب ٢١٨ / ٥، معجم البلدان )املنيين(االنساب * 
  .٢٣٠ / ٣، شذرات الذهب ٧٠ / ٣

(*)  

)١٧/٤٥٢(  

  

  .با علي بن آدممروان، واحلسني بن أمحد بن أيب ثابت، وأ
  .أبو الوليد الدربندي، وعبد العزيز الكتاين، وأبو القاسم بن أيب العالء، وآخرون: روى عنه

  .مل يكن يف مجيع الشام من يكىن بأيب بكر غريه، وكان ثقة: قال الدربندي
فضا وكذا مل يكن يوجد مبصر منذ متلك بنو عبيد أحد يكىن بأيب بكر، وكانت الدنيا تغلي م ر: قلت

  .وجهال
  .مات أبو بكر سنة ست وعشرين وأربع مئة

االندلسي، وإبراهيم بن جعفر بن أيب ) ١(وفيها مات العالمة شيخ البالغة أمحد بن عبدامللك بن شهيد 
  .الكرام مبصر

  
   بن موسى بن مهران،أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق*  أبو نعيم - ٣٠٥

__________  
  ).٣٢٣(سترد ترمجته برقم ) ١(
 / ٩، الكامل يف التاريخ ٢١٠ / ١، معجم البلدان ١٠٠ / ٨، املنتظم ٢٤٦تبيني كذب املفتري * 

 تذكرة احلفاظ ٩٢، ٩١ / ١ أ، وفيات االعيان ٣٥، املبهمات للنووي ١٠٨، طبقات االطباء ٤٦٦
، ٢٥٥ / ١، دول االسالم ١١١ / ١، ميزان االعتدال ١٧٠ / ٣، العرب ١٠٩٨ - ١٠٩٢ / ٣

، ٥٢ / ٣، مرآة اجلنان ٢ / ١٧٦ / ١٢، عيون التواريخ ٨٤ - ٨١ / ٧، الوايف بالوفيات ٢٥٦
 / ١٢، البداية والنهاية ٤٧٥، ٤٧٤ / ٢، طبقات االسنوي ٢٥ - ١٨ / ٤، طبقات السبكي ٥٣
، ٤٢٣، طبقات احلفاظ ٣٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٠١ / ١، لسان امليزان ٧١ / ١، غاية النهاية ٤٥



، ٣٦، منتهى املقال ٦٥ / ١، تنقيح املقال ٣٧، منهج املقال ١٤٢، ١٤١ن هداية اهللا طبقات اب
 ٥ / ٩، أعيان الشيعة ٧٥، ٧٤ / ١، هدية العارفني ٧٥، روضات اجلنات ٢٤٥ / ٣شذرات الذهب 

- ١٣.  
(*)  

)١٧/٤٥٣(  

  

لصويف، االحول، سبط االمام احلافظ، الثقة العالمة، شيخ االسالم، أبو نعيم، املهراين، االصبهاين، ا
  الزاهد حممد بن يوسف البناء،

  ".احللية " وصاحب 
  .ولد سنة ست وثالثني وثالث مئة

وكان أبوه من علماء احملدثني والرحالني، فاستجاز له مجاعة من كبار املسندين، فأجاز له من الشام خيثمة 
اهللا بن عمر بن شوذب، ومن بن سليمان بن حيدرة، ومن نيسابور أبو العباس االصم، ومن واسط عبد 

بغداد أبو سهل بن زياد القطان، وجعفر بن حممد بن نصري اخللدي، ومن الدينور أبو بكر بن السين، 
  .وآخرون

ومسع من أيب حممد عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس، يف سنة أربع وأربعني وثالث مئة، ومن القاضي 
وأمحد بن معبد السمسار، وأمحد بن حممد القصار، وعبد اهللا أيب أمحد العسال، وأمحد بن بندار الشعار، 

بن احلسن بن بندار املديين، وأمحد بن إبراهيم ابن يوسف التيمي، واحلسن بن سعيد بن جعفر العباداين 
املطوعي، وأيب إسحاق بن محزة، وأيب القاسم الطرباين، وعبد اهللا بن حممد ابن إبراهيم العقيلي، وأيب 

ن بن حممد بن أمحد بن سياه، وحممد بن معمر بن ناصح الذهلي، واحلافظ حممد بن عمر مسلم عبدالرمح
، وخلق كثري بأصبهان، ومن أيب بكر بن )١(اجلعايب قدم عليهم، وأيب الشيخ بن حيان، وابن املقرئ 

  اهليثم االنباري، وأمحد بن يوسف بن
__________  

 ه، مرت ترمجته يف اجلزء السادس ٣٨١ملتوىف سنة وهو حممد بن إبراهيم بن علي االصبهاين، ا) ١(
  .عشر
(*)  

)١٧/٤٥٤(  

  



، وعبد الرمحن بن )٣(، وأيب حبر بن كوثر الرباري )٢(، وأيب علي بن الصواف )١(خالد النصييب 
  العباس، والد املخلص، وعيسى بن

اد، وحبيب بن احلسن ، وخملد بن جعفر الدقيقي، وأيب بكر القطيعي، وطبقتهم ببغد)٤(حممد الطوماري 
القزاز، وفاروق بن عبد الكبري اخلطايب، وعبد اهللا بن جعفر بن إسحاق اجلابري، وأمحد بن احلسن بن 

القاسم بن الريان اللكي، وحممد بن علي بن مسلم العامري، وطبقتهم بالبصرة، وإبراهيم بن عبد اهللا بن 
ة بالكوفة، ومن أيب عمرو ابن محدان، وأيب أمحد أيب العزائم، وأيب بكر عبد اهللا بن حيىي الطلحي، وعد

، وخلق بنيسابور، وأمحد بن إبراهيم الكندي، وأيب بكر اآلجري، )٥(احلاكم، وحسينك التميمي 
  .وغريمها مبكة

  املستخرج" ، و "احللية " شيوخه، وكتاب " معجم " وعمل 
__________  

 ه، ٣٥٩زيرة، وأمحد بن يوسف هذا متوىف سنة نسبة إىل نصيبني، وهي مدينة مشهورة من بالد اجل) ١(
  .مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر

  . ه٣٥٩هو حممد بن أمحد بن احلسن بن اسحاق البغدادي، املتوىف سنة ) ٢(
  .مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر

، ومن جيلبها هذه النسبة إىل برار، وهي االدوية اليت جتلب من اهلند من احلشيش والعقاقري وغريها) ٣(
  .الرباري: يقال له

 ه قد مرت ترمجته يف اجلزء ٣٦٢وأبو حبر وهو حممد بن احلسن بن كوثر بن علي الرباري، املتوىف سنة 
  .السادس عشر

هذه النسبة إىل طومار، وهو لقب رجل، وقد مرت ترمجة عيسى بن حممد الطوماري هذا يف اجلزء ) ٤(
  . ه٣٦٠السادس عشر، وهو متوىف سنة 

  . ه، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر٣٧٥وهو احلسني بن علي بن حممد التميمي، املتوىف سنة ) ٥(
(*)  

)١٧/٤٥٥(  

  

، )٣" (دالئل النبوة " ، وكتاب "صفة اجلنة " ، و )٢" (تاريخ أصبهان " ، و )١" (على الصحيحني 
  ".نفاق ال" ، وكتاب "علوم احلديث " ، وكتاب "فضائل الصحابة " وكتاب 

  ).٤(ومصنفاته كثرية جدا 
كوشيار بن لياليزور اجليلي ومات قبله بأزيد من ثالثني سنة، وأبو سعد املاليين ومات قبله : روى عنه



، وأبو )٥(بثمانية عشر عاما، وأبو بكر بن أيب علي اهلمداين، وأبو بكر اخلطيب، وأبو علي الوخشي 
ملستملي، وسليمان بن إبراهيم احلافظ، وهبة اهللا بن حممد صاحل املؤذن، وأبو بكر حممد بن إبراهيم ا
، وعبد السالم بن أمحد القاضي، وحممد بن عبد اجلبار ابن )٦(الشريازي، ويوسف بن احلسن التفكري 

، وأبو سعد حممد بن حممد املطرز، وحممد بن عبد الواحد ابن حممد الصحاف، وحممد بن عبد اهللا )٧(ييا 
و غالب حممد بن عبد اهللا بن أيب الرجاء القاضي، وأبو الفضائل حممد بن أمحد بن االدمي الفقيه، وأب

  يونس، وحممد بن سعد بن ممك العطار، وأبو سعد حممد
__________  

  .عدة نسخ خطية" املستخرج على صحيح مسلم " ولكتابه ) ١(
  .٢٢٧، ٢٢٦ / ٦بروكلمان " تاريخ " انظر 

  .، مث صور١٩٣٤، ١٩٣١وقد طبع يف ليدن يف جزأين يف سنة " ذكر أخبار أصبهان " وامسه ) ٢(
  . ه، ويغلب على الظن أن املطبوع ناقص١٣٢٠وقد طبع يف املطبعة النظامية حبيدر أباد سنة ) ٣(
  .٢٢٧ / ٦بروكلمان " تاريخ " انظر النسخ اخلطية لبعض مصنفاته يف ) ٤(
ن، وهي كورة واسعة كثرية اخلري، طيبة هذه النسبة إىل وخش، وهي بلدة بنواحي بلخ من ختال) ٥(

  اهلواء، وأبو علي الوخشي هو احلسن بن علي بن حممد الوخشي احلافظ، متوىف
  ).١٧٥( ه، ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ٤٧١سنة 

  ).٢٨٠(ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٦(
  .٢٢١ / ١ " تبصري املنتبه" بياءين الثانية ثقيلة، انظر ) ٧(

(*)  

)١٧/٤٥٦(  

  

، وأبو منصور حممد بن عبد اهللا بن مندويه الشروطي، واالديب حممد بن حممود )١(ابن سرفرتج 
الثقفي، وحممد بن الفضل بن كندوج، وحممد بن علي بن حممد بن املرزبان، وحممد بن حسني بن حممد 

ور القاص، وأبو الفتح أمحد بن حممد بن ابن زيله، وأبو طالب أمحد بن الفضل الشعريي، وأمحد بن منص
أمحد بن رشيد االدمي، وأبو بكر أمحد بن عبد اهللا بن حممد التيمي اللبان، وإمساعيل بن احلسن العلوي، 
وأبو نصر إمساعيل بن احملسن بن طراق، وبندار بن حممد اخللقاين، ومحد بن علي الباهلي الدالل، وأبو 

د بن حممد التاجر، ومحد بن حممود البقال، وأبو العالء حسني بن العالء محد بن عمر الشرايب، ومح
عبيداهللا الصفار، وحيدر بن احلسن السلمي، وخالد ابن عبد الواحد التاجر، وأبو بكر ذو النون بن 
سهل االشناين، وزكريا ابن حممد الكاتب، وسعيد بن حممد بن عبد اهللا التميمي، وأبو زيد سعد بن 



، وسهل بن حممد املغازيل، وصاحل ابن عبد الواحد البقال، وأبو علي صاحل بن حممد عبدالرمحن الصحاف
، وعبد اهللا بن عبد الرزاق بن ررا، وأبو زيد عبيداهللا بن عبد الواحد اخلرقي، وأبو حممد )٢(الفاجباين 

محد الشرايب، عبيداهللا بن اخلصيب احلالوي، وأبو الرجاء عبيداهللا بن أمحد، وأبو طاهر عبد الواحد بن أ
  وعبد اجلبار بن عبد اهللا بن فورويه الصفار، وأبو طاهر علي بن عبد الواحد

__________  
  . ه٥٠٥هو الرئيس أبو سعد حممد بن علي بن حممد إبراهيم املديين الثاين الكاتب، املتوىف سنة ) ١(

  ).١٩٤(ستأيت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم 
وهي قرية من قرى أصبهان وال أدري :  قال السمعاين-كسر الباء املوحدة  ب-نسبة إىل الفاجبان ) ٢(

  .أو غريها، وظين أما قريتان...هي الفابزان
  .أما قرية واحدة" اللباب " وقد رجح ابن االثري يف 

(*)  

)١٧/٤٥٧(  

  

 املعدل، ابن فاذشاه، وعلي بن أمحد الربجي، وغامن بن حممد بن عبيداهللا الربجي، وعباد بن منصور
والفضل بن عبد الواحد، والفضل ابن عمر بن سهلويه، وأبو طاهر احملسد بن حممد، ومبشر بن حممد 
اجلرجاين الواعظ، وأبو علي احلداد، وأخوه أبو الفضل محد، وخلق كثري من مشيخة السلفي خامتتهم 

  .بعد احلداد أبو طاهر عبد الواحد بن حممد الدشتج الذهيب
  . عايل االسناد، تفرد يف الدنيا بشئ كثري من العوايل، وهاجر إىل لقيه احلفاظوكان حافظا مربزا

مل أر أحدا أطلق عليه اسم احلفظ غري رجلني، : مسعت أبا بكر اخلطيب يقول: قال أبو حممد السمرقندي
  ).١(أبو نعيم االصبهاين وأبو حازم العبدويي 

ي أخبار أيب نعيم وذكر من حدثه عنه، وهم حنو مجع شيخنا أبو طاهر السلف: قال ابن املفضل احلافظ
عنه سوت ) ٢(، مسعناه من أيب املظفر القاساين "حلية االولياء " مل يصنف مثل كتابه : الثمانني، وقال

  ).٣(فوت يسري 
__________  

  ).٢٠٤(تقدم هذا اخلرب وخترجيه يف ترمجة العبدويي رقم ) ١(
  واحلافظ: قال السبكي

وقد رحل إليه، وأكثر عنه، ومع ذلك مل يذكره ) يعين أبا نعيم(و من أخص تالمذته أبو بكر اخلطيب وه
وال خيفى عليه أنه دخلها، ولكن النسيان طبيعة االنسان، وكذلك أغفله احلافظ أبو " تاريخ بغداد " يف 



  ".الذيل " سعد ابن السمعاين، فلم يذكره يف 
  .٢٠ / ٤" الطبقات الكربى " 
بلدة عند قم على ثالثني فرسخا :  نسبة إىل قاسان- والناس يقولوا بشني معجمة -ة بالسني املهمل) ٢(

  .من أصبهان
" الفاشاين " السبكي إىل " طبقات " بالشني املعجمة، وتصحف يف " القاشاين ": " تذكرة احلفاظ " ويف 

  .بالفاء والشني املعجمة
  .٢١ / ٤السبكي " ت طبقا" ، و ١٠٩٤، ١٠٩٣ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(

(*)  

)١٧/٤٥٨(  

  

كان أبو نعيم يف وقته مرحوال إليه، ومل يكن يف أفق من اآلفاق أسند وال : قال أمحد بن حممد بن مردويه
أحفظ منه، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، فكان كل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إىل قريب 

ن يقرأ عليه يف الطريق جزء، وكان ال يضجر، مل يكن له غداء سوى الظهر، فإذا قام إىل داره، رمبا كا
  ).١(التصنيف والتسميع 

بقي أبو نعيم أربع عشرة سنة بال نظري، ال : كان أصحاب احلديث يقولون: قال محزة بن العباس العلوي
  .يوجد شرقا وال غربا أعلى منه إسنادا، وال أحفظ منه

محل الكتاب إىل نيسابور حال حياته، فاشتروه بأربع مئة دينار " لية احل" ملا صنف كتاب : وكانوا يقولون
)٢.(  

طبقات " روى أبو عبد الرمحن السلمي مع تقدمه عن رجل، عن أيب نعيم، فقال يف كتاب : قلت
حدثنا عبد الواحد بن أمحد اهلامشي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن علي بن حبيش املقرئ ": الصوفية 

  ).٣(ثنا أمحد بن حممد بن سهل االدمي فذكر حديثا ببغداد، حد
حضرت جملس أيب بكر بن : مسعت أبا العالء حممد بن عبد اجلبار الفرساين يقول: قال أبو طاهر السلفي

من أراد أن حيضر جملس : أيب علي الذكواين املعدل يف صغري مع أيب، فلما فرغ من إمالئه، قال إنسان
  .أيب نعيم، فليقم

   نعيم يف ذلك الوقت مهجورا بسبب املذهب، وكان بني االشعرية واحلنابلة تعصبوكان أبو
__________  

  .٢١ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١٠٩٤ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .املصدران السابقان) ٢(



  .٢٦٧، ٢٦٦" طبقات الصوفية " انظر احلديث يف ) ٣(
(*)  

)١٧/٤٥٩(  

  

 وصداع طويل، فقام إليه أصحاب احلديث بسكاكني االقالم، وكاد زائد يؤدي إىل فتنة، وقيل وقال،
  ).١(الرجل يقتل 

  .ما هؤالء بأصحاب احلديث، بل فجرة جهلة، أبعد اهللا شرهم: قلت
ذكر الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن حممد االصبهاين عمن أدرك من : قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر

بكتكني ملا استوىل على أصبهان، أمر عليها واليا من قبله، شيوخ أصبهان أن السلطان حممود بن س
ورحل عنها، فوثب أهلها بالوايل، فقتلوه، فرجع السلطان إليها، وآمنهم حىت اطمأنوا، مث قصدهم يف 

يوم مجعة وهم يف اجلامع، فقتل منهم مقتلة عظيمة، وكانوا قبل ذلك منعوا احلافظ أبا نعيم من اجللوس 
  ).٢(مما جرى عليهم، وكان ذلك من كرامته يف اجلامع، فسلم 

  :مسعت عبد الوهاب االمناطي يقول: وقال حممد بن طاهر املقدسي
سألت حممد بن إبراهيم العطار مستملي أيب نعيم، عن جزء حممد بن : رأيت خبط أيب بكر اخلطيب

هو مساعي، : أخرج إيل كتابا، وقال: كيف قرأته على أيب نعيم، وكيف رأيت مساعه ؟ فقال: عاصم
  .فقرأته عليه

  .أخربنا: قد رأيت اليب نعيم أشياء يتساهل فيها، منها أن يقول يف االجازة: مث قال اخلطيب
  ).٣(من غري أن يبني 

__________  
  .١٠٩٥ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
" تبيني كذب املفتري " ، و ٢٢، ٢١ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١٠٩٥ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(

٢٤٧.  
السبكي " طبقات " ، و ٨٣ / ٧" الوايف بالوفيات " ، و ١٠٩٦، ١٠٩٥ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
٢٣ / ٤.  

(*)  

)١٧/٤٦٠(  

  



جزء حممد بن عاصم قد رواه االثبات عن أيب نعيم، واحلافظ : قال احلافظ أبو عبد اهللا ابن النجار
  ).١(اعهم هذا الكتاب مساعي، جاز أخذه عنه بإمج: الصادق إذا قال

كتب : إىل آخره، هذا شئ قل أن يفعله أبو نعيم، وكثريا ما يقول...كان يتساهل: قول اخلطيب: قلت
  .إيل اخللدي

  .كتب إيل أبو العباس االصم، وأخربنا أبو امليمون بن راشد يف كتابه: ويقول
أخربنا : أكرب شيخ لهولكين رأيته يقول يف شيخه عبد اهللا بن جعفر بن فارس الذي مسع منه كثريا وهو 

  .عبد اهللا بن جعفر فيما قرئ عليه
فيوهم أنه مسعه، ويكون مما هو له باالجازة، مث إطالق االخبار على ما هو باالجازة مذهب معروف قد 

  .غلب استعماله على حمدثي االندلس، وتوسعوا فيه
  وإذا أطلق ذلك أبو نعيم يف مثل االصم وأيب

ين قد علم أنه ما مسع منهم بل له منهم إجازة، كان له سائغا، واالحوط امليمون البجلي والشيوخ الذ
  .جتنبه

وجدت خبط أيب احلجاج بن : حدثين أبو احلجاج الكليب احلافظ أنه رأى خط احلافظ ضياء الدين قال
  .رأيت أصل مساع احلافظ أيب نعيم جلزء حممد بن عاصم: خليل أنه قال

ه، وما أبو نعيم مبتهم، بل هو صدوق عامل ذا الفن، ما أعلم له ذنبا فبطل ما ختيله اخلطيب، وتومه: قلت
  . أعظم من روايته لالحاديث املوضوعة يف تواليفه، مث يسكت عن توهيتها- واهللا يعفو عنه -

__________  
  .٢٤ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٨٣ / ٧" الوايف بالوفيات " ، و ١٠٩٦ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(

(*)  

)١٧/٤٦١(  

  

: مسعت أبا احلسني القاضي، مسعت عبد العزيز النخشيب يقول: قال احلافظ أبو زكريا حيىي بن أيب عمرو
احلارث بن أيب أسامة بتمامه من أيب بكر بن خالد، فحدث به كله، فقال " مسند " مل يسمع أبو نعيم 
مسع : ط أيب نعيم عليها يقولقد وهم يف هذا، فأنا رأيت نسخة الكتاب عتيقة وخ: احلافظ ابن النجار

من ابن خالد، وميكن أن يكون روى الباقي باالجازة، مث " املسند " مين فالن إىل آخر مساعي من هذا 
قد كان أبو عبد اهللا بن مندة : قلت) ١(مل يصل الرجم إىل النجم * لو رجم النجم مجيع الورى : قال

املتنازع فيه بني احلنابلة وأصحاب أيب احلسن، ونال أبو ملكان االعتقاد ) ٢(يقذع يف املقال يف أيب نعيم 
  ، وقد"تارخيه " نعيم أيضا من أيب عبد اهللا يف 



  .عرف وهن كالم االقران املتنافسني بعضهم يف بعض
  .نسأل اهللا السماح

ا وقد نقل احلافظان ابن خليل والضياء مجلة صاحلة إىل الشام من تواليف أيب نعيم ورواياته، أخذها عنهم
املستدرك على " ، و "كاحللية " شيوخنا، وعند شيخنا أيب احلجاج من ذلك شئ كثري باالجازة العالية 

  ".صحيح مسلم 
  .مات أبو نعيم احلافظ يف العشرين من احملرم سنة ثالثني وأربع مئة وله أربع وتسعون سنة

__________  
  .٨٤، ٨٣ / ٧" لوفيات الوايف با" ، و ١٠٩٧، ١٠٩٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  ).١٣(يف ترمجة ابن منده رقم ) ٥(تعليق رقم ) ٣٢(انظر الصفحة ) ٢(

(*)  

)١٧/٤٦٢(  

  

أخربنا جعفر بن منري، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا : أخربنا احلسن بن علي وسليمان بن قدامة قاال
الب أمحد بن الفضل الشعريي، أمحد بن حممد بن أمحد بن مردويه، ومحد بن سهلويه الشرايب، وأبو ط

أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا أبو إسحاق بن محزة، حدثنا حممد بن عبد اهللا : وأبو علي احلداد قالوا
مسعت : احلضرمي، حدثنا عبادة بن زياد، حدثنا يونس بن أيب يعفور، عن أبيه، مسعت ابن عمر يقول

  ).١" (سب منقطع يوم القيامة إال سبيب ونسيب كل سبب ون: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
) ح(أخربنا أمحد بن حممد اآلمني غري مرة، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا مسعود بن أيب منصور اجلمال 

وأنبأين ابن سالمة عن اجلمال، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أمحد بن عبد اهللا احلافظ، حدثنا أمحد بن 
  حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل، مسعت أيب،حممد بن حيىي القصار، 

  .طوىب ملن كان عيشه كفافا وقوله سدادا: مسعت سفيان، مسعت الزهري، مسعت ابن املسيب يقول
) ٢(ومات معه يف سنة ثالثني مسند العراق، أبو القاسم عبدامللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران 

ن هشام بن جهور له إجازة اآلجري، وشيخ التفسري الواعظ، ومسند االندلس أبو عمرو أمحد بن حممد ب
  الضرير، وصاحب اآلداب أبو منصور عبد) ٣(أبو عبد الرمحن إمساعيل بن أمحد احلريي 

__________  
إسناده ضعيف لضعف يونس بن أيب يعفور، فإنه كثري اخلطأ، لكن يف الباب ما يقويه عن عمر بن ) ١(

، ٣٤ / ٢، وأيب نعيم ١٤٢ / ٣، واحلاكم ١٨٢ / ٦ب ، واخلطي٤٦٣ / ٨اخلطاب عند ابن سعد 
 / ٤، وعن املسور عند أمحد ٢٧١ / ١٠ورجاله ثقات لكنه منقطع، وعن ابن عباس عند اخلطيب 



  .، فاحلديث صحيح ا٣٣٢ و ٣٢٣
  ).٣٠٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٥٩(سترد ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)١٧/٤٦٣(  

  

املصري، ) ٢(، والعالمة أبو احلسن علي بن إبراهيم احلويف )١(ثعاليب امللك بن حممد بن إمساعيل ال
شيخ ) ٣(، والعالمة أبو عمران موسى بن عيسى بن أيب حاج الفاسي "االعراب " صاحب كتاب 

  .املالكية بالقريوان
  

 د بن حممداالمام العالمة الفقيه، احلافظ الثبت، شيخ الفقهاء واحملدثني، أبو بكر، أمح*  الربقاين - ٣٠٦
  ).٤(بن أمحد بن غالب، اخلوارزمي، مث الربقاين الشافعي، صاحب التصانيف 

أيب ) ٥(أيب العباس بن محدان احلريي النيسابوري أخي : مسع يف سنة مخسني وثالث مئة خبوارزم من
  عمرو، حدثه عن حممد بن

  .بن جناب اخلوارزمينيالضريس، والكبار، ومسع ا من حممد بن علي احلساين، وأمحد بن إبراهيم 
  .ومسع راة من أيب الفضل بن مخريويه

  .وجبرجان من االمام أيب بكر االمساعيلي، وأيب أمحد بن الغطريف
__________  

  ).٢٩٢(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٣٤٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٦٤(سترد ترمجته برقم ) ٣(
، تاريخ ١٥٧، ١٥٦ / ٢، االنساب ١٠٦ ، طبقات الشريازي٣٧٦ - ٣٧٣ / ٤تاريخ بغداد * 

، ١٤٠ / ١، اللباب ٣٨٧ / ١، معجم البلدان ٧٩ / ٨، املنتظم ٢ / ٤٨، ٢ / ٤٧ / ٢دمشق 
، دول االسالم ١٥٦ / ٣، العرب ١٠٧٦ - ١٠٧٤ / ٣، تذكرة احلفاظ ٣٥طبقات ابن الصالح ورقة 

، طبقات ١٣٨ / ١٢ريخ ، عيون التوا٣٣١ / ٧، الوايف بالوفيات ٦٦ / ١، املشتبه ٢٥٣ / ١
، النجوم ٣٦ / ١٢، البداية والنهاية ٢٣٢، ٢٣١ / ١، طبقات االسنوي ٤٨، ٤٧ / ٤السبكي 
  .٧٤ / ١، هدية العارفني ٢٢٨ / ٣، شذرات الذهب ٤١٨، طبقات احلفاظ ٢٨٠ / ٤الزاهرة 
  .نسبة إىل قرية من قرى كاث بنواحي خوارزم، خرب أكثرها، وصارت مزرعة: والربقاين



  .وبعضهم يقول بكسرها: ي بفتح الباء كما ضبطها السمعاين، وقال ياقوتوه
  .٣٨٤ / ١لسزكني " تاريخ التراث العريب " انظر النسخ اخلطية لبعض آثاره يف ) ٤(
  ".أخو : " يف االصل) ٥(

(*)  

)١٧/٤٦٤(  

  

بن جعفر اخلتلي، وببغداد من أيب علي بن الصواف، وحممد بن جعفر البندار، وأيب حبر بن كوثر، وأمحد 
وأيب بكر القطيعي، وأيب حممد بن ماسي، وابن كيسان، وخلق، وبنيسابور من أيب عمرو بن محدان، وأيب 

  .أمحد احلاكم، وعدة
  .وبدمشق من أيب بكر بن أيب احلديد

  .ومبصر من احلافظ عبد الغين، وعبد الرمحن بن عمر املالكي
بيهقي، وأبو بكر اخلطيب، والفقيه أبو إسحاق الشريازي، أبو عبد اهللا الصوري، وأبو بكر ال: حدث عنه

وسليمان بن إبراهيم احلافظ، وأبو القاسم علي بن أيب العالء املصيصي، وأبو طاهر أمحد بن احلسن 
الكرجي، وأبو الفضل بن خريون، وحيىي بن بندار البقال، وحممد بن عبد السالم االنصاري، وعبد 

  .د كثريالعزيز بن أمحد الكتاين، وعد
  .واستوطن بغداد دهرا

كان الربقاين ثقة ورعا ثبتا فهما، مل نر يف شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه، له حظ من ): ١(قال اخلطيب 
البخاري ومسلم، ومجع " صحيح " ضمنه ما اشتمل عليه " مسندا " علم العربية، كثري احلديث، صنف 

 بن عمر، وعبد امللك بن عمري، وبيان بن بشر، ومطر حديث سفيان الثوري، وأيوب، وشعبة، وعبيداهللا
الوراق، وغريهم، ومل يقطع التصنيف إىل حني وفاته، ومات وهو جيمع حديث مسعر، وكان حريصا 

ادع اهللا تعاىل أن : على العلم، منصرف اهلمة إليه، مسعته يقول يوما لرجل من الفقهاء معروف بالصالح
  .حبه قد غلب علي، فليس يل اهتمام إال بهيرتع شهوة احلديث من قليب، فإن 

__________  
  .٣٧٤ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ١(

(*)  

)١٧/٤٦٥(  

  



  ).١(الربقاين إمام، إذا مات ذهب هذا الشأن : قال أبو القاسم االزهري
ما رأيت يف أصحاب احلديث أكثر عبادة من : مسعت حممد بن حيىي الكرماين الفقيه يقول: قال اخلطيب

  .قاينالرب
  .ال: هل رأيت شيخا أتقن من الربقاين ؟ قال: وسألت االزهري

  وذكره أبو حممد احلسن بن حممد
  ).٢(هو نسيج وحده : اخلالل، فقال
  ).٣(أنا ما رأيت شيخا أثبت منه : قال اخلطيب

  ).٤(الربقاين ثقة حافظ : وقال أبو الوليد الباجي
ولد سنة ست وثالثني وثالث مئة، وسكن : ، فقال"طبقات الشافعية " وذكره الشيخ أبو إسحاق يف 

  .بغداد، وا مات يف أول رجب سنة مخس وعشرين وأربع مئة
  ).٥(تفقه يف حداثته، وصنف يف الفقه، مث اشتغل بعلم احلديث، فصار فيه إماما : مث قال

هم، فدفعته إىل دخلت إسفرايني ومعي ثالثة دنانري ودرهم، فضاعت الدنانري، وبقي الدر: قال الربقاين
  خباز، فكنت آخذ منه كل يوم رغيفني، وآخذ من بشر بن أمحد االسفراييين جزءا فأكتبه، وأفرغه

__________  
  .٣٧٥، ٣٧٤ / ٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٧٥ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .مل ير يف شيوخنا أثبت منه:  والنص فيه٣٧٤ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٠٧٥ / ٣" اظ تذكرة احلف) " ٤(
  .١٠٧٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ١٠٦الشريازي " طبقات " انظر ) ٥(

(*)  

)١٧/٤٦٦(  

  

  ).١(بالعشي، فكتبت ثالثني جزءا، ونفد ما عند اخلباز، فسافرت 
  .كان اخلبز رخيصا إىل الغاية: قلت

 من بيته، فكان معه نفلت الربقاين:  قال- وكان صاحلا -حدثين أمحد بن غامن : قال أبو بكر اخلطيب
  ).٢(ثالثة وستون سفطا وصندوقان، كل ذلك مملوء كتبا 

من تلميذه أيب بكر اخلطيب، وحدث عنه يف حياته، وقد مسعنا املصافحة له ) ٣(ومن مهته أنه مسع : قلت
  .يف جملد بإسناد عال



كان االمام أبو : كنت أذاكره االحاديث، فيكتبها عين، ويضمنها مجوعه، ومسعته يقول: قال اخلطيب
بكر االمساعيلي يقرأ لكل واحد ممن حيضره ورقة بلفظه، مث يقرأ عليه، وكان يقرأ يل ورقتني، ويقول 

  ).٤(إمنا أفضله عليكم النه فقيه : للحاضرين
  ".صحيحه " قد روى عن االمساعيلي : قلت

ح بن البطي، أخربنا أبو الفضل أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربنا أبو الفت: أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن
قرأت على أيب حامت حممد بن يعقوب، أخربكم حممد بن عبدالرمحن : بن خريون، أخربنا أبو بكر الربقاين

: السامي، حدثنا خلف بن هشام، حدثنا ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، قال
  تاب يهود،أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أتعلم ك

__________  
  .٣٧٥ / ٤" تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  ".مسعه : " يف االصل) ٣(
  .٣٧٥ و ٣٧٤ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٧/٤٦٧(  

  

واهللا إين ال آمن اليهود : " فما مر يب نصف شهر حىت تعلمت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".على كتايب 

  ).١(تعلمت كنت أكتب له إىل يهود إذا كتب إليهم، فإذا كتبوا إليه، قرأت كتام له فلما : قال
وقال خارجة بن زيد عن أبيه، الن ابن أيب الزناد ليس من شرطه، : ، فقال)٢(ذكره البخاري تعليقا 

  ومع هذا فذكره بصيغة جزم لصدق عبد
  .الرمحن ومعرفته بعلم أبيه

  
 بن عمر بن أيوب املري، االذرعي ، أبو نصر، عبد الوهاب بن عبد اهللاحلافظ االمام*  املري - ٣٠٧

  ).٤(مث الدمشقي، الشروطي، ابن اجلبان ) ٣(
__________  

 ٥يف االستئذان، وأمحد ) ٢٧١٦(يف العلم، والترمذي ) ٣٦٤٥(إسناده حسن، وأخرجه أبو داود ) ١(
، ووافقه ٧٥ / ١اد، وصححه احلاكم  كلهم من طريق عبدالرمحن بن أيب الزناد ذا االسن١٨٦/ 



، ١٨٢ / ٥حديث حسن صحيح، وله طريق آخر صحيح أخرجه أمحد : الذهيب، وقال الترمذي
قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه :  عن جرير، عن االعمش، عن ثابت بن عبيد، قال٤٢٢ / ٣واحلاكم 

  .علمها، فتعلمتها يف سبعة عشر يومافت: ال، قال: قلت: وسلم احتسن السريانية إا تأتيين كتب ؟ قال
  .١٦١ / ١٣" فتح الباري " انظر 

وهذا التعليق : باب ترمجة احلكام وهل جيوز ترمجان واحد، قال احلافظ:  يف االحكام١٦١ / ١٣) ٢(
من االحاديث اليت مل خيرجها البخاري إال معلقة وقد وصله مطوال يف كتاب التايخ عن امساعيل بن أيب 

  . عبدالرمحن بن أيب الزناد عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن زيدأويس، حدثين
بالزاي، " املزي "  وتصحف فيه إىل ١٥٨ / ٣، العرب ١٣١ / ١، معجم البلدان ٢٦١ / ٢االكمال * 

، ١١٢/ الورقة  / ١" اجلبان : "  وتصحف فيه كالعرب، توضيح املشتبه١٠٧٦ / ٣تذكرة احلفاظ 
  .٢٢٩ / ٣شذرات الذهب 

  .نسبة إىل أذرعات، وهو بلد يف أطراف الشام) ٣(
  ".معجم البلدان " انظر 

  .باحلاء املهملة" احلبان " إىل " شذرات الذهب " و " العرب " باجليم، وقد تصحف يف ) ٤(
(*)  

)١٧/٤٦٨(  

  

  ، وأيب عمر بن فضالة،)١(احلسني بن أيب الزمزام : حدث عن
  .، وعدة)٢(مجح ومظفر بن حاجب بن أركني، والفضل املؤذن، و

  .ومل يرحل
  .االهوازي، وأبو القاسم احلنائي، وأبو سعد السمان، والكتاين، وابن أيب العالء: وعنه

  .وثقة أبو بكر احلداد
  ).٣(هو أستاذنا وشيخنا، صنف كتبا كثرية، وكان حيفظ شيئا من علم احلديث : وقال الكتاين

  .مات يف شوال سنة مخس وعشرين وأربع مئة
  

 بن إبراهيم بن االمام احلافظ، احملدث املتقن، املصنف، أبو القاسم، محزة ابن يوسف* لسهمي  ا- ٣٠٨
موسى بن إبراهيم بن حممد، القرشي السهمي، من ذرية صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم هشام بن 

  .العاص بن وائل السهمي، حمدث جرجان
__________  



  ".الزمام "   إىل١٣١ / ١" معجم البلدان " حترف يف ) ١(
 ه، مرت ترمجته يف اجلزء ٣٦٣هو مجح بن القاسم بن عبد الوهاب اجلمحي الدمشقي، املتوىف سنة ) ٢(

  .السادس عشر
  .١٠٧٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ١٣١ / ١" معجم البلدان " انظر ) ٣(
 / ٩، الكامل )جرجان (١٢٢ / ٢، معجم البلدان ٨٨، ٨٧ / ٨، املنتظم ٢٠٢ / ٧االنساب * 

، ١٦١ / ٣، العرب ١٠٨٩ / ٣، تذكرة احلفاظ ١٥٩، ١٥٨ / ٢، اللباب )٤٢٦وفيات سنة  (٤٤٥
 / ٣، شذرات الذهب ٤٢٢، طبقات احلفاظ ٢٨٣ / ٤، النجوم الزاهرة ١٤٣ / ١١الوايف خ 

  .٤٥٦ / ٤، ذيب تاريخ دمشق ٣٣٦ / ١، هدية العارفني ٢٣١
(*)  

)١٧/٤٦٩(  

  

  . مئةولد سنة نيف وأربعني وثالثني
وأول مساعه جبرجان كان يف سنة أربع ومخسني، مسع من أبيه احملدث أيب يعقوب، وأيب بكر حممد بن أمحد 

  .بن إمساعيل الصرام، وأيب أمحد بن عدي، وأيب بكر االمساعيلي، وخلق
وارحتل يف سنة مثان وستني إىل أصبهان والري وبغداد والبصرة والشام ومصر واحلرمني وواسط 

  .ز والكوفةواالهوا
أيب حممد بن ماسي، وأيب حفص الزيات، وأيب حممد بن غالم الزهري، وأيب بكر الوراق، : وروى عن

وعبد الوهاب الكاليب، وأيب بكر بن عبدان الشريازي، وأيب احلسن الدارقطين، وأيب زرعة حممد بن 
  .يوسف الكشي، وجعفر بن حرتابة الوزير، وميمون بن محزة العلوي، وطبقتهم

، )١(أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشريي، وأبو صاحل املؤذن، وعلي بن حممد الزحبي : دث عنهح
وإمساعيل بن مسعدة االمساعيلي، وإبراهيم بن عثمان اجلرجاين، وأبو بكر أمحد بن علي بن خلف 

  .الشريازي، وآخرون
  .، وتكلم يف العلل والرجال)٢(وصنف التصانيف 
__________  

هذه النسبة :  كما يف االصل وضبطها السمعاين بالفتح، وقال-الزاي، وسكون الباء املوحدة بفتح ) ١(
  .إىل الزبح، وظين أا قرية من قرى جرجان

  .مث أورد ترمجة علي بن حممد هذا
  .٢٤٠ / ٦" االنساب " 



دائرة كالمها مبطبعة جملس " سؤاالت يف اجلرح " و " تاريخ جرجان : " وقد طبع من تصانيفه) ٢(
  .،١٩٥٠املعارف العثمانية حبيدر آباد يف اهلند سنة 
" انظر " االربعني يف فضائل العباس " وكتاب " تاريخ إستراباذ " وذكر حاجي خليفة من تصانيفه كتاب 

  "كشف الظنون 
٢٨١، ٥٧، ٥٥ / ١.  

(*)  

)١٧/٤٧٠(  

  

  .سنة سبع وعشرين: مات سنة مثان وعشرين وأربع مئة، وقيل
  . عن رجل عنهحدث اخلطيب

  
 بن يوسف بن دوست، الشيخ الصدوق املسند، أبو عمرو، عثمان بن حممد*  ابن دوست - ٣٠٩

  .البغدادي العالف
ابن املهتدي باهللا : كان والده يروي عن أيب القاسم البغوي، ومات سنة نيف ومثانني وثالث مئة روى عنه

  .يف مشيخته، ومجاعة
نجاد، وعبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، وعمر بن سلم اخلتلي، وأيب ومسع أبا عمرو ولده من أيب بكر ال

  .بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي، وحدث عن أيب بكر هذا مبوطأ القعنيب
  .كتبت عنه وكان صدوقا: قال اخلطيب

  ).١(مات يف صفر سنة مثان وعشرين وأربع مئة 
  .قارب التسعني: قلت

 وأبو الفضل بن خريون، وعبد الواحد بن علوان، وثابت بن أمحد بن عبد القادر اليوسفي،: حدث عنه
  .بندار، وآخرون

__________  
، شذرات ١٦٦ / ٣، العرب ٩٢ / ٨املنتظم ) العالف (٩٨ / ٩، االنساب ٣١٤ / ١١تاريخ بغداد * 

  .٢٣٨ / ٣الذهب 
  .٣١٤ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(

(*)  

)١٧/٤٧١(  



  

  .، الفارسي الباهر، ذو البالغتني، أبو احلسن الديلميابن مرزويه، االديب*  مهيار - ٣١٠
أسلم على يد الشريف الرضي فهو شيخه يف النظم ويف التشيع، فقال : ، فقيل)١(كان جموسيا، فأسلم 

انتقلت بإسالمك يف النار من زاوية إىل زاوية، كنت جموسيا، فصرت تسب الصحابة يف : له ابن برهان
  ).٢(شعرك 

  ).٣( جزل حلو، يكون ديوانه مئة كراس وله ديوان، ونظمه
  .تويف سنة مثان وعشرين وأربع مئة

  
  بن ود،) ٤( بن بكري االمام املقرئ اود، أبو بكر، حممد بن عمر * * - ابن بكري - ٣١١

__________  
القسم : ، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة٣٠٩ - ٣٠٣ / ١، دمية القصر ٢٧٦ / ١٣تاريخ بغداد * 

، وفيات ٤٥٦ / ٩، الكامل يف التاريخ ٩٥، ٩٤ / ٨، املنتظم ٥٦٠ - ٥٤٩/ الد الثاين / الرابع 
، تتمة ١٦٧ / ٣، العرب ١٦١، ١٦٠ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٣٦٣ - ٣٥٩ / ٥االعيان 
 - ٢ / ١٦٦ / ١٢، عيون التواريخ ١٢٥ - ١٢١ / ٢٦، الوايف خ ٥١٩، ٥١٨ / ١املختصر 

 / ٣، شذرات الذهب ٢٧، ٢٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٤٢، ٤١ / ١٢النهاية ، البداية و١ / ١٧١
  ).مهر (٥٥١ / ٣، تاج العروس ٢٤٣ - ٢٤٢

  .المساعيل حسني" مهيار الديلمي، حبث ونقد وحتليل : " وانظر كتاب
  .سنة أربع وتسعني وثالث مئة كما قال ابن االثري) ١(
" ، و ٩٤ / ٨" املنتظم " ، و ٣٥٩ / ٥" يان وفيات االع" ، و ٤٥٦ / ٩" الكامل " انظر ) ٢(

 / ٣" شذرات الذهب " ، و ٥١٨ / ١" تتمة املختصر " ، و ١٦٠ / ٢" املختصر يف أخبار البشر 
  ).١٦١(، وابن برهان تقدمت ترمجته برقم ٢٤٢

  . يف أربع جملدات١٩٣٠يف دار الكتب املصرية بالقاهرة سنة " ديوانه " وقد طبع ) ٣(
  ، شذرات٢١٦ / ٢، غاية النهاية البن اجلزري ١٧٧ / ٣، العرب ٣٩ / ٣داد تاريخ بغ* * 

  .٢٥٠ / ٣الذهب 
  ".نكري " إىل " الشذرات " وتصحف يف " بكر " إىل " تاريخ بغداد " حترف يف ) ٤(

(*)  

)١٧/٤٧٢(  

  



  .البغدادي النجار، جار أيب القاسم بن بشران
  .ولد سنة ست وأربعني وثالث مئة

 بن خالد النصييب، وأبا حبر الرباري، وأمحد بن جعفر اخلتلي، وأبا إسحاق املزكي، ومسع أبا بكر
  .وطائفة

وقرأ عليه مجاعة كبار، منهم عبد السيد بن عتاب، وأبو اخلطاب ابن اجلراح، وأبو الربكات حممد بن 
  ).٢(حلق قراءته على البزوري ) ١(عبد اهللا الوكيل، وثابت بن بندار البقال، وذلك 

  .املفسر) ٣(احب أمحد بن فرح ص
  .اخلطيب، وابن الطيوري، وأمحد بن بندار البقال: وحدث عنه
  .كتبت عنه، وكان ثقة من أهل القرآن، تال على إبراهيم بن أمحد البزوري: قال اخلطيب

  ).٤(تويف يف ربيع االول سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة 
  

   بنأبو املطرف، عبدالرمحن بن أمحدالعالمة قاضي اجلماعة، *  ابن غرسية - ٣١٢
__________  

  .ابن بكري صاحب الترمجة: أي) ١(
غاية "  ه، مترجم يف ٣٦١وهو إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم أبو إسحاق البزوري، املتويف سنة ) ٢(

  .٤ / ١" النهاية 
رمجة أمحد بن فرح يف إىل فرج باجليم، وانظر ت" تاريخ بغداد " فرح باحلاء املهملة، وقد تصحف يف ) ٣(
  .٩٦، ٩٥ / ١" غاية النهاية " 
  .٣٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٤(
 ١، الديباج املذهب ١٤٩، ١٤٨ / ٣، العرب ٣٢٨ - ٣٢٦ / ٢، الصلة ٧٣٦ / ٤ترتيب املدارك * 
  .١١٣ / ١، شجرة النور ٢٢٣ / ٣، شذرات الذهب ٤٧٦، ٤٧٥/ 

(*)  

)١٧/٤٧٣(  

  

  .، القرطيب املالكي، ابن احلصار، ويعرف مبوىل بين فطيسسعيد بن حممد بن بشر بن غرسية
  .تفقه بأيب عمر االشبيلي

  .وروى عن أبيه، واالمام أيب حممد االصيلي
  .وكان أحد االذكياء املتفننني



  ).١(مل يكن يف وقته مثله، وبه تفقه حممد بن عتاب، وكان ابن عتاب يفخر بذلك : قال ابن حيان
لي بن محود احلسين القضاء، سنة سبع وأربع مئة، فأحسن السرية، مث ويل واله متويل قرطبة ع: قلت

  ).٢(للقاسم بن محود القضاء مع اخلطابة، مث عزله املعتمد المور سنة تسع عشرة 
كنت أرى القاضي ابن بشر يف املنام يف هيئته، فأسلم : حدثنا ابن عتاب، عن أبيه قال): ٣(ابن بشكوال 

  ).٤(صرت إىل خري ويسر بعد شدة : يقولعليه، وأدري أنه ميت، ف
 يشري إىل املسائل، ويذهب إىل -ليس هذا العلم، ليس هذا العلم : فكنت أقول له يف فضل العلم، فيقول
  .أن الذي نفعه علم القرآن واحلديث

ما لقيت أشد إنصافا يف املناظرة من ابن بشر، ولقد كان من أعلم من لقيته مبذهب : وقال ابن حزم
  .مع قوته يف علم اللغة والنحو، ودقة فهمهمالك 

__________  
  .٧٣٦ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ) ١(
  .٧٣٦ / ٤" ترتيب املدارك " ، و ٣٢٧، ٣٢٦ / ٢" الصلة " انظر ) ٢(
  .٣٢٧ / ٢" الصلة " يف ) ٣(
  .وهو حتريف" ويشري بيده بعد شدة ": " الصلة " يف ) ٤(

(*)  

)١٧/٤٧٤(  

  

كان ال يفتح على نفسه باب رواية، وصحبته عشرين سنة، وذهب يف أول أمره إىل : قال ابن عتاب
فقرأته عليه يف أربعة أنفس، فلما عرف ذلك، أتاه مجاعة ليسمعوا، فامتنع، وكنا " املوطأ " التكلم على 

 جنتمع عنده مع شيوخ الفتوى، فيشاور يف املسألة، فيخالفونه، فال يزال حياجهم ويستظهر عليهم حىت
  ).١(يقولوا بقوله 

تويف ابن بشر هذا يف نصف شعبان سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة وله مثان ومخسون سنة رمحة اهللا، ومل 
  .جيئ بعده قاض مثله

  
، املروزقي االصبهاين، أحد أئمة إمام النحو، أبو علي، أمحد بن حممد بن احلسن*  املرزوقي - ٣١٣
  .اللسان

  .بن فارسعبد اهللا بن جعفر : حدث عن
  .وتصدر، وأخذ الناس عنه، ورحلوا إليه



  ).٣(، وغري ذلك "شرح الفصيح " يف غاية احلسن، و ) ٢" (شرح احلماسة " وله 
__________  

  .٣٢٧ / ٢" الصلة ) " ١(
، ١٨، تلخيص ابن مكتوم ٥٣ / ١، الذريعة ١٠٦ / ١، إنباه الرواة ٣٥، ٣٤ / ٥معجم االدباء * 

  ،٣٦٥ / ١، بغية الوعاة ٢٣٩ / ١، طبقات ابن قاضي شهبة ٥ / ٨الوايف بالوفيات 
 / ١، إيضاح املكنون ٦٨، ٦٧، روضات اجلنات ١٢٧٣ / ٢، كشف الظنون ١٢٣سلم الوصول 

  .٣٥٣ - ٣٥١ / ٩، أعيان الشيعة ٧٤، ٧٣ / ١، هدية العارفني ١٩١
وقد طبع بتحقيق " ماسة شرح االختيار املنسوب إىل أيب متام الطائي املعروف بكتاب احل" مساه ) ٢(

  .١٩٦٧، وأعيد تصويره سنة ١٩٥١االستاذين أمحد أمني وعبد السالم هارون يف القاهرة سنة 
  = (*)، و ٣٦٥ / ١" بغية الوعاة " ، و ٣٥ / ٥" معجم االدباء " انظر بقية تصانيفه يف ) ٣(

)١٧/٤٧٥(  

  

  .احد الزجاج، شيخ السلفيسعيد بن حممد البقال، وأبو الفتح حممد بن عبد الو: روى عنه
  .خترج به أئمة

  .تويف يف ذي احلجة سنة إحدى وعشرين وأربع مئة
  .قارب تسعني سنة

  
 بن نظيف، املصري الشيخ العامل املسند املعمر، أبو عبد اهللا، حممد بن الفضل*  ابن نظيف - ٣١٤

  .الفراء، أخو الشيخ أمحد بن الفضل
  .صفرولد سنة إحدى وأربعني وثالث مئة، يف 

، )١(ومسع من أيب الفوارس أمحد بن حممد بن السندي الصابوين، والعباس بن حممد بن نصر الرافقي 
وأمحد بن احلسن بن إسحاق بن عتبة الرازي، وأمحد بن حممد بن أيب املوت املكي، وأيب بكر أمحد بن 

ورد، وحممد بن عمر بن إبراهيم بن عطية احلداد، وأمحد بن حممود الشمعي، وعبد اهللا بن جعفر ابن ال
  .مسرور احلطاب، وعدة

  .وتفرد يف الدنيا بعلو االسناد
  أبو جعفر أمحد بن حممد كاكو، شيخ لوجيه الشحامي،: حدث عنه

  وأبو القاسم سعد بن علي الزجناين، وأبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشريي،
__________  



، وانظر النسخ ٢٠ / ١، ومقدمة شرح احلماسة ٧٤ / ١" هدية العارفني " ، و ٥ / ٨" الوايف = " 
  .٣٦٨ / ٥بروكلمان " تاريخ " اخلطية لبعض مصنفاته يف 

 ٥، النجوم الزاهرة ٣٧٣ / ١، حسن احملاضرة ٣٢٣ / ٤، الوايف بالوفيات ١٧٦، ١٧٥ / ٣العرب * 
  .٢٤٩ / ٣، شذرات الذهب ٣١/ 
  .الرقة: ت فيما بعدنسبة إىل الرافقة، وهي بلدة كبرية على الفرات مسي) ١(
  .٤٩ / ٦" االنساب " 

  .بالعني املهملة" الرافعي " إىل " شذرات الذهب " وقد حترفت يف 
(*)  

)١٧/٤٧٦(  

  

وأبو القاسم بن أيب العالء املصيصي، والرئيس أبو عبد اهللا الثقفي، والقاضي أبو احلسن اخللعي، 
  .وآخرون

  .ووقع يل جزآن من حديثه
كان أبو عبد اهللا بن نظيف يصلي بالناس يف مسجد عبد اهللا سبعني سنة، وكان : قال أبو إسحاق احلبال

ال : شافعيا يقنت، فأم بعده رجل مالكي، وجاء الناس على عادم، فلم يقنت، فتركوه وانصرفوا، وقالوا
  .حيسن يصلي

  .وأربع مئة وقد نيف على التسعني، رمحه اهللا) ١(مات يف ربيع اآلخر سنة إحدى وثالثني 
  

 يعين - بن أمحد بن هارون، البغدادي املنقي االمام الواعظ، أبو بكر، أمحد بن طلحة*  املنقي - ٣١٥
  .املغربل

  .، وعبد الصمد الطسيت، وأبا بكر النجاد)٢(مسع أبا جعفر بن بريه 
  .أبو بكر اخلطيب، وأبو احلطاب بن البطر، ومجاعة: وعنه

   ذي احلجة سنة عشرينكان ثقة مستورا، مات يف): ٣(قال اخلطيب 
  .وأربع مئة، رمحه اهللا
__________  

  .اثنتني وثالثني": الوايف " يف ) ١(
  .٢١٤ / ٣، شذرات الذهب ١٣٦ / ٣، العرب ٢١٢ / ٤تاريخ بغداد * 
بالواو، وهو عبد اهللا بن إمساعيل اهلامشي بن بريه املتوىف سنة " بويه " إىل " تاريخ بغداد " حترف يف ) ٢(



  .مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر ه، ٣٥٠
  .٢١٢ / ٤" تارخيه " يف ) ٣(

(*)  

)١٧/٤٧٧(  

  

 بن جعفر بن الشيخ االمام احملدث الرحال الثقة، أبو احلسن، علي بن حيىي*  ابن عبدكويه - ٣١٦
  .عبدكويه، االصبهاين

  .مولده سنة بضع وثالثني وثالث مئة
احلسن بن بندار، وأيب القاسم الطرباين، وحممد بن أمحد بن أيب إسحاق بن محزة، وعبد اهللا بن : ومسع من

احلسن الكسائي، وعبد اهللا بن حممد بن إبراهيم الفاجباين، وأمحد بن بندار الشعار، وحممد بن القاسم ابن 
سياه، وفاروق بن عبد الكبري اخلطايب، وحممد بن معمر بن ناصح، وحممد بن إسحاق بن عباد، وحممد بن 

راهيم االهوازي، وأمحد بن القاسم بن الريان اللكي، وأمحد بن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن إب
أفرجه، وعلي بن الفضل بن شهريار، وأمحد بن عمران االشناين، بصري، وأمحد بن حممود بن خرزاذ، 

 ابن وإبراهيم بن حممد الديبلي مبكة، وحممد بن أمحد بن املنذر املديين، وأمحد بن سهل العسكري، وحممد
  .إسحاق بن أيوب بن كوشيذ

  ).١(وأملى جمالس كثرية، وقع يل منها ثالثة وأربعة وجملسان 
أبو العالء أمحد بن حممد بن قولون، وأبو العالء حممد ابن عبد اجلبار الفرساين، وأبو طاهر : حدث عنه

اء بنت أمحد بن عبد حممد بن عبد اهللا بن مهران اللباد، وعلي بن حممد بن علي بن فورجه الفراش، وأمس
  .اهللا ابن مهران، وهم من شيوخ السلفي

__________  
  .٢٢٥ / ٣، شذرات الذهب ١٥٠ / ٣العرب * 
  .٣٨٢ / ١لسزكني " تاريخ التراث العريب " انظر ) ١(

(*)  

)١٧/٤٧٨(  

  

  .تويف يف احملرم سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة
  .صحافأبو مطيع حممد بن عبد الواحد ال: وممن روى عنه



أخربنا أبو الربيع سليمان بن قدامة وأخوه داود، وعيسى بن أيب حممد، وأمحد بن عبدالرمحن سنة سبع 
أخربنا جعفر بن علي، وأخربنا : مئة، وحممد بن علي بن أمحد، وحممد بن محزة، وهدية بنت علي قالوا

ا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا أخربن: أخربنا علي بن حممد قاال: أمحد بن حممد الصواف، وابن مؤمن قاال
حممد بن عبد اجلبار بأصبهان، حدثنا علي بن عبد كويه سنة عشرين وأربع مئة، حدثنا عمر بن أمحد بن 

، حدثنا احلارث بن أيب أسامة، حدثنا علي بن عاصم، عن سهيل، عن ٣٥٧علي البغدادي بالبصرة سنة 
: إذا أحب اهللا عبدا، دعا جربيل، فقال: "  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: أبيه، عن أيب هريرة، قال

  .إين أحب فالنا، فأحبه: يا جربيل
  .إن اهللا قد أحب فالنا فأحبوه: فيحبه جربيل، وينادي يف السماء

  ).١(احلديث "...فيحبه أهل السماء، مث جيعل له القبول يف االرض 
  .وذكر يف البغض حنو ذلك

  
  ، اخلري الصاحل، بقية السلف، أبور، الشيخ الثقةابن الصق*  طلحة بن علي - ٣١٧

__________  
يف ) ٢٦٣٧( من طريق سهيل بن أيب صاحل ذا االسناد، وأخرجه مسلم ٩٥٣ / ٢وأخرجه مالك ) ١(

يف بدء اخللق، و ) ٣٢٠٩(من طرق عن سهيل به، وأخرجه البخاري ) ٣١٦١(الرب والصلة، والترمذي 
 ابن جريج، أخربين موسى بن عقبة، عن نافع موىل ابن عمر، عن يف االدب من طريقني عن) ٦٠٤٠(

يف التوحيد من طريق إسحاق بن منصور، عن عبد الصمد بن عبد ) ٧٤٨٥(أيب هريرة، وأخرجه أيضا 
الوارث، عن عبد الوهاب بن عبد اهللا بن دينار، عن أبيه، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، ويف الباب عن 

  .٢٧٩ و ٢٧٣ / ٥أمحد ثوبان وأيب أمامة عند 
  = (*)، ٦١ / ٨، املنتظم )الكتاين (٣٥٤ / ١٠، االنساب ٣٥٣، ٢٥٢ / ٩تاريخ بغداد * 

)١٧/٤٧٩(  

  

  .القاسم، البغدادي الكتاين
  .ولد سنة ست وثالثني وثالث مئة

أمحد بن عثمان االدمي، وأيب بكر النجاد، ودعلج، والشافعي، وأيب علي بن الصواف، وأيب : ومسع من
  .ليمان احلراين، وأمحد بن ثابت الواسطي، وعدةس

  ).١(كان ثقة صاحلا : أبو بكر اخلطيب، وقال: حدث عنه
وأبو بكر البيهقي، وعبد العزيز الكتاين، وأبو القاسم املصيصي، وأبو القاسم بن بيان الرزاز، وأبو 



  .الفضل بن خريون، وآخرون
  . عن ست ومثانني سنةمات يف ذي القعدة سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة،

أخربنا أمحد بن عبداحلميد، أخربنا حممد بن السيد باملزة، أخربنا القاضي حممد بن حيىي القرشي سنة ست 
  وثالثني ومخس مئة، أخربنا أبو

القاسم علي بن حممد الفقيه، أخربنا طلحة بن علي، أخربنا أبو الطيب أمحد بن ثابت، حدثنا حممد بن 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح على : لطويل، حدثنا أنس قالمسلمة، حدثنا موسى ا
  .اجلوربني عليهما النعالن

  ، زعم أنه من موايل)٢(هذا حديث تساعي لنا، لكن موسى ليس بثقة 
__________  

  .٢٢٣ / ٣، شذرات الذهب ١٤٨ / ٣العرب = 
  .٣٥٣ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
روى عن أنس أشياء موضوعة، وقال ابن : قال ابن حبان: ٢٠٩ / ٤" امليزان " قال املؤلف يف ) ٢(

  .روى عن أنس مناكري، وهو جمهول، وأورد هذا احلديث يف مجلة ما أورد من مناكريه: عدي
 وأيب ٢٥٢ / ٤ويف مشروعية املسح على اجلوربني أحاديث ثابتة من حديث املغرية بن شعبة عند أمحد 

   / = (*)١" شرح معاين اآلثار " لطحاوي يف وا) ٩٩(والترمذي ) ١٥٩(داود 

)١٧/٤٨٠(  

  

  .أنس بن مالك، وزعم أنه رأى أم املؤمنني عائشة بالبصرة
  

، االمام احملدث الواعظ، شيخ سجستان، أبو ابن حيىي بن عمار بن العنبس*  حيىي بن عمار - ٣١٨
  .زكريا، الشيباين النيهي السجستاين، نزيل هراة

مد الرفاء، وعبد اهللا بن عدي بن محدويه الصابوين، وأخيه حممد بن عدي، حامد بن حم: حدث عن
  .وحممد بن إبراهيم بن جناح، وعدة

، وأبو حممد عبد الواحد اهلروي، وشيخ االسالم أبو إمساعيل عبد اهللا )١(أبو نصر الطبسي : حدث عنه
  .بن حممد، وآخرون

لك إىل جتاوز طريقة السلف، وقد جعل اهللا لكل وكان متحرقا على املبتدعة واجلهمية حبيث يؤول به ذ
  .شئ قدرا، إال أنه كان له جاللة عجيبة راة وأتباع وأنصار

  .وقد روى أيضا عن والده عمار



  وكان فصيحا مفوها، حسن املوعظة، رأسا يف التفسري، أكمل
__________  

وصححه ابن خزمية حسن صحيح، : ، وقال الترمذي٢٨٣ / ١والبيهقي ) ٥٥٩(، وابن ماجة ٩٧= 
وصححه ) ١٤٦( وأيب داود ٢٧٧ / ٥، ومنها حديث ثوبان عند أمحد )١٧٦(وابن حبان ) ١٩٨(

وروى ) ٥٦٠(، ووافقه الذهيب، ومنها حديث أيب موسى االشعري عند ابن ماجة ١٩٩ / ١احلاكم 
ي الفالس،  من طريق أمحد بن شعيب النسائي، عن عمرو بن عل١٨١ / ١الدواليب يف الكىن واالمساء 

رأيت أنس بن مالك أحدث، فغسل وجهه ويديه، : عن سهل بن زياد الطحان، عن االزرق بن قيس قال
  .إما خفان ولكن من صوف: أمتسح عليهما ؟ فقال: ومسح على جوربني من صوف، فقلت

  .٢٢٦ / ٣، شذرات الذهب ١٥١ / ٣العرب * 
أصبهان وكرمان، فتحت يف زمن عمر، ومل يفتح نسبة إىل طبس، وهي بلدة يف برية بني نيسابور و) ١(

  .زمانه من خراسان سواها
  .٢٠٩ / ٨" االنساب " 

(*)  

)١٧/٤٨١(  

  

التفسري على املنرب يف سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة، مث افتتح ختمة أخرى فمات وهو يفسر يف سورة 
  .القيامة، وعاش تسعني سنة

كان حيىي بن عمار ملكا يف زي عامل، كان : مساعيل االنصاريقال أبو إ: بغداد" معجم " قال السلفي يف 
له حمب متمول حيمل إليه كل عام ألف دينار هروية، فلما مات حيىي، وجدوا له أربعني بدرة مل يفك 

  .ختمها
العلوم مخسة، علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، : مسعت حيىي بن عمار يقول: وقال أبو إمساعيل
دين وهو العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو الفقه، وعلم هو داء الدين وهو وعلم هو قوت ال

  .أخبار ما وقع بني السلف، وعلم هو هالك الدين وهو الكالم
  .وعلم االوائل: قلت

وكان ! وكان حيىي بن عمار من كبار املذكرين، لكن ما أقبح بالعامل الداعي إىل اهللا احلرص ومجع املال 
جستان عند جور الوالة، فعظم راة جدا، وتغالوا فيه، وخترج به أبو إمساعيل االنصاري، قد حتول من س
  .وخلفه من بعده

أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا عبد االول ابن عيسى، حدثنا عبد اهللا بن حممد، : أخربنا احلسن بن علي



وحدثنا حيىي بن عمار :  عبد اهللا قالوباالسناد إىل) ح(حدثنا حممد بن حممد الفقيه إمالء، أخربنا دعلج، 
حدثنا أبو مسلم، حدثنا أبو عاصم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن : إمالء، أخربنا حامد بن حممد قاال

وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : معدان، عن عبدالرمحن بن عمرو، عن عرباض بن سارية قال
  كأن! يا رسول اهللا : لقلوب، فقال قائلموعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها ا

)١٧/٤٨٢(  

  

وذكر "...أوصيكم بتقوى اهللا عزوجل، والسمع والطاعة : " هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال
  ).١(احلديث 

  .هذا حديث عال، صاحل االسناد
المام عمر بن تويف حيىي بن عمار راة، يف ذي القعدة سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة، وصلى عليه ا

  .، وكانت جنازته مشهودة)٢(إبراهيم الزاهد 
أنكرت حايل وأىن وقت إنكار * وسائل ما دهاك اليوم ؟ قلت له : ورثاه مجال االسالم الداوودي، فقال
* وصار أقطارها تبكي القطار ملوت أفضل أهل العصر قاطبة * أما ترى االرض من أقطارها نقصت 

  ارعمار دين اهلدى حيىي بن عم
  

   االمراءامللك ميني الدولة، فاتح اهلند، أبو القاسم، حممود بن سيد*  السلطان - ٣١٩
__________  

، من طريق أيب عاصم النبيل الضحاك ابن خملد ٤٥، ٤٤ / ١إسناده صحيح، وأخرجه الدارمي ) ١(
أبو داود ، و١٢٧، ١٢٦ / ٤، ووافقه الذهيب، وأخرجه أمحد ٩٥ / ١ذا االسناد، وصححه احلاكم 

من طريق الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد به، ) ٥٧(و ) ٣٢(وابن أيب عاصم يف السنة ) ٤٦٠٧(
من طريق بقية بن ) ٢٧(وابن أيب عاصم ) ٢٦٧٦(وأخرجه الترمذي ) ١٠٢١(وصححه ابن حبان 

من ) ٥٥(وابن أيب عاصم ) ٤٢(الوليد، عن حبري بن سعد، عن خالد بن معدان به، وأخرجه ابن ماجة 
طريق الوليد بن مسلم، حدثنا عبد اهللا بن العالء، حدثىن حيىي بن أيب املطاع، مسعت العرباض بن 

  ).٣٠١(وقد تقدمت ترمجته برقم ) ٢...(سارية
، ١٨٢ - ١٧٥ / ٥، وفيات االعيان ٤٠١، ١٣٩ / ٩، الكامل يف التاريخ ٥٤ - ٥٢ / ٨املنتظم * 

، تتمة املختصر ١٤٥ / ٣، العرب ٢٥١ / ١، دول االسالم ١٥٧ و ١٣٤ / ٢املختصر يف أخبار البشر 
، اجلواهر ٣١ - ٢٩ / ١٢، البداية والنهاية ٣٢٧ - ٣١٤ / ٥، طبقات السبكي ٥١٢، ٥١١ / ١

، ٣٧٨، ٣٦٩، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٥٨، ٣٥٧ / ٤، تاريخ ابن خلدون ١٥٨، ١٥٧ / ٢املضية 



، هدية ٢٢١، ٢٢٠ / ٣لذهب ، شذرات ا٤٢٦، كشف الظنون ٣٧٤، ٣٧٣ / ٤النجوم الزاهرة 
  .٧٤ - ٦٩ / ١، نزهة اخلواطر لعبد احلي احلسين ٤٠١ / ٢العارفني 

(*)  

)١٧/٤٨٣(  

  

  .ناصر الدولة سبكتكني، التركي، صاحب خراسان واهلند وغري ذلك
متوليا ) ٢(قد قدم خبارى يف أيام نوح بن منصور، يف صحبة ابن السكني ) ١(كان والده أبو منصور 

 فعرف بالشهامة واالقدام والسمو، فلما سار ابن السكني متوليا على غزنة، ذهب يف خدمته على غزنة،
  أبو منصور، فلم يلبث ابن السكني أن مات، واحتاج الناس إىل أمري، فأمروا عليهم أبا

منصور، فتمكن وعظم، وأخذ يغري على أطراف اهلند، وافتتح قالعا، ومتت له مالحم مع اهلنود، وافتتح 
  ).٤(وقرب منه، وكان كراميا ) ٣(ية بست، واتصل خبدمته أبو الفتح البسيت الكاتب ناح

كان أبو القاسم عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلسني النضري قاضي مرو ونسف ): ٥(قال جعفر املستغفري 
صلب املذهب، فدخل صاحب غزنة سبكتكني بلخ، ودعا إىل مناظرة الكرامية، وكان النضري يومئذ 

  .هؤالء عندنا كفرة: ما تقولون يف هؤالء الزهاد االولياء ؟ فقال النضري:  ببلخ، فقال سبكتكنيقاضيا
  .إن كنت تعتقد مذهبهم، فقولنا فيك كذلك: ما تقولون يف ؟ قال: قال

  فوثب، وجعل يضرم بالدبوس حىت
__________  

  .س عشرمرت ترمجة امللك أيب منصور والد السلطان حممود يف اجلزء الساد) ١(
ابن البتكني، : ١٧٥ / ٥" وفيات االعيان " ، و ٦٨٣ / ٨" الكامل " كذا يف االصل، وجاء يف ) ٢(

وأوردا قول شارح " اليميين " ابن البتكني نقال عن كتاب : ٣١٦ / ٥السبكي " طبقات " وأثبت حمققا 
ثناة فوقية، مث كاف مكسورة، هو مز، بعدها الم، فباء موحدة ساكنة، بعدها تاء م: الكتاب أمحد املنيين

  .مث ياء بعدها نون ساكنة، من أعالم الترك
  ).٨٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
ابن " تاريخ " ، و ١٧٦، ١٧٥ / ٥" وفيات االعيان " ، و ٦٨٧ - ٦٨٣ / ٨" الكامل " انظر ) ٤(

 / ٢ "املختصر يف أخبار البشر " ، و ٣١٦ / ٥السبكي " طبقات " ، و ٣٦١، ٣٦٠ / ٤خلدون 
١١٧.  

  ).٣٧٢(سترد ترمجته برقم ) ٥(
(*)  



)١٧/٤٨٤(  

  

أدماهم، وشج النضري، وقيدهم وسجنهم، مث أطلقهم خوف املالمة، مث مترض ببلخ، وسار إىل غزنة، 
  فمات سنة سبع ومثانني وثالث مئة،

اعيل وعهد باالمرة إىل ابنه إمساعيل، وكان حممود ببلخ، وكان أخومها نصر على بست، وكان يف إمس
، فطمع فيه جنده، وشغبوا، فأنفق فيهم خزائن، فدعا حممود عمه، فاتفقا، وأتامها نصر، )١(خلة 

فقصدوا غزنة، وحاصروها، وعمل هو وأخوه مصافا مهوال، وقتل خلق، فازم إمساعيل، مث آمن 
  .إمساعيل، وحبسه معززا مرفها، مث حارب حممود النواب السامانية، وخافته امللوك

 على إقليم خراسان، ونفذ إليه القادر باهللا خلع السلطنة، ففرض على نفسه كل سنة غز واهلند، واستوىل
فافتتح بالدا شاسعة، وكسر الصنم سومنات، الذي كان يعتقد كفرة اهلند أنه حييي ومييت وحيجونه، 

صنوف ويقربون له النفائس، حبيث إن الوقوف عليه بلغت عشرة آالف قرية، وامتالت خزائنه من 
االموال، ويف خدمته من الربامهة ألفا نفس، ومئة جوقة مغاين رجال ونساء، فكان بني بالد االسالم وبني 

قلعة هذا الصنم مفازة حنو شهر، فسار السلطان يف ثالثني ألفا، فيسر اهللا فتح القلعة يف ثالثة أيام، 
 طوله مخسة أذرع، مرتل منه يف كان حجرا شديد الصالبة: واستوىل حممود على أموال ال حتصى، وقيل

االساس حنو ذراعني، فأحرقه السلطان، وأخذ منه قطعة بناها يف عتبة باب جامع غزنة، ووجدوا يف أذن 
  ).٢(الصنم نيفا وثالثني حلقة، كل حلقة يزعمون أا عبادته ألف سنة 

__________  
  .وكان فيه لني ورخاوة: قال ابن خلكان) ١(

  .مساعيل جباناوكان إ: وقال السبكي
 ٣٤٢ و ٢٤٤ و ٢٠٧، ٢٠٦ و ١٤٨ و ١٤٦ و ١٣٩ و ١٣١، ١٣٠ / ٩" الكامل " انظر ) ٢(
" ، و ١٧٩ - ١٧٦ / ٥" وفيات االعيان " ، و ٣١٨، ٣١٧ / ٥السبكي " طبقات " ، و ٣٤٦ -

  . وانظر فيه احلاشية اليت كتبها حمققه٢٦٦ / ٤" النجوم الزاهرة " ، و ٥٣، ٥٢ / ٨" املنتظم 
*)(  

)١٧/٤٨٥(  

  

  .وكان السلطان مائال إىل االثر إال أنه من الكرامية
ملا قدم التاهريت الداعي من مصر على السلطان يدعوه سرا إىل مذهب الباطنية، : قال أبو النضر الفامي

وكان التاهريت يركب بغال يتلون كل ساعة من كل لون، ففهم السلطان سر دعوم، فغضب، وقتل 



: ، شيخ هراة، وقال)١(، وأهدى بغله إىل القاضي أيب منصور حممد بن حممد االزدي التاهريت اخلبيث
  ).٢(كان يركبه رأس امللحدين، فلريكبه رأس املوحدين 

وذكر إمام احلرمني أن حممود بن سبكتكني كان حنفيا حيب احلديث، فوجد كثريا منه خيالف مذهبه، 
  . مذهب أيب حنيفة أو الشافعيفجمع الفقهاء مبرو، وأمر بالبحث يف أميا أقوى

  .فوقع االتفاق على أن يصلوا ركعتني بني يديه على املذهبني: قال
بوضوء مسبغ وسترة وطهارة وقبلة ومتام أركان ال جيوز الشافعي دوا، مث ) ٣(فصلى أبو بكر القفال 

وضأ بنبيذ، صلى صالة على ما جيوزه أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغا قد لطخ ربعه بنجاسة، وت
  ).٤(دوبركك سبز : فاجتمع عليه الذبان، وكان وضوءا منكسا، مث كرب بالفارسية، وقرأ بالفارسية،

  .ونقر ومل يطمئن وال رفع من الركوع، وتشهد، وضرط بال سالم
  .إن مل تكن هذه الصالة جييزها االمام، قتلتك: فقال له

  فأنكرت احلنفية الصالة، فأمر القفال بإحضار
__________  

  ).١٦٦(وقد تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .٣٢٠، ٣١٩ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ٢(
  ).٢٦٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
وفيات " انظر ) مدهامتان: (ورقتان خضراوان، وهو معىن قوله تعاىل يف سورة الرمحن: واملعىن) ٤(

  .فارسي عريب" املعجم الذهيب " ، و ١٨٢ / ٥" االعيان 
(*)  

)١٧/٤٨٦(  

  

  .كتبهم، فوجد كذلك، فتحول حممود شافعيا
  ).١(هكذا ذكره االمام أبو املعايل بأطول من هذا 

كان صادق النية يف إعالء الدين، مظفرا كثري الغزو، وكان : قال عبد الغافر الفارسي يف ترمجة حممود
  .ذكيا بعيد الغور، صائب الرأي، وكان جملسه مورد العلماء

  .وقربه بغزنة يزار
: حكى علي بن احلسني العكربي أنه مسع أبا مسعود أمحد بن حممد البجلي قال: قال أبو علي بن البناء

ال جيوز أن يوصف اهللا بالفوقية الن الزم ذلك وصفه : دخل ابن فورك على السلطان حممود، فقال
  .بالتحتية، فمن جاز أن يكون له فوق، جاز أن يكون له حتت



  .ته حىت يلزمين، بل هو وصف نفسهما أنا وصف: فقال السلطان
  .فبهت ابن فورك، فلما خرج من عنده مات

  .انشقت مرارته: فيقال
قد صنف يف أيام حممود وأحواله حلظة حلظة، وكان يف اخلري ومصاحل الرعية يسر له : قال عبد الغافر

  .واجلنود واهليبة واحلشمة مما مل يره أحد) ٢(االسار 
  يف) ٣" (اليميين " د اجلبار العتيب يف كتاب وقال أبو النضر حممد بن عب

__________  
، ١٨٠ / ٥" وفيات االعيان " ، ونقله عنه ابن خلكان يف "مغيث اخللق يف اختيار االحق " يف ) ١(

١٨١.  
وهذه احلكاية اليت يغلب على الظن أا ملفقة مفتراة تنبئ عن ذميم التعصب الذي يفعل أفاعيله يف 

لى الكراهية، وعرض رأي املخالف عرضا مشوها مبتورا، واالغضاء عن فضائله النفوس، فيحملها ع
الكثرية، وحماسنه اجلمة، وكان على إمام احلرمني أن يسلك مع خمالفيه سبيل أهل العلم والعرفان، 

  .ويناقشهم باحلجة والربهان، ويصون كتابه عن مثل هذا اهلراء واهلذيان
  .القوة: االسار) ٢(
  ".لسان العرب " 
  .نسبة إىل ميني الدولة، وهو لقب السلطان حممود" اليميين " مساه ) ٣(

(*)  

)١٧/٤٨٧(  

  

أم االسكندر الثاين أم * وزاد اهللا إمياين أأفريدون يف التاج * تعاىل اهللا ما شاء : قيل فيه: سرية هذا امللك
عبيدا البن *  آل رام على أجنم سامان وأمسى* إلينا بسليمان أظلت مشس حممود * الرجعة قد عادت 

إىل أقصى خراسان فيوما رسل الشاه * إىل ساحة جرجان ومن قاصية السند * خاقان فمن واسطة اهلند 
  .ويوما رسل اخلان مولد حممود يف سنة إحدى وستني وثالث مئة* 

  .ومات بغزنة يف مجادى االوىل سنة إحدى وعشرين وأربع مئة
ض عليه أخوه مسعود، ومتكن، وحارب السلجوقية مرات إىل أن وتسلطن بعده ابنه حممد مديدة، وقب

  ).١(قتل يف سنة ثالث وثالثني وأربع مئة، مث قام ابنه 
  .وكانت غزوات السلطان حممود مشهورة عديدة وفتوحاته املبتكرة عظيمة

ا رسول جاءن: قال كاتبه الوزير ابن امليمندي: قرأت خبط الوزير مجال الدين بن علي القفطي يف سريته



  .امللك بيدا على سرير كالنعش، بأربع قوائم حيمله أربعة
  وكان السلطان يعظم أمر الرسل ملا يفعله أصحام

__________  
سيذكر املؤلف تفصيل ذلك يف ترمجة السلطان مسعود بن السلطان حممود واليت سترد عقب هذه ) ١(

  .الترمجة مباشرة
(*)  

)١٧/٤٨٨(  

  

  .برسله
أدعو إىل اهللا، : أي رجل أنت ؟ قال: الته حىت صار بني يديه، فقال له اهلنديفحمل على ح: قال

  .وأجاهد من خيالف دين االسالم
  .أن تتركوا عبادة االصنام، وتلتزموا شروط الدين، وتأكلوا حلم البقر: فما تريد منا ؟ قال: قال

دري ملن ختاطب ؟ وبني يدي أت: وتردد بينهما الكالم، حىت خوفه حممود وهدده، وقال احلاجب للهندي
  .أي سلطان أنت ؟

إن كان يدعو إىل اهللا كما يزعم، فليس هذا من شروط ذلك، وإن كان سلطانا قاهرا ال : فقال اهلندي
  .ينصف، فهذا أمر آخر

  .دعوه: فقال الوزير
مث ورد اخلرب بتشويش خراسان، وضاق على صاحب اهلند االمر، ورأى أن بالده خترب، فنفذ رسوال 

إن مفارقة ديننا ال سبيل إليه، وليس هنا مال نصاحلك عليه، ولكن جنعل بيننا : آخر، وتلطف، وقال
  .هدنة، ونكون حتت طاعتك

  .ذهبا) ١(أريد ألف فيل وألف منا : قال
  .هذا ال قدرة لنا عليه: قال

ا أن يلبس مث تقرر بينهما تسليم مخس مئة فيل وثالثة آالف من فضة، واقترح حممود على امللك بيد
  .، ويضرب السكة بامسه)٢(خلعته، ويشد السيف واملنطقة 

فأجاب، لكنه استعفى من السكة، فكانت اخللعة قباء نسج بالذهب، وعمامة قصب، وسيفا حملى، 
امض حىت يلبس ذلك، ويرتل إىل االرض، ويقطع خامته : وفرسا وخفا، وخامتا عليه امسه، وقال لرسوله

  .فذلك عالمة التوثقةوأصبعه، ويسلمها إليك، 
  .وكان عند حممود شئ كثري من أصابع امللوك الذين هادم: قال



  فذهبت يف عشرة مماليك أتراك، وجئنا: قال ابن امليمندي الوزير
__________  

  ميزان يوزن به، واملكيال الذي يكيلون به: املنا، بفتح امليم مقصور يكتب بااللف) ١(
  .منوان ومنيان: ديد أوزانا، وتثنيتهالسمن وغريه، وقد يكون من احل

  .واالول أعلى
  .كل ما شد يف الوسط: املنطقة) ٢(

(*)  

)١٧/٤٨٩(  

  

  .رسول رسول: وصحنا
فكفوا عن الرمي، فأدخلنا على امللك، وهو شاب مليح الوجه على سرير فضة، فخدمته بأن صفقت 

  .جو: بيدي، واحننيت عليهما، وقلت
  .باه: فكان جوابه
قربين، وأخذ يشكو ما حلق البالد من اخلراب، مث لبس اخللعة بعد متنع، وتعمم له تركي، وأجلسين، و

  .حنلف باالصنام والنار، وأنتم ال تقنعون بذلك: وطالبته باحللف، قال
البد وأحجمت عن ذكراالصبع، فأخرج حديدة قطع ا أصبعه الصغرى ومل يكترث، وعمل على : قلت

  .اكفف عن أذى الرعية: قل لصاحبك: يده كافورا، ودفعت إيل وقال
مل أردها : فرجع السلطان إىل خراسان، ونفذ إليه ابن مروان صاحب ديار بكر هدية، فردها وقال

استقالال، ولكن علمت أن قصدك املخالطة واملصادقة، ويقبح يب أن أصادق من ال أقدر أن أنصره، 
  . نصرتكورمبا طرقك عدو وأنا على ألف فرسخ منك، فال أمتكن من

أخرب أكثر بالد اهلند غضب الصنم الكبري سومنات على سائر االصنام : مث بلغ السلطان أن اهلنود قالوا
إنه يرزق : ومن حوهلا، فعزم على غزو هذا الوثن، وسار يطوي القفار يف جيشه إليه، وكانوا يقولون

فيه كثريا، فتجمع عند هذا وحييي ومييت ويسمع ويعي، حيجون إليه، ويتحفونه بالنفائس، ويتغالون 
الصنم مال يتجاوز الوصف، وكانوا يغسلونه كل يوم مباء وعسل ولنب، وينقلون إليه املاء من ر حيل 

  .مسرية شهر، وثالث مئة حيلقون رؤوس حجاجه وحلاهم، وثالث مئة يغنون
  الةفسار اجليش من غزنة، وقطعوا مفازة صعبة، وكانوا ثالثني ألف فارس وخلقا من الرج

واملطوعة، وقوى املطوعة خبمسني ألف دينار، وأنفق يف اجليش فوق الكفاية، وارحتل من املليا ثاين يوم 



، وقاسوا مشاق، وبقوا ال جيدون املاء إال بعد ثالث، غطاهم يف يوم ضباب عظيم، ٤١٦الفطر سنة 
  فقالت

)١٧/٤٩٠(  

  

  .هذا من فعل االله سومنات: الكفرة
رة، وهرب منها ملكها إىل جزيرة، فأخرب املسلمون بلده، ودكوها، وبينها وبني مث نازل مدينة ألوا

الصنم مسرية شهر يف مفاوز، فساروا حىت نازلوا مدينة دبولوارة، وهي قبل الصنم بيومني، فأخذت 
عنوة، وكسرت أصنامها، وهي كثرية الفواكه، مث نازلوا سومنات يف رابع عشر ذي القعدة، وهلا قلعة 

على البحر، فوقع احلصار، فنصبت السالمل عليها، فهرب املقاتلة إىل الصنم، وتضرعوا له، واشتد منيعة 
احلال وهم يظنون أن الصنم قد غضب عليهم، وكان يف بيت عظيم منيع، على أبوابه الستور الديباج، 

ج ال يقوم، وعلى الصنم من احللي واجلواهر ما ال يوصف، والقناديل تضئ ليال وارا، على رأسه تا
يندهش منه الناظر، وجيتمع عنده يف عيدهم حنو مئة ألف كافر، وهو على عرش بديع الزخرفة، علو 
مخسة أذرع، وطول الصنم عشرة أذرع، وله بيت مال فيه من النفائس والذهب ما ال حيصى، ففرق 

 أنه منات، وأنه حممود يف اجلند معظم ذلك، وزعزع الصنم باملعاول، فخر صريعا، وكانت فرقة تعتقد
  .حتول بنفسه يف أيام النبوة من ساحل جدة، وحصل ذا املكان ليقصد وحيج معارضة للكعبة

فلما رآه الكفار صريعا مهينا، حتسروا، وسقط يف أيديهم، مث أحرق حىت صار كلسا، وألقيت النريان يف 
دخلوا باملراكب، فهرب، وافتتح قصور القلعة، وقتل ا مخسون ألفا، مث سار حممود السر امللك يم، و

  حممود عدة حصون ومدائن، وعاد إىل غزنة،
فدخلها يف ثامن صفر سنة سبع عشرة، ودانت له امللوك، فكانت مدة الغيبة مئة وثالثة وستني يوما 

)١.(  
__________  

 / ١٢" البداية والنهاية " ، و ٣٠، ٢٩ / ٨" املنتظم " ، و ٣٤٦ - ٣٤٢ / ٩" الكامل " انظر ) ١(
" طبقات " ، و ٥٠٨ / ١" تتمة املختصر " ، و ١٥٥ / ٢" املختصر يف أخبار البشر " ، و ٢٣، ٢٢

  .٣١٩ - ٣١٧ / ٥السبكي 
(*)  

)١٧/٤٩١(  

  



ويف سنة مثان عشرة سار إىل بلخ، وجهز جيشه إىل ما وراء النهر يف نصرة اخلانية، وكان علي بن تكني 
  .به ذرعا، واستنجد حممودا، ففر ابن تكني، ودخل الربيةقد أغار على خبارى، فضاق قدرخان ) ١(

مث حارب حممود الغز، وقبض على ابن سلجوق مقدمهم، فثارت الغز، وأفسدوا، وتفرغوا لالذى، 
وتعبت م الرعية، واستحكم الشر، وأقام حممود بنيسابور مدة، مث يف عشرين قصد الري، وأخذها، 

، وكان ضعيف التدبري، فضرب حىت محل ألف ألف دينار، وقبض على ملكها جمد الدولة بن بويه
  ).٢(وصلب حممود أمراء من الديلم، وجرت قبائح وظلم 

مث جهز حممود ولده مسعودا، فاستوىل على أصبهان، مث رجع السلطان إىل غزنة عليال، فمات يف ربيع 
ليه الوالد واملولود، االول سنة إحدى، وأمسى وقد فارقته اجلنود، وتنكست حلزنه البنود، وناح ع

  .وسكن ظلمة اللحود
وقد خطب له بالغور وخبراسان والسند واهلند، وناحية خوارزم وبلخ، وهي من خراسان، وجبرجان 

  .وطربستان والري واجلبال، وأصبهان وأذربيجان، ومهدان وأرمينية
  .وكان مكرما المرائه وأصحابه، وإذا نقم عاجل، وكان ال يفتر وال يكاد يقر

  ر مرة يف مخسني ألف فارس، ويف مئيت فيل،سا
حتمل ثقل العساكر، وكان يعتقد يف اخلليفة، وخيضع جلالله، وحيمل إليه قناطري ) ٣(وأربعني ألف مجازة 

  من الذهب، وكان إلبا على القرامطة واالمساعيلية وعلى املتكلمني، على بدعة فيه فيما قيل، ويغضب
__________  

  ".ابن " ي تكني دون لفظ عل": الكامل (يف ) ١(
  .٤٧٧ - ٤٧٥ / ٩" الكامل " انظر ) ٢(
  .ناقة تعدو اجلمزى، وهو ضرب من العدو دون احلضر الشديد وفوق العنق: اجلمازة) ٣(

(*)  

)١٧/٤٩٢(  

  

للكرامية، وكان يشرب النبيذ دائما، وتصرفه على االخالق الزكية، وكان فيه شدة وطأة على الرعية، 
أمن وإقامة سياسة، والزمه علة حنو ثالث سنني، كان يعتريه إسهال، وال يترك الركوب ولكن كانوا يف 

ذهب : يا أبا احلسن: والسفر، قبض وهو يف جملسه ودسته ما وضع جنبه، وملا احتضر، قال لوزيره
  .شيخكم

 من مث مات يوم اخلمسني لتسع بقني من ربيع اآلخر، فكتم موته، مث فشى، وأتى ابنه السلطان حممد
  .اجلوزجان، فوصل يف أربعني يوما



كان السلطان حممود ربعة، فيه مسن، تركي العني، فيه شقرة، وحليته مستديرة، غليظ الصوت، ويف 
  .عارضيه شيب

  .وكان ابنه حممد يف قده، وكان ابنه مسعود طويال
أنه كان عند االمري مسعت : كم مجع آباؤك من اجلوهر ؟ قال: قال حممود يوما لالمري أيب طاهر الساماين

  .الرضي سبعة أرطال
  .أنا يف خزانيت سبعون رطال: فسجد شكرا، وقال

  .معي أربع مئة فيل مقاتلة ما يثبت هلا أحد: وكان صمم على التوغل يف بالد اخلانية، وقال
  حنن نأخذ ألف: فبلغه أن اخلانية قالوا

 حطبا، فإذا دنت الفيلة، أوقدنا ثور تركية، وهي كبار ضخام، فنجعل عليها ألف عجلة، ومنلؤها
  .احلطب، فتطلب البقر أمامها، وتلقي النار على االفيلة وعلى من حوهلا، فتتم اهلزمية، فأحجم حممود

  ،)١(وكان يعظم امليمندي كاتبه، الم ملا نازلوا مدينة بيدا 
__________  

ثرهم جيشا، وتسمى مملكته وهو أعظم ملوك اهلند مملكة، وأك: قال ابن االثري يف بيدا هذا) ١(
  .كجوراهة
  .٣٠٨ / ٩" الكامل 

(*)  

)١٧/٤٩٣(  

  

حصل السلطان وكاتبه يف عشرين فارسا فوق تل جتاه البلد، فربز هلم عسكر أحاطوا بالتل، فعاينوا 
  .أنا حممود: من أنت ؟ قال: التلف، فتقدم كاتبه، ونادوا اهلنود، فقالوا

  .أنت املراد: قالوا
  . أيديكم، وعندي من ملوككم مجاعة أفدي نفسي م، وأحضرهم، وأنزل على حكمكمها أنا يف: قال

  .امللوك) ١(فأحضر : ففرحوا، وقالوا
  .امض إىل ولدي، وعرفه خربي: فالتفت إىل شاب، وقال

  .أنت ال تنهض بالرسالة! ال : مث قال
  .امض، أنت عاقل وأسرع: وقال حملمود

  .رجلوافلما جاوز را، لقيه بعض جنده، فت
ذاكم السلطان فديته بنفسي، فافعلوا ما : من رسولك ؟ قال: وعاين ذلك من فوق القلعة، فقالوا لكاتبه



  .بدا لكم
  .نعم ما فعلت، فتوسط لنا عند سلطانك: وبلغ ذلك بيدا، فأعجبه، وقال

 مث يف فهادم، وزادت عظمة امليمندي عند حممود، حىت إنه زوج أخاه يوسف بزليخا ابنة امليمندي،
اآلخر قبض عليه، وصادره، النه أراد أن يسم حممودا، ووزن له ألف ألف دينار، ومن التحف والذخائر 

  ما ال يوصف بعد العذاب، مث أطلق امليمندي بعد وفاة حممود، ووزر
  .ملسعود

أحضر إىل حممود بغزنة شخصان من النسناس من بادية بال صيغون، وهي مملكة قدرخان، وعدو 
يف شدة عدو الفرس، وهو يف صورة آدمي، لكنه بدنه ملبس بالشعر، وكالمه صفري، ويأكل النسناس 

  .حشيشا، وأهل تلك البالد يصطادوم، ويأكلوم
__________  

  .والصواب ما أثبتناه" فأحضروا : وقال: " يف االصل) ١(
(*)  

)١٧/٤٩٤(  

  

  ).١(فسأل حممود الفقهاء عن أكل حلمهم، فنهوا عنه 
  

كان طواال جسيما، مليحا، كبري العني، شديدا حازما، كثري الرب، ساد اجلواب،  * مسعود - ٣٢٠
  .رؤوفا بالرعية، حمبا للعلم

صنف له كتب يف فنون، وكان أبوه خيشى مكانه، وحيب أخاه حممدا، فأبعد مسعودا، وأعطاه الري 
 موالنا على نفسه أين لست ولده، أفعل إن أشهد: واجلبال، وطلب منه أن حيلف الخيه أنه ال يقاتله، قال

  .أو حيلف يل أخي أنه ال خيفيين من مرياثي شيئا
وملا مسع مسعود مبوت أبيه، لبس السواد، وبكى، وعمل عزاءه بأصبهان، وخطب لنفسه بأصبهان 

والري وأرمينية، مث سار واستقر بنيسابور، ومالت االمراء إىل شهاب الدولة مسعود، وجرت بينه وبني 
حممد مراسالت، مث قبضوا على حممد، وبادروا إىل خدمة السلطان مسعود، فقدم هراة، وكان أخيه 

  .أخوه حممد امللقب جبمال الدولة منهمكا يف اللذات املردية والسكر
  .مث قبض مسعود على عمه يوسف وعلى علي احلاجب

  ودانت له املمالك، وأظهر كتاب القادر باهللا،
  . ظهري خليفة اهللاوأنه لقبه بالناصر لدين اهللا



  ولبس خلعا وتاجا، مث
__________  

  . للدمريي٣٥٧ / ٢، وحياة احليوان ٥٤، ٥٣ / ٨" املنتظم " انظر ) ١(
، ٤٣٣، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤١٤، ٤١٢، ٣٩٨، ٣٩٥ / ٩، الكامل يف التاريخ ١١٣ / ٨املنتظم * 

 ٢خبار البشر ، املختصر يف أ١٨١ / ٥، وفيات االعيان ٤٨٨ - ٤٧٧، ٤٦٧، ٤٦٢، ٤٤٢، ٤٤١
، ٥٢٤، ٥١٤ / ١، تتمة املختصر ١٨٠ / ٣، العرب ٢٥٦ / ١، دول االسالم ١٦٥، ١٦٤، ١٥٧/ 

، شذرات ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٩ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٥٠ / ١٢البداية والنهاية 
  .٧٦ - ٧٤ / ١، نزهة اخلواطر ٢٥٣ / ٣الذهب 

(*)  

)١٧/٤٩٥(  

  

، مث أخذت الري من مسعود، فجهز جيشا )١(مندي، واستوزره أطلق الوزير أمحد بن احلسن املي
، وجرت له حروب على الدنيا، وقدم عليه رسول الديوان، فاحتفل )٢(استباحوها، وعملوا قبائح 

  .لقدومه، وزينت خراسان، وكان يوم قدومه بلخ يوما مشهودا كدخول السلطان
  .وكان يف املوكب مئتا فيل واجليش ملبس

باهلند وغزنة وأطراف خراسان، حىت إنه خرج من ) ٣( عام ثالثة وعشرين وأربع مئة ووقع الوباء يف
أصبهان يف مدة قريبة أربعون ألف جنازة، وكان ملكها أبو جعفر بن كاكويه واخلليفة القائم وسلطان 
  .العراق جالل الدولة، وأبوكاليجار على فارس، ومسعود بن حممد على خراسان واجلبال والغور واهلند
وتويف قدرخان التركي، صاحب ما وراء النهر يف هذا العام، وتأهب مسعود، وحشد يقصد العراق، 

فجاءه أمر شغله، وهو عصيان نائبه على اهلند، فسار لقصده، وجهزه مسعود، وهو االمري أمحد بن ينال 
   فيهم، مث كر إىل، مث عاثت الترك الغزية مبا وراء النهر، فقصدهم مسعود، وأوقع م، وأثخن)٤(تكني 

  ).٥(طربستان، الن نائبها فارق الطاعة، وجرت له خطوب 
مث اضطرب جند مسعود، وجترؤوا عليه، وبادرت الغز، فأخذوا نيسابور وبدعوا، فاستنجد مسعود 

  مبلوك ما وراء النهر فما نفعوا، مث سارت الغز حلربه، وعليهم طغرلبك، وأخوه داود،
__________  

  .٤٠٠ - ٣٩٨ / ٩" مل الكا" انظر ) ١(
  .٤٠٣، ٤٠٢ / ٩" الكامل " انظر ) ٢(
  .٣٤ / ١٢" البداية والنهاية " ، و ٤٢٦ / ٩" الكامل " ، و ٦٩ / ٨" املنتظم " انظر ) ٣(



  .٣٨٠ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٤٢٨ / ٩" الكامل " انظر ) ٤(
  .٣٨١  /٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٤٤٢، ٤٤١ / ٩" الكامل " انظر ) ٥(

(*)  

)١٧/٤٩٦(  

  

فهزموه، وأخذت خزائنه، وركب هو فيال ماهرا حركا يعده للحروب، فنجا عليه يف قل من غلمانه، 
وكان جسيما ال يعدو به فرس إال قليال، مث أقام بغزنة، وأخلد إىل اللذات، وذهبت منه خراسان، فعزم 

  .على سكىن اهلند بآله ورجاله
الثني يف الشتاء لفرط برد غزنة، وأخذ معه أخاه حممدا مسموال، فلما وشرع يف ذلك يف سنة اثنتني وث

وصل إىل ر اهلند، نزل عليه، وواصل السكر، واستقر بقلعة هناك، وختطفه بعض العسكر، وذل، 
القابلنك على فعلك يب، فاختر مكانا ترتله : فخلعوه، وملكوا املسمول حممدا، وقبض عليه حممد، وقال

  .حبشمك
  .لعة، فبعثه إليها مكرمافاختار ق

فعمل عليه ولد حممد ومجاعة، وبيتوه وقتلوه حنقا عليه، وجاؤوا برأسه إىل السلطان املسمول، فبكى، 
وغضب على ابنه، ودعا عليه، وكان مودود بن مسعود مقيما بغزنة وبينهما عشرة أيام، فسارع يف 

  مخسة آالف، وبيت
وقتل الذين قتلوا أباه، وكانوا اثين عشر، مث قتل عمه حممدا حممدا، وقتل أمراء، وقبض على عمه حممد، 

)١.(  
  

 ابن أمحد، احلليب، الشيخ املعمر املسند، أبو القاسم، عبدالرمحن بن عبد العزيز*  ابن الطبيز - ٣٢١
  .السراج الرامي، املشهور بابن الطبيز، نزيل دمشق

__________  
 ١٢" البداية والنهاية " ، و ٤٨٩ - ٤٧٧ / ٩" كامل ال" ، و ١٠٧ و ٩٩ / ٨" املنتظم " انظر ) ١(
  .٣٨٤، ٣٨٣ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٤٩، ٤٨ و ٤٣/ 
 / ٣، شذرات الذهب )الطبيز (٤٦٢ / ٣، تبصري املنتبه ١٧٤ / ٣، العرب ٢٥٧ / ٥االكمال * 

٢٤٨.  
(*)  

)١٧/٤٩٧(  



  

احلسني السبيعي، وحممد بن جعفر بن حممد بن عيسى البغدادي العالف، وأيب بكر حممد بن : حدث عن
  .السقا، وأيب بكر حممد بن عمر اجلعايب احلافظ، ومجاعة تفرد يف الدنيا عنهم

عبد العزيز الكتاين، وعلي بن حممد الربعي، واحلسن بن أمحد بن عبد الواحد بن أيب احلديد، : روى عنه
قاسم بن أيب العالء املصيصي، والفقيه نصر ووالده أمحد، وأبو عبد اهللا بن أيب الصقر االنباري، وأبو ال

  .املقدسي، وعبد الرزاق بن عبد اهللا الكالعي، وآخرون
  .هو شيخ ال بأس به: قال أبو الوليد الباجي

تويف شيخنا ابن الطبيز يف مجادى االوىل سنة إحدى وثالثني وأربع مئة، وكان يذكر أن : قال عبد العزيز
  مولده يف سنة ثالثني وثالث

  .مئة
  .وكانت له أصول حسنة، وكان يذهب إىل التشيع: قال
  .كان شيخ العالف يروي عن أمحد بن عبيد اهللا النرسي والكبار: قلت

أخربنا أمحد بن اخلضر، أخربنا محزة بن كروس، أخربنا نصر بن إبراهيم : أخربنا عبد احلافظ بن بدران
ا حممد بن جعفر بن هشام احلليب، حدثنا سليمان الفقيه، أخربنا عبدالرمحن ابن عبد العزيز السراج، أخربن

بن املعاىف حبلب، حدثنا أيب، حدثنا موسى بن أعني، عن أيب االشهب، عن عمران بن مسلم، عن سامل بن 
  من دخل السوق،: " عبد اهللا، عن أبيه، عن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

)١٧/٤٩٨(  

  

ك له، له امللك وله احلمد، حييي ومييت، بيده اخلري وهو على كل شئ ال إله إال اهللا وحده ال شري: فقال
  ".قدير، كتب اهللا له ا ألف ألف حسنة، وحما عنه ألف ألف سيئة، وبىن له بيتا يف اجلنة 

  .غريب) ١(هذا إسناد صاحل 
  

ي، ابن  بن علي، الدمشقالشيخ االمام احملدث، أبو احلسني، عبد الوهاب بن جعفر*  امليداين - ٣٢٢
  .امليداين

أيب علي بن هارون، وأمحد بن حممد بن عمارة، وأيب عبد اهللا بن مروان، واحلسني بن أمحد بن : يروي عن
  .أيب ثابت، وأيب بكر ابن أيب دجانة، وأيب عمر بن فضالة، وخلق بعدهم

  .وعين بالرواية واالكثار
عبد العزيز الكتاين، وأبو القاسم بن رشأ بن نظيف، وأبو علي االهوازي، وأبو سعد السمان، و: وعنه



  .أيب العالء، وأمحد بن قبيس املالكي، وطائفة
__________  

منكر احلديث، وأخرجه الدارمي : كيف يكون إسناده صاحلا وعمران بن مسلم، قال البخاري فيه) ١(
حدثنا  عن يزيد بن هارون، أخربنا أزهر بن سنان، ٥٣٨ / ١واحلاكم ) ٣٤٢٨(، والترمذي ٢٩٣ / ٢

حممد بن واسع، عن سامل بن عبد اهللا، عن أبيه، عن جده، وأزهر ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه 
عن محاد بن زيد، عن عمرو بن دينار قهرمان ) ٢٢٣٥(وابن ماجة ) ٣٤٢٩(، والترمذي ٤٧ / ١أمحد 

تقوى ذه الطرق وعمرو بن دينار ضعيف منكر احلديث، فاحلديث ي...آل الزبري، عن سامل بن عبد اهللا
  .الثالث، فهو حسن اء إن شاء اهللا

 / ٢، املشتبه ٤١٢ / ٢، املغين يف الضعفاء ١٢٩، ١٢٨ / ٣، العرب ٦٧٩ / ٢ميزان االعتدال * 
  .٢١٠ / ٣، شذرات الذهب ٨٦ / ٤، لسان امليزان ٦٢٣

(*)  

)١٧/٤٩٩(  

  

  .ذكر أنه كتب مبئة رطل حرب، احترقت كتبه، وجددها: قال الكتاين
  ).١(كان فيه تساهل، وام يف ابن هارون : مث قال

  .تويف يف مجادى االوىل سنة مثان عشرة وأربع مئة عن مثانني سنة
  

، القسطلي، االندلسي، العالمة املنشئ البليغ، أبو عمر، أمحد بن حممد بن العاص*  ابن دراج - ٢٢٩
  .من أعيان االدباء، وفحول الشعراء

  .دلس كاملتنيب بالشامكان باالن: قال الثعاليب
* أمل تعلمي أن الثواء هو النوى : هو من كتاب املنصور احلاجب، فقال فيه قصيدة، منها يقول: قلت

سفري دعيين أرد ماء ) ٢(لتقبيل كف العامري * وأن بيوت العاجزين قبور ختوفين طول السفار وإنه 
ى اآلخرة، سنة إحدى وعشرين وأربع مئة، منري مات يف مجاد) ٣(إىل حيث ماء املكرمات * املفاوز آجنا 

  .وله مخس وسبعون سنة
_______________  

  .٦٧٩ / ٢" ميزان االعتدال " انظر ) ١(
  .وذكرت هناك مصادر ترمجته) ٢٢٩(تقدمت ترمجته برقم * 



  .٢٩٨ص " ديوانه " ، وهو خطأ، والتصويب من "العامرين : " يف االصل) ٢(
  (*)النامي الناجع يف الري : عم واللون، والنمرياملاء املتغري الط: اآلجن) ٣(

)١٧/٥٠٠(  

  

، عبدامللك بن مروان العالمة البليغ، جاحظ وقته، أبو عامر، أمحد بن أيب مروان*  ابن شهيد - ٣٢٣
  .بن ذي الوزارتني أمحد بن عبدامللك بن عمر ابن شهيد، االشجعي القرطيب، الشاعر

  ).١(لس، وله ترسل فائق كان حامل لواء النظم والنثر باالند
  ).٢" (جونة عطار " كتاب : وله تواليف أنيقة اجلد، مطبوعة اهلزل، منها

ولنا من البلغاء أبو عامر، له من التصرف يف وجوه البالغة وشعاا مقدار ينطق : قال أبو حممد بن حزم
  .-) ٣( يعين ابن هارون - يعين اجلاحظ وسهل -فيه بلسان مركب من عمرو 

__________  
، مطمح االنفس ١٣٦ - ١٣٣، جذوة املقتبس ٩٠ / ٥، االكمال ٤٩ - ٣٥ / ٢يتيمة الدهر * 

، بغية امللتمس ٣٣٦ - ١٩١/ الد االول / القسم االول : ، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة١٩
 ٧٨ / ١، املغرب يف حلي املغرب ١٧٤، املطرب ٢٢٣ - ٢٢٠ / ٣، معجم االدباء ١٩٤ - ١٩١

، الوايف ٢٨٠ / ١١، مسالك االبصار ١٥٩ / ٣، العرب ١١٨ - ١١٦ / ١ وفيات االعيان ،٨٥ -
 - ٦٢١ / ١، نفح الطيب ٧٤، إعتاب الكتاب ٥٥٥ / ٢، اخلريدة ١٤٨ - ١٤٤ / ٧بالوفيات 

، هدية العارفني ٢٣٠ / ٣ وغريها، شذرات الذهب ٣٦٣ - ٣٥٨ و ٢٤٦ - ٢٤٤ / ٣، و ٦٢٣
  .٣١٨ - ٣٠٢ / ٢بارك ، النثر الفين لزكي م٧٤ / ١
  .شئ من نظمة ونثره" الذخرية " و " اليتيمة " ويف ترمجته من ) ١(
فصوال منها، وقد أفردت هذه " الذخرية " أثبت ابن بسام يف " التوابع والزوابع " وله أيضا رسالة ) ٢(

ه، وله الفصول بالطبع، بتحقيق وشرح بطرس البستاين وقد صدرها بدراسة عن حياة ابن شهيد وأدب
، وقال الدكتور ١١٦ / ١" وفيات االعيان " انظر " كشف الدك وإيضاح الشك " أيضا كتاب 

  .فأخل بكثري من شعره املوجود يف املصادر" ديوانه " وقد مجع شارل بال : إحسان عباس
، ٢٢٢ / ٣" معجم االدباء " ، و ١٩٢، ١٩١" بغية امللتمس " ، و ١٣٣" جذوة املقتبس " انظر ) ٣(

  .١٧٨ / ٣" نفح الطيب " و 
(*)  

)١٧/٥٠١(  

  



يف جوف غاب وكأن الصباح قانص ) ١(دخلوا للكمون * فكأن النجوم يف الليل جيش : ومن نظمه
  .تويف يف مجادى االوىل سنة ست وعشرين وأربع مئة) ٢(قبضت كفه برجل غراب * طري 

انقرض عقب جده الوزير مبوته، كان حامل لواء الشعر والبالغة، ما خلف له نظريا، و: قال ابن حزم
  ).٣(وكان مسحا جوادا 

  
  .، الكاتبابن عبيد، أبو النعمان املصري*  تراب بن عمر - ٣٢٤

  .أيب أمحد بن الناصح، والدارقطين: حدث عن
  .أبو القاسم بن أيب العالء، والقاضي اخللعي: وعنه

  .ع مئةعاش بضعا ومثانني سنة، ومات يف ربيع اآلخر سنة سبع وعشرين وأرب
  

   بن أمحد بناحلافظ االوحد، أبو الفضل، علي بن احلسني* *  الفلكي - ٣٢٥
__________  

  .للكمني": املغرب " يف ) ١(
 / ٢" اليتيمة " ، والثاين منهما يف ٨١ / ١" املغرب " ، و ٢٥٧ / ١ / ١" الذخرية " البيتان يف ) ٢(

٤٠.  
  .٢٢٣ / ٣" معجم االدباء " ، و ١٩٣"  امللتمس بغية" ، و ١٣٦، ١٣٥" جذوة املقتبس " انظر ) ٣(
  .٢٣١ / ٣، شذرات الذهب ٣٧٣ / ١، حسن احملاضرة ١٦١ / ٣العرب * 

  = (*)، تذكرة احلفاظ ٢ / ٦٦، طبقات ابن الصالح ٤٤٠ / ٢، اللباب ٣٣٠ / ٩االنساب * * 

)١٧/٥٠٢(  

  

  .احلسن، اهلمذاين، عرف بالفلكي
  .ان والعراق وخراسانمسع عامة مشايخ مهذ: قال شريويه
  .ابن رزقويه، وأيب احلسني بن بشران، والقاضي أيب بكر احلريي: حدث عن
  .احلسين، وامليداين: حدثنا عنه

  .وكان حافظا متقنا حيسن هذا الشأن جيدا جيدا
  املنتهى يف معرفة" الطبقات امللقب ب : صنف الكتب منها

  .يف ألف جزء) ١" (الرجال 
ما رأت عيناي أحدا من البشر : مسعت شيخ االسالم االنصاري يقول: د يقولمحزة بن أمح) ٢(مسعت 



  ).٣(أحفظ من ابن الفلكي، وكان صوفيا مشمرا 
  .مات بنيسابور يف شعبان، سنة سبع وعشرين وأربع مئة كهال: قلت

  بارعا يف علم الفلك واحلساب، هيوبا حمتشما،) ٤(وكان جده 
__________  

، طبقات ٤٨ / ١٢، الوايف ١ / ١٢٧ / ١٢، عيون التواريخ ١٦٢ / ٣، العرب ١١٢٥ / ٣= 
 / ٣، شذرات الذهب ١٨٥٨، كشف الظنون ٤٣٢ - ٤٣١، طبقات احلفاظ ٢٦٨ / ٢االسنوي 

  .١٢١، الرسالة املستطرفة ٦٨٧ / ١، هدية العارفني ٢٣١ و ١٨٥
طبقات " و " االنساب "  ، ويف"املنتهى يف الكمال يف معرفة الرجال ": " العرب " اسم الكتاب يف ) ١(

، وذكر السمعاين مصنفا آخر "منتهى الكمال يف معرفة الرجال ": " كشف الظنون " و " االسنوي 
  ".معرفة ألقاب احملدثني " للفلكي وهو كتاب 

  .القائل شريويه) ٢(
  .٢٦٨ / ٢االسنوي " طبقات "  و ١١٢٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
بن احلسن بن القاسم بن احلسن بن علي احلاسب الفلكي اهلمذاين، املتوىف سنة وهو أبو بكر أمحد ) ٤(

" الوايف "  و ١٠، ٩ / ٣" معجم االدباء " ، و ٣٣٠، ٣٢٩ / ٩" االنساب " ، انظر ترمجته يف ٣٨٤
  .أبو علي:  وكنيته فيه٣٠٣ / ١" بغية الوعاة " ، و ٣٠٥ / ٦

(*)  

)١٧/٥٠٣(  

  

  .ث مئةتويف سنة أربع ومثانني وثال
  

   بنالعالمة احملدث االديب، أبو عمرو، حممد بن عبد اهللا*  الرزجاهي - ٣٢٦
  ).٢(، الفقيه الشافعي، تلميذ أيب سهل الصعلوكي )١(أمحد، الرزجاهي البسطامي 

  .ابن عدي، واالمساعيلي، وابن الغطريف، وأيب علي بن املغرية، وتصدر لالفادة: كتب الكثري عن
  .، وعدة)٣(والرئيس الثقفي، وأبو سعد بن أيب صادق، وعلي بن حممد الفقاعي البيهقي، : حدث عنه

  .مات يف ربيع االول سنة سبع وعشرين وأربع مئة، وله ست وسبعون سنة، وكان صاحب فنون
_______________  

 / ٤، طبقات السبكي ١٦٠ / ٣، العرب ٢٣ / ٢، اللباب ١١٠ / ٦، االنساب ٤١٩تاريخ جرجان * 
  .٢٣٠ / ٣، شذرات الذهب ١٥٢، ١٥١



والرزجاهي ضبط يف االصل بضم الراء وفتحها، وحكى السبكي الوجهني عن املؤلف، واقتصر السمعاين 
  .وياقوت على الفتح

  .وهذه النسبة إىل رزجاه قرية من قرى بسطام
نسبة إىل بسطام، وهي بلدة كبرية بقومس على جادة الطريق إىل نيسابور، وقد ضبطه ياقوت ) ١(
بني اسم " املشتبه " كسر الباء، وضبط يف االصل بفتحها، وبسطام أيضا اسم لرجل، ففرق الذهيب يف ب

، وقال ابن "االنساب " البلدة فضبطه بالفتح، واسم الرجل فضبطه بالكسر، وكذا فعل السمعاين يف 
  .إمنا اجلميع مكسور النه اسم أعجمي عرب بكسر الباء: االثري

 ه، مرت ٣٦٩ بن سليمان بن حممد بن سليمان بن هارون احلنفي، املتوىف سنة وهو أبو سهل حممد) ٢(
  .ترمجته يف اجلزء السادس عشر

بضم الفاء، وفتح القاف، ويف آخرها العني املهملة، هذه النسبة إىل بيع ": االنساب " قال يف ) ٣(
  .الفقاع وعمله

  . به ملا يعلوه من الزبدشراب يتخذ من الشعري، مسي: الفقاع": " اللسان " وقال يف 
(*)  

)١٧/٥٠٤(  

  

 بن علي، اهلامشي االمام العامل املقرئ املعمر، شيخ حران، أبو القاسم، علي ابن حممد*  الزيدي - ٣٢٧
  .العلوي احلسيين الزيدي، احلراين احلنبلي السين

، فكان آخر من "شفاء الصدور " ، وروى عنه تفسريه )١(تال بالروايات على االستاذ أيب بكر النقاش 
  .روى عنه القراءات واحلديث

أبو معشر عبد الكرمي الطربي، وأبو القاسم اهلذيل، وأبو العباس أمحد بن الفتح املوصلي، نزيل : تال عليه
  .زهر امللك

  .وكان مفخر أهل حران
  .هو آخر من قرأ على النقاش: قال أبو عمرو الداين

  ).٢(دهرا طويال وكان ثقة ضابطا مشهورا، أقرأ حبران : قال
 وقد أريته جزءا من كتب إبراهيم بن شكر -مسعت عبد العزيز الكتاين : وقال هبة اهللا بن أمحد االكفاين

ما يكفي علي بن حممد الزيدي احلراين :  فقال-من مصنفات اآلجري، والسماع عليه مزور بني التزوير 
  ).٣(أن يكذب حىت يكذب عليه 

__________  



 / ٣، العرب ٤٥٤ / ٢، املغين يف الضعفاء ١٥٥ / ٣، ميزان االعتدال ٣١٥ / ١لكبار معرفة القراء ا* 
، ٢٦٠، ٢٥٩ / ٤، لسان امليزان ٥٧٣، ٥٧٢ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ١٧٩، ١٧٨

  .٢٥١ / ٣شذرات الذهب 
 ه، ٣٥١نة وهو حممد بن احلسن بن حممد بن زياد املوصلي النقاش املفسر نزيل بغداد، متوىف س) ١(

  .مرت ترمجته يف آخر اجلزء اخلامس عشر
  .٥٧٣ / ١" غاية النهاية " ، و ٣١٥ / ١" معرفة القراء الكبار " انظر ) ٢(
  .٣١٥ / ١" معرفة القراء الكبار ) " ٣(

(*)  

)١٧/٥٠٥(  

  

  .تويف سنة ثالث وثالثني وأربع مئة، وقد قارب املئة: قلت
 النقاش، والنقاش جممع على ضعفه يف احلديث ال يف القراءات، وأعلى شئ عنده القراءات والتفسري عن

فإن كان الزيدي مقدوحا فيه، فال يفرح بعلو رواياته لالمرين، وقد وثقه أبو عمرو الداين يف اجلملة، 
  .كما وثق شيخه النقاش، ولكن اجلرح مقدم، وما أدري ما أقول

س، غنت النصارى، وحركوا االرغل، فثبت وبلغين أن الزيدي نفذ رسوال إىل ملك الروم، فلما جل
الزيدي عند مساعه، وتعجبوا من ثباته كثريا، فلما قام، وجدوا حتت كعبه الدم مما ثبت نفسه، ومل 

  .يتحرك
  

 بن احلسني، ابن الشيخ اجلليل، املسند العامل، أبو احلسن، علي بن موسى*  ابن السمسار - ٣٢٨
  .السمسار الدمشقي

ه احملدث أيب العباس حممد، وأخيه اآلخر أمحد، وأيب القاسم علي بن أيب العقب، أبيه، وأخي: حدث عن
وأيب عبد اهللا حممد ابن إبراهيم بن مروان، وأمحد بن أيب دجانة، وأيب علي بن آدم الفزاري، وأيب عمر بن 

" صحيح " فضالة ومظفر بن حاجب بن أركني، والدارقطين، والفقيه أيب زيد املروزي ومحل عنه 
  .البخاري، وروى عن خلق كثري

__________  
 / ٤، لسان امليزان ٤٥٦ / ٢، املغين يف الضعفاء ١٧٩ / ٣، العرب ١٥٨ / ٣ميزان االعتدال * 

  .٢٥٢ / ٣، شذرات الذهب ٢٦٥، ٢٦٤
(*)  



)١٧/٥٠٦(  

  

  .وكان مسند أهل الشام يف زمانه
م املصيصي، واحلسن بن أمحد بن أيب عبد العزيز الكتاين، وأبو نصر بن طالب، وأبو القاس: حدث عنه

  .احلديد، والفقيه نصر ابن إبراهيم، وأمحد بن عبد املنعم الكريدي، وسعد بن علي الزجناين، وآخرون
  .كان فيه تشيع وتساهل: قال الكتاين

  ).١(فيه تشيع يفضي به إىل الرفض، وهو قليل املعرفة، يف أصوله سقم : وقال أبو الوليد الباجي
لسمسار يف صفر سنة ثالث وثالثني وأربع مئة، وقد كمل التسعني، وتفرد بالرواية عن ابن مات ابن ا

أيب العقب وطائفة، ولعل تشيعه كان تقية ال سجية، فإنه من بيت احلديث، ولكن غلت الشام يف زمانه 
شتد البالء بالرفض، بل ومصر واملغرب بالدولة العبيدية، بل والعراق وبعض العجم بالدولة البويهية، وا

دهرا، ومشخت الغالة بأنفها، وتواخي الرفض واالعتزال حينئذ، والناس على دين امللك، نسأل اهللا 
  .السالمة يف الدين

  
  ،)٢(، أبو العالء االستوائي ابن أمحد بن عبد اهللا القاضي*  صاعد بن حممد - ٣٢٩

__________  
  .١٥٨ / ٣" ميزان االعتدال " انظر ) ١(
 / ١، اللباب ١٠٨ / ٨، املنتظم )االستوائي (٢٢١ / ١، االنساب ٣٤٥، ٣٤٤ / ٩ تاريخ بغداد* 

، النجوم ٨١: ، طبقات الفقهاء لطاش كربي٢٦٧ - ٢٦٥ / ٢، اجلواهر املضية ١٧٤ / ٣، العرب ٥٢
  ،)٩٨٧(، الطبقات السنية رقم ٢٩، تاج التراجم ٣٢ / ٥الزاهرة 

  .٨٣، الفوائد البهية ٢٤٨ / ٣شذرات الذهب 
  = (*)بضم االلف، وسكون السني املهملة، وفتح التاء املثناة الفوقية أو ضمها وبعدها الواو ) ٢(

)١٧/٥٠٧(  

  

  .النيسابوري، الفقيه، شيخ احلنفية ورئيسهم، وقاضي نيسابور
  .مسع أبا عمرو بن جنيد، وبشر بن أمحد، وعلي بن عبد الرمحن البكائي

  .اخلطيب، والقاضي صاعد بن سيار: وعنه
  .مسعنا جزءا من حديثه من أيب نصر املزي عن جده

  .مولده سنة ثالث وأربعني وثالث مئة



  .سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة: ومات يف ذي احلجة سنة إحدى وثالثني، وقيل
  

  .، العالمة القاضي، أبو عمرو الكناين اهلروي احلنفيابن حممد بن إدريس*  سيار بن حيىي - ٣٣٠
  .حمبوب بن عبدالرمحن احلاكم، ومجاعةأيب عاصم : مسع من

  .القاضي أبو العالء صاعد، والقاضي أبو الفتح نصر: ابناه: وعنه
، فخلفه أخوه، ٤٤٦مات سنة ثالثني وأربع مئة، فخلفه ابنه أبو الفتح إىل أن قتل مظلوما يف سنة 

  .فامتدت أيامه
__________  

  .بور كثرية القرى واخلريهذه النسبة إىل أستوا، وهي ناحية بنيسا..وااللف= 
  ).٨٥٩(، الطبقات السنية برقم ٢٤٣ / ٢اجلواهر املضية * 
(*)  

)١٧/٥٠٨(  

  

  . بن عليك، النيسابورياحلافظ احلجة االمام، أبو سعد، عبدالرمحن بن احلسن*  ابن عليك - ٣٣١
  .لقأيب أمحد احلاكم، وأيب سعيد الرازي، وأيب بكر بن شاذان، والدار قطين، وخ: روى عن

  .أبو القاسم القشريي، وأبو صاحل املؤذن، وإمام احلرمني أبو املعايل، وأبو سعد بن القشريي: حدث عنه
  .ومجع وصنف

  .تويف سنة إحدى وثالثني وأربع مئة
  .وكان من أبناء السبعني

 بن أخذ بالكوفة عن أيب الطيب حممد بن احلسني التيملي، وأيب املفضل الشيباين، وببغداد أيضا عن علي
  .عمر السكري، ومبرو عن طائفة

  
 بن حممد ابن عزيز بن احلاكم العالمة النحوي، أبو سعد، عبدالرمحن بن حممد* *  ابن دوست - ٣٣٢

  حممد، ابن دوست، النيسابوري، صاحب التصانيف
__________  

  .٩٦٦ / ٣، تبصري املنتبه ٢٦٢ / ٦االكمال * 
، عيون ١٦٧ / ٢، إنباه الرواة ٩٧٢ - ٩٧٠ / ٢صر ، دمية الق٤٢٨ - ٤٢٥ / ٤يتيمة الدهر * * 

 / ٢، اجلواهر املضية ٢٩٨، ٢٩٧ / ٢، فوات الوفيات ٢ / ١٩٠ - ٢ / ١٨٩ / ١٢التواريخ 



، ١٢٠١، الطبقات السنية ١٩٦، الزركشي ٨٩ / ٢، بغية الوعاة ٢٥، تاج التراجم ٤٠٤، ٤٠٣
  .بالراء بدل الواو" درست " إىل " ملضية اجلواهر ا" لقب جده حممد بن عزيز، وقد حترف يف : ودوست

(*)  

)١٧/٥٠٩(  

  

  ).٢(، وله ديوان شعر )١(االدبية 
  .ولد سنة سبع ومخسني وثالث مئة

  .أيب عمرو بن محدان، وبشر بن أمحد، وأيب أمحد احلاكم، وعدة: مسع من
  .وكان أصم ال يسمع شيئا

  .أخذ اللغات عن أيب بصر اجلوهري
  .حلسن الواحدي، وغريهوعنه أخذ املفسر أبو ا
  .وكان ذا زهد وصالح

  .مات يف ذي القعدة، سنة إحدى وثالثني وأربع مئة
  

 بن حممد ابن يوسف، احملدث الثقة، مسند وقته، أبو عمرو، عثمان بن أمحد*  القيشطايل - ٣٣٣
  .املعافري القرطيب القيشطايل، بشني مشوبة جبيم، نزيل إشبيلية

__________  
إصالح " أن له ردا على الزجاجي فيما استدركه على ابن السكيت يف " وات الوفيات ف" ذكر يف ) ١(

  ".املنطق 
" سفكت باملىن دمه وانظر * هل لك يف املنادمة فقال رب عاشق * وشادن قلت له : ومن شعره) ٢(

  ".الدمية " و " اليتيمة 
، برنامج الوادي آشي ٢٤٨ / ٣، شذرات الذهب ١٧٤ / ٣ وورد ذكره يف العرب ٤٠٤ / ٢الصلة * 

  .رواية حيىي الليثي" املوطأ "  يف سند ٢٠٠ / ٥، ونفح الطيب ١٨٧ص 
(*)  

)١٧/٥١٠(  

  



وتفسري ابن نافع، ومسع من القاضي ابن السليم، وابن " املوطأ " مسع مع أبيه من أيب عيسى الليثي 
  .القوطية، والزبيدي

  .وكان ندميا للمؤيد باهللا هشام
  .ن من أهل الطهارة والعفاف والثقة، وروايته كثريةكا: قال ابن خزرج

  ).١(مات يف صفر، سنة إحدى وثالثني وأربع مئة، عن مثانني سنة 
  .حممد بن شريح املقرئ، وأبو عبد اهللا اخلوالين، وابنه أمحد بن حممد، وآخرون: روى عنه: قلت
  

بن ) ٢(أبو منصور، نوشتكني ، عضد الدولة، أمري اجليوش املظفر، سيف اخلالفة*  الدزبري - ٣٣٤
  .عبد اهللا التركي

اشتراه بدمشق سنة أربع مئة القائد تزبر الديلمي، فرأى منه فرط شهامة وإقدام، وشاع ذكره، فقدمه 
  بل نفذ احلاكم بطلبه يف سنة: للحاكم، وقيل

__________  
  .٤٠٤ / ٢" الصلة ) " ١(
، تتمة ١٦٦ / ٢ملختصر يف أخبار البشر ، ا٥٠١، ٥٠٠ و ٣٩٢ و ٢٣٠ / ٩الكامل يف التاريخ * 

، ٢٧٣، ٢٧٢ / ٤، تاريخ ابن خلدون )طبعة ليدن (٧١: ، تاريخ ابن القالنسي٥٢٥ / ١املختصر 
  .٢٠٤ و ٥١ و ٤٥: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٣٤ / ٥، و ٢٥٢ / ٤النجوم الزاهرة 

 بكسرها، وهي نسبة إىل القائد الذي ضبط يف االصل بفتح الباء املوحدة وضبطه ابن خلكان: والدزبري
  .تزبر بالتاء املثناة الفوقية أيضا: اشتراه وهو دزبر، ويقال

" الدزبري "  نسبة ٢٥٢ / ٤" النجوم الزاهرة " ، وقد غلط حمقق ٤٨٧ / ٢" وفيات االعيان " انظر 
رفت هذه النسبة بالدال، وصوا بالتاء، ويف ذلك نظر، إذ كالمها صحيح كما ذكر ابن خلكان، وقد حت

إىل الرببري " الكامل " ابن خلدون إىل الدريدي تارة، والوزيري تارة أخرى، وحترفت يف " تاريخ " يف 
  .مرة، والربيدي مرة أخرى

  .أنوشتكني بزيادة ألف يف أوله: ورد امسه يف مصادر ترمجته) ٢(
(*)  

)١٧/٥١١(  

  

  .ثالث وأربع مئة
قهرهم واستطال، فضربه واليهم، مث لزم اخلدمة، وتودد إىل االمراء، ، ف)١(وجعل بني املماليك احلجرية 



فارتضاه احلاكم، وأعجب به، فأمره، وبعثه إىل دمشق سنة ست، فتلقاه تزبر، فتأدب وترجل ملواله، مث 
أعيد إىل مصر، وجرد إىل الريف، مث بعث واليا على بعلبك، وحسنت سريته، مث نقل إىل قيسارية، واتفق 

 حلب فاتك، قتله غالمه، مث ويل فلسطني، فخافه ملك العرب حسان بن مفرج الطائي، وقلق، قتل متويل
وجرت المري اجليوش هذا وقائع، ودوخ العرب، فخبث حسان، وكاتب فيه وزير مصر احلسن بن 
صاحل، فأمسكه حبيلة دبرت له سنة سبع عشرة وأربع مئة، فشفع فيه سعيد السعداء، فأطلق له، مث 

  .كثرت غلمانه وأموالهترقى، و
وأما الشام، فعاثت العرب فيها، وأفسدت، ووزر جنيب الدولة اجلرجرائي، فقدم نوشتكني على العساكر 

سبعة آالف، فقصد حسان وصاحل بن مرداس، فكانت املصاف على االقحوانة، فهزم العرب، وقتل 
ق، ونزل بالقصر، مث رد إىل حلب ، فبعثت اخللع إىل نوشتكني، مث نازل حلب، مث عاد إىل دمش)٢(صاحل 

ودخلها، فأحسن إىل الرعية، وعدل، مث تغري، وشرب اخلمر، فجاء كتاب بذمه وديده، فقلق وتنصل، 
  من عبد الدولة العلوية، واالمامية الفاطمية متربئا من ذنوبه: وكتب

__________  
ومعناه عندهم، أن : ل ابن خلكانقا) مجع حجرة(املماليك احلجرية، ويقال هلم أيضا صبيان احلجر ) ١(

يكون لكل واحد منهم فرس وسالح، فإذا قيل له عن شغل، ما حيتاج أن يتوقف فيه، وذلك على مثال 
  ).منظمتان للصليبيني(الداوية واالسبتار 

  فإذا متيز صيب من هؤالء بعقل
  .وشجاعة، قدم لالمرة

النسخة (لدوزي، اجلزء الثالث " عربية تكملة املعاجم ال" ، و ٤١٨ / ٣" وفيات االعيان " انظر 
  ).العربية

، ٢٥٢ / ٤" النجوم الزاهرة " ، و ٣٦٩ / ٥" الكامل " ، و ٤٨٧ / ٢انظر وفيات االعيان ) ٢(
٢٥٣.  

(*)  

)١٧/٥١٢(  

  

الئذا بالعفو، مث حم، وطلب طبيبا، فوصف له مسهال، فأىب، وأصابه فاجل أبطل يده ورجله، مث مات بعد 
، ومما خلف من النقد ست مئة ألف دينار، وأصله )١( االوىل، سنة ثالث وثالثني حبلب أيام من مجادى

  .من بالد خنت، ومن قواده مقلد بن منقذ الكناين
  



  .، مسند مصر، أبو عبد اهللا املصريابن املنهال*  شعيب بن عبد اهللا - ٣٣٥
  .أمحد بن احلسن بن عتبة الرازي، وطائفة: حدث عن
  .إبراهيم بن احلطاب الرازي، وأبو احلسن اخللعي، وطائفةأمحد بن : روى عنه

  .يتكلم يف مذهبه، مات يف شعبان سنة أربع وثالثني وأربع مئة: قال أبو إسحاق احلبال
  

، مث عظم عن الوزارة الوزير الكبري، أبو علي، احلسني، وزير بين بويه بالعجم* *  الرخجي - ٣٣٦
  .دبون معه، حىت مات يف سنة ثالثني وأربع مئةوتركها، فكانت الوزراء يغشونه، ويتأ

__________  
  .٢٧٣، ٢٧٢ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٥٠١، ٥٠٠ / ٩" الكامل " انظر ) ١(
  .مل نعثر له على مصادر ترمجة* 

، تتمة ١٦٢ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٤٦٦ / ٩، الكامل ١٠٢ - ١٠٠ / ٨املنتظم * * 
  .٢٩٢، ٢٩١ / ٢٥، أعيان الشيعة ٣٥٧، ٣٥٦ / ١٢ بالوفيات ، الوايف٥٢١ / ١املختصر 
بضم الراء، وفتح اخلاء املعجمة املشددة، ويف آخرها اجليم، نسبة إىل الرخجية، وهي قرية : والرخجي

  .على حنو فرسخ من بغداد وراء باب االزج
  .٩٦ / ٦" االنساب " 

(*)  

)١٧/٥١٣(  

  

 بن حممد بن عبد اهللا بن بوان، أبو نصر، أمحد بن احلسنيالقاضي اجلليل العامل، *  الكسار - ٣٣٧
  .الدينوري

النسائي املختصر من احلافظ أيب بكر بن السين، ومساعه له يف سنة ثالث وستني وثالث " سنن " مسع 
  .مئة، وحدث به يف مجادى االوىل، سنة ثالث وثالثني وأربع مئة

 اهللا اهلمذاين، وعبد الرمحن بن محد الدوين، ، وعبدوس بن عبد)١(بدر بن خلف الفركي : حدث عنه
  .وأبو صاحل أمحد بن عبدامللك املؤذن

  .وكان الكسار صدوقا، صحيح السماع، ذا علم وجاللة
مات يف هذا الوقت بعد حتديثه بالكتاب بيسري، وآخر من روى عنه باالجازة مسند أصبهان أبو علي 

  .احلداد
  



 بن علي بن رزمة، البزاز، من و احلسني، حممد بن عبد الواحدالشيخ الثقة، أب* *  ابن رزمة - ٣٣٨
  .حمدثي بغداد
  .أيب بكر بن خالد العطار، وأيب بكر بن سلم، وأيب سعيد السريايف، وطائفة: حدث عن

__________  
  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر* 
هذه النسبة إىل فرك، : قالبفتح الفاء وسكون الراء كما يف االصل وضبطها السمعاين بالفتح، و) ١(

  .وهي قرية من قرى أصبهان
  .مث أورد ترمجة بدر بن خلف هذا

  .٢٨١، ٢٨٠ / ٩" االنساب " 
  .٢٥٥ / ٣، شذرات الذهب ١٨٤ / ٣، العرب ٣٦١ / ٢تاريخ بغداد * * 
(*)  

)١٧/٥١٤(  

  

  .اجرأبو بكر اخلطيب، وأبو طاهر بن سوار املقرئ، وخالد ابن عبد الواحد الت: روى عنه
  ).١(كان صدوقا، كثري السماع، كتبت عنه : قال اخلطيب

  .وعاش أربعا ومثانني سنة، مات يف مجادى االوىل، سنة مخس وثالثني وأربع مئة
أبو " الصحيح " حيىي ابن بكري، وشارح " موطأ " وفيها تويف أبو بكر حممد بن جعفر امليماسي، راوي 

  .بن أمحد بن أيب صفرة) ٢(القاسم املهلب 
  

 بن احلسني ابن حممد بن الشيخ الرئيس املسند، أبو احلسني، أمحد بن حممد*  ابن فاذشاه - ٣٣٩
  ).٣(فادشاه، االصبهاين التأين 

  .أيب القاسم الطرباين، وكان مساعه مع جده احلسني يف سنة أربع ومخسني وثالث مئة: مسع الكثري من
  .لككله عن الطرباين، وغري ذ" املعجم الكبري " روى 

، واحملسد بن حممد االسكاف، وطاهر بن حممود الصباغ، وأبو )٤(معمر بن أمحد اللنباين : حدث عنه
  الفتح عبد اهللا بن حممد اخلرقي،

__________  
  .٣٦١ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  ).٣٨٤(سترد ترمجته برقم ) ٢(



  .٢٥٠ / ٣، شذرات الذهب ٣٨٣ / ٧، الوايف بالوفيات ١٧٨ / ٣العرب * 
  .التأين: وهي الدهقنة، ويقال لصاحب الضياع والعقار" التناية " هذه النسبة إىل : قال السمعاين) ٣(
  .١٣ / ٣" االنساب " 
  .باب لنبان: نسبة إىل حملة كبرية بأصبهان، وهلا باب يقال له) ٤(

(*)  

)١٧/٥١٥(  

  

بد االحد بن أمحد العنربي، وأبو القاسم عبد اهللا بن عمر الغسال، وعبد اجلبار بن حممد التاجر، وع
ونصر بن أيب القاسم الصباغ، واهليثم بن حممد املعداين، وستان بنت حسني الصاحلاين، وحممد بن عمر 
بن عزيزة، وأبو سعد أمحد بن عبد الكرمي االطروش، وأبو علي احلداد، وحممود بن إمساعيل االشقر، 

  .وخلق من شيوخ السلفي
  .اذشاه صاحب ضياع كثرية، صحيح السماع، ردئ املذهبكان ابن ف: قال حيىي بن مندة

  .كان يرمى باالعتزال والتشيع: قلت
  .مات يف صفر، سنة ثالث وثالثني وأربع مئة

قد استوىف * وسابقة امللمة واملصيبة ومن نزل املشيب بعارضيه * سهام الشيب نافذة مصيبة : ومن شعره
  من الدنيا نصيبه

  ، ذو)٢(الدولة، أبو املطاع ) ١(، وجيه الكبري، الشاعر ايداالمري *  ذو القرنني - ٣٤٠
__________  

  ،١٦٥ / ٣، العرب ٢٨١ - ٢٧٩ / ٢، وفيات االعيان ١٢١ - ١١٩ / ١١معجم االدباء * 
، مرآة ١١٦ - ١١٤: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن الدمياطي٢٥٥ / ١، دول االسالم ١٦٦
 / ٥، ذيب تاريخ دمشق ٢٣٨ / ٣، شذرات الذهب ٢٧ / ٥هرة ، النجوم الزا٥١ / ٣اجلنان 
  .١٤١ - ١١٥ / ٢٥ و ٢٨٤ - ٢٦٣ / ٢٤، امع العلمي العراقي ٢٦٣، ٢٦٢

  ).٣٥٦(وسيكرر املؤلف ترمجته بعد الترمجة رقم 
وهو خطأ، والتصويب من مصادر ترمجته، وسيذكره املؤلف " وجيه " بدل " وحيد : " يف االصل) ١(

  ).٣٥٦(واب يف ترمجته املكررة عقب الترمجة على الص
  .املطاع": شذرات الذهب " احلسن، ويف ": النجوم الزاهرة " مساه يف ) ٢(

(*)  

)١٧/٥١٦(  



  

  .القرنني بن محدان ابن صاحب املوصل ناصر الدولة احلسن بن عبد اهللا بن محدان، التغليب
الالم لاللف وما أظنهما طال ) ١(ت اعتناق إذا رأي* يف أسطر الصحف " ال " إين الحسد : فمن نظمه
وكان قد سار إىل مصر، وويل االسكندرية يف دولة الظاهر ) ٢(إال ملا لقيا من شدة الشغف * اعتناقهما 

  .بن احلاكم، مث رجع إىل دمشق
  .تويف سنة مثان وعشرين وأربع مئة

  
ن عمر بن إدريس ابن إدريس بن  بن عبيداهللا بالقاسم بن محود بن ميمون بن أمحد*  االدريسي - ٨١

  .عبد اهللا بن حسن، العلوي احلسين االدريسي
  .ويل قرطبة سنة مثان وأربع مئة عند قتل أخيه علي بن محود

وكان ساكنا وادعا، أمن الناس به، وفيه تشيع قليل، مث خرج عليه ابن أخيه حيىي بن علي سنة اثنيت 
  عشرة، ففر منه القاسم إىل إشبيلية، مث

 وأقبل إىل قرطبة، فهرب منه حيىي أيضا، مث بعد أشهر اضطرب أمر القاسم، وازم عنه الرببر يف حشد،
سنة أربع عشرة، وتغلبت كل فرقة على بلد، وجرت خطوب وزالزل، مث حلق القاسم بشريش، فقصده 

  حيىي بن علي،
__________  

  ".عناق ": " الشذرات " و " املستفاد " يف ) ١(
شذرات " ، و ١١٥" املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " ، و ٢٧٩ / ٢" وفيات االعيان  " البيتان يف) ٢(

  .٢٣٨ / ٣" الذهب 
  .وذكرت مصادر ترمجته هناك) ٨١(تقدمت ترمجته برقم * 
(*)  

  ]القاسم بن محود بن ميمون*  االدريسي - ٨١[:تعليق املستخدم 
 من ٢٧٩ خطأ ، فلقد مر ما يشبهها يف الصفحة  هنا أا٨١ال يظن القارئ أن وجود هذه الترمجة برقم 

  .هذا اجلزء، فريجى مراجعة التعليق هناك ، وكذلك انظر التعليق يف احلاشية من هذه الصفحة 
  

  عبد الرمحن الشامي: كتب 

)١٧/٥١٧(  

  



 وحاصره، وظفر به، وأسره، فبقي يف اعتقاله دهرا، ويف اعتقال ابنه إدريس بن حيىي، فلما مات إدريس،
خنقوا القاسم هذا وله مثانون سنة، سنة إحدى وثالثني وأربع مئة، مث محل تابوته إىل اجلزيرة اخلضراء، 

  .فدفن ا، وا يومئذ ولده حممد
  

  .، خطيب محصالشيخ أبو املعمر، املسدد بن علي االملوكي*  االملوكي - ٣٤١
 خالويه، وأمحد بن عبد الكرمي احلليب، مسع حممد بن عبدالرمحن احلليب، ويوسف املياجني، واحلسني ابن

  .وعدة
أبو نصر بن طالب، وعبد العزيز الكتاين، وأبو صاحل املؤذن، وأمحد بن أيب احلديد، وولده احلسن : وعنه

  ).١(بن أمحد، وعبد اهللا بن عبد الرزاق الكالعي 
  .بدمشق) ٢(وصار يف اآلخر إمام مسجد سوق االحد 

  . مات يف ذي احلجة، سنة إحدى وثالثني وأربع مئةكان فيه تساهل،: قال الكتاين
  

   بن العالمةالعالمة، مفيت جرجان، أبو معمر، املفضل بن إمساعيل* *  االمساعيلي - ٣٤٢
________________  

  .٢٤٩ / ٣، شذرات الذهب ١٧٦ / ٣العرب * 
 وهو بطن من بضم االلف وسكون امليم وضم الالم ويف آخرها كاف، نسبة إىل أملوك،: واالملوكي

  .ردمان، وردمان بطن من رعني، وهو ردمان بن وائل بن رعني
  .٣٤٩ / ١" االنساب " 
  .كالع نزلت الشام، وأكثرهم نزل محص: نسبة إىل قبيلة يقال هلا) ١(
  .٥١٤ / ١٠" االنساب " 
  .٨٤، ٨٣ص " مثار املقاصد يف ذكر املساجد " انظر ) ٢(

   / = (*)٣، العرب ٢٤٠، تبيني كذب املفتري ٢٥٢ / ١، االنساب ٤٢١تاريخ جرجان * * 

)١٧/٥١٨(  

  

  .شيخ االسالم أيب بكر، االمساعيلي اجلرجاين الشافعي، رئيس البلد وعامله وحمدثه
جده كثريا، وحفظ القرآن ومجلة من الفقه وهو ابن سبعة أعوام، ورحل به أبوه، فأكثر عن : روى عن

  .، واحلافظ أيب زرعة حممد بن يوسف)١(خيل ابن شاهني، والدار قطين، ويوسف بن الد
  .وكان ممن يضرب املثل بذكائه، روى الكثري، وأملى وعاش أخوه مسعدة بعده إىل سنة ثالث وأربعني



  .وتويف هو يف ذي احلجة، سنة إحدى وثالثني وأربع مئة، بعد موت أخيه االمام أيب العالء بسنة
  

  ).٢(، رفيق أيب عمران الفاسي ريوانشيخ املالكية، مفيت الق*  اخلوالين - ٣٤٣
  ).٤(، وأيب احلسن القابسي )٣(تفقه بأيب حممد بن أيب زيد 

  خترج به أئمة كأيب القاسم بن حمرز، وأيب إسحاق التونسي، وأيب
__________  

  .٢٤٩ / ٣، شذرات الذهب ٣٣٢، ٣٣١ / ٥، طبقات السبكي ١٧٦= 
" وهو خطأ، ويوسف بن الدخيل مترجم يف " لدخيل ا" بدل " الفضيل ": " تاريخ جرجان " يف ) ١(

  .٤٨٢ / ٧" العقد الثمني 
، ١٧٨، ١٧٧ / ١، الديباج املذهب ٣٨ / ٧، الوايف بالوفيات ٧٠٢ - ٧٠٠ / ٤ترتيب املدارك * 

، وهو أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا ١٠٧ / ١، شجرة النور الزكية ٣٢٤ / ١بغية الوعاة 
  .اخلوالين

  ).٣٦٤( سترد ترمجته برقم )٢(
  ).٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٩٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(

(*)  

)١٧/٥١٩(  

  

  .، وأيب حفص العطار)٢(، وأيب حممد عبد احلق الصقلي )١(القاسم الستوري 
  .وكان رأسا يف املذهب، واسع االدب، ذا تأله وصالح وتعبد

  .مات سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة
  .خل إىل مصر ومسع اوقد د

  
 إمساعيل ابن مفيت جرجان وعاملها، أبو العالء السري بن العالمة الكبري، أيب سعد*  االمساعيلي - ٣٤٤

  .شيخ عصره أيب بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل، االمساعيلي اجلرجاين الشافعي االديب
ع من ابن الغطريف، وابن شاهني، تفقه بأبيه، ومسع الكثري من جده، وتفرد عنه ببعض تواليفه، ومس

  .والدار قطين
  .وخترج به الفقهاء



  .وكان عامل تلك الديار، متواضعا حمبا للعلماء والصلحاء
  .عاش سبعني سنة وتويف سنة ثالثني وأربع مئة

  .رمحه اهللا
__________  

و " ذهب الديباج امل" وقد تصحفت يف ) ١( ت رقم ٢٦٦تقدمت ترمجته هذه النسبة يف الصفحة ) ١(
  .باملثناة التحتية" السيوري " إىل " شجرة النور " 
ضبطه السمعاين بفتح الصاد املهملة والقاف ويف آخرها الالم، وتابعه ابن االثري والسيوطي، وزاد ) ٢(

بثالث كسرات وتشديد الالم والياء : صقلية:  تشديد الالم، وقال ياقوت٢١٥ / ٣عليهم ابن خلكان 
  . يقول بالسني، وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد والالمأيضا مشددة، وبعض

  .٣٨١ / ٤، طبقات السبكي ١٨٥تاريخ جرجان * 
(*)  

)١٧/٥٢٠(  

  

 بن عيسى، الدبوسي بن عمر) ١(العالمة، شيخ احلنفية، القاضي أبو زيد، عبد اهللا *  الدبوسي - ٣٤٥
  .البخاري، عامل ما وراء النهر، وأول من وضع علم اخلالف وأبرزه

  .وكان أذكياء االمة
  ).٢" (االمد االقصى : " ، وكتاب"االسرار " ، وكتاب "تقومي االدلة : " وله كتاب

  .وأشياء
  .مات ببخارى سنة ثالثني وأربع مئة

  
  ،العالمة، حنوي مصر، أبو احلسن، علي بن إبراهيم بن سعيد* *  احلويف - ٣٤٦

________________  
   /٣، وفيات االعيان ٤٩٠ / ١، اللباب ٤٣٧ / ٢ان ، معجم البلد٢٧٣ / ٥االنساب * 

 وفيات سنة ٧٧، ٧٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٤٧، ٤٦ / ١٢، البداية والنهاية ١٧١ / ٣، العرب ٤٨
، ١٠٧، تاج التراجم رقم ٧١، طبقات الفقهاء لطاش كربي ٥٠٠، ٤٩٩ / ٢، اجلواهر املضية ٤٥٧

، )١٠٧٩(، الطبقات السنية رقم ٢٤٢خيار برقم ، كتائب أعالم اال٣٠٨، ٣٠٧ / ١مفتاح السعادة 
 / ٣، شذرات الذهب ٧٠٣، ٥٦٨، ٤٦٧، ٣٥٢، ٣٣٤، ١٩٦، ١٦٨، ٨٤كشف الظنون 

  .٦٤٨ / ١، هدية العارفني ١٠٩، الفوائد البهية ٢٤٦، ٢٤٥



والدبوسي بفتح الدال املهملة وضم الباء املوحدة املخففة وبعدها واو ساكنة وسني مهملة نسبة إىل 
  .، وهي بليدة بني خبارى ومسرقند-الدبوسة :  وقال ابن خلكان-بوسية الد
معجم " و " النجوم الزاهرة " و " مفتاح السعادة " و " الفوائد البهية " و " اجلواهر املضية " يف ) ١(

  .عبيداهللا": هدية العارفني " و " البلدان 
، ١١٧ / ٢لسزكني " اريخ التراث العريب ت" انظر النسخ اخلطية هلذه الكتب الثالثة وغريها يف ) ٢(

١١٨.  
 ٢، إنباه الرواة ٣٢٢ / ٢، معجم البلدان ٢٢٢، ٢٢١ / ١٢، معجم االدباء ٢٧٣ / ٤االنساب * * 

، تلخيص ابن مكتوم ١٧٢ / ٣، العرب ٣٠١، ٣٠٠ / ٣، وفيات االعيان ٤٠٢ / ١، اللباب ٢١٩/ 
  = (*)، ١٣٢ / ٢بن قاضي شهبة ، طبقات النحاة ال٤٧ / ١٢، البداية والنهاية ١٢٤

)١٧/٥٢١(  

  

  ).١(احلويف، صاحب أيب بكر حممد بن علي االدفوي 
  ).٢(، يف عشر جملدات "إعراب القرآن : " له

  .خترج به املصريون
  .وتويف سنة ثالثني وأربع مئة

  
  .لثبت، الرازي مث االسفراييين، الزاهد ااحلافظ االوحد، أبو بكر، أمحد بن علي*  الرازي - ٣٤٧

  .شافع بن حممد، وزاهر السرخسي، وأيب حممد املخلدي، وطبقتهم: أملى بإسفرايني عن
  .وانتقى عليه الشيوخ، وتعب ومجع

  .أبو صاحل املؤذن: حدث عنه
  .مات كهال يف قرب الثالثني وأربع مئة

__________  
، طبقات ١٤٠ / ٢، بغية الوعاة ٥٣٢ / ١، حسن احملاضرة ٢٥طبقات املفسرين للسيوطي = 

، ١٩٠٥، ٢٤١، كشف الظنون ١٠٧ / ٢، مفتاح السعادة ٣٨٢، ٣٨١ / ١املفسرين للداوودي 
  .٦٨٧ / ١، هدية العارفني ٢٤٧ / ٣شذرات الذهب 

أصله من قرية تسمى شربا النخلة : عنه" معجم االدباء " واحلويف نسبة إىل حوف مبصر، وقال ياقوت يف 
  .من حوف بلبيس من الديار املصرية

  .شربا اللنجة: اها القفطي وابن خلكانومس



  ).٢( ت رقم ٢٧انظر الصفحة ) ١(
" بلغين أنه يف ثالثني جملدا خبط دقيق، وكتاب : قال ياقوت" الربهان " وله أيضا تفسري مساه ) ٢(

  ".املوضح يف النحو 
  .٦٨٧ / ١" هدية العارفني " ، و ٢٢٢ / ١٢" معجم االدباء " انظر 

  .٤٢١، طبقات احلفاظ ١٠٨٧  /٣تذكرة احلفاظ * 
(*)  

)١٧/٥٢٢(  

  

، االزدي القريواين املغريب املالكي، شيخ املالكية، أبو سعيد، خلف بن أيب القاسم*  الرباذعي - ٣٤٨
  ".املدونة " يف اختصار ) ١" (التهذيب " صاحب 

 املعول كان من كبار أصحاب ابن أيب زيد، وأيب احلسن القابسي، وعلى كتابه: قال القاضي عياض
  ).٢(باملغرب، سكن صقلية واشتهرت كتبه هناك، وقرب من السلطان، واهللا يسمح له، مل أظفر بوفاته 

حلقه دعاء الشيخ أيب : كان مبغضا عند أصحابه لصحبته سالطني القريوان، ويقال: قال القاضي عياض
  ).٣(حممد، النه كان ينتقصه، ويطلب مثالبه 

  .ئةبقي إىل بعد الثالثني وأربع م
  

   بنشيخ املالكية، القدوة الزاهد، أبو حممد، عبد اهللا بن غالب* *  ابن غالب - ٣٤٩
__________  

 - ٣٤٩ / ١، وفيه الربادعي بالدال املهملة، الديباج املذهب ٧٠٩، ٧٠٨ / ٤ترتيب املدارك * 
  .٣٤٨، ٣٤٧ / ١، هدية العارفني ١٠٥ / ١، شجرة النور ١٨٣ / ٣، معامل االميان البن ناجي ٣٥١

وحذف ما " املدونة " اتبع فيه طريقة اختصار أيب حممد، إال أنه ساقه على نسق : " قال ابن فرحون) ١(
  ".زاده أبو حممد 

، وشرح هول ٨٣٧وعلى هذا التهذيب الشرح الصغري اليب القاسم حممد بن الناجي املتوىف سنة 
 مهدي عيسى الوانوغي، وتكملة هلا حملمد بن أيب ، وعليه حاشية اليب"ذيب ملسائل التهذيب : " بعنوان

  . ه٨٦٦القاسم بن حممد بن عبد الصمد البجائي املشدايل املتوىف سنة 
، ٢٩٠ / ٣بروكلمان " تاريخ " انظر النسخ اخلطية لتهذيب املدونة وشرحيه وحاشيته وتكملته يف 

٢٩١.  
  .٣٥٠، ٣٤٩ / ٩" الديباج املذهب " وانظر بقية تآليفه يف 



  .٧٠٩، ٧٠٨ / ٤" ترتيب املدارك ) " ٢(
  .٧٠٩ / ٤" ترتيب املدارك ) " ٣(

  = (*)، شذرات ٤٣٦، ٤٣٥ / ١، الديباج املذهب ١٨١ / ٣، العرب ٢٩٩ / ١الصلة * * 

)١٧/٥٢٣(  

  

  .متام، اهلمداين، املغريب، شيخ أهل سبتة
  أيب بكر الزبيدي، وأيب حممد: ارحتل ومحل باالندلس عن

  .أيب حممد بن أيب زيد: أيب بكر بن املهندس، وطبقته، وبالقريوان عن:  عناالصيلي، ومبصر
القاضي املالكي، وأبو حممد ) ١(ولده الفقيه أبو عبد اهللا حممد، وإمساعيل بن محزة، وابن مجاح : أخذ عنه
  .املسيلي

  . الفتاوى عليهوكان من أوعية العلم، بصريا باملذهب، متفننا أديبا، بليغا شاعرا، حافظا نظارا، مدار
  .مات يف صفر سنة أربع وثالثني وأربع مئة

  
 بن سعيد، الزهري الوقاصي، من ذرية الفقيه العالمة، أبو طالب، عمر بن إبراهيم*  الزهري - ٣٥٠

صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعد بن أيب وقاص، بغدادي من كبار الشافعية ببغداد، ويعرف 
  .بابن محامة

  .ة سبع وأربعني وثالث مئةمولده يف سن
  .أيب بكر القطيعي، وابن ماسي، وعيسى بن حممد الرخجي، وعدة: كتب عن

__________  
  .٢٥٤ / ٣الذهب = 
  .ابن احلجاج": الديباج املذهب " يف ) ١(
، طبقات ٧٣، طبقات ابن الصالح الورقة ١٢٥، طبقات الشريازي ٢٧٤ / ١١تاريخ بغداد * 

  .٤٢٤ / ١بقات االسنوي ، ط٣٠٠، ٢٩٩ / ٥السبكي 
(*)  

)١٧/٥٢٤(  

  



  ).١(اخلطيب ووثقه : روى عنه
  .تويف سنة أربع وثالثني وأربع مئة

  
، وصاحبها بعد هيج الفنت ابن جهور بن عبيداهللا، رئيس قرطبة وأمريها*  جهور بن حممد - ٨٣

  .باجلزيرة
  .ني سنةنصب نفسه ممسكا لقرطبة إىل أن يتهيأ من يصلح للملك، وعاش إحدى وسبع

  .عباس بن أصبغ، وأيب عبد اهللا بن مفرج، وخلف بن القاسم: حدث عن
  .وكان من وزراء الدولة العامرية، ومن رجال الكمال دهاء ورأيا وسؤددا وتصونا

وثب على قرطبة، ومتلك من غري أن يتلقب بإمرة، وال حتول من داره، وجعل بيوت االموال حتت أيدي 
سواق أجنادا، ورزقهم من أموال أعطاها إياهم مضاربة، وفرق عليهم مجاعة ودائع، وصري أهل اال

  .االسلحة، وكان يعود املرضى، ويشهد اجلنائز وهو بزي النساك
  .واستمر يف االمر إىل أن مات يف احملرم سنة مخس وثالثني وأربع مئة

  .، حممد بن جهور)٢(وقام يف االمرة كذلك بعده ابنه االمري أبو الوليد 
__________  

  .٢٧٤ / ١١" تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  .، وذكرت هناك مصادر ترمجته)٨٣(تقدمت ترمجته برقم * 
  ).٨٤(تقدمت ترمجته أيضا برقم ) ٢(

(*)  

  ]ابن جهور بن عبيداهللا *  جهور بن حممد - ٨٣[:تعليق املستخدم 
 من ٢٧٩يشبهها يف الصفحة  هنا أا خطأ ، فلقد مر ما ٨٣ال يظن القارئ أن وجود هذه الترمجة برقم 

  .هذا اجلزء، فريجى مراجعة التعليق هناك ، وكذلك انظر التعليق يف احلاشية من هذه الصفحة 
  

  عبد الرمحن الشامي: كتب 

)١٧/٥٢٥(  

  

  .حممد بن عتاب، وغريه): ١(وحدث عنه 
  

   بن شعيب،االمام، شيخ الشافعية، أبو علي، احلسن بن حممد*  ابن شعيب - ٣٥١



  .املروزي) ٢(امسه احلسني بن شعيب، السنجي : لويقا
اموع " كتاب : البن احلداد، وهو من أنفس كتب املذهب، وله" الفروع " كتاب ) ٣(مصنف شرح 

) "٤.(  
  .وهو أول من مجع بني طريقيت خراسان والعراق

  ).٥(أيب بكر املروزي القفال : أخذ الفقه عن
  ).٧( حممد اجلويين ، وأيب)٦(وكان من رفقاء القاضي حسني 

__________  
  .أي عن أيب احلزم جهور بن حممد) ١(
، ذيب ١٤٧ / ٢، اللباب ٢٦٤ / ٣، معجم البلدان )السنجي(، ١٦٦، ١٦٥ / ٧االنساب * 

، عيون ٣٧٨ / ١٢، الوايف بالوفيات ١٣٦، ١٣٥ / ٢، وفيات االعيان ٢٦١ / ٢االمساء واللغات 
، البداية ٢٩، ٢٨ / ٢، طبقات االسنوي ٣٤٨ - ٣٤٤ / ٤ي ، طبقات السبك١٨٣ / ١٢التواريخ 
  .٣٠٩ / ١، هدية العارفني ١٤٣، ١٤٢، طبقات ابن هداية اهللا ٥٧ / ١٢والنهاية 

  .نسبة إىل سنج، وهي قرية كبرية من قرى مرو) ٢(
مل يقاربه فيه أحد مع كثرة شروحها، فإن القفال شيخه شرحها، : قال ابن خلكان يف شرحه هذا) ٣(

  .والقاضي أبو الطيب الطربي شرحها وغريمها
  .١٣٥ / ٢" وفيات االعيان " 

 ه، مرت ٣٣٤وابن احلداد هو أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر الكتاين ابن احلداد، متوىف سنة 
  .ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر

  ".الوسيط " وقد نقل منه أبو حامد الغزايل يف كتاب ) ٤(
  .اليب العباس بن القاص" التلخيص " ري لكتاب وله أيضا شرح كب

  ).٢٦٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
 ه، ستأيت ترمجته يف ٤٦٢وهو القاضي أبو علي احلسني بن حممد بن أمحد املروروذي، املتوىف سنة ) ٦(

  ).١٣٠(اجلزء الثامن عشر برقم 
  ).٤١٣(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٧(

(*)  

)١٧/٥٢٦(  

  



  .ربيع االول سنة اثنتني وثالثني وأربع مئةمات يف 
  

 بن أمحد بن زكريا، البغدادي، الشيخ الثقة، أبو القاسم، عبدا لباقي بن حممد*  الطحان - ٣٥٢
  .الطحان

  .مسع أبا بكر الشافعي، وأبا علي بن الصواف
  .اخلطيب، وطاهر بن أسد الطباخ، ومجاعة: روى عنه

  . مجادى االوىل، سنة اثنتني وثالثني وأربع مئةعمر مثانيا ومثانني سنة، وتويف يف
  

  . بن كردي، البغدادي االمناطياملعمر، أبو عبد اهللا، أمحد بن حممد بن علي* *  ابن كردي - ٣٥٣
  .أيب بكر الشافعي: حدث عن
  .ال بأس به، والفضل بن عبد العزيز القطان، وعبد اهللا بن حممد احلارثي: اخلطيب، وقال: روى عنه
  . صفر سنة ثالث وثالثني وأربع مئةمات يف

  
  ، أبو القاسم، حممدالقاضي الكبري، أمري إشبيلية ومدبرها وحاكمها* * *  ابن عباد - ٣٥٤

__________  
  .٢٥٠ / ٣، شذرات الذهب ١٧٧ / ٣، العرب ٩٠ / ١١تاريخ بغداد ) ١(

  .٧١، ٧٠ / ٥تاريخ بغداد * * 
  = (*)، ٢٣ - ١٣/ الد االول / سم الثاين الق: ، الذخرية٨١، ٨٠جذوة املقتبس * * * 

)١٧/٥٢٧(  

  

ابن إمساعيل بن عباد بن قريش، اللخمي، من ذرية أمري احلرية النعمان بن املنذر، أصله من الشام من بلد 
العريش، فدخل أبوه االندلس، ونشأ أبو القاسم، فربع يف العلم، وتنقلت به االحوال، وويل قضاء 

 محود العلوية، فساس البلد، ومحد، ورمقته العيون، مث سار حيىي ابن علي بن محود، إشبيلية يف أيام بين
اض بناء إىل هذا : وكان ظلوما، فحاصر إشبيلية، فاجتمع االعيان على القاضي، وأطاعوه، مث قالوا

  .الظامل، ومنلكك
لقاضي، ودانت له أن حيىي ركب إليهم سكران، فقتل، ومتكن ا) ١(فأجام، ويأ للحرب، وذكرنا 

  ).٢(الرعية، ولقب بالظافر، مث إنه متلك قرطبة وغريها 
وقصته مشهورة مع الشخص الذي زعم أنه املؤيد باهللا املرواين، وكان خرب املرواين قد انقطع من عشرين 



إن املؤيد حي بقلعة رباح يف مسجد، فطلبه، : سنة، وجرت فنت صعبة يف هذه السنني، فقيل البن عباد
  ).٣(رمه، وبايعه باخلالفة، وصري نفسه كوزير له واحت

قتل حيىي االدريسي من أهل البيت، وقتل ابن ذي النون : حسد ابن عباد، وقالوا: قال االمري عزيز
  .رأيت املؤيد: ظلما، فبقي يفكر فيما يفعله، فجاءه رجل، فقال

  إي واهللا هو: قال! انظر ما تقول : فقال
__________  

 ٢٨٥، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٥ / ٩، الكامل يف التاريخ ١١٨، ١١٧، بغية امللتمس ٥٢٣ / ٢الصلة = 
 و ١٩٤ / ٣، البيان املغرب ٢٣، ٢٢ / ٥، وفيات االعيان ٣٩ - ٣٤ / ٢، احللة السرياء ٢٨٧ -

، تاريخ ٢١٤ - ٢١٢ / ٢، الوايف بالوفيات ١٨٠، ١٧٩ / ٣، العرب ٢٥٦ / ١، دول االسالم ٣١٤
  .٢٥٣، ٢٥٢ / ٣، شذرات الذهب ٢٢٧، ٢٢٦ / ٤ الطيب ، نفح١٥٦ / ٤ابن خلدون 

  ).٢٨٢(يف ترمجة حيىي بن علي املتقدمة برقم ) ١(
  .٢٢ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ٢(
  .٢١٢ / ٢" الوايف بالوفيات " ، و ٢٢ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ٣(

(*)  

)١٧/٥٢٨(  

  

  .هو
  .ا رأيت سيدي، عرفته، ويل فيه عالماتوأنا إذ: - عبد كان خيدم املؤيد -وقال تومرت 

فأرسل رجل مع ذلك الرجل إىل قلعة رباح، فوجداه، فقدم معهما، فلما رآه تومرت، وثب، وقبل 
فقبل حينئذ القاضي يده، مث بويع، وأخرج يوم اجلمعة، ومشوا بني يديه إىل ! موالي واهللا : قدمه، وقال

قي ابن عباد كاحلاجب له على قاعدة احلاجب املنصور بن اجلامع، مث خطب املؤيد الناس، وصلى م، وب
  .أيب عامر، غري أن املؤيد خيرج إىل اجلمعة دائما، ودانت له أكثر املدن

هرب املؤيد من قرطبة عام أربع مئة متنكرا حىت قدم مكة ومعه كيس جواهر، فشعر به : قال عزيز
يف الطني وتقوت، مث توصل إىل القدس، فتعلم حرامية مكة، فأخذوه منه، وبقي يومني مل يطعم، مث عمل 

  .٢٤نسج احلصر، مث رجع إىل االندلس سنة 
  .هذا رواه مشايخ: قال عزيز

أربعة رجال يف مسافة ثالثة أيام يسمون أمري املؤمنني يف وقت، أحدهم خلف ! فضيحة : وقال ابن حزم
 االدريسي باجلزيرة اخلضراء، والثالث احلصري بإشبيلية على أنه املؤيد باهللا، والثاين حممد بن القاسم



  .حممد بن إدريس بن علي بن محود مبالقة، والرابع إدريس بن حيىي بن علي بن محود بشنترين
وخطب خللف على املنابر، وسفكت الدماء، وتصادمت اجليوش، فأقام يف ! فهذه أخلوقة مل يسمع مبثلها 

  ).١(ر بني يديه االمر نيفا وعشرين سنة، وابن عباد القاضي كالوزي
مات القاضي يف مجادى االوىل، سنة ثالث وثالثني وأربع مئة، ودفن بقصر إشبيلية، وخلفه ابنه : قلت

  ، فدامت دولته)٢(املعتضد باهللا عباد 
__________  

  .٢١٣ / ٢" الوايف " ، و ٢٢ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ١(
  ).١٢٨(ستأيت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٢(

(*)  

)١٧/٥٢٩(  

  

  .إىل سنة أربع وستني وأربع مئة
بل بقي القاضي حممد إىل سنة تسع وثالثني، وكان يستعني بالوزير حممد بن احلسن الزبيدي، : وقيل

، )١(إمساعيل قتل يف مصاف : وبعيسى بن حجاج احلضرمي، وبعبد اهللا بن علي اهلوزين، وكان له ابنان
  .واملعتضد الذي متلك بعده

  
 بن عبيد اهللا ابن أمحد بن االمام احلافظ الفقيه، أبو احلسن، حممد بن عبد الواحد*  االردستاين - ٣٥٥

الدالئل السمعية على املسائل الشرعية " الفضل بن شهريار، االردستاين، مث االصبهاين، مصنف كتاب 
  .، وهو يف ثالثة أسفار"

ن إسحاق ابن مجيل، واحلسن بن علي ابن أيب بكر بن املقرئ، وعبيداهللا بن يعقوب ب: حدث عن
البغدادي، وحممد بن أمحد بن جشنس، وأيب عبد اهللا بن مندة، وأمحد بن إبراهيم العبقسي، وأيب عمر بن 

  .مهدي، وأيب أمحد الفرضي، وإمساعيل بن احلسن الصرصري، وإبراهيم بن خرشيذ قوله، وعدة
  .ويرتل إىل أيب نعيم احلافظ وحنوه

  . مع أيب حنيفة ومالك، وينتصر المامه الشافعي، ولكنه ال يتكلم على االسانيدوينصب اخلالف
  .ويف كتابه خمبآت تنبئ بإمامته وحفظه

  .سليمان بن إبراهيم احلافظ، وأبو علي احلداد وغريمها: روى عنه
__________  

" الكامل  " ، و٣٨، ٣٧" بغية امللتمس " ، و ٣١، ٣٠" جذوة املقتبس " انظر عن هذا املصاف ) ١(



  .١٥٧ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٢٨٠ / ٩
  .٦١ / ٢، هدية العارفني ٧٦٠، كشف الظنون ١٨٢ - ١٨٠ / ٤طبقات السبكي * 

  ).٢٨٥(يف الترمجة رقم " االدرستاين " وقد تقدمت ترمجة نسبة 
(*)  

)١٧/٥٣٠(  

  

  .احلداد" معجم " وقع يل من حديثه يف 
  .مات بعد الثالثني وأربع مئة

  
 بن احلسن بن علي بن عبد اهللا) ١(العالمة الشهري الفيلسوف، أبو علي، احلسني *  ابن سينا - ٣٥٦

  .بن سينا، البلخي مث البخاري، صاحب التصانيف يف الطب والفلسفة واملنطق
كان أيب توىل التصرف بقرية كبرية، مث نزل خبارى، فقرأت : كان أبوه كاتبا من دعاة االمساعيلية، فقال

  .لقرآن وكثريا من االدب ويل عشر، وكان أيب ممن آخى داعي املصريني، ويعد من االمساعيليةا
ورغبت يف الطب، : مث ذكر مبادئ اشتغاله، وقوة فهمه، وأنه أحكم املنطق وكتاب إقليدس إىل أن قال

  وبرزت فيه، وقرؤوا علي، وأنا
__________  

، الكامل يف ٤٢٦ - ٤١٣خ احلكماء للشهرستاين ، تاري٧٢ - ٥٢تاريخ حكماء االسالم للبيهقي * 
 - ١٥٧ / ٢، وفيات االعيان ٤٥٩ - ٤٣٧، عيون االنباء يف طبقات االطباء ٤٥٦ / ٩التاريخ 
 / ٣، العرب ١٦٢، ١٦١ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ١٨٤ / ٧ و ٩٦، ٤٨ / ٢، الذريعة ١٦٢
، عيون ٥٢٠، ٥١٩ / ١تتمة املختصر ، ٥٣٩ / ١، ميزان االعتدال ٢٥٥ / ١، دول االسالم ١٦٥

 / ٢، إغاثة اللهفان ٤١٢ - ٣٩١ / ١٢، الوايف بالوفيات ٢ / ١٦٦ - ١ / ١٥٩ / ١٢التواريخ 
  ، اجلواهر املضية٤٣، ٤٢ / ١٢، البداية والنهاية ٥١ - ٤٧ / ٣، مرآة اجلنان ٢٦٦

، ٣٣٠ - ٣٢٥ربي ، تاريخ خمتصر الدول البن الع٧٠، طبقات الفقهاء لطاش كربي ٦٤، ٦٣ / ٢
 ٢٩١ / ٢، لسان امليزان ١٨٩ - ١٨٥، اد دون يف االسالم ٤٧٨ - ٤٧٥ / ١الشقائق النعمانية 

، تاريخ ٦٦ - ٥٣، تاريخ فالسفة االسالم ١٩، تاج التراجم ٢٦، ٢٥ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٩٣ -
 خزانة االدب ،٧٦١، الطبقات السنية ١١٦ - ١٠١، اخلالدون ١٨٨ - ١٦٤الفلسفة يف االسالم 

، إيضاح ١٨٥ - ١٧٠ / ٣، روضات اجلنات ٢٣٧ - ٢٣٤ / ٣، شذرات الذهب ٤٦٦ / ٤
، ٣٣٧ - ٢٨٧ / ٢٦، أعيان الشيعة ٣٠٩، ٣٠٨ / ١، هدية العارفني ٦٧٢، ٥٥٥ / ٢املكنون 



  .٥٦٦ - ٥١٦ و ٤٦٤ - ٤٥٣، الفهرس التمهيدي ٢٠٣ / ١دائرة املعارف االسالمية 
  .وهو حتريف" احلسن ": " ة اجلواهر املضي" يف ) ١(

(*)  

)١٧/٥٣١(  

  

  .مع ذلك أختلف إىل الفقه، وأناظر ويل ست عشرة سنة
مث قرأت مجيع الفلسفة، وكنت كلما أحتري يف مسألة، أو مل أظفر باحلد االوسط يف قياس، ترددت إىل 

ا غلبين النوم، اجلامع، وصليت، وابتهلت إىل مبدع الكل حىت فتح يل املنغلق منه، وكنت أسهر، فمهم
  .شربت قدحا
، فأشكل علي حىت "ما بعد الطبيعة " حىت استحكم معي مجيع العلوم، وقرأت الكتاب : إىل أن قال

  .أعدت قراءته أربعني مرة، فحفظته وال أفهمه، فأيست
، ففتح علي أغراض )١" (ما بعد احلكمة الطبيعية " مث وقع يل جملد اليب نصر الفارايب يف أغراض كتاب 

  .الكتب، ففرحت، وتصدقت بشئ كثري
واتفق لسلطان خبارى نوح مرض صعب، فأحضرت مع االطباء، وشاركتهم يف مداواته، فسألت إذنا يف 

  .نظر خزانة كتبه، فدخلت فإذا كتب ال حتصى يف كل فن، فظفرت بفوائد
للعلم أحفظ، فلما بلغت مثانية عشر عاما، فرغت من هذه العلوم كلها، وكنت إذ ذاك : إىل أن قال
  ولكنه معي

، فأتيت فيه على علوم، وسألين "اموع " اليوم أنضج، وإال فالعلم واحد مل يتجدد يل شئ، وصنفت 
يف " احلاصل واحملصول " جارنا أبو بكر الربقي وكان مائال إىل الفقه والتفسري والزهد، فصنفت له 

ي الفقهاء إذ ذاك، بطيلسان حمنك، مث عشرين جملدة، مث تقلدت شيئا من أعمال السلطان، وكنت بز
  وطوس) ٢(انتقلت إىل نسا، مث أبا ورد 

__________  
  .وهو الذي ذكره املؤلف آنفا" ما بعد الطبيعة ": " الوايف بالوفيات " و " طبقات االطباء " يف ) ١(
  .أبيورد أيضا، وهو االشهر: ويقال هلا) ٢(

(*)  

)١٧/٥٣٢(  

  



  ).١(وجاجرم، مث إىل جرجان 
، "الرب واالمث " ، عشرون جملدا، "االنصاف " وصنف الرئيس بأرض اجلبل كتبا كثرية، منها : قلت

  ).٢(، جملدات "القانون " ، مثانية عشر جملدا، "الشفاء " جملدان، 
، "اللغة " ، جملد، "القولنج " ، جملد، "االشارات " ، ثالث جملدات، "النجاة " ، جملد، "االرصاد " 

  ).٣(جملد، وأشياء كثرية ورسائل " املعاد " جملد، " املوجز " ، جملد، "أدوية القلب " ، عشر جملدات
مث نزل الري وخدم جمد الدولة وأمه، مث خرج إىل قزوين ومهذان، فوزر ا، مث قام عليه االمراء، وبوا 

واعتذر إليه، فعاجله، داره، وأرادوا قتله، فاختفى، فعاود متوليها مشس الدولة القولنج، فطلب الرئيس، 
  .فربأ، واستوزره ثانيا، وكانوا يشتغلون عليه، فإذا فرغوا، حضر املغنون، وهيئ جملس الشراب

مث مات االمري، فاختفى أبو علي عند شخص، فكان يؤلف كل يوم مخسني ورقة، مث أخذ، وسجن أربعة 
  أشهر، مث

  .غالمانتسحب إىل أصبهان متنكرا يف زي الصوفة هو وأخوه وخادمه و
__________  

 بأطول مما ٤٣٩ - ٤٣٧" طبقات االطباء " ، و ٣٩٥ - ٣٩١ / ١٢" الوايف بالوفيات " انظر ) ١(
  .هنا
  .كذا يف االصل مل يذكر عدد الدات، وهو مطبوع يف ثالث أجزاء) ٢(

لكونه يف الطب وعالج " الشفاء " كتاب " القانون " وكان ينبغي أن يسمى هذا : قال الصفدي
فيه العلوم االربع اليت هي " الشفاء " الن " القانون " كتاب " الشفاء " االمراض، وأن يسمى كتاب 

  .هو االمر الكلي الذي ينطبق على مجيع جزئيات ذلك الشئ" القانون " احلكمة، و 
  .٤٠٤ / ١٢" الوايف " 
 - ٤٥٧" يون االنباء ع" ، و ٤٠٦ - ٤٠٤ / ١٢" الوايف بالوفيات " انظر تصانيفه ورسائله يف ) ٣(

وضع االب جورج " مؤلفات ابن سينا " ، وكتاب ٣٠٩، ٣٠٨ / ١" هدية العارفني " ، و ٤٥٩
  .١٣٢ - ١٢٧" معجم املطبوعات " قنوايت، وانظر ما طبع منها يف 

(*)  

)١٧/٥٣٣(  

  

 قوي وكان الشيخ: وقاسوا شدائد، فبالغ صاحب أصبهان عالء الدولة يف إكرامه، إىل أن قال خادمه
القوى كلها، يسرف يف اجلماع، فأثر يف مزاجه، وأخذ القولنج حىت حقن نفسه يف يوم مثان مرات، 

، مث حصل له الصرع الذي يتبع علة القولنج، فأمر يوما بدانقني من )١(فتقرح معاه، وظهر به سحج 



وتناول بزر الكرفس يف احلقنة، فوضع طبيبه عمدا أو خطأ زنة مخسة دراهم، فازداد السحج، 
الجل الصرع، فكثره غالمه، وزاده أفيون، وكانو قد خانوه يف مال كثري، فتمنوا ) ٢(مثروذيطوس 

هالكه، مث تصلح، لكنه مع حاله يكثر اجلماع، فينتكس، وقصد عالء الدولة مهذان، فسار معه الشيخ، 
 عجز، فال تنفعين ما كان يدبر بدين: فعاودته العلة يف الطريق، وسقطت قوته، فأمهل العالج، وقال

  ).٣(املعاجلة 
  ومات

  .مذان بعد أيام وله ثالث ومخسون سنة
مث اغتسل وتاب، وتصدق مبا معه على الفقراء، ورد املظامل، وأعتق مماليكه، وجعل ): ٤(قال ابن خلكان 

  .خيتم القرآن يف كل ثالث، مث مات يوم اجلمعة يف رمضان سنة مثان وعشرين وأربع مئة
  .ه يف صفر سنة سبعني وثالث مئةومولد: قال
نقل : إن صح مولده، فما عاش إال مثانيا وأربعني سنة وأشهرا، ودفن عند سور مهذان، وقيل: قلت

  .تابوته إىل أصبهان
__________  

  .أي تقشر) ١(
  ".املثروديطوس ": " الوايف " ، ويف "املثرود بطوس ": " عيون االنباء " يف ) ٢(
الوايف " ، و ٤٤٢ - ٤٤٠" طبقات االطباء " ، و ١٦٠، ١٥٩ / ٢" عيان وفيات اال" انظر ) ٣(

  .٤٠١، ٤٠٠ / ١٢" بالوفيات 
  .١٦٠ / ٢" وفيات االعيان " يف ) ٤(

(*)  

)١٧/٥٣٤(  

  

ليكن اهللا تعاىل أول فكر له وآخره، وباطن كل اعتبار : ومن وصية ابن سينا اليب سعيد، فضل اهللا امليهين
حولة بالنظر إليه، وقدمه موقوفة على املثول بني يديه، مسافرا بعقله يف امللكوت وظاهره، ولتكن عينه مك

االعلى وما فيه من آيات ربه الكربى، وإذا احنط إىل قراره، فليرته اهللا يف آثاره، فإنه باطن ظاهر جتلى 
ة، ، وودعها، وكان معها كأن ليس معها، فأفضل احلركات الصال)١(لكل شئ بكل شئ، وتذكر نفسه 

الرياء، ولن ) ٢(وأمثل السكنات الصيام، وأنفع الرب الصدقة، وأزكى السر االحتمال، وأبطل السعي 
ختلص النفس عن الدون ما التفتت إىل قيل وقال وجدال، وخري العمل ما صدر عن خالص نية، وخري 

  النية ما انفرج عن علم، ومعرفة اهللا أول



  .االوائل، إليه يصعد الكلم الطيب
، وال يقصر يف االوضاع الشرعية، ويعظم السنن )٣(واملشروب فيهجر تلهيا ال تشفيا :  قالإىل أن
  ).٤(االهلية 

أشياء اختصرا، وهو رأس الفالسفة االسالمية، مل يأت بعد الفارايب " تاريخ االسالم " قد سقت يف 
  .مثله، فاحلمد هللا على االسالم والسنة

" املنقذ من الضالل " اء ال حتتمل، وقد كفره الغزايل يف كتاب ، وغريه، وأشي"الشفاء " وله كتاب 
  .، وكفر الفارايب)٥(

__________  
  .أسقط املؤلف من الوصية قبل هذه اجلملة ما اليتم املعىن إال به) ١(

  .٤٤٥" عيون االنباء يف طبقات االطباء " انظر 
  .باهلاء" السهي " إىل " عيون االنباء " حترفت يف ) ٢(
  .وتداويا: زيادة" عيون االنباء "  يف) ٣(
  .٤٤٦، ٤٤٥" عيون االنباء " انظر نص هذه الوصية يف ) ٤(
 وهو بصدد البحث عن ٨ / ١" درء تعارض العقل والنقل " يقول شيخ االسالم رمحه اهللا يف كتابه ) ٥(

يل، أما أهل طريقة التبديل وطريقة التجه: وهلؤالء يف نصوص االنبياء طريقتان: احنراف الفالسفة
أهل الوهم والتخييل، وأهل التحريف والتأويل، فأهل الوهم والتخييل هم الذين : التبديل، فهم نوعان

  = (*)إن االنبياء أخربوا عن اهللا وعن اليوم اآلخر، وعن اجلنة والنار، بل : يقولون

)١٧/٥٣٥(  

  

 لعله زنة مئة ومخسني -مر حديد قد صح عندي بالتواتر ما كان جبوزجان يف زماننا من أ: وقال الرئيس
 نزل من اهلواء، فنشب يف االرض، مث نبا نبوة الكرة، مث عاد، فنشب يف االرض، ومسع له صوت -منا 

عظيم هائل، فلما تفقدوا أمره، ظفروا به، ومحل إىل وايل جوزجان، فحاولوا كسر قطعة منه، فما عملت 
  فيه اآلالت إال جبهد، فراموا عمل سيف منه،

__________  
  وعن املالئكة، بأمور غري مطابقة لالمر يف نفسه، لكنهم خاطبوهم مبا يتخيلون به ويتومهون به أن= 

اهللا جسم عظيم، وأن االبدان تعاد، وأن هلم نعيما حمسوسا، وعقابا حمسوسا، وإن كان االمر ليس 
تخيلون أن االمر هكذا، كذلك يف نفس االمر، الن من مصلحة اجلمهور أن خياطبوا مبا يتومهون به وي

  .وإن كان هذا كذبا فهو كذب ملصلحة اجلمهور، إذ كانت دعوم ومصلحتهم ال متكن إال ذه الطريق



وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانوم على هذا االصل، كالقانون الذي ذكره يف رسالته االضحوية ص 
٥١ - ٤٤.  

رها، وقصدوا أن يفهم اجلمهور منها هذه الظواهر، االنبياء قصدوا ذه االلفاظ ظواه: وهؤالء يقولون
وإن كانت الظواهر يف نفس االمر كذبا وباطال وخمالفة للحق، فقصدوا إفهام اجلمهور بالكذب والباطل 

  .للمصلحة
  .النيب كان يعلم احلق ولكن أظهر خالفه للمصلحة: مث من هؤالء من يقول

ظار الفالسفة وأمثاهلم، وهؤالء يفضلون الفيلسوف ما كان يعلم احلق كما يعلمه ن: ومنهم من يقول
الكامل على النيب، ويفضلون الويل الكامل الذي له هذا املشهد على النيب، كما يفضل ابن عريب الطائي 

خامت االولياء يف زعمه على االنبياء، وكما يفضل الفارايب ومبشر بن فاتك وغريمها الفيلسوف على 
  .النيب

إن النيب أفضل من الفيلسوف، النه علم ما : إن النيب كان يعلم ذلك، فقد يقولون: وأما الذين يقولون
علمه الفيلسوف وزيادة، وأمكنه أن خياطب اجلمهور بطريقة يعجز عن مثلها الفيلسوف، وابن سينا 

  .وامثاله من هؤالء
خوان الصفا، وهذا يف اجلملة قول املتفلسفة والباطنية، كاملالحدة االمساعيلية، وأصحاب رسائل ا

والفارايب وابن سينا والسهروردي املقتول وأبن رشد احلفيد، ومالحدة الصوفية اخلارجني عن طريقة 
املشايخ املتقدمني من أهل الكتاب والسنة، كابن عريب وابن سبعني وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن 

  .يقطان
  .وخلق كثري غري هؤالء

 الكتاب العظيم يف تتبع سقطات ابن سينا وضالالته، وبيان وقد خص شيخ االسالم قسما كبريا من هذا
ما فيها من زيف واحنراف باحلجة والربهان على طريقة السلف الصاحل من لدن صحابة رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من االئمة والعلماء املشهود هلم بالعلم واالميان
  .واالستقامة والعرفان

(*)  

)١٧/٥٣٦(  

  

  .فتعذر
  ".الشفاء " نقله يف 
االمري الكبري، نائب دمشق، وجيه الدولة، أبو املطاع، ابن صاحب املوصل ناصر *  ذو القرنني - ٣٤٠



  .الدولة احلسن بن عبد اهللا بن محدان، التغليب الشاعر
يل دمشق ويل دمشق بعد لؤلؤ سنة إحدى وأربع مئة، وجاءته اخللع من احلاكم، مث عزله بابن بزال، مث و

للظاهر بن احلاكم، مث عزل بعد أشهر بسختكني، مث وليها سنة مخس عشرة، مث عزل بالدزبري بعد أربعة 
  .أعوام

  .وله نظم يف الذروة، وكان ابنه من خيار الدولة املصرية
  .مات ذو القرنني يف صفر سنة مثان وعشرين وأربع مئة، وكان من أبناء الثمانني

وعلمت * وشهدت حني نكرر التوديعا أيقنت أن من الدموع حمدثا * ما بيننا لو كنت ساعة بيننا : وله
وحلظ عينيه أمضى من * أفدي الذي زرته بالسيف مشتمال : ومن شعره) ١(أن من احلديث دموعا 

  إال لبست جنادا من ذوائبه* مضاربه فما خلعت جنادي للعناق له 
__________  

  .ك مصادر ترمجتهوذكرت هنا) ٣٤٠(تقدمت ترمجته برقم * 
ذيب تاريخ " ، و ١٢٠ / ١١" معجم االدباء " ، و ٢٨٠ / ٢" وفيات االعيان " البيتان يف ) ١(

  .٢٦٢ / ٥" دمشق 
(*)  

)١٧/٥٣٧(  

  

  )١(من كان يف احلب أشقانا بصاحبه * فبات أسعدنا يف نيل بغيته 
  . بن إمساعيل، الضيب احملاملي بن احلسنيالشيخ أبو عبد اهللا، أمحد بن عبد اهللا*  احملاملي - ٣٥٧

  .مسع النجاد، وأبا سهل بن زياد، ودعلجا، وطائفة
  .اخلطيب، وأبو الفضل بن خريون، وأبو غالب الباقالين، وآخرون: وعنه

مساعه صحيح، حدث له صمم يف سنة مثان، ومات سنة تسع وعشرين وأربع مئة، يف ): ٢(قال اخلطيب 
  .ربيع اآلخر عن ست ومثانني سنة

  
 بن احلارث، التميمي االصبهاين، االمام الكبري، أمحد بن حممد بن عبد اهللا* *  ابن احلارث - ٣٥٨

  .املقرئ النحوي، الزاهد احملدث، نزيل نيسابور
  .أيب الشيخ بن حيان، وأيب بكر عبد اهللا بن حممد القباب، وأيب احلسن الدار قطين، وطائفة: حدث عن

__________  
ذيب تاريخ " ، و ١٢١ / ١١" معجم االدباء " ، و ٢٧٩ / ٢" وفيات االعيان " االبيات يف ) ١(



  .١١٥" املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " ، واالوالن منها يف ٢٦٢ / ٥" دمشق 
  .٢٣٨ / ٤تاريخ بغداد * 
  .املصدر السابق) ٢(

 / ٣ذهب ، شذرات ال١٧٠ / ٣، العرب ٢٢، تلخيص ابن مكتوم ١٣١، ١٣٠ / ١إنباه الرواة * * 
٢٤٥.  

(*)  

)١٧/٥٣٨(  

  

البيهقي، وحممد بن حيىي املزكي، ومنصور بن حيد، وعبد الغفار بن حممد الشريويي، : حدث عنه
  .وآخرون

  .وخترج به أهل نيسابور يف العربية
  .مات يف ربيع االول سنة ثالثني وأربع مئة عن إحدى ومثانني سنة، وحدث بسنن الدارقطين

  
، النيسابوري، احلريي، الضرير مة املفسر، أبو عبد الرمحن، إمساعيل بن أمحدالعال*  احلريي - ٣٥٩

  .الزاهد، أحد االعالم
  .له التصانيف يف القرآن والقراءات، واحلديث والوعظ، ونفع اخللق

  .زاهر السرخسي، وأيب حممد املخلدي، وحفيد ابن خزمية، وأيب اهليثم الكشميهين: روى عن
  .ن ناصراخلطيب، ومسعود ب: وعنه

البخاري يف " صحيح " قدم علينا، ونعم الشيخ كان، له تفسري مشهور، قرأت عليه ): ١(قال اخلطيب 
  ثالثة جمالس، ميعادان يف ليلتني،

__________  
، ١٢٨ / ٦، معجم االدباء ١٠٥ / ٨، املنتظم ٢٨٩ / ٤، االنساب ٣١٤، ٣١٣ / ٦تاريخ بغداد * 

، طبقات املفسرين للسيوطي ٢٦٥ / ٤، طبقات السبكي ١١٩، نكت اهلميان ١٧١ / ٣، العرب ١٢٩
 ٢٤٥ / ٣، شذرات الذهب ٤٤٢، كشف الظنون ١٠٥، ١٠٤ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٧

  .٢١٠، ٢٠٩ / ١باجليم والزاي، هدية العارفني " اجليزي " وتصحف فيه إىل 
  .٣١٤ / ٦" تاريخ بغداد " يف ) ١(

(*)  

)١٧/٥٣٩(  



  

  .ن ضحوة إىل الليل، مث إىل طلوع الفجروقرأت الثالث م
  .مات سنة ثالثني وأربع مئة وله تسع وستون سنة: قلت
  

 بن عبد اهللا بن زيد، املوىل الكبري، متويل نيسابور، أبو عبد اهللا، منصور بن رامش*  ابن رامش - ٣٦٠
  .النيسابوري

، وأيب الطيب حممد بن احلسني أيب الفضل عبيداهللا الزهري: حدث خبراسان وببغداد واحلرم ودمشق عن
  .التيملي، وعبيداهللا بن حممد الفامي، والدار قطين، وأيب حممد املخلدي، وعدة

  .اخلطيب، والكتاين، واحلسن بن أيب احلديد، وأبو الفضل بن الفرات، وحممد بن علي املطرز: روى عنه
  . وتفرد بأشياءوكان صدرا معظما، ثقة، حمدثا كثري الرواية، وجه بوقر من مسموعاته،

كنيته أبو نصر الرئيس، السالر الغازي، رجل من الرجال، ": السياق " قال عبد الغافر بن إمساعيل يف 
وداه من الدهاة، ويل رئاسة نيسابور يف دولة حممود، وترتيب نيسابور بعدله وإنصافه، مث حج وجاور 

  .زم العبادة، وكان ثقةسنتني، مث عاد فويل البلد، فلم يتمكن من العدل، فاستعفي، ول
  .تويف يف رجب سنة سبع وعشرين وأربع مئة

________________  
  .٨٦ / ١٣تاريخ بغداد * 
(*)  

)١٧/٥٤٠(  

  

   بن السيد بناالستاذ اللغوي، أبو حممد، عبد العزيز بن أمحد*  ابن مغلس - ٣٦١
  .االندلسي، نزيل مصر، من أئمة االدب) ١(مغلس، القيسي 
* ولكن قليب به ممرض وما زار شوقا ولكن أتى * مريض اجلفون بال علة : هو القائلوله نظم بديع، و

  .صاعد بن احلسن الربعي وغريه: أخذ عن) ٢(يعرض يل أنه معرض 
  .تويف سنة سبع وعشرين وأربع مئة

  
قب ، احلسين االدريسي املغريب، امللأمري االندلس، أبو زكريا، حيىي بن علي بن محود* *  املعتلي - ٨٢

  .باملعتلي باهللا
توثب على عمه االمري القاسم بن محود، وزحف إليه من مالقة، ومتلك قرطبة، مث تراجع أمر القاسم، 



  واستمال الرببر، وحشد وقصد قرطبة يف سنة ثالث عشرة وأربع مئة، ففر املعتلي إىل مالقة، مث اضطرب
__________  

، ١٩٣ / ٣، وفيات االعيان ٣٨٤ امللتمس ، بغية٣٧٠، ٣٦٩ / ٢، الصلة ٢٨٨جذوة املقتبس * 
  .١٣٢ / ٢، نفح الطيب ٩٨ / ٢، بغية الوعاة ١٩٤

" و " بغية امللتمس " و " اجلذوة " و " الصلة " القليسي، وهو حتريف، والصواب من : يف االصل) ١(
  ".وفيات االعيان 

  .البلنسي": بغية الوعاة " القيسي البلنسي، ويف ": نفح الطيب " ويف 
 / ٢" نفح الطيب " ، و ٩٨ / ٢" بغية الوعاة " ، و ١٩٤ / ٣" وفيات االعيان " البيتان يف ) ٢(

١٣٢.  
  .وذكرت هناك مصادر ترمجته) ٨٢(تقدمت ترمجته برقم * * 
(*)  

  ]أمري االندلس، أبو زكريا، حيىي بن علي بن محود* *  املعتلي - ٨٢[:تعليق املستخدم 
 من ٢٧٩ هنا أا خطأ ، فلقد مر ما يشبهها يف الصفحة ٨٢رمجة برقم ال يظن القارئ أن وجود هذه الت

  .هذا اجلزء، فريجى مراجعة التعليق هناك ، وكذلك انظر التعليق يف احلاشية من هذه الصفحة 
  

  عبد الرمحن الشامي: كتب 

)١٧/٥٤١(  

  

  أمر القاسم بعد يسري، وتغلب املعتلي على اجلزيرة اخلضراء، وكانت أمه
 أيضا، مث تلقب بأمري املؤمنني، واستفحل أمره، وتسلم قرطبة ثانيا، وتسلم القالع قبل سنة علوية

عشرين، مث حاصر إشبيلية، وكبريها القاضي حممد ابن إمساعيل بن عباد، فربز عدة فوارس للمبارزة، 
فقام بعده ولده فساق لقتاهلم املعتلي بنفسه وهو خممور، فقتلوه يف احملرم سنة سبع وعشرين وأربع مئة، 

  .إدريس
واتفق يف العام موت االمري املعتد باهللا أيب بكر هشام بن حممد بن عبدامللك بن الناصر املرواين، وكان قد 
بويع، وض بأمره عميد قرطبة أبو احلزم جهور بن حممد، فعقدوا له يف سنة مثان عشرة، وبقي مترددا 

راب، مث خلعه اجلند، وأهني، فالتجأ إىل ابن هود يف الثغور ثالث سنني، وثارت فنت وباليا واضط
  .بسرقسطة إىل أن مات عن ثالث وستني سنة، فهو آخر املروانية

  



 بن احلسن بن االمام العالمة االوحد، الكاتب اود، أبو علي، احلسن بن شهاب*  ابن شهاب - ٣٦٢
  .علي، العكربي، الفقيه احلنبلي

  .مولده سنة مخس وثالثني وثالث مئة
  أيب علي بن الصواف،: وطلب احلديث يف رجوليته، فسمع من

__________  
، الوايف ٩٢ / ٨، املنتظم ١٨٨ - ١٨٦ / ٢، طبقات احلنابلة ٣٣٠، ٣٢٩ / ٧تاريخ بغداد * 

، شذرات الذهب ٤١، ٤٠ / ١٢، البداية والنهاية ٣٧٠، خمتصر طبقات احلنابلة ٥٥ / ١٢بالوفيات 
٢٤٢، ٢٤١ / ٣.  

(*)  

)١٧/٥٤٢(  

  

  .وأيب بكر بن خالد، وأيب بكر القطيعي، وحبيب بن احلسن القزاز، فمن بعدهم
  ).١(وبرع يف املذهب، وكان من أئمة الفقه والعربية والشعر وكتابة املنسوب 

  ).٢(وثقة أبو بكر الربقاين 
  .أبو بكر اخلطيب، وعيسى بن أمحد اهلمذاين: وحدث عنه

  .وكان يضرب املثل حبسن كتابته
أرين خطك، فقد ذكر يل أنك : قال يل أبو علي شهاب يوما: حدثنا عيسى بن أمحد قال: خلطيبقال ا

كسبت يف الوراقة مخسة وعشرين ألف درهم راضية : سريع الكتابة، فنظر فيه، فلم يرضه، مث قال يل
رهم، ، كنت أشتري كاغدا خبمسة دراهم، فأكتب فيه ديوان املتنيب يف ثالث ليال، وأبيعه مبئيت د)٣(

  ).٤(وأقله مبئة ومخسني درمها، وكذلك كتب االدب املطلوبة 
أوصى بالثلث لفقهاء احلنابلة، فلم يعطوا شيئا، أخذ السلطان من تركته ألف دينار سوى : قال االزهري

  ).٥(العقار 
  .مات ابن شهاب يف رجب سنة مثان وعشرين وأربع مئة

__________  
  .ذو قاعدة: أي) ١(
  .٣٢٩ / ٧" خ بغداد تاري" انظر ) ٢(
 ه، وقد مرت ٣٢٩نسبة إىل اخلليفة العباسي أيب العباس أمحد الراضي باهللا بن املقتدر، املتوىف سنة ) ٣(

  .ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر



  .٣٣٠، ٣٢٩ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .٣٣٠ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٥(

(*)  

)١٧/٥٤٣(  

  

 بن عبيداهللا حملدث، شيخ الصوفية، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللاالمام الصاحل ا*  ابن باكويه - ٣٦٣
  .بن باكويه، الشريازي

  .ولد سنة نيف وأربعني وثالث مئة
  .وطلب هذا الشأن، وارحتل فيه

ومسع حممد بن خفيف الزاهد، وحممد بن ناصح الكرجي، وأبا أمحد بن عدي، وأبا بكر االمساعيلي، وأبا 
بكر القطيعي، وأبا الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي، وعلي بن يعقوب النجريمي، وأبا 

عبدالرمحن البكائي الكويف، ومغرية بن عمرو املكي، وإمساعيل بن حممد البخلي الفراء، وأبا بكر بن 
  .املقرئ، وأبا بكر يوسف بن القاسم املياجني، ولقي ببخارى أبا بكر حممد بن القاسم الفارسي

بو القاسم القشريي، وعبد الواحد ولد القشريي، وأبو بكر بن خلف الشريازي، وعبد أ: حدث عنه
  .الوهاب بن أمحد الثقفي، وعلي بن أيب صادق احلريي، وعبد الغفار بن حممد الشريويي، وآخرون

  .وقع يل جزء من حديثه، وله تصانيف ومجوع
ه، فلم أجد عليها آثار السماع، وأحسن ما نظرت يف أجزاء أيب عبد اهللا بن باكوي: قال أبو صاحل املؤذن
  .مسعت عليه احلكايات

  .مات سنة مثان وعشرين وأربع مئة: قال احلسني بن حممد الكتيب
__________  

 / ٣، الوايف بالوفيات ١٦٧ / ٣، العرب ٤٤ / ١، املشتبه ١١٣ / ١، اللباب ٥٤ / ٢االنساب * 
  .٦٥  /٢، هدية العارفني ٢٤٢ / ٣، شذرات الذهب ٣٢٢

(*)  

)١٧/٥٤٤(  

  

  ، أبوعمران، موسى بناالمام الكبري، العالمة، عامل القريوان*  أبوعمران الفاسي - ٣٦٤
  .الزنايت، الفاسي املالكي، أحد االعالم) ٣(، الرببري، الغفجومي )٢(حيج ) ١(عيسى بن أيب حاج 



  . بأيب حممد االصيليتفقه بأيب احلسن القابسي، وهو أكرب تالمذته، ودخل إىل االندلس، فتفقه
  .ومسع من عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، وأمحد بن القاسم التاهريت

  ).٤(كان صاحيب عندهم، وأنا دللته عليهم : قال أبو عمر بن عبد الرب
حج غري مرة، وأخذ القراءات ببغداد عن أيب احلسن احلمامي، وغريه، ومسع من أيب الفتح بن أيب : قلت

ملوجودين، وأخذ علم العقليات عن القاضي أيب بكر بن الباقالين يف سنة تسع وتسعني وسنة الفوارس، وا
  ).٥(أربع مئة 

__________  
، ٧٠٦ - ٧٠٢ / ٤، ترتيب املدارك ٣٨٨، جذوة املقتبس ١٨٩ و ٨١، ٨٠ / ٧االكمال * 

، ٢٠٧ / ٤، معجم البلدان ٤٥٧، بغية امللتمس ٦١٢، ٦١١ / ٢، الصلة ٢٢٤ / ٩االنساب 
 / ٢، الديباج املذهب ١٧٣، ١٧٢ / ٣، العرب ٣١٢ / ١، معرفة القراء الكبار ٤٠٧ / ٢اللباب 
، ٣٠ / ٥، النجوم الزاهرة ١٤١٠ / ٤، تبصري املنتبه ٣٢٢، ٣٢١ / ٢، غاية النهاية ٣٣٨، ٣٣٧

  .١٠٦ / ١، شجرة النور الزكية ٢٤٨، ٢٤٧ / ٣شذرات الذهب 
  ".حجاج " ىل إ" الديباج املذهب " حترف يف ) ١(
  .بفتح الياء وضم املهملة مث جيم ثقيلة كاملضارع من احلج، وهو اسم أيب حاج) ٢(

  .١٤١٠ / ٤" تبصري املنتبه " ، و ١٨٩ / ٧" االكمال " انظر 
قبيلة من : نسبة إىل غفجوم بالغني املعجمة والفاء املفتوحة واجليم املضمومة، وهي فخذ من زناتة) ٣(

  .الرببر باملغرب
  .٣٣٧ / ٢" الديباج املذهب "  و ٧٩٢" ترتيب املدارك " ظر ان
  .٦١١ / ٢" الصلة ) " ٤(
  .٧٠٣، ٧٠٢ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ) ٥(

(*)  

)١٧/٥٤٥(  

  

كان أبوعمران من أعلم الناس وأحفظهم، مجع حفظ الفقه إىل احلديث ومعرفة : قال حامت بن حممد
ويعرف الرجال واجلرح والتعديل، أخذ عنه الناس من أقطار معانيه، وكان يقرأ القراءات وجيودها، 

  ).١(املغرب، مل ألق أحدا أوسع علما منه، وال أكثر رواية 
  .أقرأ الناس بالقريوان، مث ترك ذلك، ودرس الفقه، وروى احلديث): ٢(قال ابن بشكوال 
  ).٣(ولدت مع أيب عمران يف سنة مثان وستني وثالث مئة : قال ابن عبد الرب



  ).٤(تويف يف ثالث عشر رمضان سنة ثالثني وأربع مئة : قال أبو عمرو الداين
  .خترج ذا االمام خلق من الفقهاء والعلماء: قلت

حدث يف القريوان مسألة يف الكفار، هل يعرفون اهللا تعاىل أم ال ؟ فوقع : قال) ٥(وحكى القاضي عياض 
ثر املراء، واقتتلوا يف االسواق إىل أن ذهبوا إىل أيب فيها اختالف العلماء، ووقعت يف ألسنة العامة، وك

  .إن أنصتم، علمتكم: عمران الفاسي، فقال
  .نعم: قالوا
  .ال يكلمين إال رجل، ويسمع الباقون: قال

  أرأيت لو لقيت رجال،: فنصبوا واحدا، فقال له
__________  

 / ١" معرفة القراء الكبار " ، و ٧٠٤، ٧٠٣ / ٤" ترتيب املدارك " ، و ٦١٢ / ٢" الصلة ) " ١(
٣١٢.  

  .٦١١ / ٢" الصلة " يف ) ٢(
  .٦١٢ / ٢" الصلة ) " ٣(
  .٣١٢ / ١" معرفة القراء الكبار " ، و ٦١٢ / ٢" الصلة ) " ٤(
  .٧٠٥ / ٤" ترتيب املدارك " يف ) ٥(

(*)  

)١٧/٥٤٦(  

  

  .نعم: أتعرف أبا عمران الفاسي ؟ قال: فقلت له
  ).١(صفه يل : فقلت له

  .ال:  هو بقال يف سوق كذا، ويسكن سبتة، أكان يعرفين ؟ فقال:قال
أعرفه، يدرس العلم، ويفيت، ويسكن بغرب ): ٢(لو لقيت آخر فسألته كما سألت االول، فقال : فقال

  .نعم: ، أكان يعرفين ؟ قال)٣(الشماط 
فته خبالف لربه صاحبة وولد، وأنه جسم، فلم يعرف اهللا وال وصفه بص: فكذلك الكافر قال: قال

  .املؤمن
  .شفيتنا: فقالوا

  .ودعوا له، ومل خيوضوا بعد يف املسألة
املشركون والكتابيون وغريهم عرفوا اهللا تعاىل مبعىن أم مل جيحدوه، وعرفوا أنه خالقهم، قال : قلت



 قالت رسلهم أيف اهللا شك فاطر: (وقال ] ٨٧: الزخرف) [ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا: (تعاىل
فهؤالء مل ينكروا البارئ، وال جحدوا الصانع، بل عرفوه، وإمنا  ] ١٠: إبراهيم) [ السموات واالرض

جهلوا نعوته املقدسة، وقالوا عليه ما ال يعلمون، واملؤمن فعرف ربه بصفات الكمال، ونفى عنه مسات 
ف اهللا من وجه، وجهله النقص يف اجلملة، وآمن بربه، وكف عما ال يعلم، فبهذا يتبني لك أن الكافر عر

من وجوه، والنبيون عرفوا اهللا تعاىل، وبعضهم أكمل معرفة اهللا، واالولياء فعرفوه معرفة جيدة، ولكنها 
  .دون معرفة االنبياء، مث املؤمنون العاملون بعدهم، مث الصاحلون دوم

 يف االميان بنبيهم واملعرفة فالناس يف معرفة رم متفاوتون، كما أن إميام يزيد وينقص، بل وكذلك االمة
  له على مراتب، فأرفعهم يف ذلك أبو بكر الصديق مثال، مث عدد

__________  
  ".ترتيب املدارك " ، واملثبت من "يل " بدل " هو : " يف االصل) ١(
  ".ترتيب املدارك " إىل هنا ليس يف املطبوع من ...هو بقال: قال: من قوله) ٢(
  .بقرب السماط: "ترتيب املدارك " يف ) ٣(

(*)  

)١٧/٥٤٧(  

  

من السابقني، مث سائر الصحابة، مث علماء التابعني، إىل أن تنتهي املعرفة به واالميان به إىل أعرايب جاهل 
  .وامرأة من نساء القرى، ودون ذلك

  .وكذلك القول يف معرفة الناس لدين االسالم
  

املعمر، الصاحل الصادق املسند، أبو ، الشيخ ، وهو ابن عبد اهللا)١(ابن مسيس *  بشرى - ٣٦٥
  .، موىل فاتن االمري، موىل املطيع هللا)٢(احلسن، الرومي الفاتين 

أهداين بعض بين محدان إىل فاتن، فأدبين، وأمسعين، مث ورد : أسر من أرض الروم وهو أمرد، فحكى قال
 واالشتغال بالعلم، يئس أيب إىل بغداد سرا ليتلطف يف أخذي، فلما رآين على تلك الصفة من االسالم

  ).٣(مين، ورجع 
، وعمر بن حممد بن حامت الترمذي، )٤(أيب بكر بن اهليثم االنباري، وحممد بن بدر احلمامي : حدث عن

  وسعد بن حممد الصرييف، وحممد بن محيد املخرمي، وابن سلم اخلتلي، واحلافظ أيب
__________  

، )الفاتين (٢٠٨ / ٩، االنساب ٢٥٥ و ٧٩ و ٥١ / ٧، االكمال ١٣٦، ١٣٥ / ٧تاريخ بغداد * 



 / ١٠، الوايف بالوفيات ١٧٣ / ٣، العرب ٤٩١ / ٢، املشتبه ٤٠١ / ٢، اللباب ١٠٦ / ٨املنتظم 
، شذرات الذهب ١٢٨٩ / ٤ و ١٠٩٢ / ٣، تبصري املنتبه ٤٧ / ١٢، البداية والنهاية ١٦٠، ١٥٩

٢٤٨ / ٣.  
  .بوزن عظيم) ١(
  ".القاضي " إىل " ذهب شذرات ال" حترف يف ) ٢(
  .١٦٠، ١٥٩ / ١٠" الوايف " انظر ) ٣(
  .محامي: نسبة إىل احلمام، وهي الطيور، يقال ملن يطريها ويرسلها من البالد) ٤(

  . وفيه ترمجة حممد بن بدر هذا٢٠٨ / ٤" االنساب " انظر 
(*)  

)١٧/٥٤٨(  

  

  .طائفةحممد بن السقاء، وأيب يعقوب النجريمي، وأيب بكر القطيعي، و
اخلطيب، وخالد بن عبد الواحد التاجر، وهبة اهللا بن أمحد املوصلي، واالمري أبو نصر بن : حدث عنه

  .ماكوال، وأبو القاسم بن بيان الرزاز، وأبو ياسر أمحد بن بندار، وعدة
  .كتبت عنه، وكان صدوقا صاحلا، تويف يوم عيد الفطر سنة إحدى وثالثني وأربع مئة): ١(قال اخلطيب 

  .مات يف عشر املئة: قلت
فلما رآين على تلك احلالة من : حدثين أن أباه ورد بغداد سرا ليتلطف يف أخذه، قال): ٢(قال اخلطيب 

  .االشتغال بالعلم واملثابرة على لقاء الشيوخ، علم ثبوت االسالم يف قليب، فانصرف
) ٣(عمرو سيار بن حيىي اهلروي وفيها مات أبو علي احلسن بن احلسني بن دوما النعايل، والقاضي أبو 

، وأبو سعد عبدالرمحن بن احلسن بن )٤(والد صاعد، والقاضي أبو العالء صاعد بن حممد االستوائي 
، )٧(بدمشق، وعثمان بن أمحد القيشطايل ) ٦(، وعبد الرمحن بن عبد العزيز ابن الطبيز )٥(عليك 

  وحممد بن أمحد التميمي اجلواليقي، وأبو بكر حممد بن
__________  

  .١٣٦ / ٧" تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  ).٣٣٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣٢٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٣١(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(



  ).٣٢١(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).٣٣٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(

(*)  

)١٧/٥٤٩(  

  

) ٢(، وحممد بن الفضل بن نظيف )١(ور حممد بن عيسى اهلمذاين عبد اهللا بن شاذان االعرج، وأبو منص
، وحممد بن )٤(، واملفضل بن إمساعيل بن أيب بكر االمساعيلي )٣(الفراء، واملسدد بن علي االملوكي 

  .عوف املزين بدمشق
  

) ٥ ( بن عبدالرمحن، االمام احملدث احلجة، أبو احلسن املزينابن أمحد بن حممد*  حممد بن عوف - ٣٦٦
  .الدمشقي

  .وكان تكىن قدميا بأيب بكر، فلما منعت الدولة العبيدية من التكين بذلك، تكىن بأيب احلسن
حدث عن أيب علي احلسن بن منري، وأيب علي بن أيب الرمرام، وحممد بن معيوف، والفضل بن جعفر 

  .املؤذن، والقاضي يوسف املياجني، وأيب سليمان بن زبر، وعدة
لعزيز الكتاين، واحلسن بن أمحد بن أيب احلديد، وأبو القاسم بن أيب العالء، وأبو الطاهر عبد ا: حدث عنه

بن أيب الصقر االنباري، والفقيه نصر ابن إبراهيم، وعلي بن بكار الصوري، وسعد بن علي الزجناين، 
  .وآخرون

  كان شيخا ثقة نبيال مأمونا، تويف يف ربيع اآلخر سنة: قال الكتاين
__________  

  ).٣٧١(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٣١٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٤١(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣٤٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  .٢٤٩ / ٣، شذرات الذهب ٢٩٤ / ٤، الوايف بالوفيات ١٧٥ / ٣العرب * 
  ".املزي " إىل " العرب " حترف يف ) ٥(

(*)  

)١٧/٥٥٠(  

  



  .إحدى وثالثني وأربع مئة
  .كان من أبناء التسعني أو دوا: لتق

أخربنا حممد بن علي الصاحلي، أخربنا احلسن بن علي بن احلسني ابن احلسن االسدي سنة عشرين 
وست مئة، أخربنا جدي، أخربنا احلسن بن أمحد بن عبد الواحد، أخربنا حممد بن عوف، أخربنا الفضل 

حدثنا عبدالرمحن بن إمساعيل ابن حيىي، حدثين الوليد بن جعفر، حدثنا عبدالرمحن بن القاسم بن الرواس، 
حدثين أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي العصر : قال الزهري: بن حممد قال

  ).١(والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إىل العوايل، فيأتيها والشمس مرتفعة 
  .أربعة أميال: العوايل عن املدينة

  
 إبراهيم بن ، حممد بن احملدث أيب إسحاق)٢( احملدث الصادق املعمر، أبو عبد اهللا * ابن املزكي - ٣٦٧

  حممد بن حيىي بن سختويه، النيسابوري املزكي، أحد
__________  

  )٦٢١(ومسلم ) ٥٥١( يف وقوت الصالة، ومن طريقه البخاري ٩ / ١وأخرجه مالك ) ١(
من طريق أيب اليمان عن شعيب ) ٥٥٠(ري عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، وأخرجه البخا) ١٩٣(

 من طريق قتيبة عن ٢٥٢ / ١والنسائي ) ٤٠٤(وأبو داود ) ٦٢١(عن الزهري وأخرجه مسلم 
هي القرى اتمعة حول املدينة من جهة جندها، وأما ما كان من جهة : والعوايل...الليث، عن الزهري

ملدينة أربعة أميال، وأبعدها مثانية أميال، وأقرا السافلة، وبعد بعض العوايل من ا: امتها، فيقال هلا
والعوايل عن املدينة أربعة أميال مدرج من كالم الزهري بينه عبد : ميالن وبعضها ثالثة أميال، فقوله

عن معمر عن الزهري يف هذا احلديث، فقال فيه بعد قوله والشمس ) ٢٠٦٩" (املصنف " الرزاق يف 
  .وأربعة: وأحسبه قال: على ميلني أو ثالثة، قال: ايلوالعو: قال الزهري: ومرتفعة

  .٢٣٣ / ٣، شذرات الذهب ٣٥٠ / ١، الوايف بالوفيات ١٦٣ / ٣العرب * 
  .أبو إسحاق": الوايف " يف ) ٢(

(*)  

)١٧/٥٥١(  

  

  .اخلمسة وهو أصغرهم) ١(االخوة 
امد بن حممد الرفاء، والده أيب إسحاق املزكي، وأيب العباس حممد بن إسحاق الصبغي، وح: حدث عن

وأيب عمرو بن مطر، وحيىي بن منصور القاضي، وأيب بكر بن اهليثم االنباري، وأيب حبر الرباري، وأيب 



  .بكر عبد اهللا بن حيىي الطلحي، وعدة
  .، وكان صحيح االصول)٣(احلافظ، وأبو حازم العبدويي ) ٢(وانتقى عليه أمحد بن علي بن منجويه 

كان أيب يتأسف على فوات السماع منه، وقد أخربنا عنه أخوايل، أبو سعد، : ارسيقال عبد الغافر الف
وأبو سعيد، وأبو منصور، ونافع بن حممد االبيوردي، وفالن الشقاين، وأبو بكر حممد بن حيىي املزكي بن 

  .أخيه، وعلي بن عبدالرمحن العثماين
  .ر بن حممد الشريويي، وآخرونوأبو سعيد علي بن عبد اهللا بن أيب صادق، وعبد الغفا: قلت

  .مات سنة سبع وعشرين وأربع مئة، وكان من أبناء الثمانني، رمحه اهللا
  

   بن حممد بناالمام املسند العدل، أبو عثمان، سعيد بن العباس*  القرشي - ٣٦٨
__________  

  ).١٧٩(تقدمت ترمجة أخيه حيىي برقم ) ١(
  ).٢٩٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٠٤(رمجته برقم تقدمت ت) ٣(
  .٢٥٠ / ٣، شذرات الذهب ١٧٨ / ٣، العرب ٩٤ / ١٠، االنساب ١١٤، ١١٣ / ٩تاريخ بغداد * 
(*)  

)١٧/٥٥٢(  

  

  .علي بن سعيد، القرشي اهلروي
مسع أبا علي حامد بن حممد الرفاء، وأبا حامد بن حسنويه، وأبا الفضل بن مخريويه، ومنصور بن العباس 

  .د بالرواية عنهمالبوشنجي، ومجاعة تفر
  .أجزاء كثرية) ١(وانتخب عليه احلافظ أبو يعقوب القراب 

أبو بكر اخلطيب، وأبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد االنصاري، وحممد بن علي العمريي، : حدث عنه
  .وآخرون

  .عاش أربعا ومثانني سنة
  .مات يف احملرم سنة ثالث وثالثني وأربع مئة

  .ا املسندين راةوكان من سروات الرجال وبقاي
  

 بن حممد بن محدان الشيخ اجلليل، االمام احملدث، أبو سعد، عبدالرمحن بن محدان*  النصرويي - ٣٦٩



  . النيسابوري-) ٢( بصاد مهملة -بن نصرويه، النصرويي 
  .إسحاق وغري ذلك" مسند " رحل وكتب الكثري، وروى 

   حممدأيب عمرو بن جنيد، وأيب احلسن السراج، وأيب: حدث عن
__________  

  ).٣٧٦(وسترد ترمجته برقم ) ١(
  .٢٥١، ٢٥٠ / ٣، شذرات الذهب ١٧٨ / ٣، العرب ٣١١ / ٣، اللباب )النصرويي(االنساب * 
  .بالضاد املعجمة" النضرويي " إىل " العرب " وتصحف يف املطبوع من ) ٢(

(*)  

)١٧/٥٥٣(  

  

  .، وأيب عبد اهللا العصمي، وطبقتهمابن ماسي، وحممد بن أمحد املفيد، وأيب بكر القطيعي
اخلطيب، والبيهقي، وأبو علي احلسن بن حممد بن حممد بن حممويه، وعبد الغفار الشريويي، : حدث عنه

  .وعدة
  .ومساعه ملسند إسحاق من عبد اهللا بن حممد بن زياد السمذي

لطيان بدمشق، وأبو مات يف صفر سنة ثالث وثالثني وأربع مئة، وأبو بكر أمحد بن احلسن بن أمحد ا
اهلروي، وأبو احلسن علي ) ٢(، وأبو عثمان سعيد بن العباس القرشي )١(نصر أمحد بن احلسني الكسار 

) ٤(، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن الباجي، والسلطان مسعود )٣(بن حممد بن السمسار 
، وأمحد بن حممد )٥(بن إمساعيل بن عباد بن السلطان حممود بن سبكتكني، وقاضي إشبيلية امللك حممد 

  بن
  .، شيخ حران)٧(، وأبو القاسم علي بن حممد الزيدي )٦(فاذشاه 

  
  ، أبو ذر، عبد بناحلافظ االمام اود، العالمة، شيخ احلرم*  أبو ذر اهلروي - ٣٧٠

__________  
  ).٣٣٧(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٣٦٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٢٨(ت ترمجته برقم تقدم) ٣(
  ).٣٢٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٥٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(



  ).٣٣٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).٣٢٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(
، ٢٥٦، ٢٥٥، تبيني كذب املفتري ٦٩٨ - ٦٩٦ / ٤، ترتيب املدارك ١٤١ / ١١تاريخ بغداد * 

 ٣،، تذكرة احلفاظ ١٨١، ١٨٠ / ٣، العرب ٥١٤ / ٩ري ، الكامل البن االث١١٦، ١١٥ / ٨املنتظم 
   / = (*)١٢، البداية والنهاية ٢٥٧ / ١، دول االسالم ١١٠٨ - ١١٠٣/ 

)١٧/٥٥٤(  

  

بن حممد، املعروف ببلده بابن السماك، االنصاري اخلراساين ) ١(أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن غفري 
املستملي، واحلموي، : عن الثالثة" صحيح ال" اهلروي املالكي، صاحب التصانيف، وراوي 

  .والكشميهين
  .ولدت سنة مخس أو ست ومخسني وثالث مئة: قال

مسع أبا الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه، وبشر بن حممد املزين، وعدة راة، وأبا بكر هالل بن حممد 
هري، وأبا عمر بن حيويه، بن حممد، وشيبان بن حممد الضبعي بالبصرة، وعبيداهللا بن عبدالرمحن الز

وعلي بن عمر السكري، وأبا احلسن الدارقطين، وطبقتهم ببغداد، وعبد الوهاب الكاليب وحنوه بدمشق، 
  وأبا مسلم الكاتب وطبقته مبصر، وزاهر

ابن أمحد الفقيه بسرخس، وأبا إسحاق إبراهيم بن أمحد املستملي ببلخ، وأبا إسحاق إبراهيم بن حممد بن 
  .مان الدينوري، وغريه مبكةأمحد بن عث

  .لشيوخه، وحدث خبراسان وبغداد واحلرم" معجما " وألف 
ابنه أبو مكتوم عيسى، وموسى بن علي الصقلي، وعلي ابن حممد بن أيب اهلول، والقاضي : حدث عنه

أبو الوليد الباجي، وأبو عمران موسى بن أيب حاج الفارسي، وأبو العباس بن دهلاث، وحممد بن شريح، 
  وأبو عبد اهللا بن منظور، وعبد اهللا بن احلسن التنيسي، وأبو صاحل أمحد بن عبد

__________  
، النجوم الزاهرة ٥٤١ - ٥٣٩ / ٥، العقد الثمني ١٣٣، ١٣٢ / ٢، الديباج املذهب ٥١، ٥٠= 
 / ٢، نفح الطيب ٣٦٨ - ٣٦٦ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٤٢٥، طبقات احلفاظ ٣٦ / ٥

 / ٣، تاج العروس ٢٥٤ / ٣، شذرات الذهب ١٨٣٠، ١٦٧٣، ٤٤١ف الظنون ، كش٧١، ٧٠
، ١٠٥، ١٠٤، شجرة النور الزكية ٢٣، الرسالة املستطرفة ٤٣٨، ٤٣٧ / ١، هدية العارفني ٤٥٣

  .٣٨٨ / ١تاريخ التراث العريب لسزكني 
" و " ملدارك ترتيب ا" ، وقد تصحف يف ١٠٤٧ / ٣" تبصري املنتبه " بالغني املعجمة كما يف ) ١(



  .باملهملة" عفري " إىل " العقد الثمني " و " الديباج املذهب 
  .٢٢٨ / ٦" االكمال " وانظر 

(*)  

)١٧/٥٥٥(  

  

امللك املؤذن، وعلي بن بكار الصوري، وأمحد بن حممد القزويين، وأبو الطاهر إمساعيل بن سعيد 
ارون السهمي، وأبو احلسني بن املهتدي ، وعبد احلق بن ه)١(النحوي، وعبد اهللا بن سعيد الشنتجايل 

باهللا، وعلي بن عبدالغالب البغدادي، وأبو بكر أمحد بن علي الطريثيثي، وأبو شاكر أمحد ابن علي 
  .العثماين، وعنده عنه فرد حديث، وعدة

  أبو عمر بن عبد الرب، وأبو بكر اخلطيب،: وروى عنه باالجازة
 اهللا أمحد بن حممد بن غلبون اخلوالين املتوىف يف سنة مثان ومخس وأمحد بن عبد القادر اليوسفي، وأبو عبد

  .مئة
) ٢(أخربنا املسلم بن حممد يف كتابه، عن القاسم بن علي، أخربنا أيب، أخربنا علي بن أمحد اجلرباذقاين 

: وأخربنا أبو احلسن الغرايف، أخربنا علي بن روزبه ببغداد، أخربنا أبو الوقت السجزي قاال) ح(راة 
عبد بن أمحد السماك احلافظ صدوق، تكلموا يف : أخربنا أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد االنصاري قال

رأيه، مسعت منه حديثا واحدا عن شيبان بن حممد الضبعي، عن أيب خليفة، عن علي بن املديين حديث 
   حديثاقرأه علي حىت تعتاد قراءة احلديث، وهو أول: قال يل) ٣(جابر بطوله يف احلج 
__________  

  .نسبة إىل شنتجالة باالندلس) ١(
  . وفيه ترمجة عبد اهللا بن سعيد هذا٣٦٧ / ٣" معجم البلدان " انظر 

بفتح اجليم، وسكون الراء، والباء املوحدة املفتوحة بعدها ألف، وسكون الذال املعجمة، والقاف ) ٢(
مها بني جرجان وإستراباذ، والثانية بني أصبهان املفتوحة ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل بلدتني، إحدا

  .والكرج
  .وال أدري إىل أيتهما ينسب علي بن أمحد هذا

  .١١٨ / ٢" معجم البلدان " ، و ٢١٩، ٢١٨ / ٣" االنساب " انظر 
يف ) ١٢١٨(حديث جابر يف صفة حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم خمرج بطوله يف صحيح مسلم ) ٣(

  . صلى اهللا عليه وسلمباب حجة النيب: احلج
(*)  



)١٧/٥٥٦(  

  

  ).١(لست على وضوء، فضعه : قرأته على الشيخ، وناولته اجلزء، فقال
  .مسعت احلديث من ابن مخريويه: قال أبو ذر

  .هو أقدم شيخ له: قلت
  ودخلت على أيب حامت بن أيب الفضل قبل ذلك، ومسعته ميلي: قال

قدم أبو ذر بغداد، وحدث ا وأنا غائب، : كر اخلطيبحدثنا احلسني بن إدريس، قال أبو ب: يقول
وخرج إىل مكة، وجاور، مث تزوج يف العرب، وأقام بالسروات، فكان حيج كل عام، وحيدث، مث يرجع 

  ).٢(إىل أهله، وكان ثقة ضابطا دينا، مات مبكة يف ذي القعدة سنة أربع وثالثني وأربع مئة 
بلغين أن أبا ذر مات سنة أربع :  علي احلسني بن أيب حريصة قالحدثين أبو: وقال االمني ابن االكفاين

  ).٣(مبكة، وكان على مذهب مالك ومذهب االشعري 
أخذ الكالم ورأي أيب احلسن عن القاضي أيب بكر بن الطيب، وبث ذلك مبكة، ومحله عنه املغاربة : قلت

 الكالم، بل يتقنون الفقه أو إىل املغرب، واالندلس، وقبل ذلك كانت علماء املغرب ال يدخلون يف
احلديث أو العربية، وال خيوضون يف املعقوالت، وعلى ذلك كان االصيلي، وأبو الوليد بن الفرضي، 

  .وأبو عمر الطلمنكي، ومكي القيسي، وأبو عمرو الداين، وأبو عمر بن عبد الرب، والعلماء
__________  

  .١١٠٧، ١١٠٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .٢٥٥" تبيني كذب املفتري " ، و ١٤١ / ١١" تاريخ بغداد " انظر ) ٢(
  .٢٥٥" تبيني كذب املفتري ) " ٣(

(*)  

)١٧/٥٥٧(  

  

  .وقد مدح إمساعيل بن سعيد النحوي أبا ذر بقصيدة
لقد : من تأليفه، يف ذكر القاضي ابن الباقالين" اختصار فرق الفقهاء " قال أبو الوليد الباجي يف كتاب 

إين كنت ماشيا ببغداد مع : من أين لك هذا ؟ قال: الشيخ أبو ذر وكان مييل إىل مذهبه، فسألتهأخربين 
  احلافظ

الدارقطين، فلقينا أبا بكر بن الطيب فالتزمه الشيخ أبو احلسن، وقبل وجهه وعينيه، فلما فارقناه، قلت 
هذا إمام املسلمني، : لمن هذا الذي صنعت به ما مل أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك ؟ فقا: له



  .والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر حممد بن الطيب
مع أيب، كل بلد دخلته من بالد خراسان وغريها ال ) ١(فمن ذلك الوقت تكررت إليه : قال أبو ذر

  .يشار فيها إىل أحد من أهل السنة إال من كان على مذهبه وطريقه
نة وطريقة احلديث باجلدل والربهان، وباحلضرة رؤوس هو الذي كان ببغداد يناظر عن الس: قلت

املعتزلة والرافضة والقدرية وألوان البدع، وهلم دولة وظهور بالدولة البويهية، وكان يرد على الكرامية، 
وينصر احلنابلة عليهم، وبينه وبني أهل احلديث عامر، وإن كانوا قد خيتلفون يف مسائل دقيقة، فلهذا 

فما الدليل على أن هللا : فإن قيل: ، يقول فيه"االبانة : " االحترام، وقد ألف كتابا مساهعامله الدارقطين ب
ما منعك أن تسجد ملا خلقت : (وقوله ] ٢٧: الرمحن) [ ويبقى وجه ربك: (قوله: وجها ويدا ؟ قال

  .فأثبت تعاىل لنفسه وجها ويدا ] ٧٥: ص) [ بيدي
بل هو مستو على عرشه كما ! معاذ اهللا : كل مكان ؟ قيلإنه يف : فهل تقولون: فإن قيل: إىل أن قال

  .أخرب يف كتابه
  وصفات ذاته اليت مل يزل: إىل أن قال

__________  
  .١١٠٥، ١١٠٤ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(

(*)  

)١٧/٥٥٨(  

  

ن والعينان احلياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكالم واالرادة والوجه واليدا: وال يزال موصوفا ا
  .والغضب والرضى
  .فهذا نص كالمه

قد بينا دين االمة وأهل : وقال" الذب عن االشعري " له، ويف كتاب " التمهيد " وقال حنوه يف كتاب 
  السنة أن هذه الصفات متر كما جاءت بغري تكييف وال حتديد وال

  .جتنيس وال تصوير
أبو احلسن وأصحابه، وهو التسليم لنصوص فهذا املنهج هو طريقة السلف، وهو الذي أوضحه : قلت

الكتاب والسنة، وبه قال ابن الباقالين، وابن فورك، والكبار إىل زمن أيب املعايل، مث زمن الشيخ أيب 
  .حامد، فوقع اختالف وألوان، نسأل اهللا العفو

  .واليب ذر اهلروي مصنف يف الصفات على منوال كتاب أيب بكر البيهقي حبدثنا وأخربنا
أنت هروي فمن أين متذهبت مبذهب مالك : قيل اليب ذر: حدثين شيخ قال:  احلسن بن بقي املالقيقال



  .قدمت بغداد: ورأي أيب احلسن ؟ قال
  .فذكر حنوا مما تقدم يف ابن الطيب

  ).١(فاقتديت مبذهبه : قال
سخيا ال يدخر شيئا، كان أبو ذر زاهدا، ورعا عاملا، ": تاريخ نيسابور " قال عبد الغافر بن إمساعيل يف 

خترجيا حسنا، وكان " الصحيحني " وصار من كبار مشيخة احلرم، مشارا إليه يف التصوف، خرج على 
  ).٢(حافظا، كثري الشيوخ 

  علقت" الصحيحني " لطيف يف جملد على " مستدرك " له : قلت
__________  

" نفح الطيب " ، و ٢٥٦، ٢٥٥" تبيني كذب املفتري " ، و ١١٠٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
٧٠ / ٢.  
  .٧٠ / ٢" نفح الطيب " انظر ) ٢(

(*)  

)١٧/٥٥٩(  

  

فضائل " ، وكتاب "الدعاء " ، وكتاب "اجلامع " ، وكتاب "السنة " منه، يدل على معرفته، وله كتاب 
  ".العيدين " ، وكتاب "شهادة الزور " ، وكتاب "دالئل النبوة " ، وكتاب "القرآن 

  فضائل" يده، وله كتاب الكل بأسان
كرامات " و " مسانيد املوطأ " ، و "الصحيح املسند املخرج على الصحيحني " ، كبري، وكتاب "مالك 

  .، وأشياء"مشيخته " ، وكتاب "اليمني الفاجرة " ، و "الربا " ، و "املناسك " ، و "االولياء 
  ).١(وهذه التواليف مل أرها، بل مساها القاضي عياض 

روى لنا السلفي شيخنا أحاديث عن أيب بكر الطريثيثي بسماعه من أيب : ي بن املفضل احلافظوقال عل
  .ذر، وعن أيب شاكر العثماين حديثا واحدا بسماعه منه

البخاري بإجازته من أيب مكتوم عيسى بن أيب ذر، وكان شيخنا أبو " صحيح " ومسعنا من السلفي مجيع 
مسع الكتاب مبكة من أيب مكتوم، فسمعت عليه أكثره، وأجاز يل ما بقي عبيد نعمة بن زيادة اهللا الغفاري 

من آخره، وآخر من حدث عن أيب مكتوم أبو احلسن علي بن محيد بن عمار االنصاري مبكة، وأجازه 
  .يل

وقرأت الكتاب كله على شيخنا أيب طالب صاحل بن سند بسماعه من الطرطوشي، عن أيب الوليد : قال
ذر، وقرأته على أيب القاسم خملوف بن علي القروي، عن أيب احلجاج يوسف بن نادر الباجي، عن أيب 



  ).٢(اللخمي، عن علي بن سلمان النقاش، عن أيب ذر، عن شيوخه الثالثة 
  أخربنا أبو القاسم أمحد بن أيب الوليد: قال احلافظ أبو علي الغساين

__________  
  .٦٩٨، ٦٩٧ / ٤" ترتيب املدارك " يف ) ١(
  .١١٠٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(

(*)  

)١٧/٥٦٠(  

  

مضى إىل مكة، وقد كان قرأ على أيب ذر شيئا، ) ١(الباجي، أخربنا أيب أن الفقيه أبا عمران الفاسي 
أخرج إيل من كتب الشيخ ما أنسخه ما دام : فوافق أبا ذر يف السراة موضع سكناه، فقال خلازن كتبه

  .يهغائبا، فإذا حضر، قرأته عل
  .ال أجترئ على هذا، ولكن هذه املفاتيح إن شئت أنت، فخذ وافعل ذلك: فقال اخلازن

فأخذها، وأخرج ما أراد، فسمع أبو ذر بالسراة بذلك، فركب، وطرق مكة، وأخذ كتبه، وأقسم أن ال 
  .حيدثه

  .و عيسىأخربنا أب: فلقد أخربت أن أبا عمران كان بعد إذا حدث عن أيب ذر، يوري عن امسه، فيقول
  ).٢(وبذلك كانت العرب تكنيه باسم ولده 

قد مات أبوعمران الفاسي قبل أيب ذر، وكان قد لقي القاضي ابن الباقالين والكبار، وما ال نزعاج : قلت
  .أيب ذر وجه، واحلكاية دالة على زعارة الشيخ والتلميذ رمحهما اهللا

م فالن املرابط من أمراء املغرب، فجاور ومسع وكان ولده أبو مكتوم حيج من السراة، ويروي، إىل أن قد
، وذهب ا إىل "الصحيح " البخاري من أيب مكتوم، وأعطاه ذهبا جيدا، فأباعه نسخة " صحيح " 

  .املغرب
وحج أبو مكتوم يف سنة سبع وتسعني وأربع مئة وله بضع ومثانون سنة، وحج فيها أبو طاهر السلفي، 

  .اذهب بنا نسمع منه: قف، فقال السمعاين للسلفيوأبو بكر السمعاين، ومجعهم املو
  .دعنا نشتغل بالدعاء، وجنعله شيخ مكة: فقلت له: قال السلفي

  .فاتفق أنه نفر من مىن يف النفر االول مع السرويني وذهب، وفاما االخذ عنه: قال
  مثله" الصحيح " أنت قد مسعت : فالمين ابن السمعاين، فقلت: قال السلفي

__________  
  ".القابسي "  إىل ١١٠٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " حترف يف ) ١(



  .١١٠٦، ١١٠٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(
(*)  

)١٧/٥٦١(  

  

  .من أيب اخلري بن أيب عمران صاحب الكشميهين، وما كان معه من مروياته سواه
  .ومل يسمع اليب مكتوم بعد هذا العام بذكر وال ورخ لنا موته: قلت

  .يف سنة أربع: لقاضي عياض موت أيب ذر يف سنة مخس وثالثني وأربع مئة، والصوابوقد أرخ ا
  .تويف عقب شوال: قال أبو علي بن سكرة

، أخربنا محزة بن كروس، أخربنا نصر ٦١٧أخربنا عبد احلافظ بن بدران، أخربنا أمحد بن طاووس سنة 
شر بن حممد املزين حدثهم إمالء، حدثنا بن إبراهيم الفقيه، أخربنا أبو ذر عبد بن أمحد كتابة، أن ب

احلسني بن إدريس، حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا الوليد بن الوليد، حدثنا ابن ثوبان، عن 
إن اجلنة لتزخرف لرمضان من : " عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ان، هبت ريح من حتت العرش، فشققت ورق اجلنة عن رأس احلول، فإذا كان أول يوم من شهر رمض
  ).١" (اجعل لنا من عبادك أزواجا تقرم أعيننا، وتقر أعينهم بنا ! يا رب : احلور العني، فقلن

  ).٢(تفرد به الوليد بن الوليد العنسي، وقد تركوه : قال الفقيه نصر
__________  

  .وهو خطأ" وتقر أعيننا م : " يف االصل) ١(
صدوق، وقال الدارقطين وغريه متروك، وروى له نصر : قال أبو حامت: ٣٥٠ / ٤ يف ميزان املؤلف )٢(

، ١٤٢ / ٣" امع " تركوه، وذكره اهليثمي يف : وقال) يعين هذا احلديث(املقدسي حديثا منكرا 
" امع الكبري اجل" وأعله بالوليد هذا وأورده السيوطي يف " االوسط " و " الكبري " ونسبه للطرباين يف 

، وزاد نسبته اليب نعيم، والبيهقي، والدارقطين يف االفراد، ومتام وابن عساكر، وأعله بالوليد ١٩٣ص 
  .أيضا
(*)  

)١٧/٥٦٢(  

  

  .وهاه الدارقطين، وقواه أبو حامت الرازي: قلت
 إبراهيم مبصر، وأبو طالب عمر بن) ١( تويف شعيب بن عبد اهللا بن املنهال - أعين سنة أربع -وفيها 



  .، وهارون بن حممد بن أمحد بن هارون يف رمضان)٢(الزهري 
  

، االمام احملدث، الرئيس االوحد، شيخ مهذان، ابن عبد العزيز بن الصباح*  حممد بن عيسى - ٣٧١
  .أبو منصور اهلمذاين الصويف، العبد الصاحل

 أمحد الديباجي، وابن املظفر، احلافظ صاحل بن أمحد، وجربيل العدل، واهلمذانيني، وسهل بن: حدث عن
وحممد بن إسحاق القطيعي، والبغداديني، وأيب بكر بن املقرئ، واالصبهانيني، ويوسف بن أمحد بن 

  .الدخيل املكي، وطبقتهم
حدثنا عنه أبو طالب العلوي، وأبو الفضل القومساين، وحممد بن حسني، ": تارخيه " قال شريويه يف 

  . ابنا احلسني بن شراعة، ونصر بن حممد املؤذن، وعبدوس بن عبد اهللاوحممد بن طاهر، وحيىي وثابت
وكان صدوقا ثقة، وكان متواضعا رحيما، يصلي آناء الليل والنهار، حج نيفا وعشرين حجة، : قال

ووقف الضياع واحلوانيت على الفقراء، وأنفق أمواال ال حتصى على وجوه الرب، وتويف يف رمضان سنة 
  بع مئة، وكانت الترك الغز قد أغاروا على مهذان، فصودر حممد بنإحدى وثالثني وأر
__________  

  ).٣٣٥(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٣٥٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .مل نعثر له على مصادر ترمجته* 
(*)  

)١٧/٥٦٣(  

  

  عيسى حىت سلم إليهم مجيع ما ميلك، وبقي فقريا حمتاجا عليال ذليال يف
  .ى حنبه، وكان مولده يف سنة أربع ومخسني وثالث مئةاخلانقاه، مث قض

  .ومن الرواة عنه احلافظ أبو بكر اخلطيب: قلت
  

 بن املعتز بن حممد بن االمام احلافظ اود املصنف، أبو العباس، جعفر بن حممد*  املستغفري - ٣٧٢
  .املستغفر بن الفتح بن إدريس، املستغفري النسفي

فضائل " ، وكتاب "دالئل النبوة " ، وكتاب "الدعوات " ، وكتاب "ة معرفة الصحاب" مؤلف كتاب 
تاريخ نسف " ، وكتاب "خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم " ، وكتاب "الشمائل " ، وكتاب "القرآن 

  .، وغري ذلك"تاريخ كش " ، وكتاب )١" (الطب " ، وكتاب "



سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب زاهر بن أمحد السرخسي، وإبراهيم بن لقمان، وأيب : حدث عن
  .الرازي، وعلي بن حممد بن سعيد السرخسي، وجعفر بن حممد البخاري، وخلق كثري

  .ومل يرحل إىل العراق فيما أعلم
__________  

، تذكرة احلفاظ ١٧٧ / ٣، العرب ٢٠٨ / ٣، اللباب )املستغفري(، االنساب ٦٦٤ / ١دمية القصر * 
 / ٢، طبقات االسنوي ٥٤ / ٣، مرآة اجلنان ١٥٠، ١٤٩ / ١١لوفيات ، الوايف با١١٠٢ / ٣

، تاج ٣٣ / ٥، النجوم الزاهرة ١٠٠ / ٦، لسان امليزان ٢٠ - ١٩ / ٢، اجلواهر املضية ٤٠٣
، ١٢٦، ١٢٥ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٢٥٠، ٢٤٩ / ٣، شذرات الذهب ٢١التراجم 

، الفوائد البهية ٢٥٠، ٢٤٩ / ٣، شذرات الذهب ٦١٤ة ، الطبقات السني)٢٤٥(أعالم االخيار رقم 
  .٢٤٨ - ٢٤٦ / ١٦، أعيان الشيعة ٣٩، الرسالة املستطرفة ٢٥٣ / ١، هدية العارفني ٥٧

 / ٦بروكلمان " تاريخ " ، وانظر النسخ اخلطية لبعض آثاره يف ١٢٩٣وقد طبع يف طهران سنة ) ١(
  .٥٧٢ / ١سزكني " تاريخ " ، و ٢٢٨، ٢٢٧

(*)  

)١٧/٥٦٤(  

  

احلسن بن عبدامللك النسفي، وأبو نصر أمحد بن جعفر الكاسين، واحلسن بن أمحد : حدث عنه
  .السمرقندي احلافظ، واخلطيب إمساعيل بن حممد النوحي، وآخرون

  .وكان حمدث ما وراء النهر يف زمانه
  .مولده بعد اخلمسني وثالث مئة بيسري

  .عن مثانني سنة، رمحه اهللاومات بنسف سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة 
، وأبو )١(وفيها مات محاد بن عمار القرطيب عن مئة عام، وأبو القاسم عبد الباقي بن حممد الطحان 

، وأمحد بن حممد بن يوسف بن مزدة املقرئ، وإبراهيم بن )٢(حسان حممد بن أمحد بن جعفر املزكي 
بنيسابور على االصح، وأبو ) ٣(اعد بن حممد حممد بن إبراهيم، سبط أيب مسلم اجلالب، وأبو العالء ص

  .املقرئ) ٤(بكر حممد بن عمر بن بكري 
  

 بن إبراهيم بن االمام القدوة احلافظ املقرئ، شيخ االسالم، أبو احلسن، علي بن حممد*  احلنائي - ٣٧٣
  .حسني، الدمشقي احلنائي الزاهد

  أيبعبد الوهاب الكاليب، وأيب بكر بن أيب احلديد، و: حدث عن



__________  
  ).٣٥٢(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٣٩٨(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٢٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣١١(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  .٢٣٨ / ٣، شذرات الذهب ١٦٧، ١٦٦ / ٣العرب * 
(*)  

)١٧/٥٦٥(  

  

  .، باحلرمني ومصر والشاماحلسني بن مجيع، وابن فراس املكي، وأمحد بن ثرثال، وأيب حممد بن النحاس
  .لنفسه يف جملد" معجما " ومجع، وصنف 

أبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين، وسعد بن علي الزخناين، وسعد اهللا بن صاعد : حدث عنه
  .الرحيب، وآخرون
  .وكان كبري الشأن

 ربيع االول سنة مثان تويف شيخنا وأستاذنا أبو احلسن احلنائي، الشيخ الصاحل يف: قال عبد العزيز الكتاين
  .وعشرين وأربع مئة

  .وولد سنة سبعني وثالث مئة
ومل يزل حيمل من بعد صالة ! كتب الكثري، وكان من العباد، وكانت له جنازة عظيمة، ما رأيت مثلها 

  .اجلمعة إىل قريب العصر، واحنل كفنه
  .دفن بباب كيسان: قال أبو علي االهوازي

  .سني احلنائي، وعم الشيخ أيب طاهر حممد بن احلسني شيخ السلفيهو أخو أيب القاسم احل: قلت
  

  ، أمحد بناالمام املقرئ احملقق احملدث احلافظ االثري، أبو عمر*  الطلمنكي - ٣٧٤
__________  

، بغية امللتمس ٤٥، ٤٤ / ١، الصلة ٧٥١ - ٧٤٩ / ٤، ترتيب املدارك ١١٤جذوة املقتبس * 
، تذكرة ٣١٠، ٣٠٩ / ١، معرفة القراء الكبار ١٦٨ / ٣عرب ، ال٣٩ / ٤، معجم البلدان ١٦٢

، ٣٣، ٣٢ / ٨، الوايف بالوفيات ١ / ١٧٣ / ١٢، عيون التواريخ ١١٠٠ / ١٠٩٨ / ٣احلفاظ 
، طبقات ٢٨ / ٥، النجوم الزاهرة ١٢٠ / ١، غاية النهاية ١٨٠ - ١٧٨ / ١الديباج املذهب 



   طبقات املفسرين،٥، طبقات املفسرين للسيوطي ٤٢٤، ٤٢٣احلفاظ 
، شجرة ٢٤٤، ٢٤٣ / ٣، شذرات الذهب ١٢٨، صفة جزيرة االندلس ٧٩ - ٧٧ / ١للداوودي 

  .١١٣ / ١النور الزكية 
(*)  

)١٧/٥٦٦(  

  

  .حممد بن عبد اهللا بن أيب عيسى لب بن حيىي، املعافري االندلسي الطلمنكي
  .مدينة استوىل عليها العدو قدميا: وطلمنك بفتحات ونون ساكنة

  .كان من حبور العلم، وأول مساعه يف سنة اثنتني وستني وثالث مئة
أيب عيسى حيىي بن عبد اهللا الليثي، وأيب بكر الزبيدي، وأيب احلسن بن بشر االنطاكي، وأيب : حدث عن

جعفر أمحد بن عون اهللا، وأيب عبد اهللا بن مفرج، وأيب حممد الباجي، وخلف بن حممد اخلوالين، وعدة، 
أمحد بن حممد املهندس مبصر، وحممد بن حيىي بن عمار بدمياط، وأيب الطيب بن غلبون، وأيب وأيب بكر 

القاسم عبدالرمحن اجلوهري، وأيب بكر حممد بن علي االدفوي، والفقيه أيب حممد بن أيب زيد، وأيب جعفر 
 العجيفي، وأيب العالء أمحد بن رمحون، وحيىي بن احلسني املطليب لقيه باملدينة، وأيب الطاهر حممد بن حممد

  .بن ماهان، وخلق كثري
  .أبو عمر بن عبد الرب، وأبو حممد بن حزم، وعبد اهللا بن سهل املقرئ وعدة: حدث عنه

قراآته ولغته وإعرابه وأحكامه : أدخل االندلس علما مجا نافعا، وكان عجبا يف حفظ علوم القرآن
  .ومنسوخه ومعانيه

  .يها فضله وحفظه وإمامته واتباعه لالثرصنف كتبا كثرية يف السنة يلوح ف
  أخذ القراءة عن االنطاكي، وابن غلبون،: قال أبو عمرو الداين

  .وحممد بن احلسني بن النعمان

)١٧/٥٦٧(  

  

  ).١(وكان فاضال ضابطا، شديدا يف السنة : قال
لشريعة، شديدا كان سيفا جمردا على أهل االهواء والبدع، قامعا هلم، غيورا على ا: وقال ابن بشكوال

، مث خرج، وحتول يف )٢(يف ذات اهللا، أقرأ الناس حمتسبا، وأمسع احلديث، والتزم لالمامة مبسجد منعة 
  .الثغر، وانتفع الناس بعلمه، وقصد بلده يف آخر عمره، فتويف ا



 خرج أبو عمر الطلمنكي علينا،: أخربنا إمساعيل بن عيسى بن حممد بن بقي احلجاري، عن أبيه قال
السوقة ) ٣(ترمحه * اغتنموا الرب بشيخ ثوى : رأيت البارحة يف منامي من ينشدين: وحنن نقرأ عليه، فقال

ليس له من بعده عيد فتويف يف ذلك العام يف ذي احلجة، سنة تسع * والصيد قد ختم العمر بعيد مضى 
  ).٤(وعشرين وأربع مئة 

كاره، وقام عليه طائفة من أضداده، وشهدوا عاش تسعني عاما سوى أشهر، وقد امتحن لفرط إن: قلت
عليه بأنه حروري يرى وضع السيف يف صاحلي املسلمني، وكان الشهود عليه مخسة عشر فقيها، فنصره 

قاضي سرقسطة، يف سنة مخس وعشرين وأربع مئة، وأشهد على نفسه بإسقاط الشهود، وهو القاضي 
  ).٥(حممد بن عبد اهللا بن قرنون 

__________  
  .٣١٠ / ١" معرفة القراء الكبار " ، و ٧٥٠ / ٤" ترتيب املدارك "  انظر )١(
  .باملثناة الفوقية" متعة " إىل " الصلة " تصحف يف ) ٢(
  ".يفقده : " ١٨٠ / ١" الديباج املذهب " يف ) ٣(
  .٤٥ / ١" الصلة ) " ٤(
  .١١٠٠، ١٠٩٩ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٥(

(*)  

)١٧/٥٦٨(  

  

يضا قاضي سرقسطة عبد اهللا بن حممد بن إمساعيل، وقاضي املرية حممد بن خلف بن وحدث عنه أ
  .املرابط، واخلطيب حممد بن حيىي العبدري

باب اجلنب : رأيت له كتابا يف السنة يف جملدين عامته جيد، ويف بعض تبويبه ما ال يوافق عليه أبدا مثل
فهذه زلة عامل، وألف كتابا يف  ] ٥٦: الزمر) [ يا حسرتى على ما فرطت يف جنب اهللا: (هللا، وذكر فيه

ومنهم قوم تعبدوا بغري علم، وزعموا أم يرون اجلنة كل ليلة، ويأكلون من : الرد على الباطنية، فقال
  .مثارها، وترتل عليهم احلور العني، وأم يلوذون بالعرش، ويرون اهللا بغري واسطة، وجيالسونه

  
، قاضي القضاة، بقية االعيان، أبو الوليد، قيه احملدث، شيخ االندلساالمام الف*  ابن مغيث - ٣٧٥

  .يونس بن عبد اهللا بن حممد بن مغيث بن حممد بن عبد اهللا ابن الصفار، القرطيب
  .ولد سنة مثان وثالثني وثالث مئة

يسى أيب بكر حممد بن معاوية املرواين ابن االمحر، وعن أيب ع: النسائي وغريه عن" سنن " وحدث ب 



  الليثي راوية املوطأ، وإمساعيل ابن بدر، وأمحد بن ثابت التغليب، ومتيم بن حممد القروي، وحممد بن
__________  

، بغية امللتمس ٦٨٦ - ٦٨٤ / ٢، الصلة ٦٠، ٥٩، مطمح االنفس ٣٨٥، ٣٨٤جذوة املقتبس * 
   /٢، الديباج املذهب ٥٢ / ٣، مرآة اجلنان ١٦٩ / ٣، العرب ٥١٣، ٥١٢
، ٢٤٤ / ٣، شذرات الذهب ١٧٠٧، ٤٩٥، كشف الظنون ٢٣٨، وفيات ابن قنفذ ٣٧٦ - ٣٧٤

  .٥٧٢ / ٢، هدية العارفني ٢٨٧ - ٢٨٥ / ١إيضاح املكنون 
(*)  

)١٧/٥٦٩(  

  

أبو بكر بن : إسحاق بن السليم القاضي، وتفقه بالقاضي أيب بكر بن زرب، وروى أيضا عن خلق منهم
فر ابن عون اهللا، وعين باحلديث جدا، وأجاز له من مصر احلسن بن القوطية، وحيىي بن جماهد، وأبو جع

  .رشيق، ومن العراق أبو احلسن الدارقطين
ويل خطابة مدينة الزهراء مدة، مث ويل القضاء واخلطابة بقرطبة مع الوزارة، مث عزل، فلزم بيته، مث ويل 

  .قضاء اجلماعة واخلطابة سنة تسع عشرة وأربع مئة حىت مات
يغ املوعظة، وافر العلم، ذا زهد وقنوع، وفضل وخشوع، قد أثر البكاء يف عينيه، وعلى وجهه وكان بل

  .النور، وكان حفظة الخبار الصاحلني
  ".املتهجدين " ، وكتاب "املستصرخني باهللا " وكتاب " حمبة اهللا " كتاب : صنف كتبا نافعة منها

وأبو عمرو الداين، وأبو عمر بن عبد الرب، وابن مكي بن أيب طالب، وأبو عبد اهللا بن عابد، : حدث عنه
حزم، وحممد بن عتاب، وأبو الوليد الباجي، وحامت بن حممد، وأبو عمر بن احلذاء، وحممد بن فرج 

  .الطالعي، وخلق كثري
  .مات يف رجب سنة تسع وعشرين وأربع مئة، وشيعه خلق ال حيصون

  
  ، إسحاق بنملصنف، أبو يعقوبالشيخ االمام، احلافظ الكبري، ا*  القراب - ٣٧٦

__________  
  = (*)، ١٦٨ / ٣، العرب ١١٠٢ - ١١٠٠ / ٣ب، تذكرة احلفاظ  / ٤١طبقات ابن الصالح * 

)١٧/٥٧٠(  

  



أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبدالرمحن، السرخسي، مث اهلروي القراب، حمدث هراة، وصاحب 
  .التواليف الكثرية

  ).١(وقد مر أخوه 
  . سنة اثنتني ومخسني وثالث مئة، وبالغ يف الطلب إىل الغايةولد هذا يف

على السنني يف جملدين، " الوفيات " زاد عدد شيوخه على ألف ومئتني، وعمل : قال أبو النضر الفامي
  .، وغري ذلك"مشائل العباد " ، وكتاب "االنس والسلوة " ، وكتاب "نسيم املهج " وكتاب 

  .نياوكان زاهدا مقال من الد: قال
مسع العباس بن الفضل النضرويي، وجده المه حممد بن عمر بن حفصويه، وأبا الفضل حممد بن : قلت

عبد اهللا السياري، وعبد اهللا بن أمحد بن محويه السرخسي، وزاهر بن أمحد الفقيه، وأمحد بن عبد اهللا 
سني بن أمحد الشماخي النعيمي، واخلليل بن أمحد السجزي، وأبا احلسن حممد بن أمحد بن محزة، واحل

  .، وأبا منصور حممد بن عبد اهللا البزاز، فمن بعدهم، حىت كتب عن أقرانه ومن دونه)٣(الصفار ) ٢(
  شيخ االسالم عبد اهللا بن حممد االنصاري، وأمحد بن: حدث عنه

__________  
، ٢٦٤ / ٤، طبقات السبكي ٣٩٤ / ٨، الوايف بالوفيات ٢، ١٧٢، ١٢، عيون التواريخ ١٦٩= 

، شذرات الذهب ١٠٥٩، كشف الظنون ٢٤٤، طبقات احلفاظ ٣١١ / ٢، طبقات االسنوي ٢٦٥
  .٢٠٠ / ١، هدية العارفني ٥٣ / ٢، إيضاح املكنون ٢٤٤ / ٣
  .من هذا اجلزء) ٢٤٠(برقم ) ١(
ضبط يف االصل بتشديد امليم، وضبطه السمعاين بفتح الشني املعجمة وامليم ويف آخرها اخلاء ) ٢(

هذه النسبة إىل الشماخ، وهو اسم لبعض أجداد املنتسب إليه، وهو أبو عبد اهللا احلسني : ، وقالاملعجمة
  .وساق ترمجته...بن أمحد

  .٣٨١، ٣٨٠ / ٧" االنساب " 
  ".تذكرة احلفاظ " و " االنساب " وهو خطأ، واملثبت من " الصفا : " يف االصل) ٣(

(*)  

)١٧/٥٧١(  

  

  .بن حممد بن مت، وأهل هراةأيب عاصم الصيدالين، واحلسني 
  .وكان ممن يرجع إليه يف العلل، واجلرح والتعديل

  .مات يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة



  .له" الرمي " وقع لنا كتاب 
  

، نزيل خراسان، ابن طاهر، العالمة البارع، املتفنن االستاذ، أبو منصور البغدادي*  عبدالقاهر - ٣٧٧
  .أعالم الشافعيةوصاحب التصانيف البديعة، وأحد 

  .إمساعيل بن جنيد، وأيب عمرو حممد بن جعفر بن مطر، وبشر بن أمحد، وطبقتهم: حدث عن
  .أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشريي، وعبد الغفار بن حممد الشريويي، وخلق: حدث عنه

ثل، وكان وكان أكرب تالمذة أيب إسحاق االسفراييين، وكان يدرس يف سبعة عشر فنا، ويضرب به امل
  .يف احلساب" التكملة " رئيسا حمتشما مثريا، له كتاب 

  كان االستاذ أبو منصور من أئمة االصول،: قال أبو عثمان الصابوين
__________  

، طبقات ابن ١٠٥، منتخب السياق ١٨٦، ١٨٥ / ٢، إنباه الرواة ٢٥٣تبيني كذب املفتري * 
  ، فوات الوفيات١١١ابن مكتوم ، تلخيص ٢٠٣ / ٣ ب، وفيات االعيان ٥٩الصالح 

، طبقات ٥٢ / ٣، مرآة اجلنان ٢ / ١٠٦ - ١ / ١٠٥ / ١٢، عيون التواريخ ٣٧٢ - ٣٧٠ / ٢
، ٤٤ / ١٢، البداية والنهاية ١٩٦ - ١٩٤ / ١، طبقات االسنوي ١٤٨ - ١٣٦ / ٥السبكي 

 طبقات ابن ،١٨٦، ١٨٥ / ٢، مفتاح السعادة ١٠٥ / ٢، بغية الوعاة ٩٤طبقات ابن قاضي شهبة 
 / ٢، إيضاح املكنون ٦٠٦ / ١، هدية العارفني ٣٣٥، ٢٥٤، كشف الظنون ١٤٠، ١٣٩هداية اهللا 

  .٣٠٤، تراث العرب العلمي ٣٧٥، ٢٣٤
(*)  

)١٧/٥٧٢(  

  

وصدور االسالم بإمجاع أهل الفضل، بديع الترتيب، غريب التأليف، إماما مقدما مفخما، ومن خراب 
  ).١(نيسابور خروجه منها 

  ).٢(إنه ملا حصل بإسفرايني، ابتهجوا مبقدمه إىل الغاية : يلوق
  .وقع يل من عواليه، وكنت أفردت له ترمجة مل أظفر الساعة ا: قلت

  ).٣(مات بإسفرايني يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة وقد شاخ 
  ).٤(وله تصانيف يف النظر والعقليات 

  
  .، فهو إمام باهر ذكيابورياملتكلم النيس*  أبو منصور االيويب - ٣٧٨: أما



هو حممد بن احلسن بن أيب أيوب، االستاذ أبو منصور، حجة الدين، صاحب البيان : قال عبد الغافر
واحلجة والنظر الصحيح، أنظر من كان يف عصره على مذهب االشعري، تلمذ البن فورك، وكان فقريا 

  ).٥(نزها قانعا، مصنفا 
  . وأربع مئةتويف يف ذي احلجة سنة إحدى وعشرين

__________  
  .٢٥٣" تبيني كذب املفتري " انظر ) ١(
ودفن ) ٣(، وقد فارق نيسابور بسبب فتنة وقعت ا من التركمان ٢٥٣" تبيني كذب املفتري ) " ٢(

  .إىل جنب شيخه أيب إسحاق االسفراييين
  .١٤٠ / ٥السبكي " طبقات " ، و ٣٧٢ / ٢" فوات الوفيات " انظر تصانيفه يف ) ٤(

"  ه، و ١٣٢٨يف مصر عام " الفرق بني الفرق وبيان الفرق الناجية منهم " وقد طبع له منها كتاب 
  . ه١٣٤٦يف استانبول عام " أصول الدين 

  .١٤٥، ١٤٤" معجم املطبوعات " انظر 
  .٢٤٩: تبيني كذب املفتري* 
  .٢٤٩" تبيني كذب املفتري " انظر ) ٥(

(*)  

)١٧/٥٧٣(  

  

 بن عيسى بن إمساعيل، البلوي احلافظ االوحد اود، أبو بكر، أمحد بن حممد *  ابن املرياثي- ٣٧٩
  .القرطيب، املعروف بابن املرياثي، أحد أئمة احلديث

، وأيب مسلم الكاتب، ويوسف ابن الدخيل، وعبيداهللا السقطي، )١(أيب الفتح بن سيبخت : روى عن
  .قتهموسعيد بن نصر القرطيب، وأمحد بن قاسم البزاز، وطب

  ).٢(وملا رأى عبد الغين بن سعيد حذقه واجتهاده، لقبه غندرا 
أبو عبد اهللا اخلوالين، وأبو العباس بن دهلاث، وأبو العباس املهدوي، : رجع، وبث حديثه، فروى عنه

  .وأبو حممد بن خزرج
  .تويف يف حدود سنة مثان وعشرين وأربع مئة وله بضع وستون سنة

  
   بن أمحد بن جعفر بناحلنفية، أبو احلسني، أمحد بن حممدشيخ * *  القدوري - ٣٨٠

__________  



 وفيه ابن الرياثي، الوايف بالوفيات ١٦٣، ١٦٢، بغية امللتمس ٤٣ / ١، الصلة ١١٤جذوة املقتبس * 
٧٥ / ٨.  
  بكسر السني املهملة مث ياء ساكنة وضم املوحدة وسكون اخلاء املعجمة، أبو الفتح) ١(

بن إبراهيم بن احلسن بن حممد بن سيبخت الكتاب، آخر من روى عن أيب القاسم إبراهيم بن علي 
  .البغوي وغريه

  .٦٩٦ / ٢" تبصري املنتبه " انظر 
  ).٣٣(تشبيها له مبحمد بن جعفر غندر احملدث، وقد مرت ترمجته يف اجلزء التاسع برقم ) ٢(

، وفيات ٢٠، ١٩ / ٣ اللباب ،٩١ / ٨، املنتظم ٧٦ / ١٠، االنساب ٣٧٧ / ٤تاريخ بغداد * * 
، تذكرة احلفاظ ١٦٥، ١٦٤ / ٣، العرب ١٦١ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٧٩، ٧٨ / ١االعيان 

  = (*)، الوايف ٥١٩ / ١، تتمة املختصر ٢٥٥ / ١، دول االسالم ١٠٨٦ / ٣

)١٧/٥٧٤(  

  

  .محدان، البغدادي القدوري
 إليه بالعراق رئاسة احلنفية، وعظم وارتفع جاهه، كتبت عنه، وكان صدوقا، انتهت): ١(قال اخلطيب 

  .، جرئ اللسان، مدميا للتالوة)٢(وكان حسن العبارة 
  .عبيداهللا بن حممد احلوشيب، وحممد بن علي بن سويد املؤدب: روى عن: قلت

  .اخلطيب، والقاضي أبو عبد اهللا الدامغاين: روى عنه
  ).٣( وستون سنة مات يف رجب سنة مثان وعشرين وأربع مئة وله ست

__________  
، البداية والنهاية ٤٧ / ٣، مرآة اجلنان  /١٥٩ / ١٢، عيون التواريخ ٣٢١، ٣٢٠ / ٧بالوفيات = 
، مفتاح ٧، تاج التراجم ٢٥، ٢٤ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٥٠ - ٢٤٧ / ١، اجلواهر املضية ٤ / ١٢

، كشف ))٩٤(طبقات السنية رقم ، ال)٢٤٣(، كتائب أعالم االخيار رقم ٢٨١، ٢٨٠ / ٢السعادة 
 / ١، روضات اجلنات ٣١، ٣٠، الفوائد البهية ٢٣٣ / ٣، شذرات الذهب ١٥٥، ٤٦ / ١الظنون 
نسبة إىل صنعة القدور أو بيعها، أو هي اسم قرية : ، والقدوري٧٣ / ١، هدية العارفني ٢٤١، ٢٤٠

  .قدورة: من قرى بغداد يقال هلا
  .٣٧٧ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .وكان حسن العبارة يف النظر: وفيه" تاريخ بغداد " بالدال، واملثبت من " العبادة : " يف االصل) ٢(
، ٧٣ / ١" هدية العارفني " ، و ٢٤٨ / ١" اجلواهر املضية " وله عدة مصنفات نفيسة، انظرها يف ) ٣(



 املعتمدة يف فقه أيب حنيفة، وهو من الكتب" املختصر يف فروع احلنفية " ومن أسري كتبه وأشهرها كتاب 
فإذا أطلق لفظ الكتاب عند احلنفية ينصرف إليه، كما إذا أطلق لفظ الكتاب " الكتاب " واشتهر باسم 

  .عند النحاة ينصرف إىل كتاب سيبويه
" املختصر " وقد طبع عدة طبعات يف دهلي والهور وقازان وبومباي واستنبول والقاهرة، وأفرد من هذا 

  . م١٨٢٥يف ليبزغ " اجلهاد " ب بالطبع كتا
موضع عناية العلماء، فتناولوه بالشرح وااليضاح والنقد واالختصار، انظر " املختصر " وقد كان هذا 

، ١١٥ - ١٠٩ / ٢لسزكني " تاريخ التراث العريب " هذه الشروح وأماكن وجود نسخها اخلطية يف 
 حممد ابن علي بن موسى احلداد العبادي اليمين اليب بكر" اجلوهرة النرية " وقد طبع من شروحه كتاب 

 ويف الهور ١٣٢٧، ويف دهلي ١٣٢٣ ه و ١٣١٦ ه و ١٣٠١ ه، طبع باستنبول ٨٠٠املتوىف سنة 
  = (*)اللباب يف شرح "  ه، وطبع أيضا كتاب ١٣٢٨

)١٧/٥٧٥(  

  

  . مث اهلمذاين بن احلسني، االريالقدوة شيخ الزهاد، أبو حممد، جعفر بن حممد*  االري - ٣٨١
  .كان وحيد عصره يف علم املعرفة والطريقة، بعيد االشارة، دقيق النظر: قال شريويه
صاحل بن أمحد، وعلي بن احلسني بن الربيع، وعلي بن أمحد بن صاحل القزويين، واملفيد : حدث عن

  .اجلرجرائي، وابن املظفر
  .وارحتل وعين بالرواية

محد بن طاهر القومساين، وأمحد بن عمر، وعبدوس بن عبد اهللا، حممد بن عثمان، وأ: عنه) ١(حدثنا 
  .وينجري بن منصور

  .وكان ثقة عارفا، له شأن وخطر، وكرامات ظاهرة
  .مات يف شوال سنة مثان وعشرين وأربع مئة عن مثان وسبعني سنة

  .إنه عمل له خلوة، فبقي مخسني يوما ال يأكل شيئا: قيل
ط ال يسوغ، فإذا كان سرد الصيام والوصال قد ي عنهما، فما الظن ؟ إن هذا اجلوع املفر: وقد قلنا

  ) ".٢(اللهم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع : " وقد قال نبينا صلى اهللا عليه وسلم
  مث قل من عمل هذه اخللوات

__________  
يف القاهرة بتحقيق حميي  ه، و١٢٧٥ ه طبع يف استنبول ١٢٨٩لعبد الغين امليداين املتوىف " الكتاب = 

  .الدين عبداحلميد



  .مل نقف على ترمجة له يف املصادر* 
  .الكالم لشريويه) ١(
  = (*)من حديث ) ٣٣٥٤(، وابن ماجة ٢٦٣ / ٨والنسائي ) ١٥٤٧(أخرجه أبو داود ) ٢(

)١٧/٥٧٦(  

  

يف اخلارج، املبتدعة إال واضطرب، وفسد عقله، وجف دماغه، ورأى مرأى، ومسع خطابا ال وجود له 
فإن كان متمكنا من العلم واالميان، فلعله ينجو بذلك من تزلزل توحيده، وإن كان جاهال بالسنن 
وبقواعد االميان، تزلزل توحيده، وطمع فيه الشيطان، وادعى الوصول، وبقي على مزلة قدم، ورمبا 

  .أنا هو: تزندق، وقال
  . أن حيفظ علينا إمياننا آمنينعوذ باهللا من النفس االمارة، ومن اهلوى، ونسأل اهللا

  
صاحب العراق، امللك جالل الدولة، أبو طاهر، فريوزجرد بن امللك اء *  جالل الدولة - ٣٨٢
  . أيب نصر بن السلطان عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه، الديلميالدولة

منصور، فكانت أموره متلك سبع عشرة سنة، وكانت دولته لينة، ومتلك بعده ابنه امللك العزيز أبو 
  .واهية كأبيه

  .وكان جالل الدولة شيعيا كأهل بيته وفيه جنب، وعسكره مع قلتهم طامعون فيه
  .يف احلوادث" تارخينا " عاش نيفا ومخسني سنة، وذاق نكدا كثريا كما ذكرناه يف 

__________  
اللهم إين أعوذ بك من : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال= 

  .وسنده حسن" اجلوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من اخليانة، فإا بئست البطانة 
، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٠٨، ٣٧٤، ٣٦٦، ٣٦٢، ٣٦١ / ٩، الكامل يف التاريخ ١١٨ / ٨املنتظم * 

 و ١٦٦ / ٢، املختصر يف أخبار البشر، ٥١٦، ٥١١، ٤٨٩، ٤٧١، ٤٥٩، ٤٥٥، ٤٥٣، ٤٤٦
، النجوم الزاهرة ٥٢ / ١٢، البداية والنهاية ٥٢٦ / ١، تتمة املختصر ١٨٤، ١٨٣ / ٣العرب ، ١٦٧

  .٦٦ و ١٢، معجم االنساب واالسرات احلاكمة ٢٥٥ / ٣، شذرات الذهب ٣٧ / ٥
(*)  

)١٧/٥٧٧(  

  



  .٤٣٥تويف سنة 
  ).١(وإمنا كان سلطان العصر ابن سبكتكني 

  
 بن عثمان، االزهري اهللا بن أمحد) ٢( أبو القاسم، عبيد احملدث احلجة املقرئ،*  االزهري - ٣٨٣

  .، وهو عبيداهللا بن أيب الفتح)٣(البغدادي الصرييف، ابن السوادي 
  .مولده يف سنة مخس ومخسني وثالث مئة

أيب بكر القطيعي، وأيب حممد بن ماسي، وأيب سعيد احلريف، وابن عبيد العسكري، وعلي بن : وحدث عن
  .ي، وعدةعبدالرمحن البكائ

  .وكان من حبور الرواية
  .كان أحد املعنيني باحلديث واجلامعني له، مع صدق واستقامة ودوام تالوة): ٤(قال اخلطيب 

  .مسعنا منه املصنفات الكبار، وكمل الثمانني
  .مات يف صفر سنة مخس وثالثني وأربع مئة

__________  
  ).٣١٩(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
 / ٨، املنتظم )السوادي (١٨٠ / ٧) االزهري (٢٠٦ / ١، االنساب ٣٨٥ / ١٠تاريخ بغداد * 

، غاية ٥٢، ٥١ / ١٢، البداية والنهاية ١٨٣ / ٣، العرب ١٥١ / ٢ و ٤٨ / ١، اللباب ١١٨، ١١٧
  .٢٥٥ / ٣، شذرات الذهب ٣٧ / ٥، النجوم الزاهرة ٤٨٥ / ١النهاية 

  ".عبد " إىل " البداية " حترف يف ) ٢(
  .سواد العراقنسبة إىل ) ٣(

  .ذكر يل أن جده عثمان من أهل إسكاف قدم بغداد، واستوطنها، فعرف بالسوادي: قال اخلطيب
  .٣٨٥ / ١٠" تاريخ بغداد " يف ) ٤(

(*)  

)١٧/٥٧٨(  

  

، مصنف )٢(، االسدي االندلسي املريي )١ (ابن أيب صفرة أسيد بن عبد اهللا*  املهلب بن أمحد - ٣٨٤
  ".شرح صحيح البخاري " 

  .وكان أحد االئمة الفصحاء، املوصوفني بالذكاء
أيب حممد االصيلي، ويف الرحلة عن أيب احلسن القابسي، وأيب احلسن علي بن بندار القزويين، : أخذ عن



  .وأيب ذر احلافظ
  أبو عمر بن احلذاء، ووصفه بقوة الفهم وبراعة: روى عنه
  ).٣(الذهن 

  .مت بن حممدأبو عبد اهللا بن عابد، وحا: وحدث عنه أيضا
  .ويل قضاء املرية

  .وثالثني وأربع مئة) ٤(تويف يف شوال سنة مخس 
__________  

، بغية امللتمس ٦٢٧، ٦٢٦ / ٢، الصلة ٧٥٢، ٧٥١ / ٤، ترتيب املدارك ٣٥٢جذوة املقتبس * 
، كشف ٣٤٦ / ٢، الديباج املذهب ١١٧ / ٢٦، الوايف بالوفيات خ ١٨٥، ١٨٤ / ٣، العرب ٤٧١

 / ١، شجرة النور الزكية ٤٨٥ / ٢، هدية العارفني ٢٥٦، ٢٥٥ / ٣، شذرات الذهب ٥٤٥الظنون 
١١٤.  

  .وكنية املهلب هذا أبو القاسم) ١(
نسبة إىل املرية، وهي مدينة كبرية من كورة إلبرية من أعمال االندلس، كانت هي وجبانة بايب ) ٢(

  .لبحر سورهاالشرق، منها يركب التجار، وفيها حتل مراكبهم، ويضرب ماء ا
  .١١٩ / ٥" معجم البلدان " 
  .٧٥٢ / ٤" ترتيب املدارك " ، و ٦٢٧ / ٢" الصلة " انظر ) ٣(
  .مات بعد العشرين وأربع مئة": اجلذوة " و " البغية " سنة ثالث، ويف ": الديباج املذهب " يف ) ٤(

(*)  

)١٧/٥٧٩(  

  

 بن أحيد ابن ماما، االصبهاين د بن حممداحلافظ، صاحب التصانيف، أبو حامد، أمح*  ابن ماما - ٣٨٥
  .املامائي

عبدالرمحن بن أيب شريح، وأيب علي إمساعيل بن حاجب الكشاين، وأيب نصر حممد بن أمحد : حدث عن
  .املالمحي، وأيب عبد اهللا احلليمي، وخلق كثري

" تاريخ خبارى " لى ومل يقدم العراق، بل ارحتل إىل ما وراء النهر، ويعز وقوع حديثه إلينا، وقد ذيل ع
  .لغنجار، مل تتصل بنا أحواله كما جيب

  .تويف يف شعبان سنة ست وثالثني وأربع مئة
  .وكان من أبناء السبعني رمحه اهللا



  
 بن علي بن الشيخ االمام احلافظ املفيد، املقرئ اود، أبو احلسن، علي ابن احلسن* *  الربعي - ٣٨٦

  .لدمشقي، الربعي ا)١(ميمون بن أيب زروان 
  مسع احلسن بن عبد اهللا بن سعيد الكندي، والعباس بن حممد بن

__________  
 / ٧، الوايف بالوفيات ١١١٨، ١١١٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ١٥٦ / ٣، اللباب )املاماين(االنساب * 

  .٧٤ / ١، هدية العارفني ٤٢٨، طبقات احلفاظ ٣٦١
  .٥٣٢ / ١، غاية النهاية ١١٠٩، ١١٠٨ / ٣، تذكرة احلفاظ ١٩٤ / ٤االكمال * * 

 وسكون الراء بعدها - وضبطها ابن ماكوال وابن حجر بالفتح -ضبط يف االصل بكسر الزاي ) ١(
  .بالذال" ذروان " إىل " غاية النهاية " واو مفتوحة، وقد حترف يف 

  .٦٤٦ / ٢" تبصري املنتبه " ، و ١٩٣ / ٤" االكمال " انظر 
(*)  

)١٧/٥٨٠(  

  

  .علي بن أيب فروة، وعبد الوهاب بن احلسن الكاليب، وأمحد بن عتبة بن مكني، وعدةحبان، وحممد بن 
  .وتال وجود على االمام علي بن داود الداراين، وعلي بن زهري

احلافظ أبو سعد السمان، والكتاين، وجنا بن أمحد، واحلسن بن أمحد بن أيب احلديد، : حدث عنه
  .وآخرون، ومجع وصنف
  .وثالثني وأربع مئة وله ثالث وسبعون سنةمات يف صفر سنة ست 

اليب عبيد، وحيفظ ألف حديث بأسانيدها من حديث ابن " غريب احلديث " كان حيفظ : قال الكتاين
  ).١(جوصا، وكان ثقة مأمونا، وانتهت إليه الرئاسة يف قراءة الشاميني 

عبد اهللا بن احلسن بن أمحد السلمي، أنبأنا املؤيد بن حممد، عن عبدالرمحن ابن : أخربنا أمحد بن هبة اهللا
أخربنا جدي، أخربنا الربعي، أخربنا احلسن بن عبد اهللا الكندي، أخربنا العباس بن اخلليل حبمص، أخربنا 

: نصر بن خزمية، أخربنا أيب، عن نصر بن علقمة، عن أخيه حمفوظ ابن علقمة، عن عبدالرمحن بن عائذ
إن االنبياء يتكاثرون : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  مالكقال عوف ابن: حدثين جبري بن نفري قال

مكث يناجي ربه أربعني يوما، وال ينبغي : بأممهم غري موسى، وأنا أرجو أن أكثره، ولقد أعطي خصالت
  ).٢" (ملتناجيني أن يتناجيا أطول من جنوامها، وال يصعق مع الناس 

__________  



  .١١٠٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
نصر بن خزمية جمهول، وكذا أبوه، والعباس بن خليل، قال فيه أبو أمحد احلاكم شيخ صاحب ) ٢(

، ونسبه ١٩١ص " اجلامع الكبري " املؤلف، وأورده السيوطي يف " ميزان " فيه نظر كما يف : املستدرك
  .للطرباين وابن عساكر

(*)  

)١٧/٥٨١(  

  

بن دلويه الدلويي ) ١( بن أمحد بن حممد مد، أمحد بن حممدالعالمة الكبري، أبو حا*  الدلويي - ٣٨٧
  .االستوائي الشافعي

  .ولد يف سنة مثان ومخسني وثالث مئة تقريبا
من قرى نيسابور، مسع أبا سعيد بن عبد الوهاب ) ٣(وأستوا : ، فقال)٢" (تارخيه " ذكره اخلطيب يف 

  الرازي، وأبا أمحد احلاكم،
ضاء عكربا، وكان شافعيا أصوليا أشعريا، له حظ من معرفة االدب والعربية، وببغداد الدارقطين، وويل ق
  .كتبت عنه، وكان صدوقا

  .مات يف ربيع االول سنة أربع وثالثني وأربع مئة: إىل أن قال
  

، وزير الديار املصرية الوزير الكامل، جنيب الدولة، أبو القاسم، علي بن أمحد* *  اجلرجرائي - ٣٨٨
  .ي، وكان من دهاة امللوكللظاهر العبيد

  خدم احلاكم، فغضب عليه، فقطع يديه من مرفقيه يف سنة أربع
__________  

، معجم ٢٤٧، تبيني كذب املفتري ٣٣٤، ٣٣٣ / ٥، االنساب ٣٧٨، ٣٧٧ / ٤تاريخ بغداد * 
، ٦٠ / ٤، طبقات السبكي ٣٥١ / ٧، الوايف بالوفيات ٥٠٧ / ١، اللباب ٣٩، ٣٨ / ٥االدباء 

  .٣٥٨ / ١ية الوعاة ، بغ٦١
ضبط يف االصل بفتح الدال، وضبطها السمعاين بالكسر، وتابعه ابن االثري والسيوطي، والالم : والدلويي

  .بعدها مشددة مضمومة
  ".حممد " بدل " حممود ": " معجم االدباء " و " بغية الوعاة " و " الوايف " يف ) ١(
)٣٧٨، ٣٧٧ / ٤) ٢.  
  . املهملة، وفتح التاء املثناة من فوق أو ضمهابضم االلف، وسكون السني) ٣(



، ٤٠٧ / ٣، وفيات االعيان ٥٢٥ / ٩، الكامل يف التاريخ ٣٥االشارة إىل من نال الوزارة * * 
 / ٤، أعالم الزركلي ١٤٨، معجم االنساب واالسرات احلاكمة ٤٩٩ و ٤٩٧، الوالة للكندي ٤٠٨
٢٥٤.  

  .ة من أرض العراقنسبة إىل جرجرايا، وهي قري: واجلرجرائي
(*)  

)١٧/٥٨٢(  

  

وأربع مئة لكونه خان يف مباشرة ديوان، مث رضي عنه يف سنة تسع وأربع مئة، وواله ديوان النفقات، مث 
عظم أمره إىل أن وزر يف سنة مثاين عشرة وأربع مئة، فكان يكتب العالمة عنه القاضي أبو عبد اهللا 

  .)١(احلمد هللا شكرا لنعمته : القضاعي، وهي
  .وكان شهما كافيا سائسا، ذا أمانة وعفة
واستمر ) ٢! (قطعت يداك من املرافق ؟ * فمن االمانة والتقى : وقد هجاه جاسوس الفلك بأبيات منها

يف الوزارة للظاهر، مث البنه املستنصر، فكانت دولته مثاين عشرة سنة، إىل أن مات يف سابع رمضان سنة 
  .ست وثالثني وأربع مئة

  
 الكاتب، من أهل ، أمحد بن يوسف)٣(الوزير البليغ، ذو الصناعتني، أبو نصر * ملنازي  ا- ٣٨٩

  ).٤(منازجرد 
  وزر المحد بن مروان صاحب ديار بكر، وترسل عنه إىل القسطنطينية

__________  
  .٤٠٨ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ١(
ودع الرقاعة والتحامق * قا امسع وقل يا أمح: ، وقبله قوله٤٠٨ / ٣" وفيات االعيان " البيت يف ) ٢(

، وفيات )منازجرد (٢٠٢ / ٥معجم البلدان * ت وهبك فيما قلت صادق * أأقمت نفسك يف الثقا 
 / ٢، املشتبه ١٨٧ / ٣، العرب ١٦٨ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ١٤٥ - ١٤٣ / ١االعيان 
، ١٣٩٣ / ٤، تبصري املتنبه ٢٨٨ - ٢٨٥ / ٨، الوايف بالوفيات ٥٢٨ / ١، تتمة املختصر ٦١٦

  .٢٦٠، ٢٥٩ / ٣شذرات الذهب 
  .أبو العباس": تبصري املنتبه " و " املشتبه " يف ) ٣(
" وفيات االعيان " و " العرب " مناز جهد، وهو حتريف، والتصويب من مشتبه املؤلف و : يف االصل) ٤(



  ".شذرات الذهب " و 
(*)  

)١٧/٥٨٣(  

  

فما هلم يؤذونك وقد تركت هلم الدنيا : ، وهو القائل اليب العالء)١(فها غري مرة، وله كتب كثرية وق
  ).٢(واآلخرة 

بقرب خرت برت، : وأقفر من شعر املنازي املنازل ومنازجرد: كما قيل) ٣(وله نظم فائق قليل الوجود 
  ).٤(اليت من عمل خالط ] القلعة [ وليست مناز كرد 

  
، القرطيب، ابن التياين، نزيل و غالب، متام بن غالب بن عمرحامل لواء اللغة، أب*  التياين - ٣٩٠
  .مرسية

__________  
وقفها على جامع ميافارقني وجامع آمد، وهي موجودة خبزائن اجلامعني، ومعروفة : قال ابن خلكان) ١(

  .بكتب املنازي
  .٢٨٥ / ٨" الوايف " ، و ١٤٣ / ١" وفيات االعيان " انظر ) ٢(
  .٢٨٨ - ٢٨٥ / ٨" الوايف "  انظر بعض نظمه يف) ٣(
 أن منازجرد من ديار ٢٢٧ / ١، وذكر يف ترمجة القايل ١٤٤ / ١وفيات االعيان والزيادة منه ) ٤(

  .بكر
، معجم ٢٥٢، بغية امللتمس ١٢١، ١٢٠ / ١، الصلة ١٨٣، جذوة املقتبس ٤٤٣ / ١االكمال * 

، ١٦٦ / ١ب يف حلي املغرب ، املغر٢٦٠، ٢٥٩ / ١، إنباه الرواة ١٣٨ - ١٣٥ / ٧االدباء 
، ٤٦، تلخيص ابن مكتوم ٩٣ / ١، املشتبه ١٨٥ / ٣، العرب ٣٠١، ٣٠٠ / ١وفيات االعيان 

 / ١٠، الوايف بالوفيات ٢٠٨ / ١٢، عيون التواريخ ٢٩٩ - ٢٩٨ / ٢ م ٤مسالك االبصار ج 
، ٤٧٩، ٤٧٨ / ١، بغية الوعاة ٥، إشارة التعيني ٢٨٥ / ١، طبقات ابن قاضي شهبة ٣٩٩، ٣٩٨

، ١٤٠، روضات اجلنات ٢٥٦ / ٣، شذرات الذهب ٤٨١، كشف الظنون ١٧٢ / ٣نفح الطيب 
  .٢٤٦، ٢٤٥ / ١، هدية العارفني ٦٠٧ / ٢، إيضاح املكنون ١٤١

  .أظنه منسوبا إىل التني وبيعه واهللا أعلم: والتياين: قال ابن خلكان
  :باملوحدة التحتية، وجاء يف بعض املصادر" باين الت" إىل " هدية العارفني " وقد تصحفت هذه النسبة يف 



  ".ابن التيان " 
(*)  

)١٧/٥٨٤(  

  

  .أبيه، وأيب بكر الزبيدي، وعبد الوارث بن سفيان، وطائفة: روى عن
مل يؤلف مثله اختصارا ) ٢(كان إماما يف اللغة، ثقة ورعا خريا، له كتاب يف اللغة ): ١(قال احلميدي 

حدثين حممد بن الفرضي أن االمري جماهدا العامري وجه إىل أيب ): ٣(قال وإكثارا، حدثين ابن حزم 
اليب اجليش ) ٤(مما ألفته : " غالب إذ غلب على مرسية ألف دينار على أن يزيد يف ترمجة هذا الكتاب

لو بذلت يل الدنيا على ذلك، ما فعلت، وال : ، فرد الدنانري، ومل يفعل، وقال)٥" (جماهد العامري 
  . الكذب، فإين مل أمجعه له خاصةاستجزت

  .وثالثني وأربع مئة رمحه اهللا) ٦(تويف باملرية سنة ست 
  

، االصبهاين الصفار، أخو الفقيه أيب املسند أبو سعد، عبدالرمحن بن أمحد بن عمر*  الصفار - ٣٩١
  .سهل الصفار

__________  
  .١٨٣" جذوة املفتبس " يف ) ١(
  .٢٤٦ / ١" هدية العارفني " انظر بقية تواليفه يف و" تلقيح العني " هو كتاب ) ٢(
  .١٧٢ / ٣" نفح الطيب " انظر ) ٣(
  .مما ألفه متام بن غالب": نفح الطيب " و " اجلذوة " يف ) ٤(
هو جماهد بن عبد اهللا العامري، أبو اجليش، موىل عبدالرمحن الناصر بن املنصور حممد بن أيب عامر، ) ٥(

 شرق االندلس، مث غلب على دانية وما يليها، واستقرت إقامته فيها، وكان غلب على اجلزائر اليت يف
  من الكرماء على العلماء، باذال للرغائب يف استمالة االدباء، تويف

  .٤٣٦سنة 
  .٤٧٣، ٤٧٢" بغية امللتمس " ، و ٣٥٤ - ٣٥٢" جذوة املقتبس " انظر ترمجته يف 

  ".ثالث " إىل " بغية الوعاة " حترف يف ) ٦(
  . مل نعثر له على مصادر ترمجة*

(*)  

)١٧/٥٨٥(  



  

  .أمحد بن بندار الشعار، وأيب القاسم الطرباين: حدث عن
  .حممد بن احلسن العلوي الرسي، وأبو علي احلداد: مجاعة من شيوخ السلفي منهم: روى عنه

  .تويف ليلة عرفة سنة ست وثالثني وأربع مئة
  

 بن أمحد بن  وشيخ املالكية، أبو الوليد، حممد بن عبد اهللاعامل قرطبة، وعابدها،*  ابن ميقل - ٣٩٢
  .ميقل، املرسي

  .أيب حممد االصيلي، وهاشم بن حيىي، وسهل بن إبراهيم: حدث عن
  .وحتول إىل قرطبة، وتفقه وبرع

ما لقيت أمت ورعا وال أحسن خلقا وال أكمل علما منه، كان خيتم القرآن على : قال أبو عمر بن احلذاء
يف كل يوم وليلة، وترك اللحم من أول الفتنة إال من طري أو حوت أو صيد، وكان سخيا على قدميه 

توسط ماله، وكان أحفظ الناس للمذهب، وأقواهم احتجاجا، مع علمه باحلديث ورجاله، واللغة 
  .والقراءات والشعر

  ).١(ع وسبعون سنة مات يف شوال سنة ست وثالثني وأربع مئة مبرسية، ودفن يف قبلة جامعها، وله أرب
__________  

 ٣٩ / ٥، النجوم الزاهرة ٥٢٧ / ٢ابن مقبل، الصلة : ، وحترف فيه إىل٧٥١ / ٤ترتيب املدارك ) ١(
  .ابن منقذ: وحترف فيه إىل

  .٧٥١ / ٤" ترتيب املدارك " ، و ٥٢٧ / ٢" الصلة " انظر ) ١(
(*)  

)١٧/٥٨٦(  

  

 صاحب التصانيف الكالمية، أبو احلسني، حممد ابن عليشيخ املعتزلة، و*  أبو احلسني البصري - ٣٩٣
  .بن الطيب، البصري

  .كان فصيحا بليغا، عذب العبارة، يتوقد ذكاء
  .وله اطالع كبري

  ).١(هالل بن حممد حبديث رواه عنه أبو بكر اخلطيب : حدث عن
  .تويف ببغداد يف ربيع اآلخر سنة ست وثالثني وأربع مئة وقد شاخ

  .ي بن الوليد، وأبو القاسم بن التبان املعقولأبو عل: أخذ عنه



  .أجارنا اهللا من البدع
  ، من أجود الكتب، يغترف)٢" (املعتمد يف أصول الفقه " وله كتاب 

__________  
، ١٢٦ / ٨، املنتظم ٢٩٤، ٢٩٣، تاريخ احلكماء ١٠٠ / ٣، تاريخ بغداد ١١٨طبقات املعتزلة * 

، ١٦٧ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٢٧١ / ٤يات االعيان ، وف٥٢٧ / ٩، الكامل يف التاريخ ١٢٧
، تتمة املختصر ٦٥٥، ٦٥٤ / ٣، ميزان االعتدال ١٨٧ / ٣، العرب ٢٥٨ / ١، دول االسالم ١٦٨

 - ٢١٢ / ١٢، عيون التواريخ ١٢٥ / ٤، الوايف بالوفيات "أبو احلسن " ، وحترف فيه إىل ٥٢٧ / ١
، ٢٩٨ / ٥، لسان امليزان ٩٤، ٩٣ / ٢، اجلواهر املضية ٥٤، ٥٣ / ١٢، البداية والنهاية ١ / ٢١٣

، ٢٥٩ / ٣، شذرات الذهب ١٢٧٢، ١٢٠٠، ٤١٣، كشف الظنون ٣٨ / ٥النجوم الزاهرة 
  .٦٩ / ٢، هدية العارفني ٣٥، تراجم الرجال ١٧٨روضات اجلنات 

" انظر " نع ما شئت إن مما أدرك الناس من كالم النبوة االوىل إذا مل تستح فاص: " وهو حديث) ١(
  .١٠٠ / ٣" تاريخ بغداد 

 م، واملعتمد هذا هو ١٩٦٥ م، واجلزء الثاين ١٩٦٤نشر حممد محيد اهللا اجلزء االول منه ببريوت ) ٢(
  .اختصار شرحه لكتاب العهد للقاضي عبد اجلبار اهلمذاين

  وهلذا الكتاب
 ٥٧١ن ناصر بن سعيد ألفه سنة ويوجد شرح لسليمان ب" جتريد املعتمد " تلخيص هول بعنوان 

  .الذي قام به البصري نفسه" املعتمد " ملختصر 
شرح " وتلخيصه وشرح خمتصره ولكتاب آخر للبصري هو " املعتمد " انظر النسخ اخلطية لكتاب 

  .٤١٥ / ٢لسزكني " تاريخ التراث العريب " يف " السماع الطبيعي 
(*)  

)١٧/٥٨٧(  

  

  ).١(منه ابن خطيب الري 
  ).٢(كبري " تصفح االدلة "  كتاب وله
  

 بن ، علي بن حسني)٣(العالمة الشريف املرتضى، نقيب العلوية، أبو طالب *  املرتضى - ٣٩٤
  .موسى، القرشي العلوي احلسيين املوسوي البغدادي، من ولد موسى الكاظم

__________  



 ه، وقد ألف يف أصول الفقه ٦٠٦املتوىف سنة " التفسري " وهو االمام فخر الدين الرازي صاحب ) ١(
وهو كتاب عظيم يف بابه يقع يف ستة جملدات ضخام، عول فيه على ما هو مدون " احملصول " كتابا مساه 

" املستصفى " المام احلرمني، و " الربهان " يف الكتب االربعة اليت تناولت مجلة املباحث االصولية وهي 
اليب احلسني البصري، فضمنه ما فيها من " املعتمد " ملهداين، و للقاضي عبد اجلبار ا" العهد " للغزايل، و 

مسائل االصول ومباحث جمردة عن مجيع املآخذ اليت أخذت عليها بأسلوب يتسم بالترتيب، والوضوح 
" والعمق، واالستقصاء، وقد ذكروا أنه كان حيفظ عن ظهر قلب كتابني من هذه الكتب االربعة، ومها 

  ".تمد املع" و " املستصفى 
هدية العارفني " ، و ١٢٥ / ٤" الوايف " ، و ٢٧١ / ٤" وفيات االعيان " وانظر بقية تصانيفه يف ) ٢(
 "٦٩ / ٢.  
، ٣٠٠ - ٢٩٩ / ١، دمية القصر ٤٠٣، ٤٠٢ / ١١، تاريخ بغداد ٦٣: مجهرة أنساب العرب* 

 - ١٢٠ / ٨، املنتظم ٤٧٥ - ٤٦٥/ الد الثاين / القسم الرابع : الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة
 / ٩، الكامل يف التاريخ ٢٥٠، ٢٤٩ / ٢، إنباه الرواة ١٥٧ - ١٤٦ / ١٣، معجم االدباء ١٢٦
  ،٣١٦ - ٣١٣ / ٣، وفيات االعيان ٥٦ - ٥٣ / ١، تتمة اليتيمة ٥٢٦

 / ٣ ه، العرب ٤٣٦، تاريخ االسالم وفيات ١٦٧ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٤٠١ / ٢الذريعة 
، تتمة ١٣٥، ١٣٤، تلخيص ابن مكتوم ٢٥٨ / ١، دول االسالم ١٢٤ / ٣ميزان االعتدال ، ١٨٦

، ٤٢ - ٤٠ / ١٢، الوايف بالوفيات خ ٢٠٨ - ٢٠٤ / ١٢، عيون التواريخ ٥٢٧ / ١املختصر 
، النجوم ٢٢٥ - ٢٢٣ / ٤، لسان امليزان ٥٣ / ١٢، البداية والنهاية ٥٧ - ٥٥ / ٣مرآة اجلنان 

، تنقيح املقال ٢١٤، منتهى املقال ٢٣٢، ٢٣١، منهج املقال ١٦٢ / ٢ بغية الوعاة ،٣٩ / ٥الزاهرة 
، كشف الظنون ١٠٠ - ٩٧، فهرست الطوسي ٣٧٤، ٣٧٣ / ٢، نزهة اجلليس ٢٨٥، ٢٨٤ / ٢

، كتاب الرجال ٣٨٨ - ٣٨٣، روضات اجلنات ٢٥٨ - ٢٥٦ / ٣، شذرات الذهب ٧٩٤، ٧٤٨
، ٤٨٦، تذكرة املتبحرين ٦٨٨ / ١، هدية العارفني ١٣٦ و ٥ / ١، إيضاح املكنون ١٩٣، ١٩٢
  .١٩٧ - ١٨٨ / ٤١، أعيان الشيعة ٤٥٨، الدرجات الرفيعة ٤٨٧

  .أبو القاسم: ويف بعض املصادر) ٣(
(*)  

)١٧/٥٨٨(  

  

  .ولد سنة مخس ومخسني وثالث مئة
  .سهل بن أمحد الديباجي، وأيب عبد اهللا املرزباين، وغريمها: وحدث عن



  .كتبت عنه): ١(قال اخلطيب 
، املنسوبة ألفاظه إىل االمام علي رضي اهللا عنه، وال أسانيد لذلك، "ج البالغة " هو جامع كتاب : قلت

! وبعضها باطل، وفيه حق، ولكن فيه موضوعات حاشا االمام من النطق ا، ولكن أين املصنف ؟ 
  ).٢(بل مجع أخيه الشريف الرضي : وقيل

  .اليفه كثرية، وكان صاحب فنونوديوان املرتضى كبري وتو
  ، وكتاب"الذخرية يف االصول " ، و "الشايف يف االمامة " وله كتاب 

  ).٣(، وكتاب يف إبطال القياس، وكتاب يف االختالف يف الفقه، وأشياء كثرية "الترتيه " 
  ).٤(وديوانه يف أربع جملدات 

  .ال، واالدب والشعر، لكنه إمامي جلدوكان من االذكياء االولياء، املتبحرين يف الكالم واالعتز
  .نسأل اهللا العفو

__________  
  .٤٠٢ / ١١" تاريخ بغداد " يف ) ١(
  ).١٧٤(وهذا هو املشهور، وقد تقدمت ترمجة الشريف برقم ) ٢(
  .٦٨٨ / ١" هدية العارفني " انظر ) ٣(

يف مبناظرة الربيع سلوة احلر" ومعه " الشهاب يف الشيب والشباب " وقد طبع من تصانيفه كتاب 
يف الفقه " املسائل الناصرية "  ه، وكتاب ١٣٠٢للجاحظ مبطبعة اجلوائب يف اآلستانة عام " واخلريف 

أمايل "  ه، وكتاب ١٢٧٦حملمد باقر بن حممد رحيم طهران عام " اجلوامع الفقهية " طبع مع كتاب 
ت، منها بتحقيق االستاذ حممد أيب طبع عدة طبعا" غرر الفوائد ودرر القالئد " املسمى " املرتضى 

  . م وقد بدأه مبقدمة عن الشريف املرتضى، مث أورد سردا مبؤلفاته١٩٥٤الفضل إبراهيم يف مصر سنة 
  . يف ثالث جملدات١٩٥٨يف القاهرة عام " ديوانه " طبع ) ٤(

(*)  

)١٧/٥٨٩(  

  

وى املرتضى، فإنه كفر من قال االمامية كلهم على أن القرآن مبدل، وفيه زيادة ونقص س: قال ابن حزم
  .ذلك، وكذلك صاحباه أبو يعلى الطوسي، وأبو القاسم الرازي

  .ويف تواليفه سب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنعوذ باهللا من علم ال ينفع: قلت
  .تويف املرتضى يف سنة ست وثالثني وأربع مئة
ملرسي، واحملدث الفقيه أبو عبد اهللا احلسني بن علي ا) ١(وفيها مات إمام اللغة متام بن غالب التياين 



  ، وأبو سعد عبدالرمحن بن)٢(الصيمري 
صاحب الطرباين، وأبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حسني الوضاحي القدوة بدمشق، ) ٣(أمحد الصفار 

لرمحن حممد املرسي، وشيخ الشافعية أبو عبد ا) ٤(وشيخ املالكية أبو الوليد حممد بن عبد اهللا بن ميقل 
  ).٥(بن عبد العزيز النيلي النيسابوري، وشيخ املعتزلة أبو احلسني حممد بن علي البصري 

__________  
  ).٣٩٠(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٤١٢(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٩١(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣٩٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٩٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

(*)  

)١٧/٥٩٠(  

  

، القيسي بن حممد بن خمتار) ١(العالمة املقرئ، أبو حممد، مكي بن أيب طالب محوش *  مكي - ٣٩٥
  .القريواين، مث القرطيب، صاحب التصانيف

  .ولد بالقريوان سنة مخس ومخسني وثالث مئة
  .أيب زيد، وأيب احلسن القابسي) ٢] (ابن : [ وأخذ عن

  . وأيب الطيب بن غلبون، وولده طاهروتال مبصر على أيب عدي ابن االمام،
  .ومسع من حممد بن علي االدفوي، وأمحد بن فراس املكي، وعدة

  .وكان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم، ارحتل مرتني، االوىل يف سنة ست وسبعني
__________  

   /٢، الصلة ٣٤٧: ، نزهة االلباء٧٣٧ / ٤، ترتيب املدارك ٣٥١جذوة املقتبس ) ١(
 - ٣١٣ / ٣، إنباه الرواة ١٧١ - ١٦٧ / ١٩، معجم االدباء ٤٦٩، بغية امللتمس ٦٣٣ - ٦٣١
، دول االسالم ١٨٧ / ٣، العرب ٢١٣ / ٣، معامل االميان ٢٧٧ - ٢٧٤ / ٥، وفيات االعيان ٣١٩

، عيون ٢٥٤ - ٢٥١، تلخيص ابن مكتوم ٣١٧ - ٣١٦ / ١، معرفة القراء الكبار ٢٥٨ / ١
 ٢، الديباج املذهب ٥٨، ٥٧ / ٣،، مرآة اجلنان ٦٨ / ٢٦، الوايف بالوفيات خ ٢١٧/  ١٢التواريخ 

، النجوم ٢٥٨، ٢٥٧، طبقات ابن قاضي شهبة ٣١٠، ٣٠٩ / ٢، غاية النهاية ٣٤٣، ٣٤٢/ 
، كشف ٥٥، إشارة التعيني ٤١٩ / ١، مفتاح السعادة ٢٩٨ / ٢، بغية الوعاة ٤١ / ٥الزاهرة 



، هدية ٨٥ / ١، إيضاح املكنون ٢٦١، ٢٦٠ / ٣، شذرات الذهب ١٧٤، ١٢١، ٣٣ / ١الظنون 
  .٤٧١، ٤٧٠ / ٢العارفني 

إىل " معرفة القراء الكبار " يقال يف بالد املغرب ملن امسه حممد حتببا، وقد حترف يف " محوش " لفظ ) ١(
  ".ابن حيوس " إىل " غاية النهاية " ويف " حيوس " 
  ).٤(هو أبو حممد بن أيب زيد، تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم من االصل، و" ابن " سقط لفظ ) ٢(

(*)  

)١٧/٥٩١(  

  

أخربين مكي أنه سافر إىل مصر وله ثالث عشرة سنة، : وقال صاحبه أبو عمر أمحد بن مهدي املقرئ
واشتغل، مث رحل سنة ست وسبعني، وأنه جاور ثالثة أعوام، ودخل االندلس يف سنة ثالث وتسعني، 

  ).١(امع قرطبة، وعظم امسه، وبعد صيته وأقرأ جب
  .قلده أبو احلزم جهور خطابة قرطبة بعد يونس بن عبد اهللا، وقد ناب عن يونس): ٢(قال ابن بشكوال 

، وكان خريا متدينا، مشهورا بإجابة الدعوة، دعا على رجل كان يؤذيه، )٣(وله مثانون مصنفا : قال
  .ويسخر به إذا خطب، فزمن الرجل

  .احملرم سنة سبع وثالثني وأربع مئةتويف يف 
عبد اهللا بن سهل، وحممد بن أمحد بن مطرف، وروى عنه باالجازة أبو حممد : تال عليه خلق منهم: قلت

  .بن عتاب
الغساين بصيدا عن بضع ومثانني ) ٤(وفيها مات أبو حممد السكن بن حممد بن أمحد بن حممد بن مجيع 

  .سنة
  ".املوطأ " يروي عن جده 

  هاوفي
__________  

" ، و ٢٧٥، ٢٧٤ / ٥" وفيات االعيان " ، بأطول مما هنا، و ٦٣٣، ٦٣٢ / ٢" الصلة " انظر ) ١(
  .٣١٠، ٣٠٩ / ٢" معرفة القراء الكبار 

، ٣١٤ / ٣" إنباه الرواة " ، و ٢٧٥ / ٥" وفيات االعيان " ، وانظر ٦٣٣ / ٢" الصلة " يف ) ٢(
٣١٥.  

، ٣١٩ - ٣١٥ / ٣" إنباه الرواة " ، و ٢٧٧ - ٢٧٥ / ٥" العيان وفيات ا" انظر أشهرها يف ) ٣(
، وقد طبع له منها ٤٧١، ٤٧٠ / ٢" هدية العارفني " ، و ١٧١ - ١٦٩ / ١٩" معجم االدباء " و 



تفسري " و " االبانة عن معاين القراءة " و " الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها " فيما نعلم 
" الوقف على كال وبلى " و " الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة " و " مشكل إعراب القرآن 

العمدة يف غريب " و " االيضاح يف الناسخ واملنسوخ " و " اختصار الوقف على كال وبلى ونعم " و 
  ".التبصرة يف القراءات السبع " و " القرآن 

  ).٩٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
(*)  

)١٧/٥٩٢(  

  

  . حممد بن يزدة امللنجي املقرئ، وعلي بن حممد بن علي االسواريمات أمحد بن
  

 حممد بن احلسن االمام احلافظ اود، حمدث العراق، أبو حممد، احلسن بن أيب طالب*  اخلالل - ٣٩٦
  .بن علي، البغدادي اخلالل، أخو احلسني

  .ولد سنة اثنتني ومخسني وثالث مئة
وراق، وأبا سعيد السريايف، وحممد بن املظفر، وأبا عمر بن حيويه، ومسع أبا بكر القطيعي، وأبا بكر ال

وأبا عبد اهللا بن العسكري، وأبا الفضل الزهري، وأبا بكر بن شاذان، وأبا احلسن الدارقطين، وخلقا 
  .كثريا، وما أظنه رحل يف احلديث

وحممد بن أمحد اخلطيب، وجعفر بن أمحد السراج، واملبارك بن عبد اجلبار الصرييف، : حدث عنه
الصنديل، وأبو الفضل بن خريون، واملعمر بن أيب عمامة، وجعفر بن احملسن السلماسي، وأبو سعد أمحد 

  .ابن عبد اجلبار الصرييف، وعلي بن عبد الواحد الدينوري، وآخرون
مجع ، و"الصحيحني " على " املسند " كتبنا عنه، وكان ثقة، له معرفة، وتنبه، وخرج ): ١(قال اخلطيب 

  .أبوابا وتراجم كثرية، ومات يف مجادى االوىل سنة تسع وثالثني وأربع مئة
__________  

، تذكرة ٤٧٣ / ١، اللباب ١٣٣، ١٣٢ / ٨، املنتظم ٢١٨ / ٥، االنساب ٤٢٥ / ٧تاريخ بغداد * 
، ٦٠ / ٣، مرآة اجلنان ٢٥٨ / ١، دول االسالم ١٨٩ / ٣، العرب ١١١١ - ١١٠٩ / ٣احلفاظ 
، ٢٦٢ / ٣، شذرات الذهب ٢٦، كشف الظنون ٤٢٦: ، طبقات احلفاظ٢٣١ / ١هاية غاية الن

  .٣٨٩ / ١، تاريخ التراث العريب لسزكني ٢٧٥ / ١هدية العارفني 
  .٤٢٥ / ٧" تاريخ بغداد " يف ) ١(

(*)  



)١٧/٥٩٣(  

  

طاهر السلفي، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو : أخربنا أبو احلسن علي بن حممد، واحلسن بن علي قاال
ما رأت عيناين بعد عبد الغين بن : مسعت أبا احلسني بن الطيوري، مسعت حممد بن علي الصوري يقول

  ).١(سعيد أحفظ من أيب حممد اخلالل البغدادي 
  أخربنا زين االمناء احلسن: كتب إلينا حممد بن عبد الكرمي الشافعي

حاق بن طارق، أخربكم ابن خليل، أخربنا عبد ابن حممد، أخربنا هبة اهللا بن احلسن، وقرأت على إس
أخربنا علي بن عبد الواحد، حدثنا أبو حممد اخلالل إمالء، حدثنا علي بن : اخلالق بن عبد الوهاب قاال

لؤلؤ، حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي سنة ثالث وتسعني ومئتني، حدثنا علي بن احلسن ابن شقيق، 
العهد الذي : " بريدة، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولحدثنا احلسني بن واقد، حدثنا ابن 

  ".بيننا وبينهم ترك الصالة، فمن تركها، فقد كفر 
  ).٢(سقط منه رجل 

أخربنا عيسى بن أيب حممد، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر احلافظ، أخربنا حممد بن عبدامللك بن 
لي بن أمحد السرخسي احلافظ، حدثنا عبد اهللا بن عثمان أسد، أخربنا أبو حممد اخلالل، حدثين ع

حدثنا سيبويه، عن : الواسطي، مسعت أبا هاشم أيوب بن حممد بواسط، مسعت أبا عثمان املازين يقول
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اخلليل، عن ذر بن عبد اهللا اهلمداين، عن احلارث، عن علي قال

  أهل
__________  

  .١١١٠ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
يف االميان، وابن ماجة ) ٢٦٢١(، والترمذي ٣٤٦ / ٥هو بريدة والد عبد اهللا، فقد أخرجه أمحد ) ٢(
من طريق علي بن احلسن بن شقيق، عن احلسني بن واقد، عن عبد اهللا ابن بريدة، عن أبيه، ) ١٠٧٩(

حسن صحيح، وهو :  وقال الترمذي، ووافقه الذهيب،٧، ٦ / ١واحلاكم ) ٢٥٥(وصححه ابن حبان 
  .كما قالوا

(*)  

)١٧/٥٩٤(  

  

  ).١" (املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة، وأهل املنكر يف الدنيا أهل املنكر يف اآلخرة 
  .سقط من بني اخلليل وبني ذر



  
 بن أمحد د اهللالشيخ العامل، االديب، الرئيس، مسند العصر، أبو بكر، حممد ابن عب*  ابن ريذة - ٣٩٧

  .بن إبراهيم بن إسحاق بن زياد، االصبهاين، التأين التاجر، املشهور بابن ريذة
  .االكرب واالصغر: الطرباين" معجمي " مسع 
  .لنعيم بن محاد، من أيب القاسم الطرباين، وما أظنه مسع من غريه" الفنت " و 

  .وعمر دهرا، وتفرد يف الدنيا
  .الث مئةمولده يف سنة ست وأربعني وث

أبو العالء حممد بن الفضل الكاغدي، وأخوه أبو بكر، وحممد بن : حدث عنه خلق ال حيصون، منهم
  عمر بن عزيزة، والصدر حممد بن جهارخبتان، وحممد بن أيب الفرج امللحمي، وحممد بن مردويه الصباغ،

__________  
 وهو ابن عبد اهللا -، واحلارث  من طريق اخلالل ذا االسناد٣٢٦ / ١١هو يف تاريخ بغداد ) ١(

 من طريق آخر عن علي، ويف سنده ضعف، ويف الباب ٣٢١ / ٤ ضعيف، وأخرجه احلاكم -االعور 
، وعن أيب موسى )٦١١٢(والطرباين ) ٢٢٣" (االدب املفرد " عن سلمان الفارسي عند البخاري يف 

 / ٩" احللية "  عند أيب نعيم يف ، وعن أيب هريرة٧٤، ٧٣ / ١" الصغري " االشعري عند الطرباين يف 
، وعن ٤٢٠ / ١٠، وعن أيب الدرداء عند اخلطيب ٢٦٣، ٢٦١ / ١" الصغري "  والطرباين يف ٣١٩

و ) ١١٠٧٨(والطرباين ) ٢٢١" (االدب املفرد " أبن عباس، وقبيصة بن برمة عند البخاري يف 
  .، وعن ابن عمر عند البزار، فاحلديث صحيح ذه الشواهد)١١٤٦٠(
، الوايف بالوفيات ١٩٣ / ٣، العرب ٢٥٩ / ١، دول االسالم ٣٣٢ / ١، املشتبه ١٧٥ / ٤االكمال * 
، تاج ٢٦٥ / ٣، شذرات الذهب ٤٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٦١٧ / ٢، تبصري املنتبه ٣٢٣ / ٣

  .٥٦٤ / ٢العروس 
(*)  

)١٧/٥٩٥(  

  

لفضل الشرايب، وأمحد بن حممد النجار وأبو الفتح حممد بن عبد اهللا اخلرقي، وأبو طاهر حممد بن ا
، وحممد بن إبراهيم بن شذرة، واحلافظ حيىي بن عبد )١(االصم، وأبو غالب أمحد بن العباس الكوشيذي 

الوهاب بن مندة، ومعمر بن أمحد اللنباين، وهادي بن احلسن العلوي، واملقرئ أبو علي احلداد، وأبو 
نان حممد بن أمحد بن أيب نزار، وحممد بن الفضل القصار عدنان حممد بن إبراهيم العبدي، وأبو عد

الزاهد، وأبو الرجاء أمحد بن عبد اهللا بن ماجه، ونوشروان بن شريزاذ الديلمي، وطلحة ابن حسني بن 



  .أيب ذر الصاحلاين، ومحد بن علي املعلم، واهليثم بن حممد املعداين، وفاطمة بنت عبد اهللا اجلوزدانية
كان أحد الوجوه، ثقة أمينا، وافر العقل، كامل الفضل، مكرما الهل العلم، حسن : قال حيىي بن مندة

اخلط، يعرف طرفا من النحو واللغة، قرئ عليه احلديث مرات ال أحصيها بالبلد والرساتيق، مث أرخ 
  .تويف يف شهر رمضان سنة أربعني وأربع مئة وله أربع وتسعون سنة: مولده، وقال

 بعده إىل سنة أربع وعشرين ومخس مئة، وعاش صاحبها أبو الفخر أسعد بن )٢(عاشت فاطمة : قلت
  .روح إىل سنة ست وست مئة

  
 بن جعفر، االمام الفقيه، مسند نيسابور، أبو حسان، حممد بن أمحد*  أبو حسان املزكي - ٣٩٨

  املزكي، أحد الثقات الصلحاء، وكان إليه التزكية) ٣(املولقاباذي 
__________  

  .ة إىل كوشيذ اسم أحد أجدادهنسب) ١(
  .ستأيت ترمجتها يف اجلزء التاسع عشر) ٢(
  .٢٥٠ / ٣، شذرات الذهب ٦٤ / ٢، الوايف بالوفيات ١٧٧ / ٣العرب * 
  .نسبة إىل مولقاباذ، وهي حملة كبرية بنيسابور) ٣(

(*)  

)١٧/٥٩٦(  

  

  .بنيسابور، وله احلشمة الوافرة واجلاللة
وأيب العباس حممد بن إسحاق الصبغي، وحممد بن احلسن السراج، وأيب والده أيب احلسن، : حدث عن

  .عمرو بن مطر، وأيب عمرو بن جنيد، وجعفر املراغي، وطائفة
  .ومسع ببغداد من أيب الفضل عبيداهللا ابن عبدالرمحن الزهري، وغريه

  .وخرجوا له الفوائد، وروى الكثري
 الغفار بن حممد الشريويي، وإمساعيل بن عمرو إمساعيل بن عبد الغافر الفارسي، وعبد: حدث عنه

  .البحريي، وآخرون
  .تويف سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة وهو يف عشر التسعني

  
، البغدادي، اخلالل، املؤدب، أخو احلافظ أبو عبد اهللا، احلسني بن حممد بن احلسن*  اخلالل - ٣٩٩
  .احلسن



  .، ورواه عن احلاجيب"لصحيح ا" مسع أبا حفص الزيات، ومسع مبا وراء النهر 
  .ال بأس به، مات سنة ثالثني وأربع مئة): ١(أبو الفضل بن خريون، وطائفة، واخلطيب وقال : روى عنه

__________  
  .٤٥ / ١٢، البداية والنهاية ١٠٢ / ٨، املنتظم ١٠٨ / ٨تاريخ بغداد * 
  .١٠٨ / ٨" تاريخ بغداد " يف ) ١(

(*)  

)١٧/٥٩٧(  

  

بن ) ٢ (طالب، حممد بن حممد) ١(الشيخ االمني املعمر، مسند الوقت، أبو * ن  ابن غيال- ٤٠٠
  إبراهيم بن غيالن بن عبد اهللا بن غيالن بن حكيم، اهلمداين

  .البغدادي البزاز، أخو غيالن بن حممد املكين بأيب القاسم
  .اخلطيب ووثقه: النجاد، ودعلج ومجاعة، حدث عنه: مسع غيالن من

  ).٣( عشرة وأربع مئة ومات يف سنة ست
كنت أغلط يف : مولد أيب طالب يف أول سنة مثان وأربعني فيما مسعه اخلطيب منه، مث مسعه اخلطيب يقول

  ).٤(يف احملرم سنة سبع وأربعني : مولدي حىت رأيته خبط جدي
عنده عنه ومسع من أيب بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي يف سنة اثنتني ومخسني، وسنة ثالث وأربع، ف: قلت

  .أحد عشر جزءا لقبت بالغيالنيات
  .تفرد يف الدنيا بعلوها

  .ومسع من أيب إسحاق املزكي جزئني، ومسع من الشافعي جزئني من تفسري سفيان الثوري
__________  

، اللباب ١٤٠، ١٣٩ / ٨، املنتظم )الغيالين (٢٠٤ / ٩، االنساب ٢٣٥، ٢٣٤ / ٣تاريخ بغداد * 
، ١٩٣ / ٣، العرب ١٦٩ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٥٥٢ / ٩لتاريخ ، الكامل يف ا٣٩٨ / ٢

، البداية ١١٩ / ١، الوايف بالوفيات ٥٣٠ / ١، تتمة املختصر ٢٥٩ / ١، دول االسالم ١٩٤
، تاريخ التراث العريب ٢٦٥ / ٣، شذرات الذهب ٤٧ / ٥، النجوم الزاهرة ٥٩، ٥٨ / ١٢والنهاية 
  .٣٩٠، ٣٨٩ / ١لسزكني 

  ".أخو " إىل " البداية والنهاية " رف يف حت) ١(
  .أمحد وهو خطأ": البداية والنهاية " يف ) ٢(
، ٢٠٤ / ٩" االنساب " ، و ٣٣٤، ٣٣٣ / ١٢" تاريخ بغداد " انظر ترمجة غيالن بن حممد يف ) ٣(



٢٠٥.  
  .٢٣٥ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٧/٥٩٨(  

  

  . دينا صاحلاكتبنا عنه، وكان صدوقا): ١(قال اخلطيب 
اخلطيب، وابن خريون، وأبو علي الربداين، وأبو طاهر بن سوار، وأمحد بن قريش : حدث عنه: قلت

البناء، وأبو الربكات أمحد بن طاووس املقرئ، وجعفر بن أمحد السراج، وجعفر بن احملسن السلماسي، 
علي الفراء، وأبو املعايل أمحد بن وعبيداهللا بن عمر البقال، واملعمر بن أيب عمامة، وأبو منصور حممد بن 

حممد البخاري، وأبو علي حممد بن حممد بن املهدي، وأبو سعد أمحد بن عبد اجلبار الصرييف، وأبو الفتح 
أمحد بن عبيداهللا املعري، وأبو غالب أمحد بن عبدا لباقي العطار، وأبو غالب احلسن بن علي البزاز، 

ر عبد اهللا بن عمر الدباس، وعبد الباقي بن حممد الوراق، واحلسن بن عبدامللك اليوسفي، وأبو نص
وعلي بن حممد ابن علي االنباري الواعظ، وعلي بن عبد الواحد الدينوري، وحممد بن عبد الواحد بن 
االزرق، وحممد بن عبد القادر بن السماك، وأبو نصر هبة اهللا بن حممد بن الصباغ، وهبة اهللا بن مبارك 

بو الربكات هبة اهللا ابن حممد بن البخاري، وهبة اهللا بن حممد بن النرسي، وهبة اهللا بن ، وأ)٢(الوقايايت 
  .حممد ابن احلصني الشيباين

ملا أردت احلج، أوصاين : مسعت حممد بن حممود الرشيدي يقول: قرأت خبط أيب: قال أبو سعد السمعاين
وائد أيب بكر الشافعي، فدخلت بغداد، أمحد بن حنبل، وف" مسند " أبو عثمان الصابوين وغريه بسماع 

  .أريد مئيت دينار: واجتمعت بابن املذهب، فقال
  .كل نفقيت سبعون دينارا، فإن كان والبد، فأجز يل: فقلت
  أريد عشرين: قال

__________  
  .٢٣٥، ٢٣٤ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  ".اللباب " يايت الوقا: هذه النسبة إىل الوقاية وهي املقنعة، ويقال ملن يبيعها) ٢(

(*)  

)١٧/٥٩٩(  

  



  .دينارا على االجازة
  .أريد السماع من ابن غيالن: فتركته، وقلت البن حيدر

  .إنه مبطون وهو ابن مئة سنة: قال
  .فأعجل فأمسع منه: قلت
  .ال حىت حتج: قال

تقوى إن له ألف دينار جياء ا، فتفرغ يف حجره، فيقلبها، وي: كيف يسمح قليب بذا ؟ قال: فقلت
  .بذلك

  ).١(فاستخرت اهللا، وحججت، وحلقته، قرأ يل عليه أبو بكر اخلطيب 
  .مات ابن غيالن يف سادس شوال سنة أربعني وأربع مئة): ٢(قال اخلطيب 

  .عاش أربعا وتسعني سنة: قلت
  . عن نيف ومثانني سنة٤٩٨والرشيدي املذكور صدوق مات سنة 
 صاحب الطرباين، وأبو ذر حممد بن إبراهيم الصاحلاين، )٣(ومات يف سنة أربعني أبو بكر بن ريذة 

واحلسن بن عيسى بن املقتدر، وعبيداهللا ابن عمر بن شاهني، وأمحد بن حممد بن أمحد احلكيمي، وعلي 
، )٥(، واحلافظ الصوري )٤(بن ربيعة الربعي، وشيخ خراسان أبو سعيد فضل اهللا بن أيب اخلري امليهين 

ببغداد، وشيخ الشافعية أبو حامت ) ٦(، وأبو منصور حممد بن حممد بن السواق وشيخ القراء الكارزيين
  .حممود بن احلسن القزويين بآمد

__________  
  .١١٩ / ١" الوايف بالوفيات " انظر ) ١(
  .٢٣٥ / ٣" تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  ).٣٩٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٤١٩(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٤٢٤(رقم سترد ترمجته ب) ٥(
  ).٤٢٠(سترد ترمجته برقم ) ٦(

(*)  

)١٧/٦٠٠(  

  

 بن أمحد بن أيب حفص عمر) ٢(، عبيداهللا )١(الشيخ الصادق املعمر، أبو الفتح *  ابن شاهني - ٤٠١
  .بن عثمان بن شاهني، البغدادي الواعظ



ماسي، وحسينك أبيه احلافظ حفص، وأيب حبر الرباري، وأيب بكر القطيعي، وأيب حممد بن : مسع من
  .التميمي، وعدة

  .اخلطيب، وجعفر بن أمحد السراج، وأبو علي حممد ابن حممد بن املهدي، وآخرون: حدث عنه
  .كتبت عنه، وكان صدوقا): ٣(قال اخلطيب 

  .مات يف ربيع االول، سنة أربعني وأربع مئة
  .عنهللحريب، بسماعه من أيب حبر، " سجود القرآن " مسعنا من طريقه كتاب : قلت
  

 مث املصري، عرف بابن محصة املعمر االمني، أبو احلسن، علي بن عمر احلراين* *  ابن محصه - ٤٠٢
  .الصواف

________________  
، شذرات ٥٨ / ١٢، البداية والنهاية ١٩٢ / ٣، العرب ١٣٨ / ٨، املنتظم ٣٨٦ / ١٠تاريخ بغداد * 

  .٢٦٤ / ٣الذهب 
  .القاسمأبو ": البداية والنهاية " يف ) ١(
  .هبة اهللا": البداية والنهاية " يف ) ٢(
  .٣٨٦ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(

 / ٣، العرب ٣٩٠ / ١، اللباب )احلمصي (٢٢٤ / ٤، االنساب ٥٠٩، ٥٠٨ / ٢االكمال * * 
  ، تاج العروس٢٦٦ / ٣، شذرات الذهب ٣٧٤، ٣٧٣ / ١، حسن احملاضرة ١٩٦

  ).محص (٣٨٣ / ٤
  .ملة، وتشديد امليم املكسورة وجيوز فتحها، ويف آخرها الصاد املهملةبكسر احلاء امله: ومحصة

(*)  

)١٧/٦٠١(  

  

  .، وتفرد يف الدنيا عن محزة الكناين)١(ما مسع شيئا سوى جملس البطاقة 
  .ولد يف رمضان سنة ثالث وأربعني وثالث مئة

شد أبو صادق املديين، وأبو هبة اهللا بن حممد الشريازي، وأمحد بن عبد القادر اليوسفي، ومر: حدث عنه
  .عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي، وعدة

  .مات يف ثالث رجب سنة إحدى وأربعني وأربع مئة عن مثان وتسعني سنة
  



 بن أمحد بن منصور، البغدادي العتيقي االمام احملدث الثقة، أبو احلسن، أمحد بن حممد*  العتيقي - ٤٠٣
  .السفار) ٢(اهز 

 بن سعيد الرزاز، وأبا احلسن بن لؤلؤ الوراق، وإسحاق بن سعد النسوي، والقاضي مسع علي بن حممد
  أبا بكر االري، وعبيداهللا بن عبد

__________  
  .وهو اجلزء احلديثي املعروف جبزء البطاقة، رواه عن أيب القاسم محزة بن حممد الكناين املصري) ١(

  .٩٠ص " الرسالة املستطرفة " ، و ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٥١ / ١" حسن احملاضرة " انظر 
، والترمذي ٣١٢ / ٢" املسند " وهو ختريج حلديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص الطويل املروي يف 

، ووافقه الذهيب وهو ٥٢٩ / ١واحلاكم ) ٢٥٢٤(وصححه ابن حبان ) ٤٣٠٠(وابن ماجة ) ٢٦٣٩(
  .كما قالوا

 / ٢، اللباب ١٤٣ / ٨، املنتظم )اهز(و  ٣٩٣ / ٨) العتيقي: (، االنساب٣٧٩ / ٤تاريخ بغداد * 
  ، الوايف٤٦٥ / ٢، املشتبه ١٩٥ / ٣، العرب ١٧٠ / ٣ و ٣٢٣

، شذرات ١٠١٤ و ٩٩٦ / ٣، تبصري املنتبه ٦٠ / ١٢، البداية والنهاية ٣٥٩، ٣٥٨ / ٧بالوفيات 
  .٢٦٥ / ٣الذهب 

  .يك من أرسله معه، ويعيد إليه مثلهيقال هذا ملن حيمل مال التجار من بلد إىل بلد، ويسلمه إىل شر) ٢(
  ".اللباب " 

(*)  

)١٧/٦٠٢(  

  

  .الرمحن الزهري، واحلسني بن أمحد بن فهد املوصلي، وحممد بن املظفر، وعدة
  .ومسع بدمشق من متام الرازي، ومبصر من عبد الغين، ومجع وخرج، وكتب الكثري

أيب احلديد، وعبد احملسن بن حممد الشيحي، ولده أبو غالب حممد بن أمحد، وأبو عبد اهللا بن : حدث عنه
  .وعلي بن أيب العالء املصيصي، واملبارك بن الطيوري، وأبو علي حممد بن حممد بن املهدي، وآخرون

كان صدوقا، ولد يف ): ٢(وقال ) ١(أخربنا أمحد بن أيب جعفر القطيعي : وهو الذي يقول فيه اخلطيب
  . أن بعض أجداده كان يسمى عتيقا، وإليه ينسبأول سنة سبع وستني وثالث مئة، وذكر يل

، وكان ثقة "الصحيحني " إنه روياين االصل، خرج على : قال يل شيخنا العتيقي: وقال ابن ماكوال
  ).٣(متقنا، يفهم ما عنده 

  .مات يف صفر سنة إحدى وأربعني وأربع مئة): ٤(وقال اخلطيب 



  . كبريوقع يل أجزاء من حديثه، وله وفيات يف جزء: قلت
__________  

  .أي يدلسه) ١(
  .٣٧٩ / ٤" تاريخ بغداد " اخلطيب يف ) ٢(
  .٣٥٩ / ٧" الوايف " انظر ) ٣(
  .٣٧٩ / ٤" تارخيه " يف ) ٤(

(*)  

)١٧/٦٠٣(  

  

 بن نصرويه بن سختام بن الفقيه العالمة املفيت، أبو احلسن، علي بن إبراهيم*  ابن سختام - ٤٠٤
  .ي احلنفي حج يف آخر أيامهالسمرقند) ١(هرمثة، الغزي 

، وإبراهيم بن عبد اهللا الرازي مث )٢(أبيه، وحممد بن مت االشتيخين : وحدث ببغداد ودمشق عن
البخاري، وأيب سعد عبدالرمحن بن حممد االدريسي، ومنصور بن نصر الكاغدي، وحممد بن حيىي الغياثي، 

  .وطائفة
  .وله ثالثة أجزاء مسعناها

هوازي مع تقدمه، وأبو بكر اخلطيب، ومنصور بن عبد اجلبار السمعاين، والفقيه أبو علي اال: حدث عنه
  .نصر املقدسي، وفيد بن عبد الرمحن اهلمذاين، وأبو طاهر احلنائي وآخرون

  كان من أهل العلم والتقدم يف مذهب أيب حنيفة،): ٣(قال اخلطيب 
__________  

، ١٩٦ / ٣، العرب ٤٥٤ / ١، اللباب ١٥٢/  ٥) اخلطييب(، االنساب ٣٤٢ / ١١تاريخ بغداد * 
  .٢٦٦ / ٣، شذرات الذهب )١٤٣٨(، الطبقات السنية رقم ٥٣٤، ٥٣٣ / ٢اجلواهر املضية 
  .وكان يف االصل

  ".ابن " بدون لفظ ..سختام
الغزين بزيادة " الشذرات " كذا االصل بالغني والزاي املعجمتني، وقد أثبت فوق الزاي شدة، ويف ) ١(

فإن املؤلف " االنساب " و " تاريخ بغداد " كما يف " العريب " لب على الظن أن الصواب نون، ويغ
  .سينقل عن املترجم أن أباه كان يذكر أنه من العرب

  ، وهي قرية من قرى السغد بسمرقند على سبعة فراسخ"إشتيخن " هذه النسبة إىل ) ٢(
  .منها



  . وفيه ترمجة حممد هذا٢٦٨ / ١" االنساب " انظر 
  .٣٤٢ / ١١" تاريخ بغداد " يف ) ٣(

(*)  

)١٧/٦٠٤(  

  

  .وكان أيب يذكر أنه من العرب: ولدت يف شعبان سنة مخس وستني وثالث مئة، قال: قال يل
  .- يعين يف سنة إحدى وأربعني وأربع مئة -وأدركه أجله يف الطريق : قال

م إبراهيم بن حممد بن زكريا االفليلي ، وشيخ اللغة أبو القاس)١(وفيها مات احملدث أبو احلسن العتيقي 
احلراين، وصاحب املوصل معتمد الدولة ) ٢(الزهري بقرطبة، وأبو احلسن علي بن عمر بن محصة 

، والقاضي حممد بن أمحد بن عيسى السعدي مبصر، وأبو احلسن )٣(قرواش بن مقلد بن املسيب العقيلي 
د بن يزداد الواسطي العطار، والفضل بن أمحد حممد بن إسحاق القهستاين، وأمحد بن املظفر بن أمح

  .الثقفي والد الرئيس أيب عبد اهللا
  

 ابن أمحد بن الشيخ االمام املفيت، بقية املسندين، أبو إسحاق، إبراهيم بن عمر*  الربمكي - ٤٠٥
  .إبراهيم، الربمكي، مث البغدادي احلنبلي

  .عرف بالربمكيةسكن آباؤه حملة ت: أصله من قرية الربمكية، وقيل: قيل
  .مولده يف سنة إحدى وستني وثالث مئة

__________  
  ).٤٠٣(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٤٠٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٤٢٧(سترد ترمجته برقم ) ٣(
، ١٦٨ / ٢، االنساب ١٩١، ١٩٠ / ٢، طبقات احلنابلة البن أيب يعلى ١٣٩ / ٦تاريخ بغداد * 

، ٢٠٩، ٢٠٨ / ٣، العرب ٥٩٦ / ٩، الكامل يف التاريخ ١٤٢ / ١اب ، اللب١٥٩، ١٥٨ / ٨املنتظم 
 / ٣، شذرات الذهب ٥٥ / ٥، النجوم الزاهرة ٧٣ / ٦، الوايف بالوفيات ٢٦٢ / ١دول االسالم 

٢٧٣.  
(*)  

)١٧/٦٠٥(  

  



دي ومسع أبا بكر القطيعي، وأبا حممد بن ماسي، وعبد اهللا بن إبراهيم الزبييب، واحلافظ أبا الفتح االز
  .املوصلي، وابن خبيت الدقاق، وإسحاق بن سعد النسوي

  .وعدة
  .وبرع يف املذهب، وكان له حلقة للفتوى

أبو غالب حممد بن عبد الواحد الشيباين، وأبو طالب اليوسفي، وابن عمه عبدالرمحن بن : حدث عنه
الربكات حممد بن حممد أمحد، وأبو العز حممد بن املختار، وأبو منصور حممد بن أمحد بن النقور، وأبو 

اخلرزي، ومبارك بن حممد بن السدنك، وهبة اهللا بن املبارك الوقايايت، وهبة اهللا بن املبارك الدوايت، وأبو 
منصور حممد بن علي الفراء، وهبة اهللا ابن أمحد بن الطرب، وأبو علي بن املهدي، والقاضي أبو بكر 

  .االنصاري، وآخرون
 وكان صدوقا دينا، فقيها على مذهب أمحد، وله حلقة للفتوى، مات يوم كتبت عنه،): ١(قال اخلطيب 

  .التروية، من ذي احلجة سنة مخس وأربعني وأربع مئة
  .كان ذا زهد وصالح، ومعرفة تامة بالفرائض: قلت

  .تفقه على ابن بطة، وابن حامد، وله إجازة من أيب بكر عبد العزيز غالم اخلالل
  .ث وعشرين سنةوتويف ابنه أمحد بعده بثال

  .روى عن ابن أيب الفوارس
__________  

  .١٣٩ / ٦" تاريخ بغداد ) " ١(
(*)  

)١٧/٦٠٦(  

  

، وأبو احلسني أمحد بن عمر بن )١(ومات فيها أبو طاهر حممد بن أمحد بن حممد بن عبدالرحيم الكاتب 
و العباس بن هاشم، روح النهرواين، وأبو طالب حممد بن أمحد بن عثمان بن السوادي، ومقرئ مصر أب

  ).٣(الكويف، وأبو عبد اهللا حممد بن علي بن احلسن العلوي ) ٢(وحممد بن إسحاق بن فدويه 
  

 - بن حسني، املروزي الكراعي الشيخ اجلليل، مسند مرو، أبو غامن، أمحد بن علي*  الكراعي - ٤٠٦
  .-نسبة إىل بيع االكارع 

ن احلسني النضري، صاحب احلارث بن أيب أسامة، كان خامتة من حدث عن أيب العباس عبد اهللا ب
  .وحدث أيضا عن أيب الفضل حممد بن احلسني احلدادي، وغريمها



حممد بن أمحد الطبسي، واالمام أبو املظفر منصور بن السمعاين، والقاضي أبو احملاسن : حدث عنه
  .الروياين، وأبو منصور حممد بن علي الكراعي حفيده

  .ني وأربع مئة وهو يف عشر املئةمات يف سنة أربع وأربع
  .وعاش حفيده بعده مثانني سنة

__________  
  ).٤٣٣(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٤٣١(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٤٣٠(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  .٢٧١ / ٣، شذرات الذهب ٢٠٥ / ٣، العرب ٣٧٤ / ١٠االنساب * 
(*)  

)١٧/٦٠٧(  

  

 بن حممد بن يوسف، البغدادي،  الواعظ، أبو طاهر، حممد بن علياالمام العامل*  ابن العالف - ٤٠٧
  .ابن العالف

  .مسع أبا بكر القطيعي، وأمحد بن جعفر بن سلم اخلتلي، وخملد بن جعفر الباقرحي، وطائفة
ابنه أبو احلسن احلاجب، وأبو بكر اخلطيب، وأبو احلسني ابن الطيوري، واحلسن بن حممد : وعنه

  .الباقرحي، وآخرون
  .كتبت عنه، وكان صدوقا، ظاهر الوقار، له حلقة جبامع املنصور وجملس وعظ: قال اخلطيب

  ).١(مات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وأربعني وأربع مئة 
  .كان من أبناء التسعني: قلت
  

  بنالشيخ االمام املعمر، بقية املسندين، أبو القاسم، عبدالرمحن بن أيب بكر حممد* *  الذكواين - ٤٠٨
أيب علي أمحد بن عبدالرمحن، اهلمداين الذكواين االصبهاين املعدل، من كرباء أهل بلده، ومن بيت 

  .احلشمة والرواية
أيب الشيخ احلافظ، وأيب بكر عبد اهللا بن حممد القباب، وإسحاق بن علي بن أمحد، وعبد اهللا : حدث عن

  بن حممد الصائغ، وعبد
__________  

، شذرات ٢٠٠ / ٣، العرب ١٤٨ / ٨، املنتظم ٩٨ / ٩، االنساب ١٠٤، ١٠٣ / ٣تاريخ بغداد * 



  .٢٦٩ / ٣الذهب 
  .١٠٤ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(

  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر اليت يف حوزتنا* * 
(*)  

)١٧/٦٠٨(  

  

ن أيب العزيز بن حممد بن يوسف، وأيب بكر بن املقرئ، ومجاعة، وهو آخر من روى يف الدنيا باالجازة ع
  .القاسم الطرباين

  .أملى عدة جمالس
هادي بن إمساعيل العلوي، وجعفر بن عبد الواحد الثقفي، وأبو علي احلداد، وأبو سعد : حدث عنه

  .املطرز، وبندار بن حممد اخللقاين، وإمساعيل بن الفضل السراج، وآخرون
ط أبيه، ومات يف سنة ثالث تكلموا فيه، أحلق يف بعض مساعه، ومساعه كثري خب: قال حيىي بن مندة

  .وأربعني وأربع مئة يف ربيع االول
  

 بن حممد، ابن االمام القدوة، العارف، شيخ العراق، أبو احلسن، علي بن عمر*  القزويين - ٤٠٩
  .الزاهد) ١(القزويين البغدادي احلريب 

احلسن اجلراحي، وأبا مسع أبا عمر بن حيويه، وأبا حفص بن الزيات، وأبا بكر بن شاذان، والقاضي أبا 
  .الفتح القواس وطبقتهم، وأملى عدة جمالس

اخلطيب، وابن خريون، وأبو الوليد الباجي، وأبو علي أمحد بن حممد الربداين، وأبو سعد : حدث عنه
أمحد بن حممد بن شاكر الطرسوسي، وجعفر بن أمحد السراج، واحلسن بن حممد الباقرحي، وأبو العز 

  حممد بن
__________  

، ٣٥ / ٣، اللباب ١٤٧، ١٤٦ / ٨، املنتظم ١٣٨ / ١٠، االنساب ٤٣ / ١٢تاريخ بغداد * 
، ١٩٩ / ٣، العرب ٧١ - ٦٨، طبقات ابن الصالح ورقة ٢ / ٢٩٥التدوين يف تاريخ قزوين ورقة 

  ، طبقات٢٦٦ - ٢٦٠ / ٥، طبقات السبكي ٢٦٠ / ١، دول االسالم ٢٠٠
 ٣، شذرات الذهب ٤٩ / ٥، النجوم الزاهرة ٦٢ / ١٢اية ، البداية والنه٣١٢، ٣١١ / ٢االسنوي 

  .٦٨٩ / ١، هدية العارفني ٢٦٩، ٢٦٨/ 



  .نسبة إىل حملة احلربية غريب بغداد) ١(
(*)  

)١٧/٦٠٩(  

  

املختار، وأمحد بن حممد بن بغراج، وهبة اهللا بن أمحد الرحيب، وأبو منصور أمحد بن حممد الصرييف، وعلي 
  .ي، وخلق سواهمبن عبد الواحد الدينور

كتبنا عنه، وكان أحد الزهاد، ومن عباد اهللا الصاحلني، يقرئ القرآن، ويروي ): ١(قال اخلطيب 
ولدت سنة ستني وثالث مئة، ومات يف : احلديث، وال خيرج من بيته إال للصالة، رمحة اهللا عليه، قال يل

  .ه، مل أر مجعا على جنازة أعظم منهشعبان سنة اثنتني وأربعني وأربع مئة، وغلقت مجيع بغداد يوم دفن
حضرت والدي : حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن طلحة بن املنقي قال: قال أبو نصر هبة اهللا بن الي

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : متضي إىل القزويين، وتقول له: الوفاة، فأوصى إيل مبا أفعله، وقال
بالعالمة أنك كنت باملوقف يف هذه السنة، فلما : ين مين السالم، وقل لهاقرأ على القزوي: املنام، وقال يل

  .نعم: مات أبوك ؟ قلت: مات، جئت إليه، فقال يل ابتداء
  .رمحه اهللا، وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وصدق أبوك: قال

  .وأقسم علي أن ال أحدث به يف حياته
سألت شجاعا الذهلي عن أيب احلسن : أخربنا السلفي قالأخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر بن علي، 

  كان علم الزهاد والصاحلني، وإمام االتقياء الورعني، له كرامات ظاهرة معروفة يتداوهلا: القزويين، فقال
  .الناس، مل يزل يقرئ وحيدث إىل أن مات

  أبو احلسن القزويين الشافعي": معجمه " وقال أبو صاحل املؤذن يف 
__________  

  .٤٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(
(*)  

)١٧/٦١٠(  

  

املشار إليه يف زمانه ببغداد يف الزهد والورع وكثرة القراءة، ومعرفة الفقه واحلديث، تال على أيب حفص 
  .الكتاين، وقرأ القراءات، ومل يكن يعطي من يقرأ إسنادا ا

 يعين كلمة إمجاع يف اخلري، وممن مجعت له -كان ": مناقب القزويين " وقال هبة اهللا بن الي يف كتاب 



كتبت عنه جمالس أمالها يف مسجده، وكان أي جزء وقع : القلوب، فحدثين أمحد بن حممد االمني قال
حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ينفى : بيده، خرج منه عن شيخ واحد مجيع الس، ويقول

)١.(  
  .وكان أكثر أصوله خبطه

  .القزويين ثقة ثبت، ما رأيت أعقل منه:  بن سبعون القريواين يقولومسعت عبد اهللا
إن أبا احلسن علق تعليقة عن أيب القاسم الداركي، وله تعليق يف النحو عن ابن جين، مسعت أبا : وقيل

  .إن القزويين مسع الشاة تذكر اهللا تعاىل: العباس املؤدب وغريه يقوالن
نه زار قرب ابن القزويين، ففتح ختمة هناك، وتفاءل للشيخ، فطلع أول وحدثين هبة اهللا بن أمحد الكاتب أ

   ].٤٥: آل عمران) [ ٢) (وجيها يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني: (ذلك
صليت خلف أيب احلسن القزويين، فرأيت عليه قميصا نقيا : وروي عن أقضى القضاة املاوردي قال

الطرز ال ينقض حكم ! سبحان اهللا :  فلما سلم، قالأين الطرز من الزهد ؟: مطرزا، فقلت يف نفسي
  ).٣(الزهد 

  كان ببغداد زاهد خشن العيش،: وذكر حممد بن حسني القزاز قال
  سبحان: وكان يبلغه أن ابن القزويين يأكل الطيب، ويلبس الرقيق، فقال

__________  
  .ال ينتقى: السبكي" طبقات " يف ) ١(
  .٢٦١ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ٢(
  .٢٦٢ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ٣(

(*)  

)١٧/٦١١(  

  

  .أشتهي أن أراه! رجل جممع على زهده وهذا حاله ! اهللا 
رجل يومأ إليه بالزهد، يعارض اهللا يف أفعاله، وما هنا ! سبحان اهللا : فجاء إىل احلربية، فرآه، فقال الشيخ

  .حمرم وال منكر
  ).١(فشهق ذلك الرجل، وبكى 

: حضرت عند ابن القزويين، فدخل عليه أبو بكر بن الرحيب، فقال: و نصر بن الصباغ الفقيهوقال أب
  .إن كنت مريدا، فنعم، وإن كنت عارفا، فال: أي شئ أمرتين نفسي أخالفها ؟ قال! أيها الشيخ 

بن هذا بسبب ا: فانصرفت، وأنا مفكر وكأنين مل أصوبه، فرأيت ليليت كأن من يقول يل وقد هالين أمر



  ).٢(القزويين 
كنت اقرأ على : وحدثين أبو القاسم عبد السميع اهلامشي، عن عبد العزيز الصحراوي الزاهد قال

القزويين، فجاء رجل مغطى الوجه، فوثب الشيخ إليه، وصافحه، وجلس بني يديه ساعة، فسألت 
  .تعرفه ؟ هذا أمري املؤمنني القادر باهللا: من هذا ؟ قال: صاحيب

قائما يشري إليه أبو احلسن باجللوس، فال ) ٣(رأيت امللك أبا كاليجار : د بن حممد االمني قالوحدثنا أمح
  .يفعل

رأيت امللك أبا طاهر بن بويه قائما بني يدي الشيخ أيب : وحدثين علي بن حممد الطراح الوكيل قال
  .احلسن يومئ باجللوس، فيأىب

هو ببغداد، ومنها ذهابه إىل مكة، فطاف، ورجع من مث سرد له ابن الي كرامات منها شهوده عرفة و
  .ليلته

  :أخربنا أبو علي بن اخلالل، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا السلفي
__________  

  .٢٦٢ / ٥السبكي " طبقات " اخلرب بأطول مما هنا يف ) ١(
  .٢٦٣ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ٢(
  ).٤٢٥(سترد ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)١٧/٦١٢(  

  

كيف مثله يف زهده : رأيت على أيب احلسن القزويين ثوبا رقيقا، فخطر يل: مسعت جعفرا السراج يقول
 ] ٣٢: االعراف) [ قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده: (يلبس هذا ؟ فنظر يف احلال إيل، وقال

لو حتول : سيوحضرت عنده يوما للسماع إىل أن وصلت الشمس إلينا، وتأذينا حبرها، فقلت يف نف
  .الشيخ إىل الظل
   ].٨١: التوبة) [ قل نار جهنم أشد حرا: (فقال يف احلال

 أبو احلسني أمحد بن علي التوزي، وشيخ العربية أبو القاسم عمر بن ٤٤٢ومات مع القزويين يف سنة 
بو ، وأ)٢(، صاحب ابن جين، والواعظ أبو طاهر حممد بن علي بن حممد العالف )١(ثابت الثمانيين 

  .القاسم عبد العزيز بن أمحد بن فاذويه
  

 بن علي بن الشيخ االمني اجلليل، مسند الديار املصرية، أبو القاسم، علي بن حممد*  الفارسي - ٤١٠



  .أمحد بن عيسى، الفارسي، مث املصري
 شيخ معمر عايل الرواية، مكثر عن أيب أمحد بن الناصح املفسر، والقاضي أيب الطاهر الذهلي، وأيب

  .احلسن حممد بن عبد اهللا بن حيويه، واحلسن بن رشيق، وعلي بن عبد اهللا بن العباس البغدادي، وطائفة
  سهل بن بشر االسفراييين مث الدمشقي، وأبو صادق مرشد: حدث عنه

  .ابن حيىي املديين، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي، وآخرون
__________  

  ).٩(لتعليقات على ترمجة ابن جين املتقدمة برقم تقدم ذكر مصادر ترمجته يف ا) ١(
  ).٤٠٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .٣٧٤ / ١، حسن احملاضرة ٢٠٢ / ٣العرب * 
(*)  

)١٧/٦١٣(  

  

  .مسعت عليه ستني جزءا أو أزيد": مشيخته " قال الرازي يف 
  .تويف يف شوال سنة ثالث وأربعني وأربع مئة

  .كان من أبناء التسعني: قلت
نا أمحد بن نصري املفيد، أخربنا رواج، أخربنا عبد الواحد بن عسكر املخزومي، أخربنا مرشد بن أخرب

حيىي املديين يف ربيع اآلخر سنة مخس عشرة ومخس مئة، أخربنا علي بن حممد بن علي الفسوي سنة 
 أيب شيبة،  أخربنا احلسن بن رشيق، حدثنا أبو العالء حممد بن أمحد الوكيعي، حدثنا أبو بكر بن٤٤١

  ).١" (من مل يصل فال دين له : " حدثنا شريك، عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا قال
بالبصرة، ومسند أصبهان أبو القاسم ) ٢(ومات فيها أبو علي احلسن بن علي بن حممد الشاموخي 

 )٤(، واملسند حممد بن عبد السالم بن سعدان )٣(عبدالرمحن بن أيب بكر بن أيب علي الذكواين 
  .االزدي) ٥(بدمشق، واحملدث أبو احلسن حممد بن علي بن حممد بن صخر 

  
   بن سعيد بناحملدث املسند، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا*  ابن عابد - ٤١١

__________  
البن أيب شيبة، وإسناده ضعيف لضعف شريك من جهة حفظه، لكن ) ٤٧(رقم " االميان " هو يف ) ١(

  .بسند حسن فيتقوى به) ٨٩٤٢(و ) ٨٩٤١(رباين له طريق آخر عند الط
  .نسبة إىل شاموخ، وهي قرية بنواحي البصرة) ٢(



  . وفيه ترمجة أيب علي احلسن هذا٢٦٥، ٢٦٤ / ٧" االنساب " انظر 
  ).٤٠٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٤٢٩(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٤٣٢(سترد ترمجته برقم ) ٥(
، شذرات ٣٢٤ / ٢، الديباج املذهب ١٩٠ / ٣، العرب ٩٢ة امللتمس ، بغي٥٣١، ٥٣٠ / ٢الصلة * 

  .٢٦٣ / ٣الذهب 

)١٧/٦١٤(  

  

  .عابد، املعافري القرطيب
أيب بكر املهندس، وأيب حممد بن أيب زيد، وأيب عبد اهللا بن مفرج، وعباس بن : حج، ومسع وحدث عن

  .أصبغ، وخلف بن القاسم، وعدة
  ).١( خريا صاحلا، متواضعا، دعي إىل الشورى، فأىب وكان ثقة معنيا باآلثار،: قالوا

وأبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن عتاب، وأبوه حممد، وحممد بن الفرج : أبو مروان الطبين: روى عنه
  .الطالعي، وآخرون

  .بل رواية أيب حممد عنه إجازة، واملغاربة يتسمحون يف إطالق ذلك: وقيل
  .ثني وأربع مئة وله بضع ومثانون سنةتويف يف مجادى االوىل سنة تسع وثال
بن أمحد اخلالل الشاهد مبصر، واحملدث العامل أبو الفرج ) ٢(ومات معه فيها احملدث علي بن منري 

ببغداد، ومشرف اجلامع أبو علي احلسن بن علي بن شواش الكناين ) ٣(احلسني بن علي الطناجريي 
  .بدمشق

  
   بن حممد،بد اهللا، احلسني بن عليالقاضي العالمة، أبو ع*  الصيمري - ٤١٢

__________  
  .٣٢٤ / ٢" الديباج املذهب " ، و ٥٣٠ / ٢" الصلة " انظر ) ١(
  ).٤١٥(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٤١٤(سترد ترمجته برقم ) ٣(
، ١١٩ / ٨، املنتظم ١٢٨ / ٨، االنساب ٩٢، ٩١، االنساب املتفقة ٧٩، ٩٨ / ٨تاريخ بغداد * 

   / (*)٢، املختصر يف أخبار البشر ٢٥٥ / ٢، اللباب ٤٣٩/  ٣معجم البلدان 

)١٧/٦١٥(  



  

  .الصيمري احلنفي
  .، وطبقتهم)٣(واحلريب ) ٢(، وابن شاهني )١(هالل بن حممد، واملفيد : روى عن

  .اخلطيب، وعبد العزيز الكتاين، والقاضي أبو عبد اهللا الدامغاين، وآخرون: وعنه
  .ين، صدوقا، وافر العقلوكان من كبار الفقهاء املناظر

، وانقطعت لكونه لني أبا يوسف، "سننه " مسعت من الدارقطين أجزاء من : قال يل): ٤(قال اخلطيب 
  .وليتين مل أفعل، أيش ضر أبا احلسن انصرايف ؟

  .مات يف شوال سنة ست وثالثني وأربع مئة عن إحدى ومثانني سنة): ٥(قال اخلطيب 
__________  

 / ٢، اجلواهر املضية ٥٢ / ١٢، البداية والنهاية ٥٢٧ / ١، تتمة املختصر ١٨٦ / ٣، العرب ١٦٧
  ، طبقات الفقهاء لطاش كربي٢٦، تاج التراجم ٣٨ / ٥، النجوم الزاهرة ١١٨ - ١١٦
، ٢٥٦ / ٣، شذرات الذهب ١٨٣٧، ١٦٢٨ / ٢، كشف الظنون )٧٧٠(، الطبقات السنية ٨٠

  .٣٤٨، ٣٤٧ / ٤، ذيب ابن عساكر ٣٠٩  /١، هدية العارفني ٦٧الفوائد البهية 
  ).٦(يف الترمجة رقم " الصيمري " وقد تقدمت ترمجة نسبة 

 ه، مرت ترمجته ٣٧٨وهو أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن يعقوب اجلرجرائي املفيد، املتوىف سنة ) ١(
  .يف اجلزء السادس عشر

 ٣٨٥، املعروف بابن شاهني، متوىف سنة هو أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد البغدادي) ٢(
  .ه، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر

 ه، ٣٩٤هو أبو زكريا حيىي بن إمساعيل بن حيىي بن زكريا النيسابوري املزكي احلريب، املتوىف سنة ) ٣(
  .مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر

  .٧٩ / ٨" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .املصدر السابق) ٥(

(*)  

)١٧/٦١٦(  

  

 بن عبد اهللا بن يوسف ابن حممد بن شيخ الشافعية، أبو حممد، عبد اهللا بن يوسف*  اجلويين - ٤١٣
  . اجلويين والد إمام احلرمني-) ١( كذا نسبه امللك املؤيد -حيويه، الطائي السنبسي 

  .كان فقيها مدققا حمققا، حنويا مفسرا



أيب بكر القفال، ومسع من أيب نعيم االسفراييين، تفقه بنيسابور على أيب الطيب الصعلوكي، ومبرو على 
  .وابن حممش، وببغداد من أيب احلسني بن بشران، وطائفة

  .ابنه أبو املعايل، وعلي بن أمحد بن االخرم، وسهل بن إبراهيم املسجدي: روى عنه
  ).٢(افتخروا به لو كان الشيخ أبو حممد يف بين إسرائيل، لنقلت إلينا مشائله، و: قال أبو عثمان الصابوين

__________  
، تبيني كذب املفتري ٣٨٥ / ٣، االنساب ٩٩٩، ٩٩٨ / ٢، دمية القصر ١١٢طبقات العبادي * 

، ٥٥، منتخب السياق ورقة ١٩٣ / ٢، معجم البلدان ١٣١، ١٣٠ / ٨، املنتظم ٢٥٨، ٢٥٧
 ٣فيات االعيان ، و٥٥، طبقات ابن الصالح الورقة ٥٣٥ / ٩، الكامل يف التاريخ ٣١٥ / ١اللباب 

 ٣، مرآة اجلنان ٥٢٩ / ١، تتمة املختصر ١٨٨ / ٣، العرب ١٦٨ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٤٧/ 
 / ١٢، البداية والنهاية ٣٤٠ - ٣٣٨ / ١، طبقات االسنوي ٩٣ - ٧٣ / ٥، طبقات السبكي ٥٨/ 

ات ابن قاضي ، طبق٢٥٥ - ٢٥٣ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٤٢ / ٥، النجوم الزاهرة ٥٥
، ٣٣٩، كشف الظنون ١٤٥، ١٤٤، طبقات ابن هداية اهللا ١٨٤ / ٢ أ، مفتاح السعادة ٢٠شهبة 
  .٤٥١ / ١، هدية العارفني ٢٦٢، ٢٦١ / ٣، شذرات الذهب ٤٤٥، ٣٨٥

  .نسبة إىل جوين، وهي ناحية كبرية من نواحي نيسابور، تشتمل على قرى كثرية جمتمعة: واجلويين
  .١٦٨ / ٢" يف أخبار البشر املختصر " يف ) ١(
  .٣٣٩ / ١االسنوي " طبقات " انظر ) ٢(

(*)  

)١٧/٦١٧(  

  

  .أنا من سنبس، قبيلة من العرب: مسعت أبا حممد يقول: قال ابن االخرم
غسلت أبا حممد، فلما لففته يف الكفن، رأيت يده اليمىن إىل االبط منرية كلون : وقال أبو صاحل املؤذن

  ).١(هذه بركات فتاويه : القمر، فتحريت، وقلت
رجع من عند القفال، وتصدر لالفادة والفتوى سنة سبع وأربع مئة، وكان جمتهدا يف العبادة، : قلت

  مهيبا بني التالمذة، صاحب جد ووقار
  .وسكينة، خترج به ابنه

 وكتاب ،"التفسري الكبري " ، وكتاب "التذكرة " يف الفقه، وكتاب " التبصرة " وله من التواليف كتاب 
  ).٢" (التعليقة " 

تويف يف ذي القعدة سنة مثان وثالثني وأربع مئة، وهو صاحب وجه يف املذهب، وكان يرى تكفري من 



  .تعمد الكذب على النيب صلى اهللا عليه وسلم
وفيها تويف شيخ القراء أبو علي احلسن بن حممد البغدادي مبصر، وأبو أمحد حممد بن علي بن سيويه 

  . بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد التبان، وآخروناملؤدب، وأبو
  

   بن عبيداهللا،احملدث احلجة، أبو الفرج، احلسني بن علي*  الطناجريي - ٤١٤
__________  

  .٧٥ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ١(
، و ٤٠، ٣٩ / ٥السبكي " طبقات " ، و ٢٥٨، ٢٥٧" تبيني كذب املفتري " انظر مصنفاته يف ) ٢(
  .٤٥١ / ١" هدية العارفني " ، و ٣٣٩ / ١ االسنوي "طبقات " 
  .٢٨٥ / ٢، اللباب ١٣٣ / ٨، املنتظم ٢٥١ / ٨، االنساب ٨٠، ٧٩ / ٨تاريخ بغداد * 
(*)  

)١٧/٦١٨(  

  

  .البغدادي، الطناجريي
  .ولد سنة إحدى ومخسني وثالث مئة

  .وكتب عن القطيعي جمالس، وضاعت منه
، وحممد بن املظفر، وحممد بن مروان، وأيب بكر بن شاذان، وخلق ومسع من علي بن عبدالرمحن البكائي

  .كثري
  كتبنا عنه، وكان ثقة دينا، تويف يف سلخ ذي): ١(قال اخلطيب 

  .القعدة سنة تسع وثالثني وأربع مئة
  

  . بن أمحد، اخلالل املصري الشاهدالشيخ الصدوق، أبو احلسن، علي بن منري*  ابن منري - ٤١٥
  .د بن الناصح، والقاضي أيب الطاهر الذهلي، ومجاعةأيب أمح: حدث عن
  .القاضي اخللعي، وسهل بن بشر االسفراييين، وسعد بن علي الزجناين، وآخرون: روى عنه

اجتمعنا مبصر، فلم يأذن لنا علي : مسعت عبدالرمحن بن صابر، مسعت سهل بن بشر يقول: قال السلفي
  ).٢" (ئل عن علم فكتمه، أجلم بلجام من نار من س: " بن منري، وصاح عبد العزيز يف كوة

  ففتح لنا،
__________  



  .٧٩ / ٨" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٦٢ / ٣، شذرات الذهب ٣٧٣ / ١، حسن احملاضرة ١٨٩ / ٣العرب * 
  = (*) و ٣٤٤، و ٣٠٥، و ٢٦٣ / ٢حديث صحيح أخرجه من حديث أيب هريرة أمحد ) ٢(

)١٧/٦١٩(  

  

  .بال أحدث إال بذه: وقال
  .ومل يأخذ من الغرباء

  .وكان ثقة فقريا
  .تويف يف ذي القعدة سنة تسع وثالثني وأربع مئة: قلت
  

  . بن حممد بن العباس بن فساجنس امللقب بذي السعاداتأبو الفرج، حممد بن جعفر*  الوزير - ٤١٦
 وترسل باهر، وباع يف اللغة،) ١(وزر ببغداد للسلطان أيب كاليجار ثالث سنني، وكان ذا أدب غزير 

  .وخط فائق
  .، وكان يرجع إىل دين ومروءة)٢(وكان جده من الوزراء، وهلم نسب إىل رام جور 

  .تويف معتقال يف رمضان سنة أربعني وأربع مئة عن نيف ومخسني سنة
  

  ، ناصر الدولة وسيفها، أبواالمري االوحد، نائب دمشق للمصريني* *  ابن محدان - ٤١٧
__________  

وصححه ابن حبان ) ٢٦١(وابن ماجة ) ٢٦٥١(والترمذي ) ٣٦٥٨(، وأبو داود ٤٩٥و  ٣٥٣= 
، ووافقه ١٠٢ / ١واحلاكم ) ٩٦(وله شاهد من حديث عبد اهللا بن عمرو صححه ابن حبان ) ٩٥(

  .الذهيب
، البداية ٣٠٤ / ٢، الوايف بالوفيات ٥٤٣، ٥٤٢ / ٩، الكامل يف التاريخ ١٣٩، ١٣٨ / ٨املنتظم * 

  .٤٥ / ٥، النجوم الزاهرة ٥٨ / ١٢ية والنها
  .٤٥ / ٥" النجوم الزاهرة "  و ٥٤٣، ٥٤٢ / ٩" الكامل " انظر بعض نظمه يف ) ١(
  .٣٠٤ / ٢" الوايف " انظر ) ٢(

، ذيب ٩١، ٩٠ و ٤٥ / ٥، النجوم الزاهرة ٤١٩ / ١١، الوايف بالوفيات ٤١االشارة للصرييف * * 
  .٢٧: ، أمراء دمشق١٧٣ / ٤تاريخ دمشق 

(*)  



)١٧/٦٢٠(  

  

  .بن احلسن بن عبد اهللا بن محدان، التغليب) ١(حممد، احلسن احلسني 
، سنة ثالث وثالثني، فبقي إىل أن قبض عليه يف سنة أربعني )٢(ويل دمشق بعد أمري اجليوش الدزبري 

  .وأربع مئة
  .مث ويل بعده طارق الصقليب

ملستنصر مبصر، وقهره، وجرت له سرية إىل أن قتل وهو والد االمري ناصر الدولة حسني، الذي أذل ا
  .بعد الستني وأربع مئة

  
 بن املقتدر باهللا جعفر بن املعتضد، اهلامشي االمري أبو حممد، احلسن بن عيسى*  حفيد املقتدر - ٤١٨

  .العباسي
  .مسع من مؤدبه أمحد بن منصور اليشكري، ومن أيب االزهر عبد الوهاب الكاتب

  . كتبنا عنه، وكان دينا، حافظا الخبار اخللفاء، عارفا بأيام الناس، فاضال):٣(قال اخلطيب 
  .وأربع مئة وله سبع وتسعون سنة) ٤(تويف يف شعبان سنة أربعني 

__________  
  .احلسن": الوايف " يف ) ١(
  ).٣٣٤(وقد تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
 / ٩، الكامل يف التاريخ ١٣٧ / ٨ ، املنتظم)املقتدري: (، االنساب٣٥٥، ٣٥٤ / ٧تاريخ بغداد * 

 ١٢، البداية والنهاية ٢٠٠، ١٩٩ / ١٢، الوايف بالوفيات ١٩٢ / ٣، العرب ٢٤٦ / ٣، اللباب ٥٥٢
  .٢٦٤ / ٣، شذرات الذهب ٥٨/ 
  .٣٥٤ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .ست وأربعني": اللباب " يف ) ٤(

(*)  

)١٧/٦٢١(  

  

  .هللا، وآخر من حدث عنه أبو القاسم بن احلصنيغسله أبو احلسني ابن املهتدي با: قلت
  

، )١( ابن أمحد القدوة الزاهد، شيخ خراسان، أبو سعيد، فضل بن أيب اخلري حممد*  امليهين - ٤١٩



  .امليهين الصويف
  .زاهر بن أمحد السرخسي: حدث عن
  احلسن بن أيب طاهر اخلتلي، وعبد الغفار بن حممد: روى عنه

  .الشريويي، وآخرون
سنة أربعني وأربع مئة، وله تسع وسبعون سنة، وله أحوال ومناقب، ووقع يف ) ٢( بقريته ميهنه تويف

  .النفوس وتأله وجاللة
  

  . بن عثمان، البغدادي، ابن السواقالشيخ الصدوق، أبو منصور، حممد بن حممد* *  السواق - ٤٢٠
__________  

، طبقات االولياء ٣٠٨ - ٣٠٦ / ٥ ، طبقات السبكي٢٨٥ / ٣، اللباب )امليهين: (االنساب* 
 ١، دائرة املعارف االسالمية ١٦٦ - ٦٤ ١، كشف احملجوب ٤٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٧٣، ٢٧٢

أسرار التوحيد يف مقامات الشيخ " ، وانظر كتاب ٢٣٥ / ٢، جامع كرامات االولياء ١٤٧ - ١٤٥/ 
  .عاد عبد اهلاديالبن املنور، ترمجه من الفارسية إىل العربية إس" أيب سعيد 

  .فضل اهللا بن أمحد بن حممد: السبكي" طبقات " يف ) ١(
  .فضل اهللا بن أمحد بن علي": طبقات االولياء " ويف 

  .وهي إحدى قرى خراسان) ٢(
، ١٩٤ / ٣، العرب ١٥٢ / ٢، اللباب ١٨٢، ١٨١ / ٧، االنساب ٢٣٥ / ٣تاريخ بغداد * * 

  .٢٦٥ / ٣شذرات الذهب 
  . بيع السويقنسبة إىل: والسواق

(*)  

)١٧/٦٢٢(  

  

  .مسع القطيعي، وابن ماسي، وخملد الباقرحي، وعلي بن لؤلؤ
  .، وروى عنه هو، وثابت بن بندار، وأخوه أبو ياسر، وابن الطيوري، وآخرون)١(وثقه اخلطيب 

  .تويف يف آخر يوم من سنة أربعني وأربع مئة عن مثانني سنة
  

 ولبيدة من -، احلضرمي املالكي اللبيدي بن حممد) ٢(القاسم مفيت املغرب، أبو *  اللبيدي - ٤٢١
  .-قرى إفريقية 



  .والزمه) ٣(صحب القدوة أبا إسحاق اجلبنياين 
  .ابن سعدون، وغريه: روى عنه

  .وكان من العلماء االبرار، كبري الشأن، رفيع الذكر، عابدا خملصا متفننا، شاعرا مفلقا
  ر جملدا، وكتاب يف بسطله كتاب كبري يف املذهب يف بضعة عش

__________  
  .٢٣٥ / ٣" تارخيه " يف ) ١(
 / ١، الديباج املذهب ١٢٨ / ٣، اللباب )اللبيدي: (، االنساب٧٠٨، ٧٠٧ / ٤ترتيب املدارك * 

  .١٠٩ / ١، شجرة النور الزكية ٥١٦ / ١، هدية العارفني ٤٩٢ / ٢، تاج العروس ٤٨٥، ٤٨٤
  .وامسه عبدالرمحن) ٢(
"  االصل بضم اجليم وسكون الباء املوحدة وفتح النون، ونقل املعلمي يف تعليقه على ضبط يف) ٣(

ضبطه بكسر اجليم مث موحدة ساكنة مث نون مكسورة تليها " التوضيح "  عن ١٨٥ / ٣" االنساب 
  .مثناة حتت مث ألف مث نون

  .وهذه النسبة إىل جبنيانة، وهي قرية بإفريقية قريب سفاقس
 / ١" شجرة النور الزكية " ، و ٢٦٥، ٢٦٤ / ١" الديباج املذهب "  له ترمجة يف وأبو إسحاق هذا

٩٥.  
(*)  

)١٧/٦٢٣(  

  

  .ومؤلف يف سرية شيخه اجلبنياين" زيادات االمهات ونادر الروايات " ، وكتاب "املدونة " مسائل 
  ).١(تويف سنة أربعني وأربع مئة 

  .ذكره القاضي عياض
  

 بن حممد، الرازي البزاز دث احلافظ الواعظ، أبو حامت، أمحد بن احلسناالمام احمل*  خاموش - ٤٢٢
  .أبوه، امللقب خباموش

  .له رحلة ومعرفة وشهرة
أيب عبد اهللا بن مندة، ومن فاتك بن عبد اهللا، وطائفة بأصبهان، ومن أيب أمحد الفرضي، وطبقته : مسع من

حممد بن يعقوب الرازي بالري، ومن أمحد ، ومن علي بن )٢(ببغداد، ومن إمساعيل بن احلسن بصرصر 
  .بن حممد بن سليمان، وغريه بنيسابور



  .وكان شيخ أهل الري يف زمانه
  .شيخ االسالم أبو إمساعيل، ومجاعة: روى عنه

  .مسع منه مجاعة من بلدان شىت: حيىي بن مندة خمتصرة، وقال" تاريخ " وله ترمجة يف 
بن أيب عمرو، أخربنا أبو بكر بن احلسني بن أمحد بن جعفر التويي أنبؤونا عن حممد بن إمساعيل، عن حيىي 

  مذان، أخربنا أبو حامت) ٣(
__________  

  .تويف قريبا من سنة ثالثني وأربع مئة": اللباب " يف ) ١(
  .٤٤٦وفاته سنة " شجرة النور " ويف 
  .مل نعثر له على مصادر ترمجة* 
  .سب إليها أبو القاسم إمساعيل بن احلسن هذاقرية من فرسخني من بغداد، ين: صرصر) ٢(
  = (*)بضم التاء املثناة من فوق، وفتح الواو، بعدها الياء آخر احلروف مشددة، هذه النسبة ) ٣(

)١٧/٦٢٤(  

  

بالري، يف ذي احلجة، سنة تسع وثالثني وأربع مئة، حدثنا فاتك موىل ابن هارون، حدثنا عبد بن جعفر 
  . يونس بن حبيببن أمحد بن فارس، حدثنا

  .فذكر حديثا
  .حدثنا حممد بن عمران القطيعي ببغداد، حدثنا حممد بن خملد العطار: وبه إىل أيب حامت

  .فذكر حديثا
  .كتب عين هذا احلديث أبو نعيم بأصبهان: قال أبو حامت خاموش يف عقب حديث

 أمحد بن حممد بن إبراهيم ويروي أيضا عن أيب حممد املخلدي، وعبد اهللا بن احلسني القطان، والفقيه
  .املروزي، واحلسني بن حممد املهليب

  .أبو منصور حجر بن مظفر، والشريف حيىي بن حسني: روى عنه
إن هذا ذكر : وحكاية شيخ االسالم معه مشهورة ملا قبض عليه بعض اجلفاة، ومحله إىل أيب حامت، وقال

  .هو حنبلي: له مذهبا ما مسعت به، قال
  ).١(من مل يكن حنبليا، فليس مبسلم ! دعه ويلك : فقال

أخربنا احلسني ابن املبارك، أخربنا أبو الفتوح الطائي، : أخربنا حممد بن قامياز، وفاطمة بنت جوهر، قاال
أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن احلسني التويي الفقيه، أخربنا أبو حامت أمحد بن احلسن الرازي، حدثنا ابن 

  د بن حممد بن حيىي النيسابوري، حدثنا حممد بنمندة، حدثنا أبو حامد أمح



__________  
  .توي: إىل قرية من قرى مهذان يقال هلا= 
  .١١٠ / ٣" االنساب " 
  .أخطأ أبو حامت يف هذه العبارة قطعا، وكذلك من يوافقه عليها: يف حاشية االصل ما نصه) ١(

(*)  

)١٧/٦٢٥(  

  

قال :  بن أيب هند، عن مكحول، عن أيب ثعلبة اخلشين قالحيىي الذهلي، حدثنا يزيد بن هارون، عن داود
إن اهللا فرض فرائض، فال تضيعوها، وحد حدودا، فال تعتدوها، : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  وحرم أشياء، فال
  ).١" (تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة لكم من غري نسيان، فال تبحثوا عنها 

  
  . الشيخ املعمر، أبو احلسن، التميمي املصري البزاز،ابن علي*  علي بن ربيعة - ٤٢٣

  .كان من الرواة املكثرين عن احلسن بن رشيق
هذا ثبت ما عندي : أجاز اليب عبد اهللا بن احلطاب الرازي مروياته يف سنة تسع وثالثني وأربع مئة، وقال

رشيق، عن أمحد بن محاد نسخة سعيد بن أيب مرمي، عن حيىي بن أيوب جزء كبري رواه ابن : عنه بالسماع
  .التجييب ابن زغبة عنه

  .نسخة إبراهيم بن سعد رواية ابن رشيق، عن ابن أيب السوار، عن أيب صاحل، عنه
  .اجلزء الثاين من مسند مالك للنسائي رواية ابن رشيق عنه

  .والثالث منه، واجلزء الرابع انتخاب الدار قطين على ابن رشيق
  .لنسائيل" السنن " كتاب الطالق من 

  .رواية حيىي بن بكري، عن مالك" املومطأ " الفرائض من 
__________  

، ٢٠٥رجال ثقات إال أن مكحوال ال يصح له مساع من أيب ثعلبة، وأخرجه الدار قطين ص ) ١(
، من طرق عن داود بن أيب هند ذا االسناد، وله شاهد ١٣، ١٢ / ١٠، والبيهقي ١١٥ / ٤واحلاكم 

، ٧٥ / ٧" امع " ، والبزار كما يف ١٢ / ١٠رداء عند احلاكم وصححه والبيهقي من حديث أيب الد
وابن ماجة ) ١٧٢٦(إسناده صاحل، وآخر من حديث سلمان الفارسي عند الترمذي : وقال البزار

جامع "  فاحلديث حسن، وانظر ١٢ / ١٠ و ٣٢٠ / ٩، والبيهقي ١١٥ / ٤واحلاكم ) ٣٣٦٧(



  .ما بعدها و٢٦١ص " العلوم واحلكم 
  .٢٦٤ / ٣، شذرات الذهب ٣٧٣ / ١، حسن احملاضرة ١٩٢ / ٣العرب * 
(*)  

)١٧/٦٢٦(  

  

  .تويف ابن ربيعة يف صفر سنة أربعني وأربع مئة
  وصلى عليه أبو

  .العباس بن هاشم املقرئ
  

هللا ابن عبد ا) ١ (االمام احلافظ البارع االوحد احلجة، أبو عبد اهللا، حممد بن علي*  الصوري - ٤٢٤
  .، الشامي الساحلي الصوري، أحد االعالم)٢(بن حممد بن رحيم 

  .ولد فيما ذكره سنة ست أو سنة سبع وسبعني وثالث مئة
ومسع حممد بن أمحد بن مجيع الصيداوي، وحممد بن عبد الصمد الزرايف، وأبا عبد اهللا بن أيب كامل 

كالعي، وأبا نصر عبد اهللا بن حممد بن االطرابلسي، وعبد الغين بن سعيد املصري، وحممد بن جعفر ال
  .بندار، وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس

وصحب احلافظ عبد الغين، وخترج به، مث قدم بغداد، وحلق ا البقايا، فسمع من أيب احلسن بن خملد 
 جزء ابن عرفة، ومن أمحد بن طلحة املنقي، وأيب علي بن شاذان، وأيب بكر الربقاين، وعثمان بن دوست،

  .وخلق، فأكثر
  شيخه احلافظ عبد الغين، وأبو بكر اخلطيب، والقاضي: حدث عنه

__________  
 / ٣، معجم البلدان ١٤٥ - ١٤٣ / ٨، املنتظم ١٠٦ / ٨، االنساب ١٠٣ / ٣تاريخ بغداد * 

 - ١١١٤ / ٣، تذكرة احلفاظ ٥٦١ / ٩، الكامل يف التاريخ ٢٥١، ٢٥٠ / ٢، اللباب ٤٣٣
، النجوم ٦١، ٦٠ / ١٢، البداية والنهاية ٢٦٠ / ١، دول االسالم ١٩٨، ١٩٧ / ٣، العرب ١١١٧
 ١، تاريخ التراث العريب لسزكني ٢٦٧ / ٣، شذرات الذهب ٤٢٨، طبقات احلفاظ ٤٨ / ٥الزاهرة 

 /٣٩١.  
  .حممد بن عبد اهللا بن علي" تذكرة احلفاظ " يف ) ١(
  .دحيم بالدال، وهو حتريف" تذكرة احلفاظ " يف ) ٢(
)(*  



)١٧/٦٢٧(  

  

أبو عبد اهللا الدامغاين، وجعفر بن أمحد السراج، وأبو القاسم بن بيان الرزاز، وسعد اهللا بن صاعد 
  .الرحيب، واملبارك بن عبد اجلبار الصرييف، وآخرون
  .وآخر من روى عنه باالجازة أبو سعد بن الطيوري

كتبا له، وأحسنهم معرفة به، مل كان الصوري من أحرص الناس على احلديث، وأكثرهم : قال اخلطيب
  .يقدم علينا أحد أفهم منه لعلم احلديث، وكان دقيق اخلط، صحيح النقل

حدثين أنه كان يكتب يف الوجهة من مثن الكاغد اخلراساين مثانني سطرا، وكان مع كثرة طلبه صعب 
  .املذهب يف االخذ، رمبا كرر قراءة احلديث الواحد على شيخه مرات

  . يسرد الصوم إال االعياد، ومل يزل ببغداد حىت تويف ا-اهللا  رمحه -وكان 
: وذكر يل أن شيخه احلافظ عبد الغين كتب عنه أشياء يف تصانيفه، وصرح بامسه يف بعضها، ومرة يقول

  ).١(حدثين الورد بن علي 
  ).٢(كان الصوري صدوقا، كتب عين، وكتبت عنه : قال اخلطيب

  ).٣(الصوري أحفظ من رأيناه : جيوقال القاضي أبو الوليد البا
  ).٤(ما رأينا أحفظ من الصوري : رأيت مجاعة من أهل العلم يقولون: وقال غيث بن علي االرمنازي

  كان كأنه! ما رأيت مثل الصوري : وقال عبد احملسن الشيحي التاجر
__________  

  .١٠٣ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .١١١٥ / ٣" ظ تذكرة احلفا) " ٣(
  .املصدر السابق) ٤(

(*)  

)١٧/٦٢٨(  

  

  ).١(شعلة نار، بلسان كاحلسام القاطع 
البخاري يف سبعة أطباق من الورق البغدادي، ومل " صحيح " كتب الصوري : قال أبو طاهر السلفي

  .يكن له سوى عني واحدة
 -و عبد اهللا حممد بن علي الوراق حدثنا أب: له" فرق الفقهاء " وذكر أبو الوليد الباجي يف كتاب : قال



 أنه شاهد أبا عبد اهللا الصوري، وكان فيه حسن خلق ومزاح وضحك، مل يكن وراء -وكان ثقة متقنا 
ذلك إال اخلري والدين، ولكنه كان شيئا جبل عليه، ومل يكن يف ذلك باخلارق للعادة، فقرأ يوما جزءا 

ن باحلضرة مجاعة من أهل بلده، فأنكروا عليه، على أيب العباس الرازي، وعن له أمر ضحكه، وكا
هذا ال يصلح، وال يليق بعلمك وتقدمك أن تقرأ حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنت : وقالوا

  .تضحك
  .شيوخ بلدنا ال يرضون ذا: وكثروا عليه، وقالوا

 صرت معكم على ما يف بلدكم شيخ إال جيب أن يقعد بني يدي، ويقتدي يب، ودليل ذلك أين قد: فقال
غري موعد، فانظروا إىل أي حديث شئتم من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اقرؤوا إسناده 

  .القرأ متنه، أو اقرؤوا متنه حىت أخربكم بإسناده
  ).٢(لزمت الصوري ثالثة أعوام، فما رأيته تعرض لفتوى : مث قال الباجي

، كان يكتب بفرد !ا رأيت فيهم أحفظ من الصوري كتبت عن عدة، فم: قال أبو احلسني بن الطيوري
  ).٤(علم، وقوله حجة، وعنه أخذ اخلطيب علم احلديث ) ٣(عني، وكان متفننا يعرف من كل 

__________  
  .املصدر السابق) ١(
  .١١١٦، ١١١٥ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .وهو خطأ" كلم : " يف االصل) ٣(
  .١١١٦ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٤(

(*)  

)١٧/٦٢٩(  

  

  .كان من أئمة السنة، وله شعر رائق: قلت
أخربنا علي بن جبارة، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا املبارك بن عبد : أخربنا علي بن أمحد العلوي

اجلبار، أخربنا حممد بن علي الصوري احلافظ، أخربنا أبو حممد بن النحاس، أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد 
هاشم بن مرثد، حدثنا املعاىف، هو ابن سليمان، حدثنا موسى بن أعني، عن عبد اهللا، عن احلراين، حدثنا 

جتوزوا يف الصالة، فإن : " االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".خلفكم الضعيف والكبري وذا احلاجة 

  .، وعبد اهللا هو بشر الرقي)١(هذا حديث صحيح 
أخربنا عبدالرمحن بن إبراهيم، أخربنا :  حممد بن علي السلمي، وحممد بن علي ابن الوسطي قاالأخربنا



أمحد بن احلسن بن سالمة املنبجي، أخربنا علي بن بيان، أخربنا حممد بن علي، أخربنا عبدالرمحن ابن 
االحد بن الليث، عن عمر، أخربنا أمحد بن سلمة اهلاليل، حدثنا املقدام بن داود، حدثنا أبو زرعة، عبد

أول ما بدئ : عثمان بن احلكم اجلذامي، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، حدثين عروة، عن عائشة قالت
به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت 

  ).٢(مثل فلق الصبح 
  سلفي، أخربنا ابنأخربنا جعفر ال: أنشدنا أبو احلسن احلافظ

__________  
) ٧٩٥(و ) ٧٩٤(، وأبو داود )٤٦٧(ومسلم ) ٧٠٣(، والبخاري، ١٣٤ / ١وأخرجه مالك ) ١(

  ).٣٧١٣(وعبد الرزاق ) ٢٣٦(، والترمذي ٩٤ / ٢والنسائي 
) ٤٩٥٣(و ) ٣(، والبخاري ٢٣٢ و ١٥٣ / ٦وأخرجه من طرق عن الزهري ذا االسناد أمحد ) ٢(

  ).٢٥٤(و ) ٢٥٣(و ) ٢٥٢) (١٦٠(ومسلم ) ٦٩٨٢(و 
(*)  

)١٧/٦٣٠(  

  

عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول * قل ملن عاند احلديث وأضحى : الطيوري، أنشدنا الصوري لنفسه
ن من الترهات والتمويه وإىل * أم جبهل فاجلهل خلق السفيه أيعاب الذين هم حفظوا الدي * هذا أبن يل 

مات الصوري يف مجادى اآلخرة سنة ): ٢(قال اخلطيب ) ١(امل وفقيه راجع كل ع* قوهلم وما قد رووه 
  .إحدى وأربعني وأربع مئة

  
 الدولة بن اء الدولة السلطان صاحب العراق، أبو كاليجار، مرزبان بن سلطان*  أبو كاليجار - ٤٢٥

  .بن عضد الدولة ابن بويه
جرت له خطوب وحروب، وعاش نيفا متلك بعد ابن عمه جالل الدولة، فكانت أيامه مخسن سنني، و

وأربعني سنة، وقهر ابن عمه امللك العزيز، ومات سنة أربعني وأربع مئة بكرمان، وملكوا بعده ابنه امللك 
  .الرحيم أبا نصر، وولت دولة بين بويه، وقامت دولة بين سلجوق

__________  
 / ١٢" البداية والنهاية " ، و ١١١٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ١٤٥ / ٨" املنتظم " االبيات يف ) ١(

٦١.  
  .١٠٣ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(



 / ٣، العرب ١٦٩ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٥٤٧ / ٩، الكامل يف التاريخ ١٣٦ / ٨املنتظم * 
  ،٥٣٠، ٥٢٩ / ١، تتمة املختصر ٢٥٩، ٢٥٨ / ١، دول االسالم ١٩١

  .٢٦٣ / ٣، شذرات الذهب ٤٦ / ٥اهرة ، النجوم الز٥٩ و ٥٨، ٥٧ / ١٢البداية والنهاية 
(*)  

)١٧/٦٣١(  

  

بن امللك جالل الدولة أيب طاهر بن اء الدولة بن ) ١ (امللك العزيز، أبو منصور*  العزيز - ٤٢٦
  .عضد الدولة، من بقايا ملوك بين بويه

ة، قهره أبو كان بارع االدب، مليح النظم، وهو أول من لقب بألقاب ملوك زماننا، وكانت دولته حملول
كاليجار كما ذكرنا، وبقي يف ملك مزلزل سبعة أعوام، واتفق موته بظاهر ميافارقني سنة إحدى وأربعني 

  .وأربع مئة، وامسه خسرو فريوز بن فريوز بن خره فريوز بن فناخسرو بن حسن بن بويه
  .وكان مولده بالبصرة سنة سبع وأربع مئة
  .- نسأل اهللا العافية -االخبار، وأكب على اللهو واخلالعة عمل إمرة واسط البيه، وبرع يف االدب و

* فمىت عرضت له فلست براشد ما ضاقت الدنيا علي بأسرها * من ملين فلينأ عين رشدا : وهو القائل
حىت تراين راغبا يف زاهد وملا مات أبوه اجلالل، فارق العزيز واسطا، وأقام عند أمري العرب دبيس بن 

وجه إىل ديار بكر منتجعا للملوك، وقد تالشى حاله، فمات يف ربيع االول مبيافارقني مزيد االسدي، مث ت
  .من سنة إحدى وأربعني وأربع مئة

__________  
، ٢٦٠ / ١، دول االسالم ١٩٩ / ٣، العرب ١٧٠ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٥٦١ / ٩الكامل * 

  .٢٦٨ / ٣، شذرات الذهب ٥٣١ / ١تتمة املختصر 
  .أبو بكر منصور" تتمة املختصر " و " املختصر " يف ) ١(

(*)  

)١٧/٦٣٢(  

  

، االمري، صاحب املوصل، أبو املنيع، معتمد الدولة بن املسيب بن رافع) ١(ابن مقلد * قرواش - ٤٢٧
  .ابن صاحب املوصل حسام الدولة أيب حسان العقيلي

ه، واتسع ملكه، فكان له املوصل متلك بعد موت أبيه يف سنة إحدى وتسعني وثالث مئة، فطالت أيام



  .والكوفة واملدائن وسقي الفرات
وقد خطب يف بالده للحاكم العبيدي، مث ترك، وأعاد اخلطبة العباسية، فغضب احلاكم، وجهز جيشا 
  ).٢(حلربه، وأتوا، وبوا داره باملوصل، وأخذوا له مئيت ألف دينار، فاستنجد بدبيس االسدي، فانتصر 

إنه مجع بني أختني، : را، جوادا ممدحا، ابا وهابا، فيه جاهلية وطبع االعراب، يقالوكان أديبا شاع
ما يف عنقي غري دم مخسة : حدثوين ما الذي نعمل بالشرع حىت تذكروا هذا ؟ وقال مرة: فالموه، فقال

  ).٣(ستة من العرب، فأما احلاضرة، فما يعبأ اهللا م 
  ، فظفر به بركة، وحبسه،مث إنه وقع بينه وبني ابن أخيه بركة

__________  
، ٥٦٤، ٥٥٤، ٥٥٣ / ٩، الكامل يف التاريخ ١٤٧ / ٨، املنتظم ٥٠، ٤٩ / ١دمية القصر * 

، ١٩٧، ١٩٦ / ٣، العرب ١٧٢ و ١٧٠ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٢٦٣ / ٥وفيات االعيان 
، البداية ١٩٨ / ٣، فوات الوفيات ٥٣٣ و ٥٣١ / ١، تتمة املختصر ٢٥٩ / ١دول االسالم 

  .٢٦٦ / ٣، شذرات الذهب ٥٠، ٤٩ / ٥، النجوم الزاهرة ٦٢ / ١٢والنهاية 
  .بكسر القاف وسكون الراء: وقرواش

  ).١(تقدمت ترمجة املقلد والد قرواش يف أول اجلزء برقم ) ١(
  .١٩٨ / ٣" فوات الوفيات " ، و ٢٦٣ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ٢(
  .١٤٧ / ٨" املنتظم " ، و ٢٦٧ / ٥" عيان وفيات اال" انظر ) ٣(

(*)  

)١٧/٦٣٣(  

  

ومتلك، وتلقب زعيم الدولة، يف سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، فلم تطل دولة بركة، ومات يف آخر 
سنة ثالث، فقام بعده امللك أبو املعايل قريش بن بدران بن مقلد، فأخرج عمه، وذحبه صربا يف رجب 

  ).١(سنة أربع وأربعني 
  .بل مات موتا: يلوق

ومتكن قريش، وض مع البساسريي، وب دار اخلالفة، وكان هالكه بالطاعون يف سنة ثالث ومخسني 
كهال، فتملك بعده ابنه شرف الدولة مسلم بن قريش، فعظم سلطانه، واستوىل على اجلزيرة وحلب، 

 أهل حران سنة ست وحاصر دمشق، وكاد أن يأخذها، وأخذ االتاوة من بالد الروم، وخرج عليه
وسبعني، فظفر م، وقتل قاضيها، وكان حمببا إىل الرعية مهيبا، وكان يصرف مجيع اجلزية إىل الطالبني، 

  .وأنشأ سور املوصل



  
  .السلطان مودود بن السلطان مسعود بن حممود بن سبكتكني*  صاحب غزنة واهلند - ٤٢٨

  .كان بطال شجاعا
  .كانت دولته مثانية أعوام

  . رجب سنة إحدى وأربعني وأربع مئة وله تسع وعشرون سنةومات يف
  .مات بغرنة، فأخرجوا عمه عبد الرشيد من السجن، وسلطنوه، ولقب سيف الدولة

__________  
و " البداية " و " املنتظم " ، ويف ٤٤١وفاته سنة " الشذرات " و " دول االسالم " و " العرب " يف ) ١(
  .٤٤٢نة وفاته س" النجوم الزاهرة " 
  ، املختصر يف أخبار البشر٥٥٩، ٥٥٨ / ٩، الكامل يف التاريخ ١٤٨ / ٨املنتظم * 
، البداية ٥٣١ / ١، تتمة املختصر ٢٦٠ / ١، دول االسالم ١٩٨ / ٣، العرب ١٧٠، ١٦٩ / ٢

  .٢٦٧ / ٣، شذرات الذهب ٦٠ / ١٢والنهاية 
(*)  

)١٧/٦٣٤(  

  

 بن سند دمشق، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد السالمالشيخ اجلليل الصدوق، م*  ابن سعدان - ٤٢٩
  .عبدالرمحن بن عبيد بن سعدان، اجلذامي الزنباعي موالهم، الدمشقي

مسع مجح بن القاسم، وأبا علي احلسن بن منري، وأبا عمر بن فضالة، وحممد بن سليمان الربعي، وأبا 
  .سليمان بن زبر، والقاضي يوسف ابن القاسم املياجني، وطائفة

عبد العزيز الكتاين، وابن أيب العالء الفقيه، وأبو الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي، وسهل بن : حدث عنه
  .بشر، وجنا العطار، وأبو طاهر حممد ابن احلسني احلنائي، وأبو احلسن بن املوازيين، وآخرون

  .عبد الكرمي بن محزة السلمي، وذلك وهم، ولعله له منه إجازة: وروى عنه
  .عنده ستة أجزاء أو حنوها: تاينقال الك

  .تويف يوم عرفة سنة ثالث وأربعني وأربع مئة، رمحه اهللا
وأخربنا حممد بن أيب العز، ) ح(أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا أبو طاهر السلفي، 

بن احلسن احلصين أخربنا حممد بن هبة اهللا الفارسي، أخربنا أبو الربكات اخلضر بن شبل، وإبراهيم 
أخربنا حممد بن عبد السالم : أخربنا أبو طاهر حممد بن احلسني، وعلي بن احلسن ابن املوازيين قاال: قالوا

  بن سعدان، أخربنا أبو عمر بن



__________  
  .٢٧٠ / ٣، شذرات الذهب ٢٠٣، ٢٠٢ / ٣العرب * 
(*)  

)١٧/٦٣٥(  

  

ف بن عدي، حدثنا أبو االحوص، عن مساك، عن فضالة، حدثنا احلسن بن الفرج الغزي، حدثنا يوس
كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فأتيت رسول اهللا صلى : سعيد بن جبري، عن ابن عمر قال

  ".إذا بايعت صاحبك، فال تفارقه وبينك وبينه شئ : " اهللا عليه وسلم، فسألته فقال
  .يق مساكمن طر) ١(هذا حديث حسن غريب، خرجوا حنوا منه يف السنن 

  
 بن احلسن االمام احملدث الثقة العامل الفقيه، مسند الكوفة أبو عبد اهللا، حممد ابن علي*  العلوي - ٤٣٠

  .بن عبدالرمحن، العلوي الكويف
  .انتقى عليه احلافظ أبو عبد اهللا الصوري، وغريه

 بن زيد بن علي بن عبدالرمحن البكائي، وأيب الفضل حممد بن احلسن بن حطيط، وحممد: حدث عن
  مروان، وأيب الطيب حممد بن احلسني التيملي، وأيب املفضل حممد بن عبد اهللا الشيباين، وحممد بن

__________  
باب يف اقتضاء الذهب من الورق، والترمذي : يف البيوع) ٣٣٥٥(و ) ٣٣٥٤(أخرجه أبو داود ) ١(
باب اقتضاء الذهب : التجاراتيف ) ٢٢٦٢(باب ما جاء يف الصرف، وابن ماجة : يف البيوع) ١٢٤٢(

هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال :  يف البيوع، وقال الترمذي٢٨٢ و ٢٨١ / ٧من الورق، والنسائي 
من حديث مساك بن حرب، عن سعيد بن جبري عن ابن عمر، وروى داود بن أيب هند هذا احلديث عن 

  .سعيد بن جبري، عن ابن عمر موقوفا
سئل شعبة : وروى البيهقي من طريق أيب داود الطيالسي، قال: ٢٦ / ٣" التلخيص " وقال احلافظ يف 

  مسعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ومل يرفعه،: عن حديث مساك هذا، فقال شعبة
وحدثنا قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن ابن عمر، ومل يرفعه، وحدثنا حيىي بن أيب إسحاق، عن سامل، 

  .لنا مساك بن حرب، وأنا أفرقهعن ابن عمر، ومل يرفعه، ورفعه 
  .٢٧٤ / ٣، شذرات الذهب ٢١٠ / ٣العرب * 
(*)  

)١٧/٦٣٦(  



  

  .علي بن أيب اجلراح، وعدة
  .أيب حفص الكتاين، وأيب طاهر املخلص: وببغداد من
أبو منصور أمحد بن عبد اهللا العلوي، وحممد بن عبد الوهاب الشعريي، وأبو احلارث علي : حدث عنه

ري، وعلي بن قطر اهلمداين، وعلي بن علي بن الرطاب، وعبد املنعم بن حيىي بن هقل، بن حممد اجلاب
وأبو الغنائم حممد بن علي النرسي، الكوفيون شيوخ السلفي، وآخر من روى عنه باالجازة عمر بن 

  .إبراهيم الزيدي النحوي
  .مات بالكوفة يف ربيع االول، سنة مخس وأربعني وأربع مئة: قال ابن النرسي

  .ومولده يف رجب سنة سبع وستني وثالث مئة، ما رأيت من كان يفهم فقه احلديث مثله: قال
  .وكان حافظا، خرج عنه احلافظ الصوري وأفاد عنه، وكان يفتخر به: قال
  

  . بن فدويه، الكويف، صاحب البكائيالعدل االمني، أبو احلسن، حممد بن إسحاق*  ابن فدويه - ٤٣١
  .أثىن عليه الصوري

  .كان ثقة، ذا وقار): ١(قال اخلطيب و
__________  

  .٤١٣ / ٢، اللباب ٢٤٣ / ٩، االنساب ٢٦٣ / ١تاريخ بغداد * 
  .٢٦٣ / ١" تاريخ بغداد " يف ) ١(

(*)  

)١٧/٦٣٧(  

  

  .أبو الغنائم النرسي: روى عنه: قلت
  .مع العلوي) ١(تويف سنة مخس 

  
 بن حممد بن صخر، بو احلسن، حممد بن عليالقاضي االمام احملدث الثقة، أ*  ابن صخر - ٤٣٢

  .االزدي البصري، صاحب االس املعروفة، وغري ذلك
  .حدث مبصر واحلجاز واليمن وانتقى عليه احلافظ أبو نصر السجزي

أيب بكر أمحد بن جعفر بن محدان السقطي، صاحب عبد اهللا بن أمحد بن الدورقي، وفهد بن : حدث عن
ويوسف ابن يعقوب النجريمي، وأيب العباس أمحد بن عبدالرمحن اخلاركي، إبراهيم بن فهد الساجي، 



واحلافظ أيب حممد احلسن بن علي ابن غالم الزهري، وأيب أمحد حممد ابن حممد بن مكي اجلرجاين، وأيب 
احلسن علي بن أمحد بن عبد الرمحن االصبهاين الغزال، وأيب الطيب عبدالرمحن بن حممد املقرئ، صاحب 

يفة، وأمحد بن علي بن موسى الكرابيسي، وعمر بن حممد ابن سيف، وأمحد بن حممد بن أيب أيب خل
  .غسان، وعدة
  .وتفرد يف وقته

جعفر بن حيىي احلكاك، وعبد العزيز بن عبد الوهاب القروي، وأبو خلف عبدالرحيم بن : حدث عنه
   عيسى القرطيب، جد أيب بكرحممد اآلملي، ومطهر بن علي امليبذي، والقاضي أبو زيد عبدالرمحن بن

__________  
  .وهو خطأ" ست : " يف االصل) ١(
  .٢٧١ / ٣، شذرات الذهب ١٣٠، ١٢٩ / ٤، الوايف بالوفيات ٢٠٣ / ٣العرب * 
(*)  

)١٧/٦٣٨(  

  

لالم، وأبو الوليد الباجي، وإمساعيل بن احلسن العلوي، وأمحد بن عبد القادر بن ) ١(الطرطوشي 
  .يوسف، وخلق

  .ن روى عنه باالجازة مرشد بن حيىي املديينوآخر م
أخربنا احلسن بن أمحد السمرقندي، أخربنا : ، فقال"سننة " وقد روى أبو بكر البيهقي يف الطالق من 

  .ابن صخر يف كتابه من مكة
  .فذكر حديثا

  .تويف ابن صخر بزبيد يف مجادى اآلخرة، سنة ثالث وأربعني وأربع مئة: قال أبو إسحاق احلبال
  

االمام احملدث الثقة، بقية املسندين، أبو طاهر، حممد بن أمحد ابن  *  أبو طاهر بن عبدالرحيم- ٤٣٣
  .حممد بن عبدالرحيم، االصبهاين الكاتب

أيب الشيخ بشئ كثري، وعن أيب بكر القباب، وأيب بكر ابن املقرئ، وارحتل إىل الدارقطين، : حدث عن
خذ عن عبيداهللا بن عبدالرمحن الزهري، وعمر بن شاهني، وهذه ، وأتقن نسخته، وأ"سننه " فأخذ عنه 

  .الطبقة
أبو نصر أمحد بن احلسني الشريازي، وعبد الغفار بن نصرويه، وأبو زكريا بن مندة، وأبو : حدث عنه

  الرجاء حممد بن أيب زيد أمحد



__________  
 وبعدمها -ياقوت االوىل بالفتح  وضبط -بسكون الراء املهملة بني الطائني املهملتني املضموتني ) ١(

  .الواو، ويف آخرها الشني املعجمة، نسبة إىل طرطوشة، وهي بلدة من آخر بالد املسلمني باالندلس
  .٣٠ / ٤" معجم البلدان " ، و ٢٣٤ / ٨" االنساب " 
  .٣٦٢ / ١، شذرات الذهب ٣٦٢ / ١، دول االسالم ٢٠٩ / ٣العرب * 
(*)  

)١٧/٦٣٩(  

  

أبو منصور أمحد بن حممد بن إدريس الكرماين، وأبو الطيب حبيب بن أيب مسلم ، و)١(اجلركاين 
الطهراين، وأبو الفتح رجاء بن إبراهيم اخلباز، وأبو الفتح سعيد بن إبراهيم الصفار، وهبة اهللا بن احلسن 

لساجي، االبرقوهي، وعبد الغفار بن حممد الشريويي، وإمساعيل بن الفضل االخشيذ، وحممد بن عبد اهللا ا
وأبو الوفاء حممد بن حممد املديين، وأمحد بن حممد ابن براذجة، والقاضي إبراهيم بن احلسن الديلمي، 

وجوامرد االرمين، ومحزة بن العباس العلوي، وسني بن محد التأين، وخلق كثري من مشيخة السلفي، وأيب 
  .موسى املديين، خامتتهم أبو بكر حممد بن علي بن أيب ذر الصاحلاين
  .مولده يف أول سنة ثالث وستني، ومساعه يف صفر سنة مثان وستني

  .ثقة: قال حيىي بن مندة
مل حيدث يف وقته أوثق منه، وأكثر حديثا، صاحب االصول الصحاح، مات : وقال عبد الغافر النخشيب

  .يف حادى عشر ربيع اآلخر، سنة مخس وأربعني وأربع مئة
  

   بن حممد مسند العراق، أبو علي، احلسن بن علياالمام العامل،*  ابن املذهب - ٤٣٤
__________  

  .وهي قرية من قرى أصبهان: بفتح اجليم وسكون الراء، نسبة إىل جركان) ١(
، الكامل يف التاريخ ١٥٦، ١٥٥ / ٨، املنتظم )املذهيب(، االنساب ٣٩٢ - ٣٩٠ / ٧تاريخ بغداد * 
 ١، ميزان االعتدال ٢٦٢، ٢٦١ / ١السالم ، دول ا٢٠٥ / ٣، العرب ١٨٧ / ٣، اللباب ٥٩٢ / ٩
، لسان امليزان ٦٤، ٦٣ / ١٢، البداية والنهاية ١٢٢، ١٢١ / ١٢، الوايف بالوفيات ٥١٢ - ٥١٠/ 
  ، شذرات الذهب٥٣ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٣٧، ٢٣٦ / ٢
٢٧١ / ٣.  

(*)  



)١٧/٦٤٠(  

  

  .بابن علي بن أمحد بن وهب، التميمي البغدادي الواعظ، ابن املذه
  .مولده يف سنة مخس ومخسني وثالث مئة

  .، وغري ذلك"فضائل الصحابة " ، و "الزهد " ، و "املسند " أيب بكر القطيعي : مسع من
أيب حممد بن ماسي، وأيب سعيد احلريف، وأيب احلسن بن لؤلؤ الوراق، وأيب بكر بن شاذان، : ومسع من

  .وطائفة كثرية
  .نه، وأمثل منهوكان صاحب حديث وطلب، وغريه أقوى م

اخلطيب، وابن خريون، وابن ماكوال، واحلسني ابن الطيوري، وعلي بن بكر بن حيد، وعلي : حدث عنه
بن عبد الوهاب اهلامشي اخلطيب، وحممد بن مكي بن دوست، وأبو طالب عبد القادر بن حممد، وابن 

مللك الشهرزوري، وأبو املعايل عمه أبو طاهر عبدالرمحن بن أمحد اليوسفي، وأبو غالب عبيداهللا بن عبدا
  .أمحد بن حممد بن البخاري، وأبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن احلصني، وآخرون

أمحد بأسره، وكان مساعه صحيحا " مسند " كتبت عنه، وكان يروي عن القطيعي ): ١(قال اخلطيب 
يكن له به أصل، إمنا كانت المحد، ومل " الزهد " ، وكان يروي )٢(إال يف أجزاء منه، فإنه أحلق امسه 

  .النسخة خبطه، وليس هو حمل احلجة
  حدث عن أيب سعيد احلريف، وابن مالك، عن أيب شعيب

__________  
  .٣٩١، ٣٩٠ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(
  وهذا ال يوجب القدح، النه إذا تيقن مساعه للكتاب جاز أن يكتب: قال ابن اجلوزي) ٢(

  .مساعه خبطه
  .١٥٥ / ٨" املنتظم " 

(*)  

)١٧/٦٤١(  

  

من تربأ من نسب لدقته أو : احلراين، حدثنا حيىي البابليت، حدثنا االوزاعي، حدثنا هارون بن رياب قال
  ).١(ادعاه، فهو كفر 

، وكان كثريا يعرض )٣(ومجيع ما عنده عن ابن مالك للبابليت جزء ليس هذا فيه ): ٢(قال اخلطيب 
 غري منسوبني، ويسألين عنهم، فأنسبهم له، فيلحق ذلك يف تلك علي أحاديث، يف أسانيدها أمساء قوم



  ).٤(االحاديث موصولة باالمساء، فأاه، فال ينتهي 
ليت اخلطيب نبه يف أي مسند تلك االجزاء اليت استثىن، ولو فعل، التى بالفائدة، : قال أبو بكر بن نقطة

 يكونا يف نسخة ابن املذهب، وكذلك فضالة بن عبيد، وعوف بن مالك، مل" مسندي " وقد ذكرنا أن 
جابر مل توجد يف نسخته، رواها احلراين عن القطيعي، ولو كان ممن يلحق امسه " مسند " أحاديث من 

" الزهد " كما قيل، الحلق ما ذكرناه أيضا، والعجب من اخلطيب يرد قوله بفعله، فقد روى عنه من 
  ).٥(المحد يف مصنفاته 

: سألت شجاعا الذهلي عن ابن املذهب، فقال: خربنا اهلمداين، أخربنا السلفيأ: أخربنا احلسن بن علي
  كان شيخا عسرا يف الرواية،

__________  
  .٣٩١ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
ومجيع ما كان عند ابن مالك عن أيب شعيب جزء واحد، وليس هذا احلديث : نص كالم اخلطيب) ٣(

  .فيه
هذا قلة فقه من اخلطيب، فإين إذا انتقيت يف الرواية عن ابن : اجلوزي ردا على اخلطيبقال ابن ) ٤(

  حدثنا ابن: عمر أنه عبد اهللا، جاز أن أذكر امسه، وال فرق بني أن أقول
  .أخربنا احلسن بن علي بن املذهب: املذهب، وبني أن أقول

 على عادة عوام احملدثني من قبله من قلة أحدمها اجلري: وقد كان يف اخلطيب شيئان: مث قال ابن اجلوزي
  .الفقه، والثاين التعصب يف املذهب، وحنن نسأل اهللا السالمة

  .١٥٦، ١٥٥ / ٨" املنتظم " 
  .٢٣٧، ٢٣٦ / ٢" لسان امليزان " ، و ٥١١ / ١" ميزان االعتدال " انظر ) ٥(

(*)  

)١٧/٦٤٢(  

  

  .ة، فإنه خلط يف شئ من مساعهمسع حديثا كثريا، ومل يكن ممن يعتمد عليه يف الرواي
  ).١(كان متكلما فيه : مث قال السلفي

مات ليلة اجلمعة، تاسع عشر ربيع اآلخر، سنة أربع وأربعني وأربع مئة، : قال أبو الفضل بن خريون
  .المحد" الزهد " مسعت منه مجيع ما عنده، ومسع ابن أخي منه 

االمام أمحد، فأىب أن يكتب له " مسند " ز أبا علي أن الرشيدي استجا) ٢(وقد مر يف ترمجة ابن غيالن 



ال شئ، فإن : ولو كان ممن يلحق امسه:  وأما قول ابن نقطة- ساحمه اهللا -االجازة إال بعشرين دينارا 
إحلاق امسه من باب نقل ما يف بيته إىل النسخة، ال من قبيل الكذب يف ادعاء السماع، ويف ذلك نزاع، 

  ).٣(وما الرجل مبتهم 
  

 بن حممد بن علي، القرشي االمام الفقيه، شيخ الشافعية، أبو الفتح، ناصر بن احلسني*  العمري - ٤٣٥
  .العمري املروزي الشافعي

  مسع أبا العباس السرخسي، وغريه مبرو، وأبا حممد املخلدي،
__________  

  .٥١١ / ١" ميزان االعتدال " انظر ) ١(
  ).٤٠٠(وهي برقم ) ٢(
  الظاهر من ابن املذهب أنه شيخ ليس: ٥١٢ / ١" امليزان " يف قال املؤلف ) ٣(

أشياء غري حمكمة املنت وال االسناد، واهللا " املسند " باملتقن، وكذلك شيخه ابن مالك، ومن مث وقع يف 
  .أعلم

، ٣٥٠ / ٥، طبقات السبكي ٢٠٨ / ٣، العرب ٧٥، طبقات النووي ورقة ١١٢طبقات العبادي * 
 / ٣، شذرات الذهب ١٤٧ - ١٤٦: ، طبقات ابن هداية اهللا١٨٨ / ٢ي ، طبقات االسنو٣٥١
  .٤٨٨، ٤٨٧ / ٢، هدية العارفني ٢٧٢

  .نسبة إىل عمر بن اخلطاب النه من ولده: والعمري
(*)  

)١٧/٦٤٣(  

  

  .وعبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي، ومجاعة بنيسابور، وعبد الرمحن بن أيب شريح الزاهد راة
  .لى أيب بكر القفال، وعلى أيب الطيب الصعلوكي، وابن حممش الزياديوتفقه ع

  .وبرع يف املذهب، ودرس يف أيام مشاخيه، وتفقه به أهل نيسابور، وكان مدار الفتوى واملناظرة عليه
أبو بكر البيهقي، وأبو إسحاق اجليلي، ومسعود بن ناصر السجزي، وأبو صاحل املؤذن، : أخذ عنه

  . الغافر الفارسي، وآخرونوإمساعيل بن عبد
  .وأملى مدة، وصنف

  .وكان خريا متواضعا فقريا، متعففا قانعا باليسري، كبري القدر، رمحه اهللا
  .مات بنيسابور يف ذي القعدة، سنة أربع وأربعني وأربع مئة



، وأبو غامن أمحد بن علي الكراعي )١(ومات معه راوي املسند أبو علي، احلسن بن علي ابن املذهب 
، واحلافظ عبد العزيز بن علي االزجي، )٣(املروزي، واحلافظ أبو نصر عبيداهللا ابن سعيد السجزي ) ٢(

  وقاضي
املتكلم، وعبد اهللا بن حممد بن مكي السواق املقرئ، ) ٤(املوصل أبو جعفر حممد بن أمحد السمناين 

  .وشيخ القراء أبو عمرو الداين
__________  

  ).٤٣٤(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٤٠٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٤٤٥(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٤٤١(سترد ترمجته برقم ) ٤(

(*)  

)١٧/٦٤٤(  

  

  .، االمام الشيخ االسالم، أبو الفتح، الرازي الشافعيابن سليم*  سليم بن أيوب - ٤٣٦
  .ولد سنة نيف وستني وثالث مئة

عفر التميمي، واحلافظ أمحد بن حممد بن البصري حممد بن عبدامللك اجلعفي، وحممد بن ج: وحدث عن
الرازي، ومحد بن عبد اهللا، صاحيب ابن أيب حامت، وأمحد بن حممد بن الصلت ارب، وأيب احلسني أمحد بن 

  .فارس اللغوي، وأيب أمحد الفرضي، واالستاذ أيب حامد االسفراييين وتفقه به، وطائفة سواهم
  . احتساباوسكن الشام مرابطا، ناشرا للعلم

أبو بكر اخلطيب، وأبو حممد الكتاين، والفقيه نصر املقدسي، وأبو نصر الطريثيثي، وسهل بن : حدث عنه
  .بشر االسفراييين، وأبو القاسم النسيب، وآخرون

  .هو ثقة، فقيه، مقرئ حمدث: قال النسيب
 فحضر بعض حدثنا سليم أنه كان يف صغره بالري، وله حنو من عشر سنني،: وقال سهل بن بشر

  تقدم: فقال يل: الشيوخ وهو يلقن قال
__________  

، طبقات ٧٠، ٦٩ / ٢، إنباه الرواة ٢٦٣، ٢٦٢، تبيني كذب املفتري ١١١: طبقات الشريازي* 
 - ٣٩٧ / ٢، وفيات االعيان ٢٣٢، ٢٣١ / ١ ب، ذيب االمساء واللغات ٤٨ابن الصالح ورقة 

 / ١٥، الوايف بالوفيات ٨١، تلخيص ابن مكتوم ٢٦٣ / ١، دول االسالم ٢١٣ / ٣، العرب ٣٩٩



 - ٥٦٢ / ١، طبقات االسنوي ٣٩١ - ٣٨٨ / ٤، طبقات السبكي ٦٤ / ٣، مرآة اجلنان ٣٣٤
 ب، طبقات ابن ٢٢، طبقات ابن قاضي شهبة ١٩٧، ١٩٦ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٥٦٤

، ٢٧٦، ٢٧٥ / ٣ذهب ، شذرات ال٩١٥، ٤٦٦، ٩٨، كشف الظنون ١٤٨، ١٤٧هداية اهللا 
  .٤٠٩ / ١هدية العارفني 

(*)  

)١٧/٦٤٥(  

  

  .فاقرأ
قل هلا : قال: نعم: لك والدة ؟ قلت: فجهدت أن أقرأ الفاحتة، فلم أقدر على ذلك النغالق لساين، فقال

  .تدعو لك أن يرزقك اهللا قراءة القرآن والعلم
  .نعم: قلت

دخلت بغداد، قرأت ا العربية والفقه، مث عدت فرجعت، فسألتها الدعاء، فدعت يل، مث إين كربت، و
املزين، وإذا الشيخ قد حضر وسلم علينا وهو ال يعرفين، " خمتصر " إىل الري، فبينا أنا يف اجلامع أقابل 

  .مىت يتعلم مثل هذا ؟: فسمع مقابلتنا، وهو ال يعلم ماذا نقول، مث قال
  .كإن كانت لك والدة، فقل هلا تدعو ل: فأردت أن أقول

  ).١(فاستحييت 
: علقت عن شيخنا أيب حامد مجيع التعليقة، ومسعته يقول: مسعت سليما يقول: وقال أبو نصر الطريثيثي

  ).٢(وضعت مين صور، ورفعت بغداد من أيب احلسن ابن احملاملي 
  .بلغين أن سليما تفقه بعد أن جاز االربعني: قال أبو القاسم ابن عساكر

غرق سليم الفقيه يف حبر القلزم، عند ساحل جدة، بعد أن حج يف : منازيوقرأت خبط غيث االر: قال
  .صفر سنة سبع وأربعني وأربع مئة، وقد نيف على الثمانني

  وكان فقيها مشارا إليه،: قال
صنف الكثري يف الفقه وغريه، ودرس، وهو أول من نشر هذا العلم بصور، وانتفع به مجاعة، منهم الفقيه 

ه كان حياسب نفسه يف االنفاس، ال يدع وقتا ميضي بغري فائدة، إما ينسخ، أو نصر، وحدثت عنه أن
  .يدرس، أو يقرأ

  ).٣(وحدثت عنه أنه كان حيرك شفتيه إىل أن يقط القلم 
__________  

  .٣٩١، ٣٩٠ / ٤السبكي " طبقات " وانظر ) ١(



 ٢" إنباه الرواة " ، و ٣٩٨ / ٢" وفيات االعيان " ، و ٢٦٣، ٢٦٢" تبيني كذب املفتري " انظر ) ٢(
 /٧٠.  

  ).٢٦٦(وأبو احلسن ابن احملاملي تقدمت ترمجته برقم 
  .٢٦٣" تبيني كذب املفتري ) " ٣(

(*)  

)١٧/٦٤٦(  

  

، وله تفسري كبري شهري، وغري ذلك "غسل الرجلني " مسعناه، وكتاب " البسملة " وله كتاب : قلت
  .، رمحه اهللا تعاىل)١(

  
 بن حيىي بن سلوان، املازين الدمشقي، يخ املسند، أبو عبد اهللا، حممد بن عليالش*  ابن سلوان - ٤٣٧

  .ابن القماح
  .ليس عنده شئ سوى نسخة أيب مسهر وما معها

  .مسع ذلك من الفضل بن جعفر التميمي
اخلطيب، والكتاين، والفقيه نصر املقدسي، واحلسن ابن أمحد بن أيب احلديد، وسهل بن بشر : حدث عنه

ييين، وجنا بن أمحد، وأبو طاهر احلنائي، وأبو القاسم النسيب، وأبو احلسن علي، وأبو الفضل االسفرا
  .حممد، ابنا املوازيين، وعبد املنعم بن الغمر، وآخرون

  .ولد يف سنة اثنتني وستني وثالث مئة
  .ومات يف ذي احلجة سنة سبع وأربعني وأربع مئة

  .راين، راوي جملس البطاقة، ما عنده سواهاحل) ٢(ومثله يف زمنه أبو احلسن بن محصة 
وهكذا مجاعة اشتهروا، ومساعهم قليل، وما ذاك أال لتعمريهم وعلوهم، كما أن مجاعة من كبار العلماء 

  .ال يكادون يعرفون ملوم يف الكهولة قبل أوان الرواية
__________  

  .٤٠٩ / ١" هدية العارفني " ، و ٣٩٧ / ٢" وفيات االعيان " انظر ) ١(
  .٢٧٧ / ٣، شذرات الذهب ٢١٥ / ٣، العرب ٢٦٣ / ١دول االسالم * 
  ).٤٠٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(

(*)  

)١٧/٦٤٧(  



  

وفيها مات أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن حممد بن حبيب القادسي البزاز، صاحب القطيعي، وشيخ 
بد اهللا احلسني بن علي بن ماكوال الشافعية أبو القاسم منصور بن عمر الكرخي، وقاضي القضاة أبو ع
، واملفيت رافع بن نصر احلمال، )١(العجلي، ومسند قرطبة أبو العاص حكم بن حممد بن حكم اجلذامي 

أبو الفتح الرازي غريقا، وعبد الوهاب بن احلسني بن عمر بن برهان الغزال، ) ٢(وسليم بن أيوب 
النيسابوري، وأبو القاسم علي ) ٤(بيداهللا بن املعتز ، وع)٣(وأبو أمحد عبد الوهاب بن حممد الغندجاين 

  ).٥(بن احملسن التنوخي 
  

 العدل الكبري املأمون احملدث، أبو احلسني، حممد بن الشيخ العفيف أيب حممد*  ابن أيب نصر - ٤٣٨
  .عبدالرمحن بن أيب نصر عثمان بن القاسم بن معروف، التميمي الدمشقي

  .لقاسم املياجني، وأبا سليمان بن زبر، وتفرد بالرواية عنهمامسع أباه، والقاضي يوسف بن ا
اخلطيب، والكتاين، وسهل بن بشر، وموسى الصقلي، وأبو القاسم النسيب، وأبو طاهر : حدث عنه

  .احلنائي، وأبو احلسن بن املوازيين، وعدة
__________  

  ).٤٤٩(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٤٣٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٤٥٢(رد ترمجته برقم ست) ٣(
  ).٤٥٣(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٤٤٠(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  .٢٧٤ / ٣، شذرات الذهب ٢١١ / ٣العرب * 
(*)  

)١٧/٦٤٨(  

  

تويف يف رجب سنة ست وأربعني وأربع مئة، وشيعه نائب دمشق، وكانت جنازته مشهودة، أغلق له 
  .البلد، وكان حمتشم وقته

ل أمحد بن حممد بن أيب الفرايت، وعلي بن الفضل ابن الفرات إمام جامع دمشق، ومات معه أبو الفض
  .وأبو حممد عبد اهللا بن حممد بن اللبان املتكلم

  



  . بن أيب نصر، التميميالعدل االمني االنبل، أبو علي، أمحد بن عبدالرمحن*  أخوه - ٤٣٩
  .يوسف املياجني، وابن زبر: حدث أيضا عن

  .ومسع هو وأخوه معا
  .الكتاين، وجنا العطار، وسهل بن بشر، وأبو طاهر احلنائي، واحلسن بن سعيد العطار: حدث عنه
كان ثقة مأمونا، صاحب أصول، مل أر أحسن منه، وكان مساعه ومساع أخيه خبط أبيهما، : قال الكتاين

  .وكانت له جنازة عظيمة
  .مات يف شعبان سنة ثالث وأربعني وأربع مئة، رمحه اهللا

  
  القاضي العامل املعمر، أبو القاسم، علي بن القاضي أيب علي* *  التنوخي - ٤٤٠

__________  
  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر املتيسرة لنا* 

، ٦١٥ / ٩، الكامل يف التاريخ ١٦٨ / ٨، املنتظم ٩٤ / ٣، االنساب ١١٥ / ١٢تاريخ بغداد * * 
   / = (*)٣، فوات الوفيات ٢١٤ / ٣عرب ، ال١٦٢ / ٤، وفيات االعيان ٢٢٥ / ١اللباب 

)١٧/٦٤٩(  

  

" ، وولد صاحب كتاب "الطواالت " احملسن بن علي التنوخي البصري مث البغدادي، صاحب كتاب 
  .، وغري ذلك"النشوار " ، وكتاب "الفرج بعد الشدة 

  .ولد يف شعبان سنة مخس وستني وثالث مئة بالبصرة
بن حممد بن سعيد الرزاز، وعلي بن حممد بن كيسان، وأيب سعيد علي : ومسع ملا كمل مخسة أعوام من

احلريف، وأيب عبد اهللا احلسني بن حممد العسكري، وعبد اهللا بن إبراهيم الزبييب، وإبراهيم بن أمحد 
  .اخلرقي، وخلق كثري

كان متحفظا يف الشهادة، عند احلكام، صدوقا يف احلديث، تقلد قضاء املدائن، ): ١(قال اخلطيب 
  .وقرميسني، والربدان

  .كان رأيه الرفض واالعتزال: قيل: وقال أبو الفضل بن خريون
  .كان يتشيع، ويذهب إىل االعتزال: وقال شجاع الذهلي

  .نشأ يف الدولة البويهية، وأرجاؤها طافحة اتني البدعتني: قلت
  ).٢" (صحيحه " إنه صحب أبا العالء املعري، وصادقه، وأمسعه : وقيل

  .ثاين احملرم، سنة سبع وأربعني وأربع مئةمات يف 



أيب النرسي، واحلسن بن حممد الباقرحي، ونور اهلدى حسني بن حممد الزينيب، وأبو علي بن : حدث عنه
  املهدي، وأبو شجاع رام بن

__________  
، شذرات ١٥٩٣، شروح السقط ٥٨ / ٥، النجوم الزاهرة ٦٧ / ١٢، البداية والنهاية ٦٢ - ٦٠= 

  .٢٧٦ / ٣ب الذه
  .١١٥ / ١٢" تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .وكان يصحب أبا العالء، وأخذ عنه كثريا": الوفيات " كذا االصل، ويف ) ٢(

(*)  

)١٧/٦٥٠(  

  

  .رام، وأبو منصور بن النقور، وأبو القاسم بن احلصني، وخلق سواهم
  .وروى شيئا كثريا

  . المحد بن حنبل"االشربة " يقع لنا حديثه عاليا، وهو راوي كتاب 
  

 بن حممد بن أمحد، السمناين العالمة، قاضي املوصل، أبو جعفر، حممد بن أمحد*  السمناين - ٤٤١
  .احلنفي

  .نصر املرجي، وعلي بن عمر احلريب، وأيب احلسن الدارقطين، ومجاعة: حدث عن
  .والزم ابن الباقالين حىت برع يف علم الكالم

  . صدوقا، فاضال حنفيا، يعتقد مذهب االشعري، وله تصانيفكتبت عنه، وكان): ١(قال اخلطيب 
  .كان من أذكياء العامل: قلت

  هو أبو جعفر السمناين املكفوف، هو أكرب: وقد ذكره ابن حزم، فقال
من مسى اهللا جسما من أجل أنه : أصحاب أيب بكر الباقالين، ومقدم االشعرية يف وقتنا، ومن مقالته قال

   فقد أصاب املعىن،حامل لصفاته يف ذاته،
__________  

، ١٥٦ / ٨، املنتظم ٢٥٩، تبيني كذب املفتري ١٤٩ / ٧، االنساب ٣٥٥ / ١تاريخ بغداد * 
، ٢٣٧، نكت اهلميان ٦٥ / ٢، الوايف بالوفيات ١٤١ / ٢، اللباب ٥٩٢ / ٩الكامل يف التاريخ 

  .١٦٠، ١٥٩، الفوائد البهية ٤٥، تاج التراجم ٢١ / ٢، اجلواهر املضية ٦٤ / ١٢البداية والنهاية 
والسمناين بكسر السني وسكون امليم كما يف االصل وضبط السمعاين امليم بالفتح، نسبة إىل مسنان، 



  .وهي قرية من قرى نسا يف العراق
  .٣٥٥ / ١" تاريخ بغداد " يف ) ١(

(*)  

)١٧/٦٥١(  

  

  .وأخطأ يف التسمية فقط
  .عنه جتويز الردة على الرسول بعد أداء الرسالةمث أخذ ابن حزم يشنع على السمناين، وذكر 

  .نعوذ باهللا من الضالل
  .تويف أبو جعفر باملوصل سنة أربع وأربعني وأربع مئة وله ثالث ومثانون سنة

  .خترج به يف العقليات القاضي أبو الوليد الباجي، وغريه
  

  وابنه
  .د بن أيب جعفروهو االمام القاضي، أبو احلسني، أمح *  أمحد بن أيب جعفر- ٤٤٢

  .ولد بسمنان يف شعبان، سنة أربع ومثانني
  .وقدم، ومسع ببغداد من احلسن بن احلسني النوخبيت، ومن إمساعيل بن هشام الصرصري، ومجاعة

  .وويل قضاء باب الطاق، وطال عمره
  .كتبت عنه، وكان صدوقا: قال اخلطيب

  .يأيت يف الطبقة االخرى: قلت
  

 بن حممد، اهلمذاين الكسائي دث االمام الرحال، أبو احلسن، علي بن عبيداهللاحمل* *  الكسائي - ٤٤٣
  .الصويف، نزيل مصر

مسع أمحد بن عبدان الشريازي باالهواز، ونصر بن أمحد املرجي باملوصل، وعبد الوهاب الكاليب بدمشق، 
  وأبا الفتح حممد بن أمحد

__________  
  .٣٨٢ / ٤تاريخ بغداد * 

  .ى ترمجة يف املصادر اليت بني أيدينامل نقف له عل* * 
(*)  

)١٧/٦٥٢(  



  

  .النحوي بالرملة، ومنري بن عطية بقيساريه، والضراب مبصر
عبد احملسن الشيحي، وسهل بن بشر االسفراييين، وانتقى عليه احلافظان أبو نصر السجزي، : حدث عنه

  . السداسياتوعبد العزيز النخشيب، وآخر من حدث عنه أبو عبد اهللا الرازي صاحب
  .تويف يف مجادى االوىل سنة مخس وأربعني وأربع مئة

  
بن أمحد ابن احملدث عبد ) ١( بن عبدالرمحن العالمة، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد*  ابن اللبان - ٤٤٤

  .اهللا بن حممد بن عامل أصبهان النعمان بن عبد السالم، التيمي
  .س، وطائفةابن املقرئ، واملخلص، وأمحد بن فرا: روى عن

ولزم أبا بكر الباقالين، وأبا حامد االسفراييين، وبرع يف االصول والفروع، وتال بالروايات، وصنف 
  ).٢(التصانيف، وويل قضاء إيذج 

  كتبنا عنه، وكان أحد أوعية العلم،): ٣(عظمه اخلطيب، وقال 
__________  

 / ٨، املنتظم ٢٦٢، ٢٦١ املفتري ، تبيني كذب)اللبان(، االنساب ١٤٥، ١٤٤ / ١٠تاريخ بغداد * 
   /٣، العرب ٦٠٤ / ٩، الكامل يف التاريخ ١٢٧ / ٣، اللباب ١٦٢
، ٦٦ / ١٢، البداية والنهاية ٩١، ٩٠ / ١، طبقات االسنوي ٧٣، ٧٢ / ٥، طبقات السبكي ٢١١

، ٢٧٤ / ٣، شذرات الذهب ٩٣١، كشف الظنون ٣٨ / ٥، النجوم الزاهرة ٤٤٩ / ١غاية النهاية 
  .٤٥٢، ٤٥١ / ١ة العارفني هدي

  .عبد اهللا بدال من عبدالرمحن": املنتظم " يف ) ١(
 / ١" معجم البلدان " وهي كورة وبلد بني خوزستان وأصبهان، وهي أجل مدن هذه الكورة ) ٢(

٢٨٨.  
  .١٤٤ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٧/٦٥٣(  

  

حفظت القرآن ويل مخس سنني، وأحضرت : قولثقة، وجيز العبارة مع تدين وعبادة وورع بني، مسعته ي
  .جملس ابن املقرئ ويل أربع سنني

مل أر أحسن قراءة منه، أدرك رمضان ببغداد، فصلى التراويح بالناس، مث حييي بقية ): ١(قال اخلطيب 



  .مل أضع جنيب للنوم يف هذا الشهر ليال وال ارا: الليل صالة، فسمعته يقول
معجمه " ى احلنبلي قرأ عليه يف االصول سرا، وحدث عنه أبو علي احلداد يف إن القاضي أبا يعل: وقيل

  .، وتال عليه بالروايات غري واحد"
  .ومات بأصبهان يف مجادى اآلخرة سنة ست وأربعني وأربع مئة

  
 بن االمام العامل احلافظ اود شيخ السنة، أبو نصر، عبيداهللا بن سعيد*  أبو نصر السجزي - ٤٤٥

يف أن القرآن " االبانة الكربى " البكري السجستاين، شيخ احلرم، ومصنف ) ٢( أمحد، الوائلي حامت بن
  .غري خملوق، وهو جملد كبري دال على سعة علم الرجل بفن االثر

  طلب احلديث يف حدود االربع مئة، ومسع باحلجاز والشام والعراق
__________  

  .١٤٥ / ١٠" تارخيه " يف ) ١(
االستدراك البن نقطة ) وايل (٣٥٦ / ٥، معجم البلدان )الوائلي(، االنساب ١٦٤فقة االنساب املت* 
، العرب ٣٥٤ / ١، املشتبه ١١٢٠ - ١١١٨ / ٣، تذكرة احلفاظ ٣٥٢ / ٣أ، اللباب  / ٢٥٣ / ١
، ٣٠٧ / ٥، العقد الثمني ٤٩٥ / ٢، اجلواهر املضية ٢٦٢ / ١، دول االسالم ٢٠٧، ٢٠٦ / ٣

، الطبقات السنية رقم ٤٢٩، طبقات احلفاظ ٢٩، تاج التراجم ٧٢٧ / ٢ه ، تبصري املنتب٣٠٨
، ٦٤٨ / ١، هدية العارفني ٢٧٢، ٢٧١ / ٣، شذرات الذهب ٢ / ١، كشف الظنون )١٣٧٦(

  .٣٠الرسالة املستطرفة 
  .وائل: نسبة إىل قرية بسجستان يقال هلا) ٢(

)١٧/٦٥٤(  

  

ي، وأيب أمحد الفرضي، واحلافظ أيب عبد اهللا احلاكم، أمحد بن إبراهيم بن فراس العبقس: وخراسان من
وأيب احلسن أمحد بن حممد بن الصلت ارب، وأيب عمر بن مهدي الفارسي، وعلي بن عبدالرحيم 

السوسي، وأيب عبدالرمحن السلمي، وعبد الصمد بن أيب جرادة احلليب، حدثه عن أيب سعيد بن االعرايب، 
 وحممد بن حممد ابن حممد بن بكر اهلزاين، وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس ومحزة بن عبد العزيز املهليب،

  .املصري، وأمم سواهم
احلافظ أبو إسحاق احلبال، وسهل بن بشر االسفراييين، وأبو معشر الطربي املقرئ، : حدث عنه

بن أمحد وإمساعيل بن احلسن العلوي، وأمحد بن عبد القادر بن يوسف، وجعفر بن حيىي احلكاك، وجعفر 
  .السراج، وخلق



  ).١(وهو راوي احلديث املسلسل باالولية 
  سألت احلافظ أبا إسحاق احلبال عن أيب نصر: قال حممد بن طاهر

  .كان السجزي أحفظ من مخسني مثل الصوري: السجزي، وأيب عبد اهللا الصوري، أيهما أحفظ ؟ فقال
، فقمت ففتحت، فدخلت امرأة، كنت يوما عند أيب نصر السجزي، فدق الباب: مث قال إسحاق

ما املقصود ؟ : قال! أنفقها كما ترى : وأخرجت كيسا فيه ألف دينار، فوضعته بني يدي الشيخ، وقالت
  .تتزوجين وال حاجة يل يف الزوج، لكن الخدمك: قالت

خرجت من سجستان بنية طلب العلم، ومىت : فأمرها بأخذ الكيس، وأن تنصرف، فلما انصرفت، قال
   سقط عين هذا االسم، وما أوثرتزوجت،

__________  
  .سيورده املؤلف يف آخر ترمجته) ١(

(*)  

)١٧/٦٥٥(  

  

  ).١(على ثواب طلب العلم شيئا 
كأنه يريد مىت تزوج للذهب، نقص أجره، وإال فلو تزوج يف اجلملة، لكان أفضل، وملا قدح ذلك : قلت

كان غريبا، فخاف العيلة، وأن يتفرق عليه حاله يف طلبه العلم، بل يكون قد عمل مبقتضى العلم، لكنه 
  .عن الطلب

وأئمتنا كسفيان، ومالك، واحلمادين، وابن عيينة، ": االبانة " قال أبو نصر السجزي يف كتاب 
والفضيل، وابن املبارك، وأمحد بن حنبل، وإسحاق، متفقون على أن اهللا سبحانه فوق العرش، وعلمه 

  .ماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى، ويتكلم مبا شاءبكل مكان، وأنه يرتل إىل الس
  .تويف أبو نصر مبكة، يف احملرم سنة أربع وأربعني وأربع مئة

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد، احلسيين بقراءيت عليه بالثغر، وهو أول حديث مسعته منه، أخربنا حممد 
  بن أمحد القطيعي ببغداد وهو أول

وأخربنا عبد اخلالق بن علوان ) ح(حلق اليوسفي وهو أول حديث مسعته حديث مسعته منه، أخربنا عبد ا
: أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربنا أمحد بن املقرب قاال: ببعلبك، وعبد احلافظ بن بدران بنابلس قاال

أخربنا جعفر بن أمحد السراج وهو أول حديث مسعناه منه، أخربنا أبو نصر عبيداهللا بن سعيد وهو أول 
مسعته منه، أخربنا أبو يعلى املهليب وهو أول حديث مسعته منه، أخربنا أبو حامد بن بالل وهو حديث 

أول حديث مسعته منه، حدثنا عبد الرمحن بن بشر وهو أول حديث مسعته منه، حدثنا سفيان بن عيينة 



  وهو أول
__________  

  .١١١٩ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
(*)  

)١٧/٦٥٦(  

  

فيان، عن عمرو بن دينار، عن أيب قابوس، موىل لعبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن حديث مسعته من س
الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا أهل : " عبد اهللا بن عمرو، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).١" (االرض، يرمحكم من يف السماء 
  

  .وي االدريسي بن علي بن محود، العلإدريس بن حيىي*  العايل باهللا - ٤٤٦
  .أخرجته الرببر من السجن، وملكوه بعد مصرع جنا اخلادم، وبعد موت أخيه احلسن بن حيىي

وكان العايل فيه رقة ورمحة، لكنه قليل العقل، يقرب السفهاء، وال حيجب عنهم خطاياه، وكان سيئ 
ء، ولقبوه باملهدي، التدبري، فمالت الرببر إىل حممد بن القاسم االدريسي، فملكوه باجلزيرة اخلضرا

وصارت االندلس ضحكة، ا أربعة كل واحد يدعى أمري املؤمنني يف مسرية أربع ليال، مث مل يتم أمر 
  .املهدي، وفجأه املوت عن مثان بنني

  وقام باجلزيرة
__________  

 جمالسه أبو قابوس مقبول يف املتابعات، وقد توبع عليه فيما قاله ابن ناصر الدين الدمشقي يف بعض) ١(
احملفوظة يف ظاهرية دمشق، فرواه أمحد، وعبد بن محيد من طريق أيب خداش حبان بن زيد الشرعيب أحد 

والترمذي ) ٤٩٤١(الثقات، عن عبد اهللا بن عمرو مبعناه، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود 
االسناد، وقال كلهم من طريق سفيان بن عيينة ذا ) ٥٩١(، واحلميدي ١٦٠ / ٢، وأمحد )١٩٢٤(

، وصححه غري واحد من االئمة، وله ١٥٩ / ٤حديث حسن صحيح، وصححه احلاكم : الترمذي
  .٢٤٩٧" (الكبري " شاهد بسند رجاله ثقات عن جرير بن عبد اهللا عند الطرباين يف 

.(  
 - ٨٦١/ الد الثاين / القسم االول : ، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة٣٦ - ٣٣جذوة املقتبس * 

 - ٢٦ / ٢، احللة السرياء ٢٨٢، ٢٨١ / ٩، الكامل يف التاريخ ٤٢ - ٣٩، بغية امللتمس ٨٦٤



  .١٥٥ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٣٢٦ - ٣٢٤ / ٨، الوايف بالوفيات ٢١٨ / ٣، البيان املغرب ٣٠
(*)  

)١٧/٦٥٧(  

  

  .ابنه القاسم بن حممد، ومل يتلقب باخلالفة
 مبالقة سنة مخس وأربعني وأربع مئة يف حياة أبيه، مث ردوا أباه إىل وقام بعد العايل ولده حممد، مث مات

  .مالقة وغرناطة، مث قهرهم ملك إشبيلية املعتضد بن عباد، وزالت دولة االدريسية
  

بن بكر، االمام املفيت، أبو حممد، االنصاري االندلسي ) ١ (ابن سعد*  عبد اهللا بن الوليد - ٤٤٧
  .املالكي، نزيل مصر

عن أيب حممد " السرية " رطبة من إمساعيل بن إسحاق القطان، وارحتل يف سنة أربع ومثانني، فأخذ مسع بق
  ، وأخذ عن أيب احلسن القابسي، وأيب جعفر أمحد بن دمحون، وأخذ مبكة"الرسالة " بن أيب زيد وكتاب 

  .عن أيب العباس بن بندار الرازي، وطائفة
  .وكان من كبار العلماء

لفضل جعفر بن إمساعيل بن خلف، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي، ومجاعة لقيهم أبو ا: حدث عنه
  .من رجل عنه" السرية " السلفي، ومسع 

اتفق أنه خرج يف آخر أيامه إىل الشام، فتويف به بعد أشهر، يف شهر رمضان، سنة مثان وأربعني وأربع مئة 
)٢.(  

__________  
، حسن ٢١٦ / ٣، العرب ٣٥٢: ، بغية امللتمس٢٧٦، ٢٧٥ / ١، الصلة ٢٦٦جذوة املقتبس * 

  .٢٧٧ / ٣، شذرات الذهب ٤٥١ / ١احملاضرة 
  .وهو خطأ، والتصويب من مصادر ترمجته" سعيد : " يف االصل) ١(
  .٢٧٦ / ١" الصلة " انظر ) ٢(

(*)  

)١٧/٦٥٨(  

  



  .وكان مولده يف سنة ستني وثالث مئة
  .وما رأيته روى بالشام شيئا

  
  . بن إبراهيم، البغدادي اخلفافالشيخ املسند الصدوق، أبو القاسم، عمر بن احلسني* اخلفاف  - ٤٤٨

  .مسع أبا حفص بن الزيات، وحممد بن املظفر، وأبا الفضل الزهري، ومجاعة
  .اخلطيب، وقاضي املرستان أبو بكر، ومجاعة: حدث عنه

  .تويف سنة مخسني وأربع مئة، وال بأس به
  

، الشيخ املعمر، مسند االندلس، أبو العاص، اجلذامي ابن حكم بن إفرانك* * د  حكم بن حمم- ٤٤٩
  .القرطيب

أيب بكر بن املهندس، وإبراهيم بن علي التمار، وعبد املنعم بن غلبون، وتال عليه، ويوسف : حدث عن
ىي، بن أمحد بن الدخيل، وأيب حممد ابن أيب زيد، وعباس بن أصبغ، وخلف بن القاسم، وهاشم بن حي

  .وعدة، ولقي بطليطلة عبدوس بن حممد
  .وكانت رحلته وحجه يف سنة إحدى ومثانني وثالث مئة

__________  
  .٢٨٧ / ٣، شذرات الذهب ٢٢٣ / ٣، العرب ٢٧٦ / ١١تاريخ بغداد * 

  .٢٧٥ / ٣، شذرات الذهب ٢١٣ / ٣، العرب ١٥٠، ١٤٩ / ١الصلة * * 
(*)  

)١٧/٦٥٩(  

  

  .، واحلافظ أبو علي الغساين، ومجاعةأبو مروان الطبين: روى عنه
كان رجال صاحلا، ثقة مسندا، صلبا يف السنة، مشددا على أهل البدع، عفيفا ورعا، : قال الغساين

صبورا على القل، رافضا للدنيا، مهينا الهلها، يتمعش من بضيعة حل مضاربة مع سفار، عاش بضعا 
  ).١(أربعني وأربع مئة وتسعني سنة، تويف يف صدر ربيع اآلخر، سنة سبع و

رأيت على نعش حكم يوم دفنه طيورا ترفرف مل تعهد بعد، كالذي رئي على : وقال عبدالرمحن بن خلف
  ).٢(نعش أيب عبد اهللا بن الفخار 

  
  .، الناصحي احلنفي، اخلراساينقاضي القضاة، أبو حممد، عبد اهللا بن احلسني*  الناصحي - ٤٥٠



  .ييينبشر بن أمحد االسفرا: روى عن
  .وطال عمره، وعظم قدره، وكان قاضي السلطان حممود بن سبكتكني

  .تويف سنة سبع وأربعني وأربع مئة
  .حدث عنه طائفة

__________  
  .١٥٠ / ١" الصلة ) " ١(
  .١٥٠ / ١" الصلة ) " ٢(
، طبقات الفقهاء ٣١: ، تاج التراجم٣٠٦، ٣٠٥ / ٢، اجلواهر املضية ٤٤٣ / ٩تاريخ بغداد * 

، ٢١، كشف الظنون )٢٤٦(، كتائب أعالم االخيار رقم ١٠٥٨، الطبقات السنية ٨٠كربي لطاش 
، ٤٥٢، ٤٥١ / ١، هدية العارفني ٤٦٧ / ١، إيضاح املكنون ١٠٢، الفوائد البهية ٢٨٣

  .نسبة إىل الناصح اسم رجل: والناصحي
(*)  

)١٧/٦٦٠(  

  

 بن حممود بن صهيب بن ن عبد اهللاالمام الفقيه، أبو احلسن، عبدامللك ب*  ابن مسكني - ٤٥١
  .مسكني، املصري الشافعي

أبيض بن حممد الفهري صاحب النسائي، وعبيداهللا بن حممد بن أيب غالب البزاز، وحممد بن : حدث عن
  .القاسم بن أيب هريرة، وقاضي أذنه أيب احلسن االنطاكي، وابن املهندس

  .وكان يعرف أيضا بالزجاج
  .و عبد اهللا الرازيروى عنه طائفة، آخرهم أب

  
  . بن موسى، الغندجاينالشيخ أبو أمحد، عبد الوهاب بن حممد* *  الغندجاين - ٤٥٢
  البخاري عن احلافظ أمحد بن عبدان، ويروي أيضا" تاريخ " راوي 

  .عن املخلص، وغريه
  .أبو الفضل بن خريون، واملبارك بن الطيوري، وأبو الغنائم النرسي، وآخرون: روى عنه

  .بعضه بقوله، وأرجو أن يكون صدوقا" التاريخ " حدث ب ): ١(خلطيب قال ا
__________  

  .٤٠٣ / ١، حسن احملاضرة ١٦٤ / ٥طبقات السبكي * 



 / ٣، العرب ٣٩١، ٣٩٠ / ٢، اللباب ١٨٠، ١٧٩ / ٩، االنساب ٣٤، ٣٣ / ١١تاريخ بغداد * * 
  .٢٧٦ / ٣، شذرات الذهب ٢١٢

 وسكون النون، وفتح - وضبطها باقوت بالضم -" االنساب " ة كما يف بفتح الغني املعجم: والغندجاين
 بعدها جيم، ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل غندجان، - وضبطها ياقوت بالكسر -الدال املهملة 

  .وهي بلدة من كور االهواز من بالد اخلوذ
  .٣٤ / ١١" تاريخ بغداد " يف ) ١(

(*)  

)١٧/٦٦١(  

  

  .سنة سبع وأربعني وأربع مئة) ١(آلخرة مجادى ا] يف [ تويف 
الشيخ أبو احلسن، عبيداهللا بن املعتز بن منصور بن عبد اهللا بن محزة، النيسابوري، *  ابن املعتز - ٤٥٣

  .راوي االجزاء االربعة من حديث علي بن حجر
  .لريأيب الفضل بن خزمية، وأيب الفضل الفامي، وأيب بكر اجلوزقي، وحدث بأصبهان وبا: مسع من

  .أبو علي احلداد، وإسحاق الراشتيناين، وحممد بن عبد اهللا بن خوروست: روى عنه
  تويف سنة سبع وأربعني وأربع مئة، وهو أخو منصور شيخ إمساعيل بن

  .املؤذن
  

 بن عيسى، البغدادي الباقالين الشيخ االمام الصادق، أبو احلسن، علي بن إبراهيم* *  الباقالين - ٤٥٤
  .املقرئ
  .أبا بكر بن مالك القطيعي، وحسينك بن علي التميمي، وحممد ابن إمساعيل الوراقمسع 

  .كتبنا عنه، وكان ال بأس به): ٣(قال اخلطيب 
  مات يف سنة مثان

__________  
  .مجادى االوىل": تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .مل نعثر له على مصادر ترمجة* 
  .١٥ / ٣" لبلدان معجم ا" نسبة إىل راشتينان من قرى أصبهان ) ٢(

  .٢٧٨ / ٣، شذرات الذهب ٢١٦ / ٣، العرب ٣٤٣، ٣٤٢ / ١١تاريخ بغداد * * 



  .٣٤٢ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(
(*)  

)١٧/٦٦٢(  

  

  .وأربعني وأربع مئة
اخلطيب، وابن ماكوال، وابن خريون، وأبو الغنائم النرسي، وقاضي املرستان أبو بكر : حدث عنه: قلت

  .ن حممد بن علكان اجليزي، وطائفة سواهماالنصاري، ومسدد ب
  .وهو راوي أمايل القطيعي والوراق

  
 بن علي بن محدان، خراساين االمام احلافظ الثبت، أبو طاهر، حممد بن أمحد*  ابن محدان - ٤٥٥
  .رحال

  صحب احلاكم ابن البيع، وخترج به، ومسع من احلافظ أيب بكر
ي، وأيب احلسني اخلفاف، وجعفر بن فناكي بالري، وأمحد بن اجلوزقي، وأيب بكر حممد بن حممد الطراز

علي السليماين احلافظ ببيكند، وحممد ابن أمحد الغنجار، وأبا سعد االدريسي بسمرقند، وعلي بن حممد 
  .مبرو) ١(بن عمر املالكي بالري، وأبا الفضل حممد بن احلسني احلدادي 

  ".طرق حديث الطري : " وله تواليف منها
  .أبو سعيد حممد بن أمحد بن احلسني النيسابوري، يف سنة إحدى وأربعني وأربع مئة: همسع من

  ).٢(حديثا من االس السلماسية " تذكرة احلفاظ " مل أقع بوفاته، وقد سقت له يف 
__________  

  .٤٤١ وفيه وفاته ٤٢٦، طبقات احلفاظ ١١١٢، ١١١١ / ٣تذكرة احلفاظ * 
  .حة والدال املشددةباحلاء املهملة املفتو) ١(

  .٣٠٨ / ١" تبصري املنتبه " انظر ترمجته يف 
  .١١١٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(

(*)  

)١٧/٦٦٣(  

  



أخربنا حممد بن عبد الواحد، أخربنا حممد بن : وأخربنا سليمان وحممد، ابنا محزة مساعا من االول، قاال
بن طاهر، أخربنا حممد بن عبد الواحد بالري، أخربنا مكي، أخربنا حممد بن أيب بكر احلافظ، أخربنا حممد 

حممد بن أمحد بن علي بن محدان، أخربنا حممد بن مكي، أخربنا حممد بن يوسف، حدثنا حممد بن 
إمساعيل، حدثنا حممد، حدثنا حممد ابن وهب، حدثنا حممد بن حرب، حدثنا حممد بن الوليد الزبيدي، 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى : بنت أيب سلمة، عن أم سلمةأخربنا الزهري، عن عروة، عن زينب 
  استرقوا هلا فإن ا: " يف بيتها جارية يف وجهها سفعة، فقال

  ).١" (النظرة 
  .غريب فرد، مسلسل باحملمدين، وهم مخسة عشر نفسا

  
ن حممد بن  بالشيخ االمام الثقة املقرئ، مسند مصر، أبو احلسن، حممد بن احلسني*  الطفال - ٤٥٦

  .احلسني بن أمحد بن السري، النيسابوري، مث املصري البزاز التاجر، املعروف بابن الطفال
  .ولد سنة تسع ومخسني وثالث مئة

  القاضي أيب الطاهر الذهلي، وأيب احلسن بن حيويه: حدث عن
__________  

لد، حدثنا حممد بن باب رقية العني من طريق حممد بن خا: يف الطب) ٥٧٣٩(وأخرجه البخاري ) ١(
من طريق أيب ...باب استحباب الرقية من العني: يف السالم) ٥٩) (٢١٩٧(وهب به، وأخرجه مسلم 

  .الربيع سليمان بن داود، حدثنا حممد بن حرب به
، ٣٧٤ / ١، حسن احملاضرة ٢١٧ / ٣، العرب ٢٨٣، ٢٨٢ / ٢، اللباب ٢٤٣ / ٨االنساب * 

  .٢٧٨ / ٣شذرات الذهب 
  ".االنساب " سبة إىل بيع الطفل، وهو الطني الذي يؤكل، كما يف ن: والطفال

(*)  

)١٧/٦٦٤(  

  

النيسابوري، واحلسن بن رشيق، وأمحد بن حممد بن سلمة اخلياش، وعبد الواحد بن أمحد بن أيب حممد بن 
  .قتيبة، وأمحد بن حممد بن هارون االسواين، وأيب الطيب العباس بن أمحد اهلامشي، ومجاعة

سهل بن بشر االسفراييين، وأبو صادق مرشد بن حيىي املديين، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد : نهحدث ع
  .الرازي، واخلفرة بنت مبشر بن فاتك، وآخرون

  .كان مبصر من مشاهري الرواة، ومن الثقات االثبات: قال السلفي



  .مات يف صفر سنة مثان وأربعني وأربع مئة
  .ين ومخس مئةوماتت اخلفرة يف سنة مثان وعشر

  .مسع الرازي منه مجلة وافرة
  

  .بن حسني) ١(الوزير الكبري، امللقب بالعادل، أبو عبد اهللا، عبدالرحيم *  العادل - ٤٥٧
  .وزر للملك الرحيم أيب نصر بن أيب كاليجار، وكان مسحا جوادا، مهيبا، عسوفا، سفاكا للدماء

 له جبا، وبسط عليه حصرية، فتردى فيه، وطم عليه، تنمر له أبو نصر، فأهلكه، طلبه إىل داره وقد حفر
  .وذلك يف رمضان سنة سبع وأربعني وأربع مئة

__________  
  .٣٢٦، معجم االنساب واالسرات احلاكمة ٦١٥ / ٩الكامل يف التاريخ * 
  .، عبدالرمحن"الكامل " يف ) ١(

(*)  

)١٧/٦٦٥(  

  

 بن أمحد بن اخلليل، اخلليلي  اخلليل بن عبد اهللالقاضي العالمة احلافظ، أبو يعلى،*  اخلليلي - ٤٥٨
  .، وهو كتاب كبري انتخبه احلافظ السلفي)١" (االرشاد يف معرفة احملدثني " القزويين، مصنف كتاب 

  ".املنتخب " مسعنا 
علي بن أمحد بن صاحل القزويين، وحممد بن إسحاق الكيساين، والقاسم بن علقمة، وأيب حفص : مسع من

  راهيم الكتاين، وأيب طاهر املخلص، وأيب احلسني اخلفاف القنطري، وحممد بن سليمانعمر بن إب
  .ابن يزيد الفامي، وأيب عبد اهللا احلاكم، وعدد كثري

أيب بكر بن املقرئ، وأيب حفص بن شاهني، ومسند الكوفة علي بن عبدالرمحن : وروى باالجازة عن
  .د الغطريفي، أجاز له من جرجانالبكائي كتب إليه من الكوفة، واحلافظ أيب أمح

  .وطال عمره، وعال إسناده
  .شيخه أبو بكر بن الل، وولده أبو زيد واقد بن اخلليل، وإمساعيل بن ماكي، وآخرون: حدث عنه

، قرأناه على أيب علي "إرشاده " وكان ثقة حافظا، عارفا بالرجال والعلل، كبري الشأن، وله غلطات يف 
  ، عنبن اخلالل، عن اهلمداين

__________  
 / ٣، تذكرة احلفاظ ٤٥٨ / ١، اللباب ٢٠٣، التدوين يف تاريخ قزوين الورقة ١٧٤ / ٣االكمال * 



، كشف الظنون ٤٣١، طبقات احلفاظ ٢٦٢ / ١، دول االسالم ٢١١ / ٣، العرب ١١٢٥ - ١١٢٣
  .٩٧، الرسالة املستطرفة ٣٥١، ٣٥٠ / ١، هدية العارفني ٢٧٤ / ٣، شذرات الذهب ٧٠

  .٢٢٨ / ٦بروكلمان " تاريخ " انظر نسخه اخلطية يف ) ١(
(*)  

)١٧/٦٦٦(  

  

  ).١(السلفي، عن ابن ماك، عنه 
حممد بن : أنه حضر عند احلاكم، فسأله عن أيب سلمة، عن الزهري، ما امسه ؟ فتفكر، وقال) ٢(وحكى 

  .أيب حفصة
  .فعرف له ذلك

  .ع مئةتويف أبو يعلى بقزوين يف آخر سنة ست وأربعني وأرب
  .وكان من أبناء الثمانني

  وفيها مات شيخ القراء أبو علي احلسن بن علي بن إبراهيم االهوازي
بدمشق، والرئيس احملدث أبو الفضل أمحد بن حممد بن أيب عمرو بن أيب الفرايت بنيسابور، والعالمة أبو 

 ومسند دمشق الصدر أبو ،)٣(حممد عبد اهللا بن حممد بن عبدالرمحن التيمي االصبهاين، ابن اللبان 
التميمي، ومقرئ االندلس أبو القاسم عبدالرمحن ) ٤(احلسني حممد ابن العفيف عبدالرمحن بن أيب نصر 

  .بن احلسن بن سعيد القرطيب
أخربنا احلسن بن علي اليونسي، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أمحد ابن حممد احلافظ، أخربنا إمساعيل بن 

خربنا أبو يعلى اخلليل بن عبد اهللا، أخربنا أمحد بن حممد الزاهد، أخربنا عبدامللك بن عبد اجلبار بقزوين، أ
عدي، حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح، أخربنا الشافعي، حدثنا حيىي ابن سليم، عن عبيداهللا بن عمر، 

  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم،: عن نافع، عن ابن عمر
__________  

  .١١٢٤ / ٣" فاظ تذكرة احل" انظر ) ١(
  .عند ذكر احلاكم" االرشاد " أي اخلليلي يف ) ٢(
  .٢٠٣الورقة ": التدوين يف تاريخ قزوين " 
  ).٤٤٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٤٣٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(

(*)  



)١٧/٦٦٧(  

  

  ).١(صلى م صالة الكسوف ركعتني، كل ركعة بركوعني وسجدتني 
خربنا احلسن بن عبد الرزاق، حدثنا علي ابن إبراهيم بن سلمة القزويين، حدثنا أ: إىل أيب يعلى قال: وبه

عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، حدثين سليمان بن داود اهلامشي، حدثنا الشافعي مثله، تفرد به 
  .هاالمام الشافعي، واالمام أمحد قد أخذ عن حيىي بن سليم الطائفي، وروى هنا عن رجل، عن آخر، عن

  
 بن االمام العالمة، شيخ االسالم، القاضي أبو الطيب، طاهر بن عبد اهللا*  أبو الطيب الطربي - ٤٥٩

  .طاهر بن عمر، الطربي الشافعي، فقيه بغداد
  .ولد سنة مثان وأربعني وثالث مئة بآمل

  أيب أمحد بن الغطريف جزءا تفرد يف الدنيا: ومسع جبرجان من
__________  

  . من طريق الشافعي ذا االسناد، وحيىي بن سليم سئ احلفظ٣٢٤ / ٣هقي وأخرجه البي) ١(
لكن اشتهرت الرواية عن فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى صالة الكسوف يف كل ركعة 

ركوعني رواه االئمة عن عائشة، وأمساء بنت أيب بكر، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وابن عباس، 
  .شعري، ومسرة بن جندبوجابر، وأيب موسى اال

 / ٨، االنساب ١٢٧، طبقات الشريازي ٣٦٠ - ٣٥٨ / ٩، تاريخ بغداد ١١٤طبقات العبادي * 
، طبقات ابن الصالح ٦٥١ / ٩، الكامل يف التاريخ ٢٧٤ / ٢، اللباب ١٩٨ / ٨، املنتظم ٢٠٧
، ٥١٥ - ٥١٢ / ٢، وفيات االعيان ٢٤٨، ٢٤٧ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٥١، ٥٠ورقة 

 / ١، تتمة املختصر ٢٦٥ / ١، دول االسالم ٢٢٢ / ٣، العرب ١٧٩ / ٢املختصر يف أخبار البشر 
 ١٢ / ٥، طبقات السبكي ٧٢ - ٧٠ / ٣، مرآة اجلنان ٩٥ - ٩٣ / ١٤، الوايف بالوفيات خ ٥٤٩

، تاريخ دولة آل ٨٠، ٧٩ / ١٢، البداية والنهاية ١٥٨ - ١٥٧ / ٢، طبقات االسنوي ٥٠ -
، ٤٢٤، كشف الظنون ١٥١، ١٥٠: ، طبقات ابن هداية اهللا٦٣ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٢ سلجوق
، ٤٢٩ / ١، هدية العارفني ٣٣٨، روضات اجلنات ٢٨٥، ٢٨٤ / ٣، شذرات الذهب ١١٠٠

  .١٩٥ / ٢تاريخ التراث العريب لسزكني 
(*)  

)١٧/٦٦٨(  

  



ن الدارقطين، وموسى بن عرفة، وعلي بن بعلوه، وبنيسابور من مفقهه أيب احلسن املاسرجسي، وببغداد م
  .عمر السكري، واملعاىف اجلريري

  .واستوطن بغداد، ودرس وأفىت وأفاد، وويل قضاء ربع الكرخ بعد القاضي الصيمري
سرت إىل جرجان للقاء أيب بكر االمساعيلي، فقدمتها يوم اخلميس، فدخلت احلمام، ومن الغد : وقال

  .جتئ غدا لتسمع منه: الشيخ قد شرب دواء ملرض، وقال يل: لقيت ولده أبا سعد، فقال يل
  ).١(مات االمساعيلي : فلما كان بكرة السبت، غدوت، فإذا الناس يقولون

كان شيخنا أبو الطيب ورعا، عاقال، عارفا باالصول والفروع، حمققا، حسن اخللق، : قال اخلطيب
  ).٢(صحيح املذهب، اختلفت إليه، وعلقت عنه الفقه سنني 

اآلن : إن أبا الطيب دفع خفا له إىل من يصلحه، فمطله، وبقي كلما جاء، نقعه يف املاء، وقال: قيل
  .أصلحه

  ).٣(إمنا دفعته إليك لتصلحه ال لتعلمه السباحة : فلما طال ذلك عليه، قال
ن أيب أبو الطيب الطربي أفقه م: مسعت حممد بن أمحد املؤدب، مسعت أبا حممد البايف يقول: قال اخلطيب

  .حامد االسفراييين
  ).٤(أبو الطيب أفقه من أيب حممد البايف : ومسعت أبا حامد يقول

__________  
  .٣٥٩ / ٩" تاريخ بغداد ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .١٢٧الشريازي " طبقات " ، و ١٩٨ / ٨" املنتظم " انظر ) ٣(
  (*)، وأبو حامد )٣٦(ه برقم ، وأبو حممد البايف تقدمت ترمجت٣٥٩ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٤(

)١٧/٦٦٩(  

  

لقد متعت جبوارحك أيها : قلت للقاضي أيب الطيب شيخنا وقد عمر: قال القاضي ابن بكران الشامي
  ومل ؟ وما عصيت اهللا: قال! الشيخ 

  .بواحدة منها قط
  .أو كما قال

: يا رسول اهللا: لنوم، فقلترأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ا: مسعنا أبا الطيب يقول: قال غري واحد
  ).١(نعم : ، أحق هو ؟ قال"نضر اهللا امرءا مسع مقاليت، فوعاها : " أرأيت من روى أنك قلت

ومنهم شيخنا وأستاذنا القاضي أبو الطيب، تويف عن مئة وسنتني، ): ٢" (الطبقات " قال أبو إسحاق يف 



 عليهم اخلطأ، ويقضي، ويشهد وحيضر مل خيتل عقله، وال تغري فهمه، يفيت مع الفقهاء، ويستدرك
  .املواكب إىل أن مات

  .تفقه بآمل على أيب علي الزجاجي صاحب أيب العباس بن القاص
وقرأ على أيب سعد بن االمساعيلي، وأيب القاسم بن كج جبرجان، مث ارحتل إىل أيب احلسن املاسرجسي 

ايف اخلوارزمي، صاحب الداركي، ، وصحبه أربع سنني، مث قدم بغداد، وعلق عن أيب حممد الب)٣(
  وحضر جملس أيب حامد، ومل أر فيمن رأيت أكمل اجتهادا، وأشد حتقيقا، وأجود نظرا

__________  
  ).١١١(االسفراييين تقدمت ترمجته برقم 

وهو " وأداها، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه : " ومتام احلديث) ١(
، وابن ماجة )٢٦٥٩(، والترمذي ١٤ / ١جه من حديث ابن مسعود الشافعي حديث صحيح، أخر

، وأبو داود ١٨٣ / ٥، وأخرجه من حديث زيد بن ثابت أمحد ١٦٥والرامهرمزي ص ) ٢٣٢(
، ١٦٤، والرامهرمزي ص ٧٥ / ١والدارمي ) ٢٣٠(وابن ماجة ) ٢٦٥٨(والترمذي ) ٣٦٦٠(

، ٧٥، ٧٤ / ١والدارمي ) ٢٣١(وابن ماجة ، ٨١ / ٤وأخرجه من حديث جبري بن مطعم أمحد 
 من ١٦٦، ١٦٥، وأخرجه الرامهرمزي ص ٧٦، ٧٥ / ١وأخرجه من حديث أيب الدرداء الدارمي 

  .حديث ابن عباس، وأيب سعيد اخلدري
  .٢٤٧ / ٢" ذيب االمساء واللغات " ، ونقله عنه النووي يف ١٢٧) ٢(
  ".قات الطب" واملثبت من " السرخسي : " يف االصل) ٣(

(*)  

)١٧/٦٧٠(  

  

  .منه
املزين، وصنف يف اخلالف واملذهب واالصول واجلدل كتبا كثرية، ليس الحد مثلها، " خمتصر " شرح 

الزمت جملسه بضع عشرة سنة، ودرست أصحابه يف مسجده سنني بإذنه، ورتبين يف حلقته، وسألين أن 
  .أجلس للتدريس يف سنة ثالثني وأربع مئة، ففعلت

  .جوه أيب الطيب يف املذهب أن خروج املين ينقض الوضوءمن و: قلت
  ).١(ومنها أن الكافر إذا صلى يف دار احلرب، فصالته إسالم 

اخلطيب، وأبو إسحاق، وابن بكران، وأبو حممد بن اآلبنوسي، وأمحد بن احلسن : حدث عنه: قلت
بن حممد بن حممد بن أمحد الشريازي، وأبو سعد بن الطيوري، وأبو علي بن املهدي، وأبو نصر حممد 



العكربي، وأبو العز بن كادش، وأبو املواهب أمحد بن حممد بن ملوك، وهبة اهللا بن احلصني، وأبو بكر 
  .حممد بن عبدا لباقي االنصاري، وخلق كثري

مات صحيح العقل، ثابت الفهم، يف ربيع االول، سنة مخسني وأربعمئة، وله مئة ): ٢(قال اخلطيب 
  .اهللاوسنتان رمحه 

__________  
  .١٢٤٨ / ٢" ذيب االمساء واللغات " انظر ) ١(

  .ال ينقضه، بل يوجب الغسل فقط: والصحيح الذي قاله مجهور أصحابنا: وقال النووي يف املسألة االوىل
والصحيح املنصوص للشافعي ومجهور االصحاب أا ليست بإسالم إال أن تسمع : وقال يف املسألة الثانية

  .ادتانمنه الشه
  .٣٦٠ / ٩" تاريخ بغداد " يف ) ٢(

(*)  

)١٧/٦٧١(  

  

  بعونه تعاىل وتوفيقه
ودرست أصحابه يف مسجده سنني بإذنه، ورتبين يف حلقته، وسألين أن أجلس للتدريس يف سنة ثالثني 

  .وأربع مئة، ففعلت
  .من وجوه أيب الطيب يف املذهب أن خروج املين ينقض الوضوء: قلت

  ).١(إذا صلى يف دار احلرب، فصالته إسالم ومنها أن الكافر 
اخلطيب، وأبو إسحاق، وابن بكران، وأبو حممد بن اآلبنوسي، وأمحد بن احلسن : حدث عنه: قلت

الشريازي، وأبو سعد بن الطيوري، وأبو علي بن املهدي، وأبو نصر حممد بن حممد بن حممد بن أمحد 
د بن حممد بن ملوك، وهبة اهللا بن احلصني، وأبو بكر العكربي، وأبو العز بن كادش، وأبو املواهب أمح

  .حممد بن عبدا لباقي االنصاري، وخلق كثري
مات صحيح العقل، ثابت الفهم، يف ربيع االول، سنة مخسني وأربعمئة، وله مئة ): ٢(قال اخلطيب 

  .وسنتان رمحه اهللا
__________  

  .١٢٤٨ / ٢" ذيب االمساء واللغات " انظر ) ١(
  .ال ينقضه، بل يوجب الغسل فقط: والصحيح الذي قاله مجهور أصحابنا: النووي يف املسألة االوىلوقال 

والصحيح املنصوص للشافعي ومجهور االصحاب أا ليست بإسالم إال أن تسمع : وقال يف املسألة الثانية



  .منه الشهادتان
  .٣٦٠ / ٩" تاريخ بغداد " يف ) ٢(

(*)  

)١٧/٦٧٢(  

  

توفيقه مت اجلزء السابع عشر من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء الثامن عشر وأوله ترمجة بعونه تعاىل و
  السعدي من الطبقة الرابعة والعشرين

)١٧/٦٧٢(  

  

  ١٨ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ١٨الذهيب ج 

)١٨(/  

  

  سري أعالم النبالء

)١٨/١(  

  

 م ١٣٧٤ ه ٧٤٨مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف سري أعالم النبالء تصنيف االمام 
اجلزء الثامن عشر حققه وخرج أحاديثه وعلوه عليه شعيب االرنؤوط حممد نعيم العرقسوسي مؤسسة 

  الرسالة

)١٨/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم



)١٨/٤(  

  

  الطبقة الرابعة والعشرون
 بن عيسى بن عبد اهللا السعدي بو الفضل، حممد بن أمحداالمام البارع، القاضي، أ*  السعدي - ١

، عن ابن بطة العكربي )١(للبغوي " معجم الصحابة " البغدادي، الفقيه الشافعي، نزيل مصر، وراوي 
)٢.(  

ومسع أبا الفضل الزهري، وموسى بن حممد بن جعفر السمسار، وأبا بكر بن شاذان، وأبا طاهر 
 عبد اهللا اجلعفي اهلرواين وغريه بالكوفة، وأبا احلسني بن مجيع بصيدا، املخلص، وابن زنبور، ومسع أبا

  وحامد بن
  .إدريس باملوصل، وأبا مسلم الكاتب مبصر

  ).٣(وأملى جمالس، وأشغل، وهو من تالمذة أيب حامد االسفراييين 
  حدث عنه، سهل بن بشر االسفراييين، وعلي بن مكي االزدي، وأبو

__________  
 / ١، حسن احملاضرة ١٠٣ / ٤، طبقات السبكي ٦٥ / ٢، الوايف بالوفيات ١٩٧/  ٣العرب (*) 

  .٢٦٧ / ٣، شذرات الذهب ٤٠٣
  . ه٣١٧هو أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز بن املرزبان البغوي، املتوىف سنة ) ١(

  ).٢٤٧(وقد مرت ترمجته يف اجلزء الرابع عشر من هذا الكتاب برقم 
  . ه٣٨٧ام أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بن محدان العكربي، الفقيه احلنبلي، املتوىف سنة هو االم) ٢(

  ).٣٨٩(مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر برقم 
  ).١١١(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٣(

(*)  

)١٨/٥(  

  

  .نصر الطريثيثي، وحممد بن أمحد أبو عبد اهللا الرازي، وآخرون
  .، ومات قبله بدهر)١(عنه شيخه احلافظ عبد الغين وقد كتب 

  .يف شوال سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، يف عشر الثمانني: مات أبو الفضل السعدي يف شعبان، وقيل
  
الدارقطين عنه، " سنن "  بن أيب بكر، راوي االمام أبو منصور، حممد بن حممد بن أمحد*  النوقاين - ٢



الفضل ابن حممد االبيوردي العطار بنيسابور، يف سنة أربعني :  النسخةمسعه من بفوت قليل معني يف
  .بإجازته من الدارقطين) ٢(وأربع مئة، والفوت جزآن، فسمعهما من أيب عثمان الصابوين 

  .كان ثقة، فاضال مكثرا: قال أبو سعد السمعاين
  .مات سنة مثان وأربعني وأربع مئة

  
  ، املالكي،)٤(، السبيت )٣ (مد بن هشام الرعيينالقاسم بن حم* *  ابن املأموين - ٣

__________  
، املتوىف سنة "مشتبه النسبة " هو أبو حممد عبد الغين بن سعيد االزدي املصري، صاحب كتاب ) ١(

  ).١٦٤( ه مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ٤٠٩
 ١ ب، تبصري املنتبه ٨١ورقة /  ٣، توضيح املشتبه ٦٥٠ / ٢ب، املشتبه  / ١٨٩الورقة : التقييد(*) 
  ).نقنه( مادة ٣٥٦ / ٩، تاج العروس ١٤٣/ 

بفتح النون كما ضبطها السمعاين وبضمها عند ياقوت وسكون الواو وفتح القاف وبعد : والنوقاين
  .االلف نون، نسبة إىل نوقان إحدى مدينيت طوس، واالخرى طابران

  .٣١١ / ٥ "معجم البلدان " ، و ٣٣٢ / ٣" اللباب " انظر 
  .يف هذا اجلزء) ١٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(

  .٤٧٠ / ٢، الصلة ٧٨٤ / ٤ترتيب املدارك (* *) 
بضم الراء وفتح العني املهملة وسكون الياء ويف آخرها النون، نسبة إىل ذي رعني، وهو من أقيال ) ٣(

  .اليمن
  .١٣٩ / ٦" االنساب " 
  .يق جبل طارقمدينة يف املغرب على مض: نسبة إىل سبتة) ٤(

(*)  

)١٨/٦(  

  

  .الفقيه، عرف بابن املأموين
عبدالرحيم بن العجوز، وأيب عبد اهللا بن الشيخ، وأيب حممد الباجي، وحج، ومسع مبصر من : أخذ عن

  .احلافظ عبد الغين، وعبد الوهاب ابن منري
  .لالقراء والفقه) ١(تصدر باملرية 

  .احب االحباس القاضي، وغامن املالقي، وولده حجاجأبو املطرف الشعيب، وأبو بكر بن ص: روى عنه



  .تويف سنة مثان وأربعني وأربع مئة
  

  :ولده
  .احلافظ، احملدث، أبو حممد *  حجاج بن القاسم- ٤

  ).٢(مسع من أيب ذر اهلروي، وأيب بكر املطوعي 
  .البخاري" بصحيح " وحدث 

  .وكان رأس العلماء باملرية، مث حتول إىل سبتة
  .لقاضي أبو حممد بن منصور، وأبو علي بن طريف، وأبو القاسم بن العجوزا: روى عنه

__________  
  .بالفتح مث الكسر وتشديد الياء، وهي مدينة كبرية من كورة إلبرية من أعمال االندلس) ١(
  .١١٩ / ٥" معجم البلدان " 

  .٢٨٠: ، بغية امللتمس١٥٢ / ١الصلة (*) 
  .٥٢٦وسيعيد املؤلف ترمجته يف الصفحة 

  .نسب إىل املطوعة، وهم مجاعة فرغوا أنفسهم للغزو ومرابطة الثغور) ٢(
  .٢٢٦ / ٣" اللباب " 

(*)  

)١٨/٧(  

  

  .تويف سنة إحدى ومثانني وأربع مئة
  .ذكرته تبعا لالب

  
  .، البغدادي، الكرخي، الشافعي، العالمة أبو القاسم)١(ابن علي *  منصور بن عمر - ٥

ومنهم شيخنا أبو القاسم الكرخي، تفقه على أيب حامد : فقال" ات الفقهاء طبق" ذكره أبو إسحاق يف 
  .، ودرس ببغداد)٢" (الغنية " االسفراييين، وله عنه تعليقة، وصنف يف املذهب كتاب 

  .وحدث عن أيب طاهر املخلص، وأيب القاسم الصيدالين: قلت
  ، تويف يف)٤(هو من أهل كرخ جدان ): ٣(روى عنه اخلطيب، وقال 

  .مجادى اآلخرة، سنة سبع وأربعني وأربع مئة
  



   بن علي بن منري اخلوارزميالعالمة أبو سعيد، أمحد بن حممد* *  اخلوارزمي - ٦
__________  

 ٣٩٣ / ١٠، االنساب ١٣٠، ١٢٩: ، طبقات الفقهاء للشريازي٨٧ / ١٣تاريخ بغداد (*) 
، طبقات ٣٣٤ / ٥ طبقات السبكي ،٩٤ / ٢٦، الوايف بالوفيات خ ٦١٦ / ٩، الكامل )الكرخي(

  .٣٤٢، ٣٤١ / ٢االسنوي 
  .منصور بن محزة بن إبراهيم": الكامل " يف ) ١(

  .ويف اهلامش أنه ورد يف نسخة أخرى كما هو هنا
  ".الغنية يف فروع الشافعية "  باسم ١٢١٢ / ٢" كشف الظنون " أورده صاحب ) ٢(
  .٨٧ / ١٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
ومسعت بعضهم يفتحها والضم : صل بكسر اجليم، وضبطها ياقوت بالضم، قالضبطت يف اال) ٤(

وهي بليدة يف آخر والية العراق، وهو احلد بني والية شهر زور : أشهر، والدال مشددة، وآخره نون
  .والعراق

  .٤٤٩ / ٤": معجم البلدان " 
الورقة : افعية البن الصالح، طبقات الش١٣١: ، طبقات الفقهاء للشريازي٧١ / ٥: تاريخ بغداد(* *) 

، ٨٤ - ٨٣ / ٤: ، طبقات السبكي١١٥: ، نكت اهلميان٦٤ - ٦٣ / ٨:  ب، الوايف بالوفيات٣٨
  .١٥١ - ١٥٠ / ٢: طبقات االسنوي

(*)  

)١٨/٨(  

  

  

  

  

http://www.shamela.ws  

 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  



 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

  .الشافعي، الضرير، أحد أئمة املذهب ببغداد، وتلميذ الشيخ أيب حامد
  .منهأحد أفقه ) ٢(درس وأفىت، ومل يكن بعد القاضي أيب الطيب ): ١(قال اخلطيب 

  .عبيد اهللا بن أمحد الصيدالين: روى عن
كتبت عنه، وتويف يف صفر سنة مثان وأربعني وأربع مئة، وكان يقدم على منصور الكرخي، وأيب نصر 

  .النابيت
  
 بن محيد بن رافع القيسي، الشيخ العامل، االديب، الصادق، أبو غامن، محيد بن املأمون*  ابن مأمون - ٧

  .عن مؤلفه أيب بكر الشريازي) ٣" (االلقاب " وي كتاب اهلمذاين، النحوي، را
وروى أيضا عن أيب بكر بن الل، وأمحد بن تركان، وعلي بن أمحد البيع، وأيب عمر بن مهدي، وأمحد بن 

  .حممد البصري الرازي، وأيب احلسن بن جهضم، وعدة
أمحد بن عمر البيع، وعامة ما أدركته، وحدثنا عنه أبو الفضل القومساين، وابن ممان، و: قال شريويه

  .مشاخيي، ومسع منه كهولنا، وهو صدوق، مات يف ذي القعدة، سنة مثان وأربعني وأربع مئة
  .وأجاز لعبد املنعم بن القشريي: قلت

__________  
  .٧١ / ٥": تاريخ بغداد ) " ١(
  ).٤٥٩(هو الطربي، وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٢(

  .ه على ترمجة يف املصادر املتيسرة لنامل نعثر ل(*) 
  ).١٤٩(ومؤلفه أبو بكر، تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم " ألقاب الرواة " هو كتاب ) ٣(

(*)  

)١٨/٩(  

  

 بن الشيخ االمام، الصاحل القدوة، الزاهد، مسند خراسان، أبو حفص، عمر بن أمحد*  ابن مسرور - ٨
  .ابوريعمر بن حممد بن مسرور النيس

مسع أبا عمرو إمساعيل بن جنيد، وبشر بن أمحد االسفراييين، وأبا سهل الصعلوكي، وحسني بن علي 
  التميمي، وأبا عمرو بن محدان،

، وحممد بن حسني السمسار، وحممد بن أمحد )١(واحلافظ أبا أمحد احلاكم، وأمحد بن حممد البالوي 
د بن عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه، وأبا بكر بن مهران احملمودي، وأبا نصر بن أيب مروان الضيب، وحمم



حممد بن ) ٢] (بن [ املقرئ، وأمحد بن حممد البحريي، وأمحد بن إبراهيم العبدوي، وحممد بن الفضل 
  .خزمية، وأبا منصور حممد بن حممد بن مسعان، وعدة

ه، وسهل بن إبراهيم املسجدي عبيد اهللا بن أيب القاسم القشريي، وأمحد بن علي بن سلموي: حدث عنه
، وأبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي، وإمساعيل بن أيب بكر القارئ، ومتيم بن أيب سعيد )٣(

  .اجلرجاين، وهبة اهللا بن سهل السيدي، وآخرون
  هو أبو حفص املاوردي، الفامي،: قال عبد الغافر بن إمساعيل

__________  
  .٢٧٨ / ٣: ، شذرات الذهب٢١٧ - ٢١٦ / ٣ : أ، العرب٥٨الورقة : السياق(*) 

  ".اللباب " بفتح الباء والالم، هذه النسبة إىل بالويه، وهو اسم لبعض أجداده ) ١(
سقطت من االصل، والبد منها، وحممد بن الفضل هذا مترجم يف اجلزء السادس عشر من هذا ) ٢(

  ).٣٦٠(الكتاب برقم 
طرز، ويعرف أيضا بالسبعي، وسترد ترمجته يف اجلزء التاسع قيل له ذلك، النه كان خادم مسجد امل) ٣(

  ).٣٠٤(عشر برقم 
(*)  

)١٨/١٠(  

  

  .الزاهد، الفقيه، كان كثري العبادة، وااهدة، وكان املشايخ يتربكون بدعائة
  .عاش تسعني سنة، وتويف يف ذي القعدة، سنة مثان وأربعني وأربع مئة، رمحه اهللا

  
 بن حممد بن حبيب القادسي، مث البغدادي عمر، أبو عبد اهللا، احلسني بن أمحدالشيخ امل*  القادسي - ٩

  .البزاز
  .أيب بكر القطيعي، وأيب بكر الوراق، وأيب بكر بن شاذان: أملى جمالس جبامع املنصور عن

، وجزء )١(كان يسمع لنفسه، وله مساع صحيح، منه جزء الكدميي : أبو الغنائم النرسي، وقال: وعنه
  .، وأجزاء من مسند االمام أمحد، مسعنا منه)٢(ث القعنيب من حدي

  .وقع لنا جزء الكدميي من طريق أيب عنه: قلت
حضرته يوما، وطالبته بأصوله، فدفع إيل عن ابن شاذان وغريه أصوال صحيحة، ): ٣(وقال اخلطيب 

  :أرين أصلك عن القطيعي، فقال: فقلت
__________  



، ٢١٢ / ٣: ، العرب١٠ / ١٠: ، االنساب٨٠ / ٧:  االكمال،١٧ - ١٦ / ٨: تاريخ بغداد(*) 
، شذرات ٢٦٤ / ٢، لسان امليزان ١٧٠ / ١، املغين يف الضعفاء ٥٣٠ - ٥٢٩ / ١: ميزان االعتدال

  .٢٧٥ / ٣الذهب 
  .ه) ٢٨٦(هو أبو العباس حممد بن يونس بن موسى القرشي السامي البصري الكدميي املتوىف سنة ) ١(
ه، مرت ترمجته ) ٢٢١(أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب القعنيب املتوىف سنة هو احلافظ ) ٢(

  ).٦٨(يف اجلزء العاشر برقم 
  .١٨ - ١٧ / ٨تاريخ بغداد ) ٣(

(*)  

)١٨/١١(  

  

  .كله" املسند " أنا ال يشك يف مساعي من القطيعي، مسعنا منه خايل هبة اهللا املفسر 
  .ئا إال بعد أن حتضر أصولكها هنا شي) ١(ال ترو : فقلت

منعتين : ، فأملى فيه، وكانت الرافضة جتتمع هناك، فقال هلم)٢(فانقطع، ومضى إىل مسجد براثا 
  .النواصب أن أروي يف جامع املنصور فضائل أهل البيت

مث اجتمع عليه يف مسجد الشرقية الروافض، وهلم إذ ذاك قوة، ومحيتهم ظاهرة، فأملى عليهم العجائب 
  .املوضوعات يف الطعن على السلفمن 
  .مات يف ذي القعدة سنة سبع وأربعني وأربع مئة: قلت

  .ومات يف العام قبله
  

أبو احلسن، أمحد بن حممد بن أمحد بن عبدوس  * ]أمحد بن حممد بن عبدوس الزعفراين  [ - ١٠
  .الزعفراين املؤدب ببغداد

  ).٤(، وابن ماسي )٣(القطيعي : روى عن
  .كتبت عنه من مساعه الصحيح، وعاش تسعا ومثانني سنة): ٥(قال اخلطيب 

__________  
  .واجلادة ما أثبتنا" تروي : " يف االصل) ١(
  .بالثاء املثلثة والقصر، حملة كانت يف طرف بغداد يف قبلة الكرخ، وجنويب باب حمول: قال ياقوت) ٢(

  .٣٦٤ - ٣٦٢ / ١" معجم البلدان " انظر 
  .٣٨٠  /٤تاريخ بغداد (*) 



  .ه) ٣٦٨(هو أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان البغدادي القطيعي املتوىف سنة ) ٣(
  ).١٤٣(وقد مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر من هذا الكتاب برقم 

  .ه) ٣٦٩(هو أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البغدادي البزاز املتوىف سنة ) ٤(
  ).١٧٦(لسادس عشر برقم وقد مرت ترمجته يف اجلزء ا

  .٣٨٠ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٥(
(*)  

)١٨/١٢(  

  

) ١" (ميزان االعتدال " ، ويف "طبقات القراء " ، ويف "التاريخ " قد ذكرته يف  *  االهوازي- ١١
  .مستوىف، فلنذكره ملخصا

له، وال كان رأسا يف القراءات، معمرا، بعيد الصيت، صاحب حديث ورحلة وإكثار، وليس باملتقن 
  .اود، بل هو حاطب ليل، ومع إمامته يف القراءات فقد تكلم فيه ويف دعاويه تلك االسانيد العالية

وهو الشيخ االمام، العالمة، مقرئ اآلفاق، أبو علي، احلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز 
  .االهوازي، نزيل دمشق

  .ولد سنة اثنتني وستني وثالث مئة
 جمهول ال يوثق به، ادعى أنه قرأ على االشناين -) ٢( على علي بن احلسني الغضائري وزعم أنه تال

   وذكر أنه تال-) ٤(، والقاسم املطرز )٣(
__________  

، ٥١٢ / ١، ميزان االعتدال ٣٩ - ٣٤ / ٩، معجم االدباء ٤٢٠ - ٣٦٤: تبيني كذب املفتري(*) 
، ٦٣ / ٣، مرآة اجلنان ٢١١ - ٢١٠ / ٣ ، العرب٣٢٥ - ٣٢٢ / ١، معرفة القراء الكبار ٥١٣

، كشف ٦٥ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٤٠، ٢٣٧ / ٢، لسان امليزان ٢٢١ - ٢٢٠ / ١غاية النهاية 
 ٤، ذيب تاريخ ابن عساكر ٢٧٤ / ٣، شذرات الذهب ١٣٠٣ / ٢، و ٢١١، ١٤٠ / ١الظنون 

 /١٩٨ - ١٩٧.  
  .انظر مصادر الترمجة) ١(
، وذكر أنه بقي إىل قريب الثمانني وثالث ٢٧١ / ١" معرفة القراء الكبار " ترجم له الذهيب يف ) ٢(

  .مئة
بضم االلف وسكون الشني نسبة إىل بيع االشنان وشرائه، وهو أبو العباس أمحد بن سهل املقرئ ) ٣(

  ،٢٠١، ٢٠٠ / ١" معرفة القراء الكبار " ه، ترجم له املؤلف يف ) ٣٠٧(املتوىف سنة 



  .٦٠، ٥٩ / ١" غاية النهاية " وابن اجلزري يف 
" ه، ترمجه املؤلف يف ) ٣٠٥(هو أبو بكر القاسم بن زكريا بن عيسى البغدادي املطرز، املتوىف سنة ) ٤(

  .١٧ / ٢" غاية النهاية " ، وابن اجلزري يف ١٩٥ / ١" معرفة القراء الكبار 
(*)  

)١٨/١٣(  

  

ز على حممد بن حممد بن فريوز، عن احلسن بن يف سنة مثان وسبعني وثالث مئة باالهوا) ١(لقالون 
، وأيب حفص الكتاين، ومجاعة، )٢(احلباب، وأنه قرأ على شيخ، عن أيب بكر بن سيف، وعلى الشنبوذي 

  .قبل التسعني وثالث مئة
  .ومسع من نصر بن أمحد املرجي، صاحب أيب يعلى، ومن املعاىف اجلريري، والكتاين، وعدة

الكاليب، وأنه مسع مبصر من أيب مسلم الكاتب، ويروي العايل والنازل، وحلق بدمشق عبد الوهاب 
  .يف بضعة عشر جزءا، حشاه باالباطيل السمجة" مسندا " وخطه ردئ الوضع، مجع سرية ملعاوية، و 

، وأمحد بن أيب االشعث السمرقندي، وأبو احلسن املصيين، )٤(، وغالم اهلراس )٣(تال عليه اهلذيل 
  .، وأبو الوحش سبيع ابن قرياط، وخلق)٥(وعتيق الردائي 

__________  
ه وقد مرت ) ٢٢٠(هو مقرئ املدينة االمام أبو موسى عيسى بن مينا امللقب بقالون، املتوىف سنة ) ١(

  ).٧٩(ترمجته يف اجلزء العاشر من هذا الكتاب برقم 
ملوحدة وسكون الواو ويف بفتح الشني املعجمة والنون وضم الباء ا: الشنبوذي: قال ابن االثري) ٢(

 واملذكور هو أبو الفرج حممد بن أمحد - جد املنتسب إليه -آخرها ذال معجمة، هذه النسبة إىل شنبوذ 
طبع ) ٢٥٢(رقم " معرفة القراء " ه، مترجم يف ) ٣٨٨(بن إبراهيم الشنبوذي البغدادي املتويف سنة 

  .مؤسسة الرسالة
معرفة " ه، له ترمجة وافية يف ) ٤٦٥(ارة اهلذيل، املتوىف سنة هو أبو القاسم يوسف بن علي بن جب) ٣(

  .٤٠١ - ٣٩٧ / ٢" غاية النهاية " ، و ٣٤٩ - ٣٤٦ / ١" القراء الكبار 
  .ه) ٤٦٨(هو أبو علي احلسن بن القاسم بن علي الواسطي املتوىف سنة ) ٤(

  .٢٢٩، ٢٢٨ / ١" هاية غاية الن" ، و ٣٤٦، ٣٤٤ / ١" معرفة القراء الكبار " انظر ترمجته يف 
هو عتيق بن حممد أبو بكر الردائي شيخ االقراء بقلعة محاد من أرض املغرب، دخل دمشق فقرأ ) ٥(

"  إىل ٢٢٢ / ١، وقد تصحف فيها ٥٠١، ٥٠٠ / ١" غاية النهاية " على االهوازي، مترجم يف 



  .بالذال املعجمة والنون" الرذاين 
(*)  

)١٨/١٤(  

  

والكتاين، والفقيه نصر املقدسي، وأبو طاهر احلنائي، وأبو القاسم النسيب اخلطيب، : وحدث عنه
  ).١(ووثقه، وباالجازة أبو سعد بن الطيوري 

، وتلك الفصائح، فسبه )٣(، فيه كذب، ومما فيه حديث عرق اخليل )٢(وألف كتابا طويال يف الصفات 
  .علماء الكالم وغريهم

  . ثلبه، واهللا يغفر هلما، وعلق يف)٤(وكان ينال من ابن أيب بشر 
، يقول بالظاهر، ويتمسك باالحاديث الضعيفة اليت )٦(كان على مذهب الساملية ): ٥(قال ابن عساكر 

  .تقوي رأيه
ملا ظهر من أيب علي االكثار من الروايات يف القراءات أم، : ومسعت أبا احلسن بن قبيس، عن أبيه، قال

 وقرؤوا ببغداد على الذين روى عنهم االهوازي، وجاؤوا، ، وابن الفرات،)٧(فسار رشأ بن نظيف 
  فمضى إليهم أبو علي، وسأهلم أن يروه

__________  
  . ه٥١٧وامسه أمحد بن عبد اجلبار الصرييف، املتوىف سنة ) ١(

  ).٢٧٠(ستأيت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر من هذا الكتاب برقم 
  "تبيني كذب املفتري " انظر " ود أهل االميان البيان يف شرح عق" ذكره ابن عساكر باسم ) ٢(

٣٦٩.  
  .١٣٤ / ١" ترتيه الشريعة "  و ٣ / ١انظر الآليل املصنوعة ) ٣(
وقد رد عليه ابن عساكر " مثالب ابن أيب بشر االشعري " يعين أبا احلسن االشعري، له فيه كتاب ) ٤(

  .٤٢٠ - ٣٦٤": تبيني كذب املفتري " ردا وافيا يف كتابه 
  .١٩٧ / ٤" ذيب تاريخ ابن عساكر " انظر ) ٥(
الساملية فرقة من املشبهة، : ٣٦٩" تبيني كذب املفتري " قال العالمة الكوثري يف تعليقه على ) ٦(

إن اهللا تعاىل يرى يف صورة آدمي، وإنه تعاىل يقرأ على لسان كل قارئ، وإم إذا مسعوا القرآن : يقولون
عونه من اهللا تعاىل، ويعتقدون أن امليت يأكل يف القرب ويشرب وينكح إىل من قارئ يرون أم إمنا يسم

  .غري ذلك
وهذه النحلة معروفة بالبصرة وسوادها بالساملية نسبة إىل مقالة احلسن بن حممد بن أمحد بن سامل الساملي 



  .البصري وابنه أيب عبد اهللا املتصوف
"  ه، مترجم يف ٤٤٤اهللا، الدمشقي، املتويف سنة هو املقرئ أبو احلسن رشأ بن نظيف بن ما شاء ) ٧(

  .٢٨٤ / ١" غاية النهاية " ، و ٣٢٢، ٣٢١ / ١" معرفة القراء الكبار 
(*)  

)١٨/١٥(  

  

االجازات، فأخذها، وغري أمساء من مسى ليستر دعواه، فعادت عليه بركة القرآن، فلم يفتضح، وعوتب 
  ).١( وال أصدقه يف حرف أقرأ عليه للعلم،: رجل يف القراءة عليه، فقال

من بدمشق ؟ فذكرت منهم االهوازي، : اجتمعت بة اهللا الاللكائي، فسألين: قال عبد العزيز الكتاين
  ).٢(لو سلم من الروايات يف القراءات : فقال

وكان مكثرا من احلديث، وصنف الكثري يف القراءات ويف أسانيدها، له غرائب يذكر أنه : مث قال الكتاين
  . رواية وتالوةأخذها

  .وممن وهاه ابن خريون
  .أخذ القراءات عرضا ومساعا من أصحاب ابن شنبود، وابن جماهد: وقال الداين

  .وكان واسع الرواية، حافظا ضابطا، أقرأ دهرا بدمشق: قال
  .يف نفسي أمور من علوه يف القراءات: قلت

  .االهوازي متهم: وقال ابن عساكر عقيب حديث كذب
أنبأين به ابن أيب اخلري، عن ابن بوش، عن أمحد ابن عبد اجلبار، عن االهوازي، حدثنا أمحد احلديث : قلت

بن علي االطرابلسي، عن عبد اهللا بن احلسن القاضي، عن البغوي، عن هدبة، عن محاد بن سلمة، عن 
  رأيت: " وكيع بن عدس، عن أيب رزين، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

__________  
  .١٩٨ / ٤" ذيب تاريخ ابن عساكر " ، و ٤١٦، ٤١٥": تبيني كذب املفتري ) " ١(
  .٣٦٨": تبيني كذب املفتري ) " ٢(

(*)  

)١٨/١٦(  

  



  ).١" (ريب مبىن على مجل أورق، عليه جبة 
ال يستبعدن جاهل كذب االهوازي فيما أورده من ): ٢" (تبيني كذب املفتري " وقال ابن عساكر يف 

  .قد كان من أكذب الناس فيما يدعي من الروايات يف القراءاتتلك احلكايات، ف
قد : كنت عند رشإ بن نظيف يف داره على باب اجلامع، فاطلع منها، وقال: وقال حممد بن طاهر امللحي

  .عرب رجل كذاب
  ).٣(فاطلعت، فوجدته االهوازي 

  أبو: قال لنا أبو بكر اخلطيب: وقال عبد اهللا بن أمحد بن السمرقندي
__________  

هذا احلديث منكر، ويف إسناده غري واحد من اهولني، : ، وقال١٩٧ / ٤هو يف ذيب تارخيه ) ١(
  "البيان يف عقود أهل االميان " ولالهوازي أمثاله يف كتاب مجعه يف الصفات مساه كتاب 

 حىت عرقت، مث إن اهللا ملا أراد أن خيلق نفسه خلق اخليل، فأجراها: " أودعه أحاديث منكرة، كحديث
مما ال جيوز أن يروى، وال حيل أن يعتقد، وكان مذهبه مذهب الساملية يقول " خلق نفسه من ذلك العرق 

بالظاهر، ويتمسك باالحاديث الضعيفة اليت تقوي له رأيه، وحديث إجراء اخليل موضوع وضعه بعض 
ن ال عقل له، وهو مما يقطع الزنادقة، ليشنع على أصحاب احلديث يف روايتهم لينتحل فيقبله بعض م

  .ببطالنه شرعا وعقال
إن بعض ضعفاء : وقد علق الشيخ عبد القادر بدران رمحه اهللا على كالم احلافظ ابن عساكر هذا، فقال

العقول ممن ينتسب إىل العلم يف زمننا هذا يسلكون مسالك الساملية على غري معرفة مبذهبهم، 
إن هذا حديث : خذون باملوضوع واملفترى، وإذا قيل هلمإنه حديث، فيأ: فيتمسكون بكل ما قيل

أو ليس وقد قيل بأنه حديث، ويزعمون أن فعلهم هذا حمبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه : موضوع، قالوا
من كذب علي متعمدا، :  وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم-وسلم، ونسوا احلديث امع على تواتره 

هم يسردون االحاديث املكذوبة يف دروسهم ليغشوا ا العامة، وليومهوا فليتبوأ مقعده من النار، فترا
االغراب على السامع، ويكون كالمهم بدرجة أن كل غافل يأىب مساعه، وحمبة النيب صلى اهللا عليه 

وسلم ال حتصل بالكذب عليه، وهو صلى اهللا عليه وسلم مل يتكلم مبا يناقضه العقل الصحيح والكتاب 
بأ العاقل بنفسه عن نسبة شئ إىل الرسول تكون الزنادقة قد دسته، الفساد شرعه الطاهر املبني، فلري

  .بزعمهم، ومن فعل ذلك كان ظهريا للزنادقة غاشا للمسلمني
 - ١٣٨ / ١، وترتيه الشريعة ٢٨ - ٢٧ / ١" الآليل املصنوعة " وانظر الكالم على هذا اخلرب يف 

  .٥١٣ / ١" ميزان االعتدال "  و ،٤٤٧ص " الفوائد اموعة " ، و ١٣٩
  .٤١٥: ص) ٢(
  .٤١٦": تبيني كذب املفتري ) " ٣(

(*)  



)١٨/١٧(  

  

  ).١(علي االهوازي كذاب يف القراءات واحلديث مجيعا 
يريد تركيب االسناد، وادعاء اللقاء، أما وضع حروف أو متون فحاشا وكال، ما أجوز ذلك : قلت

  ملقرئونعليه، وهو حبر يف القراءات، تلقى ا
، )٢(تواليفه ونقله للفن بالقبول، ومل ينتقدوا عليه انتقاد أصحاب احلديث، كما أحسنوا الظن بالنقاش 

  .، وطائفة راجوا عليهم)٣(وبالسامري 
  . يف رابع ذي احلجة سنة ست وأربعني وأربع مئة- ساحمه اهللا -تويف أبو علي 

  
 ابن أمحد بن الفضل بن  القاسم، عبد العزيز بن عليالشيخ االمام، احملدث املفيد، أبو*  االزجي - ١٢

  .شكر البغدادي االزجي
، )٤(ابن كيسان، وأيب عبد اهللا العسكري، وأيب احلسن ابن لؤلؤ، وأيب سعيد احلريف : مسع الكثري من

  وعبد العزيز اخلرقي، وحممد
__________  

  .املصدر السابق) ١(
  .ه) ٣٥١(حممد النقاش املوصلي البغدادي املتوىف سنة هو املقرئ أبو بكر حممد بن احلسن بن ) ٢(

  .١٢١ - ١١٩ / ٢" غاية النهاية " ، و ٢٤٠ - ٢٣٦ / ١": معرفة القراء الكبار " انظر ترمجته يف 
ه، وقد ) ٣٨٦(هو املقرئ أبو أمحد عبد اهللا بن احلسني بن حسنون السامري البغدادي املتوىف سنة ) ٣(

  ).٣٧٩(دس عشر من هذا الكتاب برقم مرت ترمجته يف اجلزء السا
، شذرات ٢٠٦ / ٣، العرب ٤٦ / ١، اللباب ١٩٧ / ١، االنساب ٤٦٨ / ١٠تاريخ بغداد (*) 

  .٢٧١ / ٣الذهب 
هذه النسبة إىل باب االزج، وهي حملة : االزجي، بفتح االلف والزاي ويف آخرها اجليم: قال السمعاين

طاحونة، وكان منها مجاعة كثرية من العلماء والزهاد والصاحلني، كان ا أربعة آالف : كبرية ببغداد قيل
  .وكلهم إال ما شاء اهللا على مذهب أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه

= بضم احلاء وسكون الراء وكسر الفاء، هذه النسبة للبقال ببغداد ومن يبيع االشياء اليت تتعلق ) ٤(
(*)  

)١٨/١٨(  

  



  . املظفر، والدارقطين، وخلقابن أمحد اجلرجرائي املفيد، وابن
  .وعين باحلديث

اخلطيب، والقاضي أبو يعلى، وعبد اهللا بن سبعون القريواين، واحلسني بن علي الكاشغري : روى عنه
  .، ومحد بن إمساعيل اهلمذاين، واملبارك بن الطيوري، وخلق)١(

  .له مصنف يف الصفات مل يهذبه
  .ري الكتابكتبنا عنه، وكان صدوقا كث): ٢(قال اخلطيب 

  .مولده يف سنة ست ومخسني وثالث مئة
  .وتويف يف شعبان سنة أربع وأربعني وأربع مئة

  
 بن أمحد بن حممد بن سعيد، الشيخ، االمام، الثقة، املعمر، ابن عبد الغافر*  عبد الغافر بن حممد - ١٣

  .الصاحل، أبو احلسني الفارسي مث النيسابوري
  .ولد سنة نيف ومخسني وثالث مئة

مسلم، مسعه منه سنة مخس " صحيح " أيب أمحد حممد بن عيسى بن عمرويه اجللودي ب : وحدث عنه
  .وستني وثالث مئة

  وحدث عن
__________  

  ".اخلزيف "  إىل ٤٦٨ / ١٠" تاريخ بغداد " بالبزور والبقالني، وقد تصحفت يف املطبوع من = 
ه، وقد مرت ) ٣٧٦(حلريب احلريف املتوىف سنة وأبو سعيد هذا هو احلسن بن جعفر بن حممد البغدادي ا

  ).٢٦٥(ترمجته يف اجلزء السادس عشر برقم 
هذه : بفتح الكاف وسكون الشني املعجمة وفتح الغني ويف آخرها الراء، وقال: ضبطه السمعاين) ١(

  .كاشغر: النسبة إىل بلدة من بالد املشرق يقال هلا
  .٤٦٨ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٢(

  .٢٧٨، ٢٧٧ / ٣، شذرات الذهب ٢١٦ / ٣أ، العرب  / ١٤٣الورقة : يدالتقي(*) 
(*)  

)١٨/١٩(  

  

له، وحدث عن بشر بن أمحد االسفراييين، وإمساعيل " غريب احلديث " االمام أيب سليمان اخلطايب ب 
  .بن عبد اهللا بن ميكال، وكان ميكنه السماع من أيب عمرو بن جنيد، وأيب عمرو بن مطر، وطائفة



، وأبو عبد اهللا احلسني بن علي الطربي، وعبيد اهللا بن أيب )١(نصر بن احلسن التنكيت : عنهحدث 
القاسم القشريي، وعبد الرمحن بن أيب عثمان الصابوين، وحممد بن الفضل الصاعدي الفراوي، وإمساعيل 

  .بن أيب بكر القاري، وفاطمة بنت زعبل العاملة، وآخرون
هو الشيخ اجلد، الثقة، االمني، الصاحل، :  بن إمساعبل بن عبد الغافرقال حفيده احلافظ عبد الغافر

الصني، الدين، احملظوظ من الدنيا والدين، امللحوظ من احلق تعاىل بكل نعمى، كان يذكر أيام أيب سهل 
الصعلوكي، ويذكره، وما مسع منه شيئا، ومسع من اخلطايب بسبب نزوله عندهم حني قدم نيسابور، ومل 

وعاته إال ملء كمني من الصحيح والغريب، وأعداد قليلة من املتفرقات من االجزاء، ولكنه تكن مسم
كان حمظوظا جمدودا يف الرواية، حدث قريبا من مخسني سنة منفردا عن أقرانه، مذكورا، مشهورا يف 

ي احلافظ الدنيا، مقصودا من اآلفاق، مسع منه االئمة والصدور، وقد قرأ عليه احلسن بن أمحد السمرقند
نيفا وثالثني مرة، وقرأه عليه أبو سعد البحريي نيفا وعشرين مرة، هذا سوى ما قرأه " صحيح مسلم " 

  .عليه املشاهري من االئمة
  استكمل مخسا وتسعني سنة، وطعن يف السادسة والتسعني، وأحلق االحفاد باالجداد، وعاش يف النعمة

__________  
تح الكاف عند السمعاين وابن االثري وضمها عند ياقوت وابن حجر، بضم التاء، وسكون النون، وف) ١(

  .ويف آخرها تاء أخرى، نسبة إىل تنكت، وهي مدينة من الشاش من وراء ر جيحون وسيحون
  .البنكيت بباء موحدة بدل التاء االوىل وهو تصحيف: ويف االصل

(*)  

)١٨/٢٠(  

  

 يف خامس شوال سنة مثان وأربعني -ه اهللا تعاىل  رمح-عزيزا مكرما يف مروءة وحشمة إىل أن تويف 
  .وأربع مئة بنيسابور

وفيها مات شيخ الشافعية مع القاضي أيب الطيب، أبو سعيد أمحد بن حممد بن منري اخلوارزمي الضرير 
، وعلي بن )٣(مبصر، والزاهد أبو حفص بن مسرور ) ٢(، والفقيه عبد اهللا بن الوليد االندلسي )١(

بغزة، ) ٦(، والزاهد حممد بن احلسني ابن الترمجان )٥(، وأبو احلسن بن الطفال )٤(اقالين إبراهيم الب
، واملفيت أبو الفرج حممد ابن عبد الواحد الدارمي الشافعي )٧(وأبو بكر حممد بن عبدامللك بن بشران 

)٨.(  
  

عبد الرمحن بن عثمان بن  بن االمام احملدث، الثبت، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا*  اخلوالين - ١٤



  .سعيد بن غلبون اخلوالين، القرطيب، والد املسند أيب عبد اهللا أمحد بن حممد
  .كان أحد علماء االثر بقرطبة

  أبيه، وعمه أيب بكر، وأيب حممد بن أسد، وأمحد بن: حدث عن
__________  

  ).٦(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٤٤٧(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٢(
  ).٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٤٥٤(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٤(
  ).٤٥٦(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٥(
  ).٢٢(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).٢٧(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).٢٤(سترد ترمجته برقم ) ٨(

  .٥٣٦ - ٥٣٥ / ٢الصلة (*) 
(*)  

)١٨/٢١(  

  

لتاهريت، وأيب عمر بن اجلسور، وأيب عمر أمحد بن عبد اهللا الباجي، وأيب عبد اهللا بن أيب زمنني، القاسم ا
  .وأيب املطرف بن فطيس، وخلق

  .وكان معنيا باحلديث ومجعه، ثقة ثبتا، صينا، خريا
  ).١(عاش ستا وسبعني سنة 
  .روى عنه ولده ومجاعة
  ).٢(تويف سنة مثان وأربعني 

  
 بن حممد البغدادي، البيع، ابن  مفيت الشافعية، أبو طاهر، حممد بن عبد الواحد* ابن الصباغ - ١٥

  .الصباغ
  .، وعدة)٤(، وابن حبابة )٣(مسع أبا حفص بن شاهني، واملعاىف بن طرارا 

  .وتفقه بالشيخ أيب حامد
  ".الشامل " ، صاحب )٥(وتفقه عليه ولده أبو نصر 



  ه حلقة للفتوى، مات يفكتبنا عنه، وكان ثقة، ل): ٦(قال اخلطيب 
__________  

  .٥٣٦ / ٢" الصلة ) " ١(
  .وأربع مئة: أي) ٢(

 / ٤، الوايف بالوفيات ١٩٩ / ١، اللباب ٣٧٢ / ٢، االنساب ٣٦٣ - ٣٦٢ / ٢تاريخ بغداد (*) 
  .١٣٢ - ١٣١ / ٢، طبقات االسنوي ١٨٩ - ١٨٨ / ٤، طبقات السبكي ٦٣

  . عند ذكر ولده)٤٦٦(وسيعيد املؤلف ترمجته يف الصفحة 
) ٣٩٠(هو القاضي أبو الفرج املعاىف بن زكريا النهرواين اجلريري، ويعرف بابن طرارا، املتوىف سنة ) ٣(

  ).٣٩٨(ه، وقد مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر رقم 
هو أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن إسحاق البغدادي املتوثي املعروف بابن حبابة، املتوىف سنة ) ٤(
  ).٤٠٠(ه، وقد مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر رقم ) ٣٨٩(
  .فانظرها مث) ٢٣٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  .٣٦٢ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٦(

(*)  

)١٨/٢٢(  

  

  .ذي القعدة، سنة مثان وأربعني وأربع مئة
  .وروى عنه أيب النرسي: قلت
  

بن ) ١( بن سليمان الء، أمحد بن عبد اهللاهو الشيخ العالمة، شيخ اآلداب، أبو الع*  أبو العالء - ١٦
بن ربيعة بن ) ٢(حممد بن سليمان بن أمحد بن سليمان بن داود بن مطهر بن زياد ابن ربيعة بن احلارث 

  بن أسحم بن) ٤(بن أرقم ) ٣(أنور 
__________  

ساب ، االن١٦٥ - ١٥٧ / ١، دمية القصر ٢٤١ - ٢٤٠ / ٤، تاريخ بغداد ٩ / ١تتمة اليتيمة (*) 
، املنتظم ٣٥٤ - ٣٥٣: ، نزهة االلبا٣٤٣: ، فهرست ابن خري)املعري(و ) التنوخي (٩٣ - ٩٠ / ٣
، الكامل يف ٢١٨ - ١٠٧ / ٣، معجم االدباء ١٥٦ / ٥، معجم البلدان ١٨٨ - ١٨٤ / ٨

 / ١، إنباه الرواة )املعري (٢٣٤ / ٣و ) التنوخي (٢٢٥ / ١، اللباب ٦٣٧ - ٦٣٦ / ٩: التاريخ
، املختصر يف أخبار ١١٦ - ١١٣ / ١، االنصاف والتحري البن العدمي، وفيات االعيان ٨٣ - ٤٦



، دول ٢١٨ / ٣، العرب ٤٧٠ - ٤٦١ / ٣قسم  / ١١، تاريخ االسالم م ١٧٧ - ١٧٦ / ٢البشر 
، مسالك االبصار م ٥٤٧ - ٥٣٩ / ١، تتمة املختصر ١١٢ / ١، ميزان االعتدال ٢٦٤ / ١االسالم 

، مرآه ١١٠ - ١٠١: ، نكت اهلميان١١١ - ٩٤ / ٧، الوايف بالوفيات ٣١٩ - ٢٨٢ / ٢ / ١٠
، روض ٧٦ - ٧٢ / ١٢، البداية والنهاية ٦٩ - ٦٦ / ٣، مرآة اجلنان ٤٤٩الزمان حوادث سنة 
  الناظر البن الشحنة

 - ٢٠٣ / ١، لسان امليزان ١٨١ - ١٦٩: ، طبقات النحويني واللغويني البن قاضي شهبة١٦١ / ٨
 ١، بغية الوعاة ٦٢ - ٦١ / ٥، النجوم الزاهرة ١٤٨ - ١٤٠ / ٢٠ / ١ عقد اجلمان للعيين ،٢٠٨

، ١٤٥ - ١٣٦ / ١، معاهد التنصيص ٢٣٨ - ٢٣٧ / ١، مفتاح السعادة ٣١٧ - ٣١٥/ 
 / ١ وغريها، نزهة اجلليس ٨٥ و ٤٦ / ١، كشف الظنون ٢٨٢ - ٢٨٠ / ٣شذرات الذهب 

، ٧٧ / ١، هدية العارفني ٤٢٧ / ٢، إيضاح املكنون ٧٥ - ٣٣: ، روضات اجلنات٢٨٤ - ٢٧٨
  .٣٧٨ و ١٨٠ و ٧٧ / ٤اعالم النبالء 

  .الذي نشرته وزارة الثقافة املصرية بتحقيق عدد من االساتذة" تعريف القدماء بأيب العالء " وانظر 
سقط من  " تتمة املختصر" ، ويف "معجم االدباء " الثالث سقط من " سليمان " من هنا إىل لفظ ) ١(

  .الثانية إىل الثالثة" سليمان " لفظة 
  ".النجوم الزاهرة " سقط من " ابن احلارث : " قوله) ٢(
  ".أنور " أيوب بدل " تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  .أرقم بن أنور": معجم االدباء " يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٢٣(  

  

بن ) ٣(بريح ) ٢(مرو ابن بن ع) ١( ابن عدي بن عبد غطفان - ويلقب بالساطع جلماله -النعمان 
بن حلوان ) ٧(بن أسد بن وبرة بن تغلب ) ٦(، الذي هو جمتمع تنوخ )٥] (اهللا [ بن تيم ) ٤(جذمية 

ابن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن محري بن سبأ بن ) ٨(بن عمران بن احلاف 
قحطاين، مث التنوخي املعري االعمى، يشجب بن يعرب بن قحطان بن عامر، وهو هود عليه السالم، ال

  .اللغوي، الشاعر، صاحب التصانيف السائرة، واملتهم يف حنلته
  .وستني وثالث مئة) ٩] (ثالث [ ولد يف سنة 

  وأضر باجلدري وله أربع سنني وشهر، سالت واحدة، وابيضت
  )١٠] (إياه [ اليمىن، فكان ال يذكر من االلوان إال االمحر، لثوب أمحر ألبسوه 



__________  
  ".عبد " بن غطفان، بدون ": إنباه الرواة " يف ) ١(
  .وهو خطأ) ابن(يف االصل تكرار كلمة ) ٢(
شريح، ": تتمة املختصر " يربح، ويف ": معجم االدباء " سريج، وهو خطأ، ويف : يف االصل) ٣(

  .وكالمها خطأ أيضا
خزمية، ": النجوم الزاهرة " و " لبداية والنهاية ا" و " الوايف بالوفيات " و " معجم االدباء " يف ) ٤(

  .وهو خطأ
  ".جذم "  مادة ٢٢٣ / ٨" تاج العروس " و " الصحاح " انظر 

  .ما بني معقوفتني مستدرك من بقية املصادر) ٥(
  ".جيتمع بنوح : " إىل" الوايف بالوفيات " حترفت يف ) ٦(
" وهو خطأ، والتصويب من " الوايف بالوفيات " و " تاريخ بغداد " ثعلب، ومثله يف : يف االصل) ٧(

  .٤٥٣: ص" مجهرة أنساب العرب 
احلاف، منهم من يكسر مهزته : ٥ / ١البن هشام " شرح السرية " قال أبو ذر اخلشين يف ) ٨(

ومنهم من جيعل االلف والالم فيه للتعريف ...إذا بالغ فيها: ويقطعها، كأنه مسي مبصدر أحلف يف املسألة
  . اسم الفاعل فهو من حفي حيفىمبرتلة

  .العاص: وعلى الوجه االخري حذفت ياؤه اجتزاء بالكسرة، كما تقول يف العاصي
  .٧٣ / ٢" أمايل ابن الشجري " 
  .ساقطة من االصل، واستدركت من مصادر ترمجته) ٩(
  .زيادة يقتضيها السياق) ١٠(

(*)  

)١٨/٢٤(  

  

  ).١(للحم تزهدا فلسفيا وقد جدر، وبقي مخسا وأربعني سنة ال يأكل ا
وكان قنوعا متعففا، له وقف يقوم بأمره، وال يقبل من أحد شيئا، ولو تكسب باملديح، حلصل ماال 

  .ودنيا، فإن نظمه يف الذروة، يعد مع املتنيب والبحتري
  .مسع جزءا من حيىي بن مسعر، رواه عن أيب عروبة احلراين

  .، وكان يتوقد ذكاء)٢(ه وأخذ االدب عن بين كوثر، وأصحاب ابن خالوي
" رسالة املالئكة " ، قد احتوت على مزدكة وفراغ، و )٣(يف جملد " رسالة الغفران " ومن أردإ تواليفه 



لزوم ما ال " مشهور، وله ) ٥" (سقط الزند " على ذلك االمنوذج، وديوانه " الطري " ، ورسالة )٤(
  .لغاتمن نظمه، وكان إليه املنتهى يف حفظ ال) ٦" (يلزم 

__________  
معجم " ، و ١٨٤ / ٨" املنتظم " ، وانظر ٤٩ / ١" إنباه الرواة " انظر اخلرب بأطول مما هنا يف ) ١(

  .١٢٥ / ٣" االدباء 
  .ه) ٣٧٠(هو االستاذ أبو عبيد اهللا احلسني بن أمحد اهلمذاين النحوي اللغوي، املتوىف سنة ) ٢(

 ١٧٨ / ٢" وفيات االعيان " ، و ٥٢٩ / ١"  بغية الوعاة "، و ٣٢٤ / ١" إنباه الرواة " مترجم يف 
 ٢٠٠ / ٩" معجم االدباء " ، ١٠٨ - ١٠٧ / ١" يتيمة الدهر " ، ٨٤" الفهرست " ، ١٧٩ -

طبقات ابن قاضي شهبة " ، ٥٦ - ٥٤ / ٤" اعالم النبالء " ، ٣١٢ - ٣١١": نزهة االلبا " ، ٢٠٥
النجوم الزاهرة " ، ٢٩٧ / ١١" البداية والنهاية " ، ٣٩٤ / ٢" مرآة اجلنان " ، ٣١٩ - ٣١٧ / ١" 
  .٦٢" تلخيص ابن مكتوم " ، ١٣٩ / ٤" 
  .كتبها إىل الشيخ علي بن منصور احلليب املعروف بابن القارح جوابا عن رسالة بعث ا إليه) ٣(
  .طبعت بتحقيق وشرح العالمة حممد سليم اجلندي، عضو امع العلمي العريب بدمشق) ٤(
وهو ديوان شعر تزيد أبياته على ثالثة آالف بيت، وهو مطبوع مع شروح عدة الئمة اللغة ) ٥(

  . وبتحقيق جلنة من االساتذة١٩٤٥واالدب، بعناية وزارة الثقافة واالرشاد القومي يف مصر عام 
هو ويعرف أيضا باللزوميات، وقد بني يف مقدمته القوايف ولوازمها، ومعىن لزوم ما ال يلزم، و) ٦(

  .مطبوع متداول
(*)  

)١٨/٢٥(  

  

ارحتل يف حدود االربع مئة إىل طرابلس وا كتب كثرية، واجتاز بالالذقية، فرتل ديرا به راهب 
متفلسف، فدخل كالمه يف مسامع أيب العالء، وحصلت له شكوك مل يكن له نور يدفعها، فحصل له 

  .نوع احنالل دل عليه ما ينظمه ويلهج به
  ).١(لك وارعوى تاب من ذ: ويقال

  .وقد سارت الفضالء إىل بابه، وأخذوا عنه
  .وكان أخذ اللغة عن أبيه، وحبلب عن حممد بن عبد اهللا بن سعد النحوي

  .وكانت غلته يف العام حنو ثالثني دينارا، أفرز منها نصفها ملن خيدمه
، وفيه قوة )٢(ردي وكان غذاؤه العدس وحنوه، وحلواه التني، وثيابه القطن، وفراشه لباد وحصري ب



نفس، وترك للمنن، عورض يف وقفه، فسافر إىل بغداد يتظلم يف سنة تسع وتسعني، وحدث ا بسقط 
  ).٣(الزند 
كان حيفظ كل ما مر بسمعه، ويالزم بيته، ومسى نفسه رهن احملبسني، للزومه مرتله وللعمى، وقال : يقال

  ).٤(ن صدره الشعر يف حداثته، وكان ميلي تصانيفه على الطلبة م
  ، فنازل املعرة حياصرها،)٥(خرج صاحل بن مرداس ملك حلب 

__________  
  .٤٩ / ١" إنباه الرواة " اخلرب بنحوه يف ) ١(

يف نقد هذا اخلرب وابطاله " أباطيل وأمسار " وانظر ما كتبه االستاذ العالمة حممود شاكر يف كتابه العظيم 
  .٨٠ - ٣٢ص 

  ".معجم منت اللغة "  احلصر، واحدته بردية، ويعرف يف بالد الشام نبات تصنع منه: الربدي) ٢(
  .٥٠ - ٤٩ / ١" إنباه الرواة " انظر ) ٣(
  .١٢٤ / ٣" معجم االدباء ) " ٤(
  ).٢٣٦(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٥(

(*)  

)١٨/٢٦(  

  

 أطال اهللا -االمري : حاجة ؟ قالألك : ورماها باانيق، فخرج إليه أبو العالء يتشفع، فأكرمه، وقال
وسطه، وطاب أبرداه ) ٢(قاظ ) ١( كالسيف القاطع، الن مسه، وخشن حده، وكالنهار املاتع -بقاءه 

قد وهبتك املعرة، : فقال ] ١٩٩: االعراف) * [ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني) * (٣(
  .فأنشدنا من شعرك

  ).٤( صاحل فأنشده على البديه أبياتا، وترحل
  .كان اليب العالء خلوة يدخلها لالكل، ويقول، االعمى عورة، والواجب استتاره

أكلتم دبسا ؟ فأسرع بيده إىل : فأكل مرة دبسا، فنقط على صدره منه، فلما خرج لالفادة، قيل له
  .نعم، لعن اهللا النهم: صدره، فمسحه وقال

  ).٥(ويتأوه لعدم صلته فعجبوا من ذكائه، وكان يعتذر إىل من يرحل إليه، 
، ومكفوف يف قميص الفضل ملفوف، وحمجوب )٧(أبو العالء ضرير ماله ضريب ): ٦(قال الباخرزي 

خرب [ باالحلاد إناؤه، وعندنا ) ٩(االسالم آناؤه، ورشح ) ٨(خصمه االلد حمجوج، قد طال يف ظل 
  بإساءته) ١٠] (لسن بصره، واهللا العامل ببصريته واملطلع على سريرته، وإمنا حتدثت اال



__________  
  .ارتفع قبل الزوال: متع النهار": القاموس " املرتفع، قال يف : املاتع) ١(

  .وهو خطأ" املانع " ويف االصل 
  .قاظ من القيظ، وهو شدة احلر) ٢(
  .أي طرفاه، ومها الغداة والعشي: أبرداه) ٣(

  ".إبراده " ويف االصل 
  .٢١٧ - ٢١٦ / ٣" معجم االدباء " ، وانظر ٥٤ - ٥٣ / ١ "إنباه الرواة " اخلرب يف ) ٤(
  .٥٥ / ١" إنباه الرواة ) " ٥(
  .١٧٥ / ١" دمية القصر ) " ٦(
  .ما له يف أنواع االدب ضريب": الدمية " يف ) ٧(
  .ظالل: يف الدمية) ٨(
  .ولكن رمبا رشح": دمية القصر " يف ) ٩(
  ".الدمية " ما بني معقوفتني زيادة من ) ١٠(

(*)  

)١٨/٢٧(  

  

  ".واآليات ) ٢(الفصول والغايات يف حماذاة السور " الذي عارض به القرآن، وعنونه ب ) ١(بكتابه 
له شعر كثري، وأدب غزير، ويرمى باالحلاد، وأشعاره ): ٣(وقال غرس النعمة حممد بن هالل بن احملسن 

يقتصر على النبات، وحيرم إيالم احليوان، به، ومل يأكل حلما وال بيضا وال لبنا، بل ) ٤(دالة على ما يزن 
  .ويظهر الصوم دائما

اليقاظ النواظر من كراها تقضى * قران املشتري زحال يرجى ): ٥(وحنن نذكر مما رمي به فمنه : قال
وأوقع باخلسار من * وخلفت النجوم كما تراها تقدم صاحب التوراة موسى * الناس جيال بعد جيل 
* إىل أحجار بيت ) ٧(بل افتراها وما حجي : وقال اآلخرون* وحي أتاه : )٦(اقتراها فقال رجاله 

  اون باملذاهب وازدراها* إىل حجاه ) ٨(كؤوس اخلمر تشرب يف ذراها إذا رجع احلكيم 
__________  

وحماذاة ": الدمية " يف إحدى نسخ ) ٢...(لكتابه الذي زعموا أنه عارض به: عند الباخرزي) ١(
  .يف معارضة السور: حماذاه للسور، ويف أخرى: هاالسور، ويف غري

  وحول تسمية الكتاب ذا االسم واخلالف حوله انظر مقدمة الكتاب



  .الفصول والغايات يف متجيد اهللا واملواعظ: نفسه، حيث مساه احملقق
  .طبعة دار اآلفاق اجلديدة
  .حتقيق حممود حسن زنايت

بن إبراهيم الصابئ، امللقب بغرس النعمة املتوىف سنة هو أبو احلسن حممد بن هالل بن احملسن ) ٣(
ثابت هو " تاريخ " ثابت بن سنان، و " تاريخ " والده الذي ذيله على " تاريخ " ه، ذيل على ) ٤٨٠(

  .يتهم: أي) ٤(ابن جرير " تاريخ " ذيل على 
  . بتقدمي وتأخري٦٢٣ - ٦٢٢ / ٢" اللزوم " االبيات يف ) ٥(
  .وقال": اللزوم " يف ) ٦(
  .وما سريي": اللزوم " يف ) ٧(
  .احلصيف": اللزوم " يف ) ٨(

(*)  

)١٨/٢٨(  

  

* فاحكم إهلي بني ذاك وبيين أيت عن قتل النفوس تعمدا * صرف الزمان مفرق االلفني ): ١(وله 
عقول ): ٢(ما كان أغناها عن احلالني وله * وبعثت أنت لقبضها ملكني وزعمت أن هلا معادا ثانيا 

وإجنيل ابن مرمي * وال يدري الفىت ملن الثبور كتاب حممد وكتاب موسى ) * ٣(خف ا سطور تست
ويهود حارت واوس مضلله رجالن أهل * هفت احلنيفة والنصارى ما اهتدت ): ٤(والزبور ومنه 

  ):٥(ال دين فيه ودين ال عقل له ومنه * هذا عاقل : االرض
وال مكان أال فقولوا هذا كالم له * نقول زعمتموه بال زمان ) ٦(صدقتم هكذا * قلتم لنا خالق قدمي 

  معناه ليست لكم عقول* خبئ 
__________  

  .االبيات مما مل يرو يف الديوانني) ١(
  .٤٤٣ / ١" اللزوم ) " ٢(
  .أمور تستخف ا حلوم": اللزوم " يف ) ٣(
دين، *  أهل االرض ذو عقل بال اثنان: ، وقد ورد البيت الثاين فيه هكذا٣٠١ / ٢" اللزوم ) " ٤(

  .٢٧٠ / ٢" اللزوم ) " ٥(وآخر دين ال عقل له 
  .كذا بدل هكذا": اللزوم " يف ) ٦(

(*)  



)١٨/٢٩(  

  

فهل * قان ينص وتوراة وإجنيل يف كل جيل أباطيل يدان ا * دين وكفر وأنباء تقال وفر ): ١(ومنه 
: لعن) ٢(فزادك اهللا ذال يا دجيجيل ومنه * ادي وأمته نعم أبو القاسم اهل: تفرد يوما باهلدى جيل فأجبته
فجاؤوا باحملال * ولكن قول زور سطروه وكان الناس يف عيش رغيد * فال حتسب مقال الرسل حقا 

كسب الفوائد ال حب التالوات وهل أبيحت نساء الروم * وإمنا محل التوراة قارئها ): ٣(فكدروه ومنه 
  بأحكام النبواتللعرب إال ) * ٥(عن عرض ) ٤(

أنشدتنا فاطمة بنت علي كتابة، أخربنا فرقد الكناين، سنة مثان وست مئة، أنشدنا السلفي، مسعت أبا 
  ):٧(ملا قرأت على أيب العالء باملعرة قوله : يقول) ٦(زكريا التربيزي 

__________  
  ".تقال " وأنباء تقص، بدل : ، وفيه٢٦٨ / ٢" اللزوم ) " ١(
  . مل يرو يف الديواننياالبيات مما) ٢(
  .٢٢٨ / ١" اللزوم ) " ٣(
  ".الروم " بدل " القوم ": " اللزوم " يف ) ٤(
  .ال يبالون من ضربوا: ويضربون الناس عن عرض": القاموس " يف ) ٥(

  .غرض بالغني املعجمة: ويف االصل
"  تاريخ االسالم "أبا بكر اهلريري وهو حتريف، واملثبت من ترمجة أيب العالء يف : يف االصل) ٦(

  ".تعريف القدماء بأيب العالء " للمؤلف، املطبوعة يف 
  .٣٨٦ / ١" اللزوم ) " ٧(

(*)  

)١٨/٣٠(  

  

ما باهلا * من عسجد وديت ) ١(وأن نعوذ مبوالنا من النار يد خبمس مئ * تناقض ما لنا إال السكوت له 
  . ال يعقل معناهاعبادة: هذا كقول الفقهاء: قطعت يف ربع دينار ؟ سألته، فقال

  .تعبد: لو أراد ذلك، لقال: قال كاتبه
  .تناقض: وملا قال

  .وملا أردفه ببيت آخر يعترض على ربه
  .إن كان قاله معتقدا معناه، فالنار ماواه، وليس له يف االسالم نصيب: وبإسنادي قال السلفي



مل تصقله : من القرآن ؟ فقالأين هذا : فقيل له" الفصول والغايات " هذا إىل ما حيكى عنه يف كتاب 
  .احملاريب أربع مئة سنة

  وأخربنا اخلليل بن عبد اجلبار بقزوين وكان ثقة، حدثنا أبو: وبه قال
  .العالء باملعرة، حدثنا أبو الفتح حممد بن احلسني، حدثنا خيثمة، فذكر حديثا

ىل التربهم، وأنه يرى ومن عجيب رأي أيب العالء تركه أكل ما ال ينبت حىت نسب إ: مث قال السلفي
يف إثبات الصانع وإنكار الرسل، وحترمي إيذاء احليوانات، حىت العقارب واحليات، ويف ) ٢(رأي الربامهة 

شعره ما يدل عليه وإن كان ال يستقر به قرار، فأنشدين أبو املكارم االسدي، أنشدنا أبو العالء لنفسه 
  ال كتابال نيب و: وقالوا* أقروا باالله وأثبتوه ): ٣(

__________  
  .خبمس مئني عسجد: ٥٤٤ / ١" اللزوم " يف ) ١(

  .من مجوع املئة: ومئ مبيم مكسورة ومهزة منونة
  .الربامهة قوم ال جيوزون على اهللا بعثة الرسل: قال اجلوهري) ٢(
  ).برهم": (الصحاح " 
  .٩٩ / ١" اللزوم ) " ٣(

(*)  

)١٨/٣١(  

  

ولو * يتوبوا ) ٣(العتاب متادوا يف الضالل فلم ) ٢( فقد طال رويدكم* مباح ) ١(ووطئ بناتنا حل 
وأنشدنا أبو متام غالب بن عيسى مبكة، أنشدنا أبو العالء املعري لنفسه : مسعوا صليل السيف تابوا قال

وما * وما أمسكت كفي بثين عنان وال كان يل دار وال ربع مرتل * أتتين من االميان ستون حجة ): ٤(
قال : فهانت علي االرض والثقالن وبه* روع جنان تذكرت أين هالك وابن هالك مسين من ذاك 

  ومما يدل على صحة عقيدته ما مسعت اخلطيب: السلفي
بن عبد املنعم بن أمحد السروجي، مسعت أخي أبا الفتح القاضي ) ٥(حامد بن خبتيار، مسعت أبا املهدي 

* غادة كعاب ) ٧(كم غودرت ): ٦(، فسمعته ينشد دخلت على أيب العالء التنوخي باملعرة بغتة: يقول
واخللد * املنايا ) ٨(والقرب حرز هلا حريز جيوز أن ختطئ * وعمرت أمها العجوز أحرزها الوالدان خوفا 

  إن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب: * (يف الدهر ال جيوز مث تأوه مرات، وتال قوله تعاىل
__________  

  ".اللزوم " ت من واملثب" كل : " يف االصل) ١(



  .بطل": اللزوم " يف ) ٢(
  .االبيات مما مل يرو يف الديوانني) ٤...(متادوا يف العتاب ومل": اللزوم " يف ) ٣(
  .أبا املهذب": تاريخ االسالم "  نقال عن نص ١٩٩" تعريف القدماء " يف ) ٥(
  ".ملقى السبيل " هذه االبيات من شعره يف ) ٦(
  .بودرت: ١٩٩" تعريف القدماء " هلكت، وقد أثبت حمققو ": ملقى السبيل " يف ) ٧(
  .تبطئ: ١٩٩" تعريف القدماء " املنشورة يف " تاريخ االسالم " يف ترمجته من ) ٨(

(*)  

)١٨/٣٢(  

  

   ].١٠٥ - ١٠٣: هود) * [ فمنهم شقي وسعيد: * (إىل قوله) * اآلخرة
سبحان من تكلم ذا يف القدم : ه، وقالمث صاح وبكى، وطرح وجهه على االرض زمانا، مث مسح وجه

ال، بل : أرى يف وجهك أثر غيظ ؟ قال: فصربت ساعة، مث سلمت، مث قلت! سبحان من هذا كالمه ! 
  .أنشدت شيئا من كالم املخلوق، وتلوت شيئا من كالم اخلالق، فلحقين ما ترى

  .فتحققت صحة دينه
  ).١( أفضل من قرأت عليه أبو العالء :مسعت أبا زكريا التربيزي يقول: قال السلفي: وبه

ملا تويف أبو العالء اجتمع على قربه :  يقول- وكان من أفراد الزمان -بأر ) ٢(ومسعت أبا املكارم 
  .، وختم يف أسبوع واحد مئتا ختمة)٣(مثانون شاعرا 

 بالنسب وأيام ويف اجلملة فكان من أهل الفضل الوافر، واالدب الباهر، واملعرفة: إىل أن قال السلفي
العرب، قرأ القرآن بروايات، ومسع احلديث على ثقات، وله يف التوحيد وإثبات النبوات، وما حيض على 

  .الزهد، وإحياء طرق الفتوة واملروءة شعر كثري، واملشكل منه، فله على زعمه تفسري
اجتمعت بأيب : لقا) ٤(حدثنا الوزير أبو نصر بن جهري، حدثنا املنازي الشاعر : قال غرس النعمة

  :ما هذا الذي يروى عنك ؟ قال: العالء، فقلت
__________  

أفضل من رأيته ممن قرأت : ٢٠٠" تعريف القدماء " املنشورة يف " تاريخ االسالم " يف ترمجته من ) ١(
  .عليه أبو العالء

 املعري، وقرأ عليه هو عبد الوارث بن عبد املنعم االري، أحد االدباء الفضالء تلميذ اليب العالء) ٢(
أحدمها بلدة بالقرب من زجنان واملذكور منسوب إليها، : االدب، واالري نسبة إىل أر، وهي موضعان

  .والثانية قرية من قرى أصبهان



  .١٢٦ / ١" االنساب " انظر 
  .١٨٨ / ٨" املنتظم " اخلرب إىل هنا يف ) ٣(
  .ه) ٤٣٧(وىف سنة هو أبو نصر أمحد بن يوسف الكاتب الوزير، املت) ٤(

  ).٣٨٩(وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 
(*)  

)١٨/٣٣(  

  

  .حسدوين، وكذبوا علي
  .إي واهللا: قلت! واآلخرة ؟ : على ماذا حسدوك، وقد تركت هلم الدنيا واآلخرة ؟ فقال: فقلت

  وأذكر عند ورود اخلرب مبوته وقد تذاكرنا: مث قال غرس النعمة
: الم يعرف بأيب غالب بن نبهان من أهل اخلري والفقه، فلما كان من الغد، حكى لنا قالإحلاده، ومعنا غ

رأيت البارحة شيخا ضريرا على عاتقه أفعيان متدليان إىل فخذيه، وكل منهما يرفع فمه إىل وجهه، 
عري هذا أبو العالء امل: من هذا ؟ فقيل يل: فيقطع منه حلما، ويزدرده، وهو يستغيث، فهالين، وقلت

  ).١(امللحد 
  ).٢(واليب العالء 

إنسان إن الفىت من الفنت * مع ابن زوج هلا وال خنت فذاك خري هلا وأسلم لل * ال جتلسن حرة موفقة 
أنشدنا أبو احلسني احلافظ ببعلبك، أنشدنا جعفر بن علي، أنشدنا السلفي، أنشدنا أبو املكارم عبد ) ٣(

* رغبت إىل الدنيا زمانا فلم جتد ): ٤(لعالء بن سليمان لنفسه الوارث بن حممد االسدي، أنشدنا أبو ا
  لدي فعندي راحة وفراغ* ابنه اليأس الكرمي وبنته ) ٥(بغري عناء واحلياة بالغ وألقى 

__________  
 / ٨" املنتظم " ، واجلزء االخري منه يف ٨١ - ٨٠ / ١" إنباه الرواة " اخلرب بأطول مما هنا يف ) ١(

١٨٨.  
  .٥٧٥ / ٢" للزوم ا) " ٢(
  .مع": اللزوم " يف ) ٣(
  .االبيات اآلتية مما مل يرو يف الديوانني) ٤(
  .ألفى: يف االصل) ٥(

(*)  

)١٨/٣٤(  



  

تفتري وتصاغ ومن شر ما أسرجت يف الصبح ) ١(أحاديث مني * وزاد فساد الناس يف كل بلدة 
  هلا بالشاربني مراغ) ٢(كميت * والدجى 

فأنتم قوم سوء ال ) ٤(من الربية جوسوا االرض أو حوسوا *  إىل من يف بسيطته أوحى املليك): ٣(وبه 
مسعودكم عند أهل الرأي منحوس أنشدنا موسى بن حممد ببعلبك، أنشدنا الشرف * صالح لكم 

االربلي، أنشدنا أمحد بن مدرك القاضي، أنشدين أبو جعفر حممد بن مؤيد بن أمحد بن حواري، أنشدنا 
) * ٥(يا ساهر الربق أيقظ راقد السمر : ان أمحد، أنشدنا أبو العالء بن سليمان لنفسهجدي أبو اليقظ

حيا من بين مطر ) ٧(فاسق املواطر * أعوانا على السهر وإن خبلت على االحياء كلهم ) ٦(لعل باجلزع 
ين محل احللي ملن أعىي عن النظر ما سرت إال وطيف منك يطرح* أرى سفها ) ٨(ويا أسرية حجليها 

  على أثري) ١١(أمامي وتأويبا ) ١٠(يسري ) * ٩(
__________  

  .الكذب: املني) ١(
  .الكميت من أمساء اخلمر اليت فيها محرة وسواد) ٢(
  .٢٦ / ٢" اللزوم ) " ٣(
  .مرادف للجوس، وهو طلب القوم وختلل ديارهم: احلوس) ٤(
  .ود خشبا منهضرب من العضاه يعظم ويطول، وليس يف العضاه شئ أج: السمر) ٥(
  .منقطعه: منعطف الوادي، وقيل: اجلزع) ٦(
  .السحب اليت فيها املطر: املواطر) ٧(
  .اخللخال: احلجل) ٨(
  .يصحبين" سقط الزند " يف ) ٩(
  .سرى: يف السقط) ١٠(
  .سري النهار كله إىل الليل، مث جعلوا قدوم الغائب إيابا: التأويب) ١١(

(*)  

)١٨/٣٥(  

  

وزيد فيه * ألفيت مث خياال منك منتظري يود أن ظالم الليل دام له * نجم رافعه لو حط رحلي فوق ال
) ٢(والعذب يهجر لالفراط يف اخلصر * االحسان زرتكم ) ١(سواد القلب والبصر لو اختصرمت من 
  .، وشعره من هذا النمط)٣(وهي طويلة بديعة نيف وسبعون بيتا 



الفالسفة يعدون : وما جنيت على أحد قلت*  أيب علي هذا جناه: إنه أوصى أن يكتب على قربه: قيل
وإخراجه إىل الدنيا جناية عليه، ويظهر يل من حال هذا املخذول أنه متحري مل جيزم ) ٤(اختاذ الولد 

  .بنحلة
  .اللهم فاحفظ علينا إمياننا

على احلمد لزمت مسكين منذ سنة أربع مئة، واجتهدت أن أتوفر : أن أبا العالء قال) ٥(ونقل القفطي 
يف ) ٦(والتسبيح، إال أن أضطر إىل غري ذلك، فأمليت أشياء توىل نسخها أبو احلسن ابن أيب هاشم 

مئة كراسة، ومؤلف يف غريب ذلك " الفصول والغايات " الزهد والعظات والتمجيد، فمن ذلك 
ألف " صون االيك والغ" عشر كراريس، وكتاب " إقليد الغايات يف اللغة " ، و )٧(عشرون كراسة 

  خمتلف" ومئتا كراسة، وكتاب 
__________  

  .يف: يف االصل) ١(
  ".سقط الزند " وما أثبتناه من ديوانه 

  .بارد: الربد، وقد حصر الرجل إذا آمله الربد يف أطرافه، وماء خصر: اخلصر، بفتحتني) ٢(
  . وما بعدها١١٤ / ١" شروح سقط الزند " انظر ) ٣(
  .الوالد: يف االصل) ٤(
  .هو خطأو
  .٥٦ / ١" إنباه الرواة " يف ) ٥(
  .علي بن عبد اهللا بن أيب هاشم": االنباه " يف ) ٦(
  ".السادن " وهو كتاب خمتصر لقبه ": االنباه " يف ) ٧(

(*)  

)١٨/٣٦(  

  

اخلطب " حنو أربع مئة كراسة، و " تاج احلرة يف وعظ النساء " حنو أربع مئة كراس، و ) ١" (الفصول 
" مخس عشرة كراسة، و " خطبة الفصيح " عشر كراريس، وكتاب ) ٣(د، وكتاب يف اخليل جمل) ٢" (

) ٥" (زجر النابح " حنو مئة وعشرين كراسة، و " لزوم ما ال يلزم " جملد، و ) ٤" (ترسيل الرموز 
ثالث جملدات، ) ٧" (شرح لزوم ما ال يلزم " مقداره، وكتاب ) ٦" (جنر الزجر " جملد، وكتاب 

  )٩" (مواعظ " جزء، و ) ٨" (ملقى السبيل  " وكتاب
__________  



والكتاب املعروف بتضمني اآلي، وهو : ١٤٨ / ٣الفصول، وعبارة ياقوت ": االنباه " مساه يف ) ١(
  .خمتلف الفصول

سيف ": " كشف الظنون " ، ويف "سيف اخلطبة : " ، وعند ياقوت"سيف اخلطب ": " االنباه " يف ) ٢(
  ".اخلطيب 

يتكلم فيه على ألسنة اخليل، ويذكر : خطب اخليل وكذلك عند ابن العدمي وقال": االنباه " يف ) ٣(
  .على لسان كل فرس خطبة حيمد اهللا تعاىل فيها ويعظمه

  .رسل الراموز: وسيل الراموز، ويف ياقوت": االنباه " الذهيب و " تاريخ " يف ) ٤(
  .ماؤه العذب: البحر، ورسيله: والراموز

كتاب زجر النابح يتعلق بلزوم ما ال يلزم، :  بقوله١٥٣ / ٣" معجم االدباء " ذكره ياقوت يف ) ٥(
وذلك أن بعض اجلهال تكلم على أبيات من لزوم ما ال يلزم، يريد ا التشرد واالذية، فألزم أبا العالء 

 بدمشق مقتطفات أصدقاؤه أن ينشئ هذا، فأنشأ هذا الكتاب وهو كاره، وقد نشر جممع اللغة العربية
  . م١٩٨٢ م، مث أعيد طبعه عام ١٩٦٥منه، مجعها وحققها الدكتور أجمد الطرابلسي وذلك عام 

االصل، كما نص على ذلك : حبر الرجز، وهو خطأ، والنجر، بفتح النون وسكون اجليم: يف االصل) ٦(
، "االنباه " يب و الذه" تاريخ " ابن العدمي، وقيد به اسم الكتاب كما هو مثبت، وهو كذلك يف 

  ".حبر : " إىل" معجم االدباء " وتصحف يف 
  .وكتاب يعرف براحة اللزوم، يشرح فيه ما يف كتاب لزوم ما ال يلزم من الغريب: عبارة القفطي) ٧(
 صفحة ١٨ م، وطبعت على حدة يف ١٩١٢وهي رسالة فلسفية نشرا جملة املقتبس بدمشق سنة ) ٨(

  ".رسائل البلغاء " وطبعت أيضا يف كتاب ...الوهابوعلق عليها حسن حسين عبد 
  .٣٢٩: معجم سركيس

املواعظ الست، ومعىن هذا اللقب أن : مواعظ الست، وعند ياقوت وابن العدمي": االنباه " يف ) ٩(
  = (*)الفصل االول منه يف خطاب رجل، والثاين يف خطاب اثنني، والثالث يف خطاب 

)١٨/٣٧(  

  

أظنه يعين بالكراسة ثالث :  قلت-عشر كراريس " يف ذم اخلمر ) ١( الراح مخاسية" يف جملد، و 
ستون كراسة، وسرد أشياء كثرية ) ٢" (القوايف واالوزان " ، وكتاب "سقط الزند "  وكتاب -ورقات 

منظوم حنو عشرة آالف بيت، اموع " استغفر واستغفري " أدبيات، وكتابه يف الزهد، يعرف بكتاب 
  ).٣( مصنفا مخسة ومخسون

  .كراسة) ٤] (وعشرين [ يف حنو أربعة آالف ومئة : قال



  .قد قدرت لك الكراسة: قلت
  .أكثر كتبه عدمت، وسلم منها ما خرج عن املعرة قبل استباحة الكفار هلا): ٥(قال القفطي 

، وقد قربه داخل املعرة يف مكان داثر، وقد حدث عنه أبو طاهر بن أيب الصقر االنباري، وطائفة: قلت
  طال املقال، وما على الرجل أنس زاهد

__________  
" االنباه " مجاعة، والرابع يف خطاب امرأة، واخلامس يف خطاب امرأتني، والسادس يف خطاب نسوة = 
٦٠ / ١.  
  .محاسة الراح، والصواب ما أثبتناه: يف االصل) ١(

كل حرف ميكن حركته مخس ومعىن هذا الوسم أنه بين على حروف املعجم، نذكر ل: قال القفطي
  .سجعات مضمومات ومخسا مفتوحات، ومخسا مكسورات، ومخسا موقوفات

جامع االوزان اخلمسة اليت ذكرها اخلليل جبميع ضروا، ويذكر فيه قوايف كل : ذكره القفطي باسم) ٢(
ذه جامع االوزان، وقد ذكره القفطي مرة أخرى ": كشف الظنون " و " معجم ياقوت " ضرب، ويف 

  .التسمية عند ما عرض للكتب اليت رآها اليب العالء
"  وما بعدها، و ٥٦ / ١" االنباه " مل يذكر املصنف مجيع املصنفات اليت ذكرها القفطي، انظر ) ٣(

  . وما بعدها١٤٥ / ٣" معجم االدباء 
ى شعر أيب عبادة يف الكالم عل" عبث الوليد " ومن مؤلفاته غري املذكورة يف الترمجة واليت طبعت كتاب 

رسالة " الوليد بن عبيد البختري، وقد نشرته الشركة املتحدة يف بريوت بتحقيق ناديا علي الدولة و 
  .نشرها املكتب التجاري ببريوت بشرح وحتقيق كامل كيالين" اهلناء 

  ".االنباه " ما بني معقوفتني من ) ٤(
  .٦٦ / ١" االنباه ) " ٥(

(*)  

)١٨/٣٨(  

  

  .هللا أعلم مبا ختم لهاملؤمنني، وا
ال نيب بعد : وجاء حممد بصالة مخس وقالوا) * ٢(أتى عيسى فبطل شرع موسى ): ١(ومن خبيث قوله 

فما ختليك من قمر ومشس ) * ٤(ومهما عشت من دنياك هذي ) ٣(فضل القوم بني غد وأمس * هذا 
 تلميذه أبو احلسن علي، أطلت مهسي وممن رثاه) ٥(وان قلت الصحيح * إذا قلت احملال رفعت صويت 

  ):٦(فقال 



* يف البالد كأنه ) ٧(فلقد أرقت اليوم من جفين دما سريت ذكرك * إن كنت مل ترق الدماء زهادة 
فدية من ) ١٠(ذكراك أخرج * احلجيج إذا أرادوا ليلة ) ٩(يضمخ أو فما وأرى ) ٨(مسك فسامعة 

  .ي، ومات قبله، وغالب بن عيسى االنصاريأحرما وممن روى عنه أبو القاسم علي بن احملسن التنوخ
وكانت علته ثالثة أيام، ومات يف أوائل شهر ربيع االول من سنة تسع وأربعني وأربع مئة، وعاش ستا 

  .ومثانني سنة
__________  

  .٥٦ - ٥٥ / ٢" اللزوم ) " ١(
  .دعا موسى فزال وقام عيسى": اللزوم " يف ) ٢(
  .غدا، وهو خطأ: وأودى الناس بني غد وأمس ويف االصل*  غري هذا وقيل جيئ دين": اللزوم " يف ) ٣(
  .ومهما كان يف دنياك أمر": اللزوم " يف ) ٤(
  .اليقني": اللزوم " يف ) ٥(
  .١١٥ / ١" وفيات االعيان " ، و ١٢٧ - ١٢٦ / ٣" معجم االدباء " االبيات يف ) ٦(
  .ذكرا": معجم االدباء " يف ) ٧(
  .مسامعها ": معجم ياقوت" يف ) ٨(
  .وترى": معجم االدباء " يف ) ٩(
  .أوجب": معجم ياقوت " يف ) ١٠(

(*)  

)١٨/٣٩(  

  

  االمام العالمة، القدوة، املفسر، املذكر، احملدث، شيخ *  الصابوين- ١٧
بن عامر، ) ١(االسالم، أبو عثمان، إمساعيل بن عبدالرمحن بن أمحد بن إمساعيل بن إبراهيم بن عابد 

  .ري، الصابوينالنيسابو
  .ولد سنة ثالث وسبعني وثالث مئة

  .وأول جملس عقده للوعظ إثر قتل أبيه يف سنة ثنتني ومثانني وهو ابن تسع سنني
أيب سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب، وأيب بكر ابن مهران، وأيب حممد املخلدي، وأيب : حدث عن

ن بن أيب شريح، وزاهر بن أمحد الفقيه، وطبقتهم، طاهر بن خزمية، وأيب احلسني اخلفاف، وعبد الرمح
  .ومن بعدهم
الكتاين، وعلي بن احلسني بن صصرى، وجنا بن أمحد، وأبو القاسم بن أيب العالء، والبيهقي، : حدث عنه



  .وابنه عبدالرمحن بن إمساعيل، وخلق آخرهم أبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي
__________  

، معجم ٢ / ٤٣١ - ٢ / ٤٢٨، تاريخ دمشق خ ٦ - ٥ / ٨، االنساب ١١٥  /٢تتمة اليتيمة (*) 
، ٢٢٩ - ٢٢٨ / ٢، اللباب ٦٣٨ / ٩أ، الكامل  / ٣٨ورقة : ، املنتخب١٩ - ١٦ / ٧: االدباء

، ١٤٤ - ١٤٣ / ٩، الوايف بالوفيات ٢١٩ / ٣، العرب ٢٦٤ / ١، دول االسالم ١٧٧ / ٢املختصر 
، طبقات ٧٦ / ١٢، البداية والنهاية ٢٩٢ - ٢٧١ / ٤السبكي ، طبقات ٥٤٧ / ١تتمة املختصر 

، طبقات ٧: ، طبقات املفسرين للسيوطي٦٢ / ٥ أ، النجوم الزاهرة ٢٢٣ورقة : ابن قاضي شهبة
: ، الرسالة املستطرفة٢٨٣ - ٢٨٢ / ٣: ، شذرات الذهب١٠٨ - ١٠٧ / ١املفسرين للداوودي 

  .٣٦ - ٣٠ / ٣، ذيب تاريخ ابن عساكر ١٠٣
ابن " ذيب " ، وقد تصحف يف ٨٨٧ / ٣" تبصري املنتبه " بالباء املوحدة والدال املهملة كما يف ) ١(

  .باهلمزة والذال املعجمة" عائذ " السبكي إىل " طبقات " عساكر، و 
(*)  

)١٨/٤٠(  

  

  .حدثنا إمام املسلمني حقا، وشيخ االسالم صدقا، أبو عثمان الصابوين: قال أبو بكر البيهقي
  ).١(مث ذكر حكاية 

  ).٢(أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال يف احلفظ والتفسري : وقال أبو عبد اهللا املالكي
االستاذ أبو عثمان إمساعيل الصابوين شيخ االسالم، املفسر ): ٣" (السياق " وقال عبد الغافر يف 

 سنة، وخطب وصلى يف اجلامع حنوا من احملدث، الواعظ، أوحد وقته يف طريقه، وعظ املسلمني سبعني
عشرين سنة، وكان حافظا، كثري السماع والتصانيف، حريصا على العلم، مسع بنيسابور وهراة 

وسرخس واحلجاز والشام واجلبال، وحدث خبراسان واهلند وجرجان والشام والثغور واحلجاز والقدس، 
 مقبوال عند املوافق واملخالف، جممع على أنه عدمي ورزق العز واجلاه يف الدين والدنيا، وكان مجاال للبلد،

النظري، وسيف السنة، ودامغ البدعة، وكان أبوه االمام أبو نصر من كبار الواعظني بنيسابور، ففتك به 
سنني، فأقعد مبجلس الوعظ، وحضره أئمة الوقت، ) ٤(الجل املذهب، وقتل، فأقعد ابنه هذا ابن تسع 

  وأخذ
__________  

كان : ، قال أبو احلسني البغدادي٣٢ - ٣١ / ٣" ذيب تاريخ ابن عساكر " ما يف وهي ك) ١(
الشيخ االمام أبو الطيب إذا حضر حمفال من حمافل التهنئة أو التعزية أو سائر ما مل يكن يقصد إال 



ن املتفقهة حبضوره، فكان املفتتح واملختتم الرئيس بامجاع املخالف واملوالف املقدم أمرا بالقاء مسألة، وكا
ال يسألون غريه يف جملس حضره، فإذا تكلم عليها، ووىف حق الكالم فيها، وانتهى إىل آخرها أمر أبا 

وتكلم للناس على طريق التفسري واحلقائق مث ) أي صعد إليه بسرعة(فترقل الكرسي ) الصابوين(عثمان 
  .يدعو ويقوم أبو الطيب فيتفرق الناس وهو يومئذ يف أوائل سنه

  .٣٣ / ٣املصدر السابق ) ٢(
  .١٨ - ١٧ / ٧" معجم االدباء " ، ٣٤ - ٣٣ / ٣" ذيب تاريخ ابن عساكر " وانظر ) ٣(
  ".تسع " بدل " سبع : " إىل" ذيب تاريخ دمشق " حترفت يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٤١(  

  

أبو إسحاق يف ترتيبه ويئة شأنه، وكان حيضر جملسه هو واالستاذ ) ١(االمام أبو الطيب الصعلوكي 
االسفراييين، واالستاذ أبو بكر بن فورك، ويعجبون من كمال ذكائه، وحسن إيراده، حىت صار إىل ما 

  .صار إليه، وكان مشتغال بكثرة العبادات والطاعات، حىت كان يضرب به املثل
  .ع مئةيف احملرم تويف أبو عثمان سنة تسع وأربعني وأرب": تارخيه " قال احلسني بن حممد الكتيب يف 

قدم أبو عثمان : يقول) ٢(مسعت احلسن بن أيب احلر بسلماس ": معجم السفر " وقال السلفي يف 
الصابوين بعد حجه ومعه أخوه أبو يعلى يف أتباع ودواب، فرتل على جدي أمحد بن يوسف اهلاليل، فقام 

ة، فسمعت أبا عثمان جبميع مؤنه، وكان يعقد الس كل يوم، وافتنت الناس به، وكان أخوه فيه دعاب
يل عندكم أشهر أعظ وأنا يف تفسري آية وما يتعلق ! يا أهل سلماس ): ٣(يقول وقت أن ودع الناس 

  .ا، ولو بقيت عندكم متام سنة ملا تعرضت لغريها، واحلمد هللا
حكى الثقات أن أبا عثمان كان يعظ، فدفع إليه كتاب ورد من ): ٤" (تارخيه " قال عبد الغافر يف 

ارى، مشتمل على ذكر وباء عظيم ا، ليدعو هلم، ووصف يف الكتاب أن رجال أعطى خبازا درمها، خب
  .فكان يزن، والصانع خيبز، واملشتري واقف، فمات ثالثتهم يف ساعة

__________  
ه، وقد ) ٤٠٤(هو االمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان العجلي الصعلوكي املتوىف سنة ) ١(

  ).١٢١(ته يف اجلزء السابع عشر برقم تقدمت ترمج
مدينة مشهورة بأذربيحان، بينها وبني أرمية : وآخره سني أخرى: بفتح أوله وثانيه: قال ياقوت) ٢(

  .يومان، وبينها وبني تربيز ثالثة أيام
  .وهي بينهما



  .، وال داعي له"الناس " بعد لفظ " يقول " يف االصل تكرار فعل ) ٣(
  .٣٥، ٣٤ / ٣" اريخ ابن عساكر ذيب ت" انظر ) ٤(

(*)  

)١٨/٤٢(  

  

 ٤٥: النحل) * [ أفأمن الذين مكروا السيآت* (فلما قرأ الكتاب هاله ذلك، واستقرأ من القارئ 
اآليات، ونظائرها، وبالغ يف التخويف والتحذير، وأثر ذلك فيه وتغري، وغلبه وجع البطن، وأنزل ]...

محام، فبقي إىل قريب املغرب يتقلب ظهرا لبطن، وبقي أسبوعا ال من املنرب يصيح من الوجع، فحمل إىل 
ينفعه عالج، فأوصى، وودع أوالده، ومات، وصلي عليه عقيب عصر اجلمعة رابع احملرم، وصلى عليه 

  .ابنه أبو بكر، مث أخوه أبو يعلى
 طوس يف وقرأت يف كتاب كتبه زين االسالم من: وأطنب عبد الغافر يف وصفه، وأسهب، إىل أن قال

أليس مل جيسر مفتر أن يكذب على رسول اهللا يف وقته ؟ أليست السنة كانت : التعزية لشيخ االسالم
مبكانه منصورة، والبدعة لفرط حشمته مقهورة ؟ أليس كان داعيا إىل اهللا، هاديا عباد اهللا، شابا ال صبوة 

ا رحالكم، قد غيب من كان عليه له، كهال ال كبوة له، شيخا ال هفوة له ؟ يا أصحاب احملابر، وطؤو
  .إملامكم، ويا أرباب املنابر، أعظم اهللا أجوركم، فقد مضى سيدكم وإمامكم

ما رأيت شيخا يف معىن أيب عثمان زهدا وعلما، كان حيفظ من كل فن ال يقعد به شئ، : قال الكتاين
  .وكان حيفظ التفسري من كتب كثرية، وكان من حفاظ احلديث

 أئمة االثر، له مصنف يف السنة واعتقاد السلف، ما رآه منصف إال واعترف له ولقد كان من: قلت
)١.(  

  مسعت عبد الرشيد بن ناصر الواعظ مبكة،: قال معمر بن الفاخر
__________  

، باسم عقيدة السلف وأصحاب ١٣٥ - ١٠٥ / ١وهي مطبوعة يف جمموعة الرسائل املنريية ) ١(
  . م١٩٧٧: لسلفية يف الكويتاحلديث، مث نشرا مفردة الدار ا

(*)  

)١٨/٤٣(  

  



كنت مبكة أتردد يف املذاهب، : مسعت إمساعيل بن عبد الغافر، مسعت االمام أبا املعايل اجلويين يقول
  .عليك باعتقاد ابن الصابوين: فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال يل

أودى : سن، عبد الرمحن بن حممد الداووديومما قيل يف أيب عثمان قول االمام أيب احل: قال عبد الغافر
وبكى عليه الوحي * هلفي عليه ليس منه بديل بكت السما واالرض يوم وفاته * االمام احلرب إمساعيل 

* حزنا عليه وللنجوم عويل واالرض خاشعة تبكي شجوها * والترتيل والشمس والقمر املنري تناوحا 
ما إن له يف العاملني عديل ال ختدعنك مىن احلياة * فرد يف آدابه ويلي تولول أين إمساعيل ؟ أين االمام ال

  )١(فاملوت حتم والبقاء قليل * تلهي وتنسي واملىن تضليل وتأهنب للموت قبل نزوله * فإا 
  . بن حممد النيسابوري، اخلبازيشيخ القراء، أبو عبد اهللا، حممد بن علي*  اخلبازي - ١٨

  ، رواه عنه)٢(لكشميهين البخاري عن ا" صحيح " حدث ب 
__________  

  .٣٦ - ٣٥ / ٣ابن عساكر " ذيب " االبيات يف ) ١(
، معرفة ٤١٧ / ١ أ، اللباب ١٥٤ورقة  / ١، االستدراك ٢٦٤ - ٢٦٣: تبيني كذب املفتري(*) 

، ٢٠٧ / ٢، غاية النهاية ١٣٠ / ٤، الوايف بالوفيات ٢٢٠ - ٢١٩ / ٣، العرب ٣٣٢: القراء الكبار
  .٢٨٣ / ٣ت الذهب شذرا

 نسبة إىل كشيمهن، قرية من قرى مرو -هو أبو اهليثم حممد بن مكي بن حممد املروزي الكشميهين ) ٢(
  ).٣٦١(ه، وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء السادس عشر رقم ) ٣٨٩( املتوىف سنة -

(*)  

)١٨/٤٤(  

  

  .، وكان ارحتل إىل الكشميهين)١(الفراوي 
شيخ نبيل، مشاور يف فهم االمور، مبجل يف احملافل، عارف : د الغافرقال عب): ٢(قال ابن نقطة 

  .بالقراءات، تويف يف رمضان سنة تسع وأربعني وأربع مئة
  .وولد سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة: قلت

  ).٣(وتال على والده أيب احلسني اخلبازي، وعلى أيب بكر الطرازي، صاحب ابن جماهد 
  . ومجاعةأيب أمحد احلاكم،: ومسع من

  .وكان ذا تعبد وجد
  .وغريه) ٤(مسعود الركاب، وتال عليه اهلذيل : روى عنه

  .ومات أبوه حنو سنة أربع مئة



  
 أيب الفضل، أيوب بن سليمان الوزير الكبري، أبو طالب، حممد بن الوزير*  عميد الرؤساء - ١٩

  .املراتيب
__________  

   نسبة إىل فراوة، بليدة- بن أمحد الفراوي هو االمام أبو عبد اهللا حممد بن الفضل) ١(
الفتح أكثر : متطرفة من جهة خوارزم بناها ابن طاهر، وقد اختلف يف ضم الفاء وفتحها، قال ابن نقطة

  ).٣٦٢( وسترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم -وأشهر 
  .العزاوي: إىل" غاية النهاية " و " وقد حترف يف معرفة القراء الكبار 

  . أ١٥٤ورقة  / ١" االستدراك  " )٢(
) ٣٢٤(هو شيخ القراء أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي البغدادي املتوىف سنة ) ٣(
  .ه
  ).٣(ت ) ١٤(تقدم التعريف به يف الصفحة ) ٤(

 - ٢٣٤ / ٢، الوايف بالوفيات ٣٠٩ و ٢٧٦ و ٢٥٦ / ١، ديوان مهيار ١٧٥ / ٨املنتظم (*) 
٢٣٥.  

*)(  

)١٨/٤٥(  

  

  .كان أبوه كاتب القادر
ووزر هذا للقائم أيام والية عهده، مث وزر للقادر بعد ابن حاجب النعمان، مث وزر للقائم بضع عشرة 

  .سنة
البحتري، عن احلسني بن " ديوان " وكان بليغا مترسال، صاحب فنون، صنف كتابا يف اخلراج، وروى 

  . الغوث بن البحتريحممد اخلالع، عن أيب سهل القطان، عن أيب
  .شعره، روى عنه أبو اجلوائز هبة اهللا بن محزة، وغريه) ١(وروى عن أيب نصر بن نباتة 
  .ولد سنة سبعني وثالث مئة

  ).٢(ومات يف احملرم سنة مثان وأربعني 
، )٣(وهو املنشئ وال خط له : الكامل الذي ينشئ وميلي ويكتب، واالعزل: الكتاب سبعة: وهو القائل

  وهو من جييد رقعة وال حظ له يف: الرقاعي: وهو صاحب اخلط وال إنشاء له، الرابع: املبهم: الثوالث
، )٥(وهو ذو احلفظ والرواية، وال عبارة له، فيجئ منه ندمي : املخبل: ، اخلامس)٤(طول نفس 



  ،)٦(املخلط، وهو اآليت بدره مع بعره : السادس
__________  

 عمر بن حممد بن أمحد بن نباتة التميمي السعدي أحد شعراء العصر هو أبو نصر عبد العزيز بن) ١(
  .ه) ٤٠٥(ببغداد، املتوىف سنة 

  ).١٣٩(وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 
  .أي وأربع مئة) ٢(
  ".الوايف بالوفيات " أي الذي ينشئ وميلي، وال يكتب خطا رائقا، كما يف ) ٣(
  .وتنوع معان: زاد الصفدي) ٤(
  .فإذا كان عاقال صلح أن يكون ندميا للملوك": الوايف " يف ) ٥(
  .هو الذي يأيت فيما ينشئه بدرة وبعرة يقرن بينهما، فيذهب رونق ما ينشئه: عند الصفدي) ٦(

(*)  

)١٨/٤٦(  

  

  ).١(السكيت، وهو الذي جيهد نفسه حىت يأيت مبا يستحسن : السابع
  

 بن بطال البكري، ري، العالمة أبو احلسن، علي بن خلفالبخا" صحيح " شارح *  ابن بطال - ٢٠
  ).٢(القرطيب، مث البلنسي، ويعرف بابن اللجام 

  .، وابن عفيف، وأيب املطرف القنازعي، ويونس بن مغيث)٣(أيب عمر الطلمنكي : أخذ عن
يف " حيح الص" كان من أهل العلم واملعرفة، عين باحلديث العناية التامة، شرح ): ٤(قال ابن بشكوال 

  .حبصن لورقة) ٦(، واستقضي )٥(عدة أسفار، رواه الناس عنه 
  .وأربعني وأربع مئه) ٧(تويف يف صفر سنة تسع 

__________  
  يشبه باملتأخر يف احللبة، ورمبا جهد نفسه، فأتى بعد: السكيت": الوايف " يف ) ١(

  .اللتيا واليت مبعىن يفهم
، ٥٦ / ١٢، الوايف بالوفيات م ٢١٩ / ٣، العرب ٤١٤  /٢، الصلة ٨٢٧ / ٤ترتيب املدارك (*) 

  .١١٥ / ١، شجرة النور الزكية ٢٨٣ / ٣، شذرات الذهب ١٠٦ - ١٠٥ / ٢الديباج املذهب 
  .إىل، ابن النجام" ترتيب املدارك " ابن اللحام، باملهملة، وحترف يف : إىل": الصلة " تصحف يف ) ٢(

  ).ابن(ون وعرف باللجام، بد": شجرة النور " ويف 



  .نسبة إىل عمل اللجم: واللجام
" مدينة باالندلس، اختطها حممد بن عبدالرمحن بن احلكم بن هشام االموي : نسبة إىل طلمنكة) ٣(

  ".معجم ياقوت 
  .٤١٤ / ٢" الصلة " يف ) ٤(
  .يف احلديث" االعتصام " وله أيضا ) ٥(

  .وكتاب يف الزهد والرقائق
  . واستقصى:إىل" الصلة " تصحفت يف ) ٦(

مدينة : لرقة، بسكون الراء من غري واو: ولورقة، بالضم مث السكون، وفتح الراء والقاف، ويقال
  ".معجم البلدان ..." باالندلس من أعمال تدمري

  .أربع: يف نسخة: يف حاشية االصل) ٧(
  ).٤٧٤(سنة " ترتيب املدارك " ويف 
(*)  

)١٨/٤٧(  

  

  .كان من كبار املالكية: قلت
  ).١(لقاضي عياض ذكره ا

  
  . بن الفتح احلريب، العشاريالشيخ اجلليل، االمني، أبو طالب، حممد بن علي*  العشاري - ٢١

مسع أبا احلسن الدارقطين، وأبا الفتح القواس، وأبا حفص بن شاهني، وأبا عبد اهللا بن بطة، وحممد بن 
  يوسف العالف، والكتاين،

  ).٢(الوزير، واملعاىف واملخلص، وأبا بكر بن شاذان، وعيسى بن 
  .كتبت عنه، وكان ثقة صاحلا، ولد يف أول سنة ست وستني وثالث مئة): ٣(قال اخلطيب 

  ).٤(العشاري : كان جدي طواال فقيل له: وقال يل
قد كان أبو طالب فقيها، عاملا، زاهدا، خريا، مكثرا، صحب أبا عبد اهللا بن بطة، وأبا عبد اهللا بن : قلت

  .دحامد، وتفقه المح
، )٥(حدث عنه، أبو احلسني ابن الطيوري، وأبو علي الرباداين، وشجاع الذهلي، وأبو العز بن كادش 

  وأمحد بن قريش، وأبو بكر
__________  



  .انظر مصادر الترمجة) ١(
 / ٨، املنتظم ٤٥٩ / ٨، االنساب ١٩٢ - ١٩١ / ٢، طبقات احلنابلة ١٠٧ / ٣: تاريخ بغداد(*) 

، الوايف ٢٢٦ / ٣، العرب ٦٥٦ / ٣، ميزان االعتدال ٩ / ١٠، الكامل ٣٤١ / ٢، اللباب ٢١٤
  .٢٨٩ / ٣، شذرات الذهب ٨٥ / ١٢، البداية والنهاية ١٣٠ / ٤بالوفيات 

  ).٣( ت ٢٢: تقدم التعريف به ص) ٢(
  .١٠٧ / ٣": تاريخ بغداد ) " ٣(
  ".جسد : "  إىل"الشذرات " و " البداية " و " املنتظم " يف " جد " حترفت كلمة ) ٤(
  .ه) ٥٢٦(هو أبو العز أمحد بن عبيد اهللا بن حممد العكربي املعروف بابن كادش، املتوىف سنة ) ٥(

  ).٣٢٤(وسترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم 
(*)  

)١٨/٤٨(  

  

  .حممد بن عبدا لباقي القاضي، وآخرون
  .وقد أدخل يف مساعه ما مل يتفطن له

أيش ! يا شيخ : لقي بعضهم ابن العشاري، فقال) ٢(ا قدم عسكر طغرلبك مل): ١(قال ابن الطيوري 
  .ما معي شئ: معك ؟ قال
  مث ذكر أن

  .هذا معي: يف جيبه نفقة، فناداه، وأخرج ما معه، وقال
  .فهابه الرجل، وعظمه، ومل يأخد النفقة

  .ن العشاري، فنسقىحنن إذا قحطنا، استسقينا باب: قال يل بعض أهل البادية): ٣(قال ابن الطيوري 
: للدارقطين، فلما وصل إىل خرب أم الطفيل، قال" الرؤيا " إن رجال قرأ على العشاري كتاب : وقيل

  :، فقال للقارئ)٤(وذكر احلديث 
__________  

  .١٩٢ / ٢" طبقات احلنابلة " انظر ) ١(
  .يف هذا اجلزء) ٥٢(هو السلطان ركن الدولة حممد بن ميكائيل السلجوقي، سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .١٩٢ / ٢" طبقات احلنابلة " انظر ) ٣(
 من طريق نعيم بن محاد، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو ٣١١ / ١٣" تارخيه " أخرجه اخلطيب يف ) ٤(

بن احلارث، عن سعيد بن أيب هالل، عن مروان بن عثمان، عن عمارة بن عامر، عن أم الطفيل امرأة أيب 



هللا عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعاىل يف املنام يف أحسن صورة شابا موقرا رجاله أا مسعت النيب صلى ا
" املوضوعات " وأورده ابن اجلوزي يف " يف خضرة له نعالن من ذهب على وجهه فراش من ذهب 

يضع، وصفه ابن عدي بسبب هذا احلديث، ومروان : موضوع، نعيم وثقه قوم، وقال ابن عدي: وقال
  .منكر: جمهول، وسئل أمحد عن هذا احلديث، فقالكذاب، وعمارة 

ضعفه أبو حامت، وقال أبو : مروان بن عثمان بن أيب سعيد بن املعلى الزرقي: ٩٢ / ٤" امليزان " ويف 
! ومن مروان بن عثمان حىت يصدق على اهللا ؟ : مسعت النسائي يقول: بكر حممد بن أمحد احلداد الفقيه

  .قاله يف حديث أم الطفيل
  . يف ترمجة نعيم بن محاد يف مجلة االحاديث اليت أنكرت عليه٢٢٩ / ٤" امليزان " رده يف وأو

 يف ترمجة أم الطفيل بعد أن أورده عن الدارقطين من طريق ٤٧٠ / ٤" االصابة " وقال احلافظ يف 
  .ومن مروان حىت يصدق: ومروان متروك، قال ابن معني...: مروان بن عثمان

(*) =  

)١٨/٤٩(  

  

  .رأ احلديث على وجهه، فهو مثل الساريةاق
  .تويف سنة إحدى ومخسني وأربع مئة

  
بن علي بن ) ٢ (، حممد بن احلسني)١(االمام الصاحل، شيخ الصوفية، أبو احلسني *  ابن الترمجان - ٢٢

  .الترمجان العزي
د الوهاب بن املقرئ، وبكري ابن حممد الطرسوسي، وعب) ٣(حدث عن، أيب بكر حممد بن أمحد احلندري 

  ، وعلي بن أمحد)٥(، وأيب سعد املاليين )٤(احلسن الكاليب، واحلسن بن إمساعيل الضراب 
__________  

قول متهافت يف غاية السقوط ينبئ ) يريد أنه ثابت ثبوت السارية(فهو مثل السارية : فقول العشاري= 
  .يز صحيحها من سقيمهاعن جهله بعلم اجلرح والتعديل الذي يتيح له غربلة االخبار، ومتي

فلما بلغ القارئ إىل حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس، قال :  وفيه١٩٢ / ٢" طبقات احلنابلة " 
اقرأ احلديث على وجهه، فلهذين احلديثني رجال مثل : وذكر احلديث، فقال له ابن العشاري: القارئ

  .هذه السواري
، حسن ١٠ / ٣، الوايف بالوفيات ٢١٧ / ٣ ، العرب٢١١ / ١، اللباب ٣٩ - ٣٨ / ٣االنساب (*) 

  .٢٧٨ / ٣، شذرات الذهب ٥١٥ / ١احملاضرة 



  .ومسي بابن الترمجان نسبة إىل جده، وقيل له ذلك النه كان ترمجان سيف الدولة
  ".االنساب " 
  .أبو احلسن": اللباب " و " االنساب " يف ) ١(
  .احلسن: إىل" اللباب " حترف يف ) ٢(
بضم احلاء والدال املهملتني بينهما النون الساكنة، ويف آخرها الراء، هذه النسبة إىل : اينقال السمع) ٣(

  .حندر، وظين أا من قرى عسقالن بالشام
  :وجزم ياقوت بذلك ومساها

  .حندرة بزيادة تاء
  .وأبو بكر هذا هو أخو علي اآليت ذكره

  .نسبة إىل ضرب الدراهم والدنانري) ٤(
ماالن، وأبو سعد هذا هو أمحد بن حممد : هذه النسبة إىل مالني، وأهل هراة يقولون: قال ابن االثري) ٥(

ه، وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر ) ٤١٢(بن أمحد االنصاري املاليين الصويف، املتوىف سنة 
  ).١٨٣(برقم 
(*)  

)١٨/٥٠(  

  

  .، وعدة)١(احلندري 
مد بن عمر بن عقيل الكرجي، وأمحد بن أسد، وعبد القاضي أبو عبد اهللا القضاعي، وحم: حدث عنه

الباقي بن جامع، وسهل بن بشر االسفراييين، وحممد بن أمحد الرازي، وباالجازة أبو احلسن ابن 
  .املوازيين

  .وكان شيخ املشايخ مبصر يف زمانه
  .عاش مخسا وتسعني سنة

  . النون املصري، رمحهما اهللامات يف مجادى االوىل سنة مثان وأربعني وأربع مئة، وقربه عند ذي
  

  .، الشافعي، احلمالالعالمة، املفيت، الزاهد، أبو احلسن، رافع بن نصر البغدادي*  احلمال - ٢٣
  .أيب عمر بن مهدي، وأخذ عن أيب بكر الباقالين، وغريه: روى عن

  ).٢(وكان يدري االصول، وله نظم جيد 
__________  



  .من الصفحة السابقة) ٣ (انظر ضبط نسبته يف التعليق رقم) ١(
  .احليدري: إىل" الشذرات " إىل اجلندري، وتصحف يف " العرب " وقد تصحف يف 

 ٤٢٦ / ١، طبقات االسنوي ٣٧٨ - ٣٧٧ / ٤، طبقات السبكي ٢٠٦ - ٢٠٥ / ٤االنساب (*) 
  .٣٨٢ - ٣٨١ / ٤، العقد الثمني ٤٢٧ -
 ل بين آدم طرا -* اقطع اآلمال عن فض : هذين البيتني من شعره" طبقاته " أورد السبكي يف ) ٢(

  (*) لك أعال الناس قدرا -* أنت ما استغنيت عن مث 

)١٨/٥١(  

  

، وأبو يعلى بن )٢(يف الزهد، وإمنا تفقه الشيخ أبو إسحاق ) ١(كان لرافع قدم : قال هياج بن عبيد
  .خ أيب حامد، وتفقه بالشي)٣(الفراء مبعاونة رافع هلما، النه كان حيمل وينفق عليهما 

  .جاور، وتويف مبكة، وله قدم راسخ يف التقوى
  .سهل بن بشر االسفراييين، وجعفر السراج: روى عنه

  .تويف سنة سبع وأربعني وأربع مئة وقد شاخ
  

 ابن حممد االمام العالمة، شيخ الشافعية، أبو الفرج، حممد بن عبد الواحد*  أبو الفرج الدارمي - ٢٤
  .رمي، البغدادي، الشافعي، نزيل دمشقبن عمر بن ميمون الدا

مسع أبا احلسني حممد بن املظفر، وأبا عمر بن حيويه، وأبا احلسن الدارقطين، وأبا بكر بن شاذان، 
  .ومجاعة

  .أيب حممد بن ماسي، وضاع مساعه منه: ومسع من
__________  

وأخطأ حمقق ) * دق عند رموبشر الذين آمنوا أن هلم قدم ص: * (أي سابقة وتقدم، قال اهللا تعاىل) ١(
  .فضبطها بكسر القاف" العقد الثمني " 
  ".االنساب " هو الشريازي كما يف ) ٢(
  .٢٠٥ / ٤" االنساب ) " ٣(

، ٢٥١ / ٥: ، االنساب١٢٨: ، طبقات الفقهاء للشريازي٣٦٢ - ٣٦١ / ٢تاريخ بغداد (*) 
، طبقات السبكي ٦٣ / ٤ بالوفيات  أ، الوايف١٨/ الورقة : ، طبقات ابن الصالح٦٣٢ / ٩: الكامل

 ٢، هدية العارفني ٧٨ / ١، كشف الظنون ٥١١ - ٥١٠ / ١، طبقات االسنوي ١٨٨ - ١٨٢ / ٤
 /٧١ - ٧٠.  



بفتح الدال املهملة وكسر الراء، هذه النسبة إىل بين دارم، وهو دارم بن مالك ابن حنظلة بن : والدارمي
  ".االنساب " زيد مناة بن متيم 

(*)  

)١٨/٥٢(  

  

اخلطيب، وأبو علي االهوازي، والكتاين، وأبو طاهر احلنائي، والفقيه نصر املقدسي، : حدث عنه
  .وآخرون

هو أحد الفقهاء، موصوف بالذكاء، وحسن الفقه واحلساب، والكالم يف دقائق ): ١(قال اخلطيب 
ر الوراق، كتبت عن ابن ماسي، وأيب بك: املسائل، وله شعر حسن، كتبت عنه بدمشق، وقال يل

  .وولدت يف سنة مثان ومخسني وثالث مئة
يقول ) ٣(مسعت أبا العباس بن سريج : مدة، وحدثين أنه مسع أبا عمر بن حيويه يقول) ٢(سكن الرحبة 

  .هو طاهر، هو طاهر:  فقال- وقد سئل عن القرد -
 رأيت أفصح منه كان فقيها حاسبا، شاعرا متصرفا، ما): ٤" (الطبقات " وقال الشيخ أبو إسحاق يف 

فعادين العامل يف * مرضت فارحتت إىل عائد : مرضت، فعادين الشيخ أبو حامد، فقلت: هلجة، قال يل
أمحد ذو الفضل أبو حامد وروى عنه من شعره أبو احلسني ابن النقور، * واحد ذاك االمام ابن أيب طاهر 

  واحلسن بن أيب
  .احلديد

  ).٥(ري يف املذهب، كب" االستذكار " وله كتاب 
__________  

  .٣٦٢ - ٣٦١ / ٢" تارخ بغداد ) " ١(
  .٣٤ / ٣" معجم البلدان " هي مدينة على شاطئ الفرات، وتسمى رحبة مالك بن طوق، انظر ) ٢(
  .شريح، بالشني املعجمة واحلاء املهملة: إىل" تاريخ بغداد " بالسني املهملة واجليم، وقد تصحف يف ) ٣(
  .١٢٨ص ) ٤(
نفيس : وهذا الكتاب عندي منه أصل صحيح على خطه، وهو كما قال ابن الصالح: بكيقال الس) ٥(

  .كثري الفوائد، ذو نوادر وغرائب، ال تصلح مطالعته إال لعارف باملذهب
  .١٨٤ / ٤السبكي " طبقات " انظر 
(*)  

)١٨/٥٣(  



  

، )٢( بباب الفراديس وأربعني وأربع مئة وله تسعون عاما، ودفن) ١(مات يف أول ذي القعدة سنة مثان 
  .وشيعه خلق عظيم، رمحه اهللا

  
الفايل، ) ٣( بن علي بن سلك بفاء، االمام النحوي أبو احلسن، علي بن أمحد*  الفايل - ٢٥

  .اخلوزستاين، الشاعر
  .، وعدة)٤(أيب عمر اهلامشي، وابن خربان النهاوندي، وأيب احلسن بن النجار : مسع من

  .وسكن بغداد
  .، وأبو احلسني بن الطيوري، وطائفة)٥" (تارخيه " ب يف اخلطي: روى عنه

__________  
 نقال عن أيب إسحاق أنه تويف سنة ٥١١ / ١االسنوي " طبقات " ويف : كما قال ابن الصالح) ١(

  .تسع
  هو أحد أبواب دمشق، ويقع مشال املسجد االموي، وقريب منه املقربة، وتسمى) ٢(

  .فيها إىل يومنا هذامقربه الدحداح، وال يزال يدفن 
 / ٤، معجم البلدان ١٧٥ - ١٧٤ / ٨، املنتظم ٢٣٣ / ٩، االنساب ٣٣٤ / ١١تاريخ بغداد (*) 

، ٢١٦ / ٣، العرب ٤٠٩ / ٢، اللباب ٦٣٢ / ٩، الكامل ٢٣٠ - ٢٢٦ / ١٢، معجم االدباء ٢٣٢
، ٦٠ / ٥لنجوم الزاهرة ، ا٧٨٧ / ٢، تبصري املنتبه )فيل(، القاموس احمليط ٦٩ / ١٢البداية والنهاية 
، إيضاح )فيل (٦٩ / ٨، تاج العروس ٢٧٨ / ٣، شذرات الذهب ١٣٨٩ / ٢كشف الظنون 

  .٦٨٨ / ١، هدية العارفني ٢٦٦ / ٢املكنون 
ياقوت، وقد وهم ابن " معجم " نسبة إىل فالة، بلدة قريبة من أيذج من بالد خوزستان كما يف : والفايل

وليس كذلك، فذاك هو أبو علي إمساعيل بن القاسم " االمايل " أنه صاحب فوصفه ب" البداية " كثري يف 
القايل :  إىل٢٧٨ / ٣" الشذرات " ه، وقد صحفه صاحب ) ٣٥٦(املتوىف سنة ) بالقاف(القايل 

  .ونسبه خطأ إىل قايل قال من ديار بكر) بالقاف(
 / ٣بن خلكان يف الوفيات ضبط يف االصل بفتح السني، وتشديد الالم وفتحها، وكذلك ضبطه ا) ٣(

  .هكذا وجدته مقيدا، ورأيته يف موضع آخر بكسر السني وسكون الالم: ، وقال٣١٦
: ضبط قلم، سلك" االنساب " بفتح السني وإسكان الالم، وضبطت يف " التبصري " وضبطه احلافظ يف 

  .بكسر ففتح
  ".فني هدية العار" و " إيضاح املكنون " و " كشف الظنون " وقد حترف يف 

  ".أبو احلسني " إىل " أبو احلسن " و " سلك " بدل " سليمان " إىل 
  ".بالدال " النجاد " االنساب " و " تاريخ بغداد " يف ) ٤(



)٣٣٤ / ١١) ٥.  
(*)  

)١٨/٥٤(  

  

بستني دينارا، فإذا ) ١" (اجلمهرة " وله نظم جيد وفضائل، وقد اشترى منه الشريف املرتضى كتاب 
لقد طال وجدي بعدها وحنيين وما كان ظين أنين * أنست ا عشرين حوال وبعتها ): ٢(عليها للفايل 

  ولو خلدتين يف السجون ديوين* سأبيعها 
* خترج احلاجات يا أم مالك ) ٤(وقد ) ٣(صغار عليهم تستهل شؤوين * ولكن لضعف وافتقار وصبية 

  .مثان وأربعني وأربع مئةتويف الفايل يف ذي القعدة، سنة ) ٥(كرائم من رب ن ضنني 
  

  االمام احلافظ، العالمة البارع، املتقن، أبو *  السمان- ٢٦
__________  

  ".احلمرية " البن دريد، وقد حترف يف االصل إىل " اجلمهرة يف اللغة " هو كتاب ) ١(
" ، و ٢٢٩ - ٢٢٨ / ١٢" معجم االدباء " ، و ١٧٥ - ١٧٤ / ٨" املنتظم " االبيات يف ) ٢(

  .٣١٦ / ٣" ات االعيان وفي
  .تبكي: تستهل) ٣(

  .مجع شأن، وهو جمرى الدمع إىل العني: وشؤوين
  .شؤوين: جفوين بدل": املنتظم " ويف 

مقالة * فقلت ومل أملك سوابق عربيت : وقد أورد ابن اجلوزي وياقوت بعد هذا البيت بيتا آخر هو
  .لقد": املنتظم " يف ) ٤(مكوي الفؤاد حزين 

  ".املنتظم "  هذا الشطر يف رواية) ٥(
  .ذخائر من رزء ن ضنني

ابتاع محزة بن عبد : وهذا البيت تضمني قاله أعرايب فيما ذكره الزبري بن بكار عن يوسف بن عياش، قال
وقد : اهللا بن الزبري مجال من أعرايب خبمسني دينارا، مث نقده مثنه، فجعل االعرايب ينظر إىل اجلمل ويقول

خذ مجلك والدنانري لك، فانصرف : كرائم من رب ن ضنني فقال له محزة* يا أم مالك خترج احلاجات 
  .جبمله وبالدنانري

 / ١، ميزان االعتدال ٢٠٩ / ٣، العرب ٢٦٢ / ١٠، دول االسالم ١٣١ - ١٣٠ / ٧االنساب (*) 
   (*)=، البداية والنهاية ٦٣ - ٦٢ / ٣، مرآة اجلنان ١١٢٣ - ١١٢١ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٣٩



)١٨/٥٥(  

  

  .، إمساعيل بن علي بن احلسني)١(سعد 
  .، السمان)٢(احلسني بن حممد بن زجنويه الرازي : وقيل يف جده

  .ولد سنة نيف وسبعني وثالث مئة
أيب طاهر املخلص ببغداد، ومسع بالري عبد الرمحن بن حممد بن فضالة، ومبكة أمحد : وحلق السماع من

عبدالرمحن بن أيب نصر التميمي، ومسع من أيب حممد عبد الرمحن بن عمر بن إبراهيم بن فراس، وبدمشق 
  .ابن النحاس مبكة

  .وما أظنه دخل مصر
قدم دمشق طالب علم، وكان من املكثرين اجلوالني، مسع من حنو أربعة آالف ): ٣(قال ابن عساكر 

  .شيخ) ٤(
ابن أخيه طاهر بن :  الري منهمأبو بكر اخلطيب، و عبد العزيز الكتاين، ومجاعة من أهل: روى عنه
  .احلسني

  .وروى عنه أبو علي احلداد: قلت
__________  

، النجوم الزاهرة ٤٢٢ - ٤٢١ / ١، لسان امليزان ٤٢٧ - ٤٢٤ / ١، اجلواهر املضية ٦٥ / ١٢= 
رقم : ، الطبقات السنية١٠٩ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٤٣٠: ، طبقات احلفاظ٥١ / ٥

، إيضاح املكنون ٢٧٣ / ٣، شذرات الذهب ١٨٩٠ / ٢، كشف الظنون ٥٧: قال، منتهى امل٥١٤
، ذيب تاريخ ٥٩: ، الرسالة املستطرفة٢١٠ / ١، هدية العارفني ١٨ / ٢ و ٦٠٢، ١٨١ / ١

  .٦٢ - ٦١ / ١٢، أعيان الشيعة ٣٨ / ٣دمشق 
  .دسعي: إىل" كشف الظنون " و " البداية " و " ميزان االعتدال " حترف يف ) ١(
االستراباذي وهذا ": تاريخ بغداد " ويف : ، فقال عند هذه النسبة"النجوم الزاهرة " وهم حمقق ) ٢(

  .إمنا ذاك أبو سعد آخر" تاريخ بغداد " خطأ، إذ ليس له ترمجة يف 
  .٣٨ / ٣" ذيب تاريخ دمشق " انظر ) ٣(
  .مسع احلديث من حنو من أربع مئة شيخ: ابن عساكر" ذيب " يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٥٦(  

  



، مسعت معمر بن الفاخر، مسعت أمحد بن حممد بن الفضل، )١(أخربنا أيب : أنبئت عن القاسم بن علي
مسعنا حممد بن طاهر احلافظ، مسعت املرتضى أبا احلسن املطهر بن : وعبد الرحيم بن علي احلاجي يقوالن

من مل يكتب احلديث مل يتغرغر :  يقولمسعت أبا سعد السمان إمام املعتزلة،: علي العلوي بالري يقول
  ).٢(حبالوة االسالم 

سألت أبا منصور عبدالرحيم بن مظفر بالري عن وفاة أيب سعد السمان الرازي، فقال، : قال علي: وبه
  ).٣(يف سنة ثالث وأربعني 

، وصنف )٥( وكان له ثالثة آالف وست مئة شيخ -) ٤( يعين معتزليا -وكان عديل املذهب : قال
  .با كثرية، ومل يتأهل قطكت

كان أبو سعد من احلفاظ الكبار، زاهدا ورعا، وكان يذهب إىل : وقال احلافظ عبد العزيز الكتاين
  ).٦(االعتزال 

مات : وجدت على ظهر جزء: حدثنا أبو حممد عمر بن حممد الكليب قال: أنبؤونا عن القاسم بن علي
  ان سنة مخس وأربعني وأربع مئة، شيخ العدليةالزاهد أبو سعد إمساعيل بن علي السمان يف شعب

__________  
هو االمام أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي، املعروف بابن عساكر، املتوىف سنة ) ١(
  .ه سترد ترمجته) ٥٧١(
  .٣٨ / ٣" ذيب تاريخ دمشق " انظر ) ٢(
ل سبع، وقيل مخس وأربعني، وقد أورده وكانت وفاته سنة ثالث، وقي: ابن عساكر" ذيب " يف ) ٣(

  .ابن تغري بردي يف وفيات سنة ثالث وأربعني، وأورده ابن كثري يف وفيات مخس وأربعني
  ".أهل العدل " الم يسمون أنفسهم ) ٤(
هذا العدد لشيوخه : قلت:  بقوله١١٢٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " عقب الذهيب على هذا القول يف ) ٥(

  . ميكنال أعتقد وجوده وال
  .٣٩ - ٣٨ / ٣" ذيب تاريخ دمشق " انظر ) ٦(

(*)  

)١٨/٥٧(  

  

وعاملهم، وفقيههم وحمدثهم، وكان إماما بال مدافعة يف القراءات، واحلديث والرجال، والفرائض 
  .والشروط، عاملا بفقه أيب حنيفة، وباخلالف بني أيب حنيفة والشافعي وفقه الزيدية

، ودخل الشام واحلجاز )٢(، ومذهب الشيخ أيب هاشم )١(لبصري وكان يذهب مذهب احلسن ا: قال



  ).٣(واملغرب، وقرأ على ثالثة آالف شيخ، وقصد أصبهان يف آخر عمره لطلب احلديث 
  ).٤(إنه ما شاهد مثل نفسه، كان تاريخ الزمان وشيخ االسالم : وكان يقال يف مدحه: قال
زل وابتدع، وبالكتاب والسنة فقل ما انتفع ؟ وذكر أشياء يف وصفه، وأىن يوصف من قد اعت: قلت

  .فهذا عربة، والتوفيق فمن اهللا وحده
كان يذهب مذهب احلسن، : إال بتوفيق من الوهاب وأما قول القائل* هتف الذكاء وقال لست بنافع 

  .وهللا احلمد) ٥(فمردود، قد كانت هفوة يف ذلك من احلسن، وثبت أنه رجع عنها 
__________  

" وكان يذهب مذهب أيب احلسني البصري، وأشار حمققه إىل أنه ورد يف ": اجلواهر املضية " يف ) ١(
أبو عبد اهللا احلسني بن علي املتوىف سنة : " ولعل الصواب: أبو احلسن، مث قال": الطبقات السنية 

  .ه) ٣٦٩(
  .وكل ذلك خطأ" وهو ممن أخذ الكالم عن اجلبائي 
  .ذلك يف تعليقه على هذا اخلربوالصواب ما هنا، وسيبني املؤلف 

  هو شيخ املعتزلة أبو هاشم عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب البصري اجلبائي،) ٢(
  ).٣٢(ه، مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر برقم ) ٣٢١(املتوىف سنة 

  .٣٩، ٣٨ / ٣" ذيب تاريخ دمشق " انظر ) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
 القدر الذي ابتدعه املعتزلة، انظر ترمجة احلسن البصري يف اجلزء الرابع من املقصود بذلك كالمه يف) ٥(

  ).٢٢٣(هذا الكتاب برقم 
(*)  

)١٨/٥٨(  

  

وأما أبو هاشم اجلبائي، وأبوه أبو علي فمن رؤوس املعتزلة، ومن اجلهلة بآثار النبوة، برعوا يف الفلسفة 
  .د حبالوة االسالم، النتفع باحلديثوالكالم، وما مشوا رائحة االسالم، ولو تغرغر أبو سع

  .فنسأل اهللا تعاىل أن حيفظ علينا إمياننا وتوحيدنا
أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر بن منري، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا علي بن احلسني بن 

إمساعيل بن العباس مردك بالري، أخربنا إمساعيل ابن علي احلافظ، أخربنا أمحد بن إبراهيم مبكة، أخربنا 
 رضي اهللا عنه -الوراق، حدثنا علي بن حرب، حدثنا سفيان، عن أيب إسحاق، عن عبد خري، عن علي 

  ).١(خري هذه االمة بعد نبيها أبو بكر، وعمر رضي اهللا عنهما :  قال-



أخربكم جعفر بن : علي بن اخلالل) ٢(قرأت على عيسى بن عبد الرزاق، وسليمان بن قدامة، وأيب 
علي، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو سعد احلافظ، أخربنا كوهي ابن 
ما : احلسن، حدثنا حممد بن هارون احلضرمي، حدثنا حممد بن سهل بن عسكر، حدثنا عبد الرزاق قال

زبري عن أيب رأيت أحسن صالة من ابن جريج، أخذ عن عطاء، وأخذ عطاء عن ابن الزبري، وأخذ ابن ال
  بكر

__________  
 من طرق عن ١٢٨ و ١٢٦ و ١١٥ و ١١٤ و ١١٣ و ١١٢ / ١رجاله ثقات، وأخرجه أمحد ) ١(

 من طرق عن أيب جحيفة ١٢٧ و ١١٠ و ١٠٦ / ١عبد خري، عن علي، وأخرجه أمحد وابنه عبد اهللا 
بة، وأبو داود يف فضائل الصحا) ٣٦٧١(وهب بن عبد اهللا السوائي، عن علي، وأخرجه البخاري 

كالمها من طريق حممد بن كثري، حدثنا سفيان، حدثنا جامع بن أيب راشد، حدثنا أبو يعلى، ) ٤٧٢٩(
أبو : أي الناس خري بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: قلت اليب: عن حممد بن احلنفية، قال

ما أنا إال رجل من : ؟ قالمث أنت : عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت: مث من ؟ قال: بكر، قلت
  .املسلمني

  .أبو: يف االصل) ٢(
(*)  

)١٨/٥٩(  

  

  ).١(الصديق، وأخذها أبو بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخذها عن جربيل، عن اهللا عز وجل 
  

 بن الشيخ العامل، الصدوق، أبو بكر، حممد بن الواعظ االمام أيب القاسم عبدامللك*  ابن بشران - ٢٧
  .الدارقطين عن املصنف" سنن " بن عبد اهللا بن بشران االموي، موالهم البغدادي، راوي حممد 

ومسع عبيد اهللا بن عبدالرمحن الزهري، وأبا عمر بن حيويه، وحممد بن املظفر، وأبا بكر بن شاذان، 
  .وطبقتهم

  .وكان من املكثرين الثقات
طالب بن يوسف، وابن عمه عبدالرمحن بن أبو بكر اخلطيب، وأبو الغنائم النرسي، وأبو : حدث عنه

  .، وأبو علي الربداين، وعدة"السنن " أمحد راوي 
  كان شيخا جيد: سألت شجاعا الذهلي عنه، فقال: قال السلفي

  .السماع، حسن االصول، صدوقا فيما يروي من احلديث، قد مسعت منه



ني وثالث مئة، وتويف يف مجادى مولده يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وسبع): ٢(وقال أبو بكر اخلطيب 
  .االوىل سنه مثان وأربعني وأربع مئة

__________  
  .بتحقيقنا) ١٣٧(انظر مسند أيب بكر اليب بكر املروزي رقم ) ١(

 / ٣، شذرات الذهب ٢١٧ / ٣، العرب ١٧٦ / ٨، املنتظم ٣٤٩ - ٣٤٨ / ٢تاريخ بغداد (*) 
٢٧٨.  

  .٣٤٩ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  

)١٨/٦٠(  

  

 أبو سعيد أمحد ابن حممد بن علي بن منري -االمام ) ١( بعد أيب الطيب -وفيها مات كبري الشافعية 
، وأبو حممد عبد اهللا بن الوليد )٣(، واالديب أبو غامن محيد ابن املأمون اهلمذاين )٢(اخلوارزمي الضرير 

عبد الغافر بن حممد الفارسي مث ، وأبو احلسني )٥(عن ابن أيب زيد " السرية " ، راوي )٤(املالكي 
، بصري، وأبو احلسن علي بن )٧(، وأبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل املؤدب )٦(النيسابوري 

، وأبو احلسن حممد ابن )٩(، وأبو حفص عمر بن أمحد بن عمر بن مسرور الزاهد )٨(إبراهيم الباقالين 
، شيخ الصوفية، والعالمة )١١(بن الترمجان الغزي مبصر، وحممد بن احلسني ) ١٠(احلسني ابن الطفال 

الشافعي، وأبو ) ١٣(الشافعي، والد العالمة أيب نصر ) ١٢(أبو طاهر حممد بن عبد الواحد الصباغ 
  .، الشافعي، مفيت دمشق)١٤(الفرج حممد ابن عبد الواحد الدارمي 

__________  
  ).٤٥٩(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ١(
  ).٦( تقدمت ترمجته برقم )٢(
  ).٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٤٤٧(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٤(
، )٤(وهو أبو حممد عبد اهللا بن أيب زيد القريواين املالكي، مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٥(

  .وقد حدث عنه عبد اهللا بن الوليد بالسرية النبوية ذيب ابن هشام
  ).١٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).٢٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(
  ).٤٥٤(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٨(



  ).٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٩(
  ).٤٥٦(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ١٠(
  ).٢٢(تقدمت ترمجته برقم ) ١١(
  ).١٥(تقدمت ترمجته برقم ) ١٢(
  ).٢٣٨(رقم سترد ترمجته ب) ١٣(
  ).٢٤(تقدمت ترمجته برقم ) ١٤(

(*)  

)١٨/٦١(  

  

 بن االمام احلافظ، احملدث، املسند، بقية املشايخ، أبو مسعود، أمحد بن حممد*  أبو مسعود البجلي - ٢٨
  .البجلي، الرازي مث النيسابوري) ١(عبد اهللا بن عبد العزيز بن شاذان 

  .مولده سنة اثنتني وستني وثالث مئة
أيب سعيد بن عبد الوهاب الرازي، وأيب عمرو : ه أبوه احملدث الزاهد حممد بن عبد اهللا، فأمسعه منوبكر ب

  .بن محدان، وحسينك بن علي التميمي، وأيب طاهر بن خزمية
  .وطلب هذا الشأن، وبرز فيه على االقران

 احلسني القنطري، ، وأيب بكر الطرازى، وأيب)٢(وروى أيضا عن أيب النضر حممد بن أمحد الشر مغويل 
وأيب حممد املخلدي، وشافع االسفراييين، وأيب بكر بن الل، وأمحد بن فراس املكي، وأيب احلسن ابن 

  .جهضم، وابن فارس اللغوي، وخلق
__________  

 / ٣ أ، العرب ٢٧ - ب ٢٦الورقة : ، املنتخب٨٦ / ٢، االنساب ٨٦ - ٨٥: تاريخ جرجان(*) 
: ، طبقات احلفاظ٢٨ / ٨، الوايف بالوفيات ١١٢٧ - ١١٢٥/  ٣، تذكرة احلفاظ ٢١٩ - ٢١٨
  .٢٨٢ / ٣، شذرات الذهب ٤٣١

بفتح الباء املوحدة واجليم، هذه النسبة إىل قبيلة جبيلة، وهو ابن أمنار بن أراش بن عمرو بن : والبجلي
هلة ولدتا إن جبيلة اسم أمهم، وهي من سعد العشرية، وأختها با: الغوث أخي االسد بن الغوث، وقيل

  .قبيلتني عظيمتني نزلت بالكوفة
  .٨٥ / ٢" االنساب " 
ابن أيب عمر بن : ٨٦ / ٢" االنساب " ابن أيب بكر بن شاذان، ويف : ٨٥": تاريخ جرجان " يف ) ١(

  .شاذان



بفتح الشني وسكون الراء وفتح امليم وسكون الواو ويف آخرها الم، هذه النسبة إىل شر مغول، ) ٢(
  .٣٢٢ / ٧" االنساب " مجغول : ها قلعة حصينة بنسا، يقال هلا بالعجميةوهي قرية في

(*)  

)١٨/٦٢(  

  

  .وكان يسافر يف التجارة كثريا، كثري االصول، عارفا باحلديث، جيد الفهم، وثقه مجاعة
حيىي بن شراعة، وعبد الواحد بن أمحد اهلمداين اخلطيب، وأبو احلسن علي بن حممد : حدث عنه

ريف النيسابوري، وعبد الرمحن بن حممد التاجر، واحلافظ إمساعيل بن عبد الغافر، اجلرجاين، وظ
  .وآخرون

  .اتفق موته ببخارى يف احملرم سنة تسع وأربعني وأربع مئة
  .كان ثقة، تاجرا، كثري الكتب، عارفا باحلديث: قال حيىي بن مندة

واليف، وأبو العباس أمحد بن حممد بن صاحب الت) ١(وفيها مات أبو العالء بن سليمان التنوخي املعري 
" ، وشارح )٢(أمحد بن حممد بن النعمان االصبهاين الصائغ، وشيخ االسالم أبو عثمان الصابوين 

، واملقرئ أبو عبد اهللا حممد بن علي اخلبازي )٣(أبو احلسن علي بن خلف بن بطال القرطيب " الصحيح 
  ).٥(كراجكي الرافضي ، وشيخ االمامية أبو الفتح ال)٤(النيسابوري 

__________  
  ).١٦(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٦١(سترد ترمجته برقم ) ٥(

(*)  

)١٨/٦٣(  

  

بن حبيب البصري،  ، علي بن حممد)١(االمام العالمة، أقضى القضاة، أبو احلسن *  املاوردي - ٢٩
  .املاوردي، الشافعي، صاحب التصانيف

، صاحب أيب خليفة اجلمحي، وعن حممد بن عدي املنقري، )١(احلسن بن علي اجلبلي : حدث عن



  .وحممد بن معلى، وجعفر بن حممد بن الفضل
  مات يف ربيع): ٣(أبو بكر اخلطيب، ووثقه، وقال : حدث عنه

  .لغ ستا ومثانني سنة، وويل القضاء ببلدان شىت، مث سكن بغداداالول سنة مخسني وأربع مئة، وقد ب
__________  

 أ، ٥٠٤ورقة : ، االنساب١٣١: ، طبقات الفقهاء للشريازي١٠٣ - ١٠٢ / ١٢تاريخ بغداد (*) 
، اللباب ٦٥١ / ٩، الكامل البن االثري ٥٥ - ٥٢ - ١٥، معجم االدباء ٢٠٠ - ١٩٩ / ٨املنتظم 

 ٣ ب، وفيات االعيان ٧٠الورقة : ، طبقات ابن الصالح٢٤: ولة آل سلجوق، خمتصر تاريخ د١٥٦/ 
، ميزان ٢٢٣ / ٣، العرب ٢٦٥ / ١، املختصر يف أخبار البشر، دول االسالم ٢٨٤ - ٢٨٢/ 

 / ٥، طبقات السبكي ٧٣ - ٧٢ / ٣، مرآة اجلنان ٥٤٩ / ١، تتمة املختصر ١٥٥ / ٣االعتدال 
، طبقات ابن قاضي ٨٠ / ١٢، البداية والنهاية ٣٨٨ - ٣٨٧ / ٢، طبقات االسنوي ٢٨٥ - ٢٦٧
، طبقات املفسرين ٦٤ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٦١ - ٢٦٠ / ٤أ، لسان امليزان  / ٢٣/ ورقة : شهبة

، طبقات ٣٢٢ / ١، مفتاح السعادة ٤٢٥ - ٤٢٣ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٢٥: للسيوطي
 / ٢ و ٦٢٨، ٤٠٨، ١٦٨، ١٤٠، ٤٥، ١٩ / ١ ، كشف الظنون١٥٢ - ١٥١: ابن هداية اهللا

، هدية ٤٨٣: ، روضات اجلنات٢٨٧ - ٢٨٥ / ٣، شذرات الذهب ١٩٧٨، ١٣١٥، ١١٠١
  .٦٨٩ / ١العارفني 

  .أبو احلسني: أيب الفداء، وتتمته البن الوردي" خمتصر " ابن االثري، و " كامل " يف ) ١(
" و " العرب " ، وقد حترفت يف ٢٩٤ / ١" ري التبص" من بالد اجلبل كما نص عليه احلافظ يف ) ٢(

" طبقات السبكي " اخلليلي، ويف : إىل" لسان امليزان " اجليلي بالياء املثناة التحتية، ويف : إىل" الشذرات 
  .احليلي، باحلاء املهملة واملثناة التحتية: إىل
  .١٠٣، ١٠٢ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٨/٦٤(  

  

ومنهم أقضى القضاة املاوردي، تفقه على أيب القاسم الصيمري ): ١" ( الطبقات "قال أبو إسحاق يف 
  بالبصرة، وارحتل إىل الشيخ

أيب حامد االسفراييين، ودرس بالبصرة وبغداد سنني، وله مصنفات كثرية يف الفقه والتفسري، وأصول 
  .الفقه واالدب، وكان حافظا للمذهب

  .مات ببغداد



له يشهد له ) ٣" (احلاوي " من طالع كتاب ): ٢" (وفيات االعيان "  وقال القاضي مشس الدين يف
أدب " ، و )٤" (النكت : " بالتبحر ومعرفة املذهب، ويل قضاء بالد كثرية، وله تفسري القرآن مساه

  قانون الوزارة وسياسة" ، و )٦(االحكام السلطانية " ، و )٥" (الدنيا والدين 
__________  

  .١٣١ص ) ١(
)٣٨٢  /٣) ٢.  
  ".احلاوي الكبري " ويسمى ) ٣(

بسطت الفقه يف أربعة آالف ورقة، :  عن املاوردي قوله١٩٩ / ٨" املنتظم " وقد نقل ابن اجلوزي يف 
  ".االقناع : " ، وباملختصر"احلاوي : " واختصرته يف أربعني، يريد باملبسوط

  .املزين" خمتصر " وقد ألفه يف شرح 
  . مكتبات العاملوأجزاؤه املخطوطة مفرقة يف

 - بغداد -بتحقيق االستاذ حيىي هالل السرحان " أدب القاضي " وقد طبع منه أربعة أجزاء منتزعة يف 
  .١٩٧٨ - ١٩٧١ديوان االوقاف 

  .عدة مسائل منه أثناء ترمجة املؤلف" طبقاته " وقد نقل السبكي يف 
  .وتوجد منه أجزاء خمطوطة" النكت والعيون " ويسمى ) ٤(
  ).ملصطفى السقا" أدب الدنيا والدين : " مقدمةانظر (
وموضوعه االخالق والفضائل الدينية من " البغية العليا يف أدب الدين والدنيا : " ويسمى أيضا) ٥(

، وقد "آداب املواضعة " الناحية العلمية اخلالصة، وبعضه يف اآلداب االجتماعية، وهي اليت مساها املؤلف 
، مث طبع بعد ذلك عدة ١٢٩٩د طبع أول مرة يف مطبعة اجلوائب سنة جعله على مخسة أبواب، وق

  .مرات منها طبعة البايب احلليب اليت حققها االستاذ مصطفى السقا
االحكام السلطانية والواليات " ، و "االحكام السلطانية يف السياسة املدنية الشرعية : " ويسمى) ٦(

المام احلرمني أيب املعايل اجلويين مثال عاليا "  االمم غياث" ، ويعد هذا الكتاب هو وكتاب "الدينية 
  = (*)للفقه السياسي االسالمي، وقد جعله مؤلفه على عشرين بابا، وهو أشبه 

)١٨/٦٥(  

  

  ).٢(، خمتصر يف املذهب "االقناع " ، و )١" (امللك 
: ه، قال ملن يثق بهإنه مل يظهر شيئا من تصانيفه يف حياته، ومجعها يف موضع، فلما دنت وفات: وقيل

الكتب اليت يف املكان الفالين كلها تصنيفي، وإمنا مل أظهرها الين مل أجد نية خالصة، فإذا عاينت املوت، 



ووقعت يف الرتع، فاجعل يدك يف يدي، فإن قبضت عليها وعصرا، فاعلم أنه مل يقبل مين شئ منها، 
  .، فاعلم أا قبلت، وإن بسطت يدي)٣(فاعمد إىل الكتب، وألقها يف دجلة 

  .فلما احتضر، وضعت يدي يف يده، فبسطها: قال الرجل
__________  

، وترجم إىل الفرنسية، ١٨٥٣بدستور عام للدولة، ولالسس اليت تقوم عليها، وقد نشر يف بون عام = 
  .١٩١٥ونشر يف اجلزائر عام 

  .وقد طبع بعد ذلك عدة طبعات بالعربية غري حمققة
 و ١٠١١ / ٢" كشف الظنون " د، وقد ذكره حاجي خليفة يف موضعني يف وهو كتاب واح) ١(

، وقد شرح فيه مؤلفه حال الوزير ومزاياه ووظيفته، حبيث يعد مرجعا يف بابه، وقد نشرته مكتبة ١٣١٥
 بتحقيق ودراسة ١٩٧٩، مث أعادت نشره دار الطليعة يف بريوت عام ١٩٢٩اخلاجني مبصر عام 

  .الدكتور رضوان السيد
حفظ اهللا عليك دينك كما : وقد ألفه بطلب من اخلليفة القادر باهللا، فقال له بعد ما عرض عليه) ٢(

  .حفظت علينا ديننا
  .٥٥ - ٥٤ / ١٥" معجم االدباء " انظر 

أحدمها فيما : وهو خمتصر اشتمل على أمرين" أعالم النبوة " ومن مؤلفاته االخرى املطبوعة، كتاب 
  الثاين فيما خيتلف من أقسامها وأحكامها، ويقع يف أحداختص بأعالم النبوة، و

  . ه١٣١٩وعشرين بابا، وقد طبع يف مطبعة مصطفى حممد عام 
تسهيل النظر وتعجيل " ، و "االمثال واحلكم " ، أو "أمثال القرآن : " وله من املؤلفات غري املطبوعة

  .يف السياسة وأنواع احلكومات" الظفر 
  .بتحقيق مصطفى السقا"  والدنيا أدب الدين" انظر مقدمة 

فأجسادهم دون القبور قبور وإن امرءا مل * ويف اجلهل قبل املوت موت الهله : ومن االبيات املنسوبة له
  .٥٣ / ١٥" معجم االدباء " فليس له حىت النشور نشور انظر * حيي بالعلم صدره 

  .ليال: زاد ابن خلكان) ٣(
(*)  

)١٨/٦٦(  

  

  ).١(فأظهرت كتبه 
  .آخر من روى عنه أبو العز بن كادش: لتق



كان رجال عظيم القدر، متقدما عند السلطان، أحد االئمة، له التصانيف : قال أبو الفضل بن خريون
  ).٢(احلسان يف كل فن، بينه وبني القاضي أيب الطيب يف الوفاة أحد عشر يوما 

 له، وأعتذر عنه، حىت وجدته خيتار ، وكنت أتأول)٣(هو متهم باالعتزال : وقال أبو عمرو بن الصالح
  .ال يشاء عبادة االوثان: يف بعض االوقات أقواهلم، قال يف تفسريه

حكمنا بأم أعداء، أو تركناهم على : معناه ]: ١١٢: االنعام) * [ جعلنا لكل نيب عدوا: * (وقال يف
  .العداوة، فلم مننعهم منها

اب إىل املعتزلة، بل يتكتم، ولكنه ال يوافقهم يف خلق فتفسريه عظيم الضرر، وكان ال يتظاهر باالنتس
  ) *إنا كل شئ خلقناه بقدر: * (، قال يف قوله)٤(القرآن، ويوافقهم يف القدر 

  .أي حبكم سابق ]: ٤٩: القمر[ 
  .وكان ال يرى صحة الرواية باالجازة

  .وروى خطيب املوصل، عن ابن بدران احللواين، عن املاوردي
__________  

، وفيه عقب هذه ٢٦٨ / ٥" طبقات السبكي " ، و ٢٨٣ - ٢٨٢ / ٣"  وفيات االعيان ) "١(
، وإال فقد رأيت من مصنفاته غريه كثريا وعليه خطه، ومنه ما "احلاوي " لعل هذا بالنسبة إىل : القصة

  .أكملت قراءته عليه يف حياته
  .٢٦٨ / ٥" طبقات السبكي ) " ٢(
" صدوق يف نفسه لكنه معتزيل، فتعقبه ابن حجر يف : ١٥٥ / ٣" دال ميزان االعت" قال املؤلف يف ) ٣(

  .وال ينبغي أن يطلق عليه اسم االعتزال:  بقول٢٦٠ / ٤" اللسان 
  .٢٧٠ / ٥" طبقات السبكي " اخلرب بنحوه إىل هنا يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٦٧(  

  

، واحملدث علي بن )٢(الوين ، وأبو عبد اهللا احلسني بن حممد )١(وفيها مات القاضي أبو الطيب الطربي 
الوزير، ) ٤(، ورئيس الرؤساء علي بن املسلمة )٣(بقاء الوراق، وأبو القاسم عمر بن احلسني اخلفاف 

  ).٥(وأبو الفتح منصور بن احلسني التأين 
  

 بن حممد الشيخ، االمام، احملدث الصدوق، مسند اآلفاق، أبو حممد، احلسن بن علي*  اجلوهري - ٣٠
  .الشريازي مث البغدادي، اجلوهري، املقنعيبن احلسن 



  .ولدت يف شعبان سنة ثالث وستني وثالث مئة: قال
أيب بكر القطيعي يف سنة مثان وستني، وأيب عبد اهللا العسكري، وعلي بن لؤلؤ الوراق، وعلي : مسع من

  بن حممد بن كيسان، وحممد
طشي، وعلي ابن إبراهيم بن أيب عزة، وعلي علي حممد بن أمحد الع) ٦] (وأيب [ ابن إبراهيم العاقويل، 

بن حممد بن أيب العصب، وأيب حفص الزيات، واحلسني بن حممد بن عبيد الدقاق، وعبد العزيز بن 
  احلسن

__________  
  ).٤٥٩(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ١(
  ).٤٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٤٤٨(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٣(
  ).١٠٤(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٨٤(سترد ترمجته برقم ) ٥(

، ٢٤ / ١٠، الكامل ٢٢٨ - ٢٢٧ / ٨، املنتظم ٣٧٩ / ٣، االنساب ٣٩٣ / ٧: تاريخ بغداد(*) 
، ٢٣١ / ٣، العرب ٢٦٧ / ١، دول االسالم )املقنعي (٢٤٨ / ٣و ) اجلوهري (٣١٣ / ١اللباب 

  .٢٩٢ / ٣، شذرات الذهب ١٦٤ / ١الظنون ، كشف ٨٨ / ١٢البداية والنهاية 
  .٢٢٧ / ٨" املنتظم " ما بني معقوفتني سقط من االصل، واستدرك من ) ٦(

(*)  

)١٨/٦٨(  

  

الصرييف، واحلسن بن جعفر السمسار، وعبيداهللا بن أمحد بن يعقوب، وعمر بن شاهني، وحممد بن 
 كيسان، وحممد بن املظفر، وعبد العزيز إسحاق القطيعي، وحممد بن زيد بن مروان، وحممد بن أمحد بن

  .بن جعفر اخلرقي، وأيب عمر بن حيويه، وأيب بكر بن شاذان، وأيب احلسن الدارقطين، وعدد كثري
  .وكان من حبور الرواية

  .روى الكثري، وأملى جمالس عدة
اخلمسة، ، وباالجزاء القطيعيات "املسند " وحدث عن القطيعي مبسند العشرة، ومسند أهل البيت من 

  .وغري ذلك
  .وكان آخر من روى يف الدنيا عنه بالسماع واالذن

  .كان ثقة أمينا، كتبنا عنه): ١(قال اخلطيب 



  .مات يف سابع ذي القعدة سنة أربع ومخسني وأربع مئة
  .كاملصريني) ٢(املقنعي، النه كان يتطيلس ويتحنك : عاش نيفا وتسعني سنة، وقيل له: قلت

 ماكوال، وأبو علي الربداين، وأيب النرسي، وأمحد بن بدران احللواين، واحلسن بن أبو نصر بن: حدث عنه
أمحد السقالطوين، وأبو نصر حممد بن هبة اهللا بن املأمون، وحممد بن عبدا لباقي الدوري، وحممد بن علي 

ن أمحد بن طالب اخلرقي، ومبارك بن عمار الوتار، واملعمر بن حممد االمناطي، وأبو اخلطاب حمفوظ ب
  احلنبلي، ومظفر بن
__________  

  .٣٩٣ / ٧" تاريخ بغداد ) " ١(
أي يلبس الطيلسان، وهو نوع من االكسية االعجمية، وأطلقه أمحد تيمور على ما يسمى : يتطيلس) ٢(

  .٦٢١ - ٦٢٠ / ٣" معجم من اللغة " انظر : الشال
  ".القاموس " أدار العمامة من حتت حنكه، : وحتنك

(*)  

)١٨/٦٩(  

  

علي املاحلاين، وأبو الوفاء علي بن عقيل، وهبة اهللا بن حممد الفرضي، وهبة اهللا بن علي الدينوري، وحيىي 
بن محزة احلداد، وحممد بن علي ابن عياش الدباس، وأبو طالب بن يوسف، وقراتكني بن أسعد، وأمحد 

ء، وقاضي املرستان أبو بكر ابن حممد بن ملوك، وهبة اهللا بن احلصني الكاتب، وأبو غالب ابن البنا
  .االنصاري، خامتة من مسع منه

  .وروى عن باالجازة زاهر بن طاهر الشحامي، وأبو منصور حممد بن عبدامللك ابن خريون املقرئ
  ومات معه يف سنة أربع أبو سعد أمحد بن إبراهيم بن أيب مشس

، تلميذ أيب حامد )٢ (، والعالمة أبو نصر زهري بن احلسن السرخسي)١(النيسابوري املقرئ 
  .بن أمحد) ٣(االسفراييين، يروي عن زاهر 

، واالمام أبو الفضل عبدالرمحن بن أمحد )٤(كبري النحاة أبو احلسني طاهر بن بابشاذ املصري اجلوهري 
، وأبو القاسم عبد الرمحن بن املظفر املصري الكحال، ومسند مسرقند أبو )٥(بن بندار الرازي املقرئ 

، واحلافظ أبو حفص عمر بن عبيداهللا الزهراوي القرطيب )٦(ن أمحد بن شاهني الفارسي حفص عمر ب
  .، يروي عن أيب حممد بن أسد)٧(

  وقاضي مصر أبو
__________  



  ).٦٢(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٧٢(سترد ترمجته برقم ) ٢(
، مرت ترمجته يف ٣٨٩هو زاهر بن أمحد بن حممد بن عيسى، أبو علي السرخسي، املتويف سنة ) ٣(

  ).٣٥٢(اجلزء السادس عشر برقم 
أيب احلسني، وفيها أيضا أنه تويف سنة : أبو احلسن بدال من: وفيها) ٢٢٥(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  .ه وهو الصواب) ٤٦٩(
  ).٧٣(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٦٥(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٠٥(سترد ترمجته برقم ) ٧(

(*)  

)١٨/٧٠(  

  

، وصاحب املغرب املعز بن باديس احلمريي شرف "الشهاب " ، مؤلف )١( بن سالمة القضاعي عبد اهللا
  ).٢(الدولة 

  .وطالت أيامه
  

 بن حيىي بن حممد ، علي بن حممد)٣(الشيخ العامل، الرئيس النبيل، أبو القاسم *  السميساطي - ٣١
  ، الدمشقي، املعروف)٤(السلمي، احلبشي 

  .اليت كانت دار أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز) ٥(نقاه بالسميساطي، واقف اخلا
  .أبيه، وعبد الوهاب الكاليب: حدث عن
  أبو بكر اخلطيب، وإبراهيم بن يونس املقدسي،: حدث عنه

__________  
  ).٤١(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٧٥(سترد ترمجته برقم ) ٢(

، وفيه أن ابن ٢٥٨ / ٣البلدان ، معجم ١٥٣ / ٧، االنساب ١٤٢ - ١٤١ / ٥االكمال (*) 
 / ٣، العرب ٢٦٧ / ١، دول االسالم ١٩ / ١٠عساكر أورده يف ترمجة عبد العزيز بن مروان، الكامل 

، شذرات ٧٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٧٥١ / ٢، تبصري املنتبه )مسيساط(، القاموس احمليط ٢٣٠، ٢٢٩
  .١٤٥ - ١٤٤: ، خمتصر تنبيه الطالب١٥١ / ٢، الدارس ٢٩١ / ٣الذهب 



بضم السني وفتح امليم وسكون الياء املثناة من حتتها، وفتح السني الثانية، وبعد االلف : والسميساطي
  .طاء مهملة، هذه النسبة إىل مسيساط، وهي مدينة على شاطئ الفرات من الغرب يف طرف بالد الروم

  .السميساطي:  نسخة أخرىالشمشاطي، وأشار يف هامشه إىل أنه يف: إىل" الكامل " وقد حترفت يف 
  .أبو حممد وأبو القاسم": النجوم الزاهرة " يف ) ٣(
احلبشي، بفتحتني إىل احلبشة، وحبش بطن من محري، وجد، : ٧٥" لب اللباب " قال السيوطي يف ) ٤(

  .وبالضم والسكون لغة فيهما
، ونقل عن ابن املعروف باجلميش، نقل ذلك عن ابن االكفاين: ٢٥٨ / ٣" معجم البلدان " ويف 

  .احلبيش: عساكر
  .خانكاه، ويطلق على رباط الصوفية: كلمة فارسية، معرب) ٥(

(*)  

)١٨/٧١(  

  

  .وأبو القاسم النسيب، وأبو احلسن علي بن قبيس املالكي، وأبو احلسن ابن سعيد، وآخرون
  ).١(كان متقدما يف علم اهلندسة واهليئة : قال ابن عساكر

بيع اآلخر، سنة ثالث ومخسني وأربع مئة، وقد أشرف على الثمانني، ودفن مات يف ر: وقال الكتاين
بداره اليت وقفها على الصوفية، ووقف علوها على اجلامع، ووقف أكثر نعمته، وكان يذكر أنه ولد يف 

  .وسبعني وثالث مئة) ٢(رمضان سنة أربع 
  ).٣(وجزء ابن خرمي من الكاليب " املوطأ " مسع 
  .اه يزارقربه باخلانق: قلت
  

 اجليلي، الشافعي، من علماء جرجان العالمة أبو إسحاق، إبراهيم بن العباس*  اجليلي - ٣٢
  .وأذكيائهم
  .أيب طاهر بن حممش، وأيب عبدالرمحن السلمي: روى عن

  .مل يبق بنيسابور من يقاربه وال من يقارنه": تارخيه " قال علي بن حممد اجلرجاين يف 
  .وى، وتويف يف رجب سنة إحدى ومخسني وأربع مئةصار إليه التدريس والفت

__________  
  .١٤٢ / ٥" االكمال " انظر ) ١(
  ).٧٧(سنة ": معجم البلدان " يف ) ٢(



  .٢٥٨ / ٣" معجم البلدان " انظر ) ٣(
  .مل نعثر على ترمجة يف املصادر اليت وقعت لنا(*) 

كيل : متفرقة وراء طربستان، ويقال هلابكسر اجليم وسكون الياء، هذه النسبة إىل بالد : واجليلي
  .جيلي وجيالين: وكيالن، فعرب ونسب إليها، وقيل

  ".االنساب " 
(*)  

)١٨/٧٢(  

  

   * سبط حبرويه- ٣٣
الشيخ الصاحل، الثقة، املعمر، أبو القاسم، إبراهيم بن منصور ابن إبراهيم بن حممد السلمي، الكراين 

  .، االصبهاين، ويعرف بسبط حبرويه)١(
  .حملة من أصبهان: كرانو

  .ولد سنة اثنتني وستني وثالث مئة
  .لعبد الرزاق" التفسري " أيب يعلى املوصلي من أيب بكر بن املقرئ، وكتاب " مسند " ومسع 

كان رمحه اهللا صاحلا عفيفا، ثقيل السمع، مات يف ربيع االول، سنة : حدث عنه حيىي بن مندة، وقال
  ).٢(مخس ومخسني وأربع مئة 

  .سعيد بن أيب الرجاء، واحلسني بن عبدامللك اخلالل، وفاطمة العلوية أم اتىب: وحدث عنه أيضا: تقل
  .وآخرون

  
  ، أبو الفضل، حممد بناالمام العالمة، شيخ املالكية* *  ابن عمروس - ٣٤

__________  
 / ٣رات الذهب ، شذ٢٣٥ / ٣أ، العرب  / ٥٠/ الورقة : ، التقييد)الكراين (٣٧٨ / ١٠االنساب (*) 

٢٩٦.  
  .الكرياين: إىل" الشذرات " حترفت يف ) ١(
  .٣٧٨ / ١٠" االنساب " انظر ) ٢(

 - ٧٦٢ / ٤، ترتيب املدارك ١٦٩: ، طبقات الشريازي٣٤٠ - ٣٣٩ / ٢تاريخ بغداد (* *) 
 / ٨، املنتظم ٢٦٥ - ٢٦٤: ، تبيني كذب املفتري)العمروسي (٥٥ - ٥٤ / ٩، االنساب ٧٦٣
 ٢، الديباج املذهب ٨٦ / ١٢، البداية والنهاية ٢٢٨ / ٣، العرب ١٣ / ١٠مل البن االثري ، الكا٢١٨



 مادة ١٩٦ / ٤، تاج العروس ٢٩٠ / ٣، شذرات الذهب )العمرس(، القاموس احمليط مادة ٢٣٨/ 
  ).العمرس(

  وفتحه: ضبطه السمعاين بفتح العني، وضبطه الفريوز ابادي بضمها، مث قال: وعمروس
  .احملدثنيمن حلن 

(*)  

)١٨/٧٣(  

  

  .البغدادي، املالكي) ٢(اهللا بن أمحد بن حممد بن عمروس ) ١(عبيد 
  .مولده سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة

  .، وأبا طاهر املخلص، وغريهم)٣(مسع أبا حفص بن شاهني، وأبا القاسم بن حبابة 
  .انتهت إليه الفتوى ببغداد): ٤(روى عنه أبو بكر اخلطيب، وقال 

  .وكان من كبار املقرئني: لتق
  .كان فقيها أصوليا صاحلا): ٥" (طبقات الفقهاء " قال أبو إسحاق يف 

  .كان رجال صاحلا، ممن انتهى إليه معرفة مذهب مالك ببغداد: وقال أبو الغنائم النرسي
  ).٧(ئة أنه تويف يف أول سنة اثنتني ومخسني وأربع م) ٦" (تبيني كذب املفتري " وذكر ابن عساكر يف 

  وفيها مات أمري مصر بعد دمشق، املوصوف بالشجاعة،: قلت
__________  

  .عبد اهللا: إىل" العرب " حترف يف ) ١(
  .بدون إضافة" عبيد " " الكامل " ويف 

  ".أبو عمرو بن " إىل " الكامل " ويف " عمرو بن " إىل " املنتظم " حترف يف ) ٢(
  .حبانة: إىل" البداية " باية، ويف ج: إىل" ترتيب املدارك " تصحف يف ) ٣(
  .٣٣٩ / ٢" تاريخ بغداد ) " ٤(
  .١٦٩ص ) ٥(
  .٢٦٥: ص) ٦(
  فذكر أنه تويف سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة، وليس" الديباج املذهب " وهم صاحب ) ٧(

 كذلك، بل هذا تاريخ والدته كما قاله املصنف وغريه، وقد وهم حمقق الكتاب أيضا، فذكر يف التعليق
  .وهو خطأ أيضا) ١٣٧(على ذلك أن مولده سنة 



  ).٤٥٣(وفاته سنة " تاج العروس " وقد أورد الزبيدي يف 
(*)  

)١٨/٧٤(  

  

ناصر الدولة احلسني بن احلسن بن احلسني بن صاحب املوصل احلسن ابن عبد اهللا بن محدان التغليب 
)١.(  

قرئ مصر أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن ، وم)٢(وشيخ مهذان أبو احلسن علي بن محيد الذهلي العابد 
  .أيب سعد القزويين

  
 بن أمحد النيسابوري، الشيخ املسند، العامل، أبو يعلى، إسحاق بن عبدالرمحن*  أبو يعلى الصابوين - ٣٥

  ).٣(الصابوين، أخو شيخ االسالم أيب عثمان املذكور 
لرازي، وأيب طاهر بن خزمية، واحلسن بن أيب سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب ا: مسع كأخيه من

أمحد املخلدي، وأمحد ابن حممد القنطري اخلفاف، وأيب معاذ الشاه، وأيب طاهر املخلص، وعبد الرمحن بن 
  .أيب شريح اهلروي، وعدة

  .وخرجت له عشرة أجزاء مسعناها
  .وكان ينوب يف الوعظ عن أخيه

اهر، وأبو عبد اهللا الفراوي، وهبة اهللا السيدي، حدثنا عنه زاهر بن ط: قال أبو القاسم بن عساكر
  .وعبيداهللا بن حممد البيهقي

__________  
  .وهو الصواب) ٤٦٥(، وفيها أنه تويف سنة )١٦٥(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٤٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(

 / ٣العرب ، ١٤٨/ الورقة :  ب، املختار من ذيل السمعاين٤٦الورقة : ، املنتخب٦ / ٨االنساب (*) 
، ذيب تاريخ ٢٩٦ / ٣، شذرات الذهب ٨٨٧ / ٣، تبصري املنتبه ٤١٧ / ٨، الوايف بالوفيات ٢٣٥

  .٤٤٩ - ٤٤٨ / ٢ابن عساكر 
  ).١٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)١٨/٧٥(  

  



هو شيخ ظريف ثقة على طريقة الصوفية، مسع بنيسابور وهراة وبغداد، ولد : وقال عبد الغافر الفارسي
  ).١( سنة مخس وسبعني وثالث مئة، ومات يف ربيع اآلخر يف

  .ومخسني وأربع مئة) ٢(تويف يف تاسع ربيع االول سنة مخس : وقال غريه
قدم علينا أبو عثمان الصابوين وأخوه، فرتل على : مسعت احلسن بن سعادة بسلماس يقول: قال السلفي

 يدي أخيه صحن حالوة، فأكله، فأخذ جدي جدي، فسمعنا منهما، وكان أبو يعلى يف دعابة، فكان بني
أخي ما يكفيه ما هو فيه من االموال : صحنا من جهة أيب يعلى، فقربه إىل أيب عثمان، فقال أبو يعلى

  .واحلشمة حىت زامحين هذه احلالوة
 أخربنا أمحد بن أيب احلسني، عن عبداملعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو يعلى الصابوين،

أخربنا أبو سعيد حممد بن احلسني السمسار، حدثنا ابن خزمية، حدثنا عبدالرمحن بن بشر، حدثنا عبد 
أن النيب صلى اهللا عليه : الرزاق، حدثنا ابن جريج ومالك، عن ابن شهاب، عن سامل، عن ابن عمر

  ).٣ ("إن بالال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حىت تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم : " وسلم قال
__________  

  .ابن عساكر" ذيب ) " ١(
  .ست: وقيل: ابن عساكر" ذيب " يف ) ٢(
املوطأ " ، وأخرج مالك يف )١٨٨٦(و ) ١٨٨٥" (مصنف عبد الرزاق " إسناده صحيح، وهو يف ) ٣(
يف ) ٦١٧( بتحقيقنا، ومن طريقه البخاري ٢٩٩ / ٢" شرح السنة " برواية أيب مصعب كما يف " 

، والطحاوي يف شرح معاين ٤٢٦ / ١٠باب أذان االعمى إذا كان له من خيربه، والبيهقي : االذان
) ١٠٩٢(ومسلم ) ٢٦٥٦( وأخرجه من طرق عن ابن شهاب ذا االسناد البخاري ١٣٧ / ١اآلثار 

 وأمحد ٢٦٩ / ١والدارمي ) ٤٠١(، وابن خزمية ١٠ / ٢والنسائي ) ٢٠٣(والترمذي ) ٣٧(و ) ٣٦(
   = (*)١٨٦ / ١ والطيالسي ،١٢٣ و ٩ / ٢

)١٨/٧٦(  

  

االمام احلافظ، اود املقرئ، احلاذق، عامل االندلس، أبو عمرو، عثمان بن  *  أبو عمرو الداين- ٣٦
سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر االموي، موالهم االندلسي، القرطيب مث الداين، ويعرف قدميا بابن 

  .، وغري ذلك"بيان جامع ال" و " التيسري " الصرييف، مصنف 
ذكر أن والده أخربه أن مولدي يف سنة إحدى وسبعني وثالث مئة، فابتدأت بطلب العلم يف أول سنة 
ست ومثانني، ورحلت إىل املشرق سنة سبع وتسعني، فمكثت بالقريوان أربعة أشهر، مث توجهت إىل 

  .مصر، فدخلتها يف شوال من السنة، فمكثت ا سنة، وحججت



__________  
) ١٠٩٢(ومسلم ) ١٩١٨(و ) ٦٢٢(وأخرجه من طريق عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر البخاري = 
، وابن ٢١٨ / ٤: ، والبيهقي٥٧ / ٢: ، وأمحد٢٧٠ / ١: والدارمي) ١٩٣١(وابن خزمية ) ٣٨(

  ).١٦٣" (املنتقى " اجلارود يف 
عزيز بن مسلم، عن عبد اهللا من طريق موسى ابن إمساعيل، عن عبد ال) ٧٢٤٨(وأخرجه البخاري أيضا 

 من طريق عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر، ومن ٧٤ / ١بن دينار، عن ابن عمر، وأخرجه مالك 
  :والنسائي) ٦٢٠(طريقه البخاري 

  .١٣٨ / ١: ، والطحاوي١٠ / ٢
 ، معجم البلدان٤١٢ - ٤١١: ، بغية امللتمس٤٠٧ - ٤٠٥ / ٢، الصلة ٣٠٥: جذوة املقتبس(*) 
 / ٢ ب، إنباه الرواة ٢١٣الورقة  / ١، االستدراك ١٢٨ - ١٢٤ / ١٢، معجم االدباء ٤٣٤ / ٢

 / ٣، العرب ٣٢٨ - ٣٢٥ / ١، معرفة القراء الكبار ٧٦: ، صفة جزيرة االندلس٣٤٢ - ٣٤١
 ١٦٦: ، تلخيص ابن مكتوم٢٦٢ / ١، دول االسالم ١١٢١ - ١١٢٠ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٠٧

، ٥٠٥ - ٥٠٣ / ١، غاية النهاية ٨٥ - ٨٤ / ٢، الديباج املذهب ٦٢ / ٢ان ، مرآة اجلن١٦٧ -
: ، طبقات املفسرين للسيوطي٦٢١ / ٢، تبصري املنتبه ١٢٧ / ٢طبقات النحاة البن قاضي شهبة 

 ٢، مفتاح السعادة ٣٧٦ - ٣٧٣ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٥٤ / ٥، النجوم الزاهرة ١٥٩
، شذرات ٥٢٠، ٣٥٥، ١٣٥ / ١، كشف الظنون ١٣٦ - ١٣٥ / ٢، نفح الطيب ٤٨ - ٤٧/ 

، ١٣٩: ، الرسالة املستطرفة٦٥٣ / ١، هدية العارفني ٤٦٧: ، روضات اجلنات٢٧٢ / ٣الذهب 
  .١١٥ / ١شجرة النور الزكية 

نسبة إىل دانية، مدينة باالندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا، هلا مرسى يسمى : والداين
  .السمان

  .ياقوت" معجم " 
(*)  

)١٨/٧٧(  

  

ورجعت إىل االندلس يف ذي القعدة سنة تسع، وخرجت إىل الثغر يف سنة ثالث وأربع مئة، : قال
  .فسكنت سرقسطة سبعة أعوام، مث رجعت إىل قرطبة

  ).١(وقدمت دانية سنة سبع عشرة وأربع مئة : قال
  .فسكنها حىت مات: قلت



، صاحب البغوي، وهو أكرب شيخ له، وأمحد بن فراس املكي، وعبد مسع أبا مسلم حممد بن أمحد الكاتب
الفارسي، نزيل االندلس، ) ٢(الرمحن بن عثمان القشريي الزاهد، وعبد العزيز بن جعفر بن خواسىت 

  وخلف بن إبراهيم بن خاقان املصري، وتال عليهما، وحامت
فة بن عبد اجلبار، وأمحد بن عمر بن حمفوظ ابن عبد اهللا البزاز، وأمحد بن فتح بن الرسان، وحممد بن خلي
، وأبا حممد بن النحاس املصري، وعلي )٣(اجليزي، وسلمة بن سعيد االمام، وسلمون بن داود القروي 

بن حممد بن بشري الربعي، وعبد الوهاب بن أمحد بن منري، وحممد بن عبد اهللا بن عيسى االندلسي، وأبا 
  .ن علي بن حممد القابسي، وعدةعبد اهللا بن أيب زمنني، وأبا احلس

وتال أيضا على أيب احلسن طاهر بن غلبون، وأيب الفتح فارس ابن أمحد الضرير، ومسع سبعة ابن جماهد 
  من أيب مسلم الكاتب) ٤(

__________  
 / ٢" إنباه الرواة " ، و ١٢٧ - ١٢٥ / ١٢" معجم االدباء " ، و ٤٠٧ / ٢" الصلة " انظر ) ١(

٣٤٢.  
  .خواست": عرفة القراء الكبار م" يف ) ٢(

  .وهي كلمة فارسية
  .خاسىت: ويف الفارسية إذا وقعت الواو بني اخلاء وااللف، فإا ال تلفظ، وتضم اخلاء، فتقول

  .نسبة إىل مدينة القريوان) ٣(
  .ومسع كتاب ابن جماهد يف اختالف السبع": معرفة القراء الكبار " يف ) ٤(

، وهو أول من اختار سبعة من أئمة ٣٢٤د بن موسى بن جماهد املتوىف سنة هو أبو بكر أمح: وابن جماهد
  .القراء الكثريين، فألف كتابه هذا يف قراءام، وقد طبع بتحقيق الدكتور شوقي ضيف

(*)  

)١٨/٧٨(  

  

  .بسماعه منه، وصنف التصانيف املتقنة السائرة
و داود سليمان بن أيب القاسم جناح، وأبو ولده أبو العباس، وأب: حدث عنه وقرأ عليه عدد كثري، منهم

مفرج ) ١(احلسن علي بن عبدالرمحن ابن الدش، وأبو احلسني حيىي بن أيب زيد ابن البياز، وأبو الذواد 
  االقبايل، وأبو بكر حممد بن املفرج البطليوسي، وأبو بكر بن

بشر، وأبو القاسم خلف بن الفصيح، وأبو عبد اهللا حممد بن مزاحم، وأبو علي احلسني بن حممد ابن م
، وأبو إسحاق إبراهيم بن علي، نزيل )٢(إبراهيم الطليطلي، وأبو عبد اهللا حممد بن فرج املغامي 



االسكندرية، وأبو القاسم ابن العريب، وأبو عبد اهللا حممد بن عيسى بن الفرج التجييب املغامي، وأبو متام 
عود الداين، وخلف بن حممد املريي ابن العرييب، وخلق غالب بن عبيداهللا القيسي، وحممد ابن أمحد بن س

  .كثري
أمحد بن حممد اخلوالين، وأبو العباس أمحد بن عبدامللك بن أيب محزة املرسي، خامتة : وروى عنه باالجازة

  .من روى عنه يف الدنيا، وعاش بعده سبعا ومثانني سنة، وهذا نادر وال سيما يف املغرب
  ).٣(رو جماب الدعوة، مالكي املذهب كان أبو عم: قال املغامي

  .هو حمدث مكثر، ومقرئ متقدم، مسع باالندلس واملشرق): ٤(وقال احلميدي 
__________  

  .إىل الدؤاد" تذكرة احلفاظ " حترف يف ) ١(
  ).بالقاف(نسبة إىل مغامة، مدينة باالندلس، وقد حترفت يف االصل إىل املقامي ) ٢(
  .٤٠٦ / ٢" الصلة ) " ٣(
  .٣٠٥": جذوة املقتبس "  يف )٤(

(*)  

)١٨/٧٩(  

  

املشرق يف عرف املغاربة مصر وما بعدها من الشام والعراق، وغري ذلك، كما أن املغرب يف عرف : قلت
  .العجم وأهل العراق أيضا مصر، وما تغرب عنها

  كان أبو عمرو أحد االئمة يف علم): ١(قال أبو القاسم بن بشكوال 
ه ومعانيه، وطرقه وإعرابه، ومجع يف ذلك كله تواليف حسانا مفيدة، وله معرفة القرآن رواياته وتفسري

باحلديث وطرقه، وإمساء رجاله ونقلته، وكان حسن اخلط، جيد الضبط، من أهل الذكاء واحلفظ، 
  .والتفنن يف العلم، دينا فاضال، ورعا سنيا

مل يكن يف عصره :  قال بعض الشيوخواحلافظ أبو عمرو الداين،: ويف فهرس ابن عبيداهللا احلجري قال
ما رأيت شيئا قط إال كتبته، وال كتبته إال : وال بعد عصره أحد يضاهيه يف حفظه وحتقيقه، وكان يقول

  .وحفظته، وال حفظته فنسيته
وكان يسأل عن املسألة مما يتعلق باآلثار وكالم السلف، فيوردها جبميع ما فيها مسندة من شيوخه إىل 

  .قائلها
 إىل أيب عمرو املنتهى يف حترير علم القراءات، وعلم املصاحف، مع الرباعة يف علم احلديث :قلت

  .والتفسري والنحو، وغري ذلك



، )٢" (التيسري " ثالثة أسفار يف مشهورها وغريبها، وكتاب " جامع البيان يف السبع " ألف كتاب 
  يف السبع،" االقتصاد " وكتاب 

__________  
  .٤٠٦ / ٢ "الصلة " يف ) ١(
  .وقد طبع يف اهلند) ٢(

(*)  

)١٨/٨٠(  

  

يف الرسم، وكتاب " املقنع " يف قراءة ورش أيضا، و " التلخيص " يف قراءة ورش، و " اجياز البيان " و 
يف " طبقات القراء " ، فأدخل فيها قراءة يعقوب وأيب جعفر، وكتاب "احملتوى يف القراءات الشواذ " 

" العدد، وكتاب " ، وكتاب "الوقف واالبتداء " ، وكتاب " أصول الديانة االرجوزة يف" جملدات، و 
  الالمات" جملدان، وكتاب " التمهيد يف حرف نافع 

" اهلمزتني " ، جملد يدل على تبحره يف احلديث، وكتاب "الفنت الكائنة " لورش، وكتاب " والراءات 
  . العالء جملدالبن" االمالة " جملد، وكتاب " الياءات " جملد، وكتاب 

  ).١(وله تواليف كثرية صغار يف جزء وجزئني 
وقد كان بني أيب عمرو، وبني أيب حممد بن حزم وحشة ومنافرة شديدة، أفضت ما إىل التهاجي، وهذا 

  .مذموم من االقران، موفور الوجود
  .نسأل اهللا الصفح

العلوم، بلغت تواليف أيب عمرو مئة وأبو عمر أقوم قيال، وأتبع للسنة، ولكن أبا حممد أوسع دائرة يف 
  .وعشرين كتابا

طريقها القرآن مث السنه كالمها ببلد * تدري أخي أين طريق اجلنه : وهو القائل يف أرجوزته السائرة
  فالعلم عن نبيهم يروونه* وموطن االصحاب خري جيل فاتبعن مجاعة املدينة * الرسول 

__________  
املقنع يف معرفة رسوم : " ، وطبع باسم"نع يف القراءات والتجويد املق: " ومن كتبه املطبوعة) ١(

  .١٩٦٠ مطبعة الترقي بدمشق -بتحقيق حممد أمحد دمهان " مصاحف أهل االمصار 
معجم الدراسات القرآنية املطبوعة واملخطوطة، للدكتورة ابتسام مرهون : وانظر حول كتبه املخطوطة

  .الصفار، القسم الثالث
  .لة املورد البغداديةاملنشور يف جم



  .٤١٦ - ٣٩١:  ص١٩٨١، ٤ - ٣الد العاشر، العدد 
(*)  

)١٨/٨١(  

  

إذ قد حوى على * يف النقل والقول ويف فتواهم واعتمدن على االمام مالك * وهم فحجة على سواهم 
  وصحة النقل وعلم من مضى* مجيع ذلك يف الفقه والفتوى إليه املنتهى 

وفارق االصحاب * داود يف دفتر أو قرطاس من قوله إذ خرق االمجاعا * س وحك ما جتد للقيا: منها
بكل ما جاء به * ومن عقود السنة االميان : وكل قول ولد اآلراء منها* واالتباعا واطرح االهواء واملراء 
جل وهو دائم إىل غري أ* عن االئمة عن النيب وأن ربنا قدمي مل يزل * القرآن وباحلديث املسند املروي 

وهو فوق عرشه العظيم * ومل يزل مدبرا حكيما كالمه وقوله قدمي * كلم موسى عبده تكليما : منها
ليس مبخلوق وال خبالق من قال * بأنه كالمه املرتل على رسوله النيب الصادق * والقول يف كتابه املفصل 

لفظ عند اجلله كال ومثل ذاك ال* أو حمدث فقوله مروق والوقف فيه بدعة مضله * إنه خملوق : يف
وواصل وبشر املريسي ذي * الواقفون فيه واللفظية أهون بقول جهم اخلسيس * الفريقني من اجلهميه 

وشارع البدعة * معمر وابن أيب دواد وابن عبيد شيخ االعتزال * السخف واجلهل وذي العناد 
  والضالل

)١٨/٨٢(  

  

وجنله السفيه ذي * م والفاسق املعروف باجلبائي وجبت هذي االمة النظا* واجلاحظ القادح يف االسالم 
  اخلناء

وشبههم من أهل االرتياب * مؤيدي الكفر بكل ويل وذي العمى ضرار املرتاب * والالحقي وأيب هذيل 
وتارة ينقص بالتقصري * ونية عن ذاك ليس ينفصل فتارة يزيد بالتشمري * وبعد فاالميان قول وعمل 

وبعده املهذب * هم تزلف وفرض وأفضل الصحابة الصديق ومدح* وحب أصحاب النيب فرض 
يف * وشاع يف الناس قدميا وانتشر نزول ربنا بال امتراء * ومن صحيح ما أتى به اخلرب : الفاروق منها

وأننا * سبحانه من قادر لطيف ورؤية املهيمن اجلبار * كل ليلة إىل السماء من غري ما حد وال تكييف 
وفتنة املنكر * كرؤية البدر بال غمام وضغطة القرب على املقبور * قيامة بال ازدحام نراه باالبصار يوم ال

  .لواضح السنة واجتبانا وهي أرجوزة طويلة جدا* والنكري فاحلمد هللا الذي هدانا 
مات أبو عمرو يوم نصف شوال سنة أربع وأربعني وأربع مئة، ودفن ليومه بعد العصر مبقربة دانية، 



  ).١(بلد أمام نعشه، وشيعه خلق عظيم، رمحه اهللا تعاىل ومشى سلطان ال
__________  

  .٤٠٧ / ٢" الصلة " انظر ) ١(
(*)  

)١٨/٨٣(  

  

  الشيخ العامل، املقرئ، املسند، أبو احلسني، حممد بن الشيخ*  النرسي - ٣٧
  .أيب نصر أمحد بن حممد بن أمحد بن حسنون، ابن النرسي البغدادي، صاحب تلك املشيخة

 أبا بكر حممد بن إمساعيل الوراق، وعلي بن عمر احلريب، وابن أخي ميمي، واملعاىف اجلريري، مسع
  .وطبقتهم ببغداد

  .وعبد الوهاب ابن احلسن الكاليب، وغريه بدمشق
كان ثقة من أهل القرآن، ولد سنة سبع وستني وثالث مئة، ): ١(حدث عنه أبو بكر اخلطيب، وقال 

  .ني وأربع مئةوتويف يف صفر سنة ست ومخس
  .وروى عنه أبو العز بن كادش، وأبو غالب بن البناء، والقاضي أبو بكر بن عبدا لباقي، وآخرون: قلت
أنبأنا الكندي، أخربنا أبو بكر االنصاري، أخربنا أبو احلسني : من أيب حفص القواس" مشيخته " مسعنا 

  .رمحه اهللا
، ومشس االئمة عبد )٣( سراج بن عبد اهللا االموي ، وقاضي قرطبة)٢(ومات معه أبو الوليد الدربندي 

  ، واحملدث عبد)٤(العزيز بن أمحد احللوائي 
__________  

  .٣٠١ / ٣، شذرات الذهب ٢٤٠ / ٣، العرب ٣٥٦ / ١تاريخ بغداد (*) 
نسبة إىل نرس، وهو ر حفره نرس بن رام بن رام بن رام بنواحي الكوفة، مأخذه من : والنرسي
  .، عليه عدة قرى، وإليه تنسب الثياب النرسيةالفرات

  ".معجم البلدان " 
  .٣٥٦ / ١" تاريخ بغداد ) " ١(
  ).١٣٨(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٩٥(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٩٤(سترد ترمجته برقم ) ٤(

(*)  



)١٨/٨٤(  

  

  ، وأبو حممد)٢(، وأبو القاسم بن برهان النحوي املتكلم )١(العزيز النخشيب 
  ).٥(، والوزير عميد امللك الكندري )٤(، وأبو سعيد حممد بن علي بن حممد اخلشاب )٣(ابن حزم 

  
 بن حممد بن علي، ابن اآلبنوسي الشيخ الثقة، أبو احلسني، حممد بن أمحد*  ابن اآلبنوسي - ٣٨

  .البغدادي
هللا بن حممد بن حمارب مسع أبا القاسم بن حبابة، والدارقطين، وابن شاهني، وابن أخي ميمي، وعبد ا

  .، وأبا حفص الكتاين)٦(االصطخري 
  .، مات يف سنة سبع ومخسني وأربع مئة)٨(كتبت عنه، وكان مساعه صحيحا ): ٧(قال اخلطيب 

  .يف جزئني، رواها عنه أبو غالب أمحد بن البناء" مشيخة " وله : قلت
__________  

  ).١٣٥(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٦٤(م سترد ترمجته برق) ٢(
  ).٩٩(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٨٣(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٥٥(سترد ترمجته برقم ) ٥(

، ٤٩ / ١٠، الكامل البن االثري ٢٣٨ / ٨، املنتظم ٩٣ / ١، االنساب ٣٥٦ / ١تاريخ بغداد (*) 
  .١٨ / ١اللباب 

ذه النسبة إىل إصطخر، وهي بكسر االلف وسكون الصاد وفتح الطاء املهملتني ويف آخرها الراء، ه) ٦(
  .من بالد فارس

  .٣٥٦ / ١" تاريخ بغداد ) " ٧(
" سنة إحدى ومثانني وثالث مئة، ويف : وكان يسكن التوثة، وسألته عن مولده، فقال: زاد اخلطيب) ٨(

  .ولد ستة ست وسبعني وثالث مئة": املنتظم 
(*)  

)١٨/٨٥(  

  



ون احلسيين، وسعيد بن أيب سعيد العيار، واملوحد بن علي ومات فيها أبو إبراهيم أمحد بن القاسم بن ميم
  .بن الربي الدمشقي

  
 بن نعيم بن أيب سعيد، أمحد بن حممد) ١(الشيخ العامل الزاهد، املعمر، أبو عثمان، سعيد *  العيار - ٣٩

  .بن إشكاب النيسابوري، الصويف، املعروف بالعيار
البخاري مبرو من حممد بن عمر الشبوي " صحيح " ارحتل يف سنة مثان وسبعني وثالث مئة، فسمع 

، ومسع بنيسابور من أيب حممد املخلدي، وأيب طاهر بن خزمية، وأيب الفضل عبيداهللا بن حممد الفامي، )٢(
  .وأيب احلسني اخلفاف، وطائفة
  .انتقى عليه أبو بكر البيهقي

حممد بن إمساعيل الفارسي، وعدة، حممد بن الفضل الفراوي، وزاهر الشحامي، وأبو املعايل : حدث عنه
  .ومن أصبهان غامن بن أمحد اجللودي، وفاطمة بنت حممد البغدادي، وحسني بن طلحة الصاحلاين

__________  
 / ٣ ب، العرب - أ ١٠٧الورقة : ، التقييد)االشكايب (٦٦ / ١، اللباب ٢٨٧ / ٦االكمال (*) 

 / ٣، شذرات الذهب ٣١ - ٣٠ / ٣زان ، لسان املي١٩٨ - ١٩٧ / ١٥، الوايف بالوفيات ٢٤١
  .١١٩ - ١١٨ / ٦، ذيب تاريخ ابن عساكر ٣٠٤

اسم املترجم، وذكر اسم أبيه مباشرة، ومل يذكر أيضا نسبته " سعيد " لفظ " الشذرات " سقط يف ) ١(
  ".العيار " 
  ، وقد حترف"العرب " نسبة إىل شبويه، وهو اسم لبعض أجداد املذكور، كما يف ) ٢(

  ).شبه(إىل " الشذرات " يه هذا يف شبو
  ).بالنون(إىل الشبوين " الوايف " ، وقد حترفت يف )بياءين(ويقال أيضا يف نسبته الشبويب 

  .للعالمة اليماين رمحه اهللا) ٥( تعليق رقم ١٠٧ / ٥" االكمال " وانظر الكالم عن هذه النسبة يف 
(*)  

)١٨/٨٦(  

  

  .رون، وآخ)١(وعتيق بن احلسني الرويدشيت 
  .مبرو" الصحيح " مسع : قال عبد الغافر بن إمساعيل

  .ومسع راة من عبدالرمحن بن أيب شريح: قلت
كان أيب سئ الرأي : مسعت صاحل بن أيب صاحل املؤذن يقول: مسعت أبا بكر السمعاين يقول: قال السلفي



  .يف سعيد العيار، ويطعن فيما روى عن بشر بن أمحد االسفراييين خاصة
هلذا ما خرج له البيهقي عن بشر شيئا، ومساعه منه ممكن، فقد ذكر احلافظ ابن نقطة أن مولد : قلت

  .العيار يف سنة مخس وأربعني وثالث مئة، وخرج له البيهقي، عن زاهر بن أمحد
  .كان العيار شيخا يا ظريفا، من أبناء مئة واثنيت عشرة سنة: قال فضل اهللا بن حممد الطبسي

  .ال حيدث بشئ، فرأى بدمشق رؤيا محلته على أن روىوذكر أنه كان 
كيف ال تروي أخباري : " رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فتلقاين أبو بكر برسالة منه يقول: قال

  ".وتنشرها ؟ 
  ).٢(فأنا منذ ذلك أطوف يف البلدان، وأروي مسموعايت : قال

النه كان يف ابتدائه يسلك مسالك العيارين : امل مسي العيار ؟ قالو: سألت مجاعة: قال غيث االرمنازي
)٣.(  

__________  
بضم الراء وفتح الواو وسكون الياء وفتح الدال املهملة وسكون الشني املعجمة ويف آخرها تاء ) ١(

  .مثناة، هذه النسبة إىل رويدشت، قرية من قرى أصبهان
  ".االنساب " انظر 

  .١١٩ / ٦" ذيب تاريخ دمشق " انظر ) ٢(
  .١١٩ / ٦" ذيب تاريخ دمشق " انظر ) ٣(

(*)  

)١٨/٨٧(  

  

، عن أيب نصر السراج، "اللمع " يتكلمون فيه لروايته كتاب ): ١" (الضعفاء " قال ابن طاهر يف كتاب 
  .وكان يزعم أنه مسع االربعني حملمد بن أسلم من زاهر السرخسي

أمحد، وبئس ما فعل، أفسد مساعاته الصحيح روى العيار عن بشر بن : قال حممد بن عبد الواحد الدقاق
  .بروايته عنه

  .مات العيار بغزنة يف ربيع االول، سنة سبع ومخسني وأربع مئة: قال عبد الغافر
أخربنا حممد بن عبد السالم، وأبو الفضل بن عساكر، عن عبداملعز ابن حممد، أخربنا الفضيلي حممد بن 

أخربنا عبيداهللا بن حممد الصرييف، أخربنا حممد بن إسحاق، حدثنا إمساعيل، أخربنا سعيد بن حممد العيار، 
قضى رسول اهللا صلى اهللا : " قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة قال

عبد أو أمة، مث إن املرأة اليت قضى عليها : عليه وسلم يف جنني امرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة



  ".رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن مرياثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها توفيت، فقضى 
  ).٢(أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن قتيبة 

__________  
  ".تكملة الكامل يف ضعفاء احملدثني " يف كتابه : وفيه" ذيب ابن عساكر " اخلرب يف ) ١(

  .٣١ - ٣٠ / ٣" لسان امليزان " و 
باب مرياث : يف الفرائض) ٦٧٤٠(باب الكهانة، و : يف الطب) ٥٧٥٨(هو يف صحيح البخاري ) ٢(

  باب: يف الديات) ٦٩١٠(و ) ٦٩٠٩(املرأة والزوج مع الولد وغريه، و 
و ) ٤٥٧٦(باب دية اجلنني، وسنن أيب داود : يف القسامة) ٣٥) (١٦٨١(جنني املرأة، ومسلم 

باب دية جنني املرأة، :  يف القسامة٤٩ و ٤٨ و ٤٧ / ٨والنسائي ) ٢١١١ (والترمذي) ٤٥٧٧(
، ١٤٥٩و ) ١٤٥٨( والشافعي ٥٣٩ و ٥٣٥ و ٤٩٨ و ٤٣٨ و ٢٧٤ و ٢٣٦ / ٢وأخرج أمحد 

، والبيهقي )٧٧٦(، وابن اجلارود ٢٩٥ / ١، والطيالسي ٢٠٥ / ٣، والطحاوي ١٩٧ / ٢والدارمي 
  .١١٤ و ١١٢ و ١٠٥ و ٧٠ / ٨

(*)  

)١٨/٨٨(  

  

وفيها تويف أبو إبراهيم أمحد بن القاسم بن ميمون احلسيين مبصر، واملوحد بن علي بن الربي بدمشق، 
  .، وعايل بن النحوي عثمان بن جين)١(وأبو احلسني حممد بن أمحد بن اآلبنوسي 

  
 ابن حممد االمام العالمة، شيخ احلنابلة، القاضي أبو يعلى، حممد بن احلسني*  القاضي أبو يعلى - ٤٠

بن خلف بن أمحد البغدادي، احلنبلي، ابن الفراء، صاحب التعليقة الكربى، والتصانيف املفيدة يف 
  .املذهب

  .ولد يف أول سنة مثانني وثالث مئة
ومسع علي بن عمر احلريب، وإمساعيل بن سويد، وأبا القاسم بن حبابة، وعيسى بن الوزير، وابن أخي 

بن كامل، وأبا طاهر املخلص، وأبا الطيب بن منتاب، وابن معروف ميمي، وأم الفتح بنت أمحد 
  .القاضي، وطائفة

  .وأملى عدة جمالس
اخلطيب، وأبو اخلطاب الكلوذاين، وأبو الوفاء بن عقيل، وأبو غالب بن البناء، وأخوه حيىي : حدث عنه

   أبو احلسني حممد بن حممدبن البناء، وأبو العز بن كادش، وأبو بكر حممد بن عبدا لباقي، وابنه القاضي



__________  
  .تقدمت ترمجته قبل هذه الترمجة مباشرة) ١(

، )الفراء (٢٤٦ / ٩، االنساب ٢٣٠ - ١٩٣ / ٢، طبقات احلنابلة ٢٥٦ / ٢تاريخ بغداد (*) 
، ٥٢ / ١٠، الكامل البن االثري ٢٤٤ - ٢٤٣ / ٨، املنتظم ٥٢١ - ٥٢٠: مناقب االمام أمحد

، ٢٦٩ / ١، دول االسالم ١٨٦ / ٢، املختصر يف أخبار البشر )الفراء (٤١٤ - ٤١٣ / ٢اللباب 
 ١٢، البداية والنهاية ٨ - ٧ / ٣، الوايف بالوفيات ٥٦٠ / ١، تتمة املختصر ٢٤٤ - ٢٤٣ / ٣العرب 

، شذرات ١٧٣٢ / ٢ و ٣ / ١، كشف الظنون ٣٧٧: ، خمتصر طبقات احلنابلة للنابلسي٩٥، ٩٤/ 
  .٧٢ / ٢، هدية العارفني ٣٠٧ - ٣٠٦ / ٣الذهب 

(*)  

)١٨/٨٩(  

  

  .ابن الفراء، وأبو سعد أمحد بن حممد الزوزين
  .وحدث عنه من القدماء املقرئ أبو علي االهوازي

أفىت ودرس، وخترج بن االصحاب، وانتهت إليه االمامة يف الفقه، وكان عامل العراق يف زمانه، مع معرفة 
ول، وكان أبوه من أعيان احلنفية، ومن شهود احلضرة، فمات بعلوم القرآن وتفسريه، والنظر واالص

اخلرقي، فلذ له الفقه، وحتول إىل حلقة أيب " خمتصر " واليب يعلى عشرة أعوام، فلقنه مقرئه العبادات من 
، شيخ احلنابلة، فصحبه أعواما، وبرع يف الفقه عنده، وتصدر بأمره لالفادة سنة )١(عبد اهللا بن حامد 

  .٣٨٥بع مئة، وأول مساعه من علي بن معروف يف سنة اثنتني وأر
، "إبطال تأويل الصفات " وقد مسع مبكة ودمشق من عبد الرمحن بن أيب نصر، وحبلب، ومجع كتاب 

فقاموا عليه ملا فيه من الواهي واملوضوع، فخرج إىل العلماء من القادر باهللا املعتقد الذي مجعه، ومحل إىل 
 مث أصلح بني - نسأل اهللا العافية -، فأعجبه، وجرت أمور وفنت "تأويل إبطال ال" القادر كتاب 

  ).٢(القرآن كالم اهللا، وأخبار الصفات متر كما جاءت : الفريقني الوزير علي بن املسلمة، وقال يف املال
، وقد تال بالقراءات )٤(وحلوان ) ٣(مث ويل أبو يعلى القضاء بدار اخلالفة واحلرمي، مع قضاء حران 

  لعشر، وكان ذا عبادة وجد، ومالزمةا
__________  

  .ه) ٤٠٣(هو أبو عبد اهللا احلسن بن حامد البغدادي الوراق احلنبلي، املتوىف سنة ) ١(
  ).١١٦(وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر من هذا الكتاب برقم 

  .١٩٨ - ١٩٧ / ٢" طبقات احلنابلة " انظر ) ٢(



ا وبني الرها يوم، وبني الرقة يومان، وهي على طريق املوصل والشام هي قصبة ديار مضر، بينه) ٣(
  ".معجم البلدان " والروم 

  .ياقوت" معجم " هي حلوان العراق، وهي يف آخر حدود السواد مما يلي اجلبال من بغداد ) ٤(
  .١٩٩ / ٢" طبقات احلنابلة " وانظر اخلرب بأطول مما هنا يف 

(*)  

)١٨/٩٠(  

  

  .جلاللة واملهابة، ومل تكن له يد طوىل يف معرفة احلديث، فرمبا احتج بالواهيللتصنيف، مع ا
تفقه عليه أبو احلسن البغدادي، وأبو جعفر اهلامشي، وأبو الغنائم بن الغباري، وأبو علي بن البناء، وأبو 

 يعلى الوفاء بن القواس، وأبو احلسن النهري، وابن عقيل، وأبو اخلطاب، وأبو احلسن بن جدا، وأبو
  .الكيال، وأبو الفرج الشريازي

عيون " ، و "املقتبس " ، وخمتصره، و "املعتمد " ، و "مسائل االميان " ، و "أحكام القرآن " ألف كتاب 
" ، و "الرد على اجلهمية " ، و "الرد على الساملية واسمة " ، و "الرد على الكرامية " ، و "املسائل 

الطب " ، وكتاب "فضائل أمحد " ، وخمتصرها، و )١(يف أصول الفقه " لعدة ا" ، و "الكالم يف االستواء 
  ).٢" (تاريخ االسالم " ، وتواليف كثرية سقتها يف "

  .وكان متعففا، نزه النفس، كبري القدر، ثخني الورع
  .تويف سنة مثان ومخسني وأربع مئة

، وأبو علي احلسن )٤( السروي ، وقاضي سارية أبو إسحاق إبراهيم بن حممد)٣(ومات فيها البيهقي 
، )٦(، وأبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيدة )٥(بن غالب املقرئ، وأبو الطيب عبد الرزاق بن مشة 

  صاحب
__________  

  .وقد طبع يف ثالثة أجزاء بتحقيق الدكتور أمحد علي املباركي) ١(
  .٢٠٦ - ٢٠٥ / ٢" طبقات احلنابلة " وأوردها أيضا ابنه أبو احلسني يف ) ٢(
  ).٨٦(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٣(
  ).٨٠(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٤(
  ).٨٢(ضبطت يف االصل بتشديد امليم، وانظر ضبطها يف ترمجته الواردة برقم ) ٥(
  ).٧٨(سترد ترمجته برقم ) ٦(

(*)  



)١٨/٩١(  

  

  ).١(ادي راة ، والقاضي أبو عاصم حممد بن أمحد بن حممد العب"احملكم " 
  

 بن جعفر بن علي القضاعي، الفقيه العالمة، القاضي أبو عبد اهللا، حممد بن سالمة*  القضاعي - ٤١
  .جمردا ومسندا) ٢" (الشهاب " املصري، الشافعي، قاضي مصر، ومؤلف كتاب 

عمر ، وأبا احلسن بن جهضم، وأمحد بن )٣(مسع أبا مسلم حممد بن أمحد الكاتب، وأمحد بن ثرثال 
  .اجليزي، وأبا حممد بن النحاس املالكي، وعدة

  أبو نصر بن ماكوال، وأبو عبد اهللا احلميدي، وأبو سعد عبد: حدث عنه
__________  

  ).٩٧(سترد ترمجته برقم ) ١(
 / ٤، وفيات االعيان ٤٣ / ٣، اللباب ١٨١ - ١٨٠ / ١٠، االنساب ١٤٧ / ٧االكمال (*) 

، مرآة ٢٣٣ / ٣، العرب ٢٦٧ / ١، دول االسالم ١٨١ / ٢بشر ، املختصر يف أخبار ال٢١٣، ٢١٢
، طبقات ١٥١ - ١٥٠ / ٤، طبقات السبكي ١١٧ - ١١٦ / ٣، الوايف بالوفيات ٧٥ / ٣اجلنان 

، ١٧٢، ١٦٥ / ١، كشف الظنون ٤٠٤، ٤٠٣ / ١، حسن احملاضرة ٣١٣ - ٣١٢ / ٢االسنوي 
 / ٢، هدية العارفني ٤٦٢ / ١نون ، إيضاح املك٢٩٣ / ٣، شذرات الذهب ١٠٦٧ / ٢ و ٢٩٣
  .٧٦: ، الرسالة املستطرفة٧١

  ".شهاب االخبار يف احلكم واالمثال واآلداب، من االحاديث النبوية : " وامسه) ٢(
مجعت كتايب هذا مما مسعته من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألف كلمة من : " قال يف أوله

ظ واالمثال، وجعلتها مسرودة يتلو بعضها بعضا، حمذوفة االسانيد احلكمة يف الوصايا واآلداب واملواع
مبوبة أبوابا على حسب تقارب االلفاظ، مث زدت مئيت كلمة، وختمت الكتاب بأدعية مروية عنه عليه 

مجع فيه " مسند الشهاب " وله " الصالة والسالم، وأفردت االسانيد مجيعها كتابا يرجع يف معرفتها إليه 
ضمنه كتاب الشهاب، وقد قام بتحقيقه، وختريج أحاديثه الشيخ الفاضل محدي عبد ايد أسانيد ما ت

  .السلفي، وتتوىل نشره مؤسسة الرسالة، ويقع يف ثالثة جملدات
  ".بربال : " السبكي إىل" طبقات " تصحف يف ) ٣(

(*)  

)١٨/٩٢(  

  



ب، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن ، وسهل بن بشر االسفراييين، وأبو القاسم النسي)١(اجلليل الساوي 
  .الرازي، وآخرون من املغاربة والرحالة

  .كان متفننا يف عدة علوم، مل أر مبصر من جيري جمراه): ٢(قال ابن ماكوال 
تاريخ خمتصر، من مبتدأ اخللق : كان ينوب يف القضاء مبصر، وله تصانيف، منها: قال غيث االرمنازي
  كتاب، و)٣(إىل زمانه يف جميليد 

  ".أخبار الشافعي " 
، كتب عنه احلفاظ كأيب بكر اخلطيب، "دستور احلكم " لشيوخه، وكتاب " معجم " له : وقال غريه

  .وأيب نصر بن ماكوال
قدم علينا القضاعي صور رسوال من املصريني إىل بلد الروم، فذهب ومل : وقال الفقيه نصر بن إبراهيم

  .أمسع منه، مث رويت عنه باالجازة
  ).٤(كان من الثقات االثبات، شافعي املذهب واالعتقاد، مرضي اجلملة : ال السلفيوق

  .مات مبصر يف ذي احلجة سنة أربع ومخسني وأربع مئة: قال احلبال
__________  

  .بفتح السني املهملة وبعد االلف واو) ١(
  .هذه النسبة إىل ساوة، وهي مدينة بني الري ومهذان

  .١٤٧ / ٧" االكمال " يف ) ٢(
، مجع فيه مؤلفه مجال من أنباء االنبياء، وتاريخ "عيون املعارف وفنون أخبار اخلالئف : " وامسه) ٣(

، اي إىل الدولة ٤٢٢اخللفاء، وواليات امللوك واالمراء، ورتبه على السنني اهلجرية، ووصل فيه إىل سنة 
  .العبيدية

  . تاريخ١٧٧٩ويوجد منه عدة نسخ منها نسخة بدار الكتب املصرية 
  ).١١٤٦(و ) ٧٤٧(و ) ٣٤٧(اجلزء الثاين رقم " فهرس املخطوطات املصورة " انظر 

  .١٥١ / ٤" طبقات السبكي " ، و ١١٦ / ٣" الوايف بالوفيات " انظر ) ٤(
(*)  

)١٨/٩٣(  

  

 بن خلف بن محود املغريب االصل، الشيخ اجلليل، االمني، أبو بكر، أمحد بن منصور*  املغريب - ٤٢
  .ابوريالنيس

  أيب طاهر بن خزمية، وأيب حممد عبد اهللا بن أمحد: حدث عن



الصرييف، واحلافظ أيب بكر اجلوزقي، وأيب حممد املخلدي، وعبيداهللا بن حممد الفامي، وأمحد بن حممد 
  .اخلفاف، وأيب عمرو أمحد بن أيب الفرايت، وطائفة

بزاز، أخو خلف، فشيخ نظيف، طاف به وبأخيه أما شيخنا أبو بكر املغريب ال: قال عبد الغافر بن إمساعيل
  .أبومها الشيخ منصور على مشايخ عصره، فسمعا الكثري، ومجع اليب بكر الفوائد

  .مسع منه االئمة الكبار، ورزق الرواية سنني، وعاش عيشا نقيا
  .تويف سنة اثنتني وستني وأربع مئة

  .كذا قال
  .تويف سنة ستني: وقال غريه

  .ومخسني وأربع مئة) ١(تويف يف رمضان سنة تسع :  عساكروقال أبو القاسم بن
عبد الغافر الفارسي، وأبو عبد اهللا الفراوي، وأبو القاسم الشحامي، وعبد الرمحن بن : حدث عنه: قلت

  .عبد اهللا البحريي، وآخرون
  .وله أربعون حديثا مسعناها

  ا متيمأخربنا أمحد بن هبة اهللا غري مرة، عن عبداملعز بن حممد، أخربن
__________  

  .٣٠٧ / ٣، شذرات الذهب ٢٤٥ / ٣ ب، العرب - أ ٤٦الورقة : التقييد(*) 
  .يف وفيات هذه السنة" العرب " أورده الذهيب يف ) ١(

(*)  

)١٨/٩٤(  

  

ابن أيب سعيد املعلم، أخربنا أمحد بن منصور، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أبو العباس السراج، حدثنا 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ا الليث، حدثنا عقيل، عن الزهري، عن سامل، عن أبيهقتيبة، حدثن

  املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يشتمه، من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته،: " قال
وم ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا ي

  ".القيامة 
  ).٢(البخاري، عن ابن بكري، ومسلم عن قتيبة معا عن الليث ) ١] (أخرجه [ 

بدمشق، ) ٥(باملوصل، وأبو القاسم احلنائي ) ٤(مات أبو نصر أمحد بن عبدا لباقي بن طوق ) ٣(وفيها 
، )٧(ا ، وأبو مسلم بن مهربزد)٦(ومسند واسط القاضي أبو متام علي بن حممد بن احلسن املعتزيل 

  .وشيخ املالكية عبد اجلليل ابن خملوف املصري، وقد شاخ



  
   بن حممدالشيخ اجلليل، االمني، أبو أمحد، عبد الواحد بن أمحد*  كله - ٤٣

__________  
  .زيادة يقتضيها السياق) ١(
 يف) ٢٥٨٠(باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، ومسلم : يف املظامل) ٢٤٤٢(هو يف البخاري ) ٢(

كالمها من طريق ) ٤٨٩٣(وأبو داود ) ١٤٢٦(باب حترمي الظلم، وأخرجه الترمذي : الرب والصلة
  .قتيبة عن الليث ذا االسناد

  ).٤٥٩(أي يف سنة ) ٣(
 / ٣" شذرات الذهب " ، و ٢٤٥ / ٣" العرب " املوصلي صاحب أيب يعلى، وهو مترجم يف ) ٤(

٣٠٧.  
  ).٦٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٠٠( ترمجته برقم سترد) ٦(
  .ابن مهربزد، بدون ألف يف آخره: وفيها) ٧٩(سترد ترمجته برقم ) ٧(

  .٢٩١ / ٣، شذرات الذهب ٢٢٩ / ٣العرب (*) 
(*)  

)١٨/٩٥(  

  

  ).١(ابن عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن حيىي بن مندة العبدي، االصبهاين، املؤدب، البقال 
  .أيب عبد اهللا بن مندةويلقب بكله، وهو من أقارب احلافظ 

أمحد بن منيع، وحدث عن أيب بكر حممد بن أمحد بن " مسند " عبيداهللا بن مجيل ب : حدث عن
  .جشنس، وحممد بن أمحد بن شهريار، وعبد اهللا بن عمر بن اهليثم، وأيب عبد اهللا بن مندة، وطائفة

 الصرييف هذا يف سنة مخسني وأربع أبو علي احلداد، وسعيد بن أيب الرجاء الصرييف، ومسع منه: حدث عنه
  .ابن منيع" مسند " مئة وبعدها 

  .تويف يف صفر سنة ثالث ومخسني وأربع مئة
  

 بن حممد ابن حيىي النهاوندي، الشيخ العامل، الثقة، أبو مسلم، عبدالرمحن بن غزو*  ابن غزو - ٤٤
  .العطار

  .له جزء مسعناه من طريق السلفي



هاوندي، وأمحد بن فراس املكي، وأيب احلسن الرفاء، وحممد بن بكران أمحد بن زنبيل الن: حدث عن
  .الرازي، وأيب أمحد الفرضي، ومحزة بن العباس الطربي، وخلق سواهم

  .أبو طاهر املطهر ولده، وأبو الفتح املظفر بن شجاع اهلمذاين، وأبو بكر االخباري: وعنه
__________  

  .ماملعل": الشذرات " و " العرب " يف ) ١(
  .مل نعثر على مصادر ترمجته(*) 
(*)  

)١٨/٩٦(  

  

  .كان ثقة صدوقا، مسع منه الكبار: قال شريويه
  .تويف أيب يف سنة أربع ومخسني وأربع مئة: مسعت ولده أبا طاهر يقول: وقال السلفي

  .حدث يف سنة ثالث ومخسني: قلت
يلسوف، صاحب التصانيف يف مات العالمة أبو احلسن علي بن رضوان املصري الف) ١(نعم، وفيها 

  .، سنة ثالث)٢(الطب والرياضي 
  .، عن نيف وتسعني سنة)٣(وشيخ املقرئني مبصر أبو العباس أمحد بن نفيس 

، وكانت أيامه )٤(وصاحب ماردين وميافارقني وتلك الديار نصر الدولة أمحد بن مروان الكردي 
، وقد ذكر، والفقيه علي بن )٥(ل االصبهاين إحدى ومخسني سنة، وأبو أمحد عبد الواحد بن أمحد البقا

احلسني بن جابر التنيسي، راوي نسخة فليح، وواقف اخلانقاه دار عمر بن عبد العزيز الشيخ أبو القاسم 
، وأبو طاهر عمر ابن حممد بن زاده اخلرقي الدالل، من أصحاب )٦(علي بن حممد السلم السميساطي 

بو بكر حممد بن احلسن بن علي الطربي، صاحب اخلبازي املقرئ ، واالستاذ أ)٧(أيب بكر بن املقرئ 
)٨(،  

__________  
  ).٤٥٣(أي يف سنة ) ١(
  ).٥٠(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .٢٢٨ / ٣" العرب " هو أمحد بن سعيد بن أمحد بن نفيس املصري كما يف ) ٣(
  ).٥٨(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  .تقدمت ترمجته قبل هذه الترمجة مباشرة) ٥(
  ).٣١(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(



ه، وقد تقدمت ترمجته ) ٣٨١(هو أبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي االصبهاين املقرئ، املتويف سنة ) ٧(
  ).٢٨٨(يف اجلزء السادس عشر برقم 

  هو أبو احلسن علي بن حممد بن احلسن اخلبازي املقرئ، املتوىف سنة) ٨(
  .ه) ٣٩٨(

(*)  

)١٨/٩٧(  

  

  ).٢(، وصاحب املوصل أبو املعايل قريش بن بدران ابن مقلد العقيلي )١(نجروذي وأبو سعد الك
  

  . بن محدون السلمي، النيسابوريالشيخ أبو بكر، حممد بن حممد*  ابن محدون - ٤٥
  .أيب عمرو بن محدان، وأيب القاسم بن ياسني القاضي، وأيب عمرو أمحد بن أيب الفرايت: حدث عن
  .بد الغافر، وزاهر بن طاهر، ومتيم بن أيب سعيد اجلرجاين، وآخرونإمساعيل بن ع: روى عنه

  .وأحلق الصغار بالكبار
  .وكان مقيما بقرية بقرب نيسابور

  .تويف يف احملرم سنة مخس ومخسني وأربع مئة: وثقه عبد الغافر، وقال
  .وقع يل من عواليه

__________  
  ).٤٨(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٤٦(ته يف ترمجة ابنه مسلم الواردة برقم انظر شيئا من ترمج) ٢(

  .٢٩٦ / ٣، شذرات الذهب ٢٣٦ / ٣العرب (*) 
(*)  

)١٨/٩٨(  

  

ابن عبد الواحد، ابن ) ٢ (بن حممد) ١(إمام الفرضيني، العالمة، أبو عبد اهللا، احلسني *  الوين - ٤٦
  الوين البغدادي، الضرير، احلاسب، صاحب

  .التصانيف
  .محد بن حممد بن الصلت، وأيب احلسن ابن رزقويه، ومجاعةأيب احلسن أ: مسع من



  .أبو علي بن البناء، وأبو احلسني بن الطيوري، وأبو زكريا التربيزي اللغوي: حدث عنه
أخربنا الفخر الفارسي، : وكان ذا اختصاص بالقائم بأمر اهللا، يكثر احلضور عنده، فروى ابن النجار قال

مسعت :  بن عبد العزيز الرسويل، مسعت أبا عبد اهللا الوين الفرضي يقولأخربنا السلفي، أنشدنا عبيداهللا
  هل يل غدير من شراب معطش* القلب من مخر التصايب منتشي : القائم بأمر اهللا ينشد لنفسه

__________  
 / ٥، معجم البلدان ١٩٨ - ١٩٧ / ٨ ب، املنتظم ٥٨٦الورقة : ، االنساب٤٠١ / ٧االكمال (*) 

 ١، دول االسالم ١٣٨ / ٢، وفيات االعيان ٦٥١ / ٩، الكامل البن االثري ٣٧٥ / ٣ ، اللباب٣٨٥
 / ٢، طبقات االسنوي ٣٧٤ / ٤، طبقات السبكي ١٤٥: ، نكت اهلميان٢٢٢ / ٣، العرب ٢٦٥/ 

 ٢٨٤ - ٢٨٣ / ٣، شذرات الذهب )الون(، القاموس احمليط مادة ٨٥ / ١٢، البداية والنهاية ٥٤٣
، )الون( مادة ٣٦٤ - ٣٦٣ / ٩اخلت ترمجته مع الترمجة اليت تليها، تاج العروس وفيه نقص حبيث تد

  .٣١٠ / ١هدية العارفني 
  .بفتح الواو ويف آخرها نون مشددة، هذه النسبة إىل ون، وهي قرية من قرى قوهستان: والوين

  .ياقوت" معجم " 
  ".الويل " إىل " املنتظم " وقد حترفت يف 

  .احلسن": املنتظم " يف ) ١(
سقط " هدية العارفني " عبد اهللا، ويف : االسنوي" طبقات " علي، ويف : بدل حممد" الكامل " يف ) ٢(

  .قبله" ابن " لفظ 
(*)  

)١٨/٩٩(  

  

خلفن * ولكم قتيل يف اهلوى مل ينعش مجعت علي من الغرام عجائب * والنفس من برح اهلوى مقتولة 
): ٢(قال ابن ماكوال ) ١(ومنازع يغري ومنام يشي * قليب يف إسار موحش خل يصد وعاذل متنصح 

، وكانت له يد يف علوم، كان حسن الذكاء، )٣(كان الوين متقدما يف الفرائض، له فيه تصانيف جيدة 
حضرنا جملس حمدث ومعنا الوين، فأملى أحاديث، وقمنا وقد حفظ الوين : مسعت أبا بكر اخلطيب يقول

  .منها بضعة عشر حديثا
  .، وغري)٤(أبو حكيم اخلربي مسع منه 

وأربع مئة، وكان عند اخلليفة، فاتفق ) ٥(مات الوين يف رابع ذي احلجة سنة مخسني : وقال ابن خريون
أن كسبت دار اخلليفة، وخرج اخلليفة، وقتل مجاعة يف الدار، وضرب الوين بدبوس يف رأسه، وجرح يف 



  .مسعت منهوجهه، ومات منها شهيدا، وكان أحد أئمة املسلمني، 
  ).٦(قتل يف كائنة البساسريي : قلت
  

   بنإمام جامع مهذان، وركن السنة، أبو احلسن، علي بن محيد*  الذهلي - ٤٧
__________  

، وقد وردت فيه الشطرة الثانية من البيت االخري ١٥٨ / ٢" فوات الوفيات " البيتان االخريان يف ) ١(
  .٤٠١ / ٧" مال االك) " ٢(ومعارض يؤذي ومنام يشي : هكذا

  .يف الفرائض" الكايف " أن له كتاب ": طبقاته " ذكر االسنوي يف ) ٣(
  ).٢٨٧(سيأيت تعريف هذه النسبة يف الترمجة رقم ) ٤(
  ).٤٥١(وفاته سنة " البداية " و " وفيات االعيان " يف ) ٥(
  .يف هذا اجلزء) ٧٠(سنرد ترمجته برقم ) ٦(

  .٢٨٩ / ٣الذهب ، شذرات ٢٢٨ - ٢٢٧ / ٣العرب (*) 
(*)  

)١٨/١٠٠(  

  

  .علي الذهلي، اهلمذاين
  .أيب بكر بن الل، وابن تركان، وأمحد بن حممد البصري، وأيب عمر بن مهدي، وطبقتهم: روى عن
  .يوسف بن حممد اخلطيب، وغريه: روى عنه

  .وكان ورعا، تقيا، حمتشما، يتربك بقربه
  .ماننيمات سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة وقد قارب الث

وفيها مات املقرئ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن علي القزويين مبصر، وشيخ املالكية أبو الفضل حممد بن 
  .ببغداد، لقي ابن شاهني) ١(عبيد اهللا بن عمروس 

  
، )٢(، الطبيب، مسند خراسان، أبو سعد الشيخ الفقيه، االمام االديب، النحوي*  الكنجروذي - ٤٨

  . بن حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر النيسابوري، الكنجروذي واجلرتروذيحممد بن عبدالرمحن
  ).٣(حملة : وجرتروذ

__________  
  ).٣٤(تقدمت ترمجته برقم ) ١(



 ٣ أ، إنباه الرواة ١٠ - ب ٩الورقة : ، املنتخب١٧١ / ٢، معجم البلدان ٤٧٩ / ١٠االنساب (*) 
 ٣، الوايف بالوفيات ٢١٨: تلخيص ابن مكتوم، ٢٣٠ / ٣، العرب ١١٣ / ٣، اللباب ١٦٦ - ١٦٥/ 
 / ٣، شذرات الذهب ١٥٨ - ١٥٧ / ١، بغية الوعاة ٧٨ / ١، طبقات ابن قاضي شهبة ٢٣١/ 

٢٩١.  
  .أبو سعيد": بغية الوعاة " و " الوايف " و " اللباب " يف ) ٢(
  .دباءوأضاف أنه ذكر املترجم يف كتابه اال: هي قرية من قرى نيسابور: قال ياقوت) ٣(

  ".معجمه " ومل جنده يف املطبوع من 
(*)  

)١٨/١٠١(  

  

  .ولد بعد الستني وثالث مئة
أيب عمرو بن محدان، وأىب سعيد عبد اهللا بن حممد الرازي، وحسينك بن علي التميمي، : وحدث عن

د وأيب احلسني بن دهثم، وأيب احلسني أمحد بن حممد البحريي، وحممد بن بشر البصري، وشافع ابن حمم
االسفراييين، وأيب بكر بن مهران املقرئ، واحلافظ أيب أمحد احلاكم، وأيب بكر حممد بن حممد الطرازي، 

  .وأمحد بن حممد البالوي، وأمحد بن احلسني املرواين، وطبقتهم
  .البيهقي، والسكري، وروى الكثري، وانتهى إليه علو االسناد) ١(وعنه 

 عبد اهللا الفراوي، وهبة اهللا بن سهل السيدي، ومتيم بن أيب إمساعيل بن عبد الغافر، وأبو: حدث عنه
  .سعيد اجلرجاين، وزاهر الشحامي، وعبد املنعم بن القشريي، وخلق سواهم

  .له قدم يف الطب والفروسية، وأدب السالح: قال عبد الغافر بن إمساعيل
 واالدب، وأدرك ببغداد أئمة كان بارع وقته الستجماعه فنون العلم، أدرك االسانيد العالية يف احلديث

وختم مبوته أكثر هذه الروايات، وله شعر حسن، أجاز يل مجيع : إىل أن قال...النحو، ومسع منه اخللق
  ).٢(مسموعاته، وخطه عندي 

  .تويف يف صفر سنة ثالث ومخسني وأربع مئة: قلت
  .مسعنا كثريا من حديثه باالجازة العالية

__________  
  .عليه: يف االصل) ١(
  .١٥٧ / ١" بغية الوعاة " انظر ) ٢(

(*)  



)١٨/١٠٢(  

  

 بن أيب احلسني أمحد بن حممد بن الشيخ اجلليل الثقة، أبو عثمان، سعيد بن حممد*  البحريي - ٤٩
  .جعفر بن حممد بن حبري البحريي، النيسابوري

د احلاكم، وأيب جده أيب احلسني، وزاهر بن أمحد السرخسي، وأيب عمرو بن محدان، وأيب أمح: مسع من
علي احلسن بن أمحد احلريي، والد أيب بكر، وأيب اهليثم الكشميهين، وأيب حفص الكتاين، وابن أخي 
ميمي، وحممد بن عمر بن تة، واحلافظ أيب بكر حممد بن أمحد بن عبد الوهاب االسفراييين ا، وأيب 

 القاسم بن حبابة، واحلسن ابن أمحد سعد بن االمساعيلي جبرجان، وحممد بن عبد اهللا اجلوزقي، وأيب
املخلدي، واحلسن بن علي بن إبراهيم، صاحب ابن خزمية، وأيب احلسني اخلفاف، وأمة السالم بنت أمحد 

  .البغدادي مبكة، وطائفة) ١(بن كامل، وأيب أمحد بن جامع الدهان، ومن أمحد بن عبد اهللا بن رزيق 
  .، وحممد بن الفضل الفراوي، وطائفةهبة اهللا بن سهل، وزاهر بن طاهر: حدث عنه

  .وقع يل من عواليه
__________  

 ١:  ب، االستدراك- أ ٦٧الورقة : ، املنتخب٩٩ - ٩٨ / ٢ ب، االنساب ٢٢الورقة : السياق(*) 
  .٢٨٨ / ٣، شذرات الذهب ٢٢٦ / ٣ ب، العرب ٤٩ورقة / 

يف آخرها الراء، هذه النسبة إىل حبري وهو بفتح الباء املوحدة وكسر احلاء املهملة بعدها ياء و: والبحريي
  ".النجريمي " إىل " الشذرات " و " العرب " اسم لبعض أجداده، وقد حترفت يف 

وابن ماكوال وابن حجر " املشتبه " ضبط يف االصل بتقدمي الزاي على الراء، وضبطه املؤلف يف ) ١(
  .بتقدمي الراء على الزاي

 / ٤" تاريخ بغداد " ، وهو مترجم يف ٦٠٠ / ٢" بصري املنتبه ت" ، و ٥٤ / ٤" االكمال " انظر 
٢٣٦.  

(*)  

)١٨/١٠٣(  

  

ورد أبو عثمان جرجان مع أبيه، فسمع ا، وحدث زمانا على : قال علي بن حممد اجلرجاين احلافظ
، وعقد )١(السداد، وخرج له الفوائد، وحج ثالث مرات، وغزا اهلند والروم، غزا مع السلطان حممود 

  .لس االمالء بعد موت أخيه عبدالرمحنجم
  .شيخ كبري، ثقة يف احلديث، مسع الكثري خبراسان والعراق، وخرج له": سياقه " وقال عبد الغافر يف 



  ).٢(مث مسى شيوخه 
  .تويف يف شهر ربيع اآلخر، سنة إحدى ومخسني وأربع مئة: وقال

، واملقرئ أبو املظفر )٤(الفضل الشرمقاين ، واملقرئ أبو علي احلسن بن أيب )٣(وفيها قتل البساسريي 
بسرخس، وأخوه ) ٦(، والسلطان جغريبك السلجوقي )٥(عبد اهللا بن شبيب، وأبو طالب العشاري 

، وذو )٩(، وأبو احلسن علي بن حممود الزوزين )٨(، خنقه أخوه طغرلبك )٧(امللك إبراهيم ينال 
  ).١٠(الفنون قاسم بن الفتح االندلسي 

__________  
  ).٣١٩(ابن سبكتكني، وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ١(
  . ب٤٩ / ١" االستدراك " انظر ) ٢(
  ).٧٠(سترد ترمجته برقم ) ٣(
بفتح الشني املعجمة، وسكون الراء، وفتح امليم والقاف، ويف آخرها النون، هذه : قال السمعاين) ٤(

  .راين بنواحي نيسابور يقال هلا جرمغانالنسبة إىل شرمقان، وهي بلدة قريبه من إسف
  ).٢١(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).٥١(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).٥٣(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).٥٢(سترد ترمجته برقم ) ٨(
  .نسبة إىل زوزن، وهي بلدة كبرية بني هراة ونيسابور) ٩(
  ).٥٦(سترد ترمجته برقم ) ١٠(

(*)  

)١٨/١٠٤(  

  

 بن علي بن جعفر املصري، الفيلسوف الباهر، أبو احلسن، علي بن رضوان *  ابن رضوان- ٥٠
  .صاحب التصانيف، وله دار كبرية مبصر قد دمت

كان صبيا فقريا، يتكسب بالتنجيم، واشتغل يف الطب، ففاق فيه، وأحكم الفلسفة ومذهب االوائل 
طب والفلسفة، وكنت فقريا، مث أجهدت نفسي يف التعليم، فلما بلغت، أخذت يف ال: وضالهلم، فقال

  .اشتهرت بالطب، وحصلت منه أمالكا، وأنا اآلن يف الستني
بالطب، فصريه، رئيس االطباء، وعاش إىل القحط ) ١(كان أبوه خبازا، وملا متيز، خدم احلاكم : قلت

رب، عنده نفائس، وهربت، فتعثر، واضط) ٢] (يتيمة رباها [ الكائن يف اخلمسني وأربع مئة، فسرقت 



، ومل يكن له شيخ، بل اشتغل باالخذ عن الكتب، وصنف كتابا يف حتصيل )٣(وكان ذا سفه يف حبثه 
  .الصناعة من الكتب، وأا أوفق من املعلمني
  .أفضل الطاعات النظر يف امللكوت، ومتجيد املالك هلا: وهذا غلط، وكان مسلما موحدا ومن قوله
يف دفع املضار مبصر عن االبدان، ورسالة يف عالج داء الفيل، وشرح عدة تواليف جلالينوس، وله مقالة 

  ورسالة يف الفاجل، ورسالة يف
__________  

، تاريخ خمتصر ٢٢٩ / ٣، العرب ٥٦٧ - ٥٦١: ، عيون االنباء٤٤٤، ٤٤٣: تاريخ احلكماء(*) 
 ٣، شذرات الذهب ١٦٦ - ١٦١: ، عقود اجلواهر٦٩ / ٥، النجوم الزاهرة ٣٣٤ - ٣٣١: الدول

 - ٥٢٩: ، الفهرس التمهيدي٤٧٤ / ١، إيضاح املكنون ٦٩٠ - ٦٨٩ / ١، هدية العارفني ٢٩١/ 
٥٣٣.  

  ).٧٠(هو احلاكم بأمر اهللا، الذي تقدمت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر برقم ) ١(
  .٥٦٣": عيون االنباء " تربيه، واملثبت من : يف االصل) ٢(
 خلق عند حبثه، وهو خمالف ملا قاله املؤلف وابن أيب أصيبعة وكان فيه سعة": النجوم الزاهرة " يف ) ٣(

  ".طبقاته " يف 
(*)  

)١٨/١٠٥(  

  

، مقالة يف حدث العامل، مقالة يف الرد )١(بقاء النفس بعد املوت، مقالة يف نبوة نبينا صلى اهللا عليه وسلم 
املنجمني، وقد سرد له ابن أيب على حممد بن زكريا الرازي يف العلم االهلي وإثبات الرسل، مقالة يف حيل 

  ).٢(أصيبعة عدة تصانيف 
  .مات سنة ثالث ومخسني وأربع مئة): ٣(مث قال 

  
 بن سلجوق بن دقاق التركماين، السلجوقي، هو السلطان داود بن االمري ميكائيل*  جغريبك - ٥١

ا أول صاحب خراسان، ووالد السلطان ألب آرسالن، وأخو صاحب العراق والعجم، طغرلبك، ومه
  .امللوك السلجوقية، استولوا على املمالك، وأبادوا الدولة البويهية

  .وكان جغريبك ينكر على أخيه الظلم، وفيه ديانة وعدل
  .عاش سبعني سنة وامتدت أيامه إىل أن تويف بسرخس، يف رجب سنة إحدى

  ).٤(يف صفر سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة : وقيل



  .فنقل ودفن مبرو
(*)  

__________  
مقالة يف بعث نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم من التوراة ": عيون االنباء " مساها صاحب ) ١(

  .والفلسفة
كالم علي بن رضوان يف : " ، ومن تصانيفه االخرى رسالة٥٦٧ - ٥٦٦": عيون االنباء " انظر ) ٢(

  .، وقد نشرا جملة املورد العراقية يف الد التاسع"القوى الطبيعية 
  .، بتحقيق الدكتور عادل البكري١٦٦ - ١٥٩، ص ١٩٨٠ -العدد الثالث 

كتاب الكفاية يف الطب، أو كفاية الطبيب، فيما صح لدي من التجارب، وقد حققه : وينسب له أيضا
  . م١٩٨١الدكتور سلمان قطاية، ونشرته دار الرشيد يف العراق عام 

  .٥٦٤": عيون االنباء ) " ٣(
، ٢٢٥ / ٣، العرب ٢٦٦ / ١، دول االسالم ٧ - ٥ / ١٠، الكامل البن االثري ١٩٨ / ٨املنتظم (*) 

، معجم ٤٢٠ - ٤١٩: ، تاريخ اخللفاء٧٩ / ١٢، البداية والنهاية ٥٥٠ - ٥٤٩ / ١تتمة املختصر 
  .٨٠: االنساب واالسرات احلاكمة

  .وتابعه على ذلك ابن كثري) ٤٥٠(أورده ابن اجلوزي يف وفيات سنة ) ٤(
(*)  

)١٨/١٠٦(  

  

وأول ظهورهم كان يف سنة اثنتني وثالثني، بل قبلها، وكان جدهم دقاق من االمراء، وكذا ولده 
سلجوق، فقدمه اخلان بيغو، وكثر جنده، وصار يغزو كفرة الترك، وعمر دهرا، وجاز املئة، وقام ابنه 

  ).١( توطد ملكهم ميكائيل مدة، مث استشهد يف الغزو، وجرى لولديه حروب يف حدود االربع مئة حىت
  ).٢(متلك بعد جغريبك ابنه ألب آرسالن 

  
  .، السلطان الكبري، ركن الدين، أبو طالبحممد بن ميكائيل*  طغرلبك - ٥٢

أصل السلجوقية، من بر خبارى، هلم عدد وقوة وإقدام، وشجاعة وشهامة وزعارة، فال يدخلون حتت 
  طاعة، وإذا قصدهم ملك، دخلوا الربية

__________  
  .١١ - ٧": خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق "  وما بعدها، وانظر ٤٧٣ / ٩" الكامل " انظر ) ١(



 - ٤٧٣ / ٩، الكامل ٢٣٤ - ٢٣١، ٢٠١، ١٩٠ / ٨املنتظم ) (*) ٢١٠(سترد ترمجته برقم ) ٢(
، ٦١١، ٦٠٩، ٦٠٥، ٥٩٨، ٥٩٤، ٥٦٢، ٥٥٦، ٥٣٦، ٥١١ - ٥٠٤، ٤٩٧، ٤٩٦ و ٤٧٧
، وفيات ٢٩ - ١٢: ، خمتصر دولة آل سلجوق٢٨ - ٢٥ و ٢٠ و ١٢ / ١٠، و ٦٣٣، ٦٢٦

، تتمة ٢٦٧ / ١، دول االسالم ٢٣٦ - ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٢٠ / ٣، العرب ٦٨ - ٦٣ / ٥االعيان 
، البداية ١٠٤ - ١٠٢ / ٥، الوايف بالوفيات ٥٥٦، ٥٥٣، ٥٤٩ - ٥٤٨، ٥٤٧ / ١املختصر 
: ، تاريخ اخللفاء٧٣ / ٥زاهرة ، النجوم ال٩٠ - ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٣ - ٨١، ٧٩ / ١٢والنهاية 

، ١٢، معجم االنساب واالسرات احلاكمة، ٢٩٦ - ٢٩٤ / ٣، شذرات الذهب ٤٢٠ - ٤١٨
٣٣٣، ٣٢٢، ٧٣.  

طغرلبك، بضم الطاء املهملة وسكون الغني املعجمة، وضم الراء، وسكون الالم، وفتح : قال ابن خلكان
 من طغرل وهو اسم علم بلغة الترك لطائر الباء املوحدة، وبعدها كاف، وهو اسم علم تركي، مركب

  .معروف عندهم، وبه مسي الرجل، وبك معناه االمري، وضبطه ابن تغري بردي بكسر الراء
(*)  

)١٨/١٠٧(  

  

على قاعدة االعراب، وملا عرب السلطان حممود بن سبكتكني إىل بالد ما وراء النهر وجد رأس 
 جاء إليه، فقبض عليه، واستشار االمراء، فأشار السلجوقية قوي الشوكة، فاستماله، وخدعه، حىت

بعضهم بتغريق كبارهم، وأشار آخرون بقطع إامام ليبطل رميهم، مث اتفق الرأي على تفريقهم يف 
، ومضوا إىل كرمان )١(النواحي، ووضع اخلراج عليهم، فتهذبوا، وذلوا، فانفصل منهم ألفا خركاه 

  لدولة بن عضداء ا) ٣(، وملكها يومئذ ابن )٢(
، فقصدوا أصبهان، ونزلوا )٤(الدولة بن بويه، فأحسن إليهم، ومل يلبث أن مات بعد االربع مئة 

بن كاكويه، فرغب يف استخدامهم، فكتب إليه السلطان ) ٥(بظاهرها، وكان صاحبها عالء الدولة 
 إخوام الذين خبراسان ، مث ترحلوا إىل أذربيجان، واحناز)٦(حممود يأمره حبرم، فوقع بينهم مصاف 

إىل خوارزم وجباهلا، فجهز السلطان جيشا ضايقوهم حنو سنتني، مث قصدهم حممود بنفسه، ومزقهم، 
، فتألف الذين نزلوا بأذربيجان، فأتاه ألف فارس، )٧(وشتتهم، فمات وتسلطن ابنه مسعود 

  د، فإمفاستخدمهم، مث الطف اآلخرين، فأجابوا إىل طاعته، مث اشتغل حبرب اهلن
__________  

  .كلمة فارسية معناها اخليمة الكبرية) ١(
  .فانفصل منهم ألفا بيت": وفيات االعيان " ويف 



بفتح فسكون، ورمبا كسرت، والفتح أشهر بالصحة، وهي والية مشهورة ذات بالد : قال ياقوت) ٢(
مدينة بني : ن أيضاوكرما: إىل أن قال...وقرى ومدن واسعة بني فارس ومكران وسجستان وخراسان

  .غزنة وبالد اهلند، وهي من أعمال غزنة
 / ٥" وفيات االعيان " ابنه وهو خطأ، واملقصود أبو الفوارس بن اء الدولة كما يف : يف االصل) ٣(

٦٤.  
 وأبوه اء ٣٦٨، ٣٦٠ و ٣٤٦ و ٣٣٩ - ٣٣٧ و ٣٢٠ و ٢٩٣ / ٩" الكامل " وانظر ترمجته يف 

  ).١٠٦(زء السابع عشر برقم الدولة مرت ترمجته يف اجل
  .٣٦٨ / ٩" الكامل " مات سنة تسع عشره وأربع مئة كما يف ) ٤(
 - ٣٨١ و ٢٠٧ / ٩" الكامل " ، انظر أخباره يف )٤٣٣(هو أبو جعفر بن دمشرتيار املتوىف سنة ) ٥(

  . وغريها٤٩٥ و ٤٢٨ - ٤٢٤ و ٣٨٣
  .٤٧٦ - ٤٧٣ و ٣٧٨، ٣٧٧ / ٩" الكامل " انظر ) ٦(
  ).٣٢٠(دمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم تق) ٧(

(*)  

)١٨/١٠٨(  

  

  ).١(خرجوا عليه، فخلت البالد للسلجوقية، فهاجوا وأفسدوا 
هذا كله، واالخوان طغرلبك وجغريبك يف أرضهم بأطراف خبارى، مث جرت ملحمة بني السلجوقية 

 السلطان، فحبسه، وجهز جيشه وبني متويل خبارى، قتل فيها خلق من الفئتني، مث نفذوا رسوال إىل
حلرم، فالتقوا، فانكسر آل سلجوق، وذلوا، وبذلوا الطاعة ملسعود، وضمنوا له أخذ خوارزم، فطيب 

قلوم، واخندع هلم، مث حشد االخوان وعربوا إىل خراسان، وانضم اآلخرون إليهم وكثروا، وجرت هلم 
ذوا الري يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة، أمور يطول شرحها إىل أن استولوا على املمالك، فأخ

، وضعف عنهم مسعود، وحتيز إىل غزنة، )٢(وأخذوا نيسابور يف سنة ثالثني، وأخذوا بلخ وغري ذلك 
وبقوا يف أوائل االمر خيطبون له حىت متكنوا، فراسلهم القائم بأمر اهللا بقاضي القضاة أيب احلسن 

نه، وطوى املمالك، واستوىل على العراق يف سنة سبع املاوردي، مث إن طغرلبك املذكور عظم سلطا
: ، وحتبب إىل الرعية بعدل مشوب جبور، وكان يف نفسه ينطوي على حلم وكرم، وقيل)٣(وأربعني 

، ويبين املساجد، ويتصدق، وقد جهز رسوله )٤(كان حيافظ على اجلماعة، ويصوم اخلميس واالثنني 
ارى، فاستأذا ناصر يف الصالة جبامع قسطنطينية مجاعة يوم ناصر بن إمساعيل العلوي إىل ملكة النص

  ).٥(مجعة، فأذنت له، فخطب للخليفة القائم، وكان هناك رسول خليفة مصر املستنصر، فأنكر ذلك 



__________  
  .٤٧٩ - ٤٧٧ / ٩": الكامل " ، و ٦٥ - ٦٣ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ١(
  .٤٨٤ - ٤٧٩ / ٩": الكامل " انظر ) ٢(
  .٦١٠ - ٦٠٩ / ٩" الكامل " ، و ٦٦ - ٦٥ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ٣(
  .٢٨ / ١٠" الكامل " انظر ) ٤(
  .٦٦ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ٥(

(*)  

)١٨/١٠٩(  

  

أن يف سنة إحدى وأربعني بعث ملك الروم إىل طغرلبك هدايا وحتفا، ) ١" (تارخيه " وذكر املؤيد يف 
  .، وأقام فيها اخلطبة لطغرلبك، ومتكن ملكه)٢(فأجابه، وعمر مسجد القسطنطينية والتمس اهلدنة، 

وحاصر بأصبهان صاحبها ابن كاكويه أحد عشر شهرا، مث أخذها باالمان، وأعجبته، ونقل خزائنه من 
  ).٣(الري إليها 

، )٤(ف، فزوجه ا وملا متهدت البالد لطغرلبك خطب بنت اخلليفة القائم، فتأمل القائم، واستعفى فلم يع
  .مث قدم طغرلبك بغداد للعرس

وكانت له يد عظيمة على القائم يف إعادة اخلالفة إليه، وقطع خطبة املصريني اليت أقامها البساسريي 
)٥.(  

مث نفذ طغرلبك مئة ألف دينار برسم نقل اجلهاز، فعمل العرس يف صفر سنة مخس ومخسني، وأجلست 
 إىل بني يديها، فقبل االرض، ومل يكشف املنديل عن وجهها، وقدم على سرير مذهب، ودخل السلطان

حتفا سنية، وخدم وانصرف، مث بعث إليها عقدين جموهرين، وقطعة ياقوت عظيمة، مث دخل من الغد، 
  فقبل االرض، وجلس على سرير إىل جانبها

__________  
  .١٦٩ / ٢" املختصر ) " ١(
انظر ) ٣...(امع الذي بناه مسلمة بن عبدامللك بالقسطنطينيةوعمر ملك الروم اجل": الكامل " يف ) ٢(
، وابن كاكويه هنا هو أبو منصور ١٧٠ / ٢" املختصر " ، و ٥٦٣ - ٥٦٢ و ٥٣٤ / ٩" الكامل " 

  .بن عالء الدولة بن كاكويه
  .٢١ - ٢٠ / ١٠" الكامل " انظر ) ٤(



  .١٧٩ - ١٧٧ / ٢" ختصر امل" ، و ٦٥٠ - ٦٤٠ / ٩" الكامل " انظر تفصيل ذلك يف ) ٥(
(*)  

)١٨/١١٠(  

  

  ).٢(نسيج مكللة باجلوهر وخمنقة أي قالدة مثمنة، وسر ا ) ١(ساعة، وخرج، وبعث هلا فرجية 
هذا واخلليفة يف أمل وحزن وكظم، فأما غريه من اخللفاء الضعفاء فوده لو زوج بنته بأمري من عتقاء 

نعيم الدنيا، بل مات يف رمضان من السنة بالري سنة مخس السلطان، مث إن طغرلبك خال ا، ومل ميتع ب
، وعاشت الزوجة اخلليفتية إىل سنة )٣(بل دفن بالري : ومخسني، ومحل إىل مرو، فدفن عند أخيه، وقيل

  ).٤(ست وتسعني وأربع مئة، وصار ملكه من بعده إىل ابن أخيه السلطان ألب آرسالن 
ا، وكان بيده خوارزم ونيسابور وبغداد والري وأصبهان، ومل يرزق طغرلبك ولدا، وعاش سبعني عام

وكان أخوه إبراهيم ينال قد حاربه، وجرت أمور، وحصل يف يده ملك كبري للروم، فبذل يف نفسه 
صاحب اجلزيرة وميافارقني يشفع يف فكاكه، فبعثه ) ٥(أمواال عظيمة، فأىب عليه، فبعث نصر الدولة 

، فانتخى ملك الروم، وأهدى إىل طغرلبك مئيت ألف دينار، ومخس مئة طغرلبك إىل نصر الدولة بال فداء
، وبعث إىل نصر )٦(أسري، وألفا ومخس مئة ثوب، ومئة لبنة فضة، وألف عرت أبيض، وثالث مئة شهري 

  ).٧(الدولة حتفا ومسكا كثريا 
__________  

  .ثوب مفرج من أمام، ورمبا فرج من خلف: الفرجية) ١(
   ".منت اللغة" معجم 

 - ٦٦ / ٥" وفيات االعيان " ، و ٢٥ / ١٠" الكامل " ، و ٢٣٠ - ٢٢٩ / ٨" املنتظم " انظر ) ٢(
  .١٨٣ / ٢" املختصر " ، و ٦٧

  .١٨٣ / ٢: ، واملختصر٢٧ - ٢٦ / ٩: ، والكامل٦٧ / ٥": وفيات االعيان " انظر ) ٣(
  .٢٧ - ٢٦ و ٢٣ - ٢٠": خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق " وانظر هذه االخبار يف ) ٤(
  ).٥٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  .بني الرمكة والفرس العتيق: والربذون الشهري": االساس " قال يف ) ٦(
  .٢٨ / ١٠" الكامل " انظر ) ٧(

(*)  

)١٨/١١١(  

  



  .السلجوقي، أحد االبطال املذكورين) ١ (امللك إبراهيم بن ميكائيل*  ينال - ٥٣
له فصول، مث انفل جيشه، وأخذه أخوه أسريا، وخنقه بوتر مع حارب أخاله طغرلبك، وقهره، وجرت 

  .ومخسني وأربع مئة بنواحي الري) ٢(إخوته سنة إحدى 
  

، امللك شهاب الدولة التركماين السلجوقي، والد ابن إسرائيل بن سلجوق بن دقاق* *  قتلمش - ٥٤
د ذريته إىل أن أخذها منهم بن قتلمش، وما زالت مملكة إقليم الروم يف ي) ٣(صاحب الروم سليمان 

  .هوالكو
كانت لقتلمش قالع بعراق العجم، عصى على ابن عمه ألب آرسالن، مث عمال املصاف بنواحي الري 

  .يف سنة ست ومخسني، فاحنلت املعركة، فوجد قتلمش ميتا
 فلما رآه ألب آرسالن حزن، وبكى عليه، وجلس للعزاء، - فاهللا أعلم -مات خورا ورعبا : فيقال

  ).٤(فعزاه وزيره نظام امللك 
__________  

، الوايف ٥٤٨ / ١، تتمة املختصر ٦٤٥، ٦٤٠، ٦٣٩ / ٩، الكامل البن االثري ٢٠٢ / ٨املنتظم (*) 
، ٧٦ / ١٢بتقدمي النون، البداية والنهاية " نيال " فيه إىل " ينال " ، وحترف اسم ١٥٢ / ٦بالوفيات 

  .٤١٨: ، تاريخ اخللفاء٨١، ٧٩
  .إبراهيم بن نيال بن سلجق: إىل" الوايف بالوفيات " ف يف حتر) ١(
  ).٤٥٠(أورده ابن الوردي يف وفيات سنة ) ٢(

 / ٥، وفيات االعيان ٣٠: ، خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق٣٧ - ٣٦ / ١٠الكامل البن االثري (* *) 
، النجوم ٩٠ / ١٢ ، البداية والنهاية)قطلومش(، وفيه ٥٥٨ / ١، تتمة املختصر ٢٤٠ / ٣، العرب ٧١

  .٣٠١ / ٣، شذرات الذهب ٧٣ / ٥الزاهرة 
  ).٢٣٢(وسترد ترمجته برقم ) ٣(
خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق " ، و ٣٧ / ١٠": الكامل " ، و ٧١ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ٤(

 :"٣٠.  
(*)  

)١٨/١١٢(  

  

  .وكان قتلمش يتعاىن التنجيم واهلذيان
  



 بن حممد الكندري، وزير ري، عميد امللك، أبو نصر، حممد بن منصورالوزير الكب*  الكندري - ٥٥
  .السلطان طغرلبك

، "تارخيه " ، وقد مساه حممد بن الصابئ يف )١(كان أحد رجال الدهر سؤددا وجودا وشهامة وكتابة 
  .منصور بن حممد): ٣" (الدمية " يف ) ٢(وعلي بن احلسن الباخرزي 

  .أبا نصر حممد بن حممد بن منصور: ينومساه حممد بن عبدامللك اهلمذا
  .من قرى نيسابور: وكندر

  .ولد ا سنة مخس عشرة وأربع مئة
تفقه وتأدب، وكان كاتبا لرئيس، مث ارتقى وويل خوارزم، وعظم، مث عصى على السلطان، وتزوج 

 وعويف، ا، مث رق له وتداوى) ٤(بامرأة ملك خوارزم، فتحيل السلطان حىت ظفر به، وخصاه لتزوجه 
  ،)٥(ووزر له 

__________  
، املنتظم ٤٨٤ - ٤٨٣ / ١: ، االنساب١٣٢: ، االنساب املتفقة٨١٣ - ٧٩٦ / ٢دمية القصر (*) 
 وانظر الفهرس، خمتصر ٣٤ - ٣١ / ١٠، الكامل البن االثري ١١٤ / ٣، اللباب ٢٣٥، ٢٣٤ / ٨

   العرب،١٤٣ - ١٣٨ / ٥، وفيات االعيان ٣١ - ٣٠: تاريخ دولة آل سلجوق
، البداية ٧٤ - ٧١ / ٥، الوايف بالوفيات ٥٥٨ - ٥٥٧ / ١، تتمة املختصر ٢٤١ - ٢٤٠ / ٣

، معجم االنساب ٣٠٤ - ٣٠١ / ٣، شذرات الذهب ٧٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٩٠ / ١٢والنهاية 
  .٣٣٨: واالسرات احلاكمة

  .٤٨٣ / ١٠" االنساب ) " ١(
  .التاخرزي بالتاء: تصحف يف االصل إىل) ٢(
)٧٩٦ / ٢) ٣.  
  .لتزوجيه: يف االصل) ٤(
بل أعداؤه أشاعوا عنه أنه تزوجها، فخصى نفسه : وقيل: ، وفيه٣٢ / ١٠" الكامل " انظر ) ٥(

خمتصر " ، وانظر ١٤١ / ٥" وفيات االعيان " ليخلص من سياسة السلطنة، وكذا ذكر ابن خلكان يف 
  .٣١" تاريخ دولة آل سلجوق 

(*)  

)١٨/١١٣(  

  



، فلما مات طغرلبك، وزر )١(داد، ولقبه القائم سيد الوزراء، وكان معتزليا، له النظم والنثر وقدم بغ
  .اللب آرسالن قليال ونكب

: ، فطرب، وأمر هلا بألفي دينار، ووهب أشياء، مث أصبح، وقال)٢(غنته بنت االعرايب يف جوقها : يقال
  .كفارة الس أن أتصدق مبثل ما بذلت البارحة

فاملوت قد وسع الدنيا على ) * ٤(إن كان بالناس ضيق عن منافسيت ): ٣(ه أنشد عند قتله إن: وقيل
املنايا شارب حاسي ما أسعدين بدولة بين ) ٥(كل بكأس * الناس مضيت والشامت املغبون يتبعين 

  .أعطاين طغرلبك الدنيا، وأعطاين ألب آرسالن اآلخرة! سلجوق 
  .ها ثالث مئة مملوكووزر تسع سنني، وأخذوا أمواله، من

  وقتل
  .صربا، وطيف برأسه، وما بلغنا عنه كبري إساءة، لكن ما على غضب امللك عيار

  ).٦(قتل مبرو الروذ يف ذي احلجة سنة ست ومخسني وأربع مئة، وله اثنتان وأربعون سنة 
  ).٧(كان يؤذي الشافعية، ويبالغ يف االنتصار ملذهب أيب حنيفة : قيل

__________  
  . وما بعدها شيئا من نظمه ونثره٨٠٨ / ٢" الدمية " رد الباخرزي يف أو) ١(
  .اجلماعة من الناس: اجلوق) ٢(
  ).القاموس(
  .٣٢ / ١٠" الكامل " البيتان يف ) ٣(
  .مناقشيت" الكامل " يف ) ٤(
  .لكأس": الكامل " يف ) ٥(
النجوم " ده صاحب ، وقد أور١٤٢ / ٥" وفيات االعيان " ، و ٣١ / ١٠" الكامل " انظر ) ٦(

  ).٤٥٧(يف وفيات سنة " الزاهرة 
  = (*)أنه صحب أبا املعايل اجلويين إمام " الذيل " ونقل ابن خلكان عن السمعاين يف ) ٧(

)١٨/١١٤(  

  

  ).١(ووزر بعده نظام امللك 
  

، بن الفتح بن حممد بن يوسف االندلسي) ٢ (العالمة ذو الفنون، أبو حممد، القاسم*  الريويل - ٥٦
  .الفرجي، املالكي



  ).٣(عرف بابن الريويل، من أهايل مدينة الفرج 
  ،)٤(أبيه، وأيب عمر الطلمنكي، وأيب حممد الشنتجايل : روى عن

__________  
  .احلرمني

  .وهو خالف ما قاله ابن االثري
  .١٣٨ / ٥" وفيات االعيان " 

  .وقيل إنه تاب من الوقيعة يف الشافعي: وقال ابن االثري
 أنه فارق التعصب ومجع بني ٣١": خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق " ، ويف ٣٣ / ١٠" مل الكا" 

  .العصابتني
، وسترد ترمجة نظام ١٤٢ / ٥" وفيات االعيان " ، و ٣٢": خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق ) " ١(

  ).٩٣(امللك يف اجلزء التاسع عشر برقم 
، طبقات ٥١٦ - ٥١٥: ية امللتمس، بغ٤٧٢ - ٤٧٠ / ٢، الصلة ٣٩٠: جذوة املقتبس(*) 

 ب، طبقات املفسرين ٣٣ورقة : ، طبقات املفسرين لالدنه وي٢٨ - ٢٧: املفسرين للسيوطي
  .٣٣٥ / ٤ و ٤٢٣ / ٣، نفح الطيب ٣٩ - ٣٧ / ٢للداوودي 

" االوريوايل، وهي نسبة إىل ": اجلذوة " مل ترد هكذا يف كتب االنساب، ووردت يف " الريويل " ونسبته 
ضبطها ابن خلكان بفتح اهلمزة وسكون الواو وكسر الراء وضم الياء املثناة من حتتها وفتح " ريوالة أو

  .١٠٧ / ٣" وفيات االعيان " الواو وبعد االلف الم مفتوحة بعدها هاء 
 ٢٣أوريولة، وهي من أعمال مرسية تقع على بعد ": الروض املعطار " و " معجم البلدان " ووردت يف 
  ".احلجاري "  إىل الشمال الشرقي منها، وذكر احلميدي نسبة أخرى وهي كيلو مترا

  .انظرت التعليق اآليت
  .يف باب من ذكر بالكنية ومل أحتقق امسه" اجلذوة " أورده احلميدي يف ) ٢(

ويغلب على ظين أن امسه إمساعيل بن أمحد احلجاري، النه موصوف مبثل هذه الصفة، وقد : وقال
  .رناه يف بابهأدركت زمانه، وذك

ورأيت بعضهم قد ذكر أن امسه القاسم بن : متابعة للحميدي، وزاد" البغية " وكذا ذكره الضيب يف 
  .الفتح

 / ٤" معجم البلدان " هي مدينة باالندلس بني اجلوف والشرق من قرطبة وتعرف بوادي احلجارة ) ٣(
  .احلجاري": الطيب نفح " ، و "البغية " و " اجلذوة " ، ولذا وردت نسبته يف ٢٤٧

" معجم البلدان " حصن باالندلس يف مشايل مرسية انظر : نسبة إىل شنتجالة، ويقال هلا أيضا جنجالة) ٤(
  .الشنتجيايل": الصلة "  وورد يف ٣٤٧": الروض املعطار " ، و ٣٦٧ / ٣

(*)  



)١٨/١١٥(  

  

  .وحج، وأخذ عن أيب عمران الفاسي
  يث، بصريا باالختالف والتفسريوكان من أوعية العلم، عاملا باحلد

والقراءات، مل يكن يرى التقليد، وله تواليف كثرية ونظم وبالغة، وكان ينطوي على دين وورع، وعفة 
  ).١(وتقلل 

كان القاسم بن فتح واحد الناس يف وقته يف العلم والعمل، سالكا : قال أبو حممد بن صاعد القاضي
 علم اللسان ويف القرآن، وأصول الفقه وفروعه، ذا حظ سبيل السلف يف الصدق والورع، متقدما يف

  ).٢(من البالغة، عدمي النظري 
  .هو فقيه مشهور، عامل زاهد، يتفقه باحلديث، وله أشعار يف الزهد): ٣(وقال احلميدي 

  .مولده يف سنة مثان ومثانني وثالث مئة: قلت
  . واحدومات يف صفر سنة إحدى ومخسني وأربع مئة، وقد أثىن عليه غري

  )٤( ك فأين أين املهرب -* ومجيع سعيك يكتب مث الشهيد عليك من * أيام عمرك تذهب : وله
__________  

  .٤٧١ - ٤٧٠ / ٢" الصلة " انظر ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٣٩٠": جذوة املقتبس " يف ) ٣(
" أين " ا لفظ ، وسقط فيهم٣٨ / ٢الداوودي " طبقات " ، و ٤٧٢ / ٢" الصلة " البيتان يف ) ٤(

  .الثانية فاختل الوزن
(*)  

)١٨/١١٦(  

  

   بن حممد بنالعالمة االستاذ، أبو القاسم، عبد اجلبار بن علي*  االسكاف - ٥٧
  .حسكان االسفراييين، االصم، املتكلم

  .عرف باالسكاف
  .ائفةاالستاذ أيب إسحاق االسفراييين، وغريه، ومسع من عبد اهللا بن يوسف االصبهاين، وط: أخذ عن
  .أبو سعيد بن أيب ناصر، وغريه: روى عنه

  .وقرأ عليه إمام احلرمني فن االصول



  ).١(وكان ورعا، قانتا، عابدا، زاهدا، مفتيا متبحرا، مربزا يف رأي أيب احلسن االشعري 
  .تويف يف الثامن والعشرين من صفر سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة

  ).٢" (شعرية طبقات العلماء اال" ذكره ابن عساكر يف 
  

  ، أمحد بن مروان)٣(، امللك نصر الدولة صاحب ديار بكر وميافارقني* *  نصر الدولة - ٥٨
__________  

ب،  / ٥٥: ، طبقات الشافعية البن الصالح٩٩، السياق الورقة ٢٦٥: تبيني كذب املفتري(*) 
  .٤٩٩  /١، هدية العارفني ٩١ / ١، طبقات االسنوي ١٠٠ - ٩٩ / ٥طبقات السبكي 

  .نسبة ملن يعمل اخلفاف: واالسكاف، بالكسر
  . أن إسكاف بلدة من نواحي النهروان٩١ / ١وذكر االسنوي 

  .فعلى هذا ينبغي أن تكون نسبته االسكايف
  .٢٦٥": تبيني كذب املفتري " انظر ) ١(
  .انظر مصادر الترمجة) ٢(

 ١٧٧ / ١، وفيات االعيان ١٨ - ١٧ / ١٠، الكامل البن االثري ٢٢٣ - ٢٢٢ / ٨املنتظم (* *) 
 / ٨، الوايف بالوفيات ٥٥٣ / ١، تتمة املختصر ٢٦٦ / ١، دول االسالم ٢٩٩ / ٣، العرب ١٧٨ -

 / ٣، شذرات الذهب ٣٢٠ - ٣١٦، تاريخ ابن خلدون ٨٧ / ١٢، البداية والنهاية ١٧٧ - ١٧٦
٢٩١ - ٢٩٠.  

  .دولةنصري ال: ابن خلدون" تاريخ " و " دول االسالم " يف ) ٣(
(*)  

)١٨/١١٧(  

  

  .الكردي) ١(ابن دوستك 
  .، ومتكن، وكانت دولته إحدى ومخسني سنة)٢(قتل أخاه منصورا بقلعة اهلتاخ 

وكان رئيسا حازما عادال، مكبا على اللهو، ومع ذا فلم تفته صالة الصبح فيما قيل، وكان له ثالث مئة 
دحته الشعراء، ووزر له الوزير أبو القاسم ابن وستون سرية، خيلو كل ليلة بواحدة، خلف عدة أوالد، م

 مرتني، مث وزر له فخر الدولة بن جهري، وكان حمتشما، كثري االموال، - صاحب االدب -) ٣(املغريب 
الياقوت، الذي كان لبين بويه، أخذه ) ٤(نفذ إىل السلطان طغرلبك تقدمة سنية، وحتفا من مجلتها اجلبل 

  ).٥( وكان من كرمه يبذر القمح من االهراء للطيور بالثمن من ابن جالل الدولة،



تويف يف شوال سنة ثالث ومخسني وأربع مئة، وعاش حنو الثمانني ومتلك بعده ابنه نظام الدولة نصر 
)٦.(  

ابن ) ٧( أن مملكة املوصل ذهبت من أوالد ناصر الدولة - واحلديث شجون -فمن أخبار نصر الدولة 
ابن عضد الدولة، فكانا من أمرائه، ) ٨(إبراهيم وحسني إىل شرف الدولة محدان سنوات، وانضم ولداه 

  فلما متلك أخوه اء
__________  

  .كلمة فارسية معناها صاحب أو صديق، والكاف عالمة التصغري: دوست) ١(
  .هي قلعة حصينة يف ديار بكر قرب ميافارقني: قال ياقوت) ٢(
  ).٢٥٧(م مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برق) ٣(
  .حبل باحلاء": الوايف " و " البداية " ، ويف "الكامل " كذا يف االصل باجليم، ومثله يف ) ٤(
 / ١" وفيات االعيان " ، و ١٨ - ١٧ / ١٠" الكامل " ، و ٢٢٣ - ٢٢٢ / ٨" املنتظم " انظر ) ٥(

١٧٧.  
  .وهو بيت كبري جيمع فيه طعام السلطان: واالهراء، مجع هري بالضم

  .١٧٨ / ١" وفيات االعيان " ، و ١٨ / ١٠" الكامل ) " ٦(
  ).١٣١(مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر برقم ) ٧(
  .مشرف الدولة: وفيها) ٢٦٨(مرت ترمجة شرف الدولة يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٨(

(*)  

)١٨/١١٨(  

  

 فمالت املواصلة إىل االخوين، ، استأذناه يف املسري الخذ املوصل، فأذن هلما، فقاتلهما عاملها،)١(الدولة 
فهرب العامل وجنده، ودخل االخوان املوصل، فطمع فيهما االمري باد، صاحب ديار بكر، فالتقامها، 

، )٢(فبادر ابن أخته االمري أبو علي بن مروان الكردي يف سنة مثانني وثالث مئة إىل حصن كيفا : فقيل
وجك، فملكته احلصن وغريه، واستوىل على بالد خاله، قتل خايل، وأنا أتز: وهناك زوجة باد، فقال هلا

وحارب ولدي ناصر الدولة مرات، وسار إىل مصر، وتقلد من العزيز حلب وأماكن، ورجع، فوثب 
بالسكاكني، فقتلوه، ومتلك بآمد ابن دمنة، وقام ممهد الدولة أخو أيب علي، فتملك ) ٣(عليه شطار آمد 

عوة قتله فيها، واستوىل على ممالك بين مروان سنة اثنتني وأربع مئة، ميافارقني، فعمل االمري شروة له د
وحبس ممهد الدولة أخاه، وهو أمحد بن مروان صاحب الترمجة الجل رؤيا، فإنه رأى الشمس يف حجره، 

  ).٤(وقد أخذها منه أمحد، فأخرجه شروة من السجن، وأعطاه أرزن 



فتمكن أمحد، وخرجت البالد عن طاعة شروه، هذا كله وأبوهم مروان باق أعمى، مقيم بأرزن، 
واستوىل أمحد على مدائن ديار بكر، وامتدت أيامه، وأما املوصل فقصدها االمري أبو الذواد حممد بن 
املسيب العقيلي، وحارب، وظفر بصاحبها أيب الطاهر إبراهيم بن ناصر الدولة، وبأوالده وجبماعة من 

  ).٥(قواده، فقتلهم، ومتلك زمانا 
__________  

  ).١٠٦(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ١(
  .بني آمد وجزيرة ابن عمر: وحصن كيفى، كضيزي: قال الفريوزآبادي) ٢(
  .هي أعظم مدن ديار بكر وأجلها قدرا وأشهرها ذكرا: قال ياقوت) ٣(
  .احي ارمينيةهي مدينة مشهورة قرب خالط، وهلا قلعة حصينة، وكانت من أعمر نو: قال ياقوت) ٤(

موضع بأرض فارس قرب : بلدة أخرى من بالد ارمينية أيضا، وأهلها أرمن، وأرزن أيضا: وأرزن الروم
  .شرياز

  .٧٤ - ٧٠، ٦٧، ٦٦ / ٩" الكامل " انظر هذه االخبار يف ) ٥(
(*)  

)١٨/١١٩(  

  

  .طالت إمرة ابنه نصر، وتويف سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة، ومتلك بعده ابنه منصور
  

 ابن امللك سلطان الدولة ابن اء امللك أبو نصر، خسرو ابن امللك أيب كاليجار*  امللك الرحيم - ٥٩
  .الدولة ابن عضد الدولة ابن ركن الدولة ابن بويه

  .كان خامتة ملوك بين بويه الديلم
رجليه إليه أتى ب) ١] (أن [ انتزع منه السلطان طغرلبك امللك، وأخذه، وسجنه مدة بقلعة الري بعد 

  ).٢(مستأمنا، فغدر به يف سنة سبع وأربعني 
  ).٣(وتويف حمبوسا يف سنة مخسني وأربع مئة، وكان ضعيف الدولة 

  
  بن حممد) ٤(العالمة املاهر، احملقق الباهر، أبو القاسم، احلسني * *  الراغب - ٦٠

__________  
، املختصر ٦٥٠، و ٦١٣ - ٦٠٩و ، ٥٧٥ - ٥٧٣ / ٩، الكامل البن االثري ١٦٤ / ٨املنتظم (*) 
، ٥٣٦ / ١، تتمة املختصر ٢٢٤ / ٣، العرب ٢٦٥ / ١، دول االسالم ١٧٩ و ١٧٤، ١٧٣ / ٢



، معجم االنساب ٢٨٧ / ٣، شذرات الذهب ٤٦٠ - ٤٥٩ / ٣، تاريخ ابن خلدون ٥٤٩
  .٣٢٦، ٦٦، ١٢: واالسرات احلاكمة

  .زيادة يقتضيها السياق) ١(
  .١٧٣ / ٢" املختصر " ، و ٦١٢ / ٩" الكامل " ، و ١٦٤/  ٨" املنتظم " انظر ) ٢(
  .١٧٩ / ٢" املختصر " ، و ٦٥٠ / ٩" الكامل ) " ٣(

، ٣٦ / ١، كشف الظنون ٢٩٧ / ٢، بغية الوعاة ١١٣ - ١١٢: تاريخ حكماء االسالم(* *) 
، ٤٥ / ٥، الذريعة ٣١١ / ١، هدية العارفني ٢٥٦ - ٢٤٩:  وغريها، روضات اجلنات٣٧٧، ١٣١

  .٢٥٥ / ٢: ، االعالم٢٢٨ - ٢٢٠ / ٢٧، أعيان الشيعة ٥٢٨ / ١سفينة البحار 
املفضل بن حممد االصبهاين، وورد يف فهرس اخلزانة : بتسميته" بغية الوعاة " انفرد السيوطي يف ) ٤(

  .احلسني بن املفضل بن حممد: التيمورية
  .سماه احلسني بن علي ف٨٨١: بتسمية املؤلف إال يف ص" كشف الظنون " ومساه صاحب 

(*)  

)١٨/١٢٠(  

  

  ).١(ابن املفضل االصبهاين، امللقب بالراغب، صاحب التصانيف 
  ).٢(كان من أذكياء املتكلمني، مل أظفر له بوفاة وال بترمجة 

  .البن الفوطي" االلقاب " وكان إن شاء اهللا يف هذا الوقت حيا، يسأل عنه، لعله يف 
  

  ).٣(، صاحب التصانيف  وعاملهم، أبو الفتح، حممد بن عليشيخ الرافضة*  الكراجكي - ٦١
__________  

وهو كتاب جليل كان االمام الغزايل " الذريعة إىل مكارم الشريعة " وقد طبع من تصانيفه كتاب ) ١(
تتبع فيه دوران كل لفظ يف اآليات " املفردات يف غريب القرآن " حيمله معه دائما يف رحالته، وكتاب 

، وأتى بالشواهد عليه من احلديث والشعر، وأورد ما أخذ منه من جماز وتشبيه، ورتبه على القرآنية
مبطبعة " تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني " االلفباء، طبع بتحقيق وضبط حممد سيد كيالين، وكتاب 

ين، بضم يف جزأ" حماضرات االدباء وحماورات الشعراء البلغاء " ، وكتاب ١٣١٩مثرات الفنون بريوت 
  خمتارات من االخبار واالقوال واالشعار جبمعية

الذي مل يكمله، واستفاد " جامع التفاسري "  ه، وطبعت أيضا مقدمة كتابه ١٣٠٥املعارف يف القاهرة 
  .منه االمام البيضاوي يف تفسريه



ت القرآن حل متشاا" ، وكتاب "أخالق الراغب " أو " االخالق " وله من الكتب اليت مل تطبع كتاب 
، وكتاب يف "أدب الشطرنج " ، و "أفانني البالغة " و " حتقيق البيان يف تأويل القرآن " ، وكتاب "

  .االعتقاد
، أنه ٣٦ / ١" كشف الظنون " ذكر السيوطي أنه كان يف أوائل املئة اخلامسة، وذكر صاحب ) ٢(

 أنه ١٧٧٣ و ٨٨١: وذكر ص، ٥٢٨ / ١" سفينة البحار " تويف سنة نيف ومخس مئة وهو الذي يف 
تاريخ حكماء " ، ومل يذكر البيهقي يف ٢٤٩": روضات اجلنات " ه وهو الذي يف ) ٥٠٢(تويف سنة 
" يف أصح الروايات، ويف ) ٤٠٢(له تاريخ وفاة، وإمنا ذكر على هامشه أن وفاته كانت سنة " االسالم 

ققه بعض املستشرقني، أما جملة امع  كما ح٥٠٣ أن وفاته سنة ١٠٨ / ٣" فهرس اخلزانة التيمورية 
 ه، وهو مقارب اليراد الذهيب له يف هذه ٤٥٢، ففيها أن وفاته كانت سنة ٢٧٥ / ٢٤العلمي العريب 

  .الطبقة
 / ٣، شذرات الذهب ٣٠٠ / ٥، لسان امليزان ٧٠ - ٦٩ / ٣، مرآة اجلنان ٢٢٠ / ٣العرب (*) 

، إيضاح املكنون ٧٠ / ٢، هدية العارفني ٥٨٠ - ٥٧٩: ، روضات اجلنات٤٢٩ / ٤، الذريعة ٢٨٣
  .١٦٠ / ٤٦، أعيان الشيعة ٣٢٠، ٢٠٥، ١٠٢، ٧١، ٧٠ / ١
  ".تلقني أوالد املؤمنني " وهو مؤلف كتاب : ٢٢٠ / ٣" العرب " يف ) ٣(

  .٧٠ / ٢" هدية العارفني " وله تصانيف أخرى، انظرها يف 
(*)  

)١٨/١٢١(  

  

  . وأربع مئةمات مبدينة صور سنة تسع وأربعني
  

 بن موسى الشيخ االمام، الفقيه، الرئيس، شيخ القراء، أبو سعد، أمحد بن إبراهيم*  ابن أيب مشس - ٦٢
  .، املقرئ)١(بن أمحد بن منصور النيسابوري، الشامايت 

  .عرف بابن أيب مشس، صاحب تيك االربعني حديثا
جلوزقي، وأيب نعيم عبدامللك بن احلسن، حدث عن أيب حممد املخلدي، وأيب طاهر بن خزمية، وأيب بكر ا

  .وأيب القاسم بن حبيب املفسر، والقاضي أيب منصور االزدي، لقيه راة
  ).٢(من أيب بكر بن مهران املؤلف " الغاية يف القراءات " ومسع كتاب 

أمحد بن حممد بن صاعد القاضي، وزاهر بن طاهر، وأبو املظفر عبد املنعم بن القشريي، : حدث عنه
  .وطائفة



شيخ فاضل ثقة، عامل بالقراءات، متصرف يف االمور، اختاره املشايخ ": السياق " قال عبد الغافر يف 
لنيابة الرئاسة بنيسابور مدة، حلسن كفاءته وفضله بالتوسط بني اخلصوم، عقد جملس االمالء، وأملى 

  .سنة، رمحه اهللاسنني، ومات يف شعبان سنة أربع ومخسني وأربع مئة، وله حنو من مثانني 
__________  

  .٢٩٢ / ٣، شذرات الذهب ٣٦ / ١، غاية النهاية ٢٣١ / ٣العرب (*) 
هذه النسبة إىل الشامات، وهو اسم ملوضعني، أحدمها اسم الحد أرباع نيسابور : قال السمعاين) ١(

  .وهو من اجلامع إىل حدود بست طوال، والثاين قرية بالسريجان من نواحي كرمان
ه وقد ) ٣٨١(املقرئ أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران االصبهاين النيسابوري، املتوىف سنة هو ) ٢(

  ).٢٩٤(تقدمت ترمجته يف اجلزء السادس عشر برقم 
(*)  

)١٨/١٢٢(  

  

 بن الشيخ العامل، الثقة، احملدث، مسند أصبهان، أبو طاهر، أمحد ابن حممود*  أبو طاهر الثقفي - ٦٣
  .في، االصبهاين، املؤدب، جد ليحىي بن حممود الثقفي املتأخرأمحد بن حممود الثق

  .ولد سنة ستني وثالث مئة
، وحدث عن أيب بكر بن املقرئ، وأيب أمحد بن مجيل، وأيب مسلم عبدالرمحن بن )١(مسع من أيب الشيخ 

  .شهدل، وأمحد بن علي اخللقاين، واحلافظ أيب عبد اهللا بن منده، وطائفة كبرية
  ).٢(ابن هارون الروياين " مسند " لشأن، وارحتل إىل الري، ومسع من جعفر بن فناكي وعين ذا ا

مسعت من أيب الشيخ، : من أيب الشيخ بن حيان، وكان يقول" العظمة " مسع كتاب : قال حيىي بن مندة
  .فلم يظهر مساعه إال بعد موته

قبول، متعصب الهل السنة، وهو شيخ صاحل ثقة، واسع الرواية، صاحب أصول، حسن اخلط، م: قال
  .بعد موته بقليل" العظمة " الروياين بعد موته، وظهر مساعه لكتاب " مسند " ظهر مساعه ل 

  حيىي بن منده، وسعيد بن أيب الرجاء، وحممد: حدث عنه: قلت
__________  

  .٢٩٦ / ٣، شذرات الذهب ١٦٥ / ٨، الوايف بالوفيات ٢٣٥ - ٢٣٤ / ٣العرب (*) 
ام أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان االنصاري االصبهاين املعروف بأيب الشيخ، هو االم) ١(

الذي سريد ذكره بعد قليل، وقد مرت ترمجته يف " العظمة " ه وهو صاحب كتاب ) ٣٦٩(تويف سنة 
  ).١٩٦(اجلزء السادس عشر برقم 



ه، مرت ترمجته يف اجلزء الرابع ) ٣٠٧(هو احلافظ أبو بكر حممد بن هارون الروياين املتويف سنة ) ٢(
  ).٢٨٤(عشر برقم 

(*)  

  ] أبو طاهر الثقفي- ٦٣[:تعليق املستخدم 
   .٦٣ ، وهو خطأ ، وقمت بتصحيحه ، وصوابه ٦٢يف األصل كان برقم 

  
  .عبد الرمحن الشامي : حرره

)١٨/١٢٣(  

  

، ومحد بن الفضل اخلواص ابن حممد القطان، وسهل بن ناصر الكاتب، واحلسني بن عبدامللك اخلالل
  .احلافظ، وخلق

  .مات يف ربيع االول سنة مخس ومخسني وأربع مئة
  

 بن برهان العالمة، شيخ العربية، ذو الفنون، أبو القاسم، عبد الواحد بن علي*  ابن برهان - ٦٤
  ).١(العكربي 

  .أيب عبد اهللا بن بطة، ومل يرو عنه: مسع الكثري من
  كان مضطلعا بعلوم كثرية): ٢(فقال " ه تارخي" وذكره اخلطيب يف 
__________  

، نزهة ٢٤٧، ٢٤٦ / ١، االكمال ١٥١٤ - ١٥١٢ / ٣، دمية القصر ١٧ / ١١تاريخ بغداد (*) 
، إنباه الرواة ٤٣ - ٤٢ / ١٠، الكامل البن االثري ٢٣٧ - ٢٣٦ / ٨، املنتظم ٣٥٧ - ٣٥٦: االلبا

 / ٢، ميزان االعتدال ٢٦٨ / ١ دول االسالم ،١٨٥ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٢١٣ / ٢
، ٥٥٩ / ١، تتمة املختصر ١٢٢ - ١٢١: ، تلخيص ابن مكتوم٢٣٨ - ٢٣٧ / ٣، العرب ٦٧٥

، اجلواهر املضية ٩٢ / ١٢، البداية والنهاية ٧٨ / ٣، مرآة اجلنان ٤١٦ - ٤١٤ / ٢فوات الوفيات 
، النجوم ٨٢ / ٤لسان امليزان ، ١١٤ - ١١٣ / ٢، طبقات ابن قاضي شهبة ٤٨٢ - ٤٨١ / ٢

، كتائب ٩١: ، طبقات الفقهاء لطاش كربي زاده١٢١ - ١٢٠ / ٢، بغية الوعاة ٧٥ / ٥الزاهرة 
، شذرات الذهب ١١٤ / ١، كشف الظنون ١٣٤٨رقم : ، الطبقات السنية٢٨٣رقم : أعالم االخيار

  .٦٣٤ / ١ية العارفني ، هد١١٣: ، الفوائد البهية١١٨ - ١١٧: ، الفالكة واملفلوكني٢٩٧ / ٣
  .وبرهان ضبطه ابن ماكوال بفتح الباء كما هو يف االصل



  .نسبة إىل عكربا، بضم العني وفتح الباء املوحدة، وقيل بضمها أيضا) ١(
" ، و ١٠١٧ / ٣" تبصري املنتبه " ، و ١٤٢ / ٤" معجم البلدان " ، و ٢٧ / ٩" االنساب " انظر 

  .١٠١ / ٣" وفيات االعيان 
لدة على الدجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ من اجلانب الشرقي، والنسبة إليها عكربي وهي ب

  ".فوات الوفيات " وتتمته و " املختصر " و " الكامل " وعكرباوي، وقد ورد يف 
  .االسدي، نسبة إىل أسد أحد أجداده

  .١٧ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  

)١٨/١٢٤(  

  

  .وأيام العرب واملتقدمني، وله أنس شديد بعلم احلديثالنحو، واالنساب، واللغة، : منها
  .هو من أصحاب ابن بطة: وقال ابن ماكوال

البغوي وقع عنده، وفيه مساع ابن برهان، " معجم " وأخربين أبو حممد بن التميمي أن أصل ابن بطة ب 
  .وأنه قرأ عليه لولديه
من يعرف االنساب، ومل أر مثله، ) ١(ن أحد ذهب مبوته علم العربية من بغداد، وكا: مث قال ابن ماكوال

  ).٢(وكان حنفيا، تفقه، وأخذ الكالم عن أيب احلسني البصري وتقدم فيه، وصار له اختيار يف الفقه 
  ).٣(وكان ميشي يف االسواق مكشوف الرأس، ومل يقبل من أحد شيئا 

  .ومخسني وأربع مئة وقد جاوز الثمانني) ٤(مات يف مجادى اآلخرة سنة ست 
  ).٥(وكان مييل إىل مذهب مرجئة املعتزلة، ويعتقد أن الكفار ال خيلدون يف النار 

نقلت من خط أيب : نقلت من خط عبدالرحيم بن وهبان قال: ، فقال)٦" (االدباء " وذكره ياقوت يف 
  بكر بن السمعاين، مسعت املبارك بن

__________  
  .وكان آخر" االكمال " يف ) ١(
  .٢٤٧، ٢٤٦ / ١" االكمال ) " ٢(
املختصر " ، و ٢١٥ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٤٣ / ١٠" الكامل " ، و ٢٣٧ / ٨" املنتظم " انظر ) ٣(
 "١٨٥ / ٢.  
  .ه، وهو خمالف جلميع مصادر ترمجته) ٤٥٠(أنه تويف سنة " الفوائد البهية " ذكر صاحب ) ٤(
  .١٨٥ / ٢" صر املخت" ، و ٤٣ / ١٠" الكامل " ، و ٢٣٧ / ٨" املنتظم ) " ٥(



  ".معجم االدباء " مل جنده يف املطبوع من ) ٦(
(*)  

)١٨/١٢٥(  

  

دخلت على الشريف املرتضى يف مرضه وقد حول وجهه : الطيوري، مسعت أبا القاسم بن برهان يقول
ارتدا بعد أن أسلما ؟ : أبو بكر وعمر وليا فعدال، واسترمحا فرمحا، أفأنا أقول: إىل احلائط، وهو يقول

  .بلغت عتبة الباب حىت مسعت الزعقة عليه) ١(فقمنا وخرجت، فما : لقا
وال  ] ٢٣: النبأ) * [ البثني فيها أحقابا: * (حجته يف خروج الكفار هو مفهوم العدد من قوله: قلت

خالدين فيها : * (ولقوله ] ١٦٧: البقرة) * [ وما هم خبارجني من النار: * (ينفعه ذلك لعموم قوله
  .إىل غري ذلك، ويف املسألة حبث عندي أفردا يف جزء ] ١٦٩: لنساءا) * [ أبدا

، وقاضي االندلس )٣(، واحملدث أبو الوليد الدربندي )٢(ومات معه يف سنة ست مشس االمة احللوائي 
، وأبو شاكر القربي مث القرطيب )٥(، واحلافظ عبد العزيز النخشيب )٤(أبو القاسم سراج بن عبد اهللا 

بن إسرائيل بن سلجوق ) ٨(، وامللك شهاب الدولة قتلمش )٧(حممد بن حزم الفقيه ، وأبو )٦(
، وأبو سعيد حممد بن علي )٩(صاحب الروم، هو جد ملوك الروم، وأبو احلسني بن النرسي 

  ، والوزير)١٠(النيسابوري اخلشاب 
__________  

  .فلما: يف االصل) ١(
  ).٩٤(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٣٨(ه برقم سترد ترمجت) ٣(
  ).٩٥(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٣٥(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٩٦(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).٩٩(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).٥٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٨(
  ).٣٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٩(
  ).٨٣(سترد ترمجته برقم ) ١٠(

(*)  

)١٨/١٢٦(  



  

  .، وزير طغرلبك)١(لكندري عميد امللك أبو نصر حممد بن منصور ا
  

 بن حممد بن حسن بن شاهني الشيخ املسند، الكبري، أبو حفص، عمر بن أمحد*  ابن شاهني - ٦٥
  .الفارسي، الشاهيين، السمرقندي

أيب بكر حممد بن جعفر ابن جابر بسماعه من حممد بن الفضل : مسع يف سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة من
  .بة بن سعيدالبلخي الواعظ، صاحب قتي

  .، ومن احلافظ أيب سعد االدريسي، وطائفة)٢(ومسع من أيب علي إمساعيل بن حاجب، صاحب الفربري 
  .روى عنه أهل مسرقند، وله أوقاف كثرية، ومعروف): ٣(ذكره أبو سعد السمعاين، فقال 

  .وتويف يف ذي القعدة سنة أربع ومخسني وأربع مئة
  .عاش نيفا وتسعني سنة: قلت

  .علي بن أمحد الصرييف، ومجاعة كانوا أحياء بعد اخلمس مئة، ال أكاد أعرفهم: هحدث عن
__________  

  ).٥٥(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .١٨١ / ٢: ، اللباب)الشاهيين (٢٧٢ / ٧االنساب (*) 

  ، مرت٣٢٠البخاري، تويف سنة " صحيح " وهو أبو عبد اهللا حممد بن يوسف راوية ) ٢(
  ).٥(امس عشر برقم ترمجته يف اجلزء اخل

  .٢٧٢ / ٧": االنساب ) " ٣(
(*)  

)١٨/١٢٧(  

  

الطربي، القزويين، ) ١ (العالمة االوحد، أبو حامت، حممود بن حسن*  أبو حامت القزويين - ٦٦
  ).٢(الشافعي، الفقيه، االصويل، الفرضي، صاحب التصانيف الغزيرة يف اخلالف واالصول واملذهب 

ن الباقالين، والفرائض عن ابن اللبان، والفقه عن الشيخ أيب حامد ومجاعة أخذ االصول عن أيب بكر ب
  .من مشايخ آمل

  .مل أنتفع بأحد يف الرحلة ما انتفعت به وبالقاضي أيب الطيب): ٣(قال الشيخ أبو إسحاق 
إمالء، أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، حدثنا أبو الفرج حممد بن أيب حامت القزويين 

، حدثنا عبدالرمحن بن أيب حامت، حدثنا يونس بن عبد )٤(أخربنا أيب، أخربنا حممد بن أمحد الناتلي 



  .االعلى
  ).٥(فذكر حديثا 

__________  
: ، طبقات الشافعية البن الصالح٢٦٠: ، تبيني كذب املفتري١٣٠: طبقات الفقهاء للشريازي(*) 

، طبقات ٣١٤ - ٣١٢ / ٥، طبقات السبكي ٢٠٧ / ٢ت أ، ذيب االمساء واللغا / ٧٥/ الورقة 
  .٤٠٢ / ٢، هدية العارفني ١٤٦ - ١٤٥: ، طبقات ابن هداية اهللا٣٠١ - ٣٠٠ / ٢االسنوي 

  ".احلسن " بدل " احلسني : " ابن هداية اهللا" طبقات " يف ) ١(
  .يالذي ألفه رفيقه احملامل" جتريد التجريد " كتاب : ذكر السبكي من مصنفاته) ٢(

  ".احليل " له كتابا آخر وهو " هدية العارفني " وذكر صاحب 
  .١٣٠": طبقات الفقهاء " يف ) ٣(
 / ٣" اللباب " ، وانظر ١١٦ / ١" تبصري املنتبه " بنون ومثناة فوقية كما ذكره ابن حجر يف ) ٤(

٢٨٧ - ٢٨٦.  
طبقات " ما نقله عنها حمققا " اته طبق" أغفل املؤلف ذكر وفاته، وأغفلها أيضا الشريازي ومل جند يف ) ٥(
، وأغفلها النووي والسبكي، ونقل االسنوي عن ٤١٥ أو ٤١٤ أن وفاته سنة ٣١٣ / ٥السبكي " 

 ه وهو ما ذكره ابن ٤٤٠ ه، ونقل عن السمعاين وفاته سنة ٤٦٠املؤلف الذهيب وفاته يف حدود سنة 
  .هداية اهللا

(*)  

)١٨/١٢٨(  

  

 بن موسى االمام، احلافظ، اود، الرحال، أبو عبد اهللا، حممد بن إبراهيمالشيخ *  ابن شق الليل - ٦٧
  .بن عبد السالم االنصاري، االندلسي، الطليطلي، املعروف بابن شق الليل

  .حج، ولقي مبكة أمحد بن فراس العبقسي، وعبيداهللا السقطي، وأبا احلسن بن جهضم
 حممد بن النحاس، وأمحد بن ثرثال، وابن منري اخلشاب، ومبصر أبا حممد عبد الغين بن سعيد احلافظ، وأبا

أبا إسحاق بن شنظري، وأبا جعفر بن ميمون، فأكثر عنهما، وهو أعلى ) ١(وعدة، وباالندلس الصاحبني 
  .إسنادا منهما، وروى أيضا عن املنذر بن املنذر، وأيب احلسن بن مصلح

 إماما، متكلما، عارفا مبذهب مالك، حافظا كان ابن شق الليل فقيها،: وغريه) ٢(قال ابن بشكوال 
متقنا، بصريا بالرجال والعلل، مليح اخلط، جيد املشاركة يف الفنون، حنويا، شاعرا جميدا، لغويا، دينا، 

  ).٤(، حلو العبارة )٣(فاضال، كثري التصانيف 



  ولد يف حدود سنة مثانني
  سيف نصف شعبان سنة مخ) ٥(وثالث مئة، وتويف مبدينة طلبرية 

__________  
 / ٢، الديباج املذهب ٣٤٣ / ١، الوايف بالوفيات ٥٧: ، بغية امللتمس٥٤٠ - ٥٣٩ / ٢الصلة (*) 

، ١٤٥٢ / ٢: ، كشف الظنون٥٤ - ٥٣ / ٢، نفخ الطيب ١٥ / ١، بغية الوعاة ٢٦٤ - ٢٦٣
  .٧٠ / ٢هدية العارفني 

  ).٩٢(ثاين برقم وال) ٩٣(مرت ترمجتهما يف اجلزء السابع عشر، االول برقم ) ١(
  .٥٤٠ / ٢" الصلة " يف ) ٢(
  ".الكرامات وبراهني الصاحلني " أورد حاجي خليفة من تصانيفه كتاب ) ٣(
  .وكانت له عناية بأصول الديانات وإظهار الكرامات: زيادة" الصلة " يف ) ٤(
ملوحدة مث ياء ضبطت يف االصل بفتح الطاء وسكون الالم، وضبطها ياقوت بفتحهما، وكسر الباء ا) ٥(

  .ساكنة وراء مهملة، وهي مدينة كبرية باالندلس من أعمال طليطلة
(*)  

)١٨/١٢٩(  

  

  .وأربع مئة، وله بضع وسبعون سنة) ١(ومخسني 
  

 بن إبراهيم بن احلسني ، احلسني بن حممد)٢(الشيخ العامل، العدل، أبو القاسم *  احلنائي - ٦٨
  .ئيات العشرة، اليت انتقاها له احلافظ عبد العزيز النخشيبالدمشقي، احلنائي، صاحب االجزاء احلنا

عبد الوهاب الكاليب، واحلسن بن درستويه، وعبد اهللا ابن حممد احلنائي، ومتام بن حممد : حدث عن
  .الرازي، وأيب بكر بن أيب احلديد، وحممد بن عبدالرمحن القطان، وأيب احلسن بن جهضم، وعدة

أبو بكر اخلطيب، ومكي الرملي، وأبو نصر بن ماكوال، وسهل بن بشر، أبو سعد السمان، و: حدث عنه
  .وعبد املنعم بن علي الكاليب، وأبو القاسم النسيب، وأبو طاهر حممد، وأبو احلسني عبدالرمحن، ولداه
وأبو احلسن بن املوازيين، وطاهر بن سهل االسفراييين، وعبد الكرمي بن محزة، وهبة اهللا بن االكفاين، 

  .احلسن بن سعيد، وثعلب بن جعفر السراج، وآخرونوأبو 
  .وكان حمدث البلد يف وقته

  سألت الشيخ الثقة، الدين الفاضل، أبا القاسم): ٣(قال النسيب 
__________  



  .وهو خطأ) ٤٤٥(أنه تويف سنة " هدية العارفني " و " كشف الظنون " يف ) ١(
، ٣٠٧ / ٣، شذرات الذهب ٢٤٥ / ٣رب ، الع٢٤٥ - ٢٤٤ / ٤، االنساب ٦٠ / ٣االكمال (*) 

  .٣٥٨ / ٤ذيب تاريخ ابن عساكر 
  .إىل أيب عبد اهللا": االنساب " حترف يف ) ٢(
هو أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس احلسيين الدمشقي صاحب االجزاء العشرين اليت خرجها ) ٣(

  .عشره، وسترد ترمجته يف اجلزء التاسع ) ٥٠٨(له اخلطيب، تويف سنة 
(*)  

)١٨/١٣٠(  

  

  ).١(يف سنة مثان وسبعني وثالث مئة : احلنائي احملدث عن مولده، فقال
  .كتبت عنه، وكان ثقة، وهو منسوب إىل بيع احلناء): ٢(وقال ابن ماكوال 

  .ومخسني وأربع مئة) ٣(تويف يف مجادى االوىل سنة تسع : قال الكتاين
، وكانت له جنازة )٤( أخيه علي مبقربة باب كيسان وهو آخر أصحاب ابن درستويه، ودفن على: قال

  ).٥(عظيمة، ما رأينا مثلها من مدة 
  

، الذي استوىل على اليمن بعد كان من بقايا ملوك اليمن، طفل من آل ابن زياد*  صاحب اليمن - ٦٩
كاخلادم ، ودبر االمور موايل الصيب، )٦(املئتني، فدام االمر بيد أوالده أزيد من مئتني وستني سنة 

  مرجان، وجناح احلبشي، ونفيس،
، الذي مر بعد االربع مئة، وجرت أمور إىل أن دفن الصيب )٧(وثالثتهم من عبيد الوزير حسني النويب 

  ).٩(وعمته السيدة حيني ) ٨(
  وكانت هذه الدولة الزيادية يف طاعة بين العباس، ويهادوم، مث عسكر جناح، وحارب نفيسا

__________  
  .٣٥٨ / ٤" ذيب تاريخ ابن عساكر " ر انظ) ١(
  .٦٠ / ٣" االكمال ) " ٢(
  .أنه تويف يف حدود سنة مخسني وأربع مئة" االنساب " يف ) ٣(
باب كيسان، هو املعروف اآلن بباب كنيسة القديس بولص، ويقع يف اجلنوب الشرقي ملدينة ) ٤(

  .دمشق، وهو مسدود اليوم
  .٣٥٨ / ٤" ر ذيب تاريخ ابن عساك" انظر ) ٥(



  .٢١٨ - ٢١٤ / ٤تاريخ ابن خلدون (*) 
  . وما بعدها٢١٣ / ٤ابن خلدون " تاريخ " انظر أخبار هذه الدولة يف ) ٦(
  ).١٠٢(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٧(
  .البن خلدون" العرب " قيل إن امسه إبراهيم كما يف ) ٨(
  .٢١٤ / ٤ابن خلدون " تاريخ " انظر ) ٩(

*)(  

)١٨/١٣١(  

  

مرات، ومتكن هذا، ودعاة بين عبيد يأتون من مصر، ووراءهم خالئق من أتباعهم، وزاد اهلرج إىل أن 
  ).١(ظهر الصليحي 

  .حازما سائسا، وله عدة أوالد نبالء) ٢(وكان امللك جناح 
يف سنة اثنتني إن الصليحي أهدى إليه سرية، فسمته : امتدت أيام جناح احلبشي حنوا من أربعني عاما فقيل

، ومتلك بعده ابنه سعيد االحول ثالث سنني، وغلب الصليحي، فهرب االحول إىل )٣(ومخسني 
  .احلبشة، مث أقبل بعد زمان، فقتل الصليحي يف سنة ثالث وسبعني وأربع مئة، وجرت أمور وعجائب

  
بساسريي، نسبة إىل ، الأبو احلارث امللقب باملظفر، ملك االمراء آرسالن التركي*  البساسريي - ٧٠

  .تاجر باعه من أهل فسا
  .فسوي، فقيلت على غري قياس كعادة العجم: والصواب

  ، وكاتب)٥(، وخرج عليه )٤(ترقت به االحوال إىل أن نابذ اخلليفة 
__________  

  .وامسه أبو احلسن علي بن حممد بن علي الصليحي) ١(
  ).١٧٣(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم 

  .٩ / ٨للزركلي " االعالم " مجته يف انظر تر) ٢(
  . يف ترمجة الصليحي٤١٢ / ٣" وفيات االعيان " اخلرب يف ) ٣(

، ٥٨٨، ٥٦٠ - ٥٥٥ / ٩، الكامل البن االثري ٢١٢ - ٢٠١ و ١٩٦ - ١٩٠ / ٨املنتظم (*) 
، خمتصر تاريخ دولة ٦٥٠ - ٦٤٨، ٦٤٥، ٦٢٥، ٦٠٨ - ٦٠٧، ٦٠٢ - ٦٠١، ٥٩٦، ٥٨٩

، ١٧٩، ١٧٧ / ٢، املختصر ١٩٣ - ١٩٢ / ١: ، وفيات االعيان٢٠ و ١٨، و ١٧: آل سلجوق
، الوايف ٢٢٦ - ٢٢٥، ٢٢١ - ٢٢٠ / ٣، العرب ٢٦٦ - ٢٦٤، ٢٦٣ / ١، دول االسالم ١٨٠



، شذرات ٨٤ - ٨٣ / ١٢، البداية والنهاية ٥٤٩ - ٥٤٧ / ١، تتمة املختصر ٣٤٠ / ٨بالوفيات 
  .٢٠٥، ٦٦ / ٤: السرات احلاكمة، معجم االنساب وا٢٨٨ - ٢٨٧ / ٣الذهب 

  ).١٤٦(القائم بأمر اهللا، وسترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٤(
  = (*)يقال إنه كان مملوكا من مماليك اء الدولة بن : ١٩٢ / ١" وفياته " ذكر ابن خلكان يف ) ٥(

)١٨/١٣٢(  

  

توثب على بغداد، ففر منه ، فأمده بأموال وسالح، فأقبل يف عسكر قليل، و)١(صاحب مصر املستنصر 
، وعاث مجع البساسريي، وأقام الدعوة بالعراق للمستنصر سنة، )٢(القائم، وتذمم بأمري العرب مهارش 

  ،)٣(وقتل الوزير 
، حىت أقبل طغرلبك، ونصر اخلليفة، ونزح البساسريي، فاتبعه عسكر، فقاتل حىت قتل )٤(وفعل القبائح 

  ).٥(سني يف ذي احلجة سنة إحدى ومخ:  قيل- فلله احلمد -
  

  . بن السلطان الكبري حممود بن سبكتكنيالسلطان فرخزاد بن السلطان مسعود*  صاحب غزنة - ٧١
كان ملكا سائسا، مهيبا شجاعا، متسع املمالك، هجم عليه مماليكه احلمام، فكان عنده سيفه، فشد 

ذكر املوت، ويزهد يف الدنيا، عليهم، وسلم، وأدركة احلرس، وقتلوا أولئك، مث صار بعد يكثر من 
  )٦(فأخذه قولنج 

__________  
  .عضد الدولة بن بويه، وأن اخلليفة القائم بأمر اهللا قد قدمه على مجيع االتراك، وقلده االمور بأسرها= 
  ).٧٢(مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر برقم ) ١(
ه، ستأيت ) ٤٩٩( احلديثة، املتوىف سنة هو أمري العرب أبو احلارث مهارش بن الي العقيلي صاحب) ٢(

  ).١٠٤(ترمجته برقم 
  ).١٠٤(هو رئيس الرؤساء أبو القاسم علي بن احلسن بن املسلمة، سترد ترمجته برقم ) ٣(
 / ٩" الكامل " ، و ١٧٩ - ١٧٧ / ٢" املختصر "  وما بعدها، و ١٩٢ / ٨" املنتظم " انظر ) ٤(

  . وما بعدها٦٤٠
": خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق " ، و ٦٥٠ - ٦٤٨ / ٩" الكامل " ، و ٢١٢  /٨" املنتظم ) " ٥(

  .١٩٢ / ١" وفيات االعيان " ، و ٢٠
  .٤١٨: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٥٤٩ / ١، تتمة املختصر ٥ / ١٠الكامل (*) 



  .هو مرض معوي مؤمل، يعسر معه خروج الثفل والريح) ٦(
(*)  

)١٨/١٣٣(  

  

  .سني وأربع مئة، فماتيف سنة إحدى ومخ
  ).١(ومتلك أخوه إبراهيم، فجاهد، ونشر العدل، وفتح قالعا من اهلند 

  
  ).٣(، العالمة، شيخ الشافعية، أبو نصر السرخسي )٢ (ابن علي*  زهري بن حسن - ٧٢

  .ولد بعد السبعني وثالث مئة
من ) ٤" (السنن " ة زاهر بن أمحد السرخسي، وببغداد من أيب طاهر املخلص، وبالبصر: ومسع من

  .القاضي أيب عمر اهلامشي
  .وتفقه بالشيخ أيب حامد االسفراييين

  .لقيت من أصحابه أبا نصر حممد بن أيب عبد اهللا بسرخس: قال أبو سعد السمعاين
ما رأيت تعليقة أحسن من تعليقة زهري عن أيب حامد االسفراييين، الزمه ست : وقد قال بعض الشافعية

  شوال سنة أربع ومخسنيسنني، تويف يف 
__________  

  .٥ / ١٠" الكامل ) " ١(
 / ١اسم املترجم، اللباب " زهري " ، وسقط منه ٢٣٢ / ٨، املنتظم )اخلدامي (٥٦ / ٥االنساب (*) " 
، طبقات ٣٨٠ - ٣٧٩ / ٤، طبقات السبكي ٧٤ / ٣، مرآة اجلنان ٢٣٢ / ٣، العرب ٤٢٥

 ٣، شذرات الذهب ٢٩٣، ١٧١ / ١، كشف الظنون ٩٠/  ١٢، البداية والنهاية ٤٢ / ٢االسنوي 
  .٣٧٥ / ١، هدية العارفني ٢٩٣ - ٢٩٢/ 
  .زهري بن علي بن احلسن": البداية " ورد امسه يف ) ٢(
  ".االنساب " وله نسبة أخرى أورده فيها صاحب ) ٣(

" املنتظم " ف يف بكسر اخلاء املعجمة وبالدال املهملة نسبة إىل جده خدام، وقد تصح" اخلدامي " وهي 
اجلذامي، باجليم : إىل" هدية العارفني " و " املنتظم " حزام، وتصحفت النسبة يف : إىل" البداية " و 

  والذال املعجمة،
  .باحلاء املهملة والزاي" احلزامي " إىل " البداية " ويف 



  ".سنن أيب داود " أي ) ٤(
(*)  

)١٨/١٣٤(  

  

  .وأربع مئة وهو يف عشر التسعني
  .بل تويف سنة مخس ومخسني وأربع مئة: لوقي

  .وكان رئيس احملدثني بسرخس
بن منصور سبط حبرويه، وأبو يعلى ) ٣(، وإبراهيم )٢(مات أبو طاهر أمحد بن حممود الثقفي ) ١(وفيها 

مبصر، والسلطان طغرلبك ) ٥(أبو الطاهر إمساعيل بن خلف " العنوان " ، ومصنف )٤(الصابوين 
، وأبو اخلطاب العالء بن عبد الوهاب بن حزم )٧(مد بن حممد بن محدون السلمي ، وحم)٦(السلجوقي 

  .الرحال نسيب أيب حممد الفقيه شابا
  

 أمحد بن احلسن بن االمام القدوة، شيخ االسالم، أبو الفضل، عبدالرمحن بن احملدث*  ابن بندار - ٧٣
  .بندار العجلي، الرازي، املكي املولد، املقرئ

   عبد اهللا ااهدي، تلميذ ابن جماهد، وتال حبرف ابنتال على أيب
__________  

  ).٤٥٥(أي يف سنة ) ١(
  ).٦٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
 / ١" الصلة : " يف القراءات، مترجم يف" العنوان " االنصاري االندلسي السرقسطي، وكتابه ) ٥(

" معرفة القراء " ، و ٢٣٣ / ١" وفيات االعيان " ، و ١٦٧ - ١٦٥ / ٦" معجم االدباء " ، و ١٠٥
  .١٦٤ / ١" غاية النهاية " ، و ١١٦ / ٩" الوايف بالوفيات " ، و ٣٤١ / ١
  ).٥٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).٤٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(

 / ١، معرفة القراء الكبار ١١٢٨ / ٣ة احلفاظ ، تذكر٢٣٢ / ٣ أ، العرب ٥٠: الورقة: التقييد(*) 
، ٧٥ / ٢، بغية الوعاة ٧١ / ٥، النجوم الزاهرة ٣٦٣ - ٣٦١ / ١، غاية النهاية ٣٣٨ - ٣٣٥



  .٢٩٣ / ٣شذرات الذهب 
(*)  

)١٨/١٣٥(  

  

  .عامر على مقرئ دمشق علي بن داود الداراين، وتال ببغداد على أيب احلسن احلمامي، ومجاعة
ن أمحد بن فراس، وعلي بن جعفر السريواين الزاهد، ووالده أيب العباس بن بندار، وبالري ومسع مبكة م

  .من جعفر بن فناكي
وببغداد من أيب احلسن الرفاء، وعدة، وبدمشق من عبد الوهاب الكاليب، وبأصبهان من أيب عبد اهللا بن 

، والرملة، ونيسابور، ونسا، مندة، وبالبصرة، والكوفة، وحران، وتستر، والرها، وفسا، ومحص، ومصر
  .وجرجان، وجال يف اآلفاق عامة عمره، وكان من أفراد الدهر علما وعمال

أحد شيوخه، وأبو بكر اخلطيب، وأبو صاحل املؤذن، ونصر بن حممد ) ١(املستغفري : أخذ عنه
امللك الشريازي، شيخ للسلفي، وأبو علي احلداد، وحممد بن عبد الواحد الدقاق، واحلسني بن عبد

  .اخلالل، وأبو سهل بن سعدويه، وفاطمة بنت البغدادي، وخلق
  ).٢(وحلق مبصر أبا مسلم الكاتب 

كان ثقة، جواال، إماما يف القراءات، أوحد يف طريقه، كان الشيوخ : قال عبد الغافر بن إمساعيل
ان ال يأخذ يعظمونه، وكان ال يسكن اخلوانق، بل يأوي إىل مسجد خراب، فإذا عرف مكانه نزح، وك

  من أحد
  ).٣(شيئا، فإذا فتح عليه بشئ آثر به 

  قرأ عليه القرآن مجاعة، وخرج من عندنا إىل: وقال حيىي بن منده
__________  

  .ه) ٣٤٢(هو أبو العباس جعفر بن حممد املستغفري النسفي، املتوىف سنة ) ١(
  ).٣٧٢(وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 

  ).٤١١( يف اجلزء السادس عشر برقم مرت ترمجته) ٢(
  .٣٣٦ / ١" معرفة القراء الكبار " انظر ) ٣(

(*)  

)١٨/١٣٦(  

  



  .كرمان، فحدث ا، وتويف يف بلد أوشري يف مجادى االوىل سنة أربع ومخسني وأربع مئة
ولد سنة إحدى وسبعني وثالث مئة، وهو ثقة، ورع، متدين، عارف بالقراءات، عامل باالدب : قال
لنحو، هو أكرب من أن يدل عليه مثلي، وأشهر من الشمس، وأضوأ من القمر، ذو فنون من العلم، وا

  ).١(وكان مهيبا منظورا، فصيحا، حسن الطريقة، كبري الوزن 
اقتدى أبو الفضل الرازي بالسريواين شيخ : يقول) ٢(مسعت عبد السالم بن سلمة مبرند : قال السلفي

  .صاحب اجلنيد) ٣(حممد املرتعش احلرم، وصحب السريواين أبا 
خرج أبو الفضل االمام حنو كرمان، فشيعه الناس، فصرفهم، وقصد الطريق وحده، وهو : وقال اخلالل

يا : وأنشدين لنفسه: قال اخلالل) ٤(كف ملطايانا بذكراك حاديا * إذا حنن أدجلنا وأنت إمامنا : يقول
  وتأخذ الواحد من أمه* وتأخذ العذراء من خدرها ترتل باملرء على رغمه * موت ما أجفاك من زائر 

  كان مقرئا فاضال، كثري التصانيف،": الذيل " قال السمعاين يف 
__________  

  .٣٣٧ / ١" معرفة القراء الكبار " انظر ) ١(
من مشاهري مدن أذربيجان، بينها وبني تربيز : بفتح أوله وثانيه ونون ساكنة ودال: قال ياقوت) ٢(

  ).٨٧(مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر برقم ) ٣...(يومان
  .٣٣٧ / ١" معرفة القراء الكبار " البيت مع اخلرب يف ) ٤(

(*)  

)١٨/١٣٧(  

  

حسن السرية، زاهدا، متعبدا، خشن العيش، منفردا، قانعا، يقرئ ويسمع يف أكثر أوقاته، وكان يسافر 
  ).١(وحده، ويدخل الرباري 

ربنا ابن خليل، أخربنا خليل بن بدر، أخربنا حممد بن عبد الواحد أخ: قرأت على إسحاق االسدي
 وكان - لقاه اهللا رضوانه، وأسكنه جنانه -ورد علينا االمام االوحد أبو الفضل الرازي : الدقاق قال

إماما من االئمة الثقات يف احلديث والروايات والسنة واآليات، ذكره ميال الفم، ويذرف العني، قدم 
را، مسعت منه قطعة صاحلة، وكان رجال مهيبا، مديد القامة، وليا من أولياء اهللا، صاحب أصبهان مرا

  ).٢(كرامات، طوف الدنيا مفيدا ومستفيدا 
، فأراد قطاع الطريق أخذه منه، فدفعهم )٣(كان أبو الفضل يف طريق، ومعه خبز وفانيذ : وقال اخلالل

  ).٤( ورمبا كنت ال أجد مثله النه كان حالال،: بعصاه، فقيل له يف ذلك، فقال
  .جاسوس: ودخل كرمان يف هيئة رثة وعليه أخالق وأمسال، فحمل إىل امللك، وقالوا



تسألين عن خرب االرض أو خرب السماء ؟ فإن كنت تسألين عن خرب السماء : ما اخلرب ؟ قال: فقال امللك
  ، وإن كنت تسألين عن ]٢٩: الرمحن) * [ كل يوم هو يف شأن* (ف 
، فتعجب امللك من كالمه، وأكرمه، وعرض  ]٢٦: الرمحن) * [ كل من عليها فان* ( االرض ف خرب

  ).٥(عليه ماال، فلم يقبله 
__________  

  .٣٣٦ / ١" معرفة القراء الكبار " انظر ) ١(
  .٣٣٧ / ١" معرفة القراء الكبار ) " ٢(
  .القانيد: إىل" معرفة القراء الكبار " نوع من احللواء يعمل بالنشاء معرب بانيذ، وقد تصحفت يف ) ٣(
  .٣٣٧ / ١" معرفة القراء الكبار ) " ٤(
  .٣٣٨ / ١" معرفة القراء الكبار ) " ٥(

(*)  

)١٨/١٣٨(  

  

  . بن متيم القريوايناالديب، شاعر املغرب، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي*  احلصري - ٧٤
  ).١(وشعره سائر مدون 

  ).٣" (املصون يف اهلوى "  وكتاب ،)٢" (زهر اآلداب " وله كتاب 
  .مدح الكرباء

  ).٤(وتويف سنة ثالث ومخسني 
  ).٥(وهو ابن خالة الشاعر الشهري أيب احلسن احلصري 

__________  
 ٩٤ / ٢، معجم االدباء ٥٩٧ - ٥٨٤ / ٢م  / ٤، الذخرية ق ١٧٥ - ١٧٤: ديوان ابن رشيق(*) 
، ٦١ / ٦، الوايف بالوفيات ٣٠٩ / ١١بصار ، مسالك اال٥٥ - ٥٤ / ١، وفيات االعيان ٩٧ -

، مقدمة زهر ٨ / ١، هدية العارفني ٩٥٧ / ٢ و ٧٨٥ / ١، كشف الظنون ٤٣ / ١عنوان االريب 
  .اآلداب حمليي الدين عبداحلميد وأيب الفضل إبراهيم

  .بضم احلاء وسكون الصاد املهملتني، هذه النسبة إىل عمل احلصر وبيعها: واحلصري
 - ٥٩٣ / ٢م  / ٤ق " الذخرية " ، و ٩٦ - ٩٥ / ٢" معجم االدباء " ض نظمه يف انظر بع) ١(

* وإظهاري وإضماري وحسي فإن أنطق ففيك مجيع نطقي * وحبك مالك حلظي ولفظي : ، ومنه٥٩٧
وقد طبع عدة " زهر اآلداب ومثار االلباب : " وامسه الكامل) ٢(وإن أسكت ففيك حديث نفسي 



  .مرات
ومساه ابن " املصون والدرر املكنون : " ومساه ياقوت" املصون من الدواوين : " بسامومساه ابن ) ٣(

، ومنه نسخة مبكتبة شيخ االسالم عارف حكمت باملدينة "املصون يف سر اهلوى املكنون : " خلكان
  .املنورة وله كتب أخرى أوردا مصادر ترمجته

، وصحح ابن خلكان القول ٤١٣أنه تويف سنة ، وذكر ياقوت "الذخرية " كما قال ابن بسام يف ) ٤(
يف سنة " زهر اآلداب " االول، فنقل قول القاضي الرشيد بن الزبري أن احلصري املذكور ألف كتاب 

  .ه، وهذا يدل على صحة ما قاله ابن بسام واهللا أعلم) ٤٥٠(
  .٥٥ / ١" وفيات االعيان " 
  ).١٦(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٥(

(*)  

)١٨/١٣٩(  

  

بن زيري ابن مناد ) ١( بن بلكني صاحب إفريقية، املعز بن باديس بن منصور*  ابن باديس - ٧٥
  .احلمريي، الصنهاجي، املغريب، شرف الدولة ابن أمري املغرب

  ).٢(نفذ إليه احلاكم من مصر التقليد واخللع يف سنة سبع وأربع مئة، وعال شأنه 
  .عا، عايل اهلمة، حمبا للعلم، كثري البذل، مدحته الشعراءوكان ملكا مهيبا، سريا شجا

  وكان مذهب االمام أيب حنيفة قد كثر بإفريقية،
، وكان يرجع إىل إسالم، فخلع طاعة )٣(فحمل أهل بالده على مذهب مالك حسما ملادة اخلالف 

فه، فجهز حملاربته من العبيدية، وخطب للقائم بأمر اهللا العباسي، فبعث إليه املستنصر يتهدده، فلم خي
مصر العرب، فخربوا حصون برقة وإفريقية، وأخذوا أماكن، واستوطنوا تلك الديار من هذا الزمان، ومل 

  ).٤(خيطب لبين عبيد بعدها بالقريوان 
  .كان مولد املعز يف سنة مثان وتسعني وثالث مئة: قيل

__________  
، احللة السرياء ١٦ - ١٥ / ١٠، و ٦١٧ ،٥٢١، ٤٩٢، ٤٥٠، ٣٥٥ / ٩الكامل البن االثري (*) 
، رحلة ٢٦٧ / ١، البيان املغرب ٢٣٥ - ٢٣٣ / ٥ يف سياق ترمجة ابنه متيم، وفيات االعيان ٢١ / ٢

، تتمة ٢٣٣ / ٣، العرب ١٨٠، ١٧٠ / ٢ وانظر الفهرس، املختصر ٢٩ وما بعدها و ١٧: التجاين
، شذرات ١٥٩ - ١٥٨ / ٦ن خلدون ، تاريخ اب٢٢ / ٢٦، الوايف خ ٥٥٢، ٥١٣ / ١املختصر 
  .٤٦٥ / ٢، هدية العارفني ٦٦٦ / ٢، إيضاح املكنون ٤٧: ، اخلالصة النقية٢٩٤ / ٣الذهب 



  .٢٨٧ / ١ضبطت يف االصل بضم الباء وتشديد الالم، وما أثبتناه عن ابن خلكان ) ١(
  .٢٣٣ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ٢(
  .٢٣٤ - ٢٣٣ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ٣(
  .٢٣٤ / ٥" وفيات االعيان " ، و ٥٢٢ - ٥٢١ / ٩" الكامل " انظر ) ٤(

(*)  

)١٨/١٤٠(  

  

ومخسني وأربع مئة، ومرض بالربص، ورثاه شاعره احلسن بن رشيق ) ١(ومات يف شعبان سنة أربع 
  ).٣(، وكان موته باملهدية )٢(القريواين 

  .بن املعز) ٤(وقام بعده ولده متيم 
  

   اهلامشي،عامل االمامية، الشريف أبو يعلى، محزة بن حممد* ي  اجلعفر- ٧٦
  .اجلعفري

  .من دعاة الشيعة
  .، وبرع يف فقههم، وأصوهلم، وعلم الكالم، وزوجه املفيد ببنته، وخصة بكتبه)٥(الزم الشيخ املفيد 

 وأخذ أيضا عن الشريف املرتضى، وصنف التصانيف، وكان حيتج على حدث القرآن بدخول الناسخ
  .فيه واملنسوخ، وكان بصريا بالقراءات

  كان من صاحلي طائفته": تاريخ الشيعة " قال ابن أيب طي يف 
__________  

 أنه تويف سنة ٥٥٢ / ١" تتمته " ، و ١٨٠ / ٢" املختصر " ، و ١٥ / ١٠" الكامل " ويف ) ١(
  .ثالث

لكل حي : ، ومطلعها١٣٩ - ١٣٧" ديوانه " وانظر مرثيته يف جمموع ) ١٤٨(سترد ترمجته برقم ) ٢(
وفيات " ، و ١٦، ١٥ / ١٠" الكامل " انظر ) ٣(ال عز مملكة يبقى وال ملك * وإن طال املدى هلك 

، واملهدية هي مدينة املسيلة باملغرب، ويقال هلا احملمدية، النه اختطها أبو القاسم ٢٣٤ / ٥" االعيان 
  .٣١٥حممد بن املهدي سنة 

  .١٣٠ و ٦٤ / ٥" معجم البلدان " انظر 
  ).١٦٤(ستأيت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٤(

  .١٤٣ / ١١خ : الوايف بالوفيات(*) 



هو الشيخ املفيد أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن النعمان البغدادي الشيعي عامل الشيعة وصاحب ) ٥(
  .التصانيف الكثرية

  .ه) ٤١٣(املتوىف سنة 
  ).٢١٣( عشر برقم وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع

(*)  

)١٨/١٤١(  

  

  .وعبادهم وأعيام، شيع جنازته خلق عظيم، تويف سنة مخس وستني وأربع مئة ببغداد
فأما ما زعمه من حدث القرآن، فإن عىن به خلق القرآن، فهو معتزيل جهمي، وإن عىن حبدوثه إنزاله إىل 

الم اهللا ليس مبخلوق، فال بأس بقوله، ومنه االمة على لسان نبيها صلى اهللا عليه وسلم، واعترف بأنه ك
   ].٢: االنبياء) * [ ما يأتيهم من ذكر من رم حمدث إال استمعوه وهم يلعبون: * (قوله تعاىل

  .أي حمدث االنزال إليهم
  

 االسالم املوفق هبة اهللا شيخ الشافعية وحمتشمهم، أبو سهل، حممد بن االمام مجال*  البسطامي - ٧٧
  . املصنف أيب عمر حممد بن احلسني البسطامي، مث النيسابوري، زين أهل احلديثابن العالمة

انتهت إليه زعامة الشافعية بعد أبيه، وكان مدرسا رئيسا، ذكيا، وقورا، قليل الكالم، مات شابا عن 
  .ثالث وثالثني سنة

  .مسع من النصرويي، وأيب حسان املزكي
، )١(اء رعاية البوته، وظهر له القبول، وشد منه القشريي وكانت داره جممع العلماء، واحتف به الفقه

  وظهر له خصوم وحساد، وحرفوا عنه
__________  

، طبقات ٣٩٣ - ٣٩٠ / ٣ و ٢١٠ - ٢٠٨ / ٤، طبقات السبكي ١٩: منتخب السياق(*) 
بلدة : نسبة إىل بسطام" االنساب " بفتح الباء كما يف االصل و : ، والبسطامي٢٢٦ / ١االسنوي 

  .قومسب
وجزم ابن " املشتبة " و " االنساب " وأما البسطامي، بكسر الباء فهي نسبة إىل اجلد بسطام كما يف 

  .االثري بأن الصواب الكسر مطلقا سواء أكان نسبة إىل البلد أم إىل اجلد
  .١٥٣ - ١٥٢ / ١" اللباب " انظر 



  ).١٠٩(هو أبو القاسم القشريي، وسترد ترمجته برقم ) ١(
(*)  

)١٨/١٤٢(  

  

  السلطان، ونيل من االشعرية، ومنعوا من الوعظ، وعزلوا من خطابة
نيسابور، وقويت املعتزلة والشيعة، وآل االمر إىل توظيف اللعن يف اجلمع، مث تعدى اللعن إىل طوائف، 

وهاجت فتنة خبراسان حىت سجن القشريي، والرئيس الفرايت، وإمام احلرمني، وأبو سهل هذا، وأمر 
 فاختفى اجلويين، وفر إىل احلجاز من طريق كرمان، فتهيأ أبو سهل، ومجع أعوانا ومقاتلة، والتقى بنفيهم،

يف البلد هو وأمري البلد، فانتصر أبو سهل، وجرح االمري، وعظمت احملنة، وبادر أبو سهل إىل السلطان، 
، )١(آرسالن فأخذ، وحبس أشهرا، وصودر، وأخذت ضياعه، مث أطلق، فحج، مث عظم بعد عند ألب 

وهم بأن يستوزره، فقصد واغتيل إىل رمحة اهللا يف سنة ست ومخسني، وأظهر عليه أهل نيسابور من 
  ).٢(اجلزع ما ال يعرب عنه، وندبته النوائح مدة، وأنشدت مراثيه يف االسواق 

  .بل بعثه السلطان رسوال إىل بغداد، فمات يف الطريق، وخلف دنيا واسعة: وقيل
__________  

  .يف هذا اجلزء) ٢١٠(سترد ترمجته برقم ) ١(
  .٢١٠ - ٢٠٩ / ٤ و ٣٩٣ - ٣٨٩ / ٣السبكي " طبقات " انظر خرب هذه الفتنة يف ) ٢(

(*)  

)١٨/١٤٣(  

  

" ، الضرير، صاحب كتاب )٢(املرسي ) ١ (إمام اللغة، أبو احلسن، علي بن إمساعيل*  ابن سيده - ٧٨
  .ضرب بذكائه املثليف لسان العرب، وأحد من ي) ٣" (احملكم 

، )٤" (غريب املصنف " دخلت مرسية، فتشبث يب أهلها ليسمعوا علي : قال أبو عمر الطلمنكي
انظروا من يقرأ لكم، وأمسك أنا كتايب، فأتوين بإنسان أعمى يعرف بابن سيده، فقرأه علي كله، : فقلت

  فعجبت من
  .حفظه
  ).٥(وكان أعمى ابن أعمى : قال

__________  



، مطمح االنفس، القسم الثاين ٣١٢ - ٣١١: ، جذوة املقتبس١١٩: ت االمم الصاعدطبقا(*) 
  .املنشور يف جملة املورد البغدادي

، فهرسة ٣٦٦ - ٣٦٤:  م بتحقيق هدى شوكة نام من ص١٩٨١ - ٤ - ٣ العدد -الد العاشر 
 / ١٢باء ، معجم االد٤١٩ - ٤١٨: ، بغية امللتمس٤١٨ - ٤١٧ / ٢، الصلة ٤٢٣: ابن خري
، وفيات االعيان ٢٥٩ / ٢، املغرب يف حلى املغرب ٢٢٧ - ٢٢٥ / ٢، إنباه الرواة ٢٣٥ - ٢٣١

، ٢٦٩ / ١، دول االسالم ٢٤٣ / ٣، العرب ١٨٦ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٣٣١ - ٣٣٠ / ٣
، ٢٦٠ - ٢٥٩ / ٢ م ٤، مسالك االبصار ج ٥٦٠ / ١، تتمة املختصر ١٢٥: تلخيص ابن مكتوم

 ١٠٦ / ٢، الديباج املذهب ٩٥ / ١٢، البداية ٨٣ / ٣، مرآة اجلنان ٢٠٥ - ٢٠٤: ت اهلمياننك
، بغية الوعاة ٢٠٦ - ٢٠٥ / ٤، لسان امليزان ١٤٠ - ١٣٢ / ٢، طبقات ابن قاضي شهبة ١٠٧ -
 / ١، كشف الظنون ٢٨ - ٢٧ / ٤، نفح الطيب ١١٥ - ١١٤ / ١، مفتاح السعادة ١٤٣ / ٢

  .٦٩١ / ١، هدية العارفني ٣٠٦ - ٣٠٥ / ٣، شذرات الذهب ١٦١٧ ،١٦١٦ / ٢، و ٦٩١
  ".حممد " ويف بعضها " امساعيل " بدل " أمحد " يف بعض املصادر ) ١(
  .نسبة إىل مرسية، وهي مدينة يف شرق االندلس) ٢(
ه ، وهو كتاب كبري مشتمل على أنواع اللغة، وقد رتب"احملكم واحمليط االعظم : " وامسه الكامل) ٣(

  .على حروف املعجم
  .وذكر ياقوت أنه اثنا عشر جملدا، وقد طبع منه أربعة جملدات

  .ه) ٢٢٤(هو اليب عبيد القاسم بن سالم، املتوىف سنة ) ٤(
  ).١٦٤(وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء العاشر برقم 

 / ٢ "إنباه الرواة " ، و ٢٣٣ / ١٢" معجم االدباء " ، و ٤١٨ - ٤١٧ / ٢" الصلة " انظر ) ٥(
  .٣٣٠ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٢٢٧ - ٢٢٦

(*)  

)١٨/١٤٤(  

  

  .وكان أبوه أيضا لغويا، فأخذ عن أبيه، وعن صاعد بن احلسن: قلت
هو إمام يف اللغة والعربية، حافظ هلما، على أنه كان ضريرا، وقد مجع يف ذلك ): ١(قال احلميدي 

  .مجوعا، وله مع ذلك حظ يف الشعر وتصرف
  ).٢(بلغ الستني أو حنوها : بن أمحد القاضي موته يف سنة مثان ومخسني وأربع مئة، وقالوأرخ صاعد 

  ).٣(كان شعوبيا يفضل العجم على العرب : قال اليسع بن حزم



وغريه عثرات يدمى منها " احملكم " تعثر يف : فقال) ٤" (الروض " وحط عليه أبو زيد السهيلي يف 
هي اليت ترمى بعرفة :  سبيل من ضل، حىت إنه قال يف اجلمار، ويدحض دحضات خترجه إىل)٥(االظل 

)٦.(  
__________  

  .٣١١": جذوة املقتبس ) " ١(
، وقد ذكر قوال آخر يف وفاته وهو سنة ٢٢٧ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٤١٨ / ٢" الصلة ) " ٢(
  .٣٣١ - ٣٣٠ / ٣" وفيات االعيان " ، وما ذكره املؤلف هو الصواب، وانظر )٤٤٨(
  .٢٠٦ / ٤" لسان امليزان " انظر ) ٣(
 ويقال -البن هشام، وأبو زيد السهيلي " السرية النبوية " يف تفسري " الروض االنف " هو كتاب ) ٤(

هو عبدالرمحن بن عبد اهللا بن أمحد االندلسي النحوي صاحب التصانيف املتوىف : أبو القاسم وأبو احلسن
  . ه٥٨١
  .٢٧٢ - ٢٧١ / ٤"  شذرات الذهب "، و ٢٤٤ / ٤" العرب " انظر 

  .بطن االصبع: االظل) ٥(
  .١٢٨ / ٢" الروض االنف " انظر ) ٦(

، فقال بعد أن أورد قول ٢٠٦ - ٢٠٥ / ٤" لسان امليزان " وقد اعتذر ابن حجر عن كالمه هذا يف 
  والغالط يف هذا يعذر لكونه: السهيلي، قلت

كون غلط يف اللغة اليت هي فنه الذي حيقق به من هذا مل يكن فقيها ومل حيج، وال يلزم من ذلك أن ي
  .القبيل

(*)  

)١٨/١٤٥(  

  

  ).١(أضرت به ضرارته : وقال أبو عمرو بن الصالح
، حنو مئة سفر، بدأ بالفلك، وختم بالذرة "العامل يف اللغة " هو حجة يف نقل اللغة، وله كتاب : قلت

)٢.(  
  ).٣(، مخسة أسفار "شواذ اللغة " وله 

  ).٤(منقطعا إىل االمري جماهد العامري وكان 
  

 بن حممد بن الشيخ العالمة، النحوي، املفسر، املعتزيل، أبو مسلم، حممد ابن علي*  ابن مهربزد - ٧٩



  .، الذي هو يف عشرين سفرا"التفسري الكبري " احلسني بن مهربزد االصبهاين، صاحب 
  .كان آخر من حدث بأصبهان عن أيب بكر بن املقرئ

  .كان عارفا بالنحو، غاليا يف مذهب االعتزال: احلافظ حيىي بن مندةقال 
__________  

  .٢٠٦ / ٤" لسان امليزان " انظر ) ١(
  .النملة الصغرية: الذرة) ٢(
  .وهو كتاب عظيم يف اللغة يعد مرجعا يف بابه" املخصص " وله أيضا كتاب ) ٣(

  . ه١٣٢١ و ١٣١٦ق بني عامي وقد طبع يف سبعة عشر جزءا يف املطبعة االمريية ببوال
  .٦٩١ / ١" هدية العارفني " ، و ٢٣٣ - ٢٣٢ / ١٢" معجم االدباء " وله كتب أخرى انظرها يف 

  .٣١١": جذوة املفتبس " انظر ) ٤(
  ، ميزان٢٤٥ / ٣، العرب ٦١٨ / ٢، املغين يف الضعفاء ١٩٥ - ١٩٤ / ٣إنباه الرواة (*) 

، ٨٣ / ٣، مرآة اجلنان ٢٢٦: ، تلخيص ابن مكتوم٢٦٩/  ١، دول االسالم ٦٥٥ / ٣االعتدال 
: ، طبقات املفسرين للسيوطي٢٩٩ - ٢٩٨ / ٥، لسان امليزان ١٣١ - ١٣٠ / ٤الوايف بالوفيات 

  .٣٠٧ / ٣، شذرات الذهب ٢١١ / ٢، طبقات املفسرين للداوودي ١٨٨ / ١، بغية الوعاة ٣٢
اهلاء وفتح الراء وسكون الباء وضم الزاي ومهربزد، هكذا رمست يف االصل بكسر امليم وسكون 

  .مهرايزد": طبقات املفسرين " و " بغية الوعاة " و " إنباه الرواة " وبعدها دال يف 
(*)  

)١٨/١٤٦(  

  

  .يف سنة ست وستني وثالث مئة: سألته عن مولده، فقال: قال حممد بن عبد الواحد الدقاق
  .احلمامي، يروي عنه نسخة مأمونآخر من حدث عنه املعمر إمساعيل بن علي : قلت

  . ابن حممد بن حممد املديين، وعدد من مشيخة السلفي الصغار- بضاد معجمة -وروى عنه ناضر 
  ).١(مات يف مجادى اآلخرة سنة تسع ومخسني وأربع مئة 

  ).٢(وتفسريه كان مبصر لالمام الشرف املرسي 
  .عاش ثالثا وتسعني سنة

  .لرجاء الصرييف، واحلسني اخلالل، وحممد بن محد الكربييتسعيد بن أيب ا: وممن يروي عنه
  

 بن موسى السروي االمام الكبري، شيخ الشافعية، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد*  السروي - ٨٠



  ).٣(بفتح اهلاء الثقيلة : نسبة إىل قرية مطهر: املطهري: الشافعي، ويقال له
  .ولد يف حدود الستني وثالث مئة ببلد سارية

__________  
  .١٩٤ / ٣" إنباه الرواة ) " ١(
  .١٩٥ - ١٩٤ / ٣" إنباه الرواة " انظر قصة هذا التفسري يف ) ٢(

، طبقات ٢٢٦ / ٣، اللباب ١٥١ / ٥، معجم البلدان )املطهري(ب  / ٥٣٤/ االنساب يف (*) 
السنوي ، طبقات ا٢٦٣ / ٤، طبقات السبكي ١٢٢ / ٦، الوايف ٣١الورقة : الشافعية البن الصالح

٤٣ / ٢.  
مدينة مبازندران : بفتح السني املهملة والراء، وقبل بسكون الراء أيضا هذه النسبة إىل سارية: والسروي

  .الساري: ، ورمبا نسب إليها، فقيل)وهي طربستان(
بالكسر " معجم البلدان " وهي قرية من أعمال سارية بطربستان، وقد ضبطت اهلاء يف املطبوع من ) ٣(

  .ضبط قلم
(*)  

)١٨/١٤٧(  

  

  .أيب حفص الكتاين، وأيب طاهر املخلص: وقدم بغداد وهو من أبناء الثالثني، فسمع من
  ).١(وتفقه بالشيخ أيب حامد، وأخذ الفرائض عن ابن اللبان 

  .مالك بن سنان، وغريه: وروى عنه
  .وله تصانيف يف االصول والفروع، وويل قضاء سارية، وصار إمام تلك الناحية

  . صفر سنة مثان ومخسني وأربع مئة عن مئة عامتويف يف
  

 بن منصور، االمام احلافظ، العامل، حمدث ما وراء النهر، أبو ابن أمحد بن حممد*  عمر بن منصور - ٨١
  .حفص البخاري، البزاز

، وأبا الفضل أمحد بن )٢(مسع أبا علي إمساعيل بن حاجب الكشاين، وأبا نصر أمحد بن حممد املالمحي 
السليماين، وأبا نصر أمحد بن حممد بن حسني الكالباذي، وإبراهيم بن حممد بن يزداد الرازي، علي 

  .وطبقتهم
  احلافظ عبد العزيز النخشيب، وحممد بن علي بن سعيد: حدث عنه

__________  



  .هو أبو احلسني حممد بن عبد اهللا البصري) ١(
  .ه) ٤٠٢(املتوىف سنة 

  ).١٢٧(ابع عشر برقم وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء الس
  .١١٥٨ / ٣، تذكرة احلفاظ ٤٦٥ - ٤٦٤ / ١، اللباب )اخلنيب (١٨٩ - ١٨٨ / ٥االنساب (*) 

  . إىل املالمجي باجليم١٨٨ / ٥" االنساب " نسبة إىل املالحم، وقد تصحف يف ) ٢(
(*)  

)١٨/١٤٨(  

  

  .، وآخرون)١(املطهري، وحممد بن عبد اهللا السرخكيت 
  .هو مكثر صحيح السماع، فيه هزل: يبقال احلافظ النخش

  ).٢(هذا هو سبط احملدث حممد بن أمحد بن خنب : قلت
  ).٣(ذكر احلافظ أبو سعد السمعاين أنه تويف بعد سنة ستني وأربع مئة 

  ).٤(آخر من حدث عن ركن االسالم إبراهيم بن إمساعيل بن أيب نصر الصفاري، شيخ قاضي خان 
  

 بالفتح والتخفيف - بن موسى بن مشة يل، أبو الطيب، عبد الرزاق بن عمرالشيخ اجلل*  ابن مشة - ٨٢
  .اليب قرة الزبيدي اليماين عن أيب بكر بن املقرئ" السنن "  االصبهاين، التاجر، راوي كتاب -) ٥(

__________  
السرخكي، وهو خطأ، والصواب ما أثبت، نسبة إىل سرخكت، بزيادة مثناة بعد : يف االصل) ١(

 - ١١٢ / ٢" اللباب " ، و ٧٠ / ٧" االنساب " ، وهي بليدة بغرجستان مسرقند كما يف الكاف
  .٧٣٢ / ٢" تبصري املنتبه " ، و ١١٣

  .قرية بنيسابور: وأما السرخكي فهي نسبة إىل سرخك
  .نسبة إىل جده خنب هذا" اخلنيب " ولذا أورده السمعاين عند نسبة ) ٢(
 يف وفيات سنة ١١٥٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " رده الذهيب يف ، وقد أو١٨٩ / ٥" االنساب ) " ٣(
  .ه) ٤٦١(
هو القاضي أبو بكر حممد بن عبدا لباقي بن حممد االنصاري البغدادي احلنبلي البزاز، املتوىف سنة ) ٤(
  ).١٢(ه، وسترد ترمجته يف اجلزء العشرين برقم ) ٥٣٥(

 / ٣، العرب ١١٣٥ / ٣، تذكرة احلفاظ ٦٢ / ورقة / ٢، االستدراك ٢ / ١٤٥/ الورقة : التقييد(*) 
  .٣٠٥ / ٣، شذرات الذهب ٧٨٩ / ٢، تبصري املنتبه ٢٤٢



  .معا: وقد ضبطت يف االصل بفتح الشني وكسرها، وكتب فوقها) ٥(
بالكسر، وقيل بالفتح، وامليم مفتوحة، وقد " هكذا " مشة : ٧٨٩ / ٢" تبصري املنتبه " وقد وردت يف 

  ".مشاسة " إىل " الشذرات " إىل مسه بالسني املهملة، وحترفت يف " العرب " تصحفت يف 
(*)  

)١٨/١٤٩(  

  

  .سعيد بن أيب الرجاء، وغامن بن خالد التاجر، واحلسني ابن عبدامللك، وآخرون: حدث عنه
  .مات يف سنة مثان ومخسني وأربع مئة، وقد قيده بعضهم مشة بالكسر كسمة

  .وكذا وجد خبط أيب العالء العطار
  

 بن حممد بن أمحد بن االمام احملدث، املفيد، الثقة، أبو سعيد، حممد بن علي*  الصفار اخلشاب - ٨٣
  .حبيب النيسابوري، اخلشاب، الصفار

  .ولد سنة إحدى ومثانني وثالث مئة
، )٢(، وابن حممش )١(أيب حممد املخلدي، وأيب احلسني اخلفاف، واحلاكم، وأيب عبدالرمحن : ومسع من
  .واهموخلق س

  .وعين ذا الشأن
  كان حمدثا مفيدا، من": سياق نيسابور " قال عبد الغافر يف 

كتب احلديث بنيسابور، ) ٣(خواص خدم أيب عبدالرمحن السلمي، وكان صاحب كتب، صار بندار 
  وأكثر أقرانه مساعا وأصوال، رزقه اهللا االسناد

__________  
، ١٣٦ / ٤، الوايف ١١٥٤ / ٤، تذكرة احلفاظ ٢٤٠ / ٣، العرب )اخلشاب (١٢٠ / ٥االنساب (*) 

  .٣٠١ / ٣شذرات الذهب 
أي (والصفار، بفتح الصاد وتشديد الفاء، ويف آخرها الراء، هذه اللفظة تقال ملن يبيع االواين الصفرية 

  ).النحاسية
  .ه) ٤١٢(هو االمام أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي، املتوىف سنة ) ١(

  ).١٥٢(رمجته يف اجلزء السابع عشر برقم وقد تقدمت ت
  .ه) ٤١٤(هو العالمة أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الزيادي، املتوىف سنة ) ٢(

  ).١٦٩(وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 



  .اجلامع لكتب احلديث بنيسابور: أي) ٣(
(*)  

)١٨/١٥٠(  

  

  .ن بيت حديث وصالحالعايل، ومجع االبواب، وأمسع الصبيان، وهو م
حدثين ثقة أن أبا سعيد أظهر مساعه من أيب طاهر بن خزمية بعد وفاة أيب عثمان الصابوين، فتكلم 

 وأما مساعه من غريه، فصحيح، وقد - واهللا أعلم حباله -أصحاب احلديث فيه، وما رضوا ذلك منه 
  .ذن، وأبو سعد بن رامشأجاز يل مروياته، وأخربنا عنه مجاعة منهم الوالد، وأبو صاحل املؤ

  .آخر من حدث عنه زاهر الشحامي: قلت
  .تويف يف ذي القعدة سنة ست ومخسني وأربع مئة

، وعبد )٢(، وأبو الوليد احلسن ابن حممد الدربندي )١(وفيها مات قاضي اجلماعة سراج بن عبد اهللا 
، وأبو شاكر عبد الواحد )٤(ن ، والعالمة أبو القاسم عبد الواحد بن برها)٣(العزيز بن حممد النخشيب 

  بن حممد
، وعميد )٧(، وأبو احلسني حممد بن أمحد ابن النرسي )٦(، وأبو حممد بن حزم الظاهري )٥(القربي 

  ).٨(امللك الكندري الوزير 
أخربنا ابن عساكر، عن أيب روح، أخربنا زاهر، أخربنا حممد بن علي اخلشاب، أخربنا احلسن بن أمحد، 

باس السراج، حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبدالرمحن، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب حدثنا أبو الع
  هريرة

__________  
  ).٩٥(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).١٣٨(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٣٥(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٦٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٩٦(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  .)٩٩(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).٣٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(
  ).٥٥(تقدمت ترمجت برقم ) ٨(

(*)  



)١٨/١٥١(  

  

أنا : يرتل اهللا عزوجل إىل السماء الدنيا كل ليلة، فيقول: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١(وذكر احلديث ..." امللك، أنا امللك

  
 بن علي ابن القاسم بن حممد بن  بن احلسنيالشيخ احملدث املأمون، أبو الفتح، منصور*  التأين - ٨٤

  ).٢(رواد االصبهاين، التأين، صاحب أيب بكر بن املقرئ 
كان صاحب أصول، كتب احلديث، وكان من أروى الناس عن ابن ": تارخيه " قال حيىي بن منده يف 

  ).٣(املقرئ 
__________  

يسألين، فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرين من ذا الذي يدعوين، فأستجيب له ؟ من ذا الذي " ومتامة ) ١(
: يف صالة املسافرين) ١٦٩) (٧٥٨(وأخرجه مسلم " فأغفر له ؟ فال يزال كذلك حىت يضئ الفجر 

  .باب الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل واالجابة فيه من طريق قتيبة ذا االسناد
) ٧٥٨(ومسلم ) ٧٤٩٤(و ) ٦٣٢١(و ) ١١٤٥(، ومن طريقه البخاري ٢١٤ / ١وأخرجه مالك 

 ٣١٦، والبيهقي يف االمساء والصفات ص ٤٨٧ / ٨وأمحد ) ٣٤٩٨(والترمذي ) ١٣١٥(وأبو داود 
، )٤٩٢(، وابن أيب عاصم عن ابن شهاب الزهري، عن أيب عبد اهللا االغر وأيب سلمة ٢ / ٣ويف السنن 

تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا يرتل ربنا : عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
من يدعوين فأستجيب له ؟ من يسألين فأعطيه ؟ من يستغفرين : حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول

من طرق عن ) ١٣٦٦( وابن ماجه ٣٤٧ / ١، والدارمي ٢٦٧ و ٢٦٤ / ٢وأخرجه أمحد " فأغفر له 
 ٤٣٣ و ٤١٩ و ٢٨٢ و ٢٥٨ و ١٢٠ / ١ابن شهاب به، وله طرق أخرى عن أيب هريرة عند أمحد 

 / ١، والدارمي ٣١٧، ٣١٦والبيهقي يف االمساء والصفات ص ) ٤٤٦(، والترمذي ٥٢١ و ٥٠٩و 
  .ويف الباب عن غري واحد من الصحابة) ٤٩٨(وابن أيب عاصم ) ٢٥١٦(، والطيالسي ٣٤٨
 / ٣شذرات الذهب ، ١١٥ / ١، تبصري املنتبه ٢٢٤ / ٣ أ، العرب ٤٨ورقة  / ١االستدراك (*) 

٢٨٧.  
وهي الدهقنة، ويقال " التناية " بالتاء املثناة الفوقية وبعدها ألف مث نون، هذه النسبة إىل : والتاين

  .التأين: لصاحب الضياع والعقار
  .٥٧٨ - ٥٧٦ / ١" االكمال " ، و ١٣ / ٣" االنساب " وانظر تعليق العالمة اليماين رمحه اهللا على 

  .٧ ت ٩٧به يف الصفحة تقدم التعريف ) ٢(



  .١ / ٤٨/ ورقة  / ١" االستدراك ) " ٣(
(*)  

)١٨/١٥٢(  

  

  أيب" مسند " ابن املقرئ، و " معجم " روى : وقال ابن نقطة
  .حنيفة مجع ابن املقرئ، روى عنه هذين الكتابني سعيد بن أيب الرجاء الصرييف

، إمساعيل بن االخشيذ السراج، )١(اليب جعفر الطحاوي " ذيب اآلثار " وروى عنه كتاب : قلت
  .بسماعه من ابن املقرئ، وقد روى السلفي عن مجاعة من أصحاب التأين

  .مات يف ذي احلجة سنة مخسني وأربع مئة
  

 بن االمام العالمة، حافظ املغرب، شيخ االسالم، أبو عمر، يوسف بن عبد اهللا*  ابن عبد الرب - ٨٥
  .، االندلسي، القرطيب، املالكي، صاحب التصانيف الفائقة)٢(حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري 

__________  
ه، وقد تقدمت ترمجته ) ٣٢١(هو االمام أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، املتوىف سنة ) ١(

  ).١٥(يف اجلزء اخلامس عشر برقم 
قسم الثاين ال: ، مطمح االنفس٣٦٩ - ٣٦٧: ، جذوة املقتبس٣٠٢: مجهرة أنساب العرب(*) 

 بتحقيق هدى شوكة نام ١٩٨١، ٤ - ٣ العدد - الد العاشر -املنشور يف جملة املورد البغدادية 
 ٦٧٧ / ٢، الصلة ٢١٤: ، فهرسة ابن خري٨١٠ - ٨٠٨ / ٤، ترتيب املدارك ٣٦٩ - ٣٦٧: ص
 / ٣ ، العرب١٨٨ - ١٨٧ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٧٢ - ٦٦ / ٧، وفيات االعيان ٦٧٩ -

، تتمة ١١٣٢ - ١١٢٨ / ٣، تذكرة احلفاظ ١١٧ / ١، املشتبه ٢٧٣ / ١، دول االسالم ٢٥٥
، ٣٧٠ - ٣٦٧ / ٢، الديباج املذهب ١٠٤ / ١٢، البداية ٨٩ / ٣، مرآة اجلنان ٥٦٤ / ١املختصر 

، ٨١، ٧٨، ٤٣، ١٢ / ١، كشف الظنون ٤٣٣ - ٤٣٢: ، طبقات احلفاظ)منر(القاموس احمليط مادة 
 ٤، روضات اجلنات )منر( مادة ٥٨٦ / ٣، تاج العروس ٣١٦ - ٣١٤ / ٣شذرات الذهب ، ١٤٢

: ، الرسالة املستطرفة٥٥١ - ٥٥٠ / ٢، هدية العارفني ٢٦٦ / ٢، إيضاح املكنون ٢٤٠ - ٢٣٩/ 
  .١١٩ / ١، شجرة النور ١٥

مر بن قاسط، بفتح النمري، بفتح النون وامليم وبعدها راء، هذه النسبة إىل الن: قال ابن خلكان) ٢(
  .النون وكسر امليم، وإمنا تفتح امليم يف النسبة خاصة، وهي قبيلة كبرية مشهورة

(*)  



)١٨/١٥٣(  

  

  .مولده يف سنة مثان وستني وثالث مئة يف شهر ربيع اآلخر
  .يف مجادى االوىل: وقيل

  .فاختلفت الروايات يف الشهر عنه
كبار، وطال عمره، وعال سنده، وتكاثر عليه الطلبة، وطلب العلم بعد التسعني وثالث مئة، وأدرك ال

ومجع وصنف، ووثق وضعف، وسارت بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان، وفاته السماع 
، فإنه مات قدميا يف سنة مثانني وثالث مئة، فكان فقيها عابدا متهجدا، عاش )١(من أبيه االمام أيب حممد 

  .، ومسع من أمحد بن مطرف، وأيب عمر بن حزم املؤرخ)٢(ى التجييب مخسني سنة، وكان قد تفقه عل
  .نعم وابنه صاحب الترمجة أبو عمر

، وحدثه )٣(أيب داود، بروايته عن ابن داسة " سنن " أيب حممد عبد اهللا ابن حممد بن عبداملؤمن : مسع من
اود، عن أيب بكر النجاد، اليب د" الناسخ واملنسوخ " أيضا عن إمساعيل بن حممد الصفار، وحدثه ب 

أمحد بن حنبل بروايته عن القطيعي، نعم، ومسع من املعمر حممد بن عبدامللك ابن " مسند ) " ٤(وناوله 
حممد بن سنجر يف " تفسري " أحاديث الزعفراين بسماعه من ابن االعرايب عنه، وقرأ عليه ) ٥(ضيفون 

  جملدات، وقرأ على أيب القاسم عبد الوارث
__________  

" ترتيب املدارك " ، ٢٥٧ - ٢٥٦" جذوة املقتبس " انظر ترمجة أيب حممد والد صاحب الترمجة يف ) ١(
  .٣٣٦": بغية امللتمس " ، ٢٤٣ - ٢٤٢ / ١" الصلة " ، ٥٥٦ / ٤
 ه، ٣٥٤أفتجييب وهو إسحاق بن إبراهيم بن مسرة أبو إبراهيم التجييب، املتوىف سنة : يف االصل) ٢(

  ).٦١(اجلزء السادس عشر برقم مرت ترمجته يف 
ه وقد ) ٣٤٦(هو أبو بكر حممد بن بكر بن حممد البصري التمار املعروف بابن داسه، املتوىف سنة ) ٣(

  ).٣١٧(مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر برقم 
" شرح ألفية احلديث " ، وانظر ٢١٤ - ٢١٣: تقدم تعريف املناولة يف اجلزء العاشر ص) ٤(

  .١٣٥ - ١٣٣": شرح ألفية السيوطي " ، و ١٠١ / ٢للسخاوي 
  ).بالصاد املهملة(صيفون :  إىل١١٢٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " تصحفت يف ) ٥(

(*)  

)١٨/١٥٤(  

  



  .ابن وهب بروايته عن قاسم بن أصبغ، عن ابن وضاح، عن سحنون، وغريه، عنه" موطأ " ابن سفيان 
وأحاديث وكيع، يرويها عن قاسم بن " املوطأ  " - موىل الناصر لدين اهللا -ومسع من سعيد بن نصر 
  .أصبغ، عن القصار، عنه

احلميدي " مسند " البن قتيبة، وقرأ عليه ) ١" (املشكل " ومسع منه يف سنة تسعني وثالث مئة كتاب 
  .وأشياء

  ".املدونة " ومسع من أيب عمر أمحد بن حممد بن أمحد بن اجلسور 
افظ تصنيف عبد اهللا بن عبد احلكم، ومسع من احلسني بن ومسع من خلف بن القاسم بن سهل احل

  .يعقوب البجاين
ابن القاسم، وقرأ على أيب عمر الطلمنكي " موطأ " وقرأ على عبدالرمحن بن عبد اهللا بن خالد الوهراين 

مالك، ومسع من حيىي بن عبدالرمحن بن وجه " مسند " أشياء، وقرأ على احلافظ أيب الوليد بن الفرضي 
، وأيب املطرف عبدالرمحن بن مروان القنازعي، وأمحد بن فتح بن )٢(نة، وحممد ابن رشيق املكتب اجل

الرسان، وأيب عمر أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن الباجي، وأيب عمر أمحد بن عبدامللك بن املكوي، وأمحد 
ني بن نابل، وحممد بن بن القاسم التاهريت، وعبد اهللا بن حممد بن أسد اجلهين، وأيب حفص عمر بن حس

  .خليفة االمام، وعدة
  أبو حممد بن حزم، وأبو العباس بن دهلاث الدالئي،: حدث عنه

وأبو حممد بن أيب قحافة، وأبو احلسن بن مفوز، واحلافظ أبو علي الغساين، واحلافظ أبو عبد اهللا 
ليمان بن أيب القاسم احلميدي، وأبو حبر سفيان بن العاص، وحممد بن فتوح االنصاري، وأبو داود س

  جناح، وأبو
__________  

  .املعروف" تأويل مشكل القرآن " هو كتاب ) ١(
  .املكتب، بضم امليم وسكون الكاف وكسر التاء، يقال ملن يعلم الصبيان اخلط واالدب) ٢(
  ".اللباب " 

(*)  

)١٨/١٥٥(  

  

  .عمران موسى بن أيب تليد، وطائفة سواهم
، صاحب البغوي، وعبد الغين بن سعيد احلافظ، )١(بو الفتح بن سيبخت وقد أجاز له من ديار مصر أ

وأجاز له من احلرم أبو الفتح عبيد اهللا السقطي، وآخر من روى عنه باالجازة علي بن عبد اهللا بن 



  .موهب اجلذامي
أبو عمر فقيه حافظ مكثر، عامل بالقراءات وباخلالف، وبعلوم احلديث والرجال، ): ٢(قال احلميدي 

  .قدمي السماع، مييل يف الفقه إىل أقوال الشافعي
  .مل يكن أحد ببلدنا يف احلديث مثل قاسم بن حممد، وأمحد بن خالد اجلباب: وقال أبو علي الغساين

ومل يكن ابن عبد الرب بدوما، وال متخلفا عنهما، وكان من النمر بن قاسط، طلب : مث قال أبو علي
بدامللك الفقيه، ولزم أبا الوليد بن الفرضي، ودأب يف طلب احلديث، وتقدم، ولزم أبا عمر أمحد بن ع

وافنت به، وبرع براعة فاق ا من تقدمه من رجال االندلس، وكان مع تقدمه يف علم االثر وبصره بالفقه 
واملعاين له بسطة كبرية يف علم النسب واالخبار، جال عن وطنه، فكان يف الغرب مدة، مث حتول إىل 

  ).٤(، وا تويف )٣(دلس، فسكن دانية، وبلنسية، وشاطبة شرق االن
  ).٥(وذكر غري واحد أن أبا عمر ويل قضاء أشبونة مدة 

__________  
 / ٢" تبصري املنتبه " ضبطت يف االصل بفتح السني، وضبطها احلافظ ابن حجر بكسر السني، انظر ) ١(

٦٩٦.  
  .٣٦٧": جذوة املقتبس ) " ٢(
دينة يف شرقي االندلس، وشرقي قرطبة، وهي مدينة كبرية قدمية، جيوز أن يقال هي م: قال ياقوت) ٣(

  .إن اشتقاقها من الشطبة وهي السعفة اخلضراء الرطبة
  .٦٧ - ٦٦ / ٧" وفيات االعيان " ، و ٦٧٨ / ٢" الصلة " انظر ) ٤(
  .٦٧ / ٧وممن ذكر ذلك ابن خلكان ) ٥(

  . اليومهي عاصمة الربتغال: وأشبونة، ويقال لشبونة
(*)  

)١٨/١٥٦(  

  

كان إماما دينا، ثقة، متقنا، عالمة، متربحا، صاحب سنة واتباع، وكان أوال أثريا ظاهريا فيما : قلت
قيل، مث حتول مالكيا مع ميل بني إىل فقه الشافعي يف مسائل، وال ينكر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة االئمة 

لته من سعة العلم، وقوة الفهم، وسيالن الذهن، وكل أحد اتهدين، ومن نظر يف مصنفاته، بان له مرت
يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكن إذا أخطأ إمام يف اجتهاده، ال ينبغي لنا 

  .أن ننسى حماسنه، ونغطي معارفه، بل نستغفر له، ونعتذر عنه
ه، وواحد دهره، يكىن أبا عمر، روى بقرطبة ابن عبد الرب إمام عصر): ١(قال أبو القاسم بن بشكوال 



عن خلف بن القاسم، وعبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، وأيب حممد بن عبداملؤمن، وأيب حممد بن 
  .أسد، ومجاعة يطول ذكرهم

وكتب إليه من املشرق السقطي، واحلافظ عبد الغين، وابن سيبخت، وأمحد بن نصر الداوودي، وأبو ذر 
  اهلروي،

  .و حممد بن النحاسوأب
مل يكن باالندلس مثل أيب عمر بن عبد الرب يف : مسعت أبا الوليد الباجي يقول: قال أبو علي بن سكرة

  ).٢(احلديث، وهو أحفظ أهل املغرب 
التمهيد ملا يف املوطأ من " كتاب : كتبا مفيدة منها" املوطأ " ألف أبو عمر يف : وقال أبو علي الغساين

  فرتبه على أمساء شيوخ مالك، على حروف املعجم، وهو كتاب مل يتقدمه أحد" يد املعاين واالسان
__________  

  .٦٧٧ / ٢" الصلة ) " ١(
  .٦٦ / ٧" وفيات االعيان " ، و ٦٧٨، ٦٧٧ / ٢" الصلة ) " ٢(

(*)  

)١٨/١٥٧(  

  

  ).١(إىل مثله، وهو سبعون جزءا 
  .هي أجزاء ضخمة جدا: قلت

  .؟) ٢(لكالم على فقه احلديث مثله فكيف أحسن منه ال أعلم يف ا: قال ابن حزم
، )٣" (االستذكار ملذهب علماء االمصار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار " مث صنع كتاب 

، )٤" (االستيعاب يف أمساء الصحابة " على وجهه، ومجع كتابا جليال مفيدا وهو " املوطأ " شرح فيه 
  .، وغري ذلك من تواليفه)٥" (م وفضله، وما ينبغي يف روايته ومحله جامع بيان العل" وله كتاب 

وكان موفقا يف التأليف، معانا عيه، ونفع اهللا بتواليفه، وكان مع تقدمه يف علم االثر وبصره بالفقه 
  ).٦(ومعاين احلديث له بسطة كبرية يف علم النسب واخلرب 

  يف مدة املظفر) ٧(ن وذكر مجاعة أن أبا عمر ويل قضاء االشبونة وشنتري
  ).٨(ابن االفطس 

__________  
  .٦٧ / ٧" وفيات االعيان " ، و ٦٧٨ / ٢" الصلة ) " ١(

  .وهذا الكتاب يطبع منذ سنوات عدة يف املغرب، وقد صدر منه عشرة أجزاء



  .٤٩٠": بغية امللتمس " ، و ٦٧٨ / ٢" الصلة ) " ٢(
  . م١٩٧١وقد طبع منه اجلزء االول يف القاهرة عام ) ٣(
  .، ونشر أيضا مستقال"االصابة " وقد طبع على هامش كتاب ) ٤(
  .وقد نشر يف القاهرة عدة مرات) ٥(
  .٦٧٩ - ٦٧٨ / ٢" الصلة " انظر ) ٦(
  .شنترين مركبة من شنت ورين، وهي مدينة غريب االندلس بينها وبني قرطبة مخسة عشر يوما) ٧(

  ".معجم البلدان " انظر 
  ).٣١٤(، وسترد ترمجة املظفر املشار إليه برقم ٦٧ / ٧": االعيان وفيات " انظر ) ٨(

(*)  

)١٨/١٥٨(  

  

  ).١" (الكايف يف مذهب مالك " واليب عمر كتاب 
التقصي يف اختصار املوطأ " ، وكتاب "االكتفاء يف قراءة نافع وأيب عمرو " مخسة عشر جملدا، وكتاب 

االنتقاء ملذاهب الثالثة العلماء مالك وأيب حنيفة  " ، وكتاب"االنباه عن قبائل الرواة " ، وكتاب "
، "الكىن " ، وكتاب "االجوبة املوعبة " ، وكتاب "البيان يف تالوة القرآن " ، وكتاب "والشافعي 
الشواهد يف إثبات " ، وكتاب "القصد واالمم يف نسب العرب والعجم " ، وكتاب "املغازي " وكتاب 

" أشعار أيب العتاهية " ، وكتاب "الفرائض " ، وكتاب "اف يف أمساء اهللا االنص" ، وكتاب "خرب الواحد 
  .، وعاش مخسة وتسعني عاما)٢(

  مات أبو عمر ليلة اجلمعة سلخ ربيع اآلخر،: قال أبو داود املقرئ
  .سنة ثالث وستني وأربع مئة، واستكمل مخسا وتسعني سنة ومخسة أيام، رمحه اهللا

  .انهكان حافظ املغرب يف زم: قلت
  ، ومسند نيسابور أبو)٣(وفيها مات حافظ املشرق أبو بكر اخلطيب 

__________  
وقد طبع يف جزأين، بتحقيق وتقدمي الدكتور حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، ونشرته مكتبة ) ١(

  ".كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي " الرياض احلديثة باسم 
، "االنباه عن قبائل الرواة " ، "التقصي حلديث املوطأ أو جتريد التمهيد " : طبع من هذه الكتب) ٢(

، وديوان أيب العتاهية "االنتقاء يف فضائل الثالثة الفقهاء " ، "القصد واالمم " رسالة طبعت مع كتاب 
  .بروايته



  ".االنصاف فيما يف بسم اهللا من اخلالف " وطبع له أيضا مما مل يذكره املؤلف كتاب 
يف ثالثة أجزاء، وقد مجع فيه من االمثال السائرة، واالبيات " جة االس وأنس االس " تاب وك

النادرة، واحلكم البالغة، واحلكايات املمتعة يف فنون كثرية وأنواع مجة مما انتهى إليه حفظه، وضمته 
طبعت منه عشرة جملدات وزارة وهو أجود كتبه، وأوعبها " التمهيد ملا يف املوطأ من االسانيد " روايته و 

  .االوقاف والشؤون االسالمية باململكة املغربية
  ).١٣٧(سترد ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)١٨/١٥٩(  

  

، عن تسع ومثانني سنة، وشاعر االندلس الوزير أبو الوليد )١(حامد أمحد بن احلسن االزهري الشروطي 
، ورئيس خراسان أبو علي حسان )٢(ي القرطيب أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن غالب بن زيدون املخزوم

واقف اجلامع املنيعي بنيسابور، وشاعر القريوان أبو علي احلسن بن ) ٣(بن سعيد املخزومي املنيعي 
، ومسند بغداد أبو الغنائم )٥(، ومسند هراة أبو عمر عبد الواحد بن أمحد املليحي )٤(رشيق االزدي 

  حممد بن علي بن علي بن الدجاجي
، وله ست وتسعون سنة، )٧(، ومسند مرو أبو بكر حممد بن أيب اهليثم عبد الصمد الترايب )٦(تسب احمل

  .واملسند أبو علي حممد بن وشاح الزينيب موالهم البغدادي
  .إن أبا عمر كان ينبسط إىل أيب حممد بن حزم، ويؤانسه، وعنه أخذ ابن حزم فن احلديث: وقيل

يب الفتح، كان أبو عمر أعلم من باالندلس يف السنن واآلثار واختالف قال شيخنا أبو عبد اهللا بن أ
  .علماء االمصار

وكان يف أول زمانه ظاهري املذهب مدة طويلة، مث رجع إىل القول بالقياس من غري تقليد أحد، إال : قال
  .أنه كان كثريا ما مييل إىل مذهب الشافعي

  .كذا قال
  .وإمنا املعروف أنه مالكي

__________  
  ).١٢٧(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).١١٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٣٤(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٤٨(سترد ترمجته برقم ) ٤(



  ).١٢٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٣٢(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٢٤(سترد ترمجته برقم ) ٧(

(*)  

)١٨/١٦٠(  

  

عامل بالقراءات وباخلالف وعلوم احلديث والرجال، أبو عمر فقيه حافظ، مكثر، ): ١(وقال احلميدي 
  .قدمي السماع، مل خيرج من االندلس، وكان مييل يف الفقه إىل أقوال الشافعي

  وكان يف أصول الديانة على مذهب السلف، مل يدخل يف علم: قلت
  .الكالم، بل قفا آثار مشاخيه رمحهم اهللا

ا علي بن هبة اهللا اخلطيب، أخربنا أبو القاسم الرعيين، أخربنا أبو احلسني علي بن حممد احلافظ، أخربن
أخربنا أبو عمر بن عبد الرب، أخربنا سعيد بن : أخربنا أبو احلسن بن هذيل، أخربنا أبو داود بن جناح قال

نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا حممد بن وضاح، حدثنا حيىي بن حيىي، حدثنا مالك، عن حيىي بن 
بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جده قالسعيد، أخربين عباد

على السمع والطاعة يف اليسر والعسر، واملنشط واملكره، وأن ال ننازع االمر أهله، وأن نقول أو نقوم 
  .باحلق حيثما كنا، ال خناف يف اهللا لومة الئم
محن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد، أخربنا أبو الفضل املبارك بن وأخربناه عاليا بدرجات إمساعيل بن عبدالر

، أخربنا أبو عبد اهللا بن طلحة، أخربنا عبد الواحد بن حممد، حدثنا ٥٦١املبارك السمسار بقراءيت سنة 
  .احلسني ابن إمساعيل، حدثنا أمحد بن إمساعيل املدين، حدثنا مالك

  .فذكره
  .يب أويس، عن مالك، عن إمساعيل بن أ)٢(أخرجه البخاري 

__________  
  .، وقد سبق للمؤلف أن أورد هذا القول يف أول الترمجة٣٦٧": جذوة املقتبس ) " ١(
سترون بعدي أمورا : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: يف الفنت) ٧١٩٩(و ) ٧٠٥٥(رقم ) ٢(

باب :  يف اجلهاد٤٤٦، ٤٤٥ / ٢" املوطأ " تنكروا، وباب كيف يبايع االمام الناس، وهو يف 
: = يف احلدود) ٤٤) (٤٣) (٤١) (١٠٧٩(الترغيب يف اجلهاد، وأخرجه من طرق عن عبادة مسلم 

(*)  

)١٨/١٦١(  



  

كتب إيل القاضي أبو اد عبدالرمحن بن عمر العقيلي، أخربنا عمر بن علي بن قشام احلنفي حبلب، 
  ، أخربنا أبو احلسن بن موهب، أخربنا يوسف بن)١(أخربنا احلافظ أبو حممد عبد اهللا بن حممد االشريي 

عبد اهللا احلافظ، أخربنا خلف بن القاسم، حدثنا احلسن بن رشيق، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، 
: حدثنا حممد بن عبداالعلى، حدثنا سلمة بن رجاء، عن الوليد بن مجيل، عن القاسم، عن أيب أمامة قال

إن اهللا ومالئكته، وأهل السماوات واالرض، حىت النملة يف : "  وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه
  ".جحرها، وحىت احلوت يف البحر، ليصلون على معلم اخلري 

  ).٢(تفرد به الوليد، وليس مبعتمد 
أنبأنا عدة، عن أمثاهلم، عن أيب الفتح بن البطي، عن حممد بن أيب نصر احلافظ، عن ابن عبد الرب، حدثنا 

: دامللك، حدثنا أبو سعيد بن االعرايب، حدثنا إبراهيم العبسي، عن وكيع، عن االعمش قالحممد بن عب
  كنا جنالس أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم،: حدثنا أبو خالد الواليب قال

__________  
 يف أول البيعة، وابن ماجه ١٣٩ و ١٣٨ و ١٣٧ / ٧باب احلدود كفارات الهلها، والنسائي = 
، وابن أيب عاصم ١٦٧ / ٢، والطيالسي ٣١٩ و ٣١٦ و ٣١٤ / ٥ و ٤٤٤ / ٣د ، وأمح)٢٨٦٦(
 / ١" تارخيه " واخلطيب يف ) ١٠٣٥(و ) ١٠٣٤(و ) ١٠٣٢) (١٠٣١(و ) ١٠٣٠(و ) ١٠٢٩(

  .١٤٥ / ٨، والبيهقي ٣٧٧، ٣٧٦
: ة إىل أشريبفتح اهلمزة وكسر الشني املعجمة وسكون الياء، وبعدها راء، هذه النسب: قال ابن االثري) ٢(

  .حصن باملغرب
يف ) ٢٦٨٥(صدوق خيطئ، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي ": التقريب " قال احلافظ يف ) ٢(

، كلهم من طريق ٣٨وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم ص ) ٧٩١٢(و ) ٧٩١١(العلم، والطرباين 
وله شاهد يتقوى به من حديث أيب " رة املختا" الولد بن مجيل ذا االسناد، وأورده الضياء املقدسي يف 

 وابن ماجة ٩٨ / ١والدارمي ) ٢٦٨٤(والترمذي ) ٣٦٤١(، وأىب داود ١٩٦ / ٥الدرداء عند أمحد 
 / ١" امع " كما يف " االوسط " وآخر من حديث جابر عند الطرباين يف ) ٨٨(وابن حبان ) ٢٢٣(

١٢٤.  
(*)  

)١٨/١٦٢(  

  



  ).١( أيام اجلاهلية فيتناشدون االشعار، ويتذاكرون
* مسري فؤادي مذ ثالثون حجة : يقول مؤلفه" التمهيد " ويف : له" االربعني " يف ) ٢(قال ابن االبار 

مبا يف معانيه من الفقه والعلم وفيه من * وصيقل ذهين واملفرج عن مهي بسطت لكم فيه كالم نبيكمم 
  مإىل الرب والتقوى وينهى عن الظل* اآلثار ما يقتدى به 

  ، أمحدهو احلافظ العالمة، الثبت، الفقيه، شيخ االسالم، أبو بكر*  البيهقي - ٨٦
__________  

" التقريب " هو ابن عثمان أبو شيبة الكويف قاضي واسط متروك احلديث كما يف : إبراهيم العبسي) ١(
الصبح باب فضل اجللوس يف مصاله بعد صالة : يف املساجد) ٦٧٠(، ومسلم ٩١ / ٥وأخرج أمحد 

أكنت جتالس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سألت جابر بن مسرة: من طريقني عن مساك بن حرب قال
نعم كثريا، كان ال يقوم من مصاله الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حىت تطلع الشمس، فإذا : ؟ قال

  .نطلعت الشمس، قام، فيأخذون يف أمر اجلاهلية، فيضحكون ويبتسم، وكانوا يتحدثو
، ويف رواية المحد، شهدت النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر من مئة ٨١، ٨٠ / ٣وهو يف سنن النسائي 

مرة يف املسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر اجلاهلية، فرمبا تبسم معهم، والبن أيب شيبة 
مل يكن : محن، قال عن أيب سلمة بن عبد الر٥٤٠ / ١٠" الفتح " بسند حسن فيما قاله احلافظ يف 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منحرفني وال متماوتني، وكانوا يتناشدون االشعار يف جمالسهم، 
ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شئ دارت محاليق عينيه، ومن طريق عبدالرمحن بن أيب 

ع أيب يف املسجد، فيتناشدون كنت أجالس أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م: بكرة قال
  .االشعار، ويذكرون حديث اجلاهلية

ه ) ٦٥٨(هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر القضاعي، املعروف بابن االبار، املتوىف سنة ) ٢(
  ".احللة السرياء " صاحب كتاب 

 / ١جم البلدان ، مع٢٤٢ / ٨، املنتظم ٢٦٧ - ٢٦٥: ، تبيني كذب املفتري٣٨١ / ٢االنساب (*) 
، ٢٠٢ / ١، اللباب ٥٢ / ١٠، الكامل البن االثري ٣٠، منتخب السياق، ٣٧٠ / ٢، و ٥٣٨

 أ، أمساء الرجال للطييب ٣٥ ب، املبهمات للنووي ورقة ٣٢الورقة : طبقات الشافعية البن الصالح
ذكرة احلفاظ ، ت١٨٦، ١٨٥ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٧٦، ٧٥ / ١ أ، وفيات االعيان ٤٧ورقة 

، ٥٥٩ / ١، تتمة املختصر ٢٦٩ / ١، دول االسالم ٢٤٢ / ٣، العرب ١١٣٥ - ١١٣٢ / ٢
  = (*)، طبقات ١٦ - ٨ / ٤، طبقات السبكي ٣٥٤ / ٦، الوايف بالوفيات ٥٦٠

)١٨/١٦٣(  

  



  .، اخلراساين)١(ابن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي 
  .مني منهاعدة قرى من أعمال نيسابور على يو: وبيهق

  .ولد يف سنة أربع ومثانني وثالث مئة يف شعبان
أيب احلسن حممد بن احلسني العلوي، صاحب أيب حامد بن الشرقي، : ومسع وهو ابن مخس عشرة سنة من

وهو أقدم شيخ عنده، وفاته السماع من أيب نعيم االسفراييين، صاحب أيب عوانة، وروى عنه باالجازة 
كم أيب عبد اهللا احلافظ، فأكثر جدا، وخترج به، ومن أيب طاهر بن حممش الفقيه، يف البيوع، ومسع من احلا

وعبد اهللا بن يوسف االصبهاين، وأيب علي الروذباري، وأيب عبدالرمحن السلمي، وأيب بكر بن فورك 
عيد املتكلم، ومحزة بن عبد العزيز املهليب، والقاضي أيب بكر احلريي، وحيىي بن إبراهيم املزكي، وأيب س

الصرييف، وعلي بن حممد بن السقا، وظفر بن حممد العلوي، وعلي بن أمحد بن عبدان، وأيب سعد أمحد 
بن حممد املاليين الصويف، واحلسن بن علي املؤملي، وأيب عمر حممد بن احلسني البسطامي، وحممد بن 

  .، وخلق سواهم)٢(يعقوب الفقيه، بالطابران 
  صور،ومن أيب بكر حممد بن أمحد بن من

  .بنوقان
  وأيب نصر حممد بن علي الشريازي، وحممد بن حممد بن أمحد

__________  
: ، طبقات احلفاظ٧٨، ٧٧ / ٥، النجوم الزاهرة ٩٤ / ١٢، البداية ٢٠٠ - ١٩٨ / ١االسنوي = 

 / ١، كشف الظنون ١٦٠، ١٥٩: ، طبقات ابن هداية اهللا١٤٣ / ٢، مفتاح السعادة ٤٣٤، ٤٣٣
، هدية ٧٠، ٦٩: ، روضات اجلنات٣٠٥، ٣٠٤ / ٣ شذرات الذهب ،٢٦١، ١٧٥، ٥٣، ٩

  .٣٣: ، الرسالة املستطرفة٧٨ / ١العارفني 
وسكون الواو وكسر اجليم ) وضمها ياقوت(بضم اخلاء املعجمة وسكون السني املهملة وفتح الراء ) ١(

  .نت قصبتهاويف آخرها دال مهملة، هذه النسبة إىل خسروجرد، وهي قرية من ناحية بيهق، وكا
  .١١٦ / ٥" االنساب " 
  .هي إحدى مدينيت طوس وأكربمها، واالخرى نوقان) ٢(

  .٤ / ٣" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٨/١٦٤(  

  



ابن رجاء االديب، وأمحد بن حممد الشاذياخي، وأمحد بن حممد بن مزاحم الصفار، وأيب نصر أمحد بن 
ي الفقيه، وإبراهيم بن حممد بن معاوية العطار، وإسحاق علي بن أمحد الفامي، وإبراهيم بن حممد الطوس

بن حممد بن يوسف السوسي، واحلسن بن حممد بن حبيب املفسر، وسعيد ابن حممد بن حممد بن عبدان، 
، وعبد الرمحن بن أىب حامد املقرئ، وعبد )١(وأيب الطيب الصعلوكي، وعبد اهللا بن حممد املهرجاين 

، وعبيد بن حممد بن مهدي، وعلي بن حممد بن علي االسفراييين، وعلي بن الرمحن ابن حممد بن بالويه
حممد السبعي، وعلي بن حسن الطهماين، ومنصور بن احلسني املقرئ، ومسعود بن حممد اجلرجاين، 

  ).٢(وهؤالء العشرون من أصحاب االصم 
 احلسني بن بشران، ومسع ببغداد من هالل بن حممد بن جعفر احلفار، وعلي بن يعقوب االيادي، وأيب

  .وطبقتهم
  .ومبكة من احلسن بن أمحد بن فراس، وغريه

  وبالكوفة من
  .جناح بن نذير القاضي، وطائفة

، "سنن ابن ماجه " ، وال "سنن النسائي " وبورك له يف علمه، وصنف التصانيف النافعة، ومل يكن عنده 
عاليا، " سنن أيب داود " و ذلك، وعنده ، بلى عنده عن احلاكم وقر بعري أو حن"جامع أيب عيسى " وال 

  .وتفقه على ناصر العمري، وغريه
  يف" السنن الكبري " وانقطع بقريته مقبال على اجلمع والتأليف، فعمل 

__________  
 أن هذه النسبة إىل شيئني، أحدمها مدينة ٢٧٤ / ٣" اللباب " بكسر امليم، وقد ذكر ابن االثري يف ) ١(

  .لد كسرى أنو شروان باملهرجان حلسنها وخضرا وصحة هوائهاإسفراين، لقبها وا
  .نسبة إىل اجلد: والثاين

هو مسند العصر أبو العباس حممد بن يعقوب بن يوسف االموي موالهم النيسابوري، املتويف سنة ) ٢(
  . ه٣٤٦

  ).٢٥٨(مرت ترمجته يف اجلزء اخلامش عشر برقم 
(*)  

)١٨/١٦٥(  

  

" ، وكتاب )٢(يف أربع جملدات " السنن واآلثار " حد مثله، وألف كتاب ، ليس ال)١(عشر جملدات 
" جملد، وكتاب " البعث " جملد، وكتاب " املعتقد " ، وكتاب )٣(يف جملدتني " االمساء والصفات 



" اخلالفيات " جملد، وكتاب " الزهد " جملد، وكتاب " الدعوات " جملد، وكتاب " الترغيب والترهيب 
، )٤(أربع جملدات " دالئل النبوة " جملدان، وكتاب " نصوص الشافعي "  وكتاب ثالث جملدات،

املدخل إىل " ، وكتاب )٥(جملدان " شعب االميان " جملد صخم، وكتاب " السنن الصغري " وكتاب 
االربعني الكربى " جميليد، وكتاب " فضائل االوقات " جملد، وكتاب " اآلداب " جملد، وكتاب " السنن 

" وكتاب ) ٦" (االسراء " جزء، وكتاب " الرؤية " ، وكتاب "االربعني الصغرى " ليد، وكتاب جمي" 
  مناقب

  فضائل" جملد، وكتاب " مناقب أمحد " ، وكتاب )٧(جملد " الشافعي 
__________  

 ه يف عشر ١٣٥٥ - ١٣٤٤وقد طبع يف اهلند مبطبعة دائرة املعارف النظامية يف حيدر أباد سنة ) ١(
للعالمة عالء الدين بن علي بن عثمان املارديين الشهري بابن " اجلوهر النقي " ت، ويف ذيله جملدا

  . ه٧٤٥التركماين، املتويف سنة 
وقد طبع اجلزء االول منه بتحقيق السيد أمحد صقر يف مصر " معرفة السنن واآلثار " ويسمى أيضا ) ٢(

  .مهات كتب السنةنشر الس االعلى للشؤون االسالمية، جلنة إحياء أ
 ه يف جملد واحد، مث أعيد طبعه يف القاهرة يف مطبعة السعادة ١٣٣٣طبع يف حيدر آباد باهلند عام ) ٣(

  . ه بتعليق العالمة الشيخ حممد زاهد الكوثري١٣٥٨عام 
توجد منه عدة أجزاء يف دار الكتب املصرية، انظر فهرس املخطوطات املصورة، اجلزء الثاين، ) ٤(

  .١٣٤، ١٣٣الول ص القسم ا
 حديث وعندنا منه نسخة ٤٩٩توجد نسخة منه يف ثالث جملدات يف مكتبة أمحد الثالث برقم ) ٥(

  .مصورة
وقد اختصره عدة علماء، منهم االمام أبو القاسم عمر بن عبدالرمحن القزويين الشافعي املتوىف سنة 

اد دليل من الكتاب والسنة على  ه، وهو خمتصر لطيف جدا اقتصر فيه على ذكر الشعب، مع إير٦٩٩
  .كل شعبة وهو مطبوع

  .االسرار": هدية العارفني " االسرى، ويف : السبكي" طبقات " ورد امسه يف ) ٦(
  . م يف جملدين بتحقيق السيد أمحد صقر١٩٧١نشرته مكتبة دار التراث بالقاهرة عام ) ٧(

(*)  

)١٨/١٦٦(  

  



  ).١(جملد، وأشياء ال حيضرين ذكرها " الصحابة 
كان البيهقي على سرية العلماء، قانعا باليسري، متجمال ": تارخيه " قال احلافظ عبد الغافر بن إمساعيل يف 

  ).٢(يف زهده وورعه 
وقال أيضا، هو أبو بكر الفقيه، احلافظ االصويل، الدين الورع، واحد زمانه يف احلفظ، وفرد أقرانه يف 

  االتقان والضبط، من كبار أصحاب
 ويزيد على احلاكم بأنواع من العلوم، كتب احلديث، وحفظه من صباه، وتفقه وبرع، وأخذ فن احلاكم،

االصول، وارحتل إىل العراق واجلبال واحلجاز، مث صنف، وتواليفه تقارب ألف حزء مما مل يسبقه إليه 
ه االئمة أحد، مجع بني علم احلديث والفقه، وبيان علل احلديث، ووجه اجلمع بني االحاديث، طلب من

االنتقال من بيهق إىل نيسابور، لسماع الكتب، فأتى يف سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، وعقدوا له 
  ).٤(وحضره االئمة ) ٣" (املعرفة " الس لسماع كتاب 

 -حني ابتدأت بتصنيف هذا الكتاب : قال شيخ القضاة أبو علي إمساعيل بن البيهقي، حدثنا أيب قال
) ٥( وفرغت من ذيب أجزاء منه، مسعت الفقيه حممد بن أمحد -"  يف السنن واآلثار يعين كتاب املعرفة

  -رأيت الشافعي :  يقول- وهو من صاحلي أصحايب وأكثرهم تالوة وأصدقهم هلجة -
__________  

وهو من أعظم كتبه : ١٥٨٢ / ٢" كشف الظنون " قال يف " املبسوط يف فروع الشافعية " منها ) ١(
  . ا ه-سطها علما، يكون يف عشرين جملدا قدرا، وأب

  ".القراءة خلف االمام : " وله رسالة مطبوعة يف دهلي باهلند باسم
  .٢٦٧، ٢٦٦" تبيني كذب املفتري " انظر ) ٢(
  ".معرفة السنن واآلثار " أي ) ٣(
  .٢٦٦": تبيني كذب املفتري " انظر ) ٤(
  ...(*)حممد أمحد بن أيب عليمسعت الفقيه أبا ": تبيني كذب املفتري " يف ) ٥(

)١٨/١٦٧(  

  

قد كتبت اليوم من كتاب الفقيه أمحد :  يف النوم، وبيده أجزاء من هذا الكتاب، وهو يقول-رمحه اهللا 
  .-قرأا :  أو قال-سبعة أجزاء 

  .ورآه يعتد بذلك
  ويف صباح ذلك اليوم رأى فقيه آخر من إخواين الشافعي قاعدا: قال

  ).١(قد استفدت اليوم من كتاب الفقيه حديث كذا وكذا : ر وهو يقوليف اجلامع على سري



مسعت الفقيه حممد بن : مسعت الفقيه أبا حممد احلسن بن أمحد السمرقندي احلافظ يقول: وأخربنا أيب قال
: ما هذا ؟ قال: رأيت يف املنام كأن تابوتا عال يف السماء يعلوه نور، فقلت: عبد العزيز املروزي يقول

  . تصنيفات أمحد البيهقيهذه
  ).٢(مسعت احلكايات الثالثة من الثالثة املذكورين : مث قال شيخ القضاة

قلت، هذه رؤيا حق، فتصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قل من جود تواليفه مثل االمام أيب 
ته بسنة أو أكثر إىل نيسابور، ، وقد قدم قبل مو"سننه الكبري " بكر، فينبغي للعامل أن يعتين والء سيما 

وتكاثر عليه الطلبة، ومسعوا منه كتبه، وجلبت إىل العراق والشام والنواحي، واعتىن ا احلافظ أبو 
  .القاسم الدمشقي، ومسعها من أصحاب البيهقي، ونقلها إىل دمشق هو وأبو احلسن املرادي

فقيه شافعي إال وللشافعي عليه منة إال أبا بكر ما من : وبلغنا عن إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين قال
  ).٣(البيهقي، فإن املنة له على الشافعي لتصانيفه يف نصرة مذهبه 

__________  
  .٢٦٧": تبيني كذب املفتري ) " ١(
  .املصدر السابق) ٢(
 / ٢ "املختصر يف أخبار البشر " ، و ٧٦ / ١" وفيات االعيان " ، و ٢٦٦" تبيني كذب املفتري ) " ٣(

١٨٦.  
(*)  

)١٨/١٦٨(  

  

  أصاب أبو املعايل، هكذا هو، ولو شاء البيهقي أن يعمل: قلت
لنفسه مذهبا جيتهد فيه، لكان قادرا على ذلك، لسعة علومه، ومعرفته باالختالف، وهلذا تراه يلوح 

  .بنصر مسائل مما صح فيها احلديث
ملنية، فتويف يف عاشر شهر مجادى االوىل، وملا مسعوا منه ما أحبوا يف قدمته االخرية، مرض، وحضرت ا

وأربع مئة، فغسل وكفن، وعمل له تابوت، فنقل ودفن ببيهق، وهي ناحية ) ١(سنة مثان ومخسني 
  .قصبتها خسروجرد، هي حمتده، وهي على يومني من نيسابور، وعاش أربعا وسبعني سنة

 وولده إمساعيل بن أمحد، وحفيده أبو ومن الرواة عنه شيخ االسالم أبو إمساعيل االنصاري، باالجازة،
احلسن عبيداهللا بن حممد بن أمحد، وأبو زكريا حيىي بن مندة احلافظ، وأبو عبد اهللا حممد بن الفضل 
الفراوي، وزاهر بن طاهر الشحامي، وأبو املعايل حممد بن إمساعيل الفارسي، وعبد اجلبار بن عبد 

، وأخوه عبداحلميد بن حممد اخلواري، وأبو بكر )٢(ري الوهاب الدهان، وعبد اجلبار بن حممد اخلوا



عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبدالرمحن البحريي النيسابوري، املتوىف سنة أربعني ومخس مئة، وطائفة 
  .سواهم

، صاحب ابن املقرئ، وإمام اللغة أبو )٣(ومات معه أبو الطيب عبد الرزاق بن عمر بن مشة االصبهاين 
، وشيخ احلنابلة القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني بن الفراء )٤(اعيل بن سيدة احلسن علي بن إمس

  ).٥(البغدادي 
__________  

  .تفرد ياقوت بذكر وفاته سنة أربع ومخسني) ١(
  .٥٣٨ / ١" معجم البلدان " انظر 

  .٣٩٤ / ٣" معجم البلدان " قرية من أعمال بيهق من نواحي نيسابور : نسبة إىل خوار) ٢(
  ).٨٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٧٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٤٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

(*)  

)١٨/١٦٩(  

  

أخربنا الشيخ أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن أمحد مساعا، عن زينب بنت عبدالرمحن، أخربنا حممد بن 
ان، أخربنا أمحد بن عبيد، أخربنا إمساعيل الفارسي، أخربنا أبو بكر البيهقي، أخربنا علي بن أمحد بن عبد

، عن )١(أبو بكر بن حجة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عمرو بن العالء اليشكري، عن صاحل بن سرج 
يؤتى بالقاضي العدل يوم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمران بن حطان، عن عائشة قالت

  ).٢" ( بني اثنني يف مترة قط القيامة، فيلقى من شدة احلساب ما يتمىن أنه مل يقض
  .غريب جدا

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أخربنا زين االمناء احلسن بن حممد، وحممد بن عبد الوهاب بن الشريجي، وابن 
أخربنا علي بن احلسن احلافظ، أخربنا أبو القاسم املستملي، أخربنا أمحد بن احلسني : غسان قالوا

ف، أخربنا ابن االعرايب، حدثنا ابن أيب الدنيا، حدثين أبو علي املدائين، البيهقي، أخربنا عبد اهللا بن يوس
أي زهد ! مالك زاهد : يقولون: مسعت مالك بن دينار يقول: حدثنا فطر بن محاد بن واقد، حدثنا أيب

  .عند مالك وله جبة وكساء ؟ إمنا الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا فاغرة فاها، فأعرض عنها
  

  .، نائب دمشق للمستنصر، من كبار الدولةابن احلسني، االمري املؤيد*  حيدرة - ٨٧



__________  
االكمال " ، وانظر ٤٠٥ / ٤" اجلرح والتعديل " وهو خطأ، والتصويب من " شريح " يف االصل ) ١(
  .٦٧٩ / ٢" تبصري املنتبه " ، و ٢٨٩ / ٤" 
، ٧٥ / ٦" املسند " ته يف توثيق ااهيل، وهو يف صاحل بن سرج مل يوثقه غري ابن حبان على عاد) ٢(

  .من طريقني عن عمرو بن العالء ذا االسناد) ١٥٦٣(وصحيح ابن حبان 
: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٢٤ / ٥، ذيب تاريخ دمشق ٨٥: تاريخ ابن القالنسي(*) 
٤٥.  
(*)  

)١٨/١٧٠(  

  

سنني مث صرف، مث ويل سنة ثالث ومخسني، مث عزل بعد ويل سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، ودام تسع 
) ٢( مث فر بدر من البلد بعد سنة، فوليه حيدرة - ذكره ابن عساكر خمتصرا -) ١(عامني ببدر اجلمايل 

، وويل )٤(الكتامي، عرف حبصن الدولة، فقدم يف رمضان سنة ست، مث عزل بعد شهرين ) ٣(بن مرتو 
  .دري املستنصري

  
بن حممد الكازروين، ) ٥ (االمام االوحد، شيخ الشافعية، أبو عبد اهللا، حممد بن بيان* ين  الكازرو- ٨٨

  .املقرئ، فقيه أهل آمد
، وابن أيب )٦(أمحد بن احلسني بن الصياح البلدي، والقاضي أيب عمر اهلامشي، وابن رزقويه : حدث عن
  ).٧(الفوارس 

  .، أو غريه)٨(وقرأ القرآن على احلمامي 
__________  

  ).٢٩٤(ستأيت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ١(
  ).٢٦٣(سترد ترمجة ولده معلى بن حيدرة برقم ) ٢(
  .باهلاء بدل الواو" مرته : " كذا ذكره هنا، وذكره يف ترمجة معلى) ٣(
  .٢٥ / ٥" ذيب تاريخ دمشق " انظر ) ٤(

 هدية ١ / ١ كشف الظنون ،٣٤٧ / ٢، طبقات االسنوي ١٢٣، ١٢٢ / ٤طبقات السبكي (*) 
  .٧١ / ٢العارفني 

  .مدينة بفارس بني البحر وشرياز: والكازروين نسبة إىل كازرون بتقدمي الزاي وآخره نون



  "كشف الظنون " االسنوي و " طبقات " باملوحدة والياء املثناة التحتية، وقد تصحف يف ) ٥(
  .بالنون وقيل بالياء املثناة": هدية العارفني " يف بالنون بدل الياء املثناة التحتية وقال " بنان " إىل 

  . ه٤١٢هو االمام أبو احلسن حممد بن أمحد بن رزق البغدادي املتوىف سنة ) ٦(
  ).١٥٥(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 

  . ه٤١٢هو أبو الفتح حممد بن أمحد بن حممد بن فارس البغدادي املتوىف سنة ) ٧(
  ).١٣٣(زء السابع عشر برقم مرت ترمجته يف اجل

 ه، مرت ترمجته يف ٤١٧هو مقرئ العراق أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر البغدادي املتوىف سنة ) ٨(
  ).٢٦٥(اجلزء السابع عشر برقم 

(*)  

)١٨/١٧١(  

  

  .ارحتل إليه الفقيه نصر املقدسي، وتفقه عليه
  .وقرأ عليه القرآن أبو علي الفارقي الفقيه

، وعبد اهللا بن احلسن النحاس، وإبراهيم بن فارس، )١(و غامن عبد الرزاق املعري أب: وحدث عنه
  .وآخرون

  .وحدث بدمشق، قدمها للحج
  .حدثين ضبة بن أمحد أنه لقيه، ومسع منه: قال ابن عساكر
  ).٢(تويف سنة مخس ومخسني وأربع مئة : قال ابن النجار

  
 منسوب إىل بعض -) ٣ (حممد بن أمحد اخلضرياالمام العالمة، أبو عبد اهللا، *  اخلضري - ٨٩

  ).٤( املروزي، الشافعي، صاحب القفال املروزي -أجداده 
__________  

  ".العدي " السبكي إىل " طبقات " تصحفت يف ) ١(
" االسنوي و " طبقات " ، و "كشف الظنون " يف فقه الشافعي، كما يف " االبانة " وله كتاب ) ٢(

  ".هدية العارفني 
  ،٤٥١ / ١، اللباب ١٤١ / ٥، االنساب ٢٥٢ / ٣، االكمال ٩٦ طبقات العبادي (*)

، ٧٣، ٧٢ / ٢، الوايف بالوفيات ٢١٦، ٢١٥ / ٤، وفيات االعيان ٢٧٦ / ٢ذيب االمساء واللغات 
، طبقات ٥٠٤ / ٢، تبصري املنتبه ٤٦٩ / ١، طبقات االسنوي ١٠١ - ١٠٠ / ٣طبقات السبكي 



  .٨٢ / ٣ شذرات الذهب ،١٠٩: ابن هداية اهللا
، قال "التبصري " ، و "االكمال " بكسر اخلاء وسكون الضاد املعجمتني كما يف االصل، و ) ٣(

: والصحيح يف هذه النسبة اخلضري بفتح اخلاء وكسر الضاد، ولكن ملا ثقل عليهم قالوا: السمعاين
  .اخلضري

، فقياسه ]ككبد [ اخلضر : وأما من يقول: وجعلها ابن خلكان نسبة إىل اخلضر يف إحدى اللغتني، قال
  .منري، وهو باب مطرد ال خيرج عنه شئ: اخلضري بفتح الضاد، كما قالوا يف النسبة إىل منرة: أن يقال

من أعيان تالمذة أيب بكر القفال الشاشي ا ] أي اخلضري [ وكان : وكذا ذكر ابن خلكان، فقال) ٤(
  .ه

: وطاملا قال القفال] أي على اخلضري [ ال من املتفقهة عليه وما أرى القفال إ: أما السبكي، فقال
  .سألت أبا زيد، وسألت اخلضري

  .١٠٠ / ٣" الطبقات " انظر 
(*)  

)١٨/١٧٢(  

  

كان من أساطني املذهب، يضرب بذكائه وقوة حفظه املثل، وإذا حفظ شيئا ال يكاد ينساه، وهو 
انيون، وقد نقل أن الشافعي صحح داللة الصيب صاحب وجه يف املذهب، له وجوه غريبة نقلها اخلراس

  ).١(على القبلة 
  .وكان موثقا يف نقله، وله خربة باحلديث

  ).٢(عاش نيفا وسبعني سنة، وكان حيا يف حدود اخلمسني إىل الستني وأربع مئة 
  

 بن ، عبد اهللاالمام العالمة، املفسر االوحد، أبو احلسن، علي بن أيب الطيب*  ابن أيب الطيب - ٩٠
  .أمحد النيسابوري

  .له تفسري يف ثالثني جملدا، وآخر يف عشرة، وضعه يف ثالث جملدات
وكان ميلي ذلك من حفظه، وما خلف من الكتب سوى أربع جملدات، إال أنه كان آية يف احلفظ، مع 

  .الورع والعبادة والتأله
  إنه محل إىل السلطان حممود بن سبكتكني ليسمع وعظه، فلما: قيل

__________  
  .معناه أن يدل على قبلة تشاهد يف اجلامع، فأما يف موضع االجتهاد فال يقبل: قال اخلضري) ١(



  .١٠١، ١٠٠ / ٣السبكي " طبقات " ، و ٢١٥ / ٤" وفيات االعيان " انظر 
أنه تويف يف " اللباب " و " االنساب " اضطربت املصادر اليت ترمجت له يف حتديد تاريخ وفاته، ففي ) ٢(

االسنوي أنه تويف يف عشر الثمانني وثالث مئة، " طبقات " و " وفيات االعيان " حدود االربع مئة، ويف 
الوايف " وأورده السبكي يف الطبقة الثالثة فيمن تويف بني الثالث مئة وأربع مئة، ومل يذكر سنة وفاته، ويف 

  . مئةوثالث: الصواب: أنه تويف يف عشر الستني وأربع مئة، قال حمققه" 
، أو يف اليت قبلها كما جزم ابن االهدل، أو )٣٧٣أي سنة (وفيها : يقول ابن العماد" الشذرات " ويف 

  .فيما بعدها أبو عبد اهللا اخلضري حممد بن أمحد
، ٢٣: ، طبقات املفسرين للسيوطي٩١ / ١٢: ، الوايف خ٢٧٦ - ٢٧٣ / ١٣معجم االدباء (*) 

  .٤٠٥ / ١طبقات املفسرين للداوودي 
(*)  

)١٨/١٧٣(  

  

دخل جلس بال إذن، وأخذ يف رواية حديث بال أمر، فتنمر له السلطان، وأمر غالما، فلكمه لكمة 
يا : أطرشته، فعرفه بعض احلاضرين مرتلته يف الدين والعلم، فاعتذر إليه، وأمر له مبال، فامتنع، فقال

  .الواجب، فاجعلين يف حلإن للملك صولة، وهو حمتاج إىل السياسة، ورأيت أنك تعديت : شيخ
اهللا بيننا باملرصاد، وإمنا أحضرتين للوعظ، ومساع أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم، : قال

  ).١(وللخشوع ال القامة قوانني الرئاسة، فخجل امللك، واعتنقه 
  تويف يف شوال سنة مثان): ٢(، وقال "تاريخ االدباء " ذكره ياقوت يف 

  ).٣(وار ومخسني وأربع مئة بسانز
رتبة حممود رفيعة يف اجلهاد وفتح اهلند وأشياء مليحة، وله هنات، هذه منها، وقد ندم واعتذر، : قلت

  .فنعوذ باهللا من كل متكرب جبار
  .وقد رأينا اجلبارين املتمردين الذين أماتوا اجلهاد، وطغوا يف البالد، فواحسرة على العباد

  
  . االندلسي، اللوزنكي املالكيأبو جعفر، أمحد بن سعيدمفيت طليطلة، االمام *  اللوزنكي - ٩١

  ، هو وابن مغيث، وابن أسد،)٤(امتحنه ملك طليطلة املأمون 
__________  

  .٢٧٥ - ٢٧٤ / ١٣" معجم االدباء " انظر ) ١(
  .٢٧٣ / ١٣" معجم االدباء ) " ٢(



  .مل نعثر على ترمجة هذه البلدة يف معاجم البلدان) ٣(
  .٦٥ - ٦٤ / ١، الصلة ٨٢١ - ٨١٩ / ٤رك ترتيب املدا(*) 

ضبطت يف االصل بفتح الالم وسكون الواو وفتح الزاي وسكون النون، ومل نعثر على هذه : واللوزنكي
  .يعرف بابن اللورانكي": الصلة " و " ترتيب املدارك " النسبة يف كتب االنساب، ويف 

  ).١٠٦(رد ترمجته برقم هو حيىي بن إمساعيل بن عبدالرمحن بن ذي النون، ست) ٤(
(*)  

)١٨/١٧٤(  

  

القرطيب، وقيدهم، فهاجت العامة، ) ١(ومجاعة، امهم على سلطانه، فأحضرهم مع قاضيهم أيب زيد 
ونفروا إىل السالح، فقتل طائفة، فكفوا، واستبيحت دور املذكورين يف سنة ستني وأربع مئة وسجنوا، 

من لدن آدم عليه السالم إىل زمانه، " املمتحنني " ب ، فصنف كتا)٢(وسجن الوزير ابن غصن االديب 
  ام بالنم على املذكورين ابن احلديدي كبري طليطلة، مث مات

، فخوطب فيه القادر، )٤(، والعقد واحلل بالبلد البن احلديدي )٣(املأمون، وقام بعده حفيده القادر 
ه، وأضر ابن اللوزنكي يف احلبس ، وطيف برأس)٥(فأخرج أضداده من السجن، فقتلوا ابن احلديدي 

)٦.(  
__________  

  .ابن زيدون، وهو خطأ، والصواب ما أثبت: يف االصل) ١(
أبو زيد عبدالرمحن بن عيسى بن حممد املعروف بابن احلشاء القاضي، استقضاه املأمون حيىي بن : وهو

ته، مث صرف عنها إىل ذي النون بطليطلة يف اخلمسني وأربع مئة، ومحده أهلها يف أحكامه وحسن سري
  .طرطوشة، مث إىل دانية، فتويف ا سنة ثالث وسبعني وأربع مئة

  .٣٤١ - ٣٤٠ / ٢" الصلة " ، و ٨١٧ / ٤" ترتيب املدارك : " مترجم يف
" ، و ٥٣٠ - ٥٢٩" بغية امللتمس " ، و ٤٠٣ - ٤٠٢" جذوة املقتبس : " انظر ترمجته يف) ٢(

" ، و ٣٦٤ - ٣٦٣ / ٣" نفح الطيب " ، و ٣٣٦ - ٣٣١: د االولال/ القسم الثالث " الذخرية 
 ١٦١٠رقم " التكملة " ، و ٤٤٧ / ١١" املسالك " ، و ١٢ / ٢" اخلريدة " ، و ٣٣ / ٢" املغرب 

  .عبدامللك بن غصن احلجاري من أهل وادي احلجارة: وهو االديب أبو مروان
مللقب بالقادر، عهد إليه جده املأمون أن خيلفه يف هو حيىي بن إمساعيل بن املأمون بن ذي النون، ا) ٣(

الد / ، والقسم الرابع ٩٣ - ٩٢: الد االول/ القسم الثالث " الذخرية : " امللك انظر ترمجته يف
" ، و ٢٠٧": أعمال االعالم " ، و ١٣ / ٢" املغرب يف حلي املغرب " ، و ١٦٩ - ١٤٩: االول



وهو " حفيده " بدل " ولده : " ٨٢٠ / ٤" ترتيب املدارك  " ، ويف١٦١ / ٤" تاريخ ابن خلدون 
  .غلط إال إن قصد به احلفيد

هو حيىي بن سعيد بن أمحد بن حيىي احلديدي من أهل طليطلة، يكىن أبا بكر، كانت له مكانة عند ) ٤(
  . ه٤٦٨ة املأمون حيىي بن ذي النون، فال يقطع يف أمر إال عن مشورته، قتله القادر حفيد املأمون سن

  .٦٧٠ - ٦٦٩ / ٢" الصلة " انظر ترمجته يف 
  .١٥٥ - ١٥٢: الد االول/ القسم الرابع " الذخرية " انظر خرب مقتله مفصال يف ) ٥(
  .٨٢١ - ٨١٩ / ٤" ترتيب املدارك " وانظر ) ٦(

(*)  

)١٨/١٧٥(  

  

 ومن كبار تالمذة الشيخ ، وحنوي حلب،العالمة أبو احلسن احلليب، فقيه الشيعة*  ثابت بن أسلم - ٩٢
  .أيب الصالح

تصدر لالفادة، وله مصنف يف كشف عوار االمساعيلية وبدء دعوم، وأا على املخاريق، فأخذه داعي 
، فال رضي اهللا عمن قتله، وأحرقت لذلك خزانة الكتب )١(القوم، ومحل إىل مصر، فصلبه املستنصر 

  . هذا املبتدع الذي ذب عن امللة، واالمر هللاحبلب، وكان فيها عشرة آالف جملدة، فرحم اهللا
  

 بن مكي ابن إسرافيل بن شيخ احلنفية والشافعية، العالمة أبو علي، حسن بن علي* *  احلمادي - ٩٣
  .محاد احلمادي النسفي، أحد االعالم

  .كان حنفيا، مث حتول شافعيا
  .ينأيب نعيم عبدامللك االسفراييين، وإمساعيل بن حاجب الكشا: مسع من

  .وعمر دهرا
  .حسني بن اخلليل، شيخ أيب سعد السمعاين: حدث عنه

__________  
 ١: ، هدية العارفني١٤٢: ، روضات اجلنات٤٨٠ / ١، بغية الوعاة ٤٧٠ / ١٠الوايف بالوفيات (*) 
  .١٢ / ١٥، أعيان الشيعة ٢٤٨/ 
يف ": هدية العارفني " وقال يف " بغية الوعاة " و " الوايف " يف حدود الستني واالربع مئة كما يف ) ١(

  .، وذكر الصفدي أنه صنف كتابا يف تعليل قراءة عاصم وأا قراءة قريش)٤٢٠(حدود 
  ، طبقات١٦٤ / ١٢، الوايف بالوفيات ٣٨٣ / ١، اللباب ٢٠٢ - ٢٠١ / ٤االنساب (* *) 



  .٤٩١ / ٢االسنوي 
(*)  

)١٨/١٧٦(  

  

  .تويف سنة ستني وأربع مئة
  

، عبد العزيز بن )١( الشيخ العالمة، رئيس احلنفية، مشس االئمة االكرب، أبو حممد * احللوائي - ٩٤
  . إمام أهل الرأي بتلك الديار-) ٢( بفتح احلاء وباملد - بن نصر بن صاحل البخاري، احللوائي أمحد

  .تفقه بالقاضي أيب علي احلسني بن اخلضر النسفي
ل أمحد بن حممد بن مكي االمناطي، وحممد بن أمحد عبدالرمحن بن حسني الكاتب، وأيب سه: وحدث عن

  .غنجار احلافظ، وصاحل بن حممد، ومجاعة
  .وصنف التصانيف، وخترج به االعالم

مشس االئمة حممد بن أيب سهل السرخسي، وفخر االسالم علي بن حممد بن احلسني البزدوي، : أخذ عنه
ال الدين أبو نصر أمحد بن عبدالرمحن، وأخوه صدر االسالم أبو اليسر حممد بن حممد، والقاضي مج

  ، وآخرون مساهم أبو)٣(ومشس االئمة أبو بكر حممد بن علي الزرجنري 
__________  

، ٢٤٤: ، املشتبه٣٨١ - ٣٨٠ / ١، اللباب ١٩٤ / ٤، االنساب ٣٠٣، و ١١١ / ٣االكمال (*) 
، تاج ٥١١ / ٢املنتبه تبصري " حلو " ، القاموس احمليط مادة ٤٣٠ - ٤٢٩ / ٢اجلواهر املضية 

، الطبقات السنية ٢٤١: ، كتائب أعالم االخيار رقم٧٠: ، طبقات الفقهاء لطاش كربي٣٥: التراجم
" حلو " ، تاج العروس مادة ١٥٨٠، ١٢٢٤ / ٢، و ٥٦٨ و ٤٦ / ١ كشف الظنون ٢٥٣رقم 
  .٢ / ١٥١لوحة : ، تراجم االعاجم٩٧ - ٩٥: ، الفوائد البهية٩٦ / ١٠

  .أبو أمحد: ١١١ / ٣" الكمال ا" يف ) ١(
" مادة " القاموس " احللواين بالنون بدل اهلمزة كما يف : نسبة إىل عمل احللوى وبيعها، ويقال له) ٢(

  .٣٠٣ / ٣" االكمال " كما يف " احلالوي " و " حلو 
ارى، قرية من قرى خب: بفتح الزاي والراء وسكون النون وفتح اجليم بعدها راء نسبة إىل زرجنرى) ٣(

  .زرنكرى: ورمبا قيل هلا
  .١٣٨ / ٣" معجم البلدان " 

(*)  



)١٨/١٧٧(  

  

  .ومات ببخارى يف شعبان سنة ست ومخسني وأربع مئة، ودفن مبقربة الصدور: العالء الفرضي، مث قال
  .تويف بكس، ومحل إىل خبارى سنة مثان أو تسع وأربعني): ١" (االنساب " وأما السمعاين فقال يف 

هو شيخ عامل بأنواع العلوم، معظم للحديث، غري أنه متساهل ": معجمه "  العزيز النخشيب يف وقال عبد
  ).٢(يف الرواية، تويف يف شعبان سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة 

، خطيب مهذان وشيخها، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد )٤(مات علي بن محيد الذهلي ) ٣(وفيها 
  ).٥(الكية أبو الفضل حممد بن عبيداهللا بن عمروس البغدادي القزويين، مقرئ مصر، وشيخ امل

  
بن ) ٦( بن حممد االمام العالمة، قاضي اجلماعة، أبو القاسم، سراج بن عبد اهللا*  ابن سراج - ٩٥

  .، االندلسي، القرطيب، املالكي، قاضي قرطبة)٧(سراج االموي موالهم 
__________  

اجلواهر " ، وابن أيب الوفاء القرشي يف ٣٨١ / ١" اللباب " ، وتابعه ابن االثري يف ١٩٤ / ٤) ١(
  .٤٣٠ / ٢" املضية 

  .١٩٤ / ٤" االنساب " اخلرب بنحوه يف ) ٢(
  .أي يف سنة اثنتني ومخسني وأربع مائة، كما هو يف تراجم املذكورين) ٣(
  ).٤٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

، ١٦٢ - ١٦١ / ١، املغرب يف حلي املغرب ٣٠٤: ، بغية امللتمس٢٢٧ ،٢٢٦ / ١: الصلة(*) 
  .١١٨ / ١شجرة النور الزكية 

  ".املغرب " و " البغية " من " بن حممد : " سقط لفظ) ٦(
  .أن جده سراج كان موىل االمري عبدالرمحن الداخل": املغرب " و " البغية " يف ) ٧(

(*)  

)١٨/١٧٨(  

  

ن أيب حممد االصيلي، بفوت يسري، ومسع من أيب عبد اهللا حممد بن برطال، البخاري م" صحيح " مسع 
  .وأيب حممد بن مسلمة، وأيب املطرف عبدالرمحن بن فطيس

  .وويل القضاء بضع عشرة سنة، فحمد إىل الغاية، وال حفظت عليه سقطة



  ).١(مثانني سنة كان فقيها صاحلا، خريا حليما، على منهاج السلف، محل عنه مجاعة جلة، وعاش ستا و
  .مات يف شوال سنة ست ومخسني وأربع مئة
  ).٢(وهو والد عبدامللك بن سراج، إمام اللغة 

  
 بن موهب التجييب، االندلسي، القربي االمام العالمة، أبو شاكر، عبد الواحد بن حممد*  القربي - ٩٦
  . املالكي-) ٣( نسبة إىل مدينة قربة -

  .ولد سنة سبع وسبعني وثالث مئة
  ).٤(وتفرد يف وقته باالجازة من الفقيه أيب حممد بن أيب زيد 

__________  
  .٢٢٧ - ٢٢٦ / ١" الصلة " انظر ) ١(
  ).٧٠(ستأيت ترمجة ولده عبدامللك يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٢(

 ٣، شذرات الذهب ٢٣٨ / ٣، العرب ٣٨٥ - ٣٨٤ / ٢، الصلة ٢٩١ - ٢٩٠: جذوة املقتبس(*) 
  ".القنربي " إىل " القربي " وحترفت فيه  ٢٩٩ - ٢٩٨/ 
كورة من أعمال االندلس تتصل : قربة بلفظ تأنيث القرب، أظنها عجمية رومية، وهي: قال ياقوت) ٣(

  .بأعمال قرطبة من قبليها
  ).٤(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٤(

(*)  

)١٨/١٧٩(  

  

  . وأيب عمر ابن أيب احلباب، وطائفةأيب حممد االصيلي، وأيب حفص بن نابل،: ومسع من
  ).١(وله أيضا إجازة من أيب احلسن القابسي 

  .وويل القضاء واخلطابة ببلنسية
  .حمدث أديب، خطيب شاعر: ، فقال فيه)٢(ذكره احلميدي 

  ).٣(تويف يف ربيع اآلخر سنة ست ومخسني وأربع مئة 
  .أخذ عنه أبو علي الغساين، وغريه: قلت

يد الباجي، وكان والده قد رحل، وتفقه على ابن أيب زيد، والقابسي، فاستجاز منهما وهو خال أيب الول
  .لولده، وسكن أبو شاكر شاطبة مدة

  ).٤(وله شعر رائق 



  
 بن حممد بن حممد بن عبد االمام، شيخ الشافعية، القاضي، أبو عاصم، حممد بن أمحد*  العبادي - ٩٧

  .ياهللا بن عباد، العبادي، اهلروي، الشافع
  .أمحد بن حممد بن سهل القراب، وغريه: حدث عن

__________  
  ).٩٩(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ١(
  .٢٩٠": اجلذوة " يف ) ٢(
  .، ومل يذكر احلميدي تاريخ وفاته٣٨٤ / ٢" الصلة " كما يف ) ٣(
يا : ٣٨٤ / ٢" ة الصل" ، وابن بشكوال يف ٢٩١": اجلذوة " من ذلك ما أورده احلميدي يف ) ٤(

فإن * وكوكيب وظالم الليل قد ركدا إن كان صرف الليايل عنك أبعدين * روضيت ورياض الناس جمدبة 
، ذيب االمساء ٣٠٩ / ٢، اللباب ٣٣٧ - ٣٣٦ / ٨االنساب (*) شوقي وحزين عنك ما بعدا 

، ٨٣ - ٨٢ / ٢، الوايف بالوفيات ٢٤٣ / ٣، العرب ٢١٤ / ٤، وفيات االعيان ٢٤٩ / ٢واللغات 
، ١٩١ - ١٩٠ / ٢، طبقات االسنوي ١١٢ - ١٠٤ / ٤: ، طبقات السبكي٨٢ / ٣مرآة اجلنان 

، ٢٠٢٦، ١٥٨١، ١١٠٠، ٩٦٤ - ٤٧: ، كشف الظنون١٦٢ - ١٦١: طبقات ابن هداية اهللا
  .٧٢ - ٧١ / ٢، هدية العارفني ٢٦٩ / ٢، إيضاح املكنون ٣٠٦ / ٣شذرات الذهب 

(*)  

)١٨/١٨٠(  

  

  .على القاضي أيب منصور حممد بن حممد االزدي راة، وعلى أيب عمر البسطامي بنيسابوروتفقه 
  .تفقه به القاضي أبو سعد اهلروي، وغريه

  .إمساعيل بن أيب صاحل املؤذن: وحدث عنه
، "أدب القاضي " ، وكتاب "اهلادي " ، وكتاب "املبسوط " وكان إماما حمققا مدققا، صنف كتاب 

  ).٢(، وغري ذلك )١" (الفقهاء طبقات " وكتاب 
  .وتنقل يف النواحي واشتهر امسه

  .عاش ثالثا ومثانني سنة، تويف يف شوال سنة مثان ومخسني وأربع مئة
، صاحب التصانيف، وقاضي سارية أبو إسحاق إبراهيم بن حممد )٣(وفيها تويف االمام أبو بكر البيهقي 

  ، واملعمر أبو علي)٤(السروي الشافعي 
" احملكم : " ، وصاحب)٥(بن غالب بن املبارك املقرئ ببغداد، وعبد الرزاق بن مشة االصبهاين احلسن 



، والعارف الزجناين فرج الزاهد، امللقب بأخي )٦(أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي اللغوي الضرير 
  ).٧(فرج، وشيخ احلنابلة القاضي أبو يعلى بن الفراء 

__________  
، مث أعيد طبعه باالوفست Gosta Vitestam بعناية املستشرق ١٩٦٤دن عام وقد طبع يف لي) ١(

  .يف مكتبه املثىن ببغذاد
  .٧٢ - ٧١ / ٢" هدية العارفني " انظر مصنفاته يف ) ٢(
  ).٨٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٨٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٨٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).٧٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).٤٠( تقدمت ترمجته برقم )٧(

(*)  

)١٨/١٨١(  

  

 بن حممد بن أمحد بن حممد بن االمام الكبري، شيخ القراء، أبو بكر، أمحد بن الفضل*  الباطرقاين - ٩٨
  .جعفر االصبهاين، الباطرقاين

، وأيب مسلم بن شهدل، وأمحد بن )١(أيب عبد اهللا بن مندة، وإبراهيم بن خرشيذ قوله : محل الكثري عن
  .يوسف الثقفي، وأيب جعفر االري، وعبد اهللا بن جعفر، واحلسن بن يوه، وعدة

  ".الشواذ " ، وكتاب "طبقات القراء " وتال بالروايات على الكبار، وصنف كتاب 
  أبو علي احلداد، وتال عليه بالروايات، وسعيد بن أيب: حدث عنه

احد الدقاق، وأمحد بن الفضل املهاد، وشبيب الرجاء، واحلسني بن عبدامللك االديب، وحممد بن عبد الو
  .، وآخرون)٣(، وعبد السالم بن حممد احلسناباذي )٢(بن حممد بن جوره 

  .وحدث عنه من القدماء احلافظان عبد العزيز النخشيب، وأبو علي الوخشي
__________  

 / ١اء الكبار ، معرفة القر٢٤٦ / ٣، العرب ١٠٢ - ١٠٠ / ٤، معجم االدباء ٤١ / ٢االنساب (*) 
، ٣٠٨ / ٣، شذرات الذهب ٩٧ - ٩٦ / ١، طبقات القراء ٢٨٨ / ٧، الوايف ٣٤٣ - ٣٤٢

  .٧٣ / ١، هدية العارفني ٧٩ / ٢إيضاح املكنون 
ضبطت يف االصل بفتح الطاء، وضبطها السمعاين وياقوت وابن االثري بكسرها وهي نسبة : والباطرقاين



  .قرية من قرى أصبهان: إىل باطرقان
" ، وضبط املؤلف لفظ )٣٧(مرت ترمجة إبراهيم بن خرشيذ قوله يف اجلزء السابع عشر برقم ) ١(

  .هناك فراجعه" خرشيد قوله 
  .باخلاء" خورة  " ٤١ / ٢" االنساب " باجليم كما يف االصل، ويف ) ٢(
 بفتح ضبطت يف االصل بفتح احلاء والسني وكذا ضبطها ياقوت، وضبطها السمعاين وابن االثري) ٣(

  .قرية من قرى أصبهان: احلاء وسكون السني، وهي نسبة إىل حسناباذ
(*)  

)١٨/١٨٢(  

  

  .أبو القاسم اهلذيل: وتال عليه
هو كثري السماع، واسع الرواية، : قال حيىي بن منده) ١(وأم جبامع أصبهان بعد أيب املظفر بن شبيب 

  . وسبعني وثالث مئةإنه ولد سنة اثنتني: دقيق اخلط، قرأ على مجاعة، وقال يل
" صنف :  فقال عبد العزيز- ومجاعة حاضرون -وذكره عمي يوما واحلافظ عبد العزيز النخشيب 

البخاري، إال أنه كتب أكثره من االصل، مث أحلقه االسناد، وهذا ليس " صحيح " خمرجا على " مسندا 
  من شرط أصحاب

  .احلديث
 ذكرها، لو اقتصر على التحديث واالقراء كان خريا له وتكلم يف مسائل ال يسع املوضع: مث قال حيىي

)٢.(  
مل أر بأصبهان شيخا مجع بني علم القرآن والقراءات واحلديث والروايات، وكثرة الكتابة : وقال الدقاق

والسماعات أفضل من أيب بكر الباطرقاين، وكان حسن اخللق واهليئة والقراءة والدراية، ثقة يف احلديث 
)٣.(  

  ).٤(تويف يف صفر سنة ستني وأربع مئة : مندهقال ابن 
__________  

  .٤١ / ٢" االنساب " انظر ) ١(
  .٣٤٣ / ١" معرفة القراء " ، و ١٠٢ / ٤" معجم االدباء " انظر ) ٢(
  .٣٤٢ / ١" معرفة القراء " انظر ) ٣(
  .وهو خطأ) ٤٢١( أن وفاته سنة ٧٣ / ١" هدية العارفني " ، و ٧٩ / ٢" إيضاح املكنون " يف ) ٤(

(*)  



)١٨/١٨٣(  

  

 االوحد، البحر، ذو الفنون واملعارف، أبو حممد، علي ابن أمحد بن سعيد) ١(االمام *  ابن حزم - ٩٩
بن سفيان بن يزيد الفارسي االصل، مث االندلسي ) ٢(بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف بن معدان 

 املعروف بيزيد - رضي اهللا عنه -رب االموي القرطيب اليزيدي موىل االمري يزيد بن أيب سفيان بن ح
اخلري، نائب أمري املؤمنني أيب حفص عمر على دمشق، الفقيه احلافظ، املتكلم، االديب، الوزير الظاهري، 

  صاحب التصانيف، فكان جده يزيد
__________  

  ، مطمح االنفس، القسم الثاين املنشور يف جملة املورد٣١١ - ٣٠٨: جذوة املقتبس(*) 
، ٣٥٧ - ٣٥٤:  بتحقيق هدى شوكة نام ص١٩٨١ / ٤ - ٣لعراقية، الد العاشر، العدد، ا

 / ٢ الصلة ٢٣٣ - ٢٣٢، تاريخ احلكماء، ١٧٥ - ١٦٧: الذخرية الد االول، القسم االول
: ، املعجب٩٢: ، املطرب٢٣٥ / ١٢، معجم االدباء ٤١٨ - ٤١٥: ، بغية امللتمس٤١٧ - ٤١٥
 / ٣، تذكرة احلفاظ ٣٣٠ - ٣٢٥ / ٣، وفيات االعيان، ٣٥٧ - ٣٥٤ / ١، املغرب ٣٥ - ٣٢

انظر اجلزء الثامن، : ، مسالك االبصار٢٦٨ / ١: ، دول االسالم٢٣٩ / ٣، العرب ١١٥٥ - ١١٤٦
، البداية ٨١ - ٧٩ / ٣، مرآة اجلنان ٣٧٤: الد الثاين من اجلزء االول الورقة: الوايف بالوفيات

، النجوم ٢٠٢ - ١٩٨ / ٤، لسان امليزان ١١٦ - ١١١ / ٤، االحاطة ٩٢ - ٩١ / ١٢والنهاية 
، االعالم بتاريخ ٨٦: ، طبقات االمم لصاعد٤٣٧ - ٤٣٦: ، طبقات احلفاظ٧٥ / ٥الزاهرة 
: ، كشف الظنون٨٤ - ٧٧ / ٢، نفح الطيب ١٥٦: ، أخبار العلماء٤٥٦حوادث عام : االسالم

، إيضاح ٦٩١ - ٦٩٠ / ١، هدية العارفني ٣٠٠ - ٢٩٩ / ٣، شذرات الذهب ٤٦٦، ١١٨، ٢١
، ابن حزم فقهه وآراؤه حملمد أبو ١٤٤ - ١٣٦ / ١، دائرة املعارف االسالمية ٣١٩ / ١املكنون 

بقلم الدكتور زكريا إبراهيم : ، ابن حزم االندلسي١٢ - ٥: زهرة، مقدمة مجهرة أنساب العرب
ابن حزم : " ة اليت كتبها الدكتور عبد احلليم عويس، وانظر الدراسة القيم "٥٦" سلسلة أعالم العرب 

  .نشر دار االعتصام بالقاهرة" االندلسي وجهوده يف البحث التارخيي واحلضاري 
 م يف جملة امع العلمي العريب بدمشق بتحقيق االستاذ ١٩٤١وقد أفردت ترمجة ابن حزم بالطبع سنة 

 أرسلها إليه الشيخ حممد نصيف منقولة من نسخة لسري الفاضل سعيد االفغاين، وقد ذكر أن هذه الترمجة
أعالم النبالء بصنعاء يف خزانة االمام حيىي محيد الدين صاحب اليمن، وقد قمنا مبقابلة طبعة امع هذه 

  .على االصل الذي عندنا وأثبتنا الفروق بينهما
  .ليس يف طبعة جملة امع" االمام " لفظ ) ١(



  .٢٣٥ / ١٢" معجم االدباء "  من "ابن معدان " سقط ) ٢(
(*)  

)١٨/١٨٤(  

  

  .موىل لالمري يزيد أخي معاوية
  وكان جده خلف بن معدان هو أول من دخل

  .ملك االندلس عبدالرمحن بن معاوية بن هشام، املعروف بالداخل) ١(االندلس يف صحابة 
  .ولد أبو حممد بقرطبة يف سنة أربع ومثانني وثالث مئة

ع مئة وبعدها من طائفة منهم، حيىي بن مسعود بن وجه اجلنة، صاحب قاسم بن أصبغ، ومسع يف سنة أرب
اجلسور، ويونس بن عبد اهللا بن مغيث ) ٢(فهو أعلى شيخ عنده، ومن أيب عمر أمحد بن حممد بن 

بن أمحد القاضي، وحممد بن سعيد بن نبات، وعبد اهللا بن ربيع التميمي، وعبد ) ٣(القاضي، ومحام 
بن عبد اهللا بن خالد، وعبد اهللا بن حممد بن عثمان، وأيب عمر أمحد بن حممد الطلمنكي، وعبد اهللا الرمحن 

  .بن قاسم بن حممد بن قاسم بن أصبغ) ٤(بن يوسف بن نامي، وأمحد 
  .ويرتل إىل أن يروي عن أيب عمر بن عبد الرب، وأمحد بن عمر بن أنس العذري

  .عن ابن ربيع، عن ابن االمحر، عنه) ٥(ائي، حيمله النس" سنن " وأجود ما عنده من الكتب 
مسلم، بينه وبينه مخسة رجال، وأعلى ما رأيت له حديث بينه وبني وكيع فيه " صحيح " وأنزل ما عنده 

  .ثالثة أنفس
  )٦(ابنه أبو رافع الفضل، وأبو عبد اهللا احلميدي، ووالد : حدث عنه

__________  
  ".ملك االندلس " وليس فيها عبارة " صحابة  " بدل" زمن " يف طبعة امع ) ١(
  .ليس يف طبعة امع" بن " لفظ ) ٢(
، ومحام بن أمحد ٤٥٢ / ١" تبصري املنتبه " ، و ٥٢٨ / ٢" االكمال " بضم احلاء املهملة كما يف ) ٣(

  .١٥٦ - ١٥٥ / ١البن بشكوال " الصلة " هذا مترجم يف 
  .بن أصبغوأمحد بن قاسم : يف طبعة امع) ٤(
  .جممله، وهو خطأ: يف طبعة امع) ٥(
  .وهو خطأ" وولد : " يف طبعة امع) ٦(

(*)  

)١٨/١٨٥(  



  

  .القاضي أيب بكر بن العريب، وطائفة
  .بن حممد) ١(وآخر من روى عنه مروياته باالجازة أبو احلسن شريح 

كثرية، وكان والده من كرباء أهل نشأ يف تنعم ورفاهية، ورزق ذكاء مفرطا، وذهنا سياال، وكتبا نفيسة 
قد مهر أوال يف ) ٢(قرطبة، عمل الوزارة يف الدولة العامرية، وكذلك وزر أبو حممد يف شبيبته، وكان 

تأثريا ليته سلم من ذلك، ولقد ) ٣(االدب واالخبار والشعر، ويف املنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه 
على العلوم، فتأملت له، فإنه رأس يف ) ٤(باملنطق، ويقدمه وقفت له على تأليف حيض فيه على االعتناء 

  .علوم االسالم، متبحر يف النقل، عدمي النظري على يبس فيه، وفرط ظاهرية يف الفروع ال االصول
إنه تفقه أوال للشافعي، مث أداه اجتهاده إىل القول بنفي القياس كله جليه وخفيه، واالخذ بظاهر : قيل

واحلديث، والقول بالرباءة االصلية، واستصحاب احلال، وصنف يف ذلك كتبا النص وعموم الكتاب 
العبارة، وسب ) ٥(كثرية، وناظر عليه، وبسط لسانه وقلمه، ومل يتأدب مع االئمة يف اخلطاب، بل فجج 

  ، فكان جزاؤه من جنس فعله، حبيث إنه أعرض)٦(وجدع 
__________  

اجليم، وهو غلط، والصواب ما أثبت، وهو أبو احلسن شريح بالسني املهملة و" سريج " يف االصل ) ١(
  . ه٥٣٩بن حممد بن شريح الرعيين االشبيلي، خطيب إشبيلية ومقرؤها ومسندها، متويف سنة 

  ).٨٥(وستأيت ترمجته يف اجلزء العشرين برقم 
  .ليس يف طبعة امع" كان " لفظ ) ٢(
  ".به : " طبعة امع) ٣(
  ".تقدمه و: " طبعة امع) ٤(
  ".تكرب : " باحلاء املهملة قبل اجليم، وشرحها احملقق بقوله" فحج : " طبعة امع) ٥(

  ".العبارة " ساقطة قبل كلمة " يف " لعل : وقال
  .جبيمني، واملعىن أن ساق العبارة فجة قاسية" فجج " ويف االصل عندنا 

  .مالقطع، وهو هنا كناية عن الذم والشت: اجلدع يف االصل) ٦(
(*)  

)١٨/١٨٦(  

  

عن تصانيفة مجاعة من االئمة، وهجروها، ونفروا منها، وأحرقت يف وقت، واعتىن ا آخرون من 
العلماء، وفتشوها انتقادا واستفادة، وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثمني ممزوجا يف الرصف باخلرز 



  .املهني، فتارة يطربون، ومرة يعجبون، ومن تفرده يهزؤون
  .اجلملة فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمويف 

  .وكان ينهض بعلوم مجة، وجييد النقل، وحيسن النظم والنثر
وفيه دين وخري، ومقاصده مجيلة، ومصنفاته مفيدة، وقد زهد يف الرئاسة، ولزم مرتله مكبا على العلم، 

وجدت يف أمساء اهللا ): ١(قال أبو حامد الغزايل : ، وقد أثىن عليه قبلنا الكبارفال نغلو فيه، وال جنفو عنه
  .تعاىل كتابا ألفه أبو حممد بن حزم االندلسي يدل على عظم حفظه وسيالن ذهنه

كان ابن حزم أمجع أهل االندلس قاطبة لعلوم االسالم، : وقال االمام أبو القاسم صاعد بن أمحد
 يف علم اللسان، ووفور حظه من البالغة والشعر، واملعرفة بالسري واالخبار، وأوسعهم معرفة مع توسعه

أخربين ابنه الفضل أنه اجتمع عنده خبط أبيه أيب حممد من تواليفه أربع مئة جملد، تشتمل على قريب من 
  ).٢(مثانني ألف ورقة 

  كان ابن حزم حافظا للحديث وفقهه،): ٣(قال أبو عبد اهللا احلميدي 
__________  

  ، وانظر٢٠١ / ٤" لسان امليزان " كما ذكر ابن حجر يف " شرح االمساء احلسىن " يف ) ١(
  .٧٨ / ٢" نفخ الطيب " ، و ١١١٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " و : ٢٣٩ / ٣" العرب " 
 - ٢٣٨ / ١٢" معجم االدباء " ، و ٣٢٦ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٤١٦ / ٢" الصلة ) " ٢(

  .٧٨ / ٢" نفح الطيب " ، و ١٩٩ / ٤" لسان امليزان " ، و ١١٤٧ / ٣" فاظ تذكرة احل" ، و ٢٣٩
  .٣٠٩ - ٣٠٨": جذوة املقتبس " يف ) ٣(

(*)  

)١٨/١٨٧(  

  

مستنبطا لالحكام من الكتاب والسنة، متفننا يف علوم مجة، عامال بعلمه، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من 
ن، وكان له يف االدب والشعر نفس واسع، وباع طويل، الذكاء، وسرعة احلفظ، وكرم النفس والتدي

  .وما رأيت من يقول الشعر على البديه أسرع منه، وشعره كثري مجعته على حروف املعجم
كان أبوه أبو عمر من وزراء املنصور حممد بن أيب عامر، مدبر دولة املؤيد باهللا : وقال أبو القاسم صاعد

فر، ووزر أبو حممد للمستظهر عبدالرمحن بن هشام، مث نبذ هذه بن املستنصر املرواين، مث وزر للمظ
  .الطريقة، وأقبل على العلوم الشرعية، وعين بعلم املنطق وبرع فيه، مث أعرض عنه

وأقبل على علوم االسالم :  قال-ما أعرض عنه حىت زرع يف باطنه أمورا واحنرافا عن السنة :  قلت-
  ).١(ندلس قبله حىت نال من ذلك ما مل ينله أحد باال



، وعلى الظاهرية، )٢" (القواصم والعواصم " وقد حط أبو بكر بن العريب على أيب حممد يف كتاب 
من ) ٤(، تلقوه )٣(هي أمة سخيفة، تسورت على مرتبة ليست هلا، وتكلمت بكالم مل نفهمه : فقال

  . إال هللا يوم صفني، فقالت، ال حكم- رضي اهللا عنه -إخوام اخلوارج حني حكم علي 
  وكان أول

__________  
  لسان" ، و ١١٤٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٣٨ - ٢٣٧ / ١٢" معجم االدباء " انظر ) ١(

  .١٩٩ / ٤" امليزان 
، وهو مطبوع بتحقيق املرحوم العالمة حمب الدين اخلطيب، والبن "العواصم من القواصم " امسه ) ٢(

واصم وهو كتاب حافل ال نظري له يف بابه، ويقع يف عشرة  ه العواصم والق٨٤٠الوزير املتوىف سنة 
جملدات وتتوىل نشره مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب االرناؤوط وسيصدر اجلزء االول منه قريبا إن شاء 

  .اهللا
  .تلقفوه: طبعة امع) ٤(بالتاء " تفهمه : " طبعة امع) ٣(

(*)  

)١٨/١٨٨(  

  

 فلما عدت، وجدت القول بالظاهر قد مال به املغرب سخيف كان بدعة لقيت يف رحليت القول بالباطن،
من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم، نشأ وتعلق مبذهب الشافعي، مث انتسب إىل داود، مث خلع الكل، 
واستقل بنفسه، وزعم أنه إمام االمة يضع ويرفع، وحيكم ويشرع، ينسب إىل دين اهللا ما ليس فيه، 

يقولوا تنفريا للقلوب منهم، وخرج عن طريق املشبهة يف ذات اهللا وصفاته، ويقول عن العلماء ما مل 
، )٢(قوم ال بصر هلم إال باملسائل، فإذا طالبهم بالدليل كاعوا ) ١(فجاء فيه بطوام، واتفق كونه بني 

فيتضاحك مع أصحابه منهم، وعضدته الرئاسة مبا كان عنده من أدب، وبشبه كان يوردها على امللوك، 
وا حيملونه، وحيمونه، مبا كان يلقي إليهم من شبه البدع والشرك، ويف حني عودي من الرحلة فكان

ألفيت حضريت منهم طافحة، ونار ضالهلم الفحة، فقاسيتهم مع غري أقران، ويف عدم أنصار إىل حساد 
 هلم ضرسي، وأنا ما بني إعراض عنهم أو) ٣(يطؤون عقيب، تارة تذهب هلم نفسي، وأخرى ينكشر 

، فيه دواهي، فجردت عليه نواهي، "نكت االسالم " تشغيب م، وقد جاءين رجل جبزء البن حزم مساه 
  وجاءين آخر برسالة

  .، واالمر أفحش من أن ينقض)٤" (الغرة " يف االعتقاد، فنقضتها برسالة 
اء بأحد، وال باالهتداء يقولون، ال قول إال ما قال اهللا، وال نتبع إال رسول اهللا، فإن اهللا مل يأمر باالقتد



  .دي بشر
أن ال تستدلوا : فيجب أن يتحققوا أم ليس هلم دليل، وإمنا هي سخافة يف ويل، فأوصيكم بوصيتني

  عليهم، وأن تطالبوهم بالدليل، فإن املبتدع إذا استدللت عليه شغب
__________  

  .١١٤٩ / ٣" تذكرة احلفاظ " واملثبت من " من : " يف االصل) ١(
  ".جبنوا : " أي) ٢(
  .تنكسر": تذكرة احلفاظ " يف ) ٣(
  .بالعني املهملة والزاي" العزة : " يف طبعة امع) ٤(

(*)  

)١٨/١٨٩(  

  

  .عليك، وإذا طالبته بالدليل مل جيد إليه سبيال
  .ال قول إال ما قال اهللا، فحق، ولكن أرين ما قال: فأما قوهلم
  .ال حكم إال هللا: وأما قوهلم

  .مسلم على االطالق، بل من حكم اهللا أن جيعل احلكم لغريه فيما قاله وأخرب بهفغري 
وإذا حاصرت أهل حصن فال ترتهلم على حكم : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال) ١(صح 

  ) ".٣(ال تدري ما حكم اهللا، ولكن أنزهلم على حكمك ) ٢(اهللا، فإنك 
  ).٤(احلديث ..." لفاءعليكم بسنيت وسنة اخل: " وصح أنه قال

 شيخ أبيه يف العلم، وال تكلم فيه بالقسط، وبالغ يف - رمحه اهللا -مل ينصف القاضى أبو بكر : قلت
االستخفاف به، وأبو بكر فعلى عظمته يف العلم ال يبلغ رتبة أيب حممد، وال يكاد، فرمحهما اهللا وغفر 

  .هلما
أما حمفوظه فبحر عجاج، وماء ثجاج، خيرج من حبره : قال اليسع ابن حزم الغافقي وذكر أبا حممد فقال

  مرجان احلكم، وينبت بثجاجه ألفاف
، "امللل والنحل " النعم يف رياض اهلمم، لقد حفظ علوم املسلمني، وأرىب على كل أهل دين، وألف 

  ).٥(وكان يف صباه يلبس احلرير، وال يرضى من املكانة إال بالسرير 
  د بلنسية وا املظفرأنشد املعتمد، فأجاد، وقص

__________  
  ".مع : " طبعة امع) ١(



  ".النك : " طبعة امع) ٢(
  .من حديث بريدة بن احلصيب االسلمي) ٢٦١٢(، وأبو داود )١٧٣١(أخرجه مسلم ) ٣(
والترمذي ) ٤٦٠٧(، وأبو داود ١٢٧، ١٢٦ / ٤أخرجه من حديث العرباض بن سارية أمحد ) ٤(
و ) ٣٠(و ) ٢٩(و ) ٢٧(و ) ٢٦(، وابن أيب عاصم ٤٤ / ١والدارمي ) ٤٣(وابن ماجة ) ٢٦٨٧(
 / ١واحلاكم ) ١٠٢(هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان : وقال الترمذي) ٣٢(و ) ٣١(

  .، ووافقه الذهيب٩٥
  .حبذف الباء" السرير : " طبعة امع) ٥(

(*)  

)١٨/١٩٠(  

  

  .أحد االطواد
بينما حنن عند أيب ببلنسية وهو يدرس املذهب، إذا بأيب حممد بن : لعمر بن واجب قا) ١(وحدثين عنه 

حزم يسمعنا، ويتعجب، مث سأل احلاضرين مسألة من الفقه، جووب فيها، فاعترض يف ذلك، فقال له 
منه وابل ) ٢(هذا العلم ليس من منتحالتك، فقام وقعد، ودخل مرتله فعكف، ووكف : بعض احلضار

أنا : هر قريبة حىت قصدنا إىل ذلك املوضع، فناظر أحسن مناظرة، وقال فيهافما كف، وما كان بعد أش
  ).٣(أتبع احلق، وأجتهد، وال أتقيد مبذهب 

من االئمة، مل يسغ له أن يقلد، كما أن ) ٤(نعم، من بلغ رتبة االجتهاد، وشهد له بذلك عدة : قلت
سوغ له االجتهاد أبدا، فكيف جيتهد، وما الفقيه املبتدئ والعامي الذي حيفظ القرآن أو كثريا منه ال ي

  الذي يقول ؟ وعالم يبين ؟
الفقيه املنتهي اليقظ الفهم احملدث، الذي قد حفظ خمتصرا يف : وكيف يطري وملا يريش ؟ والقسم الثالث

الفروع، وكتابا يف قواعد االصول، وقرأ النحو، وشارك يف الفضائل مع حفظه لكتاب اهللا وتشاغله 
ة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ االجتهاد املقيد، وتأهل للنظر يف دالئل االئمة، فمىت وضح له بتفسريه وقو

احلق يف مسألة، وثبت فيها النص، وعمل ا أحد االئمة االعالم كأيب حنيفة مثال، أو كمالك، أو 
سلك الرخص، الثوري، أو االوزاعي، أو الشافعي، وأيب عبيد، وأمحد، وإسحاق، فليتبع فيها احلق وال ي

  وليتورع، وال يسعه فيها بعد قيام احلجة عليه تقليد، فإن خاف ممن
__________  

  .ليس يف طبعة امع" عنه " لفظ ) ١(
  .فطر: وكف) ٢(



  .١٩٩ / ٤" لسان امليزان " ، و ١١٤٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
  .عدد: طبعة امع) ٤(

(*)  

)١٨/١٩١(  

  

هاء فليتكتم ا وال يتراءى بفعلها، فرمبا أعجبته نفسه، وأحب الظهور، عليه من الفق) ١(يشغب 
  .فيعاقب

ويدخل عليه الداخل من نفسه، فكم من رجل نطق باحلق، وأمر باملعروف، فيسلط اهللا عليه من يؤذيه 
لسوء قصده، وحبه للرئاسة الدينية، فهذا داء خفي سار يف نفوس الفقهاء، كما أنه داء سار يف نفوس 

ملنفقني من االغنياء وأرباب الوقوف والترب املزخرفة، وهو داء خفي يسري يف نفوس اجلند واالمراء ا
وكمائن من ) ٢(وااهدين، فتراهم يلتقون العدو، ويصطدم اجلمعان ويف نفوس ااهدين خمبآت 

زخرفة، والعدد املذهبة، واخلوذ امل) ٤(، ولبس القراقل )٣(االختيال وإظهار الشجاعة ليقال، والعجب 
  احملالة على نفوس متكربة، وفرسان متجربة، وينضاف

، وشرب للمسكر، فأىن ينصرون ؟ وكيف ال خيذلون ؟ )٥(إىل ذلك إخالل بالصالة، وظلم للرعية 
  .فانصر دينك، ووفق عبادك: اللهم

اء العلم، وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس واالفت) ٦(فمن طلب العلم للعمل كسره 
قد أفلح من * (والفخر والرياء، حتامق، واختال، وازدرى بالناس، وأهلكه العجب، ومقتته االنفس 

  .دسسها بالفجور واملعصية: أي ] ١٠ و ٩: الشمس) * [ زكاها، وقد خاب من دساها
__________  

  .من تشغب: طبعة امع) ١(
  .خمبأة: طبعة امع) ٢(
  .معليس يف طبعة ا" العجب " لفظ ) ٣(
العرقية ما يلبس حتت العمامة : " وقال يف احلاشية" العراقي " أثبت حمقق طبعة امع هنا كلمة ) ٤(

  .والقلنسوة، مولدة
  .ا ه" العراقل، وهي تصحيف : ويف االصل" التاج " 

هو ثوب بغري : ضرب من الثياب، وقيل: القرقل": اللسان " ويف " القراقل : " وأما عندنا يف االصل
  .القرقل قميص من قمص النساء بال لبنة، ومجعه قراقل: كمني، وقال أبو تراب

  .الرعية، وشرب املسكر: طبعة امع) ٥(



  .وهو حتريف" كره : " طبعة امع) ٦(
(*)  

)١٨/١٩٢(  

  

  ).١(قلبت فيه السني ألفا 
) ٢(االسالم يف ما رأيت يف كتب : - وكان أحد اتهدين -قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم 

  ).٤(للشيخ موفق الدين " املغين " البن حزم، وكتاب ) ٣" (احمللى " العلم مثل 
  .لقد صدق الشيخ عز الدين: قلت

  .للبيهقي" السنن الكبري : " وثالثهما
  .البن عبد الرب" التمهيد ): " ٥(ورابعها 

  فمن حصل هذه الدواوين،
  .، فهو العامل حقا)٧(عة فيها ، وأدمن املطال)٦(وكان من أذكياء املفتني 

مخسة عشر ألف ورقة " االيصال إىل فهم كتاب اخلصال " والبن حزم مصنفات جليلة أكربها كتاب 
  احلافظ جلمل) ٩(اخلصال " ، وكتاب )٨(

__________  
تأويل مشكل " وهو غلط، قال ابن قتيبة يف " قلبت فيه االلف سينا : " يف االصل مطبعة امع) ١(

لببت، : لبيت، واالصل: ودساها من دسست، فقلبت إحدى السينات ياء، كما يقال: ٢٦٧" ن القرآ
  .قصصت ومثله كثري أ ه: وقصيت أظفاري، وأصله

  .٢٦٧ / ٣للفراء " معاين القرآن " وانظر 
  ".يف " بدل " من " يف طبعة امع ) ٢(
  .مباجلي" الى "  إىل ١١٥٠ / ٣" تذكرة احلفاظ " تصحف يف ) ٣(
هو االمام موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي الدمشقي، أحد ) ٤(

الذي " املغين "  ه، وكتابه ٦٢٠االعالم يف مذهب االمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه، املتويف سنة 
الفقهاء، مع عناية خاصة اخلرقي يعد من أعظم الكتب الفقهية اجلامعة ملذاهب االئمة " خمتصر " شرح به 

  .بإيراد أقوال االئمة الذين انقرضت مذاهبهم والترجيح فيما بينها
  .وهو كتاب مطبوع متداول، يسر اهللا لنا حتقيقه وإيفاء حقه من العناية وحسن االخراج

  .ورابعهم: يف االصل) ٥(
  .املفتيني: يف االصل) ٦(



  .فيهم: يف االصل) ٧(
أورد فيه أقوال الصحابة فمن بعدهم واحلجة لكل : ١١٤٧ / ٣"  احلفاظ تذكرة" قال الذهيب يف ) ٨(

  .قول أ ه
اخلصال اجلامعة جلمل شرائع االسالم واحلالل واحلرام والسنة واالمجاع " وهذا الكتاب هو شرح لكتابه 

  .الذي سيذكره املؤلف هنا" 
   ".احمللى" وقد اختصر بعض هذا الكتاب ابنه أبو رافع ليكمل بعض أجزاء 

  .٥٥٥ / ١انظر فهرس دار الكتب املصرية 
  = (*)كما " االيصال " وهو غلط، و " اخلصال " بدل " االيصال : " يف االصل وطبعة امع) ٩(

)١٨/١٩٣(  

  

احمللى يف شرح الى باحلجج " يف الفقه جملد، وكتاب ) " ١(الى " جملدان وكتاب " شرائع االسالم 
قسمة اخلمس " مئة وعشرون ورقة، كتاب ) ٣" (حجة الوداع " ، كتاب )٢ (مثاين جملدات" واآلثار 

يكون " اآلثار اليت ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها " جملد، كتاب : يف الرد على إمساعيل القاضي
التلخيص " بال أسانيد، كتاب " اجلامع يف صحيح احلديث " عشرة آالف ورقة، لكن مل يتمه، كتاب 

خمتصر " ، )٥" (ما انفرد به مالك وأبو حنيفة والشافعي " ، كتاب )٤" ( املسائل النظرية والتخليص يف
اختالف الفقهاء اخلمسة مالك، وأيب " املغلس الظاهري، جملد، كتاب ) ٦(اليب احلسن بن " املوضح 

 علم التبيني يف هل" جملد، كتاب " التصفح يف الفقه " ، كتاب "حنيفة، والشافعي، وأمحد، وداود 
  ألف ورقة،" االمالء يف شرح املوطأ " ثالثة كراريس، كتاب " املصطفى أعيان املنافقني 

__________  
اخلصال اجلامعة حملصل شرائع : " اخل ؟ ؟ ؟ ؟ هذا، ومساه حاجي خليفة" تقدم هو شرح لكتاب = 

  .وذكر أنه جملد" االسالم يف الواجب واحلالل واحلرام 
  .٧٠٤ / ١" كشف الظنون " 
  .سقط اسم هذا الكتاب من طبعة امع، وهو املنت الذي عمل عليه شرحا مساه باحمللى وهو التايل) ١(
طبع بتحقيق العالمة الشيخ أمحد شاكر، مث طبعه حممد منري الدمشقي يف أحد عشر جزءا طبعة ) ٢(

  .مقابلة على نسخة الشيخ أمحد شاكر
  . بتحقيق االستاذ ممدوح حقي١٩٥٩طبع يف دار اليقظة العربية بدمشق سنة ) ٣(
  .وفروعها اليت ال نص عليها يف الكتاب وال احلديث: ذكره ياقوت، وزاد يف امسه) ٤(

" يف اجلزء الثالث من " التلخيص لوجوه التخليص " وقد نشر الدكتور إحسان عباس رسالة له بعنوان 



ما أفضل ما يعمله املرء : إليه مثلوهي عبارة عن أجوبة على أسئلة وردت " رسائل ابن حزم االندلسي 
  ليحصل على

  .اخل..عفو ربه، وهل تتفاضل الكبائر، وما القدر الذي يطلبه املرء من العلوم
" ، ومن كتاب ١١٥٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " واملثبت من " أو أبو حنيفة أو الشافعي : " يف االصل) ٥(

وقد أفردنا أجز ؟ ؟ ؟ : كتابه هذا، فقال حيث ذكر ٢٧٣ / ٩البن حزم يف كتاب الفرائض " احمللى 
مخة فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي مجهور العلماء، وفيما قاله كل واحد منهم، مما ال يعرف 

  .أحد قال به قبله، وقطعة فيما خالف فيه كل واحد منهم االمجاع املتيقن ؟ مقطوع به
  .ليس يف طبعة امع، وهو غلط" بن " لفظ ) ٦(
)(*  

)١٨/١٩٤(  

  

ألف ورقة " در القواعد يف فقه الظاهرية " ألف ورقة أيضا، كتاب " االمالء يف قواعد الفقه " كتاب 
الرسالة البلقاء يف الرد " جملد، كتاب " الفرائض " جميليد، كتاب ) ٢" (االمجاع " ، كتاب )١(أيضا 

" جملدان، كتاب ) ٣" (ل االحكام االحكام الصو" جميليد، كتاب " على عبد احلق بن حممد الصقلي 
له، جملد، " الرد على من اعترض على الفصل " جملدان كبريان، كتاب ) ٤" (الفصل يف امللل والنحل 

الرد على ابن " جملد كبري، كتاب " اليقني يف نقض متويه املعتذرين عن إبليس وسائر املشركني " كتاب 
البن الراوندي يف اعتراضه " الفريد "  الرد على كتاب الترشيد يف" مئة ورقة، كتاب " زكريا الرازي 

خمتصر يف علل " جملد، كتاب " الرد على من كفر املتأولني من املسلمني " على النبوات جملد، كتاب 
جملد، " االستجالب " جملد، كتاب " التقريب حلد املنطق بااللفاظ العامية " جملد، كتاب " احلديث 
  .جميليد، وغري ذلك) ٥" (نقط العروس " لد، كتاب جم" نسب الرببر " كتاب 

  من ترك الصالة" ، "مراقبة أحوال االمام : " ومما له يف جزء أو كراس
__________  

  .سقط اسم هذا الكتاب من طبعة امع) ١(
 وبيانه من مجلة ما ال: " ، وزاد ياقوت يف امسه"منتقى االمجاع : " ١١٥٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " يف ) ٢(

  ".يعرف فيه اختالف 
  .٧٩ / ٢" نفح الطيب " ، و ٢٥٢ / ١٢" معجم االدباء " انظر 

 يف مثانية أجزاء، مث صورته دار اآلفاق ١٣٤٨ - ١٣٤٥نشر بتحقيق العالمة أمحد شاكر سنة ) ٣(
  . م بتقدمي الدكتور إحسان عباس١٩٨٠اجلديدة سنة 



" امللل والنحل "  مخسة أجزاء وامشه  ه يف١٣١٧طبع الول مرة يف املطبعة االدبية سنة ) ٤(
مجع فصلة، وهي النخلة املنقولة من حملها إىل : للشهرستاين، وأعيد طبعه بعد ذلك، والفصل بكسر ففتح

  .حمل آخر لتثمر
" نقط العروس يف نوادر االخبار  " ٣٧ / ٥" املقتبس " يف توا ؟ ؟ اخللفاء، ومساه ابن حيان يف ) ٥(

، وأعاد نشره الدكتور ١٩١١ولد يف جملة مركز الدراسات التارخيية بغرناطة سنة نشره املستشرق زيب
، ونشره الدكتور إحسان عباس ضمن ١٩٥١، سنة ١٣: شوقي ضيف مبجلة كلية اآلداب العدد

  .يف اجلزء الثاين" رسائل ابن حزم االندلسي " جمموع 
(*)  

)١٨/١٩٥(  

  

ما وقع بني الظاهرية وأصحاب " ، "رسالة التأكيد " ، "قصر الصالة " ، "رسالة املعارضة " ، "عمدا 
رسالة يف معىن الفقه والزهد " ، "العتاب على أيب مروان اخلوالين " ، )١" (فضائل االندلس " ، "القياس 

، "االظهار ملا شنع به على الظاهرية " ، "التلخيص يف أعمال العباد " ، "مراتب العلماء وتواليفهم " ، "
" النكت املوجزة يف نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليد " ، "النبذ الكافية " جزآن، " وي زجر الغا" 

الدرة يف ما يلزم " جملد، " خمتصر امللل والنحل " ، "الرسالة الالزمة الويل االمر ) " ٢(جملد صغري 
ي ألف يف تناقض ، الذ)٤(الرد على إمساعيل اليهودي " ، )٣" (مسألة يف الروح " جزآن، " املسلم 
" ، "مسألة االميان " ، "الرسالة الصمادحية يف الوعد والوعيد " ، )٥" (النصائح املنجية " ، "آيات 
  مراتب
  ترتيب" ، "بيان غلط عثمان بن سعيد االعور يف املسند واملرسل " ، "العلوم 

__________  
وقد أثبت نصها " س وذكر رجاهلا رسالة يف فضل االندل: " ٢٢٦" الفهرسة " مساها ابن خري يف ) ١(

، ونشرها الدكتور إحسان عباس يف اجلزء الثاين من ١٧٩ - ١٥٨ / ٣" نفح الطيب " املقري يف 
  ".رسائل ابن حزم االندلسي " جمموع 

  . ه١٣٧٩نشر هذا امللخص بتحقيق االستاذ سعيد االفغاين مبطبعة جامعة دمشق سنة ) ٢(
وهي مطبوعة يف "  إن أرواح أهل الشقاء معذبة إىل يوم الدين :رسالة يف حكم من قال" وهي ) ٣(

  .حتقيق الدكتور إحسان عباس" رسائل ابن حزم االندلسي " اجلزء الثالث من جمموع 
 استوزره باديس بن حيوس ملك - على اختالف بني املصادر يف رسم امسه -وهو ابن النغريلة ) ٤(

  .غرناطة بعد أن كان كاتبا له



 ٧٦١ / ٢ / ١" الذخرية " ، و ٢٦٤ / ٣" البيان املغرب " ، و ١١٤ / ٢" املغرب " ه يف انظر ترمجت
، ويرى الدكتور إحسان عباس أن رد ابن حزم ١٦١ - ١٦٠ / ٤" تاريخ ابن خلدون " وما بعدها، و 

ليت هذا إمنا هو على يوسف بن إمساعيل الذي خلف أباه امساعيل يف الوزارة، ويستدل لذلك يف املقدمة ا
رسائل ابن حزم االندلسي " كتبها لرسالة ابن حزم يف الرد على ابن النغريلة يف اجلزء الثالث من جمموع 

."  
ذكر العظائم املخرجة إىل : ، بعنوان٢٢٧ - ١٧٨ / ٤" الفصل " وهذه الرسالة ضمن كتابه ) ٥(

  .لشيعاملعتزلة واخلوارج واملرجئة وا: الكفر أو إىل احملال من أقوال أهل البدع
ويف طبعة امع وردت كلمة النصائح بعد كلمة آيات مباشرة دون فصل بينهما، مما يوهم أا تتمة 

  .عنوان الكتاب السابق
(*)  

)١٨/١٩٦(  

  

، "تسمية شيوخ مالك " ، "عدد ما لكل صاحب يف مسند بقي " ، "سؤاالت عثمان الدارمي البن معني 
مسألة " حفصون، ) ١(، رسالة يف ذلك إىل ابن "احة والبالغة بيان الفص" جزآن، " السري واالخالق " 

  ،"تسمية الشعراء الوافدين على ابن أيب عامر " ، "احلد والرسم " ، "هل السواد لون أو ال 
يف شرحه لديوان املتنيب ) ٢(التعقب على االفليلي " ، "مؤلف يف الظاء والضاد " ، "شئ يف العروض " 
  ".تأليف يف الرد على أناجيل النصارى " ، "أيب عامر غزوات املنصور بن " ، "

، )٣" (مقالة العادة : " ، وذكر فيها أمساء كتب له يف الطب منها"رسالة يف الطب النبوي " والبن حزم 
حد " ، وكتاب "بلغة احلكيم " ، وكتاب "شرح فصول بقراط " ، و "مقالة يف شفاء الضد بالضد " و 

" ، و "االدوية املفردة " ، وكتاب يف "الم جالينوس يف االمراض احلادة اختصار ك" وكتاب " الطب 
  ).٥(، وأشياء سوى ذلك )٤" (مقالة يف النخل " ، و "مقالة يف احملاكمة بني التمر والزبيب 

__________  
  .وهو خطأ" إىل ابن " بدل " البن : " يف طبعة امع) ١(
قرية من قرى : بن خلكان بالكسر، نسبة إىل إفليالءبفتح اهلمزة كما ذكر ياقوت، وضبطها ا) ٢(

الشام، وهو أبو القاسم إبراهيم بن حممد بن زكريا بن مفرج املعروف بابن االفليلي، كان من أئمة النحو 
شرحا جيدا، متويف سنة " ديوان املتنيب " واللغة، وله معرفة تامة بالكالم على معاين الشعر، وشرح 

٤٤١.  
، ٢٤١ / ١ / ١" الذخرية " ، ٥١ / ١" وفيات االعيان " ، ٩٤ - ٩٣ / ١"  الصلة "انظر ترمجته يف 



 - ٤ / ٢" معجم االدباء " ، ٢١٣" بغية امللتمس  " ١٩٥ / ٣" العرب " ، ١٨٣ / ١" إنباه الرواة " 
  .٢٦٦ / ٣، شذرات الذهب ٤٢٦ / ١" بغية الوعاة " ، ٢٣٢ / ١" معجم البلدان " ، ٩
  ".السعادة : " ع ومقدمة الدكتور إحسان عباس لرسائل ابن حزميف طبعة ام) ٣(
  .باحلاء املهملة" النحل : " يف طبعة امع ومقدمة الدكتور إحسان عباس لرسائل ابن حزم) ٤(
= نشرته دار املعارف بتحقيق االستاذ عبد السالم هارون، " مجهرة أنساب العرب " منها كتاب ) ٥(

(*)  

)١٨/١٩٧(  

  

ن لتطويل لسانه يف العلماء، وشرد عن وطنه، فرتل بقرية له، وجرت له أمور، وقام عليه مجاعة وقد امتح
من املالكية، وجرت بينه وبني أيب الوليد الباجي مناظرات ومنافرات، ونفروا منه ملوك الناحية، فأقصته 

  ).٢(يف قرية ) ١(الدولة، وأحرقت جملدات من كتبه، وحتول إىل بادية لبلة 
، وأصابه زمانة، وعاش ثنتني )٣(كان ابن حزم قد برص من أكل اللبان : بو اخلطاب ابن دحيةقال أ

  ).٤(وسبعني سنة غري شهر 
   يستعمل اللبان لقوة احلفظ،- رمحه اهللا -وكذلك كان الشافعي : قلت

__________  
عارف بتحقيق طبع أيضا بدار امل" السرية النبوية " ويسميه الذهيب " جوامع السرية " وكتاب = 

إحسان عباس وناصر الدين االسد، ومراجعة العالمة أمحد حممد شاكر وبذيله مخس رسائل : الدكتورين
 رسالة يف أمساء - ٢ رسالة يف القراءات املشهورة يف االمصار اآلتية جمئ التواتر، - ١: البن حزم وهي

  .الصحابة رواة احلديث وما لكل واحد من العدد
  .ة من روي عنهم الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم يف كثرة الفتيا رسالة يف تسمي- ٣
  . مجل فتوح االسالم- ٤
  . أمساء اخللفاء املهديني واالئمة أمراء املؤمنني- ٥

طوق احلمامة يف االلفة : " منها" رسائل ابن حزم " ونشر الدكتور إحسان عباس ثالثة أجزاء من 
فصل يف معرفة النفس " و " رسالة يف الغناء امللهي " ، و "اواة النفوس رسالة يف مد" ، و "واالالف 

مراتب االمجاع يف العبادات واملعامالت "  كتاب ١٩٥٧اخل ونشر القدسي سنة "...بغريها 
البن تيمية، وانظر مقدمة اجلزء االول لرسائل ابن حزم " نقد مراتب االمجاع " ومعه " واالعتقادات 

" لالستاذ عبد السالم هارون، و " مجهرة أنساب العرب " إحسان عباس ومقدمة االندلسي للدكتور 
  .٨٦ - ٨٥: لسركيس" معجم املطبوعات 



قصبة كورة باالندلس كبرية يتصل عملها بعمل أكشونية : بفتح الالمني وبينهما باء موحدة ساكنة) ١(
  .إىل الشرق منها، والغرب من قرطبة

  .١٠ / ٥" معجم البلدان " انظر 
  ".يف قريته " طبعة امع ) ٢(
  .هو نبات من الفصيلة البخورية يفرز صمغا، ويسمى الكندر) ٣(

  .٤٣٥ - ٤٣٤": املعتمد يف االدوية املفردة " انظر فوائده يف 
  .١١٥٠ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٤(

(*)  

)١٨/١٩٨(  

  

  ).١(فولد له رمي الدم 
  ).٢(ابن حزم وسيف احلجاج شقيقني كان لسان : قال أبو العباس ابن العريف

 يعين والد أيب بكر -قال يل االمام أبو حممد عبد اهللا ابن حممد : وقال أبو بكر حممد بن طرخان التركي
أخربين أبو حممد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة، فدخل املسجد، فجلس، : -بن العريب 

  .جدقم فصل حتية املس: ومل يركع، فقال له رجل
  .وكان قد بلغ ستا وعشرين سنة

فقمت وركعت، فلما رجعنا رمن الصالة على اجلنازة، دخلت املسجد، فبادرت بالركوع، فقيل : قال
، وقلت )٣(فانصرفت وقد حزنت :  قال- وكان بعد العصر -اجلس اجلس، ليس ذا وقت صالة : يل

  .دحوندلين على دار الفقيه أيب عبد اهللا بن : لالستاذ الذي رباين
مالك، فبدأت به عليه، وتتابعت قراءيت عليه " موطأ " فقصدته، وأعلمته مبا جرى، فدلين على : قال

  .وعلى غريه حنوا من ثالثة أعوام، وبدأت باملناظرة
صحبت ابن حزم سبعه أعوام، ومسعت منه مجيع مصنفاته سوى الد االخري من ): ٤(مث قال ابن العريب 

  ست، وهو "الفصل " كتاب 
أربع جملدات يف سنة ست ومخسني وأربع مئة، وهو أربعة " االيصال " جملدات، وقرأنا عليه من كتاب 

  ).٥(وعشرون جملدا، ويل منه إجازة غري مرة 
__________  

  .١٥: صفحة" السري " انظر ال ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ من ) ١(
وإمنا قال : ، وزاد فيه٣٢٨  /٣" وفيات االعيان " ، و ١١٥٤ / ٣٠" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(



 - ١٦٨ / ١" الو ؟ يات " ذلك لكثرة وقوعه يف االئمة، وانظر ترمجة أيب العباس بن العريف يف 
١٧٠.  

  ".خريت : " يف طبعة امع) ٣(
  ".مث قال يل ابن العريب : قال أبو بكر: " يف طبعة امع) ٤(
" ، و ١١٥١ - ١١٥٠ / ٣" رة احلفاظ تذك" ، و ٢٤٣ - ٢٤٠ / ١٢" معجم االدباء " انظر ) ٥(

  .١٩٩ / ٤" لسان امليزان 
(*)  

)١٨/١٩٩(  

  

 حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب، وما - رمحه اهللا -كان ابن حزم : قال أبو مروان بن حيان
ل يتعلق بأذيال االدب، مع املشاركة يف أنواع التعاليم القدمية من املنطق والفلسفة، وله كتب كثرية مل خي
فيها من غلط جلراءته يف التسور على الفنون ال سيما املنطق، فإم زعموا أنه زل هنالك، وضل يف 

سلوك املسالك، وخالف أرسطاطاليس واضع الفن خمالفة من مل يفهم غرضه، وال ارتاض، ومال أوال إىل 
فقهاء، وعيب النظر على رأي الشافعي، وناضل عن مذهبه حىت وسم به، فاستهدف بذلك لكثري من ال

إىل قول أصحاب الظاهر، فنقحه، وجادل عنه، وثبت عليه إىل أن مات، وكان ) ١(بالشذوذ، مث عدل 
بأسراره، واستناد إىل ) ٢(حيمل علمه هذا، وجيادل عنه من خالفه، على استرسال يف طباعه، ومذل 

، فلم يك يلطف صدعه مبا )٣) * (ليبيننه للناس وال يكتمونه: * (العهد الذي أخذه اهللا على العلماء
  ،)٥(، بل يصك به من عارضه صك اجلندل )٤(عنده بتعريض وال بتدريج 

الندوب، حىت استهدف لفقهاء وقته، ) ٧(اخلردل، فتنفر عنه القلوب، وتوقع به ) ٦(وينشقه إنشاق 
مهم عن فتمالؤوا عليه، وأمجعوا على تضليله، وشنعوا عليه، وحذروا سالطينهم من فتنته، ووا عوا

  الدنو منه، فطفق امللوك
__________  

  .وهو خطأ" مث عاد : " يف طبعة امع) ١(
طابت ومسحت ويف طبعة : أفشاه ومذلت نفسه بالشئ مذال: مذل بسره، كنصر وعلم وكرم) ٢(

  .بذل بالباء بدل امليم: امع
نه للناس وال تكتمونه، فنبذوه وراء وإذا أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين: * (يف قوله تعاىل) ٣(

لتبيننه للناس : * (وقوله تعاىل ] ١٨٧: آل عمران) * [ ظهورهم واشتروا به مثنا قليال فبئس ما يشترون
  .قرأ ابن كثري وأبو عمرو بياء الغيب فيهما، والباقون بتاء اخلطاب) * وال تكتمونه



  .وال يرقه بتدريج": الدباء معجم ا" وال يزفه بتدريج، ويف ": الذخرية " يف ) ٤(
  .ما يقله الرجل من احلجارة: اجلندل) ٥(
  ".القاموس " 
  .وينشقه متلقعة": معجم االدباء " ويف ...وينشقه متلقيه إنشاق": الذخرية " يف ) ٦(
  .ويقع به": تذكرة احلفاظ " ويوقع ا ويف ": الذخرية " يف ) ٧(

(*)  

)١٨/٢٠٠(  

  

من بادية لبلة، وهو يف ) ١(بلدة : نه عن بالدهم إىل أن انتهوا به منقطع أثرهيقصونه عن قرم، ويسريو
ذلك غري مرتدع وال راجع، يبث علمه فيمن ينتابه من بادية بلده، من عامة املقتبسني من أصاغر الطلبة، 

يعد مصنفاته وقر بعري، مل ) ٢(الذين ال خيشون فيه املالمة، حيدثهم، ويفقههم، ويدارسهم، حىت كمل 
 -) ٣(أكثرها باديته لزهد الفقهاء فيها، حىت الحرق بعضها بإشبيلية، ومزقت عالنية، وأكثر معايبه 

، وختلفه عن ذلك على قوة سبحه يف )٤...( جهله بسياسة العلم اليت هي أعوص-زعموا عند املنصف 
  ند، وعلى ذلك فلم يكن بالسليم من اضطراب رأيه، ومغيب شاهد علمه عنه ع)٥(غماره 

تشيعه ) ٦(لقائه، إىل أن حيرك بالسؤال، فيتفجر منه حبر علم ال تكدره الدالء، وكان مما يزيد يف شنآنه 
  ).٧(المراء بين أمية ماضيهم وباقيهم، واعتقاده لصحة إمامتهم، حىت لنسب إىل النصب 

 أبعده -ذ املنطق ، وقد أخ)٨" (تبديل اليهود والنصارى للتوراة واالجنيل " كتاب : ومن تواليفه: قلت
  حممد بن احلسن املذحجي، وأمعن فيه، فزلزله يف أشياء، ويل أناميل إىل أيب حممد:  عن-اهللا من علم 

__________  
  .بترية بلده": معجم االدباء " و " الذخرية " يف ) ١(

  .وهي بلدة": تذكرة احلفاظ " ويف 
معجم " ، و ١٦٩ / ١ / ١" خرية الذ" كل بدل كمل، وهو خطأ، والتصويب من : يف االصل) ٢(

  .٢٤٩ / ١٢" االدباء 
  .حترفت يف االصل إىل معاتبه) ٣(
  .أعرض من إيعابه": الذخرية " كذا يف االصل غري واضحة، ويف ) ٤(

  .أعوص إيعابه": تذكرة احلفاظ " أعوص من إتقانه، ويف ": معجم االدباء " ويف 
  .شيخه عمارة:  إىل٢٤٩ / ١٢" معجم االدباء " حترفت يف ) ٥(
  ".معجم االدباء " و " الذخرية " و " تذكرة احلفاظ " واملثبت من " شأنه : " يف االصل) ٦(



" ، و ٢٤٩ - ٢٤٧ / ١٢" معجم االدباء " ، و ١٦٩ - ١٦٨ / ١ / ١" الذخرية " انظر ) ٧(
  .١١٥٢ - ١١٥١ / ٣" تذكرة احلفاظ 

  .ةبغض علي رضي اهللا عنه، ومواالة معاوي: والنصب هو
  .٩١ / ٢ و ١١٦ / ١" الفصل " هو ضمن كتابه ) ٨(

(*)  

)١٨/٢٠١(  

  

حملبته يف احلديث الصحيح، ومعرفته به، وإن كنت ال أوافقه يف كثري مما يقوله يف الرجال والعلل، 
واملسائل البشعة يف االصول والفروع، وأقطع خبطئه يف غري ما مسألة، ولكن ال أكفره، وال أضلله، 

  .فو واملساحمة وللمسلمنيوأرجو له الع
  وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه، ورأيته قد ذكر قول

  ".املوطأ " أجل املصنفات : من يقول
" منتقى " ابن السكن، و " صحيح " البخاري ومسلم، و " صحيحا " بل أوىل الكتب بالتعظيم : فقال

" املصنف " د، وكتاب النسائي، و لقاسم بن أصبغ، مث بعدها كتاب أيب داو" املنتقى " ابن اجلارود، و 
  .أيب جعفر الطحاوي" مصنف " ، )١(لقاسم بن أصبغ 

أيب عيسى، فإنه ما رآمها، وال أدخال إىل االندلس إال " جامع " ابن ماجة، وال " سنن " ما ذكر : قلت
  .بعد موته

" مسند "  حنبل، و أمحد بن" مسند " أيب شيبة، و ) ٢(ابين " مسند " البزار، و " مسند " و : مث قال
" مسند " ابن سنجر، و " مسند " احلسن بن سفيان، و " مسند " الطيالسي، و " مسند " إسحاق، و 

ابن " مسند " علي بن املديين، و " مسند " يعقوب بن شيبة، و " مسند " عبد اهللا ابن حممد املسندي، و 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صرفا، ، وما جرى جمرى هذه الكتب اليت أفردت لكالم رس)٣(أيب غرزة 

  مث الكتب اليت فيها كالمه وكالم غريه
__________  

  .إىل هنا سقط من طبعة امع..." مث بعدها كتاب أيب داود: " من قوله) ١(
  .باالفراد فيهما، وهو خطأ" مسند ابن : " وطبعة امع" تذكرة احلفاظ " يف ) ٢(

 اهللا بن حممد بن أيب شيبة وأبو احلسن عثمان بن حممد بن أيب شيبة، وقد وابنا أيب شيبة مها أبو بكر عبد
  ".السري " مرت ترمجتهما يف اجلزء احلادي عشر من 

  ).٥٨(والثاين برقم ) ٤٤(االول برقم 



  ).٢٧٦(هو احلافظ أبو عمرو أمحد بن حازم بن أيب غرزة الغفاري حمدث الكوفة املتوىف سنة ) ٣(
(*)  

)١٨/٢٠٢(  

  

بقي بن خملد، وكتاب " مصنف " أيب بكر بن أيب شيبة، و " مصنف " عبد الرزاق، و " مصنف " مثل 
  حممد بن نصر املروزي، وكتاب ابن

ابن أيب " موطأ " مالك بن أنس، و " موطأ " محاد بن سلمة، و " مصنف " املنذر االكرب واالصغر، مث 
" مصنف "  حممد بن يوسف الفريايب، و "مصنف " مصنف وكيع، و " ابن وهب، و " موطأ " ذئب، و 

  .أمحد بن حنبل، وفقه أيب عبيد، وفقه أيب ثور" مسائل " سعيد بن منصور، و 
أيب داود " سنن " مع " الصحيحني " أن يذكر تلو " املوطأ " ما أنصف ابن حزم، بل رتبة : قلت

يف النفوس، ومهابة يف ) ١(ا والنسائي، لكنه تأدب، وقدم املسندات النبوية الصرف، وإن للموطأ لوقع
  .القلوب ال يوازا شئ

من مدينة تونس عام سبع مئة، عن أيب ) ٢(كتب إلينا املعمر العامل أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن هارون 
أخربنا : القاسم أمحد بن يزيد القاضي، عن شريح بن حممد الرعيين، أن أبا حممد بن حزم كتب إليه قال

   بن مسعود، أخربنا قاسم بن أصبغ، حدثنا إبراهيمحيىي بن عبدالرمحن
__________  

  .ملوقعا: طبعة امع) ١(
عبد اهللا بن حممد بن هارون بن حممد بن عبد : ، فقال٦٩الورقة " مشيخته " ترمجه الذهيب يف ) ٢(

  .العزيز العالمة املعمر أبو حممد الطائي القرطيب املالكي الكاتب البليغ
كله من القاضي أيب القاسم بن بقي يف سنة عشرين " املوطأ " الث وست مئة، ومسع ولد بقرطبة سنة ث

وست مئة، ومسع املوطأ، وقرأ كامل املربد على ابن بقي وتال بالسبع على أيب العلى إدريس بن حممد 
  .االنصاري صاحب أيب جعفر أمحد بن خلصة

و العباس اخلشاب، وأبو مروان، وكتب روى عنه أبو حيان النحوي، وأبو عبد اهللا الوادي آشي، وأب
إلينا مبروياته يف سنة سبع مئة، وتويف يف ذي القعدة سنة اثنتني وسبع مئة، وعلى هذا فقد تغري قبل موته 

  .تغري اهلرم
قرأت عليه ومسعت، وأجازين إجازة عامة، وكتب خطه ا، : ٥١ص " برناجمه " وقال الوادي آشي يف 

  ..(*)الكابر، واختلط عليه يف آخر عمرهوعمر حىت أحلق االصاغر با

)١٨/٢٠٣(  



  

قال رسول اهللا صلى اهللا : ابن عبد اهللا، حدثنا وكيع، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال
  ".الصوم جنة : عليه وسلم

  .، عن أيب سعيد االشج، عن وكيع)١(أخرجه مسلم 
 حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب دليم، حدثنا ،)٢(حدثنا أمحد بن حممد اجلسوري : قال ابن حزم: وبه

حممد بن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا محيد، عن بكر بن عبد اهللا 
: إمنا أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلج، وأهللنا به معه، فلما قدم قال: املزين، عن ابن عمر قال

  ".فليحلل من مل يكن معه هدي " 
  ).٣(فأحل الناس إال من كان مه هدي، وكان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هدي، ومل حيل 

، حدثنا عبيد )٤(حدثين أمحد بن عمر العذري، حدثنا عبد اهللا ابن احلسني بن عقال : قال ابن حزم: وبه
اجلوهري، حدثنا أمحد بن اهللا بن حممد السقطي، حدثنا أمحد ابن جعفر بن سلم، حدثنا عمر بن حممد 

حممد االثرم، حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخربنا محيد، حدثنا بكر بن عبد اهللا، مسعت أنس بن 
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يليب باحلج: مالك، قال

__________  
طريقه ، ومن ٣١٠ / ١باب فضل الصيام، وأخرجه مالك : يف الصيام) ١٦٤) (١١٥١(رقم ) ١(

ومسلم ) ١٩٠٤(عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، وأخرجه البخاري ) ١٨٩٤(البخاري 
 من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن أيب ٢٧٣ / ٢، وأمحد ١٦٣ / ٤والنسائي ) ١٦٣) (١١٥١(

 من طريق أيب نعيم عن االعمش، ٢٥ / ٢والدارمي ) ٧٤٩٢(صاحل، عن أيب هريرة، وأخرجه البخاري 
  . أيب صاحل، عن أيب هريرةعن
  ".اجلسور : " طبعة امع) ٢(
   مبعناه من طريقني عن محاد بن سلمة، عن محيد٢٨ / ٢إسناده صحيح، وأخرجه أمحد ) ٣(

  .رجاله رجال الصحيح: ، ونسبه المحد، وقال٢٣٣ / ٣" امع " ذا االسناد، وأورده اهليثمي يف 
  ".عقاب : " طبعة امع) ٤(

(*)  

)١٨/٢٠٤(  

  

  .والعمرة مجيعا
  ).١(لىب باحلج وحده : فحدثت بذلك ابن عمر، فقال: قال بكر



  .أمحد، فأنا وابن حزم فيه سواء" مسند " وقع لنا هذا يف 
فإن حترقوا القرطاس ال : من الكتب يقول) ٣(ابن حزم فيما أحرق له املعتضد بن عباد ) ٢(إىل : وبه

ويرتل إن أنزل *  يف صدري يسري معي حيث استقلت ركائيب تضمنه القرطاس بل هو* حترقوا الذي 
وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري وإال فعودوا يف * ويدفن يف قربي دعوين من إحراق رق وكاغد 

أكفهم القرآن يف * فكم دون ما تبغون هللا من ستر كذاك النصارى حيرقون إذا علت * املكاتب بدأة 
  ال أرى الرأي واملقاييس دينا* أشهد اهللا واملالئك أين : حزمالبن ) ٥(وبه ) ٤(مدن الثغر 

__________  
من طريق سريج بن يونس، ) ١٢٣٢(، وأخرجه مسلم ١٠٠، ٩٩ / ٣" املسند " هو يف ) ١(

 ٥ من طريق يعقوب بن إبراهيم، كالمها عن هشيم ذا االسناد، وأخرجه النسائي ١٥٠ / ٥والنسائي 
طريق هشيم، عن حيىي بن أيب إسحاق، وعبد العزيز بن صهيب، ومحيد  من ٩٩ / ٣، وأمحد ١٥٠/ 

  .الطويل، ثالثتهم عن أنس
 من طريق عبد ١٦٤ / ٣ من طريق سفيان، عن محيد، عن أنس و ١١١ / ٣" املسند " وهو يف 

 ٣ عن حيىي، عن محيد، عن أنس، و ١٨٢ / ٣الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس و 
  .عن وكيع، عن ابن أيب ليلى، عن ثابت، عن أنس ١٨٣/ 
  ".إىل " بدل " قال : " طبعة امع) ٢(
  ).١٢٩(سترد ترمجته برقم ) ٣(
 - ٢٥٢ / ١٢" معجم االدباء "  و ١٧١ / ١ / ١" الذخرية " االبيات ما عدا االخري منها يف ) ٤(

٢٥٣.  
، والبيت ٨٢ / ٢" نفح الطيب "  يف -ن هنا  على اختالف يف ترتيبها ع-واالبيات الثالثة االوىل منها 

  .٢٠٠ / ٤" لسان امليزان " االول منها يف 
  ".به : " بدون لفظ" والبن : " طبعة امع) ٥(

(*)  

)١٨/٢٠٥(  

  

وهو * جاء يف النص واهلدى مستبينا كيف خيفى على البصائر هذا * حاش هللا أن أقول سوى ما 
نعلم قطعا ختصيصه ويقينا وترطبتم *  لو سلمتم من العموم الذي :كالشمس شهرة ويقينا فقلت جميبا له

وأنشرها يف * من الدنيا علوم أبثها ) ٢(مناي : لرأينا لكم شفوفا مبينا والبن حزم) * ١(فكم قد يبستم 
وألزم أطراف ) ٣(تناسى رجال ذكرها يف احملاضر * كل باد وحاضر دعاء إىل القرآن والسنن اليت 



بسمر العوايل والرقاق البواتر * إذا هيعة ثارت فأول نافر اللقى محامي مقبال غري مدبر * الثغور جماهدا 
* محامي بغريها ) ٤(وأكرم موت للفىت قتل كافر فيا رب ال جتعل * كفاحا مع الكفار يف حومة الوغى 

عه تبقى ولذاته فجائ* وأدركنا ) ٦(هل الدهر إال ما عرفنا ): ٥(وال جتعلين من قطني املقابر ومن شعره 
  تولت كمر الطرف واستخلفت حزنا* تفىن إذا أمكنت فيه مسرة ساعة 

__________  
  .فكنتم يبتسم: طبعة امع) ١(

  .وأشار احملقق إىل أا غري مستقيمة
  . إىل منايب٣١٠": اجلذوة " حترفت يف ) ٢(
  .٤١٧: "البغية " ، و ٤١٧ / ٢" الصلة " ، و ٣١٠": اجلذوة " البيتان يف ) ٣(
  .كما هنا" جتعل : " ورجح حمققه أن تكون الصواب" تعجل : " طبعة امع) ٤(
 نشرة جملة ٣٥٦/ القسم الثاين ": مطمح االنفس " ، و ٣٠٩": جذوة املقتبس " واالبيات يف ) ٥(

، ٤١٦": البغية " ، و ٤١٧ - ٤١٦ / ٢" الصلة " ، و ١٧٣ - ١٧٢ / ١ / ١الذخرية " املورد و 
  .٢٤٥ - ٢٤٤ / ١٢" م االدباء معج" و 
  ".عرفنا " بدل " رأينا ": " الذخرية " يف ) ٦(

(*)  

)١٨/٢٠٦(  

  

) ١(وهم ملا خنشى * نود لديه أننا مل نكن كنا حنني ملا وىل وشغل مبا أتى * إىل تبعات يف املعاد وموقف 
أن الذي كنا نسر ك) ٢(وفات الذي كنا نلذ به عنا * فعيشك ال يهنا حصلنا على هم وإمث وحسرة 

 - وهو مياشي أبا عمر بن عبد الرب -إذا حققته النفس لفظ بال معىن وله على سبيل الدعابة * بكونه 
وذي : لعل ما حتت الثياب ليس هناك، فقال: وقد رأى شابا مليحا، فأعجب ابن حزم، فقال أبو عمر

) * ٥(سن وجه الح مل تر غريه ح) ٤(يطيل مالمي يف اهلوى ويقول أمن ) * ٣(عذل فيمن سباين حسنه 
لو أشاء ) ٨(فعندي رد ) * ٧(أسرفت يف اللوم فاتئد : فقلت له) ٦(ومل تدر كيف اجلسم أنت قتيل ؟ 

  على ما بدا حىت يقوم دليل* أمل تر أين ظاهري وأنين ) ٩(طويل 
__________  

  .وغم ملا يرجى": لبغية ا" و " الصلة " و " معجم االدباء " و " اجلذوة " و " الذخرية " يف ) ١(
  .وقد ورد هذا البيت يف هذه املصادر قبل البيت االخري

  .منا": معجم االدباء " عينا، ويف ": الصلة " يف ) ٢(



  ".حسنه : " ويف مجيع املصادر" حبه " يف االصل ) ٣(
أمن ":  املغرب "و " نفح الطيب " ، ويف "أمن " بدل " أيف ": " وفيات االعيان " و " الذخرية " يف ) ٤(

  .أجل
  .غيبه": الذخرية " يف ) ٥(
  .أنت عليل": نفح الطيب " و " املغرب " يف ) ٦(
: ، والشطر الثاين من البيت فيهما"فاتئد " بدل " ظاملا ": " وفيات االعيان " و " الذخرية " يف ) ٧(

  ".ود " إىل " مطمح االنفس " حترف يف ) ٨(وعندي رد لو أردت طويل 
" الذخرية " ، و "نشرة جملة املورد  " ٣٥٦ - ٣٥٥/ القسم الثاين ": مطمح االنفس " يات يف االب) ٩(
، ٣٥٦ / ١" املغرب يف حلي املغرب " ، و ٢٤٤ - ٢٤٣ / ١٢" معجم االدباء " ، و ١٧٥ / ١ / ١
  .٨٢ / ٢" نفح الطيب " ، و ٣٢٧ / ٣" وفيات االعيان " و 
(*)  

)١٨/٢٠٧(  

  

 أمحد السلمي، أنشدنا ابن قدامة، أنشدنا ابن البطي، أنشدنا أبو عبد اهللا احلميدي، أنشدنا أبو الفهم بن
فالدهر ليس على * حاسدي إن نكبة عرضت ) ٢(ال تشمنت ): ١(أنشدنا أبو حممد علي بن أمحد لنفسه 

وشعره فحل ) ٤(وتارة يف ذرى تاج على ملك ) * ٣(حال مبترك ذو الفضل كالترب طورا حتت ميفعة 
ولكن عييب أن * منرية ) ٥(أنا الشمس يف جو العلوم :  ترى، وكان ينظم على البديه، ومن شعرهكما

ويل حنو ) ٦(جلد على ما ضاع من ذكري النهب * مطلعي الغرب ولو أنين من جانب الشرق طالع 
  وال غرو أن يستوحش الكلف الصب* العراق صبابة ) ٧(أكناف 

  )٨(ئذ يبدو التأسف والكرب فحين* فإن يرتل الرمحن رحلي بينهم 
__________  

نشرة جملة  (٣٥٧/ القسم الثاين ": مطمح االنفس " ، و ٣١٠": جذوة املقتبس " البيتان يف ) ١(
  .٨٢ / ٢" نفح الطيب " ، و ٢٤٥ / ١٢" معجم االدباء " ، و ١٧٤ / ١ / ١" الذخرية " ، و )املورد

  .ال يشمنت": يب نفح الط" و " الذخرية " و " املطمح " يف ) ٢(
" بكسر امليم، وهو خطأ، وقد تصحفت يف : الشرف من االرض، وقد ضبط يف االصل: امليفعة) ٣(

  ".مبقعة " إىل " املطمح " إىل م ؟ قعة، ويف " الذخرية " و " اجلذوة 
وتارة قد يرى تاجا على ملك * ذو الفضل طورا تراه حتت مبقعة : رواية هذا البيت يف املطمح) ٤(

فورد " نفح الطيب " أما يف " املطمح " موافقا لرواية " معجم االدباء " د الشطر الثاين من البيت يف وور



معجم " يف ) ٥(طورا، وطورا يرى تاجا على ملك * ذو الفضل كالترب يلقى حتت متربة : البيت هكذا
  ".العلوم " بدل " السماء : " ٢٥٤ / ١٢" االدباء 

  . ما ضاع من علمي النهبأجد على": املغرب " يف ) ٦(
  ".أكتاف " إىل " اجلذوة " يف " أكناف " آفاق، وتصحفت ": نفح الطيب " يف ) ٧(
" معجم االدباء " و " نفح الطيب " و " البغية " و " الذخرية " و " اجلذوة " بعد هذا البيت يف ) ٨(

  )(*وأطلب ما عنه جتئ به الكتب * فكم قائل أغفلته وهو حاضر : ٢٥٥ / ١٢

)١٨/٢٠٨(  

  

أنائم أنت عن كتب : وله) ٣(وأن كساد العلم آفته القرب ) * ٢(أن للبعد قصة ) ١(هنالك يدرى 
  أتى عن املصطفى فيها من الدين* احلديث وما 

من كل * شدا عرى الدين يف نقل وتبيني أوىل بأجر وتعظيم وحممدة * كمسلم والبخاري اللذين مها 
يف نصر دينك حمضا غري مفتون قال ابن * هدى ما اجعلين كمثلهما قول أتى من رأي سحنون يا من 

منها ما هو مقصور على آية، إذ ال يصح يف الباب شئ : البخاري" صحيح " حزم يف تراجم أبواب 
غريها، ومنها ما ينبه بتبويبه على أن يف الباب حديثا جيب الوقوف عليه، لكنه ليس من شرط ما ألف 

ا يبوب عليه، ويذكر نبذة من حديث قد سطره يف موضع آخر، ومنها أبواب تقع عليه كتابه، ومنها م
  .بلفظ حديث ليس من شرطه، ويذكر يف الباب ما هو يف معناه

فإن اهللا ركب يف النفس االنسانية قوى خمتلفة، فمنها عدل ...أما بعد): ٤" (االحكام " وقال يف أول 
   ].٩٠: النحل) * [ إن اهللا يأمر بالعدل: * (ق، قال تعاىليزين هلا االنصاف، وحيبب إليها موافقة احل

  :وقال
__________  

  .تدري": معجم االدباء " يدري، ويف ": نفح الطيب " و " الذخرية " يف ) ١(
  .غصة: ٢٥٥ / ١٢" معجم االدباء " يف ) ٢(
معجم " ، و ١٧٣ / ١ / ١" الذخرية " ، و ٤١٧": البغية " ، و ٣١٠": اجلذوة " االبيات يف ) ٣(

، ٣٥٦ / ١" املغرب " ، واالوالن منها يف ٨١ / ٢" نفح الطيب " ، و ٢٥٥ - ٢٥٤ / ١٢" االدباء 
 ٣٥٦/ القسم الثاين ": مطمح االنفس " ، و ٢٤٥ / ١٢" معجم االدباء : " والثالثة االخرية منها يف

  ).نشرة جملة املورد(
  .٥ - ٤ / ١" االحكام يف أصول االحكام ) " ٤(

(*)  



)١٨/٢٠٩(  

  

ومنها غضب وشهوة يزينان هلا اجلور، ويعمياا عن  ] [ ١٣٥: النساء) * [ كونوا قوامني بالقسط* (
  وإذا قيل له: * (قال تعاىل) ١] (طريق الرشد 

   ].٢٠٦: البقرة) * [ اتق اهللا أخذته العزة باالمث
عرفته، واجلاهل يسر مبا ال فالفاضل يسر مب ] ٣٢: الروم) * [ كل حزب مبا لديهم فرحون: * (وقال

) ٣] (هلا يف [ احلق من قريب، وينري ) ٢(يدري حقيقة وجهه ومبا فيه وباله، ومنها فهم يليح هلا 
الصواب ظاهرا جليا، ومنها جهل يطمس عليها الطريق، ويساوي ) ٤(ظلمات املشكالت، فترى به 

، ويهجم ا على أحد الطرق )٥(د عندها بني السبل، فتبقى النفس يف حرية تتردد، ويف ريب تتلد
 ] ٩: الزمر) * [ هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون: * (اانبة للحق ورا وإقداما، قال تعاىل

ومنها قوة التمييز اليت مساها االوائل املنطق، فجعل هلا خالقها ذه القوة سبيال إىل فهم خطابه، وإىل 
 وإىل إمكان التفهم، فبها تكون معرفة احلق من الباطل، ومنها قوة العقل معرفة االشياء على ما هي عليه،

له العقل الصحيح، جنا وفاز، ومن ) ٦(اليت تعني النفس املميزة على نصرة العدل، فمن اتبع ما أناره 
: ق) * [ إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: * (عاج عنه هلك، قال تعاىل

٣٧.[   
  .فأراد بذلك العقل، أما مضغة القلب، فهي لكل أحد، فغري العاقل هو كمن ال قلب له

__________  
  ".االحكام " ما بني معكوفني استدراك من كتابه ) ١(
  ".االحكام " والتصويب من " له : " يف االصل) ٢(
  ".االحكام " ما بني معكوفني مستدرك من ) ٣(
  ".االحكام " من والتصويب " ا : " يف االصل) ٤(
  .تلفت ميينا ومشاال، وحتري متبلدا وتلبث: تلدد" القاموس " يف ) ٥(
  .٥ / ١" االحكام " ، واملثبت من "أثاره : " يف االصل) ٦(

(*)  

)١٨/٢١٠(  

  

  .وكالم ابن حزم، ولو أخذت يف إيراد طرفه وما شذ به، لطال االمر
كتب إيل ابن : قال القاضي صاعد بن أمحد: له) ١(" الصلة " قال أبو القاسم بن بشكوال احلافظ يف 



ولدت بقرطبة يف اجلانب الشرقي يف ربض منية املغرية، قبل طلوع الشمس آخر ليلة : حزم خبطه يقول
االربعاء، آخر يوم من رمضان سنة أربع ومثانني وثالث مئة، بطالع العقرب، وهو اليوم السابع من نونري 

)٢.(  
ابنه أيب رافع، أن أباه تويف عشية يوم االحد لليلتني بقيتا من شعبان، سنة ونقلت من خط : قال صاعد

  .، رمحه اهللا)٣(ست ومخسني وأربع مئة، فكان عمره إحدى وسبعني سنة وأشهرا 
وال شعرت مدى دهري بسلوان أمساء مل * مل أشك صدا ومل أذعن جران : ومن نظم أيب حممد بن حزم

علي أرواحه * علي وال جالت مبيداين لكنما دائي االدوا الذي عصفت يوما * أدر معناها وال خطرت 
يل * إىل جمامع أحبايب وخالين كأمنا البني يب يأمت حيث رأى * قدما فأعياين تفرق مل تزل تسري طوارقه 

يف فؤادي شجوها العاين ) ٤(داء عنا * مذهبا فهو يتلوين ويغشاين وكنت أحسب عندي للنوى جلدا 
  مقابال من صبابايت بألوان* لوان غدوت ا فقابلتين بأ

__________  
)٤١٧ / ٢) ١.  
  .نوقمرب": الصلة " يف ) ٢(
  .إحدى وسبعني سنة وعشرة أشهر وتسعة وعشرين يوما": الصلة " يف ) ٣(
  .إذا عتا: يف طبعة امع) ٤(

(*)  

)١٨/٢١١(  

  

، والفقيه أبو القاسم )١(حممد الدربندي احلافظ أبو الوليد احلسن بن : وممن مات مع ابن حزم يف السنة
، واحلافظ عبد العزيز بن حممد بن )٢(سراج بن عبد اهللا بن حممد بن سراج، قاضي اجلماعة بقرطبة 

ببغداد، ) ٤(، وشيخ العربية أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان )٣(حممد بن عاصم النخشيب 
، واحملدث أبو سعيد حممد بن )٥(مد بن حسنون النرسي ومسند الوقت أبو احلسني حممد بن أمحد بن حم

  ).٧(، والوزير عميد امللك حممد بن منصور الكندري )٦(علي بن حممد اخلشاب النيسابوري 
  :والبن حزم

  أقواهلم وأقاويل الورى حمن* قالوا حتفظ فإن الناس قد كثرت 
  أقول بالرأي إذ يف رأيهم فنت* هل عيبهم يل غري أين ال : فقلت

  سواه أحنو وال يف نصره أهن* وأنين مولع بالنص لست إىل 
  يف الدين بل حسيب القرآن والسنن* ال أنثين ملقاييس يقال ا 



  ويا سروري به لو أم فطنوا* يا برد ذا القول يف قليب ويف كبدي 
  من مات من قوله عندي له كفن* دعهم يعضوا على صم احلصى كمدا 

  
   بن احلسنقاضي واسط، املعمر املسند، أبو متام، علي بن حممد *  القاضي أبو متام- ١٠٠

__________  
  ).١٣٨(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٩٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٤٥٧(وفيها أنه تويف سنة ) ١٣٥(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٦٤(سبقت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).٨٣(سبقت ترمجته برقم ) ٦(
  ).٥٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(

  = (*)، ١٣ - ١٠: ، سؤاالت احلافظ السلفي٢٩١ / ٢، االكمال ١٠٣ / ١٢تاريخ بغداد (*) 

)١٨/٢١٢(  

  

  .ابن يزداد البغدادي، الواسطي، املعتزيل
  .حممد بن املظفر احلافظ، وأيب الفضل الزهري، وغريمها: حدث عن

  .وتفرد يف وقته
  .سع ومخسني وأربع مئةومات يف شوال سنة ت
  .تقلد قضاء واسط مدة وكان معتزليا): ١(قال أبو بكر اخلطيب 

آخر من روى عنه باالجازة أبو القاسم إمساعيل بن السمرقندي، وبالسماع أبو الكرم نصر اهللا بن : قلت
  .حممد بن اجللخت االزدي

  
 اسم، عبد اخلالق بن عبد الوارثشيخ املالكية، وخامت االئمة بالقريوان، أبو الق*  السيوري - ١٠١

  .املغريب، السيوري، أحد من يضرب حبفظه املثل يف الفقه مع الزهد والتأله
  .، وخترج به أئمة"املدونة " له تعليقة على 

  .مات سنة ستني وأربع مئة، عن سن عالية
  .ذكره عياض



  
  وقت، أبو جعفرالشيخ االمام، الثقة، اجلليل، الصاحل، مسند ال * *  ابن املسلمة- ١٠٢

__________  
  .٢٦١ / ٤، لسان امليزان ١٥٦ - ١٥٥ / ٣ميزان االعتدال = 
  .١٠٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(

  .١١٦ / ١، شجرة النور ٢٢ / ٢، الديباج املذهب ٧٧١ - ٧٧٠ / ٤ترتيب املدارك (*) 
لسيور، وهو أن يقطع بضم السني املهملة والياء وبعد الواو راء، هذه النسبة إىل عمل ا: والسيوري

  .اجللد سيورا دقاقا، وخيرز ا السروج
  = (*)، املنتظم "املسلمي : " ، االنساب١٢ / ٧، االكمال ٣٥٧ - ٣٥٦ / ١تاريخ بغداد (* *) 

)١٨/٢١٣(  

  

حممد بن أمحد بن حممد بن عمر بن حسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن الرفيل السلمي، البغدادي، ابن 
  .املسلمة
  ).١( الرفيل املذكور على يد عمر رضي اهللا عنه أسلم

  .ومولد أيب جعفر يف ربيع االول سنة مخس وسبعني وثالث مئة
  .ومسع أبا الفضل عبيد اهللا بن عبدالرمحن الزهري، فكان خامتة أصحابه

والقاضي أبا حممد بن معروف، وإمساعيل بن سويد، وحممد بن أخي ميمي، وعيسى بن الوزير، وأبا طاهر 
  .املخلص

أبو بكر اخلطيب، وأبو علي الربداين، ومترتاش بن خبتكني، والقاسم بن طاهر املعقلي، وحممد : حدث عنه
بن مطر العباسي، وأبو سعد املبارك بن علي املخرمي الفقيه، وأبو احلسن بن الزاغوين، وأبو عبد اهللا 

لفتح عبد اهللا بن البيضاوي، وحممد بن احلميدي، وأبو الغنائم النرسي، وأبو بكر قاضي املرستان، وأبو ا
الفرج املعلم، وهبة اهللا بن حممد الرفيلي، وحممد بن حممد السالل، وأبو منصور عبدالرمحن بن حممد 

القزاز، وأبو منصور حممد بن عبدامللك بن خريون، وأبو الفضل حممد بن عمر االرموي، وحممد بن أمحد 
بو متام أمحد بن حممد بن املختار اهلامشي، نزيل نيسابور، وخلق الطرائفي، وحممد بن علي بن الداية، وأ

  .كثري
  .وكان صحيح االصول، كثري السماع، مجيل الطريقة

__________  
، الوايف ٢٧٤ / ١، دول االسالم ٢٦٠ - ٢٥٩ / ٣، العرب ٢١١ / ٣، اللباب ٢٨٢ / ٨= 



  .٣٢٣ / ٣، شذرات الذهب ٩٤/  ٥، النجوم الزاهرة ١٢٨٥ / ٤، تبصري املنتبه ٨٣ / ٢بالوفيات 
   (*).٨٣ / ٢" الوايف " ، و ٢٨٢ / ٨" املنتظم " ، و ٣٥٧ / ١" تاريخ بغداد ) " ١(

)١٨/٢١٤(  

  

  .كان ثقة صاحلا: قال أبو الفضل بن خريون
  .أبو جعفر ثقة حمتشم: مسعت إمساعيل بن الفضل احلافظ يقول: وقال أبو سعد السمعاين

  .االوىل سنة مخس وستني وأربع مئةتويف يف تاسع مجادى : قلت
  

  :وأبوه
  .هو االمام العابد، الصدوق، أبو الفرج، أمحد بن حممد بن عمر املعدل * ]ابن املسلمة  [ - ١٠٣

  .، ودعلجا)١(مسع أبا بكر النجاد، وأمحد بن كامل القاضي، وابن علم 
بالعقل والفضل والرب، وداره كان ثقة ميلي يف السنة جملسا واحدا، وكان موصوفا ): ٢(قال اخلطيب 

  .مألف الهل العلم، وكان صواما، كثري التالوة
  .مات يف ذي القعدة، سنة مخس عشرة وأربع مئة، عن مثان وسبعني سنة

  .حدث عنه اخلطيب، وطراد الزينيب، وغريمها: قلت
  .وتفقه على شيخ احلنفية أيب بكر الرازي
  .وسرد الصوم وكان يتهجد بسبع القرآن

__________  
  .، وذكرت مصادر ترمجته هناك)٢١٠(تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم (*) 

  .٦٧ / ٥" تاريخ بغداد " هو حممد بن عبد اهللا بن علم الصفار، كما يف ) ١(
   (*).٦٧ / ٥" تاريخ بغداد ) " ٢(

)١٨/٢١٥(  

  

  .من أهل اجلنةكان جدي خيتلف إىل أيب بكر الرازي، ورئي له أنه : قال رئيس الرؤساء
  

  :وابن أخيه
، الصدر املعظم، رئيس الرؤساء، أبو )١ (هو وزير القائم بأمر اهللا] * رئيس الرؤساء  [ - ١٠٤



  .القاسم، علي بن احلسن بن الشيخ أيب الفرج بن املسلمة
  .استكته القائم، مث استوزره، وكان عزيزا عليه جدا، وكان من خيار الوزراء العادلني

  .٣٩٧ولد سنة 
  .ومسع من جده، وابن أيب مسلم الفرضي، وإمساعيل الصرصري

اجتمع فيه من اآلالت ما مل جيتمع يف أحد ): ٢(اخلطيب، وكان خصيصا به، ووثقه، وقال : حدث عنه
  .قبله، مع سداد مذهب، ووفور عقل، وأصالة رأي

  وزر أبو القاسم يف سنة ثالث وأربعني، ولقب مجال: قال ابن اجلوزي
__________  

، الكامل يف ٢٠١ - ٢٠٠، و ١٩٧ - ١٩٦ / ٨، املنتظم ٣٩٢ - ٣٩١ / ١١تاريخ بغداد (*) 
 / ٣، العرب ٢٩٥: ، الفخري١٧٨ - ١٧٧ / ٢، املختصر ٦٤٤ - ٦٤٠ و ٥٣٠ / ٩التاريخ 
، تاريخ ٨٠ - ٧٨ / ١٢، البداية والنهاية ٥٤٧ / ١، تتمة املختصر ٢٦٤ / ١، دول االسالم ٢٢١

 / ١، دائرة املعارف االسالمية ٦٤، ٧ - ٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٤٥٩ - ٤٥٧ / ٣ابن خلدون 
  .٢٠، ٩: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٢٧٨

  ).١٤٦(سترد ترمجة القائم بأمر اهللا برقم ) ١(
   (*).٣٩١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(

)١٨/٢١٦(  

  

  ).١(الورى، شرف الوزراء 
، فإن أبا احلارث عظم جدا، ومل )٢(ري املظفر أبو احلارث التركي ومل يبق له ضد إال البساسريي، االم

معه سوى االسم، مث إنه خلع القائم، ومتلك بغداد، وخطب ا لصاحب ) ٣(يبق للملك الرحيم بن بويه 
  ).٤(مصر املستنصر، فقتل رئيس الرؤساء أبا القاسم بن املسلمة 

ؤساء وعليه عباءة وطرطور، ويف رقبته خمنقة جلود أخرج رئيس الر: وقال حممد بن عبدامللك اهلمذاين
ويرددها، فطيف به على مجل، مث خيط  ] ٢٦: آل عمران...) * [ قل اللهم مالك امللك: * (وهو يقرأ

، وتلف يف آخر النهار يف ذي احلجة سنة مخسني )٥(عليه جلد ثور بقرنني، وعلق ويف فكيه كلوبان 
  ).٦(وأربع مئة 

  .الكرباء ونبالئهمكان من علماء : قلت
أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا حممد بن عمر، وحممد بن أمحد 

أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد املعدل، أخربنا عبيد اهللا بن عبدالرمحن، : الطرائفي، وحممد بن علي قالوا



فريايب، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن سنة مثانني وثالث مئة، أخربنا جعفر بن حممد ال
  أن: قتادة، عن أنس، عن أيب موسى االشعري

__________  
  .٢٠٠ / ٨" املنتظم " انظر ) ١(
  ).٧٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٥٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  . وما بعدها٦٤٠ / ٩" الكامل " انظر ) ٤(
  ".املهماز، كالكالب : والكلوب": " القاموس " مثىن كلوب، قال يف ) ٥(

وجعل يف : ١٧٨ / ٢" املختصر " وعلق بكالبني من حديد يف كتفيه، ويف : ١٩٧ / ٨" املنتظم " ويف 
  .كفه كالبان من حديد

، ٢٩٥": الفخري " ، و ٦٤٤ / ٩" الكامل " ، و ١٩٧ - ١٩٦ / ٨" املنتظم " اخلرب بنحوه يف ) ٦(
  .١٧٨ / ٢" املختصر " و 
(*)  

)١٨/٢١٧(  

  

مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل االترجة، رحيها طيب : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".وطعمها طيب 

أن رسول : حدثنا هدبة، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، عن أيب موسى: إىل الفريايب: وبه
  ".رأ القرآن كمثل االترجة مثل املؤمن الذي يق: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).١(متفق عليه 
، )٤(، وعائشة ابنة أيب عمر البسطامي )٣(السلطان ألب آرسالن السلجوقي ) ٢(مات مع ابن املسلمه 

، وصردر شاعر وقته أبو منصور علي بن )٦(، وأبو القاسم بن القشريي )٥(وأبو الغنائم بن املأمون 
، وأبو عثمان حممد بن أمحد بن حممد )٩(، وكرمية املروزية )٨(، واحلافظ أبو سعد السكري )٧(احلسن 

  .، وأبو املظفر هناد النسفي)١٠(بن ورقاء، وأبو احلسني بن املهتدي باهللا 
__________  

): ٥٠٥٩(باب فضل القرآن على سائر الكالم، و : يف فضائل القرآن) ٥٠٢٠(أخرجه البخاري ) ١(
يف التوحيد، ) ٧٥٦٠(يف االطعمة، و ) ٥٤٢٧(فخر به، و باب من راءى بالقرآن أو تأكل به أو 

والترمذي ) ٤٨٣٠(باب فضيلة حافظ القرآن، وأخرجه أبو داود : يف صالة املسافرين) ٧٩٧(ومسلم 



  ).٢١٤(، وابن ماجة ١٢٤ / ٨والنسائي ) ٢٨٦٥(
  .ه) ٤٦٥(أبا جعفر حممد بن أمحد بن حممد البغدادي املتوىف سنة : يقصد) ٢(
  ).٢١٠( ترمجته برقم سترد) ٣(
  ).٢١٥(سترد ترمجتها برقم ) ٤(
  ).١٠٧(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٠٩(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٤٣(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).٢١٣(سترد ترمجته برقم ) ٨(
  ).٤٦٣(وصحح املؤلف هناك أن تكون وفاا سنة ) ١١٠(سترد ترمجتها برقم ) ٩(
  ) (*).١١٧(سترد ترمجته برقم ) ١٠(

)١٨/٢١٨(  

  

، أبو حفص، عمر االمام، العامل، احلافظ، اود، حمدث االندلس مع ابن عبد الرب*  الزهراوي - ١٠٥
  .، القرطيب، الزهراوي)١(بن عبيد اهللا بن يوسف بن حامد الذهلي 

  ).٢(بعض ار عن قرطبة، أنشأها الناصر االموي : ومدينة الزهراء
  .ث مئةولد سنة إحدى وستني وثال

أيب حممد بن أسد، وعبد الوارث بن سفيان، والقاضي أيب املطرف بن فطيس، وأيب عبد اهللا : وحدث عن
بن أيب زمنني، وسلمة بن سعيد، وأيب املطرف القنازعي، وعبد السالم بن مسح، وأيب القاسم بن عصفور، 

  .وأيب الوليد بن الفرضي، وطبقتهم من أهل قرطبة والزهراء وإشبيلية
  .ب إليه باالجازة أبو احلسن القابسي، وطائفةوكت

  ).٣(وكان معتنيا بنقل احلديث ومجعه ومساعه 
  أبو عبد اهللا بن عتاب، وابنه عبدالرمحن، وابنه اآلخر أبو: حدث عنه

  وكان: ، وأبو عمر بن مهدي املقرئ، وقال)٤(القاسم، وأبو مروان الطبين 
__________  

 ٣، العرب ١١٢٨ - ١١٢٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ٤٠٨:  امللتمس، بغية٤٠١ - ٣٩٩ / ٢الصلة (*) 
  .٢٩٣ / ٣: ، شذرات الذهب٤٣٢: ، طبقات احلفاظ٢٣٣/ 
كذا قرأت : ، ابن يوسف بن عبد اهللا بن حيىي بن حامد الذهلي، مث قال٣٩٩ / ٢" الصلة " يف ) ١(

  .نسبه خبطه



ملرواين، سلطان االندلس، املتويف سنة هو عبدالرمحن بن حممد بن عبد اهللا أبو املطرف االموي ا) ٢(
  ).٦٢(، وقد مرت ترمجته يف اجلزء الثامن برقم )٣٥٠(
  .٤٠٠ / ٢" الصلة " انظر ) ٣(
ضبطت يف االصل بضم الطاء وسكون الباء، وضبطها السمعاين كذلك، وضبطها أيضا بضم الباء ) ٤(

  = (*)ض الزاب، والزاب يف بلدة باملغرب من أر: وكسر النون املشددة، وهي نسبة إىل الطنب

)١٨/٢١٩(  

  

  .خريا ثقة، متصاونا، قدمي الطلب
  ).١(حدث عنه أبو علي الغساين، وذكر أنه اختلط يف آخر عمره 

حلق أبا حفص يف آخر عمره خصاصة، : أخربنا عنه أبو حممد بن عتاب وقال يل): ٢(قال ابن بشكوال 
  .فكان يتكفف الناس

شددت مثانية أمحال كتب النقلها : أخربين أبو حفص الزهراوي قال: لطبينوقرأت خبط أيب مروان ا: قال
  .إىل مكان، فما مت حىت انتهبها الرببر

  .تويف يف صفر، سنة أربع ومخسني وأربع مئة، عن اثنتني وتسعني
  .سنة
  

 المري إمساعيل بن عبدالرمحن بنملك طليطلة، أبو زكريا، حيىي بن صاحب طليطلة ا*  املأمون - ١٠٦
  .عامر بن ذي النون اهلواري، االندلسي

استوىل أبوه على البلد بعد العشرين وأربع مئة، ونزعوا طاعة املروانية، ومتلك املأمون بعد أبيه سنة مخس 
  ، فامتدت أيامه مخسا وعشرين سنة، عاكفا على اللذات واخلالعة، وصادر الرعية، وهادن)٣(وثالثني 

__________  
" انظر : طبنة، ساكنة الباء املخففة، كما ذكره عبد الغين بن سعيد:  وقيل عدوة بالد املغرب،-

  .٢١٢ / ٨" االنساب 
  .١١٢٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٤٠٠ / ٢" الصلة ) " ١(
  .٤٠٠ / ٢" الصلة " يف ) ٢(

 / ٢، املغرب يف حلي املغرب ٢٨٩ - ٢٨٨ / ٩، الكامل ١٤٩ - ١٤٧ / ١م  / ٤الذخرية ق (*) 
، ٦٤٥، ٦٤٣، ٥٢٩ / ١، نفح الطيب ٢٠٨ / ٢، أزهار الرياض ١٦١ / ٤خ ابن خلدون ، تاري١٢

  .١٣٨ / ٨، االعالم ٨٩: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٢٠٦ - ٢٠٥ / ٢أعمال االعالم 



  .٢٨٨ / ٩" الكامل " انظر ) ٣(
(*)  

)١٨/٢٢٠(  

  

 عدة حصون إىل أن أخذوا منهم العدو، وقدم االطراف، فطمعت فيه الفرنج، بل يف االندلس، وأخذت
 وكان - فإنا هللا وإنا إليه راجعون -طليطلة يف سنة مثان وسبعني وأربع مئة، وجعلوها دار ملكهم 

أن تعال يف مئة فارس، : املأمون أراد أن يستنجد بالفرنج على متلك مدائن االندلس، فكاتب طاغيتهم
إذا : غية يف ستة آالف، وجعلهم كمينا له، وقالوامللتقى يف مكان كذا، فسار يف مئتني، وأقبل الطا

  .رأيتمونا قد اجتمعنا، فأحيطوا بنا
وحق االجنيل كنت ! يا حيىي : فلما اجتمع امللكان، أحاط م اجليش، فندم املأمون، وحار، فقال الفرجني

يين جئت إيل، وسلمت مهجتك بال عهد وال عقد، فال جنوت مين حىت تعط! أظنك عاقال، وأنت أمحق 
  .ما أطلب

  :قال
  .فاقتصد

  .فسمى له حصونا، وقرر عليه ماال يف كل سنة، ورجع ذليال خمذوال، وذلك مبا قدمت يداه
  ).١(تويف سنة ستني وأربع مئة 

  
 بن حممد الشيخ االمام، الثقة، اجلليل، املعمر، أبو الغنائم، عبد الصمد بن علي*  ابن املأمون - ١٠٧

  .مون بن الرشيد اهلامشي، العباسي، البغدادي، شيخ احملدثني ببغدادبن احلسن بن الفضل بن املأ
كان ثقة، صدوقا، نبيال، مهيبا، كثري الصمت، تعلوه سكينة ووقار، وكان رئيس : قال أبو سعد السمعاين
  .آل املأمون وزعيمهم

  .طعن يف السن، ورحل إليه الناس، وانتشرت روايته يف اآلفاق
__________  

  .أنه مات مقتوال بيد القاضي ابن جحاف االحنف: ، وفيه٢٨٩ - ٢٨٨ / ٩" كامل ال" انظر ) ١(
، شذرات ٢٧٤ / ١، دول االسالم ٢٥٩ / ٣، العرب ٢٨٠ / ٨، املنتظم ٤٦ / ١١تاريخ بغداد (*) 

  .٣١٩ / ٣الذهب 
(*)  

)١٨/٢٢١(  



  

ا الفضل بن املأمون، مسع أبا احلسن الدارقطين، وعلي بن عمر السكري، وأبا نصر املالمحي، وجده أب
  .وعبيداهللا بن حبابة، وطائفة

  .يوسف بن أيوب اهلمذاين، وحممد بن عبدا لباقي الفرضي، وأبو منصور القزاز، وغريهم: روى لنا عنه
  .كان صدوقا، كتبت عنه): ١(قال اخلطيب 
 حمتشم، ثقة، شريف: سألت إمساعيل بن حممد احلافظ عن أيب الغنائم ابن املأمون، فقال: قال السمعاين
  .كثري السماع

  ولد أخي أبو الغنائم سنة ست وسبعني: وقال عبد الكرمي بن املأمون
  ).٢(وثالث مئة 
  .ولد سنة أربع وسبعني: وقال غريه

احلميدي، وأيب النرسي، وأمحد بن ظفر، وأبو الفتح عبد اهللا بن البيضاوي، وأبو : وحدث عنه: قلت
عنه بعدهم باالجازة مسعود بن احلسن الثقفي، مث ظهر أن ذلك الفضل حممد بن عمر االرموي، وروى 

  .ليس بصحيح، فرجع عن الرواية
  .مات يف سابع عشر شوال، سنة مخس وستني وأربع مئة

  
  ، الورع، القدوة، مجال االسالم، مسند الوقت، أبواالمام العالمة*  الداوودي - ١٠٨

__________  
  .٤٦ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٤٦ / ١١" تاريخ بغداد " رب يف اخل) ٢(

: الورقة: ب، املنتخب / ٤٢الورقة : ، السياق٢٩٦ / ٨، املنتظم ٢٦٤ - ٢٦٣ / ٥االنساب (*) 
  = (*)الورقة :  أ، طبقات النووي٥٧الورقة : ، طبقات ابن الصالح٤٨٧ / ١:  اللباب١٩٠

)١٨/٢٢٢(  

  

  ).١( بن أمحد بن معاذ الداوودي، البوشنجي احلسن، عبدالرمحن بن حممد بن املظفر بن حممد بن داود
  .مولده يف ربيع اآلخر سنة أربع وسبعني وثالث مئة

أيب حممد الدارمي من أيب حممد بن " مسند " عبد بن محيد وتفسريه، و " مسند " و " الصحيح " ومسع 
 شريح، محويه السرخسي ببوشنج، وتفرد يف الدنيا بعلو ذلك، ومسع راة من عبدالرمحن بن أيب

وبنيسابور من أيب عبد اهللا احلاكم، وابن يوسف، وابن حممش، وببغداد من ابن الصلت ارب، وابن 



  .مهدي الفارسي، وعلي بن عمر التمار
وكان جميئه إىل بغداد سنة تسع وتسعني وثالث مئة، فأقام ا أعواما، وتفقه على أيب حامد، وعلى أيب 

  .ل، وابن حممشالطيب الصعلوكي، وأيب بكر القفا
  .إنه كان يتقوت مبا حيمل إىل من ملك له ببوشنج، ويبالغ يف الورع، وحماسنه مجة: وقيل

كان وجه مشايخ خراسان فضال عن ناحيته، واملعروف يف أصله وفضله : قال أبو سعد السمعاين
شهور، وطريقته، له قدم يف التقوى راسخ، يستحق أن يطوى للتربك به فراسخ، فضله يف الفنون م

  .وذكره يف الكتب مسطور، وأيامه غرر، وكالمه درر
  ).٢(قرأ االدب على أيب علي الفنجكردي 

  والفقه
__________  

، ٢٩٦ - ٢٩٥ / ٢، فوات الوفيات ١٠٠: ، املشتبه٢٦٥ - ٢٦٤ / ٣ أ، العرب ٩١ - ب ٨٩= 
 / ١٢ية ، البداية والنها٥٢٦ - ٥٢٥ / ١، طبقات االسنوي ١٢٠ - ١١٧ / ٥طبقات السبكي 

  .٣٢٧ / ٣، شذرات الذهب ٩٩/ ، النجوم الزاهرة ؟ ١١٢
  .سريد ضبطه للمؤلف يف آخر الترمجة) ١(
  ".االنساب " الفلجردي، والتصحيح من : يف االصل) ٢(

  = (*)بفتح الفاء : والفنجكردي

)١٨/٢٢٣(  

  

، وأبا عبدالرمحن على عدة، كان ما يأكله حيمل من بوشنج إىل بغداد احتياطا، صحب أبا علي الدقاق
، ولقي حيىي بن عمار )٢(يف رحلته إىل غزنة ) ١(السلمي بنيسابور، وصحب فاخرا السجزي ببست 

  .الواعظ
  .وأخذ يف جملس التذكري والفتوى، والتدريس والتصنيف، وكان ذا حظ من النظم والنثر: إىل أن قال

 زياد املاليين، وأبو الوقت عبد االول حدثنا عنه مسافر بن حممد وأخوه أمحد، وأبو احملاسن أسعد ابن
  ).٣(السجزي، وعائشة بنت عبد اهللا البوشنجية 

كان أبو احلسن عبد : ومسعت يوسف بن حممد بن فاروا االندلسي، مسعت علي بن سليمان املرادي يقول
من أيب سهل احلفصي، وأجازه يل الداوودي، وإجازة " الصحيح " مسعت : الغافر بن إمساعيل يقول

  ).٤(لداوودي أحب إيل من السماع من احلفصي ا
كان شيخنا الداوودي بقي أربعني سنة ال يأكل حلما، وقت تشويش : ومسعت أسعد بن زياد يقول



التركمان، واختالط النهب، فأضر به، فكان يأكل السمك، ويصطاد له من ر كبري، فحكي له أن 
  ).٥(وما فضل يف النهر، فما أكل السمك بعد بعض االمراء أكل على حافة ذلك النهر ونفضت سفرته 

__________  
 هذه -وسكون النون وضم اجليم أو سكوا وكسر الكاف وسكون الراء ويف آخرها دال مهملة = 

  .النسبة إىل فنجكرد، وهي من قرى نيسابور
  .مدينة بني سجستان وغزنني وهراة، وأظنها من أعمال كابل: بست، بالضم: قال ياقوت) ١(
غزنة، بفتح أوله، وسكون ثانيه، مث نون، هكذا يتلفظ ا العامة، والصحيح عند : قال ياقوت) ٢(

  .وهي مدينة عظيمة ووالية واسعة يف طرف خراسان...جزنة: العلماء غزنني، ويعربوا فيقولون
  .٢٦٤ - ٢٦٣ / ٥" االنساب " انظر ) ٣(
  .١١٩ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ٤(
  .٥٢٥ / ١االسنوي " ات طبق" انظر ) ٥(

(*)  

)١٨/٢٢٤(  

  

صلى أبو احلسن : ومسعت حممود بن زياد احلنفي، مسعت املختار بن عبداحلميد البوشنجي يقول
الداوودي أربعني سنة ويده خارجة من كمه استعماال للسنة، واحتياطا الحد القولني يف وضع اليدين 

  .ومها مكشوفتان حالة السجود
كان من سادات رجال خراسان، ترك أكل احليوانات : ؤمتن عن الداوودي، فقالسألت امل: قال السلفي

  .وما خيرج منها منذ دخل التركمان ديارهم
  .تفقه بسهل الصعلوكي، وبأيب حامد االسفراييين

  .كان من االئمة الكبار يف املذهب، ثقة، عابدا، حمققا، درس وأفىت، وصنف ووعظ: قال ابن النجار
كان أبو احلسن الداوودي ال تسكن شفته من ذكر : عبد اهللا بن علي، أخو نظام امللكقال أبو القاسم 

  .سكن شفتيك: اهللا، فحكي أن مزينا أراد قص شاربه، فقال
  .قل للزمان حىت يسكن: قال

سلطك ) ١(إنك ! أيها الرجل : ودخل أخي نظام امللك عليه، فقعد بني يديه، وتواضع له، فقال الخي
  .، فانظر كيف جتيبه إذا سألك عنهماهللا على عباده

يا : وله) ٢(قبل حلول االجل * وال ختيب أملي أصلح أموري كلها * رب تقبل عملي : ومن شعره
  قبل التفاف الساق بالساق* شارب اخلمر اغتنم توبة 



__________  
  .إن اهللا سلطك: ١١٩ / ٥السبكي " طبقات " ، و ٢٩٦ / ٨" املنتظم " يف ) ١(
  .٥٢٥ / ١" طبقات االسنوي " ن يف البيتا) ٢(

(*)  

)١٨/٢٢٥(  

  

ولد الداوودي يف ": تارخيه " يأيت على املسقي والساقي قال عبد الغافر يف * املوت سلطان له سطوة 
  .ربيع اآلخر سنة أربع وسبعني وثالث مئة

  تويف ببوشنج يف شوال، سنة سبع: وقال احلسني بن حممد الكتيب
  .وستني وأربع مئة

  .بلدة على سبعة فراسخ من هراة: -أوله فاء :  وقيل-بشني معجمة : جوبوشن
  ).١(بسني مهملة : وبعضهم يقول

أنشدنا ابن اليونيين، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أنشدنا أبو السمح احلافظ بتستر، أنشدنا الداوودي 
*  االمر إىل ضده يورث البهجة والسلوة فانقلب* كان اجتماع الناس فيما مضى : ببوشنج لنفسه

كان يف : أنشدنا الداوودي لنفسه: وقال عبد اهللا بن عطاء االبراهيمي) ٢(قصارت السلوة يف اخللوة 
فعلى الناس * فمضى النور وأدهلم الظالم فسد الناس والزمان مجيعا * نور ) ٣(االجتماع من قبل 
  )٤(والزمان السالم 

__________  
: ، وقد ذكر ياقوت بوسنج بالسني املهملة، وقال١١٧ / ٥" قات الطب" وبه ضبطها السبكي يف ) ١(

بليدة من نواحي هراة، مث ذكر فيها شعر لصاحب : من قرى ترمذ مث ذكر بوشنج بالشني املعجمة، وقال
  .الترمجة الداوودي

  ".املشتبه " وكذا فرق بينهما الذهيب يف 
  .٢٩٦ / ٢" وفيات فوات ال" ، و ١٢٠ / ٥السبكي " طبقات " البيتان يف ) ٢(
  ".من قبل " للناس بدل ": " النجوم الزاهرة " و " املنتظم " يف ) ٣(
 / ٥السبكي " طبقات " ، و ٢٩٦ / ٢" فوات الوفيات " ، و ٢٩٦ / ٨" املنتظم " البيتان يف ) ٤(

  .٩٩ / ٥" النجوم الزاهرة " ، و ١٢٠
(*)  

)١٨/٢٢٦(  



  

 بن عبدامللك بن  االستاذ أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازناالمام الزاهد، القدوة،*  القشريي - ١٠٩
  ).١" (الرسالة " طلحة القشريي، اخلراساين، النيسابوري، الشافعي، الصويف، املفسر، صاحب 

  .ولد سنة مخس وسبعني وثالث مئة
  .وتعاين الفروسية والعمل بالسالح حىت برع يف ذلك، مث تعلم الكتابة والعربية، وجود

أيب احلسني أمحد بن حممد اخلفاف، صاحب أيب العباس الثقفي، ومن أيب نعيم : حلديث منمث مسع ا
  عبدامللك بن احلسن االسفراييين، وأيب

__________  
، تبيني كذب ١٥٦ / ١٠، االنساب ٩٩٨ - ٩٩٣ / ٢، دمية القصر ٨٣ / ١١تاريخ بغداد (*) 

، طبقات ابن ٣٨ / ٣ اللباب ،٨٨ / ١٠، الكامل ٢٨٠ / ٨، املنتظم ٢٧٦ - ٢٧١املفتري 
 ٢، تاريخ أيب الفدا ٢٠٨ - ٢٠٥ / ٣، وفيات االعيان ١٩٣ / ٢، إنباه الرواة ٦١/ الورثة : الصالح

: ، تتمة املختصر١١٤: ، تلخيص ابن مكتوم٢٧٤ / ١، دول االسالم ٢٥٩ / ٣، العرب ١٩٠/ 
 / ٥طبقات السبكي ، ٩٣ - ٩١ / ٣، مرآة اجلنان ٩١ - ٨٩ / ١ / ٥، مسالك االبصار ١١٤
: ، طبقات االولياء١٠٧ / ١٢، البداية والنهاية ٣١٥ - ٣١٣ / ٢، طبقات االسنوي ١٦٢ - ١٥٣
، طبقات ٩٢ - ٩١ / ٥ أ، النجوم الزاهرة ٢٦: ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة٢٦١ - ٢٥٧

فتاح ، م٣٤٦ - ٣٣٨ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٢٢ - ٢١الورقة : املفسرين للسيوطي
، ١٢٦٠، ٥٢٠: ، كشف الظنون٣٥٩ - ٣٥٨ / ٢، تاريخ اخلميس ١٠٩ - ١٠٧ / ٢السعادة 
، معجم ١١١: ، درر االبكار٣٥٤: ، نفحات االنس٣٢٢ - ٣١٩ / ٣، شذرات الذهب ١٥٥١
، ١٦٦: ، الرسالة املستطرفة٦٠٨ - ٦٠٧، هدية العارفني ٤٤٤: ، روضات اجلنات١٧ / ١السفر 

بضم : ة، طبعة الدكتور عبد احلليم حممود، وحممود بن الشريف، والقشرييمقدمة الرسالة القشريي
القاف وفتح الشني وسكون الياء ويف آخرها راء، هذه النسبة إىل قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 

  .صعصعة، قبيلة كبرية
خالقهم، وقد املسماة بالرسالة القشريية، وقد صنفها يف الكالم على رجال الطريقة وأحواهلم وأ) ١(

طبعت أكثر من مرة، وطبعت أيضا مع شرحها للشيخ زكريا االنصاري، وقد ترمجت إىل اللغة الفرنسية 
  .أيضا
(*)  

)١٨/٢٢٧(  

  



احلسن العلوي، وعبد الرمحن بن إبراهيم املزكي، وعبد اهللا بن يوسف، وأيب بكر بن فورك، وأيب نعيم 
  .وابن باكويه، وعدةأمحد بن حممد، وأيب بكر بن عبدوس، والسلمي، 

  .وتفقه على أيب بكر حممد بن أيب بكر الطوسي، واالستاذ أيب إسحاق االسفراييين، وابن فورك
  .وتقدم يف االصول والفروع، وصحب العارف أبا علي الدقاق، وتزوج بابنته، وجاءه منها أوالد جنباء

واحلديث واالصول واالدب والشعر كان أبو القاسم عالمة يف الفقه والتفسري : قال القاضي ابن خلكان
  .والكتابة
يف رجال الطريقة، وحج مع " الرسالة " وهو من أجود التفاسري، وصنف ) ١" (التفسري الكبري " صنف 

  .االمام أيب حممد اجلويين، واحلافظ أيب بكر البيهقي
  ).٢(ومسعوا ببغداد واحلجاز 

  .وطبقتهمامسعوا من هالل احلفار، وأيب احلسني بن بشران، : قلت
لو قرع الصخر ): ٥(وقال " دمية القصر " يف كتاب ) ٤(وذكره أبو احلسن الباخرزي ): ٣(قال 

  .إبليس يف جملسه، لتاب) ٧(حتذيره، لذاب، ولو ربط ) ٦(بسوط 
  حدث عنه أوالده عبد اهللا، وعبد الواحد، وأبو نصر عبد: قلت

__________  
  ".علم التفسري التيسري يف " ومساه : زاد ابن خلكان) ١(
  .٢٠٦ - ٢٠٥ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ٢(
  .٢٠٦ / ٣القائل ابن خلكان ) ٣(
  .بتقدمي الزاي، وهو خطأ" الباخزري : " يف االصل) ٤(
  .٩٩٣ / ٢" الدمية ) " ٥(
  ".بصوت : " إىل" وفيات االعيان : " حترف يف) ٦(
  .ولو ارتبط": الدمية " يف ) ٧(

(*)  

)١٨/٢٢٨(  

  

يم، وعبد املنعم، وزاهر الشحامي، وأخوه وجيه، وحممد بن الفضل الفراوي، وعبد الوهاب بن الرح
شاه، وعبد اجلبار بن حممد اخلواري، وعبد الرمحن بن عبد اهللا البحريي، وحفيده أبو األسعد هبة 

  .الرمحن، وآخرون
اآلداب، وكانت للقشريي ، فقرأ عليه )١(ومات أبوه وهو طفل، فدفع إىل االديب أيب القاسم اليمين 



، فتعلم طرفا من احلساب، وعمل قليال ديوانا، مث دخل نيسابور من )٢(ضيعة مثقلة باخلراج بأستوا 
قريته، فاتفق حضوره جملس أيب علي الدقاق، فوقع يف شبكته، وقصر أمله، وطلب القبا، فوجد العبا، 

وبرع، " التعليقة " قة الطوسي، وعلق فأقبل عليه أبو علي، وأشار عليه بطلب العلم، فمضى إىل حل
وانتقل إىل ابن فورك، فتقدم يف الكالم، والزم أيضا أبا إسحاق، ونظر يف تصانيف ابن الباقالين، وملا 
تويف محوه أبو علي تردد إىل السلمي، وعاشره، وكتب املنسوب، وصار شيخ خراسان يف التصوف، 

  ).٣(ولزم ااهدات، خترج به املريدون 
 عدمي النظري يف السلوك والتذكري، لطيف العبارة، طيب االخالق، غواصا على املعاين، صنف وكان

أحكام " ، وكتاب "اجلواهر " ، وكتاب )٤" (لطائف االشارات " ، وكتاب "حنو القلوب " كتاب 
  ، وكتاب"املناجاة " ، وكتاب "عيون االجوبة يف فنون االسولة " ، وكتاب "السماع 

__________  
" طبقات " السبكي واالسنوي، و " طبقات " ، و "تبيني كذب املفتري " كذا يف االصل، ويف ) ١(

  .ومل جند ترمجة هذه النسبة" االليماين : " الداوودي
  .ناحية من نيسابور كثرية القرى: بالضم مث السكون وضم التاء املثناة وواو وألف: قال ياقوت) ٢(
" طبقات " ، و ٢٧٤ - ٢٧٣" تبني كذب املفتري " ، و ٢٠٦ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ٣(

  .٣١٤ / ٢االسنوي " طبقات " ، و ١٥٦ - ١٥٥ / ٥السبكي 
  .وقد طبع الدكتور إبراهيم بسيوين االقسام الثالثة االوىل منه) ٤(

(*)  

)١٨/٢٢٩(  

  

  ).١" (املنتهى يف نكت أويل النهى " 
قاسم مثل نفسه يف كماله وبراعته، مجع بني الشريعة مل ير االستاذ أبو ال: قال أبو سعد السمعاين

  ).٢(واحلقيقة، أصله من ناحية أستواءة، وهو قشريي االب، سلمي االم 
كتبنا عنه، وكان ثقة، وكان حسن الوعظ، مليح االشارة، يعرف االصول ): ٣(وقال أبو بكر اخلطيب 

 يف ربيع االول سنة ست وسبعني ولدت: على مذهب االشعري، والفروع على مذهب الشافعي، قال يل
  .وثالث مئة

أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء يف سنة ثالث وتسعني، أم املؤيد زينب بنت 
عبدالرمحن، أخربنا أبو الفتوح عبد الوهاب بن شاه الشاذياخي، أخربنا زين االسالم أبو القاسم عبد 

امللك، أخربنا أبو عوانة، حدثنا يونس بن عبداالعلى، أخربنا ابن الكرمي بن هوازن، أخربنا أبو نعيم عبد



وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب، حدثين سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه 
إين مل أخلق هلذا، إمنا خلقت : بينا رجل يسوق بقرة قد محل عليها، التفتت إليه، وقالت: وسلم قال

  .للحرث
  ).٤" (آمنت ذا أنا وأبو بكر وعمر : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم! سبحان اهللا : ناسفقال ال

__________  
  .٦٠٨ - ٦٠٧ / ١" هدية العارفني " انظر مؤلفاته يف ) ١(
  .٢٧٢": تبيني كذب املفتري " أورد مثل هذا اخلرب ابن عساكر يف ) ٢(
  .٨٣ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٣(
باب ما ذكر عن بين إسرائيل من طريق : يف االنبياء) ٣٤٧١(يح، وأخرجه البخاري إسناده صح) ٤(

باب فضائل أيب بكر من طريق حممد ابن عباد، : يف فضائل الصحابة) ٢٣٨٨(علي بن عبد اهللا، ومسلم 
كالمها عن سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، وأخرجه الترمذي 

من طريق حممود بن غيالن، عن أيب داود، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أيب سلمة، ) ٣٦٧٧(
  .عن أيب هريرة

(*)  

)١٨/٢٣٠(  

  

مسعت أبا عبدالرمحن السلمي، مسعت احلسني بن حيىي، مسعت جعفر بن حممد بن : وبه إىل عبد الكرمي
تقع يف قليب النكتة من نكت القوم أياما، فال رمبا : قال أبو سليمان الداراين: نصري، مسعت اجلنيد يقول

  ).١(أقبل منه إال شاهدين عدلني من الكتاب والسنة 
يف التكلم على ) ٤(، ماهر )٣" (فضل النطق املستطاب " واليب القاسم ): ٢(قال أبو احلسن الباخرزي 

ستفيدين فرائد مذهب أيب احلسن االشعري، خارج يف إحاطته بالعلوم عن احلد البشري، كلماته للم
  .، وعتبات منربه للعارفني وسائد، وله نظم تتوج به رؤوس معاليه إذا ختمت به أذناب أماليه)٥(

ومن مجلة أحوال أيب القاسم ما خص به من احملنة يف الدين، وظهور التعصب : قال عبد الغافر بن إمساعيل
، وميل بعض الوالة إىل االهواء، بني الفريقني يف عشر سنة أربعني وأربع مئة إىل سنة مخس ومخسني

وسعي بعض الرؤساء إليه بالتخليط، حىت أدى ذلك إىل رفع االس، وتفرق مشل االصحاب، وكان هو 
املقصود من بينهم حسدا، حىت اضطر إىل مفارقة الوطن، وامتد يف أثناء ذلك إىل بغداد، فورد على 

  القائم بأمر اهللا، ولقي
__________  



  ، يف ترمجة أيب سليمان١٨٣ وخترجيه يف اجلزء العاشر من الكتاب ص انظر اخلرب) ١(
  .الصاحلني ممن اشتهر باخلري": القوم " كلمة احلكمة، وب ": النكتة " ، وأراد ب )٣٤(الداراين رقم 

  .الباخزري وهو خطأ: ، ويف االصل٩٩٤ - ٩٩٣ / ٢" دمية القصر " يف ) ٢(
كشف " ، وكذلك ورد امسه يف " يف فضل النطق املستطاب فصل اخلطاب": " الدمية " اسم يف ) ٣(

  .١٢٦٠ / ٢" الظنون 
  ".ما هو : " حترفت يف االصل إىل) ٤(
  .كلماته كلها رضي اهللا عنه للمستفيدين فوائد وفرائد": الدمية " يف ) ٥(

(*)  

)١٨/٢٣١(  

  

، وخرج االمر بإعزازه قبوال، وعقد له الس يف جمالسه املختصة به، وكان ذلك مبحضر ومرأى منه
) ١(وإكرامه، فعاد إىل نيسابور، وكان خيتلف منها إىل طوس بأهله، حىت طلع صبح الدولة ألبآرسالنية 

  ).٢(فبقي عشر سنني حمترما مطاعا معظما 
وثغر اهلوى يف روضة االنس ضاحك أقمت زمانا * سقى اهللا وقتا كنت أخلو بوجهكم : ومن نظمه

أنشدنا أبو احلسني احلافظ، أخربنا جعفر بن ) ٣(ت يوما واجلفون سوافك وأصبح* والعيون قريرة 
البدر : علي، أخربنا السلفي، أخربنا القاضي حسن بن نصر بنهاوند، أنشدنا أبو القاسم القشريي لنفسه

عبدك من صدك مرزوق واليب * والسحر من طرفك مسروق يا سيدا تيمين حبه * من وجهك خملوق 
  .يثا من خترجيه مسعناها عاليةالقاسم أربعون حد

تويف االستاذ أبو القاسم صبيح يوم االحد السادس والعشرين من ربيع اآلخر، سنة : قال عبد الغافر
  ).٤(مخس وستني وأربع مئة 

  .عاش تسعني سنة: قلت
__________  

  .يف هذا اجلزء) ٢١٠(أي دولة السلطان ألب آرسالن والذي ستأيت ترمجته برقم ) ١(
 - ١٥٧ / ٥السبكي " طبقات " ، و ٢٧٥ - ٢٧٤" تبيني كذب املفتري " رب بنحوه يف اخل) ٢(

١٥٨.  
  .٢٠٧ / ٣" وفيات االعيان " البيتان يف ) ٣(

 - ٩٩٤ / ٢" دمية القصر " ، و ١٦٢ - ١٦٠ / ٥السبكي " طبقات " وانظر بعض نظمه يف 
٩٩٦.  



  .٢٧٦ - ٢٧٥" تبيني كذب املفتري " انظر ) ٤(
(*)  

)١٨/٢٣٢(  

  

أهدي للشيخ أيب القاسم فرس، فركبه حنوا من عشرين سنة، فلما مات ): ١" (تارخيه " وقال املؤيد يف 
  .الشيخ مل يأكل الفرس شيئا، ومات بعد أسبوع

  
) ٢( بن حامت الشيخة، العاملة، الفاضلة، املسندة، أم الكرام، كرمية بنت أمحد ابن حممد*  كرمية - ١١٠

  .رة حبرم اهللا، ااو)٣(املروزية 
، )٥(البخاري، ومسعت من زاهر بن أمحد السرخسي " صحيح ) " ٤(مسعت من أيب اهليثم الكشميهين 

  ).٦(وعبد اهللا بن يوسف بن بامويه االصبهاين 
  .وكانت إذا روت قابلت بأصلها، وهلا فهم ومعرفة مع اخلري والتعبد

ب يف أيام املوسم، وماتت بكرا مل تتزوج مرات كثرية، مرة بقراءة أيب بكر اخلطي" الصحيح " روت 
  .أبدا

__________  
  .١٩٠ / ٢" املختصر يف أخبار البشر ) " ١(

  ، املختصر يف أخبار البشر٦٩ / ١٠، الكامل ٢٧٠ / ٨، املنتظم ١٧١ / ٧االكمال (*) 
 ١٢، البداية والنهاية ٥٦٥ / ١، تتمة املختصر ٢٧٤ / ١، دول االسالم ٢٥٤ / ٣، العرب ١٨٨ / ٢
، ٣١٤ / ٣، شذرات الذهب ٣١٠ / ٨، العقد الثمني "كشميهنة " مادة : ، القاموس احمليط١٠٥/ 

  .٤٥٨: ، الدر املنثور)كشميهنة( مادة ٣٢١ / ٩و " كرم "  مادة ٤٣ / ٩تاج العروس 
  .ابن أىب حامت": املنتظم " يف ) ٢(
قصبتها، والنسبة إليها مروزي نسبة إىل مرو الشاهجان، وهى مرو العظمى أشهر مدن خراسان و) ٣(

  .على غري قياس
بالذال " املروذية " الزركلي إىل " أعالم " ، وقد حترفت يف ١١٣ - ١١٢ / ٥": معجم البلدان " انظر 

  .وتشديد الراء نسبة إىل مرو الروذ
  ).٣٦١(وقد مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر برقم ) ٤(
  ).٣٥٢(قم مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر بر) ٥(



  ).١٤٥(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٦(
(*)  

)١٨/٢٣٣(  

  

اخلطيب، وأبو الغنائم النرسي، وأبو طالب احلسني بن حممد الزينيب، وحممد بن بركات : حدث عنها
السعيدي، وعلي بن احلسني الفراء، وعبد اهللا بن حممد بن صدقة بن الغزال، وأبو القاسم علي بن 

  .النسيب، وأبو املظفر منصور بن السمعاين، وآخرونإبراهيم 
) ١(، فقعدت حبذائها، وكتبت سبع "بالصحيح " أخرجت كرمية إىل النسخة : قال أبو الغنائم النرسي

  .ال حىت تعارض معي: أوراق، وقرأا، وكنت أريد أن أعارض وحدي، فقالت
  .فعارضت معها

  .وقرأت عليها من حديث زاهر: قال
  .وهل رأى إنسان مثل كرمية ؟: مسعت الوالد يذكر كرمية، ويقول: كر بن منصور السمعاينوقال أبو ب

  مل تتزوج كرمية قط،: ومسعت بنت أخي كرمية تقول: قال أبو بكر
، وخرج ا أبوها إىل بيت املقدس، وعاد )٣(، وأمها من أوالد السياري )٢(وكان أبوها من كشميهن 

  .ملئةا إىل مكة، وكانت قد بلغت ا
  .نقلت وفاا من خط ابن ناصر سنة مخس وستني وأربع مئة: قال ابن نقطة

  .الصحيح موا يف سنه ثالث وستني: قلت
حدثين عبد العزيز بن علي الصويف قال، مسعت مبكة من خمرب بأن : قال هبة اهللا بن االكفاين سنة ثالث
  .كرمية توفيت يف شهور هذه السنة

__________  
  .سبعة، والصواب ما أثبتناه: يف االصل) ١(
ضبطها السمعاين بكسر امليم، وضبطها ياقوت بفتحها، وهي قرية من قرى مرو القدمية، وقد ) ٢(

  ".كشميهنة " خربت، وهى يف القاموس 
  .بفتح السني املهملة وتشديد الياء املثناة، هذه النسبة إىل سيار، وهو جد املنتسب إليه) ٣(

(*)  

)١٨/٢٣٤(  

  



حججت سنة ثالث وستني، فنعيت إلينا كرمية يف الطريق، ومل : و جعفر حممد بن علي اهلمداينوقال أب
  .أدركها

  
 بن سهل بن بشران الواسطي، العالمة، شيخ االدب، أبو غالب، حممد بن أمحد*  ابن اخلالة - ١١١

  .اللغوي، احلنفي، املعدل
  .نبن بشرا) ١(وكان جده لالم هو ابن عم احملدث أيب احلسني 

  .وثالث مئة) ٢(مولد أيب غالب يف سنة مثانني 
ومسع من أيب القاسم علي بن كردان النحوي، وأيب احلسني علي بن دينار، وأيب عبد اهللا العلوي، وأمحد 

  .بن عبيد بن بريي، وأيب الفضل التميمي، وعدة
  .وخلقأبو عبد اهللا احلميدي، وهبة اهللا الشريازي، وعلي بن حممد اجلاليب، : روى عنه

  .وباالجازة أبو القاسم بن السمرقندي
__________  

، املنتظم ٢٢ - ٢٠: ، سؤاالت احلافظ السلفي٣٥١ - ٣٤٩ و ٣٢٠ - ٣١٧ / ١دمية القصر (*) 
، أخبار ٤٥ - ٤٤ / ٣، إنباه الرواة ٢٢٤ - ٢١٤ / ١٧، معجم االدباء ٢٦٠ - ٢٥٩ / ٨

 / ١٠، الكامل )خالة وجالة(أ باب  / ١٤١ :ورقة / ١ج : ، االستدراك٢٨: احملمدين من الشعراء
، البداية ٨٣ - ٨٢ / ٢، الوايف بالوفيات ٤٦٠ - ٤٥٩ / ٣، ميزان االعتدال ٢٥٠ / ٣، العرب ٦٢

، ١٢ / ١، طبقات ابن قاضي شهبة )طبعة اهلند (١٢ - ١١ / ٢، اجلواهر املضية ١٠٠ / ١٢والنهاية 
، بغية الوعاة ٨٦ - ٨٥ / ٥، النجوم الزاهرة ٥٢٤  /٢، تبصري املنتبه ٤٤ - ٤٣ / ٥لسان امليزان 

  .٣١٠ / ٣، شذرات الذهب ٢٧ - ٢٦ / ١
  ).١٨٩(وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ١(
  .وهو خطأ" سنة ثالثني : " يف املنتظم) ٢(

(*)  

)١٨/٢٣٥(  

  

  .اية كتبهاكان الناس يرحلون إليه الجل اللغة، وهو مكثر من رو: قال أبو سعد السمعاين
، والزم حلقة الشيخ أيب إسحاق )٢(قرأ كتاب سيبويه على ابن كردان ): ١(وقال مخيس احلوزي 

  ).٣(قرأت عليه من أشعار العرب ألف ديوان : الرفاعي، تلميذ السريايف، فكان يقول
  .، معتزليا)٤(وكان جيد الشعر : قال



املا باالدب، راوية له، ثقة، بارعا يف النحو، كان أحد شهود واسط، وكان ع: وقال أمحد بن صاحل اجليلي
  .صار شيخ العراق يف اللغة يف وقته، وانتهت الرحلة إليه يف هذا العلم

  .مث سرد أمساء مشاخيه
  .احلميدي، وأبو الفرج حممد بن عبيد اهللا قاضي البصرة: حدث عنه
  :إىل أن قال

 بن علي ابن اجلاليب قالوا، أخربنا أبو غالب أنبأنا ابن السمرقندي، وأبو عبد اهللا ابن البناء، وحممد
  .إجازة

  .مات يف نصف رجب سنة اثنتني وستني وأربع مئة
  .شاخ وعمر: قلت

__________  
  .٢٢ - ٢١": سؤاالت احلافظ السلفي ) " ١(
 ه، مرت ترمجته يف اجلزء ٤٢٤هو أبو القاسم علي بن طلحة بن كردان الواسطي، املتوىف سنة ) ٢(

  ).٢٨٤(برقم السابع عشر 
  ".ابن كروان " ، إىل ٢٢١ / ١٧" معجم االدباء " وقد حترف يف 

" ألف " وهو خطأ يوهم أن كلمة ألف قبلها هي فعل " ديوانا  " ٤٣ / ٥" لسان امليزان " يف ) ٣(
معجم " ، وتابعه االستاذ كحالة يف ٢٠٧ / ٦" االعالم " ووقع يف هذا الوهم االستاذ الزركلي يف 

  .٢٦٧ / ٨" املؤلفني 
" ، و ٣١٩ - ٣١٧ / ١" دمية القصر " ، و ٢٦٠ - ٢٥٩ / ٨" املنتظم " انظر بعض نظمه يف ) ٤(

ال تغترر وى : ، ومنه٢٢٤ - ٢١٥ / ١٧" معجم االدباء " ، و ٨٣ - ٨٢ / ٢" الوايف بالوفيات 
تتخطف وحبدها * ظهرت خالئق للمالح قباح وكذا السيوف يرون حسن صقاهلا * املالح فرمبا 

  (*)االرواح 

)١٨/٢٣٦(  

  

  :وفيها مات
  .بتربيز) ١( اباذي الشيخ أبو منصور أمحد علي االسد] * االسد اباذي  [ - ١١٢

  .يروي عن عبيد اهللا الصيدالين، وغريه
  ).٢(كذبه ابن خريون 

  .عاش ستا وتسعني سنة: قيل



  ركان خملطا جمازفا، مسع لنفسه على أيب بك): ٣(قال أبو بكر اخلطيب 
  .ابن شاذان

  
  :وفيها مات

 بن عبد اهللا بن أيب عالنة ببغداد فجأة الشيخ أبو سعد حممد بن احلسني] * * ابن أيب عالنة  [ - ١١٣
  .يف شعبان

  .ثقة
  .حدث عن أيب طاهر املخلص

__________  
 ١، لسان امليزان ١٢١ / ١، ميزان االعتدال ٢٥٨ / ٨، املنتظم ٣٢٦ - ٣٢٥ / ٤تاريخ بغداد (*) 
 /٢٢٦ - ٢٢٥.  

بفتح االلف والسني والذال املهملتني والباء املنقوطة بواحدة بني االلفني ويف آخرها : واالسداباذي
الذال، نسبة إىل أسد اباذ، وهي بليدة على مرتل من مهذان إذا خرجت إىل العراق، عمرها أسد بن ذي 

  .السرو احلمريي يف اجتيازه مع تبع
  .ال بيهق من نواحي نيسابور أنشأها أسد بن عبد اهللا القسريقرية من أعم: وأسداباذ أيضا

  ".معجم البلدان " و " االنساب " انظر 
  ".املعروف باملقرئ : " زيادة" تاريخ بغداد " يف ) ١(
  .٢٥٨ / ٨" املنتظم " ، و ٢٢٥ / ١" لسان امليزان " ، و ١٢١ / ١" ميزان االعتدال " انظر ) ٢(
  .ه) ٤٦١(، وفيه وفاته سنة ٣٢٦ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٣(

 / ٨، املنتظم ١٠٢ - ١٠١ / ٩، االنساب ٣٠٦ / ٦، االكمال ٢٥٧ / ٢تاريخ بغداد (* *) 
  .٩٦٢ / ٣، تبصري املنتبه ٣٦٧ / ٢، اللباب ٢٦٠

(*)  

)١٨/٢٣٧(  

  

  ).١(كتب عنه اخلطيب، وصحح مساعه 
  .وعاش اثنتني ومثانني سنة

  م حممد بن حممد بن حممد بن الغراءتويف بالقدس أبو الغنائ) ٢(وفيها 
  ).٣(البصري املقرئ 



  
  ).٤(اللحاسي :  الطريثيثي اللحساين، ويقالأبو احلسن، علي بن حممد بن جعفر*  الطريثيثي - ١١٤

  .أيب احلسني اخلفاف، وأيب معاذ الشاه، وحممد بن جعفر املاليين: حدث عن
  .يزاهر الشحامي، ومنصور بن أمحد الطريثيث: حدث عنه

  .بقي إىل سنة ستني وأربع مئة
  

   بن حممد بن، حممد بن أمحد)٥(القاضي الشريف، أبو احلسن * *  ابن املهتدي - ١١٥
__________  

  .٢٥٧ / ٢" تاريخ بغداد ) " ١(
  ).٤٦٢(أي سنة ) ٢(
  ).٤٧٢( أنه تويف سنة ١٠٥٧ / ٣" التبصري " ذكر ابن حجر يف ) ٣(

ناحية كبرية : نسبة إىل طريثيث، وهي: بني أيدينا من مصادر، والطريثيثيمل نعثر له على ترمجة فيما (*) 
  .ترشيز أو ترشيش: من نواحي نيسابور ا قرى كثرية، ويقال هلا بالعجمية

  .٢٣٨ / ٨" االنساب " 
  .مل نقف على هذه النسبة يف كتب االنساب) ٤(

 / ١٢، البداية والنهاية ٧٢ / ١٠، الكامل ٢٧٥ - ٢٧٤ / ٨، املنتظم ٣٥٦ / ١تاريخ بغداد (* *) 
  .٩٠ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٠٥

  .أبو احلسني": النجوم الزاهرة " و " الكامل " يف ) ٥(
(*)  

)١٨/٢٣٨(  

  

  ).١(عبد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدي باهللا 
  .ولد يف شوال سنة أربع ومثانني وثالث مئة

  .ظ أيب بكر بن بكري، وابن رزقويهومسع من عثمان بن عيسى الباقالين الزاهد، واحلاف
  .أبو بكر القاضي، وحيىي بن الطراح، وطائفة: روى عنه

  .احلافظ أبو بكر اخلطيب، وأبو علي الربداين: ومن أقرانه
إنه قرأ القرأن على أيب القاسم الصيدالين، ومسع منه، لكن مل يكن عنده : كان صدوقا، قال: قال اخلطيب
  .ما مسع منه



  .كان ثقة مأمونا، مات يف مجادى االوىل، سنة أربع وستني وأربع مئة: احلقال أمحد بن ص
  .أبو طاهر املبارك بن احلسني االنصاري البغدادي الصفار: ومات معه

  .أيب أمحد الفرضي، وبكر بن حممد بن حيد النيسابوري بالري: ثقة سري، يروي عن
  .فطر، يوم ال)٢(وأبو بكر حممد بن علي بن عبيد اهللا الطحان 

  .يروي عن ابن مسعون، وكان صاحلا
  القاضي فجأة بسواد) ٣(وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن شاده االصبهاين 

__________  
  .٣٥٦ / ١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٧٥ / ٨" املنتظم " ترمجته يف ) ٢(
" يف " دة شا" ، وقد تصحفت كلمة ١٠٥ / ١٢" البداية " ، و ٢٧٥ / ٨" املنتظم " ترمجته يف ) ٣(

  .بالراء" شارة " إىل " البداية 
(*)  

)١٨/٢٣٩(  

  

  .العراق
قاضي املرستان، ومفلح الدومي، وابن الطراح، وحيىي بن : يروي عن أيب عمر بن مهدي، روى عنه

  .البناء
  

 بن أمحد ابن غالب بن الصاحب، الوزير، العالمة، أبو الوليد، أمحد بن عبد اهللا*  ابن زيدون - ١١٦
  .املخزومي، القرشي، االندلسي، القرطيب، الشاعر، حامل لواء الشعر يف عصرهزيدون 

منثور ومنظوم، وخامتة شعراء بين خمزوم، أحد من جر االيام جرا، ) ٢(كان غاية ): ١(قال ابن بسام 
وفاق االنام طرا، وصرف السلطان نفعا وضرا، ووسع البيان نظما ونثرا، إىل أدب ما للبحر تدفقه، وال 

  .بدر تألقه، وشعر ليس للسحر بيانه، وال للنجوم اقترانهلل
وكان من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة، فانتقل منها إىل عند صاحب إشبيلية املعتضد بن عباد، : إىل أن قال

بعد االربعني وأربع مئة، فجعله من خواصه، وبقي معه يف صورة وزير، وهو صاحب هذه الكلمة 
  شوقا إليكم وال جفت مآقينا* ابتلت جواحننا بنتم وبنا فما : البديعة

__________  
 ٢، اخلريدة ٤٢٨ - ٣٣٦ / ١ / ١، الذخرية ٧٩: ، قالئد العقيان١٣١ - ١٣٠: جذوة املقتبس(*) 



، ٢٠٧: ، إعتاب الكتاب٧٤: ، املعجب١٦٤: ، املطرب١٨٧ - ١٨٦: ، بغية امللتمس٧١ - ٤٨/ 
، املختصر يف أخبار البشر ١٤١ - ١٣٩ / ١ت االعيان ، وفيا٦٩ - ٦٣ / ١املغرب يف حلي املغرب 

، مرآة اجلنان ٩٤ - ٨٧ / ٧، الوايف ٥٦٤ - ٥٦٣ / ١، تتمة املختصر ٢٥٣ / ٣، العرب ١٨٧ / ٢
 / ١، نفح الطيب ٨٨ / ٥، النجوم الزاهرة ١٠٥ - ١٠٤ / ١٢، البداية والنهاية ١٥ - ١٤ / ٣

، ٣١٣ - ٣١٢ / ٣، شذرات الذهب ٨٤١ ،٢٧٨:  وغريها وانظر الفهرس، كشف الظنون٦٢٧
، ابن ٢٦٠ - ٢٥١: ، كنوز االجداد١٨٦ / ١، دائرة املعارف االسالمية ٤٨٥ / ١إيضاح املكنون 

  .لعلي عبد العظيم: زيدون
  .٣٣٦ / ١ / ١": الذخرية " يف ) ١(
  .صاحب": الذخرية " يف املطبوع من ) ٢(

(*)  

)١٨/٢٤٠(  

  

يقضي علينا *  وقد يئسنا فما لليأس يغرينا نكاد حني تناجيكم ضمائرنا *كنا نرى اليأس تسلينا عوارضه 
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا ليسق عهدكم عهد * االسى لوال تأسينا حالت لفقدكم أيامنا فغدت 

  .تويف يف رجب سنة ثالث وستني وأربع مئة) ١(كنتم الرواحنا إال رياحينا * السرور فما 
  .بن عباد) ٣(للمعتمد ) ٢(وقد وزر ابنه أبو بكر 

  
االمام العامل اخلطيب، احملدث احلجة، مسند العراق، أبو احلسني، حممد بن *  ابن املهتدي باهللا - ١١٧
 بن حممد بن عبيد اهللا بن عبد الصمد بن حممد بن املهتدي باهللا أمري املؤمنني حممد بن الواثق هارون علي

  .، سيد بين هاشم يف عصره)٤( املعروف بابن الغريق بن املعتصم اهلامشي، العباسي، البغدادي،
  .ولد يف ذي القعدة سنة سبعني وثالث مئة

ومسع الدارقطين، وعمر بن شاهني، فكان آخر من حدث عنهما، وعلي بن عمر السكري، وحممد بن 
وأبا يوسف بن دوست، وأبا الفتح يوسف القواس، وأبا القاسم بن حبابة، وأبا الطيب عثمان بن منتاب، 

  حفص
__________  

  . طبعة صادر١٠ - ٩": ديوانه " االبيات يف ) ١(
  .١٤١ / ١" وفيات االعيان " انظر ترمجته يف ) ٢(
  ).٣٥(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٣(



، دول ٢٦٠ / ٣، العرب ٨٨ / ١٠، الكامل ٢٨٣ / ٨، املنتظم ١٠٩ - ١٠٨ / ٣تاريخ بغداد (*) 
 / ٣، شذرات الذهب ١٠٨ / ١٢، البداية والنهاية ١٣٧ / ٤، الوايف بالوفيات ٢٧٤ / ١االسالم 

  .٧١: ، الرسالة املستطرفة٣٤ / ٧" مادة غرق : " ، تاج العروس٣٢٤
  ".العريف " إىل " البداية " تصحفت يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٢٤١(  

  

  . القصار، وعدةالكتاين، واملخلص، وعيسى بن الوزير، وإدريس بن علي، وعلي بن عمر املالكي
  .ومشيخته يف جزئني مروية

اخلطيب، واحلميدي، وشجاع الذهلي، وحممد بن طرخان التركي، واملفيت يوسف بن علي : حدث عنه
الزجناين، وحيىي بن عبدالرمحن الفارقي، وأبو بكر حممد بن عبدا لباقي الفرضي، ويوسف بن أيوب 

  .وي، وأبو منصور القزاز، وخلق كثرياهلمذاين، والقاضي أبو الفضل حممد بن عمر االرم
كان ثقة نبيال، ويل القضاء مبدينة املنصور، وهو ممن شاع أمره بالعبادة والصالح، ): ١(قال اخلطيب 

  .راهب بين هاشم، كتبت عنه: حىت كان يقال له
رعا حاز أبو احلسني قصب السبق يف كل فضيلة، عقال وعلما ودينا، وحزما وو: وقال أبو سعد السمعاين

ورأيا، وقف عليه علو الرواية، ورحل الناس إليه من البالد، ثقل مسعه بأخرة، فكان يتوىل القراءة بنفسه 
  .مع علو سنه، وكان ثقة، حجة، نبيال، مكثرا

  ).٢(كان ثقة يقرأ للناس، وكانت إحدى عينيه ذاهبة : وقال أيب النرسي
و آخر من حدث عن الدارقطين وابن دوست، كان صائم الدهر زاهدا، وه: وقال أبو الفضل بن خريون

  ، أكثر مساعاته)٣(وهو ضابط متحر 
__________  

  .١٠٩ - ١٠٨ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٨٣ / ٨" املنتظم " انظر ) ٢(
  (*).متحري، واجلادة ما أثبت : يف االصل) ٣(

)١٨/٢٤٢(  

  



خطب ستا وسبعني سنة مل تعرف له خبطه، ما اجتمع يف أحد ما اجتمع فيه، قضى ستا ومخسني سنة، و
  .زلة، وكانت تالوته أحسن شئ

: أين ابن اخلاضبة ؟ فقيل يل: رأيت كأن القيامة قد قامت، وكأن من يقول: قال أبو بكر بن اخلاضبة
! آه : ادخل اجلنة، فلما دخلت استلقيت على قفاي، ووضعت إحدى رجلي على االخرى، وقلت

  .استرحت واهللا من النسخ
للشريف أيب احلسني بن : ملن هذه ؟ فقال: رأسي، فإذا ببغلة مسرجة ملجمة يف يد غالم، فقلتفرفعت 
  .الغريق

  ).١(فلما كان يف صبيحة تلك الليلة، نعي إلينا أبو احلسني رمحه اهللا 
انطرش أبو احلسني، فكان يقرأ علينا، وكان دائم العبادة، قرأ علينا : وقال الزاهد يوسف اهلمذاين

  .، فبكى بكاء عظيما، وأبكى احلاضرين)٢(لكني حديث امل
  .مات يف أول ذي احلجة سنة مخس وستني وأربع مئة: قال ابن خريون

بن ) ٤(داود : بن جغريبك، واسم جغريبك) ٣(وفيها مات السلطان عضد الدولة أبو شجاع آرسالن 
قوس حديد، : ريهميكال بن سلجوق بن تقاق بن سلجوق التركي امللك العادل، وجدهم تقاق تفس

  فكان أول من أسلم من
__________  

"  يف ترمجة ابن اخلاضبة وستأيت ترمجته يف ٩٠ / ٢" الوايف " ، و ٢٨٣ / ٨" املنتظم " اخلرب يف ) ١(
  ).٦١(يف اجلزء التاسع عشر برقم " السري 

 و ٢٩٥ و ٢٨٨ و ٢٨٧ / ٤" املسند " ينتظر يف هذا حديث الرباء بن عازب الطويل املخرج يف ) ٢(
  ،٤٠ - ٣٧ / ١، وصححه احلاكم )٧٥٣(والطيالسي ) ٣٢١٢(، وأيب داود ٢٩٦

) ١٣٧٤(وأقره الذهيب، وصححه غري واحد من االئمة، وهو كما قالوا، وحديث أنس يف البخاري 
  ).٢٨٧٠(ومسلم 

  ).٢١٠(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٥١(وقد تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٤(

(*)  

)١٨/٢٤٣(  

  

  ".تاريخ االسالم " الترك من السلجوقية، له ممالك واسعة، ومواقف مشهودة، وترمجته يف 
وفيها مات امللك ملك االمراء ناصر الدولة حسني بن احلسن بن حسني ابن صاحب املوصل ناصر 



، أحد االبطال، جرت له حروب وعجائب، وأظهر مبصر السنة، وكان عماال على )١(الدولة بن محدان 
قامة الدولة لبين العباس، وقهر العبيدية، ويأت له االسباب، وترك املستنصر على برد الديار، وأباد إ

  .الكبار، إىل أن وثب عليه أتراك، فقتلوه، وقد ويل نيابة دمشق مرة، وأبوه سيف الدولة
  

" ، راوي  بن عبيد اهللا املروزي، احلفصيالشيخ املسند، أبو سهل، حممد بن أمحد*  احلفصي - ١١٨
  .البخاري عن أيب اهليثم الكشميهين، صاحب الفربري" صحيح 

  .حدث به مبرو ونيسابور
  .وكان رجال مباركا من العوام، أكرمه نظام امللك، ومسع منه، ووصله جبملة

الشيخ أبو حامد الغزايل، وإمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وعبد الوهاب بن شاه الشاذياخي، : روى عنه
  .، وخلق سواهم)٢(اره الشحامي، وهبة الرمحن حفيد القشريي ووجيه بن ط

  مبرو، ومحله" الصحيح " مل حيدث ب : قال أبو سعد السمعاين
__________  

  ).١٥٦(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ١(
  .٣٢٥ / ٣، شذرات الذهب ٢٦١ / ٣، العرب ٣٧٦ / ١، اللباب ١٧٦ - ١٧٥ / ٤االنساب (*) 

  .مام أيب القاسم القشرييأي حفيد اال) ٢(
(*)  

)١٨/٢٤٤(  

  

يف النظامية، ومسع منه عامل ال حيصون، وانصرف يف " الصحيح " النظام الوزير إىل نيسابور، فحدث ب 
  ).١(سنة مخس وستني وأربع مئة، وفيها مات 

  .احلفصي: وهو حممد بن أمحد بن عبيد اهللا بن عمر بن سعيد بن حفص، فنسب إىل اجلد، فقيل
  .مات يف سنة ست وستني: لوقي

تويف أبو بكر مجاهر بن عبدالرمحن احلجري الطليطلي شيخ املالكية، واحلافظ أبو علي احلسن ) ٢(وفيها 
، والفقيه عبد احلق بن حممد )٤(، وعائشة بنت حسن الوركانية )٣(بن عمر بن يونس االصبهاين 

، واحلافظ )٧(سلم عمر بن علي الليثي حمدث دمشق، وأبو م) ٦(، وعبد العزيز الكتاين )٥(الصقلي 
، وأبو املكارم حممد بن سلطان بن حيوس الفرضي، وأبو بكر )٨(أبو بكر حممد بن إبراهيم العطار 

  ).٩(يعقوب بن أمحد الصرييف 
  



  . بن حممد النيسابوريالشيخ الرئيس الثقة، املسند، أبو بكر، يعقوب بن أمحد*  الصرييف - ١١٩
__________  

  .وتويف فيما أظن سنة ست: ، وقال فيه١٧٦ - ١٧٥ / ٤" االنساب " ر انظ) ١(
  .أي يف سنة ست وستني وأربع مئة) ٢(
  ).١٥٨(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٤٢(سترد ترمجتها برقم ) ٤(
  ).١٤١(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٢٢(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).٢٠٤(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).١٥٩(م سترد ترمجته برق) ٨(
  .وهو صاحب الترمجة التالية) ٩(

  .٣٢٥ / ٣، شذرات الذهب ٢٦٢ / ٣، العرب ١١٦٠ / ٣تذكرة احلفاظ (*) 
(*)  

)١٨/٢٤٥(  

  

مسع أبا حممد املخلدي، وأبا احلسني اخلفاف، وأبا نعيم أمحد بن حممد بن إبراهيم االزهري، وأبا عبد اهللا 
  .احلاكم

وزاهر بن طاهر، وأخوه وجيه، وإمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، حممد بن الفضل الفراوي، : حدث عنه
  .وهبة الرمحن ابن القشريي، وآخرون

  .وكان صحيح االصول حمتشما
  .مات يف سابع ربيع االول سنة ست وستني وأربع مئة

  .وقع لنا من عواليه بإجازة
  

ملسند، أبو احلسن ، الشيخ ا)١(د بن أمحد بن حممويه ابن حسن بن حمم*  جابر بن ياسني - ١٢٠
  .العطار) ٢(البغدادي احلنائي 

  .مسع أبا حفص الكتاين، وأبا طاهر املخلص
  اخلطيب، واحلميدي، وأبو بكر بن عبدا لباقي، وأبو منصور: وعنه

  .القزاز، وحيىي بن الطراح، وحممد بن عمر االرموي، وآخرون



  .مات يف شوال سنة أربع وستني وأربع مئة
  .ت عنه، ومساعه صحيحكتب): ٣(قال اخلطيب 

__________  
، ٢٥٦ / ٣، العرب ٢٤٤ / ٤، املنتظم ٢٤٤ / ٤، االنساب ٢٤٠ - ٢٣٩ / ٧تاريخ بغداد (*) 

  .٣١٦ / ٣شذرات الذهب 
  .جاب بن ياسني حممويه: ٢٤٤ / ٤" االنساب " جاء امسه يف ) ١(
  ".اجلياين " إىل " املنتظم " نسبة إىل بيع احلناء، وقد تصحفت يف ) ٢(
  .٢٣٩ / ٧" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٨/٢٤٦(  

  

، )١(أمحد بن عثمان بن املخبزي، وأبو منصور بكر بن حممد ابن علي بن حممد بن حيد : وفيها مات
بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن املهتدي ) ٣(بن حممد، والشريف أبو احلسن حممد ) ٢(واملعتضد عباد 

  . سنةباهللا يف مجادى االوىل عن مثانني
  

فروخ ) ٤( بن موسى بن داذ ابن مسند واسط، الثقة، أبو حممد، احلسن بن أمحد*  الغندجاين - ١٢١
  .الغندجاين

أيب أمحد عبد الوهاب بن حممد عن املخلص، وعمر ) ٥(فأكثر باعتناء أبيه، وابن عمه : مولده ببغداد
  .الكتاين، وأيب أمحد الفرضي، وإمساعيل الصرصري، وابن مهدي

  .كن االهواز، مث واسطا، كان عاملهاوس
  .احلميدي، وحممد بن علي اجلاليب، وطائفة: روى عنه

  هو نبيل جليل، صحيح االصول، صدوق، ثقة،): ٦(قال مخيس 
__________  

  ).١٢٥(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).١٢٩(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١١٥(سبقت ترمجته برقم ) ٣(

  .١٨١ - ١٨٠ / ٩النساب ، ا٤ - ٢: سؤاالت السلفي(*) 
ضبطها السمعاين بفتح الغني املعجمة والدال املهملة وسكون النون بينهما، نسبة إىل : والغندجاين



بليدة بأرض : غندجان وهي بلدة من كور االهواز، وضبطها ياقوت بضم الغني وكسر الدال، وقال
  .فارس يف مفازة قليلة املاء معطشة

  .١٨٠ / ٩" االنساب " بن عمه أيب أمحد عبد الوهاب يف من نسب ا" بن " سقط لفظ ) ٤(
وهو خطأ، الن أبا أمحد عبد الوهاب ابن " وابن عمه " بدل " وعمه : " ٢ص " السؤاالت " يف ) ٥(

  .حممد هو ابن عمه كما ذكر السمعاين
  ).٤٥٢(وقد مرت ترمجته أيضا يف اجلزء السابع عشر برقم 

   (*).٤": سؤاالت احلافظ السلفي ) " ٦(

)١٨/٢٤٧(  

  

  .مات يف أواخر سنة سبع وستني وأربع مئة
  .مات يف أول مجادى االوىل سنة مثان: وقال أبو الفضل بن خريون

  
 بن االمام احلافظ، املفيد الصدوق، حمدث دمشق، أبو حممد، عبد العزيز بن أمحد*  الكتاين - ١٢٢

  . الصويفالتميمي، الدمشقي، الكتاين،) ١(حممد بن علي بن سليمان 
  .ولد سنة تسع ومثانني وثالث مئة

ومسع متام بن حممد الرازي، وصدقة بن الدمل، وأبا نصر بن هارون، وأبا حممد بن أيب نصر، وحممد بن 
  ، ومن أيب احلسن بن)٣(ببلد ) ٢(عبدالرمحن القطان، وخلقا كثريا بدمشق، وأمحد وحممد ابين الصياح 

  مد بن الروزان، وأيب القاسماحلمامي، وعلي بن داود الرزاز، وحم
__________  

، ١ / ١٧٥ - ١ / ١٧٤ / ١٠، تاريخ ابن عساكر ٣٥٣ / ١٠، االنساب ١٨٧ / ٧االكمال (*) 
 / ٣، تذكرة احلفاظ ٩٣ / ١٠، الكامل يف التاريخ ٨٤ - ٨٣ / ٣، اللباب ٢٨٨ / ٨املنتظم 
، تبصري ١٠٩ / ١٢ة والنهاية ، البداي٢٧٥ / ١، دول االسالم ٢٦١ / ٣، العرب ١١٧١ - ١١٧٠
، ٢٠١٩: ، كشف الظنون٤٣٩: ، طبقات احلفاظ٩٦ / ٥، النجوم الزاهرة ١٢٠٦ / ٣املنتبه 

  .٣٢٥ / ٣شذرات الذهب 
  .إىل الكناين بالنون" البداية " بفتح أوله وتشديد التاء املفتوحة تصحفت يف : والكتاين

  .سلوان": اللباب "  سلمان، ويف ":املنتظم " و " االنساب " و " االكمال " يف ) ١(
، ومها أبو منصور حممد وأبو ١٦٢ / ٥" االكمال " بالصاد املهملة والياء املثناة التحتية كما يف ) ٢(

تذكرة " عبد اهللا أمحد ابنا احلسني بن سهل بن خليفة البلديان يعرفان بابين الصياح، وقد تصحفت يف 



  . موحدةبباء" الصباح "  إىل ١١٧٠ / ٣" احلفاظ 
  .٨٢٩ / ٣" تبصري املنتبه " وانظر 

بلدة امسها بالفارسية شهراباذ : بلط، بالطاء، قال محزة: بلد، ورمبا قيل هلا": معجم البلدان " يف ) ٣(
  .إىل بلدة" تذكرة احلفاظ " وهي مدينة قدمية على دجلة فوق املوصل، وقد حترفت يف 

(*)  

)١٨/٢٤٨(  

  

" ، وكتب العايل والنازل، حىت إنه كتب )٢(ونصيبني ) ١(باملوصل ومنبج احلريف، وخلق ببغداد، ومسع 
  .عن أيب بكر اخلطيب" تاريخ بغداد 

اخلطيب، واحلميدي، وأبو الفتيان الدهستاين، وأبو القاسم النسيب، وهبة اهللا بن االكفاين، : حدث عنه
رسي، وأبو املفضل حيىي بن علي وعبد الكرمي بن محزة، وإمساعيل ابن السمرقندي، وأمحد بن عقيل الفا

  .القرشي، وخلق سواهم
  ومجع وصنف، ومعرفته متوسطة، وأول مساعه يف سنة سبع وأربع

  .مئة
  .كتب عين، وكتبت عنه، وهو مكثر متقن): ٣(قال ابن ماكوال 
  .ثقة أمني): ٤(وقال اخلطيب 
  .كان كثري التالوة، صدوقا، سليم املذهب: وقال االكفاين
  . اآلخرة، سنة ست وستني وأربع مئةمات يف مجادى

  ).٥(أجاز لكل من أدرك حياته قبل موته مروياته : قال ابن االكفاين
  .روى عنه ذه االجازة حمفوظ بن صصرى، ومجاعة: قلت

وكان مدميا للتالوة، مكبا على طلب احلديث، وقد اشتاق أبوه إليه، وسافر خلفه إىل بغداد، فوجده قد 
  يا: ه إليه، فقالطبخ رزا بلحم، فقرب
__________  

  .مدينة يف سورية تابعة حملافظة حلب) ١(
  .مدينة واقعة يف الشمال الشرقي لبالد الشام، قريبة من القامشلي) ٢(
  .١٨٧ / ٧" االكمال ) " ٣(
  .١١٧١ / ٣" تذكرة احلفاظ " كما يف " فوائد النسب " يف ) ٤(



  .١١٧١ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٥(
(*)  

)١٨/٢٤٩(  

  

كل، ال :  فقال- وكان قد هجر أكل الرز خشية أن يبتلع فيه عظما فيقتله -قد عرفت عاديت ! بين 
  .يكون إال اخلري

  .فأكل، فابتلع عظما، فمات
  .رواها ابن عساكر، عن مجال االسالم، عن ابن أيب العالء، أو عن الكتاين

  .وكان أبوه صوفيا يكىن أبا طاهر، حدث عن يوسف املياجني
  

 بن أمحد االمساعيلي االمام الواعظ املعدل، أبو احلسن، أمحد بن عبدالرحيم*  االمساعيلي - ١٢٣
  .النيسابوري احلاكم

أيب احلسني اخلفاف، وحيىي بن إمساعيل احلريب، وأيب العباس السليطي، وأيب علي الروذباري، : حدث عن
  .ومجاعة

  ).١(رضوان السمرقندي، صاحب ابن داسه أيب داود عن احلسن بن داود بن " سنن " وحدث ب 
  .مسعه أيضا من أيب علي الروذباري: وقيل

إمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وزاهر بن طاهر الشحامي، وأخوه وجيه، وعبد الغافر بن : حدث عنه
  .إمساعيل

  .ووثقه عبد الغافر، والسمعاين
  .تسعنيمات يف مجادى اآلخرة، سنة تسع وستني وأربع مئة، وقد قارب ال

أخربنا أمحد بن هبة اهللا يف سنة أربع وتسعني، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أمحد 
  بن عبدالرحيم، أخربنا أبو

__________  
  .مل نعثر له على ترمجة يف املصادر اليت بأيدينا(*) 

  ).٣١٧(مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر برقم ) ١(
(*)  

)١٨/٢٥٠(  

  



سني اخلفاف، أخربنا أبو العباس السراج، حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع، عن عبد اهللا بن نافع، احل
ال يتحرى أحدكم بصالة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن أبيه، عن ابن عمر قال
  ".طلوع الشمس وال غروا 

  ).١(عبد اهللا بن نافع ضعفوه 
  

 عبد الصمد بن  اجلليل، املعمر، مسند خراسان، أبو بكر، حممد بن أيب اهليثمالشيخ*  الترايب - ١٢٤
  .املروزي الترايب) ٢(أيب عبد اهللا 

  حدث، وعمر، وتفرد عن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي،
صاحب ابن الضريس، واحلاكم أيب الفضل حممد بن احلسني احلدادي، وعبد اهللا بن أمحد بن محويه 

  .ي، وحممد بن أمحد الدورقي املروزي، وطائفةالسرخس
، )٣(االمام أبو املظفر السمعاين، وعلي بن الفضل الفارمذي، وحميي السنة البغوي : حدث عنه
  .وآخرون

__________  
منكر احلديث، : روى أحاديث منكرة، وقال أبو حامت: ضعيف، وقال ابن املديين: قال ابن معني) ١(

: متروك احلديث، وقال ابن عدي: منكر احلديث، وقال النسائي: ل البخاريوهو أضعف ولد نافع، وقا
" هو ممن يكتب حديثه، وإن كان غريه خيالفه فيه، ومنت احلديث صح عن ابن عمر من طريق آخر يف 

 يف ٤٩ / ٢، والبخاري ١٠٦ و ٦٣ و ٣٦ و ٣٣ و ١٩ و ١٣ / ٢" املسند "  و ٢٢٠ / ١" املوطأ 
  .٢٧٧ / ١يف صالة املسافرين، والنسائي ) ٨٢٨ (مواقيت الصالة، ومسلم

  .٢١٠ / ١، اللباب ٣٦ - ٣٥ / ٣، االنساب ٥٣٥ - ٥٣٤ / ١االكمال (*) 
أي [ خاك فروشان : والترايب بضم التاء، هم مجاعة مبرو ينتسبون هذه النسبة يقال هلم: قال السمعاين
  .بوبوهلم سوق ينسب إليهم يبيعون فيه البزور واحل] باعة التراب 

  .٥٣٤ / ١" االكمال " علي، كما يف : وامسه) ٢(
وسترد ترمجته يف ) ٥١٦(احلسني بن مسعود بن الفراء البغوي املتوىف سنة : هو االمام أبو حممد) ٣(

  ).٢٥٨(اجلزء التاسع عشر برقم 
(*)  

)١٨/٢٥١(  

  



يل حديثه إال مات يف شهر رمضان، سنة ثالث وستني وأربع مئة، وله ست وتسعون سنة، ومل يقع 
  .برتول

  
 بن علي بن حممد االجل، املسند، املعروف بالشيخ املؤمتن، أبو منصور بكر بن حممد*  ابن حيد - ١٢٥

  .النيسابوري التاجر) ١(بن حيد 
  .حدث مذان وببغداد، وتنقل يف التجارة

  .أيب احلسني اخلفاف، وحممد بن احلسني العلوي، وابن عبدوس، وابن بامويه: يروي عن
  .فاتين السماع منه: قال شريويه

حدثنا عنه حممد بن عبد الباقي االنصاري، وسعيد بن أيب الرجاء، وإمساعيل بن علي : وقال السمعاين
  ).٢(احلمامي، ومسع منه جدي، وأبو بكر اخلطيب وأثىن عليه 

  .وستني وأربع مئة) ٤(سنة أربع ) ٣(مات يف صفر 
__________  

 ٤٩الورقة : ، املنتخب٢٧٤ / ٨، املنتظم ١٠ - ٩ / ٣، االنساب ٩٨ - ٩٧ / ٧تاريخ بغداد (*) 
  .٢٦٨ / ١، تبصري املنتبه ١٠٥ / ١٢، البداية والنهاية ٢٥٦ / ٣ب، العرب 

 ١٠٥ / ١٢" البداية " ، وقد حترف امسه يف "حيدر " إىل " الشذرات " و " املنتظم " حترف يف ) ١(
  .زكريا بن حممد بن حيده: إىل
تاريخ ..." كان ثقة، حسن االعتقاد، صحيح املذهب، كثري الدرس للقرآن، حمبا الهل اخلري: لفقا) ٢(

  .٩٧ / ٧" بغداد 
  .يف حمرم": املنتظم " يف ) ٣(
  (*).سنة مخس ": االنساب " يف ) ٤(

)١٨/٢٥٢(  

  

  .ابن عثمان احملدث، املسند، أبو احلسني االزدي املصري*  حممد بن مكي - ١٢٦
علي بن حممد بن إسحاق احلليب، وحممد بن أمحد االمخيمي، واملؤمل بن أمحد الشيباين، مسع القاضي 

  وامليمون بن محزة احلسيين، وعبد الكرمي بن أيب جدار الصواف، وأبا مسلم حممد بن أمحد الكاتب، وأبا
  .علي أمحد بن خرشيذ قوله، وجده المه أمحد بن عبد اهللا بن رزيق البغدادي، وطائفة

  .مشق ومبصرحدث بد
أبو بكر اخلطيب، وابن ماكوال، والفقيه نصر املقدسي، وعبد اهللا بن أمحد بن السمرقندي، : روى عنه



وعلي بن إبراهيم النسيب، وهبة اهللا بن االكفاين، وعبد الكرمي بن محزة، وطاهر بن سهل االسفراييين، 
  .وأبو القاسم ابن بطريق، وعدة

  . مجادى االوىل سنة إحدى وستني وأربع مئةتويف يف نصف: وثقه الكتاين، وقال
  .مولده كان يف سنة أربع ومثانني وثالث مئة

  .مسعوه يف الصغر
أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا أبو القاسم عبد الصمد بن حممد يف كتابه سنة مثان وست مئة، أخربنا 

مكي، أخربنا جدي أمحد بن طاهر بن سهل سنة مخس وعشرين ومخس مئة، أخربنا أبو احلسني حممد بن 
  ، أخربنا احلارث بن)١(عبد اهللا بن رزيق، حدثنا عبدالرمحن بن رشدين املهري 

__________  
 / ١، حسن احملاضرة ٨٤ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٤٨ / ٣، العرب ١١٥٨ / ٣تذكرة احلفاظ (*) 

  .٣٠٩ / ٣، شذرات الذهب ٣٧٤
  ) (*).٩٤(قم وقد مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر بر) ١(

)١٨/٢٥٣(  

  

: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: مسكني، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه
  ).١" (اقتلوا احليات، وذا الطفيتني، واالبتر، فإما يلتمسان البصر، ويسقطان احلبل 

  
   بن حممدحلسنالعدل، املسند، الصدوق، أبو حامد، أمحد بن ا*  االزهري - ١٢٧

  .، من أوالد احملدثني)٢(ابن احلسن بن أزهر االزهري، النيسابوري، الشروطي 
  .مسع من أيب حممد املخلدي، وأيب سعيد بن محدون، وأيب احلسني اخلفاف

  .وله أصول متقنة
  .زاهر ووجيه ابنا طاهر، وعبد الغافر بن إمساعيل، وآخرون: حدث عنه

  .وأربع مئةتويف يف رجب، سنة ثالث وستني 
__________  

عن مسدد، كالمها عن ) ٥٢٥٢(من طريق عمرو الناقد، وأبو داود ) ٢٢٣٣(وأخرجه مسلم ) ١(
باب قول اهللا تعاىل :  يف بدء اخللق٢٤٩، ٢٤٨ / ٦سفيان بن عينية ذا االسناد، وأخرجه البخاري 

 عن معمر، عن الزهري به، من طريق عبد اهللا بن حممد، عن هشام بن يوسف،) وبث فيها من كل دابة(
وهو يف ...عن معمر عن الزهري) ٣٠) (٢٢٣٣(ومن طريقه مسلم ) ١٩٦١٦(وأخرجه عبد الرزاق 



  ).١٤٨٣(، وسنن الترمذي ٩٧٦، ٩٧٥ / ٢" املوطأ " 
خوص املقل، وهى ورقة، ومجعها طفي، شبه : احلية اليت يف ظهرها خطان، والطفية: وأراد بذي الطفيتني

القصري الذنب، : على ظهره خبوصتني من خوص املقل وهو شر احليات فيما يقال، واالبتراخلطني اللذين 
  .شرار احليات: والبتر
ختطفانه وتطمسانه وذلك خلاصيته يف طباعهما إذا وقع بصرها : أي" فاما يلتمسان البصر : " وقوله

  .أما تقصران البصر باللسع: معناه: على بصر االنسان، وقيل
  .٣١١ / ٣، شذرات الذهب ١١٣١ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٥٢ / ٣ العرب(*) 

: هذه النسبة ملن يكتب الصكاك والسجالت الا مشتملة على الشروط، فقيل ملن يكتبها) ٢(
  .الشروطي

  " (*).االنساب " 

)١٨/٢٥٤(  

  

  .وكان مولده يف سنة أربع وسبعني وثالث مئة، وله بصر بالشروط
  .وقع يل من عواليه

  
 بن أيب القاسم بن حممد الشيخ الصدوق، مسند هراة، أبو عمر عبد الواحد بن أمحد* املليحي  - ١٢٨

  .بن داود بن أيب حامت املليحي اهلروي
مسع أبا حممد املخلدي، وأبا احلسني اخلفاف، و عبدالرمحن بن أيب شريح، وحممد بن حممد بن مسعان، وأبا 

  .حامد أمحد بن عبد اهللا النعيمي، ومجاعة
  .البخاري عن النعيمي" صحيح " روى و

حميي السنة أبو حممد البغوي، وخلف بن عطاء املاوردي، وإمساعيل بن منصور املقرئ، : حدث عنه
  .وحممد بن إمساعيل الفضيلي، وآخرون

  .كان ثقة صاحلا، قدمي املولد، مساعه للبخاري بقراءة أيب الفتح بن أيب الفوارس: قال املؤمتن الساجي
تويف يف مجادى اآلخرة، سنة ثالث وستني وأربع مئة وله ست وتسعون : ني بن حممد الكتيبقال احلس

  ).١(سنة 
__________  

، ١١٣١ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٥٦ / ٣، اللباب ١٩٦ / ٥، معجم البلدان "املليحي : " االنساب(*) 
 / ٣ب ، شذرات الذه١٢٠٤، ٩٣١: ، كشف الظنون١١٩ / ٢، بغية الوعاة ٢٥٤ / ٣العرب 



  .٦٣٤ / ١، هدية العارفني ٤٦٤: ، روضات اجلنات٣١٤
" من قرى هراة، وقد غريها ناشر : باحلاء املهملة ذكر املؤلف يف آخر الترمجة نسبتها إىل مليح: واملليحي

  .هي نسبة إىل مليج بلد مبصر: وقال) باجليم(إىل املليجي " شذرات الذهب 
  .ويبه خطأفتص! مع أن االصل عنده باحلاء املهملة 

" الروضة " أنه صنف الرد على أيب عبيد يف غريب القرآن، و " بغية الوعاة " ذكر السيوطي يف ) ١(
  .فيها ألف حديث صحيح، وألف غريب، وألف حكاية، وألف بيت شعر

(*)  

)١٨/٢٥٥(  

  

  .من قرى هراة: ومليح
  

 بن عباد اللخمي االندلسي، صاحب إشبيلية، أبو عمرو، عباد بن حممد بن إمساعيل*  املعتضد - ١٢٩
  .ابن القاضي أيب القاسم

  .، فقام عباد بعده، وتلقب باملعتضد باهللا)١ (٤٣٣حكم أبوه على إشبيلية مدة، ومات يف سنة 
  .وكان شهما، مهيبا، شجاعا، صارما، جرى على قاعدة أبيه مدة، مث خوطب بأمري املؤمنني

  .قتل مجاعة صربا، وصادر الكبار، ومتكن
، وكانوا يشبهونه باملنصور، لكن مملكة هذا سعة )٢(يف قصره خشبا جللها برؤوس أمراء وكبار اختذ 

ستة أيام، ومملكة أيب جعفر مسرية مثانية أشهر يف عرض أشهر، وقد هم ابنه بقتله، فما مت له، وسجنه 
  ).٤(، وكان جبارا عسوفا )٣(أبوه، مث قتله، مث عهد بامللك إىل ابنه املعتمد حممد 

  .وستني وأربع مئة، وقام بعده ابنه) ٥(مات سنة أربع 
__________  

، ٣٩٦ - ٣٩٥: ، بغية امللتمس٤١ - ٢٣ / ١ / ٢، الذخرية ٢٩٧ - ٢٩٦: جذوة املقتبس(*) 
، وفيات ٥٢ - ٣٩ / ٢، احللة السرياء ١٥١: ، املعجب٢٨٧ - ٢٨٦ / ٩الكامل يف التاريخ 

 / ١، دول االسالم ٢٥٦ / ٣، العرب ٢٨٥ - ٢٠٤/  ٣، البيان املغرب ٢٤ - ٢٣ / ٥االعيان 
 ٥، النجوم الزاهرة ١٥٨ - ١٥٦ / ٤، تاريخ ابن خلدون ١٤٩ - ١٤٧ / ٢، فوات الوفيات ٢٧٤

، معجم االنساب ٣١٨ - ٣١٦ / ٣، شذرات الذهب ٢٤٤ - ٢٤٢ / ٤، نفح الطيب ٩٠/ 
  .٨٦: واالسرات احلاكمة

  ).٣٥( برقم ١٩ف يف ترمجة ابنه املعتمد يف اجلزء، وانظر أطرافا من أخباره قد أوردها املؤل



  ).٣٥٤(وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ١(
  .٢٧ - ٢٦ / ١ / ٢" الذخرية " انظر ) ٢(
  ).٣٥(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٣(
  ".احللة السرياء " و " الذخرية " وانظر بعض نظم املعتضد يف ترمجته من ) ٤(
  = (*)، وابن "النجوم الزاهرة " هكذا أورد الذهيب وفاته، وتابعه على ذلك ابن تغري بردي يف ) ٥(

)١٨/٢٥٦(  

  

الذي زال ملكه سنة أربع مئة ) ١(ملا رأى ميل الكبار إىل خليفة مرواين أخربهم بأن املؤيد باهللا : قيل
  .أنا حاجبه: عنده، وأحضر مجاعة شهدوا له، وقال

  .ى املنابر، واستمر ذلك مدة إىل أن نعاه إىل الناس يف سنة مخس ومخسني وأربع مئةوأمر بذكره عل
  .وزعم أنه عهد إليه باخلالفة

  .وهذا حمال ال يروج أصال، ولو كان املؤيد حيا إىل حني نعاه، لكان ابن مئة عام وزيادة
  .إن طاغية الفرنج سم املعتضد يف ثياب أهداها له: وقيل

  
 بن عمرو، االمام احلافظ اجلوال، أبو زكريا ابن نصر بن إسحاق* بن أمحد  عبدالرحيم - ١٣٠

  .التميمي، البخاري
  .مسع بالشام واحلجاز، واليمن ومصر والعراق، والثغر وخراسان، وخباري والقريوان

أيب نصر أمحد بن علي الكاتب، وحممد بن أمحد غنجار، وأيب عبد اهللا احلسني بن احلسني : حدث عن
، ومحزة بن عبد العزيز املهليب، وأيب عمر بن مهدي الفارسي، وهالل بن حممد احلفار، وأيب حممد احلليمي

  .بن البيع، صاحب احملاملي، ومتام بن حممد الرازي، وعبد الغين ابن سعيد احلافظ، وخلق كثري
__________  

تاريخ ابن " و " عيان وفيات اال" و " الكامل " و " الذخرية " ، أما يف "الشذرات " العماد يف = 
  .ه) ٤٦١(فقد ذكرت وفاته سنة " خلدون 

  .كان حيا بعد االربعني وأربع مئة: فلم يذكر سنة وفاته، بل قال" جذوة املقتبس " ويف 
  ).٧٨(تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ١(

نجوم الزاهرة ، ال٢٤٨ / ٣، العرب ١١٥٩ - ١١٥٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ١٦٧١رقم : التكملة(*) 
  .٣٠٩ / ٣، شذرات الذهب ٦٤ - ٦٢ / ٣، نفح الطيب ٤٣٨ - ٤٣٧: ، طبقات احلفاظ٨٤ / ٥

(*)  



)١٨/٢٥٧(  

  

أبو نصر عبد الوهاب بن اجلبان املري، أحد شيوخه، وعلي بن حممد احلنائي، والفقيه نصر : حدث عنه
ل بن يوسف، وأبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم املقدسي، ومشرف بن علي، وعلي بن احلسني الفراء، ومجي

  .بن أمحد الرازي وعدة
  .مولده يف سنة اثنتني ومثانني وثالث مئة

  .وأكرب شيخ له إبراهيم بن حممد بن يزداذ، صاحب ابن أيب حامت
دخل أبو زكريا بالد املغرب وبالد االندلس، وكتب ا، ويف شيوخه كثرة، ": مشيخته " قال الرازي يف 

  .وأربع مئة) ١(االثبات، ومات يف سنة إحدى وستني وكان من احلفاظ 
عن مؤلفه عبد الغين سوى " مشتبه النسبة " مل يرو كتاب : حدثنا سعد الزجناين، قال: وقال ابن طاهر

  .ابن بنته علي بن بقاء، وابن عبدالرحيم البخاري حدث به
  .م ثقتان، واهللا أعلميف قول الزجناين نظر، فإن رشأ بن نظيف قد رواه أيضا، وهو وعبد لرحي

أنبأنا املسلم بن حممد، عن القاسم بن علي، أخربنا أيب، أخربنا أبو احلسن علي بن املسلم، حدثنا عبد 
العزيز الكتاين، أخربنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد اهللا املري، حدثين عبدالرحيم بن أمحد البخاري، 

  قدم
خربنا أبو نصر أمحد بن سهل، حدثنا قيس بن أنيف، علينا، أخربنا أمحد بن نصر الكاتب ببخارى، أ

حدثنا حممد بن صاحل، حدثنا حممد بن سليمان املكي، حدثنا عبد اهللا بن ميمون القداح، عن جعفر بن 
  حممد، عن أبيه،

__________  
  . نقال عن ابن عساكر أنه تويف سنة إحدى وسبعني٦٤ / ٣" نفح الطيب " ويف ) ١(

(*)  

)١٨/٢٥٨(  

  

اغسلوا ثيابكم، وخذوا من شعوركم، : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ه، عن عليعن جد
  .واستاكوا، وتزينوا

  ).١" (فإن بين إسرائيل مل يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم 
أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الديباجي، حدثنا أمحد بن 

 بن اجلارود، حدثنا عبدالرحيم بن أمحد احلافظ إمالء، أخربنا حممد بن إبراهيم البصري ببيت حيىي



املقدس، حدثنا أمحد بن سالم الطرسوسي، أخربنا أبو القاسم عبدالرمحن بن حممد الطرسوسي، حدثنا 
 اهللا عنه مسعت عليا رضي: حدثنا االعمش، عن خيثمة، عن سويد بن غفلة: يعلى وحممد ابنا عبيد قاال

إذا حدثتكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشئ، فإين واهللا الن أخر من السماء فتخطفين : يقول
  .الطري أحب إيل من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيننا، فإن احلرب خدعة

  ).٢(أخرجه مسلم 
  اهلروي، راوي) ٣(ومات معه أبو معمر أمحد بن عبد الواحد البالكي 

__________  
: هذا ال يصح، وإسناده ظلمة، قلت: ، وقال١١٥٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " وأورده املؤلف يف ) ١(

متروك، وقال ابن : ذاهب احلديث، وقال أبو حامت: وعلته عبد اهللا بن ميمون القداح، فقد قال البخاري
، ونسبه إىل ابن ١٢٥ / ١" اجلامع الكبري " ال جيوز أن حيتج مبا انفرد به، وأورده السيوطي يف : حبان

  .عساكر، وضعفه بعبد اهللا بن ميمون
  مسعت رسول اهللا: باب التحريض على قتل اخلوارج، ومتامه: يف الزكاة) ١٠٦٦(رقم ) ٢(

سيخرج يف آخر الزمان قوم أحداث االسنان، سفهاء االحالم، يقولون من : " صلى اهللا عليه وسلم يقول
 جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، فإذا خري قول الربية، يقرؤون القرآن ال

) ٦٩٣٠(وأخرجه البخاري " لقيتموهم، فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم عند اهللا يوم القيامة 
) ٥٠٥٧(و ) ٣٦١١(من طريق عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن االعمش به، وأخرجه أيضا 

 من طريقني، عن ١١٩ / ٧والنسائي ) ٤٧٦٧(ن سفيان، وأخرجه أبو داود من طريق حممد بن كثري ع
  .سفيان، عن االعمش

بفتح الباء املوحدة والالم، هذه النسبة إىل بالك، وظين أا قرية من قرى : البالكي: قال السمعاين) ٣(
  .هراة أو نواحيها

  .٥٦ / ٢" االنساب " 
(*)  

)١٨/٢٥٩(  

  

، وأبو عمر أمحد بن حممد بن مسعود اجلذامي البزلياين )٢(يب شريح ، عن ابن أ)١" (اجلعديات " 
القاضي، صاحب ابن زرب وأيب عبد اهللا بن مفرج عن مئة سنة، وأبو احلسني حممد بن مكي بن عثمان 

، ومقرئ مصر أبو احلسني نصر بن عبد العزيز الفارسي، وحمدث خبارى عمر بن )٣(االزدي املصري 
بو احلسن أمحد بن احلسن بن علي بن الفضل الكاتب وقد شاخ، واملظفر بن ، وأ)٤(منصور البزاز 



اهلمذاين، وأبو طاهر عبدا لباقي بن حممد االنصاري صهرهبة، وأبو طاهر أمحد ) ٥(احلسن سبط ابن الل 
بن احلسني بن أيب حنيفة، روى عن أمحد السوسنجردي، وخمتار بن حممد بن حممد النجار، أحد الشعراء، 

  .وة أبو حممد عبد اهللا بن الربداين زاهد بغدادوالقد
  

  ، العالمة شيخ الشافعية خبراسان، أبو عليابن حممد بن أمحد*  القاضي حسني - ١٣١
__________  

هي اثنا عشر جزءا مجع أيب القاسم عبد اهللا بن حممد البغوي حلديث شيخ بغداد أيب احلسن علي بن ) ١(
   ه عن شيوخه مع ترامجهم وتراجم٢٣٠ملتوىف سنة اجلعد بن عبيد اهلامشي موالهم ا

  .شيوخهم
  .٣٩٢هو االمام أبو حممد عبدالرمحن بن أمحد بن أيب شريح االنصاري، املتوىف سنة ) ٢(

  .وقد مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر
  ).١٢٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٨١(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء ) ٣٩٨(لي بن الل اهلمذاين املتوىف سنة هو االمام أبو بكر أمحد بن ع) ٥(

  ).٤١(السابع عشر برقم 
، ١٣٥ - ١٣٤ / ٢، وفيات االعيان ١٦٤ / ١، ذيب االمساء واللغات ١١٢: طبقات العبادي(*) 
، طبقات ٨٥ / ٣، مرآة اجلنان ١٠٧ / ١١: ، الوايف خ٢٧١ / ١، دول االسالم ٢٤٩ / ٣العرب 
، ١٣٥٧ / ٤، تبصري املنتبه ٤٠٨ - ٤٠٧ / ١، طبقات االسنوي ٣٦٥ - ٣٥٦ / ٤ي السبك

 / ٣، شذرات الذهب ٥١٧، ٤٢٤ / ١، كشف الظنون ١٦٤ - ١٦٣: طبقات ابن هداية اهللا
  .١٨٨ / ٢، إيضاح املكنون ٣١٠

(*)  

)١٨/٢٦٠(  

  

  ).١(املروذي 
  .الشافعي) ٢(املروروذي : ويقال له أيضا

  .بط احلافظ أيب عوانةأيب نعيم س: حدث عن
  .عبد الرزاق املنيعي، وحميي السنة البغوي، ومجاعة، وهو من أصحاب الوجوه يف املذهب: حدث عنه

  .تفقه بأيب بكر القفال املروزي



  .وغري ذلك، وكان من أوعية العلم، وكان يلقب حبرب االمة" الفتاوى " و ) ٣" (التعليقة الكربى " وله 
أن املؤذن إذا ترك الترجيع يف أذانه مل يصح أذانه : أن البيهقي نقل قوال للشافعي " التعليقة" ومما نقل يف 

)٤.(  
  ).٥(إن إمام احلرمني تفقه عليه أيضا : وقيل

  ومن أنبل تالمذته حميي
__________  

 / ٤" تبصري املنتبه " بالزاي، وهو خطأ، وما أثبت هو الصواب كما يف " املروزي : " يف االصل) ١(
 مروذي بضم الراء املشددة - وهي بلد صاحب هذه الترمجة - إذ النسبة إىل مرو الروذ ،١٣٥٧

املروروذي كما ذكر املؤلف، وأما املروزي بالزاي، فهي نسبة إىل مرو الشاهجان، : وبالذال، ويقال
  .وكالمها مدينتان خبراسان

  .١١٢ / ٥" معجم البلدان " وانظر 
  .١٦٤ / ١" ذيب االمساء واللغات "  تلفظ مشددة وخمففة، انظر ذكر النووي أن الراء الثانية) ٢(
وما أجزل فوائده، وأكثر فروعه : " ١٦٤ / ١" ذيب االمساء واللغات " قال النووي يف ) ٣(

  ".املستفادة ولكن يقع يف نسخه اختالف، وكذلك تعليق الشيخ أيب حامد 
 احلقيقة تعليقان، ميتاز كل واحد منهما على وللقاضي يف: وقد علق على كالمه هذا االسنوي بقوله

اآلخر بزوائد كثرية، وسببه اختالف املعلقني عنه، وهلذا نقل ابن خلكان يف ترمجة أيب الفتح االرغياين أن 
  .ما علق أحد طريقيت مثله: القاضي حسني قال يف حقه

  .وقد وقع يل التعليقان حبمد اهللا تعاىل
  .يه أيضا بعض مصنفات القاضي حسني وف٤٠٨ / ١" طبقات الشافعية " 
املذهب الصحيح أن االذان ال يبطل : ، قال النووي١٦٥ / ١" ذيب االمساء واللغات " انظر ) ٤(

  ".شرح املهذب " بتركه، ولكن يتأكد احملافظة عليه، وقد أوضحته بدالئله يف 
  .٣٥٧ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٥(

(*)  

)١٨/٢٦١(  

  

  ".التهذيب " صاحب ) ١(السنة 
  ).٢(مات القاضي حسني مبرو الروذ يف احملرم سنة اثنتني وستني وأربع مئة 

وفيها تويف أبو بكر أمحد بن حممد بن سياوش الكازروين، واحلسن بن علي بن عبد الصمد اللباد املقرئ، 



راهيم بن كبيبة اهللا بن إب) ٣(وعبد اهللا بن احلسن التنيسي ابن النحاس، ووالد قاضي املارستان، وعبد 
  الدمشقي، وأبو

، وأبو الغنائم )٥(، واملفيت حممد بن عتاب بقرطبة )٤(غالب حممد بن أمحد بن سهل الواسطي ابن اخلالة 
  ).٦(حممد بن حممد بن الغراء ببيت املقدس، وصاحب الغرب أبو بكر بن عمر اللمتوين 

  
   بن علي بنحممد بن عليالشيخ االمني املعمر، أبو الغنائم، *  ابن الدجاجي - ١٣٢

__________  
يف الفروع تأليف حمرر مهذب، جمرد عن االدلة غالبا، خلصه من تعليق شيخه " التهذيب " وكتابه ) ١(

القاضي حسني، وزاد فيه ونقص، وهو مشهور عند الشافعية يفيدون منه، وينقلون عنه، ويعتمدونه يف 
وجد منه الد الرابع يف ظاهرية دمشق حتت رقم كثري من املسائل يقع يف أربعة جملدات ضخام، ي

  . ه٥٩٩فقه شافعي يرجع تاريخ نسخه إىل سنة ) ٢٩٢(
واعلم أنه مىت : " وقد ذكر النووي يف آخر ترمجة القاضي حسني فائدة جيدر ذكرها وهي قوله) ٢(

ايل وحنوها فاملراد يف كتب متأخري اخلراسانيني كالنهاية والتتمة والتهذيب وكتب الغز" القاضي " أطلق 
يف كتب متوسط العراقيني فاملراد القاضي أبو حامد املروروذي، " القاضي " القاضي حسني، ومىت أطلق 

ومىت أطلق يف كتب االصول الصحابنا فاملراد القاضي أبو بكر الباقالين االمام املالكي يف الفروع، ومىت 
اية عن املعتزلة فاملراد به القاضي اجلبائي واهللا أطلق يف كتب املعتزلة أو كتب أصحابنا االصوليني حك

  ".أعلم 
  .مصغرا" عبيد اهللا : " ١١٨٥ / ٣" تبصري املنتبه " عبد اهللا، ويف : كذا يف االصل) ٣(
  ).١١١(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٥٢(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٢١٦(سترد ترمجته برقم ) ٦(

، تذكرة ٤٩٢ / ١، اللباب ٢٨٢ / ٥، االنساب ٢٠٨ / ٤، االكمال، ١٠٨ / ٣تاريخ بغداد (*) 
 - ١٣٦ / ٤، الوايف بالوفيات ٢٥٥ - ٢٥٤ / ٣، العرب ٣٣٥ / ١، املشتبه ١١٣١ / ٣احلفاظ 
   (*).٣١٤ / ٣، شذرات الذهب ٦٥٧ / ٢، تبصري املنتبه ١٣٧

)١٨/٢٦٢(  

  

  .بغداد) ٢(ابن الدجاجي البغدادي، حمتسب ) ١(حسن 
  .مر احلريب، وأيب حممد بن معروف، وإمساعيل ابن سويد، وطائفةعلي بن ع: حدث عن



  .وله إجازة من املعاىف بن زكريا
أبو عبد اهللا احلميدي، وشجاع الذهلي، وناصر بن علي الباقالين، وطلحة بن أمحد العاقويل، : حدث عنه

  .وحممد بن عبدا لباقي االنصاري، وأبو منصور القزاز، وآخرون
اعه صحيحا، مات يف سلخ شعبان سنة ثالث وستني وأربع مئة، عن ثالث ومثانني كان مس: قال اخلطيب

  ).٣(سنة 
  ).٤(ويل احلسبة، فلم حيمد، فصرف 

قرأت خبط هبة اهللا السقطي أن ابن الدجاجي كان ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة، : قال السمعاين
منه وهو مريض، فدخلنا وهو على وعهدي به وقد أخىن عليه الزمان، وقصدته يف مجاعة مثرين لنسمع 

، وعليه جبة قد حرقت النار فيها، وليس عنده ما يساوي درمها، فحمل على نفسه حىت قرأنا )٥(بارية 
هل معكم ما نصرفه إىل الشيخ ؟ فاجتمع له حنو : عليه حبسب شره أهل احلديث، فلما خرجنا قلت

: ها له، فلما أعطته، لطم حر وجهه، ونادىمخسة مثاقيل، فدعوت بنته، وأعطيتها، ووقفت الرى تسليم
  آخذ على حديث رسول: وافضيحتاه

__________  
  .حممد بن علي بن احلسن": تاريخ بغداد " يف ) ١(
نسبة إىل احلسبة، وهي من وظائف الدولة االسالمية، ويراد ا مراقبة السوق يف موازينه ومكاييله ) ٢(

  .ملنكروأسعاره، واالمر باملعروف والنهي عن ا
  .١٠٨ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٣(
  .١٣٧ / ٤" الوايف " انظر ) ٤(
  .احلصرية: البارية) ٥(

(*)  

)١٨/٢٦٣(  

  

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم عوضا ؟ ال واهللا
  ).١(وض حافيا إيل، وبكى، فأعدت الذهب إليهم، فتصدقوا به 

  
 بن فوران املروزي ، عبدالرمحن بن حممد)٢(العالمة، كبري الشافعية، أبو القاسم *  الفوراين - ١٣٣

  .الفقيه، صاحب أيب بكر القفال
  .له املصنفات الكبرية يف املذهب



  .وكان سيد فقهاء مرو
  .، والقفال املروزي)٣(ومسع علي بن عبد اهللا الطيسفوين 

عبدالرمحن بن عمر املروزي، وعبد املنعم بن أيب القاسم القشريي، وزاهر بن طاهر، : حدث عنه
  .آخرونو

  ).٤(، وغري ذلك "االبانة " صنف كتاب 
   يعين تتمة كتاب-" التتمة " ، صاحب )٥(وهو شيخ الفقيه أيب سعد املتويل 

__________  
  .٢٧١ / ٨" املنتظم " اخلرب خمتصر جدا يف ) ١(

 ٢، ذيب االمساء واللغات ٦٨ / ١٠، الكامل يف التاريخ ٤٤٤ / ٢، اللباب ٣٤١ / ٩االنساب (*) 
 ٢، املختصر يف أخبار البشر ١٣٢ / ٣، وفيات االعيان ٨٩الورقة :  طبقات النووي٢٨١ - ٢٨٠ /
 / ٥، طبقات السبكي ٨٤ / ٣، مرآة اجلنان ٥٦٣ / ١، تتمة املختصر ٢٤٧ / ٣، العرب ١٨٧/ 

، البداية ٢٦٥ / ١، طبقات ابن قاضي شهبة ٢٥٦ - ٢٥٥ / ٢، طبقات االسنوي ١١٥ - ١٠٩
، كشف ١٦٣ - ١٦٢: ، طبقات ابن هداية اهللا٤٣٤ - ٤٣٣ / ٣، لسان امليزان ٩٨ / ١٢والنهاية 
  .٥١٧ / ١، هدية العارفني ٣٠٩ / ٣، شذرات الذهب ١٤٤١، ٨٤، ١: الظنون

  .والفوراين بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء وبعد االلف نون، نسبة إىل جده فوران
  .الغنيب" الغوراين " إىل " املختصر " وقد حترفت يف 

  .وهو خطأ" أبو إسحاق ": " كشف الظنون " يف ) ٢(
، وقد ٢٩١ / ٨" االنساب " نسبة إىل طيسفون، وهي قرية من قرى مرو على فرسخني منها ) ٣(

  . إىل الطسوريت٤٣٤ / ٣" لسان امليزان " حترفت يف 
  .٥١٧ / ١" هدية العارفني " انظر ) ٤(
  ).٣٠٦(سترد ترمجته برقم ) ٥(

(*)  

)١٨/٢٦٤(  

  

  . فالتتمة كالشرح لالبانة-" االبانة " 
  .، ومسع منه أيضا حميي السنة البغوي"التتمة " وقد أثىن أبو سعد املتويل على الفوراين يف خطبة كتاب 

  ).١(هذا الرجل غري موثوق بنقله : وكان إمام احلرمني حيط على الفوراين، حىت قال يف باب االذان
رمني ثوران نفسه على الفوراين، وما صوبوا صورة حطه عليه، الن الفوراين وقد نقم االئمة على إمام احل



  .من أساطني أئمة املذهب
  .وستني وأربع مئة، وقد شاخ رمحه اهللا) ٢(تويف سنة إحدى 

  
 بن حسان بن حممد بن أمحد الشيخ اجلليل، احلاج الرئيس أبو علي حسان بن سعيد*  املنيعي - ١٣٤

  ن منيع بن خالد بن عبدالرمحن بن سيفبن عبد اهللا بن حممد ب
__________  

والذي أقطع به أن االمام مل يرد تضعيفه يف النقل من قبل : ١١٠ / ٥" الطبقات " قال السبكي يف ) ١(
كذب معاذ اهللا، وإمنا االمام كان رجال حمققا مدققا يغلب بعقله على نقله، وكان الفوراين رجال نقاال، 

استضعاف تفقهه، فعنده أنه رمبا أيت من سوء الفهم يف بعض املسائل، هذا أقصى ما فكان االمام يشري إىل 
  .لعل االمام يقوله

وباجلملة ما الكالم يف الفوراين مبقبول، وإمنا هو علم من أعالم هذا املذهب، وقد محل عنه العلم جبال 
  أنه يبني االصح" ه االبان" راسيات وأئمة ثقات، وقد كان من التفقه أيضا حبيث ذكر يف خطبة 

  .من االقوال والوجوه، وهو من أقدم املنتدبني هلذا االمر
إن إمام احلرمني كان : ومسعت بعض فضالء املذهب يقول: ١٣٢ / ٣" الوفيات " وقال ابن خلكان يف 

حيضر حلقته وهو شاب يومئذ، وكان الفوراين ال ينصفه، وال يصغي إىل قوله لكونه شابا، فبقي يف نفسه 
وقال بعض املصنفني كذا وغلط يف ذلك، وشرع يف الوقوع ": اية املطلب " ه شئ، فمىت قال يف من

  .فيه، فمراده أبو القاسم الفوراين
  .وفاته سنة ثالث وستني": تتمة املختصر " و " املختصر " و " الكامل " يف ) ٢(

 / ١٠، الكامل يف التاريخ ٢٦٦ - ٢٦٥ / ٣، اللباب ٢٧٠ / ٨، املنتظم "املنيعي : " االنساب(*) 
 ١١، الوايف ٢٥٤ - ٢٥٣ / ٣٠، العرب ١١٣١ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢١٧ / ٥، معجم البلدان ٦٩
 - ١٠٣ / ١٢، البداية والنهاية ٣٠٢ - ٢٩٩ / ٤، طبقات السبكي ٨٧ / ٣، مرآة اجلنان، ٣٦٢/ 

   (*).٣١٤ - ٣١٣ / ٣، شذرات الذهب ١٠٤

)١٨/٢٦٥(  

  

  . املخزومي، اخلالدي، املنيعي، املروروذياهللا خالد بن الوليد
  .مسع أبا طاهر بن حممش، وأبا القاسم بن حبيب، وأبا احلسن بن السقا، وطائفة

  .حميي السنة أبو حممد البغوي، وعبد املنعم بن القشريي، وعبد الوهاب بن شاه، وآخرون: روى عنه
م احملمود باخلصال السنية، عم اآلفاق ، شيخ االسال)١(هو الرئيس أبو علي احلاجي : قال عبد الغافر



خبريه وبره، وكان يف شبابه تاجرا، مث عظم حىت كان من املخاطبني من جمالس السالطني، مل يستغنوا عن 
رأيه، فرغب إىل اخلريات، وأناب إىل التقوى، وبىن املساجد والرباطات وجامع مرو الروذ، يكسو يف 

ال االعشار عن بلده، ورفع الوظائف عن القرى، واستدعى الشتاء حنوا من ألف نفس، وسعى يف إبط
  صدقة عامة على أهل البلد غنيهم وفقريهم،

  ).٢(فتدفع إىل كل واحد مخسة دراهم، ومت ذلك بعده، وكان ذا جد وصيام واجتهاد 
طن كان يف شبابه جيمع بني الدهقنة والتجارة، ويسلك طريق الفتيان حىت ساد، وملا تسل: قال السمعاين

  ).٣(سلجوق، ظهر أمره، وبىن اجلامع ببلده، مث بىن اجلامع اجلديد بنيسابور 
  إن امرأة أتته بثوب لينفق مثنه يف بناء اجلامع، يساوي نصف: وقيل

__________  
" طبقات " ذكر السبكي، أن احلاجي بلغة العجم نسبة إىل من حج إىل بيت اهللا احلرام، انظر ) ١(

  .١٣ / ٤" االنساب "  تعليق املعلمي اليماين على ، وانظر٢٩٩ / ٤السبكي 
  .٣٠١ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٦٩ / ١٠" الكامل " ، و ٢٧٠ / ٨" املنتظم " انظر ) ٢(
  .٢١٧ / ٥" معجم البلدان " ويسمى اجلامع املنيعي كما يف ) ٣(

(*)  

)١٨/٢٦٦(  

  

  ).١(نفاقه، وخبأ الثوب كفنا له دينار، فاشتراه منها بألف دينار، وسلمت املال إىل اخلازن ال
  ).٢(مر السلطان بباب مسجده، فرتل مراعاة له، وسلم عليه : وقيل

  .ومناقبه مجة
  .مات يف ذي القعدة، سنة ثالث وستني وأربع مئة

  
 بن حممد بن عاصم الشيخ االمام، احلافظ، الرحال، املفيد، عبد العزيز بن حممد*  النخشيب - ١٣٥

  .النسفي
  ).٣(خنشب هي : ونسف

صحب احلافظ جعفر بن حممد املستغفري، وأكثر عنه، وأدرك ببغداد حممد بن حممد بن غيالن، وحممد 
  .بن احلسني احلراين، وبأصبهان أبا بكر بن ريذة، وبدمشق واالقاليم

  .أبو القاسم بن أيب العالء، وسهل بن بشر االسفراييين، وطائفة: حدث عنه
ذاك النخشيب، : إمساعيل بن حممد احلافظ عنه، فجعل يعظمه جدا، ويقولسألت : قال أبو سعد السمعاين



  ).٤(ذاك النخشيب، كان حافظا كثريا 
__________  

  .٣٠٠ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ١(
  .٦٩ / ١٠" الكامل " ، و ٢٧٠ / ٨" املنتظم " انظر ) ٢(

، ٢٣٧ / ٣، العرب ١١٥٧ - ١١٥٦ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٧٦ / ٥ و ١٧٥ / ١معجم البلدان (*) 
  .٢٩٧ / ٣، شذرات الذهب ٤٣٧: طبقات احلفاظ

  .وهي من مدن ما وراء النهر بني جيحون ومسرقند) ٣(
نسبة أخرى للمترجم وهي االستغداديزي، نسبة إىل أستغداديزة، من " شذراته " وقد زاد ابن العماد يف 

  ".خنشب " قرى نسف، وقد ذكره ياقوت فيها ويف 
  .١١٥٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٤(

(*)  

)١٨/٢٦٧(  

  

كان احلفاظ مثل أيب بكر : سألت املؤمتن الساجي عن عبد العزيز النخشيب، فقال: وقال السلفي
  .اخلطيب، وحممد بن علي الصوري حيسنون الثناء عليه، ويرضون فهمه

  ).١(حصل له مبصر وما واالها االسناد 
 زمانه يف احلفظ واالتقان، مل نر مثله يف احلفظ يف عصرنا، دقيق كان أوحد: وقال احلافظ حيىي بن مندة

  .اخلط، سريع الكتابة والقراءة، حسن االخالق
  ).٢(تويف بنخشب سنة سبع ومخسني وأربع مئة : مث قال

  .بنخشب) ٣(مات سنة ست : وقال احلافظ أبو القاسم بن عساكر
  .مات بسمرقند: وقيل

  ، ضربه القاضي اخلطيب٤٣٣ سنة قدم علينا يف: وقال حيىي بن مندة
  .بسبب االمام أيب حنيفة، ورأيت بعيين عالمة الضرب على ظهره

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع
  ).٤(كان يرتل يف دارنا، ويبيت مع أيب 

  
  االمام احملدث، البارع، القاضي، أبو القاسم، عبيد اهللا بن عبد اهللا*  احلسكاين - ١٣٦

__________  



  .١١٥٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .١١٥٧ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
، ولكنه ذكر يف ٤٥٢، وأورد قوال آخر بوفاته سنة ٢٧٦ / ٥" معجمه " وكذا ذكر ياقوت يف ) ٣(

  .٤٥٧وقيل سنة : ، قال٤٥٩ أنه تويف سنة ١٧٥ / ١ترمجته يف خنشب 
، )٣٧(ابن النرسي رقم : السنة يف ترمجةويظهر أن املؤلف رجح وفاته سنة ست، فذكره يف وفيات هذه 

  ).٩٩(، وابن حزم رقم )٨٣(، واخلشاب رقم )٦٤(وابن برهان رقم 
  .١١٥٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٤(

، ٤٠: ، تاج التراجم٤٩٧ - ٤٩٦ / ٢، اجلواهر املضية ١٢٠١ - ١٢٠٠ / ٣تذكرة احلفاظ (*) 
  .١٣٧٧: الطبقات السنية برقم

بفتح احلاء، وضبطها ابن أيب الوفا القرشي يف قسم " املشتبه " املؤلف يف االصل و ضبطها : واحلسكاين
  .بضمها" اجلواهر املضية " أنساب 

(*)  

)١٨/٢٦٨(  

  

  .ابن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حسكان القرشي، العامري، النيسابوري، احلنفي، احلاكم
  .فتتح خراسان، عبد اهللا بن عامر بن كريزويعرف أيضا بابن احلذاء، من ذرية االمري الذي ا

جده، وعن أيب احلسن العلوي، وأيب عبد اهللا احلاكم، وأيب طاهر بن حممش، وعبد اهللا بن : حدث عن
يوسف، وابن فنجويه الدينوري، وأيب احلسن بن السقا، وعلي بن أمحد بن عبدان، وخلق، إىل أن يرتل 

  .إىل أيب سعد الكنجروذي، وطبقته
  .حبة أيب بكر بن احلارث النحوي، والزمه، وأخذ أيضا عن احلافظ أمحد بن علي بن منجويهاختص بص

  .وتفقه بالقاضي صاعد بن حممد
  .وصنف ومجع، وعين ذا الشأن

، لكين ما وجدته أرخ موته، "تارخيه " الزمه احلافظ عبد الغافر بن إمساعيل، وأكثر عنه، وأورده يف 
  .سبعني وأربع مئةوالظاهر أنه بقي إىل بعد ال

  .وجيه الشحامي يف مشيخته حديثا، يرويه عن عبد اهللا بن يوسف بن بامويه: حدث عنه
أبو سعد عبيداهللا بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن حسكويه، فشيخ كان حيا بعد الثمانني وأربع : أما
  .مئة

  عبد اخلالق بن زاهر الشحامي، ويروي: يروي عنه



)١٨/٢٦٩(  

  

  .أيضا عن والده عبد اهللا صاحب أيب احلسني اخلفاف) ١(] والده [ 
  

 االمام االوحد، العالمة املفيت، احلافظ الناقد، حمدث الوقت أبو بكر، أمحد بن علي*  اخلطيب - ١٣٧
  .بن ثابت بن أمحد بن مهدي البغدادي، صاحب التصانيف، وخامتة احلفاظ

  .ولد سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة
  ، وممن تال القرآن على)٢(احلسن خطيبا بقرية درزجيان وكان أبوه أبو 

__________  
  من" والده " أي والد عبد اخلالق الشحامي يروي عن والد ابن حسكويه، وسقط لفظ ) ١(

ووالده أبو بكر صاحب اخلفاف : " ، ونصه فيه١٢٠١ / ٣" تذكرة احلفاظ " االصل، واستدرك من 
  .اه" فشيخ لوالد عبد اخلالق بن زاهر 

، ٤٥٣ووالد ابن حسكويه وهو عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن حسكويه أبو بكر النيسابوري، متوىف سنة 
  .١٤٦ / ١٠" تاريخ بغداد " ترمجه اخلطيب يف 

، ١ - ١٢ / ٧ / ٢، تاريخ دمشق ٢٧١ - ٢٦٨: ، تبيني كذب املفتري١٥١ / ٥: االنساب(*) 
، ٤٥ - ١٣ / ٤، معجم االدباء ٢٧٠ - ٢٦٥ / ٨، املنتظم ١٨٢ - ١٨١: فهرست ابن خري

، الكامل يف التاريخ ٤٥٤ - ٤٥٣ / ١أ، اللباب  / ٥ -ب  / ٤ورقة  / ١: االستدراك البن نقطة
 / ١، دول االسالم ١٨٧ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٩٣ - ٩٢ / ١، وفيات االعيان ٦٨ / ١٠

 / ٤: كرة احلفاظ البن عبد اهلادي، تذ٢٥٣ / ٣، العرب ١١٤٦ - ١١٣٥ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٧٣
، ١٩٩ - ١٩٠ / ٧، الوايف ٥٦٤ / ١، تتمة املختصر ٦١ - ٥٤، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد ٢

، البداية ٢٠٣، ٢٠١ / ١، طبقات االسنوي ٣٩ - ٢٩ / ٤، طبقات السبكي ٨٧ / ٣مرآة اجلنان 
، ٤٣٦ - ٤٣٤:  احلفاظ، طبقات٨٨ - ٨٧ / ٥، النجوم الزاهرة ١٠٣ - ١٠١ / ١٢والنهاية 

 ٢٨٨، ٢٠٩، ١٠: ، كشف الظنون١٦٦ - ١٦٤: ، طبقات ابن هداية اهللا٣٥٨ / ٢تاريخ اخلميس 
: ، إيضاح املكنون٧٩ - ٧٨: ، روضات اجلنات٣١٢ - ٣١١ / ٣، شذرات الذهب ١٦٣٧ / ٢و 
 - ٣٩٩ / ١، ذيب ابن عساكر ٥٢: ، الرسالة املستطرفة٧٩ / ١، هدية العارفني ٨٠، ٣٠ / ١

 - ١١: ، موارد اخلطيب للعمري٣٧٠ و ١٦٥، تأنيب اخلطيب للكوثري، الفهرس التمهيدي ٤٠٢
  .، اخلطيب البغدادي مؤرخ بغداد وحمدثها ليوسف العش٨٤

هي قرية كبرية حتت بغداد على دجلة باجلانب الغريب، وأصلها درريندان، فعربت على : قال ياقوت) ٢(
  .درزجيان



" إىل " ذيب ابن عساكر "  إىل درب رحيان، ويف ١٠١ / ١٢" ة والنهاية البداي" وقد حترفت يف 
  .٤٥٠ / ٢" معجم البلدان " ، واخلرب بنحوه يف "درحيان 

(*)  

)١٨/٢٧٠(  

  

أيب حفص الكتاين، فحض ولده أمحد على السماع والفقه، فسمع وهو ابن إحدى عشرة سنة، وارحتل 
  سابورإىل البصرة وهو ابن عشرين سنة، وإىل ني

  .وهو ابن ثالث وعشرين سنة، وإىل الشام وهو كهل، وإىل مكة، وغري ذلك
وكتب الكثري، وتقدم يف هذا الشأن، وبذر االقران، ومجع وصنف وصحح، وعلل وجرح، وعدل وأرخ 

  .وأوضح، وصار أحفظ أهل عصره على االطالق
وأبا احلسني بن املتيم، وحسني مسع أبا عمر بن مهدي الفارسي، وأمحد بن حممد بن الصلت االهوازي، 

بن احلسن اجلواليقي ابن العريف يروي عن ابن خملد العطار، وسعد بن حممد الشيباين مسع من أيب علي 
، وإبراهيم بن خملد )٣(حدثه عن إمساعيل الصفار ) ٢(، وعبد العزيز بن حممد الستوري )١(احلصائري 

 فارس الغوري، وأبا الفضل عبد الواحد بن عبد الفرج حممد بن) ٥(، وأبا )٤(بن جعفر الباقرحي 
  )٧(، وحممد بن عمر بن عيسى احلطراين )٦(العزيز التميمي، وأبا بكر حممد بن عبد اهللا بن أبان اهلييت 

__________  
  .وهو أبو علي احلسن بن حبيب الدمشقي احلصائري) ١(

 ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر، احلصري، وقد مرت: ويقال فيه: ٢ / ٢٠٥ / ١" التوضيح " قال يف 
  ).٢٠٦(رقم 

  .٤١ / ٧" االنساب "  ه، ترمجه السمعاين يف ٤١٥املتوىف سنة ) ٢(
  .والستوري إما نسبة إىل حفظ الستور والبوابية على ما جرت به عادة امللوك، أو محل أستار الكعبة

  .خلامس عشرمرت ترمجته يف اجلزء ا: وهو إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الصفار) ٣(
  ).٢٥٠(رقم 

  .١٠٥١ / ٣" تذكرة احلفاظ "  ه كما ذكر املؤلف يف ٤١٠املتوىف سنة ) ٤(
  . إىل الباخرحي١١٣٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " وحترفت الباقرحي يف 

وهو خطأ، الن أبا الفرج هذا هو شيخ اخلطيب، فهو معطوف على املشايخ " وأيب " يف االصل ) ٥(
  .الذين مسعهم اخلطيب

  .التاليني يف أيب الفضل عبد الواحد وأيب بكر حممد بن عبد اهللا" وأبا " ذلك ورد هذا اخلطأ يف لفظي وك



  .نسبة إىل هيت، وهي مدينة على الفرات فوق االنبار) ٦(
  .٣٩٧ / ٣" اللباب " 
ضبط يف االصل بفتح احلاء وكسر الطاء، وضبطه السمعاين بكسر احلاء وسكون الطاء، مث أورد ) ٧(
  .مجة حممد بن عمر بن عيسى احلطراين هذا دون أن يذكر أصل هذه النسبةتر
  .١٦٩ / ٤" االنساب " 

(*)  

)١٨/٢٧١(  

  

نصر أمحد بن حممد بن أمحد بن حسنون النرسي، وأبا ) ١(حدثه عن أمحد بن إبراهيم البلدي، وأبا 
سن بن رزقويه، وأبا الفتح القاسم احلسن بن احلسن بن املنذر، واحلسني بن عمر ابن برهان، وأبا احل

هالل بن حممد احلفار، وأبا الفتح بن أيب الفوارس، وأبا العالء حممد بن احلسن الوراق، وأبا احلسني بن 
  .بشران

ويرتل إىل أن يكتب عن عبد الصمد بن املأمون، وأيب احلسني بن النقور، بل نزل إىل أن روى عن 
- وهذا شأن كل حافظ يروي عن الكبار والصغار -يدي تالمذته كنصر املقدسي، وابن ماكوال، واحلم

.  
  .علي بن حرب) ٢(ومسع بعكربا من احلسني بن حممد الصائغ حدثه عن نافلة 

، وعلي بن القاسم الشاهد، واحلسن بن علي "السنن " شيخه يف ) ٣(وحلق بالبصرة أبا عمر اهلامشي 
  .، وطائفة)٤(السابوري 

احلريي، وأبا سعيد الصرييف، وأبا القاسم عبدالرمحن السراج، وعلي بن ومسع بنيسابور القاضي أبا بكر 
  .حممد الطرازي، واحلافظ أبا حازم العبدوي، وخلقا

  أبا احلسن بن عبد كويه، وأبا عبد اهللا اجلمال، وحممد: وبأصبهان
__________  

طوفا، على أمحد بن وهو خطأ أيضا الن أبا نصر هو شيخ اخلطيب، فهو ليس مع" وأيب " يف االصل ) ١(
  .إبراهيم البلدي، بل هو معطوف على املشايخ الذين مسعهم اخلطيب

  ".وأبا احلسني بن بشران " وقد تكرر هذا اخلطأ هنا إىل قوله 
  واملذكورون من هنا إىل ابن بشران مرت ترامجهم يف اجلزء

  .السابع عشر عدا أبا العالء حممد بن احلسن الوراق
  .ولد، وهو احلفيدولد ال: النافلة) ٢(



  . ه٤١٤وهو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي املتوىف سنة ) ٣(
  .أيب داود" سنن " وقد روى عنه اخلطيب ) ١٣٤(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 

  .نسبة إىل سابور، وهي بلدة من بالد فارس قريبة من كازرون) ٤(
 / ٣" تذكرة احلفاظ " ، وقد حترفت يف ١٦٩ / ٣" لدان معجم الب" ، و ١٤ / ٧" االنساب " انظر 

  . إىل النيسابوري١١٣٦
(*)  

)١٨/٢٧٢(  

  

  .ابن عبد اهللا بن شهريار، وأبا نعيم احلافظ
  .أبا نصر الكسار: وبالدينور
  .حممد بن عيسى، وطبقته: ومذان

  .ومسع بالري والكوفة وصور ودمشق ومكة
بعني، فسمع من حممد بن عبدالرمحن بن أيب نصر التميمي، وكان قدومه إىل دمشق يف سنة مخس وأر

  .وطبقته
  .يف أيام املوسم) ١(البخاري على كرمية " صحيح " واستوطنها، ومنها حج، وقرأ 

  .وأعلى ما عنده حديث مالك، ومحاد بن زيد، بينه وبني كل منهما ثالثة أنفس
ماكوال، والفقيه نصر، واحلميدي، وأبو أبو بكر الربقاين، وهو من شيوخه، وأبو نصر بن : حدث عنه

الفضل بن خريون، واملبارك بن الطيوري، وأبو بكر بن اخلاضبة، وأيب النرسي، وعبد اهللا بن أمحد بن 
السمرقندي، واملرتضى حممد بن حممد احلسيين، وحممد بن مرزوق الزعفراين، وأبو القاسم النسيب، 

يب العالء املصيصي، وغيث بن علي االرمنازي، وأمحد بن أمحد وهبة اهللا بن االكفاين، وحممد بن علي بن أ
  املتوكلي، وأمحد

ابن علي بن الي، وهبة اهللا بن عبد اهللا الشروطي، وأبو احلسن بن سعيد، وطاهر بن سهل االسفراييين، 
صر اهللا وبركات النجاد، وعبد الكرمي بن محزة، وأبو احلسن علي بن أمحد بن قبيس املالكي، وأبو الفتح ن

  بن حممد املصيصي، وقاضي املارستان أبو بكر، وأبو القاسم إمساعيل بن
__________  

  ).١١٠(املروزية، وقد تقدمت ترمجتها برقم ) ١(
(*)  

)١٨/٢٧٣(  



  

، "تارخيه " ، وأبو منصور الشيباين، راوي )١(أمحد بن السمرقندي، وأبو بكر حممد بن احلسني املزريف 
 املقرئ، وبدر بن عبد اهللا الشيحي، والزاهد يوسف بن أيوب اهلمذاين، وهبة اهللا وأبو منصور بن خريون

، وأبو احلسني بن أيب يعلى، وأبو احلسني بن بويه، وأبو )٢(بن علي الي، وأخوه أبو السعود أمحد 
  .البدر الكرخي، ومفلح الدومي، وحيىي بن الطراح، وأبو الفضل االرموي، وعدد يطول ذكرهم

  .، والقاضي أيب الطيب الطربي)٣(ن كبار الشافعية، تفقه على أيب احلسن بن احملاملي وكان م
، وأول ما مسع يف ٣٩٢حدثنا اخلطيب أنه ولد يف مجادى اآلخرة سنة ): ٤(قال أبو منصور بن خريون 
  ).٥(احملرم سنة ثالث وأربع مئة 
، فلما )٦(حتل وقرب من رئيس الرؤساء تفقه اخلطيب، وقرأ بالقراءات، وار: قال أمحد بن صاحل اجليلي

قبض عليه البساسريي استتر اخلطيب، وخرج إىل صور، وا عز الدولة، أحد االجواد، فأعطاه ماال 
  .كثريا

عمل نيفا ومخسني مصنفا، وانتهى إليه احلفظ، شيعه خلق عظيم، وتصدق مبئيت دينار، وأوقف كتبه، 
  .واحترق كثري منها بعده خبمسني سنة

__________  
  هذه النسبة إىل املزرقة، وهي قرية: بفتح امليم وسكون الزاي وفتح الراء ويف آخرها فاء) ١(

  ".اللباب " كبرية بالقرب من بغداد 
  .قد ذكره آنفا فهو تكرار) ٢(
  ).٢٦٦(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٣(
خريون البغدادي املقرئ الدباس املتوىف هو أبو منصور حممد بن عبدامللك بن احلسن بن أمحد بن ) ٤(

  ).٥٤(سترد ترمجته يف اجلزء العشرين برقم ) ٥٣٩(سنة 
  .٥٧: البن الدمياطي" املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " ، و ٢٦٥ / ٨" املنتظم " انظر ) ٥(
  ).١٠٤(هو أبو القاسم علي بن احلسن ابن املسلمة وقد تقدمت ترمجته برقم ) ٦(

(*)  

)١٨/٢٧٤(  

  

استشرت الربقاين يف الرحلة إىل أيب حممد بن النحاس مبصر، أو إىل نيسابور إىل أصحاب : وقال اخلطيب
إنك إن خرجت إىل مصر إمنا خترج إىل واحد، إن فاتك، ضاعت رحلتك، وإن خرجت : االصم، فقال

  .إىل نيسابور، ففيها مجاعة، إن فاتك واحد، أدركت من بقي



  ).١(فخرجت إىل نيسابور 
  .كنت أذاكر أبا بكر الربقاين باالحاديث، فيكتبها عين، ويضمنها مجوعه": تارخيه " ل اخلطيب يف قا

وحدث عين وأنا أمسع ويف غيبيت، ولقد حدثين عيسى بن أمحد اهلمذاين، أخربنا أبو بكر اخلوارزمي سنة 
  .دثنا االصمعشرين وأربع مئة، حدثنا أمحد بن علي بن ثابت، حدثنا حممد بن موسى الصرييف، ح

  ).٢(فذكر حديثا 
االعيان، ممن شاهدناه معرفة، وحفظا، وإتقانا، وضبطا حلديث ) ٣(كان أبو بكر آخر : قال ابن ماكوال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتفننا يف علله وأسانيده، وعلما بصحيحه وغريبة، وفرده ومنكره 
  . مثله-ارقطين  بعد أيب احلسن الد-ومطروحه، ومل يكن للبغداديني 

  سألت أبا عبد اهللا الصوري عن اخلطيب
  ).٤(أيهما أحفظ ؟ ففضل اخلطيب تفضيال بينا : وأيب نصر السجزي
__________  

  .٣٠ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١١٣٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
نا أبو يزيد اهلروي حدثنا حممد بن إسحاق الصاغاين، حدث:  ومتامه فيه٣٧٤ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(

سألت ابن : خفاف، قال: مسعت رجال من بين سليم يقال له: حدثنا شعبة، عن حممد بن أيب النوار، قال
  .عمر عن صوم ثالثة يف احلج، وسبعة إذا رجعتم

  .إذا رجعت إىل أهلك: قال
 سعيد، عن أخربنا الثوري، عن حيىي بن: ٣٤٠ / ١وروى عبد الرزاق يف تفسريه فيما نقله ابن كثري 

إذا رجع إىل : قال) فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم: (سامل، مسعت ابن عمر قال
  .أهله

  .أحد": املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  = (*)، ٢٦٨": تبيني كذب املفتري " ، و ١١٣٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر اخلرب يف ) ٤(

)١٨/٢٧٥(  

  

  ).١(ما أخرجت بغداد بعد الدارقطين أحفظ من أيب بكر اخلطيب : متن الساجيقال املؤ
  ).٢(لعل اخلطيب مل ير مثل نفسه : وقال أبو علي الربداين

أنبأين بالقولني املسلم بن حممد، عن القاسم بن عساكر، حدثنا أيب، حدثنا أخي هبة اهللا، حدثنا أبو طاهر 
  .السلفي، عنهما

أبو بكر اخلطيب يشبه بالدارقطين ونظرائه يف معرفة احلديث وحفظه : ازي الفقيهوقال أبو إسحاق الشري



)٣.(  
  ).٤(كان اخلطيب إمام هذه الصنعة، ما رأيت مثله : وقال أبو الفتيان احلافظ
كتب معي أبو بكر الربقاين كتابا إىل أيب نعيم احلافظ : مسعت اخلطيب يقول: قال أبو القاسم النسيب

  حل إىل ما عندك أخونا أبووقد ر: يقول فيه
 ممن له يف هذا الشأن سابقة حسنة، - حبمد اهللا - ليقتبس من علومك، وهو - أيده اهللا وسلمه -بكر 

وقدم ثابت، وقد رحل فيه ويف طلبه، وحصل له منه ما مل حيصل لكثري من أمثاله، وسيظهر لك منه عند 
  االجتماع من ذلك مع

__________  
" طبقات " ، و ٤٠٠ / ١" ذيب ابن عساكر " ، و ٥٧": يل تاريخ بغداد املستفاد من ذ" و = 

  .٣١ / ٤السبكي 
" ذيب ابن عساكر " ، و ١٨ / ٤" معجم االدباء " ، و ١١٣٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " اخلرب يف ) ١(
  .٣١ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٤٠٠ / ١
" ، و ٣٢ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١٩٦ / ٧" الوايف " ، و ١١٣٨ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(

  .٤٠١ - ٤٠٠ / ١" ذيب ابن عساكر 
 / ١" ذيب ابن عساكر " ، و ٣٢ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١١٣٨ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(

٤٠١.  
  .وهو فيه نقال عن الفريوزآبادي

  .٣٢ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٤(
(*)  

)١٨/٢٧٦(  

  

  ).١( لديك موقعه التورع والتحفظ ما حيسن
مسع من اخلطيب شيخ أبو القاسم عبيداهللا االزهري يف سنة اثنيت عشرة : قال عبد العزيز بن أمحد الكتاين

  .وأربع مئة
  .وكتب عنه شيخه الربقاين، وروى عنه

وعلق الفقه عن أيب الطيب الطربي، وأيب نصر بن الصباغ، وكان يذهب إىل مذهب أيب احلسن االشعري 
  ).٢ (رمحه اهللا

  .صدق: قلت



  .فقد صرح اخلطيب يف أخبار الصفات أا متر كما جاءت بال تأويل
كان اخلطيب مهيبا وقورا، ثقة متحريا، حجة، حسن اخلط، ": الذيل " قال احلافظ أبو سعد السمعاين يف 

  كثري الضبط، فصيحا، ختم به
يف مخسة أيام على " الصحيح " قرأ احلفاظ، رحل إىل الشام حاجا، ولقي بصور أبا عبد اهللا القضاعي، و

كرمية املروزية، ورجع إىل بغداد، مث خرج منها بعد فتنة البساسريي لتشويش الوقت إىل الشام، سنة 
إحدى ومخسني، فأقام ا، وكان يزور بيت املقدس، ويعود إىل صور، إىل سنة اثنتني وستني، فتوجه إىل 

  .مث إىل بغداد، فدخلها يف ذي احلجةطرابلس، مث منها إىل حلب، مث إىل الرحبة، 
  ).٣(وحدث حبلب وغريها 

كنت جبامع : مسعت اخلطيب مسعود بن حممد مبرو، مسعت الفضل ابن عمر النسوي يقول: السمعاين
  .هذا الذهب تصرفه يف مهماتك: صور عند أيب بكر اخلطيب، فدخل علوي ويف كمه دنانري، فقال

  فقطب يف
__________  

  .٤٠١ / ١" ذيب ابن عساكر " ، و ٤٢ - ٤١ / ٤" معجم االدباء "  يف انظر اخلرب) ١(
  .١٩٦ / ٧" الوايف " ، و ٣٢ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٢(
  .١٨ / ٤" معجم االدباء " ، و ٢٦٥ / ٨" املنتظم " ، و ١٩٤ / ٧" الوايف " انظر ) ٣(

(*)  

)١٨/٢٧٧(  

  

  .تقله، وأرسله من كمه على سجادة اخلطيبكأنك تس: ال حاجة يل فيه، فقال: وجهه، وقال
  .هذه ثالث مئة دينار: وقال

  .فقام اخلطيب خجال حممرا وجهه، وأخذ سجادته، ورمى الدنانري، وراح
  ).١(فما أىن عزه وذل العلوي وهو يلتقط الدنانري من شقوق احلصري 

 على اخلطيب حبلقته دخلت دمشق، فكنت أقرأ: حدثنا أبو زكريا التربيزي اللغوي قال: ابن ناصر
أحببت أن أزورك يف : باجلامع كتب االدب املسموعة، وكنت أسكن منارة اجلامع، فصعد إيل، وقال

  .بيتك
  .فتحدثنا ساعة

  .اهلدية مستحبة، تشتري ذا أقالما: مث أخرج ورقة، وقال
  وض، فإذا مخسة دنانري مصرية، مث صعد مرة أخرى، ووضع حنوا من



  .ذلك
  ).٢( احلديث يف جامع دمشق يسمع صوته يف آخر اجلامع، وكان يقرأ معربا صحيحا وكان إذا قرأ
مسعت من ستة عشر نفسا من أصحابه، وحدثنا عنه حيىي بن علي اخلطيب، مسع منه : قال السمعاين

كلما ذكرت يف التاريخ : باالنبار، قرأت خبط أيب، مسعت أبا حممد بن اآلبنوسي، مسعت اخلطيب يقول
  ).٣(لفت فيه أقاويل الناس يف اجلرح والتعديل، فالتعويل على ما أخرت وختمت به الترمجة رجال اخت

خرج اخلطيب إىل صور، وقصدها وا عز الدولة، املوصوف بالكرم، فتقرب منه، فانتفع : قال ابن شافع
  .به، وأعطاه ماال كثريا

  وانتهى: قال
__________  

" طبقات " ، و ٣٢ - ٣١ / ٤" معجم االدباء " و ، ١١٣٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .٣٥ - ٣٤ / ٤السبكي 

  .٣٣ - ٣٢ / ٤" معجم االدباء " ، و ١١٣٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " اخلرب يف ) ٢(
  .وكان يقرأ مع هذا صحيحا: وفيه

  .١١٣٩ - ١١٣٨ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
(*)  

)١٨/٢٧٨(  

  

  ).١(ديث إليه احلفظ واالتقان، والقيام بعلوم احل
مسعت احلسني بن حممد حيكي، عن ابن خريون أو غريه، أن اخلطيب ذكر أنه ملا : قال احلافظ ابن عساكر

ا، " تاريخ بغداد " حج شرب من ماء زمزم ثالث شربات، وسأل اهللا ثالث حاجات، أن حيدث ب 
  .وأن ميلي احلديث جبامع املنصور، وأن يدفن عند بشر احلايف

  ).٢(ث فقضيت له الثال
  كان اخلطيب: حدثنا أبو الفرج االسفراييين قال: قال غيث بن علي

حدثنا، : معنا يف احلج، فكان خيتم كل يوم ختمة قراءة ترتيل، مث جيتمع الناس عليه وهو راكب يقولون
  .فيحدثهم

  ).٣(أو كما قال 
ن دمشق إىل بغداد، أيب بكر اخلطيب م) ٤(كنت عديل : مسعت عبد احملسن الشيحي يقول: قال املؤمتن

  ).٥(فكان له يف كل يوم وليلة ختمة 



حج وحدث، ونعم الشيخ كان، وملا ): ٦(قال اخلطيب يف ترمجة إمساعيل بن أمحد النيسابوري الضرير 
البخاري، مسعه من الكشميهين، فقرأت عليه مجيعه " صحيح : " حج، كان معه محل كتب ليجاور، منه

  يف ثالثة
__________  

 / ٥/ ورقة : الد االول": االستدراك "  واخلرب بأطول مما هنا يف ١١٣٩ / ٣" كرة احلفاظ تذ) " ١(
  .أ
 ٤" معجم االدباء " ، و ٢٦٩ / ٨" املنتظم " ، و ٤٠٠ / ١" ذيب ابن عساكر " انظر اخلرب يف ) ٢(
، و ١٩٢ / ٧" الوايف " ، و ٣٥ / ٤السبكي " طبقات " ، و ١١٣٩ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ١٦/ 
  . أ١/ ورقة / الد االول ": االستدراك " 
" طبقات " ، و ١١٣٩ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٢٦٨ص " تبيني كذب املفتري " اخلرب يف ) ٣(

  .٤٠١ / ١" ذيب ابن عساكر " ، و ٣٤ / ٤السبكي 
  .أي معادله يف الركوب يف احململ) ٤(
  .١١٣٩ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٥(
  .٣١٤ / ٦" تاريخ بغداد " يف ) ٦(

(*)  

)١٨/٢٧٩(  

  

  .جمالس، فكان الس الثالث من أول النهار وإىل الليل، ففرغ طلوع الفجر
  . القراءة اليت مل يسمع قط بأسرع منها- واهللا -هذه : قلت
  تويف اخلطيب يف: حممد بن عبدامللك اهلمذاين" تاريخ " ويف 

  .كذا، ومات هذا العلم بوفاته
يس الرؤساء تقدم إىل اخلطباء والوعاظ أن ال يرووا حديثا حىت يعرضوه عليه، فما صححه وقد كان رئ

  ).١(أوردوه، وما رده مل يذكروه 
وأظهر بعض اليهود كتابا ادعى أنه كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسقاط اجلزية عن أهل خيرب، 

  . فيه- رضي اهللا عنه -وفيه شهادة الصحابة، وذكروا أن خط علي 
من أين قلت ؟ : هذا مزور، قيل: ومحل الكتاب إىل رئيس الرؤساء، فعرضه على اخلطيب، فتأمله، وقال

فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح، وفتحت خيرب سنة سبع، وفيه شهادة سعد بن معاذ ومات : قال
  .قبل خيرب بسنتني) ٢(يوم بين قريظة 



  ).٣(فاستحسن ذلك منه 
حضر اخلطيب درس شيخنا أيب إسحاق، فروى أبو :  مسعت يوسف بن أيوب مبرو يقول:قال السمعاين

إن أذنت يل : ما تقول فيه ؟ فقال: السقاء، مث قال للخطيب) ٤(إسحاق حديثا من رواية حبر بن كنيز 
  .ذكرت حاله

__________  
  .١٩ / ٤" اء معجم االدب" ، و ١٩٣ / ٧" الوايف " ، و ١١٤١ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
وكان قد مات يوم اخلندق، والصواب ما أثبته املؤلف، فسعد ": معجم االدباء " و " املنتظم " يف ) ٢(

بن معاذ كان قد أصيب بسهم يف أكحله يوم اخلندق، ومحل منها جرحيا، مث حكمه رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم يف بين قريظة، وبعدها تويف

" ، و ١٨ / ٤" معجم االدباء " ، و ٢٦٥ / ٨" املنتظم " ، و ١١٤١ / ٣ " تذكرة احلفاظ" انظر ) ٣(
  .٦٠": املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " ، و ١٩٣ - ١٩٢ / ٧" الوايف 

" ، و ١٦٢ / ٧" االكمال " بفتح الكاف وكسر النون ويف آخرها زاي معجمة، كما يف : كنيز) ٤(
مع إشارته يف احلاشية إىل أن " كثري " إىل " املستفاد " ، وقد صحفها حمقق ١١٨٨ / ٣" تبصري املنتبه 
  .االصل كنيز

(*)  

)١٨/٢٨٠(  

  

  فاحنرف أبو إسحاق، وقعد كالتلميذ، وشرع اخلطيب يقول، وشرح أحواله
  ).١(هذا دارقطين عصرنا : شرحا حسنا، فأثىن الشيخ عليه، وقال

وما رأيت مثله، وال أظنه رأى مثل نفسه حدثنا حافظ وقته أبو بكر اخلطيب، : قال أبو علي الربداين
)٢.(  

  ).٣(إمام مصنف حافظ، مل ندرك مثله : سألت شجاعا الذهلي عن اخلطيب، فقال: وقال السلفي
انتهى احلفظ : أنت احلافظ أبو بكر ؟ قال: قلت اليب بكر اخلطيب عند قدومي: وعن سعيد املؤدب قال

  ).٤(إىل الدارقطين 
  ).٥(حلافظ اخلطيب ميشي ويف يده جزء يطالعه كان ا: قال ابن اآلبنوسي

  ).٦(من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس : كان اخلطيب يقول: وقال املؤمتن
كان سبب خروج اخلطيب من دمشق إىل : حدثنا مكي بن عبد السالم الرميلي قال: حممد بن طاهر

  صور، أنه كان خيتلف إليه صيب مليح، فتكلم



__________  
، و ٣٦ - ٣٥ / ٤" السبكي " طبقات " ، و ٥٨ - ٥٧": املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  .١٩٦ / ٧" الوايف " 
  .تقدم هذا اخلرب قريبا) ٢(
  .١١٤١ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
أنا أمحد بن علي اخلطيب، انتهى احلفظ إىل : فقال: ، ونصه فيه١١٤١ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٤(

  .قطينالدار
" ، و ١٩٦ / ٧" الوايف " ، و ٢٢ / ٤" معجم االدباء " ، و ١١٤١ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٥(

  .٢٦٧ / ٨" املنتظم 
  .٦٠ - ٥٩": املستفاد " ، و ١١٤١ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٦(

(*)  

)١٨/٢٨١(  

  

ا إىل الفتك به، فأمر الناس يف ذلك، وكان أمري البلد رافضيا متعصبا، فبلغته القصة، فجعل ذلك سبب
صاحب شرطته أن يأخذ اخلطيب بالليل، فيقتله، وكان صاحب الشرطة سنيا، فقصده تلك الليلة يف 

قد أمرت فيك بكذا وكذا، وال أجد لك حيلة إال أين : مجاعة، ومل ميكنه أن خيالف االمري، فأخذه، وقال
ر، اقفز وادخل، فإين ال أطلبك، وأرجع ، فإذا حاذيت الدا)١(أعرب بك عند دار الشريف ابن أيب اجلن 

  .إىل االمري، فأخربه بالقصة
أنت ! أيها االمري : ففعل ذلك، ودخل دار الشريف، فأرسل االمري إىل الشريف أن يبعث به، فقال

تعرف اعتقادي فيه ويف أمثاله، وليس يف قتله مصلحة، هذا مشهور بالعراق، إن قتلته، قتل به مجاعة من 
  .ت املشاهدالشيعة، وخرب

  .أرى أن يرتح من بلدك: فما ترى ؟ قال: قال
  ).٢(فأمر بإخراجه، فراح إىل صور، وبقي ا مدة 

هو : إىل أمري اجليوش، فقال) ٣(سعى باخلطيب حسني بن علي الدمنشي : قال أبو القاسم بن عساكر
  .ناصيب يروي فضائل الصحابة وفضائل العباس يف اجلامع

ره أن اخلطيب وقع إليه جزء فيه مساع القائم بأمر اهللا، فأخذه، وقصد دار وروى ابن عساكر عمن ذك
  اخلالفة، وطلب االذن، يف قراءته، فقال

__________  



"  ه، مترجم يف ٤٦٢هو الشريف حيدرة بن إبراهيم أبو طاهر ابن أيب اجلن العلوي املتوىف سنة ) ١(
" الوايف بالوفيات " و " معجم االدباء " و " اظ تذكرة احلف" ، وقد حترف يف ٨٥ / ٥" النجوم الزاهرة 

  .إىل ابن أيب احلسن
  .وهو خطأ

" ، و ٣٥ - ٣٤ / ٤" معجم االدباء " ، و ١١٤٢ - ١١٤١ / ٣" تذكرة احلفاظ " اخلرب يف ) ٢(
  .وبقي ا مدة إىل أن مات: ، وفيهما١٩٥ / ٧" الوايف 

صورة ما ينسب إليه احلسني بن علي أبو علي كذا وجدت : نسبة إىل دمنش، قال ياقوت: الدمنشي) ٣(
وساق هذا ...وقال": تاريخ دمشق " املقرئ، املعروف بابن الدمنشي، ذكره احلافظ أبو القاسم يف 

  .اخلرب
  .١١٤٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٤٧١ / ٢" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)١٨/٢٨٢(  

  

سماع حاجة، فلعل له حاجة أراد أن يتوصل إليها هذا رجل كبري يف احلديث، وليس له يف ال: اخلليفة
  .حاجيت أن يؤذن يل أن أملي جبامع املنصور: بذلك، فسلوه ما حاجته ؟ فقال

  ).١(فأذن له، فأملى 
: هل كان اخلطيب كتصانيفه يف احلفظ ؟ قال: سألت هبة اهللا بن عبد الوارث الشريازي: قال ابن طاهر

بعد أيام، وإن أحلحنا عليه، غضب، كانت له بادرة وحشة، ومل يكن ال، كنا إذا سألناه عن شئ أجابنا 
  ).٢(حفظ على قدر تصانيفه 

 مستفادة من كتب -" تاريخ بغداد "  سوى -أكثر كتب اخلطيب : وقال أبو احلسني بن الطيوري
، كان الصوري ابتدأ ا، وكانت له أخت بصور، خلف أخوها عندها اثين عشر عدال من )٣(الصوري 

  .كتب، فحصل اخلطيب من كتبه أشياءال
  ).٤(وكان الصوري قد قسم أوقاته يف نيف وثالثني شيئا 

  .ما اخلطيب مبفتقر إىل الصوري، هو أحفظ وأوسع رحلة وحديثا ومعرفة: قلت
أخربنا أبو علي بن اخلالل، أخربنا أبو الفضل اهلمداين، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا حممد بن مرزوق 

  ين، حدثنا احلافظ أبو بكرالزعفرا
__________  

معجم االدباء " ، و ١١٤٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٤٠٠ / ١" ذيب ابن عساكر " اخلرب يف ) ١(



  .١٩٢ / ٩" الوايف " ، و ١٦ / ٤" 
  .٢٨ - ٢٧ / ٤" معجم االدباء " ، و ١٩٤ / ٧" الوايف " ، و ١١٤٢ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
 ه، وقد تقدمت ٤٤١اهللا حممد بن علي بن عبد اهللا الصوري احلافظ، املتوىف سنة هو أبو عبد ) ٣(

  ).٤٢٤(ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 
 / ٣" معجم البلدان " ، و ٢٢ - ٢١ / ٤" معجم االدباء " ، و ٢٦٦ / ٨" املنتظم " انظر ) ٤(

  . حيث أورد حنو هذا اخلرب يف ترمجة الصوري٤٣٤
(*)  

)١٨/٢٨٣(  

  

أما الكالم يف الصفات، فإن ما روي منها يف السنن الصحاح، مذهب السلف إثباا : اخلطيب قال
وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم، فأبطلوا ما أثبته اهللا، وحققها قوم 

سلوك الطريقة املتوسطة من املثبتني، فخرجوا يف ذلك إىل ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إمنا هو 
  .بني االمرين، ودين اهللا تعاىل بني الغايل فيه واملقصر عنه

واالصل يف هذا أن الكالم يف الصفات فرع الكالم يف الذات، وحيتذى يف ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان 
منا هو أن إثبات رب العاملني إمنا هو إثبات وجود ال إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إ) ١(معلوما 

  .إثبات وجود ال إثبات حتديد وتكييف
إن معىن اليد القدرة، وال إن : هللا يد ومسع وبصر، فإمنا هي صفات أثبتها اهللا لنفسه، وال نقول: فإذا قلنا

  .إا جوارح: معىن السمع والبصر العلم، وال نقول
إمنا وجب إثباا الن : ولوال نشبهها بااليدي واالمساع واالبصار اليت هي جوارح وأدوات للفعل، ونق

ومل يكن ) * (١١: الشورى) * [ ليس كمثله شئ: * (التوقيف ورد ا، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله
   ].٤: االخالص) [ ٢) * (له كفوا أحد

  ولد اخلطيب بقرية من أعمال ر امللك، وكان أبوه: قال ابن النجار
ات بالروايات، وتفقه على الطربي، وعلق عنه شيئا من خطيبا بدرزجيان، ونشأ هو ببغداد، وقرأ القراء

وروى عنه حممد بن عبدامللك بن خريون، وأبو سعد أمحد بن حممد الزوزين، : اخلالف، إىل أن قال
  ومفلح بن

__________  
  .يف االصل معلوم، وهو خطأ) ١(



  .١١٤٣، ١١٤٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(
(*)  

)١٨/٢٨٤(  

  

  .-) ١(القاضي حممد بن عمر االرموي، وهو آخر من حدث عنه يعين بالسماع أمحد الدومي، و
، آخرهم مسعود بن احلسن الثقفي، مث ظهرت "تاريخ االسالم " وروى عنه باالجازة طائفة عددت يف 

  .إجازته له ضعيفة مطعونا فيها، فليعلم ذلك
  .هاوكتابة اخلطيب مليحة مفسرة، كاملة الضبط، ا أجزاء بدمشق رأيت

أخربنا علي بن حممد السمسار، أخربنا ابن املظفر، حدثنا عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن : وقرأت خبطه
ما عزت : حممد بن احلجاج، حدثنا جعفر بن نوح، حدثنا حممد بن عيسى، مسعت يزيد بن هارون يقول

  .النية يف احلديث إال لشرفه
طيب من الشام كانت له ثروة من الثياب والذهب، وما ملا رجع اخل: قال أبو منصور علي بن علي االمني

  .إن مايل يصري إىل بيت مال، فائذن يل حىت أفرقه فيمن شئت: كان له عقب، فكتب إىل القائم بأمر اهللا
  ).٢(فأذن له، ففرقها على احملدثني 

فقلت له كنت أدخل على اخلطيب، وأمرضه، : أخربتين أمي أن أيب حدثها قال: قال احلافظ ابن ناصر
  إن أبا الفضل بن! يا سيدي : يوما

  .خريون مل يعطين شيئا من الذهب الذي أمرته أن يفرقه على أصحاب احلديث
  خذ هذه اخلرقة، بارك: فرفع اخلطيب رأسه من املخدة، وقال

__________  
  .١١٤٣ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
معجم االدباء " ، و ٢٦٩ / ٨" املنتظم " يف ، و١١٤٤ - ١١٤٣ / ٣" تذكرة احلفاظ " اخلرب يف ) ٢(
  .٣٥ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٢٧ / ٤" 

(*)  

)١٨/٢٨٥(  

  

  .اهللا لك فيها
  ).١(فكان فيها أربعون دينارا، فأنفقتها مدة يف طلب العلم 



مرض اخلطيب يف نصف رمضان، إىل أن اشتد احلال به يف غرة ذي احلجة، وأوصى : وقال مكي الرميلي
، ووقف كتبه على يده، وفرق مجيع ماله يف وجوه الرب وعلى احملدثني، وتويف يف رابع )٢(ن خريون إىل اب

ساعة من يوم االثنني سابع ذي احلجة من سنة ثالث وستني، مث أخرج بكرة الثالثاء، وعربوا به إىل 
  .اجلانب الغريب، وحضره القضاة واالشراف واخللق

  ).٤(، فكرب عليه أربعا، ودفن جبنب قرب بشر احلايف )٣(ملهتدي باهللا وتقدم يف االمامة أبو احلسني بن ا
  .مات ضحوة االثنني، ودفن بباب حرب: وقال ابن خريون

وتصدق مباله وهو مئتا دينار، وأوصى بأن يتصدق جبميع ثيابه، ووقف مجيع كتبه، وأخرجت جنازته من 
جامع املنصور، وكان بني يدي اجلنازة مجاعة حجرة تلي النظامية، وشيعة الفقهاء واخللق، ومحلوه إىل 

هذا الذي كان يذب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الكذب، هذا الذي كان حيفظ حديث : ينادون
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٥(وختم على قربه عدة ختمات 

__________  
  .١١٤٤ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  وسترد ترمجته يف) ٤٨٨( بن خريون البغدادي املتوىف سنة أمحد بن احلسن: هو أبو الفضل) ٢(

  .٢٧٤وهو عم أيب منصور بن خريون الذي تقدم تعريفه يف ص ) ٥٧(اجلزء التاسع عشر برقم 
  . إىل ابن فريون بالفاء٤٠٢ / ١" ذيب ابن عساكر " وقد حترف يف 

  ).١١٧(املعروف بابن الغريق، وقد تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
)٤ " ( وبشر احلايف مرت ترمجته يف اجلزء العاشر برقم ٤٠٢ / ١" ذيب ابن عساكر ،)١٥٣.(  
" ، و ٢٧٠ - ٢٦٩: ص" تبيني كذب املفتري " ، و ١١٤٤ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر اخلرب يف ) ٥(

 ١" وفيات االعيان "  أ، و ٥ورقة / الد االول ": االستدراك " ، و ٤٥ - ٤٤ / ٤" معجم االدباء 
  .٣٧ / ٤" طبقات السبكي " ، و ٩٣/ 

(*)  

)١٨/٢٨٦(  

  

ورد كتاب مجاعة أن احلافظ أبا بكر تويف يف سابع ذي احلجة، ومحل ": الوفيات " وقال الكتاين يف 
  ).١(جنازته االمام أبو إسحاق الشريازي 

  .وكان ثقة حافظا، متقنا متحريا مصنفا
كان الشيخ أبو بكر ابن زهراء الصويف برباطنا، قد أعد : قال أبو الربكات إمساعيل ابن أيب سعد الصويف



لنفسه قربا إىل جانب قرب بشر احلايف، وكان ميضي إليه كل أسبوع مرة، وينام فيه، ويتلو فيه القرآن 
كله، فلما مات أبو بكر اخلطيب، كان قد أوصى أن يدفن إىل جنب قرب بشر، فجاء أصحاب احلديث 

موضع قد أعددته : فنوا اخلطيب يف قربه، وأن يؤثره به، فامتنع، وقالإىل ابن زهراء، وسألوه أن يد
  !.لنفسي يؤخذ مين 
) ٣(، وذكروا له ذلك، فأحضر ابن زهراء وهو أبو بكر أمحد بن علي الطريثيثي )٢(فجاؤوا إىل والدي 

ىل جانبه، لو أن بشرا احلايف يف االحياء وأنت إ: أنا ال أقول لك أعطهم القرب، ولكن أقول لك: فقال
ال، بل كنت : ؟ قال) ٤(فجاء أبو بكر اخلطيب ليقعد دونك، أكان حيسن بك أن تقعد أعلى منه 

  أجلسه
  .مكاين
  .فهكذا ينبغي أن تكون الساعة: قال
  ).٥(فطاب قلبه، وأذن : قال

  جاءين بعض الصاحلني وأخربين ملا مات: قال أبو الفضل بن خريون
__________  

  ).٢٣٧(م وسترد ترمجته برق) ١(
هو االمام أبو سعد أمحد بن حممد بن دوست داد النيسابوري العارف امللقب بشيخ الشيوخ املتوىف ) ٢(

  ).٢٥٤(، وسترد ترمجته برقم )٤٧٩(سنة 
  ).٨٧(ه، وسترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٤٩٧(املتوىف سنة ) ٣(
يف االحياء، ودخلت أنت واخلطيب إليه أيكما لو كان بشر ": معجم االدباء " و " املنتظم " يف ) ٤(

  .كان يقعد إىل جنبه أنت أو اخلطيب
" ، و ٤٠٠ / ١" ذيب ابن عساكر " ، و ١١٤٥ - ١١٤٤ / ٣" تذكرة احلفاظ " اخلرب يف ) ٥(

  .٩٣ / ١" وفيات االعيان " ، و ١٧ - ١٦ / ٤" معجم االدباء " ، و ٢٧٠ - ٢٦٩ / ٨" املنتظم 
(*)  

)١٨/٢٨٧(  

  

  ).١(أنا يف روح ورحيان وجنة نعيم : كيف حالك ؟ قال: اخلطيب أنه رآه يف النوم، فقال له
رأيت بعد موت اخلطيب كأن شخصا قائما حبذائي، فأردت : وقال أبو احلسن علي بن احلسني بن جدا

  .أنزل وسط اجلنة حيث يتعارف االبرار: أن أسأله عن أيب بكر اخلطيب، فقال يل ابتداء
  ).٢(عنه " املنامات " ربداين يف كتاب رواها ال



كنت نائما ببغداد يف ربيع االول سنة ثالث وستني وأربع مئة، : قال مكي الرميلي: قال غيث االرمنازي
على العادة، فكأن اخلطيب " التاريخ " فرأيت كأنا اجتمعنا عند أيب بكر اخلطيب يف مرتله لقراءة 

  م املقدسي عن ميينه، وعن ميني نصر رجل مل أعرفه،جالس، والشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهي
هذه : فقلت يف نفسي" التاريخ " هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء ليسمع : فسألت عنه، فقيل

ويذكر أن فيه " التاريخ " هذا رد لقول من يعيب : جاللة اليب بكر إذ حيضر رسول اهللا جملسه، وقلت
  ).٣(حتامال على أقوام 

رأيت : حدثين الفقيه الصاحل حسن بن أمحد البصري قال: و احلسن حممد بن مرزوق الزعفراينقال أب
ما فعل : اخلطيب يف املنام وعليه ثياب بيض حسان وعمامة بيضاء، وهو فرحان يتبسم، فال أدري قلت

 إليه -توحيد  فوقع يل أنه يعين بال-غفر اهللا يل، أو رمحين، وكل من جيئ : اهللا بك ؟ أو هو بدأين، فقال
  .يرمحه، أو يغفر له، فأبشروا، وذلك بعد وفاته بأيام

__________  
  .١٩٧ / ٧" الوايف بالوفيات ) " ١(
  .١٩٧ / ٧" الوايف " ، و ١١٤٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " اخلرب يف ) ٢(
 / ٧" الوايف " ، و ٢٦٩ - ٢٦٨: ص" تبيني كذب املفتري " ، و ١١٥٤ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(

١٩٧.  
(*)  

)١٨/٢٨٨(  

  

  ).١(حتاملت احلنابلة على اخلطيب حىت مال إىل ما مال إليه : قال املؤمتن
تناكد ابن اجلوزي رمحه اهللا وغض من اخلطيب، ونسبه إىل أنه يتعصب على أصحابنا احلنابلة : قلت

)٢.(  
  .ليت اخلطيب ترك بعض احلط على الكبار فلم يروه: قلت

  ).٣(مئة جزء وستة أجزاء " التاريخ : " طيب ستة ومخسون مصنفاللخ: قال أبو سعد السمعاين
ثالثة ) ٦" (الكفاية " مخسة عشر جزءا، ) ٥" (اجلامع " ثالثة أجزاء، ) ٤" (شرف أصحاب احلديث " 

  السابق" عشر جزءا، 
__________  

  .٣٤ / ٤" طبقات السبكي " انظر ) ١(
  . وما بعدها٢٦٧ / ٨" املنتظم " انظر ) ٢(



 م على أساس خمطوطة ١٩٣١وقد طبع يف أربعة عشر جملدا يف مطبعة السعادة بالقاهرة عام ) ٣(
، وقد حدث سقط يف القسم اخلاص باحملمدين، يشتمل على أكثر من ثالث ١٠٢٦ - ١٠٢٢: كوبريل

  .٤٧٧ - ٢٣١: مئة ترمجة، ولكن استدرك يف الد اخلامس ص
 ه وأيضا حممد بن حممود املعروف بابن ٥٦٢: عاين املتوىفأبو سعد السم" تاريخ بغداد " وقد ذيل على 

المحد بن أيبك بن " املستفاد من ذيل تاريخ بغداد "  ه، ومنه خمتصر بعنوان ٦٤٣النجار املتوىف سنة 
كذلك أبو إبراهيم الفتح بن حممد البنداري " تاريخ بغداد "  ه، وذيل على ٧٤٩الدمياطي املتوىف سنة 

  . ه٦٢٣املتوىف سنة 
  .ولتاريخ بغداد أيضا خمتصرات

  . من النسخة العربية٥٩ / ٦لربوكلمان " تاريخ االدب العريب " انظر 
  .١٩٧١طبع يف أنقرة بتحقيق الدكتور حممد سعيد خطيب أوغلي عام ) ٤(
وقد طبع يف الكويت يف " اجلامع الخالق الراوي وآداب السامع : " وقد مساه ابن اجلوزي وياقوت) ٥(

  .١٩٨١: فالحمطبعة ال
يعرض اخلطيب فيه تفصيال للشروط " الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية ": " املنتظم " يف ) ٦(

الواجب توافرها يف عامل احلديث، وهو يدل على حرصه الشديد على تنقية احلديث، وقد طبع يف حيدر 
عبد احلليم وعبد الرمحن  ه وأعيد طبعه يف القاهرة بعناية عبد احلليم حممد ١٣٥٧آباد الدكن سنة 

  .١٩٧٢ -حسن حممود، مطبعة السعادة 
(*)  

)١٨/٢٨٩(  

  

ستة ) ٢" (املكمل يف املهمل " مثانية عشر جزءا، " املتفق واملفترق " ، )١(عشرة أجزاء " والالحق 
" جملد، ) ٣" (االمساء املبهمة " ، "من وافقت كنيته اسم أبيه " ، "غنية املقتبس يف متييز امللتبس " أجزاء، 
" القنوت " ثالثة أجزاء، ) ٥" (التطفيل " جزء، " من حدث ونسي " أربعة عشر جزءا، ) ٤" (املوضح 

  ستة أجزاء،" الرواة عن مالك " ثالثة أجزاء، ) ٦(
__________  

السابق "  بتحقيق ودراسة حممد بن مطهر الزهراين باسم ١٩٨٢وقد نشرته دار طيبة بالرياض ) ١(
  ".باعد ما بني وفاة راويني عن شيخ واحد والالحق يف ت

  .وهو كتاب نفيس مل يسبق اخلطيب إىل مثله يف هذا الباب أحد، ومل حياكه أحد فيمن حلقه
وقد وقع حملققه يف الصفحة االوىل منه وهم يف التعريف بأيب احلسن علي بن عمر، فظنه علي بن عمر بن 



، والصواب ٤٣ / ١٢ القزويين املترجم يف تاريخ بغداد حممد بن احلسن أبو احلسن احلريب املعروف بابن
، وقد ٣٨٦ املتوىف سنة ٤٠ / ١٢علي بن عمر بن حممد بن احلسن بن شاذان كما يف تاريخ بغداد 

الحلقن الصغار بالكبار حدثنا أمحد بن احلسني بن عبد اجلبار بواسطة علي بن : روى عنه اخلطيب قوله
" هم آخر وهو ظن احملقق أن كالم أيب احلسن ينتهي عند قوله أيب علي البصري، ونشأ عن ذلك و

، ليس من متام كالم أيب احلسن، وإمنا هو "حدثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار : " وأن قوله" بالكبار 
مل أجد معىن لوجود هذه اجلملة هنا مع أن : من قول اخلطيب، فجعله من أول السطر، وعلق عليه بقوله

  . بن عبد اجلبار شيخ علي بن عمر بن حممد بن احلسن كما هو مبني يف ترمجتهأمحد بن احلسني
  ".املكمل يف بيان املهمل " مساه ابن اجلوزي وياقوت ) ٢(
 حديثا مرتبا على حروف املعجم عن رواة ١٧١كما ذكر ياقوت، وقد ضمنه " االنباء احملكمة " يف ) ٣(

لالمام " االشارات إىل بيان االمساء املبهمات " عنوان مل يسموا، ولكن كشف هو عنهم، ومنه خمتصر ب
  .، وهو مرتب أجبديا على أمساء قدامى رجال احلديث٦٧٦النووي املتوىف 

  . من النسخة العربية٦٢ / ٦بروكلمان " تاريخ " انظر 
 وقد طبع يف حيدر آباد" املوضح أوهام اجلمع والتفريق "  باسم ٤٢٩ / ١١" تارخيه " ذكره يف ) ٤(

  .١٩٦٠، ١٩٥٩الدكن باهلند عام 
نشره حسام الدين " التطفيل وحكايات الطفيليني وأخبارهم ونوادر كالمهم وأشعارهم " وامسه ) ٥(

  . م١٩٦٦ ه، وطبع بعناية كاظم املظفر يف املطبعة احليدرية بالنجف سنة ١٣٤٦بدمشق سنة 
  ".الفنون "  إىل ١١٤٠ / ١" تذكرة احلفاظ " حترف يف ) ٦(

(*)  

)١٨/٢٩٠(  

  

االنباء " ثالثة أجزاء، ) ٣" (احليل " جملد، ) ٢" (متييز متصل االسانيد " جملد ) ١" (الفقيه واملتفقه " 
يف ) ٧" (البخالء " جزء، ) ٦" (االحتجاج بالشافعي " جزء، ) ٥" (الرحلة " جزء، ) ٤" (عن االبناء 

اجلهر " ، )٩" (ب البسملة وأا من الفاحتة كتا" ، "يف تكميل املؤتلف ) ٨(املؤتنف " أربعة أجزاء، 
أمساء " ، )١٠" (جزء اليمني مع الشاهد " جملد، " مقلوب االمساء واالنساب " جزآن، " بالبسملة 
  القول يف" ثالثة أجزاء، ) ١٣" (تقييد العلم ) " ١٢" (اقتضاء العلم العمل " ، )١١" (املدلسني 

__________  
  .١٣٨٩ إمساعيل االنصاري يف مطابع القصيم بالرياض عام وقد طبع بعناية الشيخ) ١(
  ".متييز املزيد يف متصل االسانيد ": " االرشاد " و " املنتظم " يف ) ٢(



، وهو الذي أثبته ١١٤٠ / ١" تذكرة احلفاظ " باخلاء املعجمة، واملثبت من " اخليل " يف االصل ) ٣(
  .٨٠ص " موارد اخلطيب " الدكتور أكرم العمري يف 

  ".رواية االبناء عن آبائهم "  إىل ١١٤٠ / ١" تذكرة احلفاظ " حترف يف ) ٤(
بعناية " جمموعة رسائل يف علوم احلديث " ، وقد طبع ضمن "الرحلة يف طلب احلديث " وهو ) ٥(

 م، مث أعاد طبعه ١٩٦٩صبحي البدري السامرائي، ونشرته املكتبة السلفية يف املدينة املنورة سنة 
  . م١٩٧٥ الدكتور نور الدين عتر عام وحتقيقه

  .االحتجاج للشافعي فيما أسند إليه والرد على الطاعنني جبهلهم عليه": معجم االدباء " يف ) ٦(
وقد طبع بتحقيق أمحد مطلوب وخدجية احلديثي وأمحد ناجي القيسي يف مطبعة العاين ببغداد سنة ) ٧(

  . م١٩٦٤
  . ه٣٨٥للدارقطين املتوىف سنة " ختلف املؤتلف وامل" وهو تكملة لكتاب ) ٨(

  وأورد
يف " وحترف لفظ " املؤتنف يف تكملة املختلف واملؤتلف ": " املنتظم " و " معجم االدباء " امسه يف 
  ".بكلمة " إىل " املنتظم " يف " تكملة 

كلمة منهج  " معجم االدباء" ويف " هلج الصواب يف أن التسمية من فاحتة الكتاب ": " املنتظم " يف ) ٩(
  .بدل هلج

  ".الدالئل والشواهد على صحة العمل باليمني مع الشاهد ": " معجم االدباء " يف ) ١٠(
  ".التبيني المساء املدلسني ": " معجم االدباء " و " املنتظم " يف ) ١١(
ه  ١٣٨٦، وقد طبع يف املكتب االسالمي ببريوت "اقتضاء العلم بالعمل ": " املنتظم " يف ) ١٢(

  .بتحقيق ناصر الدين االلباين، مث أعيد طبعه بعد ذلك مرتني
  .يربهن فيه على أن تقييد احلديث مباح إطالقا) ١٣(

  = (*)وقد نشره املعهد الفرنسي بدمشق سنة 

)١٨/٢٩١(  

  

" مسند نعيم بن محاد " جزء، " صالة التسبيح " جزء، " رواية الصحابة عن تابعي " جزء، " النجوم 
ما فيه ستة تابعيون " جزء، ) ٢" (إجازة املعدوم واهول " ، "النهي عن صوم يوم الشك " جزء، ) ١(

  .جزء) ٣" (
" مثانية أجزاء، " معجم الرواة عن شعبة : " وقد سرد ابن النجار أمساء تواليف اخلطيب، وزاد أيضا له

" املسلسالت " جزاء، أربعة أ" حديث حممد بن سوقة " أربعة وعشرون جزءا، " املؤتلف واملختلف 



ثالثة " غسل اجلمعة " ثالثة أجزاء، " طرق قبض العلم " ثالثة أجزاء، " الرباعيات " ثالثة أجزاء، 
  ).٤" (االجازة للمجهول " أجزاء، 

  ).٥(أنشدين أبو احلسني احلافظ، أنشدنا جعفر بن منري، أنشدنا السلفي لنفسه 
__________  

  .عش بتحقيق املرحوم يوسف ال١٩٤٩= 
  .جمودة" محاد : " كذا يف االصل) ١(

  "موارد اخلطيب " وورد عند الدكتور العمري يف 
  .الغطفاين، وذكر أنه ورد عند الدكتور العش مهاز العصاين" مهار  " ٥٧: ص

  .فليحرر
" إىل " معجم االدباء " يف " للمعدوم " وحترف لفظ " االجازة للمعدوم واهول ": " املنتظم " يف ) ٢(

بعناية صبحي البدري السامرائي نشر " جمموعة رسائل يف علوم احلديث " ، وقد طبع ضمن "للمعلوم 
  . م١٩٦٩املكتبة السلفية عام 

  ".رواية الستة من التابعني ": " االرشاد " و " املنتظم " يف ) ٣(
  .بالنون" السنة " إىل " الستة " وتصحف فيهما لفظ 

، وذكر ابن ١١٤٠ - ١١٣٩ / ٣" تذكرة احلفاظ " ت أخرى يف وذكر الذهيب له أيضا مؤلفا) ٤(
  .خلكان أنه صنف قريبا من مئة مصنف

  .٩٢ / ١" الوفيات " 
وقد أحصى املرحوم يوسف العش مؤلفاته، فبلغت واحدا وسبعني مؤلفا، وعني أماكن وجودها يف 

طيب البغدادي مؤرخ بغداد اخل" املكتبات العاملية مع إشارته إىل املطبوع منها واملخطوط يف كتابه 
، وكذلك فعل الدكتور العمري ولكنه زاد يف مؤلفاته، وذكر أا بلغت ١٣٤ - ١٢٠: ص" وحمدثها 

، فارجع ٨٤ - ٥٥ص " موارد اخلطيب " ستة ومثانني مصنفا، وعقد هلا فصال خاصا يف كتاب القيم 
  .إليه
" طبقات " ، و ١١٤٠ / ٣" ة احلفاظ تذكر" ، و ٣٤ - ٣٣ / ٤" إرشاد االريب " االبيات يف ) ٥(

  .٣٣ / ٤السبكي 
(*)  

)١٨/٢٩٢(  

  



رياضا للفىت * الرطيب يراها إذ رواها من حواها ) ١(ألذ من الصبا الغض * تصانيف ابن ثابت اخلطيب 
بقلب احلافظ الفطن االريب فأية راحة ونعيم عيش * ويأخذ حسن ما قد صاغ منها ) ٢(اليقظ اللبيب 

  .، عن حيىي بن سعدون، عن السلفي"تارخيه " بل أي طيب رواها السمعاين يف ) ٣(ا يوازي كتبه* 
  :أخربنا أبو الغنائم املسلم بن حممد، ومؤمل بن حممد كتابة قاال

أخربنا زيد بن احلسن، أخربنا أبو منصور القزاز، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد 
ن جعفر املطريي، حدثنا احلسن بن عرفة، حدثنا زكريا بن حيىي بن أيب زائدة، االهوازي، أخربنا حممد ب

عن عبيد اهللا بن عمر، عن أسامة بن زيد، عن عراك بن مالك، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه 
  ).٤" (ليس يف اخليل والرقيق زكاة، إال أن يف الرقيق صدقة الفطر : " وسلم قال

__________  
  ".الغصن " إىل ": االرشاد " ت يف تصحف) ١(
عند ) ٣(رياضا تركها رأس الذنوب * تراها إذ حواها من رواها : رواية هذا البيت عند ياقوت) ٢(

  .يوازي كتبه: ياقوت
من ) ١٥٩٤(، وأخرجه أبو داود ١١٤ / ١٤إسناده حسن، رجاله ثقات، وهو يف تاريخ بغداد ) ٤(

، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أيب هريرة، طريقني عن عبد الوهاب، عن عبيد اهللا
باب ال زكاة على املسلم يف عبده وفرسه من طرق عن ابن : يف الزكاة) ١٠) (٩٨٢(وأخرجه مسلم 

وهب، عن خمرمة، عن أبيه، عن عراك بن مالك، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
) ٩٨٢( ومن طريقه مسلم ٢٧٧ / ١وأخرجه مالك " ة الفطر ليس يف العبد صدقة إال صدق: " قال

عن عبد اهللا بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أيب هريرة ) ١٥٩٥(وأبو داود 
ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة، وأخرجه : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  = (*)ة، عن عبد اهللا بن دينار، وأخرجه أيضا من طريق آدم عن شعب) ١٤٦٣(البخاري 

)١٨/٢٩٣(  

  

أخربنا علي بن القاسم الشاهد من حفظه، حدثنا أبوروق اهلزاين، حدثنا أبو حفص : قال اخلطيب: وبه
كانت أم سليم مع نسوة : عمرو بن علي سنة سبع وأربعني ومئتني، حدثنا معتمر، عن أبيه، عن أنس قال

  من
أجنشة، فناداه النيب صلى اهللا عليه :  عليه وسلم يف سفر، وكان حاديهم يقال لهنساء النيب صلى اهللا

  ).١" (رويدا يا أجنشة سوقك بالقوارير : " وسلم
* فاق اخلطيب الورى صدقا ومعرفة ) ٢: (قال أبو اخلطاب بن اجلراح املقرئ يرثي اخلطيب بأبيات منها



ونفى التدليس والكذبا جلى ) ٣(بوضعه * غاو يدنسها وأعجز الناس يف تصنيفه الكتبا محى الشريعة من 
  تارخيه خملصا هللا حمتسبا* حماسن بغداد فأودعها 

__________  
من طريق مسدد عن حيىي بن سعيد، عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أيب هريرة، ) ١٤٦٤= (

، عن عبد اهللا ابن دينار  من طريق وكيع عن سفيان وشعبة٣٥ / ٥والنسائي ) ٦٢٨(وأخرجه الترمذي 
  .به
) ٦٢٠٢(و ) ٦١٦١(و ) ٦١٤٩(، وأخرجه البخاري يف االدب ٢٠٨ / ١٢هو يف تاريخ بغداد ) ١(

من ) ٦٢١٠(و ) ٦١٦١(من طرق عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس، وأخرجه أيضا ) ٦٢١٠(و 
، عن ثابت، عن من طريق آدم، عن شعبة) ٦٢٠٩(طريقني عن محاد، عن ثابت، عن أنس، وهو عنده 

من طريق إسحاق، عن حبان، عن مهام، عن قتادة، عن أنس، وأخرجه مسلم ) ٦٢١١(أنس، و 
يف الفضائل من طرق عن محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس، وأخرجه أيضا من ) ٢٣٢٣(

أنس، ومن طريق إمساعيل بن علية، عن أيوب به، ومن طريق يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن 
  .طريق عبد الصمد، عن مهام، عن قتادة، عن أنس

النساء شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن، والقوارير يسرع إليها الكسر، وكان : واملراد بالقوارير هنا
أجنشة غالما أسود، ويف سوقه عنف فأمره أن يرفق ن يف السوق كما يرفق بالدابة اليت عليها قوارير، 

أن أجنشة كان حسن الصوت باحلداء، فكان حيدو هلن، وينشد من القريض والرجز وفيه وجه آخر وهو 
ما فيه تشبيب، فلم يأمن أن يقع يف قلون حداؤه، فأمر بالكف عن ذلك، وشبه ضعف عزائمهن 

  .وسرعة تأثري الصوت فيهن بالقوارير يف سرعة اآلفة إليها
  .٤٤ - ٤٣ / ٤" عجم االدباء م" ، و ٤٠١ / ١" ذيب ابن عساكر " االبيات يف ) ٢(
 / ٤" معجم االدباء " ، و ٤٠١ / ١" ذيب ابن عساكر " ، واملثبت من "بوصفه : " يف االصل) ٣(

٤٣.  
(*)  

)١٨/٢٩٤(  

  

* عن اهلوى وأزال الشك والريبا سقى ثراك أبا بكر على ظمأ ) * ١(وقال يف الناس بالقسطاس منحرفا 
إذا حتقق وعد اهللا واقتربا يا أمحد * ونلت فوزا ورضوانا ومغفرة ) ٢(جون ركام تسح الواكف السربا 

وللخطيب نظم جيد، فروى املبارك بن ) ٤(باالوزار حمتقبا ) ٣(وباء شانيك * بن علي طبت مضطجعا 
حسيب من اخللق طرا ذلك القمر حمله يف * تغيب اخللق عن عيين سوى قمر ): ٥(الطيوري عنه لنفسه 



وغاية * أقرب منه يف تناوهلا ) ٧(عنه مصطرب والشمس ) ٦(از روحي فما يل وح* فؤادي قد متلكه 
فصار من خاطري يف خده أثر وكم حليم ) * ٩(تقبيله يوما خمالسة ) ٨(احلظ منه للورى نظر وددت 

إن كنت : أنشدنا اخلطيب لنفسه: الفكر فيه أنه بشر قال غيث بن علي) ١٠(وردد * رآه ظنه ملكا 
  المر دنياك واملعاد* ضا تبغي الرشاد حم

__________  
  .مرتويا: عند ابن عساكر وياقوت) ١(
من أمساء االضداد يطلق على االبيض واالسود، واملراد به هنا السحاب االسود المتالئه : اجلون) ٢(

قطر، : سيالن املاء وانصبابه بشدة، ووكف: اتمع واملتراكم بعضه فوق بعض، والسح: باملاء، والركام
  .السائل: لسربوا
  ) *.إن شانئك هو االبتر: * (أي مبغضك، قال تعاىل) ٣(
  .أي حامال لالوزار يف حقيبة: حمتقبا) ٤(
  ، واالول منها يف١٩٩ / ٧" الوايف " ، و ٣٨ - ٣٧ / ٤" معجم االدباء " االبيات يف ) ٥(
  .٨٨ / ٥" النجوم الزاهرة " 
  .ومايل": الوايف " ياقوت، و " معجم " يف ) ٦(
  .فالشمس": الوايف " و " معجم االدباء " يف ) ٧(
  .أردت": الوايف " و " معجم االدباء " يف ) ٨(
  ".الوايف " و " معجم االدباء " جمالسة، واملثبت من : يف االصل) ٩(
  .وراجع الفكر": الوايف " يف معجم االدباء و ) ١٠(

(*)  

)١٨/٢٩٥(  

  

أنشدنا أبو بكر اخلطيب : أبو القاسم النسيب) ١(لفساد إن اهلوى جامع ا* فخالف النفس يف هواها 
وال للذة وقت عجلت فرحا فالدهر أسرع شئ يف ) * ٤(أخا الدنيا لزخرفها ) ٣(ال تغبطن ): ٢(لنفسه 
ومات ) ٥(وكم تقلد سيفا من به ذحبا * وفعله بني للخلق قد وضحا كم شارب عسال فيه منيته * تقلبه 

، وأبو الوليد أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن زيدون شاعر )٦(ملنيعي مع اخلطيب حسان بن سعيد ا
، وأبو الغنائم )٨(، وأبو سهل محد بن ولكيز بأصبهان، وعبد الواحد بن أمحد املليحي )٧(االندلس 

مبرو، وأبو علي حممد بن وشاح ) ١٠(، وأبو بكر حممد بن أيب اهليثم الترايب )٩(حممد بن علي الدجاجي 
، وأبو طاهر أمحد ابن حممد العكربي، عن ثالث وسبعني )١١(واحلافظ أبو عمر بن عبد الرب الزينيب، 



  ،)١٢(سنة، وهو أخو أيب منصور الندمي 
__________  

  .١١٤٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " البيتان يف ) ١(
 / ١٢" البداية والنهاية " ، و ٢٥ / ٤" معجم االدباء " ، و ١٩٩ / ٧" الوايف " االبيات يف ) ٢(

  .٤٠١ / ١" ذيب ابن عساكر " ، و ١٠٣
  .ال يغبطن:  إىل١٠٣ / ١٢" البداية " تصحفت يف ) ٣(
  .بزخرفها": الوايف " و " معجم االدباء " يف ) ٤(
تقدمت ترمجته برقم ) ٦(وكم مقلد سيفا من قربه ذحبا ": البداية " حترفت هذه الشطرة يف ) ٥(
)١٣٤.(  
  ).١١٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(
  ).١٢٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٨(
  ).١٣٢(تقدت ترمجته برقم ) ٩(
  ).١٢٤(تقدمت ترمجته برقم ) ١٠(
  ).٨٥(تقدمت ترمجته برقم ) ١١(
، سترد )٤٧٢(هو أبو منصور حممد بن حممد بن أمحد العكربي االخباري الندمي، املتوىف سنة ) ١٢(

  ).١٩٣(ترمجته برقم 
(*)  

)١٨/٢٩٦(  

  

  ).١( يعلى حممد بن حسن بن محزة الطالكي اجلعفري، صهر الشيخ املفيد وشيخ الشيعة أبو
  

 بن علي البلخي الشيخ االمام احلافظ، اجلوال، أبو الوليد، احلسن بن حممد*  الدربندي - ١٣٨
  .الدربندي

مسع أبا عبد اهللا حممد بن أمحد غنجار، وحنوه ببخارى، وأبا احلسني بن بشران وطبقته ببغداد، والشيخ 
العفيف عبدالرمحن بن أيب نصر، وحنوه بدمشق، وأبا زكريا املزكي، وأبا بكر احلريي بنيسابور، وأبا عمر 

  .اهلامشي بالبصرة، وابن نظيف الفراء مبصر
  أبو بكر اخلطيب، وأبو علي احلداد، وأبو عبد اهللا: حدث عنه

  .الفراوي، وعبد املنعم بن القشريي، وزاهر الشحامي، وآخرون



  ).٢(رحل من خبارى إىل إسكندرية، وهو مكثر صدوق، لكنه ردئ اخلط : النجارقال ابن 
  .مل يكن له كبري معرفة باحلديث

مسع ببلخ من علي ابن أمحد اخلزاعي، وبنيسابور من أيب زكريا املزكي، وراة من القاضي أيب منصور 
هلامشي، ومبصر من أيب عبد اهللا االزدي، وبإستراباذ من بندار بن حممد، وبالبصرة من القاضي أيب عمر ا

  ).٣(بن نظيف 
__________  

  ).٥( ت ١٤١الشيخ املفيد، تقدم التعريف به ص ) ١(
، ٤٣٧: ، طبقات احلفاظ١١٥٦ - ١١٥٥ / ٣، تذكرة احلفاظ ٤٤٩ / ٢معجم البلدان (*) 

  .٢٥٠ / ٤، ذيب ابن عساكر ٣٠١ / ٣شذرات الذهب 
  .باب االبواب: لى حبر طربستان ويقال لهمدينة ع: والدربندي، نسبة إىل دربند

  .٣٠٣ / ١" معجم البلدان " انظر 
  .ردئ احلفظ": الشذرات " و " تذكرة احلفاظ " يف ) ٢(
  .١١٥٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(

(*)  

)١٨/٢٩٧(  

  

  ).١(طوف أبو الوليد البالد، وحصل االسانيد والغرائب ": تارخيه " وقال عبد الغافر يف 
  . مات بسمرقند يف رمضان سنة ست ومخسني وأربع مئة:قلت

أبو الوليد الدربندي الصويف احملدث، من املشايخ اجلوالني يف احلديث ": السياق " قال عبد الغافر يف 
)٢.(  

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا أبو روح البزاز، أخربنا زاهر، أخربنا أبو الوليد احلسن بن حممد، أخربنا أبو 
سم حسن بن حممد االنباري، أخربنا حممد بن أمحد بن املسور، حدثنا املقدام بن داود، حدثنا علي ابن القا

  معبد، حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن عمرو بن أيب عمرو، عن
والذي نفسي بيده : " عبد اهللا بن عبدالرمحن االشهلي، عن حذيفة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

نهون عن املنكر، أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عذابا من عنده، مث لتدعنه، فال لتأمرن باملعروف وت
  ) ".٣(يستجيب لكم 

__________  
  .٢٥٠ / ٤ابن عساكر " ذيب " ، و ١١٥٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " اخلرب يف ) ١(



  .٢٥٠ / ٤ابن عساكر " ذيب ) " ٢(
ال أعرفه، وباقي رجاله : بن حبان، وقال حيىي بن معنيعبد اهللا بن عبدالرمحن االشهلي مل يوثقه غري ا) ٣(

حديث : من طريقني، عن عمر بن أيب عمرو ذا االسناد، وقال) ٢١٦٩(ثقات، وأخرجه الترمذي 
لتأمرن باملعروف ولتنهون "  من حديث أيب هريرة بلفظ ٩٢ / ١٣" تارخيه " حسن وأخرجه اخلطيب يف 

ويف سنده حممود بن " اركم، فيدعو خياركم فال يستجاب هلم عن املنكر، أو ليسلطن اهللا عليكم شر
، ونسبه للبزار والطرباين ٢٦٦ / ٧" امع " ليس بالقوي، وأورده يف : حممد الظفري، قال الدارقطين

  .فيه حبان بن علي وهو متروك، وقد وثقه ابن معني يف رواية، وضعفه يف غريها: يف االوسط، وقال
لكنه مل يترك، ويف الباب : ، ونقل أقوال االئمة فيه، مث قال٤٤٩ / ١" امليزان " أورده املؤلف يف : قلت

مروا باملعروف واوا عن املنكر قبل : " بلفظ) ١٨٤٦(وابن حبان ) ٤٠٠٤(عن عائشة عند ابن ماجة 
" االوسط "  والطرباين يف ٢٨٧ / ٨" احللية " وعن عبد اهللا بن عمر يف " أن تدعوا، فال يستجاب لكم 

  .وفيه من مل أعرفهم:  قال اهليثمي٢٦٦ / ٧" امع " كما يف 
(*)  

)١٨/٢٩٨(  

  

 بن احلسن ابن عليك الشيخ االمام الفاضل، أبو القاسم، علي بن عبدالرمحن*  ابن عليك - ١٣٩
  .النيسابوري

  .من أوالد املشايخ، كثري االسفار
  .نزل أصبهان مدة، وحدث ا وبأذربيحان وبغداد

أيب احلسني اخلفاف، وحممد بن احلسني العلوي، وأيب نعيم عبدامللك االسفراييين، وأيب عبد : حدث عن
  .اهللا احلاكم، ومحزة املهليب، وعبد الرمحن بن أيب إسحاق املزكي

  ).١(كان صدوقا : أبو بكر اخلطيب، وقال: وعنه
مد بن البغدادي، وإمساعيل بن وسعيد بن أيب الرجاء، أبو بكر حممد بن عبدا لباقي، وأبو سعد أمحد بن حم

  .حممد التيمي، وأمحد بن عمر الناتاين املقرئ، شيخ للسلفي، وآخرون
  .مسع منه ابن ماكوال، واملؤمتن الساجي: قال ابن نقطة
  .قدم علينا تفليس، وحدثنا عن اخلفاف، وا تويف: وقال الناتاين
  .له مساع، والبيه حفظكتبت عنه، و: قلت المساعيل بن حممد، فقال: قال السمعاين

  .وكان سئ الرأي فيه
  ومسعت حممد بن أيب نصر



__________  
، ٩٦٦ / ٣، تبصري املنتبه ٢٦٨ - ٢٦٧ / ٣، العرب ٢٦٢ / ٦، االكمال ٣٣ / ١٢تاريخ بغداد (*) 

  .٣٣١ - ٣٣٠ / ٣شذرات الذهب 
فتح العني : ة، الثاينفتح العني وكسر الالم وتشديد الياء املفتوح: ويف عليك ثالثة أقوال، االول

فتح العني وسكون الالم وختفيف الياء، وأما الكاف : واختالس كسرة الالم وفتح الياء املخففة، الثالث
  .فساكنة يف الفارسية توصل بأواخر االمساء الفادة التصغري

  ".التبصري " و " االستدراك " و " االكمال " انظر 
  .٣٣ / ١٢" تاريخ بغداد ) " ١(

(*)  

)١٨/٢٩٩(  

  

كان أبو القاسم بن عليك على أوقاف اجلامع بأصبهان، فحوسب، فانكسر عليه : يقول) ١(اللفتواين 
نرى : مال، وكان للوقف دكان حلواين أخذ من ساكنها حالوة كبرية، فكانوا يضحكون، ويقولون

  .اجلامع أكل احلالوة
  كان فاضال، ما مسعت فيه: وسألت أبا سعد بن البغدادي عنه، فقال

أيب عوانة، إال " مسند " إال خريا، وكان أبوه حمدثا، وما مسعت قدحا يف مساعاته، وكتب عنه اجلم الغفري 
  .أنه كان أشعريا

  .أجاز البن ناصر احلافظ، ومات يف رجب، سنة مثان وستني وأربع مئة: قلت
  

 بن علي بن حممدالشيخ اجلليل، املأمون، الصدر، أبو الفرج علي بن *  أبو الفرج اجلريري - ١٤٠
  .حممد بن عبداحلميد البجلي، اجلريري، اهلمذاين

  .- رضي اهللا عنه -من أوالد جرير بن عبد اهللا 
أيب داود، عن أيب بكر بن الل، وحدث عن أبيه، وأمحد بن تركان، وأمحد بن " سنن " حدث ب 

د بن عبدان، وأيب عبدالرمحن الشريازي احلافظ، وعبد الرمحن بن عمر بن أيب الليث، وعلي بن أمح
، وحممد بن احلسني بن يوسف الصنعاين، وأمحد بن علي بن )٢(القاسم عبدالرمحن بن عبيد اهللا احلريف 

  .عمشليق اجلعفري
__________  

  .إحدى قرى أصبهان: بفتح الالم وسكون الفاء وضم التاء، هذه النسبة إىل لفتوان: اللفتواين) ١(



  .٢٤٣ - ٢٤٢ / ٣، االنساب ٢٠٦ / ٢االكمال (*) 
تعليق ) ١٨(احلرقي بالقاف وهو خطأ، وقد تقدم التعريف ذه النسبة يف الصفحة : يف االصل) ٢(
)٤.(  

(*)  

)١٨/٣٠٠(  

  

  .مسعت منه عامة ما مر له: قال شريويه
  .وكان ثقة، عدال، من بيت االمارة والعلم: قال

  .بلدنا) ١(وكان أحد تناء 
  الطويل، وأمحد بن سعد العجلي،وحدث عنه هبة اهللا بن أخت : قلت

  .ومجاعة
ولدت سنة سبع : تويف يف ثامن وعشرين رمضان، سنة مثان وستني وأربع مئة، ومسعته يقول: قال شريويه

  .ومثانني وثالث مئة
  

  .ابن حممد بن هارون، االمام، شيخ املالكية، أبو حممد السهمي الصقلي*  عبد احلق - ١٤١
، )٣(، وحج، فلقي عبد الوهاب )٢(محن، وأيب عمران الفاسي، واالجدايب تفقه على أيب بكر بن عبدالر

  ".التلقني " صاحب 
  .وأبا ذر اهلروي
  ".النكت والفروق ملسائل املدونة : " وله كتب منها

  ذيب" وكتاب 
__________  

  .الدهقان، أي رئيس االقليم: التانئ) ١(
  ".القاموس " انظر 
، املنتقى ٥٦ / ٢، الديباج املذهب ١١٦٠ / ٣، تذكرة احلفاظ ٤٧٧ - ٤٧٦ / ٤ترتيب املدارك (*) 

، فهرس دار ١١٦: ، شجرة النور٥١٥ / ١، كشف الظنون ٤٦٦البن قاضي شهبة خ حوادث سنة 
  .٢٠٦ / ١الكتب 

  .نسبة إىل أجد ابية، بدال مهملة وياء خفيفة، وهو بلد بني برقة وطرابلس الغرب) ٢(
بالذال " االجذايب " إىل " ترتيب املدارك " ، وقد تصحفت يف ١٠٠ / ١" معجم البلدان " انظر 



  .٦٢٢ - ٦٢١ / ٤" ترتيب املدارك " املعجمة وانظر 
هو القاضي أبو حممد عبد الوهاب بن علي البغدادي املالكي، وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع ) ٣(

  ).٢٧٨(عشر برقم 
(*)  

)١٨/٣٠١(  

  

  ).٢(رج به أئمة ، وألف عقيدة، وخت)١" (الطالب 
  .مات باالسكندرية، سنة ست وستني وأربع مئة

  .وقد حج مرات، وناظر مبكة أبا املعايل إمام احلرمني، وباحثه
وخرج له عدة ) ٣" (خمتصر الرباذعي " وهو موصوف بالذكاء وحسن التصنيف، وله استدراك على 

  .تالمذة
  .وكان قرشيا من بين سهم

  
، أم الفتح االصبهانية، الوركانية  إبراهيم، الواعظة، العاملة، املسندةابن*  عائشة بنت حسن - ١٤٢

)٤.(  
  ).٥(ووركان، حملة هناك 

  .كتبت االمالء عن أيب عبد اهللا بن مندة خبطها
  .ومسعت من حممد بن جشنس الراوي عن ابن صاعد

  .ومن عبد الواحد بن شاه، ومجاعة
  .بن أيب الرجاء، وإمساعيل بن حممد احلافظاحلسني بن عبدامللك اخلالل، وسعيد : روى عنها

قال ابن السمعاين، سألت احلافظ إمساعيل عنها، فقال، امرأة صاحلة، عاملة، تعظ النساء، وكتبت أمايل 
  .ابن مندة عنه
  وهي أول من

__________  
  .املطالب:  إىل٥١٥ / ١" كشف الظنون " تصحفت يف ) ١(
  .٧٧٥ / ٤" ترتيب املدارك ) " ٢(
هو أبو سعيد خلف بن أيب القاسم القريواين الرباذعي، مرت ترمجته يف اجلزء السابع : الرباذعيو) ٣(

  ).٣٤٨(عشر برقم 



، شذرات ٢٤٧ / ٣، العرب ٣٦١ / ٣، اللباب ٣٧٣ / ٥ ب، معجم البلدان ٥٨١: االنساب(*) 
  .١٩١ / ٧" ورك " مادة : ، تاج العروس٣٠٨ / ٣الذهب 

  ".املوركانية " ىل إ" الشذرات " حترف يف ) ٤(
  .أي بأصبهان) ٥(

(*)  

)١٨/٣٠٢(  

  

  .مسعت منها احلديث، بعثين أيب إليها، وكانت زاهدة
  .وروى عنها أيضا حممد بن محد الكربييت، وإمساعيل احلمامي املعمر، فكان خامتة أصحاا: قلت

  ).١(بقيت إىل سنة ست وستني وأربع مئة 
  

 بن علي بن الفضل ديب وقته، أبو منصور، علي بن احلسنالشاعر املفلق، أ*  صردر بعر - ١٤٣
  .البغدادي، الكاتب

  .ويلقب بصربعر
  .صاحب بالغة وجزالة ورقة وحالوة، وباع أطول يف االدب

  .، وأبا احلسن بن احلمامي)٢(مسع أبا احلسني بن بشران 
  ).٣(أبو سعد الزوزين، وعلي بن عبد السالم، وفاطمة بنت اخلربي : وعنه
  ).٤(أنت صردر ال صربعر : كان نظام امللك يقول له: بن عبد السالم الكاتبقال ا

  .مدح اخلليفة القائم ووزيره أبا القاسم بن املسلمة: قال ابن النجار
  .مل يك يف املتأخرين أرق طبعا منه، مع جزالة وبالغة

__________  
" ، ويف "معجم البلدان " يف ، وكذا ذكر ياقوت )٤٦٠(سنة " العرب " ذكر املؤلف وفاا يف ) ١(

  ).٤٩٥(سنة ": تاج العروس " ، ويف )٤٦٣(أا توفيت سنة " اللباب 
، وفيات ٨٩ - ٨٨ / ١٠، الكامل ٢٨٢ - ٢٨٠ / ٨، املنتظم ٣٦٣ - ٣٠٦ / ١: دمية القصر(*) 

  /١، تتمة املختصر ٢٥٩ / ٣، العرب ١٩٠ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٣٨٦ - ٣٨٥ / ٣االعيان 
 ٣٢٢ / ٣، شذرات الذهب ٩٤ / ٥، النجوم الزاهرة ١٠٨ / ١٢، البداية والنهاية ٥٦٨ - ٥٦٧

  .٦٩٢ - ٦٩١ / ١، هدية العارفني ٣٢٣ -
  .ابن شريان، وهو خطأ": البداية " يف ) ٢(



  .اآلتية) ٢٨٧(انظر ترمجة هذه النسبة يف الترمجة ) ٣(
  .٨٨ / ١٠" امل الك" ، و ٢٨١ - ٢٨٠ / ٨" املنتظم " اخلرب يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٣٠٣(  

  

  ).١(هو أشعر من مهيار : وقال بعض االدباء
  .، وسعى م)٢(ظلم أهل شهرابان : وقيل

  .وخلط يف دينه
  .، سنة مخس وستني وأربع مئة)٤(به فرسه، فهلك يف ربيع االول ) ٣(تقطر 

  .لالسد، فهلكا معا) ٥(وقع به الفرس يف زبية 
  ).٦(ر لبخله إمنا أبوه لقب بصربع: وقيل

  
 بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد القاضي العالمة، أبو احلسني، أمحد بن حممد*  ابن السمناين - ١٤٤

  .بن حممود بن أعني احلنفي، ولد القاضي الكبري شيخ االشعرية أيب جعفر السمناين
  ).٧(ذكرنا والده يف الطبقة املاضية 

  .٣٨٤وهذا ولد بسمنان يف سنة 
__________  

، وقد مرت ترجته يف اجلزء )٤٢٨(هو الشاعر املشهور أبو احلسن مهيار بن مرزويه الديلمي املتوىف سنة 
  ).٣١٠(السابع عشر برقم 

  .هي قرية كبرية عظيمة ذات خنل وبساتني من نواحي اخلالص يف شرقي بغداد) ٢(
  ).ياقوت(
  .ألقاه على قطره]: فرسه [  به وتقطر: ، قال"القاموس " واملثبت من " تقنطر : " يف االصل) ٣(
  .يف صفر": املنتظم " يف ) ٤(
  .حفرة حتفر لالسد، مسيت بذلك الم كانوا حيفروا يف موضع عال: الزبية) ٥(

  .٣٨٦ / ٣" وفيات االعيان " وانظر 
وفيات االعيان " صردر : فلما نبغ ولده املذكور وأجاد يف العشر قيل له: ذكره ابن خلكان وزاد) ٦(
  .١٩٣٤ وديوان شعره مطبوع يف القاهرة بدار الكتب املصرية سنة ٣٨٦ / ٣: "

  - ٢ / ٩١ / ١، تاريخ االسالم ٩٣ / ١٠، الكامل ٢٨٧ / ٨، املنتظم ٣٨٢ / ٤تاريخ بغداد (*) 



، ٣٥٩ / ٢، تاريخ اخلميس ٢٥٤ / ١، اجلواهر املضية ١٠٩ / ١٢، البداية والنهاية ١ / ٩٢
  ).٣٠٠(رقم : الطبقات السنية

بفتح : بكسر السني وسكون امليم كما يف االصل وعند ياقوت وابن االثري، وعند السمعاين: والسمناين
  .امليم، هذه النسبة إىل مسنان قرية بالعراق
  .وهناك مواضع أخرى أيضا امسها مسنان

  .٢٥١ / ٣" معجم البلدان " انظر 
  ).٤٤١(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٧(

(*)  

)١٨/٣٠٤(  

  

  .وكان ثقة صدوقا، حسن االخالق، كبري القدر، وافر اجلاللة
  .تفقه على أبيه اليب حنيفة، وأخذ عنه علم الكالم، وكان معه ملا ويل قضاء حلب، سنة سبع وأربع مئة

، وإمساعيل بن هشام الصرصري، وأيب أمحد الفرضي، وابن )١(ومسع من احلسن بن احلسني النوخبيت 
  .الصلت ارب
  .كتبت عنه، وكان صدوقا): ٢(قال اخلطيب 

  .أبو منصور القزاز، وحيىي بن الطراح، وأبو البدر الكرخي: حدث عنه: قلت
  ).٤(، واستنابه يف القضاء )٣(وتزوج بابنته قاضي القضاة أبو عبد اهللا الدامغاين 

اب الدولة، ودفن بداره تويف ببغداد يف مجادى االوىل، سنة ست وستني وأربع مئة، وحضره الكبار وأرب
  ).٥(مدة، مث نقل 

  .وكان يدري العقليات
  

  . بن عيسى بن هالل القرطيبشيخ املالكية، أبو عمر أمحد بن حممد*  ابن القطان - ١٤٥
__________  

النوخبيت بضم النون أو فتحها، وسكون الواو وفتح الباء املوحدة وسكون اخلاء : قال ابن االثري) ١(
  . تاء، هذه النسبة إىل نوخبت أحد أجدادهاملعجمة وبعدها

  .٣٨٢ / ٤" تاريخ بغداد " يف ) ٢(
  ).٢٤٩(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  .٢٨٧ / ٨" املنتظم " انظر ) ٤(



  .ودفن بداره بنهر القالئني، وجلس قاضي القضاة للعزاء به، مث نقل إىل اخليزرانية": املنتظم " يف ) ٥(
 ١٨١ / ١، الديباج املذهب ٢٤٦ / ٣، العرب ٦٢ - ٦١ / ١لة ، الص٨١٣ / ٤ترتيب املدارك (*) 
  .١١٩: ، شجرة النور الزكية٣٠٨ / ٣، شذرات الذهب ٨٢ / ٥، النجوم الزاهرة ١٨٢ -

(*)  

)١٨/٣٠٥(  

  

الفتيا بقرطبة، وكان بينهما منافسة، وكان حممد بن عتاب يقدم على ) ١(دارت عليه وعلى ابن عتاب 
  ).٢(، ويفوقه ابن القطان ببيانه وقوة حفظه وجودة انبساطه ابن القطان لسنه وتفننه

  ).٥(، وابن الشقاق )٤(، وابن حوبيل )٣(تفقه بأيب حممد بن دحون 
  .ومسع من يونس بن عبد اهللا القاضي

وأبصر أصحابه بطرق الفتيا " املستخرجة " و " للمدونة " كان ابن القطان أحفظ الناس : قال ابن حيان
  .ينكر املنكر، ويكره املالهيوالرأي، وكان 

  .وكان أبوه وليا هللا من الزهاد
  ).٨(، وابن رزق )٧(، وابن الطالع، وابن دمحني )٦(ابن مالك : تفقه أهل قرطبة بأيب عمر منهم

  .وتويف يف ذي القعدة، سنة ستني وأربع مئة: قال
__________  

  ).١٥٢(برقم هو أبو عبد اهللا حممد بن عتاب االندلسي، سترد ترمجته ) ١(
  .٨١٣ / ٤" ترتيب املدارك " ، و ١٨١ / ١" الديباج املذهب " انظر ) ٢(
  . ه٤٣١املتوىف سنة ) ٣(

  .٢٦٧ / ١" الصلة " ، و ٧٢٩ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ترمجته يف 
   باحلاء-هو أبو بكر عبدالرمحن بن أمحد بن حممد بن التجييب، يعرف بابن حوبيل ) ٤(

  . ه٤٠٩ متوىف سنة -باجليم " جوبيل " إىل " الديباج املذهب " ف يف  وتصح-املهملة 
" ، و ٣١٩": بغية امللتمس " ، و ٢٧٠": جذوة املقتبس " ، و ٧٢٦ / ٤" ترتيب املدارك " مترجم يف 

  .٣١٦ - ٣١٥ / ١" الصلة 
  .٤٢٦هو أبو حممد عبد اهللا بن سعيد املعروف بابن الشقاق املتوىف سنة ) ٥(

  .٢٦٧ - ٢٦٦ / ١" الصلة " ، و ٧٢٩ / ٤" ترتيب املدارك " ته يف انظر ترمج
 / ٤" ترتيب املدارك " ، انظر ترمجته يف ٤٦٠هو أبو مروان عبيد اهللا بن حممد بن مالك املتوىف سنة ) ٦(

٨١٤ - ٨١٣.  



  .دحون": ترتيب املدارك " محديس، ويف ": شجرة النور " محدين، ويف ": الديباج " يف ) ٧(
" يف " رزق " وقد تصحف ) ٢٩٢(و أبو جعفر أمحد بن حممد بن رزق القريب، سترد ترمجته برقم ه) ٨(

  .بزاي مث راء" زرق " ، إىل ١٨١ / ١" الديباج املذهب 
(*)  

)١٨/٣٠٦(  

  

 أمحد ابن االمري إسحاق أمري املؤمنني، القائم بأمر اهللا، أبو جعفر عبد اهللا بن القادر باهللا*  القائم - ١٤٦
  . املقتدر باهللا جعفر بن املعتضد العباسي البغداديبن

  .مولده يف سنة إحدى وتسعني وثالث مئة
  .قطر الندى: وأمه أرمنية تسمى بدر الدجى، وقيل

، وأنه كان مجيال وسيما أبيض حبمرة، ذا دين )١(وقد مر ذكره استطرادا بعد العشرين والثالث مئة 
وعشرين وأربع مئة، وأنه نكب سنة مخسني يف كائنة وخري وبر وعلم وعدل، بويع سنة اثنتني 

البساسريي، ففر إىل الربية يف ذمام أمري للعرب، مث عاد إىل خالفته بعد عام مة السلطان طغرلبك، 
  ).٢(وأزيلت خطبة خليفة مصر املستنصر باهللا من العراق، وقتل البساسريي 

  وملا أن فر القائم إىل
ملني مستعديا على من ظلمه، ونفذ ا إىل البيت احلرام، فنفعت، وأخذ اهللا الربية، رفع قصة إىل رب العا

  ).٣(بيده، ورده إىل مقر عزه 
  .فكذلك ينبغي لكل من قهر وبغي عليه أن يستغيث باهللا تعاىل، وإن صرب وغفر، فإن يف اهللا كفاية ووقاية

__________  
 و ٢٩١ - ٢٨٩ و ٥٩ - ٥٧ / ٨تظم ، املن٢٢ / ١، اخلريدة ٤٠٤ - ٣٩٩ / ٩تاريخ بغداد (*) 

، خمتصر ٤٥٠، وانظر حوادث سنة ٤١٨ - ٤١٧ / ٩، الكامل ٤٥٠ وانظر حوادث سنة ٢٩٥
، ١٧٩ - ١٧٧، ١٥٨ / ٢، املختصر ٢٩٥ - ٢٩٢: ، الفخري٥٣: تاريخ دولة آل سلجوق

 ١٥٧ / ٢، فوات الوفيات ٥٦٨، ٥٤٩ - ٥٤٧، ٥١٢ / ١، تتمة املختصر ٢٦٤ / ٣، العرب ١٩١
، وما بعدها، ٤٤٧ / ٣، تاريخ ابن خلدون ١١٠ و ٣٢ - ٣١ / ١٢، البداية والنهاية ١٥٨ -

 - ٤١٧: ، تاريخ اخللفاء٩٨ - ٩٧ و ١١ - ٤ / ٥، النجوم الزاهرة )قام(القاموس احمليط مادة 
، معجم ٣٧ / ٩): قام(مادة : ، تاج العروس٣٥٩ - ٣٥٧ / ٢، تاريخ اخلميس ٤٢٢، و ٤١٨

  .٤: االسرات احلاكمة
  ).٦٤(يف اجلزء اخلامس عشر برقم ) ١(



  ).٧٠(انظر ترمجة البساسريي املتقدمة برقم ) ٢(
  .١٩٦ - ١٩٥ / ٨" املنتظم " انظر ) ٣(

(*)  

)١٨/٣٠٧(  

  

  .وكان أبيض وسيما، عاملا مهيبا، فيه دين وعدل
  .اه، فافتصد ونام، فانفجر فصاده، وخرج دم كثري، وضعف، وخارت قو)١(ظهر عليه ما شرا 

إنه مل يسترد شيئا مما ب من قصره، : وكان ذا حظ من تعبد وصيام وجد، ملا أن أعيد إىل خالفته قيل
  .وال عاقب من آذاه، واحتسب وصرب

  . وكانت خالفته مخسا وأربعني سنة- رمحه اهللا -وكان تاركا للمالهي 
  ).٢(وغسله شيخ احلنابلة أبو جعفر بن أيب موسى اهلامشي 

  .وسبعني سنة، وبويع بعده ابن ابنه املقتدي باهللاوعاش ستا 
، )٥(، وأبو القاسم بن املسلمة )٤(بن أيوب، وأبو الفتح بن دارست ) ٣(ووزر للقائم أبو طالب حممد 

  ).٦(وأبو نصر بن جهري 
 باع من ثيابه امللبوسة ببغداد، وقل ما) ٧(وكان ملك بين بويه يف خالفته ضعيفا، حبيث إن جالل الدولة 

بيده، وخلت داره من حاجب وفراش، وقطعت النوبة على بابه لذهاب الطبالني، وثار عليه جنده، مث 
كاشروا له رمحة، مث جرت فتنة البساسريي، مث بدت الدولة السلجوقية، وأول ما ملكوا خراسان، مث 

   وهم-اجلبل، وعسفوا وبوا وقتلوا، وفعلوا القبائح 
__________  

" التعريفات : " ورم حار عن دم صفراوي يعم الوجه، ورمبا غطى العني: عرف االطباءاملاشرا، فعي ) ١(
  .١٠٧للمناوي ورقه 

، وسترد ترمجة أيب جعفر برقم ٩٥ - ٩٤ / ١٠" الكامل " ، و ٢٩٠ / ٨" املنتظم " انظر ) ٢(
)٢٧٦.(  
  ).١٩(وقد تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  .٢٩٧ / ٨" املنتظم " ، انظر )٤٦٧(املتويف سنة هو أبو الفتح منصور بن أمحد بن دارست ) ٤(
  ).١٠٤(وقد تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).٣٢٤(وسترد ترمجته برقم ) ٦(
هو امللك جالل الدولة فريوز جرد بن امللك اء الدولة الديلمي، مرت ترمجته يف اجلزء السابع ) ٧(



  ).٣٨٢(عشر برقم 
(*)  

)١٨/٣٠٨(  

  

  .-تركمان 
  . وله نيف ومخسون سنة، وكان على ذنوبه يعتقد يف الصلحاء٤٣٥ سنة ومات جالل الدولة

  .وخلف أوالدا
بغداد، وتعاظم، ومل يرض إال بضرب الطبل له يف أوقات الصلوات اخلمس، ) ١(ودخل أبو كاليجار 

  . مل تضرب له إال ثالثة أوقات- مع علو شأنه -) ٢(وكان جدهم عضد الدولة 
  ومات أبو

بن السلطان أيب كاليجار بن ) ٣(، فويل امللك بعده ولده امللك الرحيم أبو نصر كاليجار سنة أربعني
  .سلطان الدولة بن اء الدولة بن عضد الدولة

السلجوقي أخو طغرلبك جبيوشه، ووغل يف بالد الروم، وغنم ما ال يعرب عنه، ) ٤(وفيها غزاينال 
  .وكانت غزوة مشهودة وفتحا مبينا

آل سلجوق ملوك الروم على الروم، ويف هذا احلني خطب متويل القريوان املعز فهذا هو أول استيالء 
  .بن باديس للقائم بأمر اهللا، وقطع خطبة العبيدية، فبعثوا من حاربه، فتمت فصول طويلة) ٥(

 عملت ببغداد مآمت عاشوراء، فجرت فتنة بني السنة والشيعة تفوت الوصف من القتل ٤٤١ويف سنة 
بو حممد بن النسوي لشحنكية بغداد، فثارت العامة كلهم، واصطلح السنة والشيعة، واجلراح، وندب أ
  .مىت ويل ابن النسوي أحرقنا االسواق، ونزحنا: وتوادوا وصاحوا

  ).٦(وترحم أهل الكرخ على الصحابة، وهذا شئ مل يعهد 
  وكان الرخاء ببغداد حبيث إنه أبيع

__________  
ان بن سلطان الدولة بن اء الدولة الديلمي، مرت ترمجته يف اجلزء هو امللك أبو كاليجار مرزب) ١(

  ).٤٢٥(السابع عشر برقم 
هو امللك فناخسرو بن ركن الدولة حسن بن بويه الديلمي، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر ) ٢(

  ).١٧٥(برقم 
  ).٥٩(انظر ترمجته املتقدمة رقم ) ٣(
  ).٥٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(



  ).٧٥(ت ترمجته برقم تقدم) ٥(
  .١٧٠ / ٢" املختصر " ، و ٥٦١ / ٩" الكامل " ، و ١٤٥ و ١٤٠ / ٨" املنتظم " انظر ) ٦(

(*)  

)١٨/٣٠٩(  

  

  .بسبعة دنانري) ١(الكر 
  ، مث)٢(ومات صاحب املوصل معتمد الدولة أبو املنيع 

حممد : ا عليه بالذهببعد سنة فسد ما بني السنة والشيعة، وعملت الشيعة سورا على الكرخ، وكتبو
  .وعلي خري البشر، فمن أىب فقد كفر

) ٣(مث وقع القتال والنهب، وقويت السنة، وفعلوا العظائم، ونبشت قبور، وأحرقت عظام العوين 
  .والناشي واجلذوعي، وقتل مدرس احلنفية السرخسي، وعجزت الدولة عنهم

  .وأخذ طغرلبك أصبهان، وجعلها دار ملكه
  ).٤(وجيش مصر، فقتل من املغاربة ثالثون ألفا واقتتل املغاربة 

 هاجت السنة على أهل الكرخ، وأحرقوا، وقتلوا، وهلك يومئذ يف الزمحة نيف وأربعون ٤٤٤ويف سنة 
، وجرت حروب كثرية بني جيش خراسان وبني الغز على امللك، )٥(نفسا، أكثرهم نساء نظارة 

ا من ولد أيب كاليجار، مث استوىل عسكر امللك وحاصر امللك الرحيم والبساسريي البصرة، وأخذه
مل يبق فيها إال حنو ألف نفس، ودور : الرحيم على شرياز بعد حصار طويل، وقحط وبالء، حىت قيل

  .سورها اثنا عشر ألف ذراع، وهلا أحد عشر بابا
بك  قبض طغرلبك على امللك الرحيم، وانقضت أيام بين بويه، وكان فيها دخول طغرل٤٤٧ويف سنة 

بغداد، وكان يوما مشهودا بني يديه مثانية عشر فيال، مظهرا أنه حيج، ويغزو الشام ومصر، ويزيل الدولة 
  .العبيدية
  ومات

__________  
معجم " و " اللسان " مكيال الهل العراق يساوي ستني قفيزا، ويكون باملصري أربعني إردبا، انظر ) ١(

  .يععرض للب: وأبيع" كر " مادة " منت اللغة 
  ).٤٢٧(وامسه قرواش بن مقلد بن املسيب العقيلي، مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٢(
  .العويف: ١٥٠ / ٨" املنتظم " يف ) ٣(
 / ٢" املختصر " ، و ٥٧٧ - ٥٧٥ / ٩" الكامل " ، و ١٥١ - ١٤٩ / ٨" املنتظم " انظر ) ٤(



١٧١.  
  .١٥٤ / ٨" املنتظم ) " ٥(

(*)  

)١٨/٣١٠(  

  

ة الدين حممد بن اخلليفة ويل عهد أبيه، وخلف ولدا طفال وهو املقتدي، وعاثت جيوش طغرلبك ذخري
  .بالقرى، حبيث البيع الثور بعشرة دراهم، واحلمار بدرمهني

  ).١(ووقعت الفتنة ببغداد بني احلنابلة والشافعية 
  ).٢(وتزوج اخلليفة ببنت طغرلبك على مئة ألف دينار 

، )٣(تنة البساسريي، وخطب بالكوفة وواسط وبعض القرى للمستنصر العبيدي ويف سنة مثان مبدأ ف
وكان القحط عظيما مبصر وباالندلس، وما عهد قحط وال وباء مثله بقرطبة، حىت بقيت املساجد مغلقة 

  ).٤(بال مصل، ومسي عام اجلوع الكبري 
  .ملك املشرق واملغرب: قابهويف سنة تسع أخذ طغرلبك املوصل، وسلمها إىل أخيه ينال، وكتب يف أل

هلك مبا وراء النهر ألف : وفيها كان اجلوع املفرط ببغداد والفناء، وكذلك ببخارى ومسرقند حىت يقال
  ).٥(ألف وست مئة ألف 

  ويف سنة مخسني أخذ البساسريي بغداد كما قدمنا، وخطب لصاحب
__________  

، و ٤٤٧حوادث سنة  / ٩بعدها، وابن االثري  وما ١٦٣ / ٨" املنتظم " عن هذه احلوادث، انظر ) ١(
  .، وانظر ترمجة كل من طغرلبك وامللك الرحيم املتقدمتني١٧٤ / ٢" املختصر " 
الصواب أن زواج اخلليفة كان سنة مثان وأربعني ال سنة سبع كما ذكر املؤلف، وأن زواجه مل يكن ) ٢(

، ١٧٠ - ١٦٩ / ٨" املنتظم " غريبك، انظر من ابنة طغرلبك، وإمنا كان من ابنة أخيه داود امللقب ج
  .١٧٤ / ٢" املختصر " ، و ٦١٧ / ٩وابن االثري 

وقد مر يف ترمجة طغرلبك أنه هو الذي تزوج من ابنة القائم، وأن ذلك كان سنة مخس ومخسني وأربع 
  .٢٩٥ ص ٤٥٤مئة، وسيذكر املؤلف أيضا ذلك يف هذه الترمجة يف سنة 

  .١٧٣ / ٨" املنتظم " و ) ٧٠(ي اليت تقدمت برقم انظر ترمجة البساسري) ٣(
  .٩ ٦٣١" الكامل " ، و ١٧٣ - ١٧٠ / ٨" املنتظم " انظر ) ٤(
 / ٢" املختصر " ، و ٦٣٧ - ٦٣٣ / ٩" الكامل " ، و ١٨١ - ١٧٩ / ٨" املنتظم " انظر ) ٥(



١٧٦.  
(*)  

)١٨/٣١١(  

  

ري العرب يف مئيت فارس بعد أن حاصرا مصر، فأقبل يف أربع مئة فارس يف وهن وضعف ومعه قريش أم
  .املوصل، وأخذاها، وهدما قلعتها

واشتغل طغرلبك حبرب أخيه، فمالت العامة إىل البساسريي ملا فعلت م الغز، وفرحت به الرافضة، 
  .فحضر اهلمذاين عند رئيس الرؤساء الوزير، واستأذنه يف احلرب، وضمن له قتل البساسريي، فأذن له

يد العراق املطاولة رجاء جندة طغرلبك، فربز اهلمذاين باهلامشيني واخلدم والعوام إىل احللبة، وكان رأي عم
فتقهقر البساسريي، واستجرهم، مث كر عليهم، فهربوا، وقتل عدة، وب باب االزج، وأغلق الوزير 

عميد، وأمره عليهم، ولطم العميد كيف استبد الوزير باالمر وال معرفة له باحلرب، فطلب اخلليفة ال
بالقتال على سور احلرمي، فلم يرعهم إىل الصريخ وب احلرمي، ودخلوا من باب النوىب، فركب اخلليفة 

وعلى كتفه الربدة، وبيده السيف، وحوله عدد، فرجع حنو العميد، فجوده قد استأمن إىل قريش، فصعد 
  .نني يستدنيكإن أمري املؤم: يا علم الدين: املنظرة، فصاح رئيس الرؤساء بقريش

قد أنالك اهللا رتبة مل ينلها أحد، أمري املؤمنني يستذم منك على نفسه وأصحابه بذمام اهللا : فدنا، فقال
  .ورسوله وذمام العرب

  .نعم: قال
: وخلع قلنسوته، فأعطاها اخلليفة، وأعطى الوزير خمصرته، فرتال إليه، وذهبا معه، فبعث إليه البساسريي

  .ال:  ؟ قالأختالف ما تقرر بيننا
  مث اتفقا على تسليم الوزير،

  .مرحبا مبهلك الدول: فلما أتاه، قال
  .العفو عند القدرة: قال
  .؟! أنت قدرت فما عفوت، وركبت القبيح مع أطفايل، فكيف أعفو وأنا رب سيف : قال

خلليفة إىل ومحل قريش اخلليفة إىل خميمه، وسلم زوجته إىل ابن جردة، وبت دور اخلالفة، فسلم قريش ا
ابن عمه مهارش بن جملي، فسار به يف هودج إىل احلديثة، وسار حاشية اخلليفة على محية إىل طغرلبك، 

  .وشكى اخلليفة الربد، فبعث إليه متويل االنبار جبة وحلافا
  وال

)١٨/٣١٢(  



  

  ).١(ريب أن اهللا لطف بالقائم لدينه 
دخلت إىل اخلزانة، : ذ حممد بن علي بن عامر قالمسعت االستا: حكى احملدث أبو احلسن بن عبد السالم

  .لو كان اخلليفة أخي لضجر مين، وألقيتها يف الربكة: فأعطوين عدة قصص، حىت امتال كمي، فقلت
  .وكان القائم ينظر، ومل أدر

: مل فعلت هذا ؟ قال! يا عامي : فأمر بأخذ الرقاع، فنشرت يف الشمس، مث وقع على اجلميع، وقال: قال
  ).٢(ما أطلقنا شيئا من أموالنا بل حنن خزام : ذرت، فقالفاعت

  .نعم، وأحسن البساسريي السرية، ووصل الفقهاء، ومل يتعصب للشيعة، ورتب الم اخلليفة راتبا
) قل اللهم مالك امللك: * (مث بعد أيام أخرج الوزير مقيدا عليه طرطور، ويف رقبته قالدة جلود وهو يقرأ

 مث صلب، وجعل يف فكيه كلوبان، - فاالمر هللا - فبصق يف وجهه أهل الرفض  ]٢٦: آل عمران* [ 
، مث سار البساسريي، )٤(، وقتلوا العميد أيضا، وهو الذي بىن رباط شيخ الشيوخ )٣(فمات ليومه 

فحكم على البصرة وواسط، وخطب ا للمستنصر، ولكن قطع املستنصر مكاتبته، خوفه وزيره أبو 
  وزير املغريب، وكان قد هرب من البساسريي، فذم أفعاله، وخوف منالفرج ابن أخي ال

  ).٥(عواقبه 
  .وبكل حال فناله من املصريني حنو ألف ألف دينار

__________  
" املختصر "  وما بعدها، و ٦٤٠ / ٩" الكامل "  وما بعدها، و ٣٩٩ / ٣" تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  .١٩٠ / ٨" املنتظم " ، و ١٧٨ - ١٧٧ / ٢
  .٥٩ / ٨" املنتظم " انظر ) ٢(
تاريخ " ، وهو أيضا يف )١٠٤(قد تقدم هذا اخلرب يف ترمجة الوزير أيب القاسم رئيس الرؤساء رقم ) ٣(

  .٤٠٣ / ٩" بغداد 
أنه هو الذي بىن الرباط من ) ٢٥٤(، ويف ترمجة شيخ الشيوخ اآلتية برقم ٦٤٤ / ٩" الكامل ) " ٤(

  .ماله
  .٦٤٤ / ٩" الكامل " اخلرب بنحوه يف ) ٥(

(*)  

)١٨/٣١٣(  

  



، وغرقت بغداد، وبلغ املاء أحدا )١( زوج القائم بنته بطغرلبك بعد استعفاء وكره ٤٥٤ويف سنة 
  ).٢(وعشرين ذراعا 

، واستوزر نظام )٤(على وزيره عميد امللك الكندري ) ٣( قبض السلطان ألب آرسالن ٤٥٦ويف سنة 
، فقتل قتلمش، وندم السلطان، )٦( ألب آرسالن وقرابته قتلمش ، وكان املصاف بالري بني)٥(امللك 

  ).٧(وعمل عزاءه، مث سار يغزو الروم 
  .، وكانت مرعى للدواب)٨(وأنشئت مدينة جباية، بناها الناصر بن علناس 

، وجعله ويل عهده، وسار )٩(ويف سنة مثان أنشئت نظامية بغداد، وسلطن آلب آرسالن ابنه ملكشاه 
، وبنوا على قرب أيب )١١(، فأقطعه هيت وحربا )١٠(بن قريش بن بدران صاحب املوصل إليه مسلم 

  ).١٢(حنيفة قبة عظيمة 
   احترق جامع دمشق كله ودار السلطنة اليت٤٦١ويف سنة 

__________  
  ).٥٢(انظر ترمجة طغرلبك املتقدمة برقم ) ١(
  .٢٢٥ / ٨" املنتظم ) " ٢(
  ).٢١٠(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٥٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  .٣١ / ١٠" الكامل " ، و ٢٣٤ / ٨" املنتظم ) " ٥(
  ).٥٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  .١٨٥ - ١٨٤ / ٢" املختصر " ، و ٣٨، ٣٧ / ١٠" الكامل ) " ٧(
  .وفيها ذكر مدينة جباية) ٣١٥(سترد ترمجته برقم ) ٨(
  ).٣٤(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٩(
  ).٢٤٦(سترد ترمجته برقم ) ١٠(
  .بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق االنبار: هيت) ١١(

مقصور، والعامة تتلفظ به مماال، : حرىب: ياقوت" معجم " كذا يف االصل بااللف املمدودة، ويف : وحربا
  .بليدة يف أقصى دجيل بني بغداد وتكريت مقابل احلظرية

  .١٨٥ / ٢" املختصر " ، و ٥١ - ٥٠ / ١٠" الكامل " انظر ) ١٢(
(*)  

)١٨/٣١٤(  

  



، وذهبت حماسن اجلامع وزخرفته اليت تضرب ا االمثال، من حرب وقع بني جيش مصر )١(باخلضراء 
  ).٢(وجيش العراق 

 أقبل طاغية الروم يف جيش جلب، حىت أناخ مبنبج، فاستباحها، وأسرع الكرة للغالء، أبيع ٦٢ويف سنة 
": املرآة " بز، بدينار، وكان مبصر الغالء املفرط وهي النوبة اليت قال فيها صاحب يف عسكره رطل اخل

من يأخذه مبد قمح ؟ فما التفت إليها أحد، فرمته، : فخرجت امرأة بالقاهرة بيدها مد جوهر فقالت
  .ما نفعين وقت احلاجة، فال أريده: وقالت

  فما كان له من
حىت بيع كلب خبمسة دنانري واهلر بثالثة، وبلغ مثن االردب يأخذه، وكاد اخلراب أن يشمل االقليم، 

  ).٤(مئة دينار، وأكل الناس بعضهم بعضا، وتشتت أهل مصر يف البالد ) ٣(
  . كانت امللحمة العظمى بني االسالم والنصارى٦٣ويف سنة 

  .)٦(خرج أرمانوس يف مئيت ألف، وقصد االسالم، ووصل إىل بالد خالط ): ٥(قال ابن االثري 
أنا : ، فبلغه كثرة العدو، وهو يف مخسة عشر ألف فارس، فقال)٧(وكان السلطان ألب آرسالن خبوي 

  التقيهم، فإن سلمت
__________  

وهي تقع جنويب اجلامع االموي وما زالت قائمة حىت اليوم، ولكنها حتولت إىل مصبغة تعرف باسم ) ١(
  .مث حتولت أخريا إىل مطبعة) مصبغة اخلضراء(
، وفيهما أن احلرب كانت بني املغاربة أصحاب ٨٦ / ٢" املختصر " ، و ٥٩ / ١٠" الكامل ) ٢(

  .املصريني واملشارقة
" و " اللسان " مكيال الهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعا، انظر : االردب، بكسر اهلمزة) ٣(

  ".ردب " مادة " معجم منت اللغة " و " القاموس 
  .١٨٦ / ٢" املختصر " ، و ٦٢ - ٦٠ / ١٠" الكامل " ، و ٢٥٦ / ٨" املنتظم " انظر ) ٤(
  . بأطول مما هنا٦٧ - ٦٥ / ١٠" الكامل ) " ٥(
  .هي قصبة أرمينية الوسطى: قال ياقوت) ٦(
  .بلد مشهور من أعمال أذربيجان، حصن كثري اخلري والفواكه: خوي: قال ياقوت) ٧(

(*)  

)١٨/٣١٥(  

  



  . عهديفبنعمة اهللا، وإن قتلت فملكشاه ويل
فوقعت طالئعه على طالئعهم، فانكسر العدو، وأسر مقدمهم، فلما التقى اجلمعان، بعث السلطان يطلب 

  .ال هدنة إال ببذل الري: اهلدنة، فقال أرمانوس
إنك تقاتل عن دين وعد اهللا بنصره وإظهاره على ): ١(فانزعج السلطان، فقال له إمامه أبو نصر 

  االديان،
 قد كتب بامسك هذا الفتح، والقهم يوم اجلمعة والساعة يكون اخلطباء على املنابر فأرجو أن يكون اهللا

من أراد أن : يدعون للمجاهدين، فصلى به، وبكى السلطان، وبكى الناس، ودعا، وأمنوا، وقال
ينصرف فلينصرف، فما مث سلطان يأمر وال ينهى، ورمى القوس، وسل السيف، وعقد بيده ذنب فرسه، 

  .إن قتلت فهذا كفين: كذلك، ولبس البياض، وحتنط، وقالوفعل اجلند 
مث محل، فلما الطخ العدو، ترجل، وعفر وجهه يف التراب، وأكثر التضرع، مث ركب، وحصل املسلمون 
يف الوسط، فقتلوا يف الروم كيف شاؤوا، ونزل النصر، وتطايرت الرؤوس، وأسر ملك الروم، وأحضر 

  .ال توبخ، وافعل ما تريد: أمل أسألك اهلدنة ؟ قال: ة، وقالبني يدي السلطان، فضربه باملقرع
  .أفعل القبيح: ما كنت تفعل لو أسرتين ؟ قال: قال
  .تقتلين أو تشهرين يف بالدك، والثالثة بعيدة، أن تعفو، وتأخذ االموال: فما تظن يب ؟ قال: قال
  .ما عزمت على غريها: قال

ينار وبكل أسري يف مملكته، فرتله يف خيمة، وخلع عليه، ففك نفسه بألف ألف دينار ومخس مئة ألف د
وبعث له عشرة آالف دينار يتجهز ا، وأطلق له عدة بطارقة، وهادنه مخسني سنة، وشيعه، وأما جيشه، 

  .فملكوا ميخائيل
ومضى أرمانوس، فبلغه ذهاب ملكه، فترهب، ولبس الصوف، ومجع ما قدر عليه من الذهب، فكان حنو 

  .لف دينار، فبعثها، واعتذرثالث مئة أ
__________  

  .أبو نصر حممد بن عبدامللك البخاري احلنفي": الكامل " يف ) ١(
(*)  

)١٨/٣١٦(  

  

  .، وبدع وأفسد، وعثر الرعية)١(وفيها متلك الشام أتسز اخلوارزمي 
  . قتل السلطان ألب آرسالن٦٥ويف سنة 

  اك، وقتل خلق من عرب مصر، واضمحلوفيها اختلف جيش مصر، وحتاربوا مرات، وقويت االتر



املستنصر، وذاق ذال وحاجة، وبالغ يف إهانته ناصر الدولة احلمداين، وعظم، وجرت أمور ) ٢(دست 
  ).٣(مزعجة 
إن املاء :  غرقت بغداد، وأقيمت اجلمعة يف السفن مرتني، وهلك خلق ال حيصون حىت لقيل٦٦ويف سنة 

  .بلغ ثالثني ذراعا
  ).٥(واحدة ) ٤(وادمت مئة ألف دار، وبقيت بغداد ملقة : اجلوزيحىت لقال سبط ابن 

ليغيثه، فسار من عكا يف البحر زمن ) ٦( بعث املستنصر إىل ساحل الشام إىل بدر اجلمايل ٦٧ويف سنة 
الشتاء، وخاطر، وهجم مصر بغتة، ومساه املستنصر أمري اجليوش، فلما كان يف الليل، بعث إىل كل أمري 

المراء طائفة أتوه برأسه، وأخذ أمواهلم إىل قصر املستنصر، وأضاءت حاله، وسار إىل من أعيان ا
االسكندرية، فحاصرها مدة، وأخذها، وقتل طائفة استولوا، وسار إىل دمياط، ففعل كذلك، وسار إىل 

ن بني الصعيد، فقتل به يف ثالثة أيام اثين عشر ألفا، وب وبدع، فتجمعوا له بالصعيد يف ستني ألفا م
  .فارس وراجل، فبيتهم ليال، فهزمهم، وقتل خلق كثري، وغرق مثلهم، وغنمت أمواهلم

  .مث التقوا ثانية، ونصر عليهم، ووقع ببغداد حريق مل يسمع مبثله، وذهب االموال
__________  

  ).٢١٨(سترد ترمجته برقم ) ١(
  .القوة: فارسية، ومعناها هنا: الدست) ٢(

  .٦٣": فارسية املعربة معجم االلفاظ ال" انظر 
  .١٩٠ - ١٨٨ / ٢" املختصر "  وما بعدها، و ٨٠ / ١٠" الكامل " انظر ) ٣(
  .الصفاة امللساء اللينة، وهي أيضا الصفحة اللينة امللتزقة من اجلبل: امللقة) ٤(
  .٩١ - ٩٠ / ١٠" الكامل " ، و ٢٨٦ - ٢٨٤ / ٨" املنتظم " انظر ) ٥(
  ).٦(لتاسع عشر برقم سترد ترمجته يف اجلزء ا) ٦(

(*)  

)١٨/٣١٧(  

  

  وأربع مئة، وبايعوا) ١(ومات القائم بأمر اهللا يف شعبان سنة سبع وستني 
  

  :حفيده، فنذكره استطرادا
بن ذخرية الدين حممد ابن القائم ) ٢(، عبيداهللا اخلليفة املقتدي بأمر اهللا، أبو القاسم*  املقتدي - ١٤٧

  .باهللا أمحد بن إسحاق بن املقتدر العباسيبأمر اهللا عبد اهللا بن القادر 



، )٣( وهو ابن عشرين سنة سوى أشهر ٤٦٧تسلم اخلالفة بعهد من جده يوم ثالث عشر شعبان سنة 
  ).٤(وأمه أرجوان أم ولد، بقيت بعده دهرا، رأت ابن ابن ابنها املسترشد خليفة 

  .وكان حسن السرية، وافر احلرمة
ت، وأن ال يدخل أحد احلمام إال مبئزر، وأخرب أبراج احلمام، وفيه ديانة والقينا) ٥(أمر بنفي اخلواطئ 

  ).٦(وجنابة وقوة وعلو مهة 
  وكان ملكشاه قد صمم على إخراجه من بغداد، فحار،

__________  
  .وهو خطأ) ٤٦٩(أنه تويف سنة ) قام( مادة ٣٧ / ٩" تارج العروس " يف ) ١(

، ٢٣١ - ٢٢٩ و ٩٧ - ٩٦ و ٩٤ / ١٠الكامل ، ٨٤ / ٩ و ٢٩٤ - ٢٩١ / ٨املنتظم (*) 
 / ١، تتمة املختصر ٣١٦ و ٣١٤ / ٣، العرب ٢٠٤، ١٩١ / ٢، املختصر ٢٩٩ - ٢٩٦: الفخري
 - ١١٠ / ١٢، البداية والنهاية ٢٢٠ - ٢١٩ / ٢، فوات الوفيات ١٣ / ٢، و ٥٦٩ - ٥٦٨
، تاريخ ٤٢٦ - ٤٢٥ - ٤٢٣: ، تاريخ اخللفاء١٤٠ - ١٣٩ / ٥، النجوم الزاهرة ١٤٦، ١١١

، معجم ٣٨١ - ٣٨٠ / ٣، شذرات الذهب ٢٦٨: ، خالصة الذهب املسبوك٣٥٩ / ٢اخلميس 
  .٤: االنساب واالسرات احلاكمة

  ".عبد اهللا " ويف مصادر الترمجة " عبيد اهللا " كذا يف االصل ) ٢(
  .٩٤ / ١٠" الكامل " ، و ٢٩٠ / ٨" املنتظم " انظر ) ٣(
  .٢٠٤ / ٢" املختصر " ، و ٢٣٠ / ١٠" الكامل " ، و ٢٩٢ - ٢٩١ / ٨" املنتظم ) " ٤(
  .احلواظي:  إىل٣١٦ / ٣" العرب " حترفت يف ) ٥(
  .٢٣١ / ١٠" الكامل " ، و ٢٩٤ - ٢٩٣ / ٨" املنتظم ) " ٦(

(*)  

)١٨/٣١٨(  

  

  ).١(والتجأ إىل اهللا، فدفع عنه، وهلك ملكشاه 
ئم نوبة البساسريي صغريا، فأخفي، ومحله ابن احمللبان ولد بعد موت أبيه بأشهر، وكان يف اعتقال القا

  ).٣(إىل حران ) ٢(
  .وزر له فخر الدولة ابن جهري بوصية من جده

 إىل مصر، وحاصرها، وكاد أن ميلكها، فتضرع أهلها - الذي أخذ دمشق - سار أتسز ٤٦٩ويف سنة 
ف، وذبح القاضي والشهود صربا، إىل اهللا، فترحل بال سبب، ونازل القدس، مث أخذها، وقتل ثالثة آال



  ).٤(وعسف 
كسره مبصر أمري اجليوش، فرد وقد قتل أخوه، وقطعت يد أخيه اآلخر، : وقال أبو يعلى بن القالنسي

  ).٥(فسر الناس 
وكانت الفتنة الصعبة بني احلنبلية والقشريية بسبب االعتقاد، وقتل بينهم مجاعة، وعظم البالء، وتشفت 

  .وحاصر دمشق املصريون مرتني، )٦(م الروافض 
  ).٧(وعزل ابن جهري الوزير لشده من احلنابلة 

 أقبل تاج الدولة تتش أخو ملكشاه، فاستوىل على دمشق، وقتل أتسز، وأحبه الناس ٤٧١ويف سنة 
)٨.(  

__________  
  .٢٩٦": الفخري " ، و ٢٩٢ / ٨" املنتظم " انظر ) ١(
  . بن علي بن احمللبانأبو الغنائم حممد": املنتظم " يف ) ٢(
  .٩٧ / ١٠" الكامل " ، و ٢٩٢ / ٨" املنتظم ) " ٣(
  .١٩٢ / ٢" املختصر " ، و ١٠٤ - ١٠٣ / ١٠" الكامل " اخلرب بنحوه يف ) ٤(

  .هكذا يذكر الشاميون، والصحيح أنه أتسز: أقيس، وقال": الكامل " وقد ورد اسم أتسز يف 
  .١٠٤ - ١٠٣ / ١٠" الكامل " انظر ) ٥(
  .١٠٥ - ١٠٤ / ١٠" الكامل " ، وما بعدها، و ٣٠٥ / ٨" املنتظم " انظر ) ٦(
، وفيه أن عزل ابن ١١١ - ١٠٩ / ١٠" الكامل " ، و ٣١٩ - ٣١٧ / ٨" املنتظم " انظر ) ٧(

  .جهري كان يف سنة إحدى وسبعني
  .١٩٤ - ١٩٣ / ٢" املختصر " ، و ١١١ / ١٠" الكامل " اخلرب بنحوه يف ) ٨(

(*)  

)١٨/٣١٩(  

  

، وكانت دولته حنوا من )١( مات صاحب اليمن أبو احلسن علي بن أمحد الصليحي ٧٣ويف سنة 
  .عشرين سنة، وكان على دين العبيدية، حتيل إىل أن متلك مجيع اليمن

  ".تارخيي الكبري " وكان أبوه من قضاة اليمن، له سرية يف 
  .ورافعوا نظام امللك وزير ملكشاه

، وأقام عليه مماليكه، وهم ألوف من الترك خبيلهم وسالحهم، )٣(فمد مساطا : )٢(قال ابن االثري 
إين خدمتك، وخدمت أباك وجدك، وقد بلغك أخذي لالموال، وصدقوا، إمنا : وحضر السلطان، مث قال



أصرفها على مثل هؤالء الغلمان وهم لك، ويف الرب والصالت، ومعظم أجرها لك، وكل ما أملكه فبني 
  . أقنع مبرقعةيديك، وأنا

  .، الذي ناوأه)٤(فصفا له السلطان، وأحبه، ومسل سيد الرؤساء أبا احملاسن 
  .ويف هذا القرب متلك سليمان بن قتلمش السلجوقي قونية وآقصرا
  .سنة) ٥(مث سار، فأخذ أنطاكية من الروم، وكان هلا يف أيديهم مئة وعشرون 

  .، فقتل مسلم٧٧و ومسلم بن قريش يف سنة وبعث بالبشارة إىل السلطان ملكشاه، مث حتارب ه
  ).٦(ونازل ابن قتلمش حلب شهرا مث ترحل 

  مدينة طليطلة أعواما، مث كانت امللحمة الكربى) ٧(ونازل االذفيش 
__________  

  ).١٧٣(سترد ترمجته برقم ) ١(
  .١٣١ / ١٠" الكامل ) " ٢(
  .أي نظام امللك) ٣(

  ".الكامل " كما يف 
  .٤٧٦اء أبو احملاسن بن كمال امللك أيب الرضا، قتل سنة هو سيد الرؤس) ٤(
  .وعشرين وهو خطأ: يف االصل) ٥(
  .١٩٦ - ١٩٥ / ٢" املختصر " ، و ١٤١ - ١٣٨ / ١٠" الكامل " انظر ) ٦(
  .االذفوش واالذفونش": الكامل " يف ) ٧(

  .االذفونش": املختصر " ويف 
(*)  

)١٨/٣٢٠(  

  

أساء أمري املسلمني يوسف بن تاشفني إىل ابن عباد، وأخذ بالده، وسجنه باالندلس، وانتصر املسلمون، و
)١.(  

  ).٢(وأقبل أمري اجليوش، فنازل دمشق، وضيق على تتش، مث ترحل 
  . التقى تتش وصاحب قونية سليمان، فقتل سليمان، واستوىل تتش على حلب٧٩ويف سنة 

نه أخوه، وناب حبلب قسيم الدولة، جد وأقبل أخوه السلطان من أصبهان إىل حلب، فأخذها، وهرب م
، وافتتح السلطان اجلزيرة، وقدم بغداد، وقدم بعده النظام، مث تصيد، وعمل )٣(نور الدين، فعمرت به 

منارة القرون، وجلس له املقتدي، وخلع عليه خلع السلطنة، وعلى أمرائه، ونظام امللك يقدمهم ويترجم 



ت السلطان، ومل يسمع مبثل جهازها وعرسها، دخل يف الدعوة ، مث كان عرس املقتدي على بن)٤(عنهم 
  ).٥(أربعون ألف منا من السكر 

بن مسعود بن السلطان حممود، ومتلك بعده ابنه جالل ) ٦(ومات صاحب غزنة واهلند املؤيد إبراهيم 
  ).٧(الدين، زوج بنت ملكشاه اليت غرم نظام امللك على عرسها ألفي ألف درهم 

يملك مسرقند، وافتتح ما وراء النهر، وتضورت بنت ملكشاه من اطراح اخلليفة هلا، وسار ملكشاه ل
  فأذن هلا يف

__________  
  .١٨٧، ١٥١، ١٤٢ / ١٠" الكامل " انظر ) ١(

  .١٩٨ / ٢" املختصر " و 
  .١٩٦ / ٢" املختصر " ، و ١٤٥ / ١٠" الكامل ) " ٢(
  .١٩٧ / ٢" ختصر امل"  وما بعدها، و ١٤٧ / ١٠" الكامل " انظر ) ٣(
  . وما بعدها١٥٥ / ١٠" الكامل ) " ٤(
  .١٦١ / ١٠" الكامل ) " ٥(
  ).٣٠١(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  .١٩٩ / ٢" املختصر " ، و ١٦٨ - ١٦٧ / ١٠" الكامل " انظر ) ٧(

(*)  

)١٨/٣٢١(  

  

  ).١(الذهاب إىل أصبهان مع ابنها جعفر، وأقبل جيش مصر فأخذوا صور وعكا وجبيل 
  . السنة والشيعة متتالية ببغداد ال يعرب عنهاوفنت

  ).٢( استوىل ابن الصباح، رأس االمساعيلية على قلعة أصبهان، فهذا أول ظهورهم ٤٨٣ويف سنة 
  ).٣(واستولت النصارى على سائر جزيرة صقلية، وهي إقليم كبري 

  ).٤(نج وكانت ملحمة جيان باالندلس بني الفرنج واملسلمني، ونصر اهللا، وحصدت الفر
ركب العراق، ) ٧(، واستباحت خفاجة )٦(أمري التركمان ) ٥(وافتتح ملكشاه اليمن على يد جنق 

  ).٨(فذهب وراءهم عسكر، فقتلوا منهم خلقا كثريا، ومل تقم هلم شوكة بعد 
، فسار من الشام أخوه تتش ليتسلطن، ويف )١٠(، مث مات السلطان )٩ (٨٦ومات نظام امللك يف سنة 

  .سيم الدولة، وصاحب أنطاكية، ومجاعة خطبوا له مبدائنهمخدمته ق
  .وسار، وأنفق االموال، وأخذ الرحبة مث نصيبني عنوة، وقتل وعسف



  وقصد املوصل، فعمل معه صاحبها إبراهيم بن قريش
__________  

  .١٧٦، ١٧٥، ١٧١ / ١٠" الكامل ) " ١(
  . وما بعدها٣١٣ / ١٠" الكامل " انظر ) ٢(
  . وما بعدها١٩٣ / ١٠" لكامل ا" انظر ) ٣(
  .٢٠٢ / ١٠" الكامل ) " ٤(
  .جبق" الكامل " يف ) ٥(
  .٢٠٤ - ٢٠٣ / ١٠" الكامل ) " ٦(
  .بنو خفاجة": الكامل " و " املنتظم " أي قبيلة خفاجة، ويف ) ٧(
  .٢١٧ / ١٠" الكامل " ، و ٦٣ / ٩" املنتظم ) " ٨(
  .سنة مخس ومثانني": صر املخت" و " الكامل " و " املنتظم " يف ) ٩(
 / ٢" املختصر " ، و ٢١٠ و ٢٠٤ / ١٠" الكامل " ، و ٦٢ - ٦١ / ٩" املنتظم " انظر ) ١٠(

  .، والسلطان املقصود هنا هو ملكشاه٢٠٣ - ٢٠٢
(*)  

)١٨/٣٢٢(  

  

  ).١(مصافا، فأسر إبراهيم، ومتزق مجعه، وقتل من الفريقني عشرة آالف، وذبح إبراهيم صربا 
  . النهب مئة شاة بديناروأبيعت من

  .مث بعث تتش يطلب من اخلليفة تقليد السلطنة
وافتتح ميافارقني وديار بكر وبعض أذربيجان، فبادر بركياروق ابن أخيه، فالتقوا، فخامر قسيم الدولة 

  ).٢(وبوزان، وصارا مع بركياروق، فضعف تتش، ووىل إىل الشام 
ان بركياروق ركن الدولة، وعلم املقتدي على تقليده، مث ويف أول سنة سبع ومثانني خطب ببغداد للسلط

ما هذه االشخاص دخلوا : فجأة من الغد، تغدى وغسل يديه، وعنده فتاته مشس النهار، فقال) ٣(مات 
بال إذن ؟ فارتابت، وتغري، وارختت يداه، وسقط، فظنوه غشي عليه، فطلبت اجلارية وزيره، ومات، 

   املستظهر باهللا يف ثامن عشرفأخذوا يف البيعة البنه أمحد
  .احملرم

تويف وهو ابن تسع وثالثني سنة، وكان خالفته عشرين سنة، وأخروا دفنه ثالث ليال لكونه مات فجأة 
)٤.(  



  ).٥(اسم أمه علم : قال ابن النجار
 وكان حمبا للعلوم، مكرما الهلها، مل يزل يف دولة قاهرة وصولة باهرة، وكان غزير الفضل، كامل: قال

  .وعد الكرماء ألزم من ديون الغرماء: العقل، بليغ النثر، فمنه
  .االلسن الفصيحة أنفع من الوجوه الصبيحة، والضمائر الصحيحة أبلغ من االلسن الفصيحة

  حق الرعية الزم
__________  

  .٢٠٤ - ٢٠٣ / ٢" املختصر " ، و ٢٢١ - ٢١٩ / ١٠" الكامل ) " ١(
  .٢٢٢ / ١٠" الكامل " ، و ٧٧ - ٧٦ / ٩" املنتظم " انظر ) ٢(
  .أي املقتدي) ٣(
  .٢٣٠ - ٢٢٩ / ١٠" الكامل " ، و ٨١ - ٨٠ / ٩" املنتظم " اخلرب بنحوه يف ) ٤(
  .ذكر املصنف يف أول الترمجة أن اسم أمه أرجوان، كذلك يف مصادر ترمجته) ٥(

(*)  

)١٨/٣٢٣(  

  

  .للرعاة، ويقبح بالوالة االقبال على السعاة
فحاولين عما أروم مريد وما اخترت بت الشمل بعد * دت صفاء العيش مع من أحبه أر: ومن نظمه
، )٢(ويف سنة أربع ومثانني وأربع مئة من دولته جددت قبة النسر ) ١(ولكنه مهما يريد أريد * اجتماعه 

  .فامسه على القبة
 العبيدي والعباسي وكان هو خليفة االسالم يف زمانه، لكن يزامحه صاحب مصر املستنصر وابنه، فكان

  .مقهورين من وجوه
  .وكان الدست لوزير مصر أمري اجليوش

  .وكان حكم العراق واملشرق إىل السلجوقية
  .وحكم املغرب إىل تاشفني وابنه

  وحكم اليمن إىل
  ).٣(طائفة 

  .واالمر كله هللا
  

  . بن رشيق الشاعرالعالمة البليغ، أبو علي احلسن*  القريواين - ١٤٨



__________  
  .٢٢٠ / ٢" فوات الوفيات " البيتان يف ) ١(
  .هي قبة اجلامع االموي الكبري بدمشق) ٢(
  .سترد هذه االحداث مفصلة يف هذا اجلزء والذي يليه) ٣(

، إشارة ١٢١ - ١١٠ / ٨، معجم االدباء ٢٣٠ / ٢، اخلريدة ٦١٢ - ٥٩٧ / ٢ / ٤الذخرية (*) 
، تلخيص ابن ٨٩ - ٨٥ / ٢، وفيات االعيان ٣٠٤ - ٢٩٨ / ١، إنباه الرواة ١٤الورقة : التعيني
، مرآة اجلنان ١٦ - ١١ / ١٢، الوايف بالوفيات ٢٧٧ / ١١: ، مسالك االبصار٥٥ - ٥٤: مكتوم

، ٥٠٤ / ١، بغية الوعاة ٣٠١ / ١، طبقات ابن قاضي شهبة ٥٨: للفريوزآبادي: ، البلغة٧٨ / ٣
، ١٣٢٣، ١١٦٩، ١١٠٣ ،١٠٢٩، ٩٧٣ / ٢، و ٣٠١، ٢٣٣، ١٨٥ / ١كشف الظنون 

، ١٠٢ - ١٠١: ، احللل السندسية٢٩٨ - ٢٩٧، شذرات الذهب ١٩١٨، ١٩٠٧، ١٤٤٤
، ١٩٠ / ٢، ٥٧٧ / ١، إيضاح املكنون ٥٢ / ١، عنوان االريب ٢١٨ - ٢١٧روضات اجلنات، 

بساط العقيق يف " ، وانظر رسالة ٩٩: ، خالصة تاريخ تونس٢٧٦ / ١، هدية العارفني ٦٢٦، ٢٣٥
  .لالستاذ حسن حسين عبد الوهاب" لقريوان وشاعرها ابن رشيق تاريخ ا

(*)  

)١٨/٣٢٤(  

  

  .كان أبوه من موايل االزد
  ).٢" (االمنوذج " ، وكتاب )١" (العمدة يف صناعة الشعر : " واليب علي تصانيف منها

  ".الرسائل الفائقة " و 
رحل إىل القريوان، ومدح ملكها، فلما ، وتأدب، وعلمه أبو الصياغة، فلما قال الشعر )٣(ولد باملسيلة 

، إىل أن مات سنة ثالث وستني وأربع )٤(أخذا العرب، واستباحوها، دخل إىل صقلية، وسكن مازر 
  ).٥(مات يف ذي القعدة سنة ست ومخسني : مئة، ويقال
  ).٦" (قراضة الذهب " وله كتاب 

  ).٨(، ذكره ابن خلكان "يف اللغة ) ٧(الشذوذ " وكتاب 
__________  

وقد طبع هذا الكتاب " العمدة يف معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه ": " وفيات االعيان " يف ) ١(
  ".العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده "  ه بعنوان ١٣٢٥عدة طبعات أوالها يف القاهرة سنة 

  ".أمنوذج الشعراء، شعراء القريوان ": " الوايف " ورد امسه يف ) ٢(



  .ابن رشيق يف شعراء عصرهوقد صنفه 
  .وذكر ياقوت أنه ترجم لنفسه يف آخر كتابه هذا، وأورد بعض ترمجته لنفسه

  .١١٢ / ٨" معجم االدباء " انظر 
  ".االمنوذج يف اللغة " وقد مساه حاجي خليفة 

  .وهو خمالف لبقية املصادر
بن املهدي الذي اختطها يف سنة نسبة إىل أيب القاسم حممد : مدينة باملغرب، وتسمى احملمدية أيضا) ٣(

  ).ياقوت( ه ٣١٥
  .٤٠ / ٥" معجم البلدان : " من مدن صقلية) ٤(
، وذكر ١١١ / ٨" معجمه " وقد صحح ابن خلكان القول االول، وأما الثاين فقد قاله ياقوت يف ) ٥(

إنباه " ي يف ، وقال القفط٥٠٤ / ١" بغية الوعاة " أنه مات بالقريوان، وتابعه على ذلك السيوطي يف 
  .مات مبازر يف حدود سنة مخسني وأربع مئة: ٣٠٣ / ١" الرواة 

"  باسم ١٩٢٦وهي رسالة لطيفة احلجم، وقد نشرت يف القاهرة يف سلسلة الرسائل النادرة سنة ) ٦(
 بتحقيق االستاذ الشاذيل بو ١٩٧٢مث نشرت يف تونس عام " قراصنة الذهب يف نقد أشعار العرب 

  .حيىي
  ".الشذور " إىل ": كشف الظنون " فت الكلمة يف تصح) ٧(
، وقد ٢٧٦ / ١" هدية العارفني " ، وانظر فيه بقية مؤلفاته، وانظر ٨٥ / ٢" وفيات االعيان ) " ٨(

، مث "النتف من شعر ابن رشيق وابن شرف : " مجع شعره مع شعر ابن شرف االستاذ امليمين يف كتابه
  .١٩٦٢ وزاد فيه، ونشرته دار الثقافة ببريوت عام مجع شعره الدكتور عبدالرمحن ياغي

وال يزال كثري من شعره غري : ٥٩٧ / ٢ / ٤" الذخرية " ويقول االستاذ إحسان عباس يف تعليقه على 
  مضمن يف هذين

  .اموعني، وخاصة جانب غري قليل مما أورده ابن بسام
(*)  

)١٨/٣٢٥(  

  

  .التركي) ١ (ع طاهر بن عبد اهللاشيخ الشافعية، أبو الربي*  االيالقي - ١٤٩
  .هي قصبة الشاش: وإيالق

  .كان من كرباء الشافعية بتلك الديار
  .تفقه مبرو على الشيخ أيب بكر القفال، وببخارى على االستاذ أيب عبد اهللا احلليمي



  .وحدث عن أيب نعيم االسفراييين، ومجاعة
  ).٢(وله وجه يف املذهب 

  .عاش ستا وتسعني سنة
  . مخس وستني وأربع مئةتويف سنة

  .مل يقع يل حديثه عاليا
  

، العالمة، شيخ القراء والنحاة، أبو متام القيسي، القرطيب، ابن أيب اليمن* *  غالب بن عبد اهللا - ١٥٠
  .القطيين االصل، نزيل دانية

__________  
، ذيب ٩٨ / ١، اللباب ٢٩١ / ١، معجم البلدان ٤٠٦ / ١، االنساب ١١٣: طبقات العبادي(*) 

، ٦٣ - ٦٢ / ١، طبقات االسنوي ٥٠ / ٥، طبقات السبكي ٢٣١ - ٢٣٠ / ٢االمساء واللغات 
  .٣٢٥ / ٣، شذرات الذهب ١٦٦: طبقات ابن هداية اهللا

  .طاهر بن حممد بن عبد اهللا: ابن هداية اهللا" طبقات " يف ) ١(
  .٢٣١ / ٢" ذيب االمساء واللغات " انظر ) ٢(

 وفيه غالب بن ٤٣٩: ، بغية امللتمس٤٥٧ / ٢ وفيه نسبته الثغري، الصلة ٣٢٥: سجذوة املقتب(* *) 
، وقد حترفت فيه نسبته القطيين إىل اليقطيين، ومل ٢٤٠ / ٢ بغية الوعاة ٣ - ٢ / ٢حممد، غاية النهاية 

  يرد يف ترمجته سوى امسه، حيث ذكر احملقق أن هناك بياضا باالصل، نفح
  .ي وفيه الثغر١٢ / ٤الطيب 

(*)  

)١٨/٣٢٦(  

  

  ).١(ضيعة جبزيرة ميورقة : وقطينة
  .قرأ على أيب احلسن حممد بن قتيبة، وأيب عمرو الداين

  .ومسع من ابن عبد الرب، ومجاعة
  .وكان قائما على كتاب سيبويه، رأسا يف معرفته

  .خترج به أئمة مع الزهد والتعفف
  .عأراده امللك إقبال الدولة العامري على القضاء، فامتن

  .عبد العزيز بن شفيع وغريه: تال عليه



  .وفضائل) ٢(وله شعر جيد 
  ).٣(وقد أخذ اللغة عن صاعد 

  .وكان مولده يف سنة ثالث وتسعني وثالث مئة
  ومسع يف سنة سبع
__________  

  .يف شرقي االندلس، بالقرب منها جزيرة يقال هلا منورقة بالنون) ١(
  .٢٤٦ / ٥" معجم البلدان " 
سواد قلب عن االضالع قد رحال غدا كجسم * يا راحال عن سواد املقلتني إىل : عره قولهومن ش) ٢(

جبامد املاء مر الربق * ينفك مرحتال ما دمت مرحتال يب للفراق جوى لو مر أبرده * وأنت الروح فيه فما 
  .١٢ / ٤" نفح الطيب " ، و ٤٥٧ / ٢" الصلة " ، و ٣٢٥": جذوة املقتبس " الشتعال انظر 

  . ه٤١٧هو أبو العالء صاعد بن احلسن بن عيسى الربعي اللغوي املتوىف سنة ) ٣(
 / ١" الصلة "  وما بعدها، ٧ / ١ / ٤" الذخرية " ، ٢٤٤ - ٢٤٠" جذوة املقتبس " انظر ترمجته يف 

إنباه " ، ٢٨٦ - ٢٨١ / ١١" معجم االدباء " ، ٣٢٣ - ٣١٩": بغية امللتمس " ، ٢٣٨ ٢٣٧
  "الرواة 

 / ٢" بغية الوعاة " ، ١٢٤ / ٣" العرب " ، ٤٨٩ - ٤٨١ / ٢" وفيات االعيان " ، ٩٠ - ٨٥ / ٢
  .٢٠٧ - ٢٠٦ / ٣" شذرات الذهب " انظر الفهرس، ": نفح الطيب " ، ٨ - ٧

(*)  

)١٨/٣٢٧(  

  

  .وأربع مئة من حبيب بن أمحد الراوي عن قاسم بن أصبغ
  ).١(سنة ست : وقيل: تويف سنة مخس وستني وأربع مئة

  
  . بن علي بن عبدالرحيم العراقيالوزيز الكبري، أبو احلسن، علي بن احلسني*  زعيم امللك - ١٥١

، )٢(وزر بعد هالك أخيه كمال امللك هبة اهللا للسلطان أيب نصر خسرو ابن امللك أيب كاليجار البويهي 
دخل يومئذ وزعيم ، فلما أن تغلب البساسريي على العراق، سنة مخسني )٣(يف سنة ثالث وأربعني 

  .، وكان حيترمه وخياطبه مبوالنا)٤(امللك هذا عن ميينه 
  ).٦(، وفتر سوقه، وعاش إىل سنة ست وستني، وكان عمره سبعني سنة )٥(مث إنه هرب إىل البطائح 

  



  ، االمام العالمة، احملدث، مفيت قرطبة، أبو عبد اهللابن حمسن* *  حممد بن عتاب - ١٥٢
__________  

) ٤٤٦( أنه تويف سنة ٣ / ٢" غاية النهاية " ، وذكر ابن اجلزري يف ٤٥٧ / ٢" الصلة " ا يف كم) ١(
  .وهو خطأ

  .٩٢ / ١٠ و ٦٤١ / ٩، الكامل ٢٨٨ / ٨املنتظم (*) 
  .امللك الرحيم: باسم) ٥٩(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ٢(

بني " أيب " ها أيضا لفظ واملثبت من ترمجته، واستدرك من" خسرو " بدل " احلسن : " ويف االصل
  .حاصرتني

  .٥٧٥ / ٩" الكامل " انظر ) ٣(
  .٦٤١ / ٩" الكامل " انظر ) ٤(
  .هي أرض واسعة بني واسط والبصرة) ٥(
  .، وقد عرب التسعني٢٨٨ / ٨" املنتظم " ، ويف ٩٢ / ١٠" الكامل " كما يف ) ٦(

 وقد ١١٥: بغية امللتمس، ٥٤٦ - ٥٤٤ / ٢، الصلة ٨١١ - ٨١٠ / ٤: ترتيب املدارك(* *) 
، النجوم الزاهرة ٧٩ / ٤ وفيه اجلذامي، الوايف بالوفيات ٢٥٠ / ٣حترف فيه عتاب إىل عقاب، العرب 

  .٣١١ / ٣، شذرات الذهب ٨٦ / ٥
(*)  

)١٨/٣٢٨(  

  

  ).١(موىل ابن أيب عتاب االندلسي 
  .ولد سنة ثالث ومثانني وثالث مئة

 وأيب القاسم خلف بن حيىي، وأيب املطرف القنازعي، وسعيد بن عبدالرمحن بن أمحد التجييب،: وحدث عن
سلمة، وأيب عبد اهللا حممد بن نبات، وعبد الرمحن بن أمحد بن بشر القاضي، ويونس بن مغيث، وأيب 

  .أيوب بن عمرون، والقاضي أيب بكر بن واقد، وعدة
  .ابنه أبو حممد عبدالرمحن بن حممد، وغريه: حدث عنه

كان فقيها ورعا عامال، بصريا باحلديث وطرقه، ال جيارى يف الوثائق، ): ٢(ال قال خلف بن بشكو
  ).٣(قرأ فيها أزيد من أربعني مؤلفا : كتبها عمره، وما أخذ عليها من أحد أجرا، يقال

وكان متفننا يف العلم، حافظا لالخبار واالشعار واالمثال، صليبا يف احلق، منقبضا عن السلطان وأسبابه، 
  .، مقتصدا يف ملبسه، يتوىل حوائجه بنفسهمتواضعا



وكان شيخ أهل الشورى يف زمانه، وعليه كان مدار الفتوى، دعي إىل قضاء قرطبة مرارا، فأىب، وكان 
  .وددت أين أجنو منها كفافا: يهاب الفتوى، ويقول

  .وله اختيارات من أقاويل العلماء، يأخذ ا يف خاصة نفسه
  ن جلة العلماء االثبات، وممن عين بالفقهكان م: قال أبو علي الغساين

  ).٤(ومساع احلديث دهره، وقيده، فأتقنه 
__________  

  .اجلذامي": الوايف " و " الصلة " و " العرب " يف ) ١(
  .٥٤٤ / ٢" الصلة " يف ) ٢(
  .٥٤٦ / ٢" الصلة " انظر اخلرب يف ) ٤...(وكان حيكي أنه مل يكتبها حىت قرأ فيها": الصلة " يف ) ٣(

(*)  

)١٨/٣٢٩(  

  

  .، وشيعه املعتمد بن عباد)١(مات يف صفر سنة اثنتني وستني وأربع مئة 
  

 بن عبد اهللا ، أبو حممد عبد اهللا بن حممد)٢(االمام الثقة اخلطيب، خطيب صرفني *  الصريفيين - ١٥٣
" ، راوي كتاب الصريفيين) ٤(، بن هزار مرد )٣(بن عمر بن أمحد بن جميب بن امع بن حبر بن معبد 

  ).٦(، عن أيب القاسم بن حبابة )٥" (اجلعديات 
، وأبا طاهر املخلص، وأمة )٧(مسع ابن حبابة، وابن أخي ميمي الدقاق، وعمر بن إبراهيم الكتاين 

  .السالم بنت أمحد بن كامل، واحلافظ أمحد بن حممد بن دوست العالف، وغريهم
  ).٨(واختلف يف نسبه يف تقدمي جميب على جممع 

__________  
  ".وثالث مئة " بالوفيات، إىل " الوايف " حترفت سنة وفاته يف ) ١(

 ٣٠٩ / ٨، املنتظم ٥٩ / ٨، االنساب ٨٧: ، االنساب املتفقة١٤٧ - ١٤٦ / ١٠تاريخ بغداد (*) 
 / ٣، العرب ٢٤٠ / ٢، اللباب ١٠٦ / ١٠، الكامل ٤٠٤ - ٤٠٣ / ٣، معجم البلدان ٣١٠ -

  .٣٣٤ / ٣، شذرات الذهب ١١٧ - ١١٦ / ١٢النهاية ، البداية و٢٧١
  إحدامها، قرية كبرية غناء: بلدة يف سواد العراق يف موضعني": معجم البلدان " يف ) ٢(

  .شجراء قرب عكرباء وأوانا على ضفة ر دجيل، وإليها ينسب املترجم، واالخرى من قرى واسط
  .جميب بن معبد بن حبرابن أمحد بن امع بن ": تاريخ بغداد " يف ) ٣(



  .ابن أمحد بن امع بن حممد بن حيىي بن معبد" البداية " ويف 
  .ويعرف بابن املعلم: زاد ابن كثري

  .هرامرد: إىل" الشذرات " حترفت يف ) ٤(
  ).٣( تعليق ٢٤٠تقدم التعريف ا يف ص ) ٥(
  .حبانة: إىل" البداية " تصحفت يف ) ٦(
  ".الكناين " إىل " ن معجم البلدا" تصحفت يف ) ٧(
تقدمي جممع على جميب، ومل يرد اسم جميب يف نسبه عند ابن : اخلطيب وابن اجلوزي" تاريخ " يف ) ٨(

  ".أنساما " وابن القيسراين والسمعاين يف " البداية " كثري يف 
(*)  

)١٨/٣٣٠(  

  

، وحممد بن طاهر، وأبو بكر اخلطيب، واحلميدي، وأبو املظفر السمعاين، وهبة اهللا الشريازي: حدث عنه
االنصاري، وإمساعيل بن السمرقندي، وعلي بن سكينة، وعبد الوهاب االمناطي، واحلسني بن علي سبط 

  .اخلياط، وحيىي بن علي بن الطراح، وآخرون
، "أخبار االصمعي " ، و "املزين " ، وكتاب "الفتوح " للزبري، وكتاب " النسب " ومسع من املخلص 

  .للزبري، وأشياء" املزاح " البن املبارك، وكتاب " الزهد " ، وكتاب " الرب" وكتاب 
  .عرف والده زار مرد): ١(ذكره اخلطيب، فقال 

  .قدم أبو حممد بغداد دفعات، وحدث ا، وكان صدوقا
شيخ صاحل خري، صارت إليه الرحلة، ولد ببغداد، وكان أمحد الناس طريقة، : وقال أبو سعد السمعاين

  م خليقة، وأخلصهم نية،وأمجله
  .وأصفاهم طوية، مسع منه الكبار

حكى ابن طاهر أن هبة اهللا بن عبد الوارث كان مصعدا إىل الشام، فدخل صريفني، فرأى شيخا ذا 
مسعت من ابن حبابة، والكتاين، وأيب طاهر : هل مسعت شيئا ؟ فقال: هيئة، قاعدا على باب داره، فسأله

  .املخلص، وطبقتهم
فأخرج له أصوال عتيقة خبط ابن البقال، وغريه، فقرأ هبة اهللا ما :  ذلك، وطالبه باالصولفتعجب من

  .عنده، ونسخ
  ).٢(ومن اخلرب إىل عكربا وبغداد، فرحل الناس إليه 

  هو ثقة، له أصول جياد، قرأت خبط: قال أبو الفضل بن خريون



__________  
  .١٤٧ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ١(
 ٣٠٩ / ٨" املنتظم " ، و ٤٠٤ / ٣" معجم البلدان " ، و ٨٧": االنساب املتفقة "  انظر اخلرب يف) ٢(
، وفيه أن صاحب احلكاية هو ابن طاهر املقدسي ال هبة اهللا بن عبد الوارث، وهو خمالف ملا ٣١٠ -

  .عند املؤلف وياقوت وابن القيسراين، وهو سقط ينبغي تصحيحه
(*)  

)١٨/٣٣١(  

  

  . اهللا ليلة اجلمعة، خلمس خلون من صفر، سنة أربع ومثاننيولد ابين عبد: والده
  .تويف ابن هزار مرد يف ثالث مجادى اآلخرة، سنة تسع وستني وأربع مئة

، أن عمر بن حممد أخربهم قال، أخربنا "اجلعديات " كتب إلينا أبو احلسن بن البخاري، وغريه بكتاب 
، أخربنا أبو القاسم بن حبابة، أخربنا أبو )١(خلطيب عبد الوهاب احلافظ، أخربنا عبد اهللا بن حممد ا

قال رسول اهللا صلى اهللا : القاسم البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، أخربين أبو األشهب، عن احلسن قال
  ".من قال أنا يف اجلنة، فهو يف النار : " عليه وسلم

  ).٢(هذا مرسل غريب 
  :ن قالحدثنا علي، أخربين مبارك بن فضالة، عن احلس: وبه

أخربين عمران بن حصني، أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته، ومل يكن له مال غريهم، فرفع ذلك 
  .إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأقرع بينهم، وأعتق اثنني، وأرق أربعة

  .، وهو نص يف شرعية القرعة يف مثل هذا)٣(إسناده صاحل 
  .واهللا أعلم

__________  
  .ترمجةوهو صاحب ال) ١(
ما أسند احلسن من : ١٥٨، ١٥٧ / ٧" الطبقات " أي ضعيف ال يعتد به، قال ابن سعد يف ) ٢(

  .حديثه، وروى عمن مسع منه، فحسن حجة، وما أرسل من احلديث، فليس حبجة
 و ٤٢٨ / ٤ من طريق مبارك بن فضالة ذا االسناد، وأخرجه أمحد ٤٤٠ / ٤وأخرجه أمحد ) ٣(

وأبو ) ١٦٦٨( من طرق عن احلسن به، وأخرجه مسلم ٦٤ / ٤لنسائي  وا٤٤٦ و ٤٤٥ و ٤٣٩
من طرق عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن عمران بن ) ١٣٦٤(والترمذي ) ٣٩٥٨(داود 

من طرق عن حممد بن ) ٣٩٦١( وأبو داود ٤٣٨ / ٤وأمحد ) ٥٧) (١٦٦٨(حصني، وأخرجه مسلم 



  .سريين، عن عمران بن حصني
(*)  

)١٨/٣٣٢(  

  

ابن ) ١ (هو الصدر االنبل، الرئيس القدوة، أبو منصور عبدامللك بن حممد*  الشيخ االجل - ١٥٤
  ).٢(يوسف البغدادي، سبط االمام أيب احلسني أمحد بن عبد اهللا السوسنجردي 

  .وكان يلقب بالشيخ االجل
  .ر بن مهديمسع جده، وأبا حممد بن البيع، وأمحد بن حممد بن الصلت االهوازي، وأبا عم

  .ابناه، وأقاربه، وغري واحد: حدث عنه
  كان أوحد وقته يف فعل اخلري، ودوام الصدقة): ٣(قال اخلطيب 

  .واالفضال على العلماء، والنصر الهل السنة، والقمع الهل البدع، تويف وهو يف عشر السبعني
  .مات يف احملرم، سنة ستني وأربع مئة: قلت

ند جده المه، وحضره مجيع االعيان، وكان صاحلا، عظيم الصدقة، دفن ع: أرخه ابن خريون، وقال
  .متعصبا للسنة، قد كفى عامة العلماء والصلحاء

  ).٤(كان ذا جاه عريض واتصال باخلليفة : قلت
  .مل أر خلقا قط مثل من حضر جنازته: وقال أيب النرسي

  .رمحه اهللا
__________  

، ١٨٦ / ٢، املختصر ٥٨ / ١، الكامل ٢٥٢ - ٢٥٠ / ٨، املنتظم ٤٣٤ / ١٠تاريخ بغداد (*) 
  .٨٢ / ٥، النجوم الزاهرة ٩٧ / ١٢، البداية والنهاية ٥٦١ / ١تتمة املختصر 

  .٥٨ / ١٠" الكامل " مل يذكر يف " حممد " اسم ) ١(
بضم السني وسكون الواو وفتح السني الثانية وسكون النون وكسر اجليم وسكون الراء ويف ) ٢(

  .مة، هذه النسبة إىل قرية بنواحي بغداد يقال هلا سو سنجردآخرها دال مه
  .٤٣٤ / ١٠" تاريخ بغداد " يف ) ٣(
  .٢٥٢ - ٢٥٠ / ٨" املنتظم " انظر بعض أخباره يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٣٣٣(  

  



، ومفيت قرطبة أبو عمر أمحد بن حممد بن عيسى )١(وفيها تويف أمحد بن الفضل الباطرقاين شيخ أصبهان 
، واملعمر العالمة أبو علي احلسن بن علي بن مكي النسفي احلنفي مث الشافعي )٢( القرطيب بن القطان

، اليت تروي عن ابن مسعون، واملعمر عبد )٤(، والواعظة خدجية بنت حممد بن علي الشاهجانية )٣(
ة أبو احلوراين مث الدمشقي، صاحب عبد الوهاب الكاليب، وشيخ الرافض) ٥(الدائم بن احلسن اهلاليل 

  .املفسر، ومسند هراة أبو مضمر حملم بن إمساعيل الضيب) ٦(جعفر حممد بن احلسن الطوسي 
  

 بن علي شيخ الشيعة، وصاحب التصانيف، أبو جعفر حممد بن احلسن*  أبو جعفر الطوسي - ١٥٥
  .الطوسي

  .قدم بغداد، وتفقه أوال للشافعي
  مث أخذ الكالم وأصول القوم عن

__________  
  ).٩٨(مت ترمجته برقم تقد) ١(
  ).١٤٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٩٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  .٣٠٨ / ٣" شذرات الذهب " ، و ٢٥٠ / ٨" املنتظم " ، و ٢٤٦ / ٣" العرب " انظر ) ٤(
  .٣٠٨ / ٣" شذرات الذهب " ، و ٢٤٧ / ٣" العرب " انظر ) ٥(
  .وهو صاحب الترمجة التالية) ٦(

 ١٣٥، تاريخ االسالم ٥٨ / ١٠، الكامل ٢٥٢ / ٨، املنتظم ١٦١ - ١٥٩: وسيالفهرست للط(*) 
، النجوم ١٣٥ / ٥، لسان امليزان ١٢٧ - ١٢٦ / ٤، طبقات السبكي ٣٤٩ / ٢، الوايف ٢/ 

، ٢٩: ، طبقات املفسرين للسيوطي٢ / ٣٥: ، كتاب يف التراجم البن عبد اهلادي خ٨٢ / ٥الزاهرة 
، كشف ٢٨٨ - ٢٨٧: ، كتاب الرجال للنجاشي١٢٧ - ١٢٦ / ٢ :طبقات املفسرين للداوودي

 / ٥ و ٣٢٨ / ٣ و ٤٨٦، و ٢٦٩ و ١٤ / ٢، الذريعة إىل تصانيف الشيعة ١٥٨١، ٤٥٢: الظنون
، ١٠٥ - ١٠٤ / ٣، تنقيح املقال ٢٧٠ - ٢٦٩: ، منتهى املقال٢٩٣ - ٢٩٢: ، منهج املقال١٤٥

: ، روضات اجلنات للخوانساري٤٧٣ - ٤٧٠: ، فوائد الرضوية٤٠٣ - ٤٠٢: مصفى املقال
  .٧٢ / ٢ وغريها، هدية العارفني ٢٢٣ / ١، إيضاح املكنون ٥٨٠

  .٨٥ - ٨٤ / ٦، االعالم ٥٢ - ٣٣ / ٤٤أعيان الشيعة 
(*)  

)١٨/٣٣٤(  

  



، وأملى أحاديث ونوادر يف جملدين، )٢(رأس االمامية، ولزمه وبرع، وعمل التفسري ) ١(الشيخ املفيد 
  .شيخه املفيدعامتها عن 
  .هالل احلفار، واحلسني بن عبيد اهللا الفحام، والشريف املرتضى، وأمحد بن عبدون، وطائفة: وروى عن
  .ابنه أبو علي: روى عنه

وأعرض عنه احلفاظ لبدعته، وقد أحرقت كتبه عدة نوب يف رحبة جامع القصر، واستتر ملا ظهر عنه من 
  .الرافضة، مث حتول إىل الكوفة، وأقام باملشهد يفقههمالتنقص بالسلف، وكان يسكن بالكرخ، حملة 

  .وأربع مئة) ٣(ومات يف احملرم سنة ستني 
  .وكان يعد من االذكياء ال االزكياء

  ".تارخيه " ذكره ابن النجار يف 
" ، وكتاب "خمتلف االخبار " كبري جدا، وكتاب " ذيب االحكام " كتاب : وله تصانيف كثرية منها

  .، وأشياء"مامة املفصح يف اال
  ).٤(ورأيت له مؤلفا يف فهرسة كتبهم وأمساء مؤلفيها 

  
  بن االمري ناصر الدولة وسيفها) ٥(، حسني االمري الكبري، ناصر الدولة*  ابن محدان - ١٥٦

__________  
  ).١( تعليق ٢٩٧: تقدم التعريف به يف ص) ١(
  ".التبيان يف تفسري القرآن : " ، واآلخر" القرآن جممع البيان لعلوم: " أوردته املصادر بامسني االول) ٢(
  ).٤٥٩( أنه تويف ٣٤٩ / ٢" الوايف " يف ) ٣(
  .٨٥، ٨٤ / ٦" االعالم " انظر ما طبع من كتبه يف ) ٤(

، ١٥ - ١٣ / ٥، النجوم الزاهرة ٣٥٨، ٣٥٧ / ١٢، الوايف بالوفيات ٨٨ - ٨٠ / ١٠الكامل (*) 
٩١، ٩٠، ٨٣، ٢١، ١٩.  

  . احلسن بن احلسني٩٠ / ٥" نجوم الزاهرة ال" يف ) ٥(
  ".احلسني : " ٨٨و " احلسن : " ٨٠ / ١٠" الكامل " ويف 
(*)  

)١٨/٣٣٥(  

  

  .حسن بن احلسني بن صاحب املوصل ناصر الدولة، أيب حممد احلسن بن عبد اهللا بن محدان، التغليب
ة، فكان شهما شجاعا، كان أبوه قد عمل نيابة دمشق لصاحب مصر املستنصر، ونشأ ناصر الدول



  .مقداما مهيبا، وافر احلشمة، متكن مبصر، وتقدم على أمرائها، وجرت له حروب وخطوب
وكان عازما على إقامة الدعوة لبين العباس، فإنه يأت له االسباب، وقهر املستنصر، وتركه على برد 

التركي يف مجاعة، ) ١( به إلدكز الديار، وأخذ منه أمواال ال حتصى، مث يف اآلخر انتدب الغتياله وللفتك
وأربع مئة، وكان قد ويل إمرة دمشق أيضا، وقتل معه أخوه فخر ) ٢(فقتلوه يف سنة مخس وستني 

  .العرب، وطائفة من احلمدانية مبصر، واضطرب اجليش وماجوا
  ).٣(وكان قد راسل السلطان ألب آرسالن لينجده بعسكر، فأجابه 

  
، احملدث املتقن، االمام الفقيه، أبو القاسم التميمي، دالرمحن بن حامتابن عب*  حامت بن حممد - ١٥٧

  .الطرابلسي، مث االندلسي القرطيب
  .أصله من طرابلس الشام

  .مولده يف نصف شعبان، سنة مثان وسبعني وثالث مئة
  عمر بن حسني بن نابل صاحب قاسم بن أصبغ، ومن أيب: ومسع من

__________  
  .بسكون الالم، وضبطت يف االصل بضمها" الزاهرة النجوم " ضبطت يف ) ١(
  .يف ترمجة ابن عمروس وهو خطأ) ٤٥٢(قد تقدم للمصنف أنه ذكره يف وفيات سنة ) ٢(
اجلزء اخلامس يف الصفحات املشار ": النجوم الزاهرة "  وما بعدها و ٨٠ / ١٠" الكامل " انظر ) ٣(

  .إليها يف مصادر ترمجته
 / ٣، شذرات الذهب ٢٧٠ - ٢٦٩ / ٣، العرب ٢٧٠: ، بغية امللتمس١٦٠ - ١٥٧ / ١الصلة (*) 

٣٣٣.  
(*)  

)١٨/٣٣٦(  

  

املطرف بن فطيس القاضي، وحممد بن عمر بن الفخار، ومحاد الزاهد، والفقيه أيب حممد بن الشقاق، 
يف سنة وارحتل يف سنة اثنتني وأربع مئة، فلقي االمام أبا احلسن القابسي، والزمه، وأكثر عنه، مث حج 

مسلم من أيب سعيد السجزي، ومسع من " صحيح " ثالث، ومسع من أمحد بن فراس العبقسي، ومسع 
، مث رجع بعلم جم، وأخذ بطليطلة عن اخلطيب أيب )١" (اهلادي يف السبع " حممد بن سفيان كتاب 

  ).٢(حممد بن عباس، وخلف بن أمحد 
ييد العلم وضبطه، ثقة، كتب الكثري خبطه املليح كان شيخنا حامت ممن عين بتق: قال أبو علي الغساين



)٣.(  
كانت كتابته يف اية االتقان، ومل يزل مثابرا على محل العلم وبثه والصرب : وقال أبو احلسن بن مغيث
  .على ذلك، مع كرب السن
  .أخذوا عنه لطول عمره

  ).٤(وقد دعي إىل القضاء بقرطبة، فأىب : قال
  .و حممد بن عتاب، وطائفةأبو علي، وأب: حدث عنه: قلت

  .مات يف ذي القعدة، سنة تسع وستني وأربع مئة، عن نيف وتسعني سنة
  

   بنالشيخ العامل، احلافظ، احملدث، الثقة، أبو علي، احلسن*  ابن يونس - ١٥٨
__________  

 املالكي أي يف القراءات السبع، وهو تأليف االمام الفقيه أيب عبد اهللا حممد بن سفيان القريواين) ١(
  . ه٤١٥املتوىف سنة 

  .١٥٨ - ١٥٧ / ١" الصلة " انظر ) ٢(
  .١٥٨ / ١" الصلة ) " ٣(
  .١٥٨ / ١" الصلة " اخلرب يف ) ٤(

  .١٩٤ / ١٢ ب، الوايف بالوفيات ٥٣الورقة : ، املنتخب٥الورقة : السياق(*) 
(*)  

)١٨/٣٣٧(  

  

  .عمر بن حسن بن يونس االصبهاين
  .رحال صدوق، صاحب معرفة

ع أبا احلسن أمحد بن حممد بن الصلت، وأبا عمر بن مهدي، وهالال احلفار، وطائفة ببغداد، وأبا عمر مس
  .اهلامشي بالبصرة، وعثمان بن أمحد الربجي، وأبا بكر بن مردويه، ومجاعة بأصبهان، وكتب الكثري

د بن حممد بن ثابت حممد بن عبد الواحد الدقاق، وحممود بن أمحد بن ماشاذه وأبو سعد، أمح: حدث عنه
  .، واملعمر إمساعيل ابن علي احلمامي، وآخرون)١(اخلجندي 

  .تويف يف ذي القعدة، سنة ست وستني وأربع مئة، وهو يف عشر التسعني، رمحه اهللا
  

، )٢( بن علي االصبهاين، العطار االمام احلافظ، الثقة، أبو بكر حممد بن إبراهيم*  العطار - ١٥٩



  .افظمستملي أيب نعيم احل
ارحتل ومسع أبا عمر اهلامشي، وعلي بن القاسم النجاد بالبصرة، وأبا القاسم احلريف، وأبا علي بن شاذان 

  .ببغداد، وأبا بكر بن مردويه، وأبا سعيد حممد بن علي بن عمرو النقاش، وطبقتهما بأصبهان
__________  

خلري على طرق سيحون من بالد بلدة كبرية كثرية ا: بضم اخلاء وفتح اجليم نسبة إىل خجند) ١(
  .املشرق

 ٣، تذكرة احلفاظ ٢٦٢ - ٢٦١ / ٣، العرب ٢٨٩ - ٢٨٨ / ٨، املنتظم ٤١٧ / ١تاريخ بغداد (*) 
 / ٣، شذرات الذهب ٩٧ / ٥، النجوم الزاهرة ٣٥٥ / ١، الوايف بالوفيات ١١٦٠ - ١١٥٩/ 

٣٢٥.  
  . إىل القطان٢٨٨ / ٨" املنتظم " حترفت يف ) ٢(

(*)  

)١٨/٣٣٨(  

  

  ).١(هو حافظ، عظيم الشأن عند أهل بلده، أملى عدة جمالس : قال أبو سعد السمعاين
  ).٢(كان من احلفاظ، ميلي من حفظه : وقال الدقاق يف رسالته

سعيد بن أيب الرجاء، واحلسني اخلالل، وفاطمة بنت حممد بن البغدادي، وإمساعيل بن : روى عنه: قلت
  .علي احلمامي، وعدة

  . صفر، سنة ست وستني وأربع مئةتويف يف
  

 بن حممد بن علي ، علي بن أمحد)٣(االمام العالمة، االستاذ، أبو احلسن *  الواحدي - ١٦٠
  ، وإمام علماء"التفسري " الواحدي، النيسابوري، الشافعي، صاحب 

__________  
  .١١٦٠ - ١١٥٩ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .١١٦٠/  ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(

 ١٠، الكامل البن االثري ٢٧٠ - ٢٥٧ / ١٢، معجم االدباء ١٠٢٠ - ١٠١٧ / ٢دمية القصر (*) 
، املختصر يف أخبار ٣٠٤ - ٣٠٣ / ٣، وفيات االعيان ٢٢٥ - ٢٢٣ / ٢، إنباه الرواة ١٠١/ 

 ١، تتمة املختصر ١٢٥: ، تلخيص ابن مكتوم٢٦٧ / ٣ العرب ٤ / ٢، دول االسالم ١٩٢ / ٢البشر 
 ٥، طبقات السبكي ٩٧ - ٩٦ / ٢، مرآة اجلنان ٣٠٩ - ٣٠٧ / ٢ / ٤، مسالك االبصار ٥٦٩/ 



: ، البلغة للفريوز ابادي١١٤ / ١٢، البداية والنهاية ٥٣٩ - ٥٣٨ / ٢، طبقات االسنوي ٢٤٠/ 
  ، طبقات الشافعية١٣٨ - ١٣٥ / ٢، طبقات النحاة البن قاضي شهبة ٥٢٣ / ١، غاية النهاية ١٤٥
، بغية الوعاة ٢٣: ، طبقات املفسرين للسيوطي١٠٤ / ٥ب، النجوم الزاهرة  / ٢٦: قاضي شهبةالبن 

، تاريخ ٦٧ - ٦٦ / ٢، مفتاح السعادة ٣٩٠ - ٣٨٧ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ١٤٥ / ٢
 / ٢، و ٨٠٩، ٣٥٥، ٢٤٥، ٧٦ / ١، كشف الظنون ١٦٨: ، طبقات ابن هداية٣٥٩ / ٢اخلميس 
، إيضاح ٤٨٤: ، روضات اجلنات١١٧: ، الفالكة واملفلوكني٣٣٠ / ٣ذهب ، شذرات ال٢٠٠٢
، وانظر مقدمة ٣١/ الورقة : ، إشارة التعيني٦٩٢ / ١ هدية العارفني ٦٧٤ - ٦٧٣ / ٢املكنون 

مل أعرف هذه النسبة إىل أي شئ هي، وال ذكرها : شرح ديوان املتنيب له، والواحدي، قال ابن خلكان
  .هذه النسبة إىل الواحد بن الدين بن مهرة، ذكره أبو أمحد العسكريالسمعاين، مث وجدت 

  .والواحدي نسبة إىل الواحد بن ميسرة": املختصر " ويف 
  .أبو احلسني": إنباه الرواة " يف ) ٣(

(*)  

)١٨/٣٣٩(  

  

  .التأويل، من أوالد التجار
  ).١(وأصله من ساوه 

) ٣(، وأخذ علم العربية عن أيب احلسن القهندزي ، وأكثر عنه)٢(لزم االستاذ أبا إسحاق الثعليب 
  .الضرير

أيب طاهر بن حممش، والقاضي أيب بكر احلريي، وأيب إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم الواعظ، : ومسع من
  .وحممد بن إبراهيم املزكي، وعبد الرمحن بن محدان النصروي، وأمحد بن إبراهيم النجار، وخلق

  .ياين، وعبد اجلبار بن حممد اخلواري، وطائفة أكربهم اخلواريأمحد بن عمر االرغ: حدث عنه
  ).٤" (الوجيز " ، و "الوسيط " ، و "البسيط : " صنف التفاسري الثالثة

  .وبتلك االمساء مسى الغزايل تواليفه الثالثة يف الفقه
" ، و )٦ ("التحبري يف االمساء احلسىن " ، مروي، وكتاب )٥" (أسباب الرتول " واليب احلسن كتاب 
  ).٧" (شرح ديوان املتنيب 

  وكان طويل الباع يف العربية
__________  

  .هي مدينة بني الري ومهذان) ١(



 ه، ٤٢٧هو شيخ التفسري أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري الثعليب املتوىف سنة ) ٢(
  ).٢٩١(وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 

، أما عند ياقوت فهي بفتح "االنساب " صل بضم القاف واهلاء، وكذلك هي يف ضبطت يف اال) ٣(
" القاف واهلاء والدال وهي نسبة إىل قهندز، بالد شىت، وهي املدينة الداخلة املسورة، وقد تصحفت يف 

  .بالراء" القهندري " إىل " بغية الوعاة 
مراح لبيد " ، املسمى ب " ملعامل الترتيل التفسري املنري"  امش ١٣٠٥سنة " الوجيز " وقد طبع ) ٤(

  .تأليف الشيخ حممد نووي اجلاوي" لكشف معىن قرآن جميد 
"  م، وانظر ١٩٧٠ ه، مث أعاد طبعه السيد أمحد صقر بتحقيقه سنة ١٣١٥وقد طبع مبصر سنة ) ٥(

  .١٩٠٥: لسركيس" معجم املطبوعات 
  .حبري يف شرح االمساء احلسىنالت: السبكي" طبقات " و " وفيات االعيان " يف ) ٦(
 باعتناء عبد احلسني حسام الدين، مث نشر يف ١٢٧١وقد طبع يف بومباي باهلند طبع حجر عام ) ٧(

  = (*)، بتحقيق االستاذ ديتريشي، مث أعادت طبعه باالوفست مكتبة املثىن ١٨٦١ - ١٨٥٨برلني 

)١٨/٣٤٠(  

  

  .واللغات
" ، وكتاب "االغراب يف االعراب " ، وكتاب "املغازي " ، وكتاب "الدعوات " كتاب : وله أيضا

  ).٢" (نفي التحريف عن القرآن الشريف " ، وكتاب )١" (تفسري النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .تصدر للتدريس مدة، وعظم شأنه

" حقائق التفسري " كان منطلق اللسان يف مجاعة من العلماء ما ال ينبغي، وقد كفر من ألف كتاب : وقيل
  .، فهو معذور)٣(

  ).٤(وله شعر رائق 
  درست اللغة على أيب الفضل أمحد بن حممد بن): ٥(قال عن نفسه 

  . وكان من أبناء التسعني-يوسف العروضي 
  ذيبه يف" روى عن االزهري 
__________  

  .إنه أجل الشروح نفعا، وأكثرها فائدة، ليس يف شروحه على كثرا مثله: ببغداد، قال حاجي خليفة= 
  .تفسري أمساء النيب صلى اهللا عليه وسلم: نقال عن ابن قاضي شهبة" شذرات الذهب " يف ) ١(
 م بتحقيق ١٩٧٥الذي طبع يف الكويت عام " الوسيط يف االمثال " كتاب : وله من املؤلفات أيضا) ٢(



  .الدكتور عفيف حممد عبدالرمحن، وقد أورد حمققه أمساء مؤلفات أخرى للمترجم فانظرها
 ه، مرت ٤١٢مؤلفه هو االمام أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي النيسابوري املتوىف سنة ) ٣(

  .، وقد بسط الذهيب هناك رأيه يف هذا الكتاب فانظره)١٥٢(ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 
 عيين وضاقت علي االرض بالرحب والسعه وأظلم يف* تشوهت الدنيا وأبدت عوارها : ومنه قوله) ٤(

فإن عاد عاد الكل * لتوديع من قد بان عين بأربعه فؤادي وعيشي واملسرة والكرى * ضياء ارها 
 - ١٠١٨ / ٢" دمية القصر " ، وانظر بعض نظم يف ٢٦٢ / ١٢" معجم االدباء " واالنس والدعه 

  .٢٢٤ / ٢" إنباه الرواة " ، و ١٠٢٠
 ٢٦٢ / ١٢" معجم االدباء " ، انظر اخلرب مطوال يف كما قال ياقوت" البسيط " يف مقدمة كتابه ) ٥(

  .وما بعد
(*)  

)١٨/٣٤١(  

  

 وأخذت التفسري عن الثعليب، والنحو عن أيب احلسن -، وحلق السماع من االصم، وله تصانيف "اللغة 
 وكان من أبرع أهل زمانه يف لطائف النحو وغوامضه، علقت عنه قريبا من مئة -علي بن حممد الضرير 

  -يف املشكالت جزء 
  .وقرأت القراءات على مجاعة

كان الواحدي حقيقا بكل احترام وإعظام، لكن كان فيه بسط لسان يف ): ١(قال أبو سعد السمعاين 
حقائق " صنف السلمي كتاب : كان الواحدي يقول: االئمة، وقد مسعت أمحد بن حممد بن بشار يقول

  .رتهإن ذلك تفسري القرآن لكف: ، ولو قال"التفسري 
  .الواحدي معذور مأجور: قلت

  .مات بنيسابور يف مجادى اآلخرة، سنة مثان وستني وأربع مئة، وقد شاخ
  

  :أخوه
  . الواحديالشيخ أبو القاسم، عبدالرمحن بن أمحد] * الواحدي  [ - ١٦١

  .مسع أبا طاهر بن حممش، وحيىي بن إبراهيم املزكي، وأبا بكر احلريي
 التيمي احلافظ، وعبد اهللا بن الفراوي، وعبد اخلالق بن زاهر الشحامي، إمساعيل بن حممد: حدث عنه
  .وآخرون

__________  



  .٢٤١ / ٥" الطبقات " كما ذكر السبكي يف " التذكرة " يف كتاب ) ١(
  .١٠٤ / ٥ أ، النجوم الزاهرة ٤٣الورقة : السياق(*) 
(*)  

)١٨/٣٤٢(  

  

  .وأملى جمالس، وكان ثقة صادقا معمرا
  .سبع ومثانني وأربع مئة، وهو من أبناء التسعنيمات سنة 

  .يقع يل من حديث يف مشيخة زاهر
  .وأما أخوه املفسر، فما وقع يل حديثه بعلو

  
 بن حممد بن أمحد االمام الفقيه، الصاحل، أبو حممد، عبداحلميد بن عبدالرمحن*  البحريي - ١٦٢

 نعيم عبدامللك بن احلسن، قرأه عليه االمام أيب عوانة، عن أيب" مسند " البحريي، النيسابوري، راوي 
  .أبو املظفر منصور السمعاين

  .وجيه الشحامي، وأبو االسعد هبة الرمحن بن القشريي، ومجاعة: وحدث عنه
  .مات يف سنة تسع وستني وأربع مئة بنيسابور

بة الرمحن بن عبد أخربنا أمحد بن هبة اهللا الدمشقي، أنبأنا القاسم بن عبد اهللا بن الصفار، أخربنا ه
الواحد، أخربنا عبداحلميد بن عبد الرمحن البحريي، أخربنا عبدامللك بن احلسن، أخربنا يعقوب بن 
إسحاق احلافظ سنة ست عشرة وثالث مئة، حدثنا يونس بن عبداالعلى، أخربنا ابن وهب، أخربين 

االعتصام بالسنة جناة، : ونبلغنا عن رجال من أهل العلم أم كانوا يقول: يونس، عن ابن شهاب قال
  .والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك يف ذهاب العلم

__________  
  . أ٥٠ورق  / ١: االستدراك(*) 
(*)  

)١٨/٣٤٣(  

  

هو الشيخ أبو احلسن، عبد اهللا بن عبدالرمحن البحريي، املزكي، شيخ ] * البحريي  [ - ١٦٣: أخوه
  .لشحامي، ووالد عبدالرمحن بن عبد اهللا البحريي، املتوىف يف سنة أربعني ومخس مئةزاهر ا



  حممد بن أمحد بن عبدوس، والسيد العلوي، وأيب نعيم: يروي عن
  .االزهري، وأيب عبد اهللا احلاكم، وعبد الرمحن بن املزكي، وعدة

  .وأملى جمالس
  .ربع مئةال أعلم مىت تويف، وكان موجودا يف حدود سنة ستني وأ

  
 بن حيىي بن أمحد بن االمام احملدث الصدوق، املتقن، أبو عمر، أمحد بن حممد* *  ابن احلذاء - ١٦٤

  .حممد بن عبد اهللا بن حممد بن يعقوب بن داود القرطيب، ابن احلذاء، موىل بين أمية
  .ابن احلذاء) ١(مكثر عن والده احلافظ أيب عبد اهللا 

عبد اهللا بن حممد بن راشد، وسعيد بن نصر، وعبد الوارث : ثته، فسمع منندبه أبوه إىل الطلب يف حدا
  بن سفيان، وأيب القاسم عبدالرمحن

__________  
  . أ٥٠ورقة  / ١االستدراك (*) 

  .٣٢٦ / ٣، شذرات الذهب ٢٦٤ / ٣، العرب ١٦٣: ، بغية امللتمس٦٣ - ٦٢ / ١الصلة (* *) 
  ).٢٩٨( برقم وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر) ١(

(*)  

)١٨/٣٤٤(  

  

  ).١(الوهراين، وأدرك م درجة أبيه، وأول مساعه يف سنة ثالث وتسعني وثالث مئة 
، وسكن سرقسطة واملرية، مث ويل القضاء بطليطلة وبدانية، مث حتول )٢(نزح عن قرطبة يف الفتنة الكربى 

  ).٣(إىل إشبيلية وقرطبة 
ومجاعة ممن أعرفهم أو ال أعرفهم، وكذا غالب مشايخ االندلس، احلافظ أبو علي الغساين، : حدث عنه

  .ال اعتناء لنا مبعرفتهم، الن روايتهم ال تقع لنا
  .وكان حسن االخالق، موطأ االكناف، عاملا، سريع الكتابة، انتهى إليه علو االسناد، مع ابن عبد الرب

ن سنة، ومشى املعتمد على اهللا يف مات يف ربيع اآلخر سنة سبع وستني وأربع مئة، وله سبع ومثانو
  .جنازته

، ومجال االسالم الداوودي )٥(، والقائم بأمر اهللا )٤(وفيها مات أبو منصور شجاع بن علي املصقلي 
، وعلي بن احلسني بن "دمية القصر " ، مصنف )٧(، وأبو احلسن علي بن احلسن الباخرزي )٦(

  صصرى



__________  
  .٦٣، ٦٢ / ١" الصلة " انظر ) ١(
هي امللحمة الكربى اليت جرت بني املستعني باهللا سليمان بن احلكم حني قصد قرطبة وبني جيش بن ) ٢(

حممد بن عبد اجلبار املهدي الذي برز لقتاله، فحطمهم سليمان، وغرق خلق منهم يف النهر، وقتل اثنا 
  .ملؤيد باهللا يف اجلزء السابع عشرعشر ألفا منهم عدة من العلماء والصلحاء، انظر ترمجة املستعني باهللا، وا

  .٦٣ / ١الصلة ) ٣(
  .نسبة إىل جده مصقلة بن هبرية) ٤(
  ).١٤٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٠٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٧٤(سترد ترمجته برقم ) ٧(

(*)  

)١٨/٣٤٥(  

  

  ).١(بدمشق، وأبو بكر حممد بن علي بن حممد بن موسى اخلياط املقرئ 
  

، )٢( بن سكينة، االمناطي الشيخ الثقة، أبو عبد اهللا، حممد بن علي بن حسني* بن سكينة  ا- ١٦٥
  .البغدادي

  .مسع عبيد اهللا بن أمحد الصيدالين، وحممد بن فارس الغوري، وعدة
  .قاضي املارستان، وأمحد بن البناء، وإمساعيل بن السمرقندي، وعبد اهللا اليوسفي: وعنه

  . تسع وستني وأربع مئة، وله مثانون سنةتويف يف ذي القعدة، سنة
  

الشيخ االمام، الزاهد، العابد، الصادق، بقية املشايخ، أبو القاسم، يوسف بن * *  املهرواين - ١٦٦
  .، نزيل بغداد، من صوفية رباط الزوزين)٤(املهرواين، اهلمذاين ) ٣( بن أمحد بن حممد بن أمحد حممد

__________  
  ).٢٢١(سترد ترمجته برقم ) ١(

  ).سكن( مادة ٢٤٠ / ٩، تاج العروس ١١٧ / ١٢، البداية والنهاية ٣١١ / ٨املنتظم (*) 
  .نسبة إىل بيع االمناط) ٢(

  .وهي الفرش اليت تنبسط



 / ٣، العرب ٢٣٣ / ٥، معجم البلدان ٣٠٤ - ٣٠٣ / ٨، املنتظم )املهرواين(االنساب مادة (* *) 
  .٣٣١ / ٣، شذرات الذهب ٢٦٨

ياقوت وابن االثري " معجم " ضبطت يف االصل بفتح امليم والراء وسكون اهلاء بينهما ويف : واملهرواين
إىل " املنتظم " ناحية مشتملة على قرى مذان، وقد حترف يف : بكسر امليم، وهي نسبة إىل مهروان

  .النهرواين، بالنون
  .يوسف بن أمحد بن يوسف بن حممد": معجم البلدان " يف ) ٣(
  .إىل اهلمداين بالدال املهملة" شذرات الذهب " فت يف تصح) ٤(

(*)  

)١٨/٣٤٦(  

  

مسع أبا أمحد الفرضي، وأبا احلسن بن الصلت، وأبا عمر بن مهدي، وأبا حممد بن البيع، وعلي بن حممد 
  .بن بشران، وطبقتهم

  وانتقى عليه أبو بكر اخلطيب مخسة أجزاء مشهورة، وابن خريون ثالثة أجزاء،
  .، وكان من ثقات النقلةمل تقع يل

أبو بكر قاضي املارستان، ويوسف بن أيوب اهلمذاين، وأبو القاسم إمساعيل بن السمرقندي، : حدث عنه
  .وعبد الرمحن بن حممد القزاز، وحيىي بن الطراح، وأبو الفضل االموي، وآخرون
دفن على باب رباط مات يف رابع عشر ذي احلجة، سنة مثان وستني وأربع مئة، يف عشر التسعني، و

  .الزوزين، رمحه اهللا
  .وفيها تويف االمام أبو العباس أمحد بن منصور بن قبيس الغساين

  .الداراين الدمشقي املالكي، وأول مساعه بداريا يف سنة اثنتني وأربع مئة
، ومقرئ واسط أبو علي احلسن بن القاسم غالم )١(وأبو حممد احلسن بن أمحد بن موسى الغندجاين 

راس عن نيف وتسعني سنة، وأبو الفتح عبد اجلبار بن عبد اهللا بن برزة اجلوهري الواعظ، وأبو نصر اهل
، وشيخ التفسري أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد الواحدي )٢(عبدالرمحن بن علي التاجر النيسابوري 

م علي بن عبدالرمحن ، وأبو القاس)٤(، واالمام أبو احلسن علي بن احلسني بن جدا العكربي احلنبلي )٣(
  ، وأبو الفرج علي بن حممد البجلي)٥(بن عليك النيسابوري 

__________  
  ).٤٦٧(، وفيها أنه تويف سنة )١٢١(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٧٠(سترد ترمجته برقم ) ٢(



  ).١٦٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٩٢(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٣٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

(*)  

)١٨/٣٤٧(  

  

  مذان، واحلافظ أبو احلسن علي بن حممد الزحبي) ١(اجلريري 
، والعالمة أبو احلسن حممد بن حممد بن عبد اهللا البيضاوي ببغداد، وأبو احلسن حممد بن )٢(اجلرجاين 

، وخطيب )٤(، واحلافظ أبو بكر مكي بن جابار الدينوري )٣(حممد بن خملد االزدي الواسطي البزاز 
، وصاحب ابن أيب شريح أبو صاعد يعلى بن )٥(ن أبو القاسم يوسف بن حممد بن يوسف احملدث مهذا

هبة اهللا الفضيلي اهلروي، واحملدث اللغوي ناصر بن حممد بن علي البغدادي، التركي االصل، والد 
ري، احلافظ ابن ناصر، وله إحدى وثالثون سنة، وحمدث غزنة أبو احلسن علي بن حممد بن نصر الدينو

  ).٦(ابن اللبان 
  

 ابن يوسف بن حسن االمام احملدث االوحد، اخلطيب، أبو القاسم، يوسف بن حممد*  اهلمذاين - ١٦٧
  .اهلمذاين، خطيب مهذان ومفيدها

مسع أبا سهل عبيد اهللا بن زيرك، وأبا بكر بن الل، وأمحد بن إبراهيم التميمي، وأبا طاهر بن سلمة، 
 وأبا احلسن بن الصلت، وأبا عمر بن مهدي، وأبا الفتح بن أيب الفوارس، وببغداد أبا أمحد الفرضي،

  .وعدة
__________  

  ).١٤٠(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٧٥(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٠٧(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٠٨(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  .هو صاحب الترمجة التالية) ٥(
  ).١٧٨(سترد ترمجته برقم ) ٦(

 وقد تصحف فيه إىل اهلمداين ١١٤ / ١٢، البداية والنهاية ٢٦٨ / ٣، العرب ٣٠٤ / ٨املنتظم ) (*



  .٣٣١ / ٣بالدال املهملة، شذرات الذهب 
(*)  

)١٨/٣٤٨(  

  

  

  

  

  

http://www.shamela.ws  

 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب : مصدر الكتاب
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

حفيده أبو منصور سعد بن سعيد اخلطيب، وأبو علي أمحد بن سعد العجلي، وهبة اهللا بن : حدث عنه
  .الفرج الطويل، وأبو متام إبراهيم بن أمحد الربوجردي، وآخرون

كان يوسف بن حممد اخلطيب شيخا كبريا، صاحب : مسعت هبة اهللا بن الفرج يقول: قال السمعاين
  .كرامات

  .ولد سنة إحدى ومثانني وثالث مئة: وأثىن عليه إلكياشريويه الديلمي، ووصفه بالصدق والدين، وقال
  .مات يف خامس ذي القعدة، سنة مثان وستني وأربع مئة

ر ملك حلب نصر بن حممود بن صاحل بن مرداس، وركب العصر، وأمر بنهب وفيها يوم عيد الفطر سك
  .، فالبغي مصرعه)١(التركمان النازلني باحلاضر، فرماه واحد بسهم يف حلقه، فقتله، ومتلك أخوه سابق 

  
 ابن احلافظ الشيخ االمام، احملدث، املفيد، الكبري، املصنف، أبو القاسم، عبدالرمحن*  ابن منده - ١٦٨

  حممد بن إسحاق بن حممد بن) ٢(كبري أيب عبد اهللا ال
__________  

  .١٩٣ / ٢" املختصر " انظر اخلرب يف ) ١(



 ١٠، الكامل يف التاريخ ٣١٥ / ٨، املنتظم ٥٢٣: ، مناقب االمام أمحد٢٤٢ / ٢طبقات احلنابلة (*) 
 ٣، العرب ١١٧٠ - ١١٦٥ / ٣، تذكرة احلفاظ ٥ / ٢، دول االسالم ١٩٣ / ٢، املختصر ١٠٨/ 
، ١١٨ / ١٢، البداية والنهاية ٢٨٩ - ٢٨٨ / ٢، فوات الوفيات ٥٧١ / ١، تتمة املختصر ٢٧٤/ 

، طبقات ١٦٥ورقة : ، املقصد االرشد١٠٥ / ٥، النجوم الزاهرة ٣١ - ٢٦ / ١ذيل طبقات احلنابلة 
، ١٦٧١: ن ب، كشف الظنو٥١/ ورقة : ، الدر املنضد يف ذكر أصحاب االمام أمحد٤٣٩: احلفاظ

  ، هدية العارفني٣٣٨ - ٣٣٧ / ٣شذرات الذهب 
٥١٧ / ١.  
  ).١٣(وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٢(

(*)  

)١٨/٣٤٩(  

  

  .العبدي االصبهاين) ١(حيىي بن منده 
  .وثالث مئة) ٢(ولد سنة إحدى ومثانني 

  .وهو أكرب إخوته
  .له إجازة زاهر السرخسي، وتفرد ا

ه، فأكثر، وعن أيب جعفر بن املرزبان، وإبراهيم بن خرشيذ قوله، وإبراهيم بن حممد وحدث عن أبي
، وأيب عمر الطلحي، وحممد بن إبراهيم )٤(، وأيب بكر بن مردويه، وأيب ذر ابن الطرباين )٣(اجلالب 

  .اجلرجاين، وخلق
ن البيع، وابن الصلت وارحتل إىل بغداد يف سنة ست وأربع مئة، فسمع أبا عمر بن مهدي، وأبا حممد ب

االهوازي، واملوجودين، ومسع بواسط من ابن خزفة، ومبكة من أيب احلسن بن جهضم، وابن نظيف 
  .الفراء، وبنيسابور من أيب بكر احلريي، ولكن ما روى عنه ال هو وال أبو إمساعيل االنصاري الشعريته

يها أبو بكر ابن املقرئ، ومناقبه أكثر من ولد عبدالرمحن يف السنة اليت مات ف: قال أبو عبد اهللا الدقاق
  .أن تعد

ما حدثت حبديث إال : كان صاحب خلق وفتوة وسخاء واء، وكانت االجازة عنده قوية، وكان يقول
  .على سبيل االجازة كيال أوبق

  ).٥(وله تصانيف كثرية وردود على املبتدعة 
__________  

  .هو لقب إبراهيم جده االعلى: منده) ١(



سنة ثالث ": تذكرة احلفاظ " و " طبقات احلنابلة " ولد سنة مثان ومثانني، ويف ": املنتظم "  يف) ٢(
  .ومثانني

  .احلالب باحلاء املهملة: إىل" تذكرة احلفاظ " تصحفت يف ) ٣(
  .ذراين: إىل" التذكرة " حترفت يف ) ٤(
 - ٢٧ / ١" ات احلنابلة ذيل طبق" ، و ١١٦٦ - ١١٦٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر اخلرب يف ) ٥(

صاحب الترمجة من كبار املبتدعة، داعية إىل التجسيم، مصرح : ، وقد ورد يف حاشية االصل ما نصه٢٨
  .وسينقل املؤلف نصا للمترجم يف الرد على ذلك! ! ! به 

بني فيه بطالن " الرد على اجلهمية " ، وكتاب "حرمة الدين " وقد أورد ابن رجب من تصانيفه، كتاب 
  (*)ما روي عن االمام 

)١٨/٣٥٠(  

  

له إجازة زاهر بن أمحد، وعبد الرمحن بن أيب شريح، واجلوزقي، واحلاكم، : وقال أبو سعد السمعاين
  .ومحد بن عبد اهللا االصبهاين

روى لنا عنه أبو نصر الغازي، وأبو سعد بن البغدادي، واحلسني بن عبدامللك اخلالل، وأبو بكر الباغبان 
  .عبد اهللا الدقاق، وأبو )١(

قرأت على أيب أمحد : مسعت أبا القاسم بن مندة يقول: حدثنا أبو علي الدقاق بأصبهان: قال ابن طاهر
  .ليس ذا خط فالن: لو قيل لك بأصبهان! يا بين : الفرضي ببغداد جزءا، فأردت خطه بذلك، فقال

  ).٢(مب كنت جتيبه ؟ ومن كان يشهد لك ؟ فبعدها مل أطلب من شيخ خطا 
قد عجبت من حايل، : مسعت احلسني بن عبدامللك اخلالل، مسعت عبدالرمحن ابن منده يقول: السمعاين

فإين وجدت أكثر من لقيته إن صدقته فيما يقوله مداراة له، مساين موافقا، وإن وقفت يف حرف من قوله 
 خبالف ذلك، مساين أو يف شئ من فعله، مساين خمالفا، وإن ذكرت يف واحد منهما أن الكتاب والسنة

: إىل أن قال...خارجيا، وإن قرئ علي حديث يف التوحيد، مساين مشبها، وإن كان يف الرؤية، مساين سامليا
وأنا متمسك بالكتاب والسنة، متربئ إىل اهللا من الشبه واملثل والند والضد واالعضاء واجلسم واآلالت، 

ي من أن أقول يف اهللا تعاىل شيئا من ذلك، أو قلته، ومن كل ما ينسبه الناسبون إيل، ويدعيه املدعون عل
  ).٣(أو أراه، أو أتومهه، أو أصفه به 

__________  
  ".صيام يوم الشك " بكالم حسن، وكتاب " خلق اهللا آدم على صورته " أمحد يف تفسري حديث = 
املستخرج من  " ، وقد أورد له حاجي خليفة كتابا آخر يف احلديث هو٢٩ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " 



  ".كتب الناس 
  .نسبة إىل حفظ الباغ، وهو البستان: قال السمعاين) ١(
  .١١٦٦ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .٢٩ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " ، و ١١٦٧ - ١١٦٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(

  = (*)وقد ذكر 

)١٨/٣٥١(  

  

 - واهللا -، وهو أكرب من أن يثين عليه مثلي، كان كان عمي سيفا على أهل البدع: وقال حيىي بن منده
آمرا باملعروف، ناهيا عن املنكر، كثري الذكر، قاهرا لنفسه، عظيم احللم، كثري العلم، قرأت عليه قول 

  .من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد: شعبة
  ).١(من كتب عين حديثا فأنا له عبد : فقال عمي

يلة شديدة احلر، فكنا نأكل ونشرب، وكان أخي عبدالرمحن يأكل أفطرنا يف رمضان ل: ومسعت أيب يقول
أخرى ) ٣(من عادة أخي أنه يأكل ليلة وال يشرب، ويشرب ليلة ) ٢(إن : وال يشرب، فخرجت وقلت

  .وال يأكل
: فما شرب تلك الليلة، ويف الليلة اآلتية كان يشرب وال يأكل ألبتة، فلما كان يف الليلة الثالثة قال: قال
  .ال تلعب بعد هذا، فإين ما اشتهيت أن أكذبك: خييا أ

أول من مسعت منه الشيخ االمام السيد السديد االوحد أبو القاسم ": رسالته " قال الدقاق يف 
  .عبدالرمحن، فرزقين اهللا بربكته وحسن نيته، ومجيل سريته فهم احلديث

  ).٤(صفه أكثر من أن حيصى وكان جذعا يف أعني املخالفني، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، وو
حفظ اهللا االسالم : وذكر أبو بكر أمحد بن هبة اهللا بن أمحد، أنه مسع من سعد الزجناين مبكة يقول

  ،)٥(أيب إمساعيل االنصاري : برجلني
__________  

ابن رجب فيه أن بأصبهان طائفة ينتسبون إىل ابن منده هذا، وينسبون إليه أقواال يف االصول = 
  .وهو منها برئوالفروع 

وله طائفة ينتمون إليه يف االعتقاد من أهل أصبهان يقال : ١٠٨ / ١٠" الكامل " وقال ابن االثري يف 
  .العبد رمحانية: هلم
  .٢٨ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " ، و ١٦٦ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .أنا: يف االصل) ٢(



  .له: يف االصل) ٣(
  .٢٨ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " ، و ١١٦٧  /٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٤(
، سترد ترمجته )٤٨١(هو شيخ االسالم أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد بن علي اهلروي املتوىف سنة ) ٥(

  ).٢٦٠(برقم 
(*)  

)١٨/٣٥٢(  

  

  ).١(وعبد الرمحن بن منده 
: الب بن طباطبا يقولمسعت خايل أبا ط: مسعت احلسن بن حممد بن الرضا العلوي يقول: وقال السمعاين

، فرأيت أمري املؤمنني عمر يف النوم، )٢(كنت أشتم أبدا عبدالرمحن بن منده، فسافرت إىل جرباذقان 
فقيل : تشتم هذا: ويده يف يد رجل عليه جبة زرقاء، ويف عينه نكتة، فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال

  .هذا عمر، وهذا عبدالرمحن بن منده: يل يف املنام
ت، مث رجعت إىل أصبهان، وقصدت عبدالرمحن، فلما دخلت عليه، صادفته كما رأيته يف النوم، فانتبه

  .وعليك السالم يا أبا طالب: فلما سلمت عليه، قال
: شئ حرمه اهللا ورسوله جيوز لنا أن حنله ؟ فقلت: وقبلها ما رآين، وال رأيته، فقال يل قبل أن أكلمه

  .اجعلين يف حل
  ).٣(جعلتك يف حل فيما يرجع إيل : ت عينيه، فقالوناشدته اهللا، وقبل

  سألت إمساعيل بن حممد احلافظ، عن عبدالرمحن بن: قال السمعاين
مسع الكثري، وخالف أباه يف مسائل، وأعرض عنه مشايخ : أيب عبد اهللا، فسكت، وتوقف، فراجعته، فقال

  .الوقت، ما تركين أيب أن أمسع منه
  ).٤(كان أخوه خريا منه 

  مسعت عبد اللطيف بن أيب سعد البغدادي،: املويد ابن االخوةقال 
__________  

  .٣١٥ / ٨" املنتظم "  و ١١٦٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " اخلرب يف ) ١(
بلدة قريبة من مهذان بينها وبني الكرج : كرباذكان: جرباذقان بالفتح، والعجم يقولون: قال ياقوت) ٢(

  .بلدة بني إستراباذ وجرجان من نواحي طربستان: ان أيضا، وجرباذق...وأصبهان كبرية ومشهورة
  .جرداباقان: إىل" فوات الوفيات " وقد حترفت يف 

" ، و ٢٨٩ - ٢٨٨ / ٢" فوات الوفيات " ، و ١١٦٨ - ١١٦٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(



  .٢٩ / ١" ذيل طبقات احلنابلة 
  .٢٨ / ١" ت احلنابلة ذيل طبقا" ، و ١١٦٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٤(

(*)  

)١٨/٣٥٣(  

  

: مسعت أيب، مسعت صاعد بن سيار، مسعت االمام أبا إمساعيل االنصاري يقول يف عبدالرمحن بن مندة
  ).١(كانت مضرته أكثر من منفعته يف االسالم 

  .أطلق عبارات بدعه بعضهم ا، اهللا يساحمه: قلت
سن، وهو يف تواليفه حاطب ليل، يروي الغث وكان زعرا على من خالفه، فيه خارجية، وله حما

  .والسمني، وينظم ردئ اخلرز مع الدر الثمني
مات عمي يف سادس عشر شوال، سنة سبعني وأربع مئة، وصلى عليه أخوه عبد الوهاب، : قال حيىي

  ).٢(وشيعه عامل ال حيصون 
زة مسعود الثقفي، وأول ما وممن روى عنه أبو سعد بن البغدادي احلافظ، وأبو بكر الباغبان، وباالجا

  .حدث يف سنة سبع وأربع مئة يف حياة كبار مشاخيه
أخربنا قاسم بن مظفر، عن حممود بن إبراهيم، أخربنا مسعود بن احلسن، أخربنا عبدالرمحن بن حممد 

 إذنا، أخربنا أمحد بن حممد بن موسى االهوازي، أخربنا احلسني بن إمساعيل، حدثنا سلم بن جنادة، حدثنا
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو معاوية وابن منري، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال

  ".أميا مؤمن سببته أو لعنته أو جلدته، فاجعلها له زكاة ورمحة : " وسلم
  .، عن حممد بن عبد اهللا بن منري، عن أبيه)٣(أخرجه مسلم 

__________  
 وفيه رد ابن رجب على ٢٨ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " ، و ١١٦٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(

  .قول االنصاري وإمساعيل بن حممد التيمي
  ).٤٦٩(أنه تويف سنة : ١٠٥ / ٥" النجوم الزاهرة " يف ) ٢(
باب من لعنه النيب صلى اهللا عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وليس : يف الرب والصلة) ٢٦٠١(رقم ) ٣(

= يف الدعوات من طريق أمحد ) ٦٣٦١(، كان له زكاة وأجرا ورمحة، وأخرجه البخاري هو أهال لذلك
(*)  

)١٨/٣٥٤(  

  



  ).١(أخوه عبد الوهاب سيأيت 
  

  :وأخوه
  .الثقة االمني، أبو احلسن، عبيد اهللا بن حممد التاجر] * ابن منده  [ - ١٦٩

  . يوهمسع أباه، وابن خرشيذ قوله، وأبا جعفر بن املرزبان، واحلسن بن
  .روى عنه احلسني بن عبدامللك اخلالل، ومجاعة

  .وعاش مثانني سنة
  مات سنة أربع: ، سنة اثنتني وستني وأربع مئة، وقيل)٢(مات جبريفت 

  .وستني، فاهللا أعلم
  

 بن الشيخ العامل، الصاحل، العدل، املسند، أبو نصر، عبدالرمحن بن علي* *  أبو نصر التاجر - ١٧٠
  .حسني بن موسى النيسابوري املزكي التاجرحممد بن أمحد بن 

  مسع أبا احلسني اخلفاف، وحيىي بن إمساعيل احلريب، وأبا أمحد بن أيب
__________  

ابن صاحل، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، = 
و ) ٢٦٠٠(و ) ٢٦٠٢(د مسلم ويف الباب عن جابر بن عبد اهللا، وعائشة، وأنس بن مالك عن

)٢٦٠٣.(  
  ).٢٢٦(برقم ) ١(

  . ب٨٥الورقة : املنتخب(*) 
مدينة : جريفت، بالكسر مث السكون وفتح الراء وسكون الفاء وتاء فوقها نقطتان: قال ياقوت) ٢(

 / ٣، شذرات الذهب ٢٦٧ / ٣العرب ...(* *) وهي مدينة كبرية جليلة...بكرمان يف االقليم الثالث
٣٣٠.  

)(*  

)١٨/٣٥٥(  

  

  .مسلم الفرضي، وأبا عمر بن مهدي، وأبا القاسم علي بن أمحد اخلزاعي، وطائفة خبراسان والعراق
  .ارحتل يف صباه، ومسع من أصحاب ابن صاعد، واحملاملي: قال عبد الغافر الفارسي

  .وروى الكثري



ن بن عبد الواحد بن حدثنا عنه زاهر ووجيه ابنا الشحامي، وهبة الرمح: وقال أبو سعد السمعاين
  .القشريي، وآخرون

  .وكان ثقة صاحلا مكثرا
  .مات سنة مثان وستني وأربع مئة

  أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن
طاهر، أخربنا أبو نصر عبدالرمحن بن علي، أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني إمالء، أخربنا عبد اهللا بن 

 بن الشرقي، حدثنا عبدالرمحن بن بشر، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا ابن جريج، حدثين سهيل بن أيب حممد
من غسله الغسل، ومن : " صاحل، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ".محله الوضوء 
  ير، وهو ظاهر يف أن ذلك سنة، وال بد للحديث من تقد)١(إسناده صاحل 

__________  
، )٩٩٣(والترمذي ) ٣١٦٢(، وأبو داود ٢٧٢ / ٢وهو كما قال، بل أعلى، وأخرجه أمحد ) ١(

من طرق، عن سهيل بن أيب صاحل ذا االسناد إال أن ) ٧٥١(، وابن حبان ٣٠١، ٣٠٠ / ١والبيهقي 
 و ٤٣٣ / ٢د أبا داود أدخل بني أيب صاحل وأيب هريرة إسحاق موىل زائدة، وهو ثقة، وأخرجه أمح

 من طريق ابن أيب ذئب، عن صاحل موىل ٣٠٣ / ١والبيهقي ) ٢٣١٤(، والطيالسي ٤٧٢ و ٤٥٤
وأخرجه البيهقي ) ٣١٦١( وأيب داود ٢٨٠ / ٢التوأمة عن أيب هريرة، وله طريقان آخران عند أمحد 

وأخرجه  من طريق حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، ٣٠٠ / ١
 من طريق احلجاج بن منهال، عن محاد بن سلمة، عن حممد ٢٣ / ٢ و ٢٥٠ / ١" احمللى " ابن حزم يف 

  .بن عمرو، عن أيب سلمة بن عبد اهللا، عن أيب هريرة
(*)  

)١٨/٣٥٦(  

  

  .أو الواجب) ١(املشروع أو املسنون أو املستحب : شئ حمذوف مع الغسل، ومع الوضوء، فاملقدر
  .واهللا أعلم

  
) ٢( بن حممد بن موسى العامل احلافظ املفيد، الثقة، أبو منصور، عمر بن أمحد* *  اجلوري - ١٧١

  .اجلوري، احلنفي، الصويف، العابد، تلميذ الشيخ أيب عبدالرمحن السلمي
  مسع من أيب احلسني اخلفاف، وأيب نعيم عبدامللك بن احلسن، وحممد



  .ابن احلسني العلوي
  ).٣(لسلمي، كتب عنه تصانيفه وكان من خواص أصحاب ا

__________  
وهو قول مالك والشافعي رمحهما اهللا، ويؤيده ما أخرجه اخلطيب يف ترمجة حممد بن عبد اهللا ) ١(

إين كتبت حديث : قال يل:  من طريق عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، قال٤٢٤ / ٥املخرمي من تارخيه 
  .ال: قلت: مليت، فمنا من يغتسل، ومنا من ال يغتسل، قالكنا نغسل ا: عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر

حممد بن عبد اهللا حيدث به عن أيب هشام املخزومي عن وهيب، : قال يف ذلك اجلانب شاب يقال له
  .فاكتب عنه

، ٣٨٦ / ١، وأخرج احلاكم ١٣٨ / ١" التلخيص " وإسناده صحيح كما قال احلافظ ابن حجر يف 
ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، "  ابن عباس مرفوعا  من حديث٣٩٨ / ٣والبيهقي 

وسنده حسن كما قال احلافظ، وصححه " فان ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم 
  .احلاكم، ووافقه الذهيب

 ٢، معجم البلدان ٣٦٠ - ٣٥٩ / ٣، االنساب ٣٣: ، االنساب املتفقة١١ - ١٠ / ٣االكمال (*) 
، الطبقات السنية ٦٣٤ - ٦٣٣ / ٢، اجلواهر املضية ٣٦٩: ، املشتبة٣٠٧ / ١ب ، اللبا١٨٢/ 

  .١٦٠٩: رقم
بلدة من بالد فارس، : وهي موضعان، أحدمها" جور " نسبة إىل : واجلوري بضم اجليم ويف آخرها الراء
 والسمعاين حملة بنيسابور، وإليها ينسب املترجم كما ذكر املؤلف: وإليها ينسب الورد اجلوري، والثاين

صاحب الترمجة منسوبا إىل " اجلواهر املضية " وابن االثري وياقوت وابن القيسراين، وجعل صاحب 
  .االول، وهو خطأ

  .عمر بن أمحد بن موسى بن منصور اجلوري: ٣٣" االنساب املتفقة " يف ) ٢(
  .٣٠٧ / ١" اللباب " ، و ٣٦٠ - ٣٥٩ / ٣" االنساب " انظر ) ٣(

(*)  

)١٨/٣٥٧(  

  

زاهر بن طاهر، وأخوه وجيه، وعبد الغافر بن إمساعيل، وإمساعيل بن أمحد املؤذن، وحممد بن : حدث عنه
  .الفضل الفراوي، وآخرون

  .وهو من جور، أحد أعمال نيسابور
  .وستني وأربع مئة، عن سن عالية) ١(سنة تسع : مات يف مجادى اآلخرة



  
  . بن مرداس الكاليب امللك صاحلبن) ٢(امللك عز الدولة حممود *  صاحب حلب - ١٧٢

تسلم حلب من عمه عطية، فوليها عشر سنني، وكان شجاعا مهيبا جوادا، يداري الدولتني، املصرية 
  ).٣(والبغدادية 

  .فيه مدائح) ٤(والبن حيوس 
  وستني وأربع مئة، ومتلك ابنه االمري نصر، وأم نصر) ٥(تويف سنة سبع 

__________  
  .سنة سبع وستني: ٦٣٤ / ٢" ية اجلواهر املض" يف ) ١(

 / ٣، العرب ١٩٣ - ١٩٢ / ٢، املختصر ١٠٦ - ١٠٥ / ١٠، الكامل ٣٠٠ / ٨املنتظم (*) 
، النجوم ١١٥ / ١٢، البداية والنهاية ٥٧١ - ٥٧٠ / ١، تتمة املختصر ٣ / ٢، دول االسالم ٢٦٦

  .٣٢٩ / ٣، شذرات الذهب ١٠١، ١٠٠ / ٥الزاهرة 
": املنتظم " و " العرب " حممد، وقد أسقط املؤلف هنا اسم أبيه، ففي : إىل" بداية ال" حترف امسه يف ) ٢(

  .حممود بن نصر بن صاحل بن مرداس
  .لتوسط داره بينهما": العرب " زاد يف ) ٣(
هو االمري الشاعر أبو الفتيان حممد بن سلطان بن حممد بن حيوس الغنوي، سترد ترمجته برقم ) ٤(
  .جيوش: إىل" املختصر  " ، وقد تصحف يف)٢٠٩(
، وتابعه على )٤٦٩(، وأورده ابن االثري يف وفيات سنة )٤٦٨(أورده ابن اجلوزي يف وفيات سنة ) ٥(

تأليف كمال الدين بن " تاريخ حلب " ، لكنه ذكر بعد ذلك أنه وجد يف "املختصر " ذلك صاحب 
  ).٤٦٧(العدمي أنه تويف سنة 

(*)  

)١٨/٣٥٨(  

  

  .زيز بن جالل الدولة بن بويههي بنت امللك الع
  ).١(فقتل نصر بعد سنة بظاهر حلب 

  
، علي بن )٢(، وهو امللك أبو احلسن صاحب اليمن، كان أبوه من قضاة اليمن*  الصليحي - ١٧٣

  .القاضي حممد بن علي
ظفر : حىت أجابه وهو حدث، فتفرس به عامر النجابة، وقيل) ٣(داربه داعي الباطنية عامر الزواخي 



، فأطلعه على ذلك، وشوقه، وأسر إليه أمورا، مث مل ينشب عامر أن هلك، "الصور " ليته يف كتاب حب
  فأوصى بكتبه لعلي،
__________  

  .١٩٣ / ٢" املختصر " ، وانظر )١٦٧(انظر ما حكاه املؤلف عن سبب موته يف الترمجة ) ١(
طنية للحمادي، ملحق بكتاب ، كشف أسرار البا٨٧ / ٨، االنساب ٥٣ - ٥١ / ١دمية القصر (*) 
 / ٨، املنتظم ٤٦: ، جة الزمن٤٧: ، تاريخ اليمن٢١٩: اليب املظفر االسفرايين" التبصري يف الدين " 

، وفيات ٥٦ - ٥٥، ٣٠ / ١٠ و ٦١٥ - ٦١٤ / ٩، الكامل ٢٤٦ / ٢، اللباب ٢٣٢، ١٦٥
، البداية ٥٥٧ - ٥٥٤ / ١، تتمة املختصر ١٨٢ - ١٨١ / ٢، املختصر ٤١٥ - ٤١١ / ٣االعيان 
، بلوغ ٣٥: ، الذهب املسبوك٢١٨ - ٢١٤ / ٤، تاريخ ابن خلدون ١٢١، ٩٦ / ١٢والنهاية 

، ١٨١: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة١١٢، ٧٢، ٥٨ / ٥، النجوم الزاهرة ١٥: املرام
  .١١٢ - ٦٢: للهمذاين" الصليحيون واحلركة الفاطمية يف اليمن " ، وانظر ١٨٣

والصليحي بضم الصاد املهملة وفتح الالم وسكون الياء املثناة من حتتها وبعدها حاء : خلكانقال ابن 
مهملة، ال أعرف هذه النسبة إىل أي شئ هي، والظاهر أا رجل، فقد جاء يف االمساء واالعالم صليح، 

  .ونسبوا إليه أيضا
  .٨٧ / ٨" االنساب " وانظر 

  النجوم" و " الكامل " و " املنتظم " ويف " بداية ال" و " وفيات االعيان " كما يف ) ٢(
  .أبو كامل": الزاهرة 

قرية من أعمال خمالف حراز، مث من : الزواخي بوزن القوايف، وهو مهمل يف استعماهلم: قال ياقوت) ٣(
أعمال النجم يف أوائل اليمن، وإليها ينسب عامر بن عبد اهللا الزواخي صاحب الدعوة، عن الصليحي، 

  .الزوايي نسبة إىل زواية، من قرى حران: ابن خلدون" تاريخ " يف وورد 
  .سليمان بن عبد اهللا الزواحي: للحمادي" كشف أسرار الباطنية " ويف 
(*)  

)١٨/٣٥٩(  

  

  ).١(فعكف على الدرس واملطالعة، وفقه ومتيز يف رأي العبيدية، ومهر يف تأويالم، وقلبهم للحقائق 
فرؤوسهم عوض النثار نثار وكذا العلى ال يستباح * هلند مسر رماحهم أنكحت بيض ا: وهو القائل

مخس عشرة سنة، ) ٣(مث صار حيج بالناس على طريق السراة ) ٢(إال حبيث تطلق االعمار * نكاحها 
  .ستملك اليمن بأسره: وكان الناس يقولون له



يف ستني رجال، فأووا ) ٤(مشار فينكر على القائل، فلما كان يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة، ثار جببل 
  .انزل وإال قتلناكم جوعا وعطشا: إىل ذروة شاهق، فما أمسوا حىت أحاط م عشرون ألفا، وقالوا

  .ما فعلت هذا إال خوفا أن ميلكه غرينا، وإن تركتمونا حنرسة، وإال نزلنا إليكم: قال
ق به كل طماع وذي جالدة، ، وحل)٥(وخدعهم، فانصرفوا، فلم ميض عليه أشهر حىت بناه وحصنه 

وكثروا، فاستفحل أمره، وأظهر الدعوة لصاحب مصر املستنصر، وكان خياف من جناح صاحب امة، 
ويالطفه، ويتحيل عليه، حىت سقاه مع جارية مليحة أهداها له، واستوىل على املمالك اليمنية يف سنة 

 مثل هذا اليوم خنطب على منرب ويف: ، فقال)٦(مخس ومخسني وأربع مئة، وخطب على منرب اجلند 
  .عدن

  :فقال رجل
__________  

  .١٨١ / ٢" املختصر " ، و ٤١١ / ٣" وفيات االعيان " اخلرب بنحوه يف ) ١(
  .١٢١ / ١٢" البداية والنهاية " ، و ٤١٥ / ٣" وفيات االعيان " البيتان يف ) ٢(
  .٢٠٤ / ٣" معجم البلدان " انظر ) ٣(
، ٤٤٨قلة يف أعلى موضع من جبال حراز، منه كان خمرج الصليحي يف سنة : مشار: قال ياقوت) ٤(

  .وجاهر فيه، مل يكن فيه بناء فحصنه، وأتقنه، وأقام به حىت استفحل أمره
: إىل" املختصر " مسار باملهملة، وقد حترفت يف ": وفيات االعيان " ، ويف ١٣١ / ٥" معجم البلدان " 

  .مشاف
  .١٨٢ / ٢" املختصر " ، وقطعة منه يف ٤١٢ - ٤١١ / ٣" عيان وفيات اال" اخلرب يف ) ٥(
مدينة جندية باليمن من أرض السكاسك، بينها وبني صنعاء مثانية ومخسون : اجلند بالتحريك) ٦(

  .فرسخا
  ".معجم البلدان " 

(*)  

)١٨/٣٦٠(  

  

  .سبوح قدوس
ار ملكه، وأنشأ عدة قصور ، فاتفق أنه أخذ عدن، وخطب، وصريها د)١(يستهزئ بقوله، فأمر بأخذه 

  .أنيقة، وأسر ملوكا، وامتدت أيامه، مث حج، وأحسن إىل أهل مكة
وكان أشقر أزرق، يسلم على من مر عليهم، وكان ذا ذكاء ودهاء، كسا الكعبة البياض، وخطب 



أيضا معه على املنابر، وكان فرسه بألف دينار، ويركب بالعصائب، وترك احلرة يف مئيت ) ٢(لزوجته 
بسروج الذهب، مث إنه حج يف سنة ثالث وسبعني، ) ٣(ارية يف احللي واحللل ومعها اجلنائب ج

، وثب عليه جياش بن جناح وأخوه )٤(واستخلف على اليمن ابنه أمحد امللك املكرم، فلما نزل باملهجم 
ريدة يف سعيد االحول، فقتاله بأبيهما، وكانا قد خرجا يف سبعني نفسا بال سالح، بل مع كل واحد ج

رأسها زج، وساروا حنو الساحل، فجهز حلرم مخسة آالف، فاختلفوا يف الطريق، ووصل السبعون إىل 
  مرتلة الصليحي، وقد أخذ منهم التعب واحلفاء، فظنهم الناس

  .اركب فهذا االحول سعيد: من عبيد العسكر، فشعر م أخو الصليحي، فدخل خميمة وقال
  ).٥(بالدهيم ال أموت إال : فقال الصليحي

  .قاتل عن نفسك، فهذا واهللا الدهيم: فقال رجل
فلحقه زمع املوت، وبال، وما برح حىت قطع رأسه بسيفه، وقتل أخوه عبد اهللا وأقاربه، وذلك يف ذي 

  القعدة من سنة
__________  

دن، فأمر باحلوطة عليه، وخطب الصليحي يف مثل ذلك اليوم على منرب ع": وفيات االعيان " يف ) ١(
  .فقال ذلك االنسان، وتغاىل يف القول، وأخذ البيعة، ودخل يف املذهب

وامسها أمساء بنت شهاب، املعروفة باحلرة الصليحية، ستأيت ترمجتها يف االجزاء التالية من هذا ) ٢(
  .الكتاب
  .٣٠٦، ٣٠٥ / ١الزركلي " أعالم " وانظر 

  .الدابة تقاد وال تركب: مجع جنيبة، وهي: اجلنائب) ٣(
" ثالثة أيام، ويقال لناحيتها خزاز : بلد ووالية من أعمال زبيد باليمن، بينها وبني زبيد: املهجم) ٤(

  ".معجم البلدان 
  .الدهيم، تصغري ترخيم أدهم، أظنه موضعا كان فيه يوم للعرب: قال ياقوت) ٥(

(*)  

)١٨/٣٦١(  

  

س الصليحي على قناة، ومتلك ابن ، والتف أكثر العسكر على ابن جناح، ومتلك، ورفع رأ)١(ثالث 
  ).٢(جناح مدائن، وجرت أمور إىل أن دبرت احلرة على قتله بعد مثانية أعوام، فقتل 

احتضر رأس الدعاة، فأعطى الصليحي ما مجع : قال" تارخيه " وحدثين تاج الدين عبدا لباقي النحوي يف 
حصنا، وحارب، وأمره يستفحل، مث اقتفاه من االموال، فأقام يعمل احليل، مث صعد جبال يف مجع، وبناه 



ابن أيب حاشد متويل صنعاء، فقتل وقتل معه ألف، ومتلك الصليحي صنعاء، وطوى اليمن سهال وجبال، 
واستقر ملكه جلميع اليمن من مكة إىل حضرموت إىل أن قتله سعيد، وأخذ بثأر أبيه جناح، ودام ملك 

  ولده املكرم على شطر اليمن
ومثانني، فتملك بعده ابن عمه سبأ بن أمحد ) ٣( جناح غري مرة إىل أن مات سنة أربع مدة، وحارب ابن

  ).٤(إىل سنة مخس وتسعني، وصار امللك إىل آل جناح مدة 
__________  

وتابعه على ) ٤٥٩(وسبعني وأربع مئة، وهو الصحيح يف وفاته، وقد أورد ابن االثري وفاته يف سنة ) ١(
  ).٤٧٣(ذكر وفاته يف سنة ذلك ابن كثري، مث أعاد 

  .١٢١ و ٩٦ / ١٢" البداية " ، و ٥٥ / ١٠" الكامل " انظر 
، واحلرة هي زوجة ١٨٢ / ٢" املختصر " ، و ٤١٤ - ٤١٣ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ٢(

  .من الصفحة السابقة) ٢(الصليحي كما ورد يف التعليق 
  .٤١٤ / ٣" وفيات االعيان " نظر يف اخلرب السابق أنه مات سنة إحدى ومثانني، وا) ٣(
  .٢١٨ - ٢١٤ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ١٨٣ - ١٨٢ / ٢" املختصر " انظر ) ٤(

(*)  

)١٨/٣٦٢(  

  

 بن ، أبو احلسن، علي بن احلسن)١" (دمية القصر " العالمة االديب، صاحب *  الباخرزي - ١٧٤
  .ي، الشاعر، الفقيه الشافع)٢(علي بن أيب الطيب الباخرزي 

" تفقه بأيب حممد اجلويين، مث برع يف االنشاء واآلداب، وسافر الكثري، ومسع احلديث، وكتابه هو ذيل ل 
  .للثعاليب" يتيمة الدهر 

  ".وشاح الدمية " ذيل علي بن زيد البيهقي االديب عليه بكتاب : وقيل
  ).٣(وللباخرزي ديوان كبري، ونظمه رائق 

__________  
 - ٣٣ / ١٣، معجم االدباء ٣١٦ / ١، معجم البلدان ٢١ / ٢، االنساب ٤٧: منتخب السياق(*) 
، املستفاد من ذيل ٢٦٥ / ٣، العرب ٣٨٩ - ٣٨٧ / ٣، وفيات االعيان ١٠٤ / ١، اللباب ٤٨

 ٢٥٦ / ٥، طبقات السبكي ٩٥ / ٣، مرآة اجلنان ٢٦ / ١٢، الوايف خ ١٨٦ - ١٨٥: تاريخ بغداد
  ، البداية والنهاية٩٩ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٣٦ - ٢٣٤ / ١، طبقات االسنوي ٢٥٧ -

 ٣٢٧ / ٣، شذرات الذهب ٧٧٨ - ٧٦١: ، كشف الظنون٢٦٣ / ١، مفتاح السعادة ١١٢ / ١٢



 من النسخة ٢٧ - ٢٦ / ٥، تاريخ االدب العريب لربوكلمان ٦٩٢ / ١، هدية العارفني ٣٢٨ -
  .١٥٢ / ١د العجم ، الشعر العريب يف العراق وبال٦٨: العربية، رسالة الطيف

يف شعراء القرن اخلامس اهلجري حىت سنة " دمية القصر وعصرة أهل العصر : " وامسه الكامل) ١(
 بتحقيق املرحوم العالمة حممد ١٩٣٠حبلب سنة :  وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات، االوىل٤٥٠

، ١٩٦٨: الد االول منهاراغب الطباخ، والطبعة الثانية يف القاهرة بتحقيق عبد الفتاح احللو، صدر 
 بتحقيق الدكتور سامي مكي العاين، ١٩٧٠والطبعة الثالثة يف بغداد صدر الد االول منها عام 

  .والطبعة الرابعة يف دمشق بتحقيق الدكتور حممد التوجني
"  ه ذيال على كتاب ٥٦٨نشر دار الفكر، وقد عمل أبو املعايل سعد بن علي احلظريي املتوىف سنة 

  ".خريدة القصر " ، وأكملها الكاتب االصفهاين يف "زينة الدهر وعصرة أهل العصر " مساه " دمية ال
كنية الباخرزي، أبو القاسم وهو : وقال أبو احلسن البيهقي: ٣٣ / ١٣" معجم االدباء " يف ) ٢(

  .الصحيح
بتحقيقه، ومن الديوان " الدمية " يف آخر كتاب " ديوانه " وقد نشر االستاذ الطباخ ملتقطات من ) ٣(

نسخ كثرية، منها نسخة يف مكتبة الدراسات العليا، بكلية اآلداب جامعة بغداد، وانظر شيئا من شعره 
  . وما بعدها٣٤ / ١٣" معجم االدباء " ، و ٣٨٨ / ٣" وفيات االعيان " يف 
(*)  

)١٨/٣٦٣(  

  

ة سبع وستني وأربع مئة، وكان سن) ٢(يف ذي القعدة ) ١(قتل بباخرز من أعمال نيسابور، وطل دمه 
  .من كبار كتاب االنشاء

  ).٣(ذكره ابن خلكان 
  

بن ) ٤( بن عبد اهللا بن علي بن احلسن احلافظ العامل، أبو احلسن، علي بن أيب حممد*  الزحبي - ١٧٥
  .زكريا، اجلرجاين، الزحبي

  .من أعمال جرجان: بزاي مفتوحة ومبوحدة مث حاء مهملة: والزبح
  .تسعني وثالث مئةولد بعد ال

مسع علي بن حممد املؤدب، وعبد الواحد بن حممد املنريي، والقاضي أبا بكر احلريي، وأبا سعيد 
  .الصرييف، وعبد اهللا بن عبدالرمحن البناين احلرضي، واحلافظ محزة السهمي، وطبقتهم

  .إمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وصاعد بن سيار، وطائفة: روى عنه



، وسكن هراة، وهو خال احلافظ عبد اهللا بن يوسف اجلرجاين، وعاش ستا "رجان تاريخ ج" وألف 
  .وسبعني سنة

__________  
  .أي أبطل وذهب هدرا) ١(
  .قتل بباخرز يف ذي القعدة مظلوما": العرب " عبارة املؤلف يف ) ٢(

" يف  " يف جملس االنس" وقتل الباخرزي يف جملس االنس بباخرز، وحترف قوله : قال ابن خلكان
  ".باالندلس " إىل " الشذرات 

  .٣٨٩ - ٣٨٧ / ٣" وفيات االعيان ) " ٣(
 - ٦٦٠ / ٢، تبصري املنتبه ٥٨ / ٢، اللباب ١٣٠ / ٣، معجم البلدان ٢٤٠ / ٦االنساب (*) 

  .٢٩٠ / ١، كشف الظنون ٦٦١
" بن احلسن، ويف علي بن حممد بن عبد اهللا ": معجم البلدان " و " اللباب " و " االنساب " يف ) ٤(

  .علي بن أيب بكر حممد الزحبي": تبصري املنتبه 
(*)  

)١٨/٣٦٤(  

  

  .وأربع مئة) ١(مات يف صفر سنة مثان وستني 
  .وزبح كما قلنا قيده أبو نعيم بن احلداد

  
  الشيخ االمام احلافظ، احملدث الزاهد، أبو علي، احلسن بن علي*  الوخشي - ١٧٦

  .بلخي، الوخشيبن حممد بن أمحد بن جعفر ال
  .ولد سنة مخس ومثانني وثالث مئة، قاله السمعاين

مسع أبا عمر بن مهدي، والقاضي أبا عمر اهلامشي، وأبا حممد بن النحاس املصري، ومتام بن حممد 
  .الرازي، وعقيل بن عبدان، والقاضي أبا بكر احلريي، وخلقا كثريا

  .وكان جواال يف اآلفاق
  .وعمر بن حممد السرخسي، وعمر بن علي، وآخرونأبو بكر اخلطيب، : حدث عنه

  ).٢(علقت عنه ببغداد وأصبهان : قال اخلطيب
  كان حافظا فاضال ثقة، حسن القراءة، رحل: وقال أبو سعد السمعاين

__________  



  .، وكالمها خطأ)٤٢٨": (تبصري املنتبه " ، ويف )٤٠٨(وفاته سنة " معجم البلدان " يف ) ١(
: ، املنتخب٣٦٥ / ٥ أ، معجم البلدان ٥٧٦: ، االنساب٤الورقة : ، السياق٣٩١ / ٧االكمال (*) 

، ٢٧٥ / ٣، العرب ١٧٢الورقة : ، املختار من ذيل السمعاين٣٥٥ / ٣ أ، اللباب ٥٣ - أ ٥٢الورقة 
، الوايف ١٠٣ - ١٠٢: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١١٧٤ - ١١٧١ / ٣تذكرة احلفاظ 

: ، طبقات احلفاظ٢٤٢ - ٢٤١ / ٢، لسان امليزان ١٤٧٩ / ٤صري املنتبه ، تب١٦٣ / ١٢بالوفيات 
، ٣٤٠ / ١، إيضاح املكنون ٣٣٩ / ٣، شذرات الذهب ٥٠٨ - ١٦٣: ، كشف الظنون٤٣٩

  .٢٣٥ - ٢٣٤ / ٤ذيب تاريخ ابن عساكر 
  .بلدة بنواحي بلخ من ختالن على ر جيحون: نسبة إىل وخش وهي: والوخشي

  .، وفيه عقلت بدل علقت٢٣٥ / ٤ابن عساكر  " ذيب" انظر ) ٢(
(*)  

)١٨/٣٦٥(  

  

إىل العراق واجلبال والشام، والثغور ومصر، وذاكر احلفاظ، ومسع ببلخ من أيب القاسم علي بن أمحد 
  اخلزاعي، وبنيسابور من أيب زكريا املزكي،

  ).١(وببغداد من ابن مهدي، وبأصبهان من أيب نعيم 
  ).٢(كان يتهم بالقدر : يبوقال عبد العزيز النخش

انتقى على أيب نعيم مخسة أجزاء تعرف بالوخشيات، وكان رمبا حدث من حفظه، سئل عنه : قلت
  .حافظ كبري: إمساعيل بن حممد التيمي، فقال

  .اليب داود أبو علي احلسن ابن علي احلسيين البلخي" السنن " قد روى عن الوخشي كتاب : قلت
إنه : ات الوخشي كنت قد راهقت، فلما وضعوه يف القرب، مسعنا صيحة، فقيلملا م: قال عمر احملمودي

  .ملا وضع يف القرب، خرجت احلشرات من املقربة
  ).٣(وكان يف طرفها واد، فأخذت إليه احلشرات، فذهب والناس ال يعرضون هلا 

 امللك ببلخ، مسع أيضا حبلب ومذان من حممد بن أمحد بن مزدين، مسع منه نظام: قال ابن النجار
  .وصدره مبدرسته ببلخ

  .جعت بعسقالن أياما، وعجزت عن الكتابة، مث فتح اهللا: وعن الوخشي قال
  مات الوخشي يف خامس ربيع اآلخر، سنة إحدى وسبعني وأربع مئة

__________  
  .٢٤١ / ٢" لسان امليزان " ، و ١١٧٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(



  .٢٤١ / ٢" لسان امليزان " ، و ١١٧٢ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .١١٧٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(

(*)  

)١٨/٣٦٦(  

  

  .ببلخ وله ست ومثانون سنة
  ).١(قاله السمعاين 

إن بقرية وخش شيخا ذا رحلة : ورد نظام امللك علينا، فقيل له: مسعت عمر السرخسي يقول: وقال
  "سنن " ومعرفة، فاستدعاه، وقرؤوا عليه 

  . داودأيب
رحلت، وقاسيت الذل واملشاق، ورجعت إىل وخش، وما عرف أحد قدري، : فقال الوخشي يوما

أموت وال ينتشر ذكري، وال يترحم أحد علي، فسهل اهللا، ووفق نظام امللك حىت بىن هذه : فقلت
املدرسة، وأجلسين فيها أحدث، لقد كنت بعسقالن أمسع من ابن مصحح، وبقيت أياما بال أكل، 

  ).٢(دت بقرب خباز، الشم رائحة اخلبز، وأتقوى ا فقع
أخربتنا زينب بنت عمر بن كندي، أنبأنا أبو هاشم عبداملطلب بن الفضل، أخربنا عمر بن علي احملمودي 

، حدثنا متام بن حممد احلافظ، أخربنا أمحد بن أيوب بن )٣(القاضي ببلخ، حدثنا احلسن بن علي احلافظ 
 حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أيب، حدثنا االعمش، حدثين إبراهيم حذمل، حدثنا أبو زرعة،

ملا : كنا جلوسا عند عائشة، فذكرنا املواظبة على الصالة والتعظيم هلا، فقالت عائشة: قال االسود: قال
: " مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصالة، فأوذن ا، فقال

  ".بكر فليصل بالناس مروا أبا 
  ).٤(وذكر احلديث 

__________  
، وأورد مثله ابن )٤٥٦(قوال آخر يف وفاته وهو سنة " معجم البلدان " وقد أورد ياقوت يف ) ١(

 / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢...(وهذا وهم: وعلق عليه بقوله" ذيب تاريخ دمشق " عساكر يف 
  .٢٤١ / ٢" لسان امليزان " ، و ١٠٣": غداد املستفاد من ذيل تاريخ ب" ، و ١١٧٣

  .وهو صاحب الترمجة) ٣(
  = (*)إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك مل يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد : فقيل: ومتامه) ٤(

)١٨/٣٦٧(  



  

، أيب حممد احلسن بن الشيخ الصاحل الصدوق، أبو القاسم، عبد اهللا بن احلافظ*  ابن اخلالل - ١٧٧
  ).١(د بن احلسن، البغدادي، اخلالل حمم

  .ولد سنة مخس ومثانني وثالث مئة
  .، وأيب طاهر املخلص، وعبيد اهللا بن أمحد الصيدالين، ومجاعة)٢(ومسعه أبوه من أيب حفص الكتاين 

  .كتبت عنه وكان صدوقا): ٣(قال اخلطيب 
ه، ومسعه، وعمر حىت نقل كان صاحلا صدوقا، صحيح السماع، بكر به أبو: وقال أبو سعد السمعاين

  عنه الكثري، حدثنا عنه إمساعيل بن
__________  

إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر، فليصل بالناس، فخرج أبو بكر : فأعادوا، وأعاد الثالثة، فقال= 
يصلي، فوجد النيب صلى اهللا عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بني رجلني، كأين أنظر رجليه 

جع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم أن مكانك، مث أيت به ختطان من الو
  .حىت جلس إىل جنبه

فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصالته، والناس يصلون بصالة : فقيل لالعمش
  .نعم: أيب بكر ؟ فقال برأسه

 املريض أن يشهد اجلماعة من طريق عمر بن حفص بن باب حد: يف االذان) ٦٦٤(وأخرجه البخاري 
) ٤١٨(ومسلم ) ٧١٣(و ) ٧١٢(غياث ذا االسناد، وأخرجه من طرق عن االعمش به البخاري 

، ١٧١، ١٧٠ / ١، وأخرجه من طريق آخر عن عائشة مالك ٩٩ / ٢والنسائي ) ٩٦(و ) ٩٥(
و ) ٢٥٨٨(و ) ٧١٦( و )٦٨٧(و ) ٦٨٣(و ) ٦٧٩(و ) ٦٦٥(و ) ٦٦٤(و ) ١٩٨(والبخاري 

و ) ٩٠) (٤١٨(ومسلم ) ٧٣٠٣(و ) ٥٧١٤(و ) ٤٤٤٥(و ) ٤٤٤٢(و ) ٣٣٨٤(و ) ٣٠٩٩(
  .١٠٢، ١٠١ / ٢والنسائي ) ٣٦٦٣(والترمذي ) ٩٤(و ) ٩٣(و ) ٩٢(و ) ٩١(

 / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٧٣ / ٣، العرب ٣١٥ - ٣١٤ / ٨، املنتظم ٤٣٩ / ٩تاريخ بغداد (*) 
  .٣٣٦ / ٣، شذرات الذهب ١١٨ / ١٢ية ، البداية والنها١١٦٤

  باحلاء" احلالل " إىل " الشذرات " ويف " احلاليل : " إىل" البداية " تصحف يف ) ١(
  .املهملة

  .الكناين بالنون بدل التاء: إىل" البداية " تصحف يف ) ٢(
  .٤٣٩ / ٩" تاريخ بغداد ) " ٣(

(*)  

)١٨/٣٦٨(  



  

  .هللا، وأبو احلسن بن صرما، ومجاعةالسمرقندي، وأبو الفضل بن املهتدي با
  .ثقة: وقال ابن خريون

  .تويف يف ثامن عشر صفر سنة سبعني وأربع مئة: قال شجاع الذهلي
مساعه من الكتاين يف اخلامسة، ومن هذا احلني أخذ الطلبة يف تسميع أوالدهم يف سن احلضور، : قلت

ن مسع حضورا بال فهم مل يتحمل شيئا، وااز ففسد النظام، بل االجازة أجود من احلضور يف القوة، إذ م
  .له قد حيمل، أما إذا كان مع احلضور إذن من الشيخ يف الرواية، فهو أجود

  
 بن نصر االمام احملدث اجلوال، املسند الصدوق، أبو احلسن، علي بن حممد*  الدينوري اللبان - ١٧٨

  .الدينوري اللبان، نزيل غزنة وحمدثها
هدي، وطبقته ببغداد، والقاضي أبا عمر اهلامشي، وطائفة بالبصرة، وأبا عبدالرمحن مسع أبا عمر بن م

السلمي، وأبا بكر احلريي، وعدة بنيسابور، وأبا سعيد النقاش، وعلي بن ميلة الفرضي، ومجاعة 
  .بأصبهان

وأجاز مسافر وأمحد ابنا حممد بن علي البسطامي، ومجاعة ال نعرفهم من أهل تلك الناحية، : حدث عنه
  .حلنبل بن علي
كان شيخنا أبو احلسن بن اللبان الدينوري : مسعت شيخنا املوفق بن عبد الكرمي يقول: قال السمعاين
  عن أيب نعيم،" احللية " بغزنة وعندة 

  إن هذا كتاب فيه ذكر املمتحنني، فإن أردت أن: فأتاه صويف ليسمعها، فقال
__________  

  . ب١٨٥الورقة : التقييد(*) 
*)(  

)١٨/٣٦٩(  

  

  .تقرأه، فوطن نفسك على احملنة
  .نعم: قال

وقرأ أياما إىل أن انتهى إىل ذكر فالن، وكان يف الس حنفي، فسعى بالشيخ إىل القاضي، ورفع االمر 
إىل السلطان، فأمر الشيخ بلزوم بيته، وأغلق مسجده، ومنع من التحديث، وكان ذلك يف أواخر عمره، 

  .حت فراسة الشيخوضرب الصويف ونفي، وص



  .قد شأن أبو نعيم كتابه بذلك: قلت
  .تويف الدينوري هذا يف سنة مثان وستني وأربع مئة

كان من اجلوالني يف طلب احلديث، مسع بالدينور أبا منصور حممد بن أمحد بن علي بن : قال ابن النجار
  . وابن رزقويهوببغداد أمحد بن حممد بن أمحد بن موسى بن الصلت،: إىل أن قال...ميمونة

  .أبو بكر اخلطيب: روى عنه
  .كان مذكورا يف احلفاظ، موصوفا بالفهم: وقال حيىي بن مندة

  .مسع يف كل بلد، ومجع الكثري، وحدث، وهو ثقة: وقال أبو الفضل بن خريون
  

  ،االمام احملدث، املؤرخ، النحوي، صاحب التصانيف أبو مروان*  ابن حيان - ١٧٩
__________  

، بغية ١٥٤ - ١٥٣ / ١، الصلة ٢٠٠: ، جذوة املقتبس٦٠٢ - ٥٧٣ / ٢ / ١رية الذخ(*) 
، البداية ١٥٨ / ١١، الوايف خ ٢٧٠ / ٣، العرب ٢١٩ - ٢١٨ / ٢، وفيات االعيان ٢٧٥: امللتمس
، نفح ٣٣٣ / ٣، شذرات الذهب ١٧٩٢، ١٤٥٦ / ٢، كشف الظنون ١١٧ / ١٢والنهاية 
  :الطيب

  .٢٨١ - ٢٧١: ة لعبد اهللا عنانانظر الفهرس، تراجم أندلسي
(*)  

)١٨/٣٧٠(  

  

  .حيان بن خلف بن حسني بن حيان االموي موالهم، القرطيب، االخباري، االديب
  .ولد سنة سبع وسبعني وثالث مئة

  .ومات يف عشر املئة إال قليال
قايل، أيب حفص عمر بن حسني بن نابل وغريه، ولزم أبا عمر بن احلباب النحوي، تلميذ ال: ومسع من

  .وصاعد بن احلسن
  ).١(فذكره ...ولد: أبو علي الغساين، ووصفه بالصدق، وقال: حدث عنه

كذبا فيما حيكيه من ) ٢(كان أبو مروان فصيحا بليغا، كان ال يتعمد : وقال أبو عبد اهللا بن عون
  .القصص واالخبار

يف ) ٤(املبني " وكتاب ، )٣(عشرة أسفار " املقتبس يف تاريخ االندلس " من تصانيفه كتاب : قلت
  .مبسوطا يف ستني جملدا، نقله ابن خلكان" تاريخ االندلس 



لقد ندمت عليه، إال أن اهللا أقالين، وغفر يل : ، فقال"التاريخ " رآه بعضهم يف النوم، فسأله عن : قيل
  ).٥(بلطفه 

__________  
  .١٥٣ / ١" الصلة " انظر ) ١(
  .٢١٩ / ٢" وفيات االعيان " ، و ١٥٣ / ١" لصلة ا" يف االصل يعتمد والتصحيح من ) ٢(
بعناية للشور أنطونية : وتوجد من هذا الكتاب عدة قطع خمطوطة، وقد نشر منه ثالث قطع، االوىل) ٣(

، والثالثة بعناية الدكتور ١٩٦٥، والثانية بعناية الدكتور عبدالرمحن احلجي ببريوت ١٩٣٧يف باريس 
  انظر ما كتبه االستاذ حممد عبد اهللا عنان عن هذا الكتاب، و)١٩٧١: القاهرة(حممود مكي 

  .٢٨٠ - ٢٧٧: ص" تراجم إسالمية شرقية وأندلسية " يف مؤلفه 
  ".الشذرات " و " العرب " بالتاء ومثل يف " املتني : " ٢١٨ / ٢" وفيات االعيان " يف ) ٤(
  .٢١٩ / ٢" وفيات االعيان " ، و ١٥٤ - ١٥٣ / ١" الصلة " انظر ) ٥(

(*)  

)١٨/٣٧١(  

  

  .تويف أبو مروان بن حيان يف أواخر شهر ربيع االول، سنة تسع وستني وأربع مئة
  ).١(كان بارعا يف اآلداب، صاحب لواء التاريخ باالندلس، أفصح الناس فيه : قال الغساين

  
بن أمحد  ، أمحد بن حممد)٢(الشيخ اجلليل، الصدوق، مسند العراق، أبو احلسني *  ابن النقور - ١٨٠

  .، البغدادي، البزاز)٤(بن عبد اهللا بن النقور ) ٣(
  .مولده يف مجادى االوىل، سنة إحدى ومثانني وثالث مئة

، وأبا حفص الكتاين، وحممد بن عبد اهللا الدقاق، ابن )٥(ومسع علي بن عمر احلريب، وعبيداهللا بن حبابة 
  . عبد العزيز بن مردك، وطائفةأخي ميمي، وأبا طاهر املخلص، وعيسى بن الوزير، وعلي بن

وتفرد بأجزاء عالية كنسخة هدبة بن خالد، ونسخة كامل بن طلحة، ونسخة طالوت، ونسخة مصعب 
  .الزبريي، ونسخة عمر بن زرارة، وأشياء

  ).٦(وكان صحيح السماع، متحريا يف الرواية 
__________  

  .١٥٣ / ١" الصلة ) " ١(
 / ٣، العرب ١٠٨ - ١٠٧ / ١٠، الكامل ٣١٤ / ٨ملنتظم ، ا٣٨٢ - ٣٨١ / ٤تاريخ بغداد (*) 



، ١١٨ / ١٢، البداية والنهاية ١١٦٤ / ٣، تذكرة احلفاظ ٤ / ٢، دول االسالم ٢٧٣ - ٢٧٢
  .٣٣٦ - ٣٣٥ / ٣، شذرات الذهب ١٠٦ / ٥النجوم الزاهرة 

  .أبو احلسن: ١٠٦ / ٥" النجوم الزاهرة " يف ) ٢(
  .د بن حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللاأمح: ١٠٧ / ١٠" الكامل " يف ) ٣(
  .بالفاء" النفور : "  إىل١٠٦ / ٥" النجوم الزاهرة " تصحفت يف ) ٤(
  .جابه: إىل" تاريخ بغداد " حترف يف ) ٥(
  .٣١٤ / ٨" املنتظم " انظر ) ٦(

(*)  

)١٨/٣٧٢(  

  

لساجي، واحلسني سبط ، وحممد بن طاهر، ومؤمتن ا)١(اخلطيب، واحلميدي، وابن اخلاضبة : حدث عنه
اخلياط، وإمساعيل بن السمرقندي، وعمر بن إبراهيم الزيدي، وحممد بن أمحد بن صرما، وأبو نصر أمحد 
بن عمر الغازي، وأبو نصر إبراهيم بن الفضل البار، وأبو البدر إبراهيم بن حممد الكرخي، وأبو الفضل 

  .بيضاويحممد بن عمر االرموي، وأبو الفتح عبد اهللا بن حممد ال
  .كان صدوقا): ٢(قال اخلطيب 

  .ثقة: وقال ابن خريون
  .ال تكتبه: كان إذا تكلم أحد يف جملس ابن النقور قال لكاتب االمساء: قال احلسني سبط اخلياط

: كان أبو حممد التميمي حيضر جملس ابن النقور، ويسمع منه، ويقول: وقال أبو احلسن بن عبد السالم
  . الذهبحديث ابن النقور سبيكة

  ).٣(وكان يأخذ على نسخة طالوت بن عباد دينارا 
إمنا أخذ ذلك، الن الشيخ أبا إسحاق الشريازي أفتاه بذلك، الن أصحاب : قال احلافظ ابن ناصر

  ).٤(احلديث كانوا مينعونه من الكسب لعياله، وكان أيضا مينع من ينسخ حالة السماع 
   ابن النقور يأخذ على جزءكان: قال أبو علي احلسن بن مسعود الدمشقي

__________  
  .احلاضنة: تصحف يف االصل إىل) ١(
  .٣٨١ / ٤" تاريخ بغداد ) " ٢(
  .٣١٤ / ٨" املنتظم " انظر ) ٣(



  .٣١٤ / ٨" املنتظم ) " ٤(
(*)  

)١٨/٣٧٣(  

  

حدثنا أبو عثمان : طالوت دينارا، فجاء غريب، فأراد أن يسمعه، فقرأه عليه، وما صرح، بل قال
  .رييفالص

  .فما تفطن هلا ابن النقور، وحصل للغريب اجلزء كذلك
  .سنة) ١(مات ابن النقور يف سادس عشر رجب، سنة سبعني وأربع مئة، عن تسعني 

  
  :ابنه

البزاز ) ٢( بن حممد بن عبد اهللا بن النقور الشيخ أبو منصور حممد بن أمحد] * ابن النقور  [ - ١٨١
)٣.(  

  .با القاسم التنوخي، ومجاعةمسع أبا إسحاق الربمكي، وأ
  .ولده أبو بكر عبد اهللا بن حممد، وأبو طاهر السلفي، وغريمها: حدث عنه

  .مل يكن بذاك، لكنه مسع احلديث الكثري، وكان ابنه أبو بكر يسمع معنا: قال السلفي
  .وتسعني وأربع مئة، من أبناء الستني) ٤(مات حممد سنة سبع : قلت

__________  
  .عن تسع ومثانني سنة: ١١٨ / ١٢" داية الب" يف ) ١(

  .٤٩ / ٥، لسان امليزان ٦٦ - ٦٥ / ٢الوايف (*) 
  .املنصور:  إىل٤٩ / ٥" لسان امليزان " حترفت يف ) ٢(
  .البزار:  إىل٤٩ / ٥" لسان امليزان " تصحفت يف ) ٣(
  .مثان وتسعني: ٤٩ / ٥" لسان امليزان " يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٣٧٤(  

  

 بن أمحد الشيخ، االمام، الثقة، املقرئ، خطيب دمشق، أبو نصر، احلسني بن حممد* ب  ابن طال- ١٨٢
  .بن احلسني بن أمحد بن طالب القرشي الدمشقي، موىل عيسى بن طلحة بن عبيداهللا التيمي



، وعن أيب بكر بن أيب احلديد، وعبد الرمحن بن أيب نصر، "معجمه " أيب احلسني بن مجيع ب : حدث عن
  . الصيداوي، وعدةوعطية اهللا
أبو عبد اهللا بن أيب احلديد، وأبو الفتيان الرؤاسي، وأبو القاسم النسيب، وعلي بن أمحد بن : روى عنه

  .قبيس، ومجال االسالم علي بن املسلم، وإمساعيل بن السمرقندي، وآخرون
  ).١(هو ثقة أمني : قال النسيب

ملا استوفيت سبعني : سبا عظيما، فحدثين قالكان ابن طالب قد كسب يف الوكالة ك: وقال ابن قبيس
  .أكثر ما أعيش عشر سنني أخرى: سنة، قلت

  .فجعلت لكل سنة مئة دينار
  ).٣(بالشاغور ) ٢(فعاش أكثر من ذلك، وكان له ملك : قال

  .يف آخر سنة تسع وسبعني وثالث مئة بصيدا: سألته عن مولده، فقال: وقال النسيب
__________  

  ، شذرات الذهب١٠٧ / ٥، النجوم الزاهرة ١١٦٤ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٧٣ / ٣العرب (*) 
  .٣٥٧ - ٣٥٦ / ٤، ذيب ابن عساكر ٣٣٦ / ٣
  .٣٥٦ / ٤" ذيب ابن عساكر " انظر ) ١(
  .ملكا: يف االصل) ٢(
  .٣٥٦ / ٤" ذيب ابن عساكر " اخلرب بأطول مما هنا يف ) ٣(

(*)  

)١٨/٣٧٥(  

  

كان فاضال، ثقة، مأمونا، كثري الدرس للقرآن، كان خيطب للمصريني، مث ختلى : قال هبة اهللا بن االكفاين
  ).١(عن ذلك، مات يف ثالث صفر، سنة سبعني وأربع مئة 

  ).٢(مات يف احملرم بصيدا : وقيل
أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد حضورا، أخربنا علي بن املسلم، حدثنا احلسني 

أخربنا حممد بن أمحد الغساين، أخربنا يعقوب بن عبدالرمحن الدوري، حدثنا احلسني بن عرفة، بن حممد، 
سئل رسول : حدثنا قدامة بن شهاب املازين، حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن وبرة، عن ابن عمر قال

  ).٣" (عمل الرجل بيده، وكل بيع مربور : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أطيب الكسب، فقال
  

 عبد العزيز الفارسي، الشيخ، املسند، الصدوق، أبو عبد اهللا، حممد بن أيب مسعود*  الفارسي - ١٨٣



مث اهلروي، راوي جزء أيب اجلهم، ونسخة مصعب الزبريي، واالجزاء الستة من حديث ابن صاعد، عن 
  .عبدالرمحن بن أيب شريح الزاهد

  ن أمحد بكربة،حممد بن طاهر املقدسي، وعبد السالم ب: حدث عنه
__________  

  .ودفن بباب الصغري بظاهر دمشق": ذيب ابن عساكر " يف ) ١(
  .وقد وهم من قال إنه تويف سنة إحدى وسبعني": ذيب ابن عساكر " يف ) ٢(
" هو ابن عبدالرمحن املسلي أخرج حديثه الشيخان، وباقي رجاله ثقات، وأورده املنذري يف : وبرة) ٣(

 ٦٠ / ٤" امع " ونسبه اهليثمي يف " الكبري " ، ونسبه للطرباين يف ٥٢٣ / ٢" هيب الترغيب والتر
وقاال رواته ثقات، وله شاهد من حديث رافع ابن خديج عند " واالوسط " و " الكبري " للطرباين يف 

من طريق املسعودي، عن وائل بن داود، عن عباية ابن رفاعة، ) ٤٤١١(، والطرباين ١٤١ / ٤أمحد 
  ".االوسط " ، وزاد نسبته للطرباين يف ٦٠ / ٤" امع " وأورده اهليثمي يف ...ن أبيهع

  .٣٤٢ / ٣، شذرات الذهب ١١٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٧٨ / ٣العرب (*) 
(*)  

)١٨/٣٧٦(  

  

وأبو الفتح حممد بن علي املصري، وأبو الوقت عبد االول السجزي، وخلق من أهل هراة، أخذ عنهم 
  . وابن عساكرالسمعاين،

  .وطال عمره
حممد بن أيب مسعود، فذكر أنه منع من الدخول إليه، ) ١] (عبد اهللا [ ارحتلت إىل أيب : قال ابن طاهر

  .فتنازل معهم، إىل أن يدخل، فيقرأ حديثا واحدا، وخيرج
فأذن له، فلما دخل، وقرأ احلديث الذي من نسخة مصعب، الذي يف ذكر خيرب، وقد رواه البخاري 

  .حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، حدثنا مالك: نازال عن املسندي) ٢(
وكذلك بني هذا الشيخ وبني مالك فيه ثالثة أنفس، كالبخاري، فقال البن طاهر، ومل اخترت قراءة هذا 

  .اقرأ باقي اجلزء: احلديث ؟ فوصف له علوه، فقال
  .الزمته، وأكثرت عنه: مث قال

  .ال سنة اثنتني وسبعني وأربع مئةتويف يف شو
، وأبو بكر حممد بن حسان امللقاباذي )٣(وفيها تويف أبو علي احلسن بن عبد الرمحن الشافعي مبكة 

  ، وأبو منصور حممد بن حممد بن أمحد)٤(



__________  
  .زيادة يقتضيها النص) ١(
: حدثين ثور، قال: نا مالك، قالحدث: باب غزوة خيرب ومتامه بعد قوله: يف املغازي) ٤٢٣٤(برقم ) ٢(

افتتحنا خيرب ومل نغنم ذهبا وال فضة : حدثين سامل موىل ابن مطيع أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول
إمنا غنمنا البقر واالبل واملتاع واحلوائط، مث انصرفنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل وادي القرى 

ه له أحد بين الضباب، فبينما هو حيط رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه ومعه عبد له يقال له مزعم أهدا
هنيئا له الشهادة، فقال رسول اهللا صلى : وسلم إذ جاءه سهم غائر حىت أصاب ذلك العبد، فقال الناس

بلى والذي نفسي بيده إن الشملة اليت أصاا يوم خيرب من املغامن مل تصبها املقاسم : " اهللا عليه وسلم
: ل عليه نارا، فجاء رجل حني مسع ذلك من النيب صلى اهللا عليه وسلم بشراك أو بشراكني، فقاللتشتع

  ".شراك أو شراكان من نار : هذا شئ كنت أصبته، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١٨٨(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٩١(سترد ترمجته برقم ) ٤(

(*)  

)١٨/٣٧٧(  

  

، وهياج بن عبيد احلطيين الزاهد )٢(أبو بكر حممد بن هبة اهللا ابن الاللكائي ، و)١(العكربي الندمي 
  .العلوي الكويف) ٤(، وحيىي بن حممد االقساسي )٣(

أخربنا عبد االول، : أخربنا عبد احلافظ بنابلس، أخربنا موسى بن عبد القادر، وحسني بن املبارك قاال
ن بن أمحد، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا أبو اجلهم، أخربنا حممد بن عبد العزيز، أخربنا عبد الرمح

ما : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثين سوار بن مصعب، عن مطرف، عن أيب اجلهم قال
  ".أكلت حلمه، فال بأس ببوله 

  ).٥(هذا مرسل ضعيف 
  

 ابن احملب  عبد اهللالشيخ، االمام، الواعظ، املسند، أبو القاسم، الفضل بن*  ابن احملب - ١٨٤
  .النيسابوري

__________  
  ).١٩٣(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٣٠(سترد ترمجته برقم ) ٢(



  ).١٩٤(سترد ترمجته برقم ) ٣(
بفتح االلف وسكون القاف، وااللف بني السينني املهملتني، هذه النسبة إىل االقساس، وهي قرية ) ٤(

  .كبرية بالكوفة
 من ١٢٨ / ١ار بن مصعب، متروك احلديث، وهو يف سنن الدارقطين إسناده ضعيف جدا، سو) ٥(

  .طريق سوار بن مصعب ذا االسناد
سوار ضعيف خالفه حيىي بن العالء، فرواه عن مطرف، عن حمارب بن دثار، عن جابر : قال الدارقطين

ا حيىي بن حدثنا أبو سهل بن زياد حدثنا سعيد بن عثمان االهوازي، حدثنا عمرو بن احلصني، حدثن
ما أكل حلمه، فال " العالء، عن مطرف، عن حمارب بن دثار، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ال يثبت عمرو بن احلصني وحيىي بن العالء ضعيفان، وسوار بن مصعب أيضا متروك، وانظر " بأس ببوله 
  .٢٥٢ / ١سنن البيهقي 

، شذرات ٢٧٩ / ٣ ب، العرب ٥١٠الورقة :  ب، االنساب١٢٠ أ، ١٢٠الورقة : املنتخب(*) 
  .٣٤٣ / ٣الذهب 

(*)  

)١٨/٣٧٨(  

  

أيب احلسني اخلفاف، وبه ختم حديثه، وأيب احلسني العلوي، وعبد اهللا بن يوسف االصبهاين، : مسع من
  .وابن حممش، وطائفة

الب حممد ارحتل إليه ابن طاهر، وحدث عنه هو وزاهر الشحامي، وحممد بن إمساعيل الشامايت، وأبو ط
بن عبدالرمحن الكنجروذي، وسعيد ابن احلسني اجلوهري، واحلسني بن علي الشحامي، وحممد بن 

، وخلق )١(إمساعيل ابن أمحد املقرئ، وأبو االسعد بن القشريي، ومليكة بنت أيب احلسن الفندورجي 
  .كثري، وأجاز للحافظ ابن ناصر

   صاحبرحلت من مصر الجل الفضل بن احملب: قال ابن طاهر
اخلفاف، فلما دخلت، قرأت عليه يف أول جملس جزئني من حديث السراج، فلم أجد لذلك حالوة، 
  .واعتقدت أنين نلته بال تعب، النه مل ميتنع علي، وال طالبين بشئ، وكل حديث من اجلزء يساوي رحلة

  .قد صنف يف الوعظ، وكان خريا دينا، عاملا، أثىن عليه السمعاين: قلت
  .الث وسبعني وأربع مئةتويف سنة ث

  .وكان من أبناء التسعني، رمحه اهللا
، )٣(، وصاحب اليمن علي بن حممد الصليحي )٢(وفيها مات أبو عبد اهللا احلسني بن علي االنطاكي 



  وأبو الفتيان حممد بن سلطان بن حيوس شاعر
__________  

 املهملة وسكون الواو وفتح الفندورجي، بفتح الفاء وسكون النون وضم الدال: قال السمعاين) ١(
  .الراء ويف آخرها اجليم، هذه النسبة إىل فندورجة، وهي قرية بنواحي نيسابور

  ).١٨٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٧٣(سبقت ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)١٨/٣٧٩(  

  

  ).٣(، وحممود بن جعفر االصبهاين الكوسج )٢(، وأبو القاسم يوسف بن احلسن التفكري )١(الشام 
  

 بن عبد اهللا بن البناء االمام، العامل، املفيت، احملدث، أبو علي، احلسن بن أمحد*  ابن البناء - ١٨٥
  .البغدادي، احلنبلي، صاحب التواليف

هالل احلفار، وأيب الفتح بن أيب الفوارس، وأيب احلسن ابن رزقويه، وأيب احلسني بن بشران، : مسع من
  .م، فأكثر وأحسنوعبد اهللا بن حيىي السكري، وطبقته

أمحد بن ظفر املغازيل، وأبو منصور عبدالرمحن القزاز، وإمساعيل بن السمرقندي، وابنا أيب : حدث عنه
  .غالب، أمحد وحيىي، وأبو احلسني بن الفراء، وأبو بكر قاضي املارستان) ٤(

  .وقد تال بالروايات على أيب احلسن احلمامي
  ى قدميا، واشتغل يف حياته،وعلق الفقه واخلالف عن القاضي أيب يعل

__________  
  ).٢٠٩(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٨١(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٣٣(سترد ترمجته برقم ) ٣(

، ١١٢ / ١٠، الكامل يف التاريخ ٢٧٠ - ٢٦٥ / ٧، معجم االدباء ٣٢٠ - ٣١٩ / ٨املنتظم (*) 
، معرفة ٢٧٥ / ٣، العرب ١١٧٧ - ١١٧٦ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٧٧ - ٢٧٦ / ١إنباه الرواة 

 - ٣٨١ / ١١، الوايف بالوفيات ٥٠: ، تلخيص ابن مكتوم٥ / ٢، دول االسالم ٣٥٠ / ١القراء 
، لسان ٢٠٦ / ١، غاية النهاية ٣٧ - ٣٢ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ١٠٠ / ٣، مرآة اجلنان ٣٨٣
يف ذكر أصحاب أمحد البن ، املقصد االرشد ١٠٧ / ٥، النجوم الزاهرة ١٩٦ - ١٩٥ / ٢امليزان 



 / ٢، و ٨٩٢، ٢١٢ / ١، كشف الظنون ٤٩٦ - ٤٩٥ / ١، بغية الوعاة ٨٧ورقة : مفلح
  .٢٧٦ / ١، هدية العارفني ٣٣٩ - ٣٣٨ / ٣، شذرات الذهب ٢٠٠١، ١١٠٥

  .وهو خطأ" أبو : " يف االصل) ٤(
(*)  

)١٨/٣٨٠(  

  

وحلقة للوعظ، وكان شديدا على وصنف يف الفقه واالصول واحلديث، وكان له حلقة للفتوى، 
  .املخالفني

  .وقد روى عنه باالجازة، حممد بن ناصر احلافظ
تاريخ " هل ذكرين اخلطيب يف : إنه قال: كان من كبار احلنابلة، قيل): ١(وقد ذكره القفطي، فقال 

  ما: يف الثقات أو مع الكذابني ؟ قيل" بغداد 
  .ذكرك أصال

  .نيليته ذكرين ولو مع الكذاب: فقال
عمل مخس مئة مصنف، إال أنه : كان مشارا إليه يف القراءات واللغة واحلديث، فقيل): ٢(قال القفطي 

  .حنبلي املعتقد، تويف يف رجب سنة إحدى وسبعني وأربع مئة
  .كان ابن البناء يؤدب بين جردة: قال ابن النجار

فهمه، كان يصحف، وكان قليل تال على احلمامي بالروايات، وكتب الكثري، وتصانيفه تدل على قلة 
اليب علي الفارسي، وإذا نظرت يف كالمه، " االيضاح " التحصيل، أقرأ، وحدث، ودرس وأفىت، وشرح 

  .اليب عبيد، قد خبط وصحف" الغريب " بان لك سوء تصرفه، ورأيت له ترتيبا يف 
  .كان أحد القراء اودين، مسعنا منه قطعة من تصانيفه: وقال شجاع الذهلي
  .كان له رواء ومنظر، ما طاوعتين نفسي للسماع منه: وقال املؤمتن الساجي

  كان رجل من احملدثني امسه احلسن: وقال إمساعيل بن السمرقندي
__________  

" معجم االدباء " ، وليس فيه قول الذهيب، كان من كبار احلنابلة، وانظر ٢٧٦ / ١" إنباه الرواة ) " ١(
  .٣٨٣ / ١١" الوايف " ، و ٢٦٨ / ٧
  .املصدر السابق) ٢(

(*)  

)١٨/٣٨١(  



  

  .وميد السني، فتصري البناء" بوري " ابن أمحد بن عبد اهللا النيسابوري، فكان ابن البناء يكشط 
  ).١(إنه يفعل ذلك : كذا قيل

 وما التحنبل - رمحه اهللا -هذا جرح بالظن، والرجل يف نفسه صدوق، وكان من أبناء الثمانني : قلت
  .إال أنه فيه متشعر:  ولكن آل منده وغريهم يقولون يف الشيخ-واهللا  -بعار 

  .نعوذ باهللا من الشر
  

 االنطاكي، مث الشاغوري، نائب بن علي بن عمر) ٢(القاضي أبو عبد اهللا، احلسن *  االنطاكي - ١٨٦
  .احلكم بدمشق

  .مسع من متام احلافظ، وابن أيب نصر
 تقدمه، وأبو احلسن بن قبيس، ومجال االسالم علي بن املسلم، عمر الدهستاين، واخلطيب مع: روى عنه

  .وهبة اهللا بن االكفاين
  .تويف يف أول سنة ثالث وسبعني وأربع مئة، وله تسع وسبعون سنة، وهو آخر أصحاب متام

  
  ، حممد بن أيب)٣(الشيخ املعمر، املؤمتن، املسند، أبو اخلري  * *  أبو اخلري الصفار- ١٨٧

__________  
" ، و ٢٦٧ / ٧" معجم االدباء "  وفيه رد ابن اجلوزي، و ٣٢٠ - ٣١٦ / ٨" املنتظم " انظر ) ١(

  .٣٨٢ / ١١" الوايف 
  ).٥٥١(، وسيعيد املؤلف ترمجته يف الصفحة ٣٤٩ / ٤ذيب تاريخ دمشق (*) 

  .احلسني: ٥٥١مساه املؤلف يف ترمجته اليت أعادها ص ) ٢(
  .٣٤٩ / ٤" ابن عساكر ذيب تاريخ " وهو املذكور يف 

 / ٥، الوايف ١٧٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ٦٣٨ / ٢، املغين يف الضعفاء ٥٢ / ٤ميزان االعتدال (* *) 
  .٤٠١ / ٥، لسان امليزان ٨٧

  .أبو احلسني: ١٧٧ / ٣" تذكرة احلفاظ " يف ) ٣(
(*)  

)١٨/٣٨٢(  

  



البخاري عاليا يف زمانه، حدث " صحيح " عمران موسى بن عبد اهللا املروزي، الصفار، آخر من روى 
  *.به عن أيب اهليثم الكشميهين 

  أبو بكر حممد بن منصور السمعاين، وأبوه، وأبو بكر: حدث عنه
حممد بن إمساعيل املروزي، وأبو جعفر حممد بن أيب علي اهلمذاين، وأبو الفتح حممد بن عبدالرمحن 

  .الكشميهين اخلطيب، وعدة
مل يصح هلذا الرجل من أيب اهليثم : عبد اهللا بن أمحد السمرقندي يقولمسعت : قال ابن طاهر املقدسي

مساع، وإمنا وافق االسم اسم آخر، وقد محل إىل الوزير نظام امللك ليقرأ عليه عنده، فقرئ عليه بعضه، 
  .ورمته البغلة، فمات، ومل يكمل

  .ا مسع من الكشميهينإن أبا اخلري بن أيب عمران هذ: وقد رأيت أهل مرو يضحكون إذا قيل: قال
  ).١(ويشريون إىل أن هذا غري ذاك الذي مسع 

" جامع " ، وببعض "الصحيح " كان شيخا صاحلا، سديد السرية، حدث ب : قال أبو سعد السمعاين
أيب عيسى، عن أمحد بن حممد بن سراج الطحان، وعمر، وصار شيخ عصره، تكلم بعضهم يف مساعه، 

  ).٢( القدر املوجود من أصل أيب اهليثم، وأثىن عليه والدي وليس بشئ، أنا رأيت مساعه يف
  .عشر سنني" الصحيح " كان يل وقت ما مسعت : سألت أبا اخلري، فقال يل: قال االمري ابن ماكوال

  ).٣(ومسع يف سنة مثان ومثانني وثالث مئة : قال
__________  

  .٨٧ / ٥" الوايف " ، و ٤٠١ / ٥" لسان امليزان " ، و ٥٢ / ٤" ميزان االعتدال " انظر ) ١(
  .٤٠١ / ٥" لسان امليزان " انظر ) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

(*)  

)١٨/٣٨٣(  

  

  .مات يف رمضان سنة إحدى وسبعني وأربع مئة، عن نيف وتسعني سنة
  

 بن احلسن املكي، الشيخ، العامل، الثقة، أبو علي، احلسن بن عبدالرمحن*  أبو علي الشافعي - ١٨٨
 احلناط، آخر من حدث عن أمحد بن إبراهيم بن فراس العبقسي، وعبيد اهللا بن أمحد السقطي، الشافعي،
  .وغريمها

أبو املظفر منصور السمعاين، وحممد بن طاهر املقدسي، وعبد املنعم بن أيب القاسم القشريي، : حدث عنه



  .العباسيوأمحد بن حممد العباسي املكي، وعدة من وفد املغاربة، وغريهم، آخرهم موتا 
  ).١" (االنساب " وثقه أبو سعد السمعاين يف كتاب 

: كنت أقرأ احلديث على هبة اهللا بن عبد الوارث احلافظ فقال: وقال حممد بن حممد بن يوسف القاشاين
بفخ : فقلتها باجليم، فقال) ٢...(بفخ* أال ليت شعري هل أبينت ليلة : قرأت على أيب علي الشافعي

  .هذا فخ! يا بين :  ظاهر مكة، فأتى يب إىل موضع، فقالباخلاء، وأخرجين إىل
  قال إمساعيل بن حممد احلافظ، عن أيب علي: قال السمعاين

__________  
، النجوم ٨٤ / ٤، العقد الثمني ٢٧٨ / ٣، العرب ٢٥٦ / ٧، االنساب ٨١: االنساب املتفقة(*) 

: ٨١ص " االنساب املتفقة "  يف ، قال ابن القيسراين٣٤٢ / ٣، شذرات الذهب ١١٠ / ٥الزاهرة 
كان أيب يسمع احلديث، وكان يف القوم رجل يسمى احلسن بن : وقد سئل عن هذه النسبة فقال

  .عبدالرمحن املالكي، فكتب لنفسه الشافعي ليقع الفرق بينهما، فثبت علينا هذا النسب
)٢٥٦ / ٧) ١.  
  .بفخ وعندي إذخر وجليل: تتمة البيت) ٢(

  .ستة أميال: كة بينه وبني مكة ثالثة أميال، وقيلمن فجاج م: وفخ
  .وهذا البيت كان يقوله بالل ملا هاجر إىل املدينة

  .٣٥٤ / ١" السري " انظر 
(*)  

)١٨/٣٨٤(  

  

  .عدل ثقة، كثري السماع: الشافعي فقال
  .مات أبو علي يف ذي القعدة، سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة

  .جعفرمسعنا من طريقه نسخة إمساعيل بن 
  

 بن االمام، العالمة، احلافظ، القدوة، العابد، شيخ احلرم، أبو القاسم، سعد بن علي*  الزجناين - ١٨٩
  .حممد بن علي بن احلسني، الزجناين، الصويف

  .ولد سنة مثانني وثالث مئة تقريبا
ة، وحممد بن ومسع أبا عبد اهللا بن نظيف، واحلسني بن ميمون الصديف، وعدة مبصر، وعلي بن سالمة بغز

  .أيب عبيد بزجنان، وعبد الرمحن ابن ياسر اجلوبري، وعبد الرمحن بن الطبيز احلليب، وطبقتهما بدمشق



 وأبو املظفر منصور بن عبد اجلبار السمعاين، ومكي - وهو أكرب منه -أبو بكر اخلطيب : حدث عنه
ن القشريي، وخمتار بن علي الرميلي، وهبة اهللا بن فاخر، وحممد بن طاهر احلافظ، وعبد املنعم ب

  .االهوازي، وآخرون
كان جدك أبو املظفر عزم على ااورة يف صحبة سعد االمام، : قال يل شيخ: قال أبو سعد السمعاين

  يا: فرأى والدته كأمنا كشفت رأسها تقول
__________  

 / ١تبه ، املش٢٧٦ / ٣، العرب ٣٢٠ / ٨، املنتظم ٣٠٧ / ٦، االنساب ٢٢٩ / ٤االكمال (*) 
، ١٢٠ / ١٢، البداية والنهاية ١١٧٨ - ١١٧٤ / ٣، تذكرة احلفاظ ٥ / ٢، دول االسالم ٣٢٤

، شذرات ١٠٨ / ٥، النجوم الزاهرة ٦٦١ / ٢، تبصري املنتبه ٥٣٦ - ٥٣٥ / ٤العقد الثمني 
  .٣٤٠ - ٣٣٩ / ٣الذهب 

نسبة إىل زجنان، وهي بلدة على والزجناين بفتح الزاي وسكون النون وفتح اجليم ويف آخرها نون، هذه ال
  .حد أذربيجان من بالد اجلبل

(*)  

)١٨/٣٨٥(  

  

  .بين، حبقي عليك إال ما رجعت إيل، فإين ال أطيق فراقك
  فانتبهت: قال

أشاور الشيخ، فأتيت سعدا، ومل أقدر من الزحام أن أكلمه، فلما قام تبعته، فالتفت إيل، : مغموما، وقلت
  .جوز تنتظركيا أبا املظفر، الع: وقال

  ).١(ودخل بيته، فعلمت أنه كاشفين، فرجعت تلك السنة 
إن اهللا يبين الهل : رأيت أبا القاسم الزجناين يف النوم يقول يل مرة بعد أخرى: وعن ثابت بن أمحد قال

  ).٢(احلديث بكل جملس جيلسونه بيتا يف اجلنة 
دة، صاحب كرامات وآيات، وإذا خرج إىل كان سعد حافظا متقنا، ثقة، ورعا، كثري العبا: قال أبو سعد

  ).٣(احلرم خيلو املطاف، ويقبلون يده أكثر مما يقبلون احلجر االسود 
مل يكن يف الدنيا مثل سعد بن علي يف : ما رأيت مثله، ومسعت أبا إسحاق احلبال يقول: وقال ابن طاهر

  ).٤(ال أن يسأل فيجيب الفضل، كان حيضر معنا االس، ويقرأ بني يديه اخلطأ، فال يرد، إ
يوم ال أرى فيه سعدا ال أعتد أين : ومسعت الفقيه هياج بن عبيد إمام احلرم ومفتيه يقول: قال ابن طاهر
  .عملت خريا



  ).٥(وكان هياج يعتمر يف اليوم ثالث عمر 
__________  

  .١١٧٤ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .١١٧٥ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .٣٢٠ / ٨" املنتظم " ، و ٣٠٧ / ٦" االنساب " ، و ١١٧٥ / ٣"  تذكرة احلفاظ "انظر ) ٣(
هذا اخلرب خيتلف عن خرب آخر سيورده املؤلف قريبا وهو أن الزجناين كان ال يسكت على اخلطأ، ) ٤(

  .١١٧٥ / ٣" تذكرة احلفاظ "  القادمة، و ٣٨٨انظر الصفحة 
  .١١٧٥ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٥(

(*)  

)١٨/٣٨٦(  

  

ملا عزم سعد على ااورة، عزم على نيف وعشرين عزمية، أن يلزمها نفسه من ااهدات : قال ابن طاهر
  .والعبادات، فبقي به أربعني سنة مل خيل بعزمية منها

  ).١ (- يعين خوفا من دولة العبيدية -وكان ميلي مبكة يف بيته 
ال تضيق : ي، فقال يل من غري أن أعلمهدخلت عليه وأنا ضيق الصدر من شرياز: قال ابن طاهر

  .خبل أهوازي، ومحاقة شريازي، وكثرة كالم رازي: صدرك، يف بالدنا يقال
ما يأمر الشيخ ؟ : أراحلون فنبكي أم مقيمونا ؟ فقلت: وأتيته وقد عزمت على اخلروج إىل العراق، فقال

  .تدخل خراسان، وتفوتك مصر، فيبقى يف قلبك منها: فقال
  .مصر، مث منها إىل العراق وخراسان، فإنه ال يفوتك شئاخرج إىل 

  .فكان يف رأيه الربكة
" فيه عن أيب مسلم الكاتب، وليس من شرط : ، فقال)٢(أيب ذر " صحيح " ومسعته وجرى بني يديه 

  ".الصحيح 
الئمه ودع عنك رأيا ال ي* تدبر كالم اهللا واعتمد اخلرب : لسعد قصيدة يف قواعد أهل السنة، وهي: قلت

* أنا وكل مكلف ) ٣(هم شهدوا الترتيل علك تنجرب وكن موقنا * أثر وج اهلدى فالزمه واقتد باالىل 
  أمرنا بقفو احلق واالخذ باحلذر

__________  
  .٣٢٠ / ٨" املنتظم " ، و ١١٧٦ - ١١٧٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
د جرى ذكر الصحيح الذي خرجه أبو ذر  وق-ومسعته يقول : ١١٧٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " يف ) ٢(



 - وهو عبد بن أمحد اهلروي - يف ترمجة أيب ذر ١١: ٦ / ٣" التذكرة " ، ونقل املصنف يف -اهلروي 
اليب : خرج على الصحيحني خترجيا حسنا، وقول القاضي عياض: عن عبد الغافر يف تاريخ نيسابور قوله
  .ذر كتاب كبري خمرج على الصحيحني

  .إىل موقفا" التذكرة "  حترف يف) ٣(
(*)  

)١٨/٣٨٧(  

  

مريد ملا جيري * قدير حليم عامل الغيب مقتدر مسيع بصري واحد متكلم * وحكم فيما بيننا قول مالك 
فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر ويف ترك أمر * على اخللق من قدر فمن خالف الوحي املبني بعقله 

سألت : قال أبو احلسن الكرجي الشافعي) ١(واتل واعترب خالف الذي قد قاله * املصطفى فتنة فذر 
  .سعد الزجناين، وعبد اهللا بن حممد االنصاري: ابن طاهر عن أفضل من رأى، فقال

كان االنصاري متفننا، وأما الزجناين فكان أعرف باحلديث منه، : فأيهما كان أعرف باحلديث فقال: قلت
ه، ففي بعض يرد، ويف بعض يسكت، وكان الزجناين إذا كنت أقرأ على االنصاري، فأترك شيئا الجرب

  ).٢(أسقطت فالنا : تركت اسم رجل يقول
  .كان سعد أعرف حبديثه لقلته، وكان عبد اهللا مكثرا: قال السمعاين

  ).٣(إمام كبري، عارف بالسنة : سئل إمساعيل بن حممد التيمي احلافظ عن سعد الزجناين، فقال
إحدى وسبعني وأربع مئة وله تسعون عاما، ولو أنه مسع يف حداثته للحق تويف الزجناين يف أول سنة 

  .إسنادا عاليا، ولكنه مسع يف الكهولة
أخربنا أبو بكر بن عمر النحوي، أخربنا احلسن بن أمحد الزاهد، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا 

  خمتار بن علي املقرئ سنة مخس
__________  

بدل " فاسأله : "  ويف البيت االخري١١٧٨ / ٣" تذكرة احلفاظ "  واخلامس يف االبيات عدا الرابع) ١(
  .، وفيها بعد البيت االخري بيتان آخران سيوردمها املؤلف آخر الترمجة"واتل " 
  ، وهذا هو اخلرب الذي خيتلف عما أورده املؤلف يف الصفحة١١٧٥ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(

٣٨٦.  
  .١١٧٦/  ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(

(*)  

)١٨/٣٨٨(  



  

مئة، أخربنا سعد بن علي احلافظ، أخربنا عبداحلميد بن عبد القاهر االرسويف، أخربنا أبو أمحد حممد بن 
حممد بن عبدالرحيم القيسراين، حدثين عمي أمحد بن عبدالرحيم، حدثنا أمحد بن إمساعيل البزاز، حدثنا 

أيب عبلة، عن أم الدرداء، عن أيب الدرداء، عن النيب صلى عبد اهللا بن هانئ، حدثنا أيب، عن إبراهيم بن 
من أصبح معاىف يف بدنه، آمنا يف سربه، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا : " اهللا عليه وسلم قال

."  
  ).١(هذا حديث غريب، وال أعرف حال هانئ 

 ملن سرب ففي االخذ باالمجاع وتلك سبيل املؤمنني* وما أمجعت فيه الصحابة حجة : ومن قصيدة الزجناين
  )٢(كما يف شذوذ القول نوع من اخلطر *  سعادة - فاعلم -

 بن عيسى بن حممد بن منظور االمام، احملدث، املتقن، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد*  ابن منظور - ١٩٠
  .بن عبد اهللا بن منظور، القيسي، االشبيلي

__________  
هانئ بن عبدالرمحن بن أيب عبلة، عن عمه إبراهيم، وعنه ابنه عبد : ١٨٦ / ٦" لسان امليزان " يف ) ١(

وعبد اهللا ولده ذكره ابن حبان يف الثقات، : قلت" ثقاته " اهللا بن هانئ رمبا أغرب قاله ابن حبان يف 
قدمت الرملة، فذكر يل أن يف : ١٩٥، ١٩٤ / ٥" اجلرح والتعديل " وقال أبو حامت الرازي كما يف 

" هو شيخ يكذب، فلم أخرج إليه، ومل أمسع منه، وهو يف : ى هذا الشيخ وسألت عنه، فقيلبعض القر
 من طرق عن عبد اهللا بن هانئ ذا االسناد ٢٤٩ / ٥وحلية أيب نعيم ) ٢٥٠٣" (صحيح ابن حبان 

  وابن) ٢٣٤٧(والترمذي ) ٤٣٩(واحلميدي ) ٣٠٠" (االدب املفرد " وأخرجه البخاري يف 
ن طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن عبدالرمحن بن أيب مشيلة االنصاري، عن سلمة م) ٤١٤١(ماجة 

بن عبيد اهللا بن حمصن، عن عبد اهللا بن حمصن، وسلمة مل يوثقه غري ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وله 
  .شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أيب الدنيا

  .١١٧٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " البيتان يف ) ٢(
  .٥٢: ، بغية امللتمس٥٤٩ - ٥٤٨ / ٢ الصلة (*)
(*)  

)١٨/٣٨٩(  

  

  .اليب عبد اهللا البخاري، عن أيب ذر احلافظ" الصحيح " حج وجاور، ومحل 
  ).١(وكان فاضال، قدوة، ثقة 



أمحد بن منظور، وأبو علي الغساين، ويونس بن حممد بن مغيث، وشريح بن حممد، : حدث عنه بسننه
  .وعدة

  .ا عمرو السفاقسي، وأبا النجيب االرمويوقد لقي أيضا أب
  .وعاش سبعني سنة، وهو من بيت حشمة وجاللة

  .، وحرره يف سنة إحدى وثالثني، واعتمده االندلسيون، وحج مرتني"الصحيح " مسع 
  ).٢(كان جيد الضبط، من أفاضل الناس، كرمي النفس خيارا : قال الغساين

  .رففقيه، حمدث، عا: وقال أبو جعفر بن عمرية
  ).٣(كان جماب الدعوة، كثري الرب : وقيل

  .- رمحه اهللا -تويف يف شوال، سنة تسع وستني وأربع مئة 
  

   بن حممدالشيخ االمام، الفقيه، املسند، أبو بكر، حممد بن حسان*  امللقاباذي - ١٩١
__________  

  .٥٤٨ / ٢" الصلة " انظر ) ١(
  .٥٤٨ / ٢" الصلة ) " ٢(
  .٥٤٩ / ٢" الصلة : " انظر يف ذلك) ٣(

  .مل نعثر على مصادر ترمجته فيما بني أيدينا من مصادر(*) 
  .حملة بأصبهان، وقيل بنيسابور: ملقاباذ بالضم مث السكون والقاف وآخره ذال معجمة: قال ياقوت

(*)  

)١٨/٣٩٠(  

  

  .النيسابوري، الشافعي، امللقاباذي
  .اييين، وكان من كبار الفقهاءأيب عوانة كله، عن أيب نعيم االسفر" مسند " حدث ب 
وجيه بن طاهر، وعبيد اهللا بن جامع الفارسي، وأمحد ابن سهل املطرزي، وأبو طالب حممد : حدث عنه

  .بن عبدالرمحن احلرتباراين
هو أبو بكر حممد بن أيب الوليد حسان بن حممد بن القاسم، فقيه، ثقة، عدل، مشتغل : قال السمعاين

مور، أدرك االسانيد العالية، ومسع أبا نعيم، وأبا احلسن العلوي، وعبد اهللا بن بنفسه، غري دخال يف اال
  .يوسف، وأبا طاهر بن حممش

  .جدي أبو املظفر يف االحاديث االلف: روى عنه



  .مولده يف احملرم، سنة أربع وتسعني وثالث مئة
  .ومات بنيسابور يف ذي القعدة، سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة

  
، العابد، القانت، كان شيخ احلنابلة، أبو احلسن، علي بن احلسني بن جدا العكربي* دا  ابن ج- ١٩٢

  .لسنا مناظرا، مصنفا
  .مسع أبا علي بن شاذان، والربقاين، وعدة

  .قاضي املارستان، وأبو منصور القزاز: وعنه
__________  

 ٣، شذرات الذهب ١٢ - ١١ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ٤٧ / ١٢، الوايف خ ٢٩٩ / ٨املنتظم (*) 
 /٣٣١.  

(*)  

)١٨/٣٩١(  

  

، مات يف رمضان سنة مثان وستني وأربع مئة )٢(صينا، ثقة، مستورا ) ١] (كان : [ قال ابن خريون
  .فجأة وهو يصلي

  
 بن أمحد بن الشيخ، العامل، االديب، االخباري، الندمي، أبو منصور، حممد ابن حممد*  العكربي - ١٩٣

  .زيز، العكربي، الفارسي االصلاحلسني بن عبد الع
  .ومثانني وثالث مئة من أوالد احملدثني) ٣(ولد سنة اثنتني 

مسع أباه أبا نصر البقال، وحممد بن عبد اهللا القاضي اجلعفي بالكوفة، ابن رزقويه، وهالل بن حممد 
 دريد، وهو احلفار، وأبا احلسني بن بشران، وأبا الطيب حممد بن أمحد بن خاقان العكربي صاحب ابن

  .أقدم شيخ له، وطائفة
أبو حممد سبط اخلياط، وأخوه احلسني بن علي، وحيىي ابن الطراح، وإمساعيل بن : حدث عنه

  .السمرقندي
  .كتبت عنه، وكان صدوقا): ٤(قال اخلطيب 

  .كان يتشيع: وقال سبط اخلياط
__________  

  .زيادة يقتضيها السياق) ١(



  .١٢ / ١ " ذيل طبقات احلنابلة" انظر ) ٢(
، ١١٧ / ١٠، الكامل يف التاريخ ٣٢٥ / ٨، املنتظم ٢٨ / ٩، االنساب ٢٣٩ / ٣تاريخ بغداد (*) 
  .٣٤٢ / ٣، شذرات الذهب ١٢٠ / ١٢، البداية والنهاية ٢٧٨ / ٣العرب 

  وقد تقدم الكالم
  ).٢(ت ) ٦٤(على هذه النسبة يف الترمجة رقم 

  .نيأربع ومثان: ١١٧ / ١٠" الكامل " يف ) ٣(
  .٢٣٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٤(

(*)  

)١٨/٣٩٢(  

  

خلط يف غري شئ، ومسع لنفسه، ومات يف رمضان سنة اثنتني وسبعني وأربع : وقال أبو الفضل بن خريون
  ).١(مئة 

قول ابن خريون ال يقدح فيه، الن عمدة قدحه فيه كونه استعار من ابن : مث قال أبو سعد السمعاين
  . مساعه، ورده، وما زال الطلبة يفعلون ذلكخريون جزءا، فنقل فيه

  .البن دريد عاليا من طريقه، مسعناه من عمر بن القواس) ٢" (اتىب " وقع يل : قلت
  

، احلطيين، الشافعي، االمام، الفقيه، الزاهد، شيخ االسالم، أبو حممد الشامي*  هياج بن عبيد - ١٩٤
  .شيخ احلرم

  .ولد بعد التسعني وثالث مئة
 من أيب احلسن علي بن السمسار، وعبد الرمحن بن عبد العزيز ابن الطبيز، وحممد بن عوف ومسع

بدمشق، وعبد العزيز بن علي االزجي، وعدة ببغداد، ومن أيب ذر احلافظ مبكة، ومن السكن بن مجيع 
  بصيدا، ومن

__________  
  .٣٢٥ / ٨" املنتظم " انظر ) ١(
بالنون، وقد طبع " اتىن " بالباء كما هنا، ويف أخرى " اتىب " يف بعض مصادر ترمجة ابن دريد ) ٢(

  .١٣٦٢باسم اتىن يف حيدر آباد الدكن سنة 
  ، معجم البلدان٣٢٦ / ٨، املنتظم ١٧٠ / ٤، االنساب ٤٤ - ٤٣: االنساب املتفقة(*) 
ات ، طبق٢٧٩ - ٢٧٨ / ٣، العرب ٥ / ٢، دول االسالم ٣٧٤ / ١، اللباب ٢٧٤ - ٢٧٣ / ٢



، ١٢١ - ١٢٠ / ١٢، البداية والنهاية ٤٢٨ - ٤٢٧ / ١، طبقات االسنوي ٣٥٥ / ٥السبكي 
  .٣٤٣ - ٣٤٢ / ٣، شذرات الذهب ١٠٩ / ٥، النجوم الزاهرة ٣٨١ - ٣٨٠ / ٧العقد الثمني 

 البداية" هياج بن حممد بن عبيد، ويف ": معجم البلدان " و " اللباب " و " االنساب " وقد ورد امسه يف 
  .هياج بن عبد اهللا": 
(*)  

)١٨/٣٩٣(  

  

  .حممد بن أمحد بن سهل بقيسارية، ومن علي بن محصة احلراين مبصر
  .وكان اعتناؤه جيدا باحلديث، وله بصر باملذهب، وقدم يف التقوى، وجاللة عجيبة

ي مثله يف حدثنا هياج الزاهد الفقيه، وما رأت عينا: ، فقال"معجمه " هبة اهللا الشريازي يف : حدث عنه
  ).١(الزهد والورع 

حممد بن طاهر، وإبراهيم بن عثمان الرازقي، واحملدث حممد بن أيب علي اهلمذاين، وثابت : وحدث عنه
  .بن منصور، وأبو نصر هبة اهللا السجزي، وطائفة

كان هياج قد بلغ من زهده أنه يصوم ثالثة أيام، ويواصل، لكن يفطر على ماء زمزم، : قال ابن طاهر
 أتاه بعد ثالث بشئ أكله، وكان قد نيف على الثمانني، وكان يعتمر كل يوم ثالث عمر، ويدرس فمن

عدة دروس، ويزور ابن عباس بالطائف كل سنة مرة، ال يأكل يف الطريق شيئا، ويزور قرب النيب صلى 
ن ميشي اهللا عليه وسلم كل سنة مع أهل مكة، فيخرج، فمن أخذ بيده، كان يف مؤونته حىت يرجع، وكا

 -اختذ نعلني ال يسرقهما أحد : حافيا من مكة إىل املدينة، ومسعت من يشكو إليه أن نعليه سرقتا، فقال
  ، وذلك أن بعض الرافضة شكى)٢] (والرافضة [  ورزق الشهادة يف كائنة بني السنة -يعين احلفاء 

 بن قوام وابن االمناطي، إىل أمري مكة أن أهل السنة ينالون منا، فأنفذ، وطلب هياجا وأبا الفضل
  ).٣( رضي اهللا عنهم -وضرم، فمات هذان يف احلال، ومحل هياج، فمات بعد أيام 

__________  
  .٣٨٠ / ٧" العقد الثمني " ، و ٤٨٢ / ١االسنوي " طبقات " انظر ) ١(
  ".ان معجم البلد" و " املنتظم " السمعاين و " أنساب " و " االنساب املتفقة : " زيادة من) ٢(
 / ٨" املنتظم " ، و ١٧١ - ١٧٠ / ٤" االنساب " ، و ٤٤ - ٤٣": االنساب املتفقة " انظر ) ٣(

  .٢٧٤ - ٢٧٣ / ٢" معجم البلدان " ، و ٣٢٦
(*)  

)١٨/٣٩٤(  



  

  .كان فقيها زاهدا: سألت إمساعيل احلافظ عن هياج، فقال: قال السمعاين
  .وأثىن عليه

  . مئةمات هياج سنة اثنتني وسبعني وأربع
، وأبو بكر حممد بن حسان )٢(، وأبو علي املكي الشافعي )١(وفيها مات حممد بن أيب مسعود الفارسي 

، وأبو بكر حممد بن هبة اهللا الاللكائي )٤(، وأبو منصور حممد بن حممد العكربي الندمي )٣(امللقاباذي 
)٥.(  

  
 بن أمحد ابن احلسني لعزيز بن عليالشيخ، املسند، االمني، أبو القاسم، عبد ا*  االمناطي - ١٩٥

  ).٦(البغدادي االمناطي، العتايب، من حملة العتابية، وهو ابن بنت السكري 
  .أيب طاهر املخلص: حدث عن

  .كتبت عنه، وكان مساعه صحيحا): ٧(قال اخلطيب 
  أبو بكر قاضي املارستان، وأبو القاسم بن السمرقندي،: حدث عنه

__________  
  ).١٨٣(ه برقم تقدمت ترمجت) ١(
  ).١٨٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٩١(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  .تقدمت ترمجته قبل هذه الترمجة مباشرة) ٤(
  ).٢٣٠(سترد ترمجته برقم ) ٥(

، ٢٧٧ - ٢٧٦ / ٣، العرب ٣٢٢ - ٣٢١ / ٨، املنتظم ٤٧٠ - ٤٦٩ / ١٠تاريخ بغداد (*) 
  .٣٤٠ / ٣شذرات الذهب 

  .٣٢١ / ٨" املنتظم " لي بن عمر السكري كما يف هو أبو احلسن ع) ٦(
  .٤٦٩ / ١٠" تاريخ بغداد ) " ٧(

(*)  

)١٨/٣٩٥(  

  

  .وعبد الوهاب االمناطي، وأمحد بن الطالية الزاهد، وآخرون
  ).١(هو ثقة : قال عبد الوهاب



  .مولده يف سنة مثان ومثانني وثالث مئة: قلت
  .ومات يف رجب سنة إحدى وسبعني وأربع مئة

  .ع لنا من عواليهوق
أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا املبارك بن أيب اجلود، أخربنا أمحد ابن أيب غالب الزاهد، أخربنا عبد 

العزيز بن علي سنة مثان وستني وأربع مئة، أخربنا حممد بن عبدالرمحن الذهيب، حدثنا عبد اهللا بن أيب 
ين ابن أيب ذئب، عن شرحبيل، عن أيب سعيد داود، حدثنا أمحد بن صاحل، حدثنا ابن أيب فديك، أخرب

الن يتصدق الرجل يف حياته بدرهم خري من أن : " اخلدري، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٢" (يتصدق مبئة دينار عند موته 

، )٥(، وأبو علي الوخشي )٤(، وأبو علي بن البناء )٣(ومات معه صاحب دمشق أتسز اخلوارزمي 
، وشيخ النحو عبد القاهر )٧(، وعبد الباقي بن حممد ابن العطار الوكيل )٦( الزجناين وسعد بن علي

  ، وأبو عاصم)٨(اجلرجاين 
__________  

  .٣٢٢ / ٨" املنتظم " اخلرب بنحوه يف ) ١(
) ٨٢١(إسناده ضعيف لضعف شرحبيل وهو ابن سعد اخلطمي، ومع ذلك، فقد صححه ابن حبان ) ٢(

  .يف أول الوصايا من طريق أمحد بن صاحل ذا االسناد) ٢٨٦٦(وهو يف سنن أيب داود 
  ).٢١٨(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٨٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٧٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٨٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٩٨(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).٢١٩(سترد ترمجته برقم ) ٨(

(*)  

)١٨/٣٩٦(  

  

  ).٣(، وأبو اخلري الصفار )٢(وأبو الفضل حممد بن عثمان القومساين زاهد مهذان ، )١(الفضيلي 
  

 بن الفضيل الفضيلي، الشيخ، الفقيه، االمام، املسند، أبو عاصم، الفضيل بن حيىي*  الفضيلي - ١٩٦
  .اهلروي



احلسني بن عبدالرمحن بن أيب شريح االنصاري، وأيب علي منصور ابن عبد اهللا اخلالدي، وأيب : حدث عن
  .بشران املعدل، وطائفة

عبد السالم بكربة، وحممد بن احلسني العلوي، وأبو الوقت عبد االول السجزي، ومجاعة : حدث عنه
  .سواهم، ال حيضرين اآلن أمساؤهم

  .مولده يف سنة ثالث ومثانني وثالث مئة
  .كان فقيها مزكيا، ثقة، صدوقا، عمر ومحل عنه الكثري: قال أبو سعد السمعاين

  ).٤(مات يف مجادى االوىل سنة إحدى وسبعني وأربع مئة 
أخربنا حممد بن علي بن الواسطي، وأبو بكر ابن خطيب بيت اآلبار، وطائفة مسعوا أبا املنجا عبد اهللا بن 
عمر، أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا الفضيل بن حيىي، أخربنا عبدالرمحن بن أمحد، حدثنا عبد اهللا 

  بغوي، حدثنا علي بن اجلعد، أخربنا شعبة، عن يعلى بن عطاء،بن حممد ال
__________  

  .سترد ترمجته عقب هذه الترمجة) ١(
  ).٢٢٠(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٨٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(

، شذرات ٣١٠ - ٣٠٩ / ٥، طبقات السبكي ١١٧٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٧٧ / ٣العرب (*) 
  .٣٤١ / ٣الذهب 

  .٣١٠ / ٥" طبقات السبكي  " انظر) ٤(
(*)  

)١٨/٣٩٧(  

  

الرؤيا جزء من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن وكيع بن عدس، عن أيب رزين العقيلي قال
 وأحسبه - جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر، فإذا حدث ا، وقعت - أو ستة وأربعني -أربعني 

   ".- ال حيدث ا إال حبيبا أو لبيبا: قال
  .من طريق أيب داود الطيالسي، عن شعبة، فوقع لنا عاليا بدرجتني) ١(رواه الترمذي 

  
 أيب زكريا الشيخ، احملدث، العامل، الصدوق، النبيل، أبو بكر، حممد ابن احملدث*  ابن املزكي - ١٩٧

  .، املزكي النيسابوري)٢(حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي بن سختويه 
  ا عبد اهللا احلاكم، وأبا طاهر بن حممش، وعبد اهللا بنمسع أباه، وأب



__________  
) ١٠٨٨" (مسند الطيالسي " باب ما جاء يف تعبري الرؤيا، وهو يف : يف الرؤيا) ٢٢٧٩(رقم ) ١(

ووكيع بن عدس ذكره ابن حبان يف الثقات، وباقي رجاله ) ٣٩١٤(وابن ماجة ) ٥٠٢٠(ورواه أبوداد 
، ووافقه الذهيب، وحسنه احلافظ يف ٣٩٠ / ٤سن صحيح، وصححه احلاكم ح: ثقات، وقال الترمذي

، وله شاهد يتقوى به من حديث أيب قالبة مرسال عند عبد الرزاق ٣٧٨ - ٣٧٧ / ١٢" الفتح " 
 موصوال بذكر أنس، وصححه ووافقه الذهيب، ٣٩١ / ٤ورجاله ثقات، وأخرجه احلاكم ) ٢٠٣٥٤(

كانت امرأة من أهل : ، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت بسند حسن١٣١ / ٢وأخرج الدارمي 
إن :  فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت- يعين يف التجارة -املدينة هلا زوج تاجر خيتلف 

: زوجي غائب، وتركين حامال، فرأيت يف املنام أن سارية بييت انكسرت، واين ولدت غالما أعور، فقال
ء اهللا صاحلا، وتلدين غالما برا، فذكرت ذلك ثالثا، فجاءت ورسول اهللا صلى خري يرجع زوجك إن شا

لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غالما : اهللا عليه وسلم غائب، فسألتها فأخربتين باملنام، فقلت
مه يا عائشة إذا عربمت للمسلم : " فاجرا، فقعدت تبكي، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  ".رؤيا فاعربوها على خري، فإن الرؤيا تكون على ما يعربها صاحبها ال
  .٣٤٦ / ٣، شذرات الذهب ١٩٧ / ٥، الوايف ٢٨١ / ٣، العرب ٤٣٥ / ٣تاريخ بغداد (*) 

  .باحلاء املهملة" سحتويه "  إىل ٤٣٥ / ٣" تاريخ بغداد " تصحفت يف ) ٢(
(*)  

)١٨/٣٩٨(  

  

سلمي، وعبد الرمحن بن حممد بن بالويه، وأبا بكر احلريي، وخلقا يوسف االصبهاين، وأبا عبدالرمحن ال
  .كثريا

  .وجيه الشحامي، وأبو نصر الغازي، وأبو االسعد بن القشريي، وخلق سواهم: حدث عنه
  .يقع لنا حديثه بإجازة

نا أخربنا حممد ابن حيىي، حدثنا ابن بالويه، حدث: ، فقال"تارخيه " وقد حدث عنه أبو بكر اخلطيب يف 
  حممد بن احلسني القطان، حدثنا

  .، فذكر حديثا وقع يل عاليا يف جملس ابن بالويه)١(قطن 
  .كتبت عنه): ٢(قال اخلطيب 

وذكر أنه مسع أباه، وابن حممش، وعبد الرمحن بن بالويه، والسلمي، مث عاد إيل بعد سنني، فحدث عن 
  .احلاكم، ومل يكن حدث عنه فيما تقدم



  . شئهذا ال يدل على: قلت
  .ومل نر له أصال، إمنا كان يروي من فروع: قال

  .كان اخلطيب متوقفا فيه: وقال أبو سعد السمعاين
  .هو من أظرف املشايخ الذين لقيناهم، وأكثرهم مساعا: وقال عبد الغافر الفارسي

  روى عن حنو مخسني من أصحاب االصم، وأكثر عن أبيه،
__________  

حدثين إبراهيم بن طهمان، عن : حدثنا حفص بن عبد اهللا، قال:  ومتامه،٤٣٥ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
اليد العليا خري : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال

 يف ٩٩٨ / ٢" املوطأ " وهو يف " واليد العليا املنفقة واليد السفلى السائلة : من اليد السفلى قال
) ١٠٣٣(باب ال صدقة إال عن ظهر غىن، ومسلم :  يف الزكاة٢٣٥ / ٣ ومن طريقه البخاري الصدقة،
  .باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى عن نافع، عن ابن عمر: يف الزكاة

  .٤٣٥ / ٣" تاريخ بغداد ) " ٢(
(*)  

)١٨/٣٩٩(  

  

  .وعن السلمي
ي، وحضره أكثر من مخس مئة حمربة، وأوصى يل وأملى ببغداد، فحضر جملسه القاضي أبو الطيب الطرب

  .بعد وفاته بالكتب واالجزاء
  .بلغ عدد شيوخه مخس مئة شيخ

  .كان من أظرف املشايخ وأرغبهم يف التجمل والنظافة، وأحفظهم اليام املشايخ: وقال السمعاين
أملى، ورزق خرج إىل احلج، وبقي بالعراق وغريها حنوا من عشرين سنة، مث رجع إىل نيسابور، و

  الرواية، ومتع
  .مبا مسع، مسع احلاكم، مث سرد شيوخه

  .مات يف رجب سنة أربع وسبعني وأربع مئة وله مثانون سنة
  .أدرك احلاكم وهو ابن عشر: قلت

  .وهو من بيت رواية، فال ينكر البيه أن يسمعه من احلاكم
  

 بن غالب، البغدادي، اقي بن حممدالشيخ اجلليل، املسند، أبو منصور، عبدا لب*  ابن العطار - ١٩٨



  .االزجي، ابن العطار، وكيل اخلليفتني القائم واملقتدي
  .مسع أبا طاهر املخلص، وأمحد بن اجلندي

يوسف بن أيوب اهلمذاين، وعبد املنعم بن الشيخ أيب القاسم القشريي، وأبو نصر أمحد بن : روى عنه
  .عمر الغازي، وعدة

  .ة، مجيل االمر، صحيح السماعكان حسن السري: قال السمعاين
__________  

، ١١٧٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٧٦ / ٣، العرب ٣٢١ / ٨، املنتظم ٩١ / ١١تارخ بغداد (*) 
  .٣٤٠ / ٣شذرات الذهب 

(*)  

)١٨/٤٠٠(  

  

  .ولدت سنة أربع ومثانني وثالث مئة: كتبت عنه، وكان صدوقا، قال يل): ١(وقال اخلطيب 
  . اآلخر، سنة إحدى وسبعني وأربع مئة ومساعاته قليلةتويف أبو منصور يف ربيع

  
، مث الطوسي، الشافعي، العالمة املفيت، أبو املظفر، طاهر بن حممد االسفراييين*  شاهفور - ١٩٩

  ).٢" (التفسري الكبري " صاحب 
  .كان أحد االعالم

  .ابن حممش، وأصحاب االصم: حدث عن
  .زاهر الشحامي، وغريه: روى عنه
  .ستاذ أبا منصور البغداديصاهر اال

  .تويف بطوس يف سنة إحدى وسبعني وأربع مئة
قرأت على ابن عباد، عن أيب روح، أخربنا زاهر، أخربنا طاهر بن حممد، أخربنا ابن حممش الزيادي، 

  أخربنا حممد بن احلسني، حدثنا أمحد
__________  

  .٩١ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
 - ٢١٢ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ١١ / ٥ طبقات السبكي ،٢٧٦: تبيني كذب املفتري(*) 

/  هدية العارفني ٣٤٠، ٢٦٨ / ١أ، كشف الظنون  / ٣٤: ، طبقات املفسرين لالدنه وي٢١٣
٤٣٠.  



وقد " تاج التراجم يف تفسري القرآن لالعاجم "  باسم ٢٦٨ / ١" كشف الظنون " أورده يف ) ٢(
باللغة " تفسري الكتاب الكرمي : " باسم" التبصري يف الدين " اب أورده الشيخ الكوثري يف مقدمة كت

  .الفارسية وهو مطبوع يف إيران بعناية بعض املستشرقني
وقد طبع يف القاهرة عام " التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني : " وله أيضا كتاب

  .لكوثري بعناية العالمة املتفنن الشيخ حممد زاهد ا١٩٥٥
(*)  

)١٨/٤٠١(  

  

قال رسول اهللا : ابن منصور، حدثنا النصر بن مشيل، حدثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة
  ).١" (إين الستغفر اهللا يف كل يوم مئة مرة : " صلى اهللا عليه وسلم

  
 بن ي بن أمحدالشيخ اجلليل، العامل الصدوق، مسند العراق، أبو القاسم، عل*  ابن البسري - ٢٠٠

  .حممد بن علي بن البسري، البغدادي البندار
أيب طاهر املخلص، وأيب أمحد الفرضي، وأيب احلسن ابن الصلت ارب، وإمساعيل بن احلسن : مسع من

  .الصرصري، وأيب عمر بن مهدي، وطائفة
  .يمي، وغريهمأجاز له أبو عبد اهللا بن بطة العكربي، ونصر بن أمحد املرجي، وحممد ابن جعفر التم

اخلطيب، واحلميدي، وأبو علي الربداين، وأبو الفضل ابن املهتدي باهللا، وعلي بن طراد : حدث عنه
الوزير، وإمساعيل بن السمرقندي، ويوسف بن أيوب اهلمذاين، وأبو نصر أمحد بن عمر الغازي، وحممد 

  بن
__________  

 بتحقيقنا من طريق يزيد بن هارون، ٧٠  /٥" شرح السنة " إسناده حسن، وأخرجه البغوي يف ) ١(
هذا حديث صحيح، وأخرجه النسائي من رواية حممد بن عمرو : عن حممد بن عمرو ذا االسناد، وقال

: من حديث االغر املزين مرفوعا) ١٥١٥(، وأيب داود ٢٦٠ و ٢١١ / ٤وأمحد ) ٢٧٠٢(به، وملسلم 
  ".وم مئة مرة إنه ليغان على قليب، وإين الستغفر اهللا يف كل ي" 

، ٣٣٣ / ٨، املنتظم ٢١١ / ٢، االنساب ٤٨٦ / ١، االكمال ٣٣٥ / ١١تاريخ بغداد (*) 
 / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٨١ / ٣، العرب ١٢٢ / ١٠ أ، الكامل يف التاريخ ٥٦ورقة  / ١االستدراك 

  .٣٤٦ / ٣، شذرات الذهب ١٥٣ / ١، تبصري املنتبه ٧٥ / ١، املشتبه ١١٨٣
  .نسبة إىل بيع البسر وشرائه: لسمعاينوالبسري، قال ا



قرية : أن الصحيح يف هذه النسبة أا إىل البسرية: عن ابن نقطة" التوضيح " ونقل املعلمي اليماين عن 
  .على فرسخني من بغداد

(*)  

)١٨/٤٠٢(  

  

بو طاهر املقدسي، وعبد الوهاب االمناطي، وموهوب بن اجلواليقي، وأبو احلسن بن الزاغوين، وأخوه أ
بكر الد، وسعيد بن أمحد بن البناء، ونصر بن نصر العكربي الواعظ، واحلافظ حممد بن ناصر، وعدد 

  .كثري
  .وباالجازة أبو املعايل حممد بن حممد بن اللحاس

كان شيخا صاحلا، عاملا ثقة، عمر وحدث بالكثري، وانتشرت عنه الرواية، وكان : قال أبو سعد السمعاين
  .خالق، ذا هيئة ورواءمتواضعا، حسن اال

  .كتبت عنه، وكان صدوقا): ١(قال اخلطيب 
  .شيخ ثقة: وقال إمساعيل احلافظ

  .وأثىن عليه
  ).٢(يف صفر سنة ست ومثانني وثالث مئة : وسأله اخلطيب عن مولده، فقال

  .مات أبو القاسم يف سادس رمضان، سنة أربع وسبعني وأربع مئة
  

، بيىب بنت عبد الصمد بن علي بن )٣ (سندة، أم الفضل وأم عزىالشيخة املعمرة، امل*  بيىب - ٢٠١
  .حممد، اهلرمثية، اهلروية

  .عبدالرمحن بن أيب شريح جزءا عاليا اشتهر ا: روت عن
__________  

  .٣٣٥ / ١١" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٣٣٥ / ١١" تاريخ بغداد ) " ٢(

 / ٣، شذرات الذهب ٥٨٦ / ١ون ، كشف الظن٣٦٠ - ٣٥٩ / ١٠، الوايف ٢٨٧ / ٣العرب (*) 
  .بيىب كضيزى: وفيه) بيب(، مادة ١٥٥ / ١، تاج العروس ٣٥٤

  .إىل أم عريب" الشذرات " و " العرب " حترفت يف ) ٣(
(*)  

)١٨/٤٠٣(  



  

حممد بن طاهر، ووجيه الشحامي، وأبو الفتح حممد بن عبد اهللا الشريازي، وعبد اجلبار بن : حدث عنها
أبو الوقت عبد االول السجزي، وخلق، آخرهم موتا عبد اجلليل بن أيب سعد أيب سعد الدهان، و

  .املعدل، الذي حلقه عبد القادر الرهاوي احلافظ
  ، عن"معجمه " وقد روى أبو علي احلداد يف 

  .ثابت بن طاهر، عنها
ديث هي من قرية خبشة على بريد من هراة، صاحلة، عفيفة، عندها جزء من ح: قال أبو سعد السمعاين

  .ابن أيب شريح، تفردت به، مسعه منها عامل ال حيصون
  .ولدت يف حدود سنة مثانني وثالث مئة

  .وماتت يف حدود سنة مخس وسبعني وأربع مئة: مث قال
  .وماتت يف عشر املئة) ١(عاشت إىل سنة سبع وسبعني : قلت

، وأخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا عبد اهللا بن عمر: أخربنا أمحد بن حممد بن الظاهري ومجاعة قالوا
أخربنا أبو الوقت، أخربتنا بيىب اهلرمثية، أخربنا عبدالرمحن بن أمحد، أخربنا عبد : أخربنا زكريا العليب قاال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهللا البغوي، حدثنا مصعب الزبريي، حدثين مالك، عن نافع، عن ابن عمر
  ).٣(هم ثالثة درا) ٢(وسلم قطع يف جمن مثنه 

__________  
  .توفيت يف هذه السنة أو يف اليت بعدها: يف وفيات هذه السنة، وقال" العرب " أوردها املؤلف يف ) ١(

  . وهو خطأ٤٤٧أا توفيت سنة " الوايف " وذكر الصفدي يف 
  .يستتر: اسم لكل ما يستجن به، أي: مثن، وهو خطأ، وان: يف االصل) ٢(
باب ما جيب فيه القطع، ومن طريقه أخرجه البخاري :  يف احلدود٨٣٢ / ٢" املوطأ " هو يف ) ٣(

 / ٨، والبيهقي ٦٤ / ٢وأمحد ) ٤٣٨٥(، وأبو داود ٧٦ / ٨والنسائي ) ١٦٨٦(، ومسلم ٦٧٩٥
) ٦٧٩٧(و ) ٦٧٩٦(، وهو من طرق أخرى عن نافع به، عند البخاري ٣٠١ / ١، والطيالسي ٢٥٦

وأيب ) ١٤٤٦(والترمذي ) ٢٥٨٤(، وابن ماجه ١٧٣ / ٢والدارمي ) ١٦٨٦(ومسلم ) ٦٧٩٨(و 
 ١٤٣ و ٨٢ و ٨٠ و ٥٤ و ٦ / ٢وأمحد ) ٨٢٥(، وابن اجلارود ٧٧ / ٨والنسائي ) ٤٣٨٦(داود 

  .١٩٠ / ٣، والدارقطين ٢٥٦ / ٨، والبيهقي ١٤٥و 
(*)  

)١٨/٤٠٤(  

  



 بن عبد اهللا الطوسي، الشيخ القدوة، عامل الزهاد، أبو القاسم، عبد اهللا بن علي*  كركان - ٢٠٢
  .الطابراين الكركاين، ويعرف بكركان

  .كان شيخ الصوفية واملشار إليه باالحوال وااهدة
  .مسع محزة بن عبد العزيز املهليب، وعبد اهللا بن يوسف االصبهاين، وأبا بكر احلريي

  .ومبكة من حممد بن أيب سعيد االسفراييين
دثنا عنه ابن بنته عبد الواحد ابن الشيخ أيب علي الفارمذي، ح: ذكره السمعاين، فعظمه وفخمه، وقال

  .وعبد اجلبار بن حممد اخلواري
  .- رمحه اهللا -تويف يف ربيع االول سنة تسع وستني وأربع مئة، وله االصحاب والدويرة 

ديد ، وأبو احلسن أمحد بن عبد الواحد بن أيب احل)١(وفيها مات أمحد بن عبدالرحيم االمساعيلي املعدل 
، وأبو مروان حيان بن خلف بن )٣(، وحامت بن حممد القرطيب ابن الطرابلسي احملدث )٢(الدمشقي 

  ).٤(حيان القرطيب، النحوي، مؤرخ االندلس 
، وكان حيفظ يف فن التعبري أزيد من )٥(وشيخ التعبري أبواملنجا حيدرة بن علي القحطاين االنطاكي 

  مبصر، وأبو) ٦(ن أمحد بن بابشاذ، اجلوهري النحوي عشرة آالف ورقة، وأبو احلسن طاهر ب
__________  

  .٣٣٤ / ٣، شذرات الذهب ٢٧١ / ٣، العرب ٤ / ٢دول االسالم (*) 
  ).١٢٣(سبقت ترجم برقم ) ١(
  ).٢١١(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٥٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٧٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  .)٢٠٦(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٢٢٥(سترد ترمجته برقم ) ٦(

(*)  

)١٨/٤٠٥(  

  

الزاهد بنيسابور، وأبو ) ٢(، واحلافظ عمر بن أمحد اجلوري )١(حممد بن هزار مرد الصريفيين اخلطيب 
عن أيب ذر، وأبو عبد اهللا " الصحيح " راوي ) ٣(عبد اهللا حممد بن أمحد بن عيسى بن منظور االشبيلي 

، يروي عن عبيداهللا بن أمحد الصيدالين، واحملدث جناء )٤(كينة االمناطي حممد بن علي بن احلسني بن س
" ، راوي )٥(بن أمحد بن عمرو الدمشقي العطار كهال، وعبد احلميد بن عبدالرمحن بن حممد البحريي 



  .أيب عوانة" مسند 
  

ابوري، النيس) ٦( بن خشنام الشيخ املسند، أبو سعد، شبيب بن أمحد بن حممد*  البستيغي - ٢٠٣
  .البستيغي، احلبار، الكرامي

  .أيب نعيم االزهري، وأيب احلسن العلوي، ومجاعة: حدث عن
حممد بن الفضل الفراوي، وزاهر الشحامي، وأخوه وجيه، وإمساعيل بن املؤذن، وهبة الرمحن بن : وعنه

  حيحهو شيخ صاحل، ص: القشريي، وسعيد بن احلسني اجلوهري، وعبد الغافر بن إمساعيل، وقال
__________  

  ).١٥٣(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٧١(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٩٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٦٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٦٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

، تبصري ١٥١ / ١، اللباب ٤٢٠ - ٤١٩ / ١، معجم البلدان ٢٠٨ - ٢٠٧ / ٢االنساب (*) 
  .٢٦ / ٢املنتبه 

بفتح الباء املوحدة وسكون السني املهملة وكسر التاء املساة من فوق وسكون الياء املثناة من : ستيغيالب
  وهي قرية بسواد: حتت وبعدها الغني املعجمة، هذه النسبة إىل بستيغ

  ".االنساب " نيسابور 
بن أمحد بن مسيب ": اللباب " أبو سعيد شبيب بن أمحد بن خشنام أمحد، ويف ": االنساب " يف ) ٦(

  .حممد بن هشام
  ".االسم الطيب : " كلمة فارسية معناها: وخشنام

(*)  

)١٨/٤٠٦(  

  

  .السماع، مشتغل بكسبه
مل يكن يعرف احلديث، وكان كراميا : ذكر يل زاهر الشحامي أنه مسع منه، وقال: وقال ابن ناصر

  .متغاليا
، وتويف "أماليه " رية، روى عنه جدي يف كان صاحلا عفيفا، سديد الس: وقال أبو سعد احلافظ السمعاين



  .، وولد قبل التسعني وثالث مئة)١(يف حدود السبعني وأربع مئة 
  .املبتدع) ٢(نسبة إىل ابن كرام : والكرامي

  
 الشيخ، االمام، احملدث، املفيد، الرحال، الطواف، أبو مسلم عمر بن علي*  أبو مسلم الليثي - ٢٠٤

  .البخاريبن أمحد بن الليث، الليثي، 
أيب سهل عبد الكرمي بن عبدالرمحن الكالباذي، وعلي بن أمحد بن خنباج، وحممد بن حممد بن : مسع من

  .حاضر اهلراس، واحلافظ يوسف بن منصور السياري، وعبد امللك بن علي االمام، وعدة
  .ومسع بسمرقند من املطهر بن حممد اخلاقاين، وحممد بن جعفر الطبسي

  .ز ابن أمحد احللوائي الفقيهوبكش من عبد العزي
وببلخ أبا عمر حممد بن أمحد املستملي، وبغزنة مظفر بن احلسني، وعلي بن حممد الدينوري اللبان، 
  وسعيدا العيار، وراة عطاء بن أمحد، وببوشنج منصور بن العباس التميمي، ومبرو أبا عمرو حممد

__________  
  .غافر الفارسي أنه تويف سنة نيف وستني وأربع مئةنقال عن عبد ال" معجم البلدان " يف ) ١(
  ).١٤٦(تقدمت ترمجته يف اجلزء احلادي عشر برقم ) ٢(

، تذكرة احلفاظ ١٣٨ / ٣، االنساب، مادة الليثي، اللباب ١٠٠ - ٩٩سؤاالت احلافظ السلفي (*) 
 / ١فني ، هدية العار٤٥١: ، طبقات احلفاظ٣٢٠ - ٣١٩ / ٤، لسان امليزان ١٢٣٦ - ١٢٣٥ / ٤

٧٨٢.  
(*)  

)١٨/٤٠٧(  

  

  .ابن عبد العزيز القنطري، وأبا غامن الكراعي
  .وبنيسابور أبا حفص بن مسرور، وعبد الغافر الفارسي، ومذان وأصبهان

  .مث قدم العراق، فسمع عبد الصمد بن املأمون وطبقته
  .اء، وآخرونأبو احلسني بن الطيوري، وهبة اهللا بن الي، وأبو غالب بن البن: حدث عنه

  ).١(كان حسن املعرفة، شديد العناية بالصحيح : قال املؤمتن الساجي
  ).٢(كان حيفظ ويفهم، ويعرف شيئا من علم احلديث، وكان قريب االمر يف الرواية : وقال شجاع

  .كتبت وكتب يل عشر رواحل: قال أبو مسلم): ٣(وقال مخيس احلوزي 
  ).٤(وأثىن عليه ابن اخلاضبة 



هو أحد من يدعي احلفظ، إال أنه يدلس، ويتعصب الهل البدع، أحول، شره، :  زكريا بن مندهوقال أبو
  ).٥" (مسند الصحيحني " كلما هاجت ريح، قام معها، صنف 

آل منده ال يعبأ بقدحهم يف خصومهم، كما ال نلتفت إىل ذم خصومهم هلم، وأبو مسلم ثقة يف : قلت
  .نفسه

   يل عن خليل بن بدر مسع حممد بن عبدقال أمحد بن سالمة فيما أجازه
__________  

  .١٢٣٦ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .٣١٩ / ٤" لسان امليزان " ، و ١٢٣٦ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
"  إىل ٣١٩ / ٤" لسان امليزان " يف " احلوزي " ، وقد تصحف ٩٩": سؤاالت احلافظ السلفي ) " ٣(

  .احلاضنة: إىل" االصل " ويف " اخلاصة "  إىل ٣١٩ / ٤" زان لسان املي" تصحف يف ) ٤" (اجلوزي 
  .٣١٩ / ٤" لسان امليزان " ، و ١٢٣٦ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٥(

(*)  

)١٨/٤٠٨(  

  

أبو مسلم الليثي، قدم علينا أصبهان، وكان أحفظ من : احلفاظ الذين شاهدم: الواحد الدقاق يقول
  ).١( يف أربعني سنة "الصحيحني " رأيت للكتابني، مجع بني 

قدم عيلنا، ومل يقض يل السماع منه، وكان حيفظ ويدلس، حدثين عنه أبو القاسم : وقال شريويه الديلمي
  ).٢(بن البصري، مات خبوزستان سنة ست وستني وأربع مئة 

  .مات باالهواز سنة مثان وستني، مسعت منه، ومسع مين: وقال أبو الفضل بن خريون
  ).٣ (- رمحه اهللا -يل عن أهل العلم، وعجب بنفسه وكان فيه متا: قال
  

بن احملسن ) ٤ (الشاعر، احملسن، الشريف، أبو جعفر، مسعود بن عبد العزيز*  البياضي - ٢٠٥
  .اهلامشي، العباسي

__________  
مجع بني الصحيحني يف أربعني مشرسة كل واحدة منها قريبة : ١٢٣٦ / ٤" تذكرة احلفاظ " يف ) ١(

  .من جملد
  - أي سنة ست -، وقد ذكره املؤلف يف وفيات هذه السنة ١٢٣٦ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٢(

  .١٣٨ / ٣" اللباب " يف ترمجة احلفصي، وفيها أرخ وفاته ابن االثري يف 



  .١٢٣٦ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
، ١٠٢ - ١٠١ / ١٠، الكامل البن االثري ٣٠١ - ٣٠٠ / ٨، املنتظم ٣٧٨ / ١دمية القصر (*) 

، مرآة ٥٧٠ - ٥٦٩ / ١، تتمة املختصر ١٩٢ / ٢، املختصر ١٩٩ - ١٩٧ / ٥وفيات االعيان 
، شذرات الذهب ١٠٣ / ٥، النجوم الزاهرة ١١٤ - ١١٣ / ١٢، البداية والنهاية ٩٧ / ٣اجلنان 

٣٣٢ - ٣٣١ / ٣.  
خللفاء مع مجاعة من إمنا قيل له ذلك الن أحد أجداده كان يف جملس بعض ا: والبياضي، قال ابن خلكان

من ذلك البياضي، : العباسيني، وكانوا قد لبسوا سوادا، ما عداه، فإنه كان قد لبس بياضا، فقال اخلليفة
  .فثبت االسم عليه، واشتهر به

  ".عبد العزيز " مسعود بن احملسن، بإسقاط ": البداية " و " الكامل " و " املنتظم " يف ) ٤(
(*)  

)١٨/٤٠٩(  

  

 -* كيف يذوي عشب أش : ، وهو القائل)١(ري قل ما فيه من املديح، ونظمه يف الذروة له ديوان صغ
فأنا ذاك الفقري * فأنا العبد االسري أو على احلسن زكاة * واقي ويل طرف مطري إن يكن يف العشق حر 

  .تويف يف ذي القعدة سنة مثان وستني وأربع مئة) ٢(
  

  .لقحطاين، االنطاكي، إمام أهل التعبري، ا)٣ (أبواملنجا*  حيدرة بن علي - ٢٠٦
  .ابن أيب نصر، ومجاعة: روى عن

  .ابن االكفاين، ومجال االسالم، وعلي بن قبيس، وآخرون: وعنه
  كان يذكر أنه حيفظ يف علم التعبري عشرة آالف ورقة: قال ابن االكفاين
  ).٤(وثالث مئة ورقة 

  .عشرة آالف ورقةوكان شيخ عبد العزيز الشهرزوري حيفظ يف ذلك : قال
  .يكون ذلك أربعني جملدا: قلت

__________  
" ، و ٣٧٨ / ١" دمية القصر " ، و ١٩٩ - ١٩٨ / ٥" وفيات االعيان " انظر بعض نظمه يف ) ١(

  .٣٠١ - ٣٠٠ / ٨" املنتظم 
  .١٩٢ / ٢" املختصر " ، و ١٩٩ - ١٩٨ / ٥" وفيات االعيان " االبيات يف ) ٢(

 - ٢٧٠ / ٣، العرب ٣٣٣ / ٣، شذرات الذهب ٧٦٦ / ٤ترتيب املدارك ، ٢٦٨ / ٧االكمال (*) 



  .٢٥ / ٥، ذيب ابن عساكر ٢٧١
  .٤٥١وسيعيد املؤلف ترمجته يف الصفحة 

  .أبوالنجا": ترتيب املدارك " يف ) ٣(
  .٢٥ / ٥" ذيب ابن عساكر ) " ٤(

(*)  

)١٨/٤١٠(  

  

  .لكثرةتويف سنة تسع وستني وأربع مئة، ويف النفس من هذه ا
  

  .الواسطي، البزاز) ١( بن خملد االزدي الشيخ االمني، أبو احلسن حممد بن حممد*  ابن خملد - ٢٠٧
  .أيب عبد اهللا العلوي، الذي يروي عن خليل بن أيب رافع الطحان، صاحب متيم بن املنتصر: مسع من

  .ومسع من أمحد بن عبيد بن بريي، وابن خزفة، وأيب علي بن معاذ، وطائفة
أمحد بن سنان القطان، يرويه عن علي بن عبد " مسند " ند أيب عبد اهللا احلسني بن حممد العلوي أيضا وع

  .اهللا بن مبشر، عنه
  مسع: سألت مخيسا احلافظ عن ابن خملد، فقال): ٢(قال السلفي 

  .بإفادة أبيه، وكان ثقة، جيد اخلط، جيد االصول، تويف سنة مثان وستني وأربع مئة
  .ه ولده أبو املفضل، وأبو عبد اهللا اجلاليبروى عن: قلت

أخربنا عمر بن مجعة سنة مخس وعشرين وست : قرأت على حممد بن علي، وأمحد بن عبداحلميد قاال
مئة، أخربنا احلسن بن مكي، أخربنا حممد ابن علي بن اجلاليب، أخربنا حممد بن حممد بن خملد سنة 

  ن سهل، حدثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر،، حدثنا أمحد بن عبيد اهللا بن الفضل ب٤٦٤
__________  

  .٥٥١ / ٢، تبصري املنتبه ٢٨٦ / ١، اللباب ٢٧٨ / ٣، االنساب ٢٦ - ٢٥سؤاالت السلفي (*) 
  .اجللخيت: زيادة نسبة" االنساب " يف ) ١(
  .٢٦ - ٢٥": سؤاالت السلفي ) " ٢(

(*)  

)١٨/٤١١(  

  



رأيت :  عن عاصم االحول، عن عبد اهللا بن سرجس قالحدثنا أمحد بن سنان، حدثنا أبو معاوية،
إين القبلك، وإين العلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، لوال :  يقبل احلجر، ويقول- يعين عمر -االصلع 

  .أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
اء، عن زيد بن أسلم، عن أخرج البخاري عن أمحد بن سنان حنوه، لكن عن يزيد بن هارون، عن ورق

  ).١(أبيه، عن عمر 
  

  .احلافظ، الفقيه، أبو بكر الدينوري*  مكي بن جابار - ٢٠٨
عبد الغين بن سعيد، وخلف بن حممد الواسطي، وصدقة ابن الدمل، وأيب حممد بن أيب نصر، : مسع من
  .وعدة

  .وكتب شيئا كثريا، وكان سفياين املذهب
  . وأبو طاهر احلنائي، وغيث بن علي االرمنازي، وغريهمعبد العزيز الكتاين،: روى عنه

، )٢(كانت له عناية جيدة مبعرفة الرجال، حدث بشئ يسري، وويل قضاء دمرية : قال االمني بن االكفاين
  .وامتنع بأخرة من إمساع احلديث، وكان أبو بكر اخلطيب قد طلب أن يسمع منه، فأىب عليه

__________  
و ) ١٦٠٥(باب تقبيل احلجر، وهو عنده أيضا برقم : يف احلج) ١٦١٠(هو يف البخاري ) ١(
  .باب استحباب تقبيل احلجر االسود بالطواف: يف احلج) ١٢٧٩(وأخرجه مسلم ) ١٥٩٧(

  .٣٣٢ / ٣، شذرات الذهب ٢٣٠ / ١، تبصري املنتبه ١١ / ٢االكمال (*) 
  .وتصحف فيه جابار باجليم إىل حابار باحلاء

  .قرية كبرية مبصر قرب دمياط: رية، بفتح أوله وكسر ثانيهدم: قال ياقوت) ٢(
(*)  

)١٨/٤١٢(  

  

  .تويف يف رجب سنة مثان وستني وأربع مئة: قلت
  

 بن الكبري، شاعر الشام، مصطفى الدولة، أبو الفتيان حممد بن سلطان) ١(االمري *  ابن حيوس - ٢٠٩
  ).٢" (الديوان " حممد بن حيوس، الغنوي، الدمشقي، صاحب 

  .خاله أيب نصر بن اجلندي: مسع من
  .اخلطيب، وأبو حممد بن السمرقندي، والنسيب، والقاضي حيىي بن علي القرشي: روى عنه



  .مل أدرك بالشام أشعر منه): ٣(قال ابن ماكوال 
  وثالث مئة، ومات حبلب يف شعبان) ٤(ولد سنة أربع وتسعني : قلت

  واعتمادي هداية الضالل* ت للمسائل عنهم طاملا قل: وسبعني، وهو القائل) ٥(سنة ثالث 
__________  

، ١٣٠ - ١٢٩: ، احملمدون من الشعراء١١٧ / ١٠، الكامل يف التاريخ ٣٧٠ / ٢االكمال (*) 
 وقد حترف فيه إىل ابن ١٩٤ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٤٤٤ - ٤٣٨ / ٤وفيات االعيان 
، ١٢١ - ١١٨ / ٣، الوايف ٥٧٢ / ١ملختصر ، تتمة ا٢٧٩ / ٣، العرب ٢١١ / ١جيوش، املشتبه 

، ٢٨٢ - ٢٧٨ / ٢، معاهد التنصيص ٤٠٠ / ١، تبصري املنتبه ١٠٣ - ١٠١ / ٣مرآة اجلنان 
، ٤١ - ٤٠ / ٢، زبدة احللب ٣٤٤ - ٣٤٣ / ٣، شذرات الذهب ٧٧٣، ٧٦٥: كشف الظنون

 - ٤٨ / ٥لربوكلمان ، وانظر تاريخ االدب العريب ١٩٥١/ مقدمة ديوان خلليل مردم طبعة دمشق 
  . من النسخة العربية٤٩

  .كان يدعى باالمري الن أباه كان من أمراء العرب: قال ابن خلكان) ١(
  .٤٣٨ / ٤" وفيات االعيان " 
 يف جملدين بتصدير خليل مردم، وهو قصائد يف مديح رؤساء ١٩٥١وقد طبع يف دمشق عام ) ٢(

  .بين مرداسسوريا وأمرائها، وعلى االخص يف احلمدانيني و
  .٣٧٠ / ٢" االكمال ) " ٣(
  .أربع وسبعني: إىل" الشذرات " حترفت يف ) ٤(
  ).٤٧٢(أنه تويف سنة " تتمته " و " املختصر " و " الكامل " يف ) ٥(

(*)  

)١٨/٤١٣(  

  

 قع -* سود مثار الن ) ١(فالقهم يف مكارم أو نزال تلق بيض االعراض * إن ترد علم حاهلم عن يقني 
  .فنظمه كما تسمع فائق رائق) ٢(كناف محر النصال خضر اال

  
  ، امللك العادل، عضد الدولة، أبو شجاع، ألبالسلطان الكبري*  ألب آرسالن - ٢١٠

، حممد بن السلطان جغريبك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق ابن سلجوق )٣(آرسالن 
  .التركماين، الغزي

  .من عظماء ملوك االسالم وأبطاهلم



ات عمه طغرلبك، عهد بامللك إىل سليمان أخي ألب آرسالن، فحاربه ألب آرسالن وعمه وملا م
  ).٤(قتلمش، فتالشى أمر سليمان، وتسلطن ألب آرسالن 

نازعه يف امللك أيضا قتلمش، وأقبل يف تسعني ألفا، وكان ألب آرسالن يف اثين عشر ألفا، فهزم : وقيل
  فتلمش، ووجد بعد اهلزمية

__________  
  .بيض الوجوه: ١٢٠ / ٣" الوايف "  يف )١(
  .٢٦٠ / ٢" ديوانه " االبيات يف ) ٢(

، خمتصر ٧٥ - ٧٣ و ٦٧ - ٦٤ / ١٠، الكامل البن االثري ٢٧٩ و ٢٧٧ - ٢٧٦ / ٨املنتظم (*) 
، ٧١ - ٦٩ / ٥، وفيات االعيان ٤٩ - ٤٧، ٤٤ - ٤٠، ٣٩، ٣٣، ٣٠: تاريخ دولة آل سلجوق

 - ٥٦٥ / ١، تتمة املختصر ٢٥٨ / ٣، العرب ٢٧٤ / ١ل االسالم ، دو١٨٩ - ١٨٨ / ٢املختصر 
 ٥، النجوم الزاهرة ١٠٧ - ١٠٦ / ١٢، البداية والنهاية ٣٠٩ - ٣٠٨ / ٢، الوايف بالوفيات ٥٦٦

  .٣١٩ - ٣١٨ / ٣، شذرات الذهب ٩٣ - ٩٢/ 
 االسم معروفة فال وألب ارسالن، بفتح اهلمزة وسكون الالم وبعدها باء موحدة، وبقية: قال ابن خلكان

  .حاجة لتفسريها، وهو اسم تركي معناه شجاع أسد، فألب شجاع، وآرسالن أسد
  .للدكتور التوجني أرسالن باهلمزة" املعجم الذهيب " وآرسالن وردت يف االصل باملد، ويف 

  .ألب آرسالن": الوايف " يف ) ٣(
  ).٥٤(انظر هذه احلادثة يف ترمجة قتلمش املتقدمة برقم ) ٤(

(*)  

)١٨/٤١٤(  

  

  .ميتا
  ).١(رمته الدابة : قيل

  ومحل فدفن بالري، وكان حاكما على
  .الدامغان وغريها

وعظم أمر السلطان ألب آرسالن، وخطب له على منابر العراق والعجم وخراسان، ودانت له االمم، 
قبل يف مجع ما مسع وأحبته الرعايا، وال سيما ملا هزم العدو، فإن الطاغية عظيم الروم أرمانوس حشد، وأ

، وكان )٢(مبثله، يف حنو من مئيت ألف مقاتل من الروم والفرنج والكرج وغري ذلك وصل إىل منازكرد 
قد رجع من الشام يف مخسة عشر ألف فارس، وباقي جيوشه يف االطراف، فصمم ) ٣(السلطان خبوي 



  .ين ملكشاه ويل عهدي فإن سلمت، وإال فاب- وحسيب اهللا -أنا التقيهم : على املصاف، وقال
  .ويزك القوم، فكسرهم يزكه، وأسروا مقدمهم، فقطع السلطان أنفه) ٤(وسار، فالتقى يزكه 

ال : وملا التقى اجلمعان، وتراءى الكفر واالميان، واصطدم اجلبالن، طلب السلطان اهلدنة، قال أرمانوس
ل عن دين وعد اهللا بنصره، ولعل إنك تقات: هدنة إال ببذل الري، فحمي السلطان، وشاط، فقال إمامه

فإنه يكون اخلطباء على املنابر، وإم :  قال- وكان يوم مجعة -هذا الفتح بامسك، فالقهم وقت الزوال 
  .يدعون للمجاهدين

من شاء فلينصرف، فما ! يا أمراء : فصلوا، وبكى السلطان، ودعا وأمنوا، وسجد، وعفر وجهه، وقال
  .هاهنا سلطان

  ه بيده، ولبس البياض وحتنط، ومحل جبيشه محلة صادقة،وعقد ذنب حصان
__________  

  .مات خورا ورعبا: ويف ترمجة قتلمش، فيقال) ١(
: منازجرد، بعد االلف زاي مث جيم مكسورة وراء ساكنة ودال، وأهله يقولون: قال ياقوت) ٢(

  . أرمن وروممنازكرد بالكاف، بلد مشهور بني خالط وبالد الروم، يعد يف أرمينية وأهله
  .مالزكرد:  إىل٦٥ / ١٠" الكامل " وقد حترفت يف 

  .بلد بأذربيجان: خوي) ٣(
  .مقدمة اجليش: كلمة فارسية، معناها: اليزك) ٤(

(*)  

)١٨/٤١٥(  

  

فوقعوا يف وسط العدو يقتلون كيف شاؤوا، وثبت العسكر، ونزل النصر، وولت الروم، واستحر م 
  .ال ال، فهذا امللك:  أسره مملوك لكوهرائني، وهم بقتله، فقال إفرجنيالقتل، وأسر طاغيتهم أرمانوس،

  .وقرأت خبط القفطي أن ألب آرسالن بالغ يف التضرع والتذلل، وأخلص هللا
وكيفية أسر الطاغية أن مملوكا وجد فرسا بلجام جموهر وسجر مذهب مع رجل، بني يديه مغفر من 

أمل ! ويلك : ىل بني يدي السلطان، فقنعه باملقرعة، وقالالذهب، ودرع مذهب، فهم الغالم، فأتى به إ
  .دعين من التوبيخ: أبعث أطلب منك اهلدنة ؟ قال

  .كل قبيح: ما كان عزمك لو ظفرت يب ؟ قال: قال
  .العفو وقبول الفداء: القتل أو تشهرين يف بالدك، والثالثة بعيدة: فما تؤمل وتظن يب ؟ قال: قال
  .ما عزمت على غريها: قال



فاشترى نفسه بألف ألف دينار ومخس مئة ألف دينار، وإطالق كل أسري يف بالده، فخلع عليه، وبعث 
  .معه عدة، وأعطاه نفقة توصله

وأما الروم فبادروا، وملكوا آخر، فلما قرب أرمانوس، شعر بزوال ملكه، فلبس الصوف، وترهب، مث 
 إنه غلب على ثغور : ا، واعتذر، وقيلمجع ما وصلت يده إليه حنو ثالث مئة ألف دينار، وبعث

  .االرمن
  ).١(وكانت امللحمة يف سنة ثالث وستني 

وقد غزا بالد الروم مرتني، وافتتح قالعا، وأرعب امللوك، مث سار إىل أصبهان، ومنها إىل كرمان وا 
  .، وذهب إىل شرياز، مث عاد إىل خراسان، وكاد أن يتملك مصر)٢(أخوه حاروت 

__________  
 - ٢٦٠ / ٨" املنتظم " ، وانظر ٣١٦ - ٣١٥: وقد تقدم اخلرب يف ترمجة القائم بأمر اهللا، ص) ١(

دول " ، و ٤٤ - ٤٠": خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق " ، و ٦٧ - ٦٥ / ١٠" الكامل " ، و ٢٦٥
  .٢٧٣ - ٢٧٢ / ١" االسالم 

خمتصر دولة آل سلجوق "  قاورت بك، ويف: ٧٦ / ١٠" الكامل " ، و ٢٧٧ / ٨" املنتظم " يف ) ٢(
  .قاوردبك" النجوم الزاهرة " و " 

(*)  

)١٨/٤١٦(  

  

يوسف : مث يف سنة مخس عرب السلطان جبيوشه ر جيحون، وكانوا مئيت ألف فارس، فأيت بعلج يقال له
  .اخلوارزمي

تد مثلي يقتل هكذا ؟ فاح: يا خمنث: ، فأمر أن يشبح يف أربعة أوتاد، فصاح)١(كانت بيده قلعة 
  .دعوه: السلطان، وأخذ القوس، وقال

يوسف إىل السرير، فقام السلطان، فعثر على وجهه، فربك العلج على ) ٢(ورماه، فأخطأه، فطفر 
، ومات منها السلطان، وذلك يف مجادى اآلخرة )٣(السلطان، وضربه بسكني، وتكاثر املماليك، فهربوه 

  ).٤(سنة مخس وستني وأربع مئة، وله أربعون سنة 
مسعت أبا جعفر النجار رسول ناصر الدولة ابن محدان املتغلب على مصر إىل : قال مؤيد الدولة ابن منقذ

ألب آرسالن يستدعيه، ويطلب عساكره ليتسلم ديار مصر، ملا وقع بينه وبني السودان، وكانت 
، مث نازل ، فوردت عليه خبراسان، فجهز جيشا كثريا، ووصل هو إىل ديار بكر٤٦٣املراسلة يف سنة 

بن نصر، يستمده، ويأمره أن يطأ بساطه ) ٥(الرها، وحاصرها، وسري رسوله إىل متويل حلب حممود 



أسوة غريه من امللوك، فلم يفعل وخاف، فأقبل هو، فنازل حلب، وانتشرت عساكره بالشام، مث خرج 
  الروم، مث فتر السلطان عن مصر، فحركه طاغية )٦(حممود إىل خدمته، فأكرمه، وصاحله 

__________  
وفيات " فلما وصل شتمه السلطان، وواقفه على أفعال قبيحة كانت منه، ويف ": املنتظم " يف ) ١(

  .وكان قد ارتكب جرمية يف أمر احلصن": االعيان 
  .وثب يف ارتفاع: طفر، أي) ٢(
  .قطعه: هربه بالسيف: يقال) ٣(
" وفيات االعيان " ، و ٧٤ - ٧٣ / ١٠" ل الكام" ، و ٢٧٧ - ٢٧٦ / ٨" املنتظم " اخلرب يف ) ٤(
  .٤٨ - ٤٧": خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق " ، و ٢٧٤ / ١" دول االسالم " ، و ٧٠ - ٦٩ / ٥
  ).١٧٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
 ٥" وفيات االعيان " ، و ٣٩": خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق " ، و ٦٤ / ١٠" الكامل " انظر ) ٦(
 /٦٩.  

(*)  

)١٨/٤١٧(  

  

أرمانوس، ومات أبوه صاحب خراسان بسرخس يف رجب يف سنة إحدى ومخسني وأربع مئة، وله 
سبعون سنة، وكان يف مقابلة أوالد حممود بن سبكتكني، وكان ينطوي على بعض عدل ودين، وينكر 

  .ظلمه) ١(على أخيه طغرلبك 
، الذي أخذ بغداد، وخطب ، صاحب الفتنة العظمى)٢(ومات معه يف السنة آرسالن البساسريي االمري 

  ).٣(ا لصاحب مصر املستنصر الرافضي، وهرب خليفة بغداد، واستجار بالعرب 
  

 ابن الشيخ، العدل، املرتضى، الرئيس، أبو احلسن، أمحد بن عبد الواحد*  ابن أيب احلديد - ٢١١
  .احملدث أيب بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن أيب احلديد، السلمي، الدمشقي

  .باه، وجده، وجده المه أبا نصر بن هارونمسع أ
أبو بكر اخلطيب، والكتاين، وعمر الرواسي، وأبو القاسم النسيب، وهبة اهللا بن االكفاين، : حدث عنه

  وعبد الكرمي بن محزة، ومجال االسالم علي بن املسلم، وطاهر بن سهل، وإمساعيل بن السمرقندي،
  .وآخرون

  . الطلبة والغرباء، عدال مأموناوكان ثقة، نبيال، متفقدا الحوال



__________  
  ).٥٢(انظر ترمجته املتقدمة برقم ) ١(
  ).٧٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٤٦(انظر ترمجة اخلليفة القائم بأمر اهللا املتقدمة برقم ) ٣(

  .٣٣٣ - ٣٣٢ / ٣، شذرات الذهب ٢٦٩ / ٣العرب (*) 
(*)  

)١٨/٤١٨(  

  

 رمحه -ستني وأربع مئة، عن بضع ومثانني سنة، وكان صحيح السماع مات يف ربيع االول، سنة تسع و
  .-اهللا 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد الفقيه ببعلبك، أخربنا عبد الواحد بن أمحد القاضي، سنة ست وعشرين 
 ببعلبك، أخربنا أبو القاسم علي بن إبراهيم ٥٥١وست مئة، حدثنا علي بن احلسن احلافظ إمالء، سنة 

يب، أخربنا أبو احلسن أمحد بن عبد الواحد بن حممد بن أمحد، أخربنا جدي، أخربنا حممد بن جعفر اخلط
تتهيأ صنائع االحسان فإذا أمكنت * ليس يف كل حالة وأوان : السامري، أنشدين حممد بن طاهر الرقي

  حذرا من تعذر االمكان* فبادر إليها 
زاهد، املسند، حمدث خراسان، أبو صاحل، أمحد بن االمام، احلافظ، ال*  أبو صاحل املؤذن - ٢١٢

  . بن علي بن أمحد بن عبد الصمد بن بكر النيسابوري، الصويف، املؤذنعبدامللك
أول مساعه كان يف سنة تسع وتسعني وثالث مئة، فسمع أبا نعيم االسفراييين، وأبا احلسن العلوي، وأبا 

  طاهر بن حممش، وأبا عبد اهللا
عبد العزيز املهليب، وعبد اهللا بن يوسف االصبهاين، وأبا عبدالرمحن السلمي، وأبا احلاكم، ومحزة بن 

  .زكريا املزكي، وطبقتهم
  ومسع من محزة بن

__________  
الورقة : ، التقييد٢٢٦ - ٢٢٤ / ٣، معجم االدباء ٣١٤ / ٨، املنتظم ٢٦٧ / ٤تاريخ بغداد (*) 
 / ٣، العرب ١١٦٥ - ١١٦٢ / ٣ذكرة احلفاظ ، ت١٠٨ / ١٠ ب، الكامل البن االثري ٢٣ - أ ٢٣

، البداية ٤٠٩ - ٤٠٨ / ٢، طبقات االسنوي ٩٩ / ٣، مرآة اجلنان ٤ / ٢، دول االسالم ٢٦٢
 / ٣، شذرات الذهب ٤٣٨: ، طبقات احلفاظ١٠٦ / ٥، النجوم الزاهرة ١١٨ / ١٢والنهاية 



  .١١٩ / ١، إيضاح املكنون ٣٣٥
(*)  

)١٨/٤١٩(  

  

دة جبرجان، ومن أيب القاسم بن بشران، وطبقته ببغداد، ومن أيب نعيم احلافظ وحنوه يوسف السهمي، وع
بأصبهان، ومن املسدد االملوكي، وعبد الرمحن بن الطبيز احلليب بدمشق، ومن أيب ذر اهلروي مبكة، ومن 

  .احلسن بن االشعث مبنبج، وصحب االستاذ أبا علي الدقاق، وأمحد بن نصر الطالقاين
  .، وعمل مسودة لتاريخ مروومجع وصنف

  ).١(خرج أبو صاحل ألف حديث، عن ألف شيخ له : قال زاهر الشحامي
قدم أبو صاحل علينا يف حياة ابن بشران، وكتب عين، وكتبت عنه، وكان ): ٢(وقال أبو بكر اخلطيب 

  .ثقة
  .مولده يف سنة مثان ومثانني وثالث مئة، وأقدم شيخ له أبو نعيم االسفراييين: قلت

ابنه إمساعيل بن أمحد، وزاهر، ووجيه ابنا الشحامي، وعبد الكرمي بن حسني البسطامي، وأبو : حدث عنه
عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي، وعبد املنعم بن القشريي، وابن أخيه أبو األسعد هبة الرمحن بن عبد 

  الواحد،
  .وعدة

املتقن، احملدث، الصويف، نسيج وحده يف طريقته أبو صاحل املؤذن االمني، ": السياق " قال عبد الغافر يف 
  .ومجعه وإفادته، ما رأيت مثله يف حفظ القرآن ومجع االحاديث

مسع الكثري، ومجع االبواب والشيوخ، وأذن سنني حسبة، وكان حيثين على معرفة احلديث، ومل أمتكن من 
  مجع

__________  
  .١١٦٣ / ٣" اظ تذكرة احلف" ، و ٣١٤ / ٨" املنتظم " اخلرب يف ) ١(
  .٢٦٨ / ٤" تارخ بغداد " يف ) ٢(

(*)  

)١٨/٤٢٠(  

  



إىل أن ...هذا الكتاب إال من مسوداته وجمموعاته، فهي املرجوع إليها فيما أحتاج إىل معرفته وخترجيه
ولو ذهبت أشرح ما رأيت منه، لسودت أوراقا مجة، وما انتهيت إىل استيفاء ذلك من كثرة ما هو : قال

  ).١(الشتغال والقراءة عليه بصدده من ا
ما يقدر أحد أن : مسعت حممد بن أيب زكريا املزكي يقول: وقال أبو جعفر حممد بن أيب علي اهلمذاين

  .يكذب يف هذه البلدة وأبو صاحل حي
إذا دخلتم على أيب صاحل، فادخلوا باحلرمة، فإنه جنم الزمان، : ومسعت أبا املظفر منصورا السمعاين يقول

  ).٢(ه يف هذا االوان وشيخ وقت
  .تويف يف سابع رمضان سنة سبعني وأربع مئة: قال عبد الغافر

رآه بعض الصاحلني ليلة وفاته، وكأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أخذ بيده، : قال أبو سعد السمعاين
  ).٣(جزاك اهللا عين خريا، فنعم ما أقمت حبقي، ونعم ما أديت من قويل، ونشرت من سنيت : وقال له

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو صاحل املؤذن، أخربنا 
  حممد بن حممد الزيادي، أخربنا

أمحد بن حممد بن حيىي البزاز، حدثنا عبدالرمحن بن بشر، حدثنا بشر ابن السري، حدثنا حنظلة بن أيب 
  .ه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يراجعهاأن: سفيان، عن سامل، عن أبيه

  ).٤(هذا حديث صحيح االسناد 
__________  

  .١١٦٣ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .١١٦٤ - ١١٦٣ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .١١٦٤ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
=  والبخاري ٣٦٩، ٣٦٨ / ٢الشافعي ، و٥٧٦ / ٢وله طرق كثرية عن ابن عمر عن مالك ) ٤(

(*)  

)١٨/٤٢١(  

  

أبو صاحل حافظ صويف، متقن، نسيج وحده يف اجلمع واالفادة، أذن مدة : قال أبو سعد السمعاين
احتسابا، ووعظ يف الليل، وسبح على املدرسة البيهقية، وكان حتت يده أوقاف الكتب واالجزاء 

  ).١(جار واالكابر، فيوصلها إىل املستحقني احلديثية، فيتعهد حفظها، ويأخذ صدقات الت
، ٥٥٩أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أخربنا زين االمناء احلسن بن حممد، أخربنا عمي أبو القاسم احلافظ، سنة 

أخربنا إمساعيل بن أيب صاحل، أخربنا أيب، أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني، أخربنا عبيداهللا بن إبراهيم 



ابن أيب ) ٢] (عن [ د بن عبد الوهاب الفراء، حدثنا احلسني بن الوليد، عن قيس املزكي، حدثنا حمم
قدم وفد جهينة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقام غالم يتكلم، : ليلى، عن أيب الزبري، عن جابر قال

  ".فأين الكرب ؟ : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

و ) ٥٣٣٢(و ) ٥٢٦٤(و ) ٥٢٥٨(و ) ٥٢٥٣(و ) ٥٢٥٢(و ) ٥٢٥١(و ) ٤٩٠٨= (
و ) ٢١٨١) (٢١٨٠(و ) ٢١٧٩(وأيب داود ) ١٤ - ١) (١٤٧١(ومسلم ) ٧١٦٠(و ) ٥٣٣٣(
  وابن ماجه) ١١٧٦(و ) ١١٧٥(والترمذي ) ٢١٨٥(و ) ٢١٨٤(و ) ٢١٨٢(
 و ٥٤ و ٥١ و ٤٣ و ٦ / ٢وأمحد ) ٧٣٦(و ) ٧٣٥(و ) ٧٣٤) (٧٣٣(وابن اجلارود ) ٢٠١٩(

 ٥٢ و ٥١ / ٣، والطحاوي ١٤٦، ١٤٥ و ١٠٤ و ١٠٢ و ٨١ و ٨٠ و ٧٩ و ٦٤و  ٦٣ و ٦١
 ٧، والبيهقي ٨ و ٧ و ٦ و ٥ / ٤، والدارقطين ١٦٠ / ٢، والدارمي ٣١٣ / ١، والطيالسي ٥٣و 
  .٣٢٧ و ٣٢٦ و ٣٢٥ و ٣٢٤ و ٣٢٣/ 
 / ٣" رة احلفاظ تذك" ، بأطول مما هنا، وانظر ٢٢٥ - ٢٢٤ / ٣" معجم االدباء " انظر اخلرب يف ) ١(

١١٦٣.  
هو ابن الربيع االسدي الكويف، : سقطت من االصل، واستدركت من تذكرة املؤلف، وقيس هذا) ٢(

صدوق تغري ملا كرب، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به، وابن ": التقريب " قال احلافظ يف 
  . وقد عنعنمدلس: أيب ليلى هو حممد بن عبدالرمحن سيئ احلفظ، وأبو الزبري

  .غريب جدا:  بعد أن أورده١١٦٥ / ٣" تذكرته " وقال املؤلف يف 
:  يف االدب٤٤٣ / ١٠أي االكرب سنا، ويف حديث القسامة الذي أخرجه البخاري : فأين الكرب: وقوله

 وكان أصغر القوم -فتكلموا يف أمر صاحبهم، فبدأ عبدالرمحن )...١٦٦٩(باب إكرام الكبري، ومسلم 
يعين ليل ) أحد رواة احلديث(قال حيىي بن سعيد " كرب الكرب : " ه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ل-

  .الكالم االكرب
(*)  

)١٨/٤٢٢(  

  

، والشيخ أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن محدوه )١(وقد مات يف سنة سبعني هذه ابن النقور املذكور 
ب دمشق أبو نصر احلسني بن حممد بن طالب البغدادي املقرئ، آخر من حدث عن ابن مسعون، وخطي

، وشيخ احلنابلة )٣(، صاحب ابن مجيع، وأبو القاسم عبد اهللا بن احلافظ احلسن بن حممد اخلالل )٢(
، عن تسع ومخسني سنة، وحنوي العراق أبو )٤(الشريف أبو جعفر عبد اخلالق بن أيب موسى اهلامشي 



  ، وحمدث أصبهان عبدالرمحن بن مندةاحلسن حممد بن هبة اهللا بن الوراق الضرير
  .، وآخرون)٥(العبدي 

  
، النيسابوري، االمام، احملدث، احلافظ، مفيد اجلماعة، أبو سعد، علي بن موسى*  السكري - ٢١٣

  .السكري، الفقيه
جده عبد اهللا بن عمر السكري، والقاضي أيب بكر احلريي، وأيب سعيد حممد بن موسى : مسع من

  .ن أيب إسحاق املزكي، وعدةالصرييف، وحممد ب
  .وكان يفهم هذا الشأن، وينتقي على الشيوخ

  .يوسف بن أيوب اهلمذاين الزاهد، وإمساعيل بن أمحد املؤذن، وآخرون: روى عنه
__________  

  ).١٨٠(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٨٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٧٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٧٦ (سترد ترمجته برقم) ٤(
  ).١٦٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

، ٣٢٣ / ٣، شذرات الذهب ٤٣٨: ، طبقات احلفاظ١١٦٢ - ١١٦١ / ٣تذكرة احلفاظ (*) 
  .٩٣: الرسالة املستطرفة

(*)  

)١٨/٤٢٣(  

  

  .تويف راجعا من احلج يف سنة مخس وستني وأربع مئة
  .وآخر من روى عنه أبو األسعد بن القشريي

  .احلميدي، وابن اخلاضبة، وشجاع الذهلي: ، ومسع منه ملا حج)١(له حديثا " التذكرة " وذكرت يف 
  .له تاريخ، وتراجم، ومسانيد، ومعاجم: قال هبة اهللا السقطي

  خرج
  .كتابا" الصحيحني " على 
  .ولد سنة تسع وأربع مئة: وقيل

  



 البسطامي، مث نيالشيخ أبو املعايل، عمر بن القاضي أيب عمر حممد بن احلس*  ابن البسطامي - ٢١٤
  ).٢(النيسابوري، ويلقب باملؤيد، سبط االمام أيب الطيب الصعلوكي 

  .مسع أبا احلسني اخلفاف، وأبا احلسن العلوي
  .وأملى عدة جمالس

  .سبطه هبة اهللا بن سهل السيدي، وزاهر ووجيه ابنا الشحامي، وآخرون: حدث عنه
  .تويف سنة مخس وستني وأربع مئة

__________  
 من طريقه عن أيب الفضل عمر بن إبراهيم، عن أيب أمحد الغطريفي، عن أيب ١١٦٢ / ٣اه رو) ١(

خليفة مسعت عبدالرمحن بن بكر، مسعت الربيع بن مسلم، مسعت حممد بن زياد، مسعت أبا هريرة، مسعت 
أسه رأس أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل االمام أن جيعل اهللا ر: " أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .من طريق عبدالرمحن ذا االسناد) ٤٢٧(وأخرجه مسلم " محار 
، طبقات ٣٠٣ / ٥، طبقات السبكي ٥٨: ، الذيل للفارسي٢١٦ - ٢١٥ / ٢االنساب (*) 

  ).٧٧(، وقد تقدم الكالم على هذه النسبة يف الترمجة رقم ٢٢٦ - ٢٢٥ / ١االسنوي 
  ).١٢١(تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٢(

(*)  

)١٨/٤٢٤(  

  

  .أخته
  

  .عائشة بنت حممد بن احلسني] * بنت البسطامي  [ - ٢١٥
  .روت أيضا عن أيب احلسني اخلفاف، وغريه

  إمساعيل بن املؤذن، وزاهر الشحامي، وأخوه وجيه،: وعنها
  .وحممد بن محويه اجلويين الزاهد

  .توفيت قبل أخيها أو بعيده
  .ماء، تويف سنة مثان وأربع مئةمن كبار العل) ١(وكان أبومها 

  ).٢(وأخومها هو املوفق هبة اهللا من كبار العلماء 
  .- رمحهم اهللا -، قدمي الوفاة، كبري الشأن )٣(وولده هو أبو سهل حممد بن املوفق 

  



  .أبو بكر بن عمر اللمتوين الرببري* *  ملك املغرب - ٢١٦
__________  

  .١٨٧ / ٣اء االستدراك البن نقطة، أعالم النس(*) 
  ).١٩٣(انظر ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ١(
منتخب " ، و ٩٤: للفارسي" الذيل "  ه، وانظر ترمجته يف ٤٤٠هو أبو حممد هبة اهللا املتويف سنة ) ٢(

 / ١االسنوي " طبقات " ، و ٣٥٥ - ٣٥٤ / ٥السبكي " طبقات " ، و ١٣٩/ الورقة ": السياق 
٢٢٥.  

  ).٧٧(املتقدمة برقم انظر ترمجته ) ٣(
، دول ١٧٥ - ١٧٤ / ٢، املختصر ١١٣ / ٧، وفيات االعيان ٦٢٢ - ٦١٨ / ٩الكامل (* *) 

، معجم االنساب ١٣٤ / ١٢، البداية والنهاية ٥٣٨ - ٥٣٧ / ١، تتمة املختصر ٢٧١ / ١االسالم 
  .٦٨ / ٢، االعالم ١١٣: واالسرات احلاكمة

(*)  

)١٨/٤٢٥(  

  

 - رجال من املرابطني -ربع مئة، فذكر علي بن أيب فنون قاضي مراكش أن جوهرا ظهر بعد االربعني وأ
 والصحراء برية واسعة جنويب فاس وتلمسان، متصلة بأرض -قدم من الصحراء إىل بالد املغرب ليحج 

  السودان، ويذكر ملتونة أم من محري نزلوا يف اجلاهلية ذه الرباري، وأول ما فشا فيهم
دود سنة أربع مئة، مث آمن سائرهم، وسار إليهم من يذكر هلم مجال من الشريعة، فحسن االسالم يف ح

 ولعله أبوعمران - مث حج الفقيه املذكور، وكان دينا خريا، فمر بفقيه يقرئ مذهب مالك -إسالمهم 
علم إال ما عندنا يف الصحراء من ال! يا فقيه :  فجالسه وحج، ورجع إىل، مث قال-بالقريوان ) ١(الفاسي 

  .الشهادتني والصالة يف بعضنا
  .خذ معك من يعلمهم الدين: قال

  .نعم وعلي كرامته: قال جوهر
  .اذهب مع هذا! يا عمر : فقال البن أخيه

  .اذهب معه: فامتنع، فقال لعبد اهللا بن ياسني
  .فأرسله

، فأقبلت املشيخة وكان عاملا قوي النفس، فأتيا ملتونة، فأخذ جوهر بزمام مجل ابن ياسني تعظيما له
  .حامل السنة: من ذا ؟ قال: يهنئونه بالسالمة، وقالوا



أما الصالة والزكاة : فأكرموه، وفيهم أبو بكر بن عمر، فذكر هلم قواعد االسالم، وفهمهم، فقالوا
فقريب، وأما من قتل يقتل، ومن سرق قطع، ومن زىن جيلد، فال نلتزمه، فأذهب، فأخذ جوهر بزمام 

  .ياراحلته، ومض
ويف تلك الصحارى املتصلة بإقليم السودان قبائل ينسبون إىل محري، ويذكرون أن أجدادهم خرجوا من 

ملتونة، : اليمن زمن الصديق، فأتوا مصر، مث غزوا املغرب مع موسى بن نصري، مث أحبوا الصحراء وهم
  .وجدالة، وملطة، وإينيصر، ومسوفة

  تجابفانتهيا إىل جدالة، قبيلة جوهر، فاس: قال
__________  

، وهو خطأ الن أبا عمران الفاسي قد تويف سنة ٦١٨ / ٩" الكامل " وكذا قال ابن االثري يف ) ١(
  ).٣٦٤( ه، كما تقدم يف ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ٤٣٠

(*)  

)١٨/٤٢٦(  

  

 حتزبوا لكم، قد وجب عليكم أن تقاتلوا هؤالء اجلاحدين، وقد: بعضهم، فقال ابن ياسني للذين أطاعوه
  .فانصبوا راية وأمريا

  .فأنت أمرينا: قال جوهر
  .ال، أنا حامل أمانة الشرع، بل أنت االمري: قال
  لو فعلت: قال

  .لتسلطت قبيليت، وعاثوا
فبايعوا أبا بكر، : فهذا أبو بكر بن عمر رأس ملتونة، فسر إليه، واعرض عليه االمر، إىل أن قال: قال

وقام معه طائفة من قومه وطائفة من جدالة، وحرضهم ابن ياسني على اجلهاد، أمري املسلمني، : ولقبوه
ومساهم املرابطني، فثارت عليهم القبائل، فاستماهلم أبو بكر، وكثر مجعه، وبقي أشرار، فتحيلوا عليهم 

حىت زربوهم يف مكان، وحصروهم، فهلكوا جوعا، وضعفوا، فقتلوهم، واستفحل أمر أيب بكر بن عمر، 
  ).١( له الصحراء، ونشأ حول ابن ياسني مجاعة فقهاء وصلحاء، وظهر االسالم هناك ودانت

وأما جوهر، فلزم اخلري والتعبد، ورأى أنه ال وضع له، فتأمل، وشرع يف إفساد الكبار، فعقدوا له جملسا، 
  .وأنا أحب لقاء اهللا: مث أوجبوا قتله حبكم أنه شق العصا، فقال

  ).٢(فصلى ركعتني، وقتل 
كثرت املرابطون، وقتلوا، وبوا، وعاثوا، وبلغت االخبار إىل ذلك الفقيه مبا فعل ابن ياسني، فاسترجع و



وندم، وكتب إليه ينكر عليه كثرة القتل والسيب، فأجاب يعتذر بأن هؤالء كانوا جاهلية يزنون، ويغري 
  .بعضهم على بعض، وما جتاوزت الشرع فيهم

  بالدهم، وماتت مواشيهم، فأمرويف سنة مخسني وأربع مئة قحطت 
__________  

  .١٧٥ - ١٧٤ / ٢" املختصر " ، و ٦٢٠ - ٦١٨ / ٩" الكامل " انظر ) ١(
  .١٧٥ / ٢" املختصر " ، و ٦٢٠ / ٩" الكامل " انظر ) ٢(

(*)  

)١٨/٤٢٧(  

  

ألوا منهم سبع مئة، وس) ٢(وأخذ الزكاة، فقدم سجلماسة ) ١(ابن ياسني ضعفاءهم باملسري إىل السوس 
الزكاة، فجمعوا هلم ماال، فرجعوا به، مث ضاقت الصحراء م، وأرادوا إعالن احلق، وأن يسريوا إىل 

  االندلس للغزو، فأتوا
السوس، فحارم أهلها، فقتل عبد اهللا بن ياسني، وازم أبو بكر بن عمر، مث حشد ومجع وأقبل، 

سجلماسة، وطالب أهلها بالزكاة، فربز حلرم فالتقوه، فانتصر، وأخذ أسالم، وقوي جأشه، مث نازل 
مسعود االمري، وطالت بينهم احلرب مرات، مث قتلوا مسعودا، وملكوا سجلماسة، فاستناب أبو بكر 
عليها يوسف بن تاشفني ابن عمه، فأحسن السرية، وذلك يف سنة ثالث ومخسني وأربع مئة، ورجع 

وخطب لنفسه، واستعمل عليها ابن أخيه، وجهز جيشه امللك أبو بكر إىل الصحراء، مث قدم سجلماسة، 
  ).٣(مع ابن تاشفني، فافتتح السوس، وكان ابن تاشفني ذا هيئة شجاعا، سائسا 

، فتملك بعده ابن تاشفني، )٤(تويف امللك أبو بكر اللمتوين بالصحراء يف سنة اثنتني وستني وأربع مئة 
  ).٥(ودانت له االمم 

  .ن الرببر صنهاجة، مث كتامة، مث ملتونة، مث مصمودة، مث زناتةفأول من كان فيهم امللك م
  وقد ذكر ابن دريد أن كتامة وملتونة وهوارة من محري، ومن سواهم، فمن

__________  
هي كورة يف املغرب مدينتها طنجة، وهناك السوس االقصى، كورة أخرى مدينتها طرقلة، وبينهما ) ١(

  .مسرية شهرين
   ".معجم البلدان" انظر 

  .مدينة يف جنويب املغرب بينها وبني فاس عشرة أيام تلقاء اجلنوب) ٢(
  ".معجم البلدان " 



 / ٧" وفيات االعيان " ، و ١٧٥ / ٢" املختصر " ، و ٦٢٢ - ٦٢١ / ٩" الكامل " انظر ) ٣(
١١٣.  

رات معجم االس"  وهو خطأ، وتابعه على ذلك زامباور يف ٤٨٠وقد أورد ابن كثري وفاته سنة ) ٤(
  ".أعالمه " والزركلي يف " احلاكمة 

  .٦٢٢ / ٩" الكامل ) " ٥(
(*)  

)١٨/٤٢٨(  

  

  .الرببر، وبربر من ولد قيذار بن إمساعيل
إن دار الرببر كانت فلسطني، وملكهم هو جالوت، فلما قتله نيب اهللا داود، جلت الرببر إىل : ويقال

  .و من ألف فرسخاملغرب، وانتشروا إىل السوس االقصى، فطول أراضيهم حن
وغزا املسلمون فيهم يف زمن بين أمية، وأسلم خلق منهم، وسيب من ذراريهم، وكانت والدة املنصور 

  .متلك ابنا بربريتني الدنيا: بربرية، ووالدة عبدالرمحن الداخل بربرية، فكان يقال
سار إليهم داعي ، حاربوا مرات، وراموا امللك، إىل أن )١(مث كان الذين أسلموا خوارج وإباضية 

 -) ٣(، ومتلك املغرب م، مث سار املعز )٢(املهدي، فاستماهلم، وأفسد عقائدهم، وقاموا مع املهدي 
 يف جيش من الرببر، فأخذ الديار املصرية، مث يف كل وقت يثور بعضهم على بعض وإىل -من أوالده 

، وقد متلكوا االندلس سنة إحدى اليوم، وفيهم حدة وشجاعة، وإقدام على الدماء، وهم أمم ال حيصون
 مع أيب بكر بن عمر، ومتلكوا حنوا - كما ذكرنا -وأربع مئة، وفعلوا العظائم، مث ثاروا من الصحراء 

  ، ومتلكوا املغرب،)٦(، وفتاه عبداملؤمن )٥(ابن تومرت ) ٤(من مثانني سنة، حىت خرج من جبال درن 
__________  

 بن إباض الذي خرج يف أيام مروان بن حممد، قالوا إن خمالفينا من هم أصحاب عبد اهللا: االباضية) ١(
أهل القبلة كفار غري مشركني، ومناكحتهم جائزة، وموارثتهم حالل، وغنيمة أمواهلم من السالح 

  .والكراع عند احلرب حالل وما سواه حرم
  .سموا عدة فرقوحرام قتلهم وسبيهم يف السر غيلة إال بعد نصب القتال وإقامة احلجة وقد انق

  .٨٢": الفرق بني الفرق " ، و ١٣٤ / ١للشهرستاين " امللل والنحل " انظر 
  .هو أبو حممد عبيد اهللا العلوي) ٢(

  ).٦٥(وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر برقم 
  .هو معد بن املنصور إمساعيل) ٣(



  ).٦٨(وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء اخلامش عشر برقم 
  .ن جبال الرببر باملغرب، فيه عدة قبائل وبلدان وقرىهو جبل م) ٤(
  ).ياقوت(
هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن تومرت املهدي، ستأيت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٥(
)٣١٨.(  
  .هو أبو حممد عبداملؤمن بن علي بن علوي، ستأيت ترمجته يف اجلزء العشرين) ٦(

  ).٢٥٤(برقم 
(*)  

)١٨/٤٢٩(  

  

وحموا الدولة اللمتونية، ودام ملكهم مئة وثالثني سنة، حىت خرج عليهم بنو مرين، فللملك يف أيديهم 
إىل اآلن سبعون سنة، وعظمت دولة السلطان الفقيه أيب احلسن علي املريين، ودانت له املغرب، وقتل 

  .صاحب تلمسان، وله جيش عظيم، وهيبة قوية، وفيه دين وعدل وعلم
  

بن ) ١( بن عبد اهللا بن أمحد بن الشبل شاعر العصر، أبو علي، حممد بن احلسني* الشبل  ابن - ٢١٧
  .، البغدادي، احلرميي)٢(أسامة السامي 

  .له ديوان مشهور
  .، وغريه)٣(أيب احلسن بن البادي : حدث عن
 إمساعيل بن السمرقندي، وأبو احلسن بن عبد السالم، وأبو سعد بن الزوزين، وشجاع: روى عنه

  .الذهلي، وآخرون
  ).٤(ونظمه يف الذروة 
__________  

 ٨، املنتظم ٢٨٤ / ٧: ، االنساب٨٣ - ٨٢: ، االنساب املتفقة٩٠٨ - ٩٠٧ / ٢دمية القصر (*) 
، ١٨٣ / ٢، اللباب ٢٧٠: ، احملمدون من الشعراء٢٥ - ٢٣ / ١٠، معجم االدباء ٣٢٩ - ٣٢٨/ 

، ذكره يف ترمجة ابن نقطة وفيه ابن أيب ٣٩٣ / ٤، وفيات االعيان ٣٤٠ - ٣٣٣: طبقات االطباء
  - ١١ / ٣، الوايف بالوفيات ٩ - ٨: الشبل، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد

، ٩١: ، البدر السافر١٢٢ - ١٢١ / ١٢، البداية والنهاية ٣٤٤ - ٣٤٠ / ٣، فوات الوفيات ١٦
  .٨١٣، ٧٦٦، كشف الظنون ١١١ / ٥النجوم الزاهرة 



طبقات " احلسني بن عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن شبل، ومثله يف ": معجم االدباء " ورد امسه يف ) ١(
  ".االطباء 

  ".االنساب " نسبة إىل سامة بن لؤي بن غالب : السامي) ٢(
  ".الباذي : " إىل" الوايف " و " املستفاد " ، وتصحفت يف "البلدي " إىل " املنتظم " حترفت يف ) ٣(
  = (*)إن فيها ما يدل :  الرائية اليت نسبت للشيخ ابن سينا وليست له، وقيلومن نظمه قصيدته) ٤(

)١٨/٤٣٠(  

  

  .كتب عنه احلافظ اخلطيب، وطول ابن النجار ترمجته مبقطعات
  .وسبعني وأربع مئة، وله اثنتان وسبعون سنة) ١(مات يف احملرم سنة ثالث 

  .من ابن البادي" غريب احلديث " وقد مسع 
  

  .اخلوارزمي، صاحب دمشق، من كبار ملوك الظلم) ٢(ابن أوق *  أتسز - ٢١٨
غلت االسعار يف سنة حصار امللك أتسز دمشق، وبلغت الغرارة أزيد من : قال هبة اهللا بن االكفاين

، وخطب للمقتدي )٣(عشرين دينارا، مث متلك البلد صلحا، ونزل يف دار االمارة داخل باب الفراديس 
  ).٤(دعوة املصريني، وذلك يف سنة مثان وستني باهللا العباسي، وقطعت 

__________  
معجم االدباء " أقصد ذا املسري أم اضطرار انظر * بربك أيها الفلك املدار : على فساد عقيدته وأوهلا= 
  "الوايف " ، و ٣٤١ / ٣" فوات الوفيات " ، و ٣٠ - ٢٤ / ١٠" 
  .٣٣٥ - ٣٣٣": طبقات االطباء " ، و ١٢ - ١١ / ٣
طبقات االطباء " و " معجم االدباء " أنه تويف سنة نيف وسبعني، ويف " اللباب " و " االنساب " يف ) ١(

  .سنة أربع وسبعني": 
 وفيها ١٨٧ / ٢، املختصر ١١١، ١٠٤ - ١٠٣، ١٠٠ - ٩٩، ٦٨ / ١٠الكامل يف التاريخ (*) 

 / ٣ العرب ،٥ و ٤ - ٣ و ٢٧٣ / ١، دول االسالم ١٩٤ - ١٩٣، و ١٩٢يوسف بن أبق، و 
 / ٦، الوايف بالوفيات ٥٧١، ٦٩، ٦٣ / ١، تتمة املختصر ٢٧٥ - ٢٧٤، ٢٦٩، ٢٦٦، ٢٥٢
، ١٠٢ - ١٠١، ٨٧ / ٥، النجوم الزاهرة ١١٩ و ١١٣ - ١١٢ / ١٢، البداية والنهاية ١٩٥

  .٤٦: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٣٣٤ / ٢ذيب ابن عساكر 
  ".أوف " إىل " البداية " وتصحف يف " آف : "  إىل"ذيب ابن عساكر " حترف يف ) ٢(
  .باب العمارة: هو أحد أبواب مدينة دمشق الثمانية، ويقع إىل الشمال منها، ويسمى اليوم) ٣(



  .١٩٢ / ٢" املختصر " ، و ٩٩ / ١٠" الكامل " ، و ٣٣٤ / ٢" ذيب ابن عساكر " انظر ) ٤(
(*)  

)١٨/٤٣١(  

  

دمشق بعد حصاره إياها دفعات، وأقام الدعوة العباسية، وتغلب على أكثر ويل أتسز : وقال ابن عساكر
الشام، وقصد مصر ليأخذها، فلم يتم ذلك، مث جهز املصريون إىل الشام عسكرا ثقيال، سنة إحدى 

، فقدم تتش دمشق، وغلب عليها، وقتل أتسز يف )١(وسبعني، فعجز عنهم، واستنجد بتاج الدولة تتش 
االمر لتتش، وكان أتسز قد أنزل جنده يف دور الناس، واعتقل من الرؤساء مجاعة، ربيع اآلخر، ومت 

  ).٤(، حىت افتدوا أنفسهم مبال كثري، ونزح مجاعة منهم إىل طرابلس )٣(مبرج راهط ) ٢(ومشسهم 
  .وقد قتل بالقدس خلقا كثريا منهم قاضيها، وفعل العظائم حىت قلعه اهللا تعاىل

  والعامة
  ).٥(تسميه أقسيس 

  
  .شيخ العربية، أبو بكر، عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين*  اجلرجاين - ٢١٩

  .أخذ النحو جبرجان عن أيب احلسني حممد بن حسن بن أخت االستاذ أيب علي الفارسي
__________  

  ).٤٦(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ١(
  . الشمسوصادر الناس، وعذم يف: ٢٧٥ / ٣" العرب " يف ) ٢(
  ".معجم البلدان " انظر : هو مرج بنواحي مدينة دمشق) ٣(
  .٣٣٤ / ٢" ذيب ابن عساكر " اخلرب بنحوه يف ) ٤(
  .١٠٣ / ١٠" الكامل " انظر ) ٥(

 / ٣، العرب ٥ / ٢، دول االسالم ١٩٠ - ١٨٨ / ٢، إنباه الرواة ٣٦٤ - ٣٦٣: نزهه االلبا(*) 
 / ٣، مرآة اجلنان ٣٧٠ - ٣٦٩ / ٢، فوات الوفيات ١١٣ - ١١٢: ، تلخيص ابن مكتوم٢٧٧
، طبقات النحاة ٤٩٢ - ٤٩١ / ٢، طبقات االسنوي ١٥٠ - ١٤٩ / ٥، طبقات السبكي ١٠١

 / ٥أ، النجوم الزاهرة  / ٢٥: ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة٩٥ - ٩٤ / ٢البن قاضي شهبة 
 / ١، مفتاح السعادة ٣٣١ - ٣٣٠ / ١ ، طبقات املفسرين للداوودي١٠٦ / ٢، بغية الوعاة ١٠٨
، ١١٦٩ / ٢ و ٧٥٩، ٦٠٢، ٤٥٤، ٤٥٣، ٢١٢، ١٢٠، ٨٣ / ١، كشف الظنون ١٧٧

، هدية ١٤٣: ، روضات اجلنات٣٤١ - ٣٤٠ / ٣، شذرات الذهب ١٧٦٩، ١٦٢١، ١١٧٩



  .للدكتور حممد عبد املنعم خفاجي" عبدالقاهر والبالغة العربية " ، وكتاب ٦٠٦ / ١العارفني 
*)(  

)١٨/٤٣٢(  

  

" ضخم، و ) ٢" (إعجاز القرآن " ، يكون ثالثني جملدا، وله )١" (لاليضاح " وصنف شرحا حافال 
، وفسر الفاحتة "املفتاح " ، وكتاب )٣" (العوامل املئة " ، ثالثة أسفار، وكتاب "خمتصر شرح االيضاح 

  يف جملد،
  ).٥(، وغري ذلك "اجلمل " ، و "يف التصريف ) ٤(العمد " وله 

  .وكان شافعيا، عاملا، أشعريا، ذا نسك ودين
كان ورعا قانعا، دخل عله لص، فأخذ ما وجد، وهو ينظر، وهو يف الصالة فما قطعها : قال السلفي

)٦.(  
  .وكان آية يف النحو

  .- رمحه اهللا -سنة أربع وسبعني : تويف سنة إحدى وسبعني وأربع مئة وقيل
  

   بن أمحد بنذان، أبو الفضل، حممد بن عثمانالعالمة، شيخ مه*  ابن زيرك - ٢٢٠
__________  

 ه، قال حاجي خليفة عند ٣٧٧اليب علي الفارسي املتوىف سنة " االيضاح يف النحو " هو كتاب ) ١(
وقد اعتىن به مجع من النحاة، وصنفوا له شروحا، وعلقوا عليه، منهم الشيخ العالمة : الكالم عليه

، كتب أوال شرحا مبسوطا يف حنو ثالثني جملدا، ٤٧١رجاين املتوىف سنة عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجل
  ".املقتصد " مث خلصه يف جملد، ومساه " املغين " ومساه 

  ".االجياز " املسمى ب " االيضاح " وله خمتصر 
  .وقد طبع مبصر) ٢(
 ١٢٤٧ق عام  ج، مث يف بوال١٨٠٣ م، مث يف كلكتة عام ١٦١٧يف النحو، وقد طبع يف ليدن عام ) ٣(
  .ه
  ".العمدة : " السبكي" طبقات " و " فوات الوفيات " و " كشف الظنون " يف ) ٤(
  .يف علم البيان" أسرار البالغة " ومن مصنفاته العظيمة املشهورة كتاب ) ٥(

  .يف علم املعاين، وكالمها مطبوع" دالئل االعجاز " وكتاب 
  .٤٩٢ / ٢االسنوي " ات طبق" ، و ١٤٩ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ٦(



 / ٤، الوايف بالوفيات ١١٧٧ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٧٧ / ٣، العرب ٤١٤ / ٤معجم البلدان (*) 
  .٣٤١ / ٣، شذرات الذهب ٨٤
(*)  

)١٨/٤٣٣(  

  

  .مث اهلمذاين) ٢(القومساين ) ١(حممد بن علي بن مزدين 
  ).٣(عرف بابن زيرك 

  .ولد سنة تسع وتسعني وثالث مئة
أبيه، وعمه أيب منصور حممد، وعلي بن أمحد بن عبدان، ويوسف بن كج الفقيه، واحلسني : وحدث عن
  .، وعدة)٤(بن فنجويه 

  .باالجازة عن أيب احلسن بن رزقويه، وأيب عبدالرمحن السلمي
أكثرت عنه، وكان ثقة صدوقا، له شأن وحشمة، ويد يف التفسري، فقيها، أديبا، متعبدا : قال شريويه

)٥.(  
  ).٦( ربيع اآلخر، سنة إحدى وسبعني مات يف

  ).٧(وقربه يزار، ويتربك به 
  .أكثر ذكر اهللا! يا بين : مرضت، واشتد االمر، فكان أيب يقول: مسعته يقول

فأشهدته علي أنين على االسالم والسنة، فرأيت وأنا يف تلك احلال كأن هيبة دخلتين، فإذا أنا برجل ذي 
  .قل: ء، فقال يلهيبة ومجال، كأنه يسبح يف اهلوا

  .نعم: فقلت
  االميان يزيد وينقص، والقرآن غري خملوق جبميع: قل: فكرر علي، مث قال يل

__________  
  .مردين، بالراء املهملة": الوايف بالوفيات " و " معجم البلدان " كذا يف االصل بالزاي، ويف ) ١(
  .نسبة إىل قومسان من نواحي مهذان) ٢(
  ).ياقوت(
  .زبرك بالباء املوحدة: إىل" شذرات الذهب  " تصحفت يف) ٣(
  .فتحويه: إىل" العرب " تصحفت يف ) ٤(
  .٤١٤ / ٤" معجم البلدان " اخلرب يف ) ٥(
  .وثالث مئة، وهو خطأ بني": الوايف " أي أربع مئة، ويف ) ٦(



ا ثبت عنه صلى الزيارة املشروعة للقبور تكون لتذكر الزائر باآلخرة، ولنفع املوتى بالدعاء هلم مب) ٧(
  السالم على أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، ويرحم اهللا املستقدمني" اهللا عليه وسلم 

  ".أسأل اهللا لنا ولكم العافية " ويف رواية " واملستأخرين، وإنا إن شاء اهللا بكم لالحقون 
 بل هو مما ابتدعه العامة وأما الزيارة للتربك بامليت مهما كان شأن هذا امليت، فليس مما يقره الشرع،

  .والدمهاء ممن ال بصر له حبقائق الدين االسالمي احلنيف
(*)  

)١٨/٤٣٤(  

  

  .جهاته، وإن اهللا يرى يف اآلخرة
  .لست أطيق أن أقول من اهليبة: قلت
  .قل معي: فقال

  .أنا أشهد لك عند العرش: فأعاد الكلمات، فقلتها معه، فتبسم، وقال
  .أنا ال أدري:  ميت، فبدر، وقالهل أنا: فأردت أن أسأله
  .هذا ملك، وعوفيت: فقلت يف نفسي

عىن أبا بكر ) ١" (متعين بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مين : " ومسعت يقول يف قوله عليه السالم
  ).٤" (مها من الدين مبرتلة السمع والبصر : " رآمها، فقال) ٣(، النه )٢(وعمر 

  .فورثا خالفة النبوة
__________  

من ) ٤٤٠(يف الدعوات، وابن السين رقم ) ٣٥٠٢(قطعة من حديث مطول أخرجه الترمذي ) ١(
، ووافقه الذهيب ونصه ٥٢٨ / ١حديث ابن عمر، وحسنه الترمذي، وهو كما قال وصححه احلاكم 

قلما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم من جملس حىت يدعو ؤالء : بتمامه، قال ابن عمر
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبني معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به : " ات الصحابهالدعو

جنتك، ومن اليقني ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأمساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله 
صيبتنا يف ديننا، وال جتعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وال جتعل م

 من حديث ٥٢٣ / ١وأخرجه احلاكم " الدنيا أكرب مهنا، وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا من ال يرمحنا 
كان من دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم متعين بسمعي وبصري، واجعلهما : أيب هريرة قال

  .وسنده حسن، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب" ي الوارث مين، وانصرين على من ظلمين وأرين فيه ثأر
  "شرح السنة " مل يتابع على هذا التفسري، وهو غريب جدا، قال البغوي يف ) ٢(



جيوز أن : وعي ما يسمع والعمل به، وبالبصر االعتبار مبا يرى، وقيل: أراد بالسمع: قيل: ١٧٥ / ٥
، فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى، يكون أراد بقاء السمع والبصر بعد الكرب واحنالل القوى

  ".واجعله الوارث منا : " والباقيني بعدها، ورد اهلاء إىل االمتاع، فلذلك وحده، فقال
  .الما: يف االصل) ٣(
 وصححه من حديث عبد اهللا بن حنطب ٦٩ / ٣واحلاكم ) ٣٦٧١(حديث قوي رواه الترمذي ) ٤(

 من حديث ٤٦٠، ٤٥٩ / ٨وأخرجه اخلطيب " بكر وعمر هذان السمع والبصر يعين أبا " بلفظه 
وسنده حسن " أبو بكر وعمر من هذا الدين كمرتلة السمع والبصر من الرأس " جابر بن عبد اهللا بلفظ 

" امع " وله شاهد من حديث عمرو بن العاص وآخر من حديث حذيفة بن اليمان ذكرمها اهليثمي يف 
  ".االوسط " والثاين للطرباين يف " الكبري "  يف ، ونسب االول للطرباين٥٣، ٥٢ / ٩

(*)  

)١٨/٤٣٥(  

  

 بن حممد بن موسى الشيخ االمام، مقرئ الوقت، أبو بكر، حممد بن علي*  ابن موسى اخلياط - ٢٢١
  .بن جعفر البغدادي، احلنبلي، اخلياط
  .ولد سنة ست وسبعني وثالث مئة

سني السوسنجردي، وبكر بن شاذان، وعبيداهللا تال بالروايات على أيب أمحد الفرضي، وأيب احل
  .املصاحفي، وأيب احلسن احلمامي

ومسع من الفرضي، وأمحد بن حممد بن الصلت االهوازي، وأيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن دوست، وأيب 
  .عمر بن مهدي، وإمساعيل بن احلسن الصرصري، وعدة

  بن الطرب،، وهبة اهللا )١(حممد بن احلسني املزريف : قرأ عليه
  .واحلسني بن حممد البارع، ورووا عنه

، وعبد اهللا بن أمحد اليوسفي، وحيىي بن الطراح، وعبد اخلالق بن "تارخيه " اخلطيب يف : حدث عنه
  .البدن، وأبو منصور القزاز، وآخرون

ة، كان شيخا ثقة يف احلديث والقراء: سألت املؤمتن الساجي عن أيب بكر اخلياط، فقال: قال السلفي
  .صاحلا، صابرا على الفقر
  .كان أبو بكر من البكائني عند الذكر، قد أثرت الدموع يف خديه: وقال ابن ياسر الربداين

__________  
، معرفة القراء ٥٢١: ، مناقب االمام أمحد٢٩٧ / ٨، املنتظم ٢٣٤ - ٢٣٢ / ٢طبقات احلنابلة (*) 



 / ٢، غاية النهاية ١٣٦ / ٤يف بالوفيات ، الوا٢٦٦ - ٢٦٥ / ٣، العرب ٣٤٤ - ٣٤٣ / ١الكبار 
  .٣٢٩ / ٣، شذرات الذهب ٢٠٩ - ٢٠٨

، وقد تصحف يف ١٣٦١ / ٤" تبصري املنتبه " بالفتح وسكون الزاي وفتح الراء مث فاء، كما يف ) ١(
  .املزرقي بالقاف يف آخره: إىل" غاية النهاية " االصل، و 

(*)  

)١٨/٤٣٦(  

  

، ذا قناعة وتعفف وفقر، وممن تال عليه حممد بن علي بن منصور شيخ أيب كان من املقرئني العباد: قلت
  .العالء اهلمذاين، وروى عنه باالجازة أبو الكرم الشهرزوري

  .وأربع مئة يف رابعه) ١(تويف يف مجادى االوىل، سنة سبع وستني : قال أبو الفضل بن خريون
  

 بن أسيد بن عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن أمحداجلليل الصاحل، أبو بكر، حممد بن *  ابن أسيد - ٢٢٢
  .احملدث أسيد بن عاصم الثقفي االصبهاين املديين

  .احلافظ أيب عبد اهللا بن مندة: حدث عن
  .أبو نصر البار، وحيىي بن منده، واحلسني بن عبدامللك اخلالل: روى عنه

  .وكان ذا علم ورئاسة وأصالة
  .ع مئةتويف يف شعبان، سنة مثان وستني وأرب

  
 بن حبيب بن عبدوس النيسابوري، مفيت نيسابور، أبو بكر، حممد بن القاسم* *  الصفار - ٢٢٣

  .الشافعي، الصفار
__________  

  .تويف سنة مثان وستني": الوايف بالوفيات " يف ) ١(
  .مل نعثر له على ترمجة فيما بني أيدينا من مصادر(*) 

، طبقات ابن ١٠١ / ١٠صفاري، الكامل البن االثري ال:  وفيه٣٠٠ - ٢٩٩ / ٨املنتظم (* *) 
 / ٢، طبقات االسنوي ١٩٥ - ١٩٤ / ٤، طبقات السبكي ٢٦٨ / ٣، العرب ٢٠/ الورقة : الصالح
  .٣٣١ / ٣، شذرات الذهب ١٣٩

(*)  

)١٨/٤٣٧(  



  

  .مسع أبا نعيم املهرجاين، وأبا احلسن العلوي، وأبا عبد اهللا احلاكم
  .الشحامي، وغريمهازاهر ووجيه ابنا : وعنه

تفقه بأيب حممد اجلويين، وخلفه يف حلقته ملا حج، ومسعت أبا عاصم العبادي : قال أبو سعد السمعاين
  ).١(ما رأيت أحسن فتيا من الصفار وال أصوب : يقول

  .ربيع االول: تويف يف ربيع اآلخر، سنة مثان وستني وأربع مئة، وقيل: قال السمعاين
  

   بن أمحد بن صاحل االديب، شاعر بغداد، أبو طاهر، حممد بن علي* صاحب اجلبلي - ٢٢٤
  ).٢(املؤدب 

  .أيب علي بن شاذان: يروي عن
  .أبو غالب القزاز، ومجاعة: وعنه

  ).٣(ونظمه بديع 
  .مات سنة تسع وستني وأربع مئة، وله نيف ومثانون سنة

__________  
  .١٣٩ / ٢سنوي اال" طبقات " ، و ١٩٥ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ١(

  .١٢٨ / ٤الوايف (*) 
 نسبة -هو حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم أبو اخلطاب البغدادي الشاعر املعروف باجلبلي : واجلبلي
تتمة اليتيمة :  ه، انظر ترمجته يف٤٣٩ املتوىف سنة -وهي بلدة على الدجلة بني بغداد وواسط : إىل جبل

 / ٨، املنتظم ١٨٣ / ٣، االنساب ٢٢٧ / ٣ االكمال ،١٠٣ - ١٠١ / ٣، تاريخ بغداد ٨٧ / ١
  .٤٤ / ٥، والنجوم الزاهرة ١٢٥ - ١٢٤ / ٤، الوايف بالوفيات ٥٤٣ / ٩، الكامل ١٣٥

  .املعروف بابن العالف، وبابن املكور: زاد الصفدي) ٢(
  .١٢٨ / ٤" الوايف بالوفيات " انظر شيئا منه يف ) ٣(

(*)  

)١٨/٤٣٨(  

  

 بن بابشاذ املصري، اجلوهري، صاحب إمام النحاة، أبو احلسن، طاهر بن أمحد*  ابن بابشاذ - ٢٢٥
  ).١(التصانيف 

قدم بغداد تاجرا يف اللؤلؤ، وأخذ عن علمائها، مث قرر له الذهب يف ديوان االنشاء ليحرر عربية الترسل 



)٢.(  
  .أبو القاسم بن الفحام، وحممد بن بركات السعيدي: أخذ عنه

  ).٣(ولزم جامع مصر مث تزهد وتعبد، 
__________  

  ، إنباه الرواة١٩ - ١٧ / ١٢، معجم االدباء ٣٠٩ / ٨، املنتظم ٣٦١: نزهة االلبا(*) 
 / ٢، املختصر ٥١٧ - ٥١٥ / ٢، وفيات االعيان ١٠٦ / ١٠، الكامل البن االثري ٩٧ - ٩٥ / ٢

، مسالك االبصار ٥٧١ / ١، تتمة املختصر ٨٨ - ٨٧: ، تلخيص ابن مكتوم٢٧١ / ٣، العرب ١٩٣
 / ١٢، البداية والنهاية ٩٨ / ٣، مرآة اجلنان ٣٩٠ / ١٦، الوايف بالوفيات ٤٦١ - ٤٥٩ / ٣ / ٤

 / ٥، النجوم الزاهرة ٨٧ / ٢، طبقات ابن قاضي شهبة ٢٣ - ٢٢الورقة : ، إشارة التعيني١١٦
 ٦٠٣، ٤٢٣ - ١١١ / ١، كشف الظنون ١٧ / ٢، بغية الوعاة ٥٣٢ / ١، حسن احملاضرة ١٠٥

: ، الفالكة واملفلوكون٣٣٣ / ٣، شذرات الذهب ١٨٠٤، ١٧٩٤، ١٦١٢ / ٢، و ٦٠٤ -
  .٣٣٨: ، روضات اجلنات١١٦

بباءين موحدتني بينهما ألف مث شني معجمة وبعد االلف الثانية ذال معجمة، : وبابشاذ: قال ابن خلكان
  .وهي كلمة عجمية تتضمن الفرح والسرور

ويوجد منها ثالث  (-" احملتسب " أن صنف مقدمة يف النحو، ومساها : نباريذكر أبو الربكات اال) ١(
للزجاجي، وذكر القفطي أنه مجع تعليقه كبرية " اجلمل "  وشرح كتاب -) نسخ يف دار الكتب املصرية

، وذكر ابن خلكان "تعليق الغرفة " يف النحو، لو بيضت قاربت مخسة عشر جملدا، ومساها النحاة بعده 
  .البن السراج" شرح االصول "  كتاب أن له

  .٤٣٠ / ١" هدية العارفني " وانظر 
  .فيصلح ما يراه يف الرسائل من اخلطأ يف اهلجاء أو النحو أو اللغة) ٢(

" ، و ٥١٦ / ٢" وفيات االعيان " ، و ١٨ / ١٢" معجم االدباء " ، و ٩٥ / ٢" إنباه الرواة " انظر 
  .١٧ / ٢" بغية الوعاة 

 - ٩٦ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٥١٦ / ٢" وفيات االعيان " ما حكي يف سبب تزهده يف انظر ) ٣(
  .١٧ / ٢" بغية الوعاة " ، و ٩٧

  .وجامع مصر هو جامع عمرو بن العاص رضي اهللا عنه
(*)  

)١٨/٤٣٩(  

  



  ).١(تويف سنة تسع وستني وأربع مئة، سقط من املنارة، فتلف 
  

  ، عبد)٢(، املسند الكبري، أبو عمرو ، احملدث، الثقةالشيخ*  أبو عمرو بن منده - ٢٢٦
الوهاب بن احلفاظ أيب عبد اهللا حممد بن إسحاق بن احلافظ حممد بن حيىي ابن منده، العبدي، االصبهاين، 

  ).٤(وعبيداهللا ) ٣(أحد االخوة، وكان أصغر من أخويه احلافظ عبدالرمحن 
وأبا عمر بن عبد الوهاب السلمي، وأبا حممد احلسن بن مسع أباه، فأكثر، وأبا إسحاق بن خرشيذ قوله، 

يوه، وجعفر بن حممد الفقيه، وحممد بن إبراهيم اجلرجاين، وأبا بكر بن مردويه، وخلقا بأصبهان، وأبا 
  .سعيد حممد بن موسى الصرييف، وطبقته بنيسابور، ومسع بشرياز ومهذان ومكة والري

  .دة أجزاء مرويةوكان يسافر يف التجارة، وله فوائد يف ع
املؤمتن الساجي، وابنه حيىي بن عبد الوهاب احلافظ، وحممد بن طاهر، وإمساعيل بن حممد بن : حدث عنه

  الفضل التيمي، وأبو نصر أمحد ابن عمر الغازي، وأخوه خالد بن عمر، وأبو سعد أمحد بن حممد بن
__________  

، ١٠٦ / ١٠" الكامل " ، و ١٩ - ١٨ / ١٢ "معجم االدباء " ، و ٣٠٩ / ٨" املنتظم " انظر ) ١(
قيل إن وفاته كانت سنة : ، وفيه٩٧ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٥١٧ - ٥١٦ / ٢" وفيات االعيان " و 

  .أربع ومخسني وقيل بعد ذلك
 ١٢، البداية والنهاية ٢٨٢ / ٣، العرب ٦ / ٢، دول االسالم ١٢٨ / ١٠، الكامل ٥ / ٩املنتظم (*) 
  .٣٤٨ / ٣ الذهب ، شذرات١٢٣/ 
  .عمر: إىل" البداية " حترفت يف ) ٢(
  ).١٦٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٦٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(

(*)  

)١٨/٤٤٠(  

  

  البغدادي، وأمحد بن حممد بن الفتح امللقب بالغيج، واحلسني بن عبد
اخلري حممد بن أمحد امللك اخلالل، واحلسن بن العباس الرستمي، ومسعود بن احلسن الثقفي، وأبو 

  .الباغبان، وخلق كثري
  .وكان طويل الروح على الطلبة، طيب اخللق، حمسنا، متواضعا

  .أبو األرامل: كان يقال له



  .فضائله كثرية: قال ولده حيىي
حممد وإسحاق، وعبد امللك، : ولد سنة مثان ومثانني وثالث مئة، وكان رحيما للفقراء، وله أوالد

  .عائشةوإبراهيم، وحيىي، و
  .وأمهم هي فاطمة بنت الشيباين

كان أيب رمبا أنامين إىل جنبه يف الفراش، وكان أمسر، وكنت أبيض، فكان ميازحين، : مسعت أيب أبا عمرو
  .ويعانقين

رأيتهم بأصبهان جمتمعني على الثناء على أيب عمرو واملدح له، وكان شيخنا : قال أبو سعد السمعاين
  .، وكان يثين عليه، ويفضله على أخيه عبدالرمحنإمساعيل احلافظ مكثرا عنه

مل أر شيخا أقعد وال أثبت من عبد الوهاب يف احلديث، وقرأت عليه حىت فاضت : وقال املؤمتن الساجي
  .نفسه، وفجعت به

  .مات أيب يف تاسع عشر مجادى اآلخرة، سنة مخس وسبعني وأربع مئة: قال حيىي
 سليمان، عن حممود بن إبراهيم، أخربنا حممد بن أمحد املؤذن، أخربنا سليمان بن قدامة، وفاطمة بنت

سنة ست ومخسني ومخس مئة، أخربنا عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق، أخربنا أيب، أخربنا حممد بن 
  احلسني القطان، حدثنا عبدالرمحن بن بشر، حدثنا أزهر، عن ابن عون،

)١٨/٤٤١(  

  

  .دخل اخلالء وضع له أشنان وماءأن أنس بن مالك كان إذا : عن ابن سريين
  .هذا خرب صحيح موقوف

، وأبو الفضل املطهر بن عبد الواحد البزاين )١(ومات معه أبو بكر حممد بن أمحد بن علي السمسار 
، وأبو أمحد جعفر بن عبد اهللا بن أمحد الطليطلي عن بضع ومثانني سنة، وسهل بن عبد اهللا بن علي )٢(

  ).٣( احلافظ االمري أبو نصر بن ماكوال -  باختالف-الغازي، وفيها 
  

بن عفيف ) ٤ (الشيخ، املسند، الصاحل، بقية املشايخ، أبو منصور، عبدالرمحن ابن حممد*  كالر - ٢٢٧
  .البوشنجي، اهلروي، املعروف بكالر، وبكالري
  .آخر أصحابه موتا) ٥(مسع عبدالرمحن بن أيب شريح، وكان هو وبيىب 

ووجيه الشحامي، وزهري بن علي السرخسي، واحلسن بن حممد بن حممد ابن طاهر، : حدث عنه
السنجبسيت، وفضيل بن إمساعيل، وأبو الوقت السجزي، وعبد اجلليل بن أيب سعد، وحممد بن إمساعيل 

  .الفضيلي، ومنصور بن علي احلجري، وآخرون



  .وقد وثق
  .وقع يل جزء من طريقه

__________  
  ).٢٤٨(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٧٨(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٩٨(سترد ترمجته برقم ) ٣(

  .١١٩٩ / ٣، تبصري املنتبه ٥٥٥ / ٢املشتبه (*) 
  .عبدالرمحن بن علي بن حممد": تبصري املنتبه " يف ) ٤(
  ).٢٠١(هي بيىب بنت عبد الصمد اهلرمثية اهلروية، وقد تقدمت ترمجتها برقم ) ٥(

(*)  

)١٨/٤٤٢(  

  

  . سنة سبع وسبعني وأربع مئة ببوشنجتويف يف رمضان
قرأت على أمحد بن عبدالرمحن العلوي، وأمحد بن حممد احلليب يف وقتني، أخربكما عبد اهللا بن عمر، 

أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا عبد الرمحن بن حممد، أخربنا عبدالرمحن بن أيب شريح، أخربنا أبو 
مسعت أنا ومحزة الزيات من أبان بن : ثنا علي بن مسهر قالالقاسم البغوي، حدثنا سويد بن سعيد، حد

  .أيب عياش مخس مئة حديث
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فعرضتها عليه، فما : أو ذكر أكثر، فأخربين محزة الزيات قال

  .عرف منها إال اليسري، مخسة أو ستة أحاديث، فتركت احلديث عنه
  .، عن سويد، فوقع موافقة عالية بدرجة)١" (الصحيح " أخرجها مسلم يف مقدمة 

  
 بن علي الشيخ الصاحل، الزاهد، الشريف، مسند الوقت، أبو نصر، حممد ابن حممد*  الزينيب - ٢٢٨

بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن حممد بن سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن االمام 
  .عبد اهللا بن العباس اهلامشي، العباسي، الزينيب، البغداديإبراهيم بن حممد بن علي بن البحر 

  .ومثانني وثالث مئة) ٢(ولد يف صفر، سنة سبع 
  .أرخه السمعاين

__________  
 للعقيلي، ومن طريقه رواه السيوطي يف حتذير اخلواص ١٤ورقه " الضعفاء " ، واخلرب يف ٢٥ / ١) ١(



  .١٤٠ص 
 - ٣٣ / ٩، املنتظم ٣٤٦ / ٦، االنساب ٢٠٢ / ٤كمال ، اال٢٣٩ - ٢٣٨ / ٣تاريخ بغداد (*) 
، ٢٩٥ / ٣، العرب ١٠ / ٢، دول االسالم ١٩٩ / ٢، املختصر ١٥٩ / ١٠، الكامل البن االثري ٣٤

  .٣٦٤ / ٣، شذرات الذهب ١٢١ / ١، الوايف بالوفيات ٩ / ٢تتمة املختصر 
  ر أنه عاش ثالثاتسع، وهو خطأ، فقد ذك:  إىل٣٤ / ٩" املنتظم " تصحفت يف ) ٢(

  .وتسعني سنة
(*)  

)١٨/٤٤٣(  

  

  .ومسع أبا طاهر املخلص، وأبا بكر حممد بن عمر بن زنبور، وأبا احلسن بن احلمامي، وغريهم
  .وكان آخر من حدث عن املخلص وابن زنبور يف الدنيا

ازي، احلميدي، وابن اخلاضبة، والربداين، وابن طاهر، ومؤمتن الساجي، وأبو نصر الغ: روى عنه
وإمساعيل بن حممد التيمي، وإمساعيل بن السمرقندي، وعلي بن طراد، وأخوه حممد، ووجيه الشحامي، 
وحممد بن القاسم الشهرزوري املوصلي، وقاضي سنجار مظفر بن أيب أمحد، وأمحد بن حممد بن املؤيد 

ملادح، وخلق كثري باهللا، وأبو الفضل حممد ابن عمر االرموي، وأبو بكر بن الزاغوين، وأبو حممد ا
  .آخرهم موتا هبة اهللا بن أمحد الشبلي، وبقي بعده يروي عنه باالجازة أبو الفتح بن البطي

أبو نصر شريف زاهد، صاحل دين، متعبد، هجر الدنيا يف حداثته، ومال إىل التصوف، : قال السمعاين
  .رحل إليه الطلبةوكان منقطعا يف رباط شيخ الشيوخ أيب سعد، انتهى إليه إسناد البغوي، و

كان أبو نصر الزينيب إذا قرئ عليه اللحن، رده لكثرة : ومسعت أبا الفضل ابن املهتدي باهللا يقول: قال
  .ما قرئت عليه تلك االجزاء

رحل أبو سعد البغدادي إىل أيب نصر الزينيب، فدخل : ومسعت إمساعيل احلافظ بأصبهان يقول: قال
من أين يل علي بن اجلعد عن شعبة : ته خرق ثوبه، ولطم، وجعل يقولبغداد، ومل يلحقه، فحني أخرب مبو

  .زاهد، صحيح السماع، آخر من حدث عن املخلص: ؟ فسألت إمساعيل عن الزينيب، فقال
  مات يف احلادي والعشرين من مجادى اآلخرة،: قال السمعاين وغريه

)١٨/٤٤٤(  

  



  .وسبعني وأربع مئة) ١(سنة تسع 
املعدل، أخربنا حممد بن أمحد، أخربنا حممد ابن عبيداهللا، أخربنا أبو نصر حممد بن أخربنا علي بن أمحد 

حممد، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا أبو الربيع الزهراين، حدثنا محاد 
 عليه وسلم أن النيب صلى اهللا: " بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن بالل رضي اهللا عنهم

  ".صلى بني العمودين تلقاء وجهه يف جوف الكعبة 
  .عن أيب الربيع) ٢(أخرجه مسلم 

__________  
  .سنة نيف وسبعني: ٣٤٦ / ٦" االنساب " يف ) ١(
باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه والصالة فيه، : يف احلج) ٣٨٩) (١٣٢٩(رقم ) ٢(

) ٥٠٤(باب الصالة يف البيت، ومن طريقه البخاري :  احلج يف٣٩٨ / ١" املوطأ " وأخرجه مالك يف 
عن نافع، عن ابن عمر، ) ١٣٢٩(باب الصالة بني السواري يف غري مجاعة، ومسلم : يف سترة املصلي

و ) ١٥٩٩(و ) ١٥٩٨(و ) ١١٦٧(و ) ٥٠٦(و ) ٥٠٥(و ) ٤٩٨(و ) ٣٩٧(وهو يف البخاري 
  ).٤٤٠٠(و ) ٤٢٨٩(و ) ٢٩٨٨(

(*)  

)١٨/٤٤٥(  

  

  لطبقة اخلامسة والعشرونا
 بن حممد الشيخ، االمام، الفقيه، الصاحل، املسند، أبو القاسم، إمساعيل ابن زاهر*  النوقاين - ٢٢٩

  .النوقاين مث النيسابوري
مسع أبا احلسن العلوي، وأبا الطيب الصعلوكي، وعبد اهللا بن يوسف ابن بامويه، وأبا طاهر بن حممش، 

  ني بن بشران،وعدة بنيسابور، وأبا احلس
  .وطبقته ببغداد، وجناح بن نذير احملاريب بالكوفة، وأبا عبد اهللا بن نظيف مبكة

زاهر بن طاهر، وأبو نصر أمحد بن عمر الغازي، وإمساعيل بن عبدالرمحن القاري، وعبد : حدث عنه
وح عبد اهللا الكرمي بن حممد الدامغاين، وسعيد بن علي الشجاعي، وعائشة بنت أمحد الصفار، وأبو الفت

  .اخلركوشي، وعبد الكرمي بن علي العلوي، وعبد امللك بن عبد الواحد، وحممد بن جامع خياط الصوف
__________  

 / ٣، العرب ٦٦ / ١ أ، املشتبه ٤٠: الورقة: ، املنتخب٣١ / ٩ ب، املنتظم ٥٧١: االنساب) ١(
قدم التعريف ذه ، وقد ت٣٦٣ / ٣، شذرات الذهب ٢٧١ - ٢٧٠ / ٤، طبقات السبكي ٢٩٤



  ).٢(النسبة يف الترمجة رقم 
(*)  

)١٨/٤٤٦(  

  

  .يعقوب الفسوي، من ابن الفضل القطان، عن ابن درستويه، عنه" تاريخ " ومن مساعاته كتاب 
مولده : تفقه على أيب بكر الطوسي، وعقد جملس االمالء، وأفاد الكثري: قال عبد الغافر الفارسي أو غريه

  .وثالث مئة، ومات يف سنة تسع وسبعني وأربع مئة، وقدمي مساعه باحلضوريف سنة سبع وتسعني 
، )٢(ببغداد، وجعرب بن سابق االمري ) ١(وفيها تويف شيخ الشيوخ أبو سعد أمحد بن حممد بن دوست 

، )٥(، وأبو علي التستري )٤(، وسليمان بن قتلمش صاحب قونية )٣(وطاهر بن حممد الشحامي 
، ومسند وقته أبو نصر )٧(شيخ النحو، وحممد بن عبيداهللا الصرام ) ٦(عي وعلي بن فضال ااش

  ).٨(الزينيب 
  

  بن احلسن بن منصور) ٩ (الفقيه أبو بكر، حممد بن احلافظ هبة اهللا*  ابن الاللكائي - ٢٣٠
__________  

  ).٢٥٤(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٨٢(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٣١(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٣٢(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٤٥(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٢٦٨(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).٢٤٧(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  .تقدمت ترمجته، قبل هذه الترمجة) ٨(

 / ٣، اللباب ١١٧ / ١٠، الكامل يف التاريخ ٣٢٥ - ٣٢٤ / ٨، املنتظم "الاللكائي " االنساب (*) 
 - ٢٠٧ / ٤، طبقات السبكي ١٥١ / ٥ ب، الوايف بالوفيات ٣٦: لصالح، طبقات ابن ا٤٠١
بعد الالم ألف الم وكاف : الاللكائي": اللباب " ، قال يف ٣٦٧ - ٣٦٦ / ٢، طبقات االسنوي ٢٠٨

: واللوالك(مفتوحة وألف ساكنة وياء مثناة من حتتها هذه النسبة إىل بيع اللوالك اليت تلبس يف االرجل 
  ).د يتخذ منها نعالنوع من اجللو



  ).٢٧٤(مرت ترمجة هبة اهللا والد صاحب الترمجة يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٩(
(*)  

)١٨/٤٤٧(  

  

  .الطربي، الاللكائي
  .من فقهاء الشافعية ببغداد

  .احلفار، وأيب احلسني بن بشران، وابن الفضل القطان: روى عن
  .بد الوهاب االمناطي، وع)١(إمساعيل بن السمرقندي، وسبط اخلياط : وعنه

  .وأربع مئة) ٢(مات يف مجادى االوىل، سنة اثنتني وسبعني 
  

 بن حممد بن أمحد الشيخ، احملدث، الفقه، الصاحل، أبو عبد الرمحن، طاهر بن حممد*  الشحامي - ٢٣١
  .بن حممد بن يوسف النيسابوري، املستملي، املعدل، أحد من عين ذا الشأن

ر احلريي، وأيب سعيد الصرييف، وفضل اهللا امليهين، واالستاذ أيب إسحاق القاضي أيب بك: حدث عن
  .االسفراييين، وصاعد بن حممد القاضي، ووالده الصاحل حممد بن حممد، وعدة

، وحفيداه عبد اخلالق بن زاهر، وفاطمة بنت خلف، وعبد الغافر بن )٣(ابناه زاهر ووجيه : حدث عنه
  .إمساعيل، وآخرون

  .فارسية يف الشرائع، واستملي على نظام امللك الوزير، وطائفةصنف كتابا بال
__________  

 ه، وسترد ترمجته يف ترمجة ٥٤١هو أبو حممد عبد اهللا بن علي البغدادي املقرئ النحوي املتوىف سنة ) ١(
  ).٧٩(أخيه يف اجلزء العشرين برقم 

  .حتسعني بدل سبعني نقال عن ابن الصال": طبقات االسنوي " يف ) ٢(
  .٣٦٣ / ٣، شذرات الذهب ٢٩٥ - ٢٩٤ / ٣العرب (*) 

  .١٥١": لب اللباب " نسبة أىل بيع الشحم : والشحامي
  ).٦٧(، )٥(سترد ترمجتهما يف اجلزء العشرين برقم ) ٣(

(*)  

)١٨/٤٤٨(  

  



وكان فقيها أديبا بارعا، شاعرا، بصريا بالوثائق، صاحلا، عابدا، أمسع أوالده وأحفاده، وحصل هلم 
  .االسانيد العالية

  .- رمحه اهللا -مات يف مجادى االوىل، سنة تسع وسبعني وأربع مئة، وله مثانون سنة 
  

بن إسرائيل بن سلجوق السلجوقي، جد ) ١ (السلطان سليمان بن قتلمش*  صاحب الروم - ٢٣٢
  .ملوك الروم

معان بظاهر حاصر حلب، فكاتب أهلها صاحب دمشق تتش بن ألب آرسالن، فسارع، فالتقى اجل
  .حلب، فازم الروميون، وثبت سليمان، إىل أن قتل

  ).٢(بل قتل نفسه بسكني عند الغلبة : وقيل
  .، فتملك بعده ابنه قلج آرسالن، يف سنة تسع وسبعني وأربع مئة)٣(وكان صاحب مدينة قونيه 

  
  .ين بن حممد التميمي، االصبهاالشيخ أبو املظفر، حممود بن جعفر* *  الكوسج - ٢٣٣

  .عم أبيه حسني بن أمحد، واحلسني بن علي بن البغدادي: روى عن
  .عدل مرضي) ٤...(إمساعيل بن حممد احلافظ، و: وعنه

__________  
 / ٢، دول االسالم ١٩٧، ١٩٥ / ٢، املختصر ١٤٧ و ١٣٩ - ١٣٨ / ١٠الكامل يف التاريخ (*) 
 ١٥، الوايف بالوفيات ٥٧٧، و ٥٧٤ / ١، تتمة املختصر ٢٩٣ و ٢٨٦ - ٢٩٥ / ٣، العرب ٩ و ٧
  .١٢٤ / ٥، النجوم الزاهرة ١٣٠، و ١٢٦ / ١٢، البداية والنهاية ٤٢٠/ 
  .قطلمش": تتمته " قطلومش، ويف ": املختصر " يف ) ١(
  .١٩٧ / ٢" املختصر " ، و ١٤٧ / ١٠" الكامل " انظر ) ٢(
  .وقيةهي مدينة يف وسط تركيا اآلسيوية، عاصمة سلطنة الروم السلج) ٣(

  .مل نعثر له على ترمجة يف ما بني أيدينا من مصادر(* *) 
  .فراغ مقدار نصف سطر تقريبا: يف االصل) ٤(

(*)  

)١٨/٤٤٩(  

  

  .تويف سنة ثالث وسبعني وأربع مئة
  



  .، القحطاين، االنطاكي، املعربابن حممد، العالمة أبواملنجا*  حيدرة بن علي - ٢٠٦
  . واحلسن بن علي الكفرطايب، ومجاعةعبدالرمحن بن أيب نصر،: روى عن

  .هبة اهللا بن االكفاين، ومجال االسالم، والقاضي حيىي بن علي القرشي: وعنه
  .كتبت عنه بدمشق): ١(قال ابن ماكوال 

وكان من أهل الدين، وكان يذكر أنه حيفظ يف علم التعبري عشرة آالف ورقة وثالث مئة ونيف وسبعني 
  ).٢(ورقة 
  .لقدر حنوا من أربعني جملدا، فاهللا أعلم بصحة ذلكيكون هذا ا: قلت

الشيخ الرئيس، أبو احلسن حممد بن احلسن بن حممد بن القاسم بن املنثور اجلهين، * *  اجلهين - ٢٣٤
  .الكويف، الشيعي، آخر من حدث عن حممد بن عبد اهللا اجلعفي

__________  
  ).٢٠٦(تقدمت ترمجته برقم (*) 

  .٢٦٨ / ٧" االكمال ) " ١(
  .٢٥ / ٥" ذيب ابن عساكر " انظر ) ٢(

  .مجة: مل نعثر على مصادر(* *) 
(*)  

)١٨/٤٥٠(  

  

  .عمر بن إبراهيم الزيدي، وحممد بن طرخان، وأبو القاسم ابن السمرقندي، وآخرون: روى عنه
  .وعاش اثنتني ومثانني سنة

  .تويف يف شعبان، سنة ست وسبعني وأربع مئة
  -كان ردئ العقيدة 

  .- يساحمه اهللا
  

  . بن عالن الكرجي مث الكويفالشيخ، املسند، الثقة، أبو الفرج، حممد بن أمحد*  ابن عالن - ٢٣٥
  .أيب احلسن بن النجار، وحممد بن عبد اهللا اجلعفي اهلرواين: روى عن
  .أبو الغنائم النرسي، وطائفة آخرهم موتا أبو احلسن بن غربة: روى عنه

  .ل احلاكمهو ثقة من عدو: قال النرسي
  .تويف يف شعبان، سنة ست وسبعني وأربع مئة



  .انتهى إليهما علو االسناد بالكوفة، وقد ماتا يف شهر) ١(فهو وابن املنثور اجلهين : قلت
  ومات فيها التاجر الكبري أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن جردة العكربي،

__________  
ح الكاف والراء ويف آخرها جيم، هذه النسبة إىل بفت: مل نعثر له على مصادر ترمجة، والكرجي(*) 

الكرج وهي بلدة من بالد اجلبل بني أصبهان ومهذان بنيت يف زمن املهدي أيب عبد اهللا حممد بن أيب 
  .جعفر املنصور

  .وهو الذي تقدمت ترمجته قبل هذا) ١(
(*)  

)١٨/٤٥١(  

  

  .واقف املسجد املعروف، ونعمته حنو ثالث مئة ألف دينار
، واحملدث عبد اهللا بن عطاء االبراهيمي اهلروي، )١(ئ إشبيلية أبو عبد اهللا حممد بن شريح الرعيين ومقر

، ومؤلف الفرائض أبو حكيم عبد اهللا بن )٢(والعالمة العابد أبو الوفاء طاهر بن احلسني احلنبلي القواس 
  ).٣(إبراهيم اخلربي 

  
 بن أمحد البغدادي، احلنبلي، فاء، طاهر بن احلسنياالمام القدوة، الكبري، أبو الو*  القواس - ٢٣٦

  ).٤(القواس، البابصري 
  .احلفار، وحممود العكربي، وأيب احلسني بن بشران: مسع من

  .ابنا السمرقندي، وعلي بن طراد، واالمناطي: وعنه
  .وكان من العلماء العاملني، صادقا، خملصا، قانعا باليسري

  .ربع مئةتويف يف شعبان، سنة ست وسبعني وأ
  

  ، االمام، القدوة، اتهد، شيخ االسالم، أبو إسحاق،الشيخ* *  أبو إسحاق الشريازي - ٢٣٧
__________  

  ).٢٨٤(سترد ترمجته برقم ) ١(
  .وهو صاحب الترمجة التالية) ٢(
  ).٢٨٧(سترد ترمجته برقم ) ٣(

، ١٢٥ / ١٢بداية والنهاية ، ال٢٨٤ / ٣، العرب ٩ - ٨ / ٩، املنتظم ٢٤٤ / ٢طبقات احلنابلة (*) 



  .٣٥٢ - ٣٥١ / ٣شذرات الذهب 
أنه كان يدرس يف مسجده ": املنتظم " و " طبقات احلنابلة " نسبة إىل باب البصرة، كلما ورد يف ) ٤(

  .بباب البصرة
، ٨ - ٧ / ٩" املنتظم " ، ٢٧٨ - ٢٧٦: ، تبيني كذب املفتري٣٦٢ - ٣٦١ / ٩االنساب (* *) 

، ١٣٣ - ١٣٢ / ١٠، الكامل البن االثري ٣٨١ / ٣، معجم البلدان ٦٧ - ٦٦ / ٤صفة الصفوة 
 = - ١٧٢ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٣٠ - ٢٩الورقة : ، طبقات ابن الصالح٤٥١ / ٢اللباب 

(*)  

)١٨/٤٥٢(  

  

  .لقبه مجال الدين: إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبادي، الشريازي، الشافعي، نزيل بغداد، قيل
  .لده يف سنة ثالث وتسعني وثالث مئةمو

  ).١(أىب عبد اهللا البيضاوي، وعبد الوهاب بن رامني بشرياز، وأخذ بالبصرة عن اخلرزي : تفقه على
، وبرع، وصار معيده، وكان يضرب املثل )٢(وقدم بغداد سنة مخس عشرة وأربع مئة، فلزم أبا الطيب 

  .بفصاحته وقوة مناظرته
  .ذان، وأيب بكر الربقاين، وحممد بن عبيد اهللا اخلرجوشيومسع من أيب علي بن شا

  اخلطيب، وأبو الوليد الباجي، واحلميدي، وإمساعيل: حدث عنه
__________  

 ١، وفيات االعيان ٤٨ - ٤٦/ الورقة : ، طبقات النووي٢٨ - ٢٥ / ١، اموع للنووي ١٧٤= 
 - ٢٨٣ / ٣، العرب ٧ / ٢االسالم ، دول ١٩٥ - ١٩٤ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٣١ - ٢٩/ 

 ٦٢ / ٦، الوايف ٥٧٤ - ٥٧٣ / ١، تتمة املختصر ٤٦ - ٤٢: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٢٨٤
 / ٢، طبقات االسنوي ٢٥٦ - ٢١٥ / ٤، طبقات السبكي ١١٩ - ١١٠ / ٣، مرآة اجلنان ٦٦ -

 / ٥، النجوم الزاهرة ٢٥٦: ، وفيات ابن قنفذ١٢٥ - ١٢٤ / ١٢، البداية والنهاية ٨٥ - ٨٣
، طبقات ابن ٣٦٠ - ٣٥٩ / ٢، تاريخ اخلميس ٣٢١ - ٣١٨ / ٢، مفتاح السعادة ١١٨ - ١١٧

، ١٧٤٣، ١٥٦٢ / ٢ و ٤٨٩، ٣٩١، ٣٣٩ / ١، كشف الظنون ١٧١ - ١٧٠: هداية اهللا
 / ١، ذيل بروكلمان ٨ / ١، هدية العارفني ٣٥١ - ٣٤٩ / ٣، شذرات الذهب ١٩١٢، ١٨١٨
االمام الشريازي حياته وآراؤه " ، وانظر ٢٥٧ - ٢٥٥ / ١ املبني يف طبقات االصوليني ، الفتح٦٦٩

الحسان ) ١٩٧٠ -بريوت " (طبقات الفقهاء " للدكتور حممد حسن هيتو، ومقدمة كتابه " االصولية 
  .عباس



" و " اب االنس" نسبة إىل اخلرز وبيعها، وقد حترف يف : باخلاء املعجمة والراء املهملة والزاي) ١(
: إىل" ذيب االمساء واللغات " احلوزي، ويف : إىل" وفيات االعيان " إىل اخلوزي، ويف " اللباب 

  .اجلزري: ابن هداية إىل" طبقات " و " الفتح املبني " و " الوايف " و " املنتظم " اجلوزي، وتصحف يف 
  .يعين أبا الطيب الطربي) ٢(

(*)  

)١٨/٤٥٣(  

  

و البدر الكرخي، والزاهد يوسف بن أيوب، وأبو نصر أمحد بن حممد الطوسي، ابن السمرقندي، وأب
  .وأبو احلسن بن عبد السالم، وأمحد بن نصر بن محان اهلمذاين خامتة من روى عنه

  .هو إمام الشافعية، ومدرس النظامية، وشيخ العصر: قال السمعاين
  .مع السرية اجلميلة، والطريقة املرضيةرحل الناس إليه من البالد، وقصدوه، وتفرد بالعلم الوافر 

  .جاءته الدنيا صاغرة، فأباها، واقتصر على خشونة العيش أيام حياته
صنف يف االصول والفروع واخلالف واملذهب، وكان زاهدا، ورعا، متواضعا، ظريفا، كرميا، جوادا، 

  ).١(طلق الوجه، دائم البشر، مليح احملاورة 
  .حدثنا عنه مجاعة كثرية

يا : كنت نائما ببغداد، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فقلت: عنه قالحكي 
بلغين عنك أحاديث كثرية عن ناقلي االخبار، فأريد أن أمسع منك حديثا أتشرف به يف ! رسول اهللا 

  . ومساين شيخا، وخاطبين به-! يا شيخ : الدنيا، وأجعله ذخرا لآلخرة، فقال يل
  ).٢(من أراد السالمة، فليطلبها يف سالمة غريه : قل عين: -ح ذا وكان يفر

  .مسعت هذا مبرو من أيب القاسم حيدر بن حممود الشريازي، أنه مسع ذلك من أيب إسحاق: قال السمعاين
  ).٣(الطريق بينك وبينه ! مه : أن رجال أخسأ كلبا، فقال: وعن أيب إسحاق

__________  
  .٢٦ / ١" اموع " ، و ١٧٣ / ٢" اء واللغات ذيب االمس" انظر ) ١(
  "ذيب االمساء واللغات " ، و ٦٦ / ٤" صفة الصفوة " ، و ٨ / ٩" املنتظم " انظر ) ٢(
  .٢٢٦ - ٢٢٥ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٦٣ / ٦" الوايف بالوفيات " ، و ١٧٣ / ٢
" طبقات " ، و ٦٦ - ٦٥ / ٦ " الوايف" ، و ١٧٣ / ٢" ذيب االمساء واللغات " اخلرب يف ) ٣(

  .٤٦ - ٤٥": املستفاد " ، و ٢٢٦ / ٤السبكي 
(*)  



)١٨/٤٥٤(  

  

  ).١(فما صح يل أكله الشتغايل بالدرس وأخذي النوبة : أنه اشتهى ثريدا مباء باقالء، قال: وعنه
 إىل كان الشيخ أبو إسحاق إذا بقي مدة ال يأكل شيئا، صعد: قال أصحابنا ببغداد: قال السمعاين

النصرية وله ا صديق، فكان يثرد له رغيفا، ويشربه مباء الباقالء، فرمبا صعد إليه وقد فرغ، فيقول أبو 
   ].١٢: النازعات) [ ٢) * (تلك إذا كرة خاسرة: * (إسحاق

  ).٣(أبو إسحاق حجة اهللا على أئمة العصر : قال أبو بكر الشاشي
  ).٤(ني يف الفقهاء أبو إسحاق أمري املؤمن: وقال املوفق احلنفي

إمامان ما اتفق هلما احلج، أبو إسحاق، وقاضي القضاة أبو عبد اهللا ): ٥(قال القاضي ابن هانئ 
  .الدامغاين

  .أما أبو إسحاق فكان فقريا، ولو أراده حلملوه على االعناق
  ).٦(واآلخر لو أراده المكنه على السندس واالستربق 

كان شيخنا أبو إسحاق إذا أخطأ : قاسم الشهرزوري باملوصل يقولمسعت أبا بكر حممد بن ال: السمعاين
  ).٧(أي سكتة فاتتك : أحد بني يديه قال

  .- يعين يف املاء -وكان يتوسوس : قال
  ومسعت عبد الوهاب
__________  

" طبقات " ، و ٢٥ / ١" اموع " ، و ٦٧ / ٤" صفة الصفوة " ، و ٧ / ٩" املنتظم " اخلرب يف ) ١(
  .٢١٨ / ٤ السبكي

  .٢١٩ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٤٥": املستفاد " اخلرب يف ) ٢(
  .٢٢٧ / ٤السبكي " طبقات ) " ٣(
  .٢٢٧ / ٤السبكي " طبقات ) " ٤(
القاضي حممد بن حممد : السبكي" طبقات " و " ذيب االمساء واللغات " كذا االصل، ويف ) ٥(

  .املاهاين
 / ٤السبكي " طبقات " ، و ١٧٤ / ٢" ذيب االمساء واللغات " ، و ٨ / ٩" املنتظم " انظر ) ٦(

٢٢٧.  
  .٦٤ / ٦" الوايف بالوفيات " انظر ) ٧(

(*)  



)١٨/٤٥٥(  

  

كان أبو إسحاق يتوضأ يف الشط، ويشك يف غسل وجهه، حىت يغسله مرات، فقال له : االمناطي يقول
  ).١ (لو صحت يل الثالث ما زدت عليها: ما هذا ؟ قال! يا شيخ : رجل

دخل أبو إسحاق يوما مسجدا ليتغدى، فنسي دينارا، مث ذكر، فرجع، فوجده، ففكر، : قال السمعاين
  ).٢(لعله وقع من غريي، فتركه : وقال
  .أخربنا أبو علي بن شاذان: إن ظاهرا النيسابوري خرج اليب إسحاق جزءا، فقال: قيل

  .أخربنا احلسن بن أمحد البزاز: ومرة
  .هو ابن شاذان: من ذا ؟ قال: سن ابن أيب بكر الفارسي، فقالأخربنا احل: ومرة
  .ما أريد هذا اجلزء، التدليس أخو الكذب: فقال

أتيت أبا إسحاق بفتيا يف الطريق، فأخذ قلم خباز، وكتب، مث مسح : قال القاضي أبو بكر االنصاري
  ).٣(القلم يف ثوبه 
حاق نيسابور رسوال تلقوه، ومحل إمام احلرمني ملا قدم أبو إس: مسعت مجاعة يقولون: قال السمعاين

  ).٤(أفتخر ذا : غاشيته، ومشى بني يديه وقال
   وكفاهم بذلك-وكان عامة املدرسني بالعراق واجلبال تالمذته وأتباعه 

__________  
  ، والشيخ رمحه اهللا على صالحه وتقواه٢٢٨ / ٤السبكي " طبقات " انظر اخلرب مطوال يف ) ١(

عته الوسوسة اليت استحكمت فيه يف املخالفة الشرعية، وحاول أن يتفصى عنها بعذر ال وعلمه أوق
هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد : " مسوغ له، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ ثالثا، مث قال

) ٤٢٢(، وابن ماجة ٨٨ / ١والنسائي ) ١٣٥(وهو حديث حسن أخرجه أبو داود " أساء وظلم 
  .والبن قدامة رسالة يف ذم الوسوسة واملوسوسني، فلتراجع فإا نفيسة) ١٧٤( ابن خزمية وصححه

" طبقات " ، و ٢٦ - ٢٥ / ١" اموع " ، و ١٧٣ / ٢" ذيب االمساء واللغات " اخلرب يف ) ٢(
  .٦٥ / ٦" الوايف " ، و ٢١٧ / ٤السبكي 

 ٤السبكي " طبقات " ، و ٢٦ / ١" اموع " ، و ١٧٣ / ٢" ذيب االمساء واللغات " اخلرب يف ) ٣(
 /٢١٩.  
  .٢٢٢ / ٤السبكي " طبقات " ، و ٨ / ٩" املنتظم " انظر ) ٤(

(*)  

)١٨/٤٥٦(  



  

  ).١( وكان ينشد االشعار املليحة، ويوردها، وحيفظ منها الكثري -فخرا 
  ).٢(ال العلم الذي ال ينتفع به صاحبه أن يكون الرجل عاملا وال يكون عام: وعنه قال

! اجلاهل بالعامل يقتدي، فإذا كان العامل ال يعمل، فاجلاهل ما يرجو من نفسه ؟ فاهللا اهللا يا أوالدي : وقال
  ).٣(نعوذ باهللا من علم يصري حجة علينا 

ما هذا يا : إن عبدالرحيم بن القشريي جلس جبنب الشيخ أيب إسحاق، فأحس بثقل يف كمه، فقال: قيل
  ).٤(ملالح، وكان حيملهما يف كمه للتكلف قرصي ا: سيدنا ؟ قال
رأيت يف سنة مثان ): ٥(رأيت خبط أيب إسحاق رقعة فيها نسخة ما رآه أبو حممد املزيدي : قال السمعاين

وستني ليلة مجعة أبا إسحاق الفريوزآبادي يف منامي يطري مع أصحابه يف السماء الثالثة أو الرابعة، 
  لشيخ االمام مع أصحابه يطري وأنا معهم، فكنت يف هذههذا هو ا: فتحريت، وقلت يف نفسي

ما : إن اهللا يقرأ عليك السالم، ويقول: الفكرة إذ تلقى الشيخ ملك، وسلم عليه عن الرب تعاىل، وقال
  .أدرس ما نقل عن صاحب الشرع: تدرس الصحابك ؟ قال

  .فاقرأ علي شيئا أمسعه: قال له امللك
  .افقرأ عليه الشيخ مسألة ال أذكره

  :إن اهللا يقول: مث رجع امللك بعد ساعة إىل الشيخ، وقال
__________  

  .٢٦ / ١" اموع " ، و ١٧٣ / ٢" ذيب االمساء واللغات " انظر ) ١(
  .٢٢٦ / ٤" السبكي " طبقات ) " ٢(
  .٢٢٦ / ٤السبكي " طبقات ) " ٣(
  .٧ / ٩" املنتظم " اخلرب بنحوه يف ) ٤(
أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن نصر بن كاكا : ٢٢٦ / ٤السبكي " قات طب" كذا االصل، ويف ) ٥(

  .املؤيدي
(*)  

)١٨/٤٥٧(  

  

  ).١(احلق ما أنت عليه وأصحابك، فادخل اجلنة معهم 
كنت أعيد كل قياس ألف مرة، فإذا فرغت، أخذت قياسا آخر على هذا، : قال الشيخ أبو إسحاق

ملسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة اليت فيها البيت وكنت أعيد كل درس ألف مرة، فإذا كان يف ا



)٢.(  
االمام أبو إسحاق وحيد عصره، وفريد دهره، ومستجاب الدعوة : كان الوزير ابن جهري كثريا ما يقول

)٣.(  
ملا خرج أبو إسحاق إىل نيسابور، خرج معه مجاعة من تالمذته كأيب بكر الشاشي، وأيب : قال السمعاين
ي، وأيب معاذ االندلسي، والقاضي علي املياجني، وقاضي البصرة ابن فتيان، وأيب احلسن عبد اهللا الطرب

  ).٤(اآلمدي، وأيب القاسم الزجناين، وأيب علي الفارقي، وأيب العباس بن الرطيب 
   ونشأ ا،- بليدة بفارس -ولد أبو إسحاق بفريوز اباذ : قال ابن النجار

الداركي، وعلى أيب الطيب الطربي صاحب املاسرجسي، وعلى وقرأ الفقه بشرياز على أيب القاسم 
الزجاجي صاحب ابن القاص، وقرأ الكالم على أيب حامت القزويين صاحب ابن الباقالين، وخطه يف غاية 

  .الرداءة
كان أبو إسحاق ال ميلك شيئا، بلغ به الفقر، حىت كان ال جيد قوتا : قال أبو العباس اجلرجاين القاضي

   كنا نأتيه وهو ساكن يف القطيعة،وال ملبسا،
__________  

، ومعرفة احلق ال تكون باملنامات، وإمنا ٢٢٧ - ٢٢٦ / ٤السبكي " طبقات " اخلرب بنحوه يف ) ١(
  .بالدراسة والبحث واملوازنة

اموع " ، و ١٧٣ / ٢" ذيب االمساء واللغات " ، و ٦٦ / ٤" صفة الصفوة " اخلرب بنحوه يف ) ٢(
  .٢١٨ / ٣السبكي " طبقات " ، و ٢٥ / ١" 
  .٢٢٧ / ٤السبكي " طبقات ) " ٣(
  .٢٢٠ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٤(

(*)  

)١٨/٤٥٨(  

  

: ، وكنت أمشي معه، فتعلق به باقالين، وقال)١(فيقوم لنا نصف قومة، كي ال يظهر منه شئ من العري 
  .بتان من ذهب أو حبتان ونصفح: وكم لك عنده ؟ قال: فقلنا! كسرتين وأفقرتين ! يا شيخ 

كان ابن أيب عقيل يبعث من صور إىل الشيخ أيب إسحاق البدلة والعمامة املثمنة، : وقال ابن اخلاضبة
  .فكان ال يلبس العمامة حىت يغسلها يف دجلة، ويقصد طهارا

ذها،  وتوضأ يف دجلة، فجاء لص، فأخ- وكانت بعشرين دينارا -إن أبا إسحاق نزع عمامته : وقيل
لعل الذي : وترك عمامة رديئة بدهلا، فطلع الشيخ، فلبسها، وما شعر حىت سألوه وهو يدرس، فقال



  .أخذها حمتاج
  :مسعت بعض أصحاب أيب إسحاق يقول: قال أبو بكر بن اخلاضبة

  ).٢" (املهذب " رأيت الشيخ كان يصلي عند فراغ كل فصل من 
كيف حايل مع رجل ال يفرق بيين وبني روز : -ل  وأثىن على أيب إسحاق، وقا-قال نظام امللك 

  .بارك اهللا فيك: الفراش يف املخاطبة ؟ قال يل
  .وقال له ملا صب عليه كذلك

حضرت مع قاضي القضاة أيب احلسن املاوردي عزاء، : حكى أيب قال: قال حممد بن عبدامللك اهلمذاين
لو رآه الشافعي ! ما رأيت كأيب إسحاق : يفتكلم الشيخ أبو إسحاق واجال، فلما خرجنا، قال املاورد

  ).٣(لتجمل به 
__________  

  .٢١٩ / ٤السبكي " طبقات " اخلرب يف ) ١(
  .٢١٧ / ٤السبكي " طبقات ) " ٢(
  .٢٢٧ / ٤السبكي " طبقات ) " ٣(

(*)  

)١٨/٤٥٩(  

  

 أيب إسحاق سألت شجاعا الذهلي عن: أخربين احلسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا السلفي
  .إمام أصحاب الشافعي واملقدم عليهم يف وقته ببغداد: فقال

  ).١(كان ثقة، ورعا، صاحلا، عاملا باخلالف علما ال يشاركه فيه أحد 
ندب املقتدي باهللا أبا إسحاق للرسلية إىل املعسكر، فتوجه يف آخر سنة : قال حممد بن عبدامللك اهلمذاين

، ويأخذون تراب نعليه )٢(ل البلد بنسائهم وأوالدهم ميسحون أردانه مخس وسبعني، فكان خيرج إليه أه
يستشفون به، وخرج اخلبازون، ونثروا اخلبز، وهو ينهاهم، وال ينتهون، وخرج أصحاب الفاكهة 
واحللواء، ونثروا على االساكفة، وعملوا مداسات صغارا، ونثروها، وهي تقع على رؤوس الناس، 

  والشيخ يعجب، وقال
أنا : وأنت أي شئ كان حظك منه ؟ قال! يا سيدي : أيتم النثار، ما وصل إليكم منه ؟ فقالوار: لنا

  ).٣(غطيت نفسي باحملفة 
أبو إسحاق إمام عصره قدم علينا رسوال إىل السلطان ": تاريخ مهذان " قال شريويه الديلمي يف 

  .أوحد زمانهملكشاه، مسعت منه، وكان ثقة فقيها زاهدا يف الدنيا على التحقيق، 



 إىل أيب إسحاق، فلما ٤٥٩توجهت من املوصل سنة : حدثين أيب قال: قال خطيب املوصل أبو الفضل
  .مرحبا أنت بلديي: ، قال)٤] (من املوصل : فقلت[ من أين أنت ؟ : حضرت عنده رحب يب، وقال

  !يا سيدنا : قلت
__________  

  .٤٦": املستفاد " اخلرب يف ) ١(
  .أركانه: السبكي" طبقات "  ردن، وهو أصل الكم، ويف مجع: االردان) ٢(
  .٢٢٠ / ٤السبكي " طبقات " اخلرب يف ) ٣(
  .٢٢٤ / ٤السبكي " طبقات " ما بني معقوفتني من ) ٤(

(*)  

)١٨/٤٦٠(  

  

  .أنت من فريوزاباد
؟ فشاهدت من حسن أخالقه ولطافته وزهده ما حبب إيل لزومه، ) ١(أما مجعتنا سفينة نوح : قال

  .فصحبته إىل أن مات
تويف ليلة احلادي والعشرين من مجادى اآلخرة، سنة ست وسبعني وأربع مئة ببغداد، وأحضر إىل دار 
أمري املؤمنني املقتدي باهللا، فصلى عليه، ودفن مبقربة باب أبرز، وعمل العزاء بالنظامية، وصلى عليه 

، )٢(ك بعده يف تدريس النظامية أبا سعد املتويل صاحبه أبو عبد اهللا الطربي، مث رتب املؤيد بن نظام املل
كان من الواجب أن تغلق املدرسة سنة من أجل : فلما بلغ ذلك النظام، كتب بإنكار ذلك، وقال

  .الشيخ
  ).٣(وعاب على من توىل، وأمر أن يدرس االمام أبو نصر عبد السيد بن الصباغ ا 

أصال، وكان يقتصر على عمامة ) ٤(تناول جامكية درس ا الشيخ أبو إسحاق بعد متنع، ومل ي: قلت
صغرية وثوب قطين، ويقنع بالوقت، وكان الفقيه رافع احلمال رفيقه يف االشتغال، فيحمل شطر اره 

باالجرة، وينفق على نفسه وعلى أيب إسحاق، مث إن رافعا حج وجاور، وصار فقيه احلرم يف حدود 
  .االربعني وأربع مئة

  .ومل خيلف درمها، وال عليه درهمومات أبو إسحاق، 
  وكذا فليكن

__________  
  .٢٢٤ / ٤السبكي " طبقات " اخلرب يف ) ١(



  ).٣٠٦(وسترد ترمجته برقم ) ٤٧٨(هو أبو سعد عبدالرمحن بن مأمون الشافعي املتويل املتويف سنة ) ٢(
، و ٣١ / ١" يان وفيات االع" ، و ١٣٣ - ١٣٢ / ١٠" الكامل " ، و ٨ / ٩" املنتظم " انظر ) ٣(
  .١٢٥ / ١٢" البداية " ، و ١٣١ / ٢االسنوي " طبقات " 

  .وسترد ترمجة االمام أيب نصر عقب هذه الترمجة مباشرة
" كي " أي قيمة، ومن " جامه " رواتب خدام الدولة، تعريف جامكي، وهو مركب من : اجلامكية) ٤(

  .آلدي شري" معجم االلفاظ الفارسية املعربة " وهي أداة النسبة، 
(*)  

)١٨/٤٦١(  

  

" ، و )١" (كاملهذب " الزهد، وما تزوج فيها أعلم، وحبسن نيته يف العلم اشتهرت تصانيفه يف الدنيا، 
" ، و "املعونة يف اجلدل " ، و "شرح اللمع " ، و )٣" (اللمع يف أصول الفققه " ، و )٢" (التنبيه 

وأهلو باحلساب بال * حب الكأس من غري املدام أ: ومن شعره: ، وغري ذلك"امللخص يف أصول الفقه 
  رأيت احلب أخالق الكرام* حرام وما حيب لفاحشة ولكن 

فإن احلر * حر ) ٤(ما إىل هذا سبيل متسك إن ظفرت بود : فقالوا* سألت الناس عن خل ويف : وقال
  :ولعاصم بن احلسن فيه) ٥(يف الدنيا قليل 

__________  
  ".اموع "  ه، وله شروح كثرية من أجلها شرح االمام النووي ١٣٢٣وقد طبع يف مصر عام ) ١(
  . ه١٣٢٩وقد طبع يف املطبعة امليمنية يف مصر عام ) ٢(
  . ه١٣٢٦طبع يف مطبعة السعادة بالقاهرة عام ) ٣(

يف املواعظ، " الطب الروحاين " الشريازي يف علم االخالق، و " رسالة " كما طبع من مؤلفاته أيضا 
، ومل يرد ذكر هذين الكتابني يف ١١٧٢ - ١١٧١": معجم املطبوعات " ر سركيس يف كما ذك

  ".كشف الظنون " مصادر ترمجته وال يف 
، ١٩٧٠بتحقيق الدكتور إحسان عباس، بريوت " طبقات الفقهاء " ومن كتبه املطبوعة أيضا كتاب 

  .١٩٨٠دمشق دار الفكر بتحقيق الدكتور حممد حسن هيتو، " التبصرة يف أصول الفقه " وكتاب 
  .بذيل": البداية " و " وفيات االعيان " يف ) ٤(
، و ٢٩ / ١" وفيات االعيان " ، و ٨ / ٩" املنتظم " ، و ٢٧٨": تبيني كذب املفتري " البيتان يف ) ٥(
 / ٤السبكي " طبقات " ، و ٦٦ / ٦" الوايف " ، و ١٢٥ / ١٢" البداية " ، و ١٩٤ / ٢" املختصر " 

 / ١" الفتح املبني " ، و ١١٨ / ٥" النجوم الزاهرة " ، و ٨٣ / ٢االسنوي " طبقات  " ، و٢٢٤



٢٥٦.  
(*)  

)١٨/٤٦٢(  

  

فليس يضريه اجلسم * عليه من توقده دليل إذا كان الفىت ضخم املعاين * تراه من الذكاء حنيف جسم 
  ):٣(يرثيه ) ٢(واليب القاسم بن ناقياء ) ١(النحيل 

بني التراقي * خطب أقام قيامة اآلماق خطب شجا منا القلوب بلوعة * بالدم املهراق ) ٤(أجرى املدامع 
أيب إسحاق إن قيل مات فلم ميت من ) ٥(بعد ابن جبد ؟ ها * ما هلا من راق ما لليايل ال تؤلف مشلها 

 خرجت إىل خراسان، فما دخلت بلدة إال: وعن أيب إسحاق قال) ٦(حي على مر الليايل باق * ذكره 
  ).٧(كان قاضيها أو خطيبها أو مفتيها من أصحايب 

  :أنشدين أبو إسحاق الشريازي لنفسه: قال أنوشتكني الرضواين
__________  

  ".يضريه " بدل " يضره : " ، وفيهما٦٤ / ٦" الوايف " ، و ٣٠ / ١" وفيات االعيان " البيتان يف ) ١(
مد بن احلسني بن داود بن ناقيا االديب الشاعر، هو أبو القاسم عبد اهللا وقيل عبدا لباقي بن حم) ٢(

  . ه٤٨٥املتوىف سنة 
 / ٦" الوايف " ، واالول والثالث منها يف ٣٠ / ١" وفيات االعيان " االبيات ما عدا الثاين منها يف ) ٣(

٦٤.  
  .الدامع: يف االصل) ٤(
  .اهو ابن ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ : دخلة االمر وباطنه، قال للعامل بالشئ: البجدة) ٥(
  .٤٤": املستفاد " ومن شعره أيضا كما يف ) ٦(

* وقمت أشكو إىل موالي ما أجد وقلت يا عديت يف كل نائبة * لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 
ما يل على محلها صرب وال جلد وقد * ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها 

فبحر جودك يروي * ن مدت إليه يد فال تردا يا رب خائبة إليك يا خري م* مددت يدي بالضر مبتهال 
  .١٩٥ / ٢" املختصر " ، و ٢١٦ / ٤السبكي " طبقات " انظر ) ٧(كل من يرد 

(*)  

)١٨/٤٦٣(  

  



  وقد ثبتوا الطراف العوايل* ملا قاتلت إال بالسؤال الن الناس ينهزمون منه * ولو أين جعلت أمري جيش 
 بن عبد الواحد م، العالمة، شيخ الشافعية، أبو نصر، عبد السيد بن حممداالما*  ابن الصباغ - ٢٣٨

" ، وكتاب "الشامل " بن جعفر البغدادي، الفقيه املعروف بابن الصباغ، مصنف كتاب ) ١(بن أمحد 
  ".تذكرة العامل والطريق السامل " ، وكتاب "الكامل 

  .مولده سنة أربع مئة
  .طان، وأبا علي بن شاذانومسع حممد بن احلسني بن الفضل الق

ولده املسند أبو القاسم علي، وأبو نصر الغازي، وإمساعيل بن حممد التيمي، وإمساعيل بن : حدث عنه
  .السمرقندي، وآخرون
هو أعرف : كان أبو نصر يضاهي أبا إسحاق الشريازي، وكانوا يقولون: قال أبو سعد السمعاين

  .باملذهب من أيب إسحاق
  .ماوكانت الرحلة إليه

وكان أبو نصر ثبتا، حجة، دينا، خريا، درس بالنظامية بعد أيب إسحاق، وكف بصره يف آخر عمره، 
  ).٢(وحدث جبزء ابن عرفة، عن ابن الفضل 

__________  
، وفيات االعيان ٢٩٩ / ٢، ذيب االمساء واللغات ١٤١ / ١٠، الكامل ١٣ - ١٢ / ٩املنتظم (*) 
، املستفاد ٢٨٨ - ٢٨٧ / ٣، العرب ٨ / ٢، دول االسالم ١٩٦ / ٢، املختصر ٢١٨ - ٢١٧ / ٣

 ٣، مرآة اجلنان ١٩٣: ، نكت اهلميان٥٧٥ / ١، تتمة املختصر ١٦٣ - ١٦٢: من ذيل تاريخ بغداد
 / ١٢، البداية ١٣١ - ١٣٠ / ٢، طبقات االسنوي ١٣٤ - ١٢٢ / ٥، طبقات السبكي ١٢٢/ 

، ١٠٤: ، كشف الظنون١٧٣: بن هداية اهللا، طبقات ا١٩٩ / ٥، النجوم الزاهرة ١٢٧ - ١٢٦
  .٥٧٣ / ١، هدية العارفني ٣٥٥ / ٣، شذرات الذهب ١٥٠١، ١٣٨١، ١١٢٩، ١٠٢٥، ٣٨٩

  .عبد الواحد بن حممد بن أمحد": ذيب االمساء واللغات " يف ) ١(
  .١٢٣ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ٢(

(*)  

)١٨/٤٦٤(  

  

من أصح كتب أصحابنا، وأثبتها أدلة، درس " شامله " ا، و كان تقيا، صاحل): ١(وقال ابن خلكان 
بالنظامية أول ما فتحت، مث عزل بعد عشرين يوما بأيب إسحاق، سنة تسع ومخسني، وكان الواقف قرر 

أبا إسحاق، فاجتمع الناس، وتغيب أبو إسحاق، فأحضروا أبا نصر، ورتب فيها، فتأمل أصحاب أيب 



لوه بأنه إن مل يدرس بالنظامية الزموا ابن الصباغ، وتركوه فأجام، إسحاق، وفتروا عن جملسه، وراس
  .وصرف ابن الصباغ
تويف الشيخ أبو نصر يف يوم الثالثاء، ثالث عشر مجادى االوىل، سنة سبع وسبعني : قال شجاع الذهلي

  ).٢(وأربع مئة، ودفن من الغد بداره بدرب السلويل 
  .ربة باب حربمث نقل إىل مق: قال أبو سعد السمعاين

  .االمام، املفيت، البارع، العالمة أبو طاهر بن الصباغ، الشافعي، البيع] * ابن الصباغ  [ - ١٥: أبوه
  .، واملعاىف اجلريري، وأبا القاسم بن حبابة)٣(مسع أبا حفص بن شاهني، وعلي بن مردك 

  .أبو بكر اخلطيب، وأبو الغنائم النرسي، وغريمها: حدث عنه
__________  

  .٢١٨ - ٢١٧ / ٣" وفيات االعيان " يف ) ١(
  "طبقات " ، و ١٣ / ٩" املنتظم " ، و ١٦٣": املستفاد " ، و ١٢٦ / ١٢" البداية " انظر ) ٢(

  .١٢٤ / ٥السبكي 
  ).١٥(تقدمت ترمجته برقم (*) 

  .مدرك": تاريخ بغداد " يف ) ٣(
(*)  

)١٨/٤٦٥(  

  

  .كتبنا عنه، وكان ثقة): ١(قال اخلطيب 
  .على أيب حامد االسفراييين، وكانت له حلقة للفتوىتفقه 

  .تويف يف ذي القعدة، سنة مثان وأربعني وأربع مئة، وقد قارب الثمانني
  

  :ولده
 بن الشيخ أيب طاهر العامل، املسند، العدل، أبو القاسم، علي بن عبد السيد] * ابن الصباغ  [ - ٢٣٩

  .بن الصباغ الشاهد
  . جماهد من أيب حممد بن هزارمرد الصريفيين، وغري ذلكالبن" السبعة " مسع كتاب 

  .ومسع من أبيه، وطائفة
  .ابن عساكر، والسمعاين، واملؤيد بن االخوة، وعمر بن طربزد: روى عنه

  .وأجاز اليب القاسم بن صصرى



شيخ ثقة، صاحل، حسن السرية، مات يف مجادى االوىل، سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة : قال السمعاين
  .- رمحه اهللا -له إحدى ومثانون سنة و

فأبو نصر بن الصباغ أول من درس بالنظامية، عندما أديرت سنة تسع ومخسني، مث درس الشيخ أبو 
إسحاق، وعزل أبو نصر بعد عشرين يوما، مث درس بعد أيب إسحاق أبو سعد املتويل مدة يسرية، وويل 

  ابن الصباغ، مث عزل
__________  

  .٣٦٢ / ٢" غداد تاريخ ب" يف ) ١(
  .١٣١ / ٤، شذرات الذهب ٥٤٩ / ١، غاية النهاية ١١٥ / ٤العرب (*) 
(*)  

)١٨/٤٦٦(  

  

بعد أشهر باملتويل، مث بعد موته درس ا الشريف أبو القاسم الدبوسي إىل أن مات، فدرس احلسني بن 
إىل أن عزال سنة أربع حممد الطربي، مث قدم الشيخ عبد الوهاب بن حممد الفامي، فدرسا معا مناوبة، 

ومثانني بالغزايل، فدرس أربع سنني، وحج، ونزل الشام، وناب أخوه أمحد، مث يف سنة تسع ومثانني أعيد 
، فدرس أبو ٥٠٤إليها الطربي، فدرس ثالثة أعوام، مث درس إلكيا أبو احلسن اهلراسي، إىل أن مات سنة 

، ودرس االغر عبدالرمحن ٥١٣ يف شوال سنة بكر الشاشي حىت مات، فدرس بعده أسعد امليهين، وعزل
 بأيب الفتح بن برهان، وعزل بعد أربعة أشهر بأيب الفتح عبد الواحد بن حسن ١٧الطربي، وعزل سنة 

بن حممد الباقرحي، مث بعد شهرين أعيد امليهين، مث بعد شهرين أعيد ابن برهان، فدرس درسا، وعزل 
بأيب سعد حيىي بن علي احللواين، مث درس بعده أبو علي احلسن بأيب منصور ابن الرزاز، وعزل بعد أشهر 

بن الفىت، سنة إحدى وعشرين ومات، فأعيد ابن الرزاز إىل أن عزل بعد عشر سنني بأيب بكر حممد بن 
عبد اللطيف اخلجندي، فدرس أشهرا، وخرج إىل أصبهان، فأعيد ابن الرزاز، مث عزل سنة سبع وثالثني، 

بو نصر حممد بن علي بن أمحد بن نظام امللك، مث عزل يف أول سنة مخس وأربعني، فويل حفيد الواقف أ
ودرس يوسف الدمشقي، مث ألزم بيته بعد أسبوعني، ودرس أبو النجيب السهروردي، مث عزل سنة سبع 

 ٦٣وأربعني، وأعيد حفيد الواقف، مث عزل بعد عشر سنني، وأعيد يوسف الدمشقي، ودرس بعد سنة 
   الصباغ نيابة، وصرف بعد ثالثأبو جعفر بن

سنني، وويل أبو نصر أمحد بن عبد اهللا بن الشاشي، وعزل سنة تسع وستني، فوليها أبو اخلري الطالقاين، 
فدرس ا إحدى عشرة سنة، ورجع إىل بالده، فدرس ا أبو طالب بن اخلل، مث ناب يف التدريس علي 

  ود بن املبارك البغدادي، إىل أن اري حمم٥٩٣بن علي الفارقي، مث وليها سنة 



)١٨/٤٦٧(  

  

 مبحمد بن ٦١٤مات، ووليها حيىي بن الربيع، مث بعده حيىي بن القاسم التكرييت سبع سنني، وعزل سنة 
 ٦٣٦حيىي بن فضالن، مث عزل بعد عامني مبحمود بن أمحد الزجناين، فدرس مدة، وبعده يف رجب سنة 

  .وليها حممد بن حيىي بن احلبري
  

االمام الكبري، شيخ الشافعية، إمام احلرمني، أبو املعايل، عبد امللك ابن االمام أيب *  إمام احلرمني - ٢٤٠
 عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد بن حيويه اجلويين، مث النيسابوري، ضياء الدين حممد

  .، الشافعي، صاحب التصانيف)١(
  .مئةعشرة وأربع ) ٢(ولد يف أول سنة تسع 

__________  
 أ، ٥١ - أ ٤٩/ الورقة : ، السياق١٠٠٢ - ١٠٠٠ / ٢، دمية القصر ١١٢: طبقات العبادي(*) 

، معجم ٢٠ - ١٨ / ٩، املنتظم ٢٨٥ - ٢٧٨: ، تبيني كذب املفتري٣٨٧ - ٣٨٦ / ٣االنساب 
 - ٨٥: ، ذيل تاريخ بغداد البن النجار٣١٥ / ١، اللباب ١٤٥ / ١٠، الكامل ١٩٣ / ٢البلدان 

، دول االسالم ١٩٧ - ١٩٦ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ١٧٠ - ١٦٧ / ٣، وفيات االعيان ٩٥
، ٥٧٦ / ١، تتمة املختصر ١٧٥ - ١٧٤: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٢٩١ / ٣، العرب ٨ / ٢

 ٤٠٩ / ١، طبقات االسنوي ٢٢٢ - ١٦٥ / ٥، طبقات السبكي ١٣١ - ١٢٣ / ٣مرآة اجلنان 
 / ٥، العقد الثمني ٢٥٨ - ٢٥٧: ، وفيات ابن قنفذ١٢٩ - ١٢٨ / ١٢البداية والنهاية ، ٤١٢ -

٥٠٨ - ٥٠٧،  
، طبقات ٣٦٠ / ٢، تاريخ اخلميس ١١١ - ١١٠ / ٢، مفتاح السعادة ١٢١ / ٥النجوم الزاهرة 

، ١٢١٣ / ٢ و ٨٩٦، ٢٤٢، ٧٥، ٧٠، ٦٨: ، كشف الظنون١٧٦ - ١٧٤: ابن هداية اهللا
، ٣٦٢ - ٣٥٨ / ٣، شذرات الذهب ١٥٦١، ١٩٩٠، ١٧٥٤، ١٦٤١، ١٢١٢، ١٠٢٤

 ١، هدية العارفني ٢٨٨ / ١، إيضاح املكنون ٤٦٤ - ٤٦٣: ، روضات اجلنات٢٤٦: الفوائد البهية
رقم (للدكتورة فوقية حسني حممود من سلسلة أعالم العرب " اجلويين إمام احلرمني "  وانظر ٦٢٦/ 

١٩٦٥) ٤٠.  
 الواو وسكون الياء ويف آخرها النون هذه النسبة إىل جوين، وهي ناحية بضم اجليم وفتح: واجلويين

كبرية من نواحي نيسابور تشتمل على قرى كثرية جمتمعة يقال هلا كويان، فعربت فقيل جوين، وقد مسي 
  .بإمام احلرمني القامته مبكة أربع سنني يدرس ويفيت كما قال اليافعي

  .ركن الدين وهو خطأ، فذاك لقب والده: ١٠٠٠  /٢" دمية القصر " جاء لقبه يف ) ١(



  .سنة سبع عشرة": تاريخ اخلميس " و " الكامل " و " املنتظم " يف ) ٢(
(*)  

)١٨/٤٦٨(  

  

  .ومسع من أبيه، وأيب سعد النصرويي، وأيب حسان حممد بن أمحد املزكي، ومنصور بن رامش، وعدة
  .لطرازيإنه مسع حضورا من صاحب االصم علي بن حممد ا: وقيل

  .وله أربعون حديثا مسعناها
  .أبو عبد اهللا الفراوي، وزاهر الشحامي، وأمحد بن سهل املسجدي، وآخرون: روى عنه

قدم أبو املعايل، فكلم أبا القاسم بن برهان يف العباد، هل هلم : قال عميد امللك: ابن عقيل" فنون " ويف 
وهلم أعمال من دون ذلك هم : * (فاحلجة لك، فتالإن وجدت آية تقتضي ذا : أفعال ؟ فقال أبو املعايل

   ].٦٣املؤمنون، ) * [ هلا عاملون
لو استطعنا خلرجنا معكم يهلكون أنفسهم واهللا : * (وقوله) * هم هلا عاملون* (ومد ا صوته، وكرر 

  :التوبة) * [ يعلم إم لكاذبون
  .أي كانوا مستطيعني ] ٤٢

، تتأول صريح كالم هللا لتصحح )١(واهللا إنك بارد : ويل، فقالفأخذ أبو املعايل يستروح إىل التأ
  .بتأويلك كالم االشعري

  ).٢(وأكله ابن برهان باحلجة، فبهت 
كان أبو املعايل، إمام االئمة على االطالق، جممعا على إمامته شرقا وغربا، مل تر : قال أبو سعد السمعاين

  .العيون مثله
 املعايل عشرون سنة، فدرس مكانه، وكان يتردد إىل مدرسة البيهقي، تفقه على والده، وتويف أبوه واليب

  .وأحكم االصول على أيب القاسم االسفراييين االسكاف
  وكان ينفق من مرياثه ومن معلوم له، إىل أن ظهر التعصب بني الفريقني، واضطربت

__________  
: البن النجار" ذيل تاريخ بغداد " ه يف اخلرب بنحو) ٢...(إنك بار وتتأول": ذيل تاريخ بغداد " يف ) ١(

  .أعياه: ، وأكله٩١ - ٨٩
(*)  

)١٨/٤٦٩(  

  



االحوال، فاضطر إىل السفر عن نيسابور، فذهب إىل املعسكر، مث إىل بغداد، وصحب الوزير أبا نصر 
الكندري مدة يطوف معه، ويلتقي يف حضرته بكبار العلماء، ويناظرهم، فتحنك م، وذب، وشاع 

 مث حج، وجاور أربع سنني يدرس، ويفيت، وجيمع طرق املذهب، إىل أن رجع إىل بلده بعد مضي ذكره،
، فدرس بنظامية نيسابور، واستقام االمر، وبقي على ذلك ثالثني سنة غري مزاحم وال )١(نوبة التعصب 

صانيفه، مدافع، مسلما له احملراب واملنرب واخلطبة والتدريس، وجملس الوعظ يوم اجلمعة، وظهرت ت
وحضر درسه االكابر واجلمع العظيم من الطلبة، كان يقعد بني يديه حنو من ثالث مئة، وتفقه به أئمة 

)٢.(  
أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، أخربنا احلافظ أبو حممد املنذري قال، تويف والد أيب املعايل، فأقعد مكان 

  ومل يكمل عشرين سنة، فكان
ومسع من حممد : إىل أن قال..، وجاور مث رجع)٣( القاسم االسكاف يدرس، وأحكم االصول على أيب

بن إبراهيم املزكي، وأيب سعد بن عليك، وفضل اهللا بن أيب اخلري امليهين، وأيب حممد اجلوهري البغدادي، 
  .وأجاز له أبو نعيم احلافظ، ومسع من الطرازي

  .كذا قال
مسعت أبا إسحاق الفريوزآبادي يقول، متتعوا : ليقرأت خبط أيب جعفر حممد بن أيب ع: وقال السمعاين

  .-) ٤( يعين أبا املعايل اجلويين -من هذا االمام، فإنه نزهة هذا الزمان 
__________  

  .٢٠٩ / ٤ وما بعدها، و ٣٨٩ / ٣السبكي " طبقات " انظر عن هذه الفتنة ) ١(
ذيل تاريخ " ، و ١٩ - ١٨ / ٩" املنتظم " ، و ٢٨١ - ٢٨٠: ص" تبيني كذب املفتري " انظر ) ٢(

 - ١٧٥ / ٥السبكي " طبقات " ، و ١٦٨ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٨٦: ، البن النجار"بغداد 
١٧٦.  

  .٢٧٩" تبيني كذب املفتري " انظر ) ٣(
  .٩٢: البن النجار" ذيل تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٤٧٠(  

  

قرأت مخسني ألفا يف مخسني ألفا، مث خليت أهل :  يقولمسعت أبا املعايل: وقرأت خبط أيب جعفر أيضا
، وركبت البحر اخلضم، وغصت يف الذي ى أهل )١(االسالم بإسالمهم فيها وعلومهم الظاهرة 

االسالم، كل ذلك يف طلب احلق، وكنت أهرب يف سالف الدهر من التقليد، واآلن فقد رجعت إىل 



يدركين احلق بلطيف بره، فأموت على دين العجائز، وخيتم كلمة احلق، عليكم بدين العجائز، فإن مل 
  ).٢(ال إله إال اهللا، فالويل البن اجلويين : عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة االخالص

  كان هذا االمام مع فرط ذكائه وإمامته يف الفروع وأصول: قلت
  ).٣ (املذهب وقوة مناظرته ال يدري احلديث كما يليق به ال متنا وال إسنادا

  .هو مدون يف الصحاح، متفق على صحته: حديث معاذ يف القياس فقال" الربهان " ذكر يف كتاب 
__________  

  .الظاهر: يف االصل) ١(
، وهذا القول من إمام ٥٨٥ / ٥: للسبكي" طبقات الشافعية " ، ١٩ / ٩": املنتظم " اخلرب يف ) ٢(

ان يف املطالب اليقينية واختاذه أصال يف احلجة احلرمني شاهد صدق على فساد استخدام منطق اليون
والربهان، وأن املنهج احلق هو ما كان عليه الصحابة التابعون له بإحسان ومن سلك سبيلهم من أهل 

  .العلم والعرفان
 ٢": معجم البلدان "  وكان قليل الرواية للحديث معرضا عنه، ويف ٣٨٦ / ٣": االنساب " ويف ) ٣(
الرواية معرضا عن احلديث، وال ضري على االمام الذهيب رمحه اهللا أن يبني ضعف  وكان قليل ١٩٣/ 

إمام احلرمني يف علم احلديث وقلة إملامه به وأن يتقبل أهل العلم صنيعه وينتفعوا به ويعتدوه نصيحة نافعة 
احلرمني أبو حممد تستوجب الثناء والدعاء فقد اطلع االمام البيهقي على أجزاء مما أماله أستاذه والد إمام 

اجلويين من كتاب احمليط، فرأى فيها أوهاما حديثية فكتب يف نقدها رسالة مطولة رصينة تنبئ عن براعة 
نقده ونفاذ بصريته يف علم احلديث، وملا انتهت الرسالة اليب حممد طابت ا نفسه وشكر له صنيعه 

  .وأكثر من الدعاء له وانقطع عن تأليف الكتاب
 مؤاخذات على كالم االمام الذهيب يف إمام ١٨٧ / ٥: رمجة أيب املعايل من طبقاتهوللسبكي يف ت

صاغه بأسلوب مقيت ينبئ عن حتامل وحقد وبعد عن االنصاف وجهل أو جتاهل مبعرفة القول : احلرمني
  .الفصل يف مواطن اخلالف

(*)  

)١٨/٤٧١(  

  

  .ن أهل محص، عن معاذبل مداره على احلارث بن عمرو، وفيه جهالة، عن رجال م: قلت
  ).١(فإسناده صاحل 

  إن اهللا يعلم الكليات ال: يف قوله" الربهان " قال املازري يف شرح 
  .اجلزئيات، وددت لو حموا بدمي



مل يقل ذه املسألة تصرحيا، بل ألزم ا النه قال مبسألة االسترسال فيما ليس مبتناه من نعيم أهل : وقيل
  ).٢(اجلنة، فاهللا أعلم 

هذه هفوة اعتزال، هجر أبو املعايل عليها، وحلف أبو القاسم القشريي ال يكلمه، ونفي بسببها، : قلت
 منها، كما أنه يف اآلخر رجح مذهب السلف يف الصفات وأقره - وهللا احلمد -فجاور وتعبد، وتاب 

)٣.(  
__________  

بن العريب، واخلطيب البغدادي، وممن مال إىل القول بصحته أبو بكر الرازي اجلصاص، وأبو بكر ) ١(
إنه : إن احلارث بن عمرو ليس مبجهول العني، الن شعبة بن احلجاج يقول عنه: وابن قيم اجلوزية، قالوا

ابن أخي املغرية بن شعبة، وال مبجهول الوصف، النه من كبار التعابعني يف طبقة شيوخ أيب عون الثقفي 
  . ه١١٦املتوىف سنة 

رحا مفسرا يف حكمه، وال حاجة يف احلكم بصحة خرب التابعي الكبري إىل أن ينقل ومل ينقل أهل الشأن ج
توثيقه عن أهل طبقته، بل يكفي يف عدالته وقبول روايته أن ال يثبت فيه جرح مفسر عن أهل الشأن ملا 

ثبت من بالغ الفحص على اروحني من رجال تلك الطبقة، فمن مل يثبت فيه جرح مؤثر منهم، فهو 
ول الرواية، والشيوخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ، وال أحد من أصحاب معاذ جمهوال، مقب

وجيوز أن يكون يف اخلرب إسقاط االمساء عن مجاعة، وال يدخله ذلك يف حيز اجلهالة، وإمنا يدخل يف 
 والفضل حدثين رجل أو إنسان، وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين: اهوالت إذا كان واحدا، فيقال

: والصدق باحملل الذي ال خيفى، وقد خرج االمام البخاري الذي شرط الصحة حديث عروة البارقي
  .مسعت احلي يتحدثون عن عروة، ومل يكن ذلك احلديث يف مجلة اهوالت

أخربين رجل من كرباء قومه، ويف الصحيح عن الزهري حدثين رجال عن أيب : وقال مالك يف القسامة
  ". صلى على جنازة فله قرياط من: " هريرة
  .٢٠٢ / ١، واعالم املوقعني ١٩٠، ١٨٨ / ١": الفقيه واملتفقه " وانظر 

، وقد عقد هذا االخري فصال خاصا ٥٨٨ / ٥: ، وطبقات السبكي٢٠، ١٩ / ٩: انظر املنتظم) ٢(
  ،١٩٢ص : ملسألة االسترسال بعنوان شرح حال مسألة االسترسال اليت وقعت يف كتاب الربهان

٢٠٧.  
  .سيذكر املصنف قريبا عن النظامية النص الذي صرح فيه برجوعه إىل مذهب السلف يف الصفات) ٣(

(*)  

)١٨/٤٧٢(  

  



لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما : ، مسعت االمام أبا املعايل يقول)١(قال الفقيه غامن املوشيلي 
  .اشتغلت بالكالم

اختلفت مسالك العلماء يف الظواهر اليت وردت يف ): ٢" (امية الرسالة النظ" قال أبو املعايل يف كتاب 
، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك يف القرآن، وما )٣(الكتاب والسنة، وامتنع على أهل احلق فحواها 

: يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إىل االنكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها
تعاىل، والذي نرتضيه رأيا، وندين اهللا به عقدا اتباع سلف االمة، فاالوىل وتفويض معانيها إىل الرب 

، والدليل السمعي القاطع يف ذلك أن إمجاع االمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، )٤(االتباع 
وقد درج صحب الرسول صلى اهللا عليه وسلم على ترك التعرض ملعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة 

ستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا ال يألون جهدا يف ضبط قواعد امللة والتواصي حبفظها، وتعليم االسالم امل
الناس ما حيتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو حمتوما، الوشك أن يكون اهتمامهم 

عن التأويل، كان ا فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، فإذا تصرم عصرهم وعصر التابعني على االضراب 
ذلك قاطعا بأنه الوجه املتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد ترته الباري عن صفات احملدثني، وال خيوض 

  يف تأويل املشكالت، ويكل معناها إىل
__________  

وهو كتاب النصارى، وقال ابن االثري، إن موشيلي هو من أمساء رجال النصارى " املوشيلي ) " ١(
  .ية موسى، ولعل بعض أجداده كان امسه كذلك فنسب إليهومعناه بالعرب
  .٢٦٩ / ٣انظر اللباب 

أيضا، وقد طبعت بتصحيح الشيخ احملدث حممد زاهد الكوثري عام " العقيدة النظامية " وتسمى ) ٢(
  . م١٩٤٨ ه ١٣٦٧

  . وما بعدها٢٣انظر ص 
وإجراؤها على : ه العبارة ما نصه، بعد هذ٢٣يف النظامية املطبوعة بتحقيق العالمة الكوثري ص، ) ٣(

  .موجب ما تربزه أفهام أرباب اللسان منها
  .، فاالوىل االتباع وترك االبتداع٢٣يف املطبوعة ) ٤(

(*)  

)١٨/٤٧٣(  

  

ويبقى وجه  ] * (٧٥: ص) * [ ملا خلقت بيدي* (وقوله، ) ٢(، فليجر آية االستواء وائ )١(الرب 
   ].١٤: القمر) * [ ي بأعينناجتر* (و  ] ٢٧: الرمحن) * [ ربك



  ).٣(وما صح من أخبار الرسول كخرب الرتول وغريه على ما ذكرناه 
 وكان خيتلف إىل درس االستاذ أيب -قال احلافظ حممد بن طاهر، مسعت أبا احلسن القريواين االديب 

بالكالم، فلو عرفت أن مسعت أبا املعايل اليوم يقول، يا أصحابنا، ال تشتغلوا :  فقال-املعايل يف الكالم 
  ).٥(ما بلغ ما اشتغلت به ) ٤(الكالم يبلغ يب 

حكى لنا أبو الفتح الطربي الفقيه قال، : وحكى الفقيه أبو عبد اهللا احلسن بن العباس الرستمي قال
اشهدوا علي أين قد رجعت عن كل مقالة ختالف السنة، وأين : دخلت على أيب املعايل يف مرضه، فقال

  ).٦( ميوت عليه عجائز نيسابور أموت على ما
كان اهللا وال عرش، : قال حممد بن طاهر، حضر احملدث أبو جعفر اهلمذاين جملس وعظ أيب املعايل، فقال

  .وهو اآلن على ما كان عليه
  فقال أبو

__________  
: * اىلبعد هذه العبارة، زيادة، وعند إمام القراء وسيدهم الوقف على قوله تع: ٢٤يف املطبوعة ص ) ١(
  ،) *والراسخون يف العلم: * (من العزائم، مث االبتداء بقوله) *: وما يعلم تأويله إال اهللا(

الرمحن على العرش : * (ومما استحسن من إمام دار اهلجرة مالك بن أنس أنه سئل عن قوله تعاىل
  .االستواء معلوم، والكيفية جمهولة، والسؤال عنه بدعة: فقال) * استوى

)٢ (ئ قوله تعاىل، آية ا) *٢٢الفجر، ) * [ وجاء ربك وامللك صفا صفا.[   
  .فهذا بيان ما جيب هللا: زاد يف املطبوعة) ٣(
  .وهو خطأ" يل " بدل " إيل : " ١٩ / ٩" املنتظم " يف ) ٤(
يشبه أن تكون هذه : ، وعلق عليه بقوله١٨٦ / ٥السبكي " طبقات " ، و ١٩ / ٩" املنتظم ) " ٥(

  .وبة، وابن طاهر عنده حتامل على إمام احلرمني، والقريوين املشار إليه رجل جمهولاحلكاية مكذ
  .١٩١ / ٥السبكي " طبقات ) " ٦(

(*)  

)١٨/٤٧٤(  

  

إال وجد من قلبه ! يا أهللا : أخربنا يا أستاذ عن هذه الضرورة اليت جندها، ما قال عارف قط: جعفر
فهل : يف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا، أو قالضرورة تطلب العلو ال يلتفت مينة وال يسرة، فك
  .ما مث إال احلرية! يا حبييب : عندك دواء لدفع هذه الضرورة اليت جندها ؟ فقال

  ).١(حريين اهلمذاين : ولطم على رأسه، ونزل، وبقي وقت عجيب، وقال فيما بعد



" االرشاد يف أصول الدين " اب ، مثانية أسفار، وكت)٢" (اية املطلب يف املذهب " اليب املعايل كتاب 
، )٥" (الشامل يف أصول الدين " ، كتاب )٤" (الرسالة النظامية يف االحكام االسالمية " ، كتاب )٣(

" غياث االمم يف االمامة " مل يتمه، كتاب " مدارك العقول " ، كتاب "الربهان يف أصول الفقه " كتاب 
  ).٨(يف اخلالف " غنية املسترشدين " ، كتاب )٧(" مغيث اخللق يف اختيار االحق " ، كتاب )٦(

__________  
  .١٩٠ / ٥وطبقات السبكي )  خمتصره٢٧٧، ٢٧٦ -ص " (العلو " اخلرب يف ) ١(

  وسيعيده
  .٤٤٥: املؤلف يف ص

  ".اية املطلب يف دراية املذهب ": املختصر " و " وفيات االعيان " و " تبيني كذب املفتري " يف ) ٢(
  .يف رواية املذهب": وم الزاهرة النج" ويف 

  .وقد طبع يف باريس والقاهرة وبرلني) ٣(
 كما تقدم، وقد ترمجت إىل االملانية عام ١٩٤٨" العقيدة النظامية " طبعت يف القاهرة باسم ) ٤(

١٩٥٨.  
  . م١٩٦١وقد طبع الكتاب االول من اجلزء االول منه يف القاهرة ) ٥(
ال الصالة الفقه السياسي االسالمي وبعده عن التأثر بالفلسفات ويعد هذا الكتاب العظيم مث) ٦(

ويسمى أيضا " االحكام السلطانية " االخرى، ويعده الباحثون أحسن منهجا من كتاب املاوردي 
بالغياثي، وغياث االمم يف التياث الظلم، وقد نشرته دار الدعوة باالسكندرية ذا االسم االخري بتحقيق 

  .ؤاد عبد املنعم والدكتور مصطفى حلمي، وانظر مقدمته فإا مفيدةودراسة الدكتور ف
" إحقاق احلق بإبطال الباطل يف مغيث اخللق " للشيخ العالمة حممد زاهد الكوثري رسالة امسها ) ٧(

  . م١٩٤١نشرت يف القاهرة 
  = (*)ورة يف أصول الفقه واالدلة، حتقيق الدكت" الورقات : " ومن مؤلفات املترجم املطبوعة) ٨(

)١٨/٤٧٥(  

  

، وكان يذكر يف اليوم دروسا، )١(وكان إذا أخذ يف علم الصوفية وشرح االحوال أبكى احلاضرين 
  .الدرس يف عدة أوراق، ال يتلعثم يف كلمة منها

  ).٢(وصفه ذا وأضعافه عبد الغافر بن إمساعيل 
 مئة، ودفن يف داره، مث نقل بعد تويف يف اخلامس والعشرين من ربيع اآلخر، سنة مثان وسبعني وأربع

سنني إىل مقربة احلسني، فدفن جبنب والده، وكسروا منربه، وغلقت االسواق، ورثي بقصائد، وكان له 



  حنو من أربع مئة تلميذ، كسروا حمابرهم وأقالمهم، وأقاموا حوال، ووضعت املناديل
لطلبة يطوفون يف البلد نائحني الرؤوس عاما، حبيث ما اجترأ أحد على ستر رأسه، وكانت ا) ٣(عن 

  ).٤(عليه، مبالغني يف الصياح واجلزع 
  ).٥(هذا كان من زي االعاجم ال من فعل العلماء املتبعني : قلت

الفقه فقه الشافعي واالدب أدب االصمعي، وىف : يف حقه) ٦" (الدمية " وقال أبو احلسن الباخرزي يف 
  ،)٧(الوعظ احلسن احلسن البصري 

__________  
بتحقيق الدكتورين " غياث االمم يف التياث الظلم " فوقية حسن حممود، وانظر بقية مؤلفاته يف مقدمة = 

  .فؤاد عبد املنعم ومصطفى حلمي، دار الدعوة باالسكندرية
  .١٦٩ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٢٨٤ص " تبيني كذب املفتري ) " ١(
  .١٧٥ - ١٧٤ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ٢(
  .٢٨٤: ص" تبيني كذب املفتري " وهو خطأ، والتصويب من " على " يف االصل ) ٣(
" ذيل تاريخ بغداد " ، و ٢٠ / ٩" املنتظم " ، و ٢٨٥ - ٢٨٤": تبيني كذب املفتري " انظر ) ٤(

 / ١االسنوي " طبقات " ، و ١٧٠ - ١٦٩ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٩٤ - ٩٣: البن النجار
٤١١.  

" سبكي يف الرد على إمامنا الذهيب النكاره الصياح والنياح وكسر احملابر واالقالم يف وقد تكلف ال) ٥(
  .١٨٤ / ٥" طبقاته 

  .١٠٠١ - ١٠٠٠ / ٢" دمية القصر ) " ٦(
  .وحسن بصره بالوعظ كاحلسن البصري": الدمية " يف ) ٧(

(*)  

)١٨/٤٧٦(  

  

، والفائز بالظفر على إرغام كل )١ (وكيف ما هو فهو إمام كل إمام، واملستعلي مته على كل هام
  ).٢(ضرغام، إن تصدر للفقه، فاملزين من مزنته، وإذا تكلم فاالشعري شعرة من وفرته 

  أخربنا حيىي بن أيب منصور الفقيه يف كتابه، عن عبد القادر احلافظ،
الرمحن على : * (هأخربنا أبو العالء اهلمذاين، أخربين أبو جعفر احلافظ، مسعت أبا املعايل وسئل عن قول

  .كان اهللا وال عرش: فقال ] ٥: طه) * [ العرش
ما معىن هذه االشارة ؟ قلت، ما قال : هل عندك للضرورات من حيلة ؟ فقال: وجعل يتخبط، فقلت



 يقصد -إال قبل أن يتحرك لسانه، قام من باطنه قصد ال يلتفت مينة وال يسرة ! يا رباه : عارف قط
د الضرروي عندك من حيلة، فتنبئنا نتخلص من الفوق والتحت ؟ وبكيت  فهل هلذا القص-الفوق 

وبكى اخللق، فضرب بكمه على السرير، وصاح باحلرية، ومزق ما كان عليه، وصارت قيامة يف 
  ).٣(احلرية احلرية، والدهشة الدهشة ! يا حبييب : املسجد، ونزل يقول

  
 بن أمحد الشافعي، ، حممد بن عبدالرمحن)٤(العالمة، أقضى القضاة، أبو عمرو *  النسوي - ٢٤١

  .املفسر، صاحب التصانيف والفنون
__________  

  .على كل مهام": الدمية " يف ) ١(
  .إذا تفقه فاملزين من مزنته قطره، وإذا تلكم فاالشعري من وفرته شعره": الدمية " نص ) ٢(
  ).١( ت ٤٧٦وقد تقدم حنو هذا اخلرب وخترجيه يف الصفحة ) ٣(

، طبقات املفسرين ٣٦: ، طبقات املفسرين للسيوطي١٧٧ - ١٧٥ / ٤طبقات السبكي ) (*
  .١٨١ - ١٧٨ / ٢للداوودي 

والنسوي بفتح النون والسني ويف آخرها واو هذه النسبة إىل نسا مدينة خبراسان والنسبة إليها نسائي 
  .ونسوي

  .أبو عمر: السبكي والداوودي" طبقات " يف ) ٤(
(*)  

)١٨/٤٧٧(  

  

مسع أبا بكر احلريي، وأبا إسحاق االسفراييين، وأبا ذر اهلروي مبكة، وابن نظيف مبصر، وأبا احلسن بن 
  .السمسار بدمشق

  وأملى مدة مع
  .الدين والتقوى

  .ويل قضاء خوارزم، وكان ال يأخذه يف اهللا لومة الئم
  ).١(وله كتب يف الفقه 

ال ختلط بيتك الطاهر : الة، وبذل النصيحة، فقالنفذه ملكشاه رسوال ليخطب نبت اخلليفة، فأدى الرس
  ).٢(بالتركمان 

  .روى عنه أهل خوارزم



  .تويف سنة مثان وسبعني وأربع مئة
  

 بن عبد اهللا بن عمر بن خلف الشيخ، العالمة، النحوي، أبو بكر، أمحد بن علي*  ابن خلف - ٢٤٢
  .الشريازي مث النيسابوري، االديب، مسند وقته

  .ان وتسعني وثالث مئةولد يف سنة مث
ومسع يف سنة أربع وأربع مئة، مث بعدها من أيب عبد اهللا احلاكم، ومحزة املهليب، وعبد اهللا بن يوسف 

  .االصبهاين، وأيب طاهر بن حممش، وأيب بكر بن فورك، وأيب عبدالرمحن السلمي، وطبقتهم فأكثر
  ابن طاهر املقدسي، وأبو حممد بن السمرقندي،: حدث عنه

__________  
  .١٧٥ / ٤السبكي " طبقات " اخلرب بنحوه يف ) ١(
  .١٧٧ - ١٧٦ / ٤السبكي " طبقات " انظر اخلرب بأطول مما هنا يف ) ٢(

  .٣٨٠ - ٣٧٩ / ٣، شذرات الذهب ١٦ / ٢، دول االسالم ٣١٥ / ٣العرب (*) 
(*)  

)١٨/٤٧٨(  

  

امي، والفقيه عمر بن الصفار، وأمحد وإمساعيل بن حممد التيمي، وعبد الغافر بن إمساعيل، ووجيه الشح
  .بن سعيد امليهين، وأبو سعد عبد الوهاب الكرماين، وخلق كثري

  وعاش الكرماين إىل سنة تسع ومخسني ومخس
  .مئة

أما شيخنا ابن خلف فهو االديب، احملدث، املتقن، الصحيح السماع أبو بكر، ما رأينا : قال عبد الغافر
نا، حصل على حظ وافر من العربية، وكان ال يسامح يف فوات لفظة مما شيخا أورع منه، وال أشد إتقا

  .يقرأ عليه، ويراجع يف املشكالت، ويبالغ
  .رحل إليه العلماء

  .مسعه أبوه الكثري، وأملى على الصحة، ومسعنا منه الكثري
  .ثقةكان حسن السرية، من أهل الفضل والعلم، حمتاطا يف االخذ، : قال إمساعيل بن حممد احلافظ

  .كان فاضال، عارفا باللغة واالدب ومعاين احلديث، يف كمال العفة والورع: وقال السمعاين
  .مات يف ربيع االول، سنة سبع ومثانني وأربع مئة

  



 الدقاق، الشيخة العابدة، العاملة، أم بنت االستاذ الزاهد أيب علي، احلسن بن علي*  فاطمة - ٢٤٣
  .ذ أيب القاسم القشريي، وأم أوالدهالبنني النيسابورية، أهل االستا

  أيب نعيم االسفراييين، وأيب احلسن العلوي، وعبد اهللا: مسعت من
__________  

  .٣٦٥ / ٣، شذرات الذهب ٢٩٦ / ٣العرب (*) 
(*)  

)١٨/٤٧٩(  

  

  .ابن يوسف، وأيب علي الروذباري، وأيب عبد اهللا احلاكم، والسلمي، وطائفة
  . كبرية القدروكانت عابدة، قانتة، متهجدة،

  عبد اهللا بن الفراوي، وزاهر الشحامي، وأبو االسعد هبة: حدث عنها
  .الرمحن بن عبد الواحد حفيدها، وآخرون

  .ماتت يف ذي القعدة، سنة مثانني وأربع مئة، وهلا تسعون سنة، رمحها اهللا
  

  .عروفة ببنت االقرع، أم الفضل، الكاتبة املبن علي البغدادي العطار) ١(بنت احلسن *  فاطمة - ٢٤٤
  ).٢(جود الناس على خطها لرباعة حسنه 

  ).٣(هي اليت ندبت لكتابة كتاب اهلدنة إىل طاغية الروم من جهة اخلالفة، وبكتاا يضرب املثل 
  .أيب عمر بن مهدي وغريه: وقد روت عن

و سعد بن أبو القاسم بن السمرقندي، وقاضي املارستان، وعبد الوهاب االمناطي، وأب: روى عنها
  .البغدادي

__________  
، شذرات ١٣٤ / ١٢، البداية والنهاية ٢٩٦ / ٣، العرب ١٦٣ / ١٠، الكامل ٤٠ / ٩املنتظم (*) 

  .٣٦٥ / ٣الذهب 
  .فاطمة بنت علي املؤدب": البداية " و " الكامل " و " املنتظم " يف ) ١(
ة ابن البواب، وابن البواب مرت ترمجته وكانت تكتب على طريق": البداية " و " املنتظم " زاد يف ) ٢(

  ).١٩٢(يف اجلزء السابع عشر برقم 
  .١٣٤ / ١٢" البداية " ، و ٤٠ / ٩" املنتظم " انظر ) ٣(

(*)  



)١٨/٤٨٠(  

  

كتبت : مسعت فاطمة بنت االقرع تقول: مسعت حممد بن عبدا لباقي االنصاري يقول: قال السمعاين
  ).١(ار ورقة لعميد امللك، فأعطاين ألف دين
  .ماتت يف احملرم، سنة مثانني وأربع مئة

، واحلسن بن العالء البشيت، وعبد اهللا بن سهل مقرئ االندلس، وواعظ )٢(وفيها ماتت بنت الدقاق 
، )٤(، واحلافظ الشهيد أبو املعايل احلسيين )٣(الوقت أبو الفضل عبد اهللا بن احلسني املصري اجلوهري 

  . بن هالل بن الصابئوغرس النعمة أبو احلسن حممد
  

 بن إبراهيم بن حبر التستري بن أمحد بن علي) ٥(الشيخ اجلليل، أبو علي، علي *  التستري - ٢٤٥
  .أيب داود، عن القاضي أيب عمر اهلامشي" سنن " مث البصري السقطي، راوي ) ٦(

ق الزعفراين، وأبو املؤمتن الساجي، وعبد اهللا بن أمحد بن السمرقندي، وأبو احلسن بن مرزو: حدث عنه
  .غالب حممد بن احلسن املاوردي، وعبد امللك بن عبد اهللا

__________  
  .١٣٤ / ١٢" البداية " ، و ٤٠ / ٩" املنتظم " انظر ) ١(
  .هي فاطمة بنت احلسن اليت تقدمت ترمجتها قبل هذه مباشرة) ٢(
  ).٢٥٨(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٦٤(سترد ترمجته برقم ) ٤(

، شذرات ١٣٢ / ١٢، البداية والنهاية ٢٩٥ / ٣، العرب ١٥٩ / ١٠، الكامل ٣٣ / ٩نتظم امل(*) 
  .٣٦٣ / ٣الذهب 

بلدة من كور : بضم التاء وسكون السني وفتح التاء وكسر الراء، هذه النسبة إىل تستر: والتستري
  .االهواز من بالد خوزستان يقول هلا الناس شوشتر

  .حممد ": الكامل" و " املنتظم " يف ) ٥(
  .الشريي": الكامل " يف ) ٦(

(*)  

)١٨/٤٨١(  

  



  .وكان صحيح السماع
  آخر من حدث عنه النقيب أبو طالب حممد بن

مساعا للجزء االول، وإجازة إن مل يكن مساعا لسائر " السنن " حممد بن أيب زيد العلوي، يروي عنه 
  .الكتاب

  . العلوي سنة ستني ومخس مئةمات سنة تسع وسبعني وأربع مئة بالبصرة، ومات صاحبه
  

 قريش بن بدران السلطان شرف الدولة، أبو املكارم، مسلم بن ملك العرب*  صاحب املوصل - ٢٤٦
  .بن امللك حسام الدولة مقلد بن املسيب بن رافع العقيلي

  .كان يترفض كأبيه
  ).١(وب أبوه دور اخلالفة يف فتنة البساسريي، وأجار القائم بأمر اهللا 

، وأخذ االتاوة من )٣(، فويل ابنه ديار ربيعة ومضر، ومتلك حلب )٢( سنة ثالث ومخسني كهال ومات
بالد الروم، وحاصر دمشق، وكاد أن يأخذها، فرتع أهل حران طاعته، فبادر إليها، فحاربوه، فافتتحا 

لى بغداد ، وبذل السيف يف السنة ا، وأظهر سب الصحابة، ودانت له العرب، ورام االستيالء ع)٤(
  .بعد طغرلبك، وكان جييد النظم، وله سطوة وسياسة وعدل بعنف، وكان يعطي جزية بالده للعلوية

  .عمر سور املوصل وشيدها
__________  

، ١٤١ - ١٣٩ و ١٣٦ و ١٣٥ - ١٣٤ و ١٢٧ - ١٢٦، و ١١٤ و ١٧ / ١٠الكامل (*) 
، دول ٢٩٢ / ٣لعرب ، ا١٩٦ - ١٩٥، ١٩٤ / ٢، املختصر ٢٦٨ - ٢٦٧ / ٥وفيات االعيان 

، ٢٦٩ - ٢٦٧ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٥٧٥ - ٥٧٣ / ١، تتمة املختصر ٧ و ٦ و ٥ / ٢االسالم 
معجم : ٣٦٢ / ٣، شذرات الذهب ١١٩ و ١١٥ / ٥، النجوم الزاهرة ١٥٠ / ١تاريخ املوصل 

  .٢٠٥: االنساب واالسرات احلاكمة
  . وما بعدها٦٤٠ / ٩" الكامل " انظر ) ١(
  .١٧ / ١٠" الكامل  " انظر) ٢(
  .١٩٤ / ٢" املختصر " ، و ١١٤ / ١٠" الكامل ) " ٣(
  .٢٦٨ - ٢٦٧ / ٥" وفيات االعيان " ، و ١٢٧ - ١٢٦ / ١٠" الكامل ) " ٤(

(*)  

)١٨/٤٨٢(  

  



 بظاهر أنطاكية، فقتل مسلم وله ٤٧٨مث إنه عمل املصاف مع سلطان الروم سليمان بن قتلمش يف سنة 
  ).١(بضع وأربعون سنة 

  .بل خنقه خادم يف احلمام: وقيل
  .، وله سرية طويلة وحروب وعجائب)٢(وملكوا أخاه إبراهيم 

  
 بن حممد النيسابوري، الشيخ القدوة، العابد، املسند، أبو الفضل، حممد بن عبيد اهللا*  الصرام - ٢٤٧
  .الصرام

 أيب احلسن العلوى، وأيب عبد أيب عوانة من أيب نعيم عبدامللك بن احلسن، ومسع من) ٣" (مسند " مسع 
  .اهللا احلاكم، وطائفة

وجيه الشحامي، وإمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وحممد بن جامع الصواف، وعبد اهللا بن : حدث عنه
  .حممد الفراوي، وآخرون

  .وكان أبوه من كرباء البلد
 يف ركعتني، ويدمي مات يف شعبان، سنة تسع وسبعني وأربع مئة، يف عشر التسعني، وكان يقرأ القرآن

  .- رمحه اهللا -التعبد والتالوة 
  وفيها مات شيخ الشيوخ أبو سعد أمحد بن حممد بن حممد بن دوست

__________  
  ).٤٧٧(أنه تويف سنة " النجوم الزاهرة " ويف ) ١(
 / ٢" املختصر " ، و ٢٦٨ / ٥" وفيات االعيان " ، و ١٤١ - ١٣٩ / ١٠" الكامل " انظر ) ٢(

١٩٦ - ١٩٥.  
  .٣٦٣ / ٣، شذرات الذهب ٢٩٥ / ٣العرب (*) 

بفتح الصاد املهملة وتشديد الراء، هذه النسبة إىل بيع الصرم، وهو اجللد الذي ينعل به : والصرام
  .٥٤ / ٨" االنساب " اخلفاف 

  وهو خطأ، الن الصرام صاحب الترمجة مل يلحق أبا عوانة" مسند " بدل " من : " يف االصل) ٣(
من أيب نعيم االسفراييين كما ذكر املؤلف يف ترمجة أيب نعيم يف " مسنده "  ه، وإمنا مسع ٣١٦ة املتوىف سن

  ).٣٨(اجلزء السابع عشر برقم 
(*)  

)١٨/٤٨٣(  

  



، وأبو علي علي بن )٣(، وطاهر بن حممد الشحامي )٢(، وإمساعيل بن زاهر النوقاين )١(العابد الصويف 
  ).٥( بن حممد الزينيب ، وأبو نصر حممد)٤(أمحد التستري 

  
االصبهاين السمسار، ) ٦ (الشيخ الثقة، املعمر، أبو بكر، حممد بن أمحد بن علي*  السمسار - ٢٤٨

  .بن عبد اهللا بن خرشيذ قوله) ٧(صاحب إبراهيم 
  .مسع منه، ومن جعفر بن حممد بن جعفر، وأيب الفضل عبد الواحد التميمي، وغريهم

  .دي، ومسعود الثقفي، وأبو عبد اهللا الرستمي الفقيه، وآخرونأبو سعد بن البغدا: روى عنه
ولدت : كان من املعمرين، مسعته يقول: سألت أبا سعد البغدادي عنه، فأثىن عليه، وقال: قال السمعاين

  .سنة مخس وسبعني وثالث مئة
  .وعاش مئة سنة

  .تويف السمسار يف منتصف شوال سنة مخس وسبعني وأربع مئة
  .سماع من أيب بكر بن املقرئ، فما اتفق لهوكان ميكنه ال

__________  
  ).٢٥٤(سترد ترمجته بقم ) ١(
  ).٢٢٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٣١(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٤٥(تقدمت ترمجت برقم ) ٤(
  ).٢٢٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

  .٣٤٨ / ٣، شذرات الذهب ١١٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٨٢ / ٣: العرب(*) 
  ".علي " بدل " عيسى : " ١١٦ / ٥" النجوم الزاهرة " يف ) ٦(
  ).٣٧(الذي مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٧(

(*)  

)١٨/٤٨٤(  

  

 بن حممد العالمة البارع، مفيت العراق، قاضي القضاة، أبو عبد اهللا، حممد ابن علي*  الدامغاين - ٢٤٩
  .الدامغاين احلنفي) ٣(ه بن حسوي) ٢(بن عبد الوهاب ) ١(بن حسن 

  ).٤(تفقه خبراسان، وقدم بغداد شابا، فأخذ عن القدوري 
  .، وحممد بن علي الصوري، وطائفة)٥(القاضي أيب عبد اهللا احلسني بن علي الصيمري : ومسع من



  .عبد الوهاب االمناطي، وعلي بن طراد الزينيب، واحلسني املقدسي، وآخرون: حدث عنه
__________  

، ٤٣٣ / ٢، معجم البلدان ٢٤ - ٢٢ / ٩، املنتظم ٢٥٩ / ٥، االنساب ١٠٩ / ٣يخ بغداد تار(*) 
، ١٣٩ / ٤، الوايف ٢٩٢ / ٣، العرب ٨ / ٢، دول االسالم ٤٨٦ / ١، اللباب ١٤٦ / ١٠الكامل 
 - ١٢١ / ٥ الطبعة اهلندية، النجوم الزاهرة ٩٧ - ٩٦ / ٢، اجلواهر املضية ١٢٩ / ١٢البداية 
  .١٨٣ - ١٨٢، الفوائد البهية ٣٦٢ / ٣، شذرات الذهب ٣٦٠ / ٢خ اخلميس ، تاري١٢٢

بفتح الدال وسكون االلف وفتح امليم والغني املعجمة وسكون االلف وبعدها نون، هذه : والدامغاين
  .النسبة إىل دامغان وهي بلدة كبرية بني الري ونيسابور، وهي قصبة قومس

  .ابن احلسني": الفوائد البهية " و " اجلواهر املضية " و " البداية " و " املنتظم " يف ) ١(
ابن ": الفوائد البهية " و " النجوم الزاهرة " و " اجلواهر املضية " و " البداية " و " املنتظم " يف ) ٢(

  .عبدامللك بن عبد الوهاب
  .بن حسنويه": وفيات الوايف بال" بن محويه، ويف ": والنجوم الزاهرة " البداية " و " املنتظم " يف ) ٣(
هو أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد البغدادي القدوري احلنفي، مرت ترمجته يف اجلزء السابع ) ٤(

  ).٣٨٠(عشر برقم 
" إىل " معجم البلدان " ، وقد حترفت الصيمري يف )٤١٢(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٥(

  ".الضمريي 
(*)  

)١٨/٤٨٥(  

  

  .، وحصل املذهب على فقر شديد)١(ن يف سنة مثان وتسعني وثالث مئة مولده بدامغا
رأيت أبا عبد اهللا : مسعت أمحد بن احلسن البصري اخلباز يقول: قال والدي: قال أبو سعد السمعاين

  ).٢(الدامغاين كن حيرس يف درب الرياح، وكان يقوم بعيشته إنسان امسه أبو العشائر الشريجي 
دامغان على أيب صاحل الفقيه، مث قصدت نيسابور، فأقمت أربعة أشهر ا، تفقهت ب: قال: وعنه

  .وصحبت أبا العالء صاعد بن حممد قاضيها، مث وردت بغداد
فقرأ على القدوري، والزم الصيمري، مث صار من الشهود، مث ويل : قال حممد بن عبدامللك اهلمذاين

  ).٣ (القضاء للقائم، فدام يف القضاء ثالثني سنة وأشهرا
  ).٤(الدامغاين أعرف مبذهب الشافعي من كثري من أصحابنا : وكان القاضي أبو الطيب يقول

  .وكان ي الصورة، حسن املعاين يف الدين والعلم والعقل واحللم وكرم العشرة واملروءة: قال حممد



والنوادر نظري ) ٦(يف العلم، وكان يورد يف درسه من املداعبات ) ٥(له صدقات يف السر، وكان منصفا 
  ما يورد الشيخ

__________  
، وذكر السمعاين وياقوت وابن االثري أنه ولد سنة ١٠٩ / ٣" تاريخ بغداد " كما ذكر اخلطيب يف ) ١(

  .أربع مئة، وذكر ابن كثري أنه ولد سنة مثان عشرة وأربع مئة
  .١٣٩ / ٤" الوايف " ، و ٢٣ - ٢٢ / ٩" املنتظم " انظر ) ٢(
  .٢٤ - ٢٣ / ٩" ملنتظم ا" انظر ) ٣(
  .٩٧ / ٢" اجلواهر املضية ) " ٤(
  .مصنفا: إىل" الفوائد البهية " حترفت يف ) ٥(
  .املالعبات: إىل" الفوائد البهية " حترفت يف ) ٦(

(*)  

)١٨/٤٨٦(  

  

  .أبو إسحاق الشريازي، فإذا اجتمعا، صار اجتماعهما نزهة
  .نظر بالقاضي أيب يوسف يف زمانهكان ذا جاللة وحشمة وافرة إىل الغاية، ي: قلت

  .ويف أوالده أئمة وقضاة
  ).١(ويل قضاء القضاة بعد أيب عبد اهللا بن ماكوال، سنة سبع وأربعني، وله مخسون سنة 

ومات يف رجب، سنة مثان وسبعني وأربع مئة، ودفن بداره، مث نقل ودفن بقبة االمام أيب حنيفة إىل جانبه 
)٢.(  

  . أشهر ومخسة أيام، وغسله أبو الوفاء بن عقيل وأبو ثابت الرازي تلميذهعاش مثانني سنة وثالثة
  .وصلى عليه ولده قاضي القضاة أبو احلسن

أبو سعد احلسن ابن داود بن بابشاذ املصري، : وله أصحاب كثريون علماء، انتشروا يف البالد، منهم
  ونور اهلدى احلسني بن حممد الزينيب، وأبو

  .لديلمي، وأبو القاسم علي بن حممد الرحيب ابن السمناينطاهر إلياس بن ناصر ا
، وحمدث االندلس أبو العباس أمحد بن عمر بن أنس بن )٣(وفيها مات إمام احلرمني أبو املعايل اجلويين 

، والعالمة أبو سعد عبدالرمحن بن مأمون )٥(، وأمحد بن عيسى بن عباد الدينوري )٤(دهلاث العذري 
  ببغداد، وأبو عيسى عبدالرمحن بن حممد بن زياد، ومقرئ) ٦(املتويل النسابوري 
__________  



  .١٠٩ / ٣" تاريخ بغداد ) " ١(
  .٢٤ / ٩" املنتظم " اخلرب بنحوه يف ) ٢(
  ).٢٤٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٩٦(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٠٥(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٣٠٦(سترد ترمجته برقم ) ٦(

(*)  

)١٨/٤٨٧(  

  

مكة أبو معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي، ورأس املعتزلة أبو علي حممد بن أمحد بن الوليد 
  ).٢(، والسلطان مسلم بن قريش العقيلي الرافضي )١(الكرخي 

  
  .شيخ احلنفية، مفيت ما وراء النهر، أبو املظفر، عبد الكرمي بن أيب حنيفة*  االندقي - ٢٥٠

  .ز احللواينتفقه على عبد العزي
  .وحدث عن مجاعة

  .عثمان بن علي البيكندي: مسع منه
  .من قرى خبارى): ٣(وأندقى 

  .مات يف شعبان، سنة إحدى ومثانني وأربع مئة
  

 بن حممد بن خزرج احلافظ، اود، املؤرخ، أبو حممد، عبد اهللا بن إمساعيل* *  ابن خزرج - ٢٥١
  ".التاريخ " اللخمي االشبيلي، صاحب 

  .سنة سبع وأربع مئةولد 
__________  

  ).٢٥٢(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٤٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(

 / ٢، اجلواهر املضية ٨٩ - ٨٨ / ١، اللباب ٢٦١ / ١، معجم البلدان ٣٦٣ / ١االنساب (*) 
: ، الفوائد البهية١٣٠٠، الطبقات السنية رقم ٢٧٠، كتائب أعالم االخيار رقم ٤٦١ - ٤٦٠
١٠٠.  



  .أندق: باسم" معجمه " أوردها ياقوت يف ) ٣(
  .٤٥٣ / ١، هدية العارفني ٢٨٥ - ٢٨٤ / ١الصلة (* *) 

(*)  

)١٨/٤٨٨(  

  

  .املرشاين، وأيب الفتوح اجلرجاين، وأيب عبد اهللا اخلوالين) ١(أيب عمرو : وروى عن
  ).٢(وعدد شيوخه مئتان وستون شيخا 

  ).٣(الكيا، أكثر الناس عنه وكان مع براعته يف احلديث فقيها مشاورا م
  .شريح بن حممد، وأبو حممد بن يربوع: وحدث عنه

  .وأربع مئة) ٤(تويف بإشبيلية يف شوال، سنة مثان وسبعني 
  

   بن عبد اهللا بنرأس املعتزلة وبارعهم، أبو علي، حممد بن أمحد*  ابن الوليد - ٢٥٢
  .أمحد بن الوليد الكرخي املتكلم

  .ث مئةولد سنة ست وتسعني وثال
  ).٦(، وحفظ عنه حديثا واهنا من جهة هالل الرأي )٥(وأتقن علم االعتزال على أيب احلسني البصري 

__________  
  .أبو عمرو: أبو عمر، وأشار يف اهلامش إىل أنه يف نسخة أخرى": الصلة " يف ) ١(
  .مئتان ومخسة وستون رجال وامرأتان باالندلس": الصلة " يف ) ٢(
  .٢٨٤ / ١" الصلة ) " ٣(
  .وهو خطأ) ٤٩٧( أنه تويف سنة ٤٥٣ / ١" هدية العارفني " ويف ) ٤(

، املغين يف ٢٩٢ - ٢٩١ / ٣، العرب ١٤٦ - ١٤٥ / ١٠، الكامل ٢٢ - ٢٠ / ٩املنتظم (*) 
 / ١٢، البداية والنهاية ٨٦ - ٨٤ / ٢، الوايف ٤٦٤ / ٣، ميزان االعتدال ٥٤٨ / ٢الضعفاء 

  .٣٦٢ / ٣، شذرات الذهب ١٢١ / ٥، النجوم الزاهرة ٥٧ - ٥٦  /٥، لسان امليزان ١٢٩
  ).٣٩٣(وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٥(
إن مما أدرك الناس من "  من حديث أيب مسعود البدري مرفوعا ١٠٠ / ٣هو يف تاريخ اخلطيب ) ٦(

رجم وشيخه فيه أبو احلسني وشيخ ويف سنده ثالثة ضعفاء املت" كالم النبوة إذا مل تستح فاصنع ما شئت 
وأيب داود ) ٦١٢٠(شيخه هالل الرأي، ولكن منت احلديث صحيح من طريق آخر عند البخاري 

" ، و ١٢٩ / ١٢" البداية " ، و ٢١ - ٢٠ / ٩" املنتظم " وانظر ) ١٨٣(وابن ماجه ) ٤٧٩٧(



  .٤٨ / ٢" الوايف بالوفيات 
(*)  

)١٨/٤٨٩(  

  

رقندي، و عبد الوهاب االمناطي، وأخذ عنه الكالم علي بن عقيل عامل إمساعيل بن السم: حدث عنه
  .احلنابلة

  .مات يف ذي احلجة، سنة مثان وسبعني وأربع مئة
  .وكان ذا زهد وورع وقناعة

  شاخ فكان ينقض من خشب بيته ما ميونه،
  .، وكان داعية إىل االعتزال، وبه احنرف ابن عقيل)١(وكان يلبس القطين اخلام 

  .، وكان يدري املنطق جيدا)٢( ذي احلجة، سنة مثان وسبعني وأربع مئة مات يف
  .وما تنفع اآلداب والبحث والذكاء، وصاحبها هاو ا يف جهنم

كان أبو علي زاهد املعتزلة، مل نعرف يف زماننا مثل تورعه وقناعته، : قال حممد بن عبدامللك اهلمذاين
قرأت على أستاذنا أيب احلسني يف سنة مخس عشرة وأربع : ، كان يقول)٣(تورع عن مرياثه من أبيه 

  .مئة
  

 بن حممد بن املطلب الكرماين، مث االديب االوحد، أبو سعد، حممد بن علي*  ابن املطلب - ٢٥٣
  .البغدادي، الشاعر، والد الوزير الصاحب أيب املعايل هبة اهللا ابن املطلب

  .مهر يف االدب واالخبار
__________  

  .٨٦ - ٨٥ / ٢" الوايف بالوفيات " يف اخلرب ) ١(
  .هذا تكرار، فقد ذكر املؤلف وفاته) ٢(
  .٨٥ / ٢" الوايف بالوفيات " اخلرب يف ) ٣(

  .١٣٩ / ١٢، البداية والنهاية ٢٤ / ٩املنتظم (*) 
(*)  

)١٨/٤٩٠(  

  



  .وروى عن أيب احلسني بن بشران، وطائفة
  .شجاع الذهلي، وحيىي بن البناء: روى عنه

  وغريي خيون وال يعزل* عزلت وما خنت فيما وليت : هجو بليغ، عزل من كتابة، فقالوله 
وللحظوظ * يا حسرتا مات حظي من قلوبكم : يويل ويعزل ال يعقل وهو القائل* فهذا يدل على أن من 

كم حتت هذي القبور اخلرس آمال قال هبة اهللا * كما للناس آجال تصرم العمر مل أحظى بقربكم 
 - رمحه اهللا - أخذت عنه، مث تاب، وأهلم الصالة والصوم والصدقة، وغسل مسودات شعره :السقطي

  ).١(وعاش أربعا ومثانني سنة 
  .مات يف ربيع اآلخر سنة مثان وسبعني وأربع مئة

  
 بن دوست دادا ، أمحد بن حممد)٢(القدوة، الكبري، العارف، أبو سعد *  شيخ الشيوخ - ٢٥٤

  .النيسابوري
  .دنزيل بغدا

صحب أبا سعيد فضل اهللا امليهين، وحج مرات على التجريد يف أصحاب له فقراء، فكان يدور م يف 
  قبائل العرب، ويتوصل إىل مكة،

__________  
  .٢٤ / ٩" املنتظم " انظر ) ١(

، النجوم ١٢٦ / ١٢، البداية والنهاية ٢٩٤ / ٣، العرب ١٥٩ / ١٠، الكامل ١١ / ٩املنتظم (*) 
  .٣٦٣ / ٣، شذرات الذهب ١٢٤/  ٥الزاهرة 

  ".سعيد " إىل " النجوم الزاهرة " حترف يف ) ٢(
(*)  

)١٨/٤٩١(  

  

وكان الوزير النظام حيترمه، وحيبه، مث إنه باع أمالكه بنيسابور، وبىن ببغداد رباطا كبريا، وله وجاهة 
  ).١(عظيمة وجتمل زائد 

  .وسبعني وأربع مئة) ٢(مات سنة تسع 
  .الربكات إمساعيل يف املشيخةوخلفه ولده أبو 

  
  ).٤(بن عثمان بن أمحد اخلزاعي، املطريي ) ٣ (اخلطيب أبو الفتح، حممد بن أمحد*  الباهر - ٢٥٥



  .عرف بالباهر
  ).٥(كان خطيب قصر عروة 

  .وله نظم جيد
ك بن مسع بسامراء من علي بن أمحد بن يوسف البزاز، واحلسن بن حممد بن حيىي الفحام، وببغداد عبداملل

  .أيب احلسن حممد بن جعفر النحوي التميمي) ٦] (من [ بشران، وبالكوفة 
  .أبو العز بن كادش، وغريه: وعنه

  .ويف روايته عن علي الرفاء مقال
  ).٧(تويف سنة تسع وسبعني وأربع مئة، وله أربع وتسعون سنة 

__________  
  .١١ / ٩" املنتظم " انظر ) ١(
  .٧٧سنة ": البداية " و  " املنتظم" أورد وفاته يف ) ٢(

  .٣٣ / ٩املنتظم (*) 
  .حممد بن أمحد بن القزاز املطريي": املنتظم " يف ) ٣(
بفتح امليم وكسر الطاء املهملة وسكون الياء ويف آخرها الراء، هذه النسبة إىل : قال ابن االثري) ٤(

  .املطرية، وهي قرية من نواحي سر من رأى
 من ناحية بني النهرين، وقصر عروة أيضا بالعقيق منسوب إىل عروة بن هو قرية من نواحي بغداد) ٥(

  .٣٦٠ / ٣" معجم البلدان " الزبري رضي اهللا عنه، انظر 
  .زيادة يقتضيها السياق) ٦(
  .تويف املطريي عن مئة وثالث عشرة سنة": املنتظم " يف ) ٧(

(*)  

)١٨/٤٩٢(  

  

 ابن علي بن ملعمر، أبو منصور، حممد بن أمحدالشيخ، االمام، القاضي، ا*  ابن شكرويه - ٢٥٦
  .االصبهاين) ١(شكرويه 

هو آخر من حدث عن أيب علي بن البغدادي، وإبراهيم بن خرشيذ قوله، وسافر إىل : قال حيىي بن مندة
، وعلي بن القاسم النجاد، ومجاعة، إال أنه خلط يف )٢(البصرة، ومسع من القاضي أيب عمر اهلامشي 

 كذلك أراين املؤمتن الساجي -ما مسعه منه مبا مل يسمعه، وحك بعض السماع " يب داود سنن أ" كتاب 
  ).٣( مث ترك القراءة عليه، وسار إىل البصرة، فسمع الكتاب من أيب علي التستري -



ما كان عند ابن شكرويه عن ابن خرشيذ قوله واجلرجاين وهذه الطبقة فصحيح، وقد : وقال املؤمتن
  ).٤(أيب داود، فرأيت ختليطا ما استحللت معه مساعه " سنن " ته ب أطلعين على نسخ

ملا كنا بأصبهان كان يذكر أن السنن عند ابن شكرويه، فنظرت فإذا هو مضطرب، : وقال ابن طاهر
إنه كان له ابن عم، وكانا مجيعا بالبصرة، وكان القاضي مشتغال بالفقه، وإمنا : فسألت عن ذلك، فقيل

  مسع اليسري من
__________  

، ٣٠٠ / ٣، العرب ٣٤٨ / ١ ب، املشتبه ٢٥٢ ورقة ١، االستدراك ٣٠١ / ٣معجم البلدان (*) 
، ٧١٧ / ٢، تبصري املنتبه ٨٨ / ٢، الوايف ٤٦٧ / ٣، ميزان االعتدال ٥٥٢ / ٢املغين يف الضعفاء 

  .٣٦٧ / ٣، شذرات الذهب ٦٣، ٦٢ / ٥لسان امليزان 
  . مسكويه:إىل" الشذرات " حترفت يف ) ١(
القامسي، وهو أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد العباسي املصري : إىل" العرب " حترفت يف ) ٢(

  ).١٣٤( ه، وقد مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ٤١٤املتوىف سنة 
  .٦٣ - ٦٢ / ٥" لسان امليزان " انظر ) ٣(
  .٦٣ / ٥" لسان امليزان " انظر ) ٤(

(*)  

)١٨/٤٩٣(  

  

  .اهلامشي، وكان ابن عمه قد مسع الكتاب كله، وتويف قدميا، فكشط القاضي اسم ابن عمه، وأثبت امسه
كان أشعريا، ال يسلم : سألت أبا سعد البغدادي عن أيب منصور بن شكرويه، فقال: وقال السمعاين

  .علينا، وال نسلم عليه، ولكنه كان صحيح السماع
  ).١(رية سني كان على قضاء ق: وقال حيىي بن مندة

  .سافر إىل البصرة، فسمع من اهلامشي، ومجاعة
  ).٢(ولد سنة ثالث وتسعني وثالث مئة، ومات يف العشرين من شعبان، سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة 

ابن طاهر، وإمساعيل بن حممد التيمي، ونصر اهللا بن حممد املصيصي، وهبة اهللا بن طاووس، : حدث عنه
 بن العباس الرستمي، وأبو سعد بن البغدادي، و عبد العزيز بن حممد االدمي، وأبو عبد اهللا احلسن

  .واجلنيد ابن حممد القايين، وآخرون
  

 بن عبد الرمحن بن أيب الشيخ، املسند، االمني، أبو عطاء، عبدالرمحن بن حممد*  اجلوهري - ٢٥٧



  .عاصم اهلروي اجلوهري
يب معاذ الشاه، وأيب منصور حممد بن حممد االزدي، وحامت حممد بن حممد بن جعفر املاليين، وأ: روى عن

  .بن أيب حامت حممد بن يعقوب، ومجاعة
__________  

  .السني قرية بينها وبني أصبهان أربعة فراسخ: قال ياقوت) ١(
  .٤٣٢ أنه تويف يف شعبان سنة ٣٠١ / ٣" معجم البلدان " يف ) ٢(

  .مل نعثر له على مصادر ترمجة(*) 
(*)  

)١٨/٤٩٤(  

  

أمحد بن أيب سهل الصويف، وعبد الواسع بن أمريك، ووجيه الشحامي، وأبو الوقت عبد : حدث عنه
  .االول، وعبد اجلليل بن أيب سعد، وآخرون

  .حدثونا عنه، وكان شيخا ثقة، صدوقا: قال السمعاين
عبان، سنة ست تفرد عن أيب معاذ واملاليين، مولده سنة سبع أو مثان ومثانني وثالث مئة، تويف يف ش

  .وسبعني وأربع مئة
  

  . املصري، ابن اجلوهريواعظ العصر، العالمة أبو الفضل، عبد اهللا بن احلسني*  اجلوهري - ٢٥٨
  .أيب سعد املاليين: حدث عن
  .احلميدي، ومجاعة: روى عنه

  .وكان أبوه من العلماء العاملني
  .مات يف شوال، سنة مثانني وأربع مئة

  . مشرف االمناطيوممن روى عنه علي بن
  

  االمام، احلافظ، املتقن، العامل، أبو إسحاق، إبراهيم بن سعيد* *  احلبال - ٢٥٩
__________  

  .مل نعثر له على مصادر ترمجة(*) 
 / ٣، تذكرة احلفاظ ٣٠٠، ٢٩٩ / ٣، العرب ١١ / ٢، دول االسالم ٣٧٩ / ٢االكمال (* *) 

، ٤٤٢: ، طبقات احلفاظ١٢٩ / ٥نجوم الزاهرة ، ال٣٥٥ / ٥، الوايف بالوفيات ١١٩٦ - ١١٩١



  .٣٦٦ / ٣، شذرات الذهب ٣٥٤، ٣٥٣ / ١حسن احملاضرة 
(*)  

)١٨/٤٩٥(  

  

  ابن عبد اهللا النعماين موالهم، املصري، الكتيب، الوراق، احلبال،
  .الفراء

  .من أوالد عبيد القاضي بن النعمان املغريب، العبيدي، الرافضي
 سنة إحدى وتسعني وثالث مئة، ومسع من احلافظ عبد الغين بن سعيد يف سنة ولد: قال أبو علي الصديف

  .سبع وأربع مئة، فكان آخر من مسع منه
صاحب احملاملي، وهو أكرب شيخ له، ومن أيب حممد ) ١(أمحد بن عبد العزيز بن ثرثال : ومسع من: قلت

مد بن ذكوان التنيسي، سبط عبدالرمحن بن عمر بن النحاس، وحممد بن أمحد بن شاكر القطان، وحم
عثمان بن حممد السمرقندي، وأمحد بن احلسني بن جعفر العطار، وأيب العباس أمحد بن حممد بن احلاج 
  .االشبيلي، وحممد بن حممد النيسابوري، صاحب االصم، وحممد بن الفضل بن نظيف، وخلق سواهم

  .ومل يرحل
  .يف الكتب وخيربهاوقد خرج لنفسه عوايل سفيان بن عيينة، وكان يتجر 

  .بن عبد اهللا، وأبو سعد املاليين) ٢(منري بن أمحد اخلشاب، واخلصيب : ومن شيوخه
  .وحصل من االصول واالجزاء ما ال يوصف كثرة

أبو عبد اهللا احلميدي، وإبراهيم بن احلسن العلوي النقيب، وعبد الكرمي بن سوار التككي، : حدث عنه
  وفاء بن ذبيان النابلسي، ويوسف بن حممد االردبيلي، وحممد بن حممدوعطاء بن هبة اهللا االمخيمي، و

__________  
  .إىل، بريال" شذرات الذهب " شرثال، ويف : إىل" تذكرة احلفاظ " حترفت يف ) ١(
  .اخلطيب: إىل" التذكرة " حترف يف ) ٢(

(*)  

)١٨/٤٩٦(  

  

  سلطان بنابن مجاهر الطليطلي، وحممد بن إبراهيم البكري، وأبو الفتح 
االنباري، وأبو بكر حممد بن عبدا لباقي قاضي ) ١(إبراهيم املقدسي، وأبو الفضل حممد بن بنان 



  .املارستان، وعدة
  .وروى عنه باالجازة، أبو علي بن سكرة الصديف، واحلافظ حممد بن ناصر

، ومل ينتشر له وكانت الدولة الباطنية قد منعوه من التحديث، وأخافوه، وهددوه، فامتنع من الرواية
  .كبري شئ

منعت من الدخول إليه إال بشرط أن ال يسمعين، وال يكتب إجازة، فأول : قال القاضي أبو علي الصديف
ما فاحتته الكالم خلط يف كالمه، وأجابين على غري سؤايل حذرا من أن أكون مدسوسا عليه، حىت 

  ).٢(تنع من غري ذلك بسطته، وأعلمته أين أندلسي أريد احلج، فأجاز يل لفظا، وام
قلت، قبح اهللا دولة أماتت السنة ورواية االثارة النبوية، وأحيت الرفض والضالل، وبثت دعاا يف 

النواحي تغوي الناس، ويدعوم إىل حنلة االمساعيلية، فبهم ضلت جبلية الشام، وتعثروا، فنحمد اهللا على 
  .السالمة يف الدين

 احلبال ثقة ثبتا، ورعا، خريا، ذكر أنه موىل البن النعمان قاضي كان): ٣(قال أبو نصر بن ماكوال 
  القضاة، مث ساق عنه أبو نصر حديثا، وذكر عنه أنه

__________  
" تذكرة احلفاظ " ، وقد تصحف يف ١٠٥ / ١" تبصري املنتبه " بضم الباء املوحدة ونونني كما يف ) ١(
  .وحدةبالياء املثناة بعد امل" بيان " إىل : ١١٩٢ / ٣
  .١١٩٣ - ١١٩٢ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .٣٧٩ / ٢" االكمال ) " ٣(

(*)  

)١٨/٤٩٧(  

  

  .ثبته يف غري شئ
  .وروى عنه اخلطيب أبو بكر احلافظ باالجازة

  :مث قال
  ).١(وحدثنا عنه أبو عبد اهللا احلميدي 
م به هذا الشأن مبصر، كان احلبال من أهل املعرفة باحلديث، ومن خت: وقال السلفي يف مشيخة الرازي

  .لقي مبكة مجاعة، ومل حيصل أحد يف زمان من احلديث ما حصله هو
هو من احلفاظ املربزين االثبات، مجع حديث أيب موسى الزمن، وانتقى : وقال عبد اهللا بن خلف املسكي
  .عليه أبو نصر السجزي مئة جزء



  .ال بل عشرين جزءا، وشيوخه يزيدون على ثالث مئة: قلت
انتهت إليه رئاسة الرحلة، وبه اختتم هذا الشأن يف قطره، وآخر من حدث عن فيما :  ابن املفضلوقال

علمت أبو القاسم عبدالرمحن بن حممد بن منصور احلضرمي باالجازة، وبقي إىل سنة أربع ومخسني 
  .ومخس مئة

  .ورضي اهللا عن الشيخ احلافظ: إن حمدثا قرأ عليه، فقال له: وقيل
  .ي اهللا عنك، إمنا احلافظ الدارقطين وعبد الغينرض: قل: فقال

  .كان ثبتا، ثقة، حافظا! رأيت احلبال وما رأيت أتقن منه : قال ابن طاهر
كتب إلينا أبو إسحاق احلبال من : حدثنا أبو القاسم بن السمرقندي قال: وقال االعز بن علي الظهريي

  ).٢(حدثنا وال أخربنا : قولواأجاز لنا فالن، وال ي: أجزت هلم أن يقولوا: مصر فكتب
  إنه حضر جملس: وقال عبد اهللا بن محود الزاهد فيما علقه عنه السلفي

__________  
  .١١٩٣ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .١١٩٣ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(

(*)  

)١٨/٤٩٨(  

  

  .احلبال واحلديث يقرأ عليه، فلم تزل دموعه جتري حىت فرغ القارئ
قد تلف باملطر من كتيب : وقع املطر يوما، فجاء احلبال، فقال: مسعت ابن طاهر يقول:  السلفيوقال

  .بأكثر من مخس مئة دينار
إن ابن مندة عمل خزانة لكتبه، فقال، لو عملت خزانة الحتجت إىل جامع عمرو بن : قيل: فقلت له
  .العاص

ن كتب احلبال عشرين قنطارا مبئة دينار، مسعت مرشد بن حيىي املديين يقول، اشتريت م: قال السلفي
  .فكان عنده أكثر من مخس مئة قنطار كتب

 فأخرج - وذلك قبل أن مينع -إن بعض طلبة احلديث قصد أبا إسحاق احلبال، ليسمع منه جزءا : قيل
  ).١(به عشرين نسخة، وناول كل واحد نسخة يقابل ا 

كان عندنا مبصر رجل يسمع معنا احلديث، : ال يقولمسعت أبا إسحاق احلب: قال احلافظ حممد بن طاهر
وكان متشددا، وكان يكتب السماع على االصول، فال يكتب اسم أحد حىت يستحلفه أنه مسع اجلزء، 

  .ومل يذهب عليه منه شئ



  ).٢" (ال يدخل اجلنة قتات : " كنا يوما نقرأ على شيخ، فقرأنا قوله عليه السالم: ومسعته يقول
  .أتوب إىل اهللا:  فقام وبكى، وقال- وهو علف الدواب -عة رجل يبيع القت وكان يف اجلما

  .ليس هو ذاك، لكنه النمام الذي ينقل احلديث من قوم إىل قوم يؤذيهم: فقيل له
  ).٣(فسكن، وطابت نفسه : قال

__________  
  .١١٩٣ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
، ٤٠٤ و ٤٠٢ و ٣٩٧ و ٣٩٢ و ٣٨٩ و ٣٨٢ / ٥أخرجه من حديث حذيفة بن اليمان أمحد ) ٢(

باب بيان : يف االميان) ١٠٥(باب ما يكره من النميمة، ومسلم :  يف االدب٣٩٤ / ١٠والبخاري 
  ).٢٠٢٦(والترمذي ) ٤٨٧١(غلظ حترمي النميمة، وأبو داود 

  .١١٩٣ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
(*)  

)١٨/٤٩٩(  

  

صله من يده إال حبضوره، يدفع اجلزء إىل الطالب، فيكتب كان شيخنا احلبال ال خيرج أ: قال ابن طاهر
منه قدر جلوسه، وكان له بأكثر كتبه نسخ عدة، ومل أر أحدا أشد أخذا منه، وال أكثر كتبا، وكان 

  .مذهبه يف االجازة أن يقدمها على االخبار يقول، أجاز لنا فالن
  .أخربنا فالن إجازة: وال يقول

  ).١(، فتبقى إخبارا، فإذا بدئ ا، مل يقع شك رمبا تسقط لفظة إجازة: يقول
  .ال حرج يف هذا، وإمنا هو استحسان: قلت
  ).٢(خرج احلافظ أبو نصر السجزي علي أكثر من مئة، مل يبق منهم غريي : ومسعته يقول: قال

خرج له أبو نصر عشرين جزءا يف وقت الطلب، وكتبها يف كاغد عتيق، فسألنا احلبال، : قال ابن طاهر
 من مسرقند، وقع إيل من كتبه - يعين ابن حرتابة -هذا من الكاغد الذي كان حيمل إىل الوزير : فقال

  ).٣(قطعة، فكنت إذا رأيت ورقة بيضاء قطعتها، إىل أن اجتمع يل هذا القدر 
 - وكانوا وصفوه يل حبليته وسريته، وأنه خيدم نفسه -ملا قصدت أبا إسحاق احلبال : قال ابن طاهر

 يف بعض االسواق وال أهتدي إىل أين أذهب، فرأيت شيخا على الصفة واقفا على دكان عطار، فكنت
وما تعرفه : من هذا ؟ قال: وكمه مالى من احلوائج، فوقع يف نفسي أنه هو، فلما ذهب، سألت العطار

  .هذا أبو إسحاق احلبال! ؟ 
  ج من جيبه جزءا صغريا فيه احلديثانفتبعته، وبلغته رسالة سعد بن علي الزجناين، فسألين عنه، وأخر



__________  
  .١١٩٤ - ١١٩٣ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .١١٩٤ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .١١٩٤ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(

(*)  

)١٨/٥٠٠(  

  

املسلسالن، أحدمها مسلسل باالولية، فقرأمها علي، وأخذت عليه املوعد كل يوم يف جامع عمرو بن 
  ).١(ىت خرجت العاص، ح

وسبعني، ) ٢] (ست [ كان هذا يف سنة سبعني وأربع مئة، ومساع قاضي املارستان منه يف سنة : قلت
: وبعد ذلك منع من التحديث، وكان موته سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة، وله إحدى وتسعون سنة، فقيل

  .مات يف شوال
 رمحه اهللا -بعاء لست خلون من ذي القعدة مات عشية االر: وقال علي بن إبراهيم املسلم االنصاري

  .تعاىل
، ومسند )٣(ومات معه يف السنة مسند أصبهان القاضي أبو منصور حممد بن أمحد ابن علي بن شكرويه 

دمشق أبو عبد اهللا احلسن بن أمحد بن أيب احلديد، وقاضي نيسابور ورئيسها أبو نصر أمحد بن حممد بن 
) ٤( حامد أمحد بن حممد الشجاعي، وخطيب أصبهان أبو اخلري صاعد الصاعدي، ومفيت سرخس أبو

، وأبو السنابل هبة اهللا بن أيب "بستان العارفني " حممد بن أمحد بن أيب جعفر الطبسي، مؤلف كتاب 
، وقاضي البصرة أبو العباس أمحد بن حممد اجلرجاين الشافعي، وعبد الوهاب بن أمحد )٥(الصهباء 

ن أيب نصر املناديلي، وأبو الفتح بن مسكويه بأصبهان، ومسند جرجان إبراهيم بن الثقفي، واحملدث علي ب
  .عثمان اخلاليل

  أخربنا أبو الفهم متام بن أمحد السلمي، أخربنا االمام أبو حممد عبد اهللا
__________  

  .١١٩٤ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .١١٩٤ / ٣" تذكرة احلفاظ " ما بني معقوفتني زيادة من ) ٢(
  ).٢٥٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  .وفيها أن كنيته أبو الفضل، ال أبو اخلري) ٣٠٩(سترد ترجته برقم ) ٤(



  ).٣١٠(سترد ترمجته برقم ) ٥(
(*)  

)١٨/٥٠١(  

  

ابن أمحد احلنبلي، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا حممد بن أيب نصر احلافظ، حدثين إبراهيم بن سعيد 
تفي، أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد احلافظ ويده على كتفي فذكر حديثا ال أريد أن النعماين ويده على ك

  ).١(احلميدي " تذكرة " وذكر احلديث، وهو يف ..حدثين جربيل ويده على كتفي: أرويه لبطالن متنه
: ل قا٥٣٢أخربنا عبدالرمحن بن حممد يف كتابه، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا حممد بن عبدا لباقي سنة 

قرأت على إبراهيم بن سعيد مبصر، أخربنا أمحد بن عبد العزيز بن أمحد، حدثنا أبو عبد اهللا احملاملي، 
قال : حدثنا العباس بن يزيد البحراين، حدثنا سفيان، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن ابن عمر قال

هي النخلة، فنظرت، : ن أقول؟ فأردت أ" أتدرون ما الشجرة الطيبة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢" (هي النخلة : " - صلى اهللا عليه وسلم -فإذا أنا أصغر القوم، فسكت، فقال النيب 

أخربنا أمحد بن حيىي بن طي، وإبراهيم بن حامت ببعلبك، أخربنا سليمان بن رمحة اخلطيب، أخربنا هبة اهللا 
اق احلبال لفظا، أخربنا عبدالرمحن بن عمر، بن علي، أخربنا مرشد بن حيىي املديين، أخربنا أبو إسح

  أخربنا إمساعيل بن يعقوب بن اجلراب، حدثنا إمساعيل القاضي، حدثنا
__________  

 ه ٤٨٨احلميدي هذا هو أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا االزدي املتوىف سنة ) ١(
  ".جذوة املقتبس " صاحب 

  من طريق سفيان بن عيينة ذا) ٦٤) (٢٨١١(م ومسل) ٧٢(وأخرجه البخاري ) ٢(
) ٥٤٤٨(و ) ٥٤٤٤(و ) ٢٢٠٩(االسناد، وأخرجه من طرق عن جماهد، عن ابن عمر البخاري 

) ١٣١(و ) ٦٢(و ) ٦١(وأخرجه من طرق عن عبد اهللا بن دينار البخاري ) ٦٤) (٢٨١١(ومسلم 
ومسلم، وأخرجه البخاري ) ٦١٤٤(وأخرجه من حديث نافع عن ابن عمر البخاري ) ٢٨١١(ومسلم 

  .من طريق شعبة، عن حمارب بن دثار، عن ابن عمر) ٦١٤٢(
(*)  

)١٨/٥٠٢(  

  



أن أبا حليمة : حممد بن املثىن، حدثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب، عن قتادة، عن عبد اهللا بن احلارث
  ).١( صلى اهللا عليه وسلم يف القنوت -معاذا كان يصلي على النيب 

  
 بن علي بن حممد االمام القدوة، احلافظ الكبري، أبو إمساعيل، عبد اهللا بن حممد* االسالم  شيخ - ٢٦٠

، وشيخ "ذم الكالم " بن أمحد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت االنصاري اهلروي، مصنف كتاب 
  .خراسان من ذرية صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أيب أيوب االنصاري

  .سعني وثالث مئةوت) ٢(مولده يف سنة ست 
  أيب عيسى كله أو" جامع " عبد اجلبار بن حممد اجلراحي : ومسع من

__________  
هو االنصاري البصري أبو الوليد نسيب ابن سريين روى : إسناده صحيح، عبد اهللا بن احلارث) ١(

 شهد غزوة هو معاذ بن احلارث االنصاري املزين املعروف بالقارئ له صحبة: حديثه الستة، وأبو حليمة
إنه مل يدرك من حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ست سنني وهو الذي أقامه : اخلندق، وقيل

عمر بن اخلطاب فيمن أقام يف شهر رمضان ليصلي بالناس التراويح، وكان ممن شهد اجلسر مع أيب عبيد 
المساعيل ) ١٠٧( على النيب رقم أنا هلم فئة، واخلرب يف فضل الصالة: الثقفي، ففر حني فروا، فقال عمر

  . البن نصر٣٦ص " قيام الليل " القاضي، وهو يف 
  .يف قنوت الوتر: أي" يف القوت : " وقوله
، الكامل ٤٥ - ٤٤ / ٩، املنتظم ٢٤٨ - ٢٤٧ / ٢، طبقات احلنابلة ٨٨٨ / ٢دمية القصر (*) 
 ١١٨٣ / ٣رة احلفاظ ، تذك٢٩٨ - ٢٩٧ / ٣، العرب ١٠ / ٢، دول االسالم ١٦٩ - ١٦٨ / ١٠
 - ٤٤١: ، طبقات احلفاظ١٢٧ / ٥، النجوم الزاهرة ١٣٥ / ١٢، البداية والنهاية ١١٩١ -

، طبقات ٢٥٠ - ٢٤٩ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٢٥: ، طبقات املفسرين للسيوطي٤٤٢
، و ٨٢٨، ٤٢٠، ٥٦ / ١، كشف الظنون ٣٦٠ / ٢ب، تاريخ اخلميس  / ٣٥املفسرين لالدنه وي 

 / ٢ و ٣١٠ / ١، إيضاح املكنون ٣٦٦ - ٣٦٥ / ٣، شذرات الذهب ١٨٣٦، ١٨٢٨ / ٢
 ٢٧٢ / ٤، وانظر طبقات السبكي ٤٥: ، الرسالة املستطرفة٤٥٣ - ٤٥٢ / ١، هدية العارفني ١١٨

  . حيث ذكره يف ترمجة أيب عثمان الصابوين٢٧٣ -
  .سنة مخس وتسعني": املنتظم " يف ) ٢(

(*)  

)١٨/٥٠٣(  

  



 والقاضي أيب منصور حممد بن حممد االزدي، وأيب الفضل حممد بن أمحد اجلارودي احلافظ، وأيب أكثره،
سعيد عبدالرمحن بن أمحد بن حممد السرخسي، خامتة أصحاب حممد بن إسحاق القرشي، وأيب الفوارس 

ضيب، أمحد ابن حممد بن أمحد بن احلويص البوشنجي الواعظ، وأيب الطاهر أمحد بن حممد بن حسن ال
، )١( وأيب عاصم حممد بن حممد املزيدي - لقي أبا حبر الرباري -وأمحد بن حممد بن مالك البزاز 

وأمحد بن علي بن منجويه االصبهاين احلافظ، وأيب سعيد حممد بن موسى الصرييف، وعلي بن حممد بن 
 احلسن السليطي، وأيب حممد الطرازي، وأيب نصر منصور بن احلسني بن حممد املفسر، وأمحد بن حممد بن

بكر أمحد بن احلسن احلريي لكنه مل يرو عنه، وحممد بن جربائيل بن ماحي، وأيب منصور أمحد بن حممد 
ابن العايل، وعمر بن إبراهيم اهلروي، وعلي بن أيب طالب، وحممد بن حممد بن يوسف، واحلسني بن 

  حممد بن علي، وحيىي بن عمار بن حيىي
 اهللا بن حممد بن إبراهيم الشريازي لقيه بنيسابور، وأيب يعقوب القراب احلافظ الواعظ، وحممد بن عبد

إسحاق بن إبراهيم بن حممد اهلروي، وأمحد ابن حممد بن إبراهيم الوراق، وسعيد بن العباس القرشي، 
د وغالب بن علي ابن حممد، وحممد بن املنتصر الباهلي املعدل، وجعفر بن حممد الفريايب الصغري، وحمم

 قدم علينا يف سنة -بن علي بن احلسني الباشاين، صاحب أمحد بن حممد بن ياسني، ومنصور بن رامش 
 وأمحد بن أمحد بن محدين، واحلسني بن إسحاق الصائغ، وحممد بن إبراهيم بن حممد بن -سبع وأربع مئة 

دق إمساعيل بن حيىي املزكي، وعلي بن بشرى الليثي، وحممد بن حممد بن يوسف بن يزيد، وأيب صا
  جعفر، وحممد بن حممد بن

__________  
  .بفتح امليم وكسر الزاي نسبة إىل مزيد جده) ١(

  .١٣٥٥ / ٤" تبصري املنتبه " انظر 
(*)  

)١٨/٥٠٤(  

  

حممود، وعلي بن أمحد بن حممد بن مخريويه، وحممد بن الفضل بن حممد ابن جماشع، وحممد بن الفضل 
  .ومن أقدم شيخ له اجلراحي، مسع منه يف حدود سنة عشر وأربع مئةالطاقي الزاهد، وعدد كثري، 

  .ويرتل إىل أن يروي عن أيب بكر البيهقي باالجازة
  .وقد مسع من أربعة أو أكثر من أصحاب أيب العباس االصم

املؤمتن الساجي، وحممد بن طاهر، وعبد اهللا بن أمحد ابن السمرقندي، وعبد اهللا بن عطاء : حدث عنه
هيمي، وعبد الصبور بن عبد السالم اهلروي، وأبو الفتح عبدامللك الكروخي، وحنبل بن علي االبرا



البخاري، وأبو الفضل حممد بن إمساعيل الفامي، وعبد اجلليل بن أيب سعد املعدل، وأبو الوقت عبد 
  .االول السجزي خادمه، وآخرون

  .وآخر من روى عنه باالجازة أبو الفتح نصر بن سيار
   سنة نيفوبقي إىل

  .وسبعني ومخس مئة
كان آية يف لسان التذكري : سألت املؤمتن الساجي عن أيب إمساعيل االنصاري، فقال: قال السلفي

  .والتصوف، من سالطني العلماء، مسع ببغداد من أيب حممد احلسن بن حممد اخلالل، وغريه
  .يروي يف جمالس وعظه االحاديث باالسناد، وينهى عن تعليقها عنه

، روى فيه حديثا، عن علي "ذم الكالم " وكان بارعا يف اللغة، حافظا للحديث، قرأت عليه كتاب : قال
  .ابن بشرى، عن ابن منده، عن إبراهيم بن مرزوق

نعم، وابن مرزوق هو شيخ االصم وطبقته، وهو إىل اآلن يف كتابه على : هذا هكذا ؟ قال: فقلت له
  .اخلطأ
  " (*)جامع "  حديثني خرجهما من وكذا أسقط رجلني من: نعم: قلت

)١٨/٥٠٥(  

  

  ).١(الترمذي، نبهت عليهما يف نسخيت، وهي على اخلطأ يف غري نسخة 
كان يدخل على االمراء واجلبابرة، فما يبايل، ويرى الغريب من احملدثني، فيبالغ يف إكرامه، : قال املؤمتن
:  ومسعته يقول- يعىن طلب احلديث - هذا الشأن شأن من ليس له شأن سوى هذا الشأن: قال يل مرة

  .هللا) ٢(تركت احلريي 
  ).٣(وإمنا تركه، النه مسع منه شيئا خيالف السنة : قال
كان يدري الكالم على رأي االشعري، وكان شيخ االسالم أثريا قحا، ينال من املتكلمة، فلهذا : قلت

  .فثقة عامل، أكثر عنه البيهقي والناس: أعرض عن احلريي، واحلريي
خرج شيخ االسالم جلماعة الفوائد خبطه إىل أن ذهب بصره، فكان يأمر : قال احلسني بن علي الكتيب

فيما خيرجه ملن يكتب، ويصحح هو، وقد تواضع بأن خرج يل فوائد، ومل يبق أحد ممن خرج له سواي 
)٤.(  

 أذكره من مئة وسبعة إذا ذكرت التفسري، فإمنا: مسعت أبا إمساعيل االنصاري يقول: قال حممد بن طاهر
  .تفاسري

  )٥(فوصييت للناس أن يتحنبلوا * أنا حنبلي ما حييت وإن أمت : ومسعته ينشد على منربه



__________  
  .١١٨٦، ١١٨٥ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
لكنه مل يرو : يعين أبا بكر أمحد بن احلسن احلريي، وقد ذكره املؤلف يف عداد من مسع منهم، وقال) ٢(
  .نهع
  .١١٨٦ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
  .ومل يبق أحد ممن خرج يل سواه: ، وفيه١١٨٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " اخلرب يف ) ٤(

  .وهو خطأ واضح
  .١١٨٦ / ٣" تذكرة احلفاظ " البيت يف ) ٥(

عي وإين حيايت شاف: ٧٣وأبو عبد اهللا البوشنجي قال يف الشافعي كما ورد يف ترمجته يف اجلزء العاشر ص 
  = (*)فتوصييت بعدي بأن يتشفعوا * وإن أمت 

)١٨/٥٠٦(  

  

) ١(نقصان دهر طاملا أر هاين * نزل املشيب بلميت فأراين : وقد قال يف قصيدته النونية اليت أوهلا: قلت
ما كنت إمعة * إذ دينه ديين وديين دينه ) ٢(فوصييت ذاكم إىل االخوان * أنا حنبلي ما حييت وإن أمت 

قصدت أبا احلسن اخلرقاين الصويف، مث عزمت : ومسعت أبا إمساعيل يقول: قال ابن طاهر) ٣(له دينان 
 وكان مقدم أهل -على الرجوع، فوقع يف نفسي أن أقصد أبا حامت بن خاموش احلافظ بالري، وألتقيه 

ل من السنة بالري، وذلك أن السلطان حممود بن سبكتكني ملا دخل الري، وقتل ا الباطنية، منع الك
  الوعظ غري أيب حامت، وكان من دخل الري يعرض عليه اعتقاده، فإن رضيه،

فلما قربت من الري، كان معي رجل يف الطريق من :  قال-أذن له يف الكالم على الناس، وإال فمنعه 
  .وهذه بدعة! مذهب ما مسعت به : حنبلي، فقال: أهلها، فسألين عن مذهيب، فقلت

  .ارقك إىل الشيخ أيب حامتال أف: وأخذ بثويب، وقال
  ، فذهب يب إىل داره، وكان له ذلك)٤(خرية : فقلت

__________  
): ١٠(وأما القاضي عياض، فيقول يف االمام مالك بن أنس كما يف ترمجته، يف اجلزء الثامن رقم = 

م يف إمام دار اهلدى والوحي والسنن وأما أبو حنيفة فقد قال بعضه* ومالك املرتضى ال شك أفضلهم 
على من رد قول أيب حنيفة فانظر ما يقوله كل تابع المام من االئمة يف * فلعنة ربنا أعداد رمل : مذهبه

واحلق الذي جيب أن يكون عليه املسلم أن يوايل اجلميع، ويشيد بفضلهم، وال يعتقد ! ! حق إمامه 
ط يف احلب الذي ينحرف به العصمة فيهم، وال يتخذ من تقليده لواحد منهم وسيلة للتعصب، أو االفرا



  .عن الصواب
  .أره على نفسك، أي أرفق ا: رفق ا وسكنها، واالمر منه: أرهى على نفسه": اللسان " قال يف ) ١(
  .إىل إخواين": طبقات احلنابلة " يف ) ٢(
  .٢٤٨ / ٢" طبقات احلنابلة " البيتان االخريان من هذه الثالثة يف ) ٣(
  .باحلاء املهملة" حرية "  إىل ١١٨٧ / ٣" حلفاظ تذكرة ا" تصحفت يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٥٠٧(  

  

  .هذا سألته عن مذهبه، فذكر مذهبا مل أمسع به قط: اليوم جملس عظيم، فقال
  .أنا حنبلي: قال: وما قال ؟ فقال: قال
  .دعه، فكل من مل يكن حنبليا، فليس مبسلم: فقال

  .الرجل كما وصف يل: فقلت يف نفسي
  ).١(، وانصرفت ولزمته أياما

  اليوم* (، يف أوله عقيب حديث "ذم الكالم " قال شيخ االسالم يف 
__________  

  .أخطأ هذا القائل قطعا، واملقول له يف تصويبه ذلك: يف حاشية االصل خبط مغاير ما نصه) ١(
ن عامل عظيم من إن قائل هذه املقالة يكفر ا مل يبعد، النه نفى االسالم ع: وكذلك املادح له، بل لو قيل

هذه االمة، ليسوا حبنابلة، بل هم اجلمهور االعظم، ولقد بالغ املصنف يف هذا الكتاب يف تعظيم رؤوس 
التجسيم، وسياق مناقبهم، والتغافل عن بدعهم، بل يعدها سنة، ويهضم جانب أهل الترتيه، ويعرض م 

ا فعل يف ترمجة إمام احلرمني والغزايل، أو يصرح، ويتغافل عن حماسنهم العظيمة، وآثارهم يف الدين، كم
  .واهللا حسيبه، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

يلمح القارئ من سطور هذا التعليق أن قائله أشعري جلد حاقد على االمام الذهيب رمحه اهللا : قال شعيب
 يف هذه الترمجة مل مير عليه دون فاخلرب الذي أورده رمحه اهللا: فإنه ينعته مبا هو برئ منه ويقوله ما مل يقل

وما قاله فمحل : أن ينتقد قائله ويبني وهاءه فقد وصف قائله فيما بعد باليبس وزعارة العجم مث قال
  .نظر

إنه يبالغ يف تعظيم رؤوس اسمة ويكثر من سرد مناقبهم ويتغافل عن بدعهم ويعتدها : أما قوله
 تزوير احلقائق، فالذهيب رمحه اهللا إمنا يعظم رؤوس أهل فقول يف غاية السقوط وجرأة بالغة يف...سنة

السنة واجلماعة الذين اختذوا مذهب السلف الصاحل املشهود هلم باخلريية على لسان الصادق واملصدوق 



قدوة يف صفات اهللا سبحانه فآمنوا مبا وصف به نفسه ووصفه به رسوله وأجروا تلك الصفات على 
 سبحانه من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل كما نطق بذلك ظاهرها الالئقة جبالل اهللا

فهؤالء هم الذين ميتدحهم املؤلف رمحه اهللا ويسرد ) * ليس كمثله شئ وهو السميع البصري* (القرآن 
  .مناقبهم ويعدد مآثرهم ويشيد بفضلهم ليتخذهم أهل العلم قدوة

  .ا تان عظيمفهل يعد هؤالء من رؤوس اسمة سبحانك هذ
ويف مواضع كثرية من كتابه جتد النقد القوي الرصني املقرون بقوة احلجاج ومالزمة االنصاف لكل قول 

يتبني له خطؤه وجمافاته ملذهب السلف كائنا من كان ذلك القائل من غري حماباة وال مواربة، ففي هذه 
  ن أشياء مشكلة مع أنه من مثبيتالترمجة ينتقد أبا إمساعيل فيذكر أن يف كتابه منازل السائري

 من ترمجة االمام أمحد يف اجلزء احلادي عشر من هذا الكتاب، ويغلب ٢٨٧، ٢٨٦الصفات وانظر ص 
على ظين أن صاحب هذا التعليق خييل إليه أن مذهب السلف يف الصفات يفضي إىل التجسيم وهذا ما 

  .دعاه إىل كتابة هذا التعليق االثيم
(*)  

)١٨/٥٠٨(  

  

   ].٣: املائدة) * [ لت لكم دينكمأكم
كل ما : مسعت أمحد بن احلسن بن حممد البزاز الفقيه احلنبلي الرازي يف داره بالري يقول: ونزوهلا بعرفة

  .أحدث بعد نزول هذه اآلية فهو فضلة وزيادة وبدعة
جم، وما قد كان أبو حامت أمحد بن احلسن بن خاموش صاحب سنة واتباع، وفيه يبس وزعارة الع: قلت

  .قاله، فمحل نظر
على االتباع فأجاد، ولكنه له نفس عجيب ال يشبه نفس أئمة " ذم الكالم " ولقد بالغ أبو إمساعيل يف 

، ففيه أشياء مطربة، وفيه أشياء مشكلة، من تأمله الح له ما )١" (منازل السائرين " السلف يف كتابه 
  .وق والوجد إال على تأسيس الكتاب والسنةأشرت إليه، والسنة احملمدية صلفة، وال ينهض الذ

وقد كان هذا الرجل سيفا مسلوال على املتكلمني، له صولة وهيبة واستيالء على النفوس ببلده، 
  .يعظمونه، ويتغالون فيه، ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به

يلني، لو ال ما كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثري، وكان طودا راسيا يف السنة ال يتزلزل وال 
بذكر أحاديث باطلة جيب بياا وهتكها، واهللا يغفر له حبسن قصده، " الفاروق يف الصفات " كدر كتابه 

  .يف السنة، وقد امتحن مرات، وأوذي، ونفي من بلد" أربعني " يف التوحيد، و " االربعني " وصنف 
  .ارجع عن مذهبك:  يلعرضت على السيف مخس مرات، ال يقال: مسعته يقول: قال ابن طاهر



  .اسكت عمن خالقك: لكن يقال يل
  .ال أسكت: فأقول

  ).٢(أحفظ اثين عشر ألف حديث أسردها سردا : ومسعته يقول
__________  

للعالمة ابن القيم مبطبعة " مدراج السالكني " مع شرحه " منازل السائرين " وقد طبع كتاب ) ١(
قد تعقب االمام ابن القيم رمحه اهللا يف شرحه هذا االشياء السعادة بتحقيق الشيخ حممد حامد الفقي، و

  .املشكلة، وانتقدها انتقادا جيدا رصينا كما هو دأبه رمحه اهللا يف كل تواليفه
  .١١٨٤ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(

(*)  

)١٨/٥٠٩(  

  

ملعاين، وصورة كان شيخ االسالم أبو إمساعيل بكر الزمان، وواسطة عقد ا: قال احلافظ أبو النضر الفامي
االقبال يف فنون الفضائل وأنواع احملاسن، منها نصرة الدين والسنة، من غري مداهنة وال مراقبة لسلطان 

وال وزير، وقد قاسى بذلك قصد احلساد يف كل وقت، وسعوا يف روحه مرارا، وعمدوا إىل إهالكه 
  .)١(أطوارا، فوقاه اهللا شرهم، وجعل قصدهم أقوى سبب الرتفاع شأنه 

" قد انتفع به خلق، وجهل آخرون، فإن طائفة من صوفة الفلسفة واالحتاد خيضعون لكالمه يف : قلت
  .، وينتحلونه، ويزعمون أنه موافقهم"منازل السائرين 

" منازله " ، ويف )٢(كال، بل هو رجل أثري، هلج بإثبات نصوص الصفات، منافر للكالم وأهله جدا 
، وإمنا مراده بذلك الفناء هو الغيبة عن شهود السوى، ومل يرد حمو السوى إشارات إىل احملو والفناء) ٣(

ما خاضوا يف هذه اخلطرات ! يف اخلارج، ويا ليته ال صنف ذلك، فما أحلى تصوف الصحابة والتابعني 
والوساوس، بل عبدوا اهللا، وذلوا له وتوكلوا عليه، وهم من خشيته مشفقون، والعدائه جماهدون، ويف 

  . مسارعون، وعن اللغو معرضون، واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيمالطاعة
وقد مجع هذا سرية لالمام أمحد يف جملد، مسعناها من أيب حفص ابن القواس بإجازته من الكندي، أخربنا 

  .الكروخي، أخربنا املؤلف
  حكى يل أصحابنا أن السلطان ألب أرسالن قدم هراة: قال ابن طاهر

__________  
  . املصدر السابق)١(
بل يف كالمه صريح االحتاد، ال سيما يف االبيات الثالثة اليت : جاء يف احلاشية خبط مغاير ما نصه) ٢(



  .ختم ا الكتاب، والرجل منحرف عن السنة يف الطرفني عفا اهللا عنه
  ".منازل السائرين : " إي كتابه) ٣(

(*)  

)١٨/٥١٠(  

  

ه أئمة احلنفية وأئمة الشافعية للشكوى من االنصاري، ومطالبته، ومعه وزيره نظام امللك، فاجتمع إلي
إن هؤالء قد اجتمعوا ملناظرتك، فإن يكن احلق معك، : باملناظرة، فاستدعاه الوزير، فلما حضر، قال

  .رجعوا إىل مذهبك، وإن يكن احلق معهم، رجعت أو تسكت عنهم
  .أناظر على ما يف كمي: فوثب االنصاري، وقال

  .كتاب اهللا:  يف كمك ؟ قالوما: قال
  ".الصحيحان "  وكان فيه - وأشار إىل كمه اليسار - وسنة رسول اهللا - وأشار إىل كمه اليمني -

  ).٢(، فلم يكن فهم من ناظره من هذا الطريق )١(فنظر الوزير إليهم مستفهمام 
م امللك، وكان حضرت مع الشيخ للسالم على الوزير نظا: ومسعت خادمه أمحد بن أمريجه يقول

 - يعين أنه كان قد غرب -أصحابنا كلفوه اخلروج إليه، وذلك بعد احملنة ورجوعه إىل وطنه من بلخ 
فلما دخل عليه، أكرمه وجبله، وكان هناك أئمة من الفريقني، فاتفقوا على أن يسألوه بني يدي : قال

  . سل:يأذن الشيخ االمام أن أسأل ؟ قال: الوزير، فقال العلوي الدبوسي
: مل تلعن أبا احلسن االشعري ؟ فسكت الشيخ، وأطرق الوزير، فلما كان بعد ساعة، قال الوزير: قال
  .أجبه
: ال أعرف أبا احلسن، وإمنا ألعن من مل يعتقد أن اهللا يف السماء، وأن القرآن يف املصحف، ويقول: فقال

  إن النيب
  .صلى اهللا عليه وسلم اليوم ليس بنيب

أن نسمع ! هذا أردمت : ، فلم ميكن أحدا أن يتكلم من هيبته، فقال الوزير للسائل)٣(مث قام وانصرف 
  ما كان يذكره راة بآذاننا، وما

__________  
  .مستفهما هلم: يف تذكرة احلفاظ) ١(
  .١١٨٧ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
ن التحيز وحنوه أحق الذي يصف اهللا سبحانه وتعاىل بصفات احملدثني م: يف حاشية االصل ما نصه) ٣(



  .باللعن من االشعري، واهللا يعفو عن اجلميع
(*)  

)١٨/٥١١(  

  

  ).١(عسى أن أفعل به ؟ مث بعث إليه بصلة وخلع، فلم يقبلها، وسافر من فوره إىل هراة 
ملا قدم السلطان ألب أرسالن هراة يف بعض قدماته، اجتمع مشايخ : ومسعت أصحابنا راة يقولون: قال

ساؤه، ودخلوا على أيب إمساعيل، وسلموا عليه، وقالوا، ورد السلطان وحنن على عزم أن البلد ورؤ
خنرج، ونسلم عليه، فأحببنا أن نبدأ بالسالم عليك، وكانوا قد تواطؤوا على أن محلوا معهم صنما من 

لى حناس صغريا، وجعلوه يف احملراب حتت سجادة الشيخ، وخرجوا، وقام الشيخ إىل خلوته، ودخلوا ع
السلطان، واستغاثوا من االنصاري، وأنه جمسم، وأنه يترك يف حمرابه صنما يزعم أن اهللا تعاىل على 

  .صورته، وإن بعث السلطان اآلن جيده
فعظم ذلك على السلطان، وبعث غالما ومجاعة، فدخلوا، وقصدوا احملراب، فأخذوا الصنم، فألقى 

، فأتى فرأى الصنم والعلماء، وقد اشتد غضب الغالم الصنم، فبعث السلطان من أحضر االنصاري
  .صنم يعمل من الصفر شبه اللعبة: ما هذا ؟ قال: السلطان، فقال له السلطان

  .لست عن ذا أسألك: قال
  .إن اهللا على صورته: إن هؤالء يزعمون أنك تعبد هذا، وأنك تقول: فعم يسألين السلطان ؟ قال: قال

  .هذا تان عظيم! سبحانك : يفقال شيخ االسالم بصولة وصوت جهور
  .اصدقوين: فوقع يف قلب السلطان أم كذبوا عليه، فأمر به، فأخرج إىل داره مكرما، وقال هلم

  .حنن يف يد هذا يف بلية من استيالئه علينا بالعامة، فأردنا أن نقطع شره عنا: وهددهم، فقالوا
  ).٢(فأمر م، ووكل م، وصادرهم، وأخذ منهم وأهام 

__________  
  .١١٨٨ - ١١٨٧ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .١١٨٩ - ١١٨٨ / ٣" تذكره احلفاظ ) " ٢(

(*)  

)١٨/٥١٢(  

  



من أنت ؟ : دخلت نيسابور، وحضرت عند االستاذ أيب املعايل اجلويين، فقال: قال أبو الوقت السجزي
  ).١(رضي اهللا عنه : خادم الشيخ أيب إمساعيل االنصاري، فقال: قلت

  .امسع إىل عقل هذا االمام، ودع سب الطغام، إن هم إال كاالنعام: تقل
كتاب أيب عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري : ومسعت أبا إمساعيل يقول: قال ابن طاهر

  .ومسلم
ومل ؟ قال، الما ال يصل إىل الفائدة منهما إال من يكون من أهل املعرفة التامة، وهذا كتاب قد : قلت

  ).٢(أحاديثه، وبينها، فيصل إىل فائدته كل فقيه وكل حمدث شرح 
إمام : سألت إمساعيل بن حممد احلافظ عن عبد اهللا ابن حممد االنصاري، فقال: قال أبو سعد السمعاين

  ).٣(حافظ 
كان أبو إمساعيل االنصاري على حظ تام من معرفة العربية واحلديث : وقال عبد الغافر بن إمساعيل

واالنساب، إماما كامال يف التفسري، حسن السرية يف التصوف، غري مشتغل بكسب، مكتفيا والتواريخ 
  مبا يباسط به

املريدين واالتباع من أهل جملسه يف العام مرة أو مرتني على رأس املال، فيحصل على الوف من الدنانري 
نها، وال يأخذ من السلطان وأعداد من الثياب واحللي، فيأخذها، ويفرقها على اللحام واخلباز، وينفق م

  ، وال يدخل عليهم، وال يبايل م، فبقي عزيزا)٤(وال من أركان الدولة شيئا، وقل ما يراعيهم 
__________  

  .١١٨٩: املصدر السابق) ١(
  .املصدر نفسه) ٢(
  .املصدر نفسه) ٣(
  .يرى عنهم: إىل" التذكرة " حترفت يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٥١٣(  

  

ن امللك، مطاع االمر حنوا من ستني سنة من غري مزامحة، وكان إذا حضر الس لبس مقبوال قبوال أمت م
إمنا أفعل هذا إعزازا للدين، ورغما العدائه، حىت : الثياب الفاخرة، وركب الدواب الثمينة، ويقول

  .ينظروا إىل عزي وجتملي، فريغبوا يف االسالم
قعود مع الصوفية يف اخلانقاه يأكل معهم، وال يتميز حبال، وال) ١(مث إذا انصرف إىل بيته، عاد إىل املرقعة 

  ).٢(وعنه أخذ أهل هراة التبكري بالفجر، وتسمية االوالد غالبا بعبد املضاف إىل أمساء اهللا تعاىل 



كان أبو إمساعيل مظهرا للسنة، داعيا إليها، حمرضا عليها، وكان مكتفيا مبا : قال أبو سعد السمعاين
ين، ما كان يأخذ من الظلمة شيئا، وما كان يتعدى إطالق ما ورد يف الظواهر من يباسط به املريد

من مل ير جملسي وتذكريي، : الكتاب والسنة، معتقدا ما صح، غري مصرح مبا يقتضيه تشبيه، وقال مرة
  ).٣(وطعن يف، فهو مين يف حل 

  صحاح وحسان، وفيه باب" الفاروق " غالب ما رواه يف كتاب : قلت
استواء اهللا على عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة، فساق دالئل ذلك إثبات 

ويف أخبار شىت أن اهللا يف السماء السابعة على العرش، وعلمه : من اآليات واالحاديث إىل أن قال
  .وقدرته واستماعه ونظره ورمحته يف كل مكان

 ] ١٠١: االنبياء) * [ إن الذين سبقت هلم منا احلسىن * (:إن شيخ االسالم عقد على تفسري قوله: قيل
  .ثالث مئة وستني جملسا

__________  
  .من لباس الصوفية، ملا فيها من الرقع: املرقعة) ١(
  ".املعجم الوسيط " 
  .١١٩٠ - ١١٨٩ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .١١٩٠: املصدر السابق) ٣(

(*)  

)١٨/٥١٤(  

  

ويف شيخ االسالم يف ذي احلجة، سنة إحدى ومثانني وأربع مئة، عن أربع ومثانني ت: قال أبو النضر الفامي
  ).١(سنة وأشهر 

، ومسند )٢(وفيها مات مسند أصبهان أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن ابن ماجة االري 
رمذي أبو بكر الت" جامع " ، وراوي )٣(نيسابور أبو عمرو عثمان بن حممد بن عبيداهللا احملمي املزكي 

  ).٤(أمحد بن عبد الصمد الغورجي 
أخربنا علي بن أمحد احلسيين، أخربنا علي بن أيب بكر بن روزبه ببغداد، وكتب إيل غري واحد، منهم 

أخربنا أبو الوقت عبد : أخربنا حممد بن أيب الفتح، وزكريا العليب، وابن صيال قالوا: إبراهيم بن علي قال
أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد، حدثين أمحد بن حممد بن منصور بن احلسني االول بن عيسى، أخربنا 

هو أعلى حديث عندي، حدثنا حممد بن أمحد بن حممد بن كثري بن ديسم أبو سعيد راة، حدثنا : وقال
  أمحد بن املقدام، حدثنا



از الدقيقي، ، وأخربنا احلسن بن علي، وحممد بن قامي)ح(الفضل بن دكني، حدثنا سلمة بن وردان 
أخربنا عبد اهللا بن عمر بن الليت، أخربنا أبو الوقت، أخربنا أبو إمساعيل، أخربنا عبد اجلبار : ومجاعة قالوا

بن اجلراح، حدثنا حممد بن أمحد بن حمبوب، حدثنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا 
ن مالك، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن أيب فديك، أخربين سلمة بن وردان الليثي، عن أنس ب

  من ترك الكذب وهو باطل، بين له يف: " قال
__________  

  .١١٩٠ / ٣" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  ).٤٨٠(أنه تويف سنة ": تاريخ اخلميس " تويف عن ست ومثانني سنة، ويف ": البداية " ويف 

  ).٣٠٢(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٠٠(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٤(

(*)  

)١٨/٥١٥(  

  

  ).١" (رياض اجلنة، ومن ترك املراء وهو حمق، بين له يف وسطها، ومن حسن خلقه، بين له يف أعالها 
سلمة سئ احلفظ، وقد روى عنه ابن املبارك والقعنيب، مات سنة ست ومخسني ومئة، ومن مناكريه ما 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ن يونس، حدثنا ابن أيب فديك، عن سلمة، عن أنسرواه سريج ب
  .ليس عندي ما أتزوج: ؟ قال" هل تزوجت : " قال لرجل

  .بلى: قال" ؟ ) * قل هو اهللا أحد* (أليس معك : " قال
  .بلى: قال" ؟ ) * قل يا أيها* (ربع القرآن، أليس معك : " قال
  .بلى: قال" إذا زلزلت ؟ ] معك [ ليس ربع القرآن، أ: " قال
  ).٢" (ربع القرآن، تزوج تزوج : " قال

  .خرج عن حد االحتجاج به: قال أبو حامت البسيت
، أخربنا ابن أيب روزبه، أخربنا أبو الوقت، أخربنا عبد اهللا بن حممد )٣(أخربنا أبو احلسن الغرايف 

فاء، أخربنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، االنصاري، أخربنا شعيب بن حممد، أخربنا حامد الر
  حدثنا

__________  
) ١٩٩٤(والترمذي ) ٥١" (سنن ابن ماجه " إسناده ضعيف لضعف سلمة بن وردان، وهو يف ) ١(



أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة " من حديث أيب أمامة ولفظه ) ٤٨٠٠(وحسنه، وله شاهد عند أيب داود 
 حمقا، وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت يف أعلى ملن ترك املراء وإن كان
الكبري " معجمه " وسنده حسن، وآخر من حديث ابن عباس عند الطرباين يف " اجلنة ملن حسن خلقه 

  .، فاحلديث صحيح١٦٦وثالث عن معاذ بن جبل عند الطرباين يف الصغري ص ) ١١٢٩٠(
يف فضائل القرآن من طريق عقبة بن مكرم العمي البصري عن ابن ) ٢٨٩٥(هو يف سنن الترمذي ) ٢(

  .أيب فديك ذا االسناد، ومع وجود سلمة بن وردان يف السند، فقد حسنه الترمذي
على وزن فعال بالتشديد، من الغرف، وهو ر كبري حتت : نسبة إىل الغراف، قال ياقوت: العرايف) ٣(

  .رة فيها قرى كثرية وهي بطائحواسط بينها وبني البصرة، وعليه كو
(*)  

)١٨/٥١٦(  

  

أهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة : " االعمش، عن إبراهيم، عن االسود، عن عائشة قالت
  ".غنما 

  .، عن أيب نعيم، وهو من منط الثالثيات)١(أخرجه البخاري 
أخربنا عبد اهللا بن عمر، : قالواقرأت على أيب احلسني علي بن حممد الفقيه، وحممد بن قامياز، ومجاعة 

أخربنا عبد االول بن عيسى، أخربنا أبو إمساعيل االنصاري، أخربنا عبد اجلبار، أخربنا ابن حمبوب، حدثنا 
   عن- هو اخلزاز -، حدثنا أبو عامر )٢(أبو عيسى الترمذي، حدثنا حممد بن بشار 

هو الذي أنزل : * (عليه وسلم هذه اآليةتال رسول اهللا صلى اهللا : ابن أيب مليكة، عن عائشة قالت
   ].٧: آل عمران) * [ عليك الكتاب

  ).٣" (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم : " فقال
حدثنا حممد بن بشار، حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن ابن أيب مليكة، عن القاسم، عن : قال الترمذي: وبه

 ٧: آل عمران) * [ فأما الذين يف قلوم زيغ: * (نيب صلى اهللا عليه وسلم قال هذه اآليةأن ال: عائشة
.[  
  ).٤" (هم الذين مسى اهللا فاحذروهم : " قال

  .هذا أو قريب منه
__________  

باب : يف احلج) ٣٦٧) (١٣٢١(باب تقليد الغنم، وأخرجه مسلم : يف احلج) ١٧٠١(رقم ) ١(
م ملن ال يريد الذهاب لنفسه من طريق حيىي بن حيىي، عن أيب معاوية، عن استحباب اهلدي إىل احلر



  .االعمش ذا االسناد
  .عالمة سقط ح، وسيذكر املؤلف هذا السقط قريبا: يف االصل، فوق كلمة بشار) ٢(
  .هذا حديث حسن صحيح: يف التفسري، وقال) ٢٩٩٤(و ) ٢٩٩٣(هو يف سنن الترمذي ) ٣(
وأبو داود ) ٢٦٦٥(ومسلم ) ٤٥٤٧(وأخرجه البخاري ) ٢٩٩٣(ي هو يف سنن الترمذ) ٤(
كلهم من طريق يزيد ابن ) ١٤٣٣(والطيالسي ) ٦٦١٠(والطربي ) ٧٢(وابن حبان ) ٤٥٩٨(

إبراهيم، عن ابن أيب مليكة، عن القاسم، عن عائشة، ومل ينفرد يزيد بن إبراهيم بزيادة القاسم ابن أيب 
ورواه عن ) ١٤٣٢(والطيالسي ) ٦٦١٥(اد بن سلمة عند الطربي مليكة وعائشة، بل تابعه عليه مح

  ) = (*)٦٦٠٦(و ) ٦٦٠٥(ابن أيب مليكة، عن عائشة ليس بينهما القاسم، الطربي 

)١٨/٥١٧(  

  

سقط فوق ابن بشار أبو داود : فهذان احلديثان اللذان أسقط منهما أبو إمساعيل رجال رجال، فاالول
  .جل وهو أبو الوليد الطيالسي، عن يزيدسقط منه ر: الطيالسي، والثاين

  .وأخرجه أبو داود عاليا، عن القعنيب عن يزيد، به
أخربنا احلسن بن علي، أخربنا ابن الليت، أخربنا أبو الوقت، أخربنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا عمر بن 

عت الربيع بن سليمان، إبراهيم إمالء، حدثنا عبد اهللا بن حممد احلياين، مسعت عبدالرمحن بن أيب حامت، مس
  .قراءة احلديث خري من صالة التطوع: مسعت الشافعي يقول

  ).١(طلب العلم : إسناده صحيح عن الشافعي، ولفظه غريب، واحملفوظ
  

 بن علي بن احلسن بن عثمان الشيخ العامل، الصاحل، أبو احلسن، علي بن احلسني*  ابن قريش - ٢٦١
  ).٢(، من أهل حملة النصرية بن قريش البغدادي، النصري، البناء

__________  
وقد مسع ابن أيب مليكة من عائشة كثريا، وكثريا ما يدخل بينها ) ٤٧(، وابن ماجه ٤٨ / ٦وأمحد = 

وبينه واسطة، وقد اختلف عليه يف هذا احلديث، فبعضهم يروي عن ابن أيب مليكة، عن عائشة ليس 
 ابن أيب مليكة وعائشة كما تقدم يف التخريج وكل بينهما أحد، وبعضهم يزيد القاسم بن حممد بني

صحيح، فهو من املزيد يف متصل االسانيد، مسعه ابن أيب مليكة عن عائشة، ومسعه من القاسم عن 
  .عائشة، فحدث به على الوجهني تارة هكذا وتارة هكذا

 وجامع بيان ،٨٤: ، واالنتقاء٩٧: ، وآداب الشافعي١٩٩ / ٩" احللية " وهو ذا اللفظ يف ) ١(
  .٢٥ / ١العلم 



  .٥٩ / ٩املنتظم (*) 
منسوبة إىل أحد ...هي حملة باجلانب الغريب من بغداد يف طرف الربية متصلة بدار القز: قال ياقوت) ٢(

  .أصحاب املنصور، يقال له نصر
(*)  

)١٨/٥١٨(  

  

  .أبا القاسم احلريفمسع أمحد بن حممد بن الصلت االهوازي، وهو آخر أصحابه، وأبا احلسن احلمامي، و
ابن السمرقندي، وعبد الوهاب االمناطي، وابن ناصر، وأمحد ابن هبة اهللا بن الفرضي، وعبد : وعنه

  .اخلالق اليوسفي
  .ثقة، صاحل، صدوق، تويف يف ذي احلجة، سنة أربع ومثانني وأربع مئة: قال السمعاين

  
، أبو الفتح الطوسي، احلاكمي، شاذويهالفقيه نصر بن علي بن أمحد بن منصور بن *  احلاكمي - ٢٦٢

  .أحد املشاهري
  .عن أيب علي الروذباري، عن ابن داسة" السنن " حدث ب 

  .وأحضروه إىل نيسابور، فسمعوا منه الكتاب
  .أبو األسعد بن القشريي، وصخر بن عبيد الطابراين، ومجاعة، وكان معمرا: روى عنه

  
  ).١(، أبو احلسن الكتامي حصن الدولةاالمري الكبري، * *  معلى بن حيدرة - ٢٦٣

عنها، فظلم وصادر وعسف، وزعم أن التقليد ) ٢(تغلب على مملكة دمشق بعد نزوح أمري اجليوش بدر 
  جاءه من املستنصر، وتعثرت الرعية،

__________  
  . أ٢١٣ - ب ٢١٢الورقة :  ب، التقييد٩٢الورقة : السياق(*) 

  .٤٦: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٩٥: ذيل تاريخ دمشق للقالنسي(* *) 
  .نسبة إىل كتامة، وهي قبيلة من الرببر ببالد املغرب) ١(
  ).٤٣(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٢(

(*)  

)١٨/٥١٩(  

  



وأبغضه اجلند، وجال كثري من الناس، مث خاف وذل، فهرب إىل بانياس، يف آخر سنة سبع وستني وأربع 
ك مدة، مث هرب إىل صور، مث إىل طرابلس، فأمسك منها، مث سجن مبصر مدة، مث قتلوه يف مئة، فبقي هنا

  .سنة إحدى ومثانني وأربع مئة
  .وفد إىل دمشق من قبل املستنصر، ولقب حبصن الدولة أيضا) ١(وكان أبوه حيدرة بن مرته 

  
، حممد )٢(لشرفني، أبو املعايل االمام، احلافظ، اود، السيد الكبري، املرتضى، ذو ا*  احلسيين - ٢٦٤

  . بن زيد بن علي العلوي، احلسيين، البغدادي، نزيل مسرقندبن حممد
  .ولد سنة مخس وأربع مئة

، وأمحد بن عبد اهللا ابن احملاملي، وطلحة بن الصقر، )٣(ومسع أبا علي بن شاذان، وأبا القاسم احلريف 
د امللك بن بشران الواعظ، وابن غيالن، وطبقتهم، وأبا بكر الربقاين، وحممد بن عيسى اهلمذاين، وعب

  .واختص باخلطيب، والزمه
__________  

  .مرتو، بالواو بدل اهلاء): ٨٧(هكذا هنا، وقد ذكره املصنف يف ترمجة حيدرة بن احلسني رقم ) ١(
 / ٤، تذكرة احلفاظ ١٠ / ٢ ب، دول االسالم ١٤الورقة : ، املنتخب٤٢ - ٤٠ / ٩املنتظم (*) 

، ١٣٤ - ١٣٣ / ١٢، البداية والنهاية ١٤٣ / ١، الوايف ٢٩٧ / ٣، العرب ١٢١٢ - ١٢٠٩
 / ٢، هدية العارفني ١٨٦ / ٢، إيضاح املكنون ٣٦٥ / ٣، شذرات الذهب ٤٤٥: طبقات احلفاظ

٧٥.  
  .ذو الكنيتني، أبو املعايل وأبو احلسن: ٤٠ / ٩" املنتظم " يف ) ٢(
   (*)-احلرقي، بالقاف :  إىل١٤٣ / ١" بالوفيات الوايف " بالفاء، وقد تصحف يف ) ٣(

)١٨/٥٢٠(  

  

وصنف ومجع، وكان كبري القدر، كامل السؤدد، كثري االموال، يرجع إىل عقل ورأي وعلم وافر، 
  .ونعمة جسيمة

شيخه جعفر بن حممد املستغفري، وأبو بكر اخلطيب، ويوسف بن أيوب اهلمذاين الزاهد، : حدث عنه
حامي، وهبة اهللا بن سهل السيدي، وأبو االسعد هبة الرمحن بن القشريي، وأبو وزاهر بن طاهر الش

طالب حممد بن عبدالرمحن احلريي، وأبو الفتح أمحد بن احلسني االديب، لكن هذا باالجازة، وآخر من 
  .اخلطيب أبو املعايل املديين: بقي من أصحابه

رفة التامة باحلديث، وكان يرجع إىل عقل هو أفضل علوي يف عصره، له املع: قال أبو سعد السمعاين



" البخالء "  أظن يف كتاب -وافر ورأي صائب، برع بأيب بكر اخلطيب يف احلديث، نقل عنه اخلطيب 
 رزق حسن التصنيف، وسكن يف آخر عمره مسرقند، مث قدم بغداد، وأملى ا، وحدث بأصبهان، مث -

  ).١(رجع إىل مسرقند 
  .ما رأيت علويا أفضل منه:  يقولمسعت يوسف بن أيوب الزاهد

وأثىن عليه، وكان من االغنياء املذكورين، وكان كثري االيثار، ينفذ يف العام إىل مجاعة من االئمة االلف 
هذه زكاة مايل، : دينار واخلمس مئة وأكثر إىل كل واحد، فرمبا بلغ ذلك عشرة آالف دينار، ويقول

اقه، وكل من أعطيتموه، فاكتبوا له خطا، وأرسلوه حىت وأنا غريب، ففرقوا على من تعرفون استحق
  .أعطيه من عشر الغلة

، وله يف كل قرية وكيل أميز من )٢(وكان ميلك قريبا من أربعني قرية خالصة له بنواحي كس : قال
  ).٣(رئيس بسمرقند 

__________  
  .١٤٣ / ١" الوايف "  و ١٢١٠ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .كش باملعجمة": املنتظم " و " ذكرة الت" يف ) ٢(
  .١٤٣ / ١" الوايف " ، و ١٢١١ - ١٢١٠ / ٤" تذكرة احلفاظ " ، و ٤١ / ٩" املنتظم " انظر ) ٣(

(*)  

)١٨/٥٢١(  

  

  .هذا قول السمعاين، ولقد بالغ، فهذا يف رتبة ملك، ومثل هذا يصلح للخالفة
  .طيب يقول ذلك، وكان من أصحاب الشريفومسعت أبا املعايل حممد بن نصر اخل: مث قال أبو سعد

إن الشريف أنشأ بستانا عظيما، فطلب صاحب ما وراء النهر اخلاقان خضر أن حيضر : ومسعته يقول
  .ال سبيل إىل ذلك: دعوته يف البستان، فقال الشريف للحاجب

  .ىللكين ال أحضر، وال أهيئ له آلة الفسق والفساد، وال أعصي اهللا تعا: فأحل عليه، فقال
فغضب اخلاقان، وأراد أن يقبض عليه، فاختفى عند وكيل له حنوا من شهر، فنودي عليه يف البلد، : قال

فلم يظفروا به، مث أظهروا ندما على ما فعلوا ليطمئن، وأحل عليه أهله يف الظهور، فجلس على ما كان 
، مث استأصل أمواله وضياعه، مدة، مث إن امللك نفذ إليه ليشاوره يف أمر، فلما حصل عنده، أخذه وسجنه

فصرب، ومحد اهللا، وقال، من يكون من أهل البيت ال بد أن يبتلى، وأنا ربيت يف النعمة، وكنت أخاف 
  ).٢(يكون وقع يف نسيب خلل، فلما جرى هذا، فرحت، وعلمت أن نسيب متصل ) ١(أن 

عا، وهو من ذرية زين العابدين فسمعنا أم منعوه من الطعام حىت مات جو: قال يل أبو املعايل اخلطيب



  ).٣(علي بن احلسني 
رأيت السيد املرتضى بعد موته وهو يف اجلنة وبني يديه طعام، : قال أبو العباس اجلوهري: قال أبو سعد

  ال، حىت: وقيل له، أال تأكل ؟ قال
__________  

  .ال يكون، ويف التذكرة، أخاف يكون: يف االصل) ١(
  .١٢١١ / ٤" تذكرة احلفاظ " ، و ٤١/  ٩" املنتظم " انظر ) ٢(
البداية " ، و ١٤٣ / ١" الوايف " ، و ١٢١١ / ٤" تذكرة احلفاظ " ، و ٤١ / ٩" املنتظم ) " ٣(

  .١٣٤ / ١٢" والنهاية 
(*)  

)١٨/٥٢٢(  

  

  .جيئ ابين، فإنه غدا جيئ
  ).١(يف ذلك اليوم فانتبهت، وذلك يف رمضان، سنة اثنتني وتسعني، فقتل ولده السيد أبو الرضا : قال
قتل يف سنة مثانني وأربع مئة، قتله اخلاقان خضر بن : وتويف املرتضى بعد سنة ست وسبعني، وقيل: قال

  ).٢(إبراهيم، وكان قد نفذه اخلاقان رسوال إىل القائم بأمر اهللا 
 أخربنا هبة أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا الدمشقي، أنبأنا أبو املظفر عبد الرحيم بن أيب سعد،

الرمحن بن عبد الواحد الصويف، أخربنا املرتضى أبو املعايل حممد بن حممد العلوي، أخربنا عمر بن إبراهيم 
بن إمساعيل اهلروي الزاهد، أخربنا منصور بن العباس البوشنجي، حدثنا جعفر ابن أمحد بن نصر 

نا روح بن القاسم، عن أيوب، احلصريي، حدثنا أبو حفص االبلي عمر، حدثنا عيسى ابن شعيب، حدث
علم ال ينفع ككرت ال ينفق يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن نافع، عن ابن عمر، قال

  ).٣" (سبيل اهللا عز وجل 
  ).٤(عيسى ال يوثق به 
__________  

  .١٤٣ / ١" الوايف " ، و ١٢١٢ - ١٢١١ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ١(
مسعناه " فرحة املتعلم " وقع لنا من تصانيفه كتاب : ، مث قال الذهيب١٢١٢/  ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٢(

  .عاليا
 من طريق عيسى ١٢٢ / ١" جامع بيان العلم " إسناده ضعيف لضعف عيسى بن شعيب وهو يف ) ٣(

 ويف ١٣٨ / ١، والدارمي ٤٩٩ / ٢بن شعيب ذا االسناد، وله شاهد من حديث أيب هريرة عند أمحد 



 / ١اهيم بن مسلم اهلجري وهو لني احلديث، وله طريق آخر فيه ابن هليعة عند ابن عبد الرب سنده إبر
، وله شاهد آخر من حديث ابن مسعود عند ١٦٤ / ١كما يف امع " االوسط " ، والطرباين يف ٢٢

  .فاحلديث صحيح ما" اجلامع الصغري " القضاعي كما يف 
  .فيصلح للمتابعات والشواهد، وحديثه هذا من هذا القبيليتحصل من كالمهم أن ضعفه خفيف، ) ٤(

(*)  

)١٨/٥٢٣(  

  

أخربنا أبو احلسن علي بن طلحة البصري، حدثنا صاحل بن أمحد اهلمذاين احلافظ، حدثنا : وبه إىل املرتضى
ن إبراهيم بن عمروس، حدثنا أبو عبد اهللا اجلرجاين، حدثنا الفريايب، حدثنا سفيان الثوري، عن سفيان ب

   ].٦٣: املائدة) * [ لو ال ينهاهم الربانيون واالحبار: * (عيينة، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قوله
  ).١(العلماء الفقهاء وهم فوق االحبار : الربانيون: قال
 يعين ابن شاذان أخربنا أبو سهل القطان، حدثنا عبد الكرمي بن اهليثم، -أخربنا احلسن الفارسي : وبه

إن : " قال ابن عباس يرفعه: عبدة، حدثنا حفص بن مجيع، عن مساك، عن حممد بن املنكدر قالحدثنا ابن 
أقرب الناس درجة من درجة النبوة أهل اجلهاد وأهل العلم، أما أهل العلم، فقالوا ما جاءت به االنبياء، 

  :وابنه) ٢" (وأما أهل اجلهاد، فجاهدوا على ما جاءت به االنبياء 
  ، من كبار الشرفاء حشمةسيد السادة، أبو الرضا، االطهر بن حممد] *  احلسيين [ - ٢٦٥

__________  
من طريق يونس، عن ابن وهب، عن سفيان ذا ) ٧٣١٢(إسناده صحيح، وأخرجه الطربي ) ١(

  .االسناد
ال حيتج : ليس بالقوي، وقال ابن حبان: ضعيف، حفص بن مجيع ضعفه أبو حامت، وقال أبو زرعة) ٢(

اجلامع الكبري " حيدث عن مساك بأحاديث مناكري، وفيه ضعف، وأورده السيوطي يف : قال الساجيبه، و
، ونسبه للديلمي، وقد قال يف مقدمته بعد أن ذكر رمز العقيلي وابن عدي واخلطيب وابن ١٣٥ / ١" 

تارخيه " يف أو احلاكم " نوادر االصول " وكل ما عزي هلؤالء االربعة، أو للحكيم الترمذي يف : عساكر
  .، فهو ضعيف، فليستغن بالعزو إليها أو إىل بعضها عن بيان ضعفه"مسند الفردوس " أو للديلمي يف " 

  .٢٨٩ / ٩الوايف بالوفيات (*) 
(*)  

)١٨/٥٢٤(  

  



وجاها ورئاسة وأمواال، ومل يزل يف رفعة إىل أن رام اململكة، ونابذ خان مسرقند، وأمر بضرب السكة 
، وأخذ )١(الفا من العسكر، وجىن اخلراج، وعظم أمره، مث ظفر به اخلان، فوسطه بامسه، واستخدم آ

  .أمواله وحرميه، وأباد حاشيته، حىت مل يبق منهم نافخ نار، وذلك يف سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة
  
  .االمام الفقيه، أبو حممد السبيت*  حجاج بن قاسم - ٤

  ).٢( أيب ذر مسع من أبيه تلميذ ابن أيب زيد، ومبكة من
  .، ورأس علماء املرية، مث سبتة"الصحيح " وحدث ب 

  .القاضي أبو حممد منصور، وأبو علي بن طريف، وأبو القاسم بن العجوز، وآخرون: مسع منه
  .تويف سنة إحدى ومثانني وأربع مئة

  
ي،  بن حامد الشاشاالمام العالمة، شيخ الشافعية، أبو بكر، حممد بن علي* *  الشاشي - ٢٦٦

  ).٣(صاحب الطريقة املشهورة 
__________  

  .مث إنه قد نصفني، وعلق يف السوق": الوايف " يف ) ١(
  ).٤(تقدمت ترمجته برقم (*) 

  .هو اهلروي) ٢(
، طبقات ١٣٨ / ٣، مرآة اجلنان ١٤٠ / ٤، الوايف ٣٠٨ / ٣ ب، العرب ١٧الورقة : املنتخب(* *) 

 ٢، هدية العارفني ٣٧٥ / ٣، شذرات الذهب ٩٥ - ٩٤ / ٢، طبقات االسنوي ١٩٠ / ٤السبكي 
وهي مدينة وراء : بفتح الشني املعجمة وبعد االلف شني ثانية، هذه النسبة إىل الشاش: ، والشاشي٧٦/ 

  .ر سيحون
  .صاحب الطريقة املشهورة يف اجلدل: ٩٤ / ٢االسنوي " طبقات " يف ) ٣(

(*)  

)١٨/٥٢٥(  

  

جي، مث ارحتل إىل صاحب غزنة، فأقبل عليه، وعظم شأنه بغزنة، وبعد تفقه ببالده على أيب بكر السن
، مث استدعاه نظام امللك إىل هراة، وأشار عليهم بتسرحيه، )١(صيته، وتفقهوا عليه، وصنف التصانيف 

مل يقع : فجهزوه، مكرما من غزنة بأوالده، فدرس بنظامية هراة، مث قصد نيسابور زائرا، فاحترموه، وقيل
  ).٢(اك املوقع، فعاد إىل هراة، وحدث عن منصور الكاغدي صاحب اهليثم الشاشي منهم بذ



بل عاش أربعا : مات راة يف سنة مخس ومثانني وأربع مئة، يف سادس شواهلا وله مثان ومثانون سنة، وقيل
  .وتسعني سنة

   بلمات يف شوال سنة مخس وتسعني، واالول أشبه،: فقال" السياق " وأما عبد الغافر يف 
زرت قربه راة، روى لنا عنه حممد بن حممد السنجي، : الصواب، وكذا أرخه أبو سعد السمعاين، وقال

  .وأبو بكر حممد بن سليمان املروزي
  

 بن إبراهيم البانياسي الشيخ الصاحل، املسند، أبو عبد اهللا، مالك بن أمحد بن علي*  البانياسي - ٢٦٧
  .االصل، البغدادي، ابن الفراء

  ).٣(هكذا مساين الوالد، وكناين، ومستين أمي عليا، وكنتين أبا احلسن، فأنا أعرف ما :  يقولكان
مسع أبا احلسن بن الصلت ارب، وأبا الفتح بن أيب الفوارس، وأبا احلسني بن بشران، وابن الفضل 

  .القطان
__________  

  . اخلالفمن تصانيفه سوى الطريقة يف" هدية العارفني " مل يذكر يف ) ١(
، ٦٤ / ٢االنساب  (*) ٩٤ / ٢االسنوي " طبقات " ، و ١٩٠ / ٤: السبكي" طبقات " انظر ) ٢(

، النجوم ١٤٢ / ١٢، البداية والنهاية ٣٠٩ - ٣٠٨ / ٣، العرب ١١٥ / ١، اللباب ٦٩ / ٩املنتظم 
  .٣٧٦ / ٣، شذرات الذهب ١٣٧ / ٥الزاهرة 

  .٦٩ / ٩" املنتظم " انظر ) ٣(
(*)  

)١٨/٥٢٦(  

  

أبو علي بن سكرة، وأبو عامر العبدري، وإمساعيل بن السمرقندي، وإمساعيل التيمي، وحممد : حدث عنه
بن ناصر، وأبو بكر بن الزاغوين، وأبو احلسن علي بن تاج القراء، وأبو الفتح حممد بن البطي، وخلق 

  .كثري
عنه الطلبة، وتكابوا عليه، كان شيخ صاحل، ثقة، متدين، مسن، عمر حىت أخذ : قال أبو سعد السمعاين

  ).١(يسكن يف غرفة بسوق الرحيانيني 
  كان مالكيا شيخا صاحلا، وقعت النار ببغداد بقرب: وقال ابن سكرة

حجرته وقد زمن، فأنزل يف قفة إىل باب احلجرة، فإذا النار عند الباب، فتركه الذي أنزله، وفر، فاحترق 
  ).٢( اآلخرة، سنة مخس ومثانني وأربع مئة بالنهار  وذلك يف تاسع مجادى- رمحه اهللا -هو 



ولدت سنة : كان آخر من حدث عن ابن الصلت، وكان ثقة، قال يل: وقال أبو حممد بن السمرقندي
  .مثان وتسعني وثالث مئة

قتل، وشارح البخاري ) ٤(، والوزير نظام امللك أبو علي )٣(مات احملدث جعفر بن حيىي احلكاك : وفيها
بو عبد اهللا حممد بن خلف ابن املرابط، وأبو بكر حممد بن علي القشاشي، ومقرئ وقته حممد القاضي أ

، وشيخ احلنفية منصور بن أمحد )٦(، والسطان جالل الدولة ملكشاه السلجوقي )٥(بن عيسى املغامي 
  .البسطامي ببلخ

__________  
  .الرحيانني:  إىل٦٤ / ٢" االنساب " حترفت يف ) ١(
  .٦٩ / ٩" املنتظم " ، و ٦٣ / ٢"  االنساب "انظر ) ٢(
  ).٦٩(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٣(
  ).٥١(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٤(
  .مدينة باالندلس: نسبة إىل مغامة، وهي) ٥(
  ).٣٢(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٦(

(*)  

)١٨/٥٢٧(  

  

 بن علي بن غالب، ااشعي، القريواين، مام النحو، أبو احلسن، علي بن فضالإ*  ااشعي - ٢٦٨
  .التميمي، الفرزدقي، املفسر

يف مخسة وثالثني جملدا، ومؤلفا يف " االكسري يف التفسري " طوف الدنيا، واتصل بنظام امللك، وصنف 
  يف" الربهان " النحو يف عدة جملدات، و 
  .التفسري يف عشرين جملدا

، فألفه، فلما فرغ من قراءته عليه، مل يعطه شيئا، "االكسري " وعده إمام احلرمني بألف دينار على وقد 
  ).١(عرضي فداؤك : فتوعده بأن يهجوه، فبعث إليه

  .وقد ألف بغزنة كتبا بأمساء أكابر، وأقرأ اآلداب مدة
  ).٢(وله نظم جيد 

  "الدول " يف جملد، وكتاب " البسملة وشرحها " وله 
__________  
، إنباه ١٥٩ / ١٠، الكامل ٤٨ / ١ ومقدمته ٩٨ - ٩٠ / ١٤، معجم االدباء ٣٣ / ٩املنتظم (*) 



 / ١٢، الوايف خ ١٤٨ - ١٤٦، تلخيص ابن مكتوم ٢٩٥ / ٣، العرب ٣٠١ - ٢٢٩ / ٢الرواة 
 / ٢، طبقات ابن قاضي شهبة ١٣٢ / ١٢، البداية والنهاية ١٣٢ / ٣، مرآة اجلنان ١٣٦ - ١٣٥
، ٣٤الورقة : ، إشارة التعيني١٢٤ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٤٩ / ٤، لسان امليزان ١٧٨ - ١٧٧
 ١، طبقات املفسرين للداوودي ٢٥ - ٢٤: ، طبقات املفسرين للسيوطي١٨٣ / ٢، بغية الوعاة ٣٥
، روضات اجلنات، ٣٦٣ / ٣، شذرات الذهب ١١٧٩، ١٠٢٧: ، كشف الظنون٤٢٢ - ٤٢١/ 

  .٦٩٣ / ١، هدية العارفني ١٧٨ و ١١٦ و ١١٥ و ٨٥ / ١، إيضاح املكنون ٤٨٥
: بضم امليم وفتح اجليم وسكون االلف وكسر الشني املعجمة والعني املهملة، هذه النسبة إىل: وااشعي

  .جماشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة من متيم
  .إىل املشاجعي" البداية " وقد حترفت يف 

، وقد زاد ٣٠١ - ٣٠٠ / ٢" إنباه الرواة " ، و ٩٧ / ١٤" معجم االدباء "  يف انظر اخلرب) ١(
وبلغين أنه عقيب ذلك ورد بغداد، وأقام ا، ومل : ومل يدفع إليه حبة واحدة، مث قال: ياقوت بعد ذلك

  .يتكلم بعد يف النحو، وصنف كتابه يف التاريخ
* وإخوان حسبتهم دورعا : ، ومنه قوله٩٦ - ٩٣ / ١٤" معجم االدباء " انظر بعض نظمه يف ) ٢(

  = (*)فكانوها ولكن لالعادي 

)١٨/٥٢٨(  

  

  ).١(أزيد من ثالثني سفرا، وأشياء 
  .تويف يف ربيع االول، سنة تسع وسبعني وأربع مئة

  
 بن حممد بن أمحد الشيخ، املعمر، مسند نيسابور، أبو نصر، حممد بن سهل*  السراج - ٢٦٩

  .راج، الس)٢(الشاذياخي 
مسع أبا نعيم عبدامللك بن حممدد االسفراييين، وأبا الطيب الصعلوكي، وأبا طاهر بن حممش، وعبد اهللا 

  .بن يوسف االصبهاين، ومجاعة
ابن طاهر املقدسي، وإمساعيل بن حممد التيمي، وعبد اهللا بن حممد الفراوي، وعبد الغافر بن : حدث عنه

ص مبجلس الصاعدية للمنادمة واخلدمة، مسع الكثري وعاش هو شيخ نظيف ظريف، خمت: إمساعيل، وقال
  .تسعني سنة، تويف يف صفر سنة ثالث ومثانني وأربع مئة

" الترغيب والترهيب " هو آخر من حدث عن أيب نعيم املهرجاين، يقع حديثه اليوم بعلو يف كتاب : قلت
  .للتيمي



__________  
لقد صدقوا ولكن * قد صفت منا قلوب : دي وقالوافكانوها ولكن يف فؤا* وخلتهم سهاما صائبات = 

  .٣٠٠ / ٢" إنباه الرواة "  وما بعدها، و ٩١ / ١٤" معجم االدباء " انظر مصنفاته يف ) ١(من وداد 
  .٣٦٩ / ٣، شذرات الذهب ٣٠٣ / ٣العرب (*) 

وسكون االلف الشاذياخي، بفتح الشني وسكون االلف والذال املعجمة وفتح الياء : قال ابن االثري) ٢(
على باب نيسابور مثل قرية متصلة بالبلد ا : هذه النسبة إىل موضعني، أحدمها: ويف آخرها خاء معجمة
  .قرية شاذخ وهي على باب بلخ: دار السلطان، والثاين

(*)  

)١٨/٥٢٩(  

  

   * موسى بن عمران- ٢٧٠
 املظفر االنصاري، ابن حممد بن إسحاق بن يزيد، الشيخ الصاحل، القدوة، مسند خراسان أبو

  .النيسابوري، الصويف
  .ولد سنة مثان ومثانني وثالث مئة

أيب احلسن العلوي فكان آخر من روى عنه، وأيب عبد اهللا احلاكم، وأيب القاسم السراج، : ومسع من
  .وطائفة

زاهر ووجيه ابنا الشحامي، وأبو عمر حممد بن علي بن دوست احلاكم، وعمر بن أمحد بن : حدث عنه
  .صفار الفقيه، واحلسني بن علي الشحامي، وعبد اهللا بن حممد الفراوي، وآخرونال

هو شيخ وجيه، حسن الرواء واملنظر، راسخ القدم يف الطريقة، لقي الشيخ أبا سعيد بن : قال عبد الغافر
ني أيب اخلري امليهين، وخدمه، مث خدم أبا القاسم القشريي، وكان من أركان الشيوخ، عمر مثانيا وتسع

  .سنة، ومات يف شهر ربيع االول، سنة ست ومثانني وأربع مئة
  

 بن أمحد بن اهليثم القزويين، الشيخ الصدوق، أبو منصور، حممد بن احلسني* *  املقومي - ٢٧١
  .ابن ماجة، عن القاسم بن أيب املنذر اخلطيب" سنن " املقومي، راوي 

  يب املنذر، والزبري بنمسع يف سنة مثان وأربع مئة وله عشر سنني من ابن أ
__________  

  .٣٧٩ / ٣، شذرات الذهب ٣١٣ / ٣ أ، العرب ٩١ - ب ٩٠الورقة : السياق(*) 



  .٣٧٢ / ٣، شذرات الذهب ٣٠٦ / ٣العرب (* *) 
(*)  

)١٨/٥٣٠(  

  

  .حممد الزبريي، وعبد اجلبار بن أمحد القاضي، شيخ املعتزلة
  .وحدث بالري

  .يف سنة مثان وتسعني وثالث مئة: لوسأله ابن ماكوال عن مولده، فقا
ملكداذ بن علي العمركي، وعلي بن شافعي، وعبد الرمحن بن عبد اهللا الرازي، وأبو العالء : حدث عنه

زيد بن علي بن منصور الشروطي، وأخوه أبو احملاسن مسعود، واحلافظ حممد بن طاهر املقدسي، وابنه 
  .أبو زرعة طاهر

  ).١(يف سنة أربع ومثانني وأربع مئة كان حيا وال أعلم مىت تويف، إال أنه 
ومات يف سنة أربع أبو احلسني أمحد بن عبدالرمحن بن أيب بكر الذكواين، واحلسن بن علي بن خلف 

الكاشغري، واحلافظ ظافر بن مفوز الشاطيب، وعبد امللك بن شغبة البصري، وعلي بن احلسني بن قريش 
، وقاضي القضاة أبو بكر )٣(نصر حممد بن أمحد الكركاجني ، ومقرئ مرو أبو - بنون -) ٢(النصري 

  .باالندلس) ٤(حممد بن عبد اهللا الناصحي، واملعتصم حممد بن معن الصمادحي 
  

  االمام الواعظ، شيخ أصبهان، أبو الفضل، حممد بن أيب سعد أمحد*  ابن البغدادي - ٢٧٢
__________  

  .وتويف فيها أو بعدها عن بضع ومثانني سنة: ٤٨٤وفيات سنة " العرب " قال املؤلف يف ) ١(
  ).٢٦١(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣١٧(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣١٣(سترد ترمجته برقم ) ٤(

  .٤٢ / ٩" املنتظم (*) " 
(*)  

)١٨/٥٣١(  

  



  ابن احلسن بن علي البغدادي، مث االصبهاين، من بيت العلم واالسناد،
  .ن البغداديأوهلم علي بن أمحد بن سليما

  .وعظ حممد، واشتهر، ومسع أوالده أبا سعد احلافظ وفاطمة، وشارك يف الفضائل
  .مسع ابن فاذشاه، وعبد العزيز بن أمحد بن فاذويه، وأبا أمحد حممد ابن علي املؤدب، وابن ريذة

  .ابن السمرقندي، وعبد الوهاب االمناطي، ومجاعة: روى عنه
  .ةمولده سنة ثالث وعشرين وأربع مئ

  ).١(ومات يف صفر، سنة مثانني غريبا ببغداد بعد جميئه من احلج 
  

 عبد اهللا بن أمحد، االمام احملدث، الرحال، احلافظ، أبو سعيد ابن أيب زيد*  مسعود بن ناصر - ٢٧٣
  .الركاب) ٣(السجزي ) ٢(

  علي بن بشرى، وطائفة بسجستان، ومن حممد بن: مسع من
__________  

  .٤٢ / ٩" املنتظم ) " ١(
:  ب، التقييد١٢٧ - أ ١٢٧الورقة : ، املنتخب١٣ / ٩، املنتظم )السجستاين (٤٧ / ٧االنساب (*) 

 - ١٢١٦ / ٤ ب، تذكرة احلفاظ ٢٥٣الورقة  / ١ ب، االستدراك ٢٠٠ - أ ٢٠٠الورقة 
: ، طبقات احلفاظ١٢٧ / ١٢، البداية والنهاية ١٢٢ / ٣، مرآة اجلنان ٢٨٩ / ٣، العرب ١٢١٨
  .٣٥٧ / ٣ شذرات الذهب ،٤٤٧

  .أبو سعد: ١٢٧ / ١٢" البداية " أبو مسعود، ويف : ٤٧ / ٧" االنساب " يف ) ٢(
 -بكسر السني املهملة وسكون اجليم ويف آخرها زاي، هذه النسبة إىل سجستان : والسجزي) ٣(

  .السجستاين:  على غري قياس، والقياس-إحدى بالد كابل 
  .٤٧ / ٧" االنساب " انظر 

  ".الشحري "  إىل ٣٥٧ / ٣" الشذرات " ، ويف "الشجري "  إىل ١٣ / ٩" املنتظم " د تصحف يف وق
(*)  

)١٨/٥٣٢(  

  

عبدالرمحن الدباس، ومنصور بن حممد بن حممد االزدي راة، وأيب حسان حممد بن أمحد املزكي، وأيب 
ب بن غيالن، وبشرى سعد عبدالرمحن بن محدان، وعمر بن مسرور، وطبقتهم بنيسابور، وأيب طال

  .بأصبهان) ٢(، وأيب حممد اخلالل ببغداد، ومن أيب بكر بن ريذة )١(الفاتين 



  .ومجع فأوعى، وصنف االبواب
حممد بن عبد العزيز العجلي املروزي، وعبد الواحد ابن الفضل الطوسي، وأبو نصر أمحد بن : حدث عنه

د بن القشريي، وخلق، وأبو بكر اخلطيب، وهو عمر الغازي، وحممد بن عبد الواحد الدقاق، وأبو االسع
  .من شيوخه، ومسع منه شيخه الصوري

  ).٣(ومل أر يف احملدثني أجود إتقانا وال أحسن ضبطا منه : قال الدقاق
بنصب " فحج آدم موسى : " كان مسعود السجزي يذهب إىل القدر، ويقرؤها: وقال زاهر الشحامي

  ).٤(آدم 
وسبعني وأربع مئة، وصلى عليه إمام احلرمني أبو ) ٥(دى االوىل سنة سبع مات مسعود بنيسابور يف مجا

  ).٦(املعايل، ووقف كتبه، وكانت كثرية نفيسة متقنة 
__________  

  ).٣٦٥(هو بشرى بن مسيس الرومي الفاتين أبو احلسن، مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ١(
االصبهاين ابن ريذة، مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد ) ٢(
)٣٩٧.(  
  .١٢١٧ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
  .١٣ / ٩" املنتظم " ، و ١٢١٧ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٤(
  ".االنساب " من " سبع " سقط لفظ ) ٥(
  .١٣ / ٩" املنتظم " انظر ) ٦(

(*)  

)١٨/٥٣٣(  

  

ن متقنا، ورعا، قصري اليد، زجى عمره كذلك إىل أن ارتبطه نظام امللك كا: قال عبد الغافر بن إمساعيل
  ).١(بيهق مث بطوس لالستفادة 
فحج آدم : كان مسعود قدريا، مسعته يقرأها: مسعت ابن اخلاضبة يقول): ٢(قال أمحد بن ثابت الطرقي 

  .موسى
  ).٣(بالنصب 

  ).٤(ط كان يرجع إىل هداية وإتقان وحسن ضب: وقال املؤمتن الساجي
أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا مسعود بن أيب منصور، أخربنا احلسن بن 

أمحد احلداد، أخربنا مسعود ابن ناصر، أخربنا عثمان بن حممد بن أمحد النوقاين، أخربنا أيب أبو عمر، 



اسني، حدثنا أبو عتاب، حدثنا أمحد حدثنا أبو بكر حممد بن إبراهيم اخلياط، حدثنا أمحد بن حممد ابن ي
بن حممد بن دينار النيسابوري، عن أزهر السمان، عن ابن عون، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، عن 

  ).٥" (تفكهوا، وكلوا البطيخ، فإن حالوته من اجلنة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
__________  

  .١٣ / ٩" املنتظم " ، و ١٢١٧ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ١(
وهي قرية كبرية مثل البليدة " طرق " بفتح الطاء املهملة وسكون الراء ويف آخرها قاف، نسبة إىل ) ٢(

  .، وفيه ترمجة أيب العباس أمحد بن ثابت هذا٢٣٥ / ٨" االنساب " من أصبهان انظر 
  .١٣ / ٩" املنتظم " ، و ١٢١٧ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
  .١٢١٧/  ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٤(
) ٣٨٣٦(ويف البطيخ أحاديث كثرية ال يصح منها شئ غري حديث واحد أخرجه أبو داود ) ٥(

من حديث عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان ) ٢٥٥(واحلميدي رقم ) ١٨٤٤(والترمذي 
  ".نكسر حر هذا بربد هذا، وبرد هذا حبر هذا : " يأكل البطيخ بالرطب، يقول

(*)  

)١٨/٥٣٤(  

  

  .هذا باطل، ما تفوه به أزهر قط
انتقل مسعود يف آخر عمره إىل نيسابور، وكان على كرب سنه يطوف على املشايخ، : قال عبد الغافر

ويكتب، وينفق ما يفتح له على الطلبة، وفوائده من االخبار واحلكايات واالشعار يف سفائنه ال حتصى، 
لتواريخ، سوى سائر االجناس، وكان يكتب خبط فقد عددنا يف كتبه قريبا من ستني جمموعا من ا

  .مستقيم، ويورق ببغداد وأصبهان، وقف كتبه يف مسجد عقيل
  .حافظ، مسع الكثري: سألت إمساعيل بن حممد احلافظ عن مسعود بن ناصر، فقال: قال السمعاين

فذا * دثنا فالن ح: على عني احلديث بغري ريب إذا ما قال* مبسعود بن ناصر اشتملنا : والسعد الزوزين
* فيصبح مثقال كمي وجييب ولو أين ظفرت به شبايب * االسناد حق غري ريب وما إن زرته إال خفيفا 

  غنيت عن التردد وقت شييب
  ، ذو الفنون، القاضي، أبو الوليد،االمام العالمة، احلافظ*  أبو الوليد الباجي - ٢٧٤

__________  
، ترتيب ١٠٥ - ٩٤ / ١م  / ٢، الذخرية ق ٢١٦ - ٢١٥ :، قالئد العقيان٤٦٨ / ١االكمال (*) 

 / ١٢، اخلريدة ٢٠٢ - ٢٠٠ / ١، الصلة ٢٠ و ١٩ / ٢، االنساب ٨٠٨ - ٨٠٢ / ٤املدارك 



، ١٠٣ / ١، اللباب ٢٥١ - ٢٤٦ / ١١، معجم االدباء ٣٠٣ - ٣٠٢: ، بغية امللتمس١٥٧الورقة 
: ، الروض املعطار٤٠٩ - ٤٠٨ / ٢ن ، وفيات االعيا٤٠٥ - ٤٠٤ / ١املغرب يف حلى املغرب 

، تتمة ١١٨٣ - ١١٧٨ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٨٢ - ٢٨١ / ٣، العرب ٦ / ٢، دول االسالم ٧٥
   = (*)- ١٢٩ / ١٣، الوايف خ ٦٥ - ٦٤ / ٢، فوات الوفيات ٥٧٣ - ٥٧٢ / ١املختصر 

)١٨/٥٣٥(  

  

 القرطيب، الباجي، الذهيب، بن أيوب بن وارث التجييب، االندلسي،) ١(سليمان بن خلف بن سعد 
  .صاحب التصانيف

 فنسب إليها، وما - بليدة بقرب إشبيلية -) ٣(، فتحول جده إىل باجة )٢(أصله من مدينة بطليوس 
، اليت ينسب إليها احلافظ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن علي )٤(هو من باجة املدينة اليت بإفريقية 

  .مر أمحد بن عبد اهللا بن الباجي، ومها من علماء االندلس أيضاالباجي، وابنه احلافظ االوحد أبو ع
  .ولد أبو الوليد يف سنة ثالث وأربع مئة

يونس بن مغيث، ومكي بن أيب طالب، وحممد بن إمساعيل، وأيب بكر حممد بن احلسن بن عبد : وأخذ عن
  .الوارث

  وارحتل سنة ست وعشرين، فحج، ولو مدها إىل العراق
__________  

، الديباج ٩٥: ، قضاة النباهي١٢٣ - ١٢٢ / ١٢، البداية والنهاية ١٠٨ / ٣، مرآة اجلنان ١٣٠= 
 / ٥، النجوم الزاهرة ١١٧ / ١، تبصري املنتبه ٢٥٥: ، وفيات ابن قنفذ٣٨٥ - ٣٧٧ / ١املذهب 
، طبقات املفسرين للداوودي ١٤: ، طبقات املفسرين للسيوطي٤٤١ - ٤٤٠: ، طبقات احلفاظ١١٤

  ،٢٠ - ١٩: ، كشف الظنون٨٥ - ٦٧ / ٢، نفح الطيب ٢٠٧ - ٢٠٢ / ١
، ٧٤، ٤٨ / ١، إيضاح املكنون ٣٢٢: ، روضات اجلنات٣٤٥ - ٣٤٤ / ٣ شذرات الذهب ٤١٩

  .٢٥٢ - ٢٥٠ / ٦، ذيب ابن عساكر ٢٠٧: ، الرسالة املستطرفة٣٩٧ / ١هدية العارفني 
  .ابن سعيد: ١١٧٨ / ٣" تذكرة احلفاظ " ابن سعدون، ويف : ٨٠٢ / ٤" ترتيب املدارك " يف ) ١(
: بطليوس، بفتحتني وسكون الالم، وياء مفتوحة وسني مهملة، وانفرد ياقوت، فضم الياء، وهي) ٢(

  .مدينة كبرية باالندلس من أعمال ماردة على ر آنة غريب قرطبة
جلنوب الشرقي من  كم إىل ا١٤٠وهي من أقدم مدن االندلس، وتقع اليوم يف الربتغال على بعد ) ٣(

  .لشبونة
  .كما ذكر ابن عساكر) ٤(



  .وسيذكر املؤلف قوله يف آخر الترمجة
(*)  

)١٨/٥٣٦(  

  

وأصبهان، الدرك إسنادا عاليا، ولكنه جاور ثالثة أعوام، مالزما للحافظ أيب ذر، فكان يسافر معه إىل 
  .، وأخذ علم احلديث والفقه والكالم)١(السراة، وخيدمه، فأكثر عنه 

أيب القاسم عبدالرمحن بن الطبيز، واحلسن بن السمسار، واحلسن بن :  ارحتل إىل دمشق، فسمع منمث
  .حممد بن مجيع، وحممد ابن عوف املزين

وارحتل إىل بغداد، فسمع عمر بن إبراهيم الزهري، وأبا طالب حممد بن حممد بن غيالن، وأبا القاسم 
بن علي الصوري احلافظ، وصحبه مدة، وحممد بن عبد االزهري، وعبد العزيز بن علي االزجي، وحممد 

  .الواحد بن رزمة، واحلسن بن حممد اخلالل، وخلقا سواهم
  وتفقه بالقاضي أيب الطيب الطربي، والقاضي أيب عبد اهللا

  .املالكي) ٢(الصيمري، وأيب الفضل بن عمروس 
تكلم، صاحب ابن الباقالين، فربز يف وذهب إىل املوصل، فأقام ا سنة على القاضي أيب جعفر السمناين امل

  .احلديث والفقه والكالم واالصول واالدب
  .فرجع إىل االندلس بعد ثالث عشرة سنة بعلم غزير، حصله مع الفقر والتقنع باليسري

  أبو عمر بن عبد الرب، وأبو حممد بن حزم، وأبو بكر: حدث عنه
__________  

" ، و ٣٠٣": بغية امللتمس " ، و ٢٠١ / ١"  الصلة "، و ٨٠٢ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ) ١(
  .٢٤٨ / ١١" معجم االدباء 

  .عروس:  إىل٣٧٨ / ١" الديباج املذهب " حترفت يف ) ٢(
(*)  

)١٨/٥٣٧(  

  

اخلطيب، وعلي بن عبد اهللا الصقلي، وأبو عبد اهللا احلميدي، وأمحد ابن علي بن غزلون، وأبو علي بن 
ري الطرطوشي، وابنه الزاهد أبو القاسم بن سليمان، وأبو علي بن سهل سكرة الصديف، وأبو بكر الفه

  .السبيت، وأبو حبر سفيان بن العاص، وحممد بن أيب اخلري القاضي وخلق سواهم



  .وتفقه به أئمة، واشتهر امسه، وصنف التصانيف النفيسة
جع إىل االندلس يضرب آجر أبو الوليد نفسه ببغداد حلراسة درب، وكان ملا ر): ١(قال القاضي عياض 

كان خيرج إلينا لالقراء ويف يده أثر املطرقة، إىل أن : ورق الذهب للغزل، ويعقد الوثائق قال يل أصحابه
الدنيا به، وعظم جاهه، وأجزلت صالته، حىت تويف عن مال وافر، وكان ) ٢(فشا علمه، وهيتت 

  يستعمله االعيان يف ترسلهم، ويقبل
املعاين " ، وكتاب )٣" (املنتقى يف الفقه " اضع من االندلس، وصنف كتاب جوائزهم، ويل القضاء مبو

  .، فجاء يف عشرين جملدا، عدمي النظري"يف شرح املوطأ 
" االمياء يف الفقه " ، وله كتاب "االستيفاء " وقد صنف كتابا كبريا جامعا، بلغ فيه الغاية، مساه : قال

، وله "خمتصر املختصر يف مسائل املدونة " مل يتم، و " السراج يف اخلالف " مخس جملدات، وكتاب 
  كتاب يف اختالف املوطآت، وكتاب يف اجلرح

__________  
  .٨٠٥ - ٨٠٤ / ٤" ترتيب املدارك " يف ) ١(
  .شهرته وأظهرت امسه: دعاه وناداه، واملقصود: ويقال هيت به) ٢(
 وقد طبع بسبعة أجزاء بعناية ابن االمام مالك، وفرع عليه تفريعا حسنا،" موطأ " شرح فيه ) ٣(

  . م١٩١٤شقرون يف مصر عام 
(*)  

)١٨/٥٣٨(  

  

" ، وكتاب "االشارة يف أصول الفقه " ، وكتاب "التسديد إىل معرفة التوحيد " والتعديل، وكتاب 
سنن " ، وكتاب "شرح املنهاج " ، وكتاب "احلدود " ، وكتاب "إحكام الفصول يف أحكام االصول 

مل " التفسري " ، وكتاب "فرق الفقهاء " ، وكتاب "سبل املهتدين " ، وكتاب "نن العابدين الصاحلني وس
  ).١" (سنن املنهاج وترتيب احلجاج " يتمه، وكتاب 

أما الباجي ذو الوزارتني ففقيه متكلم، أديب شاعر، مسع بالعراق، ودرس ): ٢(قال االمري أبو نصر 
  . رفيع القدر واخلطر، قربه باملريةوكان جليال: إىل أن قال...الكالم، وصنف

ما رأيت مثل أيب الوليد الباجي، وما رأيت أحدا على مسته وهيئته وتوقري : وقال القاضي أبو علي الصديف
  .جملسه

  وملا كنت ببغداد قدم
أدام اهللا عزك، هذا ابن : ولده أبو القاسم أمحد، فسرت معه إىل شيخنا قاضي القضاة الشامي، فقلت له



  .الندلسشيخ ا
  .نعم: لعله ابن الباجي ؟ قلت: فقال

  ).٣(فأقبل عليه 
كثرت القالة يف أيب الوليد ملداخلته للرؤساء، وويل قضاء أماكن تصغر عن ): ٤(قال القاضي عياض 

قدره كاوريولة، فكان يبعث إليها خلفاءه، ورمبا أتاها املرة وحنوها، وكان يف أول أمره مقال حىت احتاج 
  القصد بشعره، وإجيار نفسه مدة مقامه ببغداد فيما مسعته،يف سفره إىل 

__________  
تفسري املنهاج يف ترتيب : " ، واسم الكتاب االخري فيه٨٠٧ - ٨٠٦ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ) ١(

  ".طرق احلجاج 
  .٤٦٨ / ١" االكمال " انظر ) ٢(
  .٨٠٤ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ) ٣(
  .، باختالف عن ما هنا٨٠٦ - ٨٠٤ / ٤" رك ترتيب املدا" يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٥٣٩(  

  

يف الفقه، مل يضع منه " االستيفاء " مستفيضا حلراسة درب، وقد مجع ولده شعره، وكان ابتدأ بكتاب 
  .سوى كتاب الطهارة يف جملدات

ن املذهب، وملا قدم من الرحلة إىل االندلس وجد لكالم ابن حزم طالوة، إال أنه كان خارجا ع: قال يل
ومل يكن باالندلس من يشتغل بعلمه، فقصرت ألسنة الفقهاء عن جمادلته وكالمه، واتبعه على رأيه مجاعة 

من أهل اجلهل، وحل جبزيرة ميورقة، فرأس فيها، واتبعه أهلها، فلما قدم أبو الوليد، كلموه يف ذلك، 
  .فدخل إىل ابن حزم، وناظره، وشهر باطله

  .وله معه جمالس كثرية
  ).١(البخاري " صحيح " وملا تكلم أبو الوليد يف حديث الكتابة يوم احلديبية الذي يف : قال

قال بظاهر لفظه، فأنكر عليه الفقيه أبو بكر بن الصائغ، وكفره بإجازته الكتب على رسول اهللا صلى اهللا 
ىت أطلقوا عليه عليه وسلم النيب االمي، وأنه تكذيب للقرآن، فتكلم يف ذلك من مل يفهم الكالم، ح
برئت ممن شرى دنيا : الفتنة، وقبحوا عند العامة ما أتى به، وتكلم به خطباؤهم يف اجلمع، وقال شاعرهم

فصنف القاضي أبو الوليد رسالة بني فيها أن ذلك غري قادح ) ٢(إن رسول اهللا قد كتبا : وقال* بآخرة 
  .يف املعجزة، فرجع ا مجاعة



هللا عليه وسلم أن يكتب امسه ليس إال، وال خيرج بذلك عن كونه أميا، وما جيوز على النيب صلى ا: قلت
من كتب امسه من االمراء والوالة إدمانا للعالمة يعد كاتبا، فاحلكم للغالب ال ملا ندر، وقد قال عليه 

  إنا أمة: " السالم
__________  

ع احلافظ ابن حجر رمحه اهللا باب عمرة القضاء، وقد توس: يف املغازي) ٤٢٥١(انظر احلديث رقم ) ١(
  .يف شرحه فراجعه

  . أن قائل البيت هو عبد اهللا بن هند٨٠٥ / ٤" ترتيب املدارك " يف ) ٢(
(*)  

)١٨/٥٤٠(  

  

  ).١" (أمية ال نكتب وال حنسب 
  .أي الن أكثرهم كذلك، وقد كان فيهم الكتبة قليال

   ].٢: جلمعةا) * [ هو الذي بعث يف االميني رسوال منهم: * (وقال تعاىل
حق، ومع هذا فكان يعرف السنني واحلساب، وقسم الفئ، وقسمة " ال حنسب : " فقوله عليه السالم

املواريث باحلساب العريب الفطري ال حبساب القبط وال اجلرب واملقابلة، بأيب هو ونفسي صلى اهللا عليه 
 وكتب امللوك وغري ذلك على وسلم، وقد كان سيد االذكياء، ويبعد يف العادة أن الذكي ميلي الوحي

  كتابه، ويرى امسه الشريف يف خامته، وال يعرف هيئة ذلك مع الطول، وال خيرج بذلك عن أميته،
ال جيوز : وبعض العلماء عد ما كتبه يوم احلديبية من معجزاته، لكونه ال يعرف الكتابة وكتب، فإن قيل

  .ن اخلط، ونظر يف كتب االولنيكان حيس: عليه أن يكتب، فلو كتب، الرتاب مبطل، ولقال
لو قال مع طول مدة كتابة الكتاب بني : ما كتب خطا كثريا حىت يرتاب به املبطلون، بل قد يقال: قلنا
هو غاية يف الذكاء، : ال أعرف أن أكتب امسي الذي يف خامتي، الرتاب املبطلون أيضا، ولقالوا: يديه

  .ال أعرف: فكيف ال يعرف ذلك ؟ بل عرفه، وقال
  .فكان يكون ارتيام أكثر وأبلغ يف إنكاره، واهللا أعلم

كان أيب من باجة القريوان، تاجرا خيتلف : وأما احلافظ أبو القاسم بن عساكر، فذكر أن أبا الوليد قال
  ).٢(إىل االندلس 

__________  
 عليه باب قول النيب صلى اهللا: يف الصوم) ١٩١٣(أخرجه من حديث عبد اهللا بن عمر البخاري ) ١(

باب وجوب صوم رمضان لرؤيته، : يف الصيام) ١٥) (١٠٨٠(وسلم ال نكتب وال حنسب، ومسلم 



  .١٢٩ و ١٢٢ و ٥٢ و ٤٣ / ٢، وأمحد ١٤٠ و ١٣٩ / ٤، والنسائي )٢٣١٩(وأبو داود 
  .٢٥١ / ٦" ذيب تاريخ ابن عساكر " انظر ) ٢(

(*)  

)١٨/٥٤١(  

  

  .آله كلهم من باجة القريوان، فاهللا أعلمفعلى هذا هو وأبو عمر بن الباجي و: قلت
  :ومن نظم أيب الوليد

  بأن مجيع حيايت كساعه* إذا كنت أعلم علما يقينا 
  )١(وأجعلها يف صالح وطاعه * فلم ال أكون ضنينا ا 

أخربنا ابن سالمة كتابة، عن القاسم بن علي بن احلسن، أخربنا أيب، أخربنا رزين بن معاوية مبكة، أخربنا 
  فقيه علي بن عبد اهللال

الصقلي مبكة، حدثنا أبو الوليد القاضي، حدثنا يونس بن عبد اهللا القرطيب، حدثنا حيىي بن عبد اهللا، عن 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أناخ : أبيه، عن حيىي بن حيىي، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر

  ).٢(بالبطحاء اليت بذي احلليفة، وصلى ا 
  .رواه ابن عساكركذا 

  أنبأنا ابن عالن ومجاعة، عن أيب طاهر اخلشوعي، عن أيب بكر
__________  

، ٨٠٧ / ٤" ترتيب املدارك " ، و ٩٨ / ١ / ٢" الذخرية " ، و ٤٦٨ / ١" االكمال " البيتان يف ) ١(
" ، و ٢٥٠ / ١١" معجم االدباء " ، و ٢٠٢ - ٢٠١ / ١" الصلة " ، و ١٩ / ٢" االنساب " و 

": الروض املعطار " ، و ٤٠٩ - ٤٠٨ / ٢" وفيات االعيان " ، و ٤٠٤ / ١" املغرب يف حلى املغرب 
، و ١١٨٢ / ٣" تذكرة احلفاظ " ، و ٦٥ / ٢" فوات الوفيات " ، و ٣٠٣": بغية امللتمس " ، و ٧٥
  .٢٥٢ / ٦" ذيب تاريخ ابن عساكر " 

 - ٢٤٩ / ١١" معجم االدباء " ، و ١٠٥ - ٩٨ / ١م  / ٢ق " الذخرية " وانظر بعض نظمه يف 
٢٥١.  

باب صالة املعرس واحملصب، ومن طريق مالك أخرجه :  يف احلج٤٠٥ / ١" املوطأ " هو يف ) ٢(
باب التعريس بذي احلليفة، وأبو داود : يف احلج) ١٢٥٧(يف احلج، ومسلم ) ١٥٣٢(البخاري 

  .١٢٧ / ٥والنسائي ) ٢٠٤٥(



  .بينها وبني املدينة ستة أميال: صى، وذو احلليفةمسيل فيه دقاق احل: والبطحاء
(*)  

)١٨/٥٤٢(  

  

وأخربنا عبداملؤمن بن خلف احلافظ، أخربنا عبد العزيز بن عبد الوهاب ) ح(حممد بن الوليد الفهري 
الزهري، أخربنا جدي أبو الطاهر بن عوف، أخربنا حممد بن الوليد الفهري، أخربنا أبو الوليد سليمان 

  خربنا يونس بن عبد اهللا مناولة، أخربنا أبو عيسى حيىي بنبن خلف، أ
: عبد اهللا الليثي، أخربنا عم أيب عبيداهللا بن حيىي بن حيىي، أخربنا أيب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر

  ).١" (إن الذي تفوته صالة العصر، كأمنا وتر أهله وماله : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ليا من أمحد بن هبة اهللا، عن املؤيد بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن سهل، أخربنا سعيد بن حممد، ومسعته عا

  .أخربنا زاهر بن أمحد، أخربنا أبو إسحاق اهلامشي، أخربنا أبو مصعب، حدثنا مالك ذا
  ).٢(ومسعناه يف جزء أيب اجلهم من حديث الليث، عن نافع 

__________  
باب جامع الوقوت، وأخرجه من طريقه :  يف وقوت الصالة١٢، ١١ / ١" املوطأ " هو يف ) ١(

باب : يف املساجد) ٦٢٦(باب إمث من فاتته العصر، ومسلم : يف مواقيت الصالة) ٥٥٢(البخاري 
 / ١، وأخرجه الدارمي ٢٥٥ / ٦والنسائي ) ٤١٤(التغليظ يف تفويت صالة العصر، وأبو داود 

من طريق الزهري عن سامل، عن ابن ) ٦٨٥(، وابن ماجة ٢٥٥ / ١والنسائي ) ٢٠١(، ومسلم ٢٨٠
  .عمر، وأخرجه الدارمي أيضا من طريق عبيداهللا، عن نافع

باب ما جاء يف السهو عن وقت صالة العصر من طريق : يف الصالة) ١٧٥(هو يف سنن الترمذي ) ٢(
  .قتيبة عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر

هو بالنصب عند اجلمهور على أنه مفعول : ٣٠ / ٢" الفتح " قال احلافظ يف " وتر أهله وماله : " وقوله
أصيب بأهله وماله : ثان لوتر، وأضمر يف وتر مفعول مل يسم فاعله، وهو عائد على الذي فاتته، فاملعىن

 وتر هنا مبعىن نقص، فعلى هذا جيوز نصبه ورفعه، الن من رد النقص إىل: وقيل...وهو متعد إىل مفعولني
يروى بالنصب : الرجل نصب، وأضمر ما يقوم مقام الفاعل، ومن رده إىل االهل رفعه وقال القرطيب

مبعىن سلب، وهو يتعدى إىل مفعولني، وبالرفع على أن وتر مبعىن أخذ، فيكون أهله هو " وتر " على أن 
  .املفعول الذي مل يسم فاعله

(*)  

)١٨/٥٤٣(  



  

وأربع مئة، ) ١(ليد باملرية يف تاسع عشر رجب، سنة أربع وسبعني مات أبو الو: قال أبو علي بن سكرة
  .فعمره إحدى وسبعون سنة سوى أشهر، فإن مولده يف ذي احلجة من سنة ثالث وأربع مئة

، وشيخ املالكية بسبتة )٢(ومات معه يف العام مسند العراق أبو القاسم علي بن أمحد بن البسري البندار 
، وحمدث نيسابور أبو بكر حممد بن حيىي بن )٣(د الرمحن بن العجوز الكتامي أبو عبد اهللا حممد بن عب

  ).٥(، ومعمر بغداد أبو بكر أمحد بن هبة اهللا بن صدقة الدباس )٤(إبراهيم بن حممد بن املزكي 
  .وكان يذكر أن أصوله على أيب احلسني بن مسعون واملخلص ذهبت يف النهب

، أخربنا أبو احلسن علي بن حممد سنة مخس وثالثني، أخربنا أبو أخربنا حممد بن عبد الكرمي املقرئ
، أخربنا أبو بكر الفهري، أخربنا أبو الوليد ٥٧٢الطاهر إمساعيل بن مكي الزهري قراءة عليه سنة 

بن [ الباجي، أخربنا يونس بن عبد اهللا القاضي، أخربنا أبو عيسى حيىي بن عبد اهللا، عن عم أبيه عبيد اهللا 
كان : " ىي بن حيىي، عن أبيه، عن مالك، عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عن أنس أنه مسعه يقولحي) ٦] (

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بالطويل البائن وال بالقصري، وال باالبيض
__________  

د ، تويف يف حدو٢٠ / ٢" االنساب " تسعني، ويف :  إىل٢٤٩ / ١١" معجم االدباء " حترفت يف ) ١(
  .سنة مثانني وأربع مئة

  ).٢٠٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٨٠(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٩٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٧٧(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  .زيادة يقتضيها النص) ٦(

  .٥٤٣وقد سبق هذا االسم يف الصفحة 
(*)  

)١٨/٥٤٤(  

  

، بعثه اهللا على رأس أربعني سنة، فأقام مبكة عشر االمهق وال باآلدم، وال باجلعد القطط وال بالسبط
 صلى اهللا عليه -سنني، وتوفاه اهللا على رأس ستني سنة، وليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء 

  ).١" (وسلم 
  



  :وابنه
  .العالمة الكبري، أبو القاسم، أمحد بن سليمان الباجي * ]أمحد بن سليمان الباجي  [ - ٢٧٥

  ).٢(وى عن أبيه كثريا، وخلفه يف حلقته سكن بسرقسطة، ور
  .حامت بن حممد، وابن حيان، وحممد بن عتاب، ومعاوية العقيلي: وحدث عن

  ).٣(وبرع يف االصول والكالم، له تصانيف تدل على حذقه وذكائه، وصنف عقيدة 
  .أخربنا عنه مجاعة، ووصفوه بالنباهة واجلاللة): ٤(قال ابن بشكوال 
__________  

 يف أول صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن طريقه البخاري ٩١٩ / ١" املوطأ "  يف هو) ١(
باب صفة : يف الفضائل) ٢٣٤٧(باب صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومسلم : يف املناقب) ٣٥٤٨(

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
س بنري، ولكن كلون اجلص االبيض الشديد البياض الذي ال خيالط بياضه شئ من احلمرة، ولي: االمهق
  .أو حنوه

  .أن ال ينكسر وال يسترسل، والسبوطة بينهما: واجلعودة يف الشعر
 / ٦، الوايف ٣٧ - ٣٦: ، صفة جزيرة االندلس١٨١ - ١٨٠: ، بغية امللتمس٧١ / ١الصلة (*) 

 ١، شجرة النور ٥٥٠ / ١، إيضاح املكنون ٨٣٦: ، كشف الظنون١٨٣ / ١، الديباج املذهب ٤٠٤
 /١٢١.  
  .٧١ / ١" الصلة ) " ٢(
" الديباج املذهب " وذكر يف " العقيدة يف املذاهب السديدة ": " الوايف بالوفيات " وامسها كما يف ) ٣(
  ".سر النظر " و " معيار النظر " و " الربهان على أن أول الواجبات االميان "  من كتبه ١٨٣ / ١
  .٧١ / ١" الصلة ) " ٤(

(*)  

)١٨/٥٤٥(  

  

  .كان حافظا للخالف واملناظرة): ١(وأجاز للقاضي عياض، وقال : قلت
له النظم واالدب، وكان دينا، ورعا، ختلى عن تركة أبيه لقبوله جوائز السلطان، وكانت وافرة حىت 

  .احتاج بعد
  ).٢(ارحتل ورأى بغداد واليمن، واتفق موته جبدة بعد احلج، سنة ثالث وتسعني وأربع مئة كهال : قلت
  



 عيسى بن أمحد االمام، شيخ احلنبلية، أبو جعفر، عبد اخلالق بن أيب موسى*  أبو جعفر اهلامشي - ٢٧٦
 صلى اهللا -بن حممد بن عيسى بن أمحد بن موسى بن حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد ابن عم النيب 

  . العباس بن عبد املطلب، اهلامشي، العباسي، احلنبلي، البغدادي-عليه وسلم 
  .مولده سنة إحدى عشرة وأربع مئة

  .ومسع أبا القاسم بن بشران، وأبا احلسني بن احلراين، وأبا حممد اخلالل، وعدة
  .أبو بكر االنصاري وغريه، وهو أكرب تالمذة القاضي أيب يعلى: حدث عنه

__________  
وكان له ابنان  " : يف ترمجة أبيه أيب الوليد٨٠٧ / ٤" ترتيب املدارك " قال القاضي عياض يف ) ١(

  ولكنه مل يورده بعد ذلك، فلعله سقط من" أحدمها أبو القاسم خلف جملسه، وسيأيت ذكره 
  .الكتاب

  .١٨٣ / ١" الديباج املذهب " ، و ٧١ / ١الصلة " انظر ) ٢(
 ١٢، البداية والنهاية ٥ / ٢، دول االسالم ٢٧٤ - ٢٧٣ / ٣، العرب ٣١٧ - ٣١٥ / ٨املنتظم (*) 
 / ٣، شذرات الذهب ١٠٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٦ - ١٥ / ١ل طبقات احلنابلة ، ذي١١٩/ 

٣٣٧ - ٣٣٦.  
(*)  

)١٨/٥٤٦(  

  

  ).١(كان حسن الكالم يف املناظرة، ورعا زاهدا، متقنا، عاملا بأحكام القرآن والفرائض : قال السمعاين
م عليه جدا، وكان شديدا على لزمته مخس سنني، وكان إذا بلغه منكر، عظ: وقال أبو احلسني بن الفراء

املبتدعة، مل تزل كلمته عالية عليهم، وأصحابه يقمعوم، وال يردهم أحد، وكان عفيفا نزها، درس 
، أوصاه )٢(مبسجده، مث انتقل إىل اجلانب الشرقي يدرس، مث درس جبامع املهدي، وملا احتضر أبو يعلى 

ن يغسله أبو جعفر، ففعل، وما أخذ شيئا مما وصى له أن يغسله، وكذا ملا احتضر اخلليفة القائم أوصى أ
  .حصلت الربكة: ، بفوطة وقال)٣(خذ قميص أمري املؤمنني للربكة، فنشفه : به، حىت قيل له

، وحبس )٤(وأخذ أبو جعفر يف فتنة ابن القشريي : إىل أن قال...مث استدعى املقتدي، فبايعه منفردا
ا، ودخلت، فرأيته يقرأ يف املصحف، ومرض، فلما ثقل وضج أياما، فسرد الصوم، وما أكل الحد شيئ

الناس من حبسه، أخرج إىل احلرمي، فمات هناك، وكانت جنازته مشهودة، ودفن إىل جانب قرب االمام 
  ).٥(ختم على قربه عشرة آالف ختمة : أمحد، ولزم الناس قربه مدة حىت قيل

__________  



  .١٦ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " انظر ) ١(
وقد تقدمت ) ٤٥٨(هو القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني بن الفراء شيخ احلنابلة املتويف سنة ) ٢(

  ).٤٠(ترمجته برقم 
 ١" ذيل طبقات احلنابلة " ، و ٣١٦ / ٨" املنتظم " فشقه، وهو خطأ، والتصويب من : يف االصل) ٣(
 /١٧.  
 - ١٩ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " ذلك يف واليت وقعت بني احلنابلة واالشعرية، انظر تفصيل ) ٤(

  . وما بعدها٣٨٩ / ٣السبكي " طبقات " ، و ٢٢
البداية " ، و ٢٣ و ٢٢ و ١٧ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " ، و ٣١٧ - ٣١٦ / ٨" املنتظم ) " ٥(

  .١٢٩ / ١٢" والنهاية 
(*)  

)١٨/٥٤٧(  

  

  .تويف يف صفر سنة سبعني وأربع مئة
منقطعا إىل العبادة وخشونة العيش والصالبة يف مذهبه، حىت أفضى ذلك إىل كان : قال ابن النجار

  .مسارعة العوام إىل إيذاء الناس، وإقامة الفتنة، وسفك الدماء، وسب العلماء، فحبس
  .كان يوم موته يوما مشهودا: قلت

  ).١(رمحه اهللا 
  

ن يوسف بن صدقة الرحيب  بن حممد بالشيخ املعمر، أبو بكر أمحد بن هبة اهللا*  الدباس - ٢٧٧
  .الدباس

  .ولدت سنة سبعني وثالث مئة: قال
  .قاله غري مرة

  .مسع أبا احلسني بن بشران، وغريه
كان يذكر أنه مسع من أيب احلسني بن مسعون، وأيب طاهر املخلص، وأن أصوله ذهبت : وقال ابن النجار
  يف النهب، وكان
  .يسكن بالنصرية

  .ي، وإمساعيل بن السمرقنديروى عنه أبو بكر االنصار: قلت
  .مات أبو بكر الرحيب يف رجب سنة أربع وسبعني وأربع مئة، وقد بلغ مئة وأربع سنني: قال ابن ناصر



__________  
  .١٨ - ١٧ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " انظر ) ١(

  .، وفيه الرحيب السعدي من ولد سعد بن معاذ٣٣٢ / ٨املنتظم (*) 
(*)  

)١٨/٥٤٨(  

  

 بن حممد الريبوعي البزاين، الشيخ اجلليل، الرئيس، أبو الفضل، املطهر بن عبد الواحد* بزاين  ال- ٢٧٨
  .االصبهاين، الكاتب

مسع أبا جعفر بن املرزبان االري، وأبا عبد اهللا بن مندة احلافظ، وأبا عمر بن عبد الوهاب، وإبراهيم بن 
  .خرشيذ قوله

  .وعمر دهرا، وأكثر الناس عنه
  ).١(سنة مخس وسبعني وأربع مئة وعاش إىل 
  .مسعد الثقفي، وأبو عبد اهللا الرستمي، ومجاعة: حدث عنه

  .وكان له ابن رئيس، وهو الوزير عبد الواحد، ويل عميدا على العراق، ومات قبل والده
  

  . بن أمحد بن علي بن البقال االزجيشيخ الشافعية، أبو عبد اهللا احلسني* *  ابن البقال - ٢٧٩
  .عبدامللك بن بشران: نروى ع

  .أبو علي الربداين: وعنه
__________  

  ،٥٧ / ١ أ، املشتبه ٧٠ورقة  / ١، االستدراك ١٨٧ / ٢، االنساب ٥٧٣ / ١االكمال (*) 
بضم الباء املوحدة : ، والبزاين٣٤٨ / ٣، شذرات الذهب ١٣١ / ١، تبصري املنتبه ٢٨٢ / ٣العرب 

  .بزان، وهي قرية من أصبهان: لنسبة إىلوفتح الزاي ويف آخرها النون، هذه ا
  ).بالراء(الرباين :  إىل٣٤٨ / ٣" شذرات الذهب " وقد تصحف يف 

ورقة  / ١" االستدراك " تويف يف حدود سنة مثانني وأربع مئة، ويف : ١٨٧ / ٢" االنساب " يف ) ١(
تويف :  وسبعني وأربع مئةيف سنة مخس" العرب " أنه تويف سنة أربع وسبعني، وقد قال املؤلف يف :  أ٧٠

  .فيها أو يف حدودها
 - ٢٣٩ / ١، طبقات االسنوي ٣٣٣ / ٤، طبقات السبكي ١٤١ / ١٠الكامل البن االثري (* *) 



٢٤٠.  
(*)  

)١٨/٥٤٩(  

  

ثالثني سنة، تويف ) ١(كان عالمة، مدققا، مناظرا، زاهدا، عابدا، نزها، ويل قضاء احلرمي : قال ابن النجار
سبع وسبعني وأربع مئة وله ست وسبعون سنة، وكان من تالمذة القاضي أيب الطيب، له يف شعبان سنة 

  ).٢(حلقة مناظرة جبامع القصر 
  

 بن عمر بن علي االنطاكي، القاضي، الفقيه، املسند، أبو عبد اهللا، احلسني بن علي*  االنطاكي - ١٨٦
  .الشافعي، الشاغوري

  ).٣(كان يسكن بالشاغور 
  .سعني وثالث مئةولد سنة أربع وت

  .ومسع من متام الرازي، وعبد الرمحن بن أيب نصر، وهو آخر أصحاب متام
أبو بكر اخلطيب، وهبة اهللا بن االكفاين، ومجال االسالم أبو احلسن السلمي، وعلي بن : حدث عنه

  .قبيس املالكي، وغريهم
  ).٤(ناب يف القضاء بدمشق عن الشريف أيب الفضل بن أيب اجلن 

__________  
هو حرمي دار اخلالفة ببغداد، وهو مبقدار ثلث بغداد، يف وسطها، ودور العامة حميطة به : قال ياقوت) ١(

  .وله سور يتحيز به، ابتداؤه من دجلة، وانتهاؤه إىل دجلة كهيئة نصف دائرة، وله عدة أبواب
  .٢٤٠ - ٢٣٩ / ١االسنوي " طبقات " ، و ٣٣٣ / ٤السبكي " طبقات " اخلرب بنحوه يف ) ٢(

احلسن بن علي والذي هنا : وقد ورد امسه هناك) ١٨٦( برقم ٣٨٢تقدمت ترمجته يف الصفحة (*) 
  .٣٤٩ / ٤" ذيب تاريخ ابن عساكر " يوافق 

  .هي حملة يف جنوب دمشق تقع عند الباب الصغري) ٣(
  .٣٤٩ / ٤" ذيب تاريخ ابن عساكر ) " ٤(

(*)  

)١٨/٥٥٠(  

  



  .ث وسبعني وأربع مئة بدمشقتويف يف احملرم سنة ثال
  

 بن عبد الرحيم بن أمحد بن شيخ املالكية، أبو عبد اهللا، حممد بن عبدالرمحن*  ابن العجوز - ٢٨٠
، الذي تويف سنة تسع وأربعني وأربع )١(العجوز الكتامي، عامل سبتة، وابن عاملها العالمة أيب القاسم 

  .مئة
وعلى ابن الربيا كانت العمدة يف الفتوى، وكانت بينهما لقي أبا إسحاق التونسي بالقريوان، وعليه 

: * عدة، بدل) * وأعدوا هلم ما استطعتم من: * (إحن، فجرت حمنة للفظة قاهلا أبو عبد اهللا، قرأ اخلطيب
  .الوزن واحد: فقال ] ٦٠: االنفال) * [ قوة(

  . تاشفني، وواله قضاء فاسفكفروه، وأفتوا باستتابته، وسجن، مث أخرج، فارحتل إىل فاس، فعظمه ابن
  .تفقه عليه عدة

  .ومات سنة أربع وسبعني وأربع مئة
  .وهو والد العالمة عبدالرمحن وعبد اهللا وعبد الرحيم

  
 بن حممد االمام، القدوة، الزاهد، احملدث، املتقن أبو القاسم، يوسف بن احلسن* *  التفكري - ٢٨١

  .بن احلسن التفكري الزجناين
__________  

  .٢٣١ / ٣الوايف بالوفيات (*) 
  .٤٧٦ / ١" الديباج املذهب " ، و ٧٨٢ / ٤" ترتيب املدارك " انظر ترمجته يف ) ١(

، طبقات السبكي ١١٩ / ١٠ أ، الكامل ٢٠ورقة  / ١، االستدراك ٣٣٠ - ٣٢٩ / ٨املنتظم (* *) 
 اآلخرة، البداية املعروف أيضا بالتفكري لكثرة تفكره يف:  وفيه٥ / ٢، طبقات االسنوي ٣٦١ / ٥

  .العسكري:  وقد حترفت فيها إىل١٢٢ / ١٢والنهاية 
(*)  

)١٨/٥٥١(  

  

أيب عبد اهللا احلسني الفالكي، وأيب علي بن بندار، وبأصبهان من أيب نعيم احلافظ، وقرأ : مسع بزجنان من
  .الطرباين الثالثة، ومسع ببغداد من أيب إسحاق الربمكي، والصوري" معاجم " عليه 
  .ا طلب هذا الشأن وقد كرب، فإن مولده يف سنة مخس وتسعني وثالث مئةوإمن

وقرأ الفقه ببغداد على الشيخ أيب إسحاق، والزمه حىت صار من كبار أصحابه، وكان من العلماء 



  ).١(العاملني، ذا ورع وخشوع وتأله 
  .لمي، وغريهمإمساعيل بن السمرقندي، وعبد اخلالق بن أمحد اليوسفي، وشريويه الدي: حدث عنه

تويف إىل رمحة اهللا ببغداد يف حادي عشر ربيع اآلخر، سنة ثالث وسبعني وأربع مئة وله مثان وسبعون 
  .سنة
  

على الفرات، وكان يقال ) ٢(، أنشأ قلعة جعرب القشريي، من أمراء العرب*  جعرب بن سابق - ٢٨٢
  .الدوسرية: هلا

 بناها، فلما قدم السلطان ملكشاه السلجوقي حلب، الن دوسر غالم صاحب احلرية النعمان بن املنذر
  ).٣(قتل االمري جعربا هذا لكونه بلغه أن ولديه يقطعان الطريق، قتله يف سنة تسع وسبعني وأربع مئة 

__________  
  .٥ / ٢االسنوي " طبقات " ، و ٣٣٠ - ٣٢٩ / ٨" املنتظم " اخلرب بنحوه يف ) ١(

  ).جعرب( مادة ١٠٣ / ٣عروس ، تاج ال١٤٢ / ٢معجم البلدان (*) 
  .هي قلعة قدمية على الفرات بني بالس والرقة) ٢(
  .١٤٩ / ١٠" الكامل " ، و ٢٨ / ٩" املنتظم " انظر ) ٣(

(*)  

)١٨/٥٥٢(  

  

بن نصر بن منقذ الكناين ) ١ (االمري، سديد امللك، أبو احلسن، علي بن منقذ*  ابن منقذ - ٢٨٣
  ).٢(صاحب شيزر 

 جوادا، فاضال، أول من ملك شيزر من بيته، النه كان نازال يف عشريته هناك، كان بطال شجاعا،
واحلصن يف يد الروم، فنازهلم، وتسلمه باالمان يف سنة أربع وسبعني، ودام لبنيه حىت دم من الزلزلة 

  ).٣(سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة، وهلك من باحلصن من آل منقذ، فعمره نور الدين 
  .، ومات يف الزلزلة حفيده تاج الدولة حممد بن سلطان)٤(لك نظم رائق وفطنة وذكاء وكان لسديد امل

__________  
  ٦ / ٢، دول االسالم ٤١١ - ٤٠٩ / ٣، وفيات االعيان ٥٥٢ / ١) قسم الشام(اخلريدة (*) 

 سديد الدولة علي بن مقلة الكتاين، النجوم: وقد حترف فيه اسم املترجم إىل) ٤٧٤(يف حوادث سنة 
  .١٢٤ و ١١٤ - ١١٣ / ٥الزاهرة 

  .مقلد بدل منقذ": النجوم الزاهرة " و " وفيات االعيان " يف ) ١(



  .هي اليوم أنقاض مدينة سورية على العاصي مشايل مدينة محاة فيها قلعة مشهورة) ٢(
  .٤٠٩ / ٣" وفيات االعيان " اخلرب يف ) ٣(

، وحلفيد صاحب ١١٤ - ١١٣ / ٥" اهرة النجوم الز" ، و ٢٢١ - ٢١٩ / ١١" الكامل " وانظر 
مجعه بعد أن رأى ما نال بلده ووطنه من اخلراب، " املنازل والديار " الترمجة االمري أسامة بن منقذ كتاب 

ولقد وقفت عليها بعد ما أصاا من الزالزل ما أصاا، وهي أول أرض مس جلدي تراا، : فقد قال
، وال دور أعمامي وبين عمي وأسريت، فبهت متحريا مستعيذا فما عرفت داري، وال دور والدي وإخويت

وقد جعلت الكتاب فصوال، فافتتحت : باهللا من عظيم بالئه، وانتزاع ما خوله من نعمائه، إىل أن قال
كل فصل مبا يوافق حايل، مث أفضت فيما يوافق ذا القلب اخلايل، لكي ال يأيت الكتاب وهو كله عويل 

  . ذي البث راحةونياحة ليس فيه لسوى
  . يف دمشق بتحقيقنا١٩٦٥وقد طبع هذا الكتاب سنة 

  .٤١٠ / ٣" وفيات االعيان " انظر طرفا من ذلك يف ) ٤(
(*)  

)١٨/٥٥٣(  

  

  ).١(سنة مخس : تويف سديد امللك سنة بضع وسبعني وأربع مئة فقيل
  .سنة تسع: وقيل

  
 بن أمحد بن شريح بن يوسف د بن شريحاالمام شيخ القراء، أبو عبد اهللا، حمم*  ابن شريح - ٢٨٤

  ".الكايف " الرعيين، االشبيلي، مصنف كتاب 
  .وثالث مئة، وهذا الذي حترر يف نسبه) ٢(ولد سنة اثنتني وتسعني 

  ).٤" (التذكري " ، وله كتاب )٣(فأما ابن بشكوال، فأدخل يف نسبه حممدا بني أبيه وبني أمحد 
" ، وأجاز له مكي وأخذ عنه، وحج، فسمع من أيب ذر )٥(ايل مسع عثمان بن أمحد أبا عمرو القيجط

  .وغري ذلك" الصحيح 
  وأخذ القراءات عن أمحد بن حممد القنطري ااور، وتاج االئمة

__________  
  .٤١٠ / ٣" وفياته " وممن قال بذلك ابن خلكان يف ) ١(

 غاية ١٢٠ / ٣:  مرآة اجلنان،٢٨٥ / ٣، العرب ٣٥١ / ١، معرفة القراء الكبار ٥٥٣ / ٢الصلة (*) 
، ٢٢١ / ١، إيضاح املكنون ٣٥٤ / ٣، شذرات الذهب ١٣٧٩، كشف الظنون ١٥٣ / ٢النهاية 



  .٧٤ / ٢هدية العارفني 
  .ولد سنة مثان ومثانني وثالث مئة: ١٥٣ / ٢" غاية النهاية " يف ) ٢(
ريح الرعيين، وكذلك حممد بن شريح بن أمحد بن حممد بن ش: ٥٥٣ / ٢" الصلة " الذي يف ) ٣(

  .١٥٣ / ٢" غاية النهاية " ، وابن اجلزري يف ٣٥١ / ١" معرفة القراء الكبار " أورده املؤلف يف 
 / ١" إيضاح املكنون " سريج بالسني املهملة، ويف :  إىل٣٥٤ / ٣" الشذرات " وقد حترف شريح يف 

  .ابن سريج:  إىل٢٢١
  .التذكرة": الصلة " يف ) ٤(
يعرف :  وقال٤٠٤ / ٢" الصلة " ل، وعثمان بن أمحد هذا ترمجة ابن بشكوال يف كذا االص) ٥(

  .بالقيشطيايل
  .عمار بن أمحد القساطلي": معرفة القراء الكبار " القسطايل، ويف ": غاية النهاية " ويف 
(*)  

)١٨/٥٥٤(  

  

  . ثالث وثالثنييف سنة" الروضة " علي احلسن بن حممد بن إبراهيم صاحب ) ١(أمحد بن علي، وأيب 
  .ومسع من أيب العباس بن نفيس، وحممد بن الطيب الكحال، وأمحد بن حممد بن عبد العزيز اليحصيب

  وكان رأسا يف القراءات، بصريا بالنحو والصرف، فقيها كبري
  ).٢(القدر، حجة، ثقة 

: الرعد) * [ لكذلك يضرب اهللا االمثا: * (إنه صلى ليلة باملعتضد، فوقف يف الرعد على قوله: وقيل
١٧.[   
  .كنت أظن ما بعده صفة لالمثال، وما فهمته إال من وقفك: فقال

  .مث أمر له خبلعة وفرس وجارية وألف دينار
  .روى عنه الكثري ولده أبو احلسن شريح بن حممد، وأبو العباس ابن عيشون، وطائفة

بل مات يف منتصف : ، وقيلمات يف رابع شوال سنة ست وسبعني وأربع مئة، عن أربعة ومثانني عاما
  .الشهر

  . وصلى عليه ابنه- رمحه اهللا -وتأسف الناس عليه 
  

   بن عيسىإمام العربية، أبو احلجاج، يوسف بن سليمان*  االعلم - ٢٨٥
__________  



" ، وكتابه ٢٣٠ / ١" غاية النهاية " وهو خطأ، وانظر ترمجة أيب علي هذا يف " وأبا : " يف االصل) ١(
  . هو يف القراءات االحدى عشرة، وهي القراءات العشرة املشهورة وقراءة االعمش"الروضة 

  .٧٤ / ١" النشر " انظر 
  .٥٥٣ / ٢" الصلة " انظر ) ٢(

  = (*)، معجم االدباء ٦٨١ / ٢، وانظر الفهرس، الصلة ٤٧٥، ٤٧٢: فهرسة ابن خري(*) 

)١٨/٥٥٥(  

  

  ).٢(املشقوق الشفة ، االندلسي، النحوي، االعلم، وهو )١(الشنتمري 
  .خترج بإبراهيم بن حممد االفليلي، ومسلم بن أمحد االديب

  ).٣(وبرع يف اللغة والنحو واالشعار، وجلس للطلبة وتكاثروا عليه، وصنف التصانيف 
  .احلافظ أبو علي اجلياين وغريه: أخذ عنه

  .وأضر بأخرة
  .وكان أحد االذكياء املربزين

__________  
، نكت ٢٠٤ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٨٣ - ٨١ / ٧وفيات االعيان ، ٦١ - ٦٠ / ٢٠= 

، ٦٩٢، ٦٠٤، كشف الظنون ٣٥٦ / ٢، بغية الوعاة ١٥٩ / ٣، مرآة اجلنان ٣١٣: اهلميان
  .٣٥٣ - ٣٥٢ / ٥، تاريخ بروكلمان ٥٥١ / ٢، هدية العارفني ٤٠٣ / ٣شذرات الذهب 

أبو احلجاج : ٢٠٤ / ٢" املختصر " سليمان، ويف يوسف بن عيسى بن : ٦٨١ / ٢" الصلة " يف ) ١(
بفتح الشني املعجمة وسكون : نسبة إىل شنتمرية، قال ابن خلكان: بن يوسف بن سليمان، والشنتمري

النون وفتح التاء املثناة من فوقها وامليم وكسر الراء وبعدها ياء مشددة، وبعدها هاء ساكنة وهي مدينة 
  .باالندلس يف غرا

  .أفلح: لعليا، وأما مشقوق الشفة السفلى فيقال لهأي ا) ٢(
  .٨٢ - ٨١ / ٧" وفيات االعيان " ، و ٦١ / ٢٠" معجم االدباء " انظر مصنفاته يف ) ٣(

شرح دواوين الشعراء " امش كتاب سيبويه، وله كتاب " شرح أبيات سيبويه " وقد طبع من تصانيفه 
  .ة الذبياين، وعلقمة الفحل، وزهري، وطرفة، وعنترةوهم امرؤ القيس، والنابغ" الستة اجلاهليني 

ذكر يف مقدمته أنه اعتمد فيما جلبه من هذه االشعار على أصح رواياا وهي رواية االصمعي لتواطؤ 
الناس عليها واتفاقهم على تفضيلها، مث أتبع ذلك مبا صح من رواياته قصائد متخرية من قصائد غريه، 

 م بعد تصحيحه وذيبه وترتيبه، ووضع له ذيال يشتمل ١٨٦٩بطبعه سنة وقد قام املستشرق أهلوارد 



 م ١٩٣٠على الشعر املنسوب لكل شاعر، مث قام االستاذ مصطفى السقا بإعادة نشر هذا اموع سنة 
  . م١٩٥٤باسم خمتار الشعر اجلاهلي وكذلك فعل االستاذ حممد عبد املنعم خفاجة سنة 

ى حدة، فطبع شرح ديوان زهري بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة سنة مث أفرد بالطبع كل ديوان عل
 م، وطبع شرح ديوان علقمة عدة طبعات آخرها بتحقيق االستاذين لطفي الصقال ودرية ١٩٧٠

 م حبلب، وشرح ديوان طرفة بتحقيقهما يف امع العلمي بدمشق، وشرح ديوان ١٩٦٩اخلطيب سنة 
د املولوي يف املكتب االسالمي بدمشق، وشرح ديوان النابغة بتحقيق عنترة بتحقيق االستاذ حممد سعي

  االستاذ حممد أيب الفضل
  .إبراهيم

(*)  

)١٨/٥٥٦(  

  

  .ولد سنة عشر وأربع مئة، وعاش بضعا وستني سنة
مات أيب يف شوال سنة ست وسبعني، فأعلمت به أبا احلجاج ): ١(قال أبو احلسن شريح بن حممد 

  .االعلم
  .ال أعيش بعده إال شهرا: وين، فانتحب بالبكاء، وقالوكانا كاالخ

  ).٢(فكان كذلك : قال
  

  .، دبيس بن علي بن مزيد االسديأمري العرب بالعراق، نور الدولة*  دبيس - ٢٨٦
  .كان فارسا، جوادا، ممدحا، كبري الشأن

  .عاش مثانني سنة
  .، وفيه تشيع)٣(رثته الشعراء، فأكثروا، وكان صاحب مدينة احللة 

  .مات يف شوال، سنة أربع وسبعني وأربع مئة
__________  

، ٢٣٥ - ٢٣٤ / ١" الصلة " حممد بن شريح، وهو خطأ، والتصويب من ترمجته يف : يف االصل) ١(
  .وأبوه تقدمت ترمجته قبل هذه الترمجة مباشرة

  .٨٢ / ٧" وفيات االعيان " اخلرب يف ) ٢(
  .٤٩٥ سنة وقد أخطأ ابن العماد حيث أورد وفاته يف

، ذكره يف ترمجة صدقة ابن ٤٩١ / ٢، وفايت االعيان ١٢١ / ١٠، الكامل ٣٣٣ / ٨املنتظم (*) 



، ١١٤ / ٥ وما بعدها، النجوم الزاهرة ٢٧٧ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٦ / ٢منصور، دول االسالم 
  .٢٠٧: معجم االنساب واالسرات احلاكمة

ر يف ترمجة سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس، كذا قال املؤلف، وأما ابن خلكان فقد ذك) ٣(
أن احللة اختطها سيف الدولة صدقة املذكور يف سنة مخس وتسعني : وهو حفيد صاحب هذه الترمجة

  .وأربع مئة فنسب إليه
وهو الذي بىن احللة السيفية :  عند ذكر سيف الدولة صدقة٤٤٠ / ١٠" الكامل " وقال ابن االثري يف 

  وكان أول من عمرها ونزهلا: ياقوت عند ذكر حلة بين مزيدبالعراق، وقال 
  .سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس

  .٢٩٤ / ٢" معجم البلدان " وكانت منازل آبائه الدور من النيل 
إذن فابن خلكان وابن االثري وياقوت كلهم أمجعوا على أن احللة إمنا بناها صدقة حفيد صاحب الترمجة 

  .، وقد لقبه الذهيب هناك بصاحب احللة)١٦٥( هذا يف اجلزء التاسع عشر برقم وستأيت ترمجة صدقة
(*)  

)١٨/٥٥٧(  

  

  ).١" (املقامات " وهو الذي ضرب به احلريري املثل يف 
، فسار إىل خميم السلطان ملكشاه، فأقبل عليه، وخلع عليه )٢(متلك بعده ولده اء الدولة منصور 

، وكان بطال شجاعا وشاعرا حمسنا، حنويا جيد )٣(يامه مخس سنني ومات اخلليفة، وواله احللة، فكانت أ
  .السرية، فويل بعده ابنه سيف الدولة صدقة بن منصور

  
  . اخلربي، الشافعي، عبد اهللا بن إبراهيم)٤(إمام الفرضيني، العالمة أبو حكيم *  اخلربي - ٢٨٧

  .تفقه على أيب إسحاق، ومسع من القادسي، واجلوهري
__________  

هو " املقامات "  أن الذي ضرب به احلريري املثل يف ٢٦٣ / ٢" الوفيات " ذكر ابن خلكان يف ) ١(
، من أحفاد املترجم، ٥٢٩دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد االسدي املتوىف سنة 

 املقامة العمانية، وفيها وقد وهم املؤلف يف ذلك، وأورد ذكره احلريري يف املقامة التاسعة والثالثني، وهي
حىت خيل إيل أنه القرين أويس، االسدي " يصف كيف أحاطت اجلماعة بأيب زيد تثين عليه، وتقبل يديه 

  ).صادر: ط (٣٤٢: ص" مقامات احلريري " انظر " دبيس 
  .١٢١ / ١٠" الكامل " انظر ) ٢(



  .١٥٠ / ١٠" الكامل ) " ٣(
  - ٤٦ / ١٢، معجم االدباء ١٠٠ - ٩٩ / ٩املنتظم ، ٣٩ / ٥، االنساب ٥١ / ٣االكمال (*) 
، ٩٨ / ٢ أ، إنباه الرواة ١٥٥ - ب ١٥٤لوحة  / ١، االستدراك ٣٤٤ / ٢، معجم البلدان ٤٧

 / ١، طبقات االسنوي ٦٣ - ٦٢ / ٥، طبقات السبكي ٨٨: ، تلخيص ابن مكتوم١٨٤ / ١املشتبه 
، ١٥٩ / ٥، النجوم الزاهرة ٣٦٢ / ١تبه ، تبصري املن١٥٣ / ١٢، البداية والنهاية ٤٧٢ - ٤٧١

، شذرات ٧٧٩، ٦٩٢: ، كشف الظنون١٧٣ - ١٧٢: ، طبقات ابن هداية اهللا٢٩ / ٢بغية الوعاة 
بفتح اخلاء املعجمة : ، واخلربي٤٥٢ / ١، هدية العارفني ٤٤٩: ، روضات اجلنات٣٥٣ / ٣الذهب 

وهي قرية بنواحي شرياز من فارس : بة إىل خربوسكون الباء املوحدة ويف آخرها الراء املهملة، هذه النس
  ".اجليزي " إىل " كشف الظنون " ، ويف "اخلريي " إىل " النجوم الزاهرة " وقد تصحف يف 

  .أبو حليم، وكالمها خطأ": الشذرات " ، ويف "أخو " أخو أيب حكيم، بزيادة ": البداية " يف ) ٤(
(*)  

)١٨/٥٥٨(  

  

  .بن كادش، وا)١(سبطه ابن ناصر : وعنه
  .وانتهت إليه االمامة يف الفرائض ويف االدب

  .البحتري واملتنيب والرضي، وكان خريا صدوقا" ديوان " و " احلماسة " شرح 
  .إن هذا ملوت مهنا طيب: كان ينسخ يف مصحف، فوضع القلم، وقال

  ).٢(مث مات 
  .وأربع مئة) ٣(وذلك يف ذي احلجة، سنة ست وسبعني 

  
 احلسن بن حممد ابن عمرو بن منتاب  االمام الثقة، أبو حممد، أمحد بن أيب عثمان* ابن منتاب - ٢٨٨

  .البصري، مث البغدادي، الدقاق، املقرئ، مقرئ جمود مكثر، دين مهيب، لقن مجاعة ختموا عليه
  .٣٩٧مولده سنة 

ن مهدي، وأبا ومسع أبا أمحد الفرضي، وإمساعيل بن احلسن الصرصري، وأمحد بن حممد ارب، وأبا عمر ب
  .حممد بن البيع، واحلسن بن القاسم الدباس

__________  
 ه ٥٥٠هو احلافظ أبو الفضل حممد بن ناصر السالمي نسبة إىل مدينة السالم بغداد، املتوىف سنة ) ١(

  ).١٨٠(وسترد ترمجته يف اجلزء العشرين برقم 



، ٤٧٢ / ١االسنوي " طبقات " و ، ٤٧ / ١٢" معجم االدباء " ، و ١٠٠ / ٩" املنتظم " انظر ) ٢(
  .٢٩ / ٢" بغية الوعاة " ، و ٦٣ / ٥السبكي " طبقات " و 
النجوم " و " البداية " و " املنتظم " أنه تويف سنة ست وتسعني، وذكر يف " االستدراك " يف ) ٣(

  .يف وفيات سنة تسع ومثانني، ومل يذكر القفطي وفاته": الزاهرة 
  . ترمجةمل نعثر له على مصادر(*) 
(*)  

)١٨/٥٥٩(  

  

مكي الرميلي، وهبة اهللا الشريازي، وعبد الغافر بن احلسني الكاشغري، وعمر الرواسي، : روى عنه
وحممد بن عبدا لباقي االنصاري، وأبو القاسم بن السمرقندي، وحممد بن عبدامللك بن خريون، وحيىي بن 

  .الطراح
  .، فامتنع)١(يب الغنائم بن أيب عثمان أن يستشهد سئل أبو حممد أخو أ: قال إمساعيل بن السمرقندي

  .اصربوا إىل غد: فكلف، فقال
  .ودخل البيت فأصبح ميتا، رمحه اهللا

  .مات يف ذي القعدة، سنة أربع وسبعني وأربع مئة، وشيعه خالئق
  

   بنبن أمحد) ٢(مفيت حران وقاضيها، أبو الفتح، عبد الوهاب *  ابن جلبة - ٢٨٩
  ).٣(زاز جلبة احلراين، اخل

  .تفقه بالقاضي أيب يعلى بن الفراء، وكتب تصانيفه
  .أيب علي بن شاذان، وأيب بكر الربقاين، واحلسن ابن شهاب العكربي: ومسع من

__________  
  .أي أن يكون شاهدا) ١(

 ١، تبصري املنتبه ٢٨٤ - ٢٨٣ / ٣، العرب ١٣٠ - ١٢٩ / ١٠ ب، الكامل ٨٨ / ١االستدراك (*) 
باحلاء املهملة والياء املثناة، " حلية "  إىل ٣٣٣، وقد تصحف يف الصفحة ٣٤٣ و ٣٣٣، و ٢٥٨/ 

  .٣٥٢ / ٣شذرات الذهب 
  .عبد اهللا بن أمحد بن عبد الوهاب بن جلبة وهو خطأ: ٣٥٢ / ٣" الشذرات " يف ) ٢(
" حلنابلة ذيل طبقات ا" ، وقد تصحف يف ٣٣٣ / ١" تبصري املنتبه " نسبة إىل اخلز وبيعه كما يف ) ٣(



  .اجلزار، جبيم وآخره راء مهملة: إىل
(*)  

)١٨/٥٦٠(  

  

  .، والرحالة)١(مكي الرميلي : أخذ عنه
  .وقتل شهيدا

  .وكان ويل قضاء حران نيابة من أيب يعلي
  ).٢(درس ووعظ وخطب ونشر السنة 

هر سب ، عند قيام أهل حران على ابن قريش ملا أظ)٣(قتل ابن قريش العقيلي يف سنة ست وسبعني 
  ).٤(الصحابة 

  .، عن أمحد بن حممد بن حامد، عنه)٥(وقد روى السلفي يف بلد ماكسني 
  

  ،)٦(، املغريب الواعظ، العامل، أبو بكر، عتيق البكري*  البكري - ٢٩٠
  .االشعري

وفد على النظام الوزير، فنفق عليه، وكتب له توقيعا بأن يعظ جبوامع بغداد، فقدم وجلس، واحتفل 
  ذكر احلنابلة، وحطاخللق، ف

__________  
  ".الدميلي " إىل " الشذرات " تصحف يف ) ١(
  .٤٣ - ٤٢ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " اخلرب يف ) ٢(
  .وهو خطأ) ٤٩٦( أنه قتل سنة ٣٣٤ / ١يف تبصري املنتبه ) ٣(
 / ١ "ذيل طبقات احلنابلة " وانظر " ابن حلبة "  وفيه ١٣٠ - ١٢٩ / ١٠" الكامل " انظر ) ٤(

  ).٢٤٦(، وانظر ترمجة ابن قريش املتقدمة برقم ٤٣
  .بلد باخلابور قريب من رحبة مالك بن طوق من ديار ربيعة: ماكسني، بكسر الكاف: قال ياقوت) ٥(

، شذرات الذهب ٢٨٥ - ٢٨٤ / ٣، العرب ١٢٥ - ١٢٤ / ١٠، الكامل ٤ - ٣ / ٩املنتظم (*) 
٣٥٣ / ٣.  
  ".املقرئ "  إىل ٣٥٣ / ٣" الشذرات " حترفت يف ) ٦(

(*)  

)١٨/٥٦١(  



  

وبالغ، ونبزهم بالتجسيم، فهاجت الفتنة، وغلت ا املراجل، وكفر هؤالء هؤالء، وملا عزم على اجللوس 
  .قفوا حىت أنقل أهلي، فال بد من قتل وب: جبامع املنصور، قال نقيب النقباء

، ولقب بعلم السنة، فتعرض الصحابه مث أغلقت أبواب اجلامع، وصعد البكري، وحوله الترك بالقسي
الدولة منه، وكبست دور بين القاضي ابن الفراء، وأخذت كتبهم، ) ١(طائفة من احلنابلة، فشدت 

وفيها كتاب يف الصفات، فكان يقرأ بني يدي البكري، وهو يشنع ويشغب، مث خرج البكري إىل 
  .املعسكر متشكيا من عميد بغداد أيب الفتح بن أيب الليث

  يل، إنهوق
   ].١٠٢: البقرة) * [ وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا* (وعظ وعظم االمام أمحد، مث تال، 

فجاءته حصاة مث أخرى، فكشف النقيب عن احلال، فكانوا ناسا من اهلامشيني حنابلة قد ختبؤوا يف بطانة 
سنة ست وسبعني وأربع مئة السقف، فعاقبهم النقيب، مث رجع البكري عليال، وتويف يف مجادى اآلخرة 

)٢.(  
  

، عبد الكرمي بن هوازن االمام القدوة، أبو سعد، عبد اهللا بن الشيخ أيب القاسم*  ابن القشريي - ٢٩١
  .، النيسابوري)٣(القشريي 

  .مسع أبا بكر احلريي، وأبا سعيد الصرييف، وطائفة، وببغداد من القاضي أيب الطيب، واجلوهري
__________  

  .فشد: صليف اال) ١(
  .١٢٥ - ١٢٤ / ١٠" الكامل " ، و ٤ - ٣ / ٩" املنتظم " انظر ) ٢(

  .٣٥٤ / ٣، شذرات الذهب ٢٨٧ / ٣العرب (*) 
  ).١٠٩(تقدمت ترمجة والده برقم ) ٣(

(*)  

)١٨/٥٦٢(  

  

  .ابن أخته عبد الغافر بن إمساعيل، وابن أخيه هبة الرمحن: وعنه
، وكان زاهدا، متأهلا، متصوفا، كبري القدر، ذا علم وذكاء )١(وتويف قبل والدته فاطمة بنت الدقاق 

  .وعرفان
  .تويف سنة سبع وسبعني وأربع مئة



  
   بن رزقاالمام شيخ املالكية، أبو جعفر، أمحد بن حممد*  ابن رزق - ٢٩٢

  .القرطيب
  .تفقه بابن القطان

  .حممد بن عتاب، وأيب شاكر القربي، وابن عبد الرب: وروى عن
  . الوليد بن رشد، وقاسم بن االصبغ، وهشام بن إسحاقتفقه به أبو

  .وكان من العلماء العاملني، دينا، صاحلا، حليما، خاشعا، يتوقد ذكاء
كان أذكى من رأيت يف علم املسائل، وألينهم كلمة، وأكثرهم حرصا على : قال أبو احلسن بن مغيث

  ).٢ (التعليم، وأنفعهم لطالب فرع، على مشاركة له يف علم احلديث
__________  

  ).٢٤٣(تقدمت ترمجتها برقم ) ١(
، شجرة النور ١٨٣ - ١٨٢ / ١، الديباج املذهب ١٦٧: ، بغية امللتمس٦٦ - ٦٥ / ١الصلة (*) 
١٢١ / ١.  
  .٦٦ / ١" الصلة " اخلرب يف ) ٢(

(*)  

)١٨/٥٦٣(  

  

  .عاش مخسني سنة، ومات فجأة يف شوال سنة سبع وسبعني وأربع مئة: قلت
  .كان مدار طلبة الفقه بقرطبة عليه يف املناظرة والتفقه): ١( بشكوال قال ابن

  
 بن إمساعيل ابن االمام االمام املفيت، الرئيس، أبو القاسم، إمساعل بن مسعدة*  نافلة االمساعيلي - ٢٩٣

  .الكبري أيب بكر، االمساعيلي، اجلرجاين
، وأمحد بن )٢(حممد بن يوسف الشالنجي مسع أباه، وعمه املفضل، ومحزة بن يوسف احلافظ، والقاضي 

  .إمساعيل الرباطي
زاهر الشحامي، وأخوه وجيه، وأبو نصر الغازي، وأبو سعد بن البغدادي، وإمساعيل بن : وعنه

  .السمرقندي، وأبو منصور بن خريون، وأبو الكرم الشهرزوري، وأبو البدر الكرخي
  .ولد سنة سبع وأربع مئة

  .ةومات جبرجان وله سبعون سن



  ).٣(وكان صدرا، معظما، إماما، واعظا، بليغا، له النظم والنشر وسعة العلم 
  .البن عدي" الكامل " روى ابن السمرقندي عنه كتاب 

__________  
  .٦٦ / ١" الصلة ) " ١(

 - ٢٢٣ / ٩، الوايف بالوفيات ٢٨٦ / ٣، العرب ١٤١ / ١٠، الكامل ١١ - ١٠ / ٩املنتظم (*) 
  .٣٥٤ / ٣، شذرات الذهب ٢٢٤

: الشالنجي، بفتح الشني والالم بينهما ألف ساكنة وسكون النون ويف آخرها جيم: قال ابن االثري) ٢(
  .هذه النسبة إىل بيع االشياء من الشعر كاملخالة واملقود واحلبل

  .١١ - ١٠ / ٩" املنتظم " انظر ) ٣(
(*)  

)١٨/٥٦٤(  

  

 الفارمذي، اخلراساين، بو علي، الفضل بن حممداالمام الكبري، شيخ الصوفية، أ*  الفارمذي - ٢٩٤
  .الواعظ

  .ولد سنة سبع وأربع مئة
أيب عبد اهللا بن باكويه، وأيب منصور عبد القاهر البغدادي املتكلم، وأيب حسان : ومسع يف رجوليته من

  .املزكي، وطائفة
  .مع السقا، وآخرونعبد الغافر بن إمساعيل، وعبد اهللا بن علي اخلركوشي، وأبو اخلري جا: روى عنه

هو شيخ الشيوخ يف عصره، املنفرد بطريقته يف التذكري، اليت مل يسبق إليها يف عبارته : قال عبد الغافر
  .وذيبه، وحسن أدائه، ومليح استعارته، ودقيق إشارته، ورقة ألفاظه، ووقع كالمه يف القلوب

مام بعني العناية، موفرا عليه منه طريقة صحب القشريي، وأخذ يف االجتهاد البالغ، وكان ملحوظا من اال
، وكان له قبول عظيم يف الوعظ، وكان نظام )١(اهلداية، مث عاد إىل طوس، وصاهر أبا القاسم كركان 

  .امللك يتغاىل فيه، وكان ينفق على الصوفية أكثر ما يفتح عليه به
  .تويف االستاذ أبو علي يف ربيع اآلخر، سنة سبع وسبعني وأربع مئة

__________  
، دول ٢٨٨ / ٣، العرب ٤٠٥ / ٢، اللباب ٢٢٨ / ٤، معجم البلدان ٢١٩ / ٩االنساب (*) 

ضبطت يف االصل بسكون امليم : ، والفارمذي٣٥٦ - ٣٥٥ / ٣، شذرات الذهب ٨ / ٢االسالم 
 وهي نسبة إىل فارمذ: وضبطها السمعاين بفتح الراء وامليم، وضبطها ياقوت بسكون الراء وفتح امليم



  .قرية من قرى طوس
  ).٢٠٢(تقدمت ترمجته برقم ) ١(

(*)  

)١٨/٥٦٥(  

  

، وأبو القاسم )١(ابن القطان ] تفقه ب [ وفيها مات عامل قرطبة أبو جعفر أمحد بن حممد بن رزق 
، وأبو سعد عبد اهللا بن الشيخ أيب القاسم )٣(، وبيىب اهلرمثية )٢(إمساعيل بن مسعدة االمساعيلي 

، وأبو منصور كالر )٥(، وشبخ الشافعية أبو نصر عبد السيد بن حممد بن الصباغ )٤ (القشريي العابد
  ، وأبو بكر حممد بن عمار املهري،)٦(البوشنجي 

  ).٨(، وزر للمعتمد، ومسعود بن ناصر السجزي الركاب )٧(الوزير 
  

الزاهد، راوي  بن زياد االصبهاين، االديب، عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن*  أبو عيسى - ٢٩٥
  .نسخة لوين، عن أيب جعفر بن املرزبان االري

إمساعيل بن حممد التيمي احلافظ، وحممد بن أيب القاسم الصاحلاين، ومسعود الثقفي، وأبو : حدث عنه
  .عبد اهللا الرستمي، وآخرون

  .بقي إىل حدود سنة ست وسبعني وأربع مئة
  .وكان من بقايا العلماء العباد رمحه اهللا

__________  
  .والتصويب منها) ٢٩٢(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .تقدمت ترمجته قبل هذه الترمجة مباشرة) ٢(
  ).٢٠١(تقدمت ترمجتها برقم ) ٣(
  ).٢٩١(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٣٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).٢٢٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  .)٤٧٩(وفيها وفاته سنة ) ٣٠٤(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).٢٧٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٨(

  .مل نعثر على مصادر ترمجة(*) 
(*)  



)١٨/٥٦٦(  

  

 ابن أنس بن دهلاث بن االمام، احلافظ، احملدث، الثقة، أبو العباس، أمحد بن عمر*  ابن دهلاث - ٢٩٦
  بن منيب العذري،) ٢(بن عمر ) ١(أنس بن فلذان 

  .االندلسي، املريب، الدالئي
  .ريةمن قرى امل: ودالية

  .مولده يف رابع ذي القعدة، سنة ثالث وتسعني وثالث مئة
وحج به أبواه وهو حدث، فقدموا مكة يف سنة مثان وأربع مئة يف رمضاا، فجاوروا مثانية أعوام، فأخذ 

البخاري " صحيح " مسلم عن أيب العباس بن بندار الرازي، والزم أبا ذر اهلروي، ومسع منه " صحيح " 
ع من أيب احلسن بن جهضم، وأيب بكر بن نوح، وعلي بن بندار القزويين مبكة، ومل سبع مرات، ومس

، ومسع باالندلس من أيب علي احلسني بن يعقوب البجاين، صاحب ابن )٣(يسمع مبصر فيما أعلم 
، وأيب عمر )٤(فحلون، ومن أيب عمر بن عفيف، ويونس بن عبد اهللا، واملهلب بن أيب صفرة 

  .السفاقسي
  .وأحلق الصغار بالكباروعمر، 

__________  
، بغية ٦٧ - ٦٦ / ١، الصلة )الداليي (٣٨٩ / ٥، االنساب ١٣٩ - ١٣٦: جذوة املقتبس(*) 

، دول ٢٩٠ / ٣، العرب ٥٢٢ / ١، اللباب ٤٦٠ / ٢، معجم البلدان ١٩٧ - ١٩٥: امللتمس
 / ١اح املكنون ، إيض٣٥٨ - ٣٥٧ / ٣، شذرات الذهب ١٢٢ / ٣، مرآة اجلنان ٨ / ٢االسالم 

  .١٢١ / ١، شجرة النور الزكية ٨٠ / ١، هدية العارفني ٦٥٦ / ٢، ١٠٤
  .فلهدان بدل فلذان: ٤٦٠ / ٢" معجم البلدان " يف ) ١(
  .عمران بدل عمر: ٦٦ / ١" الصلة " يف ) ٢(
  .أنه مسع مبصر مجاعة: ٣٨٩ / ٥" االنساب " يف ) ٣(
 بن أيب صفرة االسدي من أهل املرية، الفقيه احلافظ املتوىف هو القاضي أبو القاسم املهلب بن أمحد) ٤(

  ).٣٨٤( ه تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ٤٣٦سنة 
(*)  

)١٨/٥٦٧(  

  



  .، وغري ذلك)١" (املسالك واملمالك " ، وكتاب "دالئل النبوة " وصنف 
واحلميدي، وطاهر بن مفوز، ، )٣(ابن حزم، وأبو عمر بن عبد الرب، وأبو الوليد الوقشي : حدث عنه

  .وأبو علي اجلياين، وأبو علي بن سكرة، أبو حبر بن العاص، وأبو عبد اهللا بن شربين، وعدة
  .مات يف شعبان سنة مثان وسبعني وأربع مئة، وصلى عليه، ابنه أنس رمحه اهللا

  
  .لدمشقي بن املوحد السلمي االشيخ أبو حممد، احلسن بن علي بن عبد الواحد*  الربي - ٢٩٧

  .عرف بابن الربي
  .مسع من عبدالرمحن بن أيب نصر، وعبد الوهاب بن احلبان، ومنصور بن رامش

  .اخلطيب، والفقيه نصر، والزكي حيىي بن علي، ونصر ابن أمحد بن مقاتل، وآخرون: وعنه
  .تويف سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة

__________  
إيضاح " ، وكذلك هو يف "م املرجان يف املسالك واملمالك نظا": " معجم البلدان " ورد امسه يف ) ١(

  .٦٥٦ / ٢" املكنون 
  .مدينة باالندلس من أعمال طليطلة: بفتح الواو وتشديد القاف والشني معجمة، نسبة إىل وقش) ٢(

  . وفيه ترمجة أيب الوليد هذا٣٨١ / ٥" معجم البلدان " أنظر 
املشهور فيه بالفتح، ذيب تاريخ ابن : ، قال ابن حجر١٣٩ / ١، تبصري املنتبه ٦٤ / ١املشتبه (*) 

  .٢٣٢ / ٤عساكر 
(*)  

)١٨/٥٦٨(  

  

  ، احلافظ، الناقد، النسابة، احلجة، أبواملوىل، االمري الكبري*  ابن ماكوال - ٢٩٨
بن جعفر بن علي بن حممد ابن االمري دلف ابن االمري اجلواد ) ٢(بن هبة اهللا بن علي ) ١(نصر، علي 

االكمال " ، مث البغدادي، صاحب كتاب )٣(د اجلوش أيب دلف القاسم بن عيسى العجلي اجلرباذقاين قائ
  ).٥" (مستمر االوهام " ، وغري ذلك، وهو مصنف كتاب )٤" (يف مشتبه النسبة 

__________  
 / ١٥، معجم االدباء ٧٩ و ٥ / ٩، املنتظم ١ / ٢٨١ - ١ / ٢٨٠ / ١٢تاريخ ابن عساكر (*) 

، املختصر يف أخبار البشر ٣٠٦ - ٣٠٥ / ٣، وفيات االعيان ١٢٨ / ١٠، الكامل ١١١ - ١٠٢
 / ١، تتمة املختصر ٢٠٣ - ٢٠١: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٧ / ٢، دول االسالم ١٩٤ / ٢



 / ١٢، البداية والنهاية ١٤٤ - ١٤٣ / ٣، مرآة اجلنان ١١٢ - ١١٠ / ٣، فوات الوفيات ٥٧٣
 / ٥، النجوم الزاهرة ٤٧٥، طبقات ابن قاضي شهبة يف وفيات ١٤٦ - ١٤٥ و ١٢٤ - ١٢٣
 / ٣، شذرات الذهب ١٧٥٨، ١٦٣٧: ، كشف الظنون٤٤٤: ، طبقات احلفاظ١١٦ - ١١٥
 و ٨ - ٧ / ١، مقدمة االكمال ١١٦، الرسالة املستطرفة ٦٩٣ / ١، هدية العارفني ٣٨٢ - ٣٨١
  . النسخة العربية من١٧٨ - ١٧٦ / ٦، تاريخ بروكلمان ٦١ - ١٨

  .١١٠ / ٣" فوات الوفيات " هذا من نسبه عند ابن شاكر يف " علي " سقط اسم ) ١(
  .ابن علكان، بدل علي": وفيات االعيان " و " معجم االدباء " و " املنتظم " يف ) ٢(
  ).٢( تعليق رقم ٣٥٣: انظر الصفحة) ٣(
ن املؤتلف واملختلف من االمساء والكىن االكمال يف رفع عارض االرتياب ع: " وامسه الكامل) ٤(

" للخطيب البغدادي و " تكملته " للدارقطين و " املؤتلف واملختلف " مجع فيه ما يف " واالنساب 
لعبد الغين االزدي، مع ما شذ عنها، وأسقط ما ال يقع " مشتبه النسبة " و " املؤتلف واملختلف 

هم على الصحة، وما اختلفوا فيه وكان لكل قول وجه االشكال فيه مما ذكروه، وذكر ما وهم فيه أحد
  .ذكره

  .انظر مقدمته هلذا الكتاب
وقد طبع بتحقيق العالمة املرحوم عبدالرمحن بن حيىي املعلمي اليماين بدائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد 

  .الدكن يف اهلند
  تكملة" ة بعنوان  على هذا الكتاب تكمل٦٢٩وقد عمل ابن نقطة البغدادي املتوىف سنة 

لوجيه الدين منصور بن سليم اهلمذاين حمتسب االسكندرية " ذيل " وعلى هذه التكملة " االكمال 
 تاريخ، وعندنا منه نسخة - ٦٧٨ ه منه نسخة خمطوطة يف دار الكتب املصرية برقم ٦٧٣املتوىف سنة 

  .مصورة
 ١٧٨ - ١٧٧ / ٦" اريخ بروكلمان ت" وانظر " ذيب مستمر االوهام ": " كشف الظنون " يف ) ٥(

  .النسخة العربية، وفيه ذكر النسخ اخلطية لبعض مؤلفاته
(*)  

)١٨/٥٦٩(  

  

  .هم بطن من بكر بن وائل مث من ربيعة أخي مضر ابين نزار بن معد بن عدنان: وعجل
  .مولده يف شعبان سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة بقرية عكربا

  ).١(هكذا قال 



يس الفاتين، وعبيد اهللا بن عمر بن شاهني، وحممد بن حممد بن غيالن، وأبا منصور مسع بشرى بن مس
حممد بن حممد السواق، وأمحد بن حممد العتيقي، وأبا بكر بن بشران، والقاضي أبا الطيب الطربي، وعبد 

سم بن الصمد بن حممد بن مكرم، وطبقتهم ببغداد، وأبا القاسم احلنائي، وطبقته بدمشق، وأمحد بن القا
ميمون بن محزة، وعدة مبصر، ومسع خبراسان وما وراء النهر واجلبال واجلزيرة والسواحل، ولقي احلفاظ 

  ).٢(واالئمة 
أبو بكر اخلطيب شيخه، والفقيه نصر املقدسي، واحلسن بن أمحد السمرقندي احلافظ، : حدث عنه

هللا احلميدي، وحممد بن طرخان وحممد بن عبد الواحد الدقاق، وشجاع بن فارس الذهلي، وأبو عبد ا
التركي، وأبو علي حممد بن حممد بن املهدي، وأبو القاسم بن السمرقندي، وعلي بن أمحد بن بيان، 

  وعلي بن عبد السالم الكاتب،
  .وآخرون

أخربين أبو احلجاج يوسف بن زكي احلافظ، أخربنا حممد بن عبد اخلالق االموي، أخربنا علي بن املفضل، 
  د بن حممدأخربنا أمح

__________  
، ٢٣ - ٢٠ / ١": مقدمة االكمال " يف تاريخ والدة املترجم عدة أقوال ذكرها املعلمي اليماين يف ) ١(

  .٤٢١مث رجح منها سنة 
  .، فقد ذكر كثريا من شيوخه٢٧ - ٢٥ / ١انظر مقدمة اليماين لالكمال ) ٢(

(*)  

)١٨/٥٧٠(  

  

أخربنا أبو : تائب، أخربنا حممد بن أيب بكر، أنبأنا السلفي قالاالصبهاين، وأخربنا عبد اهللا بن أيب ال
الغنائم النرسي، أخربنا أبو نصر علي ابن هبة اهللا العجلي احلافظ، حدثين أبو بكر أمحد بن مهدي، حدثنا 

أبو حازم العبدوي، حدثنا أبو عمرو بن مطر، حدثنا إبراهيم بن يوسف اهلسنجاين، حدثنا أبو الفضل 
 بن حنبل، حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا زهري بن حرب، حدثنا حيىي بن معني، حدثنا علي صاحب أمحد

بن املديين، حدثنا عبيداهللا بن معاذ، حدثنا أيب، حدثنا شعبة، عن أيب بكر بن حفص، عن أيب سلمة، عن 
" ة كن أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حىت تكون كالوفر: " عائشة قالت

)١.(  
أمحد بن مهدي هذا هو اخلطيب، أخربنا به عبد الواسع االري إجازة، أخربنا إبراهيم بن بركات، 

  .أخربنا أبو القاسم بن عساكر، أخربنا أبو القاسم النسيب، أخربنا اخلطيب



  .حدثناه عبيداهللا بن معاذ: قال اهلسنجاين: فذكره مث زاد يف آخره
حممد بن أمحد بن صاحل بن أمحد بن حنبل، عن إبراهيم اهلسنجاين، حدثنا رواه : فذكره، مث قال اخلطيب

  الفضل بن زياد، حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا
  .زهري حنوه

  .أبو الفضل: ففي رواية ابن ماكوال وقع خلل، وهو قوله: قلت
  .حدثنا أمحد بن حنبل: وإمنا هو الفضل، وسقط عند يوسف احلافظ

  أخربنا زيد بن: أبو الغنائم القيسي، قاالأنبأنا املؤمل بن حممد، و
__________  

  .من طريق عبيد اهللا بن معاذ ذا االسناد) ٣٢٠(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(
أن يأخذن من شعر رؤوسهن، وخيففن من شعورهن حىت تكون كالوفرة، وهي من : ومعىن احلديث

  .الشعر ما كان إىل االذنني وال جياوزمها
(*)  

)١٨/٥٧١(  

  

كتب إيل أمحد بن القاسم احلسيين : احلسن، أخربنا أبو مصنور القزاز، أخربنا أمحد بن علي احلافظ، قال
من مصر، وحدثين أبو نصر علي ابن هبة اهللا، عنه، أخربنا أمحد بن حممد بن االزهر السمناوي، حدثنا 

، حدثنا يزيد، - ٢٥٠سنة  بغدادي - حدثنا موسى بن عيسى بالرملة - هو ابن عيسى الوشا -أمحد 
إذا بكى اليتيم وقعت دموعه يف كف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن محيد، عن أنس قال

  ".من أبكى هذا اليتيم الذي واريت والديه حتت التراب ؟ من أسكته فله اجلنة : الرمحن، فيقول
  .هذا منكر، رواته معروفون سوى موسى): ١(قال اخلطيب 

  ).٢( الذي افتراه هو: قلت
، وأنبأنا أمحد )ح(أنبئت عن أيب حممد بن االخضر وغريه، عن ابن ناصر، أن أبا نصر االمري كتب إليه، 

أخربنا مظفر بن احلسن : ، عن أيب احلسن بن الفراء، عن ابن ماكوال قال)٣(بن سالمة، عن االرتاحي 
محد بن عبدالرمحن الشريازي احلافظ، أخربنا سبط ابن الل، أخربنا جدي أبو بكر أمحد بن علي، أخربنا أ

  حممد بن علي
  ابن الشاه، أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم البغدادي بأنطاليكة، حدثنا

__________  
هذا حديث منكر جدا مل أكتبه إال بإسناده، ورجاهلم كلهم : ، ونص كالمه٤٢ / ١٣" تارخيه " يف ) ١(



  .هول، وحديثه عندنا غري مقبولمعروفون إال موسى بن عيسى، فإنه جم
إذا بكى : موسى بن عيسى البغدادي عن يزيد بن هارون خبرب كذب: ٢١٦ / ٤" امليزان " يف ) ٢(

  .اليتيم
بالراء والتاء املثناة الفوقية واحلاء املهملة نسبة إىل أرتاح وهو اسم حصن منيع كان من العواصم من ) ٣(

 حممد بن أمحد بن حامد بن مفرج بن غياث االرتاحي املتوىف واملنسوب هو أبو عبد اهللا...أعمال حلب
تاريخ دمشق "  نقال عن ١٧٣ - ١٧٢ / ١االنساب " ه ذكره املعلمي اليماين يف هامش ) ٦٠١(سنة 

."  
(*)  

)١٨/٥٧٢(  

  

حممد بن عبدالرمحن احلمريي مبصر، حدثنا خالد بن جنيح، حدثنا سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن 
ال تسبوا االموات، : " ن االعمش، عن جماهد، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالفأفأة، ع

  ".فإم قد أفضوا إىل ما قدموا 
وقرأته مبصر على أيب املعايل أمحد بن إسحاق، أخربنا عبد السالم بن فتحة السرفويل، حدثنا برقوه سنة 

، أخربنا أمحد ابن عمر ٥٥٤ه الديلمي سنة مثان عشرة وست مئة حضورا، أخربنا شهردار بن شريوي
له، فذكره مث " االلقاب " البيع، أخربنا محيد بن مأمون، أخربنا أمحد بن عبدالرمحن الشريازي يف كتاب 

  .وفأفأة هو أبو معاوية الضرير: قال
  .بل هو إمساعيل الكندي شيخ لبقية: وقال ابن ماكوال
ا آدم، حدثنا شعبة، عن االعمش، فهو يعلو لنا حدثن): ١(البخاري " صحيح " واحلديث ففي 

  .بدرجات، فكأين لقيت فيه الشريازي
كان االمري أبو نصر يعرف بالوزير سعد امللك ابن : له" الطبقات " قال شريويه الديلمي يف كتاب 

  .ماكوال، قدم رسوال مرارا
  خلطيبمسعت منه، وكان حافظا متقنا، عين ذا الشأن، ومل يكن يف زمانه بعد ا

__________  
يف الرقاق من ) ٦٥١٦(باب ما ينهى عن سب االموات، وأخرجه أيضا : يف اجلنائز) ٣٩٣(رقم ) ١(

  .٥٣، ٥٢ / ٤والنسائي ) ٤٨٩٩(طريق علي بن اجلعد عن شعبة به، وهو يف سنن أيب داود 
 منع سب وصلوا إىل ما عملوا من خري أو شر، واستدل ذا احلديث على: أي" أفضوا : " وقوله

وأصح ما قيل يف ذلك أن أموات الكفار والفساق جيوز ذكر ؟ : االموات مطلقا، قال احلافظ ابن ؟ جر



خمصوص حبديث أنس عند " ال تسبوا االموات : " ساوئهم للتحذير منهم، والتنفري عنهم وأن عموم قوله
: " ئهم باخلري والشرحيث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عند ثنا) ٩٤٩(ومسلم ) ١٣٦٧(البخاري 

ومل ينكر عليهم، وقد اتفق العلماء على جواز جرح اروحني من " وجبت وأنتم شهداء اهللا يف االرض 
  .الرواة أحياء وأمواتا

(*)  

)١٨/٥٧٣(  

  

  .أحد أفضل منه
  ).١(حضر جملسه الكبار من شيوخنا، ومسعوا منه 

 املؤمنني القائم، وويل عمه احلسني قضاء القضاة وزر أبوه هبة اهللا المري: وقال أبو القاسم بن عساكر
  .وولد يف شعبان سنة إحدى وعشرين: إىل أن قال...ببغداد

  ).٢(كذا هنا سنة إحدى 
  .حىت أكشفه: ما راجعت اخلطيب يف شئ إال وأحالين علي الكتاب، وقال: قال احلميدي

  ).٣(ب وما راجعت ابن ماكوال يف شئ إال وأجابين حفظا كأنه يقرأ من كتا
، وأنه "املؤتنف " ملا بلغ اخلطيب أن ابن ماكوال أخذ عليه يف كتاب : قال أبو احلسن حممد بن مرزوق

  صنف يف ذلك تصنيفا، وحضر ابن ماكوال عنده، وسأله اخلطيب عن ذلك، فأنكر، ومل يقر به،
  .هذا مل خيطر ببايل: وأصر، وقال

  . أظهرهإن التصنيف كان يف كمه، فلما مات اخلطيب: وقيل
  ).٤" (مستمر االوهام " وهو الكتاب امللقب ب 

: مسعت أبا إسحاق احلبال ميدح أبا نصر بن ماكوال، ويثين عليه، ويقول: قال حممد بن طاهر املقدسي
  ).٥(دخل مصر يف زي الكتبة، فلم نرفع به رأسا، فلما عرفناه كان من العلماء ذا الشأن 

__________  
  .١٢٠٣ / ٤ "تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .١٢٠٣ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
املستفاد من ذيل " ، و ١٠ / ١٥" معجم االدباء " ، و ١٢٠٤ - ١٢٠٣ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٣(

  .٢٠٢": تاريخ بغداد 
  .١١١ - ١١٠ / ١٥" معجم االدباء " ، و ١٢٠٤ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٤(



  .١٠٤ - ١٠٣ / ١٥" دباء معجم اال" ، و ١٢٠٤ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٥(
(*)  

)١٨/٥٧٤(  

  

: كان ابن ماكوال لبيبا، عاملا، عارفا، حافظا، يرشح للحافظ حىت كان يقال له: قال أبو سعد السمعاين
  .اخلطيب الثاين

وكان حنويا جمودا، وشاعرا مربزا، جزل الشعر، فصيح العبارة، صحيح النقل، ما كان يف البغداديني يف 
  ).١( الدنيا، وأقام ببغداد زمانه مثله، طاف
، ويسمع، )٢(أحب العلم من الصبا، وطلب احلديث، وكان حيضر املشايخ إىل مرتهلم : وقال ابن النجار

  .ورحل وبرع يف احلديث، وأتقن االدب، وله النظم والنثر واملصنفات
  ).٣(ان نفذه املقتدي باهللا رسوال إىل مسرقند وخباري الخذ البيعة له على ملكها طمغان اخل

  اجتمعت باالمري ابن ماكوال،: قال هبة اهللا بن املبارك بن الدوايت
خذ جزئني من احلديث، فاجعل متون هذا السانيد هذا، ومتون الثاين السانيد االول، حىت : فقال يل

  ).٤(أردها إىل احلالة االوىل 
ال يسأل عن مثله، ما رأينا جبل : سألت أبا الغنائم النرسي عن اخلطيب، فقال: قال أبو طاهر السلفي

  ).٥(مثله، وما سألته عن شئ فأجاب يف احلال، إال يرجع إىل كتابه 
قد مر أن االمري كان جييب يف احلال، وهذا يدل على قوة حفظه، وأما اخلطيب ففعله دال على ورعه 

  .وتثبته
  أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا أبو طاهر

__________  
  .١٢٠٤ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .إىل مرتل أهله: أي) ٢(
  .١٢٠٤ / ٤" تذكرة احلفاظ " أنظر ) ٣(
  .١٢٠٥ - ١٢٠٤ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٤(
  .١٢٠٥ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٥(

(*)  

)١٨/٥٧٥(  

  



م كان حافظا، فهما، ثقة، صنف كتبا يف عل: سألت شجاعا الذهلي عن ابن ماكوال، فقال: السلفي
  ).١(احلديث 

  ).٢(مل يلزم ابن ماكوال طريق أهل العلم، فلم ينتفع بنفسه : قال املؤمتن الساجي احلافظ
  .يشري إىل أنه كان يئة االمراء وبرفاهيتهم: قلت

مسعت إمساعيل بن السمرقندي يذكر أن ابن ماكوال كان له غلمان ترك : قال احلافظ ابن عساكر
  ).٣( نيف وسبعني وأربع مئة أحداث، فقتلوه جبرجان يف سنة

قتل احلافظ ابن ماكوال، وكان قد سافر حنو كرمان ومعه مماليكه االتراك، : وقال احلافظ ابن ناصر
  .فقتلوه، وأخذوا ماله، يف سنة مخس وسبعني وأربع مئة

  ).٤(هكذا نقل ابن النجار هذا 
كوال باالهواز إما يف سنة ست أو قتل ابن ما: مسعت ابن ناصر يقول: وقال احلافظ أبو سعد السمعاين

  ).٥(سنة سبع ومثانني وأربع مئة 
  ).٦(خرج من بغداد إىل خوزستان، وقتل هناك بعد الثمانني : وقال السمعاين

  قتل سنة مخس": املنتظم " وقال أبو الفرج احلافظ يف 
__________  

  .٢٠٢: "املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " ، و ١٢٠٥ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .٢٠٣ - ٢٠٢": املستفاد " ، و ١٢٠٥ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .١٢٠٥ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٣(
  .٢٠٣": املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " ، و ١٢٠٥ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٤(
  .١٢٠٥ / ٤" تذكرة احلفاظ " ، و ١٠٤ / ١٥" معجم االدباء " انظر ) ٥(
  .١٢٠٥  /٤" تذكرة احلفاظ ) " ٦(

(*)  

)١٨/٥٧٦(  

  

  ).١(سنة ست ومثانني : وسبعني، وقيل
  .سنة سبع ومثانني خبوزستان: قتل يف سنة تسع وسبعني، وقيل: وقال غريه

  .حكى هذين القولني القاضي مشس الدين بن خلكان
  ).٢(قتله غلمانه، وأخذوا ماله، وهربوا : قال

  .رمحه اهللا



وارحل إذا كانت ) ٤(وجانب الذل إن الذل جمتنب * ا قوض خيامك عن دار أهنت ): ٣(ومن نظمه 
  )٧(الرطب يف أوطانه حطب ) ٦(فاملندل ) * ٥(االوطان مضيعة 

) ١١(ذاك كساكبه فيا كبدي ) ١٠(فممسك دمع يوم * تباكت قلوبنا ) ٩(وملا تواقفنا ): ٨(وله 
  فراق الذي وينه قد كساك به* احلرى البسي ثوب حسرة 

__________  
، وتابعه على ذلك ابن كثري يف ٧٩ و ٥ / ٩" املنتظم "  ولذا أورده يف وفيات هاتني السنتني، انظر )١(
  .١٤٥ و ١٤٣ / ١٢" البداية " 
  .٣٠٦ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ٢(
" تذكرة احلفاظ " ، و ٣٠٦ / ٣" وفيات االعيان " ، و ١٠٦ / ١٥" معجم االدباء " البيان يف ) ٣(
  .١٢٤ / ١٢" البداية والنهاية  " ، و١٢٠٦ / ٤
  .جيتنب": البداية " و " وفيات االعيان " يف ) ٤(
وارحل إذا كان يف االوطان ": البداية " و " وفيات االعيان " منقصة، ويف ": معجم االدباء " يف ) ٥(

  .منقصة
  .العود الرطب يتبخر به أو أجوده: املندل، كمقعد) ٦(
  .حلطبا": معجم االدباء " يف ) ٧(
" فوات الوفيات " ، و ١٢٠٦ / ٤" تذكرة احلفاظ " ، و ١٠٤ / ١٥" معجم االدباء " البيتان يف ) ٨(
  .١١٦ / ٥" النجوم الزاهرة " ، و ١١١ / ٣
توافقنا، : إىل" تذكرة احلفاظ " تفرقنا، وقد حترفت يف ": فوات الوفيات " و " معجم االدباء " يف ) ٩(

  .توافينا: إىل" النجوم الزاهرة " ويف 
  ".يوم " بدل " عند : " عند ياقوت) ١٠(
  .فيا نفسي": معجم االدباء " و " فوات الوفيات " يف ) ١١(

(*)  

)١٨/٥٧٧(  

  

أخربنا زيد بن حسن، أخربنا عبدالرمحن بن حممد، : أخربنا املؤمل بن حممد، واملسلم بن عالن كتابة قاال
  أخربنا أمحد بن علي

علي بن هبة اهللا، حدثنا أبو إبراهيم أمحد بن القاسم العلوي، حدثنا أبو الفتح احلافظ، حدثين أبو نصر 
إبراهيم بن علي، حدثنا موسى بن نصر ابن جرير، أخربنا إسحاق احلنظلي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا 



كانت عندي امرأة تسمعين، فدخل رسول : بكار بن عبد اهللا، مسعت ابن أيب مليكة، مسعت عائشة تقول
 صلى اهللا عليه وسلم وهي على تلك احلالة، مث دخل عمر، ففرقت، فضحك رسول اهللا صلى اهللا اهللا

واهللا ال أخرج حىت أمسع ما مسع : ؟ فحدثه، فقال! ما يضحكك يا رسول اهللا : عليه وسلم فقال عمر
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فأمسعته
  .ب موسى بن نصر امسا اختلقهأبو الفتح ساقط الرواية، وأحس): ١(قال اخلطيب 

  
 بن حممد ابن إمساعيل بن أيب االمام احملدث، اخلطيب، أبو طاهر، حممد بن أمحد*  ابن أيب الصقر - ٢٩٩

  .الصقر اللخمي االنباري
  .مسعنا مشيخته يف جزأين

ئفة مسع عبدالرمحن بن أيب نصر التميمي، وأبا نصر بن احلبان، وعبد الوهاب بن عبد اهللا املري، طا
  بدمشق، وأبا عبد اهللا بن

__________  
وأبو الفتح البغدادي يعرف بابن خبت، وكان واهي : قلت: ٥٨ / ١٣" تارخيه " نص كالمه يف ) ١(

احلديث، ساقط الرواية، وأحسب موسى بن نصر بن جرير امسا ادعاه وشيخا اختلقه، وأصل احلديث 
  .باطل فاهللا أعلم

 ١٢، البداية والنهاية ٨٦ / ٢، الوايف بالوفيات ٢٨٥ / ٣ السقر، العرب  وفيه ابن أيب٩ / ٩املنتظم (*) 
  .٣٥٤ / ٣، شذرات الذهب ١١٨ / ٥، النجوم الزاهرة ١٢٥/ 

(*)  

)١٨/٥٧٨(  

  

  نظيف، وإمساعيل بن عمرو احلداد، وصلة بن املؤمل، ومجاعة
ا، وأبا حممد اجلوهري ، وأبا العالء املعري )١(مبصر، وحممد بن احلسني الصنعاين صاحب النقوي 

  .ببغداد
أبو بكر اخلطيب، وعبد اهللا بن عبد الرزاق بن الفضل، وإمساعيل بن السمرقندي، وأبو الفتح : روى عنه

حممد بن أمحد االنباري، وعبد الوهاب االمناطي، وموهوب بن اجلواليقي، وأبو بكر ابن الزاغوين، وابن 
  .ناصر

: ، يقال)٢(كان ابن أيب الصقر صواما قواما : ظ باالنبار يقولمسعت خليفة بن حمفو: قال السمعاين



  .مسموعاته وقر مجل
وله شعر رائق، مات باالنبار يف مجادى اآلخرة، سنة ست وسبعني وأربع مئة، وكان من أبناء : قلت

  .الثمانني رمحه اهللا
  

 احملمي، النيسابوري،  بن عبيداهللالشيخ العدل، املسند، أبو عمرو، عثمان بن حممد*  احملمي - ٣٠٠
  .املزكي

  .أيب نعيم االسفراييين، وعبد الرمحن بن إبراهيم املزكي، وأيب عبد اهللا احلاكم، ومجاعة: حدث عن
__________  

  .نقو: بفتح النون والقاف نسبة إىل) ١(
  .وظين أا من قرى صنعاء اليمن: قال
  .٣٢٣ / ٣" اللباب " 
  .٩/  ٩" املنتظم " اخلرب بنحوه يف ) ٢(

، ١٢٧ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٩٨ / ٣ ب، العرب ١٧٦الورقة : ، التقييد"احملمي : " االنساب(*) 
  .٣٦٦ / ٣شذرات الذهب 

واحملمي، بفتح امليم وسكون احلاء ويف آخرها ميم ثانية، هذه النسبة إىل حمم، وهو بيت كبري بنيسابور 
  .احملمية: قال هلم

(*)  

)١٨/٥٧٩(  

  

ن طاهر، وعبد الغافر بن إمساعيل، وعبد اهللا ابن حممد الفراوي، وعبد اخلالق بن زاهر، حممد ب: روى عنه
وأبو االسعد هبة الرمحن بن القشريي، وحممد بن جامع الصواف، وعبد الكرمي بن حسن الكاتب، 
واحلسني بن علي الشحامي، وعبد الرمحن بن حيىي الناصحي، وأخوه أبو نصر أمحد بن حيىي، وخلق 

  .كثري
مسع املشايخ والصدور، وأدرك االسناد العايل، وحضر الوقائع، وكان حسن الصحبة : قال عبد الغافر

  .والعشرة
  .تويف يف صفر، سنة أحدى ومثانني وأربع مئة: مث قال
  .إنه عثماين، وقد روى عنه باالجازة حممد بن ناصر احلافظ: قيل: قلت

، وأبو )٢(، وشيخ االسالم االنصاري )١(الغورجي ومات معه يف العام أبو بكر أمحد بن عبد الصمد 



، والوزير حممد بن هشام بن املصحفي بقرطبة، وحصن الدولة معلى بن )٣(بكر بن ماجة االري 
  .املتغلب على دمشق) ٤(حيدرة الكتامي 

  
  . حممود بن سبكتكني، صاحب غزنة واهلندإبراهيم بن مسعود بن السلطان*  امللك املؤيد - ٣٠١

__________  
  ).٣(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ١(
  ).٢٦٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٠٢(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٦٣(الكناين، واملثبت من ترمجته املتقدمة برقم : يف االصل) ٤(

  ، تتمة١٩٩ / ٢، املختصر ١٦٨ - ١٦٧ / ١٠، الكامل ١١٠ - ١٠٩ / ٩املنتظم (*) 
  .١٦٤ / ٥، النجوم الزاهرة ١٥٧ / ١٢، البداية ٩ / ٢املختصر 

(*)  

)١٨/٥٨٠(  

  

  ).١(كانت دولته بضعا وعشرين سنة، وكان شجاعا، حازما، غازيا، حسن السرية 
  .وأربع مئة) ٢(مات سنة إحدى ومثانني 

  ).٣(ومتلك بعده ابنه السلطان مسعود زوج ابنة السلطان الكبري ملكشاه 
  

بن ماجه االري ) ٤( بن احلسن  املعمر، املسند، أبو بكر، حممد بن أمحدالشيخ،*  ابن ماجه - ٣٠٢
  .االصبهاين

  .وأر اليت هو منها ليست مبدينة أر زجنان، بل قرية من قرى أصبهان
  .ولد سنة ست ومثانني وثالث مئة

  .ومسع جزء لوين من أيب جعفر بن املرزبان، وتفرد بعلوه
ن طاهر، ومؤمتن الساجي، وإمساعيل التيمي، وأبو سعد بن البغدادي، حممد ب: حدث عنه خلق كثري منهم

  وحممود بن ماشاذه، وأبو منصور عبد اهللا بن حممد الكسائي، وعبد املغيث بن أيب عدنان،
__________  

  .١٦٧ / ١٠" الكامل ) " ١(
، ١٥٧ / ١٢" البداية " ، وتابعه على ذلك ابن كثري يف )٤٩٢(ذكره ابن اجلوزي يف وفيات سنة ) ٢(



 / ٢" خمتصره " ، وقد رجحه ابن أيب الفداء يف ١٦٤ / ٥" النجوم الزاهرة " وابن تغري بردي يف 
  ).٤٨١(، ولكنه تابع ابن االثري يف إيراده يف وفيات سنة ١٩٩

  .١٩٩ / ٢" املختصر " ، و ١٦٨ / ١٠" الكامل ) " ٣(
  .٣٦٦ / ٣ذهب ، شذرات ال١٢٧ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٩٨ / ٣العرب (*) 

حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن، : ١٢٧ / ٥" النجوم الزاهرة " ، و ٢٩٨ / ٣" العرب " يف ) ٤(
  .وكذلك أورده املؤلف يف ترمجة شيخ االسالم االنصاري

  .٥١٦: انظر ص
(*)  

)١٨/٥٨١(  

  

 يورجه، وأبو رشيد ومسعود بن إمساعيل، وأبو نصر الغازي، وأبو اخلري الباغبان، وحممود ابن عبد الكرمي
أمحد بن محد اخلرقي، وعبد املنعم ابن حممد بن سعدويه، واحلسن بن رجاء بن سليم، وحممد بن أيب 

  .القاسم الصاحلاين االديب
  .مات يف سنة إحدى ومثانني وأربع مئة، عن بضع وتسعني سنة

  
  .ي، املريي، االندلسمفيت املالكية، أبو عثمان، طاهر بن هشام االزدي*  االزدي - ٣٠٣

  .صفرة، وأيب عمر بن عفيف، وحج، فسمع من أيب ذر احلافظ، وغريه) ١(مسع من املهلب بن أيب 
  .أبو علي بن سكرة، وغريه: روى عنه

  ).٢(أخربنا عنه مجاعة، وعاش ستا ومثانني سنة، تويف سنة سبع وسبعني وأربع مئة : وقال ابن بشكوال
  

  . االندلسي املهريلوزارتني، أبو بكر حممد بن عمارشاعر االندلس، ذو ا* *  املهري - ٣٠٤
__________  

  .٢٤٠ / ١الصلة (*) 
، وترمجة املهلب قد تقدمت يف اجلزء السابع عشر رقم ٢٤٠ / ١" الصلة " من " أيب " سقط لفظ ) ١(
)٣٨٤.(  
  ).٤٠٧(، وفيه أنه تويف سنة ٢٤٠ / ١" الصلة ) " ٢(

: ، بغية امللتمس١٦٤ / ١١، اخلريدة ٤٣٣ - ٣٦٨ / ١ / ٢، الذخرية ٨٥: قالئد العقيان(* *) 



 - ٣٨٩ / ١، املغرب ١٦٥ - ١٣١ / ٢، احللة السرياء ٧٧: ، املعجب١٦٩: ، املطرب١١٣
  = (*)، الوايف بالوفيات ٢٨٨ / ٣، العرب ٤٢٩ - ٤٢٥ / ٤، وفيات االعيان ٣٩١

)١٨/٥٨٢(  

  

  .كان هو وابن زيدون كفرسي رهان
رتب، حىت استوزره املعتمد بن عباد، مث استنابه على مرسية، فعصى ا، ومتلكها، فلم بلغ املهري أسىن ال

يزل املعتمد يتلطف يف احليلة، إىل أن وقع يف يده، فذبح صربا للعصيان بعد فرط االحسان، والنه هجا 
) ٢(اء مساع معتمد فيها ومعتضد أمس* مما يقبح عندي ذكر أندلس ): ١(املعتمد وآباءه، فهو القائل 

كاهلر حيكي انتفاخا صولة االسد وقد جال ابن عمار يف االندلس أوال، ومدح * مملكة يف غري موضعها 
امللوك والكبار والسوقة، حبيث إنه مدح فالحا أعطاه خمالة شعري حلماره، مث آل بابن عمار احلال إىل 

  .الو مالها برا ملالناها ترب: االمرة، فمال للفالح خمالته دراهم، وقال
  ).٣ (٤٧٩وقد سجنه املعتمد مدة، وتوسل إليه بقصائد تلني الصخر، فقتله يف سنة 

__________  
  .٣٥٧ - ٣٥٦ / ٣، شذرات الذهب ٦٥٦ - ٦٥٢ / ١، نفح الطيب ٢٣٤ - ٢٢٩ / ٤= 

ولالستاذ ثروت أباظة كتيب عنه ) ١٩٥٧بغداد (وللدكتور صالح خالص مؤلف عنه مجع فيه شعره 
  .يف سلسلة اقرأ

، ومل يردا يف بقية املصادر اليت ترمجت البن ٤٢٨ / ٤كذا قال املؤلف هنا موافقة البن خلكان ) ١(
  عمار، وقد سبق للمؤلف يف ترمجة إدريس بن علي بن محود احلسين االدريسي

أن أورد هذين البيتني، ونسبهما إىل ابن رشيق القريواين، ) ٨٥(اليت مرت يف اجلزء السابع عشر برقم 
  . غري منسوبني٢٥٥ / ٤: ، مث أوردمها٢١٤ / ١" نفح الطيب "  نسبهما املقري يف وإليه

 ونص البيت ٦٠ - ٥٩ابن رشيق للدكتور عبدالرمحن ياغي صفحة " ديوان " والبيتان يف جمموع 
  .ألقاب: ابن رشيق" ديوان " يف ) ٢(مساع مقتدر فيها ومعتضد * مما يزهدين يف أرض أندلس : االول فيه

  = (*) وما بعدها، وقد ذكر ابن خلكان أنه تويف ٤١٩ / ١ / ٢" الذخرية " نظر هذه القصائد يف ا) ٣(

)١٨/٥٨٣(  

  

* وعين أثار الرعد صرخة طالب ) ٢(احلمائم ) ١(ويف وإال ما نياح * علي وإال ما بكاء الغمائم : وله
: منها) ٣(امت له يف مآمت لغريي وال ق* لثأر وهز الربق صفحة صارم وما لبست زهر النجوم حدادها 



  )٤(محيلة سيف أو محالة غارم * أىب اهللا أن تلقاه إال مقلدا 
  . بن عباد الدينوري، عرف بابن االستاذمسند مهذان، أبو الفضل، أمحد بن عيسى*  الدينوري - ٣٠٥

 أبيه، وأيب بكر بن الل، وأمحد بن تركان، وعبد الرمحن الصفار، وأيب عمر بن مهدي،: حدث عن
  .وعدة

  مسعت منه مذان والدينور، وكان صدوقا، قال: قال شريويه
__________  

وقد سبق للمؤلف أن أورده يف وفيات هذه السنة " العرب " وتابعه على ذلك املؤلف يف ) ٤٧٧(سنة = 
  .أيضا يف ترمجة الفارمذي

  .وإال فيم نوح": الوايف " يف ) ١(
انظر االبيات بأطول مما ) ٣(ويف وإال ما بكاء الغمائم * احلمائم علي وإال ما نياح ": الذخرية " يف ) ٢(

  . وما بعدها٣٧٢ / ١ / ٢" الذخرية " هنا يف 
  .١٤٨ / ٢" احللة السرياء " ، و ٢٣٢ / ٤" الوايف " وقد ورد البيت االول يف 

ف أو محالة غارم محالة سي* أىب أن يراه اهللا غري مقلد :  هكذا٣٧٦": الذخرية " ورد هذا البيت يف ) ٤(
  .هي عالقة السيف، وهي السري الذي يقلده املتقلد: واحلميلة
  .الدية والغرامة حيملها قوم عن قوم: واحلمالة

  .٢٧٢ / ٧الوايف بالوفيات (*) 
  ).٦٠٧(وسيعيد املؤلف ترمجته يف الصفحة 

(*)  

)١٨/٥٨٤(  

  

  .ولدت سنة إحدى ومثانني وثالث مئة: يل
  . وسبعني وأربع مئةمات بالدينور سنة مثان

  
 بن علي النيسابوري ، عبدالرمحن بن مأمون)١(العالمة شيخ الشافعية، أبو سعد *  املتويل - ٣٠٦
  .املتويل

  ).٢(درس ببغداد بالنظامية بعد الشيخ أيب إسحاق، مث عزل بابن الصباغ، مث بعد مديدة أعيد إليها 
مبرو، وبرع، وبذ ) ٤(ارى، وعلى الفوراين ، وبأيب سهل أمحد بن علي ببخ)٣(تفقه بالقاضي حسني 

  .االقران



لشيخه أيب القاسم الفوراين، فعاجلته املنية عن تكميله، " االبانة " الذي متم به " التتمة " وله كتاب 
  .انتهى فيه إىل احلدود

  وله
__________  

، ٢٩٠/  ٣، العرب ١٣٤ - ١٣٣ / ٣، وفيات االعيان ١٤٦ / ١٠، الكامل ١٨ / ٩املنتظم (*) 
، ١٠٨ - ١٠٦ / ٥، طبقات السبكي ١٢٣ - ١٢٢ / ٣، مرآة اجلنان ٦٢ - ٦١ / ١٦الوايف خ 

 - ١٧٦، طبقات ابن هداية اهللا ١٢٨ / ١٢، البداية والنهاية ٣٠٦ - ٣٠٥ / ١طبقات االسنوي 
، ٥١٨ / ١، هدية العارفني ٣٥٨ / ٣، شذرات الذهب ١٢٥١ / ٢ و ١ / ١، كشف الظنون ١٧٧

ومل أعلم الي :  وقد حترف فيه إىل أيب سعيد قال ابن خلكان يف نسبته، املتويل١٥٠ / ٢نون إيضاح املك
  .معىن عرف بذلك، ومل يذكر السمعاين هذه النسبة

  ".سعيد " إىل " كشف الظنون " االسنوي وابن هداية اهللا و " طبقات " يف " سعد " حترف لفظ ) ١(
  .من ترتيب مدرسي النظامية) ٢٣٩(بن الصباغ رقم انظر ما ذكره املؤلف يف آخر ترمجة ا) ٢(
وقد تقدمت ترمجته برقم ) ٤٦٥(هو القاضي أبو علي حسني بن حممد بن أمحد املروزي املتوىف سنة ) ٣(
)١٣١.(  
وقد تقدمت ) ٤٦١(هو أبو القاسم عبدالرمحن بن حممد بن فوران املروزي الفوراين املتوىف سنة ) ٤(

  ).١٣٣(ترمجته برقم 
(*)  

)١٨/٥٨٥(  

  

  ).١(خمتصر يف الفرائض، وآخر يف االصول، وكتاب كبري يف اخلالف 
  .مات ببغداد سنة مثان وسبعني كهال، وله اثنتان ومخسون سنة رمحه اهللا

  
 بن حامد بن عبيد البيكندي، العالمة، شيخ االعتزال، أبو جعفر، حممد بن أمحد*  قاضي حلب - ٣٠٧

  .دعالبخاري، املتكلم، من دعاة الب
  .ولد سنة ثنتني وتسعني

  .يف سنة سبع، وإمنا تويف الكشاين سنة مولد هذا) ٢(من الكشاين " الصحيح " وزعم أنه مسع 
  .السليماين، ومنصور الكاغدي، وعدنان بن حممد اهلروي، ومجاعة: وقد حدث عن

  .أبو غالب بن البناء، وعلي بن هبة اهللا بن زمهويه: روى عنه



__________  
 ١االسنوي " طبقات " ، و ١٠٧ / ٥السبكي " طبقات " ، و ١٣٤ / ٣" وفيات االعيان  " انظر) ١(
 /٣٠٦.  

 ٨ / ٢، اجلواهر املضية ١٣٦ / ١٢، البداية والنهاية ٤٦٢ / ٣، ميزان االعتدال ٥٢ / ٩املنتظم (*) 
 ٢رفني ، هدية العا٨٩١، ٣٧٨، كشف الظنون ٦١ و ٥٢ / ٥، لسان امليزان )الطبعة اهلندية (١٠ -
 /٧٥.  

نسبة إىل بيكند، وقد ضبطها ياقوت بكسر الباء وفتح الكاف وسكون النون، وتابعه على : والبيكندي
، ومل يضبطها كل من السمعاين وابن االثري، وهي بلدة بني خبارى "لب اللباب " ذلك السيوطي يف 

  .وجيحون على مرحلة من خبارى
 وهي بلدة من بالد الصغد بنواحي مسرقند، وهو أبو علي بضم الكاف نسبة إىل كشانية،: الكشاين) ٢(

، وقد تقدمت )٣٩١(أو ) ٣٩٢(إمساعيل بن حممد بن أمحد بن حاجب الكشاين السمرقندي املتوىف سنة 
  ).٣٥٤(ترمجته يف اجلزء السادس عشر من هذا الكتاب برقم 

  .الكسائي:  إىل٦١ / ٥" لسان امليزان " وقد تصحف يف 
(*)  

)١٨/٥٨٦(  

  

  .طعن فيه املؤمتن الساجي
  ).١(كذاب : وقال عبد الوهاب االمناطي

  .ولد سنة أربع وتسعني: وقيل
  ).٢(تويف يف أول سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة ببغداد 

  
بن ) ٣ (العالمة، بليغ زمانه، الشيخ ايد، أبو علي، احلسن بن عبد الصمد*  ابن أيب الشخباء - ٣٠٨

  .، صاحب اخلطب والترسلأيب الشخباء العسقالين
  ).٤(كان جل اعتماد القاضي الفاضل على حفظ كالمه فيما يقال 

  .جميد كنعته، قادر على ابتداع الكالم وحنته: قال العماد يف ترمجة ايد
  ).٥(قتل مبصر مسجونا سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة 

__________  
  .٥٢ / ٩" املنتظم ) " ١(



  .٩ / ٢" اجلواهر املضية " صاحب وله مصنفات ذكرها ) ٢(
قسم العسقالنيني يف القسم التابع لشعراء مصر : ، اخلريدة٦٦١ - ٦٢٧ / ٢م  / ٤الذخرية ق (*) 

 ٨٩ / ٢، وفيات االعيان ١٨٤ - ١٥٢ / ٩، معجم االدباء )٣٣٢٨( نسخة باريس رقم ١٤: الورقة
  .١٤٦ / ٢٣، أعيان الشيعة ٢٧٧ / ١، هدية العارفني ٧٠ - ٦٨ / ١٢، الوايف بالوفيات ٩١ -
  .احلسن بن حممد بن عبد الصمد: ١٥٢ / ٩" معجم االدباء " يف ) ٣(
، وقد رد الصفدي على هذا ٨٩ / ٢" وفيات االعيان " ، و ١٥٢ / ٩" معجم االدباء " اخلرب يف ) ٤(

  .٦٩ / ١٢" الوايف بالوفيات " القول يف كتابه 
د الرحيم بن علي بن احلسن اللخمي العسقالين املصري وزير والقاضي الفاضل هو االديب أبو علي عب

ه سترد ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين رقم ) ٥٩٦(السلطان امللك الناصر صالح الدين املتوىف سنة 
)١٧٩.(  
معجم "  وما بعدها، وقد حترفت سنة وفاته يف املطبوع من ٨٩ / ٢" وفيات االعيان " اخلرب يف ) ٥(

  ).٤٣٢( سنة إىل" االدباء 
  .وانظر بعض نظمه يف مصادر ترمجته

(*)  

)١٨/٥٨٧(  

  

 بن أيب جعفر الشيخ االمام، العارف، احملدث الكبري، أبو الفضل، حممد ابن أمحد*  الطبسي - ٣٠٩
  .الطبسي، شيخ الصوفية

ي، وأبا مسع احلافظ أبا عبد اهللا احلاكم، وأبا طاهر بن حممش، وعبد اهللا بن يوسف بن بامويه، والسلم
  .بكر احلريي، وأمثاهلم

، ووجيه الشحامي، وأبو االسعد بن القشريي، وعبد الغافر بن )١(اجلنيد بن حممد القايين : حدث عنه
" شيخ ثقة، ورع، صويف زاهد، كتب الكثري، وحصل التصانيف املفيدة، وألف كتاب : إمساعيل، وقال
  ".بستان العارفني 

مية أياما، مث عاد إىل بلده، وا مات يف رمضان، سنة اثنتني ومثانني قدم علينا من طبس، وأملى بالنظا
  .وأربع مئة رمحه اهللا

  .كان من أبناء التسعني: قلت
__________  

 ٢، الوايف ٣٠١ / ٣، العرب ١١٩٥ / ٣، تذكرة احلفاظ ٢٧٤ / ٢، اللباب ٢٠٩ / ٨االنساب (*) 



، هدية ١٨١ / ١ضاح املكنون ، إي٣٦٧ / ٣، شذرات الذهب ١٠٢٤: ، كشف الظنون٨٨/ 
  .٧٥ / ٢العارفني 

بفتح الطاء املهملة والباء املنقوطة بواحدة والسني املهملة هذه النسبة إىل : والطبسي، قال السمعاين
وهي بلدة يف برية، إذا خرجت منها إىل أي صوب منها سلكت وقصدت البد من ركوب الربية، : طبس

  .حت يف زمن عمر رضي اهللا عنهوهي بني نيسابور وأصبهان وكرمان فت
  .بلدة قريبة من طبس: بالقاف والياء املثناة التحتية مث النون نسبة إىل قاين) ١(

  .، وفيه ترمجة اجلنيد بن حممد القايين هذا٣٧ / ١٠" االنساب " انظر 
  .بالفاء والتاء املثناة الفوقية" الفاتين " وقد تصحف يف االصل إىل 

(*)  

)١٨/٥٨٨(  

  

  الشيخ املسند، الصدر الكامل، الشريف املأمون، أبو السنابل، * ابن أيب الصهباء - ٣١٠
  .هبة اهللا بن أيب الصهباء حممد بن حيدر القرشي، النيسابوري

أيب طاهر بن حممش، وعبد اهللا بن يوسف، وأيب عبدالرمحن السلمي، وحيىي املزكي، وأيب بكر : حدث عن
  .احلريي، وأيب إسحاق االسفراييين

وجيه الشحامي، وحممد بن جامع الصواف، وعبد اخلالق بن زاهر، وعائشة بنت أمحد : وى عنهر
  .الصفار، وعدة

  .وكان من الثقات املكثرين
  .النسائي من احلسني بن فنجويه" سنن " مسع 

  .تويف سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة
  

 ابن احلسن بن لغنائم، حممد بن عليالشيخ اجلليل، الصاحل، املسند، أبو ا* *  ابن أيب عثمان - ٣١١
  .حممد بن أيب عثمان عمرو بن حممد بن منتاب البغدادي، الدقاق، ناظر املارستان العتيق

  وأيب متام مع) ١(أفاده أبوه مع إخوته أيب سعد : قال املؤمتن الساجي
__________  

  .١٠٨٤ / ٣تبصري املنتبه (*) 
  .٣٦٩ / ٣، شذرات الذهب ١٤١ / ٤لوايف بالوفيات ، ا٣٠٤ / ٣، العرب ٥٤ / ٩املنتظم (* *) 

، حيث أورد ترمجة أيب ١٤٠ / ٤" الوايف " ، والتصويب من "سعد " بدل " حممد " يف االصل ) ١(



  .١٤١ / ٤سعد هذا، مث أورد ترمجة أخيه أيب متام 
(*)  

)١٨/٥٨٩(  

  

  .شراسة أخالق ونفور طبع ال وجه له
  ي، وأبا حممد بن البيع، وأبامسع أبا عمر بن مهدي الفارس: قلت

  .، وكان خريا دينا، كثري السماع)١(احلسن بن رزقويه، وعبد القاهر بن عترة 
مكي الرميلي، وأبو سعد بن البغدادي، وأبو نصر الغازي، وإمساعيل بن السمرقندي، : روى عنه

ن أمحد بن اخلراز، وإمساعيل بن حممد التيمي، وأمحد بن قفرجل، وحممد بن املادح، وأبو علي أمحد ب
  .وآخرون

لو : يعقوب بن شيبة، ويقول" مسند " كان احلميدي حيضين على قراءة ما عنده من : قال ابن سكرة
؟ قال احلافظ ! وجد كالم يعقوب على أبواب احلمامات للزم أن يقرأ، فكيف وهو مسند ال مثل له 

  .وأربع مئة) ٢(مات يف سنة مثان ومثانني : شجاع الذهلي
  

  بن زيري بن مناد الصنهاجي، من قواد) ٤(بن بلكني ) ٣ (ابن ماكس*  باديس بن حبوس - ٣١٢
__________  

  ".عنترة "  إىل ١٤١ / ٤" الوايف بالوفيات " حترفت يف ) ١(
  .وهو الذي يف مصادر ترمجته) ٤٨٣(يف وفيات سنة " العرب " أورده املؤلف يف ) ٢(

، ١٩٨ / ٢، املختصر يف أخبار البشر ٢٦٤ / ٣لبيان املغرب ، ا١٠٧ / ٢املغرب يف حلى املغرب (*) 
 وفيه باديس بن حسون، نفح ١٦١ - ١٦٠ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٤٤٣ - ٤٣٥ / ١االحاطة 
  .٨٧: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٢٦٤: ، أعمال االعالم١٩٦ / ١الطيب 

  ".معجم االنساب " و " االحاطة " و " الكامل " يف ) ٣(
  ".مالس " إىل " املختصر " سن، وقد حترفت يف ماك

  = (*)أن بلكني هو ابن " االحاطة " مل يرد اسم بلكني يف نسبه يف مصادر ترمجته، ويف ) ٤(

)١٨/٥٩٠(  

  



  .الرببر، له شرف وأبوة وعشرية
متلك غرناطة، وجيش اجليوش، وحارب املعتصم صاحب املرية، واملعتضد صاحب إشبيلية، وكان سفاكا 

  .دماءلل
  .فيه عدل جبهل

  .ابين يعقين! يا موالنا : ، فقالت)١(وقفت له امرأة عند باب إلبرية 
  .إمنا أردت ديده: فطلبه، ودعا بالسيف، فقالت املرأة

  .ما أنا مبعلم كتاب: فقال
  ).٢(وأمر به، فضربت عنقه 

 بالضيافة، فأنزله يف واستعمل بعض أقاربه على بلد، فخرج يتصيد، فمر بشيخ قرية، فرغب يف تشريفه
  .نأيت بعد مبا حتب: أرض فيها دوالب وفواكه، فبادر له بثريد يف لنب وسكر، وقال

ارجع : فرماه برجله، وضرب الشيخ، ففر الشيخ، وأتى إلبرية، فعرف امللك مبا جرى عليه، فقال
ك الثريد، فتناوله واصرب، وواعده، مث جاءه بعد أيام يف كبكبة منهم خصمه، فقدم الشيخ للملك مثل ذل

  .خذ بثأرك من هذا، فاضربه: وأكله واستطابه، مث قال
  .ال بد، فضربه حىت اقتص منه: فاستعظم الشيخ ذلك، فقال امللك

  .هذا حق هذا، بقي حق اهللا يف إهانة نعمته، وحقي يف اجتراء العمال: فقال امللك
  .فضرب عنقه، وطيف برأسه

  .حكاها اليسع بن حزم
__________  

نصا " املختصر " ، وسينقل املؤلف عن أيب الفداء يف ٤٣٣ - ٤٣١ / ١" االحاطة " باديس، انظر = 
  .يظهر فيه أن بلكني هو أخو باديس صاحب الترمجة

وهي كورة كبرية من االندلس، ومدينة متصلة بأراضي كورة : إلبرية، بوزن إخريطة: قال ياقوت) ١(
  .ا وبني قرطبة تسعون ميالقربة بني القبلة والشرق من قرطبة، بينه

  .١٠٧ / ٢" املغرب يف حلى املغرب " اخلرب يف ) ٢(
(*)  

)١٨/٥٩١(  

  

وحكى أيضا أن بعض أهل البادية كانت له بنت عم بديعة احلسن، فافتقر، ونزح ا، فصادفه يف الطريق 
، فطردوه، فقصد أمري صنهاجي، فأركبها شفقة عليها، مث أسرع ا، فلما وصل البدوي، أتى دار االمري



  .ادفع إليه زوجته: امللك، فقال لذاك االمري
  .نعم: هل لك من شهيد ولو كلبا يعرفها ؟ قال! يا بدوي : فأنكر، فقال

فدخل بكلب له إىل الدار، وأخرجت احلرم، فلما رآها الكلب، عرفها وبصبص، فأمر امللك بدفعها إىل 
  .ق لكوا سكتت، ورضيتهي طال: البدوي، وضرب عنق االمري، فقال البدوي

  .صدقت، ولو مل تطلقها الحلقتك به: فقال امللك
  .مث أمر باملرأة، فقتلت

تويف والد باديس هذا يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة، ومتلك ابنه باديس بن ): ١(قال صاحب محاة 
 أخذها منه حبوس، وامتدت أيامه، مث متلك غرناطة ابن أخيه عبد اهللا بن بلكني بن حبوس، وبقي حىت

  .وأربع مئة) ٢(يوسف بن تاشفني، سنة بضع ومثانني 
  

  :، حممد بن معن، وقيلالسلطان، أبوحيىي التجييب االندلسي*  املعتصم ابن صمادح - ٣١٣
__________  

  .١٩٨ / ٢" املختصر يف أخبار البشر " انظر ) ١(
، ونقل عن )٤٧٩(يف سنة أن يوسف أخذ غرناطة : ١٩٨ / ٢" تارخيه " ذكر أبو الفداء يف ) ٢(

ابن االثري أن ذلك كان يف سنة " كامل " ، ويف )٤٨٠(صاحب تاريخ القريوان أنه أخذها يف سنة 
  .٢٩٢ / ٩" الكامل " انظر ) ٤٨٤(

ابن " تاريخ " ، أما يف )٤٦٥(أنه تويف سة " االحاطة " ومل يتعرض املؤلف لذكر وفاة املترجم، ويف 
  ).٤٦٧(خلدون، فذكر أنه تويف سنة 

  ،٨٩ - ٨٣ / ٢، اخلريدة ٧٣٦ - ٧٢٩ / ٢م  / ١، الذخرية ق ٤٧: قالئد العقيان(*) 
، املغرب يف حلى املغرب ٨٨ - ٧٨ / ٢، احللة السرياء ١٩٦: ، املعجب١٢٦ و ٣٨ - ٣٤: املطرب

  = (*)، الوايف ١٦٧ / ٣، البيان املغرب ٤٥ - ٣٩ / ٥، وفيات االعيان ١٩٨ - ١٩٥ / ٢

)١٨/٥٩٢(  

  

  ).٢(بن حممد بن أمحد بن صمادح ) ١(عن بن حممد م
، فحاربه ابن عمه االمري منذر بن حيىي التجييب، فعجز عنه، )٣(كان جده حممد صاحب مدينة وشقة 

وترك له وشقة، وهرب، وكان من دهاة الرجال، وكان ابنه معن مصاهرا لصاحب بلنسية عبد العزيز 
تناب عليها معنا هذا، فخافه ومتلكها، ومت له ذلك، ومتلكها بن عامر، وكانت املرية قد صارت له، فاس

من بعده ولده املعتصم حممد، فكان حليما، جوادا، ممدحا، وقد داخل ابن تاشفني، ونصره، مث إن ابن 



 فأظهر -والصمادحية ) ٤( وكان ميلك املرية وجبانة -تاشفني عزم على أخذ البالد من ابن صمادح 
  ).٥(وكان فيه خري ودين وعدل وتواضع وعقل تام العصيان البن تاشفني، 

  ".املختصر يف غريب القرآن " روى عن أبيه، عن جده كتابه 
  .إبراهيم بن أسود الغساين: روى عنه

ال إله إال اهللا، نغص علينا كل شئ : نازلته عساكر ابن تاشفني مدة، فتمرض، فسمع مرة هيعة، فقال
  .حىت املوت

  :قالت جاريته
__________  

 ٣٧٢ / ٣، شذرات الذهب ١٦٢ / ٤، تاريخ ابن خلدون ١٩٠: ، أعمال االعالم٤٧ - ٤٥ / ٥= 
  .٩٠: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٣٧٣ -
  .العقول االول يف تسميته وهو حممد بن معن هو الذي يف مصادر ترمجته) ١(
  .هو الصلب الشديد: الصمادح) ٢(
  ".القاموس " 
  .بليدة باالندلس: فتح أوله وسكون ثانيه والقافوشقة، ب: قال ياقوت) ٣(
جبانة، بالفتح مث التشديد وألف ونون، مدينة باالندلس من أعمال كورة إلبرية، خربت : قال ياقوت) ٤(

  .وقد انتقل أهلها إىل املرية، وبينها وبني املرية فرسخان، وبينها وبني غرناطة مئة ميل
  . مدينة أخرى غري هذهجباية، وهي: ابن خلكان" وفيات " ويف 

  .٤٠ - ٣٩ / ٥" فيات االعيان "  وما بعدها، و ٧٢٩ / ٢ / ١" الذخرية " انظر ) ٥(
(*)  

)١٨/٥٩٣(  

  

فمات يف ربيع ) ١(فبني يديك بكاء طويل * ترفق بدمعك ال تفنه : فدمعت عيناي، فقال بصوت ضعيف
  .، سنة أربع ومثانني وأربع مئة)٢(اآلخر 

  . بن احلداد االديبومن وزرائه أبو بكر
  ).٣(وقد امتدحه مجاعة من فحول الشعراء 

  
  .، ودار ملكه بطليوسسلطان الثغر الشمايل من االندلس*  املظفر بن االفطس - ٣١٤

للروم، شجى يف حلوقهم، ال ينفس ) ٤(كان رأسا يف العلم واالدب والشجاعة والرأي، فكان مناغرا 



  عليه مرتقى، وله آداب تغري سراياها، فتسيب عذارى معان الهلم خمنقا، وال يوجد هلم إىل الظهور 
__________  

وفيات " ، و ١٩٦ / ٢" املغرب يف حلى املغرب " ، و ٧٣٤ / ٢ / ١" الذخرية " اخلرب يف ) ١(
  ".يدي " إىل " يديك " ، وقد حترفت فيه كلمة ٤٦ / ٥" الوايف بالوفيات " ، و ٤٤ / ٥" االعيان 

و " وفيات االعيان " ، ويف ٨٤ / ٢" احللة السرياء " فقط، وما أثبتناه من " بيع اال ر: " يف االصل) ٢(
  .أنه تويف يف ربيع االول" الشذرات " 
  .٤٣ - ٤١ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٨٣ - ٨٢ / ٢" احللة السرياء " انظر ) ٣(

: ة ابن االبار، تكمل١٢٧، املعجب ٢٨٨ / ٩، الكامل ٦٤٦ - ٦٤٠ / ٢م  / ٢الذخرية ق (*) 
، الوايف ٢٣٦ و ٢٢٠ / ٣، البيان املغرب ١٢٣ / ٧، وفيات االعيان ٣٦٤ / ١، املغرب ١٢٨

، كشف الظنون ٢١٢: ، أعمال االعالم١٦٠ - ١٥٩ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٣٢٣ / ٣بالوفيات 
  .٨٩: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٧٢ / ٢، هدية العارفني ١٧٢٢ / ٢

بني عبد " حممدا " مد بن عبد اهللا بن حممد بن مسلمة التجييب، وبعض املصادر مل تذكر وامسه أبو بكر حم
ابن " تاريخ " سلمة بدل مسلمة، وحترف امسه يف " املغرب " و " الكامل " اهللا ومسلمة، وورد يف 

  .أبو حممد عبد اهللا بن مسلمة: خلدون إىل
  .أي مغيظا هلم) ٤(

(*)  

)١٨/٥٩٤(  

  

ال إياما، ألفاظ كالزلزال، وأغراض أبعد من اهلالل، رائق النظم، ذكي النور، رصيف تعشق احملامد إ
البن قتيبة، يكون عشر " عيون االخبار " املعاين، شاق الغور، وله تأليف كبري يف اآلداب على هيئة 

عليه  وقد غنم بالد شلمنكة وهي جماورته، فكتب إىل املعتمد باهللا يفخر، وينكت -جملدات، ومن نثره 
من يصد صيدا : -إنه حصل من هذه الغزوة ألف جارية حسناء من بنات االصفر : مبساملته للروم، فقيل

  .فليصد كما صيدي، صيدي الغزالة من مرابض االسد
أيها امللك إن الروم إذا مل تغز غزت، ولو تعاقدنا تعاقد االولياء املخلصني فللنا حدهم، وأذللنا جدهم 

  .عتمد على اهللا سراج تضئ به ظلمات املىن، ورأي السيد امل)١(
  ).٢(وللمظفر تفسري للقرآن 

وكان مع استغراقه يف اجلهاد ال يفتر عن العلم، وال يترك العدل، صنع مدرسة جيلس فيها كل مجعة، 
  وحيضره العلماء وكان يبيت يف



  .منظرة له، فإذا مسع صوتا وجه أعوانا لكشف اخلرب، ال ينام إال قليال
ملك على فلك العلى * يريب على سيب الغمام عطاؤه : ول أبو األصبغ القلمندر الكاتبوفيه يق

تسقيه بالغيث املغيث دماؤه وكان كاتبه الوزير أبو حممد عبد اهللا * استمطاؤه سيف رقاب عدوه أغماده 
  بن النحوي أحد البلغاء،

__________  
  .اجلد هنا مبعىن اجلالل والعظمة) ١(
يف مخسني جملدة، " املظفر " ، واملشتهر امسه أيضا بكتاب "التذكرة " م أن له كتاب وذكر ابن بسا) ٢(

  .يشتمل على علوم وفنون من مغاز وسري، ومثل وخرب، ومجيع ما خيتص به علم االدب
  .٦٤٠ / ٢ / ٢" الذخرية " 

(*)  

)١٨/٥٩٥(  

  

ملظفر من عظيم الروم كتاب وصل إىل امللك ا: ، فأجاب)١( يرعد ويربق - لعنه اهللا -فكتب أذفونش 
مدع يف املقادير، يرعد ويربق، وجيمع تارة ويفرق، ويهدد باجلنود الوافرة، ومل يدر أن هللا جنودا أعز م 
االسالم، وأظهر م دين نبينا عليه الصالة والسالم، جياهدون يف سبيل اهللا، وال خيافون لومة الئم، فأما 

م، فبالذنوب املركوبة، والفرق املنكوبة، ولو اتفقت كلمتنا تعيريك للمسلمني فيما وهن من أحواهل
علمت أي صائب أذقناك، كما كانت آباؤك مع آبائنا، وباالمس كانت قطيعة املنصور على سلفك، 

أهدى ابنته إليه مع الذخائر اليت كانت تفد يف كل عام عليه، وحنن فإن قلت أعدادنا، وعدم من 
نا وبينك حبر ختوضه، وال صعب تروضه، إال سيوف يشهد حبدها رقاب املخلوقني استمدادنا، فما بين

قومك، وجالد تبصره يف يومك، وباهللا ومالئكته نتقوى عليك، ليس لنا سواه مطلب، وال إىل غري 
  مهرب، وهل

  .تربصون بنا إال إحدى احلسنيني، شهادة، أو نصر عزيز
ا، قام يف امللك بعده ولده امللقب باملتوكل على اهللا أو قبله) ٢(وملا تويف املظفر بعد السبعني وأربع مئة 

وشنترين وأشبونة، فكان حنوا من أبيه يف ) ٤(بن االفطس صاحب بطليوس ويابرة ) ٣(أبو حفص عمر 
  الشجاعة والرباعة واالدب والبالغة، فبقي إىل أن قتله املرابطون جند

__________  
  .أي يتهدد ويتوعد) ١(
  ).٤٦٠( أنه تويف سنة ١٦٠ / ٤ابن خلدون " تاريخ " ، و ٣٢٣ / ٣" يات الوايف بالوف" يف ) ٢(



، ٢٩: ، الرايات٣٦: ، قالئد العقيان٢١٤: ، أعمال االعالم٣٦٤ / ١" املغرب " انظر ترمجته يف ) ٣(
 - ١٥٥ / ٣، فوات الوفيات ١٠٧ - ٩٦ / ٢، احللة السرياء ٦٥٢ - ٦٤٦ / ٢م  / ٢الذخرية ق 

  .٣٥٦ / ٣، اخلريدة ٦٦٦ - ٦٦٣  /١، نفح الطيب ١٥٦
  .هي بلدة يف غريب االندلس: قال ياقوت) ٤(

(*)  

)١٨/٥٩٦(  

  

، إذ )١(يوسف بن تاشفني صربا، وقتلوا معه ولديه الفضل وعباسا، يف سنة مخس ومثانني وأربع مئة 
  .استولوا على االندلس

مراحل * بين املظفر وااليام ال نزلت : فيهم قصيدة طنانة نادرة املثل، منها) ٢(ولعبد ايد بن عيذون 
من لالسنة يهديها إىل الثغر من للرباعة أو من * والورى منها على سفر من لالسرة أو من لالعنة أو ) ٣(

  .وهي طويلة، وكان ابن عيذون وزيرا للمتوكل) ٥(أو للنفع والضرر ) ٤(من للشجاعة * للرياعة أو 
  

  ، الصنهاجي، الرببري، ملك بلكني بن زيريابن محاد بن*  الناصر بن علناس - ٣١٥
  .املغرب

__________  
 / ٢" املختصر " ، و ٣٦٤ / ١" املغرب يف حلي املغرب " ، و ١٩٣ / ١٠" الكامل " انظر ) ١(

٢٠٠.  
بباء موحدة ودال مهملة يف مصادر " عبدون " كذا يف االصل بياء مثناة حتتية وذال معجمة، وورد ) ٢(

، ٣٧٤ / ١" املغرب " ، و ٦٦٨ / ٢ / ٢" الذخرية " ، و ٣٨٨ / ٢"  الوفيات فوات" ترمجته مثل 
بياء مثناة حتتية ودال مهملة، " عيدون  " ٨٦ / ٦" االكمال " وضبطه املعلمي اليماين يف تعليقه على 

  ).٣٤٨(وذكر أنه يف املراجع باملوحدة واملهملة، وستأيت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم 
  .فانظره مث

  .مراحال": فوات الوفيات " و " املغرب " و " الذخرية " يف ) ٣(
  ".للسماحة : " يف املصادر السابقة) ٤(
" ، و ٧٢٤ - ٧٢١ / ٢ / ٢" الذخرية " انظر هذه االبيات مع تتمة هذه القصيدة الرائعة يف ) ٥(

  .٣٧٦ / ١" املغرب " ، وبعض القصيدة يف ٣٩١ - ٣٨٩ / ٢" فوات الوفيات 
: ، الروض املعطار١٦٧ - ١٦٦، ١٠٧، ٥٨، ٤٩ - ٤٤، الكامل ٣٣٩ / ١ معجم البلدان (*)



  .١١٠: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة"جباوة "  يف مادة ٣١ / ١٠، تاج العروس ٨١
أعلى " و " علناس " الناصر بن عالناس، وذكر حمققه يف اهلامش أن هذا االسم يكتب أيضا : ويف الروض

" الزركلي " أعالم " علناس، ويف : ياقوت" معجم " علناس، ويف ": الكامل "  يف هامش وورد" الناس 
  ".علناس 

(*)  

)١٨/٥٩٧(  

  

  .الناصرية، وكانت دولته سبعا وعشرين سنة) ١(هو الذي أنشأ مدينة جباية 
  .تويف سنة إحدى ومثانني

أن متلك مخس سنني بعد امللك قهر ابن عمه بلكني بن حممد بن محاد وغدر به، وأخذ منه امللك بعد 
  حمسن بن قائد بن محاد، وكانت

دولة حمسن ثالثة أعوام، ومات، وكان قبله أبوه القائد، فبقي يف امللك سبعة وعشرين عاما، متلك بعد 
  ).٢(أبيه، ومات أبوه امللك محاد سنة تسع عشرة وأربع مئة 

رت هلما وقائع، ومل تزل الدولة يف آل وقد حارب محاد ابن أخيه باديس وولده املعز بن باديس، وج
سنة سبع وأربعني ومخس مئة، وآخرهم هو امللك حيىي بن ) ٣(محاد، إىل أن أخذ منهم عبداملؤمن جباية 

  ).٤(عبد العزيز بن منصور بن صاحب جباية الناصر 
  

  الشيخ، العامل، الصادق، االديب، مسند بغداد يف وقته، أبو *  العاصمي- ٣١٦
__________  

وهي مدينة أخرى غري هذه، تقدم التعريف ا يف الصفحة : جبانة، باجليم املشددة والنون: يف االصل) ١(
اليوم : ، أما اليت أنشأها الناصر فهي جباية بالكسر وختفيف اجليم، وألف وياء وهاء وهي)٤(ت ) ٥٩٤(

  .مدينة ساحلية وميناء يف اجلزائر
  .وتسمى الناصرية أيضا باسم بانيها

  .٣٣٩ / ١" معجم البلدان " ظر ان
  .٤١٧:  أنه تويف سنة٣٥٥ / ٩" الكامل " يف ) ٢(
  .تصحفت يف االصل أيضا إىل جبانة، بالنون وتشديد اجليم) ٣(
 - ١٦٦ و ٤٩ - ٤٤ / ١٠ و ٢٥٩ - ٢٥٣ و ٦٠٠ / ٩" الكامل " عن هذه احلوادث انظر ) ٤(

  .١٥٩ - ١٥٨ / ١١ و ١٦٧



، ١٩٩ / ١، املختصر ٣٠٤ / ٢، اللباب ٥٢ - ٥١ / ٩ املنتظم ،٣١٥ - ٣١٤ / ٨االنساب (*) 
، تتمة املختصر ١٣٤ - ١٣٣: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٣٠٢ / ٣، العرب ١٢ / ٢دول االسالم 

، ١٣١ و ١٢٨ / ٥، النجوم الزاهرة ١٣٦ / ١٢، البداية والنهاية ١٣٤ / ٣، مرآة اجلنان ١٠ / ٢
  .٥١٦ / ١: ، إيضاح املكنون٤٣٥ / ١: لعارفني، هدية ا٣٦٨ / ٣شذرات الذهب 

(*)  

)١٨/٥٩٨(  

  

، عاصم بن احلسن بن حممد بن علي بن عاصم بن مهران العاصمي، البغدادي، الكرخي، )١(احلسني 
  .الشاعر

  .ولد سنة سبع وتسعني ثالث مئة
لعزيز الربذعي، أيب عمر بن مهدي، وأيب احلسني بن املتيم، وهالل احلفار، وحممد بن عبد ا: ومسع من

  .وأيب احلسني بن بشران
، واملؤمتن الساجي، وأبو نصر الغازي، وإمساعيل "املؤتنف " أبو بكر اخلطيب يف كتاب : حدث عنه

التيمي، وأبو سعد البغدادي، ووجيه الشحامي، وهبة اهللا بن طاووس الدمشقي، ونصر اهللا بن حممد 
 بن ناصر، وسعيد بن أمحد بن البناء، وأمحد بن املصيصي، وعبد اخلالق بن أمحد بن يوسف، وحممد

قفرجل، وعبد الوهاب االمناطي، وحممد بن عبد العزيز البيع الدينوري، وهبة اهللا بن هالل الدقاق، وأبو 
  .الفتح ابن البطي، وخلق

كان شيخا متقنا، أديبا، فاضال، : سألت أبا سعد البغدادي عن عاصم بن احلسن، فقال: قال السمعاين
  . حفاظ بغداد يكتبون عنه، ويشهدون بصحة مساعهكان

عبد الرزاق البن عاصم، وكان " جامع " ضاع اجلزء الرابع من : ومسعت عبد الوهاب االمناطي يقول
مساعه، قرؤوه عليه بالسماع، وضاع، فكان بعد يرويه باالجازة، فلما كان قبل موته بأيام، جاءين شجاع 

  . نسمعهتعال حىت: الذهلي وقد لقيه، فقال
  فأريناه االصل، فسجد هللا، وقرأناه عليه بالسماع، وقال يل عبد

__________  
  .أبو احلسن: ٣١٤ / ٨" االنساب " يف ) ١(

(*)  

)١٨/٥٩٩(  

  



مرضت، فغسلت : كان عاصم عفيفا، نزه النفس، صاحلا، رقيق الشعر، مليح الطبع، قال يل: الوهاب
  ).١(ديوان شعري 

 كان عاصم ثقة فاضال، ذا شعر كثري، وكان يكرمين، وكان يل منه ميعاد يوم :وقال أبو علي بن سكرة
  .اخلميس، لو أتاه فيه اخلليفة مل ميكنه

  .كان صاحب ملح ونوادر ولطف، وكيس ونظم رائق: وقال غريه
  .عمر، ورحلوا إليه، وكان ورعا، خريا، صاحلا

  .غداد وله ست ومثانون سنةوأربع مئة بب) ٢(مات يف مجادى اآلخرة، سنة ثالث ومثانني 
  

 بن علي بن حامد املروزي، ، حممد بن أمحد)٣(شيخ القراء خبراسان، أبو نصر *  الكركاجني - ٣١٧
  .سكن جرجانية خوارزم مدة، فنسب إليها

__________  
  .٥٢ / ٩" املنتظم " انظر ) ١(
املختصر " ذلك أبو الفداء يف ، وتابعه على )٤٨٢(يف وفيات سنة " املنتظم " ذكره ابن اجلوزي يف ) ٢(
" النجوم الزاهرة " ، وقد أورده ابن تغري بردي يف ١٣٦ / ١٢" البداية " ، وابن كثري يف ١٩٩ / ١" 

  .١٣١ / ٥) ٤٨٣(، والثانية يف وفيات سنة ١٢٨ / ٥) ٤٨٢(أوالمها يف وفيات سنة : مرتني
 ٩٢ / ٣، اللباب ٢٣٣ - ٢٣٠  /١٧، معجم االدباء ٦٠ / ٩: ، املنتظم٣٩٨ / ١٠االنساب (*) 
، ٨٩ - ٨٨ / ٢، الوايف ٣٠٦ - ٣٠٥ / ٣، العرب ٣٥٥ - ٣٥٤ / ١، معرفة القراء الكبار ٩٣ -

 / ٣، شذرات الذهب ١٣٣ / ٥، النجوم الزاهرة ٧٢ / ٢، غاية النهاية ١٣٨ / ١٢البداية والنهاية 
٣٧٢.  

  ج، وهي مدينة خوارزم يقالهذه النسبة إىل كركان: والكركاجني، بضم أوهلا وسكون الراء
  .هلا اجلرجانية

  .أبو حامد": اللباب " و " االنساب " يف ) ٣(
(*)  

)١٨/٦٠٠(  

  

) ١(أخذ القراءات واآلداب مبرو عن أيب احلسني عبدالرمحن بن حممد الدهان، مث ارحتل، فلحق احلمامي 
 حبران، وعلى مجاعة كبار، )٣(بدمشق، وعلى الشريق الزيدي ) ٢(ببغداد، فتال عليه، وعلى الرهاوي 

  .وانتهت إليه االمامة يف القراءات



  .خترج به أئمة، وعاش نيفا وتسعني سنة
  .قاله ولده االمام املقرئ أبو حممد عبدالرمحن

طبقات " ومثانني وأربع مئة، وله ترمجة طويلة يف ) ٤(وكانت وفاته يف ثاين عشر ذي احلجة، سنة أربع 
  ).٥" (القراء 

  
  لقب الشاعر احملسن، أيب عبد اهللا، حممد بن أمحد بن عثمان *  مازن- ٣١٨

__________  
وقد مرت ) ٤١٧(هو املقرئ أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر البغدادي احلمامي املتوىف سنة ) ١(

  ).٢٦٥(ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 
" مترجم يف ) ٤١٤( املتويف سنة هو املقرئ أبو علي احلسني بن علي بن عبيداهللا الرهاوي السلمي) ٢(

  .٢٤٦ - ٢٤٥ / ١" غاية النهاية 
وقد مرت ) ٤٣٣(هو املقرئ أبو القاسم علي بن حممد بن علي العلوي الزيدي احلراين املتوىف سنة ) ٣(

  ).٣٢٧(ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 
لقولني يف وفاته املؤلف وابن وقد حكى هذين ا) ٤٨١(أنه تويف سنة " اللباب " و " االنساب " يف ) ٤(

  .اجلزري يف طبقاما
  .ذكرت يف مصادر الترمجة) ٥(

، احملمدون من ٥٤ / ١٢، اخلريدة الورقة ٧٢٩ - ٦٩١ / ٢م  / ١، الذخرية ق ٨٠: املطمح(*) 
 / ١١، املسالك للعمري ١٤٥ - ١٤٣ / ٢، املغرب ١٣٣: ، التكملة البن االبار٩٩: الشعراء
، ٣٣٧ - ٣٣٣ / ٢، االحاطة ٨٨ - ٨٦ / ٢، الوايف ٢٨٤ - ٢٨٣ / ٣ ، فوات الوفيات٤٠٠

، وقد أورد له ابن ٧٥ / ٢، هدية العارفني ٧٦٥: ، كشف الظنون٥٠٥ - ٥٠٢ / ٣نفح الطيب 
أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن :  قصيدة يف مدح ابن صمادح وامسه فيه٤١ / ٥" الوفيات " خلكان يف 

  .راهيم املعروف باحلداد القيسيخلف بن أمحد بن عثمان بن إب
(*)  

)١٨/٦٠١(  

  

  .، االندلسي، ابن احلداد، ناظر الديوان الكبري)١(القيسي 
، سكن املرية، وكان من فحول الشعراء، له )٢(هو من أهل مدينة وادي آش ": تارخيه " قال االبار يف 

ار عنه إىل سرقسطة، فأقام مؤلف يف العروض، اختص باملعتصم بن صمادح، واستفرغ فيه مدائحه، مث س



  ).٣(يف كنف املقتدر بن هود 
  .وتويف يف حدود سنة مثانني وأربع مئة: قال
  

 ابن احلسني بن عبد شيخ احلنفية، عامل ما وراء النهر، أبو احلسن، علي بن حممد*  البزدوي - ٣١٩
  ).٤(الكرمي البزدوي، صاحب الطريقة يف املذهب 

  ).٥(وى صاحبه أيب املعايل حممد بن نصر اخلطيب ما حدثنا عنه س: قال السمعاين
__________  

  .الفيشي: إىل" هدية العارفني " تصحف يف ) ١(
وادي آش، مدينة باالندلس قريبة من غرناطة كبرية خطرية، تطرد حوهلا املياه : قال احلمريي) ٢(

  ".الروض املعطار " انظر ...واالار
  .٦٩٢ / ٢م  / ١ق " الذخرية " انظر ) ٣(

  .وانظر شعره يف مصادر ترمجته
 / ٢، اجلواهر املضية ١٤٦ / ١، اللباب ٤٠٩ / ١، معجم البلدان ١٨٩ - ١٨٨ / ٢االنساب (*) 

، طبقات الفقهاء لطاش ١٨٥ - ١٨٤ / ٢، مفتاح السعادة ٣١ - ٣٠: ، تاج التراجم٥٩٥ - ٥٩٤
 / ١، كشف الظنون ١٥٣٥ :، الطبقات السنية رقم٢٨٦: ، كتائب أعالم االخبار رقم٨٥: كربي
 - ١٢٤: ، الفوائد البهية١٥٨١، ١٤٨٥، ١٠١٦ / ٢، و ٥٦٨، ٥٦٣، ٥٥٣، ٤٦٧، ١١٢
  .٦٩٣ / ١، هدية العارفني ١٢٥

هذه النسبة إىل بزدة : بفتح الباء املوحدة وسكون الزاي وفتح الدال املهملة ويف آخرها الواو: والبزدوي
  .بزدي: راسخ من نسف وينسب إليها أيضاوهي قلعة حصينة على ستة ف) ويقال بزدوة(
ويعرف بفخر االسالم البزدوي، وهو مشهور أيضا بأيب العسر لعسر تصانيفه، كما أن أخاه مشهور ) ٤(

  .١٨٥ / ٢" مفتاح السعادة " بأيب اليسر ليسر تصانيفه، كما يف 
  .١٨٨ / ٢" االنساب " انظر ) ٥(

(*)  

)١٨/٦٠٢(  

  

  ).١( وراء النهر، وله التصانيف اجلليلة وكان إمام االصحاب مبا: قال
  .درس بسمرقند
يف رجب، سنة اثنتني ومثانني، وكان أحد من يضرب به املثل يف حفظ املذهب، وولد ) ٢(ومات بكس 



  .يف حدود سنة أربع مئة
  ).٣(وأما أخوه فسيأيت 

  
 ابن أمحد بن حممد بن الشيخ اجلليل، الثقة، الصاحل، أبو الفضل، عبد اهللا بن علي*  ابن زكري - ٣٢٠

  .زكري البغدادي، الدقاق
  .مسع أبا احلسني بن بشران، وأبا احلسن بن احلمامي

  إمساعيل بن حممد التيمي، وأبو سعد بن البغدادي،: حدث عنه
  .وعبد الوهاب االمناطي، وهبة اهللا الدقاق، وأبو بكر بن الزاغواين، ومجاعة

__________  
" ابه يف االصول املعروف بأصول البزدوي، وقد طبع مع شرحه املسمى ومن تصانيفه املشهورة كت) ١(

  . ه١٣٠٨لعالء الدين البخاري يف اآلستانة عام " كشف االسرار 
  .أحد عشر جملدا، وشرح اجلامع الكبري، واجلامع الصغري وغريها" املبسوط " ومن تصانيفه أيضا 

  .٥٩٥ / ٢" اجلواهر املضية " انظر 
كسره العراقيون، : مدينة تقارب مسرقند، وقال ابن ماكوال: تشديد السني املهملةبكسر الكاف و) ٢(

وتلك بالفتح والشني " كش " إىل " الفوائد البهية " وغريهم يقوله بفتح الكاف، وقد تصحفت يف 
  .قرية على ثالثة فراسخ من جرجان على جبل: املعجمة
  .٤٦٢ و ٤٦٠ / ٤" معجم البلدان " انظر 

 اليسر حممد بن حممد بن احلسني بن عبد الكرمي البزدوي ستأيت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر هو أبو) ٣(
  ).٣٠(برقم 
 وقد حترف فيه إىل ابن ذكري ٣١٢ / ٣، العرب ١١٩٩ / ٣، تذكرة احلفاظ ٧٨ / ٩املنتظم (*) 

  .٣٧٨ / ٣بالذال، شذرات الذهب 
(*)  

)١٨/٦٠٣(  

  

  .كان صاحلا دينا، ثقة: قال االمناطي
  .كان شيخا عفيفا، كنا نقرأ عليه يف داره: وقال أبو علي الصديف

  .مات ابن زكري يف ذي القعدة سنة ست ومثانني وأربع مئة
  .ومولده كان يف سنة أربع مئة



  .وقع لنا االول من حديث ابن البخترى من طريقه
ة اهللا بن احلسن الدقاق، أخربنا أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا هب

  عبد اهللا بن علي بن زكري
الدقاق، أخربنا علي بن حممد املعدل، أخربنا حممد بن عمرو، حدثنا حممد بن عبيداهللا، حدثنا إسحاق 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : االزرق، حدثنا زكريا، عن الشعيب، عن احلارث بن مالك بن برصاء، قال
  ).١" (ال تغزى بعدها إىل يوم القيامة : " وسلم يوم فتح مكة

  
 بن حممد بن الشيخ املسند، الصاحل، الصادق، أبو القاسم، عبد الواحد بن علي*  ابن فهد - ٣٢١

  .فهد، البغدادي، ابن العالف
  .مسع أبا الفتح بن أيب الفوارس، وأبا الفرج الغوري، وأبا احلسني بن بشران، واحلمامي

__________  
يف السري من طرق عن زكريا بن أيب ) ١٦١١(، والترمذي ٣٤٣ / ٤، و ٤١٢ / ٣جه أمحد وأخر) ١(

وانظر شرح احلديث يف : هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال: زائدة ذا االسناد، وقال الترمذي
  . الطبعة الشامية٢٩٢، ٢٩١ / ٩" جامع االصول " 

 / ٣، تذكرة احلفاظ ٣١٢ / ٣، العرب ٢٧٣ - ٢٧١ / ١، ذيل تاريخ بغداد ٧٨ / ٩املنتظم (*) 
  .٣٧٨ / ٣، شذرات الذهب ١١٩٩

(*)  

)١٨/٦٠٤(  

  

إمساعيل بن السمرقندي، وأبو سعد بن البغدادي، وإمساعيل بن حممد احلافظ، وعبد اخلالق : وعنه
  .اليوسفي، وأبو الفتح بن البطي

  .وقع يل من عواليه
  ).١(واضع، ذهبت له أصول كثرية شيخ صاحل، صدوق، مكثر، مأمون، مت: قال السمعاين

  .مات يف ذي القعدة، سنة ست ومثانني وأربع مئة
  

 بن حممد بن حممد بن الشيخ، العامل، اخلطيب، املسند، أبو احلسن، علي بن حممد*  ابن االخضر - ٣٢٢
  .حيىي بن شعيب، الشيباين، االنباري، ابن االخضر

  .ولد سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة يف صفر



فكان خامتة أصحابه، وأبا عمر بن مهدي، وأبا احلسن بن ) ٢(ع أبا أمحد بن أيب مسلم الفرضي ومس
رزقويه، وأبا احلسني بن بشران، واحلسن بن عمر الغزال، وأمحد بن حممد بن دوست، واحلسن بن 

  .احلسني بن رامني االستراباذي
د بن البغدادي، ونصر اهللا بن حممد إمساعيل بن حممد احلافظ، وأبو نصر الغازي، وأبو سع: حدث عنه

  مفيت دمشق، وهبة اهللا بن
__________  

  .٢٧١ / ١البن النجار " ذيل تاريخ بغداد " اخلرب بنحوه يف ) ١(
، البداية ١١٩٩ / ٣، تذكرة احلفاظ ٣١٣ / ٣ أ، العرب ٦٦الورقة : ، السياق٧٩ / ٩املنتظم (*) 

، شذرات )١٥٥٤(، الطبقات السنية رقم ٦٠٣ - ٦٠٢ / ٢، اجلواهر املضية ١٤٥ / ١٢والنهاية 
  .٣٧٩ / ٣الذهب 

  .أيب حممد الرضي: إىل" البداية " حترفت يف ) ٢(
(*)  

)١٨/٦٠٥(  

  

  .طاووس، وابن ناصر، وابن البطي، وعدة
  .وكان فقيها حنفيا، خطيبا باالنبار

  .عمر، وارحتل الناس إليه
، انتشرت رواياته يف اآلفاق، وكان أقطع )١(سندا كان ثقة، نبيال، صدوقا، معمرا، م: قال السمعاين

  .اليد، قطعت يف كائنة البساسريي، وكان يقدم بغداد أحيانا، وحيدث
  .ثقة: سألت إمساعيل احلافظ عنه، فقال

حدثين أنه سأل وهو صيب يف حلقة أيب حامد االسفراييين عن الوضوء من مس : وقال أبو علي الصديف
  .الذكر

  . جد جدي وأنا اليوم جد جدرأيت حيىي: وقال يل
  .مل ألق من يروي عن الفرضي سواه: قال أبو علي

  .وإمنا عنده عنه حديثان: قال
  .وقعا يل: قلت

  .وتويف يف شوال سنة ست ومثانني وأربع مئة
  .أرخه ابن ناصر



أمر البساسريي جدنا عليا اخلطيب أن خيطب للمستنصر : قال صاحل بن علي بن اخلطيب االنباري
  ).٢( مصر، فلما خطب، دعا للقائم، ومل ميتثل أمر البساسريي، فأمر بقطع يده على املنرب صاحب

  
  الشيخ الصدوق، مسند الدينور، أبو الفضل، أمحد بن عيسى*  ابن االستاذ - ٣٠٥

__________  
  .٦٠٢ / ٢" اجلواهر املضية " انظر ) ١(
  .٦٠٣ / ٢" اجلواهر املضية " انظر ) ٢(

  ).٣٠٥(ه برقم تقدمت ترمجت(*) 
(*)  

)١٨/٦٠٦(  

  

  .ابن عباد بن عيسى بن موسى، الدينوري، املعروف بابن االستاذ
  .مولده سنة إحدى ومثانني وثالث مئة

أيب بكر بن الل، وعن أبيه أيب القاسم، وأمحد بن تركان، وأيب عمر بن مهدي الفارسي، : حدث عن
  .انهوطاهر بن ماهلة، وعلي بن البيع، وعدة، وتفرد يف زم

  مسعت منه مذان والدينور، وكان: قال شريويه الديلمي
  .صدوقا، أخربين مبولده

  .ومات بالدينور يف سنة مثان وسبعني وأربع مئة: قال
  

 بن شانده االصبهاين االصل، الشيخ املعمر، أبو املعايل، حممد بن عبد السالم*  ابن شانده - ٣٢٣
  .الواسطي، الشيعي

  .ث مئةولد سنة ست وتسعني وثال
أمحد بن أيب خيثمة من علي بن حممد بن علي بن خزفة " تاريخ " ومسع يف سنة سبع وأربع مئة 

الصيدالين، ومسع من أيب القاسم علي بن كردان النحوي، ومن عمه أيب حممد التلعكربي الرافضي، 
  .ال يسمعها أحدا) ١(فكان عنده عن عمه كتب 

 كان ابن شانده رئيسا حمتشما، ثقة، مددت يدي إىل كتب :سألت مخيسا احلوزي، فقال: قال السلفي
  يوما، فاستلبها من يدي،

__________  



  .١٧ - ١٦: سؤاالت احلافظ السلفي(*) 
  .كتبا، وهو خطأ: يف االصل) ١(

(*)  

)١٨/٦٠٧(  

  

  .هذا ال يصلح لك: وقال
  ).١(وكان يتظاهر بالسنة : قال
  .مد اجلاليبأبو علي بن سكرة، وعلي بن حم: روى عنه: قلت

  .وتويف سنة بضع ومثانني وأربع مئة
  .بن عبيد اهللا بن أمحولة، نزيل واسط) ٢(هو حممد بن عبد السالم بن حممد : قال ابن سكرة

  
 بن جهري الثعليب الوزير االكمل، فخر الدين، أبو نصر، مؤيد الدين، حممد بن حممد*  ابن جهري - ٣٢٤

)٣.(  
، مث وزر للخليفة القائم، يف سنة أربع ومخسني )٤(احب ميافارقني كان ناظر ديوان حلب، مث وزر لص

  ، وامتدت دولته إىل أن)٥(
__________  

  .١٧: ص" سؤاالت احلافظ السلفي ) " ١(
 / ٣االنساب (*) سؤاالت احلافظ السلفي ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ " هذه يف نسبه يف " حممد " مل ترد لفظة ) ٢(

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ١٢٤، ١٢، ؟ ١١١ - ١٠٩، ٥٩ - ٥٧، ٢٣  /١٠، الكامل ٥٤ / ٩، املنتظم ٣٩٦
 - ١٢٧ / ٥، وفيات االعيان ٣١٨ / ١، اللباب ١٨٣ - ١٨٢ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟، - ١٤؟، ؟ 
 / ٢، تتمة املختصر ٣٠٤ / ٣، العرب ٢٠٠ - ١٩٩ / ٢؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ خمتصر : ، الفخري١٣٤
، تاريخ ابن خلدون ١٣٧ - ١٣٦ / ١٢هاية ، البداية والن١٢٤ - ١٢٢ / ١، الوايف بالوفيات ١٠
  .٣٧٠ - ٣٦٩ / ٣، شذرات الذهب ١٣٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٣٢١ - ٣٢٠ / ٤
  .التغليب: إىل" العرب " تصحفت يف ) ٣(
وقد ) ٤٥٣(وهو االمري نصر الدولة أبو نصر أمحد بن مروان بن دوستل الكردي، املتوىف سنة ) ٤(

  ).٥٨(تقدمت ترمجته برقم 
  .٢٩٤": الفخري " ، و ١٢٧ / ٥" وفيات االعيان " ، و ١٨ / ١٠" الكامل "  بنحوه يف واخلرب



  .٢٩٤": الفخري " ، و ١٢٨ - ١٢٧ / ٥" وفيات االعيان " ، و ٢٣ / ١٠" الكامل " انظر ) ٥(
(*)  

)١٨/٦٠٨(  

  

ن ملكشاه، ، مث يف سنة ست وسبعني استدعاه السلطا)١(استخلف املقتدي، فاستوزره عامني، مث عزله 
  ).٢(واستنابه على ديار بكر، فافتتح ابنه أبو القاسم آمد بعد حصار يطول، وافتتح هو ميافارقني 

  وكان جوادا ممدحا، فاضال مهيبا، من رجال العامل، عاش نيفا
  .ومثانني سنة

  ).٣(مات على إمرة املوصل، سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة 
  

 بن احلارث بن أسد بن الليث بن  الفرج، عبد الوهاب بن عبد العزيزابن االمام أيب*  رزق اهللا - ٣٢٥
: بن اهليثم بن عبد اهللا، وكان امسه عبد الالت، قيل) ٤(سليمان بن االسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة 

  له صحبة، وهو ابن
__________  

قد عزل ابن جهري ، و١٢٨ / ٥" وفيات االعيان " ، و ١١١ - ١٠٩ / ١٠" الكامل " اخلرب يف ) ١(
أوالمها يف خالفة القائم، وذلك بسبب خالف جرى بينه وبني نظام امللك، مث أعاده، : من الوزارة مرتني

  .٢٩٤": الفخري " ، و ٥٩ - ٥٧ / ١٠" الكامل " فمدحه الشعراء، وهنؤوه بالعودة كما يف 
  .والثانية هي اليت ذكرها املؤلف يف خالفة املقتدي

 / ٥" وفيات االعيان " ، و ١٤٤ - ١٤٣ و ١٣٧ - ١٣٤ و ١٢٩ / ١٠ " الكامل" انظر ) ٢(
١٢٨.  

، وفيها ١٣١ / ٥" وفيات االعيان " ، و ١٨٣ - ١٨٢ / ١" الكامل " ، و ٥٤ / ٩" املنتظم ) " ٣(
  .، وكذا يف بقية املصادر اليت ترمجت له٤٨٣أنه تويف سنة 

، ١٣٨ - ١٣٦ / ١١، معجم االدباء ٥٢٥: ، مناقب االمام أمحد٦١ / ٤ و ١٠٩ / ١االكمال (*) 
، ٣٢١ - ٣٢٠ / ٣، العرب ٣٥٧ - ٣٥٦ / ١، معرفة القراء الكبار ٢٥٣ / ١٠الكامل البن االثري 

، ١١٨ - ١١٦: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٧ / ٢، دول االسالم ١٢٠٨ / ٤تذكرة احلفاظ 
، املقصد ٢٨٤ / ١، غاية النهاية ٨٥ - ٧٧ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ١٥٠ / ١٢البداية والنهاية 

، طبقات ٥٥/ ورقة : ، الدر املنضد١٧١ - ١٦٤ / ٢، املنهج االمحد ١١٢ - ١١١ورقة : االرشد
  .٣٦٧ / ١، هدية العارفني ٣٨٤ / ٣، شذرات الذهب ١٧٢ - ١٧١ / ١املفسرين 



  .١٠٨ / ١بضم اهلمزة وفتح الكاف وبالياء والنون كما قيده ابن ماكوال ) ٤(
)(*  

)١٨/٦٠٩(  

  

اهليثم بن عبد اهللا بن احلارث، الشيخ االمام، املعمر، الواعظ، رئيس احلنابلة، أبو حممد التميمي 
  .البغدادي

  .ولد سنة أربع مئة
  ).١(سنة إحدى : وقيل

  .وعرض القرآن على أيب احلسن بن احلمامي، وأقرأ ببعض السبع
، وأيب عمر بن مهدي، وأيب احلسني بن بشران، )٢(تيم أبيه، وأيب احلسني أمحد بن حممد بن امل: ومسع من

  .واحلمامي، وابن الفضل القطان، وعدة
أبو عامر حممد بن سعدون العبدري، وابن طاهر املقدسي، وأبو علي بن : حدث عنه خلق كثري، منهم

بن سكرة، وإمساعيل بن حممد التيمي، وعبد الوهاب االمناطي، وأبو سعد بن البغدادي، وهبة اهللا 
طاووس، وحممد بن ناصر، وأبو الفتح حممد بن علي بن عبد السالم الكاتب، وأبو الكرم املبارك بن 
احلسن الشهرزوري، وأبو بكر ابن الزغواين، وهبة اهللا بن أمحد احلفار، وحممد بن عبد اهللا بن العباس 

 الفتح بن البطي، وعبد العزيز احلراين، وإمساعيل بن علي بن شهريار، والفقيه أبو عبد اهللا الرستمي، وأبو
بن حممد الشريازي االدمي، وأبو املطهر القاسم بن الفضل الصيدالين، وأبو جعفر حممد ابن احلسن 

  .الصيدالين، ورجاء بن حامد املعداين، وخلق كثري
  هو فقيه احلنابلة وإمامهم، قرأ القرآن والفقه: قال السمعاين

__________  
  .٨٨ / ٩" املنتظم ) " ١(
  .التميم: إىل" ذيل طبقات احلنابلة " حترفت يف ) ٢(

(*)  

)١٨/٦١٠(  

  

واحلديث واالصول والتفسري والفرائض واللغة والعربية، وعمر حىت قصد من كل جانب، وكان جملسه 
جم الفوائد، كان جيلس يف حلقة له جبامع املنصور للوعظ والفتوى، وكان فصيح اللسان، قرأ القرآن 



وورد أصبهان رسوال يف سنة ثالث ومثانني، وحدثنا عنه أكثر من ستني نفسا : إىل أن قال...على احلمامي
  .من أهلها

أخربنا رزق اهللا : أخربنا املشايخ الستون ببغداد، وأخربنا أربعة عشر من غريها، وآخرون قالوا: مث قال
و بكر عبد اهللا بن حممد ، وقرأت أنا غري مرة على أمحد بن إسحاق االبرقوهي، أخربكم أب)ح(التميمي، 

بن سابور بشرياز يف سنة تسع عشرة وست مئة قراءة عليه وأنا يف اخلامسة، أخربنا عبد العزيز بن حممد 
االدمي، حدثنا رزق اهللا بن عبد الوهاب، أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد الفارسي، حدثنا حممد بن 

لد بن خملد، عن سليمان بن بالل، عن شريك بن أيب خملد، حدثنا حممد بن عثمان بن كرامة، حدثنا خا
من عادى يل : إن اهللا قال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: منر، عن عطاء، عن أيب هريرة قال

  ...".وليا، فقد آذنين باحلرب
  .وذكر احلديث

  .، عن ابن كرامة، فوافقناه بعلو)١(أخرجه البخاري 
  .تفرد به ابن كرامة
__________  

 يف ترمجة خالد بن ٦٤٠ / ١" امليزان " باب التواضع، وساق املؤلف يف : يف الرقاق) ٦٥٠٢(رقم ) ١(
ال حيتج به، وأخرج ابن عدي عشرة : له مناكري، وقول أيب حامت: خملد بعد أن ذكر قول أمحد فيه

مة شيخ أحاديث من حديثه استنكرها منها هذا احلديث من طريق حممد بن خملد عن عثمان بن كرا
  هذا حديث غريب جدا لو ال هيبة الصحيح لعدوه يف: البخاري فيه، وقال

منكرات خالد بن خملد، فإن هذا املنت مل يرو إال ذا االسناد، وال خرجه من عدا البخاري، وال أظنه يف 
 املنت وإطالق أنه مل يرو دا: ، وتعقبه بقوله٣٤١ / ١١" الفتح " مسند أمحد، ونقل كالمه احلافظ يف 

  = (*)إال ذا االسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضا وهو 

)١٨/٦١١(  

  

كان شيخنا أبو حممد التميمي إذا روى هذا احلديث : مسعت أمحد بن سعد العجلي يقول: قال السمعاين
   ].١٥: الطور) * [ أفسحر هذا أم أنتم ال تبصرون: * (قال

: أخربنا ابن رواج، أخربنا أبو طاهر السلفي قال: -رأت على أيب حممد الدمياطي  فيما ق-قال السلفي 
رزق اهللا شيخ احلنابلة قدم أصبهان رسوال من قبل اخلليفة إىل السلطان، وأنا إذ ذاك صغري، وشاهدته 

سلطان، يوم دخوله، وكان يوما مشهودا كالعيد، بل أبلغ يف املزيد، وأنزل بباب القصر، حملتنا يف دار ال
وحضرت يف اجلامع اجلورجريي جملسه متفرجا، مث ملا قصدت للسماع، قال يل أبو احلسن أمحد بن معمر 



  .قد استجزته لك يف مجلة من كتبت امسه من صبياننا: - وكان من االثبات -اللنباين 
  .فكتب خطه باالجازة

أهل أصبهان أسانيدا عجيبات  * مبقدم الشيخ رزق اهللا قد رزقت: وقال أبو غالب هبة اهللا قصيدة منها
  .وروى رزق اهللا باالجازة عن أيب عبدالرمحن السلمي: مث قال السلفي

أدركت من أصحاب ابن : مسعت أبا حممد رزق اهللا احلنبلي بأصبهان يقول: وقال أبو زكريا بن مندة
  .أبو القاسم عبيداهللا بن حممد اخلفاف: جماهد واحدا يقال له
  رة، وقرأهاقرأت عليه سورة البق

__________  
ولكن ...راوي حديث املعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر، وتفرد فيه بأشياء مل يتابع عليها= 

مث ذكرها، وانظر أيضا كالم احلافظ ابن رجب ...للحديث طرق أخرى يدل جمموعها على أن له أصال
  .٣٣٩ - ٣٣٧" جامع العلوم واحلكم " على هذا احلديث يف 

(*)  

)١٨/٦١٢(  

  

رأيت : ، وأدركت أيضا أبا القاسم عمر بن تعويذ من أصحاب الشبلي ومسعته يقول)١(على ابن جماهد 
  .يا صائم من كل االلوان: أبا بكر الشبلي وقد اجتاز على بقال ينادي على البقل

 ساقي على ما أراه سريعا قتل فيا* خليلي إن دام هم النفوس : فلم يزل يكررها ويبكي، مث أنشأ يقول
قدميا مسعنا به ما فعل ؟ قال أبو * ويا ربة اخلدر غين رمل لقد كان شئ يسمى السرور * القوم ال تنسين 

قرأت على رزق اهللا التميمي برواية قالون ختمة، وكان كبري بغداد وجليلها، وكان : علي الصديف
  .كل الطوائف تدعيين: يقول

  .علينا) ٢(تذكرونا، فال تترمحوا يقبح بكم أن تستفيدوا منا، مث : ومسعته يقول
  .رمحه اهللا

مسعت رزق اهللا بن عبد : أنبأنا أمحد بن سالمة، عن أمحد بن طارق، مسع أبا الكرم الشهرزوري يقول
" الناسخ واملنسوخ " دخلت مسرقند وكان السلطان ملكشاه ا، فرأيت أهلها يروون : الوهاب يقول

الكتاب معي، ومصنفه جدي المي، وقد : جال إليه، فقلت هلمهلبة اهللا املفسر جدي، بواسطة مخسة ر
  .مسعته منه، ولكن ما أمسع كل واحد إال مبئة دينار

  ).٣(فما كان الظهر حىت جاءتين مخس مئة دينار، فسمعوه، فلما رجعت، دخلت أصبهان، وأمليت ا 
__________  



طبقات " ، و ٣٥٦ / ١" لقراء الكبار معرفة ا" ، و ٧٨ - ٧٧ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " انظر ) ١(
  .٢٨٤ / ١" غاية النهاية " ، و ١٧٢ / ١" املفسرين 

  .فال تترمحون: يف االصل) ٢(
  .٨٠ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " اخلرب يف ) ٣(

(*)  

)١٨/٦١٣(  

  

حامل هو االمام علما ونفسا وأبوة، وما يذكر عنه، فت: سألت املؤمتن عن رزق اهللا، فقال: قال السلفي
  ).١(من أعدائه 

  ).٢(كان أبو حممد ظريفا لطيفا، كثري احلكايات وامللح، ما أعلم منه إال خريا : وقال أبو عامر العبدري
ما رأيت شيخا ابن سبع ومثانني سنة أحسن مستا وهديا واستقامة قامة منه، وال أحسن : وقال ابن ناصر

  ).٣(كالما، وال أظرف وعظا، وأسرع جوابا منه 
 وفخرا الهل العراق خاص، وجلميع البالد عامة، ما رأينا مثله، - كما لقب - كان مجاال لالسالم فلقد

  .وكان مقدما وهو ابن عشرين سنة، فكيف اليوم ؟ وكان ذا قدر رفيع عند اخللفاء
 يعين -كان رزق اهللا إذا قرأ عليه ابن اخلاضبة هذا احلديث : وقال إمساعيل بن أيب سعد شيخ الشيوخ

  .يا أبا بكر ينبت حتت حبكم من ذا شئ:  أخذ خده، وقرصه، وقال-" من عادى يل وليا : " يثحد
فإنين * ال تسأالين عن احلي الذي بانا : أنبئت عن ابن االخضر، أخربنا الزاغوين، أنشدنا رزق اهللا لنفسه

ا ما ضرهم لو هل راجع وصل ليلى كالذي كان* كنت يوم البني سكرانا يا صاحيب على وجدي بنعمانا 
  )٤(بقدر ما يلبس احملزون أكفانا * أقاموا يوم بينهم 

__________  
  "ذيل طبقات احلنابلة " ، و ١١٨ - ١١٧": املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ١(
٧٩ / ١.  
  .٧٩ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " اخلرب يف ) ٢(
  .٧٩ / ١" ذيل طبقات احلنابلة "  يف ، وبتمامه١١٨": املستفاد " اخلرب إىل هنا يف ) ٣(
  .٨٢ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " ، و ١١٧": املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " االبيات يف ) ٤(

(*)  

)١٨/٦١٤(  

  



ولكنه * الشيب من أجل لونه ) ٢(وما شنآن ): ١(أنشدنا رزق اهللا لنفسه : وقال هبة اهللا بن طاووس
بأن املنايا خلفها تتطلع فإن قصها املقراض * منه الطليعة آذنت حاد إىل البني مسرع إذا ما بدت 

يغالب صبغ اهللا واهللا * فتظهر تتلوها ثالث وأربع وإن خضبت حال اخلضاب النه * صاحت بأختها 
هلموا لنبكي قبل فرقة بيننا ) ٤(يودك فيما تشتهيه ويسرع * إذا ما بلغت االربعني فقل ملن ) ٣(أصبغ 

وأم طريق اخلري فاخلري أنفع وخذ * وجممع وخل التصايب واخلالعة واهلوى ) ٥(لذيذ فما بعدها عيش * 
تويف شيخنا أبو حممد : فقصدك مفزع قال ابن ناصر) ٦(وصحبة مأمون * جنة تنجي وزادا من التقى 

فن التميمي يف نصف مجادى االوىل، سنة مثان ومثانني وأربع مئة، ودفن يف داره بباب املراتب، مث نقل فد
  ).٧(يف سنة إحدى وتسعني إىل جانب قرب االمام أمحد بن حنبل 

مبصر، والسلطان تاج الدولة ) ٩(، وأمري اجليوش بدر )٨(ومات معه أبو الفضل بن خريون احملدث 
  ، وشيخ املعتزلة)١٠(تتش السلجوقي 

__________  
  .٨١ - ٨٠ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " االبيات يف ) ١(
  .شنأين، وهو خطأ: يف االصل) ٢(
  .يغالب صنع اهللا واهللا أصنع: للمصنف" معرفة القراء الكبار " ويف ": ذيل طبقات احلنابلة " يف ) ٣(

  .وهو املوافق للقافية
  .تسرع: إىل" ذيل طبقات احلنابلة " تصحف يف ) ٤(
  .لزيد، وهو خطأ: يف االصل) ٥(
  ".نابلة ذيل طبقات احل" واملثبت من " مأموم : " يف االصل) ٦(
  .٥٢٥": مناقب االمام أمحد بن حنبل " ، و ٨٩ / ٩" املنتظم " اخلرب يف ) ٧(
  ).٦٠(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٨(
  ).٤٥(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٩(
  ).٤٦(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ١٠(

(*)  

)١٨/٦١٥(  

  

، والوزير ظهري الدين )٢(، والفضل بن أمحد بن أيب حرب أبو القاسم اجلرجاين )١(أبو يوسف القزويين 
يف السجن، ) ٤(، واملعتمد بن عباد صاحب االندلس )٣(أبو شجاع حممد بن احلسني الروذراوري 

، واحلميدي )٦(، وقاضي بغداد أبو بكر حممد بن املظفر الشامي )٥(وحممد بن علي البغوي الدباس 



  .راة) ٨(، وجنيب بن ميمون الواسطي )٧(احملدث 
  

، أبو يوسف، عبد السالم الشيخ العالمة، البارع، شيخ املعتزلة وفاضلهم*  أبو يوسف القزويين - ٣٢٦
  .بن حممد بن يوسف بن بندار القزويين املفسر، نزيل بغداد

  مسع أبا عمر بن مهدي، والقاضي عبد اجلبار بن أمحد وأخذ عنه
__________  

  .ترد ترمجته عقب هذه الترمجة مباشرةس) ١(
  ).٢٦(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٢(
  ).١٧(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٣(
  ).٣٥(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٤(
  ).١(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٥(
  ).٤٧(ر برقم سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عش) ٦(
  ).٦٣(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٧(
  ).٢٣(سترد ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٨(

 ب ٢٢٤: ، التدوين يف تاريخ قزوين٩٠ - ٨٩ / ٩، املنتظم ٢ / ١٦٣ / ١٠تاريخ ابن عساكر (*) 
 / ٤رة احلفاظ ، تذك٣٢١ / ٣، العرب ١٧ / ٢، دول االسالم ٢٥٣ / ١٠ ب، الكامل ٢٤٥ -

 - ١٢١ / ٥، طبقات السبكي ١٤٧ / ٣، مرآة اجلنان ٦ - ٥الورقة  / ١٣، عيون التواريخ ١٢٠٨
 - ١١ / ٤، لسان امليزان ٤٢٢ - ٤٢١ / ٢، اجلواهر املضية ١٥٠ / ١٢، البداية والنهاية ١٢٢
 للداوودي ، طبقات املفسرين٦٨ - ٦٧: ، طبقات املفسرين للسيوطي١٥٦ / ٥، النجوم الزاهرة ١٢
 / ٣، شذرات الذهب ٦٣٤ / ١، كشف الظنون ١٢٤٣، الطبقات السنية رقم ٣٠٢ - ٣٠١ / ١

  .٥٦٩ / ١، هدية العارفني ٣٨٥
(*)  

)١٨/٦١٦(  

  

االعتزال، ومسع مذان من أيب طاهر بن سلمة، وبأصبهان عن أيب نعيم، وحبران عن أيب القاسم الزيدي، 
  .وطائفة

سمرقندي، وأبو غالب بن البناء، وهبة اهللا بن طاووس، وحممود بن حممد أبو القاسم بن ال: روى عنه
الرحيب، وإمساعيل بن حممد التيمي احلافظ، وأبو بكر حممد بن عبدا لباقي، وأبو سعد بن البغدادي، 



  .وآخرون
  "التفسري " كان أحد الفضالء املقدمني، مجع : قال السمعاين

نه، وال أمجع للفوائد، لو ال أنه مزجه باالعتزال، وبث فيه معتقده، الكبري الذي مل ير يف التفاسري أكرب م
  .ومل يتبع ج السلف

  ).١(أقام مبصر سنني، وحصل أمحاال من الكتب، ومحلها إىل بغداد، وكان داعية إىل االعتزال 
  .سكن طرابلس مدة: وقال ابن عساكر

  ).٢(يف ثالث مئة جملد ونيف " سري التف" إن أبا يوسف صنف : مسعت احلسني بن حممد البلخي يقول
  .من قرأه علي وهبت له النسخة: وقال

  .فلم يقرأه أحد
  .من دمشق: من أين أنت ؟ قلت: دخلت عليه وقد زمن، فقال: وقال هبة اهللا بن طاووس

  ).٣(بلد النصب : قال
  :سأله ابن الرباج شيخ الرافضة بطرابلس: قيل: قال ابن عساكر

__________  
للداوودي " طبقات املفسرين " ، و ١١ / ٤" لسان امليزان " ، و ٩٠ - ٨٩ / ٩"  املنتظم "انظر ) ١(
٣٠١ / ١.  
  .وسيورد املؤلف نقال آخر أنه فسر يف سبع مئة جملد) ٢(
  .هم الذين يبغضون عليا رضي اهللا عنه: الناصبة) ٣(

(*)  

)١٨/٦١٧(  

  

  .سفلتان: ما تقول يف الشيخني ؟ قال
  ).١(أنا وأنت : لمن تعين ؟ قا: قال

قدم علينا من مصر القاضي أبو يوسف القزويين، وكان يفتخر باالعتزال، : قال" فنونه " ابن عقيل يف 
استأذنوا اليب يوسف : ويتوسع يف قدح العلماء، وله جرأة، وكان إذا قصد باب نظام امللك، يقول

  .املعتزيل
قا إال يف التفسري، فإنه هلج بذلك حىت مجع كتابا وكان طويل اللسان بعلم تارة، وبسفه تارة، مل يكن حمق

  بلغ مخس مئة جملد،
 ] ١٠٢: البقرة) * [ واتبعوا ما تتلوا الشياطني: * (فيه العجائب، رأيت منه جملدة يف آية واحدة، وهي



  ).٢(فذكر السحر وامللوك الذين نفق عليهم السحر، وتأثرياته وأنواعه 
ابتاعها من مصر باخلبز وقت القحط، : لكتب ما مل ميلكه أحد، قيلملك من ا: وقال حممد بن عبدامللك

  .وحدثين عبد احملسن بن حممد أنه ابتاعها باالمثان الغالية
كان يبتاع من كتب السريايف، وكانت أزيد من أربعني ألف جملد، فكان أبو يوسف يشتري يف كل 

  .قد بعت رحلي وما يف بييت: أسبوع مبئة دينار، ويقول
  .قدم بغداد بعشرة أمحال كتب، وأكثرها خبطوط منسوبة: لرؤساء يصلونه، وقيلوكان ا

  .ملكت ستني تفسريا: وعنه قال
شعر " البراهيم احلريب يف عشر جملدات، و " غريب احلديث " وأهدى للنظام : قال ابن عبدامللك

  يف ثالث عشرة جملدة،" الكميت 
__________  

  .١٢ / ٤" لسان امليزان " انظر ) ١(
  .٣٠٢ / ١الداوودي " طبقات " ، و ١١ / ٤" لسان امليزان " ، و ٩٠ / ٩" املنتظم " انظر ) ٢(

(*)  

)١٨/٦١٨(  

  

القاضي عبد اجلبار خبط الصاحب إمساعيل بن عباد، كل سطر يف ورقة، وله غالف آبنوس يف " عهد " و 
ر، واللغة بأخضر، غلظ االسطوانة، وأهدى له مصحفا خبط منسوب بني سطوره القراءات بأمح

ما : واالعراب بأزرق، وهو مذهب، فأعطاه النظام ثالث مئة دينار، وما أنصفه، لكنه اعتذر، وقال
  ).١(عندي مال حالل سواها 

  .تركته ملا كان يتظاهر به: قال املؤمتن
، وكان فصيحا، حلو االشارة، حيفظ غرائب احلكايات واالخبار، زيدي املذهب: قال حممد بن عبدامللك

  ).٢(فسر يف سبع مئة جملد كبار 
  .من املدرسة ببغداد: من أين أنت ؟ قال: دخل الغزايل إليه، وجلس بني يديه، فقال: قيل

إين من طوس لذكر تغفيل أهل طوس، من أم سألوا املأمون، وتوسلوا إليه بقرب : لو قلت: قال الغزايل
  .أبيه عندهم، وطلبوا أن حيول الكعبة إىل بلدهم

  .بالتيس: جاء عن بعضهم أنه سئل عن جنمه، فقالوأنه 
  .كان من سنتني باجلدي، والساعة قد كرب: فقيل له، فقال

مل يبق من ينصر هذا املذهب غريي، وكان : أبو يوسف كان معتزليا داعية يقول: قال أبو علي بن سكرة



  ).٣(قد أسن، وكاد أن خيفى يف جملسه، وله لسان شاب 
  ثالث مئة جملد،" تفسري " ذكر يل أن 

__________  
  .١٢ - ١١ / ٤" لسان امليزان " ، و ١٢٢ - ١٢١ / ٥السبكي " طبقات " انظر ) ١(
" ، و ١٥٦ / ٥" النجوم الزاهرة " ، و ١٥٠ / ١٢" البداية " ، و ٩٠ / ٩" املنتظم " انظر ) ٢(

  .١٢١ / ٥السبكي " طبقات 
  .١٢ / ٤" لسان امليزان " انظر ) ٣(

(*)  

)١٨/٦١٩(  

  

  .منها سبعة يف سورة الفاحتة
وكان عنده جزء من حديث أيب حامت الرازي، عن االنصاري، فقرأت عليه بعضه، عن القاضي عبد 
اجلبار، عن رجل عنه، قرأته لولدي شيخنا ابن سوار املقرئ، وقرأت هلما جزءا من حديث احملاملي، 

  . حنوهاومسعه يف سنة تسع وتسعني وثالث مئة وهو ابن أربع سنني أو
  :وكان ال يسامل أحدا من السلف، ويقول لنا

الرازي، عن االنصاري، فقرأت عليه بعضه، عن القاضي عبد اجلبار، عن رجل عنه، قرأته لولدي شيخنا 
ابن سوار املقرئ، وقرأت هلما جزءا من حديث احملاملي، ومسعه يف سنة تسع وتسعني وثالث مئة وهو 

  .ابن أربع سنني أو حنوها
  ).١(اخرجوا تدخل املالئكة : ال يسامل أحدا من السلف، ويقول لناوكان 
  .٣٩٣ولد سنة : وقيل

  .وأربع مئة) ٢(مات يف ذي القعدة، سنة مثان ومثانني : وقال ابن ناصر
بعون اهللا وتوفيقه مت اجلزء الثامن عشر من سري أعالم النبالء ويتلوه اجلزء التاسع عشر وأوله ترمجة 

  البغويالدباس حممد علي 
__________  

  .١٢ / ٤" لسان امليزان " انظر ) ١(
  .وهو خطأ) ٤٨٣( أنه تويف سنة ٣٠٢ / ١للداوودي " طبقات املفسرين " يف ) ٢(

(*)  

)١٨/٦٢٠(  



  

  .مت اجلزء احلادي عشر حبمد اهللا تعاىل وعونه وحسن توفيقه: وجاء يف آخر االصل ما نصه
سلم تسليما كثريا وكان الفراغ منه ليلة االثنني لثنيت عشرة وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه و

  .٧٤١ليلة بقيت من شهر ذي احلجة سنة 
وهي أول نسخة نسخت من خط املصنف، ويتلوه يف الذي يليه إن شاء اهللا تعاىل حممد بن علي البغوي 

  .الدباس

)١٨/٦٢١(  

  

  ١٩ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ١٩ ج الذهيب

)١٩(/  

  

  ١٩سري اعالم النبالء 

)١٩/١(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨سري أعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتويف 
  م اجلزء التاسع عشر حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب االرنؤوط مؤسسة الرسالة

)١٩/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)١٩/٤(  

  



  . بن أيب صاحل، البغوي، الدباسالشيخ الفقيه املعمر املسند، أبو سعيد حممد بن علي* لدباس  ا- ١
  ).١(عاليا عن عبد اجلبار اجلراحي " جامع الترمذي " آخر من روى 

  ).٢(ومسع أيضا من مسعود بن حممد البغوي، وعلي بن أمحد االستراباذي 
اهللا الشريازي، وأمحد بن ياسر املقرئ، وأبو الفتح حممد ابنه عثمان، وأبو الفتح حممد بن عبد : حدث عنه

  بن أيب علي، وحممد بن عبد
  .، وخلق سواهم)٣(الرمحن احلمدويي 
__________  

  .٥١ / ١٣، عيون التواريخ ٣٢٢ / ٣: ، العرب٢٥٧، ٢٥٦ / ٢: االنساب(*) 
  ).١٥٤(تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر، رقم الترمجة ) ١(
 بكسر اهلمزة والتاء وسكون السني، وتابعه على ذلك ٢١٤ / ١" االنساب " سمعاين يف ضبطه ال) ٢(

: ، فضبطه بفتح اهلمزة والتاء وقال١٧٤ / ١" معجمه " ، وانفرد ياقوت يف "اللباب " ابن االثري يف 
  .بلدة كبرية مشهورة أخرجت خلقا من أهل العلم يف كل فن وهي من أعمال طربستان: أستراباذ

  .اسم لبعض أجداد املنتسب إليه: نسبة إىل محدويه: بفتح احلاء وسكون امليم وضم الدال) ٣(
(*)  

)١٩/٥(  

  

  .وعاش مثانيا ومثانني سنة، وكان من الفقهاء
  .يف ذي القعدة سنة مثان ومثانني وأربع مئة) ١(مات ببغشور 

  .وآخر من بقي من أصحابه عبدالرمحن بن حممد املسعودي
  
 بن علي بن إبراهيم بن  الشيخ االمام االديب املعمر الثقة، أبو نصر عبد العزيز بن حممد* الترياقي - ٢

  .مثامة، اهلروي، الترياقي
  ).٢(قرية من عمل هراة : وترياق
  . من اجلراحي-مناقب ابن عباس :  سوى اجلزء االخري منه، أوله-" جامع أيب عيسى " مسع 

  ).٣(بدامللك الكروخي مسعه منه املؤمتن الساجي، وأبو الفتح ع
  .وقد روى أيضا عن القاضي أيب منصور االزدي، واحلافظ أيب الفضل اجلارودي

__________  
  هي بليدة بني هراة ومرو الروذ من بالد خراسان، والنسبة إليها بغوي على غري) ١(



، ٢٠  /١" شرح السنة " ، و ٤٦٧ / ١" معجم البلدان " ، و ٢٥٤ / ٢" االنساب " قياس، انظر 
  .إىل بشفور" الشذرات " وقد حترفت يف 

، ٣٠٣، ٣٠٢ / ٣: ، العرب٢٨ / ٢: ، معجم البلدان٥٠ / ٣: ، االنساب٣٣: االنساب املتفقة(*) 
  .٣٦٨ / ٣: ، شذرات الذهب٢١٤ / ١: اللباب

مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، افتتحها االحنف بن قيس يف خالفة أمري : هراة) ٢(
مدينة )  ه٦٠٧(مل أر خبراسان عند كوين ا يف سنة : نني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، قال ياقوتاملؤم

أجل وال أعظم وال أفخم وال أحسن وال أكثر أهال منها، فيها بساتني كثرية، ومياه غزيرة، وخريات 
فخربوها )  ه٦١٨(سنة كثرية حمشورة بالعلماء، ومملوءة بأهل الفضل والثراء، وقد غزاها الكفار التتار 

  ).١٨٣(ستأيت ترمجته يف اجلزء العشرين برقم ) ٣...(حىت أدخلوها يف خرب كان
(*)  

)١٩/٦(  

  

  .وعمر أربعا وتسعني سنة
  .مات يف شهر رمضان سنة ثالث ومثانني وأربع مئة

  
، )١( بن أيب الفضل، الغورجي الشيخ الثقة اجلليل، أبو بكر أمحد بن عبد الصمد*  الغورجي - ٣

  .عن عبد اجلبار اجلراحي" جامع أيب عيسى الترمذي " اهلروي، التاجر، راوي 
  .، وأبو الفتح الكروخي، وغريمها)٢(املؤمتن الساجي : حدث عنه

  .وثقه احملدث احلسني بن حممد الكتيب
  تويف يف ذي احلجة سنة إحدى ومثانني وأربع مئة راة، وهو يف عشر

  التسعني
   بن صاعدي القضاة، رئيس نيسابور، أبو نصر أمحد بن حممدقاض* *  الصاعدي - ٤

__________  
، ٣٩٣ / ٢: ، اللباب٢١٦ / ٤، معجم البلدان ٤٤ / ٩:  أ، املنتظم٢٤/ الورقة : تقييد املهمل(*) 

  .٣٦٥ / ٣: ، شذرات الذهب٢٩٧ / ٣: ، العرب١٦٨ / ١٠: الكامل يف التاريخ
قرية من قرى : غورج: نسبة إىل غورة، وبعضهم يقول: اءبضم الغني، وسكون الواو، وفتح الر) ١(

  .هراة
  .٢١٦ / ٤: ، ومعجم البلدان٣٩٣ / ٢: انظر اللباب



هو احلافظ احلجة حمدث بغداد، أبو نصر املؤمتن بن أمحد بن علي بن احلسني الديرعاقويل مث ) ٢(
  ).١٩٥( ه، وسيترمجه املؤلف يف هذا اجلزء برقم ٤٤٥البغدادي املتوىف سنة 

 / ٣: ، مرآة اجلنان٢٩٩ / ٣: ، العرب١٨٠ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٥٠ - ٤٩ / ٩: املنتظم(* *) 
  (*) =، ١٢٩ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٨١ - ٢٧٩ / ١: ، اجلواهر املضية١٣٣

)١٩/٧(  

  

  .ابن حممد الصاعدي
  .ولد سنة عشر

  .لصرييف، وطبقتهمومسع من جده أيب العالء صاعد، وأيب بكر احلريي، وأيب سعد ا
  .، وعبد اخلالق بن زاهر، وآخرون)١(زاهر ووجيه ابنا الشحامي، وعبد اهللا بن الفراوي : وعنه

تعصب بأخرة يف املذهب حىت أدى إىل إحياش العلماء، وإغراء الطوائف، حىت لعنوا : قال ابن السمعاين
  ).٢(على املنابر، حىت أبطله نظام امللك 

  .شيخ االسالم: لهأملى جمالس، وكان يقال 
  .تويف يف شعبان سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة

  
   ومعتمدها، أبوالشيخ العامل املعمر، مسند الوقت، رئيس أصبهان*  الثقفي - ٥

__________  
، ١٠٨٩: ، شذرات الذهب)٣٢٤(رقم : ، الطبقات السنية)٢٨٢(رقم : كتائب أعالم االخيار= 

  .٣٥ - ٣٤: الفوائد البهية
بليدة : نسبة إىل فراوة: ، وضبط ياقوت الفاء بالفتح"االنساب " م الفاء وفتح الراء كما يف بض) ١(

رباط فراوة، بناها أمري خراسان عبد اهللا ابن طاهر يف خالفة : على الثغر مما يلي خوارزم، يقال هلا
  .املأمون

 النظامية يف بغداد، الوزير الكبري أبو علي احلسن بن علي بن إسحاق الطوسي، منشئ املدرسة) ٢(
  .من هذا اجلزء) ٥٣(وسترد ترمجته برقم 

: ، العرب١٨ / ٢:  أ، دول االسالم١٩٣ - ب ١٩٢/ الورقة :  ب، التقييد٧٦/ الورقة : السياق(*) 
/ ، واالعالم البن قاضي شهبة حوادث ١٢٢٧ / ٤، وذكره الذهيب يف تذكرة احلفاظ ٣٢٥ / ٣

، تاريخ ٧٧: ، الرسالة املستطرفة٣٩٣ / ٣: ت الذهب، شذرا٥٢٢ و ٥٥: ، كشف الظنون٤٨٩



  .١٧٨ / ٦: االدب العريب
(*)  

)١٩/٨(  

  

" و " االربعني " عبد اهللا القاسم بن الفضل بن أمحد بن أمحد بن حممود، الثقفي، االصبهاين، صاحب 
  ).١" (الفوائد العشرة 

  .ولد سنة سبع وتسعني وثالث مئة
مئة، ورحله أبوه يف صباه إىل خراسان، والعراق، واحلجاز، ولقي وأول مساعه يف سنة ثالث وأربع 

  .الكبار
  مسع أبا طاهر حممد بن حممد بن حممش، وأبا عبدالرمحن

السلمي، وأبا زكريا املزكي، وعبد الرمحن بن بالويه، وعلي بن أمحد بن عبدان، والقاضي أبا بكر 
، وعلي بن حممد بن )٢(بد اهللا الرزجاهي احلريي، وحممد بن موسى الصرييف، وأبا عمرو حممد بن ع

خلف، وأبا حازم العبدوي، وعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حبيب، وطائفة بنيسابور، وأبا الفرج 
عثمان بن أمحد الربجي، وعبد اهللا بن أمحد بن جولة، وأبا عبد اهللا حممد بن إبراهيم اجلرجاين، وأبا بكر 

ي، وأمحد بن عبدالرمحن االزدي، وعدة ببلده، وهالل بن حممد بن مردويه، وعلي بن ماشاذه الفرض
احلفار، وأبا احلسني بن بشران، وابن يعقوب االيادي، وحممد بن احلسني بن الفضل القطان، وأبا عبد 

  .اهللا الغضائري، وعدة ببغداد، وأبا عبد اهللا بن نظيف املصري مبكة
  .وروى الكثري، وتفرد يف زمانه، وكان صدرا معظما

__________  
  ".الفوائد العوايل " وتدعى أيضا ب " االجزاء الثقفيات " وهي املعروفة ب ) ١(
قرية من قرى بسطام، وأبو عمرو هذا : نسبة إىل رزجاه: بفتح الراء وسكون الزاي وفتح اجليم) ٢(

مام البيهقي، كان من أهل الفضل والعلم، أمسع االمساعيلي، وابن عدي، وأبا أمحد احلاكم، وروى عنه اال
وغري واحد، أقام بنيسابور مدة، وحدث ا بالكتب، وقرأ االدب عليه ا مجاعة إىل سنة مخس وأربع 

 ه، تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر رقم ٤٢٧مئة، ورجع إىل وطنه بسطام، وتويف ا سنة 
)٣٢٦.(  

(*)  

)١٩/٩(  

  



ازي، وأبو سعد البغدادي، وأبو املطهر الصيدالين ابن طاهر، وإمساعيل التيمي، وأبو نصر الغ: حدث عنه
، واحلسن ابن )١(قاسم، وأبو جعفر حممد بن احلسن الصيدالين، وأبو رشيد حممد بن علي بن الباغبان 

  ، وحفيده مسعود بن احلسن الثقفي، وأبو رشيد)٢(العباس الرستمي 
  .عبد اهللا بن عمر االصبهاين، واحلافظ أبو طاهر السلفي، وآخرون

كان ذا رأي وكفاية وشهامة، وكان أسند أهل عصره، وأكثرهم ثروة ونعمة وبضاعة : قال السمعاين
ونقدا، وكان منفقا، كثري الصدقة، دائم االحسان إىل الطارئني واملقيمني واحملدثني، وإىل العلوية 

نار محر مل يبع خصوصا، كثري البذل هلم، عزل يف آخر عمره عن رئاسة البلد، وصودر، فوزن مئة ألف دي
  .هلا ملكا، وال أظهر انكسارا

وكان من رجال الدنيا، عمر، ورحلت إليه الطلبة من االمصار، وكان صحيح السماع، غري أنه كان 
  .مييل إىل التشيع على ما مسعت مجاعة أهل أصبهان

اعا، وأعلى مل حيدث يف وقت أيب عبد اهللا الرئيس أوثق منه يف احلديث، وأكثر مس: قال حيىي بن منده
" من ابن الفضل القطان، ومسع " تاريخ يعقوب الفسوي " مييل إىل الرفض، مسع : إسنادا، كان فيما قيل
  .من أيب عبدالرمحن السلمي" تاريخ حيىي بن معني 

كان الرئيس الثقفي عظيما، كبريا يف أعني الناس، على جملسه هيبة ووقار، وكان له ثروة : قال السلفي
  .وأمالك كثرية

__________  
  .٤٤ / ٢ وهو البستان، انظر االنساب -هذه النسبة إىل حفظ الباغ ) ١(
 / ٦بضم الراء وسكون السني وفتح التاء، نسبة إىل رستم بعض أجداد املنتسب، انظر االنساب ) ٢(

١١٥.  
(*)  

)١٩/١٠(  

  

لطان ملكشاه أراد أن كان حممود السرية يف واليته، مشفقا على الرعية، مسعت أن الس: وقال السمعاين
 - يعين نظام امللك -أنا أعطي النصف، ويعطي الوزير : يأخذ من الرعية ماال بأصبهان، فقال الرئيس

  وأبو سعد
  .املستويف النصف

  .فما قام حىت وزن ما قال، فظين أن املال كان أكثر من مئة ألف دينار أمحر
  .وكان يرب احملدثني مبال كثري، رحلوا إليه من االقطار



  .مات الرئيس يف رجب سنة تسع ومثانني وأربع مئة، وهو يف عشر املئة
  
، )١( بن حممد بن السري ابن بنون االمام القدوة املقرئ أبو بكر حممد بن إمساعيل*  التفليسي - ٦

  .التفليسي، مث النيسابوري، الصويف
  .مولده يف رجب سنة أربع مئة

 عبدالرمحن السلمي، ومحزة املهليب، وأيب صادق الصيدالين، ومسع من عبد اهللا بن يوسف بن بامويه، وأيب
  .وعدة من أصحاب االصم

  .وأملى مدة
  .حدث عنه عبد الغافر بن إمساعيل، وأثىن عليه، وإمساعيل بن املؤذن، ووجيه الشحامي

__________  
 / ٣ :، شذرات الذهب١٣١ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٠٣ / ٣: ، العرب٦٦ - ٦٥ / ٣: االنساب(*) 

٣٩٣.  
بفتح التاء وتكسر نسبة : بالتاء املثناة، والتفليسي" بتون "  إىل ٦٥ / ٣" االنساب " تصحفت يف ) ١(

  .إىل تفليس، وهي آخر بلدة من بالد أذربيجان
(*)  

)١٩/١١(  

  

  .شيخ صاحل يتربك بدعائه، مسع الكثري من املهليب: وسئل عنه إمساعيل بن حممد التيمي، فقال
  . سلخ شوال سنة ثالث ومثانني وأربع مئةتويف يف: قلت
  
 بن علي بن أمحد بن االمام الفقيه املفيت، مسند دمشق، أبو القاسم علي بن حممد*  ابن أيب العالء - ٧

  .، مث الدمشقي، الشافعي، الفرضي)١(أيب العالء، املصيصي 
  .ولد يف رجب سنة أربع مئة

  .يلومسع وهو حدث من الكبار، وارحتل، وحلق العوا
مسع حممد بن عبدالرمحن القطان، وعبد الرمحن بن أيب نصر، وأبا نصر بن هارون، وعبد الوهاب بن 

  .ببغداد) ١٢(جعفر امليداين، وعبد الوهاب املري، وعددا كثريا بدمشق، وأبا احلسن بن احلمامي 
  حلقه مريضا هو وعبد العزيز الكتاين رفيقه، فسمعا منه أربعة أحاديث، ومسع

__________  



، طبقات ٣١٧ / ٣: ، العرب١٤٥ / ٥: ، معجم البلدان: ب، تاريخ دمشق٥٣٢: االنساب(*) 
، ٤٠٤ / ١، حسن احملاضرة ٤١٣ - ٤١٢ / ٢: ، طبقات االسنوي٢٩١ - ٢٩٠ / ٥: السبكي

  .٣٨١ / ٣: شذرات الذهب
 اجلوهري وخاله بفتح امليم، وانفرد: ضبطها السمعاين بكسر امليم والصاد املشددة، وقال ياقوت) ١(

: فقال" القاموس " بتخفيف الصادين، وتابعهما على ذلك صاحب " املصيصة : " الفارايب، فقاال
  .واملصيصة كسفينة، وال تشدد

وهي مدينة على ساحل البحر من ثغور الشام بني أنطاكية وبالد الروم تقارب طرسوس، كان يرابط ا 
  .كثري من العلماء والصاحلني

  ".احلماين " معجم ياقوت إىل حترف يف ) ٢(
  ).٢٦٥(وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر رقم 

(*)  

)١٩/١٢(  

  

  من أمحد بن احلسني بن سهل بن خليفة، وأخيه حممد، ومبصر من) ١(ببلد 
أيب عبد اهللا بن نظيف، وأيب النعمان بن تراب بن عمر، وبعكربا من أيب نصر البقال، وببغداد أيضا من 

، وأيب علي بن شاذان، )٢( بن احلسن الاللكائي، وطلحة بن الصقر، وأمحد بن علي البادي هبة اهللا
  .وطائفة

أبو بكر اخلطيب، ومات قبلة بأربع وعشرين سنة، والفقيه نصر املقدسي، واخلضر بن : حدث عنه
اتل، وهبة اهللا عبدان، وهبة اهللا بن أمحد االكفاين، ومجال االسالم علي بن املسلم، ونصر بن أمحد بن مق

بن طاووس، والقاضي حيىي بن علي الفرسي، وابنه القاضي الزكي حممد بن حيىي، وأبو القاسم احلسني 
  .بن النب، وأبو العشائر حممد بن خليل، وعلي بن أمحد بن مقاتل، وأبو يعلى محزة بن احلبويب، وآخرون

  .القاضي أيب الطيبكان فقيها فرضيا من أصحاب : قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر
  .مات بدمشق يف حادي عشر مجادى اآلخرة سنة سبع ومثانني وأربع مئة

حكى البهجة بن أيب عقيل عن ابن أيب العالء أنه كان بيده دفتر حساب حياسب رجال، مث نظر إىل فوق، 
  .ما هذا الوجه ؟ هذه صورة شخص قد متثل يل، مث رمى الدفتر، وأغمي عليه، ومات: وقال
  مسعنا من طريقه عدة أجزاء، كحديث ابن أيب ثابت، وجزء: قلت

__________  
اسم بلدة قدمية على دجلة فوق املوصل، بينهما سبعة فراسخ، وبينها وبني نصيبني ثالثة : بلد) ١(



  .وعشرون فرسخا
  .٢٨٦، ٢٨٤ / ٢" االنساب " ، و ٤٨١ / ١" معجم البلدان " انظر 

وسبب لقبه أن أمه محلت به وبولد آخر توأما، : ١ / ٢٨ / ١ح قال ابن ناصر الدين يف التوضي) ٢(
  ). ه٤٢٠(البادي وعرف به، تويف سنة : فولدته قبل أخيه، فقيل له

(*)  

)١٩/١٣(  

  

  ).٢(، ومن فضائل الصحابة خليثمة )١(علي بن حرب 
لة وفيها تويف مسند نيسابور أبو بكر بن خلف الشريازي صاحب احلاكم، ونائب حلب قسيم الدو

، واحلافظ أبو علي )٤(، واالديب النحوي أبو نصر احلسن بن أسد الفارقي )٣(آقسنقر جد نور الدين 
معجم " صاحب ) ٦(، وعبد اهللا بن عبد العزيز أبو عبيد البكري )٥(احلسن بن عبدامللك النسفي 

د والد الفراوي، ، واملقتدي باهللا العباسي، وشيخ القراء عبد السيد بن عتاب، والفضل بن أمح"البالد 
وأبو احلسن حممد بن احلسني بن حممد ابن طلحة االسفراييين الشاعر، وأبو عامر حممود بن القاسم 

  .، واملستنصر باهللا معد العبيدي)٧(االزدي 
، وفقيه ما وراء النهر، ونعمان الوقت، أبو بكر خواهرزاذه، وامسه حممد شيخ احلنفية*  خواهرزاذة - ٨

  ، البخاري،)٨( القديدي بن حسني بن حممد
__________  

  ).٩٣(، وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين عشر رقم ) ه٢٢٥(املتوىف سنة ) ١(
تقدمت ترمجته يف اجلزء اخلامس )  ه٣٤٣(ابن سليمان بن حيدرة القرشي االطرابلسي املتوىف سنة ) ٢(

  ).٢٣٠(عشر رقم 
  ).٦٧(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٣(
  ).٤٤(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٤(
  ).٧٣(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٥(
  ).٢١(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٦(
  ).١٩(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٧(

 / ٢ و ٢٣٦ / ١: ، اجلواهر املضية٣٠٢ / ٣: ، العرب٤٦٨ / ١: ، اللباب٢٠١ / ٥: االنساب(*) 
: ، كشف الظنون٢٧٦ / ٢: ، مفتاح السعادة٤٦: ، تاج التراجم٤٨٣/  حوادث )خ(، االعالم ٤٩

  .١٦٤ - ١٦٣: ، الفوائد البهية٣٦٧ / ٣: ، شذرات الذهب١٥٨٠، ١٢٢٣، ٥٦٩



  .نسبة إىل قديد، مرتل بني مكة واملدينة) ٨(
  .٧٧ / ١٠: انظر االنساب

(*)  

)١٩/١٤(  

  

  .ابن أخت عامل: ، ولذلك لقب خبواهر زاذه، معناهابن أخت القاضي أيب ثابت حممد بن أمحد البخاري
مسع أباه، ومنصورا الكاغدي، وأبا نصر أمحد بن علي احلازمي، واحلاكم أبا عمر حممد بن عبد العزيز 

  .القنطري، وأملى عدة جمالس، وخرج له أصحاب وأئمة
  .عثمان بن علي البيكندي، وعمر بن حممد بن لقمان النسفي، وطائفة: حدث عنه

  .طريقته أبسط الطريق، وكان حيفظها، وكان من حبور العلمو
  ).١" (االنساب " ذكره السمعاين يف 

  .تويف ببخارى يف مجادى االوىل سنة ثالث ومثانني وأربع مئة، وقد شاخ
) ٣(، وأبو بكر أمحد بن ثابت اخلجندي )٢(وفيها مات عاصم العاصمي، وحممد بن إمساعيل التفليسيي 

الغنائم حممد بن علي الدقاق، وأبو نصر حممد بن سهل السراج، والوزير فخر الدولة حممد املتكلم، وأبو 
  .بن حممد بن جهري، وعبد العزيز بن حممد الترياقي

__________  
كان إماما فاضال حبرا يف مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا، وطريقته أبسط طريقة : ، والنص فيه٢٠١ / ٥) ١(

  . وكان حيفظهاهلم، مجع فيها من كل جنس،
  ).٦(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٢(
بلدة كبرية على طرق سيحون من : بضم اخلاء املعجمة وفتح اجليم وسكون النون نسبة إىل خجند) ٣(

  .بالد املشرق، فتحت سنة ثالث ومئة يف خالفة يزيد بن عبدامللك بن مروان
(*)  

)١٩/١٥(  

  

  . بن إبراهيم اجلرجاينه أبو القاسم إبراهيم بن عثمانمسند جرجان يف زمان*  اخلاليل - ٩
  .ولد سنة تسعني وثالث مئة

أيب نصر حممد بن االمساعيلي، وأيب الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي، وأيب سعد املاليين، وغالب : ومسع من



  .بن علي الرازي، ومحزة السهمي، وخلق
  .سعد بن علي الغضائري، وطائفة: يروي عنه

  . سنة نيف ومثانني وأربع مئة، رمحه اهللاتويف جبرجان
  

 ابن عبد اهللا الشيخ االمام احلافظ املفيد املصنف الثقة، أبو الفتح حممد بن أمحد* *  ابن مسكويه - ١٠
  .بن مسكويه، االصبهاين، نزيل هراة، كان من فرسان احلديث، واملكثرين منه

 أيب حفص ابن مسرور، وبأصبهان من إبراهيم مسع ببغداد من أيب حممد اخلالل وطبقته، وبنيسابور من
  .سبط حبرويه، وعدة

  .وبسمرقند من مسندها عمر بن شاهني، وبشرياز من أيب بكر بن أيب علي احلافظ
__________  

بفتح اخلاء املعجمة، وتشديد الالم ألف، ويف : اخلاليل: ٢١٨ / ٥" االنساب " قال السمعاين يف (*) 
  إىل اخلل، وإحلاق الياء يف مثل هذاآخرها الالم، هذه النسبة 

  .االنتساب أكثرها جبرجان وطربستان وخوارزم
، البداية ٨٨ / ٢: ، الوايف بالوفيات١٢١٣ - ١٢١٢ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٥٢ / ٩: املنتظم(* *) 
  .٣٦٧ / ٣، شذرات الذهب ٤٤٦: ، طبقات احلفاظ١٣٦ / ١٢: والنهاية

(*)  

)١٩/١٦(  

  

  .بع مئة، وإمنا طلب احلديث على كرب، وكان عابدا صاحلا خريا، يتربك بدعائهمولده يف سنة تسع وأر
  .حدث عنه إمساعيل بن حممد التيمي، وأبو عبد اهللا الدقاق، وغريمها

  .كان البن مسكويه الكثرة الوافرة يف كتب احلديث): ١" (رسالته " قال الدقاق يف 
 إىل نيسابور، وأقام راة سنني يورق، صادفته وومهه أكثر من فهمه، صحب عبد العزيز النخشيب: قال

  ).٢(ا، وبيين وبينه ما كان من احلقد واحلسد 
  .بئست اخلصلتان أعاذنا اهللا منهما: قلت

  .مات بنيسابور يف ذي احلجة سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة
  

  الشريازي، رحالابن علي، االمام احلافظ احملدث، أبو القاسم  *  هبة اهللا بن عبد الوارث- ١١
__________  



  .ذكر فيها ألف شيخ أخذ عنهم" رحلة الدقاق " املوسومة ب ) ١(
النه طعن صادر عن حقد " ومهه أكثر من فهمه : " فال يلتفت إىل قول الدقاق يف املترجم: قلت) ٢(

  .وحسد كما صرح به الدقاق نفسه
وكالم االقران بعضهم ": احللية " نعيم صاحب  يف ترمجة أيب ١١١ / ١" امليزان " قال االمام الذهيب يف 

يف بعض ال يعبأ به، ال سيما إذا الح لك أنه لعداوة أو ملذهب أو حلسد، ما ينجو منه إال من عصم اهللا، 
وما علمت أن عصرا من االعصار سلم أهله من ذلك سوى االنبياء والصديقني، ولو شئت لسردت من 

  ذلك
  ) *.لوبنا غال للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيمال جتعل يف ق* (كراريس، اللهم 

، الكامل يف ٧٥ - ٧٤ / ٩:  أ، تاريخ ابن عساكر، املنتظم٩٥ - ب ٩٤/ الورقة : السياق(*) 
، املستفاد من ذيل ١٢١٦ - ١٢١٥ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٣١٤ / ٣: ، العرب٢١٨ / ١٠: التاريخ

، كشف ٤٤٧ - ٤٤٦: ، طبقات احلفاظ١٤٤  /١٢: ، البداية والنهاية٢٤٨ - ٢٤٦: تاريخ بغداد
  .٣٧٩ / ٣: ، شذرات الذهب٢٩٦: الظنون

(*)  

)١٩/١٧(  

  

  ).١(جوال، كتب خبراسان، واحلرمني، والعراق، واليمن، ومصر، والشام، واجلزيرة، وفارس، واجلبال 
لفضل أيب بكر حممد بن احلسن بن الليث الشريازي، وأمحد ابن طوق املوصلي، وأمحد بن ا: حدث عن

  .الباطرقاين، وأيب جعفر بن املسلمة، وأقرام، وعمل تارخيا لشرياز
كان ثقة خريا، كثري العبادة، مشتغال بنفسه، خرج وأفاد، وانتفع الطلبة بصحبته : قال السمعاين

  .وبقراءته، وكان قدومه بغداد يف سنة سبع ومخسني
وعمر بن أمحد الصفار، وأمحد بن ياسر روى لنا عنه أبو الفتح حممد بن عبدالرمحن اخلطيب مبرو، 

  ).٣(، وإمساعيل بن حممد التيمي، وأبو بكر اللفتواين )٢(املقرئ، وأبو نصر حممد بن حممد الفاشاين 
  .سكن يف آخر أمره مرو

  ).٤(حدث عنه الفقيه نصر املقدسي، وهبة اهللا بن طاووس، وأبو نصر اليوناريت : وقال ابن عساكر
اووس، حدثنا هبة اهللا بن عبد الوارث، حدثنا أبو زرعة أمحد بن حيىي اخلطيب حدثنا ابن ط: مث قال

  بشرياز، أخربنا املقرئ احلسن بن سعيد
__________  

  مجع جبل اسم للبالد اليت ما بني أصبهان إىل زجنان: اجلبال: قال ياقوت) ١(



  .والكنوز العظيمةوقزوين ومهذان والدينور وقرميس والري، وما بني ذلك من البالد اجلليلة 
قرية من قرى مرو، خرج منها مجاعة من العلماء ذكرهم " فاشان " بفتح الفاء والشني نسبة إىل ) ٢(

"  إىل ٥٤ / ١٠: ، وقد تصحفت يف املطبوع من املنتظم٢٢٨، ٢٢٥ / ٩": االنساب " السمعاين يف 
  ".القاشاين "  إىل ١٢٢ / ٢: ، ويف اجلواهر املضية"القاساين 

نسبة إىل : ، وضبط ياقوت التاء بالفتح"االنساب " فتح الالم وسكون الفاء وضم التاء، كما يف ب) ٣(
  .لفتوان قرية من قرى أصبهان

  .قرية على باب أصبهان: نسبة إىل يونارت) ٤(
(*)  

)١٩/١٨(  

  

  .، حدثنا أبو مسلم الكجي، فذكر حديثا)١(املطوعي 
  . فاضل، طاف البالد، وخطه مشهور، وكان كثري الفوائدهبة اهللا شيخ عفيف صويف: وقال عبد الغافر

اقرأ هنا، فالصوفية : كنت إذا أتيت هبة اهللا بالرباط، أخرجين إىل الصحراء، وقال: قال أبو نصر الفاشاين
  .يشوشون علينا أوقاتنا: ، يقولون)٢(يتربمون مبن يشتغل بالعلم واحلديث 

  .مات هبة اهللا سنة ست ومثانني وأربع مئة
  .قام ليلة وفاته سبعني جملسا، كل مرة يستنجي باملاء: سنة مخس يف رمضان، فقيل: قيلو
  

 ابن احلسني الناصحي العالمة، قاضي القضاة، عامل احلنفية، أبو بكر حممد بن عبد اهللا*  الناصحي - ١٢
  .النيسابوري

  .اسانمسع القاضي أبا بكر احلريي، وأبا سعيد الصرييف، وطائفة، وحدث ببغداد وخر
  حممد بن عبد الواحد الدقاق، وعبد الوهاب بن: روى عنه

  .االمناطي، وأبو بكر بن الزاغوين، وآخرون
__________  

نسبة إىل املطوعة وهم مجاعة فرغوا أنفسهم للغزو : بضم امليم، وفتح الطاء املشددة، وكسر الواو) ١(
  .ومرابطة الثغور، وقصدوا جهاد العدو يف بالدهم

  .لوصف ينطبق على أكثرهموهذا ا) ٢(
 / ٣: ، الوايف بالوفيات٣٠٦ / ٣: ، العرب٦٣٠ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٦٠ / ٩: املنتظم(*) 

، ٣٧٢ / ٣: ، شذرات الذهب٦٥ - ٦٤ / ٢: ، اجلواهر املضية١٣٨ / ١٢: ، البداية والنهاية٣٣٨



  .١٨٠ - ١٧٩: الفوائد البهية
(*)  

)١٩/١٩(  

  

هو قاضي القضاة أبو بكر ابن إمام االسالم أيب حممد الناصحي، أفضل ": ارخيه ت" قال عبد الغافر يف 
أهل عصره يف احلنفية، وأعرفهم باملذهب، وأوجههم يف املناظرة، مع حظ وافر من االدب والشعر 

والطب، درس مبدرسة السلطان يف حياة أبيه، وويل قضاء نيسابور يف دولة ألب أرسالن، فبقي عشر 
من احلشمة والدرجة، وكان فقيه النفس، تكلم يف مسائل مع إمام احلرمني، فكان يثين سنني، ونال 
، مث شكا قلة تصاونه يف قبض يده، ووكالء جملسه وأصحابه عن االموال، وأشرف بعض )١(االمام عليه 

احلقوق على الضياع من فتح أبواب الرشا، فويل قضاء الري، مث مات منصرفه من احلج يف رجب سنة 
  ).٢(بع ومثانني وأربع مئة بقرب أصبهان أر
  

، الشيخ العامل الثقة، أبو الفضل )٣( بن حممد بن مهران ابن احلسن بن أمحد*  محد بن أمحد - ١٣
  .االصبهاين احلداد، أخو أيب علي احلداد

  .ولد بعد عام أربع مئة
  علي بن ميلة، وعلي بن عبد كويه، وأيب بكر بن أيب علي: ومسع من
  .، وأيب سعيد بن حسنويه، وعدة)٤(، وعلي بن أمحد اخلرجاين الذكواين

__________  
  .١٨٠ - ١٧٩" الفوائد البهية " انظر ) ١(
  .٦٠ / ٩" املنتظم " انظر ) ٢(

 ٣١١ / ٣: ، العرب٢٥٤ / ١٠: ب، الكامل يف التاريخ / ٨٨الورقة : ، التقييد٨٨ / ٩: املنتظم(*) 
  .٣٧٧ / ٣: ، شذرات الذهب١١٩٩ / ٣ يف تذكرة احلفاظ ه، وذكره الذهيب) ٤٨٦(وأرخ وفاته 

  .مهرة خ: على هامش االصل ما نصه) ٣(
اخلرجاين بفتح اخلاء املنقوطة بنقطة، وسكون الراء املهملة، وفتح اجليم، وكسر : قال السمعاين) ٤(

  = (*)النون، هذه النسبة إىل خرجان، وهي حملة كبرية بأصبهان، اجتزت ا 

)١٩/٢٠(  

  



  .اليب نعيم عنه ملا حج" احللية " حدث ببغداد بكتاب و
كان إماما فاضال، صحيح السماع، حمققا يف االخذ، حدثنا عنه إمساعيل بن السمرقندي، : قال السمعاين

  .وعبد الوهاب االمناطي، وابن ناصر، وأبو الفتح بن البطي، وغري واحد
  . ومثاننيورد نعيه من أصبهان إىل بغداد يف ذي احلجة سنة مثان

  .وأرخ موته بعض االصبهانيني يف مجادى االوىل سنة ست ومثانني وأربع مئة
كتبنا عنه، قل من رأيت مثله يف الثقة، : سألت أبا عامر العبدري عن محد احلداد، فقال: قال السلفي

  .كان يقابل، وال يثق بغريه
  .مهابةكان فاضال جليال عند أهل بلده، وكانت له : وقال أبو علي الصديف

حج محد احلداد، مث انصرف، فرتل باحلرمي، : قرأت خبط أيب عامر حممد بن سعدون: وقال ابن النجار
  وغري" احللية " وحدث بكتاب 

  .ذلك، مسعت منه، وكان ذا وقار وسكينة، يقظا فطنا، ثقة ثقة، حسن اخللق، رمحه اهللا
  

  .امل احملدث املفيد، أبو مسعود احلافظ العابن حممد بن سليمان*  سليمان بن إبراهيم - ١٤
__________  

خورجان إىل الساعة، مث ذكر علي بن أمحد هذا من املشهورين : غري مرة، وأهل أصبهان يقولون هلا= 
  .باالنتساب إليها

 - ١١٩٧ / ٣: ، تذكرة احلفاظ٣١١ / ٣: ، العرب٧٨ / ٩: أ، املنتظم / ٥٤٢: االنساب(*) 
، ١٤٢ / ٣: ، مرآة اجلنان٢٧٧ / ١: ، املغين يف الضعفاء١٩٥ / ٢: ، ميزان االعتدال١٢٠٠
 / ٣: ، شذرات الذهب٤٤٣: ، طبقات احلفاظ٧٧ - ٧٦ / ٣: ، لسان امليزان١٤٥ / ١٢: البداية
  .٣٠: ، الرسالة املستطرفة٣٧٨ - ٣٧٧

(*)  

)١٩/٢١(  

  

  ).١(االصبهاين امللنجي 
  .ولد يف رمضان سنة سبع وتسعني وثالث مئة

االري، وأبا سعد ) ٢(د اهللا حممد بن إبراهيم اجلرجاين، وأبا بكر بن مردويه، وابن جولة ومسع أبا عب
أمحد بن حممد املاليين، وأبا سعيد حممد بن علي النقاش، وأبا نعيم، وعدة، وببغداد أبا علي بن شاذان، 

، ونظراءهم، )٤(احلريف ، وأبا القاسم )٣(وأبا بكر الربقاين، وأبا القاسم بن بشران، وابن طلحة املنقي 



  .وكتب الكثري، ومجع وصنف
  .مسع منه أبو نعيم شيخه

أبو بكر اخلطيب، وهو أكرب منه، وإمساعيل بن حممد التيمي، وأمحد بن عمر الغازي، وهبة : وحدث عنه
  اهللا بن طاووس املقرئ، وأبو سعد البغدادي، وحممد بن طاهر الطوسي، وشرف بن عبداملطلب احلسيين،

، وأبو جعفر حممد بن حسن الصيدالين، )٥(بن عبد الواحد املغازيل، ورجاء بن حامد املعداين وحممد 
  .ومسعود بن احلسن الثقفي، وآخرون

  كانت له معرفة باحلديث، مجع االبواب، وصنف: قال السمعاين
__________  

  .ى أصبهاننسبة إىل ملنجة من قر: بكسر امليم، وفتح الالم، وسكون النون، وبعدها جيم) ١(
  .٢٧٤ / ١": مشتبه املؤلف " بضم اجليم، وهو أبو بكر حممد بن علي بن جولة االري ) ٢(
  .هذا يقال ملن ينقي الطعام) ٣(
  .٢٦٤ / ٣": اللباب " 
  .هذه النسبة للبقال ببغداد، وملن يبيع االشياء اليت تتعلق بالبقالني) ٤(
  .١١٢ / ٤": االنساب " 
  . العني، وفتح الدال نسبة إىل معدان، وهو اسم جلد املنتسب إليهبفتح امليم، وسكون) ٥(

(*)  

)١٩/٢٢(  

  

ال بأس به، ووصفه : ، سألت أبا سعد البغدادي عنه، فقال"الصحيحني " التصانيف، وخرج على 
من شؤم السائل أن يسأل : بالرحلة واجلمع، والكثرة، كان ميلي علينا، فقام سائل يطلب، فقال سليمان

  .احملابرأصحاب 
  ).١(حافظ، وأبوه حافظ : وسألت إمساعيل احلافظ عنه، فقال

سليمان احلافظ له الرحلة والكثرة، ووالده إبراهيم يعرف بالفهم ": رسالته " قال أبو عبد اهللا الدقاق يف 
  ).٢(واحلفظ، ومها من أصحاب أيب نعيم، تكلم يف إتقان سليمان، واحلفظ هو االتقان، ال الكثرة 

  ).٣(شنع عليه أصحاب احلديث يف جزء ما كان له به مساع، وسكت أنا عنه : بو سعد البغداديوقال أ
  .الرجل يف نفسه صدوق، وقد يهم، أو يترخص يف الرواية حبكم الثبت: قلت

يف مساع كالم، مسعت من ثقات أن له أخا يسمى إمساعيل أكرب منه، فحك امسه، : وقال حيىي بن منده
  ).٤(و شيخ شره ال يتورع، حلان وقاح وأثبت اسم نفسه، وه



  .تويف يف ذي القعدة سنة ست ومثانني، وله تسعون عاما غري أشهر: قلت
__________  

  .٧٦ / ٣": لسان امليزان " ، و ١١٩٨ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ١(
  .٧٧ / ٣": لسان امليزان " ، و ١١٩٨ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٢(
  .١١٩٨ / ٣": تذكرة احلفاظ ) " ٣(
إذا صار قليل احلياء، فهو وقح ووقاح، وقد أورد املؤلف كالم ابن منده : وقح الرجل: يف اللسان) ٤(

  .١١٩٨ / ٣": التذكرة " هذا يف 
(*)  

)١٩/٢٣(  

  

أنبأنا املسلم بن عالن، أخربنا الكندي، أخربنا القزاز، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا سليمان بن 
ثنا حممد بن إبراهيم، حدثنا حممد بن احلسني القطان، حدثنا إبراهيم بن احلارث، إبراهيم أبو مسعود، حد

حدثنا حيىي بن أيب بكري، حدثنا زهري، حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن احلارث خنت رسول اهللا صلى اهللا 
ال عبدا، واهللا ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند موته دينارا، وال درمها، و: عليه وسلم، قال

  .وال أمة، وال شيئا، إال بلغته البيضاء، وسالحه، وأرضا جعلها صدقة
وأخربناه عاليا حممد بن حسن الفقيه، أخربتنا كرمية القريشية، عن حممد بن احلسن الصيدالين، أخربنا 

  .سليمان ذا
  وقد عاش الصيدالين

  .بعد اخلطيب مئة سنة ومخس سنني
  .، فوافقناهعن إبراهيم) ١(أخرجه البخاري 

  ).٢(وينبغي التوقف يف كالم حيىي، فبني آل منده وأصحاب أيب نعيم عداوات وإحن 
__________  

يف أول الوصايا، وإبراهيم بن احلارث ليس له يف البخاري سوى هذا احلديث، ) ٢٧٣٩(رقم ) ١(
 إسحاق هو وحيىي بن أيب بكري هو الكرماين، وليس هو حيىي بن بكري املصري صاحب الليث، وأبو

السبيعي، وعمرو بن احلارث هو املصطلقي اخلزاعي أخو جويرية أم املؤمنني، وقد صرح أبو إسحاق 
من طريق عمرو بن ) ٢٨٧٣(السبيعي بسماع هذا احلديث من عمرو بن احلارث يف رواية البخاري 

) ٤٤٦١(و ) ٣٠٩٨(و ) ٢٩١٢(علي، عن حيىي، عن سفيان، عن أيب إسحاق، وهو عند البخاري 
 يف االحباس، من ٢٢٩ / ٦، والنسائي ٢٧٩ / ٤من طريقني، عن أيب إسحاق به، وأخرجه أمحد 



  .طريقني، عن سفيان، عن أيب إسحاق به
وكالم ابن منده يف أيب نعيم فظيع ال أحب حكايته، :  يف ترمجة أيب نعيم١١١ / ١يف ميزان املؤلف ) ٢(

 مقبوالن، ال أعلم هلما ذنبا أكثر من روايتهما وال أقبل قول كل منهما يف اآلخر، بل مها عندي
  = (*)املوضوعات ساكتني عنها، قرأت خبط يوسف بن أمحد الشريازي 

)١٩/٢٤(  

  

، وابن زكري الدقاق، والشيخ أبو الفرج الشريازي، وعبد الواحد بن فهد )١(ومات معه محد احلداد 
سن بن االخضر، وأبو املظفر موسى بن ، وأبو احل)٢(العالف، وشيخ االسالم أبو احلسن اهلكاري 
، وهبة اهللا بن عبد الوارث الشريازي )٤(الشاشي ) ٣(عمران االنصاري، ونصر بن احلسن التنكيت 

  ).٦(، ويعقوب الربزبيين احلنبلي )٥(
  

  . بن عبد اهللا االسدي اجلياين املالكيالعالمة أبو األصبغ عيسى بن سهل*  أبو األصبغ - ١٥
عتاب، والزمه، ومسع من حامت االطرابلسي، وحيىي بن زكريا القليعي، والقاضي ابن أسد تفقه مبحمد بن 

  .الطليطلي، وابن ارفع رأسه
__________  

أسخن اهللا عني أيب نعيم يتكلم يف أيب عبد اهللا بن منده، : رأيت خبط ابن طاهر املقدسي، يقول: احلافظ= 
  .د أمجع الناس على أنه كذابوقد أمجع الناس على إمامته، وسكت عن الحق، وق

كالم االقران بعضهم يف بعض ال يعبأ به ال سيما إذا الح لك أنه لعداوة أو ): القائل الذهيب: (قلت
  .ملذهب، أو حلسد

  ).١٣(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ١(
  ).٣٧(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٢(
" ، وضبطها السمعاين يف "معجمه "  ياقوت يف ضبطت يف االصل بضم الكاف، وكذلك ضبطها) ٣(

مدينة من مدن الشاش وراء ر : بفتح الكاف، وتابعه على ذلك ابن االثري، وتنكت" االنساب 
  .سيحون

  ).٢٣٤(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٤(
  ).١١(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

  ).٥٢(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم 
، الديباج ٩٧ - ٩٦: ، املرقبة العليا٣١١ / ٣: ، العرب٤٠٣: ، بغية امللتمس٤٣٨ / ٢: الصلة(*) 



، شجرة ٨٠٧ / ١: ، هدية العارفني٣٧٨ - ٣٧٧ / ٣، شذرات الذهب ٧٢ - ٧٠ / ٢: املذهب
  .١٢٢ / ١: النور الزكية

(*)  

)١٩/٢٥(  

  

  ).٢(حسنا، ورأس بسبتة، نوه به صاحبها الربغواطي ) ١(وصنف يف االحكام كتابا 
وأخذ عنه القاضي أبو حممد بن منصور، والقاضي إبراهيم بن أمحد النصري، وأبو حممد بن اجلوزي، 

  .وآخرون
  .وويل قضاء غرناطة
يروي عن مكي القيسي، وأيب بكر بن الغراب، وابن الشماخ، وتويف مصروفا ): ٣(قال ابن بشكوال 

  .ثالث وسبعون سنةعن قضاء غرناطة يف احملرم سنة ست ومثانني وأربع مئة، وله 
  

  ، الفهري، القريواين،االديب العالمة أبو احلسن علي بن عبد الغين*  احلصري - ١٦
__________  

، وقال ابن "االعالم بنوازل االحكام : " ٧١ / ٢": الديباج املذهب " مساه ابن فرحون يف ) ١(
ه جملد ضخم يف خزانة الرباط بأن" االعالم " مفيد، يعول عليه احلكام، ووصفه الزركلي يف : بشكوال

  .أوقاف، عمل يف حتقيقه ويئته للطبع الدكتور نصوح النجار) ٨٦(
  .مل أعثر على نسبته يف كتب االنساب) ٢(
  .٤٣٨ / ٢: الصلة) ٣(

 - ١١٠، ٦٣: ، السلفي٢٨٣ - ٢٤٥ / ١ / ٤: ، الذخرية٣١٥ - ٣١٤: جذوة املقتبس(*) 
 / ١٤: ، معجم االدباء١٢٢٩: ، بغية امللتمس١٨٦ / ٢: ، اخلريدة٤٣٣، ٤٣٢ / ٢: ، الصلة١١١
، وفيات ٦٧، ٥٤ / ٢: ، احللة السرياء٢٠٥: ، املعجب١٥٧: ، أدباء مالقة البن عسكر٤١ - ٣٩

 وفيه احلضري، مسالك ١٧ / ٢: ، تتمة املختصر٢٠٨ / ٢: ، املختصر٣٣٤ - ٣٣١ / ٣: االعيان
، نكت ١٠٠ / ١٢) خ(، الوايف بالوفيات ٣٢١ / ٣: ، العرب٤٦٨، ٤٥٥، ٣٧٥ / ١١: االبصار
، كشف ٥٥١ - ٥٥٠ / ١: ، طبقات القراء١٧ - ٦ / ١٣): خ(، عيون التواريخ ٢١٣: اهلميان
، هدية ١١٠ / ١: ، إيضاح املكنون٣٨٦ - ٣٨٥ / ٣: ، شذرات الذهب١٣٤٤، ١٣٣٧: الظنون
  .٦٩٣ / ١: العارفني

(*)  



)١٩/٢٦(  

  

  ).١( الشعراء، وله تصانيف يف القراءات احلصري، املقرئ، الضرير، من كبار
  ).٢(وقد مدح امللوك، وأخذ جوائزهم، وله يف ابن عباد قصائد، ونظمه عذب جزل 

  .اتفق موته بطنجة سنة مثان ومثانني وأربع مئة
غريي * أمرتين بركوب البحر أقطعه : وكان املعتمد بن عباد بعث إليه مخس مئة دينار ليفد عليه، فكتب

  )٣(وال املسيح أنا أمشي على املاء * فاخصصه بذا الرائي ما أنت نوح فتنجيين سفينته لك اخلري 
   بنالوزير العادل، ظهري الدين، أبو شجاع حممد بن احلسني*  ظهري الدين - ١٧

__________  
  .منها القصيدة الرائية احلصرية يف قراءة نافع، عدد أبياا مئتان وتسعة أبيات) ١(
أقيام الساعة موعده رقد السمار * يا ليل الصب مىت غده : لقصيدة السائرة اليت أوهلاوهو صاحب ا) ٢(

  .أسف للبني يردده* فأرقه 
مضناك جفاه : وقد عارضها غري واحد من الشعراء، منهم أمري الشعراء أمحد شوقي، ومطلع قصيدته

  .وبكاه ورحم عوده وانظر ما كتب د* مرقده 
  . القصيدتنيزكي املبارك يف املوازنة بني

  .٣٣٤ / ٣: البيتان يف وفيات االعيان) ٣(
 ٥: ، وفيات االعيان٢٥٠ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٧٧ / ١: ، اخلريدة٩٤ - ٩٠ / ٩: املنتظم(*) 
  ،٤ - ٣ / ٣: ، الوايف بالوفيات٢٩٩ - ٢٩٧: ، الفخري١٣٧ - ١٣٤/ 

، ٤٨٨: حوادث) خ(عالم ، اال١٥١ - ١٥٠ / ٢: ، البداية١٤٠، ١٣٦ / ٤: طبقات السبكي
  .٩: ، معجم االنساب٣٤٤: كشف الظنون

(*)  

)١٩/٢٧(  

  

  ).٢(الروذراوري ) ١(حممد 
  .، من أعمال مهذان، سنة سبع وثالثني وأربع مئة)٣(مولده بقلعة كنكور 

 تغري القائم على وزيره أيب نصر ابن جهري، فصرفه بأيب يعلى احلسني بن: قال حممد بن عبدامللك اهلمذاين
  .حممد، فخدم ولده أبو شجاع صهر ابن رضوان القائم بثالثني ألف دينار

فعزل ابن جهري سنة ستني، ومات حينئذ أبو يعلى، فعوض ولده أبو شجاع عن املال بدار البساسريي، 



فباع منها بأضعاف ذلك املال، وتكسب، وتعاين العقار، مث خدم ويل العهد املقتدي، وصار صاحب 
ف، عظم أبو شجاع، فسمع نظام امللك، فكاتب املقتدي يف إبعاده، فكتب املقتدي إىل سره، فلما استخل

النظام خبطه يعرفه مرتلة أيب شجاع لديه، ويصف دينه وفضله، مث أمر أبا شجاع باملضي إىل أصبهان، 
وبعث يف خدمته خادمه خمتصا، فخضع النظام، وعاد اليب شجاع بالود يف سنة مخس وسبعني، مث عزل 

، وأقبلت سعادته، ومتكن من املقتدي متكنا )٤(قتدي ابن جهري يف سنة ست، واستوزر أبا شجاع امل
  .عجيبا، وعزت اخلالفة، وأمن الناس، وعمرت العراق، وكثرت املكاسب

  وكان كثري التالوة والتهجد، ويكتب مصاحف، وجيلس للمظامل،
__________  

  .حممد بن احلسني بن عبد اهللا بن إبراهيم ": الوايف" و " الكامل " و " املنتظم " يف ) ١(
: بضم الراء، وسكون الواو، والذال املعجمة، وفتح الراء والواو بينهما ألف يف آخرها راء أخرى) ٢(

  .بليدة بنواحي مهذان: نسبة إىل روذراور
  .ضبطت يف االصل بفتح الكافني، أما ياقوت، فقد ضبطها يف معجمه بكسرمها) ٣(
  .١٣٠، ١٢٢ / ١٠: البن االثري" لكامل ا" انظر ) ٤(

(*)  

)١٩/٢٨(  

  

أين أصحاب احلوائج ؟ فينصف املظلوم، ويؤدي : فيغتص الديوان بالسادة والكرباء، وينادي احلجاب
  ).١(عن احملبوس، وله يف عدله حكايات يف إنصاف الضعيف من االمري 

ي من لبس احلرير، فنفذت له عمامة وخلعت عليه بنت السلطان ملكشاه حني تزوجت باملقتدي، فاستعف
  .مبئتني وسبعني دينارا، فلبسها) ٢(ودبيقية 

إنه أمر ليلة بعمل قطائف، فلما أحضرت، تذكر نفوس مساكني تشتهيها، فأمر حبملها إىل فقراء : وقيل
  ).٣(وأضراء 

  ).٤(أحصي ما أنفقه على يد كاتب له، فبلغ أزيد من مئة ألف دينار : وقيل
  ).٥( وكنت واحدا من عشرة يتولون صدقاته :قال الكاتب

، )٦(وكان كامال يف فنون، وله يد بيضاء يف البالغة والبيان، وكتابته طبقة عالية على طريقة ابن مقلة 
  .ولقد بالغ ابن النجار يف استيفاء ترمجته

__________  
مان، ومل يكن يف الوزراء وكان عصره أحسن العصور، وزمانه أنضر االز": اخلريدة " قال العماد يف ) ١(



من حيفظ أمر الدين وقانون الشريعة مثله، صعبا شديدا يف أمور الشرع، سهال يف أمور الدنيا، ال تأخذه 
  .يف اهللا لومة الئم

  .١٣٧ / ٤": طبقات السبكي " ، و ٩١ / ٩": املنتظم " وانظر 
 / ٢: ال مصر، معجم البلداننوع من الثياب تنسب إىل دبيق، بليدة بني الضرما وتنيس من أعم) ٢(

  .، والقاموس يف مادة دبق٤٣٨
  .٩١ / ٩": املنتظم ) " ٣(
  .٩٠ / ٩": املنتظم ) " ٤(
  .٩٠ / ٩": املنتظم ) " ٥(
هو أبو علي حممد بن علي بن احلسني بن مقلة الوزير الكاتب املشهور الذي يضرب حبسن خطه ) ٦(

  = (*)بعض أعمال فارس، املثل، ولد يف بغداد، وويل جباية اخلراج يف 

)١٩/٢٩(  

  

توالها : وزر سبع سنني وسبعة أشهر، مث عزل بأمر السلطان ملكشاه للخليفة ملوجدة، فأنشد أبو شجاع
مث خرج إىل اجلمعة، فضجت العامة يدعون له، ) ١(وفارقها وليس له صديق * وليس له عدو 

هليزه مسجدا، مث حج لعامه، ورجع، فمنع ويصافحونه، فألزم لذلك بأن ال خيرج من داره، فاختذ يف د
من دخول بغداد، وبعث إىل روذراور، فبقي فيها سنتني، مث حج بعد موت النظام والسلطان واخلليفة، 
ونزل املدينة وتزهد، فمات خادم، فأعطى اخلدام ذهبا، حىت جعل موضع اخلادم، فكان يكنس ويوقد 

ه أبو علي العجلي أن يقرأ عليه ديوانه، فامتنع، ، ولبس اخلام، وحفظ القرآن هناك، وطلب من)٢(
  ).٣(وأنشده بعضه 

دفن بالبقيع يف نصف مجادى اآلخرة سنة مثان ومثانني وأربع مئة عن إحدى : قال أبو احلسن اهلمذاين
  .ومخسني سنة، رمحه اهللا تعاىل

و والد الوزير وخلف من الولد الصاحب نظام الدين، فتويف بأصبهان سنة ثالث عشرة ومخس مئة، وه
  املعظم ظهري الدين حممد بن أيب منصور

  .حسني بن الوزير أيب شجاع
__________  

 ه، مث تقلب به الدهر من حال إىل حال، إىل أن تويف يف سنة ٣١٦واستوزره املقتدر العباسي سنة = 
  . ه٣٢٨

  ).٨٦(تقدمت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر برقم 



، و ١٣٥ / ٥": وفيات االعيان " ، و ١٨٧ / ١٠: البن االثري" مل الكا" البيت غري منسوب يف ) ١(
  .٣ / ٣": الوايف بالوفيات " 
  .٣٩ / ٤": طبقات السبكي " ، و ٩٣ / ٩": املنتظم " انظر ) ٢(
  .وقد أورد له ابن خلكان، والعماد، وابن اجلوزي، والصالح الصفدي مجلة من شعره) ٣(

(*)  

)١٩/٣٠(  

  

اة أبيه، وكان أبوه قد حلق بالسلطان حممد بن ملكشاه، فتشفع السلطان يف الولد وزر للمستظهر يف حي
، وناب عنه علي بن )١(إىل املستظهر حىت استوزره، فوزر، وسنه يومئذ سبع عشرة سنة وستة أشهر 

طراد الزينيب، مث استخلف املسترشد، فعزله، ومل يستخدم بعدها، ولزم داره حنوا من مخسني سنة مرفها 
  .رما، وكان كثري الصدقةمك

  .مات يف ذي القعدة سنة إحدى وستني ومخس مئة
  

 الفرضي، - ويعرف باملقدسي - العالمة أبو الفضل عبدامللك بن إبراهيم اهلمذاين*  اهلمذاين - ١٨
املقرئ، الشافعي، نزيل بغداد، والد املؤرخ حممد بن عبدامللك، رأس يف الفرائض، فقيه صاحل، متأله، 

  .ى قضاء القضاة، فامتنعأريد عل
  .ولد سنة نيف عشرة وأربع مئة

  .ومسع يف سنة ثالث وثالثني بتستر
__________  

فكتب له أبو حممد احلريري ..وكان عمره عشرين سنة: ١٩٨ / ٩: البن اجلوزي" املنتظم " يف ) ١(
* ئك االكرمني كما قد رزقت مكانا عليا رقيت كآبا* هنيئا لك الفخر فافخر هنيا : صاحب املقامات

 - ١٠٠ / ٩: املنتظم(*) كما أويت احلكم حيىي صبيا * لدست الوزارة كفوا رضيا تقلدت أعباءها يافعا 
 / ١٣: ، عيون التواريخ١٤ - ٨ / ١: ، ذيل تاريخ بغداد٢٦١ / ١٠: ، الكامل البن االثري١٠١
، ٥٢٩ / ٢: ، طبقات االسنوي١٦٤ - ١٦٢ / ٥: ، طبقات السبكي٥٤: ، نكت اهلميان٥٥

  .١٢٥٢: ، كشف الظنون٥٧ / ٤: ، لسان امليزان١٥٣ / ١٢: البداية
(*)  

)١٩/٣١(  

  



  .، وعدة)١(عبد اهللا بن عبدان الفقيه، وأيب علي الشاموخي : روى عن
  .منسوب إىل االعتزال): ٢(وقال أمحد بن اآلبنوسي 

: رائض، وأكثر علمه الفقه، قالكان عاملا يف أصول الفقه والعربية والف): ٣(ابن عقيل " فنون " ويف 
  .وكان على طريقة السلف زاهدا ورعا

  ).٤(معتزيل علقت عنه : وقال شجاع الذهلي
  ).٦(البن فارس " امل " ، و )٥(اليب عبيد " غريب احلديث " كان حيفظ : وقال ابنه

  .مل نعرف أنه اغتاب أحدا
  .تويف يف رمضان سنة تسع ومثانني وأربع مئة

  
   ابن القاضيالشيخ االمام املسند القاضي أبو عامر، حممود بن القاسم* امر االزدي  أبو ع- ١٩

__________  
  .نسبة إىل شاموخ، وهي قرية بنواحي البصرة) ١(

  .٢٦٥ / ٧: االنساب
  ).١٧٧: (سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم) ٢(
   إنه يف أربع:يقال" الفنون " ، وكتابه )٢٥٩(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٣(

مئة جملد، وال يعلم يف االسالم تأليف أكرب منه، وقد طبع منه جملد، وتوىل حتقيقه من ليس بأهل الن 
  .يتواله، فوقع له فيه أغاليط وحتريفات كثرية مدونة يف جملة اتمع بدمشق

  .١٢ / ١: انظر ذيل تاريخ بغداد) ٤(
غريب " ، وكتابه ١٦٤ت  / ١٠تقدمت ترمجته  ه، ٢٤٤القاسم بن سالم اهلروي املتويف سنة ) ٥(

  .١٩٦٤مطبوع يف دائرة العثمانية باهلند سنة " احلديث 
ت  / ١٧وقد تقدمت ترمجته ) ٣٩٥(هو أمحد بن فارس بن زكريا، اللغوي االديب، املتويف سنة ) ٦(

ات، وقد طبع أشهر كتب ابن فارس يف اللغة، التزم فيه إيراد الصحيح من اللغ" امل " ، وكتاب ٦٥
 ه وتقوم اآلن مؤسسة الرسالة بنشره ١٣٣١منه جزء صغري غري حمقق يف مطبعة السعادة مبصر سنة 

  .كامال بتحقيق زهري عبد احملسن سلطان، وسيكون يف أيدي القراء قريبا إن شاء اهللا تعاىل
، ٣٢٨ - ٣٢٧ / ٥: ، طبقات السبكي٣١٨ / ٣:  ب، العرب١٩٩ - أ ١٩٩: الورقة: التقييد(*) 

  .٣٨٢ / ٣: ، شذرات الذهب٩٥ - ٩٤ / ١: طبقات االسنوي
(*)  

)١٩/٣٢(  

  



الكبري أيب منصور حممد بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن حسني بن حممد بن مقاتل بن صبيح بن ربيع بن 
  .عبدامللك بن يزيد بن املهلب بن أيب صفرة، االزدي، املهليب، اهلروي، الشافعي، من كبار أئمة املذهب

  .حدث جبامع الترمذي عن عبد اجلبار اجلراحي
شيخ عدمي النظري زهدا وصالحا وعفة، مل يزل على ذلك من ابتداء عمره إىل : قال أبو النضر الفامي

  .انتهائه
  ).١(وكانت إليه الرحلة من االقطار، والقصد السانيده 

  .ولد سنة أربع مئة
أبو عامر من أركان مذهب الشافعي راة، كان نظام كان شيخنا : وقال أبو جعفر بن أيب علي اهلمذاين

  لوال هذا االمام يف هذه: امللك يقول
  .-) ٢( يهددهم -البلدة، لكان لنا وهلم شأن 

  .وكان يعتقد فيه اعتقادا عظيما، لكونه مل يقبل منه شيئا قط
سر يف رحلتك إىل مل خت: ، وقال)٤(، هنأين شيخ االسالم أبو إمساعيل )٣" (اجلامع " وملا مسعت منه 

  .هراة
  ).٥(وكان شيخ االسالم قد مسعه قدميا نازال، مث مسعه من اجلراحي 

__________  
  .٣٢٨ / ٥": طبقات السبكي " اخلرب يف ) ١(
  .يهددهم به: ٣٢٨ / ٥": طبقات السبكي " يف ) ٢(
يه الصحة كالبخاري فإنه مل يلتزم ف" صحيح الترمذي " جامع االمام الترمذي، وأخطأ من مساه : أي) ٣(

  .ومسلم
هو احلافظ الكبري أبو إمساعيل، عبد اهللا بن حممد بن علي بن حممد االنصاري اهلروي، صاحب ) ٤(

  ".ذم الكالم وأهله " ، وكتاب "منازل السائرين " ، وكتاب "االربعني " كتاب 
  ).٢٦٠( ه وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ٤٨١املتوىف سنة 

  .١١٨٣": تذكرته " وقد أورد املؤلف ذلك يف ) ٥(
(*)  

)١٩/٣٣(  

  

روى عنه املؤمتن الساجي، وابن طاهر، وأبو نصر اليوناريت، وصاعد بن سيار، وزاهر بن طاهر، : قلت
وأبو جعفر حممد بن أيب علي، وأبو الفتح عبدامللك الكروخي ااور، وأبو الفتح نصر بن سيار الباقي 



  .عني ومخس مئةإىل سنة ثنتني وسب
  ).١(هو جليل القدر، كبري احملل، عامل فاضل : قال السمعاين

مسع من جده أيب منصور االزدي، وعبد اجلبار اجلراحي، وأيب عمر حممد بن احلسني البسطامي، وأيب 
  معاذ أمحد بن حممد الصرييف، واحلافظ أمحد بن حممد اجلارودي، وأيب معاذ بن عبس الزاغاين، وبكر

  .د املروروذي، ومجاعةابن حمم
  ).٢(كان شيخ االسالم يزور أبا عامر ويعوده إذا مرض، ويتربك بدعائه : وقال أبو جعفر بن أيب علي

  .مات أبو عامر االزدي يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومثانني وأربع مئة: قال الفامي
  

سف، االصبهاين  بن أمحد بن يوالشيخ املعمر، أبو نصر عبدالرمحن بن حممد*  السمسار - ٢٠
  .السمسار
  أيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم اجلرجاين، وعلي بن ميلة: حدث عن

__________  
  .٩٥ / ١: ، واالسنوي٣٢٨ / ٥: طبقات السبكي

  .٣٢٨ / ٥: طبقات السبكي) ٢(
  .٣٥٩ / ٣: ، شذرات الذهب٧٩ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٢٨ / ٣: العرب(*) 
(*)  

)١٩/٣٤(  

  

  .كر بن أيب عليالفرضي، وأيب ب
  .إمساعيل بن حممد احلافظ، وأبو طاهر السلفي: وعنه

  .شيخ ال بأس به: سئل عنه إمساعيل احلافظ، فقال
  .تويف يف احملرم سنة تسعني وأربع مئة: وقال السلفي

  .نيف على التسعني، وهو آخر من حدث عن اجلرجاين موتا: قلت
  

  . بن حممد البكري، نزيل قرطبة اهللا بن عبد العزيزالعالمة املتفنن أبو عبيد، عبد*  البكري - ٢١
  أيب مروان بن حيان، وأيب بكر املصحفي، وأجاز له أبو: حدث عن

  .عمر بن عبد الرب، وكان رأسا يف اللغة وأيام الناس
معجم ما " ، وكتاب "اشتقاق االمساء " صنف يف أعالم النبوة، وعمل شرحا المايل القايل، وكتاب 



  لداناستعجم من الب
__________  

، ٢٨٨ - ٢٨٧ / ١: ، الصلة٢٣٨ - ٢٣٢ / ١م  / ٢ق : ، الذخرية١٩١: القالئد للفتح(*) 
ذكره حممد بن مدرك الغساين تويف سنة : ، وقال٤٣٦: ، بغية امللتمس١٥٨: الورقة / ١٢: اخلريدة
 / ١: ب، املغرب يف حلي املغر٥٠٠: ، عيون االنباء١٨٧ - ١٨٠ / ٢:  ه، احللة السرياء٤٩٦
 ١٥): خ(، الوايف بالوفيات ٤٢٢ / ١١: ، طبقات املسالك٢٤٠ / ٣: ، البيان املغرب٣٤٩ - ٣٤٧

 / ٢: ، بغية الوعاة٣٣٦: ، طبقات النحاة البن قاضي شهبة١٤٥ / ٥: ، اية االرب٦٠ - ٥٩/ 
ين ، مقدمة امليم٣١١ - ٣٠٩: ، تاريخ الفكر االندلسي٣٩٦ / ٢، ٥٤٠ / ١: ، إيضاح املكنون٤٩

:  ش، اجلغرافية واجلعرافيني حلسني مؤنس-من ص  / ١: على مسط اآللئ، مقدمة معجم ما استعجم
  .٥٠ - ٤٨ / ٤: ، دائرة املعارف االسالمية١٤٨ - ١٠٧

(*)  

)١٩/٣٥(  

  

  ".النبات " ، وكتاب "واالماكن 
  .وكان من أوعية الفضائل

  .ن اللخمي، وطائفةحممد بن معمر املالقي، وحممد بن عبد العزيز ب: حدث عنه
  .تويف سنة سبع ومثانني وأربع مئة

  
 بن حممد أما البكري القصاص الكذاب، فهو أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا] البكري القصاص  [ - ٢٢

، هو أكذب من )١(البكري، طرقي مفتر، ال يستحيي من كثرة الكذب الذي شحن به جماميعه وتواليفه 
  .مسيلمة، أظنه كان يف هذا العصر

  
   * جنيب بن ميمون- ٢٣

  .ابن سهل بن علي، الشيخ اجلليل، مسند هراة، أبو سهل الواسطي، مث اهلروي
سكن والده هراة، ومسع ولده من أيب علي منصور بن عبد اهللا الذهلي، ورافع بن عصم الضيب، وحامت 

  بن حممد اهلروي، وأمحد بن
__________  

وما روى حرفا من العلم بسند، ويقرأ له يف سوق الكتبيني : ١١٢ / ١": امليزان " قال املؤلف يف ) ١(



حصن الدوالب " ، و "كلندجة " ، وكتاب "شر الدهر " ، و "رأس الغول " ، و "ضياء االنوار " كتاب 
  .، وصاحبها هضام بن اجلحاف، وحروب االمام علي معه، وغري ذلك"احلصون السبعة " ، وكتاب "

يف السرية النبوية، ما ساق غزوة منها على وجهها، بل كل ما يذكره ال " الذروة " ومن مشاهري كتبه 
  .خيلو من بطالن إما أصال، وإما زيادة

، عيون ٣٢٤ / ٣:  ب، العرب٢١٥: الورقة:  أ، التقييد١٣٩ - ب ١٣٨: الورقة: املنتخب(*) 
  . وفيه حمبب حتريف٣٩٢ / ٣: ، شذرات الذهب٥١ / ١٣: التواريخ

(*)  

)١٩/٣٦(  

  

  .، والقاضي حممد بن حممد االزدي، وعدة)١( الشارعي، وحممد بن منصور احلوتكي علي
  .مولده يف شعبان سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة

، وأخوه )٢(ابن طاهر، ووجيه الشحامي، وأبو النضر الفامي، وعبيد اهللا بن محزة املوسوي : حدث عنه
، وأبو الفتح )٣(دهان، واجلنيد بن حممد القايين علي بن محزة، واملطهر بن يعلى، وحممد بن املفضل ال

  .نصر بن سيار، وعلي بن سهل الشاشي، وأمة اهللا بنت حممد العارف، وآخرون
  .ليس بقي يف الدنيا من يروي عن أيب علي منصور سوى جنيب: قال أبو عبد اهللا الدقاق

وتسعون سنة وشهر، وروى مات جنيب يف العشرين من رمضان سنة مثان ومثانني وأربع مئة، وله ست 
  .شيئا كثريا

  
  ، الشيخ االمام االنبل، مسند العراق،ابن علي بن حسن بن حممد*  طراد بن حممد - ٢٤

__________  
الصغري ": احلوتك " بنو حوتكة مبصر، و : ومن بطوم: ٥٤٦: ص" االشتقاق " قال ابن دريد يف ) ١(

من " احلواتكة " يف ديارنا املصرية بلدة تسمى : رونمن كل شئ، وقال حمققه االستاذ عبد السالم ها
  .أعمال أسيوط

  .نسبة جلماعة من السادة العلوية ينسبون إىل موسى الكاظم) ٢(
  .٢٦٨ / ٣: اللباب

  ).١٨١(يف االصل الفاتين، وهو حتريف، وسترد ترمجته يف اجلزء العشرين رقم ) ٣(
 / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٠٦ / ٩: ظم، املنت٣٤٦ / ٦: ، االنساب٢٠٢ / ٤: االكمال(*) 

، ١٢٢٨ / ٤: ، وذكره الذهيب يف تذكرة احلفاظ٣٣١ / ٣: ، العرب٢٠ / ٢: ، دول االسالم٢٨٠



، الوايف بالوفيات ٨٢ - ٨١ / ١٣: ، عيون التواريخ١٣٣ - ١٣٢: املستفاد من ذيل تاريخ بغداد
 ٢٨١ / ٢: ، اجلواهر املضية١٥٥ / ١٢: ، البداية والنهاية١٥٤ / ٣: ، مرآة اجلنان٩٨ / ١٤): خ(
  = (*)، ١٦٢ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٨٢ -

)١٩/٣٧(  

  

  .نقيب النقباء، الكامل، أبو الفوارس بن أيب احلسن القرشي، اهلامشي، العباسي، الزينيب، البغدادي
احلفار، وأبا ولد سنة مثان وتسعني، ومسع أبا نصر بن حسنون النرسي، وأبا احلسن بن رزقويه، وهالال 

  .احلسني بن بشران، واحلسني بن برهان، وأبا الفرج بن املسلمة، وأبا احلسن بن احلمامي، وطائفة
  ".فضائل الصحابة " املشهورة، و " العوايل " وأملى جمالس عدة، وخرج له 

  علي الوزير، وحممد، وابن ناصر، وعمر بن: حدث عنه ولداه
 وحيىي بن ثابت، وشهدة الكاتبة، وكمال بنت أيب حممد بن عبد اهللا احلريب، وأمحد بن املقرب،

السمرقندي، وعمها إمساعيل، وهبة اهللا بن طاووس، وجتين الوهبانية، وأبو الكرام الشهرزوري، وعبد 
  .االصبهاين، وخلق، آخرهم موتا خطيب املوصل أبو الفضل الطوسي) ١(اهللا بن علي الطامذي 

  .وعلوا، وفضال، ورأيا، وشهامة، ويل نقابة البصرة، مث بغدادساد الدهر رتبة، : قال السمعاين
ومتع بسمعه وبصره وقوته، وترسل عن الديوان، فحدث بأصبهان، وكان حيضر جملس إمالئه مجيع أهل 

  ).٢(العلم، مل ير ببغداد مثل جمالسه بعد القطيعي 
  وقد أملى مبكة سنة تسع ومثانني

__________  
 - ٣٩٦ / ٣: ، شذرات الذهب١١٧٨ / ٢: ، كشف الظنون١٠١٧ /رقم : الطبقات السنية= 

  .٤٠٩ / ٢: ، تاج العروس٣٩٧
بفتح الطاء املهملة وامليم، بينهما االلف، ويف آخرها الذال املعجمة، هذه النسبة إىل : قال السمعاين) ١(

  .طامذ، وظين أا قرية من قرى أصبهان
  .١٧٩ / ٨": االنساب " 
ن جعفر بن محدان القطيعي صاحب القطيعيات، وهي مخسة أجزاء حديثية، هو أبو بكر أمحد ب) ٢(

  ).١٤٣(وراوي مسند أمحد، تقدمت ترمجته يف اجلزء السادس عشر رقم 
(*)  

)١٩/٣٨(  

  



  .وباملدينة، وأحلق الصغار بالكبار
  .كان أعلى أهل بغداد مرتلة عند اخلليفة: قال أبو علي بن سكرة

  .جلة الناس، وكربائهم، ثقة، ثبتا، مل أحلقهكان حنفيا من : وقال السلفي
  مات يف سلخ شوال، سنة إحدى وتسعني وأربع مئة، ودفن: قلت

  .بداره حوال، مث نقل
، وسيأيت أخوامها نور اهلدى احلسني، وأبو طالب محزة )١(وقد مر أخوه مسند بغداد أبو نصر الزينيب 

 أبو متام حممد بن حممد الزينيب، ومواله أبو - هو االكرب -سنة بضع ومخس مئة، وأخوهم اخلامس ) ٢(
علي حممد بن وشاح الزينيب من كبار الرواة، وأخوهم السادس أبو منصور حممد ابن حممد بن علي، 

  ).٣(يروي عن عيسى بن الوزير 
  ).٤(تويف سنة إحدى ومخسني وأربع مئة : كتب عنه اخلطيب، وقال

  
  :أبوهم
 علي بن أيب القاسم احلسن بن قيب السيد أبو احلسن حممد بن أيب متامالن] * حممد بن أيب متام  [ - ٢٥

  حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن حممد بن سلمان بن
__________  

  ).٢٢٨(تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر ) ١(
  .من هذا اجلزء) ٢٠٩(و ) ٢٠٨(انظر الترمجة ) ٢(
  .٢٣٨ / ٣": تاريخ بغداد ) " ٣(
  .٢٣٨ - ٢٣٧ / ٣": تاريخ بغداد " ته يف انظر ترمج) ٤(

  .٣٤٦ / ٦: مع أوالده" االنساب " ذكره السمعاين يف (*) 
(*)  

)١٩/٣٩(  

  

  .عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم االمام ابن حممد بن علي بن حرب االمة عبد اهللا بن العباس اهلامشي
ني وثالث مئة، ومسع من أيب بكر بن ويل نقابة بين هاشم بعد موت أبيه أيب متام، يف سنة أربع ومثان

  .شاذان
  .أبو الفضل حممد بن عبد العزيز بن املهدي يف مشيخته: حدث عنه

  .وكان يلقب بنظام احلضرتني



  .عاش إحدى وستني سنة، وتويف يف ذي القعدة سنة سبع وعشرين وأربع مئة، ورثاه الشريف املرتضى
  

 بن حممد ابن عيسى القاسم الفضل بن أيب حرب أمحدالشيخ الثقة العابد، أبو *  ابن أيب حرب - ٢٦
  .اجلرجاين، مث النيسابوري التاجر

  .ولد سنة مخس وأربع مئة
  .ومسعه أبوه الكثري

فحدث عن محزة املهليب، وابن حممش، وأيب عبدالرمحن السلمي، وحيىي املزكي، وعبد الرمحن بن حممد 
  .ي، وعدةالسراج، وعلي بن حممد بن السقاء، وأيب بكر احلري

، وعبد اهللا بن )١(وعنه أمحد بن سعد العجلي، وإمساعيل بن السمرقندي، وأبو عثمان العصائدي 
  الفراوي، وعمر بن أمحد الصفار، وصدقة

__________  
  .مل أعثر له على ترمجة(*) 

محن بن إمساعيل بن عبدالر: نسبة إىل عمل العصيدة، واسم أيب عثمان: بفتح العني والصاد املهملتني) ١(
  = (*)كان شيخا كاتبا : ٤٦٣ / ٨: سعيد بن أمحد، قال السمعاين

)١٩/٤٠(  

  

  .ابن حممد السياف، وأمحد بن قفرجل، ونصر بن نصر العكربي، وآخرون
ما ترك أحدا : مسعت بعض جريان الفضل بن أيب حرب يقول: قال أبو نعيم عبيداهللا بن أيب علي احلداد

  .نام من قراءته وبكائهيف جواره منذ ثالثني سنة أن ي
ومنهم الشيخ اجلليل العامل أبو القاسم اجلرجاين : وقال حممد بن أيب علي اهلمذاين احلافظ يف مشيخته

  التاجر الصدوق، صاحب مساع كثري،
أبو : ومسانيد جياد، وكان أجود الناس كفا يف مواساة الفقراء، وكان والده يضرب به املثل، ويقال

  .لسخاءحرب، حامت وقته يف ا
  .تويف أبو القاسم يف ثالث عشر رمضان سنة مثان ومثانني وأربع مئة

  .حدث خبراسان، والعراق، ومكة
  .وكتب عنه احلفاظ رمحه اهللا

  
 بن الفضل القرشي، الشيخ اجلليل املعمر مسند البصرة أبو طاهر جعفر بن حممد*  العباداين - ٢٧



  .العباداين، مث البصري
   اهلامشي أجزاء من مسند علي بن إسحاقمسع من القاضي أيب عمر

__________  
، حدث بالكثري، وعمر العمر الطويل، وأملى مدة ...شهما، ذا بصر باالمور اجلليلة، مليح الشيبة= 

مديدة جبامع نيسابور، وحضرت جملس إمالئه، وكتبت عنه مبرو ونيسابور، وكانت والدته يف سنة مخس 
  .وستني وأربع مئة بنيسابور

  .ه) ٥٠٠( سنة ٤٦٣ / ٢" املشتبه "  مل يؤرخ السمعاين وفاته، وأرخها االمام الذهيب يف :قلت
 / ٣: ، شذرات الذهب٩٨ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٣٦ / ٣: ، العرب٣٣٦ / ٨: االنساب(*) 

٣٩٩.  
(*)  

)١٩/٤١(  

  

  .، وشيئا إمالء أيب عمر اهلامشي)١(املادرائي 
املاوردي، وعلي بن عبد امللك الواعظ، وطلحة بن علي املالكي، أبو غالب حممد بن احلسن : حدث عنه

وحممد بن طاهر املقدسي، وعبد اهللا بن علي الطامذي، وعبد اهللا بن عمر بن سليخ البصري، وعبد اهللا 
  .بن أمحد بن السمرقندي، وعدة، والسلفي باالجازة

 داود عن اهلامشي، فقول مردود، فإن إن العباداين راوي سنن أيب: فأما قول احملدث أيب نصر اليوناريت
  الطلبة ازدمحوا على أيب علي

  .التستري، فارحتل إليه ابن طاهر، ومؤمتن الساجي، وحممد بن مرزوق الزعفراين، وعدة
وقد مات سنة تسع وسبعني، فلو كان العباداين مسع السنن، وبقي بعد التستري بضع عشرة، لكانت إليه 

  .الرحلة يف الكتاب أضعاف ذلك
مث ما علمنا أحدا روى السنن عن العباداين، وال ادعى مساعها منه، فهذا شئ تفرد بذكره اليوناريت، 

  .وأظنه وهم
  .أبو طاهر العباداين رجل صاحل أمي: قال أبو علي بن سكرة

تويف العباداين يف مجادى : مسعت حيىي بن حممد النجراين يقول: له" معجم أصبهان " وقال السلفي يف 
من أراد الصالة على ابن العباداين الزاهد، :  سنة ثالث وتسعني وأربع مئة، ونودي له يف البصرةاالوىل

  .فليحضر
  .كان يروي عن اهلامشي، وأيب احلسن النجاد: فلعله مل يتخلف من أهل البلد إال القليل، مث قال السلفي



  .يكتاب السنن اليب داود، يرويه عن أيب عمر اهلامش: ومن مروياته: قال
  .مشى السلفي وراء قول اليوناريت: قلت

__________  
  . ه٣٣٤نسبة إىل مادرايا من أعمال البصرة، وعلي بن إسحاق هذا تويف سنة ) ١(

(*)  

)١٩/٤٢(  

  

كتب إلينا جعفر بن حممد من : أخربنا عبداملؤمن بن خلف احلافظ، أخربنا ابن رواج، أخربنا السلفي قال
كناين، أخربنا أبو عمر اهلامشي، حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا علي ابن البصرة، وحدثين عنه شجاع ال

إين الخرب مبكانكم، : كان ابن مسعود يقول: حرب، حدثنا ابن إدريس، عن االعمش، عن شقيق قال
فما مينعين أن أخرج إليكم إال كراهية أن أملكم، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتخولنا 

  ).١(السآمة علينا باملوعظة كراهية 
  .ومات معه يف سنة ثالث خلق

  .الفقيه أبو القاسم أمحد بن القاضي أيب الوليد الباجي االصويل: منهم
  .والفقيه أبو بكر أمحد بن عمر البيع اهلمذاين
  .وأبو عبد اهللا بن طلحة النعايل مسند العراق
  .النهرواين) ٢(ولغوي الوقت سلمان بن عبد اهللا بن الفيت 

  .اهللا بن جابر بن ياسني احلنبليوعبد 
__________  

) ٢٨٢١(يف الدعوات، ومسلم ) ٦٤١١(يف العلم، و ) ٦٨(إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(
 و ٤٤٣ و ٤٤٠ و ٤٢٥ و ٣٧٨ و ٣٧٧ / ١، وأمحد )٢٨٥٥(يف صفات املنافقني، والترمذي 

  . من طرق عن االعمش ذا االسناد٤٦٢
باب من جعل الهل العلم أياما : يف العلم) ٧٠(عن شقيق، البخاري وأخرجه من طريق منصور، 

  .٤٦٥ و ٤٢٧ / ١معلومة، وأمحد 
بالفاء وتاء واحدة بعدها ياء كما يف االصل، ويف املصادر اليت ترمجت له، ومل يرد هلا ذكر يف كتب ) ٢(

اكنة بني التاءين ثالث وضبطه بضم الفاء والياء الس" الفتييت : " ٢٣٩ / ٩االنساب، وأورد السمعاين 
 مقيدا مضبوطا، وهو أبو احلسن علي بن حممد بن ٩٩ / ٢كذا رأيت يف تاريخ بغداد : احلروف، وقال

، ٢٣٤ / ١١" معجم االدباء " وسلمان هذا مترجم يف ...عبد اهللا الفتييت القطان من أهل النهروان



، وطبقات ١٥٦ / ٣ة اجلنان  ومرآ٣١١ / ١٥، والوايف بالوفيات ٢٨ - ٢٦ / ٢وإنباه الرواة 
، وروضات اجلنات ٣٩٩ / ٣، وشذرات الذهب ٥٩٥ / ١، وبغية الوعاة ١٣املفسرين للسيوطي 

٣٢٣ - ٣٢٢.  
(*)  

)١٩/٤٣(  

  

  .السفار) ١(وأبو سعد عبد اجلليل بن حممد الساوي 
  ).٢(واملقرئ عبد القاهر بن عبد السالم العباسي صاحب الكارزيين 

  .البزاز) ٣(مي بن املؤمل الكفرطايب وأبو الفضل عبد الكر
" والوزير ابن الوزير عميد الدولة أبو منصور حممد بن فخر الدولة ابن جهري، وشيخ الطب مؤلف 

  ).٥(أبو علي حيىي بن عيسى بن جزلة البغدادي ) ٤" (املنهاج 
وسى بن جماهد وفقيه ما وراء النهر أبو اليسر حممد بن حممد بن حسني ابن احملدث عبد الكرمي بن م

  .، ويلقب بالقاضي الصدر عن نيف وسبعني سنة)٦(البزدوي النسفي 
  

 بن الليث، الشيخ اجلليل املعمر، أبو احلسن ابن حممد بن عبد اهللا*  هبة اهللا بن عبد الرزاق - ٢٨
  االنصاري االوسي االشهلي، مث السعدي البغدادي، من ذرية سعد بن معاذ

__________  
  .بلدة بني الري ومهذان: وةنسبة إىل سا) ١(
  .٣١٦ / ١٠": االنساب " وهي من بالد فارس مما يلي البحر " كارزين " نسبة إىل ) ٢(
  .وهي بلدة عند املعرة بني حلب ومحاة" كفرطاب " نسبة إىل ) ٣(

  .٤٤٨ / ١٠: االنساب
وتوجد منه " واملركبة منهاج البيان فيما يستعمله االنسان من االدوية املفردة : " واالسم الكامل) ٤(

  . طب١٠٧نسخة خطية بدار الكتب املصرية رقم 
  ).١٠٨(انظر ترمجته يف هذا اجلزء رقم ) ٥(
  ).٣٠(انظر ترمجته يف هذا اجلزء رقم ) ٦(

 ٣: ، شذرات الذهب٨٤ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٣٢ / ٣: ، العرب١٠٨ - ١٠٧ / ٩: املنتظم(*) 
 /٣٩٧.  

(*)  



)١٩/٤٤(  

  

  ).١(لعرش ملوته الذي اهتز ا
مسع جزء احلفار من صاحبه هالل بن حممد بن جعفر، ومسع من أيب احلسني بن بشران، وأيب الفضل عبد 

  .الواحد بن عبد العزيز التميمي
  .وكان آخر أصحاب التميمي

أبو القاسم بن السمرقندي، وأبو الربكات بن االمناطي، وعبد اخلالق اليوسفي، وعبد الرمحن : حدث عنه
أمحد الطوسي، مث املوصلي، وحممد بن عبد اهللا بن العباس احلراين، وآخرون، وأجاز للحافظ السلفي، بن 

  .وما تنبه له أن عنده جزء احلفار
إن الشريف هبة اهللا االنصاري كان يأخذ على جزء : مسعت بعض مشاخيي يقول: قال أبو سعد السمعاين
  .احلفار دينارا صحيحا

بع مئة، ومات يف احلادي والعشرين من ربيع اآلخر سنة إحدى وتسعني وأربع ولد سنة اثنتني وأر: قلت
  .مئة، وكان من ذوي اهليآت، ومن قراء املواكب، صحيح السماع

، وأبو العباس أمحد بن )٣(الزينيب، وأبو العباس أمحد بن عبد الغفار بن أشته ) ٢(طراد : وفيها مات
  ، وأبو)٤(إبراهيم الرازي بن اخلطاب 

__________  
باب مناقب سعد بن : يف مناقب االنصار) ٣٨٠٣(أخرجه من حديث جابر بن عبد اهللا البخاري ) ١(

 و ٢٩٦ / ٣، وأمحد )١٥٨(، وابن ماجة )٣٨٤٨(، والترمذي )١٢٤) (٢٤٦٦(معاذ، ومسلم 
 عن ٣٥٢ / ٤من طريق أنس، و ) ٢٤٦٧(، ومسلم ٢٣٤ / ٣، ويف الباب عند أمحد ٣٤٩ و ٣١٦

  .، عن أمساء بنت يزيد بن السكن٤٥٦ / ٦ عن رميثة بنت عمرو، و ٣٢٩ / ٦ري، أسيد بن حض
  .٢٤تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .١٠٤سيترمجه املؤلف برقم ) ٣(
  .١١١مترجم برقم ) ٤(

(*)  

)١٩/٤٥(  

  

، وسهل بن )٢(، واحلسن بن أمحد السمرقندي احلافظ )١(العباس أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن بشرويه 
، )٤(، وعبد الرزاق بن حسان بن سعيد املنيعي، وعبد الواحد بن علوان الشيباين )٣(السفراييين بشر ا



  ).٦(راة، ومكي بن منصور السالر الكرجي ) ٥(وأبو سعد حممد بن احلسني احلرمي 
  

 ابن عبد اهللا بن الشيخ املقرئ الفاضل، مسند العراق، أبو اخلطاب نصر بن أمحد*  ابن البطر - ٢٩
  .بطر البغدادي البزاز القارئال

ولد سنة مثان وتسعني وثالث مئة، ومسعه أخوه من أيب حممد عبد اهللا ابن عبيداهللا بن البيع، وعمر بن 
أمحد العكربي، وأيب احلسني بشران، وأيب احلسن بن رزقويه، وأيب بكر املنقي، ومكي احلريري، وتفرد يف 

  .زمانه، وارحتل احملدثون إليه
بو علي بن سكرة، وأبو بكر االنصاري، وإمساعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب بن أ: حدث عنه

  االمناطي، وسعد اخلري االندلسي، وأبو
__________  

  .١٣٥مترجم برقم ) ١(
  .١٢٥مترجم برقم ) ٢(
  .٨٨مترجم برقم ) ٣(
  .٦٥مترجم برقم ) ٤(
  .١٢٢مترجم برقم ) ٥(
  .٣٩ستأيت ترمجته برقم ) ٦(

 / ٢: ، اللباب١٩٢ / ٤: ، معجم البلدان١٢٩ / ٩: ، املنتظم١٣٤ - ١٣٣ / ٩ :االنساب(*) 
  :، دول االسالم٣٤٠ / ٣: ، العرب٣٢٧ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٣٧٧

، البداية ١٠٧ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٤١ - ٢٤٠: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٢٤ / ٢
  .٤٠٢ / ٣: ، شذرات الذهب١٠٠٢ / ٣: ، تبصري املنتبه١٦١ / ١٢: والنهاية

(*)  

)١٩/٤٦(  

  

، وابن ناصر، وعبد اخلالق اليوسفي، وابن البطي، )٢(، وحممود الزخمشري املعتزيل )١(بكر بن العريب 
ابن اهلاطرا، وعبد الواحد ) ٣(وأمحد بن عبد الغين الباجسرائي، وحممد ابن حممد بن السكن، وخزيفة 

، )٤(ب، وعبد اهللا بن علي الطامذي، واملبارك بن حممد البادرائي بن احلسني البارزي، وأمحد بن املقر
  .وأبو طاهر السلفي، وشهدة، وخطيب املوصل، وخلق

  .شيخ مستور ثقة: قال ابن سكرة



سألت شجاعا الذهلي عن ابن : وأخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا أبو طاهر السلفي
ذكرت ) ٦(ما عرفنا مما : ، لينا يف الرواية، فراجعته يف ذلك، وقلت)٥(كان قريب احلال : البطر، فقال

هو لعمري كما ذكرت، غري : شيئا، وما قرئ عليه شئ يشك فيه، ومساعاته كالشمس وضوحا، فقال
  ).٧(أين وجدت يف بعض ما كان له به نسخة، مساعا يشهد القلب ببطالنه، ومل حيمل عنه من ذلك شئ 

  .كان ابن البطر على دواليب): ٨" (مرآة الزمان " قال أبو املظفر يف 
__________  

  ).١٢٨(ستأيت ترمجته يف اجلزء العشرين رقم ) ١(
  ).٩١(ستأيت ترمجته يف اجلزء العشرين رقم ) ٢(
خزيفة بن سعد ابن اهلاطرا، : خباء معجمة وزاي بدل الذال: ٤٢١ / ١": تبصري املنتبه " يف ) ٣(

  .مشهور ذكره ابن نقطة
  .نسبة لبادرايا وهي بلدة من نواحي واسط) ٤(

  .٤٠٤ / ١انظر االكمال بتعليقه 
  .كان قريب االمر": املستفاد " يف ) ٥(
  .ما: يف االصل) ٦(
  .٢٤١": املستفاد " اخلرب يف ) ٧(
 ١٩٠٧ يف أمريكا سنة - ه ٤٩٥ وهو يبتدئ حبوادث سنة -وقد صور منه اجلزء الثامن واالخري ) ٨(
  .م

(*)  

)١٩/٤٧(  

  

العبد ابن البقر املشرف على البطر، : البقر، مشرفا على علوفام، فكتب إىل اخلليفة املستظهر باهللا
  .فضحك اخلليفة من تغفيله

دخلت بغداد يف الرابع والعشرين من شوال، فبادرت إىل ابن البطر، فدخلت عليه، وكان : قال السلفي
اقرأ، ونطق بالراء غنيا، فقرأت متكئا من دماميل : قد وصلت من أصبهان الجلك، فقال: عسرا، فقلت

فاعتذرت بالدماميل، وبكيت من كالمه، وقرأت سبعة وعشرين حديثا، ! أبصر ذا الكلب : يب، فقال
  .وقمت، مث ترددت إليه، فقرأت عليه مخسة وعشرين جزءا، ومل يكن بذاك

مما يلي البدرية، وعمر حىت ) ٢(ة عند املشرع) ١(كان ابن البطر يسكن باب الغربة : قال السمعاين
  .صارت إليه الرحلة من االطراف، وتكاثر عليه الطلبة، وكان صاحلا صدوقا، صحيح السماع



  .هو آخر من حدث عن ابن البيع، وابن رزقويه، وابن بشران
  .مات يف سادس عشر شهر ربيع االول، سنة أربع وتسعني وأربع مئة، وله ست وتسعون سنة

  ،)٣(يه حديث االفك لآلجري الطواشي بالل املغيثي أخربنا جبزء ف
__________  

   وهي شجرة ضخمة-هو أحد أبواب دار اخلالفة ببغداد، مسي بغربة كانت فيه ) ١(
  .١٩٢ / ٤": معجم البلدان : " -خضراء 

  .هي املواضع اليت ينحدر إىل املاء منها) ٢(
الل بن عبد اهللا االمري الكبري حسام الدين أبو ب: ، فقال٣٩: ورقة" مشيخته " ترمجة املؤلف يف ) ٣(

اخلري احلبشي اخلصي املغيثي اجلمدار، ويعرف بالوايل، رىب ملوكا، وأوالد ملوك، وكان وافر احلرمة، له 
أوقاف وبر، وفيه حب للرواية، عنده سفاين أجزاء عن ابن رواج وغريه، مات بعد اهلزمية يف رمل مصر 

  .سعني وست مئة، وكان من أبناء التسعنييف ربيع اآلخر سنة تسع وت
" ، ٦٤٨هو عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح االسكندراين املالكي املتوىف سنة : وابن رواج

  .٢٤٢ / ٥": شذرات الذهب 
(*)  

)١٩/٤٨(  

  

  .أخربنا أبن رواج، أخربنا السلفي، أخربنا ابن البطر: قال
 ابن البطر، وذلك وهم من بعض الطلبة، مل يدرك ابن وقد روى هذا اجلزء أبو الفتح بن شاتيل عن

  .شاتيل ذلك، واهللا أعلم
  

، أبو اليسر حممد ويلقب بالقاضي الصدر، هو العالمة شيخ احلنفية بعد أخيه الكبري*  البزدوي - ٣٠
  .بن حممد بن احلسني بن احملدث عبد الكرمي بن موسى بن جماهد النسفي

  ).١(قلعة حصينة : وبزدة
كان أبو اليسر إمام االئمة على االطالق، واملوفود إليه من اآلفاق، ): ٢" (القند " ر بن حممد يف قال عم

  .، أملى احلديث مدة)٣(مال الكون بتصانيفه يف االصول والفروع، وويل قضاء مسرقند 
  .تويف ببخارى يف تاسع رجب سنة ثالث وتسعني

  .مولده سنة إحدى وعشرين: وقال ابن السمعاين
  نا عنه عثمان بن علي البيكندي، وأمحد بن نصر البخاري،وحدث



  .وحممد بن أيب بكر السنجي، وأبو رجاء حممد بن حممد، وآخرون
  .ما مسى شيوخه: قلت

__________  
، ٤٩، ٤٨: ، تاج التراجم٢٧١ - ٢٧٠ و ١١٦ / ٢: ، اجلواهر املضية١٨٩ / ٢: االنساب(*) 

  .٧٧ / ٢: ، هدية العارفني١٨٨: ة، الفوائد البهي١٨٥ / ٢: مفتاح السعادة
  .٤٠٩ / ١: ياقوت" معجم " على ستة فراسخ من نسف، كما يف ) ١(
تأليف أيب حفص جنم الدين عمر بن حممد النسفي " القند يف تاريخ مسرقند " وامسه الكامل ) ٢(

  . ه٥٣٧السمرقندي املتوىف سنة 
  .١٨٥ / ٢": دة مفتاح السعا"  و ٢٧٠ / ٢": اجلواهر املضية " انظر ) ٣(

(*)  

)١٩/٤٩(  

  

االمام احملدث، العامل الثقة، القدوة العابد، شيخ البصرة، أبو القاسم عبدامللك بن *  ابن شغبة - ٣١
  ).١( بن خلف بن حممد بن النضر بن شغبة االنصاري البصري، وجده فرد مستفاد مع شعبة علي

  .ابوري، ويوسف بن غسان، وطائفةالقاضي أيب عمر اهلامشي، واحلسن بن بشار الس: حدث عن
أبو علي بن سكرة، وأبو نصر الغازي، وأبو نصر بن ماكوال، وجابر بن حممد، وعبد اهللا بن : حدث عنه

  .أمحد بن السمرقندي، وأبو غالب املاوردي، وآخرون
  .شيخ حافظ متقن ثقة مكثر، حضر ابن ماكوال جملس إمالئه: قال السمعاين

وقد ترك كل شئ، وأقبل على العبادة، صادفته يدعو ويبكي بعد الصبح، أدركته : وقال ابن سكرة
  .فقرأت عليه شيئا من احلديث

  رزق
  .، عن أيب عمر اهلامشي"سنن أيب داود " الشهادة يف آخر عمره، وكان عنده مجلة من 

  .قتل يف سنة أربع ومثانني وأربع مئة، وهو يف عشر التسعني: قلت
  .مل يقع يل شئ من عواليه

  خربنا إسحاق بن طارق، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا حممد بنأ
__________  

، شذرات ٧٨٢ / ٢: ، تبصري املنتبه٣٠٥ / ٣:  وانظر ما قاله املعلمي، العرب٦٤ / ٥: االكمال(*) 
  .٣٢٣ / ١: ، تاج العروس٣٧٢ - ٣٧١ / ٣: الذهب



  .من كتب املشتبه) ١(
(*)  

)١٩/٥٠(  

  

وأنبأنا ابن أيب اخلري، عن الطرسوسي، حدثنا حيىي بن عبد الوهاب احلافظ، ، )ح(إمساعيل الطرسوسي 
سنة مخس ومخس مئة إمالء، أخربنا عبد امللك بن شغبة البصري ا، أخربنا أمحد بن حممد بن أيب مسلم 
ف إمالء، حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثنا زهري بن أيب زهري، حدثنا خل
بن الوليد، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن عبد العزيز ابن عمر، عن صاحل بن كيسان، عن عبادة بن 

" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا هؤالء الكلمات، إذا جاء رمضان، يقول : الصامت قال
  ).١" (اللهم سلمين لرمضان، وسلم رمضان يل، وتسلمه مين متقبال 

  .عة الرازي عن خلف بن الوليد، وتفرد به خلفغريب، ورواه أبو زر
  

   بن حممد بناالمام القدوة، شيخ االسالم، أبو الفرج عبد الواحد*  أبو الفرج احلنبلي - ٣٢
__________  

كان خيلط، وقال : إسناده ضعيف لضعف أيب جعفر الرازي، وامسه عيسى بن ماهان، قال ابن املديين) ١(
   ليس بالقوي يف:كان خيطئ، وقال أمحد: حيىي

وهو : كان ينفرد باملناكري عن املشاهري، قلت: كان يهم كثريا، وقال ابن حبان: احلديث، وقال أبو زرعة
  .ما زال رسول اهللا يقنت يف صالة الصبح حىت فارق الدنيا: راوي حديث أنس

لهم ، ك٢٠١ / ٢: ، والبيهقي١٤٣: ص: ، والطحاوي٣٩ / ٢، والدارقطين ١٦٢ / ٣: أخرجه أمحد
من طريق أيب جعفر هذا عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، والثابت عن أنس كما يف الصحيح 

  .وغريه، أنه صلى اهللا عليه وسلم قنت شهرا يف صالة الفجر مث تركه
ويؤخذ من االخبار أنه صلى اهللا عليه وسلم كان ال يقنت : ١١٧: قال احلافظ ابن حجر يف الدراية ص

كان رسول اهللا صلى : فعند ابن حبان وابن خزمية، عن أيب هريرة: وقد جاء ذلك صرحياإال يف النوازل، 
  .اهللا عليه وسلم ال يقنت يف صالة الصبح إال أن يدعو لقوم أو على قوم

  .عن أنس مثله، وإسناد كل منهما صحيح) ٦٢٠(وعند ابن خزمية 
، وذكره ٣١٢ / ٣: ، العرب٢٢٨/  ١٠: ، الكامل يف التاريخ٢٤٩ - ٢٤٨ / ٢: طبقات احلنابلة(*) 

   = (*)- ٨٢ / ١٧): خ(، الوايف بالوفيات ١١٩٩ / ٣: الذهيب يف تذكرة احلفاظ

)١٩/٥١(  



  

علي بن أمحد االنصاري، الشريازي االصل، احلراين املولد، الدمشقي املقر، الفقيه احلنبلي الواعظ، وكان 
  .يعرف يف العراق باملقدسي، من كبار أئمه االسالم

عثمان الصابوين، وعبد الرزاق بن الفضل ) ١(أيب احلسن بن السمسار، وشيخ االسالم أيب : ع منمس
  .الكالعي، وطائفة بدمشق بعد الثالثني وأربع مئة

وارحتل إىل بغداد، فالزم القاضي أبا يعلى بن الفراء، وتفقه به، ودرس ووعظ، وبث مذهب أمحد 
  ).٢(بأعمال بيت املقدس، وصنف التصانيف 

صحب والدي من سنة نيف وأربعني وأربع مئة، ): ٣" (طبقات احلنابلة " قال أبو احلسني بن الفراء يف 
وتردد إليه سنني عديدة، ونسخ واستنسخ، مصنفاته، وسافر إىل الرحبة والشام، وحصل له االتباع 

  .والغلمان
 جملس السالطني وكانت له كرامات ظاهرة، ووقعات مع االشاعرة، وظهر عليهم باحلجة يف: قال

  .بالشام
__________  

 ٢٩٧ / ١: ، االنس اجلليل٦٦ - ٦٥ / ٢: ، الدارس٧٣ - ٦٨ / ١: ، ذيل طبقات احلنابلة٨٣= 
، شذرات ٣٦٢ - ٣٦٠ / ١٠: وهو فيه عبد الواحد بن أمحد بن حممد، طبقات املفسرين للداوودي

  .٦٣٤: عارفني، هدية ال٢٨٧ / ٢، ١٥٥ / ١: ، إيضاح املكنون٣٧٨ / ٣: الذهب
  .وهو خطأ" أبو " يف االصل ) ١(
وهو " اجلواهر " يف أصول الدين، وكتاب " التبصرة " ، و "االيضاح " ، و "املبهج : " من تصانيفه) ٢(

  ".مسائل االمتحان " ، و "أصول الفقه " ، ويف "خمتصر يف احلدود " ثالثون جملدة يف التفسري، و 
  .٧٠، ٦٩ / ١": يل الطبقات ذ" ، ونقله عنه يف ٢٤٨ / ٢) ٣(

(*)  

)١٩/٥٢(  

  

، وكان يتكلم يف عدة أوقات على اخلواطر، كما )١(إنه اجتمع باخلضر عليه السالم مرتني : ويقال: قال
يعظمه، النه مت له مكاشفة ) ٢(كان يتكلم ببغداد أبو احلسن بن القزويين الزاهد، وكان امللك تتش 

  .معه
  .قادنا، متجردا يف نشره، وله تصانيف يف الفقه والوعظ واالصولوكان ناصرا العت: إىل أن قال

تويف يف ذي احلجة سنة ست ومثانني وأربع مئة، ودفن مبقربة باب الصغري، وقربه مشهور يزار، : قلت



  .ويدعى عنده
  وهو والد االمام الرئيس شرف

اليت وراء جامع ) ٤(نبلية بن أيب الفرج احلنبلي الدمشقي، واقف املدرسة احل) ٣(االسالم عبد الوهاب 
، وكان صدرا معظما يرسل عن صاحب دمشق إىل اخلالفة، وتويف سنة نيف )٥(دمشق حبذاء الرواحية 

  .وأربعني ومخس مئة
  :وشرف االسالم هذا هو جد االمام املفيت شيخ احلنابلة

__________  
قد صرح مبوته مجهور أهل وهذا مبين على أن اخلضر حي مل ميت بعد، وهو قول مؤوف ال يصح، ف) ١(

منهم إبراهيم احلريب، وعبد " االصابة " وذكر احلافظ يف " البحر احمليط " العلم فيما نقله أبو حيان يف 
اهللا بن املبارك، والبخاري، وأبا طاهر بن العبادي، وأبا الفضل بن ناصر، وأبا بكر بن العريب، وابن 

  .اجلوزي، وغريهم
  ).٤٦(ستأيت ترمجته برقم ) ٢(
  .٦٣ستأيت ترمجته يف اجلزء العشرين رقم ) ٣(
هي املدرسة الشريفية عند القباقبية العتيقة، أنشأها شرف االسالم عبد الوهاب، انظر خمتصر تنبيه ) ٤(

  .١٢٤: الطالب، وإرشاد الدارس ص
و هي مدرسة للشافعية لصيقة باجلامع االموي من جهة بابه الشرقي، وبانيها هو زكي الدين أب) ٥(

 ه، ويل التدريس فيها خنبة ممتازة من أهل العلم ٦٢٢القاسم التاجر املعروف بابن رواحة، املتوىف سنة 
والفضل كابن الصالح، واء الدين السبكي، والكمال بن الزملكاين، وصفي الدين االرموي، ومشس 

  .الدين املقدسي
 ٤٣ص " ر تنبيه الطالب خمتص" ، و ٢٦٨، ١٣٥، ١٣٠، ٣٩، ٣٢، ٢١، ١: ص" الدارس " انظر 

- ٤٥.  
(*)  

)١٩/٥٣(  

  

 بن احلنبلي الدمشقي الواعظ، الذي مولده يف عبدالرمحن بن جنم بن عبد الوهاب*  ناصح الدين - ٣٣
  .سنة أربع ومخسني ومخس مئة

مسع ببغداد من عبد احلق اليوسفي، وشهدة الكاتبة، ومجاعة، وبأصبهان من أيب العباس الترك، واحلافظ 
  .وسى، وطائفةأيب م



  .، وكان مدرسا مبدرسة جده)١(ووعظ مبصر، ودرس، وصنف 
روى لنا عنه ابن مؤمن، والعز بن العماد، وابن حازم، وأبو عبد اهللا ابن الواسطي، وابن بطيخ، 

  .والشهاب بن مسرف، وآخر من حدث عنه املعمر أبو بكر بن عبد الدائم
بلي يف ثالث احملرم، سنة أربع وثالثني وست مئة، وله مثانون مات الناصح أبو الفرج بن أيب العالء بن احلن

  .سنة، وله أقارب وذرية علماء
  

   بن السلطان ألب أرسالنالسلطان الكبري جالل الدولة أبو الفتح ملكشاه* *  ملكشاه - ٣٤
__________  

، ٤٦٣ / ٨م : ، مرآة الزمان١٣٨ / ٥: ، العرب١٣٧ / ٢: ، دول االسالم١٦٤: ذيل الروضتني(*) 
، ٢٩٧ / ٦: ، النجوم الزاهرة٢٠١ - ١٩٣ / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة١٤٦ / ١٣: البداية

، ٧٨: ، كشف الظنون١٥٩ / ١: ، املنهج االمحد خ، القالئد اجلوهرية٧١ - ٧٠ / ٢: الدارس
 ٥٠٢: ، منتخبات التواريخ٥٦٠ - ٥٢٤ / ١: ، هدية العارفني١٦٦ - ١٦٤ / ٥: شذرات الذهب

- ٥٠٣.  
، "أسباب احلديث : "  من مصنفاته كتاب١٩٩ / ٢": ذيل طبقات احلنابلة " ذكر ابن رجب يف ) ١(

  ".االجناد يف اجلهاد : " ، وكتاب"االستسعاد : " وكتاب
، ٧٨، ٧٦ / ١: ، الكامل يف التاريخ٥٥: ، أخبار الدولة السلجوقية٧٤ - ٦٩ / ٩: املنتظم(* *) 

، دول ٢٠٣ - ٢٠٢ / ٢: ، املختصر٢٨٩ - ٢٨٣/  ٥: ، وفيات االعيان٢١٤ - ٢١٠، ٩٠
  : = (*)، تتمة املختصر٣٠٩ / ٣، العرب ١٤ - ١٣ / ٢: االسالم

)١٩/٥٤(  

  

  .السلجوقي التركي) ١(حممد بن جغريبك 
متلك بعد أبيه، ودبر دولته النظام الوزير بوصية من ألب أرسالن إليه، يف سنة مخس وستني، فخرج عليه 

: ، فانكسر مجعه، وأتى بعمه أسريا، فوخبه، فقال)٣(، فالتقوا بقرب مهذان )٢(ت عمه ملك كرمان قارو
أمراؤك كاتبوين، وأحضر خريطة فيها كتبهم، فناوهلا لنظام امللك ليقرأها، فرماها يف منقل نار، ففرح 

ن ما ، مث متلك من املدائن ما مل ميلكه سلطان، فمن ذلك مدائ)٤(االمراء، وبذلوا الطاعة، وخنق عمه 
، وباب االبواب، وبالد الروم، واجلزيرة وكثري من الشام، فتملك من )٥(وراء النهر، وبالد اهلياطلة 

، وحبر اهلند عرضا، وكان )٧(إىل القدس طوال، ومن أطراف قسطنطينية إىل بالد اخلزر ) ٦(كاشغر 
  حسن السرية، هلجا بالصيد



__________  
، النجوم ١٣ / ٥: ، تاريخ ابن خلدون١٤٣ - ١٤٢ / ١٢: ، البداية والنهاية١٣ - ١٢ / ٢= 

، ٥٢: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٣٧٦ / ٣: ، شذرات الذهب١٣٥ - ١٣٤ / ٥: الزاهرة
٧٣.  

  .٥١تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر رقم ) ١(
 الكامل  ويف٢٨٤ / ٥بتقدمي الراء على الواو، وهو كذلك يف ابن خلكان ) قاروت: (كذا االصل) ٢(

: ٥٠: بتقدمي الواو على الراء، ويف أخبار الدولة السلجوقية ص) قاورت: (٧٨ / ١: البن االثري
  .بالدال بدل التاء) قارود(
  .٧٩ - ٧٨ / ١٠: البن االثري" الكامل " انظر خرب احلرب بينهما يف ) ٣(
  .مث أمر بقتل عمه فخنق بوتر قوسه: ٢٨٤ / ٥: يف الوفيات) ٤(
  .اسم لبالد ما وراء النهر، وهي خبارى، ومسرقند، وخجند: هيطل: وت يف معجم البلدانقال ياق) ٥(

  .مسي يطل بن عامل بن سام بن نوح عليه السالم
هي مدينة وقرى ورساتيق يسافر إليها من مسرقند وتلك النواحي وهي يف وسط بالد : قال ياقوت) ٦(

  ف شني معجمة ساكنة،الترك، وضبطها ابن خلكان بفتح الكاف، وبعد االل
  .وغني معجمة مفتوحة، وبعدها راء، وقال هي قصبة بالد تركستان

مسي باخلزر ابن يافث بن : هي بالد الترك خلف باب االبواب املعروف بالدربند، وقيل: قال ياقوت) ٧(
  .نوح

  .٣٦٧ / ٢": معجم البلدان " جيل خزر العيون انظر : اخلزر: وقال يف العني
(*)  

)١٩/٥٥(  

  

واللهو، مغرى بالعمائر، وحفر االار، وتشييد القناطر، واالسوار، وعمر ببغداد جامعا كبريا، وأبطل 
  .املكوس واخلفارات يف مجيع بالده

  ).١(هكذا نقل ابن خلكان 
إنه ضبط ما اصطاده بيده، فبلغ عشرة آالف وحش، فتصدق : وصنع بطريق مكة مصانع، يقال: قال

  .إين خائف من إزهاق االرواح لغري مأكلة: بعشرة آالف دينار، وقال
من حوافر ) ٣(، فصاد شيئا كثريا، فبىن هناك منارة القرون )٢(شيع مرة ركب العراق إىل العذيب 

بلغوا : الوحش وقروا، ووقف يتأمل احلجاج، فرق ونزل وسجد، وعفر وجهه وبكى، وقال بالعجمية



يا نيب : العبد العاصي اآلبق أبو الفتح خيدم ويقول: ولواسالمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وق
  .اهللا، لو كنت ممن يصلح لتلك احلضرة املقدسة، كنت يف الصحبة، فضج الناس وبكوا، ودعوا له

وأمنت الطرق يف دولته، واحنلت االسعار، وتزوج اخلليفة املقتدي بابنته بسفارة شيخ الشافعية أيب 
نة مثانني، وعملت دعوة جليش السلطان ما مسع مبثلها أبدا، فمما دخل ، وكان عرسها يف س)٤(إسحاق 

  فيها أربعون
__________  

  .٢٨٤ / ٥": وفيات االعيان " يف ) ١(
  .هو ماء بني القادسية واملغيثة، بينه وبني القادسية أربعة أميال) ٢(
  معجم" 

  .٩٢ / ٤": البلدان 
  . ه٤٨٠، وتعرف مبنارة القرون، وذلك يف سنة واملنارة باقية إىل اآلن: قال ابن خلكان) ٣(
، وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن "التنبيه " و " املهذب " هو أبو إسحاق الشريازي صاحب ) ٤(

  ).٢٣٧(عشر رقم 
(*)  

)١٩/٥٦(  

  

  ).١(ألف منا سكرا، فولدت له جعفرا 
 االسم، مث قدمها ثالثا عليال، وقدم ملكشاه بغداد مرتني، وقدم إىل حلب، ومل يكن للمقتدي معه غري

وكان املقتدي قد فوض العهد إىل ابنه املستظهر، فألزمه ملكشاه بعزله، وأن يويل ابن بنته جعفرا، وأن 
يسلم بغداد إليه، ويتحول إىل البصرة، فشق على املقتدي، وحار، مث طلب املهلة عشرة أيام ليتجهز، 

به، فقوي بالسلطان املرض، ومات يف شوال سنة فصام وطوى، وجلس على التراب، وتضرع إىل ر
سم يف خالل ختلل به، وكان وزيره النظام قد قتل من أيام، : مخس ومثانني عن تسع وثالثني سنة، فقيل

، وال عمل له عزاء، ونقل تابوته إىل أصبهان، فدفن يف مدرسة )٢(ومل يشهد السلطان كبري أحد 
  .عظيمة

ن بنته االخرى، وتنازع يف امللك أوالده من بعده زمانا، وكان آخرهم وقد تزوج املستظهر باهللا خباتو
  .موتا ابنه سنجر صاحب خراسان، عاش بعد أبيه أقل من سبعني سنة

  .وكان ملكشاه كثري اجليوش، خفيف الركاب
إىل ما وراء النهر، فسار إىل خبارى، ومسرقند، فتملكها، مث سار يف بالد الترك إىل ) ٤٨٢(عرب يف سنة 



  ).٣(كاشغر، فأذعن صاحبها بطاعته، ونزل إىل خدمته 
  كان من أحسن الناس صورة ومعىن،): ٤" (تارخيه " قال املؤيد يف 

__________  
 - ٩ / ٥: ، وابن خلدون٢٨٨ / ٥: ، الوفيات١٦١ - ١٦٠ / ١٠: انظر الكامل يف التاريخ) ١(

١٠.  
  .بغداد، وال صلي عليه يف الصورة الظاهرةومل يشهد أحد جنازته ب: ، وفيه١٨٨ / ٥: ابن خلكان) ٢(
  .١٧٢ - ١٧١ / ١٠: انظر الكامل يف التاريخ) ٣(
)٢٠٣ / ٢) ٤.  

(*)  

)١٩/٥٧(  

  

خطب له من حدود الصني إىل آخر الشام، ومن مملكة الروم إىل اليمن، وقصد حلب، فافتتحها، ودانت 
  .له الدنيا

  
على اهللا أبو القاسم حممد بن امللك املعتضد باهللا أيب ، املعتمد صاحب االندلس*  املعتمد بن عباد - ٣٥

  .عمرو، عباد بن الظافر باهللا أيب القاسم، قاضي إشبيلية، مث ملكها، حممد بن إمساعيل بن قريش اللخمي
  .هو من ذرية النعمان بن املنذر صاحب احلرية: قيل

لد العريش، فدخل أبو الوليد حكم املعتمد على املدينتني قرطبة وإشبيلية، وأصلهم من الشام من ب
إمساعيل بن قريش إىل االندلس، مث برع القاضي يف الفقه، وويل القضاء، مث متلك مدة، وقام من بعده ابنه 

  .املعتضد، فساس اململكة بإشبيلية، وبايعوه بامللك يف سنة ثالث وثالثني وأربع مئة
  .رهم، وعال شأنه، ودانت له االمموكان شهما، صارما، داهية، ذبح مجاعة من أعوان أبيه، وصاد

  غرز خشبا يف قصره، وعممها برؤوس كبار وملوك، وكانوا يشبهونه
__________  

، ٢٥ / ٢: ، خريدة القصر٨١ - ٤١ / ١م  / ٢ق : ، الذخرية٢٢ - ١٠: مطمح االنفس(*) 
يات ، وف٦٧ - ٥٢ / ٢: ، احللة السرياء١٥٨: ، املعجب٢٥٠ - ٢٤٨ / ١٠: الكامل يف التاريخ

 / ٣: ، العرب٢٠٨ - ٢٠٧ / ٢: ، املختصر٢٥٧ / ٣: ، البيان املغرب٣٩ - ٢١ / ٥: االعيان
 - ١٩ / ١٣: ، عيون التواريخ١٨٨ - ١٨٣ / ٣: ، الوايف١٦ / ٢: ، تتمة املختصر٣٢٢ - ٣٢١
 / ٥: ، النجوم الزاهرة١٥٨ / ٥، تاريخ ابن خلدون ١٥٧:  وفيه كثري من شعره، أعمال االعالم٤٩



، تراجم ٣٩١ - ٣٨٦ / ٣: ، شذرات الذهب٢٢٨ - ٢١٢ / ٤: ، نفح الطيب٤٠: ، القالئد١٥٧
  .٢٢٤ - ٢١٢: إسالمية لعنان

(*)  

)١٩/٥٨(  

  

  .باملنصور العباسي
  ).١(ورام ابنه إمساعيل اغتياله، فأخذه، وضرب عنقه، وعهد إىل ابنه املعتمد 

  ).٢(مسه طاغية الفرنج يف ثوب فاخر، أهداه له : قيل
ن جربوته وعتوه أنه أخذ ماال العمى، فهج وجاور مبكة، فبلغ املعتضد أنه يدعو عليه، فندب رجال وم

! يظلمين بإشبيلية، ويصلين هنا ؟ : أعطاه مجلة دنانري مطلية بسم، فسار إىل مكة، وأوصله الذهب، فقال
  .مث وضع منها دينارا يف فمه كعادة االضراء، فمات من الغد

  . طليطلة، فبقي يدعو عليه يف السحر، فنفذ من جاءه برأسهوهرب منه مؤذن إىل
، وصاحبها إسحاق )٣(وقد سكر ليلة، وخرج يف الليل معه غالم، وسار خممورا، حىت واىف قرمونه 

الربزال، وبينهما حروف، وكان يشرب أيضا يف مجاعة، فاستأذن املعتضد، ودخل، فزاد تعجبهم، فسلم 
  أريد أن: وسقط يف يده، لكنه جتلد، مث قالسكره، ] من ) [ ٤(وأكل، وأل 

هذا كبش مسني، واهللا لو أنفقتم ملك االندلس عليه ما قدرمت، : أنام، ففرشوا له، فتناوم، فقال بعضهم
  كال، رجل قصدنا،: فقال معاذ بن أيب قرة
__________  

  .١٢٦ر رقم يف اجلزء الثامن عش" املعتضد " مفصال يف ترمجة " السري " تقدم اخلرب يف ) ١(
  .١٤٧ / ٢: اخلرب يف فوات الوفيات) ٢(
بالفتح مث السكون، وضم امليم، وسكون الواو، ونون مكسورة، : قرمونيه: ٣٣٠ / ٤: قال ياقوت) ٣(

كورة باالندلس يتصل عملها بأعمال إشبيلية غريب قرطبة وشرقي إشبيلية، قدمية : وياء خمففة، وهاء
  ".رمونه ق" البنيان، وأكثر الناس يقولون 

  .أل يف سريه ومشيه: يف اللسان) ٤(
  .إذا أسرع واهتز واضطرب

  .وما بني احلاصرتني زيادة يقتضيها النص
(*)  

)١٩/٥٩(  



  

: ونزل بنا مستأمنا، ال تتحدث عنا القبائل أنا قتلنا ضيفنا، مث انتبه وقام، فقبلوا رأسه، وقال للحاجب
  .بني أهلك وإخوانك: أين حنن ؟ قال

ا دواة، فكتب لكل منهم خبلعة ومال وأفراس وخدم، وأخد معه غلمام لقبض ذلك، هاتو: قال
  .وركب، فمشوا يف خدمته

لكن أساء كل االساءة، طلبهم بعد أشهر لوليمة، فأتاه ستون منهم، فأكرمهم، وأنزهلم محاما، وطينه 
أردت أن أقامسك ملكي، مل ترع، حضرت آجاهلم، ولوالك، لقتلوين، فإن : عليهم سوى معاذ، وقال ملعاذ

بل أقيم عندك، وإال بأي وجه أرجع، وقد قتلت سادات بين برزال، فصريه من كبار : فعلت، قال
  .قواده، وكان من كبار قواد املعتمد

أن املعتضد ادعى أنه وقع إليه املؤيد باهللا هشام بن احلكم ) ١" (تارخيه " وحكى عبد الواحد بن علي يف 
  ة باخلالفة،املرواين، فخطب له مد

ومحله على تدبري هذه احليلة اضطراب أهل إشبيلية عليه، أنفوا من بقائهم بال خليفة، وبلغه أم يتطلبون 
فاملؤيد عندي، وشهد له مجاعة بذلك، وأنه كاحلاجب له، وأمر بالدعاء له يف اجلمع، ودام : أمويا، فقال

  .نه عهد إليه باخلالفةإىل أن نعاه للناس سنة مخس ومخسني وأربع مئة، وادعى أ
وهذا هذيان، واملؤيد هلك سنة نيف وأربع مئة، ولو كان بقي إىل هذا الوقت، لكان ابن مئة سنة وسنة 

)٢.(  
__________  

 ٦٤٧لعبد الواحد بن علي التميمي املراكشي املتوىف سنة " املعجب يف تلخيص أخبار املغرب " هو ) ١(
ع مبصر بتحقيق االستاذ الفاضل االديب سعيد العريان رمحه اهللا،  ه، وقد طب٦٢١ه، فرغ من تأليفه سنة 

  .١٤٢ - ١٤١وانظر اخلرب فيه ص 
وقد ذكر املؤلف اختفاء املؤيد وظهوره واالختالف يف أمر وفاته يف اجلزء السابع عشر يف ترمجة ابن ) ٢(

  ).٣٥٤(عباد والد املتعضد برقم 
(*)  

)١٩/٦٠(  

  

  . وأربع مئةهلك املعتضد سنة أربع وستني،
وخلفه املعتمد صاحب الترمجة، فكان فارسا شجاعا، عاملا أديبا، ذكيا شاعرا، حمسنا جوادا ممدحا، كبري 

  .الشأن، خريا من أبيه



  ).١(كان أندى امللوك راحة، وأرحبهم ساحة، كان بابه حمط الرحال، وكعبة االمال 
ن مسورات البالد مئيت مسور، وولد له مئة ملك املعتمد م): ٢(قال أبو بكر حممد بن اللبانة الشاعر 

  .وثالثة وسبعون ولدا، وكان ملطبخه يف اليوم مثانية قناطري حلم، وكتابه مثانية عشر
قد قوي أمره، وكانت امللوك باالندلس يصاحلونه، وحيملون ) ٤(كان االذفونش ): ٣(قال ابن خلكان 

د حصار شديد، من القادر بن ذي النون، فكان يف سنة مثان وسبعني بع) ٥(إليه ضرائب، وأخذ طليطلة 
  ذلك أول وهن

دخل من الفرنج على املسلمني، وكان املعتمد يؤدي إليه، فلما متكن، مل يقبل الضريبة، ودده، وطلب 
منه أن يسلم حصونا، فضرب الرسول، وقتل من معه، فتحرك اللعني، واجتمع العلماء، واتفقوا على أن 

عقوب بن تاشفني صاحب مراكش لينجدهم، فعرب ابن تاشفني جبيوشه إىل اجلزيرة، مث يكاتبوا االمري أبا ي
  اجتمع باملعتمد، وأقبلت املطوعة من النواحي،

__________  
، نقال عن أيب احلسن علي بن القطاع السعدي يف كتابه ٢٤ / ٥: ذكره ابن خلكان بأطول مما هنا) ١(
  ".ملح امللح " 
  ).٢١٥( اجلزء برقم ستأيت ترمجته يف هذا) ٢(
  .٣٠ - ٢٨ / ٥: يف وفيات االعيان) ٣(
  .أي ملك الفرنج فرذلند) ٤(
: بضم الطاء املهملة، وفتح الالم، وسكون الياء، وكسر الطاء االخرى، وقال ياقوت: قال السمعاين) ٥(

  .ثانيةضبطه احلميدي بضم الطائني وفتح الالم، وأكثر ما مسعناه من املغاربة بضم االوىل وفتح ال
(*)  

)١٩/٦١(  

  

: " ألف فارس، وكتب إىل ابن تاشفني يتهدده، فكتب يف ظهر كتابه) ١(وركب االذفونش يف أربعني 
  ".الذي يكون ستراه 

، فازم الكلب، واستؤصل مجعه، )٢(مث التقى اجلمعان، واصطدم اجلبالن بالزالقة من أرض بطليوس 
ح املعتمد يف بدنه ووجهه، وشهد له بالشجاعة وقل من جنا، يف رمضان سنة تسع وسبعني، وجر

  .واالقدام، وغنم املسلمون ما ال يوصف
  ).٣(وغدا ابن تاشفني 

مث عرب يف العام اآليت، وتلقاه املعتمد، وحاصرا حصنا للفرنج، وترجل ابن تاشفني، فمر بغرناطة، فأخرج 



  إليه صاحبها ابن بلكني تقادم
على قصره، ورجع إىل مراكش، وقد ره حسن االندلس وبساتينها، وهدايا، وتلقاه، فغدر به، واستوىل 

  ).٤(وحسن له أمراؤه أخذها، ووحشوا قلبه على املعتمد 
، فأخرج منها ابن عكاشة، إىل أن )٤٧١(غلب املعتمد على قرطبة يف سنة : قال عبد الواحد بن علي

حنن أضيافه وحتت : لمعتمد، ويقولوجال ابن تاشفني يف االندلس يتفرج، مضمرا أشياء، معظما ل: قال
أمره، مث قرر ابن تاشفني خلقا من املرابطني يقيمون باالندلس، وأحب االندلسيون ابن تاشفني، ودعوا 

  له، وجعل عندهم بلجني قرابته،
__________  

  .٢٩ / ٥: أربعة ألف، والتصويب من ابن خلكان: يف االصل) ١(
دود الشرقية للربتغال، كانت عاصمة بين االفطس التجيبيني يف مدينة كبرية باالندلس، تقع على احل) ٢(

  .عهد ملوك الطوائف
 أن االمري يوسف عاد إىل بالده، مث ذكر يف ترمجة االمري ٢٩ / ٥: ذكر ابن خلكان يف ترمجة املعتمد) ٣(

  .، أنه مل يرجع بل ظل يف إشبيلية١١٩ / ٧: يوسف
  .١٢٧ / ٧": وفيات االعيان " ه تناقضا، انظر ونبه على ذلك لئال يظن القارئ أن يف كتاب

  .٣٠ - ٢٩ / ٥": وفيات االعيان ) " ٤(
(*)  

)١٩/٦٢(  

  

وقرر معه أمورا، فهاجت الفتنة باالندلس يف سنة ثالث ومثانني، وزحف املرابطون، فحاصروا حصونا 
غلت مراجل الفتنة، للمعتمد، وأخذوا بعضها، وقتلوا ولده املأمون يف سنة أربع، فاستحكمت االحنة، و

  .مث حاصروا إشبيلية أشد حصار، وظهر من بأس املعتمد وتراميه على االستشهاد ما مل يسمع مبثله
  البلد،] على [ ويف رجب سنة أربع، هجم املرابطون 

  ).١(وشنوا الغارات، وخرج الناس عرايا، وأسروا املعتمد 
بال درع وال درقة، وبيده سيفه، فرماه فارس ) ٣(برز املعتمد من قصره يف غاللة ): ٢(قال عبد الواحد 

  .، فولت املرابطون)٤(حبربة أصاب الغاللة، وضرب الفارس فتله 
مث وقت العصر، كرت الرببر، وظهروا على البلد من واديه، ورموا فيه النار، فانقطع العمل، واتسع 

 البلد شيئا، وبت قصور اخلرق على الراقع بقدوم سري ابن أخي السلطان، ومل يترك الرببر الهل
املعتمد، وأكره على أن كتب إىل ولديه أن يسلما احلصنني، وإال قتلت، فدمي رهن على ذلك، ومها 



املعتد، والراضي، وكانا يف رندة ومارتلة، فرتال بأمان ومواثيق كاذبة، فقتلوا املعتد، وقتلوا الراضي غلية، 
  عامني) ٥(م، مث سجن بأغمات ومضوا باملعتمد وآله إىل طنجة بعد أن أفقروه

__________  
أيضا يف ترمجة " الوفيات " ، وانظر ٣٠ / ٥": وفيات االعيان "  وما بعدها، و ١٦١املعجب ص ) ١(

  .١٢٣ - ١٢١ / ٧: ابن تاشفني
  . وما بعدها٢٠٦املعجب ص ) ٢(
الثوب : الغاللة " التهذيب" يدخل، ويف : شعار يلبس حتت الثوب، النه يتغلل فيها، أي: الغاللة) ٣(

احلجفة، وهي ترس من جلود ليس فيه خشب : الذي يلبس حتت الثياب أو حتت درع احلديد، والدرقة
  .وال عقب

  .صرعه: أي) ٤(
  .ناحية يف بالد الرببر املصامدة من أرض املغرب قرب مراكش بينهما مسافة يوم: أغمات) ٥(

(*)  

)١٩/٦٣(  

  

  بذل احلديد وثقل القيود* من ظل عز البنود تبدلت : وزيادة، يف قلة وذلة، فقال
يعض بساقي عض * وعضبا رقيقا صقيل احلديد وقد صار ذاك وذا أدمها * وكان حديدي سنانا ذليقا 

إن بنات املعتمد أتينه يف عيد، وكن يغزلن باالجرة يف أغمات، فرآهن يف أطمار رثة، : قيل) ١(االسود 
فساءك العيد يف أغمات مأسورا ترى بناتك * عياد مسرورا فيما مضى كنت باال: فصد عن قلبه، فقال
أبصارهن حسريات * يغزلن للناس ما ميلكن قطمريا برزن حنوك للتسليم خاشعة * يف االطمار جائعة 

قد رمت يوم : وله من قصيدة) ٢(كأا مل تطأ مسكا وكافورا * مكاسريا يطأن يف الطني واالقدام حافية 
 ص عن احلشا شئ دفوع أجلي تأخر مل -*  الدروع وبرزت ليس سوى القمي أن ال حتصنين* نزاهلم 
  )٣(ل وكان يف أملي رجوع * واي ذيل واخلشوع ما سرت قط إىل القتا * يكن 

__________  
 ٤: ، ونفح الطيب٣٢ / ٥: ، وابن خلكان٧٥ / ١ / ٢: ، والذخرية٩٤: الشعر يف ديوان املعتمد) ١(
تبدلت من : ، ورواية الشطر االول من البيت االول يف الذخرية١٨٦ / ٣: ، والوايف بالوفيات٢١٤/ 

  .عز ظل البنود
، ووفيات ٧٣ / ١ / ٢: ، والذخرية١٩٩: ، وخمتارات الصرييف٢٥: ، والقالئد١٠٠: ديوانه) ٢(

  .١٨٦ / ٣: ، والوايف٣٦، ٣٥ / ٥: االعيان



: ، وخمتارات الصرييف٢٠٢: ملعجب، وا٢٢: ، والقالئد٥٣ / ١ / ٢: ، والذخرية٨٨: ديوانه) ٣(
١٢٠.  

(*)  

)١٩/٦٤(  

  

  :- ووفد ا إىل السجن -والبن اللبانة 
بأنك يف نعمى * أفض ا مسكا عليك خمتما وقل يل جمازا إن عدمت حقيقة * تنشق رياحني السالم فإمنا 

ب من فريجع ضوء الصبح عندي مظلما وأعج* أفكر يف عصر مضى لك مشرقا ) ١(فقد كنت منعما 
وسيف ) * ٢(كسوفك مشسا كيف أطلع أجنما قناة سعت للطعن حىت تقصدت * أفق ارة إذ رأى 

وأبنائه صوب الغمامة إذ مها صباحهم كنا به * أطال الضرب حىت تثلما بكى آل عباد وال كمحمد 
 وقد فقد أجدب املرعى* فلما عدمناهم سرينا على عمى وكنا رعينا العز حول محاهم * حنمد السرى 

قصور خلت من ) ٣(مناسيج سدى الغيث فيها وأحلما * أقفر احلمى وقد ألبست أيدي الليايل حملهم 
ا الوفد * كأن مل يكن فيها أنيس وال التقى ) ٤(سوى االدم ميشي حول واقفه الدمى * ساكنيها فما ا 

تضيق علي ) ٥(تمما ومن وهلي أبكي عليك م* مجعا واخلميس عرمرما فكنت وقد فارقت ملكك مالكا 
سأجعل * خلقت وإياها سوارا ومعصما وإين على رمسي مقيم فإن أمت ) * ٦(االرض حىت كأنين 

  عليك وناح الرعد بامسك معلما* للباكني رمسي مومسا بكاك احليا والريح شقت جيوا 
__________  

  .تقسمت": ب نفح الطي" تكسرت، ويف : أي) ٢...(لعلك يف نعمى: يف الذخرية وغريها) ١(
  ".الغيب : " يف االصل) ٣(
  .قائمة الدما" عيون التواريخ " يف ) ٤(
ومن وهلي أحكي * حكيت وقد فارقت ملكك مالكا : ورد البيت يف مجيع مصادر الترمجة كما يلي) ٥(

  .عليك متمما
  ".كأمنا : " يف مجيع املصادر) ٦(

(*)  

)١٩/٦٥(  

  



ادا وقامت أجنم الليل مأمتا وال حل بدر التم بعدك دارة حد) * ١(ومزق ثوب الربق واكتسب الضحى 
ويؤويك من آوى املسيح ابن * وال أظهرت مشس الظهرية مبسما سينجيك من جنى من اجلب يوسفا * 

  .فلما أنشده إياها، وأراد اخلروج، أعطاه تفضيلة وعشرين دينارا، وأبياتا يعتذر فيها) ٢(مرميا 
  .ه، وأنه ما ترك عنده شيئافرددا عليه لعلمي حبال: قال

مولده كان يف سنة إحدى وثالثني وأربع مئة، ومات يف شوال سنة مثان ومثانني ): ٣(قال ابن خلكان 
  .وأربع مئة

  .وقد مسى ابن اللبانة بين املعتمد بأمسائهم وألقام، فعد حنوا من ثالثني نفسا، وعد له أربعا وثالثني بنتا
  .وا صنائع، وكذلك الدهر، نسأل اهللا املغفرةافتقروا باملرة، وتعلم: قلت
  

   بناالمام مفيت مدينة املرية وقاضيها أبو عبد اهللا حممد بن خلف*  ابن املرابط - ٣٦
__________  

  .واكتست الدجى": الذخرية " و " عيون التواريخ " يف ) ١(
 / ٤:  الطيب، ونفح٣٤، ٣٣ / ٥: ، وابن خلكان٧٨، ٧٧ / ١ / ٢: القصيدة يف الذخرية) ٢(

هو حممد بن عيسى بن حممد أبو بكر : ، وابن اللبانة٣٢، ٢٩ / ١٣: ، وعيون التواريخ٢٥٨، ٢٥٧
  ).٢١٥( ه، سترد ترمجته برقم ٥٠٧اللخمي االندلسي املتوىف سنة 

)٣٧ / ٥) ٣.  
، الوايف ٣٠٨ / ٣: ، العرب١٢٠ - ١١٩ / ٥: ، معجم البلدان٥٥٨ - ٥٥٧ / ٢: الصلة(*) 

  ،١٣٦١ / ٢: ، كشف الظنون٢٤٠ / ٢: ، الديباج املذهب٤٧ - ٤٦ / ٣: بالوفيات
  .١٢٢ / ١: ، شجرة النور الزكية٧٦ / ٢: ، هدية العارفني٣٧٥ / ٣: شذرات الذهب

(*)  

)١٩/٦٦(  

  

  ).٢(، ابن املرابط صاحب شرح صحيح البخاري )١(سعيد بن وهب االندلسي املريي 
  .لداينأجاز له أبو عمر الطلمنكي، وأبو عمرو ا

ومسع من أيب القاسم املهلب، وأيب الوليد بن ميقل، وارحتل إليه الطلبة، وأخذ عنه أبو عبد اهللا بن عيسى 
  .التميمي، وأبو علي بن سكرة، وأبو حممد بن أيب جعفر السبيت، وآخرون

  .تويف يف شوال سنة مخس ومثانني وأربع مئة، وقد شاخ
  .من كبار املالكية



  
 بن يوسف بن جعفر بن يخ العامل الزاهد، شيخ االسالم، أبو احلسن علي بن أمحدالش*  اهلكاري - ٣٧

  عرفة بن مأمون بن املؤمل بن الوليد بن القاسم بن الوليد
__________  

بالفتح مث بالكسر، وتشديد الياء، وهي مدينة كبرية من كورة إلبرية من أعمال : نسبة إىل املرية) ١(
  .االندلس

تاريخ بلنسية، وخمتصر شرح البخاري للمهلب : ، له من الكتب٧٦ / ٢":  العارفني هدية" قال يف ) ٢(
  .وله تأليف يف شرح البخاري: ٥٥٧ / ٢": الصلة " ، وقال يف ...بن أيب صفرة، وزاد عليه

  .مسع منه
، ٣٩٠ / ٣: ، اللباب١٧٢ / ٣": ذيل تاريخ بغداد " ، ٧٩ / ٩: أ، املنتظم / ٥٩١: االنساب(*) 

، ٣١٣ - ٣١٢ / ٣: ، العرب٣٤٥ / ٣: ، وفيات االعيان٢٢٧ - ٢٢٦ / ١٠:  يف التاريخالكامل
 / ٣: ، وذكره الذهيب يف تذكرة احلفاظ٤٤٣ / ٢: ، املغين يف الضعفاء١٢٢ / ٣: ميزان االعتدال

  :، مرآة اجلنان١٨٣ - ١٨٢: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١١٩٩
، شذرات ١٣٨ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٩٥ / ٤: يزان، لسان امل١٤٥ / ١٢: ، النهاية١٤٢ / ٣

  .٣٧٩ - ٣٧٨ / ٣: الذهب
(*)  

)١٩/٦٧(  

  

  ).١(ابن عتبة بن أيب سفيان بن حرب بن أمية االموي، السفياين، اهلكاري 
  ).٢(سقط من نسبه خالد بني الوليد والقاسم : وقيل

ع يأوي إليها الفقراء واملنقطعون، وكان تفرد بطاعة اهللا يف اجلبل، وابتىن أربطة ومواض: قال السمعاين
  .كثري العبادة، حسن الزهادة، مقبوال، وقورا

رحل ومسع مبصر من أيب عبد اهللا بن نظيف الفراء، وببغداد من عبد امللك بن بشران، وبالرملة من ابن 
  .الترمجان، ومبكة من أيب احلسن بن صخر

  .لفارسي، وحسن بن أيب علي املقرئ، ومجاعةحدثنا عنه حيىي بن عطاف، وعبد الرمحن بن احلسن ا
  .ما رأيت مثل شيخ االسالم اهلكاري زهدا وفضال: وقال عبد الغفار الكرجي

  .قدم علينا، وكان صحاب صالة، وعبادة واجتهاد، ومن كرباء الصوفية: وقال حيىي بن منده
  ).٣(مل يكن موثقا يف روايته : وقال ابن عساكر



__________  
  .نسبة إىل قبيلة من االكراد، هلم معاقل وحصون وقرى من أعمال املوصل: اهلكارية) ١(
: بني الوليد والقاسم، وقال" خالدا "  نسبه ومل يذكر ١٨٢ص ": املستفاد " أورد الدمياطي يف ) ٢(

  .هكذا رأيت نسبه خبط أيب علي بن الربداين
  .١٧٣ / ٣" ذيل تاريخ بغداد " وقال ابن النجار يف ) ٣(

  الكثري وانتقى عليه حممدوحدث ب
ابن طاهر املقرئ، وكان الغالب على حديثه الغرائب واملنكرات ومل يكن حديثه يشبه حديث أهل 

الصدق، ويف حديثه متون موضوعة مركبة على أسانيد صحيحة، ورأيت خبط بعض أصحاب احلديث أنه 
  .بو بكر بن اخلاضبةمل يرضه الشيخ أ: كان يضع احلديث بأصبهان، وقال أبو نصر اليوناريت

(*)  

)١٩/٦٨(  

  

  .مات يف أول احملرم سنة ست ومثانني وأربع مئة باهلكارية، وهي جبال فوق املوصل: وقال ابن ناصر
  .عاش سبعا وسبعني سنة، وله تواليف، وعناية باالثر، رمحه اهللا: قلت
  

 بن حممد بن عمري بن بن عليالشيخ االمام القدوة الزاهد القانت، أبو عبد اهللا حممد *  العمريي - ٣٨
  .اهلروي) ١(حممد بن عمري العمريي 

  .ولد سنة مثان وتسعني وثالث مئة
  .وأول ما مسع يف سنة سبع وأربع مئة

، ومسع علي بن أيب طالب اخلوارزمي، وعلي بن جعفر )٢(مسع أباه عن العباس بن الفضل النضروي 
مام بن حممد الشعراين، وعدة راة، والقاضي أبا ، وعبد الرمحن بن حممد الديناري، وض)٣(القهندزي 

  .بكر احلريي بنيسابور، وأبا علي بن شاذان وأقرانه ببغداد، وحممد بن احلسني الصنعاين مبكة
__________  

، عيون ١٤١ / ١٤: ، الوايف بالوفيات٣٢٦ / ٣: ، العرب١٠١ / ٩: ، املنتظم٦١ / ٩: االنساب(*) 
  .٣٩٤ / ٣: لذهب، شذرات ا٥٧ / ١٣: التواريخ

  :بضم العني املهملة، وفتح امليم، وسكون الياء، وقال: ضبطه السمعاين) ١(
  .هذه النسبة إىل اجلد، واملنتسب إليها االمام احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن علي

  .بفتح النون، وسكون الضاد، وضم الراء ويف آخر الياء املنقوطة باثنتني) ٢(



نة الداخلة املسورة، وهي بضم القاف واهلاء، وسكون النون، وضم الدال املدي: نسبة إىل قهندز) ٣(
  .وهي يف مواضع كثرية، وبالد شىت يف خبارى، ونيسابور، ومسرقند، وهراة: املهملة، ويف آخرها الزاي

  .٤١٩ / ٤: ، ومعجم البلدان٢٧٧، ٢٧٤ / ١٠": االنساب " انظر 
(*)  

)١٩/٦٩(  

  

لعمريي عن أبناء زمانه بالعلم والزهد واالتقان يف الرواية، والرغبة يف توحد ا: قال أبو النضر الفامي
  .، واالعراض عن حطامها، واالقبال على اآلخرة)١(التحديث، والتجرد من الدنيا 

مل أر يف ": رسالته " وقال يف ! العمريي ليس له نظري خبراسان فكيف راة : وقال أبو عبد اهللا الدقاق
  .ن الزاهد أيب عبد اهللا العمرييشيوخي كاالمام املتق

  .كان إماما يف الفقه، قدوة، واسع الرواية: وقال آخر
حج ودخل اليمن، ومسع مبكة من حممد بن احلسني الصنعاين، ومسع بنيسابور من احلريي : وقال السمعاين

قوب والصرييف، وببغداد من ابن شاذان، واحلريف، وابن دوست، وراة من حيىي بن عمار، وأيب يع
  .القراب

ابن طاهر، واملؤمتن، وحممد بن أيب علي اهلمذاين، وأبو الوقت، وعلي بن محزة، وأبو النضر : حدث عنه
  ).٣(، واجلنيد القايين )٢(الفامي 

__________  
  .٥٧ / ١٣": عيون التواريخ ) " ١(
  .وامسه عبدالرمحن بن عبد اجلبار) ٢(
بعد االلف ياء مثناة من حتت، وآخره : قاين: ل ياقوتضبطه السمعاين بفتح القاف والياء، وقا) ٣(

 إال أنه عوض امليم نون، ومقتضى هذا -القاميي :  أي-مثل ما قبله " القايين " نون، وذكر ابن االثري أن 
  .أن تكون الياء مكسورة

(*)  

)١٩/٧٠(  

  

  .إمام زاهد: سألت إمساعيل التيمي عنه، فقال
  .احفظ الشيخ العمريي، واكتب عنه، فإنه متقن: مساعيل االنصاريقال يل أبو إ: وقال ابن أيب جعفر



  .قاله مع ما كان بينهما من الوحشة
  .مات يف احملرم سنة تسع ومثانني وأربع مئة

  
، أبو احلسن مكي بن منصور )١(الشيخ اجلليل الرئيس املسند املعمر، سالر الكرج *  السالر - ٣٩

  . بن عالن الكرجي املعتمدبن حممد
  .د سنة سبع أو تسع، وتسعني وثالث مئةول

ومسع ببغداد من أيب احلسني بن بشران، وأيب القاسم الاللكائي، وطائفة، ومسع بنيسابور من القاضي أيب 
  .بكر احلريي، وأيب سعيد الصرييف، وحممد بن القاسم الفارسي

  .وطال عمره، وتفرد، وارحتل الطلبة إليه
بن عبدامللك الكرجي الشافعي، وأبو املكارم أمحد بن حممد بن عالن، الفقيه أبو احلسن حممد : روى عنه

  .وأبو بكر أمحد بن نصر
__________  

، عيون ٥٤٦ / ٢: ، املشتبه٣٣٢ - ٣٣١ / ٣:  أ، العرب٢٠٥ - ب ٢٠٤: الورقة: التقييد(*) 
  ، شذرات١٢٠٩ / ٣: ، تبصري املنتبه٨٤ - ٨٣ / ١٣: التواريخ م

  .٣٩٧ / ٣: الذهب
بفتح أوله وثانيه، وآخره جيم، وهي فارسية وأهلها يسموا كره، وقال : كرج: ل ياقوتقا) ١(

وهي بلدة من بالد اجلبل، بني أصبهان ومهذان، بنيت زمن املهدي أيب عبد اهللا : ٣٧٩ / ١٠: السمعاين
  .حممد بن أيب جعفر املنصور، بناها عيسى بن إدريس بن معقل بن عمرو بن خزاعي العجلي

(*)  

)١٩/٧١(  

  

ابن دلف، وحممد بن عبد الواحد الدقاق، وأبو زرعة طاهر بن حممد املقدسي، وأبوه، والقاسم بن 
  .الفضل الصيدالين، وأبو طاهر السلفي، ورجاء بن حامد املعداين، وحممد بن أمحد بن ماشاذه، وآخرون

دا بني الرؤساء، حمسنا رحلت إليه إىل الكرج، ومسعت منه ولدي، وكان ال بأس به، حممو: قال شريويه
  .إىل الفقراء والعلماء

من السالر مكي، وكان " مسند الشافعي " رحلت بابين أيب زرعة إىل الكرج حىت مسع : وقال ابن طاهر
  .قد مسعه بنيسابور، وورق له أبن هارون، وكانت أصوله صحيحة جيدة

با إىل رعيته جبود سجيته، وآخر قدمة كان السالر جليل القدر، نافذ االمر، حمبو: وقال أبو طاهر السلفي



  .قدمها أصبهان كنت أول من قرأ عليه، ومل يتهيأ يل أن أكثر عنه، وأدركته املنية
هو من رؤساء الكرج، كانت له الثروة الكثرية، والدنيا العريضة الواسعة، والتقدم : وقال السمعاين

  .ببلده
  .ق إسناد العراق وخراسانعمر حىت صار يرحل إليه، ونقل عنه الكثري، النه حل

  .مات بأصبهان يف سلخ مجادى االوىل سنة إحدى وتسعني، وأربع مئة: قال حيىي بن منده
  

 بن عبدالرمحن بن حممد ابن إبراهيم بن عبد الشيخ املسند أبو عبد اهللا حممد بن حممد*  املديين - ٤٠
  .الوهاب بن من، املديين املقرئ

__________  
  .٢٤١ / ٢، وغاية النهاية ٢٤١ / ٢: طبقات القراء(*) 
(*)  

)١٩/٧٢(  

  

  .مولده يف سنة تسع وتسعني وثالث مئة
  .ومسع من أمحد بن عبدالرمحن اليزدي، يف سنة تسع وأربع مئة

ومن أيب بكر بن أيب علي الذكواين، وعبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا، وحممد بن صاحل العطار، 
  .وطائفة

 بن منصور السمعاين، وإمساعيل بن حممد التيمي، وأبو طاهر السلفي، حدث عنه أبو بكر حممد
  .وآخرون

اليب علي الفارسي ) ١" (احلجة " كان شروطيا، ثقة، أمينا، أديبا، ورعا، قرأ كتاب : قال حيىي بن منده
  .، ولزمه مدة)٢(على أيب علي املرزوقي 

  .تويف يف حادي عشر شعبان سنة تسع ومثانني وأربع مئة
  .هو أول من كتبت عنه احلديث: ل السلفيوقا
  

البلخي ) ٣( بن حممد اخلليلي مسند الوقت، الرئيس أبو القاسم أمحد بن حممد*  اخلليلي - ٤١
  .الدهقان

__________  
يف علل القراءات السبع، بناه على كتاب القراءات السبع لشيخه ابن جماهد، وهو غاية يف النفاسة ) ١(



 أغمضه وأطاله حىت منع كثريا ممن يدعي - كما قال تلميذه ابن جين -محه اهللا  ر-واجلودة، إال أنه 
 منه، وأجفاهم عنه، وقد صدر منه جزء يف القاهرة نشرته دار الكاتب - فضال عن القرأة -العربية 

  .العريب للطباعة والنشر
  ).٣١٣(تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٢(

: ، العرب٤٥٨ / ١:  ب، اللباب١٣٩ - أ ١٣٩: الورقة: ، التقييد١٧١ - ١٧٠ / ٥: االنساب(*) 
، ٣١١ - ٣١٠ / ١: ، اجلواهر املضية١٢٣٠ / ٤: ، وذكره الذهيب يف تذكرة احلفاظ٣٣٣ / ٣

  .٣٩٨ - ٣٩٧ / ٣: ، شذرات الذهب٣٥٥رقم : الطبقات السنية
  . شيخ االسالم ببلخالنه كان خيدم القاضي اخلليل بن أمحد السجزي: قيل له اخلليلي) ٣(

(*)  

)١٩/٧٣(  

  

  .ولد سنة إحدى وتسعني وثالث مئة
ملا قدم ) ٢(، والشمائل من أيب القاسم اخلزاعي )١(ومسع يف سنة مثان وأربع مئة مسند اهليثم بن كليب 

  .عليهم
أبو شجاع البسطامي، ومسعود بن حممد الغامني، وحممد بن إمساعيل الفضيلي، وأبو نصر : حدث عنه

  .وناريت، وآخرونالي
  .مات يف صفر سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة، وله مئة سنة وسنة: قال السمعاين

  
 الشيخ االمام الفقيه القدوة، مسند الديار املصرية، القاضي أبو احلسن علي بن احلسن*  اخللعي - ٤٢

، )٤" ( العشرين الفوائد" ، صاحب )٣(بن احلسني بن حممد املوصلي االصل، املصري الشافعي اخللعي 
  .وراوي السرية النبوية

__________  
، ١٨٣:  ه، وقد أورد املؤلف ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر برقم٣٣٥الشاشي املتوىف سنة ) ١(

  .ومسنده هذا مل يطبع، ومنه نسخة جيدة يف دار الكتب الظاهرية بدمشق
  عنه، تويف سنةهو علي بن أمحد بن حممد اخلزاعي البلخي راوي مسند الشاشي ) ٢(
  ).١١٤(ه تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر رقم ) ٤١١(

، وذكره الذهيب ٣٣٤ / ٣: ، العرب٢٢ / ٢: ، دول االسالم٣١٨ - ٣١٧ / ٣: وفيات االعيان(*) 
 / ١٢: ، الوايف بالوفيات٨٩ - ٨٨: الورقة / ١٣: ، عيون التواريخ١٢٣٠ / ٤: يف تذكرة احلفاظ



 / ١: ، طبقات االسنوي٢٥٥ - ٢٥٣ / ٥: ، طبقات السبكي٢٥٥ / ٣: نان، مرآة اجل٣٥: الورقة
، ٤٠٥ - ٤٠٤ / ١: ، حسن احملاضرة١٦٤ / ٥: ، النجوم الزاهرة٥٥٠ / ٢: ، تبصري املنتبه٤٧٩

، هدية ٣٢٣ / ٥: ، تاج العروس٣٩٨ / ٣: ، شذرات الذهب١٢٩٧، ٧٢٢: كشف الظنون
  .٩١: ، الرسالة املستطرفة٦٩٤ / ١: العارفني

بكسر اخلاء وفتح الالم وبعدها عني مهملة، هذه النسبة إىل اخللع، ونسب إليها أبو احلسن النه ) ٣(
  .كان يبيع مبصر اخللع المالك مصر، فاشتهر بذلك وعرف به

  .٣١٨ / ٣: قاله ابن خلكان
  .خرجها له أبو نصر أمحد بن احلسن الشريازي يف عشرين جزءا، ومساها اخللعيات) ٤(

(*)  

)١٩/٧٤(  

  

  .مولده مبصر يف أول سنة مخس وأربع مئة
ومسع أبا حممد عبدالرمحن بن عمر بن النحاس، وأبا العباس بن احلاج، وأبا سعد أمحد بن حممد ) ١(

املاليين، وأبا العباس منري بن أمحد اخلشاب، وإمساعيل بن رجاء االديب، واحلسن بن جعفر الكللي، وأبا 
ن عبد اهللا القاضي، وشعيب بن عبد اهللا بن املنهال، وأبا النعمان تراب عبد اهللا بن نظيف، واخلصيب ب

بن عمر، وأمحد بن احلسني العطار، وأبا خازم حممد بن احلسني، وإمساعيل بن بكران، وعبد الوهاب بن 
  .أيب الكرام، وغريهم، وكان آخر من حدث عن مجاعة كالنحاس واملاليين

 طاهر، وأبو الفتح سلطان ابن إبراهيم الفقيه، وسليمان بن حممد أبو علي الصديف، وحممد بن: حدث عنه
  بن أيب داود الفارسي، وعلي بن

، وعبد الكرمي بن سوار التككي، وعبد احلق ابن أمحد البانياسي، وحممد )٢(حممد بن سالمة الروحاين 
  .لسعدي، وآخروناللغوي، والقاضي أبو بكر ابن العريب، وعبد اهللا بن رفاعة ا) ٣(بن محزة العرقي 
، )٤(هو فقيه، له تصانيف، ويل القضاء، وحكم يوما واحدا واستعفى، وانزوى بالقرافة : قال ابن سكرة

  ).٥(وكان مسند مصر بعد احلبال 
__________  

  .١٦٤ / ٥: ، والنجوم الزاهرة٣١٨ / ٣: ، الوفيات٤٠٤ / ١: اخلرب يف حسن احملاضرة) ١(
  .رى الرحبةنسبة إىل روحا، قرية من ق) ٢(
  .وهي بلدة تقارب أطرابلس الشام" عرقة " بكسر العني، وسكون الراء، وآخرها قاف، نسبة إىل ) ٣(
قرافتان، الكربى منهما ظاهر مصر، والصغرى ظاهر القاهرة، وا قرب الشافعي رمحه اهللا، : القرافة) ٤(



، وعيون ٤٧٩ / ١: ، واالسنوي٢٥٣ / ٥: ، والسبكي٣١٧ / ٣: وانظر اخلرب يف ابن خلكان
  .٤٠٤ / ١: ، وحسن احملاضرة٨لوحة  / ١٣: التواريخ

  ).٢٥٩(ترمجة املؤلف يف اجلزء الثامن عشر رقم ) ٥(
(*)  

)١٩/٧٥(  

  

شيخ معتزل يف القرافة، له علو يف الرواية، وعنده فوائد، وقد حدث عنه : وقال أبو بكر بن العريب
  ).١(احلميدي، وعرب عنه بالقرايف 

  ).٢(كان يبيع اخللع مللوك مصر : وقال آخر
مسعت أبا صادق عبد احلق بن هبة اهللا القضاعي احملدث، مسعت العامل : وقال احلافظ إمساعيل بن االمناطي

كان القاضي اخللعي حيكم بني اجلن، وإم أبطؤوا : أبا احلسن علي بن إبراهيم بن بنت أيب سعد، يقول
   يف بيتك أترج، وحنن الكان: عليه قدر مجعة، مث أتوه، وقالوا

  ).٣(ندخل مكانا يكون فيه 
حدثنا أيب أبو الفضل، حدثنا بعض املشايخ، عن أيب الفضل اجلوهري : قال أبو امليمون بن وردان

كنت أتردد إىل اخللعي، فقمت يف ليلة مقمرة ظننت الصبح، فإذا على باب مسجده فرس : الواعظ، قال
 مل أر أحسن منه يقرأ القرآن، فجلست أمسع إىل أن قرأ جزءا، حسنة، فصعدت، فوجدت بني يديه شابا

  .آجرك اهللا: مث قال للشيخ
نفعك اهللا، مث نزل، فرتلت خلفه، فلما استوى على الفرس، طارت به، فغشي علي، والقاضي : قال

 هذا من مؤمين اجلن، يأيت يف االسبوع مرة يقرأ جزءا: اصعد يا أبا الفضل، فصعدت، فقال: يصيح يب
  ).٤(وميضي 

  قرب اخللعي بالقرافة يعرف بقرب قاضي اجلن: قال ابن االمناطي
__________  

وكىن ": الوفيات " ، وجاء يف ٢٥٤ / ٥: ، وطبقات السبكي٣١٧ / ٣: اخلرب يف وفيات االعيان) ١(
  .عنه بالقرايف

  .٨٩ / ١٣": عيون التواريخ ) " ٢(
  .٢٥٤ / ٥: أورده السبكي يف طبقاته) ٣(
  .٢٥٤ / ٥": طبقات السبكي " خلرب أيضا يف ا) ٤(

(*)  



)١٩/٧٦(  

  

  ).١(واالنس، يعرف بإجابة الدعاء عنده 
النسبة إىل أي شئ ؟ فما أخربين أحد بشئ، وسألت : وسألت شجاعا املدجلي وغريه عن اخللعي: قال

مراء املصريني من كان أبوه بزازا، وكانت أ: السديد الربعي، وكان عارفا بأخبار املصريني، عدال، فقال
  .أهل القصر يشترون اخللع من عنده، وكان يتصدق بثلث مكسبه
  وذكر ابن رفاعة أنه مسع من احلبال، وأنه أتى إىل اخللعي، فطرده

مدة، وكان يبنهما شئ، أظن من جهة االعتقاد، فهذه احلكاية منكرة، الن أبا إسحاق احلبال كان قد 
  .يصبو ابن رفاعة عن إدراك االخذ عنه قبل ذلكمنع من التحديث قبل موته بسنوات، و

كنا ندخل على القاضي أيب : قال) ٢(مسعت الشيخ ابن خبيساه : قال أبو احلسن علي بن أمحد العابد
احلسن اخللعي يف جملسه، فنجده يف الشتاء والصيف وعليه قميص واحد، ووجهه يف غاية من احلسن، ال 

أتكتم علي ما : ، مث قال)٣(ه عن ذلك، فتغري وجهه، ودمعت عينيه يتغري من الربد، وال من احلر، فسألت
  .نعم: أقول ؟ قلت

  لبيك: يوما، فنمت يف تلك الليلة، فهتف يب هاتف، فناداين بامسي، فقلت) ٤(غشيتين محى : قال
__________  

ند قرب ، وليس من شرط إجابة الدعاء أن يدعو االنسان ع٢٥٤ / ٥": طبقات السبكي " اخلرب يف ) ١(
نيب أو صاحل، بل هو مما استحدثه من مل يتضلع من هدي القرآن، وسنة النيب عليه الصالة والسالم، 

وسرية السلف الصاحل الذين هم خري القرون بشهادة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم الذي ال ينطق عن 
  .اهلوى

  .خبتشاه: مة، ويف عيون التواريخويف س باخلاء املعج: حنيساه، وقال حمققه": طبقات السبكي " يف ) ٢(
  .عيناه: يف الطبقات) ٣(
  .علة يستحر ا اجلسم: احلمى واحلمة": اللسان " محاه، ويف : يف االصل) ٤(

(*)  

)١٩/٧٧(  

  

إهلي وسيدي، قد أخذت مين احلمى ما : لبيك ريب اهللا، ما جتد من االمل ؟ فقلت: ال، قل: داعي اهللا، فقال
قد أمرت الربد أيضا أن : إهلي، والربد أيضا ؟ قال: را أن تقلع عنك، فقلتقد أم: قد علمت، فقال

  فو اهللا ما أحس مبا أنتم فيه من: يقلع عنك، فال جتد أمل الربد وال احلر، قال



  ).١(احلر وال من الربد 
عني مات اخللعي مبصر يف السادس والعشرين من ذي احلجة، سنة اثنتني وتس: قال هبة اهللا بن االكفاين

  ).٢(وأربع مئة 
أخربنا أبو احلسني حيىي بن أمحد بن عبد اهللا بن عبد العزيز اجلذامي بالثغر، أخربنا حممد بن عماد سنة 

عشرين وست مئة، أخربنا عبد اهللا بن رفاعة، أخربنا علي بن احلسن الشافعي، أخربنا أبو حممد 
 بن داناج االصطخري إمالء، سنة مخس عبدالرمحن بن عمر بن النحاس إمالء، أخربنا أمحد بن احلسني

  قرأت على: ، قال)٣(وثالثني وثالث مئة، حدثنا إسحاق الدبري 
__________  

  .٨٨لوحة  / ١٣: ، وعيون التواريخ٢٥٥، ٢٥٤ / ٥: طبقات السبكي) ١(
  .٤٠٤ / ١: ، وحسن احملاضرة٤٧٩ / ١: ، وطبقات االسنوي٢٥٥ / ٥: طبقات السبكي) ٢(
قرية من قرى صنعاء اليمن، وهو إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري راوي كتب : دبرنسبة إىل ال) ٣(

: ١٨٢، ١٨١ / ١: استصغر يف عبد الرزاق، قال االمام الذهيب يف امليزان: عبد الرزاق، قال ابن عدي
ع ما كان الرجل صاحب حديث، وإمنا أمسعه أبوه، واعتىن به، مسع من عبد الرزاق تصانيفه، وهو ابن سب

هل هي منه فانفرد ا، أو : سنني أو حنوها، لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فوقع التردد فيها
هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق ؟ وقد احتج بالدبري أبو عوانة يف صحيحه وغريه، وأكثر عنه 

مل يكن من رجال هذا : يلصدوق ما رأيت فيه خالفا، إمنا ق: الطرباين، وقال الدارقطين يف رواية احلاكم
  .إي واهللا: ويدخل يف الصحيح ؟ قال: الشأن، قلت

 كتاب إصالح احلروف اليت كان إسحاق بن ١٣١: ويف مرويات أيب بكر حممد بن خري يف فهرسته ص
  .إبراهيم الدبري يصحفها يف مصنف عبد الرزاق

(*)  

)١٩/٧٨(  

  

لمة، عن أيب هريرة، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري، أخربين أبو س
) ١" (عليكم ذه احلبة السوداء، فإن فيه شفاء من كل داء إال السام : " عليه وسلم يقول للشونيز

  .يريد املوت
  

 بن علي بن احلسني بن علي بن االمام احملدث املفيد أبو حممد عبد اهللا بن احلسني*  السعيداين - ٤٣
القرشي االموي، العتايب، السعيداين البصري احملتسب، من ذرية عتاب بن أسيد، الذي حممد بن معاوية، 



  ).٢(استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم زمن الفتح على مكة 
  .مولده سنة تسع وأربع مئة

  ومسع يف سنة مثاين عشرة من علي بن هارون املالكي، وطلحة بن
__________  

يف ) ٢٠٤١(يف السالم، والترمذي ) ٢٢١٥(لطب، ومسلم يف ا) ٥٦٨٨(وأخرجه البخاري ) ١(
يف الطب من طريق أيب سلمة بن عبدالرمحن وسعيد بن املسيب، عن أيب ) ٣٤٤٧(الطب، وابن ماجة 

  .هريرة
 من طريق أيب سلمة عن أيب ٥٠٤ و ٤٢٩ و ٤٢٣ و ٢٦٨ و ٢٦١ و ٢٤١ / ٢وأخرجه أمحد 

  .هريرة
 ٢ طريق العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة، و ، من٤٨٤ و ٣٨٩ / ٢وهو عند أمحد أيضا 

 من طريق سعيد بن ٥١٠ / ٢، من طريق قتادة، عن هالل بن يزيد، عن أيب هريرة، و ٥٣٨ و ٤٦٨/ 
  .املسيب عن أيب هريرة

  ).٣٤٤٩(، وابن ماجة ١٤٦ و ١٣٨ / ٦، وأمحد )٥٦٨٧(ويف الباب عن عائشة عند البخاري 
  .ترمجة يف املصادر اليت رجعنا إليهامل نقف له على (*) 

  ،١٠٢٤ - ١٠٢٣ / ٣": االستيعاب " انظر ترمجة عتاب بن أسيد وأخباره يف ) ٢(
 - ٤٥١ / ٢": االصابة " ، و ١٨٧ص ": نسب قريش " ، و ٥٥٧ - ٥٥٦ / ٣: وأسد الغابة

٤٥٢.  
(*)  

)١٩/٧٩(  

  

  .محد الدباس بالبصرة، واملبارك بن علي بن محدان، وحسن بن أ)١(يوسف املواقييت 
  .وارحتل إىل بغداد، ومسع، وكان فاضال عاملا له ختاريج

جابر بن حممد االنصاري، وأبو نصر الغازي، وحممد ابن عبد الواحد املغازيل املروزي، وأبو : روى عنه
  .غالب املاوردي، وشجاع الذهلي، وعدة

  .أرخ ابن النجار وفاته يف سنة تسع ومثانني وأربع مئة
  

  ، صاحب كتاب، أبو نصر احلسن بن أسد)٢(العالمة، شيخ االدب *  الفارقي - ٤٤
__________  



  .نسبة ملن يعرف املواقيت) ١(
 / ٨: ، معجم االدباء٢٠٠ - ١٩٨ / ٤، اخلريدة، قسم شعراء الشام ٤٤١ / ٤: يتيمة الدهر(*) 
 - ٣٢١ / ١: ، فوات الوفيات٣١٦ / ٣: ، العرب٢٩٨ - ٢٩٤ / ١: ، إنباه الرواة٧٥ - ٥٤

 / ١: ، طبقات ابن قاضي شهبة١٤٣ / ٣: ، مرآة اجلنان٤٠٤، ٤٠١ / ١١: ، الوايف بالوفيات٣٢٤
: ، وذكر يف كشف الظنون٥٠٠ / ١: ، بغية الوعاة١٤١ - ١٤٠ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٩٨

، البلغة ٤٣ / ٢: ، إيضاح املكنون٢٢١: ، روضات اجلنات٣٨٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٥٦٣
أشهر مدينة بديار بكر تقع إىل الشمال الغريب من : نسبة إىل ميافارقني: ، والفارقي٥٤:  اللغةالئمة

  .املوصل، بني اجلزيرة وأرمينية
شاعر رقيق احلواشي، مليح النظم، متمكن من : " ٥٤ / ٨": معجم االدباء " قال ياقوت يف ) ٢(

  ".القافية، قلما خيلو له بيت من تصنيع وإحسان وبديع 
  كر له أبياتاوذ

ولست أراه يل كوجدي واجدا إذا كنت ذا عدم * أياكم أعاين الوجد يف كل صاحب : كثرية منها
وهيهات خال صافيا * وتلقاه يل سلما إذا كنت واجدا أحاول يف دهري خليال مصافيا * فحرب جمانب 
  (*)لست واجدا 

)١٩/٨٠(  

  

 صودر، فتحول إىل ميافارقني، فخلت من أمري، ، مث)٢(، صدر معظم، ويل ديوان آمد )١" (االلغاز " 
فقام أبو نصر ا، وحكم، ونزل القصر، مث خاف وهرب إىل حلب، مث جتسر ورجع إىل حران، فأخذ 

  .بأمر نائب حران، يف سنة سبع ومثانني وأربع مئة) ٣(وشنق 
  

ه مجال امللك بن عمار ، االرمين، اجلمايل، اشترابدر بن عبد اهللا االمري الوزير*  أمري اجليوش - ٤٥
الطرابلسي، ورباه، فترقت به االحوال إىل امللك ويل نيابة دمشق للمستنصر يف سنة مخس ومخسني وأربع 

  مئة، فبقي
__________  

هو علم يتعرف منه داللة االلفاظ على املراد داللة خفية يف : " ١٤٩ / ١: قال يف كشف الظنون) ١(
الذهان السليمة، بل تستحسنها وتنشرح إليها بشرط أن يكون املراد من الغاية، لكن ال حبيث تنبو عنها ا

  ".االلفاظ الذوات املوجودة يف اخلارج 
االفصاح يف شرح " ، وكتاب "شرح اللمع " كتاب : ٥٦ / ٨": معجم االدباء " وذكر له ياقوت يف 



ر أنواعها وأشهر  فصال يف االلغاز وذك٥٧٨ / ١: ، وقد عقد السيوطي يف املزهر"أبيات مشكلة 
  .املؤلفني فيها

إحدى مدن ديار بكر على شاطئ دجلة االيسر، وتقع اليوم يف االراضي التركية : بكسر امليم: آمد) ٢(
  .مشال ماردين، وصفها ياقوت بأا أعظم مدن ديار بكر، وأجلها قدرا، وأشهرها ذكرا

معجم : "  خرب صلبه مفصال يفذكر ياقوت أن أمحد بن مروان غضب عليه فقتله صلبا، وانظر) ٣(
  .٦١ - ٥٧ / ٨": االدباء 

، وفيات االعيان عند ٢٣٦ - ٢٣٥ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٥٥: االشارة إىل من نال الوزارة(*) 
: ، العرب١٥ / ٢: ، دول االسالم٢٠٥ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٤٥٠ - ٤٤٨ / ٢: ذكر ولده

، ١٤٨ - ١٤٧ / ١٢: ، البداية٩٥ / ١٠:  الوايف بالوفيات،١٤ / ٢: ، تتمة املختصر٣٢٠ / ٣
، ٢٠٤ / ٢: ، حسن احملاضرة١٣٧ - ١٣٠ / ١: ، رفع االصر٨٧ وفيه ١٤١ / ٥: النجوم الزاهرة
  .١٤٩، ٤٥: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٣٨٣ / ٣: شذرات الذهب

(*)  

)١٩/٨١(  

  

ت هلم صورة كبرية، وإليهم أسوار البلد، ، وكان)١(ثالث سنني، مث هاج أحداث دمشق وشطارها 
، مث مضى إىل )٢(فتسحب منها يف سنة ستني، وأخرب قصره الذي كان يسكنه خارج باب اجلابية 

  .مصر
بل ركب البحر من صور إىل دمياط ملا علم باضطراب أمور مصر، وشدة قحطها، فهجمها بغتة، : وقيل

) ٥(عنه، والذل الذي قاساه من ابن محدان ) ٤(قطوع ، وزال ال)٣(وسر مبقدمه املستنصر االمساعيلي 
  .وغريه

ولقد نصركم اهللا : * (فلوقته قتل عدة أمراء كبار يف الليل، وجلس على ختت الوالية، وقرأ القارئ
، وردت أزمة االمور إليه، فجهز جيشا إىل دمشق، فلم يظفروا ا، )٦ ] (١٢٣: آل عمران) * [ ببدر

  .ولة تتش أخو السلطان ملكشاهكان قد متلكها تاج الد
  ، وكان بطال شجاعا)٧(وهو الذي أنشأ باالسكندرية جامع العطارين 

__________  
شطر عن أهله شطورا وشطورة : وهو من أعيا أهله ومؤدبه خبثا، مأخوذ من قوهلم: مجع شاطر) ١(

  .إذا نزح عنهم وتركهم مراغما أو خمالفا، وأعياهم خبثا: وشطارة
  :أنه أخذ يف حنو غري االستواء، ولذلك قيل له: فالن شاطر معناه: قول الناس: اققال أبو إسح



  .شاطر، النه تباعد عن االستواء
باب اجلابية من غريب البلد منسوب إىل قرية اجلابية، الن اخلارج إليها : ٢٦٢ / ١: قال ابن عساكر) ٢(

كبري، ومن جانبيه بابان صغريان على مثال خيرج منه لكونه مما يليها، وكان ثالثة أبواب، االوسط منها 
  . ه٥١٥ما كان عليه الباب الشرقي، وذكر بدران أنه رمم سنة 

 من أعمال دمشق، مث من عمل اجليدور من ناحية اجلوالن، قرب - كما يف معجم ياقوت -واجلابية 
 مستند له، وهو إنه منسوب إىل الست جابية قول باطال ال: مرج الصفر يف مشايل حوران، فقول العامة

  .٥٩": مثار املقاصد : " اليوم شرقي جامع سنان باشا، انظر
  ).٧٢(تقدمت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر رقم ) ٣(
  .عن حاشية الوفيات: االدبار والنحس) ٤(
  .١٥٦هو ناصر الدولة ابن محدان، تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر رقم ) ٥(
:  فقال املستنصر-) * وأنتم أذلة: * ( وهي قوله تعاىل-ومل يتم اآلية : لوايفمتام اخلرب يف الوفيات وا) ٦(

  .لو أمتها ضربت عنقه
  .وكان فراغه من عمارته سنة تسع وسبعني وأربع مئة: ٤٥٠ / ٢: قال ابن خلكان) ٧(

(*)  

)١٩/٨٢(  

  

  .مهيبا، من رجال العامل
  ).٢(ابنه امللقب أيضا بأمري اجليوش ، وقام بعده )١(مات مبصر سنة مثان ومثانني وأربع مئة 

  .عاش بدر حنوا من مثانني سنة، واهللا يساحمه: وقيل
قصده علقمة العليمي الشاعر، فعجز عن الدخول إليه، فوقف على طريقه، ويف رأسه ريش نعام، مث 

آالف، وقعت منه مبوقع، ووقف له، مث أمر احلاشية أن خيلعوا عليه، وأمر له بعشرة ) ٣(أنشده أبياتا 
  فذهب خبلع كثرية إىل الغاية،

  .وهب منها جلماعة من الشعراء
  .أمواال عظيمة) ٤(وخلف بدر 

  
   ألبامللك تاج الدولة تتش بن السلطان أيب شجاع*  تتش - ٤٦

__________  
  .٩٥ / ١٠: ، والوايف٤٥٠ / ٢: ، والوفيات٢٠٤ / ٢": حسن احملاضرة ) " ١(



  . اجلزء من هذا٢٩٤سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .٢٣٦ / ١٠: ، وابن االثري٤٤٩ / ٢: وهي كما يف ابن خلكان) ٣(

هي جوهر ختتاره * در، وجود ميينك املبتاع قلب، وفتشها بسمعك إمنا * حنن التجار، وهذه أعالقنا 
ومطيها * قل النفاق تعطل الصناع فأتاك حيملها إليك جتارها * االمساع كسدت علينا بالشآم وكلما 

من دونك السمسار والبياع فوهبت ما مل يعطه يف دهره * طماع حىت أناخوها ببابك والرجا اآلمال واال
  .فالناس بعدك كلهم أتباع* هرم وال كعب وال القعقاع وسبقت هذا الناس يف طلب العال * 
  .وهو خطأ" بدرا " يف االصل ) ٤(

 / ٩: ، املنتظم١٢٥ - ١٢٠، ١١٦: أخبار تتش واستيالؤه على دمشق وحلب البن القالنسي(*) 
   / = (*)١٠: ، الكامل يف التاريخ٧٨ - ٧٥: ، تاريخ الدولة السلجوقية٨٨ - ٨٧

)١٩/٨٣(  

  

  .بن داود بن ميكال السلجوقي أخو السلطان ملكشاه التركي) ١(أرسالن 
كان شجاعا مهيبا جبارا، ذا سطوة، وله فتوحات ومصافات، ومتلك عدة مدائن، وخطب له ببغداد، 

  .من كبار ملوك الزمانوصار 
  اخلوارزمي،) ٢(قدم دمشق، فخرج ليتلقاه املتغلب عليها أطسز 

، وجرت له أمور وحروب مع )٣(فسلم عليه، مث سار، وشد عليه تتش، فضرب عنقه، وأخذ البلد 
، مث سار يف سنة مثان ومثانني وأربع مئة ليتملك بالد العجم، )٤] (سنة [ املصريني، ومتلك بضع عشرة 

  .تل يف املصاف بالري، التقاه بركياروق ابن أخيهفق
، وحيضر جملسه، فعقد له وخلصومه يف مسألة القرآن )٥(وكان يتغاىل يف حب الشيخ أيب الفرج احلنبلي 

  .هذا مثل ما يقول، هذا قباء حقيقة ليس هو حبرير، وال قطن، وال كتان، وال صوف: جملسا، فقال تتش
__________  

، ٢٠٦ و ٢٠٥ - ٢٠٤ / ٢: ، املختصر٢٩٧ - ٢٩٥ / ١: ات االعيان، وفي٢٤٦ - ٢٤٤= 
، عيون ١٧ و ١٥ و ١٤ / ٢: ، تتمة املختصر٣٢٠ / ٣: ، العرب١٧ و ١٥ / ٢: دول االسالم

 - ١٤٩ / ١٢: ، للصفدي، البداية٣٧٨ / ١٠: ، الوايف بالوفيات٣ - ٢لوحة  / ١٣: التواريخ
، ٣٨٤ / ٣: ، شذرات الذهب١٥٥ / ٥: الزاهرة، النجوم ١٤٧ / ٥: ، تاريخ ابن خلدون١٥٠

  .٣٤٣ / ٣: ذيب تاريخ دمشق
  .٢١٠تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر رقم ) ١(
بالتاء بدل " أتسز : " ، وعيون التواريخ، والوايف بالوفيات، وغريها٢٩٥ / ١: يف وفيات االعيان) ٢(



كر عن ابن اهلمذاين، وابن عساكر يف تارخيه وذ" أقسيس : " ١١١ / ١٠: الطاء، ويف كامل ابن االثري
  .أن ملكه إياها كان سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة

، والكامل ٣٤٣ / ٣: ، ذيب ابن عساكر٢ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٩٥ / ١: الوايف بالوفيات) ٣(
  .، وغريها١١١ / ١٠: يف التاريخ

  .زيادة يقتضيها النص) ٤(
  .من هذا اجلزء) ٣٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

(*)  

)١٩/٨٤(  

  

) ٢(وغريه، مث مملوكه طغتكني ) ١(وكان عسوفا للرعية، متلك دمشق بعده ابنه مشس امللوك دقاق 
، مث صالح الدين وابنه، مث أخوه، وأهل بيته، )٣(وأوالده، إىل أن متلكها العادل نور الدين السلجوقي 

  .مث مواليهم، وإىل اليوم
  

 بن بكران املفيت، شيخ الشافعية، قاضي القضاة، أبو بكر حممد بن املظفراالمام *  احلموي - ٤٧
  .الشامي احلموي الشافعي الزاهد

  .ولد سنة أربع مئة، وقدم بغداد شابا
  .فسمع من عثمان بن دوست العالف، وأيب القاسم بن بشران، وطبقتهما

  .ة اهللا بن طاووس، وآخرونأبو القاسم بن السمرقندي، وإمساعيل بن حممد التيمي، وهب: حدث عنه
  هو أحد املتقنني للمذهب، وله اطالع على أسرار: قال السمعاين

__________  
  ).١٢٩(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ١(
  .من هذا اجلزء) ٣٠٢(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٤٠(سترد ترمجته يف اجلزء العشرين برقم ) ٣(

، ٣٩١ / ١: ، اللباب٣٠١ / ٢: ، معجم البلدان٩٦ - ٩٤ / ٩: ، املنتظم٢٢٩ / ٤: االنساب(*) 
، ١٧ / ٢: ب، دول االسالم / ٢٤: الورقة: ، طبقات ابن الصالح٢٥٣ / ١٠: الكامل يف التاريخ

، ٣٥ - ٣٤ / ٥: ، الوايف بالوفيات٥١لوحة  / ١٣: ، عيون التواريخ٣٢٣ - ٣٢٢ / ٣: العرب
، كشف ٥٠: ، تاج التراجم٩٦ - ٩٥ / ٢: ، طبقات االسنوي٢٠٥ - ٢٠٢ / ٤: طبقات السبكي

: ، إيضاح املكنون٧٦ / ٢: ، هدية العارفني٣٩٢ - ٣٩١ / ٣: ، شذرات الذهب٢٦٤ / ١: الظنون



٢٠٦ / ١.  
(*)  

)١٩/٨٥(  

  

الفقه، وكان ورعا زاهدا، متقيا سديد االحكام، ويل قضاء القضاة بعد أيب عبد اهللا الدامغاين مدة إىل أن 
ما أنعزل ما مل يتحقق : ملؤمنني املقتدي، فمنع الشهود من حضور جملسه مدة، فكان يقولتغري عليه أمري ا

  ).١(علي فسق، مث إن املقتدي رضي وخلع عليه 
تردين، والسلطان ووزيره : ، فلم يقبله، لكونه يلبس احلرير، فقال)٢(وشهد عنده املشطب الفرغاين 

  ).٣(بلتهما ولو شهدا، ملا ق: فقال! نظام امللك يلبسانه ؟ 
، وحفظ تعليقه، ومل يأخذ على القضاء رزقا، وال غري )٤(تفقه على القاضي أيب الطيب : قال ابن النجار

مأكله وال ملبسه، وكان يسوي بني الناس، فانقلب عليه الكرباء، وكان نزها ورعا على طريقة السلف 
 القضاء، جاء إنسان، فدفع فيه يؤجره كل شهر بدينار ونصف، كان يقتات منه، فلما ويل) ٥(له كارك 

  !؟ ) ٦(ال أغري ساكين، وقد ارتبت بك، هال كانت الزيادة من قبل القضاء : أربعة دنانري، فأىب، وقال
__________  

  .٢٠٣ - ٢٠٢ / ٤: طبقات السبكي) ١(
ر هو أبو املظفر املشطب بن حممد بن أسامة بن زيد بن النعمان الفرغاين، من فرغانة ما وراء ) ٢(

جيحون، كان من فحول املناظرين، وكانت له يد باسطة يف النظر واجلدل، وكان خمتلطا بالعسكر، 
  .وكان ال يفارقهم

  .٢٧٥ / ٩": االنساب " انظر 
ولو : ، وفيه عندهم٢٠٥، ٢٠٤ / ٤: ، والسبكي٢٥٣ / ١٠: ، وابن االثري٩٦ / ٩: املنتظم) ٣(

  .اشهدوا عندي يف باقة بقل، ما قبلت شهادم
يف ) ٤٦٢(هو طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر الطربي البغدادي، وقد تقدمت ترمجته برقم ) ٤(

  .اجلزء السابع عشر
 / ٤: البيت كما يفهم من هذا السياق، وكذلك وردت عند السبكي: الكلمة فارسية، ومعناها) ٥(

  .، دكان، قصرمعمل، مصنع: عمل صغري، وكاركاه: كارك": املعجم الذهيب " ، ويف ٢٠٥
  .٢٠٥ / ٤: طبقات السبكي) ٦(

(*)  

)١٩/٨٦(  



  

ما دخلت يف القضاء حىت وجب علي : وكان يشد يف وسطه مئزرا، وخيلع يف بيته ثيابه وجيلس، وقال
)١.(  

  .هو ورع زاهد: قال أبو علي الصديف
  ).٢(لو رفع مذهب الشافعي، المكنه أن ميليه من صدره : وأما الفقه، فكان يقال

  .عنه القاضي أبو الوليد الباجيعلق 
كان قاضي القضاة الشامي حسن الطريقة، ما كان يتبسم يف جملس قضائه : قال عبد الوهاب االمناطي

)٣.(  
البيان يف " كان قدومه بغداد يف سنة عشرين وأربع مئة، وكان من أوعية الفقه، وقد صنف : قلت

  .ينحو فيه إىل مذهب السلف) ٤" (أصول الدين 
كان لقاضي القضاة الشامي كيسان، أحدمها جيعل فيه عمامته، وقميصا : محد بن عبد اهللا اآلبنوسيقال أ

، فإذا خرج لبسهما، والكيس اآلخر فيه فتيت جيعل منه يف قصعة ويقتات منه )٥(من القطن احلسن 
)٦.(  

   فيما-أعصي إن مل أل القضاء، وكان أبو حممد التميمي : وعنه قال
__________  

  .٢٠٥ / ٤: طبقات السبكي) ١(
  .٥١الورقة  / ١٣: ، عيون التواريخ٩٥ / ٢: ، طبقات االسنوي٢٠٣ / ٤: طبقات السبكي) ٢(
  .٢٠٣ / ٤: طبقات السبكي) ٣(
  .٢٠٦ / ١: ، وإيضاح املكنون٧٦ / ٢: ، وهدية العارفني٢٦٤ / ١: ذكره يف كشف الظنون) ٤(
  .اخلشن: يف الطبقات) ٥(
  .٢٠٥/  ٤: طبقات السبكي) ٦(

(*)  

)١٩/٨٧(  

  

  .كانت يف الشامي حدة وزعارة، ومناقبه مجة رمحه اهللا:  قد بذل فيه ذهبا كثريا، وقيل-قيل 
مات يف شعبان سنة مثان ومثانني وأربع مئة، وقد قارب التسعني، ودفن يف تربة له عند أيب العباس بن 

  ).١(سريج 
  



 بن أمحد بن مفوز املعافري بو احلسن طاهر بن مفوزاالمام احلافظ الناقد اود، أ*  ابن مفوز - ٤٨
  ).٢(الشاطيب، تلميذ أيب عمر بن عبد الرب، وخصيصه، أكثر عنه وجود 

، )٣(ومسع أيضا من أيب العباس بن دهلاث، وأيب الوليد الباجي، وابن شاكر اخلطيب، وأيب الفتح التنكيت 
  .وحامت بن حممد القرطيب، وأيب مروان بن حيان، وعدة

كان فهما ذكيا، إماما، من أوعية العلم، وفرسان احلديث، وأهل االتقان والتحرير، مع الفضل و
  .والورع، والتقوى والوقار والسمت

  ).٤(مولده يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة 
  .ومات يف رابع شعبان سنة أربع ومثانني وأربع مئة

__________  
  .٩٦ / ٢: ، طبقات االسنوي٢٠٥ / ٤: ، طبقات السبكي٩٦ / ٩: املنتظم) ١(

 ١٢٢٢ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٣٠٥ / ٣: ، العرب٣٢٧: ، بغية امللتمس٢٤١ - ٢٤٠ / ١: الصلة(*) 
 وفيه تصحف امسه إىل ظاهر بن منور ٣٧١ / ٣: ، شذرات الذهب٤٤٨: ، طبقات احلفاظ١٢٢٣ -

  .املعافري
  .٣٢٧: انظر بغية امللتمس) ٢(
  .هذا اجلزءمن ) ٥٠(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  .سنة سبع وعشرين وأربع مئة: ٢٤١ / ١: يف الصلة) ٤(

(*)  

)١٩/٨٨(  

  

  ).١(حدث عنه أبو علي بن سكرة الصديف وغريه، وكان أخوه عبد اهللا زاهد أهل االندلس يف زمانه 
  

) ٣( بن علي السليطي بن أمحد) ٢(الشيخ احلافظ البارع املفيد، أبو حممد ظاهر *  ظاهر - ٤٩
  .ري، ويسمى عبد الصمد أيضاالنيسابو

  .ولد بالري، وا نشأ، وكتب ما ال يوصف خبطه املليح
بساوة، وعبد امللك بن ) ٤(مسع أبا عبيد صخر بن حممد الطوسي بالري، وعبد الكرمي بن أمحد املطريي 

ب، عبد الغفار البصري، وعدة مذان، وأبا علي بن املذهب، وأبا إسحاق الربمكي، والقاضي أبا الطي
  .واجلوهري، وعدة ببغداد

  .، وطائفة)٥(أبو احلسني بن الطيوري، وابن بدران احللواين، وحممد بن احلسني املزريف : حدث عنه



__________  
روى عن أيب عمر بن عبد الرب كثريا، مث زهد : " ٢٨٤ / ١": الصلة " قال عنه ابن بشكوال يف ) ١(

، وأيب العباس العذري وغريهم، وكان من أهل العلم والفهم فيه لصحبته السلطان، وعن أيب متام القطيين
  والصالح والورع والزهد مشهورا بذلك كله، وتويف

  ".سنة مخس وسبعني وأربع مئة 
: ، طبقات احلفاظ١٣٥ / ١٢: ، البداية١٢٢٤ - ١٢٢٣ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٥٠ / ٩: املنتظم(*) 

٤٤٨.  
  .بالطاء املهملة، وهو تصحيف" طاهر : " ، وطبقات احلفاظيف املنتظم، وتذكرة احلفاظ، والبداية) ٢(
  .نسبة إىل سليط، وهو اسم جلد املنتسب إليه) ٣(
  .قرية من نواحي سامراء، وكانت من مترتهات بغداد وسامراء: نسبة إىل املطرية) ٤(
ن بغداد، وقد نسبة إىل املزرفة، وهي قرية كبرية بالقرب م: بفتح امليم، وسكون الزاي، وفتح الراء) ٥(

  . إىل املزرويف١٢٢٣ / ٤": تذكرة احلفاظ " حترفت يف 
(*)  

)١٩/٨٩(  

  

  .سكن مهذان مدة، ومات بظاهرها
كان أحد من عين ذا الشأن، حسن العبارة، كثري الرحلة، صدوقا، مجع كثريا يف سائر : قال شريويه

  .العلوم، ما رأيت فيمن رأيت أكثر كتبا ومساعا منه، عاجله املوت
  ).١(هو أحد احلفاظ، صحيح النقل، يفهم احلديث وحيفظه : وقال حيىي بن منده

أشهد أن كل كتاب : مسعت مسعود بن ناصر السجزي يقول: قال أبو جعفر حممد بن أيب علي احلافظ
بغدادي عند عبد الصمد السليطي كلها غارة وب من ب نوبة البساسريي ببغداد، ال ينتفع ا دنيا 

  ).٢ (وال دينا
  ).٣(مات ظاهر مذان يف سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة : قال أبو سعد السمعاين

  .وهو الذي انتقى اليب حممد اجلوهري بعض جمالسه
  

   بنالشيخ اجلليل العامل احملدث الثقة أبو الفتح نصر بن احلسن*  التنكيت - ٥٠
__________  

  .١٢٢٣ / ٤: تذكرة احلفاظ) ١(



يعين أا ملا وقعت فتنة البساسريي، وبت : وعلق عليه العالمة املعلمي، فقال" لتذكرة ا" اخلرب يف ) ٢(
بيوت بغداد، كان يف ذلك كتب اشتراها الناس من ناهبيها، مث باعوها فاشترى عدة من تلك الكتب، 

  . أعلموهي يف االصل مما به الناس، والظاهر أن ظاهرا اعتمد ظاهر اليد، فاشترى ومل يتعمق، واهللا
  .١٢٢٤ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٥٠ / ٩: املنتظم) ٣(

بضم التاء وسكون النون : ، وفيه قال السمعاين٩٠ - ٨٨ / ٣: ، االنساب٣٥٦: جذوة املقتبس(*) 
  : = (*)، املنتظم٦٣٩ - ٦٣٧ / ٢: وفتح الكاف ويف آخرها تاء أخرى، الصلة

)١٩/٩٠(  

  

  .القاسم، التركي، الشاشي، التنكيت
  . بلد من أعمال الشاش:وتنكت

  .ولد سنة ست وأربع مئة
ومسع على كرب من أيب احلسن الطفال مبصر، ومن أيب احلسني الفارسي، وابن مسرور بنيسابور، ومن 

  .اخلطيب بصور، وباالسكندرية من احلسني بن حممد املعافري، وباالندلس من ابن دهلاث
  .وجاب النواحي تاجرا وحمدثا، وكثرت أمواله جدا

أبو القاسم بن السمرقندي، وعبد اخلالق اليوسفي، ونصر ابن نصر العكربي، وطاهر بن : ى عنهرو
  .مفوز

  .، وكان دينا ورعا وقورا رئيسا متصدقا)١(وروى الصحيح باالندلس 
  ).٢(تويف سنة ست ومثانني وأربع مئة 

  .رمحه اهللا
  

   املظفر بن يعلىالعالمة، شيخ الشافعية، أبو القاسم علي بن أيب*  الدبوسي - ٥١
__________  

بضم الكاف، : ، وفيه قال ياقوت٥٠ / ٢: ، معجم البلدان٤٧٦: ، بغية امللتمس٨٠ - ٧٩ / ٩= 
، وذكره ٣١٤ / ٣: ، العرب٢٢٨ - ٢٢٧ / ١٠: ، الكامل البن االثري٢٢٥ - ٢٢٤ / ١: اللباب

، وقد حترف ٣٧٩ / ٣:  وفيه الشكيت حمرف، شذرات الذهب١٢٠٠ / ٣: الذهيب يف تذكرة احلفاظ
  .فيه إىل السكشي

واشتهر برواية كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج بالعراق ومصر واالندلس عن أيب : يف االنساب) ١(
، والكامل البن ٦٣٧ / ٢: ، والصلة٨٠ / ٩": املنتظم " احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي، وانظر 



  .٤٧٦:  امللتمس، وبغية٣٥٦: ، وجذوة املقتبس٢٢٨ / ١٠: االثري
 عن ابن قاسم أنه تويف ٦٣٨ / ٢: ، ونقل ابن بشكوال٨٠ / ٩: ، املنتظم٩٠ / ٣: االنساب) ٢(

  .بصور، وعن طاهر بن مفوز أنه تويف بأطرابلس الشام سنة إحدى وسبعني وأربع مئة
  = (*)، ٤٣٨ / ٢: ، معجم البلدان٥٠ / ٩: ، املنتظم٢٧٦ - ٢٧٥ / ٥: االنساب(*) 

)١٩/٩١(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

  .سيين، الشافعي، الدبوسيمحزة بن زيد، العلوي، احل
  .بلد بني خبارى ومسرقند: ودبوسية

  .كان فقيها بارعا، أديبا أصوليا، مناظرا، مدركا، حسن االخالق، مسحا جوادا
  .مسع من حممد بن عبد العزيز القنطري، وأيب سهل أمحد بن علي االبيوردي، وأيب مسعود البجلي، وعدة

  ).١( وسبعني وأربع مئة، فدرس، وأملى جمالس وقدم بغداد لتدريس النظامية يف سنة تسع
روى عنه هبة اهللا بن السقطي، وأبو العز القالنسي، وعبد الوهاب االمناطي، وعبد الرمحن بن احلسن 

  ).٢(الشرايف 
__________  

، طبقات ٢٩٨ - ٢٩٦ / ٥: ، طبقات السبكي٨١ / ١٠: ، الكامل البن أثري٤٩٠ / ١: اللباب= 
  .١٢٩ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٣٦ - ١٣٥ / ١٢: ، البداية٥٢٧ - ٥٢٦ / ١: االسنوي



  .٢٩٧ / ٥: ، وطبقات السبكي٥٠ / ٩: ، واملنتظم٢٧٦، ٢٧٥ / ٥: االنساب) ١(
  .٢٩٨ / ٥": طبقات السبكي " ويف " السريايف "  إىل ٢٧٦ / ٥": االنساب " حترف يف ) ٢(

: ، وقال٣٩١، ٣٩٠ / ١": التحبري " جم له يف ، والشرايف هذا من شيوخ السمعاين، تر"الشرايب " إىل 
معناه بالفارسية اخلمس قرى، : تويف يف أول رجب سنة أربع وأربعني ومخس مئة ببنج ديه، وبنج ديه

عمرت حىت : وهي كذلك مخس قرى متقاربة من نواحي مرو الروذ، مث من نواحي خراسان، قال ياقوت
 ٦١٧بعد أن كانت كل واحدة مفردة، فارقتها يف سنة اتصلت العمارة باخلمس قرى، وصارت كاحملال 

قبل استيالء التتر على خراسان وقتلهم أهلها، وهي من أعمر مدن خراسان، وال أدري إىل أي شئ آل 
 ١٧٨ / ٥: فنج ديه، وينسبون إليها فنجديهي، وقد نسب إليها السمعاين: أمرها، وقد تعرب فيقال هلا

: يفان، ومرست، ومدو، وكريكان، وونة، وقد خيتصرون فيقولونهي أ: مخقري من اخلمس قرى وقال
  .بندهي

(*)  

)١٩/٩٢(  

  

أبو القاسم هو إمام الشافعية، قرأ القرآن والفقه واحلديث واالصول واللغة والعربية، : قال السقطي
ناظرة، وكان فطنا يف االجتهاد، وله التوسع يف الكالم والفصاحة يف اجلدال واخلصام، أقوم الناس بامل

  ).١(وحتقيق الدروس، وكان موفقا يف الفتوى 
  كان املشار إليه يف املذهب واخلالف، ومعرفة: وقال يف مكان آخر

الغريب والبالغة، وإليه انتهت رئاسة الشافعية، تويف يف العشرين من مجادى اآلخرة سنة اثنتني ومثانني 
  .وأربع مئة

  .ا، رمحه اهللامل يشخ كثريا، وما وقع يل حديثه عالي: قلت
  

، )٢( بن أمحد بن سطورا شيخ احلنابلة، القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم*  الربزبيين - ٥٢
  .العكربي، احلنبلي، تلميذ القاضي أيب يعلى

، )٣(وكان صاحب فنون، يدري االصول واحلديث والقرآن، تفقه به خلق كثري، وصنف يف املذهب 
  ).٤(وما درس عليه أحد إال ومتيز 

__________  
  .٢٩٧ / ٥: طبقات السبكي) ١(

 / ١: ، اللباب٨٠ / ٩: ، املنتظم١٤٧ / ٢: ، االنساب٢٤٧ - ٢٤٥ / ٢: طبقات احلنابلة(*) 



، إيضاح ٧٦ - ٧٣ / ١: ، وفيه املرزباين، ذيل طبقات احلنابلة٢٢٧ / ١٠: ، الكامل البن االثري١٣٧
  .٥٤٤ / ٢: ، هدية العارفني٢٩٩ / ١: املكنون

نسبة إىل برزبني، وهي قرية كبرية من قرى بغداد على مخسة فراسخ منها، وقد حترفت يف : زبيينوالرب
  .املنتظم إىل الربزباين

  .بااللف، ومجيع مصادر الترمجة على حذفها) سطورا: (كذا االصل) ٢(
لفقه يف يف ا" التعليقة " وله تصانيف يف املذهب، منها : ٧٥ / ١: قال ابن رجب يف ذيل الطبقات) ٣(

  .عدة جملدات، وهي ملخصة من تعليقة شيخه القاضي
  = (*)كانت له يد قوية يف : ، ذكره ابن السمعاين، فقال٧٤ / ١: يف ذيل الطبقات) ٤(

)١٩/٩٣(  

  

  .تفقه به أبو حازم بن الفراء، وأجاز لغامن بن خلف، وأيب نصر الغازي
  .نيمات يف شوال سنة ست ومثانني وأربع مئة يف عشر الثمان

  
 ابن إسحاق الوزير الكبري، نظام امللك، قوام الدين، أبو علي احلسن بن علي*  نظام امللك - ٥٣

  .الطوسي، عاقل، سائس، خبري، سعيد، متدين، حمتشم، عامر الس بالقراء والفقهاء
 ، ورغب يف العلم، وأدر على)٢(، وأخرى بنيسابور، وأخرى بطوس )١(أنشأ املدرسة الكربى ببغداد 

  .الطلبة الصالت، وأملى احلديث، وبعد صيته
__________  

القرآن واحلديث والفقه واحملاضرة، وقرأ عليه عامة احلنابلة ببغداد، وانتفعوا به، وكان حسن السرية، = 
  .مجيل الطريقة، جرت أموره على سداد واستقامة

 / ١: يخ دولة آل سلجوق، تار٦٨ - ٦٤ / ٩:  ذكره يف الراذكاين، املنتظم٣٧ / ٦: االنساب(*) 
 - أ ١٨٩: الورقة: ب، التدوين / ٥٤: الورقة: ، املتخب٥٠ / ٤ و ١٣ / ٣: ، معجم البلدان١١٥
: ، طبقات النووي٢٦ - ٢٥ / ١: ، الروضتني٢٠٦ - ٢٠٤ / ١٠:  ب، الكامل يف التاريخ١٨٩
دول ، ١٩٥ - ١٩٢: ، ابن العربي١٣١ - ١٢٨ / ٢: ، وفيات االعيان٧٤ - ٧٣: الورقة

، طبقات ١٢٧ - ١٢٣ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٣٠٨ - ٣٠٧ / ٣: ، العرب١٣ / ٢: االسالم
، ١٣ - ١١ / ٥: ، تاريخ ابن خلدون١٤١ - ١٤٠ / ١٢: ، البداية٣٢٩ - ٣٠٩ / ٤: السبكي

، أعيان ٢٢١: ، روضات اجلنات٣٧٥ - ٣٧٣ / ٣: ، شذرات الذهب١٣٦ / ٥: النجوم الزاهرة
  .٢٢٥ / ٢٢: الشيعة



وهي املشهورة باملدرسة النظامية، شرع يف عمارا سنة سبع ومخسني وأربع مئة، ويف سنة تسع ) ١(
  .ومخسني مجع الناس على طبقام ليدرس ا أبو إسحاق الشريازي

فلم حيضر، فذكر الدرس أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل عشرين يوما، مث جلس الشيخ أبو 
  .إسحاق بعد ذلك

  .ة من نواحي نيسابور تشتمل على ثالث مئة وإحدى وعشرين قريةناحية كبري) ٢(
(*)  

)١٩/٩٤(  

  

، فنشأ وقرأ حنوا، وتعاين الكتابة والديوان، وخدم بغزنة، وتنقلت به )١(وكان أبوه من دهاقني بيهق 
االحوال إىل أن وزر للسلطان ألب آرسالن، مث البنه ملكشاه، فدبر ممالكه على أمت ما ينبغي، وخفف 

  .املظامل، ورفق بالرعايا، وبىن الوقوف، وهاجرت الكبار إىل جنابه، وازدادت رفعته، واستمر عشرين سنة
  .، وأيب حامد االزهري)٢(مسع من القشريي، وأيب مسلم بن مهربزد 

  .روى عنه علي بن طراد الزينيب، ونصر بن نصر العكربي، ومجاعة
ع ملوعظتهم، يعجبه من يبني له عيوب نفسه، وكان فيه خري وتقوى، وميل إىل الصاحلني، وخضو

  .فينكسر ويبكي
مولده يف سنة مثان وأربع مئة، وقتل صائما يف رمضان، أتاه باطين يف هيئة صويف يناوله قصة، فأخذها 

منه، فضربه بالسكني يف فؤاده، فتلف، وقتلوا قاتله، وذلك ليلة مجعة سنة مخس ومثانني وأربع مئة، بقرب 
  ).٣(ال تقتلوا قاتلي، قد عفوت، ال إله إال اهللا : آخر قولهاوند، وكان 

  قد دخل نظام امللك على املقتدي باهللا،): ٤(قال ابن خلكان 
__________  

  .ذكر له السبكي يف طبقاته تسع مدارس أخرى غري هذه) ١(
زء الثامن عشر هو العالمة النحوي املفسر املعتزيل حممد بن علي بن مهربزد، تقدمت ترمجته يف اجل) ٢(

  ).٧٩(الترمجة 
  .١٣٠ / ٢": وفيات االعيان " ، و ٦٧ - ٦٦ / ٩": املنتظم ) " ٣(
  .٣٢٢ / ٤: ، وهو يف طبقات السبكي١٢٨ / ٤) ٤(

(*)  

)١٩/٩٥(  

  



  .أمري املؤمنني عنك) ١(يا حسن، رضي اهللا عنك، كرضى : فأجلسه، وقال له
  .وكان شافعيا أشعريا، "تاريخ ابن النجار " وللنظام سرية طويلة يف 

  ).٢(إن قتله كان بتدبري السلطان، فلم ميهل بعده إال حنو شهر : وقيل
وكان النظام قد ختم وله إحدى عشرة، واشتغل مبذهب الشافعي، وسار إىل غزنة، فصار كاتبا جنيبا، 

  ).٣(إليه املنتهى يف احلساب، وبرع يف االنشاء، وكان ذكيا، لبيبا، يقظا، كامل السؤدد 
إنه ما جلس إال على وضوء، وما توضأ إال تنفل، ويصوم االثنني واخلميس، جدد عمارة خوارزم، : قيل

ومشهد طوس، وعمل بيمارستانا، نابه عليه مخسون ألف دينار، وبىن أيضا مبرو مدرسة، وراة مدرسة، 
توة واحتمال وببلخ مدرسة، وبالبصرة مدرسة، وبأصبهان مدرسة، وكان حليما رزينا جوادا، صاحب ف

  .ومعروف كثري إىل الغاية، ويبالغ يف اخلضوع للصاحلني
  .كان يتصدق كل صباح مبئة دينار: وقيل

ر العقول سرية النظام جودا وكرما وعدال، وإحياء ملعامل الدين، كانت أيامه دولة أهل : قال ابن عقيل
يف الدنيا، ملكا يف اآلخرة، رمحه اهللا العلم، مث ختم له بالقتل وهو مار إىل احلج يف رمضان، فمات ملكا 

)٤.(  
__________  

  .برضاء: يف الوفيات) ١(
  .وإمنا كان بينهما مخسة وثالثون يوما: ٦٧ / ٩: قال ابن اجلوزي يف املنتظم) ٢(
  .٣١٢ / ٤": طبقات السبكي " انظر ) ٣(
  = (*)من ، وقد نقله ابن اجلوزي ٦٨، ٦٧ / ٩": املنتظم " نص كالم ابن عقيل يف ) ٤(

)١٩/٩٦(  

  

 االمام اجلليل املتقن، شيخ مهذان، أبو الفتح ابن عبد اهللا بن حممد بن عبدوس*  عبدوس - ٥٤
  .الروذباري، الفارسي، مث اهلمذاين، أكرب أهل مهذان، وأعالهم إسنادا

  .ولد يف سنة مخس وتسعني وثالث مئة
ب أيب العباس االصم، وأبا طاهر احلسني مسع عم أبيه علي بن عبدوس، وحممد بن أمحد بن محدويه صاح

  .بن سلمة، واحلسني بن حممد بن منجويه، وحممد بن عيسى احملتسب، ورافع بن حممد القاضي، وعدة
وله إجازة صحيحة من أيب بكر أمحد بن علي بن الل، وأيب عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي، وشيخ 

  .احلرم أيب احلسن بن جهضم
__________  



وأما النظام، فإن سريته رت العقول جودا وكرما وحشمة، وإحياء ملعامل الدين، فبىن املدارس، : خطه= 
ووقف عليها الوقوف، ونعش العلم وأهله، وعمر احلرمني، وعمر دور الكتب، وابتاع الكتب، فكانت 

 برجل كان الدهر سوق العلم يف أيامه قائمة، والعلماء مستطيلني على الصدور من أبناء الدنيا، وما ظنك
يف خفارته النه كان قد أفاض من االنعام ما أرضى الناس، وإمنا كانوا يذمون الدهر لضيق أرزاق 

  .واختالل أحوال، فلما عمهم إحسانه، أمسكوا عن ذم زمام
يتيمة صاغها الرمحن من * كان الوزير نظام امللك لؤلؤة : وقد رثاه شبل الدولة مقاتل بن عطية، فقال

  شرف
 كالم ٣١٩ - ٣١٨ / ٤فردها غرية منه إىل الصدف ونقل السبكي * زت فلم تعرف االيام قيمتها ع

  ".الفنون " ابن عقيل هذا عن 
 وفيه ٨٠ - ٧٩ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٢٩ / ٣: ، العرب٤٣٠ - ٤٢٦ / ١: ذيل تاريخ بغداد(*) 

  .٣٩٥ / ٣: عبد بن عبد اهللا، شذرات الذهب
(*)  

)١٩/٩٧(  

  

اهلمذاين، وأبو ) ١(أبو احلسني بن الطيوري، وإمساعيل بن السمرقندي، وحممد بن بنيمان : هروى عن
  .زرعة املقدسي، وآخرون، وأجاز اليب طاهر السلفي

مسعت منه، وكان صدوقا متقنا فاضال ذا حشمة وصيت، حسن اخلط، حلو املنطق، كف : قال شريويه
ومثانني، ومات يف مجادى اآلخرة ) ٢(صح إىل سنة نيف بصره وأصم يف آخر عمره، ومساع القدماء منه أ

  ).٣(سنة تسعني وأربع مئة، فغسلته 
دخلت مهذان بعد رجوعي من الري بأوالدي، وكنت أمسع أن سنن النسائي يرويه : قال ابن طاهر

عبدوس، فقصدته، فأخرج إيل الكتاب، وفيه السماع ملحق طري خبطه، فلم أقرأه، وبعد مدة خرجت 
  .، فقرأت له الكتاب)٤(أيب زرعة إىل الدوين بابين 
  ).٥(عليه 

  
   بن حممد بناالمام املقرئ املعمر الكبري أبو القاسم حيىي بن أمحد*  السييب - ٥٥

__________  
  .من اجلزء العشرين) ٣٧٥(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ".ست : " يف ذيل ابن النجار) ٢(



  .٤٣٠ - ٤٢٩ / ١: ذيل ابن النجار) ٣(
  نسبة إىل دونة على عشرة فراسخ من مهذان، وهي بني مهذان ودينور، وامسه) ٤(

قرأنا عليه : ١٧٧ورقة " االستدراك " عبدالرمحن بن محد، قال حيىي بن منده فيما ذكره ابن نقطة يف 
كتاب السنن اليب عبدالرمحن النسائي بسماعه من القاضي أيب نصر أمحد بن احلسني الكسار، عن أمحد 

  .ولدت يف سنة سبع وعشرين وأربع مئة، وتويف سنة مخس مئة: ، عنه، سألته عن ميالده، فقالبن السين
  ).١٤٧(وسترد ترمجته برقم 

  .٤٢٩ / ١: ذيل ابن النجار(*) 
  = (*)، ٢٧١ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٠٥ / ٩: ، املنتظم٢١٦ / ٧: االنساب(*) 

)١٩/٩٨(  

  

  .حممد بن علي السييب القصري
  .ولدت يف سنة مثان ومثانني وثالث مئة بقصر ابن هبرية: ماعةقال جل

  .وتال على احلمامي
ومسع أبا احلسن أمحد بن حممد بن الصلت، وأبا احلسني بن بشران، وأبا الفضل عبد الواحد التميمي، 

  .وابن الفضل القطان
ى أيب احلسن بن ولو مسع يف الصغر، للحق أصحاب البغوي، وكان جمودا حمققا، قرأ بالروايات عل

  .احلمامي، وختم عليه خلق
  .رحل الناس إليه من اآلفاق، وأكثروا عنه، وكان خريا صاحلا، ثقة ثبتا: قال السمعاين

روى لنا عنه أبو بكر االنصاري، وأبو القاسم بن السمرقندي، وأبو الربكات االمناطي، و عبد اخلالق 
  . الغازياليوسفي، وأبو القاسم إمساعيل التيمي، وأبو نصر

  .كان صاحلا مسنا عفيفا، كان يتعمم بالسواد: وقال ابن سكرة
  .مات يف اخلامس والعشرين من ربيع اآلخر سنة تسعني وأربع مئة): ١(قال ابن ناصر 

__________  
  ، عيون٣٦٥ / ٢، غاية النهاية ٣٥٨ - ٣٥٧ / ١: ، معرفة القراء الكبار٣٣٠ / ٣: العرب= 

 / ٥: ، النجوم الزاهرة١ / ٥٥ / ٢: ، توضيح املشتبه١٥٥ / ١٢: اية، البد٨٠ / ١٣: التواريخ
  .٣٩٦ / ٣: ، شذرات الذهب٣٦٥ / ٢: ، طبقات القراء١٦١

  .حيىي بن أمحد بن أمحد بن حممد: وقد جاء يف االنساب، واملنتظم، ومعرفة القراء الكبار، وطبقات القراء
، ٥٥٠ املتويف سنة - دار السالم وهي بغداد  نسبة إىل-هو أبو الفضل حممد بن ناصر السالمي ) ١(



  ).١٨٠(سيترمجه املؤلف يف اجلزء العشرين رقم 
(*)  

)١٩/٩٩(  

  

، )٢(، وأبو نصر عبدالرمحن بن حممد السمسار االصبهاين )١(وفيها مات فقيه البصرة أبو يعلى العبدي 
  .بدمشق) ٤(سي ، والفقيه نصر املقد)٣(وعبدوس بن عبد اهللا بن حممد الفارسي مذان 

الشمس، والقمر، والزهرة، واملريخ، وعطارد، واملشتري، يف : يف ربيع اآلخر اجتمعت الستة) ٥(وفيها 
برج احلوت، وزعموا أم مل يسمعوا باجتماعهم يف برج يف هذه االزمنة، مث فسروا بأنه يكون غرق 

  .عظيم، فكانت املياه قليلة
  

  .م، مرزبان بن خسرو بن دارستالوزير أبو الغنائ*  تاج امللك - ٥٦
عندك ملخدومك ألف ألف دينار، : كان كاتبا لالمري سرهنك، فمات خمدومه، فصادره نظام امللك، وقال

ولكن أنا القائم مبا يطلب مين، ! إذا قيل هذا عين، فما يقال فيمن خدم سلطانني ثالثني سنة ؟ : فقال
بذلك عنده، وقربه، فتأمل النظام، وبقي يعظم النظام ومحل إىل خزانة السلطان ألفي ألف دينار، فعظم 

  صورة، وحيط عليه باطنا، فلما قتل
__________  

  ).٨٣(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ١(
  ).٢٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٥٤(وهو الذي مر قبل السييب برقم ) ٣(
  ).٧٢(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٤(
أن : ٩٧ / ٩: ، واملنتظم١٥٨ / ٥: ، والنجوم الزاهرة٢٦٠ - ٢٥٩ / ١٠: ثرييف كامل ابن اال) ٥(

  .٤٨٩ذلك وقع عام 
 / ١٠: ، الكامل البن االثري٦٧:  ه، أخبار الدولة السلجوقية٤٨٥ أورده يف سنة ٧٤ / ٩: املنتظم(*) 

 ه، ٤٨٥ يف وفيات ١٤٤ / ١٢:  مع ترمجة نظام امللك، البداية١٣١ / ٢: ، وفيات االعيان٢١٦
  .٣٣٨: معجم االنساب واالسرات احلاكمة

(*)  

)١٩/١٠٠(  

  



النظام، وزر هذا مللكشاه، مث البنه حممود، وجرت حروب على امللك، فأسر مرزبان، فشد عليه غلمان 
  .، وكانت أيامه أربعة أشهر، وكان يتعبد ويصوم، رمحه اهللا)١(النظام، فقتلوه يف احملرم سنة ست 

  
د بن حممد بن طلحة، النعايل، يخ املعمر، مسند العراق، أبو عبد اهللا احلسني بن أمحالش*  النعايل - ٥٧

  ).٢(البغدادي، احلمامي، احلافظ، يعين حيفظ ثياب احلمام وغلته 
أمسعه جده من أيب عمر بن مهدي، وأيب سعد املاليين، وأيب احلسن حممد بن عبيد اهللا احلنائي، وأيب سهل 

  .قاسم بن املنذر القاضي، وهو آخر من حدث عنهمحممود العكربي، وأيب ال
ابن ناصر، وهبة اهللا بن احلسن الدقاق، وحممد بن إسحاق بن الصايب، وعبد اهللا بن منصور : حدث عنه

  املوصلي، وأبو الفتح بن البطي، واملبارك بن املبارك السمسار، وحيىي بن ثابت البقال، وحممد بن علي
  ، وأبو علي أمحد بن حممد بن الرحيب،)٣(ة ابن العالف، وصاحل ابن الرخل

__________  
:  وانظر خرب قتله كامال يف الكامل البن االثري١٣١ / ٢": الوفيات " ومثانني وأربع مئة كما يف ) ١(

٢١٦ / ١٠.  
، ٢٣ / ٢: ، دول االسالم٣١٧ / ٣: ، اللباب١١٥ / ٩:  ب، املنتظم٥٦٤: لوحة: االنساب(*) 
، أعيان ٣٩٩ / ٣: ، شذرات الذهب٢٦٨ / ٢: ، لسان امليزان٣٣٩ / ١٢: ايف، الو٣٣٦ / ٣: العرب

  .١٦٥ / ٢٥: الشيعة
  .وكان يعرف باحلافظ، النه كان حيفظ ثياب الناس يف احلمام: ٢٦٨ / ٢: يف لسان امليزان) ٢(
  ).٣٤٢: (هو صاحل بن املبارك البغدادي الكرخي سترد ترمجته يف اجلزء العشرين رقم) ٣(

(*)  

)١٩/١٠١(  

  

وأمحد بن املقرب، وعبد اهللا الطامذي، وكمال بنت احملدث عبد اهللا بن السمرقندي، وتركناز بنت عبد 
  .االبري، ونفيسة البزازة، وجتين الوهبانية، وعدد كثري) ١(اهللا بن الدامغاين، وشهدة بنت 

 بيت علم، خيدم هو رجل أمي، له مساع صحيح عال، وكان فقريا عفيفا، من: قال أبو علي بن سكرة
  .محاما يف الكرخ، حدثنا عن أيب احلسن بن رزقويه

  .ويروي أيضا عن أيب احلسني بن بشران، وأيب احلسن احلمامي: قلت
  ).٢(هو صحيح السماع، خال من العلم والفهم، مسعت منه : قال شجاع الذهلي

  هو عامي أمي رافضي، ال حيل أن حيمل عنه: وقال أبو عامر العبدري



  ).٣( يدري ما يقرأ عليه حرف، ال
هو من أوالد احملدثني، مسع الكثري، وسألت : سألت إمساعيل احلافظ بأصبهان، فقال: وقال السمعاين

  ).٤(ال أحدث عنه، كان ال يعرف ما يقرأ عليه : إبراهيم بن سليمان عنه، فقال
مضينا إليه، فقرأت عليه جزءا دلنا عليه أبو الغنائم بن أيب عثمان، ف: ومسعت عبد الوهاب االمناطي يقول

  هل عندك: فيه امسه، وسألته
__________  

  ).٣٤٤(سترد ترمجتها يف اجلزء العشرين برقم ) ١(
  .٢٦٨ / ٢: لسان امليزان) ٢(
  .٢٦٨ / ٢: لسان امليزان) ٣(
  .٢٦٨ / ٢: لسان امليزان) ٤(

(*)  

)١٩/١٠٢(  

  

، ما أدري ما فيها، )٢(احلسني بن الطيوري بعتها اليب ) ١(كان عندي شدة : شئ من االصول ؟ فقال
  .فمضينا إىل ابن الطيوري، فأخرجها فيها مساعه من املاليين وغريه، فقرأناها عليه

مات احلافظ أبو عبد اهللا هذا يف صفر سنة ثالث وتسعني وأربع مئة عن أرجح من تسعني سنة، : قلت
  .عة أجزاءوقد روى عنه السلفي باالجازة، ووقع لنا من عواليه مجا

  
 بن الشيخ أيب بكر حممد بن أيب الصدوق، املكثر، أبو احلسني أمحد بن عبدالرمحن*  الذكواين - ٥٨

  .علي اهلمذاين، الذكواين، االصبهاين، صاحب أصول، واسع الرواية
  .مسع من ابن ميلة، وأيب بكر بن مردويه، واملاليين، وجده، وعثمان الربجي، وخلق

  .ثالث مئة، وتويف يف يوم عرفة سنة أربع ومثانني وأربع مئةولد سنة نيف وتسعني و
  ، واحلافظ)٣(عبد اجلليل بن حممد كوتاه : حدث عنه خلق، منهم

__________  
  .جمموعة من االوراق يشد بعضها إىل بعض: أي) ١(
  .٢٦٨ / ٢: لسان امليزان) ٢(

  .٣٧١ / ٣ :، شذرات الذهب٣٠٥ - ٣٠٤ / ٣: ، العرب١٦ - ١٥ / ٦: االنساب(*) 
، وقال احلافظ ابن حجر ١٣١٤ / ٤": تذكرته " لقب لعبد اجلليل عند املصنف كما يف : كوتاه) ٣(



  ).٢٢٤: (هو لقب البيه حممد، وسترد ترمجته يف اجلزء العشرين رقم": نزهة االلباب " يف 
(*)  

)١٩/١٠٣(  

  

وقا جليال نبيال، وعنده عن حممد إمساعيل التيمي، وأبو سعد بن البغدادي، وأبو نصر الغازي، وكان صد
  .بن إبراهيم اجلرجاين، وعثمان بن أمحد الربجي

  
 الشيخ االمام الفقيه الصاحل املعمر، مسند الدنيا أبو حممد عبد الواحد ابن عبدالرمحن*  الوركي - ٥٩

  .بن القاسم بن إمساعيل، القرشي، الزبريي، البخاري، الوركي
ركي مئة وثالثني سنة، وبني كتابته لالمالء عن أيب ذر عمار بن حممد، عمر الو: قال أبو سعد السمعاين

  .صاحب حيىي بن صاعد، وبني موته مئة سنة وعشر سنني
  .رحل الناس إليه من االقطار

حدث عن أيب ذر املذكور، وإبراهيم بن حممد بن يزداد الرازي، وإمساعيل بن حسني البخاري، وإسحاق 
  . حممد بن سليمان اجلوريبن محدان املهليب، وأمحد بن

  .قربه بوركى على فرسخني من خبارى، زرت قربه: حدث عنه مجاعة ذكرهم السمعاين، وقال
عثمان بن علي البيكندي، وأبو العطاء أمحد بن أيب بكر احلمامي، وحممد بن أيب بكر : حدث عنه: قلت

  بن عثمان البزدوي، وأخوه عمر
__________  

: ، والوركي٤٠٣ - ٤٠٢ / ٣، شذرات الذهب ١١٥ / ١٣:  التواريخ، عيون٣٤٢ / ٣: العرب(*) 
  .بفتح الواو وإسكان الراء وبعدها كاف

  .وهي من قرى خبارى" وركة " هذه النسبة إىل 
  .٣٦٢ / ٣: ، اللباب٣٧٣ / ٥: معجم البلدان: أنظر
(*)  

)١٩/١٠٤(  

  

  .، وآخرونالصابوين، وحممد بن ناصر السرخسي، وحممود بن أيب القاسم الطوسي
  .هو فقيه إمام زاهد، مات يف سنة مخس وتسعني وأربع مئة: قال السمعاين



أخربنا أمحد بن هبة اهللا قراءة، أنبأنا عبدالرحيم بن عبد الكرمي املروزي، أخربنا عثمان بن علي، أخربنا 
ليمان الفارسي االمام عبد الواحد بن عبدالرمحن سنة أربع وتسعني وأربع مئة، حدثنا أمحد بن حممد بن س

إمالء سنة ست ومثانني وثالث مئة، حدثنا علي بن حممد بن الزبري القرشي، حدثنا احلسن بن علي بن 
عفان، حدثنا زيد بن احلباب، عن معاوية بن صاحل، حدثنا عبدالرمحن بن جبري، عن أبيه، مسع عمرو بن 

  احلمق
يا رسول اهللا، وما : ، فقيل" بعبد خريا عسله إذا أراد اهللا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول

  ).١" (فتح له عمال صاحلا بني يدي موته حىت يرضي عنه من حوله : " عسله ؟ قال
  

   بناالمام العامل احلافظ املسند احلجة، أبو الفضل أمحد بن احلسن*  ابن خريون - ٦٠
__________  

د بن احلباب ذا االسناد، ورجاله رجال  من طريق زي٢٢٤ / ٥": املسند " أخرجه أمحد يف ) ١(
، ووافقه الذهيب، وله شاهد من حديث ٣٤٠ / ١: ، واحلاكم)١٨٤٢(الصحيح، وصححه ابن حبان 

، )١٨٢١(، وصححه هو وابن حبان )٢١٤٣: ( والترمذي١٢٠ و ١٠٦ / ٣: أنس عند أمحد
، ورجاله ثقات، ٢٠٠ / ٤ :، ووافقه الذهيب وهو كما قالوا، وآخر عن أيب عنبة٣٤٠ / ١: واحلاكم

  .من طرق) ٢٩٠٠(، و )٧٧٢٥(، و )٧٥٢٢(وثالث عن أيب أمامة عند الطرباين يف الكبري 
، ٣١٩ / ٣: ، العرب١٧ / ٢: ، دول االسالم٢٥٣ / ١٠: ، الكامل البن االثري٨٧ / ٩: املنتظم(*) 

  = (*)، عيون ١٢٠٩ - ١٢٠٧ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٩٢ / ١: ميزان االعتدال

)١٩/١٠٥(  

  

  .أمحد بن خريون البغدادي املقرئ ابن الباقالين
  .ولد سنة أربع وأربع مئة

وأجاز له أبو احلسن حممد بن أمحد بن الصلت االهوازي، وأبو احلسني بن املتيم، وحممد بن أمحد بن 
ارس احملاملي، وأبو احلسن بن رزقويه، وأبو احلسني بن بشران، وأبو نصر حسنون النرسي، وحممد بن ف

الغوري، وحممد بن عبد اهللا بن أبان النصييب، وإمساعيل بن عباس، وأبو سهل حممود بن عمر العكربي، 
  .والقاضي أبو إسحاق الباقرحي، ومجاعة

ومسع من أيب علي بن شاذان، أيب بكر الربقاين، وعثمان بن دوست العالف، وأيب القاسم احلريف، وأمحد 
مللك بن بشران، وأيب يعلى أمحد بن عبد الواحد، واحلسن بن حممد بن عبد اهللا بن احملاملي، وعبد ا

  .اخلالل، وخلق، ويرتل إىل أصحاب املخلص، وحنوه، وتفرد بأشياء وبإجازات



شيخه أبو بكر اخلطيب، وأبو علي بن سكرة، وأبو عامر العبدري، وأبو القاسم بن : حدث عنه
و بكر قاضي املارستان، وإمساعيل بن أيب سعد السمرقندي، وإمساعيل بن حممد الطلحي احلافظ، وأب

  .الصويف، وعبد الوهاب االمناطي، وأبو الفتح بن البطي، وخلق كثري
ثقة عدل متقن، واسع الرواية، كتب خبطه الكثري، وكان له معرفة : ذكره أبو سعد السمعاين، فقال

  باحلديث، مسعت أبا منصور بن خريون
__________  

، ١٥٥ / ١: ، لسان امليزان١٤٩ / ١٢: ، البداية٣٢٠ / ٦:  الوايف بالوفيات،٥١ / ١٣: التواريخ= 
 / ٣: ، شذرات الذهب٤٦ / ١: ، طبقات القراء٣٦٠ / ٢: ، تاريخ مخيس٤٠٠: طبقات احلفاظ

٣٨٣.  
(*)  

)١٩/١٠٦(  

  

ما رئي : كتب عمي أبو الفضل عن ابن شاذان ألف جزء، ومسعت عبد الوهاب االمناطي يقول: يقول
 أيب الفضل بن خريون، لو ذكرت له كتبه وأجزاءه اليت مسعها، يقول لك عمن مسع، وبأي طريق مثل

  .مسع، وكان يذكر الشيخ وما يرويه، وما ينفرد به
قرأنا حىت يكتب يل احلافظ ؟ : احلافظ، فغضب، وضرب عليه، وقال: كتبوا مرة لعمي: قال أبو منصور

  اسطي، وعلي بن طلحة، قرأوتال بالروايات على أيب علي الو: قلت! 
هو : عليه ابن أخيه أبو منصور بن خريون، وأيب علي بن سكرة الصديف، وكان يقال يف ذلك الزمان

  .كيحىي بن معني يف زمانه، إشارة إىل تزكيته ملشايخ وقته، وتبيني جرحهم، وكان ينصف
  ).١(كان حيىي بن معني وقته : قال السلفي

  ".تاريخ اخلطيب "  زيف، فذكر أنه كان يلحق خبطه أشياء يف وقد تكلم فيه ابن طاهر بكالم
ما ذا بإحلاق، بل هو حواش، وقد كان شيخه اخلطيب أذن له يف مثل ذلك، وخطه، فمشهور بني، : قلت

  .ال يلتبس بغريه، مات يف رجب سنة مثان ومثانني وأربع مئة، وله أربع ومثانون سنة وشهر
زق اهللا بن عبد الوهاب التميمي، وشيخ املعتزلة املفسر أبو يوسف ومات معه شيخ العراق أبو حممد ر

  .وغريها) ٢" (التذكرة " عبد السالم القزويين، وطائفة، ذكرم يف 
__________  

  .٥١ / ١٣: عيون التواريخ) ١(



)١٢٠٩ - ١٢٠٨ / ٤) ٢.  
(*)  

)١٩/١٠٧(  

  

يه، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا أمحد أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفق
بن خريون، أخربنا عبدامللك ابن حممد، أخربنا أمحد بن خزمية، حدثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي، حدثنا 

مسعت رسول اهللا : مسعت ابن عباس يقول: مسعت عطاء يقول: قال ابن جريج: حجاج بن حممد، قال
البن آدم واديا من مال، الحب أن يكون له إليه مثله، وال ميال لو أن : " صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".جوف ابن آدم إال التراب، واهللا يتوب على من تاب 
  فال أدري أمن القرآن هو أم ال ؟ رواه: قال ابن عباس

  ).١(مسلم عن زهري، عن حجاج 
__________  

  .ثالثاباب لو أن البن آدم واديني البتغى : يف الزكاة) ١٠٤٩(برقم ) ١(
  . من طرق عن ابن جريج به٣٧٠ / ١: يف الرقاق، وأمحد) ٦٤٣٧(و ) ٦٤٣٦(وأخرجه البخاري 

 و ١٩٨ و ١٩٢ و ١٧٦ و ١٦٨ و ١٢٢ / ٣: ، وأمحد)٦٤٣٩(ويف الباب عن أنس عند البخاري 
، )٢٣٣٧(، والترمذي )١٠٤٨(، ومسلم ٣٦٨ و ٣٤١ و ٣٤٠ و ٢٧٢ و ٢٤٧ و ٢٣٨ و ٢٣٦

  .٣١٩، ٣١٨ / ٢: والدارمي
(*)  

)١٩/١٠٨(  

  

  الطبقة السادسة والعشرون
الشيخ االمام، احملدث احلافظ، الصادق القدوة، بركة احملدثني، أبو بكر حممد بن *  ابن اخلاضبة - ٦١
  . بن عبدا لباقي بن منصور البغدادي الدقاق، عرف بابن اخلاضبةأمحد

ء النحوي ببغداد، أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا املقداد بن أيب القاسم يف كتابه، أخربنا أبو البقا
حدثنا حممد بن أمحد احلافظ، أخربنا أبو احلسني بن املهتدي باهللا، حدثنا عبيد اهللا بن حممد، حدثنا عبد 

اهللا بن حممد، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا خالد بن خملد، حدثنا سليمان بن بالل، حدثنا أبو 
  قال رسول اهللا: الحازم، عن سهل بن سعد ق



__________  
، الكامل يف ٢٣٠ - ٢٢٦ / ١٧: ، معجم االدباء١٠١ / ٩: ، املنتظم١٠٢: سؤاالت السلفي(*) 

، املغين يف ٣٢٦ - ٣٢٥ / ٣: ، العرب١٨ / ٢: ، دول االسالم٢٦١ - ٢٦٠ / ١٠: التاريخ
، املستفاد ١٢٢٧ - ١٢٢٤ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٤٦٥ / ٣: ، ميزان االعتدال٥٤٨ / ٢: الضعفاء

، ٥٦ - ٥٥: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٩٠ - ٨٩ / ٢: ، الوايف٦ - ٥: من ذيل تاريخ بغداد
  ،٤٤٨: ، طبقات احلفاظ٥٧ / ٥: ، لسان امليزان١٥٣ / ١٢: البداية
  .٣٩٣ / ٣: ، شذرات الذهب٤٤٩

(*)  

)١٩/١٠٩(  

  

 يدخله الصائمون يوم القيامة، ال يدخل معهم الريان،: إن يف اجلنة بابا يقال له: " صلى اهللا عليه وسلم
  ).١" (أحد غريهم، فإذا دخل آخرهم أغلق 

  .أخرجه البخاري عن خالد، ومسلم عن ابن أيب شبية، فوافقنامها
ولد سنة نيف وثالثني وأربع مئة، ومسع من مؤدبه أيب طالب عمر بن حممد بن الدلو يف سنة ست 

ن حيويه، فهذا أقدم شيخ له، وأخذ عن أيب جعفر بن املسلمة، وعبد حدثنا عنه أبو عمر ب: وأربعني، قال
الرحيم بن أمحد البخاري احلافظ، واحلافظ أيب بكر بن ثابت اخلطيب، وأيب حممد ابن هزارمرد 

الصريفيين، وأيب احلسني بن النقور، وإمام جامع دمشق عبد الصمد بن متيم، وأيب احلسني حممد بن مكي 
  . وأيب الغنائم حممد بن الغراء، وخلق من طبقتهم، وبعدهم- صادفه ببيت املقدس -بن عثمان االزدي 

وقرأ للناس الكثري، هو كان مقرئ احملدثني ببغداد، وكتب، وخرج، وأفاد، وهو متوسط يف الفن، مع 
  .ديانة متينة، وتعبد وفصاحة، وحسن قراءة

هر، وأبو الفتح بن البطي، ومجاعة القاضي أبو علي بن سكرة، وأبو الفضل حممد بن طا: حدث عنه
  .يسرية، فإنه تويف قبل أن ينفق مروياته

__________  
  .باب فضل الصيام: يف الصيام) ١١٥٢(باب الريان للصائمني، ومسلم : يف الصوم) ١٨٩٦(رقم ) ١(

  يف بدء اخللق، عن سعيد بن أيب مرمي، عن حممد بن) ٣٢٥٧(وأخرجه البخاري 
 ٤: عن حممد بن بشار، عن أيب عامر العقدي، عن هشام بن سعد، والنسائي) ٧٦٥(مطرف، والترمذي 

  .، عن طريق علي بن حجر، عن سعيد بن عبدالرمحن، ثالثتهم عن أيب حازم به١٦٨/ 



  .٣٣٣ / ٥: وأخرجه أمحد من طريقني آخرين عن أيب حازم
(*)  

)١٩/١١٠(  

  

، فاضال، حسن الذكر، ما رأيت مثله على كان أبو بكر حمبوبا إىل الناس كلهم: قال أبو علي الصديف
  ).١(طريقته، وكان ال يأتيه مستعري كتابا إال أعطاه أو دله عليه 

 وذكر شدة إصابته مبطالبة طولب ا، وأنه كانت له -ومسعت أبا الوفاء بن عقيل احلنبلي االمام يقول 
هل واليت يف : ن قلت يل يا ربولئ: عند ذلك خلوات يدعو ربه فيها ويناجيه، فقرأ علي مناجاته يقول

نعم يا : هل عاديت يف عدوا ؟ فأقول: نعم يا رب، أبو بكر بن اخلاضبة، ولئن قلت يل: وليا ؟ أقول
  .رب

  .ومل يسمه
  ).٢(اغتر الشيخ : فأخربت ابن اخلاضبة بقوله، فقال: قال

  .باالجرة سبع مرات" صحيح مسلم " نسخ ابن اخلاضبة : قال أبو سعد السمعاين
ما كان يف الدنيا أحد أحسن قراءة للحديث من ابن اخلاضبة يف وقته، لو مسع إنسان : ال حممد بن طاهرق

  ).٣(بقراءته يومني، ملا مل 
كان عالمة يف االدب، قدوة يف : سألت أبا الكرم مخيسا احلوزي عن ابن اخلاضبة، فقال: قال السلفي

 ببغداد من أهلها أحسن قراءة للحديث منه، وال احلديث، جيد اللسان، جامعا خلالل اخلري، ما رأيت
  ).٤(أعرف مبا يقوله 
  كان ابن اخلاضبة ورعا تقيا، زاهدا ثقة، حمبوبا: قال ابن النجار

__________  
  .١٢٢٤ / ٤: تذكرة احلفاظ) ١(
  .أعز اهللا الشيخ: ١٢٢٤ / ٤: يف تذكرة احلفاظ) ٢(
  .٥: ص: املستفاد) ٣(
  .١ :سؤاالت احلافظ السلفي) ٤(

(*)  

)١٩/١١١(  

  



  ).١(إىل الناس، روى اليسري 
  ).٢(ما رأيت يف أصحاب احلديث أقوم باللغة من ابن اخلاضبة : وقال علي بن حممد الفصيحي

كان خري موجود يف وقته، وكان ال : وسألت أبا عامر العبدري عن ابن اخلاضبة، فقال: قال السلفي
  ).٣(حيفظ، إمنا يعول على الكتب 

 مسعت ابن اخلاضبة، وكنت ذكرت له أن بعض اهلامشيني حدثين بأصبهان أن أبا احلسني بن :ابن طاهر
، وقعت داري )٤(ملا كان سنة الغرق : ال أدري، لكن أحكي لك: املهتدي باهللا يرى االعتزال، فقال

على قماشي وكتيب، ومل يكن يل شئ، وعندي االم، والزوجة والبنات، فكنت أنسخ، وأنفق عليهن، 
يف تلك السنة سبع مرات، فلما كان يف ليلة من الليايل، رأيت " صحيح مسلم " عرف أنين كتبت فأ

ادخل اجلنة، فلما دخلت : أين ابن اخلاضبة ؟ فأحضرت، فقيل يل: القيامة قد قامت، ومناد ينادي
: الباب، وصرت من داخل، استلقيت على قفاي، ووضعت إحدى رجلي على االخرى، وقلت

للشريف أيب : ملن هذه ؟ قال:  من النسخ، فرفعت رأسي، فإذا ببغلة يف يد غالم، فقلتاسترحت واهللا
  ).٥(احلسني بن الغريق، فلما أصبحت، نعي لنا الشريف، رمحه اهللا 

__________  
  .١٢٢٦ / ٤: تذكرة احلفاظ) ١(
  .٣٢٦ - ٣٢٥ / ٣: ، والعرب١٢٢٦ / ٤: تذكرة احلفاظ) ٢(
  .١٢٢٦ / ٤: التذكرة) ٣(
  . ه٤٦٦ وكان ذلك يف سنة )٤(
، وعيون ٦: ص: ، واملستفاد٢٢٨ - ٢٢٧ / ١٧: ، ومعجم االدباء١٠١ / ٩: اخلرب يف املنتظم) ٥(

، والوايف ١٢٢٦ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ١٥٣ / ١٢: ، وابن كثري٥٦: لوحة / ١٣: التواريخ
  .٩٠ / ٢: بالوفيات

(*)  

)١٩/١١٢(  

  

 حممد بن حممد بن عطاف، حيكي أنه طلع يف بعض أوالد مسعت أبا الفضل: أبو القاسم بن عساكر
أمرها يسري، : الرؤساء ببغداد إصبع زائدة، فاشتد أمله له، فدخل عليه ابن اخلاضبة، فمسح عليها، وقال

  .فلما كان الليل نام وانتبه، فوجدها قد سقطت، أو كما قال
ي، وأمحد بن علي الدينوري، وكتب مسع ابن اخلاضبة بالقدس من عبدالرحيم البخار: قال ابن عساكر

  .الكثري، وكان مفيد بغداد يف وقته، وكان صاحلا متواضعا



مات ابن اخلاضبة يف ثاين ربيع االول سنة تسع ومثانني وأربع مئة، وكانت جنازته مشهودة، وختم على 
  .قربه ختمات

عبد اللطيف الطربي، أخربنا حممد أخربنا القاسم بن حممد احلافظ، أخربنا أمحد بن إبراهيم املقرئ، أخربنا 
بن البطي، أخربنا حممد بن أمحد بن عبدا لباقي، أخربنا أمحد بن علي بن ثابت، حدثنا ابن أيب الفوارس، 

الرجل يسمع : كنت عند الشبلي، فسأله بعض املتصوفة: حدثنا احلسني بن أمحد اهلروي الصفار، قال
  :قوال ال يفهمه، فيتواجد عليه، فأنشأ يقول

وبكاها رمبا أرقين * فبكائي رمبا أرقها ) ١(ذات شجو صدحت يف فنن * رب ورقاء هتوف يف الضحى 
وهي أيضا باجلوى تعرفين * ولقد تشكو فما تفهمين غري أين باجلوى أعرفها * ولقد أشكو فما أفهمها 

)٢(  
__________  

  .وهو خطأ) صاحت(يف االصل ) ١(
  .١٢٢٥ / ٤": التذكرة " والتصويب من 

  .١٢٢٥ / ٤": تذكرة احلفاظ " االبيات يف ) ٢(
(*)  

)١٩/١١٣(  

  

وفيها مات أبو طاهر أمحد بن احلسن الباقالين، واملقرئ أمحد بن عمر بن االشعث، وأبو عبد اهللا احلسني 
، واحملدث عبد احملسن بن حممد الشيحي )١(بن حممد بن السراج، واحملدث عبد اهللا بن يوسف اجلرجاين 

لغوي زمانه باالندلس، ومسند الوقت القاسم بن الفضل ) ٣( مروان عبدامللك بن سراج ، وأبو)٢(
  .الزاهد، وأبو املظفر منصور بن حممد السمعاين) ٥(، وأبو عبد اهللا حممد بن علي العمريي )٤(الثقفي 

  
 ور ابن حممداالمام العالمة، مفيت خراسان، شيخ الشافعية، أبو املظفر منص*  أبو املظفر السمعاين - ٦٢

  .بن عبد اجلبار بن أمحد التميمي، السمعاين، املروزي، احلنفي كان، مث الشافعي
  .ولد سنة ست وعشرين وأربع مئة

  ومسع أبا غامن أمحد بن علي الكراعي، وأبا بكر بن عبد الصمد
__________  

  ).٨٦(ستأيت ترمجته برقم ) ١(
  ).٧٩(ستأيت ترمجته برقم ) ٢(



  ).٧٠(برقم ستأيت ترمجته ) ٣(
  ).٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

، وفيات ١٣٩ - ١٣٨ / ٢: ، اللباب١٠٢ / ٩: ، املنتظم١٤٠ - ١٣٩ / ٧: االنساب(*) 
، ٩٦/ م : ، الوايف٣٢٦ / ٣: ، العرب١٨ / ٢:  يف ترمجة حفيده، دول االسالم٢١١ / ٣: االعيان

 - ٣٣٥ / ٥: ، طبقات السبكي١٥٢ - ١٥١ / ٣: ، مرآة اجلنان٥٤: الورقة / ١٣: عيون التواريخ
، طبقات الشافعية البن ١٥٤ - ١٥٣ / ١٢: ، البداية٣٠ - ٢٩ / ٢: ، طبقات االسنوي٣٤٦

 - ٣٣٩ / ٢: ، طبقات املفسرين للداوودي١٦٠ / ٥: ب، النجوم الزاهرة / ٢٨: قاضي شبهة
 - ٣٩٣ / ٣: ، شذرات الذهب١٥١، ١٠٧: ، كشف الظنون٣٣٢ / ٢: ، مفتاح السعادة٣٤٠
  .٤٣: ، الرسالة املستطرفة٤٧٣ / ٢: ، هدية العارفني٣٩٤

(*)  

)١٩/١١٤(  

  

الترايب، وطائفة مبرو، و عبد الصمد بن املأمون، وطبقته ببغداد، وأبا صاحل املؤذن، وحنوه بنيسابور، وأبا 
كراعي، وبرع يف مذهب أيب حنيفة على مبكة، وأكرب شيخ له ال) ١(علي الشافعي، وأبا القاسم الزجناين 

  .والده العالمة أيب منصور السمعاين، وبرز على االقران
، وحممد بن أيب )٢(أوالده، وعمر بن حممد السرخسي، وأبو نصر حممد بن حممد الفاشاين : روى عنه

  .ثريبكر السنجي، وإمساعيل بن حممد التيمي، وأبو نصر الغازي، وأبو سعد بن البغدادي، وخلق ك
حج على الربية أيام انقطع الركب، فأخذ هو ومجاعة، فصرب إىل أن خلصه اهللا من االعراب، وحج 

  .وصحب الزجناين
حنتاج أن : بنته، فقالوا) ٣(أسرونا، فكنت أرعى مجاهلم، فاتفق أن أمريهم أراد أن يزوج : كان يقول

  .نرحل إىل احلضر الجل من يعقد لنا
  هذا الذي: فقال رجل منا

عى مجالكم فقيه خراسان، فسألوين عن أشياء، فأجبتهم، وكلمتهم بالعربية، فخجلوا واعتذروا، ير
فعقدت هلم العقد، وقلت اخلطبة، ففرحوا، وسألوين أن أقبل منهم شيئا، فامتنعت، فحملوين إىل مكة 

  ).٤(وسط العام 
ا وورعا، من بيت العلم هو وحيد عصره يف وقته فضال وطريقة، وزهد): تارخيه(قال عبد الغافر يف 

  والزهد، تفقه بأبيه، وصار من



__________  
هو سعد بن علي بن حممد الزجناين شيخ احلرم يف عصره، كان جليل القدر عاملا زاهدا حافظا، تويف ) ١(

  ).١٨٩( ه، تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ٤٧١يف سنة 
 من االنساب، واملشتبه، وقد سبق التعريف ذه وهو تصحيف، والتصويب) القاشاين(يف االصل ) ٢(

  .١١النسبة يف الترمجة رقم 
  ).يتزوج(إىل ) طبقات السبكي(حترفت يف ) ٣(
  .٣٣٧ - ٣٣٦ / ٥: طبقات السبكي) ٤(

(*)  

)١٩/١١٥(  

  

فحول أهل النظر، وأخذ يطالع كتب احلديث، وحج ورجع، وترك طريقته اليت ناظر عليها ثالثني سنة، 
فعيا، وأظهر ذلك يف سنة مثان وستني، فاضطرب أهل مرو، وتشوش العوام، حىت وردت وحتول شا

الكتب من االمري ببلخ، يف شأنه والتشديد عليه، فخرج من مرو، ورافقه ذو ادين أبو القاسم 
املوسوي، وطائفة من االصحاب، ويف خدمته عدة من الفقهاء، فصار إىل طوس، وقصد نيسابور، 

حاب استقباال عظيما أيام نظام امللك، وعميد احلضرة أيب سعد، فأكرموه، وأنزل يف عز فاستقبله االص
وحشمة، وعقد له جملس التذكري يف مدرسة الشافعية، وكان حبرا يف الوعظ، حافظا، فظهر له القبول، 

  واستحكم أمره يف مذهب الشافعي، مث عاد إىل
على أقرانه، وظهر له االصحاب، وخرج إىل مرو، ودرس ا يف مدرسة الشافعية، وقدمه النظام 

  ).١(أصبهان، وهو يف ارتقاء 
، تعصب الهل )٤(يف احلديث ) االمايل(، وله )٣) (الربهان(، وكتاب )٢) (االصطالم(صنف كتاب 

  .احلديث والسنة واجلماعة، وكان شوكا يف أعني املخالفني، وحجة الهل السنة
  .لفقه واالصولصنف جدي التفسري، ويف ا: وقال أبو سعد

__________  
  .٣٤٤ / ٥: طبقات السبكي) ١(
، وطبقات ١٣٩ / ٧: ، انظر االنساب)املختصر(يف الرد على أيب زيد الدبوسي احلنفي، ويسمى ) ٢(

  .٥ / ١٦٠: ، والنجوم الزهرة٣٤٠ / ٢: ، وطبقات املفسرين للداوودي٣٤٢ / ٥: السبكي
  .لة خالفيةإنه يشتمل على قريب من ألف مسأ: قالوا) ٣(
وأملى االس يف احلديث، وتكلم على كل حديث : ١٤٠، ١٣٩ / ٧: قال حفيده يف االنساب) ٤(



الرد على (، و )االنتصار(، و )منهاج أهل السنة(بكالم مفيد، وصنف التصانيف يف احلديث مثل 
عن كل شيخ وقد مجع االحاديث االلف احلسان من مسموعاته عن مئة شيخ له، :...، مث قال)القدرية

  .عشرة أحاديث
(*)  

)١٩/١١٦(  

  

) القواطع(الذي شاع يف االقطار، وكتاب ) االصطالم(،، وله )١(واحلديث، وتفسريه ثالث جملدات 
املنهاج الهل (يف الرد على املخالفني، وكتاب ) ٣) (االنتصار باالثر(يف أصول الفقه، وله كتاب ) ٢(

  .سا، وأملى تسعني جمل)القدر(، وكتاب )السنة
أكترينا محارا، ركبه االمام أبو املظفر : مسعت من حيكي عن رفيق جدي يف احلج حسني بن حسن، قال

  إىل
ما معنا إال إبريق خزف، فلو اشترينا آخر ؟ فأخرج : خرق، وبينها وبني مرو ثالثة فراسخ، فرتلنا، وقلت

  .عدها مين شيئايا حسني، ليس معي إال هذه، خذ واشتر، وال تطلب ب: مخسة دراهم، وقال
  ).٤(فخرجنا على التجريد، وفتح اهللا لنا : قال

: مسعت أبا املظفر السمعاين يقول: ومسعت شهردار بن شريويه، مسعت منصور بن أمحد، وسأله أيب، فقال
عد إلينا يا : ، رأيت رب العزة يف املنام، فقال يل)٥(كنت حنفيا، فبدا يل، وحججت، فلما بلغت مسرياء 

  ).٦(، فانتبهت، وعلمت أنه يريد مذهب الشافعي، فرجعت إليه أبا املظفر
__________  

علمت أن طلبة قسم الدراسات العليا يف اجلامعة االسالمية يف املدينة املنورة يقومون بتحقيقه، ) ١(
  .وستتوىل اجلامعة طبعه فيما بعد

 يغين عما صنف يف وهو: ، وحفيده، وقال٣٤٢ / ٥: ، والسبكي١٠٢ / ٩: ذكره ابن اجلوزي) ٢(
  .ذلك الفن

  .وقد حققه، وأعده للطبع د
  .حممد حسن هيتو

 ٥: ، والنجوم الزاهرة١٣٩ / ٧: ، واالنساب٣٤٢ / ٥: ، والسبكي١٠٢ / ٩: ذكره يف املنتظم) ٣(
يف احلث على السنة : هو خمتصر على ثالثة أبواب، االول: ، وقال١٧٣ / ١: ، وكشف الظنون١٦٠/ 

  .يف شجرة العلم: يف فضل احلديث، والثالث: واجلماعة، والثاين
  .٣٣٧ / ٥: طبقات السبكي) ٤(



  .٢٥٥ / ٣: مرتل بطريق مكة بعد توز مصعدا وقبل احلاجز، انظر معجم البلدان) ٥(
  .٣٣٨ / ٥: طبقات السبكي) ٦(

(*)  

)١٩/١١٧(  

  

ة، نزل على الصوفية، خرجت مع أيب املظفر إىل احلج، فكلما دخلنا بلد: وقال احلسني بن أمحد احلاجي
اللهم بني يل احلق، فلما دخلنا مكة، نزل على أمحد بن علي بن : وطلب احلديث، ومل يزل يقول يف دعائه

  ).١(أسد، وصحب سعدا الزجناين حىت صار حمدثا 
كنت يف الطواف، فوصلت إىل : مسعت أبا املظفر السمعاين يقول: وقرأت خبط أيب جعفر اهلمذاين احلافظ

هذا مقام ! أما ترى أين أنت ؟ : ، وإذا برجل قد أخذ بردائي، فإذا االمام سعد، فتبسمت، فقالامللتزم
اللهم كما سقته إىل أعز مكان، فأعطه أشرف عز يف : االنبياء واالولياء، مث رفع طرفه إىل السماء وقال

، وال تقولن البتة ال ختالفين يف سرك، وارفع يديك معي إىل ربك: كل مكان وزمان، مث ضحك إيل، وقال
شيئا، وامجع يل مهتك حىت أدعو لك، وأمن أنت، وال خيالفين عهدك القدمي، فبكيت، ورفعت معه يدي، 

مر يف حفظ اهللا، فقد أجيب فيك صاحل دعاء االمة، فمضيت وما شئ : وحرك شفتيه، وأمنت، مث قال
  ).٢(أبغض إىل من مذهب املخالفني 

لو كان الفقه ثوبا طاويا، لكان أبو املظفر السمعاين طرازه : ني يقولمسعت إمام احلرم: وخبط أيب جعفر
)٣.(  

، مما أرى )٤(إذا ناظرت أبا املظفر، فكأين أناظر رجال من أئمة التابعني : وقال االمام أبو علي بن الصفار
  .عليه من آثار الصاحلني

__________  
  .٣٣٨ / ٥: طبقات السبكي) ١(
  .٣٣٨ / ٥: طبقات السبكي) ٢(
  .٣٤٢ / ٥: طبقات السبكي) ٣(
  .٣٤٢ / ٥: طبقات السبكي) ٤(

(*)  

)١٩/١١٨(  

  



ما حفظت شيئا : مسعت أيب يقول: حدثنا أبو الوفاء عبد اهللا بن حممد، حدثنا أبو بكر يقول: قال أبو سعد
سئل جدك حبضور والدي عن : مسعت أبا االسعد بن القشريي يقول: وقال أبو سعد) ١(فنسيته 

  ).٢(عليكم بدين العجائز : لصفات، فقالأحاديث ا
، وتويف يوم اجلمعة الثالث والعشرين من ربيع االول سنة تسع )٤٢٦(ولد جدي سنة : إىل أن قال

  ).٣(ومثانني وأربع مئة 
  .عاش ثالثا وستني سنة رمحه اهللا

__________  
 / ١٢لبداية ، وا٣٤٠ / ٢: ، والداوودي١٠٢ / ٩: ، واملنتظم٣٤٤ / ٥: طبقات السبكي) ١(

١٤٠.  
  .وصبيان الكتاتيب: ، وزاد االخري١٥٤ / ١٢: ، والبداية١٠٢ / ٩: املنتظم) ٢(

ويستبعد صدور مثل هذا عن مثل هذا االمام الذي ألف التآليف املتعددة يف العقائد والعبادات 
 وذهول، ويف واملعامالت، وكلها مقرونة باالدلة واحلجج والبينات، اللهم إال إذا قاهلا يف حالة ضعف

مثل هذه احلالة ال يعتد مبا يقوله صاحبها املتلبس ا، وكيف ينصح مسائليه بأن يلزموا دين العجائز، 
واهللا سبحانه حيثنا يف غري ما آية من كتابه على النظر واالستدالل، واالئمة اتهدون اتفقوا على وجوب 

لى املنع من التقليد الذي يصد عنهما، ويقتضي االهتداء بالقرآن، وسنة نبيه عليه الصالة والسالم، وع
هجراما، ومل جيعلوا أنفسهم شارعني يطاعون، وإمنا كانوا أدالء للناس لعلهم يهتدون، والذي يعرفه 
كل واقف على تاريخ الصدر االول من املسلمني، هو أن أهل القرنني االول والثاين مل يكونوا يقلدون 

راء الناس وأقوال العلماء، بل كان العامي منهم على بينة من دينه يعرف أحدا، أي مل يكونوا يأخذون بآ
  من أين جاءت كل مسألة يعمل ا من مسائله، إذ كان علماء الصدر االول يلقنون

الناس االسالم ببيان كتاب اهللا تعاىل، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وكان اجلاهل بالشئ يسأل عن 
ن اهللا تعاىل قال كذا، أو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كذا، أو فعل كذا، حكم اهللا فيه، فيجاب بأ

أو أقر على كذا، فإن مل يكن عند املسؤول فيه هدي من كتاب أو سنة ذكر ما جرى عليه الصاحلون، 
ق وما يراه أشبه مبا جاء يف هذا اهلدي، أو أحال على غريه ممن هو أعلم منه، وأقر الناس إىل معرفة احل
يف املطالب العالية هو الباحث املستقل الذي يسترشد بالطريقة اليت وردت يف القرآن، وجاءت على 

  .لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم
  .١٤٠ / ٧: يف االنساب) ٣(

(*)  

)١٩/١١٩(  

  



  فتوح بناالمام القدوة، املتقن احلافظ، شيخ احملدثني، أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر*  احلميدي - ٦٣
، االزدي، احلميدي، االندلسي، امليورقي، الفقيه، الظاهري، )١(عبد اهللا بن فتوح بن محيد يصل 

  .صاحب ابن حزم وتلميذه
  .جزيرة فيها بلدة حصينة جتاه شرق االندلس، هي اليوم بأيدي النصارى: وميورقة

  .مولدي قبل سنة عشرين وأربع مئة: قال
الرب، وطائفة، مث ) ٣(، فأكثر عنه، وأخذ عن أيب عمر بن عبد الفقيه) ٢(الزم أبا حممد علي بن أمحد 

ارحتل، فأخذ مبصر عن القاضي أيب عبد اهللا القضاعي، وحممد بن أمحد القزويين، وأيب إسحاق احلبال، 
وعدة، واحلافظ عبدالرحيم بن أمحد البخاري، ومسع بدمشق من أيب القاسم احلنائي، واحلافظ أيب بكر 

  زيز الكتاين، ومسعاخلطيب، وعبد الع
__________  

 - ٥٦٠ / ٢:  وغريها، الصلة٤٠٠ و ٢٢٧ - ٢٢٦: ، فهرست ابن خري٢٣٣ / ٤: االنساب(*) 
  :، معجم االدباء١٢٤ - ١٢٣: ، بغية امللتمس٩٦ / ٩: ، املنتظم٥٦١
 / ٢: ، دول االسالم٢٥٤ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٣٩٢ / ١: ، اللباب٢٨٦ - ٢٨٢ / ١٨
، املستفاد من ١٧ / ٢: ، تتمة املختصر١٢٢٢ - ١٢١٨ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٣٢٣ / ٣: ، العرب١٨

، ١٤٩ / ٣: ، مرآة اجلنان٣١٨ - ٣١٧ / ٤: ، الوايف بالوفيات٣٦ - ٣٤: ذيل تاريخ بغداد
 / ٢: ، نفح الطيب١٤٠ / ٢: ، مفتاح السعادة١٥٦ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٥٢ / ١٢: البداية
: ، إيضاح املكنون٣٩٢ / ٣: ، شذرات الذهب٥٨١، ٣٨٥، ٢٥٢: ظنون، كشف ال١١٥ - ١٢٢

، مقدمة جذوة املقتبس حملمد الطنجي ومقدمة طبعة دار إحياء ١٧٣: ، الرسالة املستطرفة١٢٤ / ١
  .التراث

  .بفتح الياء، وكسر الصاد، وبعدها الم) ١(
  .٩٩تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر رقم ) ٢(
  .٨٥ اجلزء الثامن عشر رقم تقدمت ترمجته يف) ٣(

(*)  

)١٩/١٢٠(  

  

املروزية، ومبصر ) ١(باالندلس أيضا من أيب العباس أمحد بن عمر بن دهلاث، ومبكة من احملدثة كرمية 
أيضا من عبد العزيز الضراب، وابن بقاء الوراق، وببغداد من عبد الصمد بن املأمون، وأيب احلسني بن 

هزارمرد، وأيب جعفر بن املسلمة، وبواسط من العالمة أيب غالب بن بشران املهتدي باهللا، وأيب حممد بن 



اللغوي، وأكثر عن أصحاب أيب طاهر املخلص، مث عن أصحاب أيب عمر بن مهدي، إىل أن كتب عن 
  ).٢(، ورتبه أحسن ترتيب )اجلمع بني الصحيحني(أصحاب أيب حممد اجلوهري، ومجع وصنف، وعمل 

  .اله يف العلم كان يف سنة مثان وأربعني وأربع مئةاستوطن بغداد، وأول ارحت
__________  

  .١١٠تقدمت ترمجتها يف اجلزء الثامن عشر رقم ) ١(
وهو مل يطبع بعد، وقد زاد فيه ألفاظا وتتمات ليست يف واحد منهما، أخذها من أصحاب ) ٢(

ورمبا أضفنا إىل :  ما نصهمنبها عليها، فقد جاء يف أثناء مقدمة كتابه) الصحيحني(املستخرجات على 
 يعين -ذلك نبذا مما تنبهنا له من كتب أيب احلسن الدارقطين، وأيب بكر االمساعيلي، وأيب بكر اخلوازمي 

، وأيب مسعود الدمشقي، وغريهم من احلفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابني من تنبيه -الربقاين 
 شرح، أو بيان السم أو نسب أو كالم على إسناد أو تتبع على غرض، أو تتميم حملذوف، أو زيادة من

  .لوهم
مث إنه فيما تتبعته من كتابه إذا ذكر الزيادة يف املنت يعزوها ملن رواها من أهل : قال احلافظ ابن حجر

املستخرجات وغريها، فإن عزاها ملن استخرجها أقرها، وإن عزاها ملن مل يستخرجها تعقبها غالبا، لكنه 
زاد فيه فالن كذا، وتارة يسوق احلديث : وق احلديث من الكتابني، أو من أحدمها مث يقولتارة يس

  .اقتصر البخاري على كذا، وزاد فيه االمساعيلي كذا: والزيادة مجيعا يف نسق واحد، مث يقول
  .وأخطأ من ظن أنه سرد تلك الزيادات يف ضمن أحاديث الشيخني من غري بيان وال متييز

 وقد اعتمد يف نقل ما يف الصحيحني على كتاب -ظن أن ابن االثري يف جامع االصول ويغلب على ال
 أنه ال ينقل منه إال إذا كان منسوبا فيه إىل الشيخني أو أحدمها، وال ينقل منه ما زاده من -احلميدي 

  .كتب املستخرجني
(*)  

)١٩/١٢١(  

  

ي، ويوسف بن أيوب اهلمذاين الزاهد، احلافظ أبو عامر العبدري، وحممد بن طرخان الترك: حدث عنه
، والقاضي حممد بن علي اجلاليب، واحلسني بن )الترغيب والترهيب(وإمساعيل بن حممد التيمي صاحب 

احلسن املقدسي، وصديق بن عثمان التربيزي، وشيخه أبو بكر اخلطيب، ومات قبله بدهر، وأبو إسحاق 
 بن مخيس املوصلي، وأبو القاسم إمساعيل بن بن نبهان الغنوي، وأبو عبد اهللا احلسني بن نصر

  السمرقندي، وأبو
  .الفتح حممد بن البطي، واحلافظ حممد بن ناصر، وآخرون



  .وكان من بقايا أصحاب احلديث علما وعمال وعقدا وانقيادا، رمحة اهللا عليه
وذلك يف كنت أمحل للسماع على الكتف، : مسعت أبا عبد اهللا احلميدي يقول: قال حممد بن طرخان

سنة مخس وعشرين وأربع مئة، فأول ما مسعت من الفقيه أصبغ بن راشد، وكنت أفهم ما يقرأ عليه، 
وكان قد تفقه على أيب حممد بن أيب زيد، وأصل أيب من قرطبة من حملة تعرف بالرصافة، فتحول وسكن 

  .جزيرة ميورقة، فولدت ا
يف ماء ) ١(خ بالليل يف احلر، فكان جيلس يف إجانة كان احلميدي من اجتهاده ينس: قال حيىي بن البناء

  .يتربد به
جاء أبو بكر بن ميمون، فدق الباب على احلميدي، وظن أنه أذن له، : قال احلسني بن حممد بن خسرو

واهللا لقد نظرت إىل موضع مل ينظره أحد منذ : فدخل، فوجده مكشوف الفخذ، فبكى احلميدي، وقال
  .عقلت

  مل أر مثل صديقنا أيب عبد اهللا احلميدي): ٢(كوال قال أبو نصر بن ما
__________  

  .إناء يغسل فيه الثياب: االجانة بالتشديد): املصباح(قال يف ) ١(
  .٢٣٣ / ٤: انظر االنساب) ٢(

(*)  

)١٩/١٢٢(  

  

  ).١) (تاريخ االندلس(يف نزاهته وعفته، وورعه، وتشاغله بالعلم، صنف 
مل تر عيناي مثل احلميدي يف فضله ونبله، وغزارة علمه، : قال أيب: يوقال حيىي بن إبراهيم السلماس

وحرصه على نشر العلم، وكان ورعا تقيا، إماما يف احلديث وعلله ورواته، متحققا بعلم التحقيق 
  واالصول على مذهب أصحاب احلديث مبوافقة الكتاب والسنة، فصيح العبارة،

  .متبحرا يف علم االدب والعربية والترسل
، وكتاب )الذهب املسبوك يف وعظ امللوك(، وكتاب )مجل تاريخ االسالم(وله كتاب : إىل أن قال

، وله شعر )ذم النميمة(، وكتاب )حفظ اجلار(، وكتاب )خماطبات االصدقاء(، وكتاب )٢) (الترسل(
  .رصني يف املواعظ واالمثال

 مثله قط، وعن مثله ال يسأل، مجع ال يرى: سألت أبا عامر العبدري عن احلميدي، فقال: قال السلفي
  .بني الفقه واحلديث واالدب، ورأى علماء االندلس، وكان حافظا

  عن) الشهاب(كان احلميدي يقصد كثريا يف رواية كتاب : قلت



__________  
وهو مطبوع متداول ألفه يف بغداد، وذكر يف خطبته أنه كتبه من حفظه، ) جذوة املقتبس(وامسه ) ١(

ة تارخيية ضافية عن والة االندلس منذ الفتح حىت عصر احلسنيني، مث أورد ما حيضره من افتتحه مبقدم
أمساء رواة احلديث باالندلس، وأهل الفقه واالدب، وذوي النباهة والشعر، ومن له ذكر منهم، أو ممن 

وف دخل إليهم، أو خرج عنهم يف معىن من معاين العلم والفضل أو الرياسة واحلرب، مرتبا على حر
بغية امللتمس يف تاريخ رجال ( ه، ومساه ٥٩٩املعجم، وقد ذيل عليه أمحد ابن حيىي الضيب املتويف سنة 

  ).االندلس
، والترسل والترسيل )تسهيل السبيل إىل علم الترسيل(، وغريه ٢٨٥ / ١٨: يف معجم االدباء) ٢(

  .واحد
(*)  

)١٩/١٢٣(  

  

  .صريين الشهاب شهابا: ،، فقال)١(مؤلفه 
 ميونه ابن رئيس - من الدنيا -كان احلميدي يدلين على الشيوخ، وكان متقلال : أبو علي الصديفقال 

  .الرؤساء، مث جرت يل معه قصص أوجبت انقطاعي عنه
  .وحدثين أبو بكر بن اخلاضبة أنه ما مسع احلميدي يذكر الدنيا قط

كتاب : جيب االهتمام اثالث كتب من علوم احلديث : مسعت احلميدي يقول: قال حممد بن طرخان
  .، وأحسن ما وضع فيه كتاب الدارقطين)العلل(
يف عدة كتب علي بن املديين إمام الصنعة، ومجع أبو بكر اخلالل ما وقع ) العلل(ومجع كتاب :  قلت-

له من علل االحاديث اليت تكلم عليها االمام أمحد، فجاء يف ثالثة جملدات، وفيه فوائد مجة، وألف ابن 
  ).٢(امت كتابا يف العلل، جملد كبري أيب ح
لالمري ابن ماكوال، ) ٣) (االكمال(، وأحسن ما وضع فيه )املؤتلف واملختلف(والثاين كتاب : قال

  وكتاب وفيات املشايخ، وليس فيه كتاب،
__________  

وهو حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي املصري، ذكره احلافظ ابن عساكر يف تاريخ دمشق، ) ١(
روى عنه أبو عبد اهللا احلميدي، وتوىل القضاء مبصر نيابة من جهة املصريني، وتوجه منهم رسوال : لوقا

وتتوىل مؤسسة الرسالة نشره يف ثالثة ) مسند الشهاب(إىل جهة الروم، وله عدة تصانيف، منها كتاب 
االنباء (وكتاب ) نهمناقب االمام الشافعي رضي اهللا ع(أجزاء بتحقيق الشيخ عبدايد السلفي، وكتاب 



  . ه٤٥٤تويف سنة ) خطط مصر(، وله كتاب )تواريخ اخللفاء(و ) عن االنبياء
  ).٤١(وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم 

االول طبع جزء منه بتحقيق االعظمي، والثاين مل نقف عليه، والثالث مطبوع يف مصر يف املطبعة ) ٢(
  .السلفية يف جملدين

  .وع يف سبعة جملدات بتحقيق العالمة عبدالرمحن املعلمي اليماين رمحه اهللاوهو مطب) ٣(
(*)  

)١٩/١٢٤(  

  

: وقد كنت أردت أن أمجع فيه كتابا، فقال يل االمري:  قال احلميدي-مل يعمل فيه كتاب عام :  يريد-
  ).١(رتبه على حروف املعجم بعد أن ترتبه على السنني 

يف ذلك كتابا ضخما، ومل يستوعب، وال قارب، ومجع يف ) ٢(القراب قد مجع احلافظ أبو يعقوب : قلت
ذلك أبو القاسم عبدالرمحن بن منده االصبهاين كتابا كبريا منثورا، وعلى ما أشاربه االمري أبو نصر 

، وهو كاف يف معناه فيما أحسب، ومل يكن عندي تواريخ كثرية مما قد )٣) (تاريخ االسالم(عملت أنا 
  .عراق، وباملغرب وبرصد مراغة، ففاتين مجلة وافرةمسعت ا بال

قال أبو عبد اهللا احلميدي يف ) ٤(فاشتغل احلميدي بالصحيحني إىل أن مات : قال حممد بن طرخان
أخربنا أبو عمر بن عبد الرب، أخربنا عبد اهللا بن حممد اجلهين مبصنف النسائي قراءة عليه، ): ٥) (تارخيه(

  .عن محزة الكناين، عنه
حممد بن أيب نصر االزدي االندلسي، مسع مبيورقة من ابن حزم قدميا، وكان يتعصب : ال القاضي عياضق

  له، ومييل إىل قوله، وأصابته فيه
__________  

  .٢٨٤ / ١٨): معجم االدباء(انظر اخلرب يف ) ١(
ته يف اجلزء  ه، وقد أورد املؤلف ترمج٤٢٩هو إسحاق بن إبراهيم بن حممد السرخسي املتوىف سنة ) ٢(

  ).٣٧٦(السابع عشر برقم 
انظر عن هذا الكتاب دراسة مستفيضة تتضمن حياة الذهيب ومنهجه يف تاريخ االسالم للدكتور ) ٣(

بشار عواد، وقد بدأنا بتحقيقه مبشاركة الدكتور بشار عواد، وستصدر جملدات منه يف هذا العام بعون 
  .اهللا وتوفيقه

  .٢٨٤ / ١٨): معجم االدباء) (٤(



  .٢٥١: ص) ٥(
(*)  

)١٩/١٢٥(  

  

  ).١(فتنة، وملا شدد على ابن حزم، خرج احلميدي إىل املشرق 
تويف احلميدي يف سابع عشر ذي احلجة سنة مثان ومثانني وأربع مئة عن بضع وستني سنة أو أكثر، 

ب حرب، وصلى عليه أبو بكر الشاشي، ودفن مبقربة باب أبرز، مث إم نقلوه بعد سنتني إىل مقربة با
  .فدفن عند بشر احلايف

كان احلميدي أوصى إىل االجل مظفر بن رئيس الرؤساء أن يدفنه عند بشر، : قال احلافظ ابن عساكر
فخالف، فرآه بعد مدة يف النوم يعاتبه، فنقله يف صفر سنة إحدى وتسعني، وكان كفنه جديدا، وبدنه 

  ).٢(طريا يفوح منه رائحة الطيب، رمحه اهللا، ووقف كتبه 
أخربنا أبو الفهم بن أمحد، أخربنا أو حممد بن قدامة، وقرأت على سنقر الزيين حبلب، أخربنا املوفق عبد 

، )٤٨٥(أخربنا حممد بن عبدا لباقي، أخربنا حممد بن أيب نصر احلافظ سنة : اللطيف بن يوسف قاال
دثنا علي بن عبداحلميد أخربنا منصور بن النعمان مبصر، أخربنا علي بن حممد بن إسحاق القاضي، ح

حدثنا عبد : الغضائري، حدثنا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي، حدثنا محاد بن سلمة، ومحاد بن زيد قاال
تسحروا فإن يف : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: العزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك، قال

   غريب عنمن طريق محاد بن زيد، وهو) ٣(رواه ابن ماجة ) السحور بركة
__________  

  :ويف ذلك يقول) ١(
  .ألفت النوى حىت أنست بوحشيت وصرت ا ال بالصبابة مولعا

  .فلم أحص كم رافقت فيها مرافقا ومل أحص كم ميمت يف االرض موضعا
  .ومن بعد جوب االرض شرقا ومغربا فال بد يل من أن أوايف مصرعا

  .٢٨٤ / ١٨): معجم االدباء(وانظر ) ٢(
  ).١٦٩٢ (رقم) ٣(

(*)  

)١٩/١٢٦(  

  



: من طريق ابن علية وغريه، عن عبد العزيز ومن نظم احلميدي) ١(محاد بن سلمة، وأخرجه مسلم 
طريق الزهد أفضل ما طريق وتقوى اهللا تأديه احلقوق فثق باهللا يكفك واستعنه يعنك وذر بنيات الطريق 

)٢.(  
وقال فأقلل من لقاء الناس إال الخذ العلم أو لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى اهلذيان من قيل : وله

  كتاب اهللا عزوجل قويل: وله) ٣(إصالح حال 
وما صحت به اآلثار ديين وما اتفق اجلميع عليه بدءا وعودا فهو عن حق مبني فدع ما صد عن هذي 

  ).٤(وخذها تكن منها على عني اليقني 
  

م عليه االمراء، وأمسكوه، مث عقدوا له ، قااخلان أمحد، كان جبارا مارقا*  صاحب مسرقند - ٦٤
  ، فجحد، فأقاموا الشهود عليه)٥(جملسا، فادعوا أنه زنديق 

__________  
 / ٤والنسائي ) ٧٠٨(وسنن الترمذي ) ١٩٢٣) (صحيح البخاري(وهو يف ) ١٠٩٥(رقم ) ١(

١٤١.  
  .١١٥ / ٢): نفح الطيب(البيتان يف ) ٢(
 / ٢): نفح الطيب(، و ٢٨٣ / ٤): وفيات االعيان(، و ٢٨٦  /١٨): معجم االدباء(البيتان يف ) ٣(

١١٤.  
  .١١٥ / ٢): نفح الطيب(، و ٢٨٥ / ١٨): معجم االدباء(االبيات يف ) ٤(

 ٢: ، تتمة املختصر٤٨٨ وفيه ١٧ / ٢: ، دول االسالم٢٤٤ - ٢٤٣ / ١٠: الكامل يف التاريخ(*) 
 /١٥.  
وكان سبب ذلك أن السلطان ملكشاه ملا فتح مسرقند، : ٢٤٣ / ١٠): الكامل(قال ابن االثري يف ) ٥(

  = (*)وأسر أمحد خان هذا قد وكل به مجاعة من الديلم، فحسنوا له معتقدهم، 

)١٩/١٢٧(  

  

  .بعظائم، فأفىت الفقهاء بقتله، فخنقوه، وسلطنوا بعده ابن عمه مسعودا، سنة سبع ومثانني وأربع مئة
  

 بن عقيل بن قيس، الشيباين، الفتح عبد الواحد بن علوانالشيخ املسند، أبو *  الشيباين - ٦٥
  .، النصري، أخو عبد الرمحن)١(البغدادي، السقالطوين 

مسع أبا نصر أمحد بن حممد بن حسنون، وأبا القاسم احلريف، وعثمان بن دوست، وأبا حممد احلسن بن 



  .رامني
سمرقندي، وعبد الوهاب االمناطي، قاضي املارستان، وولده عبد الباقي، وإمساعيل بن ال: حدث عنه

  .وعمر بن ظفر، وأبو الكرم بن الشهرزوري، وفخر النساء شهدة، وعتيق بن صيالء
  .مولده سنة ثالث وأربع مئة

  .تويف يف رجب سنة إحدى وتسعني وأربع مئة: قال شجاع الذهلي
  

فرات الدمشقي،  بن طاهر بن الالشيخ أبو الفضل أمحد بن علي بن الفضل* *  ابن الفرات - ٦٦
  ).٢(ينتمي إىل ابن الفرات الوزير 

__________  
  .وأخرجوه إىل االباحة فلما عاد إىل مسرقند كان يظهر منه أشياء تدل على احنالله من الدين= 

  .٢٦٢ - ٢٦٠ / ١: ، ذيل تاريخ بغداد١٠٧ - ١٠٦ / ٩: املنتظم(*) 
  ).القاموس(ا يف نسبة إىل سقالطون بلد بالروم تنسب إليه الثياب كم) ١(

 / ٣: ، شذرات الذهب١٠٦ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٣٩ / ٣: تاريخ ابن عساكر، العرب(* *) 
  .، ذيب ابن عساكر٤٠٠

  ).٥٩(، وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء العاشر برقم ٢١٣املتوىف سنة ) ٢(
(*)  

)١٩/١٢٨(  

  

  .ولد سنة إحدى عشرة وأربع مئة
   نصر، ومنصور بن رامش،مسع أباه، وعبد الرمحن بن أيب

  .والعتيقي
حدثنا عنه هبة اهللا بن طاووس، ونصر بن أمحد ابن مقاتل، وعلي بن أشلبها، وأمحد بن : قال ابن عساكر

  .سالمة، وعبد الرمحن بن أيب احلسن الداراين، وكان من االدباء، لكنه رافضي رقيق الدين
  .تويف يف صفر سنة أربع وتسعني وأربع مئة

  
 احلاجب، مملوك السلطان االمري الكبري، قسيم الدولة أبو الفتح آقسنقر التركي*  الدولة  قسيم- ٦٧

اسم أبيه آل : ال، بل هو لصيق مبلكشاه، فيقال: ملكشاه السلجوقي، وهو جد نور الدين الشهيد، وقيل
ن حلب ترغان كان رفيع الرتبة عند السلطان، وتزوج بداية امللك إدريس بن طغان، وقدم مع السلطا



حني حارب أخاه تاج الدولة، ففر، ومتلكها ملكشاه سنة تسع وسبعني وأربع مئة، فقرر نيابتها القسنقر، 
، وعمرت حلب، وقصدها التجار، وأنشأ منارة جامعها، فامسه )١(فأحسن السياسة، وأباد الدعار 

  )٢(فا ومخس مئة دينار منقوش عليها، وبىن مشهد قرنبيا، ومشهد الذكر، وصار دخل البلد فلي اليوم أل
__________  

، ١٦ / ٢: ، دول االسالم٢٤١ / ١: ، وفيات االعيان٢٣٣ - ٢٣٢ / ١٠: الكامل يف التاريخ(*) 
 / ٥: ، النجوم الزاهرة١٤٧ / ١٢: ، البداية١٤ك  / ٢: ، تتمة املختصر٣١٦ - ٣١٥ / ٣: العرب

  .٣٨٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٤١
  .طاع الطرق، الواحد داعرهم املفسدون واخلبثاء وق) ١(
  = (*)وكان قسيم الدولة أحسن االمراء سياسة لرعيته، : ٢٣٣ (/ ١: قال ابن االثري) ٢(

)١٩/١٢٩(  

  

  وأما تاج الدولة، فاستوىل على دمشق، فلما كان يف سنة سبع
ومثانني، حتارب هو وآقسنقر، وعرض آقسنقر عشرين ألف فارس، والتقى اجلمعان، فربز آقسنقر 

سه، ومحي الوطيس، مث تفلل مجعه، وثبت آقسنقر فأسر يف طائفة يف فرسانه، فأمر تاج الدولة بضرب بنف
، مث دفن باملدرسة الزجاجية حبلب )١(عنه وأعناق أصحابه، وذلك يف مجادى االوىل من السنة رمحه اهللا 

 قتل كان ولده زنكي بعد أن دفن مدة مبشهد قرنبيا، نقله ولده االتابك زنكي، وأنشأ عليه قبة، وملا
  .صبيا، وتنقلت به االيام، مث صار ملكا

  
 بن حممد بن العريب االشبيلي، االمام العالمة االديب، ذو الفنون أبو حممد عبد اهللا*  ابن العريب - ٦٨

  ).٢(والد القاضي أيب بكر 
دة، وكان ذا ، مث ارحتل بولده أيب بكر، فسمعا من طراد الزينيب، وع)٣(صحب ابن حزم، وأكثر عنه 

  .بالغة ولسن وإنشاء
__________  

وحفظا هلم، وكانت بالده بني رخص عام، وعدل شامل، وأمن واسع، وكان قد شرط على أهل = (*) 
كل قرية من بالده، مىت أخذ عندهم قفل، أو أحد من الناس، غرم أهلها مجيع ما يؤخذ من االموال من 

ة من بالده، ألقوا رحاهلم وناموا، وحرسهم أهل القرية إىل أن قليل وكثري، فكانت السيارة إذا بلغوا قري
وفيات االعيان " ، ٢٣٢ / ١٠: البن االثري" الكامل " انظر خرب مقتله يف ) ١..(يرحلوا، فأمنت الطريق

  .يف ترمجة ابنه أيب بكر) الوايف(، وذكره الصفدي يف ٢٩٧ / ٤: وفيات االعيان (*) ٢٤١ / ١": 



  ).١٢٨(لف ترمجة مطولة يف اجلزء العشرين رقم سيورد له املؤ) ٢(
  ).وكان أبوه ابو حممد من كبار أصحاب أيب حممد ابن حزم الظاهري: (وقال املؤلف يف ترمجة ابنه) ٣(

(*)  

)١٩/١٣٠(  

  

يف أول سنة ثالث وتسعني وأربع مئة يف عشر التسعني، فإن مولده كان يف سنة مخس ) ١(مات مبصر 
  .ورجع ابنه إىل االندلسوثالثني وأربع مئة، 

  
 بن إبراهيم التميمي املكي بن الشيخ االمام احلافظ املفيد أبو الفضل جعفر بن حيىي*  احلكاك - ٦٩

  .احلكاك
مسع أبا ذر احلافظ، وأبا بكر حممد بن إبراهيم االردستاين، وأبا احلسن بن صخر، وأبا نصر عبيد اهللا 

  .السجزي، وعدة
  .يب احلسني بن النقور وطبقتهوقدم بغداد، فانتقى على أ

كان موصوفا باملعرفة واحلفظ واالتقان والفقه والصدق، وكان يترسل عن أمري مكة ابن : قال ابن النجار
  ).٢(أيب هاشم إىل اخلليفة وإىل امللوك، ويتوىل قبض االموال منهم، وحيمل كسوة الكعبة 

ابن ناصر، وحيىي بن عبدا لباقي الغزال، إمساعيل بن السمرقندي، وصاحل بن شافع، وحممد : حدث عنه
  .وحممد بن عبدا لباقي بن البطي، وآخرون

__________  
 أظن بيت -رجع إىل االندلس بعد أن دفن أباه يف رحلته : (وقال املؤلف يف ترمجة ابنه أيضا) ١(

  ).املقدس
 - ١٦٧ / ١١: ، الوايف بالوفيات٣٠٧ / ٣: ، العرب٩ ٦٤: ، املنتظم٧٧ / ١: دمية القصر(*) 

 ٣: ، شذرات الذهب٤٣٣ / ٣: ، العقد الثمني١٤٠ / ١٢: ، البداية١٣٨ / ٣: ، مرآة اجلنان١٦٨
 /٣٧٣.  
  .١٦٧ / ١١): الوايف بالوفيات(، و ٦٤ / ٩): املنتظم) (٢(

(*)  

)١٩/١٣١(  

  



أرأيت مبكة من يقيم : حدثنا ابن الطيوري، سألت أبا بكر اخلطيب عند قدومه من حجه: السلفي
  .جعفر ابن احلكاك: ال، إال شابا يقال له: حلديث ؟ قالا

  .صحب جعفر أبا ذر، وأبا نصر السجزي، وكان ذا معرفة: وقال املؤمتن الساجي
  .كان ابن احلكاك من الفضالء االثبات: وقال اليوناريت

  .ثقة مأمون: وقال عبد الوهاب االمناطي
كان يفهم احلديث جيدا، مولده سنة ست عشرة قرأت عليه ببغداد كثريا، و: وقال أبو علي الصديف

  ).١(وأربع مئة، ومات يف صفر سنة مخس ومثانني وأربع مئة 
أخربنا عمر بن عبد املنعم الطائي، أخربنا أبو اليمن زيد بن احلسن إجازة، أخربنا حممد بن ناصر، أخربنا 

بن سيف، حدثنا حممد بن دليل، جعفر بن حيىي، أخربنا حممد بن علي بن حممد االزدي مبكة، حدثنا عمر 
) ٣(النظر يف وجه الظامل غيظ، واالمحق سخنة ): ٢(قال بشر بن احلارث : حدثنا عبد اهللا بن خبيق قال

  .العني، والبخيل قساوة القلب
__________  

وكانت وفاته بالكوفة، : تويف يوم اجلمعة رابع عشر صفر حني قدم من احلج: ٦٤ / ٩: يف املنتظم) ١(
  .يف مقربة البيعودفن 

  ).١٥٣(هو احملدث الزاهد امللقب باحلايف، وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء العاشر رقم الترمجة ) ٢(
  .أبكاه: أسخن اهللا عينه، أي: نقيض قرا، يقال: سخنة العني) ٣(

  وانظر
  ).قر(و ) سخن": (اللسان " 

(*)  

)١٩/١٣٢(  

  

الوزير االكمل، حجة العرب، أبو مروان عبدامللك بن الشيخ االمام احملدث اللغوي *  ابن سراج - ٧٠
 اجلماعة أيب القاسم سراج بن عبد اهللا بن حممد بن سراج االموي، موالهم القرطيب، إمام اللغة قاضي

  .غري مدافع
  .ولد سنة أربع مئة يف ربيع االول، قاله اليب علي الغساين

 بن عبد اهللا ابن مغيث، ومكي بن أيب طالب ، ويونس)١(أبيه، وإبراهيم بن حممد االفليلي : روى عن
  .القيسي، وأيب عمرو السفاقسي، ومجاعة

  .أبو علي بن سكرة، وأبو عبد اهللا بن احلاج، وابنه احلافظ أبو احلسن سراج، وطائفة: روى عنه



  .هو أكثر من لقيته علما باآلداب، ومعاين القرآن واحلديث: قال ابن سكرة
أبو مروان احلافظ اللغوي النحوي، إمام االندلس يف وقته يف فنه، وأذكرهم الوزير : وقال القاضي عياض

  .للسان العرب، وأوثقهم على النقل، وكان أبوه أبو القاسم من أفضل العلماء
وأخربين أبو احلسني احلافظ، أن مكي بن أيب طالب كان يعرض عليه بعض تواليفه، ويأخذ : إىل أن قال

  رأيه
__________  

 يف ترمجة ٨١٦ / ٤: ، ترتيب املدارك٨١٢ - ٨٠٨ / ٢ م ١ق : ، الذخرية١٩٠: العقيانقالئد (*) 
، ٣٦٨ - ٣٦٧: ، بغية امللتمس٣٧٤ / ٢: ، اخلريدة٣٦٥ - ٣٦٣ / ٢: سراج بن عبد اهللا، الصلة

، ٣٢٥ / ٣: ، العرب١١٦ - ١١٥ / ١: ، املغرب يف حلي املغرب٢٠٨ - ٢٠٧ / ٢: إنباه الرواة
، بغية ١٧ / ٢: ، الديباج املذهب٥٧ - ٥٦لوحة  / ١٣: ، عيون التواريخ١١٩: تلخيص ابن مكتوم

  ، شذرات١١٠ / ٢: الوعاة
  .١٢٢ / ١: ، شجرة النور الزكية٣٩٣ - ٣٩٢ / ٣: الذهب

  .٥١ / ١": وفيات االعيان " انظر ) ١(
(*)  

)١٩/١٣٣(  

  

  .فيها، وإليه كانت الرحلة
مروان حبر علم، عنده يسقط حفظ احلفاظ، ودونه يكون علم كان شيخنا أبو : قال أبو احلسن بن مغيث

  ).١(العلماء، فاق الناس يف وقته، وكان بقية االشراف واالعيان 
متع جبوارحه على اعتالء سنه، وكان متوقد الذهن، سريع اخلاطر، تويف يوم : وقال أبو علي الغساين

  .عرفة سنة تسع ومثانني وأربع مئة، رمحه اهللا
  

   بن خالد بن سعيدالعالمة البحر ذو الفنون أبو الوليد هشام بن أمحد* ي  الوقش- ٧١
__________  

برع يف علم اللسان، وارتقى يف ذروته، واعتلى درجته، وعكف على كتاب : وقال يف الرحيانة) ١(
 سيبويه مثانية عشر عاما ال يعرف سواه، مث درس اجلمهرة فاستظهرها واستدرك االوهام على املؤلفني،

  .طرحييت يف كل يوم سبعون ورقة: وطال عمره مع البحث والتنقري، وكان يقول
وأحيا كثريا من الدواوين الشهرية اخلطرية اليت أحالتها الرواة : ٨١١ / ٢ / ١: ويف الذخرية الن بسام



الذين مل تكمل هلم االداة، وال استجمعت لديهم تلك املعارف واآلالت، واستدرك فيها أشياء من سقط 
واضعيها، ووهم مؤلفيها ككتاب البارع اليب علي البغدادي، وشرح غريب احلديث للخطايب، وقاسم 

بن ثابت السرقسطي، وكتاب أبيات املعاين للقتيب، وكتاب النبات اليب حنيفة، وكتاب االمثال 
قال و...لالصبهاين، وغري ذلك من كتب احلديث وتفسري القرآن مما مل حيضرين ذكره، ومل ميكن حصره

أديب فاضل، شاعر، عامل باللغة، وهو من ذرية سراج بن قرة الكاليب صاحب : ١١٥ / ١: يف املغرب
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

جاهلي معروف، زعم أبو احلسني بن سراج : ، يف ترمجة سراج١٧ / ٢": االصابة " قال احلافظ يف 
 - اهللا عليه وسلم، وكان يقول إنه ابن قرة االندلسي شيخ عياض أنه جده، وأنه وفد على النيب صلى

مل أر أحدا تابع شيخنا على أن : بضم القاف والراء، واملعروف يف الشاعر أنه ابن قوة، وقال عياض
سراج بن قوة العامري أحد بين الصموت بن " معجم الشعراء " وقد ذكر املرزباين يف ...للسراج وفادة

  . وأنشد له شعرا قال يف يوم من أيام اجلاهليةإنه جاهلي،: عبد اهللا بن كالب، وقال
   = (*)- ٢٨٦ / ١٩: ، معجم االدباء٢٢٣ / ٥: ، معجم البلدان٦٥٤ - ٦٥٣ / ٢: الصلة(*) 

)١٩/١٣٤(  

  

  .الكناين االندلسي الطليطلي
  .قرية على بريد من طليطلة: عرف بالوقشي، ووقش

  .مولده سنة مثان وأربع مئة
طلمنكي، وأيب حممد بن عياش اخلطيب، وأيب عمرو السفاقسي، وأيب عمر بن أخذ عن احلافظ أيب عمر ال

  .احلذاء، ومجاعة
أبو الوليد أحد رجال الكمال يف وقته باحتوائه على فنون املعارف، من أعلم الناس بالنحو : قال صاعد

ات وأصول واللغة ومعاين الشعر والبالغة، بليغ شاعر، حافظ للسنن وأمساء الرجال، بصري باالعتقاد
الفقه، واقف على كثري من فتاوى االئمة، نافذ يف الفرائض واحلساب والشروط ويف اهلندسة، مشرف 

  .، ثاقب الذهن، مع حسن املعاشرة، ولني الكنف، وصدق اللهجة)١(على مجيع آراء احلكماء 
 ويصفه أخربنا عنه أبو حبر االسدي، وكان خمتصا به، وكان يعظمه، ويقدمه،: وقال ابن بشكوال

  باالستبحار يف العلوم، وقد نسبت إليه
  ).٢(أشياء، فاهللا أعلم 

  كان غاية يف الضبط، نسابة، له تنبيهات وردود، نبه: وقال عياض
__________  



 ٤، و ٣٧٧ - ٣٧٦ / ٣: ، نفح الطيب٣٢٨ - ٣٢٧ / ٢: ، بغية الوعاة٢٢٣: ، املطرب٢٨٧= 
 /١٦٣، ١٦٢، ١٣٨، ١٣٧.  
: واهللا ما أقول فيه إال كما قال الشاعر: وكان شيخنا أبو علي الريوايل يقول: ٦٥٣ / ٢: يف الصلة) ١(

  .له يف كل علم باجلميع* وكان من العلوم حبيث يقضى 
  .وقد نسبت إليه أشياء واهللا أعلم حبقيقتها، وسائله عنها وجمازيه ا: يف الصلة) ٢(

(*)  

)١٩/١٣٥(  

  

ملسلم، ولكنه ام " الكىن " الدارقطين، وعلى " تلف مؤ" على كتاب أيب نصر الكالباذي، وعلى 
  ).١(باالعتزال، وألف يف القدر والقرآن، فزهدوا فيه 
  .تويف سنة تسع ومثانني وأربع مئة يف مجادى اآلخرة

  
الشيخ االمام العالمة القدوة احملدث، مفيد الشام، شيخ االسالم، أبو الفتح نصر  *  الفقيه نصر- ٧٢

  .نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي املقدسي الفقيه الشافعي، صاحب التصانيف واالمايلبن إبراهيم بن 
البخاري من أيب " صحيح " ولد قبل سنة عشر وأربع مئة، وارحتل إىل دمشق قبل الثالثني، فسمع 

 ، وأيب احلسن)٢(احلسن بن السمسار، صاحب الفقيه أيب زيد املروزي، ومسع من عبدالرمحن بن الطبيز 
  حممد

__________  
وظهر له تأليف يف القدر والقرآن وغري ذلك من :  نقال عن عياض٣٨١ / ٥: يف معجم البلدان) ١(

أقاويلهم، وزهد فيه الناس، وترك احلديث عنه مجاعة من كبار مشايخ االندلس، وكان أبو بكر بن 
  سفيان بن العاصم قد أخذ عنه، وكان ينفي عنه الرأي الذي زن

ب الذي نسب إليه، وقد ظهر الكتاب، وأخرب الثقة أنه رآه عليه مساع ثقة من أصحابه وخطه به، والكتا
  .عليه
، ١٩٩: ، معجم ابن االبار٢٨٧ - ٢٨٦: ، تبيني كذب املفتري٢٦٩ / ١٧تاريخ ابن عساكر م (*) 

 ١٣: ، عيون التواريخ٣٢٩ / ٣: ، العرب١٩ / ٢: ، دول االسالم١٢٦ - ١٢٥ / ٢: ذيب االمساء
، طبقات ٣٥٣ - ٣٥١ / ٥: ، طبقات السبكي١٥٢ / ٣: ، مرآة اجلنان٧٩ - ٧٨: الورقة/ 

، طبقات ابن هداية ٢٦٤: ، االنس اجلليل١٦٠ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٩٠ - ٣٨٩ / ٢: االسنوي
، ٣٩٦ - ٣٩٥ / ٣: ، شذرات الذهب٩٨، ٥٨: أ، كشف الظنون / ١٤: م: ، الزيارات١٨١: اهللا



  .٤٦٩: ، منتخبات التواريخ لدمشق١٢٩ / ١: ، إيضاح املكنون٤٩٠ / ٢: هدية العارفني
هو الشيخ املعمر املسند أبو القاسم عبدالرمحن بن عبد العزيز بن أمحد احلليب السراج املشهور بابن ) ٢(

  = (*) ه وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر، ٤٣١الطبيز املتويف سنة 

)١٩/١٣٦(  

  

ابن سلوان املازين، وطبقتهم، ومسع من هبة اهللا بن سليمان، وغريه، وبصور من الفقيه ابن عوف املزين، و
، وبالقدس من أيب القاسم عمر بن "املوطأ " سليم الرازي، وبغزة من حممد بن جعفر امليماسي، مسع منه 

مد املراغي أمحد الواسطي، وأيب العزائم حممد بن حممد بن الغراء البصري، وأيب الفرج عبيد اهللا بن حم
النحوي، وأيب بكر حممد بن احلسن البشنوي الصويف، وعدة، ومبيافارقني من أيب الطيب سالمة بن 
إسحاق اآلمدي، ومسع أيضا من أيب علي االهوازي املقرئ، ومن عبد الوهاب بن احلسن بن برهان 

القاضي أبو الطيب، الغزال، لقيه بصور، وأجاز له من مكة أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي، ومن بغداد 
  .ومن صيدا احلسن بن حممد بن أمحد بن مجيع وطائفة

  ، وأملى جمالس)١" (احلجة على تارك احملجة " وصنف كتاب 
__________  

 / ٢، وتوضيح املشتبه البن ناصر الدين الدمشقي ٤١٨ / ٢" مشتبه املؤلف " ، وانظر )٣٢١(رقم = 
١٢٢.  

على قواعد أهل احلديث والسنة، وعن هذا الكتاب نقل وهو كتاب يتضمن ذكر أصول الدين ) ١(
ال يؤمن أحدكم حىت : " حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص مرفوعا" االربعني " االمام النووي يف 

رويناه يف كتاب احلجة بإسناد صحيح، وتعقبه احلافظ ابن رجب : ، وقال"يكون هواه تبعا ملا جئت به 
  .تصحيح هذا احلديث بعيد جدا من وجوه: ، فقال٣٦٤": كم جامع العلوم واحل" احلنبلي يف 

أنه حديث ينفرد به نعيم بن محاد املروزي، ونعيم هذا وإن كان وثقه مجاعة من االئمة، وخرج له : منها
البخاري، فإن أئمة احلديث كانوا حيسنون به الظن لصالبته يف السنة، وتشدده يف الرد على أهل 

ه إىل أنه يتهم، ويشبه عليه يف بعض االحاديث، فلما كثر عثورهم على مناكريه االهواء، وكانوا ينسبون
أنه قد اختلف على نعيم يف إسناده، فروي عنه عن الثقفي، عن هشام، : ومنها...حكموا عليه بالضعف

وروي عنه عن الثقفي، حدثنا بعض مشيختنا، حدثنا هشام أو غريه، وعلى هذه الرواية يكون الشيخ 
  =ري معروف عنه، وروي عن الثقفي حدثنا بعض مشيختنا، حدثنا هشام الثقفي غ

)١٩/١٣٧(  

  



  .مخسة، وبرع يف املذهب
تفقه على الدارمي، وعلى الفقيه سليم وغريمها، واستوطن بيت املقدس مدة طويلة، مث حتول يف أواخر 

  .عمره، وسكن دمشق عشر سنني، وخترج به االصحاب
، وحممد ابن طاهر، وأبو القاسم النسيب، )١(ه، ومكي الرميلي اخلطيب وهو من شيوخ: حدث عنه

  ومجال االسالم أبو احلسن علي بن
حيىي بن علي القرشي، وأبو الفتح نصر اهللا بن حممد املصيصي، وعلي بن ) ٢(املسلم، والقاضي املنتجب 

، ومحزة بن أمحد بن أمحد بن مقاتل، وحسان بن متيم، ومعايل ابن احلبويب، وأبو يعلى محزة بن احلبويب
  .كروس، والقاضي أبو بكر بن العريب، وخلق كثري

__________  
أو غريه، فعلى هذه الرواية، فالثقفي رواه عن شيخ جمهول، وشيخه رواه عن غري معني، فتزداد = 

  .اجلهالة يف إسناده
، وقد خرج له يعقوب بن أوس أيضا: أن يف إسناده عقبة بن أوس السدوسي البصري، ويقال فيه: ومنها

عبد اهللا بن عمر، وقد اضطرب يف : أبو داوود والنسائي وابن ماجة حديثا عن عبد اهللا بن عمرو، ويقال
روى عنه ابن سريين مع جاللته، : إسناده، وقد وثقه العجلي، وابن سعد، وابن حبان، وقال ابن خزمية

 أنه مل يسمع من عبد اهللا بن عمرو، وإمنا يزعمون: هو جمهول، وقال الغاليب يف تارخيه: وقال ابن عبد الرب
  .قال عبد اهللا ابن عمرو، فعلى هذا تكون رواياته عن عبد اهللا بن عمرو منقطعة: يقول

بضم الراء وفتح امليم نسبة إىل الرميلة، وهي من قرى االرض املقدسة وهي غري الرملة، ومكي هذا ) ١(
يف فدائه ذهبا كثريا، فلم يفد، فقتلوه باحلجارة سنة أسره الصليبيون حني أخذوا بيت املقدس، وطلبوا 

  .يف هذا اجلزء) ٩٩( ه، وسترد ترمجته برقم ٤٩٢
إذا : وهو املختار من كل شئ، وقد انتجب فالن فالنا: باجليم املعجمة على صيغة املفعول) ٢(

 العزيز القرشي استخلصه، واصطفاه اختيارا على غريه، وهو الشيخ االمام الفقيه حيىي بن علي بن عبد
، وسترد ترمجته عند املصنف يف اجلزء ٥٣٤الدمشقي الشافعي املعروف بابن الصائغ، املتوىف سنة 

  ).٣٩(العشرين رقم الترمجة 
(*)  

)١٩/١٣٨(  

  

وحلقه أبو حامد الغزايل، وتفقه به، وناظره، وكان يشغل يف جامع دمشق يف الزاوية الغربية امللقبة 
  ).١(بالغزالية 



قدم دمشق سنة مثانني وأربع مئة، فأقام ا يدرس املذهب إىل أن : افظ أبو القاسم بن عساكرقال احل
مات، ويروي احلديث، وكان فقيها، إماما، زاهدا، عامال، مل يقبل صلة من أحد بدمشق، بل كان يقتات 

  ).٢(من غلة حتمل إليه من أرض نابلس، فيخبز له كل يوم قرصة يف جانب الكانون 
  . من زهده وتقلله وتركه الشهوات أشياء عجيبة- وكان خيدمه -ا ناصر النجار حكى لن

درست على الفقيه سليم الرازي من سنة سبع : مسعت الفقيه نصرا يقول: قال غيث بن علي االرمنازي
  .وثالثني وأربع مئة إىل سنة أربعني، ما فاتين منها درس، وال وجعت إال يوما واحدا، وعوفيت

يف حنو ثالث مئة جزء، ما كتبت منها حرفا إال وأنا على : م التعليقة اليت صنفها ؟ قالوسألته يف ك
  .وضوء، أو كما قال

ومسعت من حيكي أن امللك تاج الدولة تتش بن ألب أرسالن زار الفقيه نصرا يوما، فلم يقم له، : قال
أحلها : صرف فيها السلطان، قالوال التفت إليه، وكذا ابنه امللك دقاق، فسأله عن أحل االموال اليت يت

هذا من اجلزية، ففرقه على االصحاب، فلم : أموال اجلزية، فقام من عنده، وأرسل إليه مببلغ، وقال
  ال حاجة بنا إليه، فلما ذهب الرسول: يقبله، وقال

__________  
  .املدرسة الغزالية: ويقال هلا) ١(

  .١٠٣ / ٢و ، ٥٥٧ و ٩٧ / ١": الدارس " انظر التعريف ا يف 
  .٧٨ / ١٣": عيون التواريخ ) " ٢(

(*)  

)١٩/١٣٩(  

  

ال جتزع من فواته، فسوف يأتيك من : قد علمت حاجتنا إليه، فقال: المه الفقيه نصر املصيصي، وقال
  الدنيا ما يكفيك فيما بعد، فكان كما تفرس

  ).١(فيه 
د والترته عن الدنيا والتقشف، حكى كان رمحه اهللا على طريقة واحدة من الزه: قال احلافظ ابن عساكر
صحبت إمام احلرمني خبراسان، والشيخ أبا إسحاق ببغداد، فكان طريقه عندي : يل بعض أهل العلم قال

أفضل من طريقة إمام احلرمني، مث قدمت الشام، فرأيت الفقيه أبا الفتح، فكانت طريقته أحسن من 
  ).٢(طريقتيهما 

يف بضعة عشر " االنتخاب الدمشقي " بابن أيب حائط، ألف كتاب كان الفقيه نصر يعرف أيضا : قلت
يف املذهب، جملد، ما " الكايف " يف املذهب، يف عشرة أسفار، وله كتاب " التهذيب " جملدا، وله كتاب 



  .فيه أقوال وال وجوه
  .وعاش نيفا ومثانني سنة، رمحه اهللا، ودفن مبقربة باب الصغري

  . يف احملرم سنة تسعني وأربع مئةتويف: قال احلافظ أبو القاسم
  .يف جمالسه غلطات، وأحاديث واهية: قلت

قرأت على أيب احملاسن حممد بن هاشم بن عبد القاهر بن عقيل العباسي ببستانه، أخربنا الفضل بن عقيل 
  بن عثمان العباسي املعدل يف سنة

__________  
  .٢٥٣ - ٢٥٢ / ٥ ":طبقات السبكي " ، و ٢٨٦": تبيني كذب املفتري ) " ١(
": طبقات السبكي " ، و ١٢٥ / ٢": ذيب االمساء واللغات " ، ٢٨٧": تبيني كذب املفتري ) " ٢(
٢٥٣ / ٥.  

(*)  

)١٩/١٤٠(  

  

مخس وعشرين وست مئة، أخربنا أبو الندى حسان بن متيم الزيات سنة ثالث ومخسني ومخس مئة، 
ا سليم بن أيوب، أخربنا القاضي حممد بن أمحد بن القاسم أخربنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم الفقيه، أخربن

  احملاملي،
أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار، حدثنا أمحد بن مصنور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق بن مهام، أخربنا 

مررت على رسول : معمر، عن الزهري، أخربين عبد اهللا بن عامر ابن ربيعة، عن حارثة بن النعمان قال
اهللا عليه وسلم، ومعه جربيل جالس باملقاعد، فسلمت عليه، واجتزت، فلما رجعت، وانصرف اهللا صلى 

فإنه جربيل، وقد : " نعم، قال: ؟ قلت" هل رأيت الذي كان معي : " النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال يل
  ).١" (رد عليك السالم 

نا محزة بن أمحد بن فارس، أخربنا نصر أخربنا عبد احلافظ بن بدران بنابلس، أخربنا أمحد بن اخلضر، أخرب
بن إبراهيم الزاهد، حدثنا عبدوس بن عمر التنيسي، أخربنا أبو الفتح الفرغاين، أخربنا علي بن عبد اهللا 

كان العلماء : الصويف، حدثنا حممد بن احلسن املقرئ، مسعت يوسف بن احلسني، مسعت ذا النون يقول
من أحسن سريرته، أحسن اهللا عالنيته، ومن أصلح ما بينه : عضيتواعظون بثالث، ويكتب بعضهم إىل ب

  .وبني اهللا، أصلح اهللا ما بينه وبني الناس، ومن أصلح أمر آخرته، أصلح اهللا أمر دنياه
__________  

 عبد اهللا بن عامر بن ربيعة اتفق ٢٩٩ / ١": االصابة " إسناده صحيح كما قال احلافظ يف ) ١(



ثه، وقد ولد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، والبيه صحبة مشهورة، الشيخان على إخراج حدي
 من طريق عبد الرزاق، عن معمر به، وحارثة بن النعمان هذا رآه النيب ٤٣٣ / ٥": املسند " وهو يف 

ومن طريقه ) ٢٠١١٩(صلى اهللا عليه وسلم يف املنام يف اجلنة يقرأ القرآن، ففي مصنف عبد الرزاق 
قال رسول اهللا صلى :  عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت١٦٦، و ١٥١ / ٦: أمحد

حارثة بن : من هذا ؟ فقالوا: منت، فرأيتين يف اجلنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: اهللا عليه وسلم
  .وكان أبر الناس بأمه" كذلك الرب : " النعمان، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .، ووافقه الذهيب٢٠٨ / ٣: ، وصححه احلاكموإسناده صحيح
(*)  

)١٩/١٤١(  

  

يا سيدي أمهلوين، أنا : عن شيخه نصر أنه قبل موته بلحظة مسعه وهو يقول) ١(حكى الفقيه نصر 
أجلسين، : يا سيدي املؤذن يؤذن، فقال: مأمور وأنتم مأمورون، مث مسعت املؤذن بالعصر، فقلت

  .ده على االخرى وصلى، مث تويف من ساعته، رمحه اهللافأجلسته، فأحرم بالصالة، ووضع ي
مل ميكنا دفنه إىل : ، فقال من شيعه)٢(أرخ ابن عساكر وفاة الفقيه نصر يف يوم عاشوراء سنة تسعني 

  ).٣(قريب املغرب، الن اخللق حالوا بيينا وبينه، ومل نر جنازة مثلها، وأقمنا على قربه سبع ليال 
عن ) ٤(لكية أبو يعلى أمحد بن حممد بن احلسن العبدي البصري ابن الصواف وفيها مات شيخ املا: قلت

  .تسعني سنة، وله تصانيف مجة
  .، خامتة من روى عن أيب عبد اهللا اجلرجاين)٥(ومسند أصبهان أبو نصر عبدالرمحن بن حممد السمسار 

  .عني سنةبن عبد اهللا بن حممد بن عبدوس عن مخس وتس) ٦(وشيخ مهذان أبو الفتح عبدوس 
  .، تال على احلمامي، وعمر مئة وسنتني)٧(وشيخ القراء ببغداد أبو القاسم حيىي بن أمحد السييب 

__________  
  .يعين نصر اهللا املصيصي) ١(
  .وأربع مئة: أي) ٢(
  .٢٨٧": تبيني كذب املفتري " انظر ) ٣(
  ).٨٣(ستأيت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٤(
  ).٢٠( اجلزء برقم تقدمت ترمجته يف هذا) ٥(
  ).٥٤(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٦(



  ).٥٥(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٧(
(*)  

)١٩/١٤٢(  

  

أدركت القضاعي، ولو أردت أن أمسع منه : حكى الفقيه نصر اهللا املصيصي، عن الفقيه نصر قال
  .يف التخريج، فرويت عنه باالجازةلفعلت، ولكين تورعت الجل أنه كان يترسل للمصريني، مث احتجت 

أول ما تفقه الفقيه نصر بالقدس، مث سار إىل ديار بكر، ورأى الكازروين، مث لقي : قال نصر اهللا
، وكان الفقيه ربعة، إال أنه مل يبق منه غري اللحم والعظم، )١(وكان أبوه فاميا : إىل أن قال...سليما

  .نفق عليهم شيئا كثريا من وقف كان عليهموكان يف القدس يعمل الدعوات لتالميذه، وي
  

 بن علي بن موسى بن إسرافيل االمام احلافظ احملدث أبو علي احلسن بن عبدامللك*  النسفي - ٧٣
  .النسفي، ولد مفيت نسف القاضي أيب الفوارس

  .ولد سنة أربع وأربع مئة
يم حسني بن حممد صاحب خلف ومسع الكثري من احلافظ جعفر بن حممد املستغفري، والزمه، ومن أيب نع

  .اخليام، ومن معتمد بن حممد املكحويل، وعدد مثري ال أعرفهم، وروى الكثري ببخارى ومسرقند
احملدث عثمان بن علي البيكندي، وأبو ثابت احلسني ابن علي الزدوي، وأبو املعايل حممد بن : حدث عنه

  .نصر وآخرون
  .حلق السمعاين وابنه عبدالرحيم أصحابه

__________  
  .البقال: وهو الذي يبيع احلبوب اليابسة والفواكه اففة، ويقال له) ١(

  .٣٨١ / ٣: شذرات الذهب(*) 
(*)  

)١٩/١٤٣(  

  

  .تويف بنسف يف الثاين والعشرين من مجادى اآلخرة، سنة سبع ومثانني وأربع مئة
  

ن أمحد ابن احلسن بن خداداد  بالشيخ االمام احملدث احلجة، أبو طاهر أمحد بن احلسن*  الكرجي - ٧٤



  .الكرجي الباقالين البغدادي
  .ولد سنة ست عشرة وأربع مئة

ومسع من أيب علي بن شاذان كتاب السنن لسعيد بن منصور، ومسع من الربقاين، وعبد امللك بن بشران، 
  .ومجاعة كتبا مطولة ينفرد ا، وهو ابن خال احلافظ أيب الفضل بن خريون، ورفيقه يف الطلب

  .أبو علي الصديف، وعبد الوهاب االمناطي، وابن ناصر، وآخرون، وأجاز للسلفي: روى عنه
  .كان شيخا عفيفا زاهدا منقطعا إىل اهللا، ثقة فهما، ال يظهر إال يوم اجلمعة: قال السمعاين

كان كان أبو طاهر الباقالين أكثر معرفة من أيب الفضل بن خريون، و: مسعت عبد الوهاب االمناطي يقول
أنا حبكمكم إال يوم اجلمعة، فإنه للتبكري : زاهدا، حسن الطريقة، ما حدث يف اجلامع، وكان يقول لنا

  والتالوة، وكتبوا أمساء شيوخ بغداد لنظام امللك،) ١(
__________  

، ٣٠٦ / ٦: ، الوايف بالوفيات١٢٢٧ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٣٢٤ / ٣: ، العرب٩٨ / ٩: املنتظم(*) 
  .٣٩٢ / ٣: ، شذرات الذهب٥٦: اللوحة / ١٣: ريخعيون التوا

  .وقد تصحف يف معظم املصادر إىل الكرخي باخلاء املعجمة
من غسل يوم اجلمعة واغتسل، مث بكر : " لصالة اجلمعة، حلديث أوس بن أوس الثقفي مرفوعا: أي) ١(

  وابتكر، ومشى ومل يركب، ودنا من االمام فاستمع ومل يلغ كان له
  ".ل سنة أجر صيامها وقيامها بكل خطوة عم

  = (*)، ١٠٤ / ٤: ، وأمحد)٣٤٥(أخرجه أبو داوود 

)١٩/١٤٤(  

  

  ).١(وأحلوا على أيب طاهر، فما أجاب إىل ائ إليه 
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة تسع ومثانني وأربع مئة

  
البغدادي املراتيب  بن علي بن أيوب الشيخ الثقة املأمون أبو احلسن علي بن احلسني*  ابن أيوب - ٧٥

  .البزاز) ٢(
  .أبا القاسم احلريف، وأبا علي بن شاذان، وعبد الغفار املؤدب: مسع

إمساعيل بن حممد التيمي، وعبد الوهاب االمناطي، وحممد بن ناصر، وأبو الفتح بن البطي، : حديث عنه
  .وشهدة الكاتبة، وخطيب املوصل، وآخرون

  البغدايني، ومتميزيهم، ومنكان من خيار : قال أبو سعد السمعاين



__________  
  .، وإسناده صحيح)١٠٨٧(، وابن ماجة ٩٧ / ٣: ، والنسائي)٤٩٦(والترمذي = 

من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة، مث راح فكأمنا قرب بدنة، ومن راح : " وحلديث أيب هريرة مرفوعا
ة فكأمنا قرب كبشا، ومن راح يف الساعة يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالث

الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة، فإذا خرج االمام، حضرت 
، ٣٠٥ - ٣٠٤ / ٢: ، ومن طريقه البخاري١٠١ / ١: أخرجه مالك" املالئكة يستمعون الذكر 

  ).٨٥٠: (ومسلم
 الفضل بن خريون قرابيت، وما أنفرد أنا بشئ عنه، ما مسعته قد أبو: ، وفيه قال٩٨ / ٩: املنتظم) ١(

  .مسعه، وهو يف خزانة اخلليفة فما ميتنع عليكم، فأما أنا فال أحضر
  ، شذرات٩١ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٣٤ / ٣: ، العرب١١١ / ٩: املنتظم(*) 

  .٣٩٨ / ٣: الذهب
كان من أجل أبواا وأشرفها، وكان :  قال ياقوتنسبة إىل باب املراتب أحد أبواب اخلالفة ببغداد،) ٢(

حاجبه عظيم القدر، ونافذ االمر، فأما اآلن فهو يف طرف من البلد بعيد كاملهجور مل يبق فيه إال دور قوم 
  .من أهل البيوتات القدمية

(*)  

)١٩/١٤٥(  

  

ة اثنتني وتسعني وأربع بيت الصون والعفاف والثقة والرتاهة، ولد سنة عشر وأربع مئة، وما يوم عرفة سن
  .مئة

  .كان صحيح السماع، ثقة يف روايته، مسعت منه: سألت شجاعا عنه، فقال: قال السلفي
  .شيخ من التجار نبيل بزاز مستور: وقال ابن سكرة

  .هو ثقة عدل، وأصله من املوصل: وقال أبو بكر بن العريب
ب على ظين أنه سنة إحدى عشرة وأربع الغال: سألته عن مولده، فقال: وقال إمساعيل بن السمرقندي

  .مئة
وفيها تويف شيخ القراء أبو الربكات بن طاووس، وأبو احلسني أمحد بن عبد القادر بن يوسف اليوسفي 

إبراهيم بن ) ٣(، وصاحب غزنة )٢(، ومسند بلخ أبو القاسم أمحد بن حممد بن حممد اخلليلي )١(
اعر وقته أبو القاسم أسعد بن علي الزوزين، وأبو تراب مسعود بن فاتح اهلند حممود بن سبكتكني، وش

، وأبو )٥(الفقيه، وأبو احلسن علي بن احلسن ابن احلسني اخللعي ) ٤(عبدا لباقي بن يوسف املراغي 



شهيدا يف أخذ ) ٦(أمحد فضالن بن عثمان القيسي بأصبهان، واحملدث مكي بن عبد السالم الرميلي 
  .بيت املقدس

__________  
  ).٨٩(ستأيت ترمجته برقم ) ١(
  ).٤١(تقدمت ترجتمته برقم ) ٢(
  ).٨٢(ستأيت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٩٣(ستأيت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٤٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).٩٩(ستأيت ترمجته برقم ) ٦(

(*)  

)١٩/١٤٦(  

  

 الفضل السرخسي  بنالشيخ العامل الفقيه املعمر، أبو العباس الفضل بن عبد الواحد*  السرخسي - ٧٦
  .مث النيسابوري احلنفي التاجر

أيب القاسم عبدالرمحن بن حممد السراج، وابن عبدان، وأيب سهل بن حسنويه، والقاضي أيب : مسع من
بكر احلريي، وصاعد بن حممد القاضي، وأيب بكر حممد بن عبويه املروزي االنباري مبرو، وأيب سهل 

  .الكالباذي ببخارى
  .ع مئة، وقدم ببغداد يف سنة عشر مع أبيه للتجارةمولده يف سنة أرب

شيخ مسن معمر، حسن السرية، ذو نعمة وثروة، حدثنا عنه عمي احلسن، وأبو طاهر : قال السمعاين
حممد بن أيب بكر السنجي، وأبو مضر الطربي، وعبد اهللا بن الفراوي، وناصر بن سلمان االنصاري، 

  .ومجاعة كثرية
طلبوا من الفضل هذا ألفي دينار، وأخذوه، وضربوه، وضمنه : ل بن عبد الغافروقرأت خبط إمساعي: قال

ابن صاعد، وبقي أياما، ومات يف مجادى االوىل سنة أربع وتسعني وأربع مئة، وما وجدوا له شيئا، فإن 
  .ابنه هرب وأصحابه، وكان صلبا يف مذهب أيب حنيفة
  ، وكان)١(ق وفيها مات أبو الفضل أمحد بن علي بن الفرات بدمش

__________  
  .١٧٠٤: رقم: ، الطبقات السنية٦٩٥ - ٦٩٤ / ٢:  أ، اجلواهر املضية٧٥: الورقة: السياق(*) 



  ).٦٦(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
(*)  

)١٩/١٤٧(  

  

مذان، وعبد اخلالق بن حممد ابن خلف املؤدب ابن االبرص ) ١(يترفض، واملفيت سعد بن علي العجلي 
، والعالمة أبو )٣(ائي، وشيخ الشافعية أبو الفرج عبدالرمحن بن أمحد املروزي الزاز ، لقي الاللك)٢(

، وحممد ابن احلسن )٤(سعيد عبد الواحد بن القشريي، وعزيزي بن عبدامللك اجليلي القاضي شيذله 
بن الراذاين احلنبلي العابد، وأبو مسعود حممد بن عبد اهللا بن أمحد السوذرجاين، والقاضي أبو نصر 

، ونصر بن البطر مسند الوقت، وعلي بن أمحد بن )٦(، ومنصور بن بكر بن حيد )٥(ودعان املوصلي 
  ).٧(االخرم املؤذن 

  
 بن أمحد االمام احلافظ اود، احلجة الناقد، حمدث االندلس أبو علي احلسني بن حممد*  اجلياين - ٧٧

  ، صاحب)٨(الغساين، االندلسي، واجلياين 
__________  

  .من هذا اجلزء) ١١٨(سترد ترمجته برقم ) ١(
  .من هذا اجلزء) ١١٩(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .من هذا اجلزء) ٨٠(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  .من هذا اجلزء) ٩٦(سترد ترمجته برقم ) ٤(
، وهو متهم بالكذب، وسيترمجه املؤلف برقم ٤٩٤وامسه حممد بن علي بن ودعان املتوىف سنة ) ٥(
  .ا اجلزءمن هذ) ٩٠(
  .من هذا اجلزء) ١٠٢(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  .من هذا اجلزء) ٨٤(سترد ترمجته برقم ) ٧(

، ١٨٠ / ٢: ، وفيات االعيان٢٦٦، ٢٦٥: الضيب: ، بغية امللتمس١٤٤ - ١٤٢ / ١: الصلة(*) 
 :، عيون التواريخ١٠٥ / ١١) خ: (، الوايف بالوفيات١٢٣٣ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٣٥١ / ٣: العرب
: ، الديباج املذهب١٦٥ / ١٢: ، البداية والنهاية١٦١، ٤٦ / ٣: ، مرآة اجلنان١٣٦ - ١٣٥ / ١٣
 / ٣: ، شذرات الذهب٤٧٠، ٨٨: ، كشف الظنون١٩٢ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٣٣ - ٣٣٢ / ١

  .١٤٩ / ٣: ، أزهار الرياض١٢٨ / ١: ، شجرة النور٢٥٤ / ٢: ، فهرس الفهارس٤٠٩، ٤٠٨
ويعرف باجلياين، وليس منها إمنا نزهلا أبوه يف الفتنة الرببرية حوايل : ١٤٣ / ١: كوالقال ابن بش) ٨(



  . ه، وأصلهم من الزهراء٤٠٠
(*)  

)١٩/١٤٨(  

  

  ).١" (تقييد املهمل " كتاب 
  .مولده يف احملرم سنة سبع وعشرين وأربع مئة

رابلسي، وأيب عمر بن عبد حكم بن حممد اجلذامي، وهو أعلى شيخ له، وحامت ابن حممد الط: حدث عن
، )٢(الرب، وأيب عبد اهللا حممد بن عتاب، واحملدث أيب عمر بن احلذاء، وأيب شاكر عبد الواحد القربي 

وسراج بن عبد اهللا القاضي، وأيب الوليد سليمان بن خلف الباجي، وأيب العباس أمحد بن عمر بن دهلاث، 
  .وطائفة سواهم

هابذة احلفاظ، قوي العربية، بارع اللغة، مقدما يف اآلداب والشعر ومل يرحل من االندلس، وكان من ج
  .والنسب

أخربنا عنه غري : له تصانيف كثرية يف هذه الفنون، نعته ذا وأكثر منه خلف بن عبدامللك احلافظ، وقال
  .واحد، ووصفوه باجلاللة، واحلفظ، والنباهة والتواضع، والصيانة

حدثنا أبو بكر بن طاهر، عن أيب علي الغساين، أن أبا ": لروض االنف ا" يف ) ٣(قال أبو زيد السهيلي 
  أمانة اهللا يف: عمر بن عبد الرب قال له

__________  
وهو كتاب جيد يف بابه، غاية يف النفاسة، قيد فيه املهمل، وميز املشكل بني االمساء والكىن ) ١(

 عشرة أجزاء مبجلدين، ومل يطبع بعد، واالنساب ملن ذكر امسه يف صحيحي البخاري ومسلم، ويقع يف
  . ه٥٤٨وعندنا منه مصورة عن أصل جيد، عليه مساع تارخيه سنة 

  .نسبة إىل قربة مدينة باالندلس بينها وبني قرطبة ثالثون ميال) ٢(
هو عبدالرمحن بن عبد اهللا بن أمحد بن أصبغ السهيلي االندلسي املالكي، مؤرخ حمدث حافظ، له ) ٣(

التعريف واالعالم فيما أم يف القرآن من االمساء " منها كتاب " الروض " غري كتاب عدة مؤلفات 
  .ه) ٥٨١(، ومسائل كثرية مفيدة، تويف يف مراكش سنة "نتائج الفكر " ، وكتاب "واالعالم 

(*)  

)١٩/١٤٩(  

  



  ".ستيعاب اال" عنقك، مىت عثرت على اسم من أمساء الصحابة مل أذكره، إال أحلقته يف كتايب، يعين 
كان أبو علي اجلياين من أكمل من رأيت علما : مسعت أبا احلسن بن مغيث قال): ١(قال أبن بشكوال 

باحلديث، ومعرفة بطرقه، وحفظا لرجاله، عاىن كتب اللغة، وأكثر من رواية االشعار، ومجع من سعة 
احلفاظ، فكتبه حجة بالغة، الرواية ما مل جيمعه أحد أدركناه، وصحح من الكتب ما مل يصححه غريه من 

، وهو كتاب حسن مفيد، أخذه "تقييد املهمل ومتييز املشكل " مجع كتابا يف رجال الصحيحني مساه 
لزم بيته مدة لزمانة ...مسعناه على القاضي أيب عبد اهللا بن احلجاج عنه: الناس عنه، قال ابن بشكوال

  .حلقته
باهلي، وحممد ابن أمحد بن إبراهيم اجلياين، امللقب حممد بن حممد بن حكم ال: وروى عنه أيضا: قلت

  بالبغدادي، والقاضي أبو علي بن
سكرة، وأبو العالء زهر بن عبدامللك االيادي، وعبد اهللا بن أمحد بن مساك الغرناطي، واحلافظ عبدالرمحن 

مسند النحوي، وحممد بن عبد اهللا بن خليل القيسي ) ٢(بن أمحد بن أيب ليلى، ويوسف بن يبقى 
  .مراكش، فحدث عنه بصحيح مسلم يف سنة سبعني ومخس مئة

  .تويف االستاذ احلافظ أبو علي يف ليلة اجلمعة، ثاين عشر شعبان سنة مثان وتسعني وأربع مئة
__________  

  .١٤٣ / ١": الصلة " يف ) ١(
سن اخلط بفتح الياء والقاف وسكون الباء، ويعرف بابن يسعون، كان أديبا حنويا لغويا، ح) ٢(

  .٣٦٣ / ٢": بغية الوعاة "  ه، انظر ٥٤٠والوراقة، تويف يف حدود سنة 
(*)  

)١٩/١٥٠(  

  

أخربنا احلسن بن علي االمني، أخربنا جعفر بن منري املالكي، أخربنا أبو حممد العثماين، أخربنا حممد بن 
بو بكر بن إمساعيل، حممد بن حكم، أخربنا احلافظ أبو علي الغساين، حدثنا حكم بن حممد، حدثنا أ

حدثنا أبو القاسم البغوي مبكة إمالء، سنة عشر وثالث مئة، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا مبارك بن 
ما حتاب رجالن : " فضالة، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).١" (يف اهللا إال كان أفضلهما أشدمها حبا لصاحبه 
  . حسن االسنادهذا حديث

عن سبعني سنة، ) ٢(ومات مع أيب علي احلافظ، مفيد بغداد أبو علي أمحد بن حممد بن أمحد الربداين 
، ومسند )٣(واحلافظ مفيد أصبهان أبو بكر أمحد بن حممد بن أيب بكر أمحد بن موسى بن مردويه 



   املفيت أبو، وشيخ احلرم)٤(خراسان أبو علي نصر اهللا بن أمحد بن عثمان اخلشنامي 
البقال، ) ٦(، ومقرئ بغداد أبو املعايل ثابت بن بندار )٥(عبد اهللا احلسني بن علي الطربي الشافعي 

  .ومسند بغداد الشريف أبو الفضل أبو حممد بن عبد السالم االنصاري
__________  

دب املفرد اال" رجاله ثقات، وسنده قوي، فقد صرح مبارك بن فضالة بالتحديث عند البخاري يف ) ١(
 :"٥٤٤.  

  .، ووافقه الذهيب١٧١ / ٤: ، وصححه احلاكم٢٥٠٩: وابن حبان يف صحيحه
  .من هذا اجلزء) ١٣٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .من هذا اجلزء) ١٢٦(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  .من هذا اجلزء) ٩١(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  .من هذا اجلزء) ١٢٣(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  .من هذا اجلزء) ١٢٤(رمجته برقم سترد ت) ٦(

(*)  

)١٩/١٥١(  

  

  . الكتيب اهلروي املؤرخاالمام احلافظ، حمدث هراة، احلاكم أبو عبد اهللا احلسني بن حممد*  الكتيب - ٧٨
  .مسع سعيد بن العباس القرشي، واحلافظ أبا يعقوب القراب، وسامل ابن عبد اهللا أبا معمر وطبقتهم

 وعبد الرشيد بن ناصر، وعبد امللك بن عبد اهللا، ومسعود بن حممد الغامني، أبو النضر الفامي،: وعنه
  .وآخرون

  ).١(له عناية تامة بالتواريخ، ويلقب حباكم كراسة : أثىن عليه السمعاين، وقال
  .مات يف صفر سنة ست وتسعني وأربع مئة، وله سبع ومثانون سنة

  
 ابن علي بن أمحد بن  منصور عبد احملسن بن حممداالمام احملدث اجلوال الصدوق، أبو*  الشيحي - ٧٩

  ، مث البغدادي، الفقيه،)٢(علي بن شهدانكه الشيحي 
__________  

  . ب١١: الورقة: السياق(*) 
وقد مجع التاريخ لوفاة املشايخ بعد إسحاق بن إبراهيم القراب إىل غريه، ذكر فيه كل من بلغه ) ١(

لكبار من البلدان يف النواحي واالقطار، وذكر عبد الغافر الفارسي ذكره من املشايخ املعروفني السادة وا



  .بأنه طالعه واستفاد منه راة
  .٤٩٩ / ١: انظر التعليق على التحبري

، ٢٢٠ / ٢: ، اللباب٣٧٩ / ٣: ، معجم البلدان١٠٠ / ٩: ، املنتظم٤٤٢ / ٧: االنساب(* *) 
، ٥٥ / ١٣: ، عيون التواريخ١٢٢٧ / ٤: ظ، تذكرة احلفا٣٤٩: ، املشتبه٣٢٥ - ٣٢٤ / ٣: العرب

  .٣٩٢ / ٣: ، شذرات الذهب٧٢١: ، التبصري١٥٣ / ١٢: البداية والنهاية
  .شهداء مكة:  إىل الشنجي، وشهدانكه، إىل١٥٣ / ١٢: حترف يف البداية) ٢(

(*)  

)١٩/١٥٢(  

  

  .املالكي، النصري، من حملة النصرية، التاجر، السفار
  ).٤٢٧(ولدت يف سنة إحدى وعشرين وأربع مئة، ومسعت يف سنة : قال يل: قال غيث بن علي

أبا بكر أمحد بن حممد بن الصقر، وأبا منصور حممد بن حممد بن السواق، وعبد العزيز بن علي : مسع
االزجي، وأبا طالب بن غيالن، وأبا حممد اخلالل، وعدة، ومبصر أبا احلسن بن الطفال، وأبا القاسم 

ا عبد اهللا حممد بن حيىي بن سلوان، وبالرحبة عبيد اهللا بن أمحد الرقي، وعدة، الفارسي، وبدمشق أب
  .وكتب خبطه أكثر تصانيفه

اخلطيب شيخه، وأبو السعود الي، وإمساعيل بن السمرقندي، وأبو الفتح بن عبد السالم، : حدث عنه
  .وخلقوالفقيه سعيد بن حممد الرزاز، وابن ناصر، وابن الزاغوين، وابن البطي، 

  .شيخ جليل فاضل ثقة: سئل عنه إمساعيل بن حممد احلافظ، فقال
  .كان من أنبل من رأيت وأوثقه: وقال أبو عامر العبدري
كان فاضال نبيال كيسا ثقة، وكان عنده أصل أيب بكر اخلطيب بتاريخ بغداد، : وقال أبو علي بن سكرة

  .خصه به
  ).١(، فأهدى إليه تارخيه خبطه هو الذي نقل اخلطيب إىل العراق: قال السمعاين

__________  
وأكثر عن اخلطيب وهو بصور، وهو الذي محله إىل العراق، فلهذا أهدى : ١٥٣ / ١٢: يف البداية) ١(

وروى عنه اخلطيب يف : ١٠٠ / ٩: إليه اخلطيب تاريخ بغداد خبطه، وقال ابن اجلوزي يف املنتظم
، وكان ثقة خريا دينا تويف يوم االثنني سادس عشر مجادى تصانيفه فسماه عبد اهللا، وكان يسمى عبد اهللا

  .، ودفن مبقربة باب حرب)٤٨٩(اآلخرة من هذه السنة 
(*)  



)١٩/١٥٣(  

  

كان أمينا سريا متموال، كتب كثريا، مات يف مجادى االوىل سنة تسع ومثانني وأربع ): ١(وقال الربداين 
  .مئة
  

 ابن أمحد بن ة، أبو الفرج عبدالرمحن بن أمحد بن حممدالعالمة، شيخ الشافعي) * ٢( الزاز - ٨٠
عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن عبدالرمحن بن أمحد بن زاز، السرخسي الشافعي، فقيه مرو، ويعرف 

  .بالزاز
  .كان يضرب به املثل يف حفظ املذهب، اشتهرت كتبه، وكثرت تالمذته، وقصد من النواحي

 أبا القاسم القشريي، واحلسن ابن علي املطوعي، وأبا املظفر حممد تفقه بالقاضي حسني، ومسع االستاذ
  .بن أمحد التميمي، وخلقا كثريا، وعين باآلثار

حدث عنه أمحد بن حممد بن إمساعيل النيسابوري، وأبو طاهر السنجي، وعمر بن أيب مطيع، وآخرون، 
  .ومات قبل حمل الرواية، فقل ما خرج عنه

__________  
  .قرية من قرى بغداد): بردان(نسبة إىل ) ١(
الزاز، بااللف بني الزايني املنقوطتني، وهو اسم لبعض أجداد املنتسب : ٢١٩ / ٦": االنساب " يف ) ٢(

أبا سعد الزاز، واملشهور ذه النسبة إمام عصره بال مدافعة علما وزهدا : إليه، وهو الزاز، هكذا مسعت
  .ل االنساب بياض يف مكان النقط فيستدرك من هنا، يف أصو...عبدالرمحن بن...، أبو..وورعا
، ٢٦٣ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات٢٠٩ / ٣: ، معجم البلدان١٢٦ - ١٢٥ / ٩: املنتظم(*) 

، طبقات ١٠٧ - ١٠٦ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٣٩ / ٣: ، العرب١٧٣ / ٢: تاريخ االسالم
: ، طبقات ابن قاضي شهبة١٦٠ / ١٢: ، البداية والنهاية١٠٤ - ١٠١ / ٥: الشافعية الكربى

 / ١: ، هدية العارفني٤٠٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٦٣:  أ، كشف الظنون٤٢ - ب ٤١: الورقة
١٥٨.  

(*)  

)١٩/١٥٤(  

  

يف املذهب، وانتشر يف البالد، وكان من أئمة الدين، ثخني الورع، حمتاطا يف " االمالء " صنف كتاب 
  .، وكان عدمي النظري يف الفتوى)١(ال يزرعه إال اجلند القوت، حبيث إنه ترك أكل الرز، النه 



  .تويف يف ربيع اآلخر سنة أربع وتسعني وأربع مئة عن نيف وستني سنة، رمحه اهللا
  

 بن عثمان، احلافظ االمام البارع، حمدث مهذان، أبو الفرج إمساعيل بن حممد*  القومساين - ٨١
  .القومساين، مث اهلمذاين، العابد

، وابن غزو )٢( عثمان بن أمحد بن مزدين، ووالده أيب الفضل، وعمر ابن جاباره روى عن جده
  .النهاوندي، وطبقتهم، وببغداد أيب احلسني بن املهتدي باهللا، وطبقته

هو شيخ بلدنا، واملشار إليه بالصالح، وكان ثقة حافظا، حسن املعرفة بالرجال واملتون، : قال شريويه
سالم وشعاره، توليت غسله يف احملرم سنة سبع وتسعني وأربع مئة، وحيد عصره يف حفظ شرائع اال

  .وعاش مثانيا ومخسني سنة
  .وذكره السلفي فيمن أجاز له، وأنه مشهور باملعرفة التامة باحلديث

__________  
النه حيتاج إذا زرع إىل ماء كثري، وصاحبه قل أال يظلم : " ١٠٢ / ٥: يف طبقات الشافعية للسبكي) ١(

  ". يف سقي املاء غريه
  .١٦٤ / ١٢: ، البداية والنهاية٤١٤ / ٤: ، معجم البلدان١٤٠ / ٩: املنتظم(*) 

 -وأما جابار : " كذا االصل، ونقل عبدالرمحن املعلمي قول ابن نقطة يف استدراكه على االكمال) ٢(
راهيم الرحياين، ، وعمر بن جابار بن عمر، أبو حفص، روى عن أيب بكر حممد بن إب... فهو-آخره راء 

  ".مسع منه امليداين 
  .١١ / ٢" االكمال " انظر 
(*)  

)١٩/١٥٥(  

  

 فاتح اهلند السلطان الكبري، أبو املظفر إبراهيم ابن السلطان مسعود ابن السلطان*  صاحب اهلند - ٨٢
  .، حممود بن سبكتكني، صاحب غزنة)١(ومبيد البد 

  ا مقداما جوادا، حمبباكان إبراهيم ملكا عادال، منصفا سائسا، شجاع
، دام يف السلطنة أربعني سنة، وعاش سبعني سنة، تويف سنة اثنتني وتسعني )٢(إىل الرعية، واسع املمالك 

  .وأربع مئة
  

 بن حسن بن علي بن الشيخ الفقيه العالمة، شيخ املالكية، أبو يعلى، أمحد بن حممد* *  العبدي - ٨٣



  ).٣(عرف بابن الصواف، مسكنه القسامل، حملة بالبصرة زكريا، العبدي، البصري، املالكي، وي
__________  

 ه، دول ٤٨١، وفيه تويف سنة ١٦٧، ٦ - ٥ / ١٠: ، الكامل١١٠، ١٠٩ / ٩: املنتظم(*) 
، ٩٠ - ٨٩ / ١٣: ، عيون التواريخ٩ / ٢: ، تتمة املختصر٢٢٥ / ٣: ، العرب١٠ / ٢: االسالم

  .١٦٤ / ٥: الزاهرة، النجوم ١٥٧ / ١٢: البداية والنهاية
الصنم نفسه الذي يعبد، فارسي معرب، ويقصد به هنا : البد: بيت فيه أصنام وتصاوير، وقيل: البد) ١(

 ه، فكسر الصنم ٤١٦الذي كان يعبد يف اهلند عندما غزاها السلطان حممود سنة ) سومنات(الصنم 
ة مسجد غزنة، وقد أورد املؤلف وأخذ ما كان عليه من مال وجوهر، وأخذ قطعة من الصنم فجعلها عتب

  ).٣١٩(خرب هذه الغزوة مطوال يف اجلزء السابع عشر يف ترمجة السلطان حممود برقم 
  .فانظره هناك

لو كنت موضع أيب مسعود بعد وفاة جدي : - ١٦٧ / ١٠:  كما يف الكامل-وكان يقول ) ٢(
ما أخذوه، واستوىل عليه ملوك قد حممود، ملا انفصمت عرى مملكتنا، ولكنين اآلن عاجز عن أن أسترد 

  .اتسعت مملكتهم، وعظمت عساكرهم
 / ١٢: ، البداية والنهاية٣٢٨ / ٣: ، العرب١٠٣ / ٩: ، املنتظم٧٩١ / ٤: ترتيب املدارك(* *) 
  .١١٦: ، شجرة النور الزكية٣٩٤ / ٣: ، شذرات الذهب١٧٥ / ١: ، الديباج املذهب١٥٤

  = (*)لة من اليمن مث االزد، يقال هلم القساملة، هلم بالفتح قبي: قسامل: قال ياقوت) ٣(

)١٩/١٥٦(  

  

  .ولد سنة أربع مئة
  .ومسع إبراهيم بن طلحة، وعدة بالبصرة، وابن شاذان، والربقاين ببغداد

أبو علي الصديف، وأبو بكر عتيق النفزاوي، وجابر بن حممد البصري، وأبو احلسن : حدث عنه
  .البوشنجي

 البصري، وصنف التصانيف، وخترج به أئمة، منهم أبو منصور بن باخي، وأبو عبد تفقه بعلي بن هارون
  .اهللا بن ضابح

  .ومسع منه خلق، وأملى جمالس، وكان زاهدا عابدا قانعا مهيبا
كان إماما يف عشرة علوم، مات : كان فريد عصره، وكان له معرفة باحلديث، وقيل: قال جابر بن حممد

  .، سنة تسعني وأربع مئة، وقد كمل التسعنيرمحة اهللا عليه يف رمضان
كان أبو يعلى العبدي ميلي احلديث، وعلى رأسه مستمليان يسمعان الناس، مسع منه : قال القاضي عياض



  .عامل عظيم
  ).١(كان مدرسا متزهدا، خشن العيش، جمدا يف العبادة، ذا مست ووقار : وقال السمعاين

  
   بناهد، بقية املسندين، أبو احلسن علي بن أمحدالشيخ العامل الز*  ابن االخرم - ٨٤

__________  
خطة بالبصرة تعرف بقسامل هي اآلن عامرة آهلة بني عظم البلد وشاطئ دجلة رأيتها، وهي علم = 

  .مرجتل ال أعرف غريه يف اللغة
  .١٧٥ / ١": الديباج املذهب ) " ١(

  .٤٠١ / ٣: لذهب، شذرات ا١٦٨ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٣٩ / ٣: العرب(*) 
(*)  

)١٩/١٥٧(  

  

  .حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن إمساعيل بن أخرم املديين، مث النيسابوري، الصنديل املؤذن
  .مولده يف رجب سنة مخس وأربع مئة

مسع أبا عبدالرمحن السلمي، وحيىي بن إبراهيم املزكي، وأبا القاسم عبدالرمحن بن حممد السراج، وأبا 
 سعيد الصرييف، وأبا نصر أمحد بن علي الزاهد، وأبا صادق حممد بن أمحد ابن شاذان بكر احلريي، وأبا

العطار، واالستاذ أبا إسحاق االسفراييين، وأبا عبد اهللا احلسني ابن حممد بن منجويه، وأبا بكر أمحد بن 
  .علي احلافظ، وطائفة، وعقد جملس االمالء، وحضره االعيان

لفراوي، وأبو العباس العصاري، وعمر بن الصفار، وعبد اخلالق بن زاهر، عبد اهللا بن حممد ا: حدث عنه
  .والوزير سعيد بن سهل الفلكي، وآخرون

شيخ عابد فاضل جليل، من تالمذة االمام أيب حممد اجلويين، كان يسكن ": تارخيه " قال عبد الغافر يف 
، روى عنه خلق كثري، وعقد جملس املدينة الداخلة، لزم مسجده سنني، مرتويا عن الناس، قل ما خيرج

  .االمالء، تويف يف ثامن عشر احملرم سنة أربع وتسعني وأربع مئة، رمحه اهللا
  

  :وفيها مات معه
  .العتيب النيسابوري، من ذرية عتبة بن غزوان الصحايب*  أسعد بن مسعود - ٨٥

__________  



  .٣٢٦ / ١٠: ، الكامل١٢٥ / ٩: ، املنتظم٣٨١ / ٨: االنساب(*) 
(*)  

)١٩/١٥٨(  

  

  احلريي، والصرييف، وعنه عبد اهللا بن الفراوي، وعبد اخلالق: روى عن
  .ابن زاهر

  
  .القاضي االمام احملدث احلافظ، أبو حممد عبد اهللا بن يوسف اجلرجاين*  اجلرجاين - ٨٦

  .ولد سنة تسع وأربع مئة
دي، واالمساعيلي، وبنيسابور ومسع محزة بن يوسف السهمي، وأمحد بن حممد اخلندقي، وأصحاب ابن ع

  .من أيب حفص بن مسرور، وعبد الغافر بن حممد الفارسي، وهذه الطبقة
  .ومجع وصنف، وكان ذا حفظ وفهم، مجع كتابا يف مناقب الشافعي، وآخر يف مناقب أمحد

سوي، ، وعلي بن محزة املو)١(ابن أخته متيم بن أيب سعيد املؤدب، واجلنيد بن حممد القايين : حدث عنه
  .ووجيه الشحامي، وأبو االسعد هبة الرمحن بن القشريي، وآخرون
  .عاش مثانني عاما، وتويف يف ذي القعدة سنة تسع ومثانني وأربع مئة

  ومن شيوخه أبو نعيم عبدامللك بن حممد االستراباذي الصغري،
__________  

، االعالن ٣٥٨ / ١: ، طبقات االسنوي٩٤ / ٥: ، طبقات السبكي١٢٢٧ / ٤: تذكرة احلفاظ(*) 
 / ٦: ، معجم املؤلفني٤٥٣ / ١: ، هدية العارفني١٨٤٠، ١١٠٥: ، كشف الظنون٣٦٧: بالتوبيخ
١٤٦.  

" بلدة قريبة من طبس بني نيسابور وأصبهان، خرج منها مجاعة من احملدثني، كما يف : نسبة إىل قاين) ١(
  .٣٧ / ١٠": االنساب 

(*)  

)١٩/١٥٩(  

  

  يلي، وأبو معمر املفضل بن إمساعيلصاحب أيب بكر االمساع
  .االمساعيلي



  
 بن احلسني بن زكريا االمام الزاهد املسند، شيخ الصوفية، أبو بكر أمحد بن علي*  الطريثيثي - ٨٧

  .الطريثيثي، مث البغدادي الصويف، املعروف بابن زهراء
إنه ولد يف : بكر يقولمولده يف شوال سنة إحدى عشرة وأربع مئة، وقرأت خبط السلفي أنه مسع أبا 

  .شوال سنة اثنيت عشرة وأربع مئة
مسع أباه، وابن الفضل القطان، وهبة اهللا بن احلسن الاللكائي، وأبا القاسم احلريف، وأبا احلسن بن خملد، 

  .وأبا علي بن شاذان، وعدة، وزعم أنه مسع من أيب احلسن بن رزقويه
سد مساعاته بادعاء السماع من ابن رزقويه، ومل يصح صحيح السماع يف أجزاء، لكنه أف: قال السمعاين

  ).١(مساعه منه 
  ).٢(جممع على ضعفه : وقال شجاع الذهلي

له قدم يف التصوف، رأى املشايخ، وخدمهم، وكان حسن التالوة، صحب أبا سعد : وقال السمعاين
  ).٣(النيسابوري 

__________  
 أ، ٥٤: الورقة: ، طبقات النووي٣٧٩ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٣٩ - ١٣٨ / ٩: املنتظم(*) 
 / ٤: ، طبقات السبكي٢٠٢ / ٧: ، الوايف بالوفيات١٢٢ / ١: ، ميزان االعتدال٢٤٦ / ٣: العرب
  .٤٠٥ / ٣: ، شذرات الذهب٢٢٨، ٢٢٧ / ١: ، لسان امليزان٤٠ - ٣٩

  .٤٠ / ٤" طبقات السبكي ) " ١(
  .١٣٩ / ٩": املنتظم ) " ٢(
  .٣٩ / ٤": ي طبقات السبك) " ٣(

(*)  

)١٩/١٦٠(  

  

روى عنه أبو القاسم بن السمرقندي، وابن ناصر، وعبد اخلالق اليوسفي، وأبو الفتح بن البطي، : قلت
وأبو طاهر السلفي، وأبو الفضل الطوسي خطيب املوصل، وقد مسع منه عبد الغافر االملعي، وهبة اهللا 

  ).١(الشريازي، وعمر الرواسي 
مىت : دخلت على ابن زهراء وهو يقرأ عليه جزء البن رزقويه، فقلت: مرقنديقال إمساعيل بن الس

وأخذت اجلزء، وضربت على ! فابن رزقويه يف هذه السنة تويف : سنة اثنيت عشرة، فقلت: ولدت ؟ قال
  ).٢(التسميع، فقام وخرج من املسجد 



  .كان كذابا: وقال ابن ناصر
وأكثرهم حرمة وهيبة عند أصحابه، مل يقرأ عليه إال من هو أجل شيخ رأيته للصوفية، : وقال السلفي

أصل، وكف بصره بأخرة، وكتب له أبو علي الكرماين أجزاء طرية، فحدث ا اعتمادا عليه، ومل يكن 
  .، وإال فكان من الثقات االثبات، وأصوله كالشمس وضوحا)٣(ممن يعرف طريق احملدثني ودقائقهم 

  ده يف شوال سنة إحدى عشرة، وتويفمول: وقال أبو املعمر االنصاري
__________  

وقيل له الرواسي، الن والده كان يبيع الرؤوس بدهستان، وكان ابنه عمر يعمل معه، مث حتول إىل ) ١(
طلب احلديث ومساعه بسبب أيب مسعود أمحد بن حممد بن عبد اهللا البجلي الرازي يف خرب مطول أورده 

  .١٧٣ / ٦": االنساب " السمعاين يف 
  .١٣٩ / ٩": املنتظم ) " ٢(
فما كان من حديث :  بعد نقله كالم السلفي هذا٢٢٨ / ١": لسان امليزان " قال احلافظ يف ) ٣(

  .يرويه السلفي عنه فإنا نعلم يف اجلملة أنه من صحيح مساعاته
(*)  

)١٩/١٦١(  

  

  .يف مجادى اآلخرة سنة سبع وتسعني وأربع مئة
  

 بن أمحد بن سعيد، االمام احملدث املتقن الرحال، أبو الفرج، سهل بن بشرالشيخ *  االسفراييين - ٨٨
  .االسفراييين، الصويف، نزيل دمشق

مسع مبصر علي بن محصة، وعلي بن منري، وعلي بن ربيعة، وحممد بن احلسني الطفال، وحسن بن خلف 
عبد اهللا بن سلوان، الواسطي صاحب أيب حممد ابن ماسي، وببغداد أبا حممد اجلوهري، وبدمشق أبا 

ورشأ بن نظيف، وبالرملة حممد بن احلسني بن الترمجان، وبصور سليم بن أيوب الرازي، وبتنيس علي 
  .بن احلسني بن جابر، وجبرجان حممد بن عبد الرحيم

حدث عنه ابناه طاهر والفضل، ومجال االسالم علي بن املسلم، وهبة اهللا بن طاووس، وحمفوظ النجار، 
  .بن حممد املصيصي، وأبو يعلى محزة بن علي بن احلبويب، وعبد الرمحن بن أيب احلسن، وعدةونصر اهللا 

  .كيس صدوق: سألت أبا بكر احلافظ عن سهل بن بشر، فقال: قال غيث بن علي
  .ولدت ببسطام سنة تسع وأربع مئة: قال سهل

__________  



  .٣٩٦ / ٣: الذهب، شذرات ٢٨٠ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٣٣١ / ٣: العرب(*) 
(*)  

)١٩/١٦٢(  

  

للنسائي وحصله، " السنن الكبري " تويف يف ربيع االول سنة إحدى وتسعني وأربع مئة، وكان قد تتبع 
  .ومسعه مبصر

  
 ابن حممد بن الشيخ النبيل العامل الثقة الرئيس، أبو احلسني، أمحد بن عبد القادر*  ابن يوسف - ٨٩

  .يوسف البغدادي
  .عشرة وأربع مئةولد سنة إحدى 

ومسع أبا القاسم احلريف، وعثمان بن دوست، وأبا علي بن شاذان، وعبد امللك بن بشران، وطبقتهم 
ببغداد، وأبا احلسن بن صخر، وأبا نصر السجزي مبكة، وأبا احلسن بن محصة احلراين مبصر، وحممد بن 

  .احلسني بن الترمجان بالرملة، وعدة سواهم
، واحلافظ عبد اخلالق، وعبد الواحد، وحممد بن ناصر احلافظ، وأبو الفتح بن عبد اهللا: بنوه: حدث عنه

البطي، وشهدة الكاتبة، وعتيق بن عبد العزيز بن صيالء، واخلطيب أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد 
  .الطوسي، وخلق سواهم

  .كان صاحلا ثقة: قال ابن ناصر
  .حسن السرية، سافر الكثري، ووصل إىل املغربشيخ جليل ثقة خري، مرضي الطريقة، : وقال السمعاين

  .رأيت يف النوم: حدثين أخي، قال: وقال ولده عبد اخلالق
__________  

  .٣٩٧ / ٣: ، شذرات الذهب٩٠ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٣٣ / ٣: ، العرب١٠٩ / ٩: املنتظم(*) 
(*)  

)١٩/١٦٣(  

  

  .غفر يل: يا سيدي، ما فعل اهللا بك ؟ قال: والدي، فقلت
  .تويف أبو احلسني يف شعبان سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة

  .كان ثقة متحريا: قال شجاع الذهلي



  .كان أحد االئمة الورعني": معجمه " وقال أبو نصر اليوناريت يف 
صحب أبا احلسن القزويين مدة، ونظر يف الفقه واالدب، وكان أوحدي الطريقة، ما خرج إلينا فاستند 

  .عنا إال استأذنلتواضعه، وما قام 
  

 بن عبيد اهللا بن أمحد بن الشيخ اجلليل، قاضي املوصل، أبو نصر حممد بن علي*  ابن ودعان - ٩٠
  .صاحل بن سليمان بن ودعان، املوصلي

  .تردد إىل بغداد، وحدث ا يف آخر أيامه
، وأول مساعه )١(ولدت ليلة النصف من شعبان سنة اثنتني وأربع مئة، وذكر أنه من ربيعة الفرس : قال

  .سنة مثان وأربع مئة
__________  

، ميزان ٣٢٧ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٣٥٦ / ٣: ، اللباب١٢٨ - ١٢٧ / ٩: املنتظم(*) 
 - ١٤١ / ٤: ، الوايف بالوفيات٢٧: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٦٥٩ - ٦٥٧ / ٣: االعتدال

 / ٥: ، لسان امليزان١٦١ / ١٢: لنهاية، البداية وا١٠٢ - ١٠١ / ١٣: ، عيون التواريخ١٤٢
، كشف ٣٦١ / ٢: ، تاريخ اخلميس٤٩٤: حوادث) خ(، االعالم البن قاضي شهبة ٣٠٦ - ٣٠٥
 / ١: ، بروكلمان٧٨ / ٢: ، هدية العارفني٤٣١ / ١: ، إيضاح املكنون٧١٥، ٦٠ / ١: الظنون
٤٣٥.  

 الفرس النه أعطى من مرياث أبيه هو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان أخو مضر، لقب بربيعة) ١(
إن العرب ومجيع أهل العلم بالنسب أمجعوا على أن : ٩٦ص " االنباء " اخليل، قال ابن عبد الرب يف 

اللباب والصريح من ولد إمساعيل بن إبراهيم عليها السالم ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان ال 
  .خالف يف ذلك

(*)  

)١٩/١٦٤(  

  

يب الفتح أمحد بن عبيد اهللا، وحممد بن علي بن حممد بن حبشل، واحلسني بن حممد بن روى عن عمه أ
  .جعفر الصرييف وغريهم

إمساعيل بن حممد النيسابوري باحلجاز، ومروان بن علي الطرتي بديار بكر، وأبو املعمر : حدث عنه
لفي، ووجيه الشحامي، املبارك بن أمحد االنصاري، وأبو عبد اهللا بن خسرو البلخي، وأبو طاهر الس

  .وآخرون



  .وأنه غري ثقة، وال مأمون) ١" (امليزان " وإمنا أوردته هنا لشهرته، وقد ذكرته يف 
أخربنا علي بن خمتار، أخربنا السلفي، أخربنا أبو نصر بن ودعان ببغداد، أخربنا عمي، : قال ابن النجار

دثنا عبد اهللا بن بكار، حدثنا حممد بن ثابت، أخربنا نصر بن أمحد املرجئ، أخربنا أبو يعلى التميمي، ح
تضيفت ميمونة خاليت، : حدثنا جبلة بن عطية، عن إسحاق بن عبد اهللا، عن كريب، عن ابن عباس قال

وهي ليلتئذ ال تصلي، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد صلى العشاء اآلخرة، فانتهى إىل الفراش، 
ا، وخلع ثوبيه، فعلقهما، مث دخل معها، حىت إذا كان يف آخر فأخذ خرقة عند رأس الفراش، فاتزر 

الليل قام إىل سقاء معلق، فحله، مث توضأ منه، فهممت أن أقوم، فأصب عليه، مث كرهت أن يرى أين 
كنت مستيقظا، مث أخذ ثوبيه، مث قام إىل املسجد، فقام يصلي، فقمت، فتوضأت، مث جئت، فقمت عن 

ن ورائه، فأقامين عن ميينه، فصلى، وصليت معه ثالث عشرة ركعة، مث جلس، يساره، فتناولين بيده م
  وجلست إىل جنبه، فأصغى خبده إىل خدي حىت

__________  
  .، ونعته بصاحب تلك االربعني الودعانية املوضوعة٦٥٧ / ٣) ١(

(*)  

)١٩/١٦٥(  

  

املسجد، فأخذ يف الركعتني، الصالة يا رسول اهللا، فقام إىل : مسعت نفس النائم، مث جاء بالل، فقال
  ).١(وأخذ بالل يف االقامة 

  .سألت شجاعا الذهلي عن ابن ودعان، فلم جيب عنه: قال السلفي
مجعه، مث تبني يل حني تصفحت كتابه ختليط عظيم يدل على ) ٢" (االربعني " قرأت عليه : قال السلفي

  .كذبه، وتركيبه االسانيد على املتون
__________  

امليزان " ، وقال املؤلف يف "التقريب " ن ثابت هو العبدي أبو عبد البصري، لينه احلافظ يف حممد ب) ١(
 من طريق حممد بن ثابت ذا ٢٨٥، ٢٨٤ / ١" املسند " ليس بالقوي، وهو يف : قال فيه غري واحد": 

  .االسناد، إال أنه بإسقاط كريب
، ٢٤٢ / ١": املسند " تصرا يف وللحديث طرق أخرى صحيحة عن ابن عباس بنحوه مطوال وخم

) ٧٢٨(و ) ٧٢٦(و ) ٦٩٩(و ) ٦٩٨(و ) ٦٩٧(و ) ١٣٨(و ) ١١٧: (، والبخاري٢٨٤، ٢٨٢
) ٦٣١٦(و ) ٦٢١٥(و ) ٥٩١٩(و ) ٤٥٧٢(و ) ٤٥٧١(و ) ٤٥٦٩(و ) ١١٩٨(و ) ٨٥٩(و 
و ) ١٨٦(و ) ١٨٥(و ) ١٨٤(و ) ١٨٣(و ) ١٨٢(و ) ١٨١(، )٧٦٣(، ومسلم )٧٤٥٢(و 



، وأيب ١٢١ / ١: ، ومالك)١٩٣(و ) ١٩٢(و ) ١٩١(و ) ١٩٠(و ) ١٨٩(و ) ١٨٨(و ) ١٨٧(
) ١٣٥٧(و ) ١٣٥٦(و ) ١٣٥٥(و ) ١٣٥٤(و ) ١٣٥٣(و ) ٦١١(و ) ٦١٠(و ) ٥٨: (داوود

 و ٢١٠ / ٣، و ٢١٨ و ٣٠ / ٢: ، والنسائي)١٣٦٧(و ) ١٣٦٥(و ) ١٣٦٤(و ) ١٣٥٨(و 
٢٣٦.  

  . فراجعه٩٠ - ٨٠ / ٦": جامع االصول " ثري يف وقد استوىف رواياته يف الكتب الستة ابن اال
وقد سئل : ٣٠٦ / ٥": لسان امليزان " وهي اليت تعرف باالربعني الودعانية، قال ابن حجر يف ) ٢(

ال يصح منها على هذا النسق ذه االسانيد شئ، وإمنا يصح منها ألفاظ : املزي عنها فأجاب مبا ملخصه
 تتبعها إىل فراغ، وهي مع ذلك مسروقة، سرقها ابن ودعان من زيد بن يسرية بأسانيد معروفة حيتاج يف

زيد بن عبد اهللا بن مسعود بن رفاعة اهلامشي، وهو الذي وضع رسائل أخوان الصفا فيما : رفاعة، وقيل
يقال، وكان جاهال باحلديث، وسرقها منه ابن ودعان، فركب ا أسانيد، فتارة يروي عن رجل، عن 

   وتارة يدخل اثنني، وعامتهم جمهولون، ومنهم من يشك بوجوده، واحلاصل أا فضيحةشيخ ابن رفاعة،
  .مفتعلة، وكذبة مؤتفكة
قدم بغداد يف سنة ثالث وسبعني ومعه :  عن ابن ودعان هذا١٢٧ / ٩": املنتظم " وقال ابن اجلوزي يف 

 اهلامشي، وجعل هلا خطبة، جزء فيه أربعون حديثا عن عمه أيب الفتح، وهي اليت وضعها زيد بن رفاعة
فسرقها أبو الفتح بن ودعان عم أيب نصر هذا، وحذف خطبتها، وركب على كل حديث شيخا إىل 

  .شيخ الذي روى عنه ابن رفاعة
(*)  

)١٩/١٦٦(  

  

سرقه من زيد بن " االربعني " رأيته ومل أمسع منه، النه كان متهما بالكذب، وكتابه يف : وقال ابن ناصر
وزيد وضعه أيضا، وكان كذابا، ألف بني كلمات قد قاهلا النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبني ، )١(رفاعة 

  .كلمات من كالم لقمان واحلكماء وغريهم، وطول االحاديث
 حني وقعت له - بزعمه -كان ابن ودعان خرج على كتاب زيد بن رفاعة كتابه : وقال السلفي

 يف اخلطبة، وإن جاز سوى ذلك، فأطم وأعم، إذ غري أحاديثه عن شيوخ، فقد أخطا، إذ مل يبني ذلك
  .متصور ملثله مع نزارة روايته، وقلة طلبه، أن يقع له كل حديث فيه من رواية من أورده عنه

  .بلغنا أنه تويف يف احملرم سنة أربع وتسعني وأربع مئة باملوصل: وقال السلفي أيضا
  

 بن عثمان، اخلشنامي، صادق أبو علي نصر اهللا بن أمحدالشيخ العامل املعمر الصاحل ال*  اخلشنامي - ٩١



  .النيسابوري
مسع أبا عبدالرمحن السلمي، والقاضي أبا بكر احلريي، وعلي بن أمحد بن عبدان، وأبا سعيد حممد بن 

  موسى الصرييف، وصار مسند وقته، وروايته عن السلمي حضور، فإن أبا سعد السمعاين ورخ مولده يف
  هو ثقة صاحل، روى عنه خلق، ومات: أربع مئة، وقالرمضان سنة تسع و
__________  

زيد بن رفاعة اهلامشي أبو اخلري معروف بوضع احلديث على فلسفة فيه، : ١٠٣ / ٢": امليزان " يف ) ١(
  .كذاب: أخذ عن ابن دريد، وابن االنباري، قال اخلطيب

 ١:  أ، اللباب٢١٥ - ب ٢١٤/ لورقة ا: ، التقييد١٣١ / ٥:  أ، االنساب٩٣/ الورقة : السياق(*) 
  .٤٠٩ / ٣: ، شذرات الذهب١٤٠ - ١٣٩ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٥٢ / ٣: ، العرب٤٤٧/ 

(*)  

)١٩/١٦٧(  

  

  .يف شعبان سنة مثان وتسعني وأربع مئة
وروى عنه حفيده مسعود بن أمحد، وحممد بن أيب بكر السنجي، وأبو بكر حممد بن منصور : قلت

سعيد بن : د اخلالق بن زاهر، وعمر بن أمحد الصفار الفقيه، وآخرون، ومن متأخريهمالسمعاين، وعب
  .سهل الفلكي الوزير

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أخربنا زين االمناء احلسن بن حممد، أخربنا سعيد بن سهل، حدثنا أبو علي نصر 
 أبو العباس االصم، حدثنا حممد بن اهللا بن أمحد إمالء بنيسابور، أخربنا حممد بن موسى بن الفضل، حدثنا

سنان القزاز، حدثنا حمبوب بن احلسن، حدثنا يونس بن عبيد، عن احلسن، عن عمران بن حصني رضي 
اهللا عنهما، أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته مل يكن له مال غريهم، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا 

  ).١(تق اثنني، وأرق أربعة عليه وسلم، فجزأهم ثالثة، مث أقرع بينهم، وأع
  

  ، ذو الفنون، أبو داود سليمان بنالشيخ االمام العالمة، شيخ القراء*  أبو داود - ٩٢
__________  

   وامسه حممد بن احلسن بن-حممد بن سنان القزاز ضعيف، وشيخه فيه حمبوب ) ١(
يف عبد، والترمذي باب من أعتق شركا له : يف االميان) ١٦٦٨( فيه لني، وأخرجه مسلم -هالل 

 / ٤: ، وأمحد٦٤ / ٤: يف العتق، والنسائي يف اجلنائز) ٣٩٥٨(يف االحكام، وأبو داوود ) ١٣٦٤(
 يف العتق والوالء، من ٧٧٤ / ٢: ، ومالك٤٤٦ و ٤٤٥ و ٤٤٠ و ٤٣٨ و ٤٣١ و ٤٢٨ و ٤٢٦



  .طرق عن عمران بن حصني
  .٣٤١ / ٥: ويف الباب عن أيب زيد عمرو بن أخطب االنصاري عند أمحد

 / ٣: ، العرب٢٦ / ٢: ، دول االسالم٢٩٠ - ٢٨٩: ، بغية امللتمس٢٠٤ - ٢٠٣ / ١: الصلة(*) 
: ، عيون التواريخ١٦٢ / ١٣) خ(، الوايف بالوفيات ٣٦٥ - ٣٦٤: ، معرفة القراء٣٤٤ - ٣٤٣
 / ٢: ، نفح الطيب١٨٧ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣١٧ - ٣١٦ / ١: ، غاية النهاية١٢٠ / ١٣

  .٤٠٤ - ٤٠٣ / ٣: ، شذرات الذهب١٧١ / ٤، ١٥٣ ،١٣٥
(*)  

)١٩/١٦٨(  

  

أيب القاسم جناح موىل صاحب االندلس املؤيد باهللا هشام بن احلكم، املرواين االندلسي، القرطيب، نزيل 
  ).١(دانية وبلنسية 

به ولد سنة ثالث عشرة وأربع مئة، وصحب أبا عمرو الداين وأكثر عنه، وخترج به، وهو أنبل أصحا
وأثبتهم، وأخذ أيضا عن أيب عمر بن عبد الرب، وابن دهلاث، وأيب عبد اهللا بن سعدون، وأيب الوليد 

  .الباجي، وأيب شاكر اخلطيب، وعدة
تال عليه أبو عبد اهللا حممد بن احلسن ابن غالم الفرس، وأبو علي الصديف، وأبو العباس بن عاصم 

ن أمحد البكري، وجعفر بن حيىي، وحممد بن علي الثقفي، وأمحد بن سحنون املرسي، وإبراهيم ب
النوالشي، وعبد اهللا بن فرج الزهريي، وأبو احلسن بن هذيل، وأبو داود سليمان بن حيىي القرطيب، 

  .وخلق
  كان من جلة املقرئني وخيارهم، عاملا بالروايات: قال ابن بشكوال

[ ، وكان مليح اخلط، أخربنا عنه مجاعة وطرقها، حسن الضبط، ثقة دينا، له التصانيف يف معاين القرآن
مات يف رمضان سنة ست وتسعني وأربع مئة، وتزامحوا ] من شيوخنا، ووصفوه بالفضل والعلم والدين 

  البيان يف علوم: " قرأت خبط تلميذ اليب داود تسمية تواليفه، منها) ٢(على نعشه 
__________  

، ٣٨٧، وابتدأ بطلب العلم سنة ٣٧١قد ولد سنة وهو من الراحلني من االندلس إىل املشرق، ف) ١(
، فمكث بالقريوان أربعة أشهر، ودخل مصر يف شواهلا، فمكث ا سنة، ٣٩٧ورحل إىل املشرق سنة 

  .١٣٥ / ٢": نفح الطيب .." ٣٩٩وحج ورجع إىل االندلس يف ذي القعدة سنة 
وكتب خبط يده : ٣٠٤: ص": مس بغية امللت" ، والزيادة منه، وقال الضيب يف ٢٠٤ / ١: الصلة) ٢(



كتاب البخاري يف عشرة أسفار، وكتاب مسلم يف ستة، وقرأمها معا على الباجي، وعلى أيب العباس 
  = (*)العذري مرات، واحتفل يف تقييدمها حىت صار كل واحد 

)١٩/١٦٩(  

  

" االعتماد " ست جملدات، وكتاب " التبيني هلجاء الترتيل " يف ثالث مئة جزء، وكتاب " القرآن 
أرجوزة عارض ا شيخه يف أصول القرآن والدين عشرة أجزاء، وهي مثانية عشر ألف بيت ونيف، 

جملد، وعدة تواليف مجلتها ستة وعشرون مصنفا، وكان من حبور العلم، " الصالة الوسطى " وكتاب 
  .ومن أئمة االندلس يف عصره

  .قرأت بالروايات من طريقه عن أيب عمرو الداين: قلت
  

 بن الشيخ االمام القدوة الفقيه العالمة، بقية املشايخ، أبو تراب عبد الباقي بن يوسف*  املراغي - ٩٣
  ).٢(، الشافعي، نزيل نيسابور )١(علي بن صاحل بن عبدامللك بن هارون املراغي، النريزي 

  .، وعدةمسع أبا علي بن شاذان، وأبا القاسم بن بشران، وأبا طاهر بن عبد الرحيم االصبهاين
حدث عنه عمر بن علي الدامغاين، وأبو عثمان العصايدي، وزاهر ابن طاهر، وابنه عبد اخلالق بن زاهر، 

  .وآخرون
__________  

منهما أصال يقتدى به، رحلت إىل بلنسية يف عام ستة وتسعني، وقابلت ما كتايب، وانتفعت = 
 بالكتابني املذكورين، وناهيك ما صحة وأخربت أن أبا علي بن سكرة احلافظ قابل أصليه..ما،

  .وتقييدا وضبطا
، ١١٠ / ٩:  ظ، املنتظم٥٥٨ أ، ٥١٩/ ورقة :  ب، االنساب٥٧ - أ ٥٧/ الورقة : السياق(*) 

 / ٣: ، مرآة اجلنان٩٠ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٣٣ / ٣: ، العرب٣٠٧ - ٣٠٦، ١٩٠ / ٣: اللباب
، ١٥٧ / ١٢: ، البداية والنهاية٤١٥ / ٢: سنوي، طبقات اال٩٦ / ٥: ، طبقات السبكي٥٥٥

  .١١٣٣رقم : ، الطبقات السنية١٦٤ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٥٦ / ٢: اجلواهر املضية
  .قرية من أذربيجان: نسبة إىل نريز: بفتح النون وكسر الراء) ١(
  .انتقل إىل نيسابور، وسكنها وويل االمامة والتدريس مبسجد عقيل: يف اللباب) ٢(

*)(  

)١٩/١٧٠(  

  



هو االمام أبو تراب، عدمي النظري يف فنه، ي املنظر، سليم النفس، عامل بعلمه، حسن : قال السمعاين
  .اخللق، نفاع للخلق، قوي احلفظ، فقيه النفس، تفقه ببغداد على القاضي أيب الطيب

كنا عند االمام : ه يقولمسعت أبا بكر حممد بن أمحد البسطامي وغري: قال أبو جعفر بن أيب علي اهلمذاين
أيب تراب حني دخل عبد الصمد ومعه املنشور بقضاء مهذان، فقام أبو تراب، وصلى ركعتني، مث أقبل 

  أنا يف انتظار املنشور من اهللا على يد عبده ملك املوت، أنا بذلك أليق: علينا، وقال
 أحب إيل من ملك العراقني، قعودي يف هذا املسجد ساعة على فراغ القلب: من منشور القضاء، مث قال

  ).١(ومسألة يف العلم يستفيدها مين طالب علم أحب إيل من عمل الثقلني 
مفيت نيسابور، أفىت سنني على : سألت إمساعيل احلافظ عن أيب تراب املراغي، فقال: قال السمعاين

يف رابع عشر ذي عاش ثالثا وتسعني سنة، مات : مذهب الشافعي، وكان حسن اهليئة، يا، عاملا، قيل
  .القعدة سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة

  .بل مولده سنة إحدى وأربع مئة: وقيل
  

   عبدالشيخ العامل الصدوق أبو مكتوم عيسى بن احلافظ الكبري أيب ذر*  ابن أيب ذر - ٩٤
__________  

منا العلم دليل، فمن مل واهللا ال أفلح قلب تعلق بالدنيا وأهلها، وإ: ١٥٧ / ١٢ومتامه كما يف البداية ) ١(
يدله علمه على الزهد يف الدنيا وأهلها مل حيصل على طائل من العلم، ولو علم ما علم، فإمنا ذلك ظاهر 
من العلم، والعلم النافع وراء ذلك، واهللا لو قطعت يدي ورجلي، وقلعت عيين أحب إيل من والية فيها 

  .ملتقني وسعادة املؤمننيانقطاع عن اهللا والدار اآلخرة، وما هو سبب فوز ا
  .٤٠٦ / ٣: ، شذرات الذهب١٢٦ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٤٨ / ٣: العرب(*) 
(*)  

)١٩/١٧١(  

  

ابن أمحد االنصاري، اهلروي، مث السروي، تزوج والده يف سراة بين شبابة، وحتول إىل هناك من مكة 
  .مدة، فولد عيسى يف سنة مخس عشرة وأربع مئة

  .كثريا، ومن حممد بن احلسني الصنعاين، وغري واحدومسع من أبيه شيئا 
  روى عنه أبو التوفيق مسعود بن سعيد، وأبو عبيد نعمة بن زيادة اهللا

أصل أبيه، وعلي بن عمار املكي، " صحيح البخاري " الغفاري، وميمون بن ياسني املرابط، وابتاع منه 
نسمع : وقف سنة سبع ملا حججت، وقلنااجتمعت أنا وهو يف امل: وآخرون، والسلفي باالجازة، وقال



  .إىل السراة) ١(منه باحلرم، فتعجل يف النفر االول 
  .وبعد سنة سبع وتسعني وأربع مئة انقطع خربه، وانتقل إىل اهللا: قلت
  

 بن هارون بن عبدالرمحن بن االمام الكبري املقرئ أبو اخلطاب علي بن عبدالرمحن*  ابن اجلراح - ٩٥
  .اجلراح، البغدادي، الكاتبعيسى بن داود بن 
__________  

اليوم : التفرق، ويوم النفر االول هو اليوم الثاين من أيام التشريق، والنفر اآلخر: النفر يف اللغة) ١(
الثالث، وال حجر على احلاج يف أن ينفر من مىن إىل مكة يف اليوم الثاين بعد الزوال، أو يؤخر إىل اليوم 

: ، والسراة) *من تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه ملن اتقىف: * (الثالث، قال تعاىل
  .االرض احلاجزة بني امة واليمن

 / ١٣: ، عيون التواريخ٣٧٠: ص: ، معرفة القراء٣٤٨ / ٣: ، العرب١٤١ - ١٤٠ / ٩: املنتظم(*) 
  .٤٠٦ / ٣: ، شذرات الذهب٥٤٩ - ٥٤٨ / ١: ، غاية النهاية١٢٦

(*)  

)١٩/١٧٢(  

  

  .يف رجب سنة تسع وأربع مئة: سأله ابن السمرقندي عن مولده، فقال
  .تال على احلسن بن الصقر الكاتب، وابن بكري النجار، وأمحد بن مسرور، ومسافر بن عباد

ومسع من أيب القاسم بن بشران، وحممد بن عمر بن بكري، وطائفة، ونظم قصيدة يف القراءات مشهورة، 
  ، وأم)١ ("املسعدة " مساها 

  .باخلليفة املقتدي، وبأبيه املستظهر، وكان شافعيا ثقة صدوقا عاملا
تال عليه أمم، وختم عليه عدة، قرأ عليه سبط اخلياط أبو حممد، وأبو الكرم الشهرزوري، وسعد اهللا بن 

  .الدجاجي، وأبو طاهر السلفي
، وخطيب املوصل أبو الفضل، وحدث عنه هؤالء، وعبد الوهاب االمناطي، وابن ناصر، وعمر املغازيل

  .وأسعد بن بلدرك، وآخرون
أحد القراء احلفاظ املتقنني، من أهل الفضل واالدب، : سألت شجاعا احلافظ عنه، فقال: قال السلفي

  .وله شعر جيد مدون
هو إمام يف اللغة، وشعره ففي أعلى درجة، وخطه فمن أحسن اخلطوط، ": معجمه " وقال السلفي يف 

  ).٢(بقراءة أيب عمرو اليت قرأ ا على ابن الصقر، والقول يتسع يف فضائله تلوت عليه 



  .تويف يف العشرين من ذي احلجة سنة سبع وتسعني وأربع مئة: قال شجاع
__________  

  ".املبعدة " حترفت يف املنتظم إىل ) ١(
مري املؤمنني املستظهر وكان يصلي بأ: ، وفيهما تتمة٥٤٩ / ١: ، وغاية النهاية٣٧٠: معرفة القراء) ٢(

  .باهللا التراويح
(*)  

)١٩/١٧٣(  

  

بن عبدامللك أبن منصور اجليلي، ) ١ (االمام الواعظ احملدث املذكر أبو املعايل عزيزي*  شيذله - ٩٦
  .نزيل بغداد

مسع جبيالن من أيب سعد إمساعيل بن علي التميمي، وشيخ االسالم الصابوين، قدما عليه حاجني، وبامل 
  ن االمام أبا حامت حممود بن احلسني القزويين، وببغداد ابن غيالن، وأبا حممد اخلالل، وأباطربستا

  .منصور بن السواق، وأبا احلسن العتيقي، وعلي بن أمحد الفايل، وعبيد اهللا بن شاهني، واحلافظ الصوري
حا، ظريفا، وعمل لنفسه معجما، وله تصانيف يف الوعظ، وكان عارفا مبذهب الشافعي، واعظا، فصي

  .مليح النوادر
أبو احلسن بن اخلل الفقيه، واحلسني بن علي بن سلمان، وشهدة الكتابة، وويل القضاء بباب : روى عنه

  .االزج
: ضاع محار لسوادي بباب االزج، فتطلبه، فقال له عزيزي: مسعت علي بن طراد يقول: قال السمعاين

  خذ املقود، وشده يف رقبة من
__________  

: ، العرب٢٦٠ - ٢٥٩ / ٣: ، وفيات االعيان٣٢٦ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٢٦ / ٩: نتظمامل(*) 
، طبقات ١٥٧ / ٣: ، مرآة اجلنان١٠٥ - ١٠٤ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٤٠ - ٣٣٩ / ٣

: ، شذرات الذهب١٦٠ / ١٢: ، البداية والنهاية١٠٣ / ٢: ، طبقات االسنوي٢٣٥ / ٥: السبكي
٤٠١ / ٣.  

وشيذله بفتح الشني املعجمة، وسكون الياء املثناة من حتتها، وفتح الذال املعجمة : خلكانوقال ابن 
والالم، وبعدها هاء ساكنة، وهو لقب عليه وال أعرف معناه مع كثرة كشفي عنه، وقد تصحف يف 

  .البداية إىل سيدلة
: ادي يف القاموسوعزيزي، بفتح العني املهملة، وضبطه الفريوزآب: ٢٦٠ / ٣: يف ابن خلكان) ١(



  .بصيغة التصغري ضبط قلم) شذل(
(*)  

)١٩/١٧٤(  

  

  ).١(أردت من أهل احمللة، فإم مثل ما تطلبه 
كان شيذله شيخ الوعاظ، وكان متزهدا متقلال، مل يكن يدري ما احلديث، وكان شافعيا : قال ابن سكرة

)٢.(  
  .مات يف صفر سنة أربع وتسعني، وأربع مئة: قلت
  

 الكبري امللك، فخر الدولة الوزير الكامل عميد الدولة أبو منصور حممد بن الوزير* ري  ابن جه- ٩٧
حممد بن حممد بن جهري، وزر يف أيام والده، وخدم ثالثة خلفاء، وأوصى به القائم حفيده املقتدي، وأثىن 

  ع سنةعليه، مث وزر سنة اثنتني وسبعني، واستقل مخس سنني، وعزل بأيب شجاع، مث عزل أبو شجا
__________  

لو حلف أنه ال يرى إنسانا، : وقال يوما حبضرة نقيب النقباء طراد: ١٢٦ / ٩" املنتظم " ويف ) ١(
  .أيها الثالب من عاشر قوما أربعني يوما كان منهم: فرأى أهل باب االزج، مل حينث، فقال النقيب

مسعت القاضي : االبري، قالت نقال عن شهدة بنت أمحد بن الفرج ٢٣٧ / ٥: يف طبقات السبكي) ٢(
اللهم يا واسع املغفرة، ويا باسط : االمام عزيزي بن عبدامللك من لفظه سنة تسعني وأربع مئة يقول

أذنبت يف بعض االوقات، وآمنت بك يف كل االوقات، ..اليدين بالرمحة، افعل يب ما أنت أهله، إهلي
سألتين حسنايت جلعلتها لك مع شدة حاجيت فكيف يغلب بعض عمري مذنبا مجيع عمري مؤمنا، إهلي لو 

إليها وأنا عبد، فكيف ال أرجو أن ب يل سيئايت مع غناك عنها وأنت رب، فيا من أعطانا خري ما يف 
خزائنه، وهو االميان به قبل السؤال، ال متنعنا أوسع ما يف خزائنك، وهو العفو مع السؤال، إهلي حجيت 

ي، كيف أمتنع بالذنب من الدعاء، وال أراك متنع من الذنب من حاجيت، وعديت فاقيت، فارمحين، إهل
  .العطاء، فإن غفرت فخري راحم أنت، وإن عذبت فغري ظامل أنت، إهلي أسألك تذلال فأعطين تفضال

، الوايف ٣٣٧ / ٣: ، العرب٢٩٩ - ٢٩٨ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١١٩ - ١١٨ / ٩: املنتظم(*) 
، معجم االنساب واالسرات ١٦٦ - ١٦٥ / ٥: النجوم الزاهرة، ١٢٤ - ١٢٢ / ١: بالوفيات
  .٩: احلاكمة

(*)  

)١٩/١٧٥(  



  

، فدام تسعة أعوام، ولكن كانت وزارة اخللفاء هذا الزمان دون رتبة )١(أربع ومثانني، واستوزر هذا 
  .وزارة السلطان، فكان نظام امللك أعلى رتبة منه

شهما، تياها، فصيحا، أديبا، بليغا، يتقعر كابن عباد يف وكان عميد الدولة خبريا، سائسا، شجاعا، 
  .خطابه، وله هيبة شديدة، وألفاظه معدودة، مدحته الشعراء

ويف اآلخر حبسه املستظهر وصادره وزير السلطنة، مث أخرج ميتا يف شوال سنة ثالث وتسعني وأربع 
أناب إىل اهللا، وآخر ما مسع منه مئة، وكان بكربه يضرب املثل، ولكنه يف النكبة ذل، وخارت نفسه، و

  .الشهادة، ساحمه اهللا
  .وعاش تسعا ومخسني سنة

  .روى عن أيب نصر الزينيب، وغريه، وله نظم جيد
  

 ابن عبد العزيز بن الشيخ احملدث املعمر، مسند وقته أبو مطيع حممد بن عبد الواحد*  أبو مطيع - ٩٨
  أمحد بن زكريا الضيب، املديين، الناسخ، الد

__________  
قد رجع احلق إىل : وقد نظم فيه الشاعر أبو منصور املعروف بصردر القصيدة املشهورة وأوهلا) ١(

تيقنوا : مث أعادته إىل قرابه ومنها* وأنت من دون الورى أوىل به ما كنت إال السيف سلته يد * نصابه 
بعد السرار ليلة احتجابه * أن ليس للجو سوى عقابه إن اهلالل يرجتى طلوعه * ملا رأوها ضيعة 

 / ٣: ، العرب٢٧ / ٢: دول االسالم(*) وإن طواها الليل يف جنابه * والشمس ال يؤيس من طلوعها 
  ،٦٧ / ٤: ، الوايف بالوفيات٣٤٩ - ٣٤٨

  .٤٠٧ / ٣: ، شذرات الذهب١٢٦ / ١٣: عيون التواريخ
(*)  

)١٩/١٧٦(  

  

  .الصحاف، امللقب باملصري
ر بن مردويه، وأيب سعيد حممد بن علي النقاش، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل مسع من احلافظ أيب بك

الباوردي، وأيب منصور معمر بن زياد، واحلسني بن إبراهيم اجلمال، وأيب بكر بن أيب علي املعدل، وأيب 
  .زرعة روح بن حممد، والفضل بن عبيد اهللا، ومجاعة، تفرد بالرواية عن كثري منهم، وأملى عدة جمالس

إمساعيل بن حممد احلافظ، وحممد بن معمر اللنباين، وأبو حنيفة حممد بن عبيد اهللا اخلطييب، : حدث عنه



وحممد بن عبد اهللا بن علي املقرئ، وعمر بن أيب سعد، وأبو طاهر السلفي، وأبو الفتح عبد اهللا بن أمحد 
  .اخلرقي، وأبو العباس الترك، وعدة

  .يبا فاضال، مات سنة سبع وتسعني وأربع مئةكان صاحلا معمرا أد: قال السمعاين
  .مات وهو يف عشر املئة: قلت

أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا ابن قدامة، أخربنا أبو حنيفة القاضي، حدثنا أبو مطيع، حدثنا أمحد 
بن موسى احلافظ، حدثنا أمحد بن هشام بن محيد، حدثنا حيىي بن أيب طالب، أخربنا علي بن عاصم، 

اخليل معقود : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: خربنا حصني، عن عامر، عن عروة البارقي قالأ
  ".االجر واملغنم إىل يوم القيامة : " وما ذاك ؟ قال: ، قيل"بنواصيها اخلري 

  .من حديث حصني بن عبدالرمحن) ١(اتفقا عليه 
__________  

  اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىلباب : يف اجلهاد) ٢٨٥٠(أخرجه البخاري ) ١(
  .يف االمارة) ٩٩(، )١٨٧٣(يف فرض اخلمس، ومسلم ) ٣١١٩(يوم القيامة، و 

  = (*)وأخرجه 

)١٩/١٧٧(  

  

 بن احلسني الرميلي االمام احلافظ العامل الشهيد أبو القاسم مكي بن عبد السالم*  الرميلي - ٩٩
  .املقدسي، أحد اجلوالني

ثري التعب والسهر والطلب، ثقة، متحريا، ورعا، ضابطا، شرع يف تاريخ لبيت كان ك: قال السمعاين
، مسع من حممد بن حيىي ابن سلوان، وأبا عثمان بن ورقاء، وأبا القاسم احلنائي، وعبد الباقي )١(املقدس 

بن فارس، وعبد العزيز بن احلسن الضراب، وأبا جعفر بن املسلمة، وأبا بكر اخلطيب، وخلقا كثريا 
  .الشام ومصر والعراق واجلزيرة وآمدب

عمر الرواسي، وحممد بن علي املهرجاين، وعمار بن طاهر، وإمساعيل بن السمرقندي، وأبو : روى عنه
  .احلسن بن املسلم السلمي، ومحزة بن كروس، وغالب بن أمحد، وآخرون

__________  
، ٢٢٢ / ٦: ائي، والنس)١٦٩٤(، والترمذي )٩٨(، )١٨٧٣(، ومسلم )٢٨٥٢(البخاري = 

  . من طرق عن عامر الشعيب عن عروة٣٧٦ و ٣٧٥ / ٤، وأمحد ٢١٢، ٢١١ / ٢: والدارمي
  .وأخرجه أمحد من طرق عن عروة

، وعن عبد اهللا بن عمر ٢١٥ / ٦: ، والنسائي)١٦٣٦(ويف الباب من حديث أيب هريرة عند الترمذي 



، وعن أنس عند البخاري ٤٦٧/  ٢، واملوطأ )١٨٧١(ومسلم ) ٣٦٤٤(و ) ٢٨٤٩(عند البخاري 
، وعن أيب سعيد ٢٢١ / ٦: ، والنسائي)١٨٧٢(، وعن جرير بن عبد اهللا عند مسلم )٢٨٥١(

  .٣٩ / ٣: اخلدري عند أمحد
، ٣٨ / ٢: ، اللباب٧٣ / ٣: ، معجم البلدان١٦٧، ١٦٦ / ٦: ، االنساب٢٢٦ / ٤: االكمال(*) 

  ،١٢٢٩ / ٤: احلفاظ، تذكرة ٣٣٤ / ٣: ، العرب٢٢ / ٢: دول االسالم
، ٥٨٣ / ١: ، طبقات االسنوي٣٣٣ - ٣٣٢ / ٥: ، طبقات السبكي٩١ / ١٣: عيون التواريخ
 / ٣: ، شذرات الذهب٢٦٤ / ١: ، االنس اجلليل٤٤٩: ، طبقات احلفاظ١٦٤ / ٥: النجوم الزاهرة

  .٤٧١ / ٢: ، هدية العارفني٣٩٩ - ٣٩٨
بيت املقدس وفضائله ومجع فيه شيئا، وحدث  شرع يف تاريخ ٣٣٢ / ٥: يف طبقات السبكي) ١(

  .باليسري النه قتل قبل الشيخوخة
(*)  

)١٩/١٧٨(  

  

ولد سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة، وكان مفتيا على مذهب الشافعي، وكانت الفتاوى جتيئه من البالد، 
كثريا، فلم يفد، وكان عاملا ثبتا، ابتلي باالسر وقت أخذ العدو بيت املقدس، وطلبوا يف فدائه ذهبا 

، رمحه اهللا، يف ثاين عشر شوال سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة، وله )١(فقتلوه باحلجارة عند البثرون 
  .سبعون سنة وأشهر

  ).٢(وقتلوا باملقدس حنوا من سبعني ألفا، ودام يف أيديهم تسعني سنة 
__________  

لظن أنه تصحيف، وجاء يف معجم ويغلب على ا" بريوت " كذا االصل، ويف تذكرة احلفاظ ) ١(
حصن بني جبيل وأنفة على ساحل حبر الشام، ويف تذكرة احلفاظ : بثرون بالتحريك والراء: ياقوت
فأقام ببيت املقدس يدرس : فقتل صربا بظاهر أنطاكية، وقال أبو الفضل حممد بن ناصر احلافظ: أيضا

رنج على بيت املقدس، فحكى يل من رآه الفقه على مذهب الشافعي ويروي احلديث إىل أن غلبت االف
  .وهو حيمل عليهم حىت خيرجهم من املسجد، وقتل منهم مث قتل شهيدا يف سنة تسعني وأربع مئة

وحني صح العزم من املسلمني على مناهضة أعدائهم، واسترداد ما سلب منهم، اطرحوا اخلالفات ) ٢(
سليم، واسترتلوا النصر منه، وقاتلوا يف سبيله صفا اليت بينهم، ووحدوا كلمتهم، واجتهوا إىل اهللا بقلب 

كأم بنيان مرصوص بالقوى املتاحة هلم، حني فعلوا ذلك كله، حقق اهللا هلم النصر على أعدائهم، 
  ومنحهم أكتافهم، ومت فتح بيت املقدس



  . ه بقيادة السلطان املسلم صالح الدين االيويب٥٨٣على أيديهم سنة 
دين وعلى رأسهم صالح الدين، وأخالقهم الفاضلة عندما فتحوا بني املقدس أثر وقد كان لتسامح ااه

الواقع : كبري يف نفوس أعدائهم، فقد امتدحهم مؤرخوهم، وأثنوا عليهم ثناء طيبا، فها هو رنسمان يقول
خيوضون أن املسلمني الظافرين اشتهروا باالستقامة واالنسانية، فبينما كان الفرنج منذ مثان ومثانني سنة 

دماء ضحاياهم، مل تتعرض اآلن دار من الدور للنهب، ومل حيل بأحد من االشخاص مكروه، إذ صار 
رجال الشرطة بناء على أمر صالح الدين يطوفون الشوارع واالبواب، مينعون كل اعتداء يقع على 

  .املسيحيني
فحات التاريخ يالحظ أن سنة فلما ملكتم سال بالدم أبطح واملقلب يف ص* ملكنا فكان العفو منا سجية 

اهللا يف عباده املسلمني ال تتبدل وال تتغري، فهم حني يتناسون اخلالف فيما بينهم، وينضوون حتت راية 
االسالم، ويرتضونه دينا يهيمن على شؤون حيام، ويرخصون أنفسهم يف سبيل اهللا، ويأخذون أنفسهم 

دائهم، ويستخلفهم اهللا يف االرض، وميكن هلم دينهم، بسنن اهللا، فإم حيققون انتصارات باهرة على أع
(*) =  

)١٩/١٧٩(  

  

  .الوزير الكبري، أبو الفضل أسعد بن موسى البالشاين*  جمد امللك - ١٠٠
وزر للسلطان بركيا روق، وكان فيه خري وعدل وديانة وقلة ظلم، وكان كبري الشأن، عايل الرتبة، 

 من قتل االمري برسق، فنفر منه االمراء، وقاموا عليه، وتنكروا رتب: ، فقيل)١(وصار يعتضد بالباطنية 
قد هيأ يف كفنه سعفة ) ٢(لربكيا روق، وما زالوا حىت غلب عنهم، وأسلمه إليهم، فقتلوه، وكان شيعيا 

وتربة، وكان له مع بدعته جد وتعبد وصالت دارة على العلوية، قتل يف رمضان سنة اثنتني وتسعني 
  .وأربع مئة

  
 ابن حسني الشيخ االمام املعمر الواعظ مسند خبارى أبو احلسن علي بن حممد* *  ابن خذام - ١٠١

  .البخاري) ٣(بن خذام اخلذامي 
__________  

وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات : * (ويبدل خوفهم أمنا، وصدق اهللا العظيم= 
وليمكن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم ليستخلفنهم يف االرض كما استخلف الذين من قبلهم 

  ) *.من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
  .٢٩١ - ٢٨٩ / ١٠: الكامل يف التاريخ(*) 



إن الباطنية ملا توىل منهم قتل االمراء االكابر من الدولة : ٢٨٩ / ١٠: يف كامل ابن االثري) ١(
  .لسلطانية، نسبوا ذلك إليه، وأنه هو الذي وضعهم على قتل من قتلوها
  .وكان يتشيع إال أنه كان يذكر الصحابة ذكرا حسنا، ويلعن من يسبهم": الكامل " يف ) ٢(

، ٦٠٥ / ٢: ، اجلواهر املضية١٤٦: ، املشتبه٤٢٦ / ١: ، اللباب٥٧ - ٥٦ / ٥: االنساب(* *) 
  .١٥٠٥: الطبقات السنية

وخباء معجمة علي بن حممد : ١٤٦ / ١املؤلف " مشتبه " ذا االصل بالذال املعجمة، ويف ك) ٣(
  " = (*)توضيح املشتبه " اخلذامي يف أجداده خذام، قال ابن ناصر الدين يف 

)١٩/١٨٠(  

  

  .ولد سنة نيف وأربع مئة
م الفارسي، ومسع من منصور الكاغدي، وحسني بن خضر النسفي القاضي، وأمحد بن حممد بن القاس

  .، وخلق)١(وأمحد بن حسن املراجلي 
، وأبو رجاء حممد بن )٢(عثمان بن علي البيكندي، وأبو ثابت احلسن بن علي الربدجيي : روى عنه

  حممد، وحممد بن حممد السنجي،
  .وحممد بن علي الواعظ، وآخرون، وعاش تسعني عاما

  .تويف سنة إحدى وتسعني وأربع مئة، أو قريبا منها
  

 بن حممد بن علي بن حممد بن حيد الشيخ اجلليل االمني، أبو أمحد منصور بن بكر*  ابن حيد - ١٠٢
  .بن عبد اجلبار النيسابوري التاجر، نزيل بغداد

  .مسع من جده أيب بكر بن حيد صاحب االصم، وببغداد من ابن غيالن، وعبد العزيز االزجي، وعدة
  ي، وابن ناصر،حدث عنه عمر بن ظفر، وأبو املعمر االنصار

__________  
وجدت املصنف نقط الدال فوق خبطه يف املوضعني، والصواب إمهاهلا، وقبلها خاء : ١٢٦: ورقة= 

معجمة مكسورة، وهكذا قيده االمري، وابن السمعاين، وغريمها، وكأن املصنف تبع ابن نقطة، فإنه عطفه 
  . بكسر اخلاء املعجمة، والباقي مثله، وذكرهوأما اخلذامي: على اجلذامي باجليم والذال املعجمة، فقال

  .نسبة إىل عمل املراجل مجع مرجل) ١(
  .بليدة بأقصى أذربيجان بينها وبني برذعة أربعة عشر فرسخا: نسبة إىل برديج) ٢(



  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر املتيسرة لنا(*) 
(*)  

)١٩/١٨١(  

  

  .، وعدة)١(والسلفي، وخطيب املوصل، وشهدة بنت االبري 
  .مات يف شوال سنة أربع وتسعني وأربع مئة، وقد شاخ وأسن

ابن حيىي بن حممد بن إدريس، قاضي القضاة، مجال االسالم، أبو العالء *  صاعد بن سيار - ١٠٣
  .الكناين اهلروي

  مسع أبا سعيد حممد بن موسى الصرييف، وعلي بن حممد الطرازي
ىي بن حممد، والقاضي أبا العالء صاعد بن حممد احلنفي، وأبا صاحيب االصم، وجده القاضي أبا نصر حي

بشر احلسن بن أمحد املزكي، وسعيد بن العباس القرشي، وطائفة، وانتخب عليه شيخ االسالم أبو 
  ).٢(إمساعيل 

  .حممد بن طاهر، وحفيده نصر بن سيار بن صاعد: وحدث عنه
احب سنة ومجاعة، عمر دهرا، وكان مولده يف وكان صينا نزها، وقورا عالمة، معظما يف النفوس، ص

  .وسط سنة مخس وأربع مئة
حفيده شهاب بن سيار، وعلي بن سهل الشاشي، وعبد املعز بن بشر، وحممد بن : ومن الرواة عنه

  .الفضل الدهان، وعبد الواسع بن عطاء، ومسرور بن عبد اهللا احلنفي
__________  

  .ع إبرةنسبة إىل مجع االبر وعملها، وهي مج) ١(
 ٣: ، شذرات الذهب١٦٩ / ٥: ، النجوم الزاهرة١١٥ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٤١ / ٣: العرب(*) 
 /٤٠٢.  
  . ه٤٨١عبد اهللا بن حممد بن علي اهلروي احلنبلي صاحب منازل السائرين املتوىف سنة ) ٢(

  ).٢٦٠(تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم 
(*)  

)١٩/١٨٢(  

  



  .جب سنة أربع وتسعني وأربع مئة، وله تسعون سنة غري أشهرتويف يف شهر ر
  

 بن أمحد بن علي ابن أشته الشيخ الثقة املسند أبو عباس أمحد بن عبد الغفار*  ابن أشته - ١٠٤
  .االصبهاين الكاتب

  مسع احلافظ أبا سعيد حممد بن علي، وعلي بن ميلة الفرضي،
  .ةوابن عقيل الباوردي، والفضل بن شهريار، وعد

  .إمساعيل بن حممد التيمي، وأبو سعد بن البغدادي، وأبو طاهر السلفي: حدث عنه
  .مات يف ذي احلجة سنة إحدى وتسعني وأربع مئة، وله اثنتان ومثانون سنة

، مث املصري ابن احلطاب، والعابد أمحد بن سهل )١(وفيها مات أبو العباس أمحد بن إبراهيم الرازي 
، ومسند الوقت طراد الزينيب )٢(العباس أمحد بن حممد بن بشرويه احملدث السراج بنيسابور، وأبو 

  ، واحلافظ احلسن بن أمحد بن حممد)٤(، وسهل بن بشر االسفراييين حمدث دمشق )٣(
__________  

 / ٣: ، مرآة اجلنان٨٣ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٣١ / ٣:  ب، العرب٢٤ - أ ٢٤الورقة : التقييد(*) 
  .٣٩٦ / ٣: هب، شذرات الذ١٥٤

  ).١١١(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).١٣٥(مترجم برقم ) ٢(
  ).٢٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٨٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(

(*)  

)١٩/١٨٣(  

  

، وعبد الرزاق بن حسان بن سعيد املنيعي، وأبو الفتح عبد الواحد بن علوان الشيباين )١(السمرقندي 
، وهبة اهللا بن عبد الرزاق )٤(احملدث، ومكي السالر ) ٣(حلرمي ، وأبو سعد حممد بن احلسني ا)٢(

  ).٥(االنصاري صاحب احلفار 
  

  الكاخمي،) ٦( بن حممد الساوي الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد*  الكاخمي - ١٠٥
  .حمدث رحال فاضل

لربقاين، وهبة اهللا مسع بنيسابور القاضي أبا بكر احلريي، وأبا سعيد حممد بن موسى الصرييف، وأبا بكر ا



  .الاللكائي، وطائفة
إمساعيل بن حممد احلافظ، وسعيد بن سعد اهللا امليهين، وأخواه هبة اهللا، وراضية، وأبو زرعة : حدث عنه

  .املقدسي، وآخرون
  ).٧(حدث مبسند الشافعي من غري أصل 

__________  
  ).١٢٦(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٦٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .سبة إىل حرم اهللا تعاىلن) ٣(

  ).١٢٣(إما لوالدة به أو لسكناه، وسترد ترمجته برقم 
  ).٤٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

 / ٥: ، لسان امليزان١١٥ / ١٣: ، عيون التواريخ٤٦٧ / ٣: ، ميزان االعتدال٣٤٢ / ٣: العرب(*) 
  .٤٠٣ / ٣: ، شذرات الذهب٦٣

وهو شئ : نسبة إىل من يصنع الكامخ: نسبة إىل ساوه، بلد بني الري ومهذان، والكاخمي: الساوي) ٦(
  .يؤتدم به أو املخلالت املشهية، وقد حترف يف لسان امليزان إىل الكاسجي

  .قلت ترخص املتأخرون يف هذا كثريا": امليزان " قال املؤلف يف ) ٧(
(*)  

)١٩/١٨٤(  

  

  ).١(حيح مساعه فيما عداه ص: قال ابن طاهر
  .حدث حبران غيبته يف سنة مخس وتسعني وأربع مئة: قلت

، وصاحب مصر املستعلي )٢(وفيها تويف مفيت أصبهان حسني بن حممد الطربي، مث البغدادي، الشافعي 
  أمحد بن املستنصر، وأبو طاهر

بكر حممد بن ، وأبو )٣(خالد بن عبد الواحد التاجر، ومعمر زمانه عبد الواحد بن عبدالرمحن الوركي 
أمحد بن الفقرية ببغداد، وأبو ياسر حممد ابن عبد العزيز اخلياط، مسعا من أيب القاسم بن بشران، وشيخ 

  .يف املذهب، وله مثانون سنة" الرقم " الشافعية أبو احلسن بن أيب عاصم العبادي املروزي مصنف كتاب 
  

 بن أمحد بن سني بن الشيخ أيب القاسم عليالشيخ الصاحل الثقة أبو عبد اهللا احل*  ابن البسري - ١٠٦



  .حممد بن البسري البندار البغدادي، بقية املشيخة، وآخر من حدث عن عبد اهللا بن حيىي السكري
  .ومسع أيضا من أيب احلسن بن خملد، وأيب علي بن شاذان، وأيب بكر الربقاين، وطائفة

  طاهرحدث عنه أبو علي بن سكرة، وسعد اخلري االنصاري، وأبو 
__________  

هو حمدث فهم معروف بالطلب، : ٦٣ / ٥: وقال السمعاين فيما نقله عنه ابن حجر يف اللسان) ١(
  ).١٢٨(سترد ترمجته برقم ) ٢...(رحل ومسع بنفسه وأكثر

  ).٥٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
: ريخ، عيون التا٣٤٧ - ٣٤٦ / ٣: ، العرب١٥٢ / ١: ، اللباب٢١٢ - ٢١١ / ٢: االنساب(*) 
  .٤٠٥ / ٣: ، شذرات الذهب١٢٥ / ١٣
(*)  

)١٩/١٨٥(  

  

  .السلفي، وعبد اخلالق اليوسفي، وشهدة الكاتبة، وأبو الفتح بن شاتيل، وآخرون، وكان من الصلحاء
  .مل يرو لنا عن السكري سواه: قال السلفي

  .ربع مئةولد سنة تسع وأربع مئة أو حنوها، ومات يف مجادى اآلخرة سنة سبع وتسعني وأ: قلت
بن ) ١(وفيها مات صاحب دمشق السلطان مشس امللوك، أبو نصر دقاق بن امللك تاج الدولة تتش 

  .السلطان الكبري ألب أرسالن السلجوقي، وكانت دولته بعد أبيه عشر سنني، ودفن خبانقاه الطواويس
، والقاضي أبو احلسن )٢(وفيها مات أبو ياسر أمحد بن بندار البقال، وأبو بكر أمحد بن علي الطريثيثي 

أمحد بن حممد بن أمحد بن محزة الثقفي الكويف، واحملدث الزاهد أبو الفرج إمساعيل بن القدوة حممد بن 
، وطاهر بن أسد )٣(عثمان القومساين مذان، والواعظ الكبري االمري أردشري العبادي، وكان تالفا 

، وأبو اخلطاب بن )٤(بن حسن بن املوصاليا الشريازي الطباخ، واملنشئ البليغ أبو سعد العالء ا
، وأبو )٦(، وأبو مطيع املديين، وحممد بن الفرج الفقيه الطالعي )٥(اجلراح، وعيسى بن أيب ذر اهلروي 

  .، الشعيب مبالقة)٧(املطرف عبدالرمحن 
__________  

  ).١٢٩(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٨٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
أبو احلسني أردشري بن أيب منصور العبادي امللقب بأمري، كان واعظا : ٣٣٧ / ٨: يف االنساب) ٣(

  .مليح الوعظ، حسن السرية، ظهر له القبول التام ببغداد فيما بني العوام



  ).١٢٠(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٩٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٢١(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  .عبدالرحيموفيها ) ١٤٠(سترد ترمجته برقم ) ٧(

(*)  

)١٩/١٨٦(  

  

 بن حممد االبيوردي مأمون بن علي) ١] (عبدالرمحن بن [ شيخ الشافعية أبو سعد *  املتويل - ١٠٧
املتويل، تفقه ببخارى وغريها، وهو من أصحاب القاضي حسني، وكان رأسا يف الفقه واالصول، ذكيا، 

" ، و )٢(للفوراين، فجاء يف عشرة أسفار " االبانة " مناظرا، حسن الشكل، كيسا متواضعا، متم كتاب 
  .سفران، وكان يلقب بشرف االئمة" االبانة 

وأربع مئة، ورثي ) ٣(مولده بأبيورد سنة سبع وعشرين وأربع مئة، ومات يف شوال سنة مثان وسبعني 
  .، مث صرف بابن الصباغ)٤(بقصائد، وقد درس بالنظامية بعد وفاة الشيخ أيب إسحاق مدة يسرية 

  .فقه عليه مجاعةت
__________  

، تاريخ ١٣٤ - ١٣٣ / ٣: ، وفيات االعيان١٤٦ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٨ / ٩: املنتظم(*) 
، مرآة ٦٢ - ٦١ / ١٦): خ(، الوايف ٢٩٠ / ٣: ، العرب٨ / ٢: ، دول االسالم١٥٦: االسالم
 - ٣٠٥ / ١: نوي، طبقات االس١٠٨ - ١٠٦ / ٥: ، طبقات السبكي١٢٣ - ١٢٢ / ٣: اجلنان
، طبقات ابن هداية اهللا، ٢٦٤ / ١: ، طبقات ابن قاضي شهبة١٢٨ / ١٢: ، البداية والنهاية٣٠٦

  .١٥٠ / ٢: ، إيضاح املكنون٣٥٨ / ٣: ، شذرات الذهب١٢٥١ / ١: كشف الظنون
  .سقطت الزيادة من االصل، وال بد هلا، فكل من ترجم له قد ذكرها) ١(
وصنف التتمة ومل يكمله، وصل فيه إىل القضاء وأكمله غري : ب / ٨٥ / ١: يف طبقات ابن كثري) ٢(

ونسخ التتمة ختتلف كثريا، ويف طبقات : واحد، ومل يقع شئ من تكملتهم على نسبته، قال االذرعي
  .وله كتاب التتمة على إبانة شيخه الفوراين، وصل فيه إىل احلدود ومات: ١٠٧: السبكي

  .خطأوتسعني، وهو : يف االصل) ٣(
ملا جلس للتدريس أبو سعد بعد الشيخ أيب إسحاق الشريازي، أنكر : ١٣٣ / ٣: يف ابن خلكان) ٤(

اعلموا : عليه الفقهاء استناده موضعه، وأرادوا منه أن يستعمل االدب يف اجللوس دونه، ففطن وقال هلم



خس وعلي أثواب أحدمها أين جئت من وراء النهر، ودخلت سر: أنين مل أفرح يف عمري إال بشيئني
  = (*)أخالق ال تشبه ثياب أهل العلم، فحضرت جملس 

)١٩/١٨٧(  

  

 بن جزله البغدادي، كان نصرانيا، فأسلم يف إمام الطب أبو علي حيىي بن عيسى*  ابن جزله - ١٠٨
 "منهاج البيان " ، والزم أبا علي بن الوليد يف املنطق، وله )١(كهولته على يد قاضي القضاة الدامغاين 

جمدول، ورسالة يف الرد على النصارى " تقومي االبدان " يف الطب يف االدوية املفردة واملركبة، وكتاب 
)٢.(  

  .مات يف شعبان سنة ثالث وتسعني وأربع مئة
  .وكان ذكيا صاحب فنون ومناظرة واحتجاج، وكان يداوي الفقراء من ماله

  
   الكاتب منصور اخلوارزميالصاحب االجمد أبو سعد حممد بن* *  شرف امللك - ١٠٩

__________  
أيب احلارث بن أيب الفضل السرخسي، وجلست يف أخريات أصحابه، فتكلموا يف مسألة فقلت = 

واعترضت، وملا عادت نوبيت استدناين وقربين حىت جلست إىل جنبه، وقام يب، وأحلقين بأصحابه، 
وضع شيخنا أيب إسحاق رمحه اهللا تعاىل، فاستوىل علي الفرح، والشئ الثاين حني أهلت لالستناد يف م

  .فذلك أعظم النعم، وأوىف القسم
: ، عيون االنباء٣٠٢، ١٠٥ / ١٠: ، الكامل١١٩ / ٩: ، املنتظم٣٦٦ - ٣٦٥: تاريخ احلكماء(*) 

: ، تاريخ خمتصر الدول للعربي٢٢٣ / ٢: ، املختصر٢٦٨ - ٢٦٧ / ٦: ، وفيات االعيان٣٤٣
  ،٢٦٠ - ٢٥٩: ، املستفاد٢١ / ٢: ، تتمة املختصر٣٣٩

، إيضاح ١٦٦ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٥٩ / ١٢: ، البداية والنهاية٩٧ - ٩٦ / ١٣: عيون التواريخ
  .٨٥ / ١: املكنون

  .، أن سبب إسالمه أبو علي بن الوليد املعتزيل٢٦٧ / ٦: يف ابن خلكان) ١(
دين احلق، وذكر فيها ما قرأه يف مدح فيها االسالم، وأقام احلجة على أنه ال: قال ابن خلكان) ٢(

التوراة واالجنيل من ظهور النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه نيب مبعوث، وأن اليهود والنصارى أخفوا 
  .ذلك ومل يظهروه، مث ذكر فيها معايب اليهود والنصارى، وهي رسالة حسنة أجاد فيها

، ١٠٦ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٢٦، ٥٤ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٢٨ / ٩: املنتظم(* *) 



  .١٦٧ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٦١ / ١٢: البداية والنهاية
(*)  

)١٩/١٨٨(  

  

املستويف، كان صدرا معظما حمتشما، كثري االموال، وكان مستويف ديوان اململكة امللكشاهية، فيه خري 
والقبة، واملدرسة، مث وسؤدد، بىن مدارس ومساجد، وهو منشئ املشهد على ضريح االمام أيب حنيفة، 

إنه يف أواخر أمره، لزم داره مكرما حمترما، كانت امللوك يصدرون عن رأيه، وفيه يقول الصدر أبو 
كذلك ) ١(فصريه هذا املغيب يف اللحد * أمل ترا أن العلم كان مبددا : جعفر البياضي ملا بىن املشهد

فوصله بألف دينار، حكى ذلك أبو طالب : فأنشرها فعل العميد أيب سعد قال* كانت هذه االرض ميتة 
  .احلسني بن حممد بن علي الزينيب

  .مات شرف امللك يف احملرم سنة أربع وتسعني وأربع مئة
  

 بن أمحد بن عبد اهللا بن الفضل الكرماين احملدث الرحال أبو علي احلسن بن حممد*  الشريجاين - ١١٠
  .الصويف، تعب وكتب الكثري، وتغرب

احلسني حممد بن مكي بدمشق، ومن سليم بصور، ومن ابن طلحة، وعاصم بن حسن ومسع من أيب 
  .ببغداد، وكان ذا عبادة ونسك

__________  
  .فجمعه هذا املغيب يف اللحد": وفيات االعيان " يف ) ١(

 ٢: ، لسان امليزان٢١٥ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٥٢١ / ١: ، ميزان االعتدال١٣٢ / ٩: املنتظم(*) 
 /٢٥٤.  

نسبة ملن يبيع الشريج، وضبطه بكسر الشني السمعاين، وتابعه عليه ابن االثري، : والشريجاين كالشريجي
هو بفتح الشني مثال زينب وصيقل وعيطل، وهذا : والسيوطي، وخالف صاحب املصباح املنري، فقال

" درهم " من باب ، وال جيوز كسر الشني، النه يصري "جعفر " حنو " فعلل " الباب باتفاق ملحق بباب 
  .وهو قليل، ومع قلته، فأمثلته حمصورة، وليس هذا منها

(*)  

)١٩/١٨٩(  

  



  .أبو الربكات إمساعيل بن أمحد الصويف، والسلفي، والح كذبه وتزويره: روى عنه
  .ضعيف: قال شجاع
  .هذا كذاب: ينبغي أن ينادى على قربه: وقال املؤمتن

  . ابن زهراء الطريثيثيهو خرب بيت: وقال عبد الوهاب االمناطي
  .كان يكذب: وقال ابن ناصر
  .مل أكتب إال من أصوله: وقال السلفي

  ).١(كتب ما ال يدخل حتت احلصر وال ينفع، وادعى أشياء، ومسع لنفسه : وقال السمعاين
  .مات سنة مخس وتسعني وأربع مئة يف شبعان، وله سبع ومثانون سنة

  
 بن أمحد بن احلطاب، الرازي، لفقيه أبو العباس أمحد بن إبراهيماالمام احملدث ا*  ابن احلطاب - ١١١

  .الشافعي، نزيل مصر
__________  

إال أنه ادعى مساع ما مل يسمعه، وأفسد مساع مجاعة من : عن ابن السمعاين" لسان امليزان " يف ) ١(
نا يف عدة أجزاء من الشيوخ، فحملهم على أن حدثوا مبا مل يسمعوا، منهم أبو بكر الطريثيثي، ورأيت أ

تصانيف اخلطيب مساعه إما ملحقا وإما مصلحا، وكان مع ذلك له ورع وصالح وزهد وتنسك، 
  .وصحبة للمشايخ
كان ظاهره الصالح، واخلرب منكر، ولو قنع مبا رزقه اهللا من السماع كان أصلح، الن : وقال ابن ناصر

  .الرجل ينتفع بالقليل مع الصدق
 / ٢٠٩ / ١، وتصحف فيه إىل اخلطاب باخلاء املعجمة، توضيح املشتبه ١٢٢٨ / ٤تذكرة احلفاظ (*) 
  .حطب: ، التاج١

(*)  

)١٩/١٩٠(  

  

  .حج سنة أربع عشرة وأربع مئة، ودخل اليمن
ومسع مبصر شعيب بن عبد اهللا بن املنهال وطبقته، مث مسع ولده من ابن محصة، وابن الطفال، وعدة، سنة 

بلها وبعدها، ومسع هو بدمشق من علي بن السمسار، وتال على احلسني بن إحدى وأربعني وأربع مئة وق
عامر، وتال مبكة بروايات على أيب عبد اهللا الكارزيين، وانتقل إىل االسكندرية يف القحط الكائن يف قرب 

سنة ستني وأربع مئة، وقرؤوا عليه كثريا، وكتب عنه احلافظ أبو زكريا البخاري، ومكي الرميلي، 



الرمنازي، وعبد احملسن الشيحي، ومسع عليه ابنه أبو عبد اهللا الشاهد الكثري باالسكندرية وغيث ا
  .ومبصر

  .كان من الثقات، خريا، كثري املعروف: قال السلفي
عمر الصرييف بانتخاب أيب نصر ) ١(حدثنا أيب، حدثنا حممد بن احلسن أنا ": مشيخته " قال ابنه يف 

  .فذكر حديثا...السجزي
ما يل حسرة إال أين أموت، ومل يؤخذ عين ما مسعته : كان أيب يف سكرة املوت وهو يقول يل:  ابنهمث قال

  .على الوجه الذي أردته
  .مات سنة إحدى وتسعني وأربع مئة

  
 اللوايت املغريب الطنجي املالكي، إمام العالمة القاضي أبو حممد مروان بن عبدامللك*  اللوايت - ١١٢

  .صاحب فنون وقراءات
  .حج وتال على أيب العباس بن نفيس وغريه

__________  
  .أن: يف االصل) ١(

  .٢٦٠ - ٢٥٨الغنية للقاضي عياض ص (*) 
(*)  

)١٩/١٩١(  

  

ومسع من أيب حممد بن الوليد، وكان خطيبا مفوها حنويا، ويل الفتيا واخلطابة بسبتة يف دولة الربغواطي، 
  .ثر الناس عنه، وأك"املدونة " وكان ذا هيبة وسطوة، درس 

، وأبو حممد ابنا اجلوزي، وعبود بن سعيد )١(مسع عليه خاالي أبو عبد اهللا : قال القاضي عياض
  .القاضي، وأبو إسحاق بن جعفر

  .تويف سنة إحدى وتسعني
  .وأخوه أبو احلسن مفيت طنجة علي بن عبدامللك

  .نعبد اهللا قاضي غرناطة، مث قاضي تلمسا: أحدمها: واليب احلسن ولدان
  قاضي مكناسة، الفقيه عبدالرمحن والد قاضي تلمسان يف: والثاين

  .احلسن علي بن عبدالرمحن) ٢(سنة ثالثني ومخس مئة أيب 
وكان ملروان بنون أئمة، منهم قاضي طنجة عبد اخلالق، مث عبد الوهاب قاضي طنجة أيضا، وكان من 



جيان، والرابع القاضي عبد املنعم ويل قضاء قضاة العدل، والثالث العالمة ذو الفنون عبد الرزاق قاضي 
  .مكناسة، مث املرية، مث ويل قضاء إشبيلية، مث استعفى، فنقل إىل غرناطة

  .ذكرهم القاضي عياض، ومل يذكر وفيام
  

  .السلطان نصر بن إبراهيم صاحب ما وراء النهر*  مشس امللك - ١١٣
__________  

  .أبو بكر: يف املطبوع من الغنية) ١(
  .أبو: يف االصل) ٢(

  .٤١٦ / ٢: طبقات االسنوي(*) 
(*)  

)١٩/١٩٢(  

  

كان من أفاضل امللوك علما ورأيا وسياسة وحزما، درس الفقه، وكتب خبطه املليح : قال السمعاين
مصحفا، وخطب على منرب خبارى، وعلى منرب مسرقند، وتعجبوا من فصاحته، وأملى احلديث عن محد بن 

  .وكان يعرف النجارة، عمل بيده باب املقصورةحممد الزبريي، وغريه، 
  .روى عنه حممد بن نصر اخلطيب

  .تويف يف ذي القعدة سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة
  

 ابن أمحد الشيخ املسند الصدوق، بقية املشيخة، أبو الفتح أمحد بن عبد اهللا*  السوذرجاين - ١١٤
  . مسعود حممد بن عبد اهللالسوذرجاين االصبهاين، أخو الشيخ املسند الصادق أيب

مسعا معا من علي بن ميلة الفرضي، وأيب سعيد حممد بن علي النقاش، وعلي بن عبدكويه، وأيب بكر بن 
  .أيب علي الذكواين، وعمرا دهرا، وتفردا

  .ومسع منهما أبو طاهر السلفي، ومها من كبار شيوخه
ن محكا، وأبو الفتح عبد اهللا بن أمحد اخلرقي، وروى عن أيب الفتح هذا إمساعيل بن غامن البيع، وحممود ب

  .وعدة، وكان حنويا ماهرا مشهورا، انتخب عليه احلفاظ، ومات يف صفر سنة ست وتسعني وأربع
  .مئة، وله حنو من تسعني عاما

__________  
  .٢٧٨ / ٣: معجم البلدان(*) 



  .١٥٣ / ٢: ، اللباب١٨٥ / ٧: االنساب: أخوه حممد له ترمجة يف
(*)  

)١٩/١٩٣(  

  

  .وتويف أخوه حممد قبله بعامني يف سنة أربع
حدث عن ابن ماشاذه، والفضل بن عبيد اهللا بن شهريار، وأيب سهل الصفار، وأكثر : قال حيىي بن مندة

  .عن أيب نعيم، وكان حمبا اليب احلسن االشعري، يؤدب الصبيان
 احلسني بن احلسني بن علي اهلامشي ، وأبو سعد)١(ومات يف سنة ست مقرئ العراق أبو طاهر بن سوار 

 وأبو داود سليمان بن جناح االموي - وفيه ضعف -الفانيذي، وأبو بكر خازم بن حممد القرطيب 
موالهم املقرئ، وأبو احلسن علي بن عبدالرمحن بن الدوش الشاطيب، وأبو احلسني حيىي بن إبراهيم بن 

ن طيبان، واحملدث أبو ياسر بن كادش، وأبو العالء حممد أيب زيد البياز، وأبو الربكات حممد بن املنذر اب
  .بن عبد اجلبار الضيب الفرساين

  
 بن عبد اهللا ابن عريبة الربعي، الشيخ الفقيه العامل املسند أبو القاسم علي بن احلسني*  الربعي - ١١٥

  .البغدادي، الشافعي
  .ولدت سنة أربع عشرة وأربع مئة: قال

البزاز، وأبا علي بن شاذان، وأبا القاسم بن بشران، وتفقه على القاضي أيب مسع أبا احلسن بن خملد 
  الطيب، وأقضى القضاة املاوردي، وأخذ

__________  
  ).١٣٩: (سترد ترمجته برقم) ١(

، طبقات ١٨ / ٨: ، مرآة الزمان٢٥١ / ١٣: ، عيون التواريخ٤٥٧: ، املشتبه٥ / ٤: العرب(*) 
 ٤: ، شذرات الذهب١١٩ / ٥: ، النجوم الزاهرة٩٤٥:  املنتبه، تبصري٢٢٤ - ٢٢٣ / ٧: السبكي

 /٤.  
(*)  

)١٩/١٩٤(  

  



  .الكالم عن أيب علي بن الوليد املعتزيل، وغريه
أبو بكر السمعاين، وعبد اخلالق اليوسفي، وأبو طاهر السلفي، وأبو طاهر حممد بن أيب بكر : حدث عنه

نت االبري، وأبو الفتح بن شاتيل، وأبو السعادات السنجي، وأبو حممد بن اخلشاب النحوي، وشهدة ب
  .القزاز

  .كان يذهب إىل االعتزال: قال شجاع الذهلي
 أو غريه يذكر أنه رجع عن االعتزال، - إن شاء اهللا -مسعت أبا املعمر االنصاري : وقال السمعاين

  .وأشهد املؤمتن الساجي وغريه على نفسه بالرجوع عن رأي املعتزلة، واهللا أعلم
  .مات يف الثالث والعشرين من رجب سنة اثنتني ومخس مئة

  قرأ االدب على أيب القاسم بن برهان، واملذهب: قال ابن النجار
  .على القاضي أيب الطيب

مع حسن وجهك عفة وشبابا فاحذر لنفسك أن ترى * إن كنت نلت من احلياة وطيبها : من شعره
  .مولدي سنة اثنيت عشرة:  عريبة، وقال للسلفييوم القيامة أن تكون ترابا وأمه هي* متمنيا 

  
  السلطان الكبري، ركن الدين، أبو املظفر بركيا روق بن السلطان*  بركيا روق - ١١٦

__________  
 / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٧٥: ، أخبار دولة آل سلجوق١٤٤ - ١٤٢ - ١٤١ / ٩: املنتظم(*) 

  = (*)، ٢٧ / ٢: دول االسالم، ٢٦٩ - ٢٦٨ / ١: ، وفيات االعيان٣٨١ - ٣٨٠

)١٩/١٩٥(  

  

  .اء الدولة: ملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي، ويلقب أيضا
  .متلك بعد أبيه، وناب عنه على خراسان، أخوه السلطان سنجر

وكان بركياروق شابا شهما شجاعا لعابا، فيه كرم وحلم، وكان مدمنا للخمر، تسلطن وهو حدث، له 
 دولته ثالث عشرة سنة يف نكد وحروب بينه وبني أخيه حممد، يطول شرحها، ثالث عشرة سنة، فكانت
  .هي مذكورة يف احلوادث

مات بربوجرد يف شهر ربيع االول سنة مثان وتسعني وأربع مئة بعلة السل والبواسري، وكان يف أواخر 
شورة االمراء، دولته قد توطد ملكه، وعظم شأنه، وملا احتضر، عهد باالمر من بعده البنه ملكشاه مب

  .فعقدوا له، وهو ابن مخسة أعوام
  



  العالمة املفيت أبو نصر حممد بن هبة اهللا بن ثابت، الشافعي*  البندنيجي - ١١٧
  .الضرير، تلميذ أيب إسحاق الشريازي

  .درس يف أيام شيخه، مث جاور
__________  

، ١٢٢ - ١٢١ / ١٠: يات، الوايف بالوف٢٧ - ٢٦ / ٢: ، تتمة املختصر٣٥٠، ٣٤٩ / ٣: العرب= 
 - ١٦٤ / ١٢: ، البداية والنهاية٩ - ٨ / ٨: ، مرآة الزمان١٣٩ - ١٣٨ / ١٣: عيون التواريخ

، تاريخ ١٩١ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٤ / ١ / ١: ، السلوك١٢ / ٥: ، العرب البن خلدون١٦٥
  .٤٠٨ - ٤٠٧ / ٣: ، شذرات الذهب٤٢٦ - ٤٢٥: اخللفاء
، ١٨٠ / ١: ، اللباب١٣٣ / ٩: ، املنتظم١١٩:  طبقات فقهاء اليمن،٣١٤ / ٢: االنساب(*) 

: ، طبقات السبكي٢٧٧: ، نكت اهلميان١٥٦ / ٥: ، الوايف بالوفيات٣٥٢ / ١٠: الكامل يف التاريخ
، ٣٨١ / ٢، العقد الثمني ١٦٢ / ١٢: ، البداية والنهاية٢٠٤ / ٢: ، طبقات االسنوي٢٠٧ / ٤

  .٧٨ / ٢: ، هدية العارفني١٧٣٣ / ٢: ، كشف الظنون١٨٥طبقات ابن هداية اهللا ص 
(*)  

)١٩/١٩٦(  

  

  .وحدث عن أيب إسحاق الربمكي
  .أبو سعد البغدادي، وإمساعيل التيمي، وعبد اخلالق اليوسفي: روى عنه

  .، تويف سنة مخس وتسعني وأربع مئة)١(وكان متعبدا معتمرا، كثري التالوة، وعاش مثانيا ومثانني سنة 
  

 بن حسن العجلي االسد اباذي، مفيت مهذان وعاملها االمام أبو منصور سعد بن علي* لعجلي  ا- ١١٨
  .مث اهلمذاين الشافعي

  .هو ثقة، مفت، مناظر، كثري العلم والعمل: قال السمعاين
  .مسع أبا إسحاق الربمكي، وكرمية املروزية، وطائفة

  .يمي، وباالجازة أبو طاهر السلفيروى عنه ابنه أبو علي أمحد، وإمساعيل بن حممد الت: قلت
  .مات يف ذي القعدة سنة أربع وتسعني وأربع مئة: قال السمعاين

  
  الشيخ الصاحل املعمر أبو تراب عبد اخلالق بن حممد بن خلف* *  ابن االبرص - ١١٩

__________  



 أنقض وقد مر أصحايب وأهل موديت أعاهد ريب مث* عدمتك نفسي ما متلي بطاليت : ومن شعره) ١(
(*) أللزاد أبكي أم لبعد مسافيت * وأترك عزمي حني تعرض شهويت وزادي قليل ما أراه مبلغي * عهده 
 ٢: ، طبقات االسنوي٣٨٣ / ٤: ، طبقات السبكي١٨١ / ١٥: ، الوايف بالوفيات١٢٥ / ٩: املنتظم

 /٢١٤ - ٢١٣.  
  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر اليت بني أيدينا(* *) 

(*)  

)١٩/١٩٧(  

  

  .البغدادي ابن االبرص املؤدب
  .مسع هبة اهللا بن احلسن احلافظ، وأبا القاسم احلريف

  .روى عنه إمساعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب االمناطي، وأبو طاهر السلفي، وآخرون
  .مات يف شهر رمضان سنة أربع وتسعني أيضا

  
 بن ائق، أمني الدولة، أبو سعد العالء ابن حسناملنشئ البليغ، ذو الترسل، الف*  ابن املوصاليا - ١٢٠

  .وهب البغدادي
  كان نصرانيا، فأسلم على يد املقتدي، وله باع مديد يف النظم

والنثر، عمر دهرا، وأضر، بعد أن كتب االنشاء نيفا وستني سنة، وملا أسلم كان قد شاخ، وقد ناب يف 
  ).١(وآداب وعقل الوزارة غري مرة، وكان أفصح أهل زمانه، وفيه مكارم 

  ).٢(مات فجأة، وكان كثري الصدقات، وقف أمالكه، أسلم ملا ألزمت الذمة بلبس الغيار 
__________  

، وفيات ٣٧٨ - ٣٧٧ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٢٣ / ١: ، اخلريدة١٤١ / ٩: املنتظم(*) 
:  نكت اهلميان،١٢٥، ١٢٢ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٦ / ٢: ، تتمة املختصر٤٨٠ / ٣: االعيان
  .١٨٩ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٦٤ / ١٢: ، البداية والنهاية٨ / ٨: ، مرآة الزمان٢٠١

شتمت يوما غالما يل، فوخبين، : ، عن بعض أصحاب ابن املوصاليا قال١٤١ / ٩حكى يف املنتظم ) ١(
ه، فإن الطبع يسرق أنت قادر على تأديب الغالم أو صرفه، فأما اخلنا والقذف فإياك واملعاودة ل: وقال

  .من الطبع، والصاحب يستدل به على املصحوب
  .عالمة أهل الذمة كالزنار للمجوس: الغيار: ١١٩ / ٢": املغرب " قال املطرزي يف ) ٢(

(*)  



)١٩/١٩٨(  

  

  .تويف سنة سبع وتسعني وأربع مئة، وخلفه يف كتابه االنشاء ابن أخته العالمة أبو نصر
  

 بن الفرج االمام، العالمة القدوة، مفيت االندلس وحمدثها، أبو عبد اهللا حممدالشيخ *  الطالعي - ١٢١
  ).١(القرطيب املالكي، موىل حممد بن حيىي بن الطالع 

  .ولد سنة أربع وأربع مئة
  هو بقية الشيوخ االكابر يف وقته، وزعيم: قال ابن بشكوال

  .املفتني حبضرته
 أيب طالب، وأيب عبد اهللا بن عابد، وحامت بن حممد، وأيب حدث عن يونس بن عبد اهللا القاضي، ومكي بن

  .عمرو املرشاين، ومعاوية بن حممد العقيلي، وأيب عمر بن القطان
  وكان فقيها، حافظا للفقه، حاذقا بالفتوى، مقدما يف الشورى، ويف

__________  
: ، دول االسالم١٦٥: ، املغرب يف حلى املغرب١٢٣: ، بغية امللتمس٥٦٥ - ٥٦٤ / ٢: الصلة(*) 
، ١٢٦ / ١٣: ، عيون التواريخ٣١٩ - ٣١٨ / ٤: ، الوايف بالوفيات٣٤٩ / ٣: ، العرب٢٧ / ٢

، إيضاح ٤٠٧ / ٣: ، شذرات الذهب١٣٧: ، كشف الظنون٢٤٣ - ٢٤٢ / ٢: الديباج املذهب
  .١٢٣: ، شجرة النور الزكية٧٨ / ٢: ، هدية العارفني٢٧٠ / ٢: املكنون

الصواب فيه ابن الطالء : وقال سراج بن عبدامللك اللغوي احلافظ: ٥٦يب ص يف برنامج التجي) ١(
باهلمز، الن أباه فرجا كان يطلي مع سيده اللجم بالربض الشرقي من قرطبة بإزاء باب اجلديد، ومن 

هو ابن الطالع : ابن الطالع بالعني فقد أخطأ، وقال أبو عبد اهللا بن هشام النحوي اللغوي السبيت: قال
وجدت عن بعض ): القائل التجييب(عني املهملة، وقيل له ذلك الن أباه كان يطلع خنل قرطبة، قلت بال

أهل احلديث أنه إمنا قيل له الطالع الن والده كان يطلع الدهان مع سيده، فعلى هذا يكون الطالع 
  .والطالء معا مبعىن واحد، واهللا تعاىل أعلم

(*)  

)١٩/١٩٩(  

  

، مع دين، وخري، وفضل، وطول صالة، قواال ]من العلم حسنة [  أشياء علل الشروط، مشاركا يف
للحق وإن أوذي، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، معظما عند اخلاصة والعامة، يعرفون له حقه، ويل الصالة 



  بقرطبة، وكان جمودا لكتاب اهللا، أفىت وحدث وعمر، وصارت الرحلة إليه، ألف
  ).٢(، قرأته على أيب عنه )١( عليه وسلم كتابا يف أحكام النيب صلى اهللا

كان صاحلا، قواال للحق، شديدا على املبتدعة، شوور عند موت ابن القطان إىل : وقال القاضي عياض
  .أن دخل املرابطون، فأسقطوه من الفتيا لتعصبه عليهم

سنن "  يف ذلك، ول لعلوه) ٣" (املدونة " ، ولسماع "املوطأ " مسع منه عامل كثري، ورحلوا إليه لسماع 
بأمر دنياه وغفلة، ويؤثر عنه يف ذلك ) ٤(وكان أسند من بقي صحيحا فاضال، عنده بله " النسائي 

  .طرائف، وكان شديدا على أهل البدع، جمانبا ملن خيوض يف غري احلديث
ز من قصره، كنا مع ابن الطالع يف بستانه، فإذا باملعتمد بن عباد جمتا: ونقل اليسع بن حزم عن أبيه قال

  يا: فرأى ابن الطالع، فرتل عن مركوبه، وسأل دعاءه، وتضرع، وتذمم، ونذر، وتربع، فقال له الشيخ
__________  

كتاب أحكام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تأليف الفقيه أيب : ٢٤٦ويف فهرست ابن خري ص ) ١(
د بن حممد بن بقي رمحه اهللا قراءة مين عليه عبد اهللا حممد بن فرج، حدثين به الشيخ الفقيه أبو القاسم أمح

  .حدثين به أبو عبد اهللا حممد بن فرج مؤلفه رمحه اهللا قراءة عليه: يف مرتله، قال
  .٥٦٥، ٥٦٤ / ٢: الصلة) ٢(
  .٢٤١: انظر فهرست ابن خري ص) ٣(
 فجهل حذق انه النصرافه إىل العلم، وانشغاله بإصالح نفسه، وبين جنسه، أغفل أمور دنياه،: أي) ٤(

أخرجه البزار وقد ضعفه " أكثر أهل اجلنة البله " التصرف فيها، وهذا النوع من البله حممود، وحديث 
  .غري واحد من االئمة

(*)  

)١٩/٢٠٠(  

  

  ).١(حممد، انتبه من غفلتك وسنتك 
بد روى عنه عدد كثري، منهم أبو جعفر البطروجي، وحممد بن عبد اخلالق اخلزرجي، وحممد بن ع: قلت

اهللا بن خليل القيسي، نزيل مراكش الذي بقي إىل سنة سبعني ومخس مئة، وعلي بن حنني، بينه، وبني 
  .اثنان) ٢" (سننه الكبري " مالك يف املوطأ أربعة أنفس، وبينه وبني النسائي يف 

  .مات يف رجب سنة سبع وتسعني وأربع مئة
  أرخه ابن بشكوال،
__________  



من املعتمد بن عباد أن يأذن المرأته أن تدخل إىل جامع قرطبة لتلد يف مكان وكان االذفونش طلب ) ١(
فيه يف اجلانب الغريب معظم عندهم، وأن يرتهلا باملدينة الزهراء غريب قرطبة، وكان السفري بينهما يهوديا، 

 القول، فامتنع املعتمد بن عباد من ذلك، فراجعه فأباه وأيأسه من ذلك، فراجعه اليهودي، وأغلظ له يف
وواجهه مبا مل حيتمله ابن عباد، فأخذ ابن عباد حمربة كانت بني يديه، وضرب ا رأس اليهودي، فأنزل 
دماغه يف حلقه، وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة، واستفىت ملا سكن غضبه الفقهاء عن حكم ما فعله 

 حدود الرسالة إىل ما باليهودي، فبادره املترجم حممد بن الفرج بالرخصة يف ذلك لتعدي الرسول
إمنا بادرت بالفتوى خوفا أن يكسل املعتمد عما : استوجب به القتل، إذ ليس له ذلك، وقال الفقهاء

نفح " وانظر متام اخلرب يف ...عزم عليه من منابذة العدو، وعسى اهللا أن جيعل يف عزميته للمسلمني فرجا
: ص: ، وفهرست ابن خري١٩٧ص : يانظر برنامج الوادي آش) ٢...(٣٥٩، ٣٥٨ / ٤": الطيب 
 وهو الذي مل يطبع منه سوى جزء واحد بتحقيق عبد الصمد شرف الدين، ومنه نسخة خطية ١١٠

كاملة برواية ابن االمحر، وابن سيار االندلسيني يف مكتبة مال مراد باستانبول، واملطبوع املتداول بني أهل 
محد بن حممد بن السين، وأخطأ ابن االثري صاحب جامع العلم هو اتىب منه، وهو اختيار تلميذه أيب أ

االصول، فزعم وهو يترجم للنسائي ان اتىب من تأليف النسائي وانتقائه، وأنه حترى فيه الصحة 
استجابة لرغبة بعض االمراء، وقد تابعه على خطئه هذا غري واحد من أهل العلم، فقالوا بصحة مجيع 

   من غري نظر يف أسانيدها،"اتىب " االحاديث اليت يف 
وال حبث يف عللها، ويغلب على الظن أم قلدوا ابن االثري، ومل خيربوا الكتاب بأنفسهم، فإن يف اتىب 

عددا غري قليل من االحاديث قد حكم بضعفها النسائي نفسه وغريه من االئمة الذين هم القدوة يف هذا 
الذي ألفه النسائي أحاديث كثرية صحيحة، وردت يف الفن، واملعول عليهم فيه، كما أن يف االصل 

  .مواضيع متعددة ال وجود هلا يف جمتىب ابن السين
(*)  

)١٩/٢٠١(  

  

  .شهده مجع عظيم: وقال
كتب إيل باملوطأ ابن هارون من تونس، أخربنا ابن بقي، أخربنا حممد بن عبد اخلالق، أخربنا حممد بن 

نا أبو عيسى، أخربنا عبيد اهللا بن حيىي بن حيىي، أخربنا أيب، عن الفرج، أخربنا يونس بن عبد اهللا، أخرب
  ).١(مالك 

  
  . بن حممد املزكي احلرمي، نزيل هراةاالمام احلافظ القدوة أبو سعد حممد بن احلسني*  احلرمي - ١٢٢



مسع أبا نصر السجزي وطائفة مبكة، وحممد بن احلسني الطفال، وعلي بن محصة، وعلي بن بقاء مبصر، 
  .وأبا جعفر بن املسلمة، وأبا بكر اخلطيب ببغداد، وأقرام

  .وكان زاهدا عابدا ربانيا
  .، مل أر بعيين أحفظ منه)٢(كان أبو سعد احلرمي من االوتاد : قال أبو جعفر حممد بن أيب علي

__________  
  .٨٠ص : ، وفهرست ابن خري١٨٧ص : ، وبرنامج الوادي آشي٥٣ص : انظر برنامج التجييب) ١(

، ٣٥٩ / ١: ، وحترف فيه احلرمي إىل املخرمي، اللباب١٠٧ / ٩: ، املنتظم١١٦ / ٤: االنساب(*) 
 ٧ / ٢: ، وحترف فيه احلسني إىل احلسن، واملزكي إىل املكي، العقد الثمني١٢٢٨ / ٤: تذكرة احلفاظ

  .٣٩٧ / ٢: ، شذرات الذهب٤٤٩: ، طبقات احلفاظ٨ -
  .ني منه، العارفني بهأي من حفاظ احلديث املتمكن) ٢(

(*)  

)١٩/٢٠٢(  

  

  .إن كان هللا راة أحد من االولياء، فهو هذا، وأشار إىل احلرمي: وقال الواعظ أبو حامد اخلياط
  .مات راة يف شعبان سنة إحدى وتسعني وأربع مئة

 أبو طاهر أخربنا أبو الفضل اهلمداين، أخربنا: أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، واحلسن بن علي قاال
ال يصرب على اخلل إال دوده، : السلفي، أخربنا املؤمتن بن أمحد، مسعت أبا سعد احلرمي احلافظ يقول

  .ال يصرب على احلديث إال أهله: يعين
  

  . بن احلسني الطربي الشافعياالمام، مفيت مكة وحمدثها، أبو عبد اهللا احلسني بن علي*  الطربي - ١٢٣
  .أربع مئةولد بآمل سنة مثان عشرة و
من أيب احلسني الفارسي، ورواه مرات، ومسع من أيب " صحيح مسلم " ومسع يف سنة تسع وثالثني 

حفص بن مسرور، وأيب عثمان الصابوين، وناصر العمري، وتفقه عليه، وكرمية املروزية، وله أعقاب 
  .مبكة

  ، والقاضي أبو بكر بن)١(حدث عنه إمساعيل التيمي، ورزين العبدي 
__________  

 ٤: ، طبقات السبكي١٣٥ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٨٧: ، تبيني كذب املفتري٣٥١ / ٣: العرب(*) 
، طبقات ٢٠٢ - ٢٠٠ / ٤: ، العقد الثمني٥٦٩ - ٥٦٧ / ١: ، طبقات االسنوي٣٥٦ - ٣٤٩/ 



  .٤٠٨ / ٣: ، شذرات الذهب٤٠٨ / ١: ، كشف الظنون١٨٦: ابن هداية اهللا
  .العبدي: يف االصل) ١(

*)(  

)١٩/٢٠٣(  

  

  .العريب، ووجيه الشحامي، وأمحد بن حممد العباسي، وأبو طاهر السلفي، وخلق
  ).١(وكان من كبار الشافعية، ويدعى بإمام احلرمني، تفقه به مجاعة مبكة 

  .تويف مبكة يف شعبان سنة مثان وتسعني وأربع مئة
  

املقرئ اود، احملدث الثقة، بقية ، الشيخ االمام، ابن إبراهيم بن بندار*  ثابت بن بندار - ١٢٤
  .املشايخ، أبو املعايل الدينوري، مث البغدادي البقال

  .ولد سنة ست عشرة وأربع مئة، وطلب العلم يف حداثته
ومسع أبا القاسم احلريف، وأبا بكر الربقاين، وأبا علي بن شاذان، وعثمان بن دوست، وأبا علي بن دوما، 

  .لكاتب، وأيب العالء الواسطي، وأيب ثعلب امللحمي، وغريهموعدة، وتال على ابن الصقر ا
  .قرأ عليه أبو حممد سبط اخلياط، وأبو الفضل أمحد بن شنيف، وطائفة

__________  
كان حسن الفتاوى، تفقه على ناصر الدين احلسني العمري خبراسان، وعلى : وقال السمعاين) ١(

  إسحاق حىت صار منالقاضي أيب الطيب ببغداد، مث الزم الشيخ أبا 
  .عظماء أصحابه، ودرس بالنظامية

شافعي أشعري جليل، الزم التدريس : وذكره القاضي عياض يف املشيخة اليت خرجها البن سكرة، وقال
  .ملذهب الشافعي، والتسميع مبكة حنوا من ثالثني سنة، وكان من أهل العلم والعبادة

 / ١٠: ، الوايف بالوفيات٣٥١ / ٣: ، العرب٣٩٦/  ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٤٤ / ٩: املنتظم(*) 
 / ٣: ، شذرات الذهب١٨٨ / ١: ، طبقات القراء١٣٩ / ١٣: ، عيون التواريخ٤٧٢ - ٤٧١
٤٠٨.  

(*)  

)١٩/٢٠٤(  

  



 وإمساعيل بن السمرقندي، وابن ناصر، - ومسع منه موطأ القعنيب -ابنه حيىي بن ثابت : وحدث عنه
اهر السلفي، وأمحد بن املبارك املرقعايت، وعمر بن بنيمان، وأخوه أمحد، وعبد اخلالق اليوسفي، وأبو ط

  .وشهدة الكاتبة، وخلق
  .وقد حدث عنه باالجازة الفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي

  .ثابت ثابت: قرأت خبط أيب: قال السمعاين
  .هو ثقة مأمون دين كيس خري: وقال عبد الوهاب االمناطي

  . بابن احلماميكان ثابت يعرف: وقال غريه
  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة مثان وتسعني وأربع مئة

كان من أعيان القراء وثقات احملدثني، مسع الكثري بنفسه، وكتب خبطه، وروى أكثر : قال ابن النجار
  .مسموعاته

  .كان جده إبراهيم محاميا بالدينور: وقيل
  .أول مساعه يف سنة ثالث وعشرين وأربع مئة: قلت
  

 بن حممد بن قاسم بن جعفر االمام احلافظ الرحال، أبو حممد احلسن بن أمحد* لسمرقندي  ا- ١٢٥
  .السمرقندي، الكومخيثين
  .ولد سنة تسع وأربع مئة

__________  
 - ٣٩٤ / ٣: ، شذرات الذهب١٢٣١، ١٢٣٠ / ٤:  ب، تذكرة احلفاظ٥٤: الورقة: املنتخب(*) 

  .١٢٥: ، الرسالة املستطرفة٣٩٥
(*)  

)١٩/٢٠٥(  

  

  .وصحب جعفر بن حممد املستغفري احلافظ، وخترج به، وأكثر عنه
ومسع عبد الصمد العاصمي، ومحزة بن حممد اجلعفري، وأبا حفص بن مسرور، وابا عثمان الصابوين، 

وأبا سعد الكنجروذي، وأمثاهلم، وأكرب شيخ له منصور الكاغدي، ومل يرحل إىل العراق، وقد مجع 
  .وصنف

يل بن حممد التيمي، ووجيه الشحامي، وأبو االسعد بن القشريي، وحممد بن جامع إمساع: حدث عنه
  .، وآخرون)١(خياط الصوف، واجلنيد القايين 



  .إمام حافظ، مسع، ومجع وصنف: سألت عنه إمساعيل احلافظ، فقال: قال السمعاين
 أبو حممد، نزيل نيسابور، هو االمام احلافظ، قوام السنة": القند " وقال عمر بن حممد النسفي يف كتاب 

، مجع فيه "حبر االسانيد يف صحاح املسانيد " مل يكن يف زمانه مثله يف فنه يف الشرق والغرب، له كتاب 
  .مئة ألف حديث، فرتب وهذب، مل يقع يف االسالم مثله، وهو مثان مئة جزء

  أبو حممد عدمي النظري يف حفظه،": السياق " وقال عبد الغافر يف 
بنيسابور، وهو مكثر عن املستغفري، مات يف ذي القعدة سنة إحدى وتسعني وأربع مئة عن استوطن 

  .نيف ومثانني سنة
__________  

بلدة قريبة من طبس بني نيسابور وأصبهان كما : بالفاء، وقاين" الفايين " تصحف يف االصل إىل ) ١(
  ).١٨١( برقم ، وترمجة اجلنيد سترد يف اجلزء العشرين١٥٩تقدم يف التعليق ص 

(*)  

)١٩/٢٠٦(  

  

 بن احلافظ الكبري أيب بكر أمحد الشيخ االمام احملدث العامل أبو بكر أمحد بن حممد*  ابن مردويه - ١٢٦
  .بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى االصبهاين

  .ولد سنة تسع وأربع مئة، قاله حيىي بن مندة
ي غالم حمسن، وعمر بن عبد اهللا بن اهليثم الواعظ، مسع أبا منصور حممد بن سليمان الوكيل، وأبا عل

وأبا بكر بن أيب علي الذكواين، واحلسني بن إبراهيم اجلمال، وعبد اهللا بن أمحد بن قولويه التاجر، وأمحد 
  .ابن إبراهيم الثقفي الواعظ، وأبا نعيم احلافظ، وأبا احلسني بن فاذشاه، والناس، ومل يرحل

  .كتبوا عين يف جملس أيب نعيم احلافظ: ثريا، وكان ثقة جليال، مسعته يقولكتبنا عنه ك: قال السلفي
  .وروى عنه السلفي، وإمساعيل بن غامن، ومجاعة، وحفيده علي بن عبد الصمد بن أمحد

يدل على معرفته، ) ١" (طلب العلم فريضة " وكان أبو بكر يفهم احلديث، رأيت له جزءا فيه طرق 
  .ومل يدرك السماع من جده

  .مات بسوذرجان من قرى أصبهان، سنة مثان وتسعني وأربع مئة
  وله

__________  
: ، طبقات احلفاظ١٣٩ / ١٣: ، عيون التواريخ١٢١٢ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٣٥٠ / ٣: العرب(*) 

  .٤٠٨ / ٣: ، شذرات الذهب٤٤٦، ٤٤٥



طرق تبلغ رتبة روي هذا احلديث من : هو حديث حسن بطرقه وشواهده، فقد قال احلافظ املزي) ١(
  .وهو كما قال، فإين رأيت له مخسني طريقا، وقد مجعتها يف جزء: احلسن، قال السيوطي

  .وانظر مصادر خترجيه يف اجلامع الصغري
(*)  

)١٩/٢٠٧(  

  

  .تسع ومثانون سنة، ومات حفيده املذكور سنة سبعني ومخس مئة، أو بعدها، يف عشر التسعني
 منصور بن سند، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا أمحد بن حممد بن قرأنا على عيسى بن حيىي، أخربكم

أمحد احلافظ، أخربنا عمر بن عبد اهللا ابن عمر الواعظ، أخربنا أبو أمحد العسال، حدثنا حممد بن عبد اهللا 
بن رسته، حدثنا حممد بن محيد، حدثنا زافر بن سليمان، عن املستلم بن سعيد، عن احلكم بن أبان، عن 

ما من ولد بار ينظر إىل والده نظرة رمحة إال : " مة، عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعكر
نعم، إن اهللا : " ؟ قال) ١(وإن نظر إليه يف كل يوم مئة رمحة : ، قيل"كانت له بكل رمحة حجة مربورة 

  ).٢" (أطيب وأكثر 
  .هذا منكر

دث أبو بكر سبط ابن مردويه، والسلطان بركيا روق بن وفيها مات احلافظ أبو علي الربداين، واحمل
، واحلافظ أبو علي )٥(، وفقيه احلرم احلسني بن علي الطربي )٤(، وثابت بن بندار البقال )٣(ملكشاه 

  ، وفيد بن عبدالرمحن بن حممد)٦(الغساين، وأبو احلسن علي بن خلف العبسي بقرطبة 
__________  

  ".مرة " " اجلامع الكبري " يف ) ١(
فيه نظر، وكذبه : إسناده ضعيف جدا، وحممد بن محيد هو ابن حيان التميمي الرازي، قال البخاري) ٢(

ما رأيت : ليس بثقة، وقال صاحل جزرة: كثري املناكري، وقال النسائي: أبو زرعة، وقال يعقوب بن شيبة
ثري االوهام، وقد أورده أحذق بالكذب من ابن محيد ومن ابن الشاذكوين، وشيخه زافر بن سليمان ك

  . ونسبه للحاكم يف تارخيه، وابن النجار٧٣٢ / ٢" اجلامع الكبري " السيوطي يف 
  ).١١٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٢٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٢٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  .٤٢٣ / ١": الصلة " ترمجته يف ) ٦(

(*)  



)١٩/٢٠٨(  

  

  .، والشريف حممد بن عبد السالم)١(أمحد اخلشنامي الشعراين، ونصر اهللا بن 
  

 - بن إمساعيل الكويف احلبال اخلزاز الشيخ الثقة أبو البقاء املعمر بن حممد بن علي*  احلبال - ١٢٧
  . ويعرف خبريبه-مبعجمات 

  .ولد سنة عشر وأربع مئة
 الطيب أمحد بن علي اجلعفري، ومسع من القاضي جناح بن نذير احملاريب، وزيد بن أيب هاشم العلوي، وأيب

  .وليس هو باملكثر، لكنه اشتهر
وحدث عنه أبو القاسم إمساعيل بن حممد التيمي، وأبو املعايل احللواين املروزي، وأبو طاهر حممد بن أيب 

  بكر السنجي، وكثري بن مساليق، وعبد اخلالق اليوسفي، وابن ناصر، وأبو طاهر السلفي،
  .وآخرون

يخ ثقة، صحيح السماع، انتشرت عنه الرواية، وعمر حىت روى كثريا، وبورك له فيما ش: قال السمعاين
: سنة عشر، وقال أبو بكر بن طرخان، واحلسني بن خسرو: مسع، سأله هزارسب عن مولده، فقال

  .سألناه عن مولده، فقال سنة ثالث عشرة
__________  

  ).٩١(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
 ٣: ، شذرات الذهب١٩٣ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٥٤ / ١٣: ن التواريخ، عيو٣٥٤ / ٣: العرب(*) 
 /٤١٠.  

(*)  

)١٩/٢٠٩(  

  

  .حدث ببغداد، وبالكوفة، وا مات يف مجادى اآلخرة سنة تسع وتسعني وأربع مئة: قلت
  

 بن عبد اهللا الطربي، العالمة، مفيت الشافعية، أبو عبد اهللا احلسني بن حممد) * آخر( الطربي - ١٢٨
  .احلاجي، البزازي

قدم بغداد يف الصبا، وسكنها، وتفقه على القاضي أيب الطيب، ومسع منه، ومن اجلوهري، ولزم الشيخ 
أبا إسحاق حىت أحكم املذهب واالصول واخلالف، وشهد عند أيب عبد اهللا الدامغاين، ودرس بالنظامية 



ازي، فتقرر أن أشرك بينهما يف ، مث قدم بعد أشهر عبد الوهاب بن حممد الفامي الشري)٤٨٣(سنة 
التدريس، فدرسا مديدة، مث صرفا بتولية الغزايل، فلما حج الغزايل سنة مثان ومثانني، وذهب إىل الشام 

وطول الغيبة، ويل الطربي تدريس النظامية يف صفر سنة تسع، مث فارق بغداد بعد ثالثة أعوام، وسار إىل 
  .أصبهان لودائع كانت عنده

  .اهللا بن السقطي شيئاروى عنه هبة 
  .مات يف شعبان سنة مخس وتسعني وأربع مئة بأصبهان، رمحه اهللا

  
   تاج الدولةصاحب دمشق، مشس امللوك، أبو نصر دقاق بن السلطان* *  دقاق - ١٢٩

__________  
  .٣٥٢ / ١٠: الكامل(*) 

 / ٢: ة املختصر، تتم٣٤٧ / ٣: ، العرب٢٧ / ٢: ، دول االسالم٣٧٧ - ٣٧٥ / ١٠: الكامل(* *) 
  = (*)، البداية ٨ - ٧ / ٨: ، مرآة الزمان١٢٢ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٦

)١٩/٢١٠(  

  

  .تتش بن السلطان ألب آرسالن السلجوقي التركي
متلك بعد مقتل أبيه سنة سبع ومثانني وأربع مئة، فكان يف حلب، فطلبه خادم أبيه ونائب قلعة دمشق 

بادر دقاق وجاء، فتملك، مث أشار عليه زوج أمه طغتكني االتابك سرا من أخيه رضوان صاحب حلب، ف
بقتل خادمه املذكور ساوتكني لتمكنه، فقتله، مث أقبل رضوان أخوه حماصرا لدمشق، فلم يقدر ) ١(

عليها، فترحل، مث استقل دقاق، مث عرض له مرض تطاول به إىل أن مات يف ثامن عشر رمضان سنة 
إن أمه مسته، رتبت له جارية مسته يف عنقود عنب خنسته : عشر سنني، فقيلسبع وتسعني، فكانت دولته 

  ).٢(بإبرة مسمومة، مث ندمت أمه، ورى جوفه، ودفن خبانقاه الطواويس 
وعمد االتابك طغتكني، فأقام يف اسم امللك طفال لدقاق بعد أن استحضر من سجن قلعة بعلبك أخا 

ثة أشهر ختيل أرتاش من االتابك، وفر إىل بغدوين الفرجني لدقاق امسه أرتاش، وسلطنه، مث بعد ثال
صاحب القدس، فما أعانه، فتوجه إىل العراق على الرحبة، فجاءه االجل، فعمد االتابك إىل الطفل 

  ).٣(املذكور، فنصبه مديدة، مث متلك، وامتدت أيامه 
__________  

، معجم ٤٠٥ / ٣: ذرات الذهب، ش١٨٩ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٦٤ - ١٦٣ / ١٢: والنهاية= 
  .٣٤٠، ٤٦: االنساب واالسرات احلاكمة



هو نظام : وهو االمري، وأول من لقب بذلك: وهو االب، وبك: لفظه تركية مركبة من أتا: االتابك) ١(
 ه، وليس لالتابك وظيفة ترجع إىل ٤٦٥امللك وزير ملكشاه، حني فوض إليه هذا تدبري اململكة سنة 

وغايته رفعة احملل، وعلو املقام، وكان االتابك يكلف من قبل السلطان احلاكم حكم وأمر وي، 
، ٣٦٥ / ١": وفيات االعيان " بالوصاية على واحد أو أكثر من أبنائه الذين مل يبلغوا سن الرشد، انظر 

  .١٨ / ٤: وصبح االعشى
دمشق الذي على ر ودفن يف مسجد حبكر الفهادين بظاهر : ٢٩٦ / ١": وفيات االعيان " يف ) ٢(

  .بردى
  .٢٩٦ / ١: انظر ابن خلكان) ٣(

(*)  

)١٩/٢١١(  

  

وكان قد وزر لدقاق أبو القاسم احلسن بن علي اخلوارزمي، وقد كان عمل مصافا بقرب حلب مع 
  .أخيه، فتفلل مجعه، ورد إىل دمشق

  
  . أرسالن السلجوقيالسلطان أرسالن أرغون بن السلطان ألب*  صاحب خراسان - ١٣٠

ملا مات أخوه السلطان ملكشاه، بادر هذا، واستوىل على خراسان، ومتكن، وكان ظاملا شرس االخالق، 
كثري العقوبة خلاصكيته، فدخل عليه غالم له، فأنكر عليه أرغون تأخره عن اخلدمة، فاعتذر، فلم يقبل له 

  .بع مئةعذرا، وكان وحده، فشد الغالم عليه بسكني، فقتله يف احملرم سنة تسعني وأر
  وكانت دولته أربع سنني، فعلم مبقتله السلطان بركيا روق بن

ملكشاه، فسار إىل خراسان، واستوىل عليها، وخطبوا له أيضا ببالد ما وراء النهر، واستناب على 
  .خراسان أخاه امللك سنجر الذي امتدت أيامه

 وغريها من املدائن، وكان أرسالن قد متلك بلخ ومرو وترمذ، وظلم وغشم، وخرب سور نيسابور
  .ووزر له عماد امللك بن نظام امللك، مث قبض عليه، وأخد منه ثالث مئة ألف دينار، وذحبه

  
   بن السوادي الواسطياالمام املفيت أبو احلسني املبارك بن حممد* *  ابن السوادي - ١٣١

__________  
، ١٨ / ٢:  تتمة املختصر،٣٢٧ - ٣٢٦ / ٣: ، العرب٢٦٤، ٢٦٢ / ١٠: الكامل يف التاريخ(*) 

، ١٦١ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٥٤ / ١٢: ، البداية والنهاية٥٨ - ٥٧ / ١٣: عيون التواريخ



  .٣٩٤ / ٣: شذرات الذهب
  .٣١٢ - ٣١١ / ٥: طبقات السبكي(* *) 

(*)  

)١٩/٢١٢(  

  

  .الشافعي، نزيل نيسابور، مدرس، مناظر، متصون
  .بن نظيف املصريمسع أبا علي بن شاذان، وأبا عبد اهللا 

وعنه إمساعيل بن حممد احلافظ، وطاهر بن مهدي، وعمر بن أمحد الصفار، وعبد اخلالق الشحامي، 
  .وآخرون

  .إمام عدمي النظري، يتجمل، يتقنع بقليل جتارة، تفقه بالقاضي أيب الطيب: قال السمعاين
  .نةمات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة، وله سبع ومثانون س

  
الشيخ االمام، احملدث العامل املفيد، بقية النقلة املكثرين أبو احلسني املبارك بن *  ابن الطيوري - ١٣٢

  . بن أمحد بن القاسم بن أمحد بن عبد اهللا البغدادي الصرييف ابن الطيوريعبد اجلبار
  .ولد سنة إحدى عشرة وأربع مئة

 أبا الفرج الطناجريي، وأبا حممد اخلالل، وابن غيالن، مسع أبا القاسم احلريف، وأبا علي بن شاذان، مث
  وأبا احلسن العتيقي، وحممد بن علي الصوري، وعلي بن أمحد الفايل، وأبا طالب العشاري،

__________  
 / ١٠:  ب، الكامل١٩٧ - أ ١٩٧: الورقة: ، التقييد١٥٤ / ٩: ، املنتظم٢٠٩ / ٤: االنساب(*) 

، املستفاد من ذيل ٤٣١ / ٣: ، ميزان االعتدال٣٥٦ / ٣: لعرب، ا٢٩ / ٢: ، دول االسالم٤٣٩
، ١١ - ٩ / ٥: ، لسان امليزان١٩٥ - ١٩٤ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٢٦ - ٢٢٣: تاريخ بغداد

  .٦٩: ، الرسالة املستطرفة٤١٢ / ٣: شذرات الذهب
(*)  

)١٩/٢١٣(  

  

ومجع وخرج، ومسع ما ال يوصف وعددا كثريا، وارحتل، فسمع بالبصرة أبا علي الشاموخي، وغريه، 
  .كثرة



إمساعيل بن حممد التيمي، وابن ناصر، وعبد اخلالق اليوسفي، وأبو طاهر حممد بن أيب بكر : حدث عنه
السنجي، وأبو بكر بن السمعاين، وأبو املعايل احللواين املروزي، وأبو طاهر السلفي، وأبو بكر بن 

وأبو السعادات القزاز، وأمحد ابن علي العلوي النقور، وعبد احلق بن يوسف، وخطيب املوصل، 
  .النقيب، وبشر كثري

كان حمدثا مكثرا صاحلا، أمينا صدوقا، صحيح االصول، صينا ورعا وقروا، : قال أبو سعد السمعاين
حسن السمت، كثري اخلري، كتب الكثري، ومسع الناس بإفادته، ومتعه اهللا مبا مسع حىت انتشرت عنه 

  الرواية،
ى البغداديني مساعا، أكثر عنه والدي، وكان املؤمتن الساجي يرميه بالكذب، ويصرح بذلك، وصار أعل

وما رأيت أحدا من مشاخينا الثقات يوافق املؤمتن، فإين سألت مثل عبد الوهاب وابن ناصر، فأثنوا عليه 
قدم :  يقولثناءا حسنا، وشهدوا له بالطلب، والصدق، واالمانة، وكثرة السماع، مسعت سلمان الشحام

ما قطعكم عين : أبو الغنائم النرسي، فانقطعنا عن جملس ابن الطيوري أياما، فلما جئنا ابن الطيوري، قال
حديث البكائي، فقام الشيخ أبو : فأيش أعلى ما عنده ؟ قلنا: قدم فالن كنا نسمع منه، قال: ؟ قلنا

  .ي من أيب الفرج بن الطناجريي عنههذه مساع: من حديث البكائي، وقال) ١(احلسني، وأخرج لنا شدة 
  .وأظنين مسعتها من ابن ناصر: قال السمعاين

__________  
  .أي جمموعة من الصحف اليت كتب ا حديث البكائي مشدودة بعضها إىل بعض) ١(

(*)  

)١٩/٢١٤(  

  

تقنا، هو الشيخ الصاحل الثقة أبو احلسني، كان ثبتا فهما، عفيفا م: وقال أبو علي بن سكرة الصديف
  .شيخنا أبو احلسني ممن يستشفى حبديثه: صحب احلفاظ ودرب معهم، مسعت أبا بكر بن اخلاضبة يقول

  .حدثنا الثقة الثبت الصدوق أبو احلسني: وقال ابن ناصر يف إمالئه
هو حمدث مفيد ورع كبري، مل يشتغل قط بغري احلديث، وحصل ما مل حيصله أحد من : وقال السلفي

لقراءات واللغة، واملسانيد والتواريخ والعلل واالدبيات والشعر، كلها مسموعة، رافق كتب التفاسري وا
  .النيسابوري) ١(الصوري، واستفاد منه، والنخشيب، وظاهرا 

  كتب عنه
  .مسعود السجزي، واحلميدي، وجعفر بن احلكاك، وأكثروا عنه

 مسع خلقا، وهو من أهل - خمفف -هو صديقنا أبو احلسني يعرف بابن احلمامي : وقال االمري أبو نصر



  ).٢(اخلري والعفاف والصالح 
ذكر يل شيخنا أبو احلسني أن عنده حنو ألف جزء خبط الدارقطين، أو أخربت عنه : قال ابن سكرة

  .بذلك، وأخربين أن عنده أربعة ومثانني مصنفا البن أيب الدنيا
  ،)٣(وري انتقى السلفي عدة أجزاء من الفوائد والنوادر على ابن الطي

__________  
  .، وهو لقب له، وامسه عبد الصمد٤١٦ / ٢": املشتبه " بالظاء املعجمة ضبطه املؤلف يف ) ١(
  .٢٨٧ / ٣: االكمال) ٢(
  .وأكثر عنه السلفي، وانتقى عليه مئة جزء تعرف بالطيوريات: ١٠ / ٥: يف لسان امليزان) ٣(

 ورقة، مكتوبة خبط نسخي ٢٨٦ث، يف  حدي٣٢٠ومنه نسخة يف ظاهرية دمشق حتت رقم : قلت
  .معتاد
(*)  

)١٩/٢١٥(  

  

  .وكتب احلديث ابن إحدى عشرة سنة
هو ثقة ثبت، كثري االصول، حيب العلم وأهله، وقد وصفوه باملعرفة، وسعة : وقال أبو نصر اليوناريت

  ).١(الرواية، وكان دينا صاحلا، رمحه اهللا 
  .ني سنةمات يف نصف ذي القعدة سنة مخس مئة عن تسع

  
 بن أمحد ابن سعيد الشيخ العامل املقرئ مسند الوقت أبو الفتح أمحد بن حممد*  أبو الفتح احلداد - ١٣٣

  .االصبهاين، احلداد، التاجر، سبط احلافظ أيب عبد اهللا بن منده
  ).٣(احملبويب صاحب ابن حمبوب ) ٢(تفرد بإجازة إمساعيل بن ينال 

لنقاش، وعلي بن عبدكويه، وأمحد بن إبراهيم بن يزداد غالم حمسن، ومسع من أيب سعيد حممد بن علي ا
  وأيب سهل عمر بن أمحد الفقيه، وأيب بكر حممد بن احلسني الدشيت، وأيب سعيد احلسن بن حممد

__________  
وكان مكثرا، صاحلا، أمينا، صدوقا، متيقظا، صحيح : ١٥٤ / ٩": املنتظم " قال ابن اجلوزي يف ) ١(

صينا ورعا، حسن السمت، كثري الصالة، مسع الكثري، ونسخ خبطه، ومتعه اهللا مبا مسع حىت االصول، ر
انتشرت عنه الرواية، حدثنا عنه أشياخنا، وكلهم أثنوا عليه ثناء حسنا، وشهدوا له بالصدق واالمانة 

ا وافقه مثل عبد الوهاب، وابن ناصر، وغريمها، وذكر عن املؤمتن أنه كان يرميه بالكذب، وهو شئ م



  .فيه أحد
، ٣٥٥ / ٣: ، العرب٢٩ / ٢: ، دول االسالم٤٣٩ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٥١ / ٩: املنتظم(*) 

، النجوم ١٠٢ - ١٠١ / ١: ، غاية النهاية٣٢٣ / ٧: ، الوايف بالوفيات٣٦٩ - ٣٦٨: معرفة القراء
  .٤١٠ / ٣: ، شذرات الذهب١٩٥ / ٥: الزاهرة

  .٦٧٢ / ٢: املؤلف" مشتبه " و حتريف، والتصحيح من وه" بنان " يف االصل ) ٢(
 ه راوية كتاب اجلامع ٣٤٠أيب العباس حممد بن أمحد بن حمبوب احملبويب التاجر املروزي املتوىف سنة ) ٣(

  .للترمدي
  ).٣١٥(تقدمت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر رقم 

(*)  

)١٩/٢١٦(  

  

 وأيب الفرج حممد بن عبد اهللا بن شهريار، وعدد كثري، ابن حسنويه، وعبد الواحد بن أمحد الباطرقاين،
  .وأجاز له أيضا أبو سعيد الصرييف، وعلي بن حممد الطرازي

أبو طاهر السلفي، وأبو الفتح عبد اهللا بن أمحد اخلرقي، وعبد الوهاب االمناطي، وصدقة بن : حدث عنه
  .حممد، وشاكر االسواري، وآخرون

، ومبكة على أيب عبد اهللا الكارزيين، فكان خامتة أصحابه )١( اخلرقي وقد قرأ القراءات على أيب عمر
  .موتا

  ).٢(تال عليه السلفي لعاصم إىل احلواميم 
  .مولده يف سنة مثان وأربع مئة، ومات يف ذي القعدة سنة مخس مئة

  
 االنصاري الشيخ الفقيه اخلري أبو الفرج حممد بن املفيت أيب حامت حممود بن احلسن*  القزويين - ١٣٤

  .القزويين اآلملي الذي أملى باملدينة النبوية على السلفي
__________  

، ٧٧ / ٢": طبقات القراء " هو حممد بن أمحد بن عمر بن يوسف االصبهاين اخلرقي، مترجم يف ) ١(
  . إىل احلرىف٣٢٣ / ٧": الوايف بالوفيات " وقد تصحف يف 

: آل حاميم، وذوات حاميم، قال اجلوهري: جلادة أن يقال، وا)حم(السور املفتتحة ب : احلواميم) ٢(
احلواميم سور يف : حواميم، فإنه من كالم العامة، وليس من كالم العرب، وقال أبو عبيدة: وال تقل

واالوىل أن جتمع بذوات : آل حاميم، وباحلواميم اليت قد سبعت قال: القرآن على غري القياس، وأنشد



  .حاميم
ذوات حم، وذوات : حواميم وطواسني، والصواب: ل العامة يف مجع حم، وطسقا: وقال أبو حامت

  .طس، وذوات أمل
 / ٢: ، طبقات االسنوي١٧١ / ٣: ، مرآة اجلنان٢٣٣ / ١٣: ، عيون التواريخ٢ / ٤: العرب(*) 

  .٣ / ٤: ، شذرات الذهب٣٠١
(*)  

)١٩/٢١٧(  

  

  .مسع أباه، ومنصور بن إسحاق، وسهل بن ربيعة
  .بن ناصر، وشهدة، وابن اخللا: روى عنه

  .مات بآمل يف أول سنة إحدى ومخس مئة
  ، وصاحب)١(وفيها مات إمساعيل بن عمرو البحريي احملدث 

، وأبو سعد االسدي، )٣(، وأبو حممد الدوين )٢(إفريقية متيم بن املعز بن باديس، وأبو علي التككي 
  .قتل) ٤(ي وصاحب احللة سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس االسد

  
 بن عبد اهللا بن احلسن االمام احلافظ، املفيد الصدوق، أبو العباس أمحد بن حممد*  ابن بشرويه - ١٣٥

  .بن بشرويه االصبهاين
  .ولدت سنة مخس عشرة وأربع مئة: قال

مسع أبا عبد اهللا بن حسنكويه، وحممد بن علي بن مصعب التاجر، واهليثم بن حممد اخلراط، وحممد بن 
  .بن شهريار، وأبا نعيم احلافظ، وأبا ذر الصاحلاين، وإبراهيم بن حممد اجلالب، وخلقا كثرياعلي 

  .هبة اهللا بن طاووس، وإمساعيل بن حممد التيمي، وأبو طاهر السلفي، وعدة: حدث عنه
__________  

  ).١٧٣(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).١٦٠(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٤٧(مترجم برقم ) ٣(
  ).١٦٥(سترد ترمجته برقم ) ٤(

  .١ / ٣٦ / ١، االستدراك البن نقطة ١٦٣ / ٥: ، النجوم الزاهرة٩١ / ١: تبصري املنتبه(*) 
(*)  



)١٩/٢١٨(  

  

كان من أهل املعرفة بالفقه واحلديث والفرائض، كتبت بانتخابه كثريا، وأكثرنا عنه لثقته : قال السلفي
  .ومعرفته

  .إحدى وتسعني وأربع مئةمات يف مجادى اآلخرة سنة : قلت
  

 بن أمحد بن حممد بن الشيخ االمام احلافظ الثقة، مفيد بغداد، أبو علي أمحد بن حممد*  الربداين - ١٣٦
  .، مث البغدادي)١(حسن الربداين 

  .ولد سنة ست وعشرين وأربع مئة
ن بن القزويين ، وأبا احلس)٢(ومسع أبا طالب بن غيالن، وأبا إسحاق الربمكي، وأبا طالب العشاري 

  الزاهد، وأبا حممد اجلوهري،
__________  

 / ١: ، اللباب١٤٤ / ٩: ، املنتظم١٣٦ / ٢: ، االنساب٧٢: سؤاالت السلفي خلميس احلوزي(*) 
، ٦٨ - ٦٧: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٢٣٢ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٣٥٠ / ٣: ، العرب١٣٥

 - ٩٤ / ١: ، ذيل طبقات احلنابلة١٣٩لوحة  / ١٣: يخ، عيون التوار٣٢٢ / ٧: الوايف بالوفيات
  .٤٠٨ / ٣: ، شذرات الذهب٩٥

فضبطها بضم " اللباب " ضبطها السمعاين وياقوت بفتح الباء كما يف االصل، وانفرد ابن االثري يف ) ١(
قرية من قرى بغداد على سبعة فراسخ منها قرب صريفني، وفيها يقول : الباء، وهي نسبة إىل بردان

عند * خمزونة يف حانة اخلمار جازت مدى االعمار فهي كأا * ادفع ورود اهلم عنك بقهوة : جحظة
يف خده ماء النضارة جار يف رقة الربدان بني * املذاق تزيد يف االعمار يسعى ا خنث اجلفون منعم 

بضم العني ) ٢(رطب االصائل بارد االسحار * حمفوفة ببنفسج وار بلد يشبه صيفه خبريفه * مزارع 
ثوب : املهملة، وفتح الشني املعجمة، وهو لقب جد أيب طالب، لقب به النه كان طويال، من قوهلم

إذا كان طوله عشرة أذرع، وقد مسع املترجم من العشاري وهو يف الثامنة من عمره، فإنه ولد : عشاري
 البن ٩٤ / ١": نابلة ذيل طبقات احل"  ه وهو أول مساعه كما يف ٤٣٣، ومسع منه سنة ٤٢٦سنة 
  .رجب

(*)  

)١٩/٢١٩(  

  



  .وعبد العزيز االزجي، والقاضي أبا يعلى، وعبد الصمد بن املأمون، واخلطيب، وعدة، ومل يرحل
، )١(كان أحد املشهورين يف صنعة احلديث، وكان حنبليا، استملى للقاضي أيب يعلى : قال السمعاين

  .حدثنا عنه إمساعيل احلافظ
 يف املنامات النبوية، مسعنا منتقاه على االمني الصفار، عن الساوي، عن السلفي، عنه، مجع جملدا: قلت

  .وقد سأله السلفي عن تبيني أحوال مجاعة، فأجاب وأجاد
  ).٢(هو كان أحفظ وأعرف من شجاع الذهلي، وكان ثقة نبيال، له مصنفات : قال السلفي

  . املقربوحدث عنه أيضا علي بن طراد الوزير، وأمحد بن: قلت
وقرأت خبط أيب علي الربداين، أخربنا عثمان بن دوست العالف إجازة سنة مثان وعشرين وأربع مئة، 

  .أخربنا أبو بكر الشافعي، فذكر حديثا: وفيها مات، قال
وأخربنا حممد بن طارق، أخربنا يوسف بن حممود، أخربنا السلفي، أخربنا أبو علي، أخربنا حممد بن 

 احلسني بن عمر، أخربنا حامد بن شعيب، حدثنا حيىي بن أيوب، حدثنا إمساعيل بن عبدامللك، أخربنا
  جعفر، أخربين سليمان بن سحيم، عن إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد بن عباس، عن

__________  
مسع درس الوالد سنني، ": الطبقات " قال أبو احلسني يف : ٩٥ / ١": ذيل طبقات احلنابلة " يف ) ١(

  . احلديث الكثري، وكان أحد املستملني عليه جبامع املنصورومسع منه
كان أبو علي بن الربداين أحد :  عن مخيس احلوزي احلافظ، قال٧٢ص : ونقل السلفي يف سؤاالته) ٢(

  .احلفاظ االئمة الذين يعلمون ما يقولون
(*)  

)١٩/٢٢٠(  

  

تر ورأسه معصوب يف مرضه الذي كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الس: أبيه، عن أبن عباس قال
" إنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصاحلة  " -ثالث مرات " اللهم هل بلغت : " مات فيه، فقال

، أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة كلهم من )١(وذكر باقي احلديث، وهو غريب فرد 
  .، وهو ثقة)٢(حديث إمساعيل بن جعفر 

  .ين يف شوال سنة مثان وتسعني وأربع مئة، وأبوه شيخ حمدثمات الربدا
بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن ) ٣(وفيها مات السلطان ركن الدولة أبو املظفر بركيا روق 

  السلجوقي شابا له مخس وعشرون سنة، وبقي يف
__________  



ه، وحكمه أنه إذا كان الراوي هو الذي انفرد به راو واحد، وإن تعددت الطرق إلي: الغريب الفرد) ١(
ثقة ضابطا كان احلديث صحيحا، وإن كان متوسطا يف الضبط واحلفظ، كان احلديث حسنا، وإن كان 

غري ضابط ملا يرويه كان احلديث ضعيفا، والغالب على احلديث الغريب الضعف، ومنه الصحيح 
، وحديث أيب "ا االعمال بالنيات إمن" أو أحدمها مثل حديث عمر " الصحيحني " كاالفراد املخرجة يف 

كلمتان حبيبتان إىل الرمحان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، سبحان اهللا وحبمده : " هريرة
االميان : " ، وحديث أيب هريرة"ى عن بيع الوالء وهبته " ، وحديث ابن عمر "سبحان اهللا العظيم 

  ".بضع وسبعون شعبة 
يف ) ٢٠٨) (٤٧٩(ف رمحه اهللا، فقد أخرجه من طرق إمساعيل بن جعفر، مسلم هذا وهم من املصن) ٢(

، يف ٢١٨، ٢١٧ / ٢: باب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود، والنسائي: الصالة
باب االمر يف االجتهاد بالدعاء يف السجود، وأما أبو داود وابن ماجة فلم خيرجاه من طريق : االفتتاح

من طريق سفيان بن عيينة، عن سليمان بن ) ٣٨٩٩(و ) ٨٧٦(، وإمنا هو عندمها إمساعيل بن جعفر
  )٤٧٩(سحيم، وكذلك أخرجه مسلم 

  .٢١٩ / ١، وأمحد ١٩٠، ١٨٩ / ٢: ، والنسائي)٢٠٧(
يراها املسلم أو ترى له، أال وإين يت أن أقرأ القرآن راكعا أو : " ونص احلديث بتمامه عند مسلم

فعظموا فيه الرب عزوجل، فأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب ساجدا، فأما الركوع 
  ".لكم 

  ).١١٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
(*)  

)١٩/٢٢١(  

  

  .امللك اثنيت عشرة سنة، وجرت بينه وبني أخيه السلطان حممد حروب تشيب االطفال، مات بربوجرد
  ).١(أرتق التركماين وفيها مات صاحب ماردين، وجد ملوكها امللك سقمان بن 

  
 بن علي بن عبد الرزاق االمام القدوة املقرئ، شيخ االسالم أبو منصور حممد بن أمحد*  اخلياط - ١٣٧

  .البغدادي اخلياط الزاهد
ولد يف سنة إحدى وأربع مئة، فلو مسع يف صباه، الدرك أصحاب القاضي احملاملي، ولو تال وهو حدث، 

  .للحق أبا احلسن بن احلمامي
ع أبا القاسم بن بشران، و عبد الغفار املؤدب، وأبا بكر حممد بن عمر بن االخضر، وأبا احلسن بن مس



  .القزويين، وتال على أيب نصر بن مسرور وغريه
  .جلس لتعليم كتاب اهللا دهرا، وتال عليه أمم

  أبو حممد عبد اهللا، واحلسني بن ناصر،: وروى عنه سبطاه
__________  

ض اخلوانيق الذي كان يعتريه دائما وهو ماض يف طريقه حملاربة الفرنج يف طرابلس، وقد أمل به مر) ١(
  ومنعهم من الوصول إىل دمشق، فأشار عليه أصحابه أن يعود إىل

بل أسري، فإن عوفيت متمت ما عزمت عليه، وال يراين اهللا تثاقلت عن قتال : حصن كيفا فامتنع، وقال
 أجلي، كنت شهيدا سائرا يف جهاد، فساروا، فاعتقل لسانه يومني، الكفار خوفا من املوت، وإن أدركين

ومات يف صفر، وبقي ابنه إبراهيم يف أصحابه، وجعل يف تابوت، ومحل إىل حصن كيفا، وسترد ترمجته 
  ).١٤٤(برقم 
: ص: ، معرفة القراء٣٥٣ / ٣: ، العرب٢٨ / ٢: ، دول االسالم٤١٥ / ١٠: الكامل يف التاريخ(*) 

 ٢: ، طبقات القراء١٦٦ / ١٢: ، البداية١٥٤ - ١٥٣: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٣٧١، ٣٧٠
  .٤٠٧ - ٤٠٦ / ٣: ، شذرات الذهب٧٥ - ٧٤/ 

(*)  

)١٩/٢٢٢(  

  

  .، وسعد اهللا بن الدجاجي، وعدة)١(والسلفي، وخطيب املوصل، وأمحد بن عبد الغين الباجسرائي 
  .، وكان صاحب كرامات)٢(ني العشاءين بسبع صاحل ثقة عابد ملقن، له ورد ب: قال السمعاين

  .كانت له كرامات: وقال ابن ناصر
، لقن العميان دهرا هللا، وكان يسأل هلم، وينفق )٣(كان إمام مسجد ابن جردة باحلرمي : وقال آخر

أن أبا منصور اخلياط بلغ عدد من أقرأهم من العميان " تارخيه " عليهم، حبيث إن ابن النجار نقل يف 
  .هكذا رأيت خبط أيب نصر اليوناريت احلافظ: ني ألفا، مث قالسبع
، ومن لقن القرآن )٤(هذا مستحيل، والظاهر أنه أراد أن يكتب نفسا، فسبقه القلم، فخط ألفا : قلت

  .لسبعني ضريرا، فقد عمل خريا كثريا
ر، رآها يهودي، مل أر أكثر خلقا من جنازة أيب منصو: ونقل السلفي عن علي بن االيسر العكربي قال

  .هلا وأسلم) ٥(فاهتال 
  ما رأيت مثل يوم صلي على أيب منصور: وقال أبو منصور بن خريون

  .من كثرة اخللق



__________  
  .بليدة شرقي بغداد على عشرة فراسخ منها، قريبة من بعقوبا: نسبة إىل باجسرا) ١(
  .أي أنه كان يقرأ بني العشائني سبعا كامال من القرآن) ٢(
  . أي حبرمي دار اخلالفة ببغداد)٣(
  . نقد الذهيب هلذا اخلرب مبا ينهض حجة فراجعه٧٤ / ٢": الطبقات " رد ابن اجلزري يف ) ٤(
: هلته فاهتال: من اهلول، وهو املخافة من االمر ال يدري ما يهجم عليه منه، واجلمع أهوال، ويقال) ٥(

  .إذا أفزعته ففزع
(*)  

)١٩/٢٢٣(  

  

  .غفر اهللا يل بتعليمي الصبيان الفاحتة: ؤي بعد موته، فقالر: قال السمعاين
  .مات يف احملرم سنة تسع وتسعني وأربع مئة

وفيها مات أبو الفضل أمحد بن عبد املنعم بن الكريدي بدمشق، وأبو سعد علي بن عبد اهللا بن أيب 
 بن إبراهيم الواسطي ابن صادق احلريي، وأبو الفوارس عمر بن املبارك احلريف احملتسب، وأبو نعيم حممد

  .، وأبو الربكات حممد بن عبد اهللا بن الوكيل املقرئ، وأبو البقاء احلبال)١(اجلماري 
  

بعانة ) ٢(، جمري الدين، من وجوه العرب ابن جملي بن عكيث االمري أبو احلارث*  مهارش - ١٣٨
، وآواه )٤( فتنة البساسريي ، ذو بر وصدقات، وصالة، وخري، أجار القائم بأمر اهللا يف)٣(واحلديثة 

  إليه سنة يف ذمامه إىل أن عاد إىل
__________  

ضبطه ابن نقطة بضم اجليم وتشديد امليم، وبعد االلف راء مكسورة، ويف سؤاالت السلفي خلميس ) ١(
  .، أنه حدث مبسند مسدد ووثقه٣٠ص : احلوزي

 يف ترمجة املقلد ٢٦٩ / ٥: ات االعيان، وفي٤١٦ / ١٠: ، الكامل البن االثري١٤٨ / ٩: املنتظم(*) 
، ١٦٦ / ١٢: ، البداية١٥٣ / ١٣:  يف ذكر البساسريي، عيون التواريخ١٩٣ / ١بن املسيب، و 
  .١٩٣ / ٥: النجوم الزاهرة

  .من أمراء بين عقيل) ٢(
، على فراسخ من االنبار، وهي مشرفة على الفرات، وبقرا احلديثة وتعرف حبديثة الفرات: عانة) ٣(

  .وحديثة النورة، وا قلعة حصينة يف وسط الفرات واملاء حييط ا



 نسبة إىل بلد بسا وهي بالعربية فسا وأهل فارس -هو أرسالن بن عبد اهللا أبو احلارث البساسريي ) ٤(
وهو مقدم االتراك ببغداد، ) ٧٠( تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر رقم -ينسبون إليها هكذا 

ان مملوك اء الدولة بن عضد الدولة بن بويه، وكان اخلليفة القائم بأمر اهللا قد قدمه على إنه ك: ويقال
مجيع االتراك، وقلده االمور بأسرها، وخطب له على منابر العراق وخوزستان، فعظم أمره، وهابته 

   (*)= ه، وخطب للمستنصر العبيدي ٤٥٠امللوك، مث طغى وبغى وعتا وخرج على االمام القائم سنة 

)١٩/٢٢٤(  

  

  .مقر عزه، فكان خيدم اخلليفة بنفسه
جنل اخلالئف آل الفرض والسنن ما بعت * لوال اخلليفة ذو االفضال واملنن : وله، وكتب ا إىل القائم

ما دام * أصبحت أعرف بغدادا وتعرفين ما يستحق سواي مثل مرتليت * قومي وهم خري االنام وقد 
  ).١(طويلة عدلك هذا اليوم ينصفين وهي 

  .مات سنة تسع وتسعني وأربع مئة
  

) ٢( بن عمر ابن سوار االمام، مقرئ العصر، أبو طاهر أمحد بن علي بن عبيداهللا*  ابن سوار - ١٣٩
  .البغدادي، املقرئ، الضرير، أحد احلذاق

  ولد سنة اثنيت عشرة وأربع مئة، وقرأ بالروايات على عتبة بن عبد
__________  

اح القائم إىل االمري مهارش بن الي العقيلي صاحب احلديثة وعانة، فآواه وقام صاحب مصر، فر= 
جبميع ما حيتاج إليه مدة سنة كاملة، حىت جاء طغرلبك السلجوقي، وقاتل البساسريي وقتله، وعاد 
ت القائم بعد ذلك إىل بغداد وكان دخوله إليها يف مثل اليوم الذي خرج منها وبينهما سنة كاملة، وكان
قتلة البساسريي يوم الثالثاء حادي عشر ذي احلجة سنة إحدى ومخسني وأربع مئة، وطيف برأسه يف 

  .بغداد، وصلب قبالة باب النويب
، ٢٢٥ / ٣: ، والعرب١٩٣، ١٩٢ / ١:  وما بعدها، ووفيات االعيان١٩٠ / ٨" املنتظم " انظر 

، ٣٤٠ / ٨: والوايف بالوفيات، ٢٨٧ / ٣: ، والشذرات٦٥٠ - ٦٤٠ / ٩: والكامل يف التاريخ
  .٨٤ - ٧٦ / ١٢: والبداية

  .١ / ٧٧ / ١٣: انظر عيون التواريخ) ١(
، ٣٤٣ / ٣: ، العرب٢٦ / ٢: ، دول االسالم٤٨ - ٤٦ / ٤: ، معجم االدباء١٣٥ / ٩: املنتظم(*) 

 / ١٣: ، عيون التواريخ٢٠٥ - ٢٠٤ / ٧: ، الوايف بالوفيات٣٦٣ - ٣٦٢ / ١: معرفة القراء



، ١٨٧ / ٥: ، النجوم الزاهرة٨٦ / ١: ، طبقات القراء١٦٣ / ١٢: ، البداية١٢٠ - ١١٩: وحةل
  .٢٨٤ / ٣: ، تاج العروس٤٠٣ / ٣: شذرات الذهب

، وضبط يف معجم ٣٧٦ / ١: سوار بكسر السني والتخفيف كما يف االصل، مشتبه املؤلف) ٢(
  . خطأ بفتح السني وتشديد الواو٤٦ / ٤: االدباء

(*)  

)١٩/٢٢٥(  

  

امللك العثماين، وأيب منصور أمحد بن حممد بن إسحاق صاحب أيب حفص الكتاين، وعبد اهللا بن مكي 
السواق، وأيب الفتح بن شيطا، وأيب نصر أمحد بن مسرور، وأيب علي الشرمقاين، واحلسن بن علي 

  .العطار، وعلي بن حممد اخلياط، وحسن بن غالب احلريب، وفرج بن عمر الواسطي
ع من حممد بن عبد الواحد بن رزمة، وحممد بن احلسني احلراين، وحممد بن حممد بن غيالن، وأيب ومس

  .القاسم التنوخي، وآخرين
قرأ عليه بالسبع وغريها أبو علي بن سكرة، وحممد بن اخلضر احملويل، وذكوان بن علي، وأبو الكرم 

  .الشهرزوري، وأبو حممد سبط اخلياط
  .بو طاهر السلفي، وعبد الوهاب االمناطي، وأمحد بن املقربابن ناصر، وأ: وحدث عنه

  ).١(حنفي ثقة خري، حبس نفسه على االقراء والتحديث : قال ابن سكرة
  .ثقة، نبيل، متقن، ثبت: وقال ابن ناصر

كان ثقة أمينا مقرئا، حسن االخذ، ختم عليه مجاعة كتاب اهللا، وكتب خبطه : وقال أبو سعد السمعاين
  .احلديثالكثري من 

  له،) ٢" (املستنري " مسعت منه معظم كتاب : وقال السلفي
__________  

  ".املستنري " ومسع منه كتابه ) ١(
  .٨٢ / ١يف القراءات العشر، وانظر إسناد ابن اجلزري يف رواية هذا الكتاب عن املؤلف يف النشر ) ٢(

(*)  

)١٩/٢٢٦(  

  



  ).١(وله فوت من آخره 
شعبان سنة ست وتسعني وأربع مئة ببغداد، وأول ما تال كان يف سنة ثالثني تويف ابن سوار يف : قلت

  .وأربع مئة
  

   الشعيب املالقي،شيخ املالكية، أبو املطرف عبدالرحيم بن قاسم*  الشعيب - ١٤٠
  .مفيت بلده

شعيث، مسع من قاسم املأموين باملرية، وأيب احلسن بن عيسى املالقي، وله إجازة من يونس بن عبد اهللا بن 
  .وطائفة

  .روى عنه أبو عبد اهللا بن سليمان وغريه
ويل قضاء بلده، مث سجنه أمريها متيم المر بلغه، فلما استوىل ابن تاشفني، دعاه للقضاء فأىب، وأشار بأيب 

  .مروان بن حسون، فكان أبو مروان ال يربم أمرا دونه، وعمر دهرا، وبعد صيته
  .ة، وله مخس وتسعون سنةمات يف رجب سنة سبع وتسعني وأربع مئ

  .يف مجعة) ٢(مات هو وابن الطالع 
__________  

  .واقف على اللغة، مذاكر، ثقة، فاضل: وذكره أبو بكر بن العريب يف شيوخه، فقال) ١(
  .مل نقف له على ترمجة يف املصادر اليت بني أيدينا(*) 

  .٤٠٧ / ٣: ات الذهب، وشذر٣٤٩ / ٣: ، والعرب١٢٦لوحة  / ١٣: انظر عيون التواريخ) ٢(
(*)  

)١٩/٢٢٧(  

  

 بن الشيخ االمام، البارع احملدث املسند، بقية املشايخ، أبو حممد جعفر بن أمحد*  السراج - ١٤١
  .احلسن بن أمحد البغدادي، السراج، القارئ، االديب

  .ولدت يف آخر سنة سبع عشرة، أو يف أول اليت تليها: قال
  فسه من أمحد بن علي التوزي،مسع أبا علي بن شاذان، مث مسع بن

وحممد بن إمساعيل بن سنبك، وأيب حممد اخلالل، وعبيد اهللا بن عمر بن شاهني، وأيب حممد احلسني بن 
املقتدر، وأيب طالب الغيالين، وأيب احلسن بن القزويين، وأيب إسحاق الربمكي، وأيب القاسم التنوخي، 

  .وأيب الفتح بن شيطا، وعدة ببغداد
  مبكة، ومن) ١(افظ أيب نصر السجزي مسلسل االولية ومسع من احل



__________  
 / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٦٢ - ١٥٣ / ٧: ، معجم االدباء١٥٢ - ١٥١ / ٩: املنتظم(*) 

، املستفاد من ٣٥٥ / ٣: ، العرب٢٩ / ٢: ، دول االسالم٣٥٨ - ٣٥٧ / ١: ، وفيات االعيان٤٣٩
 ١٦٦: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٩٣، ٩٢ / ١١:  بالوفيات، الوايف٩٥ - ٩٣: ذيل تاريخ بغداد

، ٤٦ - ٤٥ / ٢: ، طبقات االسنوي١٦٢ / ٣: ، مرآة اجلنان١٣ / ٨: ، مرآة الزمان١٦٩ -
، بغية ١٩٤ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٠٣ - ١٠٠ / ١: ، ذيل طبقات احلنابلة١٦٨ / ١٢: البداية
: ، بروكلمان٤١٢ - ٤١١ / ٣: ذرات الذهب، ش٩٥٧، ٤٩٢: ، كشف الظنون٤٨٥ / ١: الوعاة

٥٩٤ / ١.  
الرامحون يرمحهم : " وهو حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال) ١(

فهذا احلديث رواه العلماء واحلفاظ باالسناد " الرمحان، ارمحوا من يف االرض يرمحكم من يف السماء 
هو أول حديث مسعته :  وكل شيخ يف االسناد يرويه عن من سبقه، ويقولاملتصل إىل سفيان بن عيينة،

منه، مث بعد سفيان بن عيينة تقف سلسلة االولية، فريويه سفيان بدوا، عن عمرو بن دينار، عن أيب 
ومن رواه مسلسال إىل منتهاه فقد ": شرح النخبة " قابوس، عن عبد اهللا بن عمرو، قال احلافظ يف 

  .وهم
  .ث صحيح تقدم خترجيهوهو حدي

(*)  

)١٩/٢٢٨(  

  

حممد بن إبراهيم االردستاين، ومبصر من الشيخ عبد العزيز بن احلسن الضراب، وطائفة، وبدمشق من 
  أيب القاسم احلنائي، واخلطيب، وخرج

  .له شيخه اخلطيب مخسة أجزاء مشهورة مسعناها
ب االمناطي، وحممد بن ناصر، وأبو ابنه ثعلب، وأبو القاسم بن السمرقندي، وعبد الوها: حدث عنه

الفتح بن البطي، وأبو طاهر السلفي، وسلمان الشحام، وأبو احلسن بن اخلل، وعبد احلق اليوسفي، وأبو 
  .، وخلق كثري)١(الفضل خطيب املوصل، وشهدة بنت االبري 

 "، وكتاب "حكم الصبيان " ، وكتاب )٢" (مصارع العشاق " كتب خبطه الكثري، وصنف كتاب 
، ونظم الكثري يف الفقه، ويف املواعظ واللغة، وشعره حلو عذب يف فنون القريض، "مناقب احلبش 

  .انتخب السلفي عليه من أصوله ثالثني جزءا
  .حدث ببغداد، ومصر، ودمشق، ومسع منه شيخه أبو إسحاق احلبال



  .كان صدوقا، ألف يف فنون شىت: قال شجاع الذهلي
خ فاضل، مجيل وسيم، مشهور يفهم، عنده لغة وقراءات، وكان الغالب هو شي: وقال أبو علي الصديف

  .، ونظم منسكا)٣(اليب إسحاق " التنبيه " عليه الشعر، نظم كتاب 
__________  

وآخر من حدث عنه شهدة : ١٥١ / ٩": املنتظم " وهي آخر من حدث عنه، قال ابن اجلوزي يف ) ١(
  .صارع العشاق حبق مساعها منهبنت االبري، قرأت عليها كتابه املسمى مب

هذا كتاب مصارع : وجعله أجزاء، وكتب على كل جزء أبياتا من نظمه، فكان على اجلزء االول) ٢(
) ٣(وتطلب الراقي فعز الراقي * صرعتهم أيدي نوى وفراق تصنيف من لذع الفراق فؤاده * العشاق 

  = (*)ته يف الثامن عشر  ه، تقدمت ترمج٤٧٢هو إبراهيم بن علي الشريازي املتوىف سنة 

)١٩/٢٢٩(  

  

  .ثقة عامل مقرئ، له أدب ظاهر، واختصاص بأيب بكر اخلطيب: وقال أبو بكر بن العريب
كان ممن يفتخر برؤيته ورواياته لديانته ودرايته، له تواليف مفيدة، ويف شيوخه كثرة، : وقال السلفي

  .أعالهم ابن شاذان
كان عاملا بالقراءات، والنحو، واللغة، ثقة ثبتا، : السراج، فقالسئل السلفي عن : وقال محاد احلراين
  ).١(كثري التصنيف 
لوهب بن " املبتدأ " كان ثقة مأمونا، عاملا فهما صاحلا، نظم كتبا كثرية، منها كتاب : وقال ابن ناصر

  .منبه، وكان قدميا يستملي على اخلالل والقزويين، مات يف صفر سنة مخس مئة
* يسعون يف طلب الفوائد يدعون أصحاب احلد * هللا در عصابة : أنشدنا السراج لنفسه: قال السلفي

   د وتارة يف ثغر آمد-* طورا تراهم بالصعي ) ٢(يث م جتملت املشاهد 
__________  

سقيا : ، والتنبيه يف فروع الفقه الشافعي، ولعلي بن عبدالرمحن بن داود بن اجلراح فيه)٢٣٧(رقم = 
هللا والدين ال للكرب * ألفاظه الغر واستقصى معانيه إن االمام أبا إسحاق صنفه * نبيه خمتصرا ملن ألف الت

وقال ابن النجار فيما نقله ابن ) ١(فحازها ابن علي كلها فيه * والتيه رأى علوما عن االفهام شاردة 
 وحدث كتب خبطه الكثري، وكانت له معرفة باحلديث واالدب،: ١٠٢ / ١": الذيل " رجب يف 

بالكثري على استقامة وسداد ببغداد والشام ومصر، ومسع منه االئمة الكبار واحلفاظ، وكان متدينا حسن 
  .الطريقة مع ظرفه ولطف أخالقه



  ".جتلت "  إىل ١٠٣ / ١": ذيل الطبقات " يف " جتملت " حترفت ) ٢(
(*)  

)١٩/٢٣٠(  

  

  )١(م إىل سبل املقاصد * قتدى م بكل أرض كل شارد وهم النجوم امل* يتبعون من العلو 
  

 احلبشي، موىل حسني هو صاحب اليمن وأبو أصحابه امللك أبوفاتك جياش بن جناح*  جياش - ١٤٢
  .بن سالمة النويب موىل آل زياد ملوك اليمن

ومتلك ومكر بنجاح، ) ٢(كان أبوه قد استوىل على اليمن، وأباد أضداده، ومتكن إىل أن ظهر الصليحي 
رب أوالده، وحلقوا باحلبشة، ورأسهم سعيد بن جناح االحول، وتكلم الكهان بأن هذا فسمه، فه

االحول يقتل الصليحي، وصورت للصليحي صورة االحول على مجيع أحواله، واستشعر منه، فترقت 
  مهته، وجاء من احلبشة يف مخسة آالف حربة،

__________  
وجدا عليهم تستهل وحدا م * ليط فأدمعي بان اخل: ١٠٣ / ١: ومن شعره وهو يف مصارع العشاق

* عن ناظري والقلب حلوا ودمي بال جرم أيت * ق عن املنازل فاستقلوا قل للذين ترحلوا * حادي الفرا 
، ٢٩٥: تاريخ اليمن لعمارة(*) من ماء وصلهم وعلوا * ت غداة بينهم استحلوا ما ضرهم لو ألوا 

 / ١١: ، الوايف بالوفيات١٤٠: ، املشتبه٢٢٣ / ٣: ، خريدة القصر١٠٤: طبقات فقهاء اليمن
: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة١٧ - ١٦: ، بلوغ املرام١٧٧٧: ، كشف الظنون٢٢٨
١٨١.  

هو أبو احلسن علي بن حممد بن علي الصليحي، رأس الدولة الصليحية، وأحد من ملكوا اليمن ) ٢(
  ة العبيديني، فمال إىلعنوة، صحب عامر بن عبد اهللا الرواحي أحد دعا

إنه صار إماما فيه، وجعل حيج دليال بالناس، ويتألف منهم من يتوسم فيه : مذهبهم، ويقول املقريزي
، وتكاثر مجعه، فلم ٤٢٩االقبال عليه حىت كان له ستون نصريا من خمتلف القبائل، حالفوه مبكة يف سنة 

 ه بثأر أبيه تقدمت ترمجته يف ٤٧٣حول سنة مث قتله سعيد اال... ه حىت ملك اليمن كله٤٥٥تكن سنة 
  ).١٧٣(الثامن عشر رقم 

(*)  

)١٩/٢٣١(  

  



فكبس الصليحي باملهجم خميمه، فقتله، وقتل أخاه، وعدة، وأخذ خزائنه، وكانت عظيمة، ومجع بعض 
نكرت مظلته : آل الصليحي، فقتلهم رميا باحلراب، ومتلك زبيد، وعلق الرأس، فقال العثماين شاعر

ما كان أحسن رأسه يف * إال على امللك االجل سعيدها ما كان أقبح وجهه يف خاهلا * ه فلم ترح علي
مث بعد سنة، حشد مكرم بن ) ١(يا رمحتا السودها من سودها * عودها سود االراقم قاتلت أسد الشرى 

فن، واسترد ، وأقبل من صنعاء، فالتقوا، فانكسر السودان، وازم االحول، ونزلوا الس)٢(الصليحي 
مكرم زبيد، وخلص أمه، مث فلج، ففوض االمور إىل زوجته احلرة سيده، وأقبل على اللهو مع فاجله إىل 

، وعهد بامللك إىل ابن عمه السلطان سبأ بن أمحد، وكان احلرب بينه وبني آل )٤٨٤(أن هلك سنة 
لى مئة ألف دينار، مث ملا قد زوجتك بأمري االمراء سبأ ع: جناح سجاال، وكتب خليفة مصر إىل احلرة

  .، قامت مبلكها، ودبر دولتها املفضل، وامتدت أيام احلرة مخسني سنة)٣(مات سبأ 
نعم، مث توثب سعيد االحول على صنعاء، مث هلك سنة ست ومثانني، ومتلك بعده أخوه جياش، وقد 

  .تنكر وسار مع وزيره قسيم امللك إىل اهلند
  ، فاقمنا ستة أشهر ورجعنا،)٤٨١(دخلنا اهلند سنة : قال جياش

__________  
احليات اليت فيها سواد، : نقش، وسود االراقم: احلية اليت على ظهرها رقم، أي: مجع أرقم: االراقم) ١(

  .وهي من أخبث احليات، وأعظمها وأنكاها، وليس شئ من احليات أجرأ منه
  ).١٣٧ / (١٨ ذكر يف ترمجة أبيه  ه، وله٤٧٧هو أمحد بن علي بن حممد الصليحي، املتوىف سنة ) ٢(
  . ه٤٩٢سنة ) ٣(

(*)  

)١٩/٢٣٢(  

  

فقدم إنسان من سرنديب يتكلم على املستقبالت، فسألنا عن حالنا، وبشرنا بأمور مل خترم، واشتريت 
امض إىل زبيد، فأشع مويت، واكشف االمور، وصعدت جبلة : جارية هندية، وجئنا عدن، فقلت لوزيري

ملكرم، مث أتيت زبيد، فخربين الوزير مبا يسر عن أوليائنا، وأم كثري، فأخذت ، وكشفت أحوال ا)١(
لو : من حلييت، وسترت عيين خبرقة، وطولت أظفاري، وقصدت دار ابن القم الوزير فأمسعه يقول

وجدت كلبا من آل جناح مللكته، وذلك لشر وقع بينه وبني ابن شهاب رفيقه، فخرج ولد ابن القم، 
: فغلبته، فثار، وكان طبقة أهل زبيد، فقال له أبوه: نعم، قال: دي، حتسن الشطرنج ؟ قلتيا هن: فقال

ما لنا من يغلبك إال جياش، وقد مات، مث لعبت مع االب، فمنعت الدست، فأحبين وخلطين بنفسه، 
عجل اهللا علينا بكم يا آل جناح، فأخذت أكاتب احلبوش حىت حصل حول زبيد : وهو يقول كل وقت



 آالف حربة، وأمرت وزيري، فأخذ يل عشرة آالف دينار مودعة، فانفقتها فيهم، وضرب ولد ابن مخسة
كنية : حبر، قال: ما امسك ؟ قلت: أنا أبو الطامي، فقال أبوه: القم عبدا له، فنالين طرف سوطه، فقلت

  .مناسبة
  إن غلبت اهلندي، أوفدتك بارتفاع السنة على: وقال مرة البنه

  .املكرم
، )٢(فتراخيت له، فغلبين، فطاش فرحا، ومد يده إىل وجهي، فأحفظين، وقمت، فعثرت، فاعتزيت : قال

  أنا جياش بن جناح،: وقلت
__________  

مدينة باليمن حتت جبل صرب، وتسمى ذات النهرين، وهي من أحسن : بكسر اجليم وسكون الباء) ١(
  .مدن اليمن وأنزهها وأطيبها

انتسب :  فالن نفسه إىل بين فالن يعزوها عزوا، وعزا واعتزى وتعزى كلهعزا: انتسبت، يقال: أي) ٢(
من : " ١٣٦ / ٥": املسند " صدقا كان أو كذبا، وانتمى إليهم، ويف احلديث الصحيح املخرج يف 

انتسب وانتمى، فقد كانوا يف اجلاهلية يقولون : أي" تعزى بعزاء اجلاهلية، فأعضوه ن أبيه وال تكنوا 
أنا فالن ابن فالن ينتمي إىل أبيه وجده لشرفه وعزه وحنو ذلك، فمعىن : يا لفالن، وينادي: غاثةيف االست
  .اعضض ن أبيك، فإن من القبح مثل هذه الدعوى: قبحوا عليه فعله، وقولوا: احلديث

(*)  

)١٩/٢٣٣(  

  

بإخالء دار ففهمها االب، فوثب خلفي حافيا، وضمين، وأخرج املصحف، وحلف يل، وحلفت له، وأمر 
أعز بن الصليحي، ومحل إليها االمتعة، ونقلت إليها سرييت، فولدت لوقتها ولدي الفاتك، وضربت 

ومثلك ال : مثلي ال يطلب العفو، واحلرب سجال، قلت: الطبل، وظهرنا، فأسرنا ابن شهاب، فقال
  .يقتل

ف حربة، ومل يقو به مث أحسن إليه جياش، وتسلم دار امللك، ومل ميض شهر حىت ركب يف عشرين أل
  .املكرم، ومل يزل مالكا إىل ان مات سنة مخس مئة

مات سنة مثان وتسعني عن ستة بنني، فتملك ابنه الفاتك، مث حار به إبراهيم أخوه، ومات فاتك : وقيل
، فملكت عبيده ولده املنصور صغريا، فتوثب عبد الواحد بن جياش، فتملك زبيد، وهربت )٥٣(سنة 

   وجرت حروب طويلة، مث متكن الصيب مدة، وويل بعده ابنهاخلدم بالصيب،
فاتك بن املنصور، مث متلك ابن عمه، فدامت دولته إىل أن قتله عبيده يف سنة ثالث ومخسني ومخس مئة، 



وامسه فاتك بن حممد بن املنصور، وكان هو وعبيده ال بأس بدولتهم، وحكموا على شطر اليمن مع بقايا 
  .رفاء الزيديةآل الصليحي، ومع الش

  
  التركماين) ١( بن أكسب امللك سقمان بن االمري الكبري أرتق*  صاحب ماردين - ١٤٣

__________  
 - ٢٧ / ٢: ، تتمة املختصر٣٥٢ - ٣٥١ / ٣: ، العرب٣٩٢ - ٣٨٩ / ١٠: الكامل يف التاريخ(*) 
 / ٥:  الزاهرة، النجوم٢٣ - ٢٢ / ٨: ، مرآة الزمان:، عيون التواريخ٢٨٧ / ١٥: ، الوايف٢٨

  .٣٤٤: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٤٠٩ / ٣: ، شذرات الذهب١٨٨
  = (*)بفتح اهلمزة، وسكون الكاف، وفتح : وأكسب: ١٩١ / ١: قال ابن خلكان) ١(

)١٩/٢٣٤(  

  

  .أخو امللك إيلغازي
نهما قبل أخذ ، وأخذه م)٢(بدر أمري اجليوش ] ابن [ ، فضايقهما )١(وليا إمرة القدس بعد أبيهما 

  ).٣(الفرنج له بأشهر، فذهبا واستوليا على ديار بكر 
  .مات سقمان بقرب طرابلس سنة مثان وتسعني، وماردين اليوم ومن قبل ما زالت يف يد ذريته

طلبه لينجده على الفرنج، وإن صاحب دمشق مرض، وهم بتسليم دمشق إليه، ) ٤(إن ابن عمار : قيل
  ).٥(زو الفرنج، فمات باخلوانيق، ونقل، فدفن حبصن كيفا فسار إليها ليملكها، مث يغ

  
   بن أمحد بنالشيخ الصاحل احملدث أبو غالب حممد بن احلسن*  الباقالين - ١٤٤

__________  
هو أكسك بالكاف بدل الباء، وقد رجح الثاين ابن : السني املهملة، وبعدها باء موحدة، وقيل= 

  .خلدون، والعيين، وابن حجر
  . ه٤٨٤سنة يف ) ١(
هو أمري اجليوش املصرية االفضل بن بدر اجلمايل أبو القاسم، وهو الذي وطد دعائم امللك لآلمر ) ٢(

  .بأحكام اهللا العبيدي صاحب مصر
  ).٢٩٤( ه، وسترد ترمجته برقم ٤٩١ ه، وقد مت استيالؤه على القدس سنة ٥١٥تويف سنة 

  .سس أوىل االمارات االرتقية يف ديار بكر، ويعد سقمان هذا مؤ١٩١ / ١: وفيات االعيان) ٣(
  ).١٩٦(هو فخر امللك بن عمار صاحب طرابلس، سترد ترمجته برقم ) ٤(



  .هي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بني آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر) ٥(
 / ١٣: ، عيون التواريخ٣٥٦ / ٣: ، العرب٢٩ / ٢: ، دول االسالم١٥٤ - ١٥٣ / ٩: املنتظم(*) 

  .٤١٢ / ٣: ، شذرات الذهب١٩٥ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٩٥
(*)  

)١٩/٢٣٥(  

  

  .احلسن بن خذاداذا الباقالين، البقال، الفامي، البغدادي
  .مسع من أيب علي بن شاذان، وأيب بكر الربقاين، وأمحد بن عبد اهللا ابن احملاملي وطائفة

مي، وابن ناصر، والسلفي، وخطيب املوصل، روى عنه أبو بكر السمعاين، وإمساعيل بن حممد التي
  .وشهدة، وخلق

  ).١(كان كثري البكاء من خشية اهللا : أثىن عليه عبد الوهاب االمناطي، وقال ابن ناصر
عاش مثانني سنة أو أزيد، وتويف يف شهر ربيع اآلخر سنة مخس مئة، وهو أخو الشيخ أيب طاهر : قلت

  .أمحد بن احلسن الكرخي املذكور
  

 بن أمحد بن حممد بن زجنويه الزجناين االمام الفقيه املعمر أبو بكر أمحد بن حممد*  ابن زجنويه - ١٤٥
  .الشافعي) ٢(

  .ولد سنة ثالث وأربع مئة
من احلسني " مسند االمام أمحد " وقدم بغداد شابا، فسمع من أيب علي بن شاذان، وطائفة، فسمع 

  غريب" الفالكي صاحب القطيعي، ومسع 
__________  

حدثنا عنه أشياخنا، وهو من بيت احلديث، وكان : ١٥٤ / ٩" املنتظم " وقال ابن اجلوزي يف ) ١(
  .شيخا صاحلا كثري البكاء من خشية اهللا تعاىل، صبورا على إمساع احلديث

  .٤٨ - ٤٧ / ٦، ٤٦ - ٤٥ / ٤: طبقات السبكي(*) 
  . قريبة من أر وقزوينبلدة على حد أذربيجان من بالد اجلبل: نسبة إىل زجنان) ٢(

(*)  

)١٩/٢٣٦(  

  



، وصارت )٢(على ابن الصقر الكاتب ) ١(من ابن هارون التغليب عاليا، وقرأ اليب عمرو " أيب عبيد 
الرحلة إليه، ومدار الفتوى ببلده عليه، ومسع من أيب طالب الدسكري، والعالمة عبد القاهر بن طاهر 

  ".مسند أيب يعلى " زجناين صاحب ابن املقرئ، مسع منه البغدادي االصويل، واحلسن بن معروف ال
  .كان فقيها متقنا رحلت إليه بابين شهردار، ومسعنا منه بزجنان: قال شريويه احلافظ

وحدث عنه السلفي، وشعبة بن أيب شكر االصبهاين، وابن طاهر املقدسي، وهو من كبار تالمذة : قلت
مفردة خبط احلافظ عبد الغين كتبها عن السلفي، وأنه قرأ القاضي أيب الطيب الطربي، رأيت له ترمجة 

  كتاب
، وتال عليه مبا فيه، وأنه كتب بنيسابور تفسري إمساعيل )٣(على مؤلفه أيب يعلى بن السراج " املرشد " 

أنا أفيت من سنة تسع : مسعته يقول: بن أمحد الضرير عنه، ومسع من أيب عبد اهللا ابن باكويه، مث قال
إنه مل يفت خطأ قط، وأهل بلده يبالغون يف الثناء عليه، اخلواص : ربع مئة، وقيل يل عنهوعشرين وأ

  .والعوام، ويذكرون ورعه، وقلة طمعه
__________  

 ه، إمام العربية الثقة، وأحد القراء ١٥٤هو زبان بن العالء التميمي املازين البصري املتويف سنة ) ١(
  ).١٦٧(السبعة مترجم يف اجلزء السادس رقم 

 ه، شيخ عايل الرواية ٤٢٩هو احلسن بن علي بن الصقر أبو حممد البغدادي الكاتب املتوىف سنة ) ٢(
  ).٣٣٢(رقم " معرفة القراء " قرأ اليب عمرو على زيد بن علي بن أيب هالل، وهو آخر من روى عنه، 

املعروف بابن السراج، قال هو حممد بن احلسني بن عبيد اهللا بن عمر بن محدون، أبو يعلى الصرييف ) ٣(
كتبت عنه، وكان ثقة، وهو أحد احلفاظ حلروف القرآن، ومذاهب : ٢٥١ / ٢": تارخيه " اخلطيب يف 

  .القراء، وعلم النحو، يشار إليه يف ذلك، وله مصنف يف القراءات
  . ه٤٢٧تويف سنة 

(*)  

)١٩/٢٣٧(  

  

  .خربهما ظفرت بوفاته، لكنه حدث يف سنة مخس مئة، وانقطع : قلت
  

 الواسطي الكاتب، العالمة أبو احلسن حممد بن علي بن حسن بن أيب الصقر*  ابن أيب الصقر - ١٤٦
  .أحد الشعراء

  .وكان من كبار الشافعية، علق املذهب بالنظامية عن الشيخ أيب إسحاق، فله عنه ثالث تعليقات



 االدب عن أيب غالب بن وحدث عن عبيد اهللا بن هارون القطان، وعيسى بن خلف االندلسي، وأخذ
اخلالة، وحممد بن حممد بن عيسى اخليشي النحوي، ومسع ببغداد من أيب بكر اخلطيب، وعاد إىل بلده، مث 

  .قدم بغداد، وحدث ا
  .ابن ناصر، وابن اجلواليقي، وكثري بن مساليق، والسلفي: روى عنه

  ).١(ال بأس به، وله شعر مطبوع : وقال شيخ الذهلي
__________  

 / ١ / ٤: ، خريدة القصر١٤٥ / ٩: ، املنتظم٣٦: سؤاالت احلافظ السلفي خلميس احلوزي(*) 
 / ٤: ، وفيات االعيان٣٩٧ - ٣٩٦ / ١٠: ، الكامل٢٦٠ - ٢٥٧ / ١٨: ، معجم االدباء٣١٥
 ١٣: ، عيون التواريخ١٤٣ - ١٤٢ / ٤: ، الوايف بالوفيات٢٨ / ٢: ، تتمة املختصر٤٥٢ - ٤٥٠

، طبقات ١٩٢ - ١٩١ / ٤: ، طبقات السبكي١٠ - ٩ / ٨: مرآة الزمان، ١٣٥ - ١٢٧/ 
، كشف ١٩١ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٦٥ / ١٢: ، البداية والنهاية١٤٢ - ١٤٠ / ٢: االسنوي
  .٨١٨: الظنون

ورأيت له بدمشق ديوان شعر يف اخلزانة االشرفية : ٤٥٠ / ٤": الوفيات " قال ابن خلكان يف ) ١(
  . املشهور يف تربته مشال الكالسه اليت هي زيادة يف اجلامع الكبري، والديوان يف جملد واحداليت يف اجلامع

  = (*)ويل قبول عند موالنا * من قال يل جاه ويل حشمة : ومن شعره

)١٩/٢٣٨(  

  

  .كان يقول أنا من ولد الوزير أيب الصقر إمساعيل بن بلبل: وقال احلوزي أبو الكرم
قعت الفتنة بني احلنابلة واالشعريني، كان قائما وقاعدا فيها، وعمل يف ذلك أشعارا وملا و: قال أبو الكرم

  ، وبلغ التسعني إال)١(
  ).٢(شهورا، مات بواسط يف مجادى االوىل سنة مثان وتسعني وأربع مئة 

  
ن  ابن احلسن بن عبدالرمحالشيخ العامل، الزاهد، الصادق، أبو حممد عبدالرمحن بن محد*  الدوين - ١٤٧

  .من أعمال مهذان، على عشرة فراسخ منها مما يلي مدينة الدينور: الدوين الصويف، من قرية الدون
من سنن النسائي، وغري ذلك عن القاضي أيب نصر أمحد بن احلسني " اتىب " كان آخر من روى كتاب 
  .الكسار صاحب ابن السين

 بن السمعاين، وأبو العالء احلسن بن أمحد ابن طاهر املقدسي، وابنه أبو زرعة، وأبو بكر: حدث عنه
اهلمذاين، وأبو طاهر السلفي، وأبو الفتوح الطائي صاحب االربعني، وسعد اخلري االندلسي، وحممد بن 



  بنيمان، وعبد الرزاق بن إمساعيل القومساين، وابن عمه املطهر بن عبد
__________  

علة مسيت : ه يف اعتذاره عن ترك القيام الصدقائهصديقه ال كان من كانا ول* ومل يعد ذاك بنفع على = 
قال ) ١(عندهم بالذي ذكرت وقاما * منعتين لالصدقاء القياما فإذا عمروا متهد عذري * مثانني عاما 
  .وكان شديد التعصب للطائفة الشافعية، وظهر ذلك يف قصائده املعروفة بالشافعية: ابن خلكان

  .٣٦: ص: انظر سؤاالت السلفي) ٢(
 / ٢: ، دول االسالم١٦٥ / ٤: ، تاريخ االسالم٥١٧ / ١: ، اللباب٤٩٠ / ٢: معجم البلدان) (*

 / ٤: ، شذرات الذهب١٩٧ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٣٣ / ١٣: ، عيون التواريخ٢ / ٤: ، العرب٣٠
٣.  

(*)  

)١٩/٢٣٩(  

  

  . وآخرونالكرمي، وأبو الفتح عبد اهللا بن أمحد اخلرقي، وأبو العباس بن ينال الترك،
قرأ عليه السلفي يف سنة مخس مئة بالدون كتاب النسائي، وحدثين أنه اقتدى يف التصوف بأبيه، وأبوه 
اقتدى جبده، وهو اقتدى حبسني بن علي الدوين، وهو اقتدى مبحمد بن عبد اخلالق الدينوري صاحب 

  . النخشيبإن هذا اقتدى بأيب تراب: ممشاذ الدينوري، وممشاذ بالشيخ أيب سنان، فقيل
  .لوالدي مخسون سنة ما أفطر النهار: قال ابنه أبو سعد يل: وقال السلفي
  ".رياضة املتعبدين " ، و "السنن " كان صدوقا متعبدا، مسعت منه : قال شريويه

  .ثقة، ولد سنة سبع وعشرين وأربع مئة) ١(كان سفياين املذهب : وقال السلفي
  .الث وثالثني، مات يف رجب سنة إحدى ومخس مئةمساعه للسنن يف شوال سنة ث: وقال غريه

  .ذهب إىل أصبهان، فحدث ا بالكتاب: قلت
  

  الشيخ الصاحل املعمر الصدوق أبو سعد حممد بن عبد*  ابن خشيش - ١٤٨
__________  

  .أي يتقلد رأي سفيان الثوري يف الفروع) ١(
 / ٤: ، شذرات الذهب٥ / ٤: ، العرب١٦٨ / ٤: ، تاريخ االسالم١٦١ - ١٦٠ / ٩: املنتظم(*) 
٥.  

(*)  



)١٩/٢٤٠(  

  

  .الكرمي بن خشيش البغدادي
  .مسع أبا علي بن شاذان، وأبا احلسن بن خملد البزاز، ومساعه صحيح، وهو من رواة جزء ابن عرفة

  .أبو طاهر السلفي، والكاتبة شهدة، وأبو السعادات القزاز، وآخرون: حدث عنه
  ).١(نتني ومخس مئة، وله تسع ومثانون سنة رمحه اهللا تعاىل مات يف عاشر ذي القعدة سنة اث

وفيها تويف أبو الفوارس حسني بن علي بن اخلازن صاحب اخلط البديع، وأبو أمحد محد بن عبد اهللا بن 
، قتلته االمساعيلية، وأبو القاسم الربعي )٢(أمحد حينه االصبهاين املعرب، والعالمة أبو احملاسن الروياين 

بة اهللا بن أمحد بن حممد بن املوصلي يف عشر التسعني، والعالمة أبو زكريا حيىي بن علي ، وه)٣(
  ).٤(التربيزي اللغوي 

  
  . بن سوسن التمارالشيخ املعمر أبو بكر أمحد بن املظفر بن حسني بن عبد اهللا*  ابن سوسن - ١٤٩

__________  
 أشياخنا، وكان ثقة خريا، صحيح السماع، وروى عنه: ١٦١ / ٩": املنتظم " قال ابن اجلوزي يف ) ١(

  .وكان شيخا صاحلا صحيح السماع: وتويف يف ذي القعدة، ودفن بدار حرب، ويف تاريخ املؤلف
  ).١٦٢(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١١٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٧٠(سترد ترمجته برقم ) ٤(

  ، عيون٦ / ٤: ، العرب١٦٩ / ٤: ، تاريخ االسالم١٦٤ / ٩: املنتظم(*) 
  .٧ / ٤: ، شذرات الذهب٣١١ / ١: ، لسان امليزان٢٥٥ / ١٣: التواريخ

(*)  

)١٩/٢٤١(  

  

  .، وعبد امللك بن بشران)١(حدث عن أيب علي بن شاذان، وأيب القاسم احلريف 
إمساعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب االمناطي، وأبو طاهر السلفي، وحيىي بن شاكر، : حدث عنه
  .وآخرون

  ).٢(شيخ مقارب : قال االمناطي
  .كان يلحق مساعاته يف االجزاء: وقال السمعاين



  .، مات يف صفر سنة ثالث ومخس مئة، وله اثنتان وتسعون سنة)٣(قاله شجاع الذهلي 
  

املوىل اجلليل، احلاجب الثقة، مسند العراق، أبو احلسن علي بن املقرئ أيب طاهر *  ابن العالف - ١٥٠
ن حممد بن يوسف بن يعقوب البغدادي ابن العالف، من بيت الرواية والعلم، ومن  بن علي بحممد

  .حجاب اخلالفة
  ولدت سنة ست وأربع مئة يف: مسعته يقول: قال أبو بكر السمعاين

__________  
  . إىل اخلرقي٣١١ / ١": لسان امليزان " تصحف يف ) ١(
 القرب ضد البعد، وهو بكسر الراء، هو من: ١٦٣ و ١٥٨ص : قال السخاوي يف شرح االلفية) ٢(

حديثه يقاربه حديث غريه : أن حديثه مقارب حلديث غريه من الثقات، وبفتح الراء أيضا، أي: ومنعاه
فهو بالكسر والفتح معناه واحد، وهو أن حديثه وسط ال ينتهي إىل درجة السقوط وال اجلاللة، وهو 

  . منكرأي ليس حديثه بشاذ وال: نوع مدح، وقال ابن رشيد
مباذا ضعفتموه : كان ضعيفا جدا، قيل له: قال شجاع بن فارس الذهلي: ١٦٤ / ٩" املنتظم " يف ) ٣(

  بأشياء ظهرت منه دلت على ضعفه منها أنه كان يلحق مساعاته: ؟ قال
  .يف االجزاء

  /١٣: ، عيون التواريخ١٠ - ٩ / ٤: ، العرب١٧٣ / ٤: ، تاريخ االسالم١٦٨ / ٩: املنتظم(*) 
  .١٠ / ٤: ، شذرات الذهب٢٧١

(*)  

)١٩/٢٤٢(  

  

  .ووعظ أيب سبعني سنة: احملرم، ومسعت من أيب احلسني بن بشران
مسع أبا احلسن بن احلمامي، وعبد امللك بن بشران، وكان محيد الطريقة، صدوقا، ضاع مساعه من : قلت

  .أيب احلسني
نجي، وأبو طاهر السلفي، وأبو الفضل ولده أبو طاهر حممد بن علي، وحممد بن حممد الس: حدث عنه

الطوسي، وأبو بكر بن النقور، وعبد احلق اليوسفي، وقيس بن حممد السويقي، وأبو طالب بن خضري، 
واملبارك بن علي اخلياط، وحيىي بن ثابت البقال، وعبد اهللا بن منصور املوصلي، ووجيه بن هبة اهللا 

هللا بن أمحد بن النرسي، ومخرتاش موىل ابن املسلمة، السقطي، وأمحد بن علي العلوي النقيب، وعبد ا
  .وعبد اهللا بن أمحد بن محتيس السراج، وأبو السعادات نصر اهللا القزاز، وخلق سواهم



  .مات يف الثالث والعشرين من احملرم سنة مخس ومخس مئة، وقد استكمل تسعا وتسعني سنة
، واحلافظ أبو بكر حممد بن حيدرة بن )١(وسيب وفيها مات احملدث أبو حممد عبد اهللا بن علي بن اآلبن

، وحجة االسالم أبو )٣(، وشيخ الفقهاء بسبتة أبو عبد اهللا حممد بن عيسى التميمي )٢(مفوز الشاطيب 
  .سرفرتج من أصحاب أيب نعيم) ٥(، وأبو سعد حممد بن علي بن حممد التأين )٤(حامد الغزايل 

__________  
  ).١٧٦(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٤٣(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٦٦(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٠٤(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٩٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(

(*)  

)١٩/٢٤٣(  

  

 القاضي االمام، الفرضي املعمر، مسند خراسان، أبو القاسم إمساعيل بن احلسن*  السنجبسيت - ١٥١
  ).١(بن علي بن محدون اخلراساين السنجبسيت 
  .ولد سنة عشر وأربع مئة تقريبا أو جزما

ومسع أبا بكر أمحد بن احلسن احلريي، وأبا سعيد الصرييف، وأبا علي البلخي، وعمر دهرا، وأحلق 
  .االحفاد باالجداد، وهو من بيت حشمة وجاللة

مد أبو بكر السمعاين، وحممد بن حممد السنجي، وأبو شجاع عمر بن حممد البسطامي، وحم: حدث عنه
  .بن حسني الواعظ، وأبو الفتوح الطائي، وعدة

  .وثقه عبد الغافر بن إمساعيل، كان يقدم من قريته، وحيدث بنيسابور، وهي على مرحلة من نيسابور
  .تويف بسنجبست يف صفر سنة ست ومخس مئة، وهو يف عشر املئة

ث أبو الفضل العباس بن أمحد ، واحملد)٢(وفيها مات أبو غالب أمحد بن حممد بن أمحد بن القارئ العدل 
  النيسابوري، والفضل بن) ٣(الشقاين 

__________  
 ٤: ، تاريخ االسالم١٤٦ / ٢:  ب، اللباب٤٢ - أ ٤٢: الورقة: ، املنتخب١٦٢ / ٧: االنساب(*) 
  :، شذرات الذهب٢٨١ / ١٣: ، عيون التواريخ١١ / ٤: ، العرب١٧٨/ 
١٤ / ٤.  



مرتل معروف بني نيسابور : نسبة إىل سنجبست: فتح اجليم والباءبفتح السني، وسكون النون، و) ١(
  .وسرخس

  ).١٧٢(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  " = (*)االنساب " املشهور ضبط الشني بالفتح، والصحيح كسرها، فقد نقل صاحب ) ٣(

)١٩/٢٤٤(  

  

، وقاضي )٢ (، والواعظ أبو سعد املعمر بن علي بن أيب عمامة احلنبلي)١(حممد بن عبيد القشريي 
  .احلنفي) ٣(دمشق أبو عبد اهللا حممد بن موسى التركي البالساغوين 

  
) ٤(، راوي مسند مسدد أبو نعيم حممد بن إبراهيم بن حممد بن خلف الواسطي*  اجلماري - ١٥٢

  .عن أمحد بن املظفر العطار
  .وآخرونحدث عنه علي بن نغوبا، وأبو طالب الكتاين احملتسب، وهبة اهللا ابن اجللخت، 

  ).٥(وثقه احملدث مخيس 
__________  

بلدنا شقان بكسر الشني، مث : عن صاحبه أيب بكر الربوجردي أنه مسع االمام حممدا الشقاين يقول= 
الشقان، وسترد ترمجته برقم : مث جبالن، ويف كل واحد منهما شق خيرج منه ماء الناحية، فقيل هلا: قال

)١٧٨.(  
  ).١٨٤(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٦٠(سترد ترمجته برقم ) ٢(
بلدة من ثغور الترك وراء ر سيحون قريبة من كاشغر، وأبو عبد اهللا هذا : نسبة إىل بالساغون) ٣(

  تفقه ببغداد على القاضي أيب عبد اهللا الدامغاين، وقرأ عليه فقه أيب حنيفة، مث خرج
مسعت احلسني بن قبيس : ، وقال ابن عساكرإىل الشام، وويل القضاء بدمشق، ومل حتمد سريته يف واليته

لو كان يل أمر الخذت من الشافعية اجلزية، وتويف بدمشق يف مجادى : يذمه، ويذكر أنه كان يقول
  .اآلخرة سنة ست ومخس مئة

، ٨٨، ٨٧ / ٥: ، والوايف بالوفيات٥٢، ٥١ / ٤": ميزان االعتدال " ، و ٣٥٢ / ٢": االنساب " 
  .بالساغون: ، ومعجم البلدان٤٤: ص: ، ومرآة الزمان١٣٥ / ٢: واجلواهر املضية

  .٣٤٦ / ١:  ب، التبصري١٠٣: ، االستدراك٣١ - ٣٠: سؤاالت السلفي(*) 
 ه، ومسنده مل يطبع، وقد أدرج احلافظ ابن ٢٢٨ابن مسرهد االسدي البصري احلافظ املتويف سنة ) ٤(



 احملدث الشيخ حبيب الرمحان االعظمي سنة ، وهو مطبوع بتحقيق"املطالب العالية " حجر زوائده يف 
  . يف الكويت بعناية وزارة االوقاف والشؤون االسالمية١٣٩٣

  .٣١: احلوزي يف سؤاالت السلفي له ص) ٥(
(*)  

)١٩/٢٤٥(  

  

  .تويف يف حدود سنة مخس مئة، فإنه حدث يف سنة تسع وتسعني وأربع مئة
  

 بن  مسند العصر، أبو بكر عبد الغفار ابن حممدالشيخ الصاحل، العابد املعمر،*  الشريوي - ١٥٣
  .احلسني بن علي بن شريويه بن علي الشريوي النيسابوري التاجر

  .ولد سنة أربع عشرة وأربع مئة يف ذي احلجة
ومسع وهو ابن ستة أعوام من القاضي أيب بكر احلريي، وأيب سعيد الصرييف، وهو خامتة أصحاما، وعبد 

، )١(يل، وحممد ابن إبراهيم املزكي، والقدوة فضل اهللا بن أيب اخلري امليهين القاهر بن طاهر االصو
  .ومجاعة

أبو بكر السمعاين، وولده احلافظ أبو سعد حضورا، وأبو الفتوح الطائي، وعبد الرحيم : حدث عنه
ارم ذاكر بن كامل اخلفاف، وأبو املك: احلاجي، وعبد املنعم بن عبد اهللا الفراوي، وخلق، وباالجازة

  .اللبان
  كان شيخا صاحلا عابدا معمرا،): ٢" (االنساب " قال السمعاين يف 

__________  
، ٤٦٦ / ٧، ٣٠٧ / ٣٠، االنساب ٤٦٨ - ٤٦٤ / ١:  ب، التحبري٥٧: الورقة: السياق(*) 

 ١٦١/ الورقة :  ب، التقييد١٠٧ - ب ١٠٦/ الورقة : ، املنتخب١٦٥ / ٢: ، معجم البلدان٤٦٧
: ، عيون التواريخ٢٠ / ٤: ، العرب٣٧ / ٢: ، دول االسالم١٩٧ / ٤: اريخ االسالم أ، ت١٦٢ -ب 
  .٢٧ / ٤: ، شذرات الذهب٢١٣ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٩٩ / ٣: ، مرآة اجلنان٣٣٣ / ١٣

  .نسبة إىل ميهنة، مدينة بني سرخس وأبيورد: بكسر امليم وسكون الياء وفتح اهلاء) ١(
)٤٦٦ / ٧) ٢.  

(*)  

)١٩/٢٤٦(  

  



رحل إليه من البالد، وقد ارحتل إىل أصبهان، ومسع من أيب بكر بن ريذة، وأيب طاهر بن عبدالرحيم، 
  .، وكان والده يروي عن أيب طاهر املخلص)١(حضرين أيب جملسه 

ومسع من أبيه، ومن أيب حسان املزكي، وأمحد بن حممد ابن احلارث النحوي، وأجاز ملن أدرك : قلت
جنابذ، وهي من قهستان ناحية كبرية من أعمال : ة كونابذ، وعربت فقيل هلاحياته، وهو من قري

نيسابور، وكان يتجر إىل البالد مضاربة، مث كرب وانقطع لتسميع احلديث، وكان مكثرا، أحلق االحفاد 
باالجداد، وبعد صيته، ومسع منه من دب ودرج، ومل تتغري حواسه، بل ضعف بصره، ومسع أيضا من أيب 

  ).٢( بن باكويه عبد اهللا
ال جاء اهللا من خراسان بأحد إال : مسعت الرئيس الثقفي يقول: قال الفضل بن عبد الواحد االصبهاين

  .بأيب بكر الشريوي، فإنه أخريهم، وأنفعهم
  .مسعت منه الكثري، ويل ثالث سنني، ومسع منه: قال السمعاين

__________  
الكثري، وكنت أبن ثالث سنني ونصف، وأكثر ومسعنا منه : ٤٤٦ / ١: وقال يف التحبري) ١(

وحضر ابنه أبو : التسميعات مثبتة خبط والدي رمحه اهللا، كان يكتب يف السماع عنه اسم نفسه، مث يقول
املظفر عبد الوهاب يعين أخي، وأحضر أخوه أبو سعد عبد الكرمي، وكان بيين وبني أخي عشرون 

معمر سديد، نبيل، صاحل، ثقة، عفيف، من بيت الصالح شيخ : ٤٦٤ / ١": التحبري " يف ) ٢...(شهرا
واحلديث والتجارة والعفاف والسداد، وكان من مجلة ثقات التجار وأمناء الرجال، زجى عمره فيه، 

وكان خيرج وحيمل معه بضائع الناس، وحيسن القيام ا المانته، ويرزق عليها االرباح إىل أن عجز عن 
، واشتغل برواية احلديث، وخرج له الفوائد، وبورك له فيه حىت روى اخلروج إىل السفر، فلزم بيته

احلديث، وحدث حنو أربعني سنة، ومسع منه كل من دب ودرج، ودخل نيسابور وخرج، وأحلق االحفاد 
  ...(*)واالجداد يف إسناد االصم

)١٩/٢٤٧(  

  

، تويف يف ذي )١" (ي مسند الشافع" أخي يف اخلامسة، فمن ذلك جزء ابن عيينة، ومخسة أجزاء من 
  .احلجة سنة عشر ومخس مئة، وقد استكمل ستا وتسعني سنة

  
 بن عبد اهللا االمام احملدث، اجلوال الصدوق، أبو إبراهيم اجلليل بن عبد اجلبار*  القزويين - ١٥٤

  .التميمي القزويين
حلسني بن جابر مسع من أيب يعلى اخلليلي وطائفة بقزوين، ومن أيب احلسن بن الطفال مبصر، ومن ا



  .القاضي بتنيس، ومن أيب العالء بن سليمان باملعرة، مسعنا من طريقه نسخة فليح
ثقة من بيت احلديث، رحل إىل احلجاز، : روى عنه أبو علي الربداين، وأبو طاهر السلفي، وقال

  .والعراق، ومصر، وخراسان، والشام
 اهللا بن عبدالرمحن بن إبراهيم بن أمحد، روى عن قوم ما حدثنا عنهم سواه، وهو، وأبوه، وجده عبد

  .وجد أبيه، وجد جده، حمدثون
  .وذكره ابن النجار، وما أرخ موته، وبقي إىل سنة نيف ومخس مئة: قلت
  

   بناالمام املفيت، مدرس النظامية، أبو حممد عبد الوهاب بن حممد* *  الفامي - ١٥٥
__________  

ومل يكن هذا القدر مسموعا لشيخنا أيب : زاء من مثانية أجزاءمخسة أج: ٤٦٧ / ١": التحبري " يف ) ١(
بكر الشريوي، فاته جزءان من أول الكتاب، وجزء واحد من آخر الكتاب بروايته عن اريي، عن 

  .االصم، عن الربيع، عنه
  .مل نقف على ترمجة له من املصادر املتوفرة بني أيدينا(*) 

  : = (*)، ذيل ابن النجار٤٣٩ / ١٠: ن االثري، الكامل الب١٥٢ / ٩: املنتظم(* *) 

)١٩/٢٤٨(  

  

  .عبد الوهاب بن حممد بن عبد الواحد الفارسي الفامي الشريازي الشافعي
قدم بغداد مدرسا من جهة نظام امللك سنة ثالث ومثانني مشاركا فيها للحسني بن حممد الطربي، فكان 

  .كل واحد منهما يدرس يوما، مث عزال بعد سنة
 عن احملدث أيب بكر أمحد بن احلسن بن الليث، وعبد الواحد ابن يوسف القزاز، وعلي بن بندار أملى

  احلنفي، وأيب زرعة أمحد بن حيىي
  .اخلطيب، واحلسن بن حممد بن عثمان بن كرامة الشريازيني

  .عبد الوهاب االمناطي، وابن ناصر: حدث عنه
دثنا ابن ناصر، حدثنا االمام مجال االسالم أبو حممد أخربنا حممد بن أمحد النحوي، ح: قال ابن النجار

عبد الوهاب عرف بالفامي، أخربنا عبد الواحد بن يوسف، أخربنا عبيد اهللا بن حممد بن بيان احلافظ، 
  .حدثنا أبو علي حممد بن سعيد الرقي ا، فذكر حديثا

وكبارهم، مسعت عليه كثريا، عبد الوهاب بن حممد الفامي من أئمة الشافعية : قال أبو علي بن سكرة
صنفت سبعني تأليفا، ويل التفسري ضمنته مئة ألف بيت شاهدا، أملى وحفظ عليه : ومسعته يقول



  .تصحيف شنيع، فأجلب عليه، وطولب، ورمي باالعتزال حىت فر بنفسه
  مسعت مجاعة أن عبد الوهاب أملى): ١(وقال أمحد بن ثابت الطرقي 

__________  
، ١٧٧ - ١٧٦ / ١٣: ، عيون التواريخ٦٨٤، ٦٨٣ / ٢: ، ميزان االعتدال٣٩٩ - ٣٩٠ / ١= 

 / ١٢: ، البداية والنهاية٢٧٤ - ٢٧٣ / ٢: ، طبقات االسنوي٢٣٠ - ٢٢٩ / ٥: طبقات السبكي
  .٤١٣ / ٣:  أ، شذرات الذهب٤٢: الورقة: ، طبقات ابن قاضي شهبة١٦٩ - ١٦٨

  .سبة إىل قرية كبرية يف بالد أصبهانن: بفتح الطاء وسكون الراء ويف آخرها قاف) ١(
(*)  

)١٩/٢٤٩(  

  

، فكلموه، "كنار يف غلس " ، وصفحها )١" (صالة يف أثر صالة كتاب يف عليني : " عليهم ببغداد
  .النار يف الغلس تكون أضوأ: فقال

ما اجلامع ؟ ومن أبو عيسى ؟ : ؟ فقال" جامع أيب عيسى " هل مسعت : وسأله صديق يل: قال الطرقي
  .مث مسعته بعد يعده يف مسموعاته

إمنا يفعل ذا من قلت معرفته، وأنا، : لو استعنت حبافظ ؟ فقال: وملا أراد أن ميلي جبامع القصر، قلت له
  فحفظي يغنيين، فامتحنت

باالستمالء عليه، فرأيته يسقط من االسناد رجال، ويزيد رجال، وجيعل الرجل اثنني، فرأيت فضيحة، 
قد : ن سفيان، حدثنا يزيد ابن زريع، فأمسك اجلماعة، ونظر إيل وتكلموا، فقلتاحلسن ب: فمن ذلك

أخربنا سهل بن : اكتبوا كما يف أصلي، وجاء: ، فقال)٢(سقط إما حممد بن منهال، أو أمية بن بسطام 
واالشعثي، جعل واو : سعيد بن عمرو االشعثي، فقال: أنا سالبة، وقال: حبر، أنا سألته، فصحفها، فقال

فضول منك، وجاء ورقاء بن قيس بن : فمن االشعثي ؟ قال: للعطف، فرددته، فأىب، فقلت" عمرو " 
لقيت أبا هريرة وهو جيئ من : وقال يف حديث محيل بن بصرة" ابن " بدل " عن " هو : الربيع، فقلت

  :، فقال)٣(الطور 
__________  

اء يف فضل املشي إىل الصالة، وأمحد باب ما ج: يف الصالة) ٥٥٨(حديث حسن أخرجه أبو داود ) ١(
) وقد حترف يف املسند إىل حيىي بن خالد الذهاري( من طريقني، عن حيىي بن احلارث الذماري ٢٦٨ / ٥

من خرج من بيته : " عن القاسم بن عبدالرمحن، عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
ج احملرم، ومن خرج إىل تسبيح الضحى ال ينصبه إال إياه، متطهرا إىل صالة مكتوبة، فأجره كأجر احلا



، ٢٦٣ / ٢وهو يف املسند " فأجره كأجر املعتمر، وصالة على أثر صالة ال لغو بينهما كتاب يف عليني 
  .خمتصرا) ١٢٨٨(وسنن أيب داود 

  .أي بني احلسن بن سفيان، ويزيد بن زريع) ٢(
من ) ٢١٥٧" (الكبري " ، والطرباين يف ٢٤٣، ٢٤٢ / ١: أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار) ٣(

  = (*)أتيت الطور فصليت : طريق سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال

)١٩/٢٥٠(  

  

: الكهف) * [ فليعمل عمال صاحلا: * (طائر، وقال يف: فقال) ١" (اخلشف " وفسر مرة " الطود " 
  .انتصب على احلال ]: ١١٠

  .رة وأربع مئة، وعاش ستا ومثانني سنةولد سنة أربع عش: قيل
" التاريخ الكبري " تويف بشرياز يف السابع والعشرين من رمضان سنة مخس مئة، وقد سقت من أخباره يف 

  ).٢" (ميزان االعتدال " ويف 
  .كان معتزليا: وقيل
 املظفر أمحد بن مات أبو الفتح أمحد بن حممد بن أمحد احلداد سبط ابن منده، وشيخ الشافعية أبو: وفيها

  ، وجعفر)٣(حممد اخلوايف بطوس، والفقيه أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن زجنويه الزجناين 
__________  

  .فيه فلقيت محيل بن بصرة الفغاري= 
لو أتيتك قبل أن تأتيه ما جئته، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : من أين جئت، فأخربته، فقال: فقال

رب املطي إال إىل ثالثة مساجد، املسجد احلرام، ومسجد الرسول، واملسجد االقصى ال تض: وسلم يقول
."  

 ٦: باب ما جاء يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة، ومن طريقه أمحد:  يف اجلمعة١٠٨ / ١: وأخرجه مالك
، عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث ١١٤، ١١٣ / ٣: ، والنسائي٧/ 

: التيمي، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف، عن أيب هريرة، فذكر احلديث بطوله، قال أبو هريرة
لو أدركتك قبل أن : من أين أقبلت ؟ فقلت من الطور، فقال: فلقيت بصرة بن أيب بصرة الغفاري، فقال

ال إىل ثالثة ال تعمل املطي إ: " خترج إليه ما خرجت، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وإسناده ..." إىل املسجد احلرام، وإىل مسجدي هذا، وإىل مسجد إيلياء أو بيت املقدس: مساجد

، ٣٩٨ و ٣٩٧ و ٧ / ٦، وله طريقان آخران عند أمحد )١٠٢٤(صحيح، وصححه ابن حبان 
  .٢٤٢ / ١: والطحاوي) ٢٥٠٦(و ) ١٣٤٨(والطيالسي 



  .هو خشف أول مشيه: هو الظيب أول ما يولد، وقبل: اخلشف) ١(
  .وأما تصحيفه يف املنت فكثري: ، وفيه بعد أن أورد أكثر االخبار اليت هنا٦٨٤، ٦٨٣ / ٢) ٢(
  ).١٤٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)١٩/٢٥١(  

  

، وشيخ النحو املبارك بن فاخر بن الدباس )٢(، واملبارك بن الصرييف، وأبو غالب الباقالين )١(السراج 
  .غرب يوسف بن تاشفني، وسلطان امل)٣(

  
 الرببري أمري املسلمني، السلطان أبو يعقوب يوسف بن تاشفني اللمتوين*  صاحب الغرب - ١٥٦

  .امللثم، ويعرف أيضا بأمري املرابطني، وهو الذي بىن مراكش، وصريها دار ملكه
لمسان إىل طرف مع أيب بكر عمر اللمتوين، فاستوىل على البالد من ت) ٤(وأول ظهور هؤالء امللثمني 

الدنيا الغريب، واستناب ابن تاشفني، فطلع بطال شجاعا شهما عادال مهيبا، فاختط مراكش يف سنة 
)٤٦٥(،  

__________  
  ).١٤١(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٤٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٩٢(سترد ترمجته برقم ) ٣(

، ١٣٠ - ١١٢ / ٧: ، وفيات االعيان١٦٢: ، املعجب٤١٨ - ٤١٧ / ١٠: الكامل يف التاريخ(*) 
، عيون ٣٠ - ٢٩ / ٢: ، تتمة املختصر٣٥٧ - ٣٥٦ / ١: ، العرب٢٩ - ٢٨ / ٢: دول االسالم

 ١: ، صبح االعشى٨٦ / ١: ، بغية الرواد٦٠ - ١٢: ، احللل املوشية١٩٤ - ١٨١ / ١٣: التواريخ
، ٣٥٤ / ٤: نفح الطيب، ٢٩٨ - ٢٨٨: ، الروض املعطار١٩٥، ١٩١: ، النجوم الزاهرة٣٦٣/ 

، تراجم ١٣٣: ، معجم االنساب٢٢٤ / ١: ، االستقصا٤١٣ - ٤١٢ / ٣: شذرات الذهب
  .٢٣٤ - ٢٢٥: إسالمية

لقبوا بذلك الم كانوا يتلثمون، وال يكشفون وجوههم، وتلك سنة هلم يتوراثوا خلفا عن ) ٤(
، يفعله اخلواص منهم، فكثر ذلك إن محري كانت تتلثم لشدة احلر والربد: سلف، وقيل يف سبب ذلك

  حىت صار يفعله عامتهم، وأصل هؤالء القوم من محري بن سبأ،
وهم أصحاب خيل وإبل وشاء،، ويسكنون الصحارى اجلنوبية بني بالد الرببر وبالد السودان، وينتقلون 



، وأطمعهم من ماء إىل ماء كالعرب، وبيوم من الشعر والوبر، وأول من مجعهم، وحرضهم على القتال
يف متلك البالد عبد اهللا بن ياسني الفقيه، وقتل يف حرب جرت مع برغواطة، وقام مقامه أبو بكر بن عمر 

  .الصنهاجي ابن عم يوسف بن تاشفني الذي واله إمارة امللثمني، فكان من أمره ما كان
(*)  

)١٩/٢٥٢(  

  

ثلج، وكثرت جيوشه، وخافته اشترى أرضها مباله الذي خرج به من صحراء السودان، وله جبل ال
، )١(امللوك، وكان بربريا قحا، وثارت الفرنج باالندلس، فعرب ابن تاشفني ينجد االسالم، فطحن العدو 

  .مث أعجبته االندلس، فاستوىل عليها، وأخذ ابن عباد وسجنه، وأساء العشرة
ف اللحية، دقيق الصوت، كان ابن تاشفني كثري العفو، مقربا للعلماء، وكان أمسر حنيفا، خفي: وقيل

سائسا، حازما، خيطب خلليفة العراق، وفيه خبل الرببر، متلك بضعا وثالثني سنة، وهو وجيشه مالزمون 
  ،)٢(للثام الضيق، وفيهم شجاعة وعتو وعسف، جاءته اخللع من املستظهر 

__________  
ة اليت انكسر فيها جيش املشهور) بطحاء من إقليم بطليوس من غرب االندلس(يف وقعة الزالقة ) ١(

": الروض املعطار "  ه انظر التفصيل يف ٤٧٩الفرجنة الكفرة الزاحف من طليطلة كسرة شديدة سنة 
، ١٥٥ - ١٥١ / ١٠: ، والكامل البن االثري٣٧١ - ٣٥٤ / ٤": نفح الطيب " ، و ٢٩٢ - ٢٨٧

تهاء الوقعة من شهدها معه ، وما بعدها، وقد بايع يوسف ابن تاشفني بعد ان١١٥ / ٧: ووفيات العيان
من ملوك االندلس وأمرائها، وكانوا ثالثة عشر ملكا، فسلموا عليه بأمري املسلمني، وكان يدعى باالمري، 

أمري : " وحتت ذلك" ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا : " وضرب السكة من يومئذ وجددها، ونقش ديناره
  ومن يبتغ غري االسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف " :وكتب يف الدائرة" املسلمني يوسف بن تاشفني 

االمري عبد اهللا، أمري املؤمنني العباسي، ويف : وكتب على الوجه اآلخر من الدينار" اآلخرة من اخلاسرين 
  .الدائرة تاريخ ضرب الدينار وموضع سكه

ميا، دينا خريا،  يوسف بن تاشفني بأنه كان حليما كر٤١٧ / ١٠: ووصف ابن االثري يف الكامل) ٢(
حيب أهل العلم والدين، وحيكمهم يف بالده، ويبالغ يف إكرام العلماء والوقوف عند إشارم، وكان إذا 
وعظه أحدهم، خشع عند استماع املوعظة، والن قلبه هلا، وظهر ذلك عليه، وكان حيب العفو والصفح 

م ألف دينار يتجر ا، ومتىن اآلخر عن الذنوب العظام، فمن ذلك أن ثالثة نفر اجتمعوا، فتمىن أحده
عمال يعمل فيه المري املسلمني، ومتىن اآلخر زوجته النفزاوية وكانت من أحسن النساء، وهلا احلكم يف 
: بالده، فبلغه اخلرب، فأحضرهم، وأعطى متمين املال ألف دينار، واستعمل اآلخر، وقال للذي متىن زوجته



تصل إليه ؟ مث أرسله إليها، فتركته يف خيمة ثالثة أيام، حتمل إليه يا جاهل، ما محلك على هذا الذي ال 
  = (*)ما أكلت هذه : كل يوم طعاما واحدا، مث أحضرته، وقالت له

)١٩/٢٥٣(  

  

  .وويل بعده ولده على
ولو ) ١(مات يف أول سنة مخس مئة، وله بضع ومثانون سنة، ومتلك مدائن كبارا باالندلس، وبالعدوة 

  .صر والشامسار، لتملك م
  

 بن أمحد بن سنده الشيخ العامل، الثقة اجلليل، مسند أصبهان أبو سعد حممد بن حممد*  املطرز - ١٥٧
  .االصبهاين املطرز، خازن الرئيس الثقفي

مسع أبا علي غالم حمسن، وعلي بن عبدكويه، واحلسني بن إبراهيم اجلمال، وحممد بن عبد اهللا العطار، 
  .ةوأبا نعيم احلافظ، وعد

حدث عنه أبو طاهر حممد بن حممد السنجي، وأبو طاهر السلفي، وآخرون، وأبو موسى املديين 
  .باحلضور

  .ثقة صاحل: قال السمعاين
كاتب رئيس على غاية من اجلاللة، قرأنا عليه عن غالم حمسن، وابن مصعب، ومجاعة، : وقال السلفي

  وقرأت عليه القرآن عن أيب بكر بن
__________  

  .كل النساء شئ واحد، وأمرت له مبال وكسوة وأطلقته: طعاما واحدا، فقالت: م ؟ قالااليا= 
وكان حازما سائسا لالمور، ضابطا ملصاحل مملكته مؤثرا الهل : ١٢٥ - ١٢٤ / ٧: وقال ابن خلكان

صاف العلم والدين، كثري املشورة هلم، وبلغين أن االمام أبا حامد الغزايل ملا مسع ما هو عليه من االو
احلميدة، وميله إىل أهل العلم، عزم على التوجه إليه، فوصل االسكندرية، وشرع يف جتهيز ما حيتاج إليه، 

  .فوصله خرب وفاته فرجع عن ذلك العزم
  .وقد مشل سلطانه املغربني االقصى واالوسط، وجزيرة االندلس) ١(

، شذرات ٢٠٠ / ٥: نجوم الزاهرة، ال١٢١ / ١: ، الوايف الوفيات٧ / ٤: تاريخ االسالم، العرب(*) 
  .٧ / ٤: الذهب

(*)  

)١٩/٢٥٤(  



  

  .البقار تلميذ أيب علي بن حبش، وخرج له غامن بن حممد مخسة أجزاء مسعناها
  .ولد سنة إحدى عشرة وأربع مئة يف ربيع االول منها: قلت

  .مات يف الثاين والعشرين من شوال سنة ثالث ومخس مئة: وقال أبو موسى
والقدوة الكبري أبو بكر أمحد ابن علي بن أمحد بن العليب ) ١(أمحد بن املظفر بن سوسن وفيها مات 

، وأبو طاهر احملسد بن حممد االسكاف )٢(احلنبلي، وأبو الفيان عمر بن عبد الكرمي الرواسي احلافظ 
  راوي

) ٣(بن املطلب الكرماين عن ابن فاذشاه، والوزير الكبري أبو املعايل هبة اهللا بن حممد ا" املعجم الكبري " 
  .ببغداد، وآخرون

" مسند احلميدي " عن اجلمال وأيب نعيم، ومسع منه السلفي " مسند الطيالسي " روى : قال ابن نقطة
  .بسماعه من أيب نعيم

  
 ابن إبراهيم بن الشيخ الكبري، العامل املعمر، مسند وقته، أبو علي حممد بن سعيد*  ابن نبهان - ١٥٨

  .ن، البغدادي، الكرخي، الكاتبسعيد بن نبها
__________  

  ).١٤٩(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٠٢(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٢٥(سترد ترمجته برقم ) ٣(

، تاريخ ٤٨٥ / ٢: ، احملمدون من الشعراء٥٣٢ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٩٥ / ٩: املنتظم(*) 
، الوايف ٥٦٦ / ٣: ، ميزان االعتدال٢٥ / ٤: ، العرب٣٨ / ٢: ، دول االسالم٢٠٣ / ٤: االسالم
 / ٥: ، لسان امليزان١٨١ / ١٢: ، البداية والنهاية٣٣٥ / ١٣: ، عيون التواريخ١٠٤ / ٣: بالوفيات

  .٣١ / ٤: ، شذرات الذهب٢١٤ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٨٠، ١٧٩
(*)  

)١٩/٢٥٥(  

  

  .ولد سنة إحدى عشرة وأربع مئة
علي بن شاذان، وبشرى الفاتين، وابن دوما النعايل، وجده المه أيب احلسني ومسع بعد العشرين من أيب 

  .، وعمر دهرا طويال، وأحلق الصغار بالكبار، ومل يكن مساعه كثريا)١(الصابئ 



حفيده حممد بن أمحد، وحممد بن جعفر بن عقيل، وأبو طاهر السلفي، وأبو العالء العطار، : حدث عنه
  بن، وعيسى )٢(ودهبل بن كاره 

  .حممد الكلواذاين، وعبد املنعم بن كليب، وخلق كثري
، وكان آخر من روى عن ابن شاذان، )٣(هو شيخ عامل، فاضل مسن، من ذوي اهليئات : قال السمعاين
  .ويل منه إجازة
فيه تشيع، وكان مساعه صحيحا، بقي قبل موته سنة ملقى على ظهره ال يعقل، فمن قرأ : قال ابن ناصر
احلالة، فقد أخطأ وكذب عليه، فإنه مل يكن يفهم ما يقرأ عليه من أول سنة إحدى عشرة عليه يف تلك 

: سنة مخس عشرة، فكلمته يف ذلك، فقال: ومسعته يذكر مولده، مث مسعته مرة يقول: ، قال ابن ناصر)٤(
  .أردت أن أدفع عين العني، وإال فمولدي سنة إحدى عشرة

__________  
ومل يبق على وجه االرض من : ١٠٤ / ٣": الوايف "  نقله عنه الصفدي يف قال ابن النجار فيما) ١(

يروي عن هؤالء االربعة غريه، فأحلق الصغار بالكبار، وقصد الطالب من االقطار، وحدث كثريا، وكان 
  .صحيح السماع

 بفتح أوله وسكون اهلاء وفتح(هو أبو احلسن دهبل : ٨: الورقة / ٢": توضيح املشتبه " يف ) ٢(
بن علي بن منصور بن إبراهيم بن عبد اهللا بن كاره البغدادي احلرميي، حدث عن أيب ) املوحدة تليها الم

  .القاسم علي بن بيان، وآخرين، تويف يف سنة تسع وستني ومخس مئة
  ".لسان امليزان " ، و "تاريخ االسالم " اهلنات، واملثبت من : يف االصل) ٣(
  .إنه اختلط قبل موته بعامني، فيعترب تاريخ السامع منه": امليزان " ومخس مئة، قال املؤلف يف ) ٤(

(*)  

)١٩/٢٥٦(  

  

كان شيخنا ابن نبهان إذا طول عليه احملدثون، : مسعت أبا العالء بن عقيل يقول: قال أبو سعد السمعاين
  .ربأمريض ابن نبهان ال ي: قوموا، فإن عندنا مريضا، بقي على هذا سنني، فكانوا يقولون: قال

كان ابن نبهان قد بلغ ستا وتسعني سنة، مسعه جده هالل بن احملسن يف سنة ثالث : وقال ابن ناصر
وعشرين، ومل يكن من أهل احلديث، وكان أوال على معاملة الظلمة، وكان رافضيا، والصحيح أن 

 شوال مولده سنة مخس عشرة، وكذا نقل احلميدي، وذكر أنه وجده خبط جده ابن الصابئ، ومات يف
  .سنة إحدى عشرة ومخس مئة

  



 بن حممد بن بيان بن الشيخ الصدوق املسند، رحلة اآلفاق، أبو القاسم علي بن أمحد*  ابن بيان - ١٥٩
  .الرزاز البغدادي، راوي جزء ابن عرفة

مسع أبا احلسن حممد بن حممد بن حممد بن خملد البزاز، وطلحة بن الصقر، وأبا القاسم احلريف، وأبا علي 
  .بن شاذان، وعبد امللك بن بشران، والقاضي أبا العالء الواسطي، ومجاعة

أبو الفتوح الطائي، وأبو طاهر السلفي، وأبو العالء العطار، وأبو حممد بن اخلشاب، وأمحد : حدث عنه
بن حممد بن قضاعة، وأبو الفضل خطيب املوصل، ووفاء بن أسعد، وحممد بن بدر الشيحي، وحممد بن 

  قيل، وأبو الفرج حممد بن أمحد بن نبهان، وعبيد اهللاجعفر بن ع
__________  

، تاريخ ٥٢٤ - ٥٢٣ / ١٠: ، الكامل البن االثري١٨٦ / ٩: ، املنتظم١٠٧ / ٦: االنساب(*) 
: ، املستفاد١٢٦١ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٢١ / ٤: ، العرب٣٧ / ٢: ، دول االسالم١٩٧ / ٤: االسالم
  .٢٧ / ٤: ، شذرات الذهب١٨٠ / ١٢: ، البداية والنهاية١٨١

(*)  

)١٩/٢٥٧(  

  

ابن شاتيل، وأمحد بن املبارك بن درك، وأمحد بن أيب الوفاء الصائغ، وأبو السعادات القزاز، وأبو منصور 
  بن عبد السالم، وخلق كثري، آخرهم أبو

  .الفرج بن كليب
ا مسعت، أجاز يل، وحدثين كان يأخذ على نسخة ابن عرفة دينارا من كل واحد على م: قال السمعاين

أنتم ما : كان أبو القاسم بن بيان يقول: عنه مجاعة كثرية، مسعت أبا بكر حممد بن عبدا لباقي يقول
تطلبون احلديث والعلم، أنتم تطلبون العلو، وإال ففي دريب مجاعة مسعوه مين، فامسعوه منهم، ومن أراد 

وزنت الذهب البن بيان حىت مسعت منه : طار مبرو يقولالعلو، فليزن دينار، مسعت حممد بن عبد اهللا الع
  .جزء ابن عرفة، وكذا ذكر يل بسمرقند حممد بن أيب العباس أنه أعطاه دينارا ومسعه

  .مولد ابن بيان يف سنة ثالث عشرة وأربع مئة، وتويف يف سادس شعبان سنة عشر ومخس مئة
  .هو صحيح السماع: قال شجاع الذهلي
ولدت سنة اثنيت عشرة، وخبط ابن عطاف أنة : مسعناه يقول: ن السمرقندي وغريهوقد قال إمساعيل ب

  .كان عندي أنين ولدت سنة اثنيت عشرة، حىت وجد خبط والدي أنه سنة ثالث عشرة: سأله، فقال
  .ولدت بني العيدين سنة ثالث عشرة: سألته، فقال: وقال السلفي

  .دث وازاه يف قدم السماعومات وأنا بدمشق، وال يعرف يف االسالم حم: قال



  .، وبالوركي، وغريمها)١(كذا قال السلفي، وذلك منتقض بالبغوي 
__________  

 ه، تقدمت ٣١٧هو أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز بن املرزبان البغوي املتوىف سنة ) ١(
  ).٢٤٧(ترمجته يف اجلزء الرابع عشر رقم 

(*)  

)١٩/٢٥٨(  

  

   بن عبدالشيخ الصاحل، الثقة املعمر، أبو علي احلسن بن حممد*  التككي - ١٦٠
  .العزيز البغدادي التككي، من بقايا أصحاب أيب علي بن شاذان

أبو املعمر االنصاري، وأبو بكر السمعاين، وأبو طاهر السلفي، وسلمان بن مسعود الشحام، : حدث عنه
  .وأبو بكر بن النقور، وآخرون

  .، صحيح السماع، ولد سنة أربع عشرةشيخ صاحل: قال ابن النجار
  .تويف يف رمضان سنة إحدى ومخس مئة: قلت

، أخربنا االمام موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد )١(أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن املعدل 
ككي بن قدامة سنة سبع عشرة وست مئة، أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن النرسي، أخربنا أبو علي الت

احلسن بن حممد، أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا عثمان بن السماك، حدثنا موسى ابن سهل، حدثنا 
إن اهللا ليدخل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إمساعيل ابن علية، حدثنا محيد، عن أنس قال
  ).٢" (العبد اجلنة باالكلة أو الشربة حيمده عليها 

__________  
  .٣ / ٤: ، شذرات الذهب١ / ٤: ، العرب١٦٤ / ٤: االسالمتاريخ (*) 

  .٦٨ / ٣: نسبة إىل بيع التكك، االنساب: والتككي
هو إمساعيل بن عبد الرمحان بن عمرو بن موسى : ، فقال٣٦: الورقة" مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ١(

لي الفراء والده، ويعرف بابن بن عمرية العدل املعمر عز الدين أبو الفداء املرداوي مث الصاحلي احلنب
املنادي، شيخ صاحل كثري التالوة، حسن التواضع والسكينة، روى الكثري عن ابن قدامة، وابن راجح، 

وابن النب، وابن أيب لقمة، والقزويين، مولده يف سنة عشر وست مئة، ومات يف مجادى اآلخرة سنة سبع 
  .مئة بقاسيون

  = (*)وهو الوشاء البغدادي، ضعفه الدارقطين، إسناده ضعيف لضعف موسى بن سهل ) ٢(

)١٩/٢٥٩(  



  

 بن حممد بن علي الزهري، الشيخ املسند الثقة أبو عبد اهللا هبة اهللا بن أمحد*  ابن املوصلي - ١٦١
  .، شيخ صاحل خري، صحيح السماع)١(املوصلي، مث البغدادي، املراتيب 

  .ءمسع أبا القاسم بن بشران، واحلسني بن علي بن بطحا
  .عبد الوهاب االمناطي، وعبد اخلالق اليوسفي، وابن ناصر، والسلفي، وشهدة، وخطيب املوصل: وعنه

  .ولد سنة إحدى وعشرين وأربع مئة يف ربيع االول منها، وتويف يف شهر رمضان سنة اثنتني ومخس مئة
  

   عبدالقاضي العالمة، فخر االسالم، شيخ الشافعية، أبو احملاسن* *  الروياين - ١٦٢
__________  

باب استحباب محد : يف الذكر والدعاء) ٢٧٣٤(ضعيف جدا، لكن أخرجه مسلم : وقال الربقاين= 
يف االطعمة من طرق عن ) ١٨١٦(، والترمذي ١١٧، ١١٠ / ٣اهللا تعاىل بعد االكل والشرب، وأمحد 

إن اهللا لريضى عن العبد : " زكريا بن أيب زائدة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ
  ".أن يأكل االكلة، أو يشرب الشربة فيحمده عليها 

  .١٦٨ / ٤: تاريخ االسالم(*) 
من أهل باب املراتب، وباب املراتب، أحد أبواب دار اخلالفة ببغداد، كان من : يف تاريخ املؤلف) ١(

  .أجل أبواا وأشرفها
: ، معجم البلدان١٦٠ / ٩: ، املنتظم١٩٠ - ١٨٩ / ٦:  ب، االنساب٥٢/ الورقة : السياق(* *) 

، الكامل يف ٤٤ / ٢: ، اللباب١ / ٢٠١: ١) خ( ب، االستدراك ٩٨/ الورقة : ، املنتخب١٠٤ / ٣
، ١٩٩ - ١٩٨ / ٣: ، وفيات االعيان٢٧٧ / ٢: ، ذيب االمساء واللغات٤٧٣ / ١٠: التاريخ

  ،٣١ / ٢، دول االسالم ١٦٧ / ٤: تاريخ االسالم
 ٨: ، مرآة الزمان١٧٢ - ١٧١ / ٣: ، مرآة اجلنان٢٣٤ / ١٣: ، عيون التواريخ٥ - ٤ / ٤ :العرب

  = (*)، البداية ٥٦٦ - ٥٦٥ / ١: ، طبقات االسنوي١٩٣ / ٧: ، طبقات السبكي١٨/ 

)١٩/٢٦٠(  

  

  .الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد الروياين، الطربي، الشافعي
  . مئة، وتفقه ببخارى مدةمولده يف آخر سنة مخس عشرة وأربع

مسع أبا منصور حممد بن عبدالرمحن الطربي، وأبا غامن أمحد بن علي الكراعي املروزي، وعبد الصمد بن 
أيب نصر العاصمي البخاري، وأبا نصر أمحد بن حممد البلخي، وشيخ االسالم أبا عثمان الصابوين، وعبد 



 بكر عبدامللك بن عبد العزيز، وأبا عبد اهللا حممد بن اهللا ابن جعفر اخلبازي، وأبا حفص بن مسرور، وأبا
  .بيان الفقيه، وعدة

  .وارحتل يف طلب احلديث والفقه مجيعا، وبرع يف الفقه، ومهر، وناظر، وصنف التصانيف الباهرة
زاهر الشحامي، وإمساعيل بن حممد التيمي، وأبو طاهر السلفي، وأبو رشيد إمساعيل بن : حدث عنه

لو احترقت كتب الشافعي، المليتها من حفظي، وله : فتوح الطائي، وعدة، وكان يقولغامن، وأبو ال
  ).١(يف املذهب، طويل جدا، غزير الفوائد " البحر " كتاب 

  ".الكايف " ، وكتاب "حلية املؤمن " ، وكتاب "مناصيص الشافعي " وكتاب 
__________  

، ٣٦١ / ٢: ، تاريخ اخلميس٣٥١ / ٢: ة، مفتاح السعاد١٩٧ / ٥: والنهاية، النجوم الزاهرة= 
، إيضاح ٦٣٤ / ١: ، هدية العارفني٤ / ٤: ، شذرات الذهب٣٥٥، ٢٢٦ / ١: كشف الظنون

  .١٣٠ / ٢: املكنون
هو يف : ٢٧٧ / ٢": ذيب االمساء واللغات " قال أبو عمرو بن الصالح فيما نقله عنه النووي يف ) ١(

  .زييف والترجيحالبحر كثري النقل، قليل التصرف والت
حدث : وهو حافل كامل شامل للغرائب وغريها، ويف املثل: ١٧٠ / ١٢": البداية " وقال ابن كثري يف 

  .عن البحر وال حرج
وهو وإن كان من أوسع كتب املذهب إال أنه عبارة عن حاوي : ١٩٥ / ٧: وقال السبكي يف الطبقات

فروعا، " احلاوي " ، ومسائل أخر، فهو أكثر من املاوردي مع فروع تلقاها الروياين عن أبيه عن جده
  .وإن كان احلاوي أحسن ترتيبا، وأوضح ذيبا

(*)  

)١٩/٢٦١(  

  

  .وكان ذا جاه عريض، وحشمة وافرة، وقبول تام، وباع طويل يف الفقه
  .مبلغنا أنه أملى بآمل، وقتل بعد فراغه من جملس االمالء بسبب التعصب يف الدين يف احملر: قال السلفي

  .أبو احملاسن القاضي شافعي عصره: وكان العماد حممد بن أيب سعد صدر الري يف عصره يقول: قال
 - يعين االمساعيلية -قتل جبامع آمل يوم مجعة حادي عشر احملرم، قتلته املالحدة : قال معمر بن الفاخر

  .وكان نظام امللك كثري التعظيم له: قال) ١(
  .قتل سنة إحدى ومخس مئة: قلت

  .بلدة من أعمال طربستان، وأما الري، فمدينة كبرية، والنسبة إليها رازي: ورويان



  
 بن االمام احملدث، املتقن العامل الصدوق، أبو عبد اهللا إمساعيل بن عبد الغافر*  ابن الفارسي - ١٦٣

الستاذ حممد بن عبد الغافر بن أمحد الفارسي، مث النيسابوري، ولد الشيخ أيب احلسني، وزوج ابنة ا
  .القشريي

  أكثر عن أبيه، وأيب حسان املزكي، وعبد الرمحن بن محدان
النصروي، وأمحد بن حممد بن احلارث النحوي، وحممد بن عبد العزيز النيلي، وأيب حفص بن مسرور، 

  .فمن بعدهم
__________  

  .ومات شهيدا بعد فراغه من االمالء: ١٩٥ / ٧: يف طبقات السبكي) ١(
 - ٢٦٠ / ١٣: ، عيون التواريخ٨ - ٧ / ٤: ، العرب٦١:  أ، الورقة٤٤/ لورقة ا: املنتخب(*) 

  .٨ - ٧ / ٤: ، شذرات الذهب١٧٠ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٦١
(*)  

)١٩/٢٦٢(  

  

وارحتل سنة ثالث ومخسني، وطوف أعواما يف فارس، وخوزستان، وكتب خبطه حنوا من ألف جزء، 
  .ومسع ببغداد أبا حممد اجلوهري، وطبقته

ولده احلافظ عبد الغافر، وبنته أم سلمة، وعمر بن أمحد الصفار، وأبو بكر التفتازاين، وعبد : حدث عنه
  .اهللا بن الفراوي، وعبد اخلالق بن زاهر، وأبو شجاع البسطامي، وعدة

  .كان فاضال عاملا، مل يفتر من السماع والتحصيل: قال السمعاين
  . مئة، وله نيف ومثانون سنةتويف يف ذي القعدة سنة أربع ومخس: قلت

اهلراسي، وعبد املنعم بن الغمر الكاليب، ) ١(وفيها مات شيخ الشافعية أبو احلسن علي بن حممد إلكيا 
وأبو يعلى محزة بن حممد الزينيب أخو طراد، وابو بكر حممد بن أمحد بن حممد البلدي النسفي، ومقرئ 

  .مصر أبو احلسني اخلشاب
  

   بناحب إفريقية، السلطان أبوحيىي متيم بن املعز بن باديسص*  ابن باديس - ١٦٤
__________  

  وفتح الياء املثناة من حتتها، وبعدها ألف، معناه يف اللغة: هو بكسر الكاف) ١(
  ).٢٠٧(الكبري القدر، واملقدم بني الناس، وسترد ترمجته برقم : العجمية



 / ١: ، وفيات االعيان٢٦ - ٢١ / ٢: رياء، احللة الس٤٥١ - ٤٤٩ / ١٠: الكامل يف التاريخ(*) 
 / ٢: ، دول االسالم١٦٤ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٩٥ - ٢٨٨ / ١: ، البيان املغرب٣٠٦ - ٣٠٤
: ، عيون التواريخ٤١٦ - ٤١٤ / ١٠: ، الوايف بالوفيات٣٢ / ٢: ، تتمة املختصر١ / ٤: ، العرب٣٠
: ، أعمال االعالم١٧٠ / ١٢: ة والنهاية، البداي١٨ - ١٧ / ٨: ، مرآة الزمان٢٢٦ - ٢٢٤ / ١٣
، شذرات ١٩٨، ١٩٧ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٥٩ - ١٥٧ / ٦: ، تاريخ ابن خلدون٧٣ / ٣

  .٣ - ٢ / ٤: الذهب
(*)  

)١٩/٢٦٣(  

  

، )٢(، من أوالد امللوك، كان بطال شجاعا، مهيبا سائسا، عاملا شاعرا )١(املنصور احلمريي، الصنهاجي 
  ).٣(جوادا ممدحا 

البيه سنة مخس وأربعني، مث بعد أشهر مات املعز، ومتلك هذا، ) ٤(، وويل املهدية )٤٢٢(ولد سنة 
فامتدت أيامه إىل أن مات يف رجب سنة إحدى ومخس مئة، وخلف من البنني فوق املئة، ومن البنات 

سن السرية، وافتتح ستني بنتا على ما قاله حفيده العزيز بن شداد، مث متلك بعده ابنه حيىي بن متيم، فأح
  .حصونا كثرية

  
  امللك، سيف الدولة، صدقة بن اء الدولة منصور بن ملك العرب*  صاحب احللة - ١٦٥

__________  
  .قبيلة مشهورة من محري، وهي باملغرب: نسبة إىل صنهاجة) ١(
لم مما أريد تع* إن نظرت مقليت ملقلتها : ٤١٥ / ١٠": الوايف " ومن شعره ما أنشده الصفدي يف ) ٢(

ومن قول أيب علي احلسن بن رشيق القريواين ) ٢(تكشف أسراره وفحواه * جنواه كأا يف الفؤاد ناظرة 
  :فيه

عن * من اخلرب املأثور منذ قدمي أحاديث ترويها السيول عن احليا * أصح وأعلى ما رويناه يف الندى 
ية، بينها وبني القريوان ستون ميال، بناها مدينة بساحل إفريق: املهدية) ٤(البحر عن كف االمري متيم 

عبيد اهللا الشيعي اخلارج على بين االغلب، والعبيديون الذين حكموا مصر منسوبون إليه، وهو مساها 
  .٥٦٢، ٥٦١ص :  ه، الروض املعطار٣٠٠املهدية نسبها إىل نفسه، وكان ابتداء بنياا يف سنة 

 - ٤٤٠ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٨١ - ٨٠: جوقية، أخبار الدولة السل١٥٩ / ٩: املنتظم(*) 
 - ٢٩ / ٢: ، دول االسالم١٦٤ / ٤: ، تاريخ االسالم٤٩١ - ٤٩٠ / ٢: ، وفيات االعيان٤٤٩



، مرآة ٢٣٣ - ٢٢٩ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٢ - ٣١ / ٢: ، تتمة املختصر١ / ٤: ، العرب٣٠
: ، النجوم الزاهرة٣٨ / ٥:  تاريخ ابن خلدون،١٧٠ / ١٢: ، البداية والنهاية١٦ - ١٥ / ٨: الزمان

  .٢ / ٤: ، شذرات الذهب١٩٦ / ٥
(*)  

)١٩/٢٦٤(  

  

يف سنة مخس وتسعني ) ٢(العراقي، اختط مدينة احللة ) ١(دبيس بن علي بن مزيد االسدي الناشري 
ه، فالتقى ، وحارب)٣(وأربع مئة، وسكنها الشيعة، كان ذا بأس وإقدام، نافر السلطان حممد بن ملكشاه 

، وقد نفذ إليه املستظهر )٥(، فقتل صدقة يف املصاف سنة إحدى ومخس مئة )٤(اجلمعان عند النعمانية 
باهللا ينهاه عن اخلروج، فما مسع، واجتمع له عشرون ألف فارس، وثالثون ألف راجل، فرشقتهم 

رح فرسه املهلوب، عساكر السلطان بالسهام، فجرحت خيوهلم، مث ولوا، وبقي صدقة جيول بنفسه، فج
وكان عدمي املثل، وهرب وزيره على فرس له، فناداه، فما ألوى عليه، مث جاءته ضربة سيف يف وجهه، 

) ٤٧٩(، وهلك من العرب ثالثة آالف، وأسر ابنه دبيس ووزيره وعدة، ومات أبوه سنة )٦(وقتل 
)٧.(  

__________  
عد بن مالك بن ثعلبة بن دودان ابن أسد بن نسبة إىل ناشرة بن نصر بن سواءة بن احلارث بن س) ١(

  .خزمية
  .٢٨٩ / ٣": اللباب " 
  .بلدة بالعراق بني بغداد والكوفة على الفرات يف بر الكوفة) ٢(
كان رجل امللوك السلجوقية وفحلهم، وله اآلثار :  ه٥١١ابن ألب أرسالن السلجوقي املتوىف سنة ) ٣(

  ).٢٩٤(املة، وسترد ترمجته برقم اجلميلة، والسرية احلسنة، واملعدلة الش
  .بلدة بني احللة وواسط) ٤(
  . ه٥٠٠سنة : يف اللباب) ٥(
وكان جوادا حليما صدوقا، كثري :  بعد أن سرد أخباره٤٤٩ / ١٠": الكامل " قال ابن االثري يف ) ٦(

زورهم، الرب واالحسان، ما برح ملجأ لكل ملهوف، يلقى من يقصده بالرب والتفضل، ويبسط قاصديه وي
وكان عادال، والرعايا معه يف أمن ودعة، وكان عفيفا مل يتزوج على امرأته، وال تسرى عليها، فما ظنك 

بغري هذا، ومل يصادر أحدا من نوابه، وال أخذهم بإساءة قدمية، وكان أصحابه يودعون أمواهلم يف 
ريها كحب رعيته له، وكان خزانته، ويدلون عليه إدالل الولد على الوالد، ومل يسمع برعية أحبت أم



  .متواضعا، حمتمال، حيفظ االشعار، ويبادر إىل النادرة رمحه اهللا، لقد كان من حماسن الدنيا
  .٤٩١ / ٢" وفيات االعيان " ، والتصويب من تاريخ املصنف، و ٤٨٩: يف االصل) ٧(

(*)  

)١٩/٢٦٥(  

  

التميمي املغريب ) ١ (سى بن حسنمفيت سبتة، القاضي أبو عبد اهللا حممد بن عي*  التميمي - ١٦٦
  .السبيت املالكي

  .أخذ عن أيب حممد املسيلي، والزمه، وعن أيب عبد اهللا بن العجوز
باملرية على ابن املرابط، وأخذ بقرطبة عن عبدامللك بن سراج، وحممد بن " صحيح البخاري " ومسع 

  .فرج الطالعي، وأيب علي الغساين
تجمال نبيال، تفقه به أهل بلده، وكان يسمى الفقيه العاقل، تفقه به وكان حسن العقل، مليح السمت، م

  .أبو حممد بن شبونة، والقاضي عياض، وأبو بكر بن صالح
رحل إليه الناس من النواحي، وبعد صيته، واشتهر ذكره، وخترج به أئمة، وكان دينا، سريع الدمعة، 

خرة، مث طلبوه، وولوه قضاء فاس، فلم تعجبه مؤثرا للطلبة، بىن جامع سبتة، وعزل نفسه من القضاء بأ
الغربة، فرجع إىل وطنه، وتويف يف مجادى اآلخرة سنة مخس ومخس مئة، قال ذلك تلميذه أبو عبد اهللا 

كان إمام املغرب يف وقته، ومل يكن يف قطر من : حممد بن محادة الفقيه، وبالغ يف تعظيمه، حبيث إنه قال
  .ندلسي من محل الناس عنه أكثر منه، وال أكثر جنابة من أصحابهاالقطار منذ حيىي ابن حيىي اال

" عاش سبعا وسبعني سنة، ضبط القاضي مولده يف سنة مثان وعشرين وأربع مئة، وأخرج عنه يف : قلت
  ".الشفاء 

__________  
، شجرة النور ١٧٤ - ١٧٣ / ٤: ، تاريخ االسالم٦٠٥ / ٢: ، الصلة٥٨٤ / ٤: ترتيب املدارك(*) 

  .١٥٥ - ٩٩: ، والغنية١٢٤: زكيةال
  .حسني: وتاريخ املصنف" الغنية " و " الصلة " يف ) ١(

(*)  

)١٩/٢٦٦(  

  



  . العجمي، هو الرئيس أمحد بن عبدامللك بن غطاش)١(طاغية االمساعيلية *  ابن غطاش - ١٦٧
  كان أبوه من كبار دعاة الباطنية، ومن أذكياء االدباء، له بالغة وسرعة

وى مجاعة، مث هلك، وخلفه يف الرياسة ابنه هذا، فكان جاهال، لكنه شجاع مطاع، جتمع له جواب، استغ
أتباع، وحتيلوا، حىت ملكوا قلعة أصبهان اليت غرم عليها السلطان ملكشاه ألفي ألف دينار، وصاروا 

اه يقطعون السبل، والتف عليهم كل فاجر، ودام البالء م عشر سنني، حىت نازهلم حممد بن ملكش
، مث )٢(أشهرا، فجاعوا، ونزل كثري منهم باالمان، وعصى ابن غطاش يف برج أياما، وجرت أمور طويلة 

، وكانوا بالء على املسلمني، وقتلوا عددا من )٣(أخذ وسلخ، وتأمر على الباطنية بعده ابن صباح 
  .االعيان بشغل السكني

__________  
، دول ٤٣٤ - ٤٣٠، ٣١٨ - ٣١٦ / ١٠: الثري، الكامل البن ا١٥١ - ١٥٠ / ٩: املنتظم(*) 

 / ١٣: ، عيون التواريخ٣١ / ٢: ، تتمة املختصر٣٥٥ - ٣٥٤ / ٣: ، العرب٢٩ / ٢: االسالم
، ١٩٥ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٦٧ / ١٢: ، البداية والنهاية١٣ - ١٢ / ٨: ، مرآة الزمان١٥٥

  .٤١٠ / ٣: شذرات الذهب
  .انوا يسمون قبل ذلك القرامطةوهم الذين ك: قال ابن االثري) ١(
  .٤٣٤، ٤٣٠ / ١٠: البن االثري" الكامل " انظر ) ٢(
  .هو احلسن بن صباح بن علي االمساعيلي صاحب الدعوة الرتارية، وجد أصحاب قلعة املوت) ٣(

كان من كبار الزنادقة، ومن دهاة العامل، وله أخبار يطول : ٥٠٠ / ١" امليزان " قال االمام الذهيب يف 
وأصله من مرو، وقد أكثر " حوادث سنة أربع وتسعني وأربع مئة " شرحها خلصتها يف تارخيي الكبري يف 

التطواف ما بني مصر إىل بلد كاشغر، يغوي اخللق، ويضل اجلهلة إىل أن صار منه ما صار، وكان قوي 
  .فيهاملشاركة يف الفلسفة واهلندسة، كثري املكر واحليل، بعيد الغور، ال بارك اهللا 

(*)  

)١٩/٢٦٧(  

  

   * متويل مهذان- ١٦٨
االمري أبو هاشم زيد بن احلسني بن علي العلوي احلسيين املهذاين سبط الصاحب إمساعيل بن عباد، كان 
هيوبا مطاعا، جبارا عسوفا، كثري االموال، يطرح ما يساوي مئة بثالث مئة وأزيد، وقد صادره السلطان 

  .ار، وكانت الرعية معه يف بالء وضرمرة، فأدى مجلة سبع مئة ألف دين
  .مات يف رجب سنة اثنتني ومخس مئة، وله ثالث وتسعون سنة



  
  ).١( بن أحيد الكشاين االمام اخلطيب أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن حممد* *  الكشاين - ١٦٩

  .ثقة مكثر مسند
  .ولد يف حنو سنة عشر وأربع مئة

، وأيب سهل عبد الكرمي )٢( بن أمحد بن ربيع السنكباثي حدث عن حممد بن احلسن الباهلي، وعلي
  .الكالباذي، وعدة

  إبراهيم بن يعقوب الكشاين، وآصف بن حممد اخلالدي،: وعنه
__________  

: ، النجوم الزاهرة١٦٦ / ٤: ، تاريخ االسالم٤٧٤ - ٤٧٣ / ١٠: ، الكامل١٦٠ / ٩: املنتظم(*) 
١٩٩ / ٥.  

  .١٦٧ / ٤: ، تاريخ االسالم٤٣٤ - ٤٣٣ / ١٠: االنساب(* *) 
بضم الكاف، وضبطها ياقوت بالفتح، وهذه النسبة إىل " االنساب " ضبط يف االصل كما يف ) ١(

  .كشانية، بلدة من بالد الصغد بنواحي مسرقند على اثين عشر فرسخا منها
 االئمة نسبة إىل سنكباث قرية من قرى الصغد من نواحي مسرقند، وعلي بن أمحد هذا هو أحد) ٢(

  .١٧٣ / ٧:  ه كما يف االنساب٤٥٢الزهاد املشهورين بسمرقند، املتوىف سنة 
(*)  

)١٩/٢٦٨(  

  

  .مالك بن أمحد النقاش، وأبو املعايل حممد بن نصر املديين، وآخرون) ١] (بن [ وعطاء 
  .مات يف رجب سنة اثنتني ومخس مئة

  
 بن حسن بن بسطام الشيباين، اخلطيب، بن حممدإمام اللغة، أبو زكريا حيىي بن علي *  التربيزي - ١٧٠

  .التربيزي، أحد االعالم
  .ارحتل، وأخذ االدب عن أيب العالء املعري، وعبيد اهللا بن علي الرقي، وأيب حممد بن الدهان

ومسع بصور من الفقيه سليم، وعبد الكرمي بن حممد السياري، وأيب بكر اخلطيب، وأقام بدمشق مدة، مث 
  ).٢( تالمذته، وأقرأ علم اللسان ببغداد، وكثرت

__________  
  ".االنساب " الزيادة من ) ١(



 - ٣٧٢: ، نزهة االلباء٢ / ٨٨ - ١ / ٨٧: ١٨: ، تاريخ ابن عساكر٢١ / ٣: االنساب(*) 
، ٢ / ٦٩: ١: ، االستدراك٢٨ - ٢٥ / ٢٠: ، معجم االدباء١٦٣ - ١٦١ / ٩: ، املنتظم٣٧٤
، وفيات ٨١٦: رقم: ، إنباه الرواة٤٧٣ / ١٠: مل يف التاريخ، الكا٢٠٧ - ٢٠٦ / ١: اللباب
: ، املختصر يف أخبار البشر٢٢ / ٢: ، خمتصر دول االسالم البن العربي١٩٦ - ١٩١ / ٦: االعيان

 - ٢٤١ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٥٧: ، املستفاد٢٧٢ - ٢٧١: ، تلخيص ابن مكتوم٢٢٤ / ٢
: ، طبقات النحاة البن قاضي شهبة١٧١ / ١٢: النهاية، البداية و١٧٢ / ٣: ، مرآة اجلنان٢٤٥
، ١١٧ / ١: ، مفتاح السعادة٣٣٨ / ٢: ، بغية الوعاة١٩٧ / ٥: ، النجوم الزاهرة٥٣١ - ٥٣٠

 / ٢: ، هدية العارفني٦٦: ، الفالكة واملفلوكني٥ / ٤: ، شذرات الذهب٩٩٢، ١٠٨: كشف الظنون
  .٥٧٠ - ٥٦٧ / ٤: المية، دائرة املعارف االس٧١ / ١: ، بروكلمان٥١٩

  .وويل تدريس االدب بالنظامية، وخزانة الكتب ا) ٢(
(*)  

)١٩/٢٦٩(  

  

أخذ عنه ابن ناصر، وأبو منصور بن اجلواليقي، وسعد اخلري االندلسي، وأبو طاهر حممد بن أيب بكر 
  .السنجي، والسلفي

ملتنيب، ولسقط الزند، وقد روى عنه شيخه اخلطيب، وكان ثقة، صنف شرحا للحماسة، ولديوان ا
  .، وله شعر رائق)٢(، ودخل إىل مصر، وأخذ عن طاهر بن بابشاذ )١(وأشياء 

  .إنه تاب: بلسانه، وقيل) ٣(ثقة يف علمه، خملط يف دينه، ولعبة : ومل يكن بالصني، قال ابن نقطة
  .بكسر أوله، قاله ابن ناصر: وتربيز

  ).٤(قة ما كان مبرضي الطري: وقال أبو منصور بن خريون
__________  

وشرح املفضليات، وشرح القصائد " الوايف يف العروض والقوايف " منها وهو مطبوع متداول ) ١(
  .العشر، وشرح املقصورة البن دريد

ابن داود املصري أحد االئمة يف العربية، " الفرح والسرور : بالشني والذال املعجمتني ومعناه) " ٢(
 كشرح اجلمل للزجاجي، وشرح كتاب االصول البن السراج، تويف وصاحب املصنفات املفيدة فيها

  ).٢٢٥( ه، تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر رقم ٤٦٩سنة 
هذرة، : وهو وصف، فهو للفاعل حنو" فعلة " ما جاء على : يلعب بلسانه، قال أهل العربية: أي) ٣(

وهو " فعلة "  فإن سكنت العني من إذا كان مهذارا مطالقا مصارعا عيابا،: وطلقة، ومهزة، وصرعة



لعنة، : يلعنه الناس، فإن كان هو يلعن الناس قلت: رجل لعنة، أي: وصف، فهو للمفعول به، تقول
هزأة وهزأة، وسخرة : سببة، وكذلك: أي يسبه الناس، فإن كان هو يسب الناس قلت: ورجل سبة

  .وسخرة، وضحكة وضحكة، وخدعة وخدعة
: ٢٧ / ٢٠" معجم االدباء " للسمعاين، ونقله عنه ياقوت يف " الذيل " ء يف النص بتمامه كما جا) ٤(

أبو زكريا حيىي : مسعت أبا منصور حممد بن عبدامللك بن احلسن بن خريون املقرئ، يقول: قال السمعاين
بن علي التربيزي ما كان مبرضي الطريقة، كان يدمن شرب اخلمر، ويلبس احلرير، والعمامة املذهبة، 

ن الناس يقرؤون عليه تصانيفه وهو سكران، فذاكرت أبا الفضل حممد بن ناصر احلافظ مبا ذكره وكا
  .ولكن كان ثقة يف اللغة، وما كان يرويه وينقله: ابن خريون، فسكت، وكأنه مل ينكر ذلك، مث قال

(*)  

)١٩/٢٧٠(  

  

  .دى ومثانون سنةتويف لليلتني بقيتا من مجادى اآلخرة سنة اثنتني ومخس مئة، وله إح: قلت
  

 احلجازي، سار إىل بغداد، االمري الشاعر، شبل الدولة، مقاتل بن عطية البكري*  أبو اهليجاء - ١٧١
، مث سار إىل ناصر الدين مكرم بن العالء )١(وإىل غزنة وخراسان، ومدح الكبار، واختص بنظام امللك 

، أسرع اهللا بك )٢(ا اهليجاء أبعدت النجعة يا أب: وزير كرمان، ومعه ورقة وقع له فيها املستظهر باهللا
، فلما دخل على ابن العالء، أراه الورقة، فقام )٣(الرجعة، ويف ابن العالء مقنع، وطريقه يف اخلري مهيج 
إىل ابن العالء * دع العيس تذرع عرض الفال : وخضع هلا، وأمر يف احلال له بألف دينار، فلما أنشده

ر أخرى، وفرس وخلعة، مث نزل راة، وهوي ا امرأة، مث مرض وتسودن، وإال فال أمر له بألف دينا
  .ومات يف حدود مخس ومخس مئة

__________  
  .٢٠٤ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٧٧ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٦٠ - ٢٥٧ / ٥: وفيات االعيان(*) 

يتيمة صاغها * مللك لؤلؤة كان الوزير نظام ا: وقد زوجه نظام امللك ابنته، وملا قتل، رثاه بقوله) ١(
: فردها غرية منه إىل الصدف انظر الكامل البن االثري* الرمحان من شرف عزت فلم تعرف االيام قيمتها 

  .٧١: ، وأخبار الدولة السلجوقية١٣٠ / ٢: ، وابن خلكان٢٠٦ / ١٠
  .ي أمليأ: فالن جنعيت: طلب الكال، ومساقط الغيث، ويستعار يف غري ذلك، فيقال: النجعة) ٢(
وما يسديه إليك تستحلي مثرة : واضح واسع بني، ومتام ما جاء يف الورقة كما يف ابن خلكان: أي) ٣(



  .شكره، وتستعذب مياه بره
(*)  

)١٩/٢٧١(  

  

 بن أمحد الشيخ العدل اجلليل املعمر، مسند مهذان، أبو غالب أمحد بن حممد*  أبو غالب العدل - ١٧٢
  . اخلفاف، وجد مساعه يف أصول احملدثنيبن حممد بن القارئ، اهلمذاين

  .حدث عن أيب سعيد عبدالرمحن بن شبانة، ومنصور بن عبدالرمحن احلنبلي، واحلسني بن عمر النهاوندي
أبو طاهر السلفي، وشهردار بن شريويه، وأبو الكرم علي ابن عبد الكرمي، وأظن أن احلافظ : حدث عنه

  .ه، وحدث يف سنة ست ومخس مئة، وكان من أبناء التسعنيأبا العالء العطار مسع منه، فإنه أدرك
  .مل يذكر له شريويه وفاة، وكان من أهل الشهادات

  
   بن حممد بنالشيخ االمام االمني اجلليل أبو سعيد إمساعيل بن عمرو* *  البحريي - ١٧٣

  .أمحد البحريي النيسابوري احملدث
على أيب احلسني عبد الغافر "  صحيح مسلم "قرأت : ولد سنة تسع عشرة وأربع مئة، وكان يقول

  .أكثر من عشرين مرة) ١(الفارسي 
__________  

 / ٤: ، شذرات الذهب٢٨١ / ١٣: ، عيون التواريخ١١ / ٤: ، العرب١٧٨ / ٤: تاريخ االسالم(*) 
١٤ - ١٣.  

  .١٦٤ / ٤: ، تاريخ االسالم٤٥٦ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٥٨ / ٩: املنتظم(* *) 
وكان مساعه صحيح مسلم من اجللودي سنة مخسة وستني وثالث : الفسوي مث النيسابوري التاجر) ١(

ونقل عن حفيده أيب احلسن عبد الغافر بن إمساعيل ) ١٣(مئة، ترمجه املؤلف يف اجلزء الثامن عشر رقم 
  = (*) قلة كان شيخا، ثقة، صاحلا، صائنا، حمظوظا من الدين والدنيا، جمدودا يف الرواية على: قوله

)١٩/٢٧٢(  

  

مسع من احلافظ أيب بكر أمحد بن منجويه، وأيب حسان املزكي، وأيب العالء صاعد بن حممد، وعبد الرمحن 
  .النصروي

  .إمساعيل بن جامع، وأبو شجاع البسطامي، وإمساعيل بن حممد التيمي: وعنه



للغرباء " صحيح مسلم "  دائما مسع بإفادته خلق، وتفقه على ناصر العمري، وكان يقرأ: قال السمعاين
  .والرحالة، وأضر بأخرة

  .كان نظيفا عفيفا، اشتغل بالتجارة، وبورك له فيها، وحصل ماال: وقال ابن النجار
  .تويف يف آخر سنة إحدى ومخس مئة بنيسابور

  .أملى جمالس
__________  

  افظ احلسنمساعه، مشهورا، مقصودا من اآلفاق، مسع منه االئمة والصدور، وقرأ احل= 
السمرقندي عليه صحيح مسلم نيفا وثالثني مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحريي نيفا وعشرين مرة، 

وممن قرأه عليه من مشاهري االئمة زين االسالم أبو القاسم القشريي والواحدي وغريمها، استكمل مخسا 
  . ه٤٤٨وتسعني سنة، وتويف سنة 

يخ الصاحل الزاهد عيسى بن حممد بن عبد الرمحان وأبو احلسن هذا روى صحيح مسلم عن الش
اجللودي، عن الفقيه الزاهد اتهد أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان النيسابوري، عن االمام مسلم 

 إسناده منه إىل االمام ١٠، ٦ / ١: بن احلجاج القشريي، وأورد االمام النووي يف مقدمة شرح مسلم
صحيح مسلم بن احلجاج رمحه اهللا الشيخ االمني العدل الرضى أبو إسحاق أخربنا جبميع : مسلم، فقال

إبراهيم بن أيب حفص، عمر بن مضر الواسطي رمحه اهللا جبامع دمشق محاها اهللا وصاا وسائر بالد 
أخربنا االمام ذو الكىن أبو القاسم، أبو بكر، أبو الفتح منصور بن عبد املنعم : االسالم وأهله، قال

أخربنا : أخربنا االمام فقيه احلرمني أبو جدي أبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي، قال:  قالالفراوي،
أخربنا أبو إسحاق : أخربنا أبو أمحد حممد بن عيسى اجللودي، قال: أبو احلسني عبد الغافر الفارسي، قال

ج رمحه اهللا، مث ترجم لكل إبراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه، أخربنا االمام أبو احلسني مسلم بن احلجا
  .واحد منهم على سبيل االختصار فراجعه

(*)  

)١٩/٢٧٣(  

  

 بن الشيخ االمام احلافظ، املفيد املسند، حمدث الكوفة، أبو الغنائم حممد بن علي*  أيب النرسي - ١٧٤
  .ميمون بن حممد النرسي، الكويف، املقرئ، امللقب بأيب جلودة قراءته

  .أربع مئةولد سنة أربع وعشرين و
ومسع حممد بن علي بن عبدالرمحن العلوي، وأبا طاهر حممد بن العطار، وحممد بن إسحاق بن فدويه، 

  وحممد بن حممد بن خازم بن



نفط، وأبا عبد اهللا بن حبيب القادسي، وأبا إسحاق الربمكي، وأبا بكر بن بشران، وأبا القاسم التنوخي، 
 بن السواق، وكرمية املروزية ااورة، وعبد العزيز بن بندار والقاضي أبا الطيب الطربي، وأبا منصور

الشريازي، وأبا احلسن أمحد بن حممد الزعفراين، وأمحد بن حممد بن قفرجل، وأبا الفتح بن شيطا، وخلقا 
  .سواهم، ومسع بالشام ملا زار بيت املقدس، وكان ينوب عن خطيب الكوفة

ي مع تقدمه، وابن ناصر، والسلفي، ومعايل بن أيب بكر الفقيه نصر بن إبراهيم املقدس: حدث عنه
أبو الكرم ) ١(الكيال، ومسلم بن ثابت، وحممد بن حيدرة احلسيين، وعدة، وتال عليه لعاصم 

  الشهرزوري حبق قراءته
__________  

، تذكرة ٢٢ / ٤: ، العرب٣٧ / ٢: ، دول االسالم١٩٨ / ٤: ، تاريخ االسالم١٨٩ / ٩: املنتظم
: ، عيون التواريخ١٤٤ - ١٤٣ / ٤: ، الوايف٣٠ - ٢٨: ، املستفاد١٢٦٢ - ١٢٦٠ / ٤ :احلفاظ

، هدية ٢٩ / ٤: ، شذرات الذهب٤٥٨: ، طبقات احلفاظ٢١٢ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٢٩ / ١٣
  .٨٣ / ٢: العارفني

ملتوىف سنة ابن دلة الكويف احلناط موىل بين أسد، شيخ االقراء بالكوفة، وأحد القراء السبعة ا) ١(
  ).١١٩( ه تقدمت ترمجته يف اجلزء اخلامس رقم ١٢٨

(*)  

)١٩/٢٧٤(  

  

على العلوي، عن أيب عبد اهللا اجلعفي، ومسع منه احلميدي، وجعفر احلكاك، وابن اخلاضبة، وأبو مسلم 
  .عمر بن علي الليثي، وعبد احملسن الشيحي

ى املشايخ وأنا صيب، فقال الناس، أنت كنت أقرأ عل: وخرج لنفسه معجما، ونسخ الكثري، وكان يقول
أيب، جلودة قراءيت، وأول مساعي يف سنة اثنتني وأربعني، وحلقت الربمكي، فسمعت منه ثالثة أجزاء 

  .ومات
  .كانت له معرفة ثاقبة، ووصفه باحلفظ واالتقان: قال عبد الوهاب االمناطي

 كان يتهجد، ويقوم الليل، قرأ عليه أبو طاهر ،)١(كان ثقة حافظا، متقنا، ما رأينا مثله : وقال ابن ناصر
أعرف حديثي كله، الين : ليس هذا من حديثي، فسأله عن ذلك، فقال: بن سلفة حديثا، فأنكره، وقال

  .نظرت فيه مرارا، فما خيفى علي منه شئ
 وكان يقدم كل سنة من الكوفة من سنة مثان وتسعني يف رجب، فيبقى ببغداد إىل بعد الفطر، ويرجع،

ختم هذا : وكان ينسخ باالجرة، يستعني على العيال، وكذا كان أبو عامر العبدري يثين عليه، ويقول



  .الشأن بأيب رمحه اهللا
مرض أيب ببغداد، ومحل، فأدركه االجل باحللة، ومحل إىل الكوفة ميتا، فدفن ا، مات يوم سادس عشر 

  .شعبان سنة عشر ومخس مئة
  .عاش ستا ومثانني سنة: قلت

__________  
ما رأيت مثل أيب الغنائم بن النرسي يف ثقته، :  عن ابن ناصر١٤٤ / ٤": الوايف " النص يف ) ١(

  .وحفظه، ما كان أحد يقدر أن يدخل يف حديثه ما ليس منه
(*)  

)١٩/٢٧٥(  

  

  .واليب الفرج بن كليب منه إجازة
أبو بكر عبد الغفار بن حممد الشريوي وفيها مات مسند زمانه أبو القاسم بن بيان الرزاز، ومسند زمانه 

، وأبو طاهر )٣(، وأبو اخلري املبارك بن احلسني الغسال املقرئ )٢(، وحمدث واسط مخيس احلوزي )١(
، وحممود بن سعادة )٥(، واحلافظ أبو بكر حممد بن منصور السمعاين )٤(حممد بن احلسني احلنائي 

  .راة) ٦(السلماسي، وأبو الفتح نصر بن أمحد احلنفي 
  

 االديب، االمام احلافظ، حمدث مهذان، أبو العالء، محد بن نصر بن أمحد اهلمذاين*  االعمش - ١٧٥
  .املعروف باالعمش، ذكره شريويه، وأبو سعد السمعاين

  .مولده يف سنة إحدى وثالثني وأربع مئة
 وامسه -مد بن ماهله مسع من أيب مسلم بن غزو النهاوندي، وعبيد اهللا بن احلافظ بن منده، وأيب حم

  . وعلي بن محيد احلافظ، وطبقتهم-هارون 
__________  

  ).١٥٣(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٠٥(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢١١(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٥٥(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢١٤(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٢٣٢(سترد ترمجته برقم ) ٦(



 / ٤: ، تذكرة احلفاظ٢٠٧ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٢٣: الورقة: لماء احلديثخمتصر طبقات ع(*) 
 / ٤: ، شذرات الذهب٤٥٤: ، طبقات احلفاظ١٤٢ - ١٤١ / ١: ، ذيل طبقات احلنابلة١٢٥٠

٣١.  
(*)  

)١٩/٢٧٦(  

  

 أجار يل مروياته، وكان عارفا باحلديث، حافظا ثقة، مكثرا، مسع بنفسه وأملى، مات يف: قال السمعاين
عاشر شوال سنة اثنيت عشرة ومخس مئة عن نيف ومثانني سنة، وهو محد بن نصر بن أمحد بن حممد بن 

  .معروف
حدث عنه السلفي، وأبو العالء العطار املقرئ، ومجاعة، وكان بصريا مبذهب أمحد، ناصرا للسنة، : قلت

  .وافر احلرمة ببلده، بارع االدب
، أخربين نصر بن جرو، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، )١(قرأت على أمحد بن عبد الكرمي احملتسب 

مسعت محد بن نصر احلافظ مذان، مسعت علي بن محيد احلافظ، مسعت طاهر بن عبد اهللا احلافظ، مسعت 
ملا أملى صاحل بن أمحد التميمي احلافظ مذان كانت له رحى، : محد بن عمر الزجاج احلافظ يقول

  .رها على حمابر أصحاب احلديثفباعها بسبع مئة دينار، ونث
  .رواه أبو سعد السمعاين، عن رجل، عن السلفي

  
   بناالمام احملدث الصادق أبو حممد عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا*  ابن اآلبنوسي - ١٧٦

__________  
أمحد بن عبد الكرمي بن غازي أبن أمحد الفقيه، أبو : ، فقال١٢ترمجة املؤلف يف مشيخته الورقة ) ١(

العباس الواسطي املصري املعروف بابن االغالقي، مسع من عبد القوي بن احلباب، ونصر بن جرو، وابن 
باقا، وعبد الغفار بن شجاع احمللي، وأيب الربكات هبة اهللا بن حممد املقدسي، ومكرم القرشي، مولده يف 

بني القصرين، مث سنة تسع أو سنة عشر وست مئة، وكان ينوب يف احلسبة بالقاهرة، ويؤم مبسجد 
وجدت بعد أنه ولد سنة ست عشرة وست مئة، وأن جده عرف باالغالقي، لكونه كان يأمر غلمانه 

  .باالحتراز بغلق االبواب، تويف يف صفر سنة ست وتسعني وست مئة
 / ١٣: ، عيون التواريخ١٤٨ - ١٤٧: ، املستفاد٩ / ٤: ، العرب١٧٣ / ٤: تاريخ االسالم(*) 

  .١٠ / ٤: ب، شذرات الذه٢٧٠
(*)  



)١٩/٢٧٧(  

  

  .حممد بن اآلبنوسي، البغدادي، والد الفقيه أيب احلسن أمحد بن اآلبنوسي
  .كان مولده يف سنة مثان وعشرين وأربع مئة

ومسع من أيب حممد اجلوهري، وأيب القاسم التنوخي، وأيب طالب العشاري، وأيب الطيب الطربي، وأيب 
  .منه" تاريخ اخلطيب " مسع بكر بن بشران، وابن مكي السواق، و

روى عنه حممد بن حممد السنجي، وعبد اهللا احللواين، وأبو طاهر السلفي، وكان أحد الوكالء عند 
  .الدامغاين

كنت ال أمسع مدة من التنوخي ملا أمسع من ميله إىل االعتزال، مث : مسعته يقول: قال أبو بكر السمعاين
  .حيىي بن معني: كان يسميينمسعت منه، وصرت عنده أعز من كل أحد، و

  .مات ابن اآلبنوسي يف سادس عشر مجادى االوىل سنة مخس ومخس مئة
  .كان أبو حممد ثقة مستورا، له معرفة باحلديث: قال ابن ناصر
هو من أهل املعرفة باحلديث وقوانينه اليت ال يعرفها إال من طال اشتغاله به، وكان ثقة : قال السلفي

  :انتقاء الربداين وابنهشافعيا، كتبنا عنه ب
 بن اآلبنوسي الشافعي االمام أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن علي] * أبو احلسن اآلبنوسي  [ - ١٧٧
  .الوكيل

__________  
، وذكره االمام الذهيب يف ١١٤ / ٤: ، العرب٥٨: الورقة: ، تاريخ االسالم١٢٦ / ١٠: املنتظم(*) 

، شذرات ٢١ / ٦: ، طبقات السبكي١١٤ / ٧: لوفيات، الوايف با١٢٩٤ / ٤: تذكرة احلفاظ
  .١٣٠ / ٤: الذهب

(*)  

)١٩/٢٧٨(  

  

  ).٤٦٦(مولده سنة 
مسع أبا القاسم بن البسري، وإمساعيل بن مسعدة االمساعيلي، وحممد بن حممد الزينيب، ورزق اهللا، وعدة، 

  وتفقه على القاضي حممد
  .وتسنن) ١( اهللا ابن املظفر الشامي، ونظر يف االعتزال، مث أنقذه

ابنته شرف النساء، وابن عساكر، والسمعاين، وسليمان املوصلي، وأبو اليمن الكندي، : حدث عنه



  .وعدة، وأجاز اليب منصور بن عفيجة
فقيه، مفت، زاهد، اختار اخلمول وترك الشهرة، وكان كثري الذكر، تاركا للتكليف : قال السمعاين

)٢.(  
  .نةمجع وصنف، ودعا إىل الس: قلت
  .كان ال يأيت اجلمعة، وما علم عذره، وال رؤي يف مسجد: قيل

  .مات يف ذي احلجة سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة
  

 بن حممد احلسنوي الفقيه احملدث، مفيد نيسابور، أبو الفضل العباس بن أمحد) * ٣( الشقاين - ١٧٨
  .ره وتفردالنيسابوري، الشقاين، أحد من أفىن عمره يف طلب احلديث، وطال عم

__________  
  ".املنتظم " بسبب صحبته اليب احلسن بن الزاغوين، شيخ ابن اجلوزي كما يف ) ١(
١٢٦ / ١.  
واعتزل عن الناس، فال يدخل عليه أحد قبل صالة الظهر، واشتغل : ١١٢ / ٧": الوايف " يف ) ٢(

  .الفقهباالذكار واالوراد، ويكون بعد الظهر متفرغا ملن يقرأ عليه احلديث أو 
ص ) ٣(ضبطت الشني باالصل بالفتح، وهو املشهور، والصحيح كسرها كما تقدم يف التعليق ) ٣(

٢٤٤.  
/ الورقة : ، املنتخب٣٥٤ / ٣: ، معجم البلدان٣٦٠ / ٧:  ب، االنساب٧٣/ الورقة : السياق(*) 

  .٢٠٢ / ٢:  ب، اللباب١١٨
(*)  

)١٩/٢٧٩(  

  

د بن إبراهيم املزكي، وأمحد بن حممد بن احلارث التميمي، وأبا مسع عبدالرمحن بن محدان النصروي، وحمم
  .حسان حممد بن أمحد بن جعفر، فمن بعدهم، وقل أن يوجد جزء إال وقد مسعه، وما علمت له رحلة

  .حممد بن أيب بكر السنجي، وعمر أبو شجاع البسطامي، وعبد الرحيم بن االخوة، وآخرون: روى عنه
ومخسني ومخس مئة، وهو يف عشر التسعني فيما أرى، وكان والده أبو مات يف ذي احلجة سنة ست 

  .أبو بكر حممد، وأمحد، يرويان احلديث: العباس من علماء وقته، وله ولدان
  

 بن عبيد بن حممد ابن حممد بن الشيخ العامل املأمون أبو حممد الفضل بن حممد*  القشريي - ١٧٩



  .مهدي القشريي النيسابوري املعدل الصويف
مسع العالمة عبد القاهر البغدادي، وعبد الرمحن بن محدان النصروي، وأبا حسان املزكي، وعبد الغافر 

  .الفارسي، وهو أخو عبيد القشريي
  .حدث ببغداد ملا حج، فروى عنه أبو الفتح حممد بن عبد السالم الكاتب وغريه

ا فاضال، حسن السمت من تويف يف رمضان سنة ست ومخس مئة، وله ست ومثانون سنة، وكان خري
  .شهود نيسابور الكبار

__________  
  .١٤ / ٤: ، شذرات الذهب١١ / ٤: ، العرب١٧٩ / ٤: تاريخ االسالم(*) 
(*)  

)١٩/٢٨٠(  

  

 بن علي االنباري، مث كبري الوعاظ، االمام املقرئ، أبو منصور علي بن حممد*  االنباري - ١٨٠
  .البغدادي

  .الشرمقاين، وأظنه آخر أصحابهتال بالروايات على أيب علي 
ومسع من أبن غيالن، وأيب إسحاق الربمكي، ومجاعة، وتفقه على أيب يعلى حىت برع يف مذهب أمحد، 

وكان دينا صاحلا، عذب االلفاظ، طيب التالوة، من أعيان العلماء، أفىت، ودرس، ووعظ جبامع القصر، 
  .الجزاءوجامع املنصور، وجامع املهدي، ومسع الكثري، ونسخ ا

  .روى عنه أبو الربكات بن السقطي، وعبد اخلالق اليوسفي، وأبو طالب ابن خضري، وآخرون
  .مولده يف سنة مخس وعشرين وأربع مئة

  ).١(ومات يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخس مئة، وشيعه اخللق، وازدمحوا عليه، رمحه اهللا تعاىل 
  .وما أستحضر أحدا قرأ عليه بالروايات

__________  
، ذيل ١٨٢ / ٤: ، تاريخ االسالم١٧٦ / ٩: ، املنتظم٢٥٨ - ٢٥٧ / ٢: طبقات احلنابلة(*) 

  .١٨ - ١٧ / ٤: ، شذرات الذهب٢٢٩ / ٢، املنهج االمحد ١١١ - ١١٠ / ١: طبقات احلنابلة
وصليت عليه إماما جبامع املنصور يف املقصورة، : ٢٥٨ / ٢: قال أبو احلسني صاحب الطبقات) ١(

  .إىل مقربة إمامنا أمحد رمحة اهللا عليهوشيعته 
  .وحدث عن الوالد بكثري من مساعاته ومصنفاته: قال
(*)  



)١٩/٢٨١(  

  

 بن موسى البغدادي الشيخ احملدث، مفيد بغداد، أبو الربكات هبة اهللا بن املبارك*  السقطي - ١٨١
  ).١(السقطي صاحب املعجم الضخم 

  .ه ضعيف، قليل االتقانكتب عمن دب ودرج وخرج ومجع وتنبه، لكن
مسع القاضي أبا يعلى، وأبا احلسني بن املهتدي باهللا، وعبد الصمد ابن املأمون، وأبا جعفر بن املسلمة، 

  .وحممد بن علي بن الدجاجي وجابر بن ياسني، وأبا بكر اخلطيب، وهنادا النسفي، فمن بعدهم
 وحبث عن الشيوخ حىت كتب عمن هو ورحل إىل أصبهان والكوفة والبصرة واملوصل واجلبال، وبالغ

  .دونه
روى عنه ولده وجيه، وإمساعيل بن السمرقندي، والشيخ عبد القادر، واملبارك بن كامل، والسلفي، 

  .وآخرون
أخربنا ابن رواج، أخربنا السلفي، أخربنا هبة اهللا السقطي بواسط، أخربنا أبو يعلى، : قال ابن النجار

  .فذكر حديثا
  .وله نظم جيد

__________  
: ، العرب١٩٥ / ٤: ، تاريخ االسالم٥١٥ / ١٠: ، الكامل١٨٣ / ٩: ، املنتظم٩٢ / ٧: االنساب(*) 
 ١٣٠ / ٢٧): خ(، الوايف بالوفيات ٢٩٢ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٥٠ - ٢٤٩: ، املستفاد١٩ / ٤
 - ١٨٩ / ٦: ، لسان امليزان١١٤ / ١: ، ذيل طبقات احلنابلة١٧٩ / ١٢: ، البداية والنهاية١٣١ -

  .١٠٩ / ٢: ، إيضاح املكنون٢٦ / ٤: ، شذرات الذهب١٧٣٥: ، كشف الظنون١٩٠
هو يف حنو مثانية أجزاء ضخمة، ومجع تارخيا : ١١٤ / ١: قال ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة) ١(

  .لبغداد ذيل به على تاريخ اخلطيب
(*)  

)١٩/٢٨٢(  

  

سنة مخس وأربعني وأربع مئة، مسع كثريا، : ولده، فقالسألت هبة اهللا بن السقطي عن م: قال السلفي
  .وكان من أهل احلفظ واملعرفة، وشعره حسن، رأيته بأصبهان ملا قدم مع رزق اهللا يقرأ عليه احلديث

ما مسعنا ذا قط، : ذاكرت شجاعا الذهلي برواية السقطي عن أيب حممد اجلوهري، فقال: قال ابن فوالذ
  ).١(وضعفه فيه جدا 



، وهو من )٢(ال واهللا، ظهر كذبه : أكان ثقة ؟ قال: سألت ابن ناصر عن السقطي: ل السمعاينوقا
  .سقط املتاع، مات سنة تسع ومخس مئة

   بناالستاذ العالمة االكمل أبو املظفر حممد بن أيب العباس أمحد*  االبيوردي - ١٨٢
__________  

س باحلديث، فجمع الشيوخ، وخرج التاريخ، وكان فيه فضل ومعرفة وأن: ١٨٣ / ٩: يف املنتظم) ١(
وأرخ، ولكنه أفسد ذلك بأن ادعى مساعا ممن مل يره، منهم أبو حممد اجلوهري، فإنه ال حيتمل سنه 

ورأيت خبط السلفي جزءا مسعه من : ١٩٠ / ٦" اللسان " السماع منه، ويف تاريخ ابن النجار كما يف 
د فيه إسنادا صحيحا بل كله ظاهر الصنعة، وقال ابن رجب هذا الرجل مفتعال وأسانيده مركبة، ومل أج

كتب عن أصحاب الدارقطين، وابن شاهني، واملخلص، وابن حبابة، : ١١٤ / ١: يف ذيل الطبقات
واحلريب، وطبقتهم، ومن دوم، حىت كتب عن أقرانه ومن دونه، وزاد به الشره يف هذا االمر حىت 

  .وال حيتمل سنه السماع منهم كأيب حممد اجلوهري وغريهادعى السماع من شيوخ مل يسمع منهم، 
ال واهللا حدث : أثقة هو ؟ فقال: وسئل شيخنا ابن ناصر عنه، فقالوا: ١٨٣ / ٩: ويف املنتظم) ٢(

  .بواسط عن شيوخ مل يرهم، فظهر كذبه عندهم
 / ١: ن، معجم البلدا٢٦٦ - ٢٣٤ / ١٧: ، معجم االدباء١٧٦ / ٩: ، املنتظم٥٣٥: االنساب(*) 
، وفيات ٥٢ - ٤٩ / ٣: ، إنباه الرواة٥٠٠ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٢٣٠ / ٣: ، اللباب٨٦

  :، تاريخ أيب الفداء٤٤٩ - ٤٤٤ / ٤: االعيان
: ، تتمة املختصر١٢٤١ / ٤: ، تذكرة احلفاظ١٤ / ٤: ، العرب١٨٢ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٢٧ / ٢
 ٨: ، مرآة الزمان٢٩٤ - ٢٨٨ / ١٣: عيون التواريخ، ٩٣ - ٩١ / ٢: ، الوايف بالوفيات٣٧ / ٢
 / ١٢: ، البداية والنهاية٨٤ - ٨١ / ٦: ، طبقات السبكي١٩٦ / ٣: ، مرآة اجلنان٣٠ - ٢٩/ 

  : = (*)، النجوم الزاهرة١٦ - ١٤: ، طبقات ابن قاضي شهبة١٧٦

)١٩/٢٨٣(  

  

 معاوية بن حممد بن عثمان بن حممد بن أمحد بن إسحاق بن حممد بن إسحاق بن احلسن بن منصور بن
عنبسة بن عتبة بن عثمان بن عنبسة بن أيب سفيان ابن حرب بن أمية االموي العنبسي املعاوي االبيوردي 

  .اللغوي، شاعر وقته، وصاحب التصانيف، فالواسطة بينه وبني أيب سفيان مخسة عشر أبا) ١(
ك بن أمحد البانياسي، وأخذ العربية عن عبد مسع إمساعيل بن مسعدة، وأبا بكر بن خلف الشريازي، ومال

  .القاهر اجلرجاين
  .روى عنه ابن طاهر املقدسي، وأبو الفتوح الطائي، وأبو طاهر السلفي، ومجاعة



  .تقر ومتر: سئل االديب أبو املظفر عن أحاديث الصفات، فقال: قال حيىي بن منده
، وله "أنساب العرب " ، وكتاب "لعلم طبقات ا" ، وكتاب "املختلف " صنف كتاب : وقال السمعاين

  .يف اللغة مصنفات ما سبق إليها
  .العراقيات، والنجديات، والوجديات، وعمل تارخيا البيورد: ، وهو أقسام)٢(ديوانه كبري : قلت

__________  
، شذرات ٩٤٥ - ٣٩٧: ، كشف الظنون٤١ - ٤٠ / ١: ، بغية الوعاة٢٠٧ - ٢٠٦ / ٥= 

 ٨١ / ٢: ، هدية العارفني١٨٥: ، روضات اجلنات٦٦: لفالكة واملفلوكني، ا٢٠ - ١٨ / ٤: الذهب
  .٢٦٢ - ٢٦١ / ٤٣: ، أعيان الشيعة٨٢ -
بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة، وفتح الواو، وسكون الراء، ودال مهملة نسبة إىل أبيورد، ) ١(

 ه ٣١فتحها املسلمون سنة أبا ورد، وباورد، وهي من بالد خراسان بني سرخس ونسا، وقد : ويقال هلا
  .االحنف بن قيس: بقيادة عبد اهللا بن عامر بن كريز، ويقال

  .١٩٧٤وقد نشره جممع اللغة العربية بدمشق يف جملدين بتحقيق الدكتور عمر االسعد سنة ) ٢(
(*)  

)١٩/٢٨٤(  

  

شارق االرض اللهم ملكين م: كان االبيوردي يقول يف صالته: مسعت غري واحد يقولون: قال السمعاين
  .ومغارا

هو ريان من العلوم، موصوف بالدين والورع، إال أنه تياه، معجب بنفسه، قد قتله حب السؤدد، : قلت
إنه كتب رقعة : العبشمي املعاوي، يقال: وكان مجيال لباسا له هيئة ورواء، وكان يفتخر، ويكتب امسه

العاوي، ورد : ، فحك املستظهر امليم، فصار)١(اململوك املعاوي : إىل اخلليفة املستظهر باهللا، وكتب
  .الرقعة إليه

 من أهل الدين واخلري والصالح - واهللا -كان االبيوردي : مسعت السلفي يقول: قال محاد احلراين
واهللا ما منت يف بيت فيه كتاب اهللا، وال حديث رسول اهللا احتراما هلما أن يبدو مين شئ : والثقة، قال يل

  .ال جيوز
وشادن زارين : بو احلسني بن الفقيه، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أنشدنا االبيوردي لنفسهأنشدنا أ

والبدر يصغي إيل مستمعا وصلت * كالبدر يف صفحة الدجى ملعا فلم أزل موهنا أحدثه * على عجل 
رب أبو فخر الع": السياق " قال عبد الغافر يف ) ٢(حىت التقى الروض والغدير معا * خدي خبده شغفا 
  املظفر االبيوردي



  ، الرئيس االديب، الكاتب النسابة، من مفاخر العصر،)٣(الكوفين 
__________  

نسبة إىل معاوية االصغر املقدم ذكره يف عمود نسبه، وهو معاوية بن حممد بن عثمان بن عنبسة بن ) ١(
  .عتبة بن عثمان بن عنبسة بن أيب سفيان

  .ه املطبوعمل ترد هذه االبيات يف ديوان) ٢(
بليدة صغرية على ستة فراسخ من أبيورد خبراسان بناها أمري خراسان عبد اهللا بن : نسبة إىل كوفن) ٣(

  .طاهر بن احلسني يف خالفة املأمون، وهي مسقط رأس أيب املظفر ومنشؤوه
(*)  

)١٩/٢٨٥(  

  

التواليف املعجبة، والنظم وأفاضل الدهر، له الفضائل الرائقة، والفصول الفائقة، والتصانيف املعجزة، و
، رأيته شابا قام يف )١(الذي نسخ أشعار احملدثني، ونسج فيه على منوال املعري، ومن فوقه من املفلقني 

درس إمام احلرمني مرارا، وأنشأ فيه قصائد كبارا، يلفظها كما يشاء زبدا من حبر خاطره كما نشاء، 
فت يف أثناء كالمه إىل الفقر والوقائع، واالستنباطات مسري له االنشاء، طويل النفس، كثري احلفظ، يلت

الغريبة، مث خرج إىل العراق، وأقام مدة جيذب فضله بضبعه، ويشتهر بني االفاضل كمال فضله، ومتانة 
طبعه، حىت ظهر أمره، وعال قدره، وحصل له من السلطان مكانة ونعمة، مث كان يرشح من كالمه نوع 

اتباع فضله، وادعاء استحقاق االمامة، تبيض وساوس الشيطان يف رأسه تشبث باخلالفة، ودعوة إىل 
وتفرخ، وترفع الكرب بأنفه وتشمخ، فاضطره احلال إىل مفارقة بغداد، ورجع إىل مهذان، فأقام ا يدرس 

  .ويفيد، ويصنف مدة
دى مقليت إذا أميل بإح) ٢(عليها ويغريين ا أن يعيبها * وهيفاء ال أصغي إىل من يلومين : ومن شعره

  إليها وباالخرى أراعي رقيبها* بدت 
أكوكب ما أرى يا سعد أم : وله) ٣(أخذت لعيين من سليمى نصيبها * وقد غفل الواشي فلم يدر أنين 

  تقاسم الشمس أمساع وأبصار* تشبها سهلة اخلدين معطار بيضاء إن نطقت يف احلي أو نظرت * نار 
__________  

  .ن أفلق يف االمر إذا كان حاذقا بهمن ايدين، م: أي) ١(
  .أعيبها": وفيات االعيان " يف ) ٢(
  .١ / ١٤٦ / ١٣: ، وعيون التواريخ٤٤٦ / ٤: ، ووفيات االعيان١٩٣ / ٢: ديوانه) ٣(

(*)  



)١٩/٢٨٦(  

  

حيث * كأم يف ضمري الليل أسرار فاسرعوا وطال االعناق مائلة * والركب يسرون والظلماء راكدة 
أعز وأحداث الزمان ون فبات يريين * تنكر يل دهري ومل يدر أنين : وله) ١(للنوام أكوار الوسائد 

سقيط * نزلنا بنعمان االراك وللندى : وله) ٢(وبت أريه الصرب كيف يكون * اخلطب كيف اعتداؤه 
 خودا وقد أخذت منا السرى والتنائف وأذكر* به ابتلت علينا املطارف فبت أعاين الوجد والركب نوم 

لئن أنكرته * هواها أجابته الدموع الذوارف هلا يف مغاين ذلك الشعب مرتل * إن دعاين على النوى 
يا من : أنشدنا أبو املظفر االبيوردي لنفسه: قال حممد بن طاهر احلافظ) ٣(العني فالقلب عارف 

خرط القتادة وامتطاء * شأوي وأين له جاللة منصيب ال تتعنب فدون ما حاولته * يساجلين وليس مبدرك 
  الكوكب

  أي ذي حسب أيب) ٥(فاسأله تعلم * أبا ) ٤(واد يعلم أينا خري 
__________  

  .مل ترد االبيات يف ديوانه) ١(
: ، والوايف بالوفيات٤٤٦ / ٤: ، ووفيات االعيان٢٤٦ / ١٧: ، ومعجم االدباء٥٥ / ٢: ديوانه) ٢(
، ١٧٧ / ٩: ، واملنتظم٤٩ / ٨: مرآة الزمان، و١ / ١٤٦ / ١٣: ، وعيون التواريخ٩٢ / ٢

  .١٧٦ / ١٢: ، والبداية والنهاية٨٣ / ٦: ، وطبقات السبكي٢٠٧ / ٥: والنجوم الزاهرة
، وهي من جندياته، ومل ترد يف ٢ / ١٤٦ / ١٣: ، وعيون التواريخ٤٤٧ / ٤: وفيات االعيان) ٣(

  .الديوان
  .ان، والطبقاتيف االصل خريا وهو خطأ، والتصويب من الديو) ٤(
  .واملثبت من الديوان والطبقات" يعلم " يف االصل ) ٥(

(*)  

)١٩/٢٨٧(  

  

فبنو أمية * شرفا رفعت مناره ) ١(جرثومة من طينها خلق النيب ورثته * جدي معاوية االغر مست به 
 أنشدين علي بن حممد احلافظ، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا السلفي، أنشدنا) ٢(يفخرون به ويب 
وقطعناها أهله وتويف * فجمعناها بدورا ) ٣(حشيت ريقة حنله * من رأى أشباح ترب : االبيوردي لنفسه

  .االبيوردي بأصبهان مسموما يف ربيع االول سنة سبع ومخس مئة كهال
* مل يبق مين احلب غري حشاشة : أنشدنا االبيوردي: قال قاضي القضاة عبد الواحد بن أمحد الثقفي



  ويفيق من سحرته عني الراقي*  فاذهيب بالباقي أيبل من جلب السقام طبيبه تشكو الصبابة
رق * ألقى من املسقي فعل الساقي نفسي فداؤك من ظلوم أعطيت * إن كان طرفك ذاق ريقك فالذي 

  )٤(القلوب وطاعة االحداق 
__________  

  .وورثته: يف الديوان ومعجم االدباء وطبقات السبكى) ١(
  .٨٣ / ٦: ، وطبقات السبكي٢٦٢ / ١٧: ، ومعجم االدباء١٥٢/  ٢: ديوانه) ٢(
  .مل ترد يف ديوانه) ٣(
  .، ومل ترد يف ديوانه٢٤١ / ١٧: معجم االدباء) ٤(

واليب املظفر قصيدة رائعة يصف فيها ما حل باملسلمني من قتل وأسر وتشريد وذل وهوان على أيدي 
ريها، ويستنهض مهم االمراء الذين رضوا باهلوان، الصليبيني الذين احتلوا من بالد لشام القدس وغ

مزجنا دماء : وتوانوا عن نصرة رعاياهم، ومنابذة عدوهم، واسترداد ما سلب من ديارهم يقول فيها
إذا احلرب شبت * فلم يبق منا عرضة للمراحم وشرح سالح املرء دمع يفيضه * بالدموع السواجم 

  = (*)نارها بالصوارم 

)١٩/٢٨٨(  

  

  .كان أوحد أهل زمانه يف علوم عدة: كره ابن طاهر، فلم يتقن نسبه، وقالوقد ذ
كان يف زمانه درة وشاحه، وغرة أوضاحه، ومالك رق املعاين، : وقد عمل السلفي له سرية وطول، وقال

  .فلله دره حني يتناثر من فيه دره
جتمع فيه من اخلالل الرضية، حسنا ويعبده القرطاس والقلم هذا مع ما * يف كل معىن يكاد امليت يفهمه 

واخلصال املرضية، كالتبحر يف اللغة، والتقدم يف النحو، واملعرفة برجال احلديث واالنساب، ونزاهة 
النفس، واملواظبة على الشرع، والتواضع الزائد للزاهدين، والصلف التام على أبناء الدنيا، وكان نادرة 

  يف أنساب العرب قاطبة، كأنه
__________  

وعيش * وقائع يلحقن الذرى باملناسم أومية يف ظل أمن وغبطة * إيها بين االسالم إن وراءكم ف= 
على هفوات أيقظت كل نائم وإخوانكم بالشام * كنوار اخلميلة ناعم وكيف تنام العني ملء جفوا 

اخلفض جترون ذيل * ظهور املذاكي أو بطون القشاعم تسومهم الروم اهلوان وأنتم * يضحي مقيلهم 
تواري حياء حسنها باملعاصم حبيث السيوف البيض * فعل املسامل وكم من دماء قد أبيحت ومن دمى 

تظل هلا الولدان * ومسر العوايل داميات اللهاذم وبني اختالس الطعن والضرب وقفة * حممرة الظىب 



 ال يشرعون ليسلم يقرع بعدها سن نادم أرى أميت* شيب القوادم وتلك حروب من يغب عن غمارها 
وال حيسبون العار ضربة * رماحهم والدين واهي الدعائم وجيتنبون النار خوفا من الردى * إىل العدى 

عن * ويغضي على ذل كماة االعاجم فليتهم إذ مل يذودوا محية * الزم أترضى صناديد االعاريب باالذى 
هال أتوه رغبة يف الغنائم لئن أذعنت ف* الدين ضنوا غرية باحملارم وإن زهدوا يف االجر إذ محس الوغى 

  .١٥٧ - ١٥٦ / ٢: فال عطسوا إال بأجدع راغم أنظر الديوان* تلك اخلياشيم للربى 
(*)  

)١٩/٢٨٩(  

  

ما دخلت بلدا يروى فيه احلديث إال بدأت بسماع شئ منه قبل التصدي : يغرف من حبر، مسعته يقول
لغويا قط، وأما النحو، فعبد ) ١(صيب، وما مقلت يف اللغة وأنا " البلغة " لشؤوين، وحفظت كتاب 

  .، وأثىن عليه)٢(القاهر 
  كان أبو: وحكى يل الشريف أبو البقاء خطيب جامع السلطان قال

وممن كان يبالغ يف مدحه أبو نصر بن أيب : املظفر يطالع الرقعة الطويلة مرة واحدة، ويعيدها حفظا، قال
ان كاتبا العصر، وبلغين وأنا بسلماس أنه فوض إليه إشراف حفص، وأبو إمساعيل االثعل االصبهاني

وهو على سرير امللك، فارتعد منه ) ٣(املمالك، وأحضر عند السلطان حممد بن ملكشاه للشخصية 
  ).٤(ووقع، ورفع ميتا 

مسع االبيوردي من إمساعيل بن مسعدة، وعبد القاهر اجلرجاين، وأيب الفتح الشريازي : قال شريويه
وكان من أفراد الوقت الذين ملكوا القلوب بفضلهم، وعمروا : وعاصم بن احلسن، إىل أن قالبالري، 

  "تاريخ أبيورد ونسا " الصدور بودهم متعصبا للسنة وأهلها، وله تصانيف كثرية، ألف 
__________  

  .ما أبصرت وال نظرت: ما مقلت عيين مثله مقال، أي: عن اللحياين" اللسان " يف ) ١(
اليب علي " شرح االيضاح " ، و "أسرار البالغة " ، و "دالئل االعجاز " اجلرجاين صاحب هو ) ٢(

  .الفارسي
أتى إليه أمر يقلقه، فيقال : وشخص به": اللسان " لتشخيصه، ويف : ٨٣ / ٦: يف طبقات السبكي) ٣(

: وص املسافرشخ: قد شخص به كأنه رفع من االرض لقلقه وانزعاجه، ومنه: للرجل إذا أتاه ما يقلقه
  .خروجه عن مرتله

أنه توىل يف آخر :  نقال عن العماد االصبهاين يف خريدة القصر٢٣٨ / ١٧": معجم االدباء " يف ) ٤(



عمره أشراف مملكة السلطان حممد بن ملكشاه، فسقوه السم وهو واقف عند سرير السلطان، فخانته 
  ...(*)رجاله، فسقط ومحل إىل مرتله

)١٩/٢٩٠(  

  

، "ما اختلف وائتلف من أنساب العرب " و " طبقات العلماء يف كل فن " و " ختلف واملؤتلف امل" و 
  وله يف النحو واللغة مصنفات ما سبق إليها،

  .حسن السرية، خفيف الروح، متواضعا، طرازا الهل البلد
 وكان من الذكاء قدم بغداد سنة مثانني، والزم خزانة الكتب النظامية،: وقال حممد بن عبدامللك اهلمذاين

على وصف عجيب، كان يسمع القصيدة الطويلة يف نوبة، فريويها، ويتصفح الكتاب مرة، فيذكر 
فوائده وحيكيها، كان يعاب بإعجابه بنفسه، وكان عفيفا متصونا، أكثر من مدائح الوزير أيب منصور بن 

فسعى ابن جهري إىل اخلليفه جهري، فصادف منه رفدا جليال، مث هجاه يف هوى مؤيد امللك بن النظام، 
بأنه قد هجاك، ومدح صاحب مصر، فأبيح دمه، فهرب إىل مهذان، واختلق هذا النسب حىت ذهب عنه 

  .إن اخلطري الوزير مسه، فمات فجأة: اسم صاحب مصر، ويقال
" زاد الرفاق " قرأت على عبدالرحيم بن االخوة ثالثة أجزاء من أول كتاب : قال ابن اخلشاب

 بارد الوضع، مشوب أدبه بفضول من علوم ال تعد يف الفضل، - نعم واهللا -دي، وهذا الكتاب لالبيور
  .دالة على أن االبيوردي كان ممخرقا حمبا الن يرى بعني مفنت، متشبعا مبا مل يعط

فال جترعت غري الصاب * إن ساغ بعدك يل ماء على ظمأ : يرثي االبيوردي) ١(واليب إمساعيل الطغرائي 
  مذ غبت عين فال متعت بالنظر*  أو إن نظرت من الدنيا إىل حسن والصرب

__________  
 هذه النسبة إىل من يكتب -بضم الطاء املهملة، وسكون الغني املعجمة، وفتح الراء : الطغرائي) ١(

الطغرى، وهي الطرة اليت تكتب يف أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ، ومضموا نعوت امللك 
  .در الكتاب عنه، وهي لفظة أعجميةالذي ص

  .١٩٠ / ٢: ابن خلكان
(*)  

)١٩/٢٩١(  

  



  كما مضيت فما يف العيش من وطر* صحبتين والشباب الغض مث مضى 
  أو انتهيت إىل آمايل الكرب* هبين بلغت من االعمار أطوهلا 
  أم أين أنت فما يل عنك من خرب* فكيف يل بشباب ال ارجتاع له 

  لكنت أول حلاق على االثر*  بعدكما سبقتماين ولو خريت
الذي روى سنن ) ١(الشيخ أبو القاسم الفضل بن حممد االبيوردي العطار *  االبيوردي - ١٨٣

الدارقطين بفوت جزئني عن أيب منصور النوقاين عن املؤلف، وكمل اجلزئني على أيب عثمان الصابوين 
  .عنه إجازة) ٢(

  .نة سبع عشرة ومخس مئة، وتويف بعد عام بنيسابورمسع الكتاب منه أبو سعد الصفار يف س
  

  ،)٣( بن مهدي، العدل املأمون الصاحل ابن عبيد بن حممد بن حممد* *  الفضل بن حممد - ١٨٤
__________  

الورقة : ، التقييد٢٥ - ٢٣ / ٢:  أ، التحبري١٩٢ - ب ١٩١/ الورقة : معجم الشيوخ للسمعاين(*) 
  .٢٣٦/  ٤:  ب، تاريخ االسالم١٨٩/ 

  ).٢٩٦(وسيكرر املؤلف ترمجته برقم 
شيخ صاحل مشهور، مستور، من املعمرين، مجيل االمر، زجى عمره : ٢٣ / ٢" التحبري " قال يف ) ١(

يف اخلري، ويف طاعة اهللا تعاىل، وكان حانوته جممع الظرفاء، واملشايخ، وامتد عمره حىت أناف على املئة، 
يعنيه، وقد أجاز السمعاين مبعجم أيب القاسم البغوي، والسنن للدارقطين، وكان كثري العبادة، مشتغال مبا 

  .وغري ذلك من االجزاء العالية املنثورة، وقد مسع منه والد أيب سعد السمعاين، وقرئ عليه الكثري
كان مساع الفضل من أيب منصور النوقاين وأيب عثمان الصابوين يف ربيع : ١٨٩الورقة : يف التقييد) ٢(

  . ه٤٤٠ل من سنة االو
 ٤: ، شذرات الذهب٢٨١ / ١٣: ، عيون التواريخ١١ / ٤: ، العرب١٧٩ / ٤: تاريخ االسالم(* *) 

 /١٤.  
شيخ ثقة مشهور من بيت العدالة والصالح، كان مبالغا يف االحتياط يف : يف تاريخ االسالم) ٣(

  .الشهادات، ومن أعيان العدول، وكان صوفيا مليحا خريا
(*)  

)١٩/٢٩٢(  

  



  .أبو حممد القشريي النيسابوري، أخو عبيد بن حممد
  .ولد سنة عشرين وأربع مئة

ومسع من االستاذ أيب منصور عبد القاهر البغدادي، وعبد الرمحن بن محدان النصروي، وأيب حسان 
  .املزكي، وعبد الغافر بن حممد الفارسي

  .وغريهوحدث ببغداد، حج، فروى عنه أبو الفتح بن عبد السالم الكاتب 
  .مات يف رمضان سنة ست ومخس مئة

  
  :أخوه
  .التاجر االمني املعمر أبو العالء عبيد بن حممد القشريي] * عبيد بن حممد  [ - ١٨٥

مسع عبد القاهر بن طاهر البغدادي االصويل، وأبا حسان املزكي، وعبد الرمحن بن محدان، وأبا حفص بن 
، )١(م هناك مدة، وحصل أمواال، مث عاد إىل نيسابور مسرور، وسافر إىل املغرب يف التجارة، وأقا

  .وشاخ، ولزم داره، وكان قليل املخالطة، وكان االخ االكرب
بالصدق والعدالة والعبادة، " تارخيه " ولد سنة سبع عشرة وأربع مئة، وصفه بعد الغافر بن إمساعيل يف 

  .ثري، وثقل مسعهوصحة السماع، واالنفاق على الفقراء، تصدق يف آخر عمره بشئ ك
  .روى عنه أبو سعد السمعاين حضورا بقراءة أبيه

__________  
  .٣٥ / ٤: ، شذرات الذهب٢٨ / ٤: ، العرب٢٠٨ / ٤: تاريخ االسالم(*) 

  .٢٠٨ / ٤": تاريخ املؤلف : " وكانت غيبته عن نيسابور نيفا وعشرين سنة) ١(
(*)  

)١٩/٢٩٣(  

  

  .ان سنة اثنيت عشرة ومخس مئة، وعاش مخسا وتسعني سنةمات يف ثامن عشر شعب: قال ابن النجار
  

، احملدث العامل، احلافظ املؤرخ، أبو ابن شهردار بن شريويه بن فناخسره بن خسركان*  شريويه - ١٨٦
  ".تاريخ مهذان " و ) ١" (الفردوس " شجاع الديلمي اهلمذاين مؤلف كتاب 

  .ولد سنة مخس وأربعني وأربع مئة
  . ورحل فيهوطلب هذا الشأن،

مسع حممد بن عثمان القومساين، ويوسف بن حممد بن يوسف املستملي، وسفيان بن احلسن بن منجويه، 



وعبد احلميد بن احلسن الفقاعي، وأبا الفرج علي بن حممد اجلريري البجلي، وأمحد بن عيسى 
  .الدينوري، وعبد الباقي بن علي العطار، وأبا القاسم بن البسري، وأبا نصر

__________  
:  ب، خمتصر طبقات علماء احلديث٥٠/ الورقة : أ، طبقات ابن الصالح / ١١١: الورقة: التقييد(*) 

، ١٢٦٠ - ١٢٥٩ / ٤: ، تذكرة احلفاظ١٨ / ٤: ، العرب١٩٣ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٢٦/ الورقة 
 طبقات ،١٩٨ / ٣: ، مرآة اجلنان٣٢٥ / ١٣: ، عيون التواريخ٥٣ / ١٤): خ(الوايف بالوفيات 

، طبقات الشافعية البن قاضي ١٠٥ - ١٠٤ / ٢: ، طبقات االسنوي١١٢ - ١١١ / ٧: السبكي
، ١٢٥٤: ، كشف الظنون٤٥٧: ، طبقات احلفاظ٢١١ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣١٥ / ١: شهبة

  .٥٩٩ / ١: ، إيضاح املكنون٦١: ، بستان احملدثني٢٤ - ٢٣ / ٤: شذرات الذهب
  ليت تشتمل على االحاديث الضعيفة، فقد جاء يف مقدمةوهو من مجلة االصول ا) ١(

وللعقيلي يف الضعفاء : اجلامع الكبري للحافظ السيوطي، وهو بصدد بيان رموز الكتب اليت يعزو إليها
فإن كان يف تارخييه أطلقت وإال بينته، والبن ) خط(وللخطيب ) عد" (الكامل " والبن عدي يف ) عق(

أو " نوادر االصول " ما عزي هلؤالء االربعة أو للحكيم الترمذي يف وكل ) كر(عساكر يف تارخيه 
أو للديلمي يف مسند الفردوس، فهو ضعيف، فليستغن بالعزو إليها أو إىل بعضها " تارخيه " احلاكم يف 

  .عن بيان ضعفه
(*)  

)١٩/٢٩٤(  

  

  .الزينيب، وأبا عمرو بن منده، وعددا كثريا
الفضل العطار، وأبو العالء العطار املقرئ، وأبو العالء أمحد بن حدث عنه ولده شهردار، وحممد بن 

  .حممد بن الفضل، وأبو طاهر السلفي، وأبو موسى املديين، وعدة
  .شاب كيس حسن، ذكي القلب، صلب يف السنة، قليل الكالم: قال حيىي بن منده

  ).١(هو متوسط احلفظ، وغريه أبرع منه وأتقن : قلت
  .نة تسع ومخس مئة، وله أربع وستون سنةمات يف تاسع عشر رجب س

وفيها مات أبو عثمان بن ملة الواعظ، وحممد بن نصر االعمش، وخطيب صور غيث بن علي االرمنازي 
، )٣(، وأبو يعلى حممد بن حممد بن اهلبارية الشاعر، وأبو الربكات هبة اهللا بن السقطي )٢(احملدث 

  .وقوام بن زيد البكري الدمشقي املزي
  .ولده احلافظ شهردار سنة مثان ومخسني ومخس مئة، وسيأيتومات 



مسند " ومات حفيده شريويه بن شهردار سنة ست مئة عن ثنتني ومثانني سنة، مسع من زاهر الشحامي 
  ).٤" (أيب يعلى 

__________  
  .وهو متوسط املعرفة، وليس باملتقن: ١٩٣ / ٤: يف تاريخ االسالم) ١(
  ).٢٣٠(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٨١(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
برواية أيب عمرو حممد بن أمحد بن محدان بن علي بن عبد اهللا بن سنان احلريي الفقيه، ورواية ابن ) ٤(

محدان هذه خمتصرة خبالف رواية ابن املقرئ عنه اليت عند أهل أصبهان فإا كبرية جدا كما نبه عليه 
  .١٨٠ / ١٤: املؤلف يف ترمجة أيب يعلى

  .رواية ابن محدان املختصرة" جممع الزوائد " وقد اعتمد اهليثمي يف : قلت
(*)  

)١٩/٢٩٥(  

  

 بن عبد الشيخ الفاضل، املعمر الصادق، مسند االندلس، أبو عبد اهللا أمحد ابن حممد*  اخلوالين - ١٨٧
  .اهللا بن عبدالرمحن بن غلبون اخلوالين القرطيب

  .مولده يف سنة مثان عشرة وأربع مئة
  .واعتىن به أبوه، واستجاز له الكبار، ومسعه يف احلداثة

) ١(من أيب عمرو عثمان بن أمحد القيجطايل " املوطأ " مسع من أبيه احلافظ أيب عبد اهللا كثريا، ومسع 
صاحب أيب عيسى بن عبد اهللا الليثي، وتفرد يف الدنيا بعلوه، ومسع من أيب عبد اهللا بن االحدب، وأيب 

  .، وعلي بن محويه الشريازي، وعدة)٢(يل حممد الشنتجا
الذي تفرد بإجازة أيب بكر ) ٣(وأجاز له يونس بن عبد اهللا بن مغيث القاضي، وأبو عمرو املرشاين 

اآلجري ااور، وأبو عمر أمحد بن حممد الطلمنكي، واحلافظ أبو ذر اهلروي ااور، ومكي بن أيب 
  .طالب القيسي، واحلافظ أبو عمرو الداين

  )٤(كان شيخا فاضال، عفيفا منقبضا، من بيت : قال ابن بشكوال
__________  

  ، عيون١٦ / ٤: ، العرب١٨٩ / ٤: ، تاريخ االسالم٧٤ - ٧٣ / ١: الصلة(*) 
  .٢٢ - ٢١ / ٤: ، شذرات الذهب٢٠٩ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣١٠ - ٣٠٩ / ١٣: التواريخ

  .القيشطايل بالشني: ٧٣ / ١" الصلة " يف ) ١(



  .يف طرف كورة تدمري باالندلس مما يلي اجلوف، ويقال هلا أيضا جنجالة: نسبة إىل شنتجالة) ٢(
  .٣٤٧: الروض املعطار

  ".الروض املعطار " مدينة بكورة إشبيلية، ومرشانة، أيضا من حصون املرية : نسبة إىل مرشانة) ٣(
  . إىل بيئة٧٤ / ١" الصلة " حترفت يف ) ٤(

(*)  

)١٩/٢٩٦(  

  

 ودين وفضل، ومل يكن عنده كبري علم، أكثر من روايته عن هؤالء اجللة، وكانت عنده أصول يلجأ علم
  .إليها، ويعول عليها

  .هو خال أيب احلسن شريح بن حممد: قلت
  .حدث عنه أبو الوليد بن الدباغ، وعلي بن احلسني اللوايت، ومجاعة

  .وأجاز اليب عبد اهللا بن زرقون، وعمر دهرا
  .بان سنة مثان ومخس مئة، وله تسعون سنةتويف يف شع

  
 بن عبد القادر الشيخ االمني، العدل املسند، أبو طاهر عبدالرمحن بن أمحد*  أبو طاهر اليوسفي - ١٨٨

  .بن حممد بن يوسف بن حممد بن يوسف البغدادي البزاز
  .وهري، وعدةمسع أبا علي بن املذهب، وأبا إسحاق الربمكي، وأبا بكر بن بشران، وأبا حممد اجل

  .وحدث بسنن الدارقطين عن ابن بشران عنه
  حدث عنه ابن ناصر، وأبو املعمر االنصاري، وأبو طاهر السلفي،

والصائن هبة اهللا بن عساكر، وأخوه احلافظ عبد اخلالق اليوسفي، وابنا أخيه عبد احلق وعبد الرحيم ابنا 
  .عبد اخلالق، وآخرون

  . بغدادكان من أعيان رؤساء: قال السلفي
__________  

، ٣٤٤ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٤ / ٤: ، العرب٢٠٢ / ٤: ، تاريخ االسالم١٩٤ / ٩: املنتظم(*) 
  .٣١ / ٤: ، شذرات الذهب٢١٤ / ٥: النجوم الزاهرة

(*)  

)١٩/٢٩٧(  

  



ولد سنة مخس وثالثني وأربع مئة، ومات يف شوال سنة إحدى عشرة ومخس مئة، وكان من أهل : قلت
، مات هو وأبو علي ابن نبهان املذكور يف ليلة واحدة، ومن مروياته سنن )١( والثقة والسنة الدين

  .الدارقطين
  

) ٢( بن قاضي جبلة، كانت جبلة االمري القاضي، أبو حممد عبيد اهللا بن صليعة*  ابن صليعة - ١٨٩
 وخاف منه ابن  الفروسية،-ابن صليحة :  ويقال-لصاحب طرابلس ابن عمار، فتعاين ابن صليعة 

) ٣(عمار، فعصى جببلة ومتلكها، وحصنها إىل الغاية، وخطب لبين العباس، مث حاصره الفرنج، فأرجف 
، مث قرر مع رعيته النصارى )٤(مبجئ جيش بركياروق، فترحلوا عنه، مث نازلوه، فشنع مبجئ املصريني 

  ،)٥(بأن يناصحوا الفرنج، ويواعدوهم إىل برج 
__________  

  .وكان ثقة حدثنا عنه أشياخنا: ١٩٤ / ٩: ل ابن اجلوزي يف املنتظموقا) ١(
  .٢٢ / ٢: ، تتمة املختصر٣١٢ - ٣١٠ / ١٠: الكامل يف التاريخ(*) 

بلدة بساحل الشام من أعمال حلب قرب الالذقية، وكانت حصنا للروم جلوا عنها عند : جبلة) ٢(
احلصن الرومي القدمي، ومل تزل بأيدي املسلمني إىل فتح املسلمني محص، وبىن معاوية ا حصنا خارقا من 

 ه مث عادت إىل املسلمني، ٤٧٣ ه، مث استردها الكفار الصليبيون، ومل تزل بأيديهم إىل سنة ٣٥٧سنة 
  وبقيت يف حوزم إىل سنة

 ٥٨٤ ه، مث متلكها الصليبيون وبقوا فيها إىل أن استردها امللك الناصر صالح الدين االيويب سنة ٥٥٢
  .ه
أي أشاع أخبارا كاذبة بأن املسلمني متوجهون لنصرته بقيادة بركياروق ليلقي الرعب يف قلوب ) ٣(

التحريك من الرجفة اليت هي الزلزلة، وصفت ا االخبار : الفرنج فينصرفوا عنه، وأصل االرجاف
منها، ويف الكامل البن الكاذبة لكوا يف نفسها متزلزلة غري ثابتة، أو لتزلزل قلوب سامعيها واضطراا 

  .فأظهر أن السلطان بركياروق قد توجه إىل الشام، وشاع هذا، فرحل الفرنج: ٣١٠ / ١٠: االثري
  .فأظهر أن املصريني قد توجهوا حلرم، فرحلوا ثانيا مث عادوا: يف الكامل) ٤(
بلد، فلما أتتهم الرسالة، من أبراج البلد ليسلموه إليهم وميلكوا ال": الكامل " متام الكالم كما يف ) ٥(

  ...(*)جهزوا حنو ثالث مئة رجل من أعيام وشجعام

)١٩/٢٩٨(  

  



فانتدب من الفرنج من شجعام ثالث مئة، فطالعهم النصارى يف حبال، وكلما طلع واحد، قتله ابن 
قد صليحة حىت أباد الثالث مئة، مث صفف رؤوسهم على الشرفات، مث حاصروه، ودكوا برجا، فأصبح 

  .بناه يف الليل
وكان يربز يف فوارسه، وحيمل على الفرنج، فطمعوا فيه مرة، واستجرهم إىل السور، فخرج إليهم 

  .املقاتلة، وأحاطوا م، فترحلوا
مث إنه علم أن الفرنج ال يفترون، فقدم إىل دمشق، وبذل لصاحبها طغتكني جبلة بذخائرها، فبعث ولده 

  .فتسلمها) ١(
إىل بغداد، فخرج عليه عسكر فنهبوه، فرد إىل دمشق، فأكرمه طغتكني وأنزله، مث وذهب ابن صليحة 

  .من ابن منقذ، فتحول إليه بأمواله، وترك جببلة من الذخائر شيئا كثريا) ٢(إنه أشترى حصن بالطنس 
  ، ومل أعرف وفاة ابن)٣(مث إنه أخذها ابن عمار من ولد طغتكني 

  .صليحة
  

   بنان مسعود، عالء الدولة، أبو سعيد بن صاحب اهلند إبراهيمالسلط*  صاحب اهلند - ١٩٠
__________  

  .هو تاج امللك بوري) ١(
  .حصن منيع بسواحل الشام مقابل الالذقية: بضم الطاء والنون والسني مهملة) ٢(
أن تاج امللك ملا ملك جبلة، ومتكن منها، أساء : ٣١٢ / ١٠" الكامل " وسبب ذلك كما يف ) ٣(

هو وأصحابه مع أهلها، وفعلوا ا أفعاال أنكروها، فراسلوا القاضي فخر امللك أبا علي عمار بن السرية 
حممد بن عمار صاحب طرابلس، وشكوا إليه ما يفعل م، وطلبوا منه أن يرسل إليهم بعض أصحابه 

ن معه، ليسلموا إليه البلد، ففعل ذلك، وسري إليهم عسكرا، فدخلوا جبلة، وقاتلوا تاج امللك وم
فازموا، وأخذ تاج امللك أسريا، ومحلوه إىل طرابلس، فأكرمه ابن عمار، وأحسن إليه، وسريه إىل أبيه 

  .بدمشق، واعتذر إليه، وعرفه صورة احلال، وأنه خاف أن ميلك الفرنج جبلة
  : = (*)، تاريخ االسالم٥٠٤ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٤١٨: معجم االنساب(*) 

)١٩/٢٩٩(  

  

  .عود ابن السلطان الكبري حممود بن سبكتكني ملك غزنة واهلندمس
مات يف شوال سنة مثان ومخس مئة، فتملك بعده ابنه امللك أرسالن ابن عمة السلطان ملكشاه بن ألب 

أرسالن، ومتكن، وقبض على إخوته، فغضب هلم السلطان سنجر، والتقاه، فازم صاحب اهلند، مث 



ر، مث التقوا على باب غزنة، وكان عسكر غزنة ثالثني ألف فارس وستني طلب اهلدنة، وقوي طمع سنج
، لكن عصت القلعة، وكان أرسالن )٢(، فانكسروا أيضا، ومتلك سنجر غزنة يف سنة عشر )١(فيال 

  ، وعاثت جيوش سنجر، وبوا، وعثروا العامة،)٣(ظلوما، فسلمت القلعة، ونصب يف غزنة رام 
  .هذبوافصلب مجاعة من عسكره، ف

حصل لسنجر مخسة تيجان، قيمة أحدها أزيد من ألفي ألف دينار، ورجع سنجر بعد : قال ابن االثري
أربعني يوما، فذهب أرسالن ومجع العساكر، وقصد غزنة، وجرت أمور يطول شرحها، مث إن أرسالن 

  .أسر وخنق، وكان بديع اجلمال، عاش سبعا وعشرين سنة
  

 اهلروي، موىل شيخ االسالم دث الرحال، أبو اخلري عبد اهللا بن مرزوقاالمام احمل*  ابن مرزوق - ١٩١
  .أيب إمساعيل االنصاري

__________  
، ٣٨ - ٣٧ / ٢: ، تتمة املختصر١٧ / ٤: ، العرب٣٦ / ٢: ، دول االسالم١٩٢ - ١٩١ / ٤= 

  .٢٣ / ٤: شذرات الذهب
  .ومعه مئة وعشرون فيال: ٥٠٥ / ١٠: يف كامل ابن االثري) ١(
  .أي ومخس مئة) ٢(
  .٥٠٧، ٥٠٦ / ١٠": الكامل " انظر التفصيل يف ) ٣(

 / ٤: ، تذكرة احلفاظ١٨١ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٢٣الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث(*) 
  .١٦ / ٤: ، شذرات الذهب٤٥٣: ، طبقات احلفاظ١٢٤٦

(*)  

)١٩/٣٠٠(  

  

  .ولد سنة إحدى وأربعني وأربع مئة: قيل
قرأ العلم، ورزق الفهم، ومسع الكثري، وسافر وكتب وحصل، وكان موصوفا باحلفظ : نجارقال ابن ال

  .واملعرفة، وحسن السرية، وكان خطه رديئا، ثقل مسعه بأخرة
مسع أبا عمر املليحي، وحممد بن عبد العزيز الفارسي، وأبا معمر أمحد بن عبد الواحد البانكي، وعبد 

  ، وأباالرمحن بن منده، وأخاه أبا عمرو
  .القاسم بن البسري، وطبقتهم

  .مسع منه القاضي يعقوب بن إبراهيم إمام احلنابلة، وهبة اهللا بن السقطي، وسكن أصبهان



  ).١(أبو اخلري اهلروي حافظ للحديث متقن : مسعت إمساعيل بن حممد احلافظ يقول: قال السلفي
عبد اهللا ابن مرزوق اهلروي، وكان ثقيل حدثنا احلافظ الزاهد ": معجمه " وقال أبو موسى املديين يف 

  .االذن، ومات يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخس مئة
أخربنا ابن أيب اخلري يف كتابه عن ابن كليب، أحربنا أبو خازم حممد ابن الفراء، وطلحة بن أمحد العاقويل، 

، أخربنا علي )٤٧٢(سنة أخربنا أبو اخلري عبد اهللا بن مرزوق من لفظه : وعلي بن الزاغوين إذنا، قالوا
  .بن حممد بن جعفر الطريثيثي ا، أخربنا أبو احلسني اخلفاف، فذكر حديثا

__________  
صحب أبو اخلري احلفاظ، وثافنهم، ذو إتقان ": التذكرة " وقال اليوناريت فيما نقله املؤلف يف ) ١(

  .وطلب وحب للحديث، وهو مقبل على شأنه
(*)  

)١٩/٣٠١(  

  

 بن حممد بن يعقوب الشيخ العالمة، إمام النحو، أبو الكرم املبارك بن فاخر* اخر  ابن ف- ١٩٢
  .البغدادي النحوي اللغوي، صاحب التصانيف

  .ولد يف ربيع االول سنة إحدى وثالثني وأربع مئة
ومسع من القاضي أيب الطيب الطربي، وأيب حممد اجلوهري، وأيب احلسني حممد بن النرسي، والقاضي أيب 

  ى، ومجاعة، وصحب أبا القاسم عبد الواحد بن برهان، وقرأ عليه عدة كتب، وعدة دواوين، حىتيعل
  .برع يف لسان العرب

أخذ عنه أبو حممد سبط اخلياط، وأبو طاهر السلفي، وأبو املعمر االنصاري، وأبو طالب حممد بن علي 
  .الكتاين، ومجاعة

لم العربية عن ابن برهان، وأيب القاسم الرقي، أخذت ع: قال يل ابن فاخر: قال أبو عامر العبدري
  .وعيسى بن عمر بن االصفر، وأيب احلسني بن شاهويه

ولقيت من أصحاب أيب سعيد السريايف هالال الصابئ، ومن أصحاب أيب علي الفارسي أبا : إىل أن قال
  .القاسم التنوخي، واجلوهري

  نه مسع منأ) ثبت(قرأت خبط أيب الكرم بن فاخر : قال ابن النجار
__________  

، الكامل يف ٥٦ - ٥٤ / ١٧: ، معجم االدباء١٥٤ / ٩: ، املنتظم٣٨٣ - ٣٨٢: نزهة االلباء(*) 
 / ٣: ، العرب١٧٣ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٥٧ - ٢٥٦ / ٣: ، إنباه الرواة٤٣٩ / ١٠: التاريخ



، طبقات ١٦٢/  ٣: ، مرآة اجلنان١٩٥ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٤١: ، تلخيص ابن مكتوم٣٥٦
، كشف ٢٧٣ - ٢٧٢ / ٢: ، بغية الوعاة١٩٥ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٤٩الورقة : ابن قاضي شهبة

  .٤١٢ / ٣: ، شذرات الذهب١٧٤١، ٤٨: الضنون
(*)  

)١٩/٣٠٢(  

  

مل يسمع قط من التنوخي شيئا، لقد اختلق : التنوخي أشياء كثرية من الكتب، وحتته خبط ابن ناصر
قد زور على :  فاخر أنه مسع جزء الغطريف من أيب الطيب، فكتب ابن ناصروافترى، وكتب ابن

القاضي، ومسع يف جزء الغطريف، ومل يسمع منه شيئا، وذكر ابن فاخر عدة كتب قرأها على ابن برهان، 
  ).١(كذب واهللا فيما سطره : وكتب ابن ناصر حتته

  :لسألت أبا منصور بن خريون عن ابن فاخر، فقا: قال السمعاين
  .إنه كذاب: كانوا يقولون

  .، وكان سبط اخلياط أكرب تالمذته)٢(مات هذا يف ذي القعدة سنة مخس ومخس مئة 
  

 الشيخ االمام، املقرئ اود، احملدث املعمر، مسند العصر، أبو علي احلسن بن أمحد*  احلداد - ١٩٣
  . القراءات واحلديث مجيعابن احلسن بن حممد بن علي بن مهرة االصبهاين احلداد، شيخ أصبهان يف

  .ولد يف شعبان سنة تسع عشرة وأربع مئة
__________  

وكان مقرئا يف النحو، عارفا يف اللغة غري أن مشاخينا جرحوه، : ١٥٤ / ٩": املنتظم " وجاء يف ) ١(
وكان شيخنا أبو الفضل بن ناصر سيئ الرأي فيه يرميه بالكذب والتزوير، وكان يدعي مساع ما مل 

  .عهيسم
 ٥٠٠حترفت يف معجم االدباء إىل سنة مخسني ومخس مئة، ومعظم مصادر ترمجته أرخت وفاته سنة ) ٢(
  .ه

 ب، خمتصر ٧٣ - أ ٧٣الورقة : ، التقييد٢٢٨ / ٩: ، املنتظم١٩٢ - ١٧٧ / ١: التحبري(*) 
 / ٤: رب، الع٤٢ / ٢: ، دول االسالم٢١٨ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٢٧: طبقات علماء احلديث الورقة

 / ١: ، غاية النهاية٤٠٢ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٨٣ - ٣٨٢ / ١: ، معرفة القراء الكبار٣٤
  .٢٦: ، الرسالة املستطرفة٤٧ / ٤: ، شذرات الذهب٢٠٦

(*)  



)١٩/٣٠٣(  

  

ومسع يف سنة أربع وعشرين، وبعدها مسع أبا بكر حممد بن علي بن مصعب التاجر، وأبا نعيم احلافط، 
نه وقر بعري، وأبا احلسني ابن فاذشاه، وحممد بن عبد الرزاق بن أيب الشيخ، وهارون بن فلعله مسع م

  حممد
الكاتب، وأبا القاسم عبد اهللا بن حممد العطار، وأبا سعد عبدالرمحن بن أمحد الصفار، وعلي بن أمحد بن 

بن حممد القاشاين، ، والفضل )١(مهران الصحاف، وأمحد بن حممد بن بزده امللنجي، وأبا بكر بن ريذه 
  .وأبا أمحد حممد بن علي بن سيويه املكفوف، وأبا ذر حممد بن إبراهيم الصاحلاين، وعدة

  .وخرج لنفسه معجما مسعناه، أو لعله بتخريج ولده احلافظ اود عبيد اهللا بن احلداد
ازي الزاهد، وأمحد وتال بالروايات على عبد اهللا بن حممد العطار، وأيب الفضل عبد الرمحن بن أمحد الر

  .بن الفضل الباطرقاين، وأمحد بن بزده، وتصدر وأفاد
  .تال عليه بالروايات أبو العالء احلسن بن أمحد اهلمداين ومجاعة

السلفي، ومعمر بن الفاخر، وأبو العالء العطار، وأبو موسى املديين، وأبو مسعود : وحدث عنه
د اخلرقي، وأبو الفضل الطوسي خطيب املوصل، وحممد عبدالرحيم احلاجي، وأبو الفتح عبد اهللا بن أمح

بن عبد الواحد الصائغ، وحيىي بن حممود الثقفي، والفضل بن القاسم الصيدالين، وحممد بن حسن بن 
  الفضل االدمي، وحممد بن أمحد

__________  
دثني ا، وهو هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن ريذه التانئ الضيب من ثقات أصبهان ومشاهري احمل) ١(

 ه تقدمت ترمجته يف السابع عشر ٤٤٠راوي املعجم الكبري والصغري اليب القاسم الطرباين عنه، تويف سنة 
  ).٣٩٧(رقم 
(*)  

)١٩/٣٠٤(  

  

املصلح االديب، وعبد الرحيم بن حممد اخلطيب، وأبو جعفر حممد بن إمساعيل الطرسوسي، وخليل بن 
  بدر الراري، ومسعود بن أيب منصور

حلناط، وحممد بن أيب زيد الكراين، وأبو املكارم أمحد بن حممد اللبان، وخلق خامتتهم باحلضور أبو جعفر ا
الصيدالين، وباالجازة عفيفة الفارقانية، وحدث عنه باالجازة أيضا أبو القاسم بن عساكر، وأبو سعد 

  .السمعاين، وأجاز اليب طاهر اخلشوعي، وما ظهرت له االجازة يف حياته



كان عاملا ثقة صدوقا من العلم والقرآن والدين، عمر دهرا، وحدث بالكثري، كان أبوه : ل السمعاينقا
  ).١(إذا مضى إىل حانوته لعمل احلديد يأخذ بيد احلسن، ويدفعه يف مسجد أيب نعيم 

  .ببغداد" احللية " وكذلك كان يسمع منه، وقبله أخوه محد الذي روى : قلت
مسند " ، و "مسند االمام أمحد " ، و )٢" (موطأ القعنيب " علي من أيب نعيم مسع أبو : قال ابن نقطة

  "مسند احلارث " ، و "الطيالسي 
__________  

احلافظ ليسمع ما يقرأ عليه، فأكثر حىت صار حبيث ال يفوته : ، ومتام كالمه١٧٧ / ١": التحبري ) " ١(
دقاق فيما نقله عنه ابن عبد اهلادي يف خمتصر عنه شئ إال ما شاء اهللا، وقال حممد بن عبد الواحد ال

 أحد العلماء يف -وبأصبهان يل صديق وهو أبو نعيم ابن احلداد : ٢٢٧: طبقات علماء احلديث الورقة
فنون كثرية، بلغ مبلغ االمامة بال مدافعة، وله عندي أياد كثرية، ومجع ما مل جيمعه أحد من أقرانه من 

  .وق يف مجعه وكتبه، أمني يف قراءتهالكتب الكثرية والسماعات، صد
يعين موطأ االمام مالك برواية القعنيب، وهو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب، املتويف سنة ) ٢(

ال " ومما تفرد به من بني رواة املوطأ حديث ) ٦٨( ه، تقدمت ترمجته يف اجلزء العاشر، رقم ٢٢١
رواه عن مالك، عن " عبده ورسوله : مي، إمنا أنا عبد، فقولواتطروين كما أطرت النصارى عيسى بن مر

ابن شهاب الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس وقد طبعت قطعة من 
  موطئه مؤخرا بتحقيق عبد احلفيظ

  .منصور
(*)  

)١٩/٣٠٥(  

  

اليب " املستخرج على مسلم " ، و  "املستخرج على البخاري" للكجي، و " السنن " املوجود مساعه، و 
للطرباين، ومسندات الثوري، وعوايل االوزاعي، ومسند " املعجم االوسط " و " احللية " نعيم، وكتاب 

الشاميني، والسنن من كتب عبد الرزاق، وجامع عبد الرزاق، ومغازيه، وغريب احلديث اليب عبيد، 
ربعة اليب عبيد، وكتاب فوائد مسويه، وفوائد أيب ومقتل احلسني، وكتاب الشواهد، وكتاب القضاء اال

  ).١(علي بن الصواف، والطبقات البن املديين، وتاريخ الطالبيني للجعايب 
هو أجل شيخ أجاز يل، رحل الناس إليه، ورأى من العز ما مل يره أحد يف عصره، وكان : وقال السمعاين

توبة واالعتذار، شرف الصرب، ذم الرياء، كسب ال: خريا صاحلا ثقة وقد مسع من أيب نعيم من تواليفه
احلالل، حفط اللسان، تثبيت االمامة، رياضة االبدان، التهجد، االجياز وجوامع الكلم، فضل علي، 



اخلطب النبوية، لبس السواد، تعظيم االولياء، السعاة، التعبري، رفع اليدين، املزاح، اهلدية، حرمة 
 يف االثنني وسبعني فرقة، مدح الكرام، مسألة مث أورثنا الكتاب، املساجد، اجلار، السحور، الفرائض،

الصوفية، ) ٢(مساع الكليم، العقالء، حديث الطري، لبس الصوف، الثقالء، احملبني مع احملبوبني، أربعي 
قربان املتقني، االربعني يف االحكام، حديث الرتول، يف أن الفلك غري مدبر، املعراج، االستسقاء، 

صيام والقيام، قراءات النيب صلى اهللا عليه وسلم، معرفة الصحابة، علوم احلديث، تاريخ اخلسف، ال
  أصبهان، االخوة، العلم،

__________  
  هو احلافظ اود البارع أبو بكر حممد بن عمر بن حممد بن سلم التميمي قاضي) ١(

 ه، ٣٥٥ املتويف سنة املوصل، صاحب التصانيف الكثرية يف االبواب والشيوخ، وتواريخ االمصار
  ).٦٩(تقدمت ترمجته يف اجلزء السابع عشر رقم 

  " (*).االربعني يف التصوف ": " احلبري " يف ) ٢(

)١٩/٣٠٦(  

  

املتواضعني، القراءة وراء االمام، التشهد، حسن الظن، املؤاخاة، وعيد الزناة، الشهداء، القدر، اخللفاء 
  ).١(اء والتواليف الراشدين، وأشياء عدة سوى ذلك من االجز

تويف مسند الدنيا أبو علي احلداد يف السادس والعشرين من ذي احلجة سنة مخس عشرة ومخس مئة، 
  .وقد قارب املئة، ودفن عند القاضي أيب أمحد العسال بأصبهان

  
  بن حممد ابن أيب النضر البلدي،الشيخ االمام، احملدث املعمر، أبو بكر حممد بن أمحد*  البلدي - ١٩٤

  .ليس هو من أهل قرى الناحية: ، أي)٢(النسفي، ونسبته بالبلدي إىل بلد نسف 
، وحممد بن )٣(مسع أباه أبا نصر البلدي، وجعفر بن حممد املستغفري احلافظ، وأمحد بن علي املاميرغي 

  يعقوب السالمي، وأبا مسعود
__________  

  .١٨٢، ١٧٩ / ١: انظر التحبري) ١(
  .١٧٣ / ٤: ، تاريخ االسالم١٧٤ - ١٧٣ / ١: ، اللباب٢٨٩ - ٢٨٨ / ٢: االنساب(*) 

سألت حفيده أبا ناصر أمحد ابن عبد اجلبار بن : ٢٨٩، ٢٨٨ / ٢": االنساب " قال السمعاين يف ) ٢(
كانت العلماء يف زمان جدي االعلى أيب نصر : أيب بكر بن أيب نصر البلدي عن هذه النسبة، فقال

  احية، وكان جدي من أهل البلد،أكثرهم بنسف من القرى والن



  .فعرف بالبلدي، فبقي علينا هذا االسم
بفتح امليم، وسكون االلف، والياء املثناة من حتتها، وفتح امليم الثانية، وسكون الراء، وكسر الغني ) ٣(

  .املعجمة، هذه النسبة إاىل ما ميرغ، وهي قرية كبرية على طريق خبارى من نواحي خنشب
(*)  

)١٩/٣٠٧(  

  

  .البجلي، واحلسني بن إبراهيم القنطري، وعدة
حدثنا عنه حنو من عشرين نفسا، وكان إماما فاضال، روى لنا عنه أمحد بن عبد اجلبار : قال السمعاين

  .البلدي، وحسن بن عبد اهللا املقرئ، ومسعود بن عمر الدالل، وميمون بن حممد الدريب
مولده سنة ثالث وعشرين وأربع مئة، ومات يف ثالث ": القند " وقال عمر بن حممد النسفي يف كتاب 

  .صفر سنة مخس ومخس مئة
  

 بن حسني بن احلافظ االمام اود، مفيد اجلماعة، أبو نصر املؤمتن بن أمحد ابن علي*  الساجي - ١٩٥
  .عبيد اهللا الربعي الدير عاقويل البغدادي الساجي

  .بع مئةولدت يف صفر سنة مخس وأربعني وأر: قال البن ناصر
مسعت علي بن أمحد الفقيه، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر السلفي، مسعت املؤمتن الساجي 

  .ما أخرجت بغداد بعد الدارقطين أحفظ من أيب بكر اخلطيب: يقول
  .من صنف، فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس: كان اخلطيب يقول: ومسعت املؤمتن يقول
__________  

، خمتصر ٥٠٠ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٢٨٧ / ١: ، خريدة القصر١٨٠ - ١٧٩ / ٩: نتظمامل(*) 
  ،١٨٨ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٢٣: الورقة: طبقات علماء احلديث

 - ٢٣٤: ، املستفاد١٢٤٨ - ١٢٤٦ / ٤: ، تذكرة احلفاظ١٥ / ٤: ، العرب٣٦ / ٢: دول االسالم
، ٣٠٨ / ٧: ، طبقات الشافعية للسبكي١٩٧ / ٣: نان، مرآة اجل٣٠٤ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٣٥
، طبقات ٥٠٧/ حوادث ): خ(، االعالم البن قاضي شهبة ١٧٨ / ١٢: ، البداية والنهاية٣٠٩
  .٢٠ / ٤: ، شذرات الذهب٤٥٣: احلفاظ

(*)  

)١٩/٣٠٨(  

  



بد اهللا بن احلسن مسع عبد العزيز بن علي االمناطي، وأبا احلسني بن النقور، وأبا القاسم بن البسري، وع
 وأبا عمرو عبد - لقيه بالقدس -اخلالل، وإمساعيل بن مسعدة، وأبا نصر الزينيب، وأبا عثمان بن ورقاء 

الوهاب بن منده، وأبا منصور بن شكرويه، وأبا بكر بن خلف الشريازي، وأبا علي التستري، وشيخ 
أقدم شيخ له أبو بكر اخلطيب، مسع منه االسالم االنصاري، والقاضي أبا عامر االزدي، وأمما سواهم، و

بصور، وكتب ما ال يوصف كثرة، مث أقبل على شأنه، وعبد اهللا حىت أتاه اليقني، وقد مسع حبلب من 
  .احلسن بن مكي الشيزري

ابن ناصر، وسعد اخلري االندلسي، وأبو املعمر االنصاري، وحممد بن أيب بكر السنجي، وأبو : حدث عنه
و طاهر السلفي، وحممد بن علي بن فوالذ، وأبو بكر السمعاين، وعدة، وقل ما روى سعد البغدادي، وأب

  .بالنسبة
كان االمام عبد اهللا بن حممد االنصاري إذا رأى : مسعت أبا الوقت بقول: قال أبو القاسم بن عساكر

  .ال ميكن أحد أن يكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما دام هذا حيا: املؤمتن يقول
حافظ متقن، مل أر : سألت السلفي عن املؤمتن الساجي، فقال: وحدثين أخي أبو احلسني هبة اهللا قال

  أحسن قراءة للحديث منه،
  خبطه،) ١(عن ابن الصباغ " الشامل " تفقه على الشيخ أيب إسحاق، وكتب 

__________  
بد الواحد بن أمحد بن جعفر هو االمام العالمة شيخ الشافعية عبد السيد بن حممد بن حممد بن ع) ١(

، وهو أول من درس بالنظامية بعد أيب إسحاق ٤٧٤البغدادي املعروف بابن الصباغ املتوىف سنة 
  ).٢٣٨(الشريازي تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر رقم 

(*)  

)١٩/٣٠٩(  

  

دا بصور، غري أنه مث خرج إىل الشام، فأقام بالقدس زمانا، وذكر يل أنه مسع من لفظ اخلطيب حديثا واح
" عن ابن مسعدة االمساعيلي، وكتب بالبصرة " كامل ابن عدي " مل يكن عنده نسخة، وكتب ببغداد 

  ".سنن أيب داود 
  .انتفعت بصحبته

أقام املؤمتن راة عشر سنني، وقرأ الكثري، ونسخ الترمذي ست كرات، ): ١(وقال أبو النضر الفامي 
  .، واشتغال مبا يعنيهوكان فيه صلف نفس، وقناعة، وعفة

  .ما رأيت بالعراق من يفهم احلديث غري املؤمتن، وبأصبهان إمساعيل بن حممد: قال أبو بكر السمعاين



للرامهرمزي ) ٢" (الفاصل " كان املؤمتن ال متل قراءته، قرأ لنا على ابن الطيوري كتاب : قال السلفي
  .يف جملس
لتلقى أبا نصر * دى الكل باملؤمتن عليك ببغداد شرقيها يكون ل* مىت رمت أن تلقني حافظا : وللسلفي

" ، و "التوحيد " ، وكتاب "معرفة الصحابة " قرأ املؤمتن على أيب كتاب : املؤمتن وقال حيىي بن منده
  ، وحديث ابن عيينة"االمايل 

__________  
  ".أيب نصر الفاهي "  إىل ١٢٤٧ / ٤: حترف يف تذكرة احلفاظ) ١(
للقاضي احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي " احملدث الفاصل بني الراوي والواعي " امل وامسه الك) ٢(

 صفحة، هللا ٤٦٥ ه، وقد طبع بتحقيق الدكتور حممد عجاج اخلطيب وعدد صفحاته ٣٦٠املتوىف سنة 
 تلك اهلمم اليت مل تكن تعرف الكلل وال امللل يف زمن الطلب، ومن منا يف هذا العصر يستطيع أن يقرأ

  ! (*)هذا الكتاب قراءة حبث وإتفان على الشيخ يف جملس واحد ؟ 

)١٩/٣١٠(  

  

، فلما بلغ إىل حديث عمر يف لبس احلرير مات أيب بعد "غرائب شعبة " جلدي، فلما أخذ يف قراءة 
  .عشاء اآلخرة، فهذا ما رأينا

 بعد موته وردها، وقال أن املؤمتن إمنا متم كتاب الصحابة على أيب عمرو) ١(وذكر حكاية ابن طاهر 
  .جيب أن تصلح هذا، فإنه كذب: البن طاهر

  .وكان املؤمتن متورعا زاهدا، صابرا على الفقر: قال
تويف املؤمتن يف صفر سنة سبع ومخس مئة ببغداد، وصليت عليه، وكان عاملا ثقة، فهما : قال ابن ناصر

  .مأمونا
  

ن دهاة الرجال وأفراد الزمان شجاعة ، كان مابن عمار، صاحب طرابلس*  فخر امللك - ١٩٦
وإقداما ورأيا وحزما، ابتلي بلده حبصار الفرنج مخسة أعوام، وهو يقاومهم، وينكي يف العدو، ويستظهر 

عليهم، ويراسل ملوك االطراف، ويتحفهم باهلدايا، وهم حائرون يف أنفسهم، ومل ينجده أحد، وقد 
احلصار، جيد املكيدة واملخادعة، برا وحبرا، شتاء راسل صاحب الروم مرات، وكان حس التدبري يف 

وصيفا، حىت تفانت رجاله، وكلت أبطاله، فركب يف البحر، وطلع حىت قدم دمشق، وأخذت طرابلس 
  منه سنة اثنتني

__________  



  مث قدم ابن طاهر، وقرأنا عليه جزءا: ١٢٤٨ / ٤": تذكرة احلفاظ " النص يف ) ١(
على أيب " معرفة الصحابة " إمنا متم الساجي كتاب : ابنا بأصبهان يقولونمسعت أصح: من جمموعاته فيه

تريد أن : عمرو بعد موته، وذلك أنه كان يقرأ عليه وهو يف الرتع ومات وهو يقرأ، وكان يصاح به
  .تغسل الشيخ

ما جرى ذلك جيب أن يصلح هذا، فإنه كذب، وأما قراءة معرفة : فلما مسعت هذه احلكاية، قلت
  .بة، فكان قبل موت الوالد بشهرينالصحا
، ٤٧٧، ٤٥٤ - ٤٥٢، ٤١٢، ٣٤٤، ٣١١ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٣٣٩: معجم االنساب(*) 

 / ٢: ، تتمة املختصر٣٠ / ٢: ، دول االسالم١ / ١٢٦ / ٤: ، تاريخ االسالم٥٦٨، ٥٦٣، ٥٣٩
  .١٦٩ / ١٢: ، البداية والنهاية٢٩
(*)  

)١٩/٣١١(  

  

، وكان لشدة ما نزل به يصادر الرعية ويعسفهم، وجرت )١(طغتكني قرية الزبداين ومخس مئة، فأقطعه 
  .له تنقالت وأحوال، إىل أن أدبرت أيامه، ووافاه محامه، واهللا يسمح له

  
 بن أصبغ االزدي شيخ املالكية، وعاملهم بقرطبة أبو القاسم أصبغ بن حممد*  ابن أصبغ - ١٩٧

  .القرطيب
وتفقه بأيب جعفر بن رزق، ومحل عن أيب مروان بن سراج، وأيب علي الغساين، حدث عن حامت بن حممد، 

وأجاز له أبو عمر بن عبد الرب، وكان عجبا يف املذهب ال جيارى يف الشروط، أم جبامع قرطبة، مسع 
  ).٢(الناس منه، وتفقهوا به 

  .مات يف صفر سنة مخس ومخس مئة عن ستني عاما
  

   بن حممد بن إبراهيم املديين التأين سعد حممد بن عليالرئيس أبو* *  سرفرتج - ١٩٨
  .الكاتب، صاحب أيب نعيم احلافظ

  .حدث ببغداد، وخدم بالكتابة يف الشام
__________  

تقع غريب دمشق، تبعد عنها ثالثني ميال تقريبا، يقصدها أهل دمشق يف الصيف العتدال هوائها، ) ١(
  .ايفوكثرة فاكهتها، وغزارة مائها النمري الص



  .١١٠ - ١٠٩ / ١: الصلة(*) 
  .ولزم داره يف آخر عمره لسعاية حلقته، فحرم الناس منفعة علمه: ١٠٩ / ١: ويف الصلة) ٢(

  .١٧٣ / ٤: تاريخ االسالم(* *) 
(*)  

)١٩/٣١٢(  

  

  .حدث عنه أبو الفتح بن البطي، وأبو طاهر السلفي، وأبو موسى املديين
  .ئةمات يف آخر يوم من سنة مخس ومخس م

  
 حممد بن أمحد البغداي املعري ابن االمام املقرئ أبو غالب أمحد بن عبيد اهللا بن أيب الفتح*  املعري - ١٩٩

  .خال شيخ القراء ابن سوار
  .تال حبرف أيب عمرو على عبد اهللا بن مكي السواق عن الشنبوذي

  . بن علي التوزي، ومجاعةومسع من ابن غيالن، وحممد بن احلسني احلراين، وأيب حممد اخلالل، وأمحد
ابن ناصر، والسلفي، وأبو املعمر االنصاري، وعبد احلق اليوسفي، وآخرون، وباالجازة : حدث عنه

  .نصر اهللا القزاز، وكان من الثقات الصلحاء
  عاش مثانني سنة، تويف يف مجادى االوىل سنة مثان ومخس مئة،

  .وتال عليه املبارك بن كامل
  

  الفقيه االمام، شيخ القضاة، أبو علي إمساعيل بن االمام أيب بكر* *  ابن البيهقي - ٢٠٠
__________  

  .٧٩ / ١: طبقات القراء(*) 
 / ٩: ، املنتظم٨٥ - ٨٣ / ١: ، التحبري١٣٩: الورقة: املختار من ذيل تاريخ بغداد للسمعاين(* *) 
: ، طبقات النوري٤٩٩  /١٠: أ، الكامل البن االثري / ١٨ - ١٧: الورقة: ، التقييد١٧٦ - ١٧٥
  = (*)، تتمة ١١٣٥ - ١١٣٣ / ٣:  ب، تذكرة احلفاظ٥١ - أ ٥١ -: الورقة

)١٩/٣١٣(  

  



أمحد بن احلسني البيهقي اخلسروجردي الشافعي، نزيل خوارزم، مث نزيل بلخ، فحمل عنه أهل تلك 
  .الديار

  .مولده سنة مثان وعشرين وأربع مئة
ور، وعبد الغافر الفارسي، وأيب عثمان الصابوين، وسعيد بن ، وأيب حفص بن مسر)١(وحدث عن أبيه 

  ).٢(أيب سعيد العيار، وطبقتهم، وكان عارفا باملذهب، مدرسا، جليل القدر 
واالديب حممد بن إبراهيم اخلياط، " تاريخ خوارزم " روى عنه عباس بن أرسالن، وحفيده حممود يف 

  .ان اخلجندي، وآخرونوشيخ الصوفية حممد بن أرسالن، واحلسن بن سليم
، واتفق أنه رجع إىل بيهق بعد غيبة ثالثني سنة، فأقام ا أياما يسرية، )٣(وباالجازة أبو سعد السمعاين 

  .وأدركه االجل يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخس مئة
 وقد حدث عنه أبو القاسم إمساعيل بن أمحد السمرقندي، وطائفة من أهل بغداد، وقارب الثمانني رمحه

  .اهللا
__________  

: ، البداية٢٠١ - ٢٠٠ / ١: ، طبقات االسنوي٤٤ / ٧: ، طبقات السبكي٣٧ / ٢: املختصر= 
  .٢٠٥ / ٥: ، والنجوم الزاهرة١٧٦ / ١٢

احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي صاحب التصانيف احلديثية اليت مل يسبق إليها مثل السنن ) ١(
  . النبوة، ومعرفة السنن واآلثار وغريهاالكبري، وشعب االميان، ودالئل
  ).٨٦(تقدمت ترمجته يف الثامن عشر 

كان فاضال عاملا، حسن السرية، واعظا مليح الوعظ، كثري : ٨٣ / ١: قال السمعاين يف التحبري) ٢(
  .احملفوظ

نة  أجاز يل مجيع مسموعايت بلفظه بسؤال والدي إياه، وكتب خبطه يف صفر س٨٥ / ١: يف التحبري) ٣(
  .سبع ومخس مئة

(*)  

)١٩/٣١٤(  

  

 بن السلطان ألب أرسالن صاحب حلب، امللك رضوان بن السلطان تتش*  رضوان - ٢٠١
  .السلجوقي

متلك حلب بعد أبيه، وامتدت أيامه، وقد خطب له بدمشق عندما قتل أبوه أياما، مث استقل حبلب، 
  .وأخذت منه الفرنج أنطاكية



ية، وعمل هلم دار دعوة حبلب، وكثروا، وقتل أخويه أبا طالب وراما، وكان ذميم السرية، قرب الباطن
مث هلك يف سنة سبع ومخس مئة، فتملك بعده أخوه االخرس ألب أرسالن، وله ست عشرة سنة، فقتل 
أخوين له أيضا، وقتل رأس الباطنية أبا طاهر الصائغ، ومجاعة من أعيام، وهرب آخرون، فقتل االمراء 

  .نة، وملكوا أخاه سلطان شاهاالخرس بعد س
وكان رضوان مييل إىل املصريني، فجاء رسول االفضل أمري اجليوش يدعوه إىل طاعتهم واخلطبة له، 

  والبيعة للمستعلي، ووعدوه بالنجدة
واملال، فخطب يف بالده للمستعلي، ولوزيره أمري اجليوش مجعا، مث دامت اخلطبة عامني حبلب، مث أعيدت 

ة يف أثناء سنة اثنتني وتسعني، إذ مل ينفعه املصريون بأمر، وقصدت النصارى أنطاكية، الدعوة العباسي
ونازلوا بيت املقدس سنة اثنتني، وقتل به سبعون ألف مسلم، ونقل ابن منقذ ظهور الفرنج يف هذا 

  الوقت من حبر قسطنطينية، وجرت هلم مع طاغية الروم
__________  

، ٤٠٩، ٤٠٦ - ٤٠٥، ٣٩٣، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٥٨، ٢٤٧، ٢٤٦ / ١٠: الكامل البن االثري(*) 
: ، العرب٣٥ / ٢: ، دول االسالم٤٩٩، ٤٨٦، ٤٨٢، ٤٦٥، ٤٦٣، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٦، ٤١٠

 / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٠٢: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٣٧ - ٣٦ / ٢: ، تتمة املختصر١٣ / ٤
  .١٦ / ٤: ، شذرات الذهب٢٠٥

(*)  

)١٩/٣١٥(  

  

ما نفتحه من بالد الروم، فهو لك، ومهما نفتحه من بالد الشام، فهو :  عنهم، مث قالواحروب، وعجز
  .لنا

كانوا يف أربع مئة ألف، مث أخذوا بعض بالد امللك قلج رسالن بالسيف، فجمع حينئذ عساكره، : وقيل
والتقاهم يف سنة تسعني، وأشرف على النصر، مث كسرته الفرنج، وقتل من جنده خلق، وهرب 

استغاث مبلوك النواحي على ما دهم االسالم، فوصلت كتبه إىل حلب مسخمة مشققة فيها بعض شعر و
اعتربوا عدم بأنطاكية، فكانوا أزيد من : النساء، وانزعج اخللق، مث توجهت الفرنج إىل الشام، فقيل

حروب ال يعرب ثالث مئة ألف نفس، فعاثوا وأخربوا البالد، وتفرقوا، وكبسهم املسلمون، وجرت فنت و
عنها، وأخذت أنطاكية بالسيف سنة إحدى وتسعني، وقتل صاحبها، وقتل أيضا من كبار الفرنج عدد 

كثري، وكان االمر إىل كندفري، مث إىل أخيه بغدوين وبيمنت، وابن أخيه طنكل وصنجيل هؤالء 
  ملوكهم، مث جاء



صروا، وهلك خلق من العدو، وجاعوا، املسلمون جندة النطاكية وقد أخذت، فحاربوا العدو أياما، وانت
  .وجرى غري مصاف

)١٩/٣١٦(  

  

  الطبقة السابعة والعشرون
 بن سعدويه بن الشيخ االمام، احلافظ املكثر اجلوال، أبو الفتيان عمر بن عبد الكرمي*  الرواسي - ٢٠٢

  .، الرواسي)١(مهمت الدهستاين 
شام والسواحل، وكان بصريا ذا الشأن طوف يف هذا الشأن خراسان واحلرمني والعراق ومصر وال

  .حمققا
مسع ببلده احملدث أبا مسعود البجلي الرازي وصحبه، وبنيسابور أبا حفص بن مسرور، وعبد الغافر 

الفارسي، وأبا عثمان الصابوين، وحبران مبادر بن علي، وببغداد القاضي أبا يعلى بن الفراء، وأبا جعفر 
  .بن املسلمة، وأمثاهلم

__________  
، ١٦٤ / ٩: ، تاريخ ابن عساكر، املنتظم١٧٣ / ٦:  أ، االنساب٥٩ - ٥٨: الورقة/ السياق (*) 

: ، مرآة الزمان٢٥٤: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٦ / ٤:  أ، العرب٣١٢ - ٣١١: الورقة/ التدوين 
  .٧ / ٤: ، شذرات الذهب٢٠٠ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٧٢ - ١٧١ / ١٢: ، البداية٢٠ / ٨
نسبة إىل دهستان، وهي بلدة : بكسر الدال املهملة، وسكون السني، وفتح التاء: الدهستاين) ١(

  .٣٧٨ / ٥": االنساب " مشهورة عند مازندان، وجرجان، 
(*)  

)١٩/٣١٧(  

  

حدث عنه أبو بكر اخلطيب شيخه، وأبو حامد الغزايل، وأبو حفص عمر بن حممد اجلرجاين، وحممد بن 
  ، والفقيه نصر بنعبد الواحد الدقاق

إبراهيم املقدسي شيخه، وهبة اهللا بن أمحد بن االكفاين، واحلافظ إمساعيل بن حممد التيمي، وحممد بن 
" احلسن اجلويين، وعدة، والسلفي باالجازة، وقدم طوس يف آخر عمره، فصحح عليه الغزايل 

  .لوا عنه، فأدركته املنية بسرخس، مث سار إيل مرو باستدعاء حمدثها أيب بكر السمعاين ليحم"الصحيحني 
ما رأيت يف تلك الديار أحفظ منه، ال بل يف الدنيا كلها، كان كتابا : قال أبو جعفر بن أيب علي احلافظ



جواال دار الدنيا لطلب احلديث، لقيته مبكة، ورأيت الشيوخ يثنون عليه، وحيسنون القول فيه، مث لقيته 
  .جبرجان، وصار من إخواننا

دخل أبو إمساعيل دهستان، فاشترى : هو خريج أيب مسعود البجلي، مسعته يقول: عيل التيميوقال إمسا
سلمه إيل، : ال، فقال اليب: تعرف شيئا ؟ قلت: من أيب رأسا ودخل يأكله، فبعثين أيب إليه، فقال يل

  ).١(فسلمين إليه، فحملين إىل نيسابور، وأفادين، وانتهى أمري إىل حيث انتهى 
  .إن أبا الفتيان مسع من ثالثة آالف وست مئة شيخ: مسعت غري واحد يقولون: طةقال ابن نق

  .سقطت أصابع عمر الرواسي يف الرحلة من الربد: قال خزمية بن علي املروزي
  حدث عمر بطوس بصحيح مسلم من غري: وقال الدقاق يف رسالته

__________  
  .١٧٣ / ٦": االنساب " اخلرب بأطول مما هنا يف ) ١(
)(*  

)١٩/٣١٨(  

  

  .أصله، وهذا أقبح شئ عند احملدثني
  ).١(قد توسعوا اليوم يف هذا جدا، ويف ذلك تفصيل : قلت
وحدثين أنه ولد سنة مثان وعشرين وأربع مئة، وأنه مسع من هبة اهللا بن عبد الوارث يف سنة : قال

)٤٥٦.(  
  .الرواسي نسبة إىل بيع الرؤوس: قال ابن طاهر وغريه

  .كتب عين الرواسي، وكتبت عنه، ووجدته ذكيا: والوقال ابن ماك
ملا قدم عمر بن أيب احلسن علينا، أملى، : مسعت أبا الفضل أمحد بن حممد السرخسي يقول: قال السمعاين

أنا أكتب أمساء اجلماعة على االصل، وسأهلم وأثبت، ففي الس الثاين أخذ القلم، : فحضره عدة، فقال
  .كانوا سبعني نفسا: ب، وما سأهلم، فقيلوكتبهم كلهم على ظهر قل
عمر الرواسي شيخ مشهور، عارف بالطرق، كتب الكثري، ومجع االبواب : قال عبد الغافر بن إمساعيل

وصنف، وكان سريع الكتابة، وكان على سرية السلف، معيال مقال، خرج من نيسابور إىل طوس، فأنزله 
  .الصحيح، مث شرحهأبو حامد الغزايل عنده، وأكرمه، وقرأ عليه 

إا مقربة : أريد أن أخرج إىل مرو وسرخس على الطريق، وقد قيل: وعن أيب الفتيان الرواسي قال
العلماء، فال أدري كيف يكون حايل ا، فمات ا يف ربيع اآلخر سنة ثالث ومخس مئة، كما هو مؤرخ 

  .على لوح قربه، رمحه اهللا تعاىل، عاش مخسا وسبعني سنة



__________  
  .٣٩١ - ٣٩٠ / ٢": توضيح االفكار " ، و ٢٢٤ - ٢٢٣": مقدمة ابن الصالح " انظر يف ) ١(

(*)  

)١٩/٣١٩(  

  

أخربنا أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء، أنبأنا حممد بن صاعد بن سعيد الطوسي، أخربنا أيب، أخربنا عمر 
  بن أيب احلسن احلافظ، أخربنا

أخربنا أبو احلسني اخلفاف، أخربنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة، أمحد بن عبدالرحيم النيسابوري، 
  .حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أخف الناس صالة يف متام

وأخربناه عاليا حممد بن عبد السالم، وأمحد بن هبة اهللا، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا حممد بن إمساعيل، 
  .أخربنا حملم بن إمساعيل، أخربنا اخلليل بن أمحد، حدثنا حممد بن إسحاق السراج، فذكره

عن قتيبة بن سعيد، وهو دال على استحباب ختفيف الصالة، مع ) ١(هذا حديث صحيح أخرجه مسلم 
إمتام فرائضها وسننها، وقد حزروا أنه صلى اهللا عليه وسلم كان ميكث يف السجود قدر عشر تسبيحات 

)٢.(  
  

   بنالشيخ الصاحل، االمني املعمر، مسند أصبهان، أبو القاسم غامن*  الربجي - ٢٠٣
__________  

باب أمر االئمة يف ختفيف الصالة يف متام، وأخرجه الترمذي : يف الصالة) ١٨٩) (٤٦٩(برقم ) ١(
 يف ٩٥، ٩٤ / ٢: باب ما جاء يف إذا أم أحدكم الناس فليخفف، والنسائي: يف الصالة) ٢٣٧(

، ٢٢٨ / ٢: باب ما على االمام من التخفيف، من طريق قتيبة بن سعيد به، وأخرجه الدارمي: االمامة
  . من طريق شعبة، عن قتادة، به٢٢٩

، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٣٤، ٢٣١، ١٧٩، ١٧٣، ١٦٢ / ٣من حديث أنس " املسند " وهو يف 
٣٤٠، ٢٨٢.  

، من ٢٢٥، ٢٢٤ / ٢: ، والنسائي)٨٨٨(د ، وسنن أيب داو١٦٣، ١٦٢ / ٣: يف مسند أمحد) ٢(
ما رأيت أحدا أشبه صالة بصالة رسول اهللا : مسعت أنس بن مالك يقول: طريق سعيد بن جبري، قال

 فحزرنا يف ركوعه عشر تسبيحات، - يعين عمر بن عبد العزيز -صلى اهللا عليه وسلم من هذا الفىت 
  .ويف سجوده عشر تسبيحات



  .وسنده قابل للتحسني
  / = (*)، معجم شيوخ السمعاين ١٠ / ٢: ، التحبري١٣٣ - ١٣٢ / ٢:  االنساب(*)

)١٩/٣٢٠(  

  

من قرى " برج " حممد بن عبيد اهللا بن عمر بن أيوب الربجي االصبهاين، وهو غامن بن أيب نصر، و 
  .أصبهان

  ).٤١٧(مولده يف ذي القعدة سنة 
ن، وأبو القاسم ابن بشران، واحلسني بن شجاع وأجاز له يف سنة تسع عشرة من بغداد أبو علي بن شاذا

  .املوصلي من بلده، واحلسني بن إبراهيم اجلمال
، ومسع من أيب احلسني بن )١(ومسع من أيب نعيم احلافظ ما عنده من مسند احلارث بن أيب أسامة 

م، وعدة، فاذشاه، والفضل بن حممد القاشاين، وحممد بن عبد اهللا بن شهريار، وعمر بن حممد بن اهليث
  .من أيب نعيم، وجزء حممد بن عاصم" مسند الطيالسي " بفوت، ومسع " احللية " ومسع 

حدث عنه السلفي، وتاج االسالم أبو بكر السمعاين، وحممد بن أيب بكر السنجي، وأبو سعد الصائغ، 
  .وأبو موسى املديين، والفضل بن القاسم الصيدالين، ومسعود بن أيب منصور اجلمال، وخلق

  ، وأبو املكارم اللبان، وكان)٢(أبو سعد السمعاين : وباالجازة
__________  

: ، العرب٣٨ / ٢: ، دول االسالم١٨٨: الورقة/ ، التقييد ٣٧٣ / ١: ، معجم البلدان١٨٩: الورقة= 
  .١٢٧٧ / ٢: ، قاموس االعالم٣١ / ٤: ، شذرات الذهب٢٤ / ٤
" املطالب العالية " ومسند االمام أمحد مدرجة يف مل يطبع مسند احلارث، وزوائده على الستة ) ١(

  .للحافظ ابن حجر، وهو مطبوع بتحقيق احملدث حبيب الرمحان االعظمي
  كتب إيل االجازة جبميع مسموعاته ورواياته،: ١١ / ٢": التحبري " قال يف ) ٢(

  .ومسع والدي رمحه اهللا منه الكثري، مث أورد الكتب اليت مسعها أبوه منه
(*)  

)١٩/٣٢١(  

  

  ).١(صاحلا مكثرا 
  .مات يف ذي القعدة سنة إحدى عشرة ومخس مئة



  .مات يف صفر سنة اثنيت عشرة، واالول أصح: وقيل
راوي سنن ) ٢(وفيها مات خطيب قرطبة أبو القاسم خلف بن إبراهيم بن النخاس، وأبو طاهر اليوسفي 

، وأبو جعفر حممد بن احلسن بن باكري )٣(الدارقطين، واحملدث عبدالرمحن بن أمحد بن صابر الدمشقي 
، واحلافظ أبو زكريا حيىي )٤(الكاتب، واملعمر أبو علي بن نبهان الكاتب، والسلطان حممد بن ملكشاه 

  .بن أيب عمرو بن منده
  

  ، زين الدين أبوالشيخ االمام البحر، حجة االسالم، أعجوبة الزمان*  الغزايل - ٢٠٤
__________  

شيخ صاحل، سديد، ثقة، صدوق، مكثر من احلديث، عمر طويال حىت : ١٠ / ٢ ": التحبري" يف ) ١(
  .حدث بالكثري، وانتشرت رواياته

  ).١٨٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٤٦(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٩٣(سترد ترمجته برقم ) ٤(

:  الورقة/، منتخب السياق ١٧٠ - ١٦٨ / ٩: ، املنتظم٣٠٦ - ٢٩١: تبيني كذب املفتري(*) 
، ٢ / ٢٣ - ٢ / ٢١:  طبقات ابن الصالح٤٩١ / ١٠، الكامل البن االثري ٣٧٩ / ٢: ، اللباب٢٠

 ١٧٣ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٣٧ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٢١٩ - ٢١٦ / ٤: وفيات االعيان
تفاد من ، املس٣٥ / ٢: ، تتمة املختصر١٠ / ٤: ، العرب٣٤ / ٢: ، دول االسالم٢ / ١٧٦ - ٢/ 

: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٢٧٧ - ٢٧٤ / ١: ، الوايف بالوفيات٣٨ - ٣٧: ذيل تاريخ بغداد
  - ١٧٧ / ٣: ، مرآة اجلنان٢٦٧ - ٢٦٢
، طبقات ٢٨٩ - ١٩١ / ٦: ، طبقات الشافعية للسبكي٢٦ - ٢٥ / ٨: ، مرآة الزمان١٩٢

، ٢٦٧ - ٢٦٦: ابن قنفذ، وفيات ١٧٤ - ١٧٣ / ١٢: ، البداية٢٤٥ - ٢٤٢ / ٢: االنسوي
 ٣٤١، ٣٣٦ - ٣٣٢ / ٢: ، مفتاح السعادة٢٦٥ / ١: ، االنس اجلليل٢٠٣ / ٥: النجوم الزاهرة

: ، طبقات ابن هداية اهللا٦٤: ، أمساء الرجال البن هداية اهللا٥٦٢ - ٥٦٠، ٣٥٠ - ٣٤٧، ٣٤٣ -
حتاف ، إ١٣ - ١٠ / ٤: ، شذرات الذهب٣٦، ٢٤، ٢٣، ١٢: ، كشف الظنون٧١ - ٦٩) خ(

   = (*)١٨٠: ، روضات اجلنان٥٣ - ٦ / ١: السادة املتقني

)١٩/٣٢٢(  

  



  .حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي، الشافعي، الغزايل، صاحب التصانيف، والذكاء املفرط
 يف تفقه ببلده أوال، مث حتول إىل نيسابور يف مرافقة مجاعة من الطلبة، فالزم إمام احلرمني، فربع يف الفقه

مدة قريبة، ومهر يف الكالم واجلدل، حىت صار عني املناظرين، وأعاد للطلبة، وشرع يف التصنيف، فما 
أعجب ذلك شيخه أبا املعايل، ولكنه مظهر للتبجح به، مث سار أبو حامد إىل املخيم السلطاين، فأقبل عليه 

وشاع أمره، فواله النظام تدريس نظام امللك الوزير، وسر بوجوده، وناظر الكبار حبضرته، فانبهر له، 
نظامية بغداد، فقدمها بعد الثمانني وأربع مئة، وسنه حنو الثالثني، وأخذ يف تأليف االصول والفقه 

  ).١(والكالم واحلكمة، وأدخله سيالن ذهنه يف مضايق الكالم، ومزال االقدام، وهللا سر يف خلقه 
أمري، ويف رتبة رئيس كبري، فأداه نظره يف وعظم جاه الرجل، وازدادت حشمته حبيث إنه يف دست 

العلوم وممارسته الفانني الزهديات إىل رفض الرئاسة، واالنابة إىل دار اخللود، والتأله، واالخالص، 
  وإصالح النفس، فحج من وقته، وزار بيت املقدس، وصحب الفقيه نصر بن

  ، وكتاب"االحياء " بدمشق، وأقام مدة، وألف كتاب ) ٢(إبراهيم 
__________  

 - ١٤٠٨: ، بروكلمان٨١ - ٧٩ / ٢: ، هدية العارفني١٧١ - ١١ / ٢: ، إيضاح املكنون١٨٥= 
  .١٨٤ - ١٨١: ، اد دون يف االسالم٢٦٩ - ٢٦٦ / ١١: (، معجم املؤلفني١٤١٦

 تأليف الدكتور سليمان دنيا، فقيه دراسة جادة للغزايل حري" احلقيقة عند الغزايل " يراجع كتاب ) ١(
  .بكل طالب علم أن يقف عليها

وكان الغزايل يكثر اجللوس يف زاويته باجلامع االموي املعروفة : ١٩٧ / ٦: املقدسي، قال السبكي) ٢(
  .اليوم بالغزالية نسبة إليه، وكانت تعرف قبله بالشيخ نصر املقدسي

(*)  

)١٩/٣٢٣(  

  

  ".حمك النظر " ، وكتاب "القسطاس " ، وكتاب "االربعني " 
ض نفسه وجاهدها، وطرد شيطان الرعونة، ولبس زي االتقياء، مث بعد سنوات سار إىل وطنه، الزما ورا

  .لسننه، حافظا لوقته، مكبا على العلم
وملا وزر فخر امللك، حضر أبا حامد، والتمس منه أن ال يبقي أنفاسه عقيمة، وأحل على الشيخ، إىل أن 

  .هاالن إىل القدوم إىل نيسابرو، فدرس بنظاميت
ولقد زرته مرارا، وما كنت أحدس يف نفسي : ، إىل أن قال"السياق " فذكر هذا وأضعافه عبد الغافر يف 

والنظر إىل الناس بعني االستخفاف كربا وخيالء، واعتزازا مبا رزق ) ١(مع ما عهدته عليه من الزعارة 



 تلك الكدورات، وكنت من البسطة، والنطق، والذهن، وطلب العلو، أنه صار على الضد، وتصفى عن
أظنه متلفعا جبلباب التكلف، متنمسا مبا صار إليه، فتحققت بعد السرب والتنقري أن االمر على خالف 
  املظنون، وأن الرجل أفاق بعد اجلنون، وحكى لنا يف ليال كيفية أحواله من ابتداء ما أظهر له طريق

لته على الكل بكالمه، واالستعداد الذي خصه اهللا التأله، وغلبة احلال عليه بعد تبحره يف العلوم، واستطا
به يف حتصيل أنواع العلوم، ومتكنه من البحث والنظر، حىت تربم باالشتغال بالعلوم العرية عن املعاملة، 

، فأخذ منه استفتاح )٢(وتفكر يف العاقبة، وما يبقى يف اآلخرة، فابتدأ بصحبة الشيخ أيب علي الفارمذي 
  ا كان يأمره به منالطريقة، وامتثل م
__________  

؟ راسة وسوء خلق ال : الزعارة بتشديد الراء مثل محارة الصيف، وبتخفيف الراء عن اللحياين، أي) ١(
  .يتصرف منه فعل

: ٢١٩، ٢١٨ / ٩": االنساب " قرية من قرى طوس، قال السمعاين يف : نسبة إىل فارمذ) ٢(
  = (*)حممد بن علي الفارمذي لسان واملشهور بالنسبة إليها أبو علي الفضل بن 

)١٩/٣٢٤(  

  

العبادات والنوافل واالذكار واالجتهاد طلبا للنجاة، إىل أن جاز تلك العقاب، وتكلف تلك املشاق، وما 
  .حصل على ما كان يرومه

مث حكى أنه راجع العلوم، وخاض يف الفنون الدقيقة، والتقى بأرباا حىت تفتحت له أبواا، وبقي مدة 
 الوقائع وتكافؤ االدلة، وفتح عليه باب من اخلوف حبيث شغله عن كل شئ، ومحله على االعراض يف

عما سواه، حىت سهل ذلك عليه، إىل أن ارتاض، وظهرت له احلقائق، وصار ما كنا نظن به ناموسا 
  .وختلقا، طبعا وحتققا، وأن ذلك أثر السعادة املقدرة له

ما كنت أجوز : روج من بيته، والرجوع إىل ما دعي إليه، فقال معتذرامث سألناه عن كيفية رغبته يف اخل
علي أن أبوح باحلق، وأنطق به، وأدعو ) ١(يف ديين أن أقف عن الدعوة، ومنفعة الطالبني، وقد خف 

  إليه، وكان صادقا يف ذلك، فلما خف أمر الوزير، وعلم أن وقوفه على ما كان فيه ظهور
لك قبل أن يترك، وعاد إىل بيته، واختذ يف جواره مدرسة للطلبة، وحشة وخيال طلب جاه، ترك ذ

وخانقاه للصوفية، ووزع أوقاته على وظائف احلاضرين من ختم القرآن، وجمالسة ذوي القلوب، 
والقعود للتدريس، حىت تويف بعد مقاساة النواع من القصد، واملناوأة من اخلصوم، والسعي فيه إىل 

  . نوش أيدي النكباتامللوك، وحفظ اهللا له عن
  وكانت خامتة أمره إقباله على طلب احلديث، وجمالسة: إىل أن قال



__________  
خراسان وشيخها، وصاحب الطريقة احلسنه من تربية املريدين واالصحاب، وكان جملس وعظه على = 

لثامن عشر  ه تقدمت ترمجته يف اجلزء ا٤٧٧تويف سنة ...ما مسعت كروضة فيها أنواع االزهار والثمار
)٢٩٤.(  
  .حق: ٢١٠ / ٦": طبقات السبكي " يف ) ١(

(*)  

)١٩/٣٢٥(  

  

  .، ولو عاش، لسبق الكل يف ذلك الفن بيسري من االيام)١" (الصحيحني " أهله، ومطالعة 
ومل يتفق له أن يروي، ومل يعقب إال البنات، وكان له من االسباب إرثا وكسبا ما يقوم بكفايته، : قال

  .ه أموال، فما قبلهاوقد عرضت علي
ومما كان يعترض به عليه وقوع خلل من جهة النحو يف أثناء كالمه، وروجع فيه، فأنصف، : قال

واعترف أنه ما مارسه، واكتفى مبا كان حيتاج إليه يف كالمه، مع أنه كان يؤلف اخلطب، ويشرح الكتب 
  .بالعبارة اليت يعجز االدباء والفصحاء عن أمثاهلا

وشرح " كيمياء السعادة والعلوم " ه ما ذكر من االلفاظ املستبشعة بالفارسية يف كتاب ومما نقم علي
 -بعض الصور واملسائل حبيث ال توافق مراسم الشرع وظواهر ما عليه قواعد امللة، وكان االوىل به 

  واحلق أحق ما
صول الفواعد  ترك ذلك التصنيف، واالعراض عن الشرح له، فإن العوام رمبا ال حيكمون أ-يقال 

بالرباهني واحلجج، فإذا مسعوا شيئا من ذلك، ختيلوا منه ما هو املضر بعقائدهم، وينسبون ذلك إىل بيان 
مذهب االوائل، على أن املنصف اللبيب إذا رجع إىل نفسه، علم أن أكثر ما ذكره مما رمز إليه إشارات 

ة مرموزة، ومصرحا ا متفرفة، وليس لفظ الشرع، وإن مل يبح به، ويوجد أمثاله يف كالم مشايخ الطريق
  منه إال وكما تشعر سائر وجوهه مبا

__________  
أنه مسع صحيح البخاري من أيب سهل : ٣٣٤ذكر احلافظ ابن عساكر كما سينقله املؤلف عنه ) ١(

  .حممد بن عبيد اهللا احلفصي
" االمام الغزايل  أنه قدم طوس يف آخر عمره، فصحح عليه ٣١٨وتقدم يف ترمجة الرواسي ص 

 أنه ملا قدم طوس، أنزله أبو حامد الغزايل عنده، وأكرمه، وقرأ ٣١٩ويف الترمجة أيضا ص " الصحيحني 



  .عليه الصحيح مث شرحه
(*)  

)١٩/٣٢٦(  

  

، فال جيب محله إذا إال على ما يوافق، وال ينبغي التعلق به يف الرد عليه إذا )١(يوافق عقائد أهل امللة 
االوىل به أن يترك االفصاح بذلك، وقد مسعت أنه مسع سنن أيب داود من القاضي أيب الفتح أمكن، وكان 

البن أيب " املولد " ، ومسع من حممد بن أمحد اخلواري والد عبد اجلبار كتاب )٢(احلاكمي الطوسي 
  .عاصم بسماعه من أيب بكر بن احلارث عن أيب الشيخ عنه

امد يف الكيمياء، فله أمثاله يف غضون تواليفه، حىت قال أبو بكر بن ما نقمه عبد الغافر على أيب ح: قلت
  .شيخنا أبو حامد بلع الفالسفة، وأراد أن يتقيأهم، فما استطاع: العريب

  :ومن معجم أيب علي الصديف، تأليف القاضي عياض له، قال
ف، وجترد لنصر والشيخ أبو حامد ذو االنباء الشنيعة، والتصانيف العظيمة، غال يف طريقة التصو

مذهبهم، وصار داعية يف ذلك، وألف فيه تواليفه املشهورة، أخذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون 
أمة، واهللا أعلم بسره، ونفذ أمر السلطان عندنا باملغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها، فامتثل 

  .ذلك
  .مولده سنة مخسني وأربع مئة

ون، ويتكلم العامل يف العامل باجتهاده، وكل منهم معذور مأجور، ومن عاند أو ما زال العلماء خيتلف: قلت
  .خرق االمجاع، فهو مأزور، وإىل اهللا ترجع االمور

__________  
وليس لفظ منه إال وكما يشعر أحد وجوهه بكالم موهم، فإنه : ٢١٣ / ٦" الطبقات " النص يف ) ١(

  .لةيشعر سائر وجوهه مبا يوافق عقائد أهل امل
  .وما عثرت على مساعه: يف الطبقات زيادة) ٢(

(*)  

)١٩/٣٢٧(  

  

ذكر أبو : يف مناقب أهل البيت قال" رياض االفهام " واليب املظفر يوسف سبط ابن اجلوزي يف كتاب 
" من كنت مواله، فعلي مواله : " فقال يف حديث" سر العاملني وكشف ما يف الدارين " حامد يف كتابه 



  .بخ بخ، أصبحت موىل كل مؤمن ومؤمنة: ل لعليأن عمر قا) ١(
وهذا تسليم ورضى، مث بعد هذا غلب عليه اهلوى حبا للرياسة، وعقد البنود، وأمر : قال أبو حامد

اخلالفة ويها، فحملهم على اخلالف، فنبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به مثنا قليال، فبئس ما يشترون، 
لذي تزعمه االمامية، وما أدري ما عذره يف هذا ؟ والظاهر أنه رجع وسرد كثريا من هذا الكالم الفسل ا

  .عنه، وتبع احلق، فإن الرجل من حبور العلم، واهللا أعلم
  هذا إن مل يكن هذا وضع هذا وما ذاك ببعيد، ففي هذا التأليف باليا ال

  .وتومست فيه امللك: إنه قرأه عليه حممد بن تومرت املغريب سرا بالنظامية، قال: تتطبب، وقال يف أوله
، وكشف عوارهم، ووافقهم يف مواضع ظنا "التهافت " قد ألف الرجل يف ذم الفالسفة كتاب : قلت

منه أن ذلك حق، أو موافق للملة، ومل يكن له علم باآلثار وال خربة بالسنن النبوية القاضية على العقل، 
و داء عضال، وجرب مرد، وسم قتال، وه" رسائل إخوان الصفا " وحبب إليه إدمان النظر يف كتاب 

  .ولوال أن أبا حامد من كبار االذكياء، وخيار املخلصني، لتلف
  فاحلذار احلذار من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شبه االوائل، وإال

__________  
حديث صحيح رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم زيد بن أرقم، والرباء بن عازب، وبريدة، ) ١(

  .بن أيب وقاص، وعلي، وأبو أيوب، وابن عباسوسعد 
 و ٣٤٧ / ٥ و ٣٧٢ و ٣٦٨ و ٢٨١ / ٤، و ٣٣٠ و ١٥٢ و ١١٨ و ٨٤ / ١" املسند " انظر 
وابن حبان ) ١٢١(و ) ١١٦(وابن ماجة ) ٣٧١٣(، والترمذي ٣٧٠ و ٣٦١ و ٣٥٨ و ٣٥٠

  .١٣٤ - ١٣٢ و ١١٠ و ١٠٩ / ٣واحلاكم ) ٢٢٠٥(و ) ٢٢٠٤(
(*)  

)١٩/٣٢٨(  

  

وقعتم يف احلرية، فمن رام النجاة والفوز، فليلزم العبودية، وليد من االستغاثة باهللا، وليبتهل إىل مواله يف 
الثبات على االسالم وأن يتوىف على إميان الصحابة، وسادة التابعني، واهللا املوفق، فبحسن قصد العامل 

  .يغفر له وينجو إن شاء اهللا
ففي تواليفه أشياء مل : يان أشياء مهمة أنكرت على أيب حامدفصل لب: وقال أبو عمرو بن الصالح

هو مقدمة العلوم كلها، ومن ال حييط به، فال ثقة : يرتضها أهل مذهبه من الشذوذ، منها قوله يف املنطق
  له مبعلوم

  ).١(أصال 



  .فهذا مردود، إذ كل صحيح الذهن منطقي بالطبع، وكم من إمام ما رفع باملنطق رأسا: قال
فمعاذ اهللا أن يكون له، شاهدت على نسخة به خبط القاضي " املضنون به على غري أهله "  كتاب فأما

مقاصد " كمال الدين حممد بن عبد اهللا الشهرزوري أنه موضوع على الغزايل، وأنه خمترع من كتاب 
  ).٢" (التهافت " ، وقد نقضه الرجل بكتاب "الفالسفة 

__________  
: " ، وهذا املنطق الصوري اليوناين الذي امتدحه الغزايل بقوله١٠ / ١": تصفى املس" قال ذلك يف ) ١(

ال حيتاج إليه الذكي، وال ينتفع به البليد، وكثري من قضاياه ال " من ال حييط به فال ثقة له بعلومه أصال 
لسلف تصح، وقد كان سببا يف إفساد عقلية كثري من العلماء واحنرافهم عن منهج النبوة، وطريقة ا

  .املشهود هلم باخلريية على لسان من ال ينطق عن اهلوى
والتعليق هنا ال يتسع لبيان ما يف هذا العلم من خطأ وفساد، ومن أراد معرفة ذلك بالتفصيل، فلريجع 

لشيخ االسالم، فإنه قد أتى على بنيان هذا العلم من القواعد، وهتكه " الرد على املنطقيني " إىل كتاب 
  . الدامغة، والرباهني الواضحةهتكا باحلجج

للغزايل الدكتور سليمان دنيا يف " املضنون به على غري أهله " انظر لزاما ما كتبه عن نسبة كتاب ) ٢(
  ".احلقيقة عند الغزايل " كتابه 

(*)  

)١٩/٣٢٩(  

  

كاء وفطنة أبو حامد لقب بالغزايل، برع يف الفقه، وكان له ذ": تارخيه " وقال أمحد بن صاحل اجليلي يف 
  .وتصرف، وقدرة على إنشاء الكالم، وتأليف املعاين، ودخل يف علوم االوائل

وغلب عليه استعمال عبارام يف كتبه، واستدعي لتدريس النظامية ببغداد يف سنة أربع : إىل أن قال
  .مهومثانني، وبقي إىل أن غلبت عليه اخللوة، وترك التدريس، ولبس الثياب اخلشنة، وتقلل يف مطعو

 وحج وزار، ورجع إىل - أعين بدمشق -هناك " االحياء " وجاور بالقدس، وشرع يف : إىل أن قال
  .، وغريه، فقد حدث ا إذا، مث سرد تصانيفه"االحياء " بغداد، ومسع منه كتابه 

احلمد هللا الذي أنار احلق : للمازري، أوله" الكشف واالنباء عن كتاب االحياء " وقد رأيت كتاب 
ولقد أعجب من قوم : اله، وأبار الباطل وأزاله، مث أورد املازري أشياء مما نقده على أيب حامد، يقولوأد

مالكية يرون مالكا االمام يهرب من التحديد، وجيانب أن يرسم رمسا، وإن كان فيه أثر ما، أو قياس ما، 
وى مبناها على ما ال حقيقة تورعا وحتفظا من الفتوى فيما حيمل الناس عليه، مث يستحسنون من رجل فتا

له، وفيه كثري من اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم لفق فيه الثابت بغري الثابت، وكذا ما أورد عن 



السلف ال ميكن ثبوته كله، وأورد من نزغات االولياء ونفثات االصفياء ما جيل موقعه، لكن مزج فيه 
جيوز إطالقها لشناعتها، وإن أخذت معانيها على النافع بالضار، كإطالقات حيكيها عن بعضهم ال 

ظواهرها، كانت كالرموز إىل قدح امللحدين، وال تنصرف معانيها إىل احلق إال بتعسف على اللفظ مما ال 
يتكلف العلماء مثله إال يف كالم صاحب الشرع الذي اضطرت املعجزات الدالة على صدقه املانعة من 

  إن القلب بني أصبعني: " قولهجهله وكذبه إىل طلب التأويل، ك

)١٩/٣٣٠(  

  

" الحرقت سبحات وجهه : " وكقوله) ٢" (أن السماوات على إصبع " ، و )١" (من أصابع الرمحن 
  ، إىل غري)٤" (يضحك اهللا : " ، وكقوله)٣(

__________  
 ١٦٨ / ٢: باب تصريف اهللا تعاىل القلوب كيف شاء، وأمحد: يف القدر) ٢٦٥٤(أخرجه مسلم ) ١(

إن قلوب بين آدم : " عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  مث قال رسول" كلها بني أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد، يصرفه حيث شاء 

  ".اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ٢٥٧، ١١٢ / ٣يف الدعاء، وأمحد ) ٣٨٣٤(يف القدر، وابن ماجة ) ٢١٤٠(ويف الباب عند الترمذي 

فقال " اللهم ثبت قليب على دينك : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول: عن أنس قال
إن القلوب بني أصبعني : " يا رسول اهللا ختاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك مبا جئت به ؟ فقال: رجل

  ".لرمحان عزوجل يقلبها من أصابع ا
  . عن النواس بن مسعان١٨٢ / ٤: يف املقدمة، وأمحد) ١٩٩(وهو عند ابن ماجة 

ومسلم ) ٧٥١٣و ) ٧٤٥١(و ) ٧٤١٥(و ) ٧٤١٤(يف التفسري، و ) ٤٨١١(أخرجه البخاري ) ٢(
 عن عبد اهللا بن ٤٥٧ / ١يف التفسري، وأمحد ) ٣٢٣٩(يف صفات املنافقني، والترمذي ) ٢٧٨٦(

إن اهللا تعاىل ميسك السماوات يوم ! يا حممد : جاء حرب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: عود قالمس
القيامة على إصبع، واالرضني على إصبع، واجلبال والشجر على إصبع، واملاء والثرى على إصبع، 

  .أنا امللك، أنا امللك: وسائر اخللق على إصبع، مث يهزهن فيقول
  .لى اهللا عليه وسلم تعجبا مما قاله احلرب تصديقا لهفضحك رسول اهللا ص

وما قدروا اهللا حق قدره، واالرض مجيعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، * (مث قرأ 
  ) *.سبحانه وتعاىل عما يشركون

  ).٣٢٤٠(ويف الباب عن عبد اهللا بن عباس عند الترمذي 



 - ٤٠٠ / ٤: يف املقدمة، وأمحد) ١٩٦(و ) ١٩٥(ن ماجة يف االميان، واب) ١٧٩(أخرجه مسلم ) ٣(
إن : " قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمس كلمات، فقال:  عن أيب موسى االشعري قال٤٠١

اهللا عزوجل ال ينام وال ينبغي له أن ينام، خيفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، 
الليل، حجابه النور، لو كشفه الحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من وعمل النهار قبل عمل 

  ".خلقه 
أراد به امليزان، وقيل أراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل خملوق، : قيل: خيفض القسط: ومعىن قوله

  .أي نوره وجالله واؤه: خيفضه مرة فيقتره، ويرفعه مرة فيبسطه، ومعىن سبحات وجهه
  يف االمارة، ومالك يف) ١٨٩٠(يف اجلهاد، ومسلم ) ٢٨٢٦(لبخاري أخرجه ا) ٤(
من حديث أيب هريرة رضي اهللا ) ١٩١(، وابن ماجة ٣٩ و ٣٨ / ٦: ، والنسائي٤٦٠ / ٢": املوطأ " 

يضحك اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل : " عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
يقاتل هذا يف سبيل اهللا عزوجل، فيستشهد، مث يتوب اهللا : " كيف يا رسول اهللا ؟ قال: فقالوا" اجلنة 

  ".على القاتل فيسلم، فيقاتل يف سبيل اهللا عزوجل فيستشهد 
(*)  

)١٩/٣٣١(  

  

  .ذلك من االحاديث الوارد ظاهرها مبا أحاله العقل
جه الضافة ما ال جيوز إطالقه إليه، فإذا كانت العصمة غري مقطوع ا يف حق الويل، فال و: إىل أن قال

  .إال أن يثبت، وتدعو ضرورة إىل نقله، فيتأول
أال ترى لو أن مصنفا أخذ حيكي عن بعض احلشوية مذهبه يف قدم الصوت واحلرف، وقدم : إىل أن قال

ه إن القارئ إذا قرأ كتاب اهللا، عاد القارئ يف نفس: قال بعض احملققني: الورق، ملا حسن به أن يقول
إن اهللا حمل للحوادث، إذا أخذ يف حكاية مذهب : قدميا بعد أن كان حمدثا، أو قال بعض احلذاق

  .الكرامية
إن بعض من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقه، : وقال قاضي اجلماعة أبو عبد اهللا حممد بن محدين القرطيب

تمل على معىن التعصب لكتاب أيب مث تربأ منه شغفا بالشرعة الغزالية، والنحلة الصوفية، أنشأ كراسة تش
وزعم أن هذا من ! حامد إمام بدعتهم، فأين هو من شنع مناكريه، ومضاليل أساطريه املباينة للدين ؟ 

علم املعاملة املفضي إىل علم املكاشفة الواقع م على سر الربوبية الذي ال يسفر عن قناعه، وال يفوز 
  .يت رفع هلم أعالمها، وشرع أحكامهاباطالعه إال من متطى إليه ثبج ضاللته ال

  وأدىن النصيب من هذا العلم التصديق به، وأقل عقوبته أن ال يرزق املنكر: قال أبو حامد



منه شيئا، فأعرض قوله على قوله، وال يشتغل بقراءة قرآن، وال بكتب حديث، الن ذلك يقطعه عن 
ذروا ما كان : ع نداء احلق، فهو يقولالوصول إىل إدخال رأسه يف كم جبته، والتدثر بكسائه، فيسم

السلف عليه، وبادروا ما آمركم به، مث إن هذا القاضي أقذع، وسب، وكفر، وأسرف، نعوذ باهللا من 
  .اهلوى

)١٩/٣٣٢(  

  

وصدور االحرار قبور االسرار، ومن أفشى سر الربوبية، كفر، ورأى قتل مثل احلالج : وقال أبو حامد
للربوبية سر لو ظهر، لبطلت النبوة، : ه ألفاظا، ونقل عن بعضهم قالخريا من إحياء عشرة الطالق

  .وللنبوة سر لو كشف، لبطل العلم، وللعلم سر لو كشف، لبطلت االحكام
  .سر العلم قد كشف لصوفة أشقياء، فحلوا النظام، وبطل لديهم احلالل واحلرام: قلت

د إبطال النبوة يف حق الضعفاء، فما قال ليس حبق، والقائل ذا، إن مل ير: مث قال الغزايل: قال ابن محدين
  .فإن الصحيح ال يتناقض، وإن الكامل من ال يطفئ نور معرفته نور ورعه

فتتجلى له أنوار احلق، وتنكشف له العلوم املرموزة احملجوبة عن اخللق، فيعرف : وقال الغزايل يف العارف
  . حنن منها على ظاهر ال على حقيقةمعىن النبوة، ومجيع ما وردت به ألفاظ الشريعة اليت

زنديقا، مث فسره : صديقا، وإذا رأيته يف النهاية، قلت: إذا رأيته يف البداية، قلت: وقال عن بعضهم
  .إذ اسم الزنديق ال يلصق إال مبعطل الفرائض ال مبعطل النوافل: الغزايل، فقال

  : فيجلس فارغ القلب، جمموع اهلم يقولوذهبت الصوفية إىل العلوم االهلامية دون التعليمية،: وقال
  .، على الدوام، فليفرغ قلبه، وال يشتغل بتالوة وال كتب حديث)١(اهللا اهللا اهللا 

  فإذا بلغ هذا احلد، التزم اخللوة يف بيت مظلم، وتدثر: قال
__________  

يكون إال جبملة تامة، الذكر باالسم املفرد مل يرد يف السنة، الن الذكر ثناء على اهللا، والثناء ال ) ١(
وهدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجب االتباع يف هذا وأمثاله، وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه 

  ".أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : " وسلم قوله
  ).٣٥٧٩(، والترمذي ٤٢٣ - ٤٢٢ / ١": املوطأ " انظر 
(*)  

)١٩/٣٣٣(  

  



  ) *.يا أيها املزمل* (و ) * يا أيها املدثر: * (كسائه، فحينئذ يسمع نداء احلقب
من جربيل عن اهللا، وهذا االمحق مل يسمع نداء احلق أبدا، ) * يا أيها املدثر* (سيد اخللق إمنا مسع : قلت

  .مجاعبل مسع شيطانا، أو مسع شيئا ال حقيقة من طيش دماغه، والتوفيق يف االعتصام بالسنة واال
بالكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، " االحياء " شحن أبو حامد : قال أبو بكر الطرطوشي

فال أعلم كتابا على بسيط االرض أكثر كذبا منه، مث شبكه مبذاهب الفالسفة، ومعاين رسائل إخوان 
  .الصفا، وهم قوم يرون النبوة مكتسبة، وزعموا أن املعجزات حيل وخماريق

حج أبو حامد وأقام بالشام حنوا من عشر سنني، وصنف، وأخذ نفسه بااهدة، ): ١(ن عساكر قال اب
من أيب سهل احلفصي، وقدم " صحيح البخاري " وكان مقامه بدمشق يف املنارة الغربية من اجلامع، مسع 

  .دمشق يف سنة تسع ومثانني
ع ومثانني، وتركها يف سنة مثان ومثانني، بعثه النظام على مدرسته ببغداد يف سنة أرب: وقال ابن خلكان

  وتزهد، وحج، وأقام بدمشق مدة
عزم : بالزاوية الغربية، مث انتقل إىل بيت املقدس وتعبد، مث قصد مصر، وأقام مدة باالسكندرية، فقيل

و " البسيط " على املضي إىل يوسف بن تاشفني سلطان مراكش، فبلغه نعيه، مث عاد إىل طوس، وصنف 
" يف أصول الفقه، و " املستصفى " ، وألف "االحياء " و " اخلالصة " و " الوجيز " و " ط الوسي" 

  "افت الفالسفة " و " املنتحل يف اجلدل " و " اللباب " و " املنخول 
__________  

كذا نقل شيخنا الذهيب، ومل أجد ذلك يف كالم :  وقال١٩٧ / ٦": طبقاته " أورده السبكي يف ) ١(
  ".التبيني " وال يف " تاريخ الشام " كر ال يف ابن عسا

(*)  

)١٩/٣٣٤(  

  

املنقذ من " و " مشكاة االنوار " و " شرح االمساء احلسىن " و " معيار العلم " و " حمك النظر " و 
  .وأشياء" حقيقة القولني " و " الظالل 

التفاق، وجمتهد زمانه، وعني أوانه، أبو حامد إمام الفقهاء على االطالق، ورباين االمة با: قال ابن النجار
برع يف املذهب واالصول واخلالف واجلدل واملنطق، وقرأ احلكمة والفلسفة، وفهم كالمهم، وتصدى 

إنه ألف : للرد عليهم، وكان شديد الذكاء، قوي االدراك، ذا فطنة ثاقبة، وغوص على املعاين، حىت قيل
  ).١( وأنا حي، فهال صربت اآلن، كتابك غطى على كتايب دفنتين: ، فرآه أبو املعايل، فقال"املنخول " 

مث روى ابن النجار بسنده أن والد أيب حامد كان يغزل الصوف ويبيعه يف دكانه بطوس، فأوصى بولديه 



حممد وأمحد إىل صديق له صويف صاحل، فعلمهما اخلط، وفين ما خلف هلما أبومها، وتعذر عليهما القوت، 
  .جأ إىل املدرسة كأنكما طالبان للفقه عسى حيصل لكما قوت، ففعال ذلكأرى لكما أن تل: فقال

  مات: كنت يف حلقة الغزايل، فقال: قال أبو العباس أمحد اخلطييب
أيب، وخلف يل والخي مقدارا يسريا ففين حبيث تعذر علينا القوت، فصرنا إىل مدرسة نطلب الفقه، ليس 

  .ك، ال هللا، فأىب أن يكون إال هللاملراد سوى حتصيل القوت، فكان تعلمنا لذل
هاجرت إىل أيب نصر االمساعيلي جبرجان، فأقمت إىل أن : مسعت أبا حامد يقول: قال أسعد امليهين

  ).٢(أخذت عنه التعليقة 
__________  

  .هال صربت حىت أموت، وأراد أن كتابك قد غطى على كتايب: ١٦٩ / ٩": املنتظم " يف 
  . فإنه طريف١٩٥ / ٦": طبقات الشافعية " ة يف انظر خرب هذه التعليق) ٢(

(*)  

)١٩/٣٣٥(  

  

مسعت عبداملؤمن بن علي القيسي، مسعت أبا عبد اهللا بن تومرت ): ١(قال عبد اهللا بن علي االشريي 
  .أبو حامد الغزايل قرع الباب وفتح لنا: يقول) ٢(

) ٤(، واخلوايف )٣( وإلكيا أسد مطرق الغزايل حبر مغرق،: بلغين أن إمام احلرمني قال: قال ابن النجار
  .نار حترق

رأيت باالسكندرية سنة مخس : مسعنا حممد بن حيىي العبدري املؤدب يقول: قال أبو حممد العثماين وغريه
مئة كأن الشمس طلعت من مغرا، فعربه يل عبار ببدعة حتدث فيهم، فبعد أيام وصل اخلرب بإحراق 

  .كتب الغزايل من املرية
__________  

هذه النسبة إىل : بفتح اهلمزة، وكسر الشني، وسكون الياء، وقال" اللباب " ضبطه ابن االثري يف ) ١(
أشري، حصن باملغرب ينسب إليه عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا أبو حممد الصنهاجي املغريب املعروف بابن 

اهللا بن العريب االشبيلي وغريمها، االشريي، مسع باالندلس أبا جعفر بن غزلون، وأبا بكر حممد بن عبد 
  وقدم الشام بأهله، وكان أديبا فاضال

تويف بالشام يف سنة إحدى وستني ومخس مئة، ودفن يف بعلبك وسترد ترمجته عند املصنف يف اجلزء 
  ).٢٩٤(العشرين رقم 

  ).٢٥٤ ( ه، سترد ترمجته يف اجلزء العشرين برقم٥٥٨هو ملك املغرب، املتويف سنة : عبداملؤمن) ٢(



هو حممد بن عبد اهللا بن تومرت امللقب باملهدي املصمودي صاحب دعوة السلطان : وابن تومرت
  ).٣١٨(، وسترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ٥٢٤عبداملؤمن املتوىف سنة 

هو أبو احلسن علي بن حممد بن علي الطربي املعروف بإلكيا اهلراسي الفقيه الشافعي ستأيت ترمجته ) ٣(
  ).٢٠٧(برقم 

هو أبو املظفر أمحد بن : نسبة إىل خواف، ناحية من نواحي نيسابور كثرية القرى، واخلوايف هذا) ٤(
حممد بن املظفر اخلوايف الفقيه الشافعي، كان أنظر أهل زمانه، تفقه على إمام احلرمني اجلويين، وصار 

  .ومأوجه تالمذته، وكان مشهورا بني العلماء حبسن املناظرة، وإفحام اخلص
التحقيق للخوايف، : إذا ناظروا:  كان اجلويين يقول يف تالمذته٢٠٢ / ٦: والنص يف طبقات السبكي

  .واحلدسيات للغزايل، والبيان للكيا
(*)  

)١٩/٣٣٦(  

  

وكل ما قسم اهللا بني عباده من رزق وأجل، وإميان وكفر، : ما نصه) ١" (االحياء " ويف التوكل من 
مكان أصال أحسن وال أمت منه، ولو كان وادخره تعاىل مع القدرة ومل فكله عدل حمض، ليس يف اال

  .يفعله، لكان خبال وظلما
قال شيخنا أبو حامد قوال عظيما انتقده عليه ": شرح االمساء احلسىن " قال أبو بكر بن العريب يف 

ن يف القدرة أبدع أو وليس يف قدرة اهللا أبدع من هذا العامل يف االتقان واحلكمة، ولو كا: العلماء، فقال
  أحكم منه ومل

  .يفعله، لكان ذلك منه قضاء للجود، وذلك حمال
واجلواب أنه باعد يف اعتقاد عموم القدرة ونفي النهاية عن تقدير املقدورات املتعلقة ا، ولكن : مث قال

ائق، يف تفاصيل هذا العامل املخلوق، ال يف سواه، وهذا رأي فلسفي قصدت به الفالسفة قلب احلق
ونسبت االتقان إىل احلياة مثال، والوجود إىل السمع والبصر، حىت ال يبقى يف القلوب سبيل إىل 

إن املقدورات ال اية هلا : الصواب، وأمجعت االمة على خالف هذا االعتقاد، وقالت عن بكرة أبيها
، )٢(ال لعا هلا وهذه وهلة : لكل مقدر الوجود، ال لكل حاصل الوجود، إذ القدرة صاحلة، مث قال

  .ومزلة ال متاسك فيها، وحنن وإن كنا نقطة من حبره، فإنا ال نرد عليه إال بقوله
  .كذا فليكن الرد بأدب وسكينة: قلت

  إن للقدر سرا ينا عن إفشائه، فأي سر للقدر ؟: ومما أخذ عليه قال
__________  



  .لتوكليف آخر باب بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل ا: ٢٥٨ / ٤) ١(
ال أقامه اهللا، والعرب تدعو على العاثر من الدواب : اللعا لفالن، أي: من دعائهم: قال أبو عبيدة) ٢(

  .لعا لك: تعسا له، وإن كان بليدا، كان دعاؤهم له إذا عثر: إذا كان جوادا بالتعس، فتقول
(*)  

)١٩/٣٣٧(  

  

خلرب، فما ثبت فيه شئ، وإن كان يدرك فإن كان مدركا بالنظر، وصل إليه وال بد، وإن كان مدركا با
  .باحلال والعرفان، فهذه دعوى حمضة، فلعله عىن بإفشائه أن نعمق يف القدر، ونبحث فيه

، أخربنا أبو احلسن السخاوي، أخربنا حطلبا بن قمرية الصويف، أخربنا )١(أخربنا حممد بن عبد الكرمي 
  اعلم أن: د حممد بن حممد بن حممد الطوسي قالسعد بن أمحد االسفراييين بقراءيت، أخربنا أبو حام

أحدمها ترك املناهي، واآلخر فعل الطاعات، وترك املناهي هو االشد، والطاعات يقدر : الدين شطران
: " عليها كل أحد، وترك الشهوات ال يقدر عليها إال الصديقون، ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢" (هد هواه املهاجر من هجر السوء، وااهد من جا
__________  

هو حممد بن عبد الكرمي بن علي بن أمحد املقرئ : ، فقال١٤٠: ترمجه املؤلف يف مشيخته الورقة) ١(
املعمر، نظام الدين أبو عبد اهللا التربيزي، مث الدمشقي الشافعي، ولد يف حدود سنة عشر وست مئة يف 

 أنه قرأ اليب عمر ختمة على أيب القاسم دولة العادل، وكان يسافر مع ابنه للتجارة، فذكر يل
الصفراوي، وأراين إجازته من السخاوي بالسبع يف سنة مخس وثالثني وست مئة، وقرأ بأربع روايات 

على املنتخب اهلمذاين، ومسع حبلب من أيب القاسم بن رواحة ومجاعة، وكان له حلقة مصدرة، ومسجد 
  .بناحية املارستان، وكان خريا متواضعا

ت عليه ختمة لعلو سنده، وطال بعد ذلك عمره، واستوىل عليه اهلرم واملرض، وبقي باملارستان عرض
  .النوري قريب السنة وافتقر

  .مات يف ربيع اآلخر سنة أربع وسبع مئة
 من طريق الليث بن سعد عن أيب هانئ اخلوالين عن عمرو ٢١ / ٦: صحيح، وأخرجه االمام أمحد) ٢(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  عن فضالة بن عبيد قال-حترف فيه إىل اجلبين  وقد -بن مالك اجلنيب 
أال أخربكم باملؤمن، من أمنه الناس على أمواهلم وأنفسهم، واملسلم من سلم : " وسلم يف حجة الوداع

": الناس من لسانه ويده، وااهد من جاهد نفسه يف طاعة اهللا، واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب 
، ووافقه الذهيب، وله شاهد من حديث أنس عند ١١، ١٠ / ١: ، واحلاكم)٢٥(وصححه ابن حبان 



  .١١ / ١: ، واحلاكم)٢٦(ابن حبان 
(*)  

)١٩/٣٣٨(  

  

  مسعت أبا نصر أمحد بن حممد بن عبد القادر: وقال أبو عامر العبدري
  . اهللا، فإذا هي كلها تصاويرالطوسي حيلف باهللا أنه أبصر يف نومه كأنه ينظر يف كتب الغزايل رمحه

  .الغزايل إمام كبري، وما من شرط العامل أنه ال خيطئ: قلت
فأما ما ذكرت من أيب حامد، فقد رأيته، : وقال حممد بن الوليد الطرطوشي يف رسالة له إىل ابن مظفر

، وكان على وكلمته، فرأيته جليال من أهل العلم، واجتمع فيه العقل والفهم، ومارس العلوم طول عمره
ذلك معظم زمانه، مث بدا له عن طريق العلماء، ودخل يف غمار العمال، مث تصوف، وهجر العلوم 

وأهلها، ودخل يف علوم اخلواطر، وأرباب القلوب، ووساوس الشيطان، مث شاا بآراء الفالسفة، ورموز 
، "االحياء " ، فلما عمل احلالج، وجعل يطعن على الفقهاء واملتكلمني، ولقد كاد أن ينسلخ من الدين

عمد يتكلم يف علوم االحوال، ومرامز الصوفية، وكان غري أنيس ا، وال خبري مبعرفتها، فسقط على أم 
  .رأسه، وشحن كتابه باملوضوعات

  ، وفيه خري)١(ففيه من االحاديث الباطلة مجلة " االحياء " أما : قلت
__________  

 االحاديث الواقعة يف كتاب االحياء اليت مل ٣٨٨ - ٢٨٧ / ٦: هوقد مجع االمام السبكي يف طبقات) ١(
  . حديثا تقريبا٩٤٣جيد هلا إسنادا، وعدا 

 ه يف كتاب ٨٠٦وقد خرج أحاديث االحياء كلها احلافظ أبو الفضل بعد الرحيم العراقي املتوىف سنة 
وهو مطبوع مع االحياء، " الخبار املغين عن محل االسفار يف االسفار يف ختريج ما يف االحياء من ا" مساه 

وقد عزا كل حديث إىل مصدره، وأبان عن درجة كل واحد منها، وكثري منها حكم عليه بالضعف أو 
الوضع، أو أنه ال أصل له من كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فليحذر الكتاب واخلطباء 

االستشهاد ا ما مل يتبينوا صحتها من واملدرسون والوعاظ من تناول ما يف االحياء من االحاديث، و
  خترجيات احلافظ العراقي، فقد قال حمدث الديار

ال جيوز إسناد حديث لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال إذا نص : الشامية الشيخ بدر الدين احلسين
  = (*)على 

)١٩/٣٣٩(  

  



لصوفية، نسأل اهللا علما نافعا، كثري لوال ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق احلكماء ومنحريف ا
تدري ما العلم النافع ؟ هو ما نزل به القرآن، وفسره الرسول صلى اهللا عليه وسلم قوال وفعال، ومل يأت 

، فعليك يا أخي بتدبر كتاب اهللا، )١" (من رغب عن سنيت، فليس مين : " ي عنه، قال عليه السالم
ائي، ورياض النواوي وأذكاره، تفلح وتنجح، وإياك وآراء ، وسنن النس"الصحيحني " وبإدمان النظر يف 

عباد الفالسفة، ووظائف أهل الرياضات، وجوع الرهبان، وخطاب طيش رؤوس أصحاب اخللوات، 
  .فكل اخلري يف متابعة احلنيفية السمحة، فواغوثاه باهللا، اللهم اهدنا إىل صراطك املستقيم

وقد تكررت : يدل على إمامته، يقول" االحياء "  كالم على نعم، ولالمام حممد بن علي املازري الصقلي
، وذكرمت أن آراء الناس فيه "إحياء علوم الدين " مكاتبتكم يف استعالم مذهبنا يف الكتاب املترجم ب 

قد اختلفت، فطائفة انتصرت وتعصبت الشهاره، وطائفة حذرت منه ونفرت، وطائفة لكتبه أحرقت، 
  يسألوين، ومل يتقدم يلوكاتبين أهل املشرق أيضا 

__________  
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو : صحة هذا احلديث حافظ من احلفاظ املعروفني، فمن قال= 

من قال علي ما مل أقل " ال يعلم صحة ذلك من طريق أحد احلفاظ يوشك أن يصدق عليه حديث 
  ".فليتبوأ مقعده من النار 

  .٢٦٤ / ٨: انظر جملة اهلداية االسالمية
 / ٦: ، والنسائي)١٤٠١(يف النكاح، ومسلم ) ٥٠٦٣(قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري ) ١(

جاء ثالثة رهط إىل بيوت : ، من طريقني عن أنس بن مالك قال٢٨٥، ٢٥٩، ٢٤١ / ٣: ، وأمحد٦٠
  ربواأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يسألون عن عبادة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما أخ

وأين حنن من النيب صلى اهللا عليه وسلم، قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر : كأم تقالوها، فقالوا
  .أما أنا فأصلي الليل أبدا: ، قال أحدهم!؟ 

  .أنا أصوم الدهر وال أفطر: وقال آخر
  .أنا أعتزل النساء فال أتزوج النساء أبدا: وقال آخر

أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واهللا إين الخشاكم هللا : "  عليه وسلم فقالفجاء رسول اهللا صلى اهللا
  ".وأتقاكم له، ولكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين 

(*)  

)١٩/٣٤٠(  

  



لوب قراءة هذا الكتاب سوى نبذ منه، فإن نفس اهللا يف العمر، مددت فيه االنفاس، وأزلت عن الق
اعلموا أن هذا رأيت تالمذته، فكل منهم حكى يل نوعا من حاله ما قام مقام العيان، فأنا : االلتباس

أقتصر على ذكر حاله، وحال كتابه، وذكر مجل من مذاهب املوحدين واملتصوفة، وأصحاب االشارات، 
  .والفالسفة، فإن كتابه متردد بني هذه الطرائق

هو بالفقه أعرف منه بأصوله، وأما علم الكالم الذي : مد يف الفقه، وقالمث إن املازري أثىن على أيب حا
هو أصول الدين، فإنه صنف فيه، وليس باملتبحر فيها، ولقد فطنت لعدم استبحاره فيها، وذلك أنه قرأ 
علوم الفلسفة قبل استبحاره يف فن االصول، فأكسبته الفلسفة جرأة على املعاين، وتسهال للهجوم على 

ئق، الن الفالسفة متر مع خواطرها، ال يزعها شرع، وعرفين صاحب له أنه كان له عكوف على احلقا
رسائل إخوان الصفا، وهي إحدى ومخسون رسالة، ألفها من قد خاض يف علم الشرع والنقل، ويف 
ة احلكمة، فمزج بني العلمني، وقد كان رجل يعرف بابن سينا مال الدنيا تصانيف، أدته قوته يف الفلسف

إىل أن حاول رد أصول العقائد إىل علم الفلسفة، وتلطف جهده، حىت مت له ما مل يتم لغريه، وقد رأيت 
  .مجال من دواوينه، ووجدت أبا حامد يعول عليه يف أكثر ما يشري إليه من علوم الفلسفة

كر كتب وأما مذاهب الصوفية، فال أدري على من عول فيها، لكين رأيت فيما علق بعض أصحابه أنه ذ
ابن سينا وما فيها، وذكر بعد ذلك كتب أيب حيان التوحيدي، وعندي أنه عليه عول يف مذهب 

  .من الواهيات كثري" االحياء " التصوف، وأخربت أن أبا حيان ألف ديوانا عظيما يف هذا الفن، ويف 
  .مقال مالك، وقال الشافعي، فيما مل يثبت عنده: وعادة املتورعني أن ال يقولوا: قال

)١٩/٣٤١(  

  

ويستحسن أشياء مبناها على ما ال حقيقة له، كقص االظفار أن يبدأ بالسبابة، الن هلا الفضل : مث قال
على باقي االصابع، الا املسبحة، مث قص ما يليها من الوسطى، الا ناحية اليمني، وخيتم بإام اليمىن، 

  .وروى يف ذلك أثرا
  .هو أثر موضوع: قلت

  .من مات بعد بلوغه ومل يعلم أن البارية قدمي، مات مسلما إمجاعا: وقال: مث قال
فمن تساهل يف حكاية االمجاع يف مثل هذا الذي االقرب أن يكون االمجاع يف خالفه، فحقيق أن ال : قال

إن يف علومه ما ال يسوغ أن يودع يف كتاب، فليت : يوثق مبا روى، ورأيت له يف اجلزء االول يقول
فإن كان باطال، فصدق، وإن كان حقا، وهو مراده بال شك، فلم ال يودع !  أو باطل ؟ شعري أحق هو

قال أبو الفرج ابن ! فإن كان هو فهمه، فما املانع أن يفهمه غريه ؟ ! يف الكتب، ألغموضه ودقته ؟ 
، وماله باالحاديث الباطلة، ومل يعلم بطالا، وتكلم على "االحياء " صنف أبو حامد : اجلوزي



  إن املراد بالكوكب والقمر والشمس اللوايت رآهن: الكشف، وخرج عن قانون الفقه، وقال
إبراهيم، أنوار هي حجب اهللا عزوجل، ومل يرد هذه املعروفات، وهذا من جنس كالم الباطنية، وقد رد 

  ".االحياء " ، وبني خطأه يف جملدات، مساه كتاب "االحياء " ابن اجلوزي على أيب حامد يف كتاب 
إحياء ميت االحياء يف الرد على كتاب االحياء : " واليب احلسن ابن سكر رد على الغزايل يف جملد مساه

."  
  ما زال االئمة خيالف بعضهم بعضا، ويرد هذا على هذا،: قلت

)١٩/٣٤٢(  

  

  .ولسنا ممن يذم العامل باهلوى واجلهل
الرد " ، وكتاب "إجلام العوام " ، وكتاب "املعتقد " ، وكتاب "كيمياء السعادة " نعم، ولالمام كتاب 

، "الغاية القصوى " ، وكتاب "جواهر القرآن " ، وكتاب "معتقد االوائل " ، وكتاب "على الباطنية 
  .، وغري ذلك"مسألة عوز الدور " و " فضائح االباحية " وكتاب 

س ومخس مئة، وله مخس تويف يوم االثنني رابع عشر مجادى اآلخرة سنة مخ: قال عبد الغافر الفارسي
الغزايل، والعطاري، واخلبازي، نسبة إىل : ومخسون سنة، ودفن مبقربة الطابران قصبة بالد طوس، وقوهلم

  .الصنائع بلسان العجم، جبمع ياء النسبة والصيغة
برقة الدين ) ١(وللغزايل أخ واعظ مشهور، وهو أبو الفتوح أمحد، له قبول عظيم يف الوعظ، يزن 

ة، بقي إىل حدود العشرين ومخس مئة، وقد ناب عن أخيه يف تدريس النظامية ببغداد ملا حج وباالباح
  .مديدة

مل مسي الغزايل بذلك، : وقد سئل: قال الشيخ تقي الدين ابن الصالح: قرأت خبط النواوي رمحه اهللا
حدثنا : فرضي، قالحدثين من أثق به، عن أيب احلرم املاكسي االديب، حدثنا أبو الثناء حممود ال: فقال
  تاج

الناس يقولون يل الغزايل، ولست الغزايل، وإمنا أنا الغزايل منسوب : االسالم ابن مخيس، قال يل الغزايل
  .غزالة، أو كما قال: إىل قرية يقال هلا

__________  
د بن إذا امه وظنه فيه، ويف خرب االنصار وتسويدهم ج: زنه بكذا، وأزنه: يتهم ويرمى، يقال: أي) ١(

خصان رزان : نتهمه به، ويف شعر حسان بن ثابت يف عائشة رضي اهللا عنها: إنا لرتنه بالبخل، أي: قيس
  .وتصبح غرثى من حلوم الغوافل* ما تزن بريبة 

(*)  



)١٩/٣٤٣(  

  

  .للغزايل كالم فج يف إمام ال أرى نقله هنا) ١" (املنخول " ويف أواخر 
احلمد هللا الذي تعرف إىل عباده بكتابه املرتل على لسان نبيه :  أوهلاومن عقيدة أيب حامد رمحه اهللا تعاىل

املرسل، بأنه يف ذاته واحد ال شريك له، فرد ال مثل له، صمد ال ضد له، مل يزل وال يزال منعوتا بنعوت 
اجلالل، وال حتيط به اجلهات، وال تكنفه السماوات، وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله، 

عىن الذي أراده، مرتها عن املماسة واالستقرار والتمكن واحللول واالنتقال، وهو فوق كل شئ إىل وبامل
التخوم، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، ال مياثل قربه قرب االجسام، كان قبل خلق املكان والزمان، 

 سواه ذاته، مقدس عن وهو اآلن على ما كان عليه، وأنه بائن بصفاته من خلقه، ما يف ذاته سواه، وال يف
التغري واالنتقال، ال حتله احلوادث، وأنه مرئي الذات باالبصار يف دار القرار، إمتاما للنعم بالنظر إىل 

  .وجهه الكرمي
ويدرك حركة الذر يف اهلواء، ال خيرج عن مشيئته لفتة ناظر، وال فلتة خاطر، وأن القرآن : إىل أن قال

  وب،مقروء بااللسنة، حمفوظ يف القل
  مكتوب يف املصاحف، وأنه مع ذلك قائم بذات اهللا، ال يقبل االنفصال

__________  
أبو حنيفة رمحه اهللا، وحق للذهيب أن ينعت كالمه فيه بأنه : ، واملراد باالمام٥٠٤ - ٤٩٥: ص) ١(

، فج، فإنه ليس عليه أثارة من علم، وقد صدر عنه حني كان متلبسا بعلوم اجلدل، وحظوظ طلبة العلم
فإنه صنف املنخول يف أول حياته العلمية، ومعظم ما يف هذا الفصل من فقر مأخوذة من كتاب شيخه 

الذي ألفه يف ترجيح مذهب الشافعي على غريه " مغيث اخللق يف ترجيح القول االحق " إمام احلرمني 
 ما تصم عنه من املذاهب، وفيه من التعصب الفظيع، واحلط الشنيع على االمام أيب حنيفة رمحه اهللا

االمساع، وتنبو عنه االذواق، وهو مما ال يلتفت إليه عند احملققني من العلماء ذوي النصفة، وقد صنف 
  .فلريجع إليه من شاء" إحقاق احلق " االمام الكوثري يف الرد عليه كتاب 

(*)  

)١٩/٣٤٤(  

  

، كما ترى ذاته )١(حرف باالنتقال إىل القلوب والصحف، وأن موسى مسع كالم اهللا بغري صوت وال 
من غري شكل وال لون، وأنه يفرق املوت بني االرواح واالجسام، مث يعيدها إليها عند احلشر، فيبعث من 

  .يف القبور



ميزان االعمال معيار يعرب عنه بامليزان، وإن كان ال يساوي ميزان االعمال ميزان اجلسم الثقيل، كميزان 
  .لسطور، وكالعروض ميزان الشعرالشمس، وكاملسطرة اليت هي ميزان ا

وهذا املعتقد غالبه صحيح، وفيه ما ) ٢" (الصحيح " بل ميزان االعمال له كفتان، كما جاء يف : قلت
  مل أفهمه، وبعضه فيه نزاع بني أهل

__________  
والقرآن يف املصاحف مكتوب، ويف القلوب : يف كتاب الفقه االكرب املنسوب اليب حنيفة رمحه اهللا) ١(

حمفوظ، وعلى االلسن مقروء، وعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم مرتل، ولفظنا بالقرآن خملوق، والقرآن 
غري خملوق، وما ذكر اهللا يف القرآن عن موسى عليه السالم وغريه، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك 

  كالم اهللا إخبارا عنهم، وكالم موسى وغريه من املخلوقني
 ال كالمهم، ومسع موسى عليه السالم كالم اهللا تعاىل، فلما كلم موسى كلمه خملوق، والقرآن كالم اهللا

بكالمه الذي هو من صفاته مل يزل، وصفاته كلها خالف صفات املخلوقني، يعلم ال كعلمنا، ويقدر ال 
  .كقدرتنا، ويرى ال كرؤيتنا، ويتكلم ال ككالمنا

الذي انتهى إليه كالم أئمة الدين كاملاتريدي : ١٧ / ١" روح املعاين " وقال العالمة اآللوسي يف تفسريه 
واالشعري وغريمها من احملققني أن موسى عليه السالم مسع كالم اهللا تعاىل حبرف وصوت كما تدل عليه 

النصوص اليت بلغت يف الكثرة مبلغا ال ينبغي معه تأويل، وال يناسب يف مقابلته قال وقيل، فقد قال 
نودي من شاطئ الواد * (، ) *وإذ نادى ربك موسى* (، ) *ب الطور االمينوناديناه من جان: * (تعاىل
والالئق مبقتضى اللغة واالحاديث أن يفسر النداء ) * إذ ناداه ربه بالواد املقدس طوى* (، ) *االمين

  .بالصوت، بل قدر ورد إثبات الصوت هللا تعاىل شأنه يف أحاديث ال حتصى وأخبار ال تستقصى
ن ورد يف القرآن واالحاديث الصحيحة، وأما الكفتان، فلم تردا يف الصحيح كما ذكر لفظ امليزا) ٢(

من حديث عبد ) ٤٣٠٠(، وابن ماجة )٢٦٤١(، والترمذي ٢١٣ / ٢املصنف، وإمنا هي يف املسند 
، ووافقه ٥٢٩: / ، واحلاكم)٢٥٣٤(اهللا بن عمرو بن العاص، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان 

  .الذهيب
 البن أيب العز ٤١٣ - ٤٠٩ص : ، وشرح العقيدة الطحاوية٢٤ / ٢: البن كثري"  النهاية "وانظر 

  .بتحقيقنا
(*)  

)١٩/٣٤٥(  

  



املذاهب، ويكفي املسلم يف االميان أن يؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، والقدر خريه وشره، 
اته املقدسة حق، مير كما جاء، والبعث بعد املوت، وأن اهللا ليس كمثله شئ أصال، وأن ما ورد من صف

وأن القرآن كالم اهللا وترتيله، وأنه غري خملوق، إىل أمثال ذلك مما أمجعت عليه االمة، وال عربة مبن شذ 
: منهم، فإن اختلفت االمة يف شئ من مشكل أصول دينهم، لزمنا فيه الصمت، وفوضناه إىل اهللا، وقلنا

  اهللا ورسوله أعلم، ووسعنا فيه
  .السكوت

رحم اهللا االمام أبا حامد، فأين مثله يف علومه وفضائله، ولكن ال ندعي عصمته من الغلط واخلطأ، وال ف
  .تقليد يف االصول

  
 بن احلسن، االمام احلافظ، حمدث واسط، أبو الكرم احلوزي ابن أمحد بن علي*  مخيس بن علي - ٢٠٥

  .الواسطي
اصم بن احلسن، وعلي بن حممد الواسطي الندمي، مسع أبا القاسم بن البسري، وأبا نصر الزينيب، وع

وحيىي بن هبة اهللا البزاز، وأبا الفتح عبد الوهاب بن حسن القاضي، وهبة اهللا بن اجللخت، وخلقا كثريا، 
  .وأملى جمالس، وجرح وعدل

  أبو اجلوائز سعد بن عبد الكرمي، وأبو طاهر السلفي،: حدث عنه
__________  

، ٤٧٣ - ٤٦٩ / ٤: ، خريدة القصر٤٣ / ١: عجم السفر للسلفي، م٢٦٩ / ٤: االنساب(*) 
 أ، إنباه ١٣٨ - ب ١٣٧: ، االستدراك٨٣ - ٨١ / ١١: ، معجم االدباء٣١٩ / ٢: معجم البلدان

، ١٢٨: ، املشتبه٢٠ / ٤: ، العرب١ / ١٩٦ / ٤خ : ، تاريخ االسالم٣٥٩ - ٣٥٨ / ١: الرواة
لوحة  / ١٣: ، عيون التواريخ٣٦/  ل ٨:  بالوفيات، الوايف١٢٦٣ - ١٢٦٢ / ٤: تذكرة احلفاظ

، املنهج االمحد ٤٥٨: ، طبقات احلفاظ٥٦١ / ١: ، بغية الوعاة٣٧٣ / ١: ، تبصري املنتبه٣٣٠
  .٢٧ / ٤: ، شذرات الذهب٣٢٢ / ١ ج ٢للعليمي م 

(*)  

)١٩/٣٤٦(  

  

الفرضي، وأبو بكر عبد اهللا بن وأمحد بن سامل املقرئ، وحيىي بن هبة اهللا البزاز، وعبد الوهاب بن حسن 
  .منصور الباقالين املقرئ، وآخرون

  .كان عاملا ثقة ميلي من حفظه كل من أسأله عنه، وكان ال يؤبه له: وكان السلفي يثين عليه، وقال



  حدثنا مخيس احلافظ، أخربنا عبد: للسلفي" معجم السفر " ويف 
  .أخربنا املخلص، فذكر حديثا: الباقي بن حممد، وعبد العزيز بن علي االمناطي، قاال

  ).١(كان مخيس من أهل االدب البارع : مث قال السلفي
قرية بشرقي واسط وكان له معرفة باحلديث واالدب، ومولده يف شعبان سنة : واحلوز: قال ابن نقطة

  .اثنتني وأربعني وأربع مئة، ويف شعبان مات سنة عشر ومخس مئة
  ).٢(، حدثنا السلفي، حدثنا مخيس جبزء من فوائده أخربنا الدشيت، أخربنا ابن رواحة

__________  
وأشرف حملوف به حرمة احلب النتم * وحرمة ما محلت من ثقل حبكم : ومن شعره ما أنشده له) ١(

وغاب عن * ألذ إىل قليب من البارد العذب فال حتسبوا أن احملب إذا نأى * وإن ضن الزمان بقربكم 
وهو يتضمن ما أجاب به مخيس احلوزي عن سؤاالت أيب طاهر السلفي يف ) ٢(العينني غاب عن القلب 

 ه عن مجاعة من أهل واسط ومن الغرباء القادمني إليها مما عاصر مخيسا احلوزي أو كان من ٥٠٠سنة 
  .شيوخه، أو من شيوخ شيوخه

  . بتحقيق مطاع الطرابيشي١٩٧٦وهو من مطبوعات امع العلمي العريب بدمشق سنة 
(*)  

)١٩/٣٤٧(  

  

الشيخ االمام، العالمة الورع، شيخ احلنابلة، أبو اخلطاب حمفوظ ابن أمحد بن *  أبو اخلطاب - ٢٠٦
  . بن حسن العراقي، الكلواذاين، مث البغدادي، االزجي، تلميذ القاضي أيب يعلى بن الفراءحسن

  .مولده يف سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة
علي حممد بن احلسني اجلازري، وأبا طالب العشاري، ومجاعة، وروى ومسع أبا حممد اجلوهري، وأبا 

  ).١(عن اجلازري عن مؤلفه املعاىف " اجلليس واالنيس " كتاب 
ابن ناصر، والسلفي، وأبو املعمر االنصاري، واملبارك ابن خضري، وأبو الكرم بن الغسال، : روى عنه

  .وخترج به االصحاب، وصنف التصانيف
  .قد جاء اجلبل: كان إلكيا إذا رأى أبا اخلطاب الكلوذاين مقبال قال: ن الشهرزوريقال أبو الكرم ب

__________  
: ، الكامل البن االثري١٠٧ / ٣: ، اللباب١٩٣ - ١٩٠ / ٩: ، املنتظم٤٦١ / ١٠: االنساب(*) 
ام ، وذكره االم٢١ / ٤: ، العرب٣٧ / ٢: ، دول االسالم٢ / ١٩٧ / ٤: ، تاريخ االسالم٥٢٤ / ١٠

، عيون ٢٢٨ - ٢٢٦: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٢٦١ / ٤: الذهيب يف تذكرة احلفاظ



، ذيل طبقات ١٨٠ / ١٢: ، البداية٤٢ - ٤١ / ٨: ، مرآة الزمان٣٢٦: لوحة / ١٣: التواريخ
  .٢٨ - ٢٧ / ٤: ، شذرات الذهب٢١٢ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٢٧ - ١١٦ / ١: احلنابلة

أبو اخلطاب من أئمة : ١١٧ / ١": ذيل الطبقات " يما نقله عنه ابن رجب يف وقال السلفي ف) ١(
" اجلليس واالنيس " أصحاب أمحد، يفيت على مذهبه ويناظر، وكان عدال رضيا ثقة عنده كتاب 

للقاضي أيب الفرج اجلريري عن اجلازري عنه، وكان ينفرد به، ومل يتفق يل مساعه، وندمت بعد خروجي 
  .فواتهمن بغداد على 

  .وكتاب املعايف صدر منه اجلزء االول يف بريوت: قلت
(*)  

)١٩/٣٤٨(  

  

  .قد جاء الفقه: كان إلكيا اهلراسي إذا رأى أبا اخلطاب قال: وقال أبو بكر بن النقور
  .هو ثقة رضى، من أئمة أصحاب أمحد: قال السلفي
، وكتاب "اهلداية " ئق، وله كتاب كان مفتيا صاحلا، عابدا ورعا، حسن العشرة، له نظم را: وقال غريه

قالوا أتزعم أن على العرش : ، وقصيدة يف املعتقد يقول فيها"أصول الفقه " ، وكتاب "رؤوس املسائل " 
فأجبتهم هذا سؤال املعتدي * قلت الصواب كذاك خرب سيدي قالوا فما معىن استواه أبن لنا * استوى 

  .ادى اآلخرة سنة عشر، ومخس مئةتويف أبو اخلطاب يف الثالث والعشرين من مج
أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا نصر بن عبد الرزاق القاضي، أخربنا عمر بن هدية الفقيه، أخربنا أبو 
اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين، أخربنا أبو يعلى حممد بن احلسني القاضي، أخربنا أبو 

باغندي، حدثنا عيسى بن زغبة، حدثنا الليث، عن أيب القاسم موسى بن عيسى، حدثنا حممد بن حممد ال
صلى معاذ بأصحابه العشاء، فطول عليهم، فانصرف رجل منا، فصلى وحده، : الزبري، عن جابر قال
إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل، دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : فأخرب معاذ عنه، فقال

يد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس، اقرأ بالشمس وضحاها، أتر: " فأخربه مبا قال معاذ، فقال
  ).١" (وسبح اسم ربك االعلى، واقرأ سورة والليل إذا يغشى 

__________  
  :.باب القراءة يف العشاء، والنسائي: يف كتاب الصالة) ٤٦٥(أخرجه مسلم ) ١(

(*) =  

)١٩/٣٤٩(  

  



ا صادقا، حسن اخللق، حلو النادرة، من أذكياء الرجال، كان أبو اخلطاب من حماسن العلماء، خري: قلت
  روى الكثري، وطلب احلديث

  ).١(وكتبه، والبن كليب منه إجازة 
درس الفقه على أيب يعلى، وقرأ الفرائض على الوين، وصار إمام وقته، وشيخ عصره، : قال ابن النجار

  ).٢(وصنف يف املذهب واالصول واخلالف والشعر اجليد 
  

 بن علي الطربي العالمة، شيخ الشافعية، ومدرس النظامية، أبو احلسن علي بن حممد* لكيا  إ- ٢٠٧
  .اهلراسي

__________  
  .باب القراءة يف العشاء اآلخرة بالشمس وضحاها:  كتاب االفتتاح١٧٣ / ٢= 

  .باب من أم قوما فليخفف: كتاب إقامة الصالة) ٩٨٦(ويف ابن ماجة 
كان أبو اخلطاب فقيها عظيما، كثري التحقق وله من : ١٢٠ / ١": ذيل ال" وقال ابن رجب يف ) ١(

التحقيق والتدقيق احلسن يف مسائل الفقه وأصوله شئ كثري جدا، وله مسائل ينفرد ا عن االصحاب، 
  .مث شرع يذكر ما انفرد به فراجعه

حبه قال *  شكوت إليه بأيب من إذا:  قوله١١٩ / ١": ذيل الطبقات " ومما أنشده له ابن رجب يف ) ٢(
ومجال * صادق قال يل ميينك لغو ال ومن خصه حبسن بديع * ذا حمال وهلو وإذا ما حلفت باهللا اين 

تبيني كذب (*)  ت وال حل يل عليه السلو -* جسمي به اليوم نضو ال تبدلت يف هواه وال خن 
 - ٢٨٦ / ٣: فيات االعيان، و٤٨٤ / ١٠: ، الكامل البن االثري١٦٧ / ٩: ، املنتظم٢٨٨: املفتري
 / ٢: ، تتمة املختصر٨ / ٤: ، العرب٣٣ / ٢: ، دول االسالم١ / ١٧١ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٩٠
: ، عيون التواريخ١٧٨ - ١٧٧ / ١٢: ، الوايف بالوفيات م١٩٧: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٣٤
، طبقات ٢٣٤ - ٢٣١/  ٧: ، طبقات السبكي٢٣ / ٨: ، مرآة الزمان٢٥٧ - ٢٥٦لوحة  / ١٣

  :االسنوي
 - ٣١٩ / ١: ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة١٧٣ - ١٧٢ / ١٢: ، البداية٥٢٢ - ٥٢٠ / ٢

، ٤٢٣: ، كشف الظنون١٩١: ، طبقات ابن هداية اهللا٢٠٢ - ٢٠١ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٢١
  .٦٩٤ / ١: ، هدية العارفني١٠ - ٨ / ٤: ، شذرات الذهب١٠٥٦

(*)  

)١٩/٣٥٠(  

  



 وإىل أن ٤٩٣رحل، فتفقه بإمام احلرمني، وبرع يف املذهب وأصوله، وقدم بغداد، فويل النظامية سنة 
  .مات

  ).١(خترج به االئمة، وكان أحد الفصحاء، ومن ذوي الثروة واحلشمة، له تصانيف حسنة 
  .حدث عن زيد بن صاحل اآلملي ومجاعة

  . وأبو طاهر السلفيروى عنه سعد اخلري، وعبد اهللا بن حممد بن غالب،
، )٢(التحقيق للخوايف : كان اجلويين يقول يف تالمذته إذا ناظروا: مسعت الفقهاء يقولون: قال السلفي

  .واجلريان للغزايل، والبيان للكيا
مات إلكيا يف احملرم سنة أربع ومخس مئة، وله ثالث ومخسون سنة وشهران، وكانوا يلقبونه مشس 

  ).٣(االسالم 
ام إلكيا مدرس النظامية بأنه باطين، فقبض عليه السلطان حممد، فشهدوا برباءة : ثريقال ابن اال

  ).٤(الساحة، فأطلق 
__________  

أحكام القرآن " وهو من أجود كتب اخلالفيات، و " شفاء املسترشدين يف مباحث اتهدين " منها ) ١(
  .وهو مطبوع يف أربعة أجزاء بدار الكتب العلمية بريوت" 
  ).٥( التعليق ٣٣٦: انظر ص) ٢(
  كان من رؤوس معيدي: فقال" السياق " وذكره احلافظ عبد الغافر الفارسي يف ) ٣(

إمام احلرمني يف الدرس، وكان ثاين أيب حامد الغزايل، بل آصل وأصلح وأطيب يف الصوت 
 فرسان االحاديث إذا جالت: وكان حمدثا يستعمل االحاديث يف مناظرته وجمالسه، ومن كالمه...والنظر

  .يف ميادين الكفاح، طارت رؤوس املقاييس يف مهاب الرياح
، وقال ١٦٧ / ٩": املنتظم " وممن شهد برباءته أبو الوفاء بن عقيل شيخ ابن اجلوزي كما يف ) ٤(

  = (*)ومن غريب ما اتفق له أنه أشيع أن إلكيا : ٢٣٣ / ٧": طبقاته " السبكي يف 

)١٩/٣٥١(  

  

  .فلم ينصف فيه) ١(ابا يف الرد على مفردات االمام أمحد وصنف كت: قلت
  

 ابن علي العباسي الشريف الكبري املعمر، شيخ بين هاشم، أبو يعلى محزة بن حممد*  الزينيب - ٢٠٨
  .الزينيب، أخو املسند أيب نصر الزينيب، والنقيب طراد الزينيب، ونور اهلدى

  .ولد سنة سبع وأربع مئة



على " الفصيح "  العالء حممد بن علي الواسطي، وأيب حممد اخلالل، وقرأ وحدث عن القاضي أيب
كيف مل يسمع من أيب احلسني بن بشران، وأيب ! النحوي علي بن عيسى الربعي، وأنا أتعجب من هذا 

  ).٢(علي بن شاذان 
__________  

 االشتباه على الناقل باطين يرى رأي االمساعيلية، فنمت له فتنة هائلة وهو برئ من ذلك، ولكن وقع= 
فإن صاحب االملوت ابن الصباح الباطين االمساعيلي كان يلقب بإلكيا أيضا، مث ظهر االمر، وفرجت 

  .كربة شيخ االسالم رمحه اهللا، وعلم أنه أيت من توافق اللقبني
  .يف اللغة العجمية الكبري القدر املقدم بني الناس" إلكيا " وقد تقدم أن : قلت

  انفرد به االمام أمحد من املسائل االجتهادية عن االئمة الثالثة، وقدمما : أي) ١(
نظم هذه املفردات العالمة حممد بن علي بن عبدالرمحن بن حممد بن سليمان املقدسي احلنبلي املتويف سنة 

  .وهو مطبوع مع شرحه" النظم املفيد االمحد يف مفردات االمام أمحد "  ه وامسه ٨٢٠
، النجوم ٢٦١لوحة  / ١٣: ، عيون التواريخ٨ / ٤: ، العرب٢ / ١٧٠لوحة  / ٤: تاريخ االسالم(*) 

  .٨ / ٤: ، شذرات الذهب٢٠٢ / ٥: الزاهرة
كان أبو يعلى جليل القدر، ولد سنة سبع وأربع مئة، : قال السلفي: ١٧١ / ٤يف تاريخ االسالم ) ٢(

 أنه قرأ الفصيح على علي بن عيسى وروى لنا عن أيب العالء الواسطي، وأيب حممد اخلالل، وذكر يل
وكذا ورخ ابن السمعاين مولده، ولو أن محزة مسع يف صغره مثل أخيه ": القائل الذهيب " الربعي، قلت 

طراد، لسمع من أيب احلسني بن بشران، وهالل احلفار، ولصار مسند الدنيا يف عصره، وأنا أتعجب 
  .كيف مل يسمعوه

(*)  

)١٩/٣٥٢(  

  

عول ابن أيب الريان الوزير على محلي إىل أيب احلسن بن : قال يل: هر السلفي، وقالحدث عنه أبو طا
  .احلمامي، فلم يتفق ذلك

  .وتويف سنة أربع ومخس مئة: أرخ السمعاين مولده، قال: قلت
  

االمام القاضي، رئيس احلنفية، صدر العراقني، نور اهلدى أبو طالب احلسني *  أخوه نور اهلدى - ٢٠٩
  .بن علي بن حسن الزينيب احلنفي بن حممد

  .مولده سنة عشرين وأربع مئة



  .ومسع أبا طالب بن غيالن، وأبا القاسم االزهري، واحلسن بن املقتدر، وأبا القاسم التنوخي
  .من كرمية املروزية، وتفرد به عنها، وقصده الناس" الصحيح " وحج، فسمع 

هر، وابن أخيه علي بن طراد، وهبة اهللا الصائن، ، ومات قبله بد)١(عبد الغافر الكاشغري : حدث عنه
للبخاري، وقد كان قرأ القرآن على أيب احلسن بن " الصحيح " وعبد املنعم بن كليب، ومسع منه 

  القزويين
__________  

، تاريخ ٥٤٦ - ٥٤٥ / ١٠: ، الكامل البن االثري٢٠١ / ٩: ، املنتظم٣٤٦ / ٦: االنساب(*) 
 / ١٣: ، عنون التواريخ١٢٤٩ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٢٧ / ٤: ، العرب١  /٢٠٦لوحة  / ٤: االسالم
:  وفيه احلسني بن حممد بن عبد الوهاب، اجلواهر املضية١٨٣ / ١٢: ، البداية٣٥١ - ٣٥٠: اللوحة

، الطبقات ٢١٧ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٠٧ - ٢٠٦ / ٤: ، العقد الثمني١٣٤ - ١٣٣ / ٢
  .٣٤ / ٤: ، شذرات الذهب٧٨٥رقم : السنية

نسبة إىل كاشغر بلدة من بالد املشرق، وهي من ثغور : بفتح الكاف، وسكون الشني، وفتح الغني) ١(
كان حافظا ثقة، : ، وقال٣٢٥ / ١٠": االنساب " املسلمني، وعبد الغافر هذا ذكره السمعاين يف 

  .مكثرا صدوقا
  . ه٤٧٤تويف سنة 

(*)  

)١٩/٣٥٣(  

  

رسة شرف امللك، وترسل إىل ملوك االطراف، وويل نقابة العباسيني الزاهد، ودرس مدة طويلة مبد
والطالبيني، مث استعفى بعد أشهر، فوليها أخوه طراد، وتفقه على قاضي القضاة أيب عبد اهللا الدامغاين، 

  .مدحه ا، وكان مكرما للغرباء، عارفا باملذهب، وافر العظمة) ١(وللغزي الشاعر فيه قصيدة 
  .ة اثنيت عشرة ومخس مئة، فاالخوة االربعة اتفق هلم أن ماتوا يف عشر املئة، وهذا نادرتويف يف صفر سن
أبو سعد، وويل نقابة العباسيني ) ٢(أفىت ودرس باملدرسة اليت أنشأها شرف امللك : قال ابن النجار

ن شريف والطالبيني معا يف أول سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة، فبقي مدة على ذلك، مث استعفى، وكا
  النفس، قوي

الدين، وافر العلم، شيخ أصحاب الرأي يف وقته وزاهدهم، وفقيه بين العباس وراهبهم، له الوجاهة 
  .الكبرية عند اخللفاء

إمام عامل مدرس، من أصحاب أيب : سألت شجاعا احلافظ عن أيب طالب الزينيب، فقال: قال السلفي



  ".الصحيح " حنيفة، مسع مبكة من كرمية 
__________  

وحلظ يناجيه الضمري فيفهم أورد أبياتا منها التقي * جفون يصح السقم فيها فتسقم : مطلعها) ١(
كتبت هذه الترمجة من خمتصر : ، وحني فرغ من ترمجته قال٢٠٧ / ٤": العقد الثمني " الفاسي يف 

  .الذهيب لتاريخ دمشق البن عساكر
شرقي من بغداد بني الرصافة ور املعلى، ويعرف بطاق حملة كبرية ببغداد باجلانب ال: بباب الطاق) ٢(

أمساء منسوب إىل أمساء بنت املنصور، وكان طاقا عظيما، وكان يف دارها اليت صارت لعلي بن جهشيار 
صاحب املوفق الناصر لدين اهللا أقطعه إياها املوفق، وعند هذا الطاق كان جملس الشعراء أيام الرشيد، 

" مها قصران المساء، هذا أحدمها، واآلخر قصر عبد اهللا بن املهدي، : لقصرينواملوضع املعروف بني ا
  .٥ / ٤، و ٣٠٨ / ١": معجم البلدان 

(*)  

)١٩/٣٥٤(  

  

  .كان مساع أيب طالب صحيحا، وكان يتهم باالعتزال، ومل أمسع منه شيئا من ذلك: وقال ابن ناصر
حضري وسفري، وأكثرهم علما، وأوفرهم علما، أبو طالب الزينيب أجل هامشي رأيته يف : وقال السلفي

  .ويعد يف فحول النظار
  .سنة مثان وعشرين وأربع مئة) ١(قد وجد له مساع من أيب احلسن بن قشيش : قلت

  مرضت مرضة شديدة،: قال أمحد بن سالمة الكرخي الشافعي الفقيه
  .فعادين نور اهلدى، فجعل يدعو يل، فتربكت بزيارته وعوفيت

  
 بن حسني بن غريب بن بشري، االمام احملدث، الثقة ابن حسني بن فارس* ع بن فارس  شجا- ٢١٠

  .احلافظ املفيد، أبو غالب الذهلي السهروردي، مث البغدادي احلرميي الناسخ
مسع أباه، وأبا طالب بن غيالن، وعبد العزيز بن علي االزجي، وأبا حممد بن املقتدر، وأبا حممد 

املسلمة، وأبا بكر اخلطيب، وخلقا كثريا، إىل أن يرتل إىل أصحاب عبدامللك اجلوهري، وأبا جعفر بن 
  بن بشران،

__________  
بفتح أوله مث شينني معجمتني االوىل : ٢٢٢الورقة  / ٢" توضيح املشتبه " ضبطه ابن ناصر يف ) ١(

ريب املالكي مكسورة بينهما مثناة حتت ساكنة، وهو أبو احلسن علي بن حممد بن علي ابن قشيش احل



  . ه٤٣٧املتويف سنة 
 / ٤: ، تاريخ االسالم٥٠٠ / ١٠: ، الكامل البن االثري١٧٦ / ٩: ، املنتظم١٩٨ / ٧: االنساب(*) 
 / ٣: ، تذكرة احلفاظ١٣ / ٤: ، العرب٣٦ / ٢: ، دول االسالم١ / ١٨١ - ٢ / ١٨٠: لوحة

 - ٢٩ / ١٤م : يف بالوفيات، الوا١٣٠ - ١٢٩: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٢٤١ - ١٢٤٠
، ١٧٦ / ١٢: ، البداية١٩٤ / ٣: ، مرآة اجلنان٣٠٣ - ٣٠٢: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٣٠

  .١٦ / ٤: شذرات الذهب
(*)  

)١٩/٣٥٥(  

  

  .وابن ريذه، وكتب عن أقرانه
إمساعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب االمناطي، وابن ناصر، والسلفي، وعمر بن ظفر، : حدث عنه

  .وسلمان بن جروان، وآخرون
نسخ خبطه من التفسري واحلديث والفقه ما مل ينسخه أحد من الوراقني، قال يل عبد : قال السمعاين

  دخلت عليه يوما، فقال: الوهاب االمناطي
  .خبطي سبع مرات) ١(كتبت شعر ابن احلجاج : من أي شئ ؟ قال: توبين، قلت: يل

  .الد االسالم إال وفيه شئ خبط شجاع الذهليوقل بلد يوجد من ب: قال عبد الوهاب
وكان مفيد وقته ببغداد، ثقة، سديد السرية، أفىن عمره يف الطلب، وعمل مسودة لتاريخ بغداد ذيال 

، ومات يف ثالث مجادى )٢(على تاريخ اخلطيب، فغسله يف مرض موته، ولد شجاع يف سنة ثالثني 
  .عن أحوال الرجال، وأجاب وأفاداالوىل سنة سبع ومخس مئة، وقد سأله السلفي 

  .قرأت ذلك على ابن اخلالل، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا السلفي عنه
، وابن طاهر املقدسي، واملؤمتن الساجي )٣(ومات معه أبو بكر أمحد بن علي بن بدران احللواين املقرئ 

  ، واالمام أبو بكر حممد بن)٤(
__________  

 ه، ٣٩١د بن جعفر بن حممد بن احلجاج النيلي البغدادي املتوىف سنة هو حسني بن أمحد بن حمم) ١(
شاعر العصر، وسفيه االدباء، وأمري الفحش، : وصفه فيها بأنه) ٢٩(تقدمت ترمجته يف السابع عشر رقم 

  .كان أمة وحده يف نظم القبائح
  .ة من شعره طائفة كبري٢٣٢، ٢٠٦ / ٩: ، ومعجم االدباء٢٧٠، ٢١١ / ٢: ويف يتيمة الثعاليب

  .وأربع مئة: أي) ٢(



  ).٢٢١(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٩٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(

(*)  

)١٩/٣٥٦(  

  

، وأبو املظفر االبيوردي الشاعر، وأبو بكر حممد بن عيسى ابن اللبانة شاعر االندلس، )١(أمحد الشاشي 
  .وهادي بن إمساعيل العلوي

  ا علي بن احلسني النجارأخربنا أبو علي احلسن بن علي، أخربن
أخربنا أبو السعادات نصر اهللا : ، أخربنا البهاء عبدالرمحن الفقيه قاال)٢(، وأخربنا حممد بن بلغزا )ح(

أخربنا حممد بن علي اخلياط، : القزاز، أخربنا شجاع بن فارس احلافظ، وحممد بن احلسني االسكاف، قاال
أخربنا أمحد بن حممد بن دوست، : الب العشاري، قالواوأبو سعد بن السبط، وأبو ط: زاد شجاع، فقال

أخربنا احلسني بن صفوان، حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا، حدثنا احلسن بن عبد العزيز، عن ضمرة، عن 
ما شئ أفضل : اجتمع مالك بن دينار وحممد بن واسع، فتذاكروا العيش، فقال مالك: ابن شوذب قال

طوىب ملن وجد غداء ومل جيد عشاء، ووجد عشاء ومل : ها، فقال حممدمن أن يكون للرجل غلة يعيش من
  .جيد غداء، وهو عن اهللا راض، واهللا عنه راض

  
  االمام املقرئ النحوي، أبو اخلري املبارك بن احلسني بن أمحد*  الغسال - ٢١١

__________  
  ).٢٣٤(سترد ترمجته برقم ) ١(
حممد بن بلغزا بن حممد ابن بلغزا ابن دارة : ، فقال١٣٠ :الورقة" / مشيخته " ترمجه املؤلف يف ) ٢(

الشيخ قمر الدين أبو عبد اهللا البعلبكي ولد سنة ثالث عشرة وست مئة يف مجادى اآلخرة، ومسع من 
، وكتب إيل "احملامليات " البهاء املقدسي، وكان شيخا مباركا عاميا، مسع منه احلافظ علم الدين رابع 

  .ه تويف يف حمرم سنة ست وتسعني وست مئةشيخنا أبو احلسني أن
، ميزان ٢١ / ٤: ، العرب٢ / ١٩٧ - ١ / ١٩٧لوحة  / ٤: ، تاريخ االسالم١٩٠ / ٩: املنتظم(*) 

  : = (*)، عيون التواريخ٣٧٧ / ١: ، معرفة القراء٤٣٠ / ٣: االعتدال

)١٩/٣٥٧(  

  



  .الغسال البغدادي الشافعي، أحد االئمة االثبات
  .عشرين وأربع مئةولد سنة بضع و

ومسع من أيب حممد اخلالل، وأيب جعفر بن املسلمة، والقاضي أيب يعلى، وتال بالروايات على أيب بكر 
  .اخلياط، وأيب القاسم بن الغوري، وأيب علي غالم اهلراس، وعدة

  ).١(وتصدر لالقراء، واشتهر، تال عليه أبو حممد سبط اخلياط، وغريه 
ن حممد السنجي، وسعد اهللا بن حممد، وعبد املنعم بن كليب، وآخرون، وحدث عنه أبو طاهر حممد ب

  ).٢(لينه شيئا ابن ناصر 
  .تويف يف غرة مجادى االوىل سنة عشر ومخس مئة، وكان عاملا جمودا، بصريا باللغة

  
   وشيخها،الشيخ االمام، احملدث الشريف النسيب، خطيب دمشق*  النسيب - ٢١٢

__________  
 ٥: ، لسان امليزان٤٠ / ٢: ، طبقات القراء٢٠٠ / ٣: ، مرآة اجلنان٣٣٤ - ٣٣٣: لوحة / ١٣= 
  .٢٧ / ٤: ، شذرات الذهب٨/ 
وعين بالقراءات عناية كلية، وتقدم فيها، وطال عمره، :  للمؤلف٣٧٧ / ١": معرفة القراء " يف ) ١(

  .وعال سنده، وقصده الطلبة حلذقه وبصره بالفن
املنتظم " تكلم فيه ابن ناصر، ومشاه غري واحد، ووثقه ابن اجلوزي يف : ٤٣٠ / ٣": امليزان " يف ) ٢(

كان أديبا، ماهرا، صاحلا، : ٨ / ٥": اللسان " ، وقال ابن السمعاين فيما نقله احلافظ يف ١٩٠ / ٩": 
ثقة، حسن الصوت، قرأ على أيب علي احلسن بن القاسم الواسطي غالم اهلراس وغريه، وتصدر لالقراء 

  .ا بذلكجدير
: ، تاريخ ابن عساكر١٧ / ٤: ، العرب٣٦ / ٢: ، دول االسالم٢ / ١٩٠ / ٤: تاريخ االسالم(*) 

  :، شذرات الذهب٢٠٨ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٣ - ٣٢ / ٨: مرآة الزمان
٢٣ / ٤.  

(*)  

)١٩/٣٥٨(  

  

 ابن السيد الرئيس نسيب الدولة أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس بن احلسن بن العباس ابن احلسن
أيب اجلن حسني بن علي بن حممد بن علي بن إمساعيل بن سيد اهلامشيني جعفر الصادق بن حممد الباقر بن 

علي زين العابدين بن الشهيد سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورحيانته أيب عبد اهللا احلسني بن 



  .االمام علي بن أيب طالب العلوي احلسيين الدمشقي
درا معظما، وسيدا حمتشما، وثقة حمدثا، ونبيال ممدحا، من أهل السنة واجلماعة، واالثر والرواية، كان ص

كل أحد يثين عليه، انتخب عليه احلافظ أبو بكر اخلطيب عشرين جزءا مسعناها، تعرف بفوائد النسيب، 
  ).١(وجتد تفريغه على أكثر تواليف اخلطيب 
  .، وقرأ القرآن على االستاذ أيب علي االهوازي، وغريهمولده يف سنة أربع وعشرين وأربع مئة

، وبعدها من أيب احلسني حممد بن عبدالرمحن بن أيب نصر التميمي، وحممد )٢(ومسع يف سنة مثان وثالثني 
بن حيىي بن سلوان املازين، ورشا بن نظيف، وسليم بن أيوب الفقيه، والقاضي حممد بن سالمة القضاعي، 

  .وأيب القاسم احلنائي، ووالده مستخص الدولة، واخلطيب، وعدةوكرمية املروزية، 
هبة اهللا بن االكفاين، واخلضر بن شبل احلارثي، وعبد الباقي بن حممد التميمي، وأبو املعايل : حدث عنه

  بن صابر، وأبو القاسم بن عساكر،
__________  

كان حسن السرية، ممدوحا بكل ": ل الذي"  نقال عن ابن السمعاين يف ٣٣ / ٨": مرآة الزمان " يف ) ١(
  لسان، مسع من اخلطيب الكثري، وخطه ومساعاته على اكثر

  .مصنفاته
  .وأول مساعه يف سنة مثان وثالثني وأربع مئة: يف تاريخ االسالم) ٢(

(*)  

)١٩/٣٥٩(  

  

  .وأخوه الصائن هبة اهللا، وعدة
ان متسننا، وسبب تسننه مؤدبه كان ثقة مكثرا، له أصول خبطوط الوراقني، وك: قال ابن عساكر

  .أبوعمران الصقلي، وإكثاره من مساع احلديث
ما : مسع منه شيخه عبد العزيز الكتاين، وأكثرت عنه، وقد حكى يل أنين ملا ولدت سأل أيب: إىل أن قال

أخذت امسي وكنييت، قال يل أبو القاسم السميساطي، أو : أبو القاسم علي، فقال: مسيته وكنيته ؟ فقال
إنه ما رأى أحدا امسه علي، وكين أبا القاسم، إال كان طويل : قال يل أبو القاسم بن أيب العالء: قال

  .العمر، وذكر أنه صلى مرة على جنازة، فكرب عليها أربعا
  .ال تصل بعدها على جنازة: فجاء كتاب صاحب مصر إىل أبيه يعاتبه يف ذلك، فقال له أبوه: قال
  .ةكان أصحاب مصر رافض: قلت

وكانت له جنازة عظيمة، وأوصى أن يصلي عليه مجال االسالم أبو احلسن الفقيه، وأن يسنم : مث قال



قربه، وأن ال يتواله أحد من الشيعة، وحضرت دفنه، تويف يف الرابع والعشرين من ربيع اآلخر سنة مثان 
  .ومخس مئة، ودفن باملقربة الفخرية عند املصلى

الذي روى ) ١(بو احلسن علي بن أمحد بن فتحان الشهرزوري البغدادي وفيها تويف املعمر الصاحل أ
  )٢(جملسا عن ابن بشران، وله مخس ومثانون سنة، واملسند أبو عبد اهللا أمحد بن حممد اخلوالين االندلسي 

  عن تسعني سنة، وأبو الوحش سبيع بن املسلم الدمشقي املقرئ، وأبو
__________  

  ).١٥٩(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ) (*).١٨٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(

)١٩/٣٦٠(  

  

  ).١(اخلري هبة اهللا بن احلسن االبرقوهي، ومسند مهذان أبو بكر عبد اهللا بن احلسني التويي 
  

 االمام احلافظ، اجلوال الرحال، ذو التصانيف أبو الفضل بن ابن علي بن أمحد*  حممد بن طاهر - ٢١٣
  .دسي االثري، الظاهري الصويفأيب احلسني بن القيسراين، املق

  .ولد ببيت املقدس يف شوال سنة مثان وأربع مئة
ومسع بالقدس ومصر، واحلرمني والشام، واجلزيرة والعراق، وأصبهان واجلبال، وفارس وخراسان، 

وكتب ما ال يوصف كثرة خبطه السريع، القوي الرفيع، وصنف ومجع، وبرع يف هذا الشأن، وعين به أمت 
  .ريه أكثر إتقانا وحتريا منهعناية، وغ

مسع من أيب علي احلسن بن عبدالرمحن الشافعي وطبقته مبكة، ومن سعد الزجناين، وهياج بن عبيد، ومسع 
  باملدينة احلسني بن علي

__________  
 بضم التاء املنقوطة باثنتني من فوقها، وفتح الواو، والياء املشددة ١١٠ / ٢: ضبطه السمعاين) ١(

  .توي: هذه النسبة إىل قرية من قرى مهذان يقال هلا: اثنتني من حتتها بعدها، وقالاملنقوطة ب
 / ١٨٢ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٨٨ - ٢٨٧ / ٤: ، وفيات االعيان١٧٩ - ١٧٧ / ٩: املنتظم(*) 
  :، ميزان االعتدال١٤ / ٤: ، العرب٣٦ / ٢: ، دول االسالم٢ / ١٨٤ - ١
، الوايف ٣٣ - ٣١: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٢٤٥، ١٢٤٢ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٥٨٧ / ٣

: ، البداية١٩٦ - ١٩٥ / ٣: ، مرآة اجلنان٣٠ / ٨: ، مرآة الزمان١٦٨ - ١٦٦ / ٣: بالوفيات
، االنس ٢١٠ - ٢٠٧ / ٥: ، لسان امليزان٣١٨ - ٣١٦: ، طبقات االولياء١٧٧ - ١٧٦ / ١٢



، هدية ١٨ / ٤: ، شذرات الذهب١٨٠، ١١٦، ٨٨: ، كشف الظنون٢٦٦ - ٢٦٥: اجلليل
  .٨٣ - ٨٢ / ٢: العارفني

(*)  

)١٩/٣٦١(  

  

الطربي، ومجاعة، ومسع مبصر من أيب احلسن اخللعي، وأيب إسحاق احلبال، وعدة، ومسع ببغداد من أيب 
حممد الصريفيين، وابن النقور، وعلي ابن البسري، وخلق، وبدمشق من أيب القاسم بن أيب العالء، 

بهان من حممد بن عبد العزيز، وعبد الوهاب بن أيب عبد اهللا بن منده، وطبقته، وجبرجان من وعدة، وبأص
إمساعيل بن مسعدة االمساعيلي، وببيت املقدس من الفقيه نصر، وبنيسابور من الفضل بن احملب، وطبقته، 

مد بن احلسن وراة من حممد بن أيب مسعود الفارسي، وعبد الرمحن بن عفيف كالر، وطائفة، ومبرو حم
املهربندقشايي، وباالسكندرية من احلسني بن عبد الرمحن الصفراوي، وبتنيس علي بن احلسني بن 

احلداد، روى له عن جده عن الوشاء عن عيسى رغبة، وحبلب من احلسن بن مكي، وباجلزيرة من عبد 
بهاين اخلياط، روى الوهاب بن حممد اليمين صاحب أيب عمر بن مهدي، وبآمد من قاسم ابن أمحد االص

له عن ابن جشنس عن ابن صاعد، وبإستراباذ علي بن عبدامللك احلفصي، وبالبصرة عبدامللك بن شغبة، 
وبالدينور ابن عباد، وبالري إمساعيل بن علي، وبسرخس حممد بن املظفر، وبشرياز علي بن حممد 

سني بن حممد، وباملوصل هبة اهللا الشروطي، وبقزوين حممد بن إبراهيم العجلي، وبالكوفة أبا القاسم ح
  بن

أمحد املقرئ، ومبرو الروذ، وساوة، والرحبة، واالنبار، واالهواز، ونوقان، ومهذان، وواسط، وأسداباذ، 
  .وإسفرايني، وآمل، وبسطام، وخسروجرد، وطوس

 وعبد شريويه بن شهردار، وأبو جعفر بن أيب علي اهلمذاين، وأبو نصر أمحد بن عمر الغازي،: حدث عنه
الوهاب االمناطي، وابن ناصر، والسلفي، وأبو زرعة طاهر بن حممد، وولده، وحممد بن إمساعيل 

  .الطرسوسي، وطائفة سواهم

)١٩/٣٦٢(  

  

  .أحفظ من رأيت حممد بن طاهر: مسعت إمساعيل بن حممد احلافظ يقول: قال أبو القاسم بن عساكر
د احلفاظ، حسن االعتقاد، مجيل الطريقة، صدوقا، عاملا كان ابن طاهر أح: وقال أبو زكريا حيىي بن منده

  .بالصحيح والسقيم، كثري التصانيف، الزما لالثر



سبع مرات " سنن أيب داود " و " الصحيحني " كتبت : مسعت حممد بن طاهر يقول: وقال السلفي
  .عشر مرات بالري" سنن ابن ماجة " باالجرة، وكتبت 

ما كان على وجه االرض : فقيه أبا احلسن الكرجي عن ابن طاهر، فقالسألت ال: قال أبو سعد السمعاين
كذا اتفق، : ومل ؟ قال: اخترت مذهب داود، قلت: ، قال يل)١(له نظري، وكان داودي املذهب 

  .سعد بن علي الزجناين، وعبد اهللا بن حممد االنصاري: من أفضل من رأيت ؟ فقال: فسألته
  بلت: مسعت ابن طاهر يقول: يقال أبو مسعود عبد الرحيم احلاج

الدم يف طلب احلديث مرتني، مرة ببغداد، وأخرى مبكة، كنت أمشي حافيا يف احلر، فلحقين ذلك، وما 
ركبت دابة قط يف طلب احلديث، وكنت أمحل كتيب على ظهري، وما سألت يف حال الطلب أحدا، 

  .يأيت) ٢] (ما [ كنت أعيش على 
  م والليلة عشرين فرسخا، وكان قادراكان ميشي دائما يف اليو: وقيل

__________  
  .داود بن املذهب، وهو حتريف: يف االصل) ١(
  .سقطت من االصل، واستدركت من تذكرة املؤلف) ٢(

(*)  

)١٩/٣٦٣(  

  

كان صوفيا مالمتيا، سكن الري، مث مهذان، : على ذلك، وقد ذكره الدقاق يف رسالته، فحط عليه، فقال
  .، وله أدىن معرفة باحلديث يف باب شيوخ البخاري ومسلم وغريمها"وف صفوة التص" له كتاب 

  .يا ذا الرجل، أقصر، فابن طاهر أحفظ منك بكثري: قلت
  .وذكر يل عنه االباحة: مث قال
 مسلم أثري، - واهللا -ما تعين باالباحة ؟ إن أردت ا االباحة املطلقة، فحاشا ابن طاهر، هو : قلت

إن أخطأ أو شذ، وإن عنيت إباحة خاصة، كإباحة السماع، وإباحة النظر إىل معظم حلرمات الدين، و
  ).١(املرد، فهذه معصية، وقول للظاهرية بإباحتها مرجوح 

حممد بن طاهر ال حيتج به، صنف يف جواز النظر إىل املرد، وكان يذهب مذهب االباحة : قال ابن ناصر
)٢.(  

مد احلافظ عن ابن طاهر، فتوقف، مث أساء الثناء عليه، سألت إمساعيل بن حم: قال أبو سعد السمعاين
  :ومسعت أبا القاسم بن عساكر يقول

__________  



  حممد بن طاهر املقدسي احلافظ ليس: ٥٨٧ / ٣": امليزان " وقال املؤلف يف ) ١(
ن السنة وله احنراف ع: مث نقل كالم ابن عساكر اآليت، وقال...بالقوي، فإن له أوهاما كثرية يف تواليفه

  .إىل تصوف غري مرضي، وهو يف نفسه صدوق مل يتهم، وله حفظ ورحلة واسعة
به جوارح أقوام من الناس وعج على دير داريا * دع التصوف والزهد الذي اشتغلت : وأنشد له) ٢(

تسقيك مخرين من حلظ ومن * هبان ما بني قسيس ومشاس واشرب معتقة من كف كافرة * فإن ا الر 
* مهفهف طرفه أمضى من املاس غىن بشعر أمرئ يف الناس مشتهر * تمع رنة االوتار من رشأ كاس مث اس

  (*)لكنت حمترقا من حر أنفاسي * مدون عندهم يف صدر قرطاس لوال نسيم بذكراكم يروحين 

)١٩/٣٦٤(  

  

مواضع وأيب داود، وأيب عيسى، والنسائي، وابن ماجة، فأخطأ يف " الصحيحني " مجع ابن طاهر أطراف 
  .خطأ فاحشا

بالفاء، :  فقلت- بالقاف -عرقا ) ١(وإن جبينه ليتفصد : كان حلنة ويصحف، قرأ مرة: وقال ابن ناصر
  ).٢(فكابرين 

كان يقرأ، ويلحن عند شيخ : كان فاضال يعرف، لكنه حلنة، قال يل املؤمتن الساجي: وقال السلفي
  .ول وال قوة إال باهللاال ح: االسالم راة، فكان الشيخ حيرك رأسه، ويقول

ابن طاهر سكن مهذان، وبىن ا دارا، دخل الشام، ": تاريخ مهذان " وقال شريويه بن شهردار يف 
واحلجاز، ومصر، والعراق وخراسان، وكتب عن عامة مشايخ الوقت، وروى عنهم، وكان ثقة صدوقا، 

ري التصانيف، جيد اخلط، الزما حافظا، عاملا بالصحيح والسقيم، حسن املعرفة بالرجال واملتون، كث
  لالثر، بعيدا من الفضول

  .والتعصب، خفيف الروح، قوي السري يف السفر، كثري احلج والعمرة، مات ببغداد منصرفا من احلج
أخربين أمحد بن حممد بن أمحد البزاز، حدثنا حممد بن طاهر : قرأت خبط شجاع الذهلي: قال ابن النجار

  بن علي املقدسي، أخربنا
__________  
، ومسلم )٢(يسيل من التفصد وهو السيالن، وهو قطعة من حديث أخرجه البخاري : أي) ١(
من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن احلارث بن هشام رضي اهللا عنه سأل رسول اهللا صلى ) ٢٣٣٣(

م أحيانا يا رسول اهللا كيف يأتيك الوحي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: اهللا عليه وسلم، فقال
يأتيين مثل صلصلة اجلرس وهو أشده علي فيفصم عين، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل يل رجال 

  .فيكلمين، فأعي ما يقول



  .ولقد رأيته يرتل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا: قالت عائشة
  ".اللفظ للبخاري " 
  .إذا عاند فيه: قكابر فالن يف احل) ٢(

(*)  

)١٩/٣٦٥(  

  

  .عثمان بن حممد احملمي بنيسابور، فذكر حديثا
قال عبد اهللا بن حممد : أنبؤونا عن شهاب احلامتي، أخربنا أبو سعد السمعاين، مسعت من أثق به يقول

ينبغي لصاحب احلديث أن يكون سريع القراءة، سريع النسخ، سريع املشي، وقد : االنصاري اهلروي
  . اهللا هذه اخلصال يف هذا الشاب، وأشار إىل ابن طاهر، وكان بني يديهمجع

ال أعرف أحدا : كنت باملدينة مع ابن طاهر، فقال: وسعمت أبا جعفر الساوي يقول: وبه قال السمعاين
  .أعلم بنسب هذا السيد صلى اهللا عليه وسلم مىن، وآثاره وأحواله

  .ليلة واحدة قريبا من سبعة عشر فرسخاكان ابن طاهر ميشي يف : ومسعت بعضهم يقول
  أنبؤونا عن عبد القادر الرهاوي، مسعت عبدالرحيم بن أيب الوفاء

رحلت من طوس إىل أصبهان الجل حديث أيب زرعة الرازي : العدل، مسعت ابن طاهر احلافظ يقول
هان، ومل عنه ذاكرين به بعض الرحالة بالليل، فلما أصبحت، سرت إىل أصب) ١(الذي أخرجه مسلم 

أحلل عين حىت دخلت على الشيخ أيب عمرو، فقرأته عليه، عن أبيه، عن القطان، عن أيب زرعة، ودفع 
إيل ثالثة أرغفة وكمثراتني، فلما كان يل قوت تلك الليلة غريه، مث لزمته إىل أن حصلت ما أريد، مث 

  .خرجت إىل بغداد، فلما عدت، كان قد تويف
__________  

حدثنا عبيد اهللا بن عبد : فقال...باب أكثر أهل اجلنة الفقراء: يف الرقاق) ٢٧٣٩" (صحيحه " يف ) ١(
الكرمي أبو زرعة، حدثنا ابن بكري، حدثين يعقوب بن عبدالرمحن، عن موسى بن عقبة، عن عبد اهللا بن 

عوذ بك اللهم إين أ: " كان من دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: دينار، عن عبد اهللا بن عمر، قال
  ".من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، وفجاءة نقمتك، ومجيع سخطك 

(*)  

)١٩/٣٦٦(  

  



كنت يوما أقرأ على أيب إسحاق احلبال جزءا، فجاءين رجل من أهل بلدي، وأسر إيل : قال ابن طاهر
إن أخاك قد وصل من الشام، وذلك بعد دخول الترك بيت املقدس، وقتل الناس ا، : كالما قال فيه

خري، : ما لك ؟ قلت: أخذت يف القراءة، فاختلطت علي السطور، ومل ميكين أقرأ، فقال أبو إسحاقف
: ومل ال تذهب إليه ؟ قلت: سنني، قال: وكم لك مل تر أخاك ؟ قلت: البد أن ختربين، فأخربته، فقال: قال

  .لى حممد، وانصرفما أعظم حرصكم يا أهل احلديث، قد مت الس وصلى اهللا ع: حىت أمت اجلزء، قال
  وأقمت بتنيس مدة على أيب حممد بن احلداد ونظرائه، فضاق يب،

فلم يبق معي غري درهم، وكنت أحتاج إىل حرب وكاغد، فترددت يف صرفه يف احلرب أو الكاغد أو اخلبز، 
ليوم لو كان يل ا: ومضى على هذا ثالثة أيام مل أطعم فيها، فلما كان بكرة اليوم الرابع، قلت يف نفسي

كاغد، مل ميكين أن أكتب من اجلوع، فجعلت الدرهم يف فمي، وخرجت الشتري خبزا، فبلعته، ووقع 
خري، فأحل علي، وأبيت أن : ما أضحكك ؟ قلت: علي الضحك، فلقيين صديق وأنا أضحك، فقال

ظهر، أخربه، فحلف بالطالق لتصدقين، فأخربته، فأدخلين مرتله، وتكلف أطعمة، فلما خرجنا لصالة ال
إن صاحيب منذ شهر : هو هذا، قال: اجتمع به بعض وكالء عامل تنيس ابن قادوس، فسأله عين، فقال

أمر يب أن أوصل إليه كل يوم عشرة دراهم قيمتها ربع دينار، وسهوت عنه، فأخذ من ثالث مئة، وجاء 
  .ا

وبويع للمقتدي بأمر اهللا، فلما وكنت ببغداد يف سنة سبع وستني وأربع مئة، وتويف القائم بأمر اهللا، : قال
  كان عشية اليوم، دخلنا على أيب

)١٩/٣٦٧(  

  

إسحاق الشريازي، وسألناه عن البيعة، كيف كانت ؟ فحكى لنا ما جرى، ونظر إيل، وأنا يومئذ خمتط، 
هو أشبه الناس ذا، وكان مولد املقتدي يف عام مولدي، وأنا أصغر منه بأربعة أشهر، وأول ما : فقال

عت من الفقيه نصر يف سنة ستني وأربع مئة، ورحلت إىل بغداد سنة سبع، مث رجعت، وأحرمت من مس
  .بيت املقدس إىل مكة

قد كتب ابن طاهر عن ابن هزارمرد الصريفيين، وبيىب اهلرمثية، وهذه الطبقة، مث كتب عن : قلت
اجلوهري، حبيث إنه أصحاب هالل احلفار، مث نزل إىل أصحاب أيب نعيم، إىل أن كتب عن أصحاب 

  كتب
عن تلميذه أيب طاهر السلفي، ومسع ولده أبا زرعة املقدسي من أيب منصور املقومي، وعبدوس بن عبد 

  .اهللا، والدوين، وخلق، وطال عمر أيب زرعة، وروى الكثري وبعد صيته
ي حديثا لو أن حمدثا من سائر الفرق أراد أن يرو: أنبئت عن أيب جعفر الطرسوسي عن ابن طاهر قال



واحدا بإسناد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوافقه الكل يف عقده، مل يسلم له ذلك، وأدى إىل 
انقطاع الزوائد رأسا، فكان اعتمادهم يف العدالة على صحة السماع والثقة من الذي يروى عنه، وأن 

  .يكون عاقال مميزا
 بدعة أخذ عنه، واالعراض عنه أوىل، وال العمدة يف ذلك صدق املسلم الراوي، فإن كان ذا: قلت

  .ينبغي االخذ عن معروف بكبرية، واهللا أعلم
أخربنا أمحد بن سالمة يف كتابه، عن حممد بن إمساعيل الطرسوسي، عن حممد بن طاهر، أخربنا احلسن بن 

  عبدالرمحن مبكة،

)١٩/٣٦٨(  

  

يزي، أخربنا عبد اهللا بن أيب رومان أخربنا أمحد بن إبراهيم بن فراس، أخربنا حممد بن الربيع اجل
وأخربنا الفضل بن عبد : قال ابن طاهر) ح(باالسكندرية، حدثنا ابن وهب، أخربين عيسى ابن يوسن 

اهللا املفسر، أخربنا أبو احلسني اخلفاف، حدثنا أبو العباس السراج، حدثنا إسحاق احلنظلي، أخربنا عيسى 
كان رسول اهللا : ن ميسرة، عن أيب اجلوزاء، عن عائشة قالتبن يونس، حدثنا حسني املعلم، عن بديل ب

صلى اهللا عليه وسلم يستفتح صالته بالتكبري والقراءة باحلمد هللا رب العاملني، وكان إذا ركع مل يشخص 
  رأسه، ومل يصوبه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع، استوى قائما، وكان إذا رفع رأسه

السا، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان يفرش رجله من السجدة، مل يسجد حىت يستوي ج
اليسرى، وينصب رجله اليمىن، وكان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وكان خيتم الصالة 

  ).١(بالتسليم، وكان يقرأ يف كل ركعتني التحية 
 أبو القاسم وقرأناه على أمحد بن هبة اهللا، عن القاسم بن أيب سعد، أخربنا وجيه ابن طاهر، أخربنا

  .القشريي، أخربنا اخلفاف، فذكره
__________  

، "الكامل "  ذكره ابن عدي يف - وامسه أوس بن عبد اهللا الربعي -رجاله ثقات إال أن أبا اجلوزاء ) ١(
  .يف إسناده نظر، وخيتلفون فيه، على أن للحديث شواهد تقويه: وحكى عن البخاري أنه قال

يريد أنه مل يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة، وغريمها، ال أنه : ي، فقالمث شرح ابن عدي مراد البخار
  .ضعيف عنده

" صحيحه " أيضا أنه مل يسمع منها، وهذا احلديث أخرجه مسلم يف " التمهيد " وذكر ابن عبد الرب يف 
  .نادمن طريق إسحاق احلنظلي ذا االس...باب ما جيمع صفة الصالة وما يفتتح به: يف الصالة) ٤٩٨(

حدثنا ": الصالة " وقال جعفر الفريايب يف كتاب : ٣٨٤ / ١": التهذيب " قال احلافظ ابن حجر يف 



مزاحم بن سعيد، حدثنا ابن املبارك، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثنا بديل العقيلي، عن أيب اجلوزاء 
فهها، لكن ال مانع من فهذا ظاهره أنه مل يشا...أرسلت رسوال إىل عائشة يسأهلا فذكر احلديث: قال

  .جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها على مذهب مسلم يف إمكان اللقاء واهللا أعلم
(*)  

)١٩/٣٦٩(  

  

أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا حممد بن إمساعيل : أخربنا إسحاق بن طارق، وصاحل الفرضي، قاال
ربنا حممد بن طاهر احلافظ سنة ست ومخس ، وأنبأنا أمحد بن أيب اخلري، عن حممد هذا، أخ)ح(احلنبلي 

  مئة، أخربنا قاسم بن أمحد بآمد، حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن
جشنس، حدثنا احلسن بن علي العدوي، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا نافع أبو هرمز، عن أنس بن 

  ).١" ( فإن فيهما الرغائب عليكم بركعيت الفجر،: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مالك قال
رب * وخبده واملقلتني ويصول بالصدغ املعق * يا من يدل بقده : أنشدنا والدي لنفسه: قال أبو زرعة

من حتت قوس * وسط الفالة صريع بني قتلته أسهمك اليت * شبه الم فوق عني ارحم فديتك مدنفا 
  ق وبني من أهوى وبيين* احلاجبني اهللا ما بني الفرا 

__________  
: ٢٤٣ / ٤": امليزان "  قال املؤلف يف - ومساه العقيلي نافع بن عبد الواحد -نافع أبو هرمز ) ١(

ليس : متروك، ذاهب احلديث، وقال النسائي: ضعفه أمحد، ومجاعة، وكذبه ابن معني مرة، وقال أبو حامت
  .بثقة

فيه عبد : ن أيب أسامة، وقال حمققه، ونسبه للحارث ب١٤٩ / ١" املطالب العالية " وأورده احلافظ يف 
  .املخطوط" مسند احلارث "  من ٦٦ / ١: منكر احلديث، واحلديث يف) القسملي(احلكم، وهو عندي 

من طريق " الكبري " ، ويف سنده جمهول، ورواه الطرباين يف ٨٢ / ٢: ويف الباب عن ابن عمر عند أمحد
" لطرباين أيضا وأبو يعلى، ورجال أيب يعلى ثقات، آخر، وفيه حممد بن البيلماين وهو ضعيف، ورواه ا

  .٢١٨ - ٢١٧ / ٢": جممع الزوائد 
من ) ٧٢٥(، من طريق أيب يعلى، وملسلم ٣٩٨ / ١": الترغيب والترهيب " وأورده احلافظ املنذري يف 

) ٧٢٤(، ومسلم ٣٧ / ٣: ، وللبخاري"ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها " حديث عائشة مرفوعا 
ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على شئ من النوافل أشد معاهدة منه على : عنها قالت) ٩٤(

  .الركعتني أمام الصبح
(*)  



)١٩/٣٧٠(  

  

* فأجبته والنار حشو فؤادي يا عاذيل لو بت حمترق احلشا * أضحى العذول يلومين يف حبهم : وله
ساروا ا : فكأمنا كانا على ميعاد وله*  الكرى لعرفت كيف تفتت االكباد صد احلبيب وغاب عن عيين

خوفا من الواشي وأصحابه فقلت ال * مييس حمفوفا بأترابه فاستعربت تبكي فعاتبتها * كالبدر يف هودج 
ال بد أن يدخل من بابه * بعدك لن يبقى على ما به للموت أبواب وكل الورى * تبكي على هالك 

: أنبأنا ذاكر، عن شجاع الذهلي قال:  من فرقة أحبابه ابن النجارمن مات* وأحسن املوت بأهل اهلوى 
مات ابن طاهر عند قدومه من احلج يف يوم اجلمعة لليلتني بقيتا من شهر ربيع االول، سنة سبع ومخس 

وقرأت يف كتاب عبد اهللا بن أيب بكر بن اخلاضبة أنه تويف يف ضحى يوم اخلميس، العشرين : مئة، قال
، )١( حجات كثرية على قدميه، وكان له معرفة بعلم التصوف وأنواعه، متفننا فيه من الشهر، وله

  .ظريفا مطبوعا، له تصانيف حسنة مفيدة يف علم احلديث، رمحه اهللا
  

  العالمة احلافظ االوحد، أبو بكر حممد بن االمام الكبري أيب املظفر*  تاج االسالم - ٢١٤
__________  

" صفوة التصوف " وصنف كتابا مساه : ٣٠ / ٨" مرآة الزمان  " قال سبط ابن اجلوزي يف) ١(
  .يضحك منه من يراه، ويعجب من استشهاده على مذاهب الصوفية اليت ال تناسب

  = (*)، الكامل ١٣٩ / ٢: ، اللباب١٨٨ / ٩: ، املنتظم١٤١ - ١٤٠ / ٧: االنساب(*) 

)١٩/٣٧١(  

  

  .، اخلراساين املروزي، والد سيد احلفاظ أيب سعدمنصور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي السمعاين
  .مولده يف سنة سبع وستني وأربع مئة

حضورا، ومسع من أبيه وأيب القاسم " صحيح البخاري " ومسع من أيب اخلري حممد بن أيب عمران الصفار 
ابور من علي الزاهري، وعبد اهللا بن أمحد الطاهري، وأيب الفتح عبيد اهللا اهلامشي، وارحتل، فسمع بنيس

بن أمحد بن االخرم، ونصر اهللا بن أمحد اخلشنامي، وعبد الواحد بن أيب القاسم القشريي، وطائفة، 
ودخل بغداد سنة سبع وتسعني، فسمع من ثابت بن بندار، وحممد بن عبد السالم االنصاري، وعدة، 

" تاريخ اخلطيب " ظامية، وقرأ وبالكوفة من أيب البقاء احلبال، ومبكة، واملدينة، ووعظ ببغداد مدة بالن
على أيب حممد بن اآلبنوسي، ومسع مذان من أيب غالب العدل، وبأصبهان من أيب بكر حفيد ابن 

  .مردويه، وأيب الفتح احلداد



مث ارحتل سنة تسع ومخس مئة يب وبأخي، فأمسعنا من الشريوي، وغريه، وأملى مئة وأربعني : قال ولده
  ، وكان يروي يف الوعظ االحاديث)١(رآها، اعترف له أنه مل يسبق إىل مثلها جملسا جبامع مرو، كل من 

__________  
، ٢١٧ - ٢١٦ / ٣: ب، إنباه الرواة / ٢٥: ، طبقات ابن الصالح٥٢٤ / ١٠: البن االثري= 

: ، العرب٣٨ / ٢: ، دول االسالم١ / ١٩٩ / ٤: ، تاريخ االسالم٢١١ - ٢١٠ / ٣: وفيات االعيان
، الوايف ٢٣٣: ، تلخيص ابن مكتوم١٢٦٩ - ١٢٦٦ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٢٣ - ٢٢ / ٤

 / ٢: ، طبقات االسنوي١١ - ٥ / ٧: ، طبقات السبكي٢٠٠ / ٣: ، مرآة اجلنان٧٥ / ٥: بالوفيات
، طبقات ٣٣١ - ٣٢٩ / ١: ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة١٨٠ / ١٢: ، البداية٣٢ - ٣١

  :، طبقات ابن هداية اهللا٢٦١ - ٢٥٧ / ٢: املفسرين للداوودي
  .٣٠ - ٢٩ / ٤: ، شذرات الذهب٧٢

وأما والدي االمام أبو بكر حممد بن منصور بن حممد بن عبد اجلبار : ١٤٠ / ٧": االنساب " يف ) ١(
  = (*)السمعاين رمحه اهللا ابن أبيه، وكان والده يفتخر به، ويقول على 

)١٩/٣٧٢(  

  

  .قرؤون يف جملسه، فجاءه هلم ألف دينار من أهل السبأسانيده، وقد طلب مرة للذين ي
  .تويف يف صفر سنة عشر ومخس مئة عن ثالث وأربعني سنة

  .، وأبو الفتوح الطائي، وأبو طاهر السنجي، وآخرون)١(حدث عنه السلفي 
  

   بن حممد اللخمي الداين،شاعر االندلس، أبو بكر حممد بن عيسى*  ابن اللبانة - ٢١٥
__________  

  .حممد ابين أعلم مين، وأفضل مين: رؤوس االشهاد يف جملس االمالء= 
تفقه عليه، وبرع يف الفقه، وقرأ االدب على مجاعة، وفاق أقرانه، وقرض الشعر املليح، وغسله يف آخر 

أيامه، وشرع يف عدة مصنفات ما تتم شيئا منها، النه مل ميتع بعمره، واستأثر اهللا تعاىل بروحه، وقد جاوز 
االربعني بقليل، سافر إىل العراق واحلجاز، ورحل إىل أصبهان لسماع احلديث، وأدرك الشيوخ 

واالسانيد العالية، وحصل النسخ والكتب، وأملى مئة وأربعني جملسا يف احلديث من طالعها عرف أن 
  .أحدا مل يسبقه إىل مثلها

إذا جرى شئ يتعلق باالدب أو اللغة، وكان والده االمام أبو املظفر : ٨ / ٧": طبقات السبكي " ويف 
  .سلوا أبين حممدا، فإنه أعرف باللغة مين: أو سئل عن شئ من ذلك يقول



ويف علم احلديث الترمذي وجاحظ عصره يف * هو املزين إبان الفتاوى : ويف أيب بكر يقول السلفي) ١(
   حفظ اللغات االصمعيويف* ويف وقت التشاعر حبتري ويف النحو اخلليل بال خالف * النثر صادقا 

وددت لو : ويف وقت التشاعر حبتري: تعليقا على قول السلفي: ٩ / ٧": الطبقات " قال السبكي يف 
  .ويف الشعر االديب البحتري: قال

  .وسلم من لفظ التشاعر، ومن تنكري البحتري
غرب قسم امل(، اخلريدة ٧٠٢ - ٦٦٦ / ٢ م ٣ق : ، الذخرية٢٥٢ - ٢٤٥: قالئد العقيان(*) 

 - ٢٠٨: ، املعجب١٧٨: ، املطرب٢١٣: رقم: ، بغية امللتمس١٤٧ - ١٠٧ / ٢): واالندلس
، وفيات ٤١٦ - ٤٠٩ / ٢: ، املغرب١٤٥: ، تكملة الصلة٤١٠: ، التكملة البن االبار٢٢٤

 - ٢٧ / ٤: ، فوات الوفيات١٥ / ٤: ، العرب١ / ١٨٧ورقة : ٤/ ، تاريخ االسالم ٣٩ / ٥: االعيان
، مرآة ٣٠٢ - ٢٩٤: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٣٠٠ - ٢٩٧ / ٤:  بالوفيات، الوايف٣١

، ٩٨ / ١: ، إيضاح املكنون٢٠ / ٤: ، شذرات الذهب٩٩٣: ، كشف الظنون١٩٧ / ٣: اجلنان
  .٨٣ / ٢: هدية العارفني

(*)  

)١٩/٣٧٣(  

  

ان حمتشما، كبري ، وابن صمادح، وك)١(صاحب الديوان، والتصانيف االدبية، مدح امللك ابن عباد 
  .القدر

  ).٣(سنة سبع ومخس مئة ) ٢(تويف مبيورقة 
  

، االمام احلافظ، مفيد الطلبة ببغداد، أبو نصر ابن حممود بن عبد الواحد*  حممود بن الفضل - ٢١٦
  .االصبهاين الصباغ

، وأبا بكر بن مسع عبدالرمحن بن منده، وأخاه عبد الوهاب ابين أيب عبد اهللا بن منده، وأبا الفضل البزاين
ماجه، وعائشة بنت احلسني الوركانية، وببغداد رزق اهللا التميمي، وطرادا الزينيب، وخلقا كثريا، حىت إنه 

  .كتب عن أصحاب الصريفيين، وعلي بن البسري
  ابن ناصر، وأبو الفتح حممد بن علي بن عبد السالم،: روى عنه

  .واملبارك بن كامل، والسلفي، وآخرون
__________  

وكان منقطعا إىل بين عباد، وفيهم أجود مدائحه ومراثيه، وهلم أبدع ما نظم من شعره يف خمتلف ) ١(



، وقد ضمنه عدة "السلوك يف وعظ امللوك " الفنون، وقد ألف كتابني يف أخبار بين عباد، أحدمها 
"  أخبار بين عباد االعتماد يف" مقطعات وقصائد يف البكاء على أيامهم، وما انتشر من نظامهم، واآلخر 

  .فصل يف تارخيهم منذ كانوا حىت مضوا
  .وانظر املختار من شعره يف الذخرية وغريها

جزيرة يف شرقي االندلس، بالقرب منها جزيرة : ميورقة، بالفتح مث الضم، وسكون الواو والراء) ٢(
وسط، وكانتا يف عصر ملوك منورقة، ومها أكرب جزيرتني يف جمموعة جزائر البليار يف البحر املت: يقال هلا

  .الطوائف حتت حكم جماهد العامري، وميورقة فتحها املسلمون سنة تسعني ومئتني
  .٤١٠": التكملة " وكذا أرخ وفاته ابن االبار يف ) ٣(

، ٢٢٤: الورقة: ، خمتصر طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي٢٠٣ - ٢٠٢ / ٩: املنتظم(*) 
  .١٢٥٣ - ١٢٥٢ / ٤: ، تذكرة احلفاظ١ / ٢٠٩ - ٢ / ٢٠٨: لوحة / ٤: تاريخ االسالم

(*)  

)١٩/٣٧٤(  

  

قدم علينا مهذان سنة اثنتني ومخس مئة، وكان حافظا ثقة، حيسن هذا الشأن، : قال شريويه الديلمي
  .حسن السرية، عارفا باالمساء والنسب، مفيدا لطلبة العلم

لب احلديث، ويكتب العايل والنازل، فعاتبته يف رفيقنا حممود بن الفضل يط) ١] (كان : السلفي[ وقال 
ما فعل : فرأيته بعد موته، فقلت: واهللا إذا رأيت مساع هؤالء ال أقدر أن أتركه، قال: كتبه النازل، فقال

  .غفر يل ذا، وأخرج من كمه جزءا: اهللا بك ؟ قال
  .لستنيمات ببغداد يف مجادى االوىل سنة اثنيت عشرة ومخس مئة، من أبناء ا: قلت

ابن عبد العزيز بن أمحد بن شاذان، العامل الرحال، أبو احلسن احلريي، *  ظريف بن حممد - ٢١٧
  .النيسابوري

مسع أباه، وأبا حفص بن مسرور، وأبا عثمان الصابوين، وأبا عامر احلسن بن حممد، وأبا مسعود أمحد بن 
  .حممد البجلي، وأبا سعد الطبيب

، وأبو املعمر االزجي، وأبو طاهر السلفي، وشهدة الكاتبة، وعبد املنعم أبو شجاع البسطامي: حدث عنه
  .بن الفراوي، وأبو احلسن بن اخلل، وآخرون

__________  
، ١٢٥٣، ١٢٥٢ / ٤": تذكرة املؤلف " ما بني حاصرتني سقط من االصل، واستدرك من ) ١(

  .وخمتصر طبقات علماء احلديث



 ٢ / ٢٢٩: لوحة / ٤: ، تاريخ االسالم١ / ٧٨: الورقة/ خب ، املنت٣٦٠ - ٣٥٩ / ١: التحبري(*) 
- ١ / ٢٣٠.  

(*)  

)١٩/٣٧٥(  

  

  .قدم بغداد للحج، وحدث
  .كان ثقة، مأمونا، حسن السرية، مجيل الطريقة، من أوالد احملدثني): ١(قال السمعاين 

  ".املستدرك " للحاكم، و " االكليل " ثقة أمني، عنده مساع : وقال عبد الغافر
  ويف يف ذي القعدة سنة سبع عشر ومخس مئة بنيسابور، وله مثانت

  .ومثانون سنة
  

 بن فرية بن حيون بن االمام العالمة احلافظ القاضي أبو علي احلسني بن حممد*  ابن سكرة - ٢١٨
  .سكرة الصديف االندلسي السرقسطي

مثانني، ودخل على أيب روى عن أيب الوليد الباجي، وحممد بن سعدون القروي، وحج يف سنة إحدى و
  ، وهو)٢(إسحاق احلبال 

__________  
  .، وفيه أنه كتب للسمعاين االجازة جبميع مسموعاته سنة تسع ومخس مئة٣٥٩ / ١: يف التحبري) ١(

 / ٤: ، تاريخ االسالم٢٠١ - ١٩٢، الغنية ص ٢٦٩: ، بغية امللتمس١٤٦ - ١٤٤ / ١: الصلة(*) 
 / ١٣: ، عيون التواريخ١٢٥٥ - ١٢٥٣ / ٤: ذكرة احلفاظ، ت٣٣ - ٣٢ / ٤: ، العرب١ / ٢١٤
، ٢٥١ - ٢٥٠ / ١: ، غاية النهاية٣٣٢ - ٣٣٠ / ١: ، الديباج املذهب٣٩٠ - ٣٨٩: لوحة

 / ٤: ، شذرات الذهب٩٣ - ٩٠ / ٢: ، نفح الطيب٥١ / ٣: ، أزهار الرياض٤٥٥: طبقات احلفاظ
  .١٢٩ - ١٢٨ / ١: ، شجرة النور الزكية٣٦٢ / ٤: ، ذيب ابن عساكر٤٣

وحج سنة إحدى ومثانني، ودخل مبصر على أيب إسحاق احلبال، وقد منعه : يف تاريخ االسالم) ٢(
فأول ما فاحتته الكالم أجابين على غري سؤايل حذرا أن أكون : العبيدي الرافضي من التحديث، قال

ز يل لفظا، وامتنع من غري مدسوسا عليه حىت بسطته وأعلمته أنين من أهل االندلس أريد احلج، فأجا
  .ذلك
(*)  

)١٩/٣٧٦(  



  

  .ممنوع من التحديث كما مر
ومسع بالبصرة من عبدامللك بن شغبة، وجعفر بن حممد العباداين، وباالنبار من خطيبها أيب احلسن، 

  وببغداد من علي بن قريش، وعاصم
عن أيب بكر " التعليقة " محل االديب، ومالك البانياسي، وبواسط من حممد بن عبد السالم بن أمحولة، و

، ورجع بعلم جم، وبرع يف احلديث متنا وإسنادا مع )٢(، وأخذ بدمشق عن الفقيه نصر )١(الشاشي 
  .حسن اخلط والضبط، وحسن التأليف، والفقه واالدب مع الدين واخلري والتواضع

  ).٣(هو أجل من كتب إيل باالجازة : قال ابن بشكوال
  .يخة، وأكثر عنهوخرج له القاضي عياض مش

  .وأكره على القضاء، فوليه مبرسية، مث اختفى حىت أعفي
وتال بالروايات على ابن خريون، ورزق اهللا، كتب عنه شيخه الفقيه نصر ثالثة أحاديث، وروى عنه ابن 

، أخربنا به أمحد "صحيح مسلم " صابر، والقاضي حممد بن حيىي الزكوي، والقاضي عياض، فروى عنه 
  . العذريابن دهلاث

__________  
  .سيذكر بعد قليل أنه أقام ببغداد مخس سنني حىت علق عنه تعليقته الكربى يف مسائل اخلالف) ١(
  ).٧٢( ه تقدمت ترمجته برقم ٤٩٠هو نصر بن إبراهيم النابلسي املقدسي الشافعي املتوىف سنة ) ٢(
اثنيت عشرة ومخس مئة، وروى عنه وذكر تاريخ االجازة يف ذي احلجة سنة : ١٤٥ / ١": الصلة ) " ٣(

عائبا أهله ومن يدعيه * قل ملن أنكر احلديث وأضحى : ا اليب عبد اهللا حممد بن علي الصوري قوله
ين من الترهات * أم جبهل، فاجلهل خلق السفيه أيعاب الذين هم حفظوا الد * أبعلم تقول هذا أبن يل 

  (*)امل وفقيه راجع كل ع* والتمويه وإىل قوهلم وما قد رووه 

)١٩/٣٧٧(  

  

يف ربيع االول سنة أربع عشرة ومخس مئة، وهو من أبناء ) ١(استشهد أبو علي يف ملحمة قتندة 
الستني، وكانت معيشته من بضاعة له مع ثقات إخوانه، وخلف كتبا نفيسة، وأصوال متقنة تدل على 

  .حفظه وبراعته
عمرو الداين، ومولده يف حنو سنة أربع ومخسني وتال أيضا على احلسن بن حممد بن مبشر صاحب أيب 

وأربع مئة، وكان ذا دين وورع وصون، وإكباب على العلم، ويد طوىل يف الفقه، الزم أبا بكر الشاشي 
مخس سنني حىت علق عنه تعليقته الكربى يف مسائل اخلالف، مث استوطن مرسية، وتصدر لنشر الكتاب 



نه، وبعد صيته، وملا عزل نفسه من القضاء، وردت كتب السلطان والسنة، وتنافس االئمة يف االكثار ع
علي بن يوسف بن تاشفني برجوعه إىل القضاء، وهو يأىب، وبقي ذلك أشهرا حىت كتب الطالب 

والرحالون كتابا يشكون فيه إىل أمري املؤمنني بن تاشفني حاهلم ونفاد نفقام، وانقطاع أمواهلم، فسعى 
  .مري املؤمنني، وبني له وجه عذره، فسكت عنهله قاضي اجلماعة عند أ

خذ : لقد حدثين الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر أن أبا علي احلافظ قال له: قال القاضي عياض
  .الصحيح، فاذكر أي منت شئت منه، أذكر لك سنده، أو أي سند، أذكر لك متنه

  
 بن املرهف النهاوندي، مث االيدبين ن نصرالقاضي العالمة، أبو عبد اهللا احلسني ب*  النهاوندي - ٢١٩

   الشافعي، قاضي-من قرى ديار بكر :  وأيدبن-
__________  

بلد باالندلس ثغر سرقسطة كانت ا وقعة بني املسلمني واالفرنج، قال املؤلف : قتندة: قال ياقوت) ١(
  .وكانت هذه الوقعة على املسلمني: يف تارخيه

  .٨٠ / ٧: ، طبقات السبكي١  /١٩٢ / ٤: تاريخ االسالم(*) 
(*)  

)١٩/٣٧٨(  

  

  .اوند مدة طويلة
مسع من أيب طاهر حممد بن هبة اهللا املوصلي بآمد، مث قدم بغداد، وبرع يف الفقه على أيب إسحاق 
  .الشريازي، وأحكم االصول، ومسع من أيب حممد اجلوهري، والقاضي أيب يعلى، وأيب بكر اخلطيب

  .، وأبو طاهر السلفي، وأمحد بن عبد الغين الباجسرائي، وغريهماحلسني بن خسرو: حدث عنه
أيب إسحاق، ] أصحاب [ إنه ولد سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة، وكان من كبار : قال يل: قال السلفي

  .وويل قضاء اوند مدة مديدة، ومل يكن يقيم ا
  .س مئةمات بنهاوند يف حمرم سنة تسع ومخ: وقال املبارك بن كامل اخلفاف

  
 االصم اهلروي، موىل شيخ احلافظ املفيد الرحال، أبو اخلري عبد اهللا بن مرزوق*  ابن مرزوق - ٢٢٠

  .االسالم
مسع أبا عمر املليحي، وأمحد بن أيب نصر الكوفاين، وأبا القاسم ابن البسري، وعبد الرمحن بن منده، 

  .وطبقتهم



  .ومجع، فأوعى
  .سى املديين، ومجاعةأخذ عنه هبة اهللا السقطي، وأبو مو

  .هو حافظ متقن: قال إمساعيل التيمي
__________  

  .١٦ / ٤: ، شذرات الذهب١٢٤٦ / ٤: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٨١: لوحة / ٤: تاريخ االسالم(*) 
(*)  

)١٩/٣٧٩(  

  

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخس مئة عن ست وستني سنة: قلت
  

 بن علي احللواين ملقرئ املسند، أبو بكر أمحد بن علي بن بدرانالشيخ االمام، ا*  ابن بدران - ٢٢١
  .البغدادي املقرئ، عرف خبالوه، شيخ صاحل، دين، عارف بالقراءات، عايل الرواية

  .تال بالسبع على أيب علي احلسن بن غالب، وعلي بن فارس اخلياط
لطربي، والقاضي أيب احلسن تال عليه مجاعة، منهم أبو الكرم الشهرزوري، وقد مسع من أيب الطيب ا

املاوردي، وحممد بن علي بن شبانة الدينوري، وأيب حممد اجلوهري، وانتقى عليه احلافظ أبو عبد اهللا 
  .احلميدي

وحدث عنه إمساعيل بن السمرقندي، وابن ناصر، والسلفي، وأبو طالب بن خضري، وخطيب املوصل 
  .أبو الفضل، وعبد املنعم بن كليب، وآخرون

  ).١(شيخ صاحل ضعيف، ال حيتج حبديثه، مل تكن له معرفة باحلديث : ن ناصرقال اب
__________  

 ١: ، ميزان االعتدال١٢ / ٤: ، العرب٢ / ١٨٠: الورقة / ٤: ، تاريخ االسالم١٧٥ / ٩: املنتظم(*) 
 / ٦، طبقات السبكي ١٤٤١ / ٤: وذكره املؤلف يف تذكرة احلفاظ) ٤٠٦: (، معرفة القراء١٢٢/ 

، شذرات ٧١، طبقات الشافعية البن هداية ٢٢٧ / ١: ، لسان امليزان٨٤ / ١:  طبقات القراء٢٨
  .١٦ / ٤الذهب 

والسبب الذي ضعفه ابن ناصر به ال ذنب له فيه، فإن : ٢٢٧ / ١": اللسان " قال احلافظ يف ) ١(
  بعض الطلبة نقل له على كتاب الترغيب البن شاهني، فحدث به، مث ظهر أنه

  : = (*)، ونقل كالم ابن ناصر فيه، قال"تارخيه " فرجع عنه، حكى ذلك ابن النجار يف باطل، 

)١٩/٣٨٠(  



  

  .ولد يف حدود سنة عشرين وأربع مئة
  .كان ثقة زاهدا: وقال السلفي
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخس مئة، وأوصى أن يدفن إىل جانب إبراهيم احلريب: قال ابن ناصر

  .عليه أبو حممد سبط اخلياط، وعبد الوهاب بن حممد الصابوينوممن تال : قلت
  .، وتال به على املصنف)١(اليب احلسن اخلياط " اجلامع " تلوت عليه بكتاب : قال أبو حممد

  
 بن أمحد بن حممد بن الشيخ العامل، احملدث الواعظ، أبو عثمان إمساعيل بن حممد*  ابن ملة - ٢٢٢

  .الصبهاين احملتسب صاحب تلك االس املشهورةجعفر بن أيب سعيد بن ملة ا
  مسع أبا بكر بن ريذه صاحب الطرباين، وأبا طاهر بن عبدالرحيم،

__________  
كان شيخنا ليس له معرفة بطريق احلديث، روى كتاب الترغيب البن شاهني عن العشاري من نسخة = 

  .طرية مستجدة، وهو شيخ صاحل فيه ضعف ال حيتج حبديثه
اب اجلامع يف القراءات العشر، وقراءة االعمش، وأبو احلسن هذا هو علي بن حممد بن علي بن كت) ١(

  .أظنه بقي إىل عام مخسني وأربع مئة: فارس اخلياط البغدادي، قال املؤلف
  .٥٧٣ / ١": غاية النهاية " ، و ٨٤ / ١": النشر " انظر 
، ميزان ١٨ / ٤: ، العرب١ / ١٩٢/  ٤: ، تاريخ االسالم٥١٥ / ١٠: الكامل البن االثري(*) 

  :، عيون التواريخ٩٠: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٢٤٨ / ١: االعتدال
  .٢٢ / ٤: ، شذرات الذهب٤٣٤ / ١: ، لسان امليزان١٧٩ / ١٢: ، البداية٣٢٥ - ٣٢٤ / ١٣
(*)  

)١٩/٣٨١(  

  

 أمحد، وعلي بن شجاع املصقلي وأبا منصور عبد الرزاق بن أمحد اخلطيب، وأبا القاسم عبد العزيز بن
  .، وأبا العباس أمحد بن حممد بن النعمان الصائغ، وأملى ببغداد)١(

ابن ناصر، وظاعن بن حممد الزبريي اخلياط، وأبو طاهر السلفي، وقوم، آخرهم عبد املنعم : حدث عنه
  .بن كليب

  .، وأماله، وكان خيلط)٢(وضع حديثا : قال ابن ناصر
ابن ريذه حضور، فإن مولده فيما ذكر سنة ست وثالثني يف رجبها، ومات ابن ريذه مث روايته عن : قلت



  .سنة أربعني
كان ابن ملة من االئمة املرضيني، يرجع يف كل فن من العلم إىل ": معجمه " وقال أبو نصر اليوناريت يف 

  ).٣(حظ وافر 
 القاسم عبدالرمحن بن الذكواين، هو من املكثرين، يروي عن عبد العزيز بن فادويه، وأيب: وقال السلفي

  .وكان أبوه يروي عن أيب حممد بن البيع صاحب احملاملي
  .مات أبو عثمان يف ثاين ربيع االول سنة تسع ومخس مئة بأصبهان

__________  
" املصقلي بفتح امليم وسكون الصاد وفتح القاف، هذه النسبة إىل اجلد وهو مصقلة بن هبرية ) ١(

  ".االنساب 
  .ولو ذكر ابن ناصر احلديث الفاد: ٤٣٤ / ١": اللسان " قال احلافظ يف ) ٢(
قد وصفه شريويه : وقد وثقه أبو منصور اليزدي، وقال ابن النجار": اللسان " قال احلافظ يف ) ٣(

  احلافظ بالصدق، وال أعلم الحد فيه طعنا إال ما حكي عن ابن ناصر واهللا أعلم
  .حبقيقة احلال

(*)  

)١٩/٣٨٢(  

  

، كان إقطاعه يغل يف السنة أربع مئة ألف دينار، صاحب مراغة، أحد االبطال*  أمحديل - ٢٢٣
وعسكره مخسة آالف فارس، كان يف جملس السلطان حممد ابن ملكشاه، فأتاه مسكني، فتضرع إليه يف 

ا قصة يقدمها، فيضربه بسكني، فربك أمحديل فوقه، فوثب باطين آخر فوق أمحديل، فجرحه، فأضرم
السيوف، فوثب ثالث، وضرب أمحديل أثخنه، وذلك يف أول سنة عشر ومخس مئة، وكان أمحديل إىل 

  .جانب أمري دمشق طغتكني قد قدما بغداد إىل خدمة حممد
  

 بن عبد الواحد بن عبد اهللا بن املؤيد باهللا اهلامشي حممد بن املختار بن حممد* *  أبو العز - ٢٢٤
  .عمر أيب متام أمحد بن حممد، ويعرف بابن اخلصالعباسي البغدادي، والد امل

  .كان ثقة صاحلا دينا، جليال حمترما، من أهل احلرم الطاهري
مسع الكثري من عبد العزيز بن علي االزجي، وأيب احلسن القزويين، وأيب إسحاق الربمكي، وأيب علي بن 

  .املذهب
لفي، ونصر اهللا القزاز، وعبد املنعم بن روى عنه أبو علي الرحيب، وأمحد بن السدنك، وأبو طاهر الس



  .كليب وآخرون
__________  

، تاريخ ٥١٦ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ البن االثري١٨٥ / ٩: ، املنتظم١٧٦: تاريخ القالنسي(*) 
 ه، عيون ٥٠٨، وفيه وفاته ١٥ / ٤: ، العرب٣٦ / ٢: ، دول االسالم٢ / ١٣٠ / ٤: االسالم
  ، النجوم٣٢ / ٨: ، مرآة الزمان٣٢٦ - ٣٢٥: لوحة / ١٣: التواريخ
  .٢١ / ٤: ، شذرات الذهب٢٠٨ / ٥: الزاهرة
  .١ / ١٩١ / ٤: ، تاريخ االسالم١٨٢ / ٩: املنتظم(* *) 

(*)  

)١٩/٣٨٣(  

  

  .تويف يف يوم عاشوراء من سنة مثان ومخس مئة، وعاش مثانني عاما
  

 بن املطلب الكرماين، الفقيه  بن حممد بن عليالوزير الكبري، أبو املعايل هبة اهللا*  ابن املطلب - ٢٢٥
  .الشافعي

كان من كبار االعيان، رأسا يف حساب الديوان، ساد وعظم، ووزر للمستظهر باهللا سنتني ونصفا، مث 
  .عزل

روى عن عبد الصمد بن املأمون وطبقته، وكان ذا معروف وبر، يلقب مبجري الدين، له خربة وفضيلة 
  .نتني ومخس مئة، ولزم بيته إىل أن تويف سنة تسع ومخس مئةوذكاء، صرف يف سنة اث

  
 بن إسحاق بن إبراهيم بن خملد الشيخ اجلليل املسند، أبو علي احلسن بن حممد* *  الباقرحي - ٢٢٦

  .، مسع الكثري)١(الباقرحي، مث البغدادي، رجل مستور، من بيت الرواية 
  .مولده سنة سبع وثالثني وأربع مئة

  سني بن القزويين، وأبا بكر بن بشران، وأبا الفتح بنمسع أبا احل
__________  

  .١ / ١٩٥ / ٤: تاريخ االسالم(*) 
، ٦٤ / ٨: ، مرآة الزمان٣٦ / ٤: ، العرب٢ / ٢٢٢ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٣٨ / ٩: املنتظم(* *) 

  .٤٨ / ٤: شذرات الذهب
حمدث، ابن حمدث، ابن حمدث، ابن هو : ٦٤ / ٨": مرآة الزمان " قال سبط ابن اجلوزي يف ) ١(



  .وكان ثقة صدوقا...حمدث،
(*)  

)١٩/٣٨٤(  

  

  .شيطا، وأبا طاهر حممد بن علي بن العالف، وأبا إسحاق الربمكي، وأبا القاسم التنوخي
السلفي، ومجاعة، وآخر من روى عنه ذاكر بن كامل، وممن روى عنه أبو نصر عبدالرحيم : حدث عنه
  .اليوسفي

  .نة ست عشرة ومخس مئةمات يف رجب س
وفيها تويف صاحب ماردين، وأبو ملوكها جنم الدين أيل غازي بن أرتق التركماين، وحميي السنة أبو حممد 

، واحلافظ أبو حممد عبد اهللا ابن أمحد بن السمرقندي أخو إمساعيل، وشيخ القراء أبو القاسم )١(البغوي 
أبو حممد " املقامات " ، وصاحب "التجريد " صنف م) ٢(عبدالرمحن ابن أيب بكر بن الفحام الصقلي 

، وأبو عدنان حممد بن أمحد بن املطهر بن أيب نزار الربعي )٣(القاسم بن علي احلريري البصري 
، وأبو نصر حممد بن هبة اهللا بن مميل )٥(، واحلافظ حممد بن عبد الواحد الدقاق )٤(االصبهاين 

  .الشريازي معيد النظامية
  

   البغدادي بن الشقاق الفرضي،العالمة أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد* ق  الشقا- ٢٢٧
__________  

  ).٢٥٨(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٢٩(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٦٨(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٦٥(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٧٧(سترد ترمجته برقم ) ٥(

 ٤:  وفيه احلسن، تاريخ االسالم٥٣٢ / ١٠: ل يف التاريخ وفيه احلسن، الكام١٩٤ / ٩: املنتظم(*) 
 ٣٢٥ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٣١ / ٢: ، املختصر احملتاج إليه من تاريخ الدبيثي للذهيب٢ / ٢٠١/ 
  .٧٣ / ٧: ، طبقات الشافعية للسبكي٣٢٦ -

(*)  

)١٩/٣٨٥(  

  



  ).١(لشق قرون القسي 
  .امللك اهلمداين، وبقي بال نظري، وصنف التصانيف، وعبد )٢(أخذ الفرائض واحلساب عن اخلربي 

  .كان آية من آيات الزمان يف الفرائض واحلساب، يقرئ ذلك: قال السلفي
  .وحدث عن أيب احلسني بن املهتدي باهللا، ومسع منه ابن ناصر، والسلفي، وخطيب املوصل

  .مات يف آخر سنة إحدى عشرة ومخس مئة، وله نيف وسبعون سنة، رمحه اهللا
  

 ابن عبد الشيخ االمني، الثقة العامل املسند، أبو طالب عبد القادر بن حممد*  أبو طالب اليوسفي - ٢٢٨
  .القادر بن حممد بن يوسف البغدادي اليوسفي ابن أيب بكر

  .ولد سنة نيف وثالثني وأربع مئة
__________  

طبقات " يف " الشقاق " يعين مسي الشقاق، النه كان يشق القرون لعمل القسي، وقد تصحف ) ١(
  .بالفاء" الشقاف "  إىل ٧٣ / ٧": السبكي 

" الطربي "  إىل ١٩٤ / ٩": املنتظم " قرية بنواحي شرياز من فارس، وقد حترف يف : نسبة إىل خرب) ٢(
  وهو أبو حكيم عبد اهللا بن إبراهيم اخلربي الفقيه الشافعي الفرضي،

 ه تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر رقم ٤٩٦ملتوىف حدث عن أيب حممد احلسن بن علي اجلوهري، وا
)٢٨٧.(  

 / ١٣: ، عيون التواريخ٣٨ / ٤: ، العرب١ / ٢٢٤ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٣٩ / ٩: املنتظم(*) 
  .٤٩ / ٤: ، شذرات الذهب٤١٥: لوحة
(*)  

)١٩/٣٨٦(  

  

 بكر بن بشران، وأيب حممد ومسع املصنفات الكبار من أيب علي بن املذهب، وأيب إسحاق الربمكي، وأيب
  .اجلوهري، وعدة، وتفرد يف وقته

حدث عنه السلفي، وأبو العالء العطار، وهبة اهللا الصائن، وأبو بكر ابن النقور، والشيخ عبد القادر، 
  .وعبد احلق اليوسفي، وأبو منصور حممد بن أمحد الدقاق، وحيىي بن بوش، وعدد كثري

 متحر يف الرواية، كثري السماع، انتشرت عنه الرواية يف البلدان، شيخ صاحل ثقة دين،: قال السمعاين
  .ومحل عنه الكثري

ترىب أبو طالب على طريقة والده يف االحتياط التام يف الدين يف التدين من غري تكلف، : وقال السلفي



ان أبوه وكان كامل الفضل، حسن اجلملة، ثقة متحريا، إىل غاية ما عليها مزيد، قل من رأيت مثله، وك
  .أبو بكر أزهد خلق اهللا
تويف أبو طالب يف آخر يوم اجلمعة ثامن عشر ذي احلجة، سنة ست عشرة ومخس : قال حممد بن عطاف

  .مئة
  

   عتيق بن خلفاالمام شيخ القراء، أبو القاسم عبدالرمحن بن أيب بكر*  ابن الفحام - ٢٢٩
__________  

  ، تاريخ١٦٥ - ١٦٤ / ٢: باه الرواة، إن١٥٨ - ١٥٧ / ١: معجم السفر للسلفي(*) 
: ، تلخيص ابن مكتوم٣٨ - ٣٧ / ٤: ، العرب٤٣ / ٢: ، دول االسالم١ / ٢٢٤ / ٤: االسالم
، ٧٥ / ١: ، النشر يف القراءات العشر٢١٣ / ٣: ، مرآة اجلنان٤١٥ / ١٣: ، عيون التواريخ١٠٥
: ، النجوم الزاهرة٧٥ - ٧٤ / ٢: ، طبقات ابن قاضي شهبة٣٧٥ - ٣٧٤ / ١: ، طبقات القراء٧٦
، ٤٩ / ٤:  وغريها، شذرات الذهب٣٥٤: ، كشف الظنون٤٩٥ / ١: ، حسن احملاضرة٢٢٥ / ٥

  .٥١٨ / ١: هدية العارفني
(*)  

)١٩/٣٨٧(  

  

  ).١" (التجريد يف القراءات " القرشي الصقلي املقرئ النحوي ابن الفحام، نزيل االسكندرية، ومؤلف 
اس بن نفيس، وأيب احلسني نصر بن عبد العزيز الفارسي، وعبد الباقي بن فارس، تال بالسبع على أيب العب

  .وإبراهيم بن إمساعيل املالكي مبصر، وطال عمره، وتفرد، وتزاحم عليه القراء
  .تال عليه أبو العباس بن احلطية، وابن سعدون القرطيب، وعبد الرمحن بن خلف اهللا، وعدة

  .وبغري علووتلوت كتاب اهللا من طريقه بعلو 
  .أخذ النحو عن ابن بابشاذ، وعمل شرحا ملقدمته

ما رأيت أحدا أعلم بالقراءات من ابن الفحام، ال باملشرق وال : قال سليمان بن عبد العزيز االندلسي
  .باملغرب، وروى عنه السلفي، وأبو حممد العثماين، وغريمها، وثقه السلفي وابن املفضل

 وأربع مئة، وهو يشك، وتويف يف ذي القعدة سنة ست عشرة ومخس ولد سنة اثنتني أو مخس وعشرين
  .، وله نيف وتسعون سنة، وآخر أصحابه يف الدنيا باالجازة أبو طاهر اخلشوعي)٢(مئة بالثغر 

  هو من خيار القراء، رحل سنة مثان: وقد ذكره السلفي، فقال
__________  



من أشكل كتب القراءات حال ومعرفة، ولكين وهو : ٣٧٤ / ١": الطبقات " قال ابن اجلزري يف ) ١(
  .من وقف عليه أحاط بالكتاب علما بينا" التقييد يف اخللف بني الشاطبية والتجريد " أوضحته يف كتايب 

املوضع الذي يكون حدا فاصال بني بالد الكفار وهو موضع املخافة : والثغر: يف االسكندرية: أي) ٢(
  .من أطراف البالد

(*)  

)١٩/٣٨٨(  

  

وثالثني، فأدرك ابن هشيم، وابن نفيس، علقت عنه فوائد، وكان حافظا للقراءات، صدوقا، متقنا، 
  ).١(كان حيفظ القراءات كالفاحتة : عاملا، كبري السن، وقيل

  
، احملدث املفيد، أبو الفرج االرمنازي، مث الصوري، خطيب ابن عبد السالم*  غيث بن علي - ٢٣٠

  .صور وحمدثها
 اخلطيب، وعلي بن عبيد اهللا اهلامشي، وبدمشق أبا نصر بن طالب، وطائفة، وبتنيس من مسع أبا بكر

  .رمضان بن علي، ومبصر، والثغر، وكتب الكثري، وسود تارخيا لصور، وكان ثقة، حسن اخلط
روى عنه شيخه اخلطيب، وأبو القاسم بن عساكر، وذلك من منط السابق والالحق، فبني احلافظني يف 

  .سنة ومثان سننياملوت مئة 
  .مات غيث بدمشق يف صفر سنة تسع ومخس مئة عن ست وستني سنة

  
، احملدث العامل الزاهد، شيخ املعمرين، أبو عبد اهللا السجزي ابن إبراهيم* *  عيسى بن شعيب - ٢٣١

  .الصويف، نزيل هراة، ووالد الشيخ أيب الوقت
__________  

وزاد ) ٥١٦(فذكر من تويف يف سنة ) ٢٢٦(ة الباقرحي برقم كرر املؤلف هنا ما كتبه يف اية ترمج) ١(
  .عليهم الباقرحي وعبد القادر اليوسفي، وكتائب بن علي الفارقي

، عيون ١٨ / ٤: ، العرب١ / ١٩٣ / ٤: ، تاريخ ابن عساكر، تاريخ االسالم١٨٩ / ١: االنساب(*) 
  .٢٤ / ٤: ، شذرات الذهب٣٢٥: لوحة / ١٣: التواريخ
 / ٤: ب، تاريخ االسالم / ١٨٧: الورقة/ ، معجم شيوخ السمعاين ٦١٣ - ٦١١ / ١: حبريالت(* *) 
  .٣٥٢: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٢ / ٢٠٧

(*)  



)١٩/٣٨٩(  

  

مولده بسجستان يف سنة عشر وأربع مئة، فسمع من علي بن بشرى الليثي احلافظ مجلة، ومسع راة من 
ة من اخلليل بن أيب يعلى، وطائفة، ومحل ابنه عبد االول على ظهره عبد الوهاب بن حممد اخلطايب، وبغزن

  .من مجال االسالم الداوودي) ١(من هراة إىل بوشنج مرحلة، فسمعا الصحيح 
: هو صحيح صاحل، حريص على السماع، أجاز يل مروياته، مث ذكر مولده، قال: قال أبو سعد السمعاين

  ).٢( سنة اثنيت عشرة ومخس مئة، وله مئة وسنتان وتويف مبالني من هراة يف ثاين عشر شوال
وفيها مات أمري املؤمنني املستظهر باهللا أبو العباس أمحد بن املقتدي باهللا عبد اهللا بن حممد بن القائم 

، وله اثنتان وأربعون سنة، وكانت دولته مخسا وعشرين سنة، ومفيت خبارى مشس االئمة )٣(العباسي 
، والعالمة أبو القاسم سلمان بن ناصر االنصاري )٤(سني بن حممد الزينيب اجلابري، ونور اهلدى احل

، وشيخ )٦(االصويل صاحب إمام احلرمني، واملعمر أبو العالء عبيد بن حممد القشريي ) ٥(النيسابوري 
  الكالم أبو عبد اهللا حممد بن عتيق
 حممود ابن نصر االصبهاين الصباغ ببغداد عن سن عالية، واحلافظ) ٧(ابن أيب كدية القريواين االشعري 

  .ببغداد
__________  

  .٦١٢ / ١": التحبري " لعبد بن محيد كما يف " املنتخب " ، و "مسند الدارمي " و ) ١(
  .٦١٣ / ١" التحبري ) " ٢(
  ).٢٣٦(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٠٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٣٧(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٨٥(ه برقم تقدمت ترمجت) ٦(
  ).٢٤١(سترد ترمجته برقم ) ٧(

(*)  

)١٩/٣٩٠(  

  

 بن إبراهيم االمام القدوة الزاهد، العابد املعمر، أبو الفتح نصر بن أمحد*  أبو الفتح اهلروي - ٢٣٢
  .احلنفي اهلروي

من مسع من جده المه أيب املظفر منصور بن إمساعيل اهلروي، الراوي عن أيب الفضل بن مخريويه، ومسع 



أيب يعقوب القراب احلافظ، وأيب احلسن الدباس ومجاعة، وخرج له شيخ االسالم أبو إمساعيل االنصاري 
  .فوائد يف ثالث جملدات، وكان أسند من بقي ببلده وأزهدهم
  .حدث عنه مجاعة راة ومرو وبوشنج من مشايخ السمعاين

  . عشرة ومخس مئةتويف سنة عشر ومخس مئة، ال بل تويف يف سابع شعبان سنة إحدى
  هو نصر بن أمحد بن إبراهيم بن أسد بن أمحد،): ١(قال السمعاين 

  .من ولد حنيفة بن جليم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل
وهو من أهل العلم والسداد والصالح، أفىن عمره يف كتابة العلم، وتفرد بالرواية الكثرية، مسع : قال

يد بن العباس القرشي، وإسحاق بن أيب إسحاق القراب، وعبد أباه، وجده، وجده المه، وأبا عثمان سع
  .الوهاب ابن حممد بن عيسى، وحممد بن الفضيل، ومولده سنة تسع عشرة وأربع مئة

  .عاش اثنتني وتسعني سنة: قلت
__________  

: الورقة: ، معجم شيوخ الذهيب٢ / ١٩٩ / ٤: ، تاريخ االسالم٣٤٢ - ٣٤١ / ٢: التحبري(*) 
، هدية ١٩٢ / ٢: ، اجلواهر املضية١٢٦٢ / ٤:  أ، وذكره املؤلف يف تذكرة احلفاظ٢٧٤ - أ ٢٧٣

  .٤٩١ / ٢: العارفني
  .٣٤١ / ٢: يف التحبري) ١(

(*)  

)١٩/٣٩١(  

  

 بن محزة العباسي، من ذرية ويل الشريف، كبري الشعراء، حممد بن صاحل*  أبو يعلى بن اهلبارية - ٢٣٣
، خدم )١(ظام الدين البغدادي، رأس يف اهلجو واخلالعة، وشعره فائق العهد عيسى بن موسى، ولقبه ن

  .جوده وحرره) ٢" (كليلة ودمنة " نظام امللك، وسعد به، وقد نظم كتاب 
  .مات بكرمان سنة أربع ومخس مئة: قيل

__________  
/  ١: ، الوايف بالوفيات٢ / ١٧١ / ٤: ، تاريخ االسالم٤٥٧ - ٤٥٣ / ٤: وفيات االعيان(*) 

، النجوم ٣٦٧ / ٥: ، لسان امليزان٥٨ / ٨: ، مرآة الزمان٣١٥ / ١٣: ، عيون التواريخ١٣٠
  .٥٠٩ وفيه وفاته سنة ٢٦ - ٢٤ / ٤: ، شذرات الذهب٢١٠ / ٥: الزاهرة

أشكو إىل * كم ليلة بت مطويا على حرق ": عيون التواريخ " ومن شعره ما ذكره الكتيب يف ) ١(
  النجم حىت كاد يشكوين



* يب مثل ما بك يا محام البان : كأنه حاجة يف نفس مسكني وقوله* صبح قد مطل الشرق العيون به وال
فيما حنن من اهلوى سيان يل ما رويت من * أنا بالقدود وأنت باالغصان أعد الترمن كيف شئت فإننا 

 غرائب نظمه ومن: ٤٥٦ / ٤": وفيات االعيان " يف ) ٢(لك فيه حق الشدو واالحلان * النسيب وإمنا 
نظمه على أسلوب كليلة ودمنة، وهو أراجيز، وعدد بيوته ألفا بيت أهداه " الصادح والباغم " كتاب 

حتار فيه * هذا كتاب حسن : إىل االمري أيب احلسن صدقة بن منصور صاحب احللة، وفتحه ذه االبيات
مجيعها مغاين * كا بيوته ألفان وضعته برمس* عشر سنني عده منذ مسعت بامسكا * الفطن أنفقت فيه مده 

ما كل من * يف نظم بيت واحد من مثله ملا قدر * وناظم وناثر كعمر نوح التالد * لو ظل كل شاعر 
  (*)قال شعر 

)١٩/٣٩٢(  

  

 بن االمام العالمة، شيخ الشافعية، فقيه العصر، فخر االسالم، أبو بكر حممد بن أمحد*  الشاشي - ٢٣٤
  .التركي، مصنف املستظهري يف املذهب، غري ذلك) ١ (احلسني بن عمر الشاشي

مولده مبيا فارقني يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة، وتفقه ا على قاضيها أيب منصور الطوسي، واالمام 
  حممد بن بيان الكازروين، مث قدم

  ).٢(على مؤلفه " الشامل " بغداد، والزم أبا إسحاق، وصار معيده، وقرأ كتاب 
ازروين شيخه، وعن ثابت بن أيب القاسم اخلياط، وأيب بكر اخلطيب، وهياج بن عبيد وروى عن الك
  .ااور، وعدة

__________  
، ٥٠٠ / ١٠: ، الكامل البن االثري١٧٩ / ٩: ، املنتطم٣٠٧ - ٣٠٦: تبني كذب املفتري(*) 

 / ٢: ر البشر، املختصر يف أخبا٢٢١ - ٢١٩ / ٤: ، وفيات االعيان٢: الورقة: طبقات ابن الصالح
، وذكره املؤلف يف ١٣ / ٤: ، العرب٣٦ / ٢: ، دول االسالم٢ / ١٨١ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٢

، الوايف ٣٧ / ٢: ، تتمة املختصر٤ - ٣: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٢٤١ / ٤: تذكرة احلفاظ
 - ١٩٤  /٣: ، مرآة اجلنان٢٨٦ - ٢٨٥ / ١٣: ، عيون التواريخ٧٤ - ٧٣ / ٢: بالوفيات

 ١٧٧ / ١٢: ، البداية٨٧ - ٨٦ / ٢: ، طبقات االسنوي٧٨ - ٧٠ / ٦: ، طبقات السبكي١٩٥
، أمساء الرجال ٢٠٦ / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٢٣ / ١: ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة١٧٨ -

، ١٠٢٥، ٦٩٠، ٤٠١: ، كشف الظنون٧٢: ، طبقات ابن هداية اهللا٢ / ٦٤: البن هداية اهللا
  .٨١ / ٢: ، هدية العارفني١٧ - ١٦ / ٤: لذهبشذرات ا

نسبة إىل الشاش، وهي مدينة إسالمية جليلة من عمل مسرقند وراء ر سيحون متامخة لبالد الترك، ) ١(



وهلا عمل وقرى، وهي يف أرض سهلة مستوية ال جبل فيها، وال أرض مرتفعة، وبساتينها ومترتهاا 
  . السوفيييتكثرية، وهي اليوم ضمن نفوذ االحتاد

هو أبو نصر عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر املعروف بابن الصباغ املتويف ) ٢(
: ٢١٧ / ٣: وكتابه الشامل يقول فيه ابن خلكان) ٢٣٨( ه، مترجم يف الثامن عشر رقم ٤٧٧سنة 

  .هو من أجود كتب أصحابنا، وأصحها نقال، وأثبتها أدلة
(*)  

)١٩/٣٩٣(  

  

  .تهت إليه رياسة املذهب، وخترج به االصحاب ببغداد، وصنفوان
فيه اختالف العلماء، وهو الكتاب امللقب باملستظهري، النه صنفه للخليفة ) ١" (احللية " وكتابه 

، وصرف، مث وليها بعد إلكيا اهلراسي سنة )٣(، وويل تدريس النظامية بعد الغزايل )٢(املستظهر باهللا 
  .س أيضا مبدرسة تاج امللك وزير السلطان ملكشاهأربع ومخس مئة، ودر

أبو املعمر االزجي، وعلي بن أمحد اليزدي، وأبو بكر ابن النقور، وأبو طاهر السلفي، وفخر : حدث عنه
  .النساء شهدة

  .دفن معه: مات يف شوال سنة سبع ومخس مئة، ودفن إىل جنب شيخه أيب إسحاق الشريازي، وقيل
  .وقع يل من حديثه

كان أبو بكر الشاشي يتفقه معنا، وكان يسمى اجلنيد لدينه وورعه : بو القاسم يوسف الزجناينقال أ
  .وزهده، رمحه اهللا تعاىل

__________  
 وذل يف ثالثة أجزاء لطيفة، ١٩٨٠نشرت منه مؤسسة الرسالة، ودار االرقم قسم العبادات سنة ) ١(

  .بتحقيق د
  ". معرفة مذاهب الفقهاء حلية العلماء يف" ياسني درادكة، بعنوان 

  . ه٥١٢هو أبو العباس أمحد بن املقتدي بأمر اهللا عبد اهللا بن االمري حممد العباسي املتوىف سنة ) ٢(
  ).٢٣٧(وسترد ترمجته عند املؤلف برقم 

وحكى يل بعض املشايخ من علماء املذهب أنه يوم ذكر الدرس، : ٢٢٠ / ٤: قال ابن خلكان) ٣(
يه، وبكى كثريا وهو جالس على السدة اليت جرت عادة املدرسني باجللوس عليها، وضع منديله على عين

ومن البالء تفردي بالسؤدد وجعل يردد هذا البيت * خلت الديار فسدت غري مسود : وكان ينشد
الذين تولوا تدريس : ويبكي، وهذا إنصاف منه، واعتراف ملن تقدمه بالفضل والرجحان عليه، قلت



   بكر الشاشي الشيخ أبو إسحاقالنظامية قبل أيب
الشريازي، وأبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل، وأبو سعد املتويل صاحب تتمة االبانة، وأبو حامد 

  .الغزايل
(*)  

)١٩/٣٩٤(  

  

 بن احلافظ الشيخ االمام، احلافظ احملدث، أبو زكريا حيىي بن أيب عمرو عبد الوهاب*  ابن منده - ٢٣٥
  .مد بن إسحاق بن احلافظ حممد بن حيىي بن منده العبادي االصبهاينالكبري أيب عبد اهللا حم

  .ولد يف شوال سنة أربع وثالثني وأربع مئة
وبكر به والده، فسمعه الكثري من أيب بكر بن ريذه، وأيب طاهر بن عبد الرحيم، وأمحد بن حممد 

  .الفضاض
ي اجلصاص، وإبراهيم بن منصور وطلب هذا الشأن، فسمع من أمحد ابن حممود الثقفي، وحممد بن عل

سبط حبرويه، وأيب الفضل عبدالرمحن بن أمحد الرازي، وأيب بكر البيهقي احلافظ، وخلق كثري، وأكثر عن 
  .أبيه، وعمه أيب القاسم، وأجاز له من بغداد أبو طالب بن غيالن، وطائفة، وأملى، وصنف، ومجع

ن أيب تراب، وأبو طاهر السلفي، وعبد احلق عبد الوهاب االمناطي، وابن ناصر، وعلي ب: روى عنه
  .اليوسفي، وأبو حممد بن اخلشاب النحوي، وحممد بن إمساعيل الطرسوسي، وأبو موسى املديين، وخلق

  شيخ جليل القدر، وافر الفضل، واسع الرواية، ثقة: قال السمعاين
__________  

:  أ، التقييد٤٣: الورقة: اق، منتخب السي٢٠٤ / ٩: ، املنتظم٣٨٢ - ٣٧٨ / ٢: التحبري(*) 
، ١٧١ - ١٦٨ / ٦: ، وفيات االعيان٥٤٦ / ١٠:  ب، الكامل البن االثري٢٢٣ - أ ٢٢٣: الورقة
 ٢٥٦: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٢٥٢ - ١٢٥٠ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٢٦ - ٢٥ / ٤: العرب

  ،٣٤٤ - ٣٤٣: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٢٥٧ -
، ٣٧٤ / ٢: ، غاية النهاية١٣٧ - ١٢٧ / ١: ، ذيل طبقات احلنابلة٢٠٣ - ٢٠٢ / ٣: مرآة اجلنان

، شذرات ١٤٦٤، ٢٨٢: ، كشف الظنون٤٥٤: ، طبقات احلفاظ٢١٤ / ٥: النجوم الزاهرة
  .٥٢٠ / ٢: ، هدية العارفني٣٢ / ٤: الذهب

(*)  

)١٩/٣٩٥(  

  



وحد بيته يف عصره، أجاز يل حافظ، مكثر صدوق، كثري التصانيف، حسن السرية، بعيد من التكلف، أ
)١.(  

وسألت إمساعيل احلافظ عنه، فأثىن عليه، ووصفه باحلفظ واملعرفة والدراية، ومسعت حممد بن أيب نصر 
  ).٢(بيت بين منده بدئ بيحىي، وختم بيحىي : اللفتواين احلافظ يقول

  ).٣(مات يف ذي احلجة سنة إحدى عشرة ومخس مئة 
  

، أبو العباس أمحد بن املقتدي بأمر اهللا أيب القاسم عبد اهللا مام، أمري املؤمننياال*  املستظهر باهللا - ٢٣٦
  .بن الذخرية حممد بن القائم بأمر اهللا عبد اهللا بن القادر اهلامشي العباسي البغدادي

مولده يف شوال سنة سبعني وأربع مئة، واستخلف عند وفاة أبيه يف تاسع عشر احملرم، وله ست عشرة 
  .ثة أشهر، وذلك يف سنة سبع ومثاننيسنة وثال

__________  
  .٣٧٩ / ٢: التحبري) ١(
يريد يف معرفة احلديث والفضل : ١٢٨ / ١": الذيل " قال السمعاين فيما نقله ابن رجب يف ) ٢(

الفتواين "  إىل ٤٢٥": طبقات احلفاظ "  و ١٢٥١": تذكرة احلفاظ " يف " اللفتواين " والعلم، وحترف 
."  
 نقله ابن النجار عن أيب موسى احلافظ، وذكر ابن السمعاين عن بعض االصبهانيني أنه تويف يف كذا) ٣(

  ذي احلجة سنة اثنيت عشرة ومخس مئة بأصبهان، وتابعه على ذلك
  .٥٤٤ / ١٠": الكامل " ابن االثري يف 

:  االسالم، تاريخ١٤٥: ، النرباس٥٣٦ - ٥٣٤ / ١٠: ، الكامل البن االثري٢٠٠ / ٩: املنتظم(*) 
 - ٤٠ / ٢: ، تتمة املختصر٢٦ / ٤: ، العرب٣٩ / ٢: ، دول االسالم٢ / ٢٠٥ - ١ / ٢٠٥ / ٤

، تاريخ ٢١٦ - ٢١٥ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٨٢ / ١٢: ، البداية٤٥ / ٨: ، مرآة الزمان٤١
 و ٤: ، معجم االسرات٣٣ / ٤: ، شذرات الذهب٣٦٠ / ٢: ، تاريخ مخيس٤٣١ - ٤٢٦: اخللفاء

٩.  
(*)  

)١٩/٣٩٦(  

  

كان موصوفا بالسخاء واجلود، وحمبة العلماء وأهل الدين، والتفقد للمساكني، مع : قال ابن النجار
  .الفضل والنبل والبالغة، وعلو اهلمة، وحسن السرية، وكان رضي االفعال، سديد االقوال



يلقن أوالده، وأن وحكى أبو طالب بن عبد السميع عن أبيه أن املستظهر باهللا طلب من يصلي به، و
يكون ضريرا، فوقع اختياره على القاضي أيب احلسن املبارك بن حممد بن الدواس مقرئ واسط قبل 

القالنسى، فكان مكرما له، حىت إنه من كثرة إعجابه به كان أول رمضان قد شرع يف التراويح، فقرأ يف 
: ن التالوة، فتال آيتني آيتني، فقال لهزدنا م: الركعتني االوليني آية آية، فلما سلم، قال له املستظهر

ادع : زدنا، فلم يزل حىت كان يقوم كل ليلة جبزء، وإنه ليلة عطش، فناوله اخلليفة الكوز، فقال خادم
جزى العمى عين خريا، مث ض إىل الصالة، ومل يزد على : المري املؤمنني، فإنه شرفك مبناولته إياك، فقال

  .ذلك
إن ابنك : * (صليت باملستظهر يف رمضان، فقرأت: و اخلطاب ابن اجلراحقال يل أب: وقال السلفي

هذه قراءة حسنة، فيه : ، رواية رويناها عن الكسائي، فلما سلمت، قال ]٨١: يوسف) [ ١) * (سرق
  ترتيه أوالد

  .االنبياء عن الكذب
:  ابن اجلوزيقال! ؟ ) * وجاؤوا على قميصه بدم كذب* (، ) *فأكله الذئب: * (كيف بقوهلم: قلت

  حدثين حممد بن شاتيل املقرئ، حدثين أبو
__________  

نسب للسرقة، وهي قراءة ابن عباس وأيب رزين، والكسائي، قال : بتشديد الراء مبنيا للمفعول أي) ١(
  .وال أشتهيها الا شاذة" سرق " ويقرأ : ٥٣ / ٢" معاين القرآن " الفراء يف 

(*)  

)١٩/٣٩٧(  

  

كنت ليلة جالسا يف بييت، وقد نام الناس، فدق الباب، فإذا بفراش وخادم معه : ة قالسعد بن أيب عمام
بسم اهللا، فأدخلت على املستظهر، وعليه أثر غم، فأخذت يف احلكايات واملواعظ وتصغري : مشعة، فقال

م، هذا ال ينام، وال يدعين أنا: الدنيا، وهو ال يتغري، وأخذت يف حكايات الكرام وغري ذلك، فقلت
باهللا حل عليك نقدة : ال، قلت: وال تكتمين ؟ قال: قل، قلت: يا أمري املؤمنني، يل مسألة، قال: فقلت

للبائع، أو انكسر زورقك، أو وقعوا على قافلة لك، وضاق وقتك ؟ عندي طبق خالف أنا أقرضه لك، 
  .ليلةوتبقى بارزيا يف الدروب وما خيلي اهللا من رزق، فهذا هم عظيم، وقد مرستين ال

  .قم، فعل اهللا بك وصنع، فقمت، وتبعين اخلادم بدنانري وختت ثياب: فضحك حىت استلقى، وقال
إن ابن مقلد العواد غىن املستظهر، فسر، فأعطاه مئيت دينار، وقطعة كافور زنة ثالثة أرطال مقمعة : قيل

  .بذهب



رء لدنياه ذكر مجيل، وآلخرته خري ذخائر امل: كان من ألفاظ املستظهر: قال أبو طالب بن عبد السميع
  .ثواب جزيل

  .شح املرء بفلسه من دناءة نفسه
  .الصرب على الشدائد ينتج الفوائد

  .أدب السائل أنفع من الوسائل
  .بضاعة العاقل ال ختسر، ورحبها يظهر يف احملشر

  .وله نظم حسن
  تويف املستظهر باهللا سحر ليلة: قال حممد بن عبدامللك اهلمذاين

)١٩/٣٩٨(  

  

عشرين ربيع اآلخر، سنة اثنيت عشرة ومخس مئة، ومرض ثالثة عشر يوما من ) ١(اخلميس سادس 
ظهر به، وبلغ إحدى وأربعني سنة وستة أيام، وكان لني اجلانب، كرمي اخلالئق، مشكور ) ٢(تراقي 

  .املساعي، إذا سئل مكرمة، أجاب إليها، وإذا ذكر مبثوبة تشوف حنوها
وكذاك عمر كواكب االسحار * يا كوكبا ما كان أقصر عمره : وته بقليل، وبكىإنه أنشد قبل م: وقيل

، جهز السلطان بركياروق بن ملكشاه جيشا مع قسيم الدولة جد نور الدين )٤(ويف أول خالفته ) ٣(
وبوزبان، فالتقاهم تاج الدولة تتش بظاهر حلب، فأسر قسيم الدولة، وذحبه تتش، وأخذ حلب بعد 

  زبان،حصار، وذبح بو
__________  

" ثالث : " ، وجاء يف هامش االصل ما نصه٤٣٥ / ١٠": الكامل " وكذا أرخ وفاته ابن االثري يف ) ١(
  .خ
  .تويف باخلوانيق: ٣٣ / ٤": الشذرات " وهو دمل يطلع يف احللق، ويف ": مرآة الزمان " يف ) ٢(
 قصيدة غاية يف اجلودة يرثي ا ولده،  ه من٤١٦البيت اليب احلسن علي بن حممد التهامي املقتول ) ٣(

  :ومطلعها
أعددته لطالبة االوتار * ما هذه الدنيا بدار قرار إين وترت بصارم ذي رونق * حكم املنية يف الربية جار 

بدرا ومل * وكذاك عمر كواكب االسحار وهالل أيام مضى مل يستدر * يا كوكبا ما كان أقصر عمره 
* فمحاه قبل مظنة االبدار واستل من أترابه ولداته *  عليه قبل أوانه ميهل لوقت سرار عجل اخلسوف

يف طيه سر من االسرار أشكو بعادك يل وأنت * كاملقلة استلت من االشفار فكأن قليب قربه وكأنه 
من بعد تلك اخلمسة * لوال الردى لسمعت فيه سراري والشرق حنو الغرب أقرب شقة * مبوضع 



، ٢٣٢ / ١٠": الكامل " انظر ) ٤(شتان بني جواره وجواري * وجاور ربه االشبار جاورت أعدائي 
٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٤٣، ٢٣٩، ٢٣٤.  

(*)  

)١٩/٣٩٩(  

  

، مث أذربيجان كلها، واستفحل أمره، وكبس )١(وسجن كربوقا، وسار، فتملك اجلزيرة، مث خالط 
ن، ففتحوا له خديعة، فأمسكوه، فمات عسكره بركياروق، فازم، وراحت خزائنه، وذهب إىل أصبها

أخوه صاحب أصبهان حممود، وله سبع سنني باجلدري، فملكوا بركياروق، ووزر له املؤيد بن نظام 
امللك، ومجع وحشد، ومات صاحب مصر املستنصر، وأمري اجليوش بدر، ووايل مكة حممد بن أيب هاشم 

يف املعركة تتش، ومتلك بعده دمشق ابنه دقاق الذي ب الوفد، مث التقى بركياروق وعمه تتش، فقتل 
مشس امللوك، وقتل صاحب مسرقند أمحد خان، وكان قد حسنوا له االباحة، وتزندق، فقبض عليه 

  االمراء، وشهدوا عليه،
  .فأفىت العلماء بقتله، وملكوا ابن عمه

 مملوك له، وكان وقتل سنة تسعني صاحب مرو أرغون أخو السلطان ملكشاه، وكان ظلوما جبارا، قتله
  .حاكما على نيسابور، وبلخ أيضا، مترد وخرب أسوار بالده

  .وعصى نائب العبيدية بصور، فجاء عسكر، وحاصروها وافتتحوها، وقتلوا ا خلقا، منهم نائبها
وجهز السلطان بركياروق جيشا مع أخيه سنجر، فبلغهم قتل أرغون، فلحقهم السلطان، فتملك مجيع 

 بسمرقند، ودانت له االمم، فاستناب أخاه سنجر خبراسان، وكان حدثا، وأمر خراسان، وخطب له
بركياروق على خوارزم حممد بن نوشتكني موىل السلجوقية، وكان فاضال أديبا عادال، مث قام بعده ولده 

  .خوارزم شاه أتسز والد خوارزم شاه عالء الدين
__________  

  .رمينية الوسطىبلدة عامرة مشهورة، وهي قصبة أ: خالط) ١(
(*)  

)١٩/٤٠٠(  

  

ويف سنة تسع كان أول ظهور الفرنج بالشام قدموا يف حبر القسطنطينية يف مجع كثري، وانزعجت امللوك، 
  .وعظم اخلطب، ال سيما ابن قتلمش صاحب الروم، فالتقاهم، فطحنوه



ها، مث صقلية، وأخذوا ، فأخذوا طليطلة وغري)٤٧٨(ابتداء دولتهم يف سنة : ، فقال)١(وأما ابن االثري 
أنا واصل اليك لنفتح : بعض أفريقية، ومجع ملكهم بغدوين مجعا، وبعث يقول لرجار صاحب صقلية

  .االوىل فتح القدس، فقصدوا الشام: أفريقية، فبعث يقول
إن صاحب مصر ملا رأى قوة آل سلجوق وستيالءهم على املمالك، كاتب الفرنج، فمروا : وقيل

  اكية، فخاف صاحبهابسيس، ونازلوا أنط
، فأخرج النصارى إىل اخلندق وحبسهم به، فدام حصارها تسعة أشهر، وفين الفرنج )٢(ياغي بسان 

، ففتحوا شباكا، )٣(قتال وموتا، مث إم عاملوا الزراد املقدم، وبذلوا له ماال، فكاشر هلم عن بدنه 
 يف سنة إحدى - فإنا هللا -ح البلد وطلعوا منه مخس مئة يف الليل، ففتح ياغي بسان، وهرب، واستبي

  ).٤(وتسعني، وسقطت قوة ياغي بسان أسفا، وازم غلمانه، فذحبه حطاب أرمين 
مث أخذوا املعرة، فقتلوا وسبوا، وجتمعت عساكر املوصل وغريها، فالتقوا، فازم املسلمون، واستشهد 

  ألوف،
__________  

)١٤٢ / ١٠) ١.  
  . باغي سيان:٢٧٤ / ١٠": الكامل " يف ) ٢(
فلما طال مقام الفرنج على أنطاكية، راسلوا أحد املستحفظني : ٢٧٤ / ١٠: يف كامل ابن االثري) ٣(

لالبراج، وهو زراد يعرف بروزبه، وبذلوا له ماال وأقطاعا، وكان يتوىل حفظ برج يلي الوادي، وهو 
  .الزراد، جاؤوا إىل الشباك ففتحوهمبين على شباك يف الوادي، فلما تقرر االمر بينهم وبني هذا امللعون 

  . البن االثري٢٧٥ - ٢٧٢ / ١٠": الكامل " انظر ) ٤(
(*)  

)١٩/٤٠١(  

  

وصاحلهم صاحب محص، وأقبل ابن أمري اجليوش، فأخذ القدس من ابن أرتق، وانتشرت الباطنية 
أربعني بأصبهان، ومتت حروب مزعجة بني ملوك العجم، وأخذت الفرنج بيت املقدس، نصبوا عليه 

منجنيقا، وهدوا سوره، وجدوا يف احلصار شهرا ونصفا، مث ملكوه من مشاليه قي شعبان سنة اثنتني 
  ).١(وتسعني، وقتلوا به حنوا من سبعني ألفا 
يف ألف ألف، منهم مخس ) ٢(سارت الفرنج، ومقدمهم كندفري : قال يوسف بن اجلوزي والعهدة عليه

  مئة ألف مقاتل، وعملوا برجا من
 ألصقوه بالسور، حكموا به على البلد، وسار االفضل أمري اجليوش، من مصر يف عشرين ألفا خشب



جندة، فقدم عسقالن وقد استبيحت القدس، مث كبست الفرنج املصريني، فهزموهم، واحناز االفضل إىل 
  ).٣(عسقالن، ومتزق جيشه، وحوصر، فبذل هلم أمواال، فترحلوا عنه 

زم أخاه بركياروق، مث حارب عسكر املوصل، وجرت عجائب، مث فر ومتلك حممد بن ملكشاه، فه
بركياروق إىل خراسان، وعسف، وعمل مصافا مع أخيه سنجر، فازم كل منهما، مث سار بركياروق 

  ).٤(على جرجان طالبا أصبهان 
  جيش الفرنج فنقل ابن االثري أم كانوا ثالث) ٥(والتقى ابن الدانشهد 

__________  
  .٢٨٦ - ٢٨٢ / ١٠": الكامل  " انظر) ١(
  .وسريد كذلك يف االصل قريبا" الكامل " كندهري، وما أثبتناه من : يف االصل) ٢(
  .٢٨٦ / ١٠": الكامل " انظر ) ٣(
  .٢٩٨ - ٢٩٤ / ١٠": الكامل " انظر ) ٤(
ن معلما وإمنا قيل له الدانشمند الن أباه كا: وفيه: ابن الدانشمند: ٣٠٠ / ١٠": الكامل " يف ) ٥(

  .للتركمان، وتقلبت به االحوال حىت ملك، وهو صاحب ملطية وسيواس وغريمها
(*)  

)١٩/٤٠٢(  

  

  .مئة ألف، فلم يفلت أحد منهم سوى ثالثة آالف
على عسقالن، فقتل مقدم املصريني سعد الدولة، ولكن انتصر ) ١(وكانت وقعة بني املصريني والفرنج 

  .املسلمون
  . قتل من الفرنج ثالث مئة الف:فيقال: قال ابن االثري

  .هذه جمازفة عظيمة: قلت
والتقى السلطان حممد بن ملكشاه وأخوه بركياروق مرات، وغلت االقطار بالباطنية، وطاغوم احلسن 
بن الصباح املروزي الكاتب، كان داعية لبين عبيد، وتعانوا شغل السكني، وقتلوا غيلة عدة من العلماء 

الع، وحاربوا، وقطعوا الطرق، وظهروا أيضا بالشام، والتف عليهم كل شيطان واالمراء، وأخذوا الق
  .ومارق، وكل ماكر ومتحيل

شاهدت قصة احلسن بن الصباح ملا تزهد حتت حصن االملوت، فكان ": سر العاملني " قال الغزايل يف 
 فصبا إليه خلق، أما ترون املنكر كيف فشا، وفسد الناس،: أهل احلصن يتمنون صعوده، ويتمنع ويقول

وذهب أمري احلصن يتصيد، فوثب على احلصن فتملكه، وبعث إىل االمري من قتله، وكثرت قالعهم، 



  .واشتغل عنهم أوالد ملكشاه باختالفهم
  ).٢(والبن الباقالين، والغزايل، وعبد اجلبار املعتزيل كتب يف فضائح هؤالء 

  روق بقتلأمر السلطان بركيا) ٤٩٤(ويف سنة : قال ابن االثري
__________  

  .٣٩٤ و ٣٦٤ و ٢٨٦ / ١٠": الكامل " انظر ) ١(
  . البن اجلوزي١١٩ - ١١٠ / ٥": املنتظم " وانظر أيضا ) ٢(

(*)  

)١٩/٤٠٣(  

  

  ).١(القرامطة ] الذين كانوا قدميا يسمون [ الباطنية، وهم االمساعيلية، وهم 
 اجلم الغفري باالسلحة، وأمر حبفر أخاديد ، ومجع)٢(وجترد بأصبهان لالنتقام منهم اخلجندي : قال

  .أوقدت فيها النريان، وجعلوا يأتون م، ويلقوم يف النار، إىل أن قتلوا منهم خلقا كثريا
وكان ابن صباح شهما، عاملا باهلندسة والنجوم والسحر، من تالمذة ابن غطاش الطبيب الذي : قال

  متلك قلعة أصبهان، وممن دخل مبصر على
صر، فأعطاه ماال، وأمره بالدعوة البنه نزار، وهو الذي بعث من قتل نظام امللك، وقد قتل صاحب املستن

كرمان أربعة آالف لكوم سنة، وأمسه تريانشاه السلجوقي، حسن له رأي الباطنية أبو زرعة الكاتب، 
وه، فذل، وتبعه فانسلخ من الدين، وقتل أمحد بن احلسني البلخي شيخ احلنفية، فقام عليه جنده وحارب

عسكر، فقتلوه، وقتلوا أبا زرعة، وصارت االمراء يالزمون لبس الدروع حتت الثياب خوفا من فتك 
هؤالء املالحدة، وركب السلطان بركياروق يف تطلبهم، ودوخهم، حىت قتل مجاعة برآء، سعى م 

 فأمر السلطان حممد بن االعداء، ودخل يف ذلك أهل عانة، وام إلكيا اهلراسي بأنه منهم، وحاشاه،
  ).٣(ملكشاه بأن يؤخذ، حىت شهدوا له باخلري، فأطلق 

وفيها كسر دقاق صاحب دمشق الفرنج، وحاصر صاحب القدس كندفري عكا، فقتل بسهم، ومتلك 
  أخوه بغدوين، وأخذت الفرنج سروج

__________  
  .، والزيادة منه٣١٣ / ١٠الكامل ) ١(
  .مد اخلجندي الفقيه الشافعيهو أبو القاسم مسعود بن حم) ٢(

  .٣١٥ / ١٠": الكامل " انظر 



  .١٢٣، ١٢٠ / ٩:  البن االثري، واملنتظم٣٢٣ - ٣١٣ / ١٠": الكامل " انظر ) ٣(
(*)  

)١٩/٤٠٤(  

  

  ).١(بالسيف، وأرسوف وحيفا باالمان، وقيسارية عنوة 
الخوين بركياروق مات املستعلي صاحب مصر، وويل اآلمر، وكانت حروب بني ا) ٤٩٥(ويف سنة 

وحممد، بالء وحاصر، ونازلت الفرنج طرابلس، فسار للكشف عنها جند دمشق ومحص، فانكسروا، مث 
  التقى العسكر، وبغدوين، فهزموه، وقل من جنا من أبطاله، وظفر ثالثة من

الباطنية على جناح الدولة صاحب محص، فقتلوه يف اجلامع، فنازلتها الفرنج، فصوحلوا على مال، 
تسلمها مشس امللوك، وقتلت الباطنية االعز، وزير بركيا روق، ومات كربوقا صاحب املوصل خبوي، و

  .وقد استوىل على أكثر أذربيجان
وخطب سنجر خبراسان الخيه حممد، وحارب قدرخان صاحب ما وراء النهر، فأسره سنجر وقتله، 

 من الفرنج بعد أن متلكوها مثانية وملك ابن بغراجان مسرقند، ونازل املسلمون بلنسية، واسترجعوها
  ).٢) (٦٣٦(أعوام، مث راحت من املسلمني يف سنة 

ويف سنة ست وتسعني سار مشس امللوك، فحاصر الرحبة، وأخذها، وجاء عسكر مصر، فالتقوا الفرنج 
بيافا، وخذلت الفرنج، وتصاحل بركياروق وأخوه، وملوا من احلرب، وحتالفوا، وطال حصار الفرنج 

لس، وأخذوا جبيل، وأخذوا عكا، ونازلوا حران، فجاء العسكر، ووقع املصاف، ونزل النصر، لطراب
  وأبيدت املالعني، وبلغت

__________  
: ، وسروج بلدة قريبة من حران من بالد اجلزيرة، وأرسوف٣٢٥، ٣٢٤ / ١٠": الكامل " انظر ) ١(

  .مدينة على ساحل حبر الشام بني قيسارية ويافا
  .٣٤٤ - ٣٢٨ / ١٠": الكامل البن االثري " انظر ) ٢(

(*)  

)١٩/٤٠٥(  

  

  ).٢(، ومات مشس امللوك دقاق، ومتلك ولده بدمشق، وأتابكه طغتكني )١(قتالهم أثين عشر ألفا 
، والتقى املسلمون )٣(صبيي ] وهو [ ويف سنة مثان وتسعني مات بركياروق، وسلطنوا ابنه ملكشاه 



دم عسكر مصر، وانضم إليهم عسكر دمشق، فكان املصاف مع والفرنج، فأصيب املسلمون، مث ق
  بغدوين عند

عسقالن، وثبت الفريقان، وقتل من الفرنج فوق االلف، ومن املسلمني مثلهم، مث حتاجزوا، وفيها متكن 
  .السلطان حممد وبسط العدل

من الفرنج كبس االتابك طغتكني الفرنج باالردن، فقتل وأسر، وزينت دمشق، وأخذ ) ٤٩٦(ويف سنة 
  ).٤(حصنني 

  ).٥(واستولت االمساعيلية على فامية، وقتلوا صاحبها ابن مالعب، وكان جبارا يقطع الطريق 
ويف سنة مخس مئة مات صاحب املغرب واالندلس يوسف بن تاشفني، ومتلك بعده ابنه علي، وكان 

  ).٦(خيطب لبين العباس، وجاءته خلع السلطنة وااللوية، وكان أنشأ مراكش 
  ).٧(وقتل واحد من االمساعيلية فخر امللك بن نظام امللك، وزر لربكياروق، مث لسنجر 

__________  
  .٣٧٥ - ٣٧٣ / ١٠: الكامل البن االثري) ١(
  .٣٧٦ - ٣٧٥ / ١٠: الكامل البن االثري) ٢(
  .وعمره حينئذ أربع سنني ومثانية أشهر: ٣٨٠ / ١٠: يف الكامل البن االثري) ٣(
  .٤٠٠ - ٣٩٩ / ١٠: الكامل) ٤(
  .٤١٠ - ٤٠٨ / ١٠: الكامل البن االثري) ٥(
  .٤١٨، ٤١٧ / ١٠": الكامل "  ه، وانظر ٤٧٠يف حدود سنة ) ٦(
  .٤١٨ / ١٠: الكامل يف التاريخ) ٧(

(*)  

)١٩/٤٠٦(  

  

  .وقبض حممد على وزيره سعد امللك، وصلبه بأصبهان، واستوزر أمحد بن نظام امللك
  قلعة أصبهان أمحد بن غطاش، قال ابنوقتل مقدم االمساعيلية ب

وخرب السلطان حممد القلعة، وكان أبوه : إىل أن قال...قتل أتباعه خلقا ال ميكن إحصاؤهم: االثري
غرم عليها ألفي ألف دينار وزيادة، فتحيل ابن غطاش حىت متلكها، : ملكشاه أنشأها على جبل، يقال

  ).١(وبقي ا اثنيت عشرة سنة 
  ).٢(وزيره أبا القاسم بن جهري، ووزر هبة اهللا بن املطلب وعزل املستظهر 

  ).٣(وغرق ملك قونية قلج رسالن بن سليمان بن قتلمش السلجوقي 



ويف سنة إحدى ومخس مئة مات صاحب احللة سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس االسدي ملك 
  ).٤( حممد بن ملكشاه العرب الذي أنشأ احللة على الرفض، قتل يف وقعة بينه وبني السلطان

وفيها سار طغتكني يف جند دمشق، فهزم الفرنج، وأسر صاحب طربية جرماس، وحاصر بغدوين الكلب 
  صور، وبىن بإزائها حصنا، مث بذل له

__________  
  .٤٣٤ - ٤٣٠ / ١٠: الكامل يف التاريخ) ١(
  .٤٣٨ / ١٠: الكامل يف التاريخ) ٢(
فلما رأى قلج أرسالن ازام عسكره، علم أنه : ، وفيه٤٣٠ - ٤٢٨ / ١٠: الكامل يف التاريخ) ٣(

إن أسر فعل به فعل من مل يترك للصلح موضعا، ال سيما وقد نازع السلطان يف بالده، واسم السلطنة، 
  .فألقى نفسه يف اخلابور، ومحى نفسه من أصحاب جاويل بالنشاب، فاحندر به الفرس إىل ماء عميق فغرق

  . البن االثري٤٤٩ - ٤٤٠ / ١٠": الكامل  " انظر التفصيل يف) ٤(
(*)  

)١٩/٤٠٧(  

  

  ).١(أهلها سبعة آالف دينار، فترحل عنهم 
  ويف سنة اثنتني سار طغتكني يف ألفني، فالتقى الفرنج، فازم

مجعه، وثبت هو، مث تراجعوا إليه، ونصروا، وأسروا قومصا، بذل يف نفسه مجلة، فأىب طغتكني وذحبه، مث 
  ).٢(ين أربعة أعوام هادن بغدو

  ).٣(وفيها تزوج املستظهر بأخت السلطان حممد على مئة ألف دينار 
وفيها أخذت االمساعيلية شيزر حبيلة، فرجع صاحبها من موكبه، فوجد بلده قد راح منه، فيعمد نساؤه 

ة، قد خدم من القلة فدلوا حباال، واستقوه وأجناده، فوقع القتل، واستحر القتل باملالحدة، وكانوا مئ
  ).٤(أكثرهم حالجني يف شيزر، فما جنا منهم أحد، وقتل من االجناد عدة 

ويف سنة ثالث أخذت طرابلس يف آخر السنة بعد حصار ست سنني أخذوها بأبراج خشب صنعت 
  ).٥(وألصقت بسورها، وأخذوا بانياس، وجبيل باالمان، مث طرسوس، وحصن االكراد 

لعراق واجلزيرة، وأقبلوا لغزو الفرنج، وعدوا الفرات، فقل ما عساكر ا) ٦(ويف سنة مخس تناحب 
  ).٧(نفعوا، مث رجعوا واالعداء جتول يف الشام 

__________  
  .٤٥٥ / ١٠: انظر الكامل البن االثري) ١(



  .٤٦٧ / ١٠: انظر الكامل البن االثري) ٢(
  .٤٧١ / ١٠: الكامل) ٣(
  .٤٧٢ / ١٠: الكامل) ٤(
  .٤٧٧ - ٤٧٥ / ١٠: الكامل) ٥(
  .إذا تواعدوا للقتال أي وقت: تناحب القوم: يقال) ٦(
  .٤٨٨ - ٤٨٥ / ١٠: الكامل) ٧(

(*)  

)١٩/٤٠٨(  

  

  ، واحنطمت الفرنج، وقتل- نصر اهللا -ومتت باالندلس غزوة كربى 
  ).١(ابن ملكهم 

ويف سنة ست مات بسيل ملك االرمن، فسار صاحب أنطاكية تنكري ليتملك سيس، فمرض، ومات 
)٢(.  

  ).٣(ومات قراجا صاحب محص، فتملك ابنه خريخان 
ويف أول سنة سبع أقبل عسكر اجلزيرة جندة لطغتكني، فالتقوا الفرنج باالردن، وصرب الفريقان، مث 

استحر القتل بالفرنج، وأسر طاغيتهم بغدوين، لكن أساء الذي أسره، فشلحه، وأطلقه جرحيا، مث تراجع 
املصاف من الغد، ومحي القتال، وطاب املوت، وحتصن الكالب جببل، العدو، وجائتهم جندة، فعملوا 

فرابط اجليش بإزائهم يترامون بالنشاب ويقتتلون، فدام ذلك كذلك ستة وعشرين صباحا حىت عدمت 
  ).٤(االقوات، وحتاجز اجلمعان 

  وفيها وثب باطين جبامع دمشق على صاحب املوصل مودود بن
__________  

ويف هذه السنة خرج أذفونش الفرجني، صاحب طليطلة :  ونصه٤٩١ - ٤٩٠ / ١٠: الكامل) ١(
باالندلس إىل بالد االسالم ا، يطلب ملكها واالستيالء عليها، ومجع فحشد فأكثر، وكان قوي طمعه 

فيها بسبب موت أمري املسلمني يوسف بن تاشفني، فسمع أمري املسلمني علي بن يوسف بن تاشفني 
 عساكره ومجوعه فلقيه، فاقتتلوا، واشتد القتال، وكان الظفر للمسلمني، وازم اخلرب، فسار إليه يف

: الفرنج، وقتلوا قتال ذريعا، وأسر منهم بشر كثري، وسىب منهم، وغنم من أمواهلم ما خيرج من االحصاء
ا، فخافه الفرنج بعد ذلك، وامتنعوا من قصد بالده، وذل أذفونش حينئذ وعلم أن يف البالد حاميا هل

  .وذابا عنها



  .٤٩٣ / ١٠: الكامل) ٢(
  .٤٩٣ / ١٠: الكامل) ٣(
  .٤٩٦، ٤٩٥ / ١٠: الكامل) ٤(

(*)  

)١٩/٤٠٩(  

  

  ).١(ألتونتكني فقتله، وهو قد صلى اجلمعة مع طغتكني، وأحرق الباطين 
قام هو وطغتكني حوهلما الترك واالحداث بأنواع السالح من ): ٢" (تارخيه " قال ابن القالنسي يف 

الصوارم والصمصامات واخلناجر اردة، كاالمجة املشتبكة، فوثب رجل ال يؤبه له، ودعا ملودود، 
وشحذ منه، وقبض بند قبائه، وضربه حتت سرته ضربتني، والسيوف ترتل عليه، ودفن خبانقاه 

مع الطواويس، مث نقل، وكان بطربية مصحف أرسله عثمان رضي اهللا عنه إليها، فنقله طغتكني إىل جا
  .دمشق

وفيها متلك حلب أرسالن بن رضوان السلجوقي بعد أبيه، وقتل أخويه، ورأس االمساعيلية أبا طاهر 
  ).٣(الصائغ، وعدة منهم 

  ).٤(ويف سنة مثان ومخس مئة هلك بغدوين من جرحه 
  ).٥(وقتلت الباطنية صاحب مراغة أمحديل 

، فساق طغتكني، واستنقذها، وكان قد )٦(ية وخترترت الفرنج يف سنة تسع، وعاثوا بالشام، وأخذوا رفن
عصى على السلطان، وحارب بعض عسكره، فندم، وسار بنفسه إىل العراق بتحف سنية، فرأى من 

  االحترام
__________  

  .٤٩٧، ٤٩٦ / ١٠: الكامل) ١(
  .٢٩٨ص ) ٢(
  .٤٩٩ / ١٠: الكامل) ٣(
  .٥١١ أنه هلك سنة ٥٤٣ / ١٠": الكامل " الذي يف ) ٤(
  .٥١٦ / ١٠": الكامل " ، وكما يف )٢٢٣(كما تقدم يف ترمجته ) ٥١٠(لصواب سنة ا) ٥(
كورة : ضبطه ياقوت بفتح أوله وثانيه، وكسر النون، وتشديد الياء املنقوطة من حتت باثنتني، وقال) ٦(

 رفنية بلدة عند طرابلس من سواحل الشام،: رفنية تدمر، وقال قوم: ومدينة من أعمال محص، يقال هلا



  .٥١٢ / ١٠": الكامل " وانظر 
(*)  

)١٩/٤١٠(  

  

  .فوق آماله، وكتبوا له تقليدا بإمرة الشام كله
ويف سنة عشر قدم الربسقي صاحب املوصل إىل الشام غازيا، وسار معه طغتكني، فكبسوا الفرنج، ونزل 

  .النصر، فقتل ألوف من الفرنج، واستحكمت املودة بني الربسقي وبني صاحب دمشق
، وبدعوا، وجاء سيل هدم )١(نة إحدى عشرة كبست الفرنج محاة، وقتلوا مئة وعشرين رجال ويف س

سور سنجار، وغرق خالئق، وأخذ باب املدينة، مث ظهر حتت الرمل بعد سنني على مسرية بريد، وسلم 
  .مولود يف سريره عام به، وتعلق يف زيتونة

كانت أحد عشر : زائن أبيه يف العساكر، فقيلفيها تسلطن السلطان حممود بعد أبيه حممد، وأنفقت خ
  ).٢(ألف ألف دينار 

  ).٣(وتويف املستظهر باهللا عن سبعة بنني، وصلى عليه ابنه املسترشد باهللا 
__________  

  .٥٣٢ / ١٠: الكامل يف التاريخ) ١(
  .٥٢٥ / ١٠: الكامل يف التاريخ) ٢(
اجلانب، وكرم االخالق، وحب اصطناع الناس،  بلني ٥٣٥ / ١٠": الكامل " وصفه ابن االثري يف ) ٣(

وفعل اخلري، واملسارعة إىل أعمال الرب واملثوبات، وأنه ال يرد مكرمة تطلب منه، وأنه كثري الوثوق مبن 
يوليه ال يصغي إىل سعاية ساع، وال يلتفت إىل قوله، وما عهد عليه تلون واحنالل عزم بأقوال أصحاب 

  يام سروركانت أيامه أ: االغراض، وقال
للرعية، فكأا من حسنها أعياد، وكان إذا بلغه ذلك فرح به وسره، وإذا تعرض سلطان، أو نائب له 

أذاب حر اهلوى يف القلب ما : الذى أحد، بالغ يف إنكار ذلك والزجر عنه، وذكر له من شعره قوله
رائق يف مهوى اهلوى أرى ط* ملا مددت إىل رسم الوداع يدا وكيف أسلك ج االصطبار وقد * مجدا 

من بعد ما قد وىف دهري مبا وعدا إن كنت أنقض عهد احلب * قددا قد أخلف الوعد بدر قد شغفت به 
  (*)من بعد هذا فال عاينته أبدا * يف خلدي 

)١٩/٤١١(  

  



االرمنية، وقد رأت ابنها خليفة، وابن ابنها، وابن ابن ابنها، وما ) ١(وبعده ماتت جدته البيه أرجوان 
  .تفق هذا لسواهاا

  
 بن عمران النيسابوري إمام املتكلمني، سيف النظر، سلمان بن ناصر*  أبو القاسم االنصاري - ٢٣٧

  .الصويف الشافعي، تلميذ إمام احلرمني
روى عن فضل اهللا امليهين، وعبد الغافر الفارسي، وكان يتوقد ذكاء، له تصانيف وشهرة وزهد وتعبد، 

  .وغري ذلك) ٢" (االرشاد " شرح كتاب 
  .مات سنة إحدى عشرة ومخس مئة

  
   احلمريي،امللك أبو طاهر حيىي بن امللك متيم بن املعز بن باديس* *  صاحب إفريقية - ٢٣٨

__________  
أرجوان جارية الذخرية أم املقتدي بأمر اهللا تدعى قرة العني، كانت : ٢٠٠ / ٩": املنتظم " يف ) ١(

عروف، وحجت ثالث حجج، أدركت خالفة ابنها املقتدي، وخالفة ابنه جارية أرمنية، وكان هلا بر وم
  .املسترشد، ورأت للمسترشد ولدا

، ابن ١٧٩ / ١٢، ١ / ٢٢٢ - ٢ / ٢٢١: ٧: ، تاريخ دمشق البن عساكر٧٢: الورقة: السياق(*) 
  .٢٦ / ٤: ، شذرات الذهب١٠٦ / ٦: خلدون
  :، الوايف بالوفيات٥١٢وفيه 

 / ١: ، طبقات االسنوي٩٩ - ٩٦ / ٧: ، طبقات السبكي٢٠٣ / ٣: نان، مرآة اجل١٠٧ / ١٣م 
، ١٩٤ - ١٩٣ / ١: ، طبقات املفسرين للداوودي١٣: ، طبقات املفسرين للسيوطي٦٥ - ٦٤

، ٣٤ / ٤: ، شذرات الذهب١٢١٢ / ٢، ٦٨ / ١: ، كشف الظنون٧٣: طبقات ابن هداية اهللا
  .٢١٤، ٢١٣ / ٦: ذيب ابن عساكر

تأليف شيخه أيب املعايل اجلويين إمام " االرشاد إىل قواطع االدلة يف أصول االعتقاد " الكامل وامسه ) ٢(
  .يف الثامن عشر) ٢٤٠( ه، وقد تقدمت ترمجته برقم ٤٧٨احلرمني، املتوىف سنة 

: ، البيان املغرب٢١٩ - ٢١١ / ٦: ، وفيات االعيان٥١٣ - ٥١٢ / ١٠: الكامل البن االثري(* *) 
  = (*)، تتمة ١٩ / ٤: ، العرب٢ - ١ / ١٩٥ / ٤: تاريخ االسالم، ٣٠٤ / ١

)١٩/٤١٢(  

  



قام يف امللك بعد أبيه، وخلع على قواده وعدل، وافتتح حصونا ما قدر أبوه عليها، وكان عاملا، كثري 
فارغب بنفسك إال عن ): ١(املطالعة، جوادا ممدحا، مقربا للعلماء، وفيه يقول أبو الصلت أمية الشاعر 

ميت الرجاء بإجناز * فاد أمجع بني البأس واجلود كذاب حيىي الذي أحيت مواهبه * ندى ووغى 
إذا بدا بسرير ) ٢( جرد الصالدم والبزل اجلالميد -* املواعيد معطي الصوارم واهليف النواعم وال 

وسط النهار سنة مات حيىي يوم النحر فجأة، فكان موته ) ٣(رأيت يوسف يف حمراب داود * امللك حمتبيا 
تسع ومخس مئة، فكانت دولته مثاين سنني، وخلف لصلبه ثالثني ابنا، فتملك منهم ابنه علي، فقام ستة 

  أعوام، ومات، فملكوا ولده احلسن بن علي صبيا مراهقا،
__________  

 ١٢: ، البداية١٩٨ / ٣: ، مرآة اجلنان٣١٣ - ٣١١ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٩ / ٢: املختصر= 
  .٢٦ / ٤: ، شذرات الذهب١٠٦ / ٦: ، ابن خلدون١٧٩/ 
) ٣٧٥( ه سترد ترمجته برقم ٥٢٩هو أبو الصلت أمية بن عبد العزيز االندلسي الداين املتوىف سنة ) ١(

  .من هذا اجلزء
إذا كان قصري الشعر، وقد جرد واجنرد وكذلك غريه من : فرس أجرد: مجع أجرد، يقال: اجلرد) ٢(

مجع البازل وهو البعري الذي : الشديد، والبزل: المات العتق والكرم، والصالدماحليوان، وذلك من ع
: االبل القوية، ويف الوفيات: فطر نابه، أي انشق، وذلك حني يبلغ التاسعة أو الثامنة، واجلالميد

  .اجلالعيد
* سهم من أسرة ختذوا املاذي لب: ، وزاد االبيات التالية٢١٤ / ٦": الوفيات " االبيات يف ) ٣(

وهل رأيت عظيما غري حمسود وإن * واستوطنوا صهوات الضمر القود حمسدون على أن ال نظري هلم 
يطوي ا * فليس يف كل عود نفحة العود أقول للراكب املزجي مطيته * تكن مجعتكم أسرة كرمت 

 موارد حيىي وتطلب الري من صم اجلالميد هذي* االرض من بيد إىل بيد ال تترك املاء عدا يف مشارعه 
فللسيوف قضاء غري مردود * وذا الطريق إليها غري مسدود حكم سيوفك فيما أنت طالبه * غري ناضبة 

(*)  

)١٩/٤١٣(  

  

فامتدت أيامه، إىل أن أخذت الفرنج طرابلس املغرب بالسيف سنة إحدى وأربعني، فهرب احلسن من 
  .ؤمنهو وأكثر أهلها، مث أنضم إىل السلطان بعد امل) ١(املهدية 

وقد وقف ليحىي ثالثة غرباء، وزعموا أم يعملون الكيمياء، فأحضرهم ليتفرج وأخالهم، وعنده قائد 
عسكره إبراهيم، والشريف أبو احلسن، فسل أحدهم سكينا، وضرب امللك، فما صنع شيئا، ورفسه 



  امللك دحرجه، ودخل جملسا وأغلقه، وقتل اآلخر الشريف، وشد إبراهيم
  .ودخل املماليك، وقتلوا الثالثة، وكانوا باطنية، أظن اآلمر العبيدي ندم لذلكبسيفه عليهم، 

  
، الفقيه احلنبلي املقرئ، االمام، شيخ االسالم، أبو الفضل جعفر بن احلسن*  الدر زجياين - ٢٣٩

  .صاحب القاضي أيب يعلى
مارا بالعرف، كبري الشأن، مسع منه، ومن أيب علي بن البناء، ولقن خلقا كثريا، وكان قواال باحلق، أ

  .عظيم اهليبة
أثىن عليه ابن النجار، وبالغ يف تعظيمه، وذكر أنه كان خيتم كل يوم يف ركعة واحدة، وأنه تفقه بأيب 

  .يعلى
__________  

" مدينة بساحل إفريقية بناها عبيد اهللا املهدي اخلارج على بين االغلب، قال صاحب : املهدية) ١(
وكان ابتداء بنياا يف سنة ثالث مئة، وبينها وبني القريوان ستون ميال، : ٥٦٢: ص" الروض املعطار 

  .وقد أحاط ا البحر من جهاا الثالث، وإمنا يدخل إليها من اجلانب الغريب
 - ١٥ / ٤: ، شذرات الذهب١١٠ / ١: ، ذيل طبقات احلنابلة١ / ١٧٨ / ٤: تاريخ االسالم(*) 
١٦.  
(*)  

)١٩/٤١٤(  

  

  .جعفر ذو املقامات املشهورة، واملهيب بنور االميان واليقني لدى امللوك واملتصرفني: محد اجليليوقال أ
  .، رمحه اهللا، من سنة ست ومخس مئة)١(مات يف الصالة ساجدا يف ربيع اآلخر، فدفن بداره بدرزجيان 

  
 و الفضل بكر بن حممداالمام العالمة، شيخ احلنفية، مفيت خبارى، مشس االئمة أب*  مشس االئمة - ٢٤٠

من قرى : بن علي بن الفضل االنصاري اخلزرجي، السلمي اجلابري، البخاري الزرجنري، وزرجنر
  .خبارى

كان االمام على االطالق، : كان يضرب به املثل يف حفظ املذهب، قال يل احلافظ أبو العالء الفرضي
ملاضي عبد العزيز بن مازه، وتفقها معا على واملوفود إليه من اآلفاق، رافق يف أول أمره برهان االئمة ا

  .مشس االئمة حممد بن أيب سهل السرخسي
  مولده سنة سبع وعشرين وأربع مئة، وتفقه أيضا على مشس االئمة عبد



__________  
قرية على ثالثة فراسخ من بغداد، قال : درزجيان، بفتح الدال، وسكون الراء، وكسر الزاي) ١(

  .ري القرى، اجتزت ا منصريف من البصرةوهي من مشاه: السمعاين
، ٢٠١ - ٢٠٠ / ٩: ، املنتظم١٣٩ - ١٣٦ / ١: ، التحبري٢٧١ - ٢٧٠ / ٦: االنساب(*) 

 ٢٠٦ - ٢ / ٢٠٥ / ٤: ، تاريخ االسالم٥٤٥ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٣٨ / ٣: معجم البلدان
: ، البداية٤٦ / ٨: مرآة الزمان، ٣٥٠: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٣٩ / ٢: ، دول االسالم١/ 

 ٥: ، النجوم الزاهرة٥٩ - ٥٨ / ٢: ، لسان امليزان٤٦٧ - ٤٦٥ / ١، اجلواهر املضية ١٨٣ / ١٢
 ١: ، كشف الظنون٥٧٣: رقم: ، الطبقات السنية٢٨٤: ، كتائب أعالم االخيار رقم٢١٧ - ٢١٦/ 
  .٥٦: ، الفوائد البهية٣٥ - ٣٣ / ٤: ، شذرات الذهب١٦٤/ 

(*)  

)١٩/٤١٥(  

  

  ).١(العزيز بن أمحد احللوائي 
ومسع أباه، وعمر بن منصور بن خنب، واحلافظ أبا مسعود أمحد بن حممد البجلي، وميمون بن علي 
امليموين، وأبا سهل أمحد بن علي االبيوردي، فسمع منه الصحيح بسماعه من ابن حاجب الكشاين، 

  وسف بن منصور، وحممد بنومسع أيضا من إبراهيم بن علي الطربي، واحلافظ ي
  ).٢(سليمان الكاخستواين 
أبو حنيفة االصغر، وكان يدري التاريخ : ، وعظم قدره، حىت كان يقال له)٣(وتفرد، وعال سنده 

  ).٤(كررت عليها أربع مئة مرة : واالنساب، سألوه مرة عن مسألة غريبة، فقال
  د بنعمر بن حممد بن طاهر الفرغاين، وأبو جعفر أمح: حدث عنه

__________  
نسبة إىل عمل احللوى وبيعها، وعبد العزيز هذا تقدمت ترمجته برقم : بفتح احلاء وسكون الالم) ١(
  .يف الثامن عشر) ٩٤(
" معجم البلدان " ، و "اللباب " و " االنساب " الكاخستواين بالسني املهملة، ويف : كذا االصل) ٢(

  .الكاخشتواين بالشني املعجمة
اشتغل بسماع احلديث يف صغره، ومسع احلديث الكثري، وتفرد بالرواية : ١٣٧ / ١": لتحبري ا" يف ) ٣(

، كتب إيل االجازة يف سنة مثان ...يف وقته عن مجاعة مل حيدث عنهم سواه، وأملى الكثري، وكتبوا عنه
 كبرية ومخس مئة حصلها يل أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد الدقاق احلافظ، روى يل عنه مجاعة



اجلواهر " خبراسان وما وراء النهر، وكانت عنده كتب عالية ما وقعت إلينا إال من روايته، قال صاحب 
للبخاري بروايته عن أيب سهل االبيوردي سنة " اجلامع الصحيح " فمن مجلتها : ١٧٢ / ١": املضية 
مليموين، عن أيب بكر أمحد بن اليب مطيع النسفي بروايته عن أيب القاسم ا" اللؤلؤيات "  ه، وكتاب ٤٤٦

  .حممد البخاري االمساعيلي املصنف
كررت : وسئل يوما عن مسألة، فقال: ٤٦ / ٨": مرآة الزمان " ، و ٢٠٠ / ٩": املنتظم " يف ) ٤(

ومىت طلب املتفقه منه الدرس : هذه املسألة ليلة يف برج من حصن خبارى أربع مئة مرة، وفيهما أيضا
ضع أراد من غري مطالعة، وال مراجعة لكتاب، وكان الفقهاء إذا أشكل عليهم شئ ألقى عليه من أي مو

  .رجعوا إليه، وحكموا بقوله ونقله
(*)  

)١٩/٤١٦(  

  

البلخي، وحممد بن يعقوب نزيل سرخس، وعبد احلليم ابن حممد البخاري وعدة، ) ١(حممد اخللمي 
  . أيب بكر الفرغاين وطائفةوتفقه عليه ولده عمر، وشيخ االسالم برهان الدين علي بن

  .مات يف تاسع عشر شعبان سنة اثنيت عشرة ومخس مئة
  .وتويف ولده العالمة عماد الدين عمر يف سنة أربع ومثانني ومخس مئة

  
 بن حممد ابن هبة اهللا بن العالمة االصويل، شيخ القراء، أبو عبد اهللا حممد بن عتيق*  القريواين - ٢٤١

  .، املعروف بابن أيب كديةمالك التميمي القريواين
  .درس الكالم بالقريوان على احلسني بن حامت صاحب ابن الباقالين

ومسع من ابن عبد الرب، ومن القاضي حممد بن سالمة القضاعي، وتال بالروايات على أيب العباس بن 
  .نفيس، ومسع ببغداد من عبدا لباقي بن حممد العطار

قدسي، وروى عنه أبو عامر العبدري، وعبد احلق اليوسفي، وحدث بصور، فسمع منه الفقيه نصر امل
  .والسلفي، وآخرون، وتصدر القراء االصول، وكان متعصبا ملذهب االشعري

  .تال عليه بالرويات أبو الكرم الشهرزوري
__________  

  .بلدة على عشرة فراسخ من بلخ: نسبة إىل خلم: بضم اخلاء وسكون الالم) ١(
 / ١: ، معرفة القراء٢ - ١ / ٢٠٨ / ٤: ، تاريخ االسالم١٩٦ - ١٩٥ / ٢: طبقات القراء(*) 

: ، النجوم الزاهرة٤٧ - ٤٦ / ٨: ، مرآة الزمان٣٥٠ - ٣٤٨: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٣٧٩



٢١٧ / ٥.  
(*)  

)١٩/٤١٧(  

  

  هو شيخ هش، حسن العارضة، جاري العبارة،: قال ابن عقيل
  ).١(مملوءا علما وحفظا حفظة متدين صلف، تذاكرنا، فرأيته 

  .تويف يف ذي احلجة سنة اثنيت عشرة ومخس مئة عن حنو من تسعني سنة: قلت
أنا أدرس الكالم من سنة ثالث وأربعني، جرت بينه : كان مشارا إليه يف الكالم، قال يل: وقال السلفي

 الوجهني لالشعري أنه أحد: وبني احلنابلة فنت، وأوذي غاية االيذاء، سألته عن مسألة االستواء، فقال
  .حيمل على ما ورد وال يفسر

كان أصحاب القريواين يشهدون عليه أنه ال يصلي وال : قال ابن ناصر ومجاعة: وقال أمحد بن شافع
يغتسل من جنابة يف أكثر أحواله، ويرمى بالفسق مع املرد، واشتهر بذلك، وادعى قراءة القرآن على 

  .ابن نفيس
  .هذا كالم وى: قلت

__________  
أنه كان حيفظ كتاب " مرآة الزمان " ونقل صاحب عيون التواريخ عن سبط ابن اجلوزي يف ) ١(

  .سيبويه
ضحكنا وكان : مسع يوما قائال ينشد قول أيب العالء املعري": تارخيه " وقال احلافظ ابن عساكر يف 

زجاج ولكن ال يعاد لنا * أننا وحق لسكان البسيطة أن يبكوا حتطمنا االيام حىت ك* الضحك منا سفاهة 
سيسبكها بعد النوى من له امللك * كذبت وبيت اهللا حلفة صادق : سبك فقال ابن أيب كدية جييبه

 / ١٣": عيون التواريخ " تعارف يف الفردوس ما عندنا شك وانظر * وترجع أجسام صحاحا سليمة 
  .٤٧، ٤٦ / ٨": مرآة الزمان " ، و ٣٤٩

(*)  

)١٩/٤١٨(  

  

 بن حممد الشيخ املسند، املقرئ الصاحل، بقية املشيخة، أبو بكر حممد بن عبد اهللا*  خوروست - ٢٤٢
  .بن حسني بن احلارث االصبهاين الد، يعرف خبوروست، ويكىن أيضا أبا الفتح



  .ولد يف حدود سنة مخس وعشرين وأربع مئة
ر املقرئ، وأبا بكر بن ريذه، وأمحد بن مسع أبا احلسني بن فاذشاه، وأبا القاسم عبد اهللا بن حممد العطا

حسن بن فورك االديب، وهارون بن حممد الناين، وعبد امللك بن احلسني بن عبد ربه، وأبا طاهر بن عبد 
) ١(اليب الشيخ يرويه عن أيب سعيد القرقويب " املستخرج على صحيح مسلم " الرحيم، وعدة، وعنده 

  ).٢(ن ابن عبدالرحيم مسعه م" مغازي ابن إسحاق " عنه، وعنده 
__________  

، تارخ ١٤٢ - ١٤٠ / ٢: أ، التحبري / ٢١٧ -ب  / ٢١٦: معجم شيوخ السمعاين الورقة(*) 
 / ٤: ، شذرات الذهب٣٦٦: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ٣٠ / ٤: ، العرب١ / ٢١٢ / ٤: االسالم

٤١.  
نسبة : والقرقويب بضم القافني" الم تاريخ االس" يف االصل القونوي وهو حتريف، والتصويب من ) ١(

االنساب "  كما يف -بلدة قريبة من الطيب بني واسط وكور االهواز، وأبو سعيد هذا هو : إىل قرقوب
 احلسن بن علي بن سهالن القرقويب نزيل أصبهان من أهل اخلري والصالح، مسع عبد - ١٠٨ / ١٠": 

بالياء وتصحف يف املطبوع إىل حبان (جعفر بن حيان اهللا بن حممد بن الصائغ، وعبد اهللا بن حممد بن 
أبو : فقال" معجم شيوخه " وغريمها، مسع منه أبو حممد عبد العزيز بن حممد النخشيب، وذكره يف ) بالباء

سعيد القرقويب نزيل أصبهان، شيخ صاحل، حمب للسنة، مسع من أيب الشيخ كتابه املخرج على الصحيح، 
عد، قبل أن أخرج منها يوم اجلمعة وقت الصالة، السادس والعشرين من ومات بأصبهان وأنا ا ب

  شعبان سنة أربع وثالثني وأربع
  .مئة
وكتاب املغازي حملمد بن إسحاق بن يسار عن أيب طاهر بن : ١٤٢ / ٢": التحبري " يف ) ٢(

  = (*)عبدالرحيم، عن أيب الشيخ، عن حممد بن احلسني الطربكي، عن حممد بن 

)١٩/٤١٩(  

  

  .حدث عنه احلافظ أبو موسى، واحلافظ أبو العالء العطار، وأبو جعفر حممد بن أمحد بن نصر الصيدالين
  .كان شيخا صاحلا يلقن الصبيان، مث سرد شيوخه): ١(قال أبو سعد السمعاين 

مات يف مجادى االول سنة ثالث عشرة ومخس مئة، وعاش أخوه أبو املظفر أمحد بعده سنوات، وشيخه 
  .ورك ممن مسع من الطرباينابن ف

، وقاضي القضاة علي بن قاضي القضاة حممد بن )٢(ومات فيها شيخ احلنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل 
، وأبو بكر حممد بن طرخان )٣(علي الدامغاين، وأبو الفضل حممد بن احلسن السلمي ابن املوازيين 



، وأبو عبد اهللا حممد ابن عبدا لباقي )٥( احلنبلي ، والعالمة أبو سعد املبارك بن علي املخرمي)٤(التركي 
  ).٦(الدوري 

وفيها كشفت الفرنج عن مغارة اخلليل عليه السالم، وفتحوا عليه، وشوهد هو وابنه إسحاق وحفيده 
  ".تارخيه " يف ) ٧(يعقوب مل يبلوا، ووجد عندهم قناديل الذهب والفضة، نقله محزة بن أسد 

__________  
  .اين، عنهعيسى الدامغ= 

اليب عبيد القاسم بن سالم، " املواعظ " للطرباين، و " املعجم الصغري " وذكر له أيضا من رواياته كتاب 
البن " التوكل " للطرباين، و " كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم " اليب بكر بن أيب شيبة، و " التاريخ " و 

  .خزمية
  .١٤١ / ٢: يف التحبري) ١(
  ).٢٥٩(قم سترد ترمجته بر) ٢(
  ).٢٥٧(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٤٥(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٤٩(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٢٤٨(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  . ه٥٥٥محزة بن أسد بن علي بن حممد التميمي املعروف بابن القالنسي املتوىف سنة ) ٧(

  .٣٢١ ص والنص يف تارخيه) ٢٦٢(سترد ترمجته يف اجلزء العشرين رقم 
(*)  

)١٩/٤٢٠(  

  

 بن مفوز بن أمحد بن مفوز املعافري احلافظ البارع اود، أبو بكر حممد بن حيدرة*  ابن مفوز - ٢٤٣
  .الشاطيب

ولد يف عام موت أيب عمر بن عبد الرب سنة ثالث وستني وأربع مئة، وأجاز له الشيخ أبو عمر بن 
  .احلذاء، والقاضي أبو الوليد الباجي

عمه طاهر بن مفوز، وأيب علي اجلياين، فأكثر، وأيب مروان بن سراج، وحممد بن الفرج ومسع من 
  .الطالعي، وخلف شيخه أبا علي يف حلقته

، )٢(، وكان حافظا للحديث، وعلله، عاملا بالرجال، متقنا أديبا شاعرا )١(وله رد على ابن حزم 
  .، وعاش نيفا وأربعني سنة)٣(الرواية فصيحا نبيال، أمسع الناس بقرطبة، وفجئه املوت قبل أوان 



  .تويف سنة مخس ومخس مئة
__________  

؟  / ٤: ، تاريخ االسالم٢٢٥: الورقة: ، خمتصر طبقات علماء احلديث٥٦٨، ٥٦٧ / ٢: الصلة(*) 
  .٤٥٦: ، طبقات احلفاظ، ص١٢٥٥ / ٤: ، تذكرة احلفاظ١ / ١٧

  بأنه رد: ٢٢٥الورقة " احلديث خمتصر طبقات علماء " وصفه ابن عبد اهلادي يف ) ١(
  .كتبته، وهو يدل على تبحره وإمامته: حسن، وقال

خل * يا من تعاين أمورا لن تعانيها : ٣٧٥ و ٨٤ / ٢": نفح الطيب " ويف ابن حزم يقول كما يف ) ٢(
 / ٢ :يف الصلة) ٣(وإمنا ملعانيها معانيها * التعاين وأعط القوس باريها تروي االحاديث عن كل مساحمة 

وأمسع الناس باملسجد اجلامع بقرطبة، وأخذوا عنه، ومل يزل مفيدا هلم إىل أن تويف يف ربيع اآلخر : ٥٦٨
  .سنة مخس ومخس مئة، ودفن بالربض

(*)  

)١٩/٤٢١(  

  

 بن حممد بن عبد العزيز بن العالمة قاضي اجلماعة، أبو عبد اهللا حممد بن علي*  ابن محدين - ٢٤٤
  .لكي، صاحب فنون ومعارف وتصانيفمحدين االندلسي املا

  .ويل القضاء ليوسف بن تاشفني امللك، فسار أحسن سرية، ومحل عن أبيه
تويف سنة مثان ومخس مئة، ويل قضاء قرطبة، وله إجازة من أيب : روى عنه القاضي عياض وعظمه، وقال

مت بن حممد، وكان ذكيا، عمر بن عبد الرب، وأيب العباس بن دهلاث، وتفقه بأبيه، ومبحمد بن عتاب، وحا
  .، محيد االحكام)١(بارعا يف العلم، متفننا أصوليا، لغويا شاعرا 

  .مات يف احملرم لثالث بقني منه عن تسع وستني سنة
  .وكان حيط على االمام أيب حامد يف طريقة التصوف، وألف يف الرد عليه

__________  
، ٥٣٧ / ٣: ، نفح الطيب١ / ١٩١ / ٤: ، تاريخ االسالم٥٧٠ / ٢: الصلة البن بشكوال(*) 

  .١١٧، ١١٦: ، الغنية٥٣٩
  أخربين والدي أنه زار: وقال أبوعمران بن سعيد: ٧٦ / ٤": نفح الطيب " يف ) ١(

فوجدته يف هالة من العلماء واالدباء، فقام وتلقاين، مث : ابن محدين بقرطبة يف مدة حيىي بن غانية، قال
فاء ؟ فاعتذرت بأين أخشى التثقيل، وأعلم أن سيدي مشغول مبا هو مكب يا أبا عبد اهللا ما هذا اجل: قال

ليس احملب عن احلبيب بصابر فدع املعاذر إمنا * لو كنت وانا طلبت لقاءنا : عليه، فأطرق قليال، مث قال



تصديق سيدي عندي أحب إيل وإن ترتبت علي فيه املالمة : ملخادع فيها ولست بعاذر فقلت* هو جنة 
  ...(*)كرره فإنه واهللا ماح لكل ذنب: ازعته منتصرا حلقي، فاستحسن جوايب، وقال يلمن من

)١٩/٤٢٢(  

  

، االمام الفاضل، احملدث املتقن النحوي، أبو ابن بلتكني بن مبارز بن جبكم*  حممد بن طرخان - ٢٤٥
  .بكر التركي البغدادي

مد الصريفيين، وأبا احلسني بن الغريق، وابن مسع أبا جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وأبا حم
  .النقور، ومن بعدهم، وصحب احلميدي والزمه

من االمري أيب نصر، وتفقه على الشيخ أيب إسحاق، وأخذ " االكمال " وكتب خبطه الكثري، ومسع كتاب 
ه وعبادة الكالم عن أيب عبد اهللا القريواين، وكان يورق للناس، وخطه جيد معرب، وكان ذا حظ من تأل

  .وأوراد، وزهد وصدق، يذكر بإجابة الدعوة
  .، وأبو طاهر السلفي، وآخرون)١(حدث عنه القاضي أبو بكر بن العريب، وعبد اجلليل كوتاه 

  ).٢(وثقه ابن ناصر 
تويف يف ثامن عشر صفر سنة ثالث عشرة ومخس مئة عن سبع وستني سنة، وكان يفهم وحيفظ، رمحه 

  .اهللا
  

   بناالمام احملدث، مفيد دمشق، أبو حممد عبدالرمحن بن أمحد* *  ابن صابر - ٢٤٦
__________  

 ١٦٩ / ٣: ، الوايف بالوفيات٣٠ / ٤: ، العرب٢ / ٢١١ / ٤: ، تاريخ االسالم٢١٥ / ٩: املنتظم(*) 
، شذرات ١٠٧، ١٠٦ / ٦: ، طبقات الشافعية للسبكي٣٦٦: لوحة / ١٣: ، عيون التواريخ١٧٠ -

  .٤١ / ٤: الذهب
القصري، وسترد ترمجته : كوباه بالباء املوحدة وهو تصحيف، وكوتاه لفظ فارسي معناه: يف االصل) ١(

  ).٢٢٣(يف اجلزء العشرين برقم 
  .وروى عنه أشياخنا، ووثقوه: ٢١٥ / ٩": املنتظم " يف ) ٢(

  .١ / ٢٠١ / ٤: تاريخ دمشق البن عساكر، تاريخ االسالم(* *) 
(*)  

)١٩/٤٢٣(  

  



  .ابر السلمي الدمشقي، املعروف بابن سيدهعلي بن ص
  .مسع أبا القاسم بن أيب العالء املصيصي، وأبا عبد اهللا بن أيب احلديد، والفقيه نصرا، وطبقتهم

  .وعنه السلفي، وابن عساكر، وابنه أبو املعايل عبد اهللا بن صابر
ة، تويف يف رمضان سنة إحدى مسعنا بقراءته الكثري، وكان ثقة متحرزا، عاش مخسني سن: قال ابن عساكر
  .عشر ومخس مئة

  .خبيل باالفادة، وكان جسدا ملئ حسدا: وقال السلفي
  

الشيخ االمام، املفسر العالمة، أبو نصر عبدالرحيم بن االمام شيخ الصوفية أيب *  ابن القشريي - ٢٤٧
الرابع من أوالد  عبد الكرمي بن هوازن القشريي النيسابوري، النحوي املتكلم، وهو الولد القاسم
  .الشيخ

  اعتىن به أبوه، وأمسعه، وأقرأه حىت برع يف العربية والنظم والنثر
  والتأويل، وكتب الكثري بأسرع خط، وكان أحد االذكياء، الزم إمام

__________  
: ، تبيني كذب املفتري١٥٦ / ١٠:  ب، وذكره صاحب االنساب يف كتابه٤٥: الورقة: السياق(*) 

 ٥٩: الورقة: ، طبقات ابن الصالح٥٨٧ / ١٠: ، تاريخ ابن االثري٢٢١ - ٢٢٠ / ٩: ، املنتظم٣٠٨
، ١ / ٢١٥، ٢ / ٢١٤ / ٤:  مع ترمجة أبيه، تاريخ االسالم٢٠٨ - ٢٠٧ / ٣: ، وفيات االعيان١/ 

، فوات ٤٥ / ٢: ، تتمة املختصر١٥٩ - ١٥٨: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٣٣ / ٤: العرب
 / ٣: ، مرآة اجلنان٣٨٩ - ٣٨٧: الورقة / ١٣: ، عيون التواريخ٣١٢ - ٣١٠ / ٢: الوفيات
 / ١٢: ، البداية٣٠٣ - ٣٠٢ / ٢: ، طبقات االسنوي١٦٦ - ١٥٩ / ٧: ، طبقات السبكي٢١٠
 / ١: ، طبقات املفسرين للداوودي١ / ٣٠:  وفيه ابن عبد الكبري، طبقات ابن قاضي شهبة١٨٧
، ٦٠٦ / ٢: ، إيضاح املكنون٤٥ / ٤: ، شذرات الذهب٧٣: ، طبقات ابن هداية اهللا٢٩٣ - ٢٩١

  .٥٥٩ / ١: هدية العارفني
(*)  

)١٩/٤٢٤(  

  

  .احلرمني، وحصل طريقة املذهب واخلالف، وساد، وعظم قدره، واشتهر ذكره
، والغض من احلنابلة، فقامت الفتنة على ساق، )١(وحج، فوعظ ببغداد، وبالغ يف التعصب لالشاعرة 

، ومشر لذلك أبو سعد أمحد بن حممد الصويف عن ساق اجلد، وبلغ االمر إىل السيف، واشتد اخلطب



واختبطت بغداد، وظهر مبادر البالء، مث حج ثانيا، وجلس، والفتنة تغلي مراجلها، وكتب والة االمر إىل 
مه، نظام امللك ليطلب أبا نصر بن القشريي إىل احلضرة إطفاء للنائرة، فلما وفد عليه، أكرمه وعظ

وأشار عليه بالرجوع إىل نيسابور، فرجع، ولزم الطريق املستقيم، مث ندب إىل الوعظ والتدريس، 
  فأجاب، مث فتر أمره، وضعف بدنه، وأصابه فاجل، فاعتقل لسانه إال عن

  .الذكر حنوا من شهر، ومات
بن النقور، وسعد مسع أبا حفص بن مسرور، وأبا عثمان الصابوين، وعبد الغافر الفارسي، وأبا احلسني 

  .بن علي الزجناين، وأبا القاسم املهرواين، وعدة
سبطه أبو سعد عبد اهللا بن عمر بن الصفار، وأبو الفتوح الطائي، وخطيب املوصل أبو : حدث عنه

أبو القاسم بن عساكر، وأبو : الفضل الطوسي، وعبد الصمد بن علي النيسابوري، وعدة، وباالجازة
  .سعد السمعاين
__________  

فهو على التحقيق * شيئان من يعذلين فيهما : ١٦٣ / ٧": طبقات السبكي " وهو القائل كما يف ) ١(
  (*)مث اعتقادي مذهب االشعري * مين بري حب أيب بكر إمام التقى 

)١٩/٤٢٥(  

  

هو زين االسالم أبو نصر عبدالرحيم، إمام االئمة، وحرب : ، فقال)١" (سياقه " ذكره عبد الغافر يف 
) ٢(االمة، وحبر العلوم، وصدر القروم، أشبههم بأبيه خلقا، حىت كأنه شق منه شقا، كمل يف النظم 

والنثر، وحاز فيهما قصب السبق، مث لزم إمام احلرمني، فأحكم املذهب واالصول واخلالف، والزمه 
حد، وحضر يقتدي به، مث خرج حاجا، ورأى أهل بغداد فضله وكماله، ووجد من القبول ما مل يعهد ال

  .جملسه اخلواص، وأطبقوا على أم ما رأوا مثله يف تبحره
  ).٣(وبلغ االمر يف التعصب له مبلغا كاد أن يؤدي إىل الفتنة : إىل أن قال

ولد أيب أبو سعد سنة مثان : قال شيخنا أبو بكر القاسم بن الصفار): ٤(وقال أبو عمرو بن الصالح 
  بع سننيومخس مئة، ومسع من جده وهو ابن أر

  .أو أزيد، والعجب أنه كتب خبطه الطبقة، وحيي إىل سنة ست مئة
  .مات أبو نصر يف الثامن والعشرين من مجادى اآلخرة سنة أربع عشرة ومخس مئة يف عشر الثمانني

__________  
  .ب / ٤٥: الورقة) ١(
وأيام هجر أعقبتها آليل عقود يف حنور الكواعب * ليايل وصال قد مضني كأا : ومن نظمه قوله) ٢(



" وقد تعرض لشئ من أخبار هذه الفتنة ابن اجلوزي يف ) ٣(بياض مشيب يف سواد الذوائب * كأا 
 حمضر خبط بعض ٣١٧ - ٣١٠: ص" تبيني كذب املفتري " ، ويف ٢٢١، و ٤، ٣ / ٩": املنتظم 

ذلك العهد بتصحيح أصحاب االمام أيب نصر هذا، وفيه خطوط كبار أئمة املذهب الشافعي ببغداد يف 
  .مقاله، وموافقته يف اعتقاده، على الوجه املذكور فيه، فانظره

  .١ / ٥٩: الورقة: يف طبقاته) ٤(
(*)  

)١٩/٤٢٦(  

  

 بن حممد بن يسر الشيخ العامل، الثقة الصاحل املسند، أبو عبد اهللا حممد بن عبد الباقي*  الدوري - ٢٤٨
  .الدوري، مث البغدادي السمسار

  .أربع وثالثني وأربع مئةولد سنة 
  .مسع أبا بكر بن بشران، وأبا طالب العشاري، وأبا حممد اجلوهري، وطائفة

أبو عامر العبدري، وابن ناصر، والسلفي، والصائن هبة اهللا، وذاكر بن كامل، وعدة، : حدث عنه
  .وباالجازة عبد املنعم بن كليب

  .كان شيخا صاحلا ثقة خريا: قال أبو سعد السمعاين
  .هو حممد بن عبدا لباقي بن حممد بن أيب اليسر: قال ابن نقطةو

  .تويف يف صفر سنة ثالث عشرة ومخس مئة: قلت
، وقاضي القضاة علي بن حممد بن علي بن الدامغاين، وحممد بن احلسن )١(وفيها تويف ابن عقيل احلنبلي 

، وأبو سعد املبارك بن علي )٤(، وحممد بن عبد اهللا خوروست )٣(، وحممد بن طرخان )٢(بن املوازيين 
  .املخرمي احلنبلي

__________  
، شذرات ٣٦٧ - ٣٦٦ / ١٣: ، عيون التواريخ٣١ / ٤: ، العرب١ / ٢١٢ / ٤: تاريخ االسالم(*) 

  .٤١ / ٤: الذهب
  ).٢٥٩(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٥٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٤٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٤٢(ه برقم تقدمت ترمجت) ٤(

(*)  



)١٩/٤٢٧(  

  

  .البغدادي) ١ (العالمة، شيخ احلنابلة، أبو سعد املبارك بن علي املخرمي*  املخرمي - ٢٤٩
تفقه بالقاضي أيب يعلى، مث بأيب جعفر بن أيب موسى، ويعقوب بن سطورا الربزبيين، والزمهما حىت ساد، 

  ).٢(عبد القادر وكربها وبىن مدرسة بباب االزج، درس بعده ا تلميذه الشيخ 
  .وكان نزها عفيفا، ناب يف القضاء، وحصل كتبا عظيمة، وفتحت عليه الدنيا، وبىن دارا ومحاما وبستانا

  وحدث عن أيب جعفر بن املسلمة، وأيب الغنائم بن املأمون، وتفقه
  .به خلق

  .روى عنه املبارك بن كامل
  .مات يف احملرم سنة ثالث عشرة ومخس مئة، وقد شاخ

  
   بن حممد بنالشيخ اجلليل الثقة، أبو منصور حممود بن إمساعيل* *  االشقر - ٢٥٠

__________  
: ، العرب٢ / ٢١٢ / ٤: ، تاريخ االسالم٢١٥ / ٩: ، املنتظم٢٥٩ - ٢٥٨ / ٢: طبقات احلنابلة(*) 
، ١٧١ - ١٦٦ / ١: ، ذيل طبقات احلنابلة١٨٥ / ١٢: ، البداية٥٤ / ٨: ، مرآة الزمان٣١ / ٤

  .٤١ - ٤٠ / ٤: شذرات الذهب
حملة بشرقي بغداد نزهلا بعض ولد يزيد ابن املخرم فسميت : نسبة إىل املخرم: املخرمي، بكسر الراء) ١(
  .به
هي املنسوبة اآلن إىل تلميذه : واملدرسة املذكورة اليت بناها: ١٦٧ / ٢": ذيل الطبقات " يف ) ٢(

  . وسعها وسكن ا، فعرفت بهالشيخ عبد القادر اجليلي احلنبلي، النه
   = (*)- ٢ / ١٩٩: ، التقييد٢ / ٢٣٦: ، مشيخة ابن عساكر٢٧٧ - ٢٧٥ / ٢: التحبري(* *) 

)١٩/٤٢٨(  

  

للطرباين عن أيب ) ١" (املعجم الكبري " حممد بن عبد اهللا االصبهاين الصرييف االشقر، راوي كتاب 
  .احلسني أمحد بن حممد بن فاذشاه

  . بكر حممد بن عبد اهللا بن شاذان االعرجومسع أيضا من أيب
، وأبو طاهر السلفي، وأبو العالء اهلمداين، وأبو "الترغيب " إمساعيل بن حممد يف كتاب : حدث عنه

موسى املديين، وأبو بكر حممد بن أمحد املهاد، وحممد بن إمساعيل الطرسوسي، وحممد بن أيب زيد الكراين 



  .يدالين، وهو حممود بن أيب العالءاخلباز، وباحلضور أبو جعفر الص
__________  

، النجوم ٣٩٠ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٤ / ٤: ، العرب١ / ٢١٦ / ٤: ، تاريخ االسالم١ / ٢٠٠= 
  .٤٦ / ٤: ، شذرات الذهب٢٢١ / ٥: الزاهرة

اع ويف آخر الد االول من معجم الطرباين الكبري املوجود يف دار الكتب الظاهرية بدمشق مس) ١(
بلغ من أول الكتاب مساعا على الشيخ الصاحل أيب رشيد حبيب بن إبراهيم بن عبد : للمعجم، وهذا نصه

اهللا بن يعقوب الصويف حاطه اهللا حبق مساعه عن الشيخ أيب منصور حممود بن إمساعيل بن حممد االشقر 
حلسني بن فاذشاه، عن الصرييف وقد نقل من أصل مساعه، وعورض به عن أيب احلسني أمحد بن حممد بن ا

مصنفه االمام الكبري سيف السنة أيب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الطرباين احلافظ 
رمحهم اله بقراءة صاحبه االمام احلافظ الورع املتقن تقي الدين، ضياء السنة، مجال االسالم، زين 

هللا بن أمحد بن علي بن سرور املقدسي احلنبلي، أكثر احملدثني، نادرة الزمان أيب حممد عبد الغين بن عبد ا
الفىت العفيف أبو املطهر حممد بن أيب املطهر بن أمحد اخلباز، وأخوه : اهللا يف أهل العلم أمثاله، وجزاه خريا

من قبل االم أبو القاسم جامع بن أمحد بن حممد املديين، وحممد بن علي بن حممد بن علي اللنجايل حضر، 
 عبيد اهللا ابن حممد بن أيب اخلري القاضي، وأبو الكرم حممد بن أيب رشيد بن أيب القاسم بن وأبو اخلري

حممد االنصاري السكري، وحممد بن حممد بن حممد بن غامن بن أيب زيد املقرئ حمرر السماع، ومثبت 
 ومخس أسامي القوم، وصح هلم ذلك ببلد أهل السنة أصبهان مبجالس آخرها يف صفر سنة مخس وسبعني

  .مئة، جعلهم اهللا تعاىل من الصاحلني حبق النيب حممد وآله وصحبه عليه الصالة والسالم
  .٢٧٦ / ٢": التحبري " وللمترجم مسموعات كثرية غري املعجم ذكرها السمعاين يف 

  .فانظرها
(*)  

)١٩/٤٢٩(  

  

  .مولده يف ربيع اآلخر سنة إحدى وعشرين وأربع مئة
  . يف ذي القعدة سنة أربع عشرة ومخس مئة-موسى  على ما أرخه أبو -ومات 

  .كان رجال صاحلا، له اتصال ببين منده، وبإفادم مسع احلديث: قال السلفي
وفيها مات أبو املعايل أمحد بن حممد بن علي بن البخاري، وهو املبخر، أخو هبة اهللا، ومقرئ الثغر أبو 

ء مؤيد الدين أبو إمساعيل احلسني بن علي علي احلسن بن خلف بن بليمة القروي، ورئيس البلغا
، واحلافظ أبو علي بن سكرة الصديف، وأبو نصر عبدالرحيم بن أيب القاسم )١(الطغرائي االصبهاين 



، )٣(، ومقرئ املرية أبو احلسن بن شفيع، واملسند أبو احلسن علي بن احلسن بن املوازيين )٢(القشريي 
  .البيع، وقاضي مسرقند العالمة أبو بكر حممود بن مسعود الشعييبوأبو نصر املعمر بن حممد بن احلسني 

  
الشيخ االمام، اخلطيب الثقة الشريف، أبو علي حممد بن الشيخ أيب  *  أبو علي بن املهدي- ٢٥١

  .الفضل حممد بن عبد العزيز بن العباس بن املهدي باهللا اهلامشي البغدادي احلرميي
__________  

  ).٢٦٢ (سترد ترمجته برقم) ١(
  ).٢٤٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٥٦(سترد ترمجته برقم ) ٣(

: ، الوايف بالوفيات٣٥ / ٤: ، العرب٢ / ٢٢١ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٣١ - ٢٣٠ / ٩: املنتظم(*) 
  .٤٨ / ٤: ، شذرات الذهب٢٢٢ / ٥: ، النجوم الزاهرة٦١ / ٨: ، مرآة الزمان١٦٦ / ١

(*)  

)١٩/٤٣٠(  

  

با طالب بن غيالن، وعبيداهللا بن شاهني، وأبا احلسن أمحد بن حممد العتيقي، وأبا إسحاق مسع أباه، وأ
  .الربمكي، وأبا القاسم التنوخي، وعدة

  .وكان ثقة مكثر معمرا
روى عنه السلفي، وأبو العالء العطار، وابن ناصر، ودهبل بن كاره، وأخوه الحق، وأمحد بن موهب بن 

بن كامل، واملبارك بن املعطوش، وآخرون، وهو آخر من حدث عن أيب السدنك، وأخوه حيىي، وذاكر 
  .منصور حممد بن حممد بن السواق، وتفرد بإجازة حممد بن عبد الواحد بن رزمة

  .مولده سنة اثنتني وثالثني
  .ثقة صاحل: قال عبد الوهاب االمناطي

اليوم كان عندي :  عليه، فقالدخلت: ثقة نبيل من ظراف البغداديني، قال االمناطي: وقال ابن النجار
جاء مجاعة حىت أشهدم على شهادة : كيف ؟ قال: رسوالن من رسل ملك املوت، فتبسمت، وقلت
دخلت على أيب احلسني بن املهتدي : عين، مث قال) ١(عندي، وجاء احملدثون ليسمعوا مين حىت يرووا 

  .باهللا، واتفق له مثل هذا، فقال يل مثل ذلك
  .تويف ليلة السبت سادس عشر شوال سنة مخس عشرة ومخس مئة: قال االمناطي

  .وهو آخر من مات من شهود القائم بأمر اهللا



__________  
  .واجلادة ما أثبت" كذا " يف االصل يروون بإثبات النون، وقد كتب فوقها ) ١(

(*)  

)١٩/٤٣١(  

  

  ، وأمري اجليوش)١(وفيها تويف مسند الوقت أبو علي احلداد بأصبهان 
، والوزير أبو طالب علي بن حرب السمريمي، وأبو القاسم )٢(الفضل بن أمري اجليوش بدر اجلمايل ا

  .علي بن جعفر بن القطاع اللغوي، وهزارسب بن عوض اهلروي احملدث
  

، وزير السلطان )٣( بن علي السمريمي الوزير الكبري، أبو طالب علي بن أمحد*  السمريمي - ٢٥٢
معظم، كبري الشأن، شديد الوطأة، ذو عسف وظلم، وسوء سرية، وقف حممود السلجوقي، صدر 

قد استحييت من كثرة الظلم والتعدي، : مدرسة بأصبهان، وعمل ا خزانة كتب نفيسة، وكان يقول
، وركب يف موكب عظيم، وبني يديه عدة بالسيوف واحلراب )٤(وملا عزم على السفر، أخذ الطالع 

 فمر مبضيق، وتقدمه الكل، وبقي منفردا، فوثب عليه باطين من دكة، :والدبابيس، قال ابن النجار
  فضربه بسكني، فوقعت يف البغلة، وهرب، فتبعه كل االعوان، فوثب

__________  
  ).١٩٣(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٩٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(

، ١ / ٢٢٥ / ٤: سالم، تاريخ اال٦٠٢ - ٦٠١ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٢٣٩ / ٩: املنتظم(*) 
، ١٩١ / ١٢: ، البداية٦٦ / ٨: ، مرآة الزمان٤٠٥ - ٤٠٤ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٨ / ٤: العرب

  .٥٠ / ٤: شذرات الذهب
 -بضم السني املهملة، وفتح امليم، وسكون الياء املثناة من حتتها وبعدها راء مث ميم : السمريمي) ٣(

  .ز، وهي آخر حدود أصبهاننسبة إىل مسريم بلدة بني أصبهان وشريا
  ".السمريقي "  إىل ٦٦ / ٨" مرآة الزمان " وقد حترف يف 

هذا وقت جيد، وإن تأخرت يفت : وكان املنجمون اخلراصون يأخذون له الطالع ليخرج فقالوا) ٤(
  طالع السعد، فأسرج وركب، وأراد أن يأكل طعاما، فمنعوه الجل الطالع،

  .فقتل ومل ينفعه قوهلم



  .٦٠١ / ١٠": ل يف التاريخ الكام" 
(*)  

)١٩/٤٣٢(  

  

وجرحه يف أماكن، فرد ] عن البغلة إىل االرض [ يف خاصرته، وجذبه رماه ) ١(عليه آخر، فيضربه 
االعوان، فوثب اثنان فحمالمها والقاتل عليهم، فازم اجلمع، وبقي الوزير، فكر قاتله، وجره، والوزير 

أنا مسلم موحد فقتل هو والثالثة، ومحل : ذحبه، وهو يكرب ويصيحيستعطفه ويتضرع له، فما أقلع حىت 
  ).٢(الوزير إىل دار أخيه النصري، مث دفن وذلك يف سلخ صفر سنة ست عشرة ومخس مئة 

وزير السلطان مسعود، فإن السمريمي قتل أستاذه ) ٣(إن الذي قتله عبد كان للمؤيد الطغرائي : وقيل
  .، وكل قاتل مقتول)٤(د ظلما، ونبزه بأنه فاسد االعتقا

  
   بن علي السعديالعالمة شيخ اللغة، أبو القاسم علي بن جعفر*  ابن القطاع - ٢٥٣

__________  
  .فضربه: يف تاريخ االسالم) ١(
ورجع نساؤه بعد أن ذهنب بني يديه على مراكب : ١٩١ / ١٢": البداية " قال ابن كثري يف ) ٢(

 اهللا الذل بعد العز، واخلوف بعد االمن، واحلزن بعد السرور، الذهب حاسرات عن وجوههن قد أبدهلن
  .والفرح جزاء وفاقا، وما أشبه حاهلن بقول أيب العتاهية يف اخلريزان وجواريها حني مات املهدي

ت ما عمر * س له يوم يطوح لتموتن ولو عمر * ي عليهن املسوح كل بطاح من النا * رحن يف الوش 
  كنت ال بد تنوح* نوح فعلى نفسك نح إن 

هو العميد فخر الكتاب أبو إمساعيل احلسني بن علي بن حممد بن عبد الصمد امللقب مؤيد الدين ) ٣(
  ).٢٦٢( ه، وسترد ترمجته برقم ٥١٤االصبهاين املقتول سنة 

  .٦٦ / ٨": مرآة الزمان " ، و ١٩٠ / ٢": وفيات االعيان " انظر ) ٤(
 - ٣٢٢ / ٣: ، وفيات االعيان٢٣٦ / ٢:  إنباه الرواة،٢٨٣ - ٢٧٩ / ١٢: معجم االدباء(*) 

، تتمة ٣٥ / ٤: ، العرب١ / ٢٢٠ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٤٧ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٣٢٤
  : = (*)، مرآة اجلنان١٨ / ١٢م : ، الوايف بالوفيات٥٠ / ٢: املختصر

)١٩/٤٣٣(  

  



" ، وله كتاب )٢(، وما أغزر فوائده "االفعال " ابن القطاع، نزيل مصر، ومصنف كتاب ) ١(الصقلي 
  ).٣(، وله مؤلف يف العروض، و كتاب يف أخبار الشعراء "أبنية االمساء 

اللغوي وغريه، وأحكم النحو، وحتول من صقلية، مث استولت النصارى ) ٤(أخذ بصقلية عن ابن الرب 
ومسعوا منه صحاح اجلوهري، ومل عليها بعد الستني وأربع مئة، فاحتفل املصريون لقدومه وصدوره، 

  .وفضائل) ٦(، وله نظم جيد )٥(يكن باملتقن للرواية 
__________  

 ٥٣٢ / ١: ، حسن احملاضرة٢٠٩ / ٤: ، لسان امليزان١٨٨ / ١٢: ، البداية٢١٣، ٢١٢ / ١٣= 
  .٤٦، ٤٥ / ٤: ، شذرات الذهب١٥٤ - ١٥٣ / ٢: ، بغية الوعاة٥٣٣ -
 ضبطها شيخ املترجم النحوي الكبري ابن الرب فيما نقله عنه ابن دحية يف بفتح الصاد والقاف هكذا) ١(
سيكه بكسر السني وفتح : هكذا عربتها العرب، وامسها باللسان الرومي: ، وقال٥٩ص ": املطرب " 

التني : الكاف، وسكون اهلاء، وكيليه بكسر الكاف والالم وتشديد الياء وسكون اهلاء، وتفسري هاتني
  . ه٢١٢، وكان فتح صقلية يف سنة ...والزيتون

  :هذب فيه أفعال ابن القوطية وأفعال بن طريف وغريمها، قال ابن خلكان) ٢(
البن القوطية، وإن كان ذلك سبقه " االفعال " أحسن فيه كل االحسان، وهو أجود من : ٣٢٣ / ٣

  . اطالعهمجع فيه فأوعب وفيه داللة على كثرة" أبنية االمساء " إليه، وقال عن كتاب 
وهو خاص بتراجم شعراء جزيرة صقلية، وقد " الدرة اخلطرية يف املختار من شعراء اجلزيرة " وامسه ) ٣(

  .بقيت منه نقول متفرقة يف املصادر
  .هو أبو بكر حممد بن علي بن احلسن التميمي من أكرب علماء اللغة والنحو بصقلية) ٤(

  .اة، وإنباه الرو١٧٨ / ١" بغية الوعاة " أنظر 
وكان نقاد املصريني ينسبونه إىل التساهل يف الرواية، وذلك أنه ملا قدم مصر : قال الصالح الصفدي) ٥(

سألوه عن الصحاح، فذكر أنه مل يصل إليهم، مث إنه ملا رأى اشتغاهلم به ركب له إسنادا، وأخذه الناس 
  .عنه، مقلدين له

  . املصري فيما تكلم عليه من حواشي الصحاحوله عليه حواش نفيسة اعتمد عليها أبو حممد بن بري
  ".لسان العرب " وقد نثر معظمها ابن منظور يف : قلت

  = (*)وأنبط العني بالبكاء * يا من رمى النار يف فؤادي : من ذلك قوله يف غالم امسه محزة) ٦(

)١٩/٤٣٤(  

  



  .تويف سنة مخس عشرة ومخس مئة عن اثنتني ومثانني سنة
  

، صاحب ماردين، كان هو مللك جنم الدين ابن االمري أرتق بن أكسب التركماينا*  إيلغازي - ٢٥٤
وأخوه االمري سقمان من أمراء تاج الدولة تتش صاحب الشام، فأقطعهما القدس، وجرت هلما سري، مث 

  .استوىل إيلغازي على ماردين
د رضوان بن وكان ذا شجاعة، ورأي، وهيبة وصيت، حارب الفرنج غري مرة، وأخذ حلب بعد أوال

  تتش، واستوىل على ميافارقني وغريها
هو وزوج بنته ملك العرب دبيس االسدي، وانضم ) ١(قبل موته بسنة، مث سار منجدا الهل تفليس 

إليهما طغان صاحب أرزن، وطغريل أخو السلطان حممود السلجوقي، وساروا على غري تعبئة، فاحندر 
  زمهم، ونازل اللعني تفليس وأخذها، فكبسهم، فه)٢(عليهم داود طاغية الكرج 

__________  
مل يبق منها سوى الذماء وارفق * ويف ثناياك برء دائي اردد سالمي فإن نفسي * امسك تصحيفه بقليب = 

الكامل يف (*) فصار يف رقة اهلواء * قد مزج اليأس بالرجاء أكه يف اهلوى التجين * بصب أتى ذليال 
، دول ١ / ٢٢٢ / ٤:  وانظر الفهرس، تاريخ االسالم٥٣١ و ٥٩٢ و ٦٠٤ / ١٠: التاريخ
، مرآة ٤١٦ / ١٣: ، عيون التواريخ٥٠ / ٢: ، تتمة املختصر٣٦ / ٤: ، العرب٤٣ / ٢: االسالم
  .٤٨ / ٤: ، شذرات الذهب٢٢٣ / ٥: ، النجوم الزاهرة٦٣ و ٥٦ / ٨: الزمان

ن قرب باب االبواب، افتتحها املسلمون بلد يف أول حدود أرمينية، وهي قصبة ناحية جرزا: تفليس) ١(
  . ه٥١٥يف أيام عثمان رضي اهللا عنه، ومل تزل بأيديهم إىل سنة 

جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون يف جبال القبق فقويت شوكتهم حىت : الكرج: قال ياقوت) ٢(
  .ددملكوا مدينة تفليس، وهلم والية تنسب إليهم وملك ولغة برأسها وشوكة وقوة وكثرة ع

(*)  

)١٩/٤٣٥(  

  

بالسيف، وبدع، مث جعلهم رعية له، وعدل ومكنهم من شعار االسالم، وأمر أن ال يذبح فيها خرتير، 
وبقي جيئ ويسمع اخلطبة، ويعطي اخلطيب واملؤذنني الذهب، وعمر ربطا للصوفة، وكان جوادا حمترما 

  .للمسلمني
رة، فهذا أول من متلك ماردين، واستمرت يف يد وأما إيلغازي، فتويف يف رمضان مبيافارقني سنة ست عش

ذريته إىل الساعة، فأخذ ميافارقني ابنه مشس الدولة سليمان، واستوىل ابنه حسام الدين مترتاش على 



ماردين، واستوىل على حلب ابن أخيه االمري سليمان بن عبد اجلبار ابن أرتق إىل أن أخدها منه ابن عمه 
  .بلك بن رام

، وكان حتته بنت صاحب دمشق طغتكني، )١(تويف إيلغازي سنة مخس عشرة :  اجلوزيوقال سبط ابن
  .وتزوج ابنه سليمان ببنت صاحب الروم، فمات سنة مثاين عشرة، فتسلم مترتاش ميافارقني

  
 بن حممد بن إبراهيم احلنائي الشيخ اجلليل الثقة، أبو طاهر حممد بن احلسني*  احلنائي - ٢٥٥

  .بيت حديث وعدالة، وسنة وصدقالدمشقي، من أهل 
مسع أباه أبا القاسم احلنائي، وأبا احلسني حممد بن العفيف عبد الرمحن بن أيب نصر، وأخاه أبا علي أمحد، 

  وحممد بن حيىي بن
__________  

 ه، وهذا هو املعتمد عنده، ٥١٦ فيمن تويف سنة ٦٣ / ٨": املرآة " ذكره سبط ابن اجلوزي يف ) ١(
  . ه٥١٥ التمريض أنه مات سنة مث ذكر بصيغة

، وذكره املؤلف يف ٢٢ - ٢١ / ٤: ، العرب١ / ١٩٨ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٤٥ / ٤: االنساب(*) 
  .٢٩ / ٤: ، شذرات الذهب١٢٦٢ / ٤: تذكرة احلفاظ

(*)  

)١٩/٤٣٦(  

  

حممد بن سلوان، وحممد بن عبد الواحد الدارمي، وابن سختام، وأبا علي االهوازي، ورشأ بن نظيف، و
  .عبد السالم بن سعدان، واحلسن بن علي بن شواش، وعدة، وتفرد بأجزاء كثرية

  السلفي، والصائن بن عساكر، وأخوه احلافظ،: حدث عنه
واخلضر بن شبل احلارثي، وأبو طاهر بن احلصين، واخلضر بن طاووس، والفضل بن البانياسي، وأبو 

  .املعايل بن صابر، وآخرون
  .وأول مساعه كان يف سنة تسع وثالثني وأربع مئة، وله ست سننيواعتىن به والده، 

  .مات يف ثالث مجادى اآلخرة سنة عشر ومخس مئة، وله سبع وسبعون سنة
  

 بن الشيخ العامل املسند، املقرئ الثقة، شيخ دمشق، أبو احلسن علي بن احلسن*  ابن املوازيين - ٢٥٦
  .احلسني بن علي السلمي الدمشقي ابن املوازيين

  .مولده يف رجب سنة ثالثني وأربع مئة



ابين عبدالرمحن بن أيب نصر، ورشأ بن نظيف، وأبا عبد اهللا بن : ومسع أبا علي أمحد، وأبا احلسني حممد
سلوان، وحممد بن عبد السالم بن سعدان، وأبا القاسم بن الفرات، وأبا علي االهوازي، وعبد اهللا بن 

  .ال إسنادهعلي بن أيب عقيل، وعدة، وتفرد وع
__________  

 / ٥: ، النجوم الزاهرة٣٣ / ٤: ، العرب٤٢ / ٤: ، دول االسالم٢ / ٢١٥ / ٤: تاريخ االسالم(*) 
  .٤٦ / ٤: ، شذرات الذهب٢٢١

(*)  

)١٩/٤٣٧(  

  

السلفي، وحممد بن محزة، وأبو القاسم بن عساكر، وحفيده أمحد بن محزة بن املوازيين، وعبد : حدث عنه
  .ر النجار، وعبد الرمحن بن علي بن اخلرقي، والفضل بن احلسني البانياسي، وخلقالرزاق بن نص
  كان حسن االخالق، مرضي الطريقة، شيوخه هم: قال السلفي

  .شيوخ أيب طاهر احلنائي، مسعا معا الكثري
شيخ مستور ثقة، حافظ للقرآن، مسعت منه أجزاء يسرية، مات سنة أربع عشرة : وقال ابن عساكر

  .ئةومخس م
  

  :أخوه
الشيخ االمام الفرضي الفقيه العابد، أبو الفضل حممد بن احلسن ابن  * ]حممد بن احلسن  [ - ٢٥٧

  .املوازيين
  .مسع ابن سلوان، وأبا القاسم بن الفرات، وأبا احلسني حممد بن مكي، وعدة

  .السلفي، وابن عساكر، والفضل بن البانياسي، ومجاعة: حدث عنه
  .ني وأربع مئة، ومات يف رجب سنة ثالث عشرة ومخس مئةولد سنة مثان وثالث
__________  

: ، شذرات الذهب٣٦٦ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٠ / ٤: ، العرب٢ / ٢١١ / ٤: تاريخ االسالم(*) 
٤١ / ٤.  

(*)  

)١٩/٤٣٨(  

  



حلسني الشيخ االمام، العالمة القدوة احلافظ، شيخ االسالم، حميي السنة، أبو حممد ا*  البغوي - ٢٥٨
" ، و )١" (شرح السنة "  بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي املفسر، صاحب التصانيف، ك بن مسعود

  معامل
__________  

  .، االستدراك٢١٤ - ٢١٣ / ١: التحبري(*) 
، ٢٤٠ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر١٣٧ - ١٣٦ / ٢: ، وفيات االعيان١ / ٥٨ - ٢ / ٥٧

  - ٢  /٢٢٢ / ٤: تاريخ االسالم
، الوايف ١٢٥٩ - ١٢٥٧ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٣٧ / ٤: ، العرب٤٣ / ٢: ، دول االسالم١ / ٢٢٣

، طبقات ٢١٣ / ٣: ، مرآة اجلنان٣٢٨ - ٣٢٧ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٦ / ١٣: بالوفيات
، النجوم ١٩٣ / ١٢: ، البداية٢٠٦ - ٢٠٥ / ١: ، طبقات االسنوي٨٠ - ٧٥ / ٧: السبكي
 ١٢: ، طبقات املفسرين للسيوطي١٨ / ٢، ٤٣٥ / ١: ، مفتاح السعادة٢٢٤، ٢٢٣ / ٥: الزاهرة

 / ١:  وفيه احلسني بن حممد بن مسعود، طبقات املفسرين للداوودي٤٠٠: ، طبقات احلفاظ١٣ -
: ، كشف الظنون١ / ٦٥: ، أمساء الرجال البن هداية اهللا٧٤: ، طبقات ابن هداية اهللا١٥٩ - ١٥٧
، ذيب ٢٤٨ - ٢٤٦: ، روضات اجلنات٤٩ - ٤٨ / ٤: ذرات الذهب، ش١٦٩٧، ٥١٧، ١٩٥

 ١:  ذكره استطرادا يف ترمجة احلسني بن علي البغوي، مقدمة شرح السنة٣٤٨ / ٤: تاريخ ابن عساكر
للسيدة الفاضلة عفاف عبدالغفور محيد، توىل نشره دار " البغوي ومنهجه يف التفسري " ، ٣١ - ١٩/ 

  .٢٧ / ٤: ملعارف االسالمية، دائرة ا١٩٨٢الفرقان 
وهو كتاب عظيم يف بابه ال يستغين عنه طالب علم، فإنه من أجل : - كان اهللا له -قال شعيب ) ١(

كتب السنة اليت انتهت إلينا من تراث السلف ترتيبا وتنقيحا، وتوثقا وإحكاما، وإحاطة جبوانب ما ألف 
رمحه اهللا على احلديث الشريف ونقلته، ودرايته فيه، وأنشئ من أجله، وهو يبني عن سعة اطالع مؤلفه 

بالروايات وعللها، ومعرفة مذاهب الصحابة والتابعني، وأئمة االمصار واتهدين، وال أعلم كتابا من 
كتب السنة يغين غناءه، وكان من توفيق اهللا علي أن قمت بتحقيقه، ومقابلة أصوله، والتقدمي له، 

أو يف أحدمها، وشرح ما " الصحيحني " رجة كل حديث مما مل يرد يف وختريج أحاديثه، واالبانة عن د
أغفله املصنف من الغريب، وتنقيد املسائل اليت يظن أنه أخطأ فيها، وتقوية بعض اآلراء اليت يعرض هلا 

بأدلة مل ترد عنده، وغري ذلك من الفوائد حبيث ضاعفت حجم الكتاب، وقد مت طبع مخسة أجزاء منه يف 
 ه، والنية ١٣٩٩ ه، مث طبعت بعد ذلك بقية االجزاء، وهي تسعة بدمشق سنة ١٣٩١دمشق سنة 

  متجهة إن شاء اهللا تعاىل إىل إعادة نشره مبزيد من التحقيق
  .والتخريج، ومجال االخراج

(*)  



)١٩/٤٣٩(  

  

، و  "اجلمع بني الصحيحني" يف املذهب و ) ٣" (التهذيب " ، وكتاب )٢" (املصابيح " و ) ١" (الترتيل 
  .، وأشياء"االربعني حديثا " 

قبل الستني وأربع " التعليقة " تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسني بن حممد املروروذي، صاحب 
  .مئة

ومسع منه، ومن أيب عمر عبد الواحد بن أمحد املليحي، وأيب احلسن حممد بن حممد الشريزي، ومجال 
اوودي، ويعقوب بن أمحد الصرييف، وأيب احلسن علي بن االسالم أيب احلسن عبد الرمحن بن حممد الد

يوسف اجلويين، وأيب الفضل زياد بن حممد احلنفي، وأمحد بن أيب نصر الكوفاين، وحسان املنيعي، وأيب 
  بكر حممد بن أيب اهليثم الترايب وعدة، وعامة مساعاته يف حدود الستني وأربع مئة،

__________  
متوسط جامع القاويل السلف يف تفسري اآلي، حملى باالحاديث النبوية اليت يف التفسري، وهو تفسري ) ١(

جاءت على وفاق آية، أو بيان حكم، وقد جتنب فيه إيراد كل ما ليس له صلة بالتفسري، وقد سئل شيخ 
وأما التفاسري الثالثة املسؤول عنها، فأسلمها : ، فقال١٩٣ / ٢": الفتاوي " االسالم رمحه اهللا كما يف 

  .ن البدعة واالحاديث الضعيفة البغويم
وقد طبع أكثر من مرة، ومجيع طبعاته ال ختلو من حتريف وتصحيف وسوء إخراج، وهو جدير بأن يعىن 

  .به، ويطبع طبعة علمية حمررة موثقة تيسر االنتفاع به، واالفادة منه
نيد، وقسمها إىل صحاح مجع فيه طائفة من االحاديث مما أورده االئمة يف كتبهم حمذوفة االسا) ٢(

  .وحسان، وعين بالصحاح ما أخرجه الشيخان أو أحدمها، وباحلسان ما أخرجه أصحاب السنن
  ".مشكاة املصابيح " طبع عدة طبعات، وقد اعتمده اخلطيب التربيزي، وزاد عليه، وهذبه يف كتابه 

القاضي حسني، وزاد فيه، وهو تأليف حمرر مهذب، جمرد من االدلة غالبا، خلصه من تعليقة شيخه ) ٣(
ونقص، وهو مشهور متداول عند الشافعية يفيدون منه، وينقلون عنه، ويعتمدونه يف كثري من املسائل، 

الذي حققته مع زميلي الفاضل الشيخ عبد " روضة الطالبني " واالمام النووي رمحه يكثر النقل عنه يف 
 التهذيب يقع يف أربع جملدات ضخام يوجد منه القادر االرنؤوط، وقد صدر يف اثين عشر جملدا، وكتاب

  . ه٥٩٩فقه شافعي يرجع تاريخ نسخه إىل سنة ) ٢٩٢(الد الرابع يف ظاهرية دمشق حتت رقم 
(*)  

)١٩/٤٤٠(  

  



  .وما علمت أنه حج
حدث عنه أبو منصور حممد بن أسعد العطاري عرف حبفدة، وأبو الفتوح حممد بن حممد الطائي، 

 روى عنه باالجازة أبو املكارم فضل اهللا بن حممد النوقاين، الذي عاش إىل سنة ست ومجاعة، وآخر من
  ).١(مئة، وأجاز لشيخنا الفخر بن علي البخاري 

وكان البغوي يلقب مبحيي السنة وبركن الدين، وكان سيدا إماما، عاملا عالمة، زاهدا قانعا باليسري، 
م بزيت، وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعها، بورك له يف كان يأكل اخلبز وحده، فعذل يف ذلك فصار يأتد

تصانيفه، ورزق فيها القبول التام، حلسن قصده، وصدق نيته، وتنافس العلماء يف حتصيلها، وكان ال 
يلفي الدرس إال على طهارة، وكان مقتصدا يف لباسه، له ثوب خام، وعمامة صغرية على منهاج السلف 

  .، رمحه اهللا)٢(خ يف التفسري، والباع املديد يف الفقه حاال وعقدا، وله القدم الراس
__________  

هو علي بن أمحد بن عبد الواحد بن أمحد االمام العابد مسند العصر فخر الدين أبو احلسن املقدسي ) ١(
  :الورقة": مشيخته " الصاحلاين احلنبلي، ترجم له املؤلف يف 

  . ه٦٩٠، وأرخ وفاته سنة ٩٤
 اهللا نشأ شافعي املذهب حبكم البيئة اليت عاش فيها والعلماء الذين التقى م، وأخذ البغوي رمحه) ٢(

حنى فيه منحى أهل " التهذيب " عنهم، وكانت له يد مشكورة يف املذهب الشافعي، فقد ألف فيه كتابه 
كان ينظر يف الترجيح واالختيار والتصحيح إال أنه رمحه اهللا مل يكن يتعصب المامه، وال يندد بغريه، بل 

مجيع املذاهب وآراء االئمة، ويطلع على حججهم ودالئلهم، ويأخذ غالبا يف كل باب ما يراه أبلغ يف 
احلجة، وأوفق للنصح على أنه حني استوت له املعرفة، وبلغ مرحلة النضج، كان يدعو إىل االعتصام 

ملسائل الشرعية، ويؤلف يف نشر بالكتاب والسنة اللذين مها أصل الدين، ومالكه، وإليهما املرجع يف ا
" حميي السنة " علومهما، وبث معارفهما، وإحياء مآثرمها التآليف النافعة املاتعة حىت استحق حبق لقب 

  .من أهل عصره وممن جاء بعده
(*)  

)١٩/٤٤١(  

  

مدينة من مدائن خراسان يف شوال سنة ست عشرة ومخس مئة، ودفن جبنب شيخه ) ١(تويف مبرو الروذ 
  .اضي حسني، وعاش بضعا وسبعني سنة رمحه اهللالق

ومات أخوه العالمة املفيت أبو علي احلسن بن مسعود بن الفراء سنة تسع وعشرين، وله إحدى وسبعون 
  .سنة، روى عن أيب بكر بن خلف االديب ومجاعة



إمساعيل بن أخربنا عمر بن إبراهيم االديب، وعبد اخلالق بن علوان القاضي، وأمحد بن حممد بن سعد، و
، )٢(عمرية، وأمحد بن عبد احلميد القدامي، وأمحد بن عبدالرمحن الصوري، وخدجية بنت عبد الرمحن 

أخربنا حممد بن احلسني بن رام الصويف سنة اثنتني وعشرين وست مئة، أخربنا حممد بن أسعد : قالوا
  الفقيه سنة سبع وستني

 أخربنا حممد بن حممد الشريزي، أخربنا زاهر بن أمحد ومخس مئة، أخربنا حميي السنة حسني بن مسعود،
  الفقيه، أخربنا إبراهيم بن عبد الصمد، أخربنا أبو مصعب الزهري، عن مالك، عن حيىي بن سعيد،

__________  
ميال عنها، وهي تقع ) ١٦٠(وتعرف مبرو الصغرى متييزا هلا عن مرو الشاهجان اليت تقع على بعد ) ١(

  .لة اآلن يف حدود تركستان مشال بالد االفغانعلى ر مرغاب داخ
وملرو شهرة عظيمة يف التاريخ االسالمي مبا أجنبت من علماء عظام من القرن االول للهجرة وحىت اية 

  .القرن السادس اهلجري
:  أربع شيخات امسهن خدجية واسم والدهن عبد الرمحن، االوىل٤٦: يف مشيخة املؤلف الورقة) ٢(

:  ه، والثانية٧٠٧دالرمحن بن أمحد بن عبدامللك أم فاطمة املقدسية، توفيت يف حدود سنة خدجية بنت عب
خدجية بنت أيب بكر عبدالرمحن :  ه، والثالثة٧٢٠خدجية بنت عبدالرمحن بن عمر املقدسية توفيت سنة 

لرمحن بن خدجية بنت الرضى عبدا:  ه، والرابعة٧٠٢بن حممد بن إبراهيم املقدسية أم حممد توفيت سنة 
  . ه٧٠١حممد بن عبد اجلبار أم حممد، توفيت سنة 

(*)  

)١٩/٤٤٢(  

  

إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي الصبح، فينصرف : عن عمرة، عن عائشة، أا قالت
  ).١(النساء متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس 

  
 بن حممد بن عقيل بن بو الوفاء علي بن عقيلاالمام العالمة البحر، شيخ احلنابلة، أ*  ابن عقيل - ٢٥٩

، ومسجده ا )٢(عبد اهللا البغدادي الظفري، احلنبلي املتكلم، صاحب التصانيف، كان يسكن الظفرية 
  .مشهور

__________  
 يف وقوت ٥ / ١": املوطأ " ، وهو يف )٣٥٣( رقم احلديث ١٩٥ / ٢": شرح السنة " هو يف ) ١(

  باب: يف االذان) ٨٦٧(أخرجه البخاري برقم الصالة، ومن طريق مالك 



باب استحباب التبكري بالصبح يف : يف املساجد) ٢٣٢(، )٦٤٥(انتظار الناس قيام االمام العامل، ومسلم 
:  يف املواقيت٢٧١ / ١: ، والنسائي)١٥٣(، والترمذي )٤٢٣(أول وقتها وهو التغليس، وأبو داود 

من ) ٢٣١(و ) ٢٣٠) (٦٤٥(ومسلم ) ٥٧٨(و ) ٣٧٢(ي باب التغليس يف احلضر، وأخرجه البخار
من طريق حيىي بن موسى عن سعيد ) ٨٧٢(طرق عن الزهري عن عروة، عن عائشة، وأخرجه البخاري 

" متلفعات مبروطهن : " وقوله...بن منصور، عن فليح، عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة
مرط، : االردية الواسعة، واحدها:  االشتمال به، واملروط:متجللالت بأكسيتهن، والتلفع بالثوب: أي

، مناقب االمام ٢٥٩ / ٢: طبقات احلنابلة...(*) ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح: والغلس
 / ٤: ، تاريخ االسالم٥٦١ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٢١٢ / ٩: ، املنتظم٥٢٧ - ٥٢٦: أمحد

، ٣٨٠ / ١: ، معرفة القراء الكبار٢٩ / ٤: ، العرب٤١ / ٢: ، دول االسالم٢ / ٢١٠ - ٢ / ٢٠٩
، ٣٥٥ - ٣٥٣ / ١٣: ، عيون التواريخ١٢١ / ١٢م : ، الوايف بالوفيات١٤٦ / ٣: ميزان االعتدال

 ١: ، ذيل طبقات احلنابلة١٨٤ / ١٢: ، البداية٢٠٤ / ٣، مرآة اجلنان ٥٤ - ٥١ / ٨: مرآة الزمان
 - ٢٤٣ / ٤: ، لسان امليزان٥٥٧ - ٥٥٦ / ١:  طبقات القراء، غاية النهاية يف١٦٥ - ١٤٢/ 

، ٧١: ، كشف الظنون٢٧٠ - ٢٥٢ / ٢: ، املنهج االمحد٢١٩ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٤٤
، ١٣٠، ٨٥ / ١: ، إيضاح املكنون٩٩: ، جالء العينني٤٠ - ٣٥ / ٤: ، شذرات الذهب١٤٤٧

  .٦٩٥ / ١: هدية العارفني
حملة بشرقي بغداد كبرية، وإىل جانبها حملة أخرى كبرية يقال : الظفرية: ٦٠ / ٤: يف معجم ياقوت) ٢(
قراح ظفر، وهي يف قبلي باب أبرز، والظفرية يف غربيه، أظنهما منسوبتني إىل ظفر أحد خدم دار : هلا

  .اخلالفة
(*)  

)١٩/٤٤٣(  

  

  .ولد سنة إحدى وثالثني وأربع مئة
طا، وأبا حممد اجلوهري، واحلسن بن غالب املقرئ، والقاضي ومسع أبا بكر بن بشران، وأبا الفتح بن شي

أبا يعلى بن الفراء، وتفقه عليه، وتال بالعشر على أيب الفتح بن شيطا، وأخذ العربية عن أيب القاسم بن 
برهان، وأخذ علم العقليات عن شيخي االعتزال أيب علي بن الوليد، وأيب القاسم بن التبان صاحيب أبو 

  ).١(ي، فاحنرف عن السنة احلسني البصر
__________  

وأخذ علم الكالم عن أيب علي بن الوليد، وأيب : ٣٨٠ / ١": معرفة القراء " قال املؤلف يف ) ١(



  .القاسم بن التبان، ومن مث حصل فيه شائبة جتهم واعتزال واحنرافات
إال أنه خالف ... وتفنناأحد االعالم، وفرد زمانه علما ونقال وذكاء: ١٤٦ / ٣": امليزان " وقال يف 

السلف، ووافق املعتزلة يف عدة بدع نسأل اهللا السالمة، فإن كثرة التبحر يف علم الكالم رمبا أضر 
  .بصاحبه، ومن حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه

 نوع اخلطأ الذي وقع فيه، ٦١ - ٦٠ / ٨": درء تعارض العقل والنقل " وقد بني شيخ االسالم يف 
بن عقيل أنواع من الكالم، فإنه كان من أذكياء العامل كثري الفكر والنظر يف كالم الناس، فتارة وال: فقال

إمنا هي إضافات موافقة : يسلك مسلك نفاة الصفات احلربية وينكر على من يسميها صفات ويقول
 ذلك أبو الفرج وغريه من كتبه، واتبعه على" ذم التشبيه وإثبات الترتيه " للمعتزلة كما فعله يف كتابه 

  ".منهاج الوصول " ويف كتابه " كف التشبيه بكف الترتيه " ابن اجلوزي يف 
وتارة يثبت الصفات اخلربية ويرد على النفاة واملعتزلة بأنواع من االدلة الواضحات، وتارة يوجب 

  .وغريه" الواضح " التأويل كما فعله يف كتابه 
فيوجد يف كالمه " االنتصار الصحاب احلديث "  فعله يف كتابه وتارة حيرم التأويل ويذمه وينهى عنه كما

من الكالم احلسن البليغ ما هو معظم مشكور، ومن الكالم املخالف للسنة واحلق ما هو مذموم 
والبن عقيل من الكالم يف ذم من خرج عن الشريعة من أهل الكالم والتصوف ما هو ...ومدحور

  طه نقلت مث ذكر فصال مطوال استوعبومن خ" الفنون " معروف كما قال يف 
  .سبع صفحات من الكتاب فراجعه

وكان االشعري أقرب إىل مذهب أمحد وأهل السنة من كثري من املتأخرين : ٢٧٠ / ١: وجاء فيه أيضا
املنتسبني إىل أمحد الذين مالوا إىل بعض كالم املعتزلة كابن عقيل، وصدقة ابن احلسني، وابن اجلوزي، 

  .وأمثاهلم
  = (*)ويف هذا الباب، باب املضافات إىل اهللا إضافة خلق وملك، : ٢٦٣ / ٧: يه أيضاوف

)١٩/٤٤٤(  

  

" وكان يتوقد ذكاء، وكان حبر معارف، وكرت فضائل، مل يكن له يف زمانه نظري على بدعته، وعلق كتاب 
لتالمذة، وما ، وهو أزيد من أربع مئة جملد، حشد فيه كل ما كان جيري له مع الفضالء وا"الفنون 

  ).١(يسنح له من الدقائق والغوامض، وما يسمعه من العجائب واحلوادث 
__________  

كإضافة البيت، والناقة، وهذا قول نفاة الصفات من اجلهمية، واملعتزلة، ومن وافقهم، حىت ابن = 
هذه آيات : عقيل، وابن اجلوزي وأمثاهلما إذا مالوا إىل قول املعتزلة سلكوا هذا املسلك، وقالوا



" نفي التشبيه وإثبات الترتيه " االضافات ال آيات الصفات، كما ذكر ذلك ابن عقيل يف كتابه املسمى 
وغريه، وهذا قول بن حزم وأمثاله ممن وافقوا اجلهمية على " منهاج الوصول " وذكره ابن اجلوزي يف 

  .نفي الصفات وإن كانوا من املنتسبني إىل احلديث والسنة
إن أصحابنا كانوا ينقمون على ابن عقيل : ١٤٤ / ١": ذيل الطبقات " افظ ابن رجب يف وقال احل

تردده إىل ابن الوليد وابن التبان شيخي املعتزلة، وكان يقرأ عليهما يف السر علم الكالم، ويظهر منه يف 
ت رمحه بعض االحيان نوع احنراف عن السنة وتأول لبعض الصفات، ومل يزل فيه بعض ذلك إىل أن ما

  .اهللا
وكان جيتمع جبميع العلماء من كل مذهب، فرمبا : ١٨٤ / ١٢": البداية " وقال احلافظ ابن كثري يف 

  المه أصحابه، فال يلوي عليهم، فلهذا برز على أقرانه، وساد أهل زمانه،
  .يف فنون كثرية، مع صيانة وديانة، وحسن صورة، وكثرة اشتغال

وهذا الرجل من كبار االئمة، نعم كان معتزليا، مث : ٢٤٣ / ٤": ان اللس" وقال احلافظ ابن حجر يف 
أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك، وصحت توبته، مث صنف يف الرد عليهم، وقد أثىن عليه أهل عصره 

  .ومن بعدهم، وأطراه ابن اجلوزي، وعول على كالمه يف أكثر تصانيفه
 وهو كتاب كبري جدا، فيه فوائد كثرية جليلة، يف وأكرب تصانيفه الفنون،: قال احلافظ ابن رجب) ١(

الوعظ، والتفسري، والفقه، واالصلني، والنحو، واللغة، والشعر، والتاريخ، واحلكايات، وفيه مناظراته 
  .وجمالسه اليت وقعت له، وخواطره، ونتائج فكره قيدها فيه

ومخسني جملدا، وقال سبطه يف مرآة وهذا الكتاب مئتا جملد، وقع يل منه حنو من مئة : وقال ابن اجلوزي
واختصر منه جدي عشر جملدات فرقها يف تصانيفه، وقد طالعت منه يف بغداد يف : ١٥١ / ٨: الزمان

  .وقف املأمونية حنوا من سبعني، وفيه حكايات ومناظرات، وغرائب وعجائب وأشعار
ت الشيخ أبا حكيم النهرواين مسع: قال يل أبو البقاء اللغوي: وقال عبد الرزاق الرسعين يف تفسريه

تاريخ " وقفت على السفر الرابع بعد الثالث مئة من كتاب الفنون، وقال االمام الذهيب يف : يقول
  = (*)حدثين من رأى منه ": االسالم 

)١٩/٤٤٥(  

  

أبو حفص املغازيل، وأبو املعمر االنصاري، وحممد بن أيب بكر السنجي، وأبو بكر السمعاين، : حدث عنه
  .بو طاهر السلفي، وأبو الفضل خطيب املوصل، وابن ناصر، وآخرونوأ

ما رأت عيين مثل أيب الوفاء بن عقيل الفقيه، ما كان أحد : أنبؤونا عن محاد احلراين، مسع السلفي يقول
يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه، وحسن إيراده، وبالغة كالمه، وقوة حجته، تكلم يوما مع شيخنا 



  أكون مثل أيب علي: هذا ليس مذهبك، فقال: سن، فقال له إلكياإلكيا أيب احل
أنا يل اجتهاد مىت ما طالبين خصم باحلجة، كان عندي ما أدفع ! اجلبائي، وفالن وفالن ال أعلم شيئا ؟ 

  .كذاك الظن بك: به عن نفسي وأقوم له حبجيت، فقال إلكيا
، وقصر حمبيت على العلم، وما خالطت لعابا عصمين اهللا يف شبايب بأنواع من العصمة: وقال ابن عقيل

قط، وال عاشرت إال أمثايل من طلبة العلم، وأنا يف عشر الثمانني أجد من احلرص على العلم أشد مما 
كنت أجده وأنا ابن عشرين، وبلغت الثنيت عشرة سنة، وأنا اليوم ال أرى نقصا يف اخلاطر والفكر 

  .لة اخلفية إال أن القوة ضعيفةواحلفظ، وحدة النظر بالعني لرؤية االه
كان ابن عقيل دينا، حافظا للحدود، تويف له ابنان، فظهر منه من الصرب ما يتعجب : قال ابن اجلوزي

  منه، وكان كرميا ينفق ما جيد، وما خلف سوى كتبه وثياب بدنه، وكانت مبقدار، تويف بكرة اجلمعة ثاين
__________  

  .ةالد الفالين بعد االربع مئ= 
  .، وقع حملققه حتريفات فاضحة١٩٦٩وقد طبع منه جزء يف دار املشرق لبنان سنة 

(*)  

)١٩/٤٤٦(  

  

: عشر مجادى االوىل سنة ثالث عشرة ومخس مئة، وكان اجلمع يفوت االحصاء، قال ابن ناصر شيخنا
  .حزرم بثالث مئة ألف

شافع، وكان اجلمع ما ال حيصى، ومحل صلي على شيخنا جبامع القصر، فأمهم ابن : قال املبارك بن كامل
إىل جامع املنصور، فصلي عليه، وجرت فتنة، وجتارحوا، ونال الشيخ تقطيع كفن، ودفن قريبا من االمام 

  .أمحد
  هو فريد فنه، وإمام عصره، كان: وقال ابن اجلوزي أيضا فيه

أربعني وإىل أن تويف، قرأت على القاضي أيب يعلى من سنة سبع و: حسن الصورة، ظاهر احملاسن، قال
وحظيت من قربه مبا مل حيظ به أحد من أصحابه مع حداثة سين، وكان أبو احلسن الشريازي إمام الدنيا 

  ).١(وزاهدها، وفارس املناظرة وواحدها، يعلمين املناظرة، وانتفعت مبصنفاته، مث مسى مجاعة من شيوخه 
  .اعة من العلماء، وكان ذلك حيرمين علما نافعاوكان أصحابنا احلنابلة يريدون مين هجران مج: مث قال
كانوا ينهونه عن جمالسة املعتزلة، ويأىب حىت وقع يف حبائلهم، وجتسر على تأويل النصوص، نسأل : قلت

  .اهللا السالمة
وأقبل علي الشيخ أبو منصور بن يوسف، وقدمين على الفتاوي، وأجلسين يف حلقة الربامكة جبامع : قال



  .ات شيخنا يف سنة مثان ومخسني وأربع مئة، وقام بكل مؤنيت وجتملياملنصور ملا م
__________  

  .١٤٣، ١٤٢ / ١": ذيل طبقات احلنابلة " ، و ٢١٣، ٢١٢ / ٩": املنتظم " انظر ) ١(
(*)  

)١٩/٤٤٧(  

  

 وأما أهل بييت، فإم أرباب أقالم وكتابة وأدب، وعانيت من الفقر والنسخ باالجرة مع عفة وتقى، ومل
أزاحم فقيها يف حلقة، وال تطلب نفسي رتبة من رتب أهل العلم القاطعة عن الفائدة، وأوذيت من 

  .أصحايب، حىت طلب الدم، وأوذيت يف دولة النظام بالطلب واحلبس
كان قد اشتغل مبذهب املعتزلة يف حداثته على ابن الوليد، فأراد : قال) ١" (تاريخ ابن االثري " ويف 

  ).٢( فاستجار بباب املراتب عدة سنني، مث أظهر التوبة احلنابلة قتله،
االصلح العتقاد العوام ظواهر اآلي، الم يأنسون باالثبات، فمىت حمونا ": الفنون " وقال ابن عقيل يف 

  .ذلك من قلوم، زالت احلشمة
 االثبات، فيخافون فتهافتهم يف التشبيه أحب إلينا من إغراقهم يف الترتيه، الن التشبيه يغمسهم يف: قال

ويرجون، والترتيه يرمي م إىل النفي، فال طمع وال خمافة يف النفي، ومن تدبر الشريعة، رآها غامسة 
أو يضحك ربنا ؟ : للمكلفني يف التشبيه بااللفاظ الظاهرة اليت ال يعطي ظاهرها سواه، كقول االعرايب

  .وله، تركه وما وقع له، فلم يكفهر لق)٣(نعم : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

)٥٦١ / ١٠) ١.  
  .١٤٥، ١٤٤ / ١": ذيل الطبقات " انظر نص التوبة يف ) ٢(
، من طريق يزيد بن هارون، محاد بن سلمة، عن ١٨١: ، وسنن ابن ماجة١١ / ٤": املسند " يف ) ٣(

: "  اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى: يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه أيب رزين، قال
، "نعم : " يا رسول اهللا، أو يضحك الرب ؟ قال: قلت: قال" ضحك ربنا من قنوط عبد وقرب غريه 

  .لن نعدم من رب يضحك خريا: قلت
جمهول احلال، : وكيع بن عدس مل يوثقه غري ابن حبان على عادته يف توثيق ااهيل، وقال ابن القطان

  .وباقي رجاله ثقات
  . وما بعدها للبيهقي٤٦٧: ص": المساء والصفات ا: " وانظر

(*)  



)١٩/٤٤٨(  

  

إنه مسيع بصري، مريد : أحدمها حق، والثاين باطل، فاحلق أن يقول: قد صار الظاهر اليوم ظاهرين: قلت
متكلم، حي عليم، كل شئ هالك إال وجهه، خلق آدم بيده، وكلم موسى تكليما، واختذ إبراهيم 

له : مره على ما جاء، ونفهم منه داللة اخلطاب كما يليق به تعاىل، وال نقولخليال، وأمثال ذلك، فن
  .تأويل خيالف ذلك

أن تعتقد قياس الغائب على الشاهد، ومتثل البارئ خبلقه، تعاىل : والظاهر اآلخر وهو الباطل، والضالل
ه، وال شبيه له، وليس اهللا عن ذلك، بل صفاته كذاته، فال عدل له، وال ضد له، وال نظري له، وال مثل ل

  .كمثله شئ، ال يف ذاته، وال يف صفاته، وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي، واهللا أعلم
كان جدي كاتب اء الدولة بن بويه، وهو الذي كتب نسخة : مسعت ابن عقيل يقول: قال السلفي

  .عزل الطائع، وتولية القادر، وهي عندي خبط جدي
حججت، فالتقطت عقد لؤلؤ يف : حكى ابن عقيل عن نفسه قال:  اجلوزيوقال أبو املظفر سبط ابن

خذ الدنانري، : خيط أمحر، فإذا شيخ أعمى ينشده، ويبذل مللتقطه مئة دينار، فرددته عليه، فقال
فامتنعت، وخرجت إىل الشام، وزرت القدس، وقصدت بغداد، فأويت حبلب إىل مسجد وأنا بردان 

إمامنا تويف فصل بنا هذا الشهر، :  فأطعموين، وكان أول رمضان، فقالواجائع، فقدموين، فصليت م،
، فمرضت يف ]ولدا ذكرا [ المامنا بنت، فزوجت ا، فأقمت معها سنة، وأولدا : ففعلت، فقالوا

  هلذا قصة، وحكيت هلا،: نفاسها، فتأملتها يوما فإذا يف عنقها العقد بعينه خبيطه االمحر، فقلت هلا

)١٩/٤٤٩(  

  

اللهم ارزق بنيت مثل الذي رد العقد علي، : أنت هو واهللا، لقد كان أيب يبكي، ويقول: فبكت، وقالت
  ).١(وقد استجاب اهللا منه، مث ماتت، فأخذت العقد واملرياث، وعدت إىل بغداد 

  كان عندنا بالظفرية دار، كلما سكنها ناس: وحكى عن نفسه قال
كتراها، وارتضى ا، فبات ا وأصبح ساملا، فعجب اجلريان، أصبحوا موتى، فجاء مرة رجل مقرئ، فا

ملا بت ا، صليت العشاء، وقرأت شيئا، وإذا شاب قد صعد من : وأقام مدة، مث انتقل، فسئل، فقال
هذه : ال بأس عليك، علمين شيئا من القرآن، فشرعت أعلمه، مث قلت: البئر، فسلم علي، فبهت، فقال

حنن جن مسلمون، نقرأ ونصلي، وهذه الدار ما يكتريها إال الفساق، : لالدار، كيف حديثها ؟ قا
نعم، فكان يصعد من البئر : ففي الليل أخافك، فجئ ارا، قال: فيجتمعون على اخلمر، فنخنقهم، قلت

املرقي من الدبيب، ومن العني، ومن اجلن، : يف النهار، وألفته، فبينما هو يقرأ، إذا مبعزم يف الدرب يقول



اطلبه، فقمت وأدخلته، فإذا باجلين قد صار ثعبانا يف السقف، فعزم : معزم، قال: أيش هذا ؟ قلت: الفق
: الرجل، فما زال الثعبان يتدىل حىت سقط يف وسط املندل، فقام ليأخذه ويضعه يف الزنبيل، فمنعته فقال

وقد ضعف واصفر وذاب، فأعطيته دينارا وراح، فانتفض الثعبان، وخرج اجلين، ! أمتنعين من صيدي ؟ 
قتلين هذا ذه االسامي، وما أظنين أفلح، فاجعل بالك الليلة، مىت مسعت يف البئر : مالك ؟ قال: فقلت

  .صراخا، فازم
  فسمعت تلك الليلة: قال

__________  
  .، وقد رواها الذهيب رمحه اهللا بتصرف٥٣، ٥٢ / ٨: مرآة الزمان) ١(

(*)  

)١٩/٤٥٠(  

  

  .النعي، فازمت
  ).١(وامتنع أحد أن يسكن تلك الدار بعدها : قال ابن عقيل

أخربنا إسحاق بن طارق، أخربنا أبو البقاء يعيش، أخربنا عبد اهللا ابن أمحد اخلطيب، أخربنا علي بن 
  عقيل الفقيه، أخربنا أبو حممد

يب احلسن اجلوهري، أخربنا القطيعي، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا هوذة، حدثنا عوف، عن سعيد بن أ
مسعت رسول اهللا صلى : إمنا معيشيت من التصاوير، فقال: كنت عند ابن عباس، إذ أتاه رجل، فقال: قال

" من صور صورة، عذبه اهللا يوم القيامة حىت ينفخ فيها، وليس بنافخ فيها أبدا : " اهللا عليه وسلم يقول
)٢.(  

  
   بن املعمر بن أيبملعمر بن علياملفيت الواعظ الكبري، أبو سعد ا*  ابن أيب عمامة - ٢٦٠

__________  
  .٥٤، ٥٣ / ٨: مرآة الزمان) ١(
) ١٧٠(رقم " السري " بشر بن موسى هو االسدي ثقة حافظ مترجم يف اجلزء الثالث عشر من ) ٢(

هو ابن أيب مجيلة االعرايب روى له اجلماعة، : هو ابن خليفة الثقفي البكراوي صدوق، وعوف: وهوذة
 من ٣٦٠ / ١ احلسن هو أخو احلسن البصري ثقة روي له اجلماعة، وأخرجه أمحد وسعيد بن أيب

من طريق نصر بن علي اجلهضمي عن ) ٢١١٠(طريقني عن عوف ذا االسناد، وأخرجه مسلم 
عبداالعلى بن عبداالعلى، عن حيىي بن أيب إسحاق، عن سعيد ابن أيب احلسن، عن ابن عباس، وأخرجه 



يق عبد اهللا بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد بن زريع، أخربنا عوف به، وفيه من طر) ٢٢٢٥(البخاري 
وحيك إن أبيت إال أن تصنع، : فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال له ابن عباس: عندمها

  .فعليك ذا الشجر، وكل شئ ليس فيه روح
، ٢١٥ / ٨:  والنسائييف اللباس والزينة،) ١٠٠) (٢١١٠(يف اللباس، ومسلم ) ٥٩٦٣(وأخرجه هو 

  . من طريق سعيد بن أيب عروبة، عن النضر بن أنس بن مالك، عن ابن عباس٢٤١ / ١: وأمحد
، عيون ١١ / ٤: ، العرب١٨٠ - ٢ / ١٧٩: ٤: ، تاريخ االسالم١٧٤ - ١٧٣ / ٩: املنتظم(*) 

لنجوم ، ا١١٠ - ١٠٧ / ١: ، ذيل طبقات احلنابلة١٧٥ / ١٢: ، البداية٢٨١ / ١٣: التواريخ
  .١٥ - ١٤ / ٤: ، شذرات الذهب٢٠٥ / ٥: الزاهرة

(*)  

)١٩/٤٥١(  

  

  .عمامة البغدادي احلنبلي
  .ولد سنة تسع وعشرين وأربع مئة

ومسع من ابن غيالن، وأيب حممد بن املقتدر، واحلسن بن حممد اخلالل، وعبد العزيز بن علي االزجي، 
  .وأيب القاسم التنوخي، وروى اليسري

  . ناصر، وأبو املعمر االنصاريابن: حدث عنه
درس الفقه على شيوخ زمانه، وأفىت وناظر، وحفظ من اآلداب والشعر والنوادر يف : قال ابن النجار

، وانتفعوا مبجالسه، فكان يبكي الناس ويضحكهم، )١(اجلد واهلزل ما مل حيفظه غريه، وانفرد بالوعظ 
 اخلاطر، وخفة الروح ما شاع وذاع واتفق عليه وله قبول عظيم عند اخلاص والعام، وكان له من حدة

  .االمجاع، وكان يؤم باالمام املقتدي بأمر اهللا يف التراويح وينادمه
  .مات يف ربيع االول سنة ست ومخس مئة، وشيعه خلق كثري، وساق ابن النجار نوادر وطيب مزاح له

__________  
ذيل طبقات " ، واحلافظ ابن رجب يف ١٧٤، ١٧٣ / ٩": املنتظم " ذكر له ابن اجلوزي يف ) ١(

، جملس وعظ جبامع املهدي نصح به نظام امللك الوزير نصيحة تلمح فيها ١٠٩، ١٠٧ / ١": احلنابلة 
  .العلم االصيل، وعزة املؤمن، ونزاهة القصد، وكمال الشفقة للمنصوح

لذين يبتغون بنصحهم حطام الذي شاع فيه املداهنون ا...أكثر اهللا يف املسلمني من أمثاله يف عصرنا هذا
الدنيا، والتزلف الصحاب النفوذ، واملتطرفون الذين يرتعون إىل الغلو والتنطع، وسوء الظن والتهور، 



  .وكالمها مبنأى عن صراط اهللا السوي، وجه احلكيم
(*)  

)١٩/٤٥٢(  

  

  :أخوه
عمر بن أيب عمامة الشيخ املعمر، أبو املعايل عثمان بن علي بن امل * ]عثمان بن علي  [ - ٢٦١

  .البغدادي البقال
مسع من أيب طالب بن غيالن، وعمر بن عبدامللك الرزان، وقرأ االدب على عبد الواحد بن برهان، 

  .واحلسن بن حممد الدهان، وروى قليال
كان عسرا، غري مرضي السرية، خيل بالصلوات، ويرتكب احملظورات، روى عنه ابن : قال ابن النجار
  .قرأ اللغة على ابن برهان إال أن يف عقله خلال، وهو حسن الطريقة: ي، قال السلفياالخوة والسلف
رأينا أبا املعايل ابن أيب عمامة يف جامع املنصور، : مسعت عبد الوهاب االمناطي يقول: وقال السمعاين

الناس، اشهدوا أيها : ومعنا جزء، فأردنا أن نقرأه عليه، فسألناه، فأىب، فأحلحنا عليه، فرفع صوته، وقال
  .ال حيل لكم أن تسمعوا من كذاب، قوموا: أين كذاب، مث قال

  .وكان شاعرا هجاء، خبيث اللسان: قال
  .مات يف ربيع االول سنة سبع عشرة ومخس مئة، وله إحدى وتسعون سنة

__________  
 ٤: امليزان، لسان ٤٩ / ٢: ، ميزان االعتدال١ / ٢٣١ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٤٨ / ٩: املنتظم(*) 
 /١٤٩، ١٤٨.  

(*)  

)١٩/٤٥٣(  

  

 ابن حممد بن عبد العميد، فخر الكتاب، مؤيد الدين أبو إمساعيل احلسني بن علي*  الطغرائي - ٢٦٢
، وما أملح )١(الصمد االصبهاين املنشئ، الشاعر، ذو باع مديد يف الصناعتني، وله المية العجم بديعة 

* طاب السلو وأقصر العشاق أو ما بدا لك يف االفاقة واالىل * يا قلب مالك واهلوى من بعدما : قوله
  الغرام أفاقوا) ٢(نازعتهم كأس 

__________  



، وفيات ٢٦٣ - ٢٦٢ / ٣: ، اللباب٧٩ - ٥٦ / ١٠: ، معجم االدباء٥٤٣: لوحة: االنساب(*) 
 / ٢: تصر، تتمة املخ٣٢ / ٤: ، العرب٢ / ٢١٣ / ٤: ، تاريخ االسالم١٩٠ - ١٨٥ / ٢: االعيان

، مرآة ٣٦٦ - ٣٥٧: لوحة: ، عيون التواريخ٤٣٩ - ٤٣١ / ١٤: ، الوايف بالوفيات٥٠ - ٤٩
، ٢٢٠ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٩٠ / ١٢: ، البداية٢١٠ / ٣: ، مرآة اجلنان٥٨ - ٥٦ / ٨: الزمان

، الرتهة ٤٣ - ٤١ / ٤: ، شذرات الذهب٦٨: ، كشف الظنون١٩٨ - ١٩٧ / ١: مفتاح السعادة
  .٨٨ - ٧٦ / ٢٧: ، أعيان الشيعة٢٤٨: ، روضات اجلنات٧٣ / ٢: موسويلل
وحلية الفضل زانتين لدى العطل وهي طويلة تنيف * أصالة الرأي صانتين عن اخلطل : ومطلعها) ١(

إا من غرر القصائد، ودرر الفوائد، ملا اشتملت عليه من لطيف الغزل، : على ستني بيتا، وقالوا فيها
ما أضيق * أعلل النفس باآلمال أرقبها : ن احلكم واالمثال، ومما يستجاد منها قولهواحتوت عليه م

أنفقت صفوك يف أيامك االول فيم * يا واردا سؤر عيش كله كدر : العيش لوال فسحة االمل وقوله
  وأنت يكفيك منه مصة الوشل* اقتحامك جل البحر تركبه 

فهل *  االنصار واخلول ترجو البقاء بدار ال ثبات هلا حيتاج فيه إىل* ملك القناعة ال خيشى عليه وال 
اصمت ففي الصمت منجاة من الزلل قد * مسعت بظل غري منتقل ويا خبريا على االسرار مطلعا 

فاربأ بنفسك أن ترعى مع اهلمل وقد أقام عليها الصالح الصفدي شرحا * رشحوك المر لو فطنت له 
  .مطوال، وهو مطبوع يف جملدين ضخمني

  .كان وهو خطأ: يف االصل) ٢(
(*)  

)١٩/٤٥٤(  

  

* الذي ) ١(تشكوه ال يرجى له إفراق وهدا خفوق الربق والقلب * مرض النسيم وصح والداء الذي 
  .تطوى عليه أضالعي خفاق قتل سنة أربع عشرة ومخس مئة

  
 بن بركات  حممدالشيخ العالمة، البارع املعمر، شيخ العربية واللغة، أبو عبد اهللا*  السعيدي - ٢٦٣

  .بن هالل بن عبد الواحد السعيدي املصري االديب
  .مولده يف احملرم سنة عشرين وأربع مئة

  .ولو مسع يف صباه، لسمع من مسند مصر أيب عبد اهللا بن نظيف الفراء
وقد مسع يف الكرب من القاضي أيب عبد اهللا القضاعي، وعبد العزيز بن احلسن الضراب، وكرمية املروزية، 

  ".صحيح البخاري " جاور، ومسع منها ف



السلفي، والشريف أبو الفتوح اخلطيب، وإمساعيل ابن علي النحوي، ومنجب املرشدي، : حدث عنه
  .وأبو القاسم هبة اهللا البوصريي، وآخرون

__________  
  .والربق: يف تاريخ االسالم) ١(

، ٧٩ - ٧٨ / ٣: ء الرواة، إنبا٤٠ - ٣٩ / ١٨: ، معجم االدباء١٥٦ / ٢: خريدة القصر(*) 
، وذكره املؤلف يف ٤٧ / ٤: ، العرب١ / ٢٤٣ / ٤: ، تاريخ االسالم٥٩: الورقة: أخبار احملمدين
، طبقات ابن قاضي ٢٢٥ / ٣: ، مرآة اجلنان٢٤٧ / ٢: ، الوايف بالوفيات١٢٧١ / ٤: تذكرة احلفاظ

: ، كشف الظنون٦١ - ٥٩ / ١: ، بغية الوعاة٥٣٢ / ١: ، حسن احملاضرة٢٩ - ٢٨ / ١: شهبة
  .٦٢ / ٤: ، شذرات الذهب٧١٥

(*)  

)١٩/٤٥٥(  

  

  ).١(كان شيخ مصر يف عصره يف اللغة : أرخ السلفي مولده، وقال
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة عشرين ومخس مئة، وله مئة سنة وثالثة أشهر

  :عمل يف مسافر العطار: ذكره العماد الكاتب، فقال
  يا قوام الغصن الرطبو* يا عنق االبريق من فضة 
  تقدر أن خترج من قليب* هبك جتافيت وأقصيتين 

بن احلمامي، البغدادي ) ٢ (العالمة الفقيه، أبو الفتح أمحد بن علي بن برهان*  ابن برهان - ٢٦٤
  .الشافعي

  كان أحد االذكياء، بارعا يف املذهب وأصوله، من أصحاب ابن
__________  

أجاد فيه، وله عدة تصانيف " خطط مصر " وله من الكتب كتاب : اءوقال ياقوت يف معجم االدب) ١(
 بأنه ٢٤٧ / ٢": الوايف بالوفيات " ، ووصفه الصالح الصفدي يف "الناسخ واملنسوخ " يف النحو، وله 

  .عايل احملل يف النحو واالدب وسائر فنون االدب، منحط الشعر
  :، وفيات االعيان٦٢٥ / ١٠: ، الكامل يف التاربخ٢٥١ - ٢٥٠ / ٩: املنتظم(*) 
 - ٢٠٧ / ٧: ، الوايف بالوفيات٦٢: ، املستفاد١ / ٢٣٣ - ٢ / ٢٣٢: ٤: ، تاريخ االسالم٩٩ / ١

 - ٣٠ / ٦: ، طبقات السبكي٢٥ / ٣: ، مرآة اجلنان٤٤٦ - ٤٤٥ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٠٨
:  البداية والنهاية٣٠٧ / ١: ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة٢٠٧ / ١: ، طبقات االسنوي٣١



، ٢٠١: ، طبقات ابن هداية اهللا٢٩٨، ٦١، ٢٠ / ١: ، املزهر يف علوم اللغة١٩٦، ١٩٤ / ١٢
 ١: ، هدية العارفني٧١: ، روضات اجلنات٦١ / ٤: ، شذرات الذهب٢٠٠١، ٢٠١: كشف الظنون

 /٨٢.  
  .٨٠ / ١": شتبه امل: " بفتح الباء كما يف االصل، وكما ضبطه غري واحد، ومنهم املؤلف يف) ٢(

(*)  

)١٩/٤٥٦(  

  

  .، مث حتول شافعيا، ودرس بالنظامية)١(عقيل 
  .تفقه بالشاشي والغزايل

  .ومسع من النعايل، وابن البطر، وبقراءته مسع ابن كليب الصحيح من أيب طالب الزينيب
 به املثل كان خارق الذكاء، ال يكاد يسمع شيئا إال حفظه، حالال للمشكالت، يضرب: قال ابن النجار

  .، وصار من أعالم الدين، مات كهال سنة مثاين عشرة ومخس مئة)٢(يف تبحره، تصدر لالفادة مدة 
  

 بن الشيخ أيب عمر املطهر الشيخ اجلليل، املعمر النبيل، أبو عدنان حممد بن أمحد*  أبو عدنان - ٢٦٥
  .بن أيب نزار حممد بن علي بن حممد بن أمحد ابن جبري الربعي االصبهاين

  .ولد سنة أربع وثالثني وأربع مئة
من أيب بكر بن ريذه، ومسع من جده املطهر، وجعفر بن حممد بن جعفر، ومسع " املعجم الصغري " مسع 

  "الرهبان " كتاب 
__________  

  ).٢٥٩(احلنبلي وقد تقدمت ترمجته برقم ) ١(
ة من ليله مستوعبا لالشتغال والقاء وكان الطلبة يقصدونه من البلدان إىل أن صار مجيع اره، وقطع) ٢(

  .، وغري ذلك"الوجيز " ، و "االوسط " الدروس، وله مصنفات يف أصول الفقه، منها 
  .٣١ / ٦": طبقات السبكي " انظر 
: ، تاريخ االسالم٨٤ - ٨١ / ٢:  أ، التحبري٢٠٣ - ب ٢٠٢: الورقة: معجم الشيوخ للسمعاين(*) 
٢ / ٢٢٦ / ٤.  

(*)  

)١٩/٤٥٧(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

للطيالسي منه عن " شيوخ شعبة " لرمحن بن أيب بكر الذكواين، وكتاب من أيب القاسم عبدا) ١(لالسلي 
) ٢" (السنة " البن أيب عاصم، وكتاب " االطعمة " اليب الشيخ، وكتاب " العيد " أيب الشيخ، وكتاب 

  .مجع صاحل بن أمحد" احملنة " ليعقوب الفسوي، وكتاب 
  . بن حممود الثقفي وآخرونأبو العالء العطار، وأبو موسى املديين، وحيىي: حدث عنه

  ).٤(وعبد اجلليل ) ٣(هو شيخ، سديد، صاحل، هو أبو شيخينا عبد املغيث : قال السمعاين
  .تويف يف شهر ربيع االول سنة ست عشرة ومخس مئة: قال أبو موسى

  
 بن علي الشيخ الكبري، شيخ الصوفية بأصبهان، السيد أبو حممد محزة بن العباس*  العلوي - ٢٦٦

  لوي احلسيين، االصبهاين الصويف، مكثر عن أيبالع
  ).٥(طاهر بن عبدالرحيم، وكان مقدم الطائفة، ويعرف بربطلة 

__________  
  .٨٢ / ٢": التحبري " ، و ٢٤٩ / ١": االنساب " انظر هامش ) ١(

  ".السنة وجمانبة أهل البدع : " ٨٣ / ٢": التحبري " امسه الكامل كما يف 
من بيت احلديث وأهله، كان شيخا صاحلا، : ، فقال٤٨٥ / ١": التحبري " ين يف ترجم له السمعا) ٣(

  . ه٥٤٨ثقة صدوقا، من أهل اخلري، وأرخ وفاته سنة 
شيخ صاحل مستور من بيت احلديث، وكانت والدته يف حدود سنة : ٤٣١ / ١": التحبري " يف ) ٤(

  .سبعني وأربع مئة تقديرا
: ، تاريخ االسالم٢٥٥ - ٢٥٣ / ١:  ب، التحبري٩٨ - أ ٩٨: قةالور: معجم الشيوخ للسمعاين(*) 



  .٥٥ / ٤: ، شذرات الذهب٤٠ / ٤: ، العرب٢ / ٢٢٩ / ٤
  = (*)سيد حسن السرية، ورع، مجيل : ٢٥٣ / ١": التحبري " وقال السمعاين يف ) ٥(

)١٩/٤٥٨(  

  

 اخلالق بن أيب شكر السلفي، وأبو سعد الصائغ، وأبو موسى املديين، وحممد بن عبد: روى عنه
  ).٢(خامتة أصحابه، وذكره السمعاين يف شيوخه باالجازة ) ١(اجلوهري، وعفيفة الفارفانية 

  .تويف يف سادس عشر مجادى االوىل سنة سبع عشرة ومخس مئة
  

سارة، اللغوي :  بن صارة، ويقالشاعر االندلس، أبو حممد عبد اهللا بن حممد*  ابن سارة - ٢٦٧
  . نزيل إشبيلية،)٣(الشنتريين 

__________  
االمر، مشهور يف بلده عند اخلواص والعوام، عفيف، وكان شيخ الصوفية، ومقدمهم، عمر العمر = 

  .الطويل حىت حدث، ومسع منه الناس، ورحلوا إليه
الفارقانية بالقاف وهو تصحيف، وقد ضبط السمعاين واملنذري الراء بالسكون، : يف االصل) ١(

  قرية من قرى أصبهان، وعفيفة هذه هي: لكسر، وفارفانوضبطها ياقوت با
 ه ٦٠٦الشيخة الصاحلة املسندة أم هانئ عفيفة بنت أمحد بن عبد اهللا الفارفانية االصبهانية، توفيت سنة 

  .وسترد ترمجتها عند املؤلف يف هذا الكتاب
 ورواياته، ومن مجلتها كتب إيل االجازة جبميع مسموعاته: ، ونص كالمه٢٥٤ / ١": التحبري " يف ) ٢(

التوحيد والرد على " ، وكتاب ...اليب علي ابن منجويه" الفوائد " لعلي ابن املديين، و " العلل " كتاب 
اليب عبد اهللا بن " اهلادي " ، وكتاب ...تصنيف أيب احلسن علي بن أمحد البوشنجي" من خالف السنة 

: ، معجم السلفي٨٥٠ - ٨٣٤/  م ٢/  ق ٢ :، الذخرية٢٦٠: قالئد العقبان...(*) منده احلافظ
، ٧٨: ، املطرب٣٧٦: ، بدائع البدائه٨٩٦رقم : ، بغية امللتمس٣١٥ / ٢: ، اخلريدة٢١٢: الورقة
: ، تاريخ االسالم٩٥ - ٩٣ / ٣: ، وفيات االعيان٤١٩ / ١: ، املغرب٤٦٢: ، تكملة الصلة١٣٨

: ، بغية الوعاة٤٤١ - ٤٣٩ / ٣: حاطة، اال٣٨٣ / ١١: ، املسالك٤٠ / ٤: ، العرب١ / ٢٣٠ / ٤
 و ٤٤١ و ٤٣٨ و ٢١٦ / ٣، ٦٥٢ و ٣٠ / ٢، ٤٩٩ / ١: ، أخباره يف نفح الطيب٥٧ / ٢

، شذرات ٧٩٥: ، كشف الظنون٣٤٥ و ٣٢٥ و ٣٠١ / ٤ و، ٦٠٠ و ٥٦٧ و ٤٥٨ و ٤٤٩
  .٤٥٤ / ١: ، هدية العارفني٥٦ - ٥٥ / ٤: الذهب

نسبة إىل شنترين بلدة يف غرب : ، وفتح التاء، وكسر الراءبفتح الشني املعجمة، وسكون النون) ٣(



  .٣٦٧ / ٣: جزيرة االندلس، انظر معجم البلدان
(*)  

)١٩/٤٥٩(  

  

  ).٢(، ومدح االمراء، وكتب لبعضهم، وله ديوان مشهور )١(نسخ خبطه املليح للناس كثريا 
  .تويف سنة سبع عشرة ومخس مئة

  
   بن البالغتني، أبو حممد القاسم بن عليالعالمة البارع، ذو*  احلريري - ٢٦٨

__________  
   بأنه كان قليل احلظ إال من احلرمان، مل يسعه٩٣ / ٣: وصفه ابن خلكان) ١(

 أنه كان يتبلغ بالوارقه ٨٣٥ / ٢ / ٢": الذخرية " مكان، وال اشتمل عليه سلطان، وذكر ابن بسام يف 
؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ : ساد سوقها، وخلو طريقها، وفيها يقولوله منها جانب، وا بصر ثاقب، فانتحلها على ك

تكسو العراة وجسمها * أوراقها ومثارها احلرمان شبهت صاحبها بصاحب إبرة * ؟ ؟ فهي أيكة حرفة 
" ، و "قالئد العقيان " ، و "نفح الطيب " و ": الذخرية " وقد أورد طائفة من شعره يف ) ٢(عريان 

  .٣٤٥ / ٤": نفح الطيب " اليت ترمجت له، ومما أنشده له املقري يف ، وغريها من املصادر "اخلريدة 
مهارشة * فجلت عندهم وهي احلقريه يهارش بعضهم بعضا عليها * بنو الدنيا جبهل عظموها : قوله

البن سبعني مولع بالصبابه وهو ماء مل تبق منه * أي عذر يكون ال أي عذر : الكالب على العقريه وقوله
فإذا رضاهم غاية ال تدرك * ولقد طلبت رضى الربية جاهدا : إناء احلياة إال صبابه وقولهيف * الليايل 

* يا من تعرض دونه شحط النوى : والرب أفضل ما به يتمسك وقوله* وأرى القناعة للفىت كرتا له 
 ونواظري حيسدن فيك رقاعي مل تطوك االيام* فاستشرفت حلديثه أمساعي إين ملن حيظى بقربك حاسد 

، ٣٨١ - ٣٧٩، نزهة االلباء ١٢١ و ٩٥ / ٤: االنساب(*) نقلتك من عيين إىل أضالعي * عين إمنا 
 ٢٦١ / ١٦: ، معجم االدباء٢٣٥ / ٢: ، معجم البلدان٣ / ١: ، شرح الشريشي٢٤١ / ٩: املنتطم

- ٢٩٣ ،(*) =  

)١٩/٤٦٠(  

  

  .احلريري، صاحب املقامات) ١(حممد بن عثمان البصري احلرامي 
  . بقرية املشان من عمل البصرةولد



  .ومسع من أيب متام حممد بن احلسن بن موسى، وأيب القاسم الفضل القصباين، وخترج به يف االدب
قدم احلريري بغداد، وقرأ على علي بن فضال ااشعي، وتفقه على ابن الصباغ، وأيب : قال ابن افتخار

 بغداد سنة مخس مئة، وحدث ا جبزء من حديثه إسحاق الشريازي، وقرأ الفرائض على اخلربي، مث قدم
  أوهاما يسرية) ٢(ومبقاماته، وقد أخذ عليه فيها ابن اخلشاب 

__________  
: الورقة: ، طبقات ابن الصالح٥٩٦ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٣٦٠ - ٣٥٣ - ٣٥٢: اللباب= 
ر دول االسالم البن ، خمتص٦٨ - ٦٣ / ٤: ، وفيات االعيان٢٧ - ٢٣ / ٣: ، إنباه الرواة٧٤

 - ١ / ٢٢٥: ٤: ، تاريخ االسالم٢٣٦ - ٢٣٥ / ٢: ، املختصر يف أخبار البشر٣٠ / ٢: العربي
 ٢: ، تتمة املختصر١٢٥٧ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٣٨ / ٤: ، العرب٤٣ / ٢: ، دول االسالم٢ / ٢٢٦

 / ٣: اجلنان، مرآة ٤١٤ - ٤٠٦ / ١٣: ، عيون التواريخ١٩٤: ، تلخيص ابن مكتوم٤٩ - ٤٧/ 
 ١: ، طبقات االسنوي٢٧٠ - ٢٦٦ / ٧: ، طبقات السبكي٦٧ / ٨: ، مرآة الزمان٢٢١ - ٢١٣

، طبقات ٢٧٠ - ٢٦٩: ، وفيات ابن قنفذ١٩٢، ١٩١ / ١٢: ، البداية والنهاية٤٣٢ - ٤٢٩/ 
، مفتاح ٢٥٩ - ٢٥٧ / ٢: ، بغية الوعاة٢٣٥ / ٥: ، النجوم الزاهرة٤٧٩: الورقة: ابن قاضي شهبة

، ٧٨٩ - ٥٠٧: ، كشف الظنون٢٧٧ - ٢٧٠ / ٣: ، معاهد التنصيص٢٢٣ / ١: السعادة
، الفالكة ٥ - ٢ / ٢: ، نزهة اجلليس١١٧ / ٣: ، خزانة االدب٥٣ - ٥٠ / ٤: شذرات الذهب

، كنوز ٨٢٧ / ١: ، هدية العارفني٥٢٨ - ٥٢٧: ، روضات اجلنات١١٩ - ١١٨: واملفلوكون
  .٣٦٧ - ٣٦٥ / ٧: عارف االسالمية، دائرة امل٢٩٠ - ٢٨٢: االجداد

  .نسبة إىل حملة بالبصرة، وبنو حرام قبيلة من العرب سكنوا يف هذه احمللة، فنسبت إليهم) ١(
هو عبد اهللا بن أمحد بن أمحد بن أمحد بن عبد اهللا بن نصر البغدادي النحوي اللغوي املتوىف سنة ) ٢(

  .رينيف اجلزء العش) ٣٣٧( ه، وسترد ترمجته برقم ٥٦٧
(*)  

)١٩/٤٦١(  

  

  ).١(اعتذر عنها ابن بري 
وشرحها " امللحة " ، و )٢" (درة الغواص يف وهم اخلواص " وأملى بالبصرة جمالس، وعمل : قلت

  .، وديوانا يف الترسل، وغري ذلك، وخضع لنثره ونظمه البلغاء)٣(
علي بن صدقة، واحلافظ ابن روى عنه ابنه أبو القاسم عبد اهللا، والوزير علي بن طراد، وقوام الدين 

ناصر، وأبو العباس املندائي، وأبو بكر بن النقور، وحممد بن أسعد العراقي، واملبارك بن أمحد االزجي، 



وعلي بن املظفر الظهريي، وأمحد بن الناعم، ومنوجهر بن تركانشاه، وأبو الكرم الكرابيسي، وأبو علي 
  .بن املتوكل، وآخرون

كان أبو زيد : زة أبو طاهر اخلشوعي الذي أجاز لشيوخنا، فعن احلريري قالوآخر من روى عنه باالجا
فصيحا، ورد البصرة علينا، فوقف يف مسجد بين حرام، ) ٤(السروجي شيخنا شحاذا بليغا، ومكديا 

فسلم، مث سأل، وكان الوايل حاضرا، واملسجد غاص بالفضالء، فأعجبتهم فصاحته، وذكر أسر الروم 
فاجتمع عندي مجاعة، فحكيت أمره، فحكى يل كل واحد أنه " املقامة احلرامية " يف ولده كما ذكرنا 

  شاهد منه يف مسجد مثل ما شاهدت، وأنه مسع منه معىن
__________  

  هو أبو حممد عبد اهللا بن بري املقدسي املصري، أحد أئمة اللغة والنحو،) ١(
  . ه٥٨٢ أو ٥٧٦املتوىف سنة 

  .وسترد ترمجته عند املؤلف
  . مخسة شروح١١٧ / ٣: وهلا شروح كثرية اجتمع منها عند البغدادي صاحب اخلزانة) ٢(
  .وهو عند العلماء يعد ضعيفا يف النحو: يف االعراب، قال البغدادي) ٣(
  .أحل يف املسألة: أكدى: من الكدية، وهو سؤال الناس، يقال) ٤(

(*)  

)١٩/٤٦٢(  

  

انه يف ميدانه، وتصرفه يف تلونه، وإحسانه، وعليه بنيت يف فصل، وكان يغري شكله، فتعجبوا من جري
  .هذه املقامات

  .نقل هذه القصة التاج املسعودي عن ابن النقور عنه
، فأشار عليه )١(اشتهرت املقامات، وأعجبت وزير املسترشد شرف الدين أنو شروان القاشاين : قلت

  .طاعته غنمفأشار من إشارته حكم، و: بإمتامها، وهو القائل يف اخلطبة
كلكم حارث، : " وأما تسميته الراوي هلا باحلارث بن مهام، فعىن به نفسه أخذا مبا ورد يف احلديث

  .الكثري االهتمام، فقصد الصفة فيهما، ال العلمية: الكاسب، واهلمام: فاحلارث) ٢" (وكلكم مهام 
  .روفة بالوخمبليدة فوق البصرة مع: حباء مفتوحة وراء، واملشان بالفتح: وبنوا حرام

  وجدت يف عدة تواريخ أن احلريري صنف): ٣(قال ابن خلكان 
__________  

 / ٤: ، وشذرات الذهب١٩١ / ١٢": البداية والنهاية " ، و ٧٧ / ١٠": املنتظم " مترجم يف ) ١(



١٠١.  
: يف االدب) ٤٩٥(، وأبو داوود ٣٤٥ / ٤: ال يعرف ذا اللفظ، ويقرب منه ما أخرجه أمحد) ٢(
  باب ما:  يف اخليل٢١٩، ٢١٨ / ٦: ب تغيري االمساء، والنسائيبا

 من طريق عقيل بن شبيب، عن أيب ٢٧٧ / ٢": االدب املفرد " يستحب من شية اخليل، والبخاري يف 
تسموا بأمساء االنبياء، : " قال رسول صلى اهللا عليه وسلم: وهب اجلشمي وكانت له صحبة، قال

وعقيل بن " هللا وعبد الرمحان، وأصدقها حارث ومهام، وأقبحها حرب ومرة وأحب االمساء إىل اهللا عبد ا
شبيب مل يوثقه غري ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وله شواهد من حديث املغرية بن شعبة عند مسلم 

أيضا، ومن حديث عبد اهللا بن عمر اليحصيب ) ٢١٣٢(، ومن حديث ابن عمر عند مسلم )٢١٣٥(
  .، وسنده صحيح٧: ص": اجلامع " مرسال عند ابن وهب يف 

  .٦٤ / ٤": وفيات االعيان " يف ) ٣(
(*)  

)١٩/٤٦٣(  

  

املقامات بإشارة أنو شروان، إىل أن رأيت بالقاهرة نسخة خبط املصنف، وقد كتب أنه صنفها للوزير 
  .جالل الدين أيب علي بن صدقة وزير املستشرد، فهذا أصح، النه خبط املصنف

للقفطي أن أبا زيد السروجي امسه مطهر ابن سالر، وكان بصريا لغويا، ) ١ " (تاريخ النحاة" ويف 
" امللحة " صحب احلريري، وخترج به، وتويف بعد عام أربعني ومخس مئة، مسع أبو الفتح املندائي منه 

  .بسماعه من احلريري
 هذه لرجل مغريب مات :إن احلريري عمل املقامات أربعني وأتى ا إىل بغداد، فقال بعض االدباء: وقيل

االدب، فاقترح عليه إنشاء رسالة يف واقعة : بالبصرة، فادعاها احلريري، فسأله الوزير عن صناعته، فقال
  .عينها، فانفرد وقعد زمانا مل يفتح عليه مبا يكتبه، فقام خجال

  ينتف عثنونه من اهلوس* شيخ لنا من ربيعة الفرس : وقال علي بن أفلح الشاعر
، وكان يعبث ]الفرس [ رماه وسط الديوان باخلرس وكان يذكر أنه من ربيعة *  باملشان كما أنطقه اهللا

  ).٢(بلحيته، فلما رد إىل بلده، كملها مخسني ونفذها، واعتذر عن عيه باهليبة 
  .بل كره املقامة ببغداد، فتجاهل، وقبل صغريا حبلقة: وقيل

__________  
  .ر يف ترمجة املطهر بن سال٢٧٦ / ٣) ١(
طرف من اجلنون : طرف اللحية، واهلوس حمركة: ، والعثنون٦٦، ٦٥ / ٤": وفيات االعيان ) " ٢(



  .وخفة العقل
اشتملت على شئ كثري من :  عن مقامات احلريري١١٧ / ٣": خزانة االدب " وقال البغدادي يف 

 استدل ا على فضله، كالم العرب من لغاا وأمثاهلا، ورموز أسرار كالمها، ومن عرفها حق معرفتها،
  .وكثرة اطالعه، وغزارة مادته

(*)  

)١٩/٤٦٤(  

  

  .وكان غنيا له مثانية عشر ألف خنلة
فيه خبل، فنهاه االمري عن نتف حليته، وتوعده، فتكلم يوما بشئ ) ١(كان عفشا زري اللباس : وقيل

  .تقد فعل: أقطعين حلييت، فضحك، وقال: سلين ما شئت، قال: أعجب االمري، فقال
جنم الدين عبد اهللا، : تويف احلريري يف سادس رجب سنة ست عشرة ومخس مئة بالبصرة، وخلف ابنني

  .وقاضي البصرة ضياء االسالم عبيد اهللا، وعمره سبعون سنة
  

د بن الشيخ االمام، احملدث املتقن، أبو حممد عبد اهللا بن املقرئ احملقق أمح*  ابن السمرقندي - ٢٦٩
  . بن السمرقندي، الدمشقي املولد، البغدادي الدار، اللغوي، أخو احملدث إمساعيلعمر بن أيب االشعث

  مسع أبا بكر اخلطيب، وعبد العزيز الكتاين، وأبا نصر بن
طالب، وعبد الدائم اهلاليل بدمشق، وأبا احلسني بن النقور، والصريفيين، وعدة ببغداد، وعبد الرمحن 

  ى املوسوي مبرو، وكامل بن إبراهيم اخلندقي جبرجان،بن حممد بن عفيف ببوشنج، وعلي بن موس
__________  

ذكروا أنه جاء غريب يزوره، ويأخذ عنه شيئا، فلما رآه استقبح منظره، واستزراه، ففهم ذلك ) ١(
ورائد أعجبته خضرة الدمن فاختر لنفسك * ما أنت أول سار غره قمر : احلريري منه، فأملى عليه قوله

: ، الكامل يف التاريخ٢٣٩ - ٢٣٨ / ٩: املنتظم(*) ثل املعيدي فأمسع يب وال ترين م* غريي إنين رجل 
 ٤: ، تذكرة احلفاظ٣٧ / ٤: ، العرب /٢: ، دول االسالم٢ / ٢٢٣ / ٤: ، تاريخ االسالم٦٠٥ / ١٠
، ٢٢٣ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٩١ / ١٢: ، البداية والنهاية١٣٨ - ١٣٧: ، املستفاد١٢٦٣/ 

  .٤٩ / ٤: شذرات الذهب
(*)  

)١٩/٤٦٥(  

  



  .والفضل بن احملب، وعدة بنيسابور، وأبا منصور بن شكرويه وطبقته بأصبهان
وعين باحلديث، وكتب الكثري، وكان يفهم ويدري، مع االتقان والتحري والدين، وسعة االدب، وكان 

  .يقرأ لنظام امللك على الشيوخ، ويفيده
  .خرج لنفسه املعجم

  ).٤٤٤(مولده سنة 
  .كان فاضال عاملا، ثقة، ذا لسن وعربية، إذا قرأ أعرب وأغرب: ث عنه السلفي، وقالحد

  مات يف ربيع اآلخر سنة ست عشرة ومخس مئة، وكان: قلت
  .أبوه من كبار تالمذة أيب علي االهوازي يف القراءات، وسيأيت أخوه إمساعيل بن السمرقندي

  .ط صحيحا، كان موصوفا باحلفظ والثقةكان أبو حممد يكتب مليحا، ويضب: قال ابن النجار
، وابن ناصر، وهبة اهللا بن مكرم، وشيخنا ذاكر بن كامل، وحيىي بن )١(روى عنه أخوه وبنته كمال 

  .بوش
  أبو حممد السمرقندي شاب،": السياق " وقال عبد الغافر يف 
__________  

حدثت عن النعايل وطراد الزينيب، هي احملدثة أم احلسن كمال بنت عبد اهللا بن أمحد السمرقندي، ) ١(
وقرئ عليها اجلزء الثاين من أمايل إمساعيل احملاملي، ومسع عليها اجلزء السادس والسابع والثامن من 

 سترد ترمجتها يف اجلزء العشرين ٥٥٨حديث احملاملي بسماعها من عمر بن علي الطوسي، وتوفيت سنة 
  ).٢٧٦(برقم 
(*)  

)١٩/٤٦٦(  

  

  .د اخلاطر، خفيف الروحفاضل، حافظ، حدي
  ).١(كان حافظ وقته : إىل أن قال

  
 بن أمحد ابن الشيخ الصدوق املسند، أبو سعد أمحد بن عبد اجلبار*  أبو سعد بن الطيوري - ٢٧٠

  .القاسم الصرييف بن الطيوري البغدادي، املقرئ الدالل يف الكتب، أخو احملدث أيب احلسني
  .كان صاحلا، مقرئا، مكثرا

  . طالب بن غيالن، وأبا حممد اخلالل، وأبا الطيب الطربي، واجلوهري، والعشاري، وعدةمسع أبا
  .وأجاز له أبو علي االهوازي، واحلافظ حممد بن علي الصوري، واحلسن بن حممد اخلالل، وطائفة



  .قرأ بالروايات على أيب بكر حممد بن علي اخلياط، وأيب علي بن البناء: قال ابن النجار
__________  

أن املترجم قصد أبا عثمان بن الورقاء يف بيت املقدس، فطلب : ٢٣٩ / ٩: يف منتظم ابن اجلوزي) ١(
أيها الشيخ، ال تنظر إيل بعني : منه جزءا، فوعده به، ونسي أن خيرجه، فتقاضاه، فوعده مرارا، فقال له

احلمد هللا، مث : ال له الشيخالصبوة، فإن اهللا قد رزقين من هذا الشأن ما مل يرزق أبا زرعة الرازي، فق
أيها الشاب إين طلبت البارحة االجزاء، فلم أجد فيها جزءا اليب : رجع إليه يطلب اجلزء، فقال الشيخ

  .زرعة الرازي، فخجل وقام
 / ٤، تذكرة احلفاظ، ٣٩ / ٤: ، العرب١ / ٢٢٨ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٤٧ / ٩: املنتظم(*) 

، شذرات ٦٥ / ١: ، غاية النهاية٤٣٠ / ١٣: ، عيون التواريخ١٤ / ٧: ، الوايف بالوفيات١٢٦٥
  .٥٤ - ٥٣ / ٤: الذهب

(*)  

)١٩/٤٦٧(  

  

  .وأجاز له عبد العزيز بن علي االزجي وغريه: قال
أبو طاهر السلفي، والصائن بن عساكر، وابن بوش، وذاكر بن كامل وعدة، وتفرد بإجازته : حدث عنه

  .حيىي بن بوش، وعفيفة الفارفانية
  .تويف يف رجب سنة سبع عشرة ومخس مئة، وكان مولده يف سنة أربع وثالثني وأربع مئة

  .صدوق، صحيح السماع، دالل يف الكتب: قال ابن النجار
أنبأنا أمحد بن سالمة، أنبأنا حيىي بن بوش، أخربنا أمحد بن عبد اجلبار قراءة عليه، أخربنا حممد بن حممد، 

ا احلارث بن حممد، حدثنا يزيد، أخربنا ابن أيب خالد، عن حكيم بن جابر، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثن
  :عن عبادة بن الصامت، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).١(وذكر احلديث ..." الذهب بالذهب، مثال مبثل، يدا بيد" 
__________  

دادي احلافظ صاحب املسند، إسناده صحيح، احلارث بن حممد هو ابن أيب أسامة التميمي البغ) ١(
: هو إمساعيل بن أيب خالد االمحسي، وأخرجه النسائي: هو ابن هارون الواسطي، وابن أيب خالد: ويزيد

  . من طريقني، عن إمساعيل بن أيب خالد ذا االسناد٢٧٨ / ٥: ، والبيهقي٢٧٧ / ٧
، وابن )١٢٤٠(، والترمذي )٣٣٥٠(، وأبو داود )١٥٨٧(، ومسلم ٣٢٠ / ٥: وأخرجه أمحد

، ٦٦ / ٤: ، والطحاوي٢٤ / ٣: ، والدارقطين٢٥٩، ٢٥٨ / ٢: ، والدارمي)٦٥٠(اجلارود 



 من طريق أيب قالبة عبد اهللا بن زيد اجلرمي، عن أيب االشعث الصنعاين، ٢٨٤ و ٢٧٨ / ٥: والبيهقي
لفضة بالفضة، الذهب بالذهب، وا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبادة بن الصامت، قال

والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح مثال مبثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو 
  ".استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء 

: ، والنسائي)٣٣٤٩(وقد تابع أبا قالبة عليه مسلم بن يسار املكي، عن أيب االشعث به، عند أيب داود 
  .٢٧٧ / ٥: ، والبيهقي٦٦ / ٤: ، والطحاوي)٢٢٥٤(، وابن ماجة ٢٧٧ - ٢٧٤ / ٧

(*)  

)١٩/٤٦٨(  

  

 بن أمحد الشيخ اجلليل، الصاحل العدل الصادق، أبو الغنائم حممد بن حممد*  ابن املهتدي باهللا - ٢٧١
  .ملسندين ببغداد، اخلطيب، من بقايا ا)١(بن حممد بن املهتدي باهللا اهلامشي العباسي، البغدادي احلرميي 

  .مسع أبا القاسم بن لؤلؤ، وأبا احلسن القزويين، وأبا إسحاق الربمكي، وأبا حممد اجلوهري
  حدث عنه ابن ناصر، والسلفي، وذاكر بن كامل، وأبو طاهر

  ).٢(املبارك بن املعطوش، وآخرون، وأجاز للخشوعي 
  ).٥١٧ (مولده يف سنة ست وثالثني وأربع مئة، ومات يف ربيع االول سنة

  
الفرضي، أخو ) ٣( بن مسلم البغدادي الشيخ أبو املعايل هبة اهللا بن حممد بن أمحد* *  الفرضي - ٢٧٢

  .نصر اهللا
  .مسع أبا طالب بن غيالن، وأبا حممد بن اخلالل، واجلوهري

__________  
يف ، الوا٤١ / ٤: ، العرب١ / ٢٣٢ - ٢ / ٢٣١ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٤٨ / ٩: املنتظم(*) 

  .٥٧ / ٤: ، شذرات الذهب١٥٤ - ١٥٣ / ١: بالوفيات
  .حملة كبرية ببغداد باجلانب الغريب منها: نسبة إىل احلرمي الطاهري) ١(
وكان شيخا ذا هيئة مجيلة، وصالح ظاهر، ومساعه : ٢٤٨ / ٩": املنتظم " قال ابن اجلوزي يف ) ٢(

، والصالح، وعاش مئة وثالثني سنة صحيح، وكان شيخنا عبد الوهاب يثين عليه، ويصفه بالصدق
  .وكسرا ممتعا جبميع جوارحه

  .١ / ٢٣٢ / ٤: تاريخ االسالم(* *) 



  .بغدادي ثقة: يف تاريخ االسالم) ٣(
(*)  

)١٩/٤٦٩(  

  

  .روى عنه املبارك بن كامل، وحيىي بن بوش، وغريمها
  .ذكره ابن النجار

  .رمحه اهللامات يف رمضان سنة سبع عشرة ومخس مئة، وله تسعون سنة 
  

 بن إبراهيم بن االمام احملدث، الفقيه اخلطيب الكبري، أبو إبراهيم إسحاق بن حممد*  النوحي - ٢٧٣
عن حممد " تنبيه الغافلني " حممد بن حممد بن نوح بن النوحي النسفي احلنفي، شيخ احلنفية، راوي كتاب 

ليث السمرقندي، وروى أيضا عن عمر بن عبدالرمحن نافلة حممد بن علي الترمذي صاحب املؤلف أيب ال
بن أمحد بن شاهني السمرقندي، وعلي بن احلسني السعدي، وعلي بن حسن بن مكي النسفي، والعالمة 

  .عبد العزيز بن أمحد احللوائي، واحلافظ أيب مسعود أمحد بن حممد البجلي
لسعدي املؤدب، عمر بن حسن الدرغي، وإبراهيم بن يعقوب الواعظ، وحممد بن حممد ا: حدث عنه

  ، وأسعد بن إبراهيم القطواين، وحممد بن حممد بن)١(وحممد بن يوسف النجانيكثي 
__________  

، الطبقات ٣٧١ - ٣٧٠ / ١: ، اجلواهر املضية٣٢٩ / ٣:  أ، اللباب٥٧٠: الورقة: االنساب(*) 
  .٤٥٨: السنية رقم

 ألف مث نون أخرى مكسورة وياء النجانيكثي ضبطه السمعاين بضم النون وفتح اجليم وبعدها) ١(
هذه النسبة إىل جنانيكث، وهي بليدة بنواحي : ساكنة وكاف مفتوحة، ويف آخرها الثاء املثلثة، وقال

كان فقيها صاحلا ساكنا، مسع : مسرقند فيما أظن عند إسروشنة، وذكر منها حممد بن يوسف هذا وقال
  .سمرقند، وذكر أنه حدث عن املترجمأبا احلسن علي بن عثمان اخلراط وغريه، كتبت عنه ب

(*)  

)١٩/٤٧٠(  

  

فارس اهلامشي، وحممود بن علي النسفي، وعلي بن عبد اخلالق اليشكري مشيخة أيب املظفر السمعاين، 
  .وعدة



  .أملى مدة بسمرقند من أصوله، وكان من كبار االئمة
  .مات يف مجادى االوىل سنة مثاين عشرة ومخس مئة، وله مخس ومثانون سنة

  
 الشيخ االمام، الفقيه العالمة، احملدث الثبت الصاحل، أبو احلسن حممد بن مرزوق*  الزعفراين - ٢٧٤

  .بن عبد الرزاق بن حممد البغدادي الزعفراين، اجلالب الشافعي
  .مولده يف سنة اثنتني وأربعني وأربع مئة، وكان تاجرا جواال

مة، وعبد الصمد بن املأمون، وأبا احلسني بن املهتدي مسع أبا بكر اخلطيب، فأكثر، وأبا جعفر بن املسل
باهللا، وابن النقور، ومسع بدمشق أبا نصر بن طالب، وبالبصرة حممد بن علي السريايف، وأبا علي 

التستري، وبأصبهان أبا منصور بن شكرويه، وطائفة، ومبصر من صاحل بن إبراهيم بن رشدين، وكتب 
  ).١(تفقه على الشيخ أيب إسحاق، فربع يف املذهب الكثري، وحرر، وقيد ومجع وصنف، و

__________  
 / ١٩٦: ، طبقات الشافعية من تاريخ االسالم٦٢٥ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٢٤٩ / ٩: املنتظم(*) 
: ، كشف الظنون١٢٦٥ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٤١ / ٤: ، العرب١ / ٢٣٢ / ٤: ، تاريخ االسالم١

  .٨٤ / ٢: ، هدية العارفني٥٧  /٤: ، شذرات الذهب١٨٣١، ٣٥٥
ومسع بالبصرة، وخوزستان، وأصبهان، والشام، : ٢٤٩ / ٩": املنتظم " وقال ابن اجلوزي يف ) ١(

  .ومصر، وكان مساعه صحيحا، وكان ثقة له فهم جيد، وكتب تصانيف اخلطيب ومسعها منه
(*)  

)١٩/٤٧١(  

  

 ابن احلسن الصائن، وأبو طاهر السلفي، يوسف بن مكي، وأبو طاهر بن احلصين، وهبة اهللا: حدث عنه
  .وعبد احلق اليوسفي، وأخوه عبدالرحيم، وحيىي بن بوش، وآخرون

  .مات ببغداد يف صفر سنة سبع عشرة ومخس مئة
بن الطيوري، وأبو عبد اهللا أمحد بن حممد ابن علي بن اخلياط التغليب، شاعر ) ١(وفيها مات أبو سعد 

، وأبو شل عبد )٣(، وظريف بن حممد النيسابوري )٢(لعباس العلوي الشام، وأبو حممد محزة بن ا
، )٥(، وأبو الغنائم بن املهتدي باهللا، وأبو صادق مرشد ابن حيىي املديين )٤(الصمد ابن أمحد العنربي 

  ).٦(وأبو عمران موسى بن عبدالرمحن بن أيب تليد الشاطيب 
  

 بن أمحد بن اهليثم و طاهر عبد الواحد بن حممدالشيخ املعمر، مسند الوقت، أب*  الدشتج - ٢٧٥



  .الدشتج: االصبهاين الذهيب، الصباغ الدشيت، ويقال
__________  

  ).٢٧٠(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٦٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢١٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٨١(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٧٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٢٢٩(رمجته برقم سترد ت) ٦(

 / ٢:  أ، تاريخ االسالم١٦٣/ الورقة : ، معجم شيوخ السمعاين٤٩٨ - ٤٩٧ / ١: التحبري(*) 
  .٤٤٧ / ١٣: ، عيون التواريخ٤٣ / ٤: ، العرب٢ / ٢٣٤

(*)  

)١٩/٤٧٢(  

  

  .خامتة من روى عن أيب نعيم احلافظ، وعبد الرمحن بن أمحد بن عمر الصفار
  . بن ريذه، وأيب الوفاء مهدي بن حممد، وعبيد اهللا بن املعتز، وغريهموقد مسع أيضا من أيب بكر

السلفي، وأبو موسى املديين، وأمحد بن الفضل الكراين، وعفيفة الفارفانية، وعبد الواحد بن : حدث عنه
  ).١(أيب املطهر، وآخرون، وباحلضور حيىي الثقفي، وأبو جعفر الصيدالين، ومساعه من أيب نعيم حضور 

  .يف ثاين عشر ربيع االول سنة مثان عشرة ومخس مئة، وله نيف وتسعون سنةمات 
  

 البغدادي الدهان املرتب، كان االمام أبو احلسن علي بن أيب القاسم أمحد بن حممد*  املرتب - ٢٧٦
  .مرتبا للصفوف جبامع املنصور، وكان يؤرخ ويذاكر، لكنه أمي

  .باهللا، وصحب أبا علي بن الشبلمسع أبا الغنائم بن املأمون، وابن املهتدي 
__________  

كتب إيل االجازة جبميع :  بعد أن وصفه بأنه شيخ صاحل٤٩٧ / ١": التحبري " وقال السمعاين يف ) ١(
" طبقات الصوفية " البن خزمية، وأحاديث علي ابن حجر، و " التوكل " مسموعاته، ومن مجلتها كتاب 

  .اليب عبد الرمحان السلمي
  .١ / ٢٣٥ / ٤: ، تاريخ االسالم١٩٣ / ٣: ، اللباب٥٢٠الورقة : اباالنس(*) 
(*)  



)١٩/٤٧٣(  

  

  .، وطائفة)١(روى عنه السلفي، وخطيب املوصل، وحممد بن دوما الصلحي 
  .تويف سنة مثان عشرة ومخس مئة

  .مسع املرتب لنفسه يف جزء على اخلطيب، وأرخه سنة مخس وستني، فافتضح: قال أبو علي
  

 بن حممد االصبهاين احلافظ االوحد، املفيد الرحال، أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد* دقاق  ال- ٢٧٧
  .الدقاق

سنة بضع ) ٢(عرفت بني الطلبة بالدقاق بصديقي أيب علي الدقاق، وولدت مبحلة جرواءان : كان يقول
  .وثالثني وأربع مئة

لضيب، وأمحد بن الفضل الباطرقاين، وسعيد ومسعت يف سنة سبع وأربعني من اخلطيب عبد اهللا بن شبيب ا
  .العيار، وأيب الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازي، وأصحاب ابن املقرئ، وشيخنا أيب القاسم ابن منده

وأول رحليت كان يف سنة ست وستني، ومسعت بنيسابور وطوس، وسرخس ومرو، وهراة وبلخ، 
  وجرجان، وخباري، ومسرقند وكرمان،

__________  
  .بلدة على دجلة بأعلى واسط بينهما مخسة فراسخ: نسبة إىل فم الصلح) ١(

 - ٣٨ / ٤: ، العرب١ / ٢٢٧ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٢٥الورقة : خمتصر طبقات علماء احلديث(*) 
، ٤٥٦: ، طبقات احلفاظ٤١٥ / ١٣: ، عيون التواريخ١٢٥٦ - ١٢٥٥ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٣٩

  .٥٦ / ٤: شذرات الذهب
  .ة كبرية بأصبهانحمل) ٢(

(*)  

)١٩/٤٧٤(  

  

  .ومل نصل إىل العراق
فأما الذين كتبت عنهم بأصبهان، فأكثر من ألف شيخ، وكتبت يف الرحلة عن أكثر من ألف : إىل أن قال

  أخرى، فقد مسعت راة
  .ونيسابور من ست مئة

  ).١(كان الدقاق حمدثا مكثرا، أثريا متبعا، فقريا متعففا دينا : قلت



  . السلفي، وأبو سعد الصائغ، وأبو موسى املديين، وخليل بن بدر الراراين، وعدةحدث عنه
  .مات يف شوال يف سادسه سنة ست عشرة ومخس مئة

  
 بن القاسم املديين، مث احملدث الثقة العامل، أبو صادق مرشد بن حيىي*  أبو صادق املديين - ٢٧٨

  .املصري
، وأبا القاسم علي بن حممد الفارسي، وحممد بن احلسني مسع أبا احلسن علي بن محصة، وعلي بن ربيعة
  .الطفال، وداجن السدوسي، واحلكيمي، وعدة

__________  
إال أنه كان يبالغ يف تعظيم عبد الرمحان شيخه، ويؤذي : ١٢٥٦ / ٤": الطبقات " زاد املؤلف يف ) ١(

  .االشعرية
ن إسحاق بن حممد بن حيىي بن منده العبدي وعبد الرمحان شيخه هو أبو القاسم عبد الرمحان بن حممد ب

  .ه) ٤٧٠(االصبهاين املتوىف سنة 
": تذكرة احلفاظ " ، وأنظر ما قاله الدقاق يف شيخه هذا يف )١٦٨(تقدمت ترمجته يف الثامن عشر برقم 

  . للمؤلف١١٦٥ / ٣
 / ١٣: واريخ، عيون الت٤١ / ٤: ، العرب٤٤ / ٢: ، دول االسالم١ / ٢٣٢ / ٤: تاريخ االسالم(*) 

  .٥٧ / ٤: ، شذرات الذهب٤٣١
(*)  

)١٩/٤٧٥(  

  

  .وأجاز له علي بن منري اخلالل، وأبو احلسن بن الصخر، وطائفة
  ، أكثرها خبط ابن)١(كان ثقة، صحيح االصول : قال السلفي
  .بقاء وبقراءته

الكاملي، وعبد السلفي، وحممد بن علي الرحيب، وعشري بن علي املزارع، وعلي بن هبة اهللا : حدث عنه
  .اهللا بن بري النحوي، وأبو القاسم هبة اهللا بن علي البوصريي، وآخرون

  .مات يف ذي القعدة سنة سبع عشرة ومخس مئة
  

 بن علي بن حيىي بن صدقة التغليب شاعر عصره، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد*  ابن اخلياط - ٢٧٩
، وديوانه شائع، عاش سبعا وستني سنة، وتويف الدمشقي الكاتب، من كبار االدباء، ونظمه يف الذروة



  .سنة سبع عشرة ومخس مئة
__________  

ومن أصوله الصحيحة خبط علي بن بقاء مسند أيب بكر الصديق تصنيف أيب بكر أمحد بن علي بن ) ١(
 ه، وهو من حمفوظات املكتبة الظاهرية بدمشق احملروسة ضمن ٢٩٢سعيد االموي املروزي املتوىف 

  . ه١٣٩٠، وقد قمت بتحقيقه وختريج أحاديثه ونشر يف دمشق سنة )١٠٦ - ٦٢(ق ) ٥٦(جمموع 
 / ١: ، وفيات االعيان١ / ١٠٢ - ٢ / ١٠١: ٢: ، تاريخ ابن عساكر٢٣٤: تاريخ ابن القالين(*) 

: ، تتمة املختصر٤٠ - ٣٩ / ٤: ، العرب١ / ٢٢٩ - ١ / ٢٢٨: ٤: ، تاريخ االسالم١٤٧ - ١٤٥
: ، البداية والنهاية٤١٧ / ١٣: ، عيون التواريخ٧٠ - ٦٧ / ٨: لوايف بالوفيات، ا٥٢ - ٥١ / ٢

، منتخبات ٥٨ - ٥٤ / ٤: ، شذرات الذهب٢٢٦ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٩٤ - ١٩٣ / ١٢
، الشعراء ١٣٣ - ١٢٧ / ٣٤: ، جملة امع٧١ - ٧٠ / ٢: ، ذيب ابن عساكر٤٧٦: التواريخ
  .١٩٥٨ه مطبوع بدمشق بتحقيق خليل مردم سنة ، وديوان٢٤٤ - ٢٠٩: الشاميون

(*)  

)١٩/٤٧٦(  

  

[ فارتج * يبدو لعينك منه حلي مناطق مترقرق لعب الشعاع مبائه * أو ما ترى قلق الغدير كأنه : وله
فابن اخلياط الدمشقي، هو أمحد بن سين الدولة أيب الكتائب الكاتب ابن ) ١(مثل ثلب العاشق ] خيفق 

لس، وكتب أبو عبد اهللا حبماة اليب الفوارس بن مانك، وخدمه مدة، مث اشتهر علي، وهو من طراب
بالشعر، ومدح امللوك واالمراء، واجتمع حبلب باالمري أيب الفتيان بن حيوس، وروى عنه، وعن السابق 

حممد بن اخلضر بن أيب مهزول املعري، وحسان بن احلباب، وأيب نصر بن اخليسي، وعبد اهللا بن أمحد بن 
  .لدويدةا

  .روى عنه أمحد بن حممد الطليطلي، وحممد بن نصر القيسراين الشاعر، وخترج به
  .كان ابن اخلياط شاعر الشام: وقال السلفي

ابن اخلياط : - وكان شاعرا مفلقا -وقال يل أبو الفوارس جناء بن إمساعيل العمري بدمشق سنة عشر 
  .يف عصره أشعر الشاميني بال خالف

  .د اخترت من شعره جملدة لطيفة، ومسعتها منهوق: قال السلفي
مل يبق عندي ما : دخلت يف الصبا على االمري ابن حيوس حبلب وهو مسن، فأنشدته يل: وقال ابن اخلياط

  منظري عن خمربي) ٢(وكفاك عني * يباع بدرهم 
__________  



وعللت طرفك من * ه فإذا نظرت إليه راعك ملع:  بيتا ثالثا هو١ / ١٧٢ / ٢: زاد ابن عساكر) ١(
وكفاك ": الوايف " وكفاك علما منظري، ويف ": الوفيات " مين، ويف : يف الديوان) ٢(شارب صادق 

  .شاهد
(*)  

)١٩/٤٧٧(  

  

وأنت نعم : لو قلت: فقال له ابن حيوس) ١(من أن تباع وأين أين املشتري * إال صبابة ماء وجه صنتها 
  .املشتري

ي، ونعيت إيل نفسي، فإن الشام ال خيلو من شاعر جميد، فأنت وارثي، كرمت عند: لكان أحسن، مث قال
فاقصد بين عمار بطرابلس، فإم حيبون هذا الفن، مث وصله بثياب، ودنانري، ومضى إىل بين عمار، 

  .فوصلوه، ومدحهم
ابن حيوس أصنع من ابن اخلياط، لكن لشعر ابن اخلياط طالوة ليست له، ومن : قال العماد الكاتب

  .ان ينظر إىل ابن اخلياط، يعتقده مجاال أو محاال، لبزته وشكله وعرضهك
فمن قوله يف عضد الدولة أبق بن عبد الرزاق االمري بدمشق قصيدته املشهورة الفائقة، وهي أكثر من 

  )٢(فقد كاد رياها يطري بلبه * خذا من صبا جند أمانا لقلبه : سبعني بيتا، أوهلا
__________  

  .٦٨ / ٨: ، والوايف١٤٥ / ١: ، ووفيات االعيان٢٧٨: يف دوانهالبيتان ) ١(
مىت هب كان الوجد أيسر خطبه خليلي لو * وأياكما ذاك النسيم فإنه :  وبعده١٧٠: ديوانه) ٢(

يتوق ومن يعلق * حمل اهلوى من مغرم القلب صبه تذكر والذكرى تشوق وذو اهلوى * أحببتما لعلمتما 
وشوق على بعد املزار وقربه وللحسام احلاجري على * س اهلوى ورجائه به احلب يصبه غرام على يأ

  وأقسم منها ال يرق لصبه* لوى جيده كالظيب عن لسربه : وزا قصيدة مطلعها
: برئ ويل ذل املقر بذنبه أوردها ابن شاكر الكتيب يف عيون التواريخ* حبيب له عند العتاب تعزز ال 

  .٤٢١لوحة  / ١٣
(*)  

)١٩/٤٧٨(  

  



هبوا طيفكم أعدى على الناس : ومدح القاضي فخر امللك أبا علي بن حممد بن عمار بطرابلس ذه
  .وهي طويلة) ١(فمن ملشوق إن وم جفناه * مسراه 

ملنعت * لو كنت شاهد عربيت يوم النقا : وله يف الرئيس وجيه امللك أيب الذواد مفرج بن احلسن الصويف
وعجبت من أن ال أذوب حترقا إن الظباء غداة * أن ال أطيق جتلدا قلبك بعدها أن يعشقا وعذرت يف 

قد مر جمتازا عليك وما * إال حشى قلقا وقلبا شيقا سنحت وما منحت وكم من عارض * رامة مل تدع 
  .وهي طويلة) ٢(سقى 

 أما أعند القلوب دم للحدق* سلوا سيف أحلاظه املمتشق : وله يف أبق االمري املذكور قصيدته املشهورة
 ن ماضي املوشح واملنتطق من -* إذا عنف الشوق يوما رفق جتلى لنا صارم املقليت * من معني وال عاذر 

مسري السهاد ضجيع القلق وقد * بأفتك من طرفه إذ رمق وليلة وافيته زائرا * الترك ما سهمه إذ رمى 
   املقبل واملعتنقشهي* ووقر بالسكر منه الرتق وخف العناق فقبلته * راضت الكأس أخالقه 

__________  
  .١٥٤: ، وخريدة القصر٧١: ديوانه) ١(
  .١٦٤: ، وخريدة القصر٢٥٤: ديوانه) ٢(

(*)  

)١٩/٤٧٩(  

  

وأعجب للوصل كيف * أزور طرا أم خيال طرق أفكر يف اهلجر كيف انقضى * وبت أخاجل شكي به 
 ي ملا أحس -* مع من راحت وللحسن ما جل منه ودق لقد أبق الد* اتفق فللحب ما عز مين وهان 

وله يف أيب النجم هبة اهللا بن ) ٢(ومن أمه السيل خاف الغرق * تطاوح يهرب من جوده ) ١(بنعمى أبق 
ترادف وفد اهلم أو زاخر اليم * وخيل متطت يب وليل كأنه : بديع االصبهاين وزير امللك تتش، منها

: وقال أبو عبد اهللا أمحد الطليطلي) ٣( النجم قالئد نظمي أو مساعي أيب* شققت دجاه والنجوم كأا 
كان ابن اخلياط أول ما دخل طرابلس وهو شاب يغشاين يف حلقيت، وينشدين ما أستكثره له، فأمه 

أنت ال : النين كنت إذا سألته عن شئ من االدب، ال يقوم به، فوخبته يوما على قطعة عملها، وقلت
وفاضل قال إذ : امسع: لشعر ؟ فقام إىل زاوية، ففكر، مث قالتقوم بنحو وال لغة، فمن أين لك هذا ا

من شأنه معجزات النظم * من بعض شعري وشعري كله خنب ال شئ عندك مما يستعني به * أنشدته خنبا 
قل يل فمن أين هذا الفضل واالدب فقلت قول أمرئ صحت * واخلطب فال عروض وال حنو وال لغة 

  كتسبإن القرحية علم ليس ي* قرحيته 
__________  



  .اسم عضد الدولة: أبق) ١(
  .١٧٠: ، وخريدة القصر٢٢١: ديوانه) ٢(
  .١٩٤: ، وخريدة القصر١٤٧: ديوانه) ٣(

(*)  

)١٩/٤٨٠(  

  

حسبك، واهللا ال : فقلت) ١(والنحو طبعي فهل يعتاقين سبب * ذوقي عروضي ولفظي جله لغيت 
  .ن االدب ما استقل بهاستعظمت لك بعدها عظيما، ولزمين بعد ذلك، فأفاد م

وقع هبة اهللا بن بديع أبو النجم البن اخلياط بألف دينار، وهو آخر شاعر يف زماننا : وقال ابن القيسراين
  .وقع له بألف دينار

يقيين يقيين حادثات النوائب : بشيزر) ٢(وله يف سديد امللك أيب احلسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ 
غلبت به اخلطب الذي هو غاليب * ائب سينجدين جيش من العزم طاملا وحزمي حزمى يف ظهور النج* 

وال * قراع الليايل ال قراع الكتائب وما كل دان من مرام بظافر * ومن كان حرب الدهر عود نفسه 
  وأقرب مما بني عيين وحاجيب* كل ناء عن رجاء خبائب وإن الغىن مين الدىن مسافة 

__________  
  .ن، وأثبنها حمقق الديوان من هنامل ترد يف الديوا) ١(
بنو منقذ أسرة جميدة نشأ فيها رجال كبار، جلهم فارس شجاع، وشاعر أديب، وكان حصن شيزر ) ٢(
ه وقتل سنة ) ٤١٧( يتوارثونه من أيام صاحل بن مرداس الذي ملك حلب سنة - وهو يف مشال محاة -
ترده منهم سديد امللك أبو احلسن علي بن ه مث خرج من أيديهم بعد ذلك إىل الصليبيني، واس) ٤١٩(

 ه، وقتل كل من فيه من بين ٥٥٢ه، وبقي يف أيديهم حىت خرب بالزلزال يف سنة ) ٤٧٤(مقلد سنة 
منقذ حتت أنقاضه، ومل ينج منه سوى أسامة بن منقذ وإخوته الذين كانوا خارجه، وقد ترك هذا احلدث 

الذي استغرق يف صنعه ست " املنازل والديار " أليف كتاب الفاجع يف نفس أسامة أثرا بالغا حفزه على ت
  عشرة

سنة وضمنه مناذج متخرية من شعر اجلاهليني فمن بعدهم حىت أيامه، مما قيل يف املنازل والديار واالوطان 
واملغاين واالطالل واآلثار واملدن واالهل واالحباب وما إىل ذلك، وقد خلله مقاطيع من نظمه مل يرد 

  .ذكر يف ديوانه املطبوعالكثرها 
  .١٩٦٥وقد يسر اهللا يل حتقيق هذا الكتاب والتعليق عليه، ومت نشره يف دمشق سنة 

(*)  



)١٩/٤٨١(  

  

  .فتنجح ما ألوى الزمان بصاحب يف أبيات* سأصحب آمايل إىل ابن مقلد 
  

 مث البغدادي،  ابن اخلازن الدينوري،االديب أبو الفضل أمحد بن حممد بن الفضل*  ابن اخلازن - ٢٨٠
  ).١(الشاعر، صاحب اخلط الفائق، والنظم الرائق 

  .تويف سنة مثان عشرة
  .وخطه يقارب خط الكاتب أيب الفوارس ابن اخلازن

  .وله ولد نسخ املقامات كثريا، وهو أبو الفتح نصر اهللا بن أمحد بن اخلازن
  .وكان أبو الفوارس يروي عن اجلوهري

  . الناس خطاكان أحسن: السلفي) ٢(قال فيه 
__________  

، املستفاد من ٢٣٣ / ٤: ، تاريخ االسالم١٥١ - ١٤٩ / ١: ، وفيات االعيان٢٠٤ / ٩: املنتظم(*) 
 - ٧٨ / ٨: ، الوايف بالوفيات٤٤٥ - ٤٣٢ / ١٣: ، عيون التواريخ٨٠ - ٧٩: ذيل تاريخ بغداد

 ٤: ، شذرات الذهب٧٦٥: ، كشف الظنون٢٢٩ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٨٣: ، البداية والنهاية٨٠
 /٥٨ - ٥٧.  
  .٧٩ / ٨: ، والصالح الصفدي١٥٠ / ١: ومن نظمه ما أنشده ابن خلكان) ١(

لساعة * وناظره الفتان يعزى إىل اهلند جترعت كأس الصرب من رقبائه * وأهيف ينميه إىل العرب لفظه 
ر على اخلد كنقطة سوى واحد منهم غيو* وصل منه أحلى من الشهد وهادنت أعماما له وخؤولة 

  .يف أيب الفوارس: أي) ٢(رأيت ا غرس البنفسج يف الورد * مسك أودعت جلنارة 
(*)  

)١٩/٤٨٢(  

  

  .نسخ مخس مئه ختمة، وله نظم أيضا: قيل: قلت
  ).١(تويف سنة اثنتني ومخس مئة، وامسه حسني بن علي بن حسني الديلمي، مث البغدادي 

  
 املعمر، أبو شل عبد الصمد بن أيب الفوارس أمحد بن الفضلالشيخ اجلليل *  أبو شل - ٢٨١

  .العنربي، التميمي االصبهاين



  .ولد سنة سبع وعشرين وأربع مئة
، )٢(السد بن موسى " جزء الزهد " أجاز له أبو احلسني بن فاذشاه، وقد مسع منه يف سنة اثنتني وثالثني 

يضا عن هارون بن حممد، وأيب بكر بن شاذان شاهدت االصل بذلك، فهو خامتة من حدث عنه، وروى أ
لعبد الرزاق " فضائل القرآن " االعرج، وابن زيذه، مسع منه معجمي الطرباين االكرب واالصغر، ومسع 

  .اليب الشيخ، وأشياء تفرد ا" بر الوالدين " من هارون عن الطرباين، ومسع 
__________  

واستراح الزاهد * عنت الدنيا لطالبها : ، وأنشد له قوله١٩١ / ٢": وفيات االعيان " له ترمجة يف ) ١(
  حسبه مما حوى كفن* الفطن كل ملك نال زخرفها 

معجم شيوخ (*) من لقاء اهللا مرن * يف كال احلالني مفتنت أملي كوين على ثقة * يقتين ماال ويتركه 
  .٢ - ١ / ٢٣٠ / ٤: ، تاريخ االسالم٤٥٧ - ٤٥٥ / ١:  ب، التحبري١٥٣/ الورقة : السمعاين

هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبدامللك القرشي االموي املرواين املصري املعروف ) ٢(
  .١٦٢ ه، وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء العاشر الصفحة ٢١٢بأسد السنة املتوىف سنة 

(*)  

)١٩/٤٨٣(  

  

يل الطرسوسي، ومسعود بن أيب السلفي، وأبو موسى املديين، وأبو جعفر حممد بن إمساع: حدث عنه
  .منصور اجلمال، ومسعود بن حممود العجلي، وعبد الواحد بن أيب املطهر الصيدالين

أجاز يل، وكان مكثرا معمرا، وكان أبوه من فضالء االدباء، وكان عبد الصمد : قال أبو سعد السمعاين
  ).٢( المساعيل بن عمرو البجلي "فضائل القرآن " ، ومن مروياته بعلو )١(من غالة العبد الرمحانية 

  .تويف يف ذي احلجة سنة سبع عشرة ومخس مئة: قلت
، وأخربنا أمحد بن )ح(أنبأنا حيىي بن أيب منصور الفقيه، أخربنا حممد بن عبد الغين سنة مثان وست مئة 

د الغين،  زاد ابن عب-أخربنا مسعود اجلمال : أخربنا يوسف بن خليل قاال: حممد، وإسحاق بن حيىي قاال
أخربنا عبد الصمد بن : وأخربنا مسعود بن حممود بن خلف، وعبد الواحد بن أيب املطهر قالوا: -فقال 

، أخربنا سليمان بن أمحد، أخربنا يوسف بن يزيد، )٤٣٢(أمحد، أخربنا أمحد بن حممد بن احلسني سنة 
  حدثنا أسد بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن النعمان بن

إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يف : " ري، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولبش
  ".أمخص قدميه مجرتان يغلي منهما دماغه، كما يغلي املرجل أو القمقم 

  .وكذلك رواه شعبة، واالعمش عن أيب إسحاق



__________  
  .٤٥٥ / ١: التحبري) ١(
  . ه٢٢٧مسندها املتوىف سنة موالهم الكويف شيخ أصبهان و) ٢(

  .١٣٦تقدمت ترمجته يف اجلزء العاشر برقم 
(*)  

)١٩/٤٨٤(  

  

  ).١(أخرجه البخاري ومسلم بطرق 
  

 بن عبيد اهللا بن االمام الفقيه، العابد املقرئ، بقية السلف، أبو بكر حممد بن علي*  ابن الدنف - ٢٨٢
  .البغدادي احلنبلي االسكاف) ٢(الدنف 

  .ر بن أيب موسىتفقه بأيب جعف
  .ومسع من عبد الصمد بن املأمون، وأيب جعفر بن املسلمة، والصريفيين، وعدة

  .أخذ عنه ابن ناصر، والحق بن كاره، وذاكر بن كامل، وابن بوش، وكان من جلة مشايخ العلم
__________  

يف ) ٢١٣(باب صفة اجلنة والنار، ومسلم : يف الرقاق) ٦٥٦٢(و ) ٦٥٦١(هو يف البخاري ) ١(
، ويف الباب عن ابن ٢٦٠٤: ، والترمذي٢٧٤ / ٤: باب أهون أهل النار عذابا، وأخرجه أمحد: االميان

وبني يف روايته الرجل املبهم يف الرواية السابقة أنه ) ٢١٢(، ومسلم ٢٩٦، ٢٩٠ / ١: عباس عند أمحد
 أيب هريرة عند ، وعن)٢١١(، ومسلم ٧٨ و ١٣ / ٣: أبو طالب، وعن أيب سعيد اخلدري عند أمحد

  :، والدارمي٤٣٢ / ٢: أمحد
: قدر من حناس، ويقال أيضا لكل إناء يغلي فيه املاء من أي صنف كان، والقمقم: ، واملرجل٣٤٠ / ٢

كما يغلي املرجل " ما يسخن فيه املاء من حناس وغريه، ويكون ضيق الرأس، ووقع يف رواية البخاري 
" كما يغلي املرجل والقمقم : " الصواب: ركيب نظر وقال عياضيف هذا الت: ، قال ابن التني"بالقمقم 

كما يغلي " ووقع يف رواية االمساعيلي " مع " بواو العطف ال بالباء، وجوز غريه أن تكون الباء مبعىن 
  .كما جاء يف روايتنا هذه وهو أبني وأفصح" املرجل أو القمقم 

، ١٧٣ - ١٧٢: ، ذيل طبقات احلنابلة٢ / ٢٢١ / ٤: ، تاريخ االسالم٢٣٠ / ٩: املنتظم(*) 
  .٤٩ - ٤٧ / ٤: شذرات الذهب

" هو بفتح الدال املهملة، وكسر النون، وآخره فاء، كما قيده ابن نقطة، ونقله عنه ابن رجب يف ) ٢(



  .١٧٣ / ١": ذيل الطبقات 
(*)  

)١٩/٤٨٥(  

  

  ).١(قرأ عليه مجاعة، وانتفعوا به 
  .ة، وله بضع وسبعون سنةمات يف شوال سنة مخس عشرة ومخس مئ

  ).٢(ذكره ابن النجار 
  

 االمام احلافظ، املتقن الثقة، والعابد اخلري، أبو نعيم عبيد اهللا بن الشيخ أيب علي*  ابن احلداد - ٢٨٣
  .احلسن بن أمحد بن احلسن االصبهاين احلداد، مفيد أصبهان يف زمانه

  .ولد سنة ثالث وستني وأربع مئة
لوهاب بن منده، ومحد بن ولكيز، وأبا طاهر أمحد بن حممد النقاش، وسليمان بن ومسع أبا عمرو عبد ا

  إبراهيم، وعدة بأصبهان، وأبا
املظفر موسى بن عمران، وأبا بكر بن خلف الشريازي، وخلقا بأصبهان، وشيخ االسالم، وأبا عبد اهللا 

أيب عثمان، والنعايل، وطراد بن العمريي، وجنيب بن ميمون، وأبا عامر االزدي راة، وأبا الغنائم بن 
  .حممد ببغداد

__________  
وكان من الزهاد االخيار، ومن أهل السنة، وانتفع به خلق كثري، : ٢٣٠ / ٩": املنتظم " يف ) ١(

  .وحدث بشئ يسري
  .كان مشهورا بالصالح والدين، وانتفع به مجاعة قرؤوا عليه، وعادت عليهم بركته: وقال) ٢(

: ، العرب٢ / ٢٣١ - ٢ / ٢٣٠: ٤: ، طبقات علماء احلديث، تاريخ االسالم٢٤٧/  ٩: املنتظم(*) 
 / ٣: ، مرآة اجلنان٤٣٠ / ١٣، عيون التواريخ ١٢٦٦ - ١٢٦٥ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٤١ / ٤

  .٥٦ / ٤: ، شذرات الذهب٤٥٩: ، طبقات احلفاظ٢٢١
(*)  

)١٩/٤٨٦(  

  



اء يف فنون كثرية، بلغ مبلغ االمامة بال مدافعة، وله هو صديق يل، أحد العلم: قال حممد بن عبد الواحد
عندي أياد كثرية، سفرا وحضرا، مجع ما مل جيمعه أحد من أقرانه من الكتب والسماعات الغزيرة، 

  .صدوق يف مجعه وكتبه، أمني يف قراءته
فيه دين قل ما روى، وقد نسخ الكثري، وصنف، وكان يكرم الغرباء ويفيدهم، ويهبهم االجزاء، و: قلت

، وانتشرت عنه، واستحسنها الفضالء، "الصحيحني " وتقوى وخشية، وحماسنه مجة، مجع أطراف 
  .وانتقى عليه الشيوخ، فالثقفيات من خترجيه

  .مات يف مجادى االوىل سنة سبع عشرة ومخس مئة
  .وآخر من روى عنه باالجازة عفيفة الفارفانية

 وكان -إن أبا نعيم بن احلداد ناظر شهردار بن شريويه : لقي: أنبؤونا عن حممد بن مكي احلنبلي، قال
:  فقال له-على أيب احلسن النيسابوري " صحيح مسلم " قد تأخر عن أيب علي احلداد الجل مساع 

، "صحيح مسلم " ليس عند أبيك : فقال! سبحان اهللا، تركت العوايل عند أيب، واشتغلت بالنوازل ؟ 
ه املخرج عليه اليب نعيم احلافظ، وفيه عامة عواليه، فإذا مسعت تلك من نعم، ولكن عند: وهو عال، قال

كأنك مسعت بعضها من اجللودي، وإن : أيب، فكأنك مسعتها من عبد الغافر الفارسي، ولو شئت لقلت
  .كأنك مسعتها من مسلم: كأنك مسعتها من ابن سفيان مل أكذب، وإن شئت قلت: قلت

  ذا، إذا مسعتها من أيب،وفيه أحاديث أعلى من ه: مث قال

)١٩/٤٨٧(  

  

  ).١" (إمنا فاطمة بضعة مين : " ساويت البخاري ومسلما، ومن مجلتها حديث املسور
أخربنا طائفة إجازة أن عفيفة أنبأم عن عبيد اهللا بن احلسن، أخربنا عبدالرمحن بن أمحد الواحدي، 

االصبهاين، حدثنا أمحد بن مهدي، حدثنا ثابت أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي، أخربنا حممد بن عبد اهللا 
ال : " بن حممد، حدثنا سفيان الثوري، عن أيب الزبري، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).٢" (يقطع الصالة الكشر، ولكن يقطعها القرقرة 
  ).٣(هذا حديث منكر، وثابت واه 

__________  
يف النكاح، ومسلم ) ٥٢٣٠( فضائل الصحابة، و يف) ٣٧٦٧(و ) ٣٧١٤(هو يف البخاري ) ١(
، )٢٠٧١(و ) ٢٠٦٩(، وأبو داود ٣٢٦ / ٤: يف فضائل الصحابة، وأخرجه أمحد) ٩٥) (٢٤٤٩(

  عن املسور بن) ١٩٩٩(و ) ١٩٩٨(، وابن ماجة )٣٨٦٧(والترمذي 
م بن املغرية  إن بين هشا- وهو على املنرب -مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : خمرمة قال



استأذنوا يف أن ينكحوا ابنتهم علي بن أيب طالب، فال آذن، مث ال آذن، مث ال آذن إال أن يريد ابن أيب 
لفظ " طالب أن يطلق ابنيت وينكح ابنتهم، فإمنا هي بضعة مين يريبين ما أراا، ويؤذيين ما آذها 

لكن واهللا ال جتتمع بنت رسول اهللا إين لست أحرم حالال وال أحل حراما، و" البخاري، وزاد مسلم 
  ".صلى اهللا عليه وسلم وبنت عدو اهللا مكانا واحدا أبدا 

، وأبو ٨٤ / ٢": معجمه الصغري " ، والطرباين يف ٣٤٥ / ١١": تارخيه " وأخرجه اخلطيب يف ) ٢(
لرزاق  من طريق عبد ا٢ / ٤٦: ورقة" الكامل " ، وابن عدي يف ٨٦ / ١": تاريخ أصبهان " نعيم يف 

  .عن سفيان الثوري به موقوفا) ٣٧٧٤(
  .تفرد بروايته أمحد بن مهدي، عن ثابت الزاهد، عن الثوري موقوفا، ورفعه ال يثبت: وقال اخلطيب

: ، من طريقني عن سفيان موقوفا، وقال االخري٢٥١ / ٢: ، والبيهقي١٧٤ / ١: وأخرجه الدارقطين
  .وقد رفعه ثابت بن حممد الزاهد وهو وهم منه

ثابت بن حممد العبدي وثقه مطني، وصدقه أبو حامت، : ٣٩٤: ص": مقدمة فتح الباري " وجاء يف ) ٣(
هو عندي ممن ال يتعمد الكذب، ولعله خيطئ، قال : ليس بالقوي، وقال ابن عدي: وقال الدارقطين

  .حديثني يف اهلبة والتوحيد مل ينفرد ما" الصحيح " وقد روى عنه البخاري يف : احلافظ
(*)  

)١٩/٤٨٨(  

  

) ١( بن أمحد بن إبراهيم امليداين العالمة، شيخ االدب، أبو الفضل أمحد بن حممد*  امليداين - ٢٨٤
، )٢(مل يعمل مثله " االمثال " النيسابوري، الكاتب اللغوي، تلميذ الواحدي املفسر، له كتاب يف 

  ".السامي يف االسامي " وكتاب 
  ).٣( يف رمضان تويف سنة مثاين عشرة ومخس مئة

__________  
، ٢٨١ / ٣: ، اللباب٥١ - ٤٥ / ٥: ، معجم االدباء٣٩٠:  أ، نزهة االلباء٥٤٨: االنساب(*) 

، ٢ - ١ / ٢٢٣: ٤: ، تاريخ االسالم١٤٨ / ١: ، وفيات االعيان١٢٤ - ١٢١ / ١: إنباه الرواة
، مرآة ٣٢٨ - ٣٢٦ / ٧: ، الوايف بالوفيات١٩: ، تلخيص ابن مكتوم١٢٧٦ / ٤: تذكرة احلفاظ

: ، بغية الوعاة٩٩: الورقة: ، طبقات ابن قاضي شهبة١٤٩ / ١٢: ، البداية والنهاية٢٢٣ / ٤: اجلنان
، شذرات ١٥٩٧، ٩٧٤: ، كشف الظنون١٢٥ - ١٢٤ / ١: ، مفتاح السعادة٣٥٧ - ٣٥٦ / ١

، ١٧٥ / ١: ، هدية العارفني٨٠: ، روضات اجلنات٩٩: ، الفالكة واملفلوكون٥٨ / ٤: الذهب
  .٤٥ / ٢، ٩٤ / ١: ايضاح املكنون



  .نسبة إىل ميدان زياد بن عبد الرمحان وهي حملة يف نيسابور) ١(
إنه ملا وقف عليه أبو القاسم الزخمشري، حسده على : وفيه ستة آالف مثل، يقال: قال الصفدي) ٢(

ومعناه بالفارسية الذي ال " يداين النم" نونا، فصار " امليداين " جودة تصنيفه، وأخذ القلم، وزاد يف لفطة 
" يعرف شيئا، فلما وقف امليداين على ذلك، عمد إىل تصنيف الزخمشري، فصري امليم نونا، فصار 

  .وهو بالفارسية بائع زوجته" الزخنشري 
فقلت عساه يكتفي بعذاري فلما فشا عاتبته * تنفس صبح الشيب يف ليل عارضي : ومن شعره قوله) ٣(

أعجوبة أية أعجوبه وناطقا ينطق * يا كاذبا أصبح أعجوبة :  هل يرى صبح بغري ار وقولهأال* فأجابين 
* ملا رأوا أخذك أسلوبه فقلت كال إنه كاذب * واحدة سبعني أكذوبه شبهك الناس بعرقوم * يف لفظة 

  .٣٢٧ / ٧" الوايف " ، و ٥٠ - ٤٨ / ٥" معجم االدباء " عرقوب ال يبلغ عرقوبه 
(*)  

)١٩/٤٨٩(  

  

  .ومات ابنه العالمة أبو سعد سنة تسع وثالثني ومخس مئة
  

 بن خلف االمام العالمة، القدوة الزاهد، شيخ املالكية، أبو بكر حممد بن الوليد*  الطرطوشي - ٢٨٥
هي آخر حد : بن سليمان بن أيوب الفهري االندلسي الطرطوشي الفقيه، عامل االسكندرية، وطرطوشة

، وكان أبو بكر يعرف يف وقته بابن أيب )١( االندلس، مث استوىل العدو عليها من دهر املسلمني من مشايل
  ).٢(رندقه 

  .الزم القاضي أبا الوليد الباجي بسرقسطة، وأخذ عنه مسائل اخلالف، مث حج، ودخل العراق
  ، ومسع)٣(من أيب علي التستري " سنن أيب داود " ومسع بالبصرة 

__________  
، ٦٧ - ٦٥، ٢٧ - ٢٦ / ١٢: ، اخلريدة٥٧٦ - ٥٧٥ / ٢: ، الصلة٢٣٥ / ٨: االنساب(*) 

 / ٤: ، وفيات االعيان٢٤٢ / ٢: ، املغرب٣٠ / ٤: ، معجم البلدان١٣٩ - ١٣٥: بغية امللتمس
 / ٤: ، العرب٤٤ / ٢: ، دول االسالم١ / ٢٤٤ - ٢ / ٢٤٣: ٤: ، تاريخ االسالم٢٦٥ - ٢٦٢
، ٢٢٧ - ٢٢٥ / ٣: ، مرآة اجلنان٤٦٤ - ٤٦٢ / ١٣: ريخ، عيون التوا١٧٥ / ٥: ، الوايف٤٨

: ، االعالم البن قاضي شهبة٢٧٢ - ٢٧١: ، وفيات ابن قنفذ٢٤٨ - ٢٤٤ / ٢: الديباج املذهب
: ، حسن احملاضرة١٢٥: ، صفة جزيرة االندلس٢٣٢ - ٢٣١ / ٥: ، النجوم الزاهرة)٥٢٠(وفيات 

، كشف ٨٥ / ٢: ، نفح الطيب١٦٢ / ٣: اض، أزهار الري٤١٢ / ١: ، مفتاح السعادة٤٥٢ / ١



: ، شجرة النور الزكية٨٥ / ٢: ، هدية العارفني٦٢ / ٤: ، شذرات الذهب١١١٣، ٩٨٤: الظنون
، دائرة املعارف ٢٩٨ - ٢٨٩: ، تراجم أندلسية٨٢٩ / ١: ، الذيل لربوكلمان١٢٥ - ١٢٤

  .٧٨ - ٧٧ / ١: االسالمية
  .٣٠ / ٤": عجم ياقوت م" ه كما يف ) ٥٤٣(ومت ذلك يف سنة ) ١(
، رندقه بفتح الراء، وسكون النون، وفتح الدال املهملة والقاف، وهي ٢٦٥ / ٤: قال ابن خلكان) ٢(

  .رد تعال: معناها: لفظة فرجنية، سألت بعض الفرنج عنها، فقال
  = (*)حدثين عنه أبو الطاهر بن عوف، وأبو : ١٣٩، ١٣٨": بغية امللتمس " يف ) ٣(

)١٩/٤٩٠(  

  

  .بغداد من قاضيها أيب عبد اهللا الدامغاين، ورزق اهللا التميمي، وأيب عبد اهللا احلميدي، وعدةب
  .، وخترج به أئمة)١(وتفقه أيضا عند أيب بكر الشاشي، ونزل بيت املقدس مدة، وحتول إىل الثغر 

يا، راضيا باليسري، كان إماما عاملا، زاهدا ورعا، دينا متواضعا، متقشفا متقلال من الدن: قال ابن بشكوال
أخربنا عنه القاضي أبو بكر بن العريب، ووصفه بالعلم، والفضل، والزهد، واالقبال على ما يعنيه، قال 

  ).٢(إذا عرض لك أمر دنيا وأمر آخرة، فبادر بأمر اآلخرة، حيصل لك أمر الدنيا واالخرى : يل
__________  

د، قراءة عليهما أن أبا علي بن أمحد بن علي بن الفضل عبدايد بن دليل بكتاب السنن اليب داو= 
: حدثنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي، قال: إبراهيم بن حبر التستري بالبصرة قال

  .حدثنا أبو علي حممد بن أمحد بن عمرو اللؤلؤي، حدثنا أبو داود
 املساجد واملدارس من طالب العلم يعين االسكندرية، وكان سبب إقامته ا ما شاهده من إقفار) ١(

والعلماء بسبب مالحقة العبيدية لعلماء السنة، وتشريدهم، وقتلهم، وإيذائهم، فأقام ا رمحه اهللا إىل أن 
وافته املنية ينشر العلم، ويفقه الناس بأمور دينهم، ويوثق صلتهم بكتاب اهللا وسنة رسوله، وما كان عليه 

  خلريية علىالسلف الصاحل املشهود هلم با
  .لسان خري الربية

 ملا كانت عليه يف أيام العبيدية من ترك إقامة -إن سألين اهللا تعاىل عن املقام باالسكندرية : وكان يقول
وجدت قوما ضالل فكنت سبب :  أقول له-اجلمعة ومن غري ذلك من املناكر اليت كانت يف أيامهم 

  .هدايتهم
وزير العبيدي، فأخرج من االسكندرية، والزم االقامة مبصر، وكان رمحه اهللا قد أوذي من االفضل ال

ومنع الناس من االخذ عنه، وبقي على ذلك إىل أن قتل االفضل، وويل مكانه املأمون بن البطائحي، 



  .فأكرم الشيخ إكراما كثريا
  .وكان كثريا ما ينشدنا: قال القاضي أبو بكر: ، وزاد٥٧٥ / ٢": الصلة ) " ٢(

أا ليست حلي وطنا جعلوها جلة * طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا فكروا فيها فلما علموا * طنا ان هللا عبادا ف
  (*)صاحل االعمال فيها سفنا * واختذوا 

)١٩/٤٩١(  

  

كان شيخنا أبو بكر زهده وعبادته أكثر من علمه، وحكى بعض : وقال إبراهيم بن مهدي بن قلينا
ه حنو من مئيت فقيه مفيت، وكان يأيت إىل الفقهاء وهم نيام، العلماء أن أبا بكر الطرطوشي أجنب علي

  .فيضع يف أفواههم الدنانري، فيهبون، فريوا يف أفواههم
دخل الطرطوشي على االفضل ابن أمري اجليوش مبصر، فبسط حتته : قال القاضي مشس الدين ابن خلكان

الذي ] ذا [ يا : ، مث أنشده)١ (مئزره، وكان إىل جانب االفضل نصراين، فوعظ االفضل حىت أبكاه
يزعم هذا أنه كاذب وأشار إىل ذلك * وحقه مفترض واجب إن الذي شرفت من أجله * طاعته قربة 

  .النصراين، فأقام االفضل النصراين من موضعه
  للمأمون بن البطائحي) ٢" (سراج امللوك " وقد صنف أبو بكر كتاب 

__________  
  إن االمر الذي أصبحت فيه من: ٨٧ / ٢":  نفح الطيب "فكان مما قال له كم يف ) ١(

امللك إمنا صار إليك مبوت من كان قبلك، وهو خارج عنك مبثل ما صار إليك، فاتق اهللا فيما خولك من 
هذه االمة، فإن اهللا عزوجل سائلك عن النقري والقطمري والفتيل، واعلم أن اهللا عزوجل آتى سليمان بن 

ريها، فسخر له االنس واجلن والشياطني والطري والوحش والبهائم، وسخر له داود ملك الدنيا حبذاف
هذا عطاؤنا : * (الريح جتري بأمره رخاء حيث أصاب، ورفع عنه حساب ذلك أمجع، فقال عز من قائل

فما عد ذلك نعمة كما عددمتوها، وال حسبها كرامة كما حسبتموها، ) * فامنن أو أمسك بغري حساب
) * هذا من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر: * ( استدراجا من اهللا عز وجل، فقالبل خاف أن يكون

  .فافتح الباب، وسهل احلجاب، وانصر املظلوم
إنه كتب على اللوحة : وهو من أمتع الكتب، وأجودها يف باا، وكفى به دليال على فضله، يقال) ٢(

كنين أهدي على قدري يهدون ما يفىن وأهدي ل* الناس يهدون على قدرهم : االوىل منه هذان البيتان
  (*)يبقى على االيام والدهر * الذي 

)١٩/٤٩٢(  

  



الذي وزر مبصر بعد االفضل، وله مؤلف يف طريقة اخلالف، وكان املأمون قد نوه بامسه، وبالغ يف 
  .إكرامه

  .كان مولده يف سنة إحدى ومخسني وأربع مئة: قيل
رأيت ا آية يف سنة مثان وسبعني بعد : نيب، وأظنه مسع منه، وقالودخل بغداد يف حياة أيب نصر الزي

العصر، فسمعنا دويا عظيما، وأقبل ظالم، فإذا ريح مل أر مثلها، سوداء ثخينة، يبني لك جسمها، فاسود 
النهار، وذهبت آثاره، وذهب أثر الشمس، وبقينا كأننا يف أشد ظلمة، ال يبصر أحد يده، وماج الناس، 

  أا القيامة، أو خسف، أو عذاب قد نزل، وبقي االمر كذلك قدر ما ينضج اخلبز،ومل نشك 
ورجع السواد محرة كلهب النار، أو مجرا يتوقد، فلم نشك حينئذ أا نار أرسلها اهللا على العباد، وأيسنا 

 يف من النجاة، مث مكثت أقل من مكث الظالم، وجتلت حبمد اهللا عن سالمة، وب الناس بعضهم بعضا
  .االسواق، وخطفوا العمائم واملتاع، مث طلعت الشمس، وبقيت ساعة إىل الغروب

حدث عنه أبو طاهر السلفي، والفقيه سالر بن املقدم، وجوهر بن لؤلؤ املقرئ، والفقيه صاحل ابن : قلت
بنت معاىف املالكي، وعبد اهللا بن عطاف االزدي، ويوسف بن حممد القروي الفرضي، وعلي ابن مهدي 
بن قلينا، وأبو طالب أمحد املسلم اللخمي، وظافر بن عطية، وأبو الطاهر إمساعيل بن عوف، وأبو حممد 

  ).١(عبد اهللا بن عبد الرمحن العثماين، وعبد ايد بن دليل، وآخرون 
__________  

  = (*)، وقد اجتمع به يف املسجد ٤٩١منهم أبو بكر بن العريب كما تقدم يف الصفحة ) ١(

)١٩/٤٩٣(  

  

وباالجازة أبو طاهر اخلشوعي وغريه، وله مؤلف يف حترمي الغناء، وكتاب يف الزهد، وتعليقة يف اخلالف، 
  .، والرد على اليهود، والعمد يف االصول، وأشياء)١(ومؤلف يف البدع واحلوادث، وبر الوالدين 

ائل سأله من االندلس أنبأنا ابن عالن عن اخلشوعي عن الطرطوشي أنه كتب هذه الرسالة جوابا عن س
سالم عليك، فإين رأيت أبا حامد، : ، فكتب إىل عبد اهللا بن مظفر"االحياء " عن حقيقة أمر مؤلف 

وكلمته، فوجدته امرءا وافر الفهم والعقل، وممارسة للعلوم، وكان ذلك معظم زمانه، مث خالف عن 
  طريق العلماء، ودخل يف غمار العمال،

لها، ودخل يف علوم اخلواطر، وأرباب القلوب، ووساوس الشيطان، مث مث تصوف، فهجر العلوم وأه
ساا، وجعل يطعن على الفقهاء مبذاهب الفالسفة، ورموز احلالج، وجعل ينتحي عن الفقهاء 

  .واملتكلمني، ولقد كاد أن ينسلخ من الدين
  إن حممد بن الوليد هذا ذكر يف غري هذه: قال احلافظ أبو حممد



__________  
إن من ورائكم أياما للعامل فيها " قصى، ووصفه بأنه شيخه، وتذاكرا يف كيفية التوفيق بني حديث اال= 

وقد " لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه " وبني حديث ..." أجر مخسني منكم
لسان أيب بكر بن ، ما انتهيا إليه يف تلك املذاكرة على ٣٨، ٣٧ / ٢": نفح الطيب " دون املقري يف 

  .العريب
  .٣٠ / ٤": معجم البلدان " ومن شعره يف بر الوالدين ما أنشده ياقوت يف ) ١(

وأب يسح الدمع من * يتجرع االبوان عند فراقه أم بح بوجده حريانة * لو كان يدري االبن أية غصة 
وبكى *  من أحشائها ويبوح ما كتماه من أشواقه لرثى الم سل* آماقه يتجرعان لبينه غصص الردى 

  (*)وجزامها بالعذاب من أخالقه * لشيخ هام يف آفاقه ولبدل اخللق االيب بعطفه 

)١٩/٤٩٤(  

  

  ".االحياء " الرسالة كتاب 
  . أشبه بإماتة علوم الدين، مث رجعنا إىل متام الرسالة- لعمرو اهللا -وهو : قال

الحوال، ومرامز الصوفية، وكان غري أنيس ا، ، عمد فتكلم يف علوم ا"االحياء " قال فلما عمل كتابه 
وال خبري مبعرفتها، فسقط على أم رأسه، فال يف علماء املسلمني قر، وال يف أحوال الزاهدين استقر، مث 

  شحن كتابه بالكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فال أعلم كتابا على وجه
 مبذاهب الفالسفة، ورموز احلالج، ومعاين رسائل بسيط االرض أكثر كذبا على الرسول منه، مث شبكه

إخوان الصفا، وهم يرون النبوة اكتسابا، فليس النيب عندهم أكثر من شخص فاضل، ختلق مبحاسن 
االخالق، وجانب سفسافها، وساس نفسه حىت ال تغلبه شهوة، مث ساق اخللق بتلك االخالق، وأنكروا 

موا أن املعجزات حيل وخماريق، ولقد شرف اهللا االسالم، أن يكون اهللا يبعث إىل اخللق رسوال، وزع
من نصر االسالم مبذاهب الفالسفة، واآلراء ] مثل [ وأوضح حججه، وقطع العذر باالدلة، وما 

املنطقية، إال كمن يغسل الثوب بالبول، مث يسوق الكالم سوقا يرعد فيه ويربق، وميين ويشوق، حىت إذا 
من علم املعاملة، وما وراءه من علم املكاشفة ال جيوز تسطريه يف الكتب، هذا : تشوفت له النفوس، قال

  .هذا من سر الصدر الذي ينا عن إفشائه: ويقول
وهذا فعل الباطنية وأهل الدغل والدخل يف الدين يستقل املوجود ويعلق النفوس باملفقود، وهو تشويش 

ان الرجل يعتقد ما سطره، مل يبعد تكفريه، وإن لعقائد القلوب، وتوهني ملا عليه كلمة اجلماعة، فلئن ك
  .كان ال يعتقده، فما أقرب تضليله

  وأما ما ذكرت من إحراق الكتاب، فلعمري إذا انتشر بني من ال



)١٩/٤٩٥(  

  

معرفة له بسمومه القاتلة، خيف عليهم أن يعتقدوا إذا صحة ما فيه، فكان حتريقه يف معىن ما حرقته 
  .ف اليت ختالف املصحف العثماين، وذكر متام الرسالةالصحابة من صحف املصاح

  .تويف باالسكندرية يف مجادى االوىل سنة عشرين ومخس مئة رمحه اهللا: قال ابن املفضل
وفيها مات أبو الوليد أمحد بن عبد اهللا بن طريف القرطيب، وأبو الفتوح أمحد بن حممد بن حممد الغزايل 

الذي استوىل على املوصل ) ١(مري قسيم الدولة آقسنقر الربسقي الواعظ أخو االمام أيب حامد، واال
، )٣(بقرطبة، وصاعد بن سيار اهلروي احلافظ ) ٢(وعلى حلب، وأبو حبر سفيان بن العاص االسدي 

) ٤(وأبو حممد بن عتاب القرطيب، وقاضي اجلماعة أبو الوليد بن رشد، وحممد بن بركات السعيدي 
  .راوي صحيح البخاري

  
 بن بندار الواسطي القالنسي، االمام الكبري، شيخ القراء، أبو العز حممد بن احلسني*  القالنسي - ٢٨٦

  .صاحب التصانيف يف القراءات
__________  

  ).٢٩٥(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٩٨(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٣٩(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٦٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(

، ٣٥٢ / ١ / ٤: ، اخلريدة٨ / ١٠: ، املنتظم٥٢ - ٥١: في خلميس احلوزيسؤاالت السل(*) 
، ٢ - ١ / ٢٤٩: ٤: ، تاريخ االسالم٢ / ١٩٩ - ٢ / ١٩٨: طبقات الشافعية من تاريخ االسالم

، الوايف ٣٨٦ - ٣٨٤ / ١: ، طبقات القراء للذهيب٥٢٥ / ٣: ، ميزان االعتدال٥٠ / ٤: العرب
، غاية ٩٨ - ٩٧ / ٦: ، طبقات السبكي٤٧٥ / ١٣:  التواريخ، عيون٥ - ٤ / ٣: بالوفيات

، ٣٩١، ٦٦: ، كشف الظنون١٤٥ - ١٤٤ / ٥: ، لسان امليزان١٢٩ - ١٢٨ / ٢: النهاية
  .٨٥ / ٢: ، هدية العارفني٦٤ / ٤: شذرات الذهب

(*)  

)١٩/٤٩٦(  

  



خذ عن أيب القاسم اهلذيل ولد سنة مخس وثالثني وأربع مئة، وتال بالعشر على أيب علي غالم اهلراس، وأ
  صاحب الكامل، وارحتل

إىل بغداد سنة إحدى وستني، ومسع من أيب جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وأيب احلسني بن 
  .صاحب أيب حفص الكتاين) ١(املهتدي باهللا، وعدة، وقرأ ختمة اليب عمرو على االواين 

حل إليه من االقطار، ومسعت عبد الوهاب االمناطي يسئ قرأ عليه عامل من الناس، ور: قال السمعاين
  .، مث وجدت اليب العز أبياتا يف فضيلة الصحابة)٢(الثناء عليه، ونسبه إىل الرفض 

أحلق مساعه يف جزء من هاءات الكناية لعبد الواحد بن أيب هاشم من أيب علي بن البناء : وقال ابن ناصر
)٣.(  

__________  
معرفة القراء " قرية على عشر فراسخ من بغداد عند صريفني على الدجلة، ويف " نة أوا" نسبة إىل ) ١(
أنه قرأ عليه ختمة لعاصم، وليس اليب عمرو، وتابعه على ذلك ابن اجلزري يف : ٣٨٤ / ١: للمصنف" 
  .١٢٨ / ٢": غاية النهاية " 
ما الرفض، فال، فله أبيات يف أ:  تعليقا على قول السمعاين٥٢٥ / ٣": امليزان " قال املصنف يف ) ٢(

  .تعظيم االربعة الراشدين إن مل يكن نظمها تقية
واالبيات املذكورة أوردها ابن السمعاين عن سعد اهللا بن حممد : ١٤٤ / ٥": اللسان " وقال احلافظ يف 

حىت مل يكن يل * إن من مل يقدم الصديقا : أنشدين أبو العز القالنسي لنفسه: املقرئ أنه أنشده، قال
ن * روق أهوى لشخصه تفريقا وبنار اجلحيم باغض عثما * املمات صديقا والذي ال يقول قويل يف الفا 

كنت : هم مجيعا عددته زنديقا قال ابن السمعاين* ويهوي منها مكانا سحيقا من يوايل عندي عليا وعادا 
  .أعتقد يف أيب العز أنه مييل إىل الرفض حىت مسعت له هذه االبيات

  بعض الناس:  تعليقا على هذا اخلرب٣٨٥ / ١": معرفة القراء " ال املؤلف يف ق) ٣(
: يترخص يف مثل هذا إذا تيقن مساعه للجزء من ذلك الرجل، ونقله عنه ابن اجلزري، وزاد عليه قوله

واالمر يف ذا سهل إذا كان أصل شيخه، ولكن أكثر ما رمي به أبو العز أنه كان يأخذ ممن يقرأ عليه، 
  .ا قل من رأيته سلم منهوهذ
(*)  

)١٩/٤٩٧(  

  

  .كان يأخذ الذهب على إقراء العشرة: قلت
هل قرأت : سألت أبا جعفر أمحد بن أمحد بن القاص: مسعت أمحد بن البندنيجي يقول: قال ابن النجار



، ولكن واهللا إين قادر: ملا قدم بغداد، أردت أن أقرأ عليه، فطلب مين ذهبا، فقلت: على أيب العز ؟ فقال
  ).١(ال أعطيك على القرآن أجرا، فلم أقرأ عليه 

  .هو أحد االئمة االعيان يف علوم القرآن، برع يف القراءات: قال مخيس احلوزي
تال عليه سبط اخلياط، وأبو الفتح بن زريق احلداد، وأبو بكر بن الباقالين، وعلي بن عساكر : قلت

  .البطائحي، وعدد كثري، واشتهر ذكره
  .وال سنة إحدى وعشرين ومخس مئةمات يف ش

  
  . بن أمحد العباسيالشريف، أبو السعادات، أمحد بن أمحد بن عبد الواحد*  املتوكلي - ٢٨٧

  .روى عن ابن املسلمة، واخلطيب
__________  

أبو العز عندنا مع ذلك ثقة يف القراءات : بعد إيراد هذا اخلرب بقوله" امليزان " علق املؤلف يف ) ١(
  .مرضي

  :٤: ، تاريخ االسالم٦٧ - ٦٦: ، مشيخة ابن اجلوزي ص٧ / ١٠: املنتظم*) (
: ، مرآة الزمان٤٧٨ / ١٣: ، عيون التواريخ٢٢٧ / ٦: ، الوايف بالوفيات٤٩ / ٤: أ، العرب / ٢٤٧

  .٦٤ / ٤: ، شذرات الذهب٢٣٢ / ٥: ، النجوم الزاهرة٧٨ - ٧٧ / ٨
(*)  

)١٩/٤٩٨(  

  

  .، ومجاعة)١(وزي حدث عنه ابن عساكر، وابن اجل
مات شهيدا بعد أن صلى التراويح ليلة سبع وعشرين من سنة إحدى وعشرين ومخس مئة، وقع من 

  .، رمحه اهللا)٢(السطح، فمات 
  

 بن أيب روح رأس الرفض بالشام، القاضي أبو الفضل أسعد بن أمحد*  ابن أيب روح - ٢٨٨
  .االطرابلسي، صاحب التصانيف

ن صيدا إىل أن أخذا الفرنج، فقتل ا، وكان ذا تعبد وجد وصمت، ناظر أخذ عن ابن الرباج، وسك
جواز أكل : ما أنا على مذهبك، أي: قال! كلين ؟ : مغربيا يف حترمي الفقاع، فقطعه، فقال املغريب املالكي

  .الكلب
  ).٣(النسخ، فالقدمي ال يتبدل : ما الدليل على حدث القرآن ؟ قال: وقيل له



  .بعثة الرسل: الدليل على أنا خمريون يف أفعالنا، غري جمبورين ؟ قالما : وقيل له
__________  

وكان مساعه صحيحا، ومسعت منه احلديث، : ٦٦": املشيخة " ، و ٧ / ١٠": املنتظم " قال يف ) ١(
  .وكتب يل إجازة خبطه

  .ودفن مبقربة باب الدير، وقد بلغ مثانني سنة: قال ابن اجلوزي) ٢(
، عيون ٤٠ / ٩: ، الوايف بالوفيات٢١٠ / ١: ، ميزان االعتدال١ / ٢٤٥: ٤: االسالمتاريخ (*) 

  - ٣٨٦ / ١: ، لسان امليزان٥٢٠ وفيه وفاته سنة ٤٦٤ / ١٣: التواريخ
  .١٨٨ - ١٨٧ / ١١: ، أعيان الشيعة٣٨٧

ل على هذا هذيان والنسخ إمنا دخ: ، فقال٣٨٧ / ١": اللسان " علق احلافظ ابن حجر عليه يف ) ٣(
  .احلكم فقط

(*)  

)١٩/٤٩٩(  

  

، وأشياء "حقيقة اآلدمي " ، وكتاب )١(يف معرفة اهللا، وكتب يف اخلالف " عيون االدلة " وله كتاب 
  ".تاريخ االمامية " يف ) ٢(ذكرها ابن أيب طي 

  
صلي، مث  بن عمر بن الفراء املوالشيخ العامل، الثقة احملدث، أبو احلسن علي بن احلسني*  الفراء - ٢٨٩

  .املصري
للدينوري، ومسع من عبدا لباقي بن " االسة " مسع من عبد العزيز بن احلسن بن الضراب كتاب 

فارس، واحلافظ عبدالرحيم بن أمحد البخاري، وعبد اهللا بن احملاملي، وأيب إبراهيم أمحد بن القاسم ابن 
قيها مبكة، وابن الغراء بالقدس، ميمون، وأيب احلسني حممد بن مكي االزدي، وكرمية املروزية، ل

  .وأضعافهم
  .حدث عنه السلفي، وأبو القاسم البوصريي، ومجاعة

__________  
يف اخلالف بيننا " املقتبس : " ، والثاين"التبصرة يف خالف الشافعي لالمامية : " هي ثالثة، االول) ١(

  ".عمان البيان يف اخلالف بيننا وبني الن: " ، والثالث"وبني مالك بن أنس 
كان بارعا يف :  ه٦٣٠هو حيىي بن محيدة بن ظافر بن علي بن عبد اهللا الغساين احلليب املتوىف سنة ) ٢(

  .الفقه على مذهب االمامية، وله مشاركة يف االصول والقراءات، وتصانيف يف االدب والتاريخ



  وهام،وقد وقفت على تصانيفه وهو كثري اال: ٢٦٤ / ٦": اللسان " قال ابن حجر يف 
والسقط، والتصحيف، وكان سبب ذلك ما ذكره ياقوت من أنه كان يقطع الطريق على تصانيف الناس 
بأخذ الكتاب الذي أتعب جامعه خاطره فيه، فينسخه كما هو إال أنه يقدم فيه ويؤخر، ويزيد وينقص، 

  .وخيترع له امسا غريبا، ويكتبه كتابة فائقة ملن يشبه عليه، ورزق من ذلك حظا
وكثري من املتطفلني على موائد العلم يفعلون فعله يف زمننا هذا، فيتشبعون مبا مل يعطوا، وحيرزون : تقل

  .بذلك ألقابا ضخمة فضفاضة ال يستحقون شيئا منها
  .٥٩ / ٤: ، شذرات الذهب٤٤ / ٤: ، العرب٢ / ٢٣٧: ٤: تاريخ االسالم(*) 
(*)  

)١٩/٥٠٠(  

  

  .ومسع منه البخاريوباالجازة أبو عبد اهللا االرتاحي، 
هو من ثقات الرواة، وأكثر شيوخنا مبصر مساعا، أصوله أصول أهل الصدق، وقد انتخبت : قال السلفي

  .إنه ولد يف سنة ثالث وثالثني وأربع مئة يف أول يوم منها: من أجزائه مئة جزء، وقال يل
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة تسع عشرة ومخس مئة

، ووزير مصر املأمون أبو )١( احلسن علي بن عبد اجلبار بن عيذون التونسي وفيها مات لغوي زمانه أبو
  ).٣(، وأبو الربكات هبة اهللا بن حممد بن البخاري املعدل )٢(عبد اهللا ابن البطائحي 

  
 بن االمام العالمة، شيخ املالكية، قاضي اجلماعة بقرطبة، أبو الوليد حممد بن أمحد*  ابن رشد - ٢٩٠

  .القرطيب املالكيأمحد بن رشد 
  .تفقه بأيب جعفر أمحد بن رزق

  .وحدث عنه، وعن أيب مروان بن سراج، وحممد بن خرية، وحممد بن فرج الطالعي، واحلافظ أيب علي
__________  

  ).٣١٤(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٣٢٠(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٠٧(سترد ترمجته برقم ) ٣(

: ، تاريخ االسالم١٦٢: ، املغرب يف حلى املغرب٥٠: ة امللتمس، بغي٥٧٧ - ٥٧٦ / ٢: الصلة(*) 
، عيون ١٢٧١ / ٤: ، وذكره املؤلف يف تذكرة احلفاظ٤٧ / ٤: ، العرب١ / ٢٤٣ - ٢ / ٢٤٢: ٤

 - ٢٤٨: ، الديباج املذهب٩٩ - ٩٨: ، املرقبة العليا٢٢٥ / ٣: ، مرآة اجلنان٤٦٩ / ١٣: التواريخ



، شذرات ١٤١٢، ٣٦١: ، كشف الظنون٥٩ / ٣: هار الرياض، أز٢٧٠: ، وفيات ابن قنفذ٢٥٠
  .١٢٥ - ١٢٢: ، الغنية١٢٩ / ١: ، شجرة النور الزكية٨٥ / ٢: ، هدية العارفني٦٢ / ٤: الذهب

(*)  

)١٩/٥٠١(  

  

  .وأجاز له أبو العباس بن دهلاث
رفا بالفتوى، كان فقيها عاملا، حافظا للفقه، مقدسا فيه على مجيع أهل عصره، عا: قال ابن بشكوال

بصريا بأقوال أئمة املالكية، نافذا يف علم الفرائض واالصول، من أهل الرياسة يف العامل، والرباعة والفهم، 
املقدمات " مع الدين والفضل، والوقار واحللم، والسمت احلسن، واهلدي الصاحل، ومن تصانيفه كتاب 

، )١" ( املستخرجة من التوجيه والتعليل البيان والتحصيل ملا يف" الوائل كتب املدونة، وكتاب " 
للطحاوي، مسعنا عليه بعضها، وسار يف القضاء " مشكلة اآلثار " ، واختصار "املبسوطة " واختصار 

بأحسن سرية، وأقوم طريقة، مث استعفى منه، فأعفي، ونشر كتبه، وكان الناس يعولون عليه ويلجؤون 
  ).٢(لنفع خلاصته، مجيل العشرة هلم، بارا م إليه، وكان حسن اخللق، سهل اللقاء، كثري ا

  عاش سبعني سنة، ومات يف ذي القعدة سنة عشرين ومخس
كان أفقه أهل االندلس، : مئة، وصلى عليه ابنه أبو القاسم، وروى عنه أبو الوليد بن الدباغ، فقال

  .صنف شرح العتبية، فبلغ فيه الغاية
  .ي عياض سؤاالت البن رشد، مؤلف نفيس، وللقاض)٣(وحفيده هو فيلسوف زمانه : قلت

__________  
  .وهو كتاب عظيم نيف على عشرين جملدا: ٢٤٨ / ١": الديباج " قال ابن فرحون يف ) ١(
  .٥٧٧ / ٢": الصلة ) " ٢(
  .ه) ٥٩٥(هو حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد أبو الوليد القرطيب املتوىف سنة ) ٣(

  .وسترد ترمجته
(*)  

)١٩/٥٠٢(  

  

 بن شيخ االسالم أيب بكر أمحد بن الشيخ املسند، أبو احلسن عبيد اهللا بن حممد*  حفيد البيهقي - ٢٩١
  .احلسني بن علي البيهقي اخلسروجردي



مسع الكتب من جده، ومسع من أيب يعلى بن الصابوين، وأيب سعد أمحد بن إبراهيم املقرئ، وعدة، وحج، 
  .فحدث ببغداد

  .وأبو املعمر االنصاري، وأبو القاسم بن عساكر، وأبو الفتح املندائي، ومجاعةابن ناصر، : روى عنه
  .ولد سنة تسع وأربعني وأربع مئة

  ).١(ما أجيز إال بطسوج : ما كان يعرف شيئا، وكان يتغاىل بكتابة االجازة، ويقول: قال ابن عساكر
  ).٢(ومسع لنفسه يف جزء، وكان مساعه فيما عداه صحيحا : قال
  االمساء" مسع منه أبو الفتح املندائي كتاب جده يف : قلت

  ".والصفات 
  مات ببغداد بعد مرض ثالثة عشر يوما يف ثالث: قال ابن ناصر

__________  
، ميزان ٥٤ / ٤: ، العرب٢ / ٢٥٢: ٤: ، تاريخ االسالم١٩٣: الورقة: مشيخة ابن عساكر(*) 

، ١١٦ / ٤: ، لسان امليزان٤٩٠ / ١٣ :، عيون التواريخ١٧٧: ، املستفاد١٥ / ٣: االعتدال
  .٦٧ / ٤: شذرات الذهب

  .مقدار من الوزن، وهو ربع دانق، ووزنه حبتان من حب احلنطة، والكلمة معربة: الطسوج) ١(
مسع لنفسه يف أجزاء تسميعا طريا، وما عدا ذلك فصحيح، وتابعه " امليزان " كذا االصل هنا، ويف ) ٢(

  .وكذا نقله عنه السمعاين:  وقال"اللسان " عليه احلافظ يف 
(*)  

)١٩/٥٠٣(  

  

  .مجادى االوىل، سنة ثالث وعشرين ومخس مئة
، ومقتل وزير دمشق كمال الدين طاهر بن سعد املردقاين )١(وفيها مات جعفر بن عبد الواحد الثقفي 

 اهللا العلوي يف ألوف من الباطنية بدمشق، وأبو احلجاج يوسف بن عبد العزيز امليورقي، ومحزة بن هبة
  .بنيسابور عن ست وتسعني سنة) ٢(

  
، املعمرة الصاحلة، مسندة الوقت، أم بنت عبد اهللا بن أمحد بن القاسم بن عقيل*  فاطمة - ٢٩٢

  .إبراهيم، وأم الغيث، وأم اخلري، واجلوزدانية االصبهانية
  ).٣(آخر من روى يف الدنيا عن ابن ريذه، وهي مكثرة عنه 

  عالء العطار، وأبو موسى املديين، ومعمر بنأبو ال: حدث عنها



__________  
  ).٣٠٨(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٣٢٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(

 / ٢٥٧: ٤:  أ، تاريخ االسالم١٣١ - ب ١٣٠: الورقة: ، التقييد٤٢٩ - ٤٢٨ / ٢: التحبري(*) 
، شذرات ٢٣٢ / ٣: اجلنانيف جوزدان، مرآة : ، املشتبه٥٦ / ٤: ، العرب٤٦ / ٢: ، دول االسالم٢

  .٧٠ - ٦٩ / ٤: الذهب
للطرباين عنه، " املعجم الصغري " للطرباين، و " املعجم الكبري " وقد تفردت يف وقتها برواية كتاب ) ٣(

وقد مسع الوادي آشي املعجم الصغري على الشيخ زين الدين أيب بكر بن يوسف املزي بقراءة احلافظ 
مد بن إمساعيل بن أمحد املقدسي، وأيب إسحاق إبراهيم بن خليل الذهيب، حدث به عن الشيخني حم

االدمي بسماعهما من أيب الفرج حيىي بن حممود بن سعد الثقفي، أخربنا أبو عدنان حممد بن أمحد بن 
أخربنا حممد بن عبد اهللا بن ريذه الضيب، عن : املطهر، وأم إبراهيم فاطمة بنت عبد اهللا اجلوزدانية، قاال

  .لطرباينمؤلفه ا
  .نسخة الظاهرية، ونسخة أمحد الثالث" املعجم الكبري " وانظر السماعات املثبتة يف اجلزء االول من 

(*)  

)١٩/٥٠٤(  

  

الفاخر، وأبو جعفر الصيدالين، وأبو الفخر أسعد بن روح، وعفيفة بنت أمحد، وأبو سعيد أمحد بن حممد 
السمرقندي، وعبد الرحيم بن االخوة، وعائشة االرجاين، وداود بن نظام امللك، وشعيب بن احلسن 

  .وحممد ولدا معمر، وعدد كثري
قدمت علينا من قرية جوزدان، ومولدها حنو سنة مخس وعشرين وأربع مئة، : قال أبو موسى املديين

  .ومسعت من أيب بكر يف سنة مخس وثالثني
دالرحيم احلاجي أا توفيت يف غرة أخربنا احلسن بن علي، أخربتنا كرمية القرشية، أنبأنا أبو مسعود عب

  شعبان سنة أربع وعشرين ومخس
  .مئة

  .توفيت يف رابع عشر رجب: وقال احلافظ ابن نقطة
  .من ابن ريذه) ١(لنعيم " الفنت " للطرباين، وكتاب " الصغري " و " الكبري " مسعت املعجمني : قلت

__________  
زاعي املروزي نزيل مصر، مشهور من احلفاظ، لقبه هو نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث اخل) ١(



البخاري، ولكنه مل خيرج عنه يف الصحيح سوى موضع أو موضعني، وعلق له أشياء أخر، وروى له 
موضعا واحدا، وأصحاب السنن إال النسائي، وكان أمحد يوثقه، وكذا يف رواية عن " املقدمة " مسلم يف 

 ليس يف احلديث بشئ، ولكنه صاحب سنة، وقال اآلجري عن أيب :ابن معني، وسئل عنه ابن معني، فقال
نعيم : عند نعيم حنو عشرين حديثا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس هلا أصل، وقال النسائي: داود

مسعت النسائي يذكر فضل : ليس بثقة، وقال احلافظ أبو علي النيسابوري: ضعيف، وقال يف موضع آخر
قد كثر تفرده عن االئمة :  العلم واملعرفة بالسنن، فقيل له يف قبول حديثه، فقالنعيم بن محاد وتقدمه يف

كان صدوقا وهو كثري اخلطأ، وله أحاديث منكرة يف : فصار يف حد من ال حيتج به، وقال ابن قاسم
  .املالحم انفرد ا
  .إمام يف السنة كثري الوهم: وقال الدارقطين

(*)  

)١٩/٥٠٥(  

  

 بن ألب احب العراق، امللك غياث الدين أبو شجاع حممد بن السلطان ملكشاهص*  السلطان - ٢٩٣
  .أرسالن، التركي السلجوقي

، اقتسموا االقاليم، فكان بركياروق هو املشار إليه، مث قدم أخوه حممد )٤٨٥(ملا مات أبوه يف سنة 
قا، وسوارين، وعقد وسنجر، فجلس هلما املستظهر باهللا، وسلطن حممدا، وألبس سبع خلع، وتاجا، وطو

  له لواء السلطنة بيده، وقلده سيفني، مث خلع على
سنجر قريبا منه، وقطع خطبة أخيهما بركياروق يف سنة مخس وتسعني، فتحرك بركيا روق، وحشد 

ومجع، وجرى بينه وبني حممد مخس مصافات، مث عظم شأن حممد، وتفرد بالسلطنة، ودانت له البالد، 
اسان، وقد كان حممد فحل آل سلجوق، وله بر يف اجلملة، وحسن سرية وكان أخوه خيطب له خبر

، ومنع من استخدام يهودي أو نصراين، )١(مشوبة، فمن عدله أنه أبطل ببغداد املكس والضرائب 
  وكسا يف ار

__________  
، تاريخ ٧١ / ٥: ، وفيات االعيان٥٢٧ - ٥٢٥ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٩٦ / ٩: املنتظم(*) 

 - ٣٩ / ٢: ، تتمة املختصر٢٤ - ٢٣ / ٤: ، العرب٣٨ / ٢: ، دول االسالم٢ / ٢٠٣: ٤: االسالم
، البداية ٤٣ / ٨: ، مرآة الزمان٣٤١ / ١٣: ، عيون التواريخ٦٢ / ٥: ، الوايف بالوفيات٤٠

، شذرات ٤٣٠، ٤٢٨: ، تاريخ اخللفاء٢١٤ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٨١ - ١٨٠ / ١٢: والنهاية
  .٣٣٧، ٧٣ / ٦٠: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٣٠ / ٤ :الذهب



 من عدله أنه اشترى مماليك من بعض التجار، وأحاهلم بالثمن على ٥٢٦ / ١٠: ذكر ابن االثري) ١(
عامل خوزستان، فأعطاهم البعض، ومطل بالباقي، فحضروا جملس احلكم، وأخذوا معهم غلمان 

لنا خصم : انظر ما حال هؤالء، فسأهلم عن حاهلم، فقالوا: بهالقاضي، فلما رآهم السلطان قال حلاج
السلطان، وذكروا قصتهم فأعلمه ذلك، فاشتد عليه : من هو ؟ قالوا: حيضر معنا جملس احلكم، فقال

  = (*)وأكره، وأمر بإحضار 

)١٩/٥٠٦(  

  

لق على نفسه يصلي أربع مئة فقري، وكان قد كف مماليكه عن الظلم، ودخل يوما إىل قبة أيب حنيفة، وأغ
  .ويدعو
  .إنه خلف من الذهب العني أحد عشر ألف ألف دينار: وقيل

  ومات معه يف العام صاحب قسطنطينية، وصاحب القدس
  .بغدوين، لعنهما اهللا

، مث تعلل )١(وقد حارب االمساعيلية، وأباد منهم، وأخذ منهم قلعة أصبهان، وقتل ابن غطاش ملكهم 
دى عشرة ومخس مئة بأصبهان، ودفن مبدرسة كبرية له، وخلف أمواال ال مدة، ومات يف آخر سنة إح

  .، وعاش مثانيا وثالثني سنة، وتسلطن بعده ابنه حممود)٢(حتصى، وقد تزوج املقتفي بابنته فاطمة 
  

 ابن امللك أمري اجليوش بدر اجلمايل امللك االفضل، أبو القاسم شاهنشاه*  أمري اجليوش - ٢٩٤
  .االرمين

__________  
العامل، وأمره بإيصال أمواهلم، واجلعل الثقيل، ونكل به حىت ميتنع غريه عن مثل فعله، مث إنه كان = 

لقد ندمت ندما عظيما حيث مل أحضر معهم جملس احلكم، فيقتدي يب غريي، وال ميتنع : يقول بعد ذلك
  .أحد عن احلضور فيه وأداء احلق

  .منهم على الظلم، وكفوا عنهوعلم االمراء سريته، فلم يقدم أحد : قال
  .٤٣٤ - ٤٣٠ / ١٠": الكامل يف التاريخ " انظر ) ١(
وكان الوكيل يف قبول النكاح الوزير شرف الدين أبو القاسم علي بن : ٧٣ / ٥: قال ابن خلكان) ٢(

طراد الزينيب، وذلك يف سنة إحدى وثالثني ومخس مئة، وحضر أخوها مسعود العقد، ونقلت إىل دار 
إا كانت تقرأ وتكتب، وهلا التدبري الصائب، وتوفيت يف : فة للزفاف سنة أربع وثالثني، ويقالاخلال



  .عصمته يوم السبت الثاين والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة
  : = (*) الكامل يف التاريخ٣٢٣: ، تاريخ ابن القالنسي٥٧: االشارة إىل من نال الوزارة(*) 

)١٩/٥٠٧(  

  

  كان أبوه نائبا بعكا، فسار يف البحر يف ترميم دولة املستنصر
العبيدي، فاستوىل على االقليم، وأباد عدة أمراء، ودانت له املمالك، إىل أن مات، فقام بعده ابنه هذا، 

وعظم شأنه، وأهلك نزارا ولد املستنصر صاحب دعوة الباطنية وأتابكه أفتكني متويل الثغر، وكان بطال 
جاعا، وافر اهليبة، عظيم الرتبة، فلما هلك املستعلي، نصب يف االمامة ابنه اآلمر، وحجر عليه وقمعه، ش

وكان اآلمر طياشا فاسقا، فعمل على قتل االفضل، فرتب عدة وثبوا عليه، فأثخنوه، ونزل إليه اآلمر، 
كتبة تضبط تلك االموال توجع له، فلما قضى، أستأصل أمواله، وبقي اآلمر يف داره أربعني صاحبا وال

والذخائر، وحبس أوالده، وكانت أيامه مثانيا وعشرين سنة، وكان االمراء تكرهه لكونه سنيا، فكان 
  .يؤذيهم، وكان فيه عدل، فظهر بعده الظلم والبدعة، وويل الوزارة بعده املأمون البطائحي

  .قتلوه يف رمضان سنة مخس عشرة ومخس مئة، وله مثان ومخسون سنة
خلف االفضل ست مئة ألف ألف دينار، : قال صاحب الدول املنقطعة": تارخييه " ل ابن خلكان يف قا

  ومئتني ومخسني إردبا من الدراهم، ومخسني ألف ثوب ديباج، وعشرين ألف ثوب حرير،
__________  

 - ٢ / ٢١٨: ٤: ، تاريخ االسالم٤٥١ - ٤٤٨ / ٢: ، وفيات االعيان٥٩١ - ٥٨٩ / ١٠= 
، عيون ٤٦ / ٢: ، تتمة املختصر٣٥ - ٣٤: ، العرب٤٣ - ٤٢ / ٢:  دول االسالم،٢ - ٢١٩

، ١٨٩ - ١٨٨ / ١٢: ، البداية والنهاية٦٤ / ٨: ، مرآة الزمان٣٩٨ - ٣٩٦ / ١٣: التواريخ
، معجم االنساب ٤٧ / ٤: ، شذرات الذهب٢٢٢ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٨١: اتعاظ احلنفا

  .١٤٩: واالسرات احلاكمة
(*)  

)١٩/٥٠٨(  

  

وثالثني راحلة كذا وكذا، ودواة جموهرة باثين عشر ألف دينار، وعشرة جمالس، يف الس مضروب 
عشرة مسامري من الذهب، على املسمار منديل مشدود فيه بدلة ثياب، ومخس مئة صندوق، فيها كسوة 

  ).١(الثني ألف دينار ومتاع، سوى الدواب واملماليك والبقر والغنم، ولنب مواشيه يباع يف السنة بث



هذه االشياء ممكنة، سوى الدنانري والدراهم، فال أجوز ذلك، بل أستبعد عشره، وال ريب أن : قلت
مجعه هلذه االموال موجب لضعف جيش مصر، ففي أيامه استولت الفرنج على القدس وعكا، وصور 

د الفرنج، ولكن ليقضي اهللا وطرابلس والسواحل، فلو أنفق ربع ماله، جلمع جيشا ميال الفضاء، والبا
  .أمرا كان مفعوال

كان االفضل حسن االعتقاد، سنيا، محيد السرية، كرمي االخالق، مل ): ٢(قال أبو يعلى بن القالنسي 
  .يأت الزمان مبثله

  .وصلب البطائحي املتويل بعده سنة تسع عشرة: قلت
ان شهما مطاعا، وبطال شجاعا، ووزر بعد هالك اآلمر أمري اجليوش أبو علي أمحد بن االفضل، وك

سائسا سنيا، كأبيه وجده، فحجر على احلافظ، ومنعه من أعباء االمور، فشد عليه مملوك للحافظ 
، وكان أبو علي أمحد قد بالغ يف االحتجار على احلافظ، )٣(إفرجني، فطعنه قتله، ووزر يانس احلافظي 

  .وحول ذخائر القصر إىل داره، وادعى أا أموال أبيه
__________  

  .٤٥١ / ٢": وفيات االعيان ) " ١(
  .٣٢٥ص ) ٢(
  .٦٧٣ - ٦٧٢ / ١٠": الكامل يف التاريخ " انظر ) ٣(

(*)  

)١٩/٥٠٩(  

  

إنه ترك من اخلطبة اسم احلافظ، وخطب لنفسه، وقطع االذان حبي على خري العمل، فنفرت منه : وقيل
، وجددوا البيعة )١( وعشرين ومخس مئة الرعية، وغالبهم شيعة، فقتل وهو يلعب بالكرة سنة ست

  ).٢(حينئذ للحافظ، فمات الوزير يانس بعد ثالث سنني، فوزر ويل العهد حسن ابن احلافظ 
  

  . غالم السلطان طغرلبكامللك، قسيم الدولة، أبو سعيد آقسنقر مملوك برسق*  الربسقي - ٢٩٥
  )٤ (بغداد، وكان بلك) ٣(ويل املوصل والرحبة، وقد ويل شحنكية 

__________  
الكامل " ، قال ابن االثري يف ٥٢٩وكان مقتله على يد أبيه، وضع له من دس له السم، فمات سنة ) ١(

وكان حسن سيئ السرية ظاملا جريئا على سفك الدماء، وأخذ االموال، فهجاه : ٢٤، ٢٣ / ١١": 
 مل تأت يا حسن بني الورى :الشعراء، فمن ذلك ما قاله املعتمد بن االنصاري صاحب الترسل املشهور



واجلور يف أخذ أموال املساكني * ومل تر احلق يف دنيا وال دين قتل النفوس بال جرم وال سبب * حسنا 
 / ١٠": الكامل يف التاريخ " انظر ) ٢(تيه امللوك وأخالق اانني * لقد مجعت بال علم وال أدب 

٦٧٣.  
 - ٢٤٢ / ١: ، وفيات االعيان٦٣٥ - ٦٣٣ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٢٥٤ / ٩: املنتظم(*) 

، تتمة ٤٦ / ٤: ، العرب٢ / ٢٤٠ / ٤: ، تاريخ االسالم٥٨٨: ٣ / ٤: ، معجم االلقاب٢٤٣
 / ٥: ، النجوم الزاهرة١٩٥ / ١٢: ، البداية والنهاية٤٤٩ / ١٣: ، عيون التواريخ٥٣ / ٢: املختصر
  ، معجم االنساب٦١ / ٤: ، شذرات الذهب٢٣٠

  .٣٣٧، ٤٦، ٦:  احلاكمةواالسرات
  .وهم أعوان االمري الذين يتولون ضبط أمور البلد، وحفظ الرعية: من الشحنة) ٣(
": الكامل يف التاريخ "  ه، انظر ٥١٨هو بلك بن رام بن أرتق صاحب حلب، وقد مت قتله سنة ) ٤(

٦١٩ / ١٠.  
(*)  

)١٩/٥١٠(  

  

، وكان بلك قد أسر بغدوين صاحب )١(حلب قد قتل مبنبج، فتملك ابن عمه مترتاش بن إيلغازي 
، ومعهما )٢(القدس، فاشترى نفسه، وهادنه، فغدر بغدوين، وحاصر حلب، هو ودبيس االسدي 

إبراهيم بن صاحب حلب رضوان بن تتش السلجوقي، فهلك أهلها جوعا وموتا، فخرج يف الليل 
توا الفرنج، فأخذ مياطلهم مترتاش، قاضيها أبو غامن، والشريف زهرة، وآخر إىل مترتاش مباردين، وفا

إي : عاهد اهللا إن عافاك أن تنصرنا، فقال: فامنلسوا منه إىل املوصل، فوجدوا الربسقي مريضا، فقلنا
واهللا، فعويف بعد ثالث، فنادى الغزاة، وملا أشرف على حلب، تقهقرت الفرنج، فخرج إليه مقاتلتها، 

د، وأمدهم بالغالت، فبادروا، وبذروا يف آذار، ونقعوا ومحلوا على العدو هزموهم، ورتب أمور البل
، وكان قد أباد يف االمساعيلية، فشد عليه عشرة باجلامع، فقتل )٣(القمح والشعري، فرتب ا ابنه ورجع 

بيده منهم ثالثة، وقتل رمحه اهللا يف ذي القعدة سنة عشرين ومخس مئة، كانوا بزي الصوفية، جنا منهم 
  ).٤(واحد 

__________  
 ٤٥٠ / ١": تاريخ حلب " ، و ٨٦ / ٣": ور الذهب " ، ٢٢٠ / ٢": زبدة احللب " انظر ) ١(

  .للطباخ
   حني ملكوا مدينة صور، تشوفت-صاحب احللة، وكان قد وصل إىل الصليبيني ) ٢(



، إن أهلها شيعة:  فانضم إليهم وأطمعهم يف حلب، وقال هلم-أنفسهم إىل االستيالء على بالد الشام 
وهم مييلون إىل الجل املذهب، فمىت رأوين سلموا البلد إيل، وبذل هلم على مساعدته بذوال كثرية، 

  .٦٢٣ / ١٠": الكامل يف التاريخ ..." إنين أكون ها هنا نائبا عنكم، ومطيعا لكم، فساروا معه: وقال
 ١": تاريخ حلب " ، ٨٧، ٨٦ / ٣": ر الذهب " ، ٦٢٤، ٦٢٣ / ١٠": الكامل يف التاريخ ) " ٣(
  .٢٣٠ / ٢": زبدة احللب "  للطباخ، ٤٦١، ٤٥٥/ 
  .٦٣٤، ٦٣٣ / ١٠": الكامل يف التاريخ ) " ٤(

(*)  

)١٩/٥١١(  

  

 دينا عادال، حسن االخالق، وصى قاضيه بالعدل، حبيث إنه أمر زوجته أن تدعي - رمحه اهللا -وكان 
  ).١(كل أحد عليه بصداقها، فرتل إىل قاضيه، وجلس بني يديه، فتأدب 

__________  
كان خريا حيب أهل العلم والصاحلني، ويرى : ، فقال٦٣٤ / ١٠": الكامل " ووصفه ابن االثري يف ) ١(

العدل ويفعله، وكان من خري الوالة حيافظ على الصلوات يف أوقاا، ويصلي من الليل متهجدا، حكى 
شا معه، فكان يصلي كل ليلة كثريا، وكان كنت فرا: يل والدي رمحه اهللا عن بعض من كان خيدمه، قال

  ...(*)يتوضأ هو بنفسه، وال يستعني بأحد

)١٩/٥١٢(  

  

  الطبقة الثامنة والعشرون
 بن الشيخ الصاحل، املعمر العفيف، مسند خراسان، أبو القاسم الفضل بن حممد*  االبيوردي - ٢٩٦

  .أمحد بن أيب منصور االبيوردي العطار
  . مئةولد قبل العشرين وأربع

  ومسع من العارف فضل اهللا بن أيب اخلري امليهين، وحممد بن
عبد العزيز النيلي، وأيب حفص بن مسرور، وأيب عثمان الصابوين، ومسع معجم أيب القاسم البغوي من أيب 

  .نصر االسفراييين، رحل إليه إىل إسفرايني، ومسع سنن الدارقطين من النوقاين، وتفرد به مدة
رغويل، وإبراهيم بن سهل املسجدي، ويوسف ابن شعيب، وآخرون، وروى عنه حدث عنه عمر الف

  .سنن الدارقطين أبو سعد عبد اهللا بن عمر الصفار، وانفرد بعلوه



  شيخ مستور، كثري العبادة، مشتغل: قال عبد الغافر الفارسي
__________  

  ).١٨٣(تقدمت ترمجته برقم (*) 
(*)  

)١٩/٥١٣(  

  

  .جدي، وابن مسرور، ومجاعة، وقد نيف على املئةبنفسه، مسع الكثري من 
  .مات يف سادس صفر سنة مثان عشرة ومخس مئة بنيسابور

، وأبو إبراهيم إسحاق بن حممد بن )١(وفيها تويف العالمة أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد امليداين 
لشافعي، وأبو طاهر خطيب مسرقند، وأبو الفتح سلطان بن إبراهيم املقدسي ا) ٢(إبراهيم النوحي 

  ).٣(الدشتج 
  

الشيخ العالمة، احملدث الصدوق، مسند االندلس، أبو حممد عبدالرمحن ابن *  ابن عتاب - ٢٩٧
  . بن عتاب بن حمسن القرطيباحملدث حممد

  .مسع من أبيه فأكثر، وحامت بن حممد الطرابلسي، وطائفة
جاز له مكي بن أيب طالب، وحممد بن عبد وتال بالسبع على عبدالرمحن بن حممد بن شعيب املقرئ، وأ

  اهللا بن عابد، وعبد اهللا بن سعيد الشنتجايل، وأبو عمرو السفاقسي، وأبو عمر بن عبد الرب، وأبو
  .عمر بن احلذاء، وأبو حفص بن الزهراوي

  هو آخر الشيوخ اجللة االكابر باالندلس يف: قال خلف بن بشكوال
__________  

  ).٢٨٤(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٧٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٧٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(

، تذكرة ٤٧ / ٤: ، العرب٢ - ١ / ٢٤٢: ٤: ، تاريخ االسالم٣٥٠ - ٣٤٨ / ٢: الصلة(*) 
، طبقات ٤٧٩ / ١: ، الديباج املذهب٤٦٩ - ٤٦٨ / ١٣: ، عيون التوارخ١٢٧١ / ٤: احلفاظ

، هدية ٥٠ / ٢: ، إيضاح املكنون٦١ / ٤: الذهب، شذرات ٢٨٥ / ١: املفسرين للداوودي
  .٥١٨ / ١: العارفني

(*)  



)١٩/٥١٤(  

  

علو االسناد، وسعة الرواية، مسع معظم ما عند أبيه، وكان عارفا بالطرق، واقفا على كثري من التفسري 
 عمره، والغريب واملعاين، مع حظ وافر من اللغة والعربية، وتفقه عند أبيه، وشوور يف االحكام بقية

وكان صدرا فيمن يستفيت لسنه وتقدمه، وكان من أهل الفضل واحللم، والوقار والتواضع، ومجع كتابا 
، وكانت الرحلة إليه يف وقته، وكان صابرا للطلبة، "شفاء الصدور " حفيال يف الزهد والرقائق، مساه 

باء واالبناء، ومسعت عليه معظم مواظبا على االمساع، جيلس هلم النهار كله، وبني العشاءين، مسع منه اآل
  ).١(، ومات يف مجادى االوىل سنة عشرين ومخس مئة )٤٣٣(مولدي سنة : ما عنده، وقال

وروى عنه احلافظ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن اجلد، وعبد احلق بن بونه، وأخوه حممد، وأمحد بن : قلت
  الرمحن بن عبادة، وحممدعبدامللك بن عمرية، وأمحد بن يوسف بن رشد، وحممد بن عبد

  .ابن يوسف بن سعادة، وحممد بن عراق، وعبد اهللا بن خلف الفهري، وخلق
  

 بن أمحد بن العاص بن االمام املتقن النحوي، أبو حبر سفيان بن العاص*  أبو حبر بن العاص - ٢٩٨
  .، نزيل قرطبة)٢(سفيان بن عيسى االسدي املربيطري 

__________  
  .٣٤٩  /٢": الصلة ) " ١(

 / ٤: ، العرب٢ / ٢٤١: ٤: ، تاريخ االسالم٩٩ / ٥: ، معجم البلدان٢٣١ - ٢٣٠ / ١: الصلة(*) 
 / ٤: ، شذرات الذهب٢٧١: ، وفيات ابن قنفذ١٢٧١ / ٤: ، وذكره املؤلف يف تذكرة احلفاظ٤٦
٦١.  

  .خمدينة باالندلس بينها وبني بلنسية أربعة فراس: مربيطر: ٩٩ / ٥: يف معجم ياقوت) ٢(
(*)  

)١٩/٥١٥(  

  

جة " ، وكتابه يف الفرائض، و "املوطأ " مسع منه : روى عن أيب عمر بن عبد الرب، فقال ابن الدباغ
  ".االس 

وروى الكثري عن أيب العباس بن دهلاث، واختص شام ابن أمحد الكناين، وروى أيضا عن أيب : قلت
  .ي، وحممد بن سعدون، وأيب داود بن جناحالوليد الباجي، وأيب الفتح الليث بن احلسن الترك

كان من جلة العلماء، وكبار االدباء، وضابطا لكتبه، صدوقا، مسع الناس منه كثريا : قال ابن بشكوال



)١.(  
روى عنه ابن بشكوال، وأبو الوليد بن الدباغ، وأبو بكر بن اجلد الفقيه، وعبد احلق بن بونه : قلت

  .العبدري، وآخرون
   اآلخرة سنة عشرين ومخس مئة، وقد كملتويف يف مجادى

  .الثمانني، رمحه اهللا
  

 بن خلف بن موسى بن أيب الشيخ الصدوق، أبوعمران موسى بن عبدالرمحن*  ابن أيب تليد - ٢٩٩
  .تليد الشاطيب

  .مكثر عن أيب عمر بن عبد الرب، ومساعه خبطوط الثقات
  ، وروى"االستذكار " مسع كتاب : أثىن عليه ابن الدباغ، وقال

__________  
واختلفت إليه، وقرأت عليه، ومسعت كثريا من روايته، وأجاز يل خبطه : ، وفيه٢٣٠ / ١: الصلة) ١(

  .سائرها غري مرة
، تاريخ ١٩٦ - ١٩٤: ، معجم القضاعي٤٥٧: ، بغية امللتمس٦١١ - ٦١٠ / ٢: الصلة(*) 

 خرب طريف مع ٣١٩ / ٣: طيب، وله يف نفح ال٢٥٨ - ٢٥٦: ، الغنية٢ - ١ / ٢٣٢: ٤: االسالم
  .ابن خفاجة

(*)  

)١٩/٥١٦(  

  

  ).١(عنه أبو عبد اهللا بن زرقون، وطائفة 
  .تويف سنة سبع عشرة ومخس مئة، وكان جدهم أبو تليد ممن رحل، ومسع من النسائي

  
يف " التلويح "  الشافعي، مصنف كتاب العالمة أبو سعد حيىي بن علي احللواين*  احللواين - ٣٠٠

  ).٢(هب املذ
  .كان من كبار تالمذة الشيخ أيب إسحاق، لزمه مدة، وكان من فحول املناظرين

  .حدث عن أيب جعفر بن املسلمة وغريه
  صاحب ما وراء) ٣(قدم مرو إىل خاقان : قال أبو سعد السمعاين

النهر رسوال، فسمعت منه جزءا، وكان سئ اخللق، متكربا عسرا، مات بسمرقند يف رمضان سنة 



  . ومخس مئةعشرين
__________  

وكان فقيها مفتيا يف بلده، أديبا، شاعرا، دينا، فاضال، وأنشد له : ٦١٠ / ٢: قال ابن بشكوال) ١(
يروم ختليصها فتشتبك * كطائر ضم رجله شرك مهته يف فكاك مهجته * حايل مع الدهر يف تقلبه : قول
 ٣٣٣ / ٧: ، طبقات السبكي١/  ٢٤٥ - ١ / ٢٤٤: ٤: ، تاريخ االسالم١٩٢ / ٤: االنساب(*) 
  .٥٢٠ / ٢: ، هدية العارفني٤٨٢: ، كشف الظنون٤٣٢ / ١: ، طبقات االسنوي٣٣٤ -
  . حسبة بغداد، مث عزل عنها، وويل تدريس النظامية- ٣٣٣ / ٧": الطبقات " وويل كما يف ) ٢(
  .هو حممد بن سليمان، وكان قد أرسله إليه أمري املؤمنني املسترشد باهللا) ٣(

(*)  

)١٩/٥١٧(  

  

 بن حممد بن قاضي إشبيلية، أبو القاسم أمحد بن القاضي أيب بكر حممد بن أمحد*  ابن منظور - ٣٠١
  .منظور القيسي املالكي االشبيلي

  .فقيه إمام، حمدث حمتشم، من بيت علم وجاللة
  .روى عن أبيه، وعن ابن عمهم أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عيسى بن منظور

عن أيب " الصحيح " ابن بشكوال، وغلط يف نسبه، وجعله ابنا اليب عبد اهللا ابن منظور الراوي أخذ عنه 
  .، وتاله يف الوهم أبو جعفر ابن عمرية)١(ذر 

، فحمله عنه مساعا أبو "الصحيح " تويف سنة عشرين ومخس مئة، وله أربع ومثانون سنة، وكان من رواة 
  .بكر بن اجلد احلافظ
__________  

  .١ / ٢٤٠: ٤: ، تاريخ االسالم٧٨ / ١: الصلة(*) 
هو أبو ذر عبد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي نسبة إىل هراة من بالد خراسان، وهي من ) ١(

أشهر املدن اخلراسانية اليت تقع يف القسم الشمايل من أفغانستان، افتتحها االحنف بن قيس يف خالفة 
ا قوم من العرب، ومنهم أبو ذر هذا، وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء عثمان، وأهلها أشراف من العجم، و

، وقد مسع املستملي، واحلموي، والكشميهين، وعول عليهم يف البخاري، )٣٧٠(السابع عشر برقم 
 ه، وفرغ من مساعه عليه ٣٧٤ ه، ومسعه على السمتملي ببلخ سنة ٣٧٣مسعه على احلموي راة سنة 

  . ه٤٨٩لكشميهين بكشميهن سنة  ه، ومسعه على ا٣٧٥سنة 
حدث عن أيب ذر من ال حييط به احلصر، ومن أشهر الطرق املشرقية عنه يف صحيح البخاري رواية ابنه 



أيب مكتوم عيسى بن أيب ذر عنه، ومسعه عليه من االندلسيني العدد الكثري، ومن أشهر الطرق املعروفة 
 أيب الوليد الباجي عنه، وأيب العباس العذري، وأيب عبد إليه باملغرب اليت اعتمدها الرواة رواية القاضي

  .اهللا بن شريح املقرئ، وأيب عبد اهللا بن منظور القيسي
: ص: ، وفهرست ابن خري٧٥: ص": برنامج التجييب " ، و ١٨٩: ص": برنامج الوادي آشي " انظر 
  .٤٥ - ٣٩: ، وإفادة النصيح٩٤
(*)  

)١٩/٥١٨(  

  

، من أمراء السلطان تتش بن ، امللك أبو منصور طغتكني االتابكصاحب دمشق*  طغتكني - ٣٠٢
ألب أرسالن السلجوقي، فزوجه بأم ولده دقاق، فقتل السلطان، ومتلك بعده ابنه دقاق، وصار طغتكني 

  مقدم عسكره، مث
  .متلك بعد دقاق

  .وكان شهما شجاعا، مهيبا جماهدا يف الفرنج، مؤثرا للعدل، يلقب ظهري الدين
مرض وحنل، ومات يف صفر سنة اثنتني وعشرين ومخس مئة، فأبكى ): ١( يعلى بن القالنسي قال أبو

العيون، وأنكأ القلوب، وفت يف االعضاد، وفتت االكباد، وزاد يف االسف، فرمحه اهللا، وبرد مضجعه، 
  ).٢(مث ماتت زوجته اخلاتون أم بوري بعده بأيام، فدفنت بقبتها خارج باب الفراديس 

 أن اهللا أقام طغتكني لالسالم بإزاء الفرنج، وإال كانوا غلبوا على دمشق، فقد هزمهم غري لوال: قلت
مرة، وأجنده عسكر املوصل، مع مودود، ومع الربسقي، وسار إىل بغداد هو إىل خدمة السلطان حممد بن 

  .ملكشاه، فبالغ يف احترامه وإجالله
  .وك بوري بعهد منهمتلك بعده ابنه الكبري تاج املل: قال ابن االثري

__________  
 و ٤٠٠ و ٣٩٩ و ٣٩٤ و ٣٨٩ و ٣٧٦ و ٣٧٥ و ٢٤٨ و ٣٧ / ١٠: الكامل يف التاريخ(*) 

 و ٥٦٨ و ٥٤٣ و ٥١٦ و ٥٠٣ و ٤٩٧ - ٤٩٥ و ٤٩٠ - ٤٨٧ و ٤٦٩ - ٤٦٧ و ٤٥٢
، تتمة ٥١ / ٤: ، العرب٤٥: ، دول االسالم١ / ٢٥١: ٤: ، تاريخ االسالم٦٥٢ و ٥٩٤ و ٥٨٧
، النجوم ١٩٩ / ١٢: ، البداية والنهاية٤٨٢ - ٤٨١ / ١٣: ، عيون التواريخ٥٥ / ٢: صراملخت

، معجم ٥٨ / ٧: ، ذيب تاريخ دمشق٦٦ - ٦٥ / ٤: ، شذرات الذهب٢٣٤ / ٥: الزاهرة
  .٣٤٠: االنساب واالسرات احلاكمة

  .٣٤٨ - ٣٤٧ص ) ١(



  .اآلن باب العمارة: أحد أبواب دمشق، ويقع مشال اجلامع االموي، ويقال له) ٢(
(*)  

)١٩/٥١٩(  

  

  كان طغتكني شهما عادال، حزن عليه أهل: وقال ابن اجلوزي
دمشق، فلم تبق حملة وال سوق إال واملأمت قائم فيه عليه لعدله، وحسن سريته، حكم على الشام مخسا 

  .وثالثني سنة، وسار ابنه بسريته مديدة، مث تغري وظلم
ال على الفرنج، ولكن له خرمة كان قد استفحل البالء بداعي قد كان طغتكني سيفا مسلو: قلت

االمساعيلية رام بالشام، وكان يطوف املدائن والقالع متخفيا، ويغوي االغتام والشطار، وينقاد له 
اجلهال، إىل أن ظهر بدمشق بتقرير قرره صاحب ماردين إيلغازي مع طغتكني، فأخذ يكرمه، ويبالغ، 

غوغاء، والسفهاء، والفالحون، وكثروا، ووافقه الوزير طاهر املزدقاين، وبث إليه اتقاء لشره، فتبعه ال
، فعظم )١(سره، مث التمس من امللك طغتكني قلعة حيتمي ا، فأعطاه بانياس يف سنة عشرين ومخس مئة 

ك اخلطب، وتوجع أهل اخلري، وتستروا من سبهم، وكانوا قد قتلوا عدة من الكبار، فما قصر تاج امللو
فقتل الوزير كمال الدين طاهر بن سعد املذكور يف رمضان سنة ثالث وعشرين بالقلعة، ونصب رأسه، 

وركب جنده، فوضعوا السيف بدمشق يف املالحدة االمساعيلية، فسبكوا منهم يف احلال حنوا من ستة 
  .حل بالطاحلآالف نفس يف الطرقات، وكانوا قد تظاهروا، وتفاقم أمرهم، وراح يف هذه الكائنة الصا

وأما رام، فتمرد وعتا، وقتل شابا من أهل وادي التيم امسه برق، فقام عشريته، وحتالفوا على أخذ 
  الثأر، فحارم رام، فكبسوه

__________  
  .٦٣٩، ٦٣٣، ٦٣٢ / ١٠": الكامل يف التاريخ " انظر ) ١(

(*)  

)١٩/٥٢٠(  

  

  .نج، وذلواوذحبوه إىل اللعنة، وسلمت املالحدة بانياس للفر
إن املزدقاين كاتب الفرنج ليسلم إليهم دمشق، ويعطوه صور، وأن يهجموا البلد يوم مجعة، : وقيل

ووكل املالحدة تغلق أبواب اجلامع على الناس، فقتله هلذا تاج امللوك رمحه اهللا، وقد التقى الفرنج 
  ).١(وهزمهم، وكانت وقعة مشهودة 



، فجمع طغتكني التركمانيني )٢(خذ دمشق، ونزلوا بشقحب ويف سنة عشرين أقبلت مجوع الفرنج ال
وشطار دمشق، والتقاهم يف آخر العام، ومحي القتال، مث فر طغتكني وفرسانه عجزا، فعطفت ) ٣(

الرجالة على خيام العدو، وقتلوا يف الفرنج، وحازوا االموال والغنائم، فوقعت اهلزمية على الفرنج، ونزل 
  .النصر

  
   بن عليالفقيه الزاهد، العابد القدوة، أبو احلسن علي بن املبارك* اعوس  ابن الف- ٣٠٣

__________  
  ".املزدقاين " ، وفيه ٦٥٨ - ٦٥٧ / ١٠": الكامل يف التاريخ ) " ١(
 كانت وقعة ٧٠٢ ميال تقريبا، ويف سنة ٢٥قرية يف جنوب غريب دمشق تبعد عنها : شقحب) ٢(

شام، وصدق اهللا وعده، وأعز جنده، وهزم التتار وحده، ونصر شقحب املشهورة بني التتار وأهل ال
املؤمنني، وقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني، وكان قد حضر هذه الوقعة شيخ 

االسالم تقي الدين رمحه اهللا يوصي املؤمنني بالثبات، وحيرضهم على القتال، ويبشرهم بالغنيمة والفوز 
شارك يف قتال التتار بنفسه، وجاهدهم جهاد االبطال، وكانت له مواقف مشهودة بإحدى احلسنيني، و

  .تنبئ عن شجاعته، ورباطة جأشه، وعظيم احتماله
  .التراكمني، وهو حتريف: يف االصل) ٣(

: ، تاريخ االسالم٦٤٨ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٧ / ١٠: ، املنتظم٣٥٤: مشيخة ابن عساكر(*) 
  ،٤٧٩ / ١٣: ، عيون التواريخ٥٠ / ٤ :، العرب٢ / ٢٤٨: ٤

  .٦٤ / ٤: ، شذرات الذهب٢٣٣ / ٥: ، النجوم الزاهرة١٧٦ - ١٧٣ / ١: ذيل طبقات احلنابلة
(*)  

)١٩/٥٢١(  

  

  .ابن الفاعوس البغدادي االسكاف، تلميذ الشريف أيب جعفر بن أيب موسى احلنبلي
  .روى عن القاضي أيب يعلى، وأيب منصور العطار

و املعمر االنصاري، وأبو القاسم بن عساكر، وكان يقرأ للناس احلديث بال إسناد يوم روى عنه أب
  .اجلمعة، وله قبول زائد لصالحه وإخالصه

تويف يف تاسع عشر شوال سنة إحدى وعشرين ومخس مئة، وغلقت االسواق، وضج : قال ابن اجلوزي
  .العوام بذكر السنة ولعن أهل البدع، ودفن بقرب االمام أمحد

  .كان يتمنع من الرواية إزراء على نفسه، رمحه اهللا: وقيل



  .مات عن نيف وسبعني سنة
أهل بغداد يعتقدون فيه، وكان أبو القاسم بن : مسعت أبا القاسم بدمشق يقول: قال السمعاين

احلجر االسود : احلجري، النه كان يقول: إن ابن اخلاضبة كان يقول البن الفاعوس: السمرقندي يقول
  .اهللا حقيقةميني 

هذا أذى ال يسوغ يف حق رجل صاحل، وإال فهذا نزاع يف إطالق عبارة ما حتتها حمذور : قال كاتبه
بيت اهللا حقيقة، وناقة اهللا حقيقة، وروح اهللا ابن مرمي حقيقة، وذلك من قبيل إضافة : أصال، وهو كقولنا

  إن ذلك: التشريف، وحنو ذلك، وما يقول من له عقل قط
فمن صافحه، : "  ويف سياق اخلرب ما يوضح أنه إضافة ملك، ال إضافة صفة، وهو قولهإضافة صفة،

  يعين أنه مبرتلة" فكأمنا صافح اهللا 

)١٩/٥٢٢(  

  

  ).١(ميني البارئ تعاىل يف االرض 
هذا الركن االسود : مسعت ابن عباس يقول: مسعت حممد بن عباد بن جعفر يقول: روى ابن جريج قال

  ).٢(رض يصافح به عباده مصافحة الرجل أخاه ميني اهللا يف اال
ولكن االوىل يف هذا ترك اخلوض يف حقيقة أو جماز، فال حاجة بنا إىل تقييد ما أطلقه السلف، بل نؤمن 

حقيقة أو جمازا، ضرب من العي واللكن، فرتجر من حبث يف ذلك، واهللا : ونسكت، وقولنا يف ذلك
  .املوفق

  
 املسجدي، حل املسند، أبو القاسم سهل بن إبراهيم النيسابوريالشيخ الصا*  املسجدي - ٣٠٤

  .ويعرف أيضا بالسبعي
__________  

كالم الذهيب رمحه اهللا هذا حق فيما إذا ثبت احلديث بذلك، أما إذا كان ال يصح كما هو هنا فال ) ١(
": الكامل  " ، وابن عدي يف٣٢٨ / ٦": تارخيه " يتكلف لتأويله وتوجيهه، فقد أخرجه اخلطيب يف 

 من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي، حدثنا أبو معشر املدائين، عن حممد بن املنكدر، عن جابر ٢ / ١٧
، وإسحاق بن بشر الكاهلي قال "احلجر االسود ميني اهللا يف االرض يصافح به عباده : " مرفوعا
 أيب شيبة، وموسى بن يروي عن مالك وغريه من الرفعاء أحاديث منكرة، كذبه أبو بكر بن: اخلطيب

هو يف عداد من يضع احلديث، وله طريق أخرى ال : هارون، وأبو زرعة، وقال ابن عدي والدارقطين
 يف سندها أبو علي االهوازي، وهو متهم، فاخلرب باطل كما ٢ / ٩٠ / ١٥: يفرح ا عند ابن عساكر



  قال
  .ابن اجلوزي، وابن العريب

 حىت أنظر فيه، وقد أخرجه ابن قتيبة هكذا موقوفا على ابن عباس مل أتبني من رواه عن ابن جريح) ٢(
  .، ويف سنده إبراهيم بن يزيد اخلوزي، وهو متروك٣٣٧ / ٢": غريب احلديث " يف 

: الورقة: ، املنتخب٣١٧ - ٣١٤ / ١: ، التحبري٣٢ / ٧:  ب، االنساب٢٨: الورقة: السياق(*) 
  .٢ / ٢٥٠: ٤: الم، تاريخ االس١٠١ - ١٠٠ / ٢:  أ، اللباب٧١
(*)  

)١٩/٥٢٣(  

  

روى عن أيب حممد اجلويين الفقيه، وأيب حفص بن مسرور، وعبد الغافر بن حممد الفارسي، وأيب عثمان 
  .الصابوين، وأيب سعد الطبيب، ووجيه بن أيب الطيب

رمحن روى عنه أبو سعد السمعاين، وحفيده حممد بن أمحد املسجدي، وعبد املنعم بن الفراوي، وعبد ال
  .بن أيب القاسم الشعري، وأبو سعد عبد اهللا بن عمر الصفار، وابن ياسر اجلياين، وغريهم

، وكان دينا خريا، عايل االسناد، وكان والده قد )١(املسجدي، النه كان خادم مسجد املطرز : وقيل له
  .عرف بتالوة سبع كل يوم، وكان ولده أمحد بن سهل يروي عن يعقوب بن أمحد الصرييف

  .تقريبا يف اثنتني وعشرين" تاريخ االسالم " مات سهل سنة بضع وعشرين ومخس مئة، وقد ذكرته يف 
  

 بن ملكشاه بن ألب صاحب العراق، مغيث الدين حممود بن السلطان حممد*  السلطان - ٣٠٥
  .أرسالن السلجوقي
__________  

  .وهو املسجد الكبري بنيسابور) ١(
 - ٦٦٩ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١١٩ - ١١٤:  دولة آل سلجوق، تاريخ٢٤ / ١٠: املنتظم(*) 

، ٤٧ / ٢: ، دول االسالم٢ / ٢٦٨: ٤: ، تاريخ االسالم١٨٣ - ١٨٢ / ٥: ، وفيات االعيان٦٧٠
 / ١٢: ، البداية والنهاية٨٥ / ٨: ، مرآة الزمان٥٩ - ٥٨ / ٢: ، تتمة املختصر٦٦ / ٤: العرب

، ٥٢٥خ سنة : ، االعالم البن قاضي شهبة٣٤ / ١: السلوك، ٤٥ / ٥: ، تاريخ ابن خلدون٢٠٣
، معجم االنساب واالسرات ٧٧ - ٧٦ / ٤: ، شذرات الذهب٢٤٧ - ٢٤٦ / ٥: النجوم الزاهرة

  .٣٣٤: احلاكمة
(*)  



)١٩/٥٢٤(  

  

متلك بعد أبيه وهو حدث أمرد يف أول سنة اثنيت عشرة، وخطب له على منابر بغداد، وكان ذكيا فطنا، 
، وضعفت دولة بين )١(فة بالنحو، وميل إىل العلم، ونظر يف التاريخ، مدحه احليص بيص له معر

  .، وكان عمه السلطان سنجر أعلى رتبة منه]يف أواخر أيامه [ سلجوق 
، ويكىن أبا القاسم، وسلطنوا بعده أخاه )٢(مات مذان يف شوال سنة مخس وعشرين ومخس مئة 

  . أخومها مسعود، وطولطغرل، فمات بعد عامني، مث تسلطن
  

د بن أمحد الدينوري، مث الشيخ املعمر الصدوق، أبو احلسن علي بن عبد الواح*  الدينوري - ٣٠٦
  .البغدادي

  .مسع أبا احلسن القزويين، وأبا طالب بن غيالن، واحلافظ أبا حممد اخلالل، وأبا حممد اجلوهري، وغريهم
__________  

لفوارس سعد بن حممد بن سعد ابن الصيفي التميمي البغدادي املتويف هو االمري شهاب الدين أبو ا) ١(
   اليت مدح ا- وهي من غرر القصائد - ه، وقصيدته الدالية ٥٧٤سنة 

طال السرى وتشكت * ألق احلدائج ترع الضمر القود : ، ومطلعها١٥٦ / ١: املترجم هي يف ديوانه
نبت أغيد والسلطان حممود قيل تألفت االضداد فال* وخدك البيد يا ساري الليل ال جدب وال فرق 

وكان عمره ملا تويف حنو : ٦٧٠ / ١٠: قال ابن االثري) ٢(فاملورد الضنك فيه الشاء والسيد * خيفته 
سبع وعشرين سنة، وكانت واليته للسلطنة اثنيت عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يوما، وكان حليما، 

قب عليه مع القدرة، قليل الطمع يف أموال الرعايا، عفيفا عنها، كافا كرميا، عاقال، ميسع ما يكره وال يعا
  .الصحابه عن التطرق إىل شئ منها

، ومعظم الترمجة مل ترد فيه خلرم يف االصل ٦٣: ، مشيخة ابن اجلوزي٢٩٢: مشيخة ابن عساكر(*) 
 / ١٣: التواريخ، عيون ٥٠ / ٤: ، العرب٢ / ٢٤٨: ٤: ، تاريخ االسالم٧ / ١٠: املعتمد، املنتظم

  .٦٤ / ٤: ، شذرات الذهب٤٧٨
(*)  

)١٩/٥٢٥(  

  

أبو املعمر االنصاري، واحلافظ ابن عساكر، وأخوه الصائن هبة اهللا، وأبو طاهر السلفي، : حدث عنه
  .وأبو الفرج بن اجلوزي، وآخرون



مئة، كان صاحب اخلرب، تويف يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وعشرين ومخس : قال أبو سعد السمعاين
قد مر يب أيب من الدينور وأنا صيب، واحترقت كتيب زمن املستظهر، وقد مسع أبو احلسن : وكان يقول

  .القزويين من جدي أمحد
  

 بن علي بن أمحد الشيخ العدل، الكبري املسند، أبو الربكات هبة اهللا بن حممد*  ابن البخاري - ٣٠٧
  ).١(البغدادي ابن البخاري، وهو املبخر 

  .أربع وثالثني وأربع مئةولد سنة 
مسع أبا طالب بن غيالن، وأبا القاسم التنوخي، وأبا علي بن املذهب، وأبا حممد اجلوهري، وأبا احلسن 

  .الباقالين، وأبا طالب العشاري
  .عبد اجلبار بن هبة اهللا البندار، والصائن بن عساكر، وحيىي بن بوش، ومجاعة: وعنه

__________  
  .٦٠ / ٤: ، شذرات الذهب٤٥ / ٤: ، العرب٢ / ٢٣٨: ٤: ، تاريخ االسالم٢٥٤ / ٩: املنتظم(*) 

  .٥٣ / ١": املشتبه " لقب بذلك، النه كان يبخر بالعود وغريه يف اخلانات، انظر ) ١(
(*)  

)١٩/٥٢٦(  

  

  .وكان صحيح السماع، تويف يف رجب سنة تسع عشرة ومخس مئة ببغداد
  

، الرئيس املعمر، أبو الفضل  بن حممود بن أمحد املوىلابن حممد*  جعفر بن عبد الواحد - ٣٠٨
  .االصبهاين الثقفي

مسع أبا بكر بن ريذه، وعبد الرمحن بن أيب بكر الذكواين، وأبا طاهر بن عبدالرحيم، وحممد بن 
، وعبد الرزاق بن أمحد اخلطيب، وسعيد بن أيب سعيد العيار، وأمحد بن الفضل )١(عبدالرمحن االرزناين 

  .قاين، وعدةالباطر
السلفي، وأبو موسى املديين، وأمحد بن أيب منصور بن الزبرقان، وناصر بن حممد الويرج، : حدث عنه

  وعبد الواحد بن أيب
  .املطهر الصيدالين، وعبد اجلليل بن أيب نصر بن رجاء، وحممد بن أمحد املهاد، وخلق

ة، وكتاب السنة، والضحايا، شروط الذم: ، ومن مروياته)٢(كان صاحلا سديدا : قال السمعاين
  والعقيقة، والنوادر، والعتق، والرمي، والسبق، والسرقة، وفوائد العراقيني، الكل اليب الشيخ،



__________  
 / ٢٥٢: ٤:  أ، تاريخ االسالم٦٥: الورقة: ، معجم شيوخ السمعاين١٦٦ - ١٥٩ / ١: التحبري(*) 
 / ٤: ، شذرات الذهب٢٣٥ / ٥: نجوم الزاهرة، ال٤٩٠ / ١٣: ، عيون التواريخ٥٤ / ٤: ، العرب١

٦٦.  
  .نسبة إىل أرزنان من قرى أصبهان) ١(
معروفا من بيت احلديث وأهله، عمر املعمر الطويل حىت : ١٥٩ / ١": التحبري " ومتام كالمه يف ) ٢(

  .حدث بالكثري، ومسع منه
(*)  

)١٩/٥٢٧(  

  

، واآلحاد واملثاين له، وكتاب اجلامع المحد بن مسعها من ابن عبدالرحيم عنه، واالدب البن أيب عاصم
  ).٢(، والصالة اليب نعيم )١(الفرات 

مولده يف سنة أربع وثالثني وأربع مئة، وتويف يف تاسع مجادى االوىل سنة ثالث وعشرين ومخس مئة، ومل 
  .يبق بعده من أصحاب ابن ريذه سوى فاطمة

  
من قرى أصبهان : ، وطرقبت بن حممد االصبهايناحلافظ أبو العباس أمحد بن ثا*  الطرقي - ٣٠٩

)٣.(  
  سكن برد، وكان متفننا، له تصانيف، إال أنه جهل، وقال بقدم

  ).٤(الروح 
__________  

 / ١:  ه، من رجال التهذيب٢٥٨ابن خالد الضيب أبو مسعود الرازي احلافظ نزيل أصبهان املتوىف 
  . طبع مؤسسة الرسالة٤٢٢

  .١٦٦ ،١٦٠ / ١: التحبري) ٢(
، ميزان ١ / ٢٤٧: ٤: ، تاريخ االسالم٢٨٠ / ٢: ، اللباب٢٣٦ - ٢٣٥ / ٨: االنساب(*) 

: ، ذيل بروكلمان١٤٣ / ١: ، لسان امليزان٢٨٢ / ٦: ، الوايف بالوفيات٨٧ - ٨٦ / ١: االعتدال
٦٢٣ / ١.  
  .وهي قرية كبرية مثل البليدة من أصبهان على عشرين فرسخا منها: قال السمعاين) ٣(
: وحكي عنه أنه كان يقول: هذا القول إليه بصيغة التمريض، فقال" االنساب " نسب السمعاين يف ) ٤(



  .الروح قدمية، فاهللا أعلم بصحة نسبة ذلك إليه
) * قل الروح من أمر ريب* (وشبهته قوله تعاىل : ٨٧، ٨٦ / ١": ميزان االعتدال " وقال املؤلف يف 

وكذلك أوحينا إليك روحا ) * * (أال له اخللق واالمر* (خلقه، وتلوا وأمره قدمي، وهو شئ غري : قالوا
وهذه من أردإ البدع وأضلها، فقد علم الناس ان احليوانات كلها خملوقة أجسادها ) * من أمرنا
  .وأرواحها

(*)  

)١٩/٥٢٨(  

  

  .مسع عبد الوهاب بن منده وطبقته، وجال يف الطلب، وحلق أبا القاسم بن البسري
  .شوال سنة إحدى وعشرين ومخس مئةتويف يف 

  
، دين فاضل، خري تقي، سخي، كثري امللك العامل، أبو الفتح حممد بن نوشتكني*  خوارزمشاه - ٣١٠

صالة الصبح بغلس تذهب ظلمة : مسعت نظام امللك يقول: التالوة والغزو، عارف بالتفسري، كان يقول
  .القرب

لته خبوارزم ثالثني سنة، كان من أعدل امللوك، وتسلطن تويف سنة اثنتني وعشرين يف شوال، وكانت دو
  ).١(بعده ابنه أتسز 

  
 بن علي بن محد النهاوندي القطائفي، نزيل الشيخ املعمر أبو بكر أمحد بن عمر* *  القطائفي - ٣١١
  .بغداد

ز ولد بالدينور يف سنة ست وثالثني وأربع مئة، وجاء هو وأبوه إىل بغداد منجفلني وقت ظهور الغ
  .السلجوقية

  .مسع من علي بن احملسن التنوخي، وأيب حممد اجلوهري، والقاضي أيب يعلى، واخلطيب، ومجاعة
__________  

  .٢ / ٢٥١: ٤: ، تاريخ االسالم٢٦٧ / ١٠: الكامل يف التاريخ(*) 
 و ٨٨ و ٨٧ و ٨١ و ٦٧ / ١١، ٦٧٧ و ٢٦٨ / ١٠": الكامل يف التاريخ " انظر أخباره يف ) ١(

  .٢٠٩ و ٩٥
  .١ / ٢٣٩: ٤: تاريخ االسالم(* *) 

(*)  



)١٩/٥٢٩(  

  

روى عنه أبو املعمر االنصاري، وعلي بن أيب سعيد اخلباز، وحممد بن عبدامللك اهلمذاين، وعبد اهللا بن 
  .عبد الصمد السلمي

  .هو رجل صاحل حلواين، من أهل السنة، ومساعه صحيح: قال ابن ناصر
  .والعشرين من رمضان سنة عشرين ومخس مئةمات يف السادس : وقال ابن كامل

  
   بن أمحد بن رضواناجلليل الرئيس، أبو نصر أمحد بن عبد اهللا*  ابن رضوان - ٣١٢

  .ابن حممد بن رضوان البغدادي املراتيب
  .مسع أبا حممد اجلوهري، وأبا يعلى بن الفراء، وأجاز له عبد العزيز بن علي االزجي

، وأبو املعمر االنصاري، وأبو القاسم بن عساكر، وأبو القاسم "عجمه م" روى عنه حممد بن طاهر يف 
  .بن السبط، وطائفة

  .كان صاحلا صدوقا، كثري الصالة والصدقة: قال ابن النجار
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة أربع وعشرين ومخس مئة، وله إحدى ومثانون سنة

  
 بن أمحد بن بشر الكرخي، البغدادي ا لباقيالشيخ املعمر، أبو غالب أمحد بن عبد* *  العطار - ٣١٣
  .العطار

__________  
  .١ / ٢٥٤: ٤: ، تاريخ االسالم٢ / ٧: مشيخة ابن عساكر(*) 

  .٢١٠ / ١: ، لسان امليزان١٢ / ٧: ، الوايف بالوفيات١ / ٢٣٩: ٤: تاريخ االسالم(* *) 
(*)  

)١٩/٥٣٠(  

  

  .مسع أبا طالب بن غيالن واجلوهري
  .ر االنصاري، وأبو العالء بن عقيلوعنه أبو املعم

كان : سألت أبا املعمر االنصاري عن أيب غالب بن بشر، فقال: أعرض عنه احملدثون، الن السمعاين قال
  . يعين اخلمر-يشرب إىل أن مات 

  .مولده يف ربيع االول سنة أربع وثالثني وأربع مئة، ومات يف مجادى االوىل سنة عشرين ومخس مئة



  
 بن سالمة بن عيذون اهلذيل لغوي العصر، أبو احلسن علي بن عبد اجلبار* يذون  ابن ع- ٣١٤

  .التونسي املعمر
  .مولده يف سنة مثان وعشرين وأربع مئة

  .، ولقي ابن رشيق الشاعر)٢(، فتركه لتهتكه )١(رأى ابن الرب 
__________  

 - ٢٩٢ / ٢:  الرواة، إنباه١٠ - ٨ / ١٤: ، معجم االدباء٢٨٧ - ٢٨٦ / ٢: معجم السفر(*) 
: ، عيون التواريخ١٤٥: ، تلخيص ابن مكتوم٤٤ / ٤: ، العرب٢ / ٢٣٧: ٤: ، تاريخ االسالم٢٩٣
 / ٤: ، شذرات الذهب١٧٣ / ٢: ، بغية الوعاة١٥٨ / ٢: ، طبقات ابن قاضي شهبة٤٥٢ / ١٣
٥٩.  

وبالكسر أبو بكر : قال، ف٥٥ / ١": املشتبه " بكسر الباء كما يف االصل، وبه ضبطه املؤلف يف ) ١(
  .حممد بن على بن الرب اللغوي شيخ ابن القطاع

  .٩ / ١٤": معجم االدباء " وقد ضبط خطأ بفتح الباء يف 
رأيته مبدينة مازر من جزيرة صقلية، وكنت عزمت على أن أقرأ : ٩ / ١٤": معجم االدباء " يف ) ٢(

منكود صاحب البلد أنه يشرب وكان يكرمه، عليه ملا اشتهر من فضله وتبحره يف اللغة، فاتصل بابن 
املدينة أكرب، والشراب ا أكثر، فأحوجته الضرورة إىل : فشق عليه، وصار يكرهه، وأنفذ إليه، وقال

  .اخلروج منها، ومل أقرأ عليه شيئا
(*)  

)١٩/٥٣١(  

  

د على املرتد أخذ عنه السلفي بالثغر، ووصفه بإتقان اللغة، وأن له قصيدة أحد عشر ألف بيت يف الر
مل أر أحفظ للغة والعربية من : مل يكن يف زمانه ألغى منه، ملا استعبد، وقال يل: ، ولو قيل)١(البغدادي 

  .ابن القطاع، فأكثرت عنه
  .مات ابن عيذون سنة تسع عشرة ومخس مئة

  * البطليوسي - ٣١٥
  .انيفالعالمة أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن السيد النحوي اللغوي، صاحب الص

" ، وكتاب "أدب الكتاب ) ٢] (االقتضاب يف شرح " [ ، وله كتاب "املوطأ " أقرأ اآلداب، وشرح 
  االسباب املوجبة الختالف



__________  
  . ه٢٩٨هو أمحد بن حيىي بن إسحاق املشهور بابن الراوندي املتوىف سنة ) ١(

  ).٣١(تقدمت ترمجته يف اجلزء الرابع عشر رقم 
: ، معجم البلدان٣٢٤: ، بغية امللتمس٢٩٣ - ٢٩٢ / ١: ، الصلة٢٠٢ - ١٩٣: انقالئد العقي(*) 
: ، املغرب يف حلي املغرب١٤٣ - ١٤١ / ٢: ، إنباه الرواة٢ / ٢٤٤): خ: (، االستدراك٤٤٧ / ١
، تلخيص ١ / ٢٤٨ - ٢ / ٢٤٧: ٤: ، تاريخ االسالم٩٨ - ٩٦ / ٣: ، وفيات االعيان٣٨٥ / ١

 ٤٧٣ / ١٣: ، عيون التواريخ٤٠٥ - ٤٠٤ / ٣ / ٤: مسالك االبصار، ١٠٠ - ٩٩: ابن مكتوم
، غاية ٤٤١ / ١: ، الديباج املذهب١٩٨ / ١٢: ، البداية والنهاية٣٢٨ / ٣: ، مرآة اجلنان٤٧٥ -

، أزهار ٥٦ - ٥٥ / ٢: ، بغية الوعاة٤٨ - ٤٧ / ١: ، طبقات ابن قاضي شهبة٤٤٩ / ١: النهاية
، ٤٨: ، كشف الظنون٦٤٩ - ٦٤٣ و ١٨٥ / ١: الطيب، نفح ١٤٩ - ١٠١ / ٣: الرياض
 / ١: ، هدية العارفني٤٥١ - ٤٥٠: ، روضات اجلنات٦٥ - ٦٤ / ٤: ، شذرات الذهب٦٠٢
  .٥٦ / ١٢: ، جملة امع١٣٠ / ١: ، شجرة النور الزكية٤٥٤

ين مدينة كبرية باالندلس من أعمال ماردة على ر آنة غريب قرطبة، وكانت عاصمة ب: وبطليوس
  .االفطس التجيبيني يف عهد ملوك الطوائف

  = (*)وإمنا شرح كتاب " أدب الكتاب " هذه الزيادة ال بد منها فإن البطليوسي مل يؤلف ) ٢(

)١٩/٥٣٢(  

  

  ).٢(، وأشياء، ونظم فائق )١" (االئمة 
  .يف رجب سنة إحدى وعشرين ومخس مئة) ٣(مات 

  
   بن، أبو عبد اهللا احلسني بن حممداالمام النحوي، شيخ القراء*  البارع - ٣١٦

__________  
، "االقتضاب " ، ومساه - وهو من االصول االربعة يف االدب -ابن قتيبة املسمى بأدب الكاتب، = 

وقسمه ثالثة أجزاء، اجلزء االول يف شرح اخلطبة وما يتعلق ا من ذكر أصناف الكتاب وآالم، 
فيه واضع الكتاب أو الناقلون عنه، وما منع منه وهو جائز، واجلزء واجلزء الثاين يف التنبيه على ما غلط 

  . بتحقيق مصطفى السقا، وحامد عبدايد١٩٨١الثالث يف شرح أبياته وقد طبع يف ثالثة أجزاء سنة 
وله من التواليف غري ما ذكره املصنف شرح سقط الزند وهو مطبوع ضمن شروح سقط الزند، قال 

وليس هذا " ضوء السقط " ن شرح أيب العالء صاحب الديوان الذي مساه وهو أجود م: ابن خلكان



الشرح خاصا بسقط الزند، بل ضم البطليوسي إليه طائفة أخرى شعر أيب العالء، بعضها من لزوم ما ال 
  .يلزم، وبعضها اآلخر من سائر دواوينه، وانفرد من بني شارحيه بترتيب السقط على حروف املعجم

وهو مطبوع بتحقيق سعيد عبد الكرمي سعودي " حللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل ا" ومن تواليفه 
ومل يطبع بعد، ومنه نسخة خطية يف مكتبة االوقاف " احللل يف شرح أبيات اجلمل " ، و ١٩٨٠سنة 

  .العامة ببغداد، وأخرى يف خزانة السيد حممد املشكاة يف املكتبة املركزية جبامعة طهران
التنبيه على االسباب املوجبة الختالف : " ن خلكان، وابن بشكوال، والقفطي، وابن العمادمساه اب) ١(

أزهار " ، ومساه صاحب "سبب اختالف الفقهاء : " ٥٦ / ٢": بغية الوعاة " ومساه السيوطي يف " االمة 
هم وسائر التنبيه على السبب املوجب الختالف العلماء يف اعتقادام وآرائ: " ١٠٧ / ٣": الرياض 

االنصاف يف التنبيه على االسباب اليت " باسم ) ١٣١٩(وقد طبع يف مصر سنة " أغراضهم وأحنائهم 
  ".أوجبت االختالف بني املسلمني يف آرائهم 

  :ومما قاله يف العلم) ٢(
* وأوصاله حتت التراب رميم وذو اجلهل ميت وهو ماش على الترى * أخو العلم حي خالد بعد موته 

يف بلنسية اليت ألقى عصا تسياره فيها وأختذها موطنا له، وألف معظم ) ٣(االحياء وهو عدمي يظن من 
  .كتبه اجليدة فيها

  = (*)، مشيخة ابن ١٩ - ١٦ / ١٠: ، املنتظم٢ - ١ / ٥٤: مشيخة ابن عساكر(*) 

)١٩/٥٣٣(  

  

سليمان احلارثي البغدادي عبد الوهاب بن أمحد بن حممد بن احلسن بن الوزير القاسم بن عبيد اهللا ابن 
  ).١(ابن الدباس الشاعر، امللقب بالبارع، من بيت حشمة ووزارة 

  .نسبه هكذا أبو حممد بن اخلشاب
  .ولد سنة ثالث وأربعني وأربع مئة

وتال بالروايات على أيب بكر حممد بن علي اخلياط، وأيب علي ابن البناء، ويوسف الغوري، وأيب بكر 
ين، وأيب اخلطاب الصويف، واحلسني بن احلسن االسكاف، وحممد بن حممد بن علي أمحد بن احلسن اللحيا

  .البصري
ومسع من احلسن بن غالب، وأيب جعفر بن املسلمة، والقاضي أيب يعلى، وأيب احلسني بن النرسي، وعبد 

  .الواحد بن برهان االسدي، وعدة
اء وكرباء، ودخل خراسان واليمن وبرع يف اللغات والنحو، ومدح املقتدي، واملستظهر، وعدة وزر

  ، مث تاب)٢(والشام، ولعب وعاشر 



__________  
، الكامل يف ١٥٤ - ١٤٧ / ١٠: ، معجم االدباء٨٥ / ١: ، خريدة القصر٧٥ - ٧٣: اجلوزي= 

، تاريخ ١٨٤ - ١٨١ / ٢: ، وفيات االعيان٣٥٩ - ٣٢٨ / ١: ، إنباه الرواة٦٦٧ / ١٠: التاريخ
  ، تلخيص٣٨٧ - ٣٨٦: ، معرفة القراء٥٦ / ٤: ، العرب٣ - ١ / ٢٥٦: ٤: االسالم

، البداية ٨٣ / ٨: ، مرآة الزمان١٠٧ - ١٠٦ / ١١): خ: (، الوايف بالوفيات٦٣: ابن مكتوم
 / ١: ، بغية الوعاة٢٣٦ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٥١ / ١: ، طبقات القراء٢٠١ / ١٢: والنهاية
 - ٢٤٨: ، روضات اجلنات٦٩ / ٤: ب، شذرات الذه١١١١، ٧٧٨: ، كشف الظنون٥٣٩
  .٢٠٧ - ٢٠١ / ٢٧: ، أعيان الشيعة٢٤٩

فإن جده القاسم بن عبيد اهللا كان وزير املعتضد واملكتفي بعده، وعبيد اهللا بن القاسم كان وزير ) ١(
  .املعتضد قبل ابنه القاسم

 رفيقني ومتحدين يف كان بينه وبني ابن اهلبارية االديب الشاعر مداعبات لطيفة، فإما كانا) ٢(
  .الصحبة

(*)  

)١٩/٥٣٤(  

  

، وتكاثر عليه املقرئون واحملدثون والنحاة، وصنف له سبط )١(وأناب، ولزم مسجده بباب املراتب 
  ).٣" (الشمس املنرية يف التسعة الشهرية " كتاب ) ٢(اخلياط 

 عساكر البطائحي، وأبو أبو جعفر عبد اهللا بن أمحد الواسطي الضرير، وعلي بن: قرأ عليه خلق، منهم
العالء اهلمذاين، ونصر اهللا ابن الكيال، ويعقوب بن يوسف احلريب، واحلسني بن علي بن مهجل 

، وعوض املراتيب، وأبو بكر حممد بن خالد بن خبتيار، وأبو املظفر أمحد بن أمحد بن محدي )٤(الباقدرائي 
  .وآخرون

باقالين الواسطي، وأبو الفرج ابن اجلوزي، وأبو أبو القاسم بن عساكر، وأبو بكر بن ال: حدث عنه
  .، وقد أضر يف آخر عمره)٥(الفتح املندائي، وإبراهيم بن محدية، وله ديوان شعر 

__________  
وهو أحد أبواب دار اخلالفة ببغداد، كان من أجل أبواا وأشرفها، وكان حاجبه عظيم القدر، نافذ ) ١(

  المثان، عزيزة الوجود أيام السالطنيوكانت الدور فيه غالية ا...االمر
  .٣١٢ / ١": معجم ياقوت " ببغداد، النه كان حرما ملن يأوي إليه، 

هو االمام الكبري الثقة املقرئ أبو حممد عبد اهللا بن علي بن أمحد بن عبد اهللا املعروف بسبط اخلياط ) ٢(



  . ه٥٤١البغدادي، وتويف ا سنة 
  ).٤٤٣(معرفة القراء الكبار 

 / ١": معجم البلدان " ، فنسبه للبارع املترجم يف ٥٤ / ٤": معجم املؤلفني " أخطأ صاحب ) ٣(
٣٢٧.  

 / ١": معجم البلدان " نسبة إىل باقدرا من قرى بغداد من نواحي طريق خراسان، قال ياقوت يف ) ٤(
  . ه، ووصفه بالصالح٥٨٢، تويف سنة ٣٢٧

 وهو -وشعره يف الذروة، وأنشد له قوله : ٣٨٧ / ١": اء معرفة القر" قال املصنف رمحه اهللا يف ) ٥(
* والصبا واالهل والسكنا فبكى شجوا وحق له * ذكر االحباب والوطنا :  ه٤٧٢مما قاله مبكة سنة 

مل تذيقي * ذات سجع ميلت فننا لك يا ورقاء أسوة من * مدنف بالشوق حلف ضنا من ملشتاق متيله 
  = (*)طرفه الوسنا 

)١٩/٥٣٥(  

  

  .ما كان به بأس: قال ابن عساكر
  .فيه تساهل وضعف: وقال أبو الفضل بن شافع

البن السكيت بقراءيت من أصله، " إصالح املنطق " أخربنا شيخنا البارع بكتاب : قال ابن اخلشاب
أخربنا أبو جعفر بن املسلمة بقراءة أخي االمام أيب الكرم بن فاخر النحوي عليه سنة مثان ومخسني، 

  . أبو القاسم بن سويد، أخربنا ابن االنباري، أخربنا أيب، أخربنا ابن رستم، أخربنا املؤلفأخربنا
  مات البارع يف سابع عشر مجادي اآلخرة سنة أربع وعشرين

  .ومخس مئة
  

 بن الشيخ اجلليل، املسند الصدوق، مسند اآلفاق، أبو القاسم هبة اهللا بن حممد*  ابن احلصني - ٣١٧
  ).١(محد بن العباس بن احلصني الشيباين، اهلمذاين االصل، البغدادي الكاتب عبد الواحد بن أ

__________  
فأىب أن يصحب البدنا * ما أرى صدري له سكنا كان يوم النفر وهو معي * أين قليب ما صنعت به = 

  .١٨٤ / ٣": الوفيات " وهلا تتمة انظرها يف 
ومل ينهها * إذا املرء أعطى نفسه كل ما اشتهت : ١٥٣ / ١٠": معجم االدباء " وأنشد له ياقوت يف 

مشيخة ابن (*) دعته إليه من حالوة عاجل * تاقت إىل كل باطل وساقت إليه االمث والعار بالذي 
، ٦٧١ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٢٤ / ١٠: ، املنتظم٥٣: ، مشيخة ابن اجلوزي٢ / ٢٣٧: عساكر



، مرآة ٢٥١: ، املستفاد٦٦ / ٤: ، العرب٤٧ / ٢: ، دول االسالم٢ / ٢٦٩: ٤: تاريخ االسالم
 / ٤: ، شذرات الذهب٢٤٧ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٠٣ / ١٢: ، البداية والنهاية٢٤٥ / ٣: اجلنان
٧٧.  

  .وهو خال الوزير العادل عون الدين بن هبرية) ١(
(*)  

)١٩/٥٣٦(  

  

  .مولده يف رابع ربيع االول سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة
 يف سنة سبع وثالثني من أيب طالب بن غيالن، وأيب علي ابن املذهب، وأيب حممد بن املقتدر، وأيب ومسع

  .القاسم التنوخي، والقاضي أيب الطيب الطربي، وطائفة
  ، وفوائد أيب بكر الشافعي املشهورة)١(وتفرد برواية مسند أمحد 

 كان يف سنة ست وثالثني، كذلك بينه ، ومساعه لكثري من املسند)٣(، وباليشكريات )٢(بالغيالنيات 
  .مسع مين الكتاب يف سنيت ست وسبع وثالثني: ابن املذهب يف الثبت البن احلصني، فقال

  .فعلى هذا يكون مساعه يف سنة ست، وهو يف اخلامسة، وأملى عدة جمالس، وتكاثر عليه الطلبة: قلت
سى املديين، وأبو الفتح بن املين الفقيه، حدث عنه ابن ناصر، والسلفي، وأبو العالء العطار، وأبو مو

وقاضي بغداد أبو احلسن علي بن أمحد بن الدامغاين، وقاضي دمشق أبو سعد بن أيب عصرون، وأبو 
  منصور عبد اهللا وإبراهيم ابنا حممد بن محديه، وأبو حممد بن شدقيين،

__________  
ن املذهب، عن احملدث مسند بغداد أمحد عن احملدث أيب علي احلسن بن علي التميمي املعروف باب) ١(

  .بن جعفر بن محدان القطيعي، عن عبد اهللا بن االمام أمحد عن أبيه
 ه عن أيب ٤٤٠وهي فوائد حديثية رواها أبو طالب حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيالن املتويف سنة ) ٢(

  .عن شيوخه، وهي أحد عشر جزءا ه إمالء ٣٥٤بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي املتويف سنة 
 ورقة، وبآخر كل جزء منها ١٦٤وعندنا منه نسخة غاية يف النفاسة خبط متقن واضح، وتقع يف 

  .مساعات من القرن السادس اهلجري
  . ه٣٧٠وهي أربع أجزاء من إمالء أيب العباس أمحد بن منصور اليشكري املتوىف سنة ) ٣(

  .٧١ / ٣: ذرات الذهب، وش٧٠": الرسالة املستطرفة " انظر 
(*)  

)١٩/٥٣٧(  



  

وعبد الرمحن بن سعود القصري والعالمة جمري الدين حممود الواسطي، وعبد اخلالق بن هبة اهللا، والقاضي 
  عبيد اهللا بن حممد الساوي، وعبد الرمحن بن مالح الشط، وعبد اهللا بن أيب بكر بن

يب اد احلريب، وهبة اهللا بن احلسن السبط، وعلي الطويلة، وعلي بن عمر احلريب الواعظ، وعبد اهللا بن أ
بن حممد االنباري، وعبد اهللا بن نصر بن مزروع، وعبد الرمحن بن أمحد العمري، واحلسن ابن أشنانة، 

، وفاطمة بنت سعد اخلري، وعمر بن جريرة القطان، )١(وعبد اهللا بن حممد بن عليان، والحق بن قندرة 
 وعبد اهللا بن عبدالرمحن البقلي، وحنبل بن عبد اهللا املكرب، وأبو الفتح املندائي، واملبارك بن خمتر السبيت،

  .واحلسني بن أيب نصر بن القارص وأبو أمحد عبد الوهاب ابن سكينة، وعمر بن طربزد، وآخرون
شيخ ثقة دين، صحيح السماع، واسع الرواية، تفرد وازدمحوا عليه، وحدثين عنه معمر : قال السمعاين

  .الفاخر، وأبو القاسم بن عساكر، وعدة، وكانوا يصفونه بالسداد واالمانة واخلرييةبن 
، )٢(، وكان ثقة "املسند " بكر به أبوه وبأخيه عبد الواحد، فأمسعهما، مسعت منه : وقال ابن اجلوزي

  .تويف يف رابع عشر شوال سنة مخس وعشرين ومخس مئة
__________  

حدث باملسند عن :  بفتح الدال والراء، وقال١١٤٠ / ٣": املنتبه تبصري " ضبطه ابن حجر يف ) ١(
  . ه٦٠٠ابن احلصني، ومات سنة 

" ، ووصفه بصحة السماع، وذكر أنه مسع منه أيضا ٥٣": املشيخة " ، و ٢٤ / ١٠": املنتظم ) " ٢(
 أبو الفضل بن مجيعها، وأجزاء املزكي، وأملى جبامع القصر جمالس كثرية خرجها له شيخنا" الغيالنيات 

  .ناصر، واستمالها عليه، وكنت أحضر االمالء وأكبت
  .وكان ثقة ثبتا صحيح السماع: ٢٠٣ / ١٢": البداية " وقال ابن كثري يف 

(*)  

)١٩/٥٣٨(  

  

  دفن يوم اجلمعة بباب حرب يف ثالث: وقال احلسني بن خسرو
  ).١(يوم من وفاته 

  
 بن تومرت صويل الزاهد، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللالشيخ االمام، الفقيه اال*  ابن تومرت - ٣١٨

) ٣(اهلرغي، اخلارج باملغرب، املدعي أنه علوي حسين، وأنه االمام املعصوم ) ٢(الرببري املصمودي 
  املهدي، وأنه حممد



__________  
وترك إىل وتويف بني الظهر والعصر يف يوم االربعاء رابع عشر شوال، : ٢٤ / ١٠": املنتظم " يف ) ١(

يوم اجلمعة، وأشرف على غسله شيخنا أبو الفضل بن ناصر، وصلى عليه بوصية منه يف جامع القصر، 
مث محل إىل جامع املنصور، فصلى عليه شيخنا عبد الوهاب ابن املبارك االمناطي، ودفن يومئذ بباب حرب 

  .عند بشر احلايف
: ، املعجب٥٨٢ - ٥٦٩ / ١٠:  التاريخ ه، الكامل يف٥٥٥: أخبار املهدي بن تومرت للبيذق(*) 

، دول ٢ / ٢٦٣ - ٢ / ٢٥٨: ٤: ، تاريخ االسالم٥٥ - ٤٥ / ٥: ، وفيات االعيان٢٦٤ - ٢٤٥
 - ٢٦ / ٢: ، تتمة املختصر١٢٧٤ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٦٢ - ٥٧ / ٤: ، العرب٤٦ / ٢: االسالم

 / ٨: ، مرآة الزمان٣٨٤ - ٣٧٢ / ١٣: ، عيون التواريخ٣٢٨ - ٣٢٣ / ٣: ، الوايف بالوفيات٢٧
، احللل ١٨٧، ١٨٦ / ١٢: ، البداية والنهاية١١٧ - ١٠٩ / ٦: ، طبقات السبكي٩٢، ٩١

، ٤٧٢ - ٤٦٤ / ٦: ، تاريخ ابن خلدون٥٨ - ٥٦: ، رقم احللل البن اخلطيب٨٨ - ٧٨: املوشية
، كشف ٥ - ١: ، تاريخ الدولتني للزركشي٢٥٤ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٧٣: وفيات ابن قنفذ

 / ٢: ، هدية العارفني٩٨ - ٧٨ / ٢: ، االستقصا٧٢ - ٧٠ / ٤: ، شذرات الذهب١٥١٨: الظنون
  .١٠٩ - ١٠٦ / ١: ، دائرة املعارف االسالمية٩٠

املصمودي بفتح امليم، وسكون الصاد، وضم امليم الثانية، نسبة إىل مصمودة قبيلة من الرببر، ) ٢(
نسبة إىل هرغة، وهي قبيلة كبرية من املصامدة يف جبل السوس يف واهلرغي بفتح اهلاء وسكون الراء 

  .أقصى املغرب
 الذي يلتمسون الدنيا بعمل اآلخرة، ويظهرون للناس خالف - ومنهم املترجم -كثري من االدعياء ) ٣(

 وهم يف الغالب من االحداث واالغمار -ما يضمرون ينتحلون العصمة النفسهم، وينشؤون اتباعهم 
 على االعتقاد بذلك يلتمسون ضروبا من احليل، وأفانني من الزهد والتنسك والغرية -ملنافع وطالب ا

على االسالم وحرماته، ومجلة من النصوص الثابتة عن املعصوم يزعمون أا خاصة م ليغرسوا يف نفوس 
  = (*)أتباعهم أن تصرفام إمنا تتم بإهلام من اهللا وبتأييد 

)١٩/٥٣٩(  

  

 بن عبدالرمحن بن هود بن خالد بن متام بن عدنان بن صفوان بن جابر بن حيىي بن رباح بن ابن عبد اهللا
  .يسار بن العباس بن حممد بن احلسن بن االمام علي بن أيب طالب

رحل من السوس االقصى شابا إىل املشرق، فحج وتفقه، وحصل أطرافا من العلم، وكان أمارا 
نفس، زعرا شجاعا، مهيبا قواال باحلق، عماال على امللك، غاويا يف باملعروف، اء عن املنكر، قوي ال



الرياسة والظهور، ذا هيبة ووقار، وجاللة ومعاملة وتأله، انتفع به خلق، واهتدوا يف اجلملة، وملكوا 
  .املدائن، وقهروا امللوك

  .أخذ عن إلكيا اهلراسي، وأيب حامد الغزايل، وأيب بكر الطرطوشي، وجاور سنة
  هلجا بعلم الكالم، خائضا يف مزال االقدام، ألف عقيدة لقبهاوكان 

__________  
منه، فال جمال النكارها، أو االسترابة منها، أو توجيه النقد هلا، فإذا مت هلم ما أرادوا، وأنسوا من = 

وا أتباعهم االنقياد التام، واخلضوع املطلق، سخروهم ملطامعهم الدنيئة، وأغراضهم اخلسيسة، واستباح
االموال واالعراض، وارتكبوا من املخالفات املعلومة البطالن يف شرع اهللا، ومع ذلك جند هؤالء االغمار 
الذين خدرت عقوهلم يسوغون كل تصرف ناشئ عن متبوعيهم حبجة أم معصومون ال يصدر عنهم إال 

  ما هو حق وخري، وما
  . وعدم معرفتهم باملرتلة اليت تبوؤوهايظهر لغري أتباعهم من املخالفة إمنا هو بسبب جهلهم م،

  . وهو مما حيز يف القلب شائع وذائع يف كثري من الفرق اليت تنتسب إىل االسالم-وهذا 
ولو علم هوالء، واتقوا اهللا فيما علموا، الستيقنوا أن اهللا سبحانه مل يعط العصمة الحد من خلقه إال 

وحدهم احملاطون برعايته يف التبليغ والبيان، فإذا وقع لرسله الذين اصطفاهم لتبليغ وحيه وبيانه، فهم 
خطأ يف البيان نزل الوحي بالتسديد كما هو واضح يف أكثر من آية يف القرآن، وما سواهم من اخللق 
مهما كانت مرتلتهم، فهم بشر خيطئون ويصيبون، فما أصابوا يؤخذ منهم، وما أخطؤوا فيه، فيعذرون 

  .اد وال يقلدون فيما أخطؤوا فيهفيه إذا كانوا أهال لالجته
(*)  

)١٩/٥٤٠(  

  

، فحمل عليها أتباعه، ومساهم املوحدين، ونبز من خالف )١(باملرشدة، فيها توحيد وخري باحنراف 
  .املرشدة بالتجسيم، وأباح دمه، نعوذ باهللا من الغي واهلوى
لذة له يف مأكل وال منكح، الفقري، ال ) ٢(وكان خشن العيش فقريا، قانعا باليسري، مقتصرا على زي 
  .وال مال، وال يف شئ غري رياسة االمر، حىت لقي اهللا تعاىل

  .لنيل الرياسة املردية) ٣( يف الدماء - واهللا -لكنه دخل 
  .وكان ذا عصا وركوة ودفاس، غرامه يف إزالة املنكر، والصدع باحلق، وكان يتبسم إىل من لقيه

  ان يؤذى ويضرب ويصرب،وله فصاحة يف العربية والرببرية، وك
__________  



وكان ابن تومرت قد لقي باملشرق أئمة االشعرية من أهل السنة، وأخذ عنهم، : قال ابن خلدون) ١(
  واستحسن طريقهم يف االنتصار للعقائد السلفية، والذب عنها باحلجج

ي واالحاديث، بعد أن العقلية الدامغة يف صدر أهل البدعة، وذهب يف رأيهم إىل تأويل املتشابه من اآل
كان أهل املغرب مبعزل عن اتباعهم يف التأويل، واالخذ برأيهم فيه االقتداء بالسلف يف ترك التأويل، 

وإقرار املتشاات كما جاءت، فبصر املهدي أهل املغرب يف ذلك، ومحلهم على القول بالتأويل، واالخذ 
" ووجوب تقليدهم، وألف العقائد على رأيهم مثل مبذاهب االشعرية يف كافة العقائد، وأعلن بإمامتهم، 

أن ابن : ٤٣٨ / ٣": درء تعارض العقل والنقل " يف التوحيد، وذكر شيخ االسالم يف " املرشدة 
إن كالم اهللا غري : تومرت مل يذكر يف مرشدته شيئا من إثبيات الصفات، وال إثبات الرؤية، وال قال

إنه رأى له كتابا يف : عادة مثبتة الصفات بذكرها، وقالخملوق وحنو ذلك من املسائل اليت جرت 
  .وعلق عليه، فانظره فيه" الدليل والعلم " التوحيد صرح فيه بنفي الصفات، مث أورد له حبثا من كتابه 

  .زيق وهو خطأ: يف االصل) ٢(
  ".حراما لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما " والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ) ٣(

إن من : يف أول الديات من حديث ابن عمر، وقال ابن عمر) ٦٨٦٢: (أخرجه البخاري يف صحيحه
  .ورطات االمور اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم احلرام بغري حله

(*)  

)١٩/٥٤١(  

  

 به خلط أوذي مبكة، فراح إىل مصر، وبالغ يف االنكار، فطردوه، وآذوه، وكان إذا خاف من البطش
  .وتباله

مث سكن الثغر مدة، مث ركب البحر إىل املغرب، وقد رأى أنه شرب ماء البحر مرتني، وأخذ ينكر يف 
وعليها ابن باديس، فرتل مبسجد معلق، ) ١(املركب على الناس، وألزمهم بالصالة، فآذوه، فقدم املهدية 

وا عليه، فطلبه ابن باديس، فلما رأى فمىت رأى منكرا أو مخرا، كسر وبدد، فالتف عليه مجاعة واشتغل
  حاله، ومسع كالمه، سأله

  .أصلحك اهللا لرعيتك: الدعاء، فقال
الذي ) ٢(وسار إىل جباية، فبقي ينكر كعادته، فنفي، فذهب إىل قرية ماللة، فوقع ا بعبد املؤمن 

 أكرب، أنت طلبيت، اهللا: عبداملؤمن، قال: يا شباب، ما امسك ؟ قال: تسلطن، وكان أمرد عاقال، فقال
قد وجدت العلم والشرف، اصحبين، ونظر يف حليته، فوافقت : طلب العلم، قال: فأين مقصدك ؟ قال

  ممن أنت ؟ قال من: ، فاهللا أعلم، فقال)٣(إنه أطلع على كتاب اجلفر : ما عنده مما قيل



__________  
 والبحر حميط ا من جهاا الثالثة، مدينة حمدثة بساحل إفريقية بينها وبني القريوان ستون ميال،) ١(

بناها عبيد اهللا الشيعي اخلارج على بين االغلب، وهو مساها املهدية نسبها إىل نفسه، وكان ابتداء بنياا 
  .٥٦١ص ": الروض املعطار " يف سنة ثالث مئة 

  ).٢٥٤( ه، وسترد ترمجته يف اجلزء العشرين برقم ٥٥٨عبداملؤمن بن علي القيسي املتوىف ) ٢(
ما بلغ أربعة أشهر، واملراد هنا جلد املعز الذي : اجلفر بفتح اجليم وسكون الفاء من أوالد املعز) ٣(

كتب فيه، وهذا الكتاب يزعم االمامية أن جعفر الصادق رمحه اهللا كتب هلم فيه كل ما حيتاجون إليه، 
ز، فكتبه عنه هارون بن سعيد وكل ما سيقع ويكون إىل يوم القيامة، وكان مكتوبا عنده يف جلد ماع

العجلي رأس الزيدية، ومساه اجلفر باسم اجللد الذي كتب فيه، وهذا زعم باطل، فإن جعفرا الصادق 
كجده أمري املؤمنني ال يعلم الغيب، وقد ثبت عن جده أمري املؤمنني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  = (*)مل خيصه بشئ من دون أصحابه كما 

)١٩/٥٤٢(  

  

، فربط الشاب، وشوقه إىل أمر عشقها، وأفضى إليه بسره، وكان يف صحبته الفقيه عبد اهللا )١(كومية 
الونشريسي، وكان مجيال حنويا، فاتفقا على أن خيفي علمه وفصاحته، ويتظاهر باجلهل واللكن مدة، مث 

  جيعل
ار م إىل مراكش، وهي ، مث عمد إىل ستة من أجالد أتباعه، وس)٢(إظهار نفسه معجزة، ففعل ذلك 

البن تاشفني، فأخذوا يف االنكار، فخوفوا امللك منهم، وكانوا مبسجد خراب، فأحضرهم امللك، 
  ما نقل من الوقيعة فيه، فقد قلته، هل: فكلموه فيما وقع فيه من سب امللك، فقال

__________  
و ) ٦٩٠٣(و ) ٦٧٥٥(و ) ٣١٧٩(و ) ٣١٧٢(و ) ١٨٧٠(و ) ١١١(يف صحيح البخاري = 
هل عندكم شئ : سألت عليا رضي اهللا عنه: من طريق أيب جحيفة السوائي، قال) ٧٣٠٠(و ) ٦٩١٥(

والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة ما عندنا إال ما يف : مما ليس يف القرآن، أو ما ليس عند الناس ؟ فقال
: " هذه الصحيفة ؟ قالفما : قلت: القرآن إال فهما يعطى رجل يف كتابه، وما يف هذه الصحيفة، قال

  ".العقل، وفكاك االسري، وال يقتل مسلم بكافر 
وإمنا سأله أبو جحيفة عن ذلك الن مجاعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل : قال احلافظ ابن حجر

  . أشياء من الوحي خصهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ا مل يطلع غريهم عليها- ال سيما عليا -البيت 
فيه ما يقطع بدعة الشيعة واملدعني على علي :  عن ابن بطال قوله١٦١ / ١": عمدته " لعيين يف ونقل ا



رضي اهللا عنه أنه الوصي، وأنه املخصوص بعلم من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يعرفه غريه 
فيه على درجام ما عنده إال ما عند الناس من كتاب اهللا، مث أحال على الفهم الذي الناس : حيث قال

  .ومل خيص نفسه بشئ غري ما هو ممكن يف غريه
على أن الكتاب ال تصح نسبته إىل جعفر الصادق رمحه اهللا، والذين نسبوه إليه من أجهل الناس مبعرفة 

املنقوالت واالحاديث واآلثار، والتمييز بني صحيحها وضعيفها، وعمدم يف املنقوالت التواريخ املنقطعة 
وكثري منها من وضع من عرف بالكذب واالختالق، كأيب خمنف لوط، وهشام بن حممد بن االسناد، 

السائب، وأمثاهلما، وغري خاف على طلبة العلم أن ما ال يعلم إال من طريق النقل ال ميكن احلكم بثبوته 
أجبد " ظر إال بالرواية الصحيحة السند، فإذا مل توجد، فال يسوغ لنا شرعا وعقال أن نقول بثبوته، وان

 ٦٠ / ٤كالمها لصديق حسن خان، وجملة املنار " لقطة العجالن " ، و ٢١٦ - ٢١٤ / ٢" العلوم 
  .للسيد رشيد رضا

  .قبيلة صغرية كانت ترتل بساحل البحر من أعمال تلمسان: بضم الكاف وسكون الواو) ١(
  .٤٨ / ٥": وفيات االعيان " انظر ) ٢(

(*)  

)١٩/٥٤٣(  

  

أنتم تطرونه وهو مغرور بكم، فيا قاضي، هل بلغك أن اخلمر تباع جهارا، ومتشي من ورائه أقول، و
اخلنازير يف االسواق، وتؤخذ أموال اليتامى ؟ فذرفت عينا امللك وأطرق، وفهم الدهاة طمع ابن تومرت 

إين خائف عليك من هذا، فاسجنه : يف امللك، فنصح مالك بن وهيب الفيلسوف سلطانه، وقال
يقبح بامللك أن : نفق عليهم مؤنتهم، وإال أنفقت عليهم خزائنك، فوافقه، فقال الوزيروأصحابه، وأ

من رجل فقري، فأخذته خنوة، : يبكي من وعظه، مث يسئ إليه يف جملس، وأن يظهر خوفك، وأنت سلطان
  ).١(وصرفه، وسأله الدعاء 

هنا : أكرمهم، فاستشاروه، فقالوسار ابن تومرت إىل أغمات، فرتلوا على الفقيه عبد احلق املصمودي، ف
فهي يوم عنا، وهو أحصن االماكن، فأقيموا به برهة كي ) ٢(ال حيميكم هذا املوضع، فعليكم بتينمل 

  .ينسى ذكركم
فتجدد البن تومرت ذا االسم ذكر ملا عنده، فلما رآهم أهل اجلبل على تلك الصورة، علموا أم 

 تسامع به أهل اجلبل، فتسارعوا إليهم، فكان ابن تومرت من طلبة علم، فأنزلوهم، وأقبلوا عليهم، مث
رأى فيه جالدة، عرض عليه ما يف نفسه، فإن أسرع إليه، أضافه إىل خواصه، وإن سكت، أعرض عنه، 

  وطالت املدة، مث كثر أتباعه من) ٣(وكان كهوهلم ينهون شبام وحيذروم 



__________  
  .٥٠ - ٤٨ / ٥": وفيات االعيان ) " ١(
كذا االصل بالم واحدة، وكذا هي عند ابن خلكان، وضبطها بكسر املثناة من فوقها، وسكون ) ٢(

الياء املثناة من حتتها، وبعدها نون، مث ميم مفتوحة والم مشددة، وتكتب يف املصادر املغربية تينملل 
  ".صح " بالمني، وسترد بعد قليل بالمني، وقد كتب فوقها يف االصل 

وكان يستميل االحداث وذوي الغرة، وكان ذوو العقل واحللم من : ٥١ / ٥": وفيات ال" يف ) ٣(
  ...(*)أهاليهم حيذروم من اتباعه، وخيوفوم من سطوة امللك

)١٩/٥٤٤(  

  

  .، وهو جبل الثلج، وطريقه وعر ضيق)١(جبال درن 
، وال يصل إليهما إال الفارس، ال أعلم مكانا أحصن من تينملل الا بني جبلني": تارخيه " قال اليسع يف 

ورمبا نزل عن فرسه يف أماكن صعبة، ويف مواضع يعرب على خشبة، فإذا أزيلت اخلشبة، انقطع الدرب، 
وهي مسافة يوم، فشرع أتباعه يغريون ويقتلون، وكثروا وقووا، مث غدر بأهل تينملل الذين آووه، وأمر 

قوم ! ما هذا ؟ : فريقي أحد العشرة من خواصهخواصه، فوضعوا فيهم السيف، فقال له الفقيه اال
  .هذا شك يف عصميت، فأقتلوه، فقتل: فقال الصحابه! ! أكرمونا وأنزلونا نقتلهم 

وكل ما أذكره من حال املصامدة، فقد شاهدته، أو أخذته متواترا، وكان يف وصيته إىل قومه : قال اليسع
  .إذا ظفروا مبرابط أو تلمساين أن حيرقوه

 رجل - يريد الونشريسي -تعلمون أن البشري : ان عام تسعة عشر ومخس مئة، خرج يوما، فقالفلما ك
أمي، وال يثبت على دابة، فقد جعله اهللا مبشرا لكم، مطلعا على أسراركم، وهو آية لكم، قد حفظ 

  اقرأ، فقرأ اخلتمة يف أربعة أيام، وركب حصانا: القرآن، وتعلم الركوب، وقال
: االنفال) * [ ليميز اهللا اخلبيث من الطيب: * ( وعدوها آية لغباوم، فقام خطيبا، وتالوساقه، فبهتوا،

، فهذا البشر مطلع على  ]١١٠: آل عمران) * [ منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون: * (، وتال ]٣٧
  االنفس، ملهم،

__________  
  .٢٣٥، ٢٣٤: ص": الروض املعطار " انظر ) ١(

(*)  

)١٩/٥٤٥(  

  



وقد صحبنا ) ٢" (، وإن عمر منهم )١(إن يف هذه االمة حمدثني : " يكم صلى اهللا عليه وسلم يقولونب
أقوام أطلعه اهللا على سرهم، وال بد من النظر يف أمرهم، وتيمم العدل فيهم، مث نودي يف جبال 

يخرج قوما من كان مطيعا لالمام، فليأت، فأقبلوا يهرعون، فكانوا يعرضون على البشري، ف: املصامدة
هؤالء شاكون يف االمر، وكان يؤتى : على ميينه، ويعدهم من أهل اجلنة، وقوما على يساره، فيقول

هذا تائب ردوه على اليمني تاب البارحة، فيعترف مبا قال، واتفقت له فيهم : بالرجال منهم، فيقول
فر منهم أحد، وإذا جتمع عجائب، حىت كان يطلق أهل اليسار، وهم يعلمون أن مآهلم إىل القتل، فال ي

  .منهم عدة، قتلهم قرابام حىت يقتل االخ أخاه
فالذي صح عندي أم قتل منهم سبعون ألفا على هذه الصفة، ويسمونه التمييز، فلما كمل : قال

التمييز، وجه مجوعه مع البشري حنو أغمات، فالتقاهم املرابطون، فهزمهم املرابطون، وثبت خلق من 
  لوا، وجرح عمر اهلنتايت عدة جراحات، فحمل علىاملصامدة، فقت

__________  
  .حمدثون، والوجه ما أثبت: يف االصل) ١(
باب مناقب : يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٣٦٨٩(، ٤٢ / ٧: أخرجه البخاري) ٢(

  لكم من االمملقد كان فيما قب: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر من حديث أيب هريرة قال
من ) ٣٦٩٤(والترمذي ) ٢٣٩٨(وأخرجه مسلم " ناس حمدثون، فإن يك يف أميت أحد فإنه عمر 

  .حديث عائشة
أقواما يصيبون " حمدثون " أراد بقوله : ملهمون، وقال ابن االثري": حمدثون " تفسري : وقال ابن وهب

  .إذا ظنوا وحدسوا، فكأم قد حدثوا مبا قالوا
ابن تومرت باحلديث يف غري حمله، وهو دال على سوء طويته، وجراءته على اهللا واستشهاد : قلت

ورسوله، فإن البشري الونشريسي قد باع نفسه من الشيطان، وصار يستلهم منه احليل املاكرة، 
واالساليب اخلبيثة الضالل الناس وإفسادهم إرضاء لسيده ابن تومرت الذي اختذه مطية الطماعه، 

فهو من أبعد الناس عن مرتلة التحديث اجلليلة اليت اختص ا أمري املؤمنني عمر بن وحتصيل مرامه، 
  .اخلطاب رضي اهللا عنه

(*)  

)١٩/٥٤٦(  

  

إنه ال ميوت حىت تفتح البالد، مث بعد مدة، فتح عينيه، وسلم، فلما : أعناقهم مثخنا، فقال هلم البشري
  .ب الرسليوم بيوم، وكذلك حر: أتوا، عزاهم ابن تومرت، وقال



مسع ابن تومرت ببغداد من املبارك بن الطيوري، وأخذ االصول عن ): ١(وقال عبد الواحد املراكشي 
الشاشي، ونفاه من االسكندرية أمريها، فبلغين أنه استمر ينكر يف املركب، فألقوه، فأقام نصف يوم 

ليه، فخاف صاحبها، يعوم، فأنزلوا من أطلعه، واحترموه، فرتل ببجاية، فدرس ووعظ، وأقبلوا ع
  .وأخرجه، وكان بارعا يف خط الرمل

  .وقع باجلفر، وصادف عبداملؤمن، مث لقيهما عبد الواحد الشرقي، فساروا إىل أقصى املغرب: وقيل
لقي عبداملؤمن يؤدب بأرض متيجة، ورأى عبداملؤمن أنه يأكل مع امللك علي بن تاشفني، وأنه : وقيل

  ال ينبغي أن تكون هذه الرؤيا لك، بل ملن: لصحفة، فقال له العابرزاد على أكله، مث اختطف منه ا
  .يثور على أمري املسلمني إىل أن يغلب على بالده

فالن مسجون، فأتى : وكان ابن تومرت طويل الصمت، دائم االنقباض، له هيبة يف النفوس، قيل له مرة
اخرج، فخرج والسجانون : الفالن، فأجابه، فق: احلبس، فابتدر السجانون يتمسحون به، فنادى

باهتون، فذهب به، وكان ال يتعذر عليه أمر، وانفصل عن تلمسان وقد استحوذ على قلوب كربائها، 
  .فأتى فاس، وأخذ يف االمر باملعروف

__________  
  .٢٥٥ - ٢٤٦: ص": املعجب " يف ) ١(

(*)  

)١٩/٥٤٧(  

  

 وكان أهل الغرب ينافرون هذه العلوم، وكان جل ما يدعو إليه االعتقاد على رأي االشعري،: قال
فجمع متويل فاس الفقهاء، وناظروه، فظهر، ووجد جوا خاليا، وقوما ال يدرون الكالم، فأشاروا على 
االمري بإخراجه، فسار إىل مراكش، فبعثوا خبربه إىل ابن تاشفني، فجمع له الفقهاء، فناظره ابن وهيب 

إن وقع إىل املصامدة، : أشار على ابن تاشفني بقتله، وقالالفيلسوف، فاستشعر ذكاءه وقوة نفسه، ف
كيف أحبس مسلما مل يتعني لنا عليه حق ؟ بل يسافر، : فاحبسه، قال: قوي شره، فخاف اهللا فيه، فقال

فذهب ونزل بتينملل، ومنه ظهر، وبه دفن، فبث يف املصامدة العلم، ودعاهم إىل االمر باملعروف، 
أنا هو، وأنا حممد بن :  املهدي، ويروي أحاديث فيه، فلما توثق منهم قالواستماهلم، وأخذ يشوق إىل

، ووافق املعتزلة يف شئ، "أعز ما يطلب " عبد اهللا، وساق نسبا له إىل علي، فبايعوه، وألف هلم كتاب 
  ، ورتب أصحابه، فمنهم)١(واالشعرية يف شئ، وكان فيه تشيع 

ما يف االرض من يؤمن إميانكم، : كان يسميهم املؤمنني، ويقولالعشرة، فهم أول من لباه، مث اخلمسني، و
وأنتم ) ٢" (ال يزال أهل الغرب ظاهرين : " وأنتم العصابة الذين عىن النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله



  تفتحون الروم، وتقتلون الدجال، ومنكم الذي يؤم بعيسى، وحدثهم جبزئيات
__________  

  . رأيه القول بعصمة االمام علي على رأي االمامية من الشيعةوكان من: قال ابن خلدون) ١(
يف االمارة من ) ١٩٢٥" (صحيحه " ، أخرجه مسلم يف "على احلق حىت تقوم الساعة : " ومتامه) ٢(

  .حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه
  .جلهة الشمالية الغربيةواملراد بأهل الغرب يف هذا احلديث أهل الشام الم بالنسبة للمدينة املنورة يف ا

 الطبعة السلفية، وابن تومرت ينتقي النصوص املتشاة، ويستدل ٢٩٥ / ١٣": فتح الباري " وانظر 
  .ا، ويفسرها كما يروق له ليكتسب ا ثقة من حوله

(*)  

)١٩/٥٤٨(  

  

عهم، اتفق وقوع أكثرها، فعظمت فتنة القوم به حىت قتلوا أبناءهم وإخوم لقسوم وغلظ طبا
اقصدوا هؤالء املارقني املبدلني الدين، فادعوهم إىل إماتة : وإقدامهم على الدماء، فبعث جيشا، وقال

املنكر وإزالة البدع، واالقرار باملهدي املعصوم، فإن أجابوا، فهم إخوانكم، وإال فالسنة قد أباحت لكم 
 املسلمني، فكلموهم بالدعوة، فردوا قتاهلم، فسار م عبداملؤمن يقصد مراكش، فالتقاه الزبري بن أمري

أجنى عبداملؤمن ؟ : أقبح رد، مث ازمت املصامدة، وقتل منهم ملحمة، فلما بلغ اخلرب ابن تومرت، قال
  .قتالكم شهداء: مل يفقد أحد، وهون عليهم، وقال: نعم، قال: قيل

ين، ومن خالفه باسمني، مسى ابن تومرت أصحابه باملوحد": أخبار القريوان " قال االمري عزيز يف 
  واشتهر سنة مخس عشرة، وبايعته

هرغة على أنه املهدي، فقصده امللثمون، فكسروا امللثمني، وحازوا الغنائم، ووثقت نفوسهم، وأتتهم 
  .أمداد القبائل، ووحدت هنتاتة، وهي من أقوى القبائل

خيصة، وال خيلون يوما من طراد هلم تودد وأدب وبشاشة، ويلبسون الثياب القصرية الر: مث قال عزيز
ال : ومثاقفة ونضال، وكان يف القبائل مفسدون، فطلب ابن تومرت مشايخ القبائل ووعظهم، وقال

يصلح دينكم إال بالنهي عن املنكر، فاحبثوا عن كل مفسد، فاوه، فإن مل ينته، فاكتبوا إيل أمساءهم، 
فأفردها، مث مجع القبائل، وحضهم على أن ال يغيب ففعلوا، مث هدد ثانيا، فأخذ ما تكرر من االمساء، 

منهم أحد، ودفع تلك االمساء إىل البشري، فتأملها، مث عرضهم رجال رجال، فمن وجد امسه، رده إىل 
  الشمال، ومن مل جيده، بعثه

)١٩/٥٤٩(  



  

تقتل كل قبيلة هؤالء أشقياء من أهل النار، فل: على اليمني، مث أمر بتكتيف أهل الشمال، وقال لقرابام
  .ذا الفعل صح دينكم، وقوي أمركم: أشقياءها، فقتلوهم، فكانت واقعة عجيبة، وقال

عبداملؤمن، واهلزرجي، وعمر بن حيىي اهلنتايت، وعبد اهللا البشري، وعبد الواحد : وأهل العشرة هم
وإبراهيم بن جامع، الزواوي طري اجلنة، وعبد اهللا ابن أيب بكر، وعمر بن أرناق، وواسنار أبو حممد، 

  ).١(وآخر 
ويف أول سنة أربع وعشرين، جهز عشرين ألف مقاتل عليهم البشري، وعبد املؤمن بعد أمور يطول 

  شرحها، فالتقى اجلمعان، واستحر القتل باملوحدين، وقتل البشري، ودام احلرب إىل الليل،
 باحلرية، فراح منهم حتت السيف فصلى م عبداملؤمن صالة اخلوف، مث حتيز مبن بقي إىل بستان يعرف

ثالثة عشر ألفا، وكان ابن تومرت مريضا، فأوصى باتباع عبداملؤمن، وعقد له، ولقبه أمري املؤمنني، 
هو الذي يفتح البالد، فاعضدوه بأنفسكم وأموالكم، مث مات يف آخر سنة أربع وعشرين ومخس : وقال
  .مئة
 باسمني، وما كان أهل املغرب يدينون إال بترتيه اهللا مسى ابن تومرت املرابطني: اليسع بن حزم: قال

  .تعاىل عما ال جيب وصفه مبا جيب له، مع ترك خوضهم عما تقصر العقول عن فهمه
فكفرهم ابن تومرت جلهلهم العرض واجلوهر، وأن من مل يعرف ذلك، مل يعرف املخلوق من : إىل أن قال

  اخلالق، وبأن من مل يهاجر
__________  

  .٩٢ / ٢": االستقصا "  انظر )١(
(*)  

)١٩/٥٥٠(  

  

  .إليه، ويقاتل معه، فإنه حالل الدم واحلرمي، وذكر أن غضبه هللا وقيامه حسبة
قربه باجلبل معظم، مات كهال، وكان أمسر ربعة، عظيم اهلامة، حديد النظر مهيبا، : قال ابن خلكان

ا، ونفس ترى إراقة ماء احلياة دون إراقة ماء احمليا، وآثاره تغين عن أخباره، قدم يف الثرى، وهامة يف الثري
أغفل املرابطون ربطه وحله، حىت دب دبيب الفلق يف الغسق، وكان قوته من غزل أخته رغيفا بزيت، أو 
قليل مسن، مل ينتقل عن ذلك حني كثرت عليه الدنيا، رأى أصحابه يوما، وقد مالت نفوسهم إىل كثرة ما 

من أراد الدنيا، فهذا له عندي، ومن كان يبغي اآلخرة، فجزاؤه عند : يعه، وقالغنموه، فأمر بإحراق مج
  :اهللا، وكان يتمثل كثريا



ومل يفتتح شيئا من املدائن، وإمنا قرر ) ١(خرجت إىل الدنيا وأنت جمرد * جترد من الدنيا فإنك إمنا 
  .القواعد، ومهد، وبغته املوت، وافتتح بعده البالد عبداملؤمن

أن ابن تومرت أخفى رجاال يف قبور دوارس، وجاء يف مجاعة لرييهم آية، : - فيما يقال -ين وقد بلغ
أنت املهدي املعصوم، وأنت وأنت، مث إنه خاف من انتشار : أيها املوتى أجيبوا، فأجابوه: يعين فصاح

  ).٢(احليلة، فخسف فوقهم القبور فماتوا 
   فتم له، وربطوبكل حال، فالرجال من فحول العامل، رام أمرا،

__________  
  .٥٤ / ٥": وفيات االعيان ) " ١(
  . نقال عن صاحب القرطاس٩٦ / ٢": االستقصا " ذكر بنحو مما هنا صاحب ) ٢(

  .وعد هذا الصنيع من جراءته، وإقدامه، والكه على حتصيل مرامه
(*)  

)١٩/٥٥١(  

  

  .جد ما قدمالرببر بادعاء العصمة، وأقدم على الدماء إقدام اخلوارج، وو
أملى علي نسبه فالن، ويف ذلك نظر من حيث ): ١" (تاريخ الثغر " قال احلافظ منصور بن العمادية يف 

  .إن حممد بن احلسن مل يعقب
* اللبسن ا درعا وجلبابا واهللا لو ظفرت نفسي ببغيتها * دعين ففي النفس أشياء خمبأة : والبن تومرت

  وأوجب احلق للسادات إجيابا*  أطهر ثوب الدين عن دنس ما كنت عن ضرب أعناق الورى آىب حىت
   بن صدقةالوزير الكبري، جالل الدين أبو علي احلسن بن علي*  ابن صدقة - ٣١٩

  .النصييب
  تنقل يف االعمال، مث تزوج ببنت الوزير ابن املطلب، وويل

__________  
االمام احلافظ : ، فقال١٤٦٧ / ٤": ظ تذكرة احلفا" وهي االسكندرية بلده، وقد ترمجه املؤلف يف ) ١(

املفيد الرحال، وجيه الدين أبو املظفر منصور بن سليم بن منصور بن فتوح اهلمداين االسكندراين 
، وتاريخ بلده يف "االربعني البلدانية " ، و "املعجم " الشافعي حمتسب الثغر، وذكر له من تصانيفه 

تويف يف :  وبالعناية باحلديث وفنونه ورجاله وبالفقه، وقالجملدين، ووصفه بالديانة والثقة واملروءة،
  .احلادي من شوال سنة سبع وسبعني وست مئة

، ٦٥٢ / ١٠:  قسم شعراء العراق، الكامل يف التاريخ٩٤ / ١: ، خريدة القصر٩ / ١٠: املنتظم(*) 



 - ١٤٧ / ١٢: ، الوايف بالوفيات٥١ / ٤: ، العرب١ / ٢٥٠: ٤: ، تاريخ االسالم٣٠٤: الفخري
 / ٥: ، النجوم الزاهرة١٩٩ / ١٢: ، البداية والنهاية٤٨٥ - ٤٨٣ / ١٣: ، عيون التواريخ١٤٨
: ، دائرة املعارف االسالمية٩: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٦٦ / ٤: ، شذرات الذهب٢٣٣
٢١١.  

(*)  

)١٩/٥٥٢(  

  

فوزر ثالثة أعوام، وأمسك سنة ست احللة، مث وزر بعد أيب شجاع، وكان شهما كافيا مهيبا سائسا، 
عشرة، وبت داره، وسجن، مث احتاجوا إليه بعد عام، ووزر إىل أن تويف يف رجب سنة اثننت وعشرين 

  .والنثر، عاش ثالثا وستني سنة) ١(ومخس مئة، وله يد بيضاء يف النظم 
  

، عبد اهللا املأمون بن البطائحيهو وزير الديار املصرية، والدولة العبيدية، امللك أبو *  البطائحي - ٣٢٠
وكان من قصته أن أباه صاحب خرب بالعراق للمصريني من أجالد الرافضة، فمات، ونشأ املأمون فقريا 

  صعلوكا،
فكان محاال يف السوق مبصر، فدخل مرة إىل دار االفضل أمري اجليوش مع احلمالني، فرآه االفضل شابا 

هذا ابن فالن، فاستخدمه فراشا مع اجلماعة، : قال بعضهممن هذا ؟ : مليحا، خفيف احلركات، فقال
فتقدم ومتيز، وترقى به احلال إىل امللك، وهو الذي أعان اآلمر باهللا على الفتك بأمري اجليوش، وويل 

منصبه، وكان شهما مقداما، جوادا باالموال، سفاكا للدماء، عضلة من العضل، مث إنه عامل أخا اخلليفة 
مر، ودخل معهما أمراء، فعرف بذلك اآلمر، فقبض على املأمون، وصلبه، واستأصله اآلمر على قتل اآل

  .يف سنة تسع عشرة ومخس مئة
__________  

* تقسم أمري فيك كيف نسيتين : ١٤٨ / ١٢": الوايف " من ذلك قوله للمسترشد باهللا، كما يف ) ١(
يس هلا يوما إيل طريق الن صروف ول* وأنت بأن ترعى احلقوق حقيق وما ذاك إال أن شيمتك العلى 

، وفيات ٦٢: ص: االشارة إىل من نال الوزارة(*) فمهبطها دون اللقاء عميق * الدهر حطت حمليت 
 / ١٣: ، عيون التواريخ٤٥ - ٤٤ / ٤: ، العرب٢ / ٢٣٨: ٢: ، تاريخ االسالم٥٩٩ / ٥: االعيان
: ، شذرات الذهب٢٢٩ / ٥: م الزاهرة، النجو٤٤٨: ، الدرة املضية يف أخبار الدولة الفاطمية٤٥٢

٦٠ / ٤.  
(*)  



)١٩/٥٥٣(  

  

  .، صاحب الديوانشاعر خراسان، أبو إسحاق إبراهيم بن حيىي بن عثمان الكليب*  الغزي - ٣٢١
مسع بدمشق من الفقيه نصر، وأقام بنظامية بغداد مدة، ومدح االعيان، مث حتول إىل خراسان، ومدح 

  :ال قصيدتهوزير كرمان، ولو مل يكن له إ
رد * جبمع جفنيك بني الربء والسقم ال تسفكي من دموعي بالفراق دمي إشارة منك تكفينا وأحسن ما 

  )٢(فليشكر القرط تعلقا بال أمل * تعليق قليب بذات القرط يؤمله ) ١(السالم غداة البني بالعنم 
__________  

:  قسم الشام، الكامل يف التاريخ٧٥ - ٤ / ١: ، اخلريدة١٥ / ١٠: ، املنتظم٣٧٨: نزهة االلبا(*) 
 / ٢٥٢ - ١ / ٢٥٤: ٤: ، تاريخ االسالم٦٢ - ٥٧ / ١: ، وفيات االعيان٦٦٧ - ٦٦٦ / ١٠
: ، مرآة اجلنان٥٨ - ٥٧ / ٢: ، تتمة املختصر٥٤ - ٥١ / ٦: ، الوايف بالوفيات٥٥ / ٤: ، العرب٢
: ، النجوم الزاهرة٢٠١ / ١٢: ية، البداية والنها٨٢ - ٨١ / ٨: ، مرآة الزمان٢٣٢ - ٢٣٠ / ٣
 / ١: ، إيضاح املكنون٦٨ - ٦٧ / ٤: ، شذرات الذهب٨٠٤، ٧٦٣: ، كشف الظنون٢٣٦ / ٥

  .١٨٢ - ١٧٨ / ٢١: ، جملة امع٢٣٤ - ٢٣٢ / ٢: ، ذيب تاريخ ابن عساكر٥٢٠
ضب رخص كأن مبخ: ضرب من الشجر له نور أمحر تشبه به االصابع املخضوبة، قال النابغة: العنم) ١(

قد يركب االمل :  بيت بعد هذا هو٥٤ / ٦: عنم على أغصانه مل يعقد ويف الوايف بالوفيات* بنانه 
ثالثة ": الوايف بالوفيات " بعد هذا البيت يف ) ٢(ويسمع االسطر القاري بال نغم * املاشي فيحمله 

رم وما نسيت وال أنسى واجلمر يف املاء خاب غري مضط* تضرمت مجرة يف ماء وجنتها : أبيات هي
واحنل بالضم عقد * وملبس اجلو غفل غري ذي علم حىت إذا طاح عنها املرط عن دهش * تبسمها 

أضاءت : االصل يف هذا املعىن بيت أيب الطمحان القيين، وهو قوله...تبسمت: السلك يف الظلم وقوله
  (*)دجى الليل حىت نظم اجلزع ثاقبه * هلم أحسام ووجوههم 

)١٩/٥٥٤(  

  

حبات منتثر يف ضوء منتظم مات بنواحي بلخ سنة أربع وعشرين * تبسمت فأضاء الليل فالتقطت 
  ).١(ومخس مئة عن ثالث ومثانني سنة 

  
 بن أمحد بن حممد بن الشيخ االمني، املسند الكبري، أبو سعد إمساعيل بن الفضل*  ابن االخشيذ - ٣٢٢

  .السراجعلي بن االخشيذ االصبهاين التاجر، ويعرف ب



مسع أبا القاسم عبدالرمحن بن أيب بكر الذكواين، وأبا طاهر بن عبدالرحيم الكاتب، وعلي بن القاسم 
املقرئ، وأبا العباس بن النعمان الصائغ، وأبا الفضل الرازي املقرئ، وأمحد بن الفضل الباطرقاين، وعدة 

 السمعاين، وكناه بأيب سعد أبو طاهر من أصحاب ابن املقرئ، وغريه، ويكىن أيضا أبا الفتح، وا كناه
  .السلفي، ووثقه

وحدث عنه هو، وأبو موسى املديين، وحيىي بن حممود الثقفي، وناصر الويرج، وخلف بن أمحد الفراء، 
  وأسعد بن أمحد الثقفي، وأبو

__________  
* ات واملؤمل غيب والغيب الغيب من يصطفيها ما مضى ف* إمنا هذه احلياة متاع : ومما ينشد له قوله) ١(

باب الدواعي والبواعث مغلق * قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة : فخذ الساعة اليت أنت فيها وقوله
وخيان فيه مع * منه النوال وال مليح يعشق ومن الرزية أنه ال يشترى * خلت الديار فال كرمي يرجتى 

  - ٥٥ / ٤: ، العرب٢ / ٢٥٥: ٤: ، تاريخ االسالم١٠٤ - ١٠١ / ١: التحبري(*) الكساد ويسرق 
  .٦٩ - ٦٨ / ٤: ، شذرات الذهب١٦٧ / ١: ، غاية النهاية٥٦
(*)  

)١٩/٥٥٥(  

  

  .جعفر الصيدالين، ومجع كثري
: ولدت ليلة نصف شعبان سنة ست وثالثني وأربع مئة، وكان اسم أيب: مسعته يقول: قال أبو موسى

  .حممدا، ويكىن أبا الفضل، فغلب عليه الفضل
كان سديد السرية، قرأ بروايات، ونسخ أجزاء كثرية، وكان واسع الرواية، موثوقا به، : ينقال السمعا

جملد مسعه من ابن عبد الرحيم ) ١(اليب عروبة " طبقات الصحابة " كتب إيل باالجازة، فمن مسموعه 
 عنه، البن املنذر مسعه من ابن عبدالرحيم عن ابن املقرئ" االشراف " عن ابن املقرئ عنه، وكتاب 

  ).٢(للحسن بن علي احللواين " السنن " وكتاب 
  .يف رمضان سنة أربع وعشرين ومخس مئة: تويف يف شعبان، وقيل: قلت
  

   بنالشيخ اجلليل املعمر، مسند مرو، أبو منصور حممد بن علي*  الكراعي - ٣٢٣
__________  

  .ر احلراين صاحب التاريخهو احلافظ االمام الثقة حمدث حران احلسني بن حممد بن أيب معش) ١(
وقد غمزه ابن عساكر يف تارخيه ) ٢٨٥( ه، تقدمت ترمجته يف اجلزء الرابع عشر رقم ٣١٨املتوىف سنة 



يف ترمجة معاوية بغلوه يف التشيع، وشدة امليل على بين أمية، ورده املصنف رمحه اهللا يف السري والتذكرة 
 والعياذ -تكلم فيهما فهو غال مفتر، فإن كفرمها كل من أحب الشيخني فليس بغال، بلى من : بقوله
نعم قد يكون ينال من !  جاز عليه التكفري واللعنة، وأبو عروبة، فمن أين جاءه التشيع املفرط ؟ -باهللا 

  .ظلمة بين أمية كالوليد وغريه
  .١٠٤ - ١٠١ / ١: التحبري) ٢(

، تاريخ ١٥٩ / ٣:  البلدان، معجم١٩٧ - ١٩٦ / ٢: ، التحبري٣٢٦ - ٣٢٥ / ٦: االنساب(*) 
  .٢ / ٢٦٣: ٤: االسالم

(*)  

)١٩/٥٥٦(  

  

إن امسه أمحد، من قرية زواله بتواحي مرو، : حممود الزوهلي التاجر، املروزي، املشهور بالكراعي، ويقال
شيخ صاحل، صني دين، رحل إليه الناس، وصارت زواله مقصدا لطلبة احلديث، وكان آخر من حدث 

  .غامن الكراعي صاحب عبد اهللا بن احلسني النضري، فسمع منه حنوا من عشرين جزءاعن جده المه أيب 
مسعت منه بقراءة أيب طاهر السنجي اثين عشر جزءا، مث أحضره شيخنا اخلطيب : قال أبو سعد السمعاين

  .أبو الفتح حممد بن عبدالرمحن املروزي يف اخلانقاه، وقرئت عليه االجزاء املسموعة له، فسمعتها
  .ولد يف العشرين من شوال سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة: ىل أن قالإ

  ).١(ومات يف أواخر سنة أربع وعشرين ومخس مئة، أو يف أوائل سنة مخس بقريته : قال
وممن روى عنه بالشام أبو عبد الرمحن حممد بن حممد بن عبدالرمحن املروزي الباقي إىل سنة مثانني : قلت

  .حممد اخلالديومخس مئة، وداود بن 
، وشاعر وقته أبو إسحاق إبراهيم )٢(ومات يف سنة أربع أبو املواهب أمحد بن حممد بن ملوك الوراق 

بن عثمان بن حممد الغزي ببلخ عن ثالث ومثانني سنة، وإمساعيل بن االخشيذ السراج، وأبو عبد اهللا 
  .، وعبد اهللا بن حممد بن إمساعيل الغزال مبكة)٣(البارع 

__________  
  .١٩٧ / ٢: التحبري

  ).٣٣٥(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣١٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)١٩/٥٥٧(  



  

مات فيها سهل املسجدي، وفيها ماتت فاطمة اجلوزدانية، وقراتكني بن االسعد التركي، واحلافظ : وقيل
بأحكام اهللا منصور، وهبة ، وابن تومرت كبري املوحدين، واآلمر )١(أبو عامر حممد بن سعدون العبدري 

  .اهللا بن االكفاين، وهبة اهللا بن القاسم املهراين
  

 بن حممد بن عبيد اهللا ابن حممد بن أمحد الشيخ الكبري، أبو العز أمحد بن عبيد اهللا*  ابن كادش - ٣٢٤
 بن محدان بن عمر بن إبراهيم بن عيسى بن صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم عتبة بن فرقد السلمي

  .العكربي، املعروف بابن كادش، أخو احملدث أيب ياسر حممد
ولد يف صفر سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة، وطلب احلديث وقرأ على املشايخ، ونسخ خبطه الردئ املقعد 

  .مجلة، ومجع وخرج
 مسع أبا الطيب الطربي، وأقضى القضاة أبا احلسن املاوردي، وأبا حممد اجلوهري، وأبا علي حممد بن

  .احلسني اجلازري، وأبا طالب العشاري، وأبا احلسني بن النرسي، وعدة
مسع منه ابن ناصر، والسلفي، وأبو العالء اهلمذاين، وأبو القاسم بن عساكر، ومعمر بن الفاخر، وأبو 

  موسى املديين، وهبة اهللا
__________  

  ).٣٣٢(سترد ترمجته برقم ) ١(
  :، الكامل يف التاريخ٢٨ / ١٠: ، املنتظم٢ / ٨: مشيخة ابن عساكر(*) 
، ١١٨ / ١: ، ميزان االعتدال٦٨ / ٤: ، العرب٢ - ١ / ٢٧٠: ٤: ، تاريخ االسالم٦٨٣ / ١٠

، شذرات ٢٥٠ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢١٨ / ١: ، لسان امليزان٢٠٤ / ١٢: البداية والنهاية
  .٧٨ / ٤: الذهب

(*)  

)١٩/٥٥٨(  

  

  . بن أيوب احلريب، وآخرونابن السبط، وعبد اهللا بن عبدالرمحن
  .كان ضعيفا يف الرواية، خملطا كذابا، ال حيتج به، ولالئمة فيه مقال: قال ابن النجار
  ).١(كان ابن ناصر يسئ القول فيه : قال السمعاين

  .كان خملطا: وقال عبد الوهاب االمناطي
فذكرت هذا : لسمعاينمن أيب علي اجلازري، قال ا" اجلليس " مل يسمع كل كتاب : وقال ابن ناصر



كان صحيح السماع، ورأيت مساعه هلذا الكتاب يف : اليب القاسم الدمشقي، فأنكره غاية االنكار، وقال
  .االصل مثبتا، وأثىن على أيب العز

مسعت أبا العز بن كادش : مسعت إبراهيم بن سليمان يقول: مسعت ابن ناصر يقول: مث قال السمعاين
  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأقر عندي بذلكوضعت حديثا على رسو: يقول

وضع : قال يل ابن كادش: مسعت أبا القاسم علي بن احلسن احلافظ يقول: قال عمر بن علي القرشي
هذا يدل : فالن حديثا يف حق علي، ووضعت أنا يف حق أيب بكر حديثا، باهللا أليس فعلت جيدا ؟ قلت

  .لى اهللا عليه وسلمعلى جهله، يفتخر بالكذب على رسول اهللا ص
أنشدتين املغنية فالنة، : فيه أشعار، فيقول" االنتصار لرمت القحاب " رأيت له كتابا مساه : قال ابن النجار

  وأنشدتين ستوت املغنية
__________  

  . عن ابن ناصر٢٨ / ١٠": املنتظم " وكذا نقل ابن اجلوزي يف ) ١(
(*)  

)١٩/٥٥٩(  

  

  .بن اخلشاب، وقد قرأه عليه ا)١(بأوانا 
  .سنة إحدى وثالثني: ولدت سنة اثنتني وثالثني، وسئل مرة، فقال: قال مرة

  .سنة مخس وثالثني: سألته، فقال: وقال يوسف الدمشقي
  .يف احملرم سنة سبع وثالثني: سألته فقال: وقال الصائن بن عساكر

  .مات يف مجادى االوىل سنة ست وعشرين ومخس مئة
أمحد بن أمري اجليوش مبصر، وتاج امللوك بوري بن االتابك طغتكني صاحب وفيها مات امللك االكمل 

، وفقيه املغرب أبو حممد عبد اهللا بن أيب )٣(، واحملدث احلسني ابن حممد بن خسرو ببغداد )٢(دمشق 
، وشيخ احلنابلة أبو احلسني حممد بن )٥(، وعبد الكرمي بن محزة السلمي )٤(جعفر املرسي املالكي 

  .، وأبو علي منصور ابن اخلري املالقي)٦(يب يعلى القاضي أ
__________  

وكثريا ما يذكرها : بليدة كثرية البساتني والشجر نزهة من نواحي دجيل بغداد، قال ياقوت: أوانا) ١(
  .الشعراء اخللعاء يف أشعارهم

  ).٣٢٨(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٤٢(سترد ترمجته برقم ) ٣(



  ).٣٥١(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٤٩(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٣٥٣(سترد ترمجته برقم ) ٦(

(*)  

)١٩/٥٦٠(  

  

 بن املقتدي بأمر بن املستظهر باهللا أمحد) ١(أمري املؤمنني أبو منصور الفضل *  املسترشد باهللا - ٣٢٥
  .اهللا عبد اهللا بن حممد بن القائم عبد اهللا بن القادر القرشي اهلامشي العباسي البغدادي

مولده يف شعبان سنة ست ومثانني وأربع مئة يف أيام جده املقتدي، وخطب له بوالية العهد وهو يرضع، 
  .وضربت السكة بامسه

ومسع يف سنة أربع وتسعني من أيب احلسن بن العالف، ومسع من أيب القاسم بن بيان، ومن مؤدبه أيب 
  .الربكات بن السييب

  .ن علي الرازي، وإمساعيل بن امللقبروى عنه وزيره علي بن طراد، ومحزة ب
وله خط بديع، ونثر صنيع، ونظم جيد، مع دين ورأي، وشهامة وشجاعة، وكان خليقا لالمامة، قليل 

  .النظري
__________  

 / ١: ، خريدة القصر٥٤، ٥٣ و ٥٠ - ٤٥ / ١٠: ، املنتظم١٧٨: تاريخ دولة آل سلجوق(*) 
، ٦٠ - ٥٠ / ١: ، مفرج الكروب١٤٥: النرباس، ٢٨ - ٢٧ / ١١: ، الكامل يف التاريخ٢٩

 / ٤: ، العرب٥٠ / ٢: ، دول االسالم٢ - ١ / ٢٨٣: ٤: ، تاريخ االسالم٣٠٣ - ٣٠٢: الفخري
 - ٩٥ / ٨: ، مرآة الزمان١٨٢ - ١٧٩ / ٣: ، فوات الوفيات٦٢ / ٢: ، تتمة املختصر٧٧ - ٧٥
) خ(، االعالم البن قاضي شهبة ٢٠٧ / ١٢: ، البداية والنهاية٢٥٧ / ٧: ، طبقات السبكي٩٦

 ٢: ، تاريخ اخلميس٤٣٥ - ٤٣١: ، تاريخ اخللفاء٢٥٦ / ٥: ، النجوم الزاهرة٥٢٩حوادث السنة 
  .٤: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٨٨ - ٨٦ / ٤: ، شذرات الذهب٣٦١/ 
  فيما ذكره ابن الصالح يف" العمدة " وهو الذي صنف له أبو بكر الشاشي كتاب ) ١(
 وبامسه اشتهر الكتاب، فإنه كان يلقب عمدة الدنيا والدين، وعدة ٥٦٧واملؤلف يف الصفحة " طبقاته " 

  .االسالم واملسلمني
(*)  

)١٩/٥٦١(  



  

 أن املسترشد كان يتنسك يف أول - ومن خطه نقلت -ذكر قثم بن طلحة الزينيب : قال ابن النجار
قه، مل يكن يف اخللفاء من كتب أحسن منه، وكان زمنه، ويلبس الصوف، ويتعبد، وختم القرآن، وتف

أنا وراق االنشاء ومالك : يستدرك على كتابه، ويصلح أغاليط يف كتبهم، وكان ابن االنباري يقول
  .االمر يتوىل ذلك بنفسه الشريفة

 كان ذا شهامة وهيبة، وشجاعة وإقدام، ومل تزل أيامه مكدرة بتشويش املخالفني، وكان: قال ابن النجار
خيرج بنفسه لدفع ذلك ومباشرته إىل أن خرج، فكسر، وأسر، مث استشهد على يد املالحدة، وكان قد 

  .مسع احلديث
  .وله نظم، ونثر مليح، ونبل رأي: قال

أخربنا عمر بن عبد املنعم، أنبأنا الكندي، أخربنا إمساعيل بن السمرقندي، أخربنا علي بن طراد، أخربنا 
ابن بيان الرزاز، أخربنا ابن خملد، أخربنا الصفار، حدثنا احلسن بن عرفة، فذكر املسترشد باهللا، أخربنا 

  .حديثا
ط * قالوا تقيم وقد أحا : أنشدنا هبة اهللا بن احلسن بن السبط حفظا للمسترشد باهللا: قال ابن النجار

عداين الدهر شر وال * يتعظ بالوعظ غر ال نلت خريا ما حييت * بك العدو وال تفر فأجبتهم املرء ما مل 
  )١( ر اهللا ينفع أو يضر -* إن كنت أعلم أن غي 

__________  
طبقات " ، ١٨٠ / ٣": فوات الوفيات " االبيات قاهلا ملا كسر وأشري عليه باهلزمية وهي يف ) ١(

  .٣١ / ١": خريدة القصر " ، ٤٣٣": تاريخ اخللفاء " ، ٢٥٩ / ٧": السبكي 
(*)  

)١٩/٥٦٢(  

  

* ومن ميلك الدنيا بغري مزاحم ستبلغ أرض الروم خيلي وتنتضى * ر املوعود يب يف املالحم أنا االشق: وله
وال عجبا لالسد إن ظفرت ا : إنه قال ملا أسر مستشهدا: وقيل) ١(بأقصى بالد الصني بيض صوارمي 

وموت علي من حسام ابن * كالب االعادي من فصيح وأعجم فحربة وحشي سقت محزة الردى * 
ملا عاد احليص : حكى يل صديقي منصور بن إبراهيم قال: قال سعد اهللا بن جنا بن الوادي) ٢(ملجم 
ثنيت ركايب عن دبيس بن : إىل بغداد، وكان قد هجا اخلليفة املسترشد طالبا لذمامه، فقال فيه) ٣(بيص 
ليخصب ) ٤(وء مقام وسوء ارحتال بعد س* منامسها مما تغذ دوامي فرارا من اللؤم املظاهر باخلنا * مزيد 

بلفظ أمان أو بعقد * بأبيض وضاح اجلبني إمام فإن يشتمل طول العميم برأفة * ربعي بعد طول حميله 



  ذمام
__________  

" ، ٤٣٣": تاريخ اخللفاء " ، ٢٥٩ / ٧": طبقات السبكي " ، ١٨١ / ٣": فوات الوفيات ) " ١(
  .٣١ / ١": خريدة القصر 

  .٤٣٤: ، وتاريخ اخللفاء٢٥٩ / ٧: ، طبقات السبكي١٨٠/  ٣": فوات الوفيات ) " ٢(
هو االمري شهاب الدين أبو الفوارس سعد بن حممد بن سعد بن الصيفي التميمي البغدادي املتوىف ) ٣(

  حيص بيص، النه رأى الناس يوما يف حركة:  ه، وإمنا قيل له٥٧٤سنة 
ه هذا اللقب، ومعىن هاتني الكلمتني ما للناس يف حيص بيص فبقي علي: مزعجة، وأمر شديد، فقال

يف ضيق وشدة، ومها امسان جعال : وقع الناس يف حيص بيص، أي: الشدة واالختالط، تقول العرب
  .واحدا، وبنيا على الفتح مثل جاري بيت بيت

  .اللؤم إىل اللوم، واخلنا إىل احليا: حترف يف الديوان) ٤(
(*)  

)١٩/٥٦٣(  

  

سرعة العفو عن : فخرج لفظ اخلليفة: قال) ١(تناضل عن أنسابكم وحتامي * فإن القوايف بالثناء فصيحة 
  .كبري اجلرم استحقار باملعفو عنه

حكي أن الوزير علي بن طراد أشار على املسترشد أن يرتل يف مرتل : وخبط قاضي املارستان قال
 واللقني الشمس كف يا علي، واهللا الضربن بسيفي حىت يكل ساعدي،: هو أصون، قال: اختاره، وقال

: ابن النجار) ٢(فمن العجز أن تكون جبانا * وإذا مل يكن من املوت بد : بوجهي حىت يشحب لوين
ملا كنا مع املسترشد بباب مهذان، كان : أخربنا زين االمناء عن حممد بن حممد االسكايف إمام الوزير قال

ليفة، فدخل على الوزير ابن طراد، فارس االسالم، وكان يقرب من خدمة اخل] إنسان يعرف ب [ معنا 
: رأيت الساعة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت يا رسول اهللا، ما تقول يف هذا اجليش ؟ قال: فقال

يا فارس االسالم، أنا أشرت على اخلليفة أن ال : مكسور مقهور، فأريد أن تطالع اخلليفة ذا، فقال
إىل بيتك، فال أبلغه هذا، لكن قل البن طلحة صاحب يا علي، أنت عاجز رد : خيرج من بغداد، فقال

واعرضها، [ ال أي إليه ما يتطري به، فاكتب هذا إليه : املخزن، فذهب إىل ابن طلحة، فأخربه، فقال
  وأخل موضع

  ، فكتبتها، وجئت إىل السرادق، فوجدت جنا يف الدهليز، وقد]مقهور 
__________  



  . البيت الثالث عدا٣٦ / ٣: االبيات يف ديوانه) ١(
وعناهم من * صحب الناس قبلنا ذا الزمانا : ، من قصيدة مطلعها٢٤١ / ٤: ديوانه: البيت للمتنيب) ٢(

  (*)أمره ما عنانا 

)١٩/٥٦٤(  

  

صلى اخلليفة الفجر، وبني يديه مصحف، ومقابله ابن سكينة إمامه، فدخل جنا اخلادم، فسلم الرقعة إليه، 
أحضره، فجاء، فقبض : فارس االسالم، قال: من كتب هذه ؟ فقال: ة، وقالوأنا أنظره، فقرأها غري مر

من كتب : وعليكم السالم، مث قرأ الرقعة مرات، مث قال: على يدي، فأرعدت، وقبلت االرض، فقال
هو ما رأيت يا أمري املؤمنني، : ويلك، مل أخليت موضع الكلمة االخرى ؟ قلت: أنا، قال: هذه ؟ قلت

يا موالنا، ال يكون أصدق من رؤياك، ترجع من :  املنام أريته أنا يف هذه الساعة، فقلتويلك، هذا: قال
ال واهللا ما بقي لنا رجعة، ! ويلك، ويكذب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : حيث جئت، قال

ل رمحه ويقضي اهللا ما يشاء، فلما كان اليوم الثاين أو الثالث، وقع املصاف، ومت ما مت، وكسر وأسر، وقت
  ).١(اهللا 

خرج املسترشد باهللا سنة تسع وعشرين ومخس مئة إىل مهذان لالصالح بني السالطني، : قال ابن ناصر
واختالف اجلند، وكان معه مجع كثري من االتراك، فغدر به أكثرهم، وحلقوا مبسعود بن حممد بن 

بض عليه، وعلى خواصه، ومحلوا ملكشاه، مث التقى اجلمعان، فازم مجع املسترشد باهللا يف رمضان، وق
  إىل قلعة هناك، فحبسوا ا، وبقي اخلليفة مع السلطان مسعود إىل نصف ذي القعدة، ومحل معهم

إىل مراغة، مث إن الباطنية ألفوا عليه مجاعة من املالحدة، وكان قد أنزل ناحية من املعسكر، فدخلوا 
، وقتلوا، ونقل، فدفن مبراغة، وكان مصرعه )٢(عليه، ففتكوا به، وجبماعة كانوا على باب خركاهه 

  يوم
__________  

  . وما بني حاصرتني منه٢٦١ / ٧": طبقات السبكي ) " ١(
  .اخليمة الكبرية: اخلركاه بالفارسية) ٢(

(*)  

)١٩/٥٦٥(  

  



  ).١(اخلميس سادس ذي القعدة 
  .مل العزاءوجاء اخلرب يوم التاسع من مقتله إىل بغداد، فكثر النوح والبكاء ا، وع

كان قد صلى الظهر، وهو يقرأ يف املصحف، وهو صائم، فدخل عليه : وقال صدقة بن احلسني احلداد
من شرج اخليمة مجاعة بالسكاكني، فقتلوه، ووقعت الصيحة، فقتل عليه مجاعة من أصحابه، منهم أبو 

وا، فبقيت يد أحدهم عبد اهللا بن سكينة، وابن اخلزري، وخرجوا منهزمني، فأخذوا وقتلوا، مث أحرق
مل حتترق، ففتحت، وإذا فيها شعرات من حليته صلوات اهللا عليه، فأخذها ] من النار مضمومة [ خارجة 

السلطان مسعود، وجعلها يف تعويذ ذهب، وجلس للعزاء، وجاء اخلادم ومعه املصحف، وعليه الدم إىل 
انت خالفته سبع عشرة سنة وستة السلطان، وخرج أهل مراغة يف املسوح وعلى وجوههم الرماد، وك

  ).٢(أشهر 
كان أشقر أعطر أشهل، خفيف العارضني، وخلف من الذكور منصورا الراشد باهللا، : قال قثم بن طلحة

وأمحد، وعبد اهللا، وإسحاق تويف قبله، وبنتان، ووزر له حممد بن احلسني، وأبو علي بن صدقة، وعلي بن 
  .طراد، وأبو شروان

  .دامغاين، وعلي بن احلسني الزينيبعلي بن ال: وقضاته
__________  

  .٢٦٠، ٢٥٦ / ٧: طبقات السبكي) ١(
: ٢٦٠ / ٧": طبقات السبكي " ، وجاء يف ١٨٠ / ٣": فوات الوفيات " ، و ٥٤ / ١٠: املنتظم) ٢(

" سبع " كذا، وأثبت يف اهلامش بإزائها : مثان عشرة، وقد كتب فوق مثان: مثان عشرة سنة، ويف االصل
  . سبع عشرة سنة وستة أشهر وعشرين يوما٢٠٨ / ١٢": البداية "  ويف
(*)  

)١٩/٥٦٦(  

  

بويع عند موت أبيه يف ربيع اآلخر سنة اثنيت عشرة ومخس مئة، فكانت دولته سبع عشرة سنة : قلت
إن الذين فتكوا به جهزهم مسعود، وكانوا سبعة عشر : وسبعة أشهر، وعاش ستا وأربعني سنة، فقيل

  .أمسكوا، وقتلهم السلطان، وأظهر احلزن واجلزعنفسا، ف
بعث السلطان سنجر بن ملكشاه إىل ابن أخيه مسعود يوخبه على انتهاك حرمة املسترشد، ويأمره : وقيل

بل : برده إىل مقر عزه، وأن ميشي بني يديه بالغاشية، وخيضع، ففعل ذلك ظاهرا، وعمل على قتله، وقيل
  .ان سنجر من خراسان، وفيه بعدالذي جهز الباطنية عليه السلط

  .يف الفقه للمسترشد" العمدة " إن الشاشي عمل : وقيل



ويف سنة سبع عشرة كان املصاف بني املسترشد وبني دبيس االسدي، وجذب يومئذ املسترشد سيفه، 
، فذل دبيس، وجاء وقبل االرض، فلم )٥١٩(مث كانت بينهما وقعة سنة ) ١(فازم دبيس ومتزق مجعه 

 أمانا، ففر إىل السلطان سنجر، واستجار به، فحبسه خدمة للمسترشد، وصلى املسترشد بالناس يعط
  ).٢(يوم االضحى وخطبهم، ونزل، فنحر بدنة بيده 

  وصل السلطان حممود، وحاصر) ٣(ويف سنة إحدى وعشرين 
  .بغداد، واستظهر اخلليفة
  سار املسترشد يف اثين عشر ألف) ٤(ويف سنة سبع وعشرين 

__________  
  .٢٤٣، ٢٤٢ / ٩: ، واملنتظم٦٠٨، ٦٠٧ / ١٠: الكامل يف التاريخ) ١(
  .٢٥٣، ٢٥٢ / ٩: ، واملنتظم٦٢٨، ٦٢٦ / ١٠: الكامل يف التاريخ) ٢(
  .سنة عشرين: ٦٣٥ / ١٠: ، والكامل٢٥٥ / ٩: يف املنتظم) ٣(
  .٦، ٥ / ١١: ، والكامل٣٠ / ١٠: املنتظم) ٤(

(*)  

)١٩/٥٦٧(  

  

 املوصل مثانني يوما، فبذل له زنكي متوليها أمواال لريحل، فأىب، مث إنه ترحل، وعظمت فارس، فحاصر
هيبته يف النفوس، وخضع زنكي، وبعث احلمل إىل املسترشد، وقدم رسول السلطان سنجر، فأكرم، 
ونفذ املسترشد لسنجر خلعة السلطنة مثنت مبئة ألف دينار وعشرين ألف دينار، وعرض املسترشد 

  .يف هيئة مل يعهد مثلها من دهر طويل، فكانوا مخسة عشر ألفاجيوشه 
وفارق مسعود بغداد على غضب، وانضم إليه دبيس، وعزموا على أخذ بغداد، فطلب املسترشد زنكي 
بن آقسنقر، وهو حماصر دمشق، وطلب نائب البصرة بكبه، فبيت مسعود طالئع املسترشد، فازموا، 

ملسترشد، فأنعم عليهم بثمانني ألف دينار، وسار يف سبعة آالف، وكانت ولكن خامر أربعة أمراء إىل ا
امللحمة يف رمضان سنة تسع كما ذكرنا، فازم جيش اخلليفة، وأسلموه، فأسره مسعود يف نوع احترام، 
وحاز خزانته، وكانت أربعة آالف ألف دينار، وجمموع القتلى مخسة أنفس، وزور السلطان على لسان 

ا إىل بغداد مبا شاء، وقامت قيامة البغاددة على خليفتهم، وكان حمبوبا إىل الرعية جدا، وبذلوا اخلليفة كتب
  السيف يف

، وملا قتل )١(أجناد السلطان، فقتل من العامة مئة ومخسون نفسا، وأشرفت الرعية على البالء 
  .املسترشد، بويع باخلالفة، ولده الراشد باهللا ببغداد



  
  . بن أمحد العباسيأمري املؤمنني، أبو جعفر منصور بن املسترشد باهللا الفضل*  الراشد باهللا - ٣٢٦

__________  
  .٤٧ - ٤١ / ١٠: ، واملنتظم٢٨ - ٢٤ / ١١: انظر الكامل) ١(

  : = (*)، اخلريدة١٨١ - ١٧٨: ، تاريخ دولة آل سلجوق٧٧ - ٧٦ / ١٠: املنتظم(*) 

)١٩/٥٦٨(  

  

  .ولد بال خمرج، ففتق له خمرج بآلة من ذهب، وأمه أم ولد: ، فقيلولد سنة اثنتني ومخس مئة يف رمضان
  .خطب له بوالية العهد سنة ثالث عشرة ومخس مئة، واستخلف يف ذي القعدة سنة تسع وعشرين

إنه كان بدار اخلالفة أيل عظيم اعترضه يف البستان، : وكان أبيض مليحا، تام الشكل، شديد االيد، يقال
  ).١(لى االيل، وأمسك بقرنيه ورماه، وطلب منشارا، فقطع قرنيه فأحجم اخلدم، فهجم ع

وكان حسن السرية، مؤثرا للعدل، فصيحا عذب العبارة، أديبا شاعرا، جوادا، مل تطل أيامه حىت خرج 
إىل املوصل، مث إىل أذربيجان، وعاد إىل أصبهان، فأقام على باا مع السلطان داود، حماصرا هلا، فقتلته 

هناك، وكان بعد خروجه من بغداد جمئ السلطان مسعود بن حممد بن ملكشاه، فاجتمع املالحدة 
  .باالعيان، وخلعوا الراشد، وبايعوا عمه املقتفي

  إنا نكره الفنت: من كالم الراشد: قال أبو طالب بن عبد السميع
  إشفاقا على الرعية، ونؤثر العدل واالمن يف الربية، ويأىب املقدور إال

__________  
: ، تاريخ االسالم٣٠٨: ، الفخري١٥٦: ، النرباس٦٣ - ٦٢ / ١١: ، الكامل يف التاريخ٣٢ / ١= 
 / ٢: ، تتمة املختصر٩٠ - ٨٩ / ٤: ، العرب٥٣، ٥٢: ، دول االسالم١ / ١٥١ - ٢ / ١٥٠: ٤

، ١٠٢ - ١٠١ / ٨: ، مرآة الزمان١٦٩ - ١٦٨ / ٤: ، فوات الوفيات٦٧ - ٦٦، ٦٤ - ٦٣
، ٢٦٣: ، النجوم الزاهرة٥٣٢خ حوادث سنة : ، االعالم٢١٤ - ٢١٣ / ١٢: يةالبداية والنها
، ١٠١ - ١٠٠ / ٤: ، شذرات الذهب٣٦٢ / ٢: ، تاريخ اخلميس٤٣٧ - ٤٣٦: تاريخ اخللفاء

  .٤: معجم االنساب واالسرات احلاكمة
  .ومسك بقرنيه، فقلعهما بيده، فوقع ميتا: ١٦٩ / ٤": فوات الوفيات " يف ) ١(

(*)  

)١٩/٥٦٩(  

  



  .تصعب االمور، واختالط اجلمهور، فنسأل اهللا العون على مل شعث الناس بإطفاء نائرة البأس
الراشد باهللا أعطاه اهللا مع اخلالفة صورة يوسفية، ": وشاح دمية القصر " قال أبو احلسن البيهقي يف 

  .وسرية عمرية
أكولته تشكو ) ١(كرام لذي القرعى وذلل آساد ال* زمان قد استنت فصال صروفه : أنشدين رسوله له

ترى القوم يف أكناف * وليس هلا مأوى وليس هلا مرعى فيا قلب ال تأسف عليه فرمبا * صروف زمانه 
حينث إن أقسم يف اليمني ال تزرن يف * أقسم باهللا وهل خليفه : أفنائه صرعى وله قصيدة طويلة منها

ثأر االمام الوالد االمني *  عن ساق عزمي طالبا الكشف العار الذي يعلوين مشمرا* احلروب صادقا 
  ما ينمحي املكتوب عن جبيين* عمري عمري والذي قدر يل 

بقي االمر للراشد سنة، مث دخل مسعود، ويف صحبته أصحاب املسترشد الوزير علي بن : قال ابن ناصر
  ع غلمان داره طالباطراد، وصاحب املخزن ابن طلحة، وكاتب االنشاء ابن االنباري، وخرج الراشد م

__________  
مجع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل : أخذت يف سنن واحد من املرح والنشاط، والفصال: استنت) ١(

  .اليت أصاا القرع، وهو داء خيرج يف أعناقها وقوائمها: عن امه، والقرعى من الفصال
يضرب للرجل " حىت القرعى استنت الفصال : " والكالم خرج خمرج االستعارة، وأصله من املثل

فصل املقال يف شرح " يتمدح بالشئ وهو من غري أهله أو ملن تعد طوره، وادعى ما ليس له، انظر 
  .٤٠٣، ٤٠٢للبكري ص " كتاب االمثال 

  .١٠٢ / ٨": مرآة الزمان " واالبيات الثالثة يف 
(*)  

)١٩/٥٧٠(  

  

د الوزير أيب القاسم علي، وكتبوا حمضرا فيه املوصل صحبة زنكي، فأحضر القضاة والشهود والعلماء عن
شهادة العدول مبا جرى من الراشد من الظلم، وأخذ االموال، وسفك الدماء، وشرب اخلمر، واستفيت 

الفقهاء فيمن فعل ذلك، هل تصح إمامته ؟ وهل إذا ثبت فسقه بذلك جيوز لسلطان الوقت أن خيلعه 
بدال به، فوقع االختيار مع الغد حبضور مسعود وأمرائه يف دار ويستبدل به ؟، فأفتوا جبواز خلعه، واالست

اخلالفة على عمه أيب عبد اهللا حممد بن املستظهر باهللا ولقبوه باملقتفي، وله أربعون سنة، وقد وخطه 
  ).١(شيب، وهو أمسر، وأمه أم ولد صفراء تدعى ست السادة 

يجان إىل مراغة، وكان معه مجاعة، فصادروا مث بلغنا أن الراشد خرج من املوصل إىل بالد أذرب: قال
أهلها، وعاثوا، مث ذهبوا إىل مهذان، فقتلوا ا، وحلقوا حلى مجاعة من الفقهاء، وعتوا، ومضوا إىل نواحي 



  أصبهان، فانتهبوا القرى، وحاصروا البلد يف مجع من أجناد
ة من العجم فراشني كانوا يف داود بن حممود بن حممد، فمرض الراشد مرضا أشفى منه، بلغنا أن مجاع

  خدمته، اتصلوا به هناك، دخلوا خركاهه يف السابع والعشرين من رمضان سنة اثنتني وثالثني، فقتلوه
__________  

  .٤٢، ٤٠ / ١١: الكامل البن االثري) ١(
وما وصف به الراشد يف هذا احملضر يغلب على الظن أنه كذب ملفق، وباطل منمق، أكره على توثيقه 

قضاة والشهود خوفا ممن بيده احلل والعقد والسلطان، وقد تقدم يف أول ترمجة الراشد أنه كان حسن ال
السرية، مؤثرا للعدل، وهكذا حيمل البغي وحب التسلط صاحبه على الكذب واالفتراء واام من كان 

  .قبله مبا هم منه براء، والتماس الوسيلة غري املشروعة للحصول على غايته
 املؤرخون، وليمحصوا اآلراء، وليطرحوا االخبار اليت يتبني هلم بطالا وافتراؤها بالدراسة فليتق اهللا

اجلادة املبنية على أسس صحيحة وسديدة ليخرجوا بذلك من املسؤولية أمام اهللا الذي ال ختفى عليه 
  .خافية
(*)  

)١٩/٥٧١(  

  

  .بالسكاكني، وقتلوا بعده كلهم
فن باملدينة العتيقة يف حجرة من بناء نظام امللك، وجاء اخلرب إىل عمه كان قد سقي مسا، مث د: وقيل

  ).١(املقتفي، فعقدوا له العزاء يوما واحدا 
  .دفن جبنب اجلامع مبدينة أصبهان: وقال عبد اجلليل كوتاه

، وهو خشب منقوش، وعليه ستر أسود، فيه كتابة من إبريسم، وله )٢(زرت قربه جبي : قال ابن النجار
  .شون وخدم، وعقبه باق إىل آخر سنة ست مئةفرا

ملا استخلف الراشد، بعث إليه السلطان مسعود يتعنته، ويطلب منه ذهبا كثريا، مث قدم االتابك : قلت
  زنكي وغريه، فحسنوا له) ٣(

القتال ملسعود، وكان شجاعا، فخافوه، مث تغري عليه زنكي فقدم امللك داود بن حممود إىل الراشد، 
لسلطان مسعودا، فسار مسعود من جهة أخرى، فنازل بغداد حياصرها، وب عسكره واسطا وقصدوا ا

  .والنعمانية، ومتلك بغداد
__________  

أنه سقي : يف سبب موت الراشد ثالثة أقوال، أحدها: ٧٦ / ١٠": املنتظم " يقول ابن اجلوزي يف ) ١(



أنه قتله الباطنية، : ين كانوا يف خدمته، والثالثالسم ثالث مرات، والثاين أنه قتله قوم من الفراشني الذ
  .وقتلوا بعده

اسم مدينة ناحية أصبهان القدمية، وهي اآلن كاخلراب : جي، بالفتح مث التشديد: قال ياقوت) ٢(
منفردة، وتسمى اآلن عند العجم شهرستان، وعند احملدثني املدينة، وقد نسب إليها املديين عامل من 

  .د الراشد بن املسترشدأصبهان، ويف جي مشه
بالتركية هو " أتا " هو الذي يتوىل تربية أوالد امللوك والسالطني، ويقوم برعايتهم، فإن : االتابك) ٣(

  .هو االمري، فأتا بك مركب من هذين املعنيني" بك " االب و 
  .٣٦٥ / ١: ابن خلكان

(*)  

)١٩/٥٧٢(  

  

و خرجت، انعزلت، وبالغ علي بن طراد الوزير إين مىت عسكرت أ: إنه أخرج خط الراشد يقول: وقيل
يف ذم الراشد، وخوف القضاة من غائلته ومن جوره، فحكم القاضي ابن الكرخي خبلعه، وعاش ثالثني 

  .سنة، رمحه اهللا وساحمه
  

 بن داود العلوي احلسيين النيسابوري، ابن حمدث نيسابور حممد بن احلسني*  محزة بن هبة اهللا - ٣٢٧
  ).١(رية، تفرد بأشياء شيخ حسن الس

  مسع ابن مسرور، وعبد الغافر الفارسي، وعبد الرمحن بن حممد
  .االمناطي صاحب االمساعيلي، وحممد بن الفضل النسوي، ومسع ببغداد، وكان زيديا

  .حدثنا عنه مجاعة، عاش ستا وتسعني سنة، تويف يف احملرم سنة ثالث وعشرين ومخس مئة: قال السمعاين
  

  صاحب دمشق، تاج امللوك، بوري بن صاحب دمشق االتابك* * مللوك  تاج ا- ٣٢٨
__________  

، الكامل يف ١٣ / ١٠: ، املنتظم٢٥٦ - ٢٥٥ / ١:  أ، التحبري١٤ - ب ١٣: الورقة: السياق(*) 
  .٢ - ١ / ٢٥٢: ٤:  ب، تاريخ االسالم٦٠ - أ ٦٠: الورقة: ، املنتخب٦٦٠ / ١٠: التاريخ

كان حسن السرية، مجيل االمر، رضي االخالق، جامعا : ٢٥٥ / ١":  التحبري "قال السمعاين يف ) ١(
بني شرف النسب، والتقوى، وحدث بالكثري، ومحل عنه، ورحلوا إليه، وتفرد يف وقته بالرواية عن 

  .مجاعة



، وغريب اخلطايب، وآداب الدغويل، وكثري من "الصحيحني " وكان عنده مساع ": السياق " وقال يف 
  .يف ومن التفاريق ما ال يدخل يف احلصرالتصان
  = (*) و ٦٦٨ و ٦٥٧ و ٦٥٦ و ٦٥٢ و ٥٤٤ و ٣١٢ و ٣١١ / ١٠: الكامل يف التاريخ(* *) 

)١٩/٥٧٣(  

  

  .طغتكني، موىل السلطان تتش السلجوقي
 متلك بعد أبيه يف صفر سنة اثنتني وعشرين، وكان ذا حلم وكرم، له أثر كبري يف قتل وزيره واالمساعيلية

)١.(  
  .مولده يف سنة مثان وسبعني وأربع مئة

والبن اخلياط فيه مدائح يف ديوانه، وقد وزر له أيضا أبو الذواد ابن الصويف، مث كرمي امللك ابن عم 
  .املزدقاين

وملا علم ابن صباح صاحب االملوت مبا جرى على أشياعه االمساعيلية بدمشق، تنمر، وندب طائفة لقتل 
ثنني بشربوشني يف زي اجلند، مث قدما، فاجتمعا بناس منهم أجناد، وحتيال على أن تاج امللوك، فعني ا

  .صارا من السلحدانة، وضمنومها، مث وثبا عليه فقتاله
وثبوا عليه يف خامس مجادى اآلخرة سنة مخس وعشرين، فضربه ): ٢(قال أبو يعلى ابن القالنسي 

يما، وضربه اآلخر بسكني يف خاصرته، فمرت الواحد بالسيف قصد رأسه، فجرحه يف رقبته جرحا سل
  .بني اجللد اللحم

كان تعلل من ذلك، ولكنه تويف يف رجب سنة ست وعشرين ومخس مئة، وحلفوا بعده لولده : قلت
  .مشس امللوك إمساعيل
__________  

، ٦٠ / ٢: ، تتمة املختصر٦٩ / ٤: ، العرب٢ / ٢٧٠: ٤: ، تاريخ االسالم٦٨٠ - ٦٧٩ و ٦٧٠= 
: ، النجوم الزاهرة٢٠٤ / ١٢: ، البداية والنهاية٨٧ / ٨: ، مرآة الزمان٣٢٢ / ١٠: يف بالوفياتالوا
 / ٣: ، ذيب تاريخ ابن عساكر٤٤٧: ، منتخبات التواريخ٧٨ / ٤: ، شذرات الذهب٢٤٩ / ٥

  .٣٤٠، ٤٦: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٢٩٩
  .٦٥٧، ٦٥٦ / ١٠: يف التاريخ" الكامل " انظر التفصيل يف ) ١(
  .٣٦٥ص ) ٢(

(*)  

)١٩/٥٧٤(  



  

  .وصى باالمر المساعيل، ووصى ببعلبك البنه حممد: قال ابن االثري
  ).١(كان عجبا يف اجلهاد، ال يفتر من غزو الفرنج، ولو كان له عسكر كثري، الستأصل الفرنج : وقيل

  
  .االتابك طغتكني التركي بن ىصاحب دمشق، مشس امللوك، إمساعيل بن بوري*  مشس امللوك - ٣٢٩

متلك بعد أبيه يف رجب سنة ست وعشرين، وكان بطال شجاعا، شهما مقداما كآبائه، لكنه جبار 
  .عسوف

استنقذ بانياس من الفرنج يف يومني، وكانت االمساعيلية باعوها هلم من سبع سنني، وسعر بالدهم، 
 لالتابك زنكي، وأخذها ملا مسع بأن وأوطأهم ذال، مث سار، فحاصر أخاه ببعلبك، ونازل محاة، وهي

املسترشد حياصر املوصل، وصادر االغنياء والدواوين، وظلم وعتا، مث بدا له، فكاتب االتابك زنكي 
ليسلم إليه دمشق، فخافته أمه زمرد واالمراء، فهيأت أمه من قتله، النه ددها ملا نصحته بالقتل، 

  ن الغارة على بالدهم، وعثرهم،وكانت الفرنج ختافه ملا هزمهم، وبيتهم، وش
__________  

وكان بوري كثري اجلهاد، شجاعا مقداما، سد مسد : ٦٨٠ / ١٠": الكامل " وقال ابن االثري يف ) ١(
  .أبيه، وفاق عليه، وكان ممدحا أكثر الشعراء مدائحه ال سيما ابن اخلياط

، تاريخ ٣٩٠ - ٣٨٧سي ، تاريخ دمشق البن القالن٢١ - ٢٠ / ١١: الكامل يف التاريخ(*) 
: ، مرآة الزمان٦٢ / ٢: ، تتمة املختصر٧٨ - ٧٧ / ٤: ، العرب١ / ٢٨١ - ٢ / ٢٨٠: ٤: االسالم

 / ٤: ، شذرات الذهب٢٥٦ - ٢٥٥ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٠٤ / ١٢: ، البداية والنهاية٩٣ / ٨
  .١٨ / ٣: ، ذيب تاريخ دمشق٤٤٧: ، منتخبات التواريخ٩٠
(*)  

)١٩/٥٧٥(  

  

  ).١(وكان قد تسودن وختيل من أمرائه، وأخذ حيول أمواله إىل قلعة صرخد 
بالغ يف الظلم، وصادر وعذب، وملا علم بأن زنكي على قصد دمشق، بعث يستحثه : قال ابن القالنسي

  ليعطيه إياها هلذيان ختيله،
 صفوة امللك دينها ، فحمل)٢(إن مل جتئ، سلمتها إىل الفرنج، كتب هذا بيده، فأشفق الناس : ويقول

  .على حسم الداء، فأهلكته، وكثر الدعاء هلا
قتل يف ربيع االول سنة تسع وعشرين ومخس مئة، وله ثالث وعشرون سنة، ومتلك بعده أخوه حممود، 



  ).٣(مث تزوجت أمه بصاحب حلب زنكي 
  

 بن د هبة اهللا بن أمحدالشيخ االمام، املفنن احملدث االمني، مفيد الشام، أبو حمم*  ابن االكفاين - ٣٣٠
  حممد بن هبة اهللا بن علي بن فارس االنصاري

__________  
  .بلد تابع ملنطقة حوران من أعمال دمشق: صرخد) ١(
فظهر أمره للناس، فأشفقوا من اهلالك خاصتهم وعامتهم، وأوا االمر إىل زمرد : يف تاريخ االسالم) ٢(

  . على النظر مبا حيسم الداء، فلم جتد بدا من هالكهامللقبة بصفوة امللك، فحملها دينها وعقلها
والد نور الدين، وأخذها إىل حلب، وقام بتدبريها ابنها حممود االمري معني الدين أنر إىل أن قتله ) ٣(

  . ه، وقام باالمر بعده أخوه حممد بن بوري صاحب بعلبك٥٣٣مجاعة من مماليكه يف سنة 
، وذكره املؤلف يف تذكرة ٦٣ / ٤: ، العرب٢ - ١ / ٢٦٤: ٤: متاريخ االسال: تاريخ ابن عساكر(*) 

، النجوم ٥٢٤: ، االعالم البن قاضي شهبة حوادث سنة٨١ / ٨: ، مرآة الزمان١٢٧٥ / ٤: احلفاظ
  .٧٣ / ٤: ، شذرات الذهب٢٠١٩: ، كشف الظنون٢٣٥ / ٥: الزاهرة

(*)  

)١٩/٥٧٦(  

  

  .الدمشقي املعدل، املعروف بابن االكفاين
  ).٤٤٤(سنة ولد 

ومسع وهو ابن تسع سنني، وبعد ذلك من والده، وأيب القاسم احلنائي، وأيب احلسني حممد بن مكي، 
وعبد الدائم بن احلسن اهلاليل، وأيب بكر اخلطيب، وعبد العزيز الكتاين، والزمه مدة، وأيب نصر بن 

بار بن برزة الواعظ، وأيب القاسم طاالب، وأيب احلسن ابن أيب احلديد، وطاهر بن أمحد القايين، وعبد اجل
  .بن أيب العالء، وخلق كثري، وكان أبوه قد مسع من عبدالرمحن بن الطبيز

حدث عنه غيث االرمنازي، وأبو بكر ابن العريب، وأبو طاهر السلفي، وابن عساكر، وأخوه الصائن، 
  .آخرون، وأبو طاهر اخلشوعي، و)١(وعبد الرزاق النجار، وإمساعيل بن علي اجلرتوي 

مسعت منه الكثري، وكان ثقة ثبتا متيقظا، معنيا باحلديث ومجعه، غري أنه كان عسرا يف : قال ابن عساكر
  .التحديث، وتفقه على القاضي املروزي مدة، وكان ينظر يف الوقوف، ويزكي الشهود

  .هو حافظ مكثر ثقة، كان تاريخ الشام، كتب الكثري: وقال السلفي
__________  



نسبة إىل جرتة اسم : بفتح اجليم، وسكون النون، وفتح الزاي، وكسر الواو، بعده الياء: وياجلرت) ١(
  .كنجة: أعظم مدينة بأران، وهي بني شروان وأذربيجان وتسميها العامة

منها أبو الفضل إمساعيل بن علي بن إبراهيم اجلرتوي املعدل الدمشقي قدم بغداد يف صباه، ومسع ا من 
ة اهللا بن حممد بن علي البخاري، وأيب نصر أمحد بن حممد بن عبد القاهر الطوسي أيب الربكات هب

  . ه٥٨٨وغريمها، تويف سنة 
 / ١": توضيحه " ، و ١٨٣ / ١": املشتبه " ، و ٥٠ / ٣: ، واالكمال٣٢٣ / ٣": االنساب " انظر 
  .١٧٢ - ١٧١ / ٢": معجم البلدان " ، و ٥٥٥ - ٥٥٤ / ٢: ، وتبصري املنتبه٢٤٣: الورقة

(*)  

)١٩/٥٧٧(  

  

  .مات االمني يف سادس احملرم سنة أربع وعشرين ومخس مئة، رمحه اهللا: وقال ابن عساكر
  

 ابن سعيد بن سليمان بن االستاذ احلافظ، اود احلجة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد*  ابن يربوع - ٣٣١
  .يربوع الشنتريين، مث االشبيلي، نزيل قرطبة

، ومن أيب حممد بن خزرج، وحامت بن حممد، وأيب "صحيح البخاري "  أمحد بن منظور مسع من حممد بن
  .مروان بن سراج، وأيب علي الغساين، وعدة

  ).١(وأجاز له أبو العباس بن دهلاث 
كان حافظا للحديث وعلله، عارفا برجاله، وباجلرح : روى عنه أبو القاسم بن بشكوال، وقال

لكثري، وصحب أبا علي الغساين، واختص به، وكان أبو علي يفضله، والتعديل، ضابطا ثقة، كتب ا
  .ويصفه باملعرفة والذكاء

  ، وكتاب"االقليد يف بيان االسانيد " صنف كتاب : إىل أن قال
__________  

، ٢ / ٢٥٠: ٤: ، تاريخ االسالم٢١٦ - ٢١٥: ، معجم ابن االبار٢٩٤ - ٢٩٣ / ١: الصلة(*) 
 ٤: ، شذرات الذهب٤٦١: ، طبقات احلفاظ١٢٧٢ - ١٢٧١ / ٤: فاظ، تذكرة احل٥١ / ٤: العرب

  .٤٥٤ / ١: ، هدية العارفني٤٠٢ / ٢، ١١٣ / ١: ، إيضاح املكنون٦٦/ 
هو أمحد بن عمر بن أنس بن دهلاث، العذري : االسد، وأبو العباس هذا: الدهلاث يف االصل) ١(

وقد تقدمت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم االندلسي الدالئي املتوىف سنة مثان وسبعني وأربع مئة، 



)٢٩٦.(  
(*)  

)١٩/٥٧٨(  

  

البيان عما يف كتاب أيب نصر الكالباذي " ، وكتاب "تاج احللية وسراج البغية يف معرفة أسانيد املوطأ " 
، مسعت منه جمالس، وتويف يف صفر سنة اثنتني "املنهاج يف رجال مسلم " ، وكتاب "من النقصان ) ١(

  .ن ومخس مئة عن مثان وسبعني سنةوعشري
، وصاحب )٢(وفيها مات وزير العراق جالل الدين أبو علي احلسن بن علي بن صدقة وزير املسترشد 

، واملسند أبو منصور حممد بن علي )٣(دمشق االتابك طغتكني ظهري الدين والد تاج امللوك بوري 
  .الكراعي

  .دي، وإبراهيم بن سهل النيسابوري املسج)٤(مبرو 
  

 ابن مرجى بن الشيخ االمام، احلافظ الناقد االوحد، أبو عامر حممد بن سعدون*  العبدري - ٣٣٢
  .سعدون القرشي العبدري، امليورقي املغريب الظاهري، نزيل بغداد

  .، نسأل اهللا السالمة)٥(مولده بقرطبة، وكان من حبور العلم، لو ال جتسيم فيه 
__________  

، )٥٨( بن حممد بن احلسني الكالباذي البخاري املترجم يف السابع عشر برقم هو أبو نصر أمحد) ١(
  .وكتابه ترجم فيه لرجال البخاري

  ).٣١٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٠٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣٢٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(

، ١٩ / ١٠: ظم، املنت٥٦٤ / ٢: ، تاريخ ابن عساكر، الصلة١٨٨ / ١: مشيخة ابن عساكر(*) 
  ،٥٧ / ٤: ، العرب٢ - ١ / ٢٥٨: ٤: ، تاريخ االسالم٢٤٦ / ٥: معجم البلدان
 / ١٢: ، البداية والنهاية٩٤ - ٩٣ / ٣: ، الوايف بالوفيات١٢٧٥ - ١٢٧٢ / ٤: تذكرة احلفاظ

 / ٤: ، شذرات الذهب١٣٩ - ١٣٨ / ٢: ، نفح الطيب٤٦١: ، طبقات احلفاظ٢٠٢ - ٢٠١
٧٠.  

  . احلافظ ابن عساكر، وسيذكره املصنف قريباوصفه بذلك) ٥(
(*)  



)١٩/٥٧٩(  

  

مسع من مالك البانياسي، ورزق اهللا التميمي، وحيىي السييب، وطراد الزينيب، ونصر بن البطر، واحلميدي، 
  .وابن خريون، وطبقتهم

  .حدث عنه أبو املعمر، وابن عساكر، وحيىي بن بوش، وأبو الفتح املندائي، ومجاعة
  .أبو عامر العبدري هو أنبل من لقيته": معجمه " ضي أبو بكر بن العريب يف قال القا

  ).١(كان فهما عاملا، متعففا مع فقره، ويذهب إىل أن املناولة كالسماع : وقال ابن ناصر
هو من أعيان علماء االسالم مبدينة السالم، متصرف يف فنون من العلم أدبا وحنوا، : وقال السلفي

  .، وكان داوودي املذهب، قرشي النسب، كتب عين، وكتبت عنهومعرفة باالنساب
  :حدثنا أمحد بن أيب بكر البندنيجي أن احلافظ بن ناصر ملا دفنوا العبدري، قال: وقال ابن نقطة

__________  
املناولة املقرونة باالجازة كالسماع عند مجاعة حكاه احلاكم عن الزهري، وربيعة، وحيىي االنصاري، ) ١(

، وأيب الزبري، وابن عيينة يف مجاعة من املكيني، وعن علقمة، وإبراهيم، وقتادة، وأيب العالية، وابن وجماهد
دفع إيل : وهب، وابن القاسم، وأشهب، وغريهم، وروى اخلطيب بإسناده إىل عبد اهللا العمري أنه قال

  ابن شهاب صحيفة، وقال
نعم، أمل تر إىل الرجل يشهد على الوصية : قالأو جيوز ذلك ؟ : انسخ ما فيها، وحدث به عين، قلت: يل

  .وال يفتحها، فيجوز ذلك، ويؤخذ به
والصحيح أا منحطة عن السماع والقراءة، وهو قول الثوري واالوزاعي، : وقال أبو عمرو بن الصالح

  .وابن املبارك، وأيب حنيفة والشافعي، والبويطي، واملزين صاحبيه، وأمحد وإسحاق، وحيىي بن حيىي
جامع االصول " ، و ١٩٤، ١٩١: ص: ، ومقدمة ابن الصالح٣٣٣ - ٣٣٠: ص": الكفاية " انظر 
  .٣٣٤ / ٢": توضيح االفكار " ، و ٢٦ / ٢: ، وشرح البخاري للعيين٨٦ - ٨٤ / ١": 
(*)  

)١٩/٥٨٠(  

  

  ).١(خال لك اجلو فبيضي واصفري 
  . شاء، فليقل ما شاءمات أبو عامر حافظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمن

كان العبدري أحفظ شيخ لقيته، وكان فقيها داووديا، ذكر أنه دخل دمشق : وقال احلافظ ابن عساكر
جلف جاف، ضرب هشام بن عمار : يف حياة أيب القاسم بن أيب العالء، ومسعته وقد ذكر مالك، فقال



ما كان إال محارا مغفال : -يب عبيد  وقد مر قول ال-اليب عبيد، فقال " االموال " بالدرة، وقرأت عليه 
  .، ال يعرف الفقه)٢(

أعور سوء، فاجتمعنا يوما عند ابن السمرقندي يف قراءة : إنه قال يف إبراهيم النخعي: وقيل يل عنه
يكذب ابن عدي، إمنا ذا قول إبراهيم : وقال السعدي كذا، فقال: ، فجاء فيه"الكامل " كتاب 

سعدي، فإىل كم حنتمل منك سوء االدب، تقول يف إبراهيم كذا وكذا، فهو ال: اجلوزجاين، فقلت له
كان ابن اخلاضبة : فغضب وأخذته الرعدة، وقال! وتقول يف مالك جاف، وتقول يف أيب عبيد ؟ 

  والربداين وغريمها خيافوين، فآل االمر
ا احترمت االئمة، إمنا حنترمك م: هذا بذاك، فقلت: فقال له ابن السمرقندي! إىل أن تقول يف هذا ؟ 

  واهللا لقد علمت من علم احلديث ما مل: فقال
__________  

 لكليب بن ربيعة، وهو كليب وائل، كان له ٣٦٤: ص" فصل املقال شرح االمثال " الرجز يف ) ١(
خال لك اجلو فبيضي * يا لك من قربة مبعمر : محى ال يقرب، فباضت فيه قربة فأجارها، وقال خياطبها

  .ي ما شئت أن تنقري وإمنا يصفر الطائر ويتغىن يف اخلصبواصفري ونقر
  .٤١٧ / ١: قرب، واخلزانة: ، اللسان٢٣٩": جممع االمثال " إا لطرفة، انظر : ويقال

  .محار مغفل: يف االصل) ٢(
(*)  

)١٩/٥٨١(  

  

لمك فع: يعلمه غريي ممن تقدم، وإين العلم من صحيح البخاري ومسلم ما مل يعلماه، فقلت مستهزئا
عنه أنه قال يف ) ١(إهلام إذا، وهاجرته، وكان سيئ االعتقاد، يعتقد من أحاديث الصفات ظاهرها، بلغين 

ساق كساقي : فضرب على ساقه، وقال ] ٤٢: القلم) * [ يوم يكشف عن ساق* (سوق باب االزج 
  ).٢(هذه 

يف : ، أي ]١١: الشورى* [ ) ليس كمثله شئ: * (أهل البدع حيتجون بقوله تعاىل: وبلغين عنه أنه قال
  ).٣(االهلية، فأما يف الصورة، فهو مثلي ومثلك 

يف : ، أي ]٣٢: االحزاب) * [ يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت: * (قد قال اهللا تعاىل
  .احلرمة

 اختلف الناس فيها، فمنهم من تأوهلا، ومنهم من أمسك،: وسألته يوما عن أحاديث الصفات، فقال
  ومنهم من اعتقد ظاهرها، ومذهيب



هذه املذاهب الثالثة، وكان يفيت على مذهب داود، فبلغين أنه سئل عن وجوب الغسل على ) ٤(أحد 
  .، اآلن فعلت ذا بأم أيب بكر)٥(ال غسل عليه : من جامع ومل يرتل، فقال

__________  
بلغين : " ، فقال"بلغين "  على قوله ١٢٧٤ / ٤": تذكرة احلفاظ " علق العالمة املعلمي اليماين يف ) ١(
فإذا رأيت العامل ميتطيها للغض من خمالفيه، فاعلم أا مطية مهزولة أجلأته إليها " زعموا " أخت " 

  .الضرورة، وقد حدث ابن عساكر عن شيخ العبدري، وشهد له أنه أحفظ شيخ لقيه كما مر
طعة، وهذا قول الضالل اسمة، وما اعتقد أن هذه حكاية منق": تذكرة احلفاظ " قال املؤلف يف ) ٢(

  .بلغ بالعبدري هذا
تعاىل اهللا عن ذلك وتقدس، وهذا ال يتفوه به مؤمن، فإن اهللا ": تذكرة احلفاظ " قال املؤلف يف ) ٣(

  .تعاىل ال مثل له أبدا
  .آخر: يف نسخة: يف حاشية االصل ما نصه) ٤(
  = (*) نسخ، والدليل على ذلك ما أخرجه أبو كان هذا احلكم يف ابتداء االسالم، مث) ٥(

)١٩/٥٨٢(  

  

  .وكان بشع الصورة زري اللباس: إىل أن قال
هو حافظ مربز يف صنعة احلديث، مسع الكثري، ونسخ خبطه وإىل آخر عمره، وكان : وقال السمعاين

  .ينسخ وقت السماع
فيين حضور الس، ومذهبه يف يك: فيه تساهل يف السماع، يتحدث وال يصغي، ويقول: وقال ابن ناصر

  .القرآن مذهب سوء، مات يف ربيع اآلخر سنة أربع وعشرين ومخس مئة
  .ما ثبت عنه ما قيل من التشبيه، وإن صح، فبعدا له وسحقا: قلت
  

 بن الشيخ العامل، املعمر الثقة، مسند االسكندرية ومصر، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد*  الرازي - ٣٣٣
د الرازي، مث املصري الشروطي املعدل، املعروف بابن احلطاب الذي يقول فيه أبو طاهر إبراهيم بن أمح

  .مل يك يف وقته يف الدنيا من يدانيه يف علو االسناد: السلفي فيما نقلته من خطه
__________  

حدثين أيب بن :  من طريق أيب حازم، عن سهل بن سعد، قال١٩٤ / ١: ، والدارمي)٢١٥(داود = 
ن الفتيا اليت كانوا يفتون أن املاء من املاء كانت رخصة رخصها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كعب، أ

، وابن حبان )٢٢٥(يف بدء االسالم، مث أمر باالغتسال بعد، وإسناده صحيح، وصححه ابن خزمية 



" ة شرح السن" ، وانظر التفصيل يف ١٦٥ / ١: ، والبيهقي١٢٦ / ١: ، والدارقطين)٢٢٩(و ) ٢٢٨(
  .٧ - ٣ / ٢: للبغوي بتحقيقنا

، النجوم ٦٥ / ٤: ، العرب٤٧ / ٢: ، دول االسالم١ / ٢٦٨ - ٢ / ٢٦٧: ٤: تاريخ االسالم(*) 
  .٧٥ / ٤: ، شذرات الذهب٣٧٥ / ١: ، حسن احملاضرة٢٤٧ / ٥: الزاهرة

(*)  

)١٩/٥٨٣(  

  

ث أبو العباس، فسمعه الكثري يف سنة مولده يف سنة أربع وثالثني وأربع مئة، واعتىن به والده احملد: قلت
أربعني، وبعدها مسع أبا احلسن بن محصة راوي جملس البطاقة، وعلي بن ربيعة، وعلي بن حممد الفارسي، 
وحممد بن احلسني الطفال، وأمحد بن حممد بن الفتح احلكيمي، وأبا الفضل السعدي، وتاج االئمة أمحد 

دون، وحممد بن احلسني بن الترمجان، وعدد شيوخه سبعة بن علي بن هاشم، وحممد بن احلسني بن سع
  وأربعون، خرج له عنهم أبو طاهر

السلفي، وخرج له أيضا السداسيات، وروى عنه هو وحيىي بن سعدون القرطيب، وأبو حممد العثماين، 
وعبد الواحد بن عسكر، وحممد بن عبدالرمحن احلضرمي، وأبو طالب أمحد بن املسلم، وإمساعيل بن 

  .وف الفقيه، وإمساعيل بن ياسني، وعبد الرمحن بن موقا، وآخرونع
  .مات يف سادس مجادى االوىل سنة مخس وعشرين ومخس مئة، وله إحدى وتسعون سنة

، واخلطيب أبو نصر أمحد بن حممد بن - جبيم ساكنة -وفيها مات أبو السعود أمحد بن علي بن الي 
، والشيخ القدوة )١(ظامية أبو علي احلسن بن سلمان بن الفىت عبدالقاهر الطوسي باملوصل، ومدرس الن

، وأبو )٣(، وطبيب االندلس أبو العالء زهر بن عبد امللك بن زهر االشبيلي )٢(محاد بن مسلم الدباس 
  ،)٤(غالب حممد بن احلسن املاوردي 

__________  
  ).٣٥٨(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٣٤٤(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٤٥(رد ترمجته برقم ست) ٣(
  ).٣٣٨(سترد ترمجته برقم ) ٤(

(*)  

)١٩/٥٨٤(  

  



، وأبو القاسم هبة اهللا بن احلصني، وحيىي بن املشرف املصري )١(والسلطان حممود بن حممد بن ملكشاه 
  .التمار

  
 بن الشيخ أيب ذر الشيخ اجلليل الصدوق، مسند وقته، أبو بكر حممد بن علي*  ابن أيب ذر - ٣٣٤

  .حملة مشهورة: مد بن إبراهيم الصاحلاين االصبهاين، والصاحلانحم
  .ولد سنة مثان وثالثني، وكان آخر من حدث عن أيب طاهر بن عبد الرحيم

حدث عنه أبو موسى املديين، وخلف بن أمحد، ومتيم بن أيب الفتوح املقرئ، وسعيد بن روح الصاحلاين، 
 أيب عاصم بن زينة، وحممد بن أيب نصر احلداد الضرير، وزاهر عبيد اهللا بن أيب نصر اللفتواين، وحممد بن

بن أمحد الثقفي، واملخلص حممد بن الفاخر، وأبو مسلم بن االخوة، وإدريس بن حممد العطار، وحممود 
  .بن أمحد املضري، وعني الشمس بنت أمحد الثقفية، وعدة

  .سعني سنةمات يف ثاين مجادى اآلخرة سنة ثالثني ومخس مئة عن اثنتني وت
__________  

  ).٣٠٥(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
، ١ / ٢٢٩: الورقة: ، معجم شيوخ السمعاين١٨٧ - ١٨٦ / ٢: ، التحبري١٣ / ٨: االنساب(*) 

، ٥٢ / ٢: ، دول االسالم١ / ٢٨٩: ٤: ، تاريخ االسالم٢٣٠ / ٢: وذكره ابن االثري يف اللباب
  .٩٦ / ٤: ، شذرات الذهب٨٣ / ٤: العرب
(*)  

)١٩/٥٨٥(  

  

 بن عبدامللك ابن ملوك البغدادي الشيخ الصاحل الثقة، أبو املواهب أمحد بن حممد*  ابن ملوك - ٣٣٥
  .الوراق، شيخ خري، صحيح السماع

  .مسع القاضي أبا الطيب الطربي، وأبا حممد اجلوهري
طربزد، ومجاعة، عنده ، وعبد اخلالق بن هبة اهللا البندار، وعمر بن )١(حدث عنه أبو القاسم بن عساكر 

  ).٢(جزء الغطريفي 
  تويف يف ذي احلجة سنة مخس وعشرين ومخس مئة، وله مخس

  .ومثانون سنة
  .تويف سنة أربع: وقال ابن النجار

  



 بن غالب بن متام بن االمام احلافظ، الناقد اود، أبو بكر غالب بن عبدالرمحن* *  ابن عطية - ٣٣٦
  .ناطي املالكيعطية احملاريب االندلسي، الغر

__________  
  .٧٣ / ٤: ، شذرات الذهب٦٤ / ٤: ، العرب١ / ٢٦٥: ٤: تاريخ االسالم(*) 

  ).١٠٠( رقم ١ / ١٧: يف مشيخته لوحة) ١(
 ه تقدمت ٣٧٧هو احلافظ املتقن االمام أبو أمحد حممد بن أمحد بن احلسني الغطريفي العبدي سنة ) ٢(

 / ٩": االنساب " ، و ٤٣٠": تاريخ جرجان " ، انظر )٢٥٣(ترمجته يف اجلزء السادس عشر برقم 
  .٦، ٥ / ٣": العرب " ، و ٩٧٢ - ٩٧١ / ٣": تذكرة احلفاظ " ، و ١٦٠، ١٥٩
، تاريخ ٤٢٧: ، بغية امللتمس٤٥٨ - ٤٥٧ / ٢: ، الصلة٥٦ - ٤١: فهرسة ابن عطية(* *) 
، عيون ١٢٧٠ - ١٢٦٩ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٤٣ / ٤: ، العرب٢ - ١ / ٢٣٥: ٤: االسالم
، طبقات املفسرين ١٣٦ عند ذكر ولده و ٥٩ - ٥٨ / ٢: ، الديباج املذهب٤٤٧ / ١٣: التواريخ

: ، الغنية١٢٩ / ١: ، شجرة النور الزكية٥٩ / ٤: ، شذرات الذهب٢٤ - ٢٣ / ٢: للداوودي
٢٥٥ - ٢٥٣.  

(*)  

)١٩/٥٨٦(  

  

 حارث، وحممد بن أيب غالب القروي، ورأى روى عن أبيه، واحلسن بن عبيد اهللا احلضرمي، وحممد بن
ابن عبد الرب، وحج سنة تسع وستني، فسمع عيسى بن أيب ذر، واحلسني بن علي الطربي، وأبا الفضل 

  .اجلوهري، وحممد بن معاذ التميمي املهدوي
  .روى عنه ولده صاحب التفسري الكبري

  كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا): ١(قال ابن بشكوال 
صحيح ) " ٢(بالرجال، ذاكرا ملتونه ومعانيه، قرأت خبط بعض أصحابنا أنه مسعه يذكر أنه كرر على 

  .سبع مئة مرة" البخاري 
وكان أديبا شاعرا لغويا، دينا فاضال، أكثر الناس عنه، وكف بصره يف آخر عمره، وكتب إلينا : قال

  .بإجازة ما رواه
تويف يف مجادى اآلخرة سنة مثان عشرة ومخس مئة، وله سبع مولده يف سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، و

  .وسبعون سنة، رمحه اهللا
  



 بن احلافظ االمام العالمة، شيخ املفسرين، أبو حممد عبد احلق] * عبد احلق بن أيب بكر [  ابنه - ٣٣٧
  .أيب بكر غالب بن عطية احملاريب الغرناطي

__________  
  .٤٥٨ / ٢": الصلة " يف ) ١(
  ".الصلة " مل يرد يف " على " ظ لف) ٢(

، صلة الصلة ٢٧٣ - ٢٦٩: ، معجم ابن االبار٣٧٦: ، بغية امللتمس٣٨٧ - ٣٨٦ / ٢: الصلة(*) 
 و ٢٧٩: ، وفيات ابن قنفذ٥٩ - ٥٧ / ٢: ، الديباج املذهب١٠٩: ، املرقبة العليا٢: البن الزبري

، طبقات املفسرين ١٧ - ١٦: ، طبقات املفسرين للسيوطي٧٤ - ٧٣ / ٢: ، بغية الوعاة٦٣
، هدية ١٦١٣ و ٤٣٩: ، كشف الظنون٦٧٩ / ١: ، نفح الطيب٢٦١ - ٢٦٠ / ١: للداوودي

  .١٢٩ / ١: ، شجرة النور الزكية٥٠٢: العارفني
(*)  

)١٩/٥٨٧(  

  

حدث عن أبيه، وعن احلافظ أيب علي الغساين، وحممد بن الفرج موىل ابن الطالع، وأيب احلسني حيىي بن 
  . املقرئ ابن البياز، وعدةأيب زيد

  ، ويف العربية، قوي)١(وكان إماما يف الفقه، ويف التفسري 
  .املشاركة، ذكيا فطنا مدركا، من أوعية العلم

مولده سنة مثانني وأربع مئة، اعتىن به والده، وحلق به الكبار، وطلب العلم وهو مراهق، وكان يتوقد 
  . ومخس مئةذكاء، ويل قضاء املرية يف سنة تسع وعشرين

حدث عنه أوالده، وأبو القاسم بن حبيش احلافظ، وأبو حممد بن عبيد اهللا، وأبو جعفر بن مضاء، وعبد 
  .املنعم بن الفرس، وأبو جعفر ابن حكم، وآخرون

  .تويف حبصن لورقة يف اخلامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وأربعني ومخس مئة
كان واسع املعرفة، قوي االدب، متفننا : ة اثنتني وأربعني، وقالتويف سن: وقال احلافظ خلف بن بشكوال

  .يف العلوم، أخذ الناس عنه، رمحه اهللا تعاىل
__________  

أحسن فيه وأبدع، وطار حلسن نيته كل " احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز " من مؤلفاته فيه ) ١(
  .مطار

بية، وغريها من فنون العلم املختلفة، يقول فيه شيخ وهو أصدق شاهد ملؤلفه بإمامته يف اللغة العر



وهو خري من تفسري الزخمشري، وأصح نقال وحبثا، وأبعد من البدع وإن : ١٩٤ / ٢: االسالم يف فتاويه
اشتمل على بعضها، بل هو خري منه بكثري، بل لعله أرجح هذه التفاسري، وقد نشرت منه وزارة 

ية تسعة أجزاء بتحقيق جلنة من الس العلمي بفاس، ونشر أجزاء االوقاف والشؤون االسالمية املغرب
  .منه الس االعلى للشؤون االسالمية يف مصر

(*)  

)١٩/٥٨٨(  

  

  الشيخ االمام، احملدث الصدوق، أبو غالب حممد بن احلسن*  أبو غالب املاوردي - ٣٣٨
  .ابن علي بن احلسن التميمي البصري املاوردي

  .ع مئةولد سنة مخسني وأرب
ومسع أبا احلسني بن النقور، وعبد العزيز االمناطي، وعبد اهللا بن اخلالل، وعدة ببغداد، وأبا عمرو بن 

اجلهين، وأبا الفرج حممد بن أمحد بن ) ١(منده، وحممود بن جعفر، وعدة بأصبهان، وحممد بن املنثور 
  .عالن بالكوفة، وأبا علي التستري، وعبد امللك بن شغبة بالبصرة

  .كان شيخا صاحلا عاملا، ينسخ للناس باالجرةو
، وأبو الفرج بن اجلوزي، وحيىي بن بوش، وعبد الوهاب بن )٢(حدث عنه أبو القاسم بن عساكر 

  .سكينة
  .نسخ خبطه الكثري، وكان صاحلا، مات يف رمضان سنة مخس وعشرين ومخس مئة: قال ابن اجلوزي

  .ربكات احلديث، وأعطاين مجيع ما أملتهغفر اهللا يل ب: ورئي يف املنام، فقال: قال
  .كان ثقة صاحلا عفيفا، حدث بالكثري: قال ابن النجار

__________  
 ٦٥ / ٤: ، العرب١ / ٢٦٨: ٤: ، تاريخ االسالم١٥٧ - ١٥٦ / ٣: ، اللباب٢٣ / ١٠: املنتظم(*) 
  .٧٥ / ٤: ، شذرات الذهب٦٦ -
  . ه٤٧٦قاسم بن املنثور اجلهين الكويف املتوىف سنة أبو احلسن حممد بن ال: بنون ساكنة مث مثلثة) ١(
  .١٣٢٢ / ٤": تبصري املنتبه " 
  .١ / ١٨٢: لوحة: مشيخة ابن عساكر) ٢(

(*)  

)١٩/٥٨٩(  

  



  )١(، احملدث احلافظ، أبو العالء ابن حممد بن عبد اهللا*  صاعد بن سيار - ٣٣٩
  .االسحاقي اهلروي الدهان

 أيب عاصم، وأيب عامر االزدي، وشيخ االسالم أيب إمساعيل، وعلي حج وحدث ببغداد عن عبدالرمحن بن
  .بن فضال النحوي، وعدة

  .قرأ عليه ابن ناصر جامع أيب عيسى، فسمعه منه أبو الفرج عبد املنعم بن كليب وغريه
كان حافظا متقنا، واسع الرواية، كتب الكثري، ومجع االبواب، وعرف ): ٢(قال أبو سعد السمعاين 

  . حدثنا عنه ابن ناصر، وأبو العالء أمحد بن حممد بن الفضل، وأبو املعمر االنصاريالرجال،
بقرب هراة يف ذي القعدة سنة ) ٣(وروى عنه احلافظ أبو موسى املديين، مات بقرية غورج : قلت

  .عشرين ومخس مئة كهال، رمحه اهللا
__________  

، ٥٢ / ١: ، اللباب٢ - ١ / ١١٣: لورقةا: ، التقييد٢٦٢ / ٩: ، املنتظم٢٢٣ / ١: االنساب(*) 
، ١٢٧١ - ١٢٧٠ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٤٧ - ٤٦ / ٤: ، العرب٢ / ١٤١: ٤: تاريخ االسالم
 / ٢: ، اجلواهر املضية١٩٧ / ١٢: ، البداية٢٢٥ / ٣: ، مرآة اجلنان٤٦٨ / ١٣: عيون التواريخ

  .٦١ / ٤: شذرات الذهب، ٩٨٣: رقم: ، الطبقات السنية٤٦١: ، طبقات احلفاظ٢٦٢ - ٢٦١
  .حترف يف البداية إىل أيب االعلى) ١(
  .٢٢٣ / ١": االنساب " يف ) ٢(
  .٢١٦ / ٤" معجم ياقوت " وانظر " عتورج " حترف يف البداية إىل ) ٣(

(*)  

)١٩/٥٩٠(  

  

  قاضي نيسابور، وصدرها وكبريها، أبو سعيد حممد بن القاضي*  ابن صاعد - ٣٤٠
  . الصاعديأمحد بن حممد بن صاعد

  .مسع أباه وعمه حيىي، وعمر بن مسرور، وأبا عثمان الصابوين، وعبد الغافر بن حممد
  ).١(وحدث ببغداد، فروى عنه ابن ناصر، وغريه، وابن السمعاين 

  .مات يف ذي احلجة سنة سبع وعشرين ومخس مئة عن بضع ومثانني سنة
  

يخ الكبري، املسند أبو حممد االسفراييين، مث  بن سعيد، الشابن بشر بن أمحد* *  طاهر بن سهل - ٣٤١
  .الدمشقي الصائغ



مسعه أبوه احملدث أبو الفرج من أيب القاسم احلنائي، وعبد الدائم اهلاليل، وأيب احلسني حممد بن مكي 
  االزدي، واحلافظ أيب بكر

__________  
، ١ / ٢٧٦ - ٢  /٢٧٥: ٤: ، تاريخ االسالم٣٣ / ١٠: ، املنتظم٧٥ - ٧٤ / ٢: التحبري(*) 
، غاية ٢٢ / ٢: ، اجلواهر املضية٢٥١ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٥٢ / ٣: ، مرآة اجلنان٧٢ / ٤: العرب

  .٨٢ / ٤: ، شذرات الذهب٨٤ / ٢: النهاية
كانت الرئاسة قد انتهت إليه والتقدم والقضاء بنيسابور، وكانت له دنيا : ٧٤ / ٢": التحبري " يف ) ١(

ه القضاء لفضله وبيته، وكان مكرما للغرباء، متواضعا، مسع احلديث الكثري، وعمر عريضة، وكان يليق ب
  .العمر الطويل حىت حدث بالكثري، وانتشرت رواياته

، شذرات ٢٠٧، ٢٠٦ / ٣: ، لسان امليزان٣٣٥ / ٢: ، ميزان االعتدال٨٥ / ٤: العرب(* *) 
  .٤٨ / ٧: ، ذيب ابن عساكر٩٧ / ٤: الذهب

(*)  

)١٩/٥٩١(  

  

  اخلطيب، وأمحد بن عبد الواحد بن أيب احلديد، وعبد العزيز بن أمحد
  .الكتاين، وطائفة

حدث عنه أبو القاسم احلافظ، واخلشوعي، وعبد الرمحن بن علي اخلرقي، وأبو القاسم بن احلرستاين، 
  .وآخرون

 مخسني، غمزه تويف يف ذي احلجة سنة إحدى وثالثني ومخس مئة، وله نيف ومثانون سنة، فإنه ولد عام
" كان شيخا عسرا، مع جهله باحلديث، وعدم ثقته، حك اسم أخيه من كتاب : ابن عساكر، وقال

  .للقضاعي، وأثبت بدله اسم نفسه" الشهاب 
  

 بن خسرو البلخي، احملدث العامل، مفيد أهل بغداد، أبو عبد اهللا احلسني بن حممد*  ابن خسرو - ٣٤٢
  ".ند أيب حنيفة مس" مث البغدادي احلنفي، جامع 

مسع من مالك البانياسي، وأيب احلسن االنباري، وعبد الواحد ابن فهد، والنعايل، فمن بعدهم، فأكثر 
  .ومجع، وأفاد وتعب

  .حدث عنه ابن اجلوزي وغريه
  فيه لني، يذهب: سألت عنه ابن ناصر، فقال: قال السمعاين



__________  
 ٥٤٧ / ١: ، ميزان االعتدال١ / ٢٧١: ٤: السالم، تاريخ ا١٧٨ - ١٧٦: مشيخة ابن اجلوزي(*) 
: ، تاج التراجم٣١٣ - ٣١٢ / ٢: ، لسان امليزان١٢٨ - ١٢٧ / ٢: ، اجلواهر املضية٥٤٨ -

  .١٦٨١ / ٢: ، كشف الظنون٧٨١: رقم: ، الطبقات السنية٢٥
(*)  

)١٩/٥٩٢(  

  

  .رف شيئاما كان يع: إىل االعتزال، وكان حاطب ليل، وسألت عنه ابن عساكر، فقال
  .تويف يف شوال سنة ست وعشرين ومخس مئة: قلت
  

 الشيخ االمام، املقرئ املعمر، مسند القراء واحملدثني، أبو القاسم هبة اهللا بن أمحد*  ابن الطرب - ٣٤٣
  .بن عمر البغدادي احلريري

  .ولد يوم عاشوراء سنة مخس وثالثني وأربع مئة
ن زوح احلرة، وأيب إسحاق الربمكي، وأيب طالب العشاري، ومسع من أيب احلسن حممد بن عبد الواحد ب

  .وطائفة، وتال بالروايات على أيب بكر حممد بن علي بن موسى اخلياط تلميذ أيب أمحد الفرضي
، وأبو موسى املديين، وأبو الفرج ابن اجلوزي، وحيىي بن ياقوت، وعبد )١(ابن عساكر : حدث عنه

 اهللا بن الطويلة، وعلي بن حممد بن علي االنباري، وفاطمة بنت سعد اخلالق بن هبة اهللا البندار، وعبد
اخلري، وعبد الرمحن بن أمحد العمري، وبقاء بن حنذ، وأبو الفتح املندائي، وعمر بن طربزد، وأبو اليمن 

  .الكندي، وتال عليه الكندي بست روايات، وكان خامتة من روى عنه يف الدنيا
__________  

، الكامل يف ٦٣: ، املستدرك البن نقطة٧١ / ١٠: ، املنتظم٦٣ - ٦٢: ص: وزيمشيخة ابن اجل(*) 
، ٣٩٣ - ٣٩٢ / ١: ، معرفة القراء٨٦ / ٤: ، العرب٥٣ / ٢: ، دول االسالم٥٤ / ١١: التاريخ

  .٩٨ - ٩٧ / ٤: ، شذرات الذهب٨٦٣ / ٣: تبصري املنتبه
  .١ / ٢٣٥: لوحة: يف مشيخته) ١(

(*)  

)١٩/٥٩٣(  

  



كان صحيح السماع، قوي البدن، ثبتا، كثري الذكر، دائم التالوة، وهو آخر من روى : اجلوزيقال ابن 
  عن ابن زوج احلرة، قرأت

  .إليه يف احلر، فنصعد سطح املسجد، فيسبقين يف الدرج) ١(عليه، وكنت أجئ 
  .مات يف ثاين مجادى اآلخرة سنة إحدى وثالثني ومخس مئة

  .د بصرياذهب بصره، مث عا: قال أبو موسى
  

، رحبة ابن ددوه الشيخ القدم، علم السالكني، أبو عبد اهللا الدباس الرحيب*  محاد بن مسلم - ٣٤٤
  .مالك بن طوق

الدبس، وكان من أولياء اهللا أويل الكرامات، انتفع ) ٢(نشأ ببغداد، وكان جيلس يف غرفة كاركه 
  . من مئة جزء، وكان قليل العلم أميابصحبته خلق، وكان يتكلم على االحوال، كتبوا من كالمه حنوا

  .مات أبواي يف ار ويل ثالث سنني: فعنه قال
  مسع من أيب الفضل بن خريون،: قال أمحد بن صاحل اجليلي

__________  
": املنتظم " وكتب أخي إليه يف اجلزء، وهو تصحيف قبيح وقع للناسخ، والنص يف : يف االصل) ١(

نصعد إىل سطح املسجد فيسبقين يف الدرجة، وكذلك ورد على : وكنت أجئ إليه يف احلر، فيقول
  ).٤٣٠(رقم " معرفة القراء " الصواب عند املصنف يف 

 - ١ / ٢٦٦: ٤: ، تاريخ االسالم٦٧١ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٢٣ - ٢٢ / ١٠: املنتظم(*) 
: ، البداية٨٥ / ٨: زمان، مرآة ال٥٩ / ٢: ، تتمة املختصر٦٤ / ٤: ، العرب٤٧ / ٢: ، دول االسالم٢

: ، منتخبات التواريخ٧٤ - ٧٣ / ٤: ، شذرات الذهب٢٤٦ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢٠٢ / ١٢
٤٧٣.  

  .الكلمة فارسية، ومعناها املعمل أو املصنع، أو الدكان أو القصر) ٢(
(*)  

)١٩/٥٩٤(  

  

  وكان يتكلم على آفات االعمال، واالخالص، والورع، قد جاهد نفسه
اهدات، وزاول أكثر املهن والصنائع يف طلب احلالل، وكان مكاشفابأنواع ا.  
  .إذا أحب اهللا عبدا، أكثر مهه فيما فرط، وإذا أبغض عبدا، أكثر مهه فيما قسمه له: فعنه قال

  .العلم حمجة، فإذا طلبته لغري اهللا، صار حجة: وقال



، مث )١" (إنه يستخرج من البخيل : " سلمكان يقبل النذر، مث تركه، لقول النيب صلى اهللا عليه و: وقيل
  ).٢(صار يأكل باملنام 

مات العارف الورع الناطق باحلكمة محاد يف سنة مخس وعشرين ومخس مئة، مل أر : قال املبارك بن كامل
  .مثله، كان بزي االغنياء، وتارة بزي الفقراء

م الباطن، وكان عاريا عن علم كان يتصوف، ويدعي املعرفة واملكاشفة، وعلو): ٣(وقال ابن اجلوزي 
الشرع، ونفق على اجلهال، كان ابن عقيل ينفر الناس عنه، وبلغه عنه أنه كان يعطي احملموم لوزة وزبيبة 

  .إن عدت هلذا، ضربت عنقك، تويف يف رمضان: ليربأ، فبعث إليه
__________  

مها يف النذر أن النيب كال) ١٦٣٩(ومسلم ) ٦٦٩٣(أخرجه من حديث عبد اهللا بن عمر البخاري ) ١(
، وأخرجه "إنه ال يأيت خبري، وإمنا يستخرج به من البخيل : " صلى اهللا عليه وسلم ى عن النذر، وقال

ال تنذروا، فإن النذر ال يغين من القدر شيئا، وإمنا " بلفظ ) ١٦٤٠" من حديث أيب هريرة مسلم 
  ".يستخرج به من البخيل 

أعط : قد رأيت يف املنام:  فصار يأكل باملنامات، وكان جيئ الرجل، فيقول،٢٣ / ١": املنتظم " يف ) ٢(
  .محادا كذا، فاجتمع له أصحاب ينفق عليهم ما يفتح له

  .٢٢ / ١٠: املنتظم) ٣(
(*)  

)١٩/٥٩٥(  

  

هذا، وعظما محادا، رمحه اهللا، وكان الشيخ عبد ) ٢(وسبط ابن اجلوزي ) ١(نقم ابن االثري : قلت
  .مذتهالقادر من تال

  
 ابن زهر االيادي العالمة االوحد، أبو العالء زهر بن عبدامللك بن حممد بن مروان*  ابن زهر - ٣٤٥

  .الشبيلي، الطبيب الشاعر
أخذ الطب عن أبيه، فساد فيه، وصنف، حىت إن أهل االندلس ليفتخرون به، ومحل عن أيب علي اجلياين، 

  .وعبد اهللا بن أيوب
  .كرم وسؤدد، لكنه فيه بذاء، ونفق على السلطان، حىت صارت إليه رياسة بلدهوله النظم الفائق، وفيه 

  .روى عنه ابنه أبو مروان، وأبو عامر بن ينق، وأبو بكر بن أيب مروان
، وأشياء، )٣" (حل شكوك الرازي " ، وكتاب "اخلواص " ، وكتاب "االدوية املفردة " ألف كتاب 



  .ها مفتياوكان أبوه ملك االطباء، وكان جده فقي
  .تويف أبو العالء بقرطبة سنة مخس وعشرين ومخس مئة منكوبا

__________  
  .٦٧١ / ١٠": الكامل يف التاريخ " انظر ) ١(
  .٨٥ / ٨": مرآة الزمان " انظر ) ٢(

، التكملة البن ٢٠٣: ، املطرب٤٢ / ٢: ، بدائع البدائه٢٣١ - ٢١٨ / ١ م ٢الذخرية ق (*) 
 ٦٤ / ٤: ، العرب٢ / ٢٦٦: ٤: ، تاريخ االسالم٥١٩ - ٥١٧ / ١: طباء، طبقات اال٣٣٤: االبار

: ، كشف الظنون٤٣٢ / ٣:  نفح الطيب٢٧٥: ، وفيات ابن قنفذ٢٤٤ / ٣ مرآة اجلنان ٦٥ -
 ١: ، دائرة املعارف االسالمية١٥٤ / ١: ، إيضاح املكنون٧٥ - ٧٤ / ٤: ، شذرات الذهب١٢٦٥

 /١٨٣.  
  ". شكوك الرازي على كتب جالينوس حل: " يف تاريخ االسالم) ٣(

(*)  

)١٩/٥٩٦(  

  

، أبو منصور اجلذامي االسكندراين احلداد، له ابن منصور، شاعر زمانه*  ظافر بن القاسم - ٣٤٦
  ).١(ديوان مشهور 

من الوصل ما خيشى * يذم احملبوب الرقيب وليت يل : روى عنه أبو طاهر السلفي، وغريه، وهو القائل
دخلت على متويل االسكندرية، وقد ورم خنصره من خامت، : مد بن احلسني االمديعليه رقيب قال حم

* قصر عن أوصافك العامل : املصلحة قطع اخلامت، وطلبت له ظافرا احلداد، فقطع احللقة وارجتل: فقلت
  .يضيق عن خنصره خامت فوهبه احللقة، وكانت ذهبا* وأكثر الناثر والناظم من يكن البحر له راحة 

  . سنة تسع وعشرين ومخس مئةتويف
  

   بن حممد بن محويهاالمام العارف أبو عبد اهللا حممد بن محويه* *  ابن محويه - ٣٤٧
__________  

 - ٥٤٠ / ٢: ، وفيات االعيان٣٣ - ٢٧ / ١٢: ، معجم االدباء١٧ - ١ / ٢: خريدة القصر(*) 
، ٣٧٧ - ٣٧٦ / ٥:  الزاهرة، النجوم٧٨ / ٤: ، العرب٢ - ١ / ٢٨٢: ٤: ، تاريخ االسالم٥٤٣

  .٩٣ - ٩١ / ٤: شذرات الذهب
ما * لو كان بالصرب اجلميل مالذه : وأنشد له ابن خلكان وياقوت قصيدة من غرر القصائد مطلعها) ١(



، ٣٩٢ / ١: ، اللباب٦٤ - ٦٣ / ١٠: ، املنتظم٢٣٠ / ٤: االنساب(* *) سح وابل دمعه ورذاذه 
  :، البداية٢٨ / ٣: ، الوايف بالوفيات٨٣ / ٤: رب، الع٢ / ٢٨٨: ٤: تاريخ االسالم

  .٩٥ / ٤: ، شذرات الذهب٢١١ / ١٢
(*)  

)١٩/٥٩٧(  

  

  .اجلويين الصويف، جد آل محويه الذين رأسوا مبصر
  ).١(كان ذا تأله وتعبد وجماهدة وصدق 

  .حج مرتني، وحدث عن عائشة بنت البسطامي، وموسى بن عمران الصويف، وطائفة
  .مد بن اخلشاب، وابن عساكر، وأبو أمحد بن سكينة، وآخرونروى عنه أبو حم
صاحب كرامات وآيات، اشتهر بتربية املريدين، وله إجازة من االستاذ أيب القاسم : قال السمعاين

  .القشريي، وعاش اثنتني ومثانني سنة
  ).٢(له يف التصوف تأليف، وقربه يزار بقرية حبرياباذ : قلت

  .مستهل ربيع االول سنة ثالثني ومخس مئة، رمحه اهللاتويف إىل رضوان اهللا يف 
  

  ، وهو منسوب إىلذو الوزارتني أبو حممد عبدايد بن عيذون) ٣* ( ابن عيذون - ٣٤٨
__________  

وكان سنجر وامللوك يزورونه، وال يغشى أبوام، وال يقبل : ٢٨ / ٣": الوايف بالوفيات " يف ) ١(
، له قطعة أرض يزرعها خادم له، وبىن خانقاه ببحرياباذ إىل جانب داره، صالم، وال يأكل من االوقاف

  .وأوقف عليها أوقافا
  .من قرى جوين من نواحي نيسابور: يف معجم ياقوت) ٢(

 / ٢: ، اخلريدة٣٨٩ - ٣٨٨ / ٢: ، الصلة٧٢٧ - ٦٦٨ / ٢ م ٢ق : ، الذخرية١٤٥: القالئد(*) 
، ١٧٠ - ١٦٤، ٨٧، ٧٦: ، املعجب١٨٠، ١٢٧ :، املطرب١٥٧٠: رقم: ، بغية امللتمس١٠٣
  ٤٠٧: ، التكملة البن االبار٢٤٤، ١٣٤ - ١١٢

 ٣٨٨ / ٢: ، فوات الوفيات٢ / ٢٧٤: ٤: ، تاريخ االسالم٣٧٤ / ١:  ه، املغرب٥٢٠ووفاته سنة 
- ٣٩٣.  
صح وكذلك هو يف كل : كذا االصل بالياء التحتية والذال املعجمة، وكتب فوق الياء كلمة) ٣(

  : = (*)ضع ورد يف الترمجة مع أنه ورد يف تاريخ املؤلف، ويف مجيع املصادر اليت ترمجت لهمو



)١٩/٥٩٨(  

  

  .جده المه عبدايد بن عبد اهللا بن عيذون الفهري االندلسي، اليابري النحوي، الشاعر املفلق
، ومؤلف يف أخذ عن أيب احلجاج االعلم، وعاصم بن أيوب، وأيب مروان بن سراج، وله نظم فائق

االنتصار اليب عبيد على ابن قتيبة، وكان من حبور اآلداب، كتب االنشاء للمتوكل بن االفطس صاحب 
فما البكاء على * الدهر يفجع بعد العني باالثر : أوهلا) ١(بطليوس وأشبونة، وله فيهم مرثية باهرة 

ل علينا رجل رث اهليئة، كأنه دخ: االشباح والصور مث تضعضع، واحتاج، وعمر، فقال أبو بكر بن زهر
: ما هذا الكتاب ؟ قلت: هو نائم، فقال: يا بين، استأذن يل على الوزير أيب مروان، فقلت: بدوي، فقال

إين حفظته يف : ما هنا أصل، قال: تقابله ؟ فقلت: هذا من كتاب االغاين، فقال! وما سؤالك عنه ؟ 
هللا ما أخطأ شيئا، وقرأ حنوا من كراسني، فقمت فأمسك علي، فأمسكت، فو ا: الصغر، فتبسمت، فقال

مسرعا إىل أيب، فخرج حافيا وعانقه، وقبل يده واعتذر، وسبين وهو خيفض عليه، مث حادثه، ووهبه 
هذا أديب االندلس ابن عيذون، أيسر حمفوظاته ! وحيك : يا أبت، من هذا ؟ قال: مركوبا، مث قلت

  ".االغاين " كتاب 
__________  

  ".عيذون : " ن، بالباء املوحدة والدال املهملة، ومل يرد له ذكر يف كتب املشتبه حتتعبدو= " 
  .٢ ت ٥٩٨وانظر اجلزء الثامن عشر ص 

ومن شعره قصيدته الرائية اليت رثى ا ملوك بين االفطس، : ٣٨٨ / ٢": وفيات الوفيات " يف ) ١(
 بتمامها، وهي مشروحة بقلم عبدامللك بن وذكر فيها من أباده احلدثان من ملوك كل زمان، مث أوردها

نشره " كمامة الزهر وصدفة الدر "  ه، واسم شرحه ٦٠٨عبد اهللا بن بدرون احلضرمي املتوىف بعد سنة 
  . م١٨٦٠دوزي بليدن عام 

(*)  

)١٩/٥٩٩(  

  

  .تويف ابن عيذون بيابرة سنة سبع وعشرين ومخس مئة
  

، الشيخ الثقة املسند، أبو حممد السلمي الدمشقي، لعباسابن اخلضر بن ا*  عبد الكرمي بن محزة - ٣٤٩
  .احلداد، وكيل املقرئني

مسع أبا القاسم احلنائي، وأبا بكر اخلطيب، وحممد بن مكي االزدي، وعبد الدائم بن احلسن اهلاليل، 



لكتاين، وأمحد بن عبد الواحد بن أيب احلديد، وعبيد اهللا بن عبد اهللا الداراين، وعبد العزيز بن أمحد ا
  .ومجاعة

  .وأجاز له من بغداد أبو جعفر بن املسلمة، ومن واسط أبو احلسن ابن خملد
، وعبد )٢(، وإمساعيل اجلرتوي )١(أبو القاسم بن احلرستاين، والسلفي، وابن عساكر : حدث عنه

  .الرمحن بن اخلرقي، وأبو طاهر اخلشوعي، وآخرون، وآخر من حدث عنه ابن احلرستاين املذكور
  كان شيخا ثقة، مستورا سهال، قرأت: ل احلافظ ابن عساكرقا

  .عليه الكثري، وتويف يف ذي القعدة سنة ست وعشرين ومخس مئة
__________  

 - ٨٧ / ٨: ، مرآة الزمان٦٩ / ٤: ، العرب١ / ٢٧٢: ٤: تاريخ ابن عساكر، تاريخ االسالم(*) 
  .٧٨ / ٤: ، شذرات الذهب٢٤٩ / ٥: ، النجوم الزاهرة٨٨

  .١ / ١٢٣ - ٢ / ١٢٢: مشيخة ابن عساكر) ١(
بلدة من بالد أذربيجان : نسبة إىل جرتة: بفتح اجليم وسكون النون، ويف آخرها الزاي املكسورة) ٢(

  .مشهورة من ثغرها
(*)  

)١٩/٦٠٠(  

  

يب  ابن القاضي الكبري أاالمام العالمة، الفقيه القاضي، أبو احلسني حممد*  أبو احلسني بن الفراء - ٣٥٠
  .يعلى حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء احلنبلي البغدادي

  .ولد سنة إحدى ومخسني
ومسع أباه، وأبا جعفر بن املسلمة، وأبا بكر اخلطيب، وعبد الصمد بن املأمون، وأبا املظفر هناد النسفي، 

  .وأبا احلسني بن املهتدي باهللا، وأبا احلسني بن النقور، وعدة
 حممد اجلوهري، وتفقه بعد موت أبيه، وبرع وناظر، ودرس وصنف، وكان يبالغ يف السنة، وأجاز له أبو

  .ويلهج بالصفة، ومجع طبقات الفقهاء احلنابلة
، وأبو موسى املديين، ومتام بن الشنا، وذاكر اهللا احلريب، ومظفر )١(السلفي، وابن عساكر : حدث عنه

  . حممد بن عليان، وحممد بن غنيمة بن القاق، وعدةبن الربي، وعلي بن عمر الواعظ وعبد اهللا بن
__________  

، ١ / ٢٧٣ - ٢ / ٢٧٢: ٤: ، تاريخ االسالم٦٨٣ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٢٩ / ١٠: املنتظم
: ، مرآة الزمان٢٥٢ / ٣: ، مرآة اجلنان١٦٠ - ١٥٩ / ١: ، الوايف بالوفيات٧٠ - ٦٩ / ٤: العرب



، ٥٢٩: ، مناقب االمام أمحد١٧٧ - ١٧٦ / ١: ذيل طبقات احلنابلة، ٢٠٤ / ١٢: ، البداية٨٨ / ٨
: ، إيضاح املكنون٧٩ / ٤: ، شذرات الذهب٤٥٨، ٤٣٢: ، كشف الظنون٢٧٥ / ٢: املنهج االمحد

  .٢٨٠ / ٢ و ٥٤٧ / ١
  .١ / ٢٠٩ - ٢ / ٢٠٨: مشيخة ابن عساكر) ١(

(*)  

)١٩/٦٠١(  

  

به، وكان كثريا ما يتكلم يف االشاعرة ويسمعهم، ال كان أبو احلسني متعصبا يف مذه: وقال السلفي
  .تأخذه يف اهللا لومة الئم، وله تصانيف يف مذهبه، وكان دينا ثقة ثبتا، مسعنا منه

كان له بيت يف داره بباب داره بباب املراتب، يبيت وحده، فعلم من كان ): ١(وقال ابن اجلوزي 
 ليلة عاشوراء، سنة ست وعشرين ومخس مئة، مث وقعوا م خيدمه بأن له ماال، فذحبوه ليال، وأخذوا املال

  .فقتلوا
  .متيز وصنف يف االصلني واخلالف واملذهب، وكان دينا ثقة، محيد السرية، رمحه اهللا: وقال ابن النجار

  
االمام العالمة، فقيه املغرب، شيخ املالكية، أبو حممد عبد اهللا ابن أيب جعفر *  ابن أيب جعفر - ٣٥١
  .ن عبد اهللا بن أمحد اخلشين املرسي بحممد

مسع من أيب عمر بن عبد الرب، وابن دهلاث العذري، وأيب الوليد الباجي، وابن مسرور، وحممد بن 
  سعدون القروي، وحامت بن حممد،

، أخربنا القابسي، وحج، فسمع مبكة من احلسني بن علي الطربي، وأخذ الفقه "امللخص " مسع منه 
   أمحد بن رزق املالكي، وانتهت إليه االمامة يف معرفة املذهب، وكان رأسا يفبقرطبة عن أيب جعفر
__________  

  .٢٩ / ١٠: املنتظم) ١(
  .مل ترد فيه" باب داره " و 

، ٦٩ / ٤: ، العرب٢ - ١ / ٢٧١: ٤: ، تاريخ االسالم٣٣٧: ، بغية امللتمس٢٩٤ / ١: الصلة(*) 
، ١٣١ / ١: ، شجرة النور الزكية٧٨ / ٤:  الذهب، شذرات٢٤٨ / ١: طبقات املفسرين للداوودي

  .٢١٤ - ٢١٣: الغنية
(*)  

)١٩/٦٠٢(  



  

  .التفسري، له معرفة باحلديث، له حرمة وجاللة، وفيه تعبد، وله بر ومعروف
  .أخذ عنه أبو عبد اهللا بن عيسى التميمي قاضي سبتة، ومجاعة، أصابه شئ من الفاجل، ومل يتغري حفظه

  . سنة ست وعشرين ومخس مئة عن مثانني سنةمات يف ثالث رضمان
  .وروى عنه أبو حممد بن منصور، وأبو حممد بن شبونه، وعمر، وارحتل إليه الناس من كل قطر، رمحه اهللا

  
الشيخ الصاحل الثقة، مسند بغداد، أبو غالب أمحد بن االمام أيب علي *  أبو غالب ابن البناء - ٣٥٢
  .لبناء البغدادي احلنبلي بن أمحد بن عبد اهللا بن ااحلسن

مسع أبا حممد اجلوهري، وتفرد عنه بأجزاء عالية، وأبا احلسني ابن حسنون النرسي، والقاضي أبا يعلى 
  بن الفراء، وأبا الغنائم بن املأمون، وأبا احلسني بن الغريق، ووالده أبا علي، وعدة، وله مشيخة

  .بانتقاء احلافظ ابن عساكر
 ومخس مئة، وله إجازة من الفقيه أيب إسحاق الربمكي، والقاضي أيب الطيب ولد يف سنة مخس وأربعني

  .الطربي
__________  

  .٧١ - ٦٩: ، مشيخة ابن اجلوزي٣١ / ١٠: املنتظم(*) 
، وذكره املؤلف يف ٧١ / ٤: ، العرب٤٨ / ٢: ، دول االسالم٢ - ١ / ٢٧٣: ٤: تاريخ االسالم
  .٨٠ - ٧٩ / ٤: ، شذرات الذهب١٢٨٨ / ٤: تذكره احلفاظ

(*)  

)١٩/٦٠٣(  

  

، وأبو )٢(، وأبو موسى املديين، وهبة اهللا بن مسعود الباذبيين )١(السلفي، وابن عساكر : حدث عنه
الفرج حممد بن هبة اهللا الوكيل، وإمساعيل بن علي القطان، وعمر بن طربزد، وخلق، وكان من بقايا 

  .الثقات
  . سبع وعشرين ومخس مئةمات يف ربيع االول سنة: مات يف صفر، وقيل

صاحب التعليقة، واحلافظ أبو نصر احلسن بن حممد ) ٣(وفيها مات أسعد بن أيب نصر امليهين الشافعي 
، وأبو احلسن علي بن الزاغوين الفقيه، وأبو بكر حممد بن احلسني )٤(بن إبراهيم اليوناريت االصبهاين 

  .احلسني ابن الفراء الفقيه، وأبو خازم حممد بن أيب يعلى حممد بن )٥(املزريف 
  



   بنالشيخ االمام، الفقيه القدوة، الزاهد العابد، أبو خازم حممد*  أبو خازم بن الفراء - ٣٥٣
__________  

  .١ / ٤: لوحة": مشيخة ابن عساكر " يف ) ١(
وكسر بفتح الذال املعجمة، وكسر الباء املعجمة بواحدة، وسكون الياء املعجمة من حتتها باثنتني، ) ٢(

  .النون نسبة إىل باذبني قرية حتت واسط
  . ه٥٩٢هو أبو القاسم هبة اهللا بن مسعود بن احلسن بن الزقطر الباذبيين املتوىف سنة : وهبة اهللا

  .٤٧الورقة  / ١االستدراك 
  ).٣٧٤(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣٦٥(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٧٢(سترد ترمجته برقم ) ٥(

، ٧٣ / ٤: ، العرب١ / ٢٧٦: ٤: ، تاريخ االسالم٥٢٩: ، مناقب االمام أمحد٣٤ / ١٠: املنتظم(*) 
، ٢٠٦ / ١٢: ، البداية١٦٠ / ١: ، الوايف بالوفيات١٢٨٨ / ٤: وذكره املؤلف يف تذكرة احلفاظ

  = (*)، النجوم ١٨٤ / ١: ذيل طبقات احلنابلة

)١٩/٦٠٤(  

  

  .راء البغدادي احلنبليالقاضي الكبري أيب يعلى حممد بن احلسني بن الف
ولد سنة سبع ومخسني، فمات أبوه وهو يرضع، ومسع من أيب جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن 

املأمون، وجابر بن ياسني، وطائفة، وتفقه على القاضي يعقوب الربزبيين تلميذ أبيه، حىت برع يف العلم، 
  .ح خمتصر اخلرقي، وشر"رؤوس املسائل " يف اخلالف، وكتاب " التبصرة " وصنف 

حدث عنه أوالده أبو يعلى حممد، وأبو الفرج علي، وأبو حممد عبدالرحيم، وابن ناصر، وحيىي بن بوش 
  .وآخرون

  ).١(وقد مر أخوه االمام أبو احلسني بن أيب يعلى 
  تويف أبو خازم يف صفر سنة سبع وعشرين ومخس مئة، وعاش

  .راوي عن الدارقطينسبيعن سنة، وكنوه بكنية عمه أيب خازم حممد ال
  

االمام العالمة، شيخ احلنابلة، ذون الفنون، أبو احلسن علي بن عبيد *  أبو احلسن بن الزاغوين - ٣٥٤
  اهللا

__________  



، إيضاح ٨٢ / ٤: ، شذرات الذهب٢٨٠ - ٢٧٩ / ٢: ، املنهج االمحد٢٥١ / ٥: الزاهرة= 
  .٨٦ / ٢: ، هدية العارفني٤٤٨ / ٢: املكنون

  ).٣٥٠( رقم الترمجة ٦٠١ الصفحة انظر) ١(
 ٢: ، اللباب٥٢٩: ، مناقب االمام أمحد٨١ - ٧٩: ص: ، مشيخة ابن اجلوزي٣٢ / ١٠: املنتظم(*) 
: ، العرب٤٨ / ٢: ، دول االسالم١ / ٢٧٥: ٤: ، تاريخ االسالم٩ / ١١: ، الكامل البن االثري٥٣/ 
 - ٨٠ / ٤: ، شذرات الذهب٨٥٢ / ٣ :، مرآة اجلنان١١٢ / ١٢: م: ، الوايف بالوفيات٧٢ / ٤

  .٦٩٦ / ١: ، هدية العارفني١٤٥ / ٢: ، إيضاح املكنون٨١
(*)  

)١٩/٦٠٥(  

  

  .ابن نصر بن عبيد اهللا بن سهل بن الزاغوين البغدادي، صاحب التصانيف
  .ولد سنة مخس ومخسني وأربع مئة

بن هزارمرد، وابن النقور، وابن ومسع من أيب جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وأيب حممد 
  .البسري، وعدد كثري، وعين باحلديث، وقرأ الكثري، وأمسع أخاه املعمر أبا بكر بن الزاغوين

، وأبو موسى املديين، وعلي بن عساكر البطائحي، )١(حدث عنه السلفي، وابن ناصر، وابن عساكر 
 بن اجلوزي، وبركات بن أيب غالب، وأبو القاسم بن شدقيين، ومسعود بن غيث الدقاق، وأبو الفرج

  .وعمر بن طربزد، وآخرون
  وكان من حبور العلم، كثري التصانيف، يرجع إىل دين وتقوى،

  .وزهد وعبادة
صحبته زمانا، ومسعت منه، وعلقت عنه الفقه والوعظ، ومات يف سابع عشر ): ٢(قال ابن اجلوزي 

  .االحصاءاحملرم سنة سبع وعشرين ومخس مئة، وكان اجلمع يفوت 
عال : ج ابن حنبل االمام االوحد منها* إين سأذكر عقد ديين صادقا : قال ابن الزاغوين يف قصيدة له

  .سبحانه عن قول غاو ملحد* على العرش الرفيع بذاته 
__________  

  .٢ - ١ / ١٤٤: مشيخة ابن عساكر) ١(
  .٣٢ / ١٠: املنتظم) ٢(

(*)  

)١٩/٦٠٦(  



  

  .ال حاجة إليها، وهي تشغب النفوس، وتركها أوىل، واهللا أعلم" ته بذا" قد ذكرنا أن لفظة 
حكى بعضهم ممن : مسعت حامد بن أيب الفتح، مسعت أبا بكر بن الزاغوين يقول: وقال السمعاين: قلت

 -أطبق : أغرق، وآخر يقول: أخسف، وآخر يقول: يوثق به أنه رأى يف املنام ثالثة، يقول واحد منهم
علي ابن الزاغوين، وأمحد بن الطالية، وحممد : ال، الن بالقرب منها ثالثة: جاب أحدهم فأ-يعين البلد 

  .بن فالن
قرأ أبو حممد : أنه قرأ خبط أيب احلسن بن الزاغوين) ١(أملى علي القاضي عبدالرحيم بن الزريراين 

رأت عليه القرآن الضرير علي القرآن اليب عمرو، ورأيت يف املنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وق
  إن اهللا: * (من أوله إىل آخره ذه القراءة، وهو يسمع، وملا بلغت يف احلج إىل قوله

هذه اآلية : امسع، مث قال: اآلية، أشار بيده، أي ] ١٤: احلج) * [ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
السورة من قرأها، أمن من هذه : من قرأها، غفر له، مث أشار أن اقرأ، فلما بلغت أول يس، قال يل

  .الفقر، وذكر بقية املنام
  .، واهللا يغفر له، فيا ليته سكت)٢(ورأيت اليب احلسن خبطه مقالة يف احلرف والصوت عليه فيها مآخذ 

__________  
قرية : زريران، بفتح الزاي، وكسر الراء، وياء ساكنة، وراء أخرى، وآخره نون: يف معجم البلدان) ١(

دفع " وانظر كتاب ) ٢: (بغداد سبعة فراسخ على جادة احلاج إذا أرادوا الكوفة من بغدادبينها وبني 
  .البن اجلوزي" شبه التشبيه 

(*)  

)١٩/٦٠٧(  

  

 ابن برهون الشيخ االمام الفقيه، شيخ الشافعية، أبو علي احلسن بن إبراهيم*  أبو علي الفارقي - ٣٥٥
  .الفارقي

 وأربع مئة، وتفقه ا على أيب عبد اهللا حممد بن بيان الكازروين، مث ولد مبيافارقني سنة ثالث وثالثني
، مث تفقه على أيب نصر بن "املهذب " ارحتل إىل بغداد، ولزم الشيخ أبا إسحاق حىت برع وفاق وحفظ 

  .كله" الشامل " الصباغ، وحفظ عليه 
  .ومسع من أيب جعفر بن املسلمة، وأيب الغنائم بن املأمون، ومجاعة

  .ث عنه الصائن بن عساكر، وأبو سعد بن عصرون، وطائفةحد
  كان إماما زاهدا ورعا، قائما باحلق، مسعت عمر: قال السمعاين



، "املهذب " كررت البارحة الربع الفالين من : كان أبو علي الفارقي يقول لنا: ابن احلسن اهلمذاين يقول
  ".الشامل " كررت البارحة الربع الفالين من 

  .واسط، فحمد، ودام ا إىل أن تويف ممتعا حبواسه، عاش مخسا وتسعني سنةويل قضاء 
__________  

، وفيات ١٠: الورقة: ، طبقات ابن الصالح١٧ / ١١: ، الكامل البن االثري٣٧ / ١٠: املنتظم(*) 
 - ٣٧٠ / ١١: ، الوايف الوفيات٧٤ / ٤: ، العرب١ / ٢٧٨: ٤: ، تاريخ االسالم٧٧ / ٢: االعيان
 - ٢٥٦ / ٢: ، طبقات االسنوي٦٠ - ٥٧ / ٧: ، طبقات السبكي٢٥٣ / ٣:  مرآة اجلنان،٣٧١
: ، شذرات الذهب١٩١٣: ، كشف الظنون٧٥: ، طبقات ابن هداية اهللا٢٠٦ / ١٢: ، البداية٢٥٧

  .٢٧٩ / ١: ، هدية العارفني٢٢١: ، روضات اجلنات٨٥ / ٤
(*)  

)١٩/٦٠٨(  

  

سنة مخس ومثانني وأربع مئة، وعزل يف سنة ثالث عشرة، والزم ويل قضاء واسط يف : وقال ابن النجار
  .بواسط، وكان إماما ورعا مهيبا، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم) ١(االشغال 

  .روى عنه أهل واسط، وكان معدودا يف االذكياء
  ).٢(مات يف احملرم سنة مثان وعشرين، وعليه تفقه فقيه الشام أبو سعد بن أيب عصرون 

يف القدوة الزاهد أبو الوفاء أمحد بن علي الشريازي، وأمحد بن علي بن حسن بن سلمويه وفيها تو
، وأبو احلسني )٣(الصويف بنيسابور، والطبيب الفيلسوف أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت الداين 

  سليمان بن حممد بن الطراوة حنوي زمانه، وأبو احلسن علي بن أمحد بن
  .وأبو القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا الواسطيخلف بن الباذش املقرئ، 

  
اهلمداين الغرناطي ) ٤( بن قبليل شيخ املالكية، أبو جعفر أمحد بن عمر بن خلف*  ابن قبليل - ٣٥٦
  .الفقيه

__________  
  .والزم االفادة بواسط: يف تاريخ املؤلف) ١(
 أيب علي ابن برهون قاضي وسألته عن: ٤٨ - ٤٧: ويف سؤاالت احلافظ السلفي خلميس احلوزي) ٢(

متقدم يف الفقه من أصحاب الشيخني أيب إسحاق الشريازي، وأيب نصر الصباغ، قضى : واسط، فقال
بواسط بعد أيب تغلب، فظهر من عقله وعدله وحسن سريته ما زاد على الظن، ومسع اخلطيب، وابن 



  .اعاته صحيحةالنقور، والصريفيين، وابن محدويه، وابن الغريق، وأصوله حسنة، ومس
  ).٣٧٥(سترد ترمجته برقم ) ٣(

: ، الديباج املذهب٢ / ٢٧٠: ٤، تاريخ االسالم، ١٣٥ / ١: ، تكملة الصلة١٨٤: بغية امللتمس(*) 
٢٢٠ / ١.  
  .قبالل: يف بغية امللتمس) ٤(

(*)  

)١٩/٦٠٩(  

  

  .حتمل عن حممد بن فرج الطالعي، وأيب علي الغساين احلافظ، وأصبغ بن حممد
أبو عبد اهللا بن عبدالرحيم، وأبو خالد بن رفاعة، وأبو جعفر بن الباذش، وأبو القاسم بن : هحدث عن
  .بشكوال

  .دارت عليه الفتيا، وكان من جلة الفقهاء املشاورين: قال أبو عبد اهللا االبار
  .تويف يف ذي القعدة سنة ست وعشرين ومخس مئة

  
 بن عبيد اهللا بن خملد الكرخي الشافعي  أمحد بن سالمةالعالمة املفيت، أبو العباس*  ابن الرطيب - ٣٥٧

  .، أحد أذكياء العصر)١(ابن الرطيب 
روى عن أيب القاسم بن البسري ومجاعة، وتفقه بالشيخ أيب إسحاق، وبابن الصباغ، والزم أبا بكر 
الشاشي، ومضى إىل أصبهان، وجالس حممد بن ثابت اخلجندي، وبرع وساد، وويل قضاء احلرمي 

  .حلسبة، وأدب أوالد اخلليفة، وكان من رجال العامل عقال ومستا ووقاراوا
__________  

، تاريخ ٩ / ١١: ، الكامل يف التاريخ٣١ / ١٠: ، املنتظم٣٣٢ - ٣٢١: تبيني كذب املفتري(*) 
 / ٤: ، وذكره املؤلف يف تذكرة احلفاظ٣١٩ / ١: ، املشتبه٧١ / ٤، العرب ٢ / ٢٧٣: ٤: االسالم
، ٢٥٢ / ٣: ، مرآة اجلنان٨٩ / ٨: ، مرآة الزمان٣٩٧ - ٣٩٦ / ٦: لوايف بالوفيات، ا١٢٨٨

، ٢٠٥ / ١٢: ، البداية٥٨٦ - ٥٨٥ / ١: ، طبقات االسنوي١٩ - ١٨ / ٦: طبقات السبكي
  .٦٢٩ / ٢: تبصري املنتبه

بقات  غري واحد من االئمة، بضم الراء، وفتح الطاء، وأخطأ حمققا ط- كما يف االصل -ضبطه ) ١(
  .السبكي فضبطاه بفتح الراء

(*)  



)١٩/٦١٠(  

  

روى عنه ابن عساكر، وحيىي بن ثابت البقال، وحيىي بن بوش، وكان بصريا بالكالم، وبه تأدب الراشد 
  .باهللا، وكان رأسا يف املذهب

  .تويف سنة سبع وعشرين ومخس مئة يف أول رجب ببغداد
  

 بن عبد اهللا أيب طالب بن أبو علي احلسن بن سلمانالعالمة، مدرس النظامية، *  ابن الفىت - ٣٥٨
  .حممد النهرواين، مث االصبهاين

  .مسع من الرئيس أيب عبد اهللا الثقفي
  .روى عنه أبو املعمر االنصاري وغريه، وكان واعظا باهرا متضلعا من الفقه والكالم، وافر اجلاللة

  .مل تر عيناي مثله: قال أبو املعمر
كان ممن ميال العني مجاال، واالذن بيانا، ويريب على أقرانه يف ":  طبقات االشعرية "وقال ابن عساكر يف 

  .النظر، النه كان أفصحهم لسانا، تفقه بأيب بكر حممد بن ثابت اخلجندي مدرس نظامية أصبهان
أن يومت يف شوال قبل التلبس بردئ االعمال، : ما عالمة قبول صوم رمضان ؟ قال: إنه سئل: قيل

 سادس شوال سنة مخس وعشرين ومخس مئة، وأظهر عليه أهل بغداد من اجلزع ما مل يعهد فمات يف
  ).١(مثله 

__________  
 - ٦٧٠ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ٢٢ / ١٠: ، املنتظم٣٢٠ - ٣١٨: تبيني كذب املفتري(*) 

  .٢ / ٢٦٥: ٤: ، تاريخ االسالم٦٧١
  .٣٢٠ - ٣١٩ص ": تبيني كذب املفتري ) " ١(

  (*)ودفن بتربة الشيخ أيب إسحاق : هوفي

)١٩/٦١١(  

  

  ).١(وروى عنه ابن عساكر : قلت
أنا يف الوعظ مبتدئ، أنشأ خطبا كان يوردها، : وعظ جبامع القصر، وكان يقول: وقال ابن اجلوزي

  ).٢(وينظم فيها مذهب االشعري فنفقت، ومال على احملدثني واحلنابلة، فاستلب عاجال 
عشر جملدات " القانون " أبو عبد اهللا رأسا يف اللغة والنحو، له كتاب ) ٣(كان أبوه تويف كهال، و: قلت

  يف اللغة، وفسر القرآن، وألف يف علل القراءات، أخذ عن ابن برهان، وحدث عن ابن غيالن،



وخترج به أدباء أصبهان، وروى عنه السلفي، مات سنة ثالث وتسعني وأربع مئة، تأدب به أوالد نظام 
  .امللك

  .وقد شاخ
  

   دبيس بن امللك، امللك نور الدولة أبو األعز)٤(صاحب احللة *  دبيس - ٣٥٩
__________  

  .٢ - ١ / ٤٤": املشيخة " يف ) ١(
  .٢٢ / ١٠: املنتظم) ٢(
، ٢٥٣ - ٢٥١ / ١١: ، ومعجم االدباء١٠٧ - ١٠٦/  م ١٣: الوايف بالوفيات: له ترمجة يف) ٣(

، وكشف ١٣: ، وطبقات املفسرين للسيوطي١٥٦ / ٣: ، ومرآة اجلنان٢٨ - ٢٦ / ٢: وإنباه الرواة
 / ١: ، وطبقات ابن قاضي شهبة٥٩٥ / ١: ، وبغية الوعاة٣٢٢: ، وروضات اجلنات١٦٣: الظنون
 / ١: ، وطبقات املفسرين للداوودي٣٩٩ / ٣: ، وشذرات الذهب٧٥: ، وتلخيص ابن مكتوم٣٥٥
١٩٣ - ١٩٢.  
، الكامل يف التاريخ ٢١٨ / ٢، الشريشي ١٧٨: ، تاريخ آل سلجوق٥٣ - ٥٢ / ١٠: املنتظم(*) 
 / ٤: ، العرب١ / ٢٨٢ - ٢ / ٢٨١: ٤: ، تاريخ االسالم٢٦٣ / ٢: ، وفيات االعيان٣٠ / ١١
، ٢٠٩ و ٢٠٢ / ١٢: ، البداية٩٤ / ٨: ، مرآة الزمان٦٣، ٥٨ و ٥١ / ٢: ، تتمة املختصر٧٨

  .٩١ - ٩٠ / ٤: ، شذرات الذهب٢٥٦ / ٥: زاهرة، النجوم ال٢٨٥ / ٤: تاريخ ابن خلدون
  .مدينة كبرية بني الكوفة وبغداد كانت متسى اجلامعني: هي حلة بين مزيد: قال ياقوت) ٤(

 هي مدينة كبرية منيفة على شط الفرات يتصل ا من جانبها ١٩٧: وقال صاحب الروض املعطار
  .الشرقي، ومتتد بطوله

(*)  

)١٩/٦١٢(  

  

  .قة بن منصور بن دبيس االسديسيف الدولة صد
كان أديبا جوادا ممدحا، من جنباء العرب، ترامت به االسفار إىل االطراف، وجال يف خراسان، واستوىل 

  على كثري من بالد العراق،
وخيف من سطوته، وحارب املسترشد باهللا، مث فر من احللة إىل صاحب ماردين جنم الدين، وصاهره، 

يف شدة من الفرنج، مث رد إىل العراق، وجرت له هناة، ففر إىل سنجر صاحب وصار إىل الشام، وأمرها 



خراسان، فأقبل عليه، مث أمسكه من أجل اخلليفة مدة، مث أطلقه، فلحق بالسلطان مسعود، فقتله غدرا 
مبراغة يف ذي احلجة سنة تسع وعشرين، وأراح اهللا االمة منه، فقد ب وأرجف، وفعل العظائم، وملا 

 خواصه، قصد مري بن ربيعة أمري عرب الشام، فهلكوا يف الربية من العطش، ومات عدة من هرب يف
مماليكه، فحصل يف حلة مكتوم بن حسان، فبادر إىل متويل دمشق تاج امللوك، فأخربه به، فبعث خليال، 

ج فأحضروه إىل دمشق، فاعتقله مكرما، مث أطلقه لالتابك زنكي ليطلق من أسره ولده سونج بن تا
  .امللوك، وكان دبيس شيعيا كآبائه، وله نظم جيد

  
  :وأما أخوه

، فشاعر حمسن، حتول بعد موت أبيه إىل مصر، فأقبلوا عليه سيف الدولة بدران*  تاج امللوك - ٣٦٠
  .مدة، مث نفي إىل حلب

  .مات بعد دبيس بسنة، وسرية دبيس وأقاربه حتتمل أن تعمل يف جميليد
__________  

 - ٢ / ٢٨٥: ٤:  ذكره يف ترمجة أخيه، تاريخ االسالم٢٦٤ / ٢: صر، وفيات االعيانخريدة الق(*) 
  .٢٦٠ / ٥: ، النجوم الزاهرة٢ / ٢٨٦

(*)  

)١٩/٦١٣(  

  

 بن خلف بن شيخ االندلس ومفتيها، وقاضي اجلماعة، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد*  ابن احلاج - ٣٦١
  .احلاجإبراهيم بن لب التجييب القرطيب املالكي ابن 

تفقه بأيب جعفر بن رزق، وتأدب بأيب مروان بن سراج، ومسع الكثري من أيب علي الغساين، وحممد بن 
  .الفرج، وخازم بن حممد، وعدة

كان من جلة العلماء، معدودا يف احملدثني واالدباء، بصريا بالفتوى، كانت الفتوى : قال ابن بشكوال
نيا باآلثار، جامعا هلا، ضابطا المساء رجاهلا ورواا، مقيدا تدور عليه ملعرفته ودينه وثقته، وكان معت

  .ملعانيها وغريبها، ذاكرا لالنساب واللغة والنحو
قيد العلم عمره كله، ما أعلم أحدا يف وقته عين بالعلم كعنايته، مسعت منه، وكان لينا : إىل أن قال

الذكر، قتل ظلما يوم اجلمعة، وهو حليما متواضعا، مل حيفظ له جور يف قضية، وكان كثري اخلشوع و
  ).١(ساجد، يف صفر سنة تسع وعشرين ومخس مئة، وله إحدى وسبعون سنة 

روى عنه أبو جعفر أمحد بن عبدامللك بن عمرية، وأمحد ابن يوسف بن رشد، وابن بشكوال، : قلت



  وولده أبو القاسم حممد بن
__________  

 / ٣: ، أزهار الرياض٧٩ / ٤: ، العرب١ / ٢٨٤: ٤ :، تاريخ االسالم٥٨١ - ٥٨٠ / ٢: الصلة(*) 
  .١٢٢ - ١١٧: ، الغنية٩٤ - ٩٣ / ٤: ، شذرات الذهب٦١

  .٥٨٠ / ٢: الصلة) ١(
(*)  

)١٩/٦١٤(  

  

احلاج، وعبد اهللا بن مغيث قاضي اجلماعة، وعبد اهللا بن خلف الفهري، وأبو بكر بن طلحة احملاريب، 
  .شيخنا أيب الوليد إمام املالكية بدمشقوأبو احلسن بن النعمة، وهو من أجداد 

  
الشيخ االمام، الفقيه املفيت، مسند خراسان، فقيه احلرم، أبو عبد اهللا حممد بن *  الفراوي - ٣٦٢
  .، النيسابوري الشافعي)١( بن أمحد بن حممد بن أيب العباس الصاعدي الفراوي الفضل

  . االسالم أبا عثمان الصابوين أجاز له فيهاولد يف سنة إحدى وأربعني وأربع مئة تقديرا، الن شيخ
  من أيب احلسني عبد الغافر بن حممد" صحيح مسلم " ومسع 

__________  
: ، الكامل يف التاريخ٢٤٥ / ٤: ، معجم البلدان٦٥ / ١٠: ، املنتظم٣٢٢: تبيني كذب املفتري(*) 
: ٤: ، تاريخ االسالم٢٩١ - ٢٩٠ / ٤: ، وفيات االعيان١ / ٢٠: ، طبقات ابن الصالح٤٦ / ١١

، مرآة ٤٢٣ / ٤: ، الوايف بالوفيات٨٣ / ٤: ، العرب٥٢ / ٢: ، دول االسالم١ / ٢٩٠ - ١ / ٢٨٩
، البداية ٢٧٦ / ٢: ، طبقات االسنوي١٧٠ - ١٦٦ / ٦: ، طبقات السبكي٩٨ - ٩٧ / ٨: الزمان

، ٣٥٢ / ١: بة، طبقات الشافعية البن قاضي شه٢٧٦: ، وفيات ابن قنفذ٢١١ / ١٢: والنهاية
 / ٣ / ٤: ، جممع اآلداب٨٧ / ٢: ، هدية العارفني٤٢٩ / ٢: ، إيضاح املكنون٩٦: شذرات الذهب

٤٨٥ - ٤٨٤.  
بظم الفاء كما يف االصل، واالنساب، واللباب، ولب اللباب، ووفيات االعيان، وضبطها ياقوت ) ١(

: ١٩٣ / ٢": توضيح املشتبه "  يف ، قال ابن ناصر الدين٥٠٠": املشتبه " بالفتح، وكذا املؤلف يف 
جزم بالضم ابن السمعاين وغريه، وبالفتح آخرون، وهو االكثر فيما ذكره الصدر احلسن بن حممد 

الفتح أكثر : اختلف يف ضم الفاء وفتحها، قال ابن نقطة: ١١٠٠ / ٣": تبصري املنتبه " البكري، ويف 
  .وأشهر



ان مما يلي خوارزم بناها عبد اهللا بن طاهر يف خالفة املأمون، بلدة يف طرف خراس: وهذه النسبة إىل فراوة
  .وهو يومئذ أمري خراسان

(*)  

)١٩/٦١٥(  

  

الفارسي، ومسع جزء ابن جنيد من عمر بن مسرور الزاهد، ومسع من أيب عثمان الصابوين أيضا، ومن أيب 
يعلى إسحاق الصابوين، سعد الكنجروذي، واحلافظ أيب بكر البيهقي، وحممد بن علي اخلبازي، وأيب 

وأمحد بن منصور املغريب، وعبد اهللا بن حممد الطوسي، وأمحد بن احلسن االزهري، وأيب القاسم 
القشريي، وأيب سعيد حممد بن علي اخلشاب، وحممد بن عبد اهللا بن عمر العدوي اهلروي، وعبد الرمحن 

ويين، وإمساعيل بن مسعدة بن ابن علي التاجر، ونصر بن علي الطوسي احلاكم، وعلي بن يوسف اجل
االمساعيلي، وإمساعيل بن زاهر، وأيب عامر حممود بن القاسم االزدي، وإمام احلرمني أيب املعايل، وأيب 

الوليد احلسن بن حممد البلخي، والقاضي حممد بن عبدالرمحن النسوي، واالمري مظفر بن حممد امليكايل، 
  .وعلي بن حممد بن جعفر اللحساين

  .من سعيد بن أيب سعيد العيار، وأيب سهل احلفصي" صحيح البخاري " ومسع 
ومسع أيضا من أيب عثمان البحريي، والشيخ أيب إسحاق الشريازي، وطائفة، وببغداد من أيب نصر 
الزينيب، وتفرد بصحيح مسلم، وباالمساء والصفات، ودالئل النبوة، والدعوات الكبري، وبالبعث 

  .للبيهقي
هو إمام مفت، مناظر واعظ، حسن الخالق واملعاشرة، ومكرم للغرباء، ما رأيت : وقالقاله السمعاين، 

  .يف شيوخي مثله، وكان جوادا كثري التبسم
  روى عنه أبو سعد السمعاين، ويوسف بن آدم، وأبو العالء: قلت

)١٩/٦١٦(  

  

وأبو اخلري القزويين، ، وأبو احلسن املرادي، وابن ياسر اجلياين، )١(العطار، وأبو القاسم بن عساكر 
وابن صدقة احلراين، وأبو سعد بن الصفار، وعبد السالم بن عبدالرمحن االكاف، وعبد الرحيم بن عبد 
الرمحن الشعري، ومنصور بن عبد املنعم الفراوي، وأبو الفتوح حممد ابن املطهر الفاطمي، وأبو املفاخر 

  .سعيد بن املأموين، واملؤيد بن حممد الطوسي، وعدة
  .باالجازة القاضي أبو القاسم بن احلرستاين، وغريهو



فقيه احلرم، البارع يف الفقه واالصول، احلافظ للقواعد، نشأ بني : ، فقال"سياقه " ذكره عبد الغافر يف 
الصوفية، ووصل إليه بركة أنفاسهم، درس االصول والتفسري على زين االسالم القشريي، مث اختلف إىل 

زم درسه ما عاش، وتفقه، وعلق عنه االصول، وصار من مجلة املذكورين من جملس أيب املعايل، وال
أصحابه، وحج، وعقد الس ببغداد وسائر البالد، وأظهر العلم باحلرمني، وكان منه ما أثر وذكر، 

وما تعدى حد العلماء وسرية الصاحلني من التواضع والتبذل يف امللبس والعيش، وتستر بكتابة الشروط 
له بالزمرة الشحامية مصاهرة، ودرس باملدرسة الناصحية، وأم مبسجد املطرز، وعقد به جملس التصا

" االمالء يف االسبوع يوم االحد، وله جمالس الوعظ املشحونة بالفوائد واملبالغة يف النصح، حدث ب 
لمسلمني للخطايب، واهللا يزيد يف مدته ويفسح يف مهلته، إمتاعا ل" غريب احلديث " و " الصحيحني 

  .بفائدته
__________  

  .٢ / ٢٠٥: مشيخة ابن عساكر) ١(
(*)  

)١٩/٦١٧(  

  

  .الفراوي ألف راوي: مسعت عبد الرشيد بن علي الطربي مبرو يقول: قال السمعاين
وحكى والده الفضل بن أمحد بن االمري أيب احلسن السمحوري أنه رأى يف سنة ثالث ومخسني النيب 

  .قد جعلتك نائيب يف عقد الس: يقول البين حممدصلى اهللا عليه وسلم وهو 
إىل الفراوي كانت رحليت الثانية، وكان يقصد من النواحي ملا اجتمع فيه من علو : قال ابن عساكر

  ).١(االسناد، ووفور العلم، وصحة االعتقاد، وحسن اخللق، واالقبال بكليته على الطالب 
سمع مسند أيب عوانة على القشريي، وكان حيضر رئيس كنا ن: ومسعت الفراوي يقول: قال السمعاين

جيلس جبنب الشيخ، فغاب يوما، وكان الشيخ جيلس وعليه قميص أسود خشن، وعمامة صغرية، وكنت 
على من تقرأ والشخ ما حضر ؟ : أظن أن السماع على ذلك احملتشم، فشرع أيب يف القراءة، فقلت

يا بين :  نعم، فضاق صدره واسترجع، وقال:وكأنك تظن أن شيخك ذلك الشخص ؟ قلت: فقال
  .شيخك هذا القاعد، مث أعاد يل من أول الكتاب

قرأت صحيح مسلم على الفراوي سبع : مسعت عبد الرزاق بن أيب نصر الطبسي يقول: مث قال السمعاين
  أوصيك أن حتضر غسلي، وأن تصلي علي يف الدار، وأن تدخل لسانك يف يف،: عشرة نوبة، وقال

__________  
فأقمت يف صحبته سنة كاملة، : ، ومتام كالمه٣٢٥ - ٣٢٤: ص": تبيني كذب املفتري ) " ١(



  .وغنمت من مسموعاته فوائد حسنة طائلة، وكان مكرما ملوردي عليه، عرافا حبق قصدي إليه
(*)  

)١٩/٦١٨(  

  

  ).١(فإنك قرأت به كثريا حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لي عليه بكرة، وما وصلوا به إىل املقربة إىل بعد الظهر من الزحام، وأذكر أنا كنا يف فص: قال السمعاين

رمضان سنة ثالثني ومخس مئة، فحملنا حمفته على رقابنا إىل قرب مسلم المتام الصحيح، فلما فرغ القارئ 
هذا، فتويف لعل هذا الكتاب ال يقرأ علي بعد : من الكتاب، بكى الشيخ، ودعا وأبكى احلاضرين، وقال

  .رمحه اهللا يف احلادي والعشرين من شوال، ودفن عند إمام االئمة ابن خزمية
  .وقد أملى أكثر من ألف جملس: قال
وخرجوا له أحاديث سداسية مسعناها، ومئة حديث عوايل عند أصحاب ابن عبد الدائم، وله : قلت

  .أربعون املساواة وغري ذلك
  

 بن آسه، وامسه اخلضر بن علي املراتيب بو حممد علي بن عبد القاهراالمام العامل، أ*  ابن آسه - ٣٦٣
  .الفرضي، تلميذ أيب حكيم اخلربي

مسع من عبد الصمد بن املأمون، وأيب احلسني بن املهتدي باهللا، وابن النقور، وألف يف الفرائض، وكان 
  .خريا صاحلا

  .روى عنه هبة اهللا بن احلسن السبط، وطائفة
  . سنةعاش مخسا ومثانني

  .تويف يف ربيع االول سنة ثالثني ومخس مئة، رمحه اهللا
__________  

أملى الفراوي أكثر من ألف جملس، وانفرد : ، وعلق على اخلرب بقوله١٦٩ / ٦: طبقات السبكي) ١(
  .بعلو االسناد مع البصر بالعلم والديانة املتينة

  .١ / ٢٨٨: ٤: تاريخ االسالم(*) 
(*)  

)١٩/٦١٩(  

  



الشيخ االمام الصدوق، مسند أصبهان، شيخ العربية، بقية السلف، أبو عبد اهللا * الل  اخل- ٣٦٤
  . بن عبدامللك بن احلسني بن حممد بن علي االصبهاين اخلالل، االثري االديباحلسني

  .ولد يف صفر سنة ثالث وأربعني وأربع مئة
 الرزاق بن مشة، وأبا الفضل ومسع أمحد بن حممود الثقفي، وإبراهيم بن منصور سبط حبرويه، وعبد

عبدالرمحن بن أمحد الرازي، وسعيد بن أيب سعيد العيار، وأمحد بن الفضل الباطرقاين، وعبد الرمحن بن 
  .مندة، وأخويه عبد الوهاب وعبيد اهللا، وخلقا كثريا

  .ومسع ببغداد يف الكهولة من أيب القاسم بن بيان، وطائفة
، واملديين، ومعمر، وبنوه، وأبو اد زاهر بن أمحد، )١( عساكر السلفي، والسمعاين، وابن: حدث عنه

وأبو جنيح فضل اهللا بن عثمان، واملؤيد بن االخوة، وحممود بن أمحد املضري، وتقية بنت أموسان، وخلق 
  .سواهم

 رأيته بعد أن كرب وأضر، وكان حسن املعاشرة واحملاورة، بساما كثري احملفوظ، قرأ عليه: قال السمعاين
  ، وكان عزيز النفس قانعا، ال يقبل من أحد شيئا مع فقره،"صحيح البخاري " ابن ناصر ببغداد 

__________  
، وما بعدها، ٧٥ / ١م :  يف ترمجة ابن عمه، تاريخ دمشق١٣١ / ١: ذكره السمعاين يف التحبري(*) 

  .٥٣٦ / ١: عاة، بغية الو١٢٧٧ / ٤: ، وذكره املؤلف يف تذكرة احلفاظ٥٣ / ٢: دول االسالم
  .١ / ٥٢: مشيخة ابن عساكر) ١(

(*)  

)١٩/٦٢٠(  

  

خرج له حممد بن أيب نصر اللفتواين معجما يف أكثر من عشرة أجزاء، تويف يف حادي عشر مجادى االوىل 
  .سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة، وكان يلقب باالثري

ن نظام امللك، وكان من االدباء الفضالء، مل حيدثنا عنه من بلده إال داود بن سليمان ب: قال ابن النجار
  .مسع الكثري

  
 بن إبراهيم بن أمحد بن علي الشيخ االمام، املفيد احلافظ، أبو نصر احلسن بن حممد*  اليوناريت - ٣٦٥

  .قرية على باب أصبهان: االصبهاين، ويونارت) ١(اليوناريت 
  .ولد سنة ست وستني وأربع مئة

 منصور بن شكرويه، وعدة، ومل يلحق أبا عمرو بن منده، وارحتل فأكثر عن ومسع أبا بكر بن ماجه، وأبا



أيب بكر بن خلف وطبقته بنيسابور، ولقي أبا عامر االزدي راة، ولقي ببلخ أبا القاسم أمحد بن حممد 
  .اخلليلي، وببغداد أمحد بن عبد القادر اليوسفي، وابن العالف

  .را بهروت عنه فاطمة بنت سعد اخلري جزءا مشهو
__________  

، ٤٢١ / ٣: ، اللباب٤٥٣ / ٥: ، معجم البلدان٣٢ / ١٠:  أ، املنتظم٦٠٣/ الورقة : االنساب(*) 
، ١٢٨٨ - ١٢٨٦ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٧٢ - ٧١ / ٤: ، العرب١ / ٢٧٤: ٤: تاريخ االسالم

:  شذرات الذهب،٤٦٥: ، طبقات احلفاظ٢٠٥ / ١٢: ، البداية والنهاية٢١٥ / ١٢: الوايف بالوفيات
٨٠ / ٤.  
البورباري "  إىل ٢٠٥ / ١٢": البداية " ، ويف "التورتاين "  إىل ٣٢ / ١٠": املنتظم " حترف يف ) ١(
."  

(*)  

)١٩/٦٢١(  

  

  .ما كان له كبري معرفة، غري أنه كان نظيف االجزاء: قال يل إمساعيل بن حممد احلافظ: وقال السمعاين
 الحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والطراف من االدب كان حافظا: وقال حيىي بن منده

  .لالدريسي" طبقات السمرقنديني " والنحو، حسن اخللق، شجاعا، مسعنا منه 
  .تويف يف شوال سنة سبع وعشرين ومخس مئة عن نيف وستني سنة، رمحه اهللا: قلت
  

 بن و الفرج سعيد بن أيب الرجاء حممدالشيخ الصاحل، العامل الثقة، بقية املشايخ، أب*  الصرييف - ٣٦٦
  .أيب منصور بكر بن أيب الفتح بن بكر بن حجاج االصبهاين الصرييف، السمسار يف العقار

  .ولد يف حدود عام أربعني وأربع مئة
يف سنة ست وأربعني، ومسع مسند أمحد بن ) ١(ومسع من أمحد بن حممد بن النعمان الصائغ مسند العدين 

) ٢(احد بن أمحد املعلم، ومسع من ابن النعمان، ومن سبط حبرويه مسند أيب يعلى منيع من عبد الو
  ملفقا، ومسع من منصور بن احلسني التأين، وأمحد بن الفضل

__________  
  .٩٩ / ٤: ، شذرات الذهب٨٧ / ٤: ، العرب٥٣ / ٢: دول االسالم(*) 

 ه من رجال ٢٤٣ر العدين املكي املتويف سنة هو احلافظ املسند أبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن أيب عم) ١(
  .٦٢٢تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين عشر برقم " التهذيب " 



مسند أيب يعلى الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن املقرئ عنه كبري جدا خبالف رواية أيب عمر ) ٢(
   وعندنا نسخة من١٨٠ / ١٤" السري " بن محدان عنه، فإنه خمتصر كما يف 

  .ة ابن محدان يسر اهللا نشرهارواي
(*)  

)١٩/٦٢٢(  

  

الباطرقاين، وأيب املظفر بن شبيب، وأيب نصر إبراهيم بن حممد الكسائي، وأمحد بن حممد بن هاموشة، 
  .وأيب مسلم حممد بن علي بن مهربزد، وسعيد العيار، وبين منده، وخلق
ري عبدالرحيم بن موسى، وحممد بن حدث عنه السلفي، وابن عساكر، وأبو موسى، والسمعاين، وأبو اخل

أيب القاسم بن فضل، وحممود بن أمحد الثقفي، وحمفوظ بن أمحد الثقفي، وأبو اد زاهر ابن أمحد، وأبو 
مسلم بن االخوة، وعائشة بنت معمر، وعني الشمس بنت سليم، وزليخا بنت أيب حفص الغضائري، 

 سعيد بن أيب الرجاء الدوري، النه كان يسمسر حدثنا: وآخرون، وكان عبد الرحيم بن االخوة يقول
  .يف الدور

  .وقال إمساعيل بن حممد التيمي ال بأس به، كثري السماع
شيخ صاحل مكثر، صحيح السماع، مسعه خاله، وطال عمره، وكان حريصا على : وقال السمعاين

عشر صفر سنة اثنتني رويت ببغداد جزءا واحدا، مات يف تاسع : الرواية، مسعت منه الكثري، وقال يل
  .وثالثني ومخس مئة

  .خاله هو احملدث حممد بن أمحد اخلالل: قلت
  

   بنعبد املنعم، الشيخ االمام، املسند املعمر، أبو املظفر*  ابن القشريي - ٣٦٧
__________  

، طبقات ٨٨ / ٤:  أ، العرب١٦٢: الورقة: ، التقييد٧٥ / ١٠: ، املنتظم١٥٦ / ١٠: االنساب(*) 
  ، البداية٣١٩ - ٣١٨ / ٢: ، طبقات االسنوي١٩٣ - ١٩٢ / ٧: يالسبك

  .٩٩ / ٤: ، شذرات الذهب٢١٣ / ١٢: والنهاية
(*)  

)١٩/٦٢٣(  

  



  .االستاذ أيب القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي النيسابوري
  .ولد سنة مخس وأربعني وأربع مئة

وذي، ومسع مسند أيب عوانة والده، ومسع ومسع مسند أيب يعلى من أيب سعد حممد بن عبدالرمحن الكنجر
من أيب عثمان سعيد بن حممد البحريي، واحلافظ أيب بكر البيهقي، واحلسن بن حممد الدربندي، وأمحد بن 
منصور بن خلف املغريب، ومبكة من أيب علي الشافعي، وأيب القاسم الزجناين، وببغداد من أيب احلسني بن 

  .مناطي، وأيب القاسم يوسف املهرواين، وحدث ببغداد، وغريهاالنقور، وعبد العزيز بن علي اال
عبد الوهاب االمناطي، وأبو الفتح بن عبد السالم، وأبو سعد السمعاين، وابن عساكر، : حدث عنه

  .وعبد الرحيم بن أيب القاسم الشعري، وأخته زينب الشعرية وآخرون
 مداخل لالمور، رباه أخوه أبو نصر، شيخ ظريف، مستور احلال، سليم اجلانب، غري: قال السمعاين

وحج معه، وخرج ثانيا، فأقام ببغداد، ومضى إىل كرمان، مسعت منه مسند أيب عوانة، وأحاديث السراج 
جملدة، والرسالة البيه، وكان حسن االصغاء ملا يقرأ عليه، كان ابن عساكر يفضله يف ذلك على 

  .الفراوي
  .ر فوائدخرج له أخوه أبو نص: وقال عبد الغافر
لزم البيت، واشتغل بالعبادة، وكتابة املصاحف، وكان لطيف املعاشرة، ظريفا كرميا، : وقال ابن النجار

  .خرج له أخوه فوائد

)١٩/٦٢٤(  

  

  .عشرة أجزاء، مات بني العيدين سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة، رمحه اهللا
  

 رة، مسندة نيسابور، أم اخلري فاطمة بنت عليالشيخة العاملة، املقرئة الصاحلة املعم*  بنت زعبل - ٣٦٨
  .بن مظفر بن احلسن بن زعبل بن عجالن البغدادي، مث النيسابورية

  .ولدت يف سنة مخس وثالثني وأربع مئة
  .ومسعت من أيب احلسني عبد الغافر الفارسي، فكانت آخر من حدث عنه

صحيح " رآن، مسعت من عبد الغافر مجيع امرأة صاحلة عاملة، تعلم اجلواري الق: قال أبو سعد السمعاين
  .للخطايب، وغري ذلك" غريب احلديث " ، و "مسلم 
حدث عنها أبو سعد السمعاين، وأبو القاسم بن عساكر، واملؤيد بن حممد، وزينب الشعرية، : قلت

  .ومجاعة
  .توفيت يف أوائل احملرم سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة



  .توفيت يف سنة ثالث وثالثني: وقيل
أخربنا أمحد بن هبة اهللا بن تاج االمناء، عن املؤيد بن حممد الطوسي، وزينب بنت أيب القاسم أن فاطمة 

  بنت احلسن العجالنية
__________  

: ، املشتبه٨٩ / ٤: ، العرب٦٨ / ٢: ، اللباب٢٧٩ / ٦: ، االنساب٤٣١ - ٤٣٠ / ٢: التحبري(*) 
  .١٠٠ / ٤: هب، شذرات الذ٢٦٠ / ٣: ، مرآة اجلنان٣١٢ / ١

(*)  

)١٩/٦٢٥(  

  

أخربنا عبد الغافر بن حممد الفارسي يف احملرم سنة : أخربم يف سنة إحدى وثالثني ومخس مئة قالت
إحدى وأربعني وأربع مئة، أخربنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا قتيبة بن سعيد، 

حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أيب املليح، عن : وسليمان بن أيوب صاحب البصري، وأبو كامل قالوا
" ال يقبل اهللا صالة بغري طهور، وال صدقة من غلول : " أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .عن قتيبة، فوافقناه) ١(رواه النسائي 
  

 بن احل أمحداالمام الفقيه االوحد، أبو سعد إمساعيل بن احلافظ املؤذن أيب ص*  ابن املؤذن - ٣٦٩
  .عبدامللك بن علي النيسابوري الواعظ، املشهور بالكرماين، لسكناه ا

  كان ذا رأي وعقل وعلم، برع يف: قال أبو سعد السمعاين
__________  

باب وجوب : يف الطهارة) ٢٢٤(باب فرض الوضوء، وأخرجه مسلم :  يف الطهارة٨٨، ٨٧ / ١) ١(
ور، وقتيبة بن سعيد، وأيب كامل اجلحدري، ثالثتهم عن أيب الطهارة للصالة من طريق سعيد بن منص

  .عوانة، عن مساك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر
أصله اخليانة يف خفية، واملراد مطلق اخليانة : فعل التطهري، والغلول بضم الغني: والطهور بضم الطاء

  .واحلرام
، مشيخة ابن ١٤٠/ الورقة : غداد للسمعاين، املختار من ذيل تاريخ ب٨٢ - ٨٠ / ١: التحبري(*) 

: ، مشيخة ابن اجلوزي٧٤ / ١٠: ، املنتظم٣٢٦ - ٣٢٥: ، تبيني كذب املفتري٢ / ٢٦: عساكر
أ، طبقات  / ٤٣: الورقة:  أ، طبقات ابن الصالح٤٥ - ب ٤٤/ الورقة : ، املنتخب١١٠ - ١٠٩

، ٤٤ / ٧: ، طبقات السبكي١٢٧٧ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٨٧ / ٤: ، العرب٦٩/ الورقة : النووي



  ،٤٠٩ / ٢: طبقات االسنوي
  .٩٩ / ٤: شذرات الذهب

(*)  

)١٩/٦٢٦(  

  

  .الفقه، وكان له عز ووجاهة عند امللوك
  .تفقه على أيب املعايل اجلويين، وأيب املظفر السمعاين، وأمسعه أبوه من طائفة

  .ولد سنة إحدى ومخسني أو اثنتني ومخسني وأربع مئة
 وأبا حامد أمحد بن احلسن االزهري، وأمحد بن منصور املغريب، واحلاكم أمحد بن عبدالرحيم مسع أباه،

، وصاعد بن )١(االمساعيلي، وبكر بن حممد بن حيد، وشجاع بن طاهر، وشبيب بن أمحد البستيغي 
  .ةمنصور االزدي، واالستاذ أبا القاسم القشريي، وأبا سهل احلفصي، ويعقوب بن أمحد الصرييف، وعد

  .وله إجازة من أيب سعد الكنجروذي
، وأبو القاسم بن عساكر، وأبو موسى املديين، والقاضي أبو سعد بن "معجمه " حدث عنه ابن طاهر يف 

أيب عصرون، وعبد اخلالق بن الصابوين، وهبة اهللا بن احلسن السبط، وعلي بن فاذشاه، وعبد الواحد 
  اجلوزي، وآخرون، وعملابن أيب املطهر الصيدالين، وأبو الفرج بن 

__________  
هذه : بفتح الباء، وسكون السني، وكسر التاء، وسكون الياء، وبعدها الغني املعجمة: البستيغي) ١(

النسبة إىل بستيغ، وهي قرية بسواد نيسابور، وشبيب هذا ولد سنة ثالث وتسعني وثالث مئة، وقد 
 أنه مسع منه، وأنه - ٥٩الورقة  / ٢": التوضيح "  فيما قاله صاحب -ذكر أبو القاسم زاهر الشحامي 

" مل يكن يعرف باحلديث، وكان كراميا مغاليا يف معتقده، تويف سنة نيف وستني وأربع مئة، ويف 
البن نقطة يروي عن أيب نعيم عبدامللك بن احلسن االسفراييين، وأيب احلسن حممد بن " االستدراك 

  احلسني بن داود
تويف سنة نيف وستني وأربع مئة، ومساعه صحيح، وهو شيخ : فر بن إمساعيلالعلوي، قال عبد الغا
  .صاحل، مشتغل بكسبه

(*)  

)١٩/٦٢٧(  

  



على إمام احلرمني، وكان وافر اجلاللة، كامل ) ١" (االرشاد " ، وقرأ )١(الرسلية من ملك كرمان 
  .انية أجزاء من حديثهاحلشمة، مات ليلة الفطر سنة اثنتني وثالين ومخس مئة بكرمان، وقع لنا مث

  
بن عيسى بن مؤمل بن أيب البحر الشيخ العامل املعمر ) ٣ (]ابن عبد اهللا * [  عيسى بن حممد - ٣٧٠

  .أبو االصبع الزهري الشنتريين
  .مسع من كرمية، واحلبال، وأيب معشر الطربي، وأيب الوليد الباجي، وابن دهلاث، وعدة

  .أخذ الناس عنه، وسكن العدوة
  كتب يل القاضي أبو الفضل أنه تويف حنو سنة): ٤(ن بشكوال قال اب

__________  
وسكن كرمان إىل أن مات، وكان وجيها عند سلطاا، : ٣٢٦: ص": تبيني كذب املفتري " يف ) ١(

  .معظما يف أهلها، حمترما بني العلماء يف سائر البالد
ن، فوقع مورده موقعا حسنا من امللك، مث سافر إىل كرما: ٨١ / ١": التحبري " وقال السمعاين يف 

وحظي بالقبول عند الصاحب مكرم بن العالء، وظهر له العز، واجلاه، والثروة، والتجميل، وبقي عندهم 
وكانت له قدم عند امللوك : ٧٤ / ١٠": املنتظم " مكرما مبجال إىل حني وفاته، وقال ابن اجلوزي يف 

  .والسالطني
لقيته ببغداد سنة إحدى وعشرين ومخس مئة، ومسعت منه، وسأله ": بيني الت" قال ابن عساكر يف ) ٢(

نعم، فاستأذنه يف قراءته عليه، : هل قرأت كتاب االرشاد على االمام أيب املعايل ؟ فقال: بعض البغداديني
  فأذن له، فشرع يف قراءته على عادة أصحاب

يقرأ كما يقرأ احلديث للرواية، وإمنا يقرأ إن هذا العلم ال : احلديث، فلما قرأ منه حنو صفحة، قال له
  .شيئا فشيئا للدراية، فإن أردت أن تقرأه كما قرأناه، وإال فاتركه

 - ٢٤٩:  وفيه عيسى بن حممد بن عبد اهللا بن عيسى بن مؤمل، الغنية٤٤١ - ٤٤٠ / ٢: الصلة(*) 
٢٥٢.  

  .زيادة من الصلة وتاريخ االسالم) ٣(
  .٤٤١ / ٢: الصلة) ٤(

(*)  

)١٩/٦٢٨(  

  



  .ثالثني ومخس مئة، وأنه أخذ عنه
  .، وقد روى ابن دحية عن ابن خري عنه، عن كرمية من الصحيح)١(وروى عنه أبو بكر بن خري : قلت
  

 البآر، الشيخ العامل، احملدث الرحال املكثر، أبو نصر إبراهيم بن الفضل االصبهاين*  البآر - ٣٧١
  .ويلقب بدعلج، كان أبوه حيفر اآلبار

  .لد سنة بضع وأربعني وأربع مئةو
ومسع من أيب احلسني بن النقور وطبقته ببغداد، ومن الفضل بن عبد اهللا بن احملب وطبقته بنيسابور، ومن 

  .أيب القاسم عبدالرمحن بن منده، وطائفة بأصبهان، ومن أيب إمساعيل االنصاري ومجاعة راة
أن أحدا بعد ابن طاهر رحل وطوف مثله، أو مجع رحل، ومسع، ونسخ، ومجع، وما أظن : قال السمعاين

مجعه، إال أن االدبار حلقه يف آخر االمر، وكان يقف يف أسواق أصبهان، ويروي من حفظه باالسناد، 
  .ومسعت أنه يضع يف احلال

  ).٢(اشكر اهللا كيف ما حلقت البآر، وأساء الثناء عليه : قال يل إمساعيل بن حممد احلافظ
__________  

  . ه٥٧٥و أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة االشبيلي صاحب الفهرسة املتوىف سنة ه) ١(
  ).٣٤(وسترد ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم 

 - ٨١ / ٤: ، العرب٢ - ١ / ٢٨٥: ٤: ، تاريخ االسالم١٠٦ / ١: ، اللباب٢٧ / ٢: االنساب(*) 
، ٨٩ / ١: ، لسان امليزان٩١ - ٩٠ / ٦: وفيات، الوايف بال٥٣ - ٥٢ / ١: ، ميزان االعتدال٨٢

  .٩٥ - ٩٤ / ٤: شذرات الذهب
كان كذابا غري موثوق به، ومسعت أنه يضع احلديث، ويركب املتون : ٢٧ / ٢": االنساب " ويف ) ٢(

  .على االسانيد، ملا دخلت أصبهان، وجدت االلسنة كلها متفقة على جرحه وطرحه
(*)  

)١٩/٦٢٩(  

  

  .لسلفي، وحيىي الثقفي، وداود بن نظام امللك، وغريهمروى عنه ا: قلت
  .يسمى بدعلج، له معرفة، مسعنا بقراءته كثريا، وغريه أرضى منه: قال السلفي

رأيت إبراهيم البآر واقفا يف السوق، وقد روى أحاديث منكرة بأسانيد صحاح، : وقال معمر بن الفاخر
  .على صورتهفكنت أتأمله تأمال مفرطا، ظنا مين أن الشيطان 

حدثت اآلباري عن مشايخ مكيني ومصريني، فبعد أيام بلغين أنه حدث عنهم، فبلغت : وقال ابن طاهر



ما : مسعت مع هذا، قلت: ، فسأله عن لقي هؤالء حبضريت، فقال)١(القصة إىل شيخ االسالم االنصاري 
دخلناها : ت عرفات ؟ قالفما عالما: نعم، قال: أحججت ؟ قال: رأيتك قط إال ها هنا، قال له الشيخ

  ثالثة أيام وثالث: كنا ا بالليل، فقال: جيوز، فما عالمة مىن ؟ قال: بالليل، قال
هذا دجال، مث انكشف : ال بارك اهللا فيك، وأمر بإخراجه من البلد، وقال! ليل مل يصبح لكم الصبح ؟ 

  ).٢(أمره حىت صار آية يف الكذب 
__________  

"  ه صاحب كتاب ٤٨١بد اهللا بن حممد بن علي اهلروي احلنبلي املتوىف سنة هو أبو إمساعيل ع) ١(
  .وغري من املؤلفات" منازل السائرين 

  ).٢٦٠( من هذا الكتاب برقم ١٨له ترمجة يف اجلزء 
وكان يكذب لنفسه ولغريه يف االجازات حىت :  نقال عن ابن النجار٩٠ / ١": لسان امليزان " ويف ) ٢(

دعى إجازات كل حني يلحق فيه أمساء أقوام من أهل الثروة، ويكتب هلم عن أولئك كان له جزء است
قد عزمت على أن آخذ منه : املشايخ أحاديث تقرأ عليهم، وحيدثهم ا، فقال يل أبو حممد السمرقندي

  = (*)اجلزء وال أرده إليه، ففعل ذلك، فوجدته 

)١٩/٦٣٠(  

  

  .ني ومخس مئةتويف يف شوال سنة ثالث: قال ابن الفاخر
، وصاحب جعرب )١(وفيها مات صاحب احللة تاج امللوك بدران بن صدقة االسدي املزيدي الشاعر 

بدران بن مالك بن سامل العقيلي، وزين القضاة سلطان بن القاضي حيىي بن علي بن عبد العزيز ) ٢(
، " سنن أيب داود "و " صحيح البخاري " القرشي بدمشق، وعبد اهللا بن عيسى السرقسطي الذي حفظ 

وعلي بن أمحد بن املوحد الوكيل ابن البقشالم، وأبو احلسن بن قبيس املالكي، وأبو سهل حممد بن 
، والواعظ أبو بكر حممد بن عبد )٣(إبراهيم ابن سعدويه االصبهاين، والقدوة حممد بن محويه اجلويين 

  .)٤(اهللا بن حبيب العامري، والفراوي، وابن أيب ذر الصاحلاين 
  

  االمام، شيخ القراء، أبو بكر حممد بن احلسني بن علي*  املزريف - ٣٧٢
__________  

أحلق على اهلوامش أمساء مجاعة مل يكن هلم ذكر يف صدر االستدعاء، فحبسه السمرقندي، ومل يرده = 
ين إليه، مث ترك االشتغال باحلديث، واشتغل بالكدية، وكشف قناع الوقاحة حىت كان يدخل يف التها

  .والتعازي، ويروي احلديث، ويقنع منهم بالرتر اليسري



  ).٣٦٠(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .قلعة على الفرات بني بالس والرقة قرب صفني: جعرب) ٢(
  .١٤٢ / ٢": معجم البلدان " 
  ).٣٤٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣٣٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(

  .٦١ - ٥٩: اجلوزي، مشيخة ابن ٣٤ - ٣٣ / ١٠: املنتظم(*) 
، معرفة القراء ٧٣ - ٧٢ / ٤: ، العرب١ / ٢٧٦: ٤: ، تاريخ االسالم١٢١ / ٥: معجم البلدان

، شذرات ٢٥١ / ٥: ، والنجوم الزاهرة١٣١ / ٢: ، طبقات القراء٣٩٢ - ٣٩١ / ١: الكبار
  .٨٢ - ٨١ / ٤: الذهب

ف، وقد نص السمعاين وابن نقطة وضبطت امليم يف االصل بالكسر، وهي يف املشتبه كذلك خبط املصن
  .وغريمها على فتحها، وهي نسبة املرزقة قرية كبرية بالقرب من بغداد على طريق املوصل

(*)  

)١٩/٦٣١(  

  

  .البغدادي، ومزرفة، دون عكربا
  .ولد سنة تسع وثالثني وأربع مئة

  .ومسع أبا حفص بن املسلمة وطبقته، وتال على أصحاب احلمامي
  .، وأبو الفتح املندائي)١(ر، وابن أيب عصرون، وأبو موسى املديين، وابن اجلوزي روى عنه ابن عساك

  .وكان ثقة متقنا
  .تويف سنة سبع وعشرين ومخس مئة

املروزي ) ٢(شيخ الشافعية، القدوة الكبري، أبو سعد عثمان بن علي بن شراف *  العجلي - ٣٧٣
  .لعجلة نسبة إىل جنارة ا-) ٣( بفتحتني -البنجديهي العجلي 

  .ولد سنة مخس وثالثني وأربع مئة، والزم القاضي حسينا، وبرع يف الفقه
__________  

  .ومسعت منه احلديث، وكان ثقة ثبتا عاملا حسن العقيدة: ٣٤ / ١٠: ويف املنتظم) ١(
 ٢٧٢: ٤: ، تاريخ االسالم١٠٦ / ٥: ، معجم البلدان٣٩٩ / ٨: ، االنساب٥٤٩ / ١: التحبري(*) 
  .٢١٣ / ٢: ، طبقات االسنوي٢٠٩ - ٢٠٨ / ٧:  السبكي، طبقات١/ 
  .بالتخفيف" الطبقات " شراف يف االصل بتشديد الراء، وضبطه السبكي يف ) ٢(



رأيتها مضبوطة خبط أيب بكر حممد بن ياسر اجلياين، فسألته عن هذا ": االنساب " قال السمعاين يف ) ٣(
ذه النسبة إىل العجلة، وهي املنجنون الذي يدار على ه: جرى بيين وبينه كالم، فقال: التقييد، فقال

  .الثور والفرس، ولعل واحدا من أجداده كان يعمله
(*)  

)١٩/٦٣٢(  

  

  .ومسع من أيب مسعود أمحد بن حممد البجلي، وسعيد بن أيب سعيد العيار، والقاضي حسني، ومجاعة
نه كان ال ميكن أحدا من الغيبة عنده، أثىن عليه أبو سعد السمعاين ووصفه بالزهد والورع واالمامة، وأ

  .يف شعبان سنة ست وعشرين ومخس مئة) ١(وأنه مات ببنجديه 
  

 بن الفضل القرشي العمري شيخ الشافعية، جمد الدين، أبو الفتح أسعد بن أيب نصر*  امليهين - ٣٧٤
  ).٢(امليهين، صاحب التعليقة البديعة 

رج به الكبار، ومدحه أبو إسحاق الغزي، مث قدم بغداد، تفقه مبرو، وسار إىل غزنة وشاع فضله، وخت
  .ودرس بالنظامية سنة سبع ومخس مئة، مث عزل بعد ست سنني، مث وليها سنة سبع عشرة، ونشر العلم

تفقه على العالمة أيب املظفر السمعاين، واملوفق اهلروي، وكان يتوقد ذكاء، وأخذ االصول عن أيب عبد 
  .مساعيل بن احلسن الفرائضي، ومل يرواهللا الفراوي، ومسع من إ

__________  
  .مخسة، وديه، قرية، فاملعىن مخس قرى وقد تقدم التعريف ا: بنج بالفارسية) ١(

، طبقات ابن ٢٨١ / ١٠: ، الكامل يف التاريخ١٣ / ١٠: ، املنتظم٣٢٠: تبيني كذب املفتري(*) 
 - ٢ / ٢٧٣: ٤: ، تاريخ االسالم٢٠٨ - ٢٠٧ / ١:  ب، وفيات االعيان٤١/ الورقة : الصالح
: ، طبقات السبكي١٢٨٨ / ٤: ، تذكرة احلفاظ٧١ / ٤: ، العرب٤٨ / ٢: ، دول االسالم١ / ٢٧٤

، ٢٠٥ - ٢٠٠ / ١٢: ، البداية والنهاية٤٢٥ - ٤٢٤ / ٢: ، طبقات االسنوي٤٣ - ٤٢ / ٧
 / ١: دية العارفني، ه٨٠ / ٤: ، شذرات الذهب١١١٣: ، كشف الظنون٢٥٢ / ٥: النجوم الزاهرة

٢٠٤.  
  .ونسخ بتعليقته سائر التعاليق: ٣٢٠ص ": التبيني " قال ابن عساكر يف ) ٢(

(*)  

)١٩/٦٣٣(  

  



على ما فرطت يف ) ١(يا حسريت : * (ونقل السمعاين أن فقيها مسع أسعد امليهين يلطم وجهه ويقول
، )٣(مذان يف سنة سبع وعشرين وبكى، وردد اآلية، إىل أن مات  ] ٥٦: الزمر) * [ اهللا) ٢(جنب 

  وكان قد نفذ رسوال إىل سنجر مبرو، ورسوال إىل مهذان، وخلف أمواال كثرية،
  .وعبيدا

قريبة : ، وميهنة)٤" (تبيني كذب املفتري " وعاش ستا وستني سنة، وقد ذكره احلافظ ابن عساكر يف 
  .من طوس، صغرية

  
  ، أبو الصلت أمية بن)٥ (بيب الشاعر اودالعالمة الفليسوف، الط*  ابن أيب الصلت - ٣٧٥

__________  
يا حسريت على االضافة، قال الفراء يف معاين : هي ياء املتكلم، واملعىن" يا حسرتا " االلف يف ) ١(

والعرب حتول الياء إىل االلف يف كل كالم معناه االستغاثة، خيرج على لفظ : ٤٢١ / ٢: القرآن
  .الدعاء

اجلارحة، مث يستعار للناحية واجلهة اليت تليها كعادم يف استعارة سائر : صل اجلنبأ: قال الراغب) ٢(
يف جنب : اجلوارح لذلك حنو اليمني والشمال، واملراد هنا اجلهة جمازا، والكالم على حذف مضاف، أي

هة الطاعة والتفريط يف ج...ما حيق له سبحانه ويلزم، وهو طاعته عزوجل: طاعة اهللا أو يف حقه تعاىل، أي
  .كناية عن التفريط يف الطاعة نفسها، الن من ضيع جهة ضيع ما فيها بطريق االوىل االبلغ

  . بتحقيقنا١٩٢ / ٧": زاد املسري " وانظر 
ومخس مئة، وعلى هذا مجيع من ترجم له، وخالف ابن اجلوزي وابن االثري، فأرخا وفاته سنة : أي) ٣(

  .ثالث وعشرين ومخس مئة
  .٣٢٠: ص) ٤(

، ٧٠ - ٥٢ / ٧: ، معجم االدباء٣٤٣ - ٢٢٣ / ١: ، خريدة القصر٨٠: تاريخ احلكماء(*) 
، ٢٥٦ / ١: ، املغرب٥١٤ - ٥٠١: ، طبقات االطباء٣: ، حتفة القادم١٨ / ١١: الكامل يف التاريخ

، حسن ٧٤ / ٤: ، العرب٢ - ١ / ٢٧٧: ٤: ، تاريخ االسالم٢٤٧ - ٢٤٣ / ١: وفيات االعيان
  .٨٥ - ٨٣ / ٤: ، شذرات الذهب١٠٥ / ٢: ، نفح الطيب٥٣٩ / ١: احملاضرة

  ، وقد٦٤ / ٧": معجم االدباء " ، و ٢٤٧ / ١": وفيات االعيان " انظر تآليفه يف ) ٥(
  .صنفها وهو يف اعتقال االفضل مبصر

(*)  

)١٩/٦٣٤(  

  



  .عبد العزيز بن أيب الصلت الداين، صاحب الكتب
  .ولد سنة ستني وأربع مئة

وسكن االسكندرية، مث رد إىل الغرب، وأقبل عليه علي ابن باديس، وكان رأسا يف النجوم وتنقل، 
والوقت واملوسيقى، عجبا يف لعب الشطرنج، رأسا يف املنطق وهذيان االوائل، سجنه صاحب مصر مدة 

ل أنا أرفعه، وعمد إىل حبال دالها من سفينة، ونز: لكونه غرق له سفينة موقرة صفرا، فقال له) ١(
البحرية، فربطوا السفينة، مث استقيت بدواليب، فارتفعت، ووصلت، لكن تقطعت احلبال، فوقعت، 

  .فغضب االمري عليه
  ).٢(مات باملهدية يف آخر سنة مثان وعشرين ومخس مئة 

  
   بنالعالمة، شيخ احلنفية ببلخ، أبو احلسن علي بن أمحد*  االسالمي - ٣٧٦

__________  
سجنه ملك مصر يف خزانة : ، قال املقري٥٢ / ٢": طبقات االطباء "  يف انظر تفصيل اخلرب) ١(

الكتب، فخرج يف فنون العلم إماما، وأمنت علومه الفلسفة، والطب، والتلحني، وله يف ذلك تواليف 
  .تشهد بفضله ومعرفته

* مصدقا سكنتك يا دار الفناء : ونظم أبياتا، وأوصى أن تكتب على قربه، وهي آخر شئ قاله وهي) ٢(
إىل عادل يف احلكم ليس جيور فيا ليت شعري * بأين إىل دار البقاء أصري وأعظم ما يف االمر أين صائر 

  بشر عقاب املذنبني جدير* وزادي قليل والذنوب كثري فإن أك جمزيا بذنيب فإنين * كيف ألقاه عندها 
قع للعماد االصفهاين بدمشق، فثم نعيم دائم وسرور وله ديوان شعر و* وإن يك عفو منه عين ورمحة 

  .٣٤٣ - ٢٢٤ / ١": خريدة القصر " فانتخب منه الشئ الكثري، وأودعه يف 
: ، الطبقات السنية٥٣٧ / ٢: ، اجلواهر املضية١ / ٢٧٩: ٤: ، تاريخ االسالم٥٦١ / ١: التحبري(*) 
  .١٤٤٢رقم 
(*)  

)١٩/٦٣٥(  

  

  .علي السجزي، مث البلخي الزاهد
  .، ومنصور بن إسحاق احلافظ، وأيب علي الوخشيحدث عن سعيد العيار

  ".صحيح البخاري " مسع منه سنن أيب داود، ومسع من العيار 
  .مات سنة مثان وعشرين ومخس مئة: ، وقال)١(أجاز اليب سعد السمعاين 



بة اهللا بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء التاسع عشر من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء العشرون وأوله ترمجة ه
  بن عبد اهللا بن أمحد الواسطي

__________  
كان مقدم أصحاب أيب حنيفة ببلخ، وعمر العمر الطويل :  بقوله٥٦١ / ١": التحبري " ووصفه يف ) ١(

  .حىت حدث بالكثري، ومحل عنه، وكان زاهدا عفيفا، حسن السرية
(*)  

)١٩/٦٣٦(  

  

  ٥حممد بن علي =  الدباس ١االسم الصفحة  أمساء املترجم هلم حسب ترتيب املؤلف رقم الترمجة
أمحد بن =  الصاعدي ٤ ٧أمحد بن عبد الصمد =  الغورجي ٣ ٦عبد العزيز بن حممد =  الترياقي ٢

علي =  ابن أيب العالء ٧ ١١حممد بن إمساعيل =  التفليسي ٦ ٨القاسم بن الفضل =  الثقفي ٥ ٧أمحد 
 ابن ١٠ ١٦ابراهيم بن عثمان =  اخلاليل ٩ ١٤حممد بن حسني =  خواهر زاذه ٨ ١٢بن حممد 
 ١٩حممد بن عبد اهللا =  الناصحي ١٢ ١٧ هبة اهللا بن عبد الوارث ١١ ١٦حممد بن أمحد = مسكويه 

 ٢١أبو مسعود االصبهاين =  سليمان بن إبراهيم ١٤ ٢٠أبو الفضل االصبهاين =  محد بن أمحد ١٣
  ٢٥عيسى بن سهل =  أبو األصبغ ١٥

)١٩/٦٣٧(  

  

=  اهلمذاين ١٨ ٢٧حممد بن احلسني =  ظهري الدين ١٧ ٢٦علي بن عبد الغين =  احلصري ١٦
عبدالرمحن =  السمسار ٢٠ ٣٢حممود بن القاسم =  أبو عامر االزدي ١٩ ٣١عبدامللك بن إبراهيم 

  ٣٦أمحد بن عبد اهللا =  البكري القصاص ٢٢ ٣٥عبد اهللا بن عبد العزيز =  البكري ٢١ ٣٤بن حممد 
 حممد ٢٥ ٣٧ طراد بن حممد بن علي بن حسن ٢٤ ٣٦أبو سهل الواسطي = جنيب بن ميمون  ٢٣

 ٤١جعفر بن حممد =  العباداين ٢٧ ٤٠الفضل بن أيب حرب =  ابن أيب حرب ٢٦ ٣٩بن أيب متام 
حممد بن حممد =  البزذوي ٣٠ ٤٦نصر بن أمحد =  ابن البطر ٢٩ ٤٤ هبة اهللا بن عبد الرزاق ٢٨
 ناصح ٣٣ ٥١عبد الواحد بن حممد =  أبو الفرج احلنبلي ٣٢ ٥٠عبدامللك = بة  ابن شغ٣١ ٤٩

=  املعتمد بن عباد ٣٥ ٥٤ابن السلطان ألب أرسالن =  ملكشاه ٣٤ ٥٤عبدالرمحن بن جنم = الدين 
 ٣٨ ٦٧علي بن أمحد =  اهلكاري ٣٧ ٦٦حممد بن خلف =  ابن املرابط ٣٦ ٥٨حممد بن عباد 



حممد بن حممد بن =  املديين ٤٠ ٧١مكي بن منصور =  السالر ٣٩ ٦٩ي حممد بن عل= العمريي 
  ٧٢عبدالرمحن 

)١٩/٦٣٨(  

  

عبد اهللا بن =  السعيداين ٤٣ ٧٤علي بن احلسن =  اخللعي ٤٢ ٧٣أمحد بن حممد =  اخلليلي ٤١
  ٧٩حسني 

ألب ابن =  تتش ٤٦ ٨١بدر بن عبد اهللا =  أمري اجليوش ٤٥ ٨٠احلسن بن أسد =  الفارقي ٤٤
=  ظاهر ٤٩ ٨٨طاهر بن مفوز =  ابن مفوز ٤٨ ٨٥حممد بن املظفر =  احلموي ٤٧ ٨٣أرسالن 

 ٥٢ ٩١علي بن املظفر =  الدبوسي ٥١ ٩٠نصر بن احلسن =  التنكيت ٥٠ ٨٩ظاهر بن أمحد 
عبدوس بن =  عبدوس ٥٤ ٩٤احلسن بن علي =  نظام امللك ٥٣ ٩٣يعقوب بن إبراهيم = الربزبيين 
=  النعايل ٥٧ ١٠٠مرزبان بن خسرو =  تاج امللك ٥٦ ٩٨حيىي بن أمحد =  السييب ٥٥ ٩٧عبد اهللا 

عبد الواحد بن =  الوركي ٥٩ ١٠٣أمحد بن عبدالرمحن =  الذكواين ٥٨ ١٠١احلسني بن أمحد 
 ١٠٩حممد بن أمحد =  ابن اخلاضبة ٦١ ١٠٥أمحد بن احلسن =  ابن خريون ٦٠ ١٠٤عبدالرمحن 

 ٦٤ ١٢٠حممد بن فتوح =  احلميدي ٦٣ ١١٤منصور بن حممد = معاوي  أبو املظفر الس٦٢
  ١٢٨عبد الواحد بن علوان =  الشيباين ٦٥ ١٢٧اخلان أمحد = صاحب مسرقند 

)١٩/٦٣٩(  

  

=  ابن العريب ٦٨ ١٢٩آقسنقر التركي =  قسيم الدولة ٦٧ ١٢٨أمحد بن علي =  ابن الفرات ٦٦
عبدامللك بن سراج =  ابن سراج ٧٠ ١٣١ر بن حيىي جعف=  احلكاك ٦٩ ١٣٠عبد اهللا بن حممد 

=  النسفي ٧٣ ١٣٦نصر بن إبراهيم =  الفقيه نصر ٧٢ ١٣٤هشام بن أمحد =  الوقشي ٧١ ١٣٣
علي بن احلسني =  ابن أيوب ٧٥ ١٤٤أمحد بن احلسن =  الكرجي ٧٤ ١٤٣احلسن بن عبدامللك 

 ٧٨ ١٤٨احلسني بن حممد  =  اجلياين٧٧ ١٤٧الفضل بن عبد الواحد =  السرخسي ٧٦ ١٤٥
عبدالرمحن =  الزاز ٨٠ ١٥٢عبد احملسن بن حممد =  الشيحي ٧٩ ١٥٢احلسني بن حممد = الكتيب 

إبراهيم بن مسعود =  صاحب اهلند ٨٢ ١٥٥إمساعيل بن حممد =  القومساين ٨١ ١٥٤بن أمحد 
 أسعد بن ٨٥ ١٥٧علي بن أمحد =  ابن االخرم ٨٤ ١٥٦أمحد بن حممد =  العبدي ٨٣ ١٥٦

  ١٥٩عبد اهللا بن يوسف =  اجلرجاين ٨٦ ١٥٨مسعود النيسابوري 



أمحد =  ابن يوسف ٨٩ ١٦٢سهل بن بشر =  االسفراييين ٨٨ ١٦٠أمحد بن علي =  الطريثيثي ٨٧
  ١٦٤حممد بن علي =  ابن ودعان ٩٠ ١٦٣بن عبد القادر 

)١٩/٦٤٠(  

  

عبدا =  املراغي ٩٣ ١٦٨سليمان بن جناح =  أبو داود ٩٢ ١٦٧نصر اهللا بن أمحد =  اخلشنامي ٩١
علي بن عبدالرمحن =  ابن اجلراح ٩٥ ١٧١عيسى بن عبد =  ابن أيب ذر ٩٤ ١٧٠لباقي بن يوسف 

 أبو مطيع ٩٨ ١٧٥حممد بن حممد =  ابن جهري ٩٧ ١٧٤عزيزي بن عبدامللك =  شيذله ٩٦ ١٧٢
أسعد بن =  جمد امللك ١٠٠ ١٧٨مكي بن عبد السالم =  الرميلي ٩٩ ١٧٦حممد بن عبد الواحد = 

 ١٠٣ ١٨١منصور بن بكر =  ابن حيد ١٠٢ ١٨٠علي بن حممد =  ابن خذام ١٠١ ١٨٠موسى 
حممد بن أمحد =  الكاخمي ١٠٥ ١٨٣أمحد بن عبد الغفار =  ابن أشته ١٠٤ ١٨٢صاعد بن سيار 

  ١٨٧ عبدالرمحن بن مأمون=  املتويل ١٠٧ ١٨٥احلسني بن علي =  ابن البسري ١٠٦ ١٨٤
 ١١٠ ١٨٨حممد بن منصور =  شرف امللك ١٠٩ ١٨٨حيىي بن عيسى =  ابن جزلة ١٠٨

=  اللوايت ١١٢ ١٩٠أمحد بن إبراهيم =  ابن احلطاب ١١١ ١٨٩احلسن بن حممد = الشريجاين 
أمحد بن =  السوذرجاين ١١٤ ١٩٢نصر بن إبراهيم =  مشس امللك ١١٣ ١٩١مروان بن عبدامللك 

  ١٩٤علي بن احلسني = لربعي  ا١١٥ ١٩٣عبد اهللا 

)١٩/٦٤١(  

  

 ١١٨ ١٩٦حممد بن هبة اهللا =  البندنيجي ١١٧ ١٩٥بركياروق بن ملكشاه =  بركياروق ١١٦
=  ابن املوصاليا ١٢٠ ١٩٧عبد اخلالق بن حممد =  ابن االبرص ١١٩ ١٩٧سعد بن علي = العجلي 

حممد بن احلسني = رمي  احل١٢٢ ١٩٩حممد بن الفرج =  الطالعي ١٢١ ١٩٨العالء بن حسن 
=  السمرقندي ١٢٥ ٢٠٤ ثابت بن بندار ١٢٤ ٢٠٣احلسني بن علي =  الطربي ١٢٣ ٢٠٢

 ٢٠٩املعمر بن حممد =  احلبال ١٢٧ ٢٠٧أمحد بن حممد =  ابن مردويه ١٢٦ ٢٠٥احلسن بن أمحد 
  ٢١٠احلسني بن حممد ) = آخر( الطربي ١٢٨
 ٢١٢أرسالن أرغون بن ألب أرسالن = سان  صاحب خرا١٣٠ ٢١٠دقاق بن تتش =  دقاق ١٢٩
 ١٣٣ ٢١٣املبارك بن عبد اجلبار =  ابن الطيوري ١٣٢ ٢١٢املبارك بن حممد =  ابن السوادي ١٣١

=  ابن بشرويه ١٣٥ ٢١٧حممد بن حممود =  القزويين ١٣٤ ٢١٦أمحد بن حممد = أبو الفتح احلداد 
 ١٣٨ ٢٢٢حممد بن أمحد =  اخلياط ١٣٧ ٢١٩أمحد بن حممد =  الربداين ١٣٦ ٢١٨أمحد بن حممد 



عبدالرحيم =  الشعيب ١٤٠ ٢٢٥أمحد بن علي =  ابن سوار ١٣٩ ٢٢٤مهارش بن جملي = مهارش 
  ٢٢٧بن قاسم 

)١٩/٦٤٢(  

  

=  صاحب ماردين ١٤٣ ٢٣١جياش بن جناح =  جياش ١٤٢ ٢٢٨جعفر بن أمحد =  السراج ١٤١
أمحد بن حممد =  ابن زجنويه ١٤٥ ٢٣٥ احلسن حممد بن=  الباقالين ١٤٤ ٢٣٤سقمان بن أرتق 

 ١٤٨ ٢٣٩عبد الرمحان بن محد =  الدوين ١٤٧ ٢٣٨حممد بن علي =  ابن أيب الصقر ١٤٦ ٢٣٦
  ٢٤١أمحد بن املظفر =  ابن سوسن ١٤٩ ٢٤٠حممد بن عبد الكرمي = ابن خشيش 

 ١٥٢ ٢٤٤إمساعيل بن احلسن =  السنجبسيت ١٥١ ٢٤٢علي بن حممد =  ابن العالف ١٥٠
=  القزويين ١٥٤ ٢٤٦عبد الغفار بن حممد =  الشريوي ١٥٣ ٢٤٥حممد بن إبراهيم = اجلماري 

=  صاحب الغرب ١٥٦ ٢٤٨عبد الوهاب بن حممد =  الفامي ١٥٥ ٢٤٨اجلليل بن عبد اجلبار 
 ٢٥٥حممد بن سعيد =  ابن نبهان ١٥٨ ٢٥٤حممد بن حممد =  املطرز ١٥٧ ٢٥٢يوسف بن تاشفني 

=  ابن املوصلي ١٦١ ٢٥٩احلسن بن حممد =  التككي ١٦٠ ٢٥٧علي بن أمحد =  بيان  ابن١٥٩
إمساعيل =  ابن الفارسي ١٦٣ ٢٦٠عبد الواحد بن امساعيل =  الروياين ١٦٢ ٢٦٠هبة اهللا بن أمحد 
صدقة بن منصور =  صاحب احللة ١٦٥ ٢٦٣متيم بن املعز =  ابن باديس ١٦٤ ٢٦٢بن عبد الغافر 

٢٦٤  

)١٩/٦٤٣(  

  

 متويل ١٦٨ ٢٦٧أمحد بن عبدامللك =  ابن غطاش ١٦٧ ٢٦٦حممد بن عيسى =  التميمي ١٦٦
حيىي بن =  التربيزي ١٧٠ ٢٦٨عبيد اهللا بن عمر =  الكشاين ١٦٩ ٢٦٨زيد بن احلسني = مهذان 
  ٢٦٩علي 
 ١٧٣ ٢٧٢أمحد بن حممد =  أبو غالب العدل ١٧٢ ٢٧١مقاتل بن عطية =  أبو اهليجاء ١٧١
محد =  االعمش ١٧٥ ٢٧٤حممد بن علي =  أيب النرسي ١٧٤ ٢٧٢إمساعيل بن عمرو = ي البحري

أمحد بن =  أبو احلسن اآلبنوسي ١٧٧ ٢٧٧عبد اهللا بن علي =  ابن اآلبنوسي ١٧٦ ٢٧٦بن نصر 
 ٢٨٠الفضل بن حممد =  القشريي ١٧٩ ٢٧٩العباس بن أمحد =  الشقاين ١٧٨ ٢٧٨عبد اهللا 

=  االبيوردي ١٨٢ ٢٨٢هبة اهللا بن املبارك =  السقطي ١٨١ ٢٨١ حممد علي بن=  االنباري ١٨٠
 ١٨٥ ٢٩٢ الفضل بن حممد ١٨٤ ٢٩٢الفضل بن حممد =  االبيوردي ١٨٣ ٢٨٣حممد بن أمحد 



أمحد بن حممد =  اخلوالين ١٨٧ ٢٩٤ابن شهردار بن شريويه =  شريويه ١٨٦ ٢٩٣عبيد بن حممد 
عبيد اهللا بن صليعة =  ابن صليعة ١٨٩ ٢٩٧لرمحن بن أمحد عبدا=  أبو الطاهر اليوسفي ١٨٨ ٢٩٦
  ٢٩٩مسعود بن إبراهيم =  صاحب اهلند ١٩٠ ٢٩٨

)١٩/٦٤٤(  

  

  ٣٠٠عبد اهللا بن مرزوق =  ابن مرزوق ١٩١
حممد =  البلدي ١٩٤ ٣٠٣احلسن بن أمحد =  احلداد ١٩٣ ٣٠٢املبارك بن فاخر =  ابن فاخر ١٩٢

 ابن ١٩٧ ٣١١ابن عمار =  فخر امللك ١٩٦ ٣٠٨ؤمتن بن أمحد امل=  الساجي ١٩٥ ٣٠٧بن أمحد 
أمحد بن عبيد اهللا =  املعري ١٩٩ ٣١٢حممد بن علي =  سرفرتج ١٩٨ ٣١٢أصبغ بن حممد = أصبغ 
 ٣١٥ابن تتش بن ألب أرسالن =  رضوان ٢٠١ ٣١٣إمساعيل بن أمحد =  ابن البيهقي ٢٠٠ ٣١٣
=  الغزايل ٢٠٤ ٣٢٠غامن بن حممد =  الربجي ٢٠٣ ٣١٧عمر بن عبد الكرمي =  الرواسي ٢٠٢

حمفوظ بن =  أبو اخلطاب ٢٠٦ ٣٤٦أبو الكرم احلوزي =  مخيس بن علي ٢٠٥ ٣٢٢حممد بن حممد 
 أخوه نور ٢٠٩ ٣٥٢محزة بن حممد =  الزينيب ٢٠٨ ٣٥٠علي بن حممد =  إلكيا ٢٠٧ ٣٤٨أمحد 

=  الغسال ٢١١ ٣٥٥الب الذهلي أبو غ=  شجاع بن فارس ٢١٠ ٣٥٣احلسني بن حممد = اهلدى 
أبو الفضل =  حممد بن طاهر ٢١٣ ٣٥٨علي بن إبراهيم =  النسيب ٢١٢ ٣٥٧املبارك بن احلسني 

٣٦١  
  ٣٧٣حممد بن عيسى =  ابن اللبانة ٢١٥ ٣٧١حممد بن منصور =  تاج االسالم ٢١٤

)١٩/٦٤٥(  

  

أبو احلسن احلريي  =  ظريف بن حممد٢١٧ ٣٧٤أبو نصر االصبهاين =  حممود بن الفضل ٢١٦
 ٢٢٠ ٣٧٨احلسني بن نصر =  النهاوندي ٢١٩ ٣٧٦احلسني بن حممد =  ابن سكرة ٢١٨ ٣٧٥

=  ابن ملة ٢٢٢ ٣٨٠أمحد بن علي =  ابن بدران ٢٢١ ٣٧٩عبد اهللا بن مرزوق = ابن مرزوق 
 ابن ٢٢٥ ٣٨٣حممد بن املختار =  أبو العز ٢٢٤ ٣٨٣ أمحديل ٢٢٣ ٣٨١إمساعيل بن حممد 

احلسني =  الشقاق ٢٢٧ ٣٨٤احلسن بن حممد =  الباقرحي ٢٢٦ ٣٨٤هبة اهللا بن حممد = طلب امل
عبدالرمحن =  ابن الفحام ٢٢٩ ٣٨٦عبد القادر بن حممد =  أبو طالب اليوسفي ٢٢٨ ٣٨٥بن أمحد 

أبو =  عيسى بن شعيب ٢٣١ ٣٨٩أبو الفرج االرمنازي =  غيث بن علي ٢٣٠ ٣٨٧بن أيب بكر 
=  أبو يعلى بن اهلبارية ٢٣٣ ٣٩١نصر بن أمحد =  أبو الفتح اهلروي ٢٣٢ ٣٨٩سجزي عبد اهللا ال



  ٣٩٣حممد بن أمحد =  الشاشي ٢٣٤ ٣٩٢حممد بن صاحل 
 أبو ٢٣٧ ٣٩٦أمحد بن عبد اهللا =  املستظهر باهللا ٢٣٦ ٣٩٥حيىي بن أيب عمرو =  ابن منده ٢٣٥

 ٢٣٩ ٤١٢حيىي بن متيم = يقية  صاحب أفر٢٣٨ ٤١٢سلمان بن ناصر = القاسم االنصاري 
  ٤١٥بكر بن حممد =  مشس االئمة ٢٤٠ ٤١٤جعفر بن احلسن = الدرزجياين 

)١٩/٦٤٦(  

  

=  ابن مفوز ٢٤٣ ٤١٩حممد بن عبد اهللا =  خروست ٢٤٢ ٤١٧حممد بن عتيق =  القريواين ٢٤١
و بكر أب=  حممد بن طرخان ٢٤٥ ٤٢٢حممد بن علي =  ابن محدين ٢٤٤ ٤٢١حممد بن حيدرة 

عبدالرحيم بن عبد =  ابن القشريي ٢٤٧ ٤٢٣عبدالرمحن بن أمحد =  ابن صابر ٢٤٦ ٤٢٣التركي 
 ٤٢٨املبارك بن علي =  املخرمي ٢٤٩ ٤٢٧حممد بن عبدا لباقي =  الدوري ٢٤٨ ٤٢٤الكرمي 
 ٢٥٢ ٤٣٠حممد بن حممد =  أبو علي بن املهدي ٢٥١ ٤٢٨حممود بن إمساعيل =  االشقر ٢٥٠

جنم =  إيلغازي ٢٥٤ ٤٣٣علي بن جعفر =  ابن القطاع ٢٥٣ ٤٣٢علي بن أمحد  = السمريمي
  ٤٣٦حممد بن احلسني =  احلنائي ٢٥٥ ٤٣٥الدين بن أرتق 

 ٤٣٨أبو الفضل بن املوازيين =  حممد بن احلسن ٢٥٧ ٤٣٧علي بن احلسن =  ابن املوازيين ٢٥٦
 ابن أيب ٢٦٠ ٤٤٣ بن عقيل علي=  ابن عقيل ٢٥٩ ٤٣٩احلسني بن مسعود =  البغوي ٢٥٨
 ٤٥٤احلسني بن علي =  الطغرائي ٢٦٢ ٤٥٣ عثمان بن علي ٢٦١ ٤٥١املعمر بن علي = عمامة 
=  أبو عدنان ٢٦٥ ٤٥٦أمحد بن علي =  ابن برهان ٢٦٤ ٤٥٥حممد بن بركات =  السعيدي ٢٦٣

  ٤٥٧حممد بن أمحد 

)١٩/٦٤٧(  

  

=  احلريري ٢٦٨ ٤٥٩عبد اهللا بن حممد = ة  ابن سار٢٦٧ ٤٥٨محزة بن العباس =  العلوي ٢٦٦
 أبو سعد بن الطيوري ٢٧٠ ٤٦٥عبد اهللا بن املقرئ =  ابن السمرقندي ٢٦٩ ٤٦٠القاسم بن علي 

هبة اهللا =  الفرضي ٢٧٢ ٤٦٩حممد بن حممد =  ابن املهتدي باهللا ٢٧١ ٤٦٧أمحد بن عبد اجلبار = 
 ٤٧١حممد بن مرزوق =  الزعفراين ٢٧٤ ٤٧٠إسحاق بن حممد =  النوحي ٢٧٣ ٤٦٩بن حممد 

  ٤٧٣علي بن أمحد =  املرتب ٢٧٦ ٤٧٢عبد الواحد بن حممد =  الدشتج ٢٧٥
 ٢٧٩ ٤٧٥مرشد بن حيىي =  أبو صادق املديين ٢٧٨ ٤٧٣حممد بن عبد الواحد =  الدقاق ٢٧٧

عبد =  أبو شل ٢٨١ ٤٨٢أمحد بن حممد =  ابن اخلازن ٢٨٠ ٤٧٦أمحد بن حممد = ابن اخلياط 



عبيد اهللا بن =  ابن احلداد ٢٨٣ ٤٨٥حممد بن علي =  ابن الدنف ٢٨٢ ٤٨٣الصمد بن أمحد 
 ٢٨٦ ٤٩٠حممد بن الوليد =  الطرطوشي ٢٨٥ ٤٨٩أمحد بن حممد =  امليداين ٢٨٤ ٤٨٦احلسن 

أسعد =  ابن أيب روح ٢٨٨ ٤٩٨أمحد بن أمحد =  املتوكلي ٢٨٧ ٤٩٦حممد بن احلسني = القالنسي 
  ٥٠١حممد بن أمحد =  ابن رشد ٢٩٠ ٥٠٠علي بن احلسني =  الفراء ٢٨٩ ٤٩٩ بن أمحد

)١٩/٦٤٨(  

  

 ٢٩٣ ٥٠٤أم إبراهيم االصبهانية =  فاطمة ٢٩٢ ٥٠٣عبيد اهللا بن حممد =  حفيد البيهقي ٢٩١
 ٢٩٥ ٥٠٧شاهنشاه بن بدر اجلمايل =  أمري اجليوش ٢٩٤ ٥٠٦حممد بن ألب أرسالين = السلطان 
=  ابن عتاب ٢٩٧ ٥١٣الفضل بن حممد =  االبيوردي ٢٩٦ ٥١٠و سعيد آقسنقر أب= الربسقي 

  ٥١٤عبدالرمحن بن حممد 
 ٥١٦موسى بن عبدالرمحن =  ابن أيب تليد ٢٩٩ ٥١٥سفيان بن العاص =  أبو حبر بن العاص ٢٩٨
أبو =  طغتكني ٣٠٢ ٥١٨أمحد بن حممد =  ابن منظور ٣٠١ ٥١٧حيىي بن علي =  احللواين ٣٠٠
سهل بن =  املسجدي ٣٠٤ ٥٢١علي بن املبارك =  ابن الفاعوس ٣٠٣ ٥١٩ور طغتكني منص

 ٥٢٥علي بن عبد الواحد =  الدينوري ٣٠٦ ٥٢٤حممود بن حممد =  السلطان ٣٠٥ ٥٢٣إبراهيم 
أبو الفضل االصبهاين =  جعفر بن عبد الواحد ٣٠٨ ٥٢٦هبة اهللا بن حممد =  ابن البخاري ٣٠٧

 ٥٢٩حممد بن أنوشتكني =  خوارزمشاه ٣١٠ ٥٢٨أمحد بن ثابت = قي  الطر٣٠٩ ٥٢٧الثقفي 
=  العطار ٣١٣ ٥٣٠أمحد بن عبد اهللا =  ابن رضوان ٣١٢ ٥٢٩أمحد بن عمر =  القطائفي ٣١١

عبد اهللا =  البطليوسي ٣١٥ ٥٣١علي بن عبد اجلبار =  ابن عيذون ٣١٤ ٥٣٠أمحد بن عبدا لباقي 
  ٥٣٢بن حممد 

)١٩/٦٤٩(  

  

 ابن تومرت ٣١٨ ٥٣٦هبة اهللا بن حممد =  ابن احلصني ٣١٧ ٥٣٣احلسني بن حممد = ارع  الب٣١٦
  ٥٣٩حممد بن عبد اهللا = 

 الغزي ٣٢١ ٥٥٣املأمون بن البطائحي =  البطائحي ٣٢٠ ٥٥٢احلسن بن علي =  ابن صدقة ٣١٩
حممد بن =  الكراعي ٣٢٣ ٥٥٥إمساعيل بن الفضل =  ابن االخشيذ ٣٢٢ ٥٥٤إبراهيم بن حيىي = 

 ٥٦١الفضل بن أمحد =  املسترشد باهللا ٣٢٥ ٥٥٨أمحد بن عبيد اهللا =  ابن كادش ٣٢٤ ٥٥٦علي 
بوري =  تاج امللوك ٣٢٨ ٥٧٣ محزة بن هبة اهللا ٣٢٧ ٥٦٨منصور بن الفضل =  الراشد باهللا ٣٢٦



 بن أمحد هبة اهللا=  ابن االكفاين ٣٣٠ ٥٧٥إمساعيل بن بوري =  مشس امللوك ٣٢٩ ٥٧٣بن االتابك 
 ٣٣٣ ٥٧٩حممد بن سعدون =  العبدري ٣٣٢ ٥٧٨عبد اهللا بن أمحد =  ابن يربوع ٣٣١ ٥٧٦

أمحد بن =  ابن ملوك ٣٣٥ ٥٨٥حممد بن علي =  ابن أيب ذر ٣٣٤ ٥٨٣حممد بن أمحد = الرازي 
أبو حممد =  ابنه عبد احلق بن أيب بكر ٣٣٧ ٥٨٦غالب بن عبدالرمحن =  ابن عطية ٣٣٦ ٥٨٦حممد 
أبو العالء =  صاعد بن سيار ٣٣٩ ٥٨٩حممد بن احلسن =  أبو غالب املاوردي ٣٣٨ ٥٨٧

  ٥٩١حممد بن أمحد =  ابن صاعد ٣٤٠ ٥٠٩االسحاقي 

)١٩/٦٥٠(  

  

 ٣٤٣ ٥٩٢احلسني بن حممد =  ابن خسرو ٣٤٢ ٥٩١أبو حممد االسفراييين =  طاهر بن سهل ٣٤١
 ابن زهر ٣٤٥ ٥٩٤أبو عبد اهللا الدباس = مسلم  محاد بن ٣٤٤ ٥٩٣هبة اهللا بن أمحد = ابن الطرب 

=  ابن محويه ٣٤٧ ٥٩٧أبو منصور اجلذامي =  ظافر بن القاسم ٣٤٦ ٥٩٦زهر بن عبدامللك = 
أبو =  عبد الكرمي بن محزة ٣٤٩ ٥٩٨عبدايد بن عيذون =  ابن عيذون ٣٤٨ ٥٩٧حممد بن محويه 
عبد =  ابن أيب جعفر ٣٥١ ٦٠١د بن حممد حمم=  أبو احلسني بن الفراء ٣٥٠ ٦٠٠حممد السلمي 
=  أبو خازم بن الفراء ٣٥٣ ٦٠٣أمحد بن احلسن =  أبو غالب ابن البناء ٣٥٢ ٦٠٢اهللا بن حممد 

 أبو علي الفارقي ٣٥٥ ٦٠٥علي بن عبيد اهللا =  أبو احلسن بن الزاغوين ٣٥٤ ٦٠٤حممد بن حممد 
أمحد بن =  ابن الرطيب ٣٥٧ ٦٠٩عمر أمحد بن =  ابن قبليل ٣٥٦ ٦٠٨احلسن بن إبراهيم = 

 ٦١٢امللك نور الدولة =  دبيس ٣٥٩ ٦١١احلسن بن سلمان =  ابن الفىت ٣٥٨ ٦١٠سالمة 
  ٦١٤حممد بن أمحد =  ابن احلاج ٣٦١ ٦١٣سيف الدولة =  تاج امللوك ٣٦٠
=  اخلالل ٣٦٤ ٦١٩علي بن عبد القاهر =  ابن آسه ٣٦٣ ٦١٥حممد بن الفضل =  الفراوي ٣٦٢

  ٦٢١احلسن بن حممد =  اليوناريت ٣٦٥ ٦٢٠احلسني بن عبدامللك 

)١٩/٦٥١(  

  

 ٣٦٨ ٦٢٣عبد املنعم بن عبد الكرمي =  ابن القشريي ٣٦٧ ٦٢٢سعيد بن حممد =  الصرييف ٣٦٦
 عيسى بن حممد ٣٧٠ ٦٢٦إمساعيل بن أمحد =  ابن املؤذن ٣٦٩ ٦٢٥فاطمة بن علي = بنت زعبل 

حممد بن احلسني =  املزريف ٣٧٢ ٦٢٩إبراهيم بن الفضل =  البآر ٣٧١ ٦٢٨أبو األصبغ الزهري = 
 ابن أيب ٣٧٥ ٦٣٣أسعد بن الفضل =  امليهين ٣٧٤ ٦٣٢عثمان بن علي =  العجلي ٣٧٣ ٦٣١

  ٦٣٥علي بن أمحد =  االسالمي ٣٧٦ ٦٣٤أمية بن عبد العزيز = الصلت 



)١٩/٦٥٢(  

  

  لترمجة االسم الصفحةأمساء املترجم هلم على نسق حروف املعجم رقم ا
علي بن عبد القاهر املراتيب =  ابن آسه ٣٦٣ ٢٧٧عبد اهللا بن علي البغدادي =  ابن اآلبنوسي ١٧٦
 ابن االبرص ١١٩ ٥١٠الربسقي =  آقسنقر ٢٩٥ ١٢٩قسيم الدولة =  آقسنقر التركي ٦٧ ٦١٩

الفضل = وردي  االبي١٨٣ ٥١٣الفضل بن حممد =  االبيوردي ٢٩٦ ١٩٧عبد اخلالق بن حممد = 
 إبراهيم بن عثمان اجلرجاين ٩ ٢٨٣حممد بن أمحد اللغوي =  االبيوردي ١٨٢ ٢٩٢بن حممد العطار 

صاحب =  إبراهيم بن مسعود ٨٢ ٦٢٩البآر =  إبراهيم بن الفضل االصبهاين ٣٧١ ١٦اخلاليل = 
 ١١١ ١٢٧صاحب مسرقند =  أمحد ٦٤ ٥٥٤الغزي =  إبراهيم بن حيىي الكليب ٣٢١ ١٥٦اهلند 

  ٤٩٨املتوكلي =  أمحد بن أمحد العباسي ٢٨٧ ١٩٠ابن احلطاب = أمحد بن إبراهيم الرازي 

)١٩/٦٥٣(  

  

 أمحد بن ٦٠ ١٤٤الكرجي =  أمحد بن احلسن ٧٤ ٥٢٨الطرقي =  أمحد بن ثابت االصبهاين ٣٠٩
 ٣٥٧ ٦٠٣أبو غالب بن البناء =  أمحد بن احلسن احلنبلي ٣٥٢ ١٠٥ابن خريون = احلسن البغدادي 

  ٥٣٠العطار =  أمحد بن عبدا لباقي ٣١٣ ٦١٠ابن الرطيب = أمحد بن سالمة الشافعي 
الذكواين =  أمحد بن عبدالرمحن ٥٨ ٤٦٧أبو سعد بن الطيوري =  أمحد بن عبد اجلبار البغدادي ٢٧٠
 ١٨٣ابن أشته =  أمحد بن عبد الغفار االصبهاين ١٠٤ ٧الغورجي =  أمحد بن عبد الصمد ٣ ١٠٣
ابن غطاش =  أمحد بن عبدامللك العجمي ١٦٧ ١٦٣ابن يوسف =  أمحد بن عبد القادر البغدادي ٨٩

ابن رضوان =  أمحد بن عبد اهللا املراتيب ٣١٢ ١٩٣السوذرجاين =  أمحد بن عبد اهللا ١١٤ ٢٦٧
  أمحد٢٢ ٢٧٨ أمحد بن عبد اهللا اآلبنوسي ١٧٧ ٣٩٦املستظهر باهللا =  أمحد بن عبد اهللا ٢٣٦ ٥٣٠

 أمحد بن عبيد اهللا ٣٢٤ ٣١٣املعري =  أمحد بن عبيد اهللا ١٩٩ ٣٦البكري القصاص = بن عبد اهللا 
=  أمحد بن عمر ٣١١ ٦٠٩ابن قبليل =  أمحد بن عمر الغرناطي ٢٥٦ ٥٥٨ابن كادش = العكربي 
ن ابن برها=  أمحد بن علي البغدادي ٢٦٤ ٣٨٠ابن بدران =  أمحد بن احللواين ٢٢١ ٥٢٩القطائفي 

  ٢٢٥ابن سوار =  أمحد بن علي بن عبيد اهللا ١٣٩ ١٦٠الطريثيثي =  أمحد بن علي ٨٧ ٤٥٦

)١٩/٦٥٤(  

  



  ٤٨٩امليداين =  أمحد بن علي ٢٨٤ ١٢٨ابن فرات =  أمحد بن علي الدمشقي ٦٦
 ٥١٨ابن منظور =  أمحد بن حممد املالكي ٣٠١ ٢١٨ابن بشرويه =  أمحد بن حممد االصبهاين ١٣٥
 أمحد بن حممد ١٧٢ ٢٣٦ابن زجنويه =  أمحد بن حممد ١٤٥ ٢١٩الربداين = ن حممد  أمحد ب١٣٦

=  أمحد بن حممد ٨٣ ٢٠٧ابن مردويه =  أمحد بن حممد ١٢٦ ٢٧٢أبو غالب العدل = اهلمداين 
أبو الفتح احلداد =  أمحد بن حممد االصبهاين ١٣٣ ٧الصاعدي =  أمحد بن حممد ٤ ١٥٦العبدي 
 أمحد ٢٧٩ ٥٨٦ابن ملوك =  أمحد بن حممد الوراق ٣٣٥ ٢٩٦مد اخلوالين  أمحد بن حم١٨٧ ٢١٦

 أمحد بن ٤١ ٤٨٢ابن اخلازن =  أمحد بن حممد البغدادي ٢٨٠ ٤٧٦ابن اخلياط = بن حممد الدمشقي 
 ٣٨٣صاحب مراغة =  أمحديل ٢٢٣ ٢٤١ابن سوسن =  أمحد بن املظفر ١٤٩ ٧٣اخلليلي = حممد 
 ٥٥٥إمساعيل بن الفضل التاجر =  ابن االخشيذ ٣٢٢ ١٥٧محد املديين علي بن أ=  ابن االخرم ٨٤

 ٤٧٠النوحي =  إسحاق بن حممد ٢٧٣ ٢١٢صاحب خراسان =  أرسالن أرغون بن ألب ١٣٠
  ٤٩٩ابن أيب روح =  أسعد بن أمحد االطرابلسي ٢٨٨ ٦٣٣امليهين =  أسعد بن أيب نصر ٣٧٤
  ١٥٨العتييب =  أسعد بن مسعود ٨٥

)١٩/٦٥٥(  

  

 ٣٧٦ ١٦٢سهل بن بشر الصويف =  االسفراييين ٨٨ ١٨٠جمد امللك =  أسعد بن موسى ١٠٠
 ٣١٣ابن البيهقي =  إمساعيل بن أمحد اخلسروجردي ٢٠٠ ٦٣٥علي بن أمحد السجزي = االسالمي 

 ٥٧٥مشس امللوك =  إمساعيل بن بوري ٣٢٩ ٦٢٦ابن املؤذن =  إمساعيل بن أمحد الكرماين ٣٦٩
ابن الفارسي =  إمساعيل بن عبد الغافر بن حممد ١٦٣ ٢٤٤السنجبسيت = ن احلسن  إمساعيل ب١٥١
ابن االخشيذ =  إمساعيل بن الفضل االصبهاين ٣٢٢ ٢٧٢البحريي =  إمساعيل بن عمرو ١٧٣ ٢٦٢
 ١٥٥القومساين =  إمساعيل بن حممد ٨١ ٣٨١ابن مله =  إمساعيل بن حممد االصبهاين ٢٢٢ ٥٥٥
 ١٩٧ ٤٢٨حممود بن إمساعيل الصرييف =  االشقر ٢٥٠ ١٨٣د بن عبد الغفار أمح=  ابن أشته ١٠٤

 ١٧٥ ٢٥عيسى بن سهل االسدي =  أبو األصبغ ١٥ ٣١٢أصبغ بن حممد االزدي = ابن أصبغ 
 ٣٧٥ ٥٧٦هبة اهللا بن أمحد االنصاري =  ابن االكفاين ٣٣٠ ٢٧٦محد بن نصر اهلمذاين = االعمش 

  ٨١بدر بن عبد اهللا االرمين =  أمري اجليوش ٤٥ ٦٣٤ ابن أيب الصلت =أمية بن عبد العزيز الداين 
 ٢٨١علي بن حممد البغدادي =  االنباري ١٨٠ ٥٠٧شاهنشاه بن بدر اجلمايل =  أمري اجليوش ٢٩٤
  ١٤٥علي بن احلسني املراتيب =  ابن أيوب ٧٥ ٤٣٥جنم الدين بن أرتق التركماين =  إيلغازي ٢٥٤

)١٩/٦٥٦(  

  



 ٢٦٣متيم بن املعز احلمريي =  ابن باديس ١٦٤ ٦٢٩إبراهيم بن الفضل االصبهاين =  البآر ٣٧١
 ٣٨٤احلسن بن حممد البغدادي =  الباقرحي ٢٢٦ ٥٣٣احلسني بن حممد الشاعر =  البارع ٣١٦
 ٥١٥سفيان بن العاص =  أبو حبر بن العاص ٢٩٨ ٢٣٥حممد بن احلسن الفامي =  الباقالين ١٤٤
هبة اهللا بن حممد =  ابن البخاري ٣٠٧ ٢٧٢اعيل بن عمرو النيسابوري إمس=  البحريي ١٧٣

 ٦١٣تاج امللوك =  بدران ٣٦٠ ٣٨٠أمحد بن علي احللواين =  ابن بدران ٢٢١ ٥٢٦البغدادي 
 ١٩٥ بركياروق بن ملكشاه بن ألب أرسالن ١١٦ ٨١أمري اجليوش =  بدر بن عبد اهللا االرمين ٤٥

 ١٠٦ ٤٩حممد بن حممد النسفي =  البزدوي ٣٠ ٤٥٦ البغدادي أمحد بن علي=  ابن برهان ٢٦٤
 ٢١٨أمحد بن حممد االصبهاين =  ابن بشرويه ١٣٥ ١٨٥احلسني بن علي البندار = ابن البسري 

  ٥٥٣الوزير املصري املأمون =  البطائحي ٣٢٠
 ٥٣٢عبد اهللا بن حممد النحوي =  البطليوس ٣١٥ ٤٦نصر بن أمحد البغدادي =  ابن البطر ٢٩

 ٢٢ ٤١٥مشس االئمة =  بكر بن حممد ٢٤٠ ٤٣٩احلسني بن مسعود الشافعي =  البغوي ٢٥٨
 ١٩٤ ٣٥عبد اهللا بن عبد العزيز =  البكري ٢١ ٣٦أمحد بن عبد اهللا بن حممد = البكري القصاص 

  ١٩٦حممد بن هبة اهللا الضرير =  البندنيجي ١١٧ ٣٠٧حممد بن أمحد النسفي = البلدي 

)١٩/٦٥٧(  

  

 ٢٠٠ ٢٥٧علي بن أمحد البغدادي =  ابن بيان ١٥٩ ٥٧٣تاج امللوك =  بوري بن طغتكني ٣٢٨
حممد بن منصور السمعاين =  تاج االسالم ٢١٤ ٣١٣إمساعيل بن أمحد اخلسروجردي = ابن البيهقي 

 ٣٢٨ ٦١٣بدران بن صدقة =  تاج امللوك ٣٦٠ ١٠٠مرزبان بن خسرو =  تاج امللك ٥٦ ٣٧١
ابن =  تتش ٤٦ ٢٦٩حيىي بن علي اخلطيب =  التربيزي ١٧٠ ٥٧٣وري بن طغتكني ب= تاج امللوك 

حممد بن =  التفليسي ٦ ٦عبد العزيز بن حممد بن علي =  الترياقي ٢ ٨٣ألب أرسالن السلجوقي 
موسى =  ابن أيب تليد ٢٩٩ ٢٥٩احلسن بن حممد البغدادي =  التككي ١٦٠ ١١إمساعيل الصويف 
  ٥١٦بن عبدالرمحن 

=  التنكيت ٥٠ ٢٦٣ابن باديس =  متيم بن املعز ١٦٥ ٢٦٦حممد بن عيسى املغريب =  التميمي ١٦٦
 ثابت بن بندار ١٢٤ ٥٣٩حممد بن عبد اهللا الرببري =  ابن تومرت ٣١٨ ٩٠نصر بن احلسن التركي 

علي بن =  ابن اجلراح ٩٥ ٨القاسم بن الفضل االصبهاين =  الثقفي ٥ ٢٠٤بن إبراهيم البقال 
حيىي بن =  ابن جزلة ١٠٨ ١٥٩عبد اهللا بن يوسف =  اجلرجاين ٨٦ ١٧٢الرمحن البغدادي عبد

 جعفر بن أمحد ١٤١ ٦٠٢عبد اهللا بن أيب جعفر اخلشين =  ابن أيب جعفر ٣٥١ ١٨٨عيسى البغدادي 
  ٤١٤الدرزجياين =  جعفر بن احلسن ٢٣٩ ٢٢٨السراج = 



)١٩/٦٥٨(  

  

=  جعفر بن حيىي ٦٩ ٤١العباداين =  جعفر بن حممد ٢٧ ٥٢٧الثقفي =  جعفر بن عبد الواحد ٣٠٨
حممد بن إبراهيم =  اجلماري ١٥٢ ٢٤٨القزويين =  اجلليل بن عبد اجلبار ١٥٤ ١٣١احلكاك 

 ٧٧ ١٧٥حممد بن حممد =  ابن جهري ٩٧ ٢٣١جياش =  جياش بن جناح ١٤٢ ٢٤٥الواسطي 
  ٦١٤حممد بن أمحد التجييب = ج  ابن احلا٣٦١ ١٤٨احلسني بن حممد الغساين = اجلياين 
 ٢٨٣ ٣٠٣احلسن بن أمحد االصبهاين =  احلداد ١٩٣ ٢٠٩املعمر بن حممد الكويف =  احلبال ١٢٧

 ١٢٢ ٤٠الفضل بن أمحد =  ابن أيب حرب ٢٦ ٤٨٦عبيد اهللا بن احلسن االصبهاين = ابن احلداد 
 أبو ١٧٧ ٤٦٠علي البصري القاسم بن =  احلريري ٢٦٨ ٢٠٢حممد بن احلسني املزكي = احلرمي 

 ٦٠٨ احلسن بن إبراهيم الشافعي الفارقي ٣٥٥ ٢٧٨أمحد بن عبد اهللا الوكيل = احلسن اآلبنوسي 
 احلسن بن أسد ٤٤ ٢٠٥السمرقندي =  احلسن بن أمحد ١٢٥ ٣٠٣احلداد =  احلسن بن أمحد ١٩٣

 احلسن بن ٣٥٨ ٦٠٥ علي بن عبيد اهللا البغدادي=  أبو احلسن بن الزاغوين ٣٥٤ ٨٠الفارقي = 
=  احلسن بن علي ٥٣ ١٤٣النسفي =  احلسن بن عبدامللك ٧٣ ٦١١ابن الفىت = سلمان النهرواين 

  ٥٢٢ احلسن بن علي النصييب ٣١٩ ٩٤نظام امللك 

)١٩/٦٥٩(  

  

 احلسن بن ٢٢٦ ١٨٩الشريجاين =  احلسن بن حممد ١١٠ ٦٢١اليوناريت =  احلسن بن حممد ٣٦٥
ابن البسري =  احلسني بن علي ١٠٦ ٢٥٩التككي =  احلسن بن حممد ١٦٠ ٣٨٤الباقرحي = حممد 
١٨٥  
 أبو ٣٥٠ ١٠١النعايل =  احلسني بن أمحد ٥٧ ٣٨٥الشقاق =  احلسني بن أمحد البغدادي ٢٢٧

 احلسني ١٢٣ ٦٢٠اخلالل =  احلسني بن عبدامللك ٣٦٤ ٦٠١حممد بن أيب يعلى = احلسني بن الفراء 
اجلياين =  احلسني بن حممد ٧٧ ٤٥٤الطغرائي =  احلسني بن علي ٢٦٢ ٢٠٣الطربي = بن علي 

بن سكرة =  احلسني بن حممد ٢١٨ ٥٩٢ابن خسرو =  احلسني بن حممد البغدادي ٣٤٢ ١٤٨
 ٣١٦ ٣٥٣نور اهلدى =  احلسني بن حممد ٢٠٩ ٢١٠الطربي =  احلسني بن حممد ١٢٨ ٣٧٦

=  احلسني بن مسعود ٢٥٨ ١٥٢الكتيب  =  احلسني بن حممد٧٨ ٥٣٣البارع = احلسني بن حممد 
علي بن عبد الغين الفهري =  احلصري ١٦ ٣٧٨النهاوندي =  احلسني بن نصر ٢١٩ ٤٣٩البغوي 

أمحد بن إبراهيم =  ابن احلطاب ١١١ ٥٣٦هبة اهللا بن حممد الشيباين =  ابن احلصني ٣١٧ ٢٦



جعفر بن =  احلكاك ٦٩ ٥٠٣دي عبيد اهللا بن حممد اخلسروجر=  حفيد البيهقي ٢٩١ ١٩٠الرازي 
  ١٣١حيىي املكي 

)١٩/٦٦٠(  

  

  ٥١٧حيىي بن علي الشافعي =  احللواين ٣٠٠
 ٢٠ محد بن أمحد بن احلسن االصبهاين ١٣ ٥٩٤الدباس الرحيب =  محاد بن مسلم بن ددوه ٣٤٤
 محزة ٢٦٦ ٤٢٢حممد بن علي االندلسي =  ابن محدين ٢٤٤ ٢٧٦االعمش =  محد بن نصر ١٧٥
 محزة بن هبة اهللا احلسيين ٣٢٧ ٣٥٢الزينيب =  محزة بن حممد ٢٠٨ ٤٥٨العلوي = لعباس بن ا

حممد بن املظفر بن =  احلموي ٤٧ ٥٩٧حممد بن محويه اجلويين =  ابن محويه ٣٤٧ ٥٧٣النيسابوري 
حممد بن احلسني الدمشقي =  احلنائي ٢٥٥ ١٢٠حممد بن فتوح االزدي =  احلميدي ٦٣ ٨٥بكران 
 ٦٠٤حممد بن أيب يعلى =  أبو خازم بن الفراء ٣٥٣ ١٨١منصور بن بكر =  ابن حيد ١٠٢ ٤٣٦
 ابن ١٠١ ١٠٩حممد بن أمحد الدقاق =  ابن اخلاضبة ٦١ ٤٨٢أمحد بن حممد =  ابن اخلازن ٢٨٠
نصر اهللا بن =  اخلشنامي ٩١ ٥٩٢احلسني بن حممد =  ابن خسرو ٣٤٢ ١٨٠علي بن حممد = خذام 

حمفوظ =  أبو اخلطاب ٢٠٦ ٢٤٠حممد بن عبد الكرمي =  ابن خشيش ١٤٨ ١٦٧أمحد النيسابوري 
إبراهيم بن =  اخلاليل ٩ ٦٢٠احلسني بن عبدامللك االثري =  اخلالل ٣٦٤ ٣٤٨بن أمحد العراقي 
  ١٦عثمان اجلرجاين 

  ٧٣أمحد بن حممد البلخي =  اخلليلي ٤١ ٧٤علي بن احلسن املصري =  اخللعي ٤٢

)١٩/٦٦١(  

  

 ٨ ٥٢٩حممد بن نوشتكني =  خوارزمشاه ٣١٠ ٣٤٦يس بن علي الواسطي احلوزي  مخ٢٠٥
 ٤١٩حممد بن عبد اهللا االصبهاين =  خوروست ٢٤٢ ١٤حممد بن حسني البخاري = خواهرزاذه 

 ١٣٧ ٤٧٦أمحد بن حممد التغليب =  ابن اخلياط ٢٧٩ ٢٩٦أمحد بن حممد القرطيب =  اخلوالين ١٨٧
 أبو ٩٢ ١٠٥أمحد بن احلسن البغدادي =  ابن خريون ٦٠ ٢٢٢البغدادي حممد بن أمحد = اخلياط 
=  الدبوسي ٥١ ٥حممد بن علي البغوي =  الدباس ١ ١٦٨سليمان بن أيب القاسم القرطيب = داود 

جعفر بن =  الدرزجياين ٢٣٩ ٦١٢ دبيس بن صدقة االسدي ٣٥٩ ٩١علي بن أيب يعلى العلوي 
 دقاق بن تتش ١٢٩ ٤٧٢عبد الواحد بن حممد الذهيب =  الدشتج ٢٧٥ ٤١٤احلسن املقرئ 

حممد بن =  ابن الدنف ٢٨٢ ٤٧٤حممد بن عبد الواحد االصبهاين =  الدقاق ٢٧٧ ٢١٠السلجوقي 



عبدالرمحن =  الدوين ١٤٧ ٤٢٧حممد بن عبدا لباقي السمسار =  الدوري ٢٤٨ ٤٨٥علي احلنبلي 
  ٢٣٩بن محد الصويف 

 ١٧١عيسى بن أيب ذر =  ابن أيب ذر ٩٤ ٥٢٥الواحد البغدادي علي بن عبد =  الدينوري ٣٠٦
=  الرازي ٣٣٣ ١٠٣أمحد بن عبدالرمحن =  الذكواين ٥٨ ٥٨٥حممد بن علي =  ابن أيب ذر ٣٣٤

  ٥٦٨منصور بن املسترشد العباسي =  الراشد اهللا ٣٢٦ ٥٨٣حممد بن أمحد الشروطي 

)١٩/٦٦٢(  

  

 ٥٠١حممد بن أمحد القرطيب =  ابن رشد ٢٩٠ ١٩٤ علي بن احلسني البغدادي=  الربعي ١١٥
 ٣٥٧ ٣١٥ رضوان بن تتش السلجوقي ٢٠١ ٥٣٠أمحد بن عبد اهللا املراتيب =  ابن رضوان ٣١٢

 ١٧٨مكي بن عبد السالم املقدسي =  الرميلي ٩٩ ٦١٠أمحد بن سالمة الكرخي = ابن الرطيب 
أسعد بن أمحد = بن أيب روح  ا٢٨٨ ٣١٧عمر بن عبد الكرمي الدهستاين =  الرواسي ٢٠٢

عبدالرمحن بن =  الزاز ٨٠ ٢٦١عبد الواحد بن إمساعيل الطربي =  الروياين ١٦٢ ٤٤٩االطرابلسي 
حممد =  الزعفراين ٢٧٤ ٦٢٥فاطمة بنت علي البغدادية =  بنت زعبل ٣٦٨ ١٥٤أمحد السرخسي 

زهر بن = زهر الطيب  ابن ٣٤٥ ٢٣٦أمحد بن حممد =  ابن زجنويه ١٤٥ ٤٧١بن مرزوق اجلالب 
  ٢٦٨متويل مهذان =  زيد بن احلسني ١٦٨ ٥٩٦عبدامللك 

 ابن سارة ٢٦٧ ٣٠٨املؤمتن بن أمحد =  الساجي ١٩٥ ٣٥٢محزة بن حممد العباسي =  الزينيب ٢٠٨
 ابن السراج ٧٠ ٢٢٨جعفر بن أمحد البغدادي =  السراج ١٤١ ٤٥٩عبد اهللا بن حممد الشنتريين = 
=  سرفرتج ١٩٨ ١٤٧الفضل بن عبد الواحد احلنفي =  السرخسي ٧٦ ١٣٣ج عبدامللك بن سرا= 

 ١٨٨ ٤٦٧أمحد بن عبد اجلبار الصرييف =  أبو سعد بن الطيوري ٢٧٠ ٣١٢حممد بن علي املديين 
  ٧٩عبد اهللا بن احلسني القرشي =  السعيداين ٤٣ ١٩٧العجلي = سعد بن علي 

)١٩/٦٦٣(  

  

 ٢٩٨ ٤٥٥حممد بن بركات املصري =  السعيدي ٢٦٣ ٦٢٢الصرييف =  سعيد بن حممد ٣٦٦
 سقمان ١٤٣ ٢٨٢هبة اهللا بن املبارك =  السقطي ١٨١ ٥١٥أبو حبر بن العاص = سفيان بن العاص 

=  السالر ٣٩ ٣٧٦احلسني بن حممد الصديف =  ابن سكرة ٢١٨ ٢٣٤صاحب ماردين = بن أرتق 
صاحب =  السلطان ٣٠٥ ٥٠٦شاه حممد بن ملك=  السلطان ٢٩٣ ٧١مكي بن منصور الكرجي 

أبو القاسم االنصاري =  سلمان بن ناصر النيسابوري ٢٣٧ ٥٢٤العراق حممود بن حممد السلجوقي 



  ٢١ سليمان بن إبراهيم االصبهاين ١٤ ٤١٢
احلسن بن أمحد =  السمرقندي ١٢٥ ١٦٨أبو داود =  سليمان بن أيب القاسم االندلسي ٩٢

عبدالرمحن بن =  السمسار ٢٠ ٤٦٥عبد اهللا بن املقرئ = قندي  ابن السمر٢٦٩ ٢٠٥الكومخيثين 
 ١٥١ ٤٣٢علي بن أمحد =  السمريمي ٢٥٢ ١٦حممد بن أمحد =  ابن مسكويه ١٠ ٣٤حممد 

 ٥٢٣املسجدي =  سهل بن إبراهيم السبعي ٣٠٤ ٢٤٤إمساعيل بن احلسن اخلراساين = السنجبسيت 
 ابن سوار ١٣٩ ٢١٢املبارك بن حممد = سوادي  ابن ال١٣١ ١٦٢االسفراييين =  سهل بن بشر ٨٨
 ابن ١٤٩ ١٩٣أمحد بن عبد اهللا االصبهاين =  السوذرجاين ١١٤ ٢٢٥أمحد بن علي البغدادي = 

  ٩٨حيىي بن أمحد القصري =  السييب ٥٥ ٢٤١أمحد بن املظفر التمار = سوسن 

)١٩/٦٦٤(  

  

 ٢١٠ ٥٠٧أمري اجليوش = در  شاهنشاه بن ب٢٩٤ ٣٩٣حممد بن أمحد التركي =  الشاشي ٢٣٤
 ١٤٠ ١٨٨حممد بن منصور اخلوارزمي =  شرف امللك ١٠٩ ٣٥٥شجاع بن فارس السهروردي 

 ٢٢٧ ٥٠عبدامللك بن علي البصري =  ابن شغبة ٣١ ٢٢٧عبدالرحيم بن قاسم املالقي = الشعيب 
  ٣٨٥احلسني بن أمحد البغدادي = الشقاق 

بكر بن حممد االنصاري =  مشس االئمة ٢٤٠ ٢٧٩وري العباس بن أمحد النيساب=  الشقاين ١٧٨
 ٦٥ ٥٧٥إمساعيل بن بوري =  مشس امللوك ٣٢٩ ١٩٢نصر بن إبراهيم =  مشس امللك ١٣٣ ٤١٥

عبد احملسن بن حممد البغدادي =  الشيحي ٧٩ ١٢٨عبد الواحد بن علوان البغدادي = الشيباين 
احلسن بن حممد الكرماين =  الشريجاين ١١٠ ١٧٤عزيزي بن عبدامللك اجليلي =  شيذله ٩٦ ١٥٢
 شريويه بن شهردار الديلمي ١٨٦ ٢٤٦عبد الغفار بن حممد النيسابوري =  الشريوي ١٥٣ ١٨٩
حيىي بن متيم =  صاحب إفريقية ٢٣٨ ٤٢٣عبدالرمحن بن أمحد الدمشقي =  ابن صابر ٢٤٦ ٢٩٤

= صاحب خراسان  ١٣٠ ٢٦٤صدقة بن منصور االسدي =  صاحب احللة ١٦٥ ٤١٢احلمريي 
يوسف بن =  صاحب الغرب ١٥٦ ١٢٧اخلان أمحد =  صاحب مسقند ٦٤ ٢١٢أرسالن أرغون 

إبراهيم =  صاحب اهلند ٨٢ ٢٣٤سقمان بن أرتق التركماين =  صاحب ماردين ١٤٣ ٢٥٢تاشفني 
  ١٥٦بن مسعود 

)١٩/٦٦٥(  

  



 ٤٧٥د بن حيىي مرش=  أبو صادق املديين ٢٧٨ ٢٩٩مسعوب بن إبراهيم =  صاحب اهلند ١٩٠
  ٥٩١حممد بن أمحد الصاعدي =  ابن صاعد ٣٤٠
=  الصاعدي ٤ ١٨٢ صاعد بن سيار الكناين ١٠٣ ٥٩٠احلافظ اهلروي =  صاعد بن سيار ٣٣٩

احلسن بن علي =  ابن صدقة ٣١٩ ٢٦٤صاحب احللة =  صدقة بن منصور ١٦٥ ٧أمحد بن حممد 
أمية بن =  ابن أيب الصلت ٣٧٥ ٢٣٨واسطي حممد بن علي ال=  ابن أيب الصقر ١٤٦ ٥٥٢النصييب 

سعيد بن حممد =  الصرييف ٣٦٦ ٢٨٩عبيد اهللا بن صليعة =  ابن صليعة ١٨٩ ٦٣٤عبد العزيز 
 طاهر بن ٣٤١ ٣٨٦عبد القادر بن حممد البغدادي =  أبو طالب اليوسفي ٢٢٨ ٦٢٢السمسار 

 أبو طاهر ١٨٨ ٨٨مفورز ابن =  طاهر بن مفوز املعافري ٤٨ ٥٩١سهل بن بشر االسفراييين 
 ١٢٣ ٥٩٣هبة اهللا بن أمحد احلريري =  ابن الطرب ٣٤٣ ٢٩٧عبدالرمحن بن أمحد البزاز = اليوسفي 
 طراد ٢٤ ٢١٠احلسني بن حممد احلاجي =  الطربي ١٢٨ ٢٠٣احلسني بن علي الشافعي = الطربي 

أمحد =  الطرقي ٣٠٩ ٤٩٠حممد بن الوليد الفهري =  الطرطوشي ٢٨٥ ٣٧بن حممد بن علي الزينيب 
صاحب =  طغتكني ٣٠٢ ١٦٠أمحد بن علي البغدادي =  الطريثيثي ٨٧ ٥٢٨بن ثابت االصبهاين 

  ٤٥٤احلسني بن علي الشاعر =  الطغرائي ٢٦٢ ٥١٩دمشق 

)١٩/٦٦٦(  

  

مبارك بن عبد اجلبار الصرييف =  ابن الطيوري ١٣٢ ١٩٩حممد بن الفرج القرطيب =  الطالعي ١٢١
 ٨٩ ظاهر بن أمحد بن علي السليطي ٤٩ ٥٩٧افر بن القاسم بن منصور االسكندراين  ظ٣٤٦ ٢١٣
حممد بن احلسني الروذراوري =  ظهري الدين ١٧ ٣٧٥ ظريف بن حممد بن عبد العزيز احلريي ٢١٧
 ٤١جعفر بن حممد القرشي =  العباداين ٢٧ ٣٢حممود بن القاسم املهليب =  أبو عامر االزدي ١٩ ٢٧

 عبد احلق ٣٣٧ ١٧٠املراغي =  عبدا لباقي بن يوسف ٩٣ ٢٧٩الشقاين =  بن أمحد  العباس١٧٨
 ١٨٨ ١٩٧ابن االبرص =  عبد اخلالق بن حممد البغدادي ١١٩ ٥٨٧بن غالب املفسر الغرناطي 

 ٢٢٩ ١٥٤الزاز =  عبدالرمحن بن أمحد ٨٠ ٢٩٧أبو طاهر اليوسفي = عبدالرمحن بن أمحد البغدادي 
 ٢٤٦ ٢٣٩الدوين =  عبدالرمحن بن محد ١٤٧ ٣٨٧ابن الفحام =  بكر القرشي عبدالرمحن بن أيب

 عبدالرمحن بن ٢٠ ١٨٧املتويل =  عبدالرمحن بن مأمون ١٠٧ ٤٢٣عبدالرمحن بن أمحد الدمشقي 
 عبدالرمحن بن جنم ٣٣ ٥١٤ابن عتاب =  عبدالرمحن بن حممد القرطيب ٢٩٧ ٣٤السمسار = حممد 

  ٥٤ناصح الدين = الدمشقي 
 ٣٣٢ ٢٢٧الشعيب =  عبدالرحيم بن قاسم ١٤٠ ٤٢٤ عبدالرمحن بن عبد الكرمي النيسابوري ٢٤٧

  ٤٨٣ عبد الصمد بن أمحد االصبهاين ٢٨١ ٥٧٩حممد بن سعدون القرشي = العبدري 



)١٩/٦٦٧(  

  

 عبد القادر ٢٢٨ ٢٤٦الشريوي =  عبد الغفار بن حممد ١٥٣ ٦الترياقي =  عبد العزيز بن حممد ٢
 عبد اهللا بن أمحد ٣٣١ ٦٠٠ عبد الكرمي بن محزة بن اخلضر الدمشقي ٣٤٩ ٣٨٦مد البغدادي بن حم

 عبد ٤٣ ٤٦٥ابن السمرقندي =  عبد اهللا بن املقرئ الدمشقي ٢٦٩ ٥٧٨ابن يربوع = الشنتريين 
=  عبد اهللا بن علي ١٧٦ ٣٥البكري =  عبد اهللا بن عبد العزيز ٢١ ٧٩السعيداين = اهللا بن احلسني 

 ٥٣٢البطليوسي =  عبد اهللا بن حممد ٣١٥ ٦٠٢ عبد اهللا بن أيب جعفر ٣٥١ ٢٧٧بن اآلبنوسي ا
 ٢٢٠ ٤٥٩ عبد اهللا بن حممد الشنتريين ٢٦٧ ١٣٠ابن العرب =  عبد اهللا بن حممد االشبيلي ٦٨

 عبد اهللا ٨٦ ٣٠٠ابن مرزوق =  عبد اهللا بن مرزوق اهلروي ١٩١ ٣٧٩عبد اهللا بن مرزوق االصم 
  ١٥٢الشيحي =  عبد احملسن بن حممد ٧٩ ١٥٩اجلرجاين = سف بن يو
 ٧٠ ٣١اهلمذاين =  عبدامللك بن إبراهيم ١٨ ٥٩٨ابن عيذون =  عبدايد بن عيذون ٣٤٨

 عبد املنعم بن ٣٦٧ ٥٠البصري =  عبدامللك بن علي ٣١ ١٣٣ابن السراج = عبدامللك بن سراج 
 عبد الواحد بن ٥٩ ٢٦٠الرواياين = بن إمساعيل  عبد الواحد ١٦٢ ٦٢٣عبد الكرمي النيسابوري 

  ١٢٨الشيباين =  عبد الواحد بن علوان ٦٥ ١٠٤الوركي = عبدالرمحن 

)١٩/٦٦٨(  

  

أبو الفرج احلنبلي =  عبد الواحد بن حممد االنصاري ٣٢ ٤٧٢الدشتج =  عبد الواحد بن حممد ٢٧٥
 ابن ٣٤٨ ٩٧د اهللا بن حممد  عبدوس بن عب٥٤ ٢٤٨الفامي =  عبد الوهاب بن حممد ١٥٥ ٥١

 عبيد بن حممد ١٨٥ ١٥٦أمحد بن حممد =  العبدي ٨٣ ٥٩٨عبدايد بن عيذون = عيذون 
 عبيد اهللا بن صليعة بن ١٨٩ ٤٨٦ابن احلداد =  عبيد اهللا بن احلسن االصبهاين ٢٨٣ ٢٩٣القشريي 

= عبيد اهللا بن حممد  ٢٩١ ٢٦٨الكشاين =  عبيد اهللا بن عمر ١٦٩ ٢٩٨ابن صليعة = قاضي جبلة 
=  عثمان بن علي ٣٧٣ ٥١٤عبدالرمحن بن حممد القرطيب =  ابن عتاب ٢٩٧ ٥٠٣حفيد البيهقي 

  ٦٣٢العجلي 
عثمان =  العجلي ٣٧٣ ١٩٧سعد بن علي =  العجلي ١١٨ ٤٥٣ عثمان بن علي البغدادي ٢٦١

حممد بن = العز  أبو ٢٢٤ ٤٥٧حممد بن أمحد الربعي =  أبو عدنان ٢٦٥ ٦٣٢بن علي املروزي 
شيذله =  عزيزي بن عبدامللك ٩٦ ١٣٠عبيد اهللا بن حممد االشبيلي =  ابن العريب ٦٨ ٣٨٣املختار 
غالب بن عبدالرمحن =  ابن عطية ٣٣٦ ٥٣٠أمحد بن عبدا لباقي الكرخي =  العطار ٣١٣ ١٧٤



ن املوصاليا اب=  العالء بن حسن ١٢٠ ٤٤٣علي بن عقيل الظفري =  ابن عقيل ٢٥٩ ٥٨٦احملاريب 
  ١٢علي بن حممد =  ابن أيب العالء ٧ ١٩٨

)١٩/٦٦٩(  

  

 ٤٥٨محزة بن العباس احلسيين =  العلوي ٢٦٦ ٢٤٢علي بن حممد البغدادي =  ابن العالف ١٥٠
 علي بن أمحد ٣٧٦ ٤٣٢السمريمي =  علي بن أمحد ٢٥٢ ٣٥٨النيب =  علي بن إبراهيم ٢١٢

 علي بن أمحد الدهان ٢٧٦ ١٥٧ابن االخرم = د املديين  علي بن أمح٨٤ ٦٣٥االسالمي = السجزي 
  ٦٧اهلكاري =  علي بن أمحد ٣٧ ٢٥٧ابن بيان =  علي بن أمحد البغدادي ١٥٩ ٤٧٣املرتب = 

ابن املوازيين =  علي بن احلسن الدمشقي ٢٥٦ ٤٣٣ابن القطاع =  علي بن جعفر الصقلي ٢٥٣
 علي بن احلسني ٧٥ ١٩٤الربعي = حلسني  علي بن ا١٥٥ ٧٤اخللعي =  علي بن احلسن ٤٢ ٤٣٧

 علي بن عبد اجلبار ٣١٤ ٥٠٠الفراء =  علي بن احلسني املصري ٢٨٩ ١٤٥ابن أيوب = البغدادي 
 علي بن عبد ١٦ ١٧٢ابن اجلراح =  علي بن عبدالرمحن البغدادي ٩٥ ٥٣١ابن عيذون = اللغوي 
 علي بن عبد الواحد ٣٠٦ ٦١٩ن آسة اب=  علي بن عبد القاهر املراتيب ٣٦٣ ٢٦احلصري = الغين 

 علي بن ٢٥٩ ٦٠٥أبو احلسن ابن الزاغوين =  علي بن عبيد اهللا البغدادي ٣٥٤ ٥٢٥الدينوري = 
 علي بن ١٠١ ٥٢١ابن الفاعوس =  علي بن املبارك احلنبلي ٣٠٣ ٤٤٣ابن عقيل = عقيل البغدادي 

  ١٨٠ابن خذام = حممد 

)١٩/٦٧٠(  

  

 علي بن ١٥٠ ١٢ابن أيب العالء =  علي بن حممد املصيصي ٧ ٢٨١اري االنب=  علي بن حممد ١٨٠
=  علي بن املظفر ٥١ ٣٥٠إلكيا =  علي بن حممد اهلراسي ٢٠٧ ٢٤٢ابن العالف = حممد البغدادي 

  ٩١الدبوسي 
 عمر بن عبد ٢٠٢ ٤٥١املعمر بن علي =  ابن أيب عمامة ٢٦٠ ٣١١فخر امللك =  ابن عمار ١٩٦

عبدايد بن =  ابن عيذون ٣٤٨ ٦٩حممد بن علي اهلروي =  العمريي ٣٨ ٣١٧ الرواسي= الكرمي 
 عيسى بن أيب ذر ٩٤ ٥٣١علي بن عبد اجلبار اهلذيل =  ابن عيذون ٣١٤ ٥٩٨عيذون الشاعر 

 عيسى بن شعيب السجزي ٢٣١ ٢٥أبو األصبغ =  عيسى بن سهل املالكي ١٥ ١٧١االنصاري 
أمحد بن احلسن البغدادي =  أبو غالب بن البناء ٣٥٢ ٦٢٨ الشنتريين=  عيسى بن حممد ٣٧٠ ٣٨٩
=  غالب بن عبدالرمحن الغرناطي ٣٣٦ ٢٧٢أمحد بن حممد اهلمذاين =  أبو غالب العدل ١٧٢ ٦٠٣



=  غامن بن حممد ٢٠٣ ٥٨٩حممد بن احلسن التميمي =  أبو غالب املاوردي ٣٣٨ ٥٨٦ابن عطية 
إبراهيم بن حيىي الكليب =  الغزي ٣٢١ ٣٢٢د الطوسي حممد بن حمم=  الغزايل ٢٠٤ ٣٢٠الربجي 
أمحد بن عبدامللك =  ابن غطاس ١٦٧ ٣٥٧املبارك بن احلسني البغدادي =  الغسال ٢١١ ٥٤٤

  ٧أمحد بن عبد الصمد اهلروي =  الغورجي ٣ ٢٦٧العجمي 

)١٩/٦٧١(  

  

  ٣٨٩ غيث بن علي بن عبد السالم االرمنازي ٢٣٠
إمساعيل بن عبد الغفار =  ابن الفارسي ١٦٣ ٣٠٢ن فاخر النحوي املبارك ب=  ابن فاخر ١٩٢

 ٥٠٤ فاطمة بنت عبد اهللا اجلوزدانية ٢٩٢ ٨٠احلسن بن أسد =  الفارقي ٤٤ ٢٦٢النيسابوري 
 ٥٢١علي بن املبارك االسكاف =  ابن الفاعوس ٣٠٣ ٦٢٥بنت زعبل =  فاطمة بنت علي ٣٦٨
أمحد بن حممد =  أبو الفتح احلداد ١٣٣ ٢٤٨ي عبد الوهاب بن حممد الفارس=  الفامي ١٥٥

احلسن بن =  ابن الفىت ٣٥٨ ٣٩١نصر بن أمحد احلنفي =  أبو الفتح اهلروي ٢٣٢ ٢١٦االصبهاين 
 فخر امللك بن ١٩٦ ٣٨٧عبدالرمحن بن عتيق القرشي =  ابن الفحام ٢٢٩ ٦١١سليمان النهرواين 

أمحد =  ابن الفرات ٦٦ ٥٠٠ني املوصلي علي بن احلس=  الفراء ٢٨٩ ٣١١عمار صاحب طرابلس 
هبة اهللا =  الفرضي ٢٧٢ ٦١٥حممد بن الفضل الصاعدي =  الفراوي ٣٦٢ ١٢٨بن علي الدمشقي 
 الفضل بن ٢٦ ٥١عبد الواحد بن حممد االنصاري =  أبو الفرج احلنبلي ٣٢ ٤٦٩بن حممد البغدادي 

 الفضل بن عبد ٧٦ ٥٦١ملسترشد باهللا ا=  الفضل بن أمحد ٣٢٥ ٤٠ابن أيب حرب = أمحد اجلرجاين 
 ١٧٩ ٥١٣، ٢٩٢االبيوردي =  الفضل بن حممد العطار ٢٩٦، ١٨٣ ١٤٧السرخسي = الواحد 

  ٢٨٠القشريي = الفضل بن حممد 
  ١٣٦نصر بن إبراهيم النابلسي =  الفقيه نصر ٧٢ ٢٩٢ الفضل بن حممد بن عبيد القشريي ١٨٤

)١٩/٦٧٢(  

  

 ٥ ٤٦٠احلريري =  القاسم بن علي ٢٦٨ ٤١٢ سلمان بن ناصر = أبو القاسم االنصاري ٢٣٧
=  القزويين ١٥٤ ٦٠٩أمحد بن عمر الغرناطي =  ابن قبليل ٣٥٦ ٨الثقفي = القاسم بن الفضل 

 قسيم ٦٧ ٢١٧حممد بن حممود االنصاري =  القزويين ١٣٤ ٢٨٤اجلليل بن عبد اجلبار التميمي 
 ٣٦٧ ٤٢٤عبدالرحيم بن الكرمي النيسابوري = قشريي  ابن ال٢٤٧ ١٢٩آقسنقر التركي = الدولة 

الفضل بن حممد =  القشريي ١٧٩ ٦٢٣عبد املنعم بن عبد الكرمي النيسابوري = ابن القشريي 



علي بن جعفر =  ابن القطاع ٢٥٣ ٥٢٩أمحد بن عمر النهاوندي =  القطائفي ٣١١ ٢٨٠الصويف 
إمساعيل بن حممد =  القومساين ٨١ ٤٩٦طي حممد بن احلسني الواس=  القالنسي ٢٨٦ ٤٣٣السعدي 
أمحد بن عبيد اهللا =  ابن كادش ٣٢٤ ٤١٧حممد بن عتيق التميمي =  القريواين ٢٤١ ١٥٥اهلمذاين 
احلسني بن حممد اهلروي =  الكتيب ٧٨ ١٨٤حممد بن أمحد الساوي =  الكاخمي ١٠٥ ٥٥٨العكربي 

  ٥٥٦حممد بن علي املروزي =  الكراعي ٣٢٣ ١٥٢
 ٢٦٨عبيد اهللا بن عمر بن حممد =  الكشاين ١٦٩ ١٤٤أمحد بن احلسن الباقالين = كرجي  ال٧٤

 ابن اللبانة ٢١٥ ١٩١مروان بن عبدامللك املغريب =  اللوايت ١١٢ ٣٥٠علي بن حممد =  إلكيا ٢٠٧
  ٥٥٣البطائحي =  املأمون أبو عبد اهللا ٣٢٠ ٣٧٣حممد بن عيسى اللخمي = 

)١٩/٦٧٣(  

  

 ٢٤٩ ٢١٣ابن الطيوري =  املبارك بن عبد اجلبار ١٣٢ ٣٥٧الغسال = ن احلسني  املبارك ب٢١١
 املبارك بن ١٣١ ٣٠٢ابن فاخر =  املبارك بن فاخر البغدادي ١٩٢ ٤٢٨املخرمي = املبارك بن علي 

عبدالرمحن =  املتويل ١٠٧ ٤٩٨أمحد بن أمحد العباسي =  املتوكلي ٢٨٧ ٢١٢ابن السوادي = حممد 
=  جمد امللك ١٠٠ ٢٦٨زيد بن احلسني العلوي =  متويل مهذان ١٦٨ ١٨٧بيوردي بن مأمون اال

 حممد بن إبراهيم ١٥٢ ٣٤٨أبو اخلطاب =  حمفوظ بن أمحد العراقي ٢٠٦ ١٨٠أسعد بن موسى 
 ٦٠٤ حممد بن أيب يعلى احلنبلي ٣٥٣ ٣٩ حممد بن علي الزينيب ٢٥ ٢٤٥اجلماري = الواسطي 

  ٥٨٣الرازي =  حممد بن أمحد الشروطي ٣٣٣ ٦٠١غدادي  حممد بن أيب يعلى الب٣٥٠
 ٥٠١ابن رشيد =  حممد بن أمحد القرطيب ٢٩٠ ٤٥٧أبو عدنان =  حممد بن أمحد االصبهاين ٢٦٥
 حممد بن أمحد ٦١ ٦١٤ حممد بن أمحد املالكي ٣٦١ ٣٩٣الشاشي =  حممد بن أمحد التركي ٢٣٤

 ٢٢٢اخلياط =  حممد بن أمحد البغدادي ١٣٧ ١٦ابن مسكويه =  حممد بن أمحد ١٠ ١٠٩البغدادي 
 ١٠٥ ٢٨٣االبيوردي =  حممد بن أمحد اللغوي ١٨٢ ٣٠٧البلدي =  حممد بن أمحد التجييب ١٩٤

  ١٨٤الكاخمي = حممد بن أمحد الساوي 

)١٩/٦٧٤(  

  

 ٣١٠ ١١التفليسي =  حممد بن إمساعيل الصويف ٦ ٥٩١ابن صاعد =  حممد بن أمحد الصاعدي ٣٤٠
 ١٤٤ ٤٥٥السعيدي =  حممد بن بركات املصري ٢٦٣ ٥٢٩خوارزمشاه = بن أنوشتكني حممد 

 ٥٨٩أبو غالب املاوردي =  حممد بن احلسن البصري ٣٣٨ ٢٣٥الباقالين = حممد بن احلسن الفامي 



 ٢٨٦ ٢٧ظهري الدين =  حممد بن احلسني الروذراوري ١٧ ٤٣٨ حممد بن احلسن املوازيين ٢٥٧
 ٢٥٥ ٦٣١املزريف =  حممد بن احلسني البغدادي ٣٧٢ ٤٩٦القالنسي = اسطي حممد بن احلسني الو

  ٤٣٦احلنائي = حممد بن احلسني الدمشقي 
 ٣٤٧ ١٤خواهرزاذه =  حممد بن حسني البخاري ٨ ٢٠٢احلرمي =  حممد بن احلسني املزكي ١٢٢

 حممد ٣٦ ٤٢١فوز ابن م=  حممد بن حيدرة املعافري ٢٤٣ ٥٩٧ابن محويه = حممد بن محويه اجلويين 
 حممد ١٥٨ ٥٧٩العبدري =  حممد بن سعدون القرشي ٣٣٢ ٦٦ابن املرابط = بن خلف االندلسي 

 حممد ٢١٣ ٣٩٢أبو يعلى بن اهلبارية =  حممد بن صاحل العباسي ٢٣٣ ٢٥٥ابن نبهان = بن سعيد 
 بن عبدا  حممد٢٤٨ ٤٢٣ حممد بن طرخان بن بلتكني التركي ٢٤٥ ٣٦١بن طاهر بن علي الظاهري 

 حممد بن عبد ٣١٨ ٢٤٠ابن خشيش =  حممد بن عبد الكرمي البغدادي ١٤٨ ٤٢٧الدوري = لباقي 
  ١٩الناصحي =  حممد بن عبد اهللا ١٢ ٥٣٩ابن تومرت = اهللا الرببري 

)١٩/٦٧٥(  

  

 ١٧٦أبو مطيع =  حممد بن عبد الواحد املديين ٩٨ ٤١٩خوروست =  حمجمد بن عبد اهللا ٢٤٢
 ٢١٣ ٤١٧القريواين =  حممد بن عتيق التميمي ٢٤١ ٤٧٤الدقاق = عبد الواحد  حممد بن ٢٧٧

=  حممد بن علي البغوي ١ ٤٢٣ حممد بن طرخان البغدادي ٢٤٥ ٣٦١حممد بن طاهر بن علي 
  ٥الدباس 
 ١٦٤ابن ودعان =  حممد بن علي املوصلي ٩٠ ٢٣٨ابن أيب الصقر =  حممد بن علي الواسطي ١٤٦
 ٢٤٤ ٣١٢سرفرتج =  حممد بن علي املديين ١٩٨ ٤٨٥ابن الدنف = لبغدادي  حممد بن علي ا٢٨٢

 ٣٨ ٥٨٥ابن أيب ذر =  حممد بن علي الصاحلاين ٣٣٤ ٤٢٢ابن محدين = حممد بن علي االندلسي 
 حممد بن ١٧٤ ٥٥٦الكراعي =  حممد بن علي املروزي ٣٢٣ ٦٩العمريي = حممد بن علي اهلروي 

 حممد بن عيسى ٢١٥ ٢٦٦التميمي =  حممد بن عيسى املغريب ١٦٦ ٢٧٤أيب النرسي = علي الكويف 
 حممد بن الفرج ١٢١ ١٢٠احلميدي =  حممد بن فتوح االزدي ٦٣ ٣٧٣ابن اللبانة = اللخمي 
 حممد بن حممد ١٥٧ ٦١٥الفراوي =  حممد بن الفضل الصاعدي ٣٦٢ ١٩٩الطالعي = القرطيب 

 حممد بن حممد ٣٠ ٤٦٩ابن املهتدي باهللا =  العباسي  حممد بن حممد٢٧١ ٢٥٤املطرز = االصبهاين 
  ٧٢املديين =  حممد بن حممد املقرئ ٤٠ ٤٩البزدوي = النسفي 

)١٩/٦٧٦(  

  



الغزايل =  حممد بن حممد الطوسي ٢٠٤ ٤٣٠أبو علي بن املهتدي =  حممد بن حممد اهلامشي ٢٥١
  ١٧٥ابن جهري =  حممد بن حممد ٩٧ ٣٢٢
 ٣٨٣أبو العز =  حممد بن املختار البغدادي ٢٢٤ ٢١٧القزويين = نصاري  حممد بن حممود اال١٣٤
 حممد بن ٢٩٣ ٨٥احلموي =  حممد بن املظفر الشامي ٤٧ ٤٧١الزعفراين =  حممد بن مرزوق ٢٧٤

 حممد بن ٢١٤ ١٨٨شرف امللك =  حممد بن منصور اخلوارزمي ١٠٩ ٥٠٦السلطان = ملكشاه 
 حممد بن هبة ١١٧ ٥٨املعتمد ابن عباد =  حممد بن عباد ٣٥ ٣٧١تاج االسالم = منصور السمعاين 

 حممود بن ٢٥٠ ٤٩٠الطرطوشي =  حممد بن الوليد الفهري ٢٨٥ ١٩٦البندنيجي = اهللا الضرير 
أبو =  حممود بن القاسم املهليب ١٩ ٣٧٤ حممود بن الفضل الصباغ ١٢٦ ٤٢٨االشقر = إمساعيل 

املبارك بن =  املخرمي ٢٤٩ ٥٢٤السلطان = لسلجوقي  حممود بن حممد ا٣٠٥ ٣٢عامر االزدي 
حممد بن خلف =  ابن املرابط ٣٦ ٧٢حممد بن حممد املقرئ =  املديين ٤٠ ٤٢٨علي البغدادي 

علي بن أمحد =  املرتب ٢٧٦ ١٧٠عبدا لباقي بن يوسف الشافعي =  املراغي ٩٣ ٦٦االنلدسي 
تاج امللك =  مرزبان بن خسرو ٥٦ ٢٠٧هاين أمحد بن حممد االصب=  ابن مردويه ١٢٦ ٤٧٣الدهان 
  ٣٧٩عبد اهللا بن مرزوق =  ابن مرزوق ٢٢٠ ١٠٠

)١٩/٦٧٧(  

  

 ٤٧٥أبو صادق املديين =  مرشد بن حيىي بن القاسم ٢٧٨ ٣٠٠عبد اهللا اهلروي =  ابن مرزوق ١٩١
 ٣٢٥ ٦٣١حممد بن احلسني البغدادي =  املزريف ٣٧٢ ١٩١اللوايت =  مروان بن عبدامللك ١١٢

 ٣٠٤ ٣٩٦أمحد بن املقتدي =  املستظهر باهللا ٢٣٦ ٥٦١الفضل بن أمحد القرشي = املسترشد باهللا 
 ٢٩٩صاحب اهلند =  مسعود بن إبراهيم ١٩٠ ٥٢٣سهل بن إبراهيم النيسابوري = املسجدي 

 ٣٨٤هبة اهللا بن حممد الكرماين =  ابن املطلب ٢٢٥ ٢٥٤حممد بن حممد االصبهاين =  املطرز ١٥٧
منصور بن حممد =  أبو املظفر السمعاين ٦٢ ١٧٦حممد بن عبد الواحد الضيب =  أبو مطيع ٩٨

 املعمر بن علي البغدادي ٢٦٠ ٥٨حممد بن عباد بن أيب القاسم =  املعتمد بن عباد ٣٥ ١١٤التميمي 
 اهللا أمحد بن عبيد=  املعري ١٩٩ ٢٠٩احلبال =  املعمر بن حممد الكويف ١٢٧ ٤٥١ابن أيب عمامة = 

حممد بن حيدرة =  ابن مفوز ٢٤٣ ٨٨طاهر بن مفوز املعافري =  ابن مفوز ٤٨ ٣١٣البغدادي 
الرميلي =  مكي بن عبد السالم ٩٩ ٢٧١أبو اهليجاء =  مقاتل بن عطية البكري ١٧١ ٤٢١املعافري 

  ٧١السالر =  مكي بن منصور ٣٩ ١٧٨
 ابن ملوك ٣٣٥ ٣٨١ن حممد االصبهاين إمساعيل ب=  ابن ملة ٢٢٢ ٥٤ ملكشاه بن ألب أرسالن ٣٤
  ٣٩٥حيىي بن عبد الوهاب العبدي =  ابن منده ٢٣٥ ٥٨٦أمحد بن حممد الوراق = 



)١٩/٦٧٨(  

  

 ١١٤أبو املظفر السمعاين =  منصور بن حممد التميمي ٦٢ ١٨١ابن حيد =  منصور بن بكر ١٠٢
 ٥١٨محد بن حممد االشبيلي أ=  ابن منظور ٣٠١ ٥٦٨الراشد باهللا =  منصور بن املسترشد ٣٢٦
 ٢٥٦ ٤٦٩حممد بن حممد احلرميي =  ابن املهتدي باهللا ٢٧١ ٢٢٤ مهارش بن جملي بن عكيث ١٣٨

 ابن ٣٦٩ ٣٠٨الساجي =  املؤمتن بن أمحد ١٩٥ ٤٣٧علي بن احلسن السلمي = ابن املوازيين 
 ٥١٦ابن أيب تليد = يب  موسى بن عبدالرمحن الشاط٢٩٩ ٦٢٦إمساعيل بن أمحد النيسابوري = املؤذن 
هبة اهللا بن أمحد الزهري =  ابن املوصلي ١٦١ ١٩٨العالء بن حسن البغدادي =  ابن املوصاليا ١٢٠
أسعد بن أيب نصر العمري =  امليهين ٣٧٤ ٤٨٩أمحد بن حممد النيسابوري =  امليداين ٢٨٤ ٢٦٠
 ١٩حممد بن عبد اهللا =  الناصحي ١٢ ٥٤عبدالرمحن بن جنم الدمشقي =  ناصح الدين ٣٣ ٦٣٣
  ٢٥٥حممد بن سعيد الكرخي =  ابن نبهان ١٥٨
=  أيب النرسي ١٧٤ ٣٦ جنيب بن ميمون الواسطي ٢٣ ٤٣٥إيلغازي =  جنم الدين بن أرتق ٢٥٤

علي بن إبراهيم =  النسيب ٢١٢ ١٤٣احلسن بن عبدامللك =  النسفي ٧٣ ٢٧٤حممد بن علي 
 ١٣٦الفقيه نصر =  نصر بن إبراهيم ٧٢ ١٩٢امللك مشس =  نصر بن إبراهيم ١١٣ ٣٥٨احلسيين 

  ٣٩١ نصر بن أمحد احلنفي ٢٣٢

)١٩/٦٧٩(  

  

 نصر بن ٥٠ ١٦٧اخلشنامي =  نصر اهللا بن أمحد ٩١ ٤٦ابن البطر =  نصر بن أمحد البغدادي ٢٩
احلسني =  النعايل ٥٧ ٩٤احلسن بن علي الطوسي =  نظام امللك ٥٣ ٩٠التنكيت = احلسن التركي 

عبد =  أبو شل ٢٨١ ٣٧٨احلسني بن نصر االيدبين =  النهاوندي ٢١٩ ١٠١محد البغدادي بن أ
=  نور اهلدى ٢٠٩ ٤٧٠إسحاق بن حممد النسفي =  النوحي ٢٧٣ ٤٨٣الصمد بن أمحد العنربي 
 هبة اهللا بن ٣٣٠ ٥٩٣ابن الطرب =  هبة اهللا بن أمحد احلريري ٣٤٣ ٢٥٣احلسني بن حممد الزينيب 

 هبة اهللا ٢٨ ٢٦٠ابن املوصلي =  هبة اهللا بن أمحد الزهري ١٦١ ٥٧٦ابن االكفاين = شقي أمحد الدم
  ٤٤بن عبد الرزاق البغدادي 

 هبة اهللا بن ٢٧٢ ٢٨٢السقطي =  هبة اهللا بن املبارك ١٨١ ١٧ هبة اهللا بن عبد الوارث بن علي ١١
 هبة اهللا ٣٠٧ ٥٣٦بن احلصني ا=  هبة اهللا بن حممد الشيباين ٣١٧ ٤٦٩الفرضي = حممد البغدادي 

 ٣٣٩ ٣٨٤ابن املطلب =  هبة اهللا بن حممد الكرماين ٢٢٥ ٥٢٦ابن البخاري = بن حممد البغدادي 
علي بن =  اهلكاري ٣٧ ١٣٤الوقشي =  هشام بن أمحد ٧١ ٥٩٠صاعد بن سيار = اهلروي الدهان 



مقاتل بن =  أبو اهليجاء ١٧١ ٣١عبدامللك بن إبراهيم الفرضي =  اهلمذاين ١٩ ٦٧أمحد االموي 
  ١٦٤حممد بن علي املوصلي =  ابن ودعان ٩٠ ٢٧١عطية البكري 

)١٩/٦٨٠(  

  

 ١٣٤هشام بن أمحد االندلسي =  الوقشي ٧١ ١٠٤عبد الواحد بن القاسم الزبريي =  الوركي ٥٩
 حيىي بن عبد ٢٣٥ ٤١٢صاحب إفريقية =  حيىي بن متيم ٢٣٨ ٩٨السييب =  حيىي بن أمحد ٥٥

 حيىي بن علي بن ١٧٠ ٥١٧احللواين =  حيىي بن علي ٣٠٠ ٣٩٥ابن منده = وهاب االصبهاين ال
عبد اهللا بن أمحد =  ابن يربوع ٣٣١ ١٨٨ حيىي بن عيسى البغدادي ١٠٨ ٢٦٩التربيزي = حممد 

  ٥٧٨الشنتريين 
 ٥٩٠ صاعد بن سيار=  اهلروي الدهان ٣٣٩ ٣٨٤ابن املطلب =  هبة اهللا بن حممد الكرماين ٢٢٥
=  اهلمذاين ١٩ ٦٧علي بن أمحد االموي =  اهلكاري ٣٧ ١٣٤الوقشي =  هشام بن أمحد ٧١

 ابن ودعان ٩٠ ٢٧١مقاتل بن عطية البكري =  أبو اهليجاء ١٧١ ٣١عبدامللك بن إبراهيم الفرضي 
  ١٦٤حممد بن علي املوصلي = 

)١٩/٦٨١(  

  

 ١٣٤هشام بن أمحد االندلسي = وقشي  ال٧١ ١٠٤عبد الواحد بن القاسم الزبريي =  الوركي ٥٩
 حيىي بن عبد ٢٣٥ ٤١٢صاحب إفريقية =  حيىي بن متيم ٢٣٨ ٩٨السييب =  حيىي بن أمحد ٥٥

 حيىي بن علي بن ١٧٠ ٥١٧احللواين =  حيىي بن علي ٣٠٠ ٣٩٥ابن منده = الوهاب االصبهاين 
عبد اهللا بن أمحد = وع  ابن يرب٣٣١ ١٨٨ حيىي بن عيسى البغدادي ١٠٨ ٢٦٩التربيزي = حممد 

حممد بن صاحل =  يعلى بن اهلبارية ٢٣٣ ٩٣الربزبيين =  يعقوب بن إبراهيم ٥٢ ٥٧٨الشنتريين 
=  يوسف بن تاشفني ١٥٦ ١٦٣أمحد بن عبد القادر البغدادي =  ابن يوسف ٨٩ ٣٩٢العباسي 

  ٦٢١احلسن بن حممد االصبهاين =  اليوناريت ٣٦٥ ٢٥٢صاحب الغرب 

)١٩/٦٨١(  

  



  ٢٠ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ٢٠الذهيب ج 

)٢٠(/  

  

  سري اعالم النبالء

)٢٠/١(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨سري اعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتويف 
م العرقسوسي مؤسسة حممد نعي* م اجلزء العشرون حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب االرنؤوط 

  الرسالة

)٢٠/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)٢٠/٤(  

  

 بن أمحد، الواسطي، مث البغدادي، االمام الثقة احملدث، أبو القاسم، هبة اهللا بن عبد اهللا*  الواسطي - ١
  .الشروطي

  .، وأبا بكر اخلطيب، وأبا الغنائم بن املأمون، وطبقتهم)١(مسع ابن املسلمة 
  .، وأبو موسى املديين، وطائفة آخرهم عمر ابن طربزد)٢(ابن عساكر : روى عنه

  شيخ ثقة صاحل مكثر، نسخ، وحصل االصول،: قال السمعاين
  .وحدثنا عنه مجاعة، ومسعتهم يثنون عليه، ويصفونه بالفضل والعلم واالشتغال مبا يعنيه

__________  
  .٨٦ / ٤، شذرات الذهب ٧٥ / ٤رب ، الع١ / ٢٨٠ / ٤، تاريخ االسالم ٤١ / ١٠املنتظم (*) 



وهو أبو جعفر حممد بن أمحد بن حممد البغدادي ابن املسلمة، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر ) ١(
  ).١٠٢(برقم 

  .١ / ٢٣٦ابن عساكر ورقة " مشيخة " انظر ) ٢(
(*)  

)٢٠/٥(  

  

  .مات يف ذي احلجة سنة مثان وعشرين ومخس مئة، عن ست ومثانني سنة
  
بن علي الطوسي احلاكمي الشافعي، ) ١ (العالمة أبو القاسم، إمساعيل بن عبدامللك* احلاكمي  - ٢

  .صاحب إمام احلرمني
  .مسع أمحد بن احلسن االزهري، وأبا صاحل املؤذن

  .وبرع يف املذهب، وسافر إىل العراق والشام مع الغزايل، وهو مدفون إىل جنبه
  .عاليةتويف سنة تسع وعشرين ومخس مئة عن سن 

  
الشيخ االمام، الصادق العابد، اخلري املتبع الفقيه، بقية املشايخ، أبو عبد اهللا، حيىي بن  * *  ابن البناء- ٣

  .االمام أيب علي احلسن بن أمحد بن البناء، البغدادي احلنبلي
  روى شيئا كثريا عن عبد الصمد بن املأمون، وأيب احلسني بن

  .اآلبنوسي، وابن النقور، وعدةاملهتدي باهللا، وأيب احلسني بن 
  ابن عساكر، وأبو موسى املديين، وابن اجلوزي،: حدث عنه

__________  
 ٧، طبقات السبكي ١٥٤ / ٩، الوايف بالوفيات ١ / ٢٨١ / ٤، تاريخ االسالم ٥٢ / ١٠املنتظم (*) 
ن  وفيه احلاكم، ذيب اب٢٠٩ / ١٢، البداية ٤٣٤، ٤٣٣ / ١، طبقات االسنوي ٤٨، ٤٧/ 

  .٤٧ / ٣عساكر 
  .عبد اهللا بدال من عبدامللك": البداية " يف ) ١(

  .٩٨ / ٤، شذرات الذهب ١٩٠، ١٨٩ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ٨٦ / ٤العرب (* *) 
(*)  

)٢٠/٦(  

  



  .وعمر بن طربزد، وحيىي بن ياقوت، وفاطمة بنت سعد اخلري، وآخرون
ندلسي يثين على حيىي ابن البناء، وميدحه ويطريه، مسعت احلافظ عبد اهللا بن عيسى اال: قال السمعاين

ويصفه بالعلم والتمييز والفضل، وحسن االخالق، وترك الفضول، وعمارة املسجد ومالزمته، ما رأيت 
  ).١(مثله يف حنابلة بغداد 

  .وكذا كل من مسعه كان يثين عليه، وميدحه: قال السمعاين
  .ولد سنة ثالث ومخسني وأربع مئة

  .امن ربيع االول سنة إحدى وثالثني ومخس مئةوتويف يف ث
  ).٢(وقد مر أخوه أبو غالب 

بن البناء سنة مثاين عشرة ومخس مئة وله سبعون سنة، ) ٣(ومات قبلهما أخومها أبو الفضل إبراهيم 
  .يروي عن ابن املهتدي باهللا، وابن النقور

  .مسع منه حيىي بن بوش
، وأبو عبد اهللا احلسني ابن حممد بن الفرحان السمناين، )٥(ين تويف أبو القاسم متيم اجلرجا) ٤(وفيها 

  بدمشق،) ٦(وطاهر بن سهل االسفراييين 
  .املقرئ) ٨(احملدث، وهبة اهللا بن الطرب احلريري ) ٧(وأبو جعفر حممد بن أيب علي اهلمذاين 

__________  
  .١٨٩ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " انظر ) ١(
، ومرت ترمجة أبيهما احلسن يف اجلزء الثامن عشر برقم )٣٥٢( برقم يف اجلزء التاسع عشر) ٢(
)١٨٥.(  
  .مل نعثر له على مصادر ترمجته) ٣(
  .٥٣١أي يف سنة ) ٤(
  ).١١(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٥(
  ).٣٤١(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٦(
  .٩٧ / ٤، شذرات الذهب ٢٦٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٨٥ / ٤انظر ترمجته يف العرب ) ٧(
  ).٣٤٣(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٨(

(*)  

)٢٠/٧(  

  



 بن حممد بن الشيخ االمام، احلافظ املتقن، املسند الصاحل الرحال، أبو نصر، أمحد بن عمر*  الغازي - ٤
  .عبد اهللا بن حممد، االصبهاين الغازي

  .مئةولد يف حدود سنة مثان وأربعني وأربع 
  .وجال وطوف، ومجع فأوعى

مسع أبا احلسني بن النقور، وعبد الباقي بن حممد العطار، وأبا القاسم بن البسري، وعدة ببغداد، وأبا 
علي التستري بالبصرة، وحممد بن عبدامللك املظفري بسرخس، وعبد الرمحن بن مندة، وأخاه أبا عمرو، 

ضل بن عبد اهللا بن احملب، وطبقته بنيسابور، وأبا عامر ، وخلقا كثريا بأصبهان، والف)١(وابن شكرويه 
  االزدي، وأبا إمساعيل االنصاري، وطبقتهما

  .راة
السلفي، والسمعاين، وأبو موسى املديين، وابن عساكر، واملؤيد بن االخوة، وحممود بن أمحد : حدث عنه
  .، وآخرون)٢(املضري 

  ).٣( بقراءته كثريا، وأملى علي كان من أهل املعرفة واحلفظ، مسعنا: قال السلفي
__________  

 / ٢٥، التقييد الورقة ٧٤، ٧٣ / ١٠، املنتظم ٢٦١ / ١، التحبري ١١٦، ١١٥ / ٩االنساب (*) 
، طبقات ٢٦٣، ٢٦٢ / ٧، الوايف ٨٧، ٨٦ / ٤، العرب ١٢٧٧، ١٢٧٦ / ٤، تذكرة احلفاظ ٢

  .٩٨ / ٤، شذرات الذهب ٤٥٠احلفاظ 
 بن أمحد بن علي االصبهاين السيين، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم هو أبو منصور حممد) ١(
)٢٥٦.(  
 / ٤" تبصري املنتبه "  و ٥٩٥" املشتبه " بضم امليم وفتح الضاد املعجمة كما يف االصل و ) ٢(

  .بالصاد املهملة" املصري "  إىل ١٢٧٦ / ٤" تذكرة احلفاظ " ، وقد تصحفت يف ١٣٦٩
  .١٢٧٦ / ٤" ة احلفاظ تذكر" انظر ) ٣(

(*)  

)٢٠/٨(  

  

ثقة حافظ، دين، واسع الرواية، كتب الكثري، وحصل الكتب، ما رأيت يف شيوخي : وقال السمعاين
أكثر رحلة منه، أكثرت عنه، وكان مجاعة من أصحابنا يفضلونه على إمساعيل بن حممد التيمي يف االتقان 

دا من إمساعيل، مات يف ثالث رمضان سنة اثنتني وثالثني واملعرفة، ومل يبلغ هذا احلد، لكنه أعلى إسنا
  ).١(ومخس مئة، وشهدته، وصلى عليه إمساعيل احلافظ 



  
   بن حممد بن يوسف بن حممد بنابن حممد بن حممد بن أمحد*  زاهر بن طاهر - ٥

دالرمحن، مرزبان، الشيخ العامل، احملدث املفيد املعمر، مسند خراسان، أبو القاسم بن االمام أيب عب
  .النيسابوري الشحامي املستملي الشروطي الشاهد

  .ولد يف ذي القعدة سنة ست وأربعني وأربع مئة
  .، فسمعه يف اخلامسة وما بعدها، واستجاز له)٢(واعتىن به أبوه 

  ، وأبو حفص بن)٣(أجاز له أبو احلسني عبد الغافر الفارسي 
__________  

، وإمساعيل احلافظ هو أبو القاسم إمساعيل بن حممد ١٢٧٧، ١٢٧٦ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  ).٤٩(التيمي، سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم 

، ميزان ٩٢، ٩١ / ٤، العرب ٥٣ / ٢، دول االسالم ٧١ / ١١، الكامل ٨٠، ٧٩ / ١٠املنتظم (*) 
، البداية ١٢٠ - ١١٨، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد ٢٣٦ / ١، املغين يف الضعفاء ٦٤ / ٢االعتدال 

، هدية ١٠٢ / ٤، شذرات الذهب ٣٧٠ / ١، كشف الظنون ٤٧٠ / ٢، لسان امليزان ٢١٥ / ١٢
  ).النسخة العربية (٢٤٦ / ٦، تاريخ بروكلمان ٧٤، الرسالة املستطرفة ٣٧٢ / ١العارفني 

  ).٢٣١(طاهر، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٢(
  ).١٣(ثامن عشر برقم مرت ترمجته يف اجلزء ال) ٣(

(*)  

)٢٠/٩(  

  

  .مسند بغداد) ٢(، وأبو حممد اجلوهري )١(مسرور 
، وأيب سعد الكنجروذي، وحممد بن حممد بن محدون، )٣(ومسع من أيب عثمان سعيد بن حممد البجريي 

سن وأيب يعلى بن الصابوين، وأيب بكر حممد بن احلسن املقرئ، وحممد بن علي اخلشاب، وأيب الوليد احل
بن حممد الدربندي، وأيب بكر البيهقي، وسعيد بن منصور القشريي، وأيب سعد أمحد بن أيب مشس، وأمحد 

  بن منصور
كتاب ابن ) ٥(، وسعيد بن أيب سعيد العيار، وعدد كثري، ومسع من علي بن حممد البحاثي )٤(املغريب 

  .أيب يعلى" سند م" الكبري، ومن الكنجروذي أكثر " سننه " حبان، ومسع من البيهقي 
، وأشياء تدل على )٦(وروى الكثري، واستملي على مجاعة، وخرج، ومجع، وانتقى لنفسه السباعيات 

  .اعتنائه بالفن، وما هو باملاهر فيه، وهو واه من قبل دينه



  وكان ذا حب للرواية، فرحل ملا شاخ، وروى الكثري ببغداد وراة
__________  

  ).٨(ثامن عشر برقم مرت ترمجته يف اجلزء ال) ١(
  ).٣٠(مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٢(
املستفاد من ذيل تاريخ " ، وقد حترفت نسبته يف )٤٩(مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٣(

  ".النجريمي "  إىل ١١٨" بغداد 
  ).٤٢(م وهو خطأ، وقد مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برق" الغريب : " يف االصل) ٤(
بفتح الباء املوحدة واحلاء املهملة املشددة ويف آخرها الثاء املثلثة، نسبة إىل البحاث، وهو لقب ) ٥(

  .باب البحاثي والبجاين: البن نقطة" االستدراك " بعض أجداده، وهو مترجم يف 
" ويوجد أيضا نسخة من ) ٢٧٥ - ٢٦٠ق  (٨٩منه نسخة يف الظاهرية ضمن جمموع ) ٦(

  .خبط الضياء وروايته) ٢٨٨ - ٢٨٤ق  (١٠٧له ضمن جمموع " ات السداسي
  .٣١٨، ٣١٧: لاللباين" فهرس الظاهرية للمنتخب من كتب احلديث " انظر 
(*)  

)٢٠/١٠(  

  

االديب فمن بعده، ) ١(وأصبهان ومهذان والري واحلجاز ونيسابور، واستملي على أيب بكر ابن خلف 
   ابنوخرج لنفسه أيضا عوايل مالك، وعوايل

، وعوايل )٢(عيينة، وما وقع له من عوايل ابن خزمية، فجاء أزيد من ثالثني جزءا، وعوايل السراج 
، وأملى "مشيخته " ، و "حتفيت العيدين " ، و )٤(، وعوايل عبد اهللا بن هاشم )٣(عبدالرمحن بن بشر 

  .حنوا من ألف، جملس، وكان ال ميل من التسميع
 مكثرا متيقظا، ورد علينا مرو قصدا للرواية ا، وخرج معي إىل أصبهان ال كان: قال أبو سعد السمعاين

" شغل له إال الرواية ا، وازدحم عليه اخللق، وكان يعرف االجزاء، ومجع ونسخ وعمر، قرأت عليه 
نه نيسابور يف أيام قالئل، كنت أقرأ فيه سائر النهار، وكان يكرم الغرباء، ويعريهم االجزاء، ولك" تاريخ 

يا فالن، اجتهد : كان خيل بالصلوات إخالال ظاهرا وقت خروجه معي إىل أصبهان، فقال يل أخوه وجيه
  حىت يقعد، ال يفتضح بترك الصالة، وظهر االمر كما قال وجيه، وعرف أهل أصبهان ذلك،

__________  
زء الثامن عشر برقم هو أبو بكر أمحد بن علي بن عبد اهللا النحوي النيسابوري، مرت ترمجته يف اجل) ١(
)٢٤٢.(  



 ه، مرت ٣١٣هو احلافظ أبو العباس حممد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي النيسابوري املتوىف سنة ) ٢(
، ومن حديثه أحد عشر جزءا حتتوي على فوائده برواية زاهر )٢١٦(ترمجته يف اجلزء الرابع عشر برقم 

فهرس منتخب " انظر ) ٢١١ - ١ق  (٨٤ع الشحامي صاحب الترمجة وهي يف الظاهرية بدمشق جممو
  .٢٩٥" احلديث 

 ه، مرت ٢٦٠هو احلافظ الثقة أبو حممد عبدالرمحن بن بشر بن احلكم النيسابوري، املتوىف سنة ) ٣(
، وذكر املؤلف يف ترمجته أنه مسع عواليه برواية زاهر الشحامي )١٣٨(ترمجته يف اجلزء الثاين عشر برقم 

  .صاحب الترمجة
 ه، مرت ترمجته يف ٢٦٥احلافظ املتقن أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن هاشم ابن حيان املتوىف سنة هو ) ٤(

  .وقد مسع املؤلف أيضا عواليه برواية زاهر) ١٢٦(اجلزء الثاين عشر برقم 
(*)  

)٢٠/١١(  

  

التاريخ " ه عليه، وترك أبو العالء أمحد بن حممد احلافظ الرواية عنه، وأنا فوقت قراءيت علي) ١(وشغبوا 
أتيته قبل طلوع الشمس، : ما كنت أراه يصلي، وعرفنا بتركه الصالة أبو القاسم الدمشقي، قال" 

، )٢(يل عذر، وأنا أمجع الصلوات كلها : فنبهوه، فرتل لنقرأ عليه، وما صلى، وقيل له يف ذلك، فقال
س احلكم، مات بنيسابور يف ولعله تاب، واهللا يغفر له، وكان خبريا بالشروط، وعليه العمدة يف جمل

  ).٣(عاشر ربيع اآلخر سنة ثالث وثالثني ومخس مئة 
  .الشره حيملنا على الرواية ملثل هذا: قلت

، وصاعد بن رجاء، ومنصور بن أيب )٤(أبو موسى املديين، والسمعاين، وابن عساكر : وقد حدث عنه
ي، وأبو أمحد بن سكينة، وأبو اد احلسن الطربي، وعلي بن القاسم الثقفي، وحممود بن أمحد املضر

زاهر الثقفي، وعبد اللطيف بن حممد اخلوارزمي، وحممد بن حممد بن حممد بن اجلنيد، وعبد الباقي بن 
، وعلي بن حممد بن علي بن يعيش، )٥(عثمان اهلمذاين، وإبراهيم بن بركة البيع، وإبراهيم بن محدية 

  ، وعبد)٦(د الطوسي، وزينب الشعرية ومودود ابن حممد اهلروي، واملؤيد بن حمم
__________  

": املستفاد " هيج الشر عليهم، وورد يف : وشغبهم وم وعليهم كمنع وفرح": القاموس " يف ) ١(
  .وشنعوا

ومن اجلائز أن يكون به مرض، واملريض جيوز له اجلمع بني الصلوات، فمن قلة : قال ابن اجلوزي) ٢(
  .مر احملتمل قدحافقه هذا القادح رأى هذا اال



  .٨٠ / ١٠" املنتظم " انظر 
  .١٢٠، ١١٩" املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " اخلرب يف ) ٣(
  .١ / ٦٧، ٢ / ٦٦" مشيخة ابن عساكر " انظر ) ٤(
ضبطه ابن نقطة بفتح احلاء املهملة وامليم، وكسر الدال، وتشديد الياء املعجمة باثنتني من حتتها، ) ٥(

  . ه٥٩٢يم هذا، وأن وفاته سنة وذكر ترمجة ابراه
  .باب محدويه ومحدونه ومحديه" االستدراك " انظر 

  " = (*)االستدراك " بفتح الشني املعجمة وسكون العني املهملة كما ضبطها ابن نقطة يف ) ٦(

)٢٠/١٢(  

  

  .املعز بن حممد اهلروي، وخلق كثري
  .وعاش سبعا ومثانني سنة

املرسي الذي أجاز له أبو عمرو الداين، والفقيه ) ١(دامللك بن أيب مجرة ومات معه أبو العباس أمحد بن عب
، وأبو القاسم )٢(أبو علي احلسني بن اخلليل النسفي، وأبو القاسم عبد اهللا بن أمحد بن يوسف اليوسفي 

، )٤(بأصبهان، وأبو القاسم علي بن أفلح البغدادي الشاعر ) ٣(عبد اهللا بن حممد بن عبيداهللا اخلطييب 
بنت ناصر العلوي، وأبو ) ٦(الشافعي، وأم اتىب فاطمة ) ٥(ومجال االسالم أبو احلسن علي بن املسلم 

احملدث، وحممد بن محد االصبهاين الطييب، وصاحب دمشق شهاب ) ٧(بكر حممد بن أيب نصر اللفتواين 
  ).٩(بن بوري، وهبة اهللا بن سهل بن عمر بن البسطامي السيدي ) ٨(الدين حممود 

__________  
، وستأيت ترمجتها يف اجلزء ٥٨٨ / ٢باب الشعري والشعري، وأورد ترمجتها، وانظر حاشية االكمال = 

  .احلادي والعشرين للمؤلف
  ).٥١(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ١(
  ).٣٨(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٢(
  .يبباب احلطيين واخلطي" االستدراك " له ترمجة يف ) ٣(

  .١٥٣ / ٥" االنساب " وانظر حاشية 
  ، وحترف امسه فيه إىل٢١٦، ٢١٥ / ١٢، البداية ٨٤ - ٨٠ / ١٠مترجم يف املنتظم ) ٤(

  .١٠٢ / ٨، ومرآة الزمان ٢٦٤ / ٥حيىي بن حيىي بن علي بن أفلح، النجوم الزاهرة 
  ).١٤(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٥(
أم اتىب فاطمة بنت السيد ناصر بن : ، فقال٤٣٤ / ٢" التحبري "  يف ترمجها أبو سعد السجعاين) ٦(



احلسن بن احلسني بن طلحة العلوي من أهل أصبهان، امرأة علوية معمرة، مسعت أبا الطيب عبد الرزاق 
بن مشه، وابا عثمان العيار، وأبا القاسم بن إبراهيم وغريهم، كتبت عنها بأصبهان، وماتت يف سنة ثالث 

  .ثني ومخس مئةوثال
  ).٤٥(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٧(
  ).٢٦(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٨(
  .وهو صاحب الترمجة اآلتية) ٩(

(*)  

)٢٠/١٣(  

  

 ابن عمر بن الشيخ الشيخ االمام الصاحل العابد، مسند وقته، أبو حممد هبة اهللا بن سهل*  السيدي - ٦
  . أيب اهليثم، البسطامي، مث النيسابوري، املعروف بالسيديأيب عمر حممد بن احلسني بن

  .ولد يف ربيع االول سنة ثالث وأربعني وأربع مئة
أبا حفص بن مسرور، وأبا احلسني عبد الغافر الفارسي، وأبا عثمان سعيد بن حممد البحريي، وأبا : مسع

  .يعلى الصابوين، وأبا بكر البيهقي، وأبا سعد الكنجروذي، وطائفة
، والسمعاين، واملؤيد بن حممد الطوسي، والقطب النيسابوري، ومجاعة، )١(ابن عساكر : دث عنهح

  .وباالجازة أبو القاسم بن احلرستاين
  شيخ عامل خري، كثري العبادة والتهجد، ولكنه عسر: قال السمعاين

 جهيد اخللق، بسر الوجه، ال يشتهي الرواية، وال حيب أصحاب احلديث، كنا نقرأ عليه جبهد
، وجبزء "املوطأ " وبالشفاعات، وكان زوج بنت إمام احلرمني أيب املعايل، وكان أحد الفقهاء، وتفرد ب 

  ابن جنيد،
__________  

، تكملة ٢، ١ / ٢١٩الورقة : ، التقييد٣٦٠ - ٣٥٦ / ٢، التحبري ٢١٧ / ٧االنساب (*) 
، دول ٩٣ / ٤، العرب ١٦٤ / ٢، اللباب ٢ / ١٤٠الورقة : ، املنتخب٢ / ٧٠الورقة : االكمال
، طبقات ٣٢٧، ٣٢٦ / ٧، طبقات السبكي ١ / ١٠، ملخص تاريخ االسالم الورقة ٥٤ / ٢االسالم 
  .١٠٣ / ٤، شذرات الذهب ٥٠ / ٢االسنوي 
"  وقد تصحف يف -نسبة إىل جده السيد أيب احلسن حممد بن علي اهلمذاين املعروف بالوصي : والسيدي
  ).٤٣( مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم -ىل الوضئ  إ٢١٧ / ٧" االنساب 



  .١ / ٢٣٦" مشيخة ابن عساكر " انظر ) ١(
(*)  

)٢٠/١٤(  

  

  .، مات يف اخلامس والعشرين من صفر سنة ثالث وثالثني ومخسني مئة، وله تسعون سنة)١(وأشياء 
  .والفرائضمن طريقه بفوت قدمي، وهو املساقاة، والقراض، " املوطأ " مسعنا : قلت
  
  ).٢ (ابن خالد، الوزير الكبري، أبو نصر القاشاين*  أنو شروان - ٧

  .بن حممد) ٤(، ووزر للسلطان حممود )٣(وزر للمسترشد 
__________  

  .٣٥٧ / ٢" التحبري " انظر ) ١(
 ١٠٦ - ١٠٤، خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق ٧١، ٧٠ / ١١، الكامل ٧٨، ٧٧ / ١٠املنتظم (*) 
، وفيهما ٤٩٥، املشتبه ٩٠ / ٤، العرب ٣٠٦، الفخري ٦٧ / ٤، وفيات االعيان ١٤٢ - ١٤٠و 

  ، البداية٤٢٨، ٤٢٧ / ٩نوشروان حبذف االلف أوله وتابعه ابن حجر، الوايف 
 / ٢، كشف الظنون ٢٦١ / ٥، النجوم الزاهرة ١٤٤٧ / ٣، تبصري املنتبه ٢١٤ / ١٢والنهاية 
جملد : ، طبقات أعالم الشيعة٢٢٨ / ١دية العارفني ، ه١٠١ / ٤، شذرات الذهب ١٢٤١، ١٢٤٠

 و ٣٣٩ و ١٠ وفيهما أنو شريوان بزيادة ياء، معجم االنساب واالسر احلاكمة ٢٨/ القرن السادس 
٣٤٠.  

بلدة قرب أصبهان، وقد ضبطها ياقوت بالقاف والشني املعجمة، وضبطها : نسبة إىل قاشان) ٢(
بطها املؤلف باملهملة وتابعه ابن حجر، وقد تصحفت هذه النسبة يف السمعاين باملعجمة واملهملة معا، وض

نسبة إىل قني، من قرى قاشان، " القيين " إىل الغاساين، بالغني، وزاد ابن كثري نسبة " شذرات الذهب " 
  .وتابعه ابن تغري بردي

  ).٣٢٥(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٣(
ن ملكشاه السلجوقي، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم هو السلطان حممود بن حممد ب) ٤(
 أن أنوشروان كان قد وزر ١٠٤ص " خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق " ، وذكر االصبهاين يف )٣٠٥(

 أنه وزر ١٦٢، وذكر االصبهاين ص "املنتظم " البيه السلطان حممد، وهو الذي ذكره ابن اجلوزي يف 
  ".النجوم الزاهرة " ذي ذكره ابن تغري بردي يف الخيه السلطان مسعود، وهو ال

فلم يذكره مع وزراء السلطان حممد انظر ص " معجم االنساب واالسرات احلاكمة " وقد قصر صاحب 



٣٣٨.  
(*)  

)٢٠/١٥(  

  

  ).١(وكان عاقال سائسا رزينا، وافر اجلاللة، حسن السرية، حمبا للعلماء 
  .، ومسعه خلق)٣(بقراءة ابن اخلشاب " املسند " ده إىل داره، فسمع أوال) ٢(أحضر ابن احلصني 

  ).٤(وقد حدث عن الساوي 
  .روى عنه احلافظ ابن عساكر

  .مث أسن وتضعضع، ولزم املرتل، وكان مهيبا عظيم اخللقة
  ).٥(تويف سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة 

  
  ر، االمام العاملبن حممد بن عبد الغاف) ٦ (ابن إمساعيل بن عبد الغافر*  عبد الغافر - ٨

__________  
فأشار من : ، وإياه عين احلريري بقوله يف املقدمة"مقاماته " وهو الذي أشار على احلريري أن يعمل ) ١(

 ١٠" املنتظم " ، و ٦٤، ٦٣ / ٤" وفيات االعيان " انظر تفصيل ذلك يف ...إشارته حكم وطاعته غنم
  .٢١٤ / ١٢" البداية " ، و ٧٧/ 
، ٥٢٥قاسم هبة اهللا بن حممد بن عبد الواحد ابن احلصني، مسند العراق، متوىف سنة هو أبو ال) ٢(

  ).٣١٧(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم 
  ).٣٣٧(هو أبو حممد عبد اهللا ابن اخلشاب، سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٣(
  .٤٢٧ / ٩" الوايف " انظر ) ٤(
فتور زمان الصدور املنيب عن القرون اخلالية يف " ة بالفارسية، مساه وقد ألف كتابا يف تاريخ السالجق) ٥(

نصرة الفطرة وعصرة " وترمجه إىل العربية مع االختصار العماد االصبهاين، وضمنه كتابه " العصور 
  .١٣١٨الذي طبع بالقاهرة سنة " القطرة 
  ).ة العربيةالنسخ (٧ / ٦بروكلمان " تاريخ " ، و ٦٧ / ٤" وفيات االعيان " انظر 
، ١١٣٣ / ٢، جممع اآلداب ج ع ق ٢٢٥ / ٣، وفيات االعيان ٥٠٩ - ٥٠٧ / ١التحبري (*) 

 / ٣، مرآة اجلنان ١٢٧٥ / ٤، تذكرة احلفاظ ٧٩ / ٤، العرب ٢ / ٢٨٢ / ٤، تاريخ االسالم ١١٣٤
 ١٢، البداية والنهاية ٢٧٦، ٢٧٥ / ٢، طبقات االسنوي ١٧٣ - ١٧١ / ٧، طبقات السبكي ٢٥٩

، ٣٠٨: ، كشف الظنون١٨٨ق : ، طبقات النحاة البن قاضي شهبة)٥٥١حوادث  (٢٣٥/ 



 ٢٤٦، ٢٤٥ / ٦، تاريخ بروكلمان ٥٨٧ / ١، هدية العارفني ٩٣ / ٤، شذرات الذهب ١٦٠٢
  ).النسخة العربية(
  .إىل عبد القادر" البداية " حترف يف ) ٦(

(*)  

)٢٠/١٦(  

  

 أيب عبد اهللا بن الشيخ الكبري أيب احلسني، الفارسي، مث النيسابوري، البارع احلافظ أبو احلسن ابن احلافظ
، )٢" (السياق لتاريخ نيسابور " يف غريب احلديث، وكتاب ) ١" (جممع الغرائب " مصنف كتاب 

  .لشرح مسلم" املفهم " وكتاب 
  .ولد سنة إحدى ومخسني وأربع مئة

يسابور أبو سعد الكنجروذي، وأبو بكر حممد بن وأجاز له من بغداد أبو حممد اجلوهري وغريه، ومن ن
احلسن بن علي الطربي املقرئ، ومسع من جده المه أيب القاسم القشريي، وأمحد بن منصور املغريب، 

) ٣(وأمحد بن عبدالرحيم االمساعيلي، وأمحد بن احلسن االزهري، والفضل بن احملب، وحممد بن عبيد 
  . علي التاجر، وخلق كثرياهللا الصرام، وأيب نصر عبدالرمحن بن

، وبرع يف املذهب، وارحتل إىل غزنة واهلند وخوارزم، ولقي الكبار، وويل )٤(وتفقه بإمام احلرمني 
  .خطابة نيسابور

  .وكان فقيها حمققا، وفصيحا مفوها، وحمدثا جمودا، وأديبا كامال
  ).٥(مات سنة تسع وعشرين ومخس مئة 

  .بن عمر الصفاروآخر من حدث عنه أبو سعد عبد اهللا 
__________  

  ).النسخة العربية (٢٤٦، ٢٤٥ / ٦بروكلمان " تاريخ " انظر النسخ اخلطية للكتاب يف ) ١(
  .للحاكم الونيسابوري" تاريخ نيسابور " وهو تكملة لكتاب ) ٢(

  .٢٤٦ / ٦انظر نسخه اخلطية يف بروكلمان 
، وقد "عبد "  إىل ١٧٢ / ٧سبكي ال" طبقات "  و ١٢٧٦ / ٤" تذكرة احلفاظ " حترف يف ) ٣(

  ).٢٤٧(مرت ترمجة الصرام هذا يف اجلزء الثامن عشر برقم 
  ).٢٤٠(أيب املعايل عبدامللك اجلويين، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٤(
  . ه٥٥١ذكره ابن كثري يف وفيات سنة ) ٥(

(*)  



)٢٠/١٧(  

  

وك مقتوال، وملك العرب نور الدولة دبيس بن صدقة بن تاج املل) ١(وفيها مات مشس امللوك إمساعيل 
باهللا بن املستظهر، وقاضي اجلماعة أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن خلف ) ٣(، واملسترشد )٢(االسدي 

  .القرطيب) ٥(، والعالمة حممد بن أيب اخليار العبدري )٤(بن احلاج التجييب 
  
 بن زاهد العابد القدوة، أبو احلسن علي بن أمحدالشيخ االمام، الفقيه النحوي، ال*  ابن قبيس - ٩

  .منصور بن حممد بن قبيس، الغساين الدمشقي املالكي
  .ولد سنة اثنتني وأربعني وأربع مئة

ومسع أباه، وأبا القاسم السميساطي، وأبا بكر اخلطيب، وأبا نصر ابن طالب، وغنائم اخلياط، وأبا 
  .احلسن بن أيب احلديد، ومجاعة

، وأبو القاسم بن احلرستاين، )٧(، والسلفي، وإمساعيل اجلرتوي )٦(بو القاسم بن عساكر أ: حدث عنه
  .وآخرون

__________  
  ).٣٢٩(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ١(
  ).٣٥٩(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٢(
  ).٣٢٥(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٣(
  ).٣٦١(يف اجلزء التاسع عشر برقم مرت ترمجته ) ٤(
  ).٣٣٢(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٥(

، ٨٢ / ٤، العرب ١ / ٢٨٨ق  / ٤، تاريخ االسالم ٩٦ / ٨، مرآة الزمان ٢٣٢ / ٢إنباه الرواة (*) 
، ٢٥٩ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٥٨، ٢٥٧ / ٣، مرآة اجلنان ١٢٨، ١٢٧: تلخيص ابن مكتوم

  ".ابن قيس " ، وحترف يف االخريين إىل ٩٥ / ٤ شذرات الذهب
  .٢ / ١٣٩ورقة : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٦(
بفتح اجليم وسكون النون وفتح الزاي وكسر الواو وبعدها ياء، ": االستدراك " قال ابن نقطة يف ) ٧(

 / ٢" بلدان معجم ال" ويف ..هو أبو الفضل إمساعيل بن علي بن إبراهيم اجلرتوي املعدل الدمشقي
  = (*)اسم أعظم مدينة بأران، وهي بني شروان : جرتة: ١٧٢، ١٧١

)٢٠/١٨(  

  



كان ثقة متحرزا متيقظا، منقطعا يف بيته بدرب النقاشة، أو بيته يف املنارة الشرقية : قال ابن عساكر
 احلديث، قال باجلامع، وكان فقيها مفتيا، يقرئ النحو والفرائض، وكان متغاليا يف السنة، حمبا الصحاب

إين الرجو أن حييي اهللا بك هذا الشأن يف هذا البلد، وكان ال حيدث إال من أصل، مسعت : يل غري مرة
  .منه الكثري، ومات يوم عرفة سنة ثالثني ومخس مئة

كان يسكن املنارة، وكان زاهدا عابدا ثقة، مل يكن يف وقته مثله بدمشق، وهو مقدم يف : وقال السلفي
  ).١(دث ابن حمدث علوم شىت، حم

  
 بن أيب بكر الشيخ الصدوق املعمر املسند، أبو حممد، إمساعيل بن أيب القاسم عبدالرمحن*  القارئ - ١٠

  .القارئ) ٢(صاحل، النيسابوري 
، وأحاديث حيىي بن "صحيح مسلم " مسع من أيب احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي : قال ابن نقطة
  ن أيب، ومسع م)٣(حيىي التميمي 

__________  
  .جرتوي، ونسب هكذا أبو الفضل إمساعيل: ويقول بعضهم يف النسبة إليها..وأذربيجان= 

باخلاء املعجمة والباء املوحدة، وحترفت يف " اخلبزوي " ، إىل ٢٦٦ / ٤" العرب " وقد تصحفت نسبته يف 
  .دي والعشرين، وستأيت ترمجته يف اجلزء احلا"اجلريوين " ، إىل ١٦٠، ١٥٩" الوايف " 
  .١ / ٢٨٨ / ٤" تاريخ االسالم " اخلرب يف ) ١(

 ٥، النجوم الزاهرة ٨٥، ٨٤ / ٤، العرب )رجمار (٦٨ / ٣، معجم البلدان ٩٧ - ٩٤ / ١التحبري (*) 
  .، وتصحف فيه إىل الغازي٩٧ / ٤، شذرات الذهب ٢٦٠/ 

  .يديه، فقيل له القارئ لذلكوأظن أن والده أبا القاسم كان يقرأ بني : قال السمعاين: والقارئ
  .كان رأسا يف علم القرآن: وقال ابن تغري بردي

  .حملة بنيسابور اه: رجمار: نسبة الرجماري، وقال" التحبري " زاد السمعاين يف ) ٢(
  .وفيها ترمجه ياقوت

  ).١٦٧( ه، مرت ترمجته يف اجلزء العاشر برقم ٢٢٦املتوىف سنة ) ٣(
(*)  

)٢٠/١٩(  

  

  . عدة أجزاءحفص بن مسرور
أبو العالء العطار، وأبو القاسم ابن عساكر، وأبو سعد السمعاين، واحلسن بن حممد : حدث عنه



  .القشريي، وزينب الشعرية، وآخرون
شيخ صاحل عفيف، صويف نظيف، مواظب على اجلماعة، خدم االستاذ أبا القاسم ): ١(قال السمعاين 

  .بع مئةالقشريي، مولده يف رجب سنة تسع وثالثني وأر
أبو سعد احلسن بن حممد بن احملسن القشريي، ومسعت من زينب " الصحيح " روى عنه : وقال ابن نقطة

  .الشعرية جزء ابن جنيد بسماعها منه يف سنة أربع وعشرين ومخس مئة
  .وقد حدث عنه أبو القاسم بن احلرستاين باالجازة بأجزاء عمر ابن مسرور: قلت

  .نة إحدى وثالثني ومخس مئةمات يف العشرين من رمضان س
  .أرخه السمعاين

  
  .، الشيخ الفاضل املؤدب، مسند هراة، أبو القاسم اجلرجاينابن أيب سعيد بن أيب العباس*  متيم - ١١

  .مولده بعد االربعني ومخس مئة
  أيب حفص بن مسرور، وأيب عامر احلسن بن حممد بن: ومسع من

__________  
  .٩٤ / ١" التحبري " يف ) ١(

  .٩٧ / ٤، شذرات الذهب ٢٥٩ / ٣، مرآة اجلنان ٨٥ / ٤، العرب ١٤٨ - ١٤٤ / ١التحبري (*) 
(*)  

)٢٠/٢٠(  

  

علي النسوي، وحممد بن حممد بن محدون السلمي، وأيب سعد حممد بن عبدالرمحن الكنجروذي، وأيب 
االنواع " نه كتاب بكر أمحد بن منصور املغريب، وعلي بن حممد بن علي بن عبيداهللا البحاثي، فسمع م

  .من أيب سعد" مسند أيب يعلى " اليب حامت بن حبان، ومسع " والتقاسيم 
بن يوسف، فسمعه بنيسابور ) ١(وانتهى إليه راة علو االسناد، كان قد اعتىن به خاله احلافظ عبد اهللا 

  .من املذكورين
يان، مسع ابن مسرور، وعبد الغافر مل ألقه، وأجاز يل، وكان ثقة صاحلا، يعلم الصب): ٢(قال السمعاين 

، والبيهقي، وحممد بن عبد اهللا العمري، وأبا بكر )٤(، وأبا عثمان الصابوين، وأبا عثمان البحريي )٣(
مسعه من البيهقي، أخربنا احلاكم، " معجم احلاكم : " حممد بن احلسن بن علي الطربي، ومن مساعاته

" املتفق " ، وكتاب "مسند أيب يعلى " ثالثون جزءا من وذلك مخسة و) ٥(والقدر الذي عند أيب سعد 
  أخربنا العمري، أخربنا ابن أيب): ٧(حلميد بن زجنويه " الترغيب " ، وكتاب )٦(للجوزقي 



__________  
  ).٨٦(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ١(
  .١٤٨ - ١٤٤ / ١" التحبري " يف ) ٢(
إىل عبد " التحبري " وقد حترف امسه يف ) ١٣( الثامن عشر برقم الفارسي، مرت ترمجته يف اجلزء) ٣(

  .الفار
  ).٤٩(، وقد مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم "احلريي " إىل " التحبري " حترف يف ) ٤(
  .أي الكنجروذي) ٥(
ه يف اجلزء  ه، مرت ترمجت٣٨٨هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد اجلوزقي الشيباين، املتوىف سنة ) ٦(

  ).٣٥٢(السادس عشر برقم 
  ).٣(، مرت ترمجته يف اجلزء الثاين عشر برقم ٢٥١املتوىف سنة ) ٧(

(*)  

)٢٠/٢١(  

  

  .عنه، سوى اجلزء اخلامس من جتزئة عشرة) ١(شريح، أخربنا الرذاين 
  .وروى عنه أبو القاسم بن عساكر، وأبو روح عبداملعز بن حممد اهلروي، وطائفة: قلت

ذكر يل حيىي بن علي املالقي أنه ملا قدم أبو جعفر بن خولة الغرناطي من اهلند إىل هراة، :  نقطةقال ابن
" فكمل له : أيب يعلى، وفيه مساع أيب روح من متيم، قال حيىي" مسند " أخرج إليهم بقية االصل ب 

  .مساعا من متيم بتلك الدة" املسند 
، أخربنا أبو القاسم احلافظ، أخربنا متيم اجلرجاين راة يف شعبان أخربنا ابن اخلالل، أخربنا عتيق السلماين

  .سنة ثالثني ومخس مئة
  .فذكر حديثا

  ).٢(فهذا آخر العهد بتميم، وال أدري مىت تويف 
  أخربنا حممد بن عبد السالم التميمي، أنبأنا عبداملعز بن حممد،

 أبو سعد الكنجروذي يف سنة مثان وأربعني أخربنا متيم بن أيب سعيد املعلم سنة تسع وعشرين، أخربنا
وأربع مئة، أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا أبو الربيع الزهراين، حدثنا 

  فليح، عن
__________  

بفتح الراء والذال املعجمة املخففة ويف آخرها النون، نسبة إىل رذان، وهي قرية من قرى نسا، ) ١(



هو أبو جعفر حممد بن أمحد بن أيب عون عبد : ريان، بالياء مثقلة أو خمففة، والرذاين هذا: يضاويقال هلا أ
، وقد حترفت نسبته )٢٤٠( ه، مرت ترمجته يف اجلزء الرابع عشر برقم ٣١٣اجلبار النسوي، متوىف سنة 

ققة الكتاب بعزو بزيادة ألف بعد الراء، وهو خطأ أوقع حم" الراذاين "  إىل ١٤٦ / ١" التحبري " يف 
  .هذه النسبة إىل راذان، من قرى بغداد، دون ذكر اسم صاحب النسبة

  . ه٣٣١مع وفيات سنة ) ٣(ذكره املؤلف يف آخر ترمجة ابن البناء الواردة برقم ) ٢(
(*)  

)٢٠/٢٢(  

  

 صلى الزهري، عن محيد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة أن أبا بكر بعثه يف احلجة اليت أمر له رسول اهللا
أن ال حيج بعد العام مشرك، وال : اهللا عليه وسلم قبل حجة الوداع يف يوم النحر يف رهط يؤذن يف الناس

  .يطوفن بالبيت عريان
  .عن الزهراين) ١(أخرجه البخاري 

الشيخ االمام العامل املتفنن، الفرضي العدل، مسند العصر، القاضي أبو بكر *  قاضي املرستان - ١٢
لباقي بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن الربيع بن ثابت بن وهب بن  بن عبدا حممد

بن احلارث بن عبد اهللا بن شاعر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأحد الثالثة الذين خلفوا ) ٢(مشجعة 
االنصاري البغدادي، النصري من حملة ) ٣(كعب بن مالك بن عمرو بن القني، اخلزرجي السلمي 

  ،)٤ (النصرية
__________  

  باب حج أيب بكر بالناس يف سنة تسع، وأخرجه أيضا من: يف املغازي) ٤٣٦٣(رقم ) ١(
، ومسلم )٤٦٥٧(و ) ٤٦٥٦(و ) ٤٦٥٥(و ) ٣١٧٧(و ) ١٦٢٢(و ) ٣٦٩(طرق عن الزهري به 

" جامع االصول " وانظر ) ١٦٤٣٧(، وابن جرير ٢٣٤ / ٥والنسائي ) ١٩٤٧(وأبو داود ) ١٣٤٧(
  .٣٢٠ - ٣١٨ / ٨" فتح الباري " ، و ١٥٦ - ١٥٢ / ٢

، ٢٨٨ / ٥، معجم البلدان ٩٤ - ٩٢ / ١٠، تاريخ ابن عساكر، املنتظم )النصري: (االنساب(*) 
، ٩٧، ٩٦ / ٤، العرب ١٠٩، ١٠٨ / ٨، مرآة الزمان ٨٠ / ١١، الكامل ٣١٢، ٣١١ / ٣اللباب 

 ١٩٢ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ٢١٨، ٢١٧ / ١٢، البداية ٢١، ٢٠املستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
، ١٣٨ / ١، كشف الظنون ٢٦٧ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٤٣ - ٢٤١ / ٥، لسان امليزان ١٩٨ -

  .، وللمستشرق سوتر حبث باالملانية يف أخباره وتآليفه١١٠ - ١٠٨ / ٤شذرات الذهب 
 ١٢" البداية " قد تصحف يف بفتح امليم وسكون الشني املعجمة وفتح اجليم وبعدها عني مهملة، و) ٢(



  . بالسني املهملة٢١٧/ 
  .حي من االنصار: بفتح السني والالم، نسبة إىل بين سلمة) ٣(
" معجم " نصر : وهي حملة باجلانب الغريب من بغداد، منسوبة إىل أحد أصحاب املنصور، يقال له) ٤(

  .٢٨٨، ٢٨٧ / ٥ياقوت 
(*)  

)٢٠/٢٣(  

  

  . بقاضي املرستان، ويعرف أبوه بصهر هبة، املعروف)١(احلنبلي البزاز 
  .مولده يف عاشر صفر سنة اثنتني وأربعني وأربع مئة

االنصاري وما معه حضورا يف السنة الرابعة، " جزء ) " ٢(بكر به أبوه، ومسعه من أيب إسحاق الربمكي 
ى الباقالين، وأيب ومسع الكثري بإفادة جارهم احملدث الرحال عبد احملسن الشيحي السفار من علي بن عيس

حممد اجلوهري، والقاضي أيب الطيب الطربي، وعمر بن احلسني اخلفاف، وأيب طالب العشاري، وأيب 
  احلسني بن حسنون النرسي، وعلي بن عمر

الربمكي، وأيب احلسني بن اآلبنوسي، والقاضي أيب يعلى بن الفراء، وأيب جعفر بن املسلمة، وحممد بن 
 ياسني، وعبد الصمد بن املأمون، وأمحد بن عثمان املخبزي، وعلي بن الشيخ وشاح الزينيب، وجابر بن

أيب طالب املكي، وأيب احلسني بن املهتدي باهللا، وأيب الفضل هبة اهللا بن أمحد بن املأمون، وخدجية بنت 
حممد الشاهجانية، وعلي بن عبدالرمحن ابن عليك، ووالده أيب طاهر عبدا لباقي حدثه عن ابن الصلت 
ارب، واحلافظ أيب بكر اخلطيب، وأيب الغنائم حممد بن الدجاجي، وعبد العزيز ابن علي االمناطي، وأيب 

، وهناد بن إبراهيم النسفي، )٣(احلسن حممد بن حممد بن البيضاوي، وأيب بكر أمحد بن حممد بن محدوه 
  مبصر منوالشريف أيب جعفر بن أيب موسى وبه تفقه، واحلسن بن علي املقرئ، ومسع 

__________  
  . إىل البزار، براء آخره٩٣ / ١٠" املنتظم " بزايني، وقد تصحف يف ) ١(
 ه، مرت ٤٤٥هو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أمحد البغدادي احلنبلي الربمكي املتويف سنة ) ٢(

  ).٤٠٥(ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 
محدويه، بزيادة الياء وضم : اء بعد الواو، وبعضهم يقولبضم احلاء وتثقيل امليم املفتوحة، بغري ي) ٣(

  .امليم املثقلة
باب محدويه ومحدونة ويف " االستدراك "  و ٤٦٠ / ١" تبصري املنتبه " ، و ٢٤٩ / ١" املشتبه " انظر 



  .االخريين ترمجة أيب بكر هذا
(*)  

)٢٠/٢٤(  

  

  . عدد كثريأيب إسحاق احلبال احلافظ، ومبكة من أيب معشر الطربي، ومن
  .وله مشيخة يف ثالثة أجزاء، وأخرى خرجها السمعاين يف جزء

وأجاز له أبو القاسم التنوخي، وأبو الفتح بن شيطا، والقاضي أبو عبد اهللا بن سالمة القضاعي، وتفقه 
  .قليال عند القاضي أيب يعلى، وشهد عند قاضي القضاة أيب احلسن بن الدامغاين

فضائل، وانتهى إليه علو االسناد، وحدث وهو ابن عشرين سنة يف حياة وروى الكثري، وشارك يف ال
  .اخلطيب

حدث عنه خلق، منهم السلفي، والسمعاين، وابن ناصر، وابن عساكر، وابن اجلوزي، وأبو موسى 
، وأمحد بن )١(املديين، وعبد اهللا بن مسلم بن جوالق، واملكرم بن هبة اهللا الصويف، وأبو أمحد بن سكينة 

، وسعيد بن عطاف، وعلي بن حممد بن يعيش االنباري، وعبد اهللا ابن املظفر بن البواب، ويوسف تزمش
بن املبارك بن كامل، وعبد اللطيف بن أيب سعد، وأبو علي ضياء بن اخلريف، وعمر بن طربزد، وعبد 

عبد العزيز العزيز بن االخضر، وأبو اليمن الكندي، واحلسني بن شنيف، وأمحد بن حيىي بن الدبيقي، و
  .بن معايل بن منينا، وخلق، وباالجازة املؤيد بن حممد الطوسي، وغريه

كان يتهم مبذهب االوائل، ويذكر عنه رقة : وقد تكلم فيه أبو القاسم بن عساكر بكالم مرد فج، فقال
  .دين
  وكان يعرف الفقه على مذهب: قال

__________  
كاف، وأورد ترمجته، وهو أبو أمحد عبد الوهاب بن ضبطه ابن نقطة بضم السني املهملة وفتح ال) ١(

  . ه٦٠٧علي ابن سكينة، املتوىف سنة 
  ).٢٦٢(باب سكينة وسكينة، وستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين للمؤلف برقم " االستدراك " 

(*)  

)٢٠/٢٥(  

  



  ).١(ستان العضدي أمحد، والفرائض واحلساب واهلندسة، ويشهد عند القضاة، وينظر يف وقوف البيمار
حفظت القرآن وأنا ابن سبع، وما من علم إال : كان إماما يف فنون، وكان يقول: وقال أبو موسى املديين

وقد نظرت فيه، وحصلت منه الكل أو البعض، إال هذا النحو، فإين قليل البضاعة فيه، وما أعلم أين 
  ضيعت ساعة

  ).٢(من عمري يف هلو أو لعب 
ذكر لنا أبو بكر القاضي أن منجمني حضرا عند والديت، فأمجعا على أن العمر ): ٣(وقال ابن اجلوزي 

  .اثنتان ومخسون سنة، فها أنا قد جاوزت التسعني
  .هذا يدل على حسن معتقده: قلت

وكان حسن الصورة، حلو املنطق، مليح املعاشرة، كان يصلي يف جامع املنصور، ): ٤(قال ابن اجلوزي 
 فيقف وراء جملسي وأنا أعظ، فيسلم علي، استملى عليه شيخنا ابن ناصر، فيجئ يف بعض االيام،

صليت : وقرأت عليه الكثري، وكان ثقة فهما، ثبتا حجة، متفننا، منفردا يف الفرائض، قال يل يوما
اجلمعة، وجلست أنظر إىل الناس، فما رأيت أحدا أود أن أكون مثله، وكان قد سافر، فوقع يف أسر 

  الروم، وبقي
__________  
الذي انشأه عضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو بن بويه يف اجلانب الغريب من بغداد، ورتب فيه ) ١(

  . ه٣٧٢االطباء واخلدم، ونقل إليه من االدوية واالشربة والعقاقري شيئا كثريا، وافتتح يف صفر سنة 
للدكتور أمحد عيسى ص " سالم تاريخ البيمارستانات يف اال" ، و ٢٩٩ / ١١" البداية والنهاية " انظر 
  ).١٧٥(، وعضد الدولة هذا مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر برقم ١٩٧ - ١٨٧

  .١٩٣ / ١البن رجب " ذيل طبقات احلنابلة : " انظر) ٢(
  .٩٢ / ١٠" املنتظم " يف ) ٣(
  .٩٤، ٩٣ / ١٠" املنتظم " يف ) ٤(

(*)  

)٢٠/٢٦(  

  

: على كلمة الكفر، فأىب، وتعلم منهم اخلط الرومي، مسعته يقولسنة ونصفا، وقيدوه وغلوه، وأرادوه 
  .من خدم احملابر، خدمته املنابر، جيب على املعلم أن ال يعنف، وعلى املتعلم أن ال يأنف

  ورأيته بعد ثالث
وتسعني سنة صحيح احلواس مل يتغري منها شئ، ثابت العقل، يقرأ اخلط الدقيق من بعد، ودخلنا عليه قبل 



من شهرين، مث ) ١(سالت يف أذين مادة، فقرأ علينا من حديثه، وبقي على هذا حنوا : مبديدة، فقالموته 
قل هو نبأ عظيم : (زال ذلك، مث مرض، فأوصى أن يعمق قربه زيادة على العادة، وأن يكتب على قربه

ن تويف قبل وبقي ثالثة أيام ال يفتر من قراءة القرآن، إىل أ ] ٦٨ و ٦٧: ص) [ أنتم عنه معرضون
  .الظهر ثاين رجب سنة مخس وثالثني ومخس مئة

: ما رأيت أمجع للفنون منه، نظر يف كل علم، فربع يف احلساب والفرائض، مسعته يقول: وقال السمعاين
تبت من كل علم تعلمته إال احلديث وعلمه، ورأيته وما تغري عليه من حواسه شئ، وكان يقرأ اخلط 

 النسخ، حسن القراءة للحديث، وكان يشتغل مبطالعة االجزاء اليت معي وأنا البعيد الدقيق، وكان سريع
مكب على القراءة، فاتفق أنه وجد جزءا من حديث اخلزاعي قرأته بالكوفة على عمر بن إبراهيم 

دعه عندي، : بإجازته من حممد بن علي بن عبدالرمحن العلوي، وفيه حكايات مليحة، فقال) ٢(العلوي 
! يا سيدي، كيف يكون هذا ؟ : اقرأه حىت أمسعه، فقلت: د، فأخرجه وقد نسخه، وقالفرجعت من الغ

  .اكتبوا امسي: مث قرأته، فقال للجماعة
__________  

  .يف االصل حنو، والصواب ما أثبتناه) ١(
  ).٨٦(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٢(

(*)  

)٢٠/٢٧(  

  

  .حدثنا أبو سعد السمعاين:  خبطههذا اجلزء يف وقف الشيخ الضياء، وأوله: قلت
املسيح ابن اهللا حىت نفعل ونصنع يف : قل: أسرتين الروم، وكانوا يقولون يل: وقال يل: قال السمعاين

الذباب إذا وقع على : حقك، فما قلت، وتعلمت خطهم، وكان ال يعرف علم النحو، مسعته يقول
" الطبقات " وعلى اجلرح قيحه، مسعت منه البياض سوده، وعلى السواد بيضه، وعلى التراب برغثه، 

ولدت بالكرخ، مث انتقلنا إىل : للواقدي، وأكثر من مئيت جزء، وقال يل" املغازي " البن سعد، و 
  .النصرية ويل أربعة أشهر

البخاري، عن أيب احلسني بن املهتدي باهللا، أخربنا أبو " بصحيح " حدث القاضي أبو بكر : قال ابن نقطة
  .يب الفوارس، أخربنا أمحد ابن عبد اهللا النعيمي، أخربنا الفربري عنهالفتح بن أ

  
 بن عمر بن الشيخ االمام احملدث املفيد املسند، أبو القاسم، إمساعيل بن أمحد*  ابن السمرقندي - ١٣

  .أيب االشعث، السمرقندي، الدمشقي املولد، البغدادي الوطن، صاحب االس الكثرية



  ).١( سنة أربع ومخسني وأربع مئة، فهو أصغر من أخيه، احلافظ عبد اهللا ولد بدمشق يف رمضان
__________  

، دول ٩٩ / ٤، ١٠٩ / ٨، مرآة الزمان ٩٠ / ١١، الكامل البن االثري ٩٩، ٩٨ / ١٠املنتظم (*) 
، طبقات السبكي ٨٨ / ٩، الوايف بالوفيات ٨٦، ٨٥، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد ٥٥ / ٢االسالم 

: ، ذيل تذكرة احلفاظ البن فهد املكي٢٦٩ / ٥، النجوم الزاهرة ٢١٨ / ١٢ البداية والنهاية ٤٦  /٧
  .١٤، ١٣ / ٣، ذيب تاريخ دمشق ١١٢ / ٤، شذرات الذهب ٧٢

  ).٢٦٩(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ١(
(*)  

)٢٠/٢٨(  

  

  نمسعا أبا بكر اخلطيب، وعبد الدائم بن احلسن، وأبا نصر ب
طالب، وأمحد بن عبد الواحد بن أيب احلديد، وعبد العزيز الكتاين، مث انتقل ما الوالد إىل بغداد، 

فسمعا من أيب جعفر بن املسلمة، وأيب حممد ابن هزارمرد، وعبد العزيز بن علي السكري، وأيب احلسني 
لقواس، وإبراهيم بن عبد بن النقور، وأمحد بن علي بن منتاب، ومالك البانياسي، وطاهر بن احلسني ا

الواحد القطان، وعاصم بن احلسن، وابن االخضر االنباري، وجعفر بن حيىي احلكاك، وحممد بن هبة اهللا 
الاللكائي، وابن خريون، ورزق اهللا التميمي، وأمحد بن علي بن أيب عثمان، وحممد بن أمحد بن أيب 

، وعبد الكرمي )١(وطراد الزينيب، والنعايل الصقر، ويوسف بن احلسن التفكري، وإمساعيل بن مسعدة، 
بن رزمة، وأيب علي ابن البناء، وأمحد بن احلسني العطار، وعبد اهللا بن احلسن اخلالل، ويوسف املهرواين، 
وعبد السيد بن حممد الصباغ، وأيب نصر الزينيب ووالده، وأيب إسحاق الشريازي، وعبد الباقي بن حممد 

  .د كثريالعطار، وابن البسري، وعد
  .، عمر، وروى الكثري)٢(مث قدم إمساعيل الشام، ومسع بالقدس من مكي الرميلي 

، والسمعاين، وأعز بن علي الظهريي، وإمساعيل بن أمحد )٣(السلفي، وابن عساكر : حدث عنه
  الكاتب، وسعيد بن عطاف، وحيىي بن

__________  
 ه، مرت ترمجته يف اجلزء ٤٩٣ البغدادي، سنة هو أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد ابن طلحة النعايل) ١(

  ).٥٧(التاسع عشر برقم 
نسبة إىل الرميلة، وهي من قرى االرض املقدسة، وقد مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٢(
)٩٩.(  



  .١ / ٢٧ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ٣(
(*)  

)٢٠/٢٩(  

  

مد بن أيب متام ابن لزوا، وعلي بن هبل الطبيب، ياقوت، وعمر بن طربزد، وزيد بن احلسن الكندي، وحم
  .وسليمان بن حممد املوصلي، وعبد العزيز بن االخضر، وموسى بن سعيد بن الصيقل، وآخرون

ما أعدل : قرأت عليه الكتب الكبار واالجزاء، ومسعت أبا العالء العطار مذان يقول: قال السمعاين
  ).١(العراق وخراسان بأيب القاسم بن السمرقندي أحدا من شيوخ 

  ).٢(أبو القاسم إسناد خراسان والعراق : وقال عمر البسطامي
: ابن مجيع غريي وال عن عبد الدائم اهلاليل، وأنشد" معجم " ما بقي أحد يروي : قال ابن السمرقندي

كان ثقة : على أم ما خلفوا يف من بطش قال ابن عساكر* وأعجب ما يف االمر أن عشت بعدهم 
  ).٣(أنا أبو هريرة يف ابن النقور : ا، صاحب أصول، دالال يف الكتب، مسعته يقولمكثر

وعاش إىل أن خلت بغداد، وصار حمدثها كثرة وإسنادا، حىت صار يطلب على : قال ابن عساكر
التسميع بعد حرصه على التحديث، أملى جبامع املنصور أزيد من ثالث مئة جملس، وكان له خبت يف بيع 

  البخاري ومسلم يف جملدة لطيفة خبط الصوري) ٤" (صحيحي " ع مرة الكتب، با
__________  

  .٩٨ / ١٠" املنتظم " انظر ) ١(
  .يعين مسنده: ، وشرح كلمة إسناد بقوله٤٦ / ٧السبكي " طبقات " انظر ) ٢(
الزمة للنيب يعين لكثرة مالزمته له، ومساعه منه، تشبيها بأيب هريرة رضي اهللا عنه الذي كان شديد امل) ٣(

  .صلى اهللا عليه وسلم
 ه، مرت ترمجته يف ٤٧٠وابن النقور هو أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد البغدادي البزاز، املتويف سنة 

  ).١٨٠(اجلزء الثامن عشر برقم 
  ".ذيب تاريخ دمشق " ، واملثبت من "صحيح : " يف االصل) ٤(

(*)  

)٢٠/٣٠(  

  



علي بقرياط، الين اشتريتها وكتابا آخر بدينار وقرياط، فبعت الكتاب وقعت : بعشرين دينارا، وقال
  ).١(بدينار 

كان ثقة يعرف احلديث، ومسع الكتب، وكان أخوه : هو ثقة، له أنس مبعرفة الرجال، وقال: قال السلفي
  .أبو حممد عاملا ثقة فاضال، ذا لسن

  .انه، خيالط االكابر بسبب الكتبكان دالال، وكان سيئ املعاملة، خياف من لس: وقال ابن ناصر
  .تويف يف السادس والعشرين من ذي القعدة سنة ست وثالثني ومخس مئة

أبشر بطول : وقد رأى أنه يقبل قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومير عليها وجهه، فقال له ابن اخلاضبة
  ).٢(البقاء، وبانتشار حديثك، فتقبيل رجليه اتباع أثره 

  
  الشيخ االمام العالمة، مفيت الشام، مجال االسالم، أبو احلسن* الم  مجال االس- ١٤

__________  
  .١٤، ١٣ / ٣" ذيب ابن عساكر " انظر ) ١(
، ١١٠، ١٠٩ / ٨مرآة الزمان " ، و ٩٨ / ١٠" املنتظم " انظر خرب هذه الرؤيا بأطول مما هنا يف ) ٢(

  .٨٦، ٨٥" املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " و 
 / ٤، العرب ١٠٣ / ٨، مرآة الزمان ٣٢٧، ٣٢٦، تبيني كذب املفتري ٤٢٤: ريخ ابن القالنسيتا(*) 
 / ٣، مرآة اجلنان )خمطوط (٢٠٣ / ١٢، الوايف بالوفيات ٥٣ / ٢، دول االسالم ٥٨٨: ، املشتبه٩٢

، طبقات الشافعية ٤٢٩، ٤٢٨ / ٢، طبقات االسنوي ٢٣٧ - ٢٣٥ / ٧، طبقات السبكي ٢٦١
  ، طبقات املفسرين للسيوطي١٢٨٢ / ٤، تبصري املنتبه ٣٣ورقة : شهبةالبن قاضي 

، خمتصر تنبيه ٤٣٦، ٤٣٥ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ١٨١، ١٨٠ / ١، الدارس للنعيمي ٢٦
 / ٤، شذرات الذهب ١٨: ، كشف الظنون١ / ٤٠، طبقات املفسرين لالدنة وي ورقة ٣٣: الطالب
  .٦٩٧، ٦٩٦ / ١، هدية العارفني ١٠٢

(*)  

)٢٠/٣١(  

  

  .علي بن املسلم بن حممد بن علي بن الفتح، السلمي الدمشقي الشافعي الفرضي
مسع أبا نصر بن طالب اخلطيب، وعبد العزيز بن أمحد الكتاين، وأبا احلسن بن أيب احلديد، وجنا العطار، 

  .وغنائم بن أمحد، وابن أيب العالء املصيصي، والفقيه نصرا املقدسي وعدة
  ).١(ه على القاضي أيب املظفر املروزي، وكان معيدا للفقيه نصر وتفق



  .خلفت بالشام شابا إن عاش كان له شأن: وقال الغزايل فيما حكاه ابن عساكر أنه قال
  .يف سنة أربع عشرة) ٢(فكان كما تفرس فيه، ودرس حبلقة الغزايل مدة، مث ويل تدريس االمينية 

جتريد " ، وكان ثقة ثبتا، عاملا باملذهب والفرائض، حيفظ كتاب مسعنا منه الكثري: قال ابن عساكر
، وكان حسن اخلط، موفقا يف الفتاوى، على فتاويه عمدة أهل الشام، )٣(اليب حامت القزويين " التجريد 

  وكان كثري
__________  

  . ه٤٩٠هو الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي النابلسي، املتوىف سنة ) ١(
  ).٧٢(مجته يف اجلزء التاسع عشر برقم مرت تر

إا أول مدرسة بنيت بدمشق للشافعية، بناها أتابك العساكر بدمشق، وكان يلقب أمني : قيل) ٢(
الدولة، ربيع االسالم، أمني الدين كمشتكني بن عبد اهللا الطغتكي، نائب قلعة بصرى وقلعة صرخد، 

  وصاحب الترمجة هو أول من ه، ووقف املدرسة سنة أربع عشرة، ٥٤١تويف سنة 
درس فيها، وتقع قبلي باب الزيادة من أبواب اجلامع االموي، وهو الباب املفتوح يف حرم املسجد من 

  .جهة القبلة، املؤدي إىل سوق الصاغة اليوم
  .٣٥ - ٣٣ص " خمتصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس " انظر 

شافعي، صاحب التصانيف الكثرية، مرت ترمجته يف هو أبو حامت حممود بن حسن الطربي القزويين ال) ٣(
 ٤٢٨ / ٢االسنوي " طبقات " ومل يذكر سنة وفاته، وحترفت كنيته يف ) ٦٦(اجلزء الثامن عشر برقم 

  .إىل أيب حامد
(*)  

)٢٠/٣٢(  

  

عيادة املرضى وشهود اجلنائز، مالزما للتدريس، حسن االخالق، وله مصنفات يف الفقه والتفسري، وكان 
  ).١(د جملس التذكري، ويظهر السنة، ويرد على املخالفني، مل خيلف بعده مثله يعق

  .املخالفون يعين م الرافضة، وكانت الدولة هلم: قلت
القاسم، وخطيب دومة عبد اهللا بن محزة الكرماين، ) ٣(، وابنه )٢(السلفي، وابن عساكر : حدث عنه

، )٤( وحيىي بن اخلضر االرموي، وإمساعيل اجلرتوي وعبد الوهاب بن علي والد كرمية، ومكي ابن علي،
وأبو طاهر اخلشوعي، وحممد بن اخلصيب، والقاضي أبو القاسم عبد الصمد بن احلرستاين، وأملى عدة 

  .جمالس
عين بكثرة املطالعة والتكرار، فلما : ، وقال)٥" (تبيني كذب املفتري " وقد ذكره ابن عساكر يف كتاب 



الزمه، والزم الغزايل مدة مقامه بدمشق، وهو الذي أمره بالتصدر بعد شيخه نصر، قدم الفقيه املقدسي 
وكان يثين على علمه وفهمه، وكان عاملا بالتفسري واالصول والفقه والتذكري والفرائض واحلساب 

  .وتعبري املنامات، تويف يف ذي القعدة سنة ثالث وثالثني ومخس مئة ساجدا يف صالة الفجر
  ).٦(شر التسعني مات يف ع: قلت

__________  
  .٢٣٦ / ٧" طبقاته الكربى " أورد هذا النص السبكي يف ) ١(
  .٢ / ١٥٢لوحة : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(
  .وهو خطأ" وابن : " يف االصل) ٣(

  .انظر ترمجة القاسم ابن عساكر يف اجلزء احلادي والعشرين من هذا الكتاب
  ).٤( ت ١٢انظر ص ) ٤(
  .٣٢٧، ٣٢٦ص ) ٥(
  ".أحكام اخلناثى " ذكر السبكي واالسنوي من مصنفاته كتاب ) ٦(

  = (*)وهو : قال االسنوي

)٢٠/٣٣(  

  

ومات ابنه الفقيه إمساعيل بن علي بأصبهان بعد سنة سبعني ومخس مئة، وكان قد سكن أصبهان، وجاءته 
  .افظ أبو املواهباالوالد، وقدم قبيل موته، فباع ملكا له، ورجع إىل أصبهان، مسع منه احل

  
 بن حممد بن عبد اجلبار بن الشيخ االمام املقرئ املسند، أبو احلسن، حممد بن أمحد*  ابن توبة - ١٥

  .توبة، االسدي العكربي
  .ولد سنة مخس ومخسني وأربع مئة

  .وتال بالروايات على أصحاب أيب احلسن بن احلمامي، وقرأ شيئا من الفقه على الشيخ أيب إسحاق
  .جليال مهيبا وقوراوكان 

  .مسع أبا جعفر بن املسلمة، وأبا بكر اخلطيب، وعبد الصمد بن املأمون، والصريفيين
  هو صاحل خري، حسن االخذ، قرأت عليه الكثري،: قال السمعاين

  ).١(كنت أقدم السماع عليه على غريه 
  .روى عنه ابن عساكر، والتاج الكندي: قلت

  .س مئةومات يف صفر سنة مخس وثالثني ومخ



__________  
، "إيضاح املشكل من أحكام اخلنثى املشكل " تصنيف مفيد يف بابه، وقد أودعت حماسنه يف تصنيفي = 

  .ونبهت على ما قال فيه من الغلط، وزدت عليه من املسائل والفوائد أضعاف ما ذكره، وهللا احلمد
  .٤٢٩ / ٢" طبقاته " انظر 
، غاية النهاية البن اجلزري ٩٦ / ٤، العرب ٣٩٣ / ١راء الكبار ، معرفة الق٩٢، ٩١ / ١٠املنتظم (*) 
  .١٠٧ / ٤، شذرات الذهب ٨٤ / ٢
  .٣٩٣ / ١" معرفة القراء الكبار " انظر ) ١(

(*)  

)٢٠/٣٤(  

  

ابن جماهد من عمر بن القواس، عن الكندي، أخربنا ابن توبة، أخربنا الصريفيين، " سبعة " ومسعت 
  .أخربنا الكناين عنه

  
 بن حممد بن االمام املقرئ الفقيه القدوة، أبو منصور، عبد اجلبار بن أمحد] * عبد اجلبار [  أخوه - ١٦

  .عبد اجلبار بن توبة، العكربي الشافعي
  .كان أصغر من أخيه

  .مسع حضورا من أيب الغنائم بن املأمون، ومسع من أيب حممد بن هزار مرد، وأيب احلسني بن النقور
، والسمعاين، والتاج الكندي، ويوسف بن املبارك اخلفاف، وعبد العزيز بن )١(ابن عساكر : وعنه

  .االخضر، وآخرون
كان حسن االصغاء، ثقة صاحلا، قيما بكتاب اهللا، صحب الشيخ أبا إسحاق، وخدمه، : قال السمعاين

  وكان كثري البكاء، أكثرت عنه، تويف
  .يف ثالث مجادى اآلخرة سنة مخس وثالثني ومخس مئة

  
   بن أمحدالشيخ الصاحل املأمون، أبو الفتوح، عبد الوهاب بن شاه* *  الشاذياخي - ١٧

__________  
  .١٠٧ / ٤، شذرات الذهب ٩٦ / ٤، العرب ٩١، ٩٠ / ١٠املنتظم (*) 

  .١ / ١٠٠ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ١(
، ٩٦ / ٤لعرب ، ا١٥٨الورقة : ، التقييد٥٠٢ - ٥٠١ / ١، التحبري ٢٤١ / ٧االنساب (* *) 



  .١٠٧ / ٤، شذرات الذهب ٢ / ١٨الورقة : ملخص تاريخ االسالم
أحدمها إىل باب نيسابور مثل قرية متصلة بالبلد ا : ذكر السمعاين أا نسبة إىل موضعني: والشاذياخي

  .دار السلطان، ومنها صاحب الترمجة
  .واملوضع اآلخر قرية ببلخ على أربعة فراسخ منها

  .٣٠٧ - ٣٠٥ / ٣"  البلدان معجم" وانظر 
(*)  

)٢٠/٣٥(  

  

  .ابن عبد اهللا، النيسابوري الشاذياخي اخلرزي، كان له حانوت يتبلغ فيه من بيع اخلرز
من أيب القاسم القشريي، ومسع من أيب حامد " الرسالة " من أيب سهل احلفصي، ومسع " الصحيح " مسع 

حسان املنيعي، ونصر بن علي احلاكمي، وأمحد بن االزهري، وعبد احلميد بن عبد الرمحن البحريي، و
  .حممد بن مكرم، وأيب صاحل املؤذن، وعدة

  .كان من أهل اخلري والصالح، ولد سنة ثالث ومخسني): ١(روى عنه السمعاين، وقال 
، وإمساعيل بن علي املغيثي، ومنصور الفراوي، واملؤيد الطوسي، )٢(وروى عنه ابن عساكر : قلت

  .وزينب الشعرية
  منصور، واملؤيد،" الصحيح " مسع منه مجيع : قال ابن نقطة

  .والشعرية
  .تويف يف شوال سنة مخس وثالثني ومخس مئة: قال السمعاين

أخربنا أبو الفضل بن عساكر، عن زينب الشعرية، أخربنا عبد الوهاب ابن شاه، أخربنا أبو القاسم 
 خرزاذ، حدثنا احلسن بن احلارث االهوازي، القشريي، أخربنا حممد بن احلسن بن فورك، حدثنا ابن

حدثنا سلمة بن سعيد، حدثنا صدقة بن أيب عمران، حدثنا علقمة بن مرثد، عن زاذان، عن الرباء بن 
  حسنوا القرآن: " عازب، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

__________  
  .٥٠٢ و ٥٠١ / ١" التحبري " يف ) ١(
  .١٣١وحة ل" مشيخته " انظر ) ٢(

(*)  

)٢٠/٣٦(  

  



  ).١" (بأصواتكم، فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسنا 
  .صدقة صدوق

  
 يف حدود اخلمس مئة، وهو من بيت مملكة كان أحد ملوك االندلس*  عماد الدولة بن هود - ١٨

فلما متلكوا شرق االندلس، فلما استوىل امللثمون على االندلس، أبقى يوسف ابن تاشفني على ابن هود، 
متلك علي بن يوسف بعد أبيه كان فيه سالمة باطن، فحسن له وزراؤه أخذ امللك من ابن هود، حىت 

: إن أموال املستنصر العبيدي صارت يف غالء مصر املفرط حتولت كلها إىل بين هود، وقالوا: قالوا له
، )٢(كر بن تيفلوت الشرع يأمرك أن تسعى يف خلعهم لكوم مساملني الروم، فجهز هلم االمري أبا ب

لكم فيما : ، وكتب إىل علي بن تاشفني يستعطفه يف املساملة، ويقول)٣(فتحصن عماد الدولة بروطة 
  فعله أبوكم أسوة

__________  
   من طريق أيب حممد عبد اهللا٥٧٥ / ١اسناده قوي على شرط مسلم، وأخرجه احلاكم ) ١(

وأخرج القسم " زينوا " نا صدقة ذا االسناد بلفظ بن عبدالرمحن السمرقندي، حدثنا حممد بن بكر حدث
) ١٤٦٨(، وأبو داود ٣٠٤ و ٢٩٦ و ٢٨٥ / ٤االول منه من غري هذه الطريق عن الرباء أمحد 

، ٥٧٥ / ١واحلاكم ) ١٣٤٢(، وابن ماجه ١٨٠ - ١٧٩ / ٢، والنسائي ٤٧٤ / ٢والدارمي 
  .وإسناده صحيح

 / ٢، املغرب يف حلي املغرب ٢٤٩، ٢٤٨ / ٢ السرياء ، احللة٢٨٩ / ٩الكامل البن االثري (*) 
 / ١، نفح الطيب ١٦٣ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٧١: ، احللل املوشية٢٠٢، أعمال االعالم ٤٣٨
  .٩٠: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٦٧، ٦٦ / ٢، االستقصا يف أخبار املغرب االقصى ٤٤١
  .ذامي، أبو مروانعبدامللك بن أمحد بن يوسف بن هود اجل: وامسه

بزيادة ياء " تيفلويت " " نفح الطيب "  وورد يف -هو أبو بكر بن إبراهيم املعروف بابن تيفلوت ) ٢(
  . ه٥١٠ أحد أمراء املرابطني، وكان واليا على سرقسطة، تويف سنة -بعد الواو 
  .٤٠٩ - ٤٠٤ / ١" االحاطة " ، و ٦٥ / ٢" االستقصا يف أخبار املغرب االقصى " مترجم يف 

  .حصن من أعمال سرقسطة حصني جدا: روطة) ٣(
  .٩٦ / ٣" معجم البلدان " 

(*)  

)٢٠/٣٧(  

  



  .حسنة، وسيعلم مربم هذا الرأي عندكم سوء مغبته، واهللا حسيب من معي، وحسبنا اهللا وكفى
فأمر علي بن يوسف بالكف، وأىن ذلك وقد أدخلته الرعية سرقسطة، وكان ابن رذمري اللعني صاحب 

لكة أرغونة من شرق االندلس قسيسا جمربا داهية مترهبا، فقوي على بالد ابن هود، وطواها، وقنع مم
عماد الدولة بن هود بدار سكناه، وكان ابن رذمري ال يتجهز إال يف عسكر قليل كامل العدة، فيلقى 

  .بااللف آالفا
 كان بيين وبني املرابطني أمر :حدثين عنه أبو القاسم هالل أحد وجوه العرب قال: قال اليسع بن حزم

  أجلأين إىل الوفود على ابن رذمري،
فرحب يب، وأمر يل براتب كبري، فحضرت معه حربا طعن عنه حصانه، فوقفت عليه ذابا عن حوزته، 

ال يشرب منه : " فلما انصرفنا إىل رشقة، أمر الصواغني بعمل كأس من ذهب رصعه بالدر، وكتب عليه
  ".ه إال من وقف على سلطان

فحضرت يوما، فأخرج الكاس، وماله شرابا، وناولين حبضرة ألف فارس، ورأيت أعناقهم قد اسودت 
  .من صدأ الدروع

  .ال يشرب هذا إال من عمل عملك: غريي أحق به، فقال: فناديت، وقلت: قال
سيا وكان هالل هذا من قرية هالل بن عامر، تاب بعد، وغزا معنا، فكان إذا حضر يف الصف جبال را

  .هل من مزيد: مينع ائم اجليوش أن متيد، وقلبا يف البسالة قاسيا، يقول يف مقارعة االبطال
كنت معه بظاهر : أبصرته رمحه اهللا أمة وحده، يتحاماه الفوارس، فحدثين عن ابن رذمري وإنصافه قال

رسوال، فطلب فارس ، االمري )١(روطة وقد وجه إليه عماد الدولة وزيره أبا حممد عبد اهللا بن مهشك 
  .ال، هو عندنا ضيف: من ابن رذمري أن ميكن من مبارزة ابن مهشك، فقال
  فسمع بذلك ابن مهشك، وأمضى ابن رذمري حاجته،

__________  
  .٢٩٧ / ١" االحاطة " بفتح اهلاء وضم امليم وسكون الشني، انظر ضبطه ومعناه يف ) ١(

(*)  

)٢٠/٣٨(  

  

هذا أشجع الروم يف : ارزة هذا، فأمر امللك ذاك الفارس باملبارزة، وقالال بد يل من مب: وصرفه، فقال
زمانه، فانصرف عبد اهللا يريد روطة، وخرج وراءه الرومي شاكا يف سالحه، وما مع ابن مهشك درع 

وال بيضة، فأخذ رحمه وطارقته من غالمه، وقصد الرومي، فحمل كل منهما على اآلخر محالت، مث 
الطارقة، فأعانه اهللا، فانقطع حزام الفارس، فوقع بسرجه إىل االرض، فطعنه ابن ضربه ابن مهشك يف 



  مهشك، فقتله، وامللك يشاهده على بعد، فهمت الروم باحلملة على ابن مهشك،
فمنعهم امللك، ونزل غالم ابن مهشك، فجرد الفارس، وسلبه، وأخذ فرسه، وذهب مل يلتفت إىل 

! إنصاف امللك، أو من ابن مهشك كيف مضى ومل يعرج إلينا ؟ ناحيتنا، فما أدري مم أعجب، من 
سرقسطة زمانا، وأخذ كثريا من حصوا، فلما رأى أبو عبد اهللا حممد بن ) ١(وأقام ابن رذمري حماصرا 

غلبون القائد ما حل بتلك البالد من الروم، ثار بدورقة وقلعة أيوب وملينة، ومجع وحشد، وكافح ابن 
بو بكر بن تيفلوت على سرقسطة، وأقام بقصرها يف لذاته، وأما ابن غلبون، فأحسن رذمري، واستوىل أ

السرية، وعدل، وجاهد، ورزق اجلند، رأيته رجال طواال جدا، واجتمعت به، أقام مثاغرا البن رذمري 
شجى يف حلقه، التقى مرة يف ألف فارس البن رذمري، واآلخر يف ألف، فاشتد بينهما القتال، وطال، مث 

) ٢(محل ابن غلبون على ابن رذمري، فصرعه عن حصانه، فدفع عنه أصحابه، فسلم، مث ازموا، وجنا 
اللعني يف حنو املئتني فقط، وأما ابن تيفلوت، فإنه راسل ابن غلبون، وخدعه، حىت حسن له زيارة أمري 

  املسلمني علي بن
__________  

  .حماصر والصواب ما أثبتناه: يف االصل) ١(
  .أو جنا والصواب ما أثبتناه:  االصليف) ٢(

(*)  

)٢٠/٣٩(  

  

يوسف، فاستخلف على بالده ولده أبا املطرف، وكان من االبطال املوصوفني أيضا، فقدم حممد 
مراكش، فأمسك، وألزم بأن خياطب بنيه يف إخالء بالده للمرابطني، فأخلوها طاعة البيهم، وترحلوا إىل 

ري، وحصر سرقسطة، وصنع عليها برجني عظيمني من خشب، غرب االندلس، ففرح بذلك ابن رذم
وإن أهلها ملا يئسوا من الغياث، خرجوا، وأحرقوا الربجني، واقتتلوا أشد قتال، وكتبوا إىل ابن تاشفني 

  يستصرخون به، ومات
ابن تيفلوت، وذلك يف سنة إحدى عشرة ومخس مئة، فأجندهم بأخيه متيم ابن يوسف، فقدم يف جيش 

ىن ابن رذمري جيوشه، ففرح أهل سرقسطة بتميم، فكان عليهم ال هلم، جاء مواجه املدينة، مث كبري، وع
نكب عنها، وكان طائفة من خيلها ورجلها قد تلقوه، فحمل عليهم محلة قتل منهم مجاعة كثرية، مث 

ن، على أن نكب عن لقاء العدو، وانصرف إىل جهات املورالة، واشتد البالء على البلد، مث سلموه باالما
من شاء أقام به، وكان ابن رذمري معروفا بالوفاء، حدثين من أثق به أن رجال كانت له بنت من أمجل 

النساء، ففقدها، فأخرب أن كبريا من رؤوس الروم خرج ا إىل سرقسطة، فتبعه أبواها وأقارا، فشكوه 



ال : يف جواري ؟ فقال الروميعلي بالنار، كيف تفعل هذا مبن هو : إىل ابن رذمري، فأحضره، وقال
  .تعجل علي، فإا فرت إىل ديننا، فجئ ا، فأنكرت أبويها، وارتدت

وملا دخل سرقسطة، أقرهم على الصالة يف جامعها سبعة أعوام، وبعد ذلك يعمل ما يرى، وحاصر قتندة 
يف جيش فيهم بعد سرقسطة سنتني، فلما كان يف آخر سنة أربع عشرة، قصده عبد اهللا بن حيونة ) ١(

  قاضي املرية أبو عبد اهللا بن الفراء، وأبو علي بن سكرة، فربز هلم اللعني، فقتل خلقا، وأسر آخرون،
__________  

  .٢٦٤ / ٢" املغرب " ، و ٣١٠ / ٤" معجم البلدان " انظر : وهي ثغر سرقسطة من قرى مرسية) ١(
(*)  

)٢٠/٤٠(  

  

 قبورا، مث سلم البلد إليه، وأخذ يف تلك املدة دورقة، وقلعة واستشهد املذكوران، فبىن عليهم ابن رذمري
أيوب، وطرسونة، وأكثر من مئيت مسور، ومل يبق أكثر من ثالثة مدائن مل يأخذها، وبقي من أعمال بين 

  ، وإفراغة، وطرطوشة، وغري ذلك معاملة عشرة أيام مل يظفر اللعني)١(هود الردة 
جد ) ٣(، وقام بإفراغة الزاهد ااهد حممد مردنيش اجلذامي )٢(د ا، فقام بال ردة اهلمام أبو حمم

  االمري حممد بن سعد
 االندلسي، من بيت مملكة وحشمة، وأموال امللقب باملستنصر باهللا*  أمحد بن عبدامللك بن هود - ١٩

  .عظيمة، وكان بيده قطعة من االندلس، فاستعان بالفرنج على إقامة دولته
ملك الروم وهو ) ٤(انعقد الصلح بني املستنصر بن هود وبني السليطني : ، فقالذكره اليسع بن حزم

ابن بنت أذفونش إىل مدة عشرين سنة، على أن يدفع للفرنج روطة، ويدفعوا إليه حصونا عوضها، 
د ويعينوه خبمسني ألفا من الروم، خيرج ا إىل بالد املسلمني ليملك، فجعل اهللا تدمريه يف تدبريه، وكنا جن

  يف اآلثار عن السلف فساد االندلس على يدي بين هود،
__________  

  .مدينة مشهورة من مدن الثغر على ر سيقر شرقي قرطبة: بالراء املكسورة والدال املهملة) ١(
  .٤٥٩ / ٢" املغرب " ، و ٧ / ٥" معجم البلدان " انظر 

  ).١٥٤(مجته يف هذا اجلزء برقم هو االمري ااهد أبو حممد عبد اهللا بن عياض، سترد تر) ٢(
  ).١٥١(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٣(

 / ٢، املغرب يف حلي املغرب ٢٥١ - ٢٤٩ / ٢، احللة السرياء ٢٨٩ / ٩الكامل البن االثري (*) 
، نفح الطيب ١٦٣ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٩٧: ، صفة جزيرة االندلس٢٠٣: ، أعمال االعالم٤٣٨



  .٩٠: نساب واالسرات احلاكمة، معجم اال٤٤١ / ١
 يف التعريف ذا السليطني ٢٤٩ / ٢" احللة السرياء " انظر تعليق الدكتور حسني مؤنس على ) ٤(

  .وسبب تسميته بذلك
(*)  

)٢٠/٤١(  

  

  وصالحها بعد على أيديهم، فخرج اللعني السليطني وابن هود يف حنو من
هود جهة إشبيلية، وبقي ينفق على جيوش السليطني أربعني ألف فارس، وتاشفني بالزهراء، فقصد ابن 

 وقد ندم على فعله من شيطنة -حنو مثانية أشهر، وشرط عليهم أم ال يأسرون أحدا، فحدثين املستنصر 
الذي أنفقت يف تلك السفرة من الذهب اخلالص ثالثة آالف ألف :  فقال يل-الشبيبة وطلب ملك آبائه 

ألف درع، ومن البيض مثلها، ومن ) ١(ازن روطة من الدروع أربعون دينار، والذي دفعت إليهم من خم
ألفا، وذكر يل مجاعة أنه دفع إىل السليطني خيمة كان حيملها أربعون بغال، وذكر ) ٢(الطوارق ثالثون 

فما مسع بأكرب منها قط، وملا طالت إقامته على : يل حممد ابن مالك الشاعر أنه أبصر تلك اخليمة، قال
 ومل خيرج إىل ابن هود أحد، رجع ومعه ابن هود، ومل يكن مع ابن هود إال حنو من مئيت فارس، البالد،

 مث إن قرطبة - وبئس للظاملني بدال -فأقام ابن هود بطليطلة ليذهب منها إىل حصونه اليت عوض ا 
 باهللا أمحد من ، فجاء املستنصر)٣(اضطرب أمرها، واشتغل أمري املسلمني مبا دمهه من خروج التومرتية 

مدينة غرليطش، وقصد قرطبة، وكان حمببا إىل الناس بالصيت، فربز إليه ابن محدين زعيم قرطبة 
بعسكرها، فقصد عسكرها حنو ابن هود طائعني، ففر حينئذ ابن محدين إىل بليدة، ودخل ابن هود قرطبة 

، وكاتب نواب البالد، ففرحوا به بال كلفة وال ضربة وال طعنة، فاستوزر أبا سعيد املعروف بفرج الدليل
قد نافق وفارق، فخرج : الصالته يف امللك، مث خرج فرج الدليل إىل حصن املدور، فقيل البن هود

  بنفسه، واسترتله من
__________  

  .أربعني: يف االصل) ١(
  .ثالثني: يف االصل) ٢(
دين، مرت ترمجته يف اجلزء هم مجاعة حممد بن عبد اهللا ابن تومرت، مهدي املغرب، زعيم املوح) ٣(

  ، وقد خلف بعده السلطان عبداملؤمن بن علي،)٣١٨(التاسع عشر برقم 
  ).٢٥٤(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم 

(*)  



)٢٠/٤٢(  

  

احلصن، فرتل غري مظهر خالفا، وكان رجال صاحلا، فقتله صربا، فساء ذاك أهل قرطبة، وثارت 
هللا، فزحفوا إىل القصر، ففر ابن هود من قرطبة، فقصدها ابن نفوسهم، وعظم عليهم قتل أسد من أسد ا

محدين، فأدخله أهله، وكثر اهليج، واشتد البالء باالندلس، وغلت مراجل الفتنة، وأما أبو حممد بن 
عياض، فكان على مملكة الردة، فخرج يف مخس مئة فارس، ليسعى يف إصالح أمر االمة، وقصده أهل 

ليهم، فامتنع، مث بايع أهل بلنسية عن خليفة عبد اهللا العباسي، مث اتفق ابن مرسية وبلنسية ليملكوه ع
عياض وابن هود على أن اسم اخلالفة المري املؤمنني العباسي، وأن النظر يف اجليوش واالموال البن 

  .عياض رمحه اهللا، وأن السلطنة البن هود
وائتالف جلمع كلمة االسالم يفرح به كتاب اتفاق ونظام : فكتبت بينهما عهدا هذا نصه: قال اليسع

املؤمنون، انعقد بني االمري املستنصر باهللا أمحد، وبني ااهد املؤيد أيب حممد عبد اهللا بن عياض، وصل اهللا 
وأنا يل يف جزيرة االندلس غرباء يف مادة الروم، فلم ال تعزم على إذاعة : إىل أن قال..ما أبواب التوفيق

  .توجه حنوكم كاتبنا ابن اليسع، وكل ما عقده ويف أموركم اعتمده أمضيناهالعدل وتروم ؟ وقد 
فأغارت الروم على أحواز شاطبة، : إىل أن قال..فلما وصلت املدينة، وقرأت الكتاب، فرحوا: قال

  .أنا أحتفل للقاء القوم، فال خترج: فبعثين عبد اهللا بن عياض إىل املستنصر يقول له
  فلما

إمنا تريد أن تفسد ما بيين وبني الروم من وكيد الذمة، وإذا أنا خرجت، : ، قال يلجئته ذه الرسالة
حيسب هذا أن الروم تفي له، سيتبع : واجتمعت مبلوكهم، ردوا ما أخذوه، فأعلمت ابن عياض، فقال يل

  رأيي حني ال

)٢٠/٤٣(  

  

صلنا، فأمراين بكتابني عنهما مجيعا نؤم العدو، حىت و) ١(ينفعه، فتضرعت إىل املستنصر، فأىب، فخرجنا 
إىل امللكني مونق وفراندة، وكتاب عن ابن عياض إىل صهره أيب حممد ليصل بعسكر بلنسية، فقال له ابن 

إذا وصلهم كتايب، ردوا الغنائم، فلم يغن كتابه : يقرب صيدنا، واحلرب خدعة، فأىب، وقال: عياض
  .شيئا

نا ألفي فارس، وظهر لنا أربعة آالف، وحنن حنو االلفني، ووقع فالتقينا حنن والروم، فكمنوا ل: إىل أن قال
احلرب، فمات من أهل بلنسية حنو سبع مئة، ومن الروم حنو االلف، وفر أهل مرسية عن ابن عياض، 

وفر ابن هود، فثبت ابن عياض يف حنو مئة فارس، وانكسرت الروم، لكن خرج كمينهم، فانكسرنا بعد 



 أبو حممد عبد اهللا بن مردنيش صهر ابن عياض، وأمحد بن مردنيش، فشق بأس شديد، واستشهد االمري
حينئذ ابن عياض وسط الروم، وجاز ر شقر حىت وصل مدينة جنجالة، وتوصل الفل إليه، وفقدنا ابن 
هود، ودخلنا مرسية، واستبشر أهلها بسالمة امللك ااهد عبد اهللا بن عياض، وذلك سنة بضع وثالثني 

  .ومخس مئة
  

 بن حيىي، العثماين املقدسي الشافعي العالمة املفيت، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد*  العثماين - ٢٠
  ).٢(االشعري، ونزيل بغداد، من ذرية حممد بن عبد اهللا الديباج 

__________  
  .فخرج، وهو خطأ: يف االصل) ١(

 / ١١، الكامل ٣٣ / ١٠ظم ، املنت٣٢١: ، تبيني كذب املفتري)الديباجي (٣٩٢ / ٥االنساب (*) 
، طبقات ١٠٩ / ٢، الوايف بالوفيات ١ / ٢٧٥ق  / ٤، تاريخ االسالم ٨٨ / ٨، مرآة الزمان ٩

، تاريخ االنس ٢٠٥ / ١٢، البداية والنهاية ٥٢٨ / ١، طبقات االسنوي ٨٩، ٨٨ / ٦السبكي 
  .٢٦٧ / ١اجلليل 

  ).١٠٧(دس برقم وقد لقب بالديباج حلسنه، مرت ترمجته يف اجلزء السا) ٢(
(*)  

)٢٠/٤٤(  

  

  .وأربع مئة ببريوت) ١(مولده سنة اثنتني وستني 
  ).٢(وأخذ عن الفقيه نصر 
  .، واملبارك بن كامل)٣(روى عنه ابن عساكر 

  .ودرس وأقرا، ووعظ، وحج مرات
  .وروى عن احلسني بن علي الطربي

والورع واملروءة وحسن اخللق، وكان يوم مل أر يف زماين مثله، مجع العلم والعمل والزهد : قال ابن كامل
  .جنازته يوما مشهودا

  .رأيته يعظ جبامع القصر، وكان غاليا يف مذهب االشعري): ٤(قال أبو الفرج بن اجلوزي 
كان يفيت ويناظر ويذكر، وكانت جمالس تذكريه قليلة احلشو، على طريقة ): ٥(وقال ابن عساكر 

  .وعشرين ومخس مئة) ٦( سبع املتقدمني، مات يف سابع عشر صفر سنة
غالة املعتزلة، وغالة الشيعة، وغالة احلنابلة، وغالة االشاعرة، وغالة املرجئة، وغالة اجلهمية، : قلت



  وغالة الكرامية، قد ماجت م الدنيا، وكثروا، وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل اهللا العفو واملغفرة
__________  

  .وأربعني": الوايف " يف ) ١(
  .املقدسي) ٢(

  ).١( ت ٢٧انظر ص 
  .١ / ١٧٥ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ٣(
  .٣٣ / ١٠" املنتظم " يف ) ٤(
  .٣٢١": تبيني كذب املفتري " يف ) ٥(
  .سنة تسع: سنة ست، وقيل" الوايف " يف ) ٦(

(*)  

)٢٠/٤٥(  

  

 العامل على ما فيه من االتباع الهل التوحيد، ونربأ إىل اهللا من اهلوى والبدع، وحنب السنة وأهلها، وحنب
  .والصفات احلميدة، وال حنب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإمنا العربة بكثرة احملاسن

  
 بن عبد اهللا بن حممد بن الدهان، الشيخ أبو احلسن عبد اجلبار بن عبد الوهاب*  الدهان - ٢١

  .النيسابوري البيع، شيخ سديد الطريقة، من بيت ثروة ومروءة
  .أبا بكر البيهقي فأكثر، وسعيد بن أيب سعيد العيار، ومجاعةمسع 

  .عبدالرحيم بن عبدالرمحن الشعري" السنن الكبري " وروى الكثري، فسمع منه 
أجاز يل يف سنة سبع وعشرين ومخس مئة، وهو شيخ ثقة، من أهل اخلري ): ١(وقال أبو سعد السمعاين 

، وأبا يعلى بن )٢(طاهر حممد بن علي احلافظ الزراد واالمانة، عنده تصانيف البيهقي، ومسع أبا 
  .الصابوين

  .وذكره أيضا عبد الغافر، وأثىن عليه، ومل يذكرا له وفاة
  .مل يدركه ابن عساكر
__________  

  .١٠٧الورقة : ، املنتخب٢ / ١٤٨الورقة : ، معجم شيوخ السمعاين٤٣٠ / ١التحبري (*) 
  .٤٣٠ / ١" التحبري " يف ) ١(
وهو أبو طاهر حممد بن علي بن حممد " التحبري " وهو خطأ، والتصويب من " الرزاز : "  االصليف) ٢(



  .بن بويه الزراد، نسبة إىل صنعة الدروع والسالح
  .٢ / ٨٧ورقة  / ١" توضيح املشتبه " ، و ٢٦١ / ٦" االنساب " مترجم يف 

(*)  

)٢٠/٤٦(  

  

  . بن حممد بن سعدويه، االصبهاين االمنيد بن إبراهيمالثقة العامل، أبو سهل، حمم*  ابن سعدويه - ٢٢
  .صاحل خري صدوق مكثر

  .، واحلافظ حممد بن الفضل احلالوي)٢(، وأبا الفضل بن بندار )١(مسع إبراهيم سبط حبرويه 
  .أكثر عنه أبو القاسم بن عساكر، وأبو موسى املديين، وحممد بن معمر، وآخرون

له، " الغرر والدرر " ، و )٤(الروياين " مسند " من مساعه ): ٣(قال وأجاز البن السمعاين أيب سعد، و
مسعه من احلالوي ): ٦(البن مردويه " العلم " ، عنه، وكتاب )٥(مسعهما من ابن بندار، عن ابن فناكي 

  .عنه، مولده يف سنة ست وأربعني وأربع مئة
  .ومات يف ذي القعدة سنة ثالثني ومخس مئة: قال

__________  
، تاريخ ٦٣ / ١٠، املنتظم ٢ / ١٩٧، معجم شيوخ السمعاين الورقة ٥٦، ٥٥ / ٢التحبري (*) 

  .٩٥ / ٤، شذرات الذهر ٤٥ / ٢، غاية النهاية ٨٣، ٨٢ / ٤، العرب ٢ / ٢٨٨ / ٤االسالم 
هو أبو القاسم إبراهيم بن منصور بن إبراهيم االصبهاين، املعروف بسبط حبرويه، مرت ترمجته يف ) ١(

  ).٣٣(الثامن عشر برقم اجلزء 
  ).٧٣(مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٢(
  .٥٦ / ٢" التحبري " يف ) ٣(
 ه، مرت ترمجته يف اجلزء الرابع ٣٠٧هو احلافظ أبو بكر حممد بن هارون الروياين، املتوىف سنة ) ٤(

  ).٢٨٤(عشر برقم 
 ه، مرت ترمجته يف اجلزء ٣٨٣ملتوىف سنة هو أبو القاسم جعفر بن عبد اهللا بن فناكي الرازي، ا) ٥(

  ).٣١٩(السادس عشر برقم 
 ه، مرت ترمجته يف ٤١٠هو احلافظ أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه االصبهاين، املتوىف سنة ) ٦(

  ).١٨٨(اجلزء السابع عشر برقم 
(*)  

)٢٠/٤٧(  



  

  ).١(، االرمين الشيحي الشيخ، أبو النجم، بدر بن عبد اهللا*  بدر ٢٣
الكثري من أيب جعفر بن املسلمة، وأيب بكر اخلطيب، وأيب الغنائم بن ) ٢(مسعه مواله احملدث عبد احملسن 

  .املأمون، وعدة
  .السمعاين، وابن عساكر، وأبو موسى املديين، وابن اجلوزي، وحممد بن هبة اهللا الوكيل: وعنه

  .ما بقي عندي إجازة) ! ٣(كم ذا : طلب منه أن جييز، فقال: وكان عريا من الفضيلة، يقال
  .مات يف رمضان سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة، وعاش مثانني سنة

  .وابنه حممد بن بدر بقي إىل حدود السبعني، يروي عن أيب احلسن بن العالف
  .روى عنه املوفق عبد اللطيف حبلب

  
  جلذامي بن حممد بن سعيد بن موهب، اأبو احلسن علي بن عبد اهللا* *  ابن موهب - ٢٤

  .االندلسي املريي احملدث
__________  

 وحترف امسه فيه إىل ٢٢١ / ٢، اللباب ٧٤ / ١٠، املنتظم )الشيحي (٤٤٣، ٤٤٢ / ٧االنساب (*) 
  .٢٦٢ / ٥، النجوم الزاهرة "برد " 
بكسر الشني املعجمة وسكون الياء املثناة التحتية ويف آخرها احلاء املهملة، نسبة إىل شيحة، وهي ) ١(

  .قرية من قرى حلب
  .إىل الشيخي، باخلاء املعجمة" املنتظم " وقد تصحفت يف 

 ه، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٤٧٨بن حممد بن علي التاجر الشيحي، املتوىف سنة ) ٢(
)٧٩.(  
، معجم ٤١٠: ، بغية امللتمس٤٢٦ / ٢الصلة ! (* *) كم تستجيزون ": النجوم الزاهرة " يف ) ٣(

  = (*)، ٨٨ / ٤، العرب ٥ / ١٤اء االدب

)٢٠/٤٨(  

  

أيب العباس العذري، وأيب إسحاق بن وردون، وأيب بكر ابن صاحب االحباس، وأجاز له أبو : روى عن
  .عمر بن عبد الرب، وأبو الوليد الباجي

كان من أهل املعرفة والعلم والذكاء والفهم، له تفسري مفيد، ومعرفة بأصول ): ١(قال ابن بشكوال 
الدين، حج، وأخذوا عنه، وأجاز لنا، مولده يف سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، وتويف يف مجادى االوىل 



  .وله إحدى وتسعون سنة عام اثنني وثالثني ومخس مئة
  ).٢(روى عنه مجاعة منهم عبد اهللا بن حممد االشريي : قلت
  

اجلعديات " ، راوي )٣(ادي االمني ، البغدالشيخ أبو منصور علي بن علي بن عبيد اهللا*  االمني - ٢٥
  .عن ابن هزار مرد الصريفيين" 

  .ومسع أيضا من النعايل، وجعفر السراج
، وأبو موسى )٤(ولده أبو أمحد عبد الوهاب بن سكينة، وأبو سعد السمعاين، وابن عساكر : روى عنه

  .املديين، وابن اجلوزي، وآخرون
__________  

، طبقات ٢٤: ، طبقات املفسرين للسيوطي٢٦٠ / ٣مرآة اجلنان ، ٩١ / ١٢الوايف بالوفيات خ = 
 / ٤، شذرات الذهب ٢ / ٣٩، طبقات املفسرين لالدنه وي ٤١٠، ٤٠٩ / ١املفسرين للداوودي 

  .٦٩٦ / ١، هدية العارفني ١٠٠، ٩٩
  .٤٢٦ / ٢" الصلة " يف ) ١(
  ).٢٩٤(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٢(

، ١٠٠ / ٤، شذرات الذهب ٨٩، ٨٨ / ٤، العرب ١٠١ / ٨مرآة الزمان ، ٧٩ / ١٠املنتظم (*) 
  .ولقب باالمني النه كان أمينا على أموال االيتام ببغداد

  .يعرف بابن سكينة": املنتظم " يف ) ٣(
  .١ / ١٤٧ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ٤(

(*)  

)٢٠/٤٩(  

  

  .عاوكان ناظر االيتام، دينا خريا، متعبدا صواما، ثقة متواض
  .مات يف ذي القعدة سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة يف عشر التسعني

  
 بن االتابك امللك شهاب الدين أبو القاسم حممود بن تاج امللوك بوري*  صاحب دمشق - ٢٦

  .طغتكني
  .أنر) ٢(بإعانة أمه زمرد، وكان مقدم عسكره معني الدين ) ١(متلك بعد مقتل أخيه 

ر جتري يف أيامه على استقامة، إىل أن وثب عليه مجاعة من خدمه، فقتلوه كانت االمو: قال ابن عساكر



  يف شوال سنة ثالث وثالثني ومخس
  .مئة، وجاء أخوه من بعلبك، فتسلم دمشق بال منازعة

االرمين، ويوسف اخلادم الذي وثق به يف نومه، والفراش، ) ٣(قتله البقش : قال أبو يعلى بن القالنسي
تون حول فراشه، فقتلوه وهو نائم، وخرجوا خفية، مث طلبوا، فهرب البقش، وصلب فكانوا ثالثتهم يبي

  ).٤(اآلخران 
__________  

، العرب ١٤ / ٣، املختصر ٢٩٦ / ١، وفيات االعيان ١٠٤ / ٨، مرآة الزمان ٦٨ / ١١الكامل (*) 
، النجوم ٢١٥ / ١٢، البداية والنهاية ٦٧ / ٢، تتمة املختصر ٥٤ / ٢، دول االسالم ٩٢ / ٤

  .١٠٣ / ٤، شذرات الذهب ٢٦٥، ٢٦٤ / ٥الزاهرة 
، )٣٢٩(مشس امللوك إمساعيل بن بوري، مرت ترمجته وترمجة أبية بوري يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ١(
)٣٢٨.(  
  .أمني الدين: يف االصل) ٢(

  ).١٤٨(والتصويب من ترمجته اليت سترد يف هذا اجلزء برقم 
البغش، بالغني : ٢٩٦ / ١" وفيات االعيان " ، و ٤٢١ابن القالنسي ص كذا االصل، ويف تاريخ ) ٣(

  .املعجمة
  .٢٦٥ / ٥" النجوم الزاهرة " ، و ١٠٤ / ٨" مرآة الزمان " انظر ) ٤(

(*)  

)٢٠/٥٠(  

  

  .وأخوه امللك مجال الدين أبو املظفر حممد * ]أخوه مجال الدين حممد  [ - ٢٧
اه السرية، فما متعه اهللا، فمات بعد حممود بعشرة أشهر، هو عمل على أخيه، مث متلك، فأس: قيل

  .وهو مراهق، ودفن بتربة جده طغتكني بظاهر دمشق) ١(فأجلسوا يف امللك ولده أبق 
  

   بن عبد اهللا بن خفاجةشاعر وقته، أبو إسحاق، إبراهيم بن أيب الفتح* *  ابن خفاجة - ٢٨
  .االندلسي

* والشمس جتنح للغروب عليلة : ك االندلس، وهو القائلله ديوان مشهور، ومل يتعرض ملدح ملو
  .تويف سنة ثالث وثالثني ومخس مئة وله ثالث ومثانون سنة) ٢(والرعد يرقي والغمامة تنفث 

__________  



 / ٣، املختصر ٢٩٦ / ١، وفيات االعيان ١٠٤ / ٨، مرآة الزمان ٧٣ و ٦٨ / ١١الكامل (*) 
 ٢١٦ / ١٢، البداية والنهاية ٢٧٣ / ٢، الوايف بالوفيات ٦٨ / ٢، تتمة املختصر ٩٣ / ٤، العرب ١٥

  .١٠٥ / ٤، شذرات الذهب ٢٦٦ و ٢٦٥ / ٥وحترف امسه فيه إىل حممود، النجوم الزاهرة 
  ).٢٥٣(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ١(

 و ١٤٧ / ٢، اخلريدة ٦٥٢ - ٢ ٥٤١ م ٣، الذخرية ق ٨٦: ، املطمح٢٣١: قالئد العقيان(* *) 
: ، معجم أصحاب الصديف١٧٥ / ١، تكملة الصلة ١٠٩: ، املطرب٢٠٢: ، بغية امللتمس٥٤٨ / ٣

، مسالك االبصار للعمري ٥٧، ٥٦ / ١، وفيات االعيان ٣٦٨ / ٢، املغرب يف أخبار املغرب ٥٩
  .١٢٧ / ٥، تاريخ بروكلمان )انظر الفهرس(، نفح الطيب ١٠٣: ، صفة اجلزيرة٢٥٥ / ١١

وعشي أنس : وقبله هذان البيتان" عليلة " بدل " مريضة "  وفيه ٦٢ص " ديوانه "  البيت يف) ٢(
والغصن يصغي واحلمام * فيه متهد مضجعي وتدمث خلعت علي به االراكة ظلها * أضجعتين نشوة 

  .٥٦٢ - ٥٤٢ / ٢م  / ٣ق " الذخرية " حيدث وانظر مناذج من نثره يف 
(*)  

)٢٠/٥١(  

  

  . احلسيين املوسويظ الكبري، أبو الربكات، مهدي بن حممدالواع*  املوسوي - ٢٩
  .ولد بأصبهان، ونشأ ببغداد

  ).١(ومسع ابن طلحة النعايل، وابن البطر 
يف سنة أربع وثالثني ومخس مئة، فهلك فيها عامل ال ) ٢(كتبت عنه، وخسف جبرتة : قال السمعاين

  .حيصون من املسلمني، منهم هذا الواعظ
  

، ومن يضرب به املثل يف عمل االسطرالب وآالت النجوم، أبو القاسم، بديع الزمان* *  البديع - ٣٠
  .البغدادي االسطراليب) ٣(هبة اهللا بن احلسني 
__________  

  .١٠٦ / ٨، مرآة الزمان ٨٨ / ١٠املنتظم (*) 
 اجلزء  ه، مرت ترمجته يف٤٩٤هو أبو اخلطاب نصر بن أمحد بن عبد اهللا بن البطر، املتوىف سنة ) ١(

  .، إىل ابن النظر بالنون والظاء املعجمة٨٨ / ١٠" املنتظم " ، وقد تصحف يف )٢٩(التاسع عشر برقم 
بفتح اجليم وسكون النون وبعدها زاي، بلدة من بالد أذربيجان مشهورة من ثغرها، وتسميها ) ٢(

  .العامة كنجة



  .٧٧ / ١١" لكامل ا" ، و ١٧١ / ٢ياقوت " معجم " ، و ٣٢٤ / ٣" االنساب " انظر 
  .٥٣٣يف حوادث سنة ) ٢٧٣(وسيعيد املؤلف ذكر هذا اخلسف يف ترمجة املقتفي المر اهللا رقم 

 / ٨، مرآة الزمان ٢٢٢: ، اخبار العلماء بأخبار احلكماء٢٧٥ - ٢٧٣ / ١٩معجم االدباء (* *) 
 ٣٦٣ العربي ، تاريخ ابن٥٣ - ٥٠ / ٦، وفيات االعيان ٣٨٠ - ٣٧٦ / ١، طبقات االطباء ١١٢

، ٦٨ / ٢، تتمة املختصر ٢٤٦، ٢٤٥: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٥ / ٣، املختصر ٣٦٦ -
 و ٧٣٩ / ١، كشف الظنون )٥٣٩وفيات سنة  (٢٧٥ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٦١ / ٣مرآة اجلنان 

  .٥٠٥ / ٢، هدية العارفني ١٠٤، ١٠٣ / ٤، شذرات الذهب ٧٧٦ و ٧٦٥
  .احلسن": كشف الظنون " و " اهرة النجوم الز" يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٥٢(  

  

  .كان الناس يتنافسون يف شراء عمله، فحصل أمواال
  .، وخالعة وجمون)١(وله نظم جيد 

  ".درة التاج يف شعر ابن حجاج " ابن احلجاج على مئة وأربعني بابا، ومساه " ديوان " رتب 
  .كان بارعا يف الطب والفلسفة: وقيل

وثالثني ومخس ) ٢( هو وحيد دهره، وفريد عصره يف علم اهليئة، مات بالفاجل سنة أربع :قال ابن النجار
  .مئة
  

  .، الطرسوسي، مث الدمشقياملسند املقرئ، أبو القاسم، حيىي بن بطريق*  ابن بطريق - ٣١
مستور، حافظ للقرآن، مسع أبا احلسني حممد بن مكي، وأبا بكر اخلطيب، تويف يف : قال ابن عساكر

  .ضان سنة أربع وثالثني ومخس مئةرم
  .روى عنه ابن عساكر، وعبد اخلالق بن أسد، والقاسم بن احلافظ، وآخرون: قلت

__________  
أهدي لسك : بعض نظمه، ومنه قوله" طبقاته " وابن أيب أصيبعة يف " معجمه " أورد ياقوت يف ) ١(

فضل عليه النه من مائه *  السحاب وماله أهدي له ما حزت من نعمائه كالبحر ميطره* الشريف وإمنا 
  .٥٣٩أورده سبط ابن اجلوزي وابن تغري بردي يف وفيات سنة ) ٢(

  .١٠٥ / ٤، شذرات الذهر ٩٤ / ٤العرب (*) 
(*)  



)٢٠/٥٣(  

  

   بن حممد بناالمام احملدث الصادق، أبو الفضل، حممد بن حممد*  ابن عطاف - ٣٢
  .صلي، مث املو)١(عطاف، اهلمداين اجلزري 

  .قدم بغداد، ومسع من مالك البانياسي، وطراد الزينيب، وابن طلحة النعايل، فمن بعدهم
  .، وغري ذلك"الطب النبوي " ، و "املعجم " وعمل 

  .وارحتل إىل الكوفة، وآمل، ومهذان
  .، وأبو سعد السمعاين)٢(ولده سعيد، وابن عساكر : روى عنه

  . وله سبعون سنةمات يف شوال سنة أربع وثالثني ومخس مئة
  

) ٣( اهلروي الفقاعي ابن عطاء، االمام احملدث الزاهد، أبو حممد الثعليب* *  عطاء بن أيب سعد - ٣٣
  ).٤(الصويف، تلميذ شيخ االسالم أيب إمساعيل االنصاري 

  .مولده سنة أربع وأربعني وأربع مئة مبالني
  يب،مسع من شيخه، ومن أيب القاسم بن البسري، وأيب نصر الزين

__________  
  .٣٢٣ / ١، تبصري املنتبه ٢٧٧ / ١، اللباب )اجلزري (٢٥٠، ٢٤٩ / ٣االنساب (*) 

  .نسبة إىل جزيرة ابن عمر، النه ولد ا) ١(
  .٢١٢ابن عساكر لوحة " مشيخة " انظر ) ٢(

  .٤٣٧ / ٢، اللباب ٩١ / ١٠، املنتظم )الفقاعي (٣٢٣، ٣٢٢ / ٩االنساب (* *) 
  .ع الفقاع وعمله، وهو شراب يتخذ من الشعري، مسي به ملا يعلوه من الزبدنسبة إىل بي) ٣(
  ).٢٦٠(الذي مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٤(

(*)  

)٢٠/٥٤(  

  

  .وعدة ببغداد، ومن فاطمة بنت الدقاق بنيسابور
  روى عنه بنوه الثالثة، وقد مسع أبو سعد السمعاين من الثالثة عن

  .، وحممود بن الفضل)١(بو القاسم بن عساكر أبيهم، وروى عنه أ
كان ممن يضرب به املثل يف إرادة شيخ االسالم واجلد يف خدمته، وله حكايات ومقامات : قال السمعاين



يف خروج شيخه إىل بلخ يف احملنة، وجرى بينه وبني الوزير نظام امللك حماورة ومراددة، واحتمل له 
  ).٢(النظام 

دم للخشبة ليصلب، فنجاه اهللا حلسن نيته، فلما أطلق، عاد إىل التظلم، وما فتر، ومسعت أن عطاء ق: قال
شيخي يف احملنة، : وخرج مع النظام ماشيا إىل الروم، فما ركب، وكان خيوض االار مع اخليل، ويقول

ت كنت أعدو يف موكب النظام، فوقع نعلي، فما التفت، ورمي: فال أستريح، قال يل ابنه حممد عنه قال
  .وقع أحدمها، فخشيت أن تسبقين إن وقفت: أين نعالك ؟ فقلت: االخرى، فأمسك النظام الدابة، وقال

الن شيخي أخربنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن ميشي الرجل : فلم رميت االخرى ؟ فقلت: قال
  .، فما أردت أن أخالف السنة)٣(يف نعل واحد 
  .حىت يرجع شيخك إىل هراةأكتب إن شاء اهللا : فأعجبه، وقال

  ).٤(اركب بعض اجلنائب، فأبيت، وعرض علي ماال، فأبيت : وقال يل
__________  

  .٢ / ١٣٧ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ١(
  .٣٢٢ / ٩" االنساب " انظر ) ٢(
يف اللباس والزينة عن أيب الزبري، ) ٢٠٩٩( من طريقه مسلم ٩٢٢ / ٢" املوطأ " أخرجه مالك يف ) ٣(

، ويف الباب عن أيب هريرة عن ٣٦٧ و ٣٦٢ و ٣٤٤ و ٣٢٥ و ٢٩٣ / ٣ جابر، وهو يف املسند عن
 ٤٨٠ و ٤٧٧ و ٤٤٣ و ٢٤٥ / ٢وأمحد ) ٢٠٩٨(ومسلم ) ٥٨٥٥(، والبخاري ٩١٦ / ٢مالك 

  .٥٢٨و 
  .٩١ / ١٠" املنظم " اخلرب يف ) ٤(

(*)  

)٢٠/٥٥(  

  

  .صل ركعتني: ه مدة، فقال له اجلالدوقدم أيب بأصبهان ليصلب بعد أن حبسو: قال يل ابنه
إذا علقت الشعري على الدابة : ليس ذا وقت صالة، اشتغل مبا أمرت به، فإين مسعت شيخي يقول: قال

  .يف أسفل العقبة، ال توصلك يف احلال إىل أعالها، الصالة نافعة يف الرخاء ال يف حالة البأس
أطلق، ) ٢(يف حقه، فلما ) ١( اخلاتون معنية فوصل مسرع من السلطان ومعه اخلامت بتسرحيه، كانت

  .رجع إىل التظلم والتشنيع
أمر بعض االمراء أن يضرب عطاء الفقاعي يف حمنة : مسعت عبد اخلالق بن زياد يقول: قال السمعاين

الشهيد عبد اهلادي بن شيخ االسالم مئة، فبطح على وجهه، فكان يضرب إىل أن ضرب ستني، فشكوا 



خذوا باالقل احتياطا، وحبس مع نساء، وكان يف املوضع : و ستني ؟ فقال عطاءكم ضرب مخسني أ
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أترسة، فقام جبهد من الضرب، وأقام االترسة بينه وبينهن، وقال

  ).٣(عن اخللوة باالجنبية 
  .تويف أيب تقديرا سنة مخس وثالثني ومخس مئة: قال حممد بن عطاء

__________  
  .معينة: يف االصل) ١(
  .فكما: يف االصل) ٢(
ورد النهي عن اخللوة باملرأة االجنبية عنه صلى اهللا عليه وسلم عن غري واحد من الصحابة، ) ٣(

 / ١، وأمحد )١٣٤١(ومسلم ) ٥٢٣٣(و ) ٣٠٦١(و ) ٣٠٠٦(و ) ١٨٦١(فأخرجه البخاري 
د اهللا بن عمرو بن العاص، من حديث عب) ٢١٧٣( من حديث ابن عباس، وأخرجه مسلم ٢٢٢

 ١واحلاكم ) ١٣٧(وأبو يعلى ) ٢١٦٥(، والترمذي ٧، والطيالسي ص ٢٦ و ١٨ / ١وأخرجه أمحد 
   من حديث عامر بن ربيعة، وأخرجه البخاري٤٤٦ / ٣، وأخرجه أمحد ١١٥ - ١١٣/ 
من حديث جابر بن عبد ) ٢١٧١(وأخرجه مسلم ) ١١٧١(والترمذي ) ٢١٧٢(، ومسلم )٥٢٣٢(

  .اهللا
(*)  

)٢٠/٥٦(  

  

) ١( بن علي بن حممود بن ماخرة الشيخ املسند الكبري، أبو سعد أمحد بن حممد*  الزوزين - ٣٤
  .الزوزين، مث البغدادي، من مشاهري الصوفة

  .ولد سنة تسع وأربعني وأربع مئة
وأبا علي بن مسع القاضي أبا يعلى، وأبا جعفر بن املسلمة، وأبا احلسني بن الغريق، وابن هزار مرد، 

  .وشاح، وأبا بكر اخلطيب
، والسمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وابن اجلوزي، وابن طربزد، وأبو أمحد )٢(ابن عساكر : حدث عنه

  .، ويوسف بن كامل، وآخرون)٣(بن سكينة، وأبو حامد بن النخاس 
  .وكان مسرفا على نفسه، لعابا، حفظة للنظم والنادرة

  .، ساحمه اهللا)٤( يف الشرب كان منهمكا: قال السمعاين
  .ينسبونه إىل التسمح يف دينه): ٥(وقال ابن اجلوزي 

  :قرأت عليه الكثري، وحدثين ابن ناصر احلافظ قال: قال السمعاين



__________  
 / ٨، مرآة الزمان ٩٣، ٩٢، مشيخة ابن اجلوزي ٩٨، ٩٧ / ١٠، املنتظم ٣٢٢ / ٦االنساب (*) 

 / ٤، شذرات الذهر ٢٦٩ / ٥، النجوم الزاهرة ١٢٤٣ / ٤ملنتبه ، تبصري ا٩٨ / ٤، العرب ١٠٩
١١٢.  

  .نسبة إىل زوزن، وهي بلدة كبرية حسنة بني هراة ونيسابور: والزوزين
" العرب " ، وقد حترف يف ١٢٤٣ / ٤" تبصري املنتبه " بضم اخلاء املعجمة وتشديد الراء، كما يف ) ١(

  .إىل ماخوة، بالواو
  .٢ / ١٧عساكر لوحة ابن " مشيخة ) " ٢(
  .٦٣٤": املشتبه " باخلاء املعجمة كما يف ) ٣(

  .النحاس مبهملة: ويف االصل
  .فال أدري من أين علم ذلك: قال ابن اجلوزي بعد إيراد قول السمعاين هذا) ٤(
  .٩٧ / ١٠" املنتظم " يف ) ٥(

(*)  

)٢٠/٥٧(  

  

  .غفر يل:  فعل اهللا بك ؟ قالما: كان أبو سعد الزوزين متسمحا، فرأيته يف النوم، فقلت
  ).١(يف اجلنة : فأين أنت ؟ قال: قلت

  .لو حدثنيه غريي ما صدقته: قال ابن ناصر
  .مات يف شعبان سنة ست وثالثني ومخسني مئة): ٢(قال ابن اجلوزي 

وفيها مات شيخ احلنفية العالمة أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز بن مازة البخاري 
، وزاهد االندلس أبو )٤(، وحمدث بغداد أبو القاسم إمساعيل بن أمحد بن السمرقندي )٣(احلنفي 

، وفقيه مرو أبو إسحاق )٥(العباس أمحد بن حممد بن موسى ابن العريف الصنهاجي الصويف املقرئ 
ن حممد ، وعبد اجلبار ب)٧(، واحلسني بن أمحد بن فطيمة البيهقي )٦(إبراهيم بن أمحد املروروذي 

االشبيلي، وشرف االسالم أبو القاسم عبد الوهاب ) ٩(، والزاهد أبو احلكم بن برجان )٨(اخلواري 
  )١١(بن الشيخ أيب الفرج احلنبلي، والعالمة أبو عبد اهللا حممد بن علي املازري ) ١٠(

__________  
  .٩٨ / ١٠" املنتظم " أورد هذا اخلرب ابن اجلوزي يف ) ١(
  .٩٨ / ١٠" م املنتظ" يف ) ٢(



  ).٥٧(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٣(
  ).١٣(تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٤(
  ).٦٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  نسبة إىل فلخار من قرى مرو الروذ، معجم) الفلخاري (٣٢٥ / ٩مترجم يف االنساب ) ٦(

 / ٢، طبقات االسنوي ٣٢، ٣١ / ٧، طبقات السبكي ٤٣٨ / ٢، اللباب ٢٧٣، ٢٧٢ / ٤البلدان 
  . وحترفت نسبته فيه إىل املروزي٢٠٥، ٢٠٤، طبقات ابن هداية اهللا ٣٩١، ٣٩٠

  ).٣٧(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).٤٣(سترد ترمجته برقم ) ٨(
  ).٤٤(سترد ترمجته برقم ) ٩(
  ).٦٣(سترد ترمجته برقم ) ١٠(
  ).٦٤(سترد ترمجته برقم ) ١١(

(*)  

)٢٠/٥٨(  

  

، وأبو الكرم نصر اهللا بن حممد بن )١(لعالمة أبو عبد اهللا حممد بن سليمان البوين االندلسي املالكي، وا
إمام جامع دمشق، وأبو حممد حيىي ) ٣(الواسطي، وهبة اهللا بن أمحد بن طاووس ) ٢(حممد بن اجللخت 

  ).٤(بن علي بن الطراح 
  

بن حممد بن ) ٥(أبو الكرم نصر اهللا الشيخ العامل الصاحل الثقة، مسند واسط، *  ابن اجللخت - ٣٥
  . بن خملد بن أمحد بن خلف، االزدي الواسطيحممد

  .، وأبا متام علي بن حممد العبدي القاضي، وسعيد بن كثري الشاهد، وعلي بن حممد احلوزي)٦(مسع أباه 
 وأبو الفتح السمعاين، وأبو علي حيىي بن الربيع، وعلي بن علي بن نغوبا، وحسني بن عبد العزيز،: وعنه

  .املندائي، وعلي بن عبد اهللا بن فضل اهللا، وهو آخر من روى عنه، كما أنه آخر من روى عن أيب متام
  .، وهو شيخ صاحل ثقة، من بيت احلديث)٧(احندرت إليه : قال السمعاين

__________  
  .قيةبلد بإفري: نسبة إىل بونة: ، والبوين٥٨٤ / ٢البن بشكوال " الصلة " مترجم يف ) ١(
  .هو صاحب الترمجة اآلتية) ٢(
  ).٥٨(سترد ترمجته برقم ) ٣(



  ).٤٧(سترد ترمجته برقم ) ٤(
 ١، اللباب ١٠١ / ١٠، املنتظم ٢٧٩ و ٢٧٨ / ٣، االنساب ٤٦، ٤٥سؤاالت احلافظ السلفي (*) 
  .٢٧٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٥٥١ / ٢، تبصري املنتبه ٢٨٦/ 
  .بن أمحد بن خملد االزدينصر " املنتظم " ورد امسه يف ) ٥(
 ه، ومرت ترمجته يف الثامن عشر برقم ٤٦٨أبو احلسن حممد بن حممد بن خملد، متوىف سنة ) ٦(
)٢٠٧.(  
  .٢٧٩ / ٣" االنساب " انظر ) ٧(

(*)  

)٢٠/٥٩(  

  

  ).١(ثقة صاحل : وقال مخيس احلوزي
  ).٢(تويف يف ذي احلجة سنة ست وثالثني ومخس مئة : قلت
  

 بن علي بن البدن الشيخ الثقة املقرئ الصاحل، أبو املعايل، عبد اخلالق بن عبد الصمد* ن  ابن البد- ٣٦
  .البغدادي الصفار

  .مسع أبا احلسني بن املهتدي باهللا، وعبد الصمد بن املأمون، وأبا جعفر بن املسلمة، والصريفيين، وعدة
ون، وسليمان املوصلي، وأخوه علي ، وأبو أمحد بن سكينة، وأبو شجاع بن املقر)٣(ابن عساكر : وعنه

  .بن حممد
شيخ ثقة، قيم بكتاب اهللا، كثري البكاء، حسن االصغاء، مواظب على اجلماعة، ذهبت : قال السمعاين

  أصوله، ومساعه كثري يف أصول
  .الناس، قرأت عليه الكثري، ولد سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة

  . سلخ مجادى االوىل سنة مثان وثالثني ومخس مئةولد سنة ست ومخسني، وتويف يف: وقال ابن شافع
  

  ، احلسني بنالشيخ االمام الفقيه، املسند القاضي، أبو عبد اهللا* *  ابن فطيمة - ٣٧
__________  

بتحقيق مطاع " سؤاالت السلفي " مل ترد هذه العبارة يف ترمجة ابن اجللخت يف املطبوع من ) ١(
  .الطرابيشي

  . ه٤٦٨سنة وفاته، وإمنا ذكر وفاة أبيه سنة " اللباب "  يف مل يذكر ابن االثري) ٢(



  .١١٦ / ٤، شذرات الذهب ١٠٤، ١٠٣ / ٤، العرب ١٠٩ / ١٠املنتظم (*) 
  .١ / ١٠٥ابن عساكر لوحة " مشيخة " انظر ) ٣(

  = (*)، معجم البلدان ٢٢٥ - ٢٢٢ / ١، التحبري ١ / ٨٧الورقة : معجم شيوخ السمعاين(* *) 

)٢٠/٦٠(  

  

  .أمحد بن علي بن حسن بن فطيمة، اخلسروجردي الشافعي، قاضي بيهق
  .ولد سنة بضع وأربعني وأربع مئة

من البيهقي، ومسع من أيب سعيد حممد بن علي اخلشاب، وأيب القاسم " السنن واآلثار " ومسع كتاب 
مد بن القاسم القشريي، وأيب منصور حممد بن أمحد السوري، وأيب بكر أمحد بن منصور املغريب، وحم

  .، وعدة)١(الصفار 
  .، والسمعاين، وطائفة)٢(ابن عساكر : حدث عنه

مع ) ٣] (منه [ كثري السماع، حسن السرية، مليح االسة، ما رأيت أخف روحا : قال السمعاين
السخاء والبذل، مسعت منه الكثري، وكتب يل أجزاء، ومن العجب أنه قطعت أصابعه بكرمان من علة، 

  ذ القلم،فكان يأخ
ويترك الورق حتت رجله، وميسك القلم بكفيه، فيكتب خطا مليحا سريعا، يكتب يف اليوم مخس طاقات 
خطا واسعا، تفقه مبرو على جدي أيب املظفر، وحج، خرجت حنو أصبهان، فتركت القافلة، ومضيت إىل 

علينا، مث خرج الشيخ، خسروجرد مع رفيق يل راجلني، فدخلنا داره، وسلمنا على أصحابه، فما التفتوا 
  .للبيهقي" معرفة اآلثار " لنقرأ عليك جزأين من : مل جئتم ؟ قلنا: فاستقبلناه، فأقبل علينا، وقال

  لعلكم مسعتم: فقال
__________  

 / ١، طبقات االسنوي ٧٣ / ٧، طبقات السبكي )خسر وجرد (٣٧٠ / ٢و ) بيهق (٥٣٨ / ١= 
٢٤٨.  

بالدال، وحممد بن القاسم هذا مرت ترمجته يف " الصفاد "  إىل ٢٢٣ / ١" التحبري " حترف يف ) ١(
  ).٢٢٣(اجلزء الثامن عشر برقم 

  .٢ / ٤٩ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ٢(
  .زيادة يقتضيها السياق) ٣(

(*)  

)٢٠/٦١(  



  

، بلى، وكان اجلزءان فوتا لعبد اجلبار: ، وفاتكم هذا القدر ؟ قلنا)١(الكتاب من الشيخ عبد اجلبار 
، فإن ابين كتب إيل أن ابن )٢(تكونون عندي الليلة، فإن يل مهما، أريد أن أخرج إىل ستروار : فقال

يف هذه القافلة، فأريد أن أسلم عليه، وأسأله أن يقيم عندي أياما، ومساين، فتبسمت، ) ٣(أستاذي جائي 
ي، مث أخرج الكتب هو بني يديك، فقام ونزل وبكى، وكاد أن يقبل رجل: تعرفه ؟ قلت: فقال يل

  ).٤(واالجزاء، ووهبين بعض أصوله، فكنت عنده ثالثة أيام 
  .تويف خبسروجرد يف ثالث عشر رمضان سنة ست وثالثني ومخس مئة

  
 ابن عبد القادر بن الشيخ العامل الدين اخلري، املسند، أبو القاسم، عبد اهللا بن أمحد*  اليوسفي - ٣٨

  .النجار، ااور مبكة زمانا) ٥(حممد بن يوسف، اليوسفي احلريب 
  .ولد يف أول سنة اثنتني ومخسني

  ومسع أبا جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وابن
__________  

  ).٤٣(هو الشيخ أبو حممد عبد اجلبار بن حممد بن أمحد اخلواري املنيعي، سترد ترمجته برقم ) ١(
خسروجرد، بالباء املوحدة، ومل يفرد هلا ترمجة مستقلة، يف االصل سرتوار، وذكرها ياقوت يف مادة ) ٢(

  .٣٧٠ / ٢وانظر معجم البلدان 
حبذفها، وانظر الرسالة لالمام الشافعي ) جاء(كذا االصل بإثبات الياء، وله وجه يف العربية، واجلادة ) ٣(

  ).١٨٥(فقرة رقم 
  .٢٢٥ - ٢٢٢ / ١" التحبري " اخلرب بطوله بنحوه يف ) ٤(

  ).احلريب (١٠٠ / ٤اب االنس(*) 
  .جملة معروفة بغريب بغداد عند باب حرب، قرب قرب بشر احلايف وأمحد بن حنبل: نسبة إىل احلربية) ٥(

  .٩٩ / ٤" االنساب " ، و ٢٣٧ / ٢" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)٢٠/٦٢(  

  

  .املهتدي باهللا، والصريفيين
يب بن زهري، وحماسن بن أيب بكر، وضياء بن ، وعبد ا)١(السلفي، والسمعاين، وابن عساكر : وعنه

  .جندل، والتاج الكندي، وخلق



دين خري صاحل، من بيت احلديث، جرى أمره على سداد واستقامة، مات باحلربية يف : قال السمعاين
  .رجب سنة ثالث وثالثني ومخس مئة

  آخر من روى عنه أبو علي عبد اهللا بن أيب بكر بن: قال ابن النجار
  .طليب

  
 ابن عبد ، حيىي بن علي)٢(الشيخ االمام الفقيه الكبري، القاضي أبو املفضل *  القاضي الزكي - ٣٩

  .العزيز بن علي بن احلسني، القرشي الدمشقي الشافعي، ويعرف يف وقته بابن الصائغ
  .إنه ولد سنة ثالث وأربعني وأربع مئة: قال يل: قال سبطه حافظ الشام أبو القاسم

ز بن أمحد الكتاين، واحلسن بن علي بن الربي، وحيدرة بن علي، وعبد الرزاق بن مسع عبد العزي
  الفضيل، وأبا القاسم بن أيب العالء، وارحتل إىل بغداد، فسمع ا، وتفقه على أيب بكر الشاشي، وبدمشق

__________  
  .١ / ٨٩ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ١(

 / ٧، طبقات السبكي ٩٣ / ٤، العرب ١٠٦ / ٨زمان ، مرآة ال٧٧ / ١١الكامل البن االثري (*) 
، ٤٤: ، الثغر البسام٢٦٦ / ٥، النجوم الزاهرة ١٤٢، ١٤١ / ٢، طبقات االسنوي ٣٣٥، ٣٣٤

  .١٠٥ / ٤شذرات الذهب 
  .أبو الفضل، بدون ميم أوله: يف مجيع مصادر الترمجة املثبتة) ٢(

(*)  

)٢٠/٦٣(  

  

  .على القاضي املروزي، والفقيه نصر
، مث عن أيب سعد حممد بن نصر )١(ان عاملا بالعربية، ناب يف القضاء عن أيب عبد اهللا البالساغوين وك

وكان : إىل أن قال..هو احلاكم) ٢(اهلروي، مث قتل اهلروي، وحج جدي، فكان ولده القاضي أبو املعايل 
ج احلنبلي يف سنة مخس ثقة، حلو احملاضرة، فصيحا، أخربنا جدي، أخربنا عبد الرزاق بقراءة أيب الفر

  ومخسني وأربع
  .مئة، فذكر حديثا

، وعبد اخلالق بن أسد، ودفن عند مسجد القدم )٤(بن احلافظ ) ٣(وروى عنه نافلته أبو القاسم : قلت
  .يف اخلامس والعشرين من ربيع االول سنة أربع وثالثني ومخس مئة) ٥(

  



 حممد بن إمساعيل بن الفضيل بن حممد بن الشيخ اجلليل، مسند هراة، أبو الفضل*  الفضيلي - ٤٠
  .الفضيل، االنصاري الفضيلي اهلروي املزكي

__________  
بلدة من ثغور الترك وراء ر سيحون قريبة من : بالسني املهملة والغني املعجمة، نسبة إىل بالساغون) ١(

  .كاشغر
ة أيب عبد اهللا البالساغوين ، وفيهما ترمج٤٧٦ / ١" معجم البلدان "  و ٣٥١ / ٢" االنساب " انظر 

  .هذا ويف االصل البالشاغوين باملعجمة
  ).٨٢(سترد ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ٢(
  .١ / ١٧٩ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ٣(

  .ولد الولد: والنافلة
عساكر " أو إثبات لفظ " احلافظ " قبل لفظ " بن " كذا االصل وهو خطأ، والصواب حذف لفظ ) ٤(
  ".احلافظ " فظ بدل ل" 
  .والقدم قرية تقع جنويب دمشق بعد حي امليدان) ٥(

  .٢٤٥، ٢٤٤ص " مثار املقاصد يف ذكر املساجد " انظر 
الورقة : ، ملخص تاريخ االسالم٩٣ / ٤، العرب ٣١٥ / ٩، االنساب ٩٦ - ٩٤ / ٢التحبري (*) 
  .١٠٥ / ٤، شذرات الذهب ٥٥ / ١، بغية الوعاة ١٣
(*)  

)٢٠/٦٤(  

  

  . حملم بن إمساعيل الضيب، وأبا عمر عبد الواحد بن أمحد املليحي، وسعيد بن أيب سعيد العيارمسع
  السمعاين، وابن عساكر، وأبو روح عبداملعز،: حدث عنه

  .ومجاعته
  .أملى مدة جبامع هراة، وأجاز يل، وورد مرو وأنا بالعراق): ١" (حتبريه " قال السمعاين يف 

  .وثالثني ومخس مئة) ٢(صفر سنة أربع فمات غريبا مبرو يف : قلت
  .مسعه من املليحي، عن النعيمي، عن الفربري، عنه" صحيح البخاري " ومن مروياته 

، )٤(والد بركات ) ٣(وفيها مات أمحد بن منصور بن املؤمل الغزال، وإبراهيم بن طاهر اخلشوعي 
ملظفر شبيب بن احلسني بن حممد بن شرف الوزير، والقاضي أبو ا) ٥(وشاعر االندلس جعفر 

، وأبو نصر حممد بن حممود السرخسي السره مرد، )٦(الربوجردي، وفاطمة بنت أيب حكيم اخلربي 



  وأبو
__________  

)٩٥ / ٢) ١.  
  .ذكر السيوطي وفاته سنة سبع) ٢(
  .نسبة إىل اخلشوع يف الصالة) ٣(

لت ابنه مل مسوا اخلشوعيني ؟ وسأ: قال ابن عساكر يف ترمجة طاهر بن بركات بن إبراهيم اخلشوعي
  .كان جدنا االعلى يؤم الناس، فتويف يف احملراب، فسمي اخلشوعي: فقال
  .٤٧ / ٧" ذيب ابن عساكر " انظر 

  ).١٨٦(ستأيت ترمجة بركات بن إبراهيم بن طاهر اخلشوعي هذا يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٤(
 / ١، بغية الوعاة ١٤٩ / ١١، الوايف بالوفيات ٢٥٦: ، بغية امللتمس١٣٠ / ١مترجم يف الصلة ) ٥(

٤٨٦.  
بفتح اخلاء املعجمة وسكون الباء املوحدة بعدها الراء املهملة، نسبة إىل خرب، وهي قرية بنواحي ) ٦(

  .شرياز بن فارس
  .٤٠، ٣٩ / ٥" االنساب " وفاطمة هذه هلا ترمجة يف هذه النسبة يف 

(*)  

)٢٠/٦٥(  

  

  ).٢(بدمشق، والقاضي حيىي بن علي بن عبد العزيز القرشي ) ١(ريق القاسم حيىي بن بط
  

، االمام العامل الفقيه القدوة العارف )٣ (ابن يوسف بن حسني بن وهرة*  يوسف بن أيوب - ٤١
  .الصويف، شيخ مرو) ٤(التقي، شيخ االسالم، أيو يعقوب اهلمذاين 

  .ولد يف حدود سنة أربعني وأربع مئة
 أمرد، ومسع من أيب جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وابن املهتدي باهللا، وقدم بغداد شابا

وأيب بكر اخلطيب، وابن هزار مرد، وابن النقور، وعدة، ومسع بأصبهان من محد بن ولكيز، وطائفة، 
  .وببخارى من أيب اخلطاب حممد بن إبراهيم الطربي، وبسمرقند من أمحد بن حممد بن الفضل الفارسي

  وكتب الكثري، وعين باحلديث، وأكثر الترحال، لكن تفرقت أجزاؤه
__________  

  ).٣١(تقدمت ترمجته برقم ) ١(



  ).٣٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
، ١٨٦ / ١، اللباب ٩٥، ٩٤ / ١٠ و ١٧١ / ٩، املنتظم )البوزجنردي (٣٣٠ / ٢االنساب (*) 

، دول ٩٧ / ٤، العرب ٨١ - ٧٨ / ٧ان ، وفيات االعي١٠٩ / ٨، مرآة الزمان ٨٠ / ١١الكامل 
 ١٢، البداية والنهاية ٥٣١ / ٢، طبقات االسنوي ٢٦٥، ٢٦٤ / ٣، مرآة اجلنان ٥٥ / ٥٢االسالم 

، ١٥٩ / ١، طبقات الشعراين ٢٦٨ / ٥، النجوم الزاهرة ٢١ق : ، ملخص تاريخ االسالم٢١٨/ 
  .٢٩١ - ٢٨٩ / ٢ االولياء ، جامع كرامات٥٥٢ / ٢، هدية العارفني ١١٠ / ٤شذرات الذهب 

"  بفتحهما وقد حترف يف ٨٠ / ٧ضبط يف االصل بفتح الواو وسكون اهلاء، وضبطه ابن خلكان ) ٣(
  .إىل زهرة بالزاي بدل الواو" البداية 

البوزجنردي، وفيها ترمجة، وهي نسبة إىل بوزجنرد من قرى مهذان، فيها ولد، : زاد السمعاين نسبة) ٤(
  .إىل بروجرد" الكامل " وقد حترفت يف 

(*)  

)٢٠/٦٦(  

  

  .بني الكتب، فما كان يتفرغ الخراجها، كان مشغوال بالعبادة، من أولياء اهللا
هو االمام الورع التقي الناسك، العامل بعلمه، والقائم حبقه، صاحب االحوال : قال أبو سعد السمعاين

 رباطه مجاعة من املنقطعني إىل اهللا ما ال واملقامات، انتهت إليه تربية املريدين الصادقني، واجتمع يف
يتصور أن يكون يف غريه من الربط مثلهم، وكان عمره على طريقة مرضية، وسداد واستقامة، سار من 
قريته إىل بغداد، وقصد الشيخ أبا إسحاق، فتفقه عليه، والزمه مدة، حىت برع، وفاق أقرانه، خصوصا 

ى عدة مع صغر سنه، لعلمه حبسن سريته وزهده، مث ترك كل يف علم النظر، كان أبو إسحاق يقدمه عل
ما كان فيه من املناظرة، واشتغل بالعبادة ودعوة اخللق وإرشاد االصحاب، أخرج لنا أكثر من عشرين 
جزءا مسعناها، وقد قدم بغداد يف سنة ست ومخس مئة، وظهر له قبول تام، ووعظ، وازدمحوا عليه، مث 

، فتويف )١(ىل هراة، وأقام ا مدة، مث رجع إىل مرو، مث سار إىل هراة ثانيا رجع، وسكن مرو، مث سار إ
حضرت جملس يوسف يف : ، مسعت صايف بن عبد اهللا الصويف يقول)٢(يف الطريق بقرب بغشور 

اجلس، إين أجد من كالمك رائحة : النظامية، فقام ابن السقاء، فآذى الشيخ، وسأله عن مسألة، فقال
  .وت على غري االسالمالكفر، ولعلك مت

  فاتفق أن ابن السقاء
__________  

يف االصل ثالث كلمات مطموسة مل نتبينها، وقد استظهرناها كما أثبتنا من مصادر الترمجة، ونص ) ١(



  نزل مرو:  فيما نقله ابن خلكان- الذي اختصره الذهيب -كالم السمعاين 
رجوع إىل مرو يف آخر عمره، فأجاب ورجع إليها، وسكنها، وخرج إىل هراة، وأقام ا مدة، مث سئل ال

وخرج إىل هراة ثانيا، وعزم على الرجوع إىل مرو يف آخر عمره، وخرج منها متوجها إىل مرو، فأدركته 
  .منيته

هي : ضبطها ابن خلكان بفتح الباء املوحدة وسكون الغني املعجمة وبعد الواو الساكنة راء، وقال) ٢(
  . وهراةبليدة خبراسان بني مرو

  .٨٠، ٧٩ / ٧" الوفيات " وانظر اخلرب يف 
(*)  

)٢٠/٦٧(  

  

ذهب يف صحبة رسول طاغية الروم، وتنصر بقسطنطينية، ومسعت من أثق به أن ابين أيب بكر الشاشي 
  .إن كنت تنتحل مذهب االشعري وإال فانزل: قاما يف جملس وعظه، وقاال له

  ).١(عة أما ماتا قبل أن يتكهال اقعدا ال متعتما بشبابكما، فسمعت مجا: فقال
 وكان من أصحابه، -ومسعت السيد إمساعيل بن عوض العلوي، مسعت يوسف بن أيوب يقول للفصيح 

  .هذا الرجل يقتل، وسترون ذلك: -فخرج عليه، ورماه بأشياء 
  .فكان كما جرى على لسانه

 اهلمذاين، وقد تكلم معه يف مسألة ما قدم علينا من العراق مثل يوسف: وقال جدي أبو املظفر السمعاين
مسعت يوسف االمام : إىل أن قال أبو سعد..البيع الفاسد، فجرى بينهما سبعة عشر جملسا يف املسألة

خلوت نوبا عدة، كل نوبة أكثر من مخس سنني وأقل، وما كان خيرج حب املناظرة واخلالف من : يقول
ته، خرج مجيع ذلك من قليب، كانت املناظرة تقطع علي قليب، إىل أن وصلت إىل فالن السمناين، فلما رأي

  .الطريق
رأيت يف سياحيت أعجميا مبرو يعظ، ويدعو إىل اهللا، : هل رأيت وليا هللا ؟ قال: سئل أبو احلسني املقدسي

  .يوسف: يقال له
  وملا عزمت على الرحلة، دخلت على شيخنا يوسف: قال أبو سعد

  . تدخل على السالطني، وأبصر ما تأكل ال يكون حراماال: أوصيك: مودعا، فصوب عزمي، وقال
  .وروى عنه أبو القاسم بن عساكر، وأبو روح عبد املعز، ومجاعة: قلت

__________  
 / ٢االسنوي " طبقات " ، و ٧٩، ٧٨ / ٧" وفيات االعيان " ، و ١٧١ / ٩" املنتظم " اخلرب يف ) ١(



٥٣٢.  
(*)  

)٢٠/٦٨(  

  

  .س وثالثني ومخس مئة وله بضع وتسعون سنة رمحه اهللامات يف ربيع االول سنة مخ
كان ابن السقاء : مسعت عبد الوهاب بن أمحد املقرئ يقول: وأما ابن السقاء املذكور، فقال ابن النجار

هل القرآن باق على حفظك ؟ : مقرئا جمودا، حدثين من رآه بالقسطنطينية مريضا على دكة، فسألته
والباقي  ] ٣: احلجر] [ رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني : [ احدةما أذكر منه إال آية و: قال

  ).١(نسيته 
  

 بن عبد الواحد الشيخ اجلليل الثقة، أبو منصور، عبدالرمحن بن احملدث أيب غالب حممد*  القزاز - ٤٢
  .القزاز) ٣(بن زريق، الشيباين البغدادي احلرميي ) ٢(بن حسن بن منازل 

  .عنه سوى اجلزء السادس بعد الثالثني، غاب لوفاة أمه" طيب تاريخ اخل" راوي 
ومسع أبا جعفر بن املسلمة، وأبا علي بن وشاح، وعبد الصمد بن املأمون، وأبا احلسني بن املهتدي باهللا، 

  .وطائفة
  .وله مشيخة

__________  
 ٤" لنجوم الزاهرة ا" ، و ٥٣١ / ٢االسنوي " طبقات " ، و ٧٩ / ٧" وفيات االعيان " اخلرب يف ) ١(
 /١١١.  

 ٣ و ٦٧ / ٢، اللباب ٩٠ / ١٠، املنتظم )القزاز (١٣٢ / ١٠و ) الزريقي (٢٧٤ / ٦االنساب (*) 
 / ٣، تبصري املنتبه ٩٦، ٩٥ / ٤، العرب ٥٦٧ و ٣١٥ / ١، املشتبه ١٠٧ / ٨، مرآة الزمان ٣٣/ 

  .١٠٦ / ٤، شذرات الذهب ١٢٤٧ و ١١٦٨
  .ىل مباركإ" املنتظم " حترف يف ) ٢(
  .حملة كبرية ببغداد: نسبة إىل احلرمي الطاهري) ٣(

(*)  

)٢٠/٦٩(  

  



، والسمعاين، وأبو موسى املديين، وابن اجلوزي، وأمحد بن بذال، وأمحد بن )١(ابن عساكر : حدث عنه
احلسن العاقويل، وأمحد بن احلسن الدبيقي، وعمر بن طربزد، وأبو اليمن الكندي، وعدة، وابنه أبو 

  .عادات نصر اهللا القزازالس
  .وباالجازة املؤيد الطوسي

  .وكان شيخا صاحلا متوددا، سليم القلب، حسن االخالق، صبورا، مشتغال مبا يعنيه
  .ولد يف سنة ثالث ومخسني وأربع مئة ظنا

وتويف يف رابع عشر شوال سنة مخس وثالثني ومخس مئة، وصلى عليه أخوه أبو الفتح، مسع الكثري، 
  .ان صحيح السماع، أثىن عليه السمعاين وغريهورواه، وك

، واحلافظ إمساعيل التيمي )٣(، وأبو علي أمحد بن سعد العجلي البديع )٢(ومات معه القاضي أبو بكر 
، وعبد اجلبار بن أمحد )٦(، واحملدث رزين العبدري )٥(، وجعفر بن حممد بن مكي القيسي اللغوي )٤(

  بن
  بن أيب سعد خادم شيخ) ٩(، وعطاء )٧(اخي ، وعبد الوهاب الشاذي)٧(توبة 

__________  
  .١ / ١١٠ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ١(
  ).١٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .١٤٤ وص ٩٥ص ) ٥٦(سترد ترمجته مرتني برقم ) ٣(
  ).٤٩(سترد ترمجته برقم ) ٤(
 / ١نباه الرواة ، إ٢٦٠، ٢٥٩، بغية املتمس ١٣٠، ١٢٩ / ١مترجم يف الصلة البن بشكوال ) ٥(

، ١٤٩ / ١١، الوايف بالوفيات ٤٧، تلخيص ابن مكتوم ١٠٨ / ١، املغرب يف حلي املغرب ٢٦٧
  .٤٨٧ / ١، بغية الوعاة ٢٨٨ / ١طبقات ابن قاضي شهبة 

  ).١٢٩(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(
  ).١٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٨(
  ).٣٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٩(

(*)  

)٢٠/٧٠(  

  



  .اهلمذاين الزاهد) ١(االسالم يوسف 
  

، أبو حممد عبد اجلبار )٢(الشيخ االمام املفيت املعمر الثقة، إمام جامع نيسابور املنيعي *  اخلواري - ٤٣
  . بن أمحد، اخلواري البيهقيبن حممد

  .ولد سنة مخس وأربعني وأربع مئة
احلسن الواحدي املفسر، وأيب القاسم القشريي، وأيب القاسم ومسع من أيب بكر البيهقي فأكثر، ومن أيب 

  .عبدالرمحن بن أمحد أخي الواحدي
  ، وأبو احلسن املرادي، وأبو)٣(السمعاين، وابن عساكر : حدث عنه

اخلري أمحد بن إمساعيل الطالقاين، وحممد بن فضل اهللا الساالري، وأبو سعد الصفار، ومنصور بن عبد 
  .حلافظ أمحد بن حممد الشوكاين، واملؤيد بن حممد الطوسي، وزينب الشعرية، وآخروناملنعم الفراوي، وا
__________  

  .كذا االصل وهو خطأ، والصواب أن عطاء هو خادم شيخ االسالم أيب إمساعيل االنصاري) ١(
  ).٣٣(انظر ترمجة عطاء اليت تقدمت برقم 

، العرب ٢٥٧، املشتبه ٣٩٤ / ٢لبلدان ، معجم ا٤٢٥ - ٤٢٣ / ١، التحبري ١٩٦ / ٥االنساب (*) 
 / ٢، تبصري املنتبه ٤٨٥، ٤٨٤ / ١، طبقات االسنوي ١٤٤ / ٧، طبقات السبكي ١٠٠، ٩٩ / ٤

 / ٤، شذرات الذهب ٧٣: ، ذيل تذكرة احلفاظ البن فهد املكي٢٧٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٥٥٣
دة من أعمال بيهق، ووهم ابن بضم اخلاء وفتح الواو، نسبة إىل خوار، وهي بل: ، واخلواري١١٣

  .فحسبه من خوار اليت هي من عمل الري" الشذرات " العماد يف 
  .ومسي اجلامع املنيعي النه عمره الرئيس أبو علي حسان بن سعيد ابن منيع املخزومي املنيعي) ٢(

  .٢١٧ / ٥" معجم البلدان " انظر 
  .١٠١ابن عساكر ورقة " مشيخة " انظر ) ٣(

(*)  

)٢٠/٧١(  

  

  .وكان متواضعا خريا، بصريا مبذهب الشافعي
للبيهقي، ورأيت يف " معرفة السنن واآلثار " فمن مجلة ما مسعت منه بنيسابور كتاب ): ١(قال السمعاين 

جزأين منه مساعه ملحقا، وذكر ابن حبيب احلافظ أنه طالع أصل البيهقي، فلم جيد مساع عبد اجلبار 
  .جلزأين



  .، وكان مسع الكتاب كله)٢( على القاضي ابن فطيمة فقرأما: قال السمعاين
وأكثر مساع عبد اجلبار بقراءة ابنه حممد يف سنة ثالث ومخسني، مث ذكر شيخنا عبد اجلبار أنه وجد : قال

  .مساعه باجلزأين يف نسخة االصل بنيسابور
  .وثالثني ومخس مئة) ٣(تويف يف شعبان سنة ست 

  
 بن أيب  العارف القدوة، أبو احلكم، عبد السالم بن عبد الرمحنالشيخ االمام*  ابن برجان - ٤٤

  .الرجال حممد بن عبدالرمحن، اللخمي املغريب االفريقي، مث االندلسي االشبيلي، شيخ الصوفية
__________  

  .٤٢٥، ٤٢٤ / ١" التحبري " يف ) ١(
  ).٣٧(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .تويف سنة ثالث أو أربع": االنساب "  ، وقال يف"التحبري " كذا قال يف ) ٣(

 / ٢، دول االسالم ١٠٠ / ٤، العرب ٢٣٧، ٢٣٦ / ٤، وفيات االعيان ١٧٩٧تكملة الصلة رقم (*) 
 القاموس ٢٤٨: ، أعمال االعالم٢٦٨، ٢٦٧ / ٣، مرآة اجلنان ٣٢٣ / ٢، فوات الوفيات ٥٥

، النجوم ٧٣ص : اظ البن فهد املكي، ذيل تذكرة احلف١٤، ١٣ / ٤، لسان امليزان )برج: (احمليط
، ٣٠١، ٣٠٠ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٢٥: ، طبقات املفسرين للسيوطي٢٧٠ / ٥الزاهرة 

، ٦٩ / ١، كشف الظنون ١ / ١٤١، طبقات املفسرين لالدنه وي ١١٢، ١١١ / ٢مفتاح السعادة 
  .٥٧٠ / ١، هدية العارفني ١٣٣ / ٤، شذرات الذهب ١٠٣١ / ٢، و ٧٠
(*)  

)٢٠/٧٢(  

  

  .من أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن منظور صاحب أيب ذر اهلروي، وحدث به" صحيح البخاري " مسع 
أبو القاسم القنطري، وأبو حممد عبد احلق االزدي، وأبو عبد اهللا بن خليل القيسي، : روى عنه
  .وآخرون

ديث، والتحقيق بعلم الكالم والتصوف، كان من أهل املعرفة بالقراءات واحل: قال أبو عبد اهللا بن االبار
  مع الزهد واالجتهاد يف

" شرح أمساء اهللا احلسىن " مل يكمله، وكتاب ) ١" (تفسري القرآن " العبادة، وله تصانيف مفيدة، منها 
، )٣(، وقد روامها عنه القنطري، تويف مغربا عن وطنه مبراكش يف سنة ست وثالثني ومخس مئة )٢(

  ).٤(الزاهد الكبري أيب العباس بن العريف وقربه بإزاء قرب 



  أن يثورا) ٥(أخذ هذان، وغربا، واعتقال، توهم ابن تاشفني : قلت
__________  

  .وأكثر كالمه فيه على طريق أرباب االحوال واملقامات: قال ابن خلكان) ١(
  .وقد استنبطوا من رموزاته أمورا فأخربوا ا قبل الوقوع: وقال حاجي خليفة

  .اه
وفتحك : من ذلك ما استنبطه ابن الزكي يف مدحه للسلطان صالح الدين حني فتحه حلب بقوله: يقالو

: من أين لك هذا ؟ قال: مبشر بفتوح القدس يف رجب فكان كما قال، قيل له* القلعة الشهباء يف صفر 
لبهم سيغلبون غلبت الروم يف أدىن االرض وهم من بعد غ: (أخذته من تفسري ابن برحان يف قوله تعاىل

  ).يف بعض سنني
  .الداوودي" طبقات " ، و ١٤ / ٤" لسان امليزان " انظر 

  .١١٢ / ٢" مفتاح السعادة " ، و ٣٠٠ / ١
وهو كتاب كبري مجع فيه من أمساء اهللا تعاىل ما زاد على املئة والثالثني، كلها : قال حاجي خليفة) ٢(

ة فصول، االول يف استخراجها، الثاين يف الطريق مشهورة مروية، وفصل الكالم يف كل اسم على ثالث
  .إىل تقرب مسالكها، الثالث يف االشارة إىل التعبد حبقائقها

  .٦٢٧ إىل ٧٠ / ١" كشف الظنون " ، ويف ٧٢٧إىل " مفتاح السعادة " حترفت سنة وفاته يف ) ٣(
  ).٦٨(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٧٥( برقم وهو علي بن يوسف بن تاشفني، سترد ترمجته) ٥(

(*)  

)٢٠/٧٣(  

  

  ).١(عليه كما فعل ابن تومرت 
  

 بن أمحد بن علي، اللفتواين االمام احملدث املفيد، أبو بكر، حممد بن أيب نصر شجاع*  اللفتواين - ٤٥
  .االصبهاين

مسع عبد الوهاب بن مندة، وسهل بن عبد اهللا الغازي، وسليمان بن إبراهيم الثقفي، وأبا منصور بن 
ه، وحممودا الكوسج، وأبا اخلري بن ررا، والثقفي، وعدة، وببغداد من رزق اهللا التميمي، وطراد شكروي

  .بن حممد الزينيب، وابن البطر
  .وكتب ما ال يوصف، ومسع الكثري



، وأبو سعد السمعاين، وابنه عبيد اهللا بن حممد، )٢(أبو موسى املديين، وابن عساكر : حدث عنه
  .وآخرون

  .ا، ثقة عابدا، فقريا قانعاوكان شيخا صاحل
  .مولده سنة سبع وستني وأربع مئة

مل أر يف شيوخي أكثر كتبا وتصنيفا منه، استغرق عمره يف طلب احلديث وكتبته : وقال أبو موسى
  .وتصنيفه ونشره

__________  
" ت طبقا" ، و ١٤ / ٤" لسان امليزان " ، وانظر )٣١٨(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ١(

  .٣٠٠ / ١الداوودي 
، ٢٠ / ٥، معجم البلدان ٨٤ / ١٠، املنتظم ١٣٦ - ١٣٤ / ٢، التحبري )اللفتواين: (االنساب(*) 

بفتح الالم، : ، واللفتواين١٤٨ / ٣، الوايف بالوفيات ١٣٢ / ٣، اللباب ٧٢ / ١١الكامل البن االثري 
ا ياقوت، نسبة إىل لفتوان، وهي إحدى وفتحه" اللباب " وسكون الفاء، وضم التاء كما يف االصل و 

  .قرى أصبهان
  .٢ / ١٨٨: ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(

(*)  

)٢٠/٧٤(  

  

  كان شيخا صاحلا، كثري الصالة، حسن الطريقة): ١(وقال السمعاين 
خشنها، مسعت منه الكثري، وما دخلت عليه إال وهو مشتغل خبري، يصلي، أو ينسخ، أو يتلو، وكان يقرأ 

ة غري مفهومة، وهو عارف باحلديث وطرقه، كتب عمن أقبل وأدبر، وخطه ال ميكن قراءته لكل قراء
  .يكفي من السماع مشه: أحد، فكان يقول

  .هذا القول غري مسلم: قلت
  .مات يف احلادي والعشرين من مجادى االول سنة ثالث وثالثني ومخس مئة

  .وكان والده من مشيخة السلفي
  

 بن أمحد بن أمحد ابن السالل الكرخي المام الفاضل، أبو عبد اهللا، حممد بن حممدا*  ابن السالل - ٤٦
  ).٢(الوراق احلبار، له حانوت عند باب النويب 

مسع أبا جعفر بن املسلمة، وأبا الغنائم بن املأمون، وجابر بن ياسني، ومن أيب علي حممد بن وشاح، وأيب 



  .ازروين، وتفرد يف وقته عن هؤالء الثالثةاحلسن بن البيضاوي، وأيب بكر بن سياوش الك
  .٤٤٧مولده يف سنة 

__________  
  .١٣٥، ١٣٤ / ٢" التحبري " يف ) ١(

  .٢٨٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٣٣٤ / ١، اللباب ١٢٣ / ١٠، املنتظم )احلبار (٣٦ / ٤االنساب (*) 
  .ببغداد، يبيع احلرب واالقالم) ٢(

  .٣٦ / ٤" االنساب " انظر 
(*)  

)٢٠/٧٥(  

  

  .كان يف خلقه زعارة، وكنا نسمع عليه جبهد، وهو يتهم، معروف بالتشيع: قال السمعاين
كنت أمضي إىل اجلمعة وقد قارب الوقت، فأرى ابن السالل يف دكانه فارغ : قال احلافظ ابن ناصر

  .القلب ليس على خاطره الصالة
بو الفرج بن اجلوزي، والنفيس بن حدث عنه السمعاين، وعمر بن طربزد، وسليمان املوصلي، وأ: قلت

  .وهبان، وباالجازة أبو منصور بن عفيجة، وأبو القاسم بن صصرى
  .وعاش أربعا وتسعني سنة، تويف يف مجادى االوىل سنة إحدى وأربعني ومخس مئة

الوكيل ببغداد، وأبو الربكات إمساعيل بن أيب سعد ) ١(وفيها مات أمحد بن حممد بن حممد بن االخوة 
بن آقسنقر، واحملدث ) ٤(، واالتابك زنكي )٣(، وأبو جعفر حنبل بن علي البخاري )٢(الشيوخ شيخ 

، وأبو )٧(، وأبو حممد سبط اخلياط )٦(، وظاهر بن أمحد املسامريي )٥(سعد اخلري بن حممد البلنسي 
الزينيب ، وأبو احلسن حممد بن طراد )٨(حممد عبد احلق بن غالب بن عطية احملاريب صاحب التفسري 

  ، وأبو الفتح حممد بن)٩(
__________  

  ).٩٤(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٩٥(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٨٢(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٢٣(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٩٣(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٠٦(سترد ترمجته برقم ) ٦(



  ).٨٠(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  .بعد ترمجة أبيه) ٣٣٧(زء التاسع عشر برقم مرت ترمجته يف اجل) ٨(
  ،١٦٩ / ٣، الوايف بالوفيات ١١٨ / ١١، الكامل ١٢٣ / ١٠مترجم يف املنتظم ) ٩(

  ).٩٠(، وأخوه الوزير علي سترد ترمجته هنا برقم ٢٢٢ / ١٢البداية والنهاية 
(*)  

)٢٠/٧٦(  

  

، واملقرئ حيىي بن )٢(لشحامي مسع القشريي، ووجيه بن طاهر ا) ١(حممد بن عبدالرمحن اخلشاب 
  ).٣(اخللوف الغرناطي 

  
 بن حممد ابن علي بن الطراح الشيخ العامل الصاحل املسند، أبو حممد، حيىي بن علي*  ابن الطراح ٤٧

  .البغدادي املدير
  .ولد سنة بضع ومخسني وأربع مئة

خلطيب، وأبا احلسني بن النقور، ومسع عبد الصمد بن املأمون، وأبا احلسني بن املهتدي باهللا، وأبا بكر ا
  .وحممد بن أمحد بن املهتدي باهللا، ومجاعة

ابن عساكر، وابن السمعاين، وابن اجلوزي، وابن طربزد، وابن االخضر، والكندي، وعبد الكرمي : وعنه
بن مبارك البلدي، وسليمان بن حممد املوصلي، وحيىي بن ياقوت، وحفيدته ست الكتبة بنت علي، 

  .وآخرون
كتبت عنه الكثري، وكان صاحلا ساكنا، مشتغال مبا يعنيه، كثري الرغبة يف اخلري ويف زيارة : ل السمعاينقا

  ).٤(القبور، مسعه أبوه، وحصل له االجزاء، وكان مدير قاضي القضاة أيب القاسم الزينيب 
__________  

  .٥٤٠نة  وفيه وفاته س١٦٥ / ١، والوايف بالوفيات ١٢٠ / ٥مترجم يف االنساب ) ١(
  ).٦٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .٣٧٠، ٣٦٩ / ٢، وغاية النهاية ٤٠٨، ٤٠٧ / ٢مترجم يف معرفة القراء الكبار ) ٣(

  ، النجوم٢١٨ / ١٢، البداية والنهاية ١٠١ / ٤، العرب ١٠٢، ١٠١ / ١٠املنتظم (*) 
  .١١٤ / ٤، شذرات الذهب ٢٧٠ / ٥الزاهرة 

  .١٠٢، ١٠١ / ١٠" املنتظم " انظر ) ٤(
(*)  



)٢٠/٧٧(  

  

  .رمضان سنة ست وثالثني ومخس مئة وقد ناطح الثمانني) ١(تويف يف رابع عشر 
، وأبو )٣(، وأبو القاسم إمساعيل ابن السمرقندي )٢(وفيها مات أبو سعد أمحد بن حممد الزوزين 

بار بن حممد ، وعبد اجل)٥(الزاهد بالغرب، وأبو عبد اهللا بن فطيمة البيهقي ) ٤(العباس بن العريف 
، والعالمة عمر بن عبد العزيز بن مازة )٧(، والزاهد أبو احلكم عبد السالم بن برجان )٦(اخلواري 
، وأبو عبد اهللا حممد بن )٩(، وشرف االسالم عبد الوهاب بن الشيخ أيب الفرج احلنبلي )٨(احلنفي 

، واالمام هبة اهللا بن أمحد )١١ (، وأبو الكرم نصر اهللا بن حممد بن اجللخت الواسطي)١٠(علي املازري 
  ).١٣(، وأبو منصور حممود بن أمحد بن ماشاذة الواعظ )١٢(بن عبد اهللا بن طاووس املقرئ 

__________  
  .رابع عشرين": املنتظم " يف ) ١(
  ).٣٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٦٨(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٧( برقم تقدمت ترمجته) ٥(
  ).٤٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).٤٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(
  ).٥٧(سترد ترمجته برقم ) ٨(
  ).٦٣(سترد ترمجته برقم ) ٩(
  ).٦٤(سترد ترمجته برقم ) ١٠(
  ).٣٥(تقدمت ترمجته برقم ) ١١(
  ).٥٨(سترد ترمجته برقم ) ١٢(
  ).٧٨(سترد ترمجته برقم ) ١٣(

(*)  

)٢٠/٧٨(  

  

 بن منصور ابن عمر، الشيخ الفقيه العامل املسند، أبو البدر، إبراهيم بن حممد* و البدر الكرخي  أب- ٤٨
  .عن خدجية الشاهجانية) ١(ابن مسعون " أمايل " البغدادي الكرخي، املنفرد بسماع 



ن ومسع أيضا من أيب الغنائم بن املأمون، وأيب بكر اخلطيب، وأيب حممد بن هزار مرد، وأيب احلسني ب
  .النقور

  .وله مشيخة مروية
  .للتفقه) ٢(صحب الشيخ أبا إسحاق 

  .وولد يف حدود سنة مخسني وأربع مئة
  ).٣(قاله أبو سعد 

وكان يسكن يف دار الشيخ أيب حامد االسفراييين، وهو شيخ صاحل ): ٤(وأصله من كرخ جدان : قال
  .ل سنة تسع وثالثني ومخس مئةمعمر ثقة، عجز عن املشي، مات يف التاسع والعشرين من ربيع االو

  ، والسمعاين، وأبو أمحد بن)٥(حدث عنه ابن عساكر : قلت
__________  

 / ١٢، البداية والنهاية ١٠٦ / ٤، العرب ١١٣، ١١٢ / ١٠، املنتظم ٣٩٤ / ١٠االنساب (*) 
  .١٢١ / ٤، شذرات الذهر ٢٧٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٢١٩

  . ه٣٨٧ إمساعيل البغدادي الواعظ، املتوىف سنة هو أبو احلسني حممد بن أمحد بن) ١(
  ).٣٧٦(مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر برقم 

  ).٢٣٧(الشريازي، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٢(
  .٣٩٤ / ١٠" يف االنساب ) ٣(
دة بلي: بضم اجليم ومسعت بعضهم بفتحها، والضم أشهر، والدال مشددة وآخره نون: قال ياقوت) ٤(

  .يف آخر والية العراق، وهو احلد بني شهر زور والعراق
  .٤٤٩ / ٤" معجم البلدان " 
  .٢ / ٢٣ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ٥(

(*)  

)٢٠/٧٩(  

  

سكينة، وابن طربزد، وعبد اهللا بن عثمان سبط ابن هدية، وعبد العزيز بن منينا، وعبد امللك بن املبارك 
 واحلسن ابن مسلم الفارسي الزاهد، وترك بن حممد العطار خامتة من القاضي، وإمساعيل بن هبة اهللا،

  .روى عنه
  

 بن الفضل بن علي االمام العالمة احلافظ، شيخ االسالم، أبو القاسم، إمساعيل بن حممد*  التيمي - ٤٩



" االصبهاين امللقب بقوام السنة، مصنف كتاب ) ١(بن أمحد بن طاهر القرشي التيمي، مث الطلحي 
  ".رغيب والترهيب الت

  .مولده يف سنة سبع ومخسني وأربع مئة
مسع أبا عمرو عبد الوهاب بن أيب عبد اهللا بن مندة، وعائشة بنت احلسن، وإبراهيم بن حممد الطيان 

، وأبا اخلري حممد بن أمحد بن ررا، والقاضي أبا منصور بن شكرويه، وأبا عيسى عبدالرمحن بن حممد )٢(
 إبراهيم احلافظ، وحممد بن أمحد بن علي السمسار، وأمحد بن عبدالرمحن بن زياد، وسليمان بن

الذكواين، والرئيس أبا عبد اهللا الثقفي، وطبقتهم بأصبهان، وأبا نصر حممد بن حممد الزينيب، وعاصم بن 
  احلسن، وخلقا

__________  
  ،٣٠٩ / ١، اللباب ٩٠ / ١٠، املنتظم )اجلوزي (٣٦٩، ٣٦٨ / ٣االنساب (*) 

 / ٤، العرب ١٢٨٢ - ١٢٧٧ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٠٧ / ٨، مرآة الزمان ٨٠ / ١١، الكامل ٣١٠
 ١، طبقات االسنوي ٢٦٣ / ٣، مرآة اجلنان ٢١١ / ٩، الوايف بالوفيات ٥٥ / ٢، دول االسالم ٩٤
: ، طبقات املفسرين للسيوطي٢٦٧ / ٥، النجوم الزاهرة ٢١٧ / ١٢، البداية والنهاية ٣٦١، ٣٥٩/ 
، ١٢٣، كشف الظنون ١١٤ - ١١٢ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٤٦٣طبقات احلفاظ ص ، ٨

: ، الرسالة املستطرفة٢١١ / ١، هدية العارفني ١٠٦، ١٠٥ / ٤، شذرات الذهب ٤٠٠، ٢١١
  .٤٠، ٣٩ / ٦، تاريخ بروكلمان ٥٧

  .فنسبة إىل الصحايب اجلليل طلحة بن عبيد اهللا من جهة أمه كما سيذكر املؤل) ١(
بالراء " الطيار "  إىل ١٢٧٨ / ٤" تذكرة احلفاظ " نسبة إىل حرفة الطني املعلومة، وقد حترفت يف ) ٢(

  .آخره
(*)  

)٢٠/٨٠(  

  

ببغداد، وأبا بكر بن خلف الشريازي، وأبا نصر حممد بن سهل السراج، وعبد الرمحن بن أمحد 
الطهراين صاحب ابن مندة يف سنة سبع الواحدي، وأقرام بنيسابور، وأقدم مساعه من حممد بن عمر 

  .وستني وهو ابن عشر سنني
ومسع مبكة، وجاور سنة، وأملى وصنف، وجرح وعدل، وكان من أئمة العربية أيضا، ويف تواليفه 

  .االشياء املوضوعة كغريه من احلفاظ
، )١(ن عساكر أبو سعد السمعاين، وأبو العالء اهلمذاين، وأبو طاهر السلفي، وأبو القاسم ب: حدث عنه



وأبو موسى املديين، وأبو سعد الصائغ، وحيىي بن حممود الثقفي وهو سبطه، وعبد اهللا بن حممد بن محد 
اخلباز، وأبو الفضائل حممود بن أمحد العبد كوي، وأبو جنيح فضل اهللا بن عثمان، واملؤيد بن ) ٢(

  .االخوة، وأبو اد زاهر بن أمحد الثقفي، وخلق سواهم
أبو القاسم إمساعيل احلافظ إمام أئمة وقته، وأستاذ علماء عصره، وقدوة أهل : موسى املديينقال أبو 

السنة يف زمانه، حدثنا عنه مجاعة يف حال حياته، أصمت يف صفر سنة أربع وثالثني ومخس مئة، مث فلج 
 وكان أبوه أبو بعد مدة، ومات يوم النحر سنة مخس وثالثني، واجتمع يف جنازته مجع مل أر مثلهم كثرة،

جعفر حممد صاحلا ورعا، مسع من سعيد العيار، وقرأ القرآن على أيب املظفر بن شبيب، وتويف يف سنة 
  كانت من ذرية طلحة بن عبيد) ٣(ووالدته : إىل أن قال..إحدى وتسعني وأربع مئة

__________  
  .٢ / ٢٩: ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(
  .محيد: ١٢٧٨ / ٤" تذكرة احلفاظ " يف ) ٢(
ووالده، وهو خطأ، وسينقل املؤلف أيضا يف اية الترمجة ص : ١٢٧٨ / ٤" تذكرة احلفاظ " يف ) ٣(

  . أن نسبته الطلحي هي من جهة أمه٨٨
(*)  

)٢٠/٨١(  

  

  .اهللا التيمي أحد العشرة رضي اهللا عنهم
مسع من أيب القاسم بن وأنا ابن أربع سنني، وقد ) ١(مسعت من عائشة : قال إمساعيل: قال أبو موسى

  .عليك يف سنة إحدى وستني
وال أعلم أحدا عاب عليه قوال وال فعال، وال عانده أحد إال ونصره اهللا، وكان نزه : قال أبو موسى

النفس عن املطامع، ال يدخل على السالطني، وال على من اتصل م، قد أخلى دارا من ملكه الهل 
لرجل الدنيا بأسرها مل يرتفع عنده، أملى ثالثة آالف ومخس مئة العلم مع خفة ذات يده، ولو أعطاه ا

  ).٢(جملس، وكان ميلي على البديهة 
كان أبو القاسم حسن االعتقاد، مجيل الطريقة، قليل الكالم، ليس يف وقته : وقال احلافظ حيىي بن مندة

  ).٣(مثله 
داد بعد االمام أمحد أفضل وال أحفظ ما رحل إىل بغ: مسعت أئمة بغداد يقولون: وقال عبد اجلليل كوتاه

  ).٤(من إمساعيل 
  .هذا قول من ال يعلم: قلت



ال أعلم أحدا يف ديار االسالم يصلح : وقال أبو موسى املديين يف ذكر من هو على رأس املئة اخلامسة
  ).٥(لتأويل احلديث إال إمساعيل احلافظ 

__________  
  ).١٤٢( ه، مرت ترمجتها يف اجلزء الثامن عشر برقم ٤٦٠بنت احلسن الوركانية، املتوفاة سنة ) ١(
  .٣٦٠ / ١االسنوي " طبقات " ، و ١٢٧٩، ١٢٧٨ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(
  .١٢٧٩ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
  .٣٦٠ / ١االسنوي " طبقات "  و ١٢٧٩ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٤(
  .١٢٧٩ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٥(

(*)  

)٢٠/٨٢(  

  

  .على رأس املئة اخلامسة ما اشتهر، إمنا اشتهر قبل موته بعشرين عاما) ١(وهذا تكلف، فإنه : قلت
  .ما رأيت يف عمري من حيفظ حفظي: وروي عن إمساعيل احلافظ أنه قال

وقرأ بروايات على مجاعة من القراء، وأما التفسري واملعاين واالعراب، فقد صنف فيه : قال أبو موسى
  ).٢(ا بالعربية وبالفارسية، وأما علم الفقه فقد شهرت فتاويه يف البلد والرساتيق كتب

حدثنا االمام الكبري، بديع وقته، وقريع دهره، أبو القاسم إمساعيل : قال أبو املناقب حممد بن محزة العلوي
  .فذكر حديثا..بن حممد

  عتمس: وبلغنا عن أيب القاسم تعبد وأوراد وجد، فقال أبو موسى
من حيكي عنه يف اليوم الذي قدم بولده ميتا، وجلس للتعزية، أنه جدد الوضوء يف ذلك اليوم مرات حنو 

عند قرب " صحيح مسلم " الثالثني، كل ذلك يصلي ركعتني، ومسعت بعض أصحابه أنه كان ميلي شرح 
ده يف سنة مخس مئة، ول) ٤(وحالوة كثرية، وكان ابنه ) ٣(ولده أيب عبد اهللا، ويوم متامه عمل مأدبة 

ونشأ، وصار إماما يف اللغة والعلوم، حىت ما كان يتقدمه كبري أحد يف الفصاحة والبيان والذكاء، وكان 
  أبوه يفضله على نفسه يف اللغة

__________  
  .فإن، وهو خطأ: يف االصل) ١(

  .فإن الرجل ما كان يف رأس املئة قد اشتهر": التذكرة " ويف 
  .سرت فتاواه بدل شهرت:  وفيه١٢٧٩ / ٤" احلفاظ تذكرة " انظر ) ٢(
  .مائدة: على هامش النسخة) ٣(



 ١" الطبقات " ، واالسنوي يف ١٢٨٠ / ٤" تذكرة احلفاظ " أبو عبد اهللا حممد، ترمجه املؤلف يف ) ٤(
  .١٠٦ / ٤" الشذرات " ، وابن املعاد يف ٣٦١/ 

(*)  

)٢٠/٨٣(  

  

، وله تصانيف كثرية مع صغر سنه، مات مذان "الصحيحني " وجريان اللسان، أملى مجلة من شرح 
كنا مع الشيخ أيب القاسم، فالتفت إىل : سنة ست وعشرين، وفقده أبوه، ومسعت أمحد ابن حسن يقول

  .أطال اهللا عمرك، فإنك تعيش طويال، وال ترى مثلك: أيب مسعود احلافظ، فقال
، وله "اجلامع " وله التفسري يف ثالثني جملدا، مساه : سىإىل أن قال احلافظ أبو مو)..١(فهذا من كراماته 

يف " املعتمد " يف التفسري يف ثالث جملدات، وكتاب " املوضح " تفسري آخر يف أربع جملدات، وله 
" جملد ضخم، وكتاب ) ٢" (سري السلف " جملد، وكتاب " السنة " التفسري عشر جملدات، وكتاب 

  دالئل
  .جملد، وأشياء كثرية" املغازي " جملد، وكتاب " النبوة 

حدثنا أبو جعفر حممد بن احلسن ابن أخي إمساعيل احلافظ، حدثين أمحد : وقال حممد بن ناصر احلافظ
 أنه أراد أن ينحي عن سوأته اخلرقة الجل الغسل، - وكان ثقة -االسواري الذي توىل غسل عمي 

قال أبو سعد ! ؟ ) ٣(حياة بعد موت أ: فجبذها إمساعيل بيده، وغطى فرجه، فقال الغاسل: قال
أبو القاسم هو أستاذي يف احلديث، وعنه أخذت هذا القدر، وهو إمام يف التفسري واحلديث : السمعاين

واللغة واالدب، عارف باملتون واالسانيد، كنت إذا سألته عن املشكالت، أجاب يف احلال، وهب أكثر 
ما رأيت : ، وكان أيب يقول)٤(ثالثة آالف جملس أصوله يف آخر عمره، وأملى باجلامع قريبا من 

  بالعراق من يعرف احلديث ويفهمه غري
__________  

  .١٢٨٠ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .٤٠ / ٦بروكلمان " تاريخ " انظر نسخه اخلطية يف ) ٢(
  .٩٠ / ١٠" املنتظم " ، و ١٢٨٠ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
  .٣٦٨ / ٣" االنساب " انظر ) ٤(

(*)  

)٢٠/٨٤(  

  



  .ببغداد) ٢(بأصبهان، واملؤمتن الساجي ) ١(إمساعيل اجلوزي : اثنني
  ).٣(ورأيته وقد ضعف، وساء حفظه : تلمذت له، وسألته عن أحوال مجاعة، قال: قال أبو سعد

ضرب به كان أبو القاسم عدمي النظري، ال مثل له يف وقته، كان ممن ي: وقال حممد بن عبد الواحد الدقاق
  ).٤(املثل يف الصالح والرشاد 

  .هو فاضل يف العربية ومعرفة الرجال: وقال أبو طاهر السلفي
  ما رأيت أحدا قط مثل إمساعيل،): ٥(وقال أبو عامر العبدري 

  .ذاكرته، فرأيته حافظا للحديث، عارفا بكل علم، متفننا، استعجل عليه باخلروج
  .روى السلفي هذا عن العبدري

ما قدم علينا من خراسان مثل إمساعيل بن : ومسعت أبا احلسني بن الطيوري غري مرة يقول: لفيوقال الس
  ).٦(حممد 
بضم اجليم وبزاي، هو لقب أيب القاسم، وهو اسم " اجلوزي : " السمعاين فيه) ٧(قول أيب سعد : قلت

  ).٨(طائر صغري 
   حد أوهللا: هل جيوز أن يقال: وقد سئل أبو القاسم التيمي رمحه اهللا

__________  
  .سيذكر املؤلف قريبا معىن هذه النسبة) ١(
  .٣٧١ / ١" تبصري املنتبه " ، وانظر )١٩٥(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٢(
  .١٢٨١، ١٢٨٠ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
  .١٢٨١ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٤(
  .١٠٦ / ٤ "شذرات الذهب " يف " الغندري " تصحفت إىل ) ٥(
  .١٢٨١ / ٤" تذكرة احلفاظ ) " ٦(
  .أيب بكر، وهو خطأ: يف االصل) ٧(
  .بلغة أهل أصبهان، وكان يكره هذا اللقب، ولكنه عرف به) ٨(

  .٣٠٩ / ١" اللباب " ، و ٣٨٦ / ٣" االنساب " انظر 
(*)  

)٢٠/٨٥(  

  

واب عنها لغموضها، وقلة هذه مسألة أستعفي من اجل: ال ؟ وهل جرى هذا اخلالف يف السلف ؟ فأجاب
وقويف على غرض السائل منها، لكين أشري إىل بعض ما بلغين، تكلم أهل احلقائق يف تفسري احلد بعبارات 



ال حييط : ليس هللا حد: خمتلفة، حمصوهلا أن حد كل شئ موضع بينونته عن غريه، فإن كان غرض القائل
  علم احلقائق به، فهو مصيب، وإن كان غرضه

  .يط علمه تعاىل بنفسه فهو ضال، أو كان غرضه أن اهللا بذاته يف كل مكان فهو أيضا ضالال حي: بذلك
الصواب الكف عن إطالق ذلك، إذ مل يأت فيه نص، ولو فرضنا أن املعىن صحيح، فليس لنا أن : قلت

  .نتفوه بشئ مل يأذن به اهللا خوفا من أن يدخل القلب شئ من البدعة، اللهم احفظ علينا إمياننا
احلافظ، فرجحه على أيب القاسم ) ١(وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر أبا نصر احلسن بن حممد اليوناريت 

  .إمساعيل، فاهللا أعلم، وكأن ابن عساكر ملا رأى إمساعيل بن حممد وقد كرب ونقص حفظه، قال هذا
  .قد مر أنه مات سنة مخس وثالثني

السرقسطي ااور، والفقيه ) ٢(ن بن معاوية العبدري وفيها مات االمام الكبري احملدث أبو احلسن رزي
، والعالمة اللغوي االمام أبو عبد اهللا جعفر بن حممد )٣(البديع أبو علي أمحد بن سعد العلجي اهلمذاين 

  ، ومسند بغداد أبو منصور عبد)٤(ابن مكي بن أيب طالب القيسي القرطيب 
__________  

  ).٣٦٥(ه يف اجلزء التاسع عشر برقم  ه، مرت ترمجت٥٢٧املتوىف سنة ) ١(
  ).١٢٩(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٨٥(بعد الترمجة ) ١٤٤(وسيكررها يف الصفحة ) ٥٦(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٤٢(ذكرت مصادر ترمجته يف اية الترمجة رقم ) ٤(

(*)  

)٢٠/٨٦(  

  

أبو بكر حممد بن ) ٢(ملرستان ، ومسند العصر قاضي ا)١(الرمحن بن حممد بن زريق الشيباين القزاز 
مبرو، ومسند نيسابور ) ٣(عبدا لباقي االنصاري البغدادي، والزاهد القدوة يوسف بن أيوب اهلمذاين 

  ، واملعمر أبو احلسن حممد بن أمحد بن)٤(أبو الفتوح عبد الوهاب بن شاه الشاذياخي 
  ).٦ (االسدي العكربي، وأخوه أبو منصور عبد اجلبار) ٥(حممد بن توبة 

أخربنا حممد بن عمر بن حممود الفقيه، أخربنا حممد بن عبد اهلادي، أخربنا حيىي بن حممود، أخربنا جدي 
المي إمساعيل بن حممد احلافظ بأصبهان، أخربنا أبو نصر حممد بن سهل السراج، أخربنا عبد امللك بن 

: براهيم بن مسعود اهلمذاين، قاالاحلسن االزهري، حدثنا أبو عوانة، حدثنا احلسن بن علي بن عفان، وإ
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا ابن منري، عن االعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت

إذا أطعمت املرأة من بيت زوجها غري مفسدة، فلها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له : " وسلم



  ).٧" (مبا احتسب، وهلا مبا أنفقت 
  أليس قد روي عن ابن: سألت إمساعيل يوما: ى املديينقال أبو موس

__________  
  ).٤٢(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٤١(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
) ١٤٤٤(و ) ١٤٤٠(و ) ١٤٣٩(و ) ١٤٣٧(، و )١٤٢٥(اري إسناده صحيح، وأخرجه البخ) ٧(

من طريق االعمش ومنصور، ) ١٦٨٥(وأبو داود ) ٦٧٢(والترمذي ) ١٠٢٤(، ومسلم )٢٠٦٥(و 
 من طريق شعبة، ٦٥ / ٥والنسائي ) ٦٧١(كالمها عن شقيق أيب وائل ذا االسناد، وأخرجه الترمذي 

  .عن عمرو بن مرة، عن أيب وائل، عن عائشة
*)(  

)٢٠/٨٧(  

  

  .نعم: ؟ قال) ١(قعد : استوى: عباس يف قوله
  إسحاق بن: قلت له

  .إمنا يوصف بالقعود من ميل القيام: راهويه يقول
  .ال أدري أيش يقول إسحاق: قال

  .أخطأ ابن خزمية يف حديث الصورة، وال يطعن عليه بذلك، بل ال يؤخذ عنه هذا فحسب: ومسعته يقول
ا إىل أنه قل إمام إال وله زلة، فإذا ترك الجل زلته، ترك كثري من االئمة، وهذا أشار ذ: قال أبو موسى

  .ال ينبغي أن يفعل
كنا منضي مع أيب القاسم إىل بعض املشاهد، فإذا استيقظنا من الليل، : وعن أيب مسعود عبدالرحيم قال

  .رأيناه قائما يصلي
وابن : ذلك النسب له من جهة أمه، مث قالوذكر أبو موسى يف نسبة أيب القاسم التيمي الطلحي أن 

  .أخت القوم منهم
__________  



يف ثبوت ذلك عن ابن عباس وقفة، فقد نقل عنه حميي السنة البغوي يف تفسريه وأكثر املفسرين أن ) ١(
من سورة ) مث استوى على العرش(ارتفع، وقال احلافظ ابن كثري يف تفسريه عند قوله تعاىل : معناه

فللناس يف هذا املقام مقاالت كثرية جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإمنا :  ما نصه٥٤ية االعراف اآل
مالك، واالوزاعي، والثوري، والليث بن سعد والشافعي، : يسلك يف هذا املقام مذهب السلف الصاحل

ءت وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغريهم، من أئمة املسلمني قدميا وحديثا وهو إمرارها كما جا
من غري تكييف وال تشبيه وال تعطيل، والظاهر املتبادر إىل أذهان املشبهني منفي عن اهللا، فإن اهللا ال 

 منهم نعيم -، بل االمر كما قال االئمة )ليس كمثله شئ وهو السميع البصري(يشبهه شئ من خلقه، و 
  ".من شبه اهللا خبلقه فقد كفر : " -بن محاد اخلزاعي شيخ البخاري 

  ".حد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر ومن ج
وليس فيما وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشبيه، فمن أثبت هللا تعاىل ما وردت به اآليات الصرحية 

واالخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق جبالل اهللا تعاىل، ونفى عن اهللا تعاىل النقائص، فقد سلك 
  .سبل اهلدى

  . الطبعة السلفية٤٠٨ - ٤٠٥/  ١٣" فتح الباري " وانظر لزاما 
(*)  

)٢٠/٨٨(  

  

 بن حممد بن العالمة االمام اللغوي النحوي، أبو منصور، موهوب بن أمحد*  ابن اجلواليقي - ٥٠
  .اخلضر بن احلسن بن اجلواليقي، إمام اخلليفة املقتفي

  .٤٦٦مولده سنة 
  .د ابن حممد الزينيب، وعدةمسع أبا القاسم بن البسري، وأبا طاهر بن أيب الصقر، والنقيب طرا

  .وطلب بنفسه مدة، ونسخ الكثري
  .بنته خدجية، والسمعاين، وابن اجلوزي، والتاج الكندي، ويوسف بن كامل، وآخرون: حدث عنه

إمام يف النحو واللغة، من مفاخر بغداد، قرأ االدب على أيب زكريا التربيزي، والزمه، : قال السمعاين
  الفضل،وبرع، وهو ثقة ورع، غزير 

__________  
 / ١٩، معجم االدباء ١١٨ / ١٠، املنتظم ٣٩٨ - ٣٩٦: ، نزهة االلبا٣٣٧ / ٣االنساب (*) 

، ٣٣٧ - ٣٣٥ / ٣، إنباه الرواة ١٠٧، ١٠٦ / ١١، الكامل ٣٠١ / ١، اللباب ٢٠٧ - ٢٠٥
، ١١٠ / ٤، العرب ١٢٨٦ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٧ / ٣، املختصر ٣٤٤ - ٣٤٢ / ٥وفيات االعيان 



 / ٢، تتمة املختصر ٢٣٧، ٢٣٦: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٢٥٩ - ٢٥٧: تلخيص ابن مكتوم
 ٢٠٤ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ٢٢٠ / ١٢، البداية والنهاية ٢٧٣ - ٢٧١ / ٣، مرآة اجلنان ٧٢
، ٣٠٨ / ٢، بغية الوعاة ٢٧٧ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٦٠ورقة : ، طبقات ابن قاضي شهبة٢٠٧ -
 ٢، هدية العارفني ١٢٧ / ٤، شذرات الذهب ١٧٣٩، ١٥٨٦، ١٥٧٧، ٧٤١، ٤٨شف الظنون ك
  .٧١٩: ، معجم املطبوعات١٦٤، ١٦٣ / ٥، تاريخ بروكلمان ٤٨٣/ 

  ".املعرب " واجلواليقي وانظر مقدمة العالمة أمحد شاكر لكتاب 
د املنتسب إليها كان يبيعها هذه النسبة إىل اجلوالق، وهي مجع جوالق، ولعل بعض أجدا: قال السمعاين

  .أو يعملها
وهي نسبة شاذة، الن اجلموع ال ينسب إليها، بل ينسب إىل آحادها، إال ما جاء شاذا : قال ابن خلكان

  ..(*)رجل أنصاري، يف النسبة إىل االنصار: مسموعا يف كلمات حمفوظة، مثل قوهلم

)٢٠/٨٩(  

  

  ).١(صانيف، وشاع ذكره وافر العقل، مليح اخلط، كثري الضبط، صنف الت
قرأ االدب سبع عشرة سنة على التربيزي، وانتهى إليه علم اللغة، ودرس ): ٢(وقال ابن اجلوزي 

يقرأ عليه شيئا من الكتب، وكان متواضعا، طويل الصمت، متثبتا، ) ٣(العربية بالنظامية، وكان املقتفي 
  .ال أدري: يقول كثريا

  ).٤(سنة تسع وثالثني : ة، وغلط من قالمات يف احملرم سنة أربعني ومخس مئ
هو إمام أهل عصره يف اللغة، كتب الكثري خبطه املليح املتقن، مع متانة الدين، وصالح : وقال ابن النجار

  .الطريقة، وكان ثقة حجة نبيال
" املعرب " ، وعمل كتاب )٦" (أدب الكاتب " ألف يف العروض، وشرح ): ٥(وقال الكمال االنباري 

  ، قرأت عليه، وكان منتفعا به لديانته وحسن سريته، وكان خيتار)٨" (التكملة يف حلن العامة  " ، و)٧(
__________  

  .٣٣٧ / ٣" االنساب " انظر ) ١(
  .١١٨ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(
  ).٢٧٣(سترد ترمجته برقم ) ٣(
" البغية " لط السيوطي يف قاله السمعاين وابن االثري والقفطي واالنباري وابن خلكان وياقوت، وغ) ٤(

  ".كشف الظنون " ، وهي سنة والدته يف رواية، وتبعه حاجي خليفة يف ٤٦٥فذكر وفاته سنة 
  .٣٩٧، ٣٩٦" نزهة االلباب " يف ) ٥(



 ه مصدرا مبقدمة بليغة وافية لشيخ االدب ١٣٥٠طبع شرحه هذا مبصر مبكتبة القدسي سنة ) ٦(
  .ه اهللاوحجة العرب مصطفى صادق الرافعي رمح

  . م١٩٦٩طبع بتحقيق وشرح العالمة أمحد شاكر مبطبعة دار الكتب مبصر سنة ) ٧(
للحريري كما ذكر ابن خلكان وياقوت، وقد طبع بتحقيق االستاذ عز " درة الغواص " أكمل به ) ٨(

  .، بعناية امع العلمي العريب بدمشق١٣٥٥الدين التنوخي مبطبعة ابن زيدون بدمشق سنة 
(*)  

)٢٠/٩٠(  

  

  .يف النحو مسائل غريبة، وكان يف اللغة أمثل منه يف النحو
  .كان من احملامني عن السنة: قال ابن شافع

  .، ماتا يف عام سنة مخس وسبعني)٢(وإسحاق ) ١(إمساعيل : خلف ولدين: قلت
  . علمفأما أبو حممد إمساعيل، فكان من أئمة العربية، كتب أيضا أوالد اخللفاء مع دين ونزاهة وسعة

  ).٣(ما رأينا ولدا أشبه أباه مثل إمساعيل بن اجلواليقي : قال ابن اجلوزي
  .روى عن ابن كادش، وابن احلصني: قلت
  

موسى بن أيب مجرة ) ٤( بن االمام املعمر املسند، أبو العباس، أمحد بن عبدامللك*  ابن أيب مجرة - ٥١
  .االموي موالهم املرسي املالكي

  .بن أيب جعفر، وهشام بن أمحدمسع أباه، وأبا بكر 
__________  

  :، تلخيص ابن مكتوم٢١٠ / ١، إنباه الرواة ٤٧ - ٤٥ / ٧معجم االدباء : مترجم يف) ١(
 ١، ذيل طبقات احلنابلة ٣٠٥ / ١٢، البداية والنهاية ٢٢٦ / ٨، مرآة الزمان ٢٣٠ / ٩، الوايف ٤٠
، شذرات الذهب ٤٥٧ / ١ة الوعاة ، بغي٢٨٠، ٢٧٩ / ١، طبقات ابن قاضي شهبة ٣٤٧، ٣٤٦/ 
٢٥٠، ٢٤٩ / ٤.  
، الوايف ٤١: ، تلخيص ابن مكتوم٢٣٠ / ١، إنباه الرواة ٨٩، ٨٨ / ٦معجم االدباء : مترجم يف) ٢(
  .٢٢٦ / ٨، مرآة الزمان ٤٢٧ / ٨
  .٣٤٧ / ١ابن رجب " طبقات "  و ٢٣٠ / ٩" الوايف بالوفيات " انظر ) ٣(

، النجوم ٧٧ / ١، غاية النهاية ٢١٧ / ١، الديباج املذهب ٩١ / ٤رب ، الع٤٦ / ١تكملة الصلة (*) 
  .١٠٢ / ٤، شذرات الذهر ٢٦٥ / ٥الزاهرة 



  ".غاية النهاية " و " الديباج املذهب " من االصل، واستدرك من " بن " سقط لفظ ) ٤(
(*)  

)٢٠/٩١(  

  

  .بو عمر ابن عبد الربوانفرد يف زمانه بإجازة االمام أيب عمرو الداين، وأجاز له أيضا أ
  .حدث عنه ولده أبو بكر حممد شيخنا: ذكره االبار، وقال

  .يف السبع، وعاش إىل قرب سنة ست مئة" التيسري " مسع منه ولده أبو بكر كتاب : قلت
  .وتويف أبو العباس يف سنة ثالث وثالثني ومخس مئة

  
ن أمحد بن علي، اللخمي االندلسي،  باالمام املسند، أبو حممد، عبد اهللا بن علي*  الشاطيب - ٥٢

  .الشاطيب، سبط احلافظ ابن عبد الرب
  .أجاز له جده تصانيفه يف سنة اثنتني وستني وأربع مئة

  .٤٤٣وكان مولده يف سنة 
  من أيب العباس بن دهلاث العذري،" الصحيحني " وقد مسع 

  .من القاضي أيب الوليد الباجي" صحيح البخاري " و 
  ).١(أغمات وويل قضاء مدينة 

  .حفيده لبنته عمر بن عبد اهللا االغمايت، وعيسى بن امللجوم، وأجاز البن بشكوال: روى عنه
  .مات يف صفر سنة ثالث أو اثنتني وثالثني ومخس مئة، وعاش تسعني عاما

__________  
  .مل نعثر له على مصدر ترمجة(*) 

  .بلدة بأقصى بالد املغرب قريبة من مراكش) ١(
(*)  

)٢٠/٩٢(  

  

 بن حممد بن حسني الشيخ الثقة اجلليل املسند، أبو املعايل، حممد بن إمساعيل*  أبو املعايل الفارسي - ٥٣
  .بن القاسم، الفارسي، مث النيسابوري

من " صحيح البخاري " من أيب بكر البيهقي، و " السنن الكبري " ثقة مكثر، مسع ): ١(قال السمعاين 



  .من البيهقي" املدخل إىل السنن " د االزهري، ومسع أيضا كتاب سعيد العيار، ومسع من أيب حام
  .مولده سنة مثان وأربعني يف شعباا، وتويف يف ثالث مجادى اآلخرة سنة تسع وثالثني ومخس مئة

، والسمعاين، ومنصور بن الفراوي، وإمساعيل بن علي بن محك املغيثي، )٢(روى عنه ابن عساكر : قلت
  .نب بنت أيب القاسم الشعرية، وطائفة، وأجاز لعبد الرحيم بن أيب سعد السمعاينواملؤيد الطوسي، وزي

  
   بن الصائغ السرقسطيفيلسوف االندلس، أبو بكر، حممد بن حيىي* *  ابن باجة - ٥٤

  .الشاعر
__________  

، شذرات ٢٧٦ / ٥، النجوم الزاهرة ١٠٩ / ٤ وكنتيه فيه أبو نصر، العرب ٩٧ / ٢التحبري (*) 
  .١٢٥، ١٢٤ / ٤هب الذ
  . بنحوه٩٧ / ٢" التحبري ) " ١(
  .٢ / ١٧٩ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ٢(

، ٣٣٤ - ٣٣٢ / ٢) قسم شعراء املغرب واالندلس(، اخلريدة ٣٠٦ - ٣٠٠: قالئد العقيان(* *) 
، املغرب يف ٥١٧ - ٥١٥: ، طبقات االطباء البن أيب أصيبعة٤٠٦: أخبار العلماء بأخبار احلكماء

، ٢٤٢ - ٢٤٠ / ٢، الوايف بالوفيات ٤٣١ - ٤٢٩ / ٤، وفيات االعيان ١١٩ / ٢لي املغرب ح
 دائرة ٨٧ / ٢، هدية العارفني ١٠٣ / ٤، شذرات الذهب ٢٧ و ٢٥ - ١٧ / ٧نفح الطيب 

  . ه٣٨٤ / ٢، االعالم مبن حل مراكش وأغمات من االعالم ٩٥ / ١املعارف االسالمية 
(*)  

)٢٠/٩٣(  

  

  . املثل يف الذكاء، وآراء االوائل، والطب، واملوسيقا، ودقائق الفلسفةكان يضرب به
  .ينظر بالفارايب، وقد سعوا يف قتله

  .وعنه أخذ ابن رشد احلفيد، وابن االمام الكاتب
  ).١(مات بفاس سنة ثالث وثالثني ومخس مئة ومل يتكهل 

  
 بن احلسن بن ، حممد بن عبد امللكالشيخ االمام املعمر، شيخ القراء، أبو منصور*  ابن خريون - ٥٥

يف " املوضح " يف القراءات العشر، وكتاب " املفتاح " خريون، البغدادي املقرئ الدباس، مصنف كتاب 
  .القراءات



  .مولده يف رجب سنة أربع ومخسني وأربع مئة
  فبادر عمه احلافظ أبو الفضل، وأخذ له االجازة من أيب حممد

للزبري، ومسع من " النسب " نرسي، ومسع من أيب جعفر بن املسلمة كتاب اجلوهري، وأيب احلسني بن ال
  .ومن أيب حممد بن هزار مرد، وعبد الصمد بن املأمون، وعدة" تارخيه " أيب بكر اخلطيب أكثر 

وتال بالروايات على عبد السيد بن عتاب، وجده المه أيب الربكات عبد امللك بن أمحد، وأيب الفضل بن 
  .خريون

__________  
  .٨٧ / ٢" هدية العارفني " ، و ٥١٦" طبقات االطباء " انظر مؤلفاته يف ) ١(

باب خريون وجربون، وباب اخلريوين واجلريوين : ، االستدراك البن نقطة١١٥ / ١٠املنتظم (*) 
، دول ٣٩٩ / ١، معرفة القراء الكبار ١٠٩ / ٤، العرب ١٠٣ / ١١واجلرتوي، الكامل يف التاريخ 

 / ٢، غاية النهاية ٨٦ / ١، النشر يف القراءات العشر ٢٧١ / ٣، مرآة اجلنان ٥٧ / ٢االسالم 
، ١٧٦٩: ، كشف الظنون٢٧٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٥٥٤ و ٥٤٥ / ٢، تبصري املنتبه ١٩٢

  .٨٩، ٨٨ / ٢، هدية العارفني ٢١٢٥ / ٤شذرات الذهب 
(*)  

)٢٠/٩٤(  

  

  .ويبيعه" تاريخ اخلطيب " وكان ينسخ 
  .ثقة صاحل، ما له شغل سوى التالوة واالقراء: لسمعاينقال ا

  .كان شافعيا من أهل السنة: وقال ابن اخلشاب
، وأبو موسى، وابن اجلوزي، والكندي، وأمحد بن حممد بن سعد )١(ابن عساكر : روى عنه: قلت

  .الفقيه، وعلي بن حممد املوصلي، وعدة
  .وآخر من روى عنه باالجازة أبو منصور بن عفيجة

)٢.(  
  .، وإبراهيم ابن بقاء اللبان)٣(وتال عليه بالروايات أبو اليمن الكندي، وحيىي االواين 

  .مات يف رجب سنة تسع وثالثني ومخس مئة ببغداد
  

 بن علي بن احلسن بن القاسم بن عنان، احملدث االمام، أبو علي، أمحد بن سعد*  العجلي - ٥٦
  .، أحد االعيانالعجلي البديع اهلمذاين، ابن أيب منصور



__________  
  .٢ / ١٩٥ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ١(
هو أبو منصور حممد بن عبد اهللا بن املبارك بن كرم البندنيجي، يعرف بابن عفيجة، وعفيجة لقب ) ٢(

هكذا غري منقوط، وأبو منصور هذا " عفحه "  إىل ١٩٢ / ٢" غاية النهاية " لوالده عبد اهللا، حترف يف 
وأنه ) ٤٦( ه، ستأيت ترمجته يف اجلزء الثاين والعشرين، وذكره املؤلف يف الترمجة رقم ٦٢٥نة متوىف س

  .روى باالجازة عن صاحب الترمجة ابن السالل
  .نسبة إىل أوانا، وهي قرية على عشرة فراسخ من بغداد عند صريفني على الدجلة) ٣(

، طبقات ٣٨٥، ٣٨٤ / ٦الوفيات ، الوايف ب١٢٨١ / ٤، تذكرة احلفاظ ٤٠١ / ٨االنساب (*) 
  ).٨٥(، وسيعيد املؤلف ترمجته عقب الترمجة ٢١٤ / ٢، طبقات االسنوي ١٨، ١٧ / ٦السبكي 

(*)  

)٢٠/٩٥(  

  

  .رحل، وكتب، ومجع، وأملى
مسع أبا الفرج علي بن حممد بن عبداحلميد البجلي، وبكر بن حيد، ويوسف بن حممد اخلطيب، وعبد 

، وأمحد بن عيسى بن عباد الدينوري، وأبا إسحاق الشريازي، وعدة مذان، الرمحن بن حممد بن شاذي
وسليمان احلافظ، والثقفي الرئيس، وطائفة بأصبهان، وعبد الكرمي بن أمحد الوزان، ومجاعة بالري، 

والشافعي بن داود التميمي بقزوين، وأبا الغنائم بن أيب عثمان، وعدة ببغداد، واحلسني بن حممد 
  .الكوفةالدهقان ب
  .، واملبارك بن كامل، وابن اجلوزي، وآخرون)١(ابن ناصر، والسمعاين، وابن عساكر : روى عنه

  ).٢(وهو سبط حممد بن عثمان القومساين 
شيخ فاضل ثقة، جليل القدر، واسع الرواية، مسعه أبوه، ومسعت منه، ولد سنة مثان : قال السمعاين

الث وستني، وتويف يف رجب سنة مخس وثالثني ومخس مئة ومخسني وأربع مئة، وأول مساعه يف سنة ث
)٣.(  

  .وذكر ابن النجار أن قربه يقصد بالزيارة
يرجع إىل نصيب من كل العلوم، وكان يداري، ويقوم حبقوق الناس، مقبوال بني اخلاص : وقال شريويه

  .والعام
__________  

  .١ / ٦ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ١(



  ).٢٢٠(جلزء الثامن عشر برقم مرت ترمجته يف ا) ٢(
  . بنحوه٤٠١ / ٨" االنساب " اخلرب يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٩٦(  

  

 بن عمر بن عبد العزيز بن شيخ احلنفية، عامل املشرق، أبو حفص، عمر بن عبد العزيز*  ابن مازة - ٥٧
  .مازة البخاري

نه عند السلطان، وبقي يصدر تفقه بأبيه العالمة أيب املفاخر حىت برع، وصار يضرب به املثل، وعظم شأ
  ).١(عن رأيه، إىل أن رزقه اهللا تعاىل الشهادة على يد الكفرة بعد وقعة قطوان وازام املسلمني 

فسمعت أنه ملا خرج، كان يودع أصحابه وأوالده وداع من ال يرجع، رمحه اهللا تعاىل، : قال السمعاين
  وحضرت مناظرته، وقد حدث عن أيب سعد بن، لقيته مبرو، )٢(مسع أباه، وعلي بن حممد بن خدام 

الطيوري، وأيب طالب بن يوسف، وكان يعرف باحلسام، تفقه عليه خلق، ومسع منه أبو علي بن الوزير 
  ).٣(الدمشقي، قتل صربا بسمرقند يف صفر سنة ست وثالثني ومخس مئة وله ثالث ومخسون سنة 

__________  
، النجوم ٦٥٠، ٦٤٩ / ٢، اجلواهر املضية ٥٥ / ٢سالم ، دول اال٨٦ / ١١الكامل يف التاريخ (*) 

، مفتاح السعادة ٩٣: ، طبقات الفقهاء لطاش كربي٤٧، ٤٦، تاج التراجم ٢٦٩، ٢٦٨ / ٥الزاهرة 
، ١١: ، كشف الظنون)١٦٢٩(، الطبقات السنية رقم )٣٤٢(، كتائب أعالم االخبار رقم ٢٧٧ / ٢

١٤٣٥، ١٤٣١، ١٤٠٤، ١٤٠٣، ١٢٢٨، ١٢٢٤، ١٢٢٢، ٥٦٩، ٥٦٣، ١١٣، ٤٦ ،
، تذكرة ١٢٤ / ٢، إيضاح املكنون ٧٨٣ / ١، هدية العارفني ١٤٩: ، الفوائد البهية١٩٩٨، ١٤٧١
  .٢٩٦ - ٢٩٤ / ٦، تاريخ بروكلمان ٥٧: النوادر

  .٨٦ - ٨١ / ١١" الكامل " انظر تفصيل هذه الوقعة يف ) ١(
  .قرية من قرى مسرقند على مخسة فراسخ منها: وقطوان

  .٣٧٥ / ٤" عجم البلدان م" 
  .بكسر اخلاء املعجمة ودال مهملة، وضبطه ابن نقطة بالذال املعجمة) ٢(

" ، و ٣١٢ / ١" تبصري املنتبه " ، و ١٤٦" املشتبه " ، و )اخلدامي (٥٧، ٥٦ / ٥" االنساب " انظر 
  .باب اجلذامي واخلذامي" االستدراك 

" و " الفتاوى اخلاصية " و " الفتاوى الصغرى " و " الفتاوى الكربى : " وله عدة مؤلفات منها) ٣(
  " = (*)أصول الفقه " ، و "الواقعات احلسامية يف مذهب احلنفية " و " عمدة الفتاوى 



)٢٠/٩٧(  

  

 بن عبد اهللا ابن علي بن إمام جامع دمشق ومقرئه، أبو حممد، هبة اهللا بن أمحد*  ابن طاووس - ٥٨
  ).١(طاووس البغدادي، مث الدمشقي 
  .أتقن السبع على أبيه أيب الربكات

  ، مث ويل إمامة)٢(ومسع الكثري، ونسخ، وأدب بسوق االحد 
  .اجلامع

مسع أبا العباس بن قبيس، وأبا القاسم بن أيب العالء، ومالكا البانياسي، وابن االخضر، وأبا منصور بن 
  .، وسليمان احلافظ)٣(شكرويه 

  .وكان ثقة متصونا
  . ست وثالثني ومخس مئة عن مخس وسبعني سنةمات يف احملرم سنة

  ).٤(وكان ذهب مع الرسول إىل أصبهان من تتش 
__________  

  .وغريها" مسائل دعوى احليطان والطرق وسيل املاء " و = 
  ).النسخة العربية (٢٩٦، ٢٩٥ / ٦بروكلمان " تاريخ " انظر النسخ اخلطية هلذه املؤلفات يف 

، )جريون (١٩٩ / ٢، معجم البلدان ١٠١ / ١٠، املنتظم )اجلريوين( ٤١١، ٤١٠ / ٣االنساب (*) 
، معرفة ١٠١ / ٤ العرب ١١٠ / ٨، مرآة الزمان ٣٢٢ / ١، اللباب ٩٠ / ١١الكامل يف التاريخ 

، النجوم الزاهرة ٣٤٩ / ٢، غاية النهاية ٣٢٤ / ٧، طبقات السبكي ٣٩٥، ٣٩٤ / ١القراء الكبار 
  .١١٤ / ٤، شذرات الذهب ٢٧٠ / ٥
واملعروف اليوم : موضع بدمشق قال ياقوت: نسبة إىل جريون" اجلريوين " أورده السمعاين يف نسبة ) ١(

  .باب جريون: أن بابا من أبواب اجلامع االموي بدمشق وهو بابه الشرقي يقال له
أي يف مسجد بسوق االحد يعرف مبسجد العباسي، وسوق االحد يقع يف اجلهة الشرقية من ) ٢(

  .نجريو
  .٨٤، ٨٣ص " مثار املقاصد يف ذكر املساجد " انظر 

  .بالسني املهملة" سكرويه " إىل " معرفة القراء " و " غاية النهاية " تصحف يف ) ٣(
وهو صاحب دمشق تاج الدولة تتش بن ألب أرسالن السلجوقي، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع ) ٤(

  ).٤٦(عشر برقم 
  .ة صحبة أبيه إىل السلطان ملكشاهوقد ذهب ابن طاووس صاحب الترمج

(*)  



)٢٠/٩٨(  

  

  روى عنه السمعاين، ومدحه، والسلفي ووثقه، وابن عساكر، وابنه
  .القاسم، والقاضي ابن احلرستاين، وأبو احملاسن بن أيب لقمة

  .وعندي من عواليه
  

، االصبهاين ، الشيخ املعمر الثقة، أبو الوفاءابن احلسن بن حممد بن علي*  غامن بن أمحد - ٥٩
  .اجللودي

  .مولده يف رجب سنة مثان وأربعني وأربع مئة
من سعيد بن أيب سعيد العيار، ومسع أيضا من أيب نصر حممد بن علي " صحيح البخاري " مسع 

  .الكاغدي
  .، والسمعاين، وداود بن معمر، وآخرون)١(ابن عساكر : حدث عنه

  .الوالدي بإجازته من ابن معمرعلى أيب العباس احلجار " صحيح البخاري " وقرأت 
  .وممن روى عنه أبو موسى املديين

  .تويف يف ثالث ذي احلجة سنة مثان وثالثني ومخسني مئة
  .النه كان مييل إىل االشعرية، فانظر، تر: ، قال)٢(حط عليه حممد بن أيب نصر اللفتواين 

__________  
، ملخص ١ / ١٨٨الورقة : ، التقييد١٨٨الورقة : ، معجم شيوخ السمعاين٦، ٥ / ٢التحبري (*) 

  .١ / ٣٥الورقة : تاريخ االسالم
  .١ / ١٦٠ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ١(
  ).٤٥(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ٢(

(*)  

)٢٠/٩٩(  

  

 بن أمحد، الشيخ أبو القاسم بن الشيخ أيب طاهر االصبهاين ابن عبد الواحد*  غامن بن خالد - ٦٠
  .التاجر

سوى اجلزء الرابع، وتفرد بعلوه، ومسع ) ٢(موسى بن طارق " سنن ) " ١(الرزاق بن مشه مسع من عبد 
  .، وعبد اهللا بن حممد الكروي، وطائفة)٤(، وأيب مسلم من مهربزد )٣(أيضا من الباطرقاين 



  .وكان مولده يف سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة بأصبهان
 احلافظ أيب العالء، وحممد بن عبد اهللا الرويدشيت، ، وأمحد بن)٥(السمعاين، وابن عساكر : حدث عنه

  .وحممد بن أيب طاهر بن غامن حفيده، وحفيده اآلخر حممد بن أيب نصر
  .كان سديدا ثقة مكثرا): ٦(قال السمعاين 

  .وثالثني ومخس مئة) ٧(تويف يف رجب سنة مثان 
  .وأبوه من مشايخ السلفي: قلت

__________  
  .١٢٨٣ / ٤تذكرة احلفاظ ، ٨ - ٦ / ٢التحبري (*) 

  ).٨٢(مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ١(
  ).١١٢(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع برقم ) ٢(
وهو أبو بكر أمحد بن الفضل بن حممد الباطرقاين االصبهاين، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر ) ٣(

  ).٩٨(برقم 
  ).٧٩(مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٤(
  .١ / ١٦٠ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ٥(
  .٨ و ٦ / ٢" التحبري " يف ) ٦(
  .سنة مخس" التحبري " يف ) ٧(

(*)  

)٢٠/١٠٠(  

  

الشيخ االمام احلافظ الرحال الزاهد، بقية السلف واالثبات، أبو جعفر حممد  *  أبو جعفر اهلمذاين- ٦١
  .بن أيب علي احلسن بن حممد بن عبد اهللا، اهلمذاين

  .ولد بعد االربعني وأربع مئة
وقدم بغداد، سنة ستني، فسمع ا قليال، فسمع من أيب احلسني بن النقور، وأيب القاسم بن البسري، 

وأيب نصر الزينيب، وخلق، وبنيسابور من الفضل بن احملب، وأيب صاحل املؤذن، وخلق، ومبكة من أيب علي 
ل بن مسعدة، وطائفة، ومبرو من أيب اخلري حممد بن أيب الشافعي، وسعد الزجناين، وجبرجان من إمساعي

  .عمران، وراة من أيب إمساعيل االنصاري، وعدة، ومذان
اليب عيسى عن أيب عامر االزدي، وحممد بن حممد بن العالء، وثابت بن سهلك " اجلامع " وحدث ب 

  .القاضي عن اجلراحي



  .وكان من أئمة أهل االثر، ومن كرباء الصوفية
  .سافر الكثري إىل البلدان الشاسعة، ونسخ خبطه، وما أعرف أحدا يف عصره مسع أكثر منه: ل السمعاينقا

دخلت بغداد سنة ستني، وكنت أمسع وال أدعهم يكتبون امسي، الين كنت ال أعرف العربية، : وعنه قال
يل الشيخ أبو حىت دخلت البادية، وكنت أدور مع الظاعنني من العرب حىت رجعت إىل بغداد، فقال 

  .رجعت إلينا عربيا: إسحاق
  .القاميت فيهم" اخلثعمي " فكان يسميين 

__________  
  .٩٧ / ٤، شذرات الذهب ٢٦٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٨٥ / ٤العرب (*) 
(*)  

)٢٠/١٠١(  

  

  كان خطه رديئا، وما كان له كبري معرفة باحلديث على: قال السمعاين
تعسر علي شيخ : هر بأصبهان، مسعت أبا جعفر بن أيب علي يقولما مسعت، ومسعت حممد بن أيب طا

جبرجان، فحلفت أن ال أخرج منها حىت أكتب مجيع ما عنده، فأقمت مدة، وكان خيرج إيل االجزاء، 
  .والرقاع، حىت كتبت مجيع ما وجدت

املعزم، ابن طاهر املقدسي، وأبو العالء العطار، وعبد الرمحن بن عبد الوهاب بن : حدث عنه: قلت
  .وآخرون

يا : ما قال عارف قط: وهو الذي قام يف جملس وعظ إمام احلرمني، وأورد عليه يف مسألة العلو، فقال
أهللا، إال وقام من باطنه قصد تطلب العلو، ال يلتفت مينة وال يسرة، فهل لدفع هذه الضرورة من حيلة ؟ 

  .يا حبييب ما مث إال احلرية: فقال! 
  ).١(ملعايل وذلك يف ترمجة أيب ا

  .تويف أبو جعفر يف نصف ذي القعدة سنة إحدى وثالثني ومخس مئة
  

 بن حسن بن أسد، االمام احلافظ، الرئيس احملتشم، أبو بكر، حممد بن أمحد*  اجلوهري - ٦٢
  .الربوجردي

  .وبروجرد عند مهذان
  .لنفسه يف جملد" معجما " كتب الكثري، واستنسخ، وعمل 

ن، وأبا مطيع الصحاف، وأبا الفتح أمحد ابن السوذرجاين، وعلي بن االخرم ؟ ؟ السالر مكي بن عال



  .املديين، ونصر اهللا اخلشنامي، وأمحد ابن حممد اخلليلي ببلخ، وأبا احلسن بن العالف، وحنوهم
__________  

  ).٢٤٠(يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ١(
  .١٠ ١٠املنتظم (*) 
(*)  

)٢٠/١٠٢(  

  

  .ثري املالوكان واسع الرحلة، ك
  .حيىي بن بوش: روى عنه

  .ما كان يعرف احلديث، كان تاجرا: قال ابن ناصر
  .تويف سنة إحدى وثالثني ومخس مئة، وو ؟ سنة ستني وأربع مئة: ؟ قلت

  
الشيخ االمام، العالمة الواعظ، شيخ احلنابلة بدمشق، شرف االسالم، أبو *  شرف االسالم - ٦٣

بن حممد بن علي، ) ٢(جل احلنابلة الشيخ أيب الفرج عبد الواحد ، عبد الوهاب بن أ)١ (القاسم
  .االنصاري الشريازي االصل، الدمشقي

  .تفقه على أبيه
  .وحدث باالجازة عن أيب طالب بن يوسف

رسوال إىل ) ٣(وصار له القبول الزائد يف الوعظ، وزادت حشمته ورئاسته، وبعثه امللك بوري 
  .غزو الفرنج، وأم أخذوا كثريا من الشاماملسترشد باهللا يستصرخ به على 

__________  
، ذيل طبقات احلنابلة ٥٥ / ٢، دول االسالم ١٠٠ / ٤، العرب ٤٣٠، ٤٢٩: تاريخ ابن القالنسي(*) 
 / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٧٢ص : ، ذيل تذكرة احلفاظ البن فهد املكي٢٠١ - ١٩٨ / ١

 ٢، إيضاح املكنون ١١٤، ١١٣ / ٤، شذرات الذهب ١٢٤ص : ، خمتصر تنبيه الطالب٣٦٣، ٣٦٢
  .٦٣٨ / ١، هدية العارفني ٥٢٩/ 
  .وكناه املنذري وغريه أبا الربكات" تارخيه " كذا كناه ابن القالنسي يف : قال ابن رجب) ١(
  .عبدالرمحن بدل عبد الواحد: البن فهد" ذيل تذكرة احلفاظ " يف ) ٢(
  ).٣٢٨(، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم وهو تاج امللوك بوري بن طغتكني) ٣(

(*)  



)٢٠/١٠٣(  

  

  .مشايل جامع دمشق، وكان ذا لسن وفصاحة وصورة كبرية) ١(وقف املدرسة الكربى 
  .أثىن عليه السلفي، ووثقه، مسع من أبيه

الرضية، تويف مبرض حاد، وكان على الطريقة املرضية، واخلالل ): ٢(وقال أبو يعلى محزة بن القالنسي 
ووفور العلم، وحسن الوعظ، وقوة الدين، وكان يوم دفنه يوما مشهودا من كثرة املشيعني له والباكني 

  .عليه، مات يف صفر سنة ست وثالثني ومخس مئة
حبوث وسب، وكان ) ٣(كان يناظر على قواعد عقائد احلنابلة، جرى بينه وبني الفقيه الفندالوي : قلت

  ).٤(هللا اجلميع الفندالوي أشعريا، رحم ا
  

   بنالشيخ االمام العالمة البحر املتفنن، أبو عبد اهللا، حممد بن علي*  املازري - ٦٤
__________  

  .وتسمى املدرسة الشريفية أو احلنبلية، وهي عند القباقبية العتيقة) ١(
  .١٢٤ص " خمتصر تنبيه الطالب " انظر 

  .، بتحقيق د٤٣٠ص " تارخيه " يف ) ٢(
  .سهيل زكار

  .وهو أبو احلجاج يوسف بن دوناس املالكي) ١٣٣(سترد ترمجته برقم ) ٣(
يف " املنتخب يف الفقه " ولشرف االسالم تصانيف يف الفقه واالصول، منها : قال ابن رجب) ٤(

ذيل طبقات احلنابلة " اخل انظر "..رسالة يف الرد على االشعرية " " الربهان يف أصول الدين " جملدين، و 
  .٦٣٨ / ١" هدية العارفني " ، و ١٩٩ / ١" 

 / ٤، الوايف بالوفيات ١٠١، ١٠٠ / ٤، العرب ٥٥ / ٢، دول االسالم ٢٨٥ / ٤وفيات االعيان (*) 
  ، وفيات ابن٢٥٢ - ٢٥٠ / ٢، الديباج املذهب ٢٦٨، ٢٦٧ / ٣، مرآة اجلنان ١٥١
، أزهار ٢٦٩ / ٥اهرة ، النجوم الز٧٣ - ٧٢، ذيل تذكرة احلفاظ البن فهد املكي ٢٧٨، ٢٧٧قنفذ 

، ١٥٦ / ١، إيضاح املكنون ١١٤ / ٤، شذرات الذهب ٥٥٧، كشف الظنون ١٦٥ / ٣الرياض 
  = (*)، ولالستاذ حسن حسين عبد ١٢٨، ١٢٧ / ١، شجرة النور ٨٨ / ٢هدية العارفني 

)٢٠/١٠٤(  

  



  .عمر بن حممد التميمي املازري املالكي
يف االصول، وله " إيضاح احملصول " ومصنف كتاب ) ١(" املعلم بفوائد شرح مسلم " مصنف كتاب 

لعبد " التلقني " تواليف يف االدب، وكان أحد االذكياء، املوصوفني واالئمة املتبحرين، وله شرح كتاب 
  .املالكي يف عشرة أسفار، هو من أنفس الكتب) ٢(الوهاب 

  .وكان بصريا بعلم احلديث
  .ىي القرطيب الوزغيالقاضي عياض، وأبو جعفر بن حي: حدث عنه

مولده مبدينة املهدية من إفريقية، وا مات يف ربيع االول سنة ست وثالثني ومخس مئة، وله ثالث 
  .ومثانون سنة

  .بليدة من جزيرة صقلية بفتح الزاي وقد تكسر: ومازر
  ).٣(قيده ابن خلكان 

لوال التزامي حبفظ : ، قالإنه مرض مرضة، فلم جيد من يعاجله إال يهودي، فلما عويف على يده: قيل
  .صناعيت العدمتك املسلمني

  فأثر هذا
__________  

  . م١٩٥٥الوهاب كتاب عنه طبع يف تونس سنة = 
  .للسيد حممد الشاذيل النيفر" املعلم " وكتابه " املازري الفقيه واملتكلم " وانظر كتاب 

وقد ضمن االيب هذين " م إكمال املعلم بشرح صحيح مسل" وعليه بىن القاضي عياض كتابه ) ١(
باالضافة إىل شرحي النووي والقرطيب مع زيادات مفيدة من " إكمال إكمال املعلم " الشرحني يف كتابه 

  .كالم ابن عرفة شيخه وغريه
  مكمل" وطبع شرح االيب وبذيله شرح السنوسي املسمى 

  . ه١٣٢٧يف سبعة أجزاء يف مطبعة السعادة مبصر سنة " إكمال االكمال 
 ه، مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ٤٢٢ابن علي بن نصر التغليب البغدادي املتوىف سنة ) ٢(
)٢٨٧.(  

  .ومل يبلغنا أنه أكمله: قال ابن فرحون
  .٢٥١ / ٢" الديباج املذهب " انظر 

  .٢٨٥ / ٤" وفيات االعيان " يف ) ٣(
(*)  

)٢٠/١٠٥(  

  



  .فيه، وكان ممن يفيت فيه كما يفيت يف الفقهعند املازري، فأقبل على تعلم الطب حىت فاق 
: إنه رأى رؤيا، فقال: املازري يعرف باالمام، نزيل املهدية قيل): ١" (املدارك " وقال القاضي عياض يف 

  .يا رسول اهللا، أحق ما يدعونين به ؟ إم يدعونين باالمام
  ).٢(وسع صدرك للفتيا : فقال

فريقية بتحقيق الفقه، ورتبة االجتهاد، ودقة النظر، أخذ عن هو آخر املتكلمني من شيوخ إ: مث قال
السوسي وغريمها بإفريقية، ودرس أصول الفقه والدين، وتقدم ) ٤(، وأيب حممد عبداحلميد )٣(اللخمي 

  .أقوم مبذهبهم] وال [ يف ذلك، فجاء سابقا، مل يكن يف عصره للمالكية يف أقطار االرض أفقه منه 
عانيه، واطلع على علوم كثرية من الطب واحلساب واآلداب وغري ذلك، فكان مسع احلديث، وطالع م

أحد رجال الكمال، وإليه كان يفزع يف الفتيا يف الفقه، وكان حسن اخللق، مليح االسة، كثري احلكاية 
التلقني " واالنشاد، وكان قلمه أبلغ من لسانه، ألف يف الفقه واالصول، وشرح كتاب مسلم، وكتاب 

  ).٥(اليب املعايل اجلويين " الربهان " شرح ، و"
__________  

  .مل جند هذا النص يف املطبوع منه) ١(
  .٢٥٠ / ٢" الديباج املذهب " انظر ) ٢(
ترتيب "  ه، مترجم يف ٤٧٨وهو أبو احلسن علي بن حممد الربعي املعروف باللخمي، متوىف سنة ) ٣(

  .١١٧ / ١" شجرة النور "  و ٧٩٧ / ٤" املدارك 
عبد احلق، وهو خطأ، وهو أبو حممد عبداحلميد بن حممد القريواين املعروف بابن : يف االصل) ٤(

" الديباج املذهب " ، و ٧٩٦ - ٧٩٤ / ٤" ترتيب املدارك "  ه، مترجم يف ٤٨٦الصائغ، متوىف سنة 
  .١١٧ / ١" شجرة النور "  و ٢٥ / ٢
  .١٢٧ / ١" شجرة النور " ة تصانيفه يف ، وانظر بقي٢٥١ / ٢" الديباج املذهب " انظر ) ٥(

(*)  

)٢٠/١٠٦(  

  

  ".املهاد " املسمى ب ) ٢" (االرشاد " ، سكن االسكندرية، وشرح )١(ومث مازري آخر متأخر 
وتبيني ما فيه من الواهي والتفلسف، أنصف فيه، رمحه " االحياء " ولصاحب الترمجة تأليف يف الرد على 

  .اهللا
  

بن حممد بن ) ٤(، أبو نصر، الفتح )٣" (قالئد العقيان " الكبري، مصنف كتاب االديب *  الفتح - ٦٥



  .بن خاقان، القيسي االشبيلي، مجع يف كتابه عدة من شعراء املغرب، وترمجهم) ٥ (عبد اهللا
  ).٦" (ملح أهل االندلس " وله كتاب 

__________  
  .٢٢ / ١٢" معجم املؤلفني "  و ٢٥٢ / ٢" الديباج املذهب " انظر ) ١(
  .اليب املعايل اجلويين" االرشاد يف أصول الدين " وهو ) ٢(

، ١٩٢ - ١٨٦ / ١٦، معجم االدباء ٥٤٨ - ٥٣٨ / ٣اخلريدة قسم شعراء املغرب واالندلس (*) 
، املختصر يف أخبار ٢٤، ٢٣ / ٤، وفيات االعيان ٢٦٠، ٢٥٩ / ١، املغرب ٣١٣معجم ابن االبار 

  ،٣٩٤ / ١١، مسالك االبصار للعمري ٦٩ / ٢ر ، تتمة املختص١٥ / ٣البشر 
، شذرات ١٣٥٤: ، كشف الظنون٣٦ و ٣٣ و ٢٩ / ٧، نفح الطيب ٢٥٣ - ٢٤٨ / ٤االحاطة 
، معجم املطبوعات العربية ٨١٤ / ١، هدية العارفني ١٦٨ / ١، إيضاح املكنون ١٠٧ / ٤الذهب 
  .٨٦ / ٢رة املعارف االسالمية ، دائ)النسخة العربية (١٠٨ - ١٠٦ / ٦، تاريخ بروكلمان ١٤٣٤

  .يف حماسن االعيان) ٣(
، وفيه أنه من أرضته ١٨٨، ١٨٧ / ١٦" معجم االدباء " وانظر ما فعله ملا أراد تأليف هذا الكتاب يف 

  .صلته أحسن يف كتابه وصفه ونعته، وكل من تغافل عن بره هجاه وثلبه
  .وهذا الكتاب مطبوع عدة طبعات

  . ه٧٤٩اهللا العمري املتوىف سنة ومنه خمتصر البن فضل 
  .الذهب اخلالص: والعقيان بكسر العني

  .الفتح بن علي بن أمحد بن عبيد اهللا: هكذا" االحاطة " ورد امسه يف ) ٤(
  .عبيد اهللا: كذا يف االصل، ويف مجيع مصادر ترمجته

االول : قساموقد قسمه ثالث أ" مطمح االنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل االندلس " وامسه ) ٦(
يشتمل على سرد غرر الوزراء وتناسق درر الكتاب والبلغاء، والثاين يشتمل على حماسن أعالم العلماء 

  .وأعيان القضاة والفقهاء، والثالث يشتمل على سرد حماسن االدباء
  = (*)وهو 

)٢٠/١٠٧(  

  

  .وكان كثري الترحال، من أذكياء الرجال، وكان لعابا، خليع العذار
  .ه امللك علي بن يوسف بن تاشفني، فذبح باخلان مبراكش سنة مخس وثالثني ومخس مئةأمر بقتل

  ).١(بل يف سنة تسع وعشرين : وقيل



  .فاهللا أعلم
  

 بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن الرئيس الكبري، أبو طالب، علي بن عبدالرمحن*  جة امللك - ٦٦
  .عياض بن أيب عقيل، الصوري، مث الدمشقي

  .من قضاة صورأجداده 
  .وكان شيخا مهيبا دينا

  .مسع بصر من القاضي اخللعي، ومسع ببغداد من أيب القاسم بن بيان
  .، وابنه القاسم، وطائفة)٢(روى عنه ابن عساكر 
  .ابن االعرايب، مولده بصور سنة نيف وستني وأربع مئة" معجم " قرأت عليه : قال أبو سعد السمعاين

  حران، وله مساع من الفقيه نصر، وكانأصله من : وقال ابن عساكر
__________  

  . ه١٣٢٥مطبوع يف مطبعة السعادة مبصر سنة = 
 ١٤٠٣العراقية، مث نشرته مؤسسة الرسالة سنة " املورد " ونشر كل قسم حمققا على حدة يف جملة 

  .١٠٨  /٦بروكلمان " تاريخ " بتحقيق حممد علي شوابكة وانظر النسخ اخلطية لبقية مصنفاته يف 
  .سنة تسع وعشرين: وقيل:  ه، قال٥٢٨وذكر ابن االبار أنه تويف سنة ) ١(

  .٢٧٣ / ٥، النجوم الزاهرة )الصوري (١٠٥ / ٨االنساب (*) 
  .٢ / ١٤٤ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ٢(

(*)  

)٢٠/١٠٨(  

  

: مرضه يقولمن أعيان البلد، ذا حظ من صالة وصيام ووقار، حكى يل عتيقه نوشتكني أنه مسعه يف 
  .تلوت أربعة آالف ختمة

  .تويف يف ربيع االول سنة سبع وثالثني ومخس مئة
  

، الشيخ العامل العدل، مسند خراسان، أبو بكر، أخو ابن حممد بن حممد بن أمحد*  وجيه بن طاهر - ٦٧
  .، الشحامي النيسابوري، من بيت العدالة والرواية)١(زاهر 

  .ولد سنة مخس ومخسني وأربع مئة
  .ورحل يف احلديث



مسع أبا القاسم القشريي، وأبا حامد االزهري، وأبا املظفر حممد بن إمساعيل الشجاعي، وأبا نصر 
عبدالرمحن بن حممد التاجر، ويعقوب بن أمحد الصرييف، وأبا صاحل املؤذن، وعلي بن يوسف اجلويين، 

 عمر البسطامي، وحممد بن وشبيب ابن أمحد البستيغي، وأبا سهل احلفصي، وعمر وعائشة ولدي أيب
حيىي املزكي، وأبا احلسن الواحدي، وحممد بن عبيد اهللا الصرام، وعدة بنيسابور، وبيىب اهلرمثية، وأبا 

عطاء عبدالرمحن ابن حممد اجلوهري، وجنيب بن ميمون، وأبا إمساعيل االنصاري، وطائفة راة، 
د بن حممد الزينيب، وعاصم بن احلسن ببغداد، وإمساعيل بن مسعدة االمساعيلي جبرجان، وأبا نصر حمم

  .وأبا نصر حممد بن ودعان باملدينة
__________  

 / ٤، العرب ٥٨ / ٢، دول االسالم ٢ / ٢٤٩الورقة : ، تكملة االكمال١٢٤ / ١٠املنتظم (*) 
  .١٣٠ / ٤، شذرات الذهب ٢٨٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٢٢ / ١٢، البداية والنهاية ١١٣

  ).٥(قدمت ترمجته برقم الذي ت) ١(
(*)  

)٢٠/١٠٩(  

  

ابن عساكر، والسمعاين، وحممد بن أمحد الطبسي، وحممد بن فضل اهللا الساالري، ومنصور : حدث عنه
الفراوي، وعبد الواحد بن علي بن محويه، وجمد الدين سعيد بن عبد اهللا بن القاسم الشهرزوري، واملؤيد 

  .اسم بن عبد اهللا الصفار، وإمساعيل بن عثمان القارئ، وخلقابن حممد الطوسي، وزينب الشعرية، والق
كتبت عنه الكثري، وكان ميلي يف اجلامع اجلديد بنيسابور كل مجعة مكان أخيه، وكان : قال السمعاين

كخري الرجال، متواضعا، متوددا، ألوفا، دائم الذكر، كثري التالوة، وصوال للرحم، تفرد يف عصره 
  بأشياء،

من ابن أيب حامد االزهري، أخربنا أبو سعد حممد بن عبد اهللا بن " الزهريات " تاب ومن مسموعه ك
  .القشريي مسعها من املؤلف" رسالة " محدون، أخربنا أبو حامد ابن الشرقي، حدثنا الذهلي املصنف، و 

  .مرض أسبوعا، وتويف يف ثامن عشر مجادى اآلخرة سنة إحدى وأربعني ومخس مئة
بة اهللا، أنبأنا أبو القاسم بن عبد اهللا، أخربنا وجيه ابن طاهر، أخربنا أبو القاسم أخربنا أمحد بن ه

القشريي، أخربنا أبو احلسني اخلفاف، حدثنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة، حدثنا بكر، عن جعفر، 
 عليه وسلم عن ربيعة، عن االعرج، عن عبد اهللا بن مالك بن حبينة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا

  .فرج بني يديه حىت يرى بياض إبطيه) ١(كان إذا صلى 
  ).٢(أخرجه أمحد والبخاري ومسلم والنسائي عن قتيبة 



__________  
  .يف املخطوط صلى، ويف اهلامش سجد، وهي إحدى الروايات يف مسلم) ١(
/  ٢والنسائي ) ٤٩٥(ومسلم ) ٣٥٦٤(و ) ٨٠٧(و ) ٣٩١(و ) ٣٩٠(أخرجه البخاري ) ٢(

  .٣٤٥ / ٥، وأمحد ٢١٢
(*)  

)٢٠/١١٠(  

  

حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن مضر، عن ابن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن : وبه
إذا سجد العبد، سجد معه سبعة : " العباس بن عبداملطلب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه : آراب
  .، فوافقناهم بعلو)١(رجه أمحد ومسلم والترمذي والنسائي عن قتيبة أخ
  

 بن عطاء اهللا، االمام الزاهد العارف، أبو العباس ابن أمحد بن حممد بن موسى*  ابن العريف - ٦٨
  .العريف الصنهاجي االندلسي املريي املقرئ، صاحب املقامات واالشارات

، وحممد بن احلسن اللمغاين، وأبا احلسن بن )٢(ن الربجي صحب أبا علي بن سكرة الصديف، وأبا احلس
  ،)٣(شفيع املقرئ، وخلف بن حممد العرييب 

__________  
  .٢٠٨ / ٢والنسائي ) ٢٧٢(والترمذي ) ٢٣١(، ومسلم ٣٠٨ و ٣٠٦ / ١أخرجه أمحد ) ١(

 / ٢غرب ، امل٩٠: ، املطرب١٩ - ١٥: ، معجم ابن االبار١٦٦: ، بغية امللتمس٨١ / ١الصلة (*) 
 - ١٣٣ / ٨، الوايف بالوفيات ٩٩، ٩٨ / ٤، العرب ١٧٠ - ١٦٨ / ١، وفيات االعيان ٢١١
، ٢٢٩ / ٣، نفح الطيب ٥٨: ، نيل االبتهاج٢٧٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٤٨، أعمال االعالم ١٣٥
  .١١٢ / ٤، شذرات الذهب ٢٣٠

إىل برجة، وهي بلد من أعمال املرية، بفتح الباء املوحدة وسكون الراء املهملة بعدها جيم، نسبة ) ٢(
معجم " ، مترجم يف ٥٠٦وأبو احلسن هذا هو علي بن حممد بن عبد اهللا اجلذامي، متوىف بعد سنة 

معجم " البن نقطة باب الربجي والربجي، وقد حترفت نسبته يف " االستدراك "  و ٣٧٤ / ١" البلدان 
  ".الربجين "  إىل ١٦ابن االبار ص " 
" ، وقد ترمجه يف "العريب : " ط يف االصل مصغرا، وسيذكره املؤلف نقال عن ابن شكوالكذا ضب) ٣(



  .يعرف بابن العريب: ، وقال١٧٥ / ١" الصلة 
(*)  

)٢٠/١١١(  

  

  .، وأبا بكر بن الفصيح)١(وعبد القادر بن حممد الصديف، وأبا خالد املعتصم 
، وحممد ابن حيىي بن الفراء، وبأيب عمر أمحد )٢(واختص بصحبة أيب بكر عبدا لباقي بن حممد بن بريال 

  .بن مروان بن اليمنالش الزاهد
  قاله

  .ابن مسدي
روى عن أيب خالد يزيد موىل املعتصم، وأيب بكر عمر بن رزق، وعبد القادر ): ٣(وقال ابن بشكوال 

عنده ، ومسع من مجاعة من شيوخنا، وكانت )٤(العريب ] بن [ بن حممد القروي، وخلف بن حممد 
مشاركة يف أشياء من العلم، وعناية بالقراءات ومجع الروايات، واهتمام بطرقها ومحلتها، وقد استجاز 
مين تأليفي هذا، وكتبه عين، واستجزته أنا أيضا فيما عنده، ومل ألقه، وكاتبين مرات، وكان متناهيا يف 

يألفونه، وحيمدون صحبته، وسعي به الفضل والدين، منقطعا إىل اخلري، وكان العباد والزهاد يقصدونه، و
  .إىل السلطان، فأمر بإشخاصه إىل حصرته مبراكش، فوصلها، وتويف ا

  .إن مولد ابن العريف يف سنة مثان ومخسني وأربع مئة، وال يصح": تارخيي " قلت يف 
  وكان الناس قد ازدمحوا عليه يسمعون كالمه ومواعظه، فخاف ابن

__________  
  .أبا خالد يزيد موىل املعتصم: ف امسه نقال عن ابن بشكوالسيورد املؤل) ١(
  .٢١٩ / ١" تبصري املنتبه " مبوحدة مضمومة وياء، كما يف ) ٢(
  .٨١ / ١" الصلة " يف ) ٣(
  ".الصلة " زيادة من " بن " لفظ ) ٤(

(*)  

)٢٠/١١٢(  

  

 إنه قتله سرا، فسقاه، :سلطان الوقت من ظهوره، وظن أنه من أمنوذج ابن تومرت، فيقال) ١(تاشفني 
  .واهللا أعلم



من أيب بكر عبدا ) ٢(وقد قرأ بالروايات على اثنني من بقايا أصحاب أيب عمرو الداين، ولبس اخلرقة 
  لباقي املذكور آخر أصحاب أيب عمر

  .الطلمنكي وفاة
شرقت ابن العريف ممن ضرب عليه الكمال رواق التعريف، فأشرقت بأضرابه البالد، و: قال ابن مسدي

به مجاعة احلساد، حىت لسعوا به إىل سلطان عصره، وخوفوه من عاقبة أمره، الشتمال القلوب عليه، 
وتويف شهيدا، وكان ملا احتمل إىل مراكش، : إنه سم: وانضواء الغرباء إليه، فغرب إىل مراكش، فيقال

  .استوحش، فغرق يف البحر مجيع مؤلفاته، وكان ملا احتمل إال ما كتب منها عنه
، ولبس منه )٣(روى عنه أبو بكر بن الرزق احلافظ، وأبو حممد بن ذي النون، وأبو العباس االندرشي 

مولد ابن : اخلرقة، وصحب جدي الزاهد موسى بن مسدي، ولعله آخر من بقي من أصحابه مث قال
  .العريف يف مجادى االوىل سنة إحدى ومثانني وأربع مئة

__________  
  ).٧٥(ف بن تاشفني، سترد ترمجته برقم يقصد علي بن يوس) ١(
، ١٥٩ص " اصطالحات الصوفية " قال القاشاين وهو من صوفية القرن الثامن اهلجري يف كتابه ) ٢(

هي ما يلبسه املريد من يد شيخه الذي يدخل يف إرادته، ويتوب على يده، : خرقة التصوف: ١٦٠
، كما تلبس ظاهره بلباسه، وهو لباس التقوى ظاهرا المور، منها التزيي بزي املراد ليتلبس باطنه بصفاته

  .اخل..ومنها وصول بركة الشيخ الذي لبسه من يده املباركة إليه..وباطنا
  . للسخاوي٣٣١ص " املقاصد احلسنة " وانظر 

لسان امليزان " نسبة إىل حصن أندرش من املرية، وكان قد سكنه، كما ذكر ابن حجر يف ترمجته يف ) ٣(
 "٢٦٠ ،٢٥٩ / ١.  

(*)  

)٢٠/١١٣(  

  

هذا القول أشبه بالصحة مما تقدم، فإن شيوخه عامتهم كانوا بعد اخلمس مئة، فلقيهم وعمره : قلت
  .عشرون سنة

الزاهد، وكان عبدا لباقي قد محله ) ١(وأقدم شيوخه سنا وإسنادا عبدا لباقي بن حممد احلجاري : مث قال
ي، فقرأ عليه القرآن، وقذ ذكرناه يف سنة اثنتني ومخس أبوه وهو ابن عشر سنني إىل أيب عمر الطلمنك

  .مئة، وأنه عاش مثانيا ومثانني سنة
وتويف أبو العباس بن العريف مبراكش ليلة اجلمعة الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثالثني : قال



  .ومخس مئة
  .يف صفر، بدل رمضان، فاهللا أعلم): ٢(وأما ابن بشكوال، فقال 

واحتفل الناس جبنازته، وندم السلطان على ما كان منه يف جانبه، فظهرت له : شكوالمث قال ابن ب
  ).٣(كرامات، رمحه اهللا 

  
   بن حممد بناالمام احملدث، أبو املعايل، عبد اهللا بن أمحد*  احللواين - ٦٩

__________  
  .بلد باالندلس: نسبة إىل وادي احلجارة) ١(

  . وفيهما ترمجته٣٤٣ / ٥" م البلدان معج" ، و ٦١ / ٤" االنساب " انظر 
  .٨١ / ١" الصلة " يف ) ٢(
بغية " ، و ١٦٩ / ١" وفيات االعيان " ، و ١٩، ١٨ابن االبار " معجم " وانظر بعض شعره يف ) ٣(

  .١٦٦" امللتمس 
، ٣٨١ / ١، اللباب ١٠٣ / ١١، الكامل ١١٣ / ١٠، املنتظم ١٩٥، ١٩٤ / ٤االنساب (*) 

 / ١٠، تاج العروس ١٢٢ / ٤، شذرات الذهب ٥١١ / ٢، تبصري املنتبه )حلو(: القاموس احمليط
فهي احللوائي، " االنساب " ضبطت يف االصل بضم احلاء وبنون قبل الياء، وأما يف : ، واحللواين٩٦

بفتح احلاء ومزة آخره، نسبة إىل بيع احللوى وعملها، وكذا ضبطها ابن االثري وابن حجر لكن بنون 
  .آخره

  .وابن حجر أنه يقال باهلمز وبالنون" القاموس " ذكر صاحب و
(*)  

)٢٠/١١٤(  

  

  .محدويه احللواين املروزي البزاز
  .فقيه عامل عامل مؤثر، كبري القدر، كثري املال

  .ولد سنة إحدى وستني وأربع مئة
ه ببغداد، ومن وارحتل، ومسع من أيب بكر بن خلف الشريازي وحنوه بنيسابور، ومن ثابت بن بندار وطبقت

  .أصحاب أيب نعيم بأصبهان
  .وسكن غزنة مدة، واشترى كتبا كثرية وقفها، وأنشأ رباطا للمحدثني مبرو

  .السمعاين، وابن عساكر، وطائفة: أخذ عنه



  .تويف يف ذي احلجة سنة تسع وثالثني ومخس مئة
  

 بن أمحد بن حممد بن عبد اهللاخلطيب، شيخ القراء، أبو الفضل، حممد بن عبد *  ابن املهتدي باهللا - ٧٠
حممد بن الواثق هارون، اهلامشي العباسي الرشيدي ) ١(اهللا بن عبد الصمد بن اخلليفة املهتدي باهللا 

  .البغدادي
  .مولده سنة تسع وأربعني وأربع مئة

 ومسع من عبد الصمد بن املأمون، وأيب احلسني بن املهتدى باهللا، لكن احترق مساعه منهما، وجيتمع هو
  .جدمها يف عبد الصمد) ٢(وأبو احلسني 

__________  
، ١٧٦ / ٢، غاية النهاية ١٦، ١٥: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٣٩٥ / ١معرفة القراء الكبار (*) 

  .٢٧٣ / ٥النجوم الزاهرة 
  ).٢٠٩(مرت ترمجة املهتدي باهللا يف اجلزء الثاين عشر برقم ) ١(
  ).١١٧(هتدي باهللا يف اجلزء الثامن عشر برقم مرت ترمجة أيب احلسني ابن امل) ٢(

(*)  

)٢٠/١١٥(  

  

بن أمحد ابن حممد، شيخ جليل، يروي عن ) ١(وأما عم صاحب الترمجة، فهو القاضي أبو احلسن حممد 
  .أيب احلسن بن رزقويه

  .، ومجاعة)٢(نعم، وروى صاحب الترمجة عن أيب احلسني بن النقور، وأيب القاسم بن البسري 
  .روايات على تلميذ احلمامي أيب اخلطاب أمحد بن علي الصويفوتال ب

  .أبو اليمن الكندي، وتال عليه خبمس روايات، وروى عنه أيضا عمر بن طربزد: روى عنه
  .وكان خطيبا جبامع القصر، ثقة صاحلا، سرد الصوم أزيد من مخسني سنة

  .تويف يف مجادى االوىل سنة سبع وثالثني ومخس مئة
  

 بن حممد الشيخ االمام العامل، الفقيه، احلافظ الكبري، أبو جعفر، أمحد بن عبدالرمحن* وجي  البطر- ٧١
  . القرطيب-البطروشي :  ويقال-بن عبد الباري، االندلسي البطروجي 

__________  
  ).١١٥(مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ١(



  . إىل ابن البشرى١٧٦ / ٢" اية غاية النه"  و ٣٩٥ / ١" معرفة القراء " تصحف يف ) ٢(
، العرب ١٢٩٤، ١٢٩٣ / ٤، تذكرة احلفاظ )بطروش (٤٤٧ / ١، معجم البلدان ٨٢ / ١الصلة (*) 
  .١٣٠ / ٤، شذرات الذهب ٢٧٥ / ٣، مرآة اجلنان ٣٩، ٣٨ / ٧، الوايف بالوفيات ١١٤ / ٤

شني معجمة نسبة إىل والبطروجي أو البطروشي، بالكسر مث السكون وفتح الراء وسكون الواو و
  .بلدة باالندلس، وهي مدينة فحص البلوط فيما حكاه عنهم السلفي: بطروش

  انظر
  .ياقوت

(*)  

)٢٠/١١٦(  

  

، وخازم بن )١(حممد بن الفرج الطالعي فأكثر، وأيب علي الغساين، وأيب احلسن العبسي : روى عن
  .حممد، وخلف بن مدير، وخلف بن النخاس اخلطيب

  .بن خريةوتال على عيسى 
على أصبغ بن ) ٢" (املستخرجة " وتفقه على عبد الصمد بن أيب الفتح، وأيب الوليد بن رشد، وعرض 

  ).٣(حممد 
  .وأجاز له أبو املطرف الشعيب، وأبو داود بن جناح، وطائفة

وكان عالمة يف مذهب مالك، حمدثا حافظا، ناقدا جمودا، مستحضرا كثري التصانيف، متبحرا يف العلم، 
  .نه قليل العربية، رث اهليئة، فيه خفة، رمحه اهللالك

كان من أهل احلفظ للفقه واحلديث والرجال ): ٤( وقال -أبو القاسم بن بشكوال : حدث عنه
 وحممد بن إبراهيم بن الفخار، وحيىي بن حممد الفهري، -والتواريخ، مقدما يف ذلك على أهل عصره 

  .حممد بن عبيد اهللا احلجري، وخلق كثري، وأبو )٥(وحممد بن عبد العزيز الشقوري 
__________  

  ".القيسي "  إىل ١٢٩٣ / ٤" تذكرة احلفاظ " تصحف يف ) ١(
يف الفقه " املستخرجة من االمسعة املسموعة غالبا من االمام مالك بن أنس مما ليس يف املدونة " هي ) ٢(

 ه، وتعرف أيضا ٢٥٥عتيب، املتوىف سنة املالكي، تأليف أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد العزيز ال
  .بالعتبية، أكثر فيها من الروايات املطروحة واملسائل الشاذة

  ).١٣٢(وقد مرت ترمجة العتيب يف اجلزء الثاين عشر برقم 
  .١٤٦، ١٤٥ / ٣" ترتيب املدارك " يف " املستخرجة " وانظر ذكر 



  ).١٩٧(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٣(
  .٨٢ / ١" الصلة "  يف )٤(
  .ناحية بقرطبة: نسبة إىل شقورة) ٥(
  .٣٦٧، ٣٦٦ / ٧" االنساب " 

(*)  

)٢٠/١١٧(  

  

  .مات لثالث بقني من احملرم سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة
  

الشيخ االمام املفيت االصويل، شيخ دمشق، أبو الفتح، نصر اهللا ابن حممد بن عبد *  املصيصي - ٧٢
، مث الالذقي، مث الدمشقي، الشافعي، االشعري نسبا ومذهبا، كذا قال احلافظ أبو القوي، املصيصي

  ).١(القاسم 
نشأ بصور، ومسع ا من احلافظ أيب بكر اخلطيب، وعمر بن أمحد اآلمدي، وعبد الرمحن بن حممد : وقال

ميمي، وبأصبهان االري، والفقيه نصر، وتفقه عليه، ومسع ببغداد من عاصم بن احلسن، ورزق اهللا الت
من أيب منصور حممد بن علي بن شكرويه، والوزير نظام امللك، وباالنبار من خطيبها أيب احلسن بن 

االخضر، وبدمشق من أيب القاسم بن أيب العالء، وأخذ علم الكالم عن أيب بكر حممد بن عتيق 
ب السالطني، وكان مدرس وكان متصلبا يف السنة، حسن الصالة، متجنبا أبوا: إىل أن قال..القريواين

  . بعد شيخه الفقيه نصر، وقد وقف وقوفا يف الرب-) ٢( يعين الغزالية -الزاوية الغربية 
  .ولد بالالذقية سنة مثان وأربعني وأربع مئة

__________  
، ٣٣٠: ، تبيني كذب املفتري)الالذقي(و ) املصيصي: (، االنساب٤٦٠: تاريخ ابن القالنسي(*) 

، ٥٨ / ٢، دول االسالم ٣٩٨ و ٢٢١ / ٣، اللباب ٦ / ٥، معجم البلدان ١٢٩ / ١٠املنتظم 
  ، طبقات٣٢١، ٣٢٠ / ٧، طبقات السبكي ١١٦ / ٤، العرب ١٢٩٤ / ٤تذكرة احلفاظ 

، ١٣١ / ٤، شذرات الذهب ١٠٢ / ١، الدارس ٢٢٣ / ١٢، البداية ٤٣٢، ٤٣١ / ٢االسنوي 
  .ام بني أنطاكية وبالد الروم تقارب طرسوسمدينة على شاطئ جيحان من ثغور الش: واملصيصة

  .١٤٥ / ٥٢٢معجم البلدان " 
  .٣٣٠ص " تبيني كذب املفتري " يف ) ١(
  .باجلامع االموي مشايل مشهد عثمان) ٢(



  .ومسيت الزاوية الغزالية الن االمام أبا حامد الغزايل درس فيها
  .٦٥، ٦٤" خمتصر تنبيه الطالب " انظر 
(*)  

)٢٠/١١٨(  

  

  .إمام مفت، فقيه أصويل، متكلم، دين خري، كتبت عنه: السمعاينوقال 
حدث عنه أيضا القاسم بن عساكر، ومكي بن علي، وجابر بن حممد بن اللحية، وعسكر بن : قلت

خليفة احلمويان، ويوسف بن مكي، واخلضر بن كامل، وأمحد بن حممد بن سيدهم، وزينب بنت إبراهيم 
  . اهللا بن طاووس، وأبو احملاسن بن أيب لقمةالقيسي، وابن احلرستاين، وهبة

  .مات يف ربيع االول سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة
  .ومساعه من اخلطيب يف سنة ست ومخسني

  .انتهى إليه علو االسناد بدمشق
  

 بن ، أمحد بن حممد)١(الشيخ االمام، احلافظ الثقة، املسند، حمدث أصبهان، أبو سعد *  أبو سعد - ٧٣
  . بن احلسن بن علي بن أمحد بن سليمان، البغدادي االصل، االصبهاين)٢(أمحد 

  .ولد بأصبهان يف صفر سنة ثالث وستني وأربع مئة
  .بنت البغدادي ببضع عشرة سنة) ٣(وكان أصغر من أخته فاطمة 

__________  
 / ٤، تذكرة احلفاظ ٥٧ / ٢، دول االسالم ١٠٧ / ١١، الكامل ١١٧، ١١٦ / ١٠املنتظم (*) 

، النجوم ٢٢٠ / ١٢، البداية ٣٢٥ / ٧، الوايف بالوفيات ١١٠ / ٤، العرب ١٢٨٦ - ١٢٨٤
  .١٢٥ / ٤، شذرات الذهب ٢٧٨ / ٥الزاهرة 

  .أبو سعيد": النجوم الزاهرة " و " الكامل " كنيته يف ) ١(
  ".ة البداية والنهاي" ، "تذكرة احلفاظ " ، "الكامل " ، "املنتظم : " مل يرد اسم أمحد يف) ٢(
  ).٨٨(سترد ترمجتها برقم ) ٣(

(*)  

)٢٠/١١٩(  

  



الواعظ، ومحد ) ١(مسع أباه أبا الفضل، وأبا القاسم بن مندة، وأخاه عبد الوهاب، وعبد اجلبار بن برزة 
، وحممد بن بديع )٢(بن ولكيز، وأبا إسحاق الطيان، وابن ماجة االري، وحممد بن عمر بن سسويه 

  .كرويه، وسليمان بن إبراهيم، وعدةاحلاجب، وأبا منصور بن ش
، فصاح، )٣(وارحتل إىل بغداد، وله ست عشرة سنة وقد تنبه، فصادف أبا نصر الزينيب قد مات 

  .وتلهف، ومسع من عاصم بن احلسن، ومالك البانياسي، وأيب الغنائم بن أيب عثمان، ورزق اهللا، وعدة
 وهم بيت رواية وحديث -بن علي البغدادي وقد حدثه حممود بن جعفر الكوسج، عن جد أبيه احلسن 

-.  
ابن ناصر، وابن عساكر، والسمعاين، وأبو موسى املديين، وابن اجلوزي، وابن طربزد، وحممد : روى عنه

  ).٤(بن علي القبيطي، وخلق من البغاددة واالصبهانيني، خامتتهم حممد بن حممد بن بدر الراراين 
سن السرية، صحيح العقيدة، على طريقة السلف الصاحل، تارك ثقة حافط، دين خري، ح: قال السمعاين

  للتكلف، كان خيرج إىل
  ).٥(السوق وعلى رأسه طاقية، وكان يصوم يف طريق احلجاز 

__________  
، ٧٤ / ١" تبصري املنتبه " بضم الباء املوحدة وسكون الراء وفتح الزاي بعدها تاء مربوطة، كما يف ) ١(

  ".يزدة "  إىل ٣٢٥ / ٧" الوايف " وقد حترف يف 
  .مبهملتني، االوىل مضمومة، والثانية مشددة) ٢(

  .٦٨١ / ٢" تبصري املنتبه " انظر 
  ).٢٢٨( ه، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ٤٧٩وذلك سنة ) ٣(
 إىل ١٢٨٤ / ٤" تذكرة احلفاظ " من قرى أصبهان، وقد حترفت يف : براءين، نسبة إىل راران) ٤(
  .بذال بدل الراء الثانية) اينالراذ(

  .الراراين": توضيح املشتبه " انظر 
  .١٢٨٥ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٥(

(*)  

)٢٠/١٢٠(  

  

مسلم، وكان ميلي من " صحيح " كان حافظا كبريا، تام املعرفة، حيفظ مجيع ): ١" (التحبري " وقال يف 
يسري بسريهم، فلما قرب من أصبهان، ركض حفظه، قدم مرة من حجه، فاستقبله اخللق وهو على فرس 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يوضع راحلته إذا رأى : أردت السنة: فرسه، وترك الناس، وقال



  ).٢(جدر املدينة 
  .أوقفتك: وكان حلو الشمائل، استمليت عليه مبكة واملدينة، وكتب عين، قال يل مرة

  .احملدث عزيا سيدي، الوقوف على باب : واعتذر، فقلت
  .ال: ؟ قلت) ٣(لك ذه الكلمة إسناد : فقال
  ).٣(أنت إسنادها : قال

رحل أبو سعد إىل أيب نصر الزينيب، فدخل بغداد وقد مات، : ومسعت إمساعيل بن حممد احلافظ يقول
وقال ! ؟ ) ٤(من أين أجد علي بن اجلعد، عن شعبة : فجعل أبو سعد يلطم على رأسه، ويبكي، ويقول

  .أبو سعد بن البغدادي شعلة نار: هللا بن مرزوق احلافظعبد ا
  أبو سعد حيفظ: ومسعت معمر بن الفاخر يقول: قال السمعاين

__________  
وهو " معجمه " إىل " تذكرة احلفاظ " ، وعزاه يف "التحبري " عزا املؤلف هنا قول السمعاين إىل ) ١(

  .قيق منرية ناجي سامل تراجم ملن امسه أمحدبتح" التحبري " الصواب، إذ مل يرد يف املطبوع من 
 أن النيب صلى ١٥٩ / ٣وأمحد ) ١٨٨٦(و ) ١٨٠٢(أخرجه من حديث أنس بن مالك البخاري ) ٢(

اهللا عليه وسلم كان إذا قدم من سفر، فنظر إىل جدرات املدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة 
  .حركها من حبها

 ٤١٧ / ٣إذا محله على سرعة السري، ويف صحيح البخاري : راكبهيوضع هو، من أوضع البعري : وقوله
من حديث ابن عباس أنه دفع مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أيها الناس عليكم بالسكينة فإن الربليس : وراءه زجرا شديدا وضربا لالبل، فأشار بسوطه إليهم، وقال
  ".بااليضاع 

أستاذها، وقد أشري يف احلاشية أنه يف نسخة أخرى كما ..أستاذ: ١٢٨٥ / ٤" تذكرة احلفاظ " يف ) ٣(
  .هنا
  .١٢٨٤ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٤(

(*)  

)٢٠/١٢١(  

  

  ).١(، وكان يتكلم على االحاديث بكالم مليح "صحيح مسلم " 
ه شجاع الذهلي، وابن ناصر، كان إذا هو إمام يف الزهد واحلديث، واعظ، كتب عن: وقال ابن النجار

  ).٢(كان داود عليه السالم إذا أراد أن يأكل بكى : أكل اغرورقت عيناه، ويقول



كنت ببغداد، فاقترض مين أبو سعد بن البغدادي عشرة ): ٣(قال أبو الفتح حممد بن علي النطرتي 
ك، فبعث معي إليه مخس مئة دنانري، فاتفق أين دخلت على السلطان مسعود ابن حممد، فذكرت له ذل

  ).٤(دينار، فأىب أن يأخذها 
  حج أبو سعد إحدى عشرة حجة، وتردد مرارا،): ٥(قال ابن اجلوزي 

ومسعت منه الكثري، ورأيت أخالقه اللطيفة، وحماسنه اجلميلة، مات بنهاوند راجعا من احلج يف ربيع 
  .االول سنة أربعني ومخس مئة، ومحل إىل أصبهان، فدفن ا

  .مات يف ربيع اآلخر منها: وقال عبدالرحيم احلاجي
  .ومات ابنه أبو سعيد عبد اللطيف بن البغدادي بأصبهان سنة مثان ومخسني ومخس مئة

  .يروي عن أيب مطيع، وأيب الفتح احلداد، وطائفة
  اليب عبد اهللا بن مندة مجال الدين" معرفة الصحابة " أنبأنا بكتاب 

__________  
  .١٢٨٥ / ٤" كرة احلفاظ تذ" انظر ) ١(
  .١٢٨٥ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(
  .بليدة بنواحي أصبهان: بفتح النون والطاء املهملة وسكون النون ويف آخرها زاي، نسبة إىل نظرت) ٣(
  .٣١٦ / ٣" اللباب " 
  .١٢٨٥ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٤(
  .١١٧ / ١٠" املنتظم " يف ) ٥(

(*)  

)٢٠/١٢٢(  

  

أخربنا به حممد بن علي القبيطي قراءة عليه، أخربنا أبو سعد احلافظ، أخربنا به غري :  بن الصرييف قالحيىي
  .أخربنا املؤلف رمحه اهللا: واحد ملفقا، قالوا

  
 ابن مغيث بن حممد االمام العالمة احلافظ، املفيت الكبري، أبو احلسن، يونس بن حممد*  ابن مغيث - ٧٤

  .س بن عبد اهللا بن حممد بن مغيث، القرطيب املالكيبن االمام احملدث يون
  .مولده يف رجب سنة سبع وأربعني وأربع مئة

ومسع بعد الستني من حامت بن حممد، وأيب عمر بن احلذاء، وحممد بن حممد بن بشري، وأيب مروان بن 
ن الفرج، سراج، وأيب عبد اهللا بن منظور، وحممد بن سعدون القروي، وأيب جعفر بن رزق، وحممد ب



  .وأيب علي الغساين احلافظ
كان عارفا باللغة واالعراب، ذاكرا للغريب واالنساب، وافر االدب، قدمي ): ١(قال ابن بشكوال 

الطلب، نبيه البيت واحلسب، جامعا للكتب، راوية لالخبار، أنيس االسة، فصيحا، مشاورا، بصريا 
س وملوكها، أخذ الناس عنه كثريا، قرأت عليه، وأجاز بالرجال وأزمام وثقام، عارفا بعلماء االندل

  .يل، تويف يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة، وصلى عليه ولده أبو الوليد
__________  

، ١٠١ / ٤، شذرات الذهب ٩٠ / ٤، العرب ١٢٧٧ / ٤، تذكرة احلفاظ ٦٨٨ / ٢الصلة (*) 
١٠٢.  

  .٦٨٨ / ٢" الصلة " يف ) ١(
(*)  

)٢٠/١٢٣(  

  

حممد بن عبد اهللا بن مفرج القنطري احلافظ، وحممد بن عبدالرمحن بن عبادة : وحدث عنه أيضا: قلت
اجلياين، وحممد بن عبدالرحيم ابن الفرس، وأبو حممد عبيداهللا، وعبد اهللا بن طلحة احملاريب، وأبو القاسم 

  .بن حبيش، وعبد الرمحن بن حممد بن الشراط، وآخرون
  .العلماء يف عصره، رمحه اهللاوكان من جلة 

  
 بن صاحب الغرب السلطان، صاحب املغرب، أمري املسلمني، أبو احلسن، علي*  ابن تاشفني - ٧٥

  .يوسف بن تاشفني، الرببري، ملك املرابطني
  ).١(توىل بعد أبيه سنة مخس مئة 

ق يف زمانه الفقه والكتب وكان شجاعا جماهدا، عادال دينا، ورعا صاحلا، معظما للعلماء، مشاورا هلم، نف
والفروع، حىت تكاسلوا عن احلديث واآلثار، وأهينت الفلسفة، ومج الكالم، ومقت، واستحكم يف 
ذهن علي أن الكالم بدعة ما عرفه السلف، فأسرف يف ذلك، وكتب يتهدد، ويأمر بإحراق الكتب، 

واعتىن بعلم الرسائل واالنشاء، وكتب يأمر بإحراق تواليف الشيخ أيب حامد، وتوعد بالقتل من كتمها، 
  ).٢(وعمر 

__________  
، ١٢٥ و ١٢٣ / ٧و ) يف ترمجة ابن تومرت (٤٩ / ٥، وفيات االعيان ٢٦١ - ٢٥٢: املعجب(*) 

، ٩٠ - ٦١، احللل املوشية ٥٩، ٥٨ / ٤، االحاطة ١٠٢ / ٤، العرب ٥٦ / ٢، دول االسالم ١٢٦



، نفح الطيب ٢٩١: ، جذوة االقتباس٢٧٢ / ٥اهرة ، النجوم الز١٨٩، ١٨٨ / ٦تاريخ ابن خلدون 
، معجم ٦٩ - ٦١ / ٢، االستقصا يف أخبار املغرب االقصى ١١٥ / ٤، شذرات الذهب ٣٧٧ / ٤

  .١١٣: االنساب واالسرات احلاكمة
  .٤١٧ / ١٠" الكامل " انظر ) ١(
  .٢٥٥، ٢٥٤ص " املعجب " انظر ) ٢(

(*)  

)٢٠/١٢٤(  

  

، واختلت االندلس، وظهر ا املنكر، وقتل خلق من املرابطني، )١(ازموا وملا التقى عسكره العدو، 
إنه رفع يديه، ودعا، : وأخذ يتهاون، ويقنع باالسم، وأقبل على العبادة وأمهل الرعايا، وعجز، حىت قيل

  .اللهم قيض هلذا االمر من يقوى عليه: فقال
د املؤمن، وقوي عليه، وأخذ البالد، وولت وابتلي بنواب ظلمة، مث خرج عليه ابن تومرت، وحاربه عب

  .، فمات إىل رمحة اهللا يف سنة سبع وثالثني ومخس مئة)٢(أيام امللثمة 
وعهد باالمر إىل ابنه يوسف، فقاوم عبداملؤمن مديدة، مث انزوى إىل وهران، وتفرقت مجوعه، فظفر به 

  .املوحدون، وهلك يف سنة أربعني ومخس مئة
، فحارب املوحدين مديدة، مث حتصن )٣( الذي ويل بعد علي ولده تاشفني وعندي يف موضع آخر أن

  .، وصلبوه)٤(بوهران، وأنه هلك يف رمضان سنة تسع 
__________  

  .٥٨٦ / ١٠" الكامل " انظر ) ١(
وهم املرابطون، ومسوا امللثمني الم كانوا يتلثمون وال يكشفون وجوههم، وذلك سنة هلم ) ٢(

ن سلف، ذلك أن أصل هؤالء القوم من محري بن سبأ، وكانت محري تتلثم لشدة احلر يتوارثوا خلفا ع
  .كان اللثام السباب أخرى: والربد، وقيل

  .١٢٩، ١٢٨ / ٧" وفيات االعيان " انظر 
، ١٢٤ / ٧" وفيات االعيان " ، وابن خلكان يف ١٠٢ / ٤" العرب " وهو الذي ذكره املؤلف يف ) ٣(

  .١١٥ / ٤" الشذرات " ، وابن العماد يف ٥٧٩ و ٤١٧ / ١٠" امل الك" وابن االثري يف 
  .وثالثني) ٤(

، وقد ١٢٧، ١٢٦ / ٧" وفيات االعيان " ، و ١٠٢ / ١١ و ٥٨٠، ٥٧٩ / ١٠" الكامل " انظر 
 أنه خرج منهزما، وأحاطوا به، فهمز فرسه، فاقتحم به ٥٦ / ٢" دول االسالم " ذكر املؤلف يف 



  .أربعنيالبحر، فغرق يف سنة 
(*)  

)٢٠/١٢٥(  

  

، من أهل العالمة احملدث، أبو حفص، عمر بن حممد بن أمحد بن لقمان، النسفي احلنفي*  النسفي - ٧٦
  .مسرقند

  ).١(وهو مصنف تارخيها امللقب بالقند 
  ).٢" (اجلامع الصغري " ونظم 

  ).٣(وكان صاحب فنون، ألف يف احلديث، والتفسري، والشروط، وله حنو من مئة مصنف 
__________  

، عيون التواريخ ١٠٢ / ٤، العرب ٧١، ٧٠ / ١٦، معجم االدباء ٥٢٩ - ٥٢٧ / ١التحبري (*) 
، ٣٢٧ / ٤، لسان امليزان ٣٩٥ - ٣٩٤ / ١، اجلواهر املضية ٢٦٨ / ٣، مرآة اجلنان ٣٧٥ / ١٢

، ٧ - ٥/  ٢، طبقات املفسرين للداوودي ٢٧: ، طبقات املفسرين للسيوطي٣٥، ٣٤: تاج التراجم
رقم : ، كتائب أعالم االخيار٩٢: ، طبقات املفسرين لطاش كربي١٢٨، ١٢٧ / ١مفتاح السعادة 

 / ١، كشف الظنون ٢ / ٤١، طبقات املفسرين لالدنه وي )١٦٤٦(رقم : ، الطبقات السنية)٣٠٧(
، ١١١٤ / ٢، و ٧٥٦، ٧٠٦، ٦٦٨، ٦٠٢، ٥٦٤، ٥٥٣، ٥١٩، ٤١٨، ٤١٥، ٢٩٦، ٢٤٧

١٨٧١، ١٨٦٨، ١٨٦٧، ١٧٣١، ١٦٨٦، ١٦٠٢، ١٣٥٦، ١٢٣٠، ١١٤٥، ١١٢٥ ،
 هدية ١٥٠، ١٤٩: ، الفوائد البهية١١٥ / ٤، شذرات الذهب ٢٠٥٤، ٢٠٤٨، ٢٠٢٧، ١٩٢٩
: ، معجم املطبوعات٢١٥ / ١، فهرس الفهارس ١١٧، ٢٥ / ١، إيضاح املكنون ٧٨٣ / ١العارفني 
١٨٥٤.  

  .عسلالفتد، وهو خطأ، والقند، معناه ال: يف االصل) ١(
  .١٣٥٦ / ٢" كشف الظنون " ، و ١٢٧ / ١" مفتاح السعادة " انظر 

يف الفروع لالمام حممد بن احلسن الشيباين، وقد رتب النسفي منظومته على عشرة أبواب حبسب ) ٢(
  .االختالف واالئتالف بني االئمة، وهم أبو حنيفة وصاحباه وزفر والشافعي ومالك رضي اهللا عنهم

  .٣٢٧ / ٤" زان لسان املي" انظر 
وأما جمموعاته يف احلديث فطالعت منها الكثري، وتصفحتها، فرأيت فيها من اخلطأ : قال السمعاين) ٣(

وتغيري االمساء، وإسقاط بعضها شيئا كثريا وأوهاما غري حمصورة، ولكن كان مرزوقا يف اجلمع 
  .والتصنيف



" كشف الظنون " ، و ٧٨٣ / ١"  العارفني هدية" ، وانظر بقية تصانيفه يف ٥٢٨ / ١" التحبري " انظر 
  ".راجع مصادر الترمجة (

يف اآلستانة " طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية على مذهب ألفاظ كتب احلنفية " وقد طبع منها 
  العقائد"  ه، و ١٣١١
  .يف جمموع من أمهات املتون يف مصر" النسفية 

(*)  

)٢٠/١٢٦(  

  

  .سم بن بيان يف الكهولة، فإنه ولد حنو سنة إحدى وستني وأربع مئةحج، ومسع ببغداد من أيب القا
، واحلسن بن عبدامللك القاضي، ومهدي بن حممد العلوي، )١(إمساعيل بن حممد النوحي : وحدث عن

وعبد اهللا بن علي بن عيسى النسفي، وأيب اليسر حممد بن حممد النسفي، وحسني الكاشغري، وأيب حممد 
  .مرقندي، وعلي بن احلسن املاتريدياحلسن بن أمحد الس

  .حممد بن إبراهيم التوربشيت، وولده أبو الليث أمحد بن عمر، وغري واحد: روى عنه
  .مات بسمرقند يف ثاين عشر مجادى االوىل سنة سبع وثالثني ومخس مئة): ٢(قال أبو سعد السمعاين 

  
  .امللوك واخلطا، من أبطال ، طاغية الترك)٣(كوخان *  ملك اخلطا - ٧٧

أقبل يف ثالث مئة ألف فارس فيما قيل، وكسر السلطان سنجر السلجوقي، واستوىل على خبارى 
  ومسرقند يف سنة ست، فما أمهله اهللا،

__________  
  . إىل التنوخي٣٢٧ / ٤" لسان امليزان " نسبة إىل نوح أحد أجداده، وقد حترفت يف ) ١(
  .٥٢٩ / ١" التحبري " يف ) ٢(

 / ٢، دول االسالم ١٦، ١٥ / ٣، املختصر ٨٦، ٨٥ و ٨٢ و ٨١ / ١١ التاريخ الكامل يف(*) 
، النجوم الزاهرة ٣٩٧، ٣٩٦ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٦٩ / ٢، تتمة املختصر ١٠٣ / ٤، العرب ٥٦
  .١١٥ / ٤، شذرات الذهب ٢٦٨ و ٢٧٢ / ٥

  .اسم يطلق على بالد الصني مجيعها: واخلطا
  .لقب العظم ملوكهم: ، بلسان الصني"كو : " قال ابن االثري) ٣(

  .لقب مللوك الترك": خان " و 
  .أعظم امللوك: فمعناه



  .٨٣ / ١١" الكامل " 
(*)  

)٢٠/١٢٧(  

  

  ).١(وهلك يف رجب سنة سبع وثالثني ومخس مئة 
  .وكان سائسا، حمبا للعدل، داهية

  ).٢(ه، فاسترد ذلك وحكمت اخلطا على بالد ما وراء النهر إىل أن متلك عالء الدين خوارزمشا
  

 بن عبد املنعم بن أمحد بن العالمة الكبري، املفيت، أبو منصور، حممود بن أمحد*  ابن ماشاذه - ٧٨
  ).٣(ماشاذه، االصبهاين الشافعي 

  .تفقه على أيب بكر حممد بن ثابت اخلجندي، وعبد الوهاب بن حممد الفامي
طاهر أمحد بن حممد بن عمر النقاش، وأيب سهل ومسع من شجاع بن علي املصقلي، وأخيه أمحد، وأيب 

  .محد بن ولكيز، وحممد بن بديع احلاجب، وعبد اجلبار بن عبد اهللا بن برزة اجلوهري، وعائشة الوركانية
  .وأملى عدة جمالس، وكان إماما يف التفسري واملذهب واخلالف والوعظ

__________  
  .٣٩٧، ٣٩٦ / ٤ ابن خلدون "تاريخ " ، و ٨٦ - ٨٣ / ١١" الكامل " انظر ) ١(
  .سنة اثنيت عشرة وست مئة) ٢(

  .٣١٢ - ٣٠٩ / ١٢" الكامل " انظر 
، املنتظم ٣٢٧: ، تبيني كذب املفتري٢٧٢، ٢٧١ / ٢، التحبري )اجلوباري (٣٤١ / ٣االنساب (*) 
  ، طبقات السبكي٣٠٢ / ١، اللباب ١٧٦ / ٢، معجم البلدان ١٠١ / ١٠
  .٣٠٩، ٣٠٨ / ٢، طبقات املفسرين للداوودي، ٤٠: للسيوطي، طبقات املفسرين ٢٨٥ / ٧
" طبقات " و " التحبري " مبهملتني، وورد يف " ماسادة : إىل" املنتظم " تصحف يف " ماشاذه " و 

  .بدال مهملة" ما شادة : " السكي
  .حملة معروفة بأصبهان: أورده السمعاين يف نسبة اجلورباري، وهي نسبة إىل جوربارة) ٣(

(*)  

)٢٠/١٢٨(  

  



  .عظمه ابن النجار
  .السمعاين، وابن عساكر: وروى عنه

  .وصنف كتابا يف آداب الدين، ومناقب الدولة العباسية، مث عرضه على املسترشد باهللا، فقبله، وشرفه
شيخنا أبو منصور من أعيان العلماء، ومشاهري الفضالء الفهماء، قدم بغداد حاجا ): ١(قال ابن عساكر 

عشرين، فلم يبق ا من املذكورين أحد إال تلقاه، وسروا بقدومه، وعقد الس يف جامع سنة أربع و
  .مرتبته يف بلده، وحشمته يف نفسه وولده) ٢(وعانيت علو : إىل أن قال..القصر

ارتفع أمره حىت صار أوحد وقته، واملرجوع إليه، وجئ بالسكني نوبا عدة، ومحاه ): ٣(وقال السمعاين 
  .كثري الصالة والذكر بالليل، ولد سنة مثان ومخسني وأربع مئةاهللا، وكان 

  .تويف فجأة ليلة اجلمعة ثاين عشر ربيع اآلخر سنة ست وثالثني ومخس مئة: قلت
  

 الشيخ االمام املسند املقرئ الصاحل، بقية السلف، أبو عبد اهللا، احلسني بن علي*  سبطا اخلياط - ٧٩
  .بن أمحد بن عبد اهللا البغدادي

__________  
  .٣٢٧": تبيني كذب املفتري " يف ) ١(
  .علوم، والتصويب من املصدر املذكور: يف االصل) ٢(
  . بنحوه٢٧٢ / ٢" التحبري " يف ) ٣(

 / ١، غاية النهاية ١٠٢، ١٠١ / ٤، العرب ١٠٤ / ١٠، املنتظم )اخلياط (٢٢٥ / ٥االنساب (*) 
  .١١٥، ١١٤  /٤، شذرات الذهب ٢٧٣ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٤٦

(*)  

)٢٠/١٢٩(  

  

  .كان أسن من أخيه
  .ولد سنة مثان ومخسني وأربع مئة
  ).١(مسع الكثري بإفادة ابن اخلاضبة 

مسع أبا حممد الصريفيين، وعبد الصمد بن املأمون، وأبا احلسني ابن النقور، وأبا منصور العكربي الندمي، 
  .ومن بعدهم
  .وزي، وأبو اليمن الكندي، ومجاعةابن عساكر، والسمعاين، وابن اجل: حدث عنه

صاحل، حسن االقراء، دين، يأكل من كد يده، مسع الكثري بإفادة ابن اخلاضبة يف جملس : قال السمعاين



  ).٢(عفيف القائمي 
  .قرأت عليه القرآن، مات يف ذي احلجة سنة سبع وثالثني ومخس مئة): ٣(وقال أبو الفرج بن اجلوزي 

  
  ام العالمة، مقرئ العراق، شيخ النحاة، أبو حممدالشيخ االم*  أخوه - ٨٠

__________  
، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر ٤٨٩هو أبو بكر حممد بن أمحد بن عبدا لباقي، املتوىف سنة ) ١(

  ).٦١(برقم 
  هذه النسبة إىل القائم بأمر اهللا أمري املؤمنني، وكان له مجاعة من اخلدم مسعوا) ٢(

  .٣٦ / ١٠" االنساب " إليه، منهم عفيف هذا، انظر ترمجته يف احلديث، وانتسبوا 
  .١٠٤ / ١٠" املنتظم " يف ) ٣(

، مناقب االمام ٨٤، ٨٣ / ١، خريدة القصر ٤٠٣، ٤٠٢: ، نزهة االلبا٢٢٥ / ٥االنساب (*) 
، ١٢٣، ١٢٢ / ٢، إنباه الرواة ١١٨ / ١١، الكامل يف التاريخ ١٢٢ / ١٠، املنتظم ٥٣٠: أمحد

 - ٤٠٣ / ٢، معرفة القراء الكبار ٥٧ / ٢، دول االسالم ١١٣ / ٤، العرب ١١٧ / ٨الزمان مرآة 
، ذيل طبقات ٢٢٢ / ١٢، البداية والنهاية ٨٦ / ٦، مرآة اجلنان ٩٤: ، تلخيص ابن مكتوم٤٠٦

  = (*)، النشر ٤٣٥، ٤٣٤ / ١، غاية النهاية ٢١٢ - ٢٠٩ / ١احلنابلة 

)٢٠/١٣٠(  

  

  .اخلياط، وإمام مسجد ابن جردة) ١( أمحد، سبط االمام الزاهد العابد أيب منصور عبد اهللا بن علي بن
  .ولد سنة أربع وستني يف شعبان

  .وتلقن القرآن من أيب احلسن بن الفاعوس
ومسع من أيب احلسني بن النقور، وأيب منصور حممد بن حممد العكربي، ورزق اهللا التميمي، وطراد 

  .دةالزينيب، ونصر بن البطر، وع
وتال بالروايات على جده أيب منصور اخلياط، وأيب اخلطاب بن اجلراح، وثابت بن بندار، والشريف 
عبدالقاهر بن عبد السالم، وأيب طاهر ابن سوار، وحممد بن عبد اهللا الوكيل، واملعمر حيىي بن أمحد 

  .صاحب احلمامي، وأيب النرسي، وأيب العز القالنسي) ٢(السييب 
، وأم )٥" (الكفاية " و ) ٤" (االجياز " و ) ٣" (كاملبهج "  وصنف الكتب الشهرية وتصدر لالقراء،

  مبسجد ابن جردة بضعا ومخسني
__________  



، ٥٢: ، كشف الظنون٣٣٩ - ٣٣٧: ، طبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة٨٤، ٨٣ / ١= 
  ، هدية١٣٠ - ١٢٨ / ٤، شذرات الذهب ١٥٨٢، ١٤٩٩، ١٣٤٤، ٣٣٨، ٢٠٦

  .٤٥٦، ٤٥٥ / ١لعارفني ا
 ه، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع ٤٩٩حممد بن أمحد بن علي البغدادي الزاهد املقرئ، املتوىف سنة ) ١(

  ).١٣٧(عشر برقم 
  .وظين أا قرية بنواحي قصر ابن هبرية: نسبة إىل سيب، قال السمعاين) ٢(

بالباء املوحدة والتاء " السبيت "  إىل ٤٠٧ / ٢" معرفة القراء الكبار " وقد تصحفت هذه النسبة يف 
  .املثناة

  .يف القراءات الثمان وقراءة ابن حميصن واالعمش واختيار خلف واليزيدي) ٣(
  .يف القراءات السبع) ٤(
يف القراءات الست اليت قرأها الشيخ الثقة أبو القاسم هبة اهللا بن أمحد بن عمر بن الطربي ) ٥(

  . ه٥٣١البغدادي، املتوىف سنة 
" غاية النهاية " ، وابن اجلزري يف ٤٠٤ / ٢" معرفة القراء الكبار " وله كتب أخرى ذكرها املؤلف يف 

  .٨٥، ٨٤، ٨٣ / ١" النشر "  و ٤٣٥ / ١
(*)  

)٢٠/١٣١(  

  

  .سنة، وكان من أطيب الناس صوتا بالقرآن، وختم عليه خلق كثري
، وإمساعيل )١(ن طاهر، وحممود بن الداريج ابن عساكر، والسمعاين، وابن اجلوزي، وحيىي ب: حدث عنه

  .بن إبراهيم السييب، وعبد اهللا ابن املبارك بن سكينة، وعبد العزيز بن منينا، وأبو اليمن الكندي، وخلق
وتال عليه الشهاب حممد بن يوسف الغزنوي، وأبو الفتح نصر اهللا بن الكيال، وصاحل بن علي 

[  بن سلطان، واملبارك بن املبارك بن زريق احلداد، وحممد بن الصرصري، والتاج الكندي، وعبد الواحد
  .، ومحزة بن القبيطي، وابن سكينة، وزاهر بن رستم)٣(هارون احللي ابن الكال ) ٢] (حممد بن 

  .وقرأ عليه النحو مجاعة
مل أمسع قارئا قط أطيب صوتا منه، وال أحسن أداء على كرب سنه، وكان لطيف ): ٤(قال ابن اجلوزي 

  .االخالق، ظاهر الكياسة والظرافة، حسن املعاشرة للعوام واخلواص
كان متواضعا متوددا، حسن القراءة يف احملراب، خصوصا ليايل رمضان، وقد خترج : وقال السمعاين

  عليه خلق، وختموا عليه، وله تصانيف



__________  
 إىل ٤٠٤ / ٢" معرفة القراء " ، وقد تصحف يف ٥٧٧ / ٢" تبصري املنتبه " باجليم آخره، كما يف ) ١(
  .باحلاء املهملة" الداريح " 
، ٤٥٣ / ٢" معرفة القراء " ما بني حاصرتني سقط من االصل، واستدرك من ترمجة حممد هذا يف ) ٢(

  .٢٥٧، ٢٥٦ / ٢" غاية النهاية " و 
 ٢" رفة القراء مع" ، وقد حترف يف ١١٨١ / ٣" تبصري املنتبه " بكاف بعدها ألف مث الم، كما يف ) ٣(
  ".الكيال "  إىل ٤٠٤/ 

  .واحللي، بكسر احلاء وتشديد الالم، نسبة إىل احللة املزيدية
  .١١٥، ١١٤ / ٢" االكمال " انظر تعليق املعلمي على 

  .١٢٢ / ١٠" املنتظم " يف ) ٤(
(*)  

)٢٠/١٣٢(  

  

عنه، وعلقت عنه من القراءات، وخولف يف بعضها، وشنعوا عليه، مث مسعت أنه رجع عن ذلك، كتبت 
  ).١(شعره 

  ).٢(مل خيلف يف فنونه مثله : وقد ذكره أمحد بن صاحل، وبالغ يف تعظيمه، وقال
  .ما رأيت أكثر مجعا من مجع جنازته): ٣(وقال أبو الفرج بن اجلوزي 

دفن بباب حرب عند جده أيب منصور على دكة االمام أمحد، وكان : وقال عبد اهللا بن جرير القرشي
  ).٤( يفوت االحصاء، غلق أكثر البلد اجلمع

  تويف يف الثاين والعشرين من ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعني ومخس
  .مئة

بن غالب بن ) ٥(ومات يف العام معه العالمة الكبري، البحر االوحد، املفسر، أبو حممد، عبد احلق : قلت
صاحب التفسري، عن إحدى وستني عبدامللك بن غالب بن متام بن عطية احملاريب االندلسي الغرناطي، 

  .سنة
" قرأ االدب على أيب الكرم بن فاخر، والزمه حنوا من عشرين سنة، قرأ عليه فيها : قال ابن النجار

االصول " للمربد، و " املقتضب " البن جين، و " احملتسب " للسريايف، و " شرحه " سيبويه و " كتاب 
  البن" 

__________  



"  وفيه شئ من شعره، و ٢١ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " ، و ٤٠٥ / ٢" ء معرفة القرا" انظر ) ١(
  .٤٣٥ / ١" غاية النهاية 

غاية " ، و ٢١٠ / ١" ذيل طبقات احلنابلة "  بأطول مما هنا، و ٤٠٥ / ٢" معرفة القراء " انظر ) ٢(
  .٤٣٥ / ١" النهاية 

  .١٢٢ / ١٠" املنتظم " يف ) ٣(
  .٤٠٦، ٤٠٥ / ٢" معرفة القراء " انظر ) ٤(
  ).٣٣٧(وقد مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٥(

(*)  

)٢٠/١٣٣(  

  

  .، وأشياء)١(السراج 
  .له على أيب أمحد بن سكينة" باملبهج " قرأت 

  
الشيخ االمام، احلافظ املفيد، الثقة املسند، بقية السلف، أبو الربكات، عبد الوهاب *  االمناطي - ٨١

  .د بن احلسن بن بندار، البغدادي االمناطي بن أمحبن املبارك
  .ولد سنة اثنتني وستني وأربع مئة

  من أيب حممد الصريفيين، ومسع من ابن": اجلعديات " ومسع 
النقور، وابن البسري، وعبد العزيز االمناطي، وأيب نصر الزينيب، وعاصم بن احلسن، ورزق اهللا التميمي، 

  .فمن بعدهم
  .مجيع ما عنده) ٢( أيب احلسني بن الطيوري ومجع فأوعى، وقد قرأ على

ابن ناصر، وابن عساكر، والسمعاين، وأبو موسى املديين، وابن اجلوزي، وأبو أمحد بن : حدث عنه
  سكينة، وعمر بن طربزد، ويوسف ابن كامل، وعبد العزيز بن االخضر، وعبد العزيز بن منينا، وأمحد بن

__________  
  . الرسالة، ويقع يف ثالثة أجزاءهو قيد الطبع يف مؤسسة) ١(

، ذيل تاريخ ٤٩٨ / ٢، صفة الصفوة ٥٢٩: ، مناقب االمام أمحد١٠٩، ١٠٨ / ١٠املنتظم (*) 
 / ٤، العرب ٥٦ / ٤، دول االسالم ١٢٨٤ - ١٢٨٢ / ٤، تذكرة احلفاظ ٣٨٤ - ٣٨٠ / ١بغداد 
 / ٤، شذرات الذهب ٢٠٣ - ٢٠١ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ٢١٩ / ١٢، البداية والنهاية ١٠٤
١١٧، ١١٦.  



  ).١٣٢( ه، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٥٠٠املتوىف سنة ) ٢(
(*)  

)٢٠/١٣٤(  

  

، وخلق، ومن القدماء احلافظ )٢(، وعبد الرمحن بن أمحد بن هدية )١(أزهر، وأمحد بن حيىي الدبيقي 
  .حممد بن طاهر وهو أكرب منه

قن، واسع الرواية، دائم البشر، سريع الدمعة، حسن املعاشرة، خرج هو حافظ ثقة مت: قال السمعاين
  ).٣(التخاريج، ومجع من املرويات ما ال يوصف، وكان متصديا لنشر احلديث، قرأت عليه شيئا كثريا 

  .مات يف احملرم سنة مثان وثالثني، وكان على طريقة السلف، وما تزوج قط: قلت
  ب حافظا ثقة، لديه معرفةكان رفيقنا عبد الوها: وقال السلفي

  ).٤(جيدة 
كان بقية الشيوخ، مسع الكثري، وكان يفهم، مضى مستورا، وكان ثقة، مل يتزوج قط : وقال ابن ناصر

)٥.(  
" الطبقات " لعله ما بقي جزء إال قرأه، وحصل نسخته، ونسخ الكتب الكبار مثل : وقال السمعاين أيضا

تفرغا للرواية، وكان ال جيوز االجازة على االجازة، وصنف ، وكان م"تاريخ اخلطيب " البن سعد، و 
  يف ذلك

__________  
قرية من قرى ر : بدال مهملة مفتوحة بعدها باء موحدة مكسورة مث مثناة حتتية، نسبة إىل الدبيقية) ١(

  .عيسى بالعراق
" الديبقي "   إىل٢٠٣ / ١" ذيل طبقات احلنابلة "  و ١٢٨٤ / ٤" تذكرة احلفاظ " وقد تصحفت يف 

  .بتقدمي املثناة التحتية على املوحدة
تذكرة " ، وقد تصحف يف ١٤٥٠ / ٤" تبصري املنتبه " بالياء املثناة التحتية بعد الدال، كما يف ) ٢(

  .بالباء املوحدة" هدبة "  إىل ٣٨١ / ١" ذيل تاريخ بغداد " ، و ١٢٨٢ / ٤" احلفاظ 
  .٣٨٤، ٣٨٣ / ١" ذيل تاريخ بغداد " ، و ١٢٨٣ ،١٢٨٢ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
  .٢٠٢ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " ، و ١٢٨٣ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٤(
ذيل طبقات احلنابلة " ، و ٣٨٣ / ١" ذيل تاريخ بغداد " ، و ١٢٨٣ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٥(
 "٢٠٢ / ١.  

(*)  



)٢٠/١٣٥(  

  

  ).١(وانتقاء البقال على املخلص " تاريخ الفسوي " و " اجلعديات " شيئا، قرأت عليه 
كنت أقرأ عليه وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفاديت بروايته، وانتفعت : ٢(وقال ابن اجلوزي 
  .به ما مل أنتفع بغريه

  .هو حافظ عصره ببغداد": معجمه " وقال أبو موسى املديين يف 
، ومسند )٣(يخ املسند أبو املعايل عبد اخلالق بن البدن الصفار الش: ومات معه يف عام مثانية: قلت

وهو ) ٥(، واملسند أبو احلسن حممد بن أمحد بن صرما )٤(أصبهان غامن بن خالد بن عبد الواحد التاجر 
املقرئ، والقاضي أبو بكر حممد بن ) ٦(ابن عمة ابن ناصر، واخلطيب أبو بكر حممد بن اخلضر احملويل 

املوصلي، والشيخ أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري ) ٧(ملظفر بن الشهرزوري القاسم بن ا
  ،)٨(اخلوارزمي النحوي املعتزيل 

__________  
  .٢٠٢ / ١" ذيل طبقات احلنابلة "  و ١٢٨٣ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(

 ه، مرت ترمجته يف ٣٩٣واملخلص هو أبو طاهر حممد بن عبدالرمحن بن العباس البغدادي، املتوىف سنة 
  ).٣٥٣(اجلزء السادس عشر برقم 

  . ه٣٩٩والبقال هو أمحد بن عمر بن علي بن الفضل الوراق، املتوىف سنة 
فهرس الظاهرية املنتخب من " ، و ٣٥٢ / ١سزكني " تاريخ "  و ٢٩٣ / ٤" تاريخ بغداد " انظر 

  . وفيه أمحد بن حممد ابن البقال، وهو خطأ٤٠١" خمطوطات احلديث 
  .٤٩٩ / ٢" صفة الصفوة " ، وانظر ١٠٨ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(
  ).٣٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٦٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  .٦٧ / ٢" الوايف بالوفيات " ، و ١١٠ / ١٠" املنتظم " مترجم يف ) ٥(
 / ٢" اية النهاية غ" ، و ٣٩٩ / ١" معرفة القراء الكبار "  و ١١٠ / ١٠" املنتظم " مترجم يف ) ٦(

١٣٧.  
قرية على فرسخني من بغداد، وإىل موضع ببغداد : واحملويل، على صيغة اسم املفعول، نسبة إىل احملول

  .باب احملول: يقال له
  ).٨٣(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).٩١(سترد ترمجته برقم ) ٨(

(*)  



)٢٠/١٣٦(  

  

  ن أمحد بن حسن، وأبو الوفاء غامن ب)١(والوزير علي بن طراد الزينيب 
ابن املعتمد ) ٣(، وشيخ الوعظ أبو الفتوح حممد بن الفضل االسفراييين )٢(اجللودي االصبهاين 

  .املتكلم
أخربنا عمر بن حممد، أخربنا عبد الوهاب بن املبارك، أخربنا : أخربنا علي بن أمحد وغريه إجازة قالوا

 أخربنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، عبد اهللا بن حممد اخلطيب، أخربنا عبيد اهللا بن حبابة،
توفيت إحدى بنات رسول : حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري، حدثنا حممد بن سريين، أن أم عطية قالت

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمرنا أن نغسلها ثالثا أو مخسا أو أكثر من ذلك، إن رأينت، وأن جتعلن يف 
  ).٤(ر اآلخرة شيئا من سدر وكافو

متفق على صحته، وقد رواه النسائي نازال، عن عبدامللك بن شعيب ابن الليث، عن أبيه، عن جده، عن 
  .حيىي بن أيوب، عن مالك بن أنس، عن أيوب، عن ابن سريين، فوقع مصافحة لشيوخنا

  
  قاضي دمشق، القاضي املنتجب، أبو املعايل، حممد بن القاضي*  ابن الزكي - ٨٢

__________  
  ).٩٠(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٥٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٨٤(سترد ترمجته برقم ) ٣(
و ) ١٢٥٥(و ) ١٢٥٤(و ) ١٢٥٣(و ) ١٦٧(، والبخاري ٢٢٢ / ١" املوطأ " هو يف ) ٤(
) ١٢٦٣(و ) ١٢٦٢(و ) ١٢٦١) (١٢٦٠(و ) ١٢٥٩(و ) ١٢٥٨(و ) ١٢٥٧(و ) ١٢٥٦(

، وابن ماجه ٢٩ - ٢٨ / ٤والنسائي ) ٩٩٠(والترمذي ) ٣١٤٢(وأخرجه أبو داود ) ٩٣٩(ومسلم 
)١٤٥٨.(  

  ، النجوم١٤٢ / ٢، طبقات االسنوي ١٠٣ / ٤، العرب ٢٥١، ٢٥٠ / ٢التحبري (*) 
  .١١٦ / ٤، شذرات الذهب ٢٧٢ / ٥الزاهرة 

(*)  

)٢٠/١٣٧(  

  



  .بن الصائغأيب املفضل حيىي بن علي بن عبد العزيز، القرشي الدمشقي الشافعي، ويعرف أيضا با
مسع أبا القاسم بن أيب العالء، واحلسن بن أيب احلديد، والفقيه نصرا املقدسي، وأبا حممد بن الربي، 

وعدة، والقاضي اخللعي مبصر، وغريه، وعلي بن عبدامللك الدبيقي بعكا، وحضر درس الفقيه نصر، 
  .وتفقه به

  .لقضاءوناب عن أبيه يف القضاء سنة عشر ملا حج أبوه، مث استقل با
كان نزها عفيفا صليبا يف احلكم، ولد سنة سبع وستني : ابن أخته احلافظ أبو القاسم، وقال: روى عنه
  .وأربع مئة

  ).١(كان حممودا، حسن السرية، شفوقا وقورا، حسن املنظر، متوددا : وقال السمعاين
ن بن أيب لقمة، ، وابنه، وطرخان الشاغوري، وأبو احملاس)٢(السمعاين، وابن عساكر : روى عنه
  .وآخرون

  .وهو والد القضاة بين الزكي
  ).٣(مات يف ربيع االول سنة سبع وثالثني ومخس مئة، ودفن عند أبيه مبسجد القدم 

__________  
  .٢٥٠ / ٢" التحبري " انظر ) ١(
  .٢ / ٢١٩: ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(
  ).٣٩(تقدم التعريف به يف حواشي الترمجة رقم ) ٣(

(*)  

)٢٠/١٣٨(  

  

 بن مظفر ابن الشهرزوري املوصلي القاضي الكبري، أبو بكر حممد بن القاسم*  ابن الشهرزوري - ٨٣
  .الشافعي

  .شيخ عامل وقور، وافر اجلاللة، ويل القضاء بأماكن، ويلقب بقاضي اخلافقني
نصر الزينيب، ومسع تفقه على الشيخ أيب إسحاق، ومسع منه، ومن أيب القاسم عبد العزيز االمناطي، وأيب 

  .بنيسابور من أيب بكر بن خلف، وعثمان بن حممد احملمي
  .، وابن طربزد، وطائفة)١(السمعاين، وابن عساكر : روى عنه

  .وقدم دمشق غري مرة رسوال
  .مات يف ربيع االول سنة مثان وثالثني ومخس مئة وله مخس ومثانون سنة

  



  ،م، أبو الفتوح، حممد بن الفضل االسفراييينالواعظ الكبري املتكل* *  ابن املعتمد - ٨٤
__________  

 / ٢، اللباب ١١٢ / ١٠، املنتظم ٣٢٢ / ٢) قسم الشام(، اخلريدة ٤١٩، ٤١٨ / ٧االنساب (*) 
 / ٤، تذكرة احلفاظ ٧٠، ٦٩ / ٤، وفيات االعيان ٢٠٦ - ٢٠٣ / ١، تاريخ إربل ٢١٧، ٢١٦

 ١٢٣ / ٤، شذرات الذهب ١٧٥، ١٧٤ / ٦بكي ، طبقات الس٣٣٩ / ٤، الوايف بالوفيات ١٢٨٣
  ).٥٣٩وفيات (
  .٢ / ٢٠٦: ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(

 / ١١، الكامل يف التاريخ ١١٢ - ١١٠ / ١٠، املنتظم ٣٢٩، ٣٢٨: تبيني كذب املفتري(* *) 
ن ، مرآة اجلنا٣٢٤، ٣٢٣ / ٤، الوايف بالوفيات ١٠٥ / ٤، العرب ١١١ / ٨، مرآة الزمان ٩٧، ٩٦
  ،١٠٧ / ١، طبقات االسنوي ١٧٣ - ١٧٠ / ٦، طبقات السبكي ٢٦٩ / ٣

  .٨٨ / ٢، هدية العارفني ١١٨ / ٤، شذرات الذهب ١٩٢٦، ٢٢٠، كشف الظنون ١٠٨
(*)  

)٢٠/١٣٩(  

  

  .املعروف بابن املعتمد
شارة، كان رأسا يف الوعظ، فصيحا، عذب العبارة، حلو االيراد، ظريفا، عاملا، كثري احملفوظ، صويف ال

  .جيد التصنيف
  .ولد سنة أربع وسبعني وأربع مئة

  .ومسع من أيب احلسن بن االخرم، وشريويه الديلمي
  .السمعاين، وابن عساكر: روى عنه

كان من أفراد الدهر يف الوعظ، دقيق االشارة، وكان أوحد وقته يف مذهب االشعري، : قال ابن النجار
بيان " ، وكتاب "كشف االسرار "  كتبا منها كتاب وله يف التصوف قدم راسخ، صنف يف احلقيقة

، وكل كتبه نكت وإشارات، ظهر له القبول التام ببغداد، وكان يتكلم "بث السر " ، وكتاب "القلب 
مبذهب االشعري، فثارت احلنابلة، فأمر املسترشد بإخراجه، فلما ويل املقتفي رجع إىل بغداد، وعاد 

  ).١(فعادت الفنت، فأخرجوه إىل بلده 
هو أجرأ من رأيته لسانا وجنانا، وأكثرهم فيما يورد إعرابا وإحسانا، وأسرعهم ): ٢(قال ابن عساكر 

جوابا، وأسلسهم خطابا، مع ما رزق بعد صحة العقيدة من اخلصال احلميدة، وإرشاد اخللق، وبذل 
  . رأيت مثله واعظافمات مبطونا شهيدا غريبا، الزمت جملسه، فما: إىل أن قال..النفس يف نصرة احلق



  حدثين: قرأت يف كتاب أيب بكر املارستاين قال: قال ابن النجار
__________  

  .١٠٨ / ١االسنوي " طبقات " انظر ) ١(
  .٣٢٨": تبيني كذب املفتري " يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/١٤٠(  

  

ال : مر بنا أبو الفتوح وحوله خلق، منهم من يصيح: قال) ١(قاضي القضاة أبو طالب بن احلديثي 
حنرف وال نصوب بل عبادة، فرمجه العوام حىت ترامجوا بكلب ميت، وعظمت الفتنة، لوال قرا من باب 

النويب، هللك مجاعة، فاتفق جواز عميد بغداد موفق امللك، فهرب من معه، فرتل، ودخل إىل بعض 
وتسفريه إىل مهذان، الدكاكني، وأغلقها، مث اجتمع بالسلطان، فحكى له، فأمر بالقبض على أيب الفتوح 

  .مث إىل إسفرايني، وأشهد عليه أنه مىت خرج منها، فدمه هدر
أزعج عن بغداد، فأدركه املوت ببسطام يف ثاين ذي احلجة سنة مثان وثالثني ومخس مئة، : قال السمعاين

  .فدفن جبنب الشيخ أيب يزيد البسطامي
بغداد ومعه احلسن بن أيب بكر النيسابوري قدم السلطان مسعود ): ٢" (املنتظم " قال ابن اجلوزي يف 

كن شافعيا : احلنفي، أحد املناظرين، فجالسته، فجلس جبامع القصر، وكان يلعن االشعري جهرا، ويقول
وال تكن أشعريا، وكن حنفيا وال تكن معتزليا، وكن حنبليا، وال تكن مشبها، وكان على باب النظامية 

الشافعي، وكان االسفراييين يعظ يف رباطه، ويذكر : كتب مكانهاسم االشعري، فأمر السلطان مبحوه، و
إن أبا : حماسن مذهب االشعري، فتقع اخلصومات، فذهب الغزنوي، فأخرب السلطان بالفنت، وقال

الفتوح صاحب فتنة، وقد رجم غري مرة، والصواب إخراجه، فأخرج، وعاد احلسن النيسابوري إىل 
  وطنه، وقد كانت اللعنة قائمة يف

__________  
بلدة على الفرات، وأبو طالب هذا هو روح بن أمحد بن حممد البغدادي احلديثي، : نسبة إىل احلديثة) ١(

  ).٧( ه، ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ٥٧٠متوىف سنة 
  .١١٠ و ١٠٨ - ١٠٦ / ١٠) ٢(

(*)  

)٢٠/١٤١(  

  



 احلسن الغزنوي شنآن، فنودي يف بغداد أن ال يذكر االسواق، وكان بني االسفراييين وبني الواعظ أيب
  .أحد مذهبا

ملا مسع ابن عساكر بوفاة االسفراييين أملى جملسا يف املعىن، مسعناه باالتصال، فينبغي للمسلم أن : قلت
يستعيذ من الفنت، وال يشغب بذكر غريب املذاهب ال يف االصول وال يف الفروع، فما رأيت احلركة يف 

ريا، بل تثري شرا وعداوة ومقتا للصلحاء والعباد من الفريقني، فتمسك بالسنة، والزم ذلك حتصل خ
اهللا ورسوله : الصمت، وال ختض فيما ال يعنيك، وما أشكل عليك فرده إىل اهللا ورسوله، وقف، وقل

  .أعلم
  

  بن أمحد بن حممد بن شريح بن يوسف بن شريح، الشيخ االمامابن شريح*  شريح بن حممد - ٨٥
  .االوحد املعمر اخلطيب، شيخ املقرئني واحملدثني، أبو احلسن الرعيين االشبيلي املالكي، خطيب إشبيلية

  .ولد يف ربيع االول سنة إحدى ومخسني وأربع مئة
يف السبع، ومحل عنه علما كثريا، وأجاز له مروياته " الكايف " تال على والده العالمة أيب عبد اهللا بكتابه 

  .زم الظاهريأبو حممد بن ح
من أيب عبد اهللا بن منظور صاحب أيب ذر اهلروي، ومسع من علي بن حممد " صحيح البخاري " ومسع 

  .الباجي، وأيب حممد بن خزرج، وطائفة
__________  

، ٣٩٧ / ١، معرفة القراء الكبار ١٠٧ / ٤، العرب ٣١٨: ، بغية امللتمس٢٣٥، ٢٣٤ / ١الصلة (*) 
  ، النجوم الزاهرة٣٢٥، ٣٢٤ / ١ غاية النهاية ،٥٧ / ٢، دول االسالم ٣٩٨

  .١٢٢ / ٤، شذرات الذهب ٣ / ٢، بغية الوعاة ٢٧٦ / ٥
(*)  

)٢٠/١٤٢(  

  

له إجازة من ابن حزم، أخربين بذلك ثقة نبيل من أصحابنا أنه أخربه بذلك، : قال أبو الوليد بن الدباغ
هل أجاز له ابن حزم ؟ فسكت، : هوال أعلم يف شيوخنا أحدا عنده عن ابن حزم غريه، وقد سألت

  .وأحسبه سكت عن ابن حزم ملذهبه
كتب إيل أبو احلسن شريح بن حممد : وعاينت يف سفينة تواليف البن حزم خبط السلفي وقد كتب: قلت
  .كتب إلينا أبو حممد بن حزم: قال

اء واحملدثني، كان أبو احلسن من جلة املقرئني، معدودا يف االدب): ١(قال احلافظ خلف بن بشكوال 



خطيبا بليغا، حافظا حمسنا فاضال، مليح اخلط، واسع اخللق، مسع منه الناس كثريا، ورحلوا إليه، 
  .واستقضي ببلده، مث صرف عن القضاء، لقيته يف سنة ست عشرة، فأخذت عنه

ء، وبرز هو إمام يف التجويد واالتقان، علم من أعالم البيان، بذ يف صناعة االقرا: وقال اليسع بن حزم
يف العربية مع علم احلديث وفقه الشريعة، كان إذا صعد املنرب حن إليه جذع اخلطابة، ومسع له أنني 

  .االستطابة، مع خشوع ودموع، رحلت إليه عام أربعة وعشرين، فحملت عنه
أبو بكر حممد بن خري اللمتوين، وحممد بن خلف بن صاف، وحممد بن جعفر بن : وحدث عنه: قلت

لنسي، وأبو بكر بن اجلد الفهري، وحممد بن إبراهيم بن الفخار، وحممد بن يوسف بن مفرج محيد الب
الباقي بتلمسان إىل سنة ست مئة، وأمحد بن علي احلصار، وإبراهيم بن حممد بن ملكون النحوي، وجنبة 

  بن حيىي، وأبو حممد بن عبيد اهللا احلجري،
__________  

  .٢٣٥، ٢٣٤ / ١" الصلة " يف ) ١(
)(*  

)٢٠/١٤٣(  

  

  .٦١٣يف سنة " صحيح البخاري " وخلق آخرهم عبدالرمحن بن علي الزهري الذي حدث عنه ب 
وتال عليه بالسبع عدد كثري، منهم أبو العباس أمحد بن حممد بن مقدام الرعيين، وحممد بن علي بن 

خر من روى عنه يف حسنون الكتامي، وماتا يف سنة أربع وست مئة، وحممد بن عبد اهللا بن الغاسل، وآ
الدنيا باالجازة أبو القاسم أمحد بن يزيد بن عبدالرمحن بن بقي البقوي الباقي إىل سنة مخس وعشرين 

  .وست مئة
وثالثني ومخس مئة، وكانت جنازته ) ١(مات شريح يف الثالث والعشرين من مجادى االوىل سنة تسع 

  .مشهودة
  .مدرس النظامية) ٢(حممد بن الرزاز البغدادي وفيها مات رئيس الشافعية أبو منصور سعيد بن 

  
 بن علي بن احلسن بن االمام احملدث املتقن الفقيه، مفيد مهذان، أبو علي، أمحد بن سعد*  البديع - ٥٦

  .القاسم بن عنان، العجلي اهلمذاين، املعروف بالبديع
  .ولد سنة مثان ومخسني

  .ومسعه أبوه، مث طلب بنفسه، ورحل ومجع
  "املتحابني "  الفرج علي بن حممد بن عبداحلميد كتاب مسع من أيب



__________  
  .سنة سبع": غاية النهاية " و " بغية امللتمس " يف ) ١(
  ).١٠٣(سترد ترمجته برقم ) ٢(

  .وذكرت مصادر ترمجته هناك) ٥٦(تقدمت ترمجته برقم (*) 
(*)  

)٢٠/١٤٤(  

  

مد اهلمذاين، والشيخ أيب إسحاق ملا مر م، ومسع ، ومسع من بكر بن حيد، ويوسف بن حم)١(البن الل 
  .أيب الغنائم بن أيب عثمان) ٢] (من [ بأصبهان من سليمان احلافظ، والرئيس الثقفي، وببغداد 

  .، وابن السمعاين، وابن اجلوزي)٣(ابن عساكر : حدث عنه
  .إمام ثقة، جليل القدر، واسع الرواية، له نظم: قال أبو سعد
  .فاضل، يرجع إىل علوم فقه وأدب، وحدث ووعظ: وقال شريويه

  .تويف يف رجب سنة مخس وثالثني ومخس مئة، وقربه يزار
  

الشيخ العالمة املقرئ النحوي، عامل الكوفة، وشيخ الزيدية، أبو الربكات، عمر بن *  الزيدي - ٨٦
ن احلسني بن الشهيد  بن حممد بن حممد بن أمحد بن علي بن احلسني ابن علي بن محزة بن حيىي بإبراهيم

  .زيد بن علي، العلوي الزيدي الكويف احلنفي، إمام مسجد أيب إسحاق السبيعي
__________  

  . ه٣١٨هو االمام أبو بكر أمحد بن علي بن أمحد اهلمذاين املعروف بابن الل، متوىف سنة ) ١(
  ).٤١(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم 

  .زيادة يقتضيها السياق) ٢(
  .١ / ٦: ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٣(

، ٣٩٩: ، نزهة االلبا٤٨٤ - ٤٨٣ / ٣٠، تاريخ ابن عساكر م ٣٤٢، ٣٤١ / ٦االنساب (*) 
 / ٢، إنباه الرواة ٨٦ / ٢، اللباب ٢٦١ - ٢٥٧ / ١٥، معجم االدباء ١١٤ / ١٠، املنتظم ٤٠٠
، تلخيص ٥٣٩سالم وفيات ، تاريخ اال١٠٨ / ٤، العرب ١٨١ / ٣، ميزان االعتدال ٣٢٧ - ٣٢٤

  ، طبقات النحاة البن قاضي شهبة٢١٩ / ١٢، البداية والنهاية ١٥٩: ابن مكتوم
، بغية ٤٨: ، تاج التراجم٢٧٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٨٢ - ٢٨٠ / ٤، لسان امليزان ١٩٤ / ٢

شف ، ك١٤٢: ، طبقات املفسرين لالدنه وي١ / ٢، طبقات املفسرين للداوودي، ٢١٥ / ٢الوعاة 



، أعيان الشيعة ٧٨٣ / ١، هدية العارفني ١٢٣، ١٢٢ / ٤، شذرات الذهب ١٥٦٢ / ٢الظنون 
  ).النسخة العربية (٢٤٧ / ٢، تاريخ بروكلمان ٢١٩ - ٢١٦ / ٤٢
(*)  

)٢٠/١٤٥(  

  

  .ولد سنة اثنتني وأربعني وأربع مئة
  .وله إجازة من حممد بن علي بن عبدالرمحن العلوي، تفرد ا

 اخلطيب، وأبا احلسني بن النقور، وابن البسري، وأبا الفرج بن عالن، وأبا القاسم بن ومسع أبا بكر
  .املنثور اجلهين، ومن حممد بن احلسن االمناطي

  .وسكن الشام مدة
  .وأخذ العربية عن أيب القاسم زيد بن علي الفارسي

  .، وأبو موسى، وعدة)١(السمعاين، وابن عساكر : حدث عنه
  .ات يعيش بن صدقةوتال عليه بالقراء

شيخ كبري، له معرفة بالفقه واحلديث واللغة والتفسري والنحو، وله التصانيف يف النحو، : قال السمعاين
  ).٢(أنا زيدي املذهب، لكين أفيت على مذهب السلطان : وهو فقري قانع باليسري، مسعته يقول

  ).٣(لقدر وخبلق القرآن وحكى احلافظ ابن عساكر عن شيخ حدثه عن أيب الربكات أنه يقول با
  .٥٣٩تويف يف شعبان سنة 
__________  

  .٢ / ١٥٤: ابن عساكر" انظر مشيخة ) ١(
  .يعين مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا) ٢(

  .٣٤٢، ٣٤١ / ٦" االنساب " انظر 
  .٢٦١ / ١٥" معجم االدباء "  و ١٨١ / ٣" ميزان االعتدال " انظر ) ٣(

  .أنه كان جارودي املذهب، وال يرى الغسل من اجلنابة" العرب " و " امليزان " ونقل املؤلف يف 
  .٢١١ / ١للشهرستاين " امللل والنحل " انظر مذهب اجلارودية يف 

(*)  

)٢٠/١٤٦(  

  



 بن عبد السالم بن الشيخ العامل، احملدث املسند، أبو احلسن، علي بن هبة اهللا*  ابن عبد السالم - ٨٧
  .كاتبعبد اهللا بن حيىي، البغدادي ال

  .ولد سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة
ومسع أبا حممد الصريفيين، وأبا احلسني بن النقور، وأبا القاسم بن البسري، وأبا منصور العكربي، 

  .واحلافظ االمري أبا نصر بن ماكوال، وعدة
، وابن السمعاين، وبزغش موىل ابن محدي، وإسحاق بن علي البقال، وأبو )١(ابن عساكر : وعنه
، وحيىي بن ياقوت، )٢(اع حممد بن املقرون، واملبارك بن املبارك احلداد، والوزير حيىي بن زبادة شج

وعمر بن طربزد، وزيد بن احلسن الكندي، وسليمان بن املوصلي، ويوسف بن أيب حامد االرموي، 
  .وخلق

ة مليحة، مسع شيخ كبري، من بيت الرئاسة والتقدم، واسع الرواية، صاحب أصول حسن: قال السمعاين
بنفسه، وأكثر، ونقل ومجع، أكثر مساعه بقراءة ابن اخلاضبة، قرأت عليه الكثري، وكان ينحدر إىل واسط 

  .من جهة اخلليفة على االعمال اليت ا، مات يف سابع رجب سنة تسع وثالثني ومخس مئة
__________  

  .١٢٢ / ٤، شذرات الذهب ٢٧٦ / ٥، النجوم الزاهرة ١٠٨ / ٤، العرب ١١٥ / ١٠املنتظم (*) 
  .٢ / ١٥٣: ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(
  .٦٤٧ / ٢" تبصري املنتبه " مبوحدة خمففا، كما يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/١٤٧(  

  

الشيخة العاملة الواعظة الصاحلة املعمرة، مسندة أصبهان، أم البهاء، *  فاطمة بنت البغدادي - ٨٨
  .سن بن علي بن البغدادي االصبهاين بن أيب سعد أمحد بن احلفاطمة بنت حممد

  .مولدها بعد االربعني وأربع مئة
الثقفي، وإبراهيم بن منصور سبط حبرويه، وأيب الفضل عبدالرمحن بن ) ١(أمحد بن حممود : ومسعت من

  .أمحد الرازي املقرئ، وسعيد بن أيب سعيد العيار
  .وعمرت، وتفردت بأشياء

أبو موسى املديين، وحممد ابن أيب طالب بن شهريار، وعبد السمعاين، وابن عساكر، و: حدث عنها
اللطيف بن حممد اخلوارزمي، وحممد بن حممد بن حممد الراراين، وجعفر بن حممد آيوسان، وابن بنتها 

  .داود بن معمر



  .شيخة معمرة مسندة، وأرخ مولدها): ٢(قال السمعاين 
  .سنة تسع وثالثني ومخس مئةتوفيت يف اخلامس والعشرين من رمضان : وقال أبو موسى

  .وهلا قريب من أربع وتسعني سنة: قال
__________  

، شذرات ١٠٩ / ٤ب، العرب  / ٢٦٧الورقة : ، معجم شيوخ السمعاين٤٣٣، ٤٣٢ / ٢التحبري (*) 
  .١٢٣ / ٤الذهب 

  حممد، وهو خطأ، وأمحد بن حممود الثقفي أبو طاهر مرت: ٤٣٢ / ٢" التحبري " يف ) ١(
  ).٦٣( اجلزء الثامن عشر برقم ترمجته يف

  .٤٣٣، ٤٣٢ / ٢" التحبري ) " ٢(
(*)  

)٢٠/١٤٨(  

  

  .بدمشق، حسام الدين احلاجب) ١(واقف املدرسة االكزية *  أكز - ٨٩
  .من كرباء أمراء دمشق

  .أمسك يف سنة مثان وثالثني، ومسلت عيناه، وسجن، وأخذت أمواله
  

 طراد بن حممد بن لقاسم، علي بن النقيب الكامل أيب الفوارسالوزير الكبري، أبو ا* *  ابن طراد - ٩٠
  .علي، اهلامشي العباسي الزينيب البغدادي

  ).٣(وأعمامه ) ٢(مر أبوه 
  .ولد سنة اثنتني وستني وأربع مئة

  مسع من أبيه، وعميه أيب نصر وأيب طالب، وأيب القاسم بن
__________  

  .٣٠: خمتصر تنبيه الطالب(*) 
  .٣٠ص " خمتصر تنبيه الطالب " عها يف انظر موق) ١(

: ، الفخري٩٧ / ١١، الكامل يف التاريخ ١٠٩ / ١٠، املنتظم )الزينيب (٣٤٦ / ٦االنساب (* *) 
، النجوم الزاهرة ٢١٩ / ١٢، البداية والنهاية ١٠٤ / ٤، العرب ٥٦ / ٢، دول االسالم ٣٠٦، ٣٠٥

  .١١٧ / ٤، شذرات الذهب ٢٧٤ و ٢٧٣ / ٥
  ).٢٤(، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٤٩١وارس طراد املتوىف سنة أبو الف) ٢(



عمه أبو نصر حممد بن حممد، املتوىف سنة نيف وسبعني وأربع مئة، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن ) ٣(
  ).٢٢٨(عشر برقم 

مد املتوىف سنة  ه، وأبو طالب نور اهلدى احلسني بن حم٥١٤وأعمامه أبو يعلى محزة بن حممد املتوىف سنة 
 ه، وأبو متام حممد بن حممد، وأبو منصور حممد بن حممد، مرت ترامجهم يف اجلزء التاسع عشر، ٥١٢

  . ه مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر٤٢٧وكذا جده أبو احلسن حممد بن علي املتوىف سنة 
(*)  

)٢٠/١٤٩(  

  

  .، وعدة)١(لك البسري، ورزق اهللا التميمي، وابن طلحة النعايل، ونظام امل
  .وأجاز له أبو جعفر بن املسلمة

  .روى الكثري
، وعبد الرمحن بن )٢(أبو أمحد بن سكينة، وأبو سعد السمعاين، وأبو القاسم ابن عساكر : وحدث عنه

  .أمحد بن عصية، وطائفة سواهم
 للمسترشد سنة وكان يصلح المرة املؤمنني، ويل أوال نقابة العباسيني بعد والده، وعظم شأنه إىل أن وزر

، فقلد أخاه أبا احلسن حممد بن طراد النقابة، مث يف شعبان سنة ست وعشرين قبض على الوزير ٥٢٣
علي، وحبس، واحتيط على أمواله ونائبه، وأقاموا يف نيابة الوزارة حممد بن االنباري، مث أطلق بعد أربعة 

يد ابن طراد إىل الوزارة سنة مثان قليال، مث أع) ٣(أشهر، وقرر عليه مال يزنه، ووزر أنوشروان 
  .وعشرين، وزيد يف تفخيمه

مث سار يف خدمة املسترشد حلرب مسعود بن حممد بن ملكشاه، فلما قتل املسترشد قبضوا على الوزير، 
مث توجه مسعود جبيشه إىل بغداد ومعه الوزير أبو القاسم، فوصل الوزير ساملا، وقد هرب الراشد باهللا 

   املوصل، فدبر الوزير يف خلعه، وبايع املقتضي،ولد املسترشد إىل
  يزل على الوزارة إىل أن هرب إىل دار) ٤(فاستوزره، وعظم ملكه، فلم 

__________  
  ).٥٣(هو احلسن بن علي الطوسي، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ١(
  .٢ / ١٤٣ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ٢(
  ).٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  .فلما: يف االصل) ٤(

(*)  



)٢٠/١٥٠(  

  

السلطان مستجريا ا المر خافه، وناب يف الوزارة قاضي القضاة الزينيب، وذلك يف سنة أربع وثالثني، مث 
، مث قدم السلطان مسعود بغداد سنة ست وثالثني، ولزم ابن طراد بيته إىل )١(استوزر املقتفي ابن جهري 

  .أن تويف
ي بن طراد صدرا مهيبا وقورا، دقيق النظر، حاد الفراسة، عارفا باالمور السنية كان عل: قال السمعاين

العظام، شجاعا جريئا، خلع الراشد، ومجع الناس على خلعه ومبايعة املقتفي يف يوم، مث إن املقتفي تغري 
 مكرما، رأيه فيه، وهم بالقبض عليه، فالتجأ إىل دار السلطان، فلما قدم السلطان أمر حبمله إىل داره

فاشتغل بالعبادة، وكان كثري التالوة والصالة، دائم البشر، له إدرار على القراء والزهاد، قرأت عليه 
مرحبا بصنعة ال تنفق إال عند : الكثري، وكان يكرمين غاية االكرام، وأول ما دخلت عليه يف وزارته قال

  .املوت
ن طراد يف مستهل رمضان سنة مثان وثالثني مات الوزير شرف الدين علي ب: قال أمحد بن صاحل اجليلي

  .ومخس مئة، وشيعه وزير الوقت أبو نصر ابن جهري وخالئق، رمحه اهللا
  

  ،العالمة، كبري املعتزلة، أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد*  الزخمشري - ٩١
__________  

  ).١٩٠(سترد ترمجته برقم ) ١(
 ٣، معجم البلدان ١١٢ / ١٠، املنتظم ٣٩٣ - ٣٩١: ، نزهة االلبا٢٩٨، ٢٩٧ / ٦االنساب (*) 
 / ٣، إنباه الرواة ٩٧ / ١١، الكامل ٧٤ / ٢، اللباب ١٣٥ - ١٢٦ / ١٩، معجم االدباء ١٤٧/ 

، إشارة ١٦ / ٣، املختصر يف أخبار البشر ١٧٤ - ١٦٨ / ٥، وفيات االعيان ٢٧٢ - ٢٦٥
 ٤، ميزان االعتدال ٥٣٨وفيات : االسالم، تاريخ ١٩٣، البدر السافر ورقة ٥٤، ٥٣الورقة : التعيني

: ، تلخيص ابن مكتوم١٢٨٣ / ٤، تذكرة احلفاظ ٥٦ / ٢، دول االسالم ١٠٦ / ٤، العرب ٧٨/ 
  = (*)، تتمة ٢٢٩، ٢٢٨: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٢٤٤، ٢٤٣

)٢٠/١٥١(  

  

  .)٣" (املفصل " و ) ٢" (الكشاف " ، صاحب )١(الزخمشري اخلوارزمي النحوي 
  .رحل، ومسع ببغداد من نصر بن البطر وغريه

__________  



، اجلواهر ٢١٩ / ١٢، البداية والنهاية ٢٧١ - ٢٦٩ / ٣، مرآة اجلنان ٧١، ٧٠ / ٢املختصر = 
، طبقات ابن قاضي ٢٠: ، طبقات املعتزلة١٥٠ - ١٣٧ / ٧، العقد الثمني ١٦١، ١٦٠ / ٢املضية 
، بغية ٧١: ، تاج التراجم٢٧٤ / ٥، النجوم الزاهرة ٤/  ٦، لسان امليزان ٢٤٤ - ٢٤١ / ٢شهبة 
 - ٣١٤ / ٢، طبقات املفسرين للداوودي ٤١: ، طبقات املفسرين للسيوطي٢٨٠، ٢٧٩ / ٢الوعاة 
 / ٣، أزهار الرياض ١٠٠ - ٩٧ / ٢، مفتاح السعادة ٩٥، ٩٤: ، طبقات الفقهاء لطاش كربي٣١٦
، ٨٣٢، ٨٣١، ٧٨١، ٦١٦، ١٨٥، ١٦٤، ١٢١، ١١٧، ٧٤: ، كشف الظنون٣٢٥ - ٢٨٢
١٤٧٨، ١٤٧٥، ١٤٢٧، ١٣٩٨، ١٣٢٦،، ١٢١٧، ١٠٨٢، ١٠٥٦، ١٠٠٩، ٨٣٣ ،

١٩٨٧، ١٩٥٥، ١٨٩٠، ١٨٧٧، ١٧٩٨، ١٧٩١، ١٧٧٤، ١٧٣٤، ١٦٧٤، ١٥٨٤ ،
 - ٦٨١: ، روضات اجلنات٢١٠، ٢٠٩: ، الفوائد البهية١٢١ - ١١٨ / ٤شذرات الذهب 

: ، معجم املطبوعات٤٠٣، ٤٠٢ / ٢ هدية العارفني ،٨٦ / ٢ و ٦٧ / ١، إيضاح املكنون ٦٨٤
  ، كنوز٣٠٣ و ٢٥٩، الفهرس التمهيدي ٩٧٣

للدكتور " الزخمشري " ، وانظر كتاب ٢٣٨ - ٢١٥ / ٥، تاريخ بروكلمان ٢٩٤ - ٢٩١: االجداد
العامة أمحد حممد احلويف، ففيه دراسة وافية عن حياته وآرائه مث عن مؤلفاته وآثاره، نشر اهليئة املصرية 

  .ملصطفى الصاوي" منهج الزخمشري يف تفسري القرآن وبيان إعجازه " للكتاب، وكتاب 
  .جار اهللا: وكان قد جاور مبكة زمانا، فصار يقال له) ١(
  .١٦٩ / ٥" وفيات االعيان " 
وليس فيها لعمري مثل كشايف إن كنت تبغي * إن التفاسري يف الدنيا بال عدد : وقد قال فيه ميدحه) ٢(

فاجلهل كالداء والكشاف كالشايف وعلى هذا الكتاب شروح وتعليقات وردود * اهلدى فالزم قراءته 
" كشف الظنون " على آرائه يف االعتزال ونقد لبعض املسائل النحوية، ومنه خمتصرات، انظر ذلك يف 

 / ٥مان بروكل" تاريخ " ، وانظر ما طبع منها والنسخ اخلطية ملا مل يطبع يف ١٤٨٤ - ١٤٧٥ / ٢
٢٢٤ - ٢١٧.  

يف النحو، وهو من أمهات الكتب وأنفسها يف تعليم النحو، وهو مطبوع عدة مرات، وقد اعتىن ) ٣(
، ١٧٧٦ - ١٧٧٤ / ٢" كشف الظنون " العلماء ذا الكتاب، فوضعوا له شروحا عدة، انظرها يف 

  .٢٢٧ - ٢٢٥ / ٥بروكلمان " تاريخ " وانظر ما طبع منها يف 
وجعله مقدمة نافعة " االمنوذج يف النحو " هذا بكتاب " املفصل " لزخمشري كتابه وقد اختصر ا

 - ٢٢٧ / ٥بروكلمان " تاريخ " للمبتدئ كالكافية، وعليه عدة شروح أيضا طبع بعضها، انظر 
  .١٨٥ / ١" كشف الظنون " ، و ٢٢٩

(*)  

)٢٠/١٥٢(  



  

  .وحج، وجاور، وخترج به أئمة
  ).١(على باب االمام أيب منصور بن اجلواليقي ذكر التاج الكندي أنه رآه 

  ملا قدم الزخمشري للحج، أتاه شيخنا أبو): ٢(وقال الكمال االنباري 
) ٤(عن أمحد بن علي * كانت مسألة الركبان ختربين : مهنئا بقدومه، وقال) ٣(السعادات بن الشجري 

وأثىن عليه، ومل ينطق ) ٥(د رأى بصري أذين بأحسن مما ق* أطيب اخلرب حىت التقينا فال واهللا ما مسعت 
إن زيد اخليل دخل على رسول اهللا : الزخمشري حىت فرغ أبو السعادات، فتصاغر له، وعظمه، وقال

، كل رجل وصف يل )٧(يا زيد : " صوته بالشهادتني، فقال له) " ٦(صلى اهللا عليه وسلم، فرفع 
  وجدته دون

__________  
  ).٥٠(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .٣٩٢: يف نزهة االلبا) ٢(
  ).١٢٦(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ".علي " بدل " دواد ": " معجم االدباء " و " نزهة االلبا " يف ) ٤(
فلما التقينا صغر اخلرب اخلرب * وأستكرب االخبار قبل لقائه : وأورد االنباري بعدمها أنه أنشده أيضا) ٥(

  .٢٢٨" املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " ، و ١٢٨ / ١٩" معجم االدباء " واالبيات أيضا يف 
وقد أورد ابن خلكان البيتني االولني يف ترمجة جعفر بن فالح، ونسبهما إىل ابن هانئ االندلسي، ورواية 

والناس : مث قال بعد ذكر البيتني" عن أمحد بن دواد : " بدل" عن جعفر بن فالح : " البيت االول
م يف القاضي أمحد بن أيب دواد، وهو غلط، الن البيتني ليسا اليب متام، وهم يروون هذين البيتني اليب متا

  .يرووما عن أمحد بن دواد، وهو ليس بابن دواد، بل ابن أيب دواد، ولو قال كذا ملا استقام الوزن
 / ٦، مث أورد ابن خلكان االبيات الثالثة يف ترمجة ابن الشجري ٣٦٢، ٣٦١ / ١" وفيات االعيان " 

٤٦.  
  .رفع صوته" فحني بصر بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ": نزهة االلبا " يف ) ٦(
  .يا زيد اخليل": نزهة االلبا " يف ) ٧(

(*)  

)٢٠/١٥٣(  

  



  .ودعا له، وأثىن عليه) ٢] (وكذلك الشريف ) [ ١" (الصفة إال أنت، فإنك فوق ما وصفت 
  .شعريروى عنه باالجازة أبو طاهر السلفي، وزينب بنت ال: قلت

  .وروى عنه أناشيد إمساعيل بن عبد اهللا اخلوارزمي، وأبو سعد أمحد ابن حممود الشاشي، وغريمها
  . يف رجب سنة سبع وستني وأربع مئة- قرية من عمل خوارزم -وكان مولده بزخمشر 

  .وكان رأسا يف البالغة والعربية واملعاين والبيان، وله نظم جيد
 بن عبد اهللا، أنشدين الزخمشري لنفسه يرثي أستاذه أبا مضر النحوي أنشدنا إمساعيل: قال السمعاين

مسطني مسطني فقلت هو الدر الذي قد حشا به ) ٤(تساقطها عيناك * وقائلة ما هذه الدرر اليت ): ٣(
  أبو مضر أذين تساقط من عيين) * ٥(

__________  
رجل من العرب إال رأيته دون ما ما ذكر يل : "  بلفظ٣٢١ / ١" الطبقات " أورده ابن سعد يف ) ١(

 يف ترمجة ٥٧٣ / ١" االصابة " وابن حجر يف " ذكر يل اإال ما كان من زيد، فإنه مل يبلغ كل ما فيه 
  ".ما وصف يل أحد يف اجلاهلية فرأيته يف االسالم إال رأيته دون الصفة غريك " زيد اخليل بلفظ 

  ."نزهة االلبا " ما بني حاصرتني مستدرك من ) ٢(
معجم االدباء " وهو حممود بن جرير الضيب االصبهاين، مات مبرو سنة سبع ومخس مئة، مترجم يف ) ٣(
  .، ومساه ابن خلكان منصورا٢٧٦ / ٢" بغية الوعاة " ، و ١٢٤، ١٢٣ / ١٩" 

 / ٣" إنباه الرواة " ، و ١٢٤ / ١٩" معجم االدباء " ، و ١٧٢ / ٥" وفيات االعيان " والبيتان يف 
 ٧" العقد الثمني " ، و ٢٧٦ / ٢" بغية الوعاة " ، و ٢٢٩" املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " و ، ٢٦٧

  .١٢٠ / ٤" شذرات الذهب " ، و ٢٧٤النجوم الزاهرة ؟ ؟ " ، و ١٤٨/ 
  .تساقط من عينيك": الشذرات " و " النجوم " و " العقد الثمني " و " الوفيات " يف ) ٤(
  .الذي كان قد حشا": النجوم " و " عقد الثمني ال" و " الوفيات " يف ) ٥(

(*)  

)٢٠/١٥٤(  

  

أنبأين عدة عن أيب املظفر بن السمعاين، أنشدنا أمحد بن حممود القاضي بسمرقند، أنشدنا أستاذي حممود 
النجل من أعني البقر فإنا اقتصرنا بالذين ) ١(وما تطبينا * أال قل لسعدي ما لنا فيك من وطر : بن عمر
ومل أر يف الدنيا صفاء بال كدر * عيوم واهللا جيزي من اقتصر مليح ولكن عنده كل جفوة  * تضايقت

أردت * إىل جنب حوض فيه للماء منحدر فقلت له جئين بورد وإمنا * ومل أنس إذ غازلته قرب روضة 
قال وال منتظر ف) ٢(فقلت له هيهات ما يف * به ورد اخلدود وما شعر فقال انتظرين رجع طرف أجئ به 



  .هذا شعر ركيك ال رقيق: قلت) ٣(فقلت له إين قنعت مبا حضر * ورد سوى اخلد حاضر 
قرأت على زينب بنت عبدالرمحن بنيسابور، عن الزخمشري، أخربنا ابن البطرة، فذكر : قال ابن النجار

  ".احملامليات " حديثا من 
خراسان، ما دخل بلدا إال واجتمعوا برع يف اآلداب، وصنف التصانيف، ورد العراق و: قال السمعاين

  .عليه، وتلمذوا له، وكان عالمة نسابة، جاور مدة حىت هبت على كالمه رياح البادية
  .مات ليلة عرفة سنة مثان وثالثني ومخس مئة

  ربيع" يف غريب احلديث، و " الفائق " له ): ٤(وقال ابن خلكان 
__________  

  .تطلبني، وليس بشئ": العقد الثمني " و  " الوفيات" تستميلنا، ويف : تطبينا) ١(
  .ما يل": العقد الثمني " و " الوفيات " يف ) ٢(
  .١٤٧ / ٧" العقد الثمني " ، و ١٧٢ / ٥" وفيات االعيان " االبيات يف ) ٣(
  .١٦٩، ١٦٨ / ٥" وفيات االعيان " يف ) ٤(

(*)  

)٢٠/١٥٥(  

  

يف " املنهاج " ، و "النصائح " ، وكتاب " الرواة مشتبه أسامي" ، و "أساس البالغة " و " االبرار 
  ).١" (ضالة الناشد " االصول، و 

  ).٢(سقطت رجله، فكان ميشي على جاون خشب، سقطت من الثلج : قيل
  .وكان داعية إىل االعتزال، اهللا يساحمه

  
بن عبدالرمحن  الشيخ الثقة الصاحل، مسند نيسابور، أبو بكر، عبدالرمحن بن عبد اهللا*  البحريي - ٩٢

  .بن حممد، البحريي النيسابوري
  .ولد سنة ثالث ومخسني وأربع مئة

مسع أبا بكر البيهقي، وأمحد بن منصور املغريب، واالمام أبا القاسم القشريي، ووالده، وعمه عبداحلميد، 
  .وإمساعيل بن عبدالرمحن امليكايل، وأبا سهل احلفصي، وعدة

  .عن املغريب) ٣( للجوزقي "املتفق واملفترق " وتفرد بسماع 
__________  

االمكنة واجلبال واملياه " و " الفائق يف غريب احلديث " و " أساس البالغة : " طبع من كتبه) ١(



املستقصى يف " ويسمى كذلك باملقامات، و " النصائح الكبار " و " والبقاع املشهورة يف أشعار العرب 
أعجب العجب يف شرح " و " النصائح الصغار " و " ق الذهب أطوا" و " نوابغ الكلم " ، و "االمثال 

، ٩٧٦ - ٩٧٣" معجم املطبوعات " انظر " ربيع االبرار " و " مقدمة االدب " و " المية العرب 
، وانظر بقية ٢٣٨ - ٢١٦ / ٥بروكلمان " تاريخ " وانظر النسخ اخلطية لبعض كتبه غري املطبوعة يف 

  "وفيات االعيان " ، و ١٣٥ - ١٣٣ / ١٩ "معجم االدباء " تصانيفه يف 
  .٤٠٣، ٤٠٢ / ٢" هدية العارفني " ، و ١٦٩، ١٦٨ / ٥
، وفيهما سبب آخر لقطع ١٢٧ / ١٩" معجم االدباء "  و ١٦٩ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ٢(

  .رجله
  .١٢٦، ١٢٥ / ٤، شذرات الذهب ١١٠ / ٤، العرب ٣٩٤ / ١التحبري (*) 

 ه، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر ٣٨٨د بن عبد اهللا بن حممد، املتوىف سنة وهو أبو بكر حمم) ٣(
  ).٣٦٤(برقم 
(*)  

)٢٠/١٥٦(  

  

  .السمعاين، وحممد بن فضل اهللا الساالري، واملؤيد ابن حممد الطوسي، وآخرون: حدث عنه
  .وأجاز لعبد الرحيم بن السمعاين

  .وهو من بيت رواية ودين
  .ة أربعني ومخس مئةمات يف مجادى االوىل سن

  .بعد الستني وأربع مئة) ١(ومات أبوه العدل اجلليل أبو احلسن عبد اهللا 
  .يروي عن أيب نعيم عبدامللك االسفراييين ومجاعة

  ".مشيخته " زاهر الشحامي يف : يروي عنه
__________  

  ).١٦٣(مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ١(
(*)  

)٢٠/١٥٧(  

  



  عة والعشرونالطبقة التاس
 حممد) ١(الشيخ االمام، احملدث املتقن، اجلوال الرحال، أبو احلسن، سعد اخلري بن *  سعد اخلري - ٩٣

  )٢(بن سهل بن سعد االنصاري االندلسي البلنسي 
  .التاجر

  .سعد اخلري االندلسي الصيين: سار من االندلس إىل إقليم الصني، فتراه يكتب
  .وكان من الفقهاء العلماء

  ،)٣(ع ببغداد من طراد الزينيب، وابن طلحة النعايل، وابن البطر مس
__________  

 ١، اللباب ٤٩١ / ١، معجم البلدان ١٢١ / ١٠، املنتظم )البلنسي (٢٩٨، ٢٩٧ / ٢االنساب (*) 
 ١٢٠ / ١، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد، ١١٣، ١١٢ / ٤، العرب ١١٦ / ٨، مرآة الزمان ١٧٦/ 
 / ١٢، البداية والنهاية ٩٠ / ٧، طبقات السبكي ١٩٠، ١٨٩ / ١٥بالوفيات ، الوايف ١٢١ -

  .١٢٨ / ٤، شذرات الذهب ٢٢٢، ٢٢١
  .٣٢١ / ١٢" البداية " من " بن " سقط لفظ ) ١(
  .بلدة بشرق االندلس من بالد املغرب: نسبة إىل بلنسية) ٢(
  ".النظر "  إىل ١٢١ / ١٠" املنتظم " تصحف يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/١٥٨(  

  

  .من عبدالرمحن ابن محد) ١(وطبقتهم، وبأصبهان أبا سعد املطرز وطائفة، وبالدون 
مث مسع بنته فاطمة من فاطمة اجلوزدانية كثريا وهي حاضرة، ومسعها ببغداد من أصحاب اجلوهري، 

  .وحصل الكتب اجليدة، مث استقر ببغداد
وعبد اخلالق بن أسد، وابن اجلوزي، ، والسلفي، والسمعاين، واملديين، )٢(ابن عساكر : حدث عنه

  .والكندي، وابنته فاطمة، وزوجها علي بن جنا الواعظ
  .وتفقه على الغزايل

  .وقرأ االدب على أيب زكريا التربيزي
  .مات يوم عاشوراء سنة إحدى وأربعني ومخس مئة

  .وغريه) ٣(وثقه ابن اجلوزي 
 عود، فدفعه إىل جارية القاضي، فلم تعرفه به يسري) ٥(أنه محل إىل قاضي املرستان ) ٤(ذكر السمعاين 



  .لقلته
  .ال: يا سيدنا، وصل العود ؟ قال: فجاء، وقال: قال
  .ال حاجة لنا فيه: دفعته إىل اجلارية، فسأهلا عنه، فاعتلت بقلته، وأحضرته، فرماه القاضي، وقال: قال

   أن ال حيدثه بهمث إن سعد اخلري طلب منه أن يسمع ولده جابرا جزء االنصاري، فحلف
__________  

  .قرية من أعمال الدينور: دون) ١(
  ).١٤٧(وقد مرت ترمجة عبدالرمحن الدوين يف اجلزء التاسع عشر برقم 

  .٢ / ٧٠: ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(
  .كان ثقة صحيح السماع:  فقال١٢١ / ١٠" املنتظم " يف ) ٣(
  .٢٩٧ / ٢" االنساب " يف ) ٤(
  ).١٢(ته برقم تقدمت ترمج) ٥(

(*)  

)٢٠/١٥٩(  

  

  .عودا، فبقي يلح على القاضي أن يكفر ميينه، فما فعل، وال هو محل شيئا) ١(إال خبمسة أمناء 
  

 بن االخوة، البغدادي العطار الشيخ اجلليل، أبو العباس، أمحد بن حممد بن إبراهيم*  ابن االخوة - ٩٤
  .الوكيل، جد املؤيد بن االخوة

  .البن دريد عن أيب منصور العكربي" اتىن "  بن البسري، وغريه، وتفرد ب مسع أبا القاسم
  .السمعاين، وطائفة خامتتهم الفتح بن عبد السالم: روى عنه

شيخ ي، حسن املنظر، خري، متقرب إىل أهل اخلري، : وعاش ستا ومثانني سنة، قال أبو سعد السمعاين
  .ويف يف خامس رمضان سنة إحدى وأربعني ومخس مئةوهو أبو شيخينا عبدالرحيم وعبد الرمحن، ت

  
بن ) ٢( أمحد بن حممد الشيخ الصاحل، أبو الربكات، إمساعيل بن أيب سعد* *  شيخ الشيوخ - ٩٥

  .دوست، النيسابوري
__________  

  .االمناء مجع املنا، وهو كيل أو ميزان يوزن به) ١(
  .مل نعثر له على مصدر ترمجة" (*) القاموس " 



، الوايف ١١١ / ٤ العرب ١١٤ / ٨، مرآة الزمان ١١٨ / ١١، الكامل ١٢١ / ١٠املنتظم *) (* 
 / ٣، ذيب تاريخ دمشق ١٢٨ / ٤، شذرات الذهب ٢٨٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٨٥ / ٩بالوفيات 

١٥.  
  .حممود بدل حممد": مرآة الزمان " و " املنتظم " يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/١٦٠(  

  

  . ببغداد٤٦٥ولد سنة 
فسمع من أيب القاسم عبد العزيز بن علي االمناطي، وعلي بن البسري، وأيب نصر الزينيب، ورزق اهللا، 

  .ومجاعة
، والسمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، )١(ابناه عبدالرحيم وعبد اللطيف، وأبو القاسم بن عساكر : وعنه

  .اقويلوأبو أمحد بن سكينة وهو سبطه، وسليمان املوصلي، وأمحد بن احلسن الع
وقور مهيب، على شاكلة محيدة، ما عرفت له هفوة، قرأت عليه الكثري، وكنت نازال : قال السمعاين

  .برباطه
يا سيدي، ما جتد ؟ : كنت حاضرا ملا احتضر، فقالت له أمي: مسعت ابن سكينة يقول: قال ابن النجار

  .مث مات ] ٨٩: واقعةال] [ روح ورحيان وجنة نعيم : [ فما قدر على النطق، فكتب على يدها
مات يف عاشر مجادى اآلخرة سنة إحدى وأربعني ومخس مئة، وعملوا ملوته وليمة بنحو ثالث مئة : قلت
  .دينار

  
  .، مث الكرخي، من كبار أئمة الشافعية، العالمة أبو عبد اهللا اجليلي)٢(ابن عبد الرشيد *  شافع - ٩٦

__________  
  .١ / ٢٧: ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(

، البداية ٣٢٩ / ١، طبقات االسنوي ١٠١ / ٧، طبقات السبكي ١٢٢، ١٢١ / ١٠املنتظم (*) 
  .٢٢٢ / ١٢والنهاية 

  ".عبد الرشيد " بدل " عبد اهللا : " االسنوي" طبقات " يف ) ٢(
(*)  

)٢٠/١٦١(  

  



  ).١(رحل، وتفقه على الغزايل، وإلكيا 
  .ومسع بالبصرة من القاضي أيب عمر النهاوندي

  .وتصدر للعلم ببغداد
  .روى عنه السمعاين

  .مات يف احملرم سنة إحدى وأربعني ومخس مئة وهو يف عشر الثمانني
  

 بن علي الفقيه املفيت العابد، أبو احلسن، أمحد بن االمام احملدث أيب حممد عبد اهللا*  ابن اآلبنوسي - ٩٧
  .بن اآلبنوسي، البغدادي الشافعي الوكيل

  .وأربع مئةولد سنة ست وستني 
مسع أبا القاسم بن البسري، وإمساعيل بن مسعدة، وأبا نصر الزينيب، وعدة، وتفقه على قاضي القضاة 

  ).٢(احلموي 
ونظر يف الكالم واالعتزال، مث لطف اهللا به، وصار من أهل السنة واملتابعة، وكان يدري املذهب 

  .ا، مؤثرا لالنقطاعوالفرائض واخلالف والشروط، ثقة زاهدا مصنفا ذكارا، متأهل
__________  

 ه، مرت ٥٠٤وهو االمام علي بن حممد بن علي الطربستاين أبو احلسن إلكيا اهلراسي، املتوىف سنة ) ١(
  ).٢٠٧(ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم 

، ١١٤ / ٧، الوايف بالوفيات ١٢٩٤ / ٤، تذكرة احلفاظ ١١٤ / ٤، العرب ١٢٦ / ١٠املنتظم (*) 
  .١٣٠ / ٤، شذرات الذهب ١٠٩ / ١، طبقات االسنوي ٢١ / ٦بكي طبقات الس

 ه، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع ٤٨٨هو أبو بكر حممد بن املظفر الشامي الشافعي املتوىف سنة ) ٢(
  ).٤٧(عشر برقم 

(*)  

)٢٠/١٦٢(  

  

ته شرف ، والكندي، وسليمان املوصلي، وآخر من روى عنه بن)١(السمعاين، وابن عساكر : روى عنه
  .النساء

  .مات يف ثامن ذي احلجة سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة
  .بعد اخلمس مئة) ٢(ومات أبوه 

  



  .، الدالل البغدادي ابن االشقرأبو بكر أمحد بن علي بن عبد الواحد*  ابن االشقر - ٩٨
  .مسع أبا احلسني بن املهتدي باهللا، وابن هزار مرد الصريفيين

ليمن الكندي، وترك بن حممد العطار، وأمحد بن االصفر، وعبد امللك بن أيب السمعاين، وأبو ا: وعنه
  .الفتح، وعدة

  .صاحل خري، صحيح السماع
  .مات يف صفر سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة

  
، اهلمذاين الشيخ الصاحل املعمر، مسند مهذان، أبو بكر، هبة اهللا بن الفرج* *  ابن أخت الطويل - ٩٩

  .ابن أخت الطويل
  .ولد سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة

  أيب القاسم يوسف بن حممد اخلطيب، وأيب الفضل: ومسع من
__________  

  .٢ / ٧ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ١(
  ).١٧٦(وقد مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٢(

  .١٣١ / ٤، شذرات الذهب ١١٥ / ٤، العرب ١٢٦ / ١٠املنتظم (*) 
  .٣٦٤ - ٣٦٢ / ٢التحبري (* *) 

(*)  

)٢٠/١٦٣(  

  

القومساين االمام، وأيب احلسن علي بن حممد البجلي اجلريري، وبكر ابن حيد، وسفيان بن احلسني بن 
  .فنجويه، وعبدوس بن عبد اهللا، وطائفة

احلافظ أبو العالء العطار، وأوالده أمحد، وعبد الغين وواثلة، واملؤيد بن االخوة، والسمعاين، : روى عنه
  .، وعدة)١(بن عساكر وا

  ).٢(وأجاز فيما قيل لعبد اخلالق النشتربي 
  .وكان من خيار الشيوخ

  ).٣(هو أحب إيل من كل شيخ مذان : كان احلافظ أبو العالء يقول
إنه ولد سنة ثالث : ، وذكر مولده سنة اثنتني، وقال اليب العالء)٤" (حتبريه " وأثىن عليه السمعاين يف 

  ).٥(ومخسني 



  من" السنن " مسموعاته فمن 
  .البجلي، أخربنا أبو بكر بن الل، عن ابن داسة، عن أيب داود
  .وحدث به، فسمعه منه أمحد وعاتكة ولدا احلافظ أيب العالء

  ).٦(البن الل، مسعه من البجلي عنه " مكارم االخالق " ومن مساعاته 
  .تويف يف شعبان سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة عن تسعني سنة

__________  
  .١ / ٢٣٧ابن عساكر " مشيخة " انظر ) ١(
ضبط يف االصل بكسر النون وضبطها ياقوت بالفتح مث السكون وتاء مثناة فوقية مث باء موحدة، ) ٢(

قرية كبرية ذات خنل وبساتني، ختتلط بساتينها ببساتني شهرابان من طريق خراسان : نسبة إىل نشتربى
  .من نواحي بغداد

  .٣٨٠ص " املشتبه " ، و ٢٨٦ / ٥" لبلدان معجم ا" انظر 
  .، ستأيت ترمجته يف اجلزء الثاين والعشرين٦٤٩وعبد اخلالق هذا متوىف سنة 

  .٣٦٢ / ٢" التحبري " انظر ) ٣(
  ).٢(وأبو العالء اهلمذاين احلافظ ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم 

)٣٦٢ / ٢) ٤.  
  .٣٦٤ / ٢" التحبري ) " ٥(
  .٣٦٤، ٣٦٣ / ٢" التحبري  " )٦(

(*)  

)٢٠/١٦٤(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 



  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .يسألكم الدعاء قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، و

 بن عبيد اهللا بن علي، الدومي، مث الشيخ اجلليل، أبو الفتح، مفلح بن أمحد بن حممد*  الدومي - ١٠٠
  .البغدادي، الوراق

  .مولده سنة سبع ومخسني وأربع مئة
  .مسع أبا بكر اخلطيب، وابن هزارمرد الصريفيين، وأبا احلسني بن النقور، وعلي بن البسري

  ، وأبو سعد السمعاين، وعمر بن طربزد،)١(كر ابن عسا: وعنه
  .ويوسف بن املبارك، وأبو حممد بن الساوي، وترك بن حممد العطار

كتبت عنه الكثري، وكان شيخا ال بأس به، كان يعقد يف قطيعة الفقهاء بالكرخ، ويكتب : قال السمعاين
جح، كان حريصا، تويف يف ثاين عشر الرقاع باالجرة، ومسعت أنه مجع ماال كثريا، ودفنه، فورثه ولده من

  .احملرم سنة سبع وثالثني ومخس مئة
  .بن مفلح، يروي عن ابن البطر وحنوه) ٢(وولده منجح : قلت

  ).٣(تويف بعد سنة مخسني ومخس مئة 
  .بن منجح بن مفلح، مسع هبة اهللا بن الطرب وغريه) ٤(وحفيده مصلح 

__________  
 / ٤، شذرات الذهب ٢٧٣ / ٥، النجوم الزاهرة ١٠٣ / ٤، العرب ١٧٨ورقة : االستدراك(*) 

  .٣٧١، ٣٧٠ / ٣، حاشية االكمال ١١٦
" و " النجوم " و " العرب " والدومي بالدال املهملة املضمومة، نسبة إىل دومة اجلندل، وقد حترف يف 

  .إىل الرومي بالراء" الشذرات 
  .١ / ٢٤٥ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(
  .باب الدومي والرومي": االستدراك " يف مترجم ) ٢(

  .٣٧١ / ٣" االكمال " ونقله املعلمي يف حاشية 
  . ه٥٥٤على أنه متوىف سنة ) ٢٣٢(سيذكره املؤلف عقب الترمجة ) ٣(
  .باب الدومي والرومي" االستدراك " مترجم يف ) ٤(

  .٣٧١ / ٣" االكمال " ونقله املعلمي يف حاشية 
(*)  

)٢٠/١٦٥(  



  

  . إلياس بن جامعروى عنه
، وأبو الفتح عبد اهللا بن حممد بن )١(ومات مع مفلح أبو عبد اهللا احلسني بن علي سبط اخلياط 

بن يوسف بن ) ٤(، وأمري املسلمني علي )٣(، وأبو طالب علي بن عبدالرمحن الصوري )٢(البيضاوي 
  تاشفني، والعالمة عمر

طاغية الترك واخلطا، واخلطيب أبو الفضل ) ٦(، وكوخان )٥(ابن حممد بن أمحد بن لقمان النسفي 
) ٨(، والقاضي املنتجب أبو املعايل حممد بن الزكي حيىي القرشي )٧(حممد بن عبد اهللا بن املهتدي باهللا 

  .بدمشق
  

  .االمام املسند، أبو عمرو، عثمان بن حممد بن أمحد، البلخي*  الشريك - ١٠١
لوراق، واحلافظ أبا علي الوخشي، وحممد بن عبدامللك مسع أباه، وإبراهيم بن حممد بن سليمان ا

  .املاسكاين، وأبا سعيد اخلليل بن أمحد السجزي، وطائفة
  كان فاضال، حسن السرية من أهل العلم، مكثرا): ٩(قال السمعاين 

__________  
  ).٧٩(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١١٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٦٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٧٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٧٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).٧٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).٧٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(
  ).٨٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٨(

  .٥٥٩ - ٥٥٢ / ١التحبري (*) 
  . وما بعدها٥٥٢ / ١" التحبري " يف ) ٩(

(*)  

)٢٠/١٦٦(  

  



عن عبد الوهاب بن أمحد احلديثي، عن زاهر بن " املوطأ " يروي من احلديث، معمرا، كتب إيل مبروياته، 
  أمحد السرخسي، ويروي

" سنن " أيب الليث السمرقندي، عن الوخشي، عن متيم بن زرعة، عنه، وروى عن الوخشي " تفسري " 
  .تويف ببلخ يف مجادى االوىل سنة سبع وثالثني ومخس مئة): ١(إىل أن قال ..أيب داود، وعدة تفاسري

  
، علي بن العالمة شيخ الشافعية أيب نصر عبد العدل الصدوق العامل، أبو القاسم*  ابن الصباغ - ١٠٢

  .السيد بن حممد بن عبد الواحد بن الصباغ البغدادي
  .مسع أباه، وأبا حممد الصريفيين، وطرادا الزينيب

للطيف بن أيب النجيب، ، والسمعاين، ومحزة بن القبيطي، وعبد ا)٢(السلفي، وابن عساكر : حدث عنه
وزاهر بن رستم، ويوسف بن اخلفاف، وأمحد بن احلسن العاقويل، وسليمان املوصلي، وأخوه حممد ابن 

  .علي، وعبد ايد بن العالء
  .كان من املعدلني ببغداد: قال ابن النجار
  .ولدت يف آخر سنة إحدى وستني: شيخ ثقة صاحل صدوق، حسن السرية، قال يل: قال السمعاين

__________  
  .٥٥٩ / ١" التحبري ) " ١(

  .١٣١ / ٤، شذرات الذهب ١١٥ / ٤العرب (*) 
  .١ / ١٤٥ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(

(*)  

)٢٠/١٦٧(  

  

تويف يف مجادى االوىل سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة، وتبعه خلق عظيم، : وقال امحد بن صاحل اجليلي
  ني سنة شاهدا، وهو آخر من روى ببغداد كتاب ابن جماهد يفوكان شيخ الوقت، بقي نيفا ومخس

  .القراءات
  .وكان شيخا حسنا فاضال حمترما، مقدما لدينه وعلمه وبيته: قال

، وأبو جعفر بن )٢(، وأبو جعفر البطروجي )١(وفيها مات أمحد بن عبد اهللا بن علي بن اآلبنوسي 
، وعمر بن )٥(، ودعوان بن علي املقرئ )٤(الشقر املقرئ، وأبو بكر أمحد بن علي ابن ا) ٣(الباذش 

، )٨(، والقاضي أبو عبد اهللا اجلاليب )٧(، وحممد بن أمحد بن أيب الفتح الطرائفي )٦(ظفر املغازيل 
، وأبو السعادات )١٠(، وهبة اهللا بن الفرج ابن أخت الطويل )٩(والفقيه نصر اهللا بن حممد املصيصي 



  ).١١(النحوي هبة اهللا بن علي بن الشجري 
__________  

  ).٩٧(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٧١(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .٨٣ / ١البن اجلزري " غاية النهاية " له ترمجة يف ) ٣(
  ).٩٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
 / ٤" شذرات الذهب " ، و ١١٥ / ٤" العرب " ، و ١٢٨، ١٢٧ / ١٠" املنتظم " مترجم يف ) ٥(

  ".عوان " ه فيه إىل  وحترف امس١٣١
  ).١٠٥(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٠٩(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).١٠٧(سترد ترمجته برقم ) ٨(
  ).٧٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٩(
  .ابن أخي الطويل، والتصويب من ترمجته املتقدمة: ، ويف االصل)٩٩(تقدمت ترمجته برقم ) ١٠(
  ).١٢٦(سترد ترمجته برقم ) ١١(

(*)  

)٢٠/١٦٨(  

  

 بن الرزاز، الشافعي بن حممد بن عمر) ١(شيخ الشافعية، أبو منصور، سعيد *  ابن الرزاز - ١٠٣
  .البغدادي، مدرس النظامية

  .تفقه بالغزايل، وأيب سعد املتويل، وإلكيا اهلراسي، وأيب بكر الشاشي، وأسعد امليهين
  .ومسع من رزق اهللا التميمي، ومجاعة

  .قار ومست وحرمة تامة، ويل تدريس النظامية مدة، مث عزلوتصدر، وأفاد، وكان ذا و
  .وخترج به االصحاب

  .السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وطائفة: روى عنه
  .مات يف ذي احلجة سنة تسع وثالثني ومخس مئة، وصلى عليه ولده أبو سعد، وعاش سبعا وسبعني سنة

  
 بن أيب الفضل، اهلروي  بن أيب عاصم عبد اهللاحملدث الصاحل، أبو نصر، عبيد اهللا* *  الدهان - ١٠٤

  ).٢(الصويف الدهان، صاحب شيخ االسالم 



__________  
، دول ٣١٢: ، املشتبه١٠٧ / ٤، العرب ١٠٣ / ١١، الكامل يف التاريخ ١١٣ / ١٠املنتظم (*) 

، ٢٧٦/  ٥، النجوم الزاهرة ٢١٩ / ١٢، البداية والنهاية ٩٣ / ٧، طبقات السبكي ٥٧ / ٢االسالم 
  .١٢٢ / ٤شذرات الذهب 

  ".سعد " إىل " البداية " حترف امسه يف ) ١(
  .مل أعثر على مصدر ترمجه(* *) 

، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر ٤٨١أيب إمساعيل عبد اهللا بن حممد بن علي اهلروي، املتوىف سنة ) ٢(
  ).٢٦٠(برقم 
(*)  

)٢٠/١٦٩(  

  

  .د بن أيب مسعود الفارسي، والزم شيخ االسالم مدةمسع أبا عاصم الفضيل بن حيىي، وحمم
  .روى عنه سبطه أبو روح اهلروي، وهو الذي حرص عليه، ومسعه الكثري

  .وروى عنه ابن السمعاين، وباالجازة ابنه عبدالرحيم، وابن اجلوزي، وابن بوش
  .تويف سنة تسع وثالثني ومخس مئة، وقد قارب الثمانني

  
  .حفص الشيباين املغازيل املقرئ) ١(، أبو محد، االمام، مفيد بغدادابن أ*  عمر بن ظفر - ١٠٥

  .تال بالروايات الكثرية على أمحد بن أيب االشعث السمرقندي، وغريه
  .تال عليه حيىي بن أمحد االواين بالسبع

  .وكان مولده يف سنة إحدى وستني وأربع مئة
وطراد الزينيب، والنعايل، وخلق، حىت كتب أيب القاسم علي بن البسري، ومالك البانياسي، : ومسع من

  .عن ابن احلصني وذويه
  ، وابن اجلوزي، وأبو)٢(ابن السمعاين، وابن عساكر : وروى عنه

__________  
 / ٤، شذرات الذهب ٥٩٣ / ١، غاية النهاية ١١٥ / ٤، العرب ٤٠٧ / ٢معرفة القراء الكبار (*) 

١٣١.  
  ".ابن " إىل " اء معرفة القر" يف " أبو " حترف لفظ ) ١(



  .٢ / ٣١١ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(
(*)  

)٢٠/١٧٠(  

  

  .اليمن الكندي، وابن سكينة، ويوسف بن كامل، وعلي بن حممود القطان، وآخرون
  .ونسخ شيئا كثريا، وعين بالرواية، مع اخلري والصالح والعلم، وقد ختم عليه مبسجده خلق كثري

، حسن السرية، صحب االكابر، وخدمهم، قيم بكتاب اهللا، ختم عليه هو شيخ صاحل: قال السمعاين
خلق، كتبت عنه الكثري، وأظهر املبارك بن كامل مساعه يف السادس من انتقاء ابن أيب الفوارس على 

ما مسع من : املخلص على ورقة عتيقة من علي بن البسري، فشنع أبو القاسم بن السمرقندي عليه، وقال
  .سن عمر حمتملالبسري شيئا، و

  .تويف يف حادي عشر شعبان سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة
  

  . املسامريي البزاز، الرجل الصاحلأبو القاسم البغدادي*  ظاهر بن أمحد - ١٠٦
  .مسع رزق اهللا التميمي، وطرادا الزينيب، وابن البطر

  .السمعاين، ويوسف بن املبارك، وحممد بن علي القبيطي: وعنه
  . القعدة سنة إحدى وأربعني ومخس مئةتويف يف ذي

  
   بن حممد بن حممد بن الطيبالقاضي أبو عبد اهللا، حممد بن علي* *  اجلاليب - ١٠٧

__________  
  .مل أعثر على مصدر ترمجه(*) 

، ١٩٥: ، املشتبه١١٥ / ٤باب اجلاليب واجلاليب، العرب : ، االستدراك٤٠٠ / ٣االنساب (* *) 
  = (*) وحترف فيه إىل ٢٩٣ / ٥، لسان امليزان ٢ / ١٦٧ق  / ١توضيح املشتبه 

)٢٠/١٧١(  

  

  .املعدل الشروطي) ١(، الواسطي املالكي املغازيل - بالضم -ابن اجلاليب 
  .ولد سنة سبع ومخسني وأربع مئة

ومسعه أبوه من أيب احلسن حممد بن حممد بن خملد االزدي، واحلسن بن أمحد الغندجاين، وأيب علي 



ن حممد بن كماري، وأيب يعلى علي بن عبيداهللا بن العالف، وأيب منصور حممد بن حممد إمساعيل ب
العكربي ملا قدم واسطا، ومسع ببغداد من احلميدي، وله إجازة من أيب غالب بن اخلالة اللغوي، وأيب بكر 

  .اخلطيب، وأيب متام علي بن حممد صاحب ابن املظفر، وتفرد بأشياء
دد، حسن االسة، ينوب عن قاضي واسط، احندرت إليه، ومسعت منه الكثري، شيخ متو: قال السمعاين

البن املبارك، وحدث ببغداد " الرب والصلة " المحد بن سنان، و " مسند اخللفاء الراشدين " من ذلك 
بعد سنة عشرين ومخس مئة، وكان شيخنا أمحد بن االغالقي يرميه بأنه ادعى مساع شئ مل يسمعه، وأما 

  .، فالصدق واالمانة، وهو صحيح السماع واالصولظاهره
وحيىي بن الربيع الفقيه، ) ٣(، وأبو املظفر علي ابن نغوبا )٢(احلسن بن مكي املرندي : حدث عنه: قلت

  وحيىي بن احلسني االواين، وأبو املكارم علي بن عبد اهللا بن اجللخت، وأبو بكر أمحد بن صدقة الغرايف،
__________  

  ".، وحترفت النسبة فيه إىل احلداين ١٣١ / ٤، شذرات الذهب ٣٨٠ / ١، تبصري املنتبه "احلالي = " 
  ".املغازي "  إىل ٢٩٣ / ٥" لسان امليزان " حترف يف ) ١(
  .من مدن أذربيجان: بفتح أوله وثانيه ونون ساكنة، نسبة إىل مرند) ٢(
  ).٢٨٠(رين برقم  ه، ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعش٦١١املتوىف سنة ) ٣(

(*)  

)٢٠/١٧٢(  

  

  ).١(وأبو الفتح حممد بن أمحد املندائي 
وكذا " تاريخ واسط " اجلاليب بالفتح، فأنا رأيته بالضم خبط والده يف : وكان أبو الفتح يغلط، ويقول

  .وغريه) ٢(قيده ابن نقطة 
  .٥٤٢مات يف رمضان سنة 

  
 بن املختار بن أبو متام، أمحد بن الشيخ أيب العز حممدالشيخ اجلليل، مسند وقته، *  ابن املختار - ١٠٨

  ).٣(حممد بن عبد الواحد بن املؤيد باهللا، العباسي البغدادي التاجر اجلوال، ويعرف بابن اخلص 
  .ولد يف حدود سنة مخسني وأربع مئة

ع أيضا أبا للفريايب عنه، ومس" صفة املنافق " ومسع أبا جعفر بن املسلمة، فكان آخر من روى خبراسان 
  .نصر الزينيب

  .السمعاين، وابنه عبدالرحيم، القاسم بن عبد اهللا الصفار، وإمساعيل القاري، وآخرون: روى عنه



تويف بنيسابور بعد أن أكثر من التجارة بالبحار واهلند والترك يف خامس ذي القعدة سنة ثالث وأربعني 
  .ومخس مئة

__________  
، وسيذكر املؤلف فيها )٢٣١( ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم  ه، ستأيت٦٠٥املتوىف سنة ) ١(

  ".املندائي " معىن نسبته 
  .باب اجلاليب واجلاليب" االستدراك " يف ) ٢(

  .١٣٥ / ٤، شذرات الذهب ١١٩ / ٤، العرب ١٣٤ / ١٠املنتظم (*) 
  .ابن اخلضر": املنتظم " كذا يف االصل، ويف ) ٣(

(*)  

)٢٠/١٧٣(  

  

  . بن أيب الفتح احلسن، البغدادي الطرائفياملعمر، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد*  الطرائفي - ١٠٩
  .من ابن املسلمة، وأجاز له هو واخلطيب، وعبد الصمد بن املأمون" صفة املنافق " مسع 

  .آخر من روى عنه الفتح بن عبد السالم
  .سعني سنةمات يف ذي احلجة سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة عن إحدى وت

  .محزة بن القبيطي، وأخوه، وزاهر بن رستم، وأمحد بن احلسن العاقويل: روى عنه
  

  .حممد بن علي، ابن الداية البغدادي* *  ابن الداية - ١١٠
  .بعد االربعني ومخس مئة بسماعه من أيب جعفر بن املسلمة" صفة املنافق " مسع منه الفتح 

  .ةيكىن أبا غالب، عاش سبعا ومثانني سن
  .السمعاين، ومحزة وحممد ابنا علي بن القبيطي، وسليمان املوصلي: روى عنه

  .تويف يف حمرم سنة ثالث وأربعني ومخس مئة
__________  

  .١٢٩ / ١٠املنتظم (*) 
  .١٢٩٧ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٣٦ / ١٠املنتظم (* *) 

(*)  

)٢٠/١٧٤(  

  



، وأمه )١( أبوه فراشا يف بيت رئيس الرؤساء هو أبو غالب، ال يعرف اسم جده، كان: قال ابن النجار
داية هلم، فريب معهم، ومسع مع االوالد على أيب جعفر بن املسلمة، وعمر، ومسع منه احلفاظ والكبار، 

  وكان يكرب
  .يف اجلامع خلف اخلطيب، وكان مساعه صحيحا

  
محن بن عيسى، االموي  بن عبدالرإمام النحو، أبو القاسم، عبدالرمحن بن حممد*  ابن الرماك - ١١١

  .االشبيلي، قل أن ترى العيون مثله
  .سيبويه، وخترج به أئمة" كتاب " أقرأ 

  .أخذ عن أيب عبد اهللا بن أيب العافية، وأيب احلسن بن االخضر
  .أبو بكر بن خري، وأبو إسحاق بن ملكون، وأبو بكر بن طاهر اخلدب: محل عنه

  .تويف كهال سنة إحدى وأربعني ومخس مئة
  

  ، الغنوي)٢ (االمام، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد بن حمرز* *  الغنوي - ١١٢
__________  

  . ه٤٥٠وهو أبو القاسم علي بن احلسن بن أيب الفرج بن مسلمة، املتوىف سنة ) ١(
  ).١٠٤(مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم 

  .٨٦ / ٢بغية الوعاة (*) 
 / ٤، العرب ١٢٩٧ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٣٧ / ١١ التاريخ ، الكامل يف١٣٤ / ١٠املنتظم (* *) 
، شذرات ٢٢٤ / ١٢، البداية والنهاية ٣٦ / ٧، طبقات السبكي ١١٨ / ٦، الوايف بالوفيات ١١٩

  .١٣٥ / ٤الذهب 
  .نسبة إىل غين بن أعصر: والغنوي

وقد " حمرز " و " حممد " بني " نبهان " طبقات السبكي زيادة اسم " و " الوايف " و " املنتظم " يف ) ٢(
  ".ار " إىل " البداية " حترف يف 

(*)  

)٢٠/١٧٥(  

  

  .الرقي، الفقيه الشافعي الصويف
  .ومولده سنة تسع ومخسني وأربع مئة



  .مسع رزق اهللا التميمي، وعبد احملسن الشيحي، وحممد بن بكران الشامي، واحلميدي، وعدة
حممد بن سيد اخلطباء عبدالرحيم بن نباتة يف سنة أربع وقدم اخلطيب أبو القاسم حيىي بن طاهر بن 

مساعي من أيب عن جدي، ومل يكن معه " ديوان اخلطب " إن : ومثانني وافدا على النظام الوزير، فقال
  .نسخة، فقرأ عليه الغنوي من نسخة جديدة ال مساع عليها

  .وقد تفقه على الغزايل، وأيب بكر الشاشي
  .وكتب كثريا
  .وخشوع) ٢(رأيته وله مست وصمت، وعليه وقار ): ١(وزي قال ابن اجل

  .السمعاين، وأبو اليمن الكندي، وأبو حفص بن طربزد، وآخرون: روى عنه: قلت
  .مات ببغداد يف ذي احلجة سنة ثالث وأربعني ومخس مئة

  .وكان صدوقا
__________  

  .١٣٤ / ١٠" املنتظم " يف ) ١(
  ".عليه "  بدون لفظ ووقار،": املنتظم " يف مطبوعة ) ٢(

(*)  

)٢٠/١٧٦(  

  

  .، ابن الوزير الدمشقياحلافظ املفيد، أبو علي، احلسن بن مسعود*  ابن الوزير - ١١٣
  .صاحب دمشق) ٢(اخلوارزمي لتتش ) ١(وزر جده حسن 

  .وهذا طلب العلم، ورحل يف احلديث
  .وتفقه اليب حنيفة

  ).٣(ية وسكن مرو، ومسع الكثري، وأكثر عن فاطمة اجلوزدان
إنه ولد يف صفر سنة مثان وتسعني : حافظ فطن، له معرفة باحلديث واالنساب، قال يل: قال السمعاين

  .وأربع مئة، ومات مبرو يف احملرم سنة ثالث وأربعني ومخس مئة
  .وفضائل) ٤(وله نظم جيد : قلت
  

   بن احلسنيهيماالمام احلافظ الناقد، أبو عبد اهللا، احلسني بن إبرا* *  اجلورقاين - ١١٤
__________  

 / ١، ميزان االعتدال ١٢٩٧ / ٤، تذكرة احلفاظ ٢٨٤ / ١) قسم شعراء الشام(خريدة القصر (*) 



، ٢٥٦ / ٢، لسان امليزان ٩١ / ٢، اجلواهر املضية ٢٧٠، ٢٦٩ / ١٢، الوايف بالوفيات ٥٢٣
  .٢٥٣ / ٤، ذيب تاريخ دمشق لبدران )٧٣٢(الطبقات السنية رقم 

  .إىل حسني" لسان امليزان " رف يف حت) ١(
  ).٤٦( ه، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٤٨٨ابن ألب أرسالن السلجوقي، املتوىف سنة ) ٢(
  ).٢٩٢(، مرت ترمجتها يف اجلزء التاسع عشر برقم ٥٢٤املتوفاة سنة ) ٣(
  .٢٥٣ / ٤" ذيب تاريخ دمشق " انظر بعض نظمه يف ) ٤(

، ٣٠٧ / ١باب اجلورقاين واجلورقاين واخلوزياين، اللباب : ، االستدراك١٨٤ / ٢ان معجم البلد(* *) 
  = (*)، لسان امليزان ٣١٥ / ١٢، الوايف بالوفيات ١٣٠٩، ١٣٠٨ / ٤تذكرة احلفاظ 

)٢٠/١٧٧(  

  

  .ابن جعفر، اهلمذاين اجلورقاين
  .من قرى مهذان: وجورقان

  .يسوقها بأسانيده" املوضوعات " له مصنف يف 
  .يروي عن أيب حممد الدوين فمن بعده

  .له" املوضوعات " وعلى كتابه بىن أبو الفرج بن اجلوزي كتاب 
  .أدركه أجله يف السفر، فبلغنا يف رجب خربه من سنة ثالث وأربعني ومخس مئة: قال ابن شافع
زاق حدثنا عنه عبد الر" املوضوعات " كتب وحصل، وصنف، وأجاد تصنيف كتاب : قال ابن النجار

  ).١(اجليلي 
وروى عن ابن طاهر املقدسي، وحيىي بن أمحد الغضائري، وشريويه الديلمي، ومحد بن نصر، وعبد : قلت

  .امللك بن بنجري، وحيىي بن مندة، وأمحد بن عباد الربوجردي، ويرتل إىل عبد اخلالق اليوسفي
  .٥٨٢حدث عنه بالكتاب ابن أخته جنيب بن غامن الطيان يف سنة 

  .تويف يف سادس عشر رجب سنة ثالث وأربعني ومخس مئة:  مشققال ابن
__________  

، ٢٦١ / ٢، إيضاح املكنون ١٣٦ / ٤، طبقات احلفاظ، شذرات الذهب ٢٧١ - ٢٦٩ / ٢= 
  . وفيه اجلوزقي١١١، الرسالة املستطرفة ٣١٣ / ١هدية العارفني 

اء، وضبطه ابن االثري بضم اجليم واجلورقاين ضبط يف االصل كما ضبطه ابن نقطة بفتح اجليم والر
وسكون الواو والراء، أما ياقوت فضبطه بالزاي املفتوحة، ومل يضبط اجليم، وضبطت بالضم ضبط 

بضم اجليم وسكون الواو بعدها زاي مث : جوزقان: فقال" لسان امليزان " القلم، وضبطه ابن حجر يف 



" احب الترمجة، وقد ذكره ابن النجار يف ضبطه السمعاين وذكر من أهلها واحدا، ومل يذكر ص..قاف
  .اه" الذيل 

  .بالزاي" شذرات الذهب " و " تذكرة احلفاظ " وقد ورد يف 
  .٣٥٧، ٣٥٦ / ٣" االنساب " وانظر تعليق املعلمي على 

  .١٣٠٩، ١٣٠٨ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
(*)  

)٢٠/١٧٨(  

  

   * أبو الدر ياقوت- ١١٥
  .موىل عبيداهللا بن البخاريالرومي التاجر السفار، 

  .للزبري بن بكار" املزاح " مسعه مواله من أيب حممد الصريفيين سبعة جمالس املخلص، وكتاب 
  ).١(كان شيخا ظاهره الصالح والسداد، ال بأس به، حدث مبصر ودمشق وبغداد : قال السمعاين

 ومات بدمشق يف شعبان سنة قدم مصر ودمشق مرات للتجارة، ومل يكن يفهم شيئا،: وقال ابن عساكر
  .ثالث وأربعني ومخس مئة

، وابنه اء الدين القاسم، وأبو املواهب بن صصرى، وحممد بن )٢(حدث عنه ابن عساكر : قلت
، واخلضر بن كامل العابر، وعقيل بن أيب اجلن، وعبد الرمحن بن سلطان القرشي، وعبد )٣(الزنف 

ن بن عبد الواحد بن هالل، وعبد الصمد ابن جوشن التنوخي، الرمحن بن إمساعيل اجلرتوي، وعبد الرمح
  .وآخرون

بنيسابور، والفقيه أبو إسحاق ) ٤(وفيها مات أبو متام أمحد بن حممد بن املختار بن املؤيد باهللا التاجر 
  إبراهيم بن حممد بن نبهان

__________  
  .١٣٦ / ٤شذرات الذهب ، ٢٨٣ / ٥، النجوم الزاهرة ١٢٠ / ٤، العرب ١٨٨ / ٦االنساب (*) 

  .١٨٨ / ٦" االنساب " انظر ) ١(
  .٢ / ٢٣٩ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(
باب الدنف " االستدراك " بفتح الزاي وسكون النون وآخره فاء، كما ضبطه ابن نقطة يف ) ٣(

 ستأيت  ه،٦٠٦والزنف، وهو أبو املعايل حممد بن وهب بن سلمان بن الزنف الدمشقي، املتوىف سنة 
  ).٢٦٣(ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم 



  ).١٠٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
(*)  

)٢٠/١٧٩(  

  

مبرو، وأبو القاسم اخلضر بن احلسني ) ٢(، وأبو علي احلسن بن مسعود ابن الوزير الدمشقي )١(الرقي 
باد بن سرحان الشاطيب ، وأبو علي سهل بن حممد ابن أمحد احلاجي بأصبهان، وع)٣(بن عبدان االزدي 

، والقاضي )٤(لقي رزق اهللا، وقاضي القضاة أبو القاسم علي بن نور اهلدى أيب طالب الزينيب : بالعدوة
، )٧(، واملبارك بن كامل اخلفاف )٦(، وأبو غالب حممد بن علي ابن الداية )٥(أبو بكر بن العريب 

  ).٩(لكي، والقدوة عبدالرمحن احللحويل املا) ٨(والفقيه أبو احلجاج يوسف بن دوناس الفندالوي 
  

 بن هوازن، الشيخ ابن عبد الواحد بن شيخ االسالم أيب القاسم عبد الكرمي*  هبة الرمحن - ١١٦
االمام، العامل اخلطيب، مسند خراسان، أبو األسعد القشريي النيسابوري، خطيب نيسابور، وكبري أهل 

  .بيته يف عصره
__________  

  ).١١٢(ه برقم تقدمت ترمجت) ١(
  ).١١٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٤٠(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٣١(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٢٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).١١٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).٢٠٣(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).١٣٣(سترد ترمجته برقم ) ٨(
 إبراهيم اخلليل، وا قرب يونس بن مىت عليهما قرية بني بيت املقدس وقرب: نسبة إىل حلحول) ٩(

  .السالم
  "توضيح املشتبه " ، و ٢٩٠ / ٢" معجم البلدان " وعبد الرمحن مترجم يف 

  .١٩١ / ٤" االنساب " أ، وانظر تعليق املعلمي على  / ١٤٤ق  / ١
، ١٢٥ / ٤، العرب ٦١ / ٢، دول االسالم ٣٧١ - ٣٦٨ / ٢، التحبري ١٥٦ / ١٠االنساب (*) 

 / ٣، مرآة اجلنان ٢٥٣ - ٢٥١: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٣٠٩ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٢٦



  .١٤١، ١٤٠ / ٤، شذرات الذهب ١٨٧ / ٦، لسان امليزان ٣٢٩ / ٧، طبقات السبكي ٢٨٤
(*)  

)٢٠/١٨٠(  

  

  .مولده يف مجادى االوىل سنة ستني وأربع مئة
من جدته فاطمة بنت الدقاق، ومن أبيه، وعميه أيب سعد وأيب ومسع من جده أيب القاسم يف اخلامسة، و

، ومسع "صحيح البخاري  " ٤٦٥منصور، ومن أيب سهل احلفصي صاحب الكشميهين، مسع منه يف سنة 
من أيب صاحل املؤذن، وأيب نصر عبدالرمحن بن علي التاجر، ويعقوب بن أمحد الصرييف، وإمساعيل بن 

 وحممد ابن عبد العزيز الصفار، وأيب بكر حممد بن حيىي بن إبراهيم مسعدة، ونصر بن علي احلاكمي،
  .املزكي، وعدة

  .أيب عوانة" مسند " أيب داود، ومن عبداحلميد بن عبد الرمحن البحريي " سنن " ومسع من احلاكمي 
  .وروى الكثري، وبعد صيته، وارحتلوا إليه

 الطوسي، والقاسم بن عبد اهللا الصفار، ، والسمعاين، واملؤيد بن حممد)١(ابن عساكر : حدث عنه
واملؤيد بن عبد اهللا القشريي، واملطهر بن أيب بكر البيهقي، وأبو الفتوح حممد بن حممد البكري، وأبو 

  .املظفر عبدالرحيم بن السمعاين، وخلق كثري
 القارئ ظهر به صمم يسمع معه إذا رفع) ٢] (حياته [ أملى جمالس كثرية، وله أربعون حديثا، وأخرى 

  .صوته
من جده، وما ظهر له عن جده إال " الرسالة " إنه ادعى مساع : مسعت أصحابنا يقولون: قال السمعاين

  أجزاء أيب العباس السراج،
__________  

  .٢٣٨ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(
به طرش وحدث : ٣٦٩ / ٢" التحبري " ما بني حاصرتني مستدرك لتوضيح املراد، فقد ورد يف ) ٢(

  .سنني يف أواخر عمره
  .جاء يف أخرى القوم، أي يف أواخرهم: أنه يقال" اللسان " ويف 
(*)  

)٢٠/١٨١(  

  



، وقد روى باالجازة عن )١" (عيون االجوبة يف فنون االسولة " وجمالس أمالها أبو القاسم، وكتاب 
  .أيب نصر الزينيب وغريه

  .مئةتويف يف ثالث عشر شوال سنة ست وأربعني ومخس 
  

 بن حممد بن حممد بن البيضاوي االمام القاضي، أبو الفتح، عبد اهللا بن حممد*  البيضاوي - ١١٧
  .الزينيب المه) ٢(الفارسي، مث البغدادي، احلنفي، أخو قاضي القضاة أيب القاسم 

  .مسع أبا جعفر بن املسلمة، وأبا الغنائم بن املأمون، وأبا حممد الصريفيين، وطائفة
  .، وابن اجلوزي، والكندي، وآخرون)٣(سمعاين، وابن عساكر ال: وعنه

يف قضائه اخلري، متثبت، تويف يف نصف مجادى االوىل ) ٤(شيخ صاحل متواضع، متحر : قال السمعاين
  .سنة سبع وثالثني ومخس مئة

__________  
  .وهو من مجع أيب القاسم القشريي أيضا) ١(

  .٣٦٩ / ٢" التحبري " انظر 
  ، مرآة اجلنان١٠٢ / ٤، العرب ١٠٥، ١٠٤ / ١٠، املنتظم ٣٦٨ / ٢ االنساب(*) 
، الطبقات السنية رقم ٢٧٣ / ٥، النجوم الزاهرة ٣٤٤، ٣٤٣ / ٢، اجلواهر املضية ٢٦٨ / ٣
  .١١٥ / ٤، شذرات الذهب )١١٠٥(

  .بيضاء: نسبة إىل بلدة من بالد فارس، تدعى: والبيضاوي
  ).١٣١(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .٢ / ٩٣ق : ابن عساكر" مشيخة " ظر ان) ٣(
  .متحري وله وجه يف اللغة واجلادة ما أثبتناه: يف االصل) ٤(

(*)  

)٢٠/١٨٢(  

  

  .السمذي) ١(، البغدادي اهلماين أبو املكارم، املبارك بن علي بن عبد العزيز*  السمذي - ١١٨
  . البسريمسع أمحد بن حممد بن محدوه، وأبا حممد بن هزارمرد، وأبا القاسم بن

القلعي، وآخر من روى عنه باالجازة أبو ) ٢(السمعاين، وابن طربزد، وعبد الوهاب بن مجاز : وعنه
  .عفيجة) ٣] (بن [ منصور حممد 

  .ومخس مئة يف عشر التسعني) ٤(تويف يوم عاشوراء سنة تسع وثالثني 



  
  أبو الفضل حممدالشيخ الفقيه االمام املعمر القاضي، مسند العراق، * *  االرموي - ١١٩

__________  
، النجوم ١٠٩ / ٤، العرب ١٣٧ / ٢، اللباب ١١٨ / ١٠، املنتظم ١٣٦، ١٣٥ / ٧االنساب (*) 

  .١٢٥ / ٤، شذرات الذهب ٢٧٦ / ٥الزاهرة 
والسمذي بكسر السني املهملة وكسر امليم املشددة وقيل بفتحها ويف آخرها الذال املعجمة، نسبة إىل 

  .اخلبز االبيض يعمل خلواص الناسالسمذ، وهو نوع من 
  .وظين أا قرية بالعراق من سواد بغداد: قال السمعاين: نسبة إىل مهان) ١(

  انظر
  .٣٩١ / ٣" اللباب " 
 باحلاء والراء املهملتني، ١٧٠" املشتبه " كذا ضبط يف االصل باجليم والزاي، وضبطه املؤلف يف ) ٢(

ق  / ١" توضيح املشتبه " ، وقد رد عليه ابن ناصر الدين يف ٢٦٠ / ١" التبصري " وتابعه ابن حجر يف 
  .هذا تصحيف، إمنا هو ابن مجاز جبيم وزاي:  بقوله١٤٧

  . ه٥٩٤وذكر وفاته سنة 
من االصل، وأبو منصور هذا يعرف بابن عفيجة، تقدم التعريف به يف حواشي " بن " سقط لفظ ) ٣(

  ).٥٥(الترمجة رقم 
  .٥٤٠يف وفيات سنة " املنتظم  " أورده ابن اجلوزي يف) ٤(

، الكامل يف التاريخ ١٥٩ / ١، معجم البلدان ١٤٩ / ١٠، املنتظم ١٩٢، ١٩١ / ١االنساب (* *) 
  = (*)وفيات (، تاريخ االسالم ١٢٧ / ٤، العرب ٦٢ / ٢، دول االسالم ١٧٥ / ١١

)٢٠/١٨٣(  

  

  .ابن عمر بن يوسف بن حممد، االرموي، مث البغدادي الشافعي
  .لد ببغداد يف سنة تسع ومخسني وأربع مئةو

ومسع باعتناء أبيه من أيب جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وأيب احلسني بن املهتدي باهللا، وأيب 
احلسني بن النقور، وأيب بكر اخلطيب، وجابر بن ياسني، وأيب بكر حممد بن علي اخلياط املقرئ، وأيب 

  .نصر الزينيب، وطائفة
، والسلفي، والسمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وعمر بن طربزد، وإبراهيم بن )١(ابن عساكر : وعنه

البتيت، والقاضي أسعد بن املنجى، وحممد بن علي بن الطراح، ومبارك بن صدقة احلاسب، ويونس بن 



السييب، حيىي اهلامشي، وعمر بن مسعود البزاز الزاهد، وزاهر بن رستم، وعثمان بن إبراهيم بن فارس 
  وأخوه إمساعيل اخلباز، وشجاع بن سامل

البيطار، والتاج الكندي، وداود بن مالعب، وأخته حفصة بنت مالعب، وسبطه يوسف بن حممد 
االرموي، وموسى بن الصيقل اهلامشي، وإمساعيل بن سعد اهللا بن محدي، ومظفر بن غيالن الدقاق، 

 وعبد الرمحن بن املبارك بن املشتري، وأمحد بن وسعيد بن حممد الرزاز، ومسمار بن عويس النيار،
  .يوسف بن صرما، والفتح بن عبد السالم، وآخرون

  .وكان فقيها مناظرا متكلما صاحلا كبري القدر
  فقيه إمام متدين، ثقة صاحل، حسن الكالم، كثري: قال السمعاين

__________  
 / ٦، طبقات السبكي ٢٤٥ / ٤وفيات ، الوايف بال٣٤، ٣٣: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد)٥٤٧= 

 / ٤، شذرات الذهب ٣٠٣ / ٥، النجوم الزاهرة ١١٣، ١١٢ / ١، طبقات االسنوي ١٦٦، ١٦٥
  .، واالرموي نسبة إىل أرمية، وهي من بالد أذربيجان١٤٥

  .١ / ٢٠٤ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(
(*)  

)٢٠/١٨٤(  

  

  ).١(التالوة، تفقه على الشيخ أيب إسحاق 
مسعت منه بقراءة احلافظ ابن ناصر، وقرأت عليه كثريا، وكان ثقة دينا تاليا، ): ٢(وقال ابن اجلوزي 

  .وكان شاهدا، فعزل، تويف يف رجب سنة سبع وأربعني ومخس مئة
  ).٣(وقد ويل قضاء دير العاقول : قلت

  .مات يف رابع رجب وله مثان ومثانون سنة
) ٥(، وأبو القاسم اجلنيد بن حممد القايين )٤(لك النيسابوري وفيها مات أبو اخلري جامع بن عبدامل

راة، واحملدث عبدالرمحن بن احلسن الشعري الصويف والد زينب، والفقيه حممد بن إمساعيل بن أيب 
  ، وشيخ القراء أبو عبد اهللا حممد بن احلسن ابن غالم الفرس)٦(صاحل املؤذن 

، وأبو عامر حممد بن )٨(ن عبدالرحيم احلرضي النيسابوري ، وأبو نصر حممد بن منصور ب)٧(الداين 
، والواعظ )١٠(، والسلطان مسعود بن حممد السلجوقي )٩(حيىي بن ينق الشاطيب االديب الطبيب 

  الشهري أبو
__________  



  .٢٤٥ / ٤" الوايف " ، و ٢٤": املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  .١٤٩ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(
  .وهي مدينة يف العراق جنوب شرقي بغداد) ٣(
  .جامع بن عبدالرمحن: ، وفيه٤١، ٤٠ / ١١" الوايف " مترجم يف ) ٤(
  ).١٨١(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  .١٤٩ / ١٠" املنتظم " مترجم يف ) ٦(
  .١٢٢، ١٢١ / ٢" غاية النهاية " ، و ٤١٢، ٤١١ / ٢" معرفة القراء الكبار " مترجم يف ) ٧(
  ).١٧٤(ترد ترمجته برقم س) ٨(
" بتقدمي النون، و " نيق : "  وفيهما٢٦١ / ١" بغية الوعاة " ، و ١٩٦ / ٥" الوايف " مترجم يف ) ٩(

  .١٩٨": التكملة 
  ).٢٥٩(سترد ترمجته برقم ) ١٠(

(*)  

)٢٠/١٨٥(  

  

  ).١(منصور مظفر بن أردشري العبادي 
  

  . بن أمحد القرشي االموي اجلزري الشافعيدالعالمة، أبو علي، احلسن بن سعي*  االموي - ١٢٠
  .قدم، فتفقه ببغداد، وبرع

  .ومسع من عبد العزيز بن علي االمناطي، وأيب القاسم بن البسري
  .وويل قضاء جزيرة ابن عمر مدة، مث عزل، فتحول إىل آمد

  .سنة إحدى ومخسني وأربع مئة: سألته عن مولده، فقال: قال ابن عساكر
  .٥٤٤يف رمضان سنة ) ٢(مسعت منه، ومات بفنك : دوقال يوسف بن مقل

  
  .، القضاعي االندي احلداد القفالاحملدث اجلوال، أبو احلجاج، يوسف بن علي* *  االندي - ١٢١

__________  
  ).١٥٠(سترد ترمجته برقم ) ١(

  .٦١، ٦٠ / ٧، وطبقات السبكي ٢٧ / ١٢الوايف بالوفيات (*) 
قلعة حصينة منيعة لالكراد : نها وبني مسرقند نصف فرسخ، وفنك أيضابفتح أوله وثانيه، قرية بي) ٢(



  .البشنوية قرب جزيرة ابن عمر، بينهما حنو الفرسخني
  .٢٧٨ / ٤" معجم البلدان " 

  .باب االندي واالبدي: ، االستدراك البن نقطة٢٦٤ / ١معجم البلدان (* *) 
  . مدينة من أعمال بلنيسة باالندلسبضم اهلمز وسكون النون، نسبة إىل أندة، وهي: واالندي

(*)  

)٢٠/١٨٦(  

  

  .ارحتل، وحج
" ومسع ببغداد من أيب القاسم بن بيان، وأيب طالب احلسني بن حممد الزينيب، وأيب الغنائم النرسي، ومسع 

  .من احلريري" املقامات " مسلم بن إمساعيل ولد عبد الغافر الفارسي، ومسع " صحيح 
  .ية، وسكن املرية، وروى الكثريورجع، مث ارحتل مرة ثان

  احملدث رزين العبدري ومات قبله، وأبو حممد: حدث عنه
العثماين، وأبو الوليد بن الدباغ، وخطيب املوصل أبو الفضل، وابن بشكوال، وأبو القاسم بن حبيش، 

  .وأبو حممد بن عبيداهللا، وعدة
  .واشتهر امسه

سماع، ليس عنده كبري علم، استشهد يوم غلبة العدو كان صدوقا، صحيح ال: قال أبو عبد اهللا االبار
عاش مخسا : على املرية يف مجادي االوىل سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة، وقتل يومئذ خلق كثري، ويقال

  .ومثانني سنة، رمحه اهللا
  

 بن أمحد، املرادي القرطيب العالمة الفقيه احملدث، أبو احلسن، علي بن سليمان*  املرادي - ١٢٢
  .الشافعي) ١(شقوري ال

__________  
 ٢، اللباب ٢٥٤ / ٤، معجم البلدان )الفرغليطي (٢٧٨ / ٩و ) الشقوري (٣٦٧ / ٧االنساب (*) 
  .٤٣٣ / ٢، طبقات االسنوي ٢٢٥، ٢٢٤ / ٧، طبقات السبكي ٤٢٣ و ٣٠٣/ 
  .ناحية بقرطبة: بفتح الشني وضم القاف، نسبة إىل شقورة) ١(

د نسبة الفرغليطي، نسبة إىل قرية من نواحي شقورة، وقد ضبطها بالظاء وترمجه السمعاين أيضا عن
  .املعجمة آخره، وضبطها ياقوت بالطاء املهملة

(*)  



)٢٠/١٨٧(  

  

  .مولده قبل اخلمس مئة
مسلم، وتواليف البيهقي من أيب عبد اهللا " صحيح " وارحتل إىل خراسان، فتفقه مبحمد بن حيىي، ومسع 

 بن القشريي، وهبة اهللا السيدي، وأقام هناك مدة، مث قدم بغداد، وكتب الكثري، مث الفراوي، وعبد املنعم
قدم دمشق يف حدود سنة أربعني ومخس مئة بكتبه، فرتل على احلافظ ابن عساكر، فسر بقدومه، النه 

  كان اتكل عليه يف كثري مما مسعا،
  ".الصحيحني " فحدث يف دمشق ب 

الثعليب " تفسري " ، وكان أحد العباد، خرجنا معا إىل نوقان لسماع كنت آنس به كثريا: قال السمعاين
  ).٢(، فلمحت منه أخالقا وأحواال قلما جتتمع يف ورع، وعلقت عنه )١(

ندب للتدريس حبماة، فمضى إليها، مث ندب إىل التدريس حبلب، فدرس مبدرسة ابن : وقال ابن عساكر
  ).٣(العجمي، وكان ثبتا صلبا يف السنة 

  . روى عنه القاسم بن عساكر، وأبو القاسم بن احلرستاين، وحيىي بن منصور اليخلفي، وآخرون:قلت
  .مات حبلب يف ذي احلجة سنة أربع وأربعني ومخس مئة

أخربنا إسحاق بن طارق، أخربنا أبو يعلى عبد الكرمي بن عبد الصمد العقيلي، وابن عمه حيىي بن حممد، 
  أخربنا حيىي بن منصور،: قاال
__________  

  ).٢٩١(، مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ٤٢٧املتوىف سنة ) ١(
  .٢٢٥ / ٧السبكي " طبقات " ، و ٢٧٨ / ٩" االنساب " انظر ) ٢(
  .٢٢٥ / ٧السبكي " طبقات " انظر ) ٣(

(*)  

)٢٠/١٨٨(  

  

 حدثنا عبد اهللا بن أخربنا علي بن سليمان، أخربنا زاهر،، أخربنا البيهقي، حدثنا أبو احلسن العلوي،
إبراهيم بن بالويه، حدثنا أمحد بن يوسف، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة 

" من يطع االمري فقد أطاعين، ومن يعص االمري فقد عصاين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
)١.(  

  



 قسيم الدولة آقسنقر ابن عبد اهللا زنكي بن احلاجب) ٢(امللك عماد الدين االتابك *  االتابك - ١٢٣
  .التركي، صاحب حلب

  بغداد يف سنة إحدى) ٣(فوض إليه السلطان حممود بن ملكشاه شحنكية 
__________  

من طريق حممد بن رافع، عن عبد الرزاق ذا االسناد، وأخرجه ) ٣٣) (١٨٣٥(أخرجه مسلم ) ١(
من طريقني عن يونس، عن الزهري، عن ) ٣٣) (١٨٣٥(، ومسلم )٧١٣٧(و ) ٢٩٥٧(البخاري 

، عن زياد بن سعد عن الزهري به ١٥٤ / ٧أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، وأخرجه النسائي 
  .من طريقني عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة) ١٨٣٥(ومسلم ) ٢٩٥٦(وأخرجه البخاري 

 و ٥٥ و ٢٦ / ٣، التاريخ الباهر ١١٢ - ١١٠ / ١١، الكامل يف التاريخ ١٢١ / ١٠املنتظم (*) 
، وفيات االعيان ٤٦ - ٢٧ / ١، الروضتني ١١٥، ١١٤ / ٨، مرآة الزمان ٨٤ - ٧٤، ٦٦ و ٥٦
 / ٢، دول االسالم ١١٢ / ٤، العرب ١٨ و ١٦ و ١٤ و ١٢ / ٣، املختصر ٣٢٩ - ٣٢٧ / ٢

 و ٥٥ و ٥٢ / ٥، تاريخ ابن خلدون ٢٢١ / ١٢، البداية والنهاية ٧٣، ٧٢ / ٢، تتمة املختصر ٥٧
، ٢٧٩، ٢٧٨ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٣٧ و ٢٣٦ و ٢٣٤ و ٢٢٤ و ٢٢٣ و ١٥٨ و ٦٧

  .٣٨٨ / ٥، ذيب تاريخ دمشق لبدران ١٢٨ / ٤شذرات الذهب 
هو االمري، واالتابك مركب من هذين " بك " بالتركية هو االب، و " االتا : " قال ابن خلكان) ٢(

  .املعنيني
  .٣٦٥ / ١" وفيات االعيان " 

ملا تقلد زنكي املوصل سلم إليه السلطان حممود ولديه ألب أرسالن وفروخ شاه املعروف : وقال
  .أتابك، الن االتابك هو الذي يريب أوالد امللوك: باخلفاجي لريبيهما، فلهذا قيل له

  .٣٢٨ / ٢" وفيات االعيان " 
  .من فيهم الكفاية لضبط البلد من جهة السلطان: حنةيقصد ا رئاسة أو إدارة الشحنة، والش) ٣(

  .ويسمون يف وقتنا الشرطة
(*)  

)٢٠/١٨٩(  

  

  ومخس مئة يف العام الذي ولد له فيه ابنه امللك العادل نور الدين) ١(عشرة 
، مث إنه حوله إىل مدينة املوصل، فجعله أتابكا لولده امللقب باخلفاجي يف سنة اثنتني وعشرين )٢(الشهيد 

  .ومخس مئة



مث استوىل على البالد، وعظم أمره، وافتتح الرها، ومتلك حلب واملوصل ومحاة ومحص وبعلبك وبانياس، 
  .وحاصر دمشق، وصاحلهم على أن خطبوا له ا بعد حروب يطول شرحها

  ).٣(واستنقذ من الفرنج كفر طاب واملعرة، ودوخهم، وشغلهم بأنفسهم، ودانت له البالد 
عا مقداما كأبيه، عظيم اهليبة، مليح الصورة، أمسر مجيال، قد وخطه الشيب، وكان وكان بطال شجا

  .يضرب بشجاعته املثل، ال يقر وال ينام، فيه غرية حىت على نساء جنده، عمر البالد
قد انتزعها من بين أرتق، مث وليها ابنه ) ٤(قصد حلب يف سنة اثنتني وعشرين، وكانت للربسقي 

 قيماز، مث بعد قتلغ، فنازهلا جوسلني ملك الفرنج، فبذلوا له ماال، فترحل، وجاء مسعود، والنائب ا
  التقليد من السلطان حممود حبلب لزنكي، فدخلها، ورتب أمورها، وافتتح مدائن عدة، ودوخ

__________  
كذا ذكر املؤلف، وذكر ابن خلكان وابن االثري وابن كثري أنه ويل شحنكية بغداد سنة إحدى ) ١(
البداية " ، و ٦٤١ / ١٠" الكامل "  و ٣٢٧ / ٢" وفيات االعيان " عشرين ومخس مئة انظر و

  .٢٩ / ١" الروضتني " ، وانظر ١٩٦ / ١٢" والنهاية 
  ).٣٤٠(سترد ترمجته برقم ) ٢(
 و ٦٥٩، ٦٥٨ و ٦٥١ - ٦٤٩ و ٦٤٧ - ٦٤٣ / ١٠" الكامل " انظر تفصيل ذلك يف ) ٣(

 - ٩٨ و ٧٥ - ٧٣ و ٧٠ - ٦٨ و ٥٥ و ٥١، ٥٠ و ٤٠ و ٢٢، ٢١ / ١١ و ٦٦٤ - ٦٦٢
  .٤٢ - ٢٧ / ١" الروضتني " ، و ١٠٢

مملوك الوزير نظام الدين أيب علي احلسن، وهو أبو سعيد آقسنقر الربسقي املقتول : نسبة إىل برسق) ٤(
  ).٢٩٥(، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٥٢٠سنة 
(*)  

)٢٠/١٩٠(  

  

  ).١(ه حميطني به من اجلهات، وهو ينتصف منهم، ويستويل على بالدهم الفرنج، وكان أعداؤ
مل خيلف قسيم الدولة مملوك السلطان ألب آرسالن ولدا غري زنكي، وله يومئذ عشر : قال ابن واصل

  ).٢(سنني، فالتف عليه غلمان أبيه، ورباه كربوقا، وأحسن إليه 
بن مالك، وأشرف على أخذها، فأصبح مقتوال، ، وحاصر ملكها علي )٣(نازل زنكي قلعة جعرب : قلت

، فتملك )٤(وفر قاتله خادمه إىل جعرب، وذلك يف خامس ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعني ومخس مئة 
  ).٥(ابنه نور الدين بالشام، وابنه غازي باملوصل 

  .ها، وفرحواوثب عليه مجاعة من مماليكه يف الليل، وهربوا إىل جعرب، فصاح أهل): ٦(وقال ابن االثري 



  .زاد عمر زنكي رمحه اهللا على الستني
__________  

  .٦٥١ - ٦٤٩ / ١٠" الكامل " انظر ) ١(
  .٢٧ / ١" الروضتني " انظر ) ٢(
، ١٨ / ٣" املختصر " ، و ٣٢٨ / ٢" وفيات االعيان " ، و ١١٠، ١٠٩ / ١١" الكامل " انظر ) ٣(

  .٧٢ / ٢" تتمة املختصر " و 
  .ر اجلزيرة الفراتية بالقرب من صفني بينهما مقدار فراسخ أو أقلوقلعة جعرب تقع يف ب

  .٣١٠ / ٤" معجم البلدان " انظر 
، نذكر أن الذي قتل يف هذا ١٩، ١٨ص " خمتصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس " وقد أخطأ يف ) ٤(

ا يف املصادر التاريخ وهو حياصر قلعة جعرب هو آقسنقر والد عماد الدين، وهو غلط واضح، وخيالف م
التارخيية مجيعها، فوالد عماد الدين آقسنقر قتل سنة سبع ومثانني وأربع مئة، وقد مرت ترمجته يف اجلزء 

  .التاسع عشر
  .١١٣، ١١٢ / ١١" الكامل " انظر ) ٥(
  .١١٠ / ١١" الكامل " يف ) ٦(

(*)  

)٢٠/١٩١(  

  

  .امللك سيف الدين غازي بن زنكي*  غازي - ١٢٤
  ).١(عد أبيه، واعتقل ألب آرسالن السلجوقي متلك املوصل ب

  .وكان عاقال حازما، شجاعا جوادا، حمبا يف أهل اخلري
  .مل تطل مدته، وعاش أربعني سنة

  .وكان أحسن امللوك شكال، وكان له مئة رأس كل يوم لسماطه
  ).٣(يف االقامة، وألزم االمراء أن يركبوا بالسيف والدبوس ) ٢(وهو أول من ركب بالسناجق 

  ).٤(وله مدرسة كبرية باملوصل 
  .، فأجازه بألف دينار)٥(وقد مدحه احليص بيص 

__________  
، ١٢٣ / ٨، مرآة الزمان ٩٣ - ٨٦: ، التاريخ الباهر١٣٩، ١٣٨ / ١١الكامل يف التاريخ (*) 

 / ١، مفرج الكروب البن واصل ٤، ٣ / ٤، وفيات االعيان ٦٦، ٦٥ و ٤٦ / ١، الروضتني ١٢٤



 / ١٢، البداية والنهاية ٧٦، ٧٥ / ٢، تتمة املختصر ٦٠ / ٢، دول االسالم ١٢٣ / ٤لعرب ، ا١١٦
، اللمعات الربقية يف ٢٨٦ / ٥ وغريها، النجوم الزاهرة ٢٤٠ - ٢٣٨ / ٥، تاريخ ابن خلدون ٢٢٧

  .١٣٩ / ٤، شذرات الذهب ١٢: النكت التارخيية البن طولون
  .٤، ٣ / ٤" وفيات االعيان " ، و ١١٣، ١١٢/  ١١" الكامل " انظر تفصيل ذلك يف ) ١(
هو الراية اليت حتمل خلف السلطان عند ركوبه، وهي من شعار امللك القدمية، والسنجق : السنجق) ٢(

  .اللواء: بالفارسية
السنجق باللغة التركية معناه الطعن، مسيت الراية بذلك الا : ١٣٤ / ٢" صبح االعشى " وقال يف 

  .رمحتكون يف أعلى ال
  .اه

  وحامله يسمى
  ".سنجقدار " 
  .٢٢٧ / ١٢" البداية " ، و ٦٥ / ١" الروضتني " ، و ١٣٨ / ١١" الكامل " انظر ) ٣(

  .املقمعة، وهي من عمود من حديد أو كاحملجن: والدبوس
ية وهي من أحسن املدارس، وقفها على الفقهاء احلنف: وهي املدرسة االتابكية العتيقة، قال ابن االثري) ٤(

  .والشافعية
  .٦٥ / ١" الروضتني " ، و ١٣٩، ١٣٨ / ١١" الكامل " انظر 

  : (*)بقصيدة مطلعها) ٥(

)٢٠/١٩٢(  

  

  .تويف ومل يترك سوى ولد مات شابا ومل يعقب
  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة أربع وأربعني ومخس مئة

  .والد ملوك املوصل) ١(ومتلك بعده املوصل أخوه امللك قطب الدين مودود 
  .ودفن مبدرسته

وكان مساطه يف العيد ألف رأس غنم سوى اخليل والبقر، وملا حاصرت الفرنج دمشق، بادر غازي، 
  .وكشف عنها، وخلف ولدا شابا، فمات بعده بقليل، وانقطع عقبه

  
 القرطيب، الشاعر املفلق، من ذرية بقي بن خملد حيىي بن حممد بن عبدالرمحن البقوي*  أبو بكر - ١٢٥

  .فظاحلا



  ).٢(له موشحات بديعة 
  ).٣(وكان رافع راية القريض، وصاحب آية التصريح فيه والتعريض 

__________  
 بتحقيق ٣١٦ / ٢" ديوانه " وقد حنلت شوقا فروع املنابر وهي يف * إالم يراك اد يف زي شاعر = 

  .مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر
  ).٣٣٥(سترد ترمجته برقم ) ١(

، ٣٠٨ / ٢، اخلريدة ٦٣٦ - ٦١٥القسم الثاين، الد الثاين : ، الذخرية٢٧٩: لعقيانقالئد ا(*) 
، ١٩ / ٢، املغرب يف حلي املغرب ٢٠٤٢: ، تكملة الصلة١٩٨: ، املطرب٢١ / ٢٠معجم االدباء 

 - ٢٣٦ / ٤، نفح الطيب ٢٨٠ق  / ١١، مسالك االبصار ٢٠٥ - ٢٠٢ / ٦وفيات االعيان 
  .٢٠٨ / ٢، أزهار الرياض )هرسانظر الف( وغريها ٢٤٠

، وانظر ٢٤٠ - ٢٣٧ / ٤" نفح الطيب " ، و ٢٥، ٢٤ / ٢٠" معجم االدباء " انظر بعضها يف ) ٢(
  .٦٣٦ - ٢ ٦١٦م  / ٢ق " الذخرية " مجلة من شعره يف أوصاف شىت يف 

  .٢٠٣ / ٦الوفيات " ، ونقله عنه ابن خلكان يف "قالئد العقيان " قال ذلك ابن خاقان يف ) ٣(
(*)  

)٢٠/١٩٣(  

  

ريقا مىت كان فيك الصاب والعسل يف صحن خدك وهو * يا أقتل الناس أحلاظا وأطيبهم : وهو القائل
من خدك الكتب أو ) * ١(ورد يزيدك فيها الراح واخلجل إميان حبك يف قليب جيدده * الشمس طالعة 

تويف ) ٣(ليس يندمل ) ٢(من فعل عينيك جرحا * من حلظك الرسل لو اطلعت على قليب وجدت به 
  .سنة أربعني ومخس مئة

  
 بن حممد بن محزة بن العالمة، شيخ النحاة، أبو السعادات، هبة اهللا بن علي*  ابن الشجري - ١٢٦

  .علي، اهلامشي العلوي احلسين البغدادي، من ذرية جعفر بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب
__________  

  ".الوفيات " لتصويب من جمددة، وا: يف االصل) ١(
  .جرح، وهو خطأ: يف االصل) ٢(
  ، وفيه قبل البيت االخري٢٠٤ / ٦" وفيات االعيان " ، و "قالئد العقيان " االبيات يف ) ٣(

، ٤٠٦ - ٤٠٤: نزهة االلبا(*) مرين مبا شئت آتيه وأمتثل * إن كنت جتهل أين عبد مملكة : قوله



باب السجزي : ، االستدرك البن نقطة٢٨٤ - ٢٨٢ / ١٩، معجم االدباء ١٣٠ / ١٠املنتظم 
، البدر ٥٧: ، إشارة التعيني٥٠ - ٤٥ / ٦، وفيات االعيان ٣٥٧، ٣٥٦ / ٣والشجري، إنباه الرواة 

: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٤٠٨، ٤٠٧: ، تلخيص ابن مكتوم١١٦ / ٤، العرب ٢١٩ق : السافر
، البداية ٢٧٧ - ٢٧٥ / ٣، مرآة اجلنان ٣١١ - ٣٠٩ / ٢ م ٤، مسالك االبصار ج ٢٤٩، ٢٤٨

، بغية ٢٨١ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٨٢ - ٢٨٠ / ٢، طبقات ابن قاضي شهبة ٢٢٣ / ١٢والنهاية 
، روضات ١٣٤ - ١٣٢ / ٤، شذرات الذهب ١٧٤ ١٦٢، كشف الظنون ٣٢٤ / ٢الوعاة 
  .١٦٥ / ٥خ بروكلمان ، تاري١٣٤: ، معجم املطبوعات٥٠٥ / ٢، هدية العارفني ٢٣١: اجلنات

أما ابن الشجري النحوي فإىل شجرة كانت يف دارهم ليس ": لب اللباب " ويف نسبته قال السيوطي يف 
  .يف البلد غريها

  .نسب إىل بيت الشجري من قبل أمه": معجم االدباء " وقال ياقوت يف 
(*)  

)٢٠/١٩٤(  

  

درس االدب طول عمره، وكثر تالمذته، ابن الشجري شيخ وقته يف معرفة النحو، : قال ابن النجار
  .وطال عمره، وكان حسن اخللق، رفيقا

  .لسعيد ابن حيىي االموي" املغازي " أيب احلسني املبارك بن الطيوري كتاب : روى عن
  .ابن اخلشاب، وابن عبدة، والتاج الكندي، وأبو احلسن ابن الزاهدة: قرأ عليه

اضي، وأمحد بن حيىي ابن الدبيقي، وسليمان بن حممد املوصلي، عبدامللك بن املبارك الق: وروى عنه أيضا
  وعبد اهللا بن عثمان البيع،

  .وآخرون
كان نقيب الطالبيني بالكرخ نيابة عن ولد الطاهر، وكان أحد أئمة النحاة، له معرفة تامة : قال السمعاين

ام، قرأ احلديث على مجاعة باللغة والنحو، وله تصانيف، وكان فصيحا، حلو الكالم، حسن البيان واالفه
  .من املتأخرين مثل أيب احلسني بن الطيوري، وأيب علي بن نبهان

  ).١(كتبت عنه 
شيخنا أبو السعادات، كان فريد عصره، ووحيد دهره ): ٢(وقال الكمال عبدالرمحن بن حممد االنباري 

 أخذت النحو، وكان تام يف علم النحو، أحنى من رأينا، وآخر من شاهدنا من حذاقهم وأكابرهم، وعنه
  املعرفة باللغة، أخذ عن أيب املعمر بن طباطبا، وصنف، وأملى كتاب

__________  



  .٢٤٩" املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  .٤٠٥، ٤٠٤" نزهة االلبا " يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/١٩٥(  

  

وقورا ذا مست، ال يكاد ، وهو كتاب نفيس يشتمل على فنون، وكان فصيحا، حلو الكالم، "االمايل " 
: يتكلم يف جملسه بكلمة إال وتتضمن أدب نفس أو أدب درس، ولقد اختصم إليه علويان، فقال أحدمها

  .قال يل كذا وكذا
  .يا بين احتمل، فإن االحتمال قرب املعايب: قال

ه، أتاه ابن اخلشاب ليسمع) ٢" (االمايل " ملا فرغ ابن الشجري من كتاب ): ١(قال ابن خلكان 
" فامتنع، فعاداه، ورد عليه يف أماكن من الكتاب، وخطأه، فوقف ابن الشجري على رده، فألف كتاب 

  .يف ذلك" االنتصار 
  .ولدت يف رمضان سنة مخسني وأربع مئة: قال

  تويف يف السادس والعشرين من رمضان سنة اثنتني وأربعني ومخس
  .مئة، ودفن بداره، وإمنا مسع احلديث يف كهولته

  
 بن سعيد بن القدوة أيب سعيد فضل اهللا بن الشيخ الصاحل، أبو الفضل، أمحد بن طاهر*  امليهين - ١٢٧

  .أيب اخلري امليهين اخلراساين الصويف
  ).٣(قرية معروفة : وميهنة

__________  
  .٤٥ / ٦" وفيات االعيان " يف ) ١(
يف جزأين، " ماسة الشجرية احل"  ه، وطبع من مؤلفاته ١٣٤٩وهو مطبوع يف حيدر آباد سنة ) ٢(

ديوان خمتارات "  م، وطبع له أيضا ١٩٧٠بتحقيق عبد املعني ملوحي وأمساء احلمصي يف دمشق سنة 
  . م١٩٢٦نشره حممود حسن الزنايت بالقاهرة سنة " الشعراء 

ة كالمها البن جين، وانظر النسخ اخلطي" التصريف امللوكي " وشرح " اللمع " شرح : وله من املصنفات
  .١٦٦، ١٦٥ / ٥بروكلمان " تاريخ " لبعض كتبه يف 

  .مل أعثر على مصادر ترمجته(*) 
  .من قرى خابران، وهي ناحية بني أبيورد وسرخس) ٣(



  .٢٨٥ / ٣" اللباب "  و ٢٤٧ / ٥" معجم البلدان " 
(*)  

)٢٠/١٩٦(  

  

  .ولد سنة أربع وستني وأربع مئة
لعارف، وبنيسابور موسى بن عمران، وأبا بكر بن خلف، ومسع بقريته من أيب الفضل حممد بن أمحد ا

  .واحلافظ احلسن بن أمحد السمرقندي، ومجاعة
  .وله إجازة من املفسر أيب احلسن الواحدي روى ا تفاسريه

  .استوطن بغداد، وروى الكثري
  السمعاين، وغريه، وأبو أمحد بن سكينة، وأبو اليمن: روى عنه

  .م، وطائفة، وتفرد أبو احلسن ابن املقري بإجازتهالكندي، والفتح بن عبد السال
سافر الكثري، ورأى املشايخ، وخدم الصوفية واالكابر، وهو ظريف اجلملة مطبوع، : قال السمعاين

حسن الشمائل، متواضع، مات يف ثامن رمضان سنة تسع وأربعني ومخس مئة، ودفن على دكة اجلنيد 
  .للحاكم" االربعني " رمحه اهللا مسع منه الفتح 

  
   بناالمام العالمة احلافظ القاضي، أبو بكر، حممد بن عبد اهللا*  ابن العريب - ١٢٨

__________  
، املغرب يف حلي )١٧٩(، بغية امللتمس رقم ٥٩١، ٥٩٠ / ٢، الصلة ٧٣ - ٧١: مطمح االنفس(*) 

 / ٤اظ ، تذكرة احلف١٢٥ / ٤، العرب ٢٩٧، ٢٩٦ / ٤، وفيات االعيان ٢٥٥، ٢٥٤ / ١املغرب 
، ٢٧٩ / ٣، مرآة اجلنان ٣٣٠ / ٣، الوايف بالوفيات ٦١ / ٢، دول االسالم ١٢٩٨ - ١٢٩٤
 ٢٥٢ / ٢، الديباج املذهب ١٠٧ - ١٠٥: ، املرقبة العليا٢٢٩، ٢٢٨ / ١٢، البداية والنهاية ٢٨٠

، طبقات املفسرين ٣٥، ٣٤، طبقات املفسرين للسيوطي ٣٠٢ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٥٦ -
، نفح ٩٥ - ٨٦ و ٦٢ / ٣، أزهار الرياض ١٦٠: ، جذوة االقتباس١٦٦ - ١٦٢ / ٢دي للداوو
  = (*)ب،  / ٤٣ق : ، طبقات املفسرين لالدنه وي٤٣ - ٢٥ / ٢الطيب 

)٢٠/١٩٧(  

  



  .حممد بن عبد اهللا، ابن العريب االندلسي االشبيلي املالكي، صاحب التصانيف
  .نة مثان وستني وأربع مئةيف س: عن مولده، فقال) ١(سأله ابن بشكوال 

  .مسع من خاله احلسن بن عمر اهلوزين وطائفة باالندلس
  من كبار أصحاب أيب حممد بن حزم الظاهري) ٢(وكان أبوه أبو حممد 

  .خبالف ابنه القاضي أيب بكر، فإنه منافر البن حزم، حمط عليه بنفس ثائرة
، وأيب عبد اهللا النعايل، وأيب اخلطاب ابن البطر، ارحتل مع أبيه، ومسعا ببغداد من طراد بن حممد الزينيب

وجعفر السراج، وابن الطيوري، وخلق، وبدمشق من الفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي، وأيب الفضل بن 
الفرات، وطائفة، وببيت املقدس من مكي بن عبد السالم الرميلي، وباحلرم الشريف من احلسني بن علي 

  .ضي أيب احلسن اخللعي، وحممد بن عبد اهللا بن داود الفارسي وغريمهاالفقيه الطربي، ومبصر من القا
  وتفقه باالمام أيب حامد الغزايل، والفقيه أيب بكر الشاشي، والعالمة

__________  
، إيضاح املكنون ٩٠ / ٢، هدية العارفني ١٤١ / ٤، شذرات الذهب ٥٥٩، ٥٥٣كشف الظنون = 
، ١٧٥، ١٧٤: ، معجم املطبوعات١٩٨ / ٣ ، سلوة االنفاس٢٧٩، ٢٢٤، ١٤٥، ١٠٥ / ١

 و ١٧٣ / ١، برنامج القرويني ٢٧٦، ٢٧٥ / ٦، تاريخ بروكلمان ١٣٨ - ١٣٦ / ١شجرة النور 
لعمار الطاليب، طبع الشركة الوطنية للنشر " آراء أيب بكر بن العريب الكالمية " ، وانظر كتاب ١٨٨

  .١٩٧٤والتوزيع يف اجلزائر سنة 
  .٥٩١ / ٢" الصلة " انظر ) ١(
  ).٦٨(الذي مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٢(

(*)  

)٢٠/١٩٨(  

  

  .االديب أيب زكريا التربيزي، ومجاعة
وذكر أبو القاسم بن عساكر أنه مسع بدمشق أيضا من أيب الربكات ابن طاووس، والشريف النسيب، 

ار، ورجع إىل االندلس يف سنة إحدى وأنه مسع منه عبدالرمحن بن صابر، وأخوه، وأمحد بن سالمة االب
  وتسعني

  .وأربع مئة
 وصنف، ومجع، ويف فنون - أظن ببيت املقدس -رجع إىل االندلس بعد أن دفن أباه يف رحلته : قلت

  .العلم برع، وكان فصيحا بليغا خطيبا



تى ، وفسر القرآن ايد، فأ)١" (عارضة االحوذي يف شرح جامع أيب عيسى الترمذي " صنف كتاب 
" يف الفقه، وكتاب " االصناف " ، وكتاب )٢" (كوكب احلديث واملسلسالت " بكل بديع، وله كتاب 

يف االصول، و " احملصول " ، و "ستر العورة " ، وكتاب )٣" (نزهة الناظر " ، وكتاب "أمهات املسائل 
" ، وكتاب ، كتاب يف الرسائل وغوامض النحويني"حسم الداء يف الكالم على حديث السوداء " 

وأشياء سوى ذلك مل ) ٤" (الفقه االصغر املعلب االصغر " و " ترتيب الرحلة للترغيب يف امللة 
  ).٥(نشاهدها 

__________  
 ه ضمن جمموعة فيها ١٢٩٩ م، وطبع يف اهلند سنة ١٩٣١جملدا سنة ) ١٣(طبع يف مصر يف ) ١(

  .الترمذي" جامع " أربعة شروح على 
  .١٩٧٧": ت معجم املطبوعا" انظر 

  .السلسالت: يف االصل) ٢(
  ".نزهة املناظر وحتفة اخلواطر : "  حتقيق عمار الطاليب١٦ص " العواصم من القواصم " يف كتابه ) ٣(
العقد االكرب للقلب ": هدية العارفني " و " إيضاح املكنون " و " نفح الطيب " كذا االصل، ويف ) ٤(

  .االصفر
  .الكرب للقلب االصغرالعقل ا": شجرة النور " ويف 

  " = (*)هدية العارفني " ، و ١٣٦ / ١" شجرة النور " ، و ٣٦، ٣٥ / ٢" نفح الطيب " انظر ) ٥(

)٢٠/١٩٩(  

  

  واشتهر امسه، وكان رئيسا حمتشما، وافر االموال حبيث أنشأ على
  .إشبيلية سورا من ماله

االشبيلي القاضي، واحلسن بن علي عبد اخلالق بن أمحد اليوسفي احلافظ، وأمحد بن خلف : حدث عنه
القرطيب، وأبو بكر حممد بن عبد اهللا الفهري، واحلافظ أبو القاسم عبد الرمحن اخلثعمي السهيلي، وحممد 

بن إبراهيم بن الفخار، وحممد بن يوسف بن سعادة، وأبو عبد اهللا حممد بن علي الكتامي، وحممد بن 
بد املنعم بن حيىي بن اخللوف الغرناطي، وعلي بن أمحد بن لبال جابر الثعليب، وجنبة بن حيىي الرعيين، وع

الشريشي، وعدد كثري، وخترج به أئمة، وآخر من حدث يف االندلس عنه باالجازة يف سنة ست عشرة 
وست مئة أبو احلسن علي بن أمحد الشقوري، وأمحد بن عمر اخلزرجي التاجر، أدخل االندلس إسنادا 

  .عاليا، وعلما مجا
ثاقب الذهن، عذب املنطق، كرمي الشمائل، كامل السؤدد، ويل قضاء إشبيلية، فحمدت سياسته، وكان 



  .وكان ذا شدة وسطوة، فعزل، وأقبل على نشر العلم وتدوينه
__________  

آراء أيب " ، وقد سرد مؤلفاته مع ذكر النسخ اخلطية لبعضها االستاذ عمار الطاليب يف كتابه ٩٠ / ٢= 
  .٨٢ - ٦٥ / ١" الكالمية بكر بن العريب 

  .عدة مرات، آخرها اليت حققها علي حممد البجاوي" أحكام القرآن " وقد طبع من مؤلفاته أيضا كتاب 
 م، يف جزأين مث نشر حمب ١٩٢٧نشره عبداحلميد بن باديس سنة " العواصم من القواصم " وكتابه 

ب الناس أن هذا القسم هو  م، وحس١٩٥٤الدين اخلطيب قسما منه وهو مبحث الصحابة، سنة 
 م يف اجلزائر معتمدا على أربع ١٩٧٤الكتاب بتمامه، مث نشره كامال االستاذ عمار طاليب بتحقيقه سنة 

  .خمطوطات
(*)  

)٢٠/٢٠٠(  

  

أخربين أنه ارحتل إىل املشرق يف سنة مخس ومثانني وأربع ): ١(وصفه ابن بشكوال بأكثر من هذا، وقال 
  . وبإشبيلية كثريامئة، ومسعت منه بقرطبة

كان أبوه رئيسا وزيرا عاملا أديبا شاعرا ماهرا، اتفق موته مبصر يف أول سنة ثالث وتسعني، : وقال غريه
  .فرجع ابنه إىل االندلس

صحبت ابن حزم سبعة أعوام، ومسعت منه : قال يل أبو حممد بن العريب: قال أبو بكر حممد بن طرخان
له أربع جملدات " االيصال " وقرأنا من كتاب " الفصل "  من كتاب مجيع مصنفاته سوى الد االخري

  .، ومل يفتين شئ من تواليفه سوى هذا)٢(
  .إنه بلغ رتبة االجتهاد: كان القاضي أبو بكر ممن يقال

حدث ببغداد بيسري، وصنف يف احلديث والفقه واالصول وعلوم القرآن واالدب : قال ابن النجار
  ).٣(سع حاله، وكثر إفضاله، ومدحته الشعراء، وعلى بلده سور أنشأه من ماله والنحو والتواريخ، وات

ويل القضاء فمحن، وجرى يف : وقد ذكره االديب أبوحيىي اليسع من حزم، فبالغ يف تقريظه، وقال
، وأصبح تتحرك بآثاره االلسنة، ويأيت مبا أجراه عليه القدر النوم والسنة، وما )٤(أعراض االمارة فلحن 

  عليه شباكه، وسكن االدبار حراكه، فأبداه للناس صورة) ٥(اد إال خريا، نصب السلطان أر
__________  

  .٥٩١، ٥٩٠ / ٢" الصلة " يف ) ١(
  ".أربع " بدل " سبع " ، وفيه ١١٥١ / ٣" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(



  .١٢٩٦ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
  .بالقاف آخره" لحق ف" إىل " تذكرة احلفاظ " حترف يف ) ٤(
  .الشيطان": تذكرة احلفاظ " يف ) ٥(

(*)  

)٢٠/٢٠١(  

  

، لكونه تعلق بأذيال امللك، ومل جير جمرى العلماء يف جماهرة السالطني وحزم )١(تذم، وسورة تتلى 
  ).٣(، بل داهن، مث انتقل إىل قرطبة معظما مكرما حىت حول إىل العدوة، فقضى حنبه )٢(

، مسعت ابن اجلد )٤(، أخربنا أمحد بن حممد بن مفرج النبايت "معجمه " دي يف قرأت خبط ابن مس
أبو بكر بن املرجى وفالن وفالن، وحضر معهم ابن العريب، : حضر فقهاء إشبيلية: احلافظ وغريه يقولون

  .ال يعرف إال من حديث مالك عن الزهري: فتذاكروا حديث املغفر، فقال ابن املرجى
  . قد رويته من ثالثة عشر طريقا غري طريق مالك:فقال ابن العريب

  .أفدنا هذا: فقالوا
* يا أهل محص ومن ا أوصيكم : فوعدهم، ومل خيرج هلم شيئا، ويف ذلك يقول خلف بن خري االديب

وخذوا الرواية عن إمام متق إن الفىت حلو * بالرب والتقوى وصية مشفق فخذوا عن العريب أمسار الدجى 
هذه حكاية ساذجة ال تدل على تعمد، ولعل : قلت) ٥( إن مل جيد خربا صحيحا خيلق *الكالم مهذب 

القاضي رمحه اهللا وهم، وسرى ذهنه إىل حديث آخر، والشاعر خيلق االفك، ومل أنقم على القاضي رمحه 
  اهللا إال إقذاعه يف ذم ابن حزم واستجهاله له، وابن حزم أوسع

__________  
  .وسوءة تبلى": تذكرة احلفاظ " يف ) ١(
  .وحرم، بالراء": تذكرة احلفاظ " يف ) ٢(
  .١٢٩٦ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
  .٩٣ / ١" املشتبه " انظر : نسب كذلك ملعرفته بالنباتات وحشائش الطب) ٤(

  وقد
  .بباء موحدة ونونني" البناين "  إىل ١٢٩٦ / ٤" تذكرة احلفاظ " تصحفت النسبة يف 

، ويقصد حبمص هنا إشبيلية، إذ كانت تدعى محص ١٢٩٧، ١٢٩٦ / ٤" رة احلفاظ تذك" انظر ) ٥(
  .أيضا



  .١٥٩ - ١٥٦ / ١" نفح الطيب "  و ١٩٥ / ١" معجم البلدان " انظر 
(*)  

)٢٠/٢٠٢(  

  

دائرة من أيب بكر يف العلوم، وأحفظ بكثري، وقد أصاب يف أشياء وأجاد، وزلق يف مضايق كغريه من 
  . عزيزاالئمة، واالنصاف

) ٢(تويف ابن العريب بفاس يف شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني ): ١(قال أبو القاسم بن بشكوال 
  .ومخس مئة

  .وفيها ورخه احلافظ أبو احلسن بن املفضل وابن خلكان
السفار صاحب ابن هزارمرد، واملعمر أبو متام ) ٣(وفيها تويف املسند الكبري أبو الدر ياقوت الرومي 

صاحب ابن املسلمة بنيسابور، والفقيه أبو ) ٤(ن حممد بن املختار بن املؤيد باهللا اهلامشي السفار أمحد ب
، واحلافظ أبو علي احلسن بن )٥(إسحاق إبراهيم بن حممد بن نبهان الغنوي الرقي الذي يروي اخلطب 

 اهلدى احلسني بن كهال مبرو، وقاضي القضاة أبو القاسم علي بن نور) ٦(مسعود ابن الوزير الدمشقي 
، ومسند دمشق أبو القاسم اخلضر )٨(، واملعمر أبو غالب حممد بن علي ابن الداية )٧(حممد الزينيب 

  بن احلسني بن عبدان، ومفيد بغداد أبو بكر املبارك بن كامل الظفري) ٩(
__________  

  .٢٩٧ / ٤" وفيات االعيان " ، وانظر ٥٩١ / ٢" الصلة " يف ) ١(
  .ابن النجار" تاريخ " وفيات ست وأربعني نقال عن " العرب " ؤلف يف ذكره امل) ٢(

 أن الصحيح سنة ثالث، وأورده ابن كثري يف وفيات سنة مخس ١٢٩٧ / ٤" تذكرة احلفاظ " وذكر يف 
  .وأربعني

  ).١١٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٠٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).١١٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).١١٣(ت ترمجته برقم تقدم) ٦(
  ).١٣١(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).١١٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٨(
  ).١٤٠(سترد ترمجته برقم ) ٩(

(*)  



)٢٠/٢٠٣(  

  

  .بدمشق) ٢(، والشهيد شيخ املالكية أبو احلجاج يوسف بن دوناس الفندالوي )١(اخلفاف 
  .قتل بأيدي الفرنج رمحه اهللا

ملقرئ، أخربنا أبو العباس أمحد بن حممد القاضي بتونس، أخربنا أبو الربيع أخربنا حممد بن جابر القيسي ا
بن سامل احلافظ، أخربنا عبد الرمحن بن حممد بن حبيش احلافظ، حدثنا القاضي أبو بكر بن العريب، حدثنا 

طراد الزينيب، حدثنا هالل بن حممد، حدثنا احلسني بن عياش، حدثنا أبو األشعث، حدثنا بشر بن 
من : " فضل، حدثنا شعبة، حدثنا جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالامل

  ).٣" (جر ثوبا من ثيابه من خميلة، فإن اهللا ال ينظر إليه 
: وأخربناه عاليا بدرجتني إمساعيل بن عبدالرمحن، أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربتنا شهدة وطائفة قالوا

  .قيبأخربنا طراد الن
  .فذكره

  
   االندلسيابن عمار، االمام احملدث الشهري، أبو احلسن العبدري*  رزين بن معاوية - ١٢٩

__________  
  ).٢٠٣(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).١٣٣(سترد ترمجته برقم ) ٢(
 من طريق أيب االشعث أمحد بن ٣٢٦ / ٥" حتفة االشراف " وأخرجه النسائي يف الكربي كما يف ) ٣(

من طريق شعبة عن حمارب بن دثار وجبلة بن ) ٢٠٨٥(م العجلي ذا االسناد، وأخرجه مسلم املقدا
و ) ٥٧٨٢(و ) ٣٦٦٥(سحيم مجيعا عن ابن عمر ومل يسق لفظه، وهو من طرق أخرى يف البخاري 

، وأيب ٩١٤ / ٢، ومالك ٢٠٦ / ٨والنسائي ) ٢٠٨٥(، ومسلم )٦٠٦٢(و ) ٥٧٩١(و ) ٥٧٨٤(
  ).٤٠٨٥(داود 
، ٩٥ / ٤، العرب ٤٨ / ١، مقدمة جامع االصول ٢٩٣: ، بغية امللتمس١٨٧، ١٨٦ / ١الصلة (*) 

 / ١، الديباج املذهب ٢٦٣ / ٣، مرآة اجلنان ١٢٨١ / ٤، تذكرة احلفاظ ٥٥ / ٢دول االسالم 
  = (*)، النجوم الزاهرة ٣٩٩، ٣٩٨ / ٤، العقد الثمني ٩٦: ، صفة اجلزيرة٣٦٧، ٣٦٦

)٢٠/٢٠٤(  

  



  ).١" (جتريد الصحاح " ، صاحب كتاب السرقسطي
مسلم بن أيب عبد " صحيح " البخاري من عيسى بن أيب ذر، و " صحيح " جاور مبكة دهرا، ومسع ا 

  .اهللا الطربي
قاضي احلرم أبو املظفر حممد بن علي الطربي، والزهد أمحد بن حممد بن قدامة والد الشيخ : حدث عنه

  .كان إمام املالكيني باحلرم: ، وقال)٢(يين، واحلافظ ابن عساكر أيب عمر، واحلافظ أبو موسى املد
  .أدخل كتابه زيادات واهية لو ترته عنها الجاد: قلت

  .وقد شاخ) ٣(تويف مبكة يف احملرم سنة مخس وثالثني ومخس مئة 
نا احلسني أخربنا عبد احلافظ، أخربنا ابن قدامة، أخربنا أيب أمحد بن حممد، أخربنا رزين بن معاوية، أخرب

بن علي، أخربنا عبد الغافر بن حممد، أخربنا حممد بن عيسى، أخربنا ابن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا ابن 
  قعنب، حدثنا مالك، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم، عن

ئ إمنا االعمال بالنيات، وإمنا المر: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: علقمة بن وقاص، عن عمر
  ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله، فهجرته إىل اهللا

__________  
، ٢٨٧، ٢٨٦: ، روضات اجلنات١٠٦ / ٤، شذرات الذهب ٣٤٥: ، كشف الظنون٢٦٧ / ٥= 

  ).النسخة العربية (٢٦٦ / ٦، تاريخ بروكلمان ١٣٣ / ١، شجرة النور ١٣٠: الرسالة املستطرفة
جامع " لصحاح اخلمسة، وعليه اعتمد ابن االثري يف تصنيف كتابه وا" املوطأ " مجع فيه بني ) ١(

  .٥١ - ٤٩ / ١" جامع االصول " ، انظر كالم ابن االثري عن هذا الكتاب يف مقدمة "االصول 
  .وله أيضا كتاب يف أخبار مكة

  .٣٩٩ / ٤" العقد الثمني " انظر 
  .١ / ٦٥ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(
  .٥٢٥، ونقله التقى الفاسي ان وفاته سنة ٥٢٤كوال والضيب وفاته سنة أورد ابن بش) ٣(

(*)  

)٢٠/٢٠٥(  

  

  ).١" (ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إىل ما هاجر إليه 
  

  ابن أمريويه بن حممدشيخ احلنفية، مفيت خراسان، أبو الفضل، عبدالرمحن بن حممد*  الكرماين - ١٣٠
  .الكرماين



  .تفقه مبرو على حممد بن احلسني القاضي، وبرع، وأخذ عنه االصحاب، وانتشرت تالمذته، وبعد صيته
  .وروى عن أبيه، وأيب الفتح عبد اهللا بن أردشري اهلشامي

ولد سنة سبع ومخسني وأربع مئة، ومات يف ذي القعدة ): ٢(مسع منه السمعاين، وبالغ يف وصفه، وقال 
  ).٣ (٥٤٣سنة 

__________  
  من طريق القعنيب عن مالك وهو يف) ١( شرح السنة ١٩٧وأخرجه البغوي يف ص ) ١(
، برواية االمام حممد بن احلسن الشيباين، ويف هذا بيان خطأ احلافظ ابن حجر ٣٤١أيضا ص " املوطأ " 
و ) ٥٤(و ) ١(وهو يف البخاري " املوطأ " يف دعواه أنه ليس يف " التلخيص " و " الفتح " يف 
) ٢٢٠١(وأبو داود ) ١٩٠٧(، ومسلم )٦٩٥٣(و ) ٦٦٨٩(و ) ٥٠٧٠(و ) ٣٨٩٨(و ) ٢٥٢٩(

  .٦٠ - ٥٨ / ١والنسائي ) ٢٤٤٧(وابن ماجه ) ١٦٤٧(والترمذي 
، ١٣٧ / ١١، الكامل ٩٣ / ٣، اللباب ٤٠٦، ٤٠٥ / ١، التحبري ٤٠١ / ١٠االنساب (*) 

، طبقات ١٨: ، طبقات املفسرين للسيوطي٣٣: ، تاج التراجم٣٩٠، ٣٨٨ / ٢اجلواهر املضية 
، الطبقات السنية رقم ٢٨٤، ٢٨٣ / ٢، مفتاح السعادة ٢٨٢، ٢٨١ / ١املفسرين للداوودي 

، الفوائد ٣٤٥، ٢١١، ٩٦: ، كشف الظنون١ / ٤٤ق : ، طبقات املفسرين لالدنه وي)١١٩١(
" التحبري " يف ) ٢(، ٢٩٩، ٢٩٨ / ٦، تاريخ بروكلمان ٥١٩ / ٥، هدية العارفني ٩٢، ٩١: البهية

٤٠٦ / ١.  
  ".اللباب " ، وتابعه ابن االثري يف ٥٤٤وفاته مبرو سنة " االنساب " ذكر السمعاين يف ) ٣(

شرح " وهو خطأ، بل له " اجلامع الكبري "  من تصانيفه ٣٨٩ / ٢" اجلواهر املضية " وقد ذكر صاحب 
" أو " نكت اجلامع الكبري "  حنيفة، بعنوان حملمد بن احلسن الشيباين صاحب أيب" اجلامع الكبري 

   = (*)٢٥٠ / ٣بروكلمان " تاريخ " ، وانظر نسخه اخلطية يف "إشارات اجلامع الكبري 

)٢٠/٢٠٦(  

  

 اهلدى أيب طالب احلسني الصدر االكمل، قاضي القضاة، أبو القاسم، علي بن نور*  الزينيب - ١٣١
  .نيب البغدادي احلنفيابن حممد بن علي، اهلامشي العباسي الزي

  .ولد سنة سبع وسبعني وأربع مئة
  .مسع من أبيه، وعمه النقيب طراد، وابن البطر، ومجاعة

  .روى عنه مجاعة آخرهم الفتح بن عبد السالم
كان غزير الفضل، وافر العقل، له وقار وسكون ورزانة وثبات، ويل قضاء العراق سنة : قال السمعاين



  .أينثالث عشرة، قرأت عليه جز
كان يستدعي الشيوخ كابن احلصني وابن كادش، فيقرأ له عليهم، وقد سار إىل : قال أمحد بن شافع

 فطلب من الزينيب إبطال عزله وصحة إمامته، - وكان أيضا باملوصل -املوصل، وملا خلعوا الراشد 
مديدة، مث عاد إىل زنكي بن آقسنقر بشئ من العذاب، وأراد قتله، فدفع اهللا، وسجن ) ١(فامتنع، فناله 
  .بغداد، ومتكن

  إن الزينيب منذ ويل القضاء ما: قيل: قال أبو شجاع حممد بن الدهان
__________  

  ".االيضاح " يف الفقه، وشرحه يف ثالث جملدات، ومساه " التجريد " ومن مصنفاته أيضا = 
 / ٦ية يف بروكلمان ، والنسخة اخلط٩١" الفوائد البهية "  و ٢٨٣ / ٢" مفتاح السعادة " انظر 
٢٩٩.  
، ١١٩ / ٤، العرب ١٢٩٧ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٤٦ / ١١، الكامل ١٣٦، ١٣٥ / ١٠املنتظم (*) 

 / ٥، النجوم الزاهرة ٥٦٨ / ٢، اجلواهر املضية ٢٢٥ / ١٢، البداية والنهاية ٥٩ / ٢دول االسالم 
  .١٣٥ / ٤، شذرات الذهب )١٤٨٤(، الطبقات السنية رقم ٢٨٢

  .نسبة إىل زينب بنت سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس: والزينيب
  .وظين أا زوجة إبراهيم االمام بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس: قال السمعاين

  ".فناله " بعد " من " يف االصل زيادة لفظ ) ١(
(*)  

)٢٠/٢٠٧(  

  

  . موته وهو نائم بالطرحةوخف حىت زوجته، ولقد دخلت عليه يف مرض) ١(رآه أحد إال بطرحة 
كان رأسا ما رأينا وزيرا وال صاحب منصب أوقر منه وال أحسن هيئة ومستا، قل ): ٢(قال ابن اجلوزي 

أن يسمع منه كلمة ناقصة، طالت واليته، فأحكمه الزمان، وخدم الراشد، وناب يف الوزارة للمقتفي، 
  مث إن املقتفي
  .أعرض عنه

  . يبق له يف القضاء إال االسم، فمرضمث ذكر أشياء تدل على أنه مل
  .تويف يوم االضحى سنة ثالث وأربعني ومخس مئة

  
 بن أيب جعفر البيهقي، عامل العالمة املفسر، ذو الفنون، أبو جعفر، أمحد بن علي*  أبوجعفرك - ١٣٢



  ).٣" (تاج املصادر " نيسابور، وصاحب التصانيف، منها 
__________  

  .سية، تشبه الطيلسان، كان املدرسون يضعوا فوق العمامةضرب من االك: الطرحة) ١(
  .شبه رداء يوضع على الكتفني والظهر: والطيلسان

مشارق االنوار " ، و ٢٦٢ - ٢٥٤لدوزي " معجم مفصل يف أمساء االلبسة عند العرب " انظر كتاب 
  .طرح وطلس" معجم منت اللغة " ، و ٣٢٤ / ١" 
  .١٥٣ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(

، الوايف ١٣٠٦ / ٤، تذكرة احلفاظ ٩٠، ٨٩ / ١، إنباه الرواة ٥١ - ٤٩ / ٤معجم االدباء (*) 
، ٤: ، طبقات املفسرين للسيوطي١٨٨: ، طبقات النحاة البن قاضي شهبة٢١٥، ٢١٤ / ٧بالوفيات 

، كشف الظنون وفيه جعفرك ٥٥، ٥٤ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٣٤٦ / ١بغية الوعاة 
 وفيه جعفرك، تاريخ ٨٤ / ١، هدية العارفني ٧١: ، روضات اجلنات٢٠٥٢، ١٦١٩، ٢٦٩

  .هذه الكاف هي التصغري يف الفارسية: ، وأبو جعفرك٢٣٩ / ٥بروكلمان 
مجع فيه مصادر القرآن ومصادر االحاديث وجردها عن االمثال : ٢٦٩" كشف الظنون " قال يف ) ٣(

  .واوين العربواالشعار، وأتبعها االفعال اليت تكثر يف د
  . ه١٣٠٢، ١٣٠١وقد طبع باحلجر يف بومباي سنة 

  = (*)اللغة من الشواهد، ضم إليه " صحاح " جرد فيه " ينابيع اللغة " ومن مصنفاته أيضا كتاب 

)٢٠/٢٠٨(  

  

  .وخرج له تالمذة جنباء
  .وكان ذا تأله وعبادة، يزار ويتربك به

  .س مئةمات فجأة يف آخر رمضان سنة أربع وأربعني ومخ
  

املغريب الفندالوي املالكي، خطيب ) ١ (االمام أبو احلجاج، يوسف بن دوناس*  الفندالوي - ١٣٣
  .بانياس، مث مدرس املالكية بدمشق

  .برتول" املوطأ " روى 
كان حسن املفاكهة، حلو احملاضرة، شديد التعصب ملذهب أهل السنة، : روى عنه ابن عساكر، وقال

قوي القلب، مسعت أبا تراب بن قيس يذكر أنه كان يعتقد اعتقاد احلشوية، كرميا، مطرحا للتكلف، 
ويبغض الفندالوي لرده عليهم، وأنه خرج إىل احلج، وأسر، وألقي يف جب، وغطي بصخرة، وبقي 



  .ناولين يدك: كذلك مدة يلقي إليه ما يأكل، وأنه أحس ليلة حبس يقول
  .فناوله، فأخرجه

  .تب مما كنت عليه: الفإذا هو الفندالوي، فق: قال
  فتاب، وكان خيطب ليلة اخلتم يف رمضان رجل

__________  
البن فارس، فجاء يف " املقاييس " اليب منصور اجلبان و " الشامل " و " ذيب اللغة " فوائد من = 

  ".الصحاح " حجم 
  .٥٠ / ٤" معجم االدباء " ، و ٢١٤ / ٧" الوايف " انظر 

  .٢٣٩ / ٥بروكلمان " ريخ تا" ومنه نسخة خطية انظر 
 ٨، مرآة الزمان ٤٤٢ / ٢، اللباب ٢٧٨، ٢٧٧ / ٤، معجم البلدان ٤٦٤: تاريخ ابن القالنسي(*) 
، شذرات ٢٨٢ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٢٥ و ٢٢٤ / ١٢، البداية والنهاية ١٢٠ / ٤، العرب ١٢١/ 

 االثري بكسرها وتسكني ضبط يف االصل بفتح الفاء، وضبطه ابن: ، والفندالوي١٣٦ / ٤الذهب 
" أظنه موضعا باملغرب، وقد تصحفت يف : قال ياقوت: النون وفتح الدال املهملة، نسبة إىل فندالو

  .إىل القندالوي، بالقاف" شذرات الذهب 
  إىل درناس، بالراء، وتصحف" النجوم " و " البداية " و " معجم البلدان " حترف يف ) ١(

  .الباء املوحدةإىل دوباس، ب" الشذرات " يف 
(*)  

)٢٠/٢٠٩(  

  

يف حلقة الفندالوي وعنده أبو احلسن بن املسلم الفقيه، فرماهم واحد حبجر، فلم يعرف، فقال 
  .اللهم اقطع يده: الفندالوي

فما مضى إال يسري حىت أخذ خضري من حلقة احلنابلة، ووجد يف صندوقه مفاتيح كثرية للسرقة، فأمر 
  .ت من قطعهمامشس امللوك بقطع يديه، فما

يوم السبت يف ربيع االول سنة ثالث وأربعني ) ١(قتل الفندالوي وزاهد دمشق عبدالرمحن احللحويل 
، فقرب الفندالوي بظاهر باب الصغري، )٣(يف حرب الفرنج ومنازلتهم دمشق ) ٢(ومخس مئة بالنريب 

  .وقرب احللحويل باجلبل، رمحهما اهللا
  

  ، أبو بكر، أمحد بن)٤(، قاضي تستر ، شاعر زمانهاالمام االوحد*  االرجاين - ١٣٤



__________  
  ).١١٥(تقدم ذكر مصادر ترمجته والتعريف بنسبته يف اية حواشي الترمجة ) ١(

  .جبيمني" اجللجويل "  إىل ٢٢٥ / ١٢" البداية " وقد تصحف يف 
دي، ولكن يراد ا سفح حملة تلي الربوة من جهة دمشق، وهي كلمة سريانية معناها الوا: النريب) ٢(

  .قاسيون مما يلي الربوة
  .٢٩ - ٢٧: للشيخ حممد دمهان" يف رحاب دمشق " انظر كتاب 

، ٢٧٨، ٢٧٧ / ٤" معجم البلدان " ، و ١٢١ / ٨" مرآة الزمان " انظر تفصيل ذلك يف ) ٣(
  .٢٢٤ / ١٢والبداية 

فيها تنبيه إىل غايات " فتوى الفندالوي " : وللفندالوي رسالة صغرية طبعها االستاذ جواد املرابط بعنوان
  .الدين وتذكري ببعض االحكام واملواعظ

  ، الكامل١٤٤ / ١، معجم البلدان ١٤٠، ١٣٩ / ١٠، املنتظم ١٧٤ / ١االنساب (*) 
، ١٣٠٦ / ٤، تذكرة احلفاظ ٤٩ / ٢، املختصر ١٥٥ - ١٥١ / ١، وفيات االعيان ١٤٧ / ١١

 - ٣٧٣ / ٧، الوايف بالوفيات ٧٨، ٧٧ / ٢، تتمة املختصر ١٢١  /٤، العرب ٦٠ / ٢دول االسالم 
، ٥٧ - ٥٢ / ٦، طبقات السبكي ٢٢٧، ٢٢٦ / ١٢، البداية ٢٨١ / ٣، مرآة اجلنان ٣٧٨

، ٤٦ - ٤١ / ٣، معاهد التنصيص ٢٨٥ / ٥، النجوم الزاهرة ١١٢ - ١١٠ / ١طبقات االسنوي 
  ).النسخة العربية(، ٣٤، ٣٣ / ٥، تاريخ بروكلمان ١٣٧ / ٤شذرات الذهب 

  .مدينة مشهورة خبوزستان) ٤(
  .١٥٥ / ١" وفيات االعيان " ، و ٢٩ / ٢" معجم البلدان " 

(*)  

)٢٠/٢١٠(  

  

  .حممد بن احلسني، ناصح الدين االرجاين الشافعي
  ).٢(عن أيب بكر بن ماجة ) ١(روى جزء لوين 

  .ملنشئ حيىي بن زيادة، وآخرونأبو حممد بن اخلشاب، ومنوجهر بن تركانشاه، وا: حدث عنه
  ).٣(وناب يف القضاء بعسكر مكرم 

" تاريخ االسالم " والذي دون من شعره ال يكون العشر، وقد بلغ يف النظم الغاية، سقت منه مجلة يف 
)٤.(  

  .مات بتستر يف ربيع االول سنة أربع وأربعني ومخس مئة



، وهي )٥(ملها املتنيب خمففة حمركة يف شعره ، واستع"الصحاح " مثقلة الراء، قيده صاحب : وأرجان
  .بليدة من كور االهواز
  .عاش أربعا ومثانني سنة

__________  
لوين "  ه، يعرف ب ٢٤٦هو احلافظ أبو جعفر حممد بن سليمان بن حبيب االسدي، املتوىف سنة ) ١(
  ).١٣٦(، مرت ترمجته يف اجلزء احلادي عشر برقم "
  ).٣٠٢(رد يف الدنيا جبزء لوين، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم  ه، تف٤٨١املتوىف سنة ) ٢(
  .بلد مشهور من نواحي خوزستان) ٣(
  .١٥٥ / ١" وفيات االعيان "  و ١٢٣ / ٤" معجم البلدان " 
مجعه ابنه، ومعظمه قصائد مدح طويلة يف السالجقة وعماهلم، وقد طبع يف بريوت سنة " ديوانه " و ) ٤(

  . ه عبد الباسط االنسي١٣١٧حيح أمحد عباس االزهري وسنة  ه بتص١٣٠٧
  .٣٤ / ٥وللديوان رواية خمطوطة انظر بروكلمان 

اقصدي أيتها اجلياد : عزمي الذي يذر الوشيج مكسرا أي* أرجان أيتها اجلياد فإنه : يف قوله) ٥(
باد : عميد، ومطلعهاشجر الرماح، وهو من قصيدة ميدح ا أبا الفضل حممد بن ال: أرجان، والوشيج

بشرح عبدالرمحن " ديوان املتنيب " وبكاك إن مل جير دمعك أو جرى انظر * هواك صربت أم مل تصربا 
  .٢٨٠ - ٢٦٤ / ٢الربقوقي 

(*)  

)٢٠/٢١١(  

  

 بن املوفق، الزيادي اهلروي احلنفي الرئيس املسند، أبو احملاسن، أسعد بن علي*  الزيادي - ١٣٥
  ).١(الني العابد، نزيل قرية م
  .البخاري، والدارمي، وعبد بن محيد" صحيح ) " ٢(مسع من الداوودي 

، وحممد بن عبدالرمحن الفامي، وعبد اجلامع بن علي خخة، وأبو )٣(السمعاين، وابن عساكر : روى عنه
  .روح، وآخرون

  .ذكر السمعاين أنه ثقة صاحل عابد، دائم االوراد، مستغرق االوقات، يسرد الصوم
  .نة أربع وأربعني ومخس مئة وله مخس ومثانون سنةتويف س

  
  *، القاضي أبو الفضل االمام العالمة احلافظ االوحد، شيخ االسالم* *  القاضي عياض - ١٣٦



__________  
، الطبقات السنية رقم ٣٨٥ / ١، اجلواهر املضية ٢٨٢ / ٣، مرآة اجلنان ١٢١ / ٤العرب (*) 

  .١٣٨ / ٤، شذرات الذهب )٤٧١(
  . على فرسخني من هراة)١(
  .٤٤ / ٥" معجم البلدان " 
  ).١٠٨( ه، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ٤٦٧املتوىف سنة ) ٢(
  .١ / ٢٦ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٣(

، بغية امللتمس ١٧٥ - ١٧٣ / ١٢، اخلريدة يف ٤٥٤، ٤٥٣ / ٢، الصلة ٢٢٢: قالئد العقيان(* *) 
 - ٣٠٦: ، معجم ابن االبار٦٩٤: ، التكملة البن االبار٣٦٤، ٣٦٣ / ٢الرواة ، إنباه )١٢٦٩(رقم 

 / ٣، املختصر ٤٨٥ - ٤٨٣ / ٣، وفيات االعيان ٤٤، ٤٣ / ٢، ذيب االمساء واللغات ٣١٠
 ٤، تذكرة احلفاظ ١٢٣، ١٢٢ / ٤، العرب ٦١ / ٢، دول االسالم ٥٤٤وفيات : ، تاريخ االسالم٢٢
، البداية والنهاية ٧٨ / ٢، تتمة املختصر ٢١٤ - ٢١١: لوادي آشي، معجم ا١٣٠٧ - ١٣٠٤/ 

، الديباج ١٠١: ، املرقبة العليا للنباهي٢٣٠ - ٢٢٢ / ٤، االحاطة يف أخبار غرناطة ٢٢٥ / ١٢
  = (*)، النجوم ٢٨٠: ، طبقات ابن قنفذ٥١ - ٤٦ / ٢املذهب 

)٢٠/٢١٢(  

  

  .ياض اليحصيب االندلسي، مث السبيت املالكيبن موسى بن ع) ١(عياض بن موسى بن عياض بن عمرو 
  .ولد يف سنة ست وسبعني وأربع مئة

  .من االندلس إىل فاس، مث سكن سبتة) ٢(حتول جدهم 
مل حيمل القاضي العلم يف احلداثة، وأول شئ أخذ عن احلافظ أيب علي الغساين إجازة جمردة، وكان ميكنه 

  .ن عاماالسماع منه، فإنه حلق من حياته اثنني وعشري
رحل إىل االندلس سنة بضع ومخس مئة، وروى عن القاضي أيب علي بن سكرة الصديف، والزمه، وعن 

أيب حبر بن العاص، وحممد بن محدين، وأيب احلسني سراج الصغري، وأيب حممد بن عتاب، وهشام بن أمحد، 
  ).٣(وعدة 

__________  
: ، جذوة االقتباس١٤٩ / ٢اح السعادة ، مفت٤٨٠: ، طبقات احلفاظ للسيوطي٢٨٥ / ٥الزاهرة = 

، كشف ٣٣٥ - ٣٣٣ / ٧، أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض للمقري، نفح الطيب ٢٧٧
، شذرات ١٩٦١، ١٧٧٩، ١٢١١، ١١٨٦، ١٠٥٢، ٥٧٧، ٣٩٥، ٢٤٨، ١٥٨، ١٢٧الظنون 



، روضات اجلنات ٣١: ، أجلى املساند)حصب (٢١٦ / ١، تاج العروس ١٣٩، ١٣٨ / ٤الذهب 
، ٥١ / ١، سلوة االنفاس ٢٤٤، ٢٤٣ / ٢، إيضاح املكنون ٨٠٥ / ١، هدية العارفني ٥٠٧، ٥٠٦

، ١٤٠ / ١، شجرة النور الزكية ١٣٩٧: ، معجم املطبوعات١٨٩ - ١٨٣ / ٢فهرس الفهارس 
 - ٢٦٦ / ٦، تاريخ بروكلمان ٢٨٣: ، تاريخ الفكر االندلسي٣٨٦: ، الفهرس التمهيدي١٤١
  ).ةالنسخة العربي (٢٧٥

، ويف "وفيات االعيان " ابن االبار و " معجم " و " تذكرة احلفاظ " كذا يف االصل، ومثله يف ) ١(
  ".الديباج املذهب " ومثله يف " عمرون : " ترمجة القاضي عياض البنه حممد

  .كما ذكر حممد ابن القاضي عياض" عمرون " أي ) ٢(
  .٣صقر ص للسيد أمحد " انظر تفصيل ذلك يف مقدمة االملاع 

يف فهرست شيوخه، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور حممد بن عبد الكرمي، نشر " الغنية " انظر كتابه ) ٣(
  . م١٩٧٩الدار العربية للكتاب يف تونس سنة 

(*)  

)٢٠/٢١٣(  

  

  .وتفقه بأيب عبد اهللا حممد بن عيسى التميمي، والقاضي حممد بن عبد اهللا املسيلي
  وألف، وسارت بتصانيفه الركبان،واستبحر من العلوم، ومجع 

  .واشتهر امسه يف اآلفاق
هو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم، استقضي بسبتة مدة طويلة ): ١(قال خلف بن بشكوال 

  .محدت سريته فيها، مث نقل عنها إىل قضاء غرناطة، فلم يطول ا، وقدم علينا قرطبة، فأخذنا عنه
جلس القاضي للمناظرة وله حنو من مثان وعشرين سنة، وويل : لسبيتوقال الفقيه حممد بن محاده ا

القضاء وله مخس وثالثون سنة، كان هينا من غري ضعف، صليبا يف احلق، تفقه على أيب عبد اهللا 
التميمي، وصحب أبا إسحاق بن جعفر الفقيه، ومل يكن أحد بسبتة يف عصر أكثر تواليف من تواليفه، له 

ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف ذكر فقهاء " ، وكتاب )٢(جملد " ف املصطفى الشفا يف شر" كتاب 
" ، وكتاب )٤" (شرح حديث أم زرع " ، وكتاب "العقيدة " ، وكتاب )٣(يف جملدات " مذهب مالك 

  جامع
__________  

  .٤٥٣ / ٢" الصلة " يف ) ١(
 م نشر ١٩٧٢سريوان وصحبه سنة وهو مطبوع عدة مرات، آخرها اليت بتحقيق االستاذ مجال ال) ٢(



مكتبة الفارايب، وقد شغف العلماء ذا الكتاب، فوضعوا له الشروح واحلواشي، وخرجوا أحاديثه، 
  .وحرروا ألفاظه
، وانظر ما طبع منها والنسخ اخلطية ملا مل يطبع ١٠٥٥ - ١٠٥٢ / ٢" كشف الظنون " انظر ذلك يف 

  .٢٧٣ - ٢٦٩ / ٦بروكلمان " تاريخ " يف 
وهو مطبوع بتحقيق الدكتور أمحد بكري حممود، نشر دار مكتبة الفكر يف ليبيا ودار مكتبة احلياة يف ) ٣(

  . م١٩٦٥بريوت سنة 
ذكر فيه طرق احلديث وما يتعلق ا، مث " بغية الرائد فيما يف حديث أم زرع من الفوائد " وامسه ) ٤(

يب، مث ذكر ما اشتمل عليه من ضروب الفصاحة ذكر على طريق االمجال فيه من العربية والفقه والغر
  .وفنون البالغة واالبواب امللقبة بالبديع يف هذه الصناعة

  = (*)ويعد هذا الشرح من 

)٢٠/٢١٤(  

  

الذي أرىب على مجيع املؤلفات، مجع فيه أخبار ملوك االندلس واملغرب، واستوعب فيه أخبار " التاريخ 
الصحيحني " و " املوطأ ): " ١" (النوار يف اقتفاء صحيح اآلثار مشارق ا" سبتة وعلماءها وله كتاب 

وحاز من الرئاسة يف بلده والرفعة ما مل يصل إليه أحد قط من أهل بلده، وما زاده ذلك : إىل أن قال"..
  ).٢(إال تواضعا وخشية هللا تعاىل، وله من املؤلفات الصغار أشياء مل نذكرها 

هو إمام احلديث يف وقته، وأعرف الناس بعلومه، ): ٣" (ات االعيان وفي" قال القاضي مشس الدين يف 
  .وبالنحو واللغة وكالم العرب وأيامهم وأنسام

للمازري، " املعلم " كمل به كتاب ) ٤" (االكمال يف شرح صحيح مسلم " ومن تصانيفه كتاب : قال
فيه فوائد وغرائب، وكل " ت التنبيها" يف تفسري غريب احلديث، وكتاب " مشارق االنوار " وكتاب 

  .، وله شعر حسن)٥(تواليفه بديعة 
__________  

  .أعظم كتب البالغة التطبيقية يف الكتب العربية، وهو أمجع الشروح وأوسعها كما قال ابن حجر= 
 م بتحقيق صالح الدين االدليب وحممد الشرقاوي وحممد احلسن ١٩٧٥وقد طبع يف املغرب سنة 

  .أجانف
ري غريب احلديث وضبط ألفاظه، رتب فيه الكلمات على ترتيب حروف املعجم املعروف يف تفس) ١(

 ١٣٣٣باملغرب حبسب حرفها االول مث الثاين مث الثالث، وهو مطبوع يف جزأين ضمن جملد واحد سنة 
، وقد اختصره ابن "مشارق االنوار على صحاح اآلثار " ه، نشر املكتبة العتيقة ودار التراث بعنوان 



 / ٢" كشف الظنون " انظر " مطالع االنوار على صحاح اآلثار "  ومساه ٥٦٩قول املتوىف سنة قر
  .١٧١٥ و ١٦٨٧

  .١٤١ / ١" شجرة النور " ، و ٨٠٥ / ١" هدية العارفني " انظر ) ٢(
)٤٨٣) / ٣.  
 إكمال اكمال" أن االيب ضمن هذا الشرح يف كتابه ) ٦٤(تقدم يف حواشي ترمجة املازري رقم ) ٤(

  .فانظر مث" املعلم 
  " = (*)االملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع " طبع منها باالضافة إىل ما ذكر كتاب ) ٥(

)٢٠/٢١٥(  

  

لوال ما قد حشاه باالحاديث املفتعلة، عمل إمام " الشفا " تواليفه نفيسة، وأجلها وأشرفها كتاب : قلت
، وقد فعل، وكذا "شفائه "  يثيبه على حسن قصده، وينفع ب ال نقد له يف فن احلديث وال ذوق، واهللا

فيه من التأويالت البعيدة ألوان، ونبينا صلوات اهللا عليه وسالمه غين مبدحة الترتيل عن االحاديث، ومبا 
تواتر من االخبار عن اآلحاد، وباآلحاد النظيفة االسانيد عن الواهيات، فلماذا يا قوم نتشبع 

" ق إلينا مقال ذوي الغل واحلسد، ولكن من ال يعلم معذور، فعليك يا أخي بكتاب باملوضوعات، فيتطر
  ).١(للبيهقي، فإنه شفاء ملا يف الصدور وهدى ونور " دالئل النبوة 

وقد حدث عن القاضي خلق من العلماء، منهم االمام عبد اهللا بن حممد االشريي، وأبو جعفر بن القصري 
كوال، وأبو حممد بن عبيد اهللا احلجري، وحممد بن احلسن اجلابري، الغرناطي، واحلافظ خلف بن بش

  .وولده القاضي حممد بن عياض قاضي دانية
* أمام الرياح كتيبة خضراء مهزومة ) ٢(حتكي وقد ماست * انظر إىل الزرع وخاماته : ومن شعره

  )٣(شقائق النعمان فيها جراح 
__________  

االعالم حبدود " اث يف القاهرة واملكتبة العتيقة بتونس، وكتاب بتحقيق السيد صقر، نشر دار التر= 
  .بتحقيق حممد بن تاويت الطنجي، نشر املطبعة امللكية يف الرباط" قواعد االسالم 

  وانظر
  .٢٧٥، ٢٧٤ / ٦بروكلمان " تاريخ " النسخ اخلطية لبعض مصنفاته يف 

  . ساقها بأسانيدهاوهو أيضا كسابقه فيه أحاديث واهية، وعذره فيها أنه) ١(
  .هبت": النجوم الزاهرة " يف ) ٢(
الديباج املذهب " ، و ١٣٠٦ / ٤" تذكرة احلفاظ " ، و ٤٨٤ / ٣" وفيات االعيان " البيتان يف ) ٣(



  .١٣٤ / ٤" شذرات الذهب " ، و ٢٨٦ / ٥" النجوم الزاهرة " ، و ٥١، ٥٠ / ٢" 
(*)  

)٢٠/٢١٦(  

  

، تويف يف سنة أربع وأربعني ومخس مئة يف )٢( القاضي يقاربون املئة شيوخ): ١(قال القاضي ابن خلكان 
  .يف مجادى اآلخرة منها مبراكش، ومات ابنه يف سنة مخس وسبعني ومخس مئة: رمضاا، وقيل

  .تويف القاضي مغربا عن وطنه يف وسط سنة أربع): ٣(قال ابن بشكوال 
الليلة التاسعة من مجادى اآلخرة، ودفن مبراكش تويف يف ليلة اجلمعة نصف : وقال ولده القاضي حممد

  ).٤(سنة أربع 
  .بلغين أنه قتل بالرماح لكونه أنكر عصمة ابن تومرت: قلت

قاضي تستر، والعالمة ) ٥(وفيها مات شاعر زمانه القاضي أبو بكر أمحد بن حممد بن حسني االرجاين 
  املصنف أبوجعفرك أمحد بن علي بن

__________  
  .٤٨٥ / ٣" ات االعيان وفي" يف ) ١(
  ".الغنية " انظر ترامجهم يف كتابه ) ٢(
  .٤٥٤ / ٢" الصلة " يف ) ٣(
  . بتحقيق د١٣ص " التعريف بالقاضي عياض " ومخس مئة : أي) ٤(

أخربين الشيخ :  م وجاء يف حاشية االصل خبط مغاير ما نصه١٩٨٢حممد بن شريفة طبع املغرب سنة 
   قرب القاضي عياض بناحية باب أغمات مناالمام أبو عمرو بن محاج أن

مراكش بإزاء كنيسة كانت هناك، وكان ال يعرف لدروسه واستيالء النصارى على مدفنه وما حوله 
حني أباحه هلم بعض امللوك، وأن يف سنة اثنيت عشرة وسبع مئة أو قبلها أو بعدها بقليل أراد اهللا تعاىل 

ى نصارى مراكش، وأباح أمواهلم للمسلمني، فنهبت ديارهم، إظهار قربه، فغضب أبو يعقوب املريين عل
وختيلوا أن النصارى يدفنون احللي اليت هلم مع موتاهم، فحملهم ذلك على نبش القبور اليت حول 

الكنيسة، فبيناهم كذلك إذ ظهرت عالمة قرب القاضي وتارخيه، ففرح الفقهاء بذلك، وأمر القاضي أبو 
 حول القرب وإشهاره وإظهاره، وبىن عليه قبة عظيمة ذات أربعة أوجه، إسحاق بن الصباغ بتسوية ما

  .وألزم الفقهاء بالتردد إىل هناك لتالوة القرآن ليشتهر القرب
  .أنا جئت إىل القبة املذكورة، ودعوت اهللا تعاىل، فاستجاب يل: قال يل أبو عمرو

  .واهللا أعلم



  ).١٣٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
(*)  

)٢٠/٢١٧(  

  

بن علي بن املوفق، وحمدث حلب أبو ) ٢(، واملسند راة أبو احملاسن أسعد )١( جعفر البيهقي أيب
  ).٣(احلسن علي بن سليمان املرادي القرطيب 

قرأت على حممد بن إبراهيم بن : أخربنا القاضي معني الدين علي بن أيب العباس املالكي باالسكندرية قال
يد اهللا احلافظ، وأخربين أبو القاسم حممد بن عمران احلضرمي، أخربنا اجلرج، عن عبد اهللا بن حممد بن عب

أبو إسحاق الغافقي غري مرة، أخربنا حممد بن عبد اهللا االزدي، أخربنا حممد بن احلسن بن عطية 
: أخربنا عياض بن موسى القاضي، أخربنا حممد بن عيسى التميمي، وهشام بن أمحد، قاال: اجلابري، قاال

علي الغساين، حدثنا أبو عمر النمري، حدثنا ابن عبداملؤمن، حدثنا أبو بكر التمار، حدثنا أبو حدثنا أبو 
داود، حدثنا حممد بن سلمة، حدثنا ابن وهب، عن حيوة وابن هليعة وسعيد بن أيب أيوب، عن كعب بن 

إذا : " يقولعلقمة، عن عبد الرمحن بن جبري، عن عبد اهللا بن عمرو مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  مسعتم

املؤذن فقولوا ما يقول، مث صلوا علي، فإنه من صلى علي صلى اهللا عليه عشرا، مث سلوا اهللا يل الوسيلة، 
فإا مرتلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اهللا يل الوسيلة 

  ".حلت عليه الشفاعة 
  ).٤(رواه مسلم 

__________  
  ).١٣٢(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .واملثبت من الترمجة املتقدمة" سعد " ، ويف االصل )١٣٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٢٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
 / ١، وأبو عوانة ٢٥ / ٢والنسائي ) ٣٦١٤(والترمذي ) ٥٢٣(وأخرجه أبو داود ) ٣٨٤(برقم ) ٤(

  .٤٠٩ / ١، والبيهقي )٩١(، وابن السين ١٤٣ / ١، والطحاوي ١٦٨ / ٢، وأمحد ٣٣٧
(*)  

)٢٠/٢١٨(  

  



  :ومن ساللته العالمة
ابن حممد بن القاضي عياض بن موسى، اليحصيب السبيت  *  أبو عبد اهللا حممد بن عياض- ١٣٧

  .النحوي
أيوب بن عبد اهللا الفهري، وأخذ : ولد سنة أربع ومثانني ومخس مئة، وأخذ عن): ١(قال ابن الزبري 

" سيبويه تفقها عن أيب القاسم عبدالرمحن بن علي النحوي، وأخذ ا " كتاب " اجلزيرة اخلضراء ب
، وأجاز له من أصبهان أبو جعفر )٢(اليب علي الفارسي عن أيب احلجاج بن معزوز " االيضاح 

  .الصيدالين يف سنة مثان وتسعني، وويل قضاء اجلماعة بغرناطة إىل أن مات
اة وأهل الرتاهة، شديد التحري، صابرا على الضعيف، شديدا على أهل اجلاه، وكان من سراة القض

  فاضال وقورا، يعرب كالمه دائما،
  ).٣(وكان يكرم الطلبة، وأجاز له أيضا من دمشق اخلشوعي 

) ٥(ومخسني وست مئة رمحه اهللا، وتويف أبوه عياض ) ٤(أجاز يل، ومات يف مجادى االخرى سنة مخس 
  .الثني وست مئة مبالقةالفقيه يف سنة ث

__________  
 / ٢، الديباج املذهب ٢٢٩ - ٢٢٦ / ٢، االحاطة يف أخبار غرناطة ٢٩٤ / ٤الوايف بالوفيات (*) 

٢٦٧، ٢٦٦.  
  .٢٢٩ - ٢٢٧ / ٢" االحاطة يف أخبار غرناطة " انظر ) ١(
بالغني " غرور م: " ٢٢٨ / ٢" االحاطة " ، ويف "الديباج املذهب " بزايني كما يف االصل و ) ٢(

  .املعجمة وراءين
 ه، ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي ٥٩٨أبو طاهر بركات بن إبراهيم الدمشقي املتوىف سنة ) ٣(

  ).١٨٦(والعشرين برقم 
  .سنة أربع": االحاطة " يف ) ٤(
  .١٧٩ / ١" شجرة النور " مترجم يف ) ٥(

(*)  

)٢٠/٢١٩(  

  

 بن يوسف بن قن االوحد، أبو الوليد، يوسف بن عبد العزيزاالمام احلافظ املت*  ابن الدباغ - ١٣٨
  .املالكي، نزيل مرسية) ٣(اللخمي االندي ) ٢(بن فريه ) ١(عمر 

من أمحد بن حممد اخلوالين، وأخذ أيضا عن أيب حممد " املوطأ " أكثر عن أيب علي الصديف والزمه، ومسع 



  .بن عتاب، وطائفة
  .ومجع، وصنف

 وأبو عبد امللك مروان بن عبد العزيز الوزير، وأمحد بن أيب املطرف البلنسي، ابن بشكوال،: روى عنه
  .وأمحد بن سلمة اللورقي، وحممد بن علي بن هذيل، وآخرون

  .، وقد مسع كتبا كبارا، وله تأليف صغري يف تسمية احلفاظ"برناجمه " رأيت 
يث وأمساء الرجال وأزمام وثقام كان من أنبل أصحابنا، وأعرفهم بطريقة احلد): ٤(قال ابن بشكوال 

وضعفائهم وأعمارهم وآثارهم، ومن أهل العناية الكاملة بتقييد العلم، وشوور يف االحكام ببلده، مث 
  خطب

__________  
، االستدراك ٢٦٤ / ١، معجم البلدان ٤٩٢، ٤٩١: ، بغية امللتمس٦٨٣، ٦٨٢ / ٢الصلة (*) 

 / ٤، تذكرة احلفاظ ١٢٦ / ٤، العرب )٥٤٦وفيات (خ االسالم باب االندي واالبدي، تاري: البن نقطة
، ١٤٢ / ٤، شذرات الذهب ٤٨٥: ، طبقات احلفاظ٣٠٢ / ٥، النجوم الزاهرة ١٣١٢ - ١٣١٠

  .٣٠٨ / ١، فهرس الفهارس ٥٥٢ / ٢هدية العارفني 
  .إبراهيم بدل عمر: وقيل": التذكرة " قال املؤلف يف ) ١(

  .يوسف بن عبد العزيز بن إبراهيم االندي": ان معجم البلد" وورد امسه يف 
  .بكسر الفاء وسكون الياء وضم الراء املشددة آخره هاء) ٢(

  .٥١٤ / ٢" املشتبه " انظر 
  .نسبة إىل أندة بالضم مث السكون، وهي مدينة من أعمال بلنسية باالندلس) ٣(
  .٦٨٢ / ٢" الصلة " يف ) ٤(

(*)  

)٢٠/٢٢٠(  

  

  .لده يف سنة إحدى ومثانني وأربع مئةمو: به وقتا، قال يل
  .تويف سنة ست وأربعني ومخس مئة

  .ومن مشاخيه خلف بن إبراهيم بن النخاس، وعبد القادر الصديف
هو أحد االئمة املهرة املتقنني، ومن جهابذة النقاد، اعتمده الناس فيما قيده، وكان مسحا : قال ابن الزبري

  ).١(ويل خطابة مرسية، مث قضاء دانية مؤثرا على قلة ذات يده، نزه النفس، 
  أمحد بن سالمة، عن أيب جعفر القرطيب" املوطأ " أنبأنا ب : قلت



  .بسماعه منه
  

 بن علي بن حممد بن عمر الزهري الوقاصي الشيخ أبو بكر، حممد بن عبد العزيز*  البيع - ١٣٩
  .الدينوري، مث البغدادي املراتيب البيع

  .يب، وعاصم بن احلسن، ورزق اهللا التميميمسع أباه، وأبا نصر الزين
  .االبرقوهي شيخنا" مشيخة " ابن أخيه حممد بن هبة اهللا من : وعنه

كان من أوالد املياسري، وكان شيخا متوددا كيسا مطبوعا، غري أنه يلعب : قال أبو سعد السمعاين
  .إنه ولد يف أول سنة مخس وسبعني وأربع مئة: باحلمام، قال يل

__________  
  .١٣١٠ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(

  .١٤٠ / ٤، شذرات الذهب ٣٠٠ / ٥، النجوم الزاهرة ١٢٤ / ٤العرب (*) 
(*)  

)٢٠/٢٢١(  

  

  .مات يف الثالث والعشرين من احملرم سنة مخس وأربعني ومخس مئة
بن احملب، ، مكثر مسع من ا)١(وفيها تويف أبو علي احلسني بن علي بن احلسني النيسابوري الشحامي 

وأبو القاسم عبدالرمحن بن أمحد بن رضى خطيب قرطبة، وأبو حممد املبارك بن أمحد بن بركة الكندي 
  .، وأبو الربكات حمفوظ بن احلسن بن صصرى التغليب عن مثانني سنة)٢(اخلباز 

  
   بن عبد اهللا بن احلسني بنالشيخ أبو القاسم، اخلضر بن حسني*  ابن عبدان - ١٤٠
  .اهللا بن أمحد بن عبدان، االزدي الدمشقي الصفار) ٣(عبيد 

مسع أباه، وأبا القاسم بن أيب العالء، وسهل بن بشر، والفقيه نصر ابن إبراهيم، واحلسن بن أيب احلديد، 
  .وله إجازة من عبد العزيز الكتاين

  .ابن عساكر وابنه القاسم، وأبو احملاسن بن أيب لقمة وغريهم: روى عنه
  .نة ثالث وأربعني ومخس مئةمات يف شعبان س

  
  .اخلادم االستاذ، أبو السداد احلبشي، موىل الوزير نظام امللك* *  موفق - ١٤١

__________  



  ).١٤٢(سترد ترمجته برقم ) ١(
  .باحلاء املهملة والراء" احلبار "  وقد تصحف فيه إىل ٣٠٠ / ٥" النجوم الزاهرة " انظر ) ٢(

  .١٦٤ / ٥ذيب تاريخ دمشق لبدران (*) 
  ".عبد : " ابن عساكر" ذيب " يف ) ٣(

  .مل نقف على مصدر ترمجه(* *) 
(*)  

)٢٠/٢٢٢(  

  

  .مسع أبا نصر الزينيب، والقاضي اخللعي مبصر، وقرر برباط الزوزين
  .السلفي وأثىن عليه، وأبو حممد بن اخلشاب: روى عنه

  .بقي إىل سنة أربع وأربعني ومخس مئة
  

 بن احلسني بن حممد ابن حممد بن علي) ١(يس االوحد، أبو علي، احلسني الرئ*  الشحامي - ١٤٢
  .الشحامي النيسابوري

  .كان خيدم اخلاتون
  .وكان مسع الكثري من الفضل بن احملب، وأيب بكر بن خلف، والصرام، وحممد بن إمساعيل التفليسي

  .السمعاين وابنه عبدالرحيم: روى عنه
  .ربعني ومخس مئةتويف ليلة نصف شعبان سنة مخس وأ

  
   بن أمحد بن مفلح،شاعر الشام، أبو احلسني، أمحد بن منري* *  الرفاء - ١٤٣

__________  
  .١٤٠، ١٣٩ / ٤، شذرات الذهب ١٢٤، ١٢٣ / ٤العرب (*) 

  .احلسن": العرب " يف ) ١(
، ٩١ / ١، الروضتني ١٣٣، ١٣٢ / ٨، مرآة الزمان ٩٥ - ٧٦ / ١) قسم الشام(اخلريدة (* *) 

، ١٣١٣ / ٤، تذكرة احلفاظ ٣٤٤ - ٣٤٣، االعالق اخلطرية ١٦٠ - ١٥٦ / ١وفيات االعيان 
 / ٣: ، مرآة اجلنان١٩٧ - ١٩٣ / ٨، الوايف بالوفيات ٨٥ / ٢، تتمة املختصر ١٣٠ / ٤العرب 
، ٧٦٩: ، كشف الظنون)٥٤٥وفيات سنة  (٢٩٩ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٣١ / ١٢، البداية ٢٨٧



 / ٢، ذيب تاريخ دمشق لبدران ٧٣، ٧٢: ، روضات اجلنات١٤٧، ١٤٦ / ٤شذرات الذهب 
  = (*)، ٤٧ / ٥، تاريخ بروكلمان ٢٤٨ - ٢٢٨ / ١٠، أعيان الشيعة ١٠٢ - ١٠٠

)٢٠/٢٢٣(  

  

  ).١(االطرابلسي الرفاء، صاحب الديوان املشهور 
  .له نظم بديع

  .عني الزمان: وكان يلقب مبهذب الدين، ويقال له
رأيته مرات، وكان رافضيا، خبيث اهلجو والفحش، سجنه بوري مدة، وهم ): ٢(اكر قال ابن عس

عاد إىل دمشق، فبلغ مشس امللوك عنه أمر، وأراد ) ٣(بقطع لسانه، مث تسحب، فلما ويل مشس امللوك 
  صلبه، فاختفى، وهرب، مث قدم يف صحبة امللك نور الدين، وتويف يف

  . ومخس مئة حبلب)٤(مجادى اآلخرة سنة مثان وأربعني 
  .وكان هو والقيسراين كفرسي رهان، لكن القيسراين سين دين

  
  . بن صغري بن خالد، القيسراينسيد الشعراء، أبو عبد اهللا، حممد بن نصر*  القيسراين - ١٤٤

__________  
 =٤٨.  

 - ٢٥٥ :للدكتور حممد علي اهلريف" شعر اجلهاد يف احلروب الصليبية يف بالد الشام " وانظر كتاب 
٢٨٨.  

بيتا يف عبده تتر، أرسله دايا إىل الشريف املوسوي، ) ٩١(ومنه القصيدة التترية، وهي عبارة عن ) ١(
" حماضرات االدباء " البن حجة احلموي على هامش " مثرات االوراق " فأبقاه عنده، وهي مذكورة يف 

  .٣٤٧د االنطاكي ص لداو" تزيني االسواق " ، ويف ٣٣٥ - ٣٢٩، ٢٨٧ / ١طبعة القاهرة 
  . ه طبعة حجر١٢٩٩مطبوعة يف القاهرة " جمموع مزدوجات " وله قصيدة يف 

  ).قسم الشام" (اخلريدة " ويف " الروضتني " وله شعر كثري يف 
  .١٠١، ١٠٠ / ٢لبدران " ذيب تاريخ دمشق " انظر ) ٢(
  ).٣٢٩(عشر برقم إمساعيل بن تاج امللوك بوري، مترجم بعد أبيه يف اجلزء التاسع ) ٣(
  .٥٤٥يف وفيات سنة " النجوم الزاهرة " أورده يف ) ٤(

  = (*)، اخلريدة ٢٤٤ - ٢٤٢ / ٢، التحبري ٢٩١ / ١٠، االنساب ٣٢٢: ذيل ابن القالنسي(*) 

)٢٠/٢٢٤(  



  

، وسكن دمشق، وامتدح امللوك، وويل إدارة الساعات على باب اجلامع )١(ولد بعكا، ونشأ بقيسارية 
  .يام تاج امللوك، مث سكن حلب، وويل ا خزانة الكتبيف أ) ٢(

  قرأ االدب، وأتقن علم اهليئة واهلندسة، وصحب الشاعر أبا عبد اهللا
  ).٣(ابن اخلياط 
فهو من صدغيك يف * أعف أجفاين من االرق فك قليب يا معذبه * يا هالال الح يف شفق : ومن نظمه

  الشام، ولد سنة مثان وسبعنيهو أشعر من رأيته ب: قال السمعاين) ٤(حنق 
__________  

: ، خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق٨١ - ٦٤ / ١٩، معجم االدباء ١٦٠ - ٩٦ / ١) قسم الشام= (
، دول ٤٦١ - ٤٥٨ / ٤، وفيات االعيان ٩١ / ١، الروضتني ١٣٣ / ٨، مرآة الزمان ٢٢٣

، الوايف ٨٥، ٨٤ / ٢ملختصر ، تتمة ا١٣١٣ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٣٣ / ٤، العرب ٦٤ / ٢االسالم 
، ٢٣١ / ١٢، البداية والنهاية ٢٨٨ - ٢٨٧ / ٣، مرآة اجلنان ١٢١ - ١١٢ / ٥بالوفيات 

 ٥، النجوم الزاهرة ١٥٠ / ٤، شذرات الذهب ٧٦٨، كشف الظنون ١ / ٦٨ق : العسجد املسبوك
 ٤٨ / ٥، تاريخ بروكلمان ٣٠١، الفهرس التمهيدي ٣٨٨ / ٢، الدارس )٥٤٧وفيات  (٣٠٢/ 
  ).النسخة العربية(

 - ٢٢٤: للدكتور حممد علي اهلريف" شعر اجلهاد يف احلروب الصليبية يف بالد الشام " وانظر كتاب 
للدكتور حممود إبراهيم، نشر املكتب " صدى الغزو الصلييب يف شعر ابن القيسراين " ، وكتاب ٢٥٤

حممد بن نصر القيسراين حياته  "  م، وكتاب١٩٧١االسالمي بدمشق ومكتبة االقصى يف عمان سنة 
  . م١٩٧٤لفاروق أنيس جرار، نشر دار الثقافة والفنون يف عمان سنة " وشعره 

  .وهي بلد على ساحل البحر، تعد من أعمال فلسطني، بينها وبني طربية ثالثة أيام) ١(
  .٤٢١ / ٤" معجم البلدان " 
  .يعين اجلامع االموي بدمشق) ٢(
  . ه٥١٧ أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن علي التغليب، املتويف سنة وهو الشاعر ايد) ٣(

  ).٢٧٩(مترجم يف اجلزء التاسع عشر برقم 
والبن القيسراين شعر عظيم يف اجلهاد ومناهضة الصليبيني ومدح عماد الدين ونور الدين، ويف ) ٤(

   صغري،"ديوان " الكتب اليت خصصت لدراسته كثري من شعره، ومل يعثر له إال على 
  .ذكر فيه بعض قصائدة يف الغزل واملديح، وهو خمطوط يف دار الكتب املصرية

  .٤٥٣ / ١" فهرس املخطوطات املصورة " انظر 
(*)  



)٢٠/٢٢٥(  

  

  .ومخس مئة) ١(وأربع مئة، وتويف سنة مثان وأربعني 
  

شقي، ويلقب باالثري  بن بشر االسفراييين الدمالشيخ أبو املعايل، الفضل بن سهل*  االسفراييين - ١٤٥
  .، احلليب)٢(

  .ولد مبصر، ونشأ ببيت املقدس، وسافر يف التجارة إىل خراسان وغريها، ووعظ مدة حبلب
" السنن الكبري " مسع أباه، وأبا القاسم بن أيب العالء، وله إجازة من أيب بكر اخلطيب، وعنده من أبيه 

  .للنسائي) ٣(
  ).٤( ومساعه صحيح يتهم بالكذب يف هلجته،: قال السمعاين

  .، وآخر من روى عنه باالجازة ابن املقري)٥(روى عنه السمعاين، وابن عساكر : قلت
  .مات ببغداد يف رجب سنة مثان وأربعني ومخس مئة

__________  
  .تويف سنة مخسني ومخس مئة": التحبري " قال يف ) ١(

  .٥٤٧يف وفيات سنة " النجوم الزاهرة " وأورده يف 
، ٢١٧ - ٢١٥: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٣١٣ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٥٥ / ١٠م املنتظ(*) 

  .٨١٩ / ١، هدية العارفني ١١٨٩كشف الظنون 
  .كان يعرف باالمري": املستفاد " يف ) ٢(
ومل يطبع سوى جزء صغري منه بتحقيق عبد الصمد شرف الدين، واملطبوع املتداول إمنا هو اختصار ) ٣(

  "ذيب الكمال " السين تلميذ النسائي كما بينته يف التعليق على أيب بكر بن 
٣٢٨ / ١.  
  .٢١٦ص " املستفاد " انظر ) ٤(
  .٢ / ١٦٣ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٥(

(*)  

)٢٠/٢٢٦(  

  

 ابن الفضل بن الشيخ الفقيه العامل، املسند الثقة، أبو الربكات، عبد اهللا بن حممد*  ابن الفراوي - ١٤٦
  .د بن الفراوي الصاعدي النيسابوري، صفي الدين املعدلأمح



جده المه طاهر الشحامي، وحممد بن عبيد اهللا الصرام، وعثمان بن حممد احملمي، وأيب نصر : مسع من
حممد بن سهل السراج، وحممد بن إمساعيل التفليسي، وعبد الرمحن بن أمحد الواحدي، وأيب بكر بن 

  .لدقاق، وعدةخلف الشريازي، وفاطمة بنت ا
، والسمعاين وولده عبدالرحيم، واملؤيد الطوسي، ومنصور بن عبد املنعم )١(ابن عساكر : حدث عنه

  .بن الفراوي حفيده، والصفار قاسم بن عبد اهللا، وزينب بنت عبدالرمحن الشعرية، ومجاعة
ط وكتب هو إمام فاضل ثقة صدوق دين، حسن االخالق، له باع طويل يف الشرو: قال السمعاين

  .السجالت، ال جيري أحد جمراه يف هذا الفن، وهو إمام مسجد املطرز
للحاكم بسماعه من أيب " معرفة علوم احلديث " وقد مسع أبو املظفر عبدالرحيم بن السمعاين من لفظه 

أيب عوانة االسفراييين بسماعه من أوله إىل " مسند " بكر بن خلف عنه، ومسع أبو املظفر منه مجيع 
  ل املدينة من عثمان احملمي، ومن مث إىل كتاب فضائل القرآن من الصرام، ومن مث إىلفضائ

__________  
  .١٥٣ / ٤، شذرات الذهب ٦٦ / ٢، دول االسالم ١٣٧، ١٣٦ / ٤العرب (*) 

  .والفراوي نسبة إىل فراوة، وهي بليدة من أعمال نسا بينها وبني دهستان وخوارزم
ء وهو املوافق ملا ضبطه ياقوت، وضبطها السمعاين بالضم وتابعه ابن وقد ضبطت يف االصل بفتح الفا

  .االثري
  .٢ / ٩٣ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(

(*)  

)٢٠/٢٢٧(  

  

  .آخر الكتاب من فاطمة بنت أيب علي الدقاق بسماعهم من أيب نعيم االسفراييين عنه
 تسع وأربعني ومخس مئة، وهلك خلق من مات يف جائحة الغز جوعا وبردا بنيسابور يف ذي القعدة سنة

  .اجلوع والعذاب والنهب، فاالمر هللا
أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا سنة ست وتسعني، عن أيب املظفر عبدالرحيم بن أيب سعد، أخربنا عبد 

اهللا، وأخربنا أبو الفضل، عن القاسم بن عبد ) ح(اهللا بن حممد الفراوي، أخربنا عثمان ابن حممد احملمي 
أخربنا عبدامللك بن : أخربنا أبو األسعد بن القشريي، أخربنا عبداحلميد بن عبدالرمحن البحريي، قاال

احلسن سنة تسع وتسعني وثالث مئة، أخربنا يعقوب بن إسحاق احلافظ سنة ست عشرة وثالث مئة، 
ن، عن جابر، حدثنا موسى بن إسحاق القواس، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا االعمش، عن أيب سفيا

أمرت أن أقاتل الناس حىت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قاال



  ).١" (ال إله إال اهللا، فإذا قالوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها، وحسام على اهللا : يقولوا
  

   بن سهل الدامغاين، ويلقبيشيخ الشافعية، أبو سعد، عمر بن عل*  السلطان - ١٤٧
  .بالسلطان

__________  
والترمذي ) ٢١(، ومسلم )٧٢٨٥(و ) ٦٩٢٤(و ) ١٣٩٩(اسناده صحيح، وأخرجه البخاري ) ١(
، ويف الباب عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعن ١٤ / ٥والنسائي ) ٢٦٤٠(وأبو داود ) ٢٦١٠(

 ١م وغريهم وهي خمرجة يف شرح الطحاوية جابر والنعمان بن بشري، وأوس بن حذيفة، وطارق بن أشي
  . بتحقيقنا١٤/ 

  .٥٢، ٥١ / ٢، طبقات االسنوي ٢٥٤ / ٧، طبقات السبكي ٥٢٥ / ١التحبري (*) 
(*)  

)٢٠/٢٢٨(  

  

كان إماما، حسن الكالم، رقيق القلب، سريع الدمعة، مسع : ذكره أبو سعد السمعاين يف شيوخه، فقال
  ).١(محد بن إمساعيل الشجاعي، واحلسن بن أمحد السمرقندي من أيب بكر بن خلف الشريازي، وأ

  .وكانت وفاته سنة مثان وأربعني ومخس مئة
كان إماما فاضال مناظرا، وكان ": االقتفاء يف طبقات الفقهاء " وقال تاج الدين علي بن أجنب يف كتاب 

  .يعرف بالسلطان، تفقه على أيب حامد الغزايل
  .أنه تفقه بعمر السلطان، ومبحمد ابن حيىي، وتفقها بالغزايل) ٢(ذكر القطب النيسابوري : قلت
  

  .ملك االمراء بدمشق، معني الدين الطغتكيين*  أنر - ١٤٨
  .أمري سائس، رئيس شجاع، مهيب، فحل الرأي، دبر دولة أوالد أستاذه

  .وكان حيب العلماء والصلحاء، ويبذل املال، وله مواقف مشهودة
__________  

  .٥٢٥ / ١"  التحبري "انظر ) ١(
  .ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين) ٢(

، ١٢٢ / ٨، مرآة الزمان ١٤٧ / ١١، الكامل يف التاريخ )انظر الفهرس(تاريخ ابن القالنسي (*) 
، الوايف ٧٧ / ٢، تتمة املختصر ٦٠ / ٢، دول االسالم ١٢٢، ١٢١ / ٤، العرب ٦٤ / ١الروضتني 



ضبطه : ، وأنر١٠٧: ، خمتصر تنبيه الطالب٢٨٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٤١١، ٤١٠ / ٩بالوفيات 
  .بفتح اهلمزة وضم النون وبعدها راء: الصفدي فقال
كذا وجد مضبوطا بالقلم يف هامش االصل و : ضبط قلم بضمتني، وقال حمققه" النجوم " وقد ضبط يف 

  .ابن القالنسي" تاريخ " 
(*)  

)٢٠/٢٢٩(  

  

، وقبة على قربه وراء دار بطيخ، وكانت )١(الديانة، له املدرسة املعينية وغزو كثري، وكان حسن 
  .الفرنج ختافه

  .تويف سنة أربع وأربعني ومخس مئة
، تزوج ا امللك نور الدين حممود بن )٣(، واقفة املدرسة اخلاتونية )٢(هي عصمة الدين اخلاتون : وبنته
  .زنكي

 وإليه ينسب قصري معني الدين بالغور، وكان مملوكا للملك تويف أنر يف شهر ربيع اآلخر، رمحه اهللا،
  .طغتكني

  ).٤(وطغتكني من غلمان السلطان تتش السلجوقي، وتتش هو أخو السلطان ملكشاه 
  

  . السنجبسيت، شيخ عامل صاحلالشيخ املسند، أبو علي، احلسن بن حممد بن أمحد*  السنجبسيت - ١٤٩
  .أيب بكر بن خلف، وقارب التسعنيعبدالرمحن بن حممد كالر، و: مسع من

  .أبو سعد السمعاين وابنه عبدالرحيم: روى عنه
__________  

، وقد تصحف امسه فيه إىل ١٠٧ص " خمتصر تنبيه الطالب " وهي من مدارس االئمة احلنفية، انظر ) ١(
  .باملثناة الفوقية والزاي" أتز " 
  . إىل سعيد الدين أتستر٣٠٩ / ١" ء أعالم النسا" حترف اسم أبيها صاحب الترمجة يف ) ٢(
  .من مدارس االئمة احلنفية) ٣(

  ".أتز " ، وقد تصحف اسم صاحب الترمجة فيه إىل ٧٨، ٧٧ص " خمتصر تنبيه الطالب " انظر 
  ).٣٤(، )٤٦(، )٣٠٢(طغتكني وتتش وملكشاه مرت ترامجهم يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٤(

  .٢٦٣ / ٣ن ، معجم البلدا١٦٣ / ٧االنساب (*) 
(*)  



)٢٠/٢٣٠(  

  

  .ومخس مئة) ١(مات بنيسابور سنة نيف وأربعني 
  .مرتلة معروفة بني نيسابور وسرخس، مثل قرية): ٢(وسنجبست 

  
 املروزي العبادي ويلقب الواعظ املشهور املطرب، أبو منصور، املظفر بن أردشري*  العبادي - ١٥٠
  .باالمري

  .ارة، إال أنه قليل الدينواعظ باهر، حلو االشارة، رشيق العب
  .مسع من نصر اهللا اخلشنامي، وعبد الغفار الشريوي، ومجاعة

سنة إحدى وأربعني، فأقام ثالثة أعوام يعظ جبامع القصر ) ٣(قدم رسوال إىل بغداد من السلطان سنجر 
  .وبدار السلطنة، وازدمحوا عليه، وأقبل عليه املقتفي والكرباء، وأملى جبامع القصر

  .ابن االخضر، ومحزة بن القبيطي، وحممد بن املكرم: هروى عن
  .وكان يضرب حبسن وعظه املثل

  مل يكن بثقة، رأيت رسالة خبطه مجعها يف: قال أبو سعد السمعاين
  ).٤(إباحة شرب اخلمر 
__________  

  .، ولكن مل أجد ترمجته فيه"التحبري "  نقال عن السمعاين يف ٥٤٨ذكر ياقوت وفاته سنة ) ١(
  .ضبطت يف االصل بفتح السني وكذا ضبطها السمعاين، وضبطها ياقوت بكسرها) ٢(

 ١٢، البداية والنهاية ٣١٠ / ٢، اللباب ١٥١، ١٥٠ / ١٠، املنتظم ٣٣٨، ٣٣٧ / ٨االنساب (*) 
  .، والعبادي نسبة إىل بعض أجداده٣٠٣ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٣٠/ 
  ).٢٥٢(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  .٣٣٨، ٣٣٧ / ٨" نساب اال" انظر ) ٤(

(*)  

)٢٠/٢٣١(  

  

له كلمات جيدة، وكتبوا عنه من وعظه جملدات، ذهب ليصلح بني ملك وكبري، ): ١(قال ابن اجلوزي 
  .فحصل له منهما مال كثري، ومات بعسكر مكرم سنة سبع وأربعني ومخس مئة

هللا عنه، وأن الشمس كان خيل بالصالة ليلة حضوره السماع، وذكر ليلة مناقب علي رضي ا: وقيل



مدحي آلل * ال تغريب يا مشس حىت ينتهي : ردت له، فاتفق أن الشمس غابت بالغيم، فعمل أبياتا وهي
أنسيت إذ كان الوقوف الجله إن كان للموىل وقوفك * املصطفى ولنجله واثين عنانك إن أردت ثناءهم 

لغيم، فال يدرى ما رمي عليه من فطلعت الشمس من حتت ا: هذا الوقوف خليله ولرجله قال* فليكن 
  .الثياب واالموال

  .عاش ستا ومخسني سنة، اهللا يساحمه
  

   * أبو عبد اهللا مردنيش- ١٥١
  .الزاهد ااهد، أبو عبد اهللا، حممد اجلذامي املغريب

كان معه عدة رجال أبطال يغري م مينة ويسرة، وكانوا حيرثون على خيلهم كما حيرث أهل الثغر، 
  .ري املسلمني ابن تاشفني ميدهم باملال واآلالت، ويربهموكان أم

  )٢(وملردنيش مغازي ومواقف مشهودة وفضائل، وهو جد امللك حممد 
__________  

  .١٥١ / ١٠" املنتظم " يف ) ١(
  .مل نقف على مصدر ترمجه(*) 

  ).١٥٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(
(*)  

)٢٠/٢٣٢(  

  

  .ابن سعد بن حممد صاحب شرق االندلس
 أنه أغار يوما، فغنم غنيمة كثرية، - يقول ذلك اليسع بن حزم -فمن عجيب ما صح عندي من مغازيه 

ما ترون ؟ فقالوا : واجتمع عليه من الروم أكثر من ألف فارس، فقال الصحابه وكانوا ثالث مئة فارس
  .نشغلهم بترك الغنيمة): ١(

فقال له ابن  ] ٦٥: االنفال] [ غلبوا مئتني إن يكن منكم عشرون صابرون ي: [ أمل يقل القائل: فقال
  .يا رئيس، اهللا قال هذا: مورين
  .فثبتوا، فهزموا الروم: قال! اهللا يقول هذا وتقعدون عن لقائهم ؟ : فقال

مثلك ال يرضى : ومن غريب أمره أنه نزل ملك الروم ابن رذمري، فأفسدوا الزروع، فبعث يقول له
  .، فأفسد يف بلدك يف يوم واحد ما ال تفسده يف مجعةبالفساد، والبد لك من االنصراف

  .فأمر اللعني أصحابه بالكف، وبعث إليه يرغب يف رؤيته لسمعته عندهم



فجئنا مع الرئيس، فقدمناه، فأكرمه، وأجلسه إىل جنبه، وجعل يطلع إليه ويقول : قال ابن مورين
  امسك عظيم، وطلعتك دون امسك، وما شخصك بشخص: بلسانه
  .فارس

وكان قصريا، وأراد ممازحته، وكذا وجه إليه أمري املسلمني علي بن يوسف، فمضى واجتمع به، 
  .واستناب موضعه ولده سعدا إىل أن رجع

وا ابن مردنيش، وطال ) ٢(ويف سنة سبع عشرين ومخس مئة سار ابن رذمري، فنازل مدينة إفراغة 
هم، فكتب إىل ابنه تاشفني بن علي، وإىل االمري حيىي احلصار، فكتبوا إىل أمري املسلمني ابن تاشفني ليغيث

  بن غانية بإغاثتهم، وإدخال املرية إليهم، فتهيأ لنجدم أربعة آالف، فما
__________  

  .فقال: يف االصل) ١(
  .بكسر اهلمزة والغني معجمة، مدينة باالندلس من أعمال ماردة كثرية الزيتون) ٢(
  .٢٢٧ / ١ياقوت " معجم " 

(*)  

)٢٠/٢٣٣(  

  

وصلوا إىل إفراغة إال وقد فين ما ا، ومل يبق البن مردنيش سوى حصان، فذحبه هلم، فحصل لكل واحد 
  .أوقية أوقية
ملا وصل أبو زكريا حيىي بن : حديث هذه الغزاة، قال) ١(فحدثين امللك ااهد ابن عياض : قال اليسع

  .أشريوا علي:  فقالغانية مدينة زيتونة، خرجت إليه من الردة مع فرساين،
الصواب مجع جند االندلس حتت راية واحدة، وهالل وسليم حتت راية أخرى، ويتقدم الزبري ابن : فقلت

عمر بأهل املغرب وبالدواب اليت حتمل االقوات، معهم الطبول والرايات، ونبقى حنن والعرب كمينا عن 
  .زمر محل عليه، فنكر عليه من اجلهتنيميني اجليش ويساره، فإذا أبصر اللعني الرايات والطبول وال

فصلينا الصبح يف ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة سبع وعشرين ومخس مئة، وأبصر اللعني : قال
اجليش وقد استراح من جراحاته، وكان عسكره إذ ذاك أربعة وعشرين ألف فارس سوى أتباعهم، 

  -فقصدوا الطبول، فانكسروا وتفرقوا 
نا الروم عن أميام، ونزل النصر وعمل السيف يف الروم حىت بقي ابن رذمري يف حنو  فأتي-يعين املسلمني 

أربع مئة فارس، فلجؤوا إىل حصن هلم، وبات املسلمون عليه، مث هلك غما، وأصابه مرض مات بعد 
  .مخسة عشر يوما من هزميته، فال رمحه اهللا



  
 بن علي بن عبد الواحد  الوفاء سعداالديب البارع، مهذب الدين علي بن أيب*  ابن مسهر - ١٥٢

  .املوصلي الشاعر، وديوانه يف جملدين
__________  

  ).١٥٤(سترد ترمجته برقم ) ١(
  .٣٩٥ - ٣٩١ / ٣، وفيات االعيان ٢٧١ / ٢) قسم الشام(خريدة القصر (*) 
(*)  

)٢٠/٢٣٤(  

  

  .مدح اخللفاء وامللوك، وتنقل يف الواليات ببلده
  . سنة ثالث وأربعني ومخس مئةولد بآمد، ومات يف صفر

  .سنة ست وأربعني: وقال العماد
حياء جهم احمليا سيئ اخللق * أهرت بادي السخط مطرح ال ) ١(من كل : وله من أبيات يصف الفهد

من تساملها ) ٣(ونقطته حباء ) ٢(طته الرشا جسدا من لوا اليقق * والشمس مذ لقبوها بالغزالة أع 
) ٥(يوما لناظره إال على فرق * ج الرمل باحلدق هذا ومل تربزا مع سلم جانبه على املنايا نعا) * ٤(

) ٧(فتك الصوارم * يف فيه ويف يده ) ٦(شثن الرباثن : وعمل يف عصره الصوري السراج حممد بن أمحد
) ٨(فقمصاه جبلباب من املقل والشمس مذ لقبوها * والعسالة الذبل تنافس الليل فيه والنهار معا 

  )٩(تربز لناظره إال على وجل * الة مل بالغز
__________  

  .وكل": وفيات االعيان " يف ) ١(
  .الواسع الشدقني: واالهرت

  .شديد البياض: أبيض يقق حمركة وككتف: يقال) ٢(
  .باحلاء املهملة" حسدا ": " وفيات االعيان " وردت يف " جسدا " وقوله 

  .حياء، والتصويب من الوفيات: يف االصل) ٣(
  .كي يساملها": وفيات االعيان " يف ) ٤(

  .البقر الوحشي: ونعاج الرمل
  .٣٩٢ / ٣" وفيات االعيان " االبيات يف ) ٥(

فرد دنان املنايا مورد * هي املوارد بني السحر واحلدق : وهي من قصيدة بديعة وأوهلا: وقال ابن خلكان



الرباثني : يف االصل) ٦(فو من الرنق وأعذب الشرب ما يص* االنق وأطيب العيش ما جتنيه من تعب 
  .والتصويب من الوفيات

  .ما يف الصوارم": وفيات االعيان " يف ) ٧(
  .مضطرب لدن: رمح عسال: والعسالة مجع عسال، يقال

  .دقيق الصق الليط: قنا ذابل: والذبل مجع ذابل، يقال
  .دعوها": وفيات االعيان " يف ) ٨(
  .٣٩٣ / ٣ " وفيات االعيان" االبيات يف ) ٩(

(*)  

)٢٠/٢٣٥(  

  

، أمحد ابن رأس الوزراء نظام امللك احلسن بن )١(، أبو نصر الوزير الكامل*  ابن نظام امللك - ١٥٣
  .علي الطوسي، نزيل بغداد
  .، وآخر ما وزر للمسترشد باهللا، مث عزل بعد سنة وشهر، ولزم داره)٢(وزر للخليفة وللسلطان 

  .وكان صدرا حمتشما، ميال العني
  .عبد الرزاق احلسناباذي وابنه: روى عن

  .السمعاين، وحفيده داود بن سليمان: وعنه
  .مات يف ذي احلجة سنة أربع وأربعني ومخس مئة، ودفن بداره

ومات قبله يف رمضان ابن أخت االمام أبو الفضل نصر بن أمحد بن نظام امللك، وكان من أقرانه، قارب 
  .الثمانني

  .حاق الشريازيوروى عن الشيخ أيب إس
  .عبدالرحيم بن السمعاين: وعنه

  .مات هذا بطوس
__________  

 ٦، الوايف بالوفيات ٣٠٦: ، الفخري١٤٧ / ١١، الكامل يف التاريخ ١٣٩، ١٣٨ / ١٠املنتظم (*) 
  .٢٢٦ / ١٢، البداية والنهاية ٣٢١/ 
  .أبو احلسن علي بن نصر: إىل" البداية " حترف يف ) ١(
" املنتظم "  و ٣٢١ / ٦" الوايف " ه يف نصف ذي القعدة سنة مخس مئة، كما يف حممد بن ملكشا) ٢(

١٣٨ / ١٠.  



  .حممود بدل حممد" البداية " ويف 
(*)  

)٢٠/٢٣٦(  

  

عبدالرمحن، ااهد يف سبيل اهللا، فارس : عبد اهللا، وقيل *  أبو حممد ابن عياض ااهد- ١٥٤
  .شرق االندلساالندلس، وبطلها املشهور، اتفق عليه أهل 

كان من الصاحلني الكبار، بلغين عن غري واحد أنه كان جماب ): ١(قال عبد الواحد بن علي املراكشي 
الدعوة، سريع الدمعة، رقيقا، فإذا ركب اخليل ال يقوم له أحد، كان النصارى يعدونه مبئة فارس، فحمى 

  .تاريخ موتهاهللا به الناحية مدة إىل أن تويف رمحة اهللا عليه، وال أحتقق 
حدثين االمري امللك ااهد يف سبيل اهللا أبو حممد عبد اهللا بن ": أخبار املغرب " وقال السيع بن حزم يف 

  عياض أشجع من ركب اخليل،
نزلت حملة الفرنج علينا، فكانوا إذا رمونا بالنبل صار حائال بيننا : وأفرس من سام الروم الويل، قال

 صح عندنا أن عدد خيلهم مئة ألف فارس، ومن الرجل مئتا ألف أو وبني الشمس كاجلراد، والذي
أزيد، وكنا نعد على مقربة من سورنا أربع مئة خيمة ديباج أو حنوها حنقق هذا، فاشتد علينا احلصار، 

  .فخرجنا يف مئيت فارس، فشققنا الروم نقتل فيهم، وجلأنا إىل حصن الزيتونة قاصدين بلنسية
أبصرت ابن عياض وهو شاب حدث، وقد صارع روميا : عود بن عز الناسقال يل مس: قال اليسع

غلب مجيع من يف بالد االندلس، فجاءه الرومي، فدفعه ابن عياض عن نفسه دفعة حسبت أن الرومي 
  انتفضت

__________  
، أعمال االعالم ٢٥٠ / ٢٠، املغرب يف حلي املغرب ٢٥١ / ٢، احللة السرياء ٣٠٥: املعجب(*) 

 ه، نفح الطيب ٥٤٢، وفيه وفاته ١٦٦ / ٤، تاريخ ابن خلدون ١٢١ / ٢، االحاطة ٢٩٩ و ٢٠٤
٤٥٦ / ٤.  
  .٣٠٥": املعجب " يف ) ١(

(*)  

)٢٠/٢٣٧(  

  



أوصاله، مث أمسك خباصرة الرومي حىت رأيت الدم حتت أصابع ابن عياض، مث رفعه، وألقى به االرض، 
  .فطار دماغه

ن مجلة خيالة الروم على الردة، وطلب املبارزة، فخرج ابن وذلك أنه وقف فارس م: وله قصة أخرى
عياض عليه قميص طويل الكم قد أدخل فيه حجرا مدحرجا، وربط رأس الكم، وتقلد سيفه، والرومي 
شاك يف سالحه، فحمل عليه ابن عياض، فطعنه الرومي يف الطارقة، فنشب الرمح، فأطلقها ابن عياض 

ه، فنثر دماغه، فعجبنا، وكربنا، فاشتهر ذكره على صغر سنه، وأما من يده، وبادر فضرب الرومي بكم
  أنا فحضرت

  .معه أيام مملكته حروبا، كان حجر ال يؤثر فيه، وكان يف هيئته كأنه برج غريب اخللقة
وملا وصلنا الزيتونة بعد قضاء حوائجنا، جئنا الردة يف السحر، فوقعنا يف خيام العدو احمليط : قال مسعود

  . فجعلنا نضرب على الطوارق، ونصيح، فنفرت اخليل، وحنن نقتل من لقيناه، فدخلنا البلد ساملنيبالبلد،
) ١(والبن عياض مواقف مشهودة، وكان فارس االسالم يف زمانه، لعله بقي إىل بعد االربعني : قلت

 فدامت بن سعد بن مردنيش، استخلفه عند موته على الناس،) ٢(ومخس مئة، وقام بعده خادمه حممد 
  .أيامه إىل سنة مثان وستني ومخس مئة

   وقد خدم ابن عياض، وصار كاتبا-" تاريخ املغرب " قال اليسع يف 
__________  

  .٥٤٢ذكر ابن خلدون وفاته سنة ) ١(
  ).١٥٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(

(*)  

)٢٠/٢٣٨(  

  

 املصاف، قصد املسلمون  فذكر أن ابن عياض التقى الربشلوين، وانتصر املسلمون، فلما انفصل-له 
املاء ليشربوا، وجترد ابن عياض من درعه، وحنو اخلمس مئة من الروم يف غابة عند املاء، فالتفت ابن 

عياض إىل أصحابه أن ارموا الروم بالنبل، فجاءه سهم يف فقار ظهره، فأخرج منه بعد قتل أولئك 
يف بعد واليته إياها أربع سنني، ووجد اخلمس مئة، وإذا بالسهم قد أصاب النخاع، فوصل مرسية، وتو

  .املسلمون لفقده
  

   بن عبد اهللاحنوي االندلس، االستاذ أبو بكر، حممد بن مسعود*  ابن أيب ركب - ١٥٥
  ).١(اخلشين اجلياين 



  ).٤(، وابن االخضر )٣(ومجاعة، والعربية عن ابن أيب العافية ) ٢(أخذ القراءات عن ابن شفيع 
  .ن سراج وعدةوروى عن أيب احلسن ب

  .سيبويه، ومل يتمه" كتاب " شرح 
  .وكان رأسا يف اآلداب مع الدين والصالح

__________  
، ١٨٩، ١٨٨: باب اخلشين واحلسين، تكملة الصلة: ، االستدراك٥٥، ٥٤ / ١٩معجم االدباء (*) 

اج العروس ، ت٢٤٤ / ١، بغية الوعاة ٢٣، ٢٢ / ٥، الوايف بالوفيات ١٦٣، ١٦٢املعجم البن االبار 
  .٣٠٤ / ٢، إيضاح املكنون ١٨٦، ١٨٥، روضات اجلنات )خشن (١٩٢ / ٩
  .بلدة كبرية من بالد االندلس: نسبة إىل جيان) ١(
" غاية النهاية "  ه، مترجم يف ٥١٤وهو عبد العزيز بن عبدامللك بن شفيع االندلسي، املتوىف سنة ) ٢(
٣٩٤ / ١.  
  .١٥٥، ١٥٤ / ١" بغية الوعاة " مترجم يف ) ٣(
  .١٧٤ / ٢" بغية الوعاة " مترجم يف ) ٤(

(*)  

)٢٠/٢٣٩(  

  

  .أخذ عنه ابنه أبو ذر، وأبو عبد اهللا بن محيد
  .وعاش ثالثا وستني سنة، مات يف ربيع االول سنة أربع وأربعني ومخس مئة

  
رسية  اجلذامي االندلسي، امللك أبو عبد اهللا، صاحب مابن حممد بن مردنيش*  حممد بن سعد - ١٥٦

  .وبلنسية
كان صهرا للملك ااهد الورع أيب حممد عبد اهللا بن عياض، فلما تويف ابن عياض، اتفق رأي أجناده 
على تقدمي ابن مردنيش هذا عليهم، وكان صغري السن شابا، لكنه كان ممن يضرب بشجاعته املثل، 

ا تويف اخلليفة عبداملؤمن متكن ابن وابتلي جبيش عبداملؤمن حياربونه، فاضطر إىل االستعانة بالفرنج، فلم
  .مردنيش، وقوي سلطانه، وجرت له حروب وخطوب

نازلت الروم املرية عند علمهم مبوت ابن عياض، ولكون ابن مردنيش : ، وقال"تارخيه " ذكره اليسع يف 
ل شابا، ولكن عنده من االقدام ما ال يوجد يف أحد حىت أضر به يف مواضع شاهدناها معه، والرأي قب

الشجاعة، وإال فهو يف القوة والشجاعة يف حمل ال يتمكن منه أحد يف عصره، ما استتم مخسة عشر عاما 



حىت ظهرت شجاعته، فإن العدو نازل إفراغة، فقرب فارس منهم إىل السور، فخرج حممد، وأبوه سعد 
  ال

__________  
، وفيات ٢٥١، ٢٥٠ / ٢، املغرب ٣٦٣، ٣٦٠ و ٣٠٦، ٣٠٥: ، املعجب٣٣: زاد املسافر(*) 

، أعمال ١٢٧ - ١٢١ / ٢، االحاطة يف أخبار غرناطة ٨٩ / ٣، الوايف بالوفيات ١٣١ / ٧االعيان 
  ).انظر الفهرس(، نفح الطيب ١٦٦ / ٤، تاريخ ابن خلدون ٢٩٨: االعالم

(*)  

)٢٠/٢٤٠(  

  

الغد طلب فارس من يعرف، فالتقيا على حافة النهر، فضربه حممد ألقاه مع حصانه يف املاء، فلما كان 
أين قاتل فارسنا باالمس ؟ فامتنع والده من إخراجه له، فلما كان وقت القائلة : الروم مبارزته، وقال

  .هذا ابن سعد: وقد نام أبوه، ركب حصانه، وخرج حىت وصل إىل خيام العدو، فقيل للملك
ال تعص : فأين الذي يبارز ؟ فقالمنعين أيب من املبارزة، : ما تريد ؟ قال: فأحضره جملسه، وأكرمه، وقال

  .أباك
  .ال بد: فقال له

فحضر املبارز، فالتقيا، فضرب العلج حممدا يف طارقته، وضرب هو العلج ألقاه، مث أومأ إليه بالرمح 
  .ليقتله، فحالت الروم بينهما، وأعطاه امللك جائزة

نفسه، فاجتمعت فيه أكثر من كان يف مئة فارس، والروم يف ألف، فحمل ب): ١(ومن شجاعته يوم نوله 
عشرين رحما، فما قلبوه، ولوال حصانة عدته هللك، فكشف عنه أصحابه، وازم الروم، فاتبعهم من 

  .الظهر إىل الليل، مث هادن الروم عشر سنني
له يف اململكة مخسة وعشرون عاما إىل : ولليسع بن حزم يف ابن مردنيش عدة تواريخ، وقال: قلت

  .تارخينا هذا
  .أحسبه متلك بعيد االربعني ومخس مئة: تقل

ومل تزل االيام ختدمه، وقد اهتم جبمع الصناع آلالت احلروب وللبناء والترخيم، واشتغل ببناء : قال
  ).٢(القصور العجيبة والرته والبساتني العظيمة، وصاهر الرئيس القائد أبا إسحاق بن مهشك 

__________  
  .ن أعمال مرسية باالندلسحصن م: بكسر أوله وفتح ثانيه) ١(



  .٣١٢ / ٥" معجم البلدان " 
  = (*)، ٥٢ / ٢" املغرب " هو إبراهيم بن حممد بن مفرج بن مهشك، مترجم يف ) ٢(

)٢٠/٢٤١(  

  

  ).١(هذا كان يف أيام امللك نور الدين، وال أذكر مىت تويف، فلعله بعد الستني ومخس مئة : قلت
  .ن ابن مردنيش بقي إىل سنة مثان وستنيأ) ٢(نعم قد مر يف ترمجة ابن عياض 

  
   * حيدرة بن مفرج- ١٥٧

ابن حسن، الوزير ابن الصويف الدمشقي، زين الدولة، وزير صاحب دمشق جمري الدين أبق، وأخو الوزير 
  .املسيب بن الصويف

 عمل على أخيه املسيب حىت خلعه من الوزارة، وويل مكانه، فظلم ومترد، وعسف وارتشى، فعلم بذلك
إىل محام القلعة، فذحبوه صربا، ) ٣(خمدومه جمري الدين، فانزعج، وطلبه إىل القلعة، فعدل به اجلندارية 

  ).٤(ونصب رأسه على خندقها يف سنة مثان وأربعني ومخس مئة 
  

  ، كان قد امتنع بدمشق، وحشدالوزير العميد أبو الذواد املسيب* *  أخوه - ١٥٨
__________  

عندهم " ها " ترى املقطوع االذن، إذ : معناه: مهشك: ، وفيه٣٠٢ - ٢٩٦/  ١" االحاطة " و = 
  .قريب مما هي يف اللغة العربية

  .املقطوع االذن، يف لغتهم": املشك " و 
  . ه٥٦٨أنه تويف سنة " املعجب "  ه، ويف ٥٦٧أنه تويف سنة " الوايف " و " االحاطة " يف ) ١(
  ).١٥٤(برقم ) ٢(

  .٥٠١، ٥٠٠ وما بعدها، ٤٧٦: نسيتاريخ ابن القال(*) 
  .حارس ذات امللك: اجلندار واجلاندار) ٣(

  .روح ونفس: ، أي"جان " مركب من 
  .أي حافظ" دار " و 
  .٤٦الدي شري " معجم االلفاظ الفارسية املعربة " 
  .٥٠١، ٥٠٠: تاريخ ابن القالنسي" انظر ) ٤(



  . الصويف وامسه فيه علي بن٢٣٢ / ١٢البداية والنهاية (* *) 
(*)  

)٢٠/٢٤٢(  

  

وجيش، واستخدم االحداث، فالطفه ملك دمشق، مث عزله، ونفاه إىل صرخد، فلما متلك نور الدين، 
  .رجع إىل دمشق متمرضا، مث مات سنة تسع وأربعني ومخس مئة

  .، ودفن بداره بدمشق- مؤيد الدولة -وكان جبارا عسوفا، لقبه 
  

، تسمى بأمري املسلمني بعد هالك ابن تاشفني، وشن الغارات طبةمن أكابر أهل قر*  ابن محدين - ١٥٩
على بالد عبد اهللا بن عياض، وترك اجلهاد لسوء رأي وزرائه، فاشتعلت الفتنة، واملرابطون بغرناطة يف 

، فانتصر ابن غانية، وازم ابن محدين إىل )١(ألفي فارس، مث إن ابن محدين التقى هو وحيىي بن غانية 
ذله أصحابه، فاتبعه ابن غانية، وأحس ابن محدين بالعجز، ففر إىل فرجنواش، واستنجد قرطبة، وخ

بالسليطني طاغية الروم، واشترط له أمواال، وابن غانية مضايق البن محدين، فجاء الطاغية يف مئة ألف، 
، فمال إليه ففر ابن غانية، ودخل قرطبة، فنازل اللعني وابن محدين قرطبة، فتقدم ابن محدين إىل أهلها

) ٢(خلق، ودخلتها الروم لعظم شوارعها، فقتلوا من وجدوه، وتفرقت الكلمة مع أن أهلها ينيفون 
  ).٣(على أربع مئة ألف مقاتل 

مسعت أبا مروان بن مسرة وقد سأله عبد املؤمن عن عدة مقاتلة أهل قرطبة، : قال ابن اليسع الغايف
   مئة ألف مقاتل، وملا متكن العدو منها زحف إىل القصر،أحصينا فيها ممن حيضر املساجد أربع: فقال

__________  
  .٥٣٧ / ٣، نفح الطيب ٣٤٦، ٣٤٥ / ٤، االحاطة )انظر الفهرس(احللة السرياء (*) 

  .٣٩٨، ٣٩٧ و ٣٨٦، ٣٨٥" املعجب " مترجم يف ) ١(
  .يفيقون: يف االصل) ٢(
  .٣٤٦، ٣٤٥ / ٤" االحاطة " انظر ) ٣(

(*)  

)٢٠/٢٤٣(  

  



اتل ابن غانية بقية يومه، وكان عنده منط من الروم، فأخرجه إىل ملك الروم طالبا عهده على مال فق
  جعله له، فحل عن قتاله، وخرج إليه مباله،

إين خادمك يف هذا البلد، : وذكر امللك بأحوال املصامدة، وخوفه من عبداملؤمن بن علي، وقال له
ة إذ ذاك وقع يف النفوس، فاستنابه عليها، وخرج وحائل بينك وبني عبداملؤمن، وكان للمصامد

السليطني جبملته عنها، وخرج عنها أيضا ابن غانية يريد إشبيلية، فدخل قرطبة أبو الغمر نائبا عن عبد 
املؤمن، وهو أبو الغمر بن غلبون أحد االبطال وصاحب رندة، وثار بإشبيلية وبالدها أبو احلسن علي بن 

رئيس، مث اتفق رأي اجلميع على جتويز املصامدة الذين تلقبوا باملوحدين من ميمون، وثار بكل ناحية 
  .سبتة إىل اجلزيرة اخلضراء، وجرت فنت كبار، وزالت دولة املرابطني، وأقبلت دولة املوحدين

  .ولد ابن محدين قبل اخلمس مئة بقرطبة
 محدين الثعليب، قاضي وهو القاضي أبو جعفر محدين بن حممد بن علي بن حممد بن عبد العزيز بن

  .اجلماعة بقرطبة
  .ويل القضاء سنة تسع وعشرين ومخس مئة بعد مقتل الشهيد القاضي أيب عبد اهللا بن احلاج

وكان من بيت حشمة وجاللة، صارت إليه رئاسة قرطبة عند اختالل أمر امللثمني وقيام ابن قسي عليهم 
نصور باهللا يف رمضان سنة تسع وثالثني ومخس مئة، بقرب االندلس، فلقب ابن محدين بأمري املسلمني امل

ودعي له يف اخلطبة على أكثر منابر االندلس، ولكن مل يطل ذلك، مث تعاورته احملن يف قصص يطول 
  .شرحها، مث حتول إىل مالقة، وأقام ا خامال إىل أن تويف سنة مثان وأربعني ومخس مئة

)٢٠/٢٤٤(  

  

 بن أيب نصر النيسابوري ، حممد بن جامع)١(ثر، أبو سعد الصاحل املك*  خياط الصوف - ١٦٠
  .الصرييف

مسع أبا بكر بن خلف، وموسى بن عمران، وفاطمة بنت الدقاق، وحممد بن سهل السراج، وحممد بن 
  .عبيد اهللا الصرام، وطبقتهم

  .ابن السمعاين، وابنه عبدالرحيم: روى عنه
  .وقد حج، وحدث ببغداد
  .تسع وأربعني ومخس مئةمات يف ربيع اآلخر سنة 

  .وكان مولده يف سنة ثالث وسبعني وأربع مئة
  

 بن احلسني بن الشيخ الصاحل املعمر، مسند الوقت، أبو القاسم، إمساعيل بن علي* *  احلمامي - ١٦١



  .أيب نصر، النيسابوري، مث االصبهاين الصويف، املشهور باحلمامي
  .ولد يف حدود اخلمسني وأربع مئة

صاحب أيب بكر بن املقرئ، ) ٢(وه بالسماع، فسمع من أيب مسلم حممد بن علي بن مهربزد وبكر بن أب
  وأيب منصور بكر بن حممد بن

__________  
  .٣١٩ / ٥، النجوم الزاهرة ١٣٧ / ٤، العرب ١٠٤، ١٠٣ / ٢التحبري (*) 

  .أبو سعيد": العرب " يف ) ١(
 / ٤، شذرات الذهب ٣٢٤ / ٥ الزاهرة ، النجوم١٤٣ / ٤، العرب ٦٨ / ٢دول االسالم (* *) 
١٥٨.  

  ).٧٩(انظر ضبطه يف ترمجة أيب مسلم حممد هذا يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٢(
(*)  

)٢٠/٢٤٥(  

  

  جيد، واحلافظ مسعود بن ناصر السجزي، وعبد اجلبار بن عبد اهللا بن برزة
 العطار املستملي، وعبد اهللا بن بكر حممد بن إبراهيم) ١(سهل محد بن ولكيز، وأيب ) ١(الواعظ، وأيب 

طاهر أمحد بن حممد بن عمر النقاش، واحلسن بن عمر بن يونس، وعائشة بنت ) ١(حممد الكروين، وأيب 
  .احلسن الوركانية، وانفرد يف الدنيا عنهم

  .وأول مساعه يف سنة تسع ومخسني وأربع مئة
ملديين، ويوسف بن أمحد الشريازي، ، والسمعاين، وأبو موسى ا)٢(السلفي، وابن عساكر : حدث عنه

وزاهر بن أمحد الثقفي، وإمساعيل بن ماشاذه، ويوسف وخضر ابنا معمر بن الفاخر، وحممد بن حممود بن 
مخارتاش الواعظ، وحممد بن حممود الصباغ، وأمحد بن حممد الفارقاين، وخلق كثري آخرهم حممد بن عبد 

  .الواحد املديين
  .وهو رواي نسخة مأمون

  . دهرا ممتعا حبواسهعمر
  .مات يف سابع صفر سنة إحدى ومخسني ومخس مئة

  
 بن حممد، الشيخ الفقيه العامل، املسند الصدوق، أبو القاسم، احلسني بن احلسن*  ابن النب - ١٦٢

  .االسدي الدمشقي الشافعي ابن النب



__________  
  .وأبا: يف االصل) ١(
  .٢ / ٢٨ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(

، ٦٨ / ٢، دول االسالم ١٤٣ / ٤، العرب ٦٤٩ و ٩٥: ، املشتبه٢٢٨، ٢٢٧ / ١التحبري (*) 
 / ٤، شذرات الذهب ١٨٢ / ١، الدارس ٣٢٤ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٥٥ / ١طبقات االسنوي 

  .٢٩٤ / ٤، ذيب تاريخ دمشق لبدران ١٥٨
(*)  

)٢٠/٢٤٦(  

  

  .٤٦٦مولده يف رمضان سنة 
يب العالء، وأبا عبد اهللا احلسن بن أيب احلديد، والفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي وبه مسع أبا القاسم بن أ

  .تفقه، وأبا الربكات ابن طاووس
ابن عساكر وابنه، والسمعاين، وأبو املواهب بن صصرى، وأخوه أبو القاسم بن صصرى، : حدث عنه

  .ي بن النب، وآخرونوالقاضي أبو القاسم بن احلرستاين، وحفيده أبو حممد احلسن بن عل
  .وكان كثري الرواية

  ).١(خلط على نفسه، لكنه تاب توبة نصوحا، وكان حسن الظن باهللا : ذكره ابن عساكر، فقال
  .مات يف نصف ربيع اآلخر سنة إحدى ومخسني ومخس مئة، ودفن مبقربة باب الفراديس

، وسلمان بن مسعود )٣(م ، وأتسز بن حممد صاحب خوارز)٢(وفيها مات إمساعيل احلمامي املعمر 
، وأبو احلسن علي بن أمحد بن حمموية االزدي )٥(، وعتيق بن أمحد االزدي االندلسي )٤(الشحام 
  ، وحممد بن عبيداهللا بن سالمة)٧(، والواعظ علي بن احلسني الغزنوي )٦(الفقيه 

__________  
  .٢٩٤ / ٤لبدران " ذيب تاريخ دمشق " انظر ) ١(
  ).١٦١(ه برقم تقدمت ترمجت) ٢(
  ).٢١٥(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢١٦(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  .١٥٨ / ٤" شذرات الذهب "  و ١٤٣ / ٤" العرب " مترجم يف ) ٥(
  ).٢٢٧(سترد ترمجته برقم ) ٦(



  ).٢١٧(سترد ترمجته برقم ) ٧(
(*)  

)٢٠/٢٤٧(  

  

، واملعني حيىي بن سالمة احلصكفي )٢ (، والقدوة أبو البيان نبأ بن حممد بن حمفوظ بدمشق)١(الرطيب 
  ).٤(، وحيىي بن عبدا لباقي الغزال )٣(

  
  . بن مطكود السوسي، مث الدمشقيالشيخ أبو القاسم، نصر بن أمحد بن مقاتل*  ابن مطكود - ١٦٣

  .مسع من جده، وأيب القاسم بن أيب العالء، وأيب عبد اهللا بن أيب احلديد، وسهل بن بشر
  .وابنه، وأبو املواهب، وأخوه أبو القاسم، وطرخان الشاغوري، وآخرون) ٥ (ابن عساكر: وعنه

شيخ مستور، مل يكن احلديث من شأنه، مات يف تاسع عشر ربيع االول سنة مثان : قال ابن عساكر
  .وأربعني ومخس مئة

  
  .ابن مقاتل * *  أخوه علي بن أمحد- ١٦٤

  .ن حدث عنه جبزء الصفة البن هارونأيب القاسم بن أيب العالء، فكان آخر م: يروي عن
__________  

  ).١٨٥(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢١٩(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢١٣(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  .١٦٨ / ١٠" املنتظم " مترجم يف ) ٤(

  .١٥١ / ٤، شذرات الذهب ١٣٤ / ٤العرب (*) 
  .١ / ٢٣٢ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٥(

  .ر على مصدر ترمجة لهمل نعث(* *) 
(*)  

)٢٠/٢٤٨(  

  



  .ابن عساكر وابنه، واحلسني بن صصرى، وزين االمناء، ومكرم بن أيب الصقر، وآخرون: روى عنه
  .مات سنة ستني ومخس مئة

  
 ابن حممد، االمام احلافظ، أبو عمر، وأبو جعفر أمحد بن أيب مروان عبدامللك*  ابن أيب مروان - ١٦٥

  .االنصاري االشبيلي
مسع من شريح بن حممد، وأيب احلكم بن حجاج، ومفرج بن سعادة، وكان حافظا حمدثا، : قال االبار

، تلمذ له "أحكامه ) " ١(يف احلديث، وعليه بىن عبد احلق " املنتخب املنتقى " فقيها ظاهريا، له كتاب 
  .يف سنة تسع وأربعني ومخس مئة) ٢(عبد احلق، استشهد يف كائنة لبلة 

  
  .، أبو عبد اهللا املديين احلافظ، من أعيان الطلبةأمحد بن حممد* * امد بن أيب الفتح  ح- ١٦٦

  .مسع أبا علي احلداد، وحيىي بن مندة، وهبة اهللا بن احلصني، وطبقتهم
__________  

  .١٦٤ / ١أعالم الزركلي (*) 
 ستأيت ترمجته يف اجلزء  ه،٥٨١وهو احلافظ عبد احلق بن عبدالرمحن االزدي االشبيلي، املتوىف سنة ) ١(

  ).٩٩(احلادي والعشرين برقم 
" تذكرة احلفاظ " انظر " االحكام الصغرى " و " االحكام الكربى " وقد صنف يف االحكام كتابني مها 

  .٢٠ و ١٩ / ١" كشف الظنون " ، و ١٣٥١، ١٣٥٠ / ٤
  .ءقصبة كورة باالندلس كبرية إىل الغرب من قرطبة، وتعرف باحلمرا: لبلة) ٢(

  انظر
  .١٠ / ٥ و ٣٠١ / ٢" معجم البلدان " 

  ).١٩٨(مل نعثر على مصدر ترمجه، وسيكرر املؤلف ترمجته بعد الترمجة رقم (* *) 
(*)  

)٢٠/٢٤٩(  

  

  .السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وعبد الرحيم ولد السمعاين: وعنه
  .وكان من العلماء العباد الزهاد

  .يف شعبان سنة تسع وأربعني ومخس مئة) ١(مات بيزد : قال أبو موسى املديين
  



  .، االمام املفيد، أبو الفتح اهلمذاين، نزيل هراة، مث بلخابن حبسول*  محزة بن حممد - ١٦٧
عارف بطرق احلديث، سافر الكثري، ودخل بغداد، ومسع أبا القاسم بن بيان، : ذكره السمعاين، فقال

، وعقد جملس االمالء ببلخ، مسعوا راة الكثري بقراءاته، وابن نبهان، وغامنا الربجي، واحلداد، وخلقا
  .تويف ببلخ يف ربيع االول سنة تسع وأربعني ومخس مئة

  
  .، نقيب االشراف، أبو طالب احلسيين الدمشقيابن جعفر* *  علي بن حيدرة - ١٦٨

  .مسع أبا القاسم بن أيب العالء، والفقيه نصر بن إبراهيم
  .نه، وأبو املواهب بن صصرى، وأخوه احلسنيواب) ٢(ابن عساكر : وعنه

__________  
  .وهي مدينة متوسطة بني نيسابور وشرياز وأصبهان) ١(
  .٤٣٥ / ٥" معجم البلدان " 

  .مل نعثر على مصدر ترمجة له(*) 
  .مل نعثر على مصدر ترمجة له(* *) 

  .١ / ١٤٣ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(
(*)  

)٢٠/٢٥٠(  

  

  .دى اآلخرة سنة إحدى ومخسني ومخس مئةمات يف مجا
  ).١(خليثمة " فضائل الصحابة " مسعنا من طريقه السابع من 

  
  . بن حسني اجلرباذقاينالعالمة القدوة، أبو جعفر، حممد بن إبراهيم*  ابن دادا - ١٦٩

بن ناصر مسع غامنا اجللودي، وإمساعيل بن حممد احلافظ، وفاطمة بنت البغدادي، وببغداد االرموي، وا
  .والزمه

  .وكتب الكثري، وكان ثقة متقنا متثبتا، صاحب فقه وفنون، مع الزهد والقناعة
  .عظم قدره ابن االخضر، وأطنب يف وصفه

هذا الشخص مل أر مثله زهدا وعلما، وتفننا يف العلوم، حتقق بعلوم، : وقال احملدث أبو الفضل بن شافع
ا، وكان شافعيا، لو عاش لكانت الرحلة إليه من اآلفاق، وصار فيها منتهيا يشار إليه يف جل غوامضه

  .تويف يف ذي احلجة سنة تسع وأربعني ومخس مئة عن اثنتني وأربعني سنة وأيام، رمحه اهللا تعاىل



  
  ، أبو الفتح، حممد بنالشيخ االمام اخلطيب الزاهد، شيخ الصوفية* *  الكشميهين - ١٧٠

__________  
 ه، مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر ٣٤٣القرشي الشامي، املتوىف سنة ابن سليمان بن حيدرة ) ١(

  ).٢٣٠(برقم 
  .١٥٤ / ٤، شذرات الذهب ٢ق  / ٢باب دادا ودارا، توضيح املشتبه : االستدراك(*) 

  = (*)، مرآة اجلنان ١٣١٣ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٣٣ / ٤، العرب ١٥٢ - ١٥٠ / ٢التحبري (* *) 

)٢٠/٢٥١(  

  

  .ن بن حممد بن أيب توبة الكشميهين املروزيعبدالرمح
البخاري بقراءة أيب جعفر اهلمذاين على املعمر أيب اخلري حممد بن أيب عمران الصفار يف " صحيح " مسع 

سنة إحدى وسبعني وأربع مئة، ومسع من االمام أيب املظفر بن السمعاين، ومن أيب الفضل حممد بن أمحد 
  .ن عبد الوارثامليهين العارف، وهبة اهللا ب

  .وكان مولده يف ذي القعدة سنة إحدى وستني وأربع مئة
ابنه أبو عبد الرمحن حممد بن حممد، وشريفة بنت أمحد الغازي، ومسعود بن حممود املنيعي، : روى عنه

  .وعبد الرحيم بن أيب سعد السمعاين، وآخرون
  .مرتني" الصحيح " مسعت منه : قال عبدالرحيم
 كان شيخ مرو يف عصره، تفقه على جدي، وصاهره، وكان يل مثل الوالد، وكان ):١(وقال أبو سعد 

  .حسن السرية، عاملا سخيا، مكرما للغرباء
  .مات يف الثالث والعشرين من مجادى االوىل سنة مثان وأربعني ومخس مئة

  ، وأبو احلسني أمحد بن منري الرفاء شاعر)٢(ومات فيها ابن الطالية 
__________  

، اجلواهر ٣٥١ / ٢، طبقات االسنوي ١٢٥، ١٢٤ / ٦، طبقات السبكي ٢٩٢، ٢٩١ / ٣= 
  .١٥٠ / ٤، شذرات الذهب ٣٠٥ / ٥، النجوم الزاهرة ٧٧، ٧٦ / ٢املضية 

  .نسبة إىل إحدى قرى مرو، ضبطها السمعاين بكسر امليم، وضبطها ياقوت بفتحها: والكشميهين
  .١٥١، ١٥٠ / ٢" التحبري " انظر ) ١(
  ).١٧٧(د ترمجته برقم ستر) ٢(

(*)  



)٢٠/٢٥٢(  

  

، وطاغية الروم رجار )٢(، وقاضي اجلماعة أبو جعفر محدين بن حممد بن محدين القرطيب )١(الوقت 
بن أمحد بن يوسف، وأبو الفضل ) ٤(، وحمدث بغداد أبو الفرج عبد اخلالق )٣(املتغلب على صقلية 

، وأبو احلسن علي بن احلسن )٦(الكروخي ااور ، وأبو الفتح )٥(عبدالرحيم بن أمحد بن االخوة 
والفضل بن سهل بن : ، قيل)٨(، والعادل علي بن السالر صاحب مصر )٧(البلخي مدرس الصادرية 

) ١٠(، وأبو طالب حممد بن عبدالرمحن الكنجروذي، واالفضل حممد بن الكرمي )٩(بشر االسفراييين 
، خطيب مرو، )١١(، واحلافظ حممد بن حممد السنجي "امللل والنحل " بن أمحد الشهرستاين صاحب 

، وشيخ الشافعية حممد بن حيىي النيسابوري )١٢(وشاعر زمانه أبو عبد اهللا حممد بن نصر القيسراين 
، والقدوة أبو احلسني )١٥(، وهبة اهللا احلاسب )١٤(، ونصر بن أمحد بن مقاتل السوسي )١٣(

  ).١٦(املقدسي الزاهد 
__________  

  ).١٤٣( تقدمت ترمجته برقم )١(
  ).١٥٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
 / ٤، وشذرات الذهب ٨٤ / ٢، تتمة املختصر ١٣٠ / ٤، العرب ٢٧ / ٣مترجم يف املختصر ) ٣(

١٤٧.  
  ).١٨٧(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٨٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٨٣(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٨٤(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).١٨٩(سترد ترمجته برقم ) ٨(
  ).١٤٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٩(
  ).١٩٤(عبدالرحيم، وهو خطأ، وسترد ترمجته برقم : يف االصل) ١٠(
  ).١٩٢(سترد ترمجته برقم ) ١١(
  ).١٤٤(تقدمت ترمجته برقم ) ١٢(
  ).٢٠٨(سترد ترمجته برقم ) ١٣(
  ).١٦٣(تقدمت ترمجته برقم ) ١٥(
  ).١٧٣(سترد ترمجته برقم ) ١٤(



  ).٢٥٨(سترد ترمجته برقم ) ١٦(
(*)  

)٢٠/٢٥٣(  

  

، الشيخ العامل الثقة احملدث، أبو منصور النيسابوري ابن زاهر بن طاهر بن حممد*  عبد اخلالق - ١٧١
  .الشحامي

  .ولد سنة مخس وسبعني وأربع مئة
 بن أمحد الواحدي، ومسع من جده، وعثمان بن حممد احملمي، وأيب بكر بن خلف، وأيب القاسم عبدالرمحن

والفضل بن أيب حرب، وحممد بن إمساعيل التفليسي، وحممد بن سهل السراج، وعبد امللك بن عبد اهللا 
الدشيت، وأيب املظفر موسى بن عمران، وحممد بن عبيد اهللا الصرام، وهبة اهللا بن أيب الصهباء، وحممد بن 

  .علي بن حسان البسيت، وخلق سواهم
، والسمعاين، وابنه عبدالرحيم بن أيب سعد، واملؤيد الطوسي، والصفار )١(ابن عساكر : حدث عنه

  .قاسم بن عبد اهللا، وعدة
  كان ثقة صدوقا، حسن السرية واملعاشرة، لطيف: قال السمعاين

الطبع، مكثرا من احلديث، وملا كرب كان يستملي للشيوخ واالئمة كأبيه وجده، وملا شاخ أملى مبوضع 
، وفقد يف كائنة الغز، فال يدرى قتل أو هلك من الربد، مث مسعت بعد أنه )٢( املنيعي أبيه وجده باجلامع

  .أحرق
  كتب إلينا أبو العالء الفرضي أن عبد اخلالق مات يف العقوبة واملطالبة

__________  
، ٣١٩ / ٥، النجوم الزاهرة ٦٦ / ٢، دول االسالم ١٣٧ / ٤ ب، العرب ١٦٣ق : التقييد(*) 

  .١٥٤، ١٥٣ / ٤ شذرات الذهب
  .٢ / ١٠٤ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(
  .٢١٧ / ٥" معجم البلدان " انظر ) ٢(

(*)  

)٢٠/٢٥٤(  

  



  .يف شوال سنة تسع وأربعني ومخس مئة
  .وكان متميزا يف الشروط: قلت

 مخس أبو الفضل أمحد بن طاهر بن سعيد بن االمام القدوة فضل اهللا امليهين عن: ومات معه يف سنة تسع
، والظافر )٢(، واحلافظ أبو عمر أمحد بن أيب مروان عبدامللك بن حممد االشبيلي )١(ومثانني سنة 

، وأبو الفتح )٤(، واحملدث محزة بن حممد بن حبسول اهلمذاين )٣(إمساعيل ابن احلافظ من خلفاء مصر 
لصفار، والعباس بن حممد بنت أمحد بن منصور ا) ٥(سامل بن عبد اهللا بن عمر العمري اهلروي، وعائشة 

، وأبو سعد حممد بن جامع )٧(، وأبو الربكات بن الفراوي )٦(بن أيب منصور العصاري عباسة الواعظ 
، والقاضي فخر الدين حممد بن )٩(، وأبو العشائر حممد بن خليل القيسي )٨(الصرييف خياط الصوف 

، )١٠(ملبارك بن أمحد االزجي احملدث عبد الصمد بن الطرسوسي احلليب ناظر الوقوف، وأبو املعمر ا
  ، وناصر بن حممود الصائغ بدمشق،)١١(ووزير دمشق املسيب بن الصويف 

__________  
  ).١٢٧(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٦٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٧٦(مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر برقم ) ٣(
  ).١٦٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  .٧ / ٣لكحالة " م النساء أعال" انظر ) ٥(
  ).١٩٥(سترد ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٤٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(
  ).١٦٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٨(
  ).١٩٨(سترد ترمجته برقم ) ٩(
  ).١٧٦(سترد ترمجته برقم ) ١٠(
  ).١٥٨(تقدمت ترمجته برقم ) ١١(

(*)  

)٢٠/٢٥٥(  

  

  ).٢(اسن نصر بن املظفر الربمكي ، وأبو احمل)١(والفقيه وهب بن سلمان بن الزنف 
  

  .الضرير، نزل دمشق) ٣( بن حممد الدويين املقرئ أبو حممد عبدان بن زرين*  عبدان - ١٧٢



  .وروى عن الفقيه نصر، وأيب الربكات بن طاووس
  .احلافظ وابنه القاسم، وأبو احملاسن بن أيب لقمة: وعنه

  .مات سنة أربع وأربعني ومخس مئة
، والقاضي أبو بكر أمحد بن )٤(جعفرك أمحد بن علي البيهقي املفسر صاحب التصانيف وفيها مات أبو

  حممد بن احلسني االرجاين قاضي
، ونائب دمشق معني الدين أنر )٦(، وأسعد بن علي بن املوفق راة )٥(تستر وكان شاعر العصر 

، وأبو احلسن )٨( اهللا العبيدي ، وأبو الفتوح عبد اهللا بن علي اخلركوشي، واحلافظ لدين)٧(الطغتكيين 
  املرادي

__________  
  .١٧٩: ص) ١١٥(تقدم ضبطه يف حواشي الترمجة ) ١(
  ).١٧٨(سترد ترمجته برقم ) ٢(

  .٦٠٢ / ٢، تبصري املنتبه ٣١٦: املشتبه(*) 
  ).٣٦٩(سيضبط املؤلف هذه النسبة مع تعريفها يف الترمجة الواردة برقم ) ٣(
  ).١٣٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).١٣٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  ).١٣٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٤٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(
  ).٧٥(مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر برقم ) ٨(

(*)  

)٢٠/٢٥٦(  

  

  )٣(، والنحوي أبو بكر حممد بن مسعود ابن أيب ركب اخلشين )٢(، والقاضي عياض بسبتة )١(حبلب 
 بن حممد بن عبد اهللا، الشيخ املعمر املسند، أبو القاسم ابن أيب ابن علي* بن احلسني  هبة اهللا - ١٧٣

  .عبد اهللا بن أيب شريك البغدادي احلاسب
  .ولدت يف صفر سنة إحدى وستني وأربع مئة: قال

  .مسع أباه، وأبا احلسني بن النقور
 على الثناء السيئ عليه، وكانوا كتبت عنه، وكان على التركات، وكانت االلسنة جممعة: قال السمعاين

  إنه ليست له طريقة: يقولون



  .وأربعني ومخس مئة) ٤(حممودة، مات يف صفر أو أوائل ربيع االول سنة مثان 
أبو الفرج بن اجلوزي، وأبو الفتوح حممد بن علي اجلالجلي، والفتح بن عبد السالم، : وروى عنه: قلت

  .وآخرون، وأجاز حملمد بن عماد احلراين
أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد اهللا الكاتب، أخربنا هبة اهللا بن أيب شريك، أخربنا أمحد بن 

  حممد البزاز، حدثنا عيسى بن
__________  

  ).١٢٢(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٣٦(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٥٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(

  .٢٩٢ / ٤، ميزان االعتدال ١٥٨ / ٤، شذرات الذهب ١٣٤ / ٤، العرب ١٩ / ٤االنساب (*) 
  .سنة سبع" االنساب " ذكر السمعاين وفاته يف ) ٤(

(*)  

)٢٠/٢٥٧(  

  

علي، أخربنا حيىي بن حممد، حدثنا عبد اجلبار بن العالء، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن 
ن جهز غازيا أو حاجا أو معتمرا أو خلفه م: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: زيد بن خالد قال

  ).١" (يف أهله، فله مثل أجره 
  

 بن عبدالرحيم، احلرضي النيسابوري، من املعمر الصاحل، أبو نصر، حممد بن منصور*  احلرضي - ١٧٤
  .بيت حشمة نزل به الزمان

  .مسع القشريي، ويعقوب بن أمحد الصرييف، والفضل بن احملب، وعثمان احملمي
  .عبدالرحيم بن السمعاين وأبوه: وعنه

  .تويف يف شعبان سنة سبع وأربعني ومخس مئة وله تسعون سنة
  

   بنالشيخ االمام احلافظ املتقن النسابة، أبو حممد عبد اهللا بن علي* *  الرشاطي - ١٧٥
__________  

ه  ونسب٧٧٠ص " اجلامع الكبري " إسناده ضعيف لتدليس ابن جريج، وأورده السيوطي يف ) ١(
من حديث زيد بن خالد البخاري " أو حاجا أو معتمرا " وأخرجه دون قوله " الشعب " للبيهقي يف 



 / ٦والنسائي ) ١٦٣١(و ) ١٦٢٨(والترمذي ) ٢٥٠٩(وأبو داود ) ١٨٩٥(، ومسلم )٢٨٤٣(
  ).٢٧٥٩(، وابن ماجه ٢٠٩ / ٢، والدارمي ١٩٢ / ٥، و ١١٦، و ١١٥ / ٤، وأمحد ٤٦
، شذرات ٣٠٣ / ٥، النجوم الزاهرة ٤٩٤ / ٢، تبصري املنتبه ١٢٧ / ٤، العرب ٢٢٥ / ١املشتبه (*) 

  .١٤٥ / ٤الذهب 
، معجم ١٢٠ و ٦١: ، املطرب٤٥ / ٣، معجم البلدان ٣٤٩: ، بغية امللتمس٢٩٧ / ١الصلة (* *) 

، ١٣٠٨، ١٣٠٧ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٠٧، ١٠٦ / ٣، وفيات االعيان ٢٣٣ - ٢٢٧: ابن االبار
 ١٤٣ / ٥، تاج العروس ١٣٤: ، كشف الظنون٤٦٢ / ٤، نفح الطيب ٢٢٣ / ١٢ة والنهاية البداي

  .أظنها بلدة بالعدوة: رشاطة: قال ياقوت: ، والرشاطي٤٥٦ / ١، هدية العارفني )رشط(
  = (*)الرشاطي ضبطوه بالفتح وبالضم، ): رشط(ويف شرح القاموس 

)٢٠/٢٥٨(  

  

  .ندلسي املريي الرشاطيعبد اهللا بن علي بن أمحد اللخمي اال
  .أيب علي الغساين، وأيب احلسن بن الدش، وأيب علي ابن سكرة، وابن فتحون، ومجاعة: يروي عن

اقتباس االنوار والتماس االزهار يف " وصنف فيما ذكر أبو جعفر بن الزبري كتابه احلافل املسمى ب 
  االعالم مبا يف" ، وكتاب )١" (أنساب رواة اآلثار 

، وكتاب انتصاره من القاضي أيب حممد بن عطية، "تلف واملؤتلف للدارقطين من االوهام كتاب املخ
  .وغري ذلك

وكان ضابطا حمدثا متقنا إماما، ذاكرا للرجال، حافظا للتاريخ واالنساب، فقيها بارعا، أحد اجللة املشار 
  .إليهم

بن رفاعة، ) ٤(مضاء، وأبو خالد ، وابن )٣(عبيد اهللا، وأبو بكر بن خري ) ٢(أبو حممد بن : روى عنه
  ).٥(عبدالرحيم، وأبو بكر بن أيب مجرة ) ٢(وأبو حممد بن 

__________  
نسب إىل : أحد أجداده امسه رشاطة، فنسب إليه، ومن قال بالضم يقول: فمن قال بالفتح يقول= 

  .حاضنة له كانت أعجمية تدعى برشاطة، أو كانت تالعبه فتقول رشاطة، فنسب إليها
يف كتابه ) أي صاحب الترمجة(هذه النسبة ليست إىل قبيلة وال إىل بلد، بل ذكر : ا ابن خلكان فقالأم

: املذكور أن أحد أجداده كانت يف جسمة شامة كبرية، وكانت له حاضنة أعجمية، فإذا العبته قالت له
  .الرشاطي: رشطالة، وكثر ذلك منها، فقيل له

  .يف أنساب الصحابة ورواة اآلثار":..كشف الظنون " و " الوفيات " و " الصلة " يف ) ١(



  .٢ / ١كما ذكر يف مقدمته " تبصري املنتبه " وهو أحد الكتب اليت اعتمدها احلافظ ابن حجر يف كتابه 
  .١٣٤ / ١" كشف الظنون " وانظر 

  ".تذكرة احلفاظ " من " بن " سقط لفظ ) ٢(
  .حرب": تذكرة احلفاظ " يف ) ٣(
  .وابن خالد":  احلفاظ تذكرة" يف ) ٤(
، وقد تصحف يف االصل إىل محزة باحلاء ٢٤٧" املشتبه " باجليم والراء، كما ضبطه املؤلف يف ) ٥(

  .والزاي
  ).٢٧٤٧(برقم " غاية النهاية " وانظر ترمجته يف 

(*)  

)٢٠/٢٥٩(  

  

  )١(استشهد عند دخول العدو املرية يف مجادى اآلخرة : إىل أن قال
  .وقد قارب التسعني رمحه اهللا) ٢(عني ومخس مئة سنة اثنتني وأرب

  .وأربع مئة) ٣(إنه ولد يف مجادى اآلخرة سنة ست وستني : وقيل
  

  . بن عبد العزيز، االنصاري االزجياالمام احلافظ املفيد، أبو املعمر، املبارك بن أمحد*  االزجي - ١٧٦
  .مسع النعايل، وابن البطر، فمن بعدها

  .جملديف " املعجم " وعمل 
  .، وابن اجلوزي، والكندي)٤(السمعاين، وابن عساكر : وعنه

  .وثقه ابن نقطة
  .مات سنة تسع وأربعني ومخس مئة عن أربع وسبعني سنة

  
  الشيخ الصادق الزاهد القدوة، بركة املسلمني، أبو * *  ابن الطالية- ١٧٧

__________  
  .دى االوىلمجا": وفيات االعيان " ابن االبار و " معجم " يف ) ١(
 وهو خطأ، فهذه سنة والدته كما سيذكر ٤٦٦ أن وفاته سنة ١٣٤ / ١" كشف الظنون " يف ) ٢(

  .املؤلف
  .تويف حنو سنة أربعني": الصلة " ويف 



  ".تذكرة احلفاظ " من " وستني " سقط لفظ ) ٣(
، ٢٠١٩: ، كشف الظنون٣١٩ / ٥، النجوم الزاهرة ١٣٨ / ٤، العرب ١٦٠ / ١٠املنتظم (*) 

  .١٥٤ / ٤شذرات الذهب 
  .١ / ٢٢١ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٤(

، الكامل يف التاريخ ١٥٣ / ١٠، املنتظم ٥٣١: ، مناقب االمام أمحد)العتايب (٣٧ / ٨االنساب (* *) 
  = (*)، دول ١٣٠، ١٢٩ / ٤، العرب ١٣٢، ١٣١ / ٨، مرآة الزمان ١٩٠ / ١١

)٢٠/٢٦٠(  

  

  . غالب بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد، عرف بابن الطالية، الكاغدي البغداديأمحد بن أيب) ١(العباس 
  .ولد سنة اثنتني وستني وأربع مئة

انتقاء ابن " املخلصيات " روى جزءا عن عبد العزيز بن علي االمناطي، وتفرد به، وهو التاسع من 
  .، وحفظ القرآن)٢(البقال 

عبادة والقيام والصيام، لعله ما صرف ساعة من عمره إال يف شيخ كبري، أفىن عمره يف ال: قال السمعاين
عبادة، واحنىن حىت ال يتبني قيامه من ركوعه إال بيسري، وكان حافظا للقرآن، ال يقبل من أحد شيئا، وله 

مسعت : هل مسعت شيئا ؟ فقال: ، وسألته)٣(كفاية يتقنع ا، دخلت عليه يف مسجده مرات، بالعتابيني 
  .م عبد العزيز االمناطيمن أيب القاس
لنفطويه، مسعه من أيب العباس بن " الرد على اجلهمية " ما ظفرنا بذلك، لكن قرأت عليه : قال السمعاين

  .قريش، وحضر مساعه معنا شيخنا أبو القاسم بن السمرقندي
 اهلامشي، ظهر مساعه من االمناطي بعد فراق احلافظ أيب سعد بغداد، فروى عنه اجلزء يونس بن حيىي: قلت

  وأمحد بن احلسن العاقويل،
__________  

، ذيل طبقات ٢٧٧ / ٧، الوايف بالوفيات ٦٥: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٦٤ / ٢االسالم = 
الوايف " ، وذكر يف ١٤٦، ١٤٥ / ٤، شذرات الذهب ٣٠٤ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٢٤ / ١احلنابلة 

ورق عند عمله بالدقيق املعجون باملاء رقيقا قبل صقله، أن والدته كانت تطلي ال" املستفاد " و " 
  .فاشتهرت بذلك
  .بالباء املوحدة" الطالبة " إىل " مناقب االمام أمحد " وقد تصحف يف 

  .أبو اخلري": االنساب " يف ) ١(
  ).٨١(من حواشي الترمجة رقم ) ٣(ت رقم ) ١٣٤(راجع الصفحة ) ٢(



  .حملة ببغداد) ٣(
  .٣٧ / ٨" االنساب " ، و ٤٤١" املشتبه " انظر 
(*)  

)٢٠/٢٦١(  

  

وحممد بن حممد بن علي السمذي، وعلي بن أمحد بن العرييب، وشجاع البيطار، وحممد بن علي بن البل، 
وسعيد بن املبارك بن كمونة، وعبيداهللا ابن أمحد املنصوري، وعمر بن طربزد، وأمحد بن االصفر، ورحيان 

 يعلى بن جحشويه، وعبد الرمحن بن مترية، وعبد اهللا بن حماسن بن أيب بن تيكان الضرير، ومظفر بن أيب
شريك، وعبد اخلالق بن عبدالرمحن الصياد، وعبد السالم بن املبارك الربدغويل، وأمحد بن يوسف بن 

  .صرما، واملبارك بن علي بن أيب اجلود شيخ االبرقوهي، وآخرون
حيكون عن آبائهم وأجدادهم أن السلطان ) ٢(حلربية مسعت مشايخ ا): ١(قال أبو املظفر بن اجلوزي 

ملا أتى بغداد، كان حيب زيارة العلماء والصاحلني، فالتمس حضور ابن الطالية، فقال ) ٣(مسعودا 
  .أنا يف هذا املسجد أنتظر داعي اهللا يف النهار مخس مرات: للرسول

  .أنا أوىل باملشي إليه: فذهب الرسول، فقال السلطان
: آه يصلي الضحى، وكان يطوهلا يصليها بثمانية أجزاء، فصلى معه بعضها، فقال له اخلادمفزاره، فر

  .السلطان قائم على رأسك
  .ها أنا: أين مسعود ؟ قال: فقال
  .يا مسعود، اعدل، وادع يل، اهللا أكرب: قال

  . صادقةمث دخل يف الصالة، فبكى السلطان، وكتب ورقة خبطه بإزالة املكوس والضرائب، وتاب توبة
مات ابن الطالية يف حادي عشر رمضان سنة مثان وأربعني ومخس مئة، ومحل على الرؤوس، وكانت 

  جنازته كجنازة أيب احلسن بن
__________  

  . بأطول مما هنا١٣٢ / ٨" مرآة الزمان " يف ) ١(
  ).٣٨(من حواشي الترمجة ) ٣( ت رقم ٥٨انظر ص ) ٢(
  .ثبتناهمسعود، والصواب ما أ: يف االصل) ٣(

(*)  

)٢٠/٢٦٢(  

  



  .، رمحهما اهللا تعاىل)٢(، وما خلف بعده مثله، دفن إىل جانب أيب احلسني بن مسعون )١(القزويين 
  

 بن أمحد بن حممد بن حيىي بن أمحد بن حممد بن حيىي بن خالد بن ابن احلسني*  نصر بن املظفر - ١٧٨
كي اجلرجاين مث اهلمذاين، امللقب بالشخص العزيز، برمك بن آذروندار، املوىل الرئيس، أبو احملاسن الربم

  .أخو أيب الفتوح الفتح
  .٤٦٦بلغت يف سنة الغرق سنة : مولده ببغداد بعد اخلمسني وأربع مئة، فإنه قال للسمعاين

  .مث استوطن مهذان
يسى مسع أبا احلسني بن النقور، وإمساعيل بن مسعدة ببغداد، وأبا عمرو عبد الوهاب بن مندة، وأبا ع

  .عبدالرمحن بن زياد، وسليمان بن إبراهيم احلافظ بأصبهان
  .وانفرد بأكثر مسموعاته، وعمر دهرا، وقصده الطلبة

" هو شيخ مسن، كان يصلي ببعض االتراك، وكان يلقب بشخص، قرأت عليه كتاب : قال السمعاين
  .البن املبارك" االستئذان 

  .وخباري ومسرقند وكاشغر والسند ودمشقأكثر االسفار، ودخل خراسان : قال ابن النجار
__________  

 ه، مرت ترمجته يف اجلزء السابع ٤٤٢وهو أبو احلسن علي بن عمر احلريب القزويين، املتويف سنة ) ١(
  ).٤٠٩(عشر برقم 

  ).٤٨(من حواشي الترمجة ) ١( تعليق رقم ٧٩راجع ص ) ٢(
  .١٥٤ / ٤لذهب ، شذرات ا٣١٩ / ٥، النجوم الزاهرة ١٣٨ / ٤العرب (*) 
(*)  

)٢٠/٢٦٣(  

  

السمعاين، وأبو العالء العطار وابنه عبد الرب، وداود بن معمر، وحممد بن أمحد : حدث عنه: قلت
الروذراوري، وأمحد بن شهريار، وعبد اهلادي بن علي الواعظ، ووكيع بن مانكدمي، وعبد اجلليل بن 

  .مندوية، وعدة
  .مات سنة مخسني يف ربيع اآلخر: تسع وأربعني ومخس مئة، وقيلتويف ليلة القدر سنة : قال ابن النجار

  
الشيخ الصاحل اخلري الصدوق، مسند بغداد، أبو القاسم سعيد بن الشيخ أيب غالب *  ابن البنا - ١٧٩
  . بن احلسن بن أمحد بن البنا، البغدادي احلنبليأمحد



  .ولد سنة سبع وستني وأربع مئة
  .با نصر الزينيب، وعاصم بن احلسن، ومجاعةمسع أبا القاسم بن البسري، وأ

، وأبو سعد السمعاين، وابن اجلوزي، وعبد الرمحن بن عمر بن الغزال، )١(ابن عساكر : حدث عنه
وعبد اهللا بن حماسن، وعلي بن مبارك الصائغ، ورحيان بن تيكان الضرير، وموسى بن الشيخ عبد القادر، 

 وعلي بن حممد السقاء، وعبد الرمحن بن املبارك املشتري، وأبو العباس حممد بن عبد اهللا الرشيدي،
وثابت بن مشرف، وصاحل بن القاسم بن كور، ظفر بن سامل البيطار، ومسمار بن العويس، والفتح بن 

  عبد
__________  

، ٣٢١ / ٥، النجوم الزاهرة ٦٧ / ٢، دول االسالم ١٤٠، ١٣٩ / ٤، العرب ١٦٢ / ١٠املنتظم (*) 
  .١٥٥ / ٤شذرات الذهب 

  .١ / ٧١ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(
(*)  

)٢٠/٢٦٤(  

  

السالم، وأبو املنجي عبد اهللا بن الليت خامتة من مسع منه، وآخر من روى عنه باالجازة أبو احلسني بن 
  .املقري

  .تويف يف رابع عشر ذي احلجة سنة مخسني ومخس مئة
  .سنة بضع وعشرين) ١(ومات أبوه 
  .نة سبعني وأربع مئةس) ٢(ومات جده 

ومات ولده أبو حممد احلسن بن أيب القاسم سنة اثنتني وسبعني ومخس مئة وله حنو من مثانني سنة، يروي 
  .عن جعفر السراج، وأيب غالب بن الباقالين

  
 بن حممد بن علي االمام احملدث احلافظ، مفيد العراق، أبو الفضل حممد بن ناصر*  ابن ناصر - ١٨٠

  .مي البغداديبن عمر السال
  .مولده يف سنة سبع وستني وأربع مئة

  ).٣(وريب يتيما يف كفالة جده المه الفقيه أيب حكيم اخلربي 
__________  

  ).٣٥٢(أبو غالب أمحد بن احلسن، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ١(



  ).١٨٢(احلسن بن أمحد، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ٢(
، ٥٣١، ٥٣٠: ، مناقب االمام أمحد١٦٣، ١٦٢ / ١٠، املنتظم )السالمي (٢٠٩ / ٧نساب اال(*) 

 / ٤، وفيات االعيان ١٣٨ / ٨، مرآة الزمان ١٦١ / ٢، اللباب ٢٠٢ / ١١الكامل يف التاريخ 
، ١٢٩٣ - ١٢٨٩ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٤٠ / ٤، العرب ٦٧ / ٢، دول االسالم ٢٩٤، ٢٩٣

 / ١٢، البداية والنهاية ١٠٦ - ١٠٤ / ٥، الوايف بالوفيات ٤٠ - ٣٨: بغداداملستفاد من ذيل تاريخ 
  ، كشف٣٢٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٢٩ - ٢٢٥ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ٢٣٣
 / ٢، إيضاح املكنون ٩٢ / ٢، هدية العارفني ١٥٦، ١٥٥ / ٤، شذرات الذهب ١٦٣: الظنون
  .١٦٠: ، الرسالة املستطرفة٥٦٠

  ).٢٨٧(ته يف اجلزء الثامن عشر برقم مرت ترمج) ٣(
(*)  

)٢٠/٢٦٥(  

  

تويف أبوه احملدث ناصر شابا، فلقنه جده أبو حكيم القرآن، ومسعه من أيب القاسم علي بن أمحد بن 
  .البسري، وأيب طاهر بن أيب الصقر االنباري

 عثمان، ورزق اهللا عاصم بن احلسن، ومالك بن أمحد البانياسي، وأيب الغنائم بن أيب: مث طلب، ومسع من
التميمي، وطراد الزينيب، وابن طلحة النعايل، ونصر بن البطر، وأيب بكر الطريثيثي، وأمحد بن عبد القادر 

اليوسفي، واحلسني بن علي بن البسري، وأيب منصور اخلياط، وحممد بن عبد السالم االنصاري، وأيب 
بار، وخلق كثري، إىل أن يرتل إىل أيب طالب بن الفضل بن خريون، وجعفر السراج، واملبارك ابن عبد اجل

  .يوسف، وأيب القاسم بن احلصني، والقاضي أيب بكر، وإمساعيل ابن السمرقندي
  .وقرأ ما ال يوصف كثرة، وحصل االصول، ومجع وألف، وبعد صيته، ومل يربع يف الرجال والعلل

  .الفضائلوكان فصيحا، مليح القراءة، قوي العربية، بارعا يف اللغة، جم 
تفرد بإجازات عالية، فأجاز له يف سنة بضع وستني يف قرب والدته احلافظ أبو صاحل أمحد بن عبدامللك 
املؤذن، وأبو القاسم الفضل بن عبد اهللا بن احملب، وفاطمة بنت أيب علي الدقاق، واحلافظ أبو إسحاق 

  ور، واخلطيب أبواملصري احلبال، واحلافظ أبو نصر بن ماكوال، وأبو احلسني بن النق
حممد بن هزارمرد الصريفيين، وأبو القاسم علي بن عبدالرمحن بن عليك النيسابوري، وعدد سواهم، 

  .بادر له أبوه رمحه اهللا باالستجازة، وأخذها له من البالد ابن ماكوال
  ابن طاهر، وأبو عامر العبدري، وأبو طاهر السلفي، وأبو: روى عنه

)٢٠/٢٦٦(  



  

، وأبو الفرج بن )١( وأبو سعد السمعاين، وأبو العالء العطار، وأبو القاسم بن عساكر موسى املديين،
اجلوزي، وأبو أمحد بن سكينة، وعبد العزيز بن االخضر، وعبد الرزاق بن اجليلي، وحيىي بن الربيع 

مالعب، وعبد الفقيه، والتاج الكندي، وأبو عبد اهللا بن البناء الصويف، والفقيه حممد بن غنية، وداود بن 
العزيز بن الناقد، وأمحد بن ظفر بن هبرية، وموسى بن عبد القادر، وأمحد بن صرما، وأبو منصور حممد 

  .بن عفيجة، واحلسن بن السيد، وآخرون، خامتتهم باالجازة أبو احلسن علي بن املقري
على ابن املقري، أنبأنا ابن أو كلها ) ٢" (اجلعديات " ومما أخطأ فيه احلافظ ابن مسدي ااور أنه قرأ يف 

  .ناصر، أنبأنا عبد الواحد بن أمحد املليحي، أخربنا ابن أيب شريح، أخربنا البغوي
وال ريب أن املليحي مسع الكتاب، والنسخة عندي مكتوبة عن املليحي، لكنه مات قبل أن يولد ابن 

  .ناصر بأربع سنني
ثقة حافظا ضابطا من أهل السنة، ال مغمز فيه، كان شيخنا ): ٣(قال الشيخ مجال الدين ابن اجلوزي 

أمحد والكتب الكبار، وعنه أخذت علم احلديث، وكان كثري " مسند " توىل تسميعي، مسعت بقراءته 
  .الذكر، سريع الدمعة

  .كان حيب أن يقع يف الناس: قال السمعاين
  فرد ابن اجلوزي

__________  
  .١ / ٢١٧ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(
هي اثنا عشر جزءا مجع أيب القاسم عبد اهللا بن حممد البغوي حلديث شيخ بغداد أيب احلسن علي بن ) ٢(

  . ه عن شيوخة مع ترامجهم وتراجم شيوخهم٢٣٠اجلعد بن عبيد اهلامشي موالهم، املتوىف سنة 
  .١٦٣ / ١٠" املنتظم " يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٢٦٧(  

  

: مث قال! رح ويعدل، أفال تفرق يا هذا بني اجلرح والغيبة ؟ صاحب احلديث جي): ١(هذا، وقبحه، وقال 
  .له" الذيل " وهو قد احتج بكالم ابن ناصر يف كثري من التراجم يف 

مث بالغ ابن اجلوزي يف احلط على أيب سعد، ونسبه إىل التعصب البارد على احلنابلة، وأنا فما رأيت أبا 
حلط على مجاعة من الشيوخ، وأبو سعد أعلم بالتاريخ، سعد كذلك، وال ريب أن ابن ناصر يتعسف يف ا

هو ثقة حافظ دين : ، وقال"الذيل " وأحفظ من ابن اجلوزي ومن ابن ناصر، وهذا قوله يف ابن ناصر يف 



متقن ثبت لغوي، عارف باملتون واالسانيد، كثري الصالة والتالوة، غري أنه حيب أن يقع يف الناس، وهو 
  ).٢(وأول مساعه يف سنة ثالث وسبعني من أيب طاهر االنباري صحيح القراءة والنقل، 

كان ثقة ثبتا، حسن الطريقة، متدينا، فقريا متعففا، نظيفا نزها، وقف ": تارخيه " وقال ابن النجار يف 
كتبه، وخلف ثيابا خليعا وثالثة دنانري، ومل يعقب، مسعت ابن سكينة وابن االخضر وغريمها يكثرون 

يصفونه باحلفظ واالتقان والديانة واحملافظة على السنن والنوافل، ومسعت مجاعة من الثناء عليه، و
شيوخي يذكرون أنه وابن اجلواليقي كانا يقرآن االدب على أيب زكريا التربيزي، ويطلبان احلديث، 

  خيرج: فكان الناس يقولون
  ).٣(المر، وانقلب ابن ناصر لغوي بغداد، وخيرج أبو منصور بن اجلواليقي حمدثها، فانعكس ا

  .قد كان ابن ناصر من أئمة اللغة أيضا: قلت
__________  

  .١٦٣ / ١٠" املنتظم " يف ) ١(
  .٤٠، ٣٩": املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " انظر ) ٢(
  .١٢٩١ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(

(*)  

)٢٠/٢٦٨(  

  

" املتنيب، و " ديوان "  أن أقرأ عليك أريد: قلت البن ناصر: مسعت ابن سكينة يقول: قال ابن النجار
  .اليب زكريا التربيزي" شرحه 

  .إنك دائما تقرأ علي احلديث جمانا، وهذا شعر، وحنن حنتاج إىل نفقة: فقال
  ).١(فأعطاين أيب مخسة دنانري، فدفعتها إليه، وقرأت الكتاب : قال

عري، مث انتقل إىل مذهب أمحد يف مسع ابن ناصر معنا كثريا، وهو شافعي أش: وقال أبو طاهر السلفي
  ).٢(االصول والفروع، ومات عليه، وله جودة حفظ وإتقان، وحسن معرفة، وهو ثبت إمام 

  .هو مقدم أصحاب احلديث يف وقته ببغداد: وقال أبو موسى املديين
ت سنني بقي: قرأت خبط ابن ناصر وأخربنيه عنه مساعا حيىي بن احلسني قال: أنبؤونا عن ابن النجار قال

ال أدخل مسجد أيب منصور اخلياط، واشتغلت باالدب على التربيزي، فجئت يوما القرأ احلديث على 
عد، واقرأ علي ليكون لك إسناد، ! يا بين، تركت قراءة القرآن، واشتغلت بغريه ؟ : اخلياط، فقال

  .خرياللهم بني يل أي املذاهب : فعدت إليه يف سنة اثنتني وتسعني، وكنت أقول كثريا
  .للباقالين، وكأن من يردين عن ذلك" التمهيد " وكنت مرارا قد مضيت إىل القريواين املتكلم يف كتاب 



  :قال
فرأيت يف املنام كأين قد دخلت املسجد إىل الشيخ أيب منصور، وجبنبه رجل عليه ثياب بيض ورداء على 

، وجلست بني أيديهما، ووقع يف عمامته يشبه الثياب الريفية، دري اللون، عليه نور واء، فسلمت
عليك : نفسي للرجل هيبة وأنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما جلست التفت إيل، فقال يل

  .مبذهب هذا الشيخ، عليك مبذهب هذا الشيخ
  ثالث مرات، فانتبهت

__________  
  .١٢٩٠ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .١٢٩١ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(

(*)  

)٢٠/٢٦٩(  

  

مرعوبا، وجسمي يرجف، فقصصت ذلك على والديت، وبكرت إىل الشيخ القرأ عليه، فقصصت عليه 
اتركه، ولكن ال تعتقد اعتقاد : يا ولدي، ما مذهب الشافعي إال حسن، وال أقول لك: الرؤيا، فقال

  .االشعري
ذ اليوم على مذهب أمحد بن حنبل ما أريد أن أكون نصفني، وأنا أشهدك، وأشهد اجلماعة أنين من: فقلت

  .يف االصول والفروع
  .وفقك اهللا: فقال يل

مث أخذت يف مساع كتب أمحد ومسائله والتفقه على مذهبه، وذلك يف رمضان سنة ثالث وتسعني وأربع 
  ).١(مئة 

  .تويف ابن ناصر يف ثامن عشر شعبان سنة مخسني ومخس مئة: قال ابن اجلوزي وغريه
ما : رأيت ابن ناصر يف النوم، فقلت له: حدثين الفقيه أبو بكر بن احلصري، قال: يمث قال ابن اجلوز

قد غفرت لعشرة من أصحاب احلديث يف زمانك النك رئيسهم : غفر يل، وقال يل: فعل اهللا بك ؟ قال
  ).٢(وسيدهم 

ريخ تا" راوي ) ٣(ومات معه يف السنة اخلطيب املعمر أبو احلسن علي بن حممد املشكاين : قلت
  ، ومقرئ العراق أبو الكرم"البخاري الصغري 

بن حيىي صاحب الغزايل، وقاضي ) ٥(، ومفيت خراسان الفقيه حممد )٤(املبارك بن احلسن الشهرزوري 
يف املذهب، والواعظ " الذخائر " صاحب كتاب ) ٦(مصر وعاملها أبو املعايل جملي بن مجيع القرشي 



  الكبري أبو زكريا
__________  

  .١٢٩١ / ٤" تذكرة احلفاظ " نظر ا) ١(
  .١٦٣ / ١٠" املنتظم ) " ٢(
  ).٢٠٧(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).١٦٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٠٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٢١٨(سترد ترمجته برقم ) ٦(

(*)  

)٢٠/٢٧٠(  

  

عن ) ٢(رمحن العصائدي ، ومسند نيسابور أبو عثمان إمساعيل بن عبد ال)١(حيىي بن إبراهيم السلماسي 
جد الفتح بن ) ٣(بضع ومثانني سنة، والشيخ أبو الفتح حممد بن علي بن هبة اهللا بن عبد السالم الكاتب 

  .عبد اهللا ببغداد
أخربتنا أم حممد زينب بنت عمر بن كندي ببعلبك سنة ثالث وتسعني عن أيب الفتح أمحد بن ظفر بن 

ر احلافظ، أخربنا حممد بن أمحد بن أيب الصقر اخلطيب يف سنة حيىي ابن الوزير، أخربنا حممد بن ناص
، أخربنا حممد بن الفضل الفراء مبصر بقراءيت، حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد ابن خروف إمالء، ٤٧٣

حدثنا طاهر بن عيسى، حدثنا أصبغ بن الفرج، حدثنا ابن وهب، حدثنا معاوية بن صاحل، عن خالد بن 
، عن عبدالرمحن بن غنم، عن أيب مالك االشعري، عن رسول اهللا )٥( إبراهيم ، عن مالك بن)٤(كريب 

ليشرب ناس من أميت اخلمر يسموا بغري امسها، ويضرب على رؤوسهم : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  باملعازف، خيسف اهللا م االرض،

  ).٦" (وجيعل منهم قردة وخنازير 
__________  

  .١٦٤ / ١٠" املنتظم " مترجم يف ) ١(
  . وحترف فيه إىل الفضائري١٥٥ / ٤" شذرات الذهب " ، و ١٣٩ / ٤" العرب " مترجم يف ) ٢(
  .١٥٥ / ٤" شذرات الذهب " ، و ١٤٠ / ٤" العرب " مترجم يف ) ٣(
التهذيب " فانه من رجال " حدير بن كريب " ال يعرف يف الرواة أحد ذا االسم، ولعل الصواب ) ٤(
الرواة عنه معاوية بن صاحل، ومصادر التخريج متفقة على أنه حامت بن حريث وهو وقد ذكر يف " 



  .الصواب
  ".بن أيب مرمي " واملذكور يف عامة املصادر " بن إبراهيم " كذا االصل ) ٥(
وابن ماجه ) ٣٦٨٨(، وأبو داود ٣٢٢ / ٧ و ٣٠٥ / ١" التاريخ الكبري " أخرجه البخاري يف ) ٦(
 ٨البيهقي ) ٣٤١٩" (املعجم الكبري " ، والطرباين يف ٣٤٢ / ٥وأمحد ) ١٣٨٤(وابن حبان ) ٤٠٢٠(
 من طرق عن معاوية بن صاحل، عن حامت بن حريث، عن مالك بن أيب مرمي، عن ٢٣١ / ١٠ و ٢٩٥/ 

عبدالرمحن بن غنم، عن أيب مالك االشعري، ومالك بن أيب مرمي مل يوثقه إال ابن حبان، وباقي رجاله 
  = (*)اهد من حديث عبادة بن الصامت أو رجل من ثقات، وله ش

)٢٠/٢٧١(  

  

  .، نزيل هراة، وشيخ الصوفية)١(االمام القدوة احملدث، أبو القاسم القايين *  اجلنيد بن حممد - ١٨١
حممد بن أمحد العارف وغريه بطبس، ) ٢(مسع أبا بكر بن ماجة، وسليمان احلافظ بأصبهان، وأبا الفضل 

  . بن علي العمريي، وجنيب بن ميمون، ومبرو من أيب املظفر السمعاينومسع راة حممد
  مسعت مجاعة كتب منه، مولده سنة ست: قال أبو سعد السمعاين

  ).٣(وستني وأربع مئة، ومات يف رابع عشر شوال سنة سبع وأربعني ومخس مئة 
على أيب املظفر، وحصل كان فقيها فاضال، حمدثا صدوقا، موصوفا بالعبادة، تفقه : وقال ابن النجار

  ).٤(االصول، ومسع بقاين من احلسن ابن إسحاق التوين 
  ).٥(روى عنه ابن ناصر، وابن عساكر 

__________  
 - ٣١٣ / ٨والنسائي ) ٣٣٨٥(، وابن ماجه ٢٣٧ / ٤ و ٣١٨ / ٥أصحاب النيب عند أمحد = 

 / ٦" احللية "  نعيم يف وأبو) ٣٣٨٤(، وآخر من حديث أيب أمامة الباهلي أخرجه ابن ماجه ٣١٤
  .، وثالث من حديث ابن عباس عند الطرباين يف الكبري فاحلديث صحيح ا٩٧
، الوايف ٤٤ق : ، طبقات ابن الصالح١٧١ - ١٦٧ / ١، التحبري )القايين (٣٧ / ١٠االنساب (*) 

  .٣٦٦، ٣٦٥ / ١، طبقات االسنوي ٥٦ - ٥٤ / ٧، طبقات السبكي ٢٠٤، ٢٠٣ / ١١بالوفيات 
  .نسبة إىل قاين، وهي بلدة قريبة من طبس، بني نيسابور وأصبهان) ١(
 ٤٨٢أبا جعفر، وهو خطأ، وهو االمام أبو الفضل حممد بن أمحد الطبسي، املتوىف سنة : يف االصل) ٢(
  .ه

  ).٣٠٩(مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم 
  .١٧١، ١٧٠ / ١" التحبري " انظر ) ٣(



  .ة عند قاينبليد: نسبة إىل تون) ٤(
  .م / ٣٩ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٥(

(*)  

)٢٠/٢٧٢(  

  

  .وزنكي بن أيب الوفاء املروزي، وأبو روح اهلروي، وعبد الرحيم بن السمعاين، وطائفة: قلت
  

  .، نزيل هراةأبو جعفر البخاري، مث السجستاين الصويف*  حنبل بن علي - ١٨٢
 االزدي، وجنيب الواسطي، وأيب نصر الترياقي، وابن طلحة ، وأيب عامر)١(شيخ االسالم : روى عن

  .النعايل، وأيب اخلطاب من البطر، وعدة
  .، وأبو روح عبداملعز، ومجاعة)٢(السمعاين، وابن عساكر : وعنه

  .وكان كيسا ظريفا
  .تويف راة يف شوال سنة إحدى وأربعني ومخس مئة وله سبع وسبعون سنة، رحل وهو أمرد

  
   بنالشيخ االمام الثقة، أبو الفتح، عبدامللك بن أيب القاسم عبد اهللا* * وخي  الكر- ١٨٣

__________  
  .١٢٨ / ٤، شذرات الذهب ١١٢ / ٤، العرب ٤٧ / ٧االنساب (*) 

  ).٢٦٠(أيب إمساعيل االنصاري اهلروي، مرت ترمجته يف اجلزء الثامن عشر برقم ) ١(
  .٢ / ٤٩ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(

، ٤٥٨ / ٥، معجم البلدان ١٥٥، ١٥٤ / ١٠، املنتظم ٤١٠، ٤٠٩ / ١٠االنساب (* *) 
، ذيل تاريخ ٩٥ / ٣، اللباب ١٩٠ / ١١باب ماح وماخ، الكامل يف التاريخ : االستدراك البن نقطة

 وتصحف فيه إىل ١٣١٣ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٣١ / ٤، العرب ٨٥ - ٨١ / ١بغداد البن النجار 
، ٥٠٢، ٥٠١ / ٥، العقد الثمني ٢٨٨ / ٣، مرآة اجلنان ٦٤ / ٢يم، دول االسالم الكروجي باجل

  .١٤٨ / ٤شذرات الذهب 
(*)  

)٢٠/٢٧٣(  

  



  .الكروخي اهلروي) ١(أيب سهل بن القاسم بن أيب منصور بن ماح 
  .على يوم من هراة: ولدت راة يف ربيع االول سنة اثنتني وستني وأربع مئة وكروخ: قال

أيب عيسى عن القاضي أيب عامر االزدي، وأمحد ابن عبد الصمد الغورجي، وعبد " جامع " حدث ب 
العزيز بن حممد أيب نصر الترياقي سوى اجلزء اآلخر فليس عند الترياقي، فسمعه من أيب املظفر عبيد اهللا 

مساعيل بن علي الدهان بسماعهم من اجلراحي، وأول اجلزء املذكور مناقب ابن عباس، ومسع من أيب إ
  .، وحكيم ابن أمحد االسفراييين، وأيب عطاء املليحي وعدة)٢(االنصاري، وحممد بن علي العمريي 

، وابن اجلوزي، وخطيب دمشق عبدامللك بن )٣(السمعاين، وابن عساكر : حدث عنه خلق كثري، منهم
وأمحد بن علي ياسني الدولعي، وزاهر بن رستم، وأبو أمحد بن سكينة، وابن االخضر، وابن طربزد، 

الغزنوي، وعلي بن أيب الكرم املكي البناء، وأبو اليمن الكندي، وعبد السالم بن أيب مكي القياري، 
وأمحد بن حيىي بن الدبيقي، ومبارك بن صدقة الباخرزي، والفقيه حممد بن معايل احلالوي، وثابت بن 

  مشرف البناء
__________  

باب ماح وماخ، وقد تصحف " االستدراك " عند ابن نقطة يف باحلاء املهملة كما ضبط يف االصل و) ١(
وأثبتها باملعجمة " ذيل تاريخ بغداد "  إىل ماخ باخلاء املعجمة، فتابعه حمقق ٤٠٩ / ١٠" يف االنساب 

  .مع أن النسخ اخلطية الثالثة اليت اعتمدها هي باملهملة كما ذكر يف احلاشية
، وقد حترفت نسبته يف )٣٨(مجته يف اجلزء التاسع عشر برقم نسبة إىل عمري أحد أجداده، مرت تر) ٢(
  . إىل النمريي٨٢ / ١" ذيل تاريخ بغداد "  إىل العمري، ويف ٤٠٩ / ٧" االنساب " 
  .١ / ١٢٧ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٣(

(*)  

)٢٠/٢٧٤(  

  

الترمذي، " جامع " هو شيخ صاحل دين خري، حسن السرية، صدوق ثقة، قرأت عليه : قال السمعاين
  وقرئ عليه عدة نوب ببغداد، وكتب

به نسخة خبطه، ووقفها، ووجدوا مساعه يف أصول املؤمتن الساجي، وأيب حممد بن السمرقندي، وكنت 
بعد السبعني واقتراب : أقرأ عليه، فمرض، فنفذ له بعض السامعني شيئا من الذهب، فما قبله، وقال

ورده مع االحتياج إليه، مث جاور مبكة !  اهللا عليه وسلم شيئا االجل آخذ على حديث رسول اهللا صلى
  ).١(حىت تويف، وكان ينسخ كتاب أيب عيسى باالجرة، ويتقوت 

كان صوفيا من مجلة من حلقته بركة شيخ االسالم، الزم الفقر والورع إىل أن تويف ): ٢(قال ابن نقطة 



  .ج بثالثة أيام رمحه اهللامبكة يف اخلامس والعشرين من ذي احلجة بعد رحيل احلا
  ).٣(وهو ممن أجاز يف إجازة النشتربي : قلت

أيب عيسى كله " جامع " مات سنة مثان وأربعني ومخس مئة، فقرأ شيخنا ابن الظاهري على النشتربي 
عمر بن كرم بإجازته من الكروخي، فالكروخي يف " اجلامع " عليه من الكروخي، وحدث أيضا ب 

  . علي بن سكرة الصديف يف رواية الكتابطبقة شيخ احلافظ أيب
  .واهللا أعلم

__________  
  .٨٤، ٨٣ / ١" ذيل تاريخ بغداد " ، و ٤١٠ و ٤٠٩ / ١٠" االنساب " انظر ) ١(
  .٥٠٢ / ٥" العقد الثمني " كما نقله التقي الفاسي يف " التقييد " يف ) ٢(
  . الثاين والعشرين ه، ستأيت ترمجته يف اجلزء٦٤٩عبد اخلالق، متوىف سنة ) ٣(

(*)  

)٢٠/٢٧٥(  

  

بباب الربيد، هو االمام أبو احلسن علي بن ) ١(الذي تنسب إليه املدرسة البلخية *  البلخي - ١٨٤
  ).٢( بن حممد البلخي احلنفي، نزيل دمشق، ومدرس الصادرية احلسن

  ، وثارث عليه)٣(وعظ، وأقرأ، وجعلت له دار االمري طرخان مدرسة 
  . نال منهم، وكان ذا جاللة ووجاهة، ويلقب بالربهان البلخياحلنابلة النه

  .، وأبطل من حلب االذان حبي على خري العمل)٤(درس أيضا مبسجد خاتون 
  .اشتغل ببخارى على الربهان بن مازه، وناظر يف اخلالف، مث حج وجاور، وكثر أصحابه

  .وحدث عن أيب املعني املكحويل وغريه
  .ينوعلق عنه أبو سعد السمعا

  .تويف بدمشق سنة مثان وأربعني ومخس مئة يف شعبان
  .وكان كرميا ال يدخر شيئا

__________  
، ٤٧٤ / ١٢، عيون التواريخ خ ١٣١ / ٤، العرب ٦٤ / ٢، دول االسالم، ٩١ / ١الروضتني (*) 

، طبقات الفقهاء ٤٨١ / ١، الدارس ٥٦٢ - ٥٦٠ / ٢، اجلواهر املضية ٢٨٨ / ٣مرآة اجلنان 
، خمتصر تنبيه )١٤٧٥(، الطبقات السنية رقم )٣٤٥(، كتائب أعالم االخيار رقم ٩٤: كربيلطاش 
  .١٢١، ١٢٠: ، الفوائد البهية١٤٨ / ٤، شذرات الذهب ٩٥، ٩٤، ٨٧، ٨٠: الطالب



  .٨٠": خمتصر تنبيه الطالب " انظر ) ١(
  . ه٤٩١وهي أول مدرسة أنشئت بدمشق سنة ) ٢(

  .ومل يبق هلا اليوم أي أثر
  .٩٥، ٩٤": خمتصر تنبيه الطالب " انظر عنها ) ٣(
  .ويسمى املدرسة اخلاتونية الربانية، أوقفته زمرد خاتون أم مشس امللوك أخت امللك دقاق) ٤(

  .٨٧، ٨٦": خمتصر تنبيه الطالب " انظر 
(*)  

)٢٠/٢٧٦(  

  

   بنالشيخ اجلليل العدل املسند، أبو عبد اهللا، حممد بن عبيد اهللا*  الرطيب - ١٨٥
سالمة بن عبيد اهللا بن خملد الكرخي، من كرخ جدان، ال كرخ بغداد، مث البغدادي ابن الرطيب، وهو 

  ).١(ابن أخي القاضي أمحد بن سالمة ابن الرطيب 
  .ولد سنة مثان وستني

  .ومسع أبا القاسم بن البسري، وأبا نصر الزينيب، وعاصم بن احلسن، ومجاعة
  .وكان مجيل االمر، الزما لبيته

السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وعبد العزيز بن االخضر، وعمر بن أمحد بن بكرون، : حدث عنه
  .وحممد بن علي بن الطراح، وداود بن مالعب، وآخرون

  .مات يف شوال سنة إحدى ومخسني ومخس مئة
قاضي ناب يف احلسبة عن عمه أمحد، وكان عفيفا متدينا، حسن الطريقة، شهد عند : قال ابن النجار

  ).٢(القضاة علي بن احلسني الزينيب 
__________  

 / ٤، العرب ٣١٩: ، املشتبه٢ / ١٩١ق : ، مشيخة ابن عساكر)الكرخي (٣٩٢ / ١٠االنساب (*) 
 ٥، النجوم الزاهرة ٦٢٩ / ٢، تبصري املنتبه )الرطب: (، القاموس احمليط٦٨ / ٢، دول االسالم ١٤٤

  .٢٧١ / ١لعروس ، تاج ا١٥٩ / ٤، شذرات الذهب ٣٢٤/ 
  ).٣٥٧( ه، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٥٢٧املتوىف سنة ) ١(
  ).١٣١(قد تقدمت ترمجته برقم ) ٢(

(*)  

)٢٠/٢٧٧(  



  

 بن نصر ابن السري الشيخ املسند الكبري الصدوق، أبو بكر، حممد بن عبيداهللا*  ابن الزاغوين - ١٨٦
  .البغدادي، ابن الزاغوين الد

من أيب القاسم علي بن البسري، وأيب نصر الزينيب، وعاصم بن ) ١(أخوه االمام أبو احلسن مسعه 
  .احلسن، ورزق اهللا، ومالك البانياسي، وطراد النقيب، وأيب الفضل بن خريون، وعدة

  .وطال عمره، وعال إسناده، وتفرد
، وابن مالعب، وحممد ، والسمعاين، وابن اجلوزي، وابن طربزد، والكندي)٢(ابن عساكر : حدث عنه

بن أيب املعايل بن البناء، وعبد السالم بن يوسف العربيت، وحماسن اخلزائين، وأبو علي بن اجلواليقي، 
وعبد السالم بن عبد اهللا الداهري، وأبو احلسن حممد بن أمحد القطيعي، وآخرون، وآخر أصحابه 

  .باالجازة أبو احلسن بن املقري
  .دين، مرضي الطريقة، قرأت عليه أجزاء، وكان له دكان جيلد فيهاشيخ صاحل مت: قال السمعاين

  .كان غاية يف حسن التجليد، قرره املقتفي المر اهللا لتجليد خزانة كتبه: قلت
__________  

، ٣٢٧ / ٥، النجوم الزاهرة ١٥٠ / ٤، العرب ١٢٧ / ٣، معجم البلدان ١٧٩ / ١٠املنتظم (*) 
قرية ما : ، والزاغوين نسبة إىل زاغوين، قال ياقوت٢٢٦ / ٩س ، تاج العرو١٦٤ / ٤شذرات الذهب 

  .أظنها إال من قرى بغداد
  ).٣٥٤(، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٥٢٧علي بن عبيداهللا، املتوىف سنة ) ١(
  .٢ / ١٩١ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(

(*)  

)٢٠/٢٧٨(  

  

  .نة اثنتني ومخسني ومخس مئة، وله أربع ومثانون سنةمات يف الثالث والعشرين من ربيع اآلخر س
  

   * عبد اخلالق بن أمحد- ١٨٧
  .ابن عبد القادر بن حممد بن يوسف، الشيخ االمام احلافظ املفيد، أبو الفرج حمدث بغداد مع ابن ناصر

  .مولده يف سنة أربع وستني وأربع مئة
احلسن، ورزق اهللا التميمي، ونصر بن البطر، وأبا مسع أباه، وأبا نصر حممد بن حممد الزينيب، وعاصم بن 

  .عبد اهللا النعايل، وطرادا الزينيب، وخلقا كثريا، وارحتل، ومسع بأصبهان واالهواز، وألف ومجع



، والسمعاين، وابن اجلوزي، والتاج الكندي، وأبو بكر عبد اهللا )١(السلفي، وابن عساكر : حدث عنه
 االخوة، وعبد السالم الربدغويل، وعبد العزيز بن االخضر، وخلق بن مبادر، وعبد الوهاب بن علي بن

  .سواهم
كان من أعيان املسلمني فضال ودينا وثبتا ومروءة، مسع معي كثريا، وبه كان أنسي ببغداد، : قال السلفي

  .وملا حججت أودعت كتيب عنده
 قراءة احلديث، كتب هو حمدث حسن اخلط، كثري الضبط، خري متواضع متودد، حمتاط يف: وقال غريه

  .وحصل، وخرج لنفسه
  .وصفه ذا وبأكثر منه أبو سعد السمعاين

__________  
 / ٥، النجوم الزاهرة ١٣١٣ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٣١، ١٣٠ / ٤، العرب ١٥٤ / ١٠املنتظم (*) 

  .١٤٨ / ٤، شذرات الذهب ٣٠٥
  .١ / ١٠٤ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(

(*)  

)٢٠/٢٧٩(  

  

  .يف يف الرابع والعشرين من احملرم سنة مثان وأربعني ومخس مئة وله أربع ومثانون سنةوتو
  روى الكثري، ومجع لنفسه مشيخة يف أربعة عشر: قال ابن النجار

  .جزءا، وكان صدوقا فاضال متدينا، كتب خبطه كثريا، ومل يزل يطلب ويفيد إىل حني وفاته
  .روى عنه احلفاظ

  ).١(عليه وعلى بيته أحسن ابن ناصر الثناء 
  

 بن حممد بن حممد الشيخ االمام احملدث االديب، أبو الفضل، عبدالرحيم بن أمحد*  ابن االخوة - ١٨٨
  ).٢(بن إبراهيم بن االخوة البغدادي اللؤلؤي، أخو عبد الرمحن، وقد مر والدمها من أعوام 

 بن طلحة النعايل، وأيب اخلطاب بن البطر، مسع بإفادة خاله االمام أيب احلسن بن الزاغوين من أيب عبد اهللا
وعدة، وارحتل، فسمع من عبد الغفار الشريوي، وأيب علي احلداد، وخلق، واستوطن أصبهان، ومسع 

  .أوالده
  .ولد يف سنة ثالث ومثانني وأربع مئة

 شيخ فاضل يعرف االدب، له شعر رقيق، صحيح القراءة والنقل، قرأ الكثري بنفسه،: قال السمعاين



  ونسخ خبطه ما ال يدخل حتت احلد،
__________  

  ).٣٥٣(سترد ترمجة ولده عبد احلق برقم ) ١(
 - ٣٠٩ / ٢، فوات الوفيات ٦٠٣ / ٢، ميزان االعتدال ١٢٦ / ١) قسم العراق(خريدة القصر (*) 

  .١٧٢:  وحترف فيه إىل ابن االفوه بالفاء الزركشي٣ / ٤، لسان امليزان ٣١٠
  ).٩٤(برقم تقدمت ترمجته ) ٢(

(*)  

)٢٠/٢٨٠(  

  

  .مليح اخلط سريعه، سافر إىل خراسان، ومسع ا، كتب يل خبطه جزءا بأصبهان، ومسعت منه
معجم " أفسد علي عبدالرحيم بن االخوة مساع : مسعت حيىي بن عبدامللك املكي وكان شابا صاحلا يقول

  الطرباين،" 
لعله يقلب ورقتني، فقعدت قريبا : و جزأين، فقلتكان يقرؤه على فاطمة، فكان يقرأ يف ساعة جزءا، أ

منه، وكنت أسارقه النظر، فعمل كما وقع يل من ترك حديث وحديثني، وتصفح ورقتني، فأحضرت 
  .نسخة، وعارضت، فما قرأ يومئذ إال يسريا، وظهر ذلك للحاضرين، فانقطعت

  .أنا ما رأيت منه إال اخلري: قال السمعاين
اليب إسحاق، " التنبيه " ما ال حيد، وكان مليح اخلط، سريع القراءة، رأيت خبطه كتب : وقال ابن النجار

فذكر يف آخره أنه كتبه يف يوم واحد، وكانت له معرفة، مات بشرياز يف شعبان سنة مثان وأربعني ومخس 
  ).١(مئة 
  

، وزير كرديالوزير امللك العادل، سيف الدين، أبو احلسن، علي بن السالر ال*  ابن السالر - ١٨٩
  .الظافر باهللا العبيدي مبصر

نشأ يف القصر بالقاهرة، وتنقلت به االحوال، وويل الصعيد وغريه، وكان الظافر قد استوزر جنم الدين 
  سليم بن مصال أحد رؤوس االمراء، فعظم

__________  
  . وفيه بعض شعره٣٠٩ / ٢" فوات الوفيات " انظر ) ١(

، ١٣٠ / ٨، مرآة الزمان ١٨٥، ١٨٤ / ١١لكامل يف التاريخ ، ا١٨، ٧: االعتبار السامة(*) 
: ، الدرة املضية٢٧ / ٣، املختصر ٤١٩ - ٤١٦ / ٣، وفيات االعيان ٩١، ٩٠ / ١الروضتني 



 ١٢، البداية والنهاية ٨٤ / ٢، تتمة املختصر ١٣٢، ١٣١ / ٤، العرب ٦٣ / ٢، دول االسالم ٥٥٢
 ٢حسن احملاضرة ) ٥٤٥وفيات  (٢٩٩ / ٥نجوم الزاهرة ، ال٣٢٤: ، اتعاظ احلنفا للمقريزي٢٣١/ 
  .١٤٩ / ٤، شذرات الذهب ٢٠٥/ 

(*)  

)٢٠/٢٨١(  

  

متويل االسكندرية ابن السالر هذا، وأقبل يطلب الوزارة، فعدى ابن مصال إىل حنو اجليزة يف سنة أربع 
  وأربعني ومخس مئة ملا مسع مبجئ ابن

استوىل على املمالك بال ضربة وال طعنة، ولقب بامللك العادل السالر، ودخل ابن السالر، وعال شأنه، و
أمري اجليوش، فحشد ابن مصال، ومجع، وأقبل، فأبرز ابن السالر حملاربته أمراء، فالتقوا، فكسر ابن 

، وقتل، ودخل برأسه على رمح يف ذي القعدة من السنة، واستوسق الدست للعادل )١(مصال بدالص 
)٢.(  

مقداما مهيبا شافعيا سنيا، ليس على دين العبيدية، احتفل بالسلفي، وبىن له وكان بطال شجاعا، 
  .املدرسة، لكنه فيه ظلم وعسف وجربوت

إن كالمك ما : كان جنديا فدخل على املوفق التنيسي، فشكا إليه غرامة، فقال): ٣(قال ابن خلكان 
  . فدمه هدرمن أخفاه: يدخل يف أذين، فلما وزر اختفى املوفق، فنودي يف البلد

دخل : فخرج يف زي امرأة، فأخذ، فأمر العادل بلوح ومسمار، ومسر يف أذنه إىل اللوح، وملا صرخ، قال
كالمي يف أذنك أم ال ؟ وجاء من إفريقية عباس بن أيب الفتوح بن االمري حيىي بن باديس صبيا مع أمه، 

را، فأحبه العادل، مث جهز عباسا إىل فتزوجها العادل قبل الوزارة، مث تزوج عباس، وجاءه ابن مساه نص
  الشام للجهاد، فكره السفر،

__________  
كورة بصعيد مصر على غريب النيل، تشتمل على قرى ووالية : بفتح أوله وآخره صاد مهملة) ١(

  .واسعة
  .٤٥٩ / ٢" معجم البلدان " 
  .٤١٦ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ٢(
  .٤١٧ / ٣" وفيات االعيان " يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٢٨٢(  



  

   بقتل العادل، وأخذ منصبه، فقتل- فيما قيل -فأشار عليه أسامة بن منقذ 
  .ومخس مئة بالقاهرة) ١(نصر العادل على فراشه غيلة يف احملرم سنة مثان وأربعني 

  ).٢(ونصر هذا هو الذي قتل الظافر 
 الوزير حممد بن حممد بن  بنالوزير االكمل، أبو نصر، مظفر بن الوزير علي*  ابن جهري - ١٩٠
  .جهري

كان معرفا يف الوزارة، ويل أستاذ دارية اخلليفة املسترشد، مث وزر للمقتفي سبعة أعوام، وعزل سنة ثنتني 
  .وأربعني

  .وحدث عن احلسني بن البسري، ومجاعة
  .ابن السمعاين، وحممد بن علي الدوري: روى عنه

  .عن بضع وستني سنةمات يف ذي احلجة سنة تسع وأربعني ومخس مئة 
  

  . بن حممد البسيت الصويف اجلوالاالمام الزاهد، أبو العز، حممد بن علي* *  البسيت - ١٩١
  مسع موسى بن عمران االنصاري، وأبا املظفر السمعاين، واملبارك

__________  
  .٥٤٥يف وفيات سنة " النجوم الزاهرة " أورده يف ) ١(
  .٤١٨، ٤١٧ / ٣" وفيات االعيان ) " ٢(

  .١٥٤ / ٤، شذرات الذهب ٣١٨ / ٥، النجوم الزاهرة ١٣٨ / ٤، العرب ١٦٠ / ١٠املنتظم (*) 
  .مل نعثر على مصدر ترمجه(* *) 

(*)  

)٢٠/٢٨٣(  

  

  .ابن الطيوري، ومسع من السلفي مبيافارقني
  .السلفي، وأبو سعد السمعاين: وأخذ عنه

  . ردهوكان فقريا جمردا يسأل، ومن أعطاه أكثر من نصف درهم
  .ساءت سريته بأخرة، ساحمه اهللا: ويقال

  .مات يف ذي القعدة سنة ثالث وأربعني ومخس مئة مبرو الروذ وله اثنتان وسبعون سنة
  .وكان شيخ فقراء



  
الشيخ االمام احلافظ اخلطيب، حمدث مرو وخطيبها وعاملها، أبو طاهر حممد بن أيب *  السنجي - ١٩٢

  .هل بن أيب طلحة، املروزي السنجي الشافعي املؤذن اخلطيب بن عبد اهللا بن أيب سبكر حممد
  .ولد بقرية سنج العظمى يف سنة ثالث وستني وأربع مئة أو قبلها

ومسع إمساعيل بن حممد الزاهري، وأبا بكر حممد بن علي الشاشي الشافعي، وعلي بن أمحد بن االخرم، 
ين، والشريف حممد بن عبد السالم، وثابت بن ونصر اهللا بن أمحد اخلشنامي، وفيد بن عبدالرمحن الشعرا

  بندار، وأبا البقاء احلبال، وجعفر بن أمحد السراج، وأبا احلسني بن
__________  

، تذكرة ١٣٣، ١٣٢ / ٤، العرب ٣٤٩ / ١، املشتبه ١٥٥ / ١٠، املنتظم ١٦٦ / ٧االنساب (*) 
  .١٥٠ / ٤لذهب ، شذرات ا١٨٨، ١٨٧ / ٦، طبقات السبكي ١٣١٤ - ١٣١٢ / ٤احلفاظ 

والسنجي بالسني املهملة والنون الساكنة واجليم، وقد ضبطت يف االصل بفتح السني، وضبطها املؤلف 
" والسمعاين وياقوت وابن االثري وابن العماد وابن حجر بكسرها، وقد تصحفت يف " املشتبه " يف 

  .بالباء املوحدة واحلاء املهملة" السبحي " إىل " تذكرة احلفاظ 
(*)  

)٢٠/٢٨٤(  

  

  الدوين، وخلقا كثريا خبراسان والعراق) ١(الطيوري، وعبد الرمحن بن محد 
  .وأصبهان واحلجاز، وقد مسع بأصبهان من أيب بكر أمحد بن حممد بن أمحد ابن مردويه، وطبقته

  .السمعاين، وابن عساكر، وعبد الرحيم بن السمعاين، ومجاعة: حدث عنه
جدي أيب املظفر، وعلى عبدالرمحن الرزاز، وكتب الكثري، وحصل وألف، تفقه أوال على : قال أبو سعد

وكان إماما ورعا متهجدا متواضعا، سريع الدمعة، وكان من أخص أصحاب والدي حضرا وسفرا، مسع 
الكثري معه، ونسخ لنفسه ولغريه، وله معرفة باحلديث، وهو ثقة دين قانع، كثري التالوة، كان يتوىل 

 ومسعت من لفظه الكثري، وكان يلي اخلطابة مبرو يف اجلامع االقدم، تويف يف التاسع أموري بعد والدي،
  .والعشرين من شوال سنة مثان وأربعني ومخس مئة

بروايته عن عبد " صحيح مسلم " عن الدوين، و " سنن النسائي " وقد مسع منه عبدالرحيم بن السمعاين 
  .البن املبارك" الرقاق " اليب نعيم، وكتاب " احللية " ب اهللا بن أمحد صاحب عبد الغافر الفارسي، وكتا

  .أخربنا الزاهري، أخربنا إمساعيل بن ينال احملبويب: قال
  :أما



__________  
  . إىل أمحد١٣١٢ / ٤" تذكرة احلفاظ " حترف يف ) ١(

  ).١٤٧(وقد مرت ترمجة عبدالرمحن بن محد يف اجلزء التاسع عشر برقم 
(*)  

)٢٠/٢٨٥(  

  

 ابن عثمان بن ، حممد بن أيب بكر)١(فالشيخ االمام الفقيه الزاهد املسند، أبو طاهر *  السبخي - ١٩٣
  .حممد السبخي البزدوي البخاري الصابوين احلنفي

مسع يف صباه من املعمر عبد الواحد بن عبدالرمحن الزبريي الوركي ومجاعة، وصحب الزاهد يوسف بن 
  .أيوب

  .املظفرحدث عنه السمعاين وابنه أبو 
  .ومخس مئة) ٢(مات ببخارى يف مجادى االوىل سنة مخس ومخسني 

  .كتبته للتمييز، فكل من السنجي والسبخي من مشايخ أيب املظفر السمعاين ووالده
  

   بن أمحد الشهرستاين، أبو الفتح،االفضل حممد بن عبد الكرمي* *  الشهرستاين - ١٩٤
__________  

، ٩٩ / ٢، اللباب ١٨٣ / ٣، معجم البلدان ٢٨ / ٧نساب ، اال٢٥٩، ٢٥٨ / ٢التحبري (*) 
  .٧١٩ / ٢، تبصري املنتبه ٣٥ / ٢، اجلواهر املضية ١٨٨ / ٦، طبقات السبكي ٣٤٨ / ١املشتبه 

" والسبخي هذه بالسني املهملة والباء املوحدة املفتوحتني واخلاء املعجمة كما ضبط يف االصل و 
" املشتبه " ، وقد ضبطها املؤلف يف "تبصري املنتبه " و " اهر املضية اجلو" و " اللباب " و " االنساب 

: بضم السني املهملة وفتح الباء املوحدة وباحلاء املهملة، فرد عليه ابن حجر بقوله) السبحي: (٣٤٨
  .ضبطه السمعاين بفتحتني وخاء معجمة، وهو أعرف بشيخه اه

  .حل الذي ال ينبت فيه النباتوهي نسبة إىل الدباغة بالسبخة، وهي التراب املا
  .بالنون واجليم" السنجي " السبكي إىل " طبقات " وقد تصحفت يف 

  .أبو عبد اهللا: وقيل": التحبري " يف ) ١(
  ".االنساب " وهو الذي ذكره يف 

  . فجاءت وفاته سنة مخس ومخس مئة٢٥٩ / ٢" التحبري " يف " ومخسني " سقط لفظ ) ٢(
، وليس كذلك، بل هي مطابقة ملا "التحبري " كما " اجلواهر املضية " وفاته يف وذكرت حمققة الكتاب أن 



  .هنا
  = (*)، معجم البلدان ١٦٢، ١٦٠ / ٢، التحبري ١٤٤ - ١٤١: تاريخ حكماء االسالم(* *) 

)٢٠/٢٨٦(  

  

  .شيخ أهل الكالم واحلكمة، وصاحب التصانيف
، وقرأ االصول على أيب نصر بن القشريي، وعلى الشافعي) ١(برع يف الفقه على االمام أمحد اخلوايف 

  .أيب القاسم االنصاري
  ).٢" (امللل والنحل " ، وكتاب "اية االقدام " وصنف كتاب 

  .وكان كثري احملفوظ، قوي الفهم، مليح الوعظ
  .مسع بنيسابور من أيب احلسن بن االخرم

  . وأربع مئةكتبت عنه مبرو، وحدثين أنه ولد سنة سبع وستني: قال السمعاين
  .ومات يف شعبان سنة مثان وأربعني ومخس مئة

  ).٣(غري أنه كان متهما بامليل إىل أهل القالع والدعوة إليهم، والنصرة لطامام : مث قال
__________  

، ٢٧ / ٣، املختصر ٢٧٥ - ٢٧٣ / ٤، وفيات االعيان ١٧ق : ، طبقات ابن الصالح٣٧٧ / ٣= 
، ٨٦، ٨٥ / ٢، تتمة املختصر ١٣١٣ / ٤، تذكرة احلفاظ ٦٤ / ٢ ، دول االسالم١٣٢ / ٤العرب 

 - ١٢٨ / ٦، طبقات السبكي ٢٩٠، ٢٨٩ / ٣، مرآة اجلنان ٢٧٩، ٢٧٨ / ٣الوايف بالوفيات 
، ٢٦٣ / ٥، لسان امليزان ١ / ٦٨ق : ، العسجد املسبوك١٠٧، ١٠٦ / ٢، طبقات االسنوي ١٣٠
، ٢٩١، ٥٧: ، كشف الظنون٣٢٤، ٣٢٣ / ١ادة ، مفتاح السع٣٠٥ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٦٤

  .٩١ / ٢، هدية العارفني ١٨٨ - ١٨٦: ، روضات اجلنات١٤٩ / ٤شذرات الذهب 
نسبة إىل شهرستان، ومساها السمعاين شهرستانة، وهي بليدة خبراسان قرب نسا مما يلي : والشهرستاين

  .خوارزم
  .مدينة الناحية: الناحية، فكأنه قال:  استانمدينة، ومعىن: وهي مركبة، فمعىن شهر: وقال ابن خلكان

" اجلواين " إىل " لسان امليزان " نسبة إىل خواف، ناحية من نواحي نيسابور، وقد حترفت يف ) ١(
  .باحلاء املهملة" احلوايف " إىل " مفتاح السعادة " وتصحفت يف 

، ٢٨٨ تبيني كذب املفتري ،٢٢٠ / ٥ ه، وهو مترجم يف االنساب ٥٠٠وأمحد اخلوايف هذا متوىف سنة 
، والبداية ٦٣ / ٦، طبقات السبكي ١٢٧ / ٨، الوايف ٣٥٥ / ٣، العرب ٩٦ / ١وفيات االعيان 

  والنهاية



١٦٨ / ١٢.  
  .وكالمها مطبوع ومشهور) ٢(

  .٩١ / ٢" هدية العارفني " وانظر بقية تصانيفه يف 
لسان امليزان " ، وتعليق ابن حجر يف ١٣٠ / ٦" طبقاته " انظر تعليق السبكي على هذا النص يف ) ٣(
 "٢٦٤ / ٥.  

(*)  

)٢٠/٢٨٧(  

  

  .هو من أهل شهرستانه، كان إماما أصوليا، عارفا باالدب وبالعلوم املهجورة): ١" (التحبري " وقال يف 
  .وهو متهم باالحلاد، غال يف التشيع: قال

له إىل أهل االحلاد وختبطه يف عامل كيس متفنن، ولوال مي": تاريخ خوارزم " وقال ابن أرسالن يف 
نعوذ ! االعتقاد، لكان هو االمام، وكثريا ما كنا نتعجب من وفور فضله كيف مال إىل شئ ال أصل له ؟ 

باهللا من اخلذالن، وليس ذلك إال العراضه عن علم الشرع، واشتغاله بظلمات الفلسفة، وقد كانت 
ة والذب عنهم، حضرت وعظه مرات، فلم يكن بيننا حماورات، فكيف يبالغ يف نصرة مذاهب الفالسف

سائر العلماء يذكرون يف جمالسهم املسائل : يف ذلك قال اهللا وال قال رسوله، سأله يوما سائل، فقال
مثلي ومثلكم كمثل : فقال! الشرعية، وجييبون عنها بقول أيب حنيفة والشافعي، وأنت ال تفعل ذلك ؟ 

مات بشهرستانة : إىل أن قال ابن أرسالن)..٢(ألوا الثوم والبصل بين إسرائيل يأتيهم املن والسلوى، فس
  .ومخس مئة) ٣(سنة تسع وأربعني 

  .وقد حج سنة عشر ومخس مئة، ووعظ ببغداد: قال
  

   بن أيب منصورالواعظ العامل، أبو حممد، العباس بن حممد*  عباسة - ١٩٥
__________  

)١٦١، ١٦٠ / ٢) ١.  
  .٣٧٧ / ٣" معجم البلدان " انظر ) ٢(
تتمة " و " املختصر " و " العرب " أنه مات سنة مثان وأربعني، وفيها جاءت ترمجته يف " التحبري " يف ) ٣(

  .للسمعاين" الذيل " ، وكذا ذكر ابن خلكان والسبكي والصفدي نقال عن "الشذرات " و " املختصر 
  .مل نعثر على مصادر ترمجته(*) 
(*)  



)٢٠/٢٨٨(  

  

يف التفسري للثعليب عن حممد بن سعيد " الكشف والبيان " ي العصاري، راوي الطابراين الطوس
  .الفرخرادي، عن مؤلفه

  .ومسع أبا احلسن بن االخرم
  .املؤيد الطوسي، وعبد الرحيم السمعاين، وأبو سعد الصفار: وعنه

  .هلك يف دخول الغز نيسابور سنة تسع وأربعني ومخس مئة
  

 بن أمحد قرئ اود االوحد، شيخ القراء، أبو الكرم، املبارك بن احلسناالمام امل*  الشهرزوري - ١٩٦
  ).١" (املصباح الزاهر يف العشرة البواهر " بن علي بن فتحان الشهروزوري البغدادي، مصنف كتاب 

  .ولد يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وستني وأربع مئة
، وأيب الفضل بن خريون، وطراد الزينيب، ومسع من إمساعيل بن مسعدة االمساعيلي، ورزق اهللا التميمي

وأجاز له أبو احلسني بن املهتدي باهللا، وعبد الصمد بن املأمون، وأبو حممد بن هزارمرد، وأبو احلسني بن 
  .النقور، قاله السمعاين
__________  

 / ٢، دول االسالم ٥٣، ٥٢ / ١٧، معجم االدباء ١٦٤ / ١٠، املنتظم ٤٢٠ / ٧االنساب (*) 
، املستفاد ١٤١ / ٤، العرب ٤١٤، ٤١٣ / ٢، معرفة القراء الكبار ١٢٩٢ / ٤ذكرة احلفاظ ، ت٦٧

 / ١، النشر ٤٠ - ٣٨ / ٢، غاية النهاية ٢٩٦ / ٣، مرآة اجلنان ٢٢٣، ٢٢٢: من ذيل تاريخ بغداد
  .٢ / ٢، هدية العارفني ١٥٧ / ٤ شذرات الذهب - ٨٢٢: ، كشف الظنون٩٠

ر، وهي بلدة بني املوصل وزجنان، ضبطها السمعاين وابن االثري والشهرزوري نسبة إىل شهرزو
 بضم الراء، وضبطها ياقوت بفتحها، فتابعه االستاذ أمحد تيمور باشا ٧٠ / ٤والسيوطي وابن خلكان 

  .٨٤ص " ضبط االعالم " يف 
  .٩٠ / ١" النشر " انظر ) ١(

(*)  

)٢٠/٢٨٩(  

  

ارف باختالف الروايات والقراءات، حسن السرية، جيد شيخ صاحل دين خري، قيم بكتاب اهللا، ع: وقال
  .االخذ على الطالب، عايل الروايات



تال على رزق اهللا، وعبد السيد بن عتاب، وحيىي بن أمحد السييب، والشريف عبد القاهر املكي، : قلت
حلسن بن وحممد بن أيب بكر القريواين، وأيب الربكات الوكيل، وأمحد بن مبارك االكفاين، وأيب علي ا

  .حممد الكرماين الزاهد صاحب احلسني بن علي بن عبيد اهللا الرهاوي، واحلسن الشهرزوري والده
احللي، وصاحل بن علي ) ١(عمر بن بكرون النهرواين، وحممد بن حممد بن الكال : قرأ عليه خلق، منهم

ني االواين، وأمحد ابن الصرصري، وأبو يعلى محزة بن القبيطي، وعبد الواحد بن سلطان، وحيىي بن احلس
احلسن العاقويل، وزاهر بن رستم إمام املقام، وعبد العزيز بن أمحد ابن الناقد، ومشرف بن علي اخلالصي 

  الضرير، وعلي بن أمحد الواسطي
  .الدباس، وأبو العباس حممد بن عبد اهللا الراشيدي الضرير، وعدة

لبناء، وأسعد بن علي بن علي بن صعلوك، والفتح وحدث عنه كثري من هؤالء، وحممد بن أيب املعايل بن ا
  .بن عبد السالم، وآخرون، وأجاز اليب احلسن ابن املقري

انتهى إليه علو االسناد يف القراءات، فإنه قرأ ختمة لقالون على رزق اهللا، عن قراءته على احلمامي، وتال 
  :لورش على أمحد بن مبارك قال

__________  
الكمال "  إىل ١٤٨ / ١" تبصري املنتبه " ويف " الكيال "  إىل ٤١٣ / ٢" قراء معرفة ال" حترف يف ) ١(
  . إىل احلليب٣٨ / ٢" غاية النهاية " يف " احللي " ، وحترفت نسبة "

  .٢٥٧، ٢٥٦ / ٢" غاية النهاية " ، و ٤٥٣ / ٢" معرفة القراء "  و ٥٤٠ و ١٦٨" املشتبه " انظر 
(*)  

)٢٠/٢٩٠(  

  

على احلمامي، وتال للدوري على حيىي السييب، ورزق اهللا، وأيب نصر أمحد بن علي " بأ س" قرأت ا إىل 
  .اهلامشي، عن تالوم على احلمامي

مات يف الثاين والعشرين من ذي احلجة سنة مخسني ومخس مئة، ودفن إىل جانب احلافظ أيب بكر 
  .اخلطيب

، وسعيد بن )٣(، وسعيد بن البناء )٢(دي ، وإمساعيل بن عبدالرمحن العصائ)١(وفيها مات ابن ناصر 
، )٤(احلسني اجلوهري، وعبيد اهللا بن محزة العلوي اهلروي، واخلطيب علي بن حممد بن أمحد املشكاين 

وأبو الفتح حممد بن علي بن عبد السالم الكاتب، والقاضي جملي بن مجيع املخزومي املصري منصف 
  ).٦(السلماسي الواعظ ، وحيىي بن إبراهيم )٥" (الذخائر " كتاب 

  



   بن حممد بن حسني بنالفقيه االمام، أبو عبد اهللا، احلسني بن نصر*  ابن مخيس - ١٩٧
__________  

  ).١٨٠(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٨٠(ذكرت مصادر ترمجته يف حواشي الترمجة ) ٢(
  ).١٧٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٠٧(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢١٨(ته برقم سترد ترمج) ٥(
  ).١٨٠(انظر اية الترمجة ) ٦(

، الوايف ١٤٠، ١٣٩ / ٢، وفيات االعيان ٣١٨ / ١، اللباب )جهينة (١٩٤ / ٢معجم البلدان (*) 
، طبقات ٨١ / ٧، طبقات السبكي ٣٠٣، ٣٠٢ / ٣، مرآة اجلنان ١١٤، ١١٣ / ١١بالوفيات خ 

، إيضاح املكنون ١٦٢ / ٤ت الذهب ، شذرا٣٥٩، ٣٠، كشف الظنون ٤٨٩، ٤٨٨ / ١االسنوي 
): قسم التاريخ(، فهرس الظاهرية ٤٤٨: ، الفهرس التمهيدي٣١٣ / ١، هدية العارفني ٥٥٧ / ٢

٦٩٥.  
(*)  

)٢٠/٢٩١(  

  

  .الكعيب املوصلي الشافعي) ١(حممد بن مخيس اجلهين 
  .ولد سنة ست وستني وأربع مئة، ضبطه عنه السمعاين

ى الغزايل، ومسع من طراد الزينيب، وابن طلحة النعايل، والقاضي حممد قدم بغداد وهو حدث، فتفقه عل
  .بن املظفر الشامي، وأيب عبد اهللا احلميدي، وعدة

  .ومسع باملوصل من أيب نصر بن ودعان
  .مدة، مث رجع إىل بلده) ٢(وويل قضاء الرحبة 

ي ابنا حممد املوصلي، سليمان وعل: وقد قدم بغداد بعد االربعني ومخس مئة، فحدث ا، فروى عنه
  .ومجاعة، وما وقع لنا حديثه بالعلو

قرأت عليه أحاديث، وهو إمام فاضل، ي املنظر، حسن االخالق، مليح : قال أبو سعد السمعاين
  .الشيبة، كثري احملفوظ

تويف ابن مخيس يف تاسع ربيع اآلخر سنة : أنبأين احلسن بن علي بن عمار الواعظ قال: وقال ابن النجار
  .اثنتني ومخسني ومخس مئة



" ، "لؤلؤة املناسك " ، "أخبار املنامات " ، "حترمي الغيبة " ، "منهج التوحيد : " وله مصنفات: قال
  ".منهج املريد " ، "فرح املوضح على مذهب زيد بن ثابت " ، "مناقب االبرار 

  ،)٣(وفيها تويف أبو علي أمحد بن أمحد بن علي بن اخلراز احلرميي 
__________  

  .قرية من قرى املوصل على دجلة: نسبة إىل جهينة) ١(
  .١٣٩ / ٢" وفيات االعيان "  و ٣١٨ / ١" اللباب "  و ١٩٤ / ٢" معجم البلدان " انظر 

  .يعين رحبة مالك بن طوق، كما صرح ياقوت واالسنوي) ٢(
  ).٢٢٠(سترد ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)٢٠/٢٩٢(  

  

، وصاحب نصيبني مشس امللوك إبراهيم )١(بن خبتيار بن علي املندائي وقاضي واسط أبو العباس أمحد 
، وشيخ ما وراء النهر أبو علي احلسن بن احلسني )٢(بن امللك رضوان بن السلطان تتش السلجوقي 

مبرو، وأبو منصور عبدا لباقي ابن حممد ) ٤(الزاهد، والسلطان الكبري سنجر بن ملكشاه ) ٣(االندقي 
، وأبو مروان عبدامللك بن مسرة اليحصيب )٥( وعبد الصبور بن عبد السالم اهلروي التميمي بدمشق،

ببخاري، وأبو حفص عمر بن عبد اهللا احلريب ) ٧(، وأبو عمرو عثمان بن علي البيكندي )٦(القرطيب 
، واملسند أبو )٩(، واالمام صدر الدين حممد بن عبد اللطيف بن حممد بن ثابت اخلجندي )٨(املقرئ 

  ،)١٠(ر حممد بن عبيد اهللا بن الزاغوين بك
، وحممد بن مسعود بن الشدنك أبو )١١(والفقيه أبو احلسن حممد بن املبارك بن حممد بن اخلل الشافعي 

  يروي عن عاصم بن احلسن،) ١٢(الغنائم 
__________  

اية والنهاية ، البد١٣٩٩ / ٤، تبصري املنتبه ٦٢٤: ، املشتبه١٧٨، ١٧٧ / ١٠مترجم يف املنتظم ) ١(
  .إىل املارداين" البداية "  واملندائي ويقال املاندائي حترفت يف ٢٣٦ / ١٢

  ).٢٢١(سترد ترمجته برقم ) ٢(
 وهي قرية من قرى خبارى، وأبو علي هذا ترمجه -أندق " معجم البلدان "  ويف -نسبة إىل أندقي ) ٣(

  .، وكناه أبا حممد٣٦٤، ٣٦٣ / ١" االنساب " السمعاين يف 
  ).٢٥٢(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٢٢(سترد ترمجته برقم ) ٥(



 ٤، وشذرات الذهب ١٤٨ / ٤، العرب ٣٨٢: ، بغية امللتمس٣٦٧، ٣٦٦ / ٢مترجم يف الصلة ) ٦(
 /١٦٢.  
  ).٢٢٨(سترد ترمجته برقم ) ٧(
 غاية ،١٤٩ / ٤ وحترفت كنيته إىل أيب جعفر، العرب ٤١٥ / ٢مترجم يف معرفة القراء الكبار ) ٨(

  .١٦٢ / ٤، وشذرات الذهب ٥٩٤، ٥٩٣ / ١النهاية 
  ).٢٦٠(سترد ترمجته برقم ) ٩(
  ).١٨٦(تقدمت ترمجته برقم ) ١٠(
  ).٢٠٤(سترد ترمجته برقم ) ١١(
  .٢١ / ٥مترجم يف الوايف بالوفيات ) ١٢(

(*)  

)٢٠/٢٩٣(  

  

سم نصر بن نصر العكربي وقاضي نيسابور برهان الدين منصور بن حممد بن أمحد الصاعدي، وأبو القا
  ).١(الواعظ 
  . بن فارس القيسي الدمشقي، املعروف بالكرديالشيخ أبو العشائر حممد بن اخلليل*  القيسي - ١٩٨

  .مسع من الفقيه نصر وصحبه، ومن أيب القاسم بن أيب العالء، واحلسن بن أيب احلديد
  .وسكن بعلبك، وخدم متوليها، مث قدم

  . وابنه القاسم، وابن أخيه زين االمناء، وآخرون)٢(ابن عساكر : روى عنه
  .مات ببعلبك يف ذي احلجة سنة تسع وأربعني ومخس مئة

  
  .احلافظ الزاهد الورع االمام أبو عبد اهللا املديين* *  حامد بن أيب الفتح - ١٦٦

د من هبة مسع أبا علي احلداد، وحيىي بن مندة، وارحتل، فسمع بشرياز من عبدالرحيم بن حممد، وببغدا
  .اهللا بن احلصني، وأيب العز بن كادش

__________  
  ).٢٠٠(سترد ترمجته برقم ) ١(

  .١٥٤ / ٤، شذرات الذهب ٣١٩ / ٥، النجوم الزاهرة ١٣٧ / ٤العرب (*) 
  .١ / ١٨٧: ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٢(



  ).١٦٦(تقدمت ترمجته برقم (* *) 
(*)  

)٢٠/٢٩٤(  

  

  ".معجمه "  وابنه عبدالرحيم بن السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد يف أبو سعد السمعاين: روى عنه
  .وكان من علماء احلديث

  .مولده يف سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة
تويف الشيخ الزاهد احلافظ حامد املديين بيزدشري كرمان يف شعبان سنة تسع : قال أبو موسى املديين

  .وأربعني ومخس مئة
  

، صاحب اخلرب بديوان الزمام الصدر املنشئ الباهر، خطري الدولة أبو عبد اهللالكاتب *  اخلطري - ١٩٩
  ).٣(والنظم ) ٢(، وله باع مديد يف النثر )١(

  ).٤(وصنف مخسني مقامة 
  .وروى عن أمحد بن عبد القادر اليوسفي، وأخذ عن أيب زكريا التربيزي

  .مسع منه ابن اخلشاب، وأمحد بن طارق
__________  

  .٢٧٢ / ٢، لسان امليزان ٣١٦ / ١٢ بالوفيات الوايف(*) 
ديوان " ففيه املقصود من ) الطبعة الفرنسية (٦٠١ / ١لدوزي " تكملة املعاجم العربية " انظر ) ١(

وميكن تلخيص ذلك بأنه الديوان املسؤول عن النواحي املالية املدنية والعسكرية، واملشرف على " الزمام 
  .، وفيه حتفظ السجالت والوثائق العامة هلذه االجهزةاالجهزة االدارية يف الدولة

ألست الذي : ذكر الصفدي أنه كان يتحدى بإنشاء الرسالة من آخرها إىل أوهلا، وهلذا قال يفتخر) ٢(
  .٣١٦ / ١٢" الوايف " انظر بعض نظمه يف ) ٣(أنشا الرسائل عاكسا 

ونبذا من أخبار " جوامع االنشاء " اب سلك فيها طريق البديع اهلمذاين، وصنف كت: قال الصفدي) ٤(
  .الوزراء

(*)  

)٢٠/٢٩٥(  

  



  .وكان غاليا يف الرفض، متهما يف الرواية
  .مات سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة، ذكره ابن النجار وغريه

  .وامسه احلسني بن إبراهيم بن خطاب
  

ن يونس، العكربي  بن علي بالشيخ االمام الواعظ، أبو القاسم، نصر بن نصر*  العكربي - ٢٠٠
  .الشافعي

  .ولد سنة ست وستني وأربع مئة
ومسع أبا القاسم بن البسري، وعاصم بن احلسن، وأبا الغنائم بن أيب عثمان، ونظام امللك، وأبا الليث 

  ).١(التنكيت 
السمعاين، وابن سكينة، وابن االخضر، وحفيده حممد ابن علي بن نصر، وعبد السالم : حدث عنه

ر بن كرم، وداود بن مالعب، وأبو علي بن اجلواليقي، وأبو احلسن بن القطيعي، وسعيد الداهري، وعم
  .بن حممد الرزاز، وآخرون، وأجاز اليب احلسن ابن املقري

  .شيخ واعظ متودد متواضع: قال السمعاين
  .كان يتكلم يف االعزية: وقال ابن النجار

  شايخ،كان ظاهر الكياسة، يعظ وعظ امل): ٢(وقال ابن اجلوزي 
__________  

، ٣٢٠ / ٧، طبقات السبكي ١٥٠ / ٤، العرب ٦٩ / ٢، دول االسالم ١٨٠ / ١٠املنتظم (*) 
  ".الطربي " ، وحترف فيه إىل ١٦٦ / ٤، شذرات الذهب ٣٢٧ / ٥النجوم الزاهرة 

 وهي مدينة من مدن - بضم التاء وسكون النون وفتح الكاف بعدها تاء أخرى -نسبة إىل تنكت ) ١(
  .لشاش وراء ر جيحون وسيحونا

  .٨٨ / ٣" االنساب " وانظر ترمجته يف 
  .١٨٠ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/٢٩٦(  

  

  .ويتخريه الناس لعمل االعزية، ونشأ ولده أبو حممد على طريقته
  .مات أبو القاسم يف ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة

  



 بن أمحد بن سعيد  أبو حممد، عبد اهللا بن عيسى بن عبد اهللالعالمة ذو الفنون،*  الشليب - ٢٠١
  .االندلسي، من بيت علم ووزارة وقضاء

  .حج وجاور، مث قدم بغداد وخراسان
  .اجتمعت به راة، فوجدته حبرا ال يرتف من احلديث والفقه والنحو وغري ذلك: قال السمعاين

ا غالب بن البناء، وزاهرا الشحامي، وكان ذا زهد، مسع أبا حبر بن العاص، واحلسن بن عمر اهلوزين، وأب
  .وله أربع وستون سنة) ١(وتعبد وجاللة، تويف راة سنة مثان وأربعني ومخس مئة 

  .روى عنه أبو املظفر بن السمعاين: قلت
  

   بن عبد، عبدالرمحن)٢(الشيخ االمام احملدث احلافظ، أبو النضر * *  الفامي - ٢٠٢
__________  

  .٦٥٠ / ٢، نفح الطيب ٨٣٤: ، تكملة الصلة٢٣٥: ، معجم ابن االبار١٥٤ / ١٠تظم املن(*) 
  .والشليب نسبة إىل شلب، وهي مدينة من غرب االندلس، وهي اليوم يف الربتغال

  .٣٨٠ / ٤ و ١٨٥، ١٨٤ و ١٦٧ / ١انظر نفح الطيب 
  ".يب نفح الط" ، وأورد القولني املقري يف ٥٥١ذكر ابن االبار وفاته سنة ) ١(

، النجوم ١٢٤ / ٤، العرب ١٣١٠، ١٣٠٩ / ٤، تذكرة احلفاظ ٢٣٥، ٢٣٤ / ٩االنساب (* *) 
  .٥١٨ / ١، هدية العارفني ١٤٠ / ٤، شذرات الذهب ٤٨٣: ، طبقات احلفاظ٣١٠ / ٥الزاهرة 
: ل لههذه النسبة إىل احلرفة، وهي ملن يبيع االشياء من الفواكه اليابسة، ويقا: قال السمعاين: والفامي
  .البقال

أبو النصر، ": الشذرات " و " العرب " و " تذكرة احلفاظ " كذا يف االصل بالضاد املعجمة، ويف ) ٢(
  .بالصاد املهملة

(*)  

)٢٠/٢٩٧(  

  

  .اجلبار بن عثمان بن منصور اهلروي الفامي الشروطي العدل
  .مولده يف سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة

حممد بن علي العمريي، وجنيب بن ميمون الواسطي، والقاضي أبا عامر مسع أبا إمساعيل االنصاري، و
االزدي وطبقتهم، وارحتل يف كهولته للحج فيما أرى، فسمع من هبة اهللا بن علي البخاري، وأيب القاسم 

  .بن احلصني



  .، والسمعاين، وأبو روح عبد املعز البزاز، ومجاعة)١(ابن عساكر : حدث عنه
ن السرية، مجيل الطريقة، دمث االخالق، كثري الصدقة والصيام، دائم الذكر، كان حس: قال السمعاين

متوددا متواضعا، له معرفة باحلديث واالدب، يكرم الغرباء، ويفيدهم عن الشيوخ، وكان ثقة مأمونا، 
  ).٢(كتبت عنه راة ونواحيها، مات يف اخلامس والعشرين من ذي احلجة سنة ست وأربعني ومخس مئة 

  ).٣(لقبه ثقة الدين، وله تاريخ صغري و: قلت
أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا أبو روح، أخربنا أبو النضر احلافظ، أخربنا زيد بن الفضل، أخربنا علي بن 
  أيب طالب، أخربنا أبو علي الرفاء، حدثنا معاذ بن املثىن، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن

__________  
  .٢ / ١٠٧ق : ابن عساكر" خة مشي" انظر ) ١(
  .١٣٠٩ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(
  ".تاريخ هراة " يف ) ٣(

  .٥١٨ / ١هدية العارفني " انظر 
(*)  

)٢٠/٢٩٨(  

  

  ).١(أنس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء واملزفت أن ينتبذ فيه 
  

العامل احملدث، مفيد العراق، أبو بكر ، الشيخ ابن أيب غالب اخلفاف*  املبارك بن كامل - ٢٠٣
  ).٢(البغدادي الظفري 

  .مولده يف سنة تسعني وأربع مئة
، وابن فتحان الشهرزوري، وأبا طالب بن يوسف، وابن )٣(مسع أبا القاسم بن بيان، وأبا علي بن نبهان 

  .احلصني، وأمما ال حيصون
لنازل، ال يسمع مبن يقدم إال ويبادر إىل أفىن عمره يف الطلب، وكتب عمن دب ودرج، ومسع العايل وا

  .السماع منه
أبو بكر املفيد يعرف أبوه باخلفاف، مسع خلقا كثريا، وما زال يسمع ويتبع ): ٤(قال ابن اجلوزي 

إنه مسع من ثالثة آالف شيخ، ملا رد قول القائل، : االشياخ يف الزوايا، وينقل السماعات، فلو قيل
  وانتهت إليه معرفة

__________  



يف االشربة من طريق عمرو الناقد، عن سفيان ) ٣١) (١٩٩٢(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم ) ١(
 يف االشربة من طريق قتيبة عن الليث، عن ٣٠٥ / ٨والنسائي ) ١٩٩٢(ذا االسناد، وأخرجه مسلم 

من طريق أيب اليمان عن شعيب، عن الزهري، عن ) ٥٥٨٧(الزهري، عن أنس، وأخرجه البخاري 
  .سأن

، ذيل طبقات ١٢٠، ١١٩ / ٤، العرب ١٣٦ / ١١، الكامل يف التاريخ ١٣٧ / ١٠املنتظم (*) 
 / ٤، شذرات الذهب ٩٩٩: ، كشف الظنون١٢، ١١ / ٥، لسان امليزان ٢١٥، ٢١٤ / ١احلنابلة 
  .٢ / ٢، هدية العارفني ١٣٦، ١٣٥

 ٤" شذرات الذهب "  النسبة يف الظفرية، وقد تصحفت هذه: نسبة إىل حملة شرقي بغداد يقال هلا) ٢(
  . إىل الطغري بالطاء املهملة والغني املعجمة١٣٥/ 
  . إىل شهاب٢١٤ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " حترف يف ) ٣(

  ).١٥٨(وقد مرت ترمجة أيب علي هذا يف اجلزء التاسع عشر برقم 
  .١٣٧ / ١٠" املنتظم " يف ) ٤(

(*)  

)٢٠/٢٩٩(  

  

بن عوض، وحممودا ) ١( وعلم االجازات لكثرة دربته، صحب هزارسب املشايخ ومقدار ما مسعوا،
االصبهاين، إال أنه كان قليل التحقيق فيما ينقل لكونه كان يأخذ عن ذلك مثنا، كان فقريا، كثريا االوالد 

  ).٢(والتزوج 
 يف مجادى سريع القراءة واخلط، يشبه بعضه بعضا يف الرداءة، مسع مين، ومسعت منه، تويف: قال السمعاين

  .االوىل سنة ثالث وأربعني ومخس مئة
حنو ثالث مئة جزء أو أكثر، روى لنا عنه ولداه يوسف " سلوة االحزان " مجع كتاب : قال ابن النجار

  ).٣(والمعة، وأبو حممد الغراد، وكان صدوقا مع قلة فهمه ومعرفته 
  

 سن، حممد بن أيب البقاء املبارك بن حممدالشيخ االمام املفيت، شيخ الشافعية، أبو احل*  ابن اخلل - ٢٠٤
  .بن عبد اهللا بن حممد بن اخلل البغدادي

  تفقه على أيب بكر الشاشي املستظهري، ودرس وأفىت، وصنف وأفاد
__________  

، وحترف ٤٨ / ٤، والشذرات ٣٦ / ٤، العرب ٢٣١ / ٩ ه، مترجم يف املنتظم ٥١٥املتوىف سنة ) ١(



  .هذا رست:  إىل٢١٤ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " حترف يف امسه فيه إىل هزاراست، و
  .التزويج: يف االصل) ٢(
  .٢١٥ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " انظر ) ٣(

، وفيات ٢١ق : ، طبقات ابن الصالح٢١٧ / ١١، الكامل يف التاريخ ١٨٠، ١٧٩ / ١٠املنتظم (*) 
  ، املستفاد من٦٩ / ٢، دول االسالم ١٥٠ / ٤، العرب ٢٢٨، ٢٢٧ / ٤االعيان 

، طبقات ١٧٧، ١٧٦ / ٦، طبقات السبكي ٣٨١ / ٤، الوايف بالوفيات ٣٦: ذيل تاريخ بغداد
، كشف الظنون ٣٢٧ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٣٧ / ١٢، البداية والنهاية ٤٨٧، ٤٨٦ / ١االسنوي 

  .٩٣ / ٢، هدية العارفني ١٦٥، ١٦٤ / ٤، شذرات الذهب ٤٨٩ / ١
(*)  

)٢٠/٣٠٠(  

  

  ).١(ببغداد بالفتوى يف مسألة الدور البن سريج وتفرد 
  .، وله كتاب يف أصول الفقه)٢(شرحا " التنبيه " وهو أول من علق على كتاب 

وقد مسع من ابن طلحة النعايل، ونصر بن البطر، وثابت بن بندار، واحلسني بن علي بن البسري، وجعفر 
  .النصاري، وعدةالسراج، وأيب بكر الطريثيثي، وحممد بن عبد السالم ا

السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وأمحد بن طارق الكركي، والفتح بن عبد السالم، وأبو : حدث عنه
  .احلسن القطيعي، وآخرون

كانوا يأخذون خطه يف الفتاوى رد خطه البديع يف بعض : ، فقيل)٣(وكان مقدما يف كتابة املنسوب 
  .الوقت

  فعية ببغداد، مصيب يف فتاويه،هو أحد االئمة الشا: قال السمعاين
__________  

 ه، مرت ترمجته ٣٠٦وهو االمام الكبري أبو العباس أمحد بن عمر بن سريج البغدادي، املتوىف سنة ) ١(
  ).١١٤(يف اجلزء الرابع عشر برقم 

ومسألة الدور هذه وتسمى املسألة السرجيية هي مسألة يف الطالق مشهورة عند الشافعية، وصورا أن 
، فوجه الدور أنه مىت طلقها اآلن وقع "مىت وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله ثالثا : " يقول لزوجته

  .قبله ثالثا، ومىت وقع قبله ثالثا مل يقع، فيؤدي إثباته إىل نفيه، فانتفى
 " وقد كثرت يف هذه املسألة املؤلفات، وكثر فيها الرد والنقد، وممن ألف فيها أبو حامد الغزايل، انظر

  ).ترمجة ابن دقيق العيد (٢٤٦، ٢٤٥ / ٩السبكي " طبقات " ، وانظر ١٦٦٢" كشف الظنون 



  وقد استوعب ردها وتفنيدها ابن
  .١١٦ - ١١٤ / ٨" حتفة احملتاج يف شرح املنهاج " حجر املكي يف كتابه 

  ".توجيه التنبيه " مساه ) ٢(
  .لها بعبارة خمتصرةوليس يف شرحه تصوير املسألة، لكنه عل: قال حاجي خليفة

  .٤٨٩ / ١" كشف الظنون " 
وضع قواعده وبرع فيه ابن مقلة املترجم يف اجلزء اخلامس عشر برقم : يعين اخلط املنسوب، ويقال) ٣(
  ).١٩٢(، وأمت تنسيقه وذيبه علي بن هالل ابن البواب املترجم يف اجلزء السابع عشر برقم )٨٦(

(*)  

)٢٠/٣٠١(  

  

) ١(، والطريقة احلميدة، خشن العيش، تارك للتكلف، على طريقة السلف، حلس وله السرية احلسنة
  .مسجده الذي بالرحبة

ولد سنة مخس وسبعني وأربع مئة، ومات يف احملرم سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة، وقع يل اجلزء االول 
  ".مشيخته " من 

: اسم أيب احلسني:  سبعني سنة، وقيلالشاعر املشهور عن) ٢(ومات معه يف العام أخوه أبو احلسني أمحد 
  .احلسن، كذا مساه ابن النجار

أخربنا علي بن أمحد اهلامشي، أخربنا حممد بن أمحد املؤرخ، أخربنا حممد بن املبارك الفقيه سنة إحدى 
ومخسني ومخس مئة، أخربنا احلسني بن علي، أخربنا عبد اهللا بن حيىي السكري، أخربنا إمساعيل بن حممد 

ر، حدثنا عباس بن عبد اهللا الترقفي، حدثنا حممد بن يوسف، عن سفيان، عن سهيل بن أيب صاحل، الصفا
االميان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال

ماطة االذى عن الطريق، بضع وستون، أو بضع وسبعون بابا، أفضلها شهادة أن ال إله إال اهللا، وأدناها إ
  ".واحلياء شعبة من االميان 
  ).٣(هذا حديث صحيح عال 

__________  
  ".جليس "  إىل ١٧٧ / ٦السبكي " طبقات " أي مالزم له، وقد حترفت يف ) ١(
، ٤٨٨ / ١، طبقات االسنوي ٣٠٣ / ٧، الوايف ٢٢٨، ٢٢٧ / ٤مترجم يف وفيات االعيان ) ٢(

  .١٦٥ / ٤وشذرات الذهب 
 / ٨والنسائي ) ٢٦١٤(والترمذي ) ٤٦٧٦(وأبو داود ) ٣٥(ومسلم ) ٩(وأخرجه البخاري ) ٣(



  ).٥٧(، وابن ماجه ١١٠
(*)  

)٢٠/٣٠٢(  

  

 بن إمساعيل اهلروي الشيخ الفاضل العابد اخلري، أبو الفتح، عبد السالم بن أمحد*  بكربة - ٢٠٥
  .االسكاف املقرئ

أيب " جامع "  عبد العزيز الفارسي، وشيخ االسالم، وروى مسع أبا عاصم الفضيل بن حيىي، وحممد بن
  .عيسى عن أيب الظفر عبد اهللا بن عطاء

، وعبد املعز الصويف، ومحاد احلراين، )١(السمعاين وابنه عبدالرحيم، وأبو الضوء شهاب الشذباين : وعنه
  .ونصر بن عبد اجلامع الفامي

  .س مئةوطال عمره، وتفرد، وبقي إىل قريب سنة مخسني ومخ
  .وكان مولده يف سنة إحدى وستني وأربع مئة

  
 مسند اآلفاق، أبو الوقت، الشيخ االمام الزاهد اخلري الصويف، شيخ االسالم،* *  أبو الوقت - ٢٠٦

عبد االول بن الشيخ احملدث املعمر أيب عبد اهللا عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق، السجزي، مث 
  .اهلروي املاليين
__________  

، ٩٠ / ١باب بكربة وبليزة وتليزة، املشتبه : ، االستدراك البن نقطة٤٤٨، ٤٤٧ / ١التحبري (*) 
  .١٠٢ / ١تبصري املنتبه 

  .مل أعرف هذه النسبة) ١(
باب السجزي : ، االستدراك البن نقطة١٨٣، ١٨٢ / ١٠، املنتظم ٤٧ / ٧االنساب (* *) 

  .والشجري
، دول االسالم ٢٢٧، ٢٢٦ / ٣، وفيات االعيان ١٠٥ / ٢اب ، اللب٢٣٩ / ١١الكامل يف التاريخ 

 ١٥٠: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٣١٥ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٥٢، ١٥١ / ٤، العرب ٧٠ / ٢
، شذرات ٣٢٨ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٣٨ / ١٢، البداية والنهاية ٣٠٤ / ٣، مرآة اجلنان ١٥٢ -

  .١٦٦ / ٤الذهب 
(*)  

)٢٠/٣٠٣(  



  

  . يف سنة مثان ومخسني وأربع مئةمولده
" ومسع يف سنة مخس وستني وأربع مئة من مجال االسالم أيب احلسن عبدالرمحن بن حممد الداوودي 

وكتاب الدارمي، ومنتخب مسند عبد بن محيد ببوشنج، ومسع من أيب عاصم الفضيل بن " الصحيح 
 اهللا، وبيىب بنت عبد الصمد، وعبد حيىي، وحممد بن أيب مسعود الفارسي، وأيب يعلى صاعد بن هبة

الرمحن بن حممد بن عفيف حدثوه عن عبدالرمحن بن أيب شريح، ومسع من أمحد بن أيب نصر كاكو، وعبد 
الوهاب بن أمحد الثقفي، وأمحد بن حممد العاصمي، وحممد بن احلسني الفضلويي، وعبد الرمحن بن أيب 

نصاري وكان من مريديه، وأيب عامر حممود بن القاسم عاصم اجلوهري، وشيخ االسالم أيب إمساعيل اال
االزدي، وعبد اهللا ابن عطاء البغاورداين، وحكيم بن أمحد االسفراييين، وأيب عدنان القاسم ابن علي 

  .القرشي، وأيب القاسم عبد اهللا بن عمر الكلوذاين، ونصر بن أمحد احلنفي، وطائفة
اد، وتكاثر عليه الطلبة، واشتهر حديثه، وبعد صيته، وحدث خبراسان وأصبهان وكرمان ومهذان وبغد

  .وانتهى إليه علو االسناد
، والسمعاين، وابن اجلوزي، ويوسف ابن أمحد الشريازي، وارحتل إليه إىل )١(ابن عساكر : حدث عنه

كرمان، وسفيان بن إبراهيم بن مندة، وأبو ذر سهيل بن حممد البوشنجي، وأبو الضوء شهاب الشذباين، 
بد املعز بن حممد اهلروي، والقاضي عبد اجلبار بن بندار اهلمذاين، وعبد اجلليل بن مندويه، وأمحد بن وع

  عبد اهللا السلمي العطار، وعثمان بن علي
__________  

  .١ / ٩٨ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(
(*)  

)٢٠/٣٠٤(  

  

فتاح البوشنجي، وحممد بن عطية اهللا الوركاين، وعثمان بن حممود االصبهاين، وحممد بن عبد اهللا ال
اهلمذاين، وحممد بن حممد بن سرايا املوصلي، وحممود بن واثق البيهقي، ومقرب بن علي اهلمذاين، 

والفقيه حيىي بن سعد الرازي، ويوسف بن عمر بن حممد بن عبيد اهللا بن نظام امللك، ومحاد بن هبة اهللا 
الرزاز، وعمر بن حممد الدينوري الصويف، وحيىي بن عبد اهللا احلراين، وعمر بن طربزد، وسعيد بن حممد 

بن السهروردي، وحممد بن أمحد بن هبة اهللا الروذراوري، وأمحد بن ظفر بن هبرية، وحممد بن هبة اهللا 
بن مكرم، ومظفر بن حركها، وعلي بن يوسف ابن صبوخا، وأمحد بن يوسف بن صرما، وحممد بن أيب 

ن حيىي البيع، وعبد اللطيف بن عسكر، وعمر بن حممد بن أيب الريان، وأسعد بن القاسم امليندي، وزيد ب



 -صعلوك، والنفيس بن كرم، وأبو جعفر عبد اهللا بن شريف الرحبة، وحممد بن عمر بن خليفة الروباين 
، وحممد بن هبة اهللا البيع، وعبد اهللا بن إبراهيم اهلمذاين اخلطيب، وأبو احلسن علي ابن -مبوحدة 

، وعمر بن أعز السهروردي، وأبو هريرة حممد بن ليث الوسطاين، وصاعد بن علي )١(ورنداز ب
  الواعظ، وحممد بن املبارك املستعمل، وأبو

علي بن اجلواليقي، وحممد بن النفيس بن عطاء، واملهذب بن قنيدة، وعبد السالم بن سكينة، وعبد 
، وعبد السالم الداهري، وأبو نصر أمحد بن الرمحن بن عتيق بن صيال، وأبو الرضى حممد بن عصية

احلسني النرسي، وعمر بن كرم، واحلسني بن الزبيدي، وأخوه احلسن، وظفر بن سامل البيطار، وعبد الرب 
بن أيب العالء العطار، وإبراهيم بن عبدالرمحن القطيعي، وعبد الرمحن موىل ابن باقا، وزكريا العليب، 

  وعلي بن روزبه،
__________  

  .ستأيت ترمجته يف اجلزء الثاين والعشرين) ١(
  .نورنداز، جمودة: ويف االصل

(*)  

)٢٠/٣٠٥(  

  

وحممد بن عبد الواحد املديين، وأبو احلسن حممد بن أمحد القطيعي، وأبو املنجي عبد اهللا بن الليت، وأبو 
ر من مسع منه بكر حممد بن مسعود بن روز، وأبو سعد ثابت بن أمحد اخلجندي نزيل شرياز وهو آخ

 ومساعه يف اخلامسة، وروى عنه باالجازة أبو الكرم حممد بن عبد الواحد ٦٣٧موتا بقي إىل سنة 
  .املتوكلي، وكرمية بنت عبد الوهاب القرشية

شيخ صاحل، حسن السمت واالخالق، متودد متواضع، سليم اجلانب، استسعد بصحبة : قال السمعاين
 مدة، وسافر إىل العراق وخوزستان والبصرة، نزل بغداد برباط االمام عبد اهللا االنصاري، وخدمه

" البسطامي فيما حكاه يل، ومسعت منه راة ومالني، وكان صبورا على القراءة، حمبا للرواية، حدث ب 
عبد، والدارمي عدة نوب، ومسعت أن أباه مساه حممدا، فسماه عبد اهللا " مسند " ، و "الصحيح 

  .الصويف ابن وقته: كناه بأيب الوقت، مث قالاالنصاري عبد االول، و
بسجستان سنة عشر ) ٢(إن والد أيب الوقت أجاز له، وإن مولده ): ١" (التحبري " وقال السمعاين يف 

  وأربع مئة، وإنه مسع من علي بن بشرى الليثي
يث، لآلبري بفوت، مث سكن هراة، وإنه شيخ صاحل معمر، حرص على مساع احلد" مناقب الشافعي " 

ومحل ولده أبا الوقت على عاتقه إىل بوشنج، وكان عبد اهللا االنصاري يكرمه ويراعيه، مات مبالني يف 



  .شوال سنة اثنيت عشرة ومخس مئة، عاش مئة وثالث سنني
__________  

 يف ترمجة والد أيب الوقت، وقد ترمجه املؤلف الذهيب يف اجلزء التاسع عشر برقم ٦١٣، ٦١١ / ١) ١(
)٢٣١.(  
  .يعين مولد والد أيب الوقت) ٢(

(*)  

)٢٠/٣٠٦(  

  

طاف أبو الوقت العراق وخوزستان، وحدث راة ومالني وبوشنج ): ١(وقال زكي الدين الربزايل 
وكرمان ويزد وأصبهان والكرج وفارس ومهذان، وقعد بني يديه احلفاظ والوزراء، وكان عنده كتب 

  .وأجزاء، مسع عليه من ال حيصى وال حيصر
كان صبورا على القراءة، وكان صاحلا، كثري الذكر والتهجد والبكاء، على ): ٢(ال ابن اجلوزي وق

  .مست السلف، وعزم عام موته على احلج، وهيأ ما حيتاج إليه، فمات
ملا رحلت إىل شيخنا رحلة الدنيا ومسند : له" أربعني البلدان " وقال يوسف بن أمحد الشريازي يف 

ر اهللا يل الوصول إليه يف آخر بالد كرمان، فسلمت عليه، وقبلته، وجلست بني العصر أيب الوقت، قد
كان قصدي إليك، ومعويل بعد اهللا عليك، وقد كتبت ما : ما أقدمك هذه البالد ؟ قلت: يديه، فقال يل

  .وقع إيل من حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي، الدرك بركة أنفاسك، وأحظى بعلو إسنادك
 وإيانا ملرضاته، وجعل سعينا له، وقصدنا إليه، لو كنت عرفتين حق معرفيت، ملا سلمت وفقك اهللا: فقال
  علي،

اللهم استرنا بسترك اجلميل، : وال جلست بني يدي، مث بكى بكاء طويال، وأبكى من حضره، مث قال
ع ماشيا م" الصحيح " واجعل حتت الستر ما ترضى به عنا، يا ولدي، تعلم أين رحلت أيضا لسماع 

والدي من هراة إىل الداوودي ببوشنج ويل دون عشر سنني، فكان والدي يضع على يدي حجرين، 
  .امحلهما: ويقول

فكنت من خوفه أحفظهما بيدي، وأمشي وهو يتأملين، فإذا رآين قد عييت أمرين أن ألقي حجرا واحدا، 
  فألقي، وخيف

__________  
  .الرزايل، والصواب ما أثبتناه: يف االصل) ١(



  .١٨٣ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(
(*)  

)٢٠/٣٠٧(  

  

  .ال: هل عييت ؟ فأخافه، وأقول: عين، فأمشي إىل أن يتبني له تعيب، فيقول يل
مل تقصر يف املشي ؟ فأسرع بني يديه ساعة، مث أعجز، فيأخذ اآلخر، فيلقيه، فأمشي حىت أعطب، : فيقول

يا شيخ عيسى، ادفع إلينا : الحني وغريهم، فيقولونفحينئذ كان يأخذين وحيملين، وكنا نلتقي مجاعة الف
معاذ اهللا أن نركب يف طلب أحاديث رسول اهللا صلى اهللا : هذا الطفل نركبه وإياك إىل بوشنج، فيقول

  .عليه وسلم، بل منشي، وإذا عجز أركبته على رأسي إجالال حلديث رسول اهللا ورجاء ثوابه
بسماع هذا الكتاب وغريه، ومل يبق من أقراين أحد سواي، فكان مثرة ذلك من حسن نيته أين انتفعت 
  .حىت صارت الوفود ترحل إيل من االمصار

يا سيدي، قراءيت جلزء : مث أشار إىل صاحبنا عبد الباقي بن عبد اجلبار اهلروي أن يقدم يل حلواء، فقلت
  .أيب اجلهم أحب إيل من أكل احللواء

  .مإذا دخل الطعام خرج الكال: فتبسم، وقال
ال : وقدم لنا صحنا فيه حلواء الفانيذ، فأكلنا، وأخرجت اجلزء، وسألته إحضار االصل، فأحضره، وقال

  ختف وال حترص،
  .فإين قد قربت ممن مسع علي خلقا كثريا، فسل اهللا السالمة

وغريه مرارا، ومل أزل يف صحبته وخدمته إىل " الصحيح " فقرأت اجلزء، وسررت به، ويسر اهللا مساع 
:  قال-وبيض لليوم وهو سادس الشهر :  قلت-) ١( تويف ببغداد يف ليلة الثالثاء من ذي احلجة أن

  .ودفناه بالشونيزية
  .تدفنين حتت أقدام مشاخينا بالشونيزية: قال يل

بالذكر، فدخل عليه حممد بن القاسم الصويف، ) ٢(وملا احتضر سندته إىل صدري، وكان مستهترا 
  وأكب

__________  
وفيات " و " العرب " يذكر املؤلف قوال آخر يف وفاته، وهو سادس ذي القعدة، وهو املذكور يف س) ١(

  .البن النجار" ذيل تاريخ بغداد " و " االعيان 
مولع به ال يتحدث بغريه، : أهتر فالن بكذا، واستهتر، فهو مهتر ومستهتر، أي: مولع به، يقال: أي) ٢(

  = (*)سبق " من حديث أيب هريرة ) ٣٥٩٦(وال يفعل غريه، ويف سنن الترمذي 



)٢٠/٣٠٨(  

  

" من كان آخر كالمه ال إله اال اهللا دخل اجلنة : " يا سيدي، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عليه، وقال
 و ٢٦: يس) [ ياليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني: (فرفع طرفه إليه، وتال) ١(

اهللا اهللا اهللا، : من حضر من االصحاب، ومل يزل يقرأ حىت ختم السورة، وقالفدهش إليه هو و ] ٢٧
  .وتويف وهو جالس على السجادة

أسندته إيل، وكان آخر : حدثين حممد بن احلسني التكرييت الصويف قال): ٢(وقال أبو الفرج بن اجلوزي 
  .، ومات)يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني: (كلمة قاهلا

  .قدم بغداد يف شوال، فأقام ا سنة وشهرا، وكان معه أصوله، فحدث منها: قلت
  كان الوزير أبو املظفر بن هبرية قد استدعاه، ونفذ إليه: قال ابن النجار

يف جملس عام أذن فيه للناس، " الصحيح " نفقة، مث أنزله عنده، وأكرمه، وأحضره يف جملسه، ومسع عليه 
فوت االحصاء، مث قرأه عليه أبو حممد بن اخلشاب بالنظامية، وحضر خلق كثري دون فكان اجلمع ي

  هؤالء،
__________  

املستهترون يف ذكر اهللا يضع الذكر عنهم : وما املفردون يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا" املفردون = 
" من طريق آخر بلفظ ، ووافقه الذهيب، ٤٩٥ / ١وصححه احلاكم " أثقاهلم، فيأتون يوم القيامة خفافا 
ورواه " ومن املفردون ؟ قال الذين يهترون يف ذكر اهللا عز وجل : سبق املفردون قالوا يا رسول اهللا

  ).٢٦٧٦(مسلم 
الذاكرون اهللا كثريا : وما املفردون يا رسول اهللا قال: ، قالوا"سبق املفردون " من طريق آخر عنه بلفظ 

  ".والذاكرات 
 / ١ من حديث معاذ بن حنبل، وصححه احلاكم ٢٣٣ / ٥وأمحد ) ٣١١٦(أخرجه أبو داود ) ١(

من كان آخر " ولفظه ) ٧١٩(، ووافقه الذهيب وله شاهد من حديث أيب هريرة عند ابن حبان ٣٥١
  ".كالمه ال إله إال اهللا عند املوت دخل اجلنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه 

  .١٨٣ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(
(*)  

)٢٠/٣٠٩(  

  



وقرئ عليه جبامع املنصور، ومسعه مجع جم، وآخر من قرأه عليه شيخنا ابن االخضر، وكان شيخنا 
صدوقا أمينا، من مشايخ الصوفية وحماسنهم، ذا ورع وعبادة مع علو سنه، وله أصول حسنة، ومساعات 

  ).١(صحيحة 
و الوقت ليلة االحد سادس ذي القعدة سنة تويف شيخنا أب: قرأت يف كتاب أمحد بن صاحل اجليلي: مث قال

ثالث ومخسني ومخس مئة نصف الليل، وصلي عليه ضاحي ار اليوم برباط فريوز الذي كان نازال فيه، 
، وكان اجلمع متوفرا، وكنت يوم خامس )٢(مث صلي عليه باجلامع، وأمنا الشيخ عبد القادر اجليلي 

  الشهر عنده، وقرأت عليه احلديث إىل وقت
لظهر، وكان مستقيم الرأي، حاضر الذهن، ومل نر يف سنه مثل سنده، وكان شيخا صاحلا سنيا، قارئا ا

للقرآن، قد صحب االشياخ، وعاش حىت أحلق الصغار بالكبار، ورأى من رئاسة التحديث ما مل يره أحد 
 عن الداوودي من أبناء جنسه، ومسع منه من مل يرغب يف الرواية قبله، وكان آخر من روى يف الدنيا

وبقية أشياخه، وقرئت الكتب اليت معه كلها عليه واالجزاء مرات يف عدة مواضع، ومسعها منه ألوف 
من الناس، وصل بغداد يف حادي عشر شوال سنة اثنتني ومخسني، صحب شيخ االسالم نيفا وعشرين 

  .سنة
نا حممد بن الفضل العقيلي لنفسه أنشدنا داود بن معمر بأصبهان، أنشد: أنبأنا طائفة عن ابن النجار قال

  بأحسن االحبار عن ثبت* أتاكم الشيخ أبو الوقت : يف سنة إحدى ومخسني
__________  

  .١٥١" املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " انظر ) ١(
  ).٢٨٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(

(*)  

)٢٠/٣١٠(  

  

وقد رمى احلاسد *  أطفالكم أحلق باالشياخ) ١(مراحل االبرق واخلبت * طوى إليكم ناشرا علمه 
خالصة الفقه إىل * كمنة الغيث على النبت بارك فيه اهللا من حامل * بالكبت فمنة الشيخ مبا قد روى 
يصري ذا احلسرة * وحصلوا االسناد يف الوقت فإن من فوت ما عنده * املفيت انتهزوا الفرصة يا ساديت 

، وعلي ابن عساكر بن سرور )٢(تاه االصبهاين واملقت وفيها مات احلافظ عبد اجلليل بن حممد كو
  بدمشق، واالمام أبو حفص عمر بن أمحد بن) ٣(اخلشاب 

، وأبو احملاسن )٥(، وأبو الفتح املبارك بن أمحد بن زريق الواسطي احلداد املقرئ )٤(الصفار النيسابوري 
  ).٦(مسعود بن حممد الغامني اهلروي 



  
 بن أمحد الروذراوري املشكاين طيب، أبو احلسن، علي بن حممدالشيخ االمام اخل*  املشكاين - ٢٠٧

  .الشافعي، خطيب مشكان، وهي قرية من عمل روذراور على ست فراسخ من مهذان
  .ولد سنة ست وستني وأربع مئة مبشكان

__________  
  .االرض املتسعة الغليظة خمتلطة حبجارة ورمل: االبرق) ١(

  .هو الوادي العميق الوطئ: ، وقيلما اطمأن من االرض واتسع: واخلبت
  ).٢٢٣(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٤٥(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٢٩(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  .٣٨، ٣٧ / ٢" غاية النهاية " ، و ٤٣٢ / ٢" معرفة القراء الكبار " مترجم يف ) ٥(
  ).٢٥٠(سترد ترمجته برقم ) ٦(

  .٢١٨، ٢١٧  /٣، اللباب )املشكاين: (االنساب(*) 
(*)  

)٢٠/٣١١(  

  

فقدم عليهم الشيخ املعمر أبو منصور حممد بن احلسن بن حممد بن يونس النهاوندي سنة نيف وسبعني، 
للبخاري بسماعه من القاضي أيب العباس بن زنبيل النهاوندي، عن " التاريخ الصغري " فسمع هذا منه 

فرد اخلطيب بعلو هذا الكتاب مدة، ولكن قل من القاضي عبد اهللا بن حممد بن االشقر، عن البخاري، فت
  .مسعه منه لبعد الديار

  قدم هذا بغداد سنة اثنتني وثالثني، فقصدته: قال أبو سعد السمعاين
وقد مسعه بقراءة احلافظ محزة الروذراوري، وقد قرأه عليه أبو " التاريخ " وهو مريض، فأخرج إيل 

سند وعزة الكتاب، فأعلمت مجاعة، وقرأته عليه، ورد إىل بلده، العالء العطار املقرئ، ففرحت به لعلو ال
ورحل احلافظ أبو القاسم بن عساكر إىل مشكان، فسمعه منه، وكان شيخا يا، حسن املنظر، مطبوعا، 

  .متوددا، صدوقا
وروى عنه هذا الكتاب باالجازة قاضي دمشق أبو القاسم بن احلرستاين، وطال عمر أيب احلسن : قلت
ىل أن أدركه احلافظ يوسف بن أمحد الشريازي، فارحتل إىل مشكان، ومسع منه يف سنة مخسني هذا إ

  .كان يف سنة ست وسبعني وأربع مئة" للتاريخ " ويف هذه السنة تويف، وتاريخ مساعه : ومخس مئة، قال



  .آخر من روى عنه بالسماع عبد الرب بن أيب العالء، وعاش أربعا ومثانني سنة: قلت
  

  ، أبوابن منصور، االمام العالمة، شيخ الشافعية*  حممد بن حيىي - ٢٠٨
__________  

  = (*)، ١٣٣ / ٤، العرب ٢٢٤، ٢٢٣ / ٤، وفيات االعيان ٩٥ / ١ذيب االمساء واللغات (*) 

)٢٠/٣١٢(  

  

، تفقه ما، وبرع يف )٢(النيسابوري، صاحب الغزايل وأيب املظفر أمحد بن حممد اخلوايف ) ١(سعد 
املذهب، وصنف التصانيف يف الفقه واخلالف، وخترج به االصحاب، وانتهت إليه رئاسة املذهب 

  .بنيسابور، وقصده الفقهاء من النواحي، وبعد صيته
  ".االنتصاف يف مسائل اخلالف " ، وله كتاب )٣" (احمليط يف شرح الوسيط " ألف كتاب 

  .ع الزهد والديانة وسعة العلمودرس بنظامية بلده، وهو أستاذ الفقهاء املتأخرين م
  .مولده بطريثيث من خراسان يف سنة ست وسبعني وأربع مئة

ومسع من نصر اهللا بن أمحد اخلشنامي، وعبد الغفار بن حممد الشريوي، وأيب حامد أمحد بن علي بن 
البحريي، عبدوس احلذاء، واحلافظ أيب الفتيان عمر بن أيب احلسن الرواسي، وإمساعيل بن أيب عبدالرمحن 

  .ومجاعة
السمعاين وولده، ومنصور بن أيب احلسن الطربي، والفقيه حيىي بن الربيع بن سليمان : حدث عنه

  .الواسطي، وغريهم
__________  

 / ٧، طبقات السبكي ٢٩٠ / ٣، مرآة اجلنان ١٩٧ / ٥، الوايف ٦٤ / ٢، دول االسالم ١٣٤= 
: ، طبقات ابن هداية اهللا٣٠٥ / ٥الزاهرة ، النجوم ٥٦٠، ٥٥٩ / ٢، طبقات االسنوي ٢٨ - ٢٥

، روضات ١٥١ / ٤، شذرات الذهب ٢٠٠٨ / ٢ و ١٧٤ / ١، كشف الظنون ٢٠٦، ٢٠٥
  .٩١ / ٢، هدية العارفني ١٨٦: اجلنات

  .أبو سعيد: ١٧٤" كشف الظنون " السبكي و " طبقات " و " ذيب االمساء واللغات " يف ) ١(
  .٢٨٧: ص) ١٩٤(انظر حواشي الترمجة ) ٢(
  .لشيخه أيب حامد الغزايل" الوسيط " و ) ٣(

(*)  

)٢٠/٣١٣(  



  

يوسف بن عبدالرمحن احلافظ، أخربنا عبد العزيز بن الصيقل، أخربنا حيىي بن الربيع سنة ست ) ١(أخربنا 
ء، مئة ببغداد، أخربنا أبو سعد حممد ابن حيىي الشافعي، أخربنا أبو سعيد بن أيب عبدالرمحن امللقاباذي إمال

  حدثنا أبو حسان حممد بن أمحد بن جعفر، أخربنا أبو عمرو بن مطر، أخربنا
حامد بن شعيب، حدثنا سريج، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أيب بردة، 
عن أبيه، عن أيب موسى، أن رجلني اختصما يف بعري ليس لواحد منهما بينة، فجعله رسول اهللا صلى اهللا 

  ).٢(ه وسلم بينهما نصفني علي
 حني فتكوا بنيسابور يف شهر رمضان سنة مثان وأربعني ومخس مئة، فرثاه - ال بورك فيهم -قتلته الغز 

قد طار يف أقصى املمالك صيته باهللا قل يل * يا سافكا دم عامل متبحر : علي بن أيب القاسم البيهقي، فقال
: وقال آخر يف حميي الدين ابن حيىي رمحه اهللا) ٣(متيته من كان حميي الدين كيف * يا ظلوم وال ختف 

عليه حني * مبحيي الدين موالنا ابن حيىي كأن اهللا رب العرش يلقي * الدين واالسالم حتىي ) ٤(رفات 
  )٥(يلقي الدرس وحيا 
__________  

  .أخرب: يف االصل) ١(
ن طرق عن سعيد ابن أيب  م٢٤٨ / ٨والنسائي ) ٣٦١٤(و ) ٣٦١٣(صحيح وأخرجه أبو داود ) ٢(

من طريق حممد بن بشار، حدثنا حجاج بن منهال، ) ٣٦١٥(عروبة ذا االسناد، وأخرجه أبو داود 
  .حدثنا مهام، عن قتادة به

 / ٧السبكي " طبقات " ، و ١٩٧ / ٥" الوايف " ، و ٢٢٤ / ٤" وفيات االعيان " البيتان يف ) ٣(
  .١٥١ / ٤" شذرات الذهب " ، و ٢٧

  .وفاة، واملثبت من مصادر الترمجة:  االصليف) ٤(
 / ٧السبكي " طبقات " ، و ١٩٧ / ٥" الوايف " ، و ٢٢٣ / ٤" وفيات االعيان " البيتان يف ) ٥(

٢٧.  
(*)  

)٢٠/٣١٤(  

  

  ):١(ومما قيل إنه البن حيىي 
ه يف ماء وجهه فلما التوى صدغا) ٢(إذا الشمس القته فما خلته حقا * وقالوا يصري الشعر يف املاء حية 

  وقد لسعا قليب تيقنته صدقا* 



عبد اهللا بن بركة، احلريب الفقيه ) ٣ (العالمة أبو القاسم، أمحد بن أيب املعايل*  ابن ناجية - ٢٠٩
  ).٤(الواعظ، عرف بابن ناجية، وهي أمه 

  .مسع أبا عبد اهللا بن البسري، وأبا احلسني بن الطيوري
  .، وأمحد بن حيىي بن هبة اهللابن سكينة، وابن االخضر: روى عنه

أنا : فقيه دين، حلو الوعظ، تفقه على أيب اخلطاب، مث حتول حنفيا، مث شافعيا، وقال يل: قال السمعاين
اليوم متبع للدليل، ما أقلد أحدا، كتبت عنه، مات يف مجادى االوىل سنة أربع ومخسني ومخس مئة وله 

  .تسع وسبعون سنة
__________  

 / ٧السبكي " طبقات " ، و ١٩٧ / ٥" الوايف " ، و ٢٢٤ / ٤" وفيات االعيان "  البيتان يف) ١(
  .١٥١ / ٤" شذرات الذهب " ، و ٢٦

  .فما خلته صدقا": والشذرات " الوايف " و " الوفيات " يف ) ٢(
  ".صدقا " فيها يف اية البيت الثاين بدل كلمة " حقا " وجاءت كلمة 

 ١٢ وتصحف فيه إىل باجيه بالباء املوحدة، البداية والنهاية ١١٢ / ٧ ، الوايف١٩٠ / ١٠املنتظم (*) 
  .٢٣٣، ٢٣٢ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ٢٤٠/ 
  .أمحد بن معايل": البداية " و " ذيل طبقات احلنابلة " و " املنتظم " يف ) ٣(

  .بن ناجيةيعرف بأمحد بن معايل : أبو القاسم أمحد ابن أيب املعايل مث قال": الوايف " ويف 
  .وهي أم والده": الوايف " يف ) ٤(

(*)  

)٢٠/٣١٥(  

  

  .فيه مصائب وبدع) ١" (خلع النعلني " مؤلف كتاب *  أمحد بن وقشي - ٢١٠
وكان أوال يدعي الوالية، وكان ذا مكر وفصاحة وبالغة وحيل وشعبذة، فالتف عليه خلق، مث خرج 

ختلف عليه أصحابه، ودس عليه الدولة من أخرجه من ، ودعا إىل نفسه، وبايعوه، مث ا)٢(حبصن مارتلة 
فكان ! بلغين أنه دعوت إىل اهلداية ؟ : احلصن حبيلة، فقبض عليه أعوان عبداملؤمن، وأتوه به، فقال له

  .بلى: أليس الفجر فجرين كاذب وصادق ؟ قال: من جوابه أن قال
  .فأنا كنت الفجر الكاذب: قال

لسلطان عبداملؤمن، مث مل ينشب أن قتله صاحب له على شئ رآه فضحك، وعفا عنه، وبقي يف حضرة ا
  ).٣(منه 



  
) ٤( بن علي ابن مسلم االمام القدوة العابد الواعظ، أبو عبد اهللا، حممد بن حيىي* *  الزبيدي - ٢١١

  .بن موسى بن عمران القرشي اليمين الزبيدي، نزيل بغداد، وجد املشايخ الرواة
__________  

  .أمحد بن قسي:  وامسه فيهما٧٢٢ / ١، كشف الظنون ٣٠٩: املعجب(*) 
  .٧٢٢": كشف الظنون " يف الوصول إىل حضرة اجلمعني كما يف ) ١(
  .وهو من حصون باجة، وهو معقل جليل) ٢(
  .٤٠٦ / ١" املغرب " 
  .٣٠٩": املعجب " انظر ) ٣(

، ١٠٨، ١٠٦ / ١٩، معجم االدباء ١٩٨، ١٩٧ / ١٠، املنتظم ٢٤٨، ٢٤٧ / ٦االنساب (* *) 
، البداية ١٩٨ / ٥، الوايف بالوفيات ١٤٥، ١٤٤ / ٨، مرآة الزمان ٢٦٤ / ١١الكامل يف التاريخ 

، ٢٦٣ / ١، بغية الوعاة ٦٥٤ / ٢، تبصري املنتبه ١٤٢ / ٢، اجلواهر املضية ٢٤٣ / ١٢والنهاية 
  .٧٦٤ / ١، بروكلمان الذيل ٩٣ / ٢، هدية العارفني ٢٦٤

  .مسلمة" املضية اجلواهر " يف ) ٤(
(*)  

)٢٠/٣١٦(  

  

  .مولده سنة ستني وأربع مئة
وقدم دمشق بعد اخلمس مئة، فوعظ ا، وأخذ يأمر باملعروف، فلم حيتمل له امللك طغتكني، وكان حنويا 

  .فقريا قانعا متأهلا، مث قدم دمشق رسوال من املسترشد يف شأن الباطنية، وكان حنفيا سلفيا
نواة أتعلل ا مل : عه من بكرة إىل قريب الظهر وهو يلوك شيئا، فسألته، فقالجلست م: قال ابن هبرية

  ).١(أجد شيئا 
دخل على الوزير : كان يقول احلق وإن كان مرا، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، قيل): ٢(قال ابن اجلوزي 

أهنئ : ومل ؟ قال: ، فقيلهو ذا يوم عزاء، ال يوم هناء: الزينيب وعليه خلعة الوزارة، وهم يهنئونه، فقال
: حدثين الفقيه عبدالرمحن بن عيسى، مسعت الزبيدي قال): ٣(قال ابن اجلوزي ! على لبس احلرير ؟ 

  .اللهم إين الليلة ضيفك: خرجت إىل املدينة على الوحدة، فآواين الليل إىل جبل، فصعدت، وناديت
على بئر يأكلون خبزا ومترا، فإذا دعوك مرحبا بضيف اهللا، إنك مع طلوع الشمس متر بقوم : مث نوديت

فأجب، فسرت من الغد، فالحت يل أهداف بئر، فجئتها، فوجدت عندها قوما يأكلون خبزا ومترا، 



  .فدعوين، فأجبت
كان يعرف النحو، ويعظ، ويسمع معنا من غري قصد من القاضي أيب بكر وغريه، وكان : قال السمعاين

  فنا عجيبا، وكان يف أيام املسترشد
__________  

  .٢٦٣ / ١" بغية الوعاة "  و ١٠٧ / ١٩" معجم االدباء "  و ١٩٨ / ١٠" املنتظم " انظر ) ١(
  .١٩٨ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(
  .١٩٨ / ١٠" املنتظم " يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٣١٧(  

  

 إن خيضب باحلناء، ويركب محارا خمضوبا باحلناء، وكان جيلس وجيتمع عنده العوام، مث فتر سوقه، مث
: الوزير ابن هبرية رغب فيه، ونفق عليه، ومسعت مجاعة حيكون عنه أشياء السكوت عنها أوىل، وقيل

إن االموات يأكلون ويشربون وينكحون يف قبورهم، وإن : كان يذهب إىل مهذب الساملية، ويقول
  ).١(الشارب والزاين ال يالم، النه يفعل بقضاء اهللا وقدره 

، ولو سلمنا )٢(أتلومين ؟ وأنه حج موسى : سى عليهما السالم، وبقول آدمحيتج بقصة آدم ومو: قلت
أن الزاين ال يالم، فعلينا أن حنده ونغربه، ونذم فعله، ونرد شهادته، ونكرهه، فإن تاب واتقى أحببناه 

  .واحترمناه، فالرتاع لفظي
زارع، واملتمم، واملبهم، ال: زاد الزبيدي يف أمساء اهللا أسامي: ومسعت علي بن عبدامللك يقول: قال

  .واملظهر
اهللا اهللا، حنوا من : كان أيب يف كل يوم وليلة من أيام مرضه يقول: قال ولده إمساعيل: قال ابن عساكر

  ).٣(مخسة عشر ألف مرة، فما زال يقوهلا حىت طفئ 
ئة مصنف وقال ابن شافع، كان له يف علم العربية واالصول حظ وافر، وصنف يف فنون العلم حنوا من م

  ، ومل يضيع شيئا من عمره، وكان)٤(
__________  

  .١٩٨ / ٥" الوايف " انظر ) ١(
و ) ٦٦١٤(و ) ٤٧٣٨(و ) ٤٧٣٦(و ) ٣٤٠٩(أخرجه من حديث أيب هريرة البخاري ) ٢(
 يف شرح ٥١٢ - ٥٠٥ / ١١" الفتح " وقد أفاض احلافظ ابن حجر يف ) ٢٦٥٢(، ومسلم )٧٥١٥(

  .هذا احلديث، فراجعه



  .١٤٢ / ٢" اجلواهر املضية "  وانظر )٣(
هدية "  و ٢٦٤ / ١" بغية الوعاة "  و ١٤٢ / ٢" اجلواهر املضية "  و ١٩٨ / ٥" الوايف " انظر ) ٤(

  .٩٣ / ٢" العارفني 
(*)  

)٢٠/٣١٨(  

  

خيضب باحلناء، ويعتم ملتحيا دائما، حكيت يل عنه من جهات صحيحة غري كرامة، منها رؤيته للخضر، 
  . ربيع اآلخر سنة مخس ومخسني ومخس مئة رمحه اهللاتويف يف

  
ن العالء الربوجردي، تلميذ ابن احلافظ املفيد، أبو الفضل، حممد بن هبة اهللا ب*  الربوجردي - ٢١٢
  ).١(طاهر 

  .مسع أبا حممد الدوين، ومكي بن بنجري، وحيىي بن مندة
ما تكتب ؟ فكرهت جوابه، : هليئةكنت أنسخ جبامع بروجرد، فقال شيخ رث ا): ٢(قال السمعاين 

  .احلديث: وقلت
  .نعم: كأنك طالب ؟ قلت: فقال
  .من مرو: من أين أنت ؟ قلت: قال
مل لقب : قال: عن عبد اهللا بن عثمان وصدقة بن الفضل: عمن روى البخاري من أهل مرو ؟ قلت: قال

  . الشيخيفيد: عبد اهللا بعبدان ؟ فتوقفت، فتبسم، فنظرت إليه بعني أخرى، وقلت
  .عبدان: كنيته أبو عبد الرمحن، وامسه عبد اهللا، فاجتمع فيه العبدان، فقيل: قال

  ).٣(مسعته من حممد بن طاهر : عمن هذا ؟ قال: فقلت
__________  

، والربوجردي بضم الباء كما يف ٤٠٥، ٤٠٤ / ١، معجم البلدان ٢٤٩ - ٢٤٧ / ٢التحبري (*) 
 ياقوت وضم الراء بعدها الواو وكسر اجليم وسكون الراء يف وبفتحها عند" االنساب " االصل و 

  آخرها الدال املهملة، نسبة إىل بروجرد، وهي بلدة حسنة كثرية االشجار واالار من بالد
  .اجلبل على مثانية عشر فرسخا من مهذان

  ).٢١٣( ه، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٥٠٧املقدسي املتوىف سنة ) ١(
  .٤٠٥، ٤٠٤ / ١" معجم البلدان " ، ونقلها ياقوت يف ٢٤٩، ٢٤٨ / ٢" التحبري " يف ) ٢(
، وسيوردها أيضا يف هذا )٧١(يف اجلزء العاشر برقم " عبدان " أورد املؤلف هذه القصة يف ترمجة ) ٣(



  ).٢٩٢(اجلزء يف ترمجة السمعاين برقم 
(*)  

)٢٠/٣١٩(  

  

 بن ذو الفنون، معني الدين، أبو الفضل، حيىي بن سالمةاالمام العالمة اخلطيب، *  احلصكفي - ٢١٣
  .حسني بن أيب حممد عبد اهللا الديار بكري الطرتي احلصكفي، نزيل ميافارقني

  .تأدب ببغداد على اخلطيب أيب زكريا التربيزي، وبرع يف مذهب الشافعي، ويف الفضائل
  .مولده يف سنة ستني وأربع مئة تقريبا

  . وتصدر للفتوى، وصنف التصانيف، وله ديوان خطب، وديوان نظم وترسلوويل خطابة ميافارقني،
كان عالمة الزمان يف علمه، ومعري العصر يف نثره ونظمه، له : ، فقال"اخلريدة " ذكره العماد يف 

الترصيع البديع، والتجنيس النفيس، والتطبيق والتحقيق، واللفظ اجلزل الرقيق، واملعىن السهل العميق، 
  ).١( املستقيم والتقسيم

  بليدة من ديار بكر بقرب من جزيرة ابن عمر،: مولده بطرتة: قلت
__________  

  ، خريدة القصر)الطرتي (٢٥٧، ٢٥٦ / ٨و ) احلصكفي (١٥٤ / ٤االنساب (*) 
 / ٤، معجم البلدان )٥٥٣وفيات  (١٨٨ - ١٨٣ / ١٠، املنتظم ٥٤٠ - ٤٧١ / ٢) قسم الشام(

 / ١١، الكامل يف التاريخ ٢٨٦ / ٢ و ٣٦٩ / ١، اللباب ١٩، ١٨ / ٢٠، معجم االدباء ٤٤
: ، البدر السافر٣٤ / ٣، املختصر ٢١٠ - ٢٠٥ / ٦، وفيات االعيان ١٤٢ / ٨، مرآة الزمان ٢٣٩

 / ١، طبقات االسنوي ٣٣٢ - ٣٣٠ / ٧، طبقات السبكي ٩٤، ٩٣ / ٢، تتمة املختصر ٢٢٢ق 
 ٤، شذرات الذهب ٣٢٨ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٤٠ - ٢٣٨ / ١٢، البداية والنهاية ٤٣٩، ٤٣٨

 /١٦٩، ١٦٨.  
  .نسبة إىل حصن كيفا، وهي قلعة حصينة شاهقة بني جزيرة ابن عمر وميافارقني: واحلصكفي

  .٢٠٦، ٢٠٥ / ٦" وفيات االعيان " ونقله عن العماد ابن خلكان يف ) ١(
(*)  

)٢٠/٣٢٠(  

  



  .وكان مفيت تلك البالد يف عصره
  ).٢(يف سنة ثالث : ، وقيل)١(دى ومخسني ومخس مئة تويف سنة إح
  ).٣(ويرى عذيل من العبث وذكر االبيات السائرة * وخليع بت أعذله : وهو القائل

  
، فنشأ علي يف تزهد، وحج، ولقي كان أبوه من قرية بزبيد من الصلحاء*  علي بن مهدي - ٢١٤

  .العلماء، وحصل، مث وعظ، وذم اجلند
طويال، أخضر اللون، طيب الصوت، غزير احملفوظ، متصوفا، خبيث السريرة، وكان فصيحا صبيحا 

  .داهية، يتكلم على اخلواطر، فربط اخللق، وكان يعظ وينتحب
الزمته سنة، وتركت التفقه، ونسكت، فأعادين أيب إىل املدرسة، فكنت أزوره يف : قال عمارة اليمين

  الشهر، فلما استفحل أمره تركته، ومل
   يعظ وخيوف يف القرى، وحيج على جنيب، وأطلقت له٥٣٠ يزل من سنة

__________  
  .وأربع مئة، وهو خطأ: يف االصل) ١(
" و " الشذرات " و " النجوم " و " تتمة املختصر " و " املختصر " و " املنتظم " وفيها أورده يف ) ٢(

  ".البداية والنهاية 
"  وياقوت يف ٢٨٦ / ٢" اللباب " ن االثري يف  واب٢٥٧ / ٨" االنساب " أوردها السمعاين يف ) ٣(

  .٢٠٦ / ٦" وفيات االعيان " ، وابن خلكان يف ١٩ / ٢٠" معجم االدباء 
  .١٨٨ - ١٨٤ / ١٠" املنتظم " وقد أورد ابن اجلوزي له أبياتا أخرى كثرية يف 

وغ املرام ، بل٩٦، ٩٥ / ٢، تتمة املختصر ٣٦، ٣٥ / ٣، املختصر ١٢٠: تاريخ اليمن لعمارة(*) 
  .١٧: فيمن توىل ملك اليمن من ملك وإمام للعرشي

(*)  

)٢٠/٣٢١(  

  

السيدة أم فاتك والقاربه خراج أمالكهم، فتمولوا إىل أن صار مجعه حنو أربعني ألف مقاتل، وحارب، 
دنا الوقت، أزف االمر، كأنكم مبا أقول لكم عيانا، مث ثار ببالد خوالن، وعاث وسىب، : وكان يقول

 الناس، مث لقيته عند الداعي جببلة سنة تسع وأربعني يستنجد به، فأىب، مث دبر على قتل وزير آل وأهلك
فاتك، مث زحف إىل زبيد، فقاتله أهلها نيفا وسبعني زحفا، وقتل خالئق من الفريقني، مث قتل فاتك متويل 

عد ثالثة أشهر، وقام زبيد، وأخذها ابن مهدي يف رجب سنة أربع ومخسني ومخس مئة، فما متع، وهلك ب



، وعظم، حىت استوىل على سائر اليمن، ومجع أمواال ال حتصى، وكان )١(ابنه عبد النيب ] ه [ بعد 
، ويستحل وطئ سبايا من خالفه، ويعتقد فيه )٢( يرى التكفري باملعاصي - أعين االب -حنفي املذهب 

  .قومه فوق اعتقاد اخللق يف نبيهم
  ثق بيمني من يصحبه حىت يذبح ولده أووحكي يل عنه أنه مل ي: قال

أخاه، وكان يقتل بالتعذيب يف الشمس، وال يشفع أحد عنده، وليس الحد من عسكره فرس ميلكه وال 
سالح، بل الكل عنده إىل وقت احلرب، واملنهزم منهم يقتل جزما، والسكران يقتل، ومن زىن أو مسع 

  .غناء يقتل، ومن تأخر عن صالة اجلماعة قتل
  

  .صاحب خوارزم، امللك أتسز بن حممد بن نوشتكني*  خوارزمشاه - ٢١٥
__________  

  ).٣٦٤(سترد ترمجته برقم ) ١(
  .وهو رأي اخلوارج) ٢(

، تتمة ٦٧ / ٢، دول االسالم ١٤٢ / ٤، العرب ٣٠ / ٣، املختصر ٢٠٩ / ١١الكامل يف التاريخ (*) 
  .١٩٥ / ٦، الوايف بالوفيات ٨٨ / ٢املختصر 

(*)  

)٢٠/٣٢٢(  

  

  .مولده يف سنة تسعني وأربع مئة
ومتلك مدة طويلة، وكان مطيعا للسلطان سنجر، تعلل مدة بالفاجل، فأعطي حرارات بال أمر الطب، 
فاشتد االمل، وضعفت القوة، وتويف يف مجادى اآلخرة سنة إحدى ومخسني ومخس مئة، فكان يتأسف، 

فتملك بعده ابنه خوارزمشاه  ] ٢٩ و ٢٨: حلاقةا) [ ما أغىن عين ماليه هلك عين سلطانيه: (ويقول
  ).١(أرسالن، فقتل مجاعة من أعمامه 
  .وكان أتسز عادال، حمببا إىل رعيته

  .، وكان بطال شجاعا، حارب اخلطا، وهو والد تكش)٢(ومات ابنه يف سنة مثان وستني ومخس مئة 
  

  ن البغدادي بن حسالشيخ الصاحل، أبو حممد، سلمان بن مسعود*  الشحام - ٢١٦
  .الشحام، ممن مسع الكثري

احلافظ مخسة أجزاء من مساعه على ثابت بن ) ٣(وكان من أهل السنة والصدق، خرج له اليوناريت 



  .بندار، وجعفر السراج، وأيب احلسني بن الطيوري، ومجاعة
  السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وابن اجلوزي، وأبو: روى عنه

__________  
  .٢٠٩ / ١١" امل الك" انظر ) ١(
  ).١١(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٢(

  .١٦٦ / ١٠املنتظم (*) 
  . ه٥٢٧هو احلافظ أبو نصر احلسن بن حممد بن إبراهيم اليوناريت، متوىف سنة ) ٣(

  ).٣٦٥( برقم ١٩مرت ترمجته يف اجلزء 
(*)  

)٢٠/٣٢٣(  

  

  .احلسن القطيعي، وطائفة
  .سن بن املقريأبو احل: وبإالجازة

قال السمعاين شيخ صاحل، مشتغل بكسبه، ولد سنة سبع وسبعني، ومات يف احملرم سنة إحدى ومخسني 
  .ومخس مئة

  .كذا ورخه السمعاين
هذا سهو النه أجاز يف ذي القعدة من سنة إحدى، وقرأ عليه أبو حممد بن اخلشاب جزءا : وقال القطيعي

  .يف ربيع االول من السنة
  ).١(هر موته يف احملرم سنة اثنتني ومخسني الظا: قلت
  

  .الواعظ احملسن الشهري، أبو احلسن، علي بن احلسني الغزنوي*  الغزنوي - ٢١٧
من محزة القايين بسماعه من سعيد العيار، ومسع ببغداد من أيب سعد بن الطيوري " الصحيح " مسع بغزنة 

  .وغريه
  ومسع ولده املعمر أمحد

  ).٢(ن الكروخي أيب عيسى م" جامع " 
رباطا، وصار له ) ٤(كان مليح االيراد، لطيف احلركات، بنت له زوجة اخلليفة ): ٣(قال ابن اجلوزي 

جاه عظيم مليل العجم، كان السلطان يزوره واالمراء، وكثرت عنده احملتشمون، واستعبد طوائف بنواله 
  .وعطائه



  يعني هلم ماوكان حمفوظه قليال، فحدثين مجاعة من القراء أنه كان 
__________  

  .٥٥١أورده ابن اجلوزي يف وفيات سنة ) ١(
، ٢٣٥، ٢٣٤ / ١٢، البداية والنهاية ٢١٧، ٢١٦ / ١١، الكامل ١٦٨ - ١٦٦ / ١٠املنتظم (*) 

  .١٥٩ / ٤، شذرات الذهب ٣٢٤، ٣٢٣ / ٥النجوم الزاهرة 
  ).١٨٣(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .١٦٦ / ١٠" املنتظم " يف ) ٣(
  ".املنتظم " وهي خاتون زوجة املستظهري، كما يف ) ٤(

(*)  

)٢٠/٣٢٤(  

  

  .حزمة حزن خري من أعدال أعمال: يقرؤونه، مسعته يقول
  .رب طالب غري واجد، وواجد غري طالب: مسعته يقول: وقال السمعاين

ة، فأخذت، كان مييل إىل التشيع، وملا مات السلطان أهني، وكانت بيده قري): ١(وقال ابن اجلوزي 
  .وطولب بغلها، وحبس، مث أخرج ومنع من الوعظ النه كان ال يعظم اخلالفة كما ينبغي، مث ذاق ذال

  .مات يف احملرم سنة إحدى ومخسني ومخس مئة
  

) ٢( بن جنا القرشي املخزومي االرسويف شيخ الشافعية مبصر، أبو املعايل، جملي بن مجيع*  جملي - ٢١٨
  "الذخائر " ف كتاب الشامي، مث املصري، مصن

  ).٣(وهو من كتب املذهب املعتربة 
  .سنة سبع وأربعني، مث عزل بعد سنتني) ٤(ويل قضاء مصر بتفويض من العادل بن السالر 

__________  
  .١٦٧ / ١٠" املنتظم " يف ) ١(

 ٢٧٧ / ٧، طبقات السبكي ٢٩٧ / ٣، مرآة اجلنان ١٤١ / ٤، العرب ١٥٤ / ٤وفيات االعيان (*) 
 / ١، حسن احملاضرة ٢٣٣ / ١٢، البداية والنهاية ٥١٢، ٥١١ / ١، طبقات االسنوي ٢٨٤ -

 / ٤، شذرات الذهب ٨٢٢، ٤٧: ، كشف الظنون٢٠٧، ٢٠٦: ، طبقات ابن هداية اهللا٤٠٥
  .٥، ٤ / ٢، هدية العارفني ١٥٧

  .وجملي ضبطه االسنوي جبيم مفتوحة والم مشددة مكسورة



  . حملي، باحلاء املهملةإىل" الشذرات " وقد تصحف يف 
مدينة على ساحل : بضم اهلمزة عند السمعاين وابن خلكان وفتحها عند ياقوت، نسبة إىل أرسوف) ٢(

  .حبر الشام بني يافا وقيسارية
وهو كثري الفروع والغرائب، إال أن ترتيبه ترتيب غري معهود، صعب ملن يريد : قال االسنوي) ٣(

  .ضا أوهاماستخراج املسائل منه، وفيه أي
  .٥١٢ / ١" الطبقات " 

  ".اجلهر بالبسملة " و " أدب القاضي : " ومن تصانيفه أيضا
  ).١٨٩(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ٤(

(*)  

)٢٠/٣٢٥(  

  

  .ومخس مئة) ١(مات يف ذي القعدة سنة مخسني 
  .ويف كتابه خمبات ال توجد يف غريه

  
 بن حمفوظ القرشي احلوراين، مث بن حممد) ٢(بيان، نبأ الشيخ القدوة الكبري، أبو ال*  أبو البيان - ٢١٩

  .الدمشقي الشافعي اللغوي االثري الزاهد، شيخ البيانية، وصاحب االذكار املسجوعة
  .مسع من أيب احلسن بن املوازيين، وأيب احلسن بن قبيس املالكي

سني بن عبدان، والقاضي والفقيه أمحد العراقي، وعبد الرمحن بن احل: يوسف بن وفاء السلمي: روى عنه
  .أسعد بن املنجا

وكان حسن الطريقة، صينا دينا تقيا، حمبا للسنة والعلم واالدب، له أتباع وحمبون، أنشأ امللك نور الدين 
  له بعد موته رباطا كبريا عند درب

__________  
  .٥٤٩سنة : ابن هداية اهللا" طبقات " يف ) ١(

: ، املشتبه١٣٩ / ٨، مرآة الزمان ٢١٤، ٢١٣ / ١٩الدباء ، معجم ا٥١٢: تاريخ ابن القالنسي(*) 
، ٣٢٠ - ٣١٨ / ٧، طبقات السبكي ٢٩٨ / ٣، مرآة اجلنان ١٤٥، ١٤٤ / ٤، العرب ١٢٢ص 

 / ٢، بغية الوعاة ٢٢١ / ١، تبصري املنتبه ٢٣٥ / ١٢، البداية والنهاية ٢٣٤ / ١طبقات االسنوي 
ب  (١٥٢ / ٩، تاج العروس ١٦٠ / ٤ت الذهب ، شذرا١٦١، ١٦٠: ، خمتصر تنبيه الطالب٣١٢
  .٤٨١: ، منتخبات التواريخ٤٨٩ / ٢، هدية العارفني )ن ب و (٣٥٥ / ١٠و ) ي ن



" ، وقد تصحف يف ٢٢١ / ١" تبصري املنتبه " ، و ١٢٢": املشتبه " بنون بعدها موحدة، كما يف ) ٢(
بيان " إىل " مرآة الزمان " ملوحدة، وحترف يف بتقدمي الباء ا" بنا " إىل " البداية " االسنوي و " طبقات 

."  
  ". على الصواب، لكنه أورده أيضا مصحفا إىل بنا ٧٥ / ١٣" معجم املؤلفني " وقد أورده يف 

  . على أنه آخر، ومها واحد، فليتنبه٧٩ / ٣
(*)  

)٢٠/٣٢٦(  

  

  ).١(احلجر 
  ).٢(وكان صديقا للشيخ رسالن الزاهد 

  ).٣(حدى ومخسني ومخس مئة، رمحه اهللا تويف يف ربيع االول سنة إ
  

   بن علي احلرمييالشيخ الصاحل، أبو علي، أمحد بن أمحد*  اخلراز - ٢٢٠
  .البغدادي ابن اخلراز

  .٤٧٥ولد سنة 
  .مسع أبا الغنائم حممد بن أيب عثمان، وحممد بن اجلبان، ومالكا البانياسي، وطرادا الزينيب

 املبارك بن املستعمل، وأبو علي احلسن ابن الزبيدي، وابن طربزد، عبد اخلالق بن أسد، وحممد بن: وعنه
  .وآخرون
  .ابن املقري: وباالجازة

شيخ صاحل متدين، الزم ملسجده، مات يف ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة رمحه : قال السمعاين
  .اهللا

__________  
  .داخل باب شرقي بدمشق) ١(

  .١٦٠": خمتصر تنبيه الطالب " انظر 
  ).٢٥٧(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .٣١٩ / ٧السبكي " طبقات " ، و ٢١٤ / ٩" معجم االدباء " انظر مصنفاته يف ) ٣(

، وقد ١٦١ / ٤، شذرات الذهب ٣٣١ / ١، تبصري املنتبه ١٦١: ، املشتبه١٤٧ / ٤العرب (*) 
" ه الترمجة املنقولة من اختلطت ترمجته فيه بترمجة مشس امللوك إبراهيم بن رضوان بعد أن سقط من هذ



  .ومشس امللوك:  من قوله١٤٧ / ٤" العرب 
  .إىل قوله زنكي

  ".املشتبه " نسبة إىل خرز اجللود كما يف : واخلراز
(*)  

)٢٠/٣٢٧(  

  

 حلب رضوان بن السلطان تاج مشس امللوك، أبو نصر، إبراهيم بن صاحب*  صاحب نصيبني - ٢٢١
  .الدولة تتش بن ألب أرسالن السلجوقي

  .ولد سنة ثالث ومخس مئة، ومات أبوه وهو صيب
  مث أقبل معه صاحب احللة دبيس وبغدوين الفرجني حماصرين حللب

يف سنة مثان عشرة ومخس مئة، وجرت أمور، مث إنه متلك يف سنة إحدى وعشرين حلب، وفرحوا به، 
يها وهن على فأقبل صاحب أنطاكية، فنازل حلب، فترددت الرسل يف صلح وهدنة، فعقدت هدنة ف

أهل حلب ومحل ذهب يف العام، مث بعد مدة أخذ االتابك زنكي من مشس امللوك حلب، وأعطاه نصيبني، 
  .فما زال ا إىل أن مات يف شعبان سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة

  
، الشيخ الصادق اجلليل، أبو صابر، اهلروي الفامي التاجر ابن عبد السالم* *  عبد الصبور - ٢٢٢
  .ر، صاحل خري مسمت أمنيالسفا

  .ولد سنة سبعني وأربع مئة
  من أيب عامر االزدي، ومسع من شيخ االسالم،" اجلامع " ومسع 

__________  
، وقد سقط من ترمجته ١٦١ / ٤: ، شذرات اذهب٣٤٧ / ٥: ، الوايف بالوفيات١٤٧ / ٤: العرب(*) 

مث أخذها منه زنكي واتصلت :  إىل قولهومشس امللوك،: فيه، وهي منقولة عن العرب من بداية الترمجة
  .العبارة وعوضه نصيبني

  .بالترمجة اليت قبله، وهي ترمجة أيب علي اخلراز
  .١٦٢ / ٤، شذرات الذهب ٣٢٧ / ٥، النجوم الزاهرة ١٤٨ / ٤العرب (* *) 

(*)  

)٢٠/٣٢٨(  

  



  .وجنيب الواسطي، وإلياس بن مضر
  . حج باجلامعحدث مذان وببغداد يف سنة تسع وثالثني ملا

  .السمعاين وابنه عبدالرحيم، وأبو احلسن بن جنا الواعظ، وأمحد بن احلسن العاقويل: روى عنه
  .تويف راة يف شعبان سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة

  
 بن عبد الشيخ االمام احلافظ املتقن، حمدث أصبهان، أبو مسعود، عبد اجلليل بن حممد*  كوتاه - ٢٢٣

  .الصبهاين كوتاهالواحد بن حممد ا
  .ولد سنة ست وسبعني وأربع مئة

ومسع رزق اهللا التميمي، وأبا بكر بن ماجه االري، والقاسم بن الفضل الثقفي، وأمحد بن عبدالرمحن 
الذكواين، وابن أشتة، وعددا كثريا من أصحاب أيب سعيد النقاش وأيب نعيم، مث أصحاب أيب طاهر بن 

  .عبد الرحيم
هو أوحد وقته يف علمه مع حسن طريقته وتواضعه، حدثنا لفظا وحفظا على : وسىقال احلافظ أبو م

  .ومخس مئة، فذكر حديثا) ١(منرب وعظه يف سنة تسع عشرة 
__________  

، معجم ١٨٢ / ١٠، املنتظم ٤٣٤ - ٤٣٢ / ١، التحبري )اجلوباري (٣٤٢، ٣٤١ / ٣االنساب (*) 
، ١٣١٤ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٥٢ / ٤ العرب ،٣٠٢ / ١، اللباب )جوبار (١٧٦ / ٢البلدان 
، شذرات )٤٧١(، طبقات احلفاظ ٣٢٩ / ٥، النجوم الزاهرة ٣٠٤ / ٣، مرآة اجلنان ١٣١٥
  .القصري: ، وكوتاه بالفارسية، معناه١٦٧ / ٤الذهب 

  .سنة سبع عشرة: ١٣١٤ / ٤" تذكرة احلفاظ " يف ) ١(
(*)  

)٢٠/٣٢٩(  

  

حملدثني، حسن السرية، مكرم للغرباء، فقري قنوع، صحب أيب مدة مقامه من أوالد ا): ١(وقال السمعاين 
بأصبهان، ومسع بقراءته الكثري، وله معرفة تامة باحلديث، هو من مقدمي أصحاب شيخنا إمساعيل ابن 

، حضرت جملس إمالئه، وكتبت عنه، مسعت أبا القاسم احلافظ بدمشق يثين عليه ثناء )٢(حممد احلافظ 
  أمره، ويصفه باحلفظحسنا، ويفخم 

  .واالتقان
ملا وردت أصبهان كان ما خيرج من داره إال حلاجة مهمة، كان شيخه إمساعيل احلافظ : قال السمعاين



الرتول بالذات، فأنكر : هجره، ومنعه من حضور جملسه ملسألة جرت يف الرتول، وكان كوتاه يقول
  ).٣(إمساعيل هذا، وأمره بالرجوع عنه، فما فعل 

  .الشريوي) ٤(قد ارحتل إىل نيسابور، ومسع من عبد الغفار و: قلت
أبو القاسم بن عساكر، ويوسف بن أمحد الشريازي، وطائفة، وروت عنه كرمية الدمشقية : حدث عنه
  .باالجازة

حدثنا عبد اخلالق الشحامي، حدثنا صاعد ابن سيار احلافظ إمالء، حدثنا عبد : قال السمعاين أبو سعد
  ، أخربنا)٥( بن عبد الواحد باملدينة، أخربنا روح بن حممد، أخربنا أبو احلسن اخلرجاين اجلليل بن حممد

__________  
  .٤٣٣، ٤٣٢ / ١" التحبري " انظر ) ١(
  ).٤٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .٤٣٣ / ١" التحبري " انظر ) ٣(
 عبد الغفار هذا يف وقد مرت ترمجة" عبدالقاهر "  إىل ١٣١٤ / ٤" تذكرة احلفاظ " تبدل يف ) ٤(

  ).١٥٣(اجلزء التاسع عشر برقم 
بلدة بأصبهان، وهو أبو احلسن علي بن أمحد : باخلاء املعجمة مث راء مث جيم، نسبة إىل خرجان) ٥(

" اجلرجاين "  إىل ١٣١٥ / ٤" تذكرة احلفاظ "  ه، تصحفت نسبته يف ٤٢٠اخلرجاين املتوىف سنة 
  .١٤٧": املشتبه " جبيمني، انظر 

)(*  

)٢٠/٣٣٠(  

  

ما أعلم طريقا : ابن خرزاذ، حدثنا علي بن روحان، حدثنا أمحد بن سنان، مسعت شيبان ابن حيىي يقول
  .إىل اجلنة أقصد ممن يسلك طريق احلديث

  .مات كوتاه يف شعبان سنة ثالث ومخسني ومخس مئة
  ).١(وهو من رواة نسخة لوين عن ابن ماجه االري 

:  به واجب، وترك اخلوض يف لوازمه أوىل، وهو سبيل السلف، فما قال هذاومسألة الرتول فاالميان
  .نزوله إىل السماء بالعلم فقط: نزوله بذاته، إال إرغاما ملن تأوله، وقال

  .نعوذ باهللا من املراء يف الدين
 يرتل بذاته،: جاء، ويرتل، وننهى عن القول: وحنوه، فنقول ] ٢٢: الفجر) [ وجاء ربك: (وكذا قوله

يرتل بعلمه، بل نسكت وال نتفاصح على الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعبارات مبتدعة، : كما ال نقول



  .واهللا أعلم
  

 بن عبد العزيز بن علي الشيخ االمام الصاحل العابد املسند، أبو جعفر، أمحد بن حممد*  العباسي - ٢٢٤
ن االمري إمساعيل بن علي بن عبد اهللا بن إمساعيل بن علي بن سليمان بن يعقوب بن إبراهيم بن حممد ب

  .بن العباس بن عبداملطلب العباسي املكي، نقيب اهلامشيني مبكة
  .ولد سنة مثان وستني وأربع مئة

__________  
  ).٢(و ) ١( تعليق رقم ٢١١راجع الصفحة ) ١(

 / ٥، النجوم الزاهرة ١٤٩، ١٤٨ / ٣، العقد الثمني ١٥٥ / ٤، العرب ١٩١ / ١٠املنتظم (*) 
  .١٧٠ / ٤، شذرات الذهب ٣٣١

(*)  

)٢٠/٣٣١(  

  

  .ومسع مجاعة أجزاء من أيب علي احلسن بن عبدالرمحن الشافعي، تفرد بعلوها
) ١(شيخ ثقة صاحل متواضع، ما رأيت يف االشراف مثله، قدم علينا أصبهان لدين ركبه : قال السمعاين

  ومعه مخسة أجزاء، فسمعت منه،
  .٥٤٧خ الكثري، مث قدم أصبهان راجعا من كرمان يف سنة وقد مسع يف الكهولة، ونس

مسعت احلديث من أيب علي الشافعي : كان صدوقا زاهدا عابدا، قرأت خبطه قال: وقال ابن النجار
  .وعمري سبع سنني

ابن عساكر، والسمعاين، والقاضي أسعد بن منجا، وثابت بن مشرف، وعبد السالم : حدث عنه: قلت
ن حممد بن أمحد القطيعي، وأبو حممد بن علوان احلليب وآخرون، وتفرد عنه الداهري، وأبو احلس

  .باالجازة أبو احلسن بن املقري
  .تويف يف شعبان أربع ومخسني ومخس مئة

  .وهو جد احملدث احلافظ جعفر بن حممد العباسي
ر، وعبد الساتر مسع أبا علي الشافعي، وعبد القاهر العباسي املقرئ، وعيسى بن أيب ذ: قال ابن النجار

بن عبد اهللا الزيادي، وببغداد من ابن احلصني، وأيب غالب بن البناء، وكتب خبطه كثريا، كتب عنه ابن 
ناصر، حدثنا عنه ابن سكينة، وابن االخضر، وعبد الرزاق، واحلسن بن حممد بن محدون، وترك بن 

  .بادة والورع والرتاهةحممد الكاتب، مسعت عامة شيوخنا يثنون عليه، ويصفونه بالزهد والع



__________  
  : (*)فأتى اء الدين ركبه:  إىل قوله١٤٨ / ٣" العقد الثمني " حترفت العبارة يف مطبوعة ) ١(

)٢٠/٣٣٢(  

  

 بن حممد بن احلسن بن علوي بن الشيخ اجلليل املسند، أبو احلسن، حممد بن حممد*  ابن غربة - ٢٢٥
رثي الكويف املعدل، ويعرف قدميا بابن املعلم، وهو من ذرية ابن عم حممد بن زيد بن غربة، اهلامشي احلا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ربيعة بن احلارث

  .ولد سنة مثان وستني وأربع مئة
ومسع سنة مخس وسبعني من أيب الفرج حممد بن أمحد بن عالن املعدل، وأيب غالب بن املنثور اجلهين، وأيب 

مد بن محدان، واحلسني بن حممد الدهقان، ومجاعة، وتفرد بأجزاء عالية، ورحل علي حممد بن حممد بن حم
  .إليه

روى لنا عنه مجاعة مسعوا منه بالكوفة، وقد مسع منه أبو الفضل أمحد بن صاحل اجليلي، : قال ابن النجار
  .وأبو الفرج بن النقور، حدث ببغداد قدميا

  .آخر من روى عنه باالجازة كرمية القرشية: قلت
  .مات ابن غربة يف سلخ ذي القعدة سنة مخس ومخسني ومخس مئة: قال مسعود بن النادر
كان ثقة يف روايته، مسعت عليه بقراءيت االجزاء اليت ظهرت له، ومات يف احملرم : وقال أمحد بن صاحل

  .سنة ست ومخسني ومخس مئة
  .ما وقع لنا حديثه إال ويف الطريق إجازة: قلت

__________  
  .١٠٣٨ / ٣، تبصري املنتبه ٤٨٢: شتبهامل(*) 
(*)  

)٢٠/٣٣٣(  

  

بن أمحد ) ١( بن احلسني االمام العالمة الفقيه املقرئ، أبو احلسن، علي بن أمحد*  ابن حممويه - ٢٢٦
  .بن احلسني بن حممويه، اليزدي الشافعي، نزيل بغداد

  .يف سنة ثالث وسبعني وأربع مئة، أو أربع) ٢(مولده بيزد 



املقرئ، ) ٣(احلسني بن احلسن بن جوانشري، وأيب املكارم حممد بن علي بن احلسن الفسوي ومسع من 
  .وحممد بن احلسني بن بلوك الصويف، وغياث بن أيب مضر االصبهاين، وحممد بن حممود الثقفي

  .وتال بالروايات يف أصبهان على أيب الفتح احلداد
  .حلسن بن العالف، وأيب القاسم الربعي، وعدةومسع ببغداد من ابن الطيوري، وابن خشيش، وأيب ا

النسائي من عبدالرمحن بن محد، ومذان من ناصر بن مهدي، وبأصبهان أيضا من " سنن " ومسع بالدون 
  .أمحد بن حممد بن مردويه

  .وتفقه بواسط على أيب علي الفارقي، وببغداد على أيب بكر الشاشي
  .ومسع بالبصرة والكوفة ومكة

__________  
، ٢١١ / ٧، طبقات السبكي ١٤٤، ١٤٣ / ٤، العرب ٤٢٦، ٤٢٥ / ٢معرفة القراء الكبار (*) 

، النجوم الزاهرة ٥١٧ / ١، غاية النهاية ٢٩٨ / ٣، مرآة اجلنان ٥٦٥، ٥٦٤ / ٢طبقات االسنوي 
  .٦٩٨ / ١، هدية العارفني ١٥٩ / ٤، شذرات الذهب ٣٢٤ / ٥
  .ني بن أمحدعلي بن احلس: االسنوي" طبقات " يف ) ١(

  .وهو خمالف لسائر مصادر ترمجته
  ).٣( تعليق رقم ٢٤٠انظر ص ) ٢(
  . إىل الفوي٢١١ / ٧السبكي " طبقات " حترف يف ) ٣(

  .٢٠١ / ٢" غاية النهاية " وانظر ترمجته يف 
(*)  

)٢٠/٣٣٤(  

  

"  سنن "، وصنف كتبا نافعة يف الفقه واحلديث والزهد، وحدث ا وب )١(وكان يسكن بقراح ظفر 
  .النسائي

  كان من أعيان الفقهاء، ومشهوري الزهاد والعباد: قال ابن النجار
  .وأهل الورع واالجتهاد، روى لنا عنه أبو أمحد بن سكينة، وابن االخضر

نزل بغداد، فقيه فاضل زاهد، حسن السرية، مجيل الطريقة، عزيز النفس، سخي الطبع : وقال السمعاين
فيه، كثري الصوم والعبادة، صنف تصانيف يف الفقه، وأورد فيها أحاديث مسندة مبا ميلكه، قانع مبا هو 

عن شيوخه، مسعت منه، ومسع مين، وكان دائم البشر، متواضعا، كثري احملفوظ، وكان له عمامة وقميص 
، فوجدناه )٢(بينه وبني أخيه، إذا خرج ذاك قعد هذا يف البيت، ودخلت عليه مع الواعظ الغزنوي 



لبسوا * قوم إذا غسلوا ثياب مجاهلم : حنن كما قال أبو الطيب الطربي: متزرا، فاعتذر، وقالعريانا 
كان شيخنا علي : مسعت محزة بن علي احلراين يقول: قال ابن النجار) ٣(البيوت إىل فراغ الغاسل 

  .إذا مت فال تدفنوين إال بعد ثالث، فإين أخاف أن يكون يب سكتة: اليزدي يقول لنا
قد رجعت عن : رجب، فقبل أيام منه قال لنا] شهر [ كان جثيثا صاحب بلغم، وكان يصوم و: قال

يا علي، صم : قويل، فإذا مت فادفنوين يف احلال، فإين رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم يقول
  .رجبا عندنا

  .فمات ليلة رجب: قال
__________  

 بغدادي، فإم يسمون البستان قراحا، ويف بغداد عدة املراد بالقراح ههنا اصطالح: قال ياقوت) ١(
  .قراح، إال أا تضاف إىل رجل تعرف بامسه،: حمال عامرة آهلة، يقال لكل واحدة منها

  .مث ذكر ياقوت هذه احملال، ومنها قراح ظفر هذا
  .٣١٥ / ٤" معجم البلدان " انظر 

  ).٢١٧(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .٢١١ / ٧" طبقاته الكربى " يف أورده السبكي ) ٣(

(*)  

)٢٠/٣٣٥(  

  

  ، سنة إحدى ومخسني)١(مات يف تاسع وعشرين : قال ابن شافع
  .ومخس مئة

اخلطيب الدولعي، وتال عليه محزة بن القبيطي، وعبد العزيز بن الناقد، وعلي " السنن " روى عنه : قلت
  .بن الدباس

  
  . بن أيب سعيدلماء خبوارزم، أبو الفرج، حممد بن أمحداالمام ذو الفنون، شيخ الع*  االغرجي - ٢٢٧

  .روى عن أيب علي إمساعيل بن البيهقي، والزخمشري
  .وكان ثقة عدال، واعظا مناظرا مفتيا، حمبا للحديث، جاوز مثانني سنة

  .مات يف ربيع االول سنة ثالث ومخسني ومخس مئة، وازدمحوا على نعشه، رمحه اهللا
  ". تارخيه "ذكره ابن أرسالن يف 

  



 بن حممد ابن علي الشيخ الفاضل العابد املسند، أبو عمرو، عثمان بن علي* *  البيكندي - ٢٢٨
  .البخاري البيكندي
__________  

  .تاسع عشر": غاية النهاية " يف ) ١(
  .مل نعثر على مصدر ترمجه(*) 

والبيكندي نسبة إىل ، ١٦٢ / ٤، شذرات الذهب ٣٢٧ / ٥، النجوم الزاهرة ١٤٩ / ٤العرب (* *) 
  .بلدة كبرية قريبة من خبارى: بيكند

  .إىل السكندري" شذرات الذهب " وقد حترفت يف 
(*)  

)٢٠/٣٣٦(  

  

  .مولده يف شوال سنة مخس وستني وأربع مئة
املعمر، وأبا بكر حممد ابن خواهرزاده، والقاضي أبا ) ١(مسع عبد الواحد بن عبدالرمحن الوركي 

  .مد بن أمحد بن أيب سهل الفقيه، وعدةاخلطاب الطربي، وحم
  ).٢(وتفرد بالرواية عن االمام أيب املظفر عبد الكرمي، االندقي 

  .أبو سعد السمعاين وابنه أبو املظفر عبدالرحيم، وغريمها: روى عنه
وملا حان وقت رواية الرواة عنه، أخذت التتار البالد بالسيف، وانسد باب الرواية خبراسان أقاصيها 

  .نيهاوأدا
هو إمام فاضل ورع عفيف نزه عابد، قانع باليسري، ثقة صاحل، تويف يف تاسع شهر شوال : قال أبو سعد

  .سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة، وشيعه أمم
  

 بن منصور بن الشيخ أيب بكر االمام العالمة القدوة، أبو حفص، عمر بن أمحد*  ابن الصفار - ٢٢٩
  ).٣(بوري الشافعي، زوج بنت االمام أيب نصر ابن القشريي حممد بن القاسم بن حبيب، النيسا

__________  
  .من قرى خبارى: نسبة إىل وركة) ١(
بالباء " االبرقي "  إىل ١٦٢ / ٤" الشذرات " من قرى خبارى، وقد حترفت يف ": أندقا " نسبة إىل ) ٢(

  .والراء
، النجوم ١٤٣، ١٤٢ / ٢نوي ، طبقات االس٢٤١، ٢٤٠ / ٧، طبقات السبكي ١٥٣ / ٤العرب (*) 



  .١٦٨ / ٤، شذرات الذهب ٣٢٩ / ٥الزاهرة 
  ).٢٤٧( ه، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٥١٤املتوىف سنة ) ٣(

(*)  

)٢٠/٣٣٧(  

  

  .ولد سنة سبع وسبعني وأربع مئة
سى بن ومسع بقراءة إمساعيل بن عبد الغافر الفارسي من أيب بكر بن خلف االديب، وأيب املظفر مو

، وأيب القاسم عبدالرمحن بن أمحد الواحدي، وأيب احلسن ابن )١(عمران، وأيب تراب عبدا لباقي املراغي 
  .االخرم، وطائفة

ولده أبو سعد عبد اهللا بن الصفار، وحفيده القاسم بن أيب سعد، واملؤيد الطوسي، ومنصور : حدث عنه
سليمان بن حممد املوصلي، وأخوه علي، وزينب بن عبد املنعم، وحيىي بن الربيع الواسطي الفقيه، و

  ".الشرح " الشعرية، وأبو الفضل حممد بن عبد الكرمي الرافعي والد صاحب 
  .وكان يلقب بعصام الدين

  .، وكان يزيد عليه مبعرفة االصلني)٢(كان جدي نظريا حملمد بن حيىي الفقيه : قال حفيده القاسم
 مربز، جامع النواع الفضل من العلوم، وكان سديد السرية، هو إمام بارع: وقال أبو سعد السمعاين

  .مكثرا من احلديث
  .شاب فاضل دين ورع، أحد وجوه الفقهاء": تارخيه " وقال عبد الغافر يف 

  .تويف يوم النحر سنة ثالث ومخسني ومخس مئة: قال السمعاين
__________  

  .مدينة مشهورة من بالد أذربيجان: نسبة إىل مراغة) ١(
  . وفيه ترمجته١٩٠ / ٣" اللباب " نظر ا
  ).٢٠٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(

(*)  

)٢٠/٣٣٨(  

  

 بن عبد اهللا الكرماين، مث الشيخ الصاحل املعمر، أبو سعد، عبد الوهاب بن احلسن*  الكرماين - ٢٣٠
  .النيسابوري



  .ولد يف ربيع االول سنة مثانني وأربع مئة
 عمران االنصاري، وأيب سهل عبدامللك بن عبد اهللا الدشيت، ومسع من أيب بكر بن خلف، وموسى بن

  .وتفرد يف وقته
  .السمعاين وولده عبدالرحيم، وحممد بن ناصر بن سلمان، ومجاعة: حدث عنه

  .تويف سنة تسع ومخسني ومخس مئة
  

عبد  ابن الشيخ االديب البارع، شاعر بغداد، أبو القاسم، هبة اهللا بن الفضل* *  ابن القطان - ٢٣١
  .ابن القطان) ١(العزيز بن حممد، البغدادي املتوثي 

  .مسع أباه، وأبا الفضل بن خريون، وأبا طاهر أمحد بن احلسن الباقالين، وابن طلحة النعايل
  ).٢(وله هجاء مقذع، ومديح فائق 

__________  
  .١٨٧ / ٤، شذرات الذهب ٣٦٦ / ٥، النجوم الزاهرة ١٦٨ / ٤العرب (*) 

، عيون ١٢٠: ، أخبار الدولة السلجوقية٢٠٧ / ١٠، املنتظم ٢٧٠ / ٢) قسم العراق(ة اخلريد(* *) 
، ٣١٥ / ٣، مرآة اجلنان ٦١ - ٥٣ / ٦، وفيات االعيان ٣٨٩ - ٣٨٠: االنباء يف طبقات االطباء

  .١٨٩ / ٦لسان امليزان 
  .بلدة بني قرقوب وكور االهواز: نسبة إىل متون) ١(
  .١٦٢ / ٣" اللباب " 
  .٣٨٩ - ٣٨٢": وطبقات االطباء " ، و ٢٠٧ / ١٠" املنتظم " نظر بعض نظمه يف ا) ٢(

(*)  

)٢٠/٣٣٩(  

  

  سنة مثان: سألته عن مولده، فقال: روى عنه السمعاين، وقال
  ).١(وسبعني، وتويف يوم الفطر سنة مثان ومخسني ومخس مئة، وديوانه مشهور، وقد هجا احليص بيص 

، وكان فيه دعابة وانطباع، )٢(مد بن احلسني بن الفضل القطان وجده هو شيخ اخلطيب احملدث حم
  .وممن يتقى لسانه

  
 بن حسني، االمام الفاضل، أبو الفضل الطائي الشامي احلموي، ابن جامع*  جعفر بن زيد - ٢٣٢

  .ويلقب بأيب زيد



  ).٣(سكن بغداد بقطفتا 
عد أمحد ابين عبد اجلبار الصرييف، وأيب بكر مسع الكثري من أيب احلسني املبارك، وأيب س: قال ابن النجار

حممد بن أمحد بن احلسني، وأيب طالب اليوسفي، وأيب القاسم بن احلصني، وأيب العز بن كادش، وكتب 
خبطه كثريا، وخطه مضبوط، وخرج ختاريج، ومسع منه القدماء، وكان مشهورا بالدين والصالح وحسن 

  . وأبو عبد اهللا بن الزبيديالطريقة، روى عنه أبو الفرج بن اجلوزي،
__________  

": طبقات االطباء " ، و ٥٥ / ٦ و ٣٦٤، ٣٦٣ / ٢" وفيات االعيان " انظر بعض هجائه له يف ) ١(
٣٨٧.  

  .وذكر ابن أيب أصيبعة أن صاحب الترمجة هو الذي ألصق حبيص بيص لقبه هذا
  .٣٦٥ / ٢" وفيات االعيان " ، و ٣٨٠": طبقات االطباء " انظر 

  ).٢٠٢(مرت ترمجته يف اجلزء السابع عشر برقم ) ٢(
، النجوم ٣٠٧ / ٣، مرآة اجلنان ١٠٥ / ١١، الوايف ١٥٥ / ٤، العرب ١٩١ / ١٠املنتظم (*) 

  .٢٥٣ / ١، هدية العارفني ١٧١ / ٤، شذرات الذهب ٨٥٠: ، كشف الظنون٣٣١ / ٥الزاهرة 
  .دادوهي حملة كبرية ذات أسواق باجلانب الغريب من بغ) ٣(
  .٣٧٤ / ٤" معجم البلدان " 

(*)  

)٢٠/٣٤٠(  

  

أبو زيد احلموي شيخ صاحل خري، كثري العبادة، دائم التالوة، مشتغل بنفسه، ال خيرج : وقال السمعاين
  .إال من مجعة إىل مجعة، كتبت عنه

  .ما أراه أدرك أبا احلسني بن الطيوري، بلى مسع من أخيه: قلت
  .مثانني وأربع مئةولدت سنة ثالث أو مخس و: قال

  .ومات يف ذي احلجة سنة أربع ومخسني ومخس مئة
  .يف السنة، مسعناه، وعليه فيه مآخذ رمحه اهللا) ١" (الربهان " له كتاب : قلت

أخربنا ابن مؤمن، أخربنا احلسني بن أيب بكر، أخربنا جعفر بن زيد، أخربنا أمحد بن عبيداهللا العكربي، 
ربنا ابن مردك، أخربنا عبدالرمحن بن أيب حامت، حدثنا يونس، مسعت الشافعي أخربنا أبو طالب احلريب، أخ

نثبت هذه الصفات اليت جاء ا القرآن ووردت ا السنة، وننفي التشبيه عنه كما نفي عن : يقول
   ].١١: الشورى) [ ليس كمثله شئ: (نفسه، فقال



بن إمساعيل النيسابوري سبط الدومي، وعبد الوهاب ) ٢(وفيها مات أبو سعد منجح بن مفلح 
  القشريي، وأبو علي احلسن بن جعفر بن

__________  
  .ينتصر فيه لقدم القرآن، ويرد على املخالفني: قال الصفدي) ١(
  .١٠٥ / ١١" الوايف " 
  .مفلح بن منجح، وهو خطأ: يف االصل) ٢(

  ).١٠٠(دمت برقم ومنجح هذا ترمجه املؤلف ترمجة وجيزة يف اية ترمجة أبيه مفلح اليت تق
(*)  

)٢٠/٣٤١(  

  

  ، وأبو جعفر أمحد بن حممد)٢(، وأبو القاسم أمحد بن قفرجل )١(املتوكل 
  ).٣(ابن عبد العزيز العباسي 

  
: ، وقيلالشيخ االمام الصاحل القدوة، زاهد وقته، أبو حممد، عدي بن صخر الشامي*  عدي - ٢٣٣

  .مسكنا) ٤(وسى الشامي، مث اهلكاري  ابن إمساعيل بن م- وهذا أشهر -عدي بن مسافر 
ساح سنني كثرية، وصحب املشايخ، وجاهد أنواعا من ااهدات، مث إنه سكن : قال احلافظ عبد القادر

بعض جبال املوصل يف موضع ليس به أنيس، مث آنس اهللا تلك املواضع به، وعمرها بربكاته، حىت صار 
 من مفسدي االكراد بربكاته، وعمر حىت انتفع به خلق، ال خياف أحد ا بعد قطع السبل، وارتد مجاعة

وانتشر ذكره، وكان معلما للخري، ناصحا متشرعا، شديدا يف اهللا، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، عاش 
قريبا من مثانني سنة، ما بلغنا أنه باع شيئا وال اشترى، وال تلبس بشئ من أمر الدنيا، كانت له غليلة 

  اجلبل، وحيصدها، ويتقوت، وكان يزرعيزرعها بالقدوم يف 
__________  

  ).٢٦١(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٤٦(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٢٤(سترد ترمجته برقم ) ٣(

 / ٣، وفيات االعيان ١١٥، ١١٤ / ١، تاريخ إربل ٢٨٩ - ١٩٠ / ١١الكامل يف التاريخ (*) 
، ٤٠ / ٣، املختصر ١٥٠، ١٠: سرار، جة اال٢٧٤ - ٢٧١: ، احلوادث اجلامعة٢٥٥، ٢٥٤

، ٣٩ / ٣، مرآة اجلنان ١٠٣ - ١٠٠ / ٢، تتمة املختصر ١٦٣ / ٤، العرب ٧٢ / ٢دول االسالم 



 ٥، النجوم الزاهرة ٩٣ / ٢، الكواكب الدرية ٦٨ / ١٢، روضة املناظر ٢٤٣ / ١٢البداية والنهاية 
، ١٤٧ / ٢مع كرامات االولياء ، جا١٧٩ / ٤، شذرات الذهب ٨١ / ١، طبقات الشعراين ٢٦١/ 

  .٣٨ - ٣٦ / ٣تاريخ العراق 
  .نسبة إىل جبل اهلكارية من أعمال املوصل) ٤(

(*)  

)٢٠/٣٤٢(  

  

القطن، ويكتسي منه، وال يأكل من مال أحد شيئا، وكانت له أوقات ال يرى فيها حمافظة على أوراده، 
اء، مث ال نراه إىل الصبح، ورأيته إذا أقبل وقد طفت معه أياما يف سواد املوصل، فكان يصلي معنا العش

إىل قرية يتلقاه أهلها من قبل أن يسمعوا كالمه تائبني رجاهلم ونساؤهم إال من شاء اهللا منهم، ولقد أتينا 
ادع لنا فما حنن إال يف : معه على دير رهبان، فتلقانا منهم راهبان، فكشفا رأسيهما، وقبال رجليه، وقاال

  .بقا فيه خبز وعسل، فأكل اجلماعةبركاتك، وأخرجا ط
رأيت البارحة يف : وخرجت إىل زيارة الشيخ أول مرة، فأخذ حيادثنا، ويسأل اجلماعة، ويوانسهم، وقال

  .النوم كأننا يف اجلنة وحنن يرتل علينا شئ كالربد
صيت أهل السنة وال: من هؤالء ؟ فقيل: الرمحة، فنظرت إىل فوق رأسي، فرأيت ناسا، فقلت: مث قال

  .يا شيخ، ال بأس مبداراة الفاسق: للحنابلة، ومسعت شخصا يقول له
  .ال يا أخي، دين مكتوم دين ميشوم: فقال

وكان يواصل االيام الكثرية على ما اشتهر عنه، حىت إن بعض الناس كان يعتقد أنه ال يأكل شيئا قط، 
اضات والسري والكرامات واالنتفاع فلما بلغه ذلك أخذ شيئا، وأكله حبضرة الناس، واشتهر عنه من الري

به ما لو كان يف الزمان القدمي لكان أحدوثة، ورأيته قد جاء إىل املوصل يف السنة اليت مات فيها، فرتل 
يف مشهد خارج املوصل، فخرج إليه السلطان وأصحاب الواليات واملشايخ والعوام حىت آذوه مما 

شباك حبيث ال يصل إليه أحد إال رؤية، فكانوا يسلمون يقبلون يده، فأجلس يف موضع بينه وبني الناس 
  .عليه، وينصرفون، مث رجع إىل زاويته

  أصله من بيت فار من بالد بعلبك، وتوجه إىل): ١(وقال ابن خلكان 
__________  

  .٢٥٤ / ٣" وفيات االعيان " يف ) ١(
(*)  

)٢٠/٣٤٣(  



  

 البالد ميال مل يسمع مبثله، وسار ذكره يف اآلفاق، جبل اهلكارية، وانقطع، وبىن له زاوية، ومال إليه أهل
وتبعه خلق جاوز اعتقادهم فيه احلد، حىت جعلوه قبلتهم اليت يصلون إليها، وذخريم يف اآلخرة، 
صحب الشيخ عقيال املنبجي، والشيخ محادا الدباس وغريمها، وعاش تسعني سنة، وتويف سنة سبع 

  .ومخس مئة) ١(ومخسني 
رأيت الشيخ عدي بن مسافر وأنا صغري باملوصل، وهو شيخ ربعة، أمسر : ن صاحب إربلقال مظفر الدي

  ).٢(اللون، رمحه اهللا 
  .نقل احلافظ الضياء عن شيخ له أن وفاته كانت يف يوم عاشوراء من السنة: قلت
  

 بن أمحد هللالشيخ االمام العالمة القدوة، شيخ االسالم، أبو العباس أمحد بن عبد ا*  ابن احلطيئة - ٢٣٤
  .بن هشام اللخمي املغريب الفاسي املقرئ الناسخ ابن احلطيئة

  .مولده بفاس سنة مثان وسبعني وأربع مئة
__________  

  ".البداية والنهاية "  ه، وفيها أورده يف ٥٥٥أنه تويف سنة " تاريخ إربل " يف ) ١(
  .٢٥٥، ٢٥٤ / ٣" وفيات االعيان " ، و ١١٥ / ١" تاريخ إربل " انظر ) ٢(

، ٤٢٣، ٤٢٢ / ٢، معرفة القراء الكبار ١٧١، ١٧٠ / ١، وفيات االعيان ٣٩ / ١إنباه الرواة (*) 
، ٧١ / ١، غاية النهاية ١٢٢، ١٢١ / ٧، الوايف بالوفيات ١١: ، تلخيص ابن مكتوم١٦٩ / ٤العرب 

  ،٨٩: ، سلم الوصول٤٥٣ / ١، حسن احملاضرة ٣٧٠ / ٥النجوم الزاهرة 
  .١٨٨ / ٤شذرات الذهب 

واحلطيئة ضبطه ابن خلكان بضم احلاء املهملة وفتح الطاء املهملة وسكون الياء املثناة التحتية وبعد 
  .اهلمزة هاء

 أنه ضبط يف ١٦٩ / ٤" العرب " بياء مشددة، وذكر حمقق " احلطية : " وقد ورد يف بعض املصادر
  .غلط، بل هو الصواب" احلطيئة  " وهو" النجوم الزاهرة " ، وأن ما ورد يف "احلطئة : " االصل

(*)  

)٢٠/٣٤٤(  

  

  .وحج، ولقي الكبار، وتال بالسبع على أيب القاسم بن الفحام الصقلي وغريه
  .ومسع من أيب احلسن بن مشرف، وأيب عبد اهللا احلضرمي، وأيب بكر الطرطوشي



 حممد املدجلي، أبو طاهر السلفي وهو أكرب منه، وصنيعة امللك ابن حيدرة، وشجاع بن: حدث عنه
، والنفيس أسعد بن قادوس )١(واالثري حممد بن حممد بن بنان وقرأ عليه، وإمساعيل بن حممد اللمطي 

  .خامتة أصحابه
وقد دخل الشام، وزار، وسكن مصر، وتزوج، وكان يعيش من الوراقة، وعلم زوجته وبنته الكتابة، 

 فينسخ كل منهما طائفة من الكتاب، فال يفرق فكتبتا مثله، فكان يأخذ الكتاب ويقسمه بينه وبينهما،
بني اخلطوط إال يف شئ نادر، وكان مقيما جبامع راشدة خارج الفسطاط، والهل مصر حىت أمرائها 

  ).٢(العبدية فيه اعتقاد كبري، كان ال يقبل من أحد شيئا، مع العلم والعمل واخلوف واالخالص 
  .لى حممد بن إبراهيم احلضرميوتال أيضا بالسبع على أيب علي بن بليمة، وع

  .وأحكم العربية والفقه، وخطه مرغوب فيه التقانه وبركته
  وقد كان حصل قحط مبصر، فبذل له غري واحد عطاء، فأىب وقنع،

__________  
  .نسبة إىل ملطة، بفتح الالم وسكون امليم، وهي أرض لقبيلة من الرببر بأقصى املغرب) ١(

  .٢١٨ / ٥" تاج العروس " انظر 
  .١٢٢، ١٢١ / ٧" الوايف " ، و ٣٩ / ١" إنباه الرواة " انظر ) ٢(

(*)  

)٢٠/٣٤٥(  

  

فخطب الفضل بن حيىي الطويل إليه بنته، فزوجه، مث طلب منه أمها لتؤنسها، ففعل، فما أمجل تلطف هذا 
  ).١(املرء يف بر أيب العباس 

مسعت : أيب الطاهر بن االمناطي قالكان ابن احلطيئة رأسا يف القراءات، وقرأت خبط : قال السلفي
كان شيخنا ابن احلطيئة شديدا يف دين اهللا، فظا : شيخنا شجاعا املدجلي وكان من خيار عباد اهللا يقول

مع عظم سلطانه ونفوذ أمره، فما ) ٢(غليظا على أعداء اهللا، لقد كان حيضر جملسه داعي الدعاة 
ألة كذا وكذا الروافض، خالفوا الكتاب والسنة، أمحق الناس يف مس: حيتشمه، وال يكرمه، ويقول

وكفروا باهللا، وكنت عنده يوما يف مسجده بشرف مصر وقد حضره بعض وزراء املصريني أظنه ابن 
عباس، فاستسقى يف جملسه، فأتاه بعض غلمانه بإناء فضة، فلما رآه ابن احلطيئة وضع يده على فؤاده، 

على كبدي، أتشرب يف جملس يقرأ فيه حديث رسول اهللا واحرها : وصرخ صرخة مالت املسجد، وقال
ال واهللا ال تفعل، وطرد الغالم، فخرج، وطلب الشيخ كوزا، ! صلى اهللا عليه وسلم يف آنية الفضة ؟ 

) يتجرعه وال يكاد يسيغه: (فجئ بكوز قد تثلم، فشرب، واستحىي من الشيخ، فرأيته واهللا كما قال اهللا



   ].١٧: إبراهيم[ 
تى رجل إىل شيخنا ابن احلطيئة مبئزر، وحلف بالطالق ثالثا ال بد أن يقبله، فوخبه على ذلك، وأ: قال

  .علقه على ذاك الوتد: وقال
  فلم يزل

  على الوتد حىت أكله العث، وتساقط، وكان ينسخ باالجرة، وكان له على
__________  

  .١٢٢ / ٧" الوايف " ، و ١٧٠ / ١" وفيات االعيان " ، و ٣٩ / ١" إنباه الرواة " انظر ) ١(
، ٥٦٩وهو أبو القاسم هبة اهللا بن كامل املصري التنوخي، قاضي اخلليفة العاضد، متوىف سنة ) ٢(

" ، و ٢٠٩ / ٤" العرب " ، و ٢٢٤ / ١، والروضتني ١٨٦ / ١) قسم مصر(مترجم يف اخلريدة 
  .٢٣٥ / ٤" شذرات الذهب 

(*)  

)٢٠/٣٤٦(  

  

، فما قبل، )١(ري، ولقد عرض عليه غري واحد من االمراء أن يزيد جامكيته اجلزية يف السنة ثالثة دنان
وكان له من املوقع يف قلوم مع كثرة ما يهينهم ما مل يكن الحد سواه، وعرضوا عليه القضاء مبصر، 

  .واهللا ال أقضي هلم: فقال
 رزق نعمة ومعدة، فالن: مسلم كله بقلم واحد، ومسعته وقيل له" صحيح " وكتب : إىل أن قال شجاع

: حسدوه على التردد إىل اخلالء، ومسعته كثريا إذا ذكر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول: فقال
  ).٢(طويت سعادة املسلمني يف أكفان عمر 

أن الناس بقوا مبصر ثالثة أشهر بال قاض يف سنة ثالث وثالثني، فوقع ) ٣" (طبقات القراء " وذكرنا يف 
 يعين - الشيخ أيب العباس، فاشترط عليهم شروطا صعبة، منها أنه ال يقضي مبذهبهم اختيار الدولة على

  .، فلم جييبوا إال أن يقضي على مذهب االمامية-الرفض 
تلوت بالسبع من طريقه على أيب عبد اهللا حممد بن منصور النحوي، عن الكمال العباسي، عن شجاع 

  .املدجلي، عنه
كان الشيخ أبو العباس قد أخذ نفسه بتقليل االكل، : يل شيخنا شجاعوقرأت خبط ابن االمناطي، قال 

لو أكل الناس من الضار ما : حبيث بلغ يف ذلك إىل الغاية، وكان يتعجب ممن يأكل ثالثني لقمة، ويقول
  آكل أنا

  .من النافع ما اعتلوا



" قرأت عليه وحكى لنا شجاع أن أبا العباس ولدت له بنت، فلما كربت أقرأها بالسبع، و: قال
  وغري ذلك، وكتبت" الصحيحني 

__________  
  .رواتب خدام الدولة: اجلامكية) ١(

  .وهو أداة النسبة" كي " أي قيمة، ومن " جامه " تعريب جامكي، وهو مركب من 
  .٤٥الدي شري، ص " معجم االلفاظ الفارسية املعربة " أنظر 

  .١٢٢ / ٧ "الوايف "  و ١٧١ / ١" وفيات االعيان " انظر ) ٢(
)٤٢٣ / ٢) ٣.  

  .١٧١ / ١" وفيات االعيان " وانظر 
(*)  

)٢٠/٣٤٧(  

  

: أكان ذلك عن قصد ؟ فقال: الكثري، وتعلمت عليه كثريا من العلم، ومل ينظر إليها قط، فسألت شجاعا
ى كان يف أول العمر اتفاقا، النه كان يشتغل باالقراء إىل املغرب، مث يدخل بيته وهي يف مهدها، ومتاد
  .احلال إىل أن كربت، فصارت عادة، وزوجها، ودخلت بيتها واالمر على ذلك، ومل ينظر إليها قط

ال مدح يف مثل هذا، بل السنة خبالفه، فقد كان سيد البشر صلى اهللا عليه وسلم حيمل أمامة بنت : قلت
  ).١(ابنته وهو يف الصالة 

  . مئة، وقربه بالقرافة ظاهر يزارتويف ابن احلطيئة رمحه اهللا يف احملرم سنة ستني ومخس
  

 بن إبراهيم بن عبد اهللا الكناين الداراين أبو حممد، عبدالرمحن بن أيب احلسن*  الداراين - ٢٣٥
  .الدمشقي

مسعه خاله حممد بن إبراهيم النسائي من سهل بن بشر االسفراييين، وعبد اهللا بن عبد الرزاق، وأيب 
  .الفضل بن الفرات

  وابنه، واملسلم املازين، ومكرم، وكرمية،ابن عساكر : وعنه
  .وآخرون

  مل يكن احلديث من صنعته، تويف يف مجادى: قال ابن عساكر
__________  

، وابن ١٧٠ / ١" املوطأ " ومالك يف ) ٥٤٣(ومسلم ) ٥٩٩٦(و ) ٥١٦(أخرجه البخاري ) ١(



  .١٠ / ٣، و ٤٥ / ٢والنسائي ) ٩٢٠(و ) ٩١٩(و ) ٩١٨(و ) ٩١٧(وأبو داود ) ٨٦٨(خزمية 
  .٢ / ١٠٦ق : مشيخة ابن عساكر(*) 
(*)  

)٢٠/٣٤٨(  

  

  .االوىل سنة مثان ومخسني ومخس مئة
  .النسائي الكبري عن االسفراييين" سنن " روى كثريا من 

  
 بن أيب منصور االصبهاين، الوزير الصاحب، امللقب باجلواد، أبو جعفر، حممد بن علي*  اجلواد - ٢٣٦

  ).١(نكي االتابك وزير صاحب املوصل ز
  .واله زنكي نيابة الرحبة ونصيبني، واعتمد عليه

سقى : وكان كرميا نبيال، حمببا إىل الرعية، دمث االخالق، كامل الرئاسة، امتدحه القيسراين ذه الكلمة
كان ينفذ يف ): ٣(قال ابن خلكان ) ٢(اهللا بالزوراء من جانب الغرب مها وردت ماء احلياة من القلب 

، وأجرى املاء إىل )٤( إىل احلرمني ما يكفي الفقراء، وواسى الناس يف قحط حىت افتقر وباع بقياره السنة
  عرفات أيام املوسم، وأنشأ مدرسة باملدينة، مث وزر لغازي بن زنكي،

__________  
 - ١٩٣: ، خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق٣١٠ - ٣٠٦ / ١١، الكامل ٢٠٩ / ١٠املنتظم (*) 

  ،٤١ / ٣، املختصر ١٤٧ - ١٤٣ / ٥، وفيات االعيان ١٥٦ - ١٥٣ / ٨زمان ، مرآة ال١٩٥
، البداية والنهاية ١٦١ - ١٥٩ / ٤، الوايف بالوفيات ١٠٥ / ٢، تتمة املختصر ١٦٦ / ٤، العرب ٤٢
  .١٨٥ / ٤، شذرات الذهب ٣٦٥ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٤٩، ٢٤٨ / ١٢

  ).١٢٣(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
الوايف "  و ١٤٤ / ٥" وفيات االعيان " ، و )قسم شعراء الشام (١٢٤ / ١" اخلريدة " البيت يف ) ٢(
  ".ماء احلياة " بدل " عني احلياة : "  وفيها١٦٠ / ٤" 
  .١٤٥، ١٤٤ / ٥" وفيات االعيان " يف ) ٣(
  .كلمة فارسية، وهي عمامة كبرية يعتمرها الوزراء والقضاة والكتاب: بقيار) ٤(

  . لدوزي٨٥، ٨٤" معجم امساء االلبسة " ، و ٤٠٧ / ١" ملعاجم العربية تكملة ا" انظر 
(*)  

)٢٠/٣٤٩(  



  

، فمات مضيقا عليه ٥٥٨مث من بعده الخيه مودود، مث إنه استكثر إقطاعه، وثقل عليه، فسجنه يف سنة 
م، يف سنة تسع، وكانت جنازته مشهودة من ضجيج الضعفاء وااليتام، ودفن باملوصل، مث نقل بعد عا

  .فدفن باملدينة النبوية
  

وكان ابنه جالل علي أحد البلغاء، دونت رسائله، وعنه أخذ جمد  * ]ابنه جالل الدين علي  [ - ٢٣٧
  .الدين املبارك بن االثري

  .تويف سنة أربع وسبعني ومخس مئة، وقد وزر أيضا
  

 بن إبراهيم ابن كرميكاتب السر للخالفة، سديد الدولة، حممد بن عبد ال* *  سديد الدولة - ٢٣٨
  .رفاعة الشيباين ابن االنباري

  .أقام يف كتابة االنشاء مخسني سنة، وناب يف الوزارة، ونفذ رسوال إىل الشام وإىل خراسان
  .وكان من نبالء الرجال، وكان بينه وبني احلريري مراسالت قد دونت

  .هبة اهللا بن احلصني، وعبد اهللا بن السمرقندي: حدث عن
  .املبارك بن النقور، وغريه: أخذ عنه

__________  
  .١٤٦ / ٥وفيات االعيان (*) 

، تتمة ١٦٦، ١٦٥ / ٥، العرب ٤١ / ٣، املختصر ٢٩٧ / ١١، الكامل ٢٠٦ / ١٠املنتظم (* *) 
، النجوم الزاهرة ٢٤٧ / ١٢، البداية والنهاية ٢٨٠، ٢٧٩ / ٣، الوايف بالوفيات ١٠٤ / ٢املختصر 

  .١٨٤ / ٤، شذرات الذهب ٣٦٤ / ٥
(*)  

)٢٠/٣٥٠(  

  

  .وعاش نيفا ومثانني سنة، تويف سنة مثان ومخسني ومخس مئة
صافحتها بالروح ال * أهال مبن أهدى إيل صحيفة : فأجبته: حكى أن احلريري كتب إليه رقعة، قال

لقد صدقت : كاملسك شيب نسيمه بالراح فكتب إىل جواب هذه* بالراح وتبلجت فتأرجت نفحاا 
  .ان معدن الكتابة االنبار: خباررواة اال

  



 بن حممد بن أيب العباس، االصبهاين ، علي بن أمحد)١(الشيخ املسند، أبو احلسن *  اللباد - ٢٣٩
  .اللباد

مسع أبا بكر حممد بن أمحد بن ماجة، ورزق اهللا التميمي، ورجاء ابن قولويه، والرئيس الثقفي، وأبا نصر 
  . بكر بن خلف االديبالسمسار، وله إجازة صحيحة من أيب

  .انتخب عليه معمر بن الفاخر جزءا
  .حممد بن مكي، وأهل تلك الديار: حدث عنه

  .ومل يقع لنا حديثه متصال
  .وروى عنه باالجازة ابن الليت، وكرمية، وغريمها

  .تويف يف شوال سنة ستني ومخس مئة، وكان من أبناء التسعني
__________  

  .١٨٩ / ٤، شذرات الذهب ٣٧٠ / ٥زاهرة ، النجوم ال١٧١ / ٤العرب (*) 
  .أبو احلسني": الشذرات " يف ) ١(

(*)  

)٢٠/٣٥١(  

  

 بن أمحد بن عكرمة، ابن البزري االمام عامل أهل اجلزيرة، أبو القاسم، عمر بن حممد*  البزري - ٢٤٠
  .اجلزري الشافعي

  .، وطائفة)١(ارحتل، وأخذ املذهب عن الغزايل، وإلكيا 
  . الفقه، وخترج به أئمةوبرع يف غوامض

  ).٢" (املهذب " وله مصنف كبري شرح فيه إشكاالت 
كان أحفظ من بقي يف الدنيا على ما يقال ملذهب الشافعي، وكان يلقب بزين ): ٣(قال ابن خلكان 

الدين مجال االسالم، مل يدع باجلزيرة نظريه، تويف يف أحد الربيعني سنة ستني ومخس مئة وله تسع ومثانون 
  .ةسن

  .وهذه نسبة إىل عمل البزر وبيعه وهو استخراج زيت الكتان
  

   بن العباس بن عبدالعدل اجلليل، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا* *  احلراين - ٢٤١
__________  

باب البزري والربزي، الكامل : ، االستدراك البن نقطة)جزيرة ابن عمر (١٣٨ / ٢معجم البلدان (*) 



، ١٧١ / ٤، العرب ٤٣، ٤٢ / ٣، املختصر ٤٤٥، ٤٤٤ / ٣، وفيات االعيان ٣٢١ / ١١يف التاريخ 
، طبقات ٢٥٣ - ٢٥١ / ٧، طبقات السبكي ٣٤٤ / ٣، مرآة اجلنان ١٠٦ / ٢تتمة املختصر 

  ، كشف الظنون،٣٧٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٥٨، ٢٥٧ / ١االسنوي 
  .٧٨٤ / ١، هدية العارفني ١٨٩ / ٤، شذرات الذهب ١٩١٣ / ٢
الكبري القدر، املقدم بني الناس، وهو : هو بكسر الكاف وفتح الياء لفظ أعجمي يلقب به ومعناه) ١(

  . ه٥٠٤لقب علي بن حممد بن علي الطربي اهلراسي الشافعي املتوىف سنة 
  ).٢٠٧( برقم ١٩تقدمت ترمجته يف اجلزء 

االسامي والعلل من : " اهللشيخ أيب إسحاق الشريازي، وشرح غريب ألفاظه وأمساء رجاله، مس) ٢(
  .٤٤٥ / ٣" وفيات االعيان " انظر " كتاب املهذب 

  .٤٤٥ / ٣" وفيات االعيان " يف ) ٣(
  = (*)، ٣٤٠ و ٣٣٠ / ٣، الوايف بالوفيات ١٧١ / ٤، العرب ٢١٣، ٢١٢ / ١٠املنتظم (* *) 

)٢٠/٣٥٢(  

  

  .احلميد احلراين مث البغدادي
بن عبد الرزاق االنصاري، وطرادا الزينيب، وبأصبهان أبا الفتح احلداد، مسع رزق اهللا التميمي، وهبة اهللا 

  .ومجاعة
  .روى عنه بنته خدجية، وعبد اللطيف بن القبيطي

  .وأجاز للرشيد بن مسلمة
  ".روضة االدباء " وله نظم حسن، ألف كتابا مساه 

  .وكان آخر من مات من شهود القاضي أيب احلسن بن الدامغاين
  .سنة ستني ومخس مئة) ١(عشر مجادى االوىل تويف يف ثاين 

  
 بن شيخ احلنابلة، املفيت القاضي، أبو يعلى الصغري، حممد بن أيب خازم حممد*  ابن الفراء - ٢٤٢

  .القاضي الكبري أيب يعلى بن الفراء البغدادي، من أنبل الفقهاء وأنظرهم
  .خترج به خلق

  .لتككي، وطائفةمسع من أيب احلسن بن العالف، واحلسن بن حممد ا
__________  

: ، كشف الظنون٣٦٩، ٣٦٨ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٥٠، ٢٤٩ / ١٢، البداية والنهاية ٣٤١= 



  .٩٤ / ٢، هدية العارفني ١٨٩ / ٤، شذرات الذهب ٩١٦
  .مجادى اآلخرة": املنتظم " يف ) ١(

، النجوم ٢٥٠ - ٢٤٤ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ١٧٢، ١٧١ / ٤، العرب ٢١٣ / ١٠املنتظم (*) 
، هدية ١٩٠ / ٤، شذرات الذهب ١ / ٧١ق : ، الدر املنضد يف رجال أمحد٣٧٠ / ٥الزاهرة 
  .٩٤ / ٢العارفني 

(*)  

)٢٠/٣٥٣(  

  

  .وويل قضاء واسط مدة، مث عزل، ولزم االفادة
  .أبو الفتح املندائي، وابن االخضر: روى عنه

  .وستون سنةتويف يف مجادى االوىل سنة ستني ومخس مئة وله ست 
  .تفقه بأبيه وبعمه أيب احلسني حممد

  ).١(وقد أضر بأخرة، وكان أحد االذكياء 
  

، قسيس النصارى، وبقراط وقته، أمني الدولة، أبو احلسن، هبة اهللا ابن صاعد*  ابن التلميذ - ٢٤٣
  ).٢(املسيحي الطبيب، صاحب التصانيف 

  .كان كثري االموال والتجمل، وعاش أربعا وتسعني سنة
  .مات سنة ستني ومخس مئة

  
   بن احلسنياملقرئ االمام، أبو الفتح، عبد الوهاب بن حممد* *  ابن الصابوين - ٢٤٤

__________  
  .٩٤ / ٢" هدية العارفني " ، و ٢٤٦ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " انظر مصنفاته يف ) ١(

، طبقات ٢٢٤ - ٢٢٢: ، اخبار العلماء بأخبار احلكماء٢٨٢ - ٢٧٦ / ١٩معجم االدباء (*) 
، ٤٥ / ٣، املختصر ٧٧ - ٦٩ / ٦، وفيات االعيان ٣٧١ - ٣٤٩ / ١االطباء البن أيب أصيبعة 

، البداية والنهاية ١١٨ - ١١٥ / ٢٧، الوايف خ ١٠٧، ١٠٦ / ٢، تتمة املختصر ١٧٢ / ٤العرب 
  .٥٠٥ / ٢، هدية العارفني ١٩١، ١٩٠ / ٤، شذرات الذهب ٢٥٠ / ١٢

هدية " ، و ٣٧١ / ٢" طبقات االطباء " ، و ٢٧٩، ٢٧٨ / ١٩" معجم االدباء "  انظرها يف) ٢(
  .٥٠٥ / ٢" العارفني 



  ".طبقات االطباء " و " وفيات االعيان " وانظر بعض شعره يف 
 / ٢، معرفة القراء الكبار ١٥٢ / ٣، اللباب ٤٤، ٤٣ / ٥، معجم البلدان )املالكي: (االنساب(* *) 
، شذرات الذهب ٣٦١ / ٥، النجوم الزاهرة ٤٨١ / ١، غاية النهاية ١٦١، ١٦٠ / ٤، العرب ٤٢٠

١٧٧ / ٤.  
(*)  

)٢٠/٣٥٤(  

  

  .، البغدادي الصابوين أبوه اخلفاف احلنبلي)١(املالكي، من قرية املالكية 
  .قرأ بالعشر على ابن بدران، وأيب العز القالنسي

  .ر، وابن الطيوريومسع الكثري من النعايل، وابن البطر، وثابت بن بندا
  .سبطه عمر بن كرم تلك االربعني املخرجة له، وابن االخضر: روى عنه

  .كان ثبتا صدوقا، قيما مبعرفة القراءات: قال ابن النجار
: صدوق صاحل، حسن السرية بكتاب اهللا، يأكل من كد يده، كتبت عنه، وقال يل: وقال السمعاين

  .ولدت سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة
  .تويف يف صفر سنة ست ومخسني ومخس مئة: قلت

  .وكان يصنع خفاف النساء
  

، الشيخ االمني املعمر، أبو احلسن املقدسي اخلشاب، نزيل ابن سرور*  علي بن عساكر - ٢٤٥
  .دمشق

  .ولد سنة مثان ومخسني وأربع مئة
بن أمحد بن أيب ومسع يف سنة سبعني من الفقيه نصر املقدسي، ومسع بدمشق من أيب عبد اهللا احلسن 

  .احلديد
__________  

  .على الفرات بالعراق) ١(
، شذرات ٣٢٩ / ٥، النجوم الزاهرة ١٥٣، ١٥٢ / ٤، العرب ١ / ١٤٧ق : مشيخة ابن عساكر(*) 

  .١٦٨، ١٦٧ / ٤الذهب 
(*)  

)٢٠/٣٥٥(  



  

  .وقدم دمشق يف جتارة، مث سكنها بعد استيالء النصارى على بيت املقدس
  . نصر اهللا املصيصيوكان يصحب الفقيه

احلافظ ابن عساكر وابنه القاسم، وأبو املواهب بن صصرى، وأخوه أبو القاسم احلسني، : حدث عنه
  .ومجاعة

  .مات يف شوال سنة ثالث ومخسني ومخس مئة
  .وقع يل جزء من عواليه

  
ن حممد بن  بن عبدا لباقي بالشيخ الثقة املسند، أبو القاسم، أمحد بن املبارك*  ابن قفرجل - ٢٤٦

قفرجل البغدادي الذهيب القطان املقرئ، أخو الشيخ أيب حممد أمحد بن املبارك الذي يروي عن طراد 
  .ومات قبل أيب القاسم بعشر سنني

  وأبو القاسم هذا مسع عاصم بن احلسن، وطراد بن حممد الزينيب،
عثمان، وأبا الفضل بن خريون، ورزق اهللا التميمي، والفضل بن أيب حرب اجلرجاين، وأبا الغنائم بن أيب 

  .وأبا طاهر الباقالين
  .السمعاين، وسعد بن طاهر البلخي، وزيد بن حيىي البيع، وحممد بن ليث الوسطاين، وعدة: حدث عنه

  .وأجاز اليب احلسن بن املقري
  .وكان شيخا مستورا ال بأس به

  .مات يف سنة ست ومخسني ومخس مئة، وهو يف عشر التسعني
__________  

  .مل نعثر له على مصدر ترمجه(*) 
(*)  

)٢٠/٣٥٦(  

  

  .من طريقه" احملامليات " وقع يل من 
روى لنا عنه ابن سكينة، وعبد الرزاق، وابن االخضر، وثابت بن مشرف، مولده يف : قال ابن النجار

  .شعبان سنة سبعني وأربع مئة، ومات يوم عاشوراء سنة ست ومخسني
  

 بن هبة اهللا بن حسن بن علي، اجلليل املسند، أبو يعلى، محزة بن عليالشيخ *  ابن احلبويب - ٢٤٧



  .الثعليب الدمشقي البزاز ابن احلبويب
  .ولد سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة

  .ومسع أبا القاسم بن أيب العالء، وأبا الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي، وسهل بن بشر إالسفراييين
  .ويبمسعه عمه أبو اد معايل بن احلب

  ).١(ال بأس به : وقال احلافظ ابن عساكر
ابن عساكر وابنه، وأبو املواهب بن صصرى، وأخوه احلسني، وعبد اخلالق بن أسد، : حدث عنه: قلت

  وابنه غالب، ومحزة بن عبد
الوهاب، وابنه أمحد بن محزة ابن احلبويب، ومكرم بن أيب الصقر، وأبو نصر بن الشريازي، وكرمية 

  . آخر من حدث عنهالزبريية وهي
__________  

، العرب ٢٥٦: باب احلبويب واحلين، املشتبه: ، االستدراك البن نقطة٢ / ٥٨ق : مشيخة ابن عساكر(*) 
، ذيب تاريخ دمشق ١٧٤ / ٤، شذرات الذهب ٣٣٣ / ٥، النجوم الزاهرة ١٥٧، ١٥٦ / ٤

  .٤٤٩ / ٤لبدران 
ذيب تاريخ دمشق " و " الشذرات " او، حترفت يف واحلبويب حباء مهملة مضمومة وموحدتني بينهما و

  ".اجلربي " إىل " 
  .٤٤٩ / ٤" ذيب ابن عساكر " انظر ) ١(

(*)  

)٢٠/٣٥٧(  

  

  .مات يف مجادى االوىل سنة مخس ومخسني ومخس مئة، ودفن بسفح قاسيون
  

ييب االقليشي بن عيسى بن وكيع، التج) ١ (العالمة، أبو العباس، أمحد بن معد*  االقليشي - ٢٤٨
  .الداين

  .مسع أباه، وتفقه بأيب العباس بن عيسى
  .ومسع من صهره طارق بن يعيش، وابن الدباغ، ومبكة من أيب الفتح الكروخي، وبالثغر من السلفي

  .، وفضائل، ويد يف اللغة)٣(، وشعر )٢(وله تصانيف ممتعة 
  .بعد اخلمسني ومخس مئة) ٤(مات بقوص 

__________  



 / ٤، العرب ٦٢ - ٦٠: ، تكملة الصلة١٣٧، ١٣٦ / ١، إنباه الرواة ٢٣٧ / ١بلدان معجم ال(*) 
، ٢٤٦ / ١، الديباج املذهب ١٨٤، ١٨٣ / ٨، الوايف بالوفيات ٢٣: ، تلخيص ابن مكتوم١٣٩
، سلم ٦٠٠ - ٥٩٨ / ٢، نفح الطيب ٣٩٢ / ١، بغية الوعاة ٣٢١ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٤٧
  ،١٥٤ / ٤، شذرات الذهب ٩٨٨، ١٧١ :، كشف الظنون١٥٢: الوصل
، هدية ٣١٦ / ٢، و ٤٥٢، ٤٥١ / ١، إيضاح املكنون )قلش (٣٤٠ / ٤، تاج العروس ١٥٥

، تاريخ ١٤٣، ١٤٢ / ١، شجرة النور الزكية ٦٢٩، ٦٢٨: ، معجم املطبوعات٨٥ / ١العارفني 
  ).النسخة العربية (٢٧٧، ٢٧٦ / ٦بروكلمان 
  .هي بلدة من أعمال طليطلة باالندلسنسبة إىل أقليش، و: واالقليشي

  .معروف": معجم البلدان " يف ) ١(
  . ه١٣٠٢بالقاهرة سنة " النجم من كالم سيد العرب والعجم " طبع منها كتاب ) ٢(

وانظر النسخ اخلطية " هدية العارفني " و " نفح الطيب " و " الديباج املذهب " وانظر بقية تصانيفه يف 
  .٢٧٧، ٢٧٦ / ٦" وكلمان تاريخ بر" لبعضها يف 

  .٦٠٠، ٥٩٩ / ٢" نفح الطيب " ، و ١٣٧ / ١" إنباه الرواة " انظر ) ٣(
  .مدينة كبرية يف صعيد مصر: وقوص" إنباه الرواة " مات مبكة، كما يف : وقيل) ٤(

(*)  

)٢٠/٣٥٨(  

  

 بن مد بن أمحدالشيخ االمام املسند العدل، خطيب جامع املهدي، أبو املظفر، حم*  ابن التريكي - ٢٤٩
  .علي بن احلسني، اهلامشي العباسي، املعروف بابن التريكي

  .ولد سنة سبعني وأربع مئة
  .أيب نصر الزينيب، وعاصم بن احلسن، ورزق اهللا التميمي: حدث عن
السمعاين، وعلي بن هارون احللي، وأبو الفرج حممد ابن عبدالرمحن الواسطي التاجر، وعبد : حدث عنه

  .كينة، وحيىي بن أيب املظفر احلنفي مدرس النفيسية، وآخرونالسالم بن س
  .تويف يف نصف ذي القعدة سنة مخس ومخسني ومخس مئة

  
 بن غامن ابن حممد الغامني االمام الفقيه العابد االديب، أبو احملاسن، مسعود بن حممد* *  الغامني - ٢٥٠
  .اهلروي

__________  



، ذيل ١٥٩ / ٤، العرب ٦٩: ، املشتبه٢١٥ / ١، اللباب ١٩٧ / ١٠، املنتظم ٥١ / ٣االنساب (*) 
، الدر املنضد يف رجال ٣٣٣ / ٥، النجوم الزاهرة ١٤٥ / ١، تبصري املنتبه ٢٣٨ / ١طبقات احلنابلة 

  .١٧٥ / ٤، شذرات الذهب ٢ / ٧٠ق : أمحد
" ابن رجب إىل  " طبقات" ، ويف "النويلي " إىل " الشذرات " والتريكي بلفظ تصغري الترك، حترفت يف 

  ".الربمكي 
باب الغامني والقائمي، : ، االستدراك البن نقطة٣٠٢، ٣٠١ / ٢، التحبري ١٢٠ / ٩االنساب (* *) 
  .١٧١، ١٧٠ / ٢، اجلواهر املضية ٣٧٤ / ٢: اللباب

(*)  

)٢٠/٣٥٩(  

  

  .وأربع مئة) ٢(يف سنة أربع وستني ) ١(ولد بطوس 
  .ريي، وأبو صاحل املؤذنوأجاز له االمامان أبو القاسم القش

  .ومسع أبا إسحاق إبراهيم بن حممد االصبهاين، وطائفة
  .اهليثم الشاشي من أيب القاسم أمحد بن حممد اخلليلي" مسند " ومسع 
  .ابن عساكر، والسمعاين، والتاج املسعودي، وعبد الرحيم ابن السمعاين: وعنه

  .لقشرييا" رسالة " الشاشي، و " مسند " مسع منه عبدالرحيم 
كان إماما ورعا، كثري العبادة، تورع عن طعام والده الختالطه بالدولة، وعمر يف ): ٣(قال أبو سعد 

  .الطاعة، وكان سريع النظم، مات يف ربيع االول سنة ثالث ومخسني ومخس مئة
  

 علي  بنالشيخ االمام الصاحل الواعظ احملدث، أبو الفتوح، حممد بن أيب جعفر حممد*  الطائي - ٢٥١
  ).٤(بن حممد، الطائي اهلمذاين، صاحب االربعني املشهورة 

__________  
ولد بطوس ونشأ : على العكس" التحبري " ولد بنيسابور ونشأ بطوس، ويف ": االنساب " يف ) ١(

  .بنيسابور
  .أربع وعشرين": اجلواهر املضية " يف ) ٢(
  .٣٠١ / ٢" التحبري " يف ) ٣(

 / ٦، طبقات السبكي ٣١٠ / ٣، مرآة اجلنان ١٤٤ / ١يف بالوفيات ، الوا١٥٩ / ٤العرب (*) 
، ٥٦: ، كشف الظنون٣٣٣ / ٥، النجوم الزاهرة ١٧٣، ١٧٢ / ٢، طبقات االسنوي ١٨٩، ١٨٨



  .٢٤٧ / ٦، تاريخ بروكلمان ٩٣ / ٢، هدية العارفني ١٧٥ / ٤شذرات الذهب 
 مسموعاته عن أربعني شيخا، كل حديث عن ذكر فيه أنه أملى أربعني حديثا من: قال حاجي خليفة) ٤(

  = (*)واحد من الصحابة، فذكر ترمجته وفضائله، وأورد عقيب كل حديث بعض ما 

)٢٠/٣٦٠(  

  

  .ولد سنة مخس وسبعني وأربع مئة مذان
مسع فيد بن عبدالرمحن الشعراين، وعبد الرمحن بن محد الدوين، وظريف بن حممد النيسابوري، واالديب 

يب العباس االبيوردي، وإمساعيل بن احلسن السنجبسيت، وعبد الغفار بن حممد الشريوي، حممد بن أ
والعالمة أبا احملاسن الروياين، وأبا القاسم بن بيان الرزاز، وشريويه الديلمي، وابن طاهر املقدسي، وحميي 

  .السنة البغوي، وتاج االسالم أبا بكر السمعاين، وتفقه عليهما مبرو
كان يرجع إىل نصيب من العلوم فقه وحديث وأدب ووعظ، حضرت وعظه : السمعاينقال أبو سعد 

  ).١(مذان، فاستحسنته 
  حممد بن عبد اهللا بن البناء الصويف، وأبو: حدث عنه: قلت

  .، وأخوه احلسن، وأبو املنجا بن الليت، ومجاعة مسعوا منه ببغداد)٢(عبد اهللا احلسني بن الزبيدي 
  .ل سنة مخس ومخسني ومخس مئةتويف مذان يف شوا

، ومحزة بن علي ابن احلبويب )٣(وفيها مات مؤرخ دمشق العميد محزة بن أسد التيميمي ابن القالنسي 
  ، والشيخ)٦(، وأمري املؤمنني املقتفي )٥(، والفائز عيسى بن الظافر خليفة العبيدية وله عشر سنني )٤(

__________  
  ".االربعني يف إرشاد السائرين إىل منازل اليقني " ريبه، ومساه اشتمل عليه من الفوائد، وشرح غ= 
  .٥٦ / ١" كشف الظنون " 
  .١٨٩ / ٦السبكي " طبقات " انظر نص السمعاين يف ) ١(
  .٦٥٤ / ٢" تبصري املنتبه " بفتح الزاي كما يف ) ٢(
  ).٢٦٢(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٤٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٧٧( اجلزء اخلامس عشر برقم مرت ترمجته يف) ٥(
  ).٢٧٣(سترد ترمجته برقم ) ٦(

(*)  

)٢٠/٣٦١(  



  

، ومسعود بن )٢(، وأبو طاهر حممد بن أيب بكر البخاري الصابوين )١(حممد بن حيىي الزبيدي الواعظ 
 عبد الواحد بن احلصني الشيباين، وحيىي بن عبدالرمحن الطوسي ابن تاج القراء، وأبو املظفر حممد بن

  ).٣(أمحد ابن التريكي 
  

 بن ألب أرسالن بن السلطان، ملك خراسان، معز الدين، سنجر بن السلطان ملكشاه*  سنجر - ٢٥٢
جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق الغزي التركي السلجوقي، صاحب خراسان وغزنة وبعض ما وراء 

  .النهر
  .حلرمنيخطب له بالعراق وأذربيجان والشام واجلزيرة وديار بكر وأران وا

  .وامسه بالعريب أبو احلارث أمحد بن حسن بن حممد بن داود
  .حسن إن شاء اهللا: كذا قال السمعاين، لكن قال يف أبيه

  من اجلزيرة يف رجب سنة تسع وسبعني وأربع مئة إذ) ٤(ولد بسنجار 
__________  

  ).٢١١(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٩٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٤٩(مجته برقم تقدمت تر) ٣(

 - ٢٣٦: ، خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق١٧٨ / ١٠، املنتظم )السنجاري (١٥٩ / ٧االنساب (*) 
 / ٤، العرب ٣٣ / ٣، املختصر ٤٢٨، ٤٢٧ / ٢، وفيات االعيان ٢٢٣، ٢٢٢ / ١١، الكامل ٢٥٩
، ٤٧٢، ٤٧١ / ١٥، الوايف بالوفيات ٩٢ / ٢، تتمة املختصر ٦٩ / ٢، دول االسالم ١٤٨، ١٤٧

 / ٢، تبصري املنتبه ٧٣ ٧٤ و ٧٠ و ٦٤ و ٥٦ / ٥، تاريخ ابن خلدون ٢٣٧ / ١٢البداية والنهاية 
 / ٣، تاج العروس ١٦٢، ١٦١ / ٤، شذرات الذهب ٣٢٧، ٣٢٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٦٩٧
  .٣٣٣: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة)سنجار (٢٨٠

ا جرت به عادة االتراك، فإم يسمون أوالدهم بأمساء سنجر باسم هذا البلد على م: فقيل له) ٤(
  .املواضع
  .٤٢٨ / ٢" وفيات االعيان "  و ١٥٩ / ٧" االنساب " انظر 
(*)  

)٢٠/٣٦٢(  

  



  .توجه أبوه لغزو الروم، ونشأ ببالد اخلوز، مث سكن خراسان، وتدير مرو
 وأربع مئة، مث استقل بامللك يف ويل نيابة عن أخيه السلطان بركياروق سنة تسعني): ١(قال ابن خلكان 

  .سنة اثنيت عشرة ومخس مئة
بالعراق يف آخر سنة ) ٢(كان يف أيام أخيه يلقب بامللك املظفر إىل ان تويف أخوه حممد : قال السمعاين

  إحدى عشرة، فتسلطن، ورث امللك
  .المعن آبائه، وزاد عليهم، وملك البالد، وقهر العباد، وخطب له على أكثر منابر االس

وكان وقورا حييا، كرميا سخيا، مشفقا، ناصحا لرعيته، كثري الصفح، جلس على سرير امللك قريبا من 
  .ستني سنة

فلما وقفنا ظنين السلطان، فافتتح : ] قال[ وحكى أنه دخل مع أخيه حممد على املستظهر باهللا، : قال
ي، ففوض إليه السلطنة، وجعلين يا موالنا، هو السلطان، وأشرت إىل أخ: كالمه معي، فخدمت، وقلت

  ).٣(ويل عهده 
  .أجاز أبو احلسن علي بن أمحد املديين لسنجر مسموعاته، فقرأت عليه ا أحاديث، وقد ثقل مسعه

 فأسروه، مث ختلص بعد - يعين قبل سنة مخسني ومخس مئة -حارب سنجر الغز ): ٤(قال ابن اجلوزي 
  .مدة

  مللوك مهة، وأكثرهم عطاء،كان من أعظم ا): ٥(وقال ابن خلكان 
__________  

  .٤٢٨ / ٢" وفيات االعيان " يف ) ١(
  ).٢٩٣(مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٢(
  .١٧٨ / ١٠" املنتظم " انظر ) ٣(
  .١٧٨ / ١٠" املنتظم " يف ) ٤(
  .٤٢٧ / ٢" وفيات االعيان " يف ) ٥(

(*)  

)٢٠/٣٦٣(  

  

 ذهب ا يف اجلود كل مذهب، فبلغ ما وهب من العني سبع مئة ألف ذكر أنه اصطبح مخسة أيام متوالة
  .دينار سوى اخللع واخليل

اجتمع يف خزائنه من االموال ما مل يسمع أنه اجتمع يف خزائن ملك، قلت له : وقال خازنه): ١(قال 
  حصل يف خزائنك ألف ثوب ديباج: يوما



مال إىل : يقبح مبثلي أن يقال: هللا، مث قالأطلس، وأحب أن تراها، فسكت، فأبرزت مجيعها، فحمد ا
  .املال

  .وأذن لالمراء يف الدخول، وفرق عليهم الثياب
  .واجتمع عنده من اجلواهر ألف رطل ونيف، ومل يسمع عند ملك ما يقارب هذا: قال

 وهي وقعة مشهورة ٥٤٨مل يزل يف ازدياد إىل أن ظهرت عليه الغز يف سنة ): ٢(قال ابن خلكان 
فيها الفقيه حممد بن حيىي، فكسروه، واحنل نظام ملكه، وملكوا نيسابور، وقتلوا خلقا كثريا، استشهد 

أنت سلطاننا، وبقي : ، وضربوا رقاب عدة من أمرائه، مث قبلوا االرض، وقالوا)٣(وأخذوا السلطان 
م خبتيار معهم مثل جندي يركب اكديشا، وجيوع وقتا، وأتوا به، فدخلوا معه مرو، فطلبها منه أمريه

  .هذه دار امللك! كيف يصري هذا ؟ : إقطاعا، فقال
فصفى له، وضحكوا، فرتل عن امللك، ودخل إىل خانقاه مرو، وعملت الغز ما ال تعمله الكفار من 

العظائم، وانضمت العساكر، فملكوا مملوك سنجر أيبه، وجرت مصائب على خراسان، فبقي يف أسرهم 
  ت منهم، وعاد إىل خراسان،ثالث سنني وأربعة أشهر، مث أفل

__________  
، ٢٥١": خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق " ، وانظر ٤٢٨، ٤٢٧ / ٢" وفيات االعيان " يف ) ١(

٢٥٢.  
  .٤٢٨ / ٢" وفيات االعيان " يف ) ٢(
  .٤٢٨ / ٢" وفيات االعيان " إىل هنا ينتهي النص يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٣٦٤(  

  

بن حممد ) ١(ان، واستوىل على أكثر مملكته خوارزم شاه أتسز وزال مبوته ملك بين سلجوق عن خراس
  .بن نوشتكني، ومات أتسز قبل سنجر

  مات يف الرابع والعشرين من ربيع االول سنة اثنتني: قال السمعاين
  .ومخسني ومخس مئة، ودفن يف قبة بناها، ومساها دار اآلخرة

  .ت خطبته، ومل يعقد له عزاءملا جاء خرب موته إىل بغداد، قطع): ٢(قال ابن اجلوزي 
  .تسلطن بعده ابن أخته اخلاقان حممود بن حممد بن بغراجان: قال السمعاين

وقد عمل يف أثناء دولته مصافا ما مسع مبثله أبدا مع كافر ترك، انكسر سنجر فيها، وقتل من : قلت
  .جنده سبعون ألفا



  
 صاحب دمشق وابن صاحبها مجال الدين حممدامللك املظفر، جمري الدين، أبو سعيد، أبق، *  أبق - ٢٥٣

  .بن تاج امللوك بوري بن طغتكني البعلبكي املولد
  والوزير ابن) ٣(متلك بعد أبيه وهو حدث، ودبر الدولة أنر الطغتكيين 

__________  
  ).٢١٥(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .٤٢٨ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(

، ١٧٢ / ٨، مرآة الزمان ١٩٨، ١٩٧ / ١١، الكامل ٣٢٨ - ٣٠٦: تاريخ ابن القالنسي(*) 
 / ٦، الوايف بالوفيات ٤: ، أمراء دمشق١٨٦، ١٨٥ / ٤، العرب ١٨٩، ١٨٨ / ٥وفيات االعيان 

 ٢، ذيب تاريخ دمشق لبدران ٢١٢، ٢١١ / ٤، شذرات الذهب ٣٨١ / ٥، النجوم الزاهرة ١٨٨
  .٤٦: ، معجم االنساب٣٢٠/ 
  ).١٤٨(برقم الذي تقدمت ترمجته ) ٣(

(*)  

)٢٠/٣٦٥(  

  

، فلما مات أنر استقل بامللك جمري الدين، مث نفى الوزير إىل صرخد، واستوزر أخاه حيدرة )١(الصويف 
  مدة، مث قتله، وقدم على اجليش عطاء

البعلبكي، مث قتله، فقصد نور الدين دمشق، وعامله أهلها، فأخذها باالمان، وعوض جمري الدين حبمص، 
 مث أمره نور الدين بالتحول إىل بالس، فسار إليها، مث تركها، وقدم على اخلليفة، فأعطاه خبز فأقام ا،

  .سبعني فارسا إىل أن مات ببغداد سنة أربع وستني ومخسني مئة كهال
  

، سلطان املغرب الذي يلقب بأمري املؤمنني، الكومي القيسي، ابن علوي*  عبداملؤمن بن علي - ٢٥٤
  .املغريب

  .أعمال تلمسانمولده ب
  .وكان أبوه يصنع الفخار

علينا حق ) ٢(إمنا حنن من قيس غيالن بن مضر بن نزار، ولكومية :  أعين عبداملؤمن-إنه قال : قيل
  ).٣(الوالدة، واملنشأ فيهم، وهم أخوايل 

__________  



  ).١٥٨(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ١(
 / ٨، مرآة الزمان ٣٤٤ - ٣٢٧  و٣٠٣ - ٢٨٤: ، املعجب٢٩٢، ٢٩١ / ١١الكامل (*) 

، العرب ٧٣ / ٢، دول االسالم ٤٠ / ٣، املختصر ٢٤١ - ٢٣٧ / ٣، وفيات االعيان ١٥٢، ١٥١
 - ١٠٧: ، احللل املوشية٢٤٧، ٢٤٦ / ١٢، البداية والنهاية ١٠٤ / ٢، تتمة املختصر ١٦٥ / ٤

، جذوة ٣٦٤، ٣٦٣ / ٥ة ، النجوم الزاهر٢٢٩ / ٦، تاريخ ابن خلدون ٨٧ / ١، بغية الرواد ١١٩
، االستقصا ٥٥: ، اخلالصة النقية١٨٣ / ٤، شذرات الذهب ٤٤٢ / ١، نفح الطيب ٢٧٢: االقتباس

  .٢١: ، أخبار املهدي١١٣: ، معجم االنساب١٤٥ - ٩٩ / ٢
  .وهي قبيلة صغرية نازلة بساحل البحر من أعمال تلمسان) ٢(

  .٩٩ / ٢" االستقصا "  ، وانظر نسبها يف٢٤٠ / ٣" وفيات االعيان " انظر 
  .٢٨٨" املعجب " انظر ) ٣(

(*)  

)٢٠/٣٦٦(  

  

  ).١(قسيمه يف النسب الكرمي : وكان اخلطباء إذا دعوا له بعد ابن تومرت، قالوا
  ).٢(مولده سنة سبع ومثانني وأربع مئة 
، ، تعلوه محرة، أسود الشعر، معتدل القامة، جهوري الصوت)٣(وكان أبيض مجيال، ذا جسم عمم 

فصيحا جزل املنطق، ال يراه أحد إال أحبه بديهة، وكان يف كربه شيخا وقورا، أبيض الشعر، كث 
اللحية، واضح بياض االسنان، وكان عظيم اهلامة، طويل القعدة، شثن الكف، أشهل العني، على خده 

د أهوت مطبقة كان يف صباه نائما، فسمع أبوه دويا، فإذا سحابة مسراء من النحل ق: االمين خال، يقال
ال بأس، لكين : على بيته، فرتلت كلها على الصيب، فما استيقظ، فصاحت أمه، فسكنها أبوه، وقال

متعجب مما تدل عليه، مث طارت عنه، وقعد الصيب ساملا، فذهب أبوه إىل زاجر، فذكر له ما جرى، 
  ).٤(يوشك أن يكون البنك شأن، جيتمع عليه طاعة أهل املغرب : فقال

قد سافر يف حدود اخلمس مئة إىل املشرق، وجالس العلماء، وتزهد، وأقبل ) ٥(مد بن تومرت وكان حم
  على االنكار على الدولة باالسكندرية وغريها، فكان ينفى ويؤذى، ففي رجعته إىل إفريقية هو ورفيقه

__________  
  .٢٨٨" املعجب ) " ١(
  .إن والدته سنة مخس مئة: وقيل: قال ابن خلكان) ٢(

  .سنة تسعني وأربع مئة: لوقي



  .٢٣٩ / ٣" وفيات االعيان " 
  .عظم اخللق يف الناس وغريهم: العمم حمركة": القاموس " يف ) ٣(
  .٩٩ / ٢" االستقصا " ، و ٢٣٨، ٢٣٧ / ٣وفيات االعيان، " انظر ) ٤(
  ).٣١٨(الذي مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ) ٥(

(*)  

)٢٠/٣٦٧(  

  

  .أطلب العلم: إىل أين تسافر ؟ قال: صادف عبداملؤمن، فحدثه ووانسه، وقال) ١(ايت الشيخ عمر اهلنت
  .قد وجدت طلبتك: قال

ففقهه، وصحبه، وأحبه، وأفضى إليه بأسراره ملا رأى فيه من مسات النبل، فوجد مهته كما يف النفس، 
  .هذا غالب الدول: فقال ابن تومرت يوما خلواصه

بأقصى املغرب، فأقبل عليهم الرببر، وكثروا، وعسكروا، وشقوا العصا على ) ٢(ومضوا إىل جبل تينمل 
مجوعهم، واستفحل أمرهم، وخافتهم امللوك، ] ت [ ابن تاشفني، وحاربوه مرات، وعظم أمرهم، وكثر 

وآل م احلال إىل االستيالء على املمالك، ولكن مات ابن تومرت قبل متكنهم يف سنة أربع وعشرين 
  .ومخس مئة

كانت وقعة البحرية بظاهر مراكش بني ابن تاشفني صاحب املغرب وبني أصحاب ابن تومرت يف سنة و
إحدى وعشرين، فازم فيها املوحدون، واستحر م القتل، ومل ينج منهم إال حنو من أربع مئة مقاتل، 

ا، وأمر بكذا، قال املهدي كذ: وملا تويف ابن تومرت كتموا موته، وجعلوا خيرجون من البيت، ويقولون
وبقي عبداملؤمن يغري يف عسكره على القرى، ويعيشون من النهب، وضعف أمرهم، وكذلك اختلف 

امللثمون، فخامر منهم الفالكي من كبارهم، : املرابطون، ويقال هلم: جيش ابن تاشفني الذين يقال هلم
 أعوام أفصحوا مبوت ابن وسار إىل عبد املؤمن، فتلقاه باالحترام، واعتضد به، فلما كان بعد مخسة

تومرت، ولقبوا عبداملؤمن أمري املؤمنني، وصارت حصون الفالكي للموحدين، وأغاروا على نواحي 
  .أغمات والسوس االقصى، واستفحل م البالء

__________  
  بكسر اهلاء وسكون النون وبعد االلف تاء ثانية، نسبة إىل قبيلة كبرية من الرببر يقال) ١(
  .ةهنتات: هلا
  .٣٩٣ / ٣" اللباب " 



  .٦٩ / ٢" معجم البلدان " ، و ٥٥ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ٢(
(*)  

)٢٠/٣٦٨(  

  

استدعى ابن تومرت قبل موته الرجال املسمني ): ١(عبد الواحد املراكشي " املعجب " وقال صاحب 
 بن سليمان، فحمد اهللا، مث ، وعمر إينيت، وعبد اهللا)٣(والثالثة عمر أرتاج ) ٢(باجلماعة وأهل اخلمسني 

 من عليكم أيتها الطائفة بتأييده، وخصكم حبقيقة توحيده، وقيض - سبحانه، وله احلمد -إن اهللا : قال
لكم من ألفاكم ضالال ال تدون، وعميا ال تبصرون، قد فشت فيكم البدع، واستهوتكم االباطيل، 

عنكم سلطان هؤالء املارقني، وسيورثكم أرضهم فهداكم اهللا به، ونصركم، ومجعكم بعد الفرقة، ورفع 
وديارهم، ذلك مبا كسبت أيديهم، فجددوا هللا خالص نياتكم، وأروه من الشكر قوال وفعال مما يزكي 
به سعيكم، واحذروا الفرقة، وكونوا يدا واحدة على عدوكم، فإنكم إن فعلتم ذلك هابكم الناس، 

 الذل، واحتقرتكم العامة، وعليكم مبزج الرأفة بالغلظة، وأسرعوا إىل طاعتكم، وإن ال تفعلوا مشلكم
واللني بالعنف، وقد اخترنا لكم رجال منكم، وجعلناه أمريا بعد أن بلوناه، فرأيناه ثبتا يف دينه، متبصرا 

 فامسعوا له وأطيعوا ما أطاع ربه، فإن بدل ففي املوحدين - وأشار إىل عبداملؤمن -يف أمره، وهو هذا 
  . واالمر أمر اهللا يقلده من يشاءبركة وخري،

  .فبايع القوم عبد املؤمن، ودعا هلم ابن تومرت
  .ما استخلفه بل أشار به): ٤(وقال ابن خلكان 

  فأول ما أخذ من: قال
__________  

  .٢٨٧ - ٢٨٥": املعجب ) " ١(
  .وهم كما ذكرنا من قبائل متفرقة ال جيمعهم إال اسم املصامدة": املعجب " قال يف ) ٢(

 كيف رتب ابن تومرت قومه، فمنهم أهل الدار، وأهل اجلماعة، ٩٦، ٩٥ / ٢" االستقصا " وانظر يف 
  .اخل ووظيفة كل قسم منهم..وأهل مخسني

  .كذا ضبط يف االصل بالراء املهملة والتا املثناة الفوقية) ٣(
  .أزناج، بالزاي والنون": املعجب " ويف 

  .٢٣٩ / ٣" وفيات االعيان " يف ) ٤(
(*)  

)٢٠/٣٦٩(  



  

البالد وهران، مث تلمسان، مث فاس، مث سال، مث سبتة، مث حاصر مراكش أحد عشر شهرا، فأخذها يف سنة 
اثنتني وأربعني ومخس مئة، وامتد ملكه، وافتتح كثريا من االندلس، وقصدته الشعراء، وملا قال فيه 

أشار إليه ) ٢(خلليفة عبداملؤمن بن علي مثل ا* ما هز عطفيه بني البيض واالسل : قصيدته) ١(التيفاشي 
أن يقتصر على هذا املطلع، وأمر له بألف دينار، وانقطعت الدعوة العباسية مبوت أمري املسلمني علي بن 

  .تاشفني وولده تاشفني، وكانت دولة تاشفني ثالث سنني
[ لة، وكف عن الرعية، استوىل عبداملؤمن على مراكش، فقتل املقات): ٣" (املرآة " قال ابن اجلوزي يف 

إن املهدي أمرين أن ال أقر الناس إال على ملة االسالم، وأنا : ، وقال)٤] (وأحضر اليهود والنصارى 
  .خمريكم بني ثالث، إما أن تسلموا، وإما أن تلحقوا بدار احلرب، وإما القتل

زية، فعل ذلك فأسلم طائفة وحلقت أخرى بدار احلرب، وخرب كنائسهم، وعملها مساجد، وألغى اجل
يف مجيع مدائنه، وأنفق بيوت االموال، وصلى فيها اقتداء بعلي، ولريي الناس أنه ال يكرت املال، وأقام 

  من ترك الصالة ثالثا: كثريا من معامل االسالم مع سياسة كاملة، ونادى
  فاقتلوه، وأزال املنكر، وكان يؤم بالناس، ويتلو يف اليوم سبعا، ويلبس

__________  
من قرى قفصته : وهي نسبة إىل تيفاش" وفيات االعيان " التيتاشي، واملثبت من : يف االصل) ١(

  .بإفريقية
  .١٤٦": الروض املعطار "  و ٦٦ / ٢" معجم البلدان " وانظر 

  .٢٤٤ / ١١" الكامل " انظر ) ٢(
  .٥٤٢ حوادث سنة ١١٨ص ) ٣(
  ".مرآة الزمان " ما بني حاصرتني من ) ٤(

(*)  

)٢٠/٣٧٠(  

  

  .، ويصوم االثنني واخلميس، ويقسم الفئ بالشرع، فأحبوه)١(الصوف الفاخر 
كان عبداملؤمن يأخذ احلق إذا وجب على ولده، ومل يدع مشركا يف ": اجلمع " قال عزيز يف كتاب 

  .بالده ال يهوديا وال نصرانيا، فجميع رعيته مسلمون
، مث رفعه عن الوزارة، واستوزر أبا جعفر )٣ (وزر له أوال عمر أرتاج): ٢(وقال عبد الواحد بن علي 

 قتل ابن ٥٣أمحد بن عطية الكاتب، فلما أخذ جباية استكتب من أهلها أبا القاسم القاملي، مث يف سنة 



عطية، وأخذ أمواله، واستوزر عبد السالم الكومي، مث قتله سنة سبع، واستوزر ابنه عمر، ووىل قضاءه 
 بن عبدالرمحن املالقي، وأسر حيىي الصنهاجي صاحب جباية، وكان هو ابن جبل الوهراين، مث عبد اهللا

وآباؤه من بقايا نواب بين عبيد الرافضة، مث أحسن إىل حيىي، وصريه من قواده، وكان عبداملؤمن مؤثرا 
الهل العلم، حمبا هلم، وجيزل صالم، ومسيت املصامدة باملوحدين الجل خوض املهدي م يف علم 

  ).٤(لكالم االعتقاد وا
  وكان عبداملؤمن رزينا وقورا، كامل السؤدد، سريا، عايل اهلمة،

خليقا لالمارة، واختلت أحوال االندلس، وختاذل املرابطون، وآثروا الراحة، واجترأ عليهم الفرنج، 
  وانفرد كل قائد مبدينة، وهاجت عليهم

__________  
  ".املرآة " ن مل ترد يف النسخة اليت عندنا م" الفاخر " كلمة ) ١(
  . وما بعدها٢٩٠": املعجب " يف ) ٢(
  .أزناج": املعجب " يف ) ٣(
  .ومل يكن أحد منهم يف تلك اجلهة خيوض يف شئ منه قبل ابن تومرت) ٤(
  .٢٩٣": املعجب " 

(*)  

)٢٠/٣٧١(  

  

ندة، مث الفرنج، وطمعوا، فجهز عبداملؤمن عمر إينيت، فدخل إىل االندلس، فأخذ اجلزيرة اخلضراء، مث ر
إشبيلية وقرطبة وغرناطة، مث سار عبد املؤمن جبيوشه، وعدى البحر من زقاق سبتة، فرتل جبل طارق، 

ومساه جبل الفتح، فأقام أشهرا، وبىن هناك قصورا ومدينة، ووفد إليه كرباء االندلس، وقام بعض 
لب وأين يذهب من يف رأس أين املفر وخيل اهللا يف الط* ما للعدى جنة أوقى من اهلرب : الشعراء منشدا

والبحر قد مال الربين بالعرب * وقد رمته سهام اهللا بالشهب حدث عن الروم يف أقطار أندلس * شاهقة 
  .مبثل هذا ميدح اخللفاء: فأعجب ا عبداملؤمن، وقال) ١(

ر مث أمر على إشبيلية ولده يوسف، وعلى قرطبة أبا حفص عمر إينيت، وعلى غرناطة عثمان ولده، وقر
باالندلس جيشا كثيفا من املصامدة والعرب وقبائل بين هالل، وكان قد حارم مدة، وظفر م، 
وأذهلم، مث كاتبهم والطفهم، فخدموا معه، وخلع عليهم، وكان دخوله إىل االندلس يف سنة مثان 

  :وأربعني، ومما الطف به العرب واستماهلم قصيدة له وهي
* وقودوا إىل اهليجاء جرد الصواهل وقوموا لنصر الدين قومة ثائر  * أقيموا إىل العلياء هوج الرواحل



  )٢(وأبيض مأثور وليس بسائل * وشدوا على االعداء شدة صائل فما العز إال ظهر أجرد سابح 
__________  

وهي للشاعر " الربين " بدل " العربين "  وفيه ٣١٥، ٣١٤" املعجب " االبيات مع املناسبة يف ) ١(
  .رواين ابن الطليقاالصم امل

  .٣١٦، ٣١٥" املعجب " انظر سبب تسميته بابن الطليق يف 
يفوت الصبا يف * فما العز إال ظهر أجرد سابح :  يف بيتني٣٢٩" املعجب " ورد هذا البيت يف ) ٢(

  = (*)على املاء منسوج وليس بسائل * شده املتواصل وأبيض مأثور كأن فرنده 

)٢٠/٣٧٢(  

  

* وما مجعت من باسل وابن باسل تعالوا فقد شدت إىل الغزو نية * ا هالل بن عامر بين العم من علي
تنجز من بعد املدى املتطاول ا نفتح الدنيا * عواقبها منصورة باالوائل هي الغزوة الغراء واملوعد الذي 

لساري صفاء وللمدجل ا* ا ننصف التحقيق من كل باطل فال تتوانوا فالبدار غنيمة * ا نبلغ املىن 
 وهي -) ٣(حدثين غري واحد أن عبداملؤمن ملا نزل سال ): ٢(قال عبد الواحد املراكشي ) ١(املناهل 

 عرب النهر، وضربت له خيمة، وجعلت -على البحر احمليط ينصب إليها ر عظيم، ومير يف البحر 
أعرف ثالثة وردوا هذه : جيوشه تعرب قبيلة قبيلة، فخر ساجدا، مث رفع وقد بل الدمع حليته، فقال

املدينة، ال شئ هلم إال رغيف واحد، فراموا عبور هذا النهر، فبذلوا الرغيف لصاحب القارب على أن 
تأخذ ثيايب وأنا أسبح، ففعل، فكان : ال آخذه إال عن اثنني، فقال أحدهم وكان شابا: يعدي م، فقال

  الشاب كلما
  .ح، فيضربه باذاف، فما عدى إال بعد جهدأعيا، دنا من القارب، ووضع يده عليه يستري

  .فما شك السامعون أنه هو السابح، واآلخران ابن تومرت، وعبد الواحد الشرقي
مث نزل عبداملؤمن مراكش، وأقبل على البناء والغراس وترتيب ملكه، وبسط العدل، وبقي ): ٤(قال 

  ابنه عبد اهللا ببجاية يشن الغارات على
__________  

يف متنه أثر، أو متنه حديد أنيث وشفرته حديد ذكر، أو هو : وسيف مأثور": القاموس  " قال يف= 
  .الذي يعمله اجلن

  .، مع ثالثة أبيات أخرى قبل البيت االخري٣٣٠، ٣٢٩" املعجب " االبيات يف ) ١(
  . وما بعدها٣٣١": املعجب " يف ) ٢(
  .٢٣١ / ٣" معجم البلدان " انظر ) ٣(



  .٣٣٦ - ٣٣٢" املعجب " يف ) ٤(
(*)  

)٢٠/٣٧٣(  

  

نواحي إفريقية، وضايق تونس، مث حاصرها مدة، وأفسد مياهها، وقطع أشجارها، وا ابن خراسان نائب 
بن الدوقة الرومي، فطال على ابن خراسان احلصار، فربز، والتقى املوحدين، ) ١(صاحب صقلية لوجار 

 لتونس، وأقبل يف جيوشه ٥٥٣ه، فتهيأ يف سنة فهزمهم، وقتل خلقا منهم، فبعث عبد اهللا يستمد أبا
حىت نازهلا، فأخذها عنوة، وانتقل إىل املهدية وهي للنصارى لكن رعيتها مسلمون، فطال احلصار 

عرض سورها ممر ستة أفراس، وأكثرها يف البحر، فكانت النجدات تأتيها من صقلية : حلصانتها، يقال
)٢.(  

ن املهدية، فربز شجعان الفرنج، فنالوا من عسكره، فأمر ببناء سور نازل عبداملؤم): ٣(قال ابن االثري 
  عليهم، وصابرها، وأخذ سفاقس

وطرابلس وقابس، وجرت أمور وحروب يطول شرحها، وجهز من افتتح توزر وبالد اجلريد، وطرد 
ثر عنها الفرنج، وطهر إفريقية من الفكر، وتكمل له ملك املغرب من طرابلس إىل السوس االقصى وأك

  .مملكة االندلس، ولو قصد مصر الخذها، وملا صعبت عليه
إنه مر بقريته ليصل ا ذوي رمحه، ويزور قرب أمه، فلما أطل عليها وجيوشه قد مالت الفضاء، : وقيل

والرايات والبنود على رأسه، وضرب حنو من مئيت طبل، وطبوهلم كبار جدا تزعج االرض، فقالت 
  :عجوز منهم

__________  
  .رجار: ١٨٥ / ١١" الكامل " يف ) ١(
مث افتتحها بعد أن أمن النصارى الذين ا على أنفسهم، على أن خيرجوا له من البلد، : قال) ٢(

ويلحقوا بصقلية بلدهم حيث مملكة صاحبهم، ففعلوا ذلك، ودخل عبداملؤمن وأصحابه املهدية، 
  .فملكوها

  .٣٣٦" املعجب " 
  .٥٥٤ حوادث سنة ٢٤٥ - ٢٤١ / ١١" الكامل " انظر ) ٣(

(*)  

)٢٠/٣٧٤(  

  



  ).١(؟ وصاحت بذلك ! هكذا يعود الغريب إىل بلده 
ومخسني أمر اجليش باجلهاز جلهاد الروم، واستنفر الناس عاما، مث سار حىت ) ٢(وملا دخلت سنة مثان 

رب ، وارجتت املغ)٣(نزل بسال، فمرض، وجاءه االجل ا يف السابع والعشرين من مجادى اآلخرة 
ملوته، وكان قد جعل ويل عهده ابنه حممدا، وكان ال يصلح لطيشه وجذام به ولشربه اخلمر، فتملك 

  .أياما، وخلعوه، واتفقوا على تولية أخيه يوسف بن عبد املؤمن، فبقي يف امللك اثنتني وعشرين سنة
  ).٤(وخلف عبداملؤمن ستة عشر ولدا ذكرا 

  اب كتبه عن عبداملؤمنوقفت على كت": اجلمع " قال صاحب كتاب 
من اخلليفة املعصوم الرضي الزكي، الذي بشر به النيب العريب، القامع لكل جمسم غوي، : بعض كتابه

  .الناصر لدين اهللا العلي، أمري املؤمنني عبداملؤمن بن علي
  

بو  بن شريويه بن فناخسره، االمام العامل احملدث املفيد، أابن شريويه بن شهردار*  شهردار - ٢٥٥
منصور بن احلافظ املؤرخ أيب شجاع الديلمي اهلمذاين، من ذرية الضحاك بن فريوز الديلمي رضي اهللا 

  .عنه
__________  

  .٣٤٠، ٣٣٩" املعجب ) " ١(
  .سنة سبع: ٢٤٣ / ٢" االستقصا "  و ٣٤٣" املعجب " يف ) ٢(
ففيه سنة " املعجب  " وبقية املصادر، عدا" االستقصا " و " الكامل "  كما يف ٤٥٨من سنة ) ٣(

٤٥٧.  
  .٢٨٩": املعجب " انظر أمساءهم يف ) ٤(

،، ١٨٢٤ / ٣أ، جممع االداب  / ٥٠ق : ، طبقات ابن الصالح٣٣٠ - ٣٢٧ / ١التحري (*) 
  .٤١٩ / ١، هدية العارفني ١٨٢ / ٤شذرات الذهب 

(*)  

)٢٠/٣٧٥(  

  

  .٤٨٣وأبو منصور املقومي سنة أجاز له عام مولده باعتناء والده أبو بكر بن خلف الشريازي، 
أباه، وأبا الفتح عبدوس بن عبد اهللا، ومكي بن عالن السالر، ومحد بن نصر االعمش، وأبا حممد : ومسع

" مسند " الدوين، وفيد بن عبد الرمحن، وأبا بكر أمحد بن حممد بن زجنويه فقيه زجنان ذكر أنه مسع منه 
  .ني الفالكي، أخربنا القطيعياالمام أمحد يف سنة مخس مئة، أخربنا احلس



  .ومسع ببغداد
" االلقاب " ابنه أبو مسلم أمحد، وأبو سهل عبد السالم بن فتحة السرفويل الذي روى عنه : حدث عنه

كان حافظا عارفا باحلديث، فهما، عارفا باالدب، ظريفا ): ١(للشريازي، وأبو سعد السمعاين وقال 
 يف احلديث والسماع والطلب، رحل مع أبيه سنة مخس ومخس خفيفا، الزما مسجده، متبعا أثر والده

لوالده، ورتب ذلك ترتيبا حسنا " الفردوس " مئة إىل أصبهان، كتبت عنه، وكان جيمع أسانيد كتاب 
عجيبا، مث رأيت الكتاب مبرو سنة ست ومخسني يف ثالث جملدات ضخمة وقد فرغ منه، وهذبه، 

  .ونقحه
  . شهردار يف رجب سنة مثان ومخسني ومخس مئةتويف: وقال عبدالرحيم احلاجي

أخربنا أمحد بن املؤيد الزاهد، أخربنا عبد السالم بن فتحة سنة مثان عشرة وست مئة حضورا، أخربنا أبو 
، أخربنا أبو بكر أمحد بن عمر البيع، أخربنا محيد بن ٥٥٤منصور شهردار بن شريويه الديلمي سنة 

  مأمون، أخربنا
__________  

  .٣٢٩، ٣٢٨ / ١" التحبري " نظر ا) ١(
(*)  

)٢٠/٣٧٦(  

  

أبو بكر أمحد بن عبدالرمحن الشريازي احلافظ، أخربنا أبو سعيد هو عبد اهللا ابن حممد بن حمبور التميمي، 
حدثنا أبو بكر هو حممد بن أمحد بن عبد اهللا ابن مهدي، حدثنا عبد العزيز بن حيىي، حدثنا مالك، عن 

ملا قضى اهللا اخللق، كتب : " ج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأيب الزناد، عن االعر
  ".إن رمحيت غلبت غضيب : كتابا، فهو عنده على عرشه

  .عن شعيب بن شعيب بن إسحاق، عن زيد بن حيىي، عن مالك) ١(أخرجه النسائي 
ن، وسالمة بن أمحد بن الصدر، والد الشيخ موفق الدي) ٢(وفيها مات أمحد بن حممد بن قدامة الزاهد 

بدمشق، وأبو حممد عبدالرمحن بن زيد بن الفضل الوراق، ) ٣(وعبد الرمحن بن أيب احلسن الداراين 
بنت احملدث عبد اهللا بن أمحد بن السمرقندي، وصاحب ) ٥(، وكمال )٤(وعبد املؤمن صاحب املغرب 

وهبة اهللا بن الفضل ) ٦(عن نيف ومثانني سنة االنشاء سديد الدولة حممد بن عبد الكرمي ابن االنباري 
  ، وشيخ الشافعية باليمن أبو)٧(بن القطان املتوثي، أحد الشعراء، وله مثانون سنة 

__________  
، وأخرجه من حديث أيب هريرة البخاري ١٩٣ / ١٠" حتفة االشراف " يف السنن الكربى كما يف ) ١(



، ومسلم )٧٥٥٤(و ) ٧٥٥٣(و ) ٧٥٥٣(و ) ٧٤٥٣(و ) ٧٤٢٢(و ) ٧٤٠٤(و ) ٣١٩٤(
 وابن أيب ٤٦٦ و ٣٩٧ و ٣٨١ و ٣٥٨ و ٣١٣ و ٢٦٠ و ٢٥٨ و ٢٤٢ / ٢وأمحد ) ٢٧٥١(

  ).٦٠٩(و ) ٦٠٨(عاصم يف السنة 
  .١٨٢ / ٤، وشذرات الذهب ٨٣ / ٨، والوايف بالوفيات ١٦٤ / ٤مترجم يف العرب ) ٢(
  ).٢٣٥(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٥٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٧٦(سترد ترمجتها برقم ) ٥(
  ).٢٣٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).٢٣١(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(

(*)  

)٢٠/٣٧٧(  

  

  ).١" (البيان يف املذهب " اخلري حيىي ابن سامل العمراين صاحب كتاب 
  

ر بن القاسم بن  بن حممد بن عمالشيخ املعمر الثقة الكبري، أبو اخلري، حممد بن أمحد*  الباغبان - ٢٥٦
  عبد اهللا بن علي بن إسحاق بن سندار، االصبهاين

  .املهندس املؤذن الصويف، شهر بالباغبان) ٢(املقدر 
  .ولد سنة بضع وستني وأربع مئة

ومسع أبا عمرو عبد الوهاب بن مندة، وأبا عيسى بن زياد، وأبا بكر بن ماجه، واملطهر البزاين، وأبا 
 صاحب أيب علي بن البغدادي، والعالمة أبا نصر بن الصباغ يف الرسلية، الطيب حممد بن أمحد بن سلة

وأبا منصور بن شكرويه، وحممد بن أمحد السمسار، وإبراهيم بن حممد القفال، وحكيم ابن حممد 
  .، أخربنا جدي المي علي ابن حممد السقاء"مسند الشافعي " االسفراييين مسع منه 

  .لعطار مذان وبأصبهانوحدث حبضرة احلافظ أيب العالء ا
  السمعاين، وجامع بن مخارتاش، وحممد بن أمحد بن: حدث عنه

__________  
، ذيب االمساء واللغات )سري (٢٩٦ / ٣، معجم البلدان ١٧٤: مترجم يف طبقات فقهاء اليمن) ١(
 / ١، طبقات االسنوي ٣٣٨ - ٣٣٦ / ٧، طبقات السبكي ٣١٨ / ٣، مرآة اجلنان ٢٧٨ / ٢

 / ٢، وهدية العارفني ١٨٥ / ٤، شذرات الذهب ٢١١، ٢١٠، طبقات ابن هداية اهللا ٢١٣، ٢١٢



٥٢٠.  
، النجوم ١١١ / ٢، الوايف بالوفيات ١٦٨ / ٤، العرب ٤٤ / ٢، االنساب ٧٧ / ٢التحبري (*) 

  .١٨٧ / ٤، شذرات الذهب ٣٦٦ / ٥الزاهرة 
  . البستانهذه النسبة إىل حفظ الباغ، وهو: قال السمعاين: والباغبان

  .يقال هذا ملن يعلم الفرائض واملقدرات واحلساب: ٢٤٦ / ٣" اللباب " يف ) ٢(
(*)  

)٢٠/٣٧٨(  

  

أيب الفتح النجار، وحممد بن مكي احلنبلي، وداود بن معمر، وعبد الرب بن أيب العالء، وأبو الوفاء حممود 
  .بن مندة، وحممد بن أمحد املعلم، وآخرون

  .زة كرمية القرشية، وعجيبة الباقداريةوآخر من روى عنه باالجا
  .هو ثقة صحيح السماع: قال ابن نقطة

  .مات يف ثاين عشر شوال سنة تسع ومخسني ومخس مئة: وقال عبدالرحيم احلاجي
، وعلي بن محزة بن إمساعيل املوسوي )١(وفيها مات املسند أبو سعد عبد الوهاب بن احلسن الكرماين 

  .مبرو) ٣(عمر بن علي الصرييف اخلفاف، واحلافظ حممد بن احلسني الزاغويل ، وأبو املعايل )٢(اهلروي 
  

 بن عبد الرمحن هو الشيخ الزاهد العابد، بقية املشايخ، رسالن بن يعقوب*  الشيخ رسالن - ٢٥٧
  ).٤(اجلعربي، مث الدمشقي، النشار، من أوالد االجناد الذين بقلعة جعرب 

__________  
  ).٢٣٠(م تقدمت ترمجته برق) ١(
  ).٢٦٨(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣١١(سترد ترمجته برقم ) ٣(

، ١٣٢ / ١، طبقات الشعراين ٣٤٦، ٣٤٥ / ٨، الوايف بالوفيات ١٤٥ / ٤ذكره يف العرب (*) 
: ، منتخبات التواريخ٣٦٧ / ٥، هدية العارفني ١٦٠ / ٤، شذرات الذهب ٨٦٧ / ١كشف الظنون 

  .١٢٨: المحد احلارون، االعالم بفضائل الشام"  رسالن الشيخ" ، وانظر كتاب ٤٧٤، ٤٧٣
وهي على الفرات بني بالس والرقة قرب ) ٤(بزيادة مهز أوله " أرسالن " وورد امسه يف بعض املصادر 

  .صفني



  .١٤٢ / ٢" معجم البلدان " 
(*)  

)٢٠/٣٧٩(  

  

 ودفن -ر باب توما صحب الشيخ أبا عامر املؤدب الذي هو مدفون مع الشيخ رسالن يف قبته بظاه
   وكان-عندمها ثالث وهو أبو اد خادم رسالن 

  .أبو عامر قد صحب الشيخ ياسني تلميذ الشيخ مسلمة
، وهو صحب الشيخ علي بن عليم صاحب أيب سعيد )١(إن مسلمة الزاهد صحب الشيخ عقيال : وقيل
  .اخلراز

  .شيخه أيب عامر، وشيخه يطعمهبقي سنني يأخذ أجرته، ويدفعها ل: كان نشارا يف اخلشب، فقيل
  .بل كان يقسم أجرته، فثلث يتصدق به، وثلث لقوته، وثلث لباقي مصاحله: وقيل

وكان يتعبد مبسجد داخل باب توما جوار بيته، مث انتقل إىل مسجد درب احلجر، فأقام جبهته الشرقية، 
نهما مجاعة، مث خرج الشيخ يف جانبه الغريب، فتعبدا مدة، وصحب كال م) ٢(وكان الشيخ أبو البيان 

بأصحابه، فأقام مبسجد خالد بن الوليد الذي جتاه قبته، وعبد اهللا إىل أن مات يف حدود سنة ومخسني 
  .ومخس مئة أو بعد ذلك

  ".تارخينا الكبري " وقد سقت من أخباره يف 
ان له اشتغال يف وكان ورعا قانتا، صاحب أحوال ومقامات، ومل تبلغين أخباره كما ينبغي، وما علمته ك

  .العلم
  

  . بن محزة املقدسيهو الزاهد القدوة الويل، أبو احلسني بن أيب عبد اهللا*  أبو احلسني الزاهد - ٢٥٨
__________  

  .يف االصل عقيل) ١(
  ).٢١٩(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ٢(

 / ٤، شذرات الذهب ١٣٤ / ٤، العرب ٦٤ / ٢، دول االسالم ١٣١٣ / ٤تذكرة احلفاظ (*) 
١٥٢.  

(*)  

)٢٠/٣٨٠(  

  



  ألف احلافظ الضياء سريته يف جزء، أنبأين به الشيخ أبو عبد اهللا بن
مضيت إىل زيارة : حدثين االمام عبد اهللا بن أيب احلسن اجلبائي قال: الكمال وغريه بسماعهم منه، فقال

تكن نيتك صادقة يف إذا جئت إىل املشايخ، فل: أيب احلسني الزاهد حبلب، ومل تكن نييت صادقة، فقال
  .الزيارة

رأيته يأكل خروبا ميصه ويرمي به، ورأيته : هل رأيت أبا احلسني يأكل شيئا ؟ فقال: سألت خايل أبا عمر
  .يأكل بقال مصلوقا

رأيت أبا احلسني املقدسي برأس عني يف : مسعت سنان بن مشيع الرقي يقول: قال أبو سعد السمعاين
فتقدمت، فأخذ بيدي، : تعال: معه محار، والناس قد تكابوا عليه، فقالموضع عريانا قد اتزر بقميصه و

  .ما يل طاقة: نتواخى ؟ قلت: وقال
  .أيش لك يف هذا، وآخاين: قال

  .محاري حيتاج إىل رسن: وقال لواحد من اجلماعة
  .مثنه أربعة فلوس: فقالوا

  .اشتروا يل ا حبالفأشار إىل موضع يف احلائط، فإين جزت ها هنا، وخبأت مث أربع فلوس، 
  .أريد أن تشتري يل بدينار مسكا: مث قال
  .بلى معي ذهب كثري: كرامة، ومن أين لك ذهب ؟ قال: قلت
  .الذهب يكون أمحر: قلت
  .أبصر حتت احلشيش: قال

فأخذت احلشيش، فخرج دينار، فاشتريت له به مسكا، فنظفه، وشواه، مث قاله، مث أخرج منه اجللد 
  .أقراصا، وجففه، وتركه يف جرابهوالعظام، وجعله 

  .ما أكل اخلبز) ١(ومضى وله سنون 
  .وكان يسكن جبال الشام، ويأكل البلوط واخلرنوب

  قرأت خبط يوسف بن حممد بن مقلد الدمشقي أنه مسع: قال الضياء
__________  

  .سنني والصواب ما أثبتناه: يف االصل) ١(
(*)  

)٢٠/٣٨١(  

  



  وكان عظيم الشأن، يقعد مخسة: ا، مث قالمن الشيخ أيب احلسني أبيات
عشر يوما ال يأكل سوى أكلة، ويتقوت من اخلروب الربي، وجيفف السمك، وحدثين يوسف بن الشيخ 
أيب احلسني أن الشيخ استف من صرة، فرآه رجل، فأراد أن يستف منه، فإذا هو مر، فلما جاء الشيخ، 

  .، فإذا هو سكر وقلب لوزيا سيدي، ما يف الصرة ؟ فناوله منها كفا: قال
مسعت عبد الواحد بن عبد امللك الزاهد بالكرج، مسعت أبا : وأخربنا أبو املظفر السمعاين عن أبيه

رأيت أعجميا :  يقول- وكان صاحب آيات وكرامات عجيبة، وكان طاف الدنيا -احلسني املقدسي 
  ).١(خبراسان يعظ، امسه يوسف بن أيوب 

كنا بعسقالن يف يوم عيد، فجاء : حدثين جدي قال: د بن تركي بن ماضي قالوحدثين أبو متام مح: قال
 - وكان يف احلج -تشتهي لزوجك من هذا اخلبز : أبو احلسني الزاهد إىل امرأة معها خبز سخن، فقال

  .خذ هذا من عند أهلك: فناولته رغيفني، فلفهما يف مئزر، ومضى إىل مكة، فقال
أما أعطيتين الرغيفني ؟ : مئذ مبكة وبعسقالن، وجاء الرجل، وقالوأخرجه سخنا، ورجع، فرأوه يو

  .ال تفعل، قد اشتبه عليك: فقال
كان أبو احلسني بعسقالن، فوصوا عليه البوابني ال ختلوه خيرج خوفا من : فحدثين جدي ماضي قال

ن بلغ هذه ويلك وأنت مم: الفرنج، فجاء وعدا وقميصه يف فمه، فإذا هو يف جبل لبنان، فقال لنفسه
  لو أن فيكم آخر مثل أيب احلسني: قالت الفرنج: وعن مسعود اليمين! الرتبة ؟ 

__________  
  ).٤١(تقدمت ترمجته برقم ) ١(

(*)  

)٢٠/٣٨٢(  

  

  .التبعناكم على دينكم، مروا يوما، فرأوه راكبا على سبع ويف يده حية، فلما رآهم، نزل ومضى
االسود والنمور كأا نعم أيب : مسعت الكفار يقولون: قولمسعت عبد الواحد بالكرج ي: السمعاين
  .احلسني

عمل حالوة من قشور البطيخ، فغرف : مسعنا له غري ذلك من مشي االسد معه، وقيل: قال الضياء
  .حالوة من أحسن احلالوة

لبطيخ، كان والدي يعمل لنا احلالوة من قشور ا: وحدثين عنه احملسن بن حممد بن الشيخ، حدثنا أيب قال
  .بقيت تعوز املغرفة: ويسوطها بيده، فعملنا بعده، فلم تنعمل، فقالت أمي

كان أبو احلسني جيئ إلينا، وكان يقطع البطيخ ويطبخه، واستعار مين سكينا، : حدثين خايل أبو عمر قال



  .ما سكينك إال محقى: فجرحته، فقال
  .أن أبا احلسني دخل تنورا، وخرج منه: وعن امرأة
كنت مع أيب احلسني الزاهد، : ، حدثنا أبو يوسف حسن قال)١(مد بن إمساعيل االمام مبردا حدثنا حم

  .صبوها يف ملحفيت: أعطوين من ناركم، فملؤوا له قطعة جرة، فقال: فقال لناس
  .فصبوها يف ملحفته، فأخذها ومضى

  .إنه رش ماء على زمنة، فمشت: وقيل
فيبست يده، فلما : حلسني أراد لص أن يأخذ محاره، قالحكي أن أبا ا: مسعت خايل موفق الدين يقول

  .أبعد عنه، عادت
__________  

  .قرية قرب نابلس: مردا) ١(
  .١٠٤ / ٥" معجم البلدان " 

(*)  

)٢٠/٣٨٣(  

  

  .نواري عورته: وبلغين عنه أنه كان يلبس سراويله محاره، ويقول: قال الضياء
  .فيضحك الناس

  .، وقربه يزار بظاهر حلبكان إذا عرف مبكان سافر: وقيل
  .مات ظنا سنة مثان وأربعني ومخس مئة

  .أعطت زوجة سلطان حلب لزوجة أيب احلسني شقة حرير، فعملها سراويل حلماره: وقيل
  .ورأى محاال قد رمى قفص فخار، فتطحن، فجمعه له، وجاء معه إىل الفاخورة، فحطه، فوجده صحاحا

  
 ابن السلطان  الدين، أبو الفتح، مسعود بن السلطان حممدالسلطان الكبري، غياث*  مسعود - ٢٥٩

  .ملكشاه السلجوقي
نشأ باملوصل مع أتابك مودود، ورباه، مث مع آقسنقر الربسقي، مث مع خوش بك صاحب املوصل، فلما 

مات والده، حسن له خوشبك اخلروج على أخيه حممود، فالتقيا، فانكسر مسعود، مث تنقلت به 
  ).١(، وقدم بغداد ٥٢٨بالسلطنة يف سنة االحوال، واستقل 
  كان عادال لينا، كبري النفس، فرق مملكته على): ٢(قال ابن خلكان 

__________  



، الكامل يف ٢٠٨ و ١٩٦ و ١٦١ و ١٥٢: ، خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق١٥١ / ١٠املنتظم (*) 
، املختصر ٢٠٢ - ٢٠٠ / ٥، وفيات االعيان ١٢٩ / ٨، مرآة الزمان ١٦٣ - ١٦٠ / ١١التاريخ 

، تاريخ ٢٣٠ / ١٢، البداية والنهاية ٨٠ / ٢، تتمة املختصر ١٢٨، ١٢٧ / ٤، العرب ٢٤، ٢٣ / ٣
، ١٤٥ / ٤، شذرات الذهب ٣٠٣ / ٥، النجوم الزاهرة ٣٤ / ١، السلوك ٤٥ / ٥ابن خلدون 

  .٧٣: معجم االنساب واالسرات احلاكمة
  .٢٠٠ / ٥" وفيات االعيان " انظر ) ١(
  .٢٠١ / ٥" وفيات االعيان "  يف )٢(

(*)  

)٢٠/٣٨٤(  

  

أصحابه، وما ناوأه أحد إال وظفر به، وقتل خلقا من كبار االمراء واخلليفتني الراشد واملسترشد، النه 
  وقع بينه وبني املسترشد الستطالة نواب مسعود على

لتقيا، فانكسر جيش العراق، وعارضوا اخلليفة يف أمالكه، فربز حلربه، فجيش مسعود مذان، فا
، وأقبل )١(املسترشد، وأسر يف عدة من أمرائه، وطاف م مسعود بأذربيجان، وقتل اخلليفة مبراغة 

مسعود على اللذات والبطالة، وحدث له علة الغثيان مدة، وجرت بينه وبني عمه سنجر منازعة، مث 
  .تصاحلا

، عفيفا عن أموال الرعية، من أحسن كان كثري املزاح، حسن اخللق، كرميا): ٢(قال ابن االثري 
  .السالطني سرية، وألينهم عريكة

أبطل مكوسا ومظامل كثرية، وعدل، واتسع ملكه، وكان مييل إىل العلماء والصاحلني، ويتواضع : قلت
  .هلم

أنبأنا علي بن حممد النيسابوري، أخربنا السلطان مسعود، أخربنا أبو بكر قاضي : قال ابن الدبيثي
  . أخربنا الربمكي حبديث من جزء االنصارياملرستان،

كان بطال شجاعا، ذا رأي وشهامة، تليق به السلطنة، مسع منه مجاعة، مات يف : قال أبو سعد السمعاين
  .مجادى اآلخرة سنة سبع وأربعني ومخس مئة

نقل إىل أصبهان، فدفن ا، وعاش مخسا وأربعني سنة، وكان قد أحب خاص بك التركماين، : قلت
  قاه، وقدمه على مجيع قواده،فر

__________  
  .وهي أعظم وأشهر بالد أذربيجان) ١(



  .٩٣ / ٥ياقوت " معجم " 
  .١٦١، ١٦٠ / ١١" الكامل " يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/٣٨٥(  

  

صورة، ) ٢(سأقبض عليك ): ١(وكثرت أمواله، فلما مات السلطان، قال خاص بك لولده ملكشاه 
  اء أمسكناه،وأطلب أخاك حممدا الملكه، فإذا ج

  .وتستقل أنت
  .فافعل: قال

كالمكم مع خاص بك فهو : فما نفق خبثه على حممد، وجاء إىل مهذان، فبادر العسكر إليه، فقال
الوالد، فوصل هذا القول إىل خاص بك، فاطمأن، وتلقاه، وقدم له حتفا، مث قتل خاص بك، وخلف 

  .أمواال جزيلة من بعضها سبعون ألف ثوب أطلس
  .بدره السلطان حممد ثاين يوم من قدومه، وقتله، وقتل معه آخر: يدقال املؤ

  
 بن حممد بن ثابت، العالمة االكمل، صدر الدين، أبو بكر، حممد بن عبد اللطيف*  اخلجندي - ٢٦٠

  .اخلجندي، مث االصبهاين الشافعي
  .مسع أبا علي احلداد وغريه

فحال، مناظرا، مليح الوعظ، جوادا مهيبا، كان كان صدر العراق على االطالق، إماما : قال السمعاين
  السلطان حممود يصدر عن رأيه،

__________  
كذا ذكر الذهيب أن ملكشاه هو ولد السلطان مسعود، وليس كذلك، بل إن ملكشاه هو ابن أخيه ) ١(

  .السلطان حممود
"  و ٢١١ - ٢٠٨" خمتصر تاريخ دولة آل سلجوق " ، و ١٦٣ - ١٦٠ / ١١" الكامل " انظر 

  .٨٠ / ٢" تتمة املختصر " ، و ٢٤، ٢٣ / ٣" املختصر 
  .عليه: يف االصل) ٢(

، تتمة ١٤٩ / ٤، العرب ٣٣ / ٣، املختصر ٢٢٨ / ١١، الكامل يف التاريخ ١٧٩ / ١٠املنتظم (*) 
، طبقات االسنوي ١٣٤، ١٣٣ / ٦، طبقات السبكي ٢٨٤ / ٣، الوايف بالوفيات ٩٢ / ٢املختصر 

  .١٦٣ / ٤، شذرات الذهب ٢٣٧ / ١٢اية والنهاية ، البد٤٩٠ / ١



: واخلجندي نسبة إىل خجند، وهي بلدة كبرية على طرف سيحون من بالد املشرق، ويقال هلا أيضا
  .خجندة، بزيادة التاء

  .٥٢ / ٥" االنساب " انظر 
(*)  

)٢٠/٣٨٦(  

  

  ).١(ظه وكان بالوزراء أشبه منه بالعلماء، وكان يروي احلديث على املنرب من حف
  .قدم وويل تدريس النظامية، حضرت مناظرته): ٢(وقال ابن اجلوزي 

وهو يتكلم بكلمات معدودة كأا الدر، ووعظ جبامع القصر، وما كان يندار يف الوعظ، وكان مهيبا، 
  .وحوله السيوف

ل سنة ذهب إىل أصبهان، فرتل قرية بقرب مهذان، فنام يف عافية، وأصبح ميتا يف شوا: قال السمعاين
  .اثنتني ومخسني ومخس مئة

  .جرت ملوته فتنة قتل فيها خلق بأصبهان): ٣(قال ابن االثري 
  

 بن عبد الصمد ابن املتوكل على اهللا، بن جعفر) ٤(الشيخ أبو علي احلسن *  ابن املتوكل - ٢٦١
  .اهلامشي العباسي

  .مسع أبا غالب الباقالين، وعلي بن حممد العالف، ومجاعة
  .سمعاين، وعبد املغيث بن زهري، وأبو املنجا ابن الليتال: روى عنه

  .وكان يلقب اء الشرف
  .له معرفة باالدب والشعر، وكان صاحلا: قال السمعاين

__________  
  .١٣٣ / ٦السبكي " طبقات " انظر ) ١(
  .١٧٩ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(
  .٢٢٨ / ١١" الكامل " يف ) ٣(

 / ١، ذيل طبقات احلنابلة ٤١٤ / ١١، الوايف بالوفيات ١٥٥ / ٤، العرب ١٩١ / ١٠املنتظم (*) 
  .٢٧٨ / ١، هدية العارفني ١٧١ / ٤، شذرات الذهب ٢٣٦ - ٢٣٣

  .احلسني: ابن رجب" طبقات " يف ) ٤(
(*)  



)٢٠/٣٨٧(  

  

  .أتى فيه بكل مليح" سرعة اجلواب " له كتاب : وقال ابن النجار
  .مجع سرية للمقتفي: وقيل

  .ومخسني ومخس مئة) ١(ث تويف سنة ثال
  

 بن علي، التميمي الدمشقي ابن الصاحب العميد، أبو يعلى، محزة بن أسد*  ابن القالنسي - ٢٦٢
  ).٢" (التاريخ " القالنسي الكاتب، صاحب 

  .سهل بن بشر االسفراييين، وحامد بن يوسف: روى عن
يكتب له يف مساعه أبو العالء املسلم، كان كاتبا أديبا، توىل رئاسة دمشق مرتني، وكان : قال ابن عساكر

فذكر هو أنه هو، وأنه كان كذلك يسمى، صنف تارخيا للحوادث، تويف يف ربيع االول سنة مخس 
  ).٣(ومخسني ومخس مئة 

  نيف على الثمانني، وحدث عنه أبو القاسم بن صصرى،: قلت
__________  

  .يف مجيع مصادر ترمجته أنه تويف سنة أربع) ١(
  .٢٣٦ - ٢٣٣ / ١ابن رجب " طبقات "  شعره يف وانظر بعض

، مرآة ١٥٦ / ٤، العرب ٩١٢ / ١، تلخيص جممع اآلداب ٢٨٠ - ٢٧٨ / ١٠معجم االدباء (*) 
: ، منتخبات التواريخ١٧٤ / ٤، شذرات الذهب ٣٣٢، النجوم الزاهرة ٥٥٥حوادث سنة : اجلنان
 ٢٩٥: ، كنوز االجداد٢١٩، ٢١٨ ، معجم املطبوعات٤٤٣ / ٤، ذيب تاريخ دمشق لبدران ٤٧٧

  .٦٩، ٦٨ / ٦، تاريخ بروكلمان ٢٩٨ -
 بدمشق بتحقيق الدكتور ١٩٨٣ م، مث طبع سنة ١٩٠٨طبع يف املطبعة الكاثوليكية يف بريوت سنة ) ٢(

" تاريخ "  ه إىل سنة وفاته، ذيل به على ٤٤٨ابتدأ به من سنة " ذيل تاريخ دمشق " سهيل زكار، وهو 
 ه، وهو تكملة للتاريخ الذي صنفه خاله ثابت بن سنان املتوىف ٤٤٨سن الصايب املتوىف سنة هالل بن احمل

  . ه٣٦٥سنة 
  .٦٩ و ٣٦ / ٦انظر بروكلمان 

  .٤٤٣، ٤٤٢ / ٤" ذيب ابن عساكر " انظر ) ٣(
(*)  

)٢٠/٣٨٨(  



  

  .ومكرم بن أيب الصقر، ومجاعة
  .دت واليته، ويف عقبه رؤساء وعلماء، ومح)١(وكان متميزا يف الكتابتني االنشاء والديوان 

  
 بن إبراهيم بن السلطان خسروشاه بن السلطان رام شاه بن السلطان مسعود*  صاحب غزنة - ٢٦٣

  .مسعود بن فاتح اهلند السلطان حممود بن سبكتكني
  .متلك بعد أبيه تسعة أعوام

لعلماء، راجعا إىل قوهلم، تويف يف كان عادال، حسن السرية، حمبا للخري، مقربا ل): ٢(قال ابن االثري 
عالء ) ٣(رجب سنة مخس ومخسني ومخس مئة، وقام بعده ابنه السلطان ملكشاه، فقصده ملك الغور 

  .الدين، وحاصر غزنة، فرتل عليهم ثلج كثري، فترحلوا
صاهر االمري حممد بن احلسني الغوري للسلطان رام شاه بن مسعود، فاستوحش ): ٤(قال املؤيد 

لطان من حممد، فأمسكه، مث ذحبه، فحشد أخوه سوري وأقبل، فالتقوا، فأسره رام شاه، فقتله الس
  أيضا، فأقبل أخومها امللك عالء الدين حسني بن حسني، وهزم رام شاه، واستوىل

__________  
، ٤٤٢ / ٤" ذيب ابن عساكر "  و ٢٨٠ - ٢٧٨ / ١" معجم االدباء " وله شعر، انظره يف ) ١(

٤٤٣.  
، ٩٨ / ٢، تتمة املختصر ١٥٧ / ٤، العرب ٣٨ / ٣، املختصر ٢٦٢ / ١١الكامل يف التاريخ (*) 

، معجم ١٧٥ / ٤، شذرات الذهب ٣٣٣ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٤٢ / ١٢البداية والنهاية 
  .٤١٨: االنساب

  .٢٦٢ / ١١" الكامل " يف ) ٢(
  .خبراسانبالد يف اجلبال قريبة من هراة : الغور بضم الغني) ٣(
  .١٩٠ / ٩" االنساب " 
  .١٦٨ - ١٦٤، و ١٣٦، ١٣٥ / ١١" الكامل " انظر ) ٤(

(*)  

)٢٠/٣٨٩(  

  

على غزنة، واستناب عليها أخاه سيف الدين سام بن احلسني، مث التقى رام شاه هو وسام، فقتل سام، 
ك املعظم، فهرب ومتكن رام شاه إىل أن مات، ومتلك خسرو، فقصده ملك الغور عالء الدين املل



خسرو إىل اور، ومتلك عالء الدين حسني غزنة، وبها، ودانت له االمم، واستعمل ولدي أخيه غياث 
الدين وشهاب الدين ابين سام اللذين متكنا ومتلكا، فحاربا عمهما، فهزماه، وقهراه، وأسراه، لكن 

 وجعلهما وليي عهده، ودام ذلك إىل أن أكرماه، وأعاداه إىل مملكته، ووقفا يف خدمته، فزوجهما بابنتيه،
  .مات هو سنة ست ومخسني ومخس مئة

  
  . بن حممد بن جعفر بن الكرخيالقاضي العالمة، أبو طاهر، حممد بن أمحد*  الكرخي - ٢٦٤

  .النعايل، واحلسني بن البسري: حدث عن
  .عبد العزيز بن االخضر، وغريه: وعنه

  ).١(وويل القضاء بباب االزج وبواسط 
  .فقه بإلكيا اهلراسي، والشاشي، وشهد على أيب احلسن بن الدامغاينت

  .وله فضائل
__________  

، طبقات ١٠٩ / ٢، الوايف بالوفيات ٥٤٧: ، املشتبه٢٠٢ / ١٠، املنتظم ٣٩٢ / ١٠االنساب (*) 
  .١٢١٠ / ٣، تبصري املنتبه ٨٦ / ٦السبكي 

  والكرخي باخلاء املعجمة آخره
  .السبكي إىل الكرجي باجليم" طبقات " ، وقد تصحفت يف "املشتبه " ما يف نسبة إىل كرخ بغداد ك

  .وهو الذي حكم بفسخ والية الراشد: قال الصفدي) ١(
  .١٠٩ / ٢" الوايف " 

(*)  

)٢٠/٣٩٠(  

  

  .مات يف ربيع االول سنة ست ومخسني ومخس مئة بعد علة طويلة وله مثانون سنة
  

 بن عبد الكرمي ابن حممد بن لصدوق، أبو حممد، حممد بن أمحدالشيخ املعمر ا*  ابن املادح - ٢٦٥
  .املادح التميمي البغدادي

  .شيخ معمر، عنده حنو من ستة أجزاء عالية
  .أبا نصر الزينيب، وأبا احلسن علي بن حممد االنباري، وأبا الغنائم بن أيب عثمان: مسع

ن حممد الدينوري، وأمحد بن حيىي بن هبة إبراهيم بن حممد الشعار، وأمحد بن طارق، وعمر ب: حدث عنه



اهللا، وعبد احلق به املقرون، وعبد الرمحن بن الغزال، وأبو الفتوح نصر بن احلصري، وثابت بن مشرف، 
  .وعلي بن بورنداز، وعبد اللطيف بن عبد الوهاب الطربي، وحممد ابن حممد بن أيب حرب النرسي

  .يف املواسم بصوت مطربوكان أبوه نواحا، مداحا للصحابة بالقصائد 
  .مات أبو حممد يف ذي القعدة سنة ست ومخسني ومخس مئة يف عشر التسعني

  ، وأمري)١(وفيها مات أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواين الفقيه الزاهد 
__________  

ابن " ، وحترف فيه إىل ١٧٨ / ٤، شذرات الذهب ٣٦١ / ٥، النجوم الزاهرة ١٦١ / ٤العرب (*) 
  .بالراء" ارح امل
  ).٢٧٠(سترد ترمجته برقم ) ١(

(*)  

)٢٠/٣٩١(  

  

، ومقبل بن أمحد )٢(، وأبو الفتح عبد الوهاب بن حممد بن الصابوين )١(مصر الصاحل طالئع بن رزيك 
  .بن حممد) ٣(بن الصدر احلنبلي، وصاحب ما وراء النهر حممود خاقان 

  
 بن فارس بن املنجا بن كروس لى، محزة بن أمحدالشيخ احملدث املسند، أبو يع*  ابن كروس - ٢٦٦

  .السلمي الدمشقي
  .مولده يوم االضحى سنة ثالث وسبعني وأربع مئة

حيىي بن بكري عن مالك من الفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي، ومسع من مكي بن عبد " موطأ " ومسع 
  .السالم الرميلي، وسهل بن بشر االسفراييين

  .خبطهوطلب يف وقت بنفسه، ونسخ 
ابن عساكر، وابنه القاسم، وعمر بن علي القرشي، وأخوه عبد الوهاب، والقاضي : حدث عنه

عبدالرمحن بن سلطان، وأبو القاسم بن صصرى، ومكرم بن أيب الصقر، وإسحاق بن طرخان 
  .الشاغوري، وآخرون

  كتبت عنه بعد ما تاب، وكان شيخا حسن: قال احلافظ ابن عساكر
__________  

  ).٢٧٢(د ترمجته برقم ستر) ١(
  ).٢٤٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(



  .١٧٨ / ٤" شذرات الذهب "  و ١٦١ / ٤" العرب " مترجم يف ) ٣(
 / ٤، ذيب ابن عساكر ١٧٨ / ٤، شذرات الذهب ٣٦٢ / ٥، النجوم الزاهرة ١٦٢ / ٤العرب (*) 

٤٤٢.  
(*)  

)٢٠/٣٩٢(  

  

  ).١(السمت، تويف يف صفر سنة سبع ومخسني ومخس مئة 
الكويف احملدث، وزمرذ خاتون أم مشس امللوك صاحبة اخلاتونية ) ١(وفيها مات أبو العباس أمحد بن ناقة 

) ٤(، والواعظ عبدالرمحن املعري )٣(، وصدقة بن وزير الواسطي الواعظ )٢(اليت على الشرف 
، وهبة اهللا )٦(، وإلكيا الصباحي الباطين صاحب املوت )٥(بدمشق، والشيخ عدي بن مسافر الزاهد 
  .الشبلي القصار صاحب أيب نصر الزينيب

  
، أبو الشيخ املسند، بقية املشايخ، خامتة من مسع من أيب نصر حممد ابن حممد الزينيب*  الشبلي - ٢٦٧

  .املظفر هبة اهللا بن أمحد بن حممد بن الشبلي البغدادي القصار الدقاق املؤذن
__________  

باب تافه وناقة، وهو أبو العباس أمحد بن حيىي ابن ناقة املسلي ": ستدراك اال" ترمجه ابن نقطة يف ) ١(
حملة بالكوفة، : وهي نسبة إىل مسلية) املسلي( مادة ٢١٢ / ٣" اللباب " الكويف، وترمجه ابن االثري يف 

 ، وترمجه أيضا الصفدي)املسلي (١٣٦٥ / ٤" تبصري املنتبه " كان يسكنها أبو العباس، وابن حجر يف 
" إىل " ناقة " ، وحترف فيهما لفظ ٣٩٥ / ١" بغية الوعاة " ، والسيوطي يف ٢٣١ / ٨" الوايف " يف 

" إىل " بغية الوعاة " بالكاف، ويف " املسكي " إىل " الوايف " يف " املسلي " بالدال، وحترفت نسبة " ناقد 
  .٥٥٧املؤلف سنة ، ال كما ذكر ٥٥٩، واتفقت هذه املصادر على أن وفاته سنة "املسيكي 

  ، وشذرات الذهب٨٦: ، خمتصر تنبيه الطالب١٦٢ / ٤هلا ترمجة يف العرب ) ٢(
١٧٨ / ٤.  
  .٢٠٤ / ١٠له ترمجة يف املنتظم ) ٣(
  .١٧٩، ١٧٨ / ٤له ترمجة يف شذرات الذهب ) ٤(
  ).٢٣٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
  .٢٣٤ / ٣" اللباب "  و ٢٨٨ / ١١" الكامل " انظر ) ٦(

  .حي نسبة إىل احلسن بن الصباح بتشديد الباء املوحدةوالصبا



، النجوم ٧٢ / ٢، دول االسالم ١٦٣ / ٤باب الشبلي والسلي، العرب : االستدراك البن نقطة(*) 
  .١٨١ / ٤، شذرات الذهب ٣٦٢ / ٥الزاهرة 

(*)  

)٢٠/٣٩٣(  

  

  .ولد سنة سبعني وأربع مئة
  .راد بن حممد الزينيب، وأيب نصر بن اليأيب الغنائم بن أيب عثمان، وط: ومسع أيضا من

أمحد بن صاحل اجليلي، وأبو بكر الباقدرائي، وأبو العالء العطار، وعبد املغيث بن زهري، : حدث عنه
وأمحد بن طارق، وأبو طالب بن عبد السميع، وعلي بن أيب سعد بن مترية، وأبو الفتوح بن احلصري، 

البيطار، وأخته يامسني، والشيخ شهاب الدين عمر السهروردي، وزيد ابن حيىي البيع، وظفر بن سامل 
  .والنفيس بن كرم، وهبة اهللا بن عمر بن كمال القطان، وعدة

  .وآخر من روى عنه باالجازة عجيبة الباقدارية
  .تويف يف سلخ ذي احلجة سنة سبع ومخسني ومخس مئة

ببغداد، مسع من ) ١(د بن حممد احلفار ومن غريب االتفاق أن فيها مات مسيه أبو بكر هبة اهللا بن أمح
  .رزق اهللا التميمي، وأجاز لكرمية

  
 ابن إمساعيل بن السيد العامل الزاهد الصاحل، شيخ هراة، أبو احلسن، علي بن محزة*  املوسوي - ٢٦٨

  .محزة، اهلامشي العلوي املوسوي اهلروي
  .ولد سنة مثان وستني وأربع مئة

ي، وجنيب بن ميمون، وأيب عامر االزدي، وصاعد بن سيار، واحلافظ حممد بن علي العمري: ومسع من
  .عبد اهللا بن يوسف اجلرجاين، ومجاعة

__________  
  .١٨١ / ٤، وشذرات الذهب ١٦٣ / ٤مترجم يف العرب ) ١(

  .١٨٧ / ٤، شذرات الذهب ١٦٨ / ٤، العرب ٥٦٨ / ١التحبري (*) 
(*)  

)٢٠/٣٩٤(  

  



  .له جزءا عن مشاخيه) ١(محن الفامي وخرج احلافظ أبو النضر عبدالر
  .البن عدي" العوايل " ومن مروياته كتاب 

  .أيب عيسى من االزدي" جامع " ومسع 
السمعاين وولده، وعبد اهللا بن عيسى بن أيب حبيب، وحفيده حممد بن إمساعيل بن علي، : حدث عنه

وح عبد املعز بن حممد البزاز، وحفيده اآلخر علي بن حممد بن علي، وحيىي بن حممد املروزي، وأبو ر
  .وآخرون

  .وعاش نيفا وتسعني سنة
علوي حسن السرية، مرضي، مجيل الظاهر والباطن، كثري العبادة واخلري، يتفقد ): ٢(قال السمعاين 

  .الفقراء، ويراعيهم، حمترم عند أهل بلده، مات سنة تسع ومخسني ومخس مئة
  

  ، بقيةد بن يوسف البغوي املقرئ الصويفالشيخ أبو عبد اهللا، حمم*  الزيادي - ٢٦٩
  .الكبار
  .أيب عيسى من حممد بن أيب صاحل الدباس يف سنة مثان ومثانني وأربع مئة" جامع " مسع 

  ذكره ابن نقطة وأنه تويف راة سنة ستني ومخس مئة، فلو أنه كان
__________  

  ).٢٠٢(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .٥٦٨ / ١" التحبري " يف ) ٢(

  .مل نعثر على مصدر ترمجه(*) 
(*)  

)٢٠/٣٩٥(  

  

  .ببغداد لبقي أصحابه إىل بعد االربعني وست مئة
  .عاش أكثر من تسعني سنة

  
  .، أحد أئمة بغدادالعالمة القدوة، أبو حكيم، إبراهيم بن دينار النهرواين احلنبلي*  أبو حكيم - ٢٧٠

  .فرائضإمام زاهد ورع خري حليم، إليه املنتهى يف علم ال
  ).١(أنشأ بباب االزج مدرسة، وانقطع ا يتعبد 

، ولقد جهد )٢(وكان يؤثر اخلمول والقنوع، ويقتات من اخلياطة، فيأخذ على القميص حبتني فقط 



  .مجاعة يف إغضابه، فعجزوا، وكان خيدم الزمين والعجائز بوجه طلق، ومساعه صحيح
  .مسع أبا احلسن بن العالف، وأبا القاسم بن بيان

  .ابن اجلوزي، وابن االخضر، وأبو نصر عمر بن حممد: وعنه
  ).٣(عاش مخسا وسبعني سنة، وتويف يف مجادى اآلخرة سنة ست ومخسني ومخس مئة 

_______________  
، البداية والنهاية ٣٤٧، ٣٤٦ / ٥، الوايف بالوفيات ١٥٩ / ٤، العرب ٢٠٢، ٢٠١ / ١٠املنتظم (*) 
، الدر املنضد يف ٣٦٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٤١ - ٢٣٩ / ١بلة ، ذيل طبقات احلنا٢٤٥ / ١٢

  .٩ / ١، هدية العارفني ١٧٦ / ٤، شذرات الذهب ١ / ٧١، ٢ / ٧٠ق : رجال أمحد للعليمي
  .٢٣٩ / ١ابن رجب " طبقات " ، و ٢٠١ / ١٠" املنتظم " انظر ) ١(
  .٢٣٩ / ١ابن رجب " طبقات " انظر ) ٢(
  .٩ / ١" هدية العارفني " ، و ٢٤٠ / ١ابن رجب " طبقات "  وله تصانيف انظرها يف) ٣(

(*)  

)٢٠/٣٩٦(  

  

  . بن نصر، الدمشقي الزياتالشيخ الصاحل، أبو الندى، حسان بن متيم*  الزيات - ٢٧١
  .مسع من الفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي من جمالسه

  .وعاش بضعا ومثانني سنة
 بن أسد، وأبو املواهب التغليب، ومكرم القرشي، وكرمية بنت ابن عساكر وابنه، وعبد اخلالق: روى عنه

  .احلبقبق، وآخرون
  .تويف يف تاسع عشر رجب سنة ستني ومخس مئة، ودفن مبقربة باب الفراديس

عن الفقيه " الصحيح " راوي ) ١(وفيها مات أبو الفضل عبد الواحد بن إبراهيم بن القزة الدمشقي 
  .نصر، عن ابن السمسار

  
 املصري وزير مصر، امللك الصاحل، أبو الغارات، طالئع بن رزيك االرمين* * الصاحل  - ٢٧٢

  ).٢(الرافضي، واقف جامع الصاحل الذي بالشارع 
__________  

  .١٢٧ / ٤، ذيب تاريخ دمشق لبدران ١٨٨ / ٤، شذرات الذهب ١٧٠ / ٤العرب (*) 
  .١١٢٨/  ٣" تبصري املنتبه "  و ٥٢٧" املشتبه " مترجم يف ) ١(



، ٢٧٦ - ٢٧٤ / ١١، الكامل ١٨٥ - ١٧٣ / ١، خريدة القصر ٣٢ / ١النكت العصرية (* *) 
، ١٦٠ / ٤، العرب ٥٣٠ - ٥٢٦ / ٢، وفيات االعيان ١٢٤ / ١، الروضتني ١٤٦ / ٨مرآة الزمان 
، ٢٤٤، ٢٤٣ / ١٢، البداية والنهاية ٩٩ / ٢، تتمة املختصر ٣٣٧: ، املشتبه٧٢ / ٢دول االسالم 

، ٣٤٥ / ٥، النجوم الزاهرة ٦٤٣ / ٢، تبصري املنتبه ٢٨٥: ، اتعاظ احلنفا٢٩٣ / ٢اخلطط املقريزية 
: ، معجم االنساب١٧٧ / ٤، شذرات الذهب ٢١٥ - ٢٠٥ / ٢، حسن احملاضرة ٣٦٠، ٣٥٩
١٥٠.  

  .الذي على باب زويلة بظاهر القاهرة) ٢(
  .٥٢٩ / ٢" وفيات االعيان " 

(*)  

)٢٠/٣٩٧(  

  

حي الصعيد، فلما قتل الظافر، نفذ آل الظافر وحرمه إىل ابن رزيك كتبا مسخمة يف طيها شعور ويل نوا
  ).١(أهله مقصوصة، يستنفرونه ليأخذ بالثأر، فحشد ومجع، وأقبل، واستوىل على مصر 

  .وكان أديبا عاملا شاعرا مسحا جوادا ممدحا شجاعا سائسا
  ).٢(وله ديوان صغري 

العاضد، فتزوج العاضد ببنته، وكان احلل والعقد إىل الصاحل، وكان العاضد حمتجبا وملا مات الفائز، أقام 
عن االمور لصباه، واغتر الصاحل بطول السالمة، ونقص أرزاق االمراء، فتعاقدوا على قتله، ووافقهم 

، وأكمنهم يف القصر، فشدوا عليه، وجرحوه عدة جراحات، )٣(العاضد، وقرر قتله مع أوالد الداعي 
بادر مماليكه، فقتلوا أولئك، ومحل، فمات ليومه يف تاسع عشر رمضان سنة ست ومخسني ومخس مئة، ف

  ).٤(وخلع على ابنه العادل رزيك، وويل الوزارة 
كان يف نصر املذهب كالسكة احملماة ال يفرى فريه، وال يبارى عبقرية، وكان : قال الشريف اجلواين

  .جيمع العلماء، ويناظرهم على االمامة
  .صنف يف الرفض والقدر: قلت

  ).٥(ولعمارة اليمين فيه مدائح ومراثي 
__________  

  .٥٢٦ / ٢" وفيات االعيان " انظر ) ١(
  . م١٩٦٤مجعه حممد هادي االميين، وطبع يف النجف سنة ) ٢(
  .الراعي، بالراء": الكامل " و " وفيات االعيان " يف ) ٣(



  .٥٢٨ / ٢" فيات االعيان و" ، و ٢٧٤ / ١١" الكامل " انظر ) ٤(
" فإين ملا يب ذاهب اللب ذاهله وهي يف * أيف أهل ذا النادي عليم أسائله : وقد رثاه بقصيدة أوهلا) ٥(

  . بيتا٧٦يف " ديوانه 
(*)  

)٢٠/٣٩٨(  

  

يا علي، ترى هؤالء : ولقد قال لعلي بن الزبد ملا ضجت الغوغاء يوم خالفة العاضد وهو حدث
ما ميوت االمام حىت ينصها يف آخر، وما علموا أين من ساعة كنت : مساعيلية يقولونالقوادين دعاة اال

  ).١(أستعرض هلم خليفة كما أستعرض الغنم 
  

 بن املقتدي باهللا عبد أمري املؤمنني، أبو عبد اهللا، حممد بن املستظهر باهللا أمحد*  املقتفي المر اهللا - ٢٧٣
اهللا عبد اهللا بن القادر باهللا أمحد بن االمري إسحاق بن املقتدر، اهلامشي اهللا بن الذخرية حممد بن القائم بأمر 

  .العباسي البغدادي احلبشي االم
  .مولده يف ربيع االول سنة تسع ومثانني وأربع مئة

  .ومسع من أيب احلسن بن العالف، ومن مؤدبه أيب الربكات السييب
  .مخس مئةوبويع باالمامة يف سادس عشر ذي القعدة سنة ثالثني و

وأظنه مسع جزء ابن عرفة من ابن بيان، كتبت إليه قصة أسأله االنعام باالذن يف السماع : قال السمعاين
  منه، فأنعم، وفتش على اجلزء، ونفذه إيل على يد إمامه ابن اجلواليقي، فسمعته من ابن اجلواليقي عنه،

__________  
  .٢٧٥ / ١١" الكامل " انظر ) ١(

 ١، الروضتني ١٤٤ / ٨، مرآة الزمان ١٥٦: ، النرباس٢٥٦ / ١١، الكامل ١٩٧  /١٠املنتظم (*) 
، دول ١٥٨ / ٤، العرب ٣٧ / ٣، املختصر ٣١٠: ، الفخري١٣١ / ١، مفرج الكروب ١٢٤/ 

 / ١٢، البداية والنهاية ٩٥، ٩٤ / ٢، الوايف بالوفيات ٩٨، ٩٧ / ٢، تتمة املختصر ٧١ / ٢االسالم 
 ٥، النجوم الزاهرة ٤٤ - ٣٥ / ٢، معامل االنافة يف مآثر اخلالفة ٥٢٢ / ٣ ، تاريخ ابن خلدون٢٤١

 / ٤، شذرات الذهب ٣٦٢ / ٢، تاريخ اخلميس ٤٤٢ - ٤٣٧: ، تاريخ اخللفاء٣٣٣، ٣٣٢/ 
  .٤: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة١٧٤ - ١٧٢

(*)  

)٢٠/٣٩٩(  



  

  .فذكر حديثا..اهللاحدثنا أبو منصور بن اجلواليقي، أخربنا املقتفي المر 
قرأته على االبرقوهي، أخربنا أبو علي بن اجلواليقي، أخربنا الوزير عون الدين، أخربنا املقتفي، أخربنا 
أمحد بن عبد الوهاب، أخربنا أبو حممد الصريفيين، أخربنا أبو طاهر املخلص، أخربنا إمساعيل الوراق، 

قال رسول اهللا : لعزيز بن صهيب، عن أنس قالحدثنا حفص الربايل، حدثنا أبو سحيم، حدثنا عبد ا
ال يزداد االمر إال شدة، وال الناس إال شحا، وال تقوم الساعة إال على شرار : " صلى اهللا عليه وسلم

  ).١" (الناس 
  .وأنبأناه مجاعة مسعوه من أيب اليمن الكندي، أخربنا أبو الفتح البيضاوي، أخربنا الصريفيين

با، عامال مهيبا، صارما، جوادا، حمبا للحديث والعلم، مكرما الهله، وكان محيد كان املقتفي عاقال لبي
  .السرية، يرجع إىل تدين وحسن سياسة، جدد معامل اخلالفة، وباشر املهمات بنفسه، وغزا يف جيوشه

  كانت أيامه نضرة بالعدل زهرة: قال أبو طالب بن عبد السميع
__________  

ابن عبد اهللا البناين البصري موىل :  وامسه املبارك بن سحيم، ويقال-يم إسناده ضعيف جدا أبو سح) ١(
" الكبري "  متروك اتفقوا على ضعفه، ويف الباب عن معاوية عند الطرباين يف -عبد العزيز بن صهيب 

، ورجاله ثقات، وأورده يف ٣٠١، والبيهقي يف بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص ٣٥٧ / ١٩
  .رجاله رجال الصحيح: قال، و١٤ / ٨امع 

بيان خطأ من أخطأ على " والبيهقي يف ) ٧٧٥٧( والطرباين ٤٤٠ / ٤وعن أيب أمامة عند احلاكم 
تابعه : ، ويف سنده عندهم عبد اهللا كاتب الليث وهو سئ احلفظ لكن قال البيهقي٣٠٢ص " الشافعي 

، ووافقه الذهيب، وله طريق معن بن عيسى عن معاوية بن صاحل وباقي رجاله ثقات وصححه احلاكم
  .٢٨٥ / ٧" امع " وانظر ) ٧٨٩٤(آخر عند الطرباين 

  .من حديث ابن مسعود) ٢٩٤٩" (صحيحه " والفقرة االخرية من احلديث أخرجها مسلم يف 
(*)  

)٢٠/٤٠٠(  

  

مع الزهد باخلري، وكان على قدم من العبادة قبل اخلالفة ومعها، ومل ير مع لينه بعد املعتصم يف شهامته 
  .والورع، ومل تزل جيوشه منصورة

كان ال جيري يف دولته شئ إال : ، وقيل)١(وكان من حسناته وزيره عون الدين بن هبرية : قلت
، مث )٣(، مث أبو نصر بن جهري )٢(بتوقيعه، وكتب يف خالفته ثالث ربعات، ووزر له علي بن طراد 



  ايل بن الصاحب، مث كامل بن مسافر، مث ابن، مث ابن هبرية، وحجبه أبو املع)٤(علي بن صدقة 
  .املعوج، مث أبو الفتح بن الصيقل، مث أبو القاسم بن الصاحب

وكان أمسر آدم، جمدور الوجه، مليح الشيبة، أقام حشمة اخلالفة، وقطع عنها أطماع السالطني 
 نور الدين السلجوقية وغريهم، وكان من سالطني خالفته صاحب خراسان سنجر بن ملكشاه، وامللك

  .صاحب الشام، وأبوه قسيم الدولة
حدثين من أثق به أن املقتفي رأى يف : قرأت خبط أيب الفرج احلداد قال: أنبؤونا عن ابن اجلوزي قال

سيصل هذا االمر إليك، : منامه قبل أن يستخلف بستة أيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول له
  .فاقتف يب

  ).٥(هللا فلذا لقب املقتفي المر ا
وكان قد قدم بغداد السلطان مسعود السلجوقي، وذهب الراشد من بغداد، فاجتمع القضاة والكرباء، 

  وخلعوا الراشد كما ذكرنا لعدم أهليته،
__________  

  ).٢٨٢(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٩٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٩٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  .١٧٨ / ١٠" املنتظم " مترجم يف ) ٤(
  .٤٣٧": تاريخ اخللفاء "  و ٤٣ / ١١" الكامل " انظر ) ٥(

(*)  

)٢٠/٤٠١(  

  

  ).٢(القاضي، وبايعوا عمه ) ١(وحكم خبلعه ابن الكرخي 
ال تول إال من : من نستخلف ؟ فكتب إليه: نفذ السلطان إىل عمه سنجر: قال السديد بن االنباري

  .ييضمنه الوزير، وصاحب املخزن، وابن االنبار
  .نويل الدين الزاهد حممد بن املستظهر: فاجتمع بنا مسعود، فقال الوزير: قال
  .نعم: تضمنه ؟ قال: قال

  وكان صهرا للوزير على
  .بنته تزوج ا يف دولة أبيه

  .وأخذ مسعود كل حواصل دار اخلالفة حبيث مل يدع يف إصطبل اخلالفة سوى أربعة أفراس ومثانية بغال



 على أن ال يكون عنده خيل وال عدة سفر، ويف الثانية من سنيه صادر مسعود أهل بايعوا حممدا: فقيل
بغداد، فخرج إليه ابن الكواز الزاهد، ووعظه، فترك، ومل يدع للخليفة سوى العقار، مث تزوج اخلليفة 

  .بأخت مسعود
خلليفة لزنكي اقتتل مسعود وعساكر أذربيجان والراشد املخلوع، ومتت وقعة مهولة، وكتب ا) ٣(وفيها 

  .غدرت: بعشرة بالد، وأن ال يعني الراشد، فخطب باملوصل للمقتفي، فنفذ الراشد يقول لزنكي
ما لنا طاقة مبسعود، وفارق الراشد وزيره ابن صدقة، وقل مجعه، وحتيز إىل مراغة، وبكى عند قرب : قال

، وقوي بامللك داود، وعمل أبيه، وحثا على رأسه التراب، فثار معه أهل مراغة، وبذلوا له االموال
  .مصافا مع مسعود، فاستظهر داود

  هرب وزير مصر تاج الدولة رام النصراين االرمين، وكان قد) ٤(وفيها 
__________  

  ).٢٦٤(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .٤٣، ٤٢ / ١١" الكامل " انظر ) ٢(
  .٥٣٠، وأورد ابن االثري ذلك يف حوادث سنة ٥٣١أي سنة ) ٣(
  .٤٩، ٤٨ / ١١" الكامل "  كما يف ٥٣١أي يف سنة ) ٤(

(*)  

)٢٠/٤٠٢(  

  

متكن، واستعمل االرمن، فظلم الرعية، فجمع رضوان الوخلشي جيشا، وقصد القاهرة، فسار رام يف 
جيشه إىل الصعيد وأكثرهم أرمن نصارى، فمنعه أمري أسوان من دخوهلا، فاقتتلوا، وقتل عدة من االرمن 

  بعث يطلب أمانا من احلافظ العبيدي، فآمنه، فعاد وحبس بالقاهرة، مثوالسودان، مث 
ترهب، مث أطلق، ووزر للحافظ رضوان، ولقب بامللك االفضل، مث وقع بينه وبني احلافظ بعد سنتني، 

  .فهرب إىل الشام، فرتل على أمري الدولة كمشتكني صاحب صرخد، فأكرمه، وعظمه
ته، ومتكن، ونصر عسكر دمشق وعليهم بزواش على فرنج وأعيدت إىل املقتفي ضياعه ومعامال

طرابلس، والتقى زنكي والفرنج أيضا فهزمهم، واستوىل على قلعة هلم، مث سار وأخذ بعلبك، وأخذت 
  ).٢(باالمان، وتنصر قاضيها ومجاعة، فلله االمر ) ١(الروم بزاعة 

  .٥٣٢د للعرس أسبوعا يف سنة وتزوج السلطان مسعود ببنت دبيس االسدي ملالحتها، وأغلقت بغدا
استفحل أمر الرشد، والتف عليه عساكر، فقتلته الباطنية، ونازلت عساكر الروم حلب، ) ٣(وفيها 

ومحي احلرب، وقتل خلق من النصارى، وقتل بطريقهم، مث نازلوا شيزر مدة، وعاثوا يف الشام، وما قحم 



  .د، مث قلعهم اهللاعليهم زنكي، بل ضايقهم، وطلب النجدة من السلطان مسعو
  . زلزلت جرتة٥٣٣ويف سنة 

  فأهلكت مئيت): ٤(قال ابن اجلوزي 
__________  

  .بلدة بني منبج وحلب) ١(
  .٤٠٩ / ١" معجم البلدان " 
  .٦٠ - ٥٦ / ١١" الكامل " انظر ) ٢(
  .٥٣٢أي سنة ) ٣(

  .٦٣ - ٦٠ / ١١" الكامل " انظر 
  .٥٣٣ حوادث سنة ٧٨ / ١٠" املنتظم " يف ) ٤(

(*)  

)٢٠/٤٠٣(  

  

جاء اخلرب أنه خسفت جرتة، وصار مكان البلد ماء : ألف وثالثني ألفا، فسمعت شيخنا ابن ناصر يقول
  .أسود

  ).٢(لكن أرخها يف سنة أربع ) ١" (كامله " وكذا عدهم ابن االثري يف 
أبو نصر بن ، وعزل ابن طراد من الوزارة، ووليها أستاذ الدار )٣(وفيها حاصر زنكي دمشق غري مرة 

جهري، وعظم اخلطب بالعيارين، وأخذوا الدور بالشموع والثياب من احلمامات، وأعام وزير 
  .السلطان، فتحزب الناس هلم، وأذن يف ذلك السلطان، وتتبعوهم

وفيها كانت وقعة عظمي بني سنجر السلطان وبني كافر ترك مبا وراء النهر، فانكسر املسلمون، وجنا 
قتل مئة ألف، : كثري من اجليش حىت قيل] خلق [ فتوصل إىل بلخ يف ستة نفر، وقتل سنجر يف طائفة، 

  .وسار اللعني يف ثالث مئة ألف فارس، وأحاطوا بسنجر يف سنة ست وثالثني
  .حاصر زنكي الفرنج بالرها، وافتتحها، مث بعد سنوات أخذا الفرنج) ٤(ويف سنة تسع وثالثني 

  . تلمسان، مث فاسوفيها افتتح عبداملؤمن مدينة
ويف سنة إحدى وأربعني حاصر زنكي قلعة جعرب، فوثب عليه ثالثة من غلمانه، فقتلوه، وعارض شحنة 

مسعود املقتفي يف دار الضرب، فأمر حببسه، وعظم املقتفي، وأخذت الفرنج طرابلس املغرب، ) ٥(
  واستفحل أمر

__________  



)٧٧ / ١١) ١.  
  .نقال عن السمعاين) ٢٩(املوسوي اليت تقدمت برقم وكذا فعل املؤلف يف ترمجة ) ٢(
  .٥٣٤ذكر ابن االثري ذلك يف حوادث سنة ) ٣(
  .٩٨ / ١١" الكامل " انظر ) ٤(
  .الشحنة أعوان االمري الذين يضبطون أمور الدولة) ٥(

(*)  

)٢٠/٤٠٤(  

  

  ).١(امللك عبداملؤمن، وغلب على ممالك املغرب 
  ، وعزل من ابن جهري،)٢(يوان الزمام ويف سنة اثنتني ويل ابن هبرية د
  .ووزر أبو القاسم علي بن صدقة

 جاءت ثالثة ملوك من الفرنج إىل القدس، منهم طاغية االملان، وصلوا صالة املوت، ٥٤٣ويف سنة 
وفرقوا على جندهم سبع مئة ألف دينار، فلم يشعر م أهل دمشق إال وقد صبحوهم يف عشرة آالف 

 فخرج املسلمون فارسهم وراجلهم، والتقوا، فاستشهد حنو املئتني، منهم فارس وستني ألف رجل،
، وعبد الرمحن احللحويل، مث اقتتلوا من الغد، وقتل خلق من الفرنج، فلما كان خامس )٣(الفندالوي 

يوم وصل من اجلزيرة غازي ابن زنكي يف عشرين ألفا، وتبعه أخوه نور الدين، وكان الضجيج والدعاء 
: دمشق ال يعرب عنه، ووضعوا املصحف العثماين يف صحن اجلامع، وكان قسيس العدو قالوالتضرع ب

وعدين املسيح بأخذ دمشق، فحفوا به، وركب محاره ويف يده الصليب، فشد عليه الدماشقة، فقتلوه، 
  ).٤(وقتلوا محاره، وجاءت النجدات، فازم الفرنج 

ده لقصد املسلمني، وانضم إليهم فرنج الشام، فنازل سار ملك االملان من بال): ٥(وقال ابن االثري 
دمشق، وا امللك جمري الدين أبق وأتابكه معني الدين أنر، فنجده أوالد زنكي، ونزل ملك االملان 

  بامليدان االخضر،
__________  

  .١١٥ و ١٠٨ / ١١" الكامل " انظر ) ١(
  ).١٩٩(ترمجة رقم ) ١( ت رقم ٢٩٥راجع ص ) ٢(
  ).١٣٣(رمجته برقم تقدمت ت) ٣(
" مرآة الزمان " ، و ١٣١، ١٣٠ / ٨" املنتظم " ، و ٤٦٦ - ٤٦٢ابن القالنسي " تاريخ " انظر ) ٤(
  .٢٢٤، ٢٢٣ / ١٢، والبداية ١٢٠، ١١٩ / ٨



  . وما بعدها١٢٩ / ١١يف الكامل ) ٥(
(*)  

)٢٠/٤٠٥(  

  

بأي عقل : لساحل يقولوأيس أهل دمشق، ووصل صاحب املوصل إىل محص، فراسل أنر ملوك فرنج ا
وإن ملكوا أخذوا منكم السواحل، وأنا إذا عجزت سلمت دمشق إىل ابن ! تساعدون االملان علينا ؟ 

زنكي، فال تقومون به، فتخاذلوا، وبذل هلم بانياس، فخوفوا ملك االملان من عساكر الشرق، فرد إىل 
  .بالده، وهي وراء قسطنطينية

د سوري بن حسني مدينة غزنة، واستوىل عليها، فجرت بينه وبني رام وفيها ظهور الدولة الغورية، فقص
شاه وقعة، فقتل سوري، فغضبت الغور لقتله، وحشدوا، فكان خروجهم يف سنة سبع وأربعني ومخس 

  ).١(مئة، وامللك يف بقاياهم إىل اليوم، وافتتحوا إقليم اهلند 
فيها كان الغالء العام من : املؤيد عماد الدينواشتد بإفريقية القحط، ال بل كان القحط عاما، فقال 

  ).٢(خراسان إىل العراق إىل الشام إىل بالد املغرب 
 كسر نور الدين حممود صاحب حلب الفرنج، وقتل صاحب أنطاكية يف ألف ومخس مئة ٤٤ويف سنة 

  .منهم، وأسر مثلهم، مث أخذ منهم حصن فامية
) ٤(سلمني بالغارات، واستوىل على إلبرية وسنا قد أهلب امل) ٣(وكان جوسلني طاغية تل باشر 

نور الدين، فأسره جوسلني، فدس نور ) ٥(ومرعش والراوندان وعني تاب وعزاز، فحاربه سلحدار 
  الدين

__________  
  .١٣٦، ١٣٥ / ١١" الكامل " انظر ) ١(
  .١٣٧ / ١١" الكامل ) " ٢(
  .قلعة حصينة وكورة واسعة مشايل حلب: تل باشر) ٣(
  .٤٠ / ٢ياقوت "  معجم "
ياقوت " معجم " قلعة حصينة عجيبة بقرب مرعش ومسيساط : بفتحتني وسكون السني ونون وألف) ٤(
٥١٦ / ١.  
  = (*)هو لقب الذي حيمل سالح السلطان أو االمري، وهي إحدى : السلحدار أو السالح دار) ٥(

)٢٠/٤٠٦(  

  



  . ما طلبمن جاءين جبوسلني فله: مجاعة من التركمان، وقال
فرتلوا بناحية عني تاب، وأغار عليهم جوسلني، وأخذ منهم امرأة مليحة، وافتضها حتت شجرة، فكمن 

، )١(له التركمان، وأسروه، فأعطاهم نور الدين عشرة آالف دينار، واستوىل نور الدين على بالده 
 السواحل، فشن أنر واشتد القحط بالعراق عام أول، وزال يف العام ووزر ابن هبرية، ونكثت فرنج

  .الغارات عليهم، وفعل مثله العرب والتركمان، حىت طلبوا جتديد اهلدنة، وأن يتركوا بعض القطيعة
والتقى نور الدين الفرنج، فهزمهم، وقتل قائدهم الربنس أحد االبطال، ومرض أنر حبوران ومات، مث 

  ).٢(دفن باملعينية 
  . ووزر له ابن مصال، مث اختلف املصريون، وقتل خلقومات احلافظ صاحب مصر، وقام ولده الظافر،

 ضايق نور الدين دمشق، فأذعنوا، وخطبوا له ا بعد ملكها، فخلع على ملكها، وطوقه، ٥٤٥ويف سنة 
  .ورده إىل البلد، واستدعى الرئيس مؤيد الدين إىل خميمه، وخلع عليه، ورد إىل حلب

  .ن مصال الوزير، وغلب ابن السالروفيها أخذ ركب العراق، وقل من جنا، وقتل اب
  .جاء باليمن مطر كله دم): ٣(قال ابن اجلوزي 

__________  
احدمها : الوظائف آنذاك، وأصحاب هذه الوظيفة يعرب عنهم لزيهم بالركابية، وهو مركب من لفظني= 

  .عريب وهو السالح، والثاين فارسي وهو دار، ومعناه ممسك أو حامل
  .٤٦٢ / ٥ و ٤٨٠ / ٢" صبح االعشى " انظر 

  .١٥٦ - ١٥٤ / ١١" الكامل ) " ١(
  .من مدارس احلنفية بدمشق) ٢(

  .١٠٧، ١٠٦" خمتصر تنبيه الطالب " انظر 
  .١٤٣ / ١٠" املنتظم " يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٤٠٧(  

  

إين أوثر إصالح الرعية وجهاد :  عاود نور الدين حماصرة دمشق، وراسلهم نور الدين٤٦ويف سنة 
  .ن أعانين عسكركم على الغزو، فهو املرادالفرنج، فإ

فنفروا، وامتنعوا، وخربت الغوطة، وعاث العسكر، وحتركت الفرنج إجنادا مللك دمشق، فضاقت 
صدور االخيار، وجرح خلق، مث حتول نور الدين إىل البقاع ملا جاءت جيوش الفرنج جندة، فطلبوا من 

الدين، مث عاد نور الدين إىل داريا، وبرز عسكر البلد، دمشق مال القطيعة املبذولة هلم على ترحيل نور 



ووقعت املناوشة، وتصاحلوا، مث سار ملك دمشق جمري الدين إىل خدمة نور الدين إىل حلب، فأكرمه، 
وتل باشر وعدة معاقل للفرنج، ) ١(وبقي كنائب لنور الدين بدمشق، وافتتح نور الدين أنطرطوس 

قرطبة ثالثة أشهر، حىت كادوا أن يأخذوها، فكشف عنها جيش ونازلت أربعون ألفا من الفرنج 
  .عبداملؤمن، وكانوا اثين عشر ألفا، وقدم السلطان مسعود بغداد

 مات مسعود، وقام بعده أخوه حممد، وعظم شأن املقتفي، وسار إىل واسط، فمهدها، ٤٧ويف سنة 
  .وعطف إىل الكوفة، مث عاد مؤيدا منصورا، فعملت له قباب الزينة

 أخذت الفرنج عسقالن، واشتد الغالء بدمشق، ومات الفقراء، فطمع نور الدين يف ٤٨ويف سنة 
أخذها، ففي أول سنة تسع قدم شريكوه رسوال، فرتل يف ألف فارس، فلم خيرجوا لتلقيه، وقويت 

  الوحشة، وأقبل نور الدين، فرتل ببيت االبار، وزحف على البلد مرتني، وأقبل
ان، فإذا ليس على السور كبري أحد، فتقدم راجل، فرأته يهودية، فدلت له حبال، عسكره إىل باب كيس

  فصار على السور، وتبعه مجاعة، فنصبوا
__________  

  .بلد من سواحل حبر الشام) ١(
  .٢٧٠ / ١ياقوت " معجم " 

(*)  

)٢٠/٤٠٨(  

  

  .نور الدين يا منصور: ، وصاحوا)١(سنجقا 
أسه، فكسر قفل باب شرقي، ودخل نور الدين، وفرحت به الرعية، وفتر القتال، وبادر قطاع خشب بف

فتحصن امللك جمري الدين بالقلعة طالبا لالمان، مث نزل، فطيب نور الدين قلبه، وخرج بأمواله إىل الدار 
  .االتابكية، مث ذهب إىل محص، وكتب له ا منشور

ألوفا، وخدموا السلطان سنجر، وأخذوه وأقبلت الغز التركمان، فنهبوا نيسابور، وعذبوا وقتلوا ا 
  .معهم، فصار يف حال زرية بعد العز وامللك، يركب أكدشا، ورمبا جاع

وفيها يوم اجلمعة ثاين شوال وقعت صاعقة عظيمة يف التاج الذي بدار اخلالفة، فتأججت فيه ويف القبة 
حلممة، وكانت آية هائلة وكائنة والدار، فبقيت النار تعمل فيه تسعة أيام، حىت أطفئت بعد أن صريته كا

مدهشة، وكان هذا التاج من حماسن الدنيا، أنشأه املكتفي يف دولته، وكان شاهقا بديع البناء، مث رم 
  .شعثه وطري

ويف سنة مخسني ومخس مئة سار املقتفي إىل الكوفة، واجتاز بسوقها، وقتل يف العام املاضي الظافر مبصر، 



يد لالخذ بثأر الظافر من قاتله عباس، ففر عباس حنو الشام بأمواله، وقدم طالئع بن زريك من الصع
فأخذته فرنج عسقالن، فقتلوه، وباعوا ابنه نصرا للمصريني، واضطرب أمر مصر، وعزمت الفرنج على 

  أخذها، وأرست مراكب جاءت من صقلية على
د الروم باالمان، واتسع تنيس، فهجموها، وقتلوا، وسبوا، وافتتح نور الدين قالعا للفرنج وبعض بال

  .ملكه، فبعث إليه املقتفي تقليدا، ولقبه بامللك العادل، وأمره بقصد مصر
__________  

  ).١٢٤(السنجق تقدم التعريف به يف حواشي الترمجة ) ١(
(*)  

)٢٠/٤٠٩(  

  

عساكر  سار املقتفي والسلطان سليمان بن حممد بن ملكشاه إىل حلوان، مث نفذ املقتفي ال٥٥١ويف سنة 
  .مع السلطان، ويف رمضاا هرب سنجر من الغز يف خواصه إىل ترمذ، ومتنع ا

وكان أتسز خوارزمشاه وابن أخت سنجر اخلاقان حممود حياربان الغز، واحلرب بينهم سجال، وذلت 
  .الغز مبوت علي بك، وأتت االتراك الفارغلية إىل خدمة سنجر، وعظم حاله، ورجع إىل دار ملكه مرو

  .ها جاءت الزلزلة العظمى بالشاموفي
 ورد كتاب السلطان سنجر إىل امللك نور الدين يتودد فيه، وأنه انتصر على الغز حبيلة، ٥٢ويف سنة 

ويعده بنصره على الفرنج، فزينت دمشق والقلعة باملغاين، وكسر عكسر نور الدين الفرنج، وأخذ نور 
  .ر عليهم، وهللا احلمدالدين بانياس بالسيف، مث التقى نور الدين، ونص

وفيها نازل حممد شاه بن حممود وعلي كوجك بغداد يف ثالثني ألفا، واقتتلوا أياما، وعظم اخلطب، وقتل 
، وتصيد، ومات )١(خلق كثري، وبذل املقتفي االموال والغالل، مث ترحلوا، وسار املقتفي إىل أوانا 

  . غزة من الفرنجسنجر السلطان، وهزم نور الدين الفرنج على صفد، وأخذت
 سار املقتفي إىل واسط، وزار مشهد احلسني، ورد، مث سار إىل املدائن، وشهد العيد يف ٥٣ويف سنة 
  .جتمل باهر

__________  
بلدة كثرية البساتني والشجر، من نواحي دجيل بغداد، بينها وبني بغداد عشرة فراسخ، وكثريا ما ) ١(

  .يذكرها الشعراء اخللعاء يف أشعارهم
  .٢٧٤ / ١"  معجم البلدان "

(*)  



)٢٠/٤١٠(  

  

كان مصرع االمساعيلية اخلراسانيني، نزلوا وكانوا ألفا وسبع مئة، فأخذوا زوق ): ١(قال ابن االثري 
  .، فتناخت التركمان، وكروا عليهم، ووضعوا فيهم السيف، فما جنا منهم إال تسعة أنفس)٢(تركمان 

اء خراسان، ودام املصاف يومني، وانتصرت الغز، واستغنوا، وكانت ملحمة كربى بني الغز وبني أمر
  .وشرعوا يف العدل قليال

  .وفيها التقى املصريون والفرنج بفلسطني، فاستبيحت الفرنج
  .وفيها التقى نور الدين والفرنج، فازم عسكره، وجنا نور الدين، وازم العدو أيضا

  ).٣(ار أوائلهم على بالد أنطاكية وفيها أقبل صاحب قسطنطينية يف جيوش الروم، وأغ
 مرض نور الدين، وعهد بامللك بعده الخيه مودود، وصاحل صاحب القسطنطينية، وأطلق ٥٥٤وىف سنة 

له مقدمني من أسرى الفرنج، فبعث هو إىل نور الدين هدايا وحتفا، وسار نور الدين، فتملك حران، ومد 
  .مساطا الخيه مودود مل يسمع مبثله

كان الفساد بالغز عماال، وسار اخلليفة إىل واسط، وسار عبداملؤمن سلطان املغرب، فحاصر  ٤ويف سنة 
املهدية سبعة أشهر، وأخذها باالمان، وا خلق من النصارى، وكانت بأيديهم من اثنيت عشرة سنة، 

  .وافتتح أيضا قبلها تونس
__________  

  .٢٣٨ / ١١" الكامل " يف ) ١(
وا بالتركمان، فلم جيدوا الرجال، وكانوا قد فارقوا بيوم، فنهبوا االموال، فأوقع": يف الكامل ) ٢(

  .هي بالالم، بلد كبري يف تركيا اليوم) ٣..(وأخذوا النساء واالطفال، وأحرقوا ما مل يقدروا على محله
(*)  

)٢٠/٤١١(  

  

بعض أصحابه، فطلبه من أن نقيب العلوية بنيسابور ذخر الدين قتل شافعي ) ١(ابن االثري " كامل " ويف 
رئيس الشافعية املوفقي، فحماه، فاقتتلوا أياما، وعظم اخلطب، وأحرقت املدارس واالسواق، واستحر 

  .القتل بالشافعية حبيث استؤصل البلد، فلله االمر
بدمل يف عنقه، فتويف يف ثاين ربيع االول سنة : مرض املقتفي بعلة التراقي، وقيل): ٢(قال ابن اجلوزي 

  . ومخسني ومخس مئة وله ست وستون سنة سوى مثانية وعشرين يوما، وكذا مات أبوه بعلة التراقيمخس
  



 حممد بن املستظهر بن املقتدي اخلليفة أبو املظفر يوسف بن املقتفي المر اهللا*  املستنجد باهللا - ٢٧٤
  .العباسي

  .رون سنةعقد له أبوه بوالية العهد يف سنة سبع وأربعني، وعمره يومئذ تسع وعش
فلما احتضر املقتفي رام طائفة عزل املستنجد، وبعثت حظية املقتفي أم علي إىل االمراء تعدهم ومتنيهم 

  :ليبايعوا ابنها علي بن املقتفي، قالوا
__________  

)٢٥٠ / ١١) ١.  
  .١٩٧ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(

 / ٨، مرآة الزمان ٣٦٢ - ٣٦٠ و ٢٥٦ / ١١، الكامل ٢٣٦ و ١٩٤ - ١٩٢ / ١٠املنتظم (*) 
  ،١٩٣ / ١، مفرج الكروب ١٩٠ / ١، الروضتني ٢٧٦: ، خالصة الذهب املسبوك١٧٧

، فوات ١٢١، ١٢٠ / ٢، تتمة املختصر ٧٩ / ٢، دول االسالم ١٩٤ / ٤، العرب ٣١٦: الفخري
، تاريخ ابن خلدون ٢٦٢ / ١٢، البداية والنهاية ٣٧٩ / ٣، مرآة اجلنان ٣٦٠ - ٣٥٨ / ٤الوفيات 

، ٣٢٩ / ١٠، الضوء الالمع ٣٨٦ / ٥، النجوم الزاهرة ٤٩ - ٤٤ / ٢، معامل االنافة ٥٢٥ / ٣
، شذرات ٣٦٣ / ٢، تاريخ اخلميس ٤٤٤ - ٤٤٢: ، تاريخ اخللفاء٩٢، ٩١ / ٢حسن احملاضرة 

  .٣٥٥: ، الزركشي٤: ، معجم االنساب واالسرات احلاكمة٢١٩، ٢١٨ / ٤الذهب 
(*)  

)٢٠/٤١٢(  

  

أنا أكفيكموه، وهيأت جواري بسكاكني ليثنب عليه، : وجود ويل العهد يوسف ؟ قالتكيف هذا مع 
فرأى خويدم ليوسف احلركة، ورأى بيد علي وأمه سيفني، فبادر مذعورا إىل سيده، وبعثت هي إىل 

  .أن احضر موت أمري املؤمنني: يوسف
شي، والفراشني، فلما مر فطلب أستاذ الدار، ولبس درعا، وشهر سيفه، وأخذ معه مجاعة من احلوا

باجلواري ضرب جارية بالسيف جرحها، وارب اجلواري، وأخذ أخاه وأمه، فحبسهما، وأباد اجلواري 
  .تغريقا وقتال، ومتكن

  ).١(وأمه كرجية امسها طاووس 
  .من أحب نفسه عمل هلا: كان يقول الشعر، ونقش خامته: قال الدبيثي

خامت : أيش يف فمك ؟ قال: قتفي رأى ابنه يوسف يف احلر، فقالحكى ابن صفية أن امل: قال ابن النجار
  .يزدن عليه أمساء االثين عشر، وذلك يسكن العطش



  .يريد يزدن أن يصريك رافضيا، سيد االثين عشر احلسني رضي اهللا عنه، ومات عطشان) ٢(ويلك : قال
  ليتها عريت مبا هو عار* عريتين بالشيب وهو وقار : وللمستنجد

نبأين مجاعة عن ابن اجلوزي، حدثين الوزير ) ٣(فالليايل تزينها االقمار *  شابت الذوائب مين إن تكن
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم منذ مخس عشرة سنة، : ابن هبرية، حدثين املستنجد قال

  فقال
__________  

  .٢٥٧، ٢٥٦ / ١١" الكامل " انظر ) ١(
  .والك: يف االصل) ٢(
  ".تزينها " بدل " تنريها "  وفيه ٣٦٠ / ٤" فوات الوفيات " لبيتان يف ا) ٣(

(*)  

)٢٠/٤١٣(  

  

  .يبقى أبوك يف اخلالفة مخسا وعشرين سنة: يل
فكان كما قال، فرأيته قبل موت أيب بأربعة أشهر، فدخل يب من باب كبري، مث ارتفعنا إىل رأس جبل، 

  ).١(اللهم اهدين فيمن هديت :  قل:وصلى يب ركعتني، وألبسين قميصا، مث قال يل
  .أقر املستنجد أرباب الواليات، وأزال املكوس والضرائب): ٢(مث قال ابن اجلوزي 

أنه كان موصوفا بالعدل والرفق، وأطلق املكوس حبيث إنه مل يترك ) ٣" (الروضتني " ونقل صاحب 
ناس مدة، فبذل رجل فيه بالعراق مكسا، وكان شديدا على املفسدين، سجن عوانيا كان يسعى بال

  .فأنا أبذل عشرة آالف دينار لتأتيين بآخر مثله أحبسه: عشرة آالف دينار، قال املستنجد
كان املستنجد أمسر، تام القامة، طويل اللحية، اشتد مرضه، وكان قد ): ٤" (كامله " قال ابن االثري يف 

تفوي كبري االمراء، فواضعا الطبيب على خافه أستاذ الدار عضد الدولة بن رئيس الرؤساء وقامياز املق
أذيته، فوصف له احلمام، فامتنع لضعفه، مث أدخل احلمام، وأغلق عليه، فتلف، هكذا مسعت غري واحد 

  .ممن يعلم احلال
  إن اخلليفة كتب إىل: وقيل: قال

 اخلط وزيره مع ابن صفية الطبيب يأمره بالقبض على قامياز وعضد الدولة وصلبهما، فأرى ابن صفية
  لعضد الدولة، فاجتمع بقامياز ويزدن،

__________  
  .١٩٣ / ١٠" املنتظم ) " ١(



  .١٩٣ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(
  .٣٦٢ / ١١" الكامل " ، عن ١٩١، ١٩٠) ٣(
)٣٦١، ٣٦٠ / ١١) ٤.  

(*)  

)٢٠/٤١٤(  

  

  .عليهفاتفقوا على قتله، فدخل إليه يزدن وآخر، فحماله إىل احلمام وهو يستغيث، وأغلقاه 
أول من بايع املستنجد عمه أبو طالب، مث أخوه أبو جعفر، مث ابن هبرية، وقاضي القضاة : قلت

  .الدامغاين
 قبض االمراء مذان على سليمان شاه، وملكوا أرسالن شاه، ومات مبصر الفائز باهللا، ٥٥ويف سنة 

  .وبايعوا العاضد
وسافر للصيد املستنجد مرات، والتقى صاحب  قتل مبصر الصاحل وزيرها، واستوىل شاور، ٥٦ويف سنة 

أذربيجان والكرج، فنصر اهللا، ومتلك نيسابور املؤيد أيبه، واستناب مملوكه ينكز على بسطام ودامغان، 
  .ومتكن، وهزم اجليوش، وهو من حتت أمر السلطان رسالن

ة محص، وحلف وفيها كسرت الفرنج نور الدين حتت حصن االكراد، وجنا هو باجلهد، ونزل على حبري
 فطحنهم، وأسر ملوكهم، وقتل منهم عشرة ٥٩ال يستظل بسقف حىت يأخذ بالثأر، مث التقاهم يف سنة 

، مث جهز جيوشه مع أسد الدين منجد الشاور وانتصر، وقتل ضده ضرغاما، مث استنجد )١(آالف حبارم 
  بالفرنج، فأقبلوا، وضايقوا أسد الدين ببلبيس،

  .وبانياس، وضاع من يده خامت بفص ياقوت يسمى اجلبل، مث وجدوهوافتتح نور الدين حارم 
وفيها أقبل صاحب قسطنطينية جبيشه حماربا مللك الروم قلج رسالن، فنصر اهللا، وأخذ املسلمون منهم 

  .حصونا
__________  

  .هي اليوم بلدة مشال سورية من حمافظة إدلب: حارم بكسر الراء) ١(
(*)  

)٢٠/٤١٥(  

  



  .لدت ببغداد بنت أيب العز االهوازي أربع بنات مجلة و٦٠ويف سنة 
  .وفيها هاجت فتنة صماء بسبب العقائد بأصبهان، ودام القتال بني العلماء أياما، وقتل خلق كثري

  ).١(قاله ابن االثري 
 عملت الرافضة مأمت عاشوراء، وبالغوا، وسبوا الصحابة، وخرجت الكرج، وبدعوا يف ٥٦١ويف سنة 

  .زا نور الدين مراتاالسالم، وغ
 كان مسري شريكوه إىل مصر ثاين مرة يف ألفني، وحاصر مصر شهرين، واستنجد شاور ٦٢ويف سنة 

بالفرنج، فدخلوا من دمياط، وحارم شريكوه، وانتصر، وقتلت ألوف من الفرنج، وسار شريكوه، 
 الفرنج، وحاصروه ا واستوىل على الصعيد، وافتتح ولد أخيه صالح الدين االسكندرية، مث نازلته

أشهرا حىت رد شريكوه، فهربت الفرنج عنها، واستقر مبصر للفرنج شحنة وقطيعة مئة ألف دينار يف 
  .العام، وقدم شريكوه، وأعطاه نور الدين محص

 غزو شريكوه مصر ثالث مرة، وملكت الفرنج بلبيس، ونازلوا القاهرة، فذل هلم شاور، ٥٦٤ويف سنة 
يعة ألف ألف دينار يف العام، فأجابه الطاغية مري إىل ذلك، فعجل له مئة ألف وطلب الصلح على قط

  دينار، واستنجد بنور الدين، وسود كتابه، وجعل يف طيه ذوائب النساء، وواصل كتبه حيثه،
كان يف سبعني ألفا من بني فارس : وكان يف حلب، فجهز عسكره، واستخدم أسد الدين حىت قيل

 لقدومه وذلوا، ودخل القاهرة يف ربيع اآلخر، وجلس يف دست اململكة، وخلع وراجل، فتقهقر الفرنج
  هذا عهد مل يعهد: عليه العاضد خلع السلطنة، وكتب له التقليد وعالمة العاضد خبطه

__________  
  .٣١٩ / ١١" الكامل " يف ) ١(

(*)  

)٢٠/٤١٦(  

  

جة عليك عند اهللا مبا أوضحه لك من مراشد مثله لوزير، فتقلد أمانة رآك أمري املؤمنني هلا أهال، واحل
سبله، فخذ كتاب أمري املؤمنني بقوة، واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت بك بنوة النبوة، واختذ للفوز 

  ).١ ] (٩١: النحل] [ وال تنقضوا االميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهللا عليكم كفيال [ سبيال، 
قة، فماطل، مث شد عليه أمراء، فقبضوا عليه، وذبح، ومحل وقام شاور لضيافة اجليش، فطلبوا منه النف

  .رأسه إىل العاضد، ومات شريكوه بعد الوالية بشهرين
  .أحرق شاور مصر، وخاف عليها من الفرنج، ودامت النار تعمل فيها أربعة ومخسني يوما: قال العماد

ا، وتألبوا، وأقبلوا وقلد العاضد منصب شريكوه البن أخيه صالح الدين، فغضب عرب مصر وسودا



يف مخسني ألفا، فكان املصاف بني القصرين يومني، وراح كثري منهم حتت السيف، وكانت الزلزلة 
  .العظمى بصقلية أهلكت أمما

ويف سنة مخس وستني جاءت زالزل عظام بالشام، ودكت القالع، وأفنت خلقا، وحاصرت الفرنج 
ر الدين سنجار، وتوجه إىل املوصل، ورتب أمورها، دمياط مخسني يوما، فعجزوا، ورحلوا، وأخذ نو

  وبىن يها
اجلامع االكرب، وسار فحاصر الكرك، ونصب عليها منجنيقني، وجد يف حصارها، فأقبلت جندة الفرنج، 

فقصدهم نور الدين، وحصدهم، ومتكن مبصر صالح الدين وذهب إليه أبوه، فكان يوما مشهودا، ركب 
  .العاضد بنفسه لتلقيه

  ما رأيت أكرم من العاضد، بعث: الح الدينقال ص
__________  

  .٤٤٤": تاريخ اخللفاء "  وما بعدها، و ٣٣٥ / ١١" الكامل " انظر ) ١(
(*)  

)٢٠/٤١٧(  

  

  .إيل مدة مقام الفرنج على حصار دمياط ألف ألف دينار مصرية سوى الثياب وغريها
  .إن املستنجد كان فيه عدل ورفق، بطل مكوسا كثرية: وقيل

كان موصوفا بالفهم الثاقب، والرأي الصائب، والذكاء الغالب، والفضل الباهر، له : قال ابن النجار
نظم ونثر، ومعرفة باالسطرالب، تويف يف ثامن ربيع اآلخر سنة ست وستني ومخس مئة، وقام بعده ابنه 

  .املستضئ
ن ضعف عقله، وحسنت ديانته، االمام إذا كان له عقل جيد ودين متني، صلح به أمر املمالك فإ: قلت

محله الدين على مشاورة أهل احلزم، فتسددت أموره، ومشت االحوال، وإن قل دينه، ونبل رأيه، تعبت 
به البالد والعباد، وقد حيمله نبل رأيه على إصالح ملكه ورعيته للدنيا ال للتقوى، فإن نقص رأيه، وقل 

 به، إال أن يكون فيه شجاعة وله سطوة وهيبة يف دينه وعقله، كثر الفساد، وضاعت الرعية، وتعبوا
النفوس، فينجرب احلال، فإن كان جبانا، قليل الدين، عدمي الرأي، كثري العسف، فقد تعرض لبالء 

 حيث ال - واهللا -عاجل، ورمبا عزل وسجن إن مل يقتل، وذهبت عنه الدنيا، وأحاطت به خطاياه وندم 
  جود إمام راشديغين الندم، وحنن آيسون اليوم من و

من سائر الوجوه، فإن يسر اهللا لالمة بإمام فيه كثرة حماسن وفيه مساوئ قليلة، فمن لنابه، اللهم فأصلح 
  .الراعي والرعية، وارحم عبادك، ووفقهم، وأيد سلطام، وأعنه بتوفيقك



)٢٠/٤١٨(  

  

 كات، هبة اهللا بن عليالعالمة الفيلسوف، شيخ الطب، أوحد الزمان، أبو الرب*  أبو الربكات - ٢٧٥
  .بن ملكا البلدي، اليهودي كان، مث أسلم يف أواخر عمره، خدم اخلليفة املستنجد

تصانيفه يف غاية اجلودة، وله فطرة فائقة، أضر بأخرة، وكان ميلي على ): ١(قال املوفق بن أيب أصيبعة 
" د اللطيف، كتابه املسمى ب اجلمال بن فضالن، وابن الدهان، واملهذب ابن النقاش، ووالد املوفق عب

  ".املعترب 
يا أمري املؤمنني، إن كان : سبب إسالمه أنه دخل إىل اخلليفة، فقام له الكل سوى القاضي، فقال: قيل

  .القاضي مل يقم الين على غري ملته، فأنا أسلم
  .فأسلم

  .خلف ثالث بنات، وعاش حنو الثمانني
  ).٢(ة العقل وهو صاحب ترياق برشعثا، وله رسالة يف ماهي

  .ومن تالمذته املهذب علي بن هبل
  .مات سنة نيف ومخسني ومخس مئة

  .وبرع يف علم الفلسفة إىل الغاية
__________  

، عيون االنباء يف ٢٢٤: ، اخبار العلماء بأخبار احلكماء٣٤٦ - ٣٤٣: تاريخ حكماء االسالم(*) 
  ،٣٦٦ - ٣٦٤: ي، تاريخ خمتصر الدول البن العرب٣٧٦ - ٣٧٤: طبقات االطباء

، كشف ١٠٥ / ٢، مطالع البدور ٣٠٤: ، نكت اهلميان١٠٧ / ٢، تتمة املختصر ٤٣ / ٣املختصر 
  .٥٠٦، ٥٠٥ / ٢، هدية العارفني ١٧٣١: الظنون

  .٣٧٦ - ٣٧٤": طبقات االطباء " يف ) ١(
  .٣٧٦" عيون االنباء " انظر بقية تصانيفه يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/٤١٩(  

  

 بن عمر بن السمرقندي، أم احلسن، صاحلة حملدث أيب حممد عبد اهللا بن أمحدبنت ا*  كمال - ٢٧٦
  ).١(خرية، وهي زوجة احملدث عبد اخلالق اليوسفي 

  .طراد، وابن البطر، والنعايل: مسعت من



  .إبراهيم بن برهان النساج، وهبة اهللا بن عمر بن كمال احلالج: وعنها
  .توفيت سنة مثان ومخسني ومخس مئة

  
  :أخوها
  .، وجعفرا السراجمسع النعايل* *  أبو املظفر هبة اهللا - ٢٧٧

  .روى عنه موفق الدين املقدسي
  .مات سنة ثالث وستني ومخس مئة

  
 بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد االمام الفقيه، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد احلق* * *  اخلزرجي - ٢٧٨

  .بن عبد احلق، اخلزرجي القرطيب املالكي
  .وغريه من حممد بن فرج الطالعي، وعين بالفقه"  املوطأ "مسع 

__________  
  .٢٦٢ / ٤انظر أعالم النساء (*) 

  ).١٨٧(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .مل أعثر على مصدر ترمجه(* *) 

  .مل اعثر على مصدر ترمجه(* * *) 
(*)  

)٢٠/٤٢٠(  

  

  .ومسع يف كهولته من أيب حممد بن عتاب وطائفة
  . ابنه القاضي عبد احلق بن حممد، وأبو القاسم أمحد بن بقي وغريمهاروى عنه

  .وتويف قريبا من سنة ستني ومخس مئة
من ابن بقي، أن حممد " املوطأ " مسعت : أخربنا أبو حممد بن هارون يف كتابه من تونس سنة سبع مئة قال

  .بن عبد احلق حدثه مساعا عن الطالعي
  

 بن علي بن أمحد بن جعفر، القرشي احلرستاين  احلسن علي بن أمحدالشيخ أبو*  احلرستاين - ٢٧٩
، مسعه يف سنة مثانني وأربع مئة من أيب عبد اهللا بن أيب )١(الدمشقي البستاين، راوي جزء الرافقي 

ما أنسى ابن أيب احلديد : احلديد، وهو الذي عرفهم بسماعه ملا رآهم قد خرجوا يسمعون بالقرية فقال



  .عنا عليه، وفرطت هلم من هذه اجلوزة، فدخل الطلبة، فنبشوا مساعهوقد طلع، ومس
  .ابن عساكر وابنه، وحممود بن شيت، وأبو القاسم بن صصرى، وابن غسان، ومكرم، وكرمية: روى عنه

  .تويف يف شوال سنة إحدى وستني ومخس مئة عن نيف وتسعني سنة
__________  

  .مل نعثر على مصدر ترمجه(*) 
، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر ٣٥٦ الفضل العباس بن حممد بن نصر، املتوىف سنة وهو أبو) ١(

  ).٣٠(برقم 
(*)  

)٢٠/٤٢١(  

  

 بن حممد بن عبد اهللا، املوىل الوزير الكبري الزاهد الصاحل، أبو املظفر، سعيد بن سهل*  الفلكي - ٢٨٠
  .النيسابوري االصل، اخلوارزمي، املشهور بالفلكي

  . اهللا بن أمحد اخلشنامي، وعلي بن أمحد بن االخرم املؤذنمسع من نصر
  ).١(واستوطن دمشق بالسميساطية 
ابن عساكر وابنه اء الدين، وأبو املواهب بن صصرى، وأخوه : حدث عنه باجلزء املنسوب إليه

 الصقر، احلسني، وحممد بن احلسني ااور، وزين االمناء أبو الربكات، وحممد بن غسان، ومكرم بن أيب
  .وطائفة

  .وقد كان وزر خبوارزم لصاحبها
وكان ذا هيبة وشهامة وضة بأعباء االمر وجود وبذل، مث إنه خاف من امللك، فحج، وتصدق بأموال 

ضخمة، وقدم دمشق، ونزل باخلانقاه، وجدد ا الصفة الغربية والربكة والقناة من ماله، وباشر النظر يف 
  ).٢(وقفها 

__________  
 / ٤، شذرات الذهب ٣٧٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٢٤ / ١٥، الوايف بالوفيات ١٧٠ / ٤العرب (*) 

، ١٣١ / ٦بالعني بدل الفاء، ذيب تاريخ دمشق لبدران " العلكي "  وحترفت نسبته فيه إىل ١٨٨
١٣٢.  

  وهي اخلانقاه السميساطية، نسبة إىل السميساطي أيب القاسم علي بن حممد بن) ١(
" خمتصر تنبيه الطالب "  ه، انظر عنها ٤٥٣مي الدمشقي من أكابر رؤساء دمشق، متوىف سنة حيىي السل

  .، وتقع قريبة من الباب الشمايل للجامع االموي١٤٦ - ١٤٤



 / ٦" ذيب ابن عساكر " ، و ٢٢٤ / ١٥" الوايف " انظر ) ٢(ال يفصل بينها وبني اجلامع غري احلائط 
١٣٢.  

(*)  

)٢٠/٤٢٢(  

  

  .ة متواضعا صاحلا، حسن االعتقاد، أثىن عليه ابن عساكر وغريهوكان ثق
  .مات يف شوال سنة ستني ومخس مئة، ودفن مبقابر الصوفية

وفيها مات ببغداد شيخ الطب وصاحب التصانيف أمني الدولة هبة اهللا ابن صاعد ابن التلميذ النصراين 
  .، وكان قسيس النصارى عمر أربعا وتسعني سنة)١(الشقي 

  
 بن علي بن أيب املوىل الشريف، أبو طالب، حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد*  العلوي - ٢٨١

  .زيد، العلوي احلسين البصري، نقيب الطالبيني ببلده
أيب داود مساعا للجزء االول، وإجازة " سنن " مسع من أيب علي علي بن أمحد التستري، فحدث عنه ب 

، ومسع أيضا من جعفر بن حممد العباداين، وأيب عمر احلسن بن غسان لسائر الكتاب إن مل يكن مساعا
  .النحوي، وحممد بن علي املؤدب ابن العالف

قدم بغداد مرات، واحندرت يف صحبته إىل البصرة، وكان ظريفا مطبوعا، كان أصحابنا : قال السمعاين
  .إنه يكذب كثريا فاحشا يف أحاديث الناس: البصريون يقولون

  أيب" سنن " ، وحدث ا ب ٥٥٥قدم بغداد سنة : نقطةوقال ابن 
__________  

  ).٢٤٣(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .١٩٠ / ٤، شذرات الذهب ٣٧٠ / ٥، النجوم الزاهرة ١٧٢ / ٤العرب (*) 
(*)  

)٢٠/٤٢٣(  

  

 داود، حدثنا عنه أبو طالب عبدالرمحن بن حممد بن عبد السميع، ومساعه من التستري يف سنة اثنتني
  .وسبعني

أخربنا الشريف أبو طالب حممد بن أيب احلسني حممد بن حممد بن حممد بن : وقال عمر بن علي القرشي



علي بن حممد بن أمحد بن عبيداهللا ابن عبد اهللا بن علي بن باغر بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حسن بن 
ولدت يف ربيع : يب زيد، قال يلجعفر بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب العلوي، ويعرف بابن أ

  .االول سنة إحدى وستني وأربع مئة
  .وتويف يف ربيع االول سنة ستني ومخس مئة: قال

  .ولد سنة تسع وستني: وأما السمعاين، فقال
  .سنة تسع وستني: مىت ولده ؟ فقال: سألت النقيب أبا جعفر حممد بن حممد عن والده: وقال ابن النجار

اليب داود، وقد حدث به عنه احلافظ أبو الفتوح " السنن " ر ابن هبرية، ومسع منه استقدمه الوزي: قلت
  .أخربت أن مساعه له ظهر بعد ذلك: نصر بن احلصري بالسماع املتصل، وقال

هذا القول عندي فيه نظر، النا مل نسمع أحدا قاله غري ابن احلصري، والصحيح عندي : مث قال ابن نقطة
  .القرشي يعين اجلزء االول فقط، وآخره كراهية مس الذكر يف االسترباءما قيده أبو احملاسن 

  قد روى الكتاب املقداد بن أيب القاسم القيسي مساعا من ابن: قلت
  .احلصري متصال، وأجاز يل روايته

  :وأنبأنا أمحد بن سالمة، عن أمحد بن طارق، أن أبا طالب العلوي أنشدهم لنفسه

)٢٠/٤٢٤(  

  

إن جار يوما وامتطى الدهر دهر قلب * شكواكه عني اخلطا واصرب على حدثانه * طا ال تشكون دهرا س
، )٢(، وأبو الندى حسان بن متيم الزيات )١(يوماه بؤس أو عطا وفيها مات أبو العباس بن احلطيئة * 

بدمشق، وأبو الفضل ) ٤(، والوزير سعيد بن سهل اخلوارزمي الفلكي )٣(وخزيفة بن سعد بن اهلاطرا 
، وعلي بن أمحد بن )٦(، وعلي بن أمحد بن حممد االصبهاين اللباد )٥(بد الواحد بن إبراهيم بن القزة ع

عن تسع ومثانني ) ٨(، ومفيت اجلزيرة أبو القاسم عمر بن حممد بن البزري الشافعي )٧(مقاتل السوسي 
لصغري حممد بن أيب حازم بن ، وأبو يعلى ا)٩(سنة، والعدل حممد بن عبد اهللا بن العباس احلراين ببغداد 

، وصاحب ملطية ياغي )١١(، والوزير عون الدين بن هبرية )١٠(أيب يعلى بن الفراء شيخ احلنابلة 
  ).١٢(أرسالن بن دانشمد 
__________  

  ).٢٣٤(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٧١(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٢٨٥(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٨٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(



  ).٢٧١(ذكرت مصادر ترمجته يف اية الترمجة ) ٥(
  ).٢٣٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).١٦٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٧(
  ).٢٤٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٨(
  ).٢٤١(تقدمت ترمجته برقم ) ٩(
  ).٢٤٢(تقدمت ترمجته برقم ) ١٠(
  .وهو صاحب الترمجة التالية) ١١(
  .١٩١ / ٤" شذرات الذهب "  و ١٧٢/  ٤" العرب " مترجم يف ) ١٢(

(*)  

)٢٠/٤٢٥(  

  

الوزير الكامل، االمام العامل العادل، عون الدين، ميني اخلالفة، أبو املظفر حيىي بن *  ابن هبرية - ٢٨٢
  . بن هبرية بن سعيد بن احلسن بن جهم، الشيباين الدوري العراقي احلنبلي، صاحب التصانيفحممد

  .أحد أعمال العراق يف سنة تسع وتسعني وأربع مئة) ١(ن الدور مولده بقرية بين أوقر م
ودخل بغداد يف صباه، وطلب العلم، وجالس الفقهاء، وتفقه بأيب احلسني بن القاضي أيب يعلى واالدباء، 

ومسع احلديث، وتال بالسبع، وشارك يف علوم االسالم، ومهر يف اللغة، وكان يعرف املذهب والعربية 
 أثريا، مث إنه أمضه الفقر، فتعرض للكتابة، وتقدم، وترقى، وصار مشارف اخلزانة، مث والعروض، سلفيا
، واستمر ووزر من بعده البنه ٥٤٤للمقتفي المر اهللا، مث وزر له يف سنة ) ٢(ويل ديوان الزمام 

  .املستنجد
  وكان دينا خريا متعبدا عاقال وقورا متواضعا، جزل الرأي، بارا

__________  
 - ١٥٩ / ٨، مرآة الزمان ٣٢١ / ١١، الكامل ٢١٧ - ٢١٤ / ١٠، املنتظم ٩٦ / ١دة اخلري(*) 

  ، مفرج الكروب٢٤٤ - ٢٣٠ / ٦، وفيات االعيان ١٤١ / ١، الروضتني ١٦٣
، العرب ٢ / ١١٠، تراجم ابن عبد اهلادي خ ٤٢ / ٣، املختصر ٣١٥ - ٣١٢: ، الفخري١٤٧ / ١
 - ٣٤٤ / ٣، مرآة اجلنان ١٠٦ / ٢، تتمة املختصر ٧٥، ٧٤ / ٢، دول االسالم ١٧٣، ١٧٢ / ٤

 / ٣، تاريخ ابن خلدون ٢٨٩ - ٢٥١ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ٢٥١ / ١٢، البداية والنهاية ٣٤٦
، الدر املنضد يف رجال أمحد ٣٧٠، ٣٦٩ / ٥، النجوم الزاهرة ١١٤ / ٢، مطالع البدور ٥٢٤

 ١٩١ / ٤، شذرات الذهب ١٤٦٢، ١٠٣، ٣٣: ، كشف الظنون١ / ٧٢، ٢ / ٧١للعليمي ورقة 



  .١٦٣ - ١٥٩ / ٨، هدية العارفني ٧٧ / ٢ و ١٥٥ / ١، إيضاح املكنون ١٩٧ -
  .، ومل أجدها فيه"معجم االدباء "  ان له ترمجة يف ٢٨٢ / ١" طبقاته " وقد ذكر ابن رجب يف 

  .٤٨١ / ٢" البلدان " معجم " انظر ) ١(
  ).١٩٩(انظر حواشي الترمجة ) ٢(

*)(  

)٢٠/٤٢٦(  

  

  .بالعلماء، مكبا مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه، كبري الشأن، حسنة الزمان
  .مسع أبا عثمان بن ملة، وهبة اهللا بن احلصني، وخلقا بعدمها

  .ومسع الكثري يف دولته، واستحضر املشايخ، وجبلهم، وبذل هلم
ملا : من الظلم وال يلبس احلرير، قال يلكان جيتهد يف اتباع الصواب، وحيذر ): ١(قال ابن اجلوزي 

ادخل هذا البيت، وغري ثيابك، فدخلت، فإذا خادم : رجعت من احللة، دخلت على املقتفي، فقال يل
  .واهللا ما ألبسها: وفراش معهم خلع احلرير، فقلت

  .إنه ما يلبسه: قد واهللا قلت: فخرج اخلادم، فأخرب اخلليفة، فسمعت صوته يقول
يكفي يف إخالصي أين ما :  معجبا به، وملا استخلف املستنجد، دخل ابن هبرية عليه، فقالوكان املقتفي

  .صدقت: حابيتك يف زمن أبيك، فقال
  مسعت املستنجد باهللا ينشد وزيره وقد: وقال مرجان اخلادم): ٢(قال 

ضفت ): ٣(قام بني يديه يف أثناء مفاوضة ترجع إىل تقرير قواعد الدين والصالح، وأنشده لنفسه 
  )٤(فذكرمها حىت القيامة يذكر * نعمتان خصتاك وعمتا 

__________  
  .٢١٤ / ١٠" املنتظم " يف ) ١(
  .٢١٤ / ١٠" املنتظم ) ٢(
االخريان منها لنفسه، واالوالن البن حيوس من قصيدة ميدح ا نصر بن حممود بن نصر بن صاحل ) ٣(

* هل العدل إال دون ما أنت مظهر : طلع القصيدة، وم٤٦٨بن مرداس أمري حلب، قتلته التركمان سنة 
  . بتحقيق خليل مردم بك٢٧٥ - ٢٦٩ / ١" ديوانه " أو اخلري إال ما تذيع وتضمر وهي يف 

  .حديثهما حىت القيامة يؤثر": الديوان " رواية ) ٤(
(*)  

)٢٠/٤٢٧(  



  

* يا حيىي مكانك جعفر فلو رام ) ١(وجودك واملعروف يف الناس ينكر * وجودك والدنيا إليك فقرية 
مظفر إال كنت أنت املظفر قال * ومل أر من ينوي لك السوء يا أبا ال ) ٢(وحيىي لكفا عنه حيىي وجعفر 

وكان مبالغا يف حتصيل التعظيم للدولة، قامعا للمخالفني بأنواع احليل، حسم أمور ): ٣(ابن اجلوزي 
ما وزر، استحضره وأكرمه، وكان يتحدث السالطني السلجوقية، وقد كان آذاه شحنة يف صباه، فل

  .نزلت يوما إىل دجلة وليس معي رغيف أعرب به: بنعم اهللا، ويذكر يف منصبه شدة فقره القدمي، وقال
ما : وكان يكثر جمالسة العلماء والفقراء، ويبذل هلم االموال، فكانت السنة تدور وعليه ديون، وقال

  .وجبت علي زكاة قط
  .أفادنيه فالن:  من العلم، قالوكان إذا استفاد شيئا

  أفادنيه ابن اجلوزي، فكنت أستحيىي، وجعل يل جملسا يف داره كل: وقد أفدته معىن حديث، فكان يقول
أريد أن : مجعة، ويأذن للعامة يف احلضور، وكان بعض الفقراء يقرأ عنده كثريا، فأعجبه، وقال لزوجته

  .أزوجه بابنيت، فغضبت االم
حلديث كل يوم بعد العصر، فحضر فقية مالكي، فذكرت مسألة، فخالف فيها اجلمع، وكان يقرأ عنده ا

إنه : فلما كان من الغد، قال للجماعة! أما ترى الكل خيالفونك ؟ ! أمحار أنت : وأصر، فقال الوزير
جرى مين باالمس يف حق هذا الرجل ما ال يليق، فليقل يل كما قلت له، فما أنا إال كأحدكم، فضج 

القصاص القصاص، فلم يزل حىت : أنا أوىل باالعتذار، وجعل يقول: لس بالبكاء، واعتذر الفقيه، قالا
  إذ أىب: قال يوسف الدمشقي
__________  

  .وجودك واملعروف يف اخللق منكر": الديوان " يف ) ١(
ارون الرشيد، يقصد ما الوزيرين الكبريين حيىي بن خالد الربمكي وابنه جعفر بن حيىي، وزرا هل) ٢(

  .٢١٥، ٢١٤ / ١٠" املنتظم " يف ) ٣) (٢٨(و ) ١٨(مرت ترمجتها يف اجلزء التاسع برقمي 
(*)  

)٢٠/٤٢٨(  

  

  .له حكمه: القصاص فالفداء، فقال الوزير
  .البد: نعمك علي كثرية، فأي حكم بقي يل ؟ قال: فقال الفقيه

  .علي دين مئة دينار: قال
  ).١(البراء ذمته، ومئة البراء ذميت مئة : فأعطاه مئيت دينار، وقال



كما هز شرب احلي * يهز حديث اجلود ساكن عطفه : ما أحلى شعر احليص بيص فيه حيث يقول
قال ابن اجلوزي ) ٢(غمام وماس السمهري املثقف * صهباء قرقف إذا قيل عون الدين حيىي تألق ال 

كان عندنا بالقرية : ، ولقد قال يلكان الوزير يتأسف على ما مضى، ويندم على ما دخل فيه): ٣(
  :مسجد فيه خنلة حتمل ألف رطل، فحدثت نفسي أن أقيم يف ذلك املسجد، وقلت الخي جمد الدين

  .أقعد أنا وأنت، وحاصلها يكفينا، مث انظر إىل ما صرت
ئة مث صار يسأل اهللا الشهادة، ويتعرض السباا، ويف ليلة ثالث عشر مجادى االوىل سنة ستني ومخس م

إنه مسه، فمات، وسقي : استيقظ وقت السحر، فقاء، فحضر طبيبه ابن رشادة، فسقاه شيئا، فيقال
سقيت فسقيت، فمات، ورأيت أنا وقت الفجر كأين يف دار : الطبيب بعده بنصف سنة مسا، فكان يقول

امت ذهب، الوزير وهو جالس، فدخل رجل بيده حربة، فضربه ا، فخرج الدم كالفوارة، فالتفت فإذا خ
ملن أعطيه ؟ أنتظر خادما خيرج فأسلمه إليه، فانتبهت، فأخربت من كان معي، فما : فأخذته، وقلت

هذا حمال، أنا فارقته يف عافية أمس : مات الوزير، فقال رجل: استتممت احلديث حىت جاء رجل، فقال
  البد أن تغسله،: العصر، فنفذوا إيل، وقال يل ولده

__________  
  ).٢٩٤(رمجة االشريي اليت سترد برقم انظر ت) ١(
  ".ديوانه " البيتان يف ) ٢(
  .٢١٦ / ١١" املنتظم " يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٤٢٩(  

  

فغسلته، ورفعت يده ليدخل املاء يف مغابنه، فسقط اخلامت من يده حيث رأيت ذلك اخلامت، ورأيت آثارا 
ر، وخرج معه مجع مل نره ملخلوق جبسده ووجهه تدل على أنه مسموم، ومحلت جنازته إىل جامع القص
  ).١(قط، وكثر البكاء عليه ملا كان يفعله من الرب والعدل، ورثته الشعراء 

البخاري ومسلم يف عشر " صحيحي " شرح فيه " االفصاح عن معاين الصحاح " له كتاب : قلت
مدود، وأخرى على مذهب أمحد، وله أرجوزة يف املقصور وامل" العبادات " ، وألف كتاب )٢(جملدات 

  البن" إصالح املنطق " يف علم اخلط، واختصر كتاب 
  ).٣(السكيت 

زار اخليال حنيال مثال : إن احليص بيص دخل على الوزير، فقال الوزير قد نظمت بيتني، فعززمها: وقيل
  لعلى الرقاد فينفيه ويرحت* إال كي يوافقين ) ٤(فما شفاين منه الضم والقبل ما زارين الطيف * مرسله 



__________  
  .٢٨٧، ٢٨٦ / ١ابن رجب " طبقات "  و ٢١٧ / ١٠" املنتظم " انظر بعض رثائه يف ) ١(
شرحه، وتكلم على " من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين " وملا بلغ فيه إىل حديث : قال ابن رجب) ٢(

ا بني االئمة االربعة معىن الفقه، وآل به الكالم إىل ذكر مسائل الفقه املتفق عليها واملختلف فيه
وهو قطعة " االفصاح " املشهورين، وقد أفرده الناس من الكتاب، وجعلوه مبفرده جملدة، ومسوه بكتاب 

  .منه
  .٢٥٢ / ١" ذيل طبقات احلنابلة " 

  . م نشره العالمة االستاذ حممد راغب الطباخ رمحه اهللا١٩٢٨وقد طبع يف حلب سنة 
  .٥٢١ / ٢" هدية العارفني " ، و ٢٥٣، ٢٥٢ / ١ابن رجب " ت طبقا" انظر بقية تصانيفه يف ) ٣(

ذكر فيه الفوائد اليت " املقتبس من الفوائد العونية " وقد صنف ابن اجلوزي كتاب : قال ابن رجب
" االفصاح " مسعها من الوزير عون الدين، وأشار فيه إىل مقاماته يف العلوم، وانتقى من زبد كالمه يف 

  ".حمض احملض " مساه على احلديث كتابا 
  .٢٨٢ - ٢٨٠ / ١ابن رجب " طبقات " وانظر بعض شعره يف 

  ".الطيف " بدل " قط ": " وفيات االعيان " يف ) ٤(
(*)  

)٢٠/٤٣٠(  

  

قال أبو ) ١(لوصله حني أعيا اليقظة احليل * وما درى أن نومي حيلة نصبت : فقال احليص بيص بديها
ضطر ورثة الوزير ابن هبرية إىل بيع ثيام وأثاثهم، وبيعت كتب وقد ا): ٢(املظفر سبط ابن اجلوزي 

  الوزير املوقوفة على مدرسته، حىت
بدانقني ] خبط منسوب وكان مذهبا [ اليب الليث السمرقندي يف الرقائق ) ٣" (البستان " لقد أبيع 

لثقل ما :  بن احلصنيفقال مجال الدين! ما أرخص هذا البستان : وحبة، وقيمته عشرة دنانري، فقال واحد
  . فأخذ وضرب وحبس- يشري إىل الوقفية -عليه من اخلراج 

، فشرع يف تتبع بين هبرية، فقبض على ولدي )٤(وزر بعده الوزير أبو جعفر أمحد بن البلدي : قلت
  .، مث قتلهما، وجرى بالء عظيم، نسأل اهللا السالمة مبنه)٥(عون الدين حممد وظفر 
اق بن الوبري، أخربك احلسن بن إسحاق الكاتب، أخربنا أبو املظفر حيىي بن قرأت على أمحد بن إسح

  قرأت على املقتفي المر اهللا حممد بن أمحد العباسي، حدثكم أبو الربكات أمحد بن عبد: حممد الوزير قال
__________  



بن القطان  يف ترمجة الشاعر ا٥٧ / ٦" وفيات االعيان " أورد االبيات الثالثة ابن خلكان يف ) ١(
 هو الذي أنشد البيتني - أي ابن القطان -وذكر أنه ) ٢٣١الذي تقدمت ترمجته برقم (البغدادي 

االولني أمام الوزير علي بن طراد الزينيب، وطلب من احليص بيص أن يعززمها بثالث، فأنشده البيت 
  .١٦ / ٢" ديوانه " االخري، وهو يف 

  .١٦٣ / ٨" مرآة الزمان " يف ) ٢(
يف االحاديث واآلثار الواردة يف اآلداب الشرعية واخلصال " بستان العارفني " وهو كتاب ) ٣(

  .واالخالق وبعض االحكام الفرعية
  .٢٤٣ / ١" كشف الظنون " انظر 

  ).٣٦٨(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  .٢٤٢ / ٦، انظر "مظفر ": " وفيات االعيان " يف بعض نسخ ) ٥(

(*)  

)٢٠/٤٣١(  

  

وأخربنا أمحد أخربنا املبارك بن أيب اجلود، ) ح(، أخربنا عبد اهللا بن حممد الصريفيين الوهاب السييب
  أخربنا أمحد بن أيب غالب، أخربنا

أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا أبو حامد احلضرمي، حدثنا عيسى بن : عبد العزيز بن علي، قاال
طوىب ملن : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال ر: مساور، حدثنا يغنم بن سامل، حدثنا أنس بن مالك قال

  ".رآين وآمن يب، ومن رأى من رآين، ومن رأى من رأى من رآين 
  ).١(هذا احلديث تساعي لنا، لكنه واه لضعف يغنم، فإنه جممع على تركه 

  
  ،الشيخ االمام املفيت القدوة املسند، شيخ أصبهان*  الرستمي - ٢٨٣

__________  
  .حدث عن أنس فكذب: كان يضع على أنس بن مالك، وقال ابن يونس: نبل قال ابن حبا) ١(

 من طريق مجيع بن ثواب، حدثنا عبد اهللا بن بسر صاحب النيب صلى اهللا عليه ٨٦ / ٣أخرجه احلاكم 
طوىب ملن رآين، وطوىب ملن رأى من رآين، وملن رأى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسلم، قال

هذا حديث قد روى بأسانيد قريبة عن أنس بن مالك، وأقرب هذه : وقال"  وآمن يب من رأى من رآين
  .مجيع واه: وتعقبه االمام الذهيب فقال" الروايات إىل الصحة ما ذكرنا 

 / ١١٣ورقة " االحاديث املختارة " لكنه مل ينفرد به، فقد توبع عليه، أخرجه الضياء املقدسي يف : قلت



حدثنا حممد بن عبدالرمحن بن : الطرباين بإسناديهما عن بقية، وقال الطرباين عنه من طريق أيب يعلى و٢
امع " وهذا سند حسن يف املتابعات، فيتقوى احلديث به، وانظر ..عرق اليحصيب، عن عبد اهللا بن بسر

 "٦٧ / ١٠.  
ملن مل يرين طوىب ملن رآين وآمن يب، وطوىب " بلفظ ) ١٨٤٥(ويف الباب عن ابن عمر عند الطيالسي 

ويف سنده العمري وهو ضعيف، وله شاهد من حديث دراج عن أيب اهليثم، عن أيب " وآمن يب ثالثا 
 وآخر من ٩١ / ٤" تارخيه " واخلطيب يف ) ٢٣٠٢(، وابن حبان ٧١ / ٣سعيد اخلدري عند أمحد 

  . وسنده حسن١٥٢ / ٤حديث أيب عبدالرمحن اجلهين عند أمحد 
 / ٣، ومن حديث أنس عند أمحد ٢٦٤ و ٢٥٧ و ٢٤٨ / ٥مة عند أمحد وثالث من حديث أيب أما

  طوىب ملن آمن يب ورآين مرة، وطوىب ملن آمن يب ومل"  بلفظ ١٥٥
  .يرين سبع مرار، فاحلديث صحيح بشواهده

= ، ٥٢ / ٢، اللباب ٣٢٣ / ١١، الكامل ٢١٩ / ١٠، املنتظم ١١٧ - ١١٥ / ٦االنساب (*) 
(*)  

)٢٠/٤٣٢(  

  

بن حسن بن علي بن احلسن حممد بن احلسن بن علي ) ٢(، احلسن بن العباس بن علي )١( اهللا أبو عبد
  .بن رستم، الرستمي االصبهاين، الفقيه الشافعي، الزاهد

  .مولده يف صفر سنة مثان وستني وأربع مئة
اين، ومسع أبا عمرو عبد الوهاب بن مندة، وحممود بن جعفر الكوسج، واملطهر بن عبد الواحد البز

وإبراهيم بن حممد الطيان، وأبا بكر حممد ابن أمحد السمسار، والفضل بن عبد الواحد، وعبد الكرمي بن 
عبد الواحد الصحاف، وأبا عيسى عبدالرمحن بن حممد بن زياد، وأبا منصور بن شكرويه، وسليمان بن 

، وأبا اخلري حممد بن أمحد بن إبراهيم احلافظ، وأمحد بن عبدالرمحن الذكواين، وسهل بن عبد اهللا الغازي
  .ررا، ورزق اهللا التميمي، والرئيس الثقفي، وطرادا الزينيب، وطائفة

السمعاين، وابن عساكر، وأبو موسى املديين، وشرف ابن أيب هاشم البغدادي، وأمحد بن : حدث عنه
  .سعيد اخلرقي، وأبو الوفاء حممود بن مندة، وعدد أمثاهلم

املنجا ابن الليت، وكرمية وصفية بنتا عبد الوهاب بن احلبقبق، وعجيبة بنت أبو: وروى عنه باالجازة
  .الباقداري

__________  
، ٦١ / ١٢، الوايف بالوفيات ٧٥ / ٢، دول االسالم ١٧٤ / ٤، العرب ١٦٤ / ٨مرآة الزمان = 



، ٢٥١ / ١٢، البداية والنهاية ٥٨٨، ٥٨٧ / ١، طبقات االسنوي ٦٥ - ٦٤ / ٧طبقات السبكي 
  .١٩٨ / ٤، شذرات الذهب ٣٧٢ / ٥النجوم الزاهرة 

  .أبو علي": اللباب " و " االنساب " يف ) ١(
بن العباس بن أيب الطيب بن علي، فالظاهر أن أبا الطيب هو علي، "..اللباب " و " االنساب " يف ) ٢(

  .بينهما زائد" بن " ولفظ 
(*)  

)٢٠/٤٣٣(  

  

ية، وهو على طريقة السلف، له زاوية جبامع أصبهان، مالزمها يف إمام فاضل، مفيت الشافع: قال السمعاين
  .أكثر أوقاته

  .ما رأيت أحدا أكثر بكاء من الرستمي: اجلبائي) ١(وقال عبد اهللا 
وقفت على ابن ماشاذه وهو : مسعت حممد بن ساالر، مسعت أبا عبد اهللا الرستمي يقول: وقال اجلبائي

يا حسن، وقفت على : يل، رأيت رب العزة يف املنام وهو يقول يليتكلم على الناس، فلما كان يف الل
  .مبتدع، ونظرت إليه، ومسعت كالمه، الحرمنك، النظر يف الدنيا

  ).٢(فاستيقظت كما ترى 
  .كانت عيناه مفتوحتني وهو ال ينظر ما: قال اجلبائي

هدا ورعا بكاء، عاش نيفا كان فقيها زا: وممن روى عنه احلافظ عبد القادر الرهاوي، وقال فيه: قلت
  .وتسعني سنة، ومات سنة ستني

وحضرته يوم موته وخرج الناس إىل قربه أفواجا، وأملى شيخنا احلافظ أبو موسى عند : كذا قال، مث قال
قربه جملسا يف مناقبه، وكان عامة فقهاء أصبهان تالمذته حىت شيخنا أبو موسى عليه تفقه، وكان أهل 

: بفتواه، وسألين شيخنا أبو طاهر السلفي عن شيوخ أصبهان، فذكرته له، فقالأصبهان ال يثقون إال 
  .أعرفه فقيها متنسكا
__________  

أبو عبد اهللا، وهو خطأ، وهو أبو حممد عبد اهللا بن أيب احلسن بن أيب الفرج اجلبايل بضم : يف االصل) ١(
  ن أعمالاجليم وفتح الباء املعجمة بواحدة وتشديدها، نسبة إىل اجلبة م

باحلاء املهملة بعدها ياء مثناة حتتية، " احلياين "  إىل ٢١٩ / ١٠" املنتظم " طرابلس، وقد تصحفت يف 
 ه، ستأيت ترمجته يف اجلزء ٦٠٥، وهو متوىف سنة ٢٨٨ / ١" تبصري املنتبه " ، و ١٢٧" املشتبه " انظر 

  .٢٥١احلادي والعشرين 



  .ت عيناه من كثرة بكائهسيذكر املؤلف خربا آخر فيه أنه ذهب) ٢(
(*)  

)٢٠/٤٣٤(  

  

  .إمام متدين ورع، يزجي أكثر أوقاته يف نشر العلم والفتيا: وقال السمعاين
  .أقرأ الرستمي املذهب كذا كذا سنة، وكان من الشداد يف السنة: وقال أبو موسى املديين

 مجعة ينفرد يبكي فيه، مسعت بعض أصحابنا االصبهانيني حيكي عنه أنه كان يف كل: قال عبد القادر
فبكى حىت ذهبت عيناه، وكنا نسمع عليه وهو يف رثاثة من الس واملفرش ال يساوي طائال، وكذلك 

  .مرتله، وكانت الفرق جمتمعة على حمبته
  .تويف مساء يوم االربعاء ثاين صفر سنة إحدى وستني ومخس مئة: قال أبو موسى

  
 بن  الفرضي االمام، مسند وقته، أبو حممد، عبد اهللا بن رفاعةالشيخ الفقيه العامل*  ابن رفاعة - ٢٨٤

  .غدير بن علي بن أيب عمر بن أيب الذيال بن ثابت بن نعيم، السعدي املصري الشافعي
  .يف ذي القعدة سنة سبع وستني وأربع مئة) ١(مولده 

اهلشامية، والفوائد  " السرية" وأكثر عنه، وتفقه به، ومسع منه ) ٢(والزم القاضي أبا احلسن اخللعي 
  اليب داود، وغري" السنن " العشرين، و 

__________  
، ٥٤ / ٢، طبقات االسنوي ١٢٤ / ٧، طبقات السبكي ٧٥ / ٢، دول االسالم ١٧٤ / ٤العرب (*) 

  .١٩٨ / ٤، شذرات الذهب ٤٠٦ / ١، حسن احملاضرة ٣٧٢ / ٥النجوم الزاهرة 
  .هيف االصل موىل، والصواب ما أثبتنا) ١(
  ).٤٢( ه، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٤٩٢املتوىف سنة ) ٢(

(*)  

)٢٠/٤٣٥(  

  

  .ذلك، فكان خامتة من مسع منه
التاج املسعودي، وأبو اجلود املقرئ، وحممد بن حيىي بن أيب الرداد، وحيىي بن عقيل بن : حدث عنه

، واحلسن بن عقيل، وأبو الربكات عبد شريف بن رفاعة، والقاضي عبد اهللا بن حممد بن جملي الشافعي



  .القوي بن اجلباب، وهبة اهللا بن حيدرة، وحممد بن عماد، وأبو صادق ابن صباح، وآخرون
  .وكان مقدما يف الفرائض واحلساب

  .ويل قضاء اجليزة مدة، مث استعفى، فأعفي، واشتغل بالعبادة
  .مات يف ذي القعدة سنة إحدى وستني ومخس مئة

كنت يتيما، وكان اخللعي يؤويين، فمررت يوما جبامع مصر، : حكى يل ابن رفاعة قال: راينقال محاد احل
هو احلبال، فعدت إىل اخللعي، : من ذا الشيخ ؟ فقيل: فجلست يف حلقة حديث، ومسعت جزءا، فسألت

فر مبا فأخربته، فعنفين، وطردين، وكان بينهما شئ أظنه من جهة االعتقاد، فلم أعد إىل احلبال، ومل أظ
  .مسعت منه

 - وكان قد صحب ابن رفاعة كثريا ومسع منه -مسعت أيب : قال احلافظ أبو الطاهر إمساعيل بن االمناطي
كان ابن رفاعة قد انقطع يف مسجد بقرافة مصر، وكانت كتبه عنده يف علية حييي الليل كله : يقول

  فيها، وكانت له
، فسألته ليلة املبيت ا، فأجاا، فجلست، وقام يصلي زوجة صاحلة، وكان مينعها من املبيت يف العلية

ورده، فسمعت صوت إنسان يعذب، فغشي عليها، وبكت واضطربت، وأصبحت مريضة، وماتت بعد 
  .أيام، وأراين أيب قربها

(*)  

)٢٠/٤٣٦(  

  

ا تطلبت مساع ابن رفاعة لفوائد اخللعي، وهو عشرون جزءا يف يده، فإذ: قال عمر بن حممد العليمي
مساعه فيها سوى االول والسادس مل أجد مساعه، والثاين عشر قد مسع منه قطعة، واجلزء العشرين مل أقف 

  .على االصل به، بل رأيت بيد الشيخ به فرعا
وجدت : هذا نقلته من خط ابن سامة، عن نقل علي بن عبد الكايف، عن أيب احلسن احلصين، قال: قلت

لقد طلب واجتهد، :  مث كتب ابن االمناطي حتت خط العليميذلك خبط الرشيد العطار عن االصل،
  .ولكن وجد غريه ما مل جيد

وكان ابن رفاعة صادقا يف ذكر مساعه، فإنه خدم اخللعي، ولزمه، وكان ألزم الناس له، حدثين غري واحد 
كاية، فذكر احل..مذ لزمت اخللعي ما انقطعت عنه إال يوما واحدا، حضرت جملس احلبال: عنه أنه قال

  .ومل أنقطع عن شئ قرئ عليه إىل أن مات: مث قال
رأيت على ظهر اجلزء الثاين من : أخرج إلينا شيخنا محاد احلراين خبطه وحدثين قال: قال ابن االمناطي

حديث الزعفراين ثبت كتب مسعها شيخنا عبد اهللا بن غدير السعدي، والنسخة للمسعودي، مسع مجيع 



 على اخللعي، على حممد الروحاين بقراءة أيب علي احلسني بن حممد الصديف اليب داود" السنن " كتاب 
  .حممد عبد اهللا بن رفاعة ابن غدير) ١(وخادم القاضي أيب 

  ذيب ابن هشام، ومجيع الفوائد" السرية " ومسعوا عليه : قال
رايب وفوائد ابن االع" معجم " عشرين جزءا للخلعي، ومجيع أحاديث الزعفراين، وأحاديث يونس، و 

أخرى بقراءة املذكور وغريه، وذلك يف مدة سنة مثان وسنة تسع ومثانني وأربع مئة، وأكثر ذلك 
  .بالقرافة

__________  
  .أبو: يف االصل) ١(

(*)  

)٢٠/٤٣٧(  

  

مث رأيت أصل الثبت يف ذلك، وأكثر ذلك بقرافة مصر، ومسع معهم عبد اهللا بن : قال ابن االمناطي
  .ي واخلط له، كتبه تذكرة اليب احلسن الروحاينعبداملؤمن النحو

أخربنا حممد بن احلسني القرشي، أخربنا حممد بن عماد، أخربنا ابن رفاعة، أخربنا أبو احلسن اخللعي، 
أخربنا عبدالرمحن بن عمر، أخربنا أبو سعيد بن االعرايب، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان بن 

التسبيح يف : " ، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعيينة، عن الزهري، عن أيب سلمة
  ).١" (الصالة للرجال، والتصفيق للنساء 

  
، )٢( ابن اهلاطر االمام املقرئ اود، أبو املعمر، عبد اهللا بن سعد بن احلسني*  خزيفة - ٢٨٥

  .البغدادي العطار الوزان االزجي، يعرف خبزيفة
  .على أيب اخلطابتال بالروايات، وتفقه 

  .نصر بن البطر، والنعايل، وأيب الفضل بن خريون، واحلسني بن البسري: ومسع الكثري من
__________  

ومسلم ) ١٢٠٣(إسناده قوي، وأخرجه من طرق عن سفيان بن عيينة ذا االسناد البخاري ) ١(
) ٤٢٢(م وأخرجه مسل) ١٠٣٤(، وابن ماجة ١٢١ / ٣والنسائي ) ٩٣٩(وأبو داود ) ٤٢٢(
   من طرق عن االعمش، عن أيب١٢ - ١١ / ٣والنسائي ) ٣٦٩(والترمذي ) ١٠٧(

  .صاحل، عن أيب هريرة
، ٢٨٩ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ١٧٠ / ٤باب حذيفة وخزيفة، العرب : االستدراك البن نقطة(*) 



  .١٨٩ / ٤، شذرات الذهب ٤٣١ / ١تبصري املنتبه 
  .إىل حذيفة باحلاء املهملة والذال" الشذرات " و " العرب " رف يف وخزيفة باخلاء املعجمة والزاي، حت

اهلاطرا، بزيادة ألف آخره، وأثبتها املؤلف إذ أورد وفاته يف ": تبصري املنتبه " و " االستدراك " يف ) ٢(
  ).٢٨١(اية الترمجة 

(*)  

)٢٠/٤٣٨(  

  

حدثنا عنه ابن االخضر، : ن النجاروكان صاحلا صادقا، صابرا على التحديث، حسن االخالق، قال اب
وأمحد بن البندنيجي، وعمر بن السهروردي، وطاووس بن أمحد الدقاق، ولد سنة مثانني وأربع مئة، 

  ومات يف رجب سنة ستني ومخس مئة ببغداد
 العارف القدوة، شيخ االسالم، علم االولياء، الشيخ االمام العامل الزاهد*  الشيخ عبد القادر - ٢٨٦
) ٣(اجليلي ) ٢(ابن جنكي دوست ) ١(الدين، أبو حممد، عبد القادر بن أيب صاحل عبد اهللا حميي 

  .احلنبلي، شيخ بغداد
  .يف سنة إحدى وسبعني وأربع مئة) ٤(مولده جبيالن 

  ).٥(وقدم بغداد شابا، فتفقه على أيب سعد املخرمي 
__________  

 ١٦٦ - ١٦٤ / ٨، مرآة الزمان ٣٢٣ / ١١، الكامل ٢١٩ / ١٠، املنتظم ٤١٥ / ٣االنساب (*) 
، ١٧٦، ١٧٥ / ٤، العرب ٤٣ / ٣ جة االسرار يف مناقب سيدي عبد القادر للشطنويف، املختصر -

، البداية ٣٧٤، ٣٧٣ / ٢، فوات الوفيات ١١١ - ١٠٧ / ٢، تتمة املختصر ٧٥ / ٢دول االسالم 
، طبقات ٣٧١ / ٥، النجوم الزاهرة ٣١٠ - ٢٩٠ / ١، ذيل الطبقات احلنابلة ٢٥٢ / ١٢والنهاية 
  .٤٧ / ٤، أعالم الزركلي ٢٠٢ - ١١٩٨ / ٤، شذرات الذهب ١٠٨ / ١الشعراين 

تتمة " ويف " بن " عبد القادر بن أيب صاحل بن عبد اهللا، بزيادة لفظ : ابن رجب" طبقات " يف ) ١(
  .عبد القادر بن أيب صاحل موسى جنكي دوست": املختصر 

  .عبد القادر بن موسى بن عبد اهللا: لزركليا" أعالم " ويف 
  .ينتهي نسبه إىل احلسني بن علي بن أيب طالب": فوات الوفيات " يف ) ٢(

  .وأورد ابن رجب نسبه إىل احلسن بن علي رضي اهللا عنهما
  .أي العظيم القدر: جنكي دوست: ٥٢ / ١" معجم الشيوخ " ويف 

  ".دوست " يف معاين " املعجم الفارسي " وانظر 



  ".احلليب "  إىل ١٦٤ / ٨" مرآة الزمان " حترفت يف ) ٣(
  .كيل وكيالن، والنسبة إليها جيلي وجيالين وكيالين: وهي بالد متفرقة وراء طربستان، ويقال هلا) ٤(
  .٤١٤ / ٣" االنساب " 
عشر، ، وقد مرت ترمجته يف اجلزء التاسع "املخرامي " ابن رجب إىل " طبقات " حترفت نسبته يف ) ٥(

  ).٢٤٩( ه برقم ٥١٣متوىف سنة 
(*)  

)٢٠/٤٣٩(  

  

أيب غالب الباقالين، وأمحد بن املظفر بن سوس، وأيب القاسم بن بيان، وجعفر بن أمحد : ومسع من
  .السراج، وأيب سعد بن خشيش، وأيب طالب اليوسفي، وطائفة

فق الدين ابن قدامة، السمعاين، وعمر بن علي القرشي، واحلافظ عبد الغين، والشيخ مو: حدث عنه
وعبد الرزاق وموسى ولداه، والشيخ علي بن إدريس، وأمحد بن مطيع الباجسرائي، وأبو هريرة، حممد 
ابن ليث الوسطاين، وأكمل بن مسعود اهلامشي، وأبو طالب عبد اللطيف بن حممد بن القبيطي، وخلق، 

  .وروى عنه باالجازة الرشيد أمحد بن مسلمة
الدين عبد اخلالق بن علوان ببعلبك، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد الفقيه سنة أخربنا القاضي تاج 

  إحدى عشرة وست مئة، أخربنا شيخ
االسالم عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي، أخربنا أمحد ابن املظفر التمار، أخربنا أبو علي بن شاذان، 

ن يوسف القزويين، حدثن حممد بن سعيد، أخربنا أبو بكر حممد بن العباس بن جنيح، أخربنا يعقوب ب
إن : حدثنا عمرو بن أيب قيس، عن مساك، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد اهللا بن مسعود قال

بين إسرائيل استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى، فقام يصلي يف القمر فوق بيت املقدس، فذكر أمورا 
ب معلقا يف املسجد، وقد ذهب، فانطلق حىت أتى قوما كان صنعها، فخرج، فتدىل بسبب، فأصبح السب
كيف تأخذون هذا اللنب ؟ فأخربوه، فلنب معهم، وكان : على شط البحر، فوجدهم يصنعون لبنا، فسأهلم

يأكل من عمل يده، فإذا كان حني الصالة، تطهر فصلى، فرفع ذلك العمال إىل قهرمام، ان فينا رجال 
 مث إنه جاءه بنفسه يسري على دابته، فلما - ثالث مرات - فأىب أن يأتيه يفعل كذا وكذا، فأرسل إليه،
  .أنظرين أكلمك: رآه فر، واتبعه فسبقه، فقال

  فقام: قال

)٢٠/٤٤٠(  

  



إين الظن أين : حىت كلمه، فأخربه خربه، فلما أخربه خربه، وأنه كان ملكا، وأنه فر من رهبة اهللا، قال
  .الحق بك

  . ماتا برملة مصرفلحقه، فعبدا اهللا حىت
لو كنت مث الهتديت إىل قربيهما من صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت وصف : قال عبد اهللا

)١.(  
  .هذا حديث غريب عال

كان عبد القادر من أهل جيالن إمام احلنابلة وشيخهم يف عصره، فقيه صاحل دين خري، : قال السمعاين
، تفقه على املخرمي، وصحب الشيخ محادا الدباس، وكان كثري الذكر، دائم الفكر، سريع الدمعة

  يسكن بباب
االزج يف مدرسة بنيت له، مضينا لزيارته، فخرج وقعد بني أصحابه، وختموا القرآن، فألقى درسا ما 

فهمت منه شيئا، وأعجب من ذا أن أصحابه قاموا وأعادوا الدرس، فلعلهم فهموا اللفهم بكالمه 
  ).٢(وعبارته 
كان أبو سعد املخرمي قد بىن مدرسة لطيفة بباب االزج، ففوضت إىل عبد ): ٣(اجلوزي قال ابن 

القادر، فتكلم على الناس بلسان الوعظ، وظهر له صيت بالزهد، وكان له مست وصمت، وضاقت 
املدرسة بالناس، فكان جيلس عند سور بغداد مستندا إىل الرباط، ويتوب عنده يف الس خلق كثري، 

  .درسة، ووسعت، وتعصب يف ذلك العوام، وأقام فيها يدرس ويعظ إىل أن تويففعمرت امل
__________  

عن عبدالرمحن بن عبد هللا بن مسعود : عبدالرمحن بن يزيد مل أتبني وكذا أبوه، ورمبا يكون الصواب) ١(
ادي، من طريق حممد بن جعفر بن أعني البغد) ١٠٣٧٠(الكبري " عن أبيه، فقد أخرجه الطرباين يف 

حدثنا عاصم بن علي، حدثنا قيس بن الربيع، عن مساك بن حرب، عن عبدالرمحن بن عبد اهللا بن 
" ، وزاد نسبته إىل الطرباين يف ٢١٨ / ١٠" امع " فذكره، وأورده اهليثمي يف ..مسعود، عن أبيه

  .إسناده حسن: وقال" االوسط 
  .٢٩١ / ١" طبقات ابن رجب " انظر ) ٢(
  .٢١٩ / ١٠" تظم املن" يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٤٤١(  

  



 وسئل عن الشيخ عبد القادر -أنبأين أبو بكر بن طرخان، أخربنا الشيخ موفق الدين أبو حممد بن قدامة 
أدركناه يف آخر عمره، فأسكننا يف مدرسته، وكان يعىن بنا، ورمبا أرسل إلينا ابنه حيىي، فيسرج :  فقال-

 من مرتله، وكان يصلي الفريضة بنا إماما، وكنت أقرأ عليه من لنا السراج، ورمبا يرسل إلينا طعاما
  حفظي من كتاب اخلرقي غدوة، ويقرأ عليه احلافظ عبد

يف الكتاب، وما كان أحد يقرأ عليه يف ذلك الوقت سوانا، فأقمنا عنده شهرا " اهلداية " الغين من كتاب 
ع عن أحد حيكى عنه من الكرامات أكثر مما وتسعة أيام، مث مات، وصلينا عليه ليال يف مدرسته، ومل أمس

  .حيكى عنه، وال رأيت أحدا يعظمه الناس للدين أكثر منه، ومسعنا عليه أجزاء يسرية
قرأت خبط احلافظ سيف الدين ابن اد، مسعت حممد بن حممود املراتيب، مسعت الشيخ أبا بكر العماد 

حىت أمضى إىل جملس الشيخ : ندي شكا، فقلتكنت قرأت يف أصول الدين، فأوقع ع: رمحه اهللا يقول
اعتقادنا اعتقاد السلف : عبد القادر، فقد ذكر أنه يتكلم على اخلواطر، فمضيت وهو يتكلم، فقال

  .الصاحل والصحابة
هذا قاله اتفاقا، فتكلم مث التفت إىل ناحييت، فأعاده، فقلت، الواعظ قد يلتفت، فالتفت : فقلت يف نفسي
  .قم قد جاء أبوك: مث قال:  يا أبا بكر، فأعاد القول:إيل ثالثة، وقال

  .وكان غائبا، فقمت مبادرا، وإذا أيب قد جاء
وحدثنا أبو القاسم بن حممد الفقيه، حدثين شيخنا مجال الدين حيىي ابن الصرييف، مسعت أبا البقاء النحوي 

ترى الي شئ ما :  نفسيحضرت جملس الشيخ عبد القادر، فقرؤوا بني يديه باالحلان، فقلت يف: قال
  .جيئ واحد قد قرأ أبوابا من الفقه ينكر: ينكر الشيخ هذا ؟ فقال

  إياك نعين بالقول، فتبت يف نفسي: لعل أنه قصد غريي، فقال: فقلت يف نفسي

)٢٠/٤٤٢(  

  

  .قد قبل اهللا توبتك: من اعتراضي، فقال
 الدين الفاروثي، مسعت شيخنا شهاب ومسعت االمام أبا العباس أمحد بن عبد احلليم، مسعت الشيخ عز

  أستشري الشيخ عبد: عزمت على االشتغال بأصول الدين، فقلت يف نفسي: الدين السهروردي يقول
  ).١(يا عمر، ما هو من عدة القرب، يا عمر، ما هو من عدة القرب : القادر، فأتيته، فقال قبل أن أنطق
: هل رأيتم من الشيخ عبد القادر كرامة ؟ قال: املوفققلت للشيخ : قال الفقيه حممد بن حممود املراتيب

ال أظن، لكن كان جيلس يوم اجلمعة، فكنا نتركه ومنضي لسماع احلديث عند ابن شافع فكل ما مسعناه 
  .مل ننتفع به

  .يعين لرتول ذلك: قال احلافظ السيف



 السالم الفقيه الشافعي مسعت الشيخ عبد العزيز بن عبد: قال شيخنا احلافظ أبو احلسني علي بن حممد
هذا مع اعتقاده، فكيف هذا : ما نقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إال الشيخ عبد القادر، فقيل له: يقول

  .الزم املذهب ليس مبذهب: ؟ فقال
يشري إىل إثباته صفة العلو وحنو ذلك، ومذهب احلنابلة يف ذلك معلوم، ميشون خلف ما ثبت عن : قلت

  . إال من يشذ منهم، وتوسع يف العبارةإمامهم رمحه اهللا
دخل الشيخ عبد القادر بغداد يف سنة مثان ومثانني وأربع مئة، فتفقه على ": تارخيه " قال ابن النجار يف 

  ابن عقيل، وأيب اخلطاب، واملخرمي، وأيب احلسني بن الفراء، حىت أحكم االصول والفروع
__________  

  .٢٩٧، ٢٩٦ / ١ابن رجب " طبقات " انظر ) ١(
(*)  

)٢٠/٤٤٣(  

  

واخلالف، ومسع احلديث، وقرأ االدب على أيب زكريا التربيزي، واشتغل بالوعظ إىل أن برز فيه، مث الزم 
اخللوة والرياضة وااهدة والسياحة واملقام يف اخلراب والصحراء، وصحب الدباس، مث إن اهللا أظهره 

  وعظ يف سنة إحدىللخلق، وأوقع له القبول العظيم، فعقد جملس ال
وعشرين، وأظهر اهللا احلكمة على لسانه، مث درس، وأفىت، وصار يقصد بالزيارة والنذور، وصنف يف 

  .االصول والفروع، وله كالم على لسان أهل الطريقة عال
طالبتين نفسي يوما بشهوة، فكنت : قال يل الشيخ عبد القادر: وكتب إيل عبد اهللا بن أيب احلسن اجلبائي

ما : ا، وأدخل يف درب، وأخرج من آخر أطلب الصحراء، فرأيت رقعة ملقاة، فإذا فيهاأضاجره
  .لالقوياء والشهوات، وإمنا خلقت الشهوات للضعفاء

  .فخرجت الشهوة من قليب
  ).١(وكنت أقتات خبروب الشوك وورق اخلس من جانب النهر : قال

: زة التيمي، مسعت الشيخ عبد القادر يقولقرأت خبط أيب بكر عبد اهللا بن نصر بن مح: قال ابن النجار
بلغت يب الضائقة يف الغالء إىل أن بقيت أياما ال اكل طعاما، بل أتبع املنبوذات، فخرجت يوما إىل 
الشط، فوجدت قد سبقين الفقراء، فضعفت، وعجزت عن التماسك، فدخلت مسجدا، وقعدت، 

جلس يأكل، فكنت أكاد كلما رفع وكدت أصافح املوت، ودخل شاب أعجمي ومعه خبز وشواء، و
باسم اهللا، فأبيت، فأقسم علي، فأكلت مقصرا، وأخذ يسألين، : لقمة أن أفتح فمي، فالتفت فرآين، فقال

  .متفقه من جيالن: ما شغلك، ومن أين أنت ؟ فقلت



معي وأنا من جيالن، فهل تعرف يل شابا جيالنيا امسه عبد القادر، يعرف بسبط أيب عبد اهللا الصو: قال
  .أنا هو: الزاهد ؟ فقلت

  فاضطرب لذلك، وتغري
__________  

  .٣٧٤، ٣٧٣ / ٢" فوات الوفيات " ، و ٢٩٨ / ١ابن رجب " طبقات " انظر ) ١(
(*)  

)٢٠/٤٤٤(  

  

واهللا يا أخي، لقد وصلت إىل بغداد ومعي بقية نفقة يل، فسألت عنك، فلم يرشدين أحد : وجهه، وقال
بعدها ثالثة أيام ال أجد مثن قويت إال من مالك، فلما كان هذا اليوم الرابع، إىل أن نفذت نفقيت، وبقيت 

  قد: قلت
جتاوزتين ثالثة أيام، وحلت يل امليتة، فأخذت من وديعتك مثن هذا اخلبز والشواء، فكل طيبا، فإمنا هو 

  .لك، وأنا ضيفك اآلن
تك فيها إىل اليوم، فسكنته، وطيبت أمك وجهت معي مثانية دنانري، واهللا ما خن: وما ذاك ؟ قال: فقلت

  ).١(نفسه، ودفعت إليه شيئا منها 
كنت يف : قال يل الشيخ عبد القادر: كتب إيل عبد اهللا بن أيب احلسن اجلبائي، قال: قال ابن النجار

اقترض ما تستعني به على طلب الفقه، : الصحراء أكرر يف الفقه وأنا يف فاقة، فقال يل قائل مل أر شخصه
  .اقترض وعلينا الوفاء: كيف أقترض وأنا فقري وال وفاء يل ؟ قال: فقلت

تعاملين بشرط إذا سهل اهللا أعطيتك، وإن مت جتعلين يف جل، تعطيين كل يوم : فأتيت بقاال، فقلت
  .رغيفا ورشادا
  .أنا حبكمك: فبكى، وقال

ي شئ رأيت على امض إىل موضع كذا، فأ: فقيل يل: فأخذت منه مدة، فضاق صدري، فأظن أنه قال
  .الدكة، فخذه، وادفعه إىل البقال

  .فلما جئت رأيت قطعة ذهب كبرية، فأعطيتها البقلي
مت، وجاؤوا ) ٢] (حسبوا أين [ وحلقين اجلنون مرة، ومحلت إىل املارستان، فطرقتين االحوال حىت 

غداد لكثرة بالكفن، وجعلوين على املغتسل، مث سري عين، وقمت، مث وقع يف نفسي أن أخرج من ب
  الفنت،

__________  



  .٢٩٩، ٢٩٨ / ١ابن رجب " طبقات " انظر ) ١(
وكان رمبا أغشي : ، والنص فيه٢٩٩ / ١ابن رجب " طبقات " ما بني حاصرتني مستدرك من ) ٢(

  .علي، فيغسلوين، وحيسبوين أين مت من احلال اليت تطرقين
(*)  

)٢٠/٤٤٥(  

  

ارجع فإن : ودفعين دفعة خررت منها، وقال! إىل أين متشي ؟ : فخرجت إىل باب احللبة، فقال يل قائل
  .للناس فيك منفعة

  أريد سالمة: قلت
  .ديين
  .- ومل أر شخصه -لك ذاك : قال

، ففتح رجل داره، )١(مث بعد ذلك طرقتين االحوال، فكنت أمتىن من يكشفها يل، فاجتزت بالظفرية 
، فسكت، فاغتاظ، ودفع الباب يف وجهي دفعة يا عبد القادر، أيش طلبت البارحة ؟ فنسيت: وقال

وكان محادا الدباس، مث عرفته : عظيمة، فلما مشيت ذكرت، فرجعت أطلب الباب، فلم اجده، قال
أيش جاء : بعد، وكشف يل مجيع ما كان يشكل علي، وكنت إذا غبت عند لطلب العلم وجئت، يقول

ما كان يوم مجعة خرجت مع اجلماعة يف شدة الربد، بك إلينا، أنت فقيه، مر إىل الفقهاء، وأنا أسكت، فل
غسل اجلمعة، باسم اهللا، وكان علي جبة صوف، ويف كمي أجزاء، فرفعت : فدفعين ألقاين يف املاء، فقلت

كمي لئال لك االجزاء، وخلوين، ومشوا، فعصرت اجلبة، وتبعتهم، وتأذيت بالربد كثريا، وكان الشيخ 
جاءنا اليوم اخلبز الكثري والفالوذج، وأكلنا وما خبأنا لك وحشة : قوليؤذيين ويضربين، وإذا جئت ي

يا : أنت فقيه، أيش تعمل معنا ؟ فلما رآهم يؤذونين، غار يل، وقال: عليك، فطمع يف أصحابه، وقالوا
كالب مل تؤذونه ؟ واهللا ما فيكم مثله، وإمنا أوذيه المتحنه، فأراه جبال، ال يتحرك، مث بعد مدة، قدم 

إنه القطب، ونزل يف رباط، فمشيت إليه، فلم : يوسف اهلمذاين، وكان يقال: ل من مهذان يقال لهرج
هو يف السرداب، فرتلت إليه، فلما رآين قام، وأجلسين، ففرشين، وذكر يل مجيع أحوايل، : أره، وقيل يل

  يا سيدي، أنا رجل: تكلم على الناس، فقلت: وحل يل املشكل علي، مث قال يل
__________  

  .حملة بشرقي بغداد كبرية) ١(
(*)  

)٢٠/٤٤٦(  



  

  أنت حفظت: ؟ فقال يل! أعجمي قح أخرس، أتكلم على فصحاء بغداد 
اصعد على الكرسي، ! الفقه وأصوله، واخلالف والنحو واللغة وتفسري القرآن ال يصلح لك أن تتكلم ؟ 

  .وتكلم، فإين أرى فيك عذقا سيصري خنلة
كنت أومر وأى يف النوم واليقظة، وكان يغلب علي الكالم، : الشيخ عبد القادروقال يل : قال اجلبائي

ويزدحم على قليب إن مل أتكلم به حىت أكاد أختنق، وال أقدر أسكت، وكان جيلس عندي رجالن 
  .وثالثة، مث تسامع الناس يب، وازدحم علي اخللق، حىت صار حيضر جملسي حنو من سبعني ألفا

ل كلها، فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام، أود لو أن الدنيا بيدي فأطعمها فتشت االعما: وقال
: اجلياع، كفي مثقوبة ال تضبط شيئا، لو جاءين ألف دينار مل أبيتها، وكان إذا جاءه أحد بذهب، يقول

 أمتىن أن أكون يف الصحارى والرباري كما كنت يف االول ال أرى اخللق: ضعه حتت السجادة، وقال يل
  .وال يروين

اراد اهللا مين منفعة اخللق، فقد أسلم على يدي أكثر من مخس مئة، وتاب على يدي أكثر من مئة : مث قال
ألف، وهذا خري كثري، وترد علي االثقال اليت لو وضعت على اجلبال تفسخت، فأطع جنيب على 

  .االرض
  .نفرجت عينإن مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، مث أرفع رأسي وقد ا: وأقول
هذا ميت، فأخرجه من قليب، فإذا مات مل يؤثر عندي : إذا ولد يل ولد أخذته على يدي، وأقول: وقال

  .موته شيئا
  ).١(ولد اليب تسعة وأربعون ولدا، سبعة وعشرون ذكرا، والباقي إناث : قال عبد الرزاق ابن الشيخ

__________  
  .٣٧٤ / ٢" فوات الوفيات " انظر ) ١(

(*)  

)٢٠/٤٤٧(  

  

  على ابن ناصر، فرق" احللية " كنت أمسع يف : وقال اجلبائي
اشتهيت لو انقطعت، وأشتغل بالعبادة، ومضيت، فصليت خلف الشيخ عبد القادر، فلما : قليب، وقلت

إذا أردت االنقطاع، فال تنقطع حىت تتفقه وجتالس الشيوخ وتتأدب، وإال : جلسنا، نظر إيل، وقال
  . ريشتفتنقطع وأنت فريخ ما

حتدثنا أن الذباب ما يقع على الشيخ عبد القادر، فأتيته، فالتفت إيل، : وعن أيب الثناء النهر ملكي قال



  .أيش يعمل عندي الذباب، ال دبس الدنيا، وال عسل اآلخرة: وقال
أريد أن أحصي كم يقص : قلت يف نفسي: مسعت حيىي بن جناح االديب يقول: قال أبو البقاء العكربي

 عبد القادر شعر تائب، فحضرت الس ومعي خيط، فلما قص شعرا، عقدت عقدة حتت ثيايب الشيخ
مسعت شيخ : قال ابن النجار! أنا أحل وأنت تعقد ؟ : من اخليط وأنا يف آخر الناس، وإذا به يقول
كنت أتفقه يف صباي، فخطر يل أن أقرأ شيئا من علم : الصوفية عمر بن حممد السهروردي يقول

) ١(م، وعزمت على ذلك من غري أن أتكلم به، فصليت مع عمي أيب النجيب، فحضر عنده الكال
الشيخ عبد القادر مسلما، فسأله عمي الدعاء يل، وذكر له أين مشتغل بالفقه، وقمت فقبلت يده، فأخذ 

ل تب مما عزمت عليه من االشتغال به، فإنك تفلح، مث سكت، ومل يتغري عزمي عن االشتغا: يدي، فقال
  ).٢(بالكالم حىت شوشت علي مجيع أحوايل، وتكدر وقيت، فعلمت أن ذلك مبخالفة الشيخ 

__________  
  .يف االصل عبده جمودة، والتصويب من طبقات ابن رجب) ١(
  .٢٩٧ / ١: انظر طبقات ابن رجب) ٢(

(*)  

)٢٠/٤٤٨(  

  

القادر يف وسط الشتاء كنت أدخل على الشيخ عبد : مسعت أبا حممد بن االخضر يقول: ابن النجار
  .وقوة برده وعليه قميص واحد، وعلى رأسه طاقية، وحوله من يروحه باملروحة

  ).١(والعرق خيرج من جسده كما يكون يف شدة احلر : قال
مسعت عبد العزيز بن عبدامللك الشيباين، مسعت احلافظ عبد الغين، مسعت أبا حممد بن : ابن النجار

أنا شاب أقرأ النحو، وأمسع الناس يصفون حسن كالم الشيخ عبد كنت و: اخلشاب النحوي يقول
القادر، فكنت أريد أن أمسعه وال يتسع وقيت، فاتفق أين حضرت يوما جملسه، فلما تكلم مل أستحسن 

  .ضاع اليوم مين: كالمه، ومل أفهمه، وقلت يف نفسي
اصحبنا نصريك ! ر ذلك ؟ ويلك تفضل النحو على جمالس الذكر، وختتا: فالتفت إىل ناحييت، وقال

  .سيبويه
سألت جدي أن أزور الشيخ عبد القادر، فأعطاين مبلغا من الذهب العطيه، : قال أمحد بن ظفر بن هبرية

هات ما معك وال : فلما نزل عن املنرب سلمت عليه، وحترجت من دفع الذهب إليه يف ذلك اجلمع، فقال
  .عليك من الناس، وسلم على الوزير

كان سكوت الشيخ عبد القادر أكثر من كالمه، وكان يتكلم على ): ٢" (مرآة الزمان " قال صاحب 



اخلواطر، وظهر له صيت عظيم وقبول تام، وما كان خيرج من مدرسته إال يوم اجلمعة أو إىل الرباط، 
وتاب على يده معظم أهل بغداد، وأسلم خلق، وكان يصدع باحلق على املنرب، وكان له كرامات 

  .ظاهرة
__________  
  .٢٩٩ / ١انظر طبقات ابن رجب ) ١(
)١٦٥ / ٨) ٢.  

(*)  

)٢٠/٤٤٩(  

  

ليس يف كبار املشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر، لكن كثريا منها ال : قلت
  .يصح، ويف بعض ذلك أشياء مستحيلة

  .ك حجابك عن ربكاخللق حجابك عن نفسك، ونفس: كان الشيخ عبد القادر يقول: قال اجلبائي
سنة، وانتقل إىل اهللا يف عاشر ربيع اآلخر سنة إحدى وستني ومخس ) ١(عاش الشيخ عبد القادر تسعني 

  .مئة، وشيعه خلق ال حيصون، ودفن مبدرسته رمحه اهللا تعاىل
وفيها مات أبو احملاسن إمساعيل بن علي بن زيد بن شهريار االصبهاين، مسع من رزق اهللا التميمي، 

املغريب ودفن بظاهر بعلبك، واالمام الرئيس ) ٢(دث العالمة أبو حممد عبد اهللا بن حممد االشريي واحمل
) ٤(واقف املدرسة حبلب، وعلي ابن أمحد احلرستاين ) ٣(أبو طالب عبدالرمحن بن احلسن ابن العجمي 

وأبو عبد اهللا راوي جزء الرافقي، وأبو رشيد حممد بن علي بن حممد بن عمر االصبهاين الباغبان، 
بدمشق، والقاضي مهذب الدين ) ٦(، وأبو طاهر إبراهيم بن احلسن ابن احلصين الشافعي )٥(الرستمي 

، وأبو حممد عبد اهللا بن )٧(احلسن بن علي بن الرشيد ابن الزبري االسواين الشاعر أخو الرشيد أمحد 
  احلسني بن رواحة االنصاري احلموي

__________  
  .اثنتني وتسعني": مان مرآة الز" يف ) ١(
  ).٢٩٤(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  .١٩٨ / ٤، وشذرات الذهب ١٧٥ / ٤، العرب ١٦٤ / ٨مترجم يف مرآة الزمان ) ٣(
  ).٢٧٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٨٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
 / ١، طبقات االسنوي ٣٣، ٣٢ / ٧، طبقات السبكي ٣٤٤ / ٥مترجم يف الوايف بالوفيات ) ٦(



  .٣٧٢ / ٥، والنجوم الزاهرة ٤٣٩
  .وضمنها ترمجة أخيه احلسن) ٣٠٨(سترد ترمجة الرشيد أمحد برقم ) ٧(

(*)  

)٢٠/٤٥٠(  

  

، والفقيه املقرئ عبد الصمد ابن احلسني بن أمحد بن متيم )٢(، واملسند ابن رفاعة )١(املقرئ الشاعر 
والشيخ علي بن ) ٣(ن علي السماين االشبيلي التميمي الدمشقي، وشيخ القراء أبو محيد عبد العزيز ب

  .أمحد احلرستاين راوي جزء الرافقي
ويف اجلملة الشيخ عبد القادر كبري الشأن، وعليه مآخذ يف بعض أقواله ودعاويه، واهللا املوعد، وبعض 

  .ذلك مكذوب عليه
  

عدل اجلليل الصاحل  بن أيب بشر، المنصور بن إمساعيل بن أيب سعد*  عبد اجلليل بن أيب سعد - ٢٨٧
  .املعمر، مسند هراة، أبو حممد اهلروي الفامي

آخر من مسع يف الدنيا من بيىب بنت عبد الصمد اهلرمثية، وعبد الرمحن بن حممد كالر البوشنجي، ومسع 
  .أيضا من شيخ االسالم عبد اهللا ابن حممد االنصاري

 الواسع االزدي، واحلافظ عبد القادر السمعاين وولده أبو املظفر، وعبد الباقي بن عبد: حدث عنه
  .الرهاوي، وهو أكرب شيخ لقيه يف سعة رحلته

  .هو شيخ من أهل اخلري والصدق، ولد يف شهر شعبان سنة سبعني وأربع مئة: قال السمعاين
  .وتويف يف سنة اثنتني وستني ومخس مئة: قلت

  .وهو آخر من روى حديث أيب القاسم البغوي عاليا
__________  

  .٥٥ - ٤٨ / ١٠، ومعجم االدباء ١٦٤ / ٨ مترجم يف مرآة الزمان )١(
  ).٢٨٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .٣٩٥ / ١، وغاية النهاية ٤٤٠ / ٢مترجم يف معرفة القراء الكبار ) ٣(

  .٢٠٥ / ٤، شذرات الذهب ٧٦ / ٢، دول االسالم ١٧٨، ١٧٧ / ٤العرب (*) 
(*)  

)٢٠/٤٥١(  

  



 بن مأمون، االمام القدوة الزاهد العابد، أبو أيب سعيد بن عبد اهللا بن عمرابن *  عبد اهلادي - ٢٨٨
مسع من جده : عروبة السجستاين الذي ارحتل إليه احلافظ عبد القادر الرهاوي، وبالغ يف تعظيمه، وقال

  .يف سنة مخس ومثانني وأربع مئة، وملا حج قرأ عليه ابن ناصر مسلسالت ابن جبان
انني سنة، وما عرفت له زلة، وكان منتشر الذكر، وله رباط كان يعظ فيه عاش تسعا ومث: وقال

  .ومريدون
  .تويف سنة اثنتني وستني ومخس مئة رمحه اهللا

  
 بن عبد اهللا بن حممد الشيخ االمام العالمة احملدث، أبو شجاع، عمر بن حممد* *  البسطامي - ٢٨٩

  ).١(لخي، إمام مسجد راغوم  البسطامي، مث الب- بالتحريك -بن عبد اهللا بن نصر 
  .ولدت سنة مخس وسبعني وأربع مئة: قال

وأبا القاسم أمحد بن حممد اخلليلي، وإبراهيم بن حممد االصبهاين، وأبا جعفر حممد بن احلسني : مسع أباه
  .، وتفقه عليه)٢(السمنجاين 

__________  
  .مل نعثر على مصدر ترمجه(*) 

  ، مرآة الزمان)يف ترمجة ابن اخلشاب (١٠٢ / ٢رواة ، إنباه ال٢١٤ / ٢االنساب (* *) 
 / ٤، تذكرة احلفاظ ١٧٩، ١٧٨ / ٤، العرب ٧٦ / ٢، دول االسالم )٥٧٠وفيات  (٢٠٩ / ٨

 / ٥، النجوم الزاهرة ٢٥٩ / ١، طبقات االسنوي ٢٥٠ - ٢٤٨ / ٧، طبقات السبكي ١٣١٨
  .٧٨٤ / ١لعارفني ، هدية ا٢٠٦ / ٤، شذرات الذهب ٨ / ٢، طبقات املفسرين ٣٧٦

السبكي بالراء والعني " طبقات " ضبط يف االصل بالراء املهملة والغني املعجمة، وضبط يف ) ١(
  .بزيادة ألف بعد الواو" راعوام " املهملتني، وهو ما ضبطه االسنوي، ولكن ورد فيه 

  .بليدة وراء بلخ: نسبة إىل مسنجان) ٢(
  .١٥٠ / ٧" االنساب " 

(*)  

)٢٠/٤٥٢(  

  

  .كان طالبة للعلم، صاحب فنونو
هو جمموع حسن، ومجلة مليحة، مفت مناظر حمدث مفسر واعظ أديب شاعر حاسب، : قال السمعاين

ومع فضائله كان حسن السرية، مليح االخالق، مأمون الصحبة، نظيف الظاهر والباطن، لطيف 



وكان على كرب السن حريصا العشرة، فصيح العبارة، مليح االشارة، يف وعظه كثري النكت والفوائد، 
على طلب احلديث والعلم، مقتبسا من كل أحد، كتبت عنه مبرو وهراة وخباري ومسرقند، وكتب عين 

) ١(يا آل مسعان ما أسىن : اخلطيب، وكتب إيل من بلخ" تاريخ " الكثري، وحصل نسخة مبا ذيلته على 
فما وهت مبرور الدهر أركانا * ازلون ا قد صرن يف صحف االيام عنوانا معاهدا ألفتها الن* فضائلكم 

خملفني به مثل * وزادها بعلو الشأن بنيانا كانوا مالذ بين اآلمال فانقرضوا * حىت أتاها أبو سعد فشيدها 
* على مفاخرهم للناس برهانا وقاه ريب من عني الكمال فما * الذي كانا لوال مكان أيب سعد ملا وجدوا 

  اهليثم الشاشي،" مسند " مسع أبو شجاع من اخلليلي : قلت) ٢(نا أبقت عاله لرد العني نقصا
  .، وقد صنف كتابا حسنا يف أدب املريض والعائد"الشمائل " البن قتيبة، وكتاب " غريب احلديث " و 

ال يعرف أمجع للفضائل منه مع الورع التام، ومسع أيضا من أيب حامد : وقال السمعاين يف مكان آخر
  شجاعي، وأيب نصرأمحد بن حممد ال

__________  
  .ما أنسى: السبكي" طبقات " يف ) ١(
، ٩ / ٢" طبقات املفسرين " ، و ٢٥٠، ٢٤٩ / ٧السبكي " طبقات " االبيات عدا االخري يف ) ٢(

١٠.  
(*)  

)٢٠/٤٥٣(  

  

  .حممد بن حممد املاهاين، وعبد الرمحن بن عبدالرحيم القاضي
ظفر، وأبو الفرج ابن اجلوزي، واالفتخار عبداملطلب اهلامشي، السمعاين وابنه أبو امل: روى عنه: قلت

  .والتاج الكندي، وأبو أمحد ابن سكينة، وأبو الفتح املندائي، وأبو روح عبداملعز اهلروي، ومجاعة
  .ومخس مئة، وكان حمدث تلك الديار ومسندها) ١(تويف ببلخ يف سنة اثنتني وستني 

ما رأيت يف مشايخ أصحابنا مثل أيب شجاع عقال وعلما ولطفا : قال علي بن حممويه اليزدي الفقيه
  .وجدا

  .تويف يف ربيع اآلخر: وقال ابن النجار
  

 بن ثابت، املصري االمام املقرئ الزاهد االثري، أبو عبد اهللا، حممد بن إبراهيم*  الكيزاين - ٢٩٠
  .سنةالكيزاين الواعظ، له تالمذة وأصحاب، وله شعر كثري مدون، وكالم يف ال

  أفعال العباد: كان يقول): ٢(قال أبو املظفر سبط ابن اجلوزي 



قدمية، وبينه وبني أهل بلده نزاع، وكان قد دفن عند ضريح الشافعي، فتعصب عليه اخلبوشاين، ونبشه، 
  .هذا حشوي ال يكون عند االمام: وقال

  .ودفن يف موضع آخر
__________  

  .بعنيأنه تويف سنة س" مرآة الزمان " يف ) ١(
وفيات  (١٥٨، ١٥٧ / ٨، مرآة الزمان ١٢٥ / ٣، اللباب ١٨ / ٢) قسم مصر(اخلريدة (*) 

 / ٥، النجوم الزاهرة ٣٥٠ - ٣٤٧ / ١، الوايف بالوفيات ٤٦٢، ٤٦١ / ٤، وفيات االعيان )٥٦٠
  .٣٧٦ و ٣٦٨، ٣٦٧

  .والكيزاين نسبة إىل عمل الكيزان وبيعها
  .١٥٨ / ٨" مرآة الزمان " يف ) ٢(
)(*  

)٢٠/٤٥٤(  

  

اعطف على الصب املشوق التائه أضحى خياف على احتراق * يا من يتيه على الزمان حبسنه : ومن شعره
  ).٢(تويف يف احملرم سنة اثنتني وستني ومخس مئة ) ١(أسفا النك منه يف سودائه * فؤاده 

  
ن مسعود ابن مفرج،  بن أمحد بالعالمة احلافظ، أبو القاسم، حممد بن عبد اهللا*  القنطري - ٢٩٢

  .، املعروف بالقنطري)٣(االندلسي الشليب 
مسع أبا بكر بن غالب، وأبا احلسني بن صاعد، وبإشبيلية أبا احلكم بن برجان، والقاضي ابن العريب، 

  .وبقرطبة يونس بن مغيث، وابن أيب اخلصال، وعدة
عيد الصيت يف احلفظ واالتقان، كان من أهل املعرفة الكاملة بصناعة احلديث، ب: ذكره االبار، فقال

  ، روى عنه يعيش بن"تارخيه " مجاعة للكتب، وقد شوور يف االحكام، وله زيادة على ابن بشكوال يف 
  .القدمي وغريه، تويف مبراكش يف ذي احلجة سنة إحدى وستني ومخس مئة

__________  
  .٣٦٨ / ٥" النجوم الزاهرة  " ، و٣٤٨ / ١" الوايف " ، و ١٥٨ / ٨" مرآة الزمان " البيتان يف ) ١(
لكنه أعاده يف سنة " النجوم الزاهرة " ، وكذا يف ٥٦٠يف وفيات سنة " مرآة الزمان " أورد يف ) ٢(

٥٦٢.  
  .مل نعثر على مصدر ترمجه(*) 



  ).٢٠١(راجع الترمجة ) ٣(
(*)  

)٢٠/٤٥٥(  

  

 بن االمام  أبو سعد عبد الكرمياالمام احلافظ الكبري االوحد الثقة، حمدث خراسان،*  السمعاين - ٢٩٢
احلافظ الناقد أيب بكر حممد بن العالمة مفيت خراسان أيب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار، التميمي 

  .السمعاين اخلراساين املروزي، صاحب املصنفات الكثرية
  ).١(ولد مبرو يف شعبان سنة ست ومخس مئة 

بد الغفار بن حممد الشريوي، وعبيد بن حممد القشريي، وحضره أبوه يف الرابعة على مسند زمانه ع
  .وسهل بن إبراهيم السبعي، وطائفة

  ومسع باعتناء أبيه من أيب منصور حممد بن علي بن الكراعي،
__________  

 / ١١، الكامل يف التاريخ ٢٢٤ / ١٠، املنتظم ١ / ٢١٨ - ٢ / ١١٧ / ١٠تاريخ ابن عساكر (*) 
 - ١٣١٦ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٧٨ / ٤، العرب ١٦ - ١٣ / ١، اللباب )٥٦٣سنة  (٣٣٣

 / ٣، تتمة املختصر ١٧٣، ١٧٢: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٧٦ / ٢، دول االسالم ١٣١٨
  - ١٨٠ / ٧، طبقات السبكي ٣٧٢، ٣٧١ / ٣، مرآة اجلنان )٥٦٣سنة  (١١٣، ١١٢
، )٥٦٢ سنة ٢٥٤(و ) ٥٠٦سنة  (١٧٥ / ١٢، البداية والنهاية ٥٥ / ٢، طبقات االسنوي ١٨٥

: ، االنس اجلليل)٤٧١(، طبقات احلفاظ )٥٦٣سنة  (٣٧٨و ) ٥٦٢سنة  (٣٧٥ / ٥النجوم الزاهرة 
، ١٦٩، ١٦٢، ١٦١، ١٣١، ٨٦، ٤٩، ٣٥: ، كشف الظنون٢٠٦ / ١، مفتاح السعادة ٢٦٨
١١٢٣، ١١٠٨، ٩٩٩، ٩٩٨، ٩٠٢، ٧٥٦، ٧٢٩، ٣٧٤، ٣٧٠، ٣٠٣، ٢٨٨، ١٧٩ ،

 / ١، هدية العارفني ٤٤٦: ، روضات اجلنات٢٠٦، ٢٠٥ / ٤ شذرات الذهب ،١٧٣٧ - ١٧٣٥
: ، معجم املطبوعات٣٧٤، ٣٧٣ / ٢، فهرس الكتاين ٣٠ / ٢، إيضاح املكنون ٦٠٩، ٦٠٨

" االنساب " ، مقدمة ٦٦ - ٦٣ / ٦، تاريخ بروكلمان ٣٦١: ، الفهرس التمهيدي١٠٤٩، ١٠٤٨
  .للمعلمي اليماين

  ".أنسابه " بطن من متيم، كما ذكر هو يف : عانوالسمعاين نسبة إىل مس
  .جيوز بكسر السني أيضا: مسعت بعض العلماء يقول: قال ابن خلكان

  .يف حوادث هذه السنة على أنه تويف فيها، وهو وهم منه" البداية " أورد ابن كثري ترمجته يف ) ١(
(*)  



)٢٠/٤٥٦(  

  

  .واحملدث حممد بن عبد الواحد الدقاق
  .وأبو سعد صغري، فكفله عمه وأهله، وحبب إليه احلديث، والزم الطلب من احلداثة) ١(لد وتويف الوا

ورحل إىل نيسابور على رأس الثالثني ومخس مئة، فأكثر عن أيب عبد اهللا الفراوي، وأيب املظفر بن 
بن القشريي، وهبة اهللا بن سهل السيدي، وإمساعيل بن أيب بكر القارئ، وفاطمة بنت زعبل، وزاهر 

  .طاهر، وأخيه وجيه، وطبقتهم
وتوجه إىل أصبهان، فسمع احلسني بن عبدامللك اخلالل، وسعيد ابن أيب الرجاء، وأم اتىب فاطمة، 

  واملوجودين، وأكثر عن احلافظ
  .إمساعيل بن حممد التيمي

ور وبادر إىل بغداد، فأكثر عن القاضي أيب بكر االنصاري، وإمساعيل ابن السمرقندي، وأيب منص
  .الشيباين، وعبد الوهاب االمناطي، وأيب سعد الزوزين، وخلق كثري

مث حج، وقدم دمشق، فسمع ا من أيب الفتح نصر اهللا بن حممد املصيصي، والقاضي أيب املعايل حممد بن 
  .حيىي القرشي، واملوجودين

  .وال يوصف كثرة البالد واملشايخ الذين أخذ عنهم
  ).٢(، يكون ثالث جملدات "عجمه الكبري التحبري يف م" وقد ألف كتاب 

__________  
  .٢٣، ٢٢ / ٤" العرب "  ه، انظر ٥١٠سنة ) ١(
  . م بتحقيق منرية ناجي سامل١٩٧٥طبع يف جملدين يف بغداد سنة ) ٢(

(*)  

)٢٠/٤٥٧(  

  

  .فسمع بآمل طربستان من أيب نصر الفضل بن أمحد بن الفضل بن أمحد البصري وطبقته
  .دامللك بن علي الزهريوبأبيورد من عب

  .وبإسفرايني من طلحة بن احلسني بن حممد بن احلسني القاضي حدثه عن جده
  .اخلطيب احلافظ] عن [ وباالنبار من حيىي بن علي بن حممد بن االخضر حدثه 

  .وببخارى من عثمان بن علي البيكندي وعدة
  وبربوجرد من القاضي أيب املظفر شبيب بن احلسني، وأيب متام



  .راهيم بن أمحد حدثاه عن يوسف بن حممد اهلمذاينإب
  .وببسطام من احملسن بن النعمان املعلم حدثه عن طاهر الشحامي
  .وبالبصرة من طلحة بن علي الشاهد روى له عن جعفر العباداين

  .الترمذي" جامع " وببغشور من صاحل بن أمحد بن مدوسة املقرئ وغريه من 
  .حملمودي صاحب الوخشيوببلخ من القاضي عمر بن علي ا

  .وبترمذ من أسعد بن علي
  .وجبرجان من أيب عامر سعد بن علي العصاري ومجاعة عن عبد اهللا بن عبد الواسع اجلرجاين

  .وحبلب من الرئيس أيب احلسن علي بن عبد اهللا االنطاكي

)٢٠/٤٥٨(  

  

  .وحبماة من كامل بن علي بن سامل السنبسي عن أبيه
  .البيان حممد بن عبد الرزاق التنوخيوحبمص من قاضيها أيب 

  .وخبرتنك عند قرب البخاري من أيب شجاع عمر بن حممد البسطامي
  .وخبسروجرد من عبداحلميد بن حممد بن أمحد اخلواري صاحب البيهقي

  .وخبوار الري من حممد بن عبد الواحد بن حممد املغازيل، عن أيب منصور بن شكرويه
  . أمحد بن حممد بن البغداديوبالرحبة من احلافظ أيب سعد

وبالري من القاضي أيب حممد احلسن بن حممد احلنفي حدثه عن حممد بن إمساعيل بن كثري إمالء، حدثنا 
  .ابن الصلت ارب

  .وبساوة من أيب حامت حممد بن عبدالرمحن الرازي
اسي العبدوسي، أخربنا عبد اهللا بن العب: وبسرخس من أيب نصر حممد بن حممود الشجاعي وآخر قاال

  .حدثنا أمحد بن أيب إسحاق احلجاجي، حدثنا احلافظ أبو العباس الدغويل
وبسمرقند من اخلطيب أيب املعايل حممد بن نصر بن منصور املديين حدثه عن السيد أيب املعايل حممد بن 

  .حممد بن زيد احلافظ
  .موبسمنان من أمحد بن حممد بن العامل املضري عن أيب احلسن بن االخر

  .وبسنجار من القاضي أيب منصور املظفر بن القاسم الشهرزوري، مسع أبا نصر الزينيب

)٢٠/٤٥٩(  

  



ومذان وهراة واحلرمني والكوفة وطوس والكرخ ونسا وواسط واملوصل واوند والطالقان وبوشنج 
 وخاطر يف ذلك، واملدائن، وبقاع يطول ذكرها حبيث إنه زار القدس واخلليل ومها بأيدي الفرنج، حتيل،

  .وما يأ ذلك للسلفي وال البن عساكر
أبو سعد السمعاين الفقيه الشافعي احلافظ الواعظ : ، فقال"تاريخ دمشق " ذكره أبو القاسم احلافظ يف 

مسع ببالد كثرية، اجتمعت به بنيسابور وبغداد ودمشق، وعاد إىل خراسان، : إىل أن قال..اخلطيب
النهر، وهو اآلن شيخ خراسان غري مدافع، عن صدق ومعرفة وكثرة رواية ودخل هراة وبلخ وما وراء 

وتصانيف، مسع ببالد كثرية، وحصل النسخ الكثرية، وكتب عين، وكتبت عنه، وكان متصونا عفيفا 
  .حسن االخالق

  .حدثنا أبو سعد بدمشق، أخربنا عبد الغفار الشريوي: مث قال
  ورواه معه ابنه أبو حممد) ١(، مىت الساعة ؟ يا رسول اهللا: فذكر من جزء ابن عيينة حديث

  .القاسم
  .مث ذكر وفاته

ولداه أبو املظفر عبدالرحيم وحممد، وأبو روح عبداملعز بن حممد اهلروي، وأبو : حدث أيضا عن أيب سعد
الضوء شهاب الشذياين، واالفتخار أبو هاشم عبداملطلب احلليب احلنفي، وعبد الوهاب بن سكينة، وأبو 

  .تح حممد بن حممد الصائغ، وعبد العزيز بن منينا، وآخرونالف
" اخلطيب أربع مئة طاقة، " تاريخ " على ) ٢" (الذيل : " نقلت أمساء تصانيفه من خطه: قال ابن النجار

  معجم" مخس مئة طاقة، " تاريخ مرو 
__________  

  .سريد احلديث مع خترجيه يف اية الترمجة) ١(
  .٦٤، ٦٣ / ٦بروكلمان " تاريخ " انظر ) ٢(

(*)  

)٢٠/٤٦٠(  

  

" مئة ومخسون طاقة، " أدب الطلب " مثانون طاقة، ) ١" (معجم شيوخه " مخسون طاقة، " البلدان 
" مخس عشرة طاقة، ) ٣" (االمالء واالستمالء " مخس وعشرون طاقة، ) ٢" (االسفار عن االسفار 

االدب " سبعون طاقة، " عز العزلة " وعشرون طاقة، مخس " اهلدية " مئة ومخسون طاقة، " حتفة املسافر 
الدعوات " أربعون طاقة، " الدعوات " ستون طاقة، " املناسك " مخس طاقات، " واستعمال احلسب 

" عشر طاقات، " صالة التسبيح " مخس عشرة طاقة، " دخول احلمام " مخس عشرة طاقة، " النبوية 



" الرسائل والوسائل " مخس طاقات، " فضل الديك " ست طاقات، " التحايا " ثالثون طاقة " حتفة العيد 
فرط " مخس طاقات، " سلوة االحباب " مخس عشرة طاقة، " صوم االيام البيض " مخس عشرة طاقة، 

" إحدى عشرة طاقة " مقام العلماء بني يدي االمراء " مخس عشرة طاقة، " الغرام إىل ساكين الشام 
  ذكرى حبيب رحل"  عشرة طاقة، ثالث" املساواة واملصافحة 

له " االمايل " ثالث مئة طاقة، ) ٤" (التحبري يف املعجم الكبري " عشرون طاقة، " وبشرى مشيب نزل 
" ركوب البحر " ثالث طاقات، " فضل اهلر " مئة طاقة، " فوائد املوائد " مئتا طاقة، مخس مئة جملس، 

" االنساب " مخس عشرة طاقة، كتاب " املتأخرين وفيات " ثالث طاقات، " اهلريسة " سبع طاقات، 
  خبار" ستون طاقة، " االمايل " ثالث مئة ومخسون طاقة، ) ٥(

__________  
  .أا أجنزت حتقيقه مبشاركة الدكتور ناجي معروف" التحبري " ذكرت حمققة ) ١(
  .٦٥ / ٦بروكلمان " تاريخ " انظر ) ٢(
  . م١٩٥٢نشره مكس ويسويلر يف ليدن سنة ) ٣(
  ).١( ت رقم ٤٧٢انظر ص ) ٤(
 م يف بريوت، وقد أصدر منه حىت تاريخ ١٩٨٠إحدى طبعاته نشرها السيد حممد أمني دمج سنة ) ٥(

حتقيق هذا اجلزء عشرة أجزاء، الستة االوىل بتحقيق املرحوم العالمة املعلمي اليماين، واالجزاء االخرى 
  = (*)تاب بصدور بتحقيق بعض الفضالء من االساتذة، ويكتمل الك

)٢٠/٤٦١(  

  

عشر " صالة الضحى " سبعون طاقة، " تقدمي اجلفان إىل الضيفان " عشرون طاقة، " خبور البخاري 
أربع " رفع االرتياب عن كتابة الكتاب " ، "الربح يف التجارة " ، "الصدق يف الصداقة " طاقات، 
لفتة املشتاق إىل " يف طاقتني، " يف الصالة ختف" مخس وثالثون طاقة، " الرتوع إىل االوطان " طاقات، 

" يف طاقتني، ) ١" (فضل الشام " ثالثون طاقة، " من كنيته أبو سعد " أربع طاقات، " ساكين العراق 
  .يف طاقتني" فضل يس 

  .يف جملد كبري" معجما " أيب املظفر ) ٢(وانتخب على غري واحد من مشاخيه، وخرج لولده : قلت
  ل، حلو املذاكرة، سريع الفهم، قوي الكتابةوكان ظريف الشمائ

سريعها، درس وأفىت ووعظ، وساد أهل بيته، وكانوا يلقبونه بلقب والده تاج االسالم، وكان أبوه 
  .يلقب أيضا معني الدين

  ).٣(مسعت من يذكر أن عدد شيوخ أيب سعد سبعة آالف شيخ : قال ابن النجار



التصانيف، كثري النشوار واالناشيد، لطيف املزاج، ظريفا، وهذا شئ مل يبلغه أحد، وكان مليح : قال
  ).٤(حافظا، واسع الرحلة، ثقة صدوقا دينا، مسع منه مشاخيه وأقرانه 

  *أن شيخه قاضي املرستان رأى " الذيل " حكى أبو سعد يف : قلت
__________  

  .اجلزأين احلادي عشر والثاين عشر= 
لب " وهو مشهور واسع االنتشار، والسيوطي يف كتابه " لباب ال" وقد اختصره ابن االثري يف كتابه 

  .وهو مطبوع أيضا" اللباب يف حترير االنساب 
  .وله خمتصرات أخرى

  .٦٥، ٦٤ / ٦" تاريخ بروكلمان " انظر 
  .٦٥ / ٦بروكلمان " تاريخ " انظر ) ١(
  .لوالده، وهو خطأ: يف االصل) ٢(
  .١٧٣ ": املستفاد من ذيل تاريخ بغداد" انظر ) ٣(
  .١٣١٦ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٤(

(*)  

)٢٠/٤٦٢(  

  

  .معه جزءا قد مسعه من شيخ الكوفة عمر بن إبراهيم الزيدي
  .فأخذه، ونسخه، ومسعه مين: قال
  ).١(رأيت ذلك اجلزء خبط القاضي أيب بكر والطاقة خيال إيل أا الطلحية : قلت

اج االمناء قراءة عليه، أخربنا عبداملعز بن حممد يف كتابه، أخربنا أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن ت
عبد الكرمي بن حممد احلافظ، أخربنا عبد الغفار بن حممد حضورا، أخربنا أبو بكر احلريي، أخربنا حممد 

  بن
يا رسول : قال رجل: يعقوب االصم، حدثنا زكريا بن حيىي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أنس قال

فأنت مع : " فلم يذكر كبريا إال أنه حيب اهللا ورسوله، قال" وما أعددت هلا ؟ : " ىت الساعة ؟ قالاهللا، م
  ).٢(متفق عليه " من أحببت 

وقد مر أن احلافظ أبا القاسم وابنه احملدث اء الدين روياه عن أيب سعد، وقد مسعناه من مجاعة مسعوه من 
  .ربنا مكي بن عالنأخربنا أبو طاهر السلفي، أخ: مجاعة قالوا

ومسعناه من عائشة بنت عيسى، عن جدها الفقيه أيب حممد، عن أيب زرعة، عن حممد بن أمحد الكاخمي 



  .فذكره..أخربنا القاضي أبو بكر احلريي: قاال
  )٣(مات احلافظ أبو سعد يف مستهل ربيع االول سنة اثنتني وستني 

__________  
  .لورقة من القرطاس، مولدةل: والطليحة": القاموس " قال يف ) ١(
) ٢٩٥٣(و ) ٢٦٣٩(، ومسلم )٧١٥٣(و ) ٦١٧١(و ) ٦١٦٧(و ) ٣٦٨٨(أخرجه البخاري ) ٢(

  ).١٣٨٦(والترمذي ) ٥١٢٧(وأبو داود 
، وأورده يف السنتني معا ابن تغري بردي، ٥٦٣أورده ابن االثري وابن الوردي يف وفيات سنة ) ٣(

   (*)٥٦٢ على أنه تويف فيها، مث ترمجه يف سنة ٥٠٦ ووهم ابن كثري فأورده يف سنة والدته

)٢٠/٤٦٣(  

  

  .ومخس مئة مبرو وله ست ومخسون سنة
، وحمدث ما وراء النهر االمام )١(ومات معه يف السنة مسند وقته عبد اجلليل بن ايب سعد املعدل راة 

داد أبو املعايل حممد بن ، ومسند بغ)٢(عبد اهللا البسطامي مث البلخي ] حممد بن [ أبو شجاع عمر بن 
، ومسند أصبهان بل الدنيا الرئيس مسعود بن احلسن بن الرئيس أيب عبد )٣(حممد بن احليان اللحاس 
  ، ومسند العراق أبو القاسم هبة)٤(اهللا الثقفي عن مئة عام 

ن حممد ب) ٦(، وعامل سجستان أبو عروبة عبد اهلادي )٥(اهللا بن احلسن بن هالل الدقاق يف عشر املئة 
، وخطيب )٧(بن عبد اهللا بن عمر بن مأمون، وعامل دمشق مجال االئمة علي بن احلسن ابن املاسح 

  .، وآخرون)٨(دمشق أبو الربكات اخلضر ابن شبل بن عبد احلارثي 
أيش تكتب ؟ فكرهت : كنت أنسخ جبامع بروجرد، فدخل شيخ رث اهليئة، مث قال: قال السمعاين
  .احلديث: جوابه، وقلت

  .بلى: كأنك طالب حديث ؟ قلت: فقال
  .من مرو: من أين أنت ؟ قلت: قال
  .عن عبدان وصدقة بن الفضل وعلي ابن حجر: عمن يروي البخاري من أهلها ؟ قلت: قال
  .عبد اهللا بن عثمان: ما اسم عبدان ؟ فقلت: فقال

  :عبدان ؟ فتوقفت، فتبسم، ونظرت إليه بعني أخرى، وقلت: فقال ومل قيل له
__________  

  ).٢٨٧(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٢٨٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(



  ).٢٩٣(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٢٩٧(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٩٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٢٨٨(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ).٢٩٥(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).٣٧٢(سترد ترمجته برقم ) ٨(

* *)  

)٢٠/٤٦٤(  

  

  . الشيخيذكر
  .عبدان: كنيته أبو عبد الرمحن، فاجتمع يف امسه ويف كنتيه العبدان، فقيل: فقال
  .مسعت ابن طاهر يقوله: عمن ؟ قال: فقلت

  وإذا هو احلافظ أبو الفضل حممد بن هبة اهللا بن العالء الربوجردي، فروى لنا
  ).١(عن أيب حممد الدوين وطائفة 

  
 بن أمحد بن حممد املسند، أبو املعايل، حممد بن حممد بن حممدالشيخ الثقة *  ابن اللحاس - ٢٩٣

  .اللحاس) ٢(احلرميي العطار، عرف بابن اجلبان 
مسع من جده حممد يف سنة مثان وسبعني يف أيام أيب نصر الزيين، ومسع من عبد اهللا بن عطاء االبراهيمي، 

بإجازة أيب القاسم علي بن أمحد بن واحلسني بن حممد السراج، وطراد بن حممد النقيب، وروى الكثري 
  .البسري

السمعاين، وأبو بكر حممد بن املبارك املستعمل، وحممد بن أيب الربكات بن صعنني، وحممد : حدث عنه
بن احلسن بن البواب، وأجنب ابن أيب السعادات احلمامي، وأبو املنجا عبد اهللا بن الليت، وحممد بن حممد 

  .ملارستاين، وآخرونبن السباك، وأمحد بن يعقوب ا
  .ثقة، صحيح السماع: قال الدبيثي

__________  
، وأوردها املؤلف يف ترمجة عبدان اليت ٢٤٩، ٢٤٨ / ٢" التحبري " أورد السمعاين هذه القصة يف ) ١(

ويف ترمجة أيب الفضل الربوجردي اليت تقدمت يف هذا اجلزء برقم ) ٧١(مرت يف اجلزء العاشر برقم 
)٢١٢.(  



  .٢٠٦ / ٤، شذرات الذهب ١٧٩ / ٤باب اجلنان واجلبان، العرب : ستدراك البن نقطةاال(*) 
  ".االستدراك " باجليم بعدها باء موحدة مشددة، كما يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/٤٦٥(  

  

  .كان شيخا صاحلا عفيفا صدوقا، حسن االخالق، لطيفا، روى الكثري: وقال ابن النجار
  . مئةمولده يف سنة مثان وستني وأربع: قلت

  .وتويف يف تاسع عشر ربيع اآلخر اثنتني وستني ومخس مئة عن أربع وتسعني سنة
  

 بن علي، الصنهاجي االمام العالمة، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا*  االشريي - ٢٩٤
  .االشريي

  .)١(بليدة آخر إقليم إفريقية مما يلي الغرب، وهي قلعة لبين محاد ملوك إفريقية : وأشري
أمحد بن علي بن غزلون، : مسع ببغداد مع ولده يف أيام ابن هبرية، وكان من كبار املالكية، فحدث عن

  .وعلي بن عبد اهللا بن موهب اجلذامي، والقاضي عياض، ومجاعة
  .أبو الفتوح بن احلصري، وأبو حممد بن علوان االسدي: روى عنه

  قهه ورجاله،كان إماما يف احلديث، ذا معرفة بف: قال ابن احلصري
__________  

باب االشريي واالشتري، اللباب : ، االستدراك البن نقطة)أشري (٢٠٣، ٢٠٢ / ١معجم البلدان (*) 
العرب ) ٥٦١وفيات (، تاريخ االسالم ٢٨ / ١، املشتبه ١٤١ - ١٣٧ / ٢، إنباه الرواة ٦٩، ٦٨ / ١
، طبقات ابن قاضي شهبة ٣٣٧ / ٣، مرآة اجلنان ٩٩، ٩٨: ، تلخيص ابن مكتوم١٧٥، ١٧٤ / ٤
  .١٩٨ / ٤، شذرات الذهب ٣٧٢ / ٥، النجوم الزاهرة ٤٦ / ١، تبصري املنتبه ٤٩، ٤٨ / ٢
  .بني محص وبعلبك: أشري: فقال" النجوم الزاهرة " ووهم صاحب ) ١(

(*)  

)٢٠/٤٦٦(  

  

: يه السالم يوم بدروله يد باسطة يف النحو واللغة، وجرى بينه وبني الوزير ابن هبرية كالم يف دعائه عل
  وكان الصواب) ١" (إن لك هذه العصابة " 



  .معه
  .ليس كالمك بصحيح! ذي : نازع الوزير بعنف، فأحرجه حىت قال له الوزير: قلت

  ).٢(وانفض الناس، مث اعتذر إليه الوزير بكل طريق، ووصله مبال، وما ودعه حىت قال له مثل قوله له 
احب املغرب، فلما مات، خاف ونزح، وقرر له امللك نور الدين حبلب كان يكتب لص: قال ابن عساكر
  .كفايته، مث حج

  ).٣(اتفق موته باللبوة يف شوال سنة إحدى وستني ومخس مئة 
  

  العالمة، مجال االئمة، أبو القاسم، علي بن أيب الفضائل احلسن*  ابن املاسح - ٢٩٥
__________  

، ٣٢ و ٣٠ / ١، وأمحد )١٧٦٣( عمر مسلم قطعة من حديث مطول أخرجه من حديث) ١(
ملا كان يوم بدر، نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املشركني وهم ألف ) ٣٠٨١(والترمذي 

وأصحابه ثالثة مئة وتسعة عشر رجال، فاستقبل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم القبلة، مث مد يديه، فجعل 
لهم آت ما وعدتين، اللهم إن لك هذه العصابة من أهل اللهم أجنز يل ما ودعتين ال: يهتف بربه

فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيه، " االسالم ال تعبد يف االرض 
  .فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه

 لك ما يا نيب اهللا كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز: فألقاه على منكبيه، مث التزمه من ورائه، وقال
فأمده اهللا " إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني : " وعدك، فأنزل اهللا

  .١٣٩ / ٢" إنباه الرواة " انظر ) ٢...(باملالئكة
  ).٢٨٢(وانظر ترمجة ابن هبرية اليت تقدمت برقم 

  .ودفن بظاهر باب محص مشايل بعلبك) ٣(
الذي صنفه " االشتقاق " صنف كتابا هذب فيه : ، قال القفطي١٤١، ١٤٠  /٢" إنباه الرواة " انظر 

  .املربد، ورأيته فأحسن فيه، وهو عندي خبطه
  = (*)، معرفة القراء الكبار )٥٦٢وفيات (، تاريخ االسالم ٢٤٢، ٢٤١ / ٢إنباه الرواة (*) 

)٢٠/٤٦٧(  

  

، ويعرف بابن املاسح، أحد أئمة ابن احلسن بن أمحد، الكاليب الدمشقي الشافعي الفرضي النحوي
  .املذهب

  .ولد سنة مثان ومثانني وأربع مئة



  .وتال البن عامر على أيب الوحش سبيع، ومسع منه، ومن أيب تراب حيدرة، وعبد املنعم بن الغمر
  .، ونصر اهللا املصيصي)١(وتفقه جبمال االسالم 

، )٣(، ودرس بااهدية )٢(د باالمينية وكانت له حلقة كبرية باجلامع لالقراء والفقه والنحو، وأعا
  .وعليه العمدة يف الفتوى ويف القسمة

  .أبو املواهب بن صصرى، وأخوه أبو القاسم، ومجاعة: روى عنه
  .مات يف ذي احلجة سنة اثنتني وستني ومخس مئة

  
ادي،  بن عبد الواحد بن البارزي البغدالشيخ أبو حممد، عبد الواحد بن احلسني*  البارزي - ٢٩٦

  .البزاز خبان الصفة
__________  

، ٤٣٨ / ٢، طبقات االسنوي ٢١٤ / ٧، طبقات السبكي ١٣٢: ، تلخيص ابن مكتوم٤٢١ / ٢= 
 / ٥، النجوم الزاهرة ١٦٢، ١٦١ / ٢، طبقات ابن قاضي شهبة ٥٣٠ / ١، غاية النهاية ٤٣٩
  .شهرته ابن املانح:  وفيه٢٠٣: ، الدارس١٥٥ / ٢، بغية الوعاة ٣٧٥

  ).١٤(علي بن املسلم السلمي، تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٤(من حواشي الترمجة ) ٢(، تعليق رقم ٣١من مدارس الشافعية بدمشق، راجع ص ) ٢(
  .من مدارس الشافعية بدمشق أيضا) ٣(

  .٧٢، ٧١" خمتصر تنبيه الطالب " انظر 
 حاشية - ٢٢٤ / ١تاريخ بغداد باب البارزي واليازدي والباوري، ذيل : االستدراك البن نقطة(*) 

  .٢٩ / ٢االنساب 
(*)  

)٢٠/٤٦٨(  

  

  .ابن طلحة، وابن البطر، وثابت بن بندار، ومجاعة: مسع
ابن االخضر، واحلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق، وعلي بن رشيد، ومجاعة، وآخر من روى : روى عنه

  .عنه باالجازة الرشيد بن مسلمة
ا متدينا، على طريقة السلف، تويف يف شوال سنة اثنتني وستني ومخس كان صاحل): ١(قال ابن النجار 

  .مئة وله اثنتان ومثانون سنة
  .يقع يل من عواليه: قلت



  
 بن أمحد بن أمحد بن حممود بن ابن الرئيس أيب عبد اهللا القاسم بن الفضل*  مسعود بن احلسن - ٢٩٧

  .رج الثقفي االصبهاينعبد اهللا، الشيخ املعمر الفاضل، مسند العصر، أبو الف
  .مولده يف سنة اثنتني وستني وأربع مئة

جده، ومن أيب عمرو عبد الوهاب بن مندة، وأيب عيسى عبدالرمحن بن زياد، واملطهر بن عبد : مسع من
الواحد البزاين، وحممد بن أمحد السمسار، وإبراهيم بن حممد الطيان، وسهل بن عبد اهللا الغازي، وأيب 

، وأيب اخلري حممد بن أمحد بن ررا، وسليمان ابن إبراهيم، وغامن بن عبد )٢(ر تانة نصر حممد بن عم
  .الواحد، وأمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الواحد، وعدة

__________  
  .٢٢٦، ٢٢٥": ذيل تاريخ بغداد " يف ) ١(

  ،٢٥، ٢٤ / ٦، لسان امليزان ١٨٠، ١٧٩ / ٤، العرب ٢٩٩، ٢٩٨ / ٢التحبري (*) 
  .٢٠٧، ٢٠٦ / ٤لذهب شذرات ا

  .، وفيه ترمجته١٤، ٤٣ / ٣" االنساب " ، و ١١٥ و ٥٨ / ١" تبصري املنتبه " انظر ) ٢(
(*)  

)٢٠/٤٦٩(  

  

  .وخرجت له فوائد يف تسعة أجزاء وعوايل
  .وعمر وتفرد، وأحلق االبناء باآلباء

 احلسني بن املهتدي باهللا، وقد كان روى الكثري بإجازة أيب الغنائم بن املأمون، وأيب بكر اخلطيب، وأيب
ومجاعة من البغاددة اعتمادا منه على ما نقل احملدث أبو اخلري عبدالرحيم بن موسى، فقاموا على أيب 

  ).١(اخلري، وكذبه احلافظ أبو موسى املديين، فطالبوه باالصل، فغالطهم 
  .وله إجازة من أيب القاسم بن مندة، وغريه

 وعبد اهللا بن أيب الفرج اجلبائي، واحلسني بن حممد اجلرباذقاين، حممد بن يوسف اآلملي،: حدث عنه
وعبد االول بن ثابت املديين، واحلافظ عبد القادر الرهاوي، وحممد بن مكي احلنبلي، وحممود بن حممد 

أبواملنجا عبد اهللا بن الليت، وكرمية القرشية، : احلداد، وأبو الوفاء حممود بن مندة، وآخرون، وباالجازة
  .ختها صفية، وعجيبة الباقداريةوأ

مل يتفق أن أمسع منه الشتغايل بغريه، وما كانوا حيسنون الثناء عليه، واهللا يرمحه، ): ٢(قال السمعاين 
" أنه قرأ على الرئيس أيب الفرج مجيع ) ٣(وكتب إيل باالجازة، وقد حدثين حممد ابن عبدالرمحن الفيج 



  .اخلطيب يف سنة ستني ومخس مئة" تاريخ 
مث تبني وهن إجازة اخلطيب له، وامتنع الرجل من الرواية باالجازة عن البغداديني بعد ذلك، : قلت

  وكان يف كثرة مساعاته العالية شغل
__________  

  .٢٥ / ٦" لسان امليزان " انظر ) ١(
  .٢٩٩، ٢٩٨ / ٢" التحبري " يف ) ٢(
  . إىل بلدهذا اسم ملن حيمل الكتب بسرعة من بلد: قال السمعاين) ٣(
  .٣٥٧ / ٩" االنساب " 

(*)  

)٢٠/٤٧٠(  

  

  .شاغل، وكان ذا حشمة وأموال، عاش مئة عام
  .تويف يوم االثنني غرة رجب سنة اثنتني وستني ومخس مئة

  
 بن هالل بن علي بن الشيخ اجلليل، مسند بغداد، أبو القاسم، هبة اهللا بن احلسن*  الدقاق - ٢٩٨

 مث البغدادي ابن الدقاق، شيخ معمر، صحيح الرواية، من أهل محصاء العجلي السامري الكاتب،
  .الظفرية

  .ولد سنة إحدى وسبعني وأربع مئة
ومسع أبا احلسن علي بن حممد االنباري، وعاصم بن احلسن، وعبد اهللا بن علي بن زكري، وأبا الغنائم 

  .يوري، وتفرد بأجزاءحممد بن أيب عثمان، وعبد الواحد بن فهد العالف، وعبد امللك بن أمحد الس
السمعاين، وعبد الغين بن عبد الواحد، وأبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، : حدث عنه

وحممد بن عمر بن الذهيب، وإمساعيل بن باتكني اجلوهري، وعبد اللطيف بن حممد القبيطي، وعدة، 
  .وآخر من روى عنه إجازة الرشيد أمحد من مسلمة

  .ان شيخا ال بأس به، ظاهره اخلري والصالحك: قال السمعاين
  .هو فيما أظن أقدم مشاخينا مساعا: وقال ابن قدامة
  .تويف يف تاسع عشر احملرم سنة اثنتني وستني ومخس مئة: وقال ابن مشق

__________  



  .٢٠٧ / ٤، شذرات الذهب ٧٦ / ٢، دول االسالم ١٨٠ / ٤العرب ) ١(
(*)  

)٢٠/٤٧١(  

  

 عبدالرمحن، أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربنا هبة اهللا بن احلسن، أخربنا عبد اهللا بن أخربنا إمساعيل بن
علي الدقاق، أخربنا علي بن حممد، أخربنا حممد بن عمرو، حدثنا أمحد بن الفرج اجلشمي، حدثنا عون 

بيك حبجة ل: " بن عمارة، حدثنا محيد، عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".وعمرة 

  .من حديث محيد الطويل وغريه، عن أنس بن مالك) ١(متفق عليه 
  .كان صدوقا صحيح السماع، هو آخر من حدث عن عاصم وابن أيب عثمان: قال ابن النجار

  
 بن حنيفة الباجسرائي الشيخ املسند، أبو املعايل، أمحد بن عبد الغين بن حممد*  الباجسرائي - ٢٩٩
  . نزيل بغداد،)٢(التانئ 
  .نصر بن البطر، والنعايل، وثابت بن بندار، واحلسني بن علي بن البسري، وعدة: مسع من

  .وروى الكثري
  .وقد ركبه دين، ونزح إىل مهذان، فمات هناك

  احلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق، وحممد بن عماد،: حدث عنه
__________  

) ١٢٣٢(ومسلم ) ٢٩٨٦(و ) ٢٩٥١(و ) ١٧١٥(و ) ١٧١٤(و ) ١٥٤٨(أخرجه البخاري ) ١(
  ).٢٩٦٩(و ) ٢٩٦٨(، وابن ماجة ١٥٠ / ٥والنسائي ) ٨٢١(، والترمذي )١٧٩٥(وأبو داود 

، ٧٢ / ٧، الوايف بالوفيات ١٨٠ / ٤، العرب ١٩١: ، خمتصر ابن الدبيثي٢٢٣ / ١٠املنتظم (*) 
  .٢٠٧ / ٤، شذرات الذهب ٣٧٩ / ٥النجوم الزاهرة 

  ر اجليم وسكونوالباجسرائي بكس
  .السني املهملة، نسبة إىل باجسرا، وهي قرية كبرية بنواحي بغداد على عشرة فراسخ منها

  .التانئ: نسبة إىل التناءة، وهي الدهقنة، فيقال لصاحب الضياع والعقار) ٢(
  ).تنأ" (القاموس " ، و ١٣ / ٣" االنساب " 

(*)  

)٢٠/٤٧٢(  



  

  . الكاشغري، وآخرونوعبد اللطيف بن القبيطي، وأبو إسحاق
  .الرشيد بن مسلمة: وباالجازة

  .كان ثقة): ١(قال ابن اجلوزي 
مات يف رمضان سنة ثالث وستني ومخس مئة مذان، ومل حيدث ا، وعاش أربعا وسبعني : وقال الدبيثي
  .سنة وشهرا

  
ني ابن احلسن  بن احلسالشيخ اجلليل الثقة املسند، أبو بكر، أمحد بن املقرب*  ابن املقرب - ٣٠٠

  .البغدادي الكرخي
  .شيخ دين كيس متودد، صحيح السماع

  .مسع طرادا الزينيب، وابن طلحة النعايل، وابن سوار
السمعاين، وابن اجلوزي، وعبد الغين، واملوفق، وعبد اللطيف القبيطي، وابن اخلازن، واحلسني بن : وعنه

  .رئيس الرؤساء، وخلق
  .اء، وله أصول حسنةوتال بالسبع، وتفقه، ونسخ االجز

  .مات يف ذي احلجة سنة ثالث وستني ومخس مئة
  

  ، عبدالشيخ االمام املقرئ الزاهد املعمر، بقية السلف، أبو حممد* *  الطامذي - ٣٠١
__________  

  .٢٢٣ / ١٠" املنتظم " يف ) ١(
  ، الوايف١٨١، ١٨٠ / ٤، العرب ٢١٩: ، خمتصر ابن الدبيثي٢٢٤ / ١٠املنتظم (*) 
  .٢٠٨ / ٤، شذرات الذهب ٣٧٩ / ٥، النجوم الزاهرة ١٨٦ / ٨وفيات بال

 / ٤، شذرات الذهب ٣٨٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٤٣٧ / ١، غاية النهاية ١٨١ / ٤العرب (* *) 
٢٠٨.  

(*)  

)٢٠/٤٧٣(  

  

  .اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عبدالرمحن االصبهاين الطامذي
  .مكان بأصبهان: وطامذ



  .لرمحن بن حممد السمسار، وعدةمسع أبا نصر عبدا
وارحتل فسمع بالبصرة من جعفر بن حممد بن الفضل العباداين، وببغداد من طراد بن حممد الزينيب، وابن 

  .طلحة النعايل، ومجاعة
  .وقرأ احلديث على املشايخ، وعمر دهرا، خرجوا له ثالثة أجزاء

 الرهاوي، وحممد بن أيب غالب شعرانة، حممد بن مكي احلنبلي، وعبد القادر بن عبد اهللا: حدث عنه
  .كرمية الزبريية: وحممد بن حممود الرويدشيت، ومجاعة، وباالجازة

وقد غلط أبو الفتح االبيوردي، فقرأ على الرشيد إمساعيل العراقي بإجازته من الطامذي، وال ميكن 
ن عالية ومل يكن ذلك، فإن الطامذي مات يف العشرين من شعبان سنة ثالث وستني ومخس مئة عن س

  .الرشيد ولد بعد
، وأبو بكر )٢(، وأبو املظفر أمحد بن حممد ابن علي الكاغدي )١(وفيها مات أبو املعايل الباجسرائي 

، وأبو املناقب حيدرة بن عمر )٤(، وقاضي القضاة جعفر ابن عبد الواحد الثقفي )٣(أمحد بن املقرب 
  ، واخلضر)٥(الزيدي 

__________  
  ).٢٩٩(ترمجته برقم تقدمت ) ١(
  .٣٧٩ / ٥" النجوم الزاهرة " انظر ) ٢(
  ).٣٠٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
: ، خمتصر ابن الدبيثي١٨١ / ٤، العرب ٣٣٣ / ١١، الكامل ٢٢٤ / ١٠مترجم يف املنتظم ) ٤(

 ٤، شذرات الذهب ٢٥٤ / ١٢، البداية والنهاية ٣٢٠ / ٣، مرآة اجلنان ١١١ / ١١، الوايف ٢٧١
 /٢٠٨.  
  .٣٧٩ / ٥" النجوم الزاهرة " انظر ) ٥(

(*)  

)٢٠/٤٧٤(  

  

، والشيخ أبو النجيب )٢(، وشاكر بن علي االسواري )١(ابن الفضل الصفار االصبهاين رجل 
، وأبو املعايل عمر بن بنيمان )٤(، وأبو احلسن علي بن عبدالرمحن ابن تاج القراء )٣(السهروردي 

 أمحد بن منارة البلنسي، والشريف ناصر بن احلسن الزيدي اخلطيب ، وأبو بكر حممد ابن)٥(البغدادي 
، والصائن هبة اهللا بن )٨(، ونفيسة بنت حممد البزاز )٧(، وأبو بكر حممد بن علي بن ياسر اجلياين )٦(

  ).٩(عساكر 



  
بو النجيب،  الزاهد العابد القدوة شيخ املشايخ، أالشيخ االمام العامل املفيت املتفنن*  أبو النجيب - ٣٠٢

  بن) ١٠(عبدالقاهر بن عبد اهللا بن حممد بن عمويه 
__________  

النجوم الزاهرة " ، وورد يف "صح " كذا ضبط يف االصل بالراء املهملة واجليم، وكتب فوقه كلمة ) ١(
  .زحل بالزاي واحلاء املهملة: ٣٨٠، ٣٧٩ / ٥" 
  .٢٠٨ / ٤ وشذرات الذهب ،٣٨٠ / ٥، والنجوم الزاهرة ١٨١ / ٤مترجم يف العرب ) ٢(
  .وهو صاحب الترمجة التالية) ٣(
  ).٣٠٤(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  .عمرو بن مسان البغدادي: ٣٨٠ / ٥" النجوم الزاهرة " ورد امسه يف ) ٥(
، ٣٣٠، ٣٢٩ / ٢، غاية النهاية ٤٢٢ / ٢، معرفة القراء الكبار ١٨٣ / ٤مترجم يف العرب ) ٦(

  .ابن احلسني:  وفيه٢١٠ / ٤شذرات الذهب ، ٣٨٠ / ٥النجوم الزاهرة 
  ).٣٢٥(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).٣٠٧(سترد ترمجتها برقم ) ٨(
  ).٣١٤(سترد ترمجته برقم ) ٩(

، ٣٣٣ / ١١، الكامل ٢٨٩ / ٣، معجم البلدان ٢٢٥ / ١٠، املنتظم ١٩٧ / ٧االنساب (*) 
 / ٣، مرآة اجلنان ١٨٢، ١٨١ / ٤، العرب ٢٠٥، ٢٠٤ / ٣، وفيات االعيان ١٥٧ / ٢اللباب 
 / ١٢، البداية والنهاية ٦٥، ٦٤ / ٢، طبقات االسنوي ١٧٥ - ١٧٣ / ٧، طبقات السبكي ٣٧٢
، ٢٠٩، ٢٠٨ / ٤، شذرات الذهب ١٤٠ / ١، طبقات الشعراين ٣٨٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٥٤

  .٦٠٧، ٦٠٦ / ١هدية العارفني 
 وقيده بفتح العني ٢٠٤ / ٣" الوفيات " خلكان يف عبد اهللا، كما ذكر ابن : واسم عمويه هذا) ١٠(

  .املهملة وتشديد امليم املضمومة وسكون الواو وفتح الياء املثناة التحتية
(*)  

)٢٠/٤٧٥(  

  

بن القاسم ) ٣(بن علقمة بن النضر بن معاذ بن الفقيه عبد الرمحن ) ٢(بن القاسم ) ١(سعد بن احلسن 
 التيمي البكري السهروردي الشافعي الصويف الواعظ، شيخ بن حممد بن أيب بكر الصديق، القرشي

  .بغداد



  .يف سنة تسعني وأربع مئة) ٤(ولد تقريبا بسهرورد 
، ومسع من زاهر "غريب احلديث " وقدم بغداد حنو سنة عشر، فسمع من أيب علي بن نبهان كتاب 

  .ناس يف مدرستهالشحامي، وأيب بكر االنصاري ومجاعة، فأكثر، وحصل االصول، وكان يعظ ال
تفقه يف النظامية، مث هب له نسيم االقبال والتوفيق، فدله على الطريق، : أثىن عليه السمعاين كثريا، وقال

وانقطع مدة، مث رجع، ودعا إىل اهللا، وتزهد به خلق، وبىن له رباطا على الشط، حضرت عنده مرات، 
  ).٥(وانتفعت بكالمه، وكتبت عنه 

هو من أئمة الشافعية، وعلم من أعالم الصوفية، ذكر يل أنه دخل بغداد : وقال عمر بن علي القرشي
، وتفقه على أسعد امليهين، وتأدب على الفصيحي، مث آثر االنقطاع، "غريب احلديث " سنة سبع، ومسع 

فتجرد، ودخل الربية حافيا، وحج، وجرت له قصص، وسلك طريقا وعرا يف ااهدة، ودخل أصبهان، 
  ال، مث صحب الشيخوجال يف اجلب

__________  
  .احلسني: السبكي" طبقات " و " وفيات االعيان " يف ) ١(
  .السبكي" طبقات " مل يرد يف " القاسم " اسم ) ٢(
بضم السني ) ٤(بن القاسم بن النضر بن سعد بن النضر بن عبدالرمحن :...وفيات االعيان" يف ) ٣(

ء االخرى ويف آخرها الدال املهملة، وهي بلدة عند زجنان، وسكون اهلاء وفتح الراء والواو وسكون الرا
  . إىل الشهرزوري٣٣٣ / ١١" الكامل " وقد تصحفت نسبة صاحب الترمجة يف 

  .٢ ٦٤ واالسنوي ١٧٤ / ٧السبكي " طبقات "  و ١٩٧ / ٧" االنساب " انظر ) ٥(
(*)  

)٢٠/٤٧٦(  

  

 الناس عليه، وصار له قبول عظيم، وأفلح بسببه أمة محادا الدباس، مث شرع يف دعاء اخللق إىل اهللا، فأقبل
صاروا سرجا، وبىن مدرسة ورباطني، ودرس وأفىت، وويل تدريس النظامية، ومل أر له أصال يعتمد عليه 

  ).١" (الغريب " ب 
كان مطرحا للتكلف يف وعظه بال سجع، وبقي سنني يستقي بالقربة باالجرة، : وقال ابن النجار

ن عنده، وكانت له خربة يأوي إليها هو وأصحابه، مث اشتهر، وصار له القبول عند ويتقوت، ويؤثر م
امللوك، وزاره السلطان، فبىن اخلربة رباطا، وبىن إىل جانبه مدرسة، فصار محى ملن جلأ إليه من اخلائفني 

  ،٤٥جيري من اخلليفة والسلطان، ودرس بالنظامية سنة 
وصحب الشيخ أمحد الغزايل الواعظ، : إىل أن قال..مصنفاتمث عزل بعد سنتني، أملى جمالس، وصنف 



  ).٢(وسلكه 
قد أوذي عند موت السلطان مسعود، وأحضر إىل باب النويب، فأهني، وكشف رأسه، وضرب : قلت

  .مخس درر، وحبس مدة النه درس جباه مسعود
ى الشيخ محاد ويف فتور، كنت أدخل عل: وأنبأنا حيىي بن القاسم، حدثنا أبو النجيب قال: قال ابن النجار

دخلت علي وعليك ظلمة، وكنت أبقى اليومني والثالثة ال أستطعم بزاد، فأنزل يف دجلة أتقلب : فيقول
ليسكن جوعي، مث اختذت قربة أستقي ا، فمن أعطاين شيئا أخذته، ومن مل يعطين مل أطالبه، وملا تعذر 

يديه طربزد، وعنده مجاعة يدقون االرز، ذلك يف الشتاء علي، خرجت إىل سوق، فوجدت رجال بني 
  :فقلت

__________  
  .٢٠٤ / ٣" وفيات االعيان " انظر ) ١(
  .٦٥، ٦٤ / ٢، واالسنوي ١٧٥، ١٤٧ / ٧السبكي " طبقات " انظر ) ٢(

(*)  

)٢٠/٤٧٧(  

  

  .استعملين
  .أرين يدك: قال

ال آخذ إال أجرة عملي، فإن : تهذه يد ال تصلح إال للقلم، وأعطاين ورقة فيها ذهب، فقل: فأريته، قال
  .شئت نسخت لك باالجرة

تعال، : ناوله املدقة، فدققت معهم وهو يلحظين، فلما عملت ساعة، قال: اصعد، وقال لغالمه: قال
هذه أجرتك، فأخذته، مث أوقع اهللا يف قليب االشتغال بالعلم، فاشتغلت حىت : فناولين الذهب، وقال

للواحدي يف التفسري، ومسعت كتب احلديث " الوسيط "  وحفظت أتقنت املذهب، وقرأت االصلني،
  ).١(املشهورة 

  ذكر يل أبو النجيب أنه مسع من أيب علي: قال أبو القاسم بن عساكر
احلداد، واشتغل بااهدة، مث استقى باالجرة، مث وعظ ودرس بالنظامية، قدم دمشق سنة مثان ومخسني 

  .نفساخ اهلدنةلزيارة بيت املقدس، فلم يتفق له ال
حدث عنه هو والقاسم ابنه، والسمعاين، وابن سكينة، وزين االمناء، وأبو نصر بن الشريازي، : قلت

  .وابن أخيه الشيخ شهاب الدين عمر، وخلق
  ).٢(مات يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وستني ومخس مئة، ودفن مبدرسته 



  
   بن حممدسن، علي بن عبدالرمحنالشيخ الزاهد املعمر، أبو احل*  ابن تاج القراء - ٣٠٣

__________  
  .١٧٥ / ٧السبكي " طبقات " النص يف ) ١(
  .يف التصوف واالخالق" آداب املريدين " أنه صنف " هدية العارفني " ذكر يف ) ٢(

  .٢٠٩ / ٤، شذرات الذهب ٣٨٠ / ٥، النجوم الزاهرة ١٨٢ / ٤العرب (*) 
(*)  

)٢٠/٤٧٨(  

  

  .دادي، ويعرف بابن تاج القراءابن رافع الطوسي، مث البغ
  .مالك بن أمحد البانياسي، وحيىي بن أمحد السييب، وأيب بكر الطريثيثي: بكر به والده، فسمع من

عبد الغين احلافظ، والشيخ موفق الدين، وإبراهيم بن عثمان الكاشغري، وآخرون، : حدث عنه
  .الرشيد بن مسلمة: وباالجازة

  .جزأين يرويهما عن البانياسيمسعنا منه : قال الشيخ املوفق
  .كان صوفيا خدم املشايخ، وختلق بأخالقهم، طلبته عدة نوب، فما صدفته: وقال السمعاين

  .وهو أخو شيخنا حيىي: قال
  .تويف رمحه اهللا يف صفر سنة ثالث وستني ومخس مئة: وقال ابن مشق

  .هو راوي جزء البانياسي: قلت
و املعايل عمر بن بنيمان، بغدادي ثقة مسع ثابت بن بندار وطبقته، ، منهم أب)١(ومات معه يف العام خلق 

الفسوي، وأبو املناقب حيدرة " مشيخة " وأبو املظفر أمحد بن حممد بن علي الكاغدي البغدادي راوي 
بن أيب الربكات عمر بن إبراهيم احلسيين الزيدي عنده جملسان لطراد، وأبو طاهر اخلضر بن الفضل 

ين عرف برجل، تفرد بإجازة عبد الوهاب بن مندة، وأبو الفضل شاكر بن علي الصفار االصبها
  االسواري، وأبو احلسن

__________  
  ).٣٠١(انظر اية الترمجة ) ١(

(*)  

)٢٠/٤٧٩(  

  



بن إسحاق بن حممد بن هالل بن احملسن بن الصابئ الكاتب، مسع النعايل، ومقرئ مصر ) ١(حممد 
، )٢(ين اخلطيب، واالمام احملدث أبو بكر حممد بن علي بن ياسر اجلياين الشريف ناصر بن احلسن احلسي

، مسعت من طراد، فأكثرت، وهبة اهللا بن احلافظ عبد اهللا بن )٣(ونفيسة بنت حممد بن علي البزازة 
، مسع من النعايل، والعالمة مدرس النظامية يوسف بن عبد اهللا بن بندار )٤(السمرقندي البغدادي 

  .صاحب أسعد امليهين) ٥(شافعي الدمشقي ال
أخربنا إمساعيل بن عبدالرمحن املعدل، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا أبو احلسن علي بن 

بن رافع الطوسي ببغداد، أخربنا مالك بن أمحد الفراء، أخربنا أمحد بن ) ٦(عبدالرمحن بن حممد بن أمحد 
  حممد

بن عبد الصمد اهلامشي، حدثنا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد اهللا ابن موسى بن القاسم، حدثنا إبراهيم 
كنا إذا بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بايعناه على السمع والطاعة، : بن دينار، عن ابن عمر قال

  ".فيما استطعت : " يقول لنا
  .عن ابن يوسف التنيسي، عن مالك) ٧(أخرجه البخاري 

__________  
  .٢٠٩ / ٤، شذرات الذهب ١٩١ / ٢، الوايف ١٨٣، ١٨٢ / ٤لعرب مترجم يف ا) ١(
  ).٣٢٥(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٠٧(سترد ترمجتها برقم ) ٣(
  ).٢٧٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٢٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  .يف نسبه الذي تقدم يف بداية الترمجة" أمحد " مل يرد اسم ) ٦(
 / ٢١٢" املوطأ " ويف ) ٧٢٧٢(و ) ٧٢٠٥(و ) ٧٢٠٣(يضا برقم ، وهو فيه أ)٧٢٠٢(برقم ) ٧(

  ).١٨٦٧(، ومسلم ٩٨٢
(*)  

)٢٠/٤٨٠(  

  

 بن الشيخ اجلليل العامل الصدوق، مسند العراق، أبو الفتح، حممد بن عبدا لباقي*  ابن البطي - ٣٠٤
  .، البغدادي احلاجب ابن البطي)١(أمحد بن سلمان 

  .ولد سنة سبع وسبعني وأربع مئة
  .اعتىن به والده من الصغر، أجاز له أبو نصر حممد بن حممد الزينيب



عاصم بن احلسن العاصمي، ومالك بن أمحد البانياسي، وعلي بن حممد بن حممد االنباري : ومسع من
الدقاق، وطراد الزينيب، واحلسني بن ) ٢(اخلطيب، ورزق اهللا التميمي، وعبد اهللا بن علي بن زكري 

  أيب الفضل بن خريون، وعبد الواحد بن عليطلحة النعايل، و
ابن فهد، وثابت بن بندار، ونصر بن البطر، وأيب عبد اهللا احلميدي، ومحد بن أمحد احلداد مسع منه كتاب 

كله، وأمحد بن عمر السمرقندي املقرئ، وأيب بكر بن اخلاضبة، وهو الذي حرص عليه " احللية " 
احلريف، وأمحد بن عبد القادر ابن يوسف، وأيب احلسن علي بن وأمسعه، ومحزة بن حممد الزبريي صاحب 

احلسني بن أيوب، وأيب بكر الطريثيثي، واحلسني بن علي بن البسري، وعلي بن احلسني الربعي، وأيب 
  طاهر أمحد ابن احلسن الكرخي، وعبد اجلليل بن حممد الساوي، وأيب سعد حممد بن

__________  
: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٨٨ / ٤، العرب ٧٨ / ٢االسالم ، دول ٢٩٩ / ١٠املنتظم (*) 

، ٣٨٢ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٦٠ / ١٢، البداية والنهاية ٢٠٩ / ٣، الوايف بالوفيات ٢٠، ٢١٩
  .٢١٤، ٢١٣ / ٤شذرات الذهب 

  .سليمان": الشذرات " و " العرب " يف ) ١(
  .حممد بن عبد اهللا بن عبد الواحد بن سليمان: إىل" البداية والنهاية " وحترف نسب صاحب الترمجة يف 

  .إىل ذكري، بالذال" املستفاد " حترف يف ) ٢(
(*)  

)٢٠/٤٨١(  

  

  .علي بن السرفرتج االصبهاين، وجعفر السراج، واحلسن بن عبدامللك اليوسفي، ومجاعة سواهم
  .وعمر، وتفرد، ورحل إليه، وروى شيئا كثريا

ابن اجلوزي، وابن االخضر، واحلافظ عبد الغين، وأبو الفتوح بن ، و)١(ابن عساكر : حدث عنه
، والشيخ الفخر ابن تيمية، والشهاب أبو حفص )٢(احلصري، والشيخ املوفق، وإبراهيم ابن الربين 

السهروردي، وحممد بن إبراهيم املغازيل، وعمر بن حممد بن أيب الريان، وعلي بن كبة، وتامر بن مطلق، 
   وإمساعيل بن باتكني، وعلي بنوزهرة بنت حاضر،

، وسعيد بن حممد بن ياسني، وحممد بن حممد بن السباك، واالجنب بن أيب السعادات، )٣(اجلوزي 
، وأمحد بن حيىي بن الرباج، )٤(وحممد بن عماد، واحلسني بن علي بن رئيس الرؤساء، وخليل اجلوسقي 

علي بن اجلواليقي، وعلي بن أيب الفخار واملوفق عبد اللطيف بن يوسف، وداود بن الفاخر، وأبو 
، )٥(اهلامشي، وعبد اهللا بن عمر بن الليت، وعبد اللطيف بن حممد القبيطي، وحممد بن روز الطبيب 



وأمحد بن املعز احلراين، ومجال النساء بنت أيب بكر الغراف، وإبراهيم بن عثمان الكاشغري، وآخر من 
  .وعيسى بن سالمة احلراينروى عنه باالجازة الرشيد بن مسلمة، 

__________  
  .١ / ١٩٣ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ١(
 حيث ذكر ٤١٢، ٤١١ / ١" االكمال " بفتح الباء وسكون الراء بعدها نون، انظر حاشية ) ٢(

  .البن نقطة" االستدرك " املعلمي ترمجته نقال عن 
  . ه٦٣٠دالرمحن بن اجلوزي، متوىف سنة وهو أبو القاسم علي بن الشيخ االمام أيب الفرج عب) ٣(

  .، وستأيت ترمجته يف اجلزء الثاين والعشرين١٨٩" املشتبه " انظر 
  .قرية من ناحية النهروان من أعمال بغداد: نسبة إىل جوسق) ٤(

  .٣٧٠ / ٣" االنساب " وانظر ترمجته يف 
  .، ستأيت ترمجته يف اجلزء الثاين والعشرين٦٣٥املتوىف سنة ) ٥(

(*)  

)٢٠/٤٨٢(  

  

عن محد احلداد، وهو ثقة، صحيح السماع، مسع " حلية االولياء " حدث ابن البطي ب : قال ابن نقطة
  .منه االئمة واحلفاظ

هو شيخنا وشيخ أهل بغداد يف وقته، وأكثر مساعاته على أيب الفضل بن : وقال الشيخ موفق الدين
  .ه، وكان ثقة سهال يف السماعخريون، وما روى لنا عن رزق اهللا واحلميدي ومحد غري

كان حريصا على نشر العلم، صدوقا، حصل أكثر مسموعاته شراء ونسخا، ووقفها، : وقال ابن النجار
  .مسع منه احلافظ ابن ناصر، وسعد اخلري، والكبار

تويف يوم اخلميس سابع وعشرين مجادى االوىل سنة أربع وستني ومخس مئة، ودفن ): ١(قال ابن مشق 
  .باب أبرزمبقربة 

بن عبدا لباقي أخو ابن البطي بعده بسنة وقد شاخ، روى عن ابن طلحة ) ٢(ومات أبو بكر أمحد 
  .النعايل، وأيب القاسم الربعي

بن حممد بن تاج ) ٤(، واملظفر جمري الدين أبق )٣(ومات مع ابن البطي سعد اهللا بن نصر الدجاجي 
، )٥(لدين، ووزير مصر شاور بن جمري السعدي امللوك الذي كان صاحب دمشق، فأخذها منه نور ا

  ووزير مصر أسد الدين
__________  



، ستأيت ترمجته يف اجلزء ٦٠٥وهو أبو بكر حممد بن املبارك بن حممد البغدادي البيع، متوىف سنة ) ١(
  ).٢٣٢(احلادي والعشرين برقم 

  .٢١٠ / ١مليزان ، لسان ا١٩٢: ، خمتصر الدبيثي١٣ / ٧مترجم يف الوايف بالوفيات ) ٢(
  .١٨٦ / ١٥، الوايف بالوفيات ٤٦ / ٢، فوات الوفيات ٢٢٨ / ١٠مترجم يف املنتظم ) ٣(

، ٣٠٣ / ١، غاية النهاية ٣٠٥ - ٣٠٢ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ٢٥٨ / ١٢البداية والنهاية 
  .١٢١: ، الزركشي٢١٣، ٢١٢ / ٤شذرات الذهب 

  ).٢٥٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٢٩(رمجته برقم سترد ت) ٥(

(*)  

)٢٠/٤٨٣(  

  

، وأبو مروان بن قزمان عبدالرمحن )٢(، واحملدث عبد اخلالق بن أسد احلنفي )١(شريكوه بن شاذي 
  ،)٤(، وشيخ القراء ابن هذيل )٣(القرطيب الفقيه 

، والشيخ علي اهلييت )٦(، ومعمر بن الفاخر )٥(وقاضي دمشق الزكي علي بن حممد بن حيىي القرشي 
)٧.(  

__________  
  ).٣٦٩(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٣١٥(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٣١(سترد ترمجته برقم ) ٣(
  ).٣٢٣(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٣٣٣(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  .هو صاحب الترمجة التالية) ٦(
  .مدينة على الفرات فوق االنبار: نسبة إىل هيت) ٧(

 / ٢" تتمة املختصر " ، والشيخ على هذا مترجم يف ٣٩٧ / ٣" اللباب " كذا ذكر ابن االثري يف 
١١٣.  

(*)  

)٢٠/٤٨٤(  

  



  الطبقة الثالثون
الشيخ االمام الواعظ العامل احملدث املفيد الرحال الثقة، أبو أمحد، معمر بن عبد *  ابن الفاجر - ٣٠٥
لقرشي العبشمي السمري االصبهاين بن عبد الواحد بن حممد بن الفاخر ابن أمحد ا) ١( بن رجاء الواحد
  .املعدل

  .مولده سنة أربع وتسعني وأربع مئة
مسع أبا الفتح أمحد بن حممد احلداد، وأبا احملاسن الروياين شيخ الشافعية، وأبا علي أمحد بن حممد بن 

واحلافظ الفضل بن شهريار، وأبا طاهر احملسد بن أيب احلسني، وغامن بن حممد الربجي، وأبا علي احلداد، 
أبا زكريا بن مندة، وعبد الصمد بن أمحد العنربي، وعبد الواحد بن حممد الدشتج، وحممد بن أيب 

  عدنان، وعدة بأصبهان، وهبة اهللا بن
__________  

، تذكرة ١٨٩ / ٤، العرب ٧٨ / ٢، دول االسالم ٣٤٩ / ١١، الكامل ٢٢٩ / ١٠املنتظم (*) 
 / ٣، مرآة اجلنان ٢٣٢، ٢٣١:  ذيل تاريخ بغداد، املستفاد من١٣٢١ - ١٣١٩ / ٤احلفاظ 
  .٢١٤ / ٤، شذرات الذهب ٢٦٠ / ١٢، البداية والنهاية ٣٧٧

  .رجار": البداية " و " الكامل " يف ) ١(
(*)  

)٢٠/٤٨٥(  

  

احلصني، وأبا غالب بن البناء، وأمحد بن رضوان، وأبا العز بن كادش، وقاضي املرستان، وعدة ببغداد، 
 غري مرة، وأجاز له أبو احلسني بن العالف، وإمساعيل بن احلسن السنجبسيت صاحب أيب وارحتل إليها

  .بكر احلريي، ومل يزل يكتب حىت أخذ عن احلافظ أيب القاسم بن عساكر، ومسع أوالده، وأفاد الغرباء
  .له سبع رحالت إىل بغداد، ومسع باحلرمني

وزي، وعبد الغين، وابن قدامة، وابن االخضر، أبو سعد السمعاين، وابن عساكر، وابن اجل: حدث عنه
  .وعمر بن جابر، وأبو حفص السهروردي، وأبو احلسن بن املقري، وآخرون

شاب كيس، حسن العشرة والصحبة، سخي متودد، يراعي حقوق االصدقاء، : ذكره السمعاين، فقال
باح إىل الليل على ويقضي حوائجهم، أكثر ما مسعت بأصبهان كان بإفادته، كان يدور معي من الص

الشيوخ شكر اهللا سعيه، مث كان ينفذ إيل االجزاء النسخها، ويكتب إيل بوفاة الشيوخ، كتب يل جزءا 
  ).١(عن شيوخه، وحدثين به 

كان من احلفاظ الوعاظ، وله معرفة حسنة باحلديث، كان خيرج وميلي، مسعت ): ٢(وقال ابن اجلوزي 



  .ىل احلج يف ذي القعدة يف سنة أربع وستني ومخس مئةمنه باملدينة، مات بالبادية ذاهبا إ
كان سريع الكتابة، موصوفا باحلفظ واملعرفة والثقة والصالح واملروءة والورع، صنف : وقال ابن النجار

  كثريا يف احلديث والتواريخ واملعاجم،
__________  

  .٢٣٢": املستفاد " انظر ) ١(
  .٢٢٩ / ١٠" املنتظم " يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/٤٨٦(  

  

  .وكان معظما ببلده، ذا قبول ووجاهة
آخر من روى عنه باالجازة عيسى بن سالمة اخلياط، فسمع منه عفيف الدين اآلمدي تسعة : قلت

  .جمالس ملعمر
أخربنا عبد احلافظ بن بدران، أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربنا معمر بن الفاخر، أخربنا أبو الفتح 

، أخربنا الطرباين، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القعنيب، حدثنا مغرية بن احلداد، أخربنا ابن عبدكويه
هللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبد الرمحن، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة قال

  ).١" (أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها 
  .ر ذي القعدة سنة أربع وستني ومخس مئة، عاش سبعني سنةمات معمر يف ثالث عش: قال ابن مشق

  
 بن حممد بن علي ابن االمام احملدث الصادق املفيد، أبو طالب، املبارك بن علي*  ابن خضري - ٣٠٦

  .خضري، البغدادي الصرييف البزاز
  .ولد سنة ثالث ومثانني وأربع مئة

__________  
 عبد اهللا بن مسلمة -من طريق القعنيب ) ٢(ب التوبة إسناده صحيح، وأخرجه مسلم يف أول كتا) ١(
  من طريق قتيبة عن املغرية، واقتصر ابن) ٣٥٣٨( ذا االسناد، وأخرجه الترمذي -

  .االثري على نسبته للترمذي فقصر، ومل يستدركه عليه صديقنا الشيخ عبد القادر
شرح " مان بشري وهي خمرجه يف ويف الباب عن ابن مسعود والرباء بن عازب، وأنس بن مالك، والنع

  .٥١١ - ٥٠٨ / ٢، وجامع االصول ٨٨ - ٨٣ / ٥" السنة 
 / ٥، النجوم الزاهرة ٤٤٥ / ١، تبصري املنتبه ١٣١٩ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٧٩ / ٤العرب (*) 



  .٢٠٦ / ٤، شذرات الذهب ٣٧٦
(*)  

)٢٠/٤٨٧(  

  

 احلسن بن العالف، وأيب سعد بن جعفر السراج، واحلاجب أيب: ومسع بنفسه ما ال يوصف كثرة من
خشيش، وأيب الغنائم النرسي، وأيب القاسم بن بيان، وأيب علي بن نبهان، وأيب سعد بن الطيوري، وأيب 
العز حممد بن املختار، ويرتل إىل قاضي املرستان، وإمساعيل بن السمرقندي، بل وإىل ابن ناصر، وابن 

  . االكفاين، وعبد الكرمي بن محزةالبطي، وارحتل فسمع بدمشق من هبة اهللا بن
  .وبورك له يف حديثه، وحدث بأكثر مسموعاته مرارا

ابن السمعاين، وأبو القاسم بن عساكر، وأبو الفضل بن شافع، وأبو الفرج بن اجلوزي : روى عنه
فأكثر، وأمحد بن البندنيجي، وابن االخضر، وأبو طالب بن عبد السميع، واحلافظ عبد الغين، والشيخ 

  .الرشيد بن مسلمة: ، وأمحد بن املعز احلراين، وخلق، وباالجازة)١(وفق الدين، ومنصور بن املعوج م
مسع الكثري، ونسخ، وله جد يف الطلب على كرب السن، وهو مجيل االمر، سديد : قال أبو سعد السمعاين

  .السرية، خرج له أبو القاسم الدمشقي جزءا، مسعت منه، ومسع مين
  كان من املكثرين مساعا وكتابة وحتصيال إىل آخر: روقال ابن النجا

عمره، وله يف ذلك جد واجتهاد، وكانت له حال واسعة من الدنيا، فأنفقها يف طلب احلديث وعلى 
أهله إىل أن افتقر، كتب الكثري، وحصل االصول احلسان، وكان عفيفا نزها صاحلا متدينا، يسرد 

  الصوم، وكان ميشي كثريا
__________  

وهو خطأ، وهو الشيخ أبو غالب منصور بن أمحد بن أيب غالب حممد " املعبوج : " يف االصل) ١(
  .، ستأيت ترمجته يف اجلزء الثاين والعشرين٦٤٣البغدادي املراتيب ابن املعوج، متوىف سنة 

(*)  

)٢٠/٤٨٨(  

  

لة معرفته يف الطلب، وحيدث من لفظه، ويدور على املكاتب، وحيدث الصبيان، وكان صدوقا مع ق
  .بالعلم وسوء فهمه، وكان خطه رديئا كثري السقم

مات شيخنا ابن خضري ليلة اجلمعة ثالث عشر ذي احلجة من سنة اثنتني وستني : قال إبراهيم بن الشعار



  .ومخس مئة فجأة رمحه اهللا
  

  .ة البغدادية أخت أيب الفرج بن البزازوتسمى فاطمة بنت حممد بن علي البزازة*  نفيسة - ٣٠٧
  .طراد الزينيب، وابن طلحة النعايل: مسعت من

احلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق، وأبو إسحاق الكاشغري، وعدة، ومن القدماء أبو سعد : وعنها
  .السمعاين

  .وأجازت البن مسلمة
  .توفيت يف ذي احلجة سنة ثالث وستني ومخس مئة

  
   بن إبراهيم بن حممدد بن عليالقاضي الرشيد، أبو احلسني، أمح* *  ابن الزبري - ٣٠٨

__________  
 / ٥، أعالم النساء ٢١٠ / ٤، شذرات الذهب ٣٨٠ / ٥، النجوم الزاهرة ١٨٣ / ٤العرب (*) 

١٩١، ١٩٠.  
، معجم البلدان ٦٦ - ٥١ / ٤، معجم االدباء ٢٠٢ - ٢٠٠ / ١) قسم مصر(خريدة القصر (* *) 

، ٥٠ - ٤٧: ، الطالع السعيد١٦٤ - ١٦٠  /١، وفيات االعيان ١٤٧ / ١، الروضتني ١٩٢ / ١
 - ١١٦ / ١، طبقات االسنوي ٣٦٩ - ٣٦٧ / ٣، مرآة اجلنان ٢٢٥ - ٢٢٠ / ٧الوايف بالوفيات 

، ٥٤٠ / ١، حسن احملاضرة ٣٣٨، ٣٣٧ / ١، بغية الوعاة ٣٧٤، ٣٧٣ / ٥، النجوم الزاهرة ١١٨
  = (*)، ٢٠٣، ١٩٧ / ٤، شذرات الذهب ٦٠٦، ١٦٩: كشف الظنون

)٢٠/٤٨٩(  

  

  .ابن الزبري الغساين االسواين، الكاتب البليغ
  ).١" (اجلنان " له ديوان، وله كتاب 

  .ديوان أيضا) ٢(والخيه املهذب احلسن 
  .، والرشيد أعلمهما)٣(وهلما يد يف النظم والنثر ورئاسة وحشمة، فاملهذب أشعرمها 
سنة ثالث وستني مليله إىل أسد الدين ويل الرشيد نظر االسكندرية مكرها، مث قتل ظلما يف احملرم 

  .شريكوه
__________  

، أعيان ٤٤٧: ، معجم املطبوعات٨٦ / ١، هدية العارفني ٧٧، ٧٦: ، روضات اجلنات٢٠٤= 



  ).النسخة العربية (١٥٥ / ٥، تاريخ بروكلمان ٩٧ - ٨٤ / ٩الشيعة 
وهو كما قال ياقوت " ض االذهان جنان اجلنان وريا": " معجم االدباء " و " وفيات االعيان " يف ) ١(

  .يف أربع جملدات، يشتمل على شعر شعراء مصر ومن طرأ عليهم
  .للثعاليب" يتيمة الدهر " وهو تكملة لكتاب 

  .١٥٥ / ٥بروكلمان " تاريخ " انظر 
وهي : وقال.." أمنية االملعي: " وقد مساه حاجي خليفة" منية االملعي وبلغة املدعي " وله أيضا كتاب 

  قامة احلصيبية، رمى ا غرض الفكاهة، وأمالها بلسانامل
  .الدعابة، وذكر فيها علوما مجة، مث شرح ما فيها من ألفاظ لغوية، ومسائل علمية، فصار نزهة للناظرين

 ه، واختصر الشرح الشيخ طاهر اجلزائري، ١٣١٨وقد طبع يف إيليا بنفقة حممد حممود احلبال سنة 
  ".معجم املطبوعات "  ه انظر ١٣٢٠ة للمؤلف، طبع سنة وجعل يف صدر املقالة ترمج

  .أمنية االملعي" وقد جعل بروكلمان كتاب 
  .واملقامة احلصيبية كتابني مستقلني" 

  ).النسخة العربية (١٥٥ / ٥" تارخيه " انظر 
  .٨٦ / ١" هدية العارفني " ، و ٥٥، ٥٤ / ٤" معجم االدباء " وانظر بقية تصانيفه يف 

 - ٢٠٤ / ١) قسم شعراء مصر(، اخلريدة ٣٥: النكت العصرية:  ه، مترجم يف٥٦١ىف سنة املتو) ٢(
، الطالع ١٦١ / ١، وفيات االعيان ١٤٧ / ١، الروضتني ٧٠ - ٤٧ / ٩، معجم االدباء ٢٢٥
، حسن ٣٤٢ - ٣٣٧ / ١، فوات الوفيات ١٣٨ - ١٣١ / ١٢، الوايف بالوفيات ١٠٠: السعيد

 ١، طبقات املفسرين للداوودي ٩٥:  الدولتني املوحدية واحلفصية للزركشي، تاريخ٢٤٢ / ١احملاضرة 
  .١٨١ / ٢٢، أعيان الشيعة ١٩٧ / ٤، شذرات الذهب ١٣٥/ 
كثري من شعره، " فوات الوفيات " و " الوايف " و " معجم االدباء " و " اخلريدة " يف ترمجته من ) ٣(

  .فانظره
(*)  

)٢٠/٤٩٠(  

  

  .وكان أسود، صاحب فنون
  .ومات أخوه قبله بعامني

  
 بن مفرج اهلاليل الدمشقي، طبيب الشيخ العامل، أبو احلسن، علي بن مهدي*  ابن الكريدي - ٣٠٩



  .املرستان
مسع أبا الفضل بن الكريدي، وأبا القاسم النسيب، وأبا طاهر احلنائي، وببغداد أبا بكر االنصاري، 

  .وغريه
  .نسخ خبطه الكثري

 بن عساكر، وأبو نصر بن الشريازي، ومكرم القرشي، وكرمية الزبريية، أبو القاسم: حدث عنه
  .وآخرون

  .مات يف ذي احلجة سنة اثنتني وستني ومخس مئة وقد قارب الثمانني
  

 بن إمساعيل، االصبهاين السويقي الشيخ الصاحل، أبو عاصم، قيس بن حممد* *  السويقي - ٣١٠
  .نصر اليوناريت إىل بغدادالصويف، املؤذن جبامع أصبهان، رفيق أيب 

  .أيب احلسن بن العالف، واحلسن بن حممد التككي، وأيب غالب الباقالين، وعدة: مسع من
__________  

  .مترجم يف تاريخ ابن عساكر(*) 
  .٢٠٦ / ٤، شذرات الذهب ١٧٩ / ٤العرب (* *) 

(*)  

)٢٠/٤٩١(  

  

  .وانتفى له اليوناريت جزءا رواه غري مرة
  ).١(ا اتفق يل السماع منه، وحدثين عنه مجاعة منهم حممد بن أيب نصر اخلوجناين م: قال السمعاين

  .وروى عنه باالجازة ابن الليت، وكرمية القرشية: قلت
  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وستني ومخس مئة

  
بن حممد بن  االشيخ االمام احلافظ الزاهد القدوة، أبو عبد اهللا، حممد بن احلسني*  الزاغويل - ٣١١

  .الزاغويل االرزي) ٢(احلسني بن علي بن يعقوب املروزي 
  ).٣(قرية من ناحية بنجديه : وزاغول

  ذكره احلافظ السمعاين، وحدث عنه هو وولده أبو املظفر عبد
  تفقه على والدي أيب بكر حممد، واملوفق بن عبد الكرمي: الرحيم، فقال

__________  



: لواو وسكون النون وفتح اجليم ويف آخرها النون، نسبة إىل خوجنانبضم اخلاء املعجمة وكسر ا) ١(
  .٢١١ / ٥" االنساب " قرية من قرى أصبهان، مترجم يف 

، ٩٩ / ٦، طبقات السبكي ٣٧٣ / ٢، الوايف بالوفيات ٥٣ / ٢، اللباب ٢٢١ / ٦االنساب (*) 
، ١٨٨، ١٨٧ / ٤، شذرات الذهب ١٣٦٧: ، كشف الظنون١١٥ / ١، طبقات االسنوي ١٠٠

  .٩٤ / ٢هدية العارفني 
كذا يف االصل بالزاي، وهي نسبة إىل مرو الشاهجان أشهر مدن خراسان، لكن صاحب الترمجة ) ٢(

، فالصواب يف هذه ٢٢١ / ٦" االنساب " من زاغول، وهي من مر الروذ كما ذكر السمعاين يف 
، ١١٢ / ٥و ) زاغول (١٢٦ / ٣" بلدان معجم ال" بالراء املشددة والذال وانظر " املروذي : " النسبة
  ).مرو (١١٣

مخس قرى، ويقال يف : وكتب منفصلة هكذا بنج ديه، وهي من أعمال مرو الروز، ومعناه بالعريب) ٣(
  .البنجديهي، والبندهي، والفنجديهي: النسبة إليها

  .٣٠٩ / ٢" االنساب " ، وحاشية ٣٩١ / ٤" وفيات االعيان " انظر 
(*)  

)٢٠/٤٩٢(  

  

اهلروي، ومسع من أيب الفتح نصر بن إبراهيم احلنفي، وحميي السنة أيب حممد البغوي، وعيسى بن شعيب 
السجزي، وغريهم، وكان صاحلا، خشن العيش، قانعا باليسري، عارفا باحلديث وطرقه، اشتغل بطلبه 

 منه ومجعه طول عمره، ومجع وصنف، وكان عارفا باللغة، كتب الكثري، ورحل إىل هراة، مسعت
" وبقراءته، مجع كتابا كبريا أكثر من أربع مئة جملدة يشتمل على التفسري واحلديث والفقه واللغة، مساه 

  .، ولد سنة بضع وسبعني وأربع مئة"قيد االوابد 
  ولد سنة اثنتني: ولده عبدالرحيم" معجم " وقال أبو سعد يف 

  . ومخس مئةوسبعني، وتويف يف ثاين عشر مجادى اآلخرة سنة تسع ومخسني
حدثنا أبو عبد اهللا حممد : قرئ على أيب الفضل بن عساكر، وأجازه لنا عن عبدالرحيم بن أيب سعد قال

بن احلسني االرزي، أخربنا أبو الفتح احلنفي، حدثنا حممد بن عبدالرمحن الدباس، حدثنا أبو علي الرفاء، 
بن أيب االسود، عن أيب االعمش، عن أيب حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا داود بن عمر، حدثنا منصور 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جينب مث ينام وال ميس ماء : إسحاق، عن االسود، عن عائشة قالت
)١.(  

__________  



 من طريقني ٢٠١ / ١والبيهقي ) ٥٨٣(وابن ماجه ) ١١٨(والترمذي ) ٢٢٨(وأخرجه أبو داود ) ١(
، وابن )٢١١(صححه الدارقطين والبيهقي، وله شاهد عند ابن خزمية عن أيب إسحاق ذا االسناد، و

كان ينام أول الليل وحييي آخره، مث : عن عائشة قالت) ٧٣٩(، وملسلم ٢٥ / ١وأمحد ) ٢٣٢(حبان 
إن كانت له حاجة إىل أهله قضى حاجته، مث ينام، فإذا كان عند النداء االول، وثب، فأفاض عليه املاء، 

  .ا توضأ وضوء الرجل للصالة، مث صلى الركعتنيوإن مل يكن جنب
(*)  

)٢٠/٤٩٣(  

  

 بن املعمر الباذرائي الشيخ الصاحل الصدوق، أبو املكارم، املبارك بن حممد*  الباذرائي - ٣١٢
  .البغدادي
  .أيب اخلطاب بن البطر، وأيب بكر الطريثيثي، وعلي بن عبدالرمحن أيب اخلطاب اجلراح، ومجاعة: مسع من

متيم البندنيجي، واحلافظ عبد الغين، واحلافظ عبد القادر الرهاوي، والشيخ املوفق، وعلي بن : وعنه
  ثابت الطالباين، وعلي بن احلسني

  .ابن يوحن الباوري، ومجاعة
هو شيخ صاحل ضعيف، أكثر أوقاته مستلق على قفاه، وكان يسألنا عن الصالة : قال الشيخ املوفق

  .قاعدا لعجزه
ومخس مئة، وكان زاهدا مقصودا ) ١(لعشرين من مجادى اآلخرة سنة سبع وستني تويف يف ا: قلت

  .بالزيارة معمرا
  

 بن قاضي القضاة أيب عبد اهللا حممد بن الشيخ أبو منصور، جعفر بن عبد اهللا* *  ابن الدامغاين - ٣١٣
  .علي بن حممد بن الدامغاين البغدادي

__________  
باب البادرائي والبادراين واملادرائي، : ، االستدراك البن نقطة)ايابادر (٣١٧ / ١معجم البلدان (*) 
  .٢٢٤ / ٤، شذرات الذهب ٦٦ / ٦، النجوم الزاهرة ٢٠٠ / ٤العرب 

والباذرائي ضبطت يف االصل بالذال املعجمة، وضبطها ابن نقطة بالدال املهملة املفتوحة، وهي نسبة إىل 
  .إىل الباورائي، بالواو بدل الدال" الشذرات " بادرايا من أعمال واسط، وقد حترفت يف 

  .، وهو خطأ٥٥٢سنة : ٣١٧ / ١" معجم البلدان " يف ) ١(
 / ١١، الوايف بالوفيات ٢٠٤ / ٤، العرب ٢٧٢: املختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي(* *) 



  .٢٢٧ / ٤، شذرات الذهب ١٠٨
(*)  

)٢٠/٤٩٤(  

  

  .شيخ رئيس، كاتب حممود الطريقة
  .أيب مسلم السمناين، وثابت بن بندار، وأيب طاهر بن سوار، وابن العالف، وعدة: ع منمس

  .وكان صدوقا مكثرا
  .ابن االخضر، وأمحد بن أمحد البندنيجي، وابنه حيىي ابن جعفر، وآخرون: حدث عنه

  .مولده يف سنة تسعني وأربع مئة
  .ومات يف مجادى اآلخرة سنة مثان وستني ومخس مئة

  ).١(على ديوان العمائر ] توىل االشراف [ ذب الدولة، يلقب مه
  

، هبة اهللا بن )٢(الشيخ االمام العامل الفقيه املفيت احملدث، صائن الدين، أبو احلسني *  الصائن - ٣١٤
  ).٣( بن هبة اهللا بن عبد اهللا، الدمشقي الشافعي ابن عساكر، أخو احلافظ احلسن

  .ولد سنة مثان ومثانني وأربع مئة
  تال بالروايات على أيب الوحش سبيع صاحب االهوازي، وعلىو

__________  
  . والزيادة منه١٠٨ / ١١" الوايف " انظر ) ١(

، فوات ١٨٤ / ٤، العرب ٣١١ / ٣، وفيات االعيان ٢٨١ / ١) قسم الشام(خريدة القصر (*) 
، ٢١٥ / ٢، طبقات االسنوي ٣٢٥، ٣٢٤ / ٧، طبقات السبكي ٢٣٦، ٢٣٥ / ٤الوفيات 
  .٢١٠ / ٤، شذرات الذهب ٨٤ / ١، الدارس ٣٨٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٢١١٦

  .أبو احلسن: االسنوي" طبقات " يف ) ٢(
  ).٣٥٤(أيب القاسم، سترد ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)٢٠/٤٩٥(  

  



  .يف القراءات أمحد بن خلف االندلسي" املقنع " مصنف 
صاحب ابن السمسار، ) ٢( احلسن بن أيب اجلرو وطبقته، ووجد له مساع من أيب) ١(ومسع من النسيب 

  .ال أحقه: فلم يروه، وقال
  .أيب علي بن نبهان، وأيب علي ابن املهدي، وعدة: وتفقه وبرع، ورحل فسمع من

  .الدارقطين وكتبه" سنن " ومسع 
  ).٣(وقرأ االصول والنحو، وتقدم، ومسع الكثري، ودرس بالغزالية 

  .ن سعدالب" الطبقات " وحدث أيضا ب 
أن ) ٤(وعرضت عليه خطابة دمشق، فامتنع، واجتهد به خاله القاضي أبو املعايل حممد بن حيىي القرشي 

  ).٥(ينوب عنه يف احلكم، فأىب 
أخوه، وابن أخيه القاسم، وابن أخيه زين االمناء، وأبو القاسم بن صصرى، وسيف الدولة : حدث عنه

  .يت فخر الدين ابن عساكر، ومجاعةحممد بن غسان، ومكرم بن أيب الصقر، واملف
  .مات يف شعبان سنة ثالث وستني ومخس مئة

  .ولقد كتب خبطه من العلم شيئا كثريا
__________  

  ).٢١٢(، مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم ٥٠٨علي بن إبراهيم، املتوىف سنة ) ١(
  .كذا ضبط يف االصل باجليم والراء بعدها واو) ٢(

  .اخلري: السبكي" طبقات " ويف 
  .٦٥، ٦٤": خمتصر تنبيه الطالب " انظر ) ٣(
  ).٨٢(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  .٣٢٥ / ٧السبكي " طبقات " انظر ) ٥(

(*)  

)٢٠/٤٩٦(  

  

 ابن ثابت، الفقيه االمام احملدث املفيت، أبو حممد الدمشقي احلنفي*  عبد اخلالق بن أسد - ٣١٥
  .الطرابلسي االصل

  .افعيا، مث حتول حنفيا، وتفقه على البلخيكان فقيها ش
، ووعظ الناس، وكان يلقب تاج )١(ورحل يف احلديث، وصنف، وخرج، ودرس باملعينية وبالصادرية 

  .الدين



مسع مجال االسالم علي بن املسلم، وعبد الكرمي بن محزة، وطاهر ابن سهل االسفراييين، وعلي بن قبيس 
  املالكي، وحيىي بن بطريق،

هللا املصيصي، وببغداد من قاضي املرستان، وأيب القاسم بن السمرقندي، وأمحد بن حممد الزوزين، ونصر ا
وعبد الوهاب االمناطي، وطبقتهم، وبالكوفة أبا الربكات عمر بن إبراهيم العلوي، ومذان هبة اهللا ابن 

  .أخت الطويل، وبأصبهان فاطمة بنت البغدادي، وعتيق بن أمحد الرويدشيت
  .عجما لشيوخهوصنف م
  .ابنه غالب، وسيف الدولة حممد بن غسان، وإمساعيل ابن يداش السالر، وآخرون: حدث عنه

__________  
 وحترف فيه اسم أبيه أسد إىل أسعد، اجلواهر املضية ١٣٢٠ / ٤، تذكرة احلفاظ ١٨٧ / ٤العرب (*) 
، الطبقات ٥٣٨ / ١، الدارس ٣٧: ، تاج التراجم٣٨١ / ٥، النجوم الزاهرة ٣٧٠ - ٣٦٨ / ٢

، شذرات ١٦٥٤، ١٧٢: ، كشف الظنون١٠٧ و ٩٣: ، خمتصر تنبيه الطالب)١١٥٣(السنية رقم 
  .٥٠٩ / ١، هدية العارفني ٢١٢ / ٤الذهب 

، ١٠٧، ١٠٦ ؟ و ٤" خمتصر تنبيه الطالب " وكالمها من مدارس االئمة احلنفية، انظر عنهما ) ١(
  . املعتبية، مبثناة فوقية بعدها باء موحدةإىل" الشذرات " وحترف اسم املعينية يف 

(*)  

)٢٠/٤٩٧(  

  

  .وعفرة أمهر يف احلديث منه
  .مات يف احملرم سنة أربع وستني ومخس مئة

والشهم ذو الفضل يؤذى مع سالمته كالقوس * قل احلفاظ فذو العاهات حمترم : وله شعر حسن، فمنه
  .عاش نيفا وستني سنة) ١(ته وينبذ السهم قصدا الستقام* حيفظ عمدا وهو ذو عوج 

  
 بن الشيخ احملدث الثقة اخلري، أبو بكر، عبد اهللا بن الشيخ أيب منصور حممد*  ابن النقور - ٣١٦

  .الشيخ الكبري أيب احلسني أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن النقور البغدادي البزاز
  .ولد سنة ثالث ومثانني وأربع مئة

رييف، وأبا احلسن علي بن حممد العالف، وأمحد بن املظفر بن سوسن، املبارك بن عبد اجلبار الص: مسع
واحلسن بن حممد التككي، ووالده أبا منصور، وأبا القاسم بن بيان، وأبا الربكات حممد بن عبد اهللا 

الوكيل، وأبا سعد االسدي، وأبا القاسم علي بن احلسني الربعي، وهبة اهللا بن أمحد ابن النرسي، وأبا 



  .اسم بن علي احلريري االديب، وهبة اهللا بن أمحد املوصلي، وعدةحممد الق
  أبو سعد السمعاين، وعمر بن علي القرشي، وعمر: حدث عنه

__________  
  ".ينبذ " بدل " ينفذ "  وفيه ٣٦٩ / ٢" اجلواهر املضية " البيتان يف ) ١(

  .٢١٥  /٤، شذرات الذهب ٣٨٤ / ٥، النجوم الزاهرة ١٩١، ١٩٠ / ٤العرب (*) 
(*)  

)٢٠/٤٩٨(  

  

العليمي، واحلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق، وحممد بن عماد، وعبد العزيز بن باقا، والفخر حممد بن 
  .إبراهيم االربلي، وعبد اللطيف بن يوسف، وخلق كثري

طلب أبو بكر بنفسه، وقرأ وكتب، وكان من أهل الدين والصالح، ومن التحري : قال عمر بن علي
  .منه) ١( رفيعة، قل ما رأيت يف شيوخنا أكثر تثبتا على درجة

  .تويف عاشر شعبان سنة مخس وستني ومخسني مئة: قال ابن مشق
  

 بن املسلم الشيخ اجلليل العدل االمني املسند، أبو املكارم، عبد الواحد بن حممد*  ابن هالل - ٣١٧
  .بن احلسن بن هالل، االزدي الدمشقي

  .حديث خيثمة على الشيخ عبد الكرمي الكفرطايبمسعه أبوه حضورا جزءا من 
  .ومسع من الشريف النسيب، وأيب طاهر احلنائي، وأيب احلسن بن املوازيين

وأجاز له الفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي، وسهل بن بشر االسفراييين، وعبد اهللا بن عبد الرزاق 
  .الكالعي

  . مئةوكان مولده يف مجادى االوىل سنة تسع ومثانني وأربع
  .وتفرد ببعض مروياته وإجازاته عن نصر وغريه

__________  
  .تثبيتا: يف االصل) ١(

  .٢٥١ / ٤، شذرات الذهب ٣٨٤ / ٥، النجوم الزاهرة ١٩١ / ٤العرب (*) 
(*)  

)٢٠/٤٩٩(  

  



وكان عدال كبريا، متجمال، حج غري مرة، ووقف، وتصدق، وكان ذا حظ من صالة وتالوة وصيام، 
 احلافظ أبو القاسم بن عساكر، وابنه، وابن أخيه زين االمناء، وأبو : ذا وبغريه، وحدث عنهوأثين عليه

القاسم ابن صصرى، واحلافظ عبد الغين، والشيخ أبو عمر، وموفق الدين أخوه، والشهاب حممد بن 
  .خلف بن راجح، وحممد بن غسان، وآخرون

  .ة، ودفن مبقربة، باب الفراديسمئ) ١(مات يف عاشر مجادى اآلخرة سنة مخس وستني ومخس 
  .ويف أوالده مشايخ ورواة ونبالء

  
  . بن عبد احلميد، نزيل بغداد، حممد بن عبدامللك)٢(زاهد العراق، أبو عبد اهللا *  الفارقي - ٣١٨

كان يذكر بعد الصالة جبامع القصر، جيلس على آجرتني، وكان حيضره العلماء والرؤساء، وله عبارة 
الفقر، وله حال وتأله وجماهدات، وكان حسن الرته، مليح الوجه، له فصاحة وبيان عذبة على لسان 

)٣.(  
  .جعفر السراج: حدث عن
  .ابن سكينة: روى عنه

__________  
  .وأربع، وهو خطأ: يف االصل) ١(

، تتمة ١٨٩، ١٨٨ / ٤، العرب ٤٨ / ٣، املختصر ٣٥٠ / ١١، الكامل ٢٢٩ / ١٠املنتظم (*) 
 / ٤، شذرات الذهب ٢٦٠ / ١٢، البداية والنهاية ٤٤ / ٤، الوايف بالوفيات ١١٨ / ٢املختصر 

٢١٤.  
  .٢١٧ / ٩" االنساب " نسبة إىل ميافارقني، فخففت النسبة، انظر : والفارقي

 ٤" الوايف " وانظر بعض شعره يف ) ٣(أبو حممد " تتمة املختصر " و " املختصر " و " الكامل " يف ) ٢(
 /٤٤.  

(*)  

)٢٠/٥٠٠(  

  

  ).١(وله كالم يف احملبة والذوق، يتغاىل فيه الفضالء، ويكتبونه 
  .وكان فقريا متقلال، ال يدخر شيئا، مل جيئ بعد الشيخ عبد القادر مثل الفارقي

  .وعاش سبعا وسبعني سنة
  .تويف يف رجب سنة أربع وستني ومخس مئة



  
 بن علي بن حممد بن إبراهيم، بد الكرميالشيخ االمني املعمر، أبو القاسم، حممود بن ع*  فورجه - ٣١٩

  .االصبهاين التاجر، املعروف بفورجه
  .مسع جزء لوين من أيب بكر حممد بن أمحد بن ماجة

سليمان بن إبراهيم احلافظ، والرئيس أيب عبد اهللا الثقفي، وحممد بن حممد بن عبد الوهاب : ومسع من
  .املديين، ومن جده علي بن حممد، وخرجوا له فوائد

السمعاين، ويوسف بن أمحد الشريازي، ويوسف العاقويل، وعلي بن نصر، وعبد السالم بن : حدث عنه
، وعبد )٢(عبدالرمحن بن سكينة، وعبد العزيز بن االخضر، وثابت بن مشرف، وعلي بن بورنداز 

  القادر ابن عبد اهللا الرهاوي، وحممد بن حممد بن حممد بن غامن، وحممد بن
__________  

  .٤٤ / ٤" الوايف " نظر ا) ١(
  .٢١٦ / ٤، شذرات الذهب ٧٨ / ٢، دول االسالم ١٩١ / ٤العرب (*) 

من غري نص على ضبطه، وضبط فيهما بالقلم بضم الفاء " تبصري املنتبه " و " املشتبه " وفورجه ذكر يف 
  .وفتح الراء واجليم

  .واو والراء جيم مشددة بالفاء املضمومة وبعد ال٢٤ / ٣" الوايف " وقد ضبطه الصفدي يف 
  .، ستأيت ترمجته يف اجلزء الثاين والعشرين٦٢٣املتوىف سنة ) ٢(

(*)  

)٢٠/٥٠١(  

  

ابن الليت، : حممود الرويدشيت، وحممود بن حممد اللباد، ومعاوية بن حممود اخلباز، وعدة، وباالجازة
  .وعلم الدين علي بن الصابوين، وكرمية القرشية، وأختها صفية

  .ان يف صفر سنة مخس وستني ومخس مئةمات بأصبه
  .وبه ختم حديث لوين عاليا

  .مات يف سابع ربيع االول: وقال ابن غامن املذكور
  ،)١(وفيها تويف احملدث أبو الفضل أمحد بن صاحل بن شافع اجليلي 

ي، وأبو بن عبدا لباقي بن البطي أخو أيب الفتح، وأمحد بن املبارك ابن الشدنك احلرمي) ٢(وأبو بكر أمحد 
، وأبو )٥(، وحممد بن بركة الصلحي الصويف )٤(، وأبو املكارم بن هالل الدمشقي )٣(بكر بن النقور 

، وحممد بن حممد بن السكن، وحجة الدين حممد بن أيب )٦(املعايل حممد ابن محزة بن املوازيين أخو أمحد 



لباقي اخلياط، روى بدمشق، ، واملبارك بن علي ابن عبدا )٧(حممد بن ظفر ذو التصانيف حبماه 
  .بن زنكي، ويوسف بن مكي احلارثي إمام جامع دمشق) ٨(وصاحب املوصل قطب الدين مودود 

__________  
  ).٣٥٥(سترد ترمجته برقم ) ١(
  .وذكرت هناك مصادر ترمجته) ٣٠٤(أورده املؤلف يف اية ترمجة أخيه أيب الفتح املتقدمة برقم ) ٢(
  ).٣١٦ (تقدمت ترمجته برقم) ٣(
  ).٣١٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  .٥٦٦، وذكر وفاته سنة ٢٤٨ / ٢" الوايف بالوفيات " مترجم يف ) ٥(
  ).٨٠(، ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ٥٨٥وأمحد هذا متوىف سنة ) ٦(
  ).٣٣٦(سترد ترمجته برقم ) ٧(
  ).٣٣٥(سترد ترمجته برقم ) ٨(

(*)  

)٢٠/٥٠٢(  

  

 ابن الشيخ العامل املسند الصدوق اخلري أبو زرعة طاهر بن احلافظ حممد* و زرعة املقدسي  أب- ٣٢٠
  .طاهر بن علي، الشيباين املقدسي، مث الرازي، مث املهذاين

  . وأربع مئة-سنة إحدى ومثانني :  وقيل-ولد بالري سنة مثانني 
  ومسع من أيب منصور حممد بن احلسني املقومي، ومكي بن منصور

، وحممد بن أمحد الكاخمي بساوة، وعبدوس بن عبد اهللا بن عبدوس مذان، وأيب القاسم )١(رجي الك
  .بن بيان ببغداد

  .وحج مرات، وكان يقدم بغداد، وحيدث ا، وتفرد بالكتب واالجزاء
عن عبدالرمحن بن محد الدوين، ومسع ببغداد أيضا من أيب احلسن بن " سنن النسائي اتىب " وحدث ب 

  .لعالفا
السمعاين، وابن اجلوزي، وأمحد بن صاحل اجليلي، وأمحد بن طارق، واحلافظ عبد الغين، وأبو : حدث عن

حممد بن قدامة، وعبد العزيز ابن االخضر، واملوفق عبد اللطيف، وأبو عبد اهللا بن الزبيدي، وأمحد بن 
اجلوزي، وأبو حفص السهروردي، الرباج، وعبد العزيز بن أمحد بن باقا، واملهذب بن فنيدة، وعلي بن 

واالجنب احلمامي، وأبو بكر بن روز، وأبو متام بن أيب الفخار، وعبد اللطيف بن حممد القبيطي، وأبو 
  .بكر حممد بن سعيد بن اخلازن، وآخرون



__________  
  .٢٦٤ / ١٢، البداية والنهاية ٧٩ / ٢، دول االسالم ١٩٣، ١٩٢ / ٤العرب (*) 

  .٢١٧  /٤شذرات الذهب 
  .بليدة بني مهذان وأصبهان: بفتح الكاف والراء، نسبة إىل الكرج) ١(
  .٥٤٦" املشتبه " 

(*)  

)٢٠/٥٠٣(  

  

: ابن ماجة على أيب زرعة، قدم علينا حاجا، وقال لنا" سنن " بدأت بقراءة : قال عمر بن علي القرشي
 أيب، وفيها مساع إمساعيل الكتاب مساعي من أيب منصور املقومي، وكان مساعي يف نسخة عندي خبط

  .الكرماين، فطلبها مين، فدفعتها إليه من أكثر من ثالثني سنة
  .وحتققنا أن له إجازة املقومي، فقرئ الكتاب عليه إجازة إن مل يكن مساعا: مث قال القرشي

اعه اليب عبيد يف شعبان سنة أربع ومثانني، فيكون مس" فضائل القرآن " قد مسع من املقومي كتاب : قلت
ابن ماجة، " سنن " ، و "اتىب " الشافعي، و " مسند " لذلك حضورا يف الرابعة، ومسعنا من طريقه 

  .واجزاء
  .وولد سنة مثانني:  قال-امسه الفضل :  وقيل-داود، فوهم " الذيل " وقد مساه السمعاين يف 

تاجرا ال يفهم شيئا من العلم، وكان : إىل أن قال..طوف بأيب زرعة طاهر أبوه، ومسعه: وقال ابن النجار
 إىل احلافظ أيب العالء العطار، - وكانت كلها خبطه -وكان شيخا صاحلا، محل مجيع كتب والده 

ووقفها، وسلمها إليه، فسمعت من يذكر أا كانت يف ثالثني غرارة رأيت أكثرها يف خزانة أيب العالء، 
  .إن أبا زرعة حج عشرين مرة: وقيل

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة ست وستني ومخس مئة مذان:  الدبيثيوقال أبو عبد اهللا
  .وما كان يعرف شيئا: مث قال

(*)  

)٢٠/٥٠٤(  

  

 بن اخلالل املصري، االديب البليغ، موفق الدين، أبو احلجاج، يوسف بن حممد*  ابن اخلالل - ٣٢١
  .كاتب السر للحافظ العبيدي وملن بعده



  .ظم والنثرأسن وأضر، ولزم بيته، وله الن
" احلماسة " ترددت إليه، ومثلت بني يديه، وتدربت، وكنت قد حفظت كتاب : قال القاضي الفاضل

  فأمرين أن أحل أشعار الكتاب، ففعلت
  .ذلك مرتني

  .مات سنة ست وستني ومخس مئة
  

دينوري ، الشيخ اجلليل املسند العامل، أبو القاسم، الابن بندار بن إبراهيم* *  حيىي بن ثابت - ٣٢٢
  .االصل، البغدادي البقال الوكيل

  .مسع أباه املقرئ أبا املعايل، وابن طلحة النعايل، وطراد بن حممد الزينيب، ومجاعة
  .وأشياء عن أبيه" املوطأ " االمساعيلي، وب " صحيح " وحدث ب 
، واملوفق السمعاين، وعمر بن علي القرشي، وابن اجلوزي، وابن قدامة، وعبد الغين احلافظ: حدث عنه

  عبد اللطيف، والفخر االربلي،
__________  

، ١٢١ / ٢، تتمة املختصر ١٩٤ / ٤، العرب ٥٠ / ٣، املختصر ٣٦٦ / ١١الكامل يف التاريخ (*) 
  .٢١٩ / ٤، شذرات الذهب ٢٣٣ / ٢، حسن احملاضرة ٢٦٤ / ١٢البداية والنهاية 

  .٢١٨ / ٤ ، شذرات الذهب٧٩ / ٢، دول االسالم ١٩٤ / ٤العرب (* *) 
(*)  

)٢٠/٥٠٥(  

  

وأبو املنجا بن الليت، وأبو حفص السهروردي، وحممد بن عماد، وعبد العزيز بن باقا، وعبد اللطيف بن 
  .حممد بن القبيطي، وأبو الكرم حممد بن دلف، وعلي بن فائق، وآخرون

  .ومساعه صحيح
  .ةمات يف خامس ربيع االول سنة ست وستني ومخس مئة عن نيف ومثانني سن

  وقد روى احلافظ أبو القاسم بن عساكر عنه باالجازة والرشيد بن
  .مسلمة

قتله رئيس الرؤساء ملا وزر، وأبو زرعة ) ١(وفيها مات الوزير الكبري أبو جعفر أمحد بن حممد بن البلدي 
ستنجد ، وامل)٤(، وأبو عبد اهللا بن سعادة بشاطبة )٣(، وعبد الرحيم بن أيب الوفاء احلاجي )٢(املقدسي 

  .، واحملدث أبو بكر عبدالرمحن بن أمحد بن أيب ليلى االنصاري املرسي)٥(باهللا 



  
 ابن علي بن هذيل الشيخ االمام املعمر، مقرئ العصر، أبو احلسن، علي بن حممد*  ابن هذيل - ٣٢٣

  .البلنسي
__________  

  ).٣٦٨(سترد ترمجته برقم ) ١(
  ).٣٢٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).٣٥٧(ترمجته برقم سترد ) ٣(
  ).٣٢٤(سترد ترمجته برقم ) ٤(
  ).٢٧٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٥(

، غاية ٤١٨ - ٤١٦ / ٢، معرفة القراء الكبار ٧٨ / ٢، دول االسالم ١٨٨، ١٨٧ / ٤العرب (*) 
  .٢١٣ / ٤، شذرات الذهب ٣٨٢ / ٥، النجوم الزاهرة ٥٧٤، ٥٧٣ / ١النهاية 

(*)  

)٢٠/٥٠٦(  

  

  .سبعني وأربع مئةولد سنة إحدى و
وأكثر عن زوج أمه أيب داود سليمان بن جناح وتال عليه بالسبع، ومسع منه الكتب، وهو أثبت الناس 

  .فيه، وصارت إليه أصول أيب داود
" مسلم من طارق بن يعيش، و " صحيح " ، و )١(البخاري من أيب حممد الركلي " صحيح " ومسع 
  .، وخازم بن حممد)٢(سني بن البياز أيب داود منه، وأجاز له أبو احل" سنن 

كان منقطع القرين يف الفضل والزهد والورع مع العدالة والتقلل من الدنيا، صواما قواما، : قال االبار
كثري الصدقة، طويل االحتمال على مالزمة الطلبة له ليال وارا، انتهت إليه رئاسة االقراء لعلوه إمامته 

  .ن جلة ال حيصون، وكانت له ضيعةيف التجويد واالتقان، وحدث ع
الشاطيب، وحممد بن سعيد املرادي، وأبو جعفر احلصار، وابن نوح الغافقي، ) ٣(تال عليه ابن فريه : قلت

  .واحلسني بن رالل، وعدة
  .احلسن بن عبد العزيز التجييب، وسبطته زينب بنت حممد، وتوفيا سنة مخس وثالثني: وروى عنه

  .ستني ومخس مئةتويف يف رجب سنة أربع و
__________  

  .نسبة إىل ركلة من عمل سرقسطة باالندلس) ١(



  .٦٤ / ٣" معجم البلدان " 
البن ناصر الدين، ضبطه مبوحدة " توضيح املشتبه " وهو خطأ، واملثبت من " البنان : " يف االصل) ٢(

رسي أبو احلسني ابن مفتوحة مث مثناة حتت مشددة وبعد االلف زاي، وهو حيىي بن إبراهيم بن أيب امل
بالنون آخره، " ابن البيان "  وحترف فيه إىل ٦٧٠ / ٢" الصلة "  ه، مترجم يف ٤٩٦البياز، متوىف سنة 

  .بالراء" ابن البيار " ، وتصحف فيهما إىل ٤٠٤ / ٣" شذرات الذهب " ، و ٣٤٤ / ٣" العرب " و 
  .بكسر الفاء وسكون الياء وضم الراء املشددة) ٣(

  .٥١٤" شتبه امل" انظر 
(*)  

)٢٠/٥٠٧(  

  

 بن سعادة املرسي، االمام العالمة، شيخ االندلس، أبو عبد اهللا، حممد بن يوسف*  ابن سعادة - ٣٢٤
  .موىل سعيد بن نصر، نزيل شاطبة

  .الزم أبا علي الصديف، وصاهره، وصارت إليه أكثر أصوله
  .وتفقه على أيب حممد بن جعفر
ا حبر بن العاص، وبالثغر أبا احلجاج امليورقي، وباملهدية أبا عبد اهللا وارحتل، فسمع ابن عباسة، وأب

  .، وابن الغزال صاحب كرمية)٢(، ومبكة من رزين العبدري "املعلم " ، فسمع منه )١(املازري 
عارف باآلثار، مشارك يف التفسري، حافظ للفروع، بصري باللغة، متصوف، ذو حظ من ): ٣(قال االبار 

صيح مفوه، مع الوقار واحللم واخلشوع والصوم، ويل خطابة مرسية، مث قضاء شاطبة، علم الكالم، ف
شجرة الوهم املترقية إىل ذروة " وأقرأ، مسع منه أبو احلسن بن هذيل وهو أكرب منه، وصنف كتاب 

ومخس مئة وله ) ٤(مل يسبق إىل مثله، حدثنا عنه أكابر شيوخنا، مات يف أول سنة ست وستني " الفهم 
  .عون عاماسب

__________  
 - ١٨٣: ، معجم ابن االبار٥٠٧ - ٥٠٥ / ٢، تكملة الصلة ١٤٣، ١٤٢: بغية امللتمس(*) 

، بغية الوعاة ٢٦٣، ٢٦٢ / ٢، الديباج املذهب ٢٥٠ / ٥، الوايف بالوفيات ١٩٣ / ٤، العرب ١٨٥
، ٤١/  ٢، إيضاح املكنون ٢١٨ / ٤، شذرات الذهب ١٦٠ - ١٥٨ / ٢، نفح الطيب ٢٧٧ / ١

  .٩٦ / ٢هدية العارفني 
  ).٦٤(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).١٢٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(



  .١٨٤، ١٨٣": املعجم " انظر ) ٣(
  .٦٦، ودفن أول يوم من سنة ٦٥تويف آخر ذي احلجة سنة : وقيل: ١٨٤ابن االبار " معجم " يف ) ٤(

  .١٦٠ / ٢" نفح الطيب " وانظر 
(*)  

)٢٠/٥٠٨(  

  

  . بن عبد اهللا بن ياسر، االنصاري اجلياينالعالمة أبو بكر، حممد بن علي* ياين  اجل- ٣٢٥
  .ولد باالندلس جبيان يف شعبان سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة

وأكثر الترحال إىل القريوان ومصر واحلجاز والشام والعراق وخراسان وما وراء النهر، وتفقه ببخارى، 
احلديث، وتقدم فيه، وسكن بلخ، وكتب الكثري، مث قدم بغداد، ومهر يف اخلالف واجلدل، مث طلب 

  .وحدث ا، وحج، مث استوطن حلب، ووقف جبامعها كتبه
كان صدوقا متدينا، مسع ابن احلصني، وأبا منصور حممد بن علي املروزي الكراعي، وأبا : قال ابن النجار

اوي، وسهل بن إبراهيم املسجدي عمرو عثمان بن حممد بن الشريك البلخي، وحممد بن الفضل الفر
  .النيسابوري، ومجال االسالم علي بن املسلم

أبو الفتح بن احلصري، وأبو املظفر بن السمعاين، والقاضي أبو احملاسن بن شداد، وأبو حممد بن : وعنه
  .علوان، وأبو حفص عمر بن قشام، وآخرون

ف جمدا يف ذلك، فرأيت النيب صلى اهللا كنت مشتغال باجلدل واخلال: قرأت خبطه قال: قال ابن النجار
  .قم يا أبا بكر: عليه وسلم يف النوم، فوقف على رأسي، وقال يل

  :فلما قمت، تناول يدي، فصافحين، مث وىل، وقال يل
__________  

، الوايف ١٨٣ / ٤، العرب ٥٠٠: تكملة الصلة...باب اجلياين واحلنائي: االستدراك البن نقطة(*) 
 / ٢، نفح الطيب ٣٨٠ / ٥، النجوم الزاهرة ١٥٤، ١٥٣ / ٦، طبقات السبكي ١٦٣ / ٤بالوفيات 

  .٢٧٧ / ٦، تاريخ بروكلمان ٢١٠ / ٤، شذرات الذهب ١٥٧
(*)  

)٢٠/٥٠٩(  

  



تعال خلفي، فتبعته حنوا من عشر خطوات، وانتهيت، فأتيت أبا طالب إبراهيم بن هبة اهللا الدياري 
يريد منك رسول اهللا صلى اهللا عليه : صصت عليه، فقال يلالزاهد، وكنت ال أمضي أمرا دونه، فق

  وسلم أن تترك اخلالف، وتشتغل
  .حبديثه، إذ قد أمرك باتباعه، فتركت اخلالف، وكان أحب إيل من احلديث، وأقبلت على احلديث

ت أبو بكر اجلياين حافظ عامل باحلديث، وفيه فضل، ذكر بعض احللبيني أن اجلياين ما: قال ابن احلصري
  .يف ليلة السبت سابع ربيع اآلخر سنة ثالث وستني ومخس مئة

  .مات حبلب يف مجادى االوىل وقد بلغ السبعني: وقال أبو املواهب بن صصرى
حدثين حممد بن ياسر، حدثنا حممد بن معتصم ببلخ، حدثنا ": تاريخ خوارزم " قال حممود بن أرسالن يف 

 بن إبراهيم، اخربنا حممد بن علي املقرئ، أخربنا حممد بن حممد بن عبد الواحد الدقاق، أخربنا حممد
حدثنا حممد بن عيسى بن حيان، : إسحاق بن مندة، أخربنا حممد بن محزة وحممد بن عمرو الرزاز قاال

حترم النار : " حدثنا حممد بن الفضل، أخربنا حممد بن واسع، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة مرفوعا
  ).١" (يب سهل على كل هني لني قر

  .هذا مسلسل باحملمدين
__________  

متروك، : ضعيف، متروك، وقال احلاكم: إسناده تالف حممد بن عيسى هو املدائين قال الدارقطين) ١(
حدث عن مشاخيه مبا ال يتابع عليه، ومسعت من حيكي أنه : وقال أبو أمحد احلاكم شيخ صاحب املستدرك

 وهو ابن عطية بن عمر العبدي -ث، وشيخه فيه حممد بن الفضل كان مغفال مل يكن يدري ما احلدي
  . كذبوه-موالهم الكويف 

  .١٠٣لكن منت احلديث صحيح جاء من غري وجه، وقد تقدم الكالم عليه يف اجلزء السادس عشر ص 
(*)  

)٢٠/٥١٠(  

  

  . احلرمي بن أمحد بن هبة اهللا بن الرحيب، بوابالشيخ أبو علي، أمحد بن حممد*  الرحيب - ٣٢٦
  .مسع النعايل، وعلي بن أمحد بن اخلل، وابن خشيش

  .وكان ال بأس به
  .ابن االخضر، وعبد الغين، واملوفق، وعبد العزيز بن دلف، وواثلة بن بقاء، وعدة: وعنه

  .مات يف صفر سنة سبع وستني ومخس مئة وله مخس ومثانون سنة
  



 بن احلسن بن علي بن عمر، االنصاري ليالعالمة، أبو علي، احلسن بن ع* *  البطليوسي - ٣٢٧
  .االندلسي البطليوسي، ويعرف بابن الفراء

وغريه، ومدها إىل خراسان، فأخذ عن أيب نصر عبدالرحيم بن ) ١(مسع بالثغر من أيب بكر الطرطوشي 
القشريي، وسهل بن إبراهيم السبعي، وحممد بن الفضل الفراوي، وطائفة، واالديب أمحد بن حممد 

  .ينامليدا
  وحدث ببغداد وبالشام، ومجع وصنف، وكان ذا تعبد وخشية

__________  
  .٢٢٠ / ٤، شذرات الذهب ٦٦ / ٦، النجوم الزاهرة ١٩٦ / ٤العرب (*) 

 / ١، املختصر احملتاج إليه ٢٦٠: ، تكملة الصلة١٦٠ / ١، اللباب ٢٤٢، ٢٤١ / ٢االنساب (* *) 
  .، ونسبته إىل بطليوس من مدن االندلس٥٠٩ / ٢ ، نفح الطيب١٤٥ / ١٢، الوايف بالوفيات ٢٨٤

بسكون الراء بني الطاءين املهملتني املضمومتني ويف آخرها الشني املعجمة، نسبة إىل طرطوشة، ) ١(
  ).٢٨٥(وهي بلدة من آخر بالد املسلمني باالندلس، وقد مرت ترمجته يف اجلزء التاسع عشر برقم 

(*)  

)٢٠/٥١١(  

  

  .٥٦٦مسلم ببغداد يف سنة  " صحيح" وخوف، وحدث ب 
القاضي عمر بن علي القرشي، وابنه عبد اهللا بن عمر، واملوفق عبد اللطيف، وحممد بن : روى عنه

  .إمساعيل بن أيب الصيف، والفخر االربلي، والقاضي أبو نصر بن الشريازي
  .وذكره أبو املواهب بن صصرى

  .اننيمات حبلب يف سنة مثان وستني ومخس مئة وقد بلغ الثم
  ).٢(، وذكر وفاته سنة مثان أو تسع وأربعني )١(وقد وهم السمعاين 

شيخ القراء وبقية أصحاب ) ٣(ومات معه يف سنة مثان أبو الفضل أمحد بن حممد بن شنيف الدارقزي 
، وأبو )٥(ابن أتسز، واالمري جنم الدين أيوب والد السالطني ) ٤(ابن سوار، وخوارزم شاه أرسالن 

، وملك النحاة أبو نزار احلسن بن صايف البغدادي )٦( بن عبد اهللا بن حممد بن الدامغاين منصور جعفر
  بدمشق، وشيخ املالكية أبو طالب صاحل بن إمساعيل بن سند) ٧(

__________  
  .٢٤٢ / ٢" االنساب " يف ) ١(
  .، بل صوب ما أورده املؤلف هنا"اللباب " ومل يتابعه ابن االثري يف ) ٢(



، وقال السمعاين يف ٤٢٢ / ٢" معجم البلدان " حملة كبرية ببغداد، كما يف :  إىل دار القزنسبة) ٣(
، ذيل طبقات ٤٠٤ / ٧، الوايف بالوفيات ٢٠٢ / ٤الدرقزي، وانظر ترمجته يف العرب : النسبة إليها

  .٢٢٦ / ٤، وشذرات الذهب ١١٧ / ١، غاية النهاية ٢٢٤، ٢٢٣ / ١احلنابلة 
  ).١١( يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ستأيت ترمجته) ٤(
  ).٣٧٠(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٣١٣(تقدمت ترمجته برقم ) ٦(
  ،١٢٢ / ٨، معجم االدباء ٩٢ - ٨٨ / ١) قسم العراق(خريدة القصر : مترجم يف) ٧(

، املختصر ٩٤ - ٩٢ / ٢، وفيات االعيان ١٨٦ / ٨، مرآة الزمان ٣١٠ - ٣٠٥ / ١إنباه الرواة 
  = (*)، تتمة ٥٧، ٥٦: ، تلخيص ابن مكتوم٢٠٤ / ٤، العرب ١٥، ١٤: ، إشارة التعيني٥٤ / ٣

)٢٠/٥١٢(  

  

، والعدل أبو احلسن علي بن املبارك بن نغوبا الواسطي، وأبو جعفر )١(االسكندراين ابن بنت معاىف 
" تاريخ  " االصبهاين تفرد بإجازة بيىب، وكالر، وصاحب) ٢(حممد بن احلسن بن حسني الصيدالين 

، وأبو الفتح مسعود بن حممد بن )٣(خوارزم أبو حممد حممود بن حممد بن عباس اخلوارزمي الشافعي 
  .سعيد املروزي املسعودي خطيب مرو

  
  . بن بندار الدمشقي، نزيل بغدادشيخ الشافعية، أبو احملاسن، يوسف بن عبد اهللا*  ابن بندار - ٣٢٨

  .مساعيل بن املؤذنهبة اهللا بن البخاري، وإ: روى عن
  .ابنه قاضي مصر زين الدين علي، وأبو اخلري اجليالين: وعنه

برع يف الفقه واالصول واخلالف واجلدل، ودرس بالنظامية، ونفذ رسوال عن اخلالفة، فمات خبوزستان 
  .يف شوال سنة ثالث وستني ومخس مئة

__________  
 / ١٢، البداية والنهاية ٣٨٦ / ٣ اجلنان ، مرآة٥٦ / ١٢، الوايف بالوفيات ١٢٥ / ٢املختصر = 

 / ٦، النجوم الزاهرة ٣٠٤ - ٣٠٢ / ١، طبقات ابن قاضي شهبة ٥٩: ، البلغة للفريوزآبادي٣٧٢
، هدية ٢٢٠: ، روضات اجلنات٢٢٧ / ٤، شذرات الذهب ٥٠٥، ٥٠٤ / ١، بغية الوعاة ٦٨

: ، احللل السندسية٥ / ٢٢لشيعة ، أعيان ا١٦٦ / ٤، ذيب تاريخ دمشق لبدران ٢٧٩ / ١العارفني 
١٠٤ - ١٠٢.  

  .٦٩ / ٦" النجوم الزاهرة " انظر ) ١(



  ).٣٣٩(سترد ترمجته برقم ) ٢(
االعالن " ، ٣٥٢ / ٢االسنوي " طبقات " ، ٢٩١ - ٢٨٩ / ٧" طبقات السبكي " مترجم يف ) ٣(

  .٤٠٤، ٤٠٣ / ٢" هدية العارفني " ، و ٢٩٤، ٢٩٣" كشف الظنون " ، ١٢٦": بالتوبيخ 
، ٥٤٠ / ١، طبقات االسنوي ١٧١ / ٨، مرآة الزمان ٣٣٣ / ١١، الكامل ٢٢٦ / ١٠املنتظم (*) 

  .٣٨٠ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٥٥ / ١٢، البداية والنهاية ٥٤١
(*)  

)٢٠/٥١٣(  

  

انتهت إليه رئاسة أصحاب الشافعي، وعمل الوعظ، ومل يكن فيه بذاك، واسم أبيه : قال ابن عساكر
  . أهل مراغة، ولد له يوسف بدمشقرمضان من

  .فسافر يوسف، وتفقه بأسعد امليهين، وأعاد له، وكان حسن املناظرة، صلب االعتقاد: قال
  

  .اهلوازين) ١ (وزير الديار املصرية، امللك، أبو شجاع، شاور بن جمري السعدي*  شاور - ٣٢٩
  .كان الصاحل بن رزيك قد واله الصعيد

  .ائساوكان شهما شجاعا فارسا س
، )٢(وملا قتل الصاحل، ثار شاور، وحشد، ومجع، أقبل على واحات خيترق الرب حىت خرج عند تروجه 

وقصد القاهرة، فدخلها، وقتل العادل رزيك بن الصاحل، واستقل باالمر، مث تزلزل أمره، فسار إىل نور 
  ، فثبته يف منصبه،)٣(الدين صاحب الشام، فأمده بأسد الدين بن شريكوه 

__________  
، ١٥٨ - ١٥٦ / ١، الروضتني ١٧٣ - ١٧١ / ٨، مرآة الزمان ٣٤١ - ٣٣٥ / ١١الكامل (*) 

  ،٤٦، ٤٥ / ٣، املختصر ١٥٨ / ١، مفرج الكروب ٤٤٨ - ٤٣٩ / ٢وفيات االعيان 
 / ١٢، البداية والنهاية ١١٦، ١١٥ / ٢، تتمة املختصر ٧٧ / ٢، دول االسالم ١٨٦ / ٤العرب 
، حسن احملاضرة ٣٨٢ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٨٨: ، اتعاظ احلنفا٢٤٦ / ٥لدون ، تاريخ ابن خ٢٥٩

  .٢١٢ / ٤، شذرات الذهب ٢١٦، ٢١٥ / ٢
  .أورد ابن خلكان نسبه إىل والد حليمة مرضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(
  .٤٣٩ / ٢" وفيات االعيان " 
ا ياقوت يف معجم البلدان أما ابن خلكان ضبطت يف االصل بفتح التاء وضم الراء، وكذلك ضبطه) ٢(

فضبطها بفتح التاء املثناة الفوقية والراء وبعد الواو الساكنة جيم مث هاء ساكنة، وهي قرية بالقرب من 



  .٤٤٣ / ٢" وفيات االعيان " االسكندرية 
  ).٣٦٩(سترد ترمجته برقم ) ٣(

(*)  

)٢٠/٥١٤(  

  

 واستنجد بالفرنج، وكادوا أن ميلكوا مصر، وجرت أمور فتالءم على شريكوه ومل يف له، وعمل قبائح،
، فقتله يف ربيع اآلخر )١(عجيبة، مث استظهر شريكوه، ومترض، فعاده شاور، فشد عليه جرديك النوري 

  ).٢(سنة أربع وستني، وقيل، بل قتله صالح الدين ال جرديك 
لبالد، ومل شعث القصر، وأدر االرزاق متلك شاور ا: قال إمام مسجد الزبري إبراهيم بن إمساعيل اهلامشي

 فخرج - أعين شاور -الكثرية على أهل القصر، وكان قد نقصهم الصاحل أشياء كثرية، وجترب وظلم 
وأمراء، ويؤوا حلربه، ففر إىل الشام، وقتل ولده طي يف رمضان سنة مثان ) ٣(عليه االمري ضرغام 

ف، فحاصروا بلبيس، وجرت وقعة كربى قتل فيها ومخسني، واختبط الناس، وأقبلت الروم إىل احلو
: خلق، ورد العدو إىل الشام، فأتى شاور، فاجتمع بنور الدين، فأكرمه، ووعده بالنصرة، وقال شاور له

  أنا أملكك مصر، فجهز معه شريكوه بعد عهود وأميان، فالتقى شريكوه هو
ل مجعه، فهرب، فأدرك وقتل عند وعسكر ضرغام، فانكسر املصريون، وحوصر ضرغام بالقاهرة، وتفل

جامع ابن طولون، وطيف برأسه، ودخل شاور، فعاتبه العاضد على ما فعل من تطريق الترك إىل مصر، 
فضمن له أن يصرفهم، فخلع عليه، فكتب إىل الروم يستنفرهم ومينيهم، فأسقط يف يد شريكوه، وحاصر 

صره العدو ا شهرين، وجرت له معهم وقعات، مث القاهرة، فدمهته الروم، فسبق إىل بلبيس، فرتهلا، فحا
  .فتروا، وترحلوا، وبقي خلق من الروم يتقوى م شاور، وقرر هلم ماال، مث فارقوه

__________  
  .نسب كذلك النه عتيق نور الدين الشهيد) ١(
  .٤٤١، ٤٤٠ / ٢" وفيات االعيان " انظر ) ٢(
  .٤٤٣، ٤٤٢ / ٢" وفيات االعيان " انظر ترمجته يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٥١٥(  

  



وبالغ شاور يف العسف واملصادرة، ومتنوا أن يلي شريكوه عليهم، فسار إليهم ثانيا من الشام، فاستصرخ 
 مبلك الفرنج مري، فبادر يف مجع عظيم، فعرب شريكوه إىل ناحية الصعيد، مث نزل - ال سلمه اهللا -شاور 

 وقرر شاور للفرنج أربع مئة ألف دينار وإقامات، مث بأرض اجليزة، ونزلت الفرنج بإزائه يف الفسطاط،
ترحل شريكوه إىل حنو الصعيد، فتبعه شاور والفرنج، وب للفرنج أشياء كثرية، ورجعوا مغلولني، 

فرتلوا باجليزة، فرد شريكوه، وقدم االسكندرية، وتبعته الفرنج، ففتح أهل الثغر لشريكوه، وفرحوا به، 
ح الدين، وكر إىل الفيوم، وب جنده القرى، وظلموا، وذهب هو فصادر فاستخلف ا ابن أخيه صال

أهل الصعيد، وبالغ، وحاصر شاور والروم االسكندرية وا صالح الدين، واشتد القتال، مث قدم 
  شريكوه مصر، وترددت الرسل يف الصلح، ورجعت الروم إىل بالدهم، مث أقبل

 على مصر، وعظم اخلطب، واستباحت الروم بلبيس قتال الطاغية مري يف جيوشه، وغدر، وخندق شاور
وسبيا، وهرب املصريون على الصعب والذلول، وأحرقت دور مصر، وتكت االستار، وعم الدمار، 

ودام البالء أشهرا حياصرهم الطاغية، فطلبوا املهادنة، فاشترط الكلب شروطا ال تطاق، فأمجع رأي 
ور الدين، فكر شريكوه يف جيشه، فتقهقر العدو إىل الساحل العاضد وأهل القصر على االستصراخ بن

ويف أيديهم اثنا عشر ألف أسري، وقدم شريكوه، فما وسع شاور إال اخلروج إليه متنصال معتذرا، فصفح 
عنه، وقبل عذره، وبرزت اخللع لشريكوه وشاور ويف النفوس ما فيها، وحترز هذا من هذا، إىل أن وقع 

لشريكوه، وركب إليه، فأحس شريكوه باملكيدة، فعىب جنده، وأخذ شاور أسريا، لشاور أن يعمل دعوة 
وازم عسكره، مث قتل، وأسر أوالده وأعوانه، وعذبوا، مث ضربت أعناقهم، ومتكن شريكوه مثانية 

  :ومخسني يوما، مث مات باخلوانيق، وقيل

)٢٠/٥١٦(  

  

  .بل مسه العاضد يف منديل احلنك الذي للخلعة
  

، الفقيه املعمر، أبو عبد اهللا القيسي اللبلي املالكي، ابن حممد بن خليل* مد بن عبد اهللا  حم- ٣٣٠
  .صاحب مالك بن وهيب

حممد بن فرج الطالعي، وأيب علي الغساين احلافظ، وخازم بن حممد، وأيب احلسني بن سراج، : يروي عن
رواية، نزل فاس، مث مراكش، أخذ عنه كان من أهل الدراية وال: وأيب علي بن سكرة، وطائفة قال االبار

" صحيح " شيخنا أبو عبد اهللا االندرشي، وأبو عبد اهللا بن عبد احلق قاضي تلمسان، ومسع من الغساين 
  مسلم، وتويف سنة سبعني ومخس

  .مئة



 بفتح -مسع منه يعيش بن القدمي، واخر من محل عنه شيخنا إسحاق بن عامر الطوسي : وقال ابن الزبري
  . الكاتب-الطاء 

  .إسحاق الطوسي، أنبأنا ابن خليل، أخربنا ابن الطالع" باملوطأ " أخربنا : وقال ابن الزبري يف مكان آخر
صرح ابن الزبري أن روايته للموطأ عن الطوسي مناولة، وأن رواية القيسي عن الطالعي إجازة إن : قلت

  .مل يكن مساعا
__________  

، ٧٥ / ٦، النجوم الزاهرة ٢١١ / ٤فيه حممد بن عبيداهللا، العرب ، و١٨٩، ١٨٨معجم ابن اآلبار (*) 
  .٢٣٨ / ٤شذرات الذهب 

(*)  

)٢٠/٥١٧(  

  

  . بن عبدامللك بن قزمان القرطيباالمام الفقيه، أبو مروان، عبدالرمحن بن حممد*  ابن قزمان - ٣٣١
  .ولد سنة تسع وسبعني وأربع مئة

  .أيب علي الغساين، وأيب احلسن العبسيحممد بن فرج الطالعي، واحلافظ : ومسع من
  .وتفقه بأيب الوليد بن رشد

أبو اخلطاب أمحد بن حممد بن واجب البلنسي، وإبراهيم ابن علي اخلوالين، وحممد بن أمحد : روى عنه
  .بن اليتيم

كان من كبار العلماء، وجلة الفقهاء، مقدما يف االدباء، تويف يف مستهل ذي ): ١(قال ابن بشكوال 
  .قعدة سنة أربع وستني ومخس مئةال
  

 بن عبيداهللا، االمام احلافظ، أبو حممد القرشي العدوي ابن عبد العزيز بن عبدالرمحن* *  عليم - ٣٣٢
  .العمري االندلسي، ويكىن أيضا بأيب احلسن

  .مولده بشاطبة يف سنة تسع ومخس مئة
هللا بن غالم الفرس الداين، وأبا إسحاق بن ومسع أبا عبد اهللا بن مغاور، وأبا جعفر بن جحدر، وأبا عبد ا

  .مجاعة، وأبا القاسم بن ورد، وعدة
__________  

  .١١٢٧ / ٣، تبصري املنتبه ٥٢٤: ، املشتبه٣٥٣ / ٢الصلة البن بشكوال (*) 
  .٣٥٣ / ٢" الصلة " يف ) ١(



  .مل نعثر على مصدر ترمجه(* *) 
(*)  

)٢٠/٥١٨(  

  

اد، أقرأ القرآن والفقه، وكان صاحب فنون، كثري احملفوظ جدا ال كان أحد العلماء الزه: قال االبار
ما حفظت شيئا فنسيته، وكان مياال إىل السنن واآلثار : ، وكان يقول"الصحيحني " و " املوطأ " سيما 

وعلوم القرآن، مع حظ من علم النحو والشعر وامليل إىل الزهد، مع الورع والتواضع، وكان معظما يف 
  . التواضع واحملاسنالنفوس، كثري

  .تويف ببلنسية يف ذي القعدة سنة أربع وستني ومخس مئة رمحه اهللا
  

 املنتجب أيب املعايل قاضي دمشق، االمام زكي الدين، أبو احلسن، علي بن القاضي*  الزكي - ٣٣٣
  .حممد بن القاضي الزكي حيىي بن علي، القرشي الشافعي

تعفى من احلكم، فأعفي، وحج من طريق العراق، ورجع فأقام فقيه دين خري، عامل، حممود االحكام، اس
  .ببغداد سنة، وتويف

  .مسع من عبد الكرمي بن محزة ومجاعة
  .مسع منه أبو حممد بن اخلشاب، وأبو طالب بن عبد السميع، وابن االخضر

  .مولده سنة سبع ومخس مئة
  .ومات يف شوال سنة أربع وستني ومخس مئة، رمحه اهللا

__________  
، ٢٣٥ / ٧، طبقات السبكي ١٨٨ / ٤، العرب ٢٣٦ / ٤، وفيات االعيان ٣٥٠ / ١١الكامل (*) 

  .٢١٣ / ٤، شذرات الذهب ٣٨٢ / ٥، النجوم الزاهرة ١٠، ٩ / ٢طبقات االسنوي 
(*)  

)٢٠/٥١٩(  

  

يس  بن إبراهيم بن عبد اهللا بن باداالمام العالمة، أبو إسحاق، إبراهيم بن يوسف*  ابن قرقول - ٣٣٤
  .من عمل جباية) ١(بن القائد، احلمزي الوهراين، املعروف بابن قرقول، من قرية محزة 

  .مولده باملرية إحدى مدائن االندلس



مسع من جده المه أيب القاسم بن ورد، ومن أيب احلسن بن نافع، وروى عنهما، وعن أيب احلسن بن 
  .ن احلاج الشهيداللواز، وأيب العباس بن العريف الزاهد، وأيب عبد اهللا ب

  ".ديوانه " ومحل عن أيب إسحاق اخلفاجي 
  .وكان رحاال يف العلم نقاال فقيها، نظارا أديبا حنويا، عارفا باحلديث ورجاله، بديع الكتابة

  ).٢(روى عنه عدة، منهم يوسف بن حممد بن الشيخ، وعبد العزيز بن علي السمايت 
  .غزير الفوائد) ٣" (ى الصحيح املطالع عل" وكان من أوعية العلم، له كتاب 

__________  
 ٦، الوايف بالوفيات ٢٠٦، ٢٠٥ / ٤، العرب ٦٣، ٦٢ / ١، وفيات االعيان ١٥١: تكملة الصلة(*) 
 وحترف امسه فيه إىل ابن قسرول، كشف ٢٧٧ / ١٢، البداية والنهاية ١٧١ / ٤، مرآة اجلنان ١٧١/ 

، معجم املصنفني ٩ / ١دية العارفني ، ه٢٣١ / ٤، شذرات الذهب ١٧١٥ و ١٦٨٧الظنون 
  .٢٧٨، ٢٧٧ / ٦، تاريخ بروكلمان ٤٨٧، ٤٨٦ / ٤للتونكي 

  .٦٣ / ١" وفيات االعيان "  و ٣٠٢ / ٣" معجم البلدان "  و ٢٢٠ / ٤" االنساب " انظر ) ١(
  .بضم أوله والتخفيف وبعد االلف مثناة فوقية، نسبة إىل مساتة، وهي بطن من نفزة) ٢(

  .٧٤٧ / ٢" بصري املنتبه ت" انظر 
  .للقاضي عياض" مشارق االنوار " وضعه على مثال ) ٣(

  = (*)اختصره : قال حاجي خليفة

)٢٠/٥٢٠(  

  

  .انتقل من مالقة إىل سبتة، مث إىل سال، مث إىل فاس، وتصدر لالفادة
فيه أبو زيد أبياتا، ، نظم )١(وكان رفيقا اليب زيد السهيلي وصديقا له، فلما فارقه وحتول إىل مدينة سال 

ا ودعا أم الرباب ومأسال بكيت أسى أيام * سال عن سال إن املعارف والنهى : وبعث ا إليه، وهي
وقد طال هذا البعد والقلب * فكيف التأسي حني مرتله سال وقال أناس إن يف البعد سلوة * كان بسبتة 

الريح أرسال فعادت دبور الريح عندي حتيته احلسىن مع * ما سال فليت أبا إسحاق إذ شطت النوى 
فأصبح موصول االحاديث * بذي غمر إذ أمر زيد تبسال فقد كان يهديين احلديث موصال * كالصبا 

به وأب * أوان دنا فاآلن بالنأي كسال فلله أم باملرية أجنبت * مرسال وقد كان حييي العلم والذكر عندنا 
  عبان سنة تسع وستني ومخس مئة وله أربعماذا من اخلري أنسال تويف ابن قرقول يف ش

  .وستون سنة
  



 بن آقسنقر، السلطان صاحب املوصل، قطب الدين، مودود بن االتابك زنكي*  مودود - ٣٣٥
  .التركي االعرج

__________  
  . واستدرك عليه، وأصلح فيه أوهاما-يعين مشارق االنوار = 

  .٢٧٧ / ٦تاريخ بروكلمان " انظر نسخه اخلطية يف 
  .٢٨٨، ٢٧٧ / ٦انظر خمتصراته فيه و
  .مدينة بأقصى املغرب) ١(
  .٢٣١ / ٣" معجم البلدان " 

  .هو عبدالرمحن بن عبد اهللا السهيلي االندلسي املالقي: وأبو زيد
  . ه٥٨١يف شرح السرية النبوية البن هشام املتوىف سنة " الروض االنف " صاحب 

  = (*)، الروضتني ١٧٥ / ٨ة الزمان ، مرآ٩٤: ، الباهر٣٥٦، ٣٥٥ / ١١الكامل (*) 

)٢٠/٥٢١(  

  

، وكان ال بأس بسريته، وهو الذي نكب وزيرهم اجلواد، وكان ينوب يف )١(متلك بعد أخيه غازي 
  .مملكته زين الدين علي صاحب إربل

  .أيامه اثنتني وعشرين سنة) ٢(وكانت 
  .تويف يف شوال سنة مخس وستني ومخس مئة

ن عز الدين مسعود، والسلطان سيف الدين غازي الذي متلك بعد أبيه، وهو وخلف أوالدا منهم السلطا
  .أخو صاحب الشام نور الدين

  
بن حممد بن ) ٤ (، حممد بن أيب حممد)٣(العالمة البارع، حجة الدين، أبو عبد اهللا *  ابن ظفر - ٣٣٦

  ، وكتاب"خري البشر " ظفر الصقلي، صاحب كتاب 
__________  

 - ١٨٨، ١٧٧ / ١، مفرج الكروب ٣٠٣، ٣٠٢ / ٥وفيات االعيان ، ١٨٧، ١٨٦ / ١= 
  ، البداية١٢٠ / ٢، تتمة املختصر ١٩١ / ٤، العرب ٧٨ / ٢، دول االسالم ٤٩ / ٣، املختصر ١٩٠

  .٢١٦ / ٤، شذرات الذهب ٣٨٣ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٦١ / ١٢والنهاية 
  ).٤١(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .وكان: يف االصل) ٢(



 - ٣٩٥ / ٤، وفيات االعيان ٤٩، ٤٨ / ١٩، معجم االدباء ٤٩ / ٣) قسم الشام(اخلريدة (*) 
، ١٤٢ / ١، بغية الوعاة ٣٤٨ - ٣٤٤ / ٢، العقد الثمني ١٤٢، ١٤١ / ١، الوايف بالوفيات ٣٩٧
 ١٥٢ و ١٤٧ / ٥، تاريخ بروكلمان ٩٦ / ٢ وغريها، هدية العارفني ٧٤١: ، كشف الظنون١٤٣

  ).ة احلريريضمن ترمج(
  .بفتح الظاء املعجمة والفاء وبعدها راء، كذا ضبطه ابن خلكان: وظفر

  .ابن ظفر بضم الظاء والفاء، واالول أشهر: ورأيت بعضهم يقول: قال الصفدي
أبو ": أبو هاشم، ويف هدية العارفني ": ذيل تاريخ بغداد " نقال عن القطيعي يف " العقد الثمني " يف ) ٣(

  .جعفر
  .حممد بن حممد بن ظفر": الوايف "  يف) ٤(

  .حممد بن عبد اهللا بن حممد بن ظفر" هدية العارفني " و " بغية الوعاة " ويف 
(*)  

)٢٠/٥٢٢(  

  

  ).١" (شرح املقامات " ، وكتاب "سلوان املطاع يف عدوان االتباع " 
  .وفضائل) ٢(وكان قصريا لطيف الشكل، وله نظم 

  .االسفارسكن محاة، ونشأ مبكة، وأكثر 
  ).٣(وكان فقريا أخذ بنته زوجها، فباعها يف بعض البالد 

  .مات سنة مخس وستني ومخس مئة حبماة
  

 بن أمحد الشيخ االمام العالمة احملدث، إمام النحو، أبو حممد، عبد اهللا بن أمحد*  ابن اخلشاب - ٣٣٧
  بن أمحد بن عبد اهللا بن نصر، البغدادي ابن اخلشاب، من

  .إنه بلغ رتبة أيب علي الفارسي: ل يف العربية، حىت قيليضرب به املث
__________  

  .١٤٧ / ٥بروكلمان " تاريخ " انظر نسخه اخلطية يف ) ١(
  .للحريري" درة الغواص " وله أيضا شرح 
  .١٥٢ / ٥انظر بروكلمان 

  .٩٦/  ٢" هدية العارفني " ، و ٤٩، ٤٨ / ١٩" معجم االدباء " وله مؤلفات كثرية، انظرها يف 
ويعرف عند الصرب فيما يصيبه ومن * على قدر فضل املرء تأيت خطوبه : أورد منه ابن خلكان قوله) ٢(



" ، و ٣٩٧ / ٤" وفيات االعيان " انظر ) ٣(فقد قال فيما يرجتيه نصيبه * قل فيما يتقيه اصطباره 
  .١٤١ / ١" الوايف 
، الكامل ٥٣ - ٤٧ / ١٢ االدباء ، معجم٢٣٩، ٢٣٨ / ١٠، املنتظم ٨٢ / ١خريدة القصر (*) 
 / ٣، وفيات االعيان ١٨٠ / ٨، مرآة الزمان ١٠٣ - ٩٩ / ٢، إنباه الرواة ٣٧٦، ٣٧٥ / ١١

: ، تلخيص ابن مكتوم١٩٧، ١٩٦ / ٤، العرب ٥٢ / ٣، املختصر يف أخبار البشر ١٠٤ - ١٠٢
، مسالك االبصار ١٢٤ / ٢، تتمة املختصر ١٣٦ - ١٣٤: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد٨٩، ٨٨
، ذيل ٢٦٩ / ١٢، البداية والنهاية ٣٨٢، ٣٨١ / ٣، مرآة اجلنان ٣١٦ - ٣١١ / ٢ م ٤ج 

 / ٦، النجوم الزاهرة ٢٠ - ١٧ / ٢، طبقات ابن قاضي شهبة ٣٢٣، ٣١٦ / ١طبقات احلنابلة 
 ٢٢٠ / ٤ وغريها، شذرات الذهب ٦٠٢، ١٠٨: ، كشف الظنون٣١ - ٢٩ / ٢، بغية الوعاة ٦٥
، تاريخ ٩٣: ، معجم املطبوعات٤٥٦ / ١، هدية العارفني ٧٩، ٧٨، الفالكة واملفلوكون ٢٢٢ -

  .١٦٩ - ١٦٧ / ٥بروكلمان 
(*)  

)٢٠/٥٢٣(  

  

  .ولد سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة
أيب القاسم علي بن احلسني الربعي، وأيب النرسي، وحيىي بن عبد الوهاب بن مندة، وأيب عبد : ومسع من
  .رع، وأيب غالب البناء، وهبة اهللا بن احلصني، وعدةاهللا البا

  .وقرأ كثريا، وحصل االصول
وأخذ االدب عن أيب علي بن احملول شيخ اللغة، وأيب السعادات بن الشجري، وعلي بن أيب زيد 

  .الفصيحي، وأيب منصور موهوب بن اجلواليقي، وأيب بكر بن جوامرد النحوي
كتب خبطه املليح املضبوط شيئا كثريا، وبالغ يف السماع حىت قرأ وفاق أهل زمانه يف علم اللسان، و

  .على أقرانه، وحصل من الكتب شيئا ال يوصف، وخترج به يف النحو خلق
السمعاين، وأبو اليمن الكندي، واحلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق، وأبو البقاء العكربي، : حدث عنه

  ).١(ور بن أمحد بن املعوج وحممد بن عماد، وفخر الدين بن تيمية، ومنص
هو شاب كامل فاضل، له معرفة تامة باالدب واللغة والنحو واحلديث، يقرأ احلديث : قال السمعاين

قراءة حسنة صحيحة سريعة مفهومة، مسع الكثري، وحصل االصول من أي وجه، كان يضن ا، مسعت 
قرأ علي : عت أبا شجاع البسطامي يقولبقراءته كثريا، وكان يدمي القراءة طول النهار من غري فتور، مس

  اليب حممد" غريب احلديث " ابن اخلشاب 



__________  
  ).٣٠٦(تقدم التعريف به يف حواشي ترمجة ابن خضري رقم ) ١(

(*)  

)٢٠/٥٢٤(  

  

قراءة ما مسعت قبلها مثلها يف الصحة والسرعة، وحضر مجاعة من الفضالء، فكانوا يريدون ) ١(القتيب 
  .عليه فلتة لسان، فما قدرواأن يأخذوا 

أخذ ابن اخلشاب احلساب واهلندسة عن أيب بكر قاضي املرستان، وأخذ الفرائض عن : وقال ابن النجار
كان ابن اخلشاب : ، وكان ثقة، ومل يكن يف دينه بذاك، وقرأت خبط الشيخ املوفق)٢(أيب بكر املزريف 

  إمام
لسه، ومل أمتكن من االكثار عنه لكثرة الزحام عليه، أهل عصره يف علم العربية، حضرت كثريا من جما

  ).٣(وكان حسن الكالم يف السنة وشرحها 
هل عندك كتاب ): ٤(كنت عنده وعنده مجاعة من احلنابلة، فسأله مكي الغراد : قال ابن االخضر

  ؟) ٥(يا أبله ما تراهم حويل : اجلبال ؟ فقال
__________  

 ه، ٢٧٦م بن قتيبة الدينوري، االمام االديب الشهري، املتوىف سنة هو أبو حممد عبد اهللا بن مسل) ١(
 ٣١٧ / ١ابن رجب " طبقات " وقد حترفت هذه النسبة يف ) ١٣٨(برقم ) ١٣(وهو مترجم يف اجلزء 

  .على ابن اخلشاب" غريب احلديث " وجاءت العبارة فيه مومهة أن املقتفي مسع " املقتفي " إىل 
  .١٣٦": املستفاد " ، و ١٠٢، ١٠١ / ٢ "إنباه الرواة " وانظر 

بفتح امليم وسكون الزاي وفتح الراء ويف آخرها فاء، نسبة إىل املزرفة، وهي قرية كبرية بالقرب من ) ٢(
 ٢٩ / ٢" بغية الوعاة " ، وتصحفت يف "املرزوقي "  إىل ٤٩ / ١٢" معجم االدباء " بغداد، حترفت يف 

 / ٣" اللباب " ، و ١٣٦١ / ٤" تبصري املنتبه " ، و ٥٨٧" ملشتبه ا" بالقاف، انظر " املزرقي " إىل 
  .باب املزريف واملزرفن، وفيه ترمجته: ابن نقطة" استدراك " ، و ٢٠٣

  .٣١٧، ٣١٦ / ١ابن رجب " طبقات " انظر ) ٣(
حدثنا حجة االسالم : وكان احلافظ أبو حممد االخضر يقول يف روايته عنه: ٣١٩ / ١وقال ابن رجب 

و حممد بن اخلشاب، وكذلك يقول الشيخ موفق الدين املقدسي يف تصانيفه حني يروي عن ابن أب
  .اخلشاب

  .وكان ثقة يف احلديث والنقل، صدوقا حجة نبيال



 بالغني املعجمة والراء املشددة وبعد االلف دال، وقد تصحف يف ٤٥٠" املشتبه " ضبطه املؤلف يف ) ٤(
" إىل " اجلبال " بالقاف، وتصحف فيه أيضا كتاب " القراد "  إىل ٣٢١ / ١ابن رجب " طبقات " 

  ".اخليال 
  .٣٠ / ٢" بغية الوعاة " ، و ٥٠ / ١٢" معجم االدباء " انظر ) ٥(

(*)  

)٢٠/٥٢٥(  

  

  .ميد، مث يقصر: أميد القفا أو يقصر ؟ فقال: إنه سئل: وقيل
  ).١(وكان مزاحا 

  .أنت أردأ شعرا منه: ، مث قالعرض اثنان عليه شعرا هلما، فسمع لالول: وقيل
  ).٢(الن هذا ال يكون أردأ منه : كيف تقول هذا ومل تسمع قول اآلخر ؟ قال: قال

  .فؤادي: ما بك ؟ قال: وقال لرجل
  .لو مل مزه مل يوجعك: قال

كان ابن اخلشاب يتعمم بالعمامة، وتبقى مدة حىت تسود وتتقطع من الوسخ : قال محزة بن القبيطي
  ).٣(رق العصافري وعليها ذ

ما تزوج ابن اخلشاب وال تسرى، وكان قذرا يستقي جبرة مكسورة، عدناه يف : وقال ابن االخضر
مرضه، فوجدناه بأسوء حال، فنقله القاضي أبو القاسم بن الفراء إىل داره، وألبسه ثوبا نظيفا، وأحضر 

د العطار حىت بقي عشرها، فترك االشربة واملاورد، فأشهدنا بوقف كتبه، فتفرقت، وباع أكثرها أوال
  ).٤(برباط املأمونية 
كان خبيال متبذال، يلعب بالشطرنج على الطريق، ويقف على املشعوذ، وميزح، ): ٥(قال ابن النجار 

  ألف يف الرد على احلريري يف
__________  

 / ٢ " بغية الوعاة" ، و ٣٢٠ / ١ابن رجب " طبقات " ، و ٥١ / ١٢" معجم االدباء " انظر ) ١(
٣٠.  

  .٣٢١ / ١ابن رجب " طبقات " انظر ) ٢(
  .٣٢٠ / ١ابن رجب " طبقات " ، و ٥١ / ١٢" معجم االدباء " انظر ) ٣(
  .٣١٩ / ١ابن رجب " طبقات " انظر ) ٤(
  معجم" ، و ٩٩ / ٢" إنباه الرواة " ، و ١٣٥" املستفاد من ذيل تاريخ بغداد " انظر ) ٥(



  .٥٠ / ١٢" االدباء 
(*)  

)٢٠/٥٢٦(  

  

  ).٢(، وصنف يف الرد على أيب زكريا التربيزي "اللمع " ، وشرح )١" (مقاماته " 
  .عبارته أجود من قلمه، وكان ضيق العطن، ما كمل تصنيفا): ٣(وقال القفطي 
كان ابن اخلشاب إذا نودي على كتاب، أخذه : مسعت املبارك بن املبارك النحوي يقول: قال ابن النجار

  .هو مقطوع، فيشتريه برخص: قه، مث يقولوطالعه، وغل ور
رأيت ابن اخلشاب وعليه ثياب بيض، ): ٤(لعله تاب، فقد قال عبد اهللا بن أيب الفرج اجلبائي : قلت

غفر يل، ودخلت اجلنة، إال أن اهللا أعرض عين وعن : ما فعل اهللا بك ؟ قال: وعلى وجهه نور، فقلت
  ).٥(كثري من العلماء ممن ال يعمل 

  .ثالث رمضان سنة سبع وستني ومخس مئةمات يف 
__________  

 ه، وطبعت ملحقة مبقامات احلريري يف مصر سنة ١٣٢٨طبعت استدراكاته هذه باستانبول سنة ) ١(
  .ابن بري للحريري" انتصار "  ه ومعها كتاب ١٣٢٩

ابن " طبقات " و " معجم االدباء " يف (للجرجاين " اجلمل " شرح " املرجتل " وصنف أيضا كتاب ) ٢(
" لكنه ترك أبوابا من وسط الكتاب ما تكلم عليها، كما أنه مل يتم شرح ) للزجاجي، وهو خطأ: رجب
انظر بقية ) نادستاد، وهو خطأ: ابن رجب" طبقات " يف " (الرد على ابن بابشاذ " ، وله كتاب "اللمع 

 / ١" هدية العارفني " ، و ١٠٠/  ٢" إنباه الرواة " ، و ٥٢، ٥١ / ١٢" معجم االدباء " تصانيفه يف 
٤٥٦.  

  .١٦٩، ١٦٨ / ٥بروكلمان " تاريخ " وانظر النسخ اخلطية لبعضها يف 
  .١٠٠، ٩٩ / ٢" إنباه الرواة " يف ) ٣(
وقد تقدم ضبطها يف الصفحة " اجلياين "  إىل ٢٣٨ / ١٠" املنتطم " تصحفت هذه النسبة يف ) ٤(

  ).٢٨٣(رقم يف ترمجة الرستمي ) ١( تعليق رقم ٤٣٤
 ١ابن رجب " طبقات " ، و ٥٢ / ١٢" معجم االدباء " ، و ٢٣٩، ٢٣٨ / ١٠" املنتظم " انظر ) ٥(
 /٢٢٣، ٢٢٢.  

(*)  

)٢٠/٥٢٧(  



  

  .فذكر حديثا..أخربنا ابن الفراء، أخربنا ابن قدامة، أخربنا أبو حممد بن اخلشاب
  

 بن ان، أبو املطهر، القاسم ابن الفضلالشيخ اجلليل العامل احملدث، مسند أصبه*  الصيدالين - ٣٣٨
  .عبد الواحد بن الفضل، االصبهاين الصيدالين

  .ولد سنة نيف وسبعني وأربع مئة
رزق اهللا التميمي، والرئيس أيب عبد اهللا الثقفي، ومكي بن منصور الكرجي، وسليمان بن : ومسع من

  .اق، ومجاعة كثريةإبراهيم احلافظ، وجده المه أيب منصور حممد بن علي بن عبد الرز
الشافعي، واحلافظ عبد القادر " مسند " مث االصبهاين ب ) ١(أمحد بن حممد اجلرتي : حدث عنه

الرهاوي، وأبو نزار ربيعة بن احلسن اليمين، وحممد بن مسعود بن أيب الفتح املديين، وحممد بن أيب سعيد 
أبو سعد السمعاين، وروى عنه : بن طاهر، ومعاوية بن حممد بن الفضل، وآخرون، ومن القدماء

  .الشيخ موفق الدين املقدسي وكرمية بنت احلبقبق، وعجيبة: باالجازة
  كان متميزا، حريصا على طلب احلديث، مليح: قال السمعاين

  .اخلط، مسع وبالغ
  .ومسع ولده املعمر عبد الواحد بن أيب املطهر الكثري: قلت

__________  
  .٢٢٣ / ٤، شذرات الذهب ٦٦ / ٦هرة ، النجوم الزا١٩٩ / ٤العرب (*) 

  .جبيم مفتوحة مث نون ساكنة بعدها زاي) ١(
  .٣٦٢ / ١" تبصري املنتبه " 

(*)  

)٢٠/٥٢٨(  

  

  .تويف يف نصف مجادى االوىل سنة سبع وستني ومخس مئة وله نيف وتسعون سنة
 بن منصور بن املوصلي ، وعبد اهللا)٢(، وابن اخلشاب )١(وفيها تويف أبو علي أمحد بن حممد بن الرحيب 

ببلنسية، وأبو املظفر حممد بن أسعد بن ) ٥(مبصر، وأبو احلسن بن النعمة املريي ) ٤(، والعاضد )٣(
، وأبو عبد اهللا حممد بن )٧(العراقي، وأبو عبد اهللا حممد بن عبدالرحيم بن الفرس الغرناطي ) ٦(احلليم 

، والشاعر ايد أبو الفتوح )٨(بن حممد الباذرائي علي بن الرمامة قاضي فاس، وأبو املكارم املبارك 
، وأبو بكر حيىي بن سعدون )١٠(، ووجيه بن هبة اهللا السقطي )٩(نصر اهللا ابن قالقس االسكندراين 



  ).١١(بن متام القرطيب املقرئ 
__________  

  ).٣٢٦(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  ).٣٣٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .٦٦ / ٦" لزاهرة النجوم ا" انظر ) ٣(
  ).٧٨(مرت ترمجته يف اجلزء اخلامس عشر برقم ) ٤(
  ).٣٦٦(سترد ترمجته برقم ) ٥(
، ٦٦ / ٦، النجوم الزاهرة ٣٢ / ٢، اجلواهر املضية ٢٠٣ / ٢، الوايف ١٩٩ / ٤مترجم يف العرب ) ٦(

  ابن احلكيم، بالكاف بدل الالم: وفيها مجيعا) ٥٦٦وفيات  (٢١٨ / ٤شذرات الذهب 
، وابن )احلليمي (٣٨٣ / ١" اللباب " هو خطأ، فقد ترمجه مع الناص على أنه بالالم ابن االثري يف و

  .٤٤٨ / ١" تبصري املنتبه " باب حكيم وحليم، وابن حجر يف " االستدراك " نقطة يف 
  .١٩٩ / ٤" االنساب " ، وعلى ٨١ / ٣ و ٤٩٣ / ٢" االكمال " وانظر حاشية املعلمي على 

  .٢٢٣ / ٤، وشذرات الذهب ٢٤٥ / ٣، الوايف ١٩٩ / ٤م يف العرب مترج) ٧(
  ).٣١٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٨(
  ).٣٤٨(سترد ترمجته برقم ) ٩(
  .٦٦ / ٦" النجوم الزاهرة " انظر ) ١٠(
  ).٣٤٩(سترد ترمجته برقم ) ١١(

(*)  

)٢٠/٥٢٩(  

  

 بن احلسني حممد بن احلسنالشيخ اجلليل املعمر، مسند وقته، أبو جعفر، *  الصيدالين - ٣٣٩
  .االصبهاين الصيدالين

أجاز له يف سنة أربع وسبعني وأربع مئة عبدالرمحن بن حممد بن عفيف البوشنجي كالر، وبييب بنت عبد 
الصمد اهلرمثية، وشيخ االسالم عبد اهللا بن حممد االنصاري، والزاهد حممد بن علي العمريي، وجنيب بن 

  .ميمون الواسطي
ة أربع ومثانني من سليمان بن إبراهيم احلافظ، ورزق اهللا التميمي، والرئيس الثقفي، وأيب ومسع يف سن

نصر أمحد بن مسري، وحممد بن علي بن حممد بن فضلويه، وحممد بن علي السكري، وثالثتهم مسعوا من 
بد أيب عبد اهللا اجلرجاين، ومسع من عمر بن أمحد السمسار، ومكي الكرجي، وحممد بن حممد بن ع



  .الوهاب املديين
  ".آليل القالئد " خرج له أمحد بن عمر النايين جزءا مساه 

عبد العظيم بن عبد اللطيف الشرايب، واحلافظ عبد القادر الرهاوي، وعبد الكرمي بن حممد : حدث عنه
  .املؤدب، والعماد أمحد بن أمحد ابن أمريكا الباقي إىل بعد سنة ثالثني وست مئة

  .للعلم ابن الصابوين، وكرمية امليطورية، وعجيبة الباقدارية) ١(وأجاز أبو جعفر 
__________  

  .٢٢٨ / ٤، شذرات الذهب ٦٩ / ٦، النجوم الزاهرة ٢٠٤ / ٤العرب (*) 
  .أبا، وهو خطأ: يف االصل) ١(

(*)  

)٢٠/٥٣٠(  

  

  .مات يف السادس والعشرين من ذي القعدة سنة مثان وستني ومخس مئة
  .سنادوانتهى إليه علو اال

  
، امللك العادل، نور الدين، ناصر أمري املؤمنني، تقي امللوك، ليث صاحب الشام*  نور الدين - ٣٤٠

االسالم، أبو القاسم، حممود بن االتابك قسيم الدولة أيب سعيد زنكي بن االمري الكبري آقسنقر، التركي 
  .السلطاين امللكشاهي

  .مولده يف شوال سنة إحدى عشرة ومخس مئة
  . جده نيابة حلب للسلطان ملكشاه بن ألب آرسالن السلجوقيويل

ونشأ قسيم الدولة بالعراق، وندبه السلطان حممود بن حممد بن ملكشاه بإشارة املسترشد المرة املوصل 
وديار بكر والبالد الشامية، وظهرت شهامته وهيبته وشجاعته، ونازل دمشق، واتسعت ممالكه، فقتل 

  ، فتملك ابنه نور الدين هذا حلب، وابنه)١(ى وأربعني على حصار جعرب سنة إحد
__________  

  ،)انظر الفهرس(، تاريخ ابن القالنسي ٢٦٨: منتخبات من كتاب التاريخ لشاهنشاه(*) 
 - ٥٤٢وأخباره فيه من حوادث سنة  (٤٠٥ - ٤٠٢ / ١١، الكامل ٢٤٩، ٢٤٨ / ١٠املنتظم 

، الروضتني يف أخبار الدولتني النورية ٢٠٥ - ١٩١ و ١٨٧ / ٨، مرآة الزمان )٥٦٩سنة 
 وما ١٠٩ / ١، مفرج الكروب ١٨٩ - ١٨٤ / ٥، وفيات االعيان ٢٣٠ - ٤٨ / ١والصالحية 

، ١٢٧ / ٢، تتمة املختصر ٨٣ / ٢، دول االسالم ٢٠٩، ٢٠٨ / ٤، العرب ٨٣ / ٣بعدها، املختصر 



 / ٢، اجلواهر املضية ٢٨٧ - ٢٧٧ / ١٢، البداية والنهاية ١٤٧: ، أمراء دمشق يف االسالم١٢٨
، الكواكب الدرية يف السرية النورية البن قاضي شهبة حتقيق ٢٥٣ / ٥، تاريخ ابن خلدون ١٥٨

 ٢٢٨ / ٤، شذرات الذهب ٣٣١ و ٩٩ / ١، الدارس ٧١ / ٦الدكتور حممود زايد، النجوم الزاهرة 
- ٢٣١.  

ابن " تاريخ " ، وقد طبعت ترمجته من  "نور الدين حممود" وللدكتور عماد الدين خليل مؤلف باسم 
  .عساكر يف نشرة املعهد الفرنسي العلمية بتحقيق نيكيتا إيليسيف

  ).١٢٣(وقد تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم ) ١(
(*)  

)٢٠/٥٣١(  

  

  .املوصل) ١(اآلخر 
لكها، وبقي وكان نور الدين حامل راييت العدل واجلهاد، قل أن ترى العيون مثله، حاصر دمشق، مث مت

  .ا عشرين سنة
افتتح أوال حصونا كثرية، وفامية، والراوندان، وقلعة إلبرية، وعزاز، وتل باشر، ومرعش، وعني تاب، 

  .وهزم الربنس صاحب أنطاكية، وقتله يف ثالثة آالف من الفرنج، وأظهر السنة حبلب وقمع الرافضة
اجد، وسلمت إليه دمشق للغالء واخلوف، وبىن املدارس حبلب ومحص ودمشق وبعلبك واجلوامع واملس

فحصنها، ووسع أسواقها، وأنشأ املارستان ودار احلديث واملدارس ومساجد عدة، وأبطل املكوس من 
، وكسر )٢(دار بطيخ وسوق الغنم والكيالة وضمان النهر واخلمر، مث أخذ من العدو بانياس واملنيطرة 

  .الفرنج مرات، ودوخهم، وأذهلم
اعا، وافر اهليبة، حسن الرمي، مليح الشكل، ذا تعبد وخوف وورع، وكان يتعرض وكان بطال شج

  .للشهادة، مسعه كاتبه أبو اليسر يسأل اهللا أن حيشره من بطون السباع وحواصل الطري
وبىن دار العدل، وأنصف الرعية، ووقف على الضعفاء وااليتام وااورين، وأمر بتكميل سور املدينة 

اج العني بأحد دفنها السيل، وفتح درب احلجاز، وعمر اخلوانق والربط واجلسور النبوية، واستخر
  .واخلانات بدمشق وغريها

  .وكذا فعل إذ ملك حران وسنجار والرها والرقة ومنبج وشيزر ومحص ومحاة وصرخد وبعلبك وتدمر
  ووقف كتبا كثرية مثمنة،

__________  
  ).١٢٤(غازي، تقدمت ترمجته برقم ) ١(



  . حصن بالشام قريب من طرابلسوهو) ٢(
  .٢١٧ / ٥" معجم البلدان " 

(*)  

)٢٠/٥٣٢(  

  

  .وكسر الفرنج واالرمن على حارم وكانوا ثالثني ألفا، فقل من جنا، وعلى بانياس
وكانت الفرنج قد استضرت على دمشق وجعلوا عليها قطيعة، وأتاه أمري اجليوش شاور مستجريا به، 

 إىل منصبه، فانتصر، لكنه ختابث وتالءم، مث استنجد بالفرنج، مث جهز نور فأكرمه، وبعث معه جيشا لريد
الدين رمحه اهللا جيشا جلبا مع نائبه أسد الدين شريكوه، فافتتح مصر، وقهر دولتها الرافضية، وهربت 

منه الفرنج، وقتل شاور، وصفت الديار املصرية لشريكوه نائب نور الدين، مث لصالح الدين، فأباد 
  .ديني، واستأصلهم، وأقام الدعوة العباسيةالعبي

وكان نور الدين مليح اخلط، كثري املطالعة، يصلي يف مجاعة، ويصوم، ويتلو ويسبح، ويتحرى يف 
  القوت، ويتجنب الكرب، ويتشبه

روى احلديث، وأمسعه باالجازة، وكان : بالعلماء واالخيار، ذكر هذا وحنوه احلافظ ابن عساكر، مث قال
  .هد من جالل السلطنة وهيبة امللك ما يبهره، فإذا فاوضه، رأى من لطافته وتواضعه ما حيريهمن رآه شا

حكى من صحبه حضرا وسفرا أنه ما مسع منه كلمة فحش يف رضاه وال يف ضجره، وكان يواخي 
الصاحلني، ويزورهم، وإذا احتلم مماليكه أعتقهم، وزوجهم جبواريه، ومىت تشكوا من والته عزهلم، 

  .لب ما متلكه من البلدان تسلمه باالمان، وكان كلما أخذ مدينة، أسقط عن رعيته قسطاوغا
جاهد، وانتزع من الكفار نيفا ومخسني مدينة وحصنا، وبىن باملوصل ): ١(وقال أبو الفرج بن اجلوزي 

  ألف) ٢(جامعا غرم عليه سبعني 
__________  

  .٢٤٩، ٢٤٨ / ١٠" املنتظم " يف ) ١(
  .ستني": نتظم امل" يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/٥٣٣(  

  



دينار، وترك املكوس قبل موته، وبعث جنودا فتحوا مصر، وكان مييل إىل التواضع وحب العلماء 
  .والصلحاء، وكاتبين مرارا، وعزم على فتح بيت املقدس، فتويف يف شوال سنة تسع وستني ومخس مئة

ن اجلهاد، وكان يأكل من عمل يده، ينسخ كان نور الدين مل ينشف له لبد م: وقال املوفق عبد اللطيف
تارة، ويعمل أغالفا تارة، ويلبس الصوف، ويالزم السجادة واملصحف، وكان حنفيا يراعي مذهب 

  .الشافعي ومالك، وكان ابنه الصاحل إمساعيل أحسن أهل زمانه
ا بالشرع، ضربت السكة واخلطبة لنور الدين مبصر، وكان زاهدا عابدا، متمسك): ١(وقال ابن خلكان 

جماهدا، كثري الرب واالوقاف، له من املناقب ما يستغرق الوصف، تويف يف حادي عشر شوال بقلعة 
  دمشق

باخلوانيق، وأشاروا عليه بالفصد، فامتنع، وكان مهيبا فما روجع، وكان أمسر طويال، حسن الصورة، 
  .نةليس بوجهه شعر سوى حنكه، وعهد بامللك إىل ابنه وهو ابن إحدى عشرة س

كان أمسر، له حلية يف حنكه، وكان واسع اجلبهة، حسن الصورة، حلو العينني، ): ٢(وقال ابن االثري 
طالعت السري، فلم أر فيها بعد اخللفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سريته، وال أكثر حتريا 

 من سهمه من الغنيمة، لقد منه للعدل، وكان ال يأكل وال يلبس وال يتصرف إال من ملك له قد اشتراه
ليس يل إال هذا، ومجيع ما بيدي أنا فيه : طلبت زوجته منه، فأعطاها ثالثة دكاكني، فاستقلتها، فقال

  خازن
__________  

  .١٨٨، ١٨٧ و ١٨٥ / ٥" وفيات االعيان " يف ) ١(
  .٤٠٣ / ١١" الكامل " يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/٥٣٤(  

  

ارفا مبذهب أيب حنيفة، مل يترك يف بالده على سعتها مكسا، للمسلمني، وكان يتهجد كثريا، وكان ع
  .ومسعت أن حاصل أوقافه يف الرب يف كل شهر تسعة آالف دينار صورية

باهللا ال ختاطر بنفسك، فإن أصبت يف معركة ال يبقى للمسلمني أحد إال ): ١(قال له القطب النيسابوري 
  ).٢(حفظ اهللا البالد قبلي ال إله إال هو ! ومن حممود حىت يقال هذا ؟ : أخذه السيف، فقال

  ).٣(كان دينا تقيا، ال يرى بذل االموال إال يف نفع، وما للشعراء عنده نفاق، وفيه يقول أسامة : قلت
  منكمش) ٥(له فكل على اخلريات * زاهد والناس قد زهدوا ) ٤(سلطاننا 

  من املعاصي وفيها اجلوع والعطش* أيامه مثل شهر الصوم طاهرة 



مل يلبس نور الدين حريرا وال ذهبا، ومنع من : عنه) ٦(قال جمد الدين ابن االثري يف نقل سبط اجلوزي 
وكان كثري الصوم، وله :  قال-قد لبس خلعة اخلليفة والطوق الذهب :  قلت-بيع اخلمر يف بالده 

هللا ما أقصد اللعب، وإمنا وا: أوراد يف الليل والنهار، ويكثر اللعب بالكرة، فأنكر عليه فقري، فكتب إليه
  .حنن يف ثغر، فرمبا وقع الصوت، فتكون اخليل قد أدمنت على االنعطاف والكر والفر

  وأهديت له عمامة من مصر مذهبة، فأعطاها
__________  

 ١١" الكامل " ، ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين، وقد حترفت نسبته يف ٥٧٨املتوىف سنة ) ١(
  ".لنشاوي ا"  إىل ٤٠٤/ 
  .١٩٤ / ٨" مرآة الزمان " وانظر ) ٢(
  .١٥٨ص " ديوانه " البيتان يف ) ٣(
  .أمرينا": ديوانه " يف ) ٤(
  .الطاعات": ديوانه " يف ) ٥(
  .١٩٣ / ٨" مرآة الزمان " يف ) ٦(

(*)  

)٢٠/٥٣٥(  

  

  .البن محويه شيخ الصوفية، فبيعت بألف دينار
 فجاء معه إىل جملس كمال الدين الشهرزوري، وتقدمه احلاجب وجاءه رجل طلبه إىل الشرع،): ١(قال 

  .اسلك معه ما تسلك مع آحاد الناس: قد قال لك: يقول للقاضي
: فلما حضر سوى بينه وبني خصمه، وحتاكما، فلم يثبت للرجل عليه حق، وكان ملكا، مث قال السلطان

  .فاشهدوا أين قد وهبته له
ة أربعة أيام، ويأمر بإزالة احلاجب والبوابني، وإذا حضرت احلرب، وكان يقعد يف دار العدل يف اجلمع

  ، وكان له)٢(شد قوسني وتركاشني 
اجلند إىل االمراء، بل يباشر عددهم وخيوهلم، وأسر إفرجنيا، فافتك نفسه منه بثالث مئة ألف ) ٣(يكل 

  .دينار، فعند وصوله إىل مأمنه مات، فبىن باملال املارستان واملدرسة
أكثر نور الدين عام موته من الرب واالوقاف وعمارة املساجد، وأسقط ": الربق الشامي " العماد يف قال 

ما فيه حرام، فما أبقى سوى اجلزية واخلراج والعشر، وكتب بذلك إىل مجيع البالد، فكتبت له أكثر من 
  .ألف منشور



رطاس يصرفها يف كسوته ومأكوله وكان له برسم نفقة خاصة يف الشهر من اجلزية ما يبلغ ألفي ق: قال
  .وأجرة طباخه وخياطه كل ستني قرطاسا بدينار

__________  
  .١٩٥ و ١٩٤ و ١٩٣ / ٨" مرآة الزمان " يف ) ١(
  .اجلعبة: كلمة فارسية، معناها: التركاش) ٢(
  .٣٦": معجم االلفاظ الفارسية املعربة " 
  .ال يتكل: يف االصل) ٣(

(*)  

)٢٠/٥٣٦(  

  

، فيبعنها له سرا، )٢(كان له عجائز، فكان خييط الكوايف، ويعمل السكاكر ): ١(وزي قال سبط اجل
  .ويفطر على مثنها
كان من أقوى الناس قلبا وبدنا، مل ير على ظهر فرس أحد أشد منه، كأمنا خلق عليه ال : قال ابن واصل

ويرميها بيده إىل آخر يتحرك، وكان من أحسن الناس لعبا بالكرة، جيري الفرس وخيطفها من اهلواء، 
  .طاملا تعرضت للشهادة، فلم أدركها: بكمه اونا بأمره، وكان يقول) ٣(امليدان، وميسك اجلوكان 

نور الدين الشهيد، والذي أسقط من املكوس يف : قد أدركها على فراشه، وعلى ألسنة الناس: قلت
س مئة ألف دينار، وستة ومثانون ألف مفصال، ومبلغه يف العام مخ" تارخينا الكبري " بالده ذكرته يف 

دينار، وأربعة وسبعون دينارا من نقد الشام، منها على الرحبة ستة عشر ألف دينار، وعلى دمشق 
جعرب سبعة آالف ] وعلى [ مخسون ألف وسبع مئة ونيف، وعلى املوصل مثانية وثالثون ألف دينار، 

كلوا (مر على الدهور، باق إىل يوم النشور، ف فأيقنوا أن ذلك إنعام مست: دينار ونيف، ويف الكتاب
   ].١٥: سبأ) [ من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور

   ].١٨١: البقرة) [ فمن بدله بعد ما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه(
  .وكتب يف رجب سنة سبع وستني ومخس مئة

__________  
  .١٩٧ / ٨" مرآة الزمان " يف ) ١(
ما يسد به النهر وحنوه واملسناة، وكل ما يسد من شق أو بثق واجلمع : السكر: ب اللغةيف كت) ٢(

سكور، وقد يكون املراد املزالج الذي يوضع خلف الباب الغالقة، وال زال أهل الشام إىل يومنا هذا 
  .يستعملون كلمة السكر للمزالج



  .ويعمل الكساكري لالبواب: ويف مرآة الزمان
الصوجل : ة فارسية، وهي عصا لعبة الكولف، وكل عصا معكوفة، وتعريبهاكلم: اجلوكان) ٣(

  .والصوجلانة
  .١٠٩" معجم االلفاظ الفارسية املعربة " انظر 
(*)  

)٢٠/٥٣٧(  

  

حكي يل جنم الدين بن سالم عن والده أن الفرنج ملا نزلت على دمياط، ما زال ): ١(قال سبط اجلوزي 
 يفطر إال على املاء، فضعف وكاد يتلف، وكان مهيبا، ما جيسر أحد نور الدين عشرين يوما يصوم، وال

يا حيىي، بشر نور : إنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم يقول: خياطبه يف ذلك، فقال إمامه حيىي
  .الدين برحيل الفرنج عن دمياط

  يا رسول اهللا، رمبا ال: فقلت
  .يصدقين

  .بعالمة يوم حارم: قل له: فقال
يا حيىي، حتدثين أو أحدثك : تبه حيىي، فلما صلى نور الدين الصبح، وشرع يدعو، هابه حيىي، فقال لهوان

أنا أحدثك، رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه الليلة، وقال لك كذا : ؟ فارتعذ حيىي، وخرس، فقال
  .وكذا
ملا التقينا العدو، خفت على االسالم، : بعالمة يوم حارم ؟ فقال: نعم، فباهللا يا موالنا، ما معىن قوله: قال

يا سيدي من حممود يف البني، الدين دينك، : فانفردت، ونزلت، ومرغت وجهي على التراب، وقلت
  .واجلند جندك، وهذا اليوم افعل ما يليق بكرمك

  .فنصرنا اهللا عليهم: قال
احملدثني أم قرؤوا عليه ما تبسم نور الدين إال نادرا، حكى يل مجاعة من : وحكى يل تاج الدين قال
  ).٢(ال أتبسم من غري عجب : تبسم، قال: حديث التبسم، فقالوا له

تبسمك يف وجه : " اخلرب ليس بصحيح، ولكن التبسم مستحب، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت
  ما حجبين: ، وقال جرير بن عبد اهللا)٣" (أخيك صدقة 

__________  
  .٢٠٠، ١٩٩/  ٨" مرآة الزمان " يف ) ١(
  .٢٠٢ / ٨" مرآة الزمان " انظر ) ٢(



، )١٩٧٧(والترمذي ) ٨٩١" (االدب املفرد " أخرجه مطوال من حديث أيب ذر البخاري يف ) ٣(
 بإسناد صحيح يتقوى ١٦٨ / ٥، وله طريق آخر عند أيب ذر، عند أمحد )٨٦٤(وصححه ابن حبان 

  .به
  = (*)، ٦٣ / ٥وأمحد ) ٤٠٨٤(ويف حديث أيب جرير اهلجيمي عند أيب داود 

)٢٠/٥٣٨(  

  

  ).١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت، وال رآين إال تبسم 
  ).٢(وقرب نور الدين بتربته عند باب اخلواصني يزار 

  أشهرا، وسلم دمشق إىل السلطان) ٣(ومتلك بعده ابنه امللك الصاحل 
، ومات بالقولنج وله عشرون سنة، وكان شابا صالح الدين، وحتول إىل حلب، فدام صاحبها تسع سنني

  .دينا رمحه اهللا
 بن حممد الشيخ الفقيه العالمة الواعظ االمام، جمد الدين، أبو منصور، حممد ابن أسعد*  حفده - ٣٤١

  .الشافعي حفده) ٤(بن احلسني الطوسي العطاري 
  تفقه مبرو على االمام أيب بكر حممد بن منصور السمعاين، وبطوس

__________  
ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك يف إناء املستسقي، ): " ٥٠١(وصححه ابن حبان = 

من حديث أيب ذر قال يل النيب ) ٢٦٢٦(ويف صحيح مسلم " وأن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط 
  ".ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق : " صلى اهللا عليه وسلم

" املسند " ويف ) ٣٨٢١(و ) ٣٨٢٠(والترمذي ) ٢٤٧٥(، ومسلم )٣٨٢٢(أخرجه البخاري ) ١(
: " من حديث احلارث بن جزء قال) ٣٣٥٠(وشرح السنة ) ٣٦٤٥(، والترمذي ١٩١ و ١٩٠ / ٤

من ) ٢٣٢٢(ويف صحيح مسلم " ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كان صلى اهللا عليه وسلم ال يقوم من مصاله الذي يصلي فيه الصبح حىت : " الحديث جابر بن مسرة ق

تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون، فيأخذون يف أمر اجلاهلية فيضحكون، ويتبسم صلى 
  ".اهللا عليه وسلم 

  .وقد بين جبوار القرب مسجد بامسه، ويقع اليوم يف سوق اخلياطني بدمشق) ٢(
  ).٥٤(تح إمساعيل صاحب حلب، ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم أبو الف) ٣(

، ٢٣٩، ٢٣٨ / ٤، وفيات االعيان )٥٧٣وفيات  (٢٧٩ / ١٠، املنتظم ٩٠، ٨٩ / ٢التحبري (*) 
، ١٣٣٣ / ٤، تذكرة احلفاظ ٢١٣ / ٤، العرب ٨٩١، ٢ ٨٩٠ ق ٤تلخيص جممع اآلداب ج 



، ٢٠٣، ٢٠٢ / ٢، الوايف بالوفيات ٨٥ / ٢، دول االسالم ٢٦  /١، املختصر احملتاج إليه ١٣٣٤
، ٢٩٩ / ١٢، البداية والنهاية ٤٤٢، ٤٤١ / ١، طبقات االسنوي ٩٣، ٩٢ / ٦طبقات السبكي 
  .٢٤٠ / ٤، شذرات الذهب ٧٧ / ٦النجوم الزاهرة 

  .بزيادة دال" إىل العطاردي " الشذرات " حترفت يف ) ٤(
(*)  

)٢٠/٥٣٩(  

  

مد الغزايل، ومبرو الروذ على حميي السنة أيب حممد احلسني ابن مسعود البغوي ومسع منه على أيب حا
وكتبهما، واشتغل ببخارى على العالمة برهان الدين عبد " شرح السنة " و " معامل الترتيل " كتابيه 

  .العزيز بن مازة احلنفي
تذكريه، وال أعلم مل لقب حبفده وقدم أذربيجان واجلزيرة، ووعظ، ونفق سوقه، وازدمحوا عليه حلسن 

)١.(  
كتبت عنه مبرو ونيسابور، وكان فقيها واعظا شاطرا جلدا فصيحا، مسع ): ٢(قال أبو سعد السمعاين 

  .من عبد الغفار الشريوي، واحلافظ أيب الفتيان الرواسي، وناصر بن أمحد العياضي
 عبدالغفور بن بدل التربيزي أبو أمحد بن سكينة، وابن االخضر، ومشس الدين: وحدث عنه: قلت

البزوري، وأبو املواهب بن صصرى، والقاضي اء الدين يوسف بن شداد، وأبو اد حممد بن احلسني 
  .القزويين

  .مولده سنة ست ومثانني وأربع مئة
  .ومخس مئة) ٣(وتويف بتربيز يف ربيع االخر سنة إحدى وسبعني 

  
   بناملعمر، أبو حممد، صاحل بن املباركالشيخ العامل املقرئ *  ابن الرخلة - ٣٤٢

__________  
  .وابن خلكان قبله مل يعلم أيضا) ١(
  .٢٣٩ / ٤" وفيات االعيان " 
  .٩٠ / ٢" التحبري " يف ) ٢(
  .سنة ثالث وسبعني، وفيها أورده ابن اجلوزي وابن كثري، وهو ما رجحه السبكي: وقيل) ٣(

  ، تبصري املنتبه)رخل: (س احمليط، القامو٣١١: ، املشتبه٢١٤ / ٤العرب (*) 



  .٢٤١ / ٤، شذرات الذهب ٨٠ / ٦، النجوم الزاهرة ٥٩٧ / ٢
(*)  

)٢٠/٥٤٠(  

  

  .حممد بن عبد الواحد، البغدادي الكرخي القزاز، عرف بابن الرخلة
  .أيب عبد اهللا بن طلحة النعايل، ومن أيب احلسني بن الطيوري: مسع من

، وحممد بن مشق، والشيخ العماد إبراهيم بن عبد الواحد املقدسي، متيم بن أمحد البندنيجي: حدث عنه
، ومجاعة، وإن كان )١(وأبو احلسن حممد بن حممد النرسي، وأبو املعايل حممد بن أمحد بن صاحل اجليلي 

  .احلافظ عبد القادر الرهاوي قد محل عنه، فذلك الذي يغلب على ظين
  .مئة، رمحه اهللاوقد تويف يف صفر سنة اثنتني وسبعني ومخس 

  
الشيخ الصدوق اجلليل، أبو احلسن، الطرابلسي، مث املكي النحوي  *  علي بن محيد بن عمار- ٣٤٣

البخاري عن عيسى بن أيب ذر اهلروي، واملنفرد بذلك، بقي إىل سنة إحدى " صحيح " املقرئ، راوي 
  .وسبعني ومخس مئة) ٢(

الندلسي، وناصر بن عبد اهللا املصري العطار، وعبد احملدث حممد بن عبدالرمحن التجييب ا: روى عنه
  .الرمحن بن أيب حرمي بن بنني املكي، وسليمان بن أمحد السعدي املغربل

  .إنه عاش إىل سنة مخس وسبعني، وحدث فيها: وقيل
__________  

  .اجلبلي، مبوحدة بعد اجليم، وهو خطأ: يف االصل) ١(
  .٢٢٨ / ٣" االكمال  " وحاشية) ٣٥٥(انظر الترمجة الواردة برقم 

  .١٥٧، ١٥٦ / ٦العقد الثمني (*) 
أن " العقد الثمني " سيذكر املؤلف يف اية الترمجة أنه عاش إىل سنة مخس وسبعني يف قول، ويف ) ٢(

  .وفاته سنة ست وسبعني
(*)  

)٢٠/٥٤١(  

  



اجلهة، ) ١ (، مث البغدادي االبريبنت احملدث أيب نصر أمحد بن الفرج الدينوري*  شهدة - ٣٤٤
  .املعمرة، الكاتبة، مسندة العراق، فخر النساء

  .ولدت بعد الثمانني وأربع مئة
أيب الفوارس طراد الزينيب، وابن طلحة النعايل، وأيب احلسن بن أيوب، وأيب اخلطاب بن : ومسعت من

بن حيد، البطر، وعبد الواحد بن علوان، وأمحد بن عبد القادر اليوسفي، وثابت بن بندار، ومنصور 
  .وجعفر السراج، وعدة

  .وهلا مشيخة مسعناها
ابن عساكر، والسمعاين، وابن اجلوزي، وعبد الغين، وعبد القادر الرهاوي، وابن االخضر، : حدث عنها

والشيخ املوفق، والشيخ العماد، والشهاب بن راجح، والبهاء عبدالرمحن، والناصح، والفخر االربلي، 
، وإبراهيم بن اخلري، واء الدين بن اجلميزي، وحممد )٢(يه، وأعز بن العليق وتاج الدين عبد اهللا بن محو

  .بن املين، وأبو القاسم بن قمرية، وخلق كثري
__________  

 / ٨، مرآة الزمان ٤٥٤ / ١١، الكامل ٢٢٨ / ١٠، املنتظم )االبري (١١٨ / ١االنساب (*) 
 / ٢، دول االسالم ٢٢٠ / ٤ العرب ،٦١ / ٣، املختصر ٤٧٨، ٤٧٧ / ٢، وفيات االعيان ٢٢٤
 / ٤، شذرات الذهب ٦١: ، نزهة اجللساء يف أشعار النساء للسيوطي١٣٦ / ٢، تتمة املختصر ٨٧

  .٣١٢ - ٣٠٩ / ٢، أعالم النساء ٢٥٧، ٢٥٦: ، الدر املنثور٢٤٨
ها، وهي مجع بكسر اهلمزة وفتح الباء املوحدة ويف آخرها الراء املهملة، نسبة إىل بيع االبر وعمل) ١(

  .إبرة
  .ضبطه ابن حجر بضم العني وتشديد الالم املمالة) ٢(
  .، وستأيت ترمجة أعز بن العليق يف اجلزء الثاين والعشرين٩٦٥ / ٣" تبصري املنتبه " 

(*)  

)٢٠/٥٤٢(  
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  عالم النبالءسري أ: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

قرأت عليها، وكان هلا خط حسن، وتزوجت ببعض وكالء اخلليفة، وخالطت ): ١(قال ابن اجلوزي 
ىت قاربت املئة، توفيت يف رابع عشر احملرم سنة أربع وسبعني الدور والعلماء، وهلا بر وخري، وعمرت ح

  .ومخس مئة، وحضرها خلق كثري وعامة العلماء
انتهى إليها إسناد بغداد، وعمرت حىت أحلقت الصغار بالكبار، وكانت تكتب خطا : وقال الشيخ املوفق

  .جيدا، لكنه تغري لكربها
، واالمري )٢(عد بن بلدرك بن أيب اللقاء البواب ومات معها أمحد بن علي بن الناعم الوكيل، وأس

، وأبو صاحل سعد اهللا بن جنا بن )٣(شهاب الدين سعد بن حممد بن سعد بن صيفي الشاعر احليص بيص 
بن عبد ) ٦(، وأبو نصر عبد الرحيم )٥(، وأبو رشيد عبد اهللا بن عمر االصبهاين )٤(الوادي الدالل 

، وحممد )٨(، وأبو عبد اهللا بن ااهد االشبيلي الزاهد )٧(لعليمي اخلالق بن يوسف، وعمر بن حممد ا
  ).٩(بن نسيم العيشوين 

  
   اود احملرر، مسند أصبهان، أبوالشيخ االمام املعمر املقرئ*  ابن ماشاذه - ٣٤٥

__________  
  .٢٨٨ / ١٠" املنتظم " يف ) ١(
  ).٣٦٠(سترد ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٤(زء احلادي والعشرين برقم ستأيت ترمجته يف اجل) ٣(
  .١٨٥ / ١٥" الوايف " مترجم يف ) ٤(
  ).٣٥٨(سترد ترمجته برقم ) ٥(
  ).٥(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٦(
  ).٦(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٧(
  .٢٤٨ / ٤، وشذرات الذهب ٢٢٠ / ٤مترجم يف العرب ) ٨(
  .٢٤٩ / ٤، وشذرات الذهب ٢٢١ / ٤يف العرب مترجم ) ٩(



  .٢٤٣، ٢٤٢ / ٤، شذرات الذهب ٢١٥ / ٤العرب (*) 
(*)  

)٢٠/٥٤٣(  

  

بكر، حممد بن أمحد بن أيب الفرج بن ماشاذه االصبهاين السكري املقرئ، خامتة من مسع من سليمان بن 
  .إبراهيم احلافظ

  .ر الكرجي، ومجاعةومسع من الرئيس أيب عبد اهللا الثقفي، ومكي بن منصو
حممد بن مكي احلنبلي، وعبد القادر احلافظ، وعبد االعلى بن حممد بن حممد الرستمي، : حدث عنه

وإسحاق بن مطهر اليزدي، وأمحد ابن إبراهيم بن سفيان بن مندة، وجامع بن أمحد اخلباز االصبهانيون، 
  .وباالجازة كرمية القرشية

  .لى من تالوكان من كبار املقرئني، وما علمت ع
  .مات سنة اثنتني وسبعني ومخس مئة وله نيف وتسعون سنة

  
الشيخ الثقة املعمر، أبو القاسم، رجاء بن حامد بن رجاء بن عمر، االصبهاين *  املعداين - ٣٤٦
  .املعداين
  رزق اهللا التميمي، وسليمان احلافظ، ومكي بن عالن،: مسع من
  .وطبقتهم

أبو نزار ربيعة اليمين، وسليمان ابن داود بن ماشاذه، وحممود بن عبد القادر الرهاوي، و: حدث عنه
حممد الوركاين، وسبطه حممد بن عمر بن أيب الفضائل، وحممد بن حممد بن أيب املعايل الوثايب، وآخرون، 

  .وأجاز لكرمية وغريها
__________  

  .مل نعثر على مصدر ترمجه(*) 
(*)  

)٢٠/٥٤٤(  

  

  .ة نيف وستني ومخس مئةمل أظفر له بوفاة، تويف سن
  



، الشيخ االمام الفقيه املعمر، مسند خراسان، شرف )١ (ابن صاعد بن سيار*  نصر بن سيار - ٣٤٧
  .الدين، أبو الفتح الكناين اهلروي احلنفي القاضي

مسع الكثري من جده القاضي أيب العالء صاعد بن سيار بن حيىي بن حممد بن إدريس، والقاضي أيب عامر 
أيب عيسى، وجنيب بن ميمون الواسطي، والزاهد حممد بن " جامع " ن القاسم االزدي مسع منه حممود ب

  .علي العمريي، وأيب عطاء عبداالعلى بن عبد الواحد املليحي، وأيب نصر أمحد ابن أمريجه، ومجاعة
  .وله إجازة من شيخ االسالم أيب إمساعيل االنصاري، وأيب القاسم أمحد بن حممد اخلليلي

  .االمساعيلي" صحيح " د مسع من جده وق
لسعيد بن منصور، رواه " الزهد " للترمذي، و " اجلامع " مسعت منه ): ٢" (التحبري " قال السمعاين يف 

  .عن جده
  وكان فقيها مناظرا فاضال متدينا، حسن السرية، مطبوع): ٣(قال 

  . مئةاحلركات، تاركا للتكلف، سليم اجلانب، ولد سنة مخس وسبعني وأربع
__________  

، ١٩٥ / ٢، اجلواهر املضية ٢١٦ / ٤، العرب ٨٦ / ٢، دول االسالم ٣٤٥ - ٣٤٣ / ٢التحبري (*) 
  .٢٤٤ / ٤شذرات الذهب 

  .هكذا كتب نسبه خبطه يف االجازة: نسبه إىل عدنان، وقال" التحبري " أورد السمعاين يف ) ١(
)٣٤٥، ٣٤٤ / ٢) ٢.  
  .٣٤٤ / ٢" التحبري " يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٥٤٥(  

  

حدث عنه هو وابنه عبدالرحيم، وزنكي بن أيب الوفاء، ومودود بن حممود، وضياء الدين أبو بكر : قلت
  .ابن الشريازي: بن علي املامنجي، واحلافظ عبد القادر الرهاوي، وباالجازة

  .مات يوم عاشوراء سنة اثنتني وسبعني ومخس مئة
  

بن خملوف اللخمي ) ١ (ليغ، أبو الفتوح، نصر اهللا بن عبد اهللالشاعر ايد الب*  ابن قالقس - ٣٤٨
  .االسكندري، ويلقب بالقاضي االعز

  ).٢(وديوانه مشهور 
  .وله يف السلفي مدائح



  .ونظمه بديع
  .ودخل اليمن، ومدح الكبار

  ).٣(مات شابا يف شوال سنة سبع وستني ومخس مئة 
  

   بن متام،كر، حيىي بن سعدوناالمام، شيخ املوصل، أبو ب* *  القرطيب - ٣٤٩
__________  

  ، الروضتني٢٢٨ - ٢٢٦ / ١٩، معجم االدباء ١٤٥ / ١) قسم مصر(اخلريدة (*) 
، مرآة ١٢٤ / ٢، تتمة املختصر ٥٢ / ٣، املختصر ٣٨٩ - ٣٨٥ / ٥، وفيات االعيان ٢٠٥ / ١

 / ٤ات الذهب ، شذر٥٦٤ / ١، حسن احملاضرة ٢٦٩ / ١٢، البداية والنهاية ٣٨٣ / ٣اجلنان 
 / ٥، تاريخ بروكلمان ٢١٨، ٢١٧:  وحترف امسه فيه إىل ابن مالمس مبيمني، معجم املطبوعات٢٢٤
  ).النسخة العربية (٦٤

  .نصري الدين عبد اهللا، وهو خطأ": حسن احملاضرة " يف ) ١(
  .٢٣طبع يف مطبعة اجلوائب مبصر سنة ) ٢(
  .ه

  .٦٤ / ٥وانظر بروكلمان 
  .٦٠٧إىل " حسن احملاضرة " ته يف حترفت سنة وفا) ٣(

  = (*)، اللباب ٣٢٤ / ٤، معجم البلدان ١٥، ١٤ / ٢٠، معجم االدباء ٩٩ / ١٠االنساب (* *) 

)٢٠/٥٤٦(  

  

  .االزدي القرطيب املقرئ النحوي
  .ولد سنة ست ومثانني وأربع مئة

  .ويلقب بصائن الدين
  .عن أيب القاسم بن الفحام باالسكندريةأخذ القراءات عن أيب القاسم خلف بن النخاس بقرطبة، و

ومسع من أيب حممد بن عتاب، وحممد بن بركات السعيدي، وأيب صادق مرشد املديين، وأيب جعفر أمحد 
بن عبد احلق، وأيب بكر حممد بن سعيد الضرير مقرئ املهدية، وأيب عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي 

وسار إىل أن بلغ خوارزم، وأخذ عن الزخمشري، ومسع صاحب السداسيات، واحملدث رزين بن معاوية، 
  .ببغداد من ابن احلصني، وأيب العز ابن كادش، وبدمشق من مجال االسالم السلمي

  .وكان ثقة متقنا، بارعا يف العربية، بصريا بعلل القراءات، دينا خريا ناسكا، وافر احلرمة، خترج به أئمة



  صلي، وحممد بن عبد الكرميتال عليه الفخر حممد بن أيب الفرج املو
  ، والقاضي اء الدين يوسف بن شداد، وحممد بن حممد بن)١(البوازجيي 

__________  
، ٧٢٤: ، تكملة الصلة البن االبار٣٨، ٣٧ / ٤، إنباه الرواة ٢٧٦ / ١١، الكامل ٢٦ / ٣= 

البن ، صلة الصلة ١٧٣ - ١٧١ / ٦، وفيات االعيان ١٣٥ / ١، املغرب ٢٠٥ / ١الروضتني 
، ٤٣٠، ٤٢٩ / ٢، معرفة القراء الكبار ٢٠١، ٢٠٠ / ٤، العرب ٥٢ / ٣، املختصر ١٧٧: الزبري

، غاية النهاية ٢٧٠ / ١٢، البداية والنهاية ٣٨٣ - ٣٨٠ / ٣، مرآة اجلنان ١٢٤ / ٢تتمة املختصر 
، ١١٨ - ١١٦ / ٢، نفح الطيب ٣٣٤ / ٢، بغية الوعاة ٦٦ / ٦، النجوم الزاهرة ٣٧٢ / ٢
  .٤٧٦ / ١، إيضاح املكنون ٥٢١ / ٢، هدية العارفني ٢٢٥ / ٤ذرات الذهب ش
، ونقل عن الفرضي أنه قرأ بالسبع على ابن سعدون القرطيب ٩٧" املشتبه " أورده املؤلف يف ) ١(

وإمنا الذي قرأ على ابن سعدون والده أبو الفضل عبد الكرمي بن : صاحب الترمجة كما ذكر هنا، مث قال
  .شي الضريرأمحد القر

  .بلدة قدمية على دجلة فوق بغداد: والبوازجيي نسبة إىل البوازيج
  .٣٢١ / ٢" االنساب " 

(*)  

)٢٠/٥٤٧(  

  

  .الكال احللي، وأبو جعفر القرطيب
احلافظان ابن عساكر والسمعاين، وأبو احلسن القطيعي، وعبد اهللا بن حسني املوصلي، : وحدث عنه

  .وعدة
  .فطر سنة سبع وستني ومخس مئةتويف باملوصل يوم عيد ال

ذلك، فعلمنا أا ) ١(كنت أرى من يأيت الشيخ، فيعطيه شيئا ملفوفا ويذهب، مث تقصينا : قال ابن شداد
  .دجاجة مسموطة كانت برمسه كل يوم، يشتريها ذلك الرجل، ويسمطها، فإذا قام الشيخ توىل طبخها

  ).٢(والزمته إحدى عشرة سنة : قال
  

   بن املرحباالمام، مقرئ العراق، أبو احلسن، علي بن عساكر *  البطائحي- ٣٥٠
  .البطائحي الضرير

، وعمر بن )٣(تال بالروايات الكثرية على أيب العز القالنسي، وأيب عبد اهللا البارع، وأيب بكر املزريف 



  .إبراهيم الزيدي
  .وتقدم يف هذا الشأن
__________  

  .توصينا: يف االصل) ١(
  .تقفينا: ةويف مصادر الترمج

  .١١٧ / ٢" نفح الطيب " ، و ١٧٢ / ٦" وفيات االعيان " ، و ٣٨ / ٤" إنباه الرواة " انظر ) ٢(
، إنباه )٥٧١سنة  (٤٣٥ / ١١، الكامل ٦٢، ٦١ / ١٤، معجم االدبا ٢٦٧ / ١٠املنتظم (*) 

: ، املشتبه٨٦ / ٢، دول االسالم ٤٣٤ / ٢، معرفة القراء الكبار ٢١٥ / ٤، العرب ٢٩٨ / ٢الرواة 
، ذيل ٢٩٦ / ١٢، البداية والنهاية ٢١٥، ٢١٤: ، نكت اهلميان١٤٦: ، تلخيص ابن مكتوم٥٨٢

، ١٦٩ / ٢، طبقات ابن قاضي شهبة ٥٦٦ / ١، غاية النهاية ٣٣٧ - ٣٣٥ / ١طبقات احلنابلة 
  .٢٤٢ / ٤، شذرات الذهب ٨٠ / ٦، النجوم الزاهرة ١٢٧٥ / ٤تبصري املنتبه 
  .قرية بني واسط والبصرة: بة إىل البطائحنس: والبطائحي
ومسيت بطائح واسط الن املياه تبطحت فيها أي سالت، وكانت قدميا قرى متصلة وأرضا : قال ياقوت

  .عامرة
  = (*)بالراء مث زاي مث قاف، ويف " املرزقي "  إىل ٦٢ / ١٤" معجم االدباء " تصحفت يف ) ٣(

)٢٠/٥٤٨(  

  

  . وهبة اهللا بن احلصنيأيب طالب بن يوسف،: وحدث عن
  .وله مصنف يف القراءات
  .وكان يدري العربية جيدا

، )١(الوزير عون الدين، وعبد العزيز بن دلف، واخلطيب اء الدين بن اجلميزي : أخذ عنه القراءات
  .وعدة

  .ابن االخضر، وعبد الغين، وعبد القادر الرهاوي، وابن باقا، والشيخ املوفق، وآخرون: وحدث عنه
المحد، وكان " الزهد " ، و )٢(البن بطة " االبانة " مسعنا من البطائحي : أت خبط الشيخ موفق الدينقر

  .مقرئ بغداد، وكان عاملا بالعربية، إماما يف السنة
  .ولد سنة تسعني وأربع مئة: قيل: وقال الضياء

  .ومخس مئة) ٣(تويف يف شعبان سنة اثنتني وسبعني 
 أخربنا ابن قدامة، أخربنا علي بن عساكر بقراءيت، أخربكم أبو طالب أخربنا عبد احلافظ بنابلس،



اليوسفي، أخربنا أبو إسحاق الربمكي، أخربنا حممد بن خبيت، أخربنا عمر بن حممد، حدثنا أبو بكر 
  االثرم، حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، أخربنا ثابت، عن عبدالرمحن بن أيب

__________  
بالقاف آخره، وقد تقدم " املزرقي "  إىل ٢٩٨ / ٢" إنباه الرواة "  و ٥٥٦ / ١ "غاية النهاية = " 

  ).٢( تعليق رقم ٥٢٥ضبط هذه النسبة يف ص 
  ".اجلمري "  إىل ٣٣٦ / ١ابن رجب " طبقات " حترفت يف ) ١(
  ).٣٨٩(، مرت ترمجته يف اجلزء السادس عشر برقم ٣٨٧املتوىف سنة ) ٢(
  .٥٧١يف وفيات سنة " الكامل " أورده يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٥٤٩(  

  

) [ للذين أحسنوا احلسىن وزيادة: (ليلى، عن صهيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية
يا أهل اجلنة إن لكم عند : إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار، نادى مناد: " قال ] ٢٦: يونس

مل يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا اجلنة، وجيرنا من النار ؟ أ: اهللا عهدا يريد أن ينجزكموه، قالوا
" فيكشف احلجاب، فينظرون إليه، فواهللا ما أعطاهم اهللا شيئا أحب إليهم من ذلك وال أقر العينهم منه 

)١.(  
  

  .، عتيقة أيب املكارم بن وهبان)٣ (الوهبانية) ٢(بنت عبد اهللا، أم عتب *  جتين - ٣٥١
  .مسع طراد الزينيب وأيب عبد اهللا بن طلحة النعايل موتا ببغدادهي آخر من 
السمعاين، وابن عساكر، والشيخ املوفق، والناصح ابن احلنبلي، والبهاء عبدالرمحن، وأبو : حدث عنها

  الفتوح بن احلصري، وهبة اهللا بن
__________  

ن طرق عن محاد بن سلمة  من طريق عفان ذا االسناد، وهو م٣٣٣ / ٤صحيح، وأخرجه أمحد ) ١(
) ٢٥٥٢(والترمذي ) ١٨١(ومسلم ) ١٣١٥(، والطيالسي ٣٣٣ و ٣٣٢ / ٤" املسند " به يف 

  .٢٦١واآلجري ص ) ١٨٧(وابن ماجه ) ١٧٢٦(والطربي 
 / ١، املشتبه ٢٢٣ / ٤، العرب ٨٨ / ٢باب جتين وحنيي، دول االسالم : االستدراك البن نقطة(*) 

، تبصري )جىن: (، القاموس٣٧٩ / ١٠، الوايف ٢٦٩، ٢٦٨: ريخ بغداد، املستفاد من ذيل تا١١٠
، حاشية ٧٨ / ١٠، تاج العروس ٢٥٠ / ٤، شذرات الذهب ٩٣ / ٢، الدارس ١٩٤ / ١املنتبه 



  .١٦٦، ١٦٥ / ١، أعالم النساء ٥٠٣ / ١االكمال 
يد النون املكسورة وجتين ضبطها القاموس جتين بالضم وسكون اجليم، وصوابه بفتح التاء واجليم وتشد

  .بعدها ياء
  .أم احلباء: ويقال": املشتبه " يف ) ٢(
  . إىل الوهابية٢٢٣ / ٤" العرب " حترفت يف ) ٣(

(*)  

)٢٠/٥٥٠(  

  

احلسن الدوامي، وحممد بن عبد الكرمي السيدي، وفخر النساء بنت الوزير حممد بن رئيس الرؤساء، 
  .وإبراهيم بن اخلري، وحيىي بن قمرية، وآخرون

  أجازت لنا، وتوفيت يف شوال سنة مخس وسبعني: قال ابن الدبيثي
  .ومخس مئة

  
بن عبد الكرمي، فخر النساء، بنت النهرواين، امرأة صاحلة ) ١ (بنت أمحد بن احلسن*  خدجية - ٣٥٢
  .معمرة

  .ابن طلحة النعايل: روت عن
زاق، والشيخ العماد املقدسي، ابن أخيها علي بن روح، والشيخ املوفق، ونصر بن عبد الر: حدث عنها

  .وآخرون
  .توفيت يف رمضان سنة سبعني ومخس مئة

  .وآخر من تبقى من أصحاا بالسماع املقرئ إبراهيم بن اخلري
، )٢(وفيها مات أمحد بن املبارك بن سعد املرقعايت، وقاضي القضاة أبو طالب روح بن أمحد احلديثي 

، )٣(د العطار، وأبو بكر حممد بن علي بن حممد الطوسي وعبد اهللا بن عبد الصمد السلمي والد أمح
  وحممد بن

__________  
  .٣٢٠ / ١، أعالم النساء ٢٣٧ / ٤، شذرات الذهب ٧٥ / ٦، النجوم الزاهرة ٢١٠ / ٤العرب (*) 

  .احلسني": شذرات الذهب " يف ) ١(
  ).٧(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٢(



  ).٢١(ه يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ستأيت ترمجت) ٣(
(*)  

)٢٠/٥٥١(  

  

  ).١(عبد اهللا بن حممد بن خليل القيسي اللبلي 
  

 بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف، الشيخ العامل ابن احلافظ عبد اخلالق*  عبد احلق - ٣٥٣
  اخلري املسند الثقة، أبو احلسني البغدادي اليوسفي، من بيت

  .فضلاحلديث، وال
  .ولد سنة أربع وتسعني وأربع مئة

الكثري من أيب احلسني بن الطيوري، وأيب القاسم الربعي، وجعفر بن أمحد السراج، وأيب ) ٢(وأمسعه أبوه 
  .احلسن بن العالف، وأيب سعد بن خشيش، وأيب القاسم بن بيان، وأيب طالب بن يوسف، وخلق

عبد القادر الرهاوي، وعبد الغين، وابن قدامة، وابن أبو حممد بن االخضر، وابن احلصري، و: حدث عنه
بن بطاح، وقيصر ) ٣(راجح، ومحد بن صديق، وأبو احلسن بن القطيعي، وعبد الرمحن بن خبتيار، وعمر 

البواب، وإبراهيم بن اخلري، وأعز بن العليق، وأبو احلسن بن اجلميزي، وحممد بن عبد الكرمي السيدي، 
  .وخلق

  .هو أثبت أقرانه: شافعقال أبو الفضل بن 
__________  

  ).٣٣٠(تقدمت ترمجته برقم ) ١(
، شذرات ٨٦ / ٦، النجوم الزاهرة ٨٨ / ٢، دول االسالم ٢٢٤ / ٤، العرب ٤٦١ / ١١الكامل (*) 

  .٢٥١ / ٤الذهب 
  ).١٨٧(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .١٤٢٣ / ١" نتبه تبصري امل"  و ٦٤٥" املشتبه " قمر، والتصويب من : يف االصل) ٣(

بالعبارة " تبصري املنتبه " ضبط قلم بفتح الباء وتشديد الطاء، وضبط يف " املشتبه " وبطاح ضبط يف 
  .مبوحدة مكسورة خمففا

(*)  

)٢٠/٥٥٢(  

  



  .كان ال حيدث مبا مسعه حضورا تورعا: وقال ابن االخضر
  .كان حافظا لكتاب اهللا، دينا ثقة: وقال ابن اجلوزي

  مسعنا عليه كثريا، وكان من بيت احلديث،: ء عبدالرمحنوقال البها
وكان صاحلا فقريا، وكان عسرا يف السماع جدا، ورزقت منه حظا، وكان يعريين االجزاء، فأكتبها، 

  .وكان يتلو يف اليوم عشرين جزءا
  .مات يف مجادي االوىل سنة مخس وسبعني ومخس مئة: قلت

، وجتين )٢(، وأبو حيىي اليسع ابن حزم الغافقي )١(اء الصائغ وفيها مات أبو الفتح أمحد بن أيب الوف
، وعبد احملسن بن تريك البيع، واحملدث علي بن أمحد احلسيين )٤(، واملستضئ بأمر اهللا )٣(الوهبانية 
القدوة، وأبو املعايل علي بن هبة اهللا بن خلدون، واحملدث أبو احملاسن عمر بن علي القرشي ) ٥(الزيدي 

اهلراس، واحلافظ أبو بكر بن خري اللمتوين ) ٧(رمية، وعيسى بن أمحد أبو هاشم الدوشايب عم ك) ٦(
  ، واحلافظ أبو بكر حممد بن)٨(

__________  
  ).٤٨(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ١(
، ٨٨ / ٢، املغرب ٧٤٥، ٧٤٤: ، تكملة الصلة٣٣٦ - ٣٣٤: معجم ابن االبار: مترجم يف) ٢(
، ميزان ٧٥٦ / ٢، املغين يف الضعفاء ٤٣٧، ٤٣٦ / ٢، معرفة القراء الكبار ٢٢٣، ٢٢٢ / ٤لعرب ا

 / ١، حسن احملاضرة ٢٧٠، ٢٩٩ / ٦، لسان امليزان ٣٨٥ / ٢، غاية النهاية ٤٤٦ / ٤االعتدال 
 ٢، هدية العارفني ٢٥٠ / ٤، شذرات الذهب ٣٠٦: ، كشف الظنون٣٧٩ / ٢، نفح الطيب ٤٩٦

 /٥٣٦.  
  ).٣٥١(تقدمت ترمجتها برقم ) ٣(
  ).٢٤(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٤(
  ).٤٩(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٥(
  ).٥٠(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٦(
  ).٣١(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٧(
  ).٣٤(ه يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ستأيت ترمجت) ٨(

(*)  

)٢٠/٥٥٣(  

  



  .، ومنوجهر بن تركانشاه، وأبو حممد املبارك بن علي ابن الطباخ مبكة)١(أيب غالب الباقداري 
  

، أبو القاسم )٢(، حمدث الشام، ثقة الدين االمام العالمة احلافظ الكبري اود*  ابن عساكر - ٣٥٤
  ".تاريخ دمشق " الدمشقي الشافعي، صاحب 

ولد يف احملرم يف أول الشهر سنة : نقلت ترمجته من خط ولده احملدث أيب حممد القاسم بن علي، فقال
  هبة اهللا يف سنة مخس ومخس مئة وبعدها، وارحتل) ٣(تسع وتسعني وأربع مئة، ومسعه أخوه صائن الدين 

__________  
  ).٢٦ (ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم) ١(

 ١٣، معجم االدباء ٢٦١ / ١٠، املنتظم ٢٨٠ - ٢٧٤ / ١) قسم الشعراء الشام(خريدة القصر (*) 
 / ١، الروضتني ٥٣٩ / ٢، جامع املسانيد للخوارزمي ٢١٤ - ٢١٢ / ٨، مرآة الزمان ٨٧ - ٧٣/ 

، ٢١٣، ٢١٢ / ٤، العرب ٥٩ / ٣، املختصر ٣١١ - ٣٠٩ / ٣، وفيات االعيان ٢٦١ / ٢ و ١٠
 ١٨٦: ، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد١٣٣٤ - ١٣٢٨ / ٤، تذكرة احلفاظ ٨٥ / ٢ول االسالم د
، مرآة اجلنان ١٤٨ - ١٤٤ق  / ١٩، الوايف بالوفيات ج ١٣٣، ١٣٢ / ٢، تتمة املختصر ١٨٩ -
، ٢١٧، ٢١٦ / ٢، طبقات االسنوي ٢٢٣ - ٢١٥ / ٧، طبقات السبكي ٣٩٦ - ٣٩٣ / ٣

، الدارس ٤٧٥، ٤٧٤: ، طبقات احلفاظ٧٧ / ٦، النجوم الزاهرة ٢٩٤  /١٢البداية والنهاية 
 / ٢، تاريخ اخلميس ٣٥٢ / ٢، و ٢٦٧، ٢٦٦ / ١، مفتاح السعادة ١٠١، ١٠٠ / ١للنعيمي 

، ٣٤٢، ٣٤٠، ٢٩٤، ١٦٢، ١٠٣، ٥٧، ٥٤: ، كشف الظنون٧٣: ، الزيارات بدمشق٣٦٦
 ٢، أجبد العلوم ٢٤٠، ٢٣٩  /٤، شذرات الذهب ١٨٣٦، ١٧٣٧، ١٧٣٦، ٩٧٤، ٥٧٤، ٥٢٦

 ذيب ٢٢٤ / ١، إيضاح املكنون ٧٠٢ - ٧٠١ / ١، هدية العارفني ٧٩١، ٧٩٠ / ٣ و ٣٧٥/ 
، ١٨١: ، معجم املطبوعات٤٧٩، ٤٧٨: ، منتخبات التواريخ١٠ - ٧ / ١تاريخ دمشق لبدران 

  ، تاريخ بروكلمان٣١٣ - ٣٠٦، كنوز االجداد ١٨٢
  .٨٤ - ٧٩: املنتخب من خمطوطات احلديث: اهرية، فهرس خمطوطات الظ٧٣ - ٦٩ / ٦

طبعه الس االعلى لرعاية " ابن عساكر يف ذكرى مرور تسع مئة سنة على والدته " وانظر كتاب 
الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية يف سورية، ففيه ترمجات ابن عساكر من املراجع القدمية واحلديثة، 

  .مع ذكر مؤلفاته
  .نور الدين، وهو خطأ": ر املختص" يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/٥٥٤(  

  



  .إىل العراق يف سنة عشرين، وحج سنة إحدى وعشرين
  .وارحتل إىل خراسان على طريق أذربيجان يف سنة تسع وعشرين ومخس مئة: قلت

وهو علي بن الشيخ أيب حممد احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن احلسني، فعساكر ال أدري لقب من هو 
  .، أو لعله اسم الحدهممن أجداده

الشريف أبا القاسم النسيب، وعنده عنه االجزاء العشرون اليت خرجها له شيخه احلافظ أبو بكر : مسع
اخلطيب مسعناها باالتصال، ومسع من قوام ابن زيد صاحب ابن هزارمرد الصريفيين، ومن أيب الوحش 

 احلسن بن املوازيين، وأيب الفضائل سبيع بن قرياط صاحب االهوازي، ومن أيب طاهر احلنائي، وأيب
املاسح، وحممد بن علي بن أيب العالء املصيصي، واالمني هبة اهللا بن االكفاين، وعبد الكرمي بن محزة، 

  .وطاهر بن سهل االسفراييين، وخلق بدمشق
وري، وأقام ببغداد مخسة أعوام، حيصل العلم، فسمع من هبة اهللا بن احلصني، وعلي بن عبد الواحد الدين

وقراتكني بن أسعد، وأيب غالب بن البناء، وهبة اهللا بن أمحد بن الطرب، وأيب احلسن البارع، وأمحد ابن 
  .ملوك الوراق، والقاضي أيب بكر، وخلق كثري

  ).١(ومبكة من عبد اهللا بن حممد املصري امللقب بالغزال 
  .وباملدينة من عبد اخلالق بن عبد الواسع اهلروي

  سني بن عبدامللك اخلالل، وغامن بن خالد،وبأصبهان من احل
__________  

  .٤٨٤": املشتبه " بتخفيف الزاي، انظر ) ١(
(*)  

)٢٠/٥٥٥(  

  

  .وإمساعيل بن حممد احلافظ، وخلق
وبنيسابور من أيب عبد اهللا الفراوي، وأيب حممد السيدي، وزاهر الشحامي، وعبد املنعم بن القشريي، 

  .وفاطمة بنت زعبل، وخلق
  .و من يوسف بن أيوب اهلمذاين الزاهد، وخلقومبر

  .وراة من متيم بن أيب سعيد املؤدب، وعدة وبالكوفة من عمر بن إبراهيم الزيدي الشريف
  .ومذان وتربيز واملوصل

  .وعمل أربعني حديثا بلدانية
وه، شيخا أنشد) ١(ألف وثالث مئة شيخ بالسماع، وستة وأربعون " معجمه " وعدد شيوخه الذي يف 



صغري " معجم " ، وبضع ومثانون امرأة هلن "معجمه " وعن مئتني وتسعني شيخا باالجازة، الكل يف 
  .مسعناه

  .وحدث ببغداد واحلجاز وأصبهان ونيسابور
  .وصنف الكثري

وكان فهما حافظا متقنا ذكيا بصريا ذا الشأن، ال يلحق شأؤه، وال يشق غباره، وال كان له نظري يف 
  .زمانه

معمر بن الفاخر، واحلافظ أبو العالء العطار، واحلافظ أبو سعد السمعاين، وابنه القاسم بن : نهحدث ع
  علي، واالمام أبو جعفر القرطيب،

واحلافظ أبو املواهب بن صصرى، وأخوه أبو القاسم بن صصرى، وقاضي دمشق أبو القاسم بن 
  احلرستاين، واحلافظ عبد القادر الرهاوي، واملفيت

__________  
  .وأربعني: يف االصل) ١(

(*)  

)٢٠/٥٥٦(  

  

فخر الدين عبدالرمحن بن عساكر، وأخواه زين االمناء حسن، وأبو نصر عبد الرحيم، وأخوهم تاج 
االمناء أمحد، وولده العز النسابة، ويونس بن حممد الفارقي، وعبد الرمحن بن نسيم، والفقيه عبد القادر 

 أبو نصر بن الشريازي، وعلي بن حجاج البتلهي، وأبو عبد اهللا بن أيب عبد اهللا البغدادي، والقاضي
حممد بن نصر القرشي ابن أخي الشيخ أيب البيان، وأبو املعايل أسعد، والسديد مكي ابنا املسلم بن 

عالن، وحممد بن عبد الكرمي بن اهلادي احملتسب، وفخر الدين حممد بن عبد الوهاب بن الشريجي، وأبو 
عبد العزيز ابنا أيب طاهر اخلشوعي، وعبد الواحد بن أمحد ابن أيب املضاء، ونصر اهللا إسحاق إبراهيم و

بن عبدالرمحن بن فتيان االنصاري، وعبد اجلبار بن عبد الغين بن احلرستاين، وحممد بن أمحد املاكسيين 
) ٢(ة ، وحماسن بن أيب القاسم اجلوبراين، وسيف الدولة حممد بن غسان، وعبد الرمحن بن شعل)١(

البيت سوائي، وخطاب بن عبد الكرمي املزي، وعتيق ابن أيب الفضل السلماين، وعمر بن عبد الوهاب 
  .بن الرباذعي، وحممد بن رومي السقباين، والرشيد أمحد بن املسلمة واء الدين علي بن اجلميزي، وخلق

  .وقد روى لشيوخي حنو من أربعني نفسا من أصحاب احلافظ أفردت هلم جزءا
__________  

  ماكسني، وهي مدينة باجلزيرة على" بكسر الكاف والسني املهملة، نسبة إىل ) ١(



طبع الس " ابن عساكر يف ذكرى مرور تسع مئة سنة على والدته " اخلابور، وقد حترفت يف كتاب 
  ".املاليين "  إىل ٣٥ص " سري النبالء " االعلى لرعاية الفنون يف الترمجة املأخوذة من 

 بضم الشني املعجمة وسكون العني ٢٢٠ص " تكملة إكمال االكمال " ضبطها ابن الصابوين يف ) ٢(
 وهو أبو -شهلة باهلاء بدل العني "  إىل ٣٥ص " ابن عساكر "  حترفت يف كتاب -املهملة وفتح الالم 

 من غوطة احلسن عبدالرمحن بن راشد بن شعلة بن راشد البيت سوائي، نسبة إىل بيت سوا، وهي قرية
  .دمشق الشرقية

(*)  

)٢٠/٥٥٧(  

  

وكان له إجازات عالية، فأجاز له مسند بغداد احلاجب أبو احلسن بن العالف، وأبو القاسم بن بيان، 
وأبو علي بن نبهان الكاتب، وأبو الفتح أمحد بن حممد احلداد، وغامن الربجي، وأبو علي احلداد املقرئ، 

 أيب بكر أمحد بن احلسن احلريي، وخلق سواهم أجازوا له وهو وعبد الغفار الشريوي صاحب القاضي
  .طفل

روي عنه أشياء من تصانيفه باالجازة يف حياته، واشتهر امسه يف االرض، وتفقه يف : قال ابنه القاسم
حداثته على مجال االسالم أيب احلسن السلمي وغريه، وانتفع بصحبة جده المه القاضي أيب املفضل 

 القرشي يف النحو، وعلق مسائل من اخلالف عن أيب سعد بن أيب صاحل الكرماين بن علي) ١(عيسى 
  .ببغداد، والزم الدرس والتفقه بالنظامية ببغداد، وصنف ومجع فأحسن

  اجلزء عشرون:  قلت-يف مثان مئة جزء ) ٢" (تارخيه " فمن ذلك : قال
__________  

  ".حيىي "  إىل ٣٦ص  " ابن عساكر" حترف يف الترمجة املطبوعة يف كتاب ) ١(
تاريخ مدينة دمشق محاها اهللا وذكر فضلها وتسمية من حلها من االماثل، أو اجتاز بنواحيها " وامسه ) ٢(

  وهو من أعظم وأوعب ما ألف يف تاريخ املدن، ألفه ابن" من وارديها وأهلها 
مثانني جملدا، ترجم فيه للخطيب، لكنه أعظم منه حجما، إذ يقع يف " تاريخ بغداد " عساكر على نسق 

لالعيان والعلماء واملشاهري ممن سكن دمشق أو اجتاز ا منذ زمن الصحابة حىت عصره، بل إنه ترجم 
لبعض االقدمني كسليمان وشعيب عليهما السالم، وقد رتب أمساء املترمجني على حروف املعجم مقدما 

  .تراجم من امسه أمحد، مع مراعاة أمساء آبائهم
جممع اللغة العربية بدمشق مشروع طبع هذا السفر العظيم، وهو أحق به وأهله، فطبع الد وقد تبىن 

 بتحقيق الدكتور صالح الدين املنجد، ١٩٥٤ والقسم االول من الد والثاين سنة ١٩٥١االول سنة 



اة وينتهي  بتحقيق الشيخ حممد أمحد دمهان، يبدأ بترمجة بسر بن أيب أرط١٩٦٣وصدر الد العاشر سنة 
  .بترمجة ثابت بن أقرم

 طبع جملد بتحقيق الدكتور شكري فيصل فيه تراجم حرف العني املتلوة بااللف ١٩٧٦ويف أواخر عام 
 م جملد آخر بتحقيق ١٩٨٢يبدأ بترمجة عاصم بن دلة، وينتهي بترمجة عائذ بن حممد، مث تاله سنة 

لنحاس، يبدأ بترمجة عبادة بن أوىف، وينتهي الدكتور شكري فيصل واالستاذين رياض مراد وروحية ا
  = (*)بترمجة عبد اهللا بن 

)٢٠/٥٥٨(  

  

عوايل مالك " يف اثنني وسبعني جزءا، و " املوافقات " ومجع :  قال-ورقة، فيكون ستة عشر ألف ورقة 
جزءا يف اثين عشرة " املعجم " عشرة أجزاء، و " غرائب مالك " عليه مخسني جزءا، و " الذيل " ، و "
مخسة عشر جزءا، و " مناقب الشبان " وله :  قال-) ١(هو رواية جمردة مل يترجم فيه شيوخه :  قلت-
تبيني كذب املفتري فيما " ، و )٢(جملد " فضل اجلمعة " أحد عشر جزء، " فضائل أصحاب احلديث " 

  )٣" (نسب إىل االشعري 
__________  

يق االستاذين مطاع الطرابيشي وسكينة الشهايب  م جزء ثالث بتحق١٩٨١ثوب، وكان صدر عام = 
يبدأ بترمجة عبد اهللا بن جابر، وينتهي بترمجة عبد اهللا بن زيد، وصدر أيضا الد االخري املشتمل على 

  . م١٩٨٢تراجم النساء حققته الفاضلة سكينة الشهايب وذلك سنة 
لنسخة اخلطية، فصور جزءا يضم مجلة كما قام امع بنشر بعض أجزاء هذا التاريخ بطريقة التصوير ل

  من تراجم
  . م١٩٧٨العبادلة تبدأ بعد اهللا بن عمران وتنتهي بعبد اهللا بن قيس، وذلك سنة 

ترمجة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بتحقيق حممد باقر احملمودي، " التاريخ " وأفرد بالطبع من هذا 
 بن نعمة اهللا قوجاين، نشر مؤسسة الرسالة سنة وأفردت بالطبع أيضا ترمجة الزهري، بتحقيق شكر اهللا

  . م١٩٨٢
ابن عساكر عدد كبري من العلماء يقتبسون منه وخيتصرونه ويذيلون عليه، " تاريخ " وقد عكف على 

 / ٦بروكلمان " تاريخ " ، وانظر النسخ اخلطية هلذه املختصرات يف ٢٩٤" كشف الظنون " انظر 
  ).النسخة العربية (٧٢، ٧١
 ٦٣١": االعالن بالتوبيخ "  و ١٦٤ / ٢" الوايف "  اختصره إمامنا الذهيب يف عشر جملدات، انظر وممن

  .١٥٦ / ٦" شذرات الذهب " وقد رآه السخاوي خبط الذهيب، و 



  .واختصره الشيخ عبد القادر بدران، وطبع من خمتصره سبعة أجزاء تنتهي بترمجة عبد اهللا بن سيار
 منظور صاحب لسان العرب، وتتوىل اآلن دار الفكر يف دمشق نشر هذا وممن اختصره العالمة ابن

  .املختصر
  .، وعندنا منه نسخة مصورة٧٣ / ٦بروكلمان " تاريخ " انظر ) ١(
ابن عساكر الفاصلة املوجودة بعدها يف " كذا االصل بدون هاء، وقد توهم املشرف على كتاب ) ٢(

  ".جملد " وكذا فعل فيما سيأيت من كلمة " ة جملد: " ٣٦االصل هاء، فأثبت يف الكتاب ص 
أشرف املفاخر العلية يف "  ه، ومنه خمتصر مع زيادة الطبقات بعنوان ١٣٤٧طبع يف دمشق سنة ) ٣(

  .لعبد اهللا بن أسعد اليمين" مناقب االئمة االشعرية 
  .٧٢ / ٦انظر بروكلمان 

(*)  

)٢٠/٥٥٩(  

  

أربعة " من وافقت كنيته كنية زوجته " سبعة أجزاء، " ات السباعي" جملد، و " املسلسالت " جملد، و 
  ثالثة" يف إنشاء دار السنة " أجزاء، و 
حديث " ، "طرق قبض العلم " جملد، " الزهادة يف الشهادة " ثالثة أجزاء، " يف يوم املزيد " أجزاء، 
  .جزآن" عوايل االوزاعي وحاله " ، "حديث اهلبوط وصحته " ، "االطيط 
أمساء االماكن اليت مسع " جزء، " السداسيات " جزء، " اخلماسيات : " يف ابن عساكر اللطيفةومن توال

، "فضل كتابة القرآن " ، "املقالة الفاضحة " ، "إعزاز اهلجرة عند إعواز النصرة " ، "اخلضاب " ، "فيها 
قول " ، "ر اخلندق يف حف" ، "فضل الكرم على أهل احلرم " ، "من ال يكون مؤمتنا ال يكون مؤذنا " 

أخبار سعيد بن عبد " ، "أحاديث رأس مال شعبة " ، "أمساء صحابة املسند " ، )١" (ما تغنيت : عثمان
يف " ، "من نزل املزة " جزآن، " العشرة ) ٣(فضائل " ، )٢" (االبنة " ، "مسلسل العيد " ، "العزيز 

  رواية" ، )٤" (يف كفر سوسية " ، "الربوة والنريب 
__________  

: عن عقبة بن صهبان قال) ٣١١(كذا يف االصل بالغني املعجمة، وهي كذلك يف حديث ابن ماجه ) ١(
ما تغنيت وال متنيت وال مسست ذكري بيميين منذ بايعت رسول اهللا : " مسعت عثمان بن عفان يقول

نيت وال متنيت وال ما تغ" بلفظ " النهاية " نقال عن " اللسان " وكذا ورد يف " صلى اهللا عليه وسلم 
، وقد شرح احملب "تغيت " وتصحف يف املطبوع من النهاية إىل " شربت مخرا يف جاهلية وال إسالم 

بأنه من الغناء، بالكسر واملد، وهو الصوت املطرب " تغنيت : " قوله" الرياض النضرة " الطربي يف 



، ١٣١ / ١" ه على ابن ماجة حاشيت" املعروف عند أهل اللهو واللعب، وهو ما شرحه السندي يف 
  .ما كذبت: أي" ما متنيت : " وقوله
  .مين: مادة": النهاية " و " اللسان " انظر 

  .٨٠: لاللباين" املنتخب من خمطوطات احلديث " ، انظر ٩خمطوط يف الظاهرية جمموع ) ٢(
  ".فضل "  إىل ٣٦ص " ابن عساكر " غريها يف كتاب ) ٣(
 بالقلم بتشديد الياء، بعد السني املهملة، وقد أثبتها يف ٤٦٩ / ٤" ن معجم البلدا" ضبطت يف ) ٤(

  .بغري ياء مع أن االصل املنقول عنه بياء" سوسة  " ٣٦ص " ابن عساكر " كتاب 
(*)  

)٢٠/٥٦٠(  

  

" ، "قرب سعد " ، "البالط " ، )٣" (بيت قوفا " ، )٢" (فذايا " ، )١" (أهل احلمريني " ، "أهل صنعاء 
جديا " ، )٤" (جركان " ، "بيت سوا " ، "دوما مع مسرابا " ، "حرستا " ، "كفر بطنا  " ،"جسرين 

" ، )٧" (يعقوبا " ، "منني " ، "برزة " ، )٦" (بيت هليا " ، "جوبر " ، "زملكا " ، )٥" (وطرميس 
مسند أيب " ، "اجلهاد " ، كتاب "مكة " ، "املدينة " ، "القدس " ، "فضل عسقالن " ، "أحاديث بعلبك 
  ،"حنيفة ومكحول 

__________  
، وهو نسبة إىل موضع بظاهر ٨٠ / ١٣" معجم االدباء " كذا ورد يف االصل، وهو موافق ل ) ١(

:  وقال٣٠٧ / ٢" معجمه " أورده ياقوت يف " احلمرييون : " احلمرية، ويقال له: دمشق يسميه العامة
  .حملة بظاهر دمشق على القنوات

  .ضع باسم مجاعة من قبيلة محري نزلوا فيهوقد مسي هذا املو
  ".فضل اجلمرتني " إىل " هدية العارفني " وقد تصحف يف 

" ، ويقصد كتاب ٢٤١ / ٤" معجم البلدان " من قرى دمشق : فذايا، بالفاء والذال املعجمة) ٢(
د بالنسبة ، وكذا املقصو٨٠ / ١٣" معجم االدباء " كما قال ياقوت يف " حديث مجاعة من أهل فذايا 

  .ملا سيورده من أمساء القرى واملواضع
قيوفا، وهو خطأ، فقد ضبطها ياقوت بضم القاف وسكون الواو وفاء مقصورة، وهي : يف االصل) ٣(

  .من قرى دمشق
  .٥٢١ / ١" معجم البلدان " 
: ةحردان، بضم احلاء املهملة وسكون الراء والدال املهمل: كذا يف االصل، وهو خطأ، والصواب) ٤(



  .من قرى دمشق
: ، ومنه نسخة خطية، انظر فهرس الظاهرية املنتخب من خمطوطات احلديث٤٠ / ٢" معجم البلدان " 

  .٨٣ص 
  إىل" ابن عساكر " يف كتاب " طرميس " وكالمها من قرى دمشق، وقد حترف اسم ) ٥(
  .٣٥٩حبذف الياء، وذكر على الصواب فيه ص " طرمس " 
كذا يتلفظ به، والصحيح بيت : م وسكون اهلاء وياء وألف مقصورة وقالضبطها ياقوت بكسر الال) ٦(

االالهة، وهي قرية مشهورة بغوطة دمشق، وللشعراء فيها أشعار كثرية، منها قول أمحد بن منري 
دالح مكفكفة * إىل الغيضتني ومحوريه إىل بيت هليا إىل برزة * سقاها وروى من النريبني : االطرابلسي

  .بة إليها بتلهي، وقد نسب إليها خلق كثري من أهل الروايةاالوعيه والنس
  .وهذه القرية قد دثرت وأقيم مكاا البنك املركزي

ضرب احلوطة " قرية من قرى غوطة دمشق ذكرها ابن طولون يف كتابه : يعقوبا بالياء التحتية املثناة) ٧(
  .يف حرف الياء" 

(*)  

)٢٠/٥٦١(  

  

االربعون " ، و )١(جزء " االربعون البلدية " جميليد، و " ربعون الطوال اال" وغري ذلك، و " العزل " 
طرق قبض العلم " ثالثة أجزاء، و " فضل عاشوراء " ، و )٣" (االربعون االبدال " ، و )٢" (يف اجلهاد 

 عوايل" جميليد، ) ٥" (شيوخ النبل " جزآن، " املصاب بالولد " جميليد، " الزالزل " جزء، كتاب ) ٤" (
جزء، وسرد له عدة " معجم القرى واالمصار " أربعة أجزاء، " عوايل سفيان " اثنا عشر جزءا، " شعبة 

  ).٦(تواليف 
  .وأملى أربع مئة جملس ومثانية: قال
وكان مواظبا على صالة اجلماعة وتالوة القرآن، خيتم كل مجعة، وخيتم يف رمضان كل يوم، : قال

 كثري النوافل واالذكار، حييي ليلة النصف والعيدين بالصالة ويعتكف يف املنارة الشرقية، وكان
  ملا محلت يب: والتسبيح، وحياسب نفسه على حلظة تذهب يف غري طاعة، قال يل

  .تلدين غالما يكون له شأن: أمي، رأت يف منامها قائال يقول
   الرحلة،وحدثين أن أباه رأى رؤيا معناه يولد لك ولد حيىي اهللا به السنة، وملا عزم على

__________  
  .٧٢ / ٦بروكلمان " تاريخ " انظر ) ١(



  . الكويت-طبع بتحقيق الشيخ عبد اهللا بن يوسف يف دار اخللفاء للكتاب االسالمي ) ٢(
  .٧٩ص : انظر املنتخب من خمطوطات احلديث) ٣(
  .ذكره املؤلف آنفا، فهو تكرار) ٤(
  .الستاذة الفاضلة سكينة الشهايب م بتحقيق ا١٩٨٠طبع يف دار الفكر بدمشق سنة ) ٥(

  .وقد اختصر الذهيب هذا الكتاب وزاده فوائد وحماسن
  .١٥٥ / ٦" وشذرات الذهب " ، ١٨٠ق : لسبط ابن حجر" رونق االلفاظ " انظر 

 م، وطبع الس الرابع ١٩٥٤سنة " كشف املغطى يف فضل املوطا " وطبع من مؤلفاته كتاب ) ٦(
بدمشق " ذم قرناء السوء " والس الثالث واخلمسون يف " من ال يعمل بعلمه ذم " عشر من االمايل يف 

  . يف دار الفكر١٩٧٨سنة 
ابن عساكر يف ذكرى مرور تسع مئة سنة على " وانظر كل ما ذكرته املصادر من مؤلفاته يف كتاب 

  .٣٦٠ - ٣٤٤ص " والدته 
(*)  

)٢٠/٥٦٢(  

  

  .يي اهللا بك هذا الشأنأرجو أن حي): ١(قال له أبو احلسن بن قبيس 
: كنت يوما أقرأ على أيب الفتح املختار بن عبد احلميد وهو يتحدث مع اجلماعة، فقال: وحدثين أيب قال

ما رأينا مثله، : ما رأينا مثله، مث قدم علينا أبو سعد السمعاين، فقلنا: قدم علينا أبو علي بن الوزير، فقلنا
  ).٢(حىت قدم علينا هذا، فلم نر مثله 

ما : وحكى يل أبو احلسن علي بن إبراهيم االنصاري احلنبلي، عن أيب احلسن سعد اخلري قال: قال القاسم
  رأيت يف سن أيب القاسم

  ).٣(احلافظ مثله 
يقول لبعض تالمذته ) ٤(وحدثنا التاج حممد بن عبدالرمحن املسعودي، مسعت احلافظ أبا العالء اهلمذاين 

أو يف الفضل مثلي، فحينئذ آذن ) ٥] (أعلم مين [ إن عرفت أستاذا : ل فقا- وقد استأذنه أن يرحل -
من هذا : إليك أن تسافر إليه، اللهم إال أن تسافر إىل احلافظ ابن عساكر، فإنه حافظ كما جيب، فقلت

  .وأثىن عليه..حافظ الشام أبو القاسم، يسكن دمشق: احلافظ ؟ فقال
   أبووكان جيري ذكره عند ابن شيخه وهو اخلطيب

__________  
أخربنا أبو احلسن، وهو أبو احلسن علي : ، فيقول"تاريخ " وهو من شيوخه الذين يروي عنهم يف ) ١(



وهو أحد الشيوخ ) ٩(بن أمحد بن منصور بن قبيس الغساين املالكي، تقدمت ترمجته يف هذا اجلزء برقم 
  .من طريقهم" تاريخ بغداد " الذين يروي 

السبكي " طبقات " ، و ٨٤، ٨٣ / ١٣" معجم االدباء " ، و ١٣٣١ / ٤فاظ تذكرة احل" انظر ) ٢(
٢١٧ / ٧.  
  .١٣٣١ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
  .ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين) ٤(
  . ليصح السياق٢١٨ / ٧السبكي " طبقات " ما بني حاصرتني مستدرك من ) ٥(

  .فضل مينإن عرفت أحدا أ": تذكرة احلفاظ " ويف 
  .دومنا إشارة إىل ذلك" أو "  لفظ ٣٧ص " ابن عساكر " وقد حذف يف كتاب 

(*)  

)٢٠/٥٦٣(  

  

 ويكون - أعين احلافظ -ما نعلم من يستحق هذا اللقب اليوم : الفضل بن أيب نصر الطوسي، فيقول
  .حقيقا به سواه

  .كذا حدثين أبو املواهب بن صصرى
  أنا: حلافظ أبو العالء، وقال يلملا دخلت مهذان أثىن عليه ا: وقال

أعلم أنه ال يساجل احلافظ أبا القاسم يف شأنه أحد، فلو خالق الناس ومازجهم كما أصنع، إذا الجتمع 
  .عليه املوافق واملخالف

هو بعيد من هذا كله، مل يشتغل : أي شئ فتح له، وكيف ترى الناس له ؟ قلت: وقال يل أبو العالء يوما
احلمد اهللا، هذا مثرة : ال باجلمع والتصنيف والتسميع حىت يف نزهه وخلواته، فقالمنذ أربعني سنة إ

قد حصل لنا هذه الدار والكتب واملسجد، هذا يدل على قلة حظوظ أهل العلم يف ) ١(العلم، أال إنا 
  .بالدكم

  ).٢(ما كان يسمي أبو القاسم ببغداد إال شعلة نار من توقده وذكائه وحسن إدراكه : مث قال يل
قدم : حكى لنا الفراوي قال: ابن القزويين عن والده مدرس النظامية قال) ٣(وروى زين االمناء، حدثنا 

علينا ابن عساكر، فقرأ علي يف ثالثة أيام فأكثر، فأضجرين، وآليت أن أغلق بايب، وأمتنع، جرى هذا 
اهللا عليه وسلم إليك، رأيته أنا رسول رسول اهللا صلى : اخلاطر يل بالليل، فقدم من الغد شخص، فقال

إن قدم بلدكم رجل من أهل الشام أمسر يطلب حديثي، فال : امض إىل الفراوي، وقل له: يف النوم، فقال
  .يأخذك منه ضجر وال ملل



  :قال
__________  

  ".أنه "  إىل ٣٨ص " ابن عساكر " حترف يف كتاب ) ١(
معجم " ، و ٢١٨ / ٧السبكي " ات طبق" ، و ١٣٣٢، ١٣٣١ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(

  .٨٥، ٨٤ / ١٣" االدباء 
  .، فأوهم أن زين االمناء هو ابن القزويين٣٨ص " ابن عساكر " من كتاب " حدثنا " سقط لفظ ) ٣(

(*)  

)٢٠/٥٦٤(  

  

  ).١(فما كان الفراوي يقوم حىت يقوم احلافظ أوال 
  الذينوأنا كنت أذاكره يف خلواته عن احلفاظ : قال أبو املواهب

أما ببغداد، فأبو عامر العبدري، وأما بأصبهان، فأبو نصر اليوناريت، لكن إمساعيل احلافظ : لقيهم، فقال
  .كان أشهر منه

  .فعلى هذا ما رأى سيدنا مثل نفسه: فقلت له
وأما بنعمة : (فقد قال: قلت ] ٣٢: النجم) [ فال تزكوا أنفسكم: (ال تقل هذا، قال اهللا تعاىل: فقال

  ).٢(إن عيين مل تر مثلي لصدق : نعم، لو قال قائل: ، فقال ]١١: الضحى) [ حدثربك ف
مل أر مثله وال من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة : وأنا أقول: قال أبو املواهب

أربعني سنة من لزوم اجلماعة يف اخلمس يف الصف االول إال من عذر، واالعتكاف يف رمضان وعشر 
حلجة وعدم التطلع إىل حتصيل االمالك وبناء الدور، قد أسقط ذلك عن نفسه، وأعرض عن طلب ذي ا

املناصب من االمامة واخلطابة، وأباها بعد أن عرضت عليه، وقلة التفاته إىل االمراء، وأخذ نفسه باالمر 
  .باملعروف والنهي عن املنكر ال تأخذه يف اهللا لومة الئم

: تحديث واهللا املطلع أنه ما محلين على ذلك حب الرئاسة والتقدم، بل قلتملا عزمت على ال: قال يل
مىت أروي كل ما قد مسعته، وأي فائدة يف كوين أخلفه بعدي صحائف ؟ فاستخرت اهللا، واستأذنت 

ومن أحق ذا منك ؟ فشرعت يف ذلك سنة : أعيان شيوخي ورؤساء البلد، وطفت عليهم، فكل قال
قال يل جدي القاضي أبو املفضل ملا قدمت من :  والدي أبو القاسم احلافظثالث وثالثني، فقال يل

  :سفري
__________  

  .٢١٩ / ٧السبكي " طبقات "  و ١٣٣٠ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(



  .٢٢٢، ٢٢١ / ٧السبكي " طبقات "  و ١٣٣٢ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(
(*)  

)٢٠/٥٦٥(  

  

  واري حىت جنلس إليك، فلما عزمت عىاجلس إىل سارية من هذه الس
: إىل أن قال أبو حممد القاسم)...١(اجللوس اتفق أنه مرض، ومل يقدر له بعد ذلك اخلروج إىل املسجد 

وكان أيب رمحه اهللا قد مسع أشياء مل حيصل منها نسخا اعتمادا على نسخ رفيقه احلافظ أيب علي بن الوزير 
صله أيب، وما حصله أيب ال حيصله ابن الوزير، فسمعت أيب ليلة ، وكان ما حصله ابن الوزير ال حي)٢(

رحلت وما كأين رحلت، كنت أحسب أن ابن الوزير يقدم : يتحدث مع صاحب له يف اجلامع، فقال
وكتب البيهقي واالجزاء، فاتفق سكناه مبرو، وكنت أؤمل وصول رفيق " الصحيحني " بالكتب مثل 

، وما أرى أحدا منهم )٣(اجلياين، ووصول رفيقنا أيب احلسن املرادي يوسف بن فاروا : آخر له يقال له
  .جاء، فالبد من الرحلة ثالثة وحتصيل الكتب واملهمات

فلم ميض إال أيام يسرية حىت قدم أبو احلسن املرادي، فأنزله أيب يف مرتلنا، وقدم بأربعة أسفاط : قال
 السفر، وأقبل على تلك الكتب، فنسخ كتب مسموعة، ففرح أيب بذلك شديدا، وكفاه اهللا مؤنة

واستنسخ وقابل، وبقي من مسموعاته أجزاء حنو الثالث مئة، فأعانه عليها أبو سعد السمعاين، فنقل إليه 
منها مجلة حىت مل يبق عليه أكثر من عشرين جزءا، وكان كلما حصل له جزء منها كأنه قد حصل على 

  ).٤(ملك الدنيا 
  أخربين": معجمه " ط معمر بن الفاخر يف قرأت خب: قال ابن النجار

__________  
  .١٣٣٢ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  ).١١٣(الذي تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٢٢(تقدمت ترمجته برقم ) ٣(
  .٢٢٠، ٢١٩ / ٧السبكي " طبقات " انظر ) ٤(

(*)  

)٢٠/٥٦٦(  

  



ن شيخنا إمساعيل ابن حممد االمام يفضله أبو القاسم احلافظ إمالء مبىن وكان من أحفظ من رأيت وكا
على مجيع من لقيناهم، قدم أصبهان ونزل يف داري، وما رأيت شابا أحفظ وال أورع وال أتقن منه، 

استأذنت أمي يف الرحلة إليها، : وكان فقيها أديبا سنيا، سألته عن تأخره عن الرحلة إىل أصبهان، قال
  ).١(فما أذنت 

اسم كثري العلم، غزير الفضل، حافظ متقن، دين خري، حسن السمت، مجع بني أبو الق: وقال السمعاين
مجع ما مل جيمعه غريه، وأرىب على : إىل أن قال..معرفة املتون واالسانيد، صحيح القراءة، متثبت حمتاط

، وحصل يل بدمشق "معجمه " أقرانه، دخل نيسابور قبلي بشهر، مسعت منه، ومسع مين، ومسعت منه 
  ).٢(، مث كانت كتبه تصل إيل، وأنفذ جواا "التاريخ الكبري لدمشق "  وكان قد شرع يف نسخة به،

سألت شيخنا أبا احلسن : أبا حممد املنذري يقول) ٣(مسعت احلافظ : مسعت احلافظ علي بن حممد يقول
ابن احلافظ ابن عساكر، واحلافظ : من هم ؟ قلت: علي بن املفضل احلافظ عن أربعة تعاصروا، فقال

  .ابن عساكر أحفظ: ناصر، فقال
  .ابن عساكر: ابن عساكر وأبو موسى املديين ؟ قال: قلت
  ).٤(السلفي شيخنا، السلفي شيخنا : ابن عساكر وأبو طاهر السلفي ؟ فقال: قلت
  لوح بأن ابن عساكر أحفظ، ولكن تأدب مع شيخه، وقال لفظا: قلت

__________  
  .١٣٣٣ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .١٣٣٠ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(
  ".ابن عساكر " املوجودة يف كتاب " سري النبالء " سقط من ترمجة " احلافظ " لفظ ) ٣(
  .٢٢٠ / ٧السبكي " ، وطبقات ١٣٣٣ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٤(

(*)  

)٢٠/٥٦٧(  

  

  .حمتمال أيضا لتفضيل أيب طاهر، فاهللا أعلم
تاريخ " من استعار له شيئا من ) ١(د الغين املقدسي بعد موت ابن عساكر نفذ وبلغنا أن احلافظ عب

ندم على تفويت السماع منه، فقد كان : ، فلما طالعه، انبهر لسعة حفظ ابن عساكر، ويقال"دمشق 
  .بني ابن عساكر بني املقادسة واقع، رحم اهللا اجلميع
ذرا السعي يف نيل العلى ): ٢(ظ ابن عساكر واليب علي احلسني بن عبد اهللا بن رواحة يرثي احلاف

بنار أسى أو دمع سحب ) ٣(والفضائل مضى من إليه كان شد الرواحل وقوال لساري الربق إين نعيته 



هو اطل وما كان إال البحر غار ومن يرد سواحله مل يلق غري جداول وهبكم رويتم علمه عن رواته 
  منه وجنح الوسائل) ٥(اهلدى بوفاته وعز التقى عوايل صحبه بنوازل فقد فاتكم نور ) ٤(وليس 

__________  
  ".أنفذ "  إىل ٤٠ص " ابن عساكر " غريها يف كتاب ) ١(
االبيات ضمن قصيدة طويلة يف رثاء ابن عساكر يف ترمجة احلسني بن عبد اهللا بن رواحة االنصاري ) ٢(

  .٥٥ - ٤٨ / ١٠" معجم االدباء " يف 
  .معينة.. فقوال":معجم االدباء " يف ) ٣(
  .فليس": معجم االدباء " يف ) ٤(
  .ونور التقى": معجم االدباء " يف ) ٥(

(*)  

)٢٠/٥٦٨(  

  

لالمام الشافعي مقالة فأصبح ) ٢(حنا ) ١(خلت سنة املختار من ذب ناصر فأقرب ما خنشاه بدعة خاذل 
  .اطلوسد من التجسيم باب ضاللة ورد من التشبيه شبهة ب) ٣(شايف عي كل جمادل 

  .قتل ناظمها على عكا سنة مخس ومثانني
وأشرفه االحاديث العوايل وأنفع كل نوع منه * أال إن احلديث أجل علم : ومن نظم احلافظ أيب القاسم

حتققه كأفواه الرجال فكن يا صاح ذا * فإنك لن ترى للعلم شيئا ) ٤(وأحسنه الفوائد واالمايل * عندي 
من التصحيف بالداء العضال *  مالل وال تأخذه من صحف فترمى وخذه عن الشيوخ بال* حرص عليه 

  فماذا التصايب وماذا الغزل* أيا نفس وحيك جاء املشيب : وله) ٥(
__________  

  .فأيسر ما القته بدعة جاهل": معجم االدباء " يف ) ١(
  .منا، بامليم بعد النون": معجم االدباء " كذا االصل، ويف ) ٢(
  .فأصبح يثين عنه كل جمادل": دباء معجم اال" يف ) ٣(
  .الفرائد يف االمايل": وفيات االعيان " يف ) ٤(

  .الفوائد يف االمايل": مرآة اجلنان " ويف 
" شذرات الذهب " ، و ٢٩٤ / ٣" مرآة اجلنان " ، و ٣١٠ / ٣" وفيات االعيان " االبيات يف ) ٥(
٣٤٠، ٣٩٩ / ٤.  

(*)  



)٢٠/٥٦٩(  

  

وخطب املنون ا قد نزل فيا * وجاء مشييب كأن مل يزل كأين بنفسي على غرة * ن توىل شبايب كأن مل يك
  ).٢(وما قدر اهللا يل يف االزل * أكون ) ١(ليت شعري ممن 

والبن عساكر شعر حسن ميليه عقيب كثري من جمالسه، وكان فيه اجنماع عن الناس، وخري، وترك 
  .للشهادات على احلكام وهذه الرعونات

جب سنة إحدى وسبعني ومخس مئة ليلة االثنني حادي عشر الشهر، وصلى عليه القطب تويف يف ر
  .، وحضره السلطان صالح الدين، ودفن عند أبيه مبقربة باب الصغري)٣(النيسابوري 

علي بن حممد بن أمحد اليونيين ببعلبك سنة ثالث وتسعني، أخربنا القاضي ) ٤(أخربنا االمام أبو احلسني 
ن أمحد بن أيب املضاء يف سنة ست وعشرين وست مئة بقراءة احلافظ أيب موسى املقدسي عبد الواحد ب

حدثنا علي بن احلسن الشافعي إمالء ببعلبك سنة إحدى ومخسني ومخس مئة، أخربنا احلسني بن : قال
نا عبدامللك بأصبهان، أخربنا أبو طاهر أمحد بن حممود الثقفي، أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم، حدث

حدثنا إبراهيم بن هشام : حممد بن احلسن بن قتيبة، وحممد بن الفيض، واحلسني بن عبد اهللا الرقي قالوا
  بن حيىي الغساين، حدثين أيب، عن عروة بن رومي

__________  
  .فيمن: يف معجم االدباء) ١(
" داية والنهاية الب" ، و ٣٩٤ / ٣" مرآة اجلنان " ، و ٣١٠ / ٣" وفيات االعيان " االبيات يف ) ٢(

، و ٨٦ / ١٣" معجم االدباء " ، و ٢٧٤ / ١" اخلريدة " ، وهي ما عدا البيت الثالث يف ٢٩٤ / ١٢
االسنوي " طبقات " ، واالول والرابع يف ٧٧ / ٦" النجوم الزاهرة " ، و ٢١٤ / ٨" مرآة الزمان " 
٢١٧ / ٢.  
  .العشرين ه، ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي و٥٧٨املتوىف سنة ) ٣(
  .٩٩الذهيب ورقة " مشيخة " ، وهو مترجم يف "أبو احلسن " إىل " ابن عساكر " حترف يف كتاب ) ٤(

(*)  

)٢٠/٥٧٠(  

  

من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اللخمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت
سري عسري، أعانه اهللا على إجازة الصراط كان ذا وصلة الخيه املسلم إىل ذي سلطان يف تبيلغ بر أو تي

  ).١" (يوم دحص االقدام 



أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بقراءيت، أخربنا زين االمناء احلسن بن حممد، أخربنا عمي احلافظ أبو 
القاسم علي بن احلسن، أخربنا أبو القاسم النسيب، أخربنا حممد بن عبدالرمحن التميمي، أخربنا يوسف 

 القاسم املياجني، أخربنا أمحد بن علي التميمي، حدثنا أمحد بن حامت الطويل، حدثنا مالك، عن ابن ابن
شهاب، عن عروة، عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه باملعوذات، 

  .عليه) ٢(ونفث، أو نفث 
  ).٣(متفق عليه 

  .ك، فشيخ بصري، وأما الطويل فبغدادي، عن مال)٤(أما أمحد بن حامت بن خمشي 
__________  

 / ٤" ميزان االعتدال " إسناده تالف، إبراهيم بن هشام كذبه أبو حامت وأبو زرعة، وقال املؤلف يف ) ١(
  هو أحد املتروكني الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب، وأبوه ال يعرف،: ٣٧٨

" بن هشام ذا االسناد، وأورده السيوطي يف من طريق إبراهيم ) ٥٢٠(وأخرجه ابن حبان يف صحيحه 
  .وابن عساكر" مكارم االخالق " ، وزاد نسبة للخرائطي يف ٨٢٤ص " اجلامع الكبري 

  .تفث، بالتاء أوله، وهو خطأ: يف االصل) ٢(
" ، وهو يف )٢١٩٢(ومسلم ) ٥٧٥١(و ) ٥٧٣٥(و ) ٥٠١٦) (٤٤٣٩(أخرجه البخاري ) ٣(

  .٩٤٣ - ٩٤٢ / ٢" املوطأ 
  ".خيشى "  إىل ٤٢ص " ابن عساكر " بامليم أوله، وحترف يف كتاب ) ٤(

  .٤٨ / ٢" اجلرح والتعديل " انظر 
(*)  

)٢٠/٥٧١(  

  

 ابن شافع بن صاحل االمام احلافظ املفيد، حمدث بغداد، أبو الفضل، أمحد بن صاحل*  ابن شافع - ٣٥٥
  .بن حامت، اجليلي، مث البغدادي املعدل

  .س مئةولد سنة عشرين ومخ
ومسعه أبوه من أيب غالب بن البناء، وهبة اهللا بن الطرب، وهبة اهللا بن عبد اهللا الشروطي، والقاضي أيب 

  .بكر، وبدر الشيحي
مث طلب هو بنفسه، وتال بالروايات على أيب حممد سبط اخلياط، والزم احلديث، فأكثر منه، واقتفى أثر 

  .، مث كان قارئ احلديث مبجلس ابن هبرية الوزيرابن ناصر، وحذا حذوه، وخترج به، واستملي له
  .وكان مليح اخلط، متقنا ورعا دينا، على مست السلف، علق تارخيا على السنني ما بيضه



  .ابن االخضر، واحلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق: روى عنه
  إمام ثقة حافظ، إمام يف السنة، يقرأ قراءة مليحة: قال املوفق

  ).١(بصوت رفيع 
كان ذا حلم وسؤدد وصفات : كان حافظا حجة ثبتا ورعا سنيا، صحيح النقل، وقيل: ل ابن النجاروقا

  ).٢(محيدة 
  ,١٠املنتظم (*) 

، الوايف بالوفيات ١٩٠ / ٤، العرب ١٨٣ / ١، املختصر احملتاج إليه ٣٥٩ / ١١، الكامل ٢٣١، ٢٣٠
، شذرات الذهب ٢٧٩: ون، كشف الظن٣١٣ - ٣١١ / ١، ذيل طبقات احلنابلة ٤٢٢، ٤٢١ / ٦
  .٨٦ / ١، هدية العارفني ٢١٢ / ١، إيضاح املكنون ٢١٥ / ٤
  .٣١٢ / ١ابن رجب " طبقات " انظر ) ١(
  .٣١٢ / ١ابن رجب " طبقات " انظر ) ٢(

(*)  

)٢٠/٥٧٢(  

  

  .مات يف شعبان سنة مخس وستني ومخس مئة كهال، رمحه اهللا
  .عد الستني ومخس مئة، فذكر احلوادث والوفياتاخلطيب على السنني إىل ب" تاريخ " ذيل على 

هو أحد العلماء االثبات، كتب الكثري، ونال رئاسة مع علم ودين وتثبت : قال عمر بن علي القرشي
  .وإتقان، رمحه اهللا

  
 بن أمحد بن محدان بن االمام احلافظ، العامل الكبري، أبو اخلري عبدالرحيم بن حممد*  أبو اخلري - ٣٥٦

  .بهاينموسى االص
  .ولد يف صفر سنة مخس مئة

غامن الربجي، وأيب علي احلداد، وجعفر الثقفي، وعبد الواحد بن حممد الدشتج، وحممد بن : وروى عن
  .عبد الواحد الدقاق، وطبقتهم، ويف الرحلة من ابن احلصني، وأيب العز بن كادش، وخلق

  ملىمث قدم بغداد بعد الستني ومخس مئة، وأملى جبامع القصر، است
  .عليه أبو حممد بن االخضر

كانوا يفضلونه : سألت ابن االخضر عنه، فأثىن عليه، ووصفه باحلفظ واملعرفة، وقال: قال ابن النجار
  .على معمر بن الفاخر



  كان من حفاظ احلديث، مسعت مجاعة: مث قال ابن النجار
__________  

، لسان امليزان ١٦٠، ١٥٩خ بغداد ، املستفاد من ذيل تاري١٣٢٣ - ١٣٢١ / ٣تذكرة احلفاظ (*) 
  .٢٢٨ / ٤، شذرات الذهب ٥١٠، طبقات احلفاظ ٨، ٧ / ٤

(*)  

)٢٠/٥٧٣(  

  

  ).١(، وكانوا يفضلونه على احلافظ أيب موسى يف احلفظ "الصحيحني " كان حيفظ : يقولون
  .حدث عنه احلافظ عبد الغين، والشيخ موفق الدين: قلت

أبو عبد اهللا احلنبلي بأصبهان حمضرا يف أيب اخلري، وفيه خط إمساعيل أخرج إيل شيخنا : قال ابن النجار
بن حممد بن الفضل، وأيب نصر الغازي، وحممد بن أيب نصر اللفتواين، وكوتاه عليه، وكلهم شهدوا أنه ال 

  .حيتج بنقله، وال يقبل قوله، وال يوثق به يف ديانته وسوء سريته
سؤاال سأله احلافظ أبا موسى عن إجازات البغداديني ملسعود وقرأت خبط عبيداهللا بن حممد اخلجندي 

، الذين نقلهم عبدالرحيم ابن )٢(الثقفي، وهم اخلطيب، وابن املهتدي باهللا، وابن املأمون، ومتام العشرة 
موسى، وأحال على مواضع طلبت، فلم توجد، وتكلم الناس يف ذلك، وسأله أيضا عن إجازات ابن 

اغترت االغرار ذه االجازات، وضيعوا أوقام يف القراءة ا، وبتسويف ]: نصه [ هاجر، فكتب ما 
املدعي هلا بإظهارها إىل أن حتقق بطالا بعد طول املدة، والرجوع إىل احلق أوىل، فمن قرأ على الرئيس 

  مسعود بإجازة هؤالء فقد ضل سعيه، وخاب أمله، وقد
  ).٣(أشهد الرئيس على نفسه ببطالن بعضها 

من : البخاري، ويقول" صحيح " كان أبو اخلري حيفظ : مسعت االمام عبد اهللا اجلبائي يقول: ل الضياءقا
  أراد أن يقرأ املنت حىت أقرأ له

__________  
  .١٥٩": املستفاد " ، و ١٣٢٢، ١٣٢١ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .عشرة: يف االصل) ٢(

  .بدون أل التعريف
  ".فاظ تذكرة احل" واملثبت من 

  .١٦٠، ١٥٩" املستفاد "  و ١٣٢٢ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٣(
(*)  



)٢٠/٥٧٤(  

  

  ).١(االسناد، ومن أراد أن يقرأ االسناد حىت أقرأ املنت 
أرسل إيل ولد احلافظ أيب : مسعت االمام حممد بن أيب سعيد بأصبهان يقول: وقرأت خبط الشيخ الضياء

عندي درج فيه : ما صح عندك فيه ؟ فأرسلت إليه:  اخلري بن موسىالعالء من مهذان يسألين عن أيب
  . أقرب- واهللا أعلم -جرحه، ودرج فيه تعديله، والتعديل 

  ).٢(النه تكلم فيه احلافظ أبو موسى من أجل إجازات مسعود الثقفي : مث قال
  .تويف يف شوال سنة مثان وستني ومخس مئة: قلت

افظ العدل، أبو مسعود، عبدالرحيم بن أيب الوفاء علي بن محد بن االمام احملدث احل*  احلاجي - ٣٥٧
  .عيسى االصبهاين احلاجي، سبط الشيخ غامن الربجي

جده غامن، وأيب علي احلداد، وعبد الغفار بن حممد الشريوي ارحتل إليه، وأيب القاسم بن : مسع من
  .احلصني، وأيب العز بن كادش، وعدة

  ، وعبد القادر الرهاوي، وطائفة،)٣ (السمعاين، وابن عساكر: وعنه
  .ابن الليت، وكرمية الزبريية: وباالجازة

__________  
  .١٣٢٢ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ١(
  .١٣٢٣ / ٤" تذكرة احلفاظ " انظر ) ٢(

  .٢١٧ / ٤، شذرات الذهب ١٩٣ / ٤العرب (*) 
  .واحلاجي بتشديد اجليم يطلقه االعاجم على من حج

  .١٣ / ٤" االنساب " انظر حاشية 
  .١١١ق : ابن عساكر" مشيخة " انظر ) ٣(

(*)  

)٢٠/٥٧٥(  

  

  .وعاش بضعا وسبعني سنة
  .شاب كيس متودد، حسن السرية، له أنسه باحلديث، وهو أحد الشهود املعدلني: قال السمعاين

  .للطرباين" املعجم الكبري " مسع منه ابن عساكر : قلت
  .ل سنة ست وستني ومخس مئةتويف يف الثاين والعشرين من شوا



الشيخ الكبري املعمر، عبد اهللا بن عمر بن عبد اهللا بن عمر، أبو رشيد، االصبهاين، *  أبو رشيد - ٣٥٨
  .من بقايا أصحاب الرئيس الثقفي، وأمحد بن أشتة

  .عاش نيفا وتسعني سنة
  .تويف يف ربيع اآلخر سنة أربع وسبعني ومخس مئة

  .أجاز البن الليت، وكرمية
ابن نظيف حممد بن حممود الواعظ اهلمذاين، وحممد بن أيب سعيد االديب االصبهاين، : ومسع منه أحاديث

وحممد بن حممد بن حممد بن املقرئ، وأخوه أمحد، وحممد بن أيب احلسن القصار، واحلسني بن احلسن 
  .الكوسج، االصبهانيون

__________  
  .٢٤٨ / ٤، شذرات الذهب ٢٢٠ / ٤العرب (*) 
*)(  

)٢٠/٥٧٦(  

  

، الفقيه )٢(، حممد بن حممد بن حممد بن سعد )١(مفيت الشافعية، أبو منصور *  الربوي - ٣٥٩
  ).٣(اخلراساين الواعظ، صاحب التعليقة يف اخلالف 

  ).٥(أصحاب ابن حيىي ) ٤(وهو أكرب 
  .ألف جدال مشهورا، واشنغلوا به

رمضان سنة سبع وستني ومخس مئة وله مخسون سنة قدم بغداد، وأقبلوا عليه كثريا، فمات بعد أشهر يف 
)٦.(  

  .وقد درس بالبهائية، وكان أحد االذكياء
__________  

 / ٤، وفيات االعيان ١٨٣، ١٨٢ / ٨، مرآة الزمان ٣٧٦ / ١١، الكامل ٢٣٩ / ١٠املنتظم (*) 
، ٢٨٠، ٢٧٩ / ١، الوايف بالوفيات ٢٠٠ / ٤، العرب ١١٦ / ١، املختصر احملتاج إليه ٢٢٦، ٢٢٥

 - ٢٦٠ / ١، طبقات االسنوي ٣٩١ - ٣٨٩ / ٦، طبقات السبكي ٣٨٣، ٣٨٢ / ٣مرآة اجلنان 
 / ٤، شذرات الذهب ٢٠٦ / ١ ج ٤، تاريخ ابن الفرات م ٢٦٩ / ١٢، البداية والنهاية ٢٦٣
٢٢٤.  
بة إىل أي وال أعلم هذه النس: ضبطها ابن خلكان بفتح الباء املوحدة والراء وبعدها واو، قال: الربوي

  .شئ هي، وال ذكرها السمعاين، وغالب ظين أا من نواحي طوس



  .جد: وضبطها ابن العماد بفتح املوحدة وتشديد الراء املضمومة نسبة إىل برويه
ومل يذكر صاحب ) الربويي (١٧٧ / ٢" االنساب " فإن كانت نسبة إىل اجلد فقد ذكرها السمعاين يف 

  .الترمجة
  ".الدوي " إىل " البداية " ويف " البوري " إىل " الكامل " ة يف وقد حترفت هذه النسب

  .أبو املظفر": البداية " و " املنتظم " يف ) ١(
  .أبو حامد": الشذرات " و " العرب " ويف 

: ، وفيه٣٨٩ / ٦السبكي " طبقات " حممد بن حممد بن أمحد بن إمساعيل كما يف : وقيل امسه) ٢(
  .مد بن حممد بن إمساعيل بن عبد اهللاحممد بن حم: ومنهم من قال

  .٢٦١ / ١االسنوي " طبقات " انظر عن هذه التعليقة ) ٣(
  .جمودة، والصواب ما أثبتناه" أكثر " يف االصل ) ٤(
  ).٢٠٨(وهو حممد بن حيىي الشافعي، تقدمت ترمجته برقم ) ٥(
السبكي " طبقات "  و ١٨٣ / ٨" مرآة الزمان "  و ٣٧٦ / ١١" الكامل " انظر يف سبب موته ) ٦(
  .٢٨٠ / ١" الوايف " ، و ٣٩٠ / ٦

(*)  

)٢٠/٥٧٧(  

  

  .بن بلدرك بن أيب اللقاء اجلربيلي البواب) ١(الشيخ املعمر، أبو أمحد، أسعد *  اجلربيلي - ٣٦٠
  .ولد يف ربيع االول سنة سبعني وأربع مئة

  .مسع وهو كبري من أيب اخلطاب بن اجلراح، وأيب احلسن بن العالف
  .ابن االخضر، والشيخ املوفق، والبهاء عبدالرمحن، وحممد ابن املين، وآخرون: وعنه

  .تويف يف ربيع االول سنة أربع وسبعني ومخس مئة
العالمة االديب، أبو احلسن، علي بن عبدالرحيم بن احلسن السلمي، مث * *  ابن العصار - ٣٦١

  ).٢ (العباسي الرقي، مث البغدادي اللغوي، صاحب التصانيف
  .ولد سنة مثان ومخس مئة

  .أيب الغنائم حممد بن حممد بن املهتدي باهللا، وأيب العز ابن كادش: ومسع من
__________  

  .٢٤٦ / ٤، شذرات الذهب ٣٠١ / ١٢، البداية ٢١٩ / ٤العرب (*) 
  .أمحد بن أسعد: إىل" شذرات الذهب " حترف امسه يف ) ١(



 / ٤، العرب ٢٩٢، ٢٩١ / ٢، إنباه الرواة ٤٦٩ / ١١كامل ، ال١١، ١٠ / ١٤معجم االدباء (* *) 
، ٤٠٥ / ٣، مرآة اجلنان ٩٦ / ١٢، الوايف خ ١٤٥، ١٤٤: ، تلخيص ابن مكتوم٢٣٠، ٢٢٩

  .٢٥٧ / ٤، شذرات الذهب ١٧٥ / ٢، بغية الوعاة ١٦٥، ١٦٤ / ٢طبقات ابن قاضي شهبة 
  .ال أعرف له مصنفا وال مسعت له شعرا: قال ياقوت) ٢(
  .١١ / ١٤" معجم االدباء " 

(*)  

)٢٠/٥٧٨(  

  

  .وطلب احلديث، وقرأ كثريا
  .أبو الفتوح بن احلصري وغريه: حدث عنه

مل يكن له عيب سوى تقنيطه على نفسه، وله يف : وكان عجبا يف اللغة، ثبتا يف النقل قال ابن النجار
  .ذلك حكايات، وخلف ماال طائال

  .، ومبصر عن صاحب االنشاء أيب احلجاج يوسف بن اخلاللأخذ عن أيب منصور بن اجلواليقي: قلت
وكان مليح اخلط، أنيق الضبط، سافر يف التجارة، مث تصدر لالفادة، وأقرأ كتب االدب، وله معرفة قوية 

، وكان ابن بري يستفيد منه اللغة، وكان حيفظ من )١(بالنحو، وكان يأخذ مبصر النحو عن ابن بري 
  .أشعار العرب ما ال يوصف

  ).٢(وهو خال احملدث أمحد بن طارق الكركي 
  .مات يف ثالث احملرم سنة ست وسبعني ومخس مئة

، ومشس الدولة تورانشاه "الصحيح " راوي ) ٤(، وأبو الضياء بدر اجلذاداذي )٣(السلفي : وفيها مات
  بن أيوب، وأبو املفاخر سعيد بن) ٥(

__________  
  . يف اجلزء احلادي والعشرين ه، ستأيت ترمجته٥٨٢املتوىف سنة ) ١(
  ).١٤٤( ه، ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ٥٩٢املتوىف سنة ) ٢(
  ).١(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٣(
  .مل أجد هذه النسبة وال صاحبها) ٤(
  ).٩(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٥(

(*)  

)٢٠/٥٧٩(  



  

، وعبد اجلبار بن حيىي بن )٢(، وأبو املعايل عبد اهللا بن عبدالرمحن بن صابر )١(سني املأموين احل
، وغازي بن مودود صاحب املوصل )٣(االعرايب، وأبو الفهم عبدالرمحن بن عبد العزيز ابن أيب العجائز 

  ).٤(، وأبو العز حممد ابن حممد بن مواهب بن اخلراساين )٤(
  .و املعايل، سعد بن علي بن قاسم، االنصاري الوراق الشاعر عرف بدالل الكتبأب*  احلظريي - ٣٦٢

" للباخرزي، وله كتاب " دمية القصر " ذيل به على " زينة الدهر وعصرة أهل العصر " صنف كتاب 
  .يدل على سعة اطالعه) ٥" (ملح امللح 

__________  
شذرات الذهب "  وفيه سعد، و ٣٧٥ / ١" حسن احملاضرة " ، و ٢٢٩ / ٤" العرب " مترجم يف ) ١(
 "٢٥٧ / ٤.  
  ).٤٠(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٢(
  ).٤١(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٣(
  ).٣٠(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٤(

 - ١٩٤ / ١١، معجم االدباء ٢٤٢ ،٢٤١ / ١٠، املنتظم ٢٨ / ١) القسم الرابع(اخلريدة (*) 
  ، النجوم١٧٦ - ١٦٩ / ١٥، الوايف بالوفيات ٣٦٨ - ٣٦٦ / ٢، وفيات االعيان ١٩٧

، ١١٨ / ٣، خزانة البغدادي ١٢١: ، كشف الظنون٢٦٣ / ١، مفتاح السعادة ٦٨ / ٦الزاهرة 
  .١٤، ١٣ / ٥، تاريخ بروكلمان ٢٧١، الفهرس التمهيدي ٣٨٤ / ١هدية العارفني 

  .وهو كتاب مجع فيه ما وقع لغريه من اجلناس نظما ونثرا: قال الصفدي) ٥(
االعجاز يف " ، وانظر فيه كتاب )النسخة العربية (١٤ / ٥بروكلمان " تاريخ " انظر نسخه اخلطية يف 

شرح اللفظ : " له، ونشر منه اثنا عشر لغزا ملحقة بكتاب حممد شكري املكي" االحاجي وااللغاز 
  . ه١٣١٨اليب بكر شهاب الدين أمحد بن هارون، املطبوع يف القاهرة سنة " ملعىن الرائق الالئق يف ا

صغري احلجم إال أن أكثره مصنوع جمدول تقرأ القصيدة منه على عدة " ديوان " وله : قال الصفدي
  .وجوه

 - ٣٦٦ / ٢" وفيات االعيان " ، وانظر ١٧٦ - ١٧٠ / ١٥" الوايف " مث أورد بعض نظمه، انظر 
٣٦٨.  

(*)  

)٢٠/٥٨٠(  

  



  .تويف يف صفر سنة مثان وستني ومخس مئة ببغداد
  .حملة فوق ببغداد: واخلطرية

العالمة أبو حممد، سعيد بن املبارك بن الدهان البغدادي النحوي، صاحب *  ابن الدهان - ٣٦٣
  .بن البناءالتصانيف ولد سنة أربع وتسعني وأربع مئة ومسع وهو كبري من ابن احلصني، وأيب غالب 

  ).١" (اللمع " اليب علي يف ثالثة وأربعني جملدا، وشرح " االيضاح " وشرح 
  .يف إكرامه، وقرر له) ٢(مث نزل املوصل، وأقبلوا عليه، وبالغ اجلواد 

  ذهب إىل أصبهان، واستفاد من كتبها، وقد غرقت): ٣(قال القفطي 
__________  

، وفيات ٥١ - ٤٧ / ٢، إنباه الرواة ٢٢٣ - ٢١٩ / ١١، معجم االدباء ٨٣، ٨٢ / ١اخلريدة (*) 
، مسالك ٧٧: ، تلخيص ابن مكتوم٢٠٧ / ٤، العرب ٢٠: ، إشارة التعيني٣٨٥ - ٣٨٢ / ٢االعيان 

، طبقات ابن قاضي ٣٩٠ / ٣، مرآة اجلنان ١٥٩، ١٥٨: ، نكت اهلميان٢٥٥ / ٢ م ٤االبصار ج 
، طبقات املفسرين ٥٨٧ / ١غية الوعاة ، ب٧٢ / ٦، النجوم الزاهرة ٣٥٤ - ٣٥٢ / ١شهبة 

، ٩٦٠، ٨٧٢، ٧٥٢، ٤٣٨، ٢١٢، ١١٦، ٧٢: ، كشف الظنون١٨٤، ١٨٣ / ١للداوودي 
، ٢٣٣ / ٤، شذرات الذهب ١٩٧٧، ١٦٣٠، ١٥٦٣، ١٤٣٨، ١٢٦٥، ١٢١٢، ١١٥٦

، تاريخ ٣٩١ / ١، هدية العارفني ٣١٥، ٣١٤، روضات اجلنات ١٢٧، ١٢٦الفالكة واملفلوكني 
  ).النسخة العربية (١٧٠، ١٦٩ / ٥ بروكلمان

  ".الغرة " البن جين شرحا كبريا يف جملدين، ومساه ) ١(
  .٣٨٢ / ٢" وفيات االعيان : " ومل أر مثله مع كثرة شروح هذا الكتاب: قال ابن خلكان

  ).٢٣٦(أبو جعفر االصبهاين الوزير، تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .٤٨، ٤٧ / ٢" إنباه الرواة " يف ) ٣(
)(*  

)٢٠/٥٨١(  

  

كتبه ببغداد يف غيبته، مث نقلت إليه إىل املوصل، فشرع يف تبخريها بالالذن ليقطع رحيها الردئ، فطلع 
  .ذلك إىل رأسه، وأحدث له العمى

  ).١(سبع جملدات " التذكرة " جملد، وكتاب " سرقات املتنيب " وله كتاب 
ابن : حناة بغداد أربعة: ته وكان حينئذ يقالهو سيبويه عصره، ووحيد دهره، لقي: قال العماد الكاتب

  ).٥(، وابن الدهان )٤(، وابن اخلشاب )٣(، وابن الشجري )٢(اجلواليقي 



  لقبه ناصح الدين، تويف سنة تسع وستني ومخس: قال ابن خلكان
  ).٦(مئة 

  .ابن املهدي علي بن مهدي*  عبد النيب - ٣٦٤
  جرت له أمور،كان أبوه قد وعظ، واشتغل، ودعا إىل نفسه، و

__________  
" ، و ٢٢٢، ٢٢١ / ١١" معجم االدباء " ، و ٥٠ / ٢" إنباه الرواة " انظر بقية مصنفاته يف ) ١(

  .٣٩١ / ١" هدية العارفني " ، و ٣٨٢ / ٢" وفيات االعيان 
  ).النسخة العربية (١٧٠ / ٥بروكلمان " تاريخ " وانظر 

  ).٥٠(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  ).١٢٦(رمجته برقم تقدمت ت) ٣(
  ).٣٣٧(تقدمت ترمجته برقم ) ٤(
  .٥١ / ٢" إنباه الرواة " انظر ) ٥(
  .لقبه ناصح الدين:  ومل أجد فيه قوله٣٨٣ / ٢" وفيات االعيان " انظر ) ٦(

، ٥٤ / ٣، املختصر ٢٤٣ - ٢٣٨: ، مفرج الكروب)٥٦٩حوادث سنة  (٣٩٦ / ١١الكامل (*) 
، ٢٧٣ / ١٢، البداية والنهاية ٣٩٠ / ٣، مرآة اجلنان ١٢٦ / ٢، تتمة املختصر ٢٠٧ / ٤العرب 
  .١٨: ، بلوغ املرام٢٣٤ / ٤، شذرات الذهب ٧٢ و ٦٩ / ٦، النجوم الزاهرة ٢٧٤

(*)  

)٢٠/٥٨٢(  

  

وغلب على اليمن، وعسف وظلم، وفجر، شقق بطون احلبايل، ومترد على اهللا، وكان من دعاة الباطنية، 
  ).١(ني فقصمه اهللا سنة نيف ومخس

فقام بعده عبد النيب هذا، ففعل كأبيه، وسىب احلرمي، وتزندق، وبىن على قرب أبيه املهدي قبة عظيمة، 
وزخرفها، وعمل أستار احلرير عليها وقناديل الذهب، وأمر الناس باحلج إليها، وأن حيمل كل أحد إليها 

  ماال،
، فتجمع ا أموال ال حتصى، وامك يف إال وقتله، ومنعهم من حج بيت اهللا) ٢(ومل يدع أحد زيارا 

أخي السلطان صالح الدين، عذبه، مث قتله، وأخذ ) ٣(الفواحش إىل أن أخذه اهللا على يد مشس الدولة 
يف قرب سنة سبعني ومخس مئة فإن مضي ] ذلك [ خزائنه، فلله احلمد على مصرع هذا الزنديق، وكان 

كان يف سنة تسع وتسعني، فأسر هذا ارم، وشنقه، ومتلك مشس الدولة توران شاه إىل اليمن وأخذها 



  ).٤(زبيد وعدن وصنعاء 
  .ولعبد النيب أخبار يف اجلربوت والعتو، فال رمحه اهللا

الشيخ اجلليل، أبو املكارم، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن عبد *  الطاهري - ٣٦٥
  .اخلزاعي احلرمييالعزيز بن عبد اهللا بن طاهر بن احلسني، 

  .مسع احلسني بن البسري، وشجاعا الذهلي، وأبا العز بن املختار وعدة
__________  

  .وذكر وفاته سنة أربع ومخسني ومخس مئة) ٢١٤(وقد تقدمت ترمجته برقم ) ١(
  .زياا: يف االصل) ٢(
  ).٩(ستأيت ترمجته يف اجلزء احلادي والعشرين برقم ) ٣(
  .٢٧٤، ٢٧٣ / ١٢" البداية " ، و ٣٩٩ - ٣٩٦ / ١١" الكامل " انظر ) ٤(

  .مل نعثر على مصدر ترمجه(*) 
(*)  

)٢٠/٥٨٣(  

  

  .ابن االخضر، وأمحد بن البندنيجي، وابن السمعاين: وعنه
  .وكان من أعيان التجار

  .حدث خبراسان، وروى عنه الشيخ املوفق
  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة مثان وستني ومخس مئة

االمام العالمة، ذو الفنون، أبو احلسن، علي بن عبد اهللا بن خلف ابن حممد بن * نعمة  ابن ال- ٣٦٦
  .النعمة، االنصاري االندلسي املريي، شيخ بلنسية

  .أخذ عن االمام أيب احلسن بن شفيع، وعباد بن سرحان ؟
  .وقدم به أبوه إىل بلنسية سنة ست ومخس مئة، فتال ا على موسى بن مخيس، واختص به

  .روى عن أيب حبر بن العاص، وخليص بن عبد اهللاو
  .وتفقه بقرطبة على أيب الوليد بن رشد، وأيب عبد اهللا بن احلاج

  .ومسع من أيب حممد بن عتاب، وأيب علي بن سكرة، وعدة
  .تصدر القراء القراءات والفقه والنحو واحلديث

اآلثار، مقدما يف علم اللسان، فصيحا مفوها، كان عاملا متقنا، حافظا للفقه والتفاسري ومعاين : قال االبار
  ورعا فاضال، معظما، لني



__________  
، ١٩٨ / ٤، العرب ٦٦٩: ، تكملة الصلة٢٩٩، ٢٩٨: ، معجم ابن االبار٤٢٤: بغية امللتمس(*) 

، ١٧١ / ٢، بغية الوعاة ٦٦ / ٦، النجوم الزاهرة ٥٥٣ / ١، غاية النهاية ٣٨٢ / ٣مرآة اجلنان 
: ، نيل االبتهاج٤٠٨، ٤٠٧ / ١، طبقات املفسرين للداوودي ٢٤، ٢٣: سرين للسيوطيطبقات املف

  .٧٠٠ / ١، هدية العارفني ٢٨ / ٢، إيضاح املكنون ٢٢٣ / ٤، شذرات الذهب ٢٠٠
(*)  

)٢٠/٥٨٤(  

  

ري الظمآن " اجلانب، ويل الشورى وخطابة بلنسية مدة، وانتهت إليه رئاسة االقراء والفتوى، له كتاب 
  ، بلغ فيه الغاية من االحتفال واالكثار، وأخربنا عنه"شرح سنن النسائي "  تفسري القرآن، كبري، و يف" 

  .مجاعة، وهو خامتة العلماء بشرق االندلس
  .يف عشر الثمانني رمحه اهللا) ١(تويف يف رمضان سنة سبع وستني ومخس مئة 

  
، وحجة الدين أبو احلسن، علي بن أيب الوزير العالمة، ذو التصانيف، شرف الدين*  البيهقي - ٣٦٧
  .، البسيت، مث البيهقي)٢(خزمية بن ثابت ] نسبة إىل [  زيد بن أمريك االنصاري االوسي اخلزميي القاسم

  .مولده سنة تسع وتسعني وأربع مئة
  .٥٢٦وويل قضاء بيهق سنة 
ادرة الدهر، افتتح والية صدر السيف والقلم، واختار سؤدده كنار يف العلم، ن: قال أبو النضر الفامي

  .هراة مخس عشرة سنة، وإليه احلل والعقد
  .مدحه احليص بيص: قلت

__________  
  .تويف يف حدود السبعني ومخس مئة": بغية امللتمس " يف ) ١(

: ، كشف الظنون٢٨٥، ٢٨٤ / ١٢، الوايف بالوفيات خ ٢٤٠ - ٢١٩ / ١٣معجم االدباء (*) 
 / ٤١، أعيان الشيعة ٧٠٠، ٦٩٩ / ١، هدية العارفني ١٨٠، ٣٦، ٣ / ١، إيضاح املكنون ٢٨٩
  .٤٣١ / ٤، دائرة املعارف االسالمية ١١٣ / ٧ و ١٤٩ / ٤، الذريعة ٢٦٩ - ٢٥٧

" أورد ياقوت نسبه إىل خزمية بن ثابت نقال عن كتاب لصاحب الترمجة ترجم فيه نفسه، مساه ) ٢(
  ".مشارب التجارب 



  .٢١٩ / ١٣" معجم االدباء " انظر 
(*)  

)٢٠/٥٨٥(  

  

كان من أعيان االنام، وأعوان الكرام، وأجواد الورى، وأطواد النهى، : وذكره العماد الكاتب، فقال
  حدثين والدي أنه ملا مضى إىل الري عقيب

النكبة، أصبح وشرف الدين البيهقي قد قصده يف موكبه وهو حينئذ وايل الري، فنقله إىل مرتله، وكان 
  .رة السلطان سنجريترشح حينئذ لوزا

  .ما رأيت مثله: وأظن أنه نكب يف واقعة سنجر مع اخلطا، وكان أيب يقول: قال
* ملا طغى املاء على جاريه وعبدك اآلن طغى ماؤه * يا خالق العرش محلت الورى : هو القائل: قلت

  ).٢(وشعره كثري سائر ) ١(فامحله يا رب على جاريه 
معارج ج " و " وأصول فقه " ، "فرائض " ، و " إعجاز القرآن "له كتاب ): ٣(قال ياقوت احلموي 

" الوقيعة يف منكر الشريعة " ، و "إثبات احلشر " يف االصول، و " إيضاح الرباهني " ، وكتاب "البالغة 
شرح " ، و "االنتصار من االشرار " ، وكتاب "غرر االمثال " ، وتواليف يف الترسل و "وديوانه 
، "املعاجلات االعتبارية " وكتاب " أطعمة املرضى " يف أربع جملدات، و "  جمامع االمثال "، و "املقامات 
، ويف التنجيم، ويف االسطرالب، والكرة، والقرانات، وقصص "تفاسري العقاقري " و " السموم " وكتاب 

  ، وشرح"يف شرح االشارات ) ٤(االمارات " االنبياء، وكتاب 
__________  

  .٢٣٢ / ١٣" معجم االدباء  " البيتان يف) ١(
  .٢٤٠ - ٢٣٣ / ١٣" معجم االدباء " انظر بعضه يف ) ٢(
  .٢٢٨ - ٢٢٥ / ١٣" معجم االدباء " يف ) ٣(
  .االمانات": معجم االدباء " يف ) ٤(

(*)  

)٢٠/٥٨٦(  

  

  ).١(وأشياء عدة ذكرها ياقوت " تاريخ بيهق " النحاة، و 
  .مات ببيهق سنة مخس وستني ومخس مئة



  
 بن سعيد، من رجال الدهر سعدا وزير املستنجد باهللا، أبو جعفر، أمحد بن حممد*  ابن البلدي - ٣٦٨

ودهاء ونبال، فلما تويف املستنجد، طلبوه للعزاء، والخذ بيعة املستضئ، فلما دخل أدخل بيتا، وقتل، 
  ).٢ (وقطع، ورمي يف دجلة، وأخذ البيعة الوزير اجلديد أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء

وكانت وزارة ابن البلدي ست سنني، فوجدوا يف أوراقه خط اخلليفة املستنجد يأمر ابن البلدي بالقبض 
على ابن رئيس الرؤساء وقطب الدين قيماز، وكتابة الوزير إىل اخلليفة ينهاه عن ذلك، فعلما براءة 

  .، مث اقتص اهللا له من ابن رئيس الرؤساء وقتل)٣(ساحته، وندما على قتله 
  .قتل ابن البلدي يف ربيع اآلخر سنة ست وستني ومخس مئة

  
  ، أسد الدين شريكوه بن شاذيامللك املنصور، فاتح الديار املصرية* *  شريكوه - ٣٦٩

__________  
  .٢٢٨ / ١٣" معجم االدباء " انظر " مشارب التجارب " نقال عن صاحب الترمجة يف كتابه ) ١(

، ١٩٢ / ٤، العرب ١٧٨ / ٨، مرآة الزمان ٣٦٢، ٣٦١ / ١١ ، الكامل٢٣٣ / ١٠املنتظم (*) 
  .٢١٧، ٢١٦ / ٤شذرات الذهب 

  .٣٦١ / ١١" الكامل " انظر ) ٢(
  .٣٦٢ / ١١" الكامل " انظر ) ٣(

 ١٥٨ و ١٥٦ و ١٥٤ / ١، الروضتني ١٧٣ / ٨، مرآة الزمان ٣٤٢ - ٣٣٥ / ١١الكامل (* *) 
 / ٢، املختصر ١٦٨ - ١٤٨ / ١ج الكروب ، مفر٤٨١ - ٤٧٩ / ٢، وفيات االعيان ١٦٠و 

٤٥ ،(*) =  

)٢٠/٥٨٧(  

  

  ).١(ابن مروان بن يعقوب الدويين الكردي، أخو االمري جنم الدين أيوب 
 ويقال يف -، وكسر ثانيه )٢( بضم أوله -بليدة بطرف أذربيجان مما يلي بالد الكرج : مولده بدوين
  ).٣(دويين بفتح ثانيه : النسبة إليها

، أصلهم من )٤(فرحان : وأخوه بتكريت ملا كان أبومها شاذي نقيب قلعتها، وشاذي بالعريبنشأ هو 
  .الكرد الروادية فخذ من اهلذبانية

  .بل حنن عرب نزلنا فيهم، وتزوجنا منهم: وأنكر طائفة من أوالده أن يكونوا أكرادا، وقالوا
صار شريكوه من أكرب أمراء نور الدين، نعم قدم االخوان الشام، وخدما، وتنقلت ما االحوال إىل أن 



  .وصار مقدم جيوشه
وكان أحد االبطال املذكورين، والشجعان املوصوفني، ترعب الفرنج من ذكره، مث جهزه نور الدين يف 
جيش إىل مصر الختالل أمرها، وطمع الفرنج فيها، فسار إليها غري مرة، فسلك أوال على طريق وادي 

  ، وجهز ولد أخيه صالح الدين إىل االسكندرية،)٥(يح الغزالن، وخرج من عند إطف
__________  

، طبقات ١١٧ - ١١٥ / ٣، تتمة املختصر ١٨٧، ١٨٦ / ٤، العرب ٧٧ / ٢، دول االسالم ٤٦= 
، تاريخ ابن ٢٥٩ و ٢٥٥ و ٢٥٣، ٢٥٢ / ١٢، البداية والنهاية ٣٥٤ - ٣٥٢ / ٧السبكي 
، ٣ / ٢، حسن احملاضرة ٣٨٩ - ٣٨٧ و ٣٨١ / ٥، النجوم الزاهرة ٢٨٣ - ٢٨١ / ٥خلدون 

  .٣٦٠ / ٦، ذيب تاريخ دمشق لبدران ٢١١ / ٤، شذرات الذهب ٢١٦، ٤
  .سترد ترمجته عقب هذه الترمجة) ١(
  .ضبط ياقوت أوله بالفتح) ٢(
  .٤٩١ / ٢" معجم البلدان " 
  .٣٧٥ / ٥" االنساب " ضبط السمعاين ثانيها بالكسر يف ) ٣(
وفيات االعيان " جبل، كما قال ابن خلكان يف : أسد، وكوه: أسد اجلبل، فشري: ريبوشريكوه بالع) ٤(
 "٤٨١ / ٢.  
بلد بالصعيد االدىن من أرض مصر على شاطئ النيل : بكسر أوله والفاء وياء ساكنة وحاء مهملة) ٥(

  .يف شرقيه
  .٢١٨ / ١" معجم البلدان " 

(*)  

)٢٠/٥٨٨(  

  

روب وحصار، وأقبلت الفرنج، وأحاطوا ببلبيس، واستباحوها يف وح) ١(وجرت له أمور يطول شرحها 
سنة أربع وستني، فاستغاث املصريون بنور الدين، فبعث إليهم أسد الدين، فطرد عنهم العدو، ودخل 

وزير مصر على الفتك به، فبادر وبته، واستقل بوزارة العاضد، ودان ) ٢(القاهرة، ومتكن، فعزم شاور 
رين، وبغته االجل اخلوانيق شهيدا يف مجادى اآلخرة سنة أربع وستني، فقام يف له االقليم، فبقي شه

الدست بعده صالح الدين، وملا ضايقت الفرنج شريكوه ما كانوا يقدمون عليه، قتله خانوق يف ليلة، 
  ).٣(وكان يعتل به لكثرة أكله اللحم 

وجد صاحبها ) ٦(اهد شريكوه صاحبها امللك ا) ٥(وأبا ) ٤(وخلف ولده صاحب محص ناصر الدين 



  ).٧] (امللك املنصور ناصر الدين إبراهيم [ 
  

  :أخوه االمري الكبري
  .والد امللوك*  جنم الدين أيوب - ٣٧٠

__________  
  .٣٢٧ - ٣٢٤ و ٣٠١ - ٢٩٨ / ١١" الكامل " انظر ) ١(
  ).٣٢٩(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .٣٤٢ - ٣٣٥ / ١١" الكامل " انظر ) ٣(
  .٤٨٠ / ٢" وفيات االعيان " ظر ان) ٤(
  .وأبو، وهو خطأ: يف االصل) ٥(
  .٤٨١، ٤٨٠ / ٢" وفيات االعيان " انظر ) ٦(
  .، وما بني حاصرتني منه٤٨١ / ٢" وفيات االعيان " انظر ) ٧(

، ٢١٣ - ٢٠٩ / ١، الروضتني ١٨٥، ١٨٤ / ١، مرآة الزمان ٣٩٤، ٣٩٣ / ١١الكامل (*) 
، تتمة املختصر ٢٠٤، ٢٠٣ / ٤، العرب ٥٤، ٥٣ / ٣، املختصر ٢٦١ - ٢٥٥ / ١وفيات االعيان 

، شذرات ٢٧٢، ٢٧١ و ٢٧٠ / ١٢، البداية والنهاية ٥١ - ٤٧ / ١٠، الوايف بالوفيات ١٢٥ / ٢
  .٢٢٧، ٢٢٦ / ٤الذهب 

(*)  

)٢٠/٥٨٩(  

  

ملا متلك مصر ويل نيابة بعلبك لالتابك زنكي، وأنشأ اخلانكاه ا، مث كان من أعيان أمراء دمشق، و
  .ولده، أذن له نور الدين، فسار إىل ابنه، فبالغ يف ملتقاه، وخرج لتلقيه اخلليفة الرافضي العاضد

  .وكان من رجال العامل عقال وخربة
  ).١(شب به الفرس، فمات بعد أيام يف ذي احلجة سنة مثان وستني ومخس مئة 

  .ر سننيمث نقل هو وأخوه إىل تربة بقرب احلجرة النبوية بعد عش
  .ولده عدة بنني وبنات رمحه اهللا

  
، احملدث الصاحل، أبو يعقوب املراغي، مث الدمشقي، من ابن حممد بن آدم*  يوسف بن آدم - ٣٧١

  .مشايخ السنة



  .احلافظ ابن ناصر، وأيب بكر بن الزاغوين، ومجاعة: مسع من
أو باالجازة ؟ ومسعه منه  - وهو أظهر -مسلم عن الفراوي، ما أدري بالسماع " صحيح " وحدث ب 

  .احملدثان عبد الرزاق اجليلي، وحممد بن مشق
  الشيخ سالمة احلداد، وهالل بن حمفوظ الرسعين،: وروى عنه

  .وطائفة
__________  

على هول ملقاها * هي الصدمة االوىل فمن بان صربه : ورثاه عمارة اليمين بقصيدة طويلة أوهلا) ١(
 / ١" وفيات االعيان " ، و ٢١٢ / ١" الروضتني " ، و ٢٦٠" صرية النكت الع" تضاعف أجره انظر 

  .٢٦١ و ٢٥٩
  .مل نعثر على مصدر ترمجه(*) 
(*)  

)٢٠/٥٩٠(  

  

  .وحدث بدمشق وببغداد ونصيبني، ونسخ الكثري
  .ولد سنة إحدى عشرة ومخس مئة

  .وكان أمارا بالعرف، داعيا إىل االثر بزعارة
  .، مثريا للفنت بني الطوائفكان كثري الشغب: قال ابن النجار

كان إذا بلغه أن قاضيا أشعريا عقد نكاحا، فسخ نكاحه، وأفىت بأن الطالق ال : قال أبو احلسن القطيعي
يقع يف ذلك النكاح، فأثار فتنا، فأخرجه صاحب دمشق منها، فسكن حران، مث متلكها نور الدين، 

 أن ال يدخل البلد، فجاء ونزل بكهف آدم، فالتمس منه العود إىل دمشق ليزور أمه، فأذن له بشرط
فخرجت أمه إليه، مث دخل البلد يوم مجعة، فخاف واليها من فتنه، فأمره بالعود إىل حران، فعاد إليها، 

  .لقيته ا، وكتبت عنه
  .وا مات يف قرب ربيع االول سنة تسع وستني ومخس مئة: قال
خي الواعظ أنف يوسف بن آدم بدمشق، فأدماه، كان يف سنة نيف ومخسني قد ضرب السيف البل: قلت

  .فنفى نور الدين ابن آدم من دمشق، وكان من عوام احملدثني، مزجي البضاعة
  أنبأين أمحد بن سالمة، عن عبد الغين احلافظ، أخربنا يوسف بن آدم

) ح( يف سنة أربع ومخسني ومخس مئة، أخربنا جعفر بن زيد احلموي، أخربنا أبو احلسن ابن الزاغوين
وقرأت على حممد بن أيب بكر االسدي، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن علي بن 



أخربنا أبو حممد الصريفيين، أخربنا الكتاين، أخربنا البغوي، حدثنا أبو : عبد السالم، أخربنا جدي، قاال
رهون أن يظهر الرجل أحسن ما كانوا يك: خيثمة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا االعمش، عن إبراهيم قال

  .عنده

)٢٠/٥٩١(  

  

 بن احلسني بن عبد الواحد، احلارثي الفقيه العالمة، أبو الربكات، اخلضر بن شبل*  ابن عبد - ٣٧٢
، وخطيب دمشق، مولده يف سنة ست ومثانني وأربع )١(الدمشقي الشافعي، مدرس الغزالية وااهدية 

  .مئة
  .ا طاهر احلنائي، وسبيع بن قرياط، وعدةومسع أبا القاسم النسيب، وأب

  .وغريه) ٢(وتفقه جبمال االسالم 
  .أبو القاسم بن عساكر، وابنه اء الدين، وأبو نصر بن الشريازي، ومجاعة: روى عنه

كتب كثريا من الفقه واحلديث، ودرس سنة مثاين عشرة، وأفىت، وكان سديد الفتاوى، : قال ابن عساكر
  . ذا مروءة ظاهرة، يتكلم يف اخلالف واالصول، لزمت درسه مدةواسع احملفوظ، ثبتا،

  ).٣(تويف سنة اثنتني وستني ومخس مئة 
  

   بن زيدان احلكمي املذحجيالعالمة، أبو حممد، عمارة بن علي* *  عمارة - ٣٧٣
__________  

 / ٢ ، طبقات االسنوي٨٣ / ٧، طبقات السبكي ١٧٧ / ٤، العرب ١٦٩، ١٦٨ / ٨مرآة الزمان (*) 
، شذرات ٧٢ و ٦٥: ، خمتصر تنبيه الطالب١٠٥ / ١، الدارس ٣٧٥ / ٥، النجوم الزاهرة ١٠٩

  .١٦٥ / ٥، ذيب تاريخ دمشق لبدران ٢٠٥ / ٤الذهب 
  .٧٢ و ٦٥": خمتصر تنبيه الطالب " انظر ) ١(
  ).١٤(تقدمت ترمجته برقم ) ٢(
  .١٦٥ / ٥لبدران " ذيب تاريخ دمشق " انظر ) ٣(

  = (*)، مرآة ٤٠١، ٤٠٠ و ٣٩٧، ٣٩٦ / ١١، الكامل ١٠١ / ٣) قسم الشام(خلريدة ا(* *) 

)٢٠/٥٩٢(  

  



  .ولد سنة مخس عشرة ومخس مئة: املشهور" الديوان " اليمين الشافعي الفرضي، الشاعر، صاحب 
 وتفقه بزبيد مدة، وحج سنة تسع وأربعني، ونفذه أمري مكة قاسم بن فلينة رسوال إىل الفائز مبصر،

محدا يقوم مبا أولت من النعم ال أجحد * بعد العزم واهلمم ) ١(احلمد للعيس : فامتدحه ذه الكلمة
حىت رأيت إمام * متنت اللجم فيها رتبة اخلطم قربن بعد مزار العز من نظري * احلق عندي للركاب يد 

ث اخلالفة مضروب ما سرت من حرم إال إىل حرم حي* العصر من أمم فهل درى البيت أين بعد فرقته 
جتلو البغيضني من ظلم ومن ظلم * بني النقيضني من عفو ومن نقم ولالمامة أنوار مقدسة * سرادقها 

مدح اجلزيلني * على اخلفيني من حكم ومن حكم وللمكارم أعالم تعلمنا * لنا ) ٢(وللنبوة آيات تنص 
  من بأس ومن كرم
__________  

، ٤٣٦ - ٤٣١ / ٣، وفيات االعيان ٢٧٧ - ٢١٩ / ١، الروضتني ١٩١ - ١٨٩ / ٨الزمان = 
  مفرج

 / ٤، العرب ٥٥، ٥٤ / ٣، املختصر ٢٥٧ - ٢٥١ و ٢٤٦ - ٢٤٣ و ٢١٦ - ٢١٢ / ١الكروب 
 - ٥٦٥ / ٢، طبقات االسنوي ١٢٧، ١٢٦ / ٢، تتمة املختصر ٨٤ / ٢، دول االسالم ٢٠٨
، النجوم ٥٣ / ١، السلوك ٥٢٦ / ٣، صبح االعشى ٢٧٧، ٢٧٦ / ١٢، البداية والنهاية ٥٦٨

، شذرات الذهب ١٧٧٧: ، كشف الظنون٤٠٦ / ١، حسن احملاضرة ٧٣ و ٧١، ٧٠ / ٦الزاهرة 
، وقد ٨٢ - ٨٠ / ٦، تاريخ بروكلمان ١٣٧٩ - ١٣٧٧: ، معجم املطبوعات٢٣٥، ٢٣٤ / ٤

  . م١٩٦٦طبع سنة " عمارة اليمين " ألف الدكتور ذو النون املصري كتاب 
 وإن كانت -وعندي يف قوله احلمد للعيس : ٢٢٧ / ١" الروضتني " ة أبو شامة يف قال العالم) ١(

احلمد هللا، وال ينبغي أن يفعل ذلك مع غري اهللا :  نفرة عظيمة، فإنه أقام ذلك مقام قولنا-القصيدة فائقة 
د استعمال عزوجل، فله احلمد وله الشكر، فهذا اللفظ كاملتعني جلهة الربوبية املقدسة، وعلى ذلك اطرا

  .السلف واخللف رضي اهللا عنهم
  .أه

  .١٨٩ / ٨" مرآة الزمان " وقد قال مثل هذا القول سبط ابن اجلوزي يف 
  .تضئ": الروضتني " يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/٥٩٣(  

  



* ليت الكواكب تدنو يل فأنظمها : على احلميدين من فعل ومن شيم منها* وللعلى ألسن تثين حمامدها 
  .مث استوطن بعد مصر) ١( لكم كلمي عقود مدح فما أرضى

كان شديد التعصب للسنة، أديبا ماهرا، رائجا يف الدولة، مث متلك صالح الدين، ): ٢(قال ابن خلكان 
فامتدحه، مث إنه شرع يف اتفاق مع رؤساء يف إعادة دولة العبيديني، فنقل أمرهم إىل صالح الدين، فشنق 

  .ني ومخس مئةعمارة يف مثانية يف رمضان سنة تسع وست
  :وقد نسب إىل عمارة بيت، فرمبا وضع عليه، فأفتوا بقتله، وهو

وهو من بيت إمرة وتقدم من ائم ) ٣(سعى إىل أن دعوه سيد االمم * قد كان أول هذا االمر من رجل 
  .اليمن من وادي وساع يكون عن مكة أحد عشر يوما

  ئلي رأس أهلاحلفا) ٤(كان القاضي حممد بن أيب عقامة : قال عمارة
__________  

، ٤٣٢ / ٣" وفيات االعيان " ، و ٢٢٦، ٢٢٥ / ١" الروضتني " انظر القصيدة بتمامها يف ) ١(
  .٥٦٧، ٥٦٦ / ٢االسنوي " طبقات " ، وانظر قسما كبريا منها يف ٤٣٣

 / ٣" صبح االعشى " ، وانظر يف سبب قتله ٤٣٥، ٤٣٤ و ٤٣٣ / ٣" وفيات االعيان " يف ) ٢(
٥٣٢.  

" وفيات االعيان " ، و ٢٢٠ / ١" الروضتني " ، و ٣٥٥ - ٣٥٢" النكت العصرية " البيت يف ) ٣(
" النجوم الزاهرة " ، و ٢٧٦ / ١٢" البداية والنهاية " ، و ١٩٠ / ٨" مرآة الزمان " ، و ٤٣٥ / ٣
وكان ": لنجوم ا" و " املرآة " و " النكت العصرية " ، ويف "االمر " بدل " الدين : " ، وفيها٧٠ / ٦

: بدل قد كان، وهو من قصيدة ميدح ا مشس الدولة تورانشاه، وحيرضه على أخذ اليمن، ومطلعها
  .٥٥٤املتوىف سنة ) ٤(وشفرة السيف تستغين عن القلم * العلم مذ كان حمتاج إىل العلم 

  .٣٣١، ٣٣٠ / ٥" النجوم الزاهرة " انظر 
(*)  

)٢٠/٥٩٤(  

  

أنت خارجي هذا الوقت وسعيده، النك أصبحت تعد من أكابر التجار :  يلالعلم واالدب بزبيد يقول
  .وأهل الثروة، ومن أعيان الفقهاء الذين أفتوا، ومن أفضل أهل االدب، فهنيئا لك

أعتقد أنه لوالمها : ما تعتقد يف أيب بكر وعمر ؟ قلت: وحكى عمارة أن الصاحل بن رزيك فاوضه، وقال
  .عليكم، وأن حمبتهما واجبةمل يبق االسالم علينا وال 

  فضحك، وكان مرتاضا حصيفا، قد مسع كالم فقهاء



  .السنة
  .هذا حلم من الصاحل على رفضه: قلت

الفضائل لئن كان ) ٢(من الفضل مل تنفق عليه * مبا جهل الورى ) ١(ولو مل يكن يدري : ولعمارة فيه
مل * الرشإ العذري أعذار ) ٤(يف هوى يل : وله) ٣(فراسخ من إجالله ومراحل * منا قاب قوس فبيننا 

ضم النهود لبانات وأوطار هذا اختياري * يبق يل مذ أقر الدمع إنكار يل يف القدود ويف لثم اخلدود ويف 
فالناس يف درجات * أو ال فدعين وما أهوى وأختار ملين جزافا وساحمين مصارفة * فوافق إن رضيت به 

  )٥(احلب أطوار 
__________  

  .أدرى":  الروضتني "يف ) ١(
  .لديه": الروضتني " يف ) ٢(
  .٢٢٦ / ١" الروضتني " البيتان يف ) ٣(
  .ما عن هوى": النكت العصرية " يف ) ٤(
" ، والثالثة االوىل منها يف ٢٢٥ / ١" الروضتني " ، و ٢٦٥" النكت العصرية " االبيات يف ) ٥(

  .٢٧٦ / ١٢" البداية " ، و ٤٠١ / ١١" الكامل 
(*)  

)٢٠/٥٩٥(  

  

: قلت) ١(وإن خالفوين يف اعتقاد التشيع * أفاعيلهم يف اجلود أفعال سنة : وله بيت كيس يف العبيديني
  .هو احنالل وزندقة: يا ليته تشيع فقط، بل يا ليته ترفض، وإمنا يقال

  تارخينا" ولعمارة فضائل وأخبار يطول بثها، سقت منها يف 
  ).٢" (الكبري 

  .ابن كامل، وكان صاحب فنون) ٣(ة قاضي الديار املصرية أبو القاسم هبة اهللا وصلب معه داعي الدعا
  

 بن حيىي بن إمساعيل بن القاضي، االمام احملدث، أبو حممد، عبد اهللا بن عبدالرمحن*  العثماين - ٣٧٤
مرو علي بن حممد بن إمساعيل بن الوليد بن عمرو بن حممد بن خالد بن الديباج حممد بن عبد اهللا بن ع

  بن الشهيد عثمان بن
__________  

، وهو من "مذاهبهم يف اجلود مذهب سنة : " ورواية صدره فيه" النكت العصرية " البيت يف ) ١(



النكت " قصيدة كتب ا إىل امللك الناصر ومل ينشدها، وترمجها بشكاية املتظلم ونكاية املتأمل، وهي يف 
  .٢٩١ - ٢٨٧" العصرية 

 بتحقيق الدكتور حسن ١٩٥٧طبع يف القاهرة سنة " أخبار اليمن " ا كتاب وله مصنفات منه) ٢(
وهو ترمجة لنفسه بقلمه ووصف " النكت العصرية يف أخبار الوزراء املصرية " سليمان حممود، وكتاب 

" ديوانه " ملساجالته الشعرية مع الوزراء، وقد طبعه املستشرق الفرنسي ديرنبورغ مع خمتارات من 
سريته وآثاره، صدر منه جملدان سنيت " عمارة اليمين "  ونثرية وسريته ضمن كتاب وقطع شعرية

  . يف شالون بفرنسا١٩٠٢ و ١٨٩٧
" تاريخ " ، وانظر النسخ اخلطية لديوانه وبعض قصائده يف ١٣٧٨" معجم املطبوعات " انظر 

  .٨٢، ٨١ / ٦بروكلمان 
  ).٢٣٤(ذكرت مصادر ترمجته يف حواشي الترمجة رقم ) ٣(

 / ١، حسن احملاضرة ٨٠ / ٦، النجوم الزاهرة ٣٠٩ / ٣، لسان امليزان ٢١٥، ٢١٤ / ٤العرب (*) 
: ، فهرس الظاهرية املنتخب من خمطوطات احلديث لاللباين٢٤٢، ٢٤١ / ٤، شذرات الذهب ٣٧٥
  .٢٧٨ص 
(*)  

)٢٠/٥٩٦(  

  

  عفان، االموي العثماين الديباجي االسكندراين، صاحب تلك الفوائد اليت
  .نرويها

أبيه، وأيب القاسم بن الفحام، وأيب عبد اهللا الرازي، وأيب بكر حممد بن الوليد الطرطوشي : حدث عن
  .، وأيب الفضل جعفر بن إمساعيل بن خلف املقرئ، وعبد اهللا بن حيىي بن محود، وعدة)١(

  .وما علمته رحل
 القادر، ومحاد احلراين، وجعفر بن احلافظ عبد الغين، واحلافظ علي بن املفضل، واحلافظ عبد: روى عنه

  .علي اهلمداين، وآخرون
  ).٢(ويعرف يف زمانه بابن أيب اليابس 

كانت عنده فنون عدة، ولد سنة أربع ومثانني وأربع مئة، ومات يف شوال سنة اثنتني : قال ابن املفضل
  .وسبعني ومخس مئة

  .كان ثقة يف نفسه: قلت
 السلفي العثماين بالكذب، فذكر يل مجاعة من أعيان أهل رمى أبو طاهر: وقد قال محاد احلراين



االسكندرية أن العثماين كان صحيح السماعات، ثقة ثبتا صاحلا متعففا، يقرئ النحو واللغة واحلديث، 
  ).٣(بيين وبني السلفي وقفه بني يدي اهللا : إنه كان يقول: ومسعت مجاعة يقولون

  :عن أيب احلجاج الثغري، وقالأكثر أبو عبد اهللا التجييب : قال االبار
__________  

  .إىل الطرسوسي" حسن احملاضرة " و " لسان امليزان " حترفت يف ) ١(
  ).٣٢٧(الترمجة ) ١( تعليق رقم ٥١١راجع الصفحة 

  ".الشذرات " و " العرب " كذا يف االصل، ومثله يف ) ٢(
  .ابن أيب الياس": لسان امليزان " ويف 

  .٣٠٩ / ٣" زان لسان املي" انظر ) ٣(
(*)  

)٢٠/٥٩٧(  

  

  مل أر أفضل منه، ومل أر بالبالد املشرقية أفضل من أيب حممد العثماين وال
  .أزهد وال أورع منه

  .يف سنة أربع عشرة ومخس مئة، وحدث ا يف ذلك الوقت وهلم جرا) ١(خرج تلك الفوائد : قلت
  .وكان أبوه من علماء الثغر

  
 بن يوسف، لعامل االديب، الصاحل املعمر، أبو الفضل، حممد بن بنيمانالشيخ ا*  ابن بنيمان - ٣٧٥

  .اهلمذاين املؤذن املؤدب، سبط احلافظ محد بن نصر االعمش
جده، وعبدوس بن عبد اهللا بن عبدوس، والسالر مكي ابن منصور الكرجي، واحلسن بن : مسع من

القطان، وعبد الرمحن بن محد الدوين، ياسني، وسعد بن علي العلجي املفيت، وحممد بن جامع اجلوهري 
  .البن السين عن الدوين" عمل يوم وليلة " و " اتىب " وعنده 

احلافظ أبو املواهب بن صصرى، ويوسف بن أمحد الشريازي، وصاحل بن املعزم، وحممد بن حممد : وعنه
  .بن الكرابيسي، وأمحد ابن آدم الكرابيسي، وآخرون

الفضل االشناين، شيخ أديب فاضل، مجيل الطريقة، ثقة، له مست ووقار هو أبو ): ٢(قال السمعاين 
  وتودد وصالح، مكثر من احلديث،

__________  
  .٢٧٨ص ": فهرس الظاهرية املنتخب من خمطوطات احلديث " انظر ) ١(



  .١ / ٢٠٧ق : ، معجم شيوخ السمعاين١٠٢، ١٠١ / ٢التحبري (*) 
  .١٠٢، ١٠١ / ٢" التحبري " يف ) ٢(

*)(  

)٢٠/٥٩٨(  

  

لصاحل بن أمحد " سنن التحديث " قرأ االدب على أيب املظفر االبيوردي، مسعت من لفظه كتاب 
  .اهلمذاين، وجزء الذهلي

__________  
  .٢٧٨ص ": فهرس الظاهرية املنتخب من خمطوطات احلديث " انظر ) ١(

  .١ / ٢٠٧ق : ، معجم شيوخ السمعاين١٠٢، ١٠١ / ٢التحبري (*) 
  .١٠٢، ١٠١ / ٢" التحبري " يف ) ٢(

(*)  

)٢٠/٥٩٩(  

  

لصاحل بن أمحد " سنن التحديث " قرأ االدب على أيب املظفر االبيوردي، مسعت من لفظه كتاب 
  .اهلمذاين، وجزء الذهلي

  .تويف مذان يف ذي احلجة سنة ثالث وسبعني ومخس مئة وله تسع ومثانون سنة وأشهر: قلت
ء العشرون من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء احلادي والعشرون وأوله ترمجة بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلز

  .أيب طاهر السلفي

)٢٠/٥٩٩(  

  

مت اجلزء الثاين عشر من سري أعالم النبالء للشيخ : وقد جاء يف آخر الد الثاين عشر من االصل ما نصه
ؤرخ االسالم مشس الدين أيب عبد اهللا حممد االمام العامل العامل احلجة الناقد البارع جامع أشتات الفنون م

بن أمحد بن عثمان الذهيب فسح اهللا يف مدته وهي أول نسخة نسخت من خط املصنف وقوبلت عليه 
حبسب االمكان، وهللا احلمد واملنة، وبه التوفيق والعصمة، ويتلوه يف اجلزء الذي يليه إن شاء اهللا تعاىل 

في، وكان الفراغ من كتابته ليلة اجلمعة لثالث بقني من مجادى وهو الثالث عشر ترمجة أيب طاهر السل



  .االوىل سنة اثنتني وأربعني وسبع مئة
  .احلمد هللا وحده، وصلواته على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما

)٢٠/٦٠٠(  

  

  ٢١ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ٢١الذهيب ج 

)٢١(/  

  

  سري اعالم النبالء

)٢١/١(  

  

 ١٣٧٤ - ه ٧٤٨سري اعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
م اجلزء احلادي والعشرون حقق هذا اجلزء الدكتور بشار عواد معروف والدكتور حميي هالل السرحان 

 اجلمهورية العراقية مؤسسة طبع مبساعدة اللجنة الوطنية لالحتفال مبطلع القرن اخلامس عشر اهلجري يف
  الرسالة

)٢١/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)٢١/٤(  

  

 هو االمام العالمة احملدث املفيت، شيخ االسالم شرف املعمرين، أبو طاهر أمحد بن حممد*  السلفي - ١
  .بن أمحد بن حممد بن إبراهيم االصبهاين اجلرواين



__________  
  من) السلفي(السمعاين يف : على سبيل املثال ال احلصرترجم له اجلم الغفري، منهم * 

، وابن عساكر يف تاريخ ٩٩: الورقة: االنساب، وذيل تاريخ بغداد كما دل عليه اختيار ابن منظور منه
، وابن نقطة ٥٥٠ / ١: ، واللباب١٩١ / ١١: ، وابن االثري يف الكامل)٤٤٩ / ١: التهذيب(دمشق 

 ١٨٥: الورقة: من إكمال االكمال، وابن الدبيثي يف تارخيه) السلفي(، ويف ٤٠: الورقة: يف التقييد
، وسبط ابن ٢١: الورقة: ، وابن النجار يف التاريخ ادد كما دل عليه املستفاد للدمياطي)شهيد علي(

، وأبو شامة يف الروضتني، ٤٢: الورقة: ، والنووي يف طبقات الشافعية٣٦٢ / ٨: اجلوزي يف املرآة
 / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٦١الورقة : ، والذهيب يف تاريخ االسالم١٥٠ / ١:  يف الوفياتوابن خلكان

 / ٤: ، والتذكرة٢٢٧ / ٤: ، والعرب٢٠٦ / ١: واملختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي) ١٤
، والسبكي يف ٣٥١ / ٧: ، والصفدي يف الوايف١٣٤: ، وأهل املئة١٥٥ / ١: ، وامليزان١٢٩٨
 ٢: ، والتبصري٢٩٩ / ١: ، وابن حجر يف اللسان٣٠٧ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية٣٢ / ٦: طبقاته

معجم شيوخ بغداد، : ، وغريها، ويف كتابيه٦٣٠: الورقة / ١٦: ، والعيين يف عقد اجلمان٧٣٨/ 
ومعجم السفر معلومات مفصلة عن حياته ونشاطه العلمي، الما تناوال شيوخه، وانظر تعليق الدكتور 

يف ) معجم السفر(، وراجع مقاال له يف نقد املطبوع من ١٣٤: بشار عواد على كتاب أهل املئة للذهيب
  .١٩٧٩ العدد االول، بغداد ٨م : جملة املورد

(*)  

)٢١/٥(  

  

، )١(ويلقب جده أمحد سلفة، وهو الغليظ الشفة، وأصله بالفارسية سلبة، وكثريا ما ميزجون الباء بالفاء 
أبو بكر عبد :  وهو من كان على مذهب السلف، ومنهم- بفتحتني - مع السلفي فالسلفي مستفاد

  .الرمحان ابن عبد اهللا السرخسي يروي عن أيب الفتيان الرواسي
 قيس بن احلجاج السلفي، ورافع بن عقيب، وحممد بن خالد بن خلي، وعبد - بضم مث فتح -والسلفي 

   بن يقطن، وهم بطن من الكالع، والكالع قبيلة مناهللا بن عبداالعلى، وأبو االخيل من ذرية سلف
  .محري

، منسوب إىل درب )٢(إمساعيل بن عباد السلفي القطان، عن عباد الرواجين : وبكسر وسكون
  .السلفي، وهو من قطيعة الربيع ببغداد

  ).٣(أبو عمرو أمحد بن روح السلقي، هجاه البحتري : وبفتحتني وقاف
__________  



، )االنساب(من ) السلفي( املوضوع ما كتبه املعنيون بضبط املشتبه مثل السمعاين يف راجع عن هذا) ١(
 / ١): الوفيات(، وابن خلكان يف ٣٦٤): املشتبه(، والذهيب يف ٥٥٠ / ١): اللباب(وابن االثري يف 

 ٧٢: الورقة / ٢): توضيح املشتبه(، وابن ناصر الدين يف ٧٣٨): التبصري(، وابن حجر يف ١٠٧
  .وهو أحسنها وأكثرها استيعابا) ريةظاه(
سألت أستاذي ): االنساب(هذه نسبة خاصة بأيب سعيد عباد بن يعقوب املذكور، قال السمعاين يف ) ٢(

الدواجن، : وأصل هذه النسبة:..احلافظ إمساعيل بن حممد بن الفضل االصفهاين عن هذه النسبة فقال
الرواجن، بالراء :  تسجن يف البيوت، فجعلها الناسبالدال املهملة، وهي مجع داجن، وهي الشاة اليت

  .وظين ان الرواجن بطن من بطون القبائل: ونسب عباد إىل ذلك، مث قال السمعاين
  ).اللباب(و ) االنساب(انظر 

وفاته ذكر السلقي، بكسر السني املهملة، منسوب إىل درب السلق ببغداد، وممن نسب هكذا ) ٣(
ابن ناصر الدين ) توضيح(السمعاين و ) أنساب( كما يف ٣٢٠ملتوىف سنة إمساعيل بن عباد السلقي ا

  .الذهيب) ملشتبه(
(*)  

)٢١/٦(  

  

  .إمساعيل بن علي السيلقي من كبار مشيخة السلفي صاحب الترمجة: وبزيادة ياء
 ولد احلافظ أبو طاهر يف سنة مخس وسبعني، أو قبلها بسنة، وهذا مطابق ملا رواه أبو احلسن حممد بن

  :، قال)تارخيه(أمحد القطيعي يف 
أنا : سألته عن مولده، فقال: مسعت احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد بعد عوده من عند السلفي يقول

 وكان عمري حنو عشر - يعين الوزير الذي وقف املدرسة النظامية ببغداد -أذكر قتل نظام امللك 
ين بأصبهان أول سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة، وأنا سنني، قتل سنة مخس ومثانني وأربع مئة، وقد كتب ع

 يعين ملا - رمحه اهللا -ابن سبع عشرة سنة أو أكثر، أو أقل بقليل، وما يف وجهي شعرة، كالبخاري 
  .كتبوا عنه

مسعت يوما أبا طاهر السلفي : مسعت شيخنا علم الدين السخاوي يقول): ١(وقال االمام أبو شامة 
جو أن أجوزن *  ث وهم خري فئة جزت تسعني وأر -* أنا من أهل احلدي : قدمياينشد لنفسه ما قاله 

قد حقق اهللا رجاءك، فعلمت أنه قد جاز املئة، وذلك يف سنة اثنتني وسبعني ومخس : فقيل له: املئة قال
  .مئة

سى وقد ذكر غري واحد أن السلفي ممن نيف على املئة عام، حىت إن تلميذه الوجيه عبد العزيز بن عي



  .مات وله مئة وست سنني: قال) ٢(
__________  

  .اللخمي املعروف بقارئ احلافظ السلفي) ٢): (الروضتني(يف ) ١(
(*)  

)٢١/٧(  

  

وأول مساع حضره السلفي متفرجا مع الصبيان جملس رزق اهللا التميمي احلنبلي، إذ قدم عليهم رسوال 
 أخربنا ابن رواج، أخربنا السلفي، -) ١(افظ  فيما قرأته على عبداملؤمن احل-أصبهان، فقال السلفي 

شاهدت رزق اهللا يوم دخوله إىل البلد، وكان يوما مشهودا كالعيد، بل أبلغ يف املزيد، وحضرت : قال
  ، وقال يل أمحد)٢(جملسه يف اجلامع اجلورجريي 

  .قد استجزته لك يف مجلة من كتبت من صبياننا: ابن معمر العبدي
الواعظة أروى بنت حممد هي ابنة عم جديت فاطمة الشعبية مقدمة ): ٣(أصبهان قال السلفي يف معجم 

الواعظات، رأيتها وحضرت عندها كثريا، وقد مسعت من أيب سعد املاليين، والنقاش، وماتت سنة مثانني 
  .وأربع مئة

 تسع ، مسع يف سنة)٤(أول من مسعت منه وكتبت عنه حممد بن حممد بن عبد الرمحان املديين : وقال
  .وأربع مئة من أمحد بن عبد الرمحان اليزدي

ومسع السلفي كثريا من الرئيس أيب عبد اهللا القاسم بن الفضل الثقفي، وله مساع يف سنة ثالث وأربع 
  .مئة

  .ومات هو واملديين عام تسعة ومثانني
  ومسع أيضا بأصبهان من رئيس املؤذنني أيب مسعود حممد

__________  
  . شيخ الذهيب٧٠٥ن الدمياطي املتوىف سنة يعين عبداملؤم) ١(
بعد الراء جيم أخرى وياء وراء، حملة : (١٤٦ / ٢): معجم البلدان(من ) جورجري(قال ياقوت يف ) ٢(

ونسب ياقوت إىل احمللة مجلة ) بأصبهان، وا جامع يعرف ا، وكان ا مجاعة من االئمة قدميا وحديثا
  .من العلماء

  . املعجم فيما أعلم، وهو معجم لشيوخه االصبهانينيمل يصل إلينا هذا) ٣(
  .منسوب إىل مدينة أصبهان املعروفة جبي) ٤(

(*)  



)٢١/٨(  

  

  .ابين عبد اهللا السوذرجاين رويا له عن علي بن ميلة) ١(وأمحد 
مل ميت أحد من شيوخي قبله، وال حدثنا عن أيب : ومسع من أيب بكر حممد بن عبد الواحد بن حممد، وقال

  .صور بن مهربزد صاحب أيب علي الصحاف سواهمن
  .وأخربنا حممد بن علي الكاغدي عن علي بن ميلة: قال

وحدث السلفي عن أيب مطيع حممد بن عبد الواحد الصحاف صاحب ابن مردويه، وعن حممد بن عبد 
، )٣(ته ، وأمحد بن عبد الغفار بن أش)٢(اجلبار القوساين، وأيب طالب أمحد بن أيب هاشم الكندالين 

وإمساعيل بن علي السيلقي، وأيب الفضل أمحد بن حممد بن احلسن بن سليم املؤدب، وأيب الفتح أمحد بن 
حممد احلداد وتال عليه إىل اخلواتيم، وعبد الرمحان بن حممد بن يوسف النصري السمسار بقية أصحاب 

بن منصور الكرجي السالر ابن ميلة، ومكي ) ٤(اجلرجاين، وسعيد بن حممد بن حيىي اجلوهري صاحب 
، وأيب سعد حممد بن حممد املطرز، وتال عليه ختمة، وأيب الفتح )٥(صاحب القاضي أيب بكر احلريي 

حممد بن أمحد بن احلارث االخرم صاحب غالم حمسن، واحلافظ أمحد بن حممد بن احلافظ أيب بكر بن 
أمحد بن حممد بن قولويه، واملقرئ مردويه، واحلافظ أمحد بن حممد بن بشرويه ومسع منه معجمه، و

  إمساعيل بن احلسن العلوي،
__________  

 وسوذرجان قرية من ٧١ / ١) غاية: (، اجلزري٢٠٧الترمجة ) الوفيات: ( احلاجي٤٩٦مات سنة ) ١(
  .١٨٤ / ٣) معجم البلدان(قرى أصبهان 

كما يف ) ٤٩٣(نة منسوب إىل كندالن من قرى أصبهان، وهو عريب من قريش، مات يف حمرم س) ٢(
  .ابن االثري وغريمها) لباب(السمعاين و ) أنساب(
  .٢٨الذهيب، ص ) مشتبه(انظر عن تقييد هذا االسم وضبطه ) ٣(
  .الصاحب هنا مبعىن التلميذ) ٤(
  .هذا من أهل حرية نيسابور، وليس من أهل حرية الكوفة) ٥(

(*)  

)٢١/٩(  

  

اخلرقي، وتال عليه ) ٢(القاسم عبد اهللا بن أمحد بن بليزة ، وأيب )١(واحملدث بندار بن حممد اخللقاين 
  عن قراءته يف سنة ثالث وعشرين وأربع) ٣(لقنبل 



مئة على ابن زجنويه، وأيب حفص عمر بن احلسن بن حممد بن سليم املعلم، صاحب غالم حمسن، وأيب 
ري، صاحب أيب بكر نصر الفضل بن علي احلنفي، صاحب ابن ميلة، وأيب القاسم الفضل بن علي السك

ابن أيب علي الذكواين، وفضالن بن عثمان القيسي، صاحب الذكواين أيضا، وأيب علي املطهر بن بطة 
، روى عن احلمال، والحق بن حممد التميمي، يروي عن الفضل بن شهريار، وتال لقالون أيضا على )٤(

ري من أصحاب أيب نعيم وابن أيب سعد نصر بن حممد الشريازي، صاحب أيب الفضل الرازي يف خلق كث
  .ريذة

  .، والفضل بن حممد الديلمي، وعدة)٥(ونزل إىل احلافظ إمساعيل بن حممد بن الفضل الطلحي 
ومسع من النساء بأصبهان، من أم سعد أمساء بنت أمحد بن عبد اهللا بن أمحد، تروي عن ابن عبدكويه، 

اجلنيد، مسعت اجلمال، ومن سارة أخت شيخه واجلمال، وابن أيب علي، ومن أمة العزيز بنت حممد بن 
أيب طالب الكندالين، وفاطمة بنت ماجة، تروي عن أيب سعيد بن حسنويه، ومن المعة بنت سعيد 

  .البقال، وقد مسعوا منها يف حياة أيب نعيم احلافظ، فعمل معجم شيوخه االصبهاين يف جملد كبري
__________  

  .منسوب إىل بيع اخللق من الثياب) ١(
  .٩٠ص ) مشتبه الذهيب(بفتح الباء املوحدة وتثقيل الالم وكسرها انظر عن ضبطها ) ٢(
  .٥٣٦ص ) املشتبه) (٣(
ص ): املشتبه(مع أنه ذكر مجلة من االصبهانيني ) املشتبه(بضم الباء املوحدة ومل يذكره الذهيب يف ) ٤(

٨٤.  
) أنساب(اعة بأصبهان كما يظهر من نسبة إىل طلحة بن عبيداهللا رضي اهللا عنه، ومن ذريته مج) ٥(

  .ابن االثري) لباب(السمعاين، و 
(*)  

)٢١/١٠(  

  

وارحتل، وله أقل من عشرين سنة، فدخل بغداد وحلق ا أبا اخلطاب ابن البطر، ومسع منه حنوا من 
  .عشرين جزءا، كان يتفرد ا، فتفرد هو ا عنه، كالدعاء للمحاملي، واالجزاء احملامليات الثالثة

ومسع من أيب بكر أمحد بن علي الطريثيثي، واحلسني بن علي بن البسري، وثابت بن بندار، وأيب سعد 
احلسني بن احلسني الفانيدي، وأيب مسلم عبد الرمحان بن عمر السمناين، وعلي بن حممد بن العالف 

 حممد بن علي بن احلاجب، وعلي بن احلسني الربعي، وأيب اخلطاب ابن اجلراح، وقاضي املوصل أيب نصر
املكذوبة، واملبارك بن عبد اجلبار ابن الطيوري، وجعفر بن أمحد ) ١(ودعان صاحب تيك االربعني 



، وأيب الفضل حممد بن حممد )٢(السراج، واملعمر بن حممد احلبال، ومنصور بن بكر بن حممد بن حيد 
، )٣(كات حممد بن املنذر بن طيبان بن حممد ابن الصباغ، وأيب طاهر حممد بن أمحد بن قيداس، وأيب الرب

وأيب الربكات حممد بن عبد اهللا الوكيل، وأيب منصور اخلياط، وأيب سعد حممد بن عبدامللك االسدي، 
وأيب ياسر حممد بن عبد العزيز اخلياط، والشريف حممد بن عبد السالم االنصاري، وأيب سعد حممد بن 

ن الباقالين، وعلي بن اخلل البزاز، وأيب تراب عبد عبدامللك ابن خشيش، وأيب غالب حممد بن احلس
  اخلالق بن حممد بن خلف املؤدب، صاحب هبة

__________  
  .يعين االربعني حديثا) ١(
  .١٨٢ص ) املشتبه(بكسر احلاء املهملة وسكون الياء آخر احلروف ) ٢(

باجليم ) جند(ددة، و بضم احلاء املهملة وفتح النون املش) حند(بفتحتني، و ) حيد(وهو مستفاد مع 
  والنون

  .املفتوحتني
وأبو الربكات حممد بن املنذر بن طيبان، عن أيب ...ومبهملة مث ياء: (قال) املشتبه(قيده الذهيب يف ) ٣(

  .٤٢٥: ص..) القاسم بن بشران، وعنه السلفي
(*)  

)٢١/١١(  

  

، واحلافظ شجاع بن فارس )٢(وأمحد بن سوسن التمار، واحلافظ أيب علي الربداين ) ١(اهللا الاللكائي 
الذهلي، واحلافظ مؤمتن بن أمحد الساجي، واملفيد أيب حممد ابن االبنوسي، واحلافظ أيب عامر العبدري، 

  .يف جملد تام فيهم عدد من أصحاب ابن غيالن واجلوهري) ٣(وخلق كثري عمل هلم املعجم 
  .ونزل إىل أصحاب أيب احلسني ابن النقور

  .يا اهلراسي، ويوسف بن علي الزجناين، وأبا بكر الشاشيوجالس يف الفقه إلك
  .وأخذ االدب عن أيب زكريا حيىي بن علي التربيزي

  .ومل يتفق له لقي أيب حامد الغزايل فإنه كان قد فارق بغداد
  .وحج وقدم الشام مث ارحتل منها إىل خراسان

  .ع سننيمل يسمع ببغداد من النساء سوى مثاين شيخات، وسافر منها بعد أرب
  .ومسع بالكوفة من أيب البقاء احلبال ومجاعة

  .وحج فسمع مبكة من أيب شاكر العثماين صاحب أيب ذر احلافظ، ومن احلسني بن علي الطربي الفقيه



  .وباملدينة من أيب الفرج القزويين
  .ورد إىل بغداد فأقام ا عامني مكبا على العلم والفضائل

  مد بن جعفر العسكري وطائفةمث ارحتل سنة مخس مئة فسمع من حم
__________  

االلكائي، وهو وهم من الناسخ، وهذه النسبة إىل بيع اللوالك اليت تلبس يف االرجل : يف االصل) ١(
  .ابن االثري) لباب(السمعاين و ) أنساب(كما يف 

يقويه ما ورد يف ابن االثري بضم الباء املوحدة، وما هنا هو املعتمد ) لباب(السمعاين و ) أنساب(يف ) ٢(
  . وغريه من كتب املشتبه٦١الذهيب ) مشتبه(و ) معجم البلدان(
  .يريد بذلك املشيخة البغدادية، وقد وصلت إلينا، وعندي نسخة مصورة منها) ٣(

(*)  

)٢١/١٢(  

  

، ومن أيب )١(بالبصرة، ومن املفيت أيب بكر أمحد بن حممد بن زجنويه صاحب أيب علي ابن شاذان بزجنان 
مذان، ومن أيب سعيد عبد الرمحان بن عبد العزيز ) ٢(ب حممد بن أمحد العدل صاحب ابن شبانة غال

الشافعي بأر، ومن أيب نعيم حممد بن علي بن زبزب بواسط، ومن أيب القاسم حممود بن سعادة اهلاليل 
يب سعد أمحد بن ، ومن حممد بن احلسن بن حممد بن إسحاق بن فدويه الكويف باحللة، ومن أ)٣(بسلماس 

اخلصيب اخلانساري جبرباذقان، ومن أمحد بن إسحاق االديب بساوة، ومن قاضي الدينور أيب طالب 
نصر بن احلسني بالدينور، ومن موحد بن حممد بن عبد الواحد القاضي بتستر، ومن أيب طاهر محد بن 

د بن عمر بن حممد بن حممد بن عمر الكوسج بالكرج، ومن راشد بن علي املقرئ باالهواز، ومن أمح
ناتان بتفليس، ومن حممد بن أمحد بن مهدي السرجني بنصيبني، ومن أيب طاهر أمحد بن علي بشابر 

، ومن أيب الفتح أمحد بن حممد بن )٥(، ومن أيب نصر عبد الواحد بن حممد بالكنكور )٤(خواست 
انية، ومن القاضي مسعود بن علي رشيد االدمي بشهرستان، ومن أيب متام حممد بن حممد بن بنبق بالنعم

  امللحي بأردبيل، ومن القاضي سامل بن حممد
__________  

مراصد (قيده ياقوت بكسر الزاي وقيده السمعاين بفتحه، واخترنا الفتح، ويقويه ما ورد يف ) ١(
  .بالفتح أيضا، والسمعاين على أية حال أعلم بتلك البالد) االطالع

  :ص) املشتبه(انة اهلمذاين الكاتب قيده الذهيب يف هو أمحد بن الفضل بن شب) ٢(
٣٨٦.  



  ).مراصد االطالع(بفتح السني املهملة والالم مدينة مشهورة بأذربيجان كما يف معجم ياقوت و ) ٣(
) املراصد(بلدة بني خوزستان وأصفهان، ذكر ياقوت وصاحب ) سابورخواست(ويقال فيها أيضا ) ٤(

  .اللفظني معا يف معجميهما
 هكذا وجدناها مقيدة يف االصل بفتح الكافني، وقد قيدها ياقوت بكسر الكافني، وتابعه ابن عبد )٥(

  .هي بليدة بني مهذان وقرميسني: وقاال) مراصده(احلق يف 
(*)  

)٢١/١٣(  

  

، ومن أيب الفتح أمحد بن حممد بن حامد )١(العمراين بآمد، ومن القاضي عبد اجلبار بن سعد باالشتر 
اكسني، ومن القاضي عبد الكرمي بن محد اجلرجاين مبأمونية زرند، ومن قاضي ر الدير عبد احلراين مب

، ومن ميمون بن عمر البايب الفقيه بباب االبواب، ومن أيب صادق املديين مبصر، )٢(الواحد ابن أمحد ا 
بقزوين، ومن ) ٣(اكي ومن القاضي أيب احملاسن الروياين بالري، ومن القاضي إمساعيل بن عبد اجلبار امل

أيب عالن سعد بن علي املضري مبراغة، ومن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي باالسكندرية، ومن خلق 
كثري ا، ومن أيب طاهر حممد بن احلسني احلنائي بدمشق، ومن أيب منصور حممد بن عبد الواحد بن غزو 

  .بنهاوند
الطباخي بسماعه من جده المه حممد ابن عبد العزيز يف سنة ومسع بأر من أيب العالء أمحد بن إمساعيل 

  .ثالث وعشرين وأربع مئة
  .ومسع بصور من أيب الفضل أمحد بن احلسني الكاملي املستملي عن عمر بن أمحد اآلمدي

  ).٤(ومسع بقزوين من اخلليل بن عبد اجلبار التميمي راوي نسخة فليح 
  وطي، ومبيا فارقني منومسع بصريفني واسط من رجب بن حممد الشر

  مفتيها شريف بن فياض، وبالرحبة من أيب منصور ضبة بن أمحد
__________  

بغري ألف والم ذكرها ياقوت، وقيدها بفتح اهلمزة وسكون الشني املعجمة ) أشتر(املعروف أا ) ١(
  .وفتح التاء ثالث احلروف، وذكر أا ناحية من اوند ومهذان

  .يعين بنهر الدير) ٢(
، وقد وضع )اللباب(وال استدركها عليه ابن االثري يف ) االنساب(مل يذكر السمعاين هذه النسبة يف ) ٣(

  .داللة على صحة كتابتها، ولعله منسوب إىل جد له ؟) صح(الناسخ عليها لفظة 
وفليح لقب غلب عليه، وامسه : فليح بن سليمان بن أيب املغرية املدين، قال أبو احلجاج املزي) ٤(



ذيب ( وقد تكلموا فيه مع أن أصحاب الكتب الستة قد احتجوا به راجع ١٦٨عبدامللك تويف سنة 
) ذيب التهذيب(، و ٣٦٥ / ٣الذهيب ) ميزان( حديث، و ٢٥نسخة دار الكتب املصرية ) الكمال

  . وغريها٣٠٣ / ٨البن حجر 
(*)  

)٢١/١٤(  

  

من بدر بن دلف ) ٢(محد السفياين، وبالفرك من عبد الرمحان بن ) ١(القضاعي الشروطي، وبالدون 
الفركي، وبقرقيسيا علي بن إبراهيم اخلطييب، وبقرميسني علي بن منري احلراين، وبشروان علي بن أمحد 
بن علي املفضض ولينه، وبزرند عبد الرزاق بن حسن، وبأر أيضا من رئيسها عبد الوارث بن حممد 

رة وأربع مئة، أخربنا علي بن لؤلؤ الوراق، وبالفاروث من االسدي بسماعه من أبيه يف سنة تسع عش
من فرج بن إبراهيم، وبعرابان ) ٣(عسكر بن حسن بن سنري، ومبدينة القصر من غالب بن علي، وبفيد 

بن حواري التنوخي عن رجل عن آخر عن عبد الغافر الفارسي، وبداريا حممد بن علي بن ) ٤(كالب 
مباركة بنت أيب احلسن ) ٦(ارك بن حممد بن منصور الديباجي، وحباين املب) ٥(حجيجة، وبعسكر مكرم 

  احلنبلية،
  مفرج بن أيب عبد اهللا، وبالدونق نصر بن منصور) ٧(وبثغر نشوى 

__________  
  .البغدادي) مراصد(ياقوت، و ) معجم(قرية من أعمال دينور كما يف ) ١(
تح الفاء والراء، وتابعه يف هذا التقييد عز الدين قرية من قرى أصبهان، قيدها السمعاين بف: الفرك) ٢(

، أما ياقوت فقيدها بفتح الفاء وسكون الراء، لكنه ذكر أن بعضهم ٢٠٧ / ٢) اللباب(ابن االثري يف 
  .وما عند السمعاين أضبط) مراصده(يفتح الراء أيضا، وتابعه يف ذلك ابن عبد احلق البغدادي يف 

) معجم(ر احلروف بليدة يف نصف طريق مكة من الكوفة كما يف بفتح الفاء وسكون الياء آخ) ٣(
  .ياقوت

) وكالب بن احلواري التنوخي، شيخ للسلفي..وبالتثقيل): (املشتبه(من ) كالب(قال الذهيب يف ) ٤(
  ).٥٥٥ص (

  .ياقوت) معجم(من غري ألف كما يف ) عربان(أما عرابان اليت مسع فيها من هذا الشيخ فيقال فيها 
  .ة من نواحي خوزستانبلد) ٥(
  .مدينة من مدن ديار بكر) ٦(



  ).معجم ياقوت(بالتحريك والقصر، مدينة بأذربيجان، وتعرف أيضا بنخجوان أو نقجوان ) ٧(
(*)  

)٢١/١٥(  

  

، دار )٣(من مانكيل بن حممد، وبتدمر أبياتا من وهيب التميمي، وبسراي ) ٢(، وبالزز )١(الدونقي 
  .هللا بن علي السفينمملكة أزبك خان، من عبد ا

  .ومسع مباردين، وسهرورد
  ).٥(، وخالط، وقهج، وغري ذلك، وأفرد من ذلك االربعني البلدية )٤(ودبيل، وجويث 

وأملى جمالس بسلماس وهو شاب، وانتخب على غري واحد من املشايخ، وكتب العايل والنازل، ونسخ 
  من االجزاء ما ال حيصى كثرة،
  . ليلةفكان ينسخ اجلزء الضخم يف

  .وخطه متقن سريع لكنه معلق مغلق
  .وبقي يف الرحلة مثانية عشر عاما، يكتب احلديث والفقه واالدب والشعر

  .، يكتب العلم مقيما باخلانقاه)٦(وقدم دمشق سنة تسع ومخس مئة، فأقام ا سنتني 
  ).٧(يف جملد كبري ) معجم السفر(وقد مجعوا له من جزازه وتعاليقه 

   االسكندرية بضعا وستني سنة وإىل أن مات،مث استوطن ثغر
__________  

بضم الدال وسكون ): اللباب(، وتابعه ابن االثري يف )االنساب(من ) الدونقي(قال السمعاين يف ) ١(
  ).الواو وفتح النون ويف آخرها القاف، هذه النسبة إىل دونق وهي قرية من قرى اوند

  .وقيدها ياقوت بفتح الدال
  ).معجم البلدان(من نواحي مهذان ناحية ) ٢(
  ).سراو(لعلها هي اليت ذكرها ياقوت باسم ) ٣(
قيدها الناسخ يف االصل بفتح اجليم وتشديد الواو، وهو بذلك يتابع أبا سعد السمعاين يف ) ٤(
بفتح اجليم وكسر الواو املشددة وسكون الياء املثناة من حتتها ويف ): (اجلويثي(حيث قال يف ) االنساب(

  .آخرها الثاء املثلثة، هذه النسبة إىل اجلويث، وهي بلدة بنواحي البصرة
أما ياقوت فذكرها بضم اجليم وفتح الواو وختفيفها، وذكر أا موضع بني بغداد وأوانا، فلعل تلك 

  .غريها مل يعرفها
  .أيضا) البلدانية(ويقال فيها ) ٥(



أنه أقام بدمشق عامني ): تاريخ االسالم(يف االصل سنتان وهو وهم من الناسخ وقد ذكر يف ) ٦(
  ).١٤ / ٢٩١٧ نسخة أمحد الثالث ٦٢: الورقة(
  .٦٥٦الذي مجعه هو العالمة احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري املتوىف سنة ) ٧(

  = (*)وكتبه كما جيئ ال كما جيب لذلك مل يكن ترتيبه كما ينبغي، وقد بقيت عبارة املنذري عن مجع 

)٢١/١٦(  

  

  .ينشر العلم وحيصل الكتب اليت قل ما اجتمع لعامل مثلها يف الدنيا
عن إقليم مصر ومتلكها عسكر الشام، ) ١(ارحتل إليه خلق كثري جدا، وال سيما ملا زالت دولة الرفض 

  .فارحتل إليه السلطان صالح الدين وإخوته وأمراؤه، فسمعوا منه
ومها من شيوخه، وأبو العز حممد بن ) ٢(دث سعد اخلري حدث عنه احلافظ حممد بن طاهر املقدسي، واحمل

علي امللقاباذي، وعلي بن إبراهيم السرقسطي، وطيب بن حممد املروزي، وقد روى أبو سعد السمعاين 
  .عن الثالثة عن السلفي

ابن : وممن روى عنه حيىي بن سعدون القرطيب، والصائن هبة اهللا بن عساكر، وحدث عنهما احلافظان
  .ين وأبو القاسم ابن عساكر عنهالسمعا

  .القاضي عياض بن موسى: وروى عنه باالجازة خلق ماتوا قبله، منهم
وعبد ) ٣(عبد الغين : عمر بن عبدايد امليانشي، ومحاد احلراين، واحلافظان: وحدث عنه من االئمة

  القادر الرهاوي، وعلي بن
__________  

معجم (ة مكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة من الكتاب من اجلزازات موجودة يف صدر نسخ= 
  ).السفر

: ص) ١(عدد ) ٨(يف جملة املورد م )) معجم السفر(انظر التفاصيل يف مقال الدكتور بشار عواد عن 
٣٨١.  

  .يعين دولة بين عبيد املعروفة خطأ بالدولة الفاطمية) ١(
  .٥٤١ املتويف سنة هو أبو احلسن سعد اخلري بن حممد سهل االندلسي االنصاري) ٢(

 ١٦٤الورقة  / ١٦للعيين ) عقد اجلمان( و ١١٢ / ٤الذهيب ) عرب( و ١٢١ / ١٠) املنتظم(راجع 
  .وغريها

وغريه من ) الكمال يف أمساء الرجال( صاحب كتاب ٦٠٠يعين عبد الغين املقدسي املتوىف سنة ) ٣(



  .الكتب النافعة
(*)  

)٢١/١٧(  

  

، والشهاب ابن راجح، وأبو نزار ربيعة بن احلسن )١(بن اجلباب املفضل احلافظ، وأبو الربكات ا
اليمين، وأبو النجم فرقد الكناين، وعبد الرحيم بن أيب الفوارس القيسي، والصائن عبد الواحد بن 

إمساعيل االزدي، وأبو النجم بن رسالن الواعظ، والسلطان يوسف بن أيوب وأخوه السلطان أبو بكر 
حممد بن حممد البكري وابنه أبو احلسن حممد، وحممد بن عبد الغفار اهلمذاين، العادل، وأبو الفتوح 

واالمري حممد بن حممود الدوين، وظافر ابن عمر بن مقلد الدمشقي، وعبد اهللا بن عمر الشافعي قاضي 
، وعلي ابن خمتار العامري، )٢(اليمن، ومرتضى بن حامت، وظافر بن شحم، وعلي بن زيد التسارسي 

حممد بن إبراهيم الفارسي، ) ٣(بن علي اهلمداين، وعبد الغفار بن شجاع احمللي، والفخر وجعفر 
واحلسن بن حممد االوقي، ونصر بن جرو، وعبد الصمد الغضاري، وعيسى بن الوجيه بن عيسى، 
وحممد بن عماد احلراين، والفخر حممد بن عبد الوهاب، وإبراهيم بن علي احمللي، ودرع بن فارس 

، وحممد بن )٥(، وعلي بن حممد بن رحال )٤(ين الشريجي، وعبد اخلالق بن إمساعيل التنيسي العسقال
حممد بن سعيد املأموين، وعبد اهللا بن عبد اجلبار العثماين، وإبراهيم بن عبد الرمحان ابن اجلباب وأخوه 

  حممد، وأبو القاسم عبد الرمحان ابن
__________  

  .اجلباب املصري وستأيت ترمجته يف هذا الكتابأبو الربكات عبد القوي ابن ) ١(
  .٢٠٥الذهيب، ص ) مشتبه(وانظر عن ضبط اجلباب 

، وهو )اللباب(، وال استدركها عليه ابن االثري يف )االنساب(مل يذكر السمعاين هذه النسبة يف ) ٢(
  .دةيف هذه املا) مراصد االطالع(، و )معجم البلدان(قصر بربقة راجع ) تسارس(منسوب إىل 

  .يعين فخر الدين، وهذا من أسلوب املؤلف) ٣(
  .البلد املشهور مبصر) تنيس(نسبة إىل ) ٤(
  .وحباء مثقلة): (املشتبه(قال الذهيب يف ) ٥(

  ).٣٠٩ص ) (وعلي بن حممد رحال، عن السلفي، حدثنا عنه أبو املعايل القرايف
(*)  

)٢١/١٨(  

  



هبة اهللا بن دينار، ويوسف بن عبد املعطي ابن الصفراوي، وعبد الرحيم بن الطفيل، واحلسن بن 
املخيلي، والوجيه حممد ابن تاجر عينه، وعلي بن إمساعيل بن جبارة، ومحزة بن أوس الغزال، وحيىي بن 

عبد العزيز االغمايت وأخوه ناصر، وحسني بن يوسف الشاطيب، وعبد العزيز بن النقار، ومظفر بن 
 ابن الدماغ، وعلم الدين علي بن حممد السخاوي، وعلم الدين ، ومنصور بن سند)١(عبدامللك الفوي 

علي بن حممود ابن الصابوين وابن أخيه الشهاب أمحد بن حممد، وفاضل بن ناجي املخيلي، ويوسف بن 
يعقوب الساوي، وأبو الوفاء عبدامللك ابن احلنبلي، وأبو القاسم بن رواحة، وأمحد بن حممد ابن اجلباب، 

، وعلي بن عبد الرمحان املنبجي، وعمر بن أمري ملك احلنفي، وعبد )٢( الديبلي وعلي بن أيب بكر
الواحد بن أيب القاسم الدمشقي، ومتام بن عبد اهلادي ابن احلنبلي، وعبد العزيز بن عبد اهللا ابن 

، وأبو منصور حممد بن عقيل ابن الصويف، وحممود )٣(الصواف، وعمر ابن الشيخ أيب عمر بن قدامة 
وسك اهلذباين، وحممد بن حيىي ابن السدار، وبشارة بن طالئع، وعبد اهللا بن يوسف القابسي، بن م

وصدقة بن عبد اهللا االديب، وعلي بن منصور بن خملوف، وسليمان بن حسن البزاز، وعبد اهللا بن حيىي 
  املهدوي، وحسان ابن أيب القاسم املهدوي، وعبد احلكيم بن حامت، وست احلسن بنت

بن عيسى، وعبد الكايف السالوي، وعبد اهللا بن إمساعيل بن رمضان، واحلسني بن صادق الوجيه 
  املقدسي، ونصر اهللا ابن نقاش السكة، وعبد

__________  
  . بلدة قريبة من االسكندرية- بضم الفاء وتشديد الواو املفتوحة -) فوة(نسبة إىل ) ١(
 مدينة مشهورة على -موحدة مضمومة والم  بالفتح مث السكون وباء -) الديبل(منسوب إىل ) ٢(

  ).مراصد البغدادي(و ) معجم ياقوت(ساحل حبر اهلند 
  .املقدسي: يعين) ٣(

(*)  

)٢١/١٩(  

  

الكرمي بن كليب احلراين، وهبة اهللا ابن نقاش السكة أخو املذكور، وعبد الوهاب بن رواج االزدي، 
راين، وأمحد بن علي بن بدر الدمشقي، وعبد واء الدين علي ابن اجلميزي، وشعيب بن حيىي الزعف

املعظمي، ) ١(اخلالق بن حسن ابن هياج، وعبد احملسن السطحي، وعلي بن عبد اجلليل الرازي، وقيماز 
وهبة اهللا بن حممد بن مفرج ابن الواعظ وسبطه أبو القاسم عبد الرمحان بن مكي، وخلق آخرهم موتا 

  .ن احلسن بن عبد السالم السفاقسيعنه أبو بكر حممد ب) ٢(راوي املسلسل 
وباالجازة تاج الدين أمحد ابن حممد ابن الشريازي، والنور البلخي، وعثمان بن علي ابن خطيب القرافة، 



وحممد بن عبد الواحد املقدسي احلافظ، ومكي بن عالن القيسي، وحممد بن عبد اهلادي اجلماعيلي، 
  .وعدة

الزين أمحد بن ) ٣( حيىي بن ياقوت وروى عنه باالجازة العامة وممن مسع منه أيضا أبو احلسن حممد بن
  وطائفة، فبني ابن طاهر وبني) ٤(عبد الدائم 

__________  
  .قامياز: هكذا هي مرسومة يف االصل، وتكتب أيضا) ١(
  احلديث املسلسل باالولية، وهو من نعوت االسانيد، وفيه يتتابع رجال االسناد: يعين) ٢(

ا بعد واحد، بشرط أن يكون أول حديث مسعه مجيع رجال السند من شيخ معني من ويتواردون واحد
قال ) الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف االرض يرحكم من يف السماء(شيوخهم ونص هذا احلديث 

) ٤٩٤١(وهو حديث صحيح بشواهده، أخرجه من حديث عبد اهللا بن عمر وأبو داود : شعيب
، وصححه مع أن فيه أبا قابوس مل يرو عنه غري ابن ١٧٩ / ٤ه، واحلاكم وحسن) ١٩٢٥(والترمذي 

دينار، ومل يوثقه سوى ابن حبان على قاعدته يف توثيق من مل جيرح، ورواه أبو يعلى والطرباين يف معامجه 
 الثالثة من طريق أيب إسحاق السبيعي، عن أيب عبيدة، عن ابن مسعود، ورجاله ثقات إال أن أبا عبيدة مل

من حديث جرير بن عبد اهللا البجلي ورجاله ) ٢٥٠٢(يسمع من أبيه ابن مسعود، ورواه الطرباين 
  . وانظر ما تبقى من الشواهد فيه١٨٧ / ٨) امع(رجال الصحيح كما قال اهليثمي يف 

من املعروف أن االمام السلفي قد أجاز املسلمني عامة قبل موته، فروى بعضهم ذه االجازة ) ٣(
  .مةالعا
  .املقدسي: يعين) ٤(

(*)  

)٢١/٢٠(  

  

) السابق والالحق(وسبع وأربعون سنة، وذا ما مل يتفق مثله الحد يف كتاب ) ١(السفاقسي يف الوفاة مئة 
)٢.(  

اليت مل يسبق إىل خترجيها، وقل أن يتهيأ ذلك إال حلافظ عرف باتساع ) االربعني البلدية(ولقد خرج 
  .الرحلة

يف جزءين كبريين، و ) السفينة البغدادية(يف جزء ضخم، رويناه، و ) الصبهانيةالسفينة ا(وله كتاب 
جملسان يف (، و )جزء شرط القراءة على الشيوخ(و ) الوجيز يف ااز وايز(، و )مقدمة معامل السنن(

  ).فضل عاشوراء



وري، وأيب احلسن وانتخب على مجاعة من كبار املشايخ كجعفر بن أمحد السراج، وأيب احلسني ابن الطي
  ابن الفراء املوصلي، وكان مكبا على

  .الكتابة واالشتغال والرواية، ال راحة له غالبا إال يف ذلك
عدة شيوخ احلافظ السلفي بأصبهان تزيد على : مسعت احلافظ ابن املفضل يقول: قال احلافظ املنذري

من أيب صادق املديين وحممد بن ست مئة نفس، ومشيخته البغدادية مخسة وثالثون جزءا، وكل من مسع 
  .أمحد الرازي املعدل من املصريني فأكثره بإفادته

__________  
كذا بالنصب، وال يستقيم املعىن من حيث الضبط النحوي والواقع التارخيي، ) مئتني: (يف االصل) ١(

، وكانت )٦٥٤(وما أثبتاه هو الصواب، الن شرف الدين أبا بكر حممد بن احلسن السفاقسي تويف سنة 
  ).٥٠٧(وفاة ابن طاهر املقدسي سنة 

وبقي أبو بكر حممد بن احلسن السفاقسي إىل سنة أربع ومخسني، ): (تاريخ االسالم(قال الذهيب يف 
فروى عن السلفي املسلسل بأول حديث رواه حضورا، ومل يكن عنده سواه، وهو ابن أخت احلافظ 

ولد يف أول ): (العرب(وقال يف ترمجته من ) ١٤ / ٢٩١٧ أمحد الثالث ٦٢: الورقة) (علي بن املفضل
) سنة ثالث وسبعني وأحضره خاله احلافظ ابن املفضل قراءة املسلسل باالولية عند السلفي واستجازه له

)٢١٩ / ٥.(  
للخطيب البغدادي املتوىف ) السابق والالحق يف تباعد ما بني الروايني عن شيخ واحد(يعين كتاب ) ٢(

كون الوحيد يف فنه وقد طبعته دار طيبة بالرياض بتحقيق حممد ابن سطر الزهراين سنة ، ويكاد ي٤٦٣
  . ه١٤٠٢

(*)  

)٢١/٢١(  

  

  .وله تصانيف كثرية، وكان يستحسن الشعر، وينظمه، ويثيب من ميدحه
ورأى عدة من احلفاظ كأيب القاسم إمساعيل بن حممد، وحممد بن عبد الواحد الدقاق، وحيىي بن مندة، 

   نصر اليوناريت بأصبهان، وكأيب علي الرباداين، وشجاع الذهلي، واملؤمتن الساجي ببغداد، وحممد بنوأيب
  .طاهر املقدسي، وأيب حممد ابن السمرقندي وعدة

وأخذ التصوف عن معمر بن أمحد اللنباين، والفقه عن إلكيا أيب احلسن الطربي، وأيب بكر حممد بن أمحد 
اين، واالدب عن أيب زكريا التربيزي، وأيب الكرم بن فاخر، وعلي بن حممد الشاشي، والفقيه يوسف الزجن

  .الفصيحي



  .، وأيب منصور اخلياط، وأيب اخلطاب ابن اجلراح)١(وأخذ حروف القراءات عن أيب طاهر بن سوار 
  .مىت مل يكن االصل خبطي مل أفرح به: ومسعته يقول

  .وكان جيد الضبط، كثري البحث عما يشكل عليه
وكان أوحد زمانه يف علم احلديث وأعرفهم بقوانني الرواية والتحديث، مجع بني علو االسناد وغلو : قال

  .االنتقاد، وبذلك كان ينفرد عن أبناء جنسه
يل ستون سنة باالسكندرية ما رأيت منارا إال من : مسعت أبا طاهر السلفي يقول: قال أبو علي االوقي

  .س فيهاهذه الطاقة، وأشار إىل غرفة جيل
__________  

أبو طاهر بن سوار املقرئ : سوار: (قيده الذهيب بكسر السني املهملة وفتح الواو املخففة، وقال) ١(
  .٣٧٦: املشتبه) صاحب املستنري وأوالده

(*)  

)٢١/٢٢(  

  

السلفي ثقة، ورع، متقن، متثبت، فهم، حافظ، له حظ من ): ١) (ذيله(وقال أبو سعد السمعاين يف 
  .، كثري احلديث، حسن الفهم والبصرية فيهالعربية

: روى عنه حممد بن طاهر املقدسي، فسمعت أبا العالء أمحد ابن حممد بن الفضل احلافظ بأصبهان يقول
  كان أبو حازم: مسعت أبا طاهر االصبهاين، وكان من أهل الصنعة، يقول: مسعت ابن طاهر يقول

  .أخربنا أمحد بن حفص احلديثي، هذا أو حنوه: العبدوي، إذا روى عن أيب سعد املاليين، يقول
وقد صحب السلفي والدي مدة ببغداد، مث سافر إىل الشام، ومضى إىل صور، وركب البحر إىل مصر، 

  .وأجاز يل مروياته يف سنة مثان ومخسني ومخس مئة
أنه شعلة كان ببغداد ك: مسعت من حيكي عن ابن ناصر أنه قال عن السلفي: وقال عبد القادر الرهاوي

  .نار يف حتصيل احلديث
كان السلفي إذا دخل على هبة اهللا ابن االكفاين يتلقاه، وإذا خرج : ومسعت حممد بن أيب الصقر يقول

  .يشيعه
 يريد عبد -كان له عند ملوك مصر اجلاه والكلمة النافذة مع خمالفته هلم يف املذهب : مث قال عبد القادر

، )٣( وقد بىن الوزير العادل ابن السالر مدرسة كبرية -) ٢(رين بالرفض القادر امللوك الباطنية املتظاه
  .وجعله مدرسها على الفقهاء الشافعية، وكان ابن السالر له ميل إىل السنة

__________  



للخطيب البغدادي، وقد ضاع الكتاب، ومل يصل ) تاريخ بغداد(يف التاريخ الذي ذيل به على : يعين) ١(
  .٩٩: وانتقاء منه البن منظور صاحب اللسان، فانظره، الورقةإلينا غري اختصار 

  .يعين امللوك العبيديني املعروفني عند بعض املؤرخني خطأ بالفاطميني) ٢(
  .هذه أول مدرسة بنيت بإقليم مصر فيما علمت: يف هامش االصل ما نصه) ٣(

(*)  

)٢١/٢٣(  

  

فوة الحد، وجيلس للحديث فال يشرب ماء، وال وكان أبو طاهر ال تبدو منه ج: قال عبد القادر احلافظ
  .يبزق، وال يتورك، وال تبدو له قدم، وقد جاز املئة

أيش هذا، حنن : بلغين أن سلطان مصر حضر عنده للسماع، فجعل يتحدث مع أخيه، فزبرمها، وقال
  نقرأ احلديث، وأنتما

 بستان وال فرجة سوى مرة ما خرج منها إىل) ١(وبلغين أن مدة مقامه باالسكندرية ! تتحدثان ؟ 
واحدة، بل كان الزما مدرسته، وما كنا نكاد ندخل عليه إال ونراه مطالعا يف شئ، وكان حليما متحمال 

  .جلفاء الغرباء
خرج من بغداد سنة مخس مئة إىل واسط والبصرة، ودخل خوزستان وبالد السيس واوند، مث مضى إىل 

جع إىل تفليس وبالد أذربيجان، مث خرج إىل ديار بكر، وعاد إىل الدربند، وهو آخر بالد االسالم، مث ر
  .اجلزيرة ونصيبني وماكسني، مث صعد إىل دمشق

وملا دخل االسكندرية رآه كرباؤها وفضالؤها، فأستحسنوا علمه وأخالقه وآدابه، فأكرموه، وخدموه، 
  .حىت لزموه عندهم باالحسان

  .سلفي شيخ العلماءال: ، قال)٢(وحدثين رفيق يل عن ابن شافع 
  .السلفي أحفظ احلفاظ: ومسعت بعض فضالء مهذان يقول

  حدث: قال احلافظ أبو القاسم ابن عساكر يف ترمجة السلفي
__________  

  ).١٤ / ٢٩١٧ أمحد الثالث - ٦٣: الورقة) (وهي أربع وستون سنة): (تاريخ االسالم(زاد يف ) ١(
، صنف تارخيا على ٥٦٥يلي االصل البغدادي املتوىف سنة هو أمحد بن صاحل بن شافع بن صاحل اجل) ٢(

، ووصل به إىل بعد ٤٦٣السنني، بدأ فيه بالسنة اليت تويف فيها أبو بكر اخلطيب البغدادي وهي سنة 
ذيل تاريخ مدينة : (الستني ومخس مئة، وكان من الرواة املتقنني الضابطني احملققني، راجع ابن الدبيثي



  .٣١١ / ١) الذيل: ( من حتقيق الدكتور بشار، وابن رجب٧١١ة  الترمج٤: م) السالم
(*)  

)٢١/٢٤(  

  

بدمشق، ومسع منه بعض أصحابنا، ومل أظفر بالسماع منه، ومسعت بقراءته من عدة شيوخ، مث خرج إىل 
  مصر ومسع ا، واستوطن

 االسكندرية، وتزوج ا امرأة ذات يسار، وحصلت له ثروة بعد فقر وتصوف، وصارت له
باالسكندرية وجاهة، وبىن له أبو منصور علي بن إسحاق بن السالر امللقب بالعادل أمري مصر مدرسة 

  .ووقف عليها
  ).١(أجاز يل مجيع حديثه، وحدثين عنه أخي 
سألت احلافظ أبا : مسعت احلافظ زكي الدين عبد العظيم يقول: مسعت االمام أبا احلسني ابن الفقيه يقول

أميا أحفظ أبو القاسم بن عساكر أو أبو الفضل بن : ل عن أربعة تعاصروا، فقلتاحلسن علي بن املفض
  .ابن عساكر: ناصر ؟ فقال

  .ابن عساكر: أميا أحفظ ابن عساكر أو أبو موسى املديين ؟ قال: قلت
: قلت! السلفي شيخنا ! السلفي شيخنا : أميا أحفظ ابن عساكر أو، أبو طاهر السلفي ؟ قال: قلت

ب حمتمل كما ترى، والظاهر أنه أراد بالسلفي املبتدأ وبشيخنا اخلرب، ومل يقصد الوصف، وإال فهذا اجلوا
  .فال يشك عارف باحلديث أن أبا القاسم حافظ زمانه، وأنه مل ير مثل نفسه

من جواره ) ٢(وكان السلفي آمرا باملعروف، ناهيا عن املنكر، حىت إنه قد أزال : قال احلافظ عبد القادر
  . كثريةمنكرات

هذه : ورأيته يوما، وقد جاء مجاعة من املقرئني باالحلان، فأرادوا أن يقرؤوا فمنعهم من ذلك، وقال
  .القراءة بدعة، بل اقرؤوا ترتيال، فقرؤوا كما أمرهم

__________  
  .٥٦٣الصائن هبة اهللا ابن عساكر املتوىف : يعين) ١(
  .زال: يف االصل) ٢(

(*)  

)٢١/٢٥(  

  



بن سالمة، عن احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد، ومن خطه نقلت جزءا فيه نقل خطوط ) ١(أنبأنا أمحد 
  املشايخ للسلفي بالقراءآت، وأنه قرأ

حبرف عاصم، على أيب سعد املطرز، وقرأ برواييت محزة والكسائي، على حممد بن أيب نصر القصار، وقرأ 
  . عبد اهللا بن أمحد اخلرقيلقالون على نصر بن حممد الشريازي، وبرواية قنبل، على

  .وقد قرأ على بعضهم يف سنة إحدى وتسعني وأربع مئة
كان السلفي جواال يف اآلفاق، حافظا، ثقة، متقنا، مسع منه أشياخه وأقرانه، ): ٢(قال احلافظ ابن نقطة 

لنرسي، وسأل عن أحوال الرجال شجاعا الذهلي، واملؤمتن الساجي، وأبا علي الرباداين، وأبا الغنائم ا
  .، سؤال ضابط متقن)٣(ومخيسا احلوزي 

ملا أرادوا أن يقرؤوا سنن النسائي على أيب طاهر السلفي، : وحدثين عبد العظيم املنذري مبصر، قال: قال
ال، فاجتذا من : امسي فيها ؟ قالوا: أتوه بنسخة سعد اخلري وهي مصححة، قد مسعها من الدوين، فقال

  .أحدث إال من أصل فيه امسيال : يد القارئ بغيظ، وقال
  .ومل حيدث بالكتاب

وكان السلفي قد انتخب جزءا كبريا من الكتاب خبطه، مسعناه من أصحاب جعفر اهلمذاين، : قلت
  .أخربنا السلفي

__________  
 ٥٨٩هو أبو العباس أمحد بن أيب اخلري بن سالمة الدمشقي احلنبلي احلداد مث اخلياط املنادي املقرئ ) ١(
  .٦:  الورقة١: م) معجم شيوخ الذهيب الكبري( انظر ٦٧٨ -
  ).نسخة االزهر (٤١: ، الورقة)التقييد) (٢(
خلميس احلوزي، وصدرت من ) سؤاالت احلافظ السلفي(حقق االستاذ مطاع الطرابيشي ) ٣(

 صفحة مع ١٦٤ يف ١٩٧٦ / ١٣٩٦مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق يف مطبعة احلجاز بدمشق 
  .الفهارس

(*)  

)٢١/٢٦(  

  

حفظت أمساء وكىن، مث ذاكرت السلفي : قال يل أبو احلسن املقدسي: قال يل عبد العظيم: قال ابن نقطة
ما هذا شئ مليح مين، أنا شيخ كبري يف هذه : أحسنت، مث قال: ا، فجعل يذكرها من حفظه وما قال يل

  .البلدة هذه السنني ال يذاكرين أحد، وحفظي هكذا
وسكن السلفي االسكندرية، وسارت إليه الرجال، وتربك بزيارته امللوك واالقيال، : الكاتبقال العماد 



  .وله شعر ورسائل ومصنفات
  .مث أورد له مقطعات من شعره

إن احلافظني عبد الغين وعبد : مسعت أمحد بن سالمة النجار يقول: ابن اد) ١(قرأت خبط السيف أمحد 
، يعين شرح السنة على السلفي، فأخذ يتعلل عليهما مرة، )٢(ائي القادر أرادا مساع كتاب الاللك

  .ويدافعهم مرة أخرى باالصل، حىت كلمته امرأته يف ذلك
  .عمر السلفي حىت أحلق الصغار بالكبار): ٣(قال ابن النجار 

بن عوض، وحممود ) ٤(مسع منه ببغداد أبو علي الرباداين، وعبد امللك بن علي بن يوسف، وهزار سب 
  ن الفضل، وأبو احلسن الزعفراين،ب

__________  
  .٦٤٣سيف الدين أبو العباس أمحد بن اد عيسى بن عبد اهللا املقدسي، املتوىف سنة ) ١(

) التبيان: (، وابن ناصر الدين١١٠١ كوبريللي ٦٤٣، وفيات سنة )صلة التكملة: (انظر احلسيين
  .٢٤١ / ٢:  وابن رجب١٥٥الورقة 

  .لكائياال: يف االصل) ٢(
يعين يف التاريخ الذي ذيل به على اخلطيب، وهو املعروف بالتاريخ ادد ملدينة السالم وأخبار ) ٣(

فضالئها االعالم ومن وردها من علماء االنام، وترمجة السلفي يف القسم الضائع منه، ولكن انظر 
  .٢١: ، الورقة)املستفاد(
  :، ابن اجلوزي٥١٥ سنة وهزارست وهو وهم من الناسخ، تويف: يف االصل) ٤(
عقد : (، العيين٢٢٧ / ١٠): الكامل: (، ابن االثري٣٦ / ٤) العرب: (، الذهيب٢٣١ / ٩) املنتظم(

  .٧٩٥الورقة  / ١٥): اجلمان
(*)  

)٢١/٢٧(  

  

  .وروى يل عنه أكثر من مئة شيخ
  .للسلفي يشتمل على ألفي شيخ) معجم السفر(قرأت خبط عمر بن احلاجب أن 

  .ما أحسبه يبلغ ذلككذا قال، و
كانوا يأتون السلفي، ويطلبون منه دعاء لعسر الوالدة، فيكتب ملن يقصده، : قال احلسن بن أمحد االوقي

اللهم إم قد أحسنوا ظنهم يب، فال ختيب : فلما كثر ذلك نظرت فيما يكتب، فوجدته يكتب: قال
  .ظنهم يف



عادل لسماع احلديث، فتحدثا، فأظهر هلما وحضر عنده السلطان صالح الدين وأخوه امللك ال: قال
  .فأصغيا عند ذلك!  يقرأ ؟ - صلى اهللا عليه وسلم -أنتما تتحدثان، وحديث النيب : الكراهة وقال

  .وقد حدث السلطان عنه: قلت
كان السلفي مغرى جبمع الكتب واالستكثار منها، وما كان يصل : قال احلافظ زكي الدين عبد العظيم

كان خيرجه يف شرائها، وكان عنده خزائن كتب، وال يتفرغ للنظر فيها، فلما مات وجدوا إليه من املال 
معظم الكتب يف اخلزائن قد عفنت، والتصق بعضها ببعض لنداوة االسكندرية، فكانوا يستخلصوا 

  .بالفأس، فتلف أكثرها
عبد الغين وعبد القادر أراد : مسعت أمحد بن سالمة النجار يقول: قال السيف أمحد ابن اد احلافظ

احلافظان مساع كتاب الاللكائي، يعين شرح السنة، على السلفي، فأخذ يتعلل عليهما مرة، ويدافعهم 
  .عنه أخرى بأصل السماع، حىت كلمته امرأته يف ذلك

  .ما أظنه حدث بالكتاب: قلت
  .بلى حدث منه بكرامات االولياء
  سلفي يشتمل علىلل) معجم السفر(قرأت خبط عمر بن احلاحب أن 

)٢١/٢٨(  

  

  ).١(ألفي شيخ 
: أنشدين أبو طاهر السلفي لنفسه: أنشدنا ابن رواحة: أنشدين أبو بكر الدشيت، وإسحاق االسدي، قاال

بن ) ٢(من غري غل فأرضي أنبأين أمحد * وجبت أرضا فأرضا وما ظفرت خبل * كم جلت طوال وعرضا 
دنا أبو طاهر السلفي لنفسه يف رجب سنة ست وستني سالمة، عن احلافظ عبد الغين بن سرور، أنش

وعند * وهاتوا من أسانيد عوايل رخاص عند أهل اجلهل طرا * دعوين عن أسانيد الضالل : ومخس مئة
أو كمعمر ) ٣(إمام يف العلوم على الكمال كمالك * العارفني ا غوايل عن اشياخ احلديث وما رواه 

فقدما كان * مصر ) ٨(العراق وليث ) ٧(اهلاليل وسفيان ) ٦(ن أو كسفيا) ٥(وشعبة * املزكى ) ٤(
  معدوم املثال

__________  
هذه إعادة ال مسوغ هلا من املؤلف، فقد سبق له قبل قليل نقله رواية السيف ابن اد ورواية ابن ) ١(

  .احلاجب
دمشقي احلنبلي احلداد شيخ الذهيب أمحد بن سالمة بن إبراهيم بن سالمة بن معروف، أبو العباس ال) ٢(

 من نسخة الدكتور ٦: الورقة / ١) معجم الشيوخ: (الذهيب) ٦٧٨ - ٥٨٨(مث اخلياط املناوي املقرئ 



  .بشار املصورة
  .١٧٩هو مالك بن أنس صاحب املذهب، املتوىف سنة ) ٣(
  .١٥٤معمر بن راشد االزدي، موالهم، أبو عروة البصري، املتوىف سنة ) ٤(
  .١٦٠اج بن الورد العتكي، موالهم، أبو بسطام الواسطي البصري، املتوىف سنة شعبة بن احلج) ٥(
  .١٩٨يعين سفيان بن عيينة اهلاليل الكويف مث املكي، املتوىف سنة ) ٦(
  .١٦١أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة، املتوىف سنة ) ٧(
  .١٧٥مي املصري، املتوىف سنة أبو احلارث الليث بن سعد بن عبد الرمحان الفه) ٨(

(*)  

)٢١/٢٩(  

  

يشار * الذي يف كل علم ) ٢(نيب املصطفي أوىف اتصال ومسعر ..* فهو له بشرع ال) ١(واالوزاعي 
أو ) ٥(فكل منهما رجل النضال وكابن مبارك ) ٤(وزد أيضا جريرا ) ٣(كذا إليه كاهلالل وزائدة 

وكابن الدستوائي * مجيعا ) ٩(ومحاد ) ٨(ومحاد ذي شرف وحال ) ٧(وكالقطان ) * ٦(كابن وهب 
ووهب ) ١٣(املهدي يف كل اخلالل ومكي ) * ١٢(وابن مهدي ) ١١(اجلمال وبعدهم وكيع ) ١٠(
ابن * أعين ) ١٧(عقيب يزيد ) ١٦(ليث ذي صيال وضحاك ) ١٥(عبد اهللا * واحلميدي ) ١٤(

  هارون احملقق يف اخلصال
__________  

  .١٥٧ أبو عمرو عبد الرمحان بن عمرو، املتوىف سنة االمام املشهور) ١(
  .١٥٥ أو سنة ١٥٣يعين مسعر بن كدام اهلاليل الكويف الثبت الثقة، املتوىف سنة ) ٢(
  .١٦٠هو أبو الصلت زائدة بن قدامة الثقفي الكويف، املتوىف سنة ) ٣(
  .١٨٨جرير بن عبداحلميد بن قرط الضيب الكويف، نزيل الري، املتوىف سنة ) ٤(
  .١٨١يعين عبد اهللا بن املبارك االمام املشهور، املتوىف سنة ) ٥(
  .١٩٧عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي، موالهم، أبو حممد املصري الفقيه، املتوىف سنة ) ٦(
  .١٩٨حيىي بن سعيد بن فروخ التميمي، أبو سعيد القطان املصري، املتوىف سنة ) ٧(
  .١٧٩ي اجلهضمي البصري، املتوىف سنة محاد بن زيد بن درهم االزد) ٨(
  .٢٠١محاد بن أسامة القرشي الكويف، املتوىف سنة ) ٩(
  .١٥٤ أو سنة ١٥٣أبو بكر هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي البصري البكري، املتوىف سنة ) ١٠(
  .١٩٦وكيع بن اجلراح الرؤاسي، أبو سفيان، الكويف، املتوىف سنة ) ١١(



 مهدي بن حسان العنربي، موالهم، أبو سعيد البصري الثقة الثبت، املتوىف سنة عبد الرمحان بن) ١٢(
١٩٨.  

  .٢١٥أبو السكن مكي بن إبراهيم بن بشري التميمي البلخي، املتوىف سنة ) ١٣(
  .٢٠٦وهب بن جرير بن حازم بن زيد، أبو عبد اهللا االزدي البصري، املتوىف سنة ) ١٤(
  .٢١٩ى احلميدي القرشي صاحب الشافعي، املتوىف سنة عبد اهللا بن الزبري بن عيس) ١٥(
ال ريب أنه يريد الضحاك بن خملد بن الضحاك بن مسلم الشيباين، وهو أبو عاصم النبيل، املتوىف ) ١٦(

  .٢١٢سنة 
  .٢٠٦يزيد بن هارون بن زاذان السلمي، موالهم، أبو خالد الواسطي، املتوىف سنة ) ١٧(

(*)  

)٢١/٣٠(  

  

محيدا احلال ) * ٣(نعم وأبو نعيم ) ٢(فما روياه من أثر آليل وعفان * اذكر ) ١(البصرة كذاك طيالسيا 
* املكىن ) ٥(إمام الشافعي املقتدى يل كذاكم ابن خالد * شيخ نيسابور مث ال ) ٤(مرضيا الفعال وحيىي 

وأبن ) ٧(حىي فأعالم من أرباب املقال كي) * ٦(أبا ثور وكان حوى املعايل وأيضا فالصدوق أبو عبيد 
: وعبد اهللا ذي مدح طوال إسحاق* مبعرفة املتون وبالرجال وإسحاق التقي وفىت جنيح * حنبل املعلى 

  ).١٠(ابن أيب شيبة : ، وعبد اهللا)٩(ابن املديين : ، وفىت جنيح)٨(هو ابن راهويه 
__________  

لسي الفارسي االصل البصري، أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيا: طيالسيا البصرة مها) ١(
  .٢٢٧، وأبو الوليد هشام بن عبدامللك الطيالسي، موىل باهلة املتوىف سنة ٢٠٣املتوىف سنة 

  .٢١٩عفان بن مسلم بن عبد اهللا الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري، املتوىف سنة ) ٢(
  .٢١٩ أو سنة ٢١٨الفضل بن دكني الكويف االحول، أبو نعيم املالئي، املتوىف سنة ) ٣(
نظنه يريد أبا زكريا حيىي بن بكري بن عبدالرمحن التميمي النيسابوري، االمام الثقة الثبت، املتوىف ) ٤(

  .٢٢٦سنة 
  .٢٤٠إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب، أبو ثور الفقيه صاحب الشافعي، ثقة، مات سنة ) ٥(
  .٢٢٤االمام املشهور، املتوىف سنة من املؤكد أنه يقصد القاسم بن سالم البغدادي ) ٦(
هو حيىي بن معني، أبو زكريا البغدادي، الثقة احلافظ املشهور إمام اجلرح والتعديل، مات سنة ) ٧(

٢٣٦.  
إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي، أبو حممد بن راهويه املروزي، قرين أمحد ابن حنبل، مات سنة ) ٨(



٢٣٨.  
  .٢٣٤قد احملدث املشهور، املتوىف سنة يعين علي بن املديين النا) ٩(
عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي االصل الكويف صاحب التصانيف، ) ١٠(

  .٢٣٥املتوىف سنة 
(*)  

)٢١/٣١(  

  

ويعرف * أعنيه زهريا ) ٣(ركن االبتهال وكالنسوي ) ٢(وكالطوسي * الرضي أخيه أيضا ) ١(وعثمان 
يعدله املعادي واملوايل* مشس الشرق عدل ) ٤(ال وكالذهلي بابن حرب يف ا  

..* مث ال) ٥(رجال يف الشريعة كاجلبال وكابن شجاع البلخي * وأصحاب الصحاح اخلمسة اعلم 
مبرو مقدم فيهم مثال وبالري ابن ) * ٨(مث ابن نصر ) ٧(من هو رأس مايل وبو شنجيهم ) ٦(مسرقندي 

  ).١١(وأبو حامت ) ١٠(أبو زرعة : ه كذاك على التوايل ترباه مهاوتربا* ذو افتنان ) ٩(وارة 
* أحربه وحرب ) ١٣(على البدعي يطعن كاالالل كذا احلريب * وكان سيفا ) ١٢(كذاك ابن الفرات 

  ابن إمساعيل خري ذو منال
__________  

  .٢٣٩هو أخو عبد اهللا املقدم ذكره، تويف سنة ) ١(
 زياد البغدادي، أبو هاشم الطوسي الذي لقبه االمام أمحد بشعبة أبو هاشم زياد بن أيوب بن) ٢(

  .٢٥٢الصغري، تويف سنة 
  .٢٣٤زهري بن حرب بن شداد، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، املتوىف سنة ) ٣(
  . على الصحيح٢٥٨حممد بن حيىي الذهلي النيسابوري الثقة احلافظ، املتوىف سنة ) ٤(
  .٢٤٤لي البلخي، املتوىف سنة احلسن بن شجاع، أبو ع) ٥(
  .٢٤٩احلافظ العلم أبو حممد رجاء بن مرجى السمرقندي مفيد بغداد، تويف سنة ) ٦(
  .ما نظنه قصد غري حممد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي) ٧(

، فهو وإن تأخرت وفاته فقد روى عنه البخاري وعاش بضعا ومثانني سنة، وكان ٢٩٠املتوىف سنة 
  .ةحافظا فقيها ثق

  .٢٤٥االمام احلافظ أبو عبد اهللا أمحد بن نصر القرشي النيسابوري، املتوىف سنة ) ٨(
  .٢٧٠أبو عبد اهللا حممد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي، احلافظ الثبت، املتوىف سنة ) ٩(
  .٢٦٤أبو زرعة عبيداهللا بن عبد الكرمي الرازي الناقد املشهور، املتوىف سنة ) ١٠(



  .٢٧٧مت حممد بن إدريس الرازي، املتوىف سنة أبو حا) ١١(
  .٢٥٨أمحد بن الفرات، احلافظ احلجة أبو مسعود الرازي صاحب التصانيف، املتوىف سنة ) ١٢(
  .٢٨٥أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي احلريب، املتوىف سنة ) ١٣(

(*)  

)٢١/٣٢(  

  

بن ) ٤(، ويعقوب )٣(يعقوب بن شيبة الثمال ) ٢(أيضا سواه وابن سنجر ) ١(ويعقوب ويعقوبان 
  .الفسوي) ٥(إبراهيم الدورقي، ويعقوب 
دمشقي * وابن عمرو ) ٧(أخو املعايل وصاحل امللقب ) ٦(كذاك الدارمي * وصاحل الرضى وأخوه منهم 

) ١٠(مناقبه على عدد الرمال كذا ابن خزمية * إذ تويف وتريب ) ٩(حليم ذو احتمال وجنل جرير ) ٨(
وعن أحواهلم حال * مقتدى مدن اجلبال وخلق تقصر االوصاف عنهم ) ١١(ن مندة *  اب السلمي مث

فآهلم * لدى اجلهال بالرمم البوايل ومع هذا احملل وما حووه * السؤال مسوا بالعلم حني مسا سواهم 
  كذلك خري آل

__________  
  .ويعقوبني: يف االصل) ١(
  .، وكان يف االصل من أهل جرجان مث سكن مصر٢٥٨سنة احلافظ الكبري حممد بن سنجر، املتوىف ) ٢(
  .٢٦٢مات سنة ) ٣(
  .٢٥٢مات سنة ) ٤(
  .٢٧٧صاحب التاريخ املشهور، وهو يعقوب بن سفيان، تويف سنة ) ٥(
  .٢٨٠أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي املتوىف سنة ) ٦(
، وهو لقب صاحل بن حممد )جزرة(وال يستقيم البيت ا، وكأن ) وصاحل امللقب جزرة: (يف االصل) ٧(

، قد أضيف إىل النص للتوضيح، ومل يكن من االصل، والسلفي إمنا ٢٩٣بن عمر البغدادي، املتوىف سنة 
  .جزرة، النه مشهور بذلك): امللقب(أراد القول ب 

مل جند دمشقيا عرف بابن عمرو من طبقة صاحل جزرة، ولكن حيتمل أنه قصد احلافظ العالمة أمحد ) ٨(
، والبزار ٢٩٢ن عمرو بن عبد اخلالق البصري املعروف بالبزار، صاحب املسند املشهور، املتوىف سنة ب

  .قد سكن الشام آخر عمره، وتويف بالرملة
  .٣١٠، املتوىف سنة )التفسري(و ) التاريخ(يعين حممد بن جرير الطربي صاحب ) ٩(
  .٣١١ي النيسابوري، املتوىف سنة إمام االئمة أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السلم) ١٠(



آل مندة العبديون االصبهانيون من بيوتات العلم املشهورة اليت خرجت العديد من العلماء، ) ١١(
  .٣٠١والذي أشار السلفي إليه هنا هو أبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن مندة، املتوىف سنة 

(*)  

)٢١/٣٣(  

  

تعنوا يف طالم * حلقب اخلوايل أطاب اهللا مثواهم فقدما على املعهود يف ا* مضوا والذكر من كل مجيل 
من آثار * كذلك للرواية واالمايل وتلفي الكل منهم حني يلقى * العوايل وبعد حصوهلا هلم تصدوا 

ووصف عقيديت وخفي حايل وأجهد يف البيان بقدر * العبادة كاخلالل وها أنا شارع يف شرح ديين 
ولفظ كالشمول بل الشمال فلست * قال بشعر ال كشعر بل كسحر وختليص العقول من الع* وسعي 

لتحمد ما نصحتك يف * أزل وال أزوال لذي الرتال فال تصحب سوى السين دينا * الدهر إمعة وما إن 
وال تغررك حذلقة * فما إن عندهم غري احملال ودع آراء أهل الزيغ رأسا * املآل وجانب كل مبتدع تراه 

وقد خلى طريق * ومن أين املقر لذي ارحتال يوايف حائرا يف كل حال * لبدعي رأي الرذال فليس يدوم ل
  ومنه كذا سريع االنتقال* االعتدال ويترك دائبا رأيا لرأي 

يشاه سوى الداء * فأحداث من ابواب اجلدال وقول أئمة الزيغ الذي ال * وعمدة ما يدين به سفاها 
  احملال) ٣(آو كغيالن ) ٢(واصل و* املضلل يف هواه ) ١(العضال كمعبد 

__________  
  .٨٠معبد بن عبد اهللا اجلهين البصري، أول من قال بالقدر يف البصرة، قتل سنة ) ١(
  .من املعتزلة) الواصلية(واصل بن عطاء الغزال، رأس املعتزلة واملتكلمني، وتنسب إليه طائفة ) ٢(

  .١٣١مات سنة 
من القدرية، قتله اخلليفة هشام ) الغيالنية(ي، وإليه تنسب فرقة أبو مروان غيالن بن مسلم الدمشق) ٣(

  .بن عبدامللك
(*)  

)٢١/٣٤(  

  

* كامسه أو شئت فاقلب ) ٤(محري يستحقون املخايل وثور ) * ٣(وابن حرب ) ٢(مث جهم ) ١(وجعد 
تباع تولد كل شر واختالل وأ* ال رأى بشرى فمنه ) ٧(قرد ذي افتعال وبشر ) ٦(الفرد ) ٥(وحفص 

لعبد القيس * وكان موىل ) ٩(على التحقيق هم من شر آل كذاك أبو اهلذيل * كالب ) ٨(ابن كالب 



فهو غايل وال ابن احلارث البصري ذاك ) ١٠(أبا معن مثامة * قد شان املوايل وال تنس ابن أشرس املكىن 
بصري تايل كذاك ابن  ن عمرو فهو لل-* مضل على اجتهاد واحتفال وال الكويف أعنيه ضرار ب * ال 

  النغال) ١٢(من اوباش البهامشة * ومن قفاه ) ١١(االصم 
__________  

اجلعد بن درهم الذي كان مؤدبا ملروان بن حممد آخر االمويني، وكان من القائلني خبلق القرآن، ) ١(
  .قتله خالد القسري

  .١٢٨زلة، ومات سنة جهم بن صفوان، وهو مشهور بآرائه اليت أثرت يف تكوين آراء املعت) ٢(
  .٢٣٦جعفر بن حرب اهلمداين، من أئمة معتزلة بغداد، مات سنة ) ٣(
  .١٥٣ثور بن يزيد الكالعي، أبو خالد احلمصي، وكان قدريا، مات سنة ) ٤(
  .٥٦٤ / ١الذهيب ) ميزان(أحد املبتدعة كما يف ) ٥(
: وانظر الفهرست البن الندميبالقاف، ولعل الذي ورد هنا هو الصحيح، ) القرد: (يف امليزان) ٦(

٢٥٥.  
بشر بن املعتمر البغدادي، املتوىف سنة : االول: لدينا اثنان يعرفان ذا االسم من كبار املعتزلة) ٧(

بشر بن غياث بن عبد الرمحان املريسي، املتوىف سنة : ، والثاين هو)البشرية(، وإليه تنسب الطائفة ٢١٠
  .، ولعله هو املقصود هنا)املريسية(، وإليه تنسب الطائفة ٢١٨

 البصري املتكلم، رئيس الطائفة - بضم الكاف وتشديد الالم -عبد اهللا بن سعيد بن كالب ) ٨(
  .٥٥٥): املشتبه(املعروفة بالكالبية، وضبطه الذهيب يف 

  .٢٢٦أبو اهلذيل العالف شيخ املعتزلة البصريني، املتويف سنة ) ٩(
  .٢١٣ملعتزلة، ومات سنة كان مثامة بن أشرس من كبار ا) ١٠(
  .البصري وضرار بن عمرو القاضي وابن االصم من كبار املعتزلة) ١١(
نسبة إىل أيب هاشم عبد السالم بن أيب علي اجلبائي، رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه، واملتوىف سنة ) ١٢(

  .البهامشة: وأتباعها) البهشمية(، وتسمى فرقته ٣٢١
(*)  

)٢١/٣٥(  

  

* فرأي أوالء ليس يفيد شيئا ) ٢(وغريهم من أصحاب الشمال ) * ١(ين ابن حبر وعمرو هكذا أع
ضعيف يف احلقيقة كاخليال فهذا ما أدين به إهلي * سوى اهلذيان من قيل وقال وكل هوى وحمدثة ضالل 

ومن بدع فلم خيطر ببايل صدق الناظم رمحه اهللا، * تعاىل عن شبيه أو مثال وما نافاه من خداع وزور * 



  وأجاد، فالن يعيش املسلم أخرس أبكم
  !.خري له من أن ميتلئ باطنه كالما وفلسفة 

أنشدنا أبو الغنائم بن عالن يف كتابه عن القاسم بن علي بن احلسن احلافظ، أخربنا أيب، أنشدنا أبو سعد 
  .عبد الكرمي بن حممد بدمشق، أنشدنا أبو العز حممد بن علي البسيت مبلقاباذ

أنشدنا احلافظ أبو طاهر أمحد بن : بو احلسني اليونيين، أنشدنا جعفر بن علي املقرئ، قاالوأنشدنا أ) ح(
وإذا * تركوا االبتداع لالتباع فإذا جن ليلهم كتبوه * إن علم احلديث علم رجال : حممد لنفسه

  ).٣(أصبحوا غدوا للسماع 
* ليس على االرض يف زماين : فسهأنشدنا أبو الفتح القرشي، أنشدنا يوسف الساوي، أنشدنا السلفي لن

  من شانه يف احلديث شاين
__________  

  .يعين اجلاحظ االديب املشهور، وكان معتزليا كما هو معروف) ١(
  .وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال: * (إشارة إىل قوله تعاىل) ٢(

  .يف مسوم ومحيم
  .وظل من حيموم
   ].٤٣ - ٤١: الواقعة) * [ ال باردوال كرمي

   ].٢٥: احلاقة) * [ وأما من أويت كتابه بشماله فيقول ياليتين مل أوت كتابيه: * (له تعاىلوقو
  .فإذا الليل جنهم: ٣٥٣ / ٧للصفدي ) الوايف(يف ) ٣(

(*)  

)٢١/٣٦(  

  

  ).١(فيه على رغم كل شاين * نظما وضبطا يلي علوا 
نشدنا أبو الفضل اهلمداين، أنشدنا أبو أ: ، وأبو علي القالنسي، قاال)٢(أنشدنا أبو احلسني ابن الفقيه 

عند أرباب علمه النقاد بل علو احلديث عند * ليس حسن احلديث قرب رجال : طاهر السلفي لنفسه
  قان واحلفظ صحة االسناد* أويل االت 

فاغتنمه فذاك أقصى املراد قد مر ذكر مولده وأنه على التقدير، وقد قال * فإذا ما جتمعا يف حديث 
: مسعت على السلفي ووجدت خبطه مقيدا: مد بن عبد الرمحان بن علي التجييب االندلسياحملدث حم

  .مولدي بأصبهان سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة ختمينا ال يقينا
ويقوي هذا ما تقدم عن السخاوي، واالظهر خالفه من قوله ملا كتبوا عنه وهو أمرد، ومن قوله وقت 



  .قتلة نظام امللك
  .كانت والدته بأصبهان سنة اثنتني وسبعني تقريبا): ٣(س الدين أمحد بن خلكان وقال القاضي مش

  .ووجدت العلماء مبصر واحملدثني من مجلتهم احلافظ املنذري يقولون يف مولد السلفي هذه املقالة: قال
 مولدي بالتخمني: اليب القاسم ابن الصفراوي أن السلفي كان يقول) زهر الرياض(مث وجدت يف كتاب 

  .ال باليقني سنة مثان وسبعني
  .فيكون مبلغ عمره على مقتضى ذلك مثانيا وتسعني سنة

  ورأيت يف تاريخ ابن النجار ما يدل على صحة ما: مث قال ابن خلكان
__________  

  .لعله مصحف يف املطبوع) وال(وقوله ) نقال ونقدا وال علوا(للصفدي ) الوايف(يف ) ١(
  .يعين اليونيين) ٢(
  .١٠٧ - ١٠٦ / ١): يات االعيانوف) (٣(

(*)  

)٢١/٣٧(  

  

أنا أذكر قتل نظام : سألت السلفي عن مولده، فقال: قال عبد الغين املقدسي: قاله الصفراوي، فإنه قال
امللك سنة مخس ومثانني ويل حنو عشر سنني، ولو كان مولده يف سنه اثنتني وسبعني على ما يقوله أهل 

ظام امللك، فيكون على ما قالوه عمره ثالث عشرة سنة أو أربع عشرة، أذكر قتل ن: مصر ما كان يقول
  .أذكر القصة الفالنية: ومل جتر العادة أن من سنه هكذا أن يقول

  .فقد ظهر ذا أن قول الصفراوي تلميذه أقرب إىل الصحة: قال
ثنتني وتسعني يف أرى أن القولني بعيدان، ومها سنة اثنتني، وسنة مثان، فإنه قد حدث يف سنة ا: قلت

كنت ابن سبع عشرة سنة أكثر أو أقل بقليل، فلو كان مولده سنة اثنتني لكان : أوهلا، وقد مر أنه قال
ابن عشرين سنة تامة، ولو كان على ما قال الصفراوي لكان قد كتبوا عنه وهو ابن أربع عشرة، وهذا 

وسبعني، وأنه ممن جاوز املئة بال تردد بعيد جدا، فتعني أن مولده على هذا يكون يف سنة أربع أو مخس 
)١.(  

مع أنا ما علمنا أحدا منذ ثالث مئة سنة إىل اآلن بلغ املئة فضال عن أنه زاد عليها : قال ابن خلكان
  .فإنه عاش مئة وسنتني: سوى القاضي أيب الطيب الطربي

 وما قاله -رمحه اهللا  -هذا الكالم ال يدل على نفي تعمري املئة، بل فيه اعتراف يف الطربي : قلت
  .الصفراوي فقاله باجتهاده، وما توبع عليه، بلى خولف



  ، ومنهم)٢(وقد كنت ألفت جزءا كبريا فيمن جاوز املئة من املشايخ 
__________  

  ).١٣٤: ، ص٣: ، عدد٣: املورد م) (أهل املئة فصاعدا(لذا ذكره الذهيب يف ) ١(
  .١٩٧٣ سنة ٣:  عدد٣: م(يف جملة املورد البغدادية حققه ونشره الدكتور بشار عواد معروف ) ٢(

  = (*)أن قول ابن ) معجم السفر(وذكر الدكتور بشار يف رده على حمققة اجلزء االول من 

)٢١/٣٨(  

  

أنس بن مالك، وأبو الطفيل، وغريمها من الصحابة، وسويد بن غفلة، وأبو رجاء العطاردي، وعدة من 
دي، وأبو القاسم البغوي، وبدر بن اهليثم، وسليمان بن أمحد الطرباين، التابعني، واحلسن بن عرفة العب

  والفقيه عبد الواحد الزبريي مبا وراء النهر، وشيخنا ركن الدين الطاووسي، وباالمس
  .مسند الدنيا شهاب الدين أمحد ابن الشحنة

 احلافظ يف صبيحة يوم تويف: قال احملدث وجيه الدين عبد العزيز بن عيسى اللخمي قارئ احلافظ السلفي
  .اجلمعة خامس شهر ربيع اآلخر سنة ست وسبعني ومخس مئة، وله مئة سنة وست سنني

  .كذا قال يف سنه، فوهم الوجيه
ومل يزل يقرأ عليه احلديث يوم اخلميس إىل أن غربت الشمس من ليلة وفاته، وهو يرد على : مث قال

  .د انفجار الفجر، وتويف بعدها فجاءةالقارئ اللحن اخلفي، وصلى يوم اجلمعة الصبح عن
 وقربه معروف بظاهر االسكندرية، وكان يطأ - رمحه اهللا وغفر له -وكذا أرخ موته غري واحد : قلت

  .أهله ويتمتع وإىل قريب وفاته، وإمنا تزوج وقد أسن بعد سنة مخسني ومخس مئة
  .لقبه صدر الدين): ١(قال ابن خلكان 

__________  
جود من جاوز املئة خالل الثالث مئة سنة اليت سبقت عصره هو قول ساقط ال قيمة خلكان بعدم و= 

: انظر التفاصيل يف جملة املورد م(له، وذكر له عددا كبريا ممن جاوزوا املئة بيقني خالل الفترة املذكورة 
  ).٣٨٧:  ص١:  عدد٨
  .١٠٥ / ١) وفيات االعيان) (١(

(*)  

)٢١/٣٩(  

  



 بن االمام احلافظ املقرئ العالمة شيخ االسالم أبو العالء احلسن بن أمحد*   أبو العالء اهلمذاين- ٢
احلسن بن أمحد بن حممد بن سهل بن سلمة بن عثكل بن إسحاق ابن حنبل اهلمذاين العطار، شيخ مهذان 

  .بال مدافعة
  .مولده يف ذي احلجة سنة مثان ومثانني وأربع مئة

  .ا مسع من عبد الرمحان ابن محد الدوين، وخلق مذانوأول مساعه يف سنة مخس وتسعني، وبعده
  .ومسع ببغداد من أيب القاسم بن بيان، وأيب علي بن نبهان، وأيب علي ابن املهدي، وطبقتهم

  .وبأصبهان من أيب علي احلداد، وحممود االشقر، وخلق
  .زريف، ومجاعةوقرأ بالروايات الكثرية على احلداد، وعلى أيب عبد اهللا البارع، وأيب بكر امل

مسلم، وما زال يسمع ويرحل ) صحيح) (١(وارحتل إىل خراسان، فسمع من حممد بن الفضل الفراوي 
  .ويسمع أوالده

وآخر قدماته إىل بغداد، وكان بعد االربعني، فقرأ الوالده على أيب الفضل االرموي، وابن ناصر، وابن 
  .الزاغوين، فحدث إذ ذاك ا وأقرأ

__________  
، وياقوت يف ٥٣٢: ، ويف مناقب أمحد٢٤٨ / ١٠ابن اجلوزي يف املنتظم : م له غري واحد منهمترج* 

، ٣٠٠ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي١٦٧ / ١١: ، وابن االثري يف الكامل٢٦ / ٣: إرشاد االريب
 - ٢٧٦ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه٢٠٦ / ٤، والذهيب يف العرب ٣٠والدمياطي يف املستفاد، الورقة 

، وابن )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٢، وتاريخ االسالم الورقة ١٦٩، ومعرفة القراء الورقة ٢٧٧
 / ١، واجلزري يف غاية النهاية ٥٥٢الورقة  / ١٦، والعيين يف عقد اجلمان ٢٨٦ / ٢كثري يف البداية 

  . وغريهم١٣١ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٠٤
  . بعضهمالفراوي بضم الفاء، وقد فتحها) ١(

(*)  

)٢١/٤٠(  

  

  ).١(فتال عليه بالعشرة أبو أمحد عبد الوهاب ابن سكينة 
وروى عنه هو وأبو املواهب ابن صصرى، وعبد القادر بن عبد اهللا الرهاوي، ويوسف بن أمحد 

أمحد، وعبد الرب، وفاطمة، : الشريازي، وحممد بن حممود احلمامي، وعتيق بن بدل املكي، وأوالده
  :وأسباطه

  .قاضي علي، وحممد، وعبد احلميد، بنو عبد الرشيد بن علي بنيمان، وآخرونال



  .وروى عنه باالجازة أبو احلسن ابن املقري، وغريه
هو حافظ متقن، ومقرئ فاضل، حسن السرية، مجيل االمر، مرضي الطريقة، : قال أبو سعد السمعاين

لقراءات واآلداب معرفة حسنة، مسعت عزيز النفس، سخي مبا ميلكه، مكرم للغرباء، يعرف احلديث وا
  .منه مذان

شيخنا أشهر من أن يعرف، تعذر وجود مثله من أعصار كثرية، على ما ): ٢(وقال احلافظ عبد القادر 
بلغنا من سري العلماء واملشايخ، أرىب على أهل زمانه يف كثرة السماعات، مع حتصيل أصول ما مسع، 

، فإنه ما كان يكتب شيئا إال منقوطا معربا، وأول مساعه من الدوين وجودة النسخ، وإتقان ما كتبه خبطه
، وبرع على حفاظ عصره يف حفظ ما يتعلق باحلديث من االنساب والتواريخ واالمساء )٣ (٤٩٥سنة 

  .والكىن والقصص والسري
__________  

) سكينة(تبه ب ، وهو شيخ زهاد العراق يف زمانه، ويش٦٠٧سيأيت ذكر ابن سكينة املتوىف سنة ) ١(
  .بكسر السني وتشديد الكاف وهو غريه

  .يعين الرهاوي) ٢(
  .هكذا قيدها الناسخ بالقلم اهلندي) ٣(

(*)  

)٢١/٤١(  

  

، فأخذها، وكتب فيها من - رضي اهللا عنه -ولقد كان يوما يف جملسه، وجاءته فتوى يف أمر عثمان 
ووفاته، وأوالده، وما قيل فيه، إىل غري حفظه، وحنن جلوس، درجا طويال، ذكر فيه نسبه، ومولده، 

  .ذلك
  وله التصانيف يف احلديث، ويف الزهد والرقائق، وقد صنف كتاب

  .يف مخسني جملدا، وكان إماما يف احلديث وعلومه) زاد املسافر(
واملفردات، وصنف يف الوقف واالبتداء، ويف ) ١(وحصل من القراءات ما إنه صنف فيها العشرة 

با يف ماءات القرآن، ويف العدد، وكتابا يف معرفة القراء يف حنو من عشرين جملدا، التجويد، وكتا
  .استحسنت تصانيفه، وكتبت، ونقلت إىل خوارزم وإىل الشام، وبرع عنده مجاعة كثرية يف القراءات

فالن مات عام كذا وكذا، ومات فالن يف سنة كذا وكذا، وفالن : وكان إذا جرى ذكر القراء يقول
  .إسناده على فالن بكذايعلو 

  .وكان عاملا إماما يف النحو واللغة



  ).اجلمهرة(مسعت أن من مجلة ما حفظ كتاب 
وخرج له تالمذة يف العربية أئمة يقرؤون مذان، وبعض أصحابه رأيته، فكان من حمفوظاته كتاب 

ه، وكان من أبناء التجار، وكان مهينا للمال، باع مجيع ما ورث: اليب عبيد اهلروي، إىل أن قال) الغريبني(
فأنفقه يف طلب العلم، حىت سافر إىل بغداد وإىل أصبهان مرات ماشيا حيمل كتبه على ظهره، مسعته 

  .كنت أبيت ببغداد يف املساجد، وآكل خبز الدخن: يقول
رأيت أبا العالء العطار يف مسجد من مساجد بغداد : ومسعت أبا الفضل بن بنيمان االديب يقول: قال
  تب وهو قائم، الن السراج كان عاليا،يك

__________  
  .يريد ا القراءات العشر) ١(

(*)  

)٢١/٤٢(  

  

فعظم شأنه يف القلوب، حىت إن كان ليمر يف مهذان فال يبقى أحد رآه إال قام، ودعا له، : إىل أن قال
ه أهلها خارج البلد، حىت الصبيان واليهود، ورمبا كان ميضي إىل بلدة مشكان يصلي ا اجلمعة، فيتلقا

  .املسلمون على حدة، واليهود على حدة، يدعون له، إىل أن يدخل البلد
وكان يفتح عليه من الدنيا مجل، فلم يدخرها، بل ينفقها على تالمذته، وكان عليه رسوم القوام، وما 

  .كان يربح عليه ألف دينار مهذانية أو أكثر من الدين، مع كثرة ما كان يفتح عليه
 يطلب الصحابه من الناس، ويعز أصحابه ومن يلوذ به، وال حيضر دعوة حىت حيضر مجاعة وكان

أصحابه، وكان ال يأكل من أموال الظلمة، وال قبل منهم مدرسة قط وال رباطا، وإمنا كان يقرئ يف 
  .داره، وحنن يف مسجده سكان

طني، وال تأخذه يف اهللا لومة وكان يقرئ نصف اره احلديث، ونصفه القرآن والعلم، وال يغشى السال
أن يفعل منكرا، وال مساعا، وكان يرتل كل إنسان مرتلته، حىت تألفت ) ١(الئم، وال ميكن أحدا يف حملته 

القلوب على حمبته وحسن الذكر له يف اآلفاق البعيدة، حىت أهل خوارزم الذين هم معتزلة مع شدته يف 
  .احلنبلة

شاخينا أحسن صالة منه، وكان متشددا يف أمر الطهارة، ال يدع وكان حسن الصالة مل أر أحدا من م
  .أحدا ميس مداسه، وكانت ثيابه قصارا، وأكمامه قصارا، وعمامته حنو سبعة أذرع

__________  
  .وال ميكن أحدا يعمل يف جملسه منكرا: ١٣٢٤ / ٦) تذكرة احلفاظ(يف ) ١(



أي (فمن غري املعقول أن يكون السماع ) مساعاوال (وما ورد هنا أثبت، ويقويه ما ورد بعده بقوله 
  .يف جملس من مثل جملس احلافظ أيب العالء) الغناء
(*)  

)٢١/٤٣(  

  

رجل، فقدم ) ٢(جملسه ) ١] (إذا دخل [ وكانت السنة شعاره ودثاره اعتقادا وفعال، حبيث إنه كان 
وضوء، وال يدع شيئا قط إال رجله اليسرى كلفه أن يرجع، فيقدم اليمىن، وال ميس االجزاء إال على 

  مستقبل القبلة تعظيما
  .هلا
  .هذا مل يرد فيه ثواب): ٣(قلت / 

مسعت من أثق به عن عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي أنه قال يف احلافظ أيب العالء، ملا دخل : إىل أن قال
  .ما دخل نيسابور مثلك: نيسابور

إن رجع ومل يلق : ل، وذكر رجال من أصحابه رحليقو) ٤(ومسعت احلافظ أبا القاسم علي بن احلسن 
  .احلافظ أبا العالء ضاعت رحلته

كان أبو العالء احلافظ يف القراءات أكرب منه يف احلديث، مع كونه من أعيان أئمة احلديث، له : قلت
  .عدة رحالت إىل بغداد وأصبهان ونيسابور

  ابن املقري،، أخربنا أبو احلسن )٦(صبيح االسود ) ٥(أخربنا أبوسعية 
__________  

 ال يستقيم املعىن بغريها، ويقويها أن الرواية وردت مطابقة ١٣٢٦ / ٤) تذكرة احلفاظ(إضافة من ) ١(
  ).١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٣الورقة ) تاريخ االسالم(للتذكرة يف 

ا دل ، وكأن الناسخ أراد تصحيحها، وهو تصحيح غري موفق مل)مسجده(يف هامش نسخة االصل ) ٢(
  ).تذكرة احلفاظ(و ) تاريخ االسالم(عليه املعىن، وملا ورد يف كتب الذهيب االخرى، ومنها 

  .القول للذهيب مؤلف الكتاب) ٣(
  .٥٧١يعين ابن عساكر، املتوىف سنة ) ٤(
مثل هذا )) املشتبه(مصحف، وقد ذكر الذهيب يف ) أبو سعيد (١٣٢٧ / ٤) تذكرة احلفاظ(يف ) ٥(

: ، وقد ترجم الذهيب لصبيح هذا يف معجم شيوخه فقال)٣٩٦( يذكر هذه الكنية االسم، ولكنه مل
مات يف صفر سنة سبع وتسعني وست سنة، وكان خريا ..صبيح بن عبد اهللا عتيق صواب مسع ابن املقري(

، وذكر )تاريخ االسالم( من ٦٩٧وترجم له يف وفيات سنة ) ٦٢: ، الورقة١: م) (دينا من أبناء الثمانني



ومن أسف مل يذكر كنيته يف ) ٣٠١٤، أيا صوفيا ٢٦٧الورقة ) (معجم شيوخه(ل الذي ذكره يف مث
  .كال الكتابني

  .أنه كان حبشيا) تاريخ االسالم(ذكر الذهيب يف ) ٦(
(*)  

)٢١/٤٤(  

  

الد، أخربنا أبو العالء اهلمذاين مكاتبة، أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا أمحد بن خ
بن عبد الرمحان، عن حفص بن ) ١(حدثنا حممد بن غالب، حدثنا القعنيب، عن مالك، عن خبيب 

سبعة يظلهم اهللا يف : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عاصم، عن أيب سعيد، أو عن أيب هريرة، قال
  .ظله، يوم ال ظل إال ظله، إمام عادل

  ).٢(وذكر احلديث ) 
، أخربنا نصر بن عبد الرزاق، أنبأنا احلافظ أبو العالء اهلمذاين، أخربنا أبو علي أخربنا أمحد بن إسحاق

حممد بن حممد اهلامشي، أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو حبر حممد بن احلسن، حدثنا علي بن الفضل 
، عن )٣(الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا أبو مالك االشجعي سعد بن طارق، عن ربعي 

املعروف كله صدقة، وإن آخر ما تعلق به اجلاهلية : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حذيفة، قال
  ).٤) (إذا مل تستحي فافعل ما شئت: من كالم النبوة

__________  
  .٢١٥): املشتبه(بضم اخلاء املعجمة وفتح الباء املوحدة ) ١(
جل قلبه معلق باملسجد إذا خرج منه حىت يعود وشاب نشأ يف عبادة اهللا عزوجل، ور: (قال شعيب) ٢(

إليه، ورجالن حتابا يف اهللا، اجتمعا على ذلك، وتفرقا، ورجل ذكر اهللا خاليا، ففاضت عيناه، ورجل 
إين أخاف اهللا، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما : دعته ذات حسب ومجال، فقال

  ).تنفق ميينه
 بشرح السيوطي من طريق خبيب بن عبدالرمحن ذا ١٢٨، ١٢٧ / ٣) املوطأ(أخرجه مالك يف 

و ) ١٤٢٣(و ) ٦٦٠(، وأخرجه البخاري برقم )٢٣٩١(االسناد، ومن طريق مالك أخرجه الترمذي 
 كلهم من طريق عبيداهللا بن عمر، عن ٢٢٢ / ٨، والنسائي )١٠٣١(، ومسلم )٦٨٠٦(و ) ٦٤٧٩(

  .حبيب
  . وغريه٢٤٣ / ١) التقريب(ا يف بكسر أوله وسكون املوحدة كم) ٣(
) املسند(إسناده صحيح، وأبو مالك االشجعي امسه سعد بن طارق، وأخرجه أمحد يف : قال شعيب) ٤(



 من طريق يزيد بن هارون ذا االسناد، وأخرجه ١٣٦، ١٣٥ / ٢) تارخيه(، واخلطيب يف ٤٠٥ / ٥
  : = (*)اء، يف االنبي٣٨٠ / ٦البخاري ) املعروف كله صدقة(دون قوله 

)٢١/٤٥(  

  

  .يف مجادى االوىل سنة تسع وستني ومخس مئة، وله نيف ومثانون سنة) ١(تويف أبو العالء اهلمذاين ا 
مات صاحب الشام امللك نور الدين حممود بن زنكي التركي عن بضع ومخسني سنة، واملسند أبو : وفيها

 وأبو احلسن دهبل بن علي بن كاره احلرميي، عبد اهللا أمحد بن علي بن املعمر العلوي النقيب ببغداد،
وشيخ النحو أبو حممد سعيد بن املبارك ابن الدهان البغدادي، ومسند املغرب أبو احلسن علي بن أمحد 

بفاس عن ثالث وتسعني سنة، واملسند أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن هبة اهللا ) ٣(الكناين ) ٢(بن حنني 
اق بن قرقول احلمزي، وأبو متيم سلمان بن علي الرحيب اخلباز، وعبد بن حممد ابن النرسي، وأبو إسح

النيب بن املهدي اخلارجي املتغلب على اليمن، والفقيه عمارة بن علي اليمين شاعر وقته، وأبو شجاع 
  .حممد بن احلسني املادرائي احلاجب

  ويف أوالد احلافظ أيب العالء مجاعة جنباء، أصغرهم احلافظ الرحال
__________  

باب إذا مل تستح فاصنع ما شئت، وأبو :  يف االدب٤٣٤ / ١٠باب ما ذكر عن بين إسرائيل، و = 
من طريق منصور بن املعتمر، عن ربعي بن حراش، عن أيب ) ٤١٨٣(، وابن ماجه )٤٧٩٧(داود 

 االوىل إذا إن مما أدرك الناس من كالم النبوة: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: مسعود عقبة البدري قال
  ).مل تستح، فاصنع ما شئت

  هذا هو احملفوظ،): عن أيب مسعود(قال احلافظ تعليقا على قوله 
عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، حكاه : ورواه إبراهيم بن سعد، عن منصور، عن عبدامللك، فقال

  .ورواه أبو مالك االشجعي أيضا عن ربعي، عن حذيفة: قال) العلل(الدار قطين يف 
  .وليس ببعيد أن يكون ربعي مسعه من أيب مسعود ومن حذيفة مجيعا: احلافظقال 

  .يعين مذان) ١(
  .وهو مشهور سيأيت) حسني(شطح قلم الناسخ فكتبها ) ٢(
  .مصحف) الكتاين: (١٣٢٧ / ٤) تذكرة احلفاظ(يف ) ٣(

(*)  

)٢١/٤٦(  

  



، وبأصبهان من أيب رشيد )٢(غبان والبا) ١(مفيد مهذان أبو بكر حممد بن احلسن، مسع من أيب الوقت 
، وقرأ كثريا، وحصل االصول، روى عنه أبو احلسن ابن )٣(عبد اهللا بن عمر، واحلافظ أيب موسى 

  .، مات كهال سنة مخس وست مئة)٤(القطيعي 
  
  . االصبهاين اخلطييب احلنفيالفقيه أبو حنيفة حممد بن عبد اهللا بن علي*  اخلطييب - ٣

د بن صدقة، وأيب مطيع الصحاف، وأمحد ابن حممد بن أمحد بن مردويه، وأيب روى عن جده المه مح
  .حممد الدوين، وأيب الفتح احلداد

  .وأملى عدة جمالس، وحدث بأصبهان، ومكة، وبغداد
روى عنه أبو طالب بن عبد السميع، واالمام املوفق بن قدامة، وابن االخضر، وأبو القاسم ابن صصرى، 

  .وآخرون
  .علم وروايةوهو من بيت 

__________  
  اجلامع(يعين أبا الوقت عبد االول بن عيسى السجزي اهلروي، أعظم رواة ) ١(

  .للبخاري يف عصره) الصحيح
، والباغبان نسبة إىل حفظ الباغ وهو ٥٥٩أبو اخلري حممد بن أمحد الباغبان االصبهاين، املتوىف ) ٢(

، وتقلب )كاروان(، مثل )وان( يف الفارسية، ومثلها أداة تدل على احملافظة) بان(البستان، والالحقة 
  ).الباغوان) (الباغبان(واوا فتجعل ) بان(من ) الباء(العامة يف العراق 

  .١٧٦للحاجي وتعليق احملققني عليها يف الترمجة ) الوفيات(راجع 
  .املديين احلافظ املشهور: يعين) ٣(
  .٦٣٤تتمة التذييل، املتوىف سنة املسمى بدرة االكليل يف ) تاريخ بغداد(صاحب ) ٤(
  ).١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٤٣الورقة ) تاريخ االسالم(ترجم له الذهيب يف * 
(*)  

)٢١/٤٧(  

  

  .تويف بأصبهان سنة إحدى وسبعني ومخس مئة، وله ثالث ومثانون سنة
  
سطي، ابن الوا) ١( بن حسن شيخ الشافعية بواسط، أبو جعفر هبة اهللا بن حيىي*  ابن البوقي - ٤

  .البوقي، العطار



  .مسع أبا نعيم اجلماري، وأبا نعيم ابن زبزب، ومخيسا احلافظ
  ).٢(وتفقه وبرع على أيب علي الفارقي، واستقدمه ابن هبرية 

  .روى عنه ابن االخضر، وإبراهيم الكاشغري، وكان بصريا باخلالف، عليما بالفرائض
  . مئة يف عشر التسعنيمات بواسط يف ذي القعدة سنة إحدى وسبعني ومخس

  
   بن أمحد بن عبدالشيخ الصاحل أبو نصر عبدالرحيم بن عبد اخلالق* *  اليوسفي - ٥

  .القادر بن حممد بن يوسف البغدادي اخلياط
__________  

طبقات (والسبكي يف ) ١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٤٤الورقة ) تاريخ االسالم(ترجم له الذهيب يف * 
  ).الطبقات الوسطى(يف  و٣٢٨ / ٧) الشافعية

  ).احلسن(، وجاء صحيحا يف طبقاته الوسطى )احلسني(السبكي ) طبقات(يف ) ١(
  .يعين الوزير املشهور عون الدين بن هبرية) ٢(

 / ٤): العرب(، و ٢٤ / ٣): املختصر احملتاج إليه(، والذهيب يف )تارخيه(ترجم له ابن الدبيثي يف * * 
  = (*)، وابن )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٥٣قة الور) تاريخ االسالم(، و ٢٢٠

)٢١/٤٨(  

  

  .روى عن ابن نبهان، وابن بيان، وأيب طالب اليوسفي
وعنه ابن االخضر، والشيخ املوفق، والبهاء عبد الرمحان، والشمس البخاري، وكتائب بن مهدي، وعبد 

  .احلق الفيايل، وعبد احلق بن خلف، وآخرون
أربع وسبعني ومخس مئة، وله تسع وستون سنة، وكان دينا خريا، ذا مروءة تويف مبكة قبل أخيه يف سنة 

  .تامة
  
 بن خضر بن مسافر العليمي احملدث العامل الرحال أبو اخلطاب عمر بن حممد بن عبد اهللا*  العليمي - ٦

  ).١(الدمشقي السفار، عرف بابن حوشكاش 
لقاسم ابن النب، وأيب االسعد ابن القشريي، مسع من الفقيه نصراهللا املصيصي، ونصر بن مطكود، وأيب ا

ونصر بن املظفر الربمكي، وعبد اهللا ابن الفراوي، وهبة اهللا الدقاق، وعبد اهللا بن رفاعة، والسلفي، 
  .ومصر والشام) ٢(وعدد كثري خبراسان والعراق 

  وكتب الكثري، وكان صدوقا، محيد



__________  
  .٢٤٨ / ٤) الشذرات(العماد يف = 

   اليوسفي من البيوتات البغدادية املشهورة بالعلموالبيت
  .والفضل، وقد اشتهر منهم غري واحد

 ١٣٢: الورقة) التاريخ ادد(، وابن النجار يف )٥٩٢٢باريس  (١٩٩: ترجم له ابن الدبيثي، الورقة* 
احملتاج املختصر (، و )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٥٣: ، الورقة)تاريخ االسالم(والذهيب يف ) باريس(

  .٢٤٨ / ٤) الشذرات(، وابن العماد يف ٢٢٠ / ٤) العرب(، و ١٠٤ / ٣) إليه
املختصر احملتاج (و ) تاريخ االسالم(ويف ) حوائج كش: (كذا يف االصل، ويف تاريخ ابن الدبيثي) ١(

  )).حوائج كاش): (إليه
  .٥٦٨ يف سنة ، والثانية٥٥٩ذكر ابن الدبيثي أنه ورد بغداد مرتني أوالمها يف سنة ) ٢(

(*)  

)٢١/٤٩(  

  

  .السرية، جيد الفهم واملعرفة
  .، وزين االمناء، وطائفة)١(ابن االخضر : روى عنه

  ).٢(مات يف شوال سنة أربع وسبعني ومخس مئة بدمشق، وله أربع ومخسون سنة 
  
لبغدادي  بن أمحد بن صاحل احلديثي، مث اقاضي القضاة أبو طالب روح بن أمحد بن حممد*  احلديثي - ٧

  .الشافعي
  .ولد سنة اثنتني ومخس مئة

  .ومسع إمساعيل بن الفضل اجلرجاين، وحممد بن عبدا لباقي البجلي، وهبة اهللا بن احلصني
__________  

ذكره شيخنا عبد العزيز االخضر فأثىن عليه، وروى عنه يف مصنفاته، : (قال ابن الدبيثي يف تارخيه) ١(
  ).وحدثنا عنه

   الدبيثي مولده ووفاته، ووجدناها حباشية النسخة خبط احلافظ عبد العظيممل يذكر ابن) ٢(
املنذري نقال عن شيخه أيب الربكات احلسن بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا الشافعي كما نقلها ابن 

مسعت عبد العزيز بن عبدامللك الدمشقي : (النجار عن هذا الشيخ نفسه، وقال ابن النجار يف تارخيه
ملا كان أخي ببغداد يسمع : مسعت أبا الفضل عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا العليمي يقول: قولببغداد ي



احلديث عاهد الشريف أبا احلسن الزيدي وصبيحا النصري أنه يوقف كتبه وأجزاءه، ويرسلهما إليهما 
إىل مسجد لتكون يف خزانتهما ببغداد، فلما مرض مرض املوت، أوصى إيل بذلك، فلما تويف، أنفذا 

وصلت إىل بغداد بعد وفاة الزيدي فتسلمها صبيح، وهي اآلن يف خزانة ): أي ابن النجار(الزيدي، قلت 
  .وذكر ابن الدبيثي مثل هذا)  باريس- ١٣٣الورقة ) (الزيدي

، )٥٩٢٢ باريس ٥١: الورقة: (، وابن الدبيثي)٢٥٥ / ١٠(ترجم له ابن اجلوزي يف املنتظم * 
، )٦٩ / ٢(واملختصر احملتاج إليه ) ١٤ / ٢٩١٧ أمحد الثالث ٣٥: الورقة(االسالم والذهيب يف تاريخ 

، والعيين يف )٢٩١ / ١٢: (وابن كثري يف البداية) ٢٤١ / ١(وحمي الدين القرشي يف اجلواهر املضية 
  .، وذكر ابن اجلوزي ونقل عنه البدر العيين انه كان ينبز بالرفض)٥٧٤الورقة  / ١٦: (عقد اجلمان

(*)  

)٢١/٥٠(  

  

  .عمر بن علي القرشي: مسع منه
  .إسفنديار ابن املوفق، وباالجازة ابن مسلمة: وروى عنه

كان متدينا، حسن الطريقة، عفيفا نزها، واله املستضئ القضاء يف سنه ست وستني ): ١(قال ابن النجار 
  .ومخس مئةبعد امتناع منه شديد، ومل يزل على القضاء حىت تويف يف احملرم سنة سبعني 

  
أبوه يف ) ٢(، استنابه االمام القاضي الزاهد العابد القانت أبو املعايل، عبدامللك بن روح*  ابنه - ٨

  القضاء حبرمي دار اخلالفة، ومسع من علي بن
  .الصباغ، وحممد بن حممد ابن السالل، واالرموي

  .انتقى له علي بن أمحد الزيدي جزءا
  . الربداينوروى عنه عبدامللك ابن أيب حممد

، أخربنا عبد امللك بن أيب حممد، أخربنا عبدامللك )٤(أخربنا حممد بن سعيد احلافظ ): ٣(قال ابن النجار 
  .ابن احلديثي، أخربنا ابن السالل، فذكر حديثا

__________  
  .ابن النجار) تاريخ(مل يصل إلينا هذا القسم من ) ١(
والذهيب )  ظاهرية٦: الورقة(وابن النجار ) ٥٩٢٢س  باري- ١٣٧: الورقة: (ترجم له ابن الدبيثي* 

  ).١٤ / ٢٩١٧ أمحد الثالث - ٣٦: الورقة(، وتاريخ االسالم )٣١ / ٣: (يف املختصر احملتاج إليه
ذكر ابن الدبيثي أنه شهد عند والده يف أول واليته لقضاء القضاة يف يوم السبت ثاين عشر من ) ٢(



  .٥٦٦شهر ربيع اآلخر سنة 
  . ظاهرية٦: الورقة) تاريخ اددال) (٣(
  .يعين ابن الدبيثي) ٤(

(*)  

)٢١/٥١(  

  

كان القاضي عبدامللك ابن احلديثي خيرج : مسعت جارنا علي بن أمحد القواس يقول): ١(قال ابن النجار 
من دار والده قاضي القضاة راكبا بالعمامة الكبرية، والقميص والطيلسان، والوكالء والركابية بني يدي 
فرسه، إىل باب مرتله، فإذا نزل ودخل داره، خرج ماشيا، عليه ثياب قصرية صغرية االكمام، وعمامة 

لطيفة، واملصلى على كتفه، حىت يأيت مسجد السوق، فيصلي السنة، مث خيرج، ويقيم الصالة، ويؤم 
  .بالناس، وكان يسحر يف ليايل رمضان، وكان يعرف املواقيت

تني، وقدم وقد مات أبوه، فخوطب يف أن يلي قضاء القضاة، فلم جيب، حج ابن احلديثي سنة تسع وس
  .رمحة اهللا عليه) ٢(وتردد الكالم يف ذلك أياما، ومرض، فمات يف صفر سنة سبعني ومخس مئة 

  
 بن حممد العباسي املأموين العالمة االديب االخباري أبو حممد هارون بن العباس*  املأموين - ٩

  ).٣) (أخبار االوائل(، وكتاب )شرح املقامات(، وله )ريخ على السننيالتا(البغدادي، مصنف 
__________  

  . ظاهرية٦: ، الورقة)التاريخ ادد) (١(
: ، وقال٥٧٠كانت وفاته على ما ذكر ابن الدبيثي يف يوم االحد الرابع والعشرين من صفر سنة ) ٢(
ب إىل توليته قضاء القضاة، وعني عليه يف وقد تويف والده قاضي القضاة يف حمرم من هذه السنة فند(

  ).ذلك، فمرض، ومات قبل متام ذلك
  .ومل يشر ابن الدبيثي كما رأيت إىل ممانعة منه يف تويل قضاء القضاة) ٥٩٢٢ باريس ١٣٧الورقة (
، ٢١٧ / ٤: والعرب) ١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٥٠: ترجم له الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة* 

  .٢٤٥ / ٤: د يف الشذراتوابن العما
جزء من ) أخبار االوائل(يشري إىل أن ) تاريخ االسالم(هكذا ذكر له الذهيب ثالثة كتب، والذي يف ) ٣(

  = (*)وصنف شرحا ): (تاريخ االسالم(تارخيه الذي على السنني، قال يف 

)٢١/٥٢(  

  



  ).١(وحدث عن قاضي املارستان 
  . مئةمات يف ذي احلجة سنه ثالث وسبعني ومخس

  
  ، أخو السلطانامللك املعظم، مشس الدولة، تورانشاه بن أيوب*  صاحب اليمن - ١٠

  .صالح الدين، هو أسن من السلطان، فكان حيترمه ويرى له
جهزه يف سنة مثان وستني إىل بالد النوبة، فرجع بغنائم كثرية، مث بعثه على اليمن، فظفر بعبد النيب 

  . على معظم اليمن، وكان بطال شجاعا جوادا ممدحااملتغلب عليها، وقتله، وآستوىل
مث إنه مل من سكىن اليمن، ومل توافقه، فاستناب عليها، وقدم يف آخر سنة إحدى وسبعني، فعمل نيابة 
السلطنة بدمشق، مث حتول إىل مصر يف عام أربعة وسبعني، واتفق موته باالسكندرية يف صفر سنة ست 

  .ق، ودفن باملدرسة الشامية عند أخته شقيقتهوسبعني، فنقل يف تابوت إىل دمش
  .ملك الشرق: ومعىن تورانشاه

وكانت االسكندرية له إقطاعا، وكان نوابه باليمن حيملون إليه االموال من زبيد وعدن، وكان ال يدخر 
  .شيئا، وفيه لعب ولذة حمظورة وعسف

__________  
) يه أخبار االوائل واحلوادث والدول يف جملدينملقامات احلريري خمتصرا، ومجع تارخيا على السنني ف= 
  .فلعله أفرد أخبار االوائل يف كتاب مستقل)  من النسخة املذكورة٥٠: الورقة(
  .٥٣٥يعين حممد بن عبدا لباقي االنصاري املتوىف ) ١(
سبط ابن : منفصلة، وقد ترجم له غري واحد من الذين أرخو العصره منهم) توران شاه(وتكتب أيضا * 
 والذهيب يف ٢٦ / ١: ، واخلزرجي يف العقود اللؤلؤية٣٠٦ / ١: ، وابن خلكان٣٦٢ / ٨: جلوزيا

: ، والعرشي يف بلوغ املرام٢٢٨ / ٤: والعرب) ١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٦٤تاريخ االسالم الورقة 
  .، وغريهم٤١
(*)  

)٢١/٥٣(  

  

  .مات وعليه مئتا ألف دينار
  طان، وسيف الدين العادل،صالح الدين السل: وله إخوة جنباء

وشاهنشاه والد فروخشاه صاحب بعلبك، ووالد امللك تقي الدين عمر صاحب محاة، وتارج امللوك 
بوري الذي قتل على حلب، وسيف االسالم طغتكني الذي متلك اليمن أيضا، وربيعة خاتون، وست 



  ).١(الشام 
  

، قطب الدين مودود ابن االتابك صلامللك سيف الدين، غازي ابن صاحب املو*  ملك املوصل - ١١
  .زنكي ابن قسيم الدولة آقسنقر التركي املوصلي

متلك بعد أبيه من حتت يد عمه امللك نور الدين، وطالت أيامه، فلما تسلطن صالح الدين، وحاصر 
حلب، نفذ غازي جيشه مع أخيه مسعود ينجد ابن عمه، فالتقوا هم وصالح الدين عند قرون محاة، 

سعود، فأقبل غازي بنفسه ليأخذ بالثأر، فوقع املصاف على تل السلطان بقرب حلب، فانكسر م
فانكسرت ميسرة صالح الدين، فحمل السلطان بنفسه، فكسر املواصلة، فقبح اهللا القتال على امللك، 

  .ما أردأه
  مات غازي رمحه اهللا بالسل يف صفر سنة ست وسبعني ومخس

__________  
  .هذا الكتابستأيت ترامجهم يف ) ١(
 وغريها، وذكره يف غري موضع من الكامل، وترجم ١٤٦ ١٧٥: ترجم له ابن االثري يف التاريخ الباهر* 

، ١٩٠ / ١: ، وابن واصل يف مفرج الكروب٣ / ٤: ، وابن خلكان٣٦٣ / ٨: له سبط ابن اجلوزي
: ، وابن الوردي٢٣٠  /٤: والعرب) ١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٦٧الورقة : والذهيب يف تاريخ االسالم

 فما بعد، ٥٨ ص ١ ق ١ج : ، واملقريزي يف السلوك٨٨ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٩٠ / ٢
  .٢٥٧ / ٤: وابن العماد يف الشذرات

(*)  

)٢١/٥٤(  

  

  .، ومتلك املوصل أخوه امللك عز الدين مسعود)١(مئة 
  

ابن االمري حممد بن نوشتكني ) ٣ (آتسز) ٢( شاه السلطان أر سالن بن خوارزم*  خوارزمشاه - ١٢
)٤.(  

  .متلك بعد أبيه
كان جدهم نوشتكني مملوكا لرجل، فاشتراه أمري من السلجوقية امسه بلكا بك فكرب نوشتكني، ونشأ 

جنيبا عاقال، فولد له حممد، فأشغله يف العلم واالدب، وطلع نبيال كامال، وساد، وتأمر، وناب يف حدود 
قبوه خوارزمشاه، فعدل، وأحسن السياسة، وقرب العلماء، وعظم شأنه عند اخلمس مئة خبوارزم، ول



خمدومه السلطان سنجر، مث تويف، فقام يف واليته ابنه آطسز خوارزمشاه، مث بنوه، فويل أرسالن هذا، 
  .فكان من كبار امللوك كأبيه

بنه سلطان شاه رجع من حماربة اخلطا مريضا، فمات يف سنة مثان وستني ومخس مئة، فتملك بعده ا
حممود، وكان ابنه اآلخر تكش مقيما على مدينة جند، فلما مسع، تنمر وأنف من سلطنة أخيه الصغري، 

  وسار إىل ملك
__________  

) تاريخ االسالم(وقد ذكر ابن االثري أنه كان ال حيب الظلم على شح فيه وجنب، وذكر الذهيب يف ) ١(
الورقة (طى اخلمر والزىن بعد موت نور الدين فمقته أهل اخلري أنه عاش حنوا من ثالثني سنة، وأنه تعا

  ).١٤ / ٢٩١٧ امحد الثالث ٦٧
  .أخباره يف التواريخ املستوعبة لعصره وال سيما ابن االثري يف الكامل* 

وترجم له يف ) ١٥ / ٢٩١٧أمحد الثالث (وتناول الذهيب أخباره يف قسم احلوادث من تاريخ االسالم 
  ).١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٨ الورقة تاريخ االسالم،

  .هكذا ترد متصلة تارة ومنفصلة أخرى) ٢(
  .بغري اسم، كما سترد بعد قليل: ومعناها بالتركية) آطسز: (وتكتب أيضا) ٣(
  .بغري واو) نشتكني(وترد يف بعض الكتب ) ٤(

(*)  

)٢١/٥٥(  

  

يسابور املؤيد، واستوىل عالء الدين اخلطا، فأمده جبيش، وأقبل، فتأخر أخوه حممد وأمه إىل صاحب ن
تكش على البالد، مث التقى هو واملؤيد، فاحنطم مجع املؤيد، وأسر هو، وذبح صربا، وهرب حممود وأمه 
إىل دهستان، مث حاصرهم تكش، وافتتح البلد، فهرب حممود وأسرت أمه، فقتلت، والتجأ حممود إىل 

  . بعد املؤيد ولده حممد بن أيبةالسلطان غياث الدين صاحب غزنة فاحترمه، ومتلك
  .وأما تكش، فامتدت أيامه، وقهر امللوك

  
 بن حنني الكناين القرطيب االمام الكبري، مسند املغرب، أبو احلسن علي بن أمحد*  ابن حنني - ١٣

  .املالكي املقرئ، نزيل مدينة فاس
  .مولده يف سنة ست وسبعني وأربع مئة

  .عبسي صاحب أيب العباس بن نفيس، فكان خامتة أصحاب العبسيوقرأ بالروايات على أيب احلسن ال



  .من حممد بن فرج الطالعي) املوطأ(ومسع 
  .وروى أيضا عن خازم بن حممد، وأيب احلسن بن شفيع

  .وتالجبيان على أيب عامر حممد بن حبيب
  .وحج يف سنة مخس مئة

__________  
نسخة االزهر املصورة يف خزانة الدكتور بشار عواد  ٦٦: الورقة / ٣: ترجم له ابن االبار يف التكملة* 

  ،)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٥معروف، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة 
  .٢٣٤ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٠٤ / ٤: والعرب

(*)  

)٢١/٥٦(  

  

بن بكري ) ٢(أ حيىي فلقي أبا حامد الغزايل، وصحبه، ومسع منه كثريا من موط): ١(قال االبار يف تارخيه 
  .بسماعه من الفقيه نصر، وأقام تسعة أشهر يقرئ القرآن ببيت املقدس

  .طال عمره وتصدر لالقراء
) الشهاب(أبو القاسم بن بقي، وأبو زكريا التاديل، فأخربنا التاديل بكتاب ) ٣(روى عنه من شيوخنا 
  ).٥( العبسي، حدثنا املؤلف احلسن بن حنني، حدثنا) ٤] (أبو [ حدثنا : للقضاعي مساعا، قال

  .تويف يف سنة تسع وستني ومخس مئة): ٦(مث قال االبار 
أو بعضه، فقال صاحب كتاب ) املوطأ(روى عنه بقوص حممد بن عبداحلميد بن صاحل اهلسكوري : قلت

 قرأت على عبد احملسن بن إبراهيم القوصي ا أنه مسع اهلسكوري قدم عليهم عن ابن احلنني): االمام(
  .فذكر حديثا

  
   بن عبد اهللا بناالمام قاضي القضاة، كمال الدين أبو الفضل حممد*  ابن الشهرزوري - ١٤

__________  
  .٦٦: الورقة / ٣): التكمله) (١(
  ).ومسع منه أكثر املوطأ رواية ابن بكري: (العبارة قد توهم، وأصلها كما وردت عند ابن االبار) ٢(
  .أي من شيوخ ابن االبار) ٣(
  .إضافة يقتضيها السياق) ٤(
  هذا من تصرفات الذهيب يف النقل، فمعلوم أن الذهيب يرتضي النقل باملعىن، وال) ٥(



 فما ٤٣٤: ص: الذهيب ومنهجه: انظر كتاب الدكتور بشار عواد معروف(يلتزم بأصل النص وحرفيته 
سم بن بقي، وأبو زكريا وروى لنا عنه من شيوخنا أبو القا: (قال ابن االبار) ١٩٧٦بعد القاهرة 

  ).للقضاعي ببلنسية، وحدثين به عنه مساعا عن العبسي عن مؤلفه) الشهاب(التاديل، قرأت عليه 
  . من النسخة السابقة٦٦: الورقة) التكملة) (٦(
  : = (*)، وابن اجلوزي يف املنتظم٣٢٣ / ٢: ترجم له العماد يف القسم الشامي من اخلريدة* 

)٢١/٥٧(  

  

  .مظفر بن علي، ابن الشهرزوري املوصلي الشافعي، بقية االعالمالقاسم بن 
  .مولده سنة إحدى وتسعني وأربع مئة

ومسع من جده المه علي بن أمحد بن طوق، وأيب الربكات بن مخيس، وببغداد من نور اهلدى الزينيب، 
  .وطائفة

 نظم فائق، وفضائل، وويل أحد علماء زمانه يلقب باملرتضى، تفقه ببغداد، ووعظ، وله) ١(وكان والده 
إال وجدت االرض تطوى يل وال ثنيت العزم * ما جئتكم زائرا ) ٢(يا ليل : قضاء املوصل، وهو القائل

  .إال تعثرت بأذيايل مات سنة إحدى عشرة ومخس مئة كهال* عن بابكم 
مد بن ، والشيخ املوفق، والبهاء عبد الرمحان، وأبو حم)٣(ابنا صصرى : وكمال الدين حدث عنه

  االخضر، والقاضي مشس الدين عمر بن
__________  

، وابن ٣٤٠ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة١٨٠ / ١١: ، وابن االثري يف الكامل٢٦٨ / ١٠= 
  أمحد الثالث (٤٦: ، والذهيب يف تاريخ االسالم الورقة٢٤١ / ٤: خلكان يف الوفيات

 ٣: ، والصفدي يف الوايف٨٧ / ٢: تمة املختصر، وابن الوردي يف ت٢١٥ / ٤: والعرب) ١٤ / ٢٩١٧
، والعيين يف ٢٩٦ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية١١٧ / ٦: ، والسبكي يف الطبقات الكربى٣٣١/ 

: ، وابن العماد يف الشذرات٨٠ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٦٠٢الورقة  / ١٦: عقد اجلمان
  . وغريهم٢٤٣ / ٤
، وابن خلكان يف ٣٠٨ / ٢): قسم الشام) (اخلريدة(د االصبهاين يف انظر ترمجته عند العما) ١(
يا ليلى وهو منادى : هكذا وردت يف أصل النسخة مفتوحة ومعناها عندئذ) ٢ (٤٩ / ٣): الوفيات(

  .مرخم
، وأبو القاسم احلسني بن هبة اهللا ٥٨٦أبو املواهب احلسن بن هبة اهللا بن حمفوظ، املتوىف سنة : مها) ٣(



  .٦٢٦ سنة املتوىف
(*)  

)٢١/٥٨(  

  

  .، وآخرون)١(املنجى 
  .وشيخه يف الفقه أسعد امليهين

من صاحب املوصل زنكي االتابك، مث وفد على ولد زنكي نور ) ٢(ويل قضاء بلده، وذهب يف الرسلية 
  .الدين، فبالغ يف احترامه حبلب، ونفذه رسوال إىل املقتفي

  .وقد أنشأ باملوصل مدرسة وبطيبة رباطا
 إنه ويل قضاء دمشق لنور الدين، ونظر االوقاف، ونظر اخلزانة، وأشياء، فاستناب ابنه أبا حامد مث

  .حبلب، وابن أخيه أبا القاسم حبماة، وابنه اآلخر يف قضاء محص
 وكان أديبا، شاعرا، فكه الس، يتكلم يف االصول ٥٥٥ويل قضاء دمشق سنة : وقال ابن عساكر

  .كثرية، وكان خبريا بالسياسة وتدبري امللككالما حسنا، ووقف وقوفا 
كان رئيس أهل بيته، بىن مدرسة باملوصل، ومدرسة بنصيبني، وواله ): ٣(وقال أبو الفرج ابن اجلوزي 

  .نور الدين القضاء، مث استوزره
  .صلى اهللا عليه وسلم: ورد رسوال، فقيل إنه كتب قصة عليها حممد بن عبد اهللا الرسول، فكتب املقتفي

  ملا جاء الشيخ أمحد بن قدامة والد): ٤(قال سبط ابن اجلوزي و
__________  

بااللف القائمة وقد غريناها ومثيالا وكتبناها بالصورة اليت جيب أن تكون عليها ) املنجا(يف االصل ) ١(
  .أي السفارة) ٢(
 حمققه املرحوم سامل ، وقد سقط من نص املنتظم شئ أذهب باملعىن وانتبه إليه٢٦٨ / ١٠) املنتظم) (٣(

  .الكرنكوي
  .٣٤١ / ٨): مرآة الزمان) (٤(

(*)  

)٢١/٥٩(  

  



الشيخ أيب عمر إىل دمشق، خرج إليه أبو الفضل، ومعه ألف دينار، فعرضها عليه، فأىب، فاشترى ا 
  .، ووقفها على املقادسة)١(اهلامة 

العقيقي، مث إنه مشى إىل دار وقدم السلطان صالح الدين سنة سبعني، فأخذ دمشق، ونزل بدار : قال
طب نفسا، فاالمر : القاضي كمال الدين، فانزعج، وأسرع لتلقيه، فدخل السلطان، وباسطه، وقال

  .أمرك، والبلد بلدك
  .وملا تويف كمال الدين، رثاه ولده حميي الدين بقصيدة أوهلا وكان حبلب

  على جدث بادي السنا وترمحوا* أملوا بسفحي قاسيون وسلموا 
تويف يف سادس احملرم سنة اثنتني : مكلفكم إهداءها القلب والفم قلت* دوا إليه عن كئيب حتية وأ

  .وسبعني ومخس مئة
  

  . سنة ست ومثاننيقاضي القضاة أبو حامد حممد: ومات ابنه] * ابنه  [ - ١٥
__________  

  .القرية املشهورة بالغوطة الغربية من دمشق) ١(
، وابن ٢٥ / ١٢: ، وابن االثري يف الكامل٣٢٩ / ٢: الشامي من اخلريدةترجم له العماد يف القسم * 

 وابن خلكان يف ٢٤١ / ١: واملنذري يف التكمله) ٥٩٢١باريس  (١٢٤الدبيثي يف تارخيه، الورقة 
، وفيه أن ٢١٠ / ١: ، والصفدي يف الوايف١٣، والدمياطي يف املستفاد، الورقة ٢٤٦ / ٤: الوفيات

 ١٧/ ، والعيين يف عقد اجلمان ٧١: و وهم، وابن امللقن يف العقد املذهب، الورقة، وه٥٨٤وفاته سنة 
  .، وغريهم كثري٥٥: ، وابن عبد اهلادي يف معجم الشافعية، الورقة١٠٢الورقة / 

(*)  

)٢١/٦٠(  

  

  .وكان من تالمذة أيب منصور ابن الرزاز
  . مسعود جداوويل قضاء حلب، مث املوصل، ودرس بنظاميتها، ومتكن من صاحبها

وكان سريا عاملا أديبا جوادا، بذل ببغداد لفقهائها نوبة عشرة آالف دينار، ورمبا أدى عن الغرمي الدينار 
  .والدينارين

وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم حبتها أفاعي الرمل بطنا * هلا فخذا بكر وساقا نعامة : وله يف جرادة
  عليها جياد اخليل بالرأس والفم* وأنعمت 

 بن سعد بن الشاعر املشهور، االمري شهاب الدين، أبو الفوارس سعد بن حممد* يص بيص  احل- ١٦



  .صيفي التميمي االديب الفقيه الشافعي
  .مسع من أيب طالب الزينيب، وأيب اد حممد بن جهور

  .القاضي اء الدين بن شداد، وحممد ابن املين: روى عنه
__________  

 فما ٢٠٢ / ١: ماد االصبهاين يف القسم العراقي من اخلريدة ترمجة حافلةترجم له غري واحد منهم الع* 
: ، وسبطه يف املرآة٢٨٨ / ١٠: ، وابن اجلوزي يف املنتظم٢٣٣ / ٤: بعد، وياقوت يف إرشاد االريب

أمحد الثالث  (٥١: ، والذهيب يف تاريخ االسالم الورقة٣٦٢ / ٢: ، وابن خلكان يف الوفيات٣٥٢ / ٨
: ، وابن كثري يف البداية٩١ / ٧: ، والسبكي يف الطبقات الكربى٢١٩ / ٤:  والعرب)١٤ / ٢٩١٧

  .٦١٨الورقة  / ١٦: ، والعيين يف عقد اجلمان١٩ / ٣: ، وابن حجر يف اللسان٣٠١ / ١٢
(*)  

)٢١/٦١(  

  

س زي ، وترسل، وبالغة، وباع يف اللغة، ويد يف املناظرة، وكان يتحدث بالعربية، ويلب)١) (ديوان(وله 
  .العرب

  مات يف شعبان سنة أربع وسبعني ومخس مئة
 بن مسعود بن أمحد املروزي الشيخ الصاحل، أبو حامد عبد الرمحان بن حممد*  أبو املسعودي - ١٧

  ).٢(البنجديهي اخلمقري 
  .شيخ صاحل معمر عفيف، من أهل بنج ديه): ٣) (التحبري(قال السمعاين يف 

  . القاضي أيب سعيد حممد بن علي، البغوي الدباسجامع الترمذي عن(تفرد برواية 
  .مسعت منه، ونشأ له ولد امسه حممد، فهم احلديث، وبالغ يف طلبه، ورحل إىل العراق والشام

  ).املقامات(عىن به التاج املسعودي ابن شارح : قلت
  الترمذي القاضي أبو نصر ابن الشريازي عن أيب) جامع(وقد روى 

__________  
 يف ١٩٧٥ ١٩٧٤ / ١٣٩٤ ١٣٩٥وان حيص بيص يف بغداد على نفقة وزارة االعالم طبع دي) ١(

  .ثالثة أجزاء مبطابع دار احلرية بتحقيق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر
، ومل يذكر تاريخ وفاته ١٤٤الورقة : ، ويف معجم شيوخه٤١١ / ١: ترجم له السمعاين يف التحبري* 

  .لتأخرها عن وفاته كما يبدو
جم له الذهيب يف املتوفني على التقريب من أهل الطبقة السابعة واخلمسني من تاريخ االسالم لعدم وتر



  ).١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٣٩: تأكده من تاريخ وفاته، الورقة
نسبة إىل مخقر بفتح اخلاء املعجمة وسكون امليم وفتح القاف، وهي يف االصل نسبة إىل بنج دية، ) ٢(

  .فنج ديه مخس قرى:  إىل النسبة نفسها، ومعىن بنج ديه، ويقال فيها أيضافكأنه نسبه مرتني
  ).اللباب(وتابعه ابن االثري يف ) االنساب(وقد أشار إىل هذا التوافق يف النسبة ابو سعد السمعاين يف 

)٤١١ / ١) ٣.  
(*)  

)٢١/٦٢(  

  

  .حامد هذا باالجازة
  .وأظنه تويف سنة بضع وستني ومخس مئة

  
  . بن علي بن صيال احلريب اخلبازالشيخ املسند أبو بكر عتيق بن عبد العزيز* يال  ابن ص- ١٨

  .مسع من عبد الواحد بن علوان، وأمحد بن عبد القادر اليوسفي، وطائفة
ولداه عبد الرمحان وعبد العزيز، وابن االخضر، وعبد الرزاق اجليلي، وأمحد بن أمحد : روى عنه

، واالجنب بن حممد بن )١(ان املقدسي، وأبو القاسم بن أيب احلسن املاحلاين البندنيجي، والبهاء عبد الرمح
  .صيال احلمامي

  .مات يف ربيع اآلخر سنة ثالث وسبعني ومخس مئة، وله مخس ومثانون سنة
__________  

 ٤٩: الورقة:  ظاهرية، والذهيب يف تاريخ االسالم١٢٠ترجم له ابن النجار يف التاريخ ادد، الورقة * 
وقد مساه أبو احلسن علي بن حممد الشهرستاين : (، قال ابن النجار)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث (

يعين من كتابه الذي ذيل به على ) (النيسابوري ملا مسع عليه حممدا، وذكره ابن السمعاين يف احملمدين
  ).اخلطيب

بة إىل بيع السمك املاحل، بفتح امليم وسكون االلف وكسر الالم وفتح املهملة وبعد االلف نون نس) ١(
  .ابن االثري) لباب(السمعاين و ) أنساب(كما يف 

(*)  

)٢١/٦٣(  

  



اخلباز، ويعرف ) ١( البغدادي السقالطوين الشيخ أبو شاكر حيىي بن يوسف*  السقالطوين - ١٩
  .بصاحب ابن باالن

  .ثابت بن بندار، واحلسني ابن البسري، واملبارك ابن الطيوري، ومجاعة: روى عن
الشيخ املوفق، وابن االخضر، والبهاء عبد الرمحان، واملبارك بن علي املطرز، واء الدين ابن : روى عنه

  .اجلميزي وآخرون
  .مات يف شعبان سنه ثالث وسبعني ومخس مئة عن سن عالية

  . املتغلب على مملكة فارسالتركماين السلطان* *  مشلة - ٢٠
  السلجوقية، وكان يظهرأنشأ قالعا، وظلم، ومترد، وقوي على 

__________  
، ٢١٨ / ٤: ، والذهيب يف العرب٢٥٢ / ٣ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه بداللة املختصر احملتاج إليه * 

، وترجم له ابن ٥١: بعد الورقة) ١٤ / ٢٩١٧نسخة أمحد الثالث (وسقطت ترمجته من تاريخ االسالم 
  .٢٤٦ / ٤العماد أيضا 

فى جواد عن ذيل املعجمات العربية للمستشرق اهلولندي دوزي عن نقل الدكتور مصط) ١(
نوع من النسيج احلرير املوشى بالذهب، وأصله رومي إال ان بغداد اختصت بنسجه : (السقالطون قوله

وتوهم ) ٢٥٢ / ٣: حاشية املختصر احملتاج إليه(وذكر أن امسه انتقل إىل اللغات االوروبية ) وحوكه
نسبة إىل سقالطون بلد بالروم تصنع فيه : (لنجوم الزاهرة، فقالوا يف السقالطويناملشرفون على طبع ا

  ).٨٢ / ٦) (املالبس امللونة بااللوان القرمزية
أخباره يف التواريخ املستوعبة لعصره، وال سيما اجلزء احلادي عشر من تاريخ ابن االثري، وقد ترجم * * 

 / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٣٥: هيب يف تاريخ االسالم الورقة، والذ٢٥٥ / ١٠: له ابن اجلوزي يف املنتظم
  . وغريهم٢٩١ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية٢١١ / ٤: والعرب) ١٤

  ).١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٣٦: الورقة) تاريخ االسالم(ترجم له الذهيب يف 
(*)  

)٢١/٦٤(  

  

  .طاعة اخللفاء
مث جتهز حلرب جيش من التركمان، فاستعانوا ودام ملكه أزيد من عشرين سنة، وبدع يف االكراد، 

بالبهلوان صاحب أذربيجان، وعمل مصاف كبري، فوقع يف مشلة سهم، وانفل جيشه وأخذ أسريا هو 
  .وابنه وابن أخيه، وزال ملكه، ومات بعد يومني، وفرح بذلك املسلمون



  .٥٧٠هلك سنة 
  

 بن حممد بن أيب القاسم، مد بن عليالفقيه االمام، ناصح املسلمني، أبو بكر حم*  الطوسي - ٢١
  .الطوسي الشافعي

علي بن أمحد ابن االخرم، ونصر اهللا اخلشنامي، والفضل بن عبد الواحد التاجر، وهم من : حدث عن
  .أصحاب احلريي

  .وله أربعون حديثا مسعناها، خرجها له علي بن عمر الطوسي
اهر العطاري، وأبو حامد حممد بن حممد عثمان بن أيب بكر اخلبوشاين، وحممد بن أيب ط: روى عنه

املؤيد وبيىب، ولدا النجيب حممد : السمناين، واحلسن بن عبيداهللا القشريي، واحلرة زينب الشعرية وابناها
  .بن علي، واحلافظ عبد القادر الرهاوي، وآخرون، وكان أسند من تبقى بنيسابور يف وقته

  .مات سنة سبعني ومخس مئة
__________  

  ).١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٣٦: الورقة) تاريخ االسالم(م له الذهيب يف ترج(*) 
(*)  

)٢١/٦٥(  

  

، ارتفع شأنه، وعال حمله يف دولة أستاذه، موىل املستنجد باهللا، ملك االمراء، قطب الدين*  قامياز - ٢٢
نعه قامياز، فلما استخلف املستضئ، عظم قامياز، وصار هو الكل، فلقد رام املستضئ تولية وزير، فم

وأغلق باب النويب، وهم بشق العصا، وخرج يف جيشه من بغداد، وكان مسحا كرميا، طلق احمليا، قليل 
  .الظلم، فأتاه االجل بناحية املوصل، وسكنت النائرة

  .مات يف ذي احلجة سنة سبعني ومخس مئة
  

ي الناسخ الفرضي، املتكلم،  احلنبلالعالمة أبو الفرج ابن احلداد البغدادي* *  صدقة بن احلسني - ٢٣
  .املتهم يف دينه

  .نسخ الكثري خبط منسوب
__________  

ذكر أخباره مؤرخو عصره مثل ابن اجلوزي وسبطه وابن االثري، وترجم له ابن اجلوزي ترمجة مفردة * 
، ٢٨٦٤الترمجة  / ٤: ، وابن الفوطي يف امللقبني بقطب الدين من تلخيصه٢٥٥ / ١٠: يف املنتظم



، وابن كثري يف ٢١١ / ٤: والعرب) ١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٣٦: يب يف تاريخ االسالم الورقةوالذه
  .، وغريهم٢٩١ / ١٢: البداية
 / ١١: ، وابن االثري يف الكامل٢٣٩: ، وصيد اخلاطر٢٧٦ / ١٠: ترجم له ابن اجلوزي يف املنتظم* * 

 / ٨:  وسبط ابن اجلوزي يف املرآة،)٥٩٢٢: باريس (٨٢الورقة : ، وابن الدبيثي يف تارخيه١٨٣
 ١٢: ، وابن كثري يف البداية)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٤٨الورقة : ، والذهيب يف تاريخ االسالم٣٤٤

، ومقدمة الد االول من تاريخ ابن الدبيثي ٦٠٨ ك الورقة ١٦: ، والعيين يف عقد اجلمان٢٩٨/ 
  .٢٤٥ / ٤: وابن العماد يف الشذرات، ٣٣٩ / ١: ، وابن رجب يف الذيل٤٠ / ١: املطبوع

(*)  

)٢١/٦٦(  

  

وأخذ عن ابن عقيل، وابن الزاغوين، ومسع من ابن ملة، واشتغل مدة، وأم مبسجد كان يسكنه، وناظر، 
  .وأفىت

يظهر من فلتات لسانه ما يدل على سوء عقيدته، وكان ال ينضبط، وله ميل إىل ): ١(قال ابن اجلوزي 
  ).٢(أنا اآلن أخاصم فلك الفلك : الفالسفة، قال يل مرة

  )الشفاء(مذ كتب صدقة : وقال يل القاضي أبو يعلى الصغري
  .البن سينا تغري

  .إين الفرح بتعثريي الن الصانع يقصدين: وقال للظهري احلنفي
  .مات يف ربيع اآلخر سنة ثالث وسبعني ومخس مئة، وهو يف عشر الثمانني

  .ث مئة دينار، وخلف ثال)٣(وكان يطلب من غري حاجة 
  .ورويت له منامات جنسة أعاذنا اهللا من الشقاوة

__________  
  .٢٧٦ / ١٠) املنتظم) (١(
أنا ال اخاصم إال من فوق : (البن اجلوزي الذي ينقل عنه) املنتظم(كذا وردت يف االصل، ويف ) ٢(

  ).انا اخاصم اآلن فوق الفلك): (تاريخ االسالم(ويف ) الفلك
وقد نسخ خبطه كثريا للناس من سائر الفنون، وكان قوته من : ( ابن النجار قولهنقل ابن رجب عن) ٣(

أجرة نسخه، ومل يطلب من أحد شيئا، وال سكن مدرسة، ومل يزل قليل احلظ، منكسر االغراض، 
فكان رمبا شكا حاله ملن يأنس به، فيشنع عليه ؟ ؟ له فيه غرض، ..متنغص العيش، مقترا عليه أكثر عمره

، )٣٣٩ ٣٤٠ / ١: الذيل) (هو يعترض على االقدار، وينسبه إىل اشياء اهللا أعلم حبقيقتها: ويقول



ويظهر لنا ان ابن اجلوزي قد حط عليه يف تارخيه حطا بليغا مل يكن كله من احلق، قال ابو احلسن 
 يقول كان بينه وبني ابن اجلوزي مباينة شديدة، وكل واحد: (القطيعي يف ما نقل عنه احلافظ ابن رجب

وقد أثىن عليه حمدث بغداد احملب ابن النجار يف ) ٣٤٠ / ١: الذيل) (يف صاحبه مقالة اهللا اعلم ا
وله مصنفات حسنة يف أصول الدين، وقد مجع تارخيا على السنني بدأ فيه وقت وفاة : (تارخيه، وقال

مل يزل يكتب فيه إىل شيخه ابن الزاغوين سنة سبع وعشرين ومخس مئة، مذيال به على تاريخ شيخه، و
وتاريخ صدقة هذا من ) ٣٣٩ / ١: الذيل) (قريب من وقت وفاته، يذكر فيه احلوادث والوفيات

ذيل تاريخ (انظر مقدمة (مصادر ابن الدبيثي الرئيسة يف تارخيه الذي ذيل به على ذيل ابن السمعاين، 
  مدينة

  ).٤٠ / ١: البن الدبيثي) السالم
(*)  

)٢١/٦٧(  

  

 يوسف ابن املقتفي حممد ابن اخلليفة أبو حممد احلسن ابن املستنجد باهللا* ضئ بأمر اهللا  املست- ٢٤
  .املستظهر أمحد ابن املقتدي اهلامشي العباسي

سنة ست وستني ومخس مئة، وقام بأمر البيعة عضد ) ١(بويع باخلالفة وقت موت أبيه يف ربيع اآلخر 
  .ه يومئذالدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء، فاستوزر

  .ولد سنة ست وثالثني ومخس مئة
  .وأمه أرمنية امسها غضة

  .وكان ذا حلم وأناة ورأفة وبر وصدقات
بويع، فنودي برفع املكوس، ورد املظامل، وأظهر من العدل والكرم ما ): ٢) (املنتظم(قال ابن اجلوزي يف 

  .مل نره من أعمارنا، وفرق ماال عظيما على اهلامشيني
  :قال) ٤(بويع وله إحدى وعشرون سنة فأظنه وهم ): ٣(ر قال ابن النجا

__________  
أخباره يف التواريخ املستوعبة لعصره كاملنتظم البن اجلوزي، والكامل البن االثري، وغريمها وقد ترجم * 

، والذهيب )٥٩٢٢باريس  (٢٢ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة : له غري واحد، من كتاب التراجم، منهم
 / ٨: ، والسبط يف املرآة٢٢٣ / ٤: ، العرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٥٥يخ االسالم، الورقة يف تار
 فما بعد، ٦٢٠الورقة  / ١٦: ، والبدر العيين يف عقد اجلمان٣٠٤ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية٣٥٦

  .وغريهم



  ).٢٣٧: ، ص)خمتصر التاريخ: (ابن الكازروين(كان ذلك يف يوم السبت التاسع منه ) ١(
  .٢٣٣ / ١٠) املنتظم) (٢(
  .ابن النجار) تاريخ(مل يصل إلينا هذا القسم من ) ٣(
 ٥٦٦ وويل اخلالفة سنة ٥٣٦االعتراض للذهيب وهو على حق يف اعتراضه، الن الرجل ولد سنة ) ٤(

  .بإمجاع مجهور املؤرخني
(*)  

)٢١/٦٨(  

  

كان املستضئ :  طالب بن عبد السميع، قالوكان حليما، رحيما، شفيقا، لينا، كرميا، نقلت من خط أيب
اتصل يب أنه وهب يف يوم حلظايا وجهات : من االئمة املوفقني، كثري السخاء، حسن السرية، إىل أن قال

  .أزيد من مخسني ألف دينار
كنت أنادم أمري املؤمنني املستضئ، وكان : ، قال)١(عبد العزيز بن دلف، حدثنا مسعود ابن النادر 

ن ابن العطار قد صنع مشعدانا مثن ألف دينار، فحضر وفيه الشمعة، فلما قمت، قام اخلادم صاحب املخز
  ).٢(ا بني يدي، فأطلق يل التور 

  .وفرق أمواال يف العلويني والعلماء والصوفية): ٣(قال ابن اجلوزي 
  .كان دائم البذل للمال، ليس له عنده وقع

يل أنه فصل ألفا وثالث مئة قباء ) ٤( خياط املخزن وملا استخلف، خلع على أرباب الدولة، فحكى
  .إبريسم، ووىل قضاء القضاة روح بن احلديثي، وأمر سبعة عشر مملوكا

  واحتجب عن أكثر الناس فلم يركب إال مع اخلدم، ومل يدخل عليه: قال
__________  

 تصحيف، والصحيح ما وهو) ٢٥ / ١٢(بالباء وكذلك يف الكامل البن االثري ) البادر: (يف االصل) ١(
 ١: التكملة) (بالنون وبعد االلف دال وراء مهملتان: (أثبتناه، وقد قيده الزكي املنذري باحلروف فقال

  .٥٨٦وتويف مسعود هذا سنة ) ٢٢٩/ 
، )تور: مادة) (اجلريان، والرسول بني القوم، واناء يشرب فيه: (قال صاحب القاموس: التور) ٢(

  .املعاش املخصص لبعض الناس: ين اجلراية، ايوالظاهر ان التور هنا تع
  .٢٣٣ / ١٠): املنتظم) (٣(
املخزن يشبه وزارة املالية يف عصرنا أو اخلزينة املركزية، وكان له يف هذا العصر ديوان كبري خاص ) ٤(

خياط (، وحتت إمرته عدة موظفني، لكل منهم اختصاصه، فمنهم )صاحب املخزن(به يسمى متوليه 



  .ذي كان مسؤوال عن جتهيز الثياب اخلاصة وحنوهاال) املخزن
(*)  

)٢١/٦٩(  

  

  .غري االمري قطب الدين قامياز
االسواق للمسرة، ) ٢(خالفته زالت دولة العبيدية مبصر، وخطب له ا، وجاء اخلرب فغلقت ) ١(ويف 

  .، وعرضته على االمام املستضئ)النصر على مصر(وعملت القباب، وصنفت كتابا مسيته 
وخطب له باليمن، وبرقة، وتوزر، وإىل بالد الترك، ودانت له امللوك، وكان يطلب ابن اجلوزي، : تقل

ويأمره أن يعظ حبيث يسمع، ومييل إىل مذهب احلنابلة، وضعف بدولته الرفض ببغداد ومبصر وظهرت 
  .السنة، وحصل االمن، وهللا املنة

دمبال وفضة ونضار فوهبت االعمار واالمن * يا إمام اهلدى علوت عن اجلو ): ٣(وللحيص بيص فيه 
وزت فضل البحور واالمطار إمنا أنت * دان يف ساعة مضت من ار فبماذا نثين عليك وقد جا * والبل 

س وباجلود بني ماء ونار مات * خارق للعقول واالفكار مجعت نفسك الشريفة بالبأ * معجز مستقل 
  .مئة وبايعوا بعده ولده الناصر لدين اهللاسنة مخس وسبعني ومخس ) ٤(املستضئ يف شوال 
خرج صالح الدين باملصريني، فأغار بغزة وعسقالن على الفرنج، وافتتح قلعة أيلة، : ومن حوادث أيامه

  وسار إىل االسكندرية، ومسع
__________  

وقد تصرف ) ٢٣٧ / ١٠: املنتظم (٥٦٧نقل الذهيب كالم ابن اجلوزي هذا من حوادث سنة ) ١(
  . بالنص تصرفا كبرياالذهيب

  .بالعني املهملة، مصحف) علقت): (املنتظم(يف ) ٢(
مل ترد هذه االبيات يف ديوان احليص بيص الذي حققه السيدان مكي السيد جاسم وشاكر هادي ) ٣(

  ).١٩٧٤ ١٩٧٥بغداد (شكر 
  .عشية السبت سلخ شوال كما ذكر غري واحد) ٤(

(*)  

)٢١/٧٠(  

  



  .من السلفي
  .، وقتل ا من املسلمني ثالثني ألفا)١(ر من الدربند، وأخذ مدينة دوين وخرج ملك اخلز

  .وظهر بدمشق مغريب شيطان ادعى الربوبية، فقتل
  .أ ؟ ؟ الوزير ابن رئيس الرؤساء) ٢ (٦٧ويف سنة 

  .وعظت باحللبة يف رمضان، فقطعت شعور مئة وعشرين نفسا): ٣(قال ابن اجلوزي 
 العبيدية مبصر، وخطب قبل موته بثالث للمستضئ العباسي وهللا احلمد، وفيها هلك العاضد آخر خلفاء

فزينت بغداد، وعمل صالح الدين للعاضد العزاء، وأغرب يف احلزن والبكاء، وتسلم القصر مبا حوى، 
) ٤(واحتيط على آل القصر، وأفردوا مبوضع، ومنعوا من النساء، لئال يتناسلوا وقدم أستاذ دار 

  ادم رسوال يف جواب البشارة،املستضئ صندل اخل
فرجية، وجبة، وقباء، وطوق ألف دينار، وحصان بسرج مثمن، وسيفان، : فلبس نور الدين اخللعة

  .ولواء، وحصان آخر جبنب وقلد السيفني، إشارة إىل اجلمع له بني مصر والشام
 الدين احلمام، ونفذ إىل صالح الدين تشريف حنو ذلك ودونه، معه خلع سود خلطباء مصر، واختذ نور

  .ودرجت على الطريان
__________  

  .ويفتح دال دوين أيضا) ١(
  .٥٦٧: يعين) ٢(
  .٢٣٧ / ١٠): املنتظم) (٣(
  .، منصب مياثل مدير التشريفات يف عصرنا)استدار: (أستاذ الدار، ويقول فيه املصريون) ٤(

(*)  

)٢١/٧١(  

  

عاشوراء جبامع املنصور، فحزر اجلمع مبئة ويف سنة مثان وستني جلست يوم ): ١(وقال ابن اجلوزي 
  .ألف، وخنت إخوة املستضئ، فذبح ألف شاة، وعمل عشرون ألف خشكنانكة

  .وفيها حاصر عسكر مصر أطرابلس املغرب، وأخذوها
  .وافتتح مشس الدولة أخو صالح الدين برقة مث اليمن، وأسر ابن مهدي االسود، وكان خبيث االعتقاد

  .ازل الكرك، مث ترحل حلصانتهاوسار صالح الدين، فن
وفيها هزم مليح بن الون االرمين السيسي عسكر صاحب الروم، وكان مصافيا لنور الدين، يبالغ يف 

أستعني به على قتال أهل : خدمته، وحيارب معه الفرنج، وملا عوتب نور الدين يف إعطائه سيس، قال



  ملته، وأريح
  .سطنطينيةطائفة من جندي، وهو سد بيين وبني صاحب ق

  .وقد هزم مليح عسكر قسطنطينية: قلت
وفيها سار نور الدين إىل املوصل، مث افتتح سنا ومرعش، وسري قليج رسالن يوادد نور الدين وخيضع 

  .له
  ).٢( وقع بالسواد برد كالنارنج وزنت منه بردة سبعة أرطال، قاله ابن اجلوزي ٥٦٩ويف سنة 

يادات بغداد بذراع وكسر، وخرج الناس إىل الصحراء وبكوا، زادت دجلة أكثر من كل ز): ٣(وقال 
  .وكان آية من اآليات، ودام الغرق أياما

__________  
  .٢٣٩ / ١٠): املنتظم) (١(
  .٢٤٤ / ١٠): املنتظم) (٢(
  .٢٤٤ ٢٤٧ / ١٠): املنتظم(فصل ذلك تفصيال واسعا يف ) ٣(

(*)  

)٢١/٧٢(  

  

] حممد [ الرببري، أخو االمري ) ١( ابن غانية  زكريا حيىي بن علياالمري ااهد، أبو*  ابن غانية - ٢٥
)٢.(  

، فكان حيىي )٣(وجه ما أمري املسلمني علي بن يوسف بن تاشفني إىل االندلس على والية بعض مدا 
من حسنان الزمان، قد حصل الفقه والسنة، وفيه دين وورع، وكان ممن يضرب بشجاعته املثل، حىت 

  .د خبمس مئة فارس، فأصلح اهللا على يديه أشياء ودفع به مكارهكان يع: قيل
  .ويل بلنسية، مث قرطبة، وغزا عدة غزوات، وسىب، وغنم

  وأكرب غزواته نوبة مدينة سامل لقي فيها جيشا ضخما، فهزمهم، ونازل املدينة
آخر دولة املرابطني، ومل وأقام على قرب املنصور حممد بن أيب عامر سبعة أيام، ورجع ساملا غامنا، وبقي إىل 

  .يعقب، فاضطرب أمر أخيه حممد، وبقي جيول يف االندلس، ودعوة املصامدة تنتشر
منورقة : مث إنه قصد دانية، وعدى منها إىل جزيرة ميورقة، فتملكها، وأخذ اجلزيرتني اللتني حوهلا

  .ويابسة
ذه طيبة خصبة، حنو ثالثني فرسخا، إن ابن تاشفني أبعده إليها على طريق االعتقال، وميورقة ه: ويقال

  عدمية اهلوام والوحوش،



__________  
إن ذكر الذهيب ليحىي بن علي ابن غانية يف هذه الطبقة يثري كثريا من اللبس، حيث تويف هذا االمري * 

 / ١انظر التفاصيل يف دائرة املعارف االسالمية ( كما ذكر غري واحد من الذين أرخوا له ٥٤٣سنة 
  ).١٩٨ / ٩واالعالم للزركلي  ٣٥٦ ٣٥٧

  . فما بعد٣٤٢ص ): املعجب(وقد فصل عبد الواحد املراكشي أخبارهم وسريهم يف كتابه 
لقب الم حيىي هذا، وكانت من قريبات يوسف بن تاشفني سلطان املرابطني يف املغرب : غانية) ١(

  .العريب
 ما سيأيت من كالم وكان حممد هو إضافة يقتضيها السياق يظهر أا سقطت من النسخ يدل عليها) ٢(

  .االخ االصغر ليحىي
  . ه٥٢٠كان ذلك سنة ) ٣(

(*)  

)٢١/٧٣(  

  

، فخلفه ابنه )١(فأقام حممد بن غانية ا، وأقام الدعوة لبين العباس على قاعدة املرابطني إىل أن مات 
نائم، وبقي يهادي إسحاق، وكثر الداخلون إليه، وأقبل على الغزو يف البحر، وكثرت أمواله من الغ

املوحدين، وحيمل إليهم، ويداريهم إىل أن تويف سنة تسع وسبعني ومخس مئة، استشهد يف بالد الفرنج 
  ، فويل اململكة بعده)٢(من طعنة يف عنقه، وخلف مثانية بنني 

  .بن إسحاق بن غانية) ٣(بعهد منه ابنه االمري علي 
  

  . االندلسي الرفاء، من رصافة االندلسمد بن غالبشاعر املغرب، أبو عبد اهللا حم*  الرصايف - ٢٦
  .سار نظمه يف اآلفاق، وتويف يف رمضان سنة اثنتني وسبعني ومخس مئة مبالقة

  .بليدة بقرب بلنسية، وأنشأها عبد الرمحان بن معاوية الداخل: ورصافة
__________  

  . كما هو معروف٥٤٦مات سنة ) ١(
  ).٣٤٣ ٣٤٤ص : املعجب(ن عبد الواحد املراكشي وقد نقل الذهيب مجيع هذا االخبار م

علي، وحيىي، وأبو بكر، وسري، وتاشفني، وحممد، واملنصور، : ذكر هم عبد الواحد املراكشي وهم) ٢(
  .وإبراهيم

  . فما بعد٣٤٥ص ): املعجب: (املراكشي) ٣(



والذهيب يف تاريخ ، ٤٣٢ / ٤: ، وابن خلكان يف الوفيات٥٢٠ / ٢: ترجم له ابن االبار يف التكملة* 
، وابن العماد يف ٢٩ / ٤: ، والصفدي يف الوايف)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٤٦الورقة : االسالم

  .٢٤١ / ٤الشذرات 
ويف تعليق الدكتور الفاضل إحسان عباس على ترمجته يف وفيات االعيان مصادر أخرى فراجعها إن 

  .أردت استزادة
(*)  

)٢١/٧٤(  

  

 بن هبة اهللا العراق، االوحد املعظم، عضد الدين أبو الفرج حممد بن عبد اهللاوزير *  عضد الدين - ٢٧
  بن مظفر ابن الوزير الكبري رئيس الرؤساء، أيب القاسم

  .علي ابن املسلمة، البغدادي
  .ولد سنة أربع عشرة ومخس مئة

  .ومسع من هبة اهللا بن احلصني، وعبيداهللا بن حممد ابن البيهقي، وزاهر بن طاهر
  .حفيده داود بن علي، وغريه: عنهحدث 

  .وعمل االستاذ دارية للمقتفي وللمستنجد، مث وزر لالمام املستضئ
  .وكان جوادا سريا مهيبا كبري القدر

كان إذا وزن الذهب، يرمي حتت احلصر قراضة كثرية ليأخذها الفراشون، : قال املوفق عبد اللطيف
كمال الدين، وعماد :  كان ولدان له يفعالن، ومهاواليرى صبيا منا إال وضع يف يده دينارا، وكذا

  .الدين
  .وكان والدي مالزمه على قراءة القرآن واحلديث: قال

  استوزره املستضئ أول ما بويع، واستفحل أمره، وكان املستضئ كرميا رؤوفا،
__________  

، وابن الدبيثي يف ١٨٢ / ١١: ، وابن االثري يف الكامل٢٨٠ / ١٠: ترجم له ابن اجلوزي يف املنتظم* 
، وأبو ٢٢٠ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة)بتحقيق الدكتور بشار (٢٢٠الترمجة  / ٢: تارخيه

، ٦٤٤الترمجة  / ٤: ، وابن الفوطي يف امللقبني بعضد الدين من تلخيصه٢٧٨ / ١: شامة يف الروضتني
، ٥٥ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٥٠: والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة

  .، وغريهم٣٣٥ / ٣: والصفدي يف الوايف
(*)  



)٢١/٧٥(  

  

وكان الوزير ذا انصباب إىل أهل العلم والتصوف، يسبغ عليهم النعم، ويشتغل هو وأوالده باحلديث 
  .والفقه واالدب

  وكان الناس معهم يف
  .ن قامياز، مث وقعت كدورات وإحن بينه وبني قطب الدي)١(بلهنية 
يف موكب ) ٤(، ومتكن، مث يأ للحج، وخرج يف رابع ذي القعدة )٣(، مث أعيد )٢(وقد عزل : قلت

أربع ضربات، ومات ليومه من سنة ثالث وسبعني، وكان قد ) ٥(عظيم، فضربه باطين على باب قطفتا 
: الغلمان، فقالوتقرب، فزجره ! مظلوم ! مظلوم : هيأ ست مئة مجل، سبل منها مئة، صاح الباطين

قتلين، وسقط، وانكشف رأسه، فغطى : دعوه، فتقدم إليه، فضربه بسكني يف خاصرته، فصاح الوزير
رأسه بكمه، وضرب الباطين بسيف، فعاد وضرب الوزير، فهربوه بالسيوف، وكان معه اثنان، فأحرقوا، 

نه معانق عثمان رضي اهللا ، وكان الوزير قد رأى يف النوم أ)٦(ومحل الوزير إىل دار، وجرح احلاجب 
  عنه، وحكى عنه ابنه أنه اغتسل قبل

__________  
  .أي سعة ورفاهية: بلهنية بضم الباء) ١(
فلم يزل على أمره، وله أعداء يسعون يف فساد حاله، واالمام املستضئ بأمر اهللا : (قال ابن الدبيثي) ٢(

يوم العاشر من شوال سنة سبع وستني ومخس رضي اهللا عنه يدفع عنه، حىت مت هلم ما راموه، فعزل يف ال
مئة، ولزم بيته، مث مل يزالوا متتبعني له، عاملني يف أذاه حىت أدت احلال إىل خروجه من داره ومرتله بأهله 

  ).٢٢٠: الترمجة / ٢: التاريخ) (إىل احلرمي الطاهري باجلانب الغريب
البن ) خمتصر التاريخ(بيثي املذكور و ابن الد) تاريخ(، كما يف ٥٧٠وذلك يف ذي القعدة سنة ) ٣(

  .٢٤٠ ٢٤١: ص: الكازروين
  .٥٧٣سنة ) ٤(

  .خامس ذي القعدة: ابن الدبيثي) تاريخ(ويف 
اسم قرية كانت جماورة ملقربة الشيخ معروف الكرخي وقد : بالفتح مث الضم والفاء ساكنة: قطفتا) ٥(

  .صارت يف ذلك التاريخ حملة مشهورة من حمال اجلانب الغريب
  .يعين حاجب الباب، وهو أبو سعد ابن املعوج) ٦(

  .ابن الدبيثي) تاريخ(البن اجلوزي و ) املنتظم(وتفاصيل احلادثة يف كتاب 
(*)  



)٢١/٧٦(  

  

  .هذا غسل االسالم، فإنين مقتول بال شك: خروجه، وقال
  .مث مات بعد الظهر، ومات احلاجب بالليل

، مث عمل نيابة )١(ء عامي، إرضاء لصاحب املخزن وعمل عزاء الوزير، فقل من حضر كنحو عزا
  .الوزارة
  .ادفنوين عند أيب: كثريا، وقال! اهللا ! اهللا : إن الوزير بقي يقول: وقيل

وفيها أي سنة ثالث وسبعني تويف أبو جعفر أمحد بن أمحد بن القاص املقرئ العابد، وأبو العباس أمحد بن 
بن احلسني ابن احلداد الناسخ الفرضي مطعون فيه، وأبو بكر حممد بن بكروس احلنبلي الزاهد، وصدقة 

عتيق بن عبد العزيز بن صيال اخلباز، وأبو احلسن علي بن احلسني اللوايت الفاسي الفقيه، واملسند حممد 
بن بنيمان اهلمذاين، وأبو الثناء حممد بن حممد بن هبة اهللا ابن الزيتوين، وهارون بن العباس املأموين 

ملؤرخ، وأبو حممد ال حق بن علي بن كاره، وأبو شاكر حيىي بن يوسف السقالطوين، وأبو االديب ا
  .الغنائم هبة اهللا بن حمفوظ بن صصرى الدمشقي، وآخرون

  
  االمام، القدوة، العابد، الزاهد، شيخ العارفني، أبو العباس*  الرفاعي - ٢٨

__________  
  .املخزن أيب بكر منصور بن نصر ابن العطاربسبب العداوة اليت كانت بينه وبني صاحب ) ١(
  ،٣٧٠ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة٢٠٠ / ١١: ترجم له ابن االثري يف الكامل* 

أمحد  (٧٢، وتاريخ االسالم، الورقة ٢٣٣ / ٤: ، والذهيب يف العرب١٧١ / ١: وابن خلكان يف الوفيات
، ٢٣ / ٦: والسبكي يف الطبقات الكربى، ٢١٩ / ٧: ، والصفدي يف الوايف)١٤ / ٢٩١٧الثالث 

، وابن العماد يف ٦٥١الورقة  / ١٦: ، والعيين يف عقد اجلمان٣١٢ / ١٢: وابن كثري يف البداية
  .٢٥٩ / ٤: الشذرات

  = (*)ويف خزانة كتب الدكتور بشار عواد معروف نسخة 

)٢١/٧٧(  

  

  .فاعة الرفاعي املغريب مث البطائحيأمحد بن أيب احلسن علي بن أمحد بن حيىي بن حازم بن علي بن ر
  .قدم أبوه من املغرب، وسكن البطائح، بقرية أم عبيدة

  .وتزوج بأخت منصور الزاهد، ورزق منها الشيخ أمحد وإخوته



  .وكان أبو احلسن مقرئا يؤم بالشيخ منصور، فتويف وابنه أمحد محل
  .كان مولده يف أول سنة مخس مئة: فرباه خاله، فقيل

يا سيدي أنا : أقسم على أصحابه إن كان فيه عيب ينبهونه عليه، فقال الشيخ عمر الفاروثيإنه : قيل
  ).١(أعلم فيك عيبا 

  .يا سيدي، عيبك أننا من أصحابك: ما هو ؟ قال: قال
  .إن سلم املركب، محل من فيه: فبكى الشيخ والفقراء، وقال أي عمر

ة، فقص كمه، وما أزعجها، مث قعد، فوصله، إن هرة نامت على كم الشيخ أمحد، وقامت الصال: قيل
  .ما تغري شئ: وقال
  .توضأ، فرتلت بعوضة على يده، فوقف هلا حىت طارت: وقيل

__________  
لتقي الدين أيب الفرج عبدالرمحن ابن عبد ) ترياق احملبني يف سرية سلطان العارفني(مصورة من كتاب = 

  .احملسن الواسطي
ترمجة حافلة اختصرها من كتاب آخر ) تاريخ االسالم( الذهيب قد ترجم له يف ومما جتدر االشارة إليه أن

  نقلت اكثر ما ها هنا عن يعقوب: (مؤلف يف سريته، قال
من كتاب مناقب ابن الرفاعي رضي اهللا عنه مجع الشيخ حميي الدين أمحد بن سليمان اهلمامي احلسيين 

قاهرة مسعه منه الشيخ ابو عبد اهللا حممد ابن أيب بكر ابن الرفاعي شيخ الرواق املعمور باهلاللية بظاهر ال
الشيخ أيب طالب االنصاري الرفاعي الدمشقي، ويعرف بشيخ حطني بالقاهرة يف سنة مثانني وست مئة، 
وقد كتبه عنه مناولة، وأجازه املوىل مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم اجلزري، وأودعه تارخيه يف 

  ).اخل..مئة، فأوله قالسنة مخس وسبع 
حوادث الزمان : ( وتارخيه من التواريخ املستوعبة وقد مساه٧٣٩تويف الشمس ابن اجلزري سنة : قلنا

  ).وأنبائه ووفيات االكابر واالعيان من أبنائه
  .وهو خطأ) عيب: (يف االصل) ١(

(*)  

)٢١/٧٨(  

  

اهللا، وتشفق على خلق اهللا، وتقتدي بسنة أقرب الطريق االنكسار والذل واالفتقار، تعظم أمر : وعنه قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .كان شافعيا يعرف الفقه: وقيل



  .كان جيمع احلطب، وجيئ به إىل بيوت االرامل، وميال هلم باجلرة: وقيل
  ).١(يا فقري، ومن أنا يف البني، ثبت نسب واطلب مرياث : أيش أنت يا سيدي ؟ فبكى، وقال: قيل له

أي رب علمك حميط يب : ، فقال هذا الالش أمحد)٣(ملا اجتمع القوم، طلب كل واحد شئ ): ٢(ل وقا
  .وبطليب فكرر علي القول

  .أي موالي، أريد أن ال أريد، وأختار أن ال يكون يل اختيار، فأجبت، وصار االمر له وعليه: قلت
لو أن عن مييين : ؟ وعنه أنه قال! ك ال واخذك اهللا، شفيت غيظ: إنه رأى فقريا يقتل قملة، فقال: وقيل

  مجاعة يروحوين مبراوح الند والطيب،
وهم أقرب الناس إيل، وعن يساري مثلهم يقرضون حلمي مبقاريض وهم أبغض الناس إيل، ما زاد هؤالء 

  )لكي ال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم: (عندي، وال نقص هؤالء عندي مبا فعلوه، مث تال
__________  

  .هكذا وردت يف االصل وهي حكاية مثل ليس فيها التزام بقواعد النحو) ١(
أن القائل هو يعقوب، وهو غري معقول، بسبب العبارة ) طبقات الشافعية الكربى(أي أمحد، ويف ) ٢(

  ).فقال هذا الالش أمحد(اآلتية 
للسبكي ويف نسخ من ) سطىطبقات الشافعية الو(ويف ) تاريخ االسالم(هكذا هي يف االصل ويف ) ٣(

  .طبقاته الكربى
حسب القواعد النحوية، وكثري من مثل هذا الكالم الجند ) شيئا(وقد غريها حمققو الطبقات الكربى إىل 

  .التزاما بالقواعد النحوية فيه فاالوىل تثبيته كما جاء
(*)  

)٢١/٧٩(  

  

   ].٢٣: احلديد[ 
أنا أحق بالدون، فإين مثله : سه احلشف يأكله، ويقولأحضر بني يديه طبق متر، فبقي ينقي لنف: وقيل
  .دون

وكان ال جيمع بني لبس قميصني، وال يأكل إال بعد يومني أو ثالثة أكلة، وإذا غسل ثوبه، يرتل يف الشط 
كما هو قائم يفركه، مث يقف يف الشمس حىت ينشف، وإذا ورد ضيف، يدور على بيوت أصحابه جيمع 

  .الطعام يف مئزر
  .الفقري املتمكن إذا سأل حاجة، وقضيت له، نقص متكنه درجة: الوعنه ق

  .النظر إىل وجوههم يقسي القلب: وكان ال يقوم للرؤساء، ويقول



  وكان كثري االستغفار، عايل املقدار، رقيق القلب، غزير
  .االخالص

  ).١(تويف سنة مثان وسبعني ومخس مئة يف مجادى االوىل رمحه اهللا 
__________  

ولكن أصحابه فيهم اجليد والردئ، وقد كثر الزغل : (بعد هذا املدح الكثري) العرب(ال املؤلف يف وق) ١(
فيهم، وجتددت هلم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النريان وركوب السباع واللعب 

  ).٢٣٣ / ٤) (باحليات، وهذا ال عرفه الشيخ وال صلحاء أصحابه، فنعوذ باهللا من الشيطان
وهلم أحوال عجيبة من أكل احليات حية، والرتول يف التنانري وهي تتضرم ): (تاريخ االسالم(وقال يف 

نارا، والدخول إىل االفرنة، وينام الواحد منهم يف جانب الفرن، واخلباز خيبز يف اجلانب اآلخر، وتوقد 
 / ٢٩١٧ أمحد الثالث ٧٤: رقةالو) (هلم النار العظيمة، ويقام السماع فريقصون عليها إىل أن تنطفئ

١٤.(  
(*)  

)٢١/٨٠(  

  

 بن عبد الرمحان ابن أيب بكر حممد االمام اخلطيب، أبو عبد الرمحان حممد بن حممد*  الكشميهين - ٢٩
  .بن أيب توبة، الكشميهين، املروزي، الشافعي، الواعظ

با منصور الكراعي، وأبا نصر مسع أبا بكر السمعاين، والنعمان بن أيب حرب، وعلي بن حسان املنيعي، وأ
  .حممد بن حممد املاهاين، وإمساعيل ابن البيهقي

ومسع ببغداد أبا غالب ابن البناء، وطبقته، وبنيسابور أبا عبد اهللا الفراوي، وعدة، وبالكوفة عمر 
  .الزيدي، ومبكة عتيق بن أمحد االزدي، ومذان أبا جعفر بن أيب علي

  بآله، فسكنها، وحدث) ١(مث قدم بغداد سنة سبع ومخسني 
  .عند الوزير ابن هبرية) صحيح مسلم(ب 

  .وروى حبلب، وعاد إىل مرو
روى عنه أمحد ابن البندنيجي، وابن احلصري، وأبو حممد بن علوان، وإبراهيم بن عثمان الكاشغري، 

  .وآخرون
  .وكان أبوه كبري الصوفية

__________  
، ٦٧: ، والبنداري يف تاريخ بغداد، الورقة)شهيد علي (١٠٨ :ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة* 



 / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٧٦: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٢٠ / ١: والذهيب يف املختصر احملتاج إليه
١٤.(  

  .يعين ومخس مئة) ١(
(*)  

)٢١/٨١(  

  

نة ثالث وتسعني إنه ولد س: أبو عبد الرمحان واعظ، ورع، دين، كتبت عنه، وقال يل: قال السمعاين
  .وأربع مئة

  .تويف يف احملرم سنة مثان وسبعني ومخس مئة: قلت
  

 بن مواهب بن حممد البغدادي ابن العالمة االديب، أبو العز حممد بن حممد*  ابن مواهب - ٣٠
  .اخلراساين، النحوي الشاعر

  .ولد سنة أربع وتسعني وأربع مئة
  .يش، وأيب احلسني ابن الطيوري، وابن سوسن التمارومسع من احلسني ابن البسري، وأيب سعد بن خش

ابن االخضر، وأبو الفتوح ابن احلصري، وحممد بن رجب اخلازن، والبهاء عبد الرمحان، : حدث عنه
  وأبو عبد اهللا ابن الدبيثي،

  .وآخرون
نظم، هو عالمة الزمان يف االدب والنحو، متبحر يف علم الشعر، قادر على ال): ١(قال العماد الكاتب 

  له خاطر كاملاء اجلاري، وديوانه يف
__________  

، )شهيد علي (١٠٧: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة١٠١ / ٧: ترجم له ياقوت يف إرشاده* 
 / ١:: ، واملختصر احملتاج إليه)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٦٨والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة 

  .ط (٢٣٨ / ٣: وابن شاكر يف فوات الوفيات، ١٥٠ / ١: ، والصفدي يف الوايف١١٩
، والسيوطي يف ٩١: ، وصاحب العسجد املسبوك، الورقة٢١٣ / ٣: ، والقفطي يف االنباه)عباس
  .٢٥٧ / ٥: ، وابن العماد يف الشذرات٢٣٥ / ١: البغية

 ونقل ترمجته عن ٢٤٢٨الترمجة  / ٤: وذكره ابن الفوطي يف امللقبني بفخر الرؤساء من تلخيصه
  .ياقوت



  .٢٢٨ ٢٢٩ ص ١ ق ٣ج : القسم العراقي) اخلريدة) (١(
(*)  

)٢١/٨٢(  

  

  .مخسة عشر جملدا، وكان واسع العبارة، غزير العلم، ذكيا
  .هو صاحب العروض والنوادر املنسوبة إىل حدة اخلاطر): ١(وقال ابن الدبيثي 

  .أخذ االدب عن ابن اجلواليقي، ومدح اخللفاء والوزراء
  . آخر عمره، إال أنه تغري تغري سهو وغفلةمسعنا منه يف

  .تويف يف رمضان سنة ست وسبعني ومخس مئة
يف سنة ثالث وستني، فكان االسن، حدث عن أيب احلسني ) ٢(ومات أخوه أبو احلسن حممد بن حممد 

  .ابن الطيوري
  

   اهلامشي الدوشايبالشيخ املعمر، أبو هاشم عيسى بن أمحد*  الدوشايب - ٣١
  .لبغدادي اهلراسالعباسي ا

  .روى عن احلسني بن علي ابن البسري
  .كتبت عنه حديثني): ٣(قال أبو سعد السمعاين 

__________  
  ).شهيد علي (١٠٧، الورقة )ذيل تاريخ مدينة السالم) (١(
 / ١: ، والذهيب يف املختصر احملتاج إليه)شهيد علي (١٠٣: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة) ٢(

١١٥.  
من االنساب، وتابعه ابن االثري يف اللباب ومل يذكر تاريخ وفاته، ) الدوشايب(ترجم له السمعاين يف * 

 / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٥٧: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٥٢ / ٣: والذهيب يف املختصر احملتاج إليه
  .٨٦ / ٦النجوم ، وابن تغري بردي يف ٢٥٢ / ٤، وابن العماد يف الشذرات ٢٥٥ / ٤، والعرب )١٤

كما ترجم له ابن النجار يف تارخيه، ولكن ترمجته سقطت بسبب اخلرم احلاصل يف النسخة الباريسية 
  .من نسخة كيمربج) عيسى(، وابن الدبيثي فيمن امسه )١٣٤: انظر الورقة(
  ).االنساب(من ) الدوشايب(ومل تصل إلينا ترمجته، ولكن راجع ) ذيل تاريخ بغداد(يف ) ٣(

(*)  

)٢١/٨٣(  



  

روى عنه البهاء عبد الرمحان، وقاضي حران أبو بكر عبد اهللا ابن نصر، ومحد بن صديق، وأبو : قلت
  .احلسن ابن املقري، وآخرون

  .تويف يف رجب سنة مخس وسبعني ومخس مئة
  

 ابن العطار احلراين مث الصاحب الوزير، ظهري الدين أبو بكر منصور بن نصر*  ابن العطار - ٣٢
  .ديالبغدا

  .كان أبوه من كرباء التجار
  .نشأ أبو بكر، وتفقه، ومسع من ابن ناصر وابن الزاغوين

وملا مات أبوه، خلف له نعمة، فبسط يده، وخالط الدولة واالعيان، وبذل، واتصل باملستضئ قبل 
، )١(دين اخلالفة، فلما بويع، واله أوال مشارفة اخلزانة، مث نظرها مع وكالته، فلما قتل الوزير عضد ال

  رد
__________  

أخباره يف التواريخ املستغرقة لعصره وال سيما املنتظم البن اجلوزي والكامل البن االثري واملرآة لسبط * 
، )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٦٠ابن اجلوزي، وأفرد الذهيب له ترمجة يف تاريخ االسالم، الورقة 

  .يثي نقال عن ابن الدب١٩١ / ٣: واملختصر احملتاج إليه
 كما مر يف ترمجته ٥٧٣يعين عضد الدين حممد بن عبد اهللا املعروف بابن املسلمة، وكان مقتله سنة ) ١(

قبل قليل، وقد صرح سبط ابن اجلوزي باام ابن العطار يف التواطؤ مع الباطنية لقتل الوزير عضد الدين 
 العطار صاحب املخزن يف ذلك كنت جالسا عند ابن: حكى يل والدي رمحه اهللا، قال: (املذكور فقال

يا حسام الدين إىل أين بلغ الساعة ؟ وهو قلق يقوم ويقعد فلما جاء اخلرب بقتله قام : اليوم فجعل يقول
اهللا اكرب يا ثارات طرب، يا ثارات عز الدين، يعين ابين الوزير ابن هبرية فإما قتال يف أيام : قائما وقال

  .ابن رئيس الرؤساء
قتل اهللا من : ت مع صاحب املخزن إىل عزاء ابن رئيس الرؤساء فعزاهم، وجعل يقولومضي: قال أيب

  .قتل أباكم شر قتلة ومثل به أقبح مثلة
  ).٢٢٠ / ٨: املرآة) فكان كما قال قتل ابن العطار شر قتلة ومثل به أقبح مثلة

(*)  

)٢١/٨٤(  

  



طوة وجربوت، وشدة وطأة، فلما مات املستضئ مقاليد االمور إىل هذا، وصار يويل، ويعزل، وكان ذا س
املستضئ، خاله الناصر يف نظر اخلزانة قليال، مث أخذه، وسجنه أياما، فمات عن اثنتني وأربعني سنة، 

  فحمل إىل بيت أخته، فكفن، وأخرج بعد الصبح، فعلم به الناس،
سم اهللا يا موالنا با: فرمجوه، مث رمي، فطرح من تابوته، ومزق الكفن، وسحب حببل، والصبيان يصيحون

  .حىت ألقي يف املدبغة
  .إال أنه كان نقمة وعذابا على الرافضة

  .مات سنة مخس وسبعني ومخس مئة
  

بن شيخ الشافعية أيب بكر حممد بن أمحد العالمة أبو نصر أمحد بن عبد اهللا ا*  حفيد الشاشي - ٣٣
  .الشافعي الشاشي، مث البغدادي مدرس النظامية وأحد املصنفني

  .ه على أبيه، وعلى أيب احلسن ابن اخلل، ومسع من أيب الوقتتفق
  .مات قبل الكهولة سنة ست وسبعني ومخس مئة

  
  الشيخ االمام البارع احلافظ اود املقرئ االستاذ أبو بكر حممد* *  ابن خري - ٣٤

__________  
 ٦١: اريخ االسالم، الورقة، والذهيب يف ت)شهيد علي (١٦٣: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة* 
  .٢٢ / ٦، والسبكي يف الطبقات )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث (

أمحد الثالث  (٥٨، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ٥٢٣ / ٢: ترجم له ابن االبار يف التكملة* * 
 / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٣٦٦ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ٢٢٥ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧
  = (*)، والسيد الزبيدي يف ٢٨٦ / ١:  والتكاين يف فهرس الفهارس،٢٥٢

)٢١/٨٥(  

  

  .ابن خري بن عمر بن خليفة اللمتوين الدشبيلي عامل االندلس
  .ولد سنة اثنتني ومخس مئة

أخذ القراءات عن شريح والزمه، وهو أنبل أصحابه ومسع منه، ومن أيب مروان الباجي، والقاضي أيب 
وارحتل إىل قرطبة، فأخذ عن أيب جعفر بن عبد العزيز، وأيب القاسم ابن بقي، وابن بكر ابن العريب، 

  مغيث،
  .وابن أيب اخلصال وخلق، حىت مسع من رفاقه



  ).٢(كان مكثرا إىل الغاية، ومسع من أكثر من مئة نفس، وال نعلم أحدا من طبقته مثله ): ١(قال االبار 
قرئا جمودا، وحمدثا متقنا، أديبا لغويا، واسع املعرفة، رضى تصدر بإشبيلية لالقراء واالمساع، وكان م

مأمونا، وملا مات، بيعت كتبه بأغلى مثن لصحتها، ومل يكن له نظري يف هذا الشأن، مع احلظ االوفر من 
  .علم اللسان، أكثر عنه شيخنا ابن واجب

  .مات يف ربيع االول سنة مخس وسبعني ومخس مئة، وكانت له جنازة مشهودة
عليه ابن أخته املعمر أبو احلسني ابن السراج بروايات، ومسع منه ) ٣( إمامة جامع قرطبة، وتال ويل
  .له) اخلصائص(للنسائي، وكتاب ) التفسري(

__________  
  .من التاج) خري(

  ).فهرسة ما رواه عن شيوخه(وقد طبع معجم شيوخه، وهو 
  .٥٢٤ / ١): التكملة) (١(

  .وهذه عادتهونقل ما قبل هذا منه أيضا، 
 وأصل الكالم يف - وهذه عادته رمحه اهللا -تصرف الذهيب تصرفا كبريا بعبارات ابن االبار ) ٢(

وكان من االكثار يف تقييد اآلثار، والغاية بتحصيل الرواية حبيث يأخذ عن أصحابه : (التكملة البن االبار
  .الذين شركهم يف السماع من شيوخه

 نيف ومئة رجل قد احتوى على أمسائهم برنامج له ضخم يف غاية وعدد من مسع منه أو كتب إليه
املعلومات االخرية هذه مل ترد عند ) ٣! (فتأمل ذلك ) االحتفال واالفادة ال يعلم الحد من طبقته مثله

  .ابن االبار
(*)  

)٢١/٨٦(  

  

صل، أبو الشيخ االمام، العامل، الفقيه، احملدث، مسند العصر، خطيب املو*  خطيب املوصل - ٣٥
   بن أمحد بن حممد بن عبدالقاهر بن هشامالفضل عبد اهللا

  .الطوسي، مث البغدادي، مث املوصلي الشافعي
  .ولد يف صفر سنة سبع ومثانني وأربع مئة

الزينيب، ومسع من نصر ابن ) ١(أيب عبد اهللا بن طلحة النعايل وطراد : واعتىن به أبوه، فسمع حضورا من
يثي، وأمحد ابن عبد القادر اليوسفي، وحممد بن عبد السالم االنصاري، وأيب البطر، وأيب بكر الطريث

، واحلسني بن علي ابن البسري، وأيب غالب )٢(احلسن بن أيوب، وجعفر السراج، ومنصور بن حيد 



  .الباقالين، وأيب منصور اخلياط
  .ذ من ميمون بن حممودومسع بأصبهان من أيب علي احلداد، وبنيسابور من أيب نصر ابن القشريي، وبترم

  .وباملوصل من أبيه وعمه، وويل خطابتها زمانا، وقصده الرحالون، وكان ثقة يف نفسه
  )٣(أخربنا من أصله : وكان أبو بكر احلازمي إذا روى عنه، قال

__________  
 وهي بني (٥٩٢٢ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه ولكن ترمجته سقطت من الد الباريسي ذي الرقم * 

، وابن الفوطي يف امللقبني مبجد )١٣١ / ٢ وداللة ذلك يف املختصر احملتاج إليه ٨٨ - ٨٧الورقتني 
 / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٧٥، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ٢٨٤الترمجة  / ٥: الدين من تلخيصه

 ٦: يف النجوم، وابن تغري بردي ١١٩ / ٧: ، والسبكي يف الطبقات الكربى٢٣٤ / ٤: ، والعرب)١٤
 /٩٤.  

  .١٣٤١ / ٤: وله ذكر يف تذكرة احلفاظ
وخيطئ من يقيده بفتح الطاء املهملة وتشديد الراء، قال ذلك السيد الزبيدي يف ) كتاب(على وزن ) ١(
  .من تاج العروس) طرد(
  .١٨٢: الذهيب) مشتبه(انظر عن الضبط ) ٢(
  .خ على شيخهالكتاب أو اجلزء الذي عليه مساع الشي: االصل هنا) ٣(

(*)  

)٢١/٨٧(  

  

  ،)١(العتيق، حيترز بذلك مما زور له وغريه حممد بن عبد اخلالق اليوسفي 
  .من أصوله) املشيخة(فلما بني احملدثون للخطيب ذلك، رجع عما رواه بنقل حممد، وخرج لنفسه تلك 

، والبهاء عبد أبو سعد السمعاين، وعبد القادر الرهاوي، والشيخ موفق الدين عبد اهللا: حدث عنه
الرمحان، والقاضي يوسف بن شداد، وهبة اهللا بن باطيش، وأبو احلسن ابن القطيعي، والشيخ عز الدين 
علي ابن االثري، واملوفق يعيش بن علي النحوي، وعبد الكرمي ابن الترايب، وأبو اخلري إياس الشهرزوري، 

  .وإبراهيم بن يوسف بن ختة املوصلي، وآخرون
  .كان شيخا حسنا مل نر منه إال اخلري: قال ابن قدامة

ولد ببغداد، وقرأ الفقه واالصول على إلكيا أيب احلسن اهلراسي، وأيب بكر الشاشي، : وقال ابن النجار
  .واالدب على أيب زكريا التربيزي، وأيب حممد احلريري

__________  



ري ثقة فيما يقوله وينقله وله وكان غ: ( وقال ابن الدبيثي يف ترمجته٥٦٨تويف اليوسفي هذا سنة ) ١(
أحوال يف تزوير السماعات وإدخال ما مل يسمعه الشيوخ يف حديثهم ظاهرة مشهورة، أفسد ا أحوال 

  .مجاعة وترك الناس حديثهم بسببه واختلط صحيح حديثهم بسقيمة بنقله ؟ ؟ وتسميعه
بو الفضل عبد اهللا بن أمحد ابن الشيخ أ: مسعت أبا القاسم متيم بن أمحد ابن البندنيجي ببغداد يقول

الطوسي خطيب املوصل شيخ ثقة صحيح السماع من مجاعة، أدخل حممد بن عبد اخلالق ابن يوسف يف 
حديثه شيئا مل يسمعه، وكان رحل إليه والطفه بأجزاء ذكر أنه نقل مساعه فيها من مجاعة من شيوخه 

ا اعتمادا على نقل حممد بن عبد اخلالق وهؤالء قد مسع منهم أبا الفضل فقبلها منه وحدث ..مثل
وإحسان ظن به، فلما علم كذب حممد بن يوسف، وتكلم الناس فيه، وفيما رواه اخلطيب أبو الفضل، 
طلبت أصول االجزاء اليت محلها إليه ببغداد، وذكر أنه نقل منها فلم يوجد ذلك، واشتهر أمره، وترك 

  وترك اخلطيبالناس حديثه وروايته، ومل يعبؤوا بنقله، 
  ). شهيد علي٧٢: ذيل تاريخ مدينة السالم، الورقة) (رواية كل ما شك فيه وحذر من روايته

(*)  

)٢١/٨٨(  

  

  .تويف يف شهر رمضان سنة مثان وسبعني ومخس مئة: قلت
  .وله شعر حسن، وفيه سؤدد ودين، قصده الرحالون، وتفرد

  .وآخر من روى عنه باالجازة ابن عبد الدائم
ات القدوة الشيخ أمحد ابن الرفاعي، وأبو علي احلسن بن علي بن شريويه، واخلضر بن هبة اهللا وفيها م

بن طاوس املقرئ، واحلافظ خلف ابن بشكوال، وأبو طالب أمحد بن املسلم بن رجاء االسكندراين، 
شاه بن شاهن) ١(وعبد اهللا ابن أمحد بن حممد بن محتيس السراج، وصاحب بعلبك عز الدين فروخشاه 

بن أيوب، واالمام قطب الدين مسعود بن حممد النيسابوري الشافعي بدمشق، وهبة اهللا بن حممد ابن 
  .الشريازي إمام مشهد علي

  
 بن محكا االصبهاين، ابن أخت احلافظ الشيخ أبو الوفاء حممود بن أيب القاسم بن عمر*  ابن محكا - ٣٦

  .أيب سعد ابن البغدادي
  .شيخ صدوق معمر

  .جازة أيب عبد اهللا ابن طلحة النعايل، وطراد بن حممد الزينيبتفرد بإ
__________  



  .لعله من سبق القلم وإال فإنه معروف مشتهر مذكور يف تواريخ عصره) دوخشاه: (يف االصل) ١(
: ، واملختصر احملتاج إليه)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٨٣: ترجم له الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة* 
١٨٦ / ٣.  

(*)  

)٢١/٨٩(  

  

  .ومسع من أيب الفتح أمحد بن عبد اهللا السوذرجاين
  .وحدث ببغداد سنة ست ومخسني

  .أبو الفتوح ابن احلصري، واحلافظ عبد الغين، وحممد ابن حممد بن حممد بن واقا: وروى عنه
  .ومخس مئة، عن إحدى وتسعني سنة) ١(مات يف ربيع اآلخر سنة مثانني 

  
 خ اجلليل الصاحل املعمر، مسند أصبهان، رحلة الوقت، أبو الفتح عبد اهللا بن أمحدالشي*  اخلرقي - ٣٧

  .بن أيب الفتح بن حممد بن أمحد القامسي االصبهاين اخلرقي
مسع أباه أبا العباس، وأبا مطيع حممد بن عبد الواحد الصحاف، وأبا الفتح أمحد بن عبد اهللا السوذرجاين، 

داد، وبندار بن حممد اخللقاين، وعبد الرمحان بن محد الدوين، ومحد بن حنة وأبا الفتح أمحد بن حممد احل
  .، وعمر بن حممد بن عمر بن علويه، وعبد الرمحان بن أيب عثمان الصابوين، وطائفة)٢(

  .ولد يوم االضحى سنة تسعني وأربع مئة
__________  

  .وهو سبق قلم من الناسخ ال ريب) مثان: (يف االصل) ١(
، ٢٣٧ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٧٩:  الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقةترجم له* 

  .٢٦٦ / ٤: وابن العماد يف الشذرات
  .ص..) (ومحد بن عبد اهللا بن حنة االصبهاين املعرب..وبنون): (املشتبه(قال الذهيب يف ) ٢(

٢١٣.(  
(*)  

)٢١/٩٠(  

  



  .من ابن علويهومسع حضورا يف سنة اثنتني وتسعني وبعدها 
احلافظ عبد الغين، وحممد بن مكي، وعبد اهللا بن أيب الفرج اجلبائي، واملهذب ابن زينة، وأبو : حدث عنه

  .الفضل ابن سالمة العطار، وحممد بن خليل بن بدر الراراين، وعدة
  .كرمية، واحلافظ الضياء، والرشيد العراقي وغريهم: وباالجازة

غه من صالة الصبح السابع والعشرين من رجب سنه تسع وسبعني ومخس مات يف يوم الثالثاء بعد فرا
  .مئة، وصلى عليه احلافظ أبو موسى املديين

وفيها مات إمساعيل بن قاسم الزيات مبصر، وتقية االرمنازية الشاعرة، وشاعر العراق حممد بن خبتيار 
بو طالب حممد بن علي الكتاين، االبله، وأبو العالء حممد بن جعفر ابن عقيل املقرئ، وحمتسب واسط أ

  .وأبو اد حممود بن نصر بن الشعار والد احملدث إبراهيم
  

 بن إمساعيل بن إسحاق بن شيث العالمة، قوام الدين، أبو احملامد محاد بن إبراهيم*  الصفاري - ٣٨
  .الوائلي، البخاري، احلنفي، ابن الصفاري

  .مسع من أبيه، وإمساعيل ابن البيهقي
__________  

من االنساب، ) الصفار(والسمعاين يف ) ٥٩٢٢باريس  (٣٨: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة* 
 / ١: ، والقرشي يف اجلواهر)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٦٥: والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة

  .٣٠٤١الترمجة  / ٤: ، وابن الفوطي يف امللقبني بقوام الدين من تلخيصه٢٢٤
(*)  

)٢١/٩١(  

  

  ، وإبراهيم بن ساالر)١(إمساعيل بن حممد البيلقي : روى عنه
اخلوارزمي وعبيداهللا بن إبراهيم احملبويب، واحلسني بن عمر الترمذي االديب، وبرهان االسالم عمر بن 

  ).٢(مازة، وتاج االسالم حممد بن طاهر اخلداباذي، نبأين ذا أبو العالء الفرضي 
  ).٣(ومخس مئة تويف سنة ست وسبعني 

  
  .العالمة ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم*  أبوه - ٣٩

خنب البزاز، وعبد العزيز بن املستقر ) ٤] (بن [ مسع من والده االمام إمساعيل، وعلي بن عمر 
  .الكرميين، وعدة



 ولده، وأبو الفتح حممد بن حممود النسفي االديب، وشيخ االسالم أمحد بن عثمان العاصمي: روى عنه
  .البلخي، وبقي إىل سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة

روى عن عمر بن عبد العزيز الشروطي، وعبد الغافر بن حممد : إمساعيل بن إسحاق الوائلي: وأبوه
  الفارسي، وأيب عاصم حممد بن علي

__________  
  .مدينة بدربند) البيلقان(أيضا، نسبة إىل ) البيلقاين(ويقال فيه ) ١(
معجم : (الذهيب (٧٠٠هيب أبو العالء حممود بن أيب بكر الفرضي احلنفي املتوىف سنة هو شيخ الذ) ٢(

  ).٧٧الورقة  / ٢): الشيوخ
 وذكر ابن الدبيثي والقرشي أنه قدم بغداد مرتني عند ذهابه إىل احلج، ٤٩٣وكان مولده سنة ) ٣(

  . وحدث بالقدمة االخرية ا٥٦٠ والثانية سنة ٥٣٣االوىل سنة 
، والتميمي يف ٣٥ / ١): اجلواهر(، والقرشي يف )االنساب(من ) الصفار(ه السمعاين يف ترجم ل* 
  . وغريهم٧): الفوائد( واللكنوي يف ٢١٣ / ١): طبقاته(
  . ب٣٥٣: السمعاين) أنساب(إضافة تقتضيها صحة االسم والنسب، وراجع ) ٤(

(*)  

)٢١/٩٢(  

  

  .البلخي
  .ما ذكر له أبو العالء وفاة

  .و سنة مخس مئة، وحدث عنه ولدهبقي إىل حن
  

 بن أمحد بن علي بن صابر السلمي الشيخ أبو املعايل عبد اهللا ابن احملدث عبد الرمحان*  ابن صابر - ٤٠
  .الدمشقي، ابن سيدة

  .ولد سنة تسع وتسعني وأربع مئة
  .ومسعه أبوه من الشريف النسيب، وأيب طاهر احلنائي، وعلي ابن املوازيين، وعدة

  .للضراب) املروءة(أبو املعايل شاب قدم بغداد للتجارة، مسعت منه ): ١(سمعاين قال ال
باع كتب أبيه وعمه بثمن خبس، وأعرض يف وسط عمره عن اخلري، مث أقلع ؟ ؟، : وقال ابن صصرى

  .تويف يف رجب سنة ست وسبعني ومخس مئة
  عبد الغين احلافظ، والشيخ املوفق، والبهاء عبد: روى عنه: قلت



__________  
، ٢٢٩ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٦٦: الورقة: ترجم له الذهيب يف تاريخ االسالم* 

  .٢٥٦ / ٤: وابن العماد يف الشذرات
وبقي خمتصر ترمجته فيما اختاره ) ٥٩٢٢نسخة باريس (وقد سقطت ترمجته من تاريخ ابن الدبيثي 

  .)١٤٦ / ٢: املختصر احملتاج إليه(الذهيب منه 
  ).تارخيه(، ومل يصل إلينا، وأشار إليه ابن الدبيثي يف )ذيل تاريخ بغداد(يف ) ١(

وأبو : (للضراب فقال) املروءة(أنه مسع كتاب ) االنساب(من ) الضراب(وقد ذكر ابن السمعاين يف 
حممد احلسن بن إمساعيل الضراب من أهل مصر، مكثر من احلديث صاحب مجوح، قاله ابن ماكوال، 

  ).املروءة(له كتاب مسعت 
(*)  

)٢١/٩٣(  

  

الرمحان، واحلافظ الضياء، وعبد احلق بن خلف، وعمر بن املنجى، وسامل وحيىي ابنا عبد الرزاق، 
  .وآخرون
زادين فرحة * أبيض الوجه لونه كاللجني ما تأملت حسن عينيه إال * بأيب كل أزرق العينني : والبيه فيه

  .وقرة عني مسعهما منه السلفي
  

 بن حممد بن أيب العجائز، االزدي، الشيخ أبو الفهم عبد الرمحان بن عبد العزيز*  ابن أيب العجائز - ٤١
  .الدمشقي

  .من بيت حديث ورواية
  .حدث عن أيب طاهر احلنائي

  .ابن عساكر، وابنه البهاء، وابن صصرى، وإبراهيم ابن اخلشوعي، ومكي بن عالن، وآخرون: وعنه
  .فظ ابن عساكروكان مالزما حللقة احلا

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة ست وسبعني عن مثانني عاما
  

  .، مث الصوريبنت احملدث غيث بن علي االرمنازي* *  تقية - ٤٢
__________  

، ٢٢٩ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٦٦: ترجم له الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة* 



  .٢٥٧ / ٤: وابن العماد يف الشذرات
  = (*)، وترجم هلا العماد يف القسم ٢٢٠ / ١: ذكرها أبو طاهر السلفي يف معجم السفر * *

)٢١/٩٤(  

  

  .شاعرة حمسنة مشهورة
  .بن فاضل بن صمدون) ١(وهي والدة احملدث علي 

  .مدحت السلفي، وتقي الدين صاحب محاة
  .روى عنها أبو القاسم بن رواحة من شعرها

  .وسبعون سنة) ٢(ة، وهلا ست توفيت سنة تسع وسبعني ومخس مئ
  

 بن رجاء اللخمي، ويسمى أيضا خليفة، االمام االصويل، أبو طالب أمحد بن املسلم*  أبو طالب - ٤٣
  .وغلب عليه أمحد

  .من علماء أهل االسكندرية
__________  

، والذهيب يف تاريخ ٢٩٧ / ١: ، وابن خلكان يف وفيات االعيان٢٢١ / ٢: املصري من اخلريدة= 
، وابن العماد ٢٣٧ / ٤: ، والعرب١١٦: ، املشتبه)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٧٨: السالم، الورقةا

  .٢٦٥ / ٤: يف الشذرات
، وذكرها احلافظ املنذري يف ٥٠ - ٤٧وترجم هلا أيضا اجلمال ابن الصابوين يف تكملته ترمجة حسنة 

 املقدسي وغريه، وكان شيخنا احلافظ وحدثنا عنها شيخنا احلافظ: (ترمجة ابنها علي من التكملة وقال
  .أبو احلسن يثين عليها كثريا

ووالدها أبو الفرج غيث بن علي الصوري املعروف بابن االرمنازي كان خطيب صور وأحد الفضالء، 
  ).١٥٢ / ٣) (مسع من غري واحد، وحدث، روى عنه شيخه أبو بكر اخلطيب بيتني من شعره

  ). وغريه١٨ / ٤العرب  (٥٠٩وتويف والدها غيث هذا سنة : قلنا
  ). حتقيق بشار١٣٧ ص ١ ق ١٨م ): تاريخ االسالم: (الذهيب( وهو مشهور ٦٠٣تويف سنة ) ١(
  .هكذا يف االصل) ٢(

وهو الصواب، فقد ذكر السلفي أا ولدت يف احملرم سنة ) وعاشت أربعا وسبعني سنة): (العرب(ويف 
  .ابن خلكان) وفيات(للذهيب و ) يخ االسالموتار(ابن الصابوين ) تكملة( كما جاء يف ٥٠٥

 أمحد الثالث ٧٥: الورقة (٥٧٨من تاريخ االسالم يف وفيات سنة ) خليفة(ترجم له الذهيب فيمن امسه * 



١٤ / ٢٩١٧.(  
(*)  

)٢١/٩٥(  

  

  .مسع من أيب بكر الطرطوشي، وأيب عبد اهللا بن اخلطاب الرازي، وعبد املعطي بن مسافر
 بن املفضل، واحلافظ عبد الغين، وابن رواحة، وابن رواج، والعلم السخاوي، أبو احلسن: روى عنه

  .وأبو علي االوقي، ونبأ بن هجام، وجعفر اهلمداين
  .فيه لني يف ما يرويه، إال أنا مل نسمع منه إال من أصوله): ١(قال ابن املفضل 

  .وكان عارفا بالفقه واالصول، ماهرا يف علم الكالم
حممد بن عبد الكرمي املقرئ، أنشدنا أبو ) ٢(ن سنة مثان وسبعني ومخس مئة أنشدين تويف يف شهر رمضا

أو : ، أنشدنا أبو طالب بن مسلم اللخمي االصويل لنفسه)٣(احلسن علي ابن حممد سنة مخس وثالثني 
فالسيد * وكالا قد غاهلم داء الكلب يتذاحبون على اعتراق عظامها * ما عجيب جيفة مسمومة 

  مل أستطع تركا هلا يا للعجب* ب فيهم من غلب هذي هي الدنيا ومع علمي ا املرهو
__________  

 ه واآلتية ترمجته يف هذا الكتاب، ولعله ذكره يف ٦١١يعين علي بن املفضل املقدسي املتوىف سنة ) ١(
، وكتاب )التكملة لوفيات النقلة(الذي ذيل عليه احلافظ املنذري يف كتابه ) وفيات النقلة(كتابه 

  .مل يصل إلينا) الوفيات(
): معجم شيوخه(القول والكالم هنا للذهيب، وحممد بن عبد الكرمي املقرئ هذا شيخه، قال يف ) ٢(
  حممد بن عبد الكرمي بن علي بن أمحد املقرئ املعمر، نظام الدين أبو(

  .عبد اهللا التربيزي مث الدمشقي الشافعي
 ٢م ) (مات يف ربيع اآلخر سنة أربع وسبع مئة..لة العادلولد يف حدود سنة عشر وست مئة يف دو

  ). من نسخة بشار املصورة٥٠ - ٤٩: الورقة
  .وست مئة: يعين) ٣(

(*)  

)٢١/٩٦(  

  



 بن الفضل الرافعي االمام العالمة، مفيت الشافعية، أبو الفضل حممد بن عبد الكرمي*  الرافعي - ٤٤
  .القزويين

، وبغداد على أيب منصور ابن الرزاز، وبقزوين على ملكداد بن علي، تفقه بنيسابور على حممد بن حيىي
  .وأيب علي بن شافعي

  .ومسع من أيب الربكات ابن الفراوي، وعبد اخلاق ابن الشحامي، وطائفة
  .وبرع يف املذهب

  .بن حممد، وغريه) ١(أبو الفضائل حممد ) الشرح(تفقه به ولده االمام مصنف 
  .انني ومخس مئةتويف يف شهر رمضان سنة مث

  
   بن حممد بناملوىل الصاحب أبو املظفر حسن ابن الوزير هبة اهللا* *  ابن املطلب - ٤٥

__________  
التدوين يف ( ترمجة حافلة رائعة يف مقدمة كتابه ٦٢٣ترجم له ولده أبو القاسم عبد الكرمي املتوىف سنة * 

أمحد  (٨٣: الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقةو) نسخة البلدية باالسكندرية) (ذكر أهل العلم بقزوين
، وابن ٥٧٠ / ١: ، واالسنوي١٣١ / ٦: ، والسبكي يف الطبقات الكربى)١٤ / ٢٩١٧الثالث 

  .٨٠ص : هداية اهللا
  .٥٧٣ / ١: االسنوي) طبقات(انظر عنه ) ١(

 باريس - ٢٠: الورقة( من الكامل، وابن الديثي يف تارخيه ٥٧٨ترجم له ابن االثري يف حوادث * * 
  = (*) نسخة - ٢٠٩: الورقة(وابن أيب الدم احلموي يف التاريخ املظفري ) ٥٩٢٢

)٢١/٩٧(  

  

  .علي بن املطلب البغدادي
  .صدر معظم، دين صني، معمر

  .ولد بعد التسعني وأربع مئة
  .ومسع من أيب احلسن ابن العالف، وابن نبهان

  .ة، واملوفق عبد اللطيفأبو سعد السمعاين، وأبو أمحد ابن سكين: روى عنه
  .طلب للوزارة فامتنع، وكان ذا أموال كثرية

، ووقف عدة )٣(، ومسجدا )٢(، ورباطا )١(أنشأ اجلامع الكبري باجلانب الغريب، ومدرسة للشافعية 
  ).٤(قرى 



  .وكان كثري ااورة، فيه خري وعبادة، يأتيه الكرباء، وال يذهب إىل أحد
  .يلقب بفخر الدولة

  . شوال سنة مثان وسبعني ومخس مئةتويف يف
  

   بنالسلطان الكبري، أبو يعقوب يوسف ابن السلطان عبداملؤمن*  ابن عبداملؤمن - ٤٦
__________  

، وابن الفوطي يف امللقبني بفخر ٢٣٧ / ٨: وسبط ابن اجلوزي يف املرآة)  ب١٢٩٢االسكندرية = 
لدين ابن السمعاين، والذهيب يف تاريخ االسالم ، ونقل عن تاج ا٢٠٦٣الترمجة  / ٤: الدولة من تلخيصه

، وأخباره يف )٩٢: الورقة: (وصاحب العسجد املسبوك) ١٤ / ٢٩١٧ أمحد الثالث - ٧٤: الورقة(
  .تواريخ عصره مشهورة

  .ذكر ابن الدبيثي أا كانت بشرقي بغداد جماورة لعقد املصطنع) ١(
  .كان الرباط مصاقبا للمدرسة) ٢(
  .د متصال بذلكوكان املسج) ٣(
  .وفاته أن يذكر أنه أنشأ رباطا للنساء بقراح ابن رزين وغري ذلك من مواضع اخلري) ٤(
  = (*)لعبد ) املعجب يف تلخيص أخبار املغرب(نقل الذهيب معظم هذه الترمجة من كتاب * 

)٢١/٩٨(  

  

  .علي، صاحب املغرب
ع بعد شهر ونصف، وبويع أبو يعقوب، لطيشه، وشربه اخلمر، فخل) ١(متلك بعد أخيه املخلوع حممد 
  .وكان شابا مليحا، أبيض حبمرة

مستدير الوجه، أفوه، أعني، تام القامة، حلو الكالم فصيحا، حلو املفاكهة، عارفا باللغة واالخبار 
  .والفقه، متفننا، عايل اهلمة، سخيا، جوادا، مهيبا، شجاعا، خليقا للملك

  . صح عندي أنه كان حيفظ أحد الصحيحني، أظنه البخاري):٢(قال عبد الواحد بن علي التميمي 
  .وكان سديد امللوكية، بعيد اهلمة، جوادا، استغىن الناس يف أيامه: قال

، ومجع كتب الفالسفة، وتطلبها من االقطار، )امللكي(مث إنه نظر يف الطب والفلسفة، وحفظ أكثر كتاب 
، ومسعت أبا بكر بن حيىي )٣( ال يصرب عنه وكان يصحبه أبو بكر حممد بن طفيل الفيلسوف، فكان

ملا دخلت على أمري املؤمنني أيب يعقوب، وجدته : الفقيه، مسعت احلكم أبا الوليد بن رشد احلفيد يقول
ما رأيهم يف السماء ؟ أقدمية : هو وابن طفيل فقط، فأخذ ابن طفيل يطريين، فكان أول ما فاحتين أن قال



نكرت الفلسفة، ففهم، فالتفت إىل ابن طفيل، وذكر قول أرسطو فيها، أم حادثة ؟ فخفت، وتعللت، وأ
  وأورد حجج أهل االسالم،

__________  
 / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٨٤: الورقة) تاريخ االسالم(الواحد املراكشي، وأفرد له ترمجة حافلة يف = 
  .، وأخباره مشهورة)١٤

لولده حممد، وبقي حممد هذا بعد وفاة والده ، وكان قد عهد يف حياته ٥٥٨تويف عبداملؤمن سنة ) ١(
  .مخسة وأربعني يوما

  .خلع بعدها يف شعبان من السنة نفسها لالسباب اليت ذكرها الذهيب
  .٣٠٩): املعجب) (٢(
  . فما بعد٣١١): املعجب) (٣(

(*)  

)٢١/٩٩(  

  

 يل خبلعة ومال فرأيت منه غزارة حفظ، مل أكن أظنها يف عامل، ومل يزل يبسطين حىت تكلمت، مث أمر
  ).١(ومركوب 

له أخوه عمر أياما، مث رفع مرتلته عن الوزارة، ووىل إدريس ابن جامع، إىل أن استأصله سنة ) ٢(وزر 
  .ستة عشر ابنا) ٤(الذي تسلطن، وكان له من الولد ) ٣(، مث وزر له ولده يعقوب ٥٥٧

 فحارما، وأسرمها، ودخل ،)٦(يف غمارة ) ٥(ويف وسط أيامه خرج عليه سبع بن حيان ومززدغ 
االندلس يف سنة سبع وستني للجهاد، ويضمر االستيالء على باقي اجلزيرة، فجهز اجليش إىل حممد بن 
سعد بن مردنيش، فالتقوا بقرب مرسية، فانكسر حممد، مث ضايقه املوحدون مبرسية مدة، فمات، وأخذ 

ها أشهرا، وكادوا أن يسلموها من العطش، ، فحاصر)٧(أبو يعقوب بالده، مث سار، فنازل مدينة وبذي 
، وأقام بإشبيلية )٨( فسقوا، وامتالت صهارجيهم، فرحل، وهادن الفنش - لعنهم اهللا -مث استسقوا 

  ، ودانت له االندلس، مث رجع إىل السوس)٩(سنتني ونصفا 
__________  

  .به وقد خلص الذهيب كالم عبد الواحد وصاغه بأسلو٣١٥ - ٣١٤): املعجب) (١(
  .٣١٦): املعجب(انظر ) ٢(
  .٥٨٠وبقي إىل حني وفاته سنة ) ٣(
  . وفيه أن أوالده الذكور مثانية عشر ذكرا٣١٧): املعجب) (٤(



  .براء مث زاي، وهو أخو سبع املذكور) مرزدغ): (املعجب(كذا هي بزايني، ويف ) ٥(
قبيلة املذكورة ال يكاد حيصرها وال وال: (اسم القبيلة اليت ثار فيها سبع بن حيان، وقال عبد الواحد) ٦(

  ).٣٢٥: ص) (حيدها حزر لكثرا
  .وما قيدناه ورد يف أصل النسخة وعند ياقوت وابن عبد احلق) وبذة): (املعجب(يف ) ٧(
  ).ألفونس(وهو ) االذفنش): (املعجب(ويف ) ٨(
  ).ونصف: (يف االصل) ٩(

(*)  

)٢١/١٠٠(  

  

 حىت أتى مدينة قفصة، فحاصرها، وقبض ٧٥مث سار يف سنة  لتسكن فنت وقعت بني الرببر، ٥٧١سنة 
  .على ابن الرند

، فبعث إىل أيب يعقوب حتفا، )٢(صاحب صقلية، على أن حيمل كل سنة ضريبة على الفرنج ) ١(وهادن 
  .ا) ٣(منها قطعة ياقوت معدومة بقدر استدارة حافر فرس، فكللوا املصحف العثماين 

كم بقي النيب صلى اهللا عليه وسلم مسحورا ؟ فشكينا : كنا عنده، فسألنا: جلدقال احلافظ أبو بكر ابن ا
)٤.(  

  ).٥(بقي شهرا كامال، صح ذلك : فقال
  .قول فالن صواب، ودليله من الكتاب والسنة كذا وكذا: وكان فقيها يتكلم يف املذاهب، ويقول

ا أحاديث يف اجلهاد متلى على اجلند، ملا جتهز لغزو الروم، أمر العلماء أن جيمعو): ٦(قال عبد الواحد 
  وكان هو ميلي بنفسه، وكبار

__________  
  ولعله سبق قلم من الناسخ، وقصة املهادنة بينه وبني ملك) وهان: (يف االصل) ١(

  ). فما بعدها٣٢٥ص (الذي نقل الذهيب منه ) املعجب(صقلية مفصلة يف 
  .ونكان املستولون على صقلية آنذاك هم النورماندي) ٢(
وهذا املصحف الذي ذكرناه وقع إليهم من نسخ عثمان رضي اهللا عنه من : (قال عبد الواحد) ٣(

  ).٣٢٦: املعجب) (خزائن بين أمية، حيملونه بني أيديهم أىن توجهوا على ناقة محراء
  .كذا وردت يف االصل) ٤(

  .ملدة حال السؤالمل يستطيعوا ضبط ا) تاريخ االسالم(، الم كما جاء يف )فشككنا(والصحيح 
 من طريق إبراهيم بن خالد، عن معمر، عن هشام، عن ٦٣ / ٦) املسند(الذي يف : قال شعيب) ٥(



لبث النيب صلى اهللا عليه وسلم ستة أشهر يرى أنه يأيت وال يأيت، فأتاه ملكان، : أبيه، عن عائشة قالت
  .مطبوب: ا باله ؟ قالم: فجلس أحدمها عند رأسه، واآلخر عند رجليه، فقال أحدمها لآلخر

 وهو -وإسناده على شرط الشيخني سوى إبراهيم بن خالد ...لبيد بن االعصم: ومن طبه ؟ قال: قال
  . فإما مل خيرجا له وهو ثقة، وثقه ابن معني وأمحد والدارقطين وغريهم-الصنعاين 

  .٣٢٨): املعجب) (٦(
(*)  

)٢١/١٠١(  

  

  .املوحدين يكتبون يف ألواحهم
  .ل عليه بذل االموال سعة اخلراج، كان يأتيه من إفريقية يف العام مئة ومخسون وقر بغلوكان يسه
يف سنة تسع وسبعني أهل السهل واجلبل والعرب، فعرب إىل االندلس، وقصد شنترين بيد ) ١(واستنفر 

مه علي غدا نترحل، فكان أول من قوض خمي: ابن الريق لعنه اهللا، فحاصرها مدة، وجاء الربد، فقال) ٢(
ابن القاضي اخلطيب، فلما رآه الناس، قوضوا أخبيتهم، فكثر ذلك، وعرب ليلتئذ العسكر النهر، وتقدموا 

  خوف االزدحام، ومل يدر بذلك أبو يعقوب، وعرفت الروم،
فانتهزوا الفرصة، وبرزوا، فحملوا على الناس، فكشفوهم، ووصلوا إىل خميم السلطان، فقتل على بابه 

ل، وخلص إىل السلطان، فطعن حتت سرته طعنة مات بعد أيام منها، وتدارك الناس، خلق من االبطا
فهزموا الروم إىل البلد، وهرب اخلطيب، ودخل إىل صاحب شنترين، فأكرمه، واحترمه، مث أخذ يكاتب 

املسلمني، ويدل على عورة العدو، فأحرقوه، ومل يسريوا بأيب يعقوب إال ليلتني، وتويف، وصلي عليه، 
  .، فدفن مع أبيه وابن تومرت)٣(رب يف تابوت، وبعث إىل تينمل وص

  .مات يف سابع رجب سنة مثانني ومخس مئة، وبايعوا ابنه يعقوب
وفيها مات أمحد بن املبارك بن درك الضرير، وصدر الدين عبد الرحيم ابن شيخ الشيوخ إمساعيل بن أيب 

  ن نبهان االديب، وشيخ النحو أبو بكر حممد بنسعد، وأبو الفرج حممد بن أمحد ابن الشيخ أيب علي ب
__________  

  .٣٣٠): املعجب) (١(
  .اليت بيد: يعين) ٢(
تني ): (مراصد االطالع(و ) معجم البلدان(، ويف ٣٣٤: ص) املعجب(هكذا هي يف االصل و ) ٣(

  .، جبال باملغرب بينها وبني مراكش ثالثة فراسخ)ملل
(*)  



)٢١/١٠٢(  

  

  .د بن محزة بن أيب الصقر القرشي املعدل، وحممود ابن محكا االصبهاينأمحد اخلدب، وحمم
  

 السلماسي الشافعي، معيد العالمة ذو الفنون سديد الدين حممد بن هبة اهللا*  السلماسي - ٤٧
  .النظامية

  .بالعراق) الشريف(هو الذي شهر طريقة ): ١(قال ابن خلكان 
  .والشرف حممد بن علوان بن مهاجرخترج به أئمة كالعماد والكمال ابين يونس، 

  .وكان مسددا يف الفتوى
  .مات يف شعبان سنة أربع وسبعني ومخس مئة وأتقن عدة فنون

  
عبد الرمحان بن عبد الصمد ) ٢( بن االمام املفيت، أبو الفتح أمحد بن أيب الوفاء*  ابن الصائغ - ٤٨

  .البغدادي احلنبلي ابن الصائغ
  .ه خدمه، واشتغل عليهعرف بغالم أيب اخلطاب، الن

__________  
: أمحد الثالث (٥٤: الورقة: ، والذهيب يف تاريخ االسالم٢٣٧ / ٤: ترجم له ابن خلكان يف الوفيات* 

  . ونقل عن ابن خلكان٥٦ / ٢، واالسنوي ٢٣ / ٧: ، والسبكي يف طبقات الشافعية)١٤ / ٢٩١٧
  .٢٣٧ / ٤): الوفيات) (١(

 ٦٤، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة )شهيد علي (٢٠٣:  تارخيه، الورقةترجم له ابن الدبيثي يف* * 
، وابن رجب يف ٢٢٢ / ٤، والعرب، ٢٢٨ / ١واملختصر احملتاج إليه، ) ١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث (

  .٢٤٩ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٣٤٧ / ١: الذيل
  .البن العماد) الشذرات(البن رجب و ) الذيل(وامسه عبد اهللا كما يف ) ٢(

(*)  

)٢١/١٠٣(  

  

  .ولد سنة تسعني وأربع مئة
  .وحدث حبران وحلب عن أيب القاسم بن بنان جبزء ابن عرفة

يوسف بن أمحد الشريازي، واحلافظ عبد الغين، وأبو القاسم بن صصرى، وإبراهيم بن أيب : حدث عنه



ار بن عبد املنعم، والفقيه سليمان بركات وحممد، وعلي بن سالمة اخلياط، وعم: احلسن الزيات، وأخواه
  .ابن أمحد املقدسي وولده عبد الرزاق بن أمحد

  .درس حبران، وأفىت، وتويف سنة ست وسبعني ومخس مئة: قال ابن النجار
  ).١(وقيل سنة مخس : قلت
  

،  بن حممد اهلامشي العلوي احلسيين، مث الزيدياالمام القدوة، أبو احلسن علي بن أمحد*  الزيدي - ٤٩
  .البغدادي، الشافعي، الزاهد احلافظ

  .مولده سنة تسع وعشرين ومخس مئة
  ومسع من ابن الزاغوين، وابن ناصر، ونصر بن نصر العكربي، وأيب

__________  
) العرب(، وذكره يف ٥٧٦يف وفيات ) املختصر احملتاج إليه(و ) تاريخ االسالم(لذا ذكره الذهيب يف ) ١(

  .٥٧٥يف وفيات 
  .احلافظ ابن عساكر، ومات قبله، وذكره يف معجم شيوخهروى عنه * 

، )٥٩٢٢باريس  (٢١٢: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة١٨٨ / ١١: وترجم له ابن االثري يف الكامل
، والذهيب يف ٣٥٦ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة)ظاهرية (١٧٩: وابن النجار يف تارخيه، الورقة

، والسبكي ١١٤ / ٣واملختصر احملتاج إليه، ) ١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٥٧: تاريخ االسالم، الورقة
  .٨٦ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢١٢ / ٧: يف الطبقات الكربى

(*)  

)٢١/١٠٤(  

  

  .الوقت، وهلم جرا
  .وخرج لنفسه أجزاء رواها

  .أخذ عنه العليمي، وأبو املواهب بن صصرى، وأقرانه
  .ن أحد االعيان والزهاد والنساك، حفظ القرآن، والفقه، وكتب الكثري، ومجعكا): ١(قال ابن الدبيثي 

  .وكان نبيال، جامعا لصفات اخلري، مسعت ابن االخضر يعظم شأنه، ويصف زهده ودينه
  .وكان ثقة

إن الوزير عضد الدين ابن رئيس الرؤساء بعث إليه بألف دينار، فعلم املستضئ، فبعث بألف : وقيل
م اخلليفة بنفشا بألف أخرى، فما تصرف فيها، بل بىن ا مسجدا، واشترى كتبا وقفها، أخرى، فبعثت أ



  ).٢(فانتفع ا الناس 
  .تويف الزيدي يف شوال سنة مخس وسبعني ومخس مئة يف حياة أبويه

  .ودفن بداره رمحه اهللا
  

   بن اخلضر، القرشي،القاضي أبو احملاسن عمر بن علي*  القرشي - ٥٠
__________  

  ).٥٩٢٢باريس  (٢١٢، الورقة )ذيل تاريخ مدينة السالم) (١(
  .قد مربنا أن بعض الشاميني وقف كتبه فيه) ٢(

وممن وقف كتبه فيه ياقوت احلموي وسلمها إىل الشيخ عز الدين ابن االثري صاحب الكامل ليحملها إىل 
الغزو املغويل كما (ر عن انظر التفاصيل يف مقال الدكتور بشا(هناك، وكان مسجده هذا بدرب دينار 

  ).٥١ و ٥٠ ص ١٢جملة االقالم السنة االوىل العدد ) صوره ياقوت احلموي
) ٥٩٢٢باريس  (١٩٦: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة١٨٨ / ١١ترجم له ابن االثري يف الكامل * 

  : = (*)وابن الفوطي يف تلخيصه) باريس (١١٣وابن النجار يف تارخيه، الورقة 

)٢١/١٠٥(  

  

  .الزبريي، الدمشقي، احلافظ، عم كرمية
فقيه، حافظ، عامل، عين باحلديث، ومسع بدمشق، وحلب، وحران، واملوصل، ): ١(قال ابن الدبيثي 

  .والكوفة، وبغداد، واحلرمني، ورزق الفهم
  .مسع أبا الدر الرومي، وابن النب، وأبا الوقت، وأبا حممد ابن املادح، وخالئق

  .الشامونفذ رسوال إىل 
  ).٢(وويل قضاء احلرمي 

  .روى عنه ابنه عبد اهللا، وابن احلصري
  .مات يف ذي احلجة سنة مخس وسبعني ومخس مئة، وله مخسون سنة

  
   بناالمام العالمة، شيخ الشافعية، قطب الدين أبو املعايل مسعود*  القطب - ٥١

__________  
) ١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٥٧: رقة، والذهيب يف تاريخ االسالم، الو١٤٨٣الترمجة  / ٥= 

، ومقدمة ٢٥٤ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٢٤ / ٤: ، والعرب١٠١ / ٣: واملختصر احملتاج إليه



الد االول من تاريخ ابن الدبيثي بتحقيق الدكتور بشار، وكان أبو احملاسن هذا من مصادر ابن الدبيثي 
  .ر املؤرخون النقل منهالرئيسة حيث كتب معجما كبريا لشيوخه أكث

  ).٥٩٢٢باريس : (١٩٦: الورقة) ذيل تاريخ مدينة السالم) (١(
 فواله ٥٦٦ذكر ابن النجار أنه شهد عند قاضي القضاة أيب طالب روح بن أمحد احلديثي سنة ) ٢(

  ). باريس- ١١٣التاريخ، الورقة (القضاء حبرمي دار اخلالفة، مث القضاء بربع سوق الثالثاء 
، وابن الفوطي ١٩٦ / ٥: ، وابن خلكان يف الوفيات٣٧٢ / ٨له سبط ابن اجلوزي يف املرآة ترجم * 

، ونقل ترمجته وأخباره عن أيب احلسن القطيعي، ٧١٩الترمجة  / ٤: يف امللقبني بقطب الدين من تلخيصه
  = (*)، )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٧٧والذهيب يف تاريخ االسالم الورقة 

)٢١/١٠٦(  

  

  .بن مسعود الطريثيثي النيسابوريحممد 
  .ولد سنة مخس ومخس مئة

  .وتفقه على أبيه، وحممد بن حيىي تلميذ الغزايل، وعمر بن علي، عرف بسلطان
  .وتفقه مبرو على أيب إسحاق إبراهيم بن حممد

  .ومسع من هبة اهللا بن سهل السيدي، وعبد اجلبار اخلواري
عظ يف أيام مشاخيه، ودرس بنظامية نيسابور نيابة، وصار من وتأدب على أبيه، وبرع، وتقدم، وأفىت، وو

  .فحول املناظرين، وبلغ رتبة االمامة
  .، فوعظ وناظر، مث سكن دمشق، وقد رأى أبا نصر القشريي٥٣٨وقدم بغداد يف سنة 

وكان صاحب فنون، أقبلوا عليه بدمشق يف أيام أيب الفتح املصيصي، ودرس بااهدية، فلما تويف أبو 
لفتح، ويل بعده تدريس الغزالية، مث انفصل إىل حلب، فويل تدريس املدرستني اللتني أنشأمها نور الدين ا

وأسد الدين، مث سار إىل مهذان، ودرس ا مدة، مث عاد إىل دمشق، ودرس بالغزالية ثانيا، وتفقه به 
  .االصحاب

  .وكان حسن االخالق، متوددا، قليل التصنع
  .مث سار إىل بغداد رسوال

  .أبو املواهب ابن صصرى، وأخوه احلسني، والتاج ابن محويه، وطائفة: روى عنه
__________  

، ٢٩٧ / ٧: ، والسبكي يف الطبقات الكربى٢٣٥ / ٤: ، والعرب١٩٠ / ٣: واملختصر احملتاج إليه= 
ة الورق / ١٦: ، والعيين يف عقد اجلمان٣١٢ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية١٧٢ / ٢: واالسنوي



  .٢٦٣ / ٤، وابن العماد يف الشذرات، ٩٤ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٦٤٩
(*)  

)٢١/١٠٧(  

  

  .وأجاز للحافظ الضياء
  .كان أبوه من طريثيث: قال ابن عساكر

  كان أديبا يقرئ االدب، قدم ووعظ، وحصل له قبول، وكان حسن النظر مواظبا على التدريس، وقد
  .تفرد برئاسة أصحاب الشافعي

  .قدم بغداد رسوال، وتزوج بابنة أيب الفتوح االسفراييين: قال ابن النجار
* أسباب الفراغ ثالثة : يقولون: أنشدين أبو احلسن القطيعي، أنشدين أبو املعايل مسعود بن حممد الفقيه

كان : ومل يعلموا أن الشباب مدارها قلت* ورابعها خلوه وهو خيارها وقد ذكروا أمنا وماال وصحة 
إنه وعظ بدمشق، وطلب : ، وقيل)١(صيحا، مفوها، مفسرا، فقيها، خالفيا، درس أيضا باجلاروخية ف

يا حممود، كما كان يفعل الربهان : من امللك نور الدين أن حيضر جملسه، فحضره، فأخذ يعظه، ويناديه
إن :  للملك، فقالالبلخي شيخ احلنفية، فأمر احلاجب، فطلع، وأمره أن ال يناديه بامسه، فقيل فيما بعد

شعري هيبة له، ويرق قليب، وهذا إذا قال، قسا قليب، وضاق ) ٢(يا حممود قف : الربهان كان إذا قال
  .صدري

  .كان القطب غريقا يف حبار الدنيا: ، وقال)٣(حكى هذه سبط ابن اجلوزي 
__________  

 اجلامع االموي والظاهرية هي داخل بايب الفراديس لصيقة االقبالية احلنفية مشايل: قال شعيب) ١(
  .اجلوانية

  .بناها جاروخ التركماين يلقب بسيف الدين: قال ابن شداد
  . للنعيمي٢٣٢، ٢٥٥ / ١) الدارس(

  .وهي اليوم يف اجلادة املعروفة عند أهل دمشق بسبع طوالع وقد درست وحولت إىل سكن: قلت
  .قام من الفزع: قف شعره يقف بالكسر قفوفا) ٢(
  .٣٧٢ / ٨): لزمانمرآة ا) (٣(

(*)  

)٢١/١٠٨(  

  



  مات يف سلخ رمضان سنة مثان وسبعني: قال القاسم ابن عساكر
  .ومخس مئة، ودفن يوم العيد يف مقربة أنشأها جوار مقربة الصوفية غريب دمشق

  .وبىن مسجدا، ووقف كتبه، رمحه اهللا: قلت
  

 بن حممد بن أمحد بن سالمة بن أيب زةاحملدث العدل، أبو عبد اهللا حممد بن مح*  ابن أيب الصقر - ٥٢
  .مجيل، القرشي، الشروطي، الدمشقي، ويعرف بابن أيب الصقر

  .حمدث ثقة مفيد
  .ولد سنة تسع وتسعني وأربع مئة

  .هبة اهللا ابن االكفاين، وعلي بن قبيس الغساين، ومجال االسالم السلمي: ومسع من
  .ارستانوارحتل، فسمع من هبة اهللا ابن الطربي، وقاضي امل
  .ومسع ولده مكرما من أيب يعلى ابن احلبويب ومجاعة

  .وكان شروطي البلد
أبو املواهب التغليب، وعبد القادر الرهاوي، والبهاء عبد الرمحان، وأبو احلسن ابن القطيعي، : روى عنه

  .والشيخ الضياء وآخرون
  .تويف سنة مثانني ومخس مئة

__________  
، ٢٣٩ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٨٣: السالم، الورقةترجم له الذهيب يف تاريخ ا* 

  .٢٦٨ / ٤: وابن العماد يف الشذرات
(*)  

)٢١/١٠٩(  

  

 بن أيب العالء، العباسي، مسند مهذان، الشيخ أبو الكرم علي بن عبد الكرمي*  أبو الكرم - ٥٣
  .اهلمذاين، العطار

أمحد بن حممد العدل صاحب ابن شبانة، وعن فيد بن حدث يف سنة مخس ومثانني مذان عن أيب غالب 
  .عبد الرمحان الشعراين وطائفة

علي بن اسفهسالر الرازي، ومشس الدين أمحد بن عبد الواحد املقدسي البخاري، واحلافظ : حدث عنه
  .عبد القادر الرهاوي ومجاعة

  .ومساعاته يف سنة نيف ومخس مئة رمحه اهللا



  
 حممود ابن لصاحل، أبو الفتح إمساعيل ابن صاحب الشام نور الدينامللك ا* *  صاحب حلب - ٥٤

  .االتابك
عمل له أبوه ختانا مل يسمع مبثله، وأطعم أهل دمشق حىت سائر أهل الغوطة، وبقي اهلناء أسبوعا، ويف 

االسبوع اآليت انتقل نور الدين إىل اهللا، ووصى مبملكته هلذا، وهو ابن إحدى عشرة سنة، فملكوه 
  ،بدمشق

__________  
كان ا : ( وقال٥٩٠ - ٥٨١يف املتوفني على التقريب بني ) تاريخ االسالم(ترجم له الذهيب يف * 
) ومساعاته بعد اخلمس مئة...سنة مخس ومثانني ومخس مئة يف قيد احلياة، فحدث عن) يعين مذان(

 / ٢٩١٧ أمحد الثالث - ١٧١: الورقة) (ال يقطع الصالة شئ(وروى بسنده عنه حديثا عن أيب أمامة 
١٤.(  
، والذهيب يف ٣٣٦ / ٨: أخباره يف تواريخ عصره، وقد ترجم له منفردا سبط ابن اجلوزي يف املرآة* * 

، وابن ٢٣١ / ٤: وفيه تفصيل، والعرب) ١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٦٩تاريخ االسالم، الورقة 
  . وغريهم٢٥٣ / ٥: خلدون يف العرب

(*)  

)٢١/١١٠(  

  

فوا له حبلب، فأقبل من مصر صالح الدين، وأخذ منه دمشق، فترحل إىل حلب، وكان شابا، وكذا حل
  دينا، خريا، عاقال، بديع اجلمال، حمببا إىل الرعية وإىل االمراء، فنمت فتنة، وجرت حبلب بني السنة

ذلوا والرافضة، فسار السلطان صالح الدين، وحاصر حلب مديدة، مث ترحل، مث حاصرها، فصاحلوه، وب
له املعرة وغريها، مث نازل حلب ثالثا، فبذل أهلها اجلهد يف نصرة الصاحل، فلما ضجر السلطان، 

، وكان تدبري مملكة حلب إىل أم )١(صاحلهم، وترحل وأخرجوا إليه بنت نور الدين، فوهبها عزاز 
  .الصاحل وإىل شاذخبت اخلادم وابن القيسراين

  .يوما، وتويف يف رجب سنة سبع وسبعني ومخس مئة وتأسفوا عليهتعلل امللك الصاحل بقولنج مخسة عشر 
إن اهللا مل جيعل : (قد قال نبينا صلى اهللا عليه وسلم: عرض عليه طبيبه مخرا للتداوي، فأىب، وقال: قيل

  ولعلي أموت وهو يف جويف) ٢) (شفاء أميت فيما حرم عليها
__________  

  .بليدة بالقرب من حلب) ١(



إن : (باب شراب احللواء والعسل بلفظ:  يف الطب٦٨ / ١٠أخرجه البخاري تعليقا : قال شعيب) ٢(
  ).اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم

رويت االثر املذكور يف فوائد علي بن حرب الطائي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن : قال احلافظ
يف بطنه يقال له الصفر، فنعت له السكر خثيم بن العداء داء : اشتكى رجل منا يقال له: أيب وائل قال

وهو اخلمر فأرسل إىل ابن مسعود يسأله، فذكره وأخرجه ابن أيب شيبة عن جرير عن منصور، وسنده 
من ) الكبري(، والطرباين يف )١٣٠(رقم ) االشربة(صحيح على شرط الشيخني، وأخرجه أمحد يف كتاب 

من حديث ) ٢٠٤٦(، والترمذي )٣٨٧٣(داود ، وأبو )١٩٨٤(طريق أيب وائل حنوه، وأخرج مسلم 
: طارق بن سويد اجلعفي أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اخلمر، فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال

  .إمنا اصنعها للدواء
من ) ٣٥٠٠(، وابن ماجه ٣١١ / ٤) املسند(وأخرج أمحد يف ) إنه ليس بدواء، ولكنه داء: (فقال

  .يا رسول اهللا، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، فنشرب منها: قلت: ضا قالحديث طارق بن سويد أي
  ).إنا نستشفي للمريض: (فراجعته، قلت) ال: (قال
  ).إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء: (قال
(*)  

)٢١/١١١(  

  

  ).١(عاش عشرين سنة سوى أشهر 
  

  . صاحب أذربيجان ومهذاناالتابك مشس الدين إلدكز*  صاحب أذربيجان - ٥٥
كان من غلمان الوزير السمريمي، فصار بعد قتله للسلطان مسعود، فأمره، مث وله مسعود مملكة أرانية، 
مث متكن، وعظم شأنه، واستوىل على إقليم أذربيجان، وعلى الري ومهذان وأصبهان، وكان خيطب معه 

السرية، البن زوجته السلطان أرسالن بن طغرل، وبلغ عدد جيش إلدكز مخسني ألفا، وكان جيد 
  .حازما، فارسا شجاعا

  .سنة مثان وستني ومخس مئة وقد شاخ: مات سنة سبعني، وقيل
  .بن إلدكز صاحب أذربيجان وعراق العجم) ٢(ابنه السلطان مشس الدين لوان 

  متلك بعد أبيه، وعظم سلطانه، واتسعت دنياه إىل أن مات يف سنة
__________  

  ).وله قريب من مثاين عشرة سنة): (تاريخ االسالم(، ويف )سنةوكان له تسع عشرة ): (العرب(يف ) ١(



  ).وأوصى حبلب البن عمه عز الدين مسعود بن مودود فجاء ومتلكها(أيضا ) العرب(وقال يف 
أخباره يف املنتظم البن اجلوزي واملرآة لسبطه وكامل ابن االثري، وترجم له الذهيب ترمجة حسنة يف * 

 / ٤: ، وكذلك يف العرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٨السالم الورقة  من تاريخ ا٥٦٨وفيات سنة 
، وذكره ابن خلكان يف آخر ترمجة عز الدين مسعود صاحب املوصل، وذكر أنه تويف يف أواخر ٢٠٣

  ).الذكر(إىل ) إلدكز(، وتصحف فيه ٥٧٠شهر ربيع اآلخر سنة 
  . الدال املهملة وكسر الكاف بالقلموقيد حمقق اجلزء الرابع من العرب إلدكز بسكون الالم وفتح

 من ٥٨١وغريه وأخباره مع أخبار أبيه وترجم له الذهيب يف وفيات ) العرب(وامسه حممد كما يف ) ٢(
   /٢٩١٧ أمحد الثالث ٩١: الورقة(، وذكر أنه مات يف آخر العام )تاريخ االسالم(

إنه تويف : البن خلكان وقال) عيانوفيات اال(، وله ذكر يف ٢٤٢ / ٤): العرب(وذكر مثل ذلك يف ) ١٤
  . أيضا٥٨١يف سلخ ذي احلجة سنة 

  .، وسيأيت ذكره منفردا يف هذا الكتاب أيضا)٢٠٨ / ٥(
(*)  

)٢١/١١٢(  

  

  .إحدى ومثانني ومخس مئة
  .إنه كان له مخسة آالف مملوك، ومن اخليل والعدد ما ال يعرب عنه: وقيل

  .متلك بعده أخوه المه قزل
  .أول سنة اثنتني ومثاننيمات يف : وقيل

وكان قد أقام يف اسم السلطنة طغرل بن أرسالن آخر امللوك السلجوقية والتصرفات للبهلوان، مث بعده 
  .متكن طغرل، وحتارب هو وقزل بن إلدكز إىل أن قتل قزل يف شعبان سنة سبع ومثانني ومخس مئة

  
 بن لدين أبو الربكات عبد الرمحان بن حممداالمام القدوة، شيخ النحو كمال ا*  الكمال االنباري - ٥٦

  .عبيداهللا االنباري، نزيل بغداد
تفقه بالنظامية على أيب منصور الرزاز وغريه، وبرع يف مذهب الشافعي، وقرأ اخلالف، وأعاد بالنظامية، 

  ووعظ، مث إنه تأدب بابن اجلواليقي، وأيب السعادات ابن الشجري، وشرح عدة دواوين، وتصدر،
__________  

باريس  (١٢٥: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة١٩٤ / ١١: ترجم له ابن االثري يف الكامل* 
، وابن خلكان ٣٦٨ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة١٧١ / ٢: ، والقفطي يف إنباه الرواة)٥٩٢٢



  أمحد (٧٠: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٣٩ / ٣: يف الوفيات
: ، وابن شاكر يف الفوات٢٠٩ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه٢٣١ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧الثالث 

، وابن كثري يف البداية ٢٠ / ١: ، واالسنوي١٥٥ / ٧: ، والسبكي يف الطبقات الكربى٢٩٢ / ٢
، وابن العماد ٨٦ / ٢، والسيوطي يف البغية ٦٤١الورقة  / ١٦: ، والعيين يف عقد اجلمان٣١٠ / ١٢

  . ومقدمة أستاذنا الدكتور ابراهيم السامرائي لكتابه نزهة االلباء٢٥٨ / ٤: اتيف الشذر
  .٣٩٥الترمجة  / ٥وذكره ابن الفوطي يف امللقبني بكمال الدين من تلخيصه 

(*)  

)٢١/١١٣(  

  

وأخذ عنه أئمة، ومسع باالنبار من أبيه، وخليفة بن حمفوظ، وببغداد من أيب منصور بن خريون، وعبد 
  .المناطي، والقاضي أيب بكر حممد بن القاسم الشهرزوري، وعدة، روى كتبا من االدبياتالوهاب ا

روى لنا عنه أبو بكر املبارك بن املبارك النحوي، وابن الدبيثي، وعبد اهللا بن أمحد : قال ابن النجار
  .اخلباز
ا، عابدا، تقيا، ال يقبل وكان إماما كبريا يف النحو، ثقة، عفيفا، مناظرا، غزير العلم، ورعا، زاهد: قال

املأكل وامللبس، مل يتلبس من الدنيا بشئ، مضى على ) ١(من أحد شيئا، وكان خشن العيش جشب 
  .طريقة) ٢(أسد 

، كتاب )يف أصول الدين(، كتاب )بداية اهلداية(، كتاب )هداية الذاهب يف معرفة املذاهب(وله كتاب 
التنقيح يف (، كتاب )منثور العقود يف جتريد احلدود(ب ، كتا)النور الالمح يف اعتقاد السلف الصاحل(

االنصاف يف اخلالف (، كتاب )ألفاظ تدور بني النظار(، كتاب )اجلمل يف علم اجلدل(، كتاب )اخلالف
، )مفتاح املذاكرة(، كتاب )عقود االعراب(، كتاب )أسرار العربية(، كتاب )بني البصريني والكوفيني

، كتاب )يف يعفون(، كتاب )االلف والالم(، كتاب )كيف(، كتاب )لو وما(، كتاب )كال وكلتا(كتاب 
  الوجيز يف(، كتاب )ملع االدلة(، كتاب )حلية العربية(

، )شرح ديوان املتنيب(، )شرح املقامات(، )ديوان اللغة(، كتاب )إعراب القرآن(، كتاب )التصريف
، كتاب )تاريخ االنبار(، كتاب )ات االدباءنزهة االلباء يف طبق(، كتاب )شرح السبع(، )شرح احلماسة(

  ).التعبري(، كتاب يف )التصوف(يف 
  سرد له ابن النجار أمساء

__________  
  .الغليظ البشع والسيئ املأكل: املأكل اجلشب) ١(



  .من السداد، أي أصلح طريقة) ٢(
(*)  

)٢١/١١٤(  

  

  .تصانيف مجة
أخربنا عبد الوهاب احلافظ، أخربنا علي ابن البسري، أخربنا عبد اهللا بن أمحد، أخربنا الكمال، : وقال

  .فذكر حديثا، وعاله
  .وله شعر حسن

  .مولده يف ربيع اآلخر سنة ثالث عشرة ومخس مئة
  .ومات يف تاسع شعبان سنة سبع وسبعني عن بضع وستني سنة

بن محويه وفيها تويف الصاحل إمساعيل بن نور الدين صاحب حلب، وأبو الفتح عمر بن علي بن حممد 
اجلويين بدمشق، وأبو طاهر هاشم بن أمحد ابن عبد الواحد، خطيب حلب، وهبة اهللا بن أيب الكرم بن 

  .اجللخت الواسطي عن نيف وتسعني سنة
الكمال شيخنا، مل أر يف العباد املنقطعني أقوى منه يف طريقه، وال أصدق منه يف : قال املوفق عبد اللطيف

 تصنع، وال يعرف الشرور، وال أحوال العامل، كان له دار يسكنها، أسلوبه، جد حمض، ال يعتريه
وحانوت ودار يتقوت بأجرما، سري له املستضئ مخس مئة دينار فردها، وكان ال يوقد عليه ضوءا، 

  .قطن، وله مئة وثالثون مصنفا رمحه اهللا تعاىل) ١(وحتته حصري قصب، وثوبا 
  

  ،الصاحل، اخلري املعمر، حمتسب واسطالشيخ اجلليل، العامل *  الكتاين - ٥٧
__________  

  .لعلها سبق قلم) وثوبني: (يف االصل) ١(
  = (*)، والذهيب يف املختصر )شهيد علي (٨٤ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة * 

)٢١/١١٥(  

  

  .لأبو طالب حممد بن أيب االزهر علي بن أمحد بن حممد بن علي يوسف، الواسطي الكتاين املعد
  .كان على حسبة واسط هو وأبوه

  .مولده يف سنة مخس ومثانني وأربع مئة



حممد بن علي بن أيب الصقر الشاعر، وأيب نعيم اجلماري وأيب نعيم بن زبزب، وهبة اهللا ) ١] (من [ مسع 
  .ابن السقطي، وطائفة

  .هلدىأيب احلسن علي بن حممد العالف، وأيب القاسم ابن بيان، ونور ا: ومسع ببغداد من
، وأيب احلسن بن )٢(وتفرد بإجازة أيب طاهر أمحد بن احلسن الباقالين، وأيب منصور عبد احملسن الشيحي 

كان ثقة، صحيح السماع، متخشعا، يرجع إىل دين : أيوب البزاز، ذكرهم له ابن الدبيثي، وقال
  .وصالح

  .رحل الناس إليه
  .ئةوتويف بواسط يف ثاين احملرم سنة تسع وسبعني ومخس م

أبو املواهب بن صصرى، ويوسف الشريازي، وأبو بكر احلازمي، وعبد القادر : حدث عنه: قلت
الرهاوي، وأبو الفتح املندائي وابنه، وأبو طالب بن عبد السميع، واملرجى بن الشقري، وأبو عبد اهللا 

  .نعم الشيخ كان، مسعت منه يف سنة أربع وسبعني بقراءيت: الدبيثي، وقال
__________  

  ،٢٣٨ / ٤: ، والعرب)أمحد الثالث (٨٠: ، وتاريخ االسالم، الورقة٩٤ / ١: احملتاج إليه= 
  .٢٦٧ / ٤: وابن العماد يف الشذرات

  .إضافة من عندنا يقتضيها السياق) ١(
السمعاين و ) أنساب( كما يف ٤٧٨قرية حبلب، وتويف عبد احملسن سنة ) شيحة(منسوب إىل ) ٢(
  .ابن االثري) لباب(

*)(  

)٢١/١١٦(  

  

 بن حممد بن جنا بن الشيخ اجلليل، املسند، املعمر، أبو الفتح عبيداهللا بن عبد اهللا*  ابن شاتيل - ٥٨
  .شاتيل، البغدادي، الدباس

مسع أباه، واحلسني بن علي ابن البسري، وأبا غالب الباقالين، وأبا احلسن ابن العالف، وأبا القاسم 
د بن املظفر بن سوسن، وأبا علي بن نبهان، وأبا الغنائم النرسي، الربعي، وأبا سعد بن خشيش، وأمح

  .وعدة
  ).١(وعمر دهرا، وتفرد، ورحلوا إليه 

وقد وجد مساعه خبط أيب بكر بن كامل على حديث االفك لآلجري من أيب اخلطاب ابن البطر يف سنة 
  .إحدى وتسعني وأربع مئة، وحدث به



  . مسعه، وهو أرجح، أو لعل االسم الخ له بامسه مات قدميافإما تاريخ السماع خطأ، وإما أنه ما
أكثر أهل احلديث أبطلوا مساعه من ابن البطر، فإنه ذكر أن مولده يف سنة إحدى ): ٢(قال ابن النجار 

  .وتسعني وأربع مئة
  .بل ولد سنة تسع ومثانني: وقال بعضهم

  .انتهى إليه علو االسناد
__________  

، وابن النجار يف التاريخ ادد، )٥٩٢٢باريس  (١١٦: ي يف تارخيه، الورقةترجم له ابن الدبيث* 
  أمحد (٩٥، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة )ظاهرية (٩٣: الورقة

 وتصحف فيه ٢٧٢ / ٤:  وابن العماد يف الشذرات٢٤٤ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧الثالث 
  ).شابيل(إىل ) شاتيل(
  ).ث حنوا من مخسني سنةفحد: (قال ابن الدبيثي) ١(
  ).ظاهرية (٩٣: ، الورقة)التاريخ ادد) (٢(

(*)  

)٢١/١١٧(  

  

السمعاين، وابن االخضر، والشيخ املوفق، والبهاء عبد الرمحان، وحممد ابن احلافظ عبد : حدث عنه
يلي الغين، وسامل بن صصرى، وحممد ابن أيب بكر احلمامي، وحممد بن علي ابن السباك، وفضل اهللا اجل

  .وخلق، وآخر من روى عنه باالجازة ابن عبد الدائم
، ومات يف رجب سنة إحدى ٤٩١قال يل، ولدت يف ذي احلجة سنة : قال أبو احلسن ابن القطيعي

  .ومثانني ومخس مئة
، كيف يتصور أن يسمع يف تلك )١] (وتسعني [ إين ولدت يف ذي احلجة سنة إحدى : من يقول: قلت

  ).٢(اجلزء عليه املبارك بن كامل فيما شاهدته خبطه يف سنة إحدى وأربعني السنة ؟ وقد قرأ هذا 
  .ونقلت من خط أيب حممد بن اخلشاب النحوي أنه قرأه على أيب الفتح يف سنة ست وأربعني

ونقلت من خط عبد العزيز بن دلف أنه قرأه عليه يف ربيع االول سنة إحدى عام موته، فسمعه حممد بن 
  .السباك، وقرأه التوزري على ابن عبد الدائم إجازةعلي بن بقاء ابن 

  
  القاضي االمام، العامل احلافظ، الثبت، أبو القاسم عبد الرمحان*  ابن حبيش - ٥٩

__________  



  .إضافة للتوضيح حسب) ١(
  . كما هو معروف عند أهل العلم بالتراجم٥٤٣ومات املبارك بن كامل اخلفاف سنة ) ٢(
 ترمجة ١١: الورقة / ٣، وابن االبار يف تكملته ٣٥الترمجة  / ١ذري يف التكملة ترجم له الزكي املن* 

باريس،  (١١٦، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ١١١: حافلة رائقة، وابن الصابوين يف التكملة
، ٢٧٠: من املشتبه) حبيش(، ومل يذكره يف ١٣٥٣ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ٢٥٢ / ٤: ، والعرب)١٥٨

، ١٨١: ، وابن قاضي شهبة يف طبقات النحاة، الورقة٣٧٨ / ١ أيضا اجلزري يف غاية النهاية وترجم له
 ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٨٥ / ٢: ، والسيوطي يف البغية١٠٨ / ٦: وابن تغري بردي يف النجوم

 /٢٨٠.  
(*)  

)٢١/١١٨(  

  

سية، ابن حبيش، وحبيش هو خاله، ابن حممد بن عبيداهللا بن يوسف االنصاري االندلسي املريي، نزيل مر
  .فينسب إليه
  .سنة أربع ومخس مئة) ١(ولد باملرية 

  .تال بالروايات على أمحد بن عبد الرمحان القصيب، وابن أيب رجاء البلوي، وطائفة
  .وتفقه بأيب القاسم بن ورد، وأيب احلسن بن نافع

ب، وعلي بن إبراهيم االنصاري، وأبو أبو عبد اهللا بن وضاح، وعبد احلق بن غال: ومسع من خلق، منهم
  .احلسن بن موهب) ٢(

يونس بن مغيث، وجعفر بن حممد بن مكي، وقاضي اجلماعة حممد بن أصبغ، ) ٣(ولقي بقرطبة 
  .والقاضي أبا بكر ابن العريب، وعدة

أمحد بن حممد الطرسوسي، وأبو سليمان بن حوط اهللا، وحممد بن وهب، وحممد بن إبراهيم : روى عنه
ن صلتان، وعلي بن أيب العافية، ونذير بن وهب، واحلافظ عبد اهللا بن احلسن ابن القرطيب، وأبو ب

  .اخلطاب ابن دحية، وعلي بن الشريك، وحممد بن حممد بن أيب السداد، وخلق كثري، وقصد من البالد
  .وأخذ االدب عن حممد بن أيب زيد النحوي، وبرع يف العربية

__________  
فتح امليم مث كسر الراء وتشديد الياء آخر احلروف، مدينة كبرية من أعمال البرية يف ب: املرية) ١(

  .االندلس كما ذكر ياقوت وغريه
  .وأصله من شارقة عمل بلنسية وجده عبد اهللا هو املنتقل منها إىل املرية: وقال ابن االبار



  ).١١الورقة  / ٣التكملة (
  .م، ولعله من سبق القل)وأيب(يف االصل ) ٢(
  .١٢الورقة  / ٣): تكملته( كما ذكر ابن االبار يف ٥٣٠كانت رحلته إىل قرطبة يف وسط سنة ) ٣(

(*)  

)٢١/١١٩(  

  

، )١(وملا تغلبت الروم على املرية سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة، خرج إىل مرسية، مث سكن جزيرة شقر 
  .فويل القضاء واخلطابة ا

 احلديث باالندلس، بارعا يف لغته، مل يكن أحد جياريه يف معرفة وكان يف خلقه ضيق، وكان من فرسان
  .، وسعة علم كثري جدا)٢(الرجال، وله خطب حسان، وتصانيف 

  .تويف يف صفر سنة أربع ومثانني ومخس مئة
هو أعلم أهل طبقته بصناعة احلديث، وأبرعهم يف ذلك، مع مشاركته يف : قال أبو جعفر بن الزبري

  .علماء العاملني، أمعن الناس يف االخذ عنهعلوم، وكان من ال
كان عاملا بالقرآن، إماما يف علم احلديث، واقفا على رجاله، مل يكن ): ٣(وقال أبو عبد اهللا بن عياد 

باالندلس من جيارية فيه، أقر له بذلك أهل عصره، مع تقدمه يف اللغة واالدب، واستقالله بغري ذلك من 
  .مجيع الفنون

حظ من البالغة والبيان، صارما يف أحكامه، جزال يف أموره، تصدر لالقراء والتسميع وكان له : قال
  والعربية، وكانت الرحلة إليه يف زمانه،

  .يف مخس جملدات، محله عنه الناس) املغازي(وطال عمره، وله كتاب 
__________  

ياقوت ومراصد هكذا هي يف أصل النسخة، نعين بضم الشني املعجمة، ويف معجم البلدان ل) ١(
  .بفتح الشني، ولعله االصوب) شقر: (البغدادي

ومل يؤلف يف احلديث على كثرة مطالعته : ( وقال١٢الورقة  / ٣): التكملة(ذكرها ابن االبار يف ) ٢(
  ).وتقييده غري جمموع يف االلقاب صغري كتبته عن ابن سامل عنه

  . وتصرف به على عادته١٢الورقة : بارابن اال) تكملة(نقل الذهيب كالم ابن عياد هذا من ) ٣(
(*)  

)٢١/١٢٠(  

  



مات مبرسية يف رابع عشر صفر سنة أربع ومثانني ومخس مئة، وله مثانون ): ١(قال أبو عبد اهللا االبار 
  .سنة، وكاد الناس أن يهلكوا من الزمحة على نعشه

 حبون املصري، وعبد اهللا بن حممد بن احلسني اللخمي الداين أيضا، وحممد ابن أمحد بن: محل عنه: قلت
  .احلسن املالقي، وأبو اخلطاب ابن دحية، وأخوه، والعالمة أبو علي الشلوبني، وخلق

القاضي العالمة ابن حبيش آخر أئمة احملدثني باملغرب، واملسلم له ): شيوخه(فقال أبو الربيع الكالعي يف 
يته مبرسية، وأخذت عنه معظم ما عنده، ، لق)٢(يف حفظ أغربة احلديث ولسان العرب مع متانة الدين 

مسعته على أيب عمر ): ٤(، قال )٣ (٥٣٠البخاري، ومسعه من ابن مغيث سنة ) صحيح(وقرأت عليه 
، حدثنا الفربري، ٣٤٣، حدثنا ابن السكن سنة ٣٩٥ابن احلذاء، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أسد سنة 

  قرأته: ن ابن مغيث، قالعن البخاري، وقرأت عليه مصنف النسائي بسماعه م
على موىل ابن الطالع، وأخربنا به ابن احلذاء، حدثنا أبو حممد بن أسد، أخربنا محزة الكناين، حدثنا 

  .النسائي
__________  

 ونقل ابن االبار خرب وفاته وازدحام الناس يف جنازته عن ابن سامل ١٢الورقة  / ٣) التكملة) (١(
  .وغريه

وكان آخر : (علمه ومعرفته بأغربة احلديث قاهلا ابن االبار يف التكملة أيضا، قالإن هذه املقالة عن ) ٢(
 / ٣) أئمة احملدثني باملغرب، واملسلم له يف حفظ أغربة احلديث ولغات العرب وتوارخيها ورجاهلا وأيامها

  .١٢الورقة 
د بن مغيث القرطيب والصحيح ما أثبتناه، وابن مغيث هو أبو احلسن يونس بن حمم) ٥٣(يف االصل ) ٣(

وقد ذكر املنذري أن ابن مغيث هو أسند ) ١٠١ / ٤: ، والشذرات٩٠ / ٤: العرب (٥٣٢املتوىف سنة 
  ).١٢٣ / ١) التكملة(شيوخ ابن حبيش 

  .يعين ابن مغيث) ٤(
(*)  

)٢١/١٢١(  

  

بن  الشيخ االمام، صدر االسالم، شيخ املالكية، إمساعيل بن مكي ابن إمساعيل*  ابن عوف - ٦٠
عيسى بن عوف بن يعقوب بن حممد بن عيسى بن عبدامللك ابن محيد ابن صاحب النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم، القرشي الزهري العويف االسكندري املالكي، من ذرية عبد الرمحان بن عوف رضي اهللا عنه
  .ولد سنة مخس ومثانني وأربع مئة



  .القران، وخترج به االصحابوتفقه على االستاذ أيب بكر الطرطوشي، وبرع، وفاق ا
  .، وعن أيب عبد اهللا الرازي)املوطأ(وروى عن الطرطوشي 

عبد الغين وابن املفضل وعبد القادر، والسلطان : كتب عنه احلافظ السلفي وهو من شيوخه، واحلافظون
) باملوطأ(احلسن وعبد اهللا وعبد العزيز، وحدث : ، وأوالد ابنه عبد الوهاب، وهم)١(صالح الدين 

  .مرات
تويف يف اخلامس والعشرين من شعبان سنة إحدى ومثانني ومخس مئة، باالسكندرية وله ست وتسعون 

  .سنة رمحه اهللا
  هو إمام عصره، وفريد دهره يف: يف مشيخته) ٢(قال ابن اجلميزي 
__________  

، ٢٤٢ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٨٠: ترجم له الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة* 
  .٢٦٨ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٩٥: وابن فرحون يف الديباج

  .١٣٣٦ / ٤: وله ذكر يف تذكرة احلفاظ
  ).املوطأ(مسع منه ) ١(
  = (*)هو العالمة اء الدين أبو احلسن علي بن هبة اهللا بن سالمة بن املسلم اللخمي ) ٢(

)٢١/١٢٢(  

  

  . والزهادة وكثرة العبادةالفقه، وعليه مدار الفتوى مع الورع
  

  .حممد بن عبد اخلالق بن أيب شكر االصبهاين*  أبو احملاسن - ٦١
  .٤٩٩سنة ) ١(كله للنسائي من عبد الرمحان بن محد الدوين بقراءة عبد اجلليل كوتاه ) اتىب(مسع 

د، ومسع من أيب علي احلدا) ٢) (تاريخ أصبهان(، و )املستخرج على الصحيحني(و ) احللية(ومسع 
  .، أخربنا الطرباين)٥(أخربنا ابن فاذشاه : بن حممد االسكاف) ٤(من اسد ) ٣) (املعجم الكبري(

  .تويف سنة ثالث ومثانني ومخس مئة
__________  

  . والذي سيأيت ذكره٦٤٩املصري الشافعي املقرئ اخلطيب املتوىف سنة = 
  .١٧٦: الذهيب) مشتبه(وعن تقييد اجلميزي راجع 

ورخ موته : وقال) ١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٠٥: ، الورقة)تاريخ االسالم(م له الذهيب يف ترج* 
  .أبو رشيد الغزال



القصري، وتويف عبد اجلليل سنة : كوتاه، لقب لعبد اجلليل بن حممد االصبهاين هذا، ومعناه بالفارسية) ١(
): العرب: (، والذهيب١٨٢ / ١٠): املنتظم(، وابن اجلوزي يف ١٥٦: الوفيات، الترمجة: احلاجي (٥٥٣

١٥٣ / ٤.(  
  ).تاريخ االسالم( كما ذكر املؤلف يف ٤٩٧وقد مسعه حضورا النه ولد سنة 

  .٤٣٠الكتب الثالثة للحافظ أيب نعيم االصبهاين املتوىف سنة ) ٢(
  .٣٦٠اليب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرباين املتوىف سنة ) ٣(
أيضا، ومل نعرفه فيما وقفنا عليه من مصادر ) تاريخ االسالم(، وهو غري معجم وكذا يف هكذا قرأناه) ٤(

مصبوغ : وثوب جمسد وجمسد: (متوفرة، وقيدناه هكذا بعد حتري املعىن املقارب، قال صاحب القاموس
  ).بالزعفران

املعجم (رواة  وكان من أعظم ٤٣٣أبو احلسن أمحد بن حممد بن احلسني االصبهاين املتوىف سنة ) ٥(
  ).١٧٨ / ٣): العرب(، و )٣٠٦أيا صوفيا  (٣٣١، )تاريخ االسالم: (الذهيب(للطرباين عنه ) الكبري

(*)  

)٢١/١٢٣(  

  

 بن حممد بن الشيخ الصاحل، املعمر، مسند عصره، أبو العباس أمحد بن أيب منصور أمحد*  الترك - ٦٢
  .ينال، االصبهاين، الصويف شيخ الطائفة

  .ع حممد بن عبد الواحد املصري، وعبد الرمحان بن محد الدوينمسع أبا مطي
  .وببغداد أبا علي بن نبهان، وأبا طاهر اليوسفي

  .وانتقى عليه احلافظ أبو موسى املديين
  .وانتهى إليه علو االسناد

  .احلافظ ابن عساكر، واحلافظ أبو بكر احلازمي، وأبو اد القزويين، وعدة: حدث عنه
  .بو املنجى ابن الليت، والرشيد العراقي وغريمها باالجازةوقد روى عنه أ

  .وهو خامتة من روى عن أيب مطيع والدوين
  .، وله نيف وتسعون سنة)١(مات يف شعبان سنة مخس ومثانني ومخس مئة 

__________  
ة الترمج / ١: ، واملنذري يف التكملة)٥٩٢١باريس  (١٦٠: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة* 

، ١٧٢ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢باريس  (٢٠، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ١٢٧
الورقة  / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٦٧٢: ، واملشتبه٢٥٥ / ٤: ، والعرب٧٢ / ٢: ودول االسالم



وي يف ، والسخا٩: الورقة: ، وابن حجر يف االلقاب١١٠ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٧٨
  .٢٨٣ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٣: الورقة: االلقاب

: الترمجة / ٤(االوىل يف امللقبني بفخر الدين : وترجم له مؤرخ العراق ابن الفوطي مرتني يف تلخيصه
  .ومل يشر يف ترمجته الثانية إىل لقبه االول) ٧٣٣الترمجة  / ٥(، والثانية يف امللقبني مبحيي الدين )١٩٢٢

  .٥٣٦لده أبو منصور أمحد تويف سنة ووا
تاريخ ابن الدبيثي،  (٥٨٦شذ عن ذلك احلافظان ابن الدبيثي والزكي املنذري، فذكرا وفاته سنة ) ١(

  ) = (*)١٢٧الترمجة  / ١: للمنذري) التكملة(، و )٥٩٢١باريس  (١٦٠: الورقة

)٢١/١٢٤(  

  

 املوازيين الدمشقي، والفقيه أبو الفضل حممد بن أبو احلسني أمحد بن محزة بن أيب احلسن ابن: وفيها مات
  ، وقاضي القضاة أبو سعد عبد اهللا بن حممد بن أيب)١(عبد الرمحان بن حممد بن منصور احلضري بالثغر 

عصرون التميمي، وعبد ايد بن احلسني بن دليل االسكندراين، وأبو بكر حممد بن خلف بن صاف 
ب املبارك، ابن املبارك تلميذ ابن اخلل، وأبو املعايل منجب بن عبد اهللا االشبيلي، وشيخ الشافعية أبو طال

  .، واحلافظ يوسف بن أمحد الشريازي مث البغدادي)الصحيح(املرشدي راوي 
  

، قاضي الشيخ االمام العالمة، الفقيه البارع، املقرئ االوحد، شيخ الشافعية*  ابن أيب عصرون - ٦٣
الشام، أبو سعد عبد اهللا بن حممد بن هبة اهللا ابن املطهر بن علي بن أيب القضاة، شرف الدين، عامل أهل 

  عصرون بن أيب السري
__________  

وقيل كانت وفاته يف يوم االربعاء السابع من شعبان سنة مخس : (ولكن املنذري قال يف اية ترمجته= 
  ).ومثانني ومخس مئة

  .يعين باالسكندرية) ١(
 / ١٢: ، وابن االثري يف الكامل٣٥١ / ٢: اين يف القسم الشامي من اخلريدةترجم له العماد االصبه* 

، ٥٤: ، وابن الصالح يف طبقاته، الورقة)٥٩٢٢باريس  (١٠٢الورقة : ، وابن الدبيثي يف تارخيه١٨
 / ١: ، واملنذري يف التكملة٥٣ / ٣: ، وابن خلكان يف الوفيات٥٩الورقة : والنواوي يف الطبقات

 ٢٢، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ٣٥١ / ٢:  والعماد يف القسم الشامي من اخلريدة،٨٢الترمجة 
 - ١٥٨ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه٧٢ / ٢: ، ودول االسالم٢٥٦ / ٤: ، والعرب)٥٩٢٢باريس (

 ،٤٥: ، والدمياطي يف املستفاد، الورقة١٧٣، ومعرفة القراء، الورقة ٢١١، واالعالم، الورقة ١٦٠



 / ٧: ، والسبكي يف الطبقات٣٣٤ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية١٨٥: والصفدي يف نكت اهلميان
: ، واملقريزي يف السلوك٤٥٥ / ١: ، واجلزري يف غاية النهاية٧٠: ، وابن امللقن يف العقد، الورقة١٣٢

، وابن ٤٩ :، والنعيمي يف القضاة الشافعية١١٠ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم١٠٣ / ١ / ١
  . وغريها٢٨٣ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٨٠: هداية اهللا يف الطبقات

(*)  

)٢١/١٢٥(  

  

  .التميمي احلديثي االصل، املوصلي، الشافعي
  .ولد سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة

وتفقه على املرتضى الشهرزوري والد القاضي كمال الدين، وأيب عبد اهللا احلسني بن مخيس املوصلي، 
  .وتلقن على املسلم السروجي

وتال بالسبع على أيب عبد اهللا احلسني بن حممد البارع، وبالعشر على أيب بكر املزريف، ودعوان بن علي، 
  ).١(وسبط اخلياط 

وتفقه بواسط مدة على القاضي أيب علي الفارقي، وتال بالروايات على أيب العز القالنسي، قاله ابن 
  ).٢(النجار 

، ومسع من أيب القاسم )٣( أسعد امليهين، وأخذ االصول عن أيب الفتح أمحد ابن برهان وعلق ببغداد عن
بن احلصني، وأيب الربكات ابن البخاري، وإمساعيل بن أيب صاحل، ويف سنة مثان ومخس مئة من أيب احلسن 

  .بن طوق، وحصل علما مجا
سكن سنجار مدة، وقدم حلب ورجع إىل بلده، فدرس باملوصل يف سنة ثالث وعشرين ومخس مئة، مث 

سنة مخس وأربعني فدرس ا، وأقبل عليه صاحبها نور الدين حممود بن زنكي، مث قدم معه دمشق إذ 
  متلكها، ودرس بالغزالية، وويل نظر االوقاف، مث رجع إىل حلب، مث ويل

__________  
  .أبو حممد عبد اهللا بن علي) ١(
  .٤٥: ، الورقة)املستفاد: (ابن النجار ومساه) تاريخ (راجع ما انتقاه احلسامي الدمياطي من) ٢(
 ٦٤ / ١٠: البن اجلوزي) املنتظم( كما يف ٥٣٠بفتح الباء املوحدة، وتويف ابن برهان هذا سنة ) ٣(
  )عقد اجلمان(، و ١٦٠ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي١٩ / ١١: ابن االثري) وكامل(

  .٨٩الورقة  / ١٦: للبدر العيين
(*)  



)٢١/١٢٦(  

  

قضاء حران وسنجار وديار ربيعة، وتفقه عليه أئمة، مث عاد إىل دمشق سنة سبعني، مث ويل قضاءها سنة 
  .ثالث وسبعني وصنف التصانيف، وأقرأ القراءات والفقه، واشتهر ذكره، وعظم قدره

يف أربع ) االنتصار(وهو سبع جملدات، وكتاب ) اية املطلب) ١(صفوة املذهب يف (ألف كتاب 
التيسري يف (، وكتاب )الذريعة يف معرفة الشريعة(يف جملدين، وكتاب ) املرشد(، وكتاب جملدات
يف نصرة ) االرشاد(، وكتاب )الفرائض(، وكتاب )النظر) ٢(مآخذ (أربعة أجزاء، وكتاب ) اخلالف

  ).٣(املذهب، وما كمل 
 ومدرسة بدمشق، وبىن له نور الدين مدارس حبلب ومحاة ومحص وبعلبك، وبىن لنفسه مدرسة حبلب

  .وقربه ا
جملدان، وصنف جزءا يف صحة ) فوائد املهذب(، وكتاب )التنبيه يف معرفة االحكام(كتاب : من تآليفه

  .، ويف ذلك وجه قوي)٤(قضاء االعمى ملا أضر، وهو خالف املذهب 
كتب هلما وملا ويل قضاء دمشق، ناب عنه القاضي حميي الدين حممد ابن الزكي، وأوحد الدين داود، و

تقليد من السلطان صالح الدين بالنيابة، وملا فقد بصره، قلد السلطان القضاء ولده حميي الدين من غري 
  .أن يعزل الوالد، واستقل حميي الدين ابنه إىل سنة سبع ومثانني، مث صرف مبحيي الدين ابن الزكي

__________  
  ).من): (وسطىطبقاته ال(، ويف )على): (طبقات السبكي الكربى(يف ) ١(
  .مأخذ): طبقات السبكي(يف ) ٢(
  ).١٣٤ / ٧: الطبقات) (وذهب فيما ب له حبلب: (قال التاج السبكي) ٣(
  .املذهب الشافعي: يعين) ٤(

(*)  

)٢١/١٢٧(  

  

الشيخ موفق الدين ابن قدامة، وأبو القاسم بن صصرى، والقاضي أبو : حدث عن أيب سعد مجاعة، منهم
، وصديق بن )٢(علي بن قرقني ) ١] (حممود بن [ عبد اللطيف ابن سيما، و نصر بن الشريازي، و

  .رمضان، والعماد أبو بكر عبد اهللا بن النحاس، واالمام اء الدين ابن اجلميزي
وعن زفرايت وفرط اشتياقي لك اخلري إن * أمستخربي عن حنيين إليه ): ٣(واليب سعد نظم جيد، منه 

حاشاك مما بقليب * يا سائلي كيف حايل بعد فرقته ): ٥(التالقي وله ) ٤( إال ظما ال يرويه* بقليب إليك 



  من تنائيكا
__________  

وال يستقيم النص به، فإن الذي روى عن ابن أيب ) وعلي بن قرقني: (يف االصل وتاريخ االسالم) ١(
العظيم املنذري يف عصرون هو حممود بن علي بن قرقني، لذلك أضفنا امسه االول، قال زكي الدين عبد 

ويف شوال تويف االمري االجل أبو الثناء حممود بن علي بن قرقني مبدينة : ( من التكملة٦٣٢وفيات سنة 
  .بصرى

 / ٦: التكملة) (مسع من االمام أيب سعد عبد اهللا بن حممد بن أيب عصرون الشافعي وغريه، وحدث
حممود بن علي بن : (خ االسالم الذي خبطه من تاري٦٣٢، وقال الذهيب يف وفيات سنة )٢٦١٥الترمجة 

  .حممود بن قرقني، االمري الفاضل مشس الدين أبو الثناء اجلندي املقرئ
وكانت وفاته يف شوال ..ولد بدمشق سنة أربع وستني ومخس مئة ومسع من أيب سعد بن أيب عصرون

: العرب: ، وانظر)٣٠١٢ من نسخة الدكتور بشار املصورة عن أيا صوفيا ١٣١الورقة ) (مبدينة بصرى
  .١٥٨ / ٥: ، والشذرات١٤٣ / ٥
  كما يف املختصر) قرقري(حترف على أستاذنا العالمة الدكتور مصطفى جواد إىل ) ٢(

  .١٥٨ / ٥:  بسبب اعتماده شذرات ابن العماد١٦٠ / ٢: احملتاج إليه
كسورة وياء آخر بفتح القاف وسكون الراء املهملة وبعدها قاف م: وقرقني: (قال الزكي املنذري

وضبطه الذهيب كذلك بقلمه يف تاريخ االسالم ) ٢٦١٥الترمجة  / ٦التكملة ) (احلروف ساكنة ونون
  ).انظر اهلامش السابق(الذي خبطه 

  .٣٥٦ / ٢): اخلريدة(راجع القسم الشامي من ) ٣(
  .غري): اخلريدة(يف ) ٤(
  . وغريها٣٥٦ / ٢): اخلريدة) (٥(

(*)  

)٢١/١٢٨(  

  

: والنوم ال زارها حىت أالقيكا وقرأت خبط الشيخ املوفق، قال* الدمع ال جيفو اجلفون أسى قد أقسم 
مل انقطعتم عين ؟ : دخلت عليه بعد، فقال: مسعنا درسه مع أخي أيب عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول

  .واهللا ما أنا أشعري: إنك أشعري، فقال: إن ناسا يقولون: قلت
  ).١(هذا معىن احلكاية 

  .ال عليه بالعشر ابن اجلميزيوت



  .تويف يف حادي عشر رمضان سنة مخس ومثانني ومخس مئة
  

 بن عبد الوهاب بن االمام احملدث املفيد، احلافظ املسند، أبو سعد حممد بن عبد الواحد*  الصائغ - ٦٤
  .حسني االصبهاين الصائغ

  .ولد سنة سبع وتسعني وأربع مئة
__________  

وأخشى أن تكون احلكاية : (لسبكي هذه احلكاية عن شيخه الذهيب، وقال معقبانقل التاج ابن ا) ١(
موضوعة، للقطع بأن ابن أيب عصرون أشعري العقيدة، وغلبة الظن بأن أبا عمر ال جيترئ أن يذكر هذا 

  القول، وال أحد يتجرأ يف ذلك الزمان على إنكار مذهب االشعري، النه
عصرون يفتخر إذ ذاك ما ويعاتبهما على االنقطاع، وليس يف جادة الطريق، وال أظن أن ابن أيب 

ما يقرب عندي صحته، غري أما انقطعا عنه لكونه خمالفا هلما يف ) فسمعت أخي: (احلكاية من قوله
  .العقيدة، واهللا يعلم سبب االنقطاع

وندفع من شيخنا وكان املوفق وأبو عمر من أهل العلم والدين، ال ننكر ذلك وال ندفعه، وإمنا ننكر 
تعرضه كل وقت لذكر العقائد، وفتحه البواب مقفلة، وكالمه فيما ال يدريه، وكان السكوت عن مثل 

  ).١٣٤ / ٧: الطبقات) (هذا خريا له يف قربه وآخرته
وهذا نقد ركيك من السبكي وهو جزء من كالمه يف حق شيخه الذهيب الذي علمه وحفظه وجعل : قلنا

  .له أن يتجاوز مثل هذا التجاوز، ساحمه اهللامنه عاملا، وما كان 
، ٢٤٦ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٩٧: ترجم له الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة* 

  .٢٧٣ / ٤: وابن العماد يف الشذرات
(*)  

)٢١/١٢٩(  

  

احد الثقفي، ومسع من غامن الربجي، وأيب علي احلداد، ومحزة بن العباس العلوي، وجعفر بن عبد الو
وصاعد بن سيار الدهان، وحيىي ابن مندة، وأيب عدنان حممد بن أيب نزار، وحممد بن عبد الواحد الدقاق، 

  .وإمساعيل احلافظ، وخلق
  .ومذان من أيب جعفر حممد بن أيب علي احلافظ، وطبقته

  .وبشرياز من أيب منصور عبدالرحيم بن حممد اخلطيب، وهبة اهللا بن احلسن
  .از من عبد العزيز بن احلسنيوباالهو



  .وكتب ومجع وأملى، وكان ثقة عاملا
  .السمعاين، وعبد الغين املقدسي، وأبو نزار ربيعة اليمين، ومجاعة: روى عنه

  .وباالجازة كرمية، وطائفة
  .مات يف الثاين والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى ومثانني ومخس مئة

  ن بن االتابك صاحبالشيخ حياة حبران، ولوا: وفيها تويف
العجم، وكاتب السر أبو اليسر شاكر بن عبد اهللا التنوخي، واحلافظ عبد احلق، وإالمام أبو القاسم 

اجليار مبصر، والشيخ عبد الرزاق بن نصر النجار، وأبو ) ١(السهيلي، وعبد الرمحان بن حممد السبيي 
ل بن احلسني احلمريي البانياسي، الفتح بن شاتيل، وأبو اجليوش عساكر بن علي املقرئ، واملفض

وصاحب محص حممد بن أسد الدين، واحلافظ أبو موسى املديين، وأبو الفتح حممود بن أمحد ابن 
  .الصابوين

__________  
بكسر السني املهملة وسكون الباء املوحدة وياء آخر احلروف، منسوب إىل سبية قرية من قرى ) ١(

  ).٣٤٧: الذهيب) مشتبه( ابن االثري و )لباب(السمعاين و ) أنساب((الرملة 
(*)  

)٢١/١٣٠(  

  

 املبارك بن احلسني بن الشيخ االمام املقرئ املعمر، أبو عبد اهللا حممد بن أيب السعود*  احلالوي - ٦٥
  .طالب احلريب احلالوي

بعد موته السماع من جعفر بن أمحد السراج يف سنه تسع وتسعني ) ١(شيخ معمر عتيق هرم، ظهر له 
  .أربع مئة، ويف سنة ست ومخس مئة من علي ابن حممد االنباريو

وظهر له قبل موته بأربعني ليلة إجازة أيب الفضل حممد ابن عبد السالم، واحلسن بن حممد التككي، وأيب 
  .احلسني الطيوري، وطائفة

  .فأكب عليه طلبة احلديث يقرؤون عليه باالجازة، وازدمحوا عليه
  .ن أبيه، والقاضي أيب احلسني حممد ابن الفراء، حدثونا عنهمسع م: وقال ابن النجار

والعشرين من ذي القعدة سنة ست ومثانني ومخس مئة، وعاش ) ٣(مات يف التاسع ): ٢(قال الدبيثي 
  ).٤(مولده كان مبكة سنة أربع وتسعني وأربع مئة يف مجادى اآلخرة : بضعا وتسعني سنة، وقيل

__________  
، ١٢٤الترمجة  / ١: ، واملنذري يف التكملة)شهيد علي (١٢٣بيثي يف تارخيه، الورقة ترجم له ابن الد* 



 ١: ، واملختصر احملتاج إليه٢٥٩ / ٤: ، والعرب١٥٨٢) باريس (٢٨والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة 
  .٢٨٧ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٣٩/ 
شهور أمحد بن سلمان بن أيب شريك املعروف الذي أظهر له السماع واالجازات هو احملدث امل) ١(

  . كما ذكر ابن الدبيثي٦٠١بالسكر احلريب املتوىف سنة 
  ).شهيد علي (١٢٣، الورقة )ذيل تاريخ مدينة السالم(تارخيه، وهو ) ٢(
  .ليلة السبت التاسع: ابن الدبيثي) تاريخ(يف ) ٣(
  .املنذري) تكملة( الدبيثي و ابن) تاريخ(يوم الثالثاء مستهل مجادى اآلخرة كما يف ) ٤(

(*)  

)٢١/١٣١(  

  

  ).١(، عرف باالبله لغفلة فيه شاعر العراق، أبو عبد اهللا حممد بن خبتيار اجلوهري*  االبله - ٦٦
  .مدح اخللفاء والوزراء

  .علي بن نصر االديب، وأبو احلسن القطيعي املؤرخ: روى عنه
  .مشهوروكان شابا ظريفا، متهجدا، رائق النظم، وديوانه 

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة تسع وسبعني ومخس مئة، مل يبلغ الستني
  

، ابن الشيخ املسند أيب الشيخ الصاحل املعمر، مسند بغداد، أبو السعادات نصر اهللا* *  القزاز - ٦٧
  منصور عبد الرمحان، ابن املسند أيب غالب حممد

__________  
   بتحقيق بشار، وابن٩١الترمجة  / ١:  تارخيهابن الدبيثي يف: ترجم له غري واحد منهم* 

 ٤: ، وابن خلكان يف الوفيات٣٧٩ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة٢٠٤ / ١١: االثري يف الكامل
، ٢٣٨ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٧٩: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٤٦٣/ 

  .٢٦٦ / ٤:  يف الشذرات، وابن العماد٢٤٤ / ٢: والصفدي يف الوايف
ابن ) وفيات(كافور : النه كان يف غاية الذكاء، وهو من أمساء االضداد، كما قيل لالسود: وقيل) ١(

  .٤٦٥ / ٤: خلكان
 / ١: ، واملنذري يف التكملة٢٠٨ / ٣: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه بداللة املختصر احملتاج إليه* * 

باريس  (١٣، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ٨٠:  يف مشيخته، وصائن الدين النعال١٦الترمجة 
، ٢١٠: ، واالعالم، الورقة٧٠ / ٢: ، ودول االسالم٢٥٠ / ٤: ، والعرب٣١٤: ، واملشتبه)١٥٨٢



  .٢٧٦ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٠٦ / ٦: وابن تغري بردي يف النجوم
، ونقل عن ابن ٣١٧٣: الترمجة / ٤: ن تلخيصهوترجم له ابن الفوطي يف امللقبني بقوام الدين م

  .الدبيثي
(*)  

)٢١/١٣٢(  

  

  .احلرميي) ١(ابن عبد الواحد الشيباين البغدادي القزاز، ابن زريق 
مسع جده، وأبا سعد بن خشيش، وأبا القاسم الربعي، وأبا احلسني ابن الطيوري، وعلي بن حممد ابن 

  .لذهلي، وأبا العز حممد بن املختار، وعدةالعالف، وابن بيان، وابن نبهان، وشجاعا ا
  .وانتهى إليه علو االسناد

، وابن االخضر، والعز حممد ابن احلافظ، والبهاء عبد الرمحان، )٢(أبو سعد السمعاين : حدث عنه
والتقي ابن باسويه، وأبو عبد اهللا ابن الدبيثي، واجلمال أبو محزة املقدسي، وسامل بن صصرى، وفضل اهللا 

يلي، وحممد بن علي ابن السباك، وحممد بن أيب الفتوح ابن احلصري، وعبد اهللا بن عمر ابن اجل
  .البندنيجي، وخلق

  وتفرد بإجازته ابن عبد
  .الدائم

أراين مولده خبط جده يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وتسعني وأربع مئة، وتويف يف ): ٣(قال الدبيثي 
  .س مئةتاسع عشر ربيع اآلخر سنه ثالث ومثانني ومخ

عبد اجلبار بن يوسف شيخ الفتوة، واحملدث عبد املغيث بن زهري، وقاضي القضاة علي بن : وفيها مات
  أمحد ابن الدامغاين، وحممد بن حيىي أبو الفتح الربداين، وكبري االمراء مشس الدين حممد ابن املقدم

__________  
  . املضمومة وفتح الراء املهملةوزريق بتقدمي الزاي): التكملة(قال الزكي املنذري يف ) ١(
الذي ذيل به على ) تارخيه(، وذكره يف ٥٦٢ومات قبله بإحدى وعشرين سنة النه تويف سنة ) ٢(
  ).تاريخ اخلطيب(
، و ٢٠٩ / ٣: الذي للذهيب) خمتصره(ضاع هذا القسم من تاريخ ابن الدبيثي، ولكن راجع ) ٣(
  .٣١٧٣الترمجة  / ٤: ابن الفوطي) تلخيص(

(*)  

)٢١/١٣٣(  



  

قتل بعرفة، وشيخ املالكية أبو القاسم خملوف بن جارة االسكندراين، وشيخ احلنابلة ناصح الدين أبو 
  .الفتح ابن املين، والصدر جمد الدين هبة اهللا ابن علي ابن الصاحب

  
، ، الثقفي، االصبهاينالشيخ املسند اجلليل العامل، أبو الفرج حيىي بن حممود بن سعد*  الثقفي - ٦٨

  .الصويف
  ).١(ولد سنة أربع عشرة 

، ومن محزة بن العباس العلوي حضورا، )٢(ومسع من أيب علي احلداد كثريا وهو حاضر يف السنة االوىل 
  وأيب عدنان حممد بن أمحد بن أيب

نزار حضورا، ومسع من فاطمة اجلوزدانية، ومحزة بن حممد بن طباطبا، وجده المه احلافظ إمساعيل 
، ومن احلسني بن عبدامللك اخلالل، وعبد الكرمي بن )الترغيب والترهيب(ده عنه كتاب التيمي، وعن

  .عبد الرزاق احلسناباذي، وجعفر بن عبد الواحد الثقفي، وعدة
  .وارحتل ملا شاخ ناشرا لرواياته بأصبهان، وحلب واملوصل، ودمشق

__________  
، ٦٧الترمجة  / ١: ، واملنذري يف التكملة٢٥٥: ترجم له معني الدين ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 

، ودول ٢٥٤ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١١٧: والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة
، وابن العماد يف ١٠٩ / ٦: ، وابن تغري يف النجوم٢١١، واالعالم، الورقة ٧١ / ٢: االسالم

  .٢٨٢ / ٤: الشذرات
  .ومخس مئة: يعين) ١(
 وكان أسند من بقي بأصبهان، بل وبالدنيا ٥١٥ تويف أبو علي بن أمحد احلداد هذا يف سنة وقد) ٢(
  ).١٤٩: ، الورقة)معرفة القراء: ( والذهيب٢٢٨ / ٩): املنتظم: (ابن اجلوزي(

(*)  

)٢١/١٣٤(  

  

  .وله أصول وأجزاء اقتناها له والده
، وبدل التربيزي، واخلطيب علي بن )١(الشيخ أبو عمر، وأخوه الشيخ املوفق وأوالدمها : حدث عنه

حممد املعافري، والرضي عبد الرمحان، والقاضي زين الدين ابن االستاذ، وحممد بن طرخان، ويوسف ابن 
خليل، واحلسن بن سالم، وسالم بن عبد الرزاق، وخطيب عقرباء، وإسحاق بن صصرى، والشيخ 



د، وخطيب مردا، والضياء صقر احلليب، الضياء، والعماد عبداحلميد بن عبد اهلادي، وأخوه حمم
  .وإبراهيم ابن خليل، والزين ابن عبد الدائم، وعدة

ومال ومأمول سواكم وعاصم * فمايل من موىل ومول وموئل : وله قصيدة مدح ا القاضي الفاضل منها
  .تويف بقرب مهذان غريبا يف سنة أربع ومثانني ومخس مئة

  .يف آخر سنة ثالث: وقيل
  . أبو الرجاء يف حدود االربعني ومخس مئةومات أبوه

قرأت عليه ثالثة أجزاء انتقاها له محوه احلافظ إمساعيل، فيها عن ابن عم جده الرئيس : قال السمعاين
الثقفي، وأيب نصر السمسار، وأيب القاسم بن بيان الرزاز، وكان حريصا على طلب احلديث ومجعه، 

  .وحصل الكتب الكبار
__________  

  .ين املقادسةيع) ١(
(*)  

)٢١/١٣٥(  

  

 بن عبد اجلبار بن بري، االمام العالمة، حنوي وقته، أبو حممد عبد اهللا بن بري*  ابن بري - ٦٩
  .املقدسي، مث املصري، النحوي، الشافعي

  .ولد يف رجب سنة تسع وتسعني وأربع مئة
ديين، وحممد بن أمحد الرازي، وقرأ االدب على أيب بكر حممد بن عبدامللك، ومسع من مرشد بن حيىي امل

وعبد اجلبار بن حممد املعافري، وعلي بن عبد الرمحان احلضرمي، وأيب الربكات حممد بن محزة العرقي، 
  .، وعدة)١(وابن احلطيئة 

  .وتصدر جبامع مصر للعربية، وخترج به أئمة، وقصد من اآلفاق
__________  

 ١١: ، وابن االثري يف الكامل٢٨٨ / ٧: ت يف االرشاد، وياقو٨٩: ترجم له االزدي يف بدائع البدائه* 
  ،٧٣ / ٢: ، وأبو شامة يف الروضتني١١٠: ، والقفطي يف االنباه٢١٥/ 

: ، وابن خلكان يف الوفيات٥٩: ، والنواوي يف الطبقات، الورقة٦: الترمجة / ١: واملنذري يف التكملة
، والذهيب يف تاريخ ٢٣: شارة التعيني، الورقة، واليمين يف إ٧٥ / ٣: ، وأبوالفدا يف املختصر١٠٨ / ٣

، ٢٤٧ / ٤: ، والعرب٦٤: ، واملشتبه٦٨ / ٢: ، ودول االسالم)١٥٨٢باريس  (٩: االسالم، الورقة
، وابن فضل اهللا العمري يف املسالك م ٩١: ، وابن مكتوم يف تلخيصه، الورقة٢١٠: واالعالم، الورقة



، وابن ٢٦٧ / ١: ، واالسنوي يف الطبقات١٢١ / ٧: ، والسبكي يف الطبقات٤٦١:  ورقة٤ ج ٢٣
، وصاحب العسجد املسبوك، الورقة ١٥٨: ، وابن امللقن يف العقد، الورقة٣١٩ / ١٢: كثري يف البداية

 ٢٨الورقة  / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان١٦٢، وابن قاضي شهبة يف طبقات النحاة، الورقة ٩٤
  .ته من تكملة املنذريوغريها كما جتده مفصال يف هامش ترمج

وما أصابوا يف هذا ) احلطئة): (١٢١ / ٧(السبكي ) طبقات(و ) ١٦٩ / ٤(الذهيب ) عرب(يف ) ١(
بسبب قلبهم اهلمزة إىل ياء مث التقاء ياءين فتحذف إحدامها ) احلطية(التقييد، وهي يف املخطوطات تكتب 

  .خطا ولكنها تلفظ، وعليه فإن الصحيح ما أثبتناه
(*)  

)٢١/١٣٦(  

  

سيبويه وعلله، قيما باللغة وشواهدها، وإليه كان التصفح ) بكتاب(كان عاملا ): ١(قال اجلمال القفطي 
، وقد تصدر تالمذته )٢(يف ديوان االنشاء، ال يصدر كتاب إىل امللوك إال بعد تصفحه، وكان فيه غفلة 

  .يف حياته، وقل ما صنف
، وكان ثقة )٣(جودها، جاءت يف ست جملدات ) لصحاححواش على ا(، و )جواب املسائل العشر(وله 
  .دينا

عبد الغين املقدسي، وابن املفضل، وأبو عمر الزاهد، وأبو املعايل عبد الرمحان بن علي : روى عنه
  .املغريي، ومصطفى بن حممود، ونبأ ابن أيب املكارم، وأبو العباس القسطالين، وابن اجلميزي، وخلق

  .م مبن يتفاصحوكان يتحدث ملحونا، ويترب
  .مات يف شوال سنة اثنتني ومثانني ومخس مئة

احلسن بن علي بن عبيدة الكرخي املقرئ، وعبد اهللا ابن حممد بن جرير االموي الناسخ، : وفيها مات
  .وعبد الغين ابن احلافظ أيب العالء اهلمذاين

  
  السالم، أبو، ناصح االشيخ االمام العالمة املفيت، شيخ احلنابلة*  ابن املين - ٧٠

__________  
  .١١١ / ٢): إنباه الرواة) (١(
وكان ينسب إىل الغفلة يف غري العلوم العربية، حىت ما يقوم مبصاحل نفسه، ): (إنباه الرواة(الذي يف ) ٢(

  ).وحيكى عنه حكايات يف التغفل أجله عنها، وعن ذكر شئ منها
ي، مث نقلت عن االصل وأفردت كانت هذه احلواشي على أصل نسخة من الصحاح للجوهر) ٣(



  ).التنبيه وااليضاح عما وقع يف كتاب الصحاح: (فجاءت يف ست جملدات، ومساها من أفردها
  = (*)، ٢١الترمجة  / ١: ، واملنذري يف التكملة٢٣٠ / ١١: ترجم له ابن االثري يف الكامل* 

)٢١/١٣٧(  

  

  .يالفتح نصر بن فتيان بن مطر ابن املين النهرواين احلنبل
  .ولد سنة إحدى ومخس مئة

وتفقه على أيب بكر الدينوري، والزمه، حىت برع يف الفقه، ومسع من هبة اهللا بن احلصني، وأيب عبد اهللا 
  .البارع، واحلسني بن عبدامللك اخلالل، وأيب احلسن ابن الزاغوين، وعدة

  .وتصدر للعلم، وتكاثر عليه الطلبة
  .ء عبد الرمحان، والفخر إمساعيلتفقه عليه الشيخ موفق الدين، والبها

  .أبو صاحل نصر بن عبد الرزاق، وحممد بن مقبل ابن املين ولد أخيه، ومجاعة: وحدث عنه
كان ورعا عابدا، حسن السمت، على منهاج السلف، أضر بأخرة، وثقل مسعه، ومل : قال ابن النجار

  .يزل يدرس إىل حني وفاته مبسجده باملأمونية
ن سنة ثالث ومثانني ومخس مئة، ومحل على الرؤوس، وتوىل حفظ جنازته مجاعة من تويف يف خامس رمضا

  .الترك، الزدحام اخللق، مث دفن بداره رمحه اهللا
__________  

: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٢١٢ / ٣: وابن الدبيثي يف تارخيه بداللة املختصر احملتاج إليه= 
، وابن ٢١٠: ، واالعالم، الورقة٧٠ / ٢: ، ودول االسالم٢٥١ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس،  (١٣

: ، وصاحب العسجد املسبوك، الورقة٣٥٨ / ١: ، وابن رجب يف الذيل٣٢٩ / ١٢: كثري يف البداية
، وابن ١٠٦ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٥٢: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٩٥

  .٢٧٧ / ٤: العماد يف الشذرات
(*)  

)٢١/١٣٨(  

  

االمام العامل احلافظ، الناقد اود، حمدث االندلس، أبو القاسم خلف بن *  ابن بشكوال - ٧١
االنصاري، االندلسي ) ٢(بن يوسف بن داحة ) ١( بن مسعود بن موسى بن بشكوال عبدامللك

  ).٣(القرطيب، صاحب تاريخ االندلس 



  .ولد سنة أربع وتسعني وأربع مئة
 حممد عبد الرمحان بن حممد بن عتاب فأكثر عنه، وهو أعلى شيخ له، وأبا حبر سفيان بن ومسع أباه، وأبا

  العاص، وأبا الوليد بن رشد الكبري، وأبا الوليد بن طريف، وأبا القاسم بن بقي، وأبا احلسن شريح بن
  .رياحممد، والقاضي أبا بكر ابن العريب، وأبا جعفر أمحد بن عبد الرمحان البطروجي، وخلقا كث

  .وأجاز له أبو علي بن سكرة الصديف، وأبو القاسم بن منظور، وطائفة
  .ومن بغداد هبة اهللا بن أمحد الشبلي

  ولو استجيز له يف صغره من بغداد الدرك احلسني بن علي البسري، وأبا بكر أمحد بن علي الطريثيثي،
__________  

، والذهيب يف تاريخ ٣٠٤ / ١لتكملة ، وا)١٨٥٥مدريد  (٨٢: ترجم له ابن االبار يف املعجم* 
 / ٤: ، وتذكرة احلفاظ٢٣٤ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٧٤: االسالم، الورقة

، والعيين يف عقد ٣١٢ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية٢٤٠ / ٢: ، وابن خلكان يف الوفيات١٣٣٩
 ١١٤:  وابن فرحون يف الديباج،٢٦١ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٦٥٠الورقة  / ١٦: اجلمان
  .وغريهم

بفتح الباء املوحدة وسكون الشني املعجمة وضم الكاف وبعد : (قيده ابن خلكان باحلروف فقال) ١(
  ).٢٤١ / ٢: وفيات(الواو ألف الم 

  ).٢٤١ / ١: وفيات(بفتح الدال املهملة وبعد االلف حاء مهملة مفتوحة : داحة) ٢(
  .ابن الفرضي، وهو من املصادر املشهورة) تاريخ(ذيل به على يعين كتاب الصلة الذي ) ٣(

(*)  

)٢١/١٣٩(  

  

  .وجعفر بن أمحد السراج، والرواية رزق مقسوم
  ).١(وقد صنف معجما لنفسه 

كان متسع الرواية، شديد العناية ا، عارفا بوجوهها، حجة، مقدما على ): ٢(قال أبو عبد اهللا االبار 
  . أخباريا، تارخييا، ذاكرا الخبار االندلسأهل وقته، حافظا، حافال،

  ).٣(مسع العايل والنازل، وأسند عن مشاخيه أزيد من أربع مئة كتاب، من بني كبري وصغري 
  رحل الناس إليه، وأخذوا

عنه، وحدثنا عنه مجاعة، ووصفوه بصالح الدخلة، وسالمة الباطن، وصحة التواضع، وصدق الصرب 
  ).٤(ف مخسني تأليفا يف أنواع العلم للطلبة، وطول االحتمال، وأل



  .وويل بإشبيلية قضاء بعض جهاا نيابة عن ابن العريب
وعقد الشروط، مث اقتصر على إمساع العلم، وعلى هذه الصناعة، وهي كانت بضاعته، والرواة عنه ال 

ن الضحاك، أبو بكر بن خري، وأبو القاسم القنطري، وأبو بكر بن مسجون، وأبو احلسن ب: حيصون، منهم
  .وكلهم مات قبله

أبو القاسم أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد، وأمحد بن عبدايد املالقي، : ومن الرواة عنه): ٥(قلت 
وأمحد بن حممد بن االصلع، وأبو القاسم أمحد بن يزيد بن بقي، وأمحد بن عياش املرسي، وأمحد بن أيب 

  إبراهيم بن صلتان،حجة القيسي، وثابت بن حممد الكالعي، وحممد بن 
__________  

  .أي لشيوخه) ١(
  .٣٠٥ / ١) التكملة) (٢(
  ).أخذ عن ابن عتاب وحده فوق املئة: (قال ابن االبار) ٣(
أجلها كتاب الصلة، سلم له أكفاءه كفايته فيه، ومل ينازعه أهل صناعته االنفراد : (قال ابن االبار) ٤(

  ).٣٠٦ / ١: ةالتكمل) (به، وال أنكروا مزية السبق إليه
  .القول للذهيب املؤلف) ٥(

(*)  

)٢١/١٤٠(  

  

وحممد بن عبد اهللا ابن الصفار، وموسى بن عبد الرمحان الغرناطي، وأبو اخلطاب بن دحية، وأخوه أبو 
  .عمرو اللغوي، وعدد كثري

  .أبو الفضل جعفر بن علي اهلمداين، وأبو القاسم سبط السلفي: وممن روى عنه باالجازة
  . من االندلسومل خيرج

) غوامض االمساء املبهمة(يف جملدتني، وكتاب ) صلة تاريخ أيب الوليد ابن الفرضي(ومن تصانيفه كتاب 
ثالثة أجزاء، ) طرق حديث املغفر(جملدان، ) معرفة العلماء االفاضل(يف جملد ينبئ عن إمامته، وكتاب 

، )املستغيثني باهللا(، كتاب )صالة على نبيهالقربة إىل اهللا بال(جملد، كتاب ) احلكايات املستغربة(كتاب 
) ترمجة النسائي(ثالثة أجزاء، ) أخبار االعمش(جزآن، كتاب ) ذكر من روى املوطأ عن مالك(كتاب 
أخبار (جزء، ) أخبار ابن وهب(جزء، ) إمساعيل القاضي) ٢(ترمجة (جزء، ) احملاسيب) ١(ترمجة (جزء، 

) طرق حديث من كذب علي(جزء، ) املسلسالت(جملد، ) ةقضاة قرطب(جزء، ) أيب املطرف القنازعي
  ).٣(جزء ضخم ) أخبار ابن عيينة(جزآن، ) أخبار ابن املبارك(جزء، 



كان رمحه اهللا يؤثر اخلمول : وقد ذكره احلافظ أبو جعفر بن الزبري، فاستوىف ترمجته، فمن ذلك قال
 حىت جيد أحد إىل الكالم فيه من سبيل، حتط من قدره،) ٤(والقنوع بالدون من العيش، مل يتدنس خبطة 

  إىل أن
__________  

  .أخبار): تذكرة احلفاظ(يف ) ١(
  ).وغري ذلك): (تذكرة احلفاظ(قال يف ) ٣(أخبار ): تذكرة احلفاظ(يف ) ٢(
  = (*)خطة الربيد، وخطة الشرط وحنو ذلك، : اخلطة يف االندلس تعين الوالية، فيقال) ٤(

)٢١/١٤١(  

  

ن روى عنه بالسماع شيخنا أبو احلسني ابن السراج، وباالجازة اردة أبو القاسم أمحد بن وآخر م: قال
  .حممد البلوي

  وقع له حديث سباعي االسناد عن ابن عتاب، عن حكم بن: قلت
  .حممد، عن شيخ، عن أيب خليفة اجلمحي

ع ومثانون سنة، ودفن مبقربة تويف إىل رمحة اهللا يف ثامن شهر رمضان سنة مثان وسبعني ومخس مئة، وله أرب
  .قرطبة بقرب قرب حيىي بن حيىي الليثي الفقيه

السنة مات شيخ العراق الزاهد القدوة أمحد بن علي ابن الرفاعي وقد قارب الثمانني، ) ١] (هذه [ ويف 
ومسند وقته خطيب املوصل عبد اهللا بن أمحد الطوسي عن اثنتني وتسعني عاما، وعامل دمشق االمام قطب 

  .الدين مسعود بن حممد النيسابوري الشافعي، واملسند أبو طالب اخلضر بن هبة اهللا ابن طاووس املقرئ
، أخربنا حممد بن احلسن املالقي، أخربنا )٢(أخربنا إسحاق بن إبراهيم املقرئ، أخربنا عبد العظيم احلافظ 

نا حامت بن حممد، أخربنا أمحد خلف بن عبدامللك، أخربنا عبد الرمحان بن حممد بن عتاب بقراءيت، أخرب
ابن فراس املكي، حدثنا إبراهيم بن رمحون السنجاري، أخربنا حممد بن مسلمة، أخربنا موسى الطويل، 

طوىب ملن رآين، ومن رأى من رآين، : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا موالي أنس، قال
  )ومن رأى من رأى من رآين

__________  
  .هنا أنه مل يتول من أمور الدولة ما حيط من قدرهواملقصود = 
  .إضافة توضيحية) ١(
  .٦٥٦يعين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري حافظ الديار املصرية املتوىف سنة ) ٢(

(*)  



)٢١/١٤٢(  

  

وقع لنا حديث موسى الطويل بعلو درجتني يف جزء طلحة الكتاين، ولكن موسى غري ثقة، عاش بعد 
  م أنه رأى أم املؤمنني عائشةاملئتني، وزع

  ).١(رضي اهللا عنها 
  

 املصرية امللك أسد الدين امللك القاهر، ناصر الدين، حممد ابن وزير الديار*  صاحب محص - ٧٢
  .شريكوه بن شاذي بن مروان، ابن عم السلطان صالح الدين

__________  
روى عن أنس أشياء : ، قال ابن حبانموسى بن عبد اهللا الطويل: (قال االمام الذهيب يف امليزان) ١(

  .موضوعة
مث أورد عن ابن حبان هذا احلديث كما رواه عنه ) روى عن أنس مناكري، وهو جمهول: وقال ابن عدي

 -إسحاق بن شاهني، وأورد له أحاديث أخر تدل على كذبه، مث حديثه الذي ذكر فيه أنه رأى عائشة 
انظر إىل هذا احليوان : ( هودج أخضر، فقال االمام معلقا بالبصرة على مجل أورق يف-رضي اهللا عنها 

وقد كنت : (وقال أيضا!) فمن الذي يصدقه ! املتهم كيف يقول يف حدود سنة مئتني إنه رأى عائشة 
هو موىل : ابن النجار، فقال) تاريخ(أظن أن هذا الطويل مات بعد املئتني بيسري، حىت رأيت له ترمجة يف 

  ).٢١٠ - ٢٠٩ / ٤: امليزان) ( أقدمه الرشيد فحدث ببغدادأنس بن مالك، فارسي،
لكن احلديث صحيح من غري هذا الوجه، فقد أخرجه من حديث عبد اهللا بن ): القائل شعيب(قلت 
طوىب ملن رآين وآمن يب، وطوىب ملن رأى من رآين، وملن رأى ( بلفظ ٨٦ / ٤الطرباين، واحلاكم : بسر

  .سنده مجيع بن ثوب منكر احلديثويف ) من رأى من رآين، وآمن يب
طوىب ملن رآين، وملن رأى (وأخرجه عبد بن محيد، عن أيب سعيد اخلدري، وابن عساكر عن واثلة بلفظ 

، وأخرجه الطيالسي وعبد بن محيد من حديث ابن عمر بلفظ )من رآين، وملن رأى من رأى من رآين
  .ثالث مرات) طوىب ملن رآين وآمن يب، وطوىب ملن آمن يب ومل يرين(

طوىب ملن رآين وآمن يب، مث طوىب، مث طوىب، ( من حديث أيب سعيد اخلدري بلفظ ٧١ / ٣وأخرجه أمحد 
  .مع أنه من رواية دراج عن اهليثم) ٢٣٠٢(وصححه ابن حبان ) مث طوىب ملن آمن يب ومل يرين

من يب مرة، طوىب ملن رآين وآ( من حديث أيب أمامة بلفظ ٢٦٤ و ٢٥٧ و ٢٤٨ / ٥وأخرجه أمحد 
  )٢٣٠٣(وصححه ابن حبان ) وطوىب ملن مل يرين وآمن يب سبع مرات

  . من حديث أنس بن مالك١٥٥ / ٣أيضا ) املسند(من حديث أيب هريرة، وهو يف 
 / ٨: السبط يف املرآة: أخباره يف التواريخ املستوعبة لعصره، وقد ترجم له مفردا غري واحد منهم* 



، ٢٤٦ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٩٦الم، الورقة ، والذهيب يف تاريخ االس٢٤٦
  = (*)، ٣١٦ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية١٥٤ / ٣: والصفدي يف الوايف

)٢١/١٤٣(  

  

  .كانت محص لوالده امللك ااهد، مث أعطاها نور الدين البنه هذا، فاستقل ا هو وأوالده مئة سنة
ملا مرض حبران يف شوال، عظم مرضه، ) ١(عة، حبيث أن السلطان وكان ناصر الدين ذا شهامة وشجا

وأوصى، فسار من عنده ناصر الدين، ومر حبلب، وأخذ خلقا من االحداث، وأنفق فيهم، وقدم محص، 
، )٢(سقي : فراسل أهل دمشق بأن يتملكها، فلما عويف السلطان، خنس، مث مل ينشب أن مات، فيقال

  .مات يف اخلمر: وقيل
ور أنه مرض مرضا حادا، فمات يوم عرفة سنة إحدى ومثانني ومخس مئة، مث نقلته زوجته، وهي واملشه

بنت عمه، ست الشام، أخت السلطان إىل تربتها يف مدرستها الشامية، فدفنته عند أخيها امللك مشس 
  .الدولة توارنشاه
  .ته حنو ألف ألف دينارسكر، فأصبح ميتا، ومتلك بعد ابنه شريكوه، وبلغت ترك): ٣(قال ابن واصل 

  
  .، صاحب أذربيجان وعراق العجم، من كبار امللوك كوالدهابن االتابك إلدكز*  البهلوان - ٧٣

__________  
، وابن العماد يف ٩٩ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٩٣: وصاحب العسجد املسبوك، الورقة= 

  .٢٧٣ / ٤: الشذرات
  .يعين صالح الدين) ١(
مسا، وقد ام بعض املؤرخني السلطان صالح الدين ذه الفعلة، فذكروا أنه وضع عليه يعين سقي ) ٢(

  .إنسانا نادمه وسقاه
وقد ذكرنا شيئا عنه يف ترمجة والده إلدكز صاحب أذربيجان فراجعه  / * ٢: مفرج الكروب) ٣(

  .هناك
  .وقد أعاد الذهيب هنا معظم املعلومات اليت ذكرها هناك

(*)  

)٢١/١٤٤(  

  



مات أبوه هو وسلطانه رسالن شاه بن طغريل بن حممد بن ملكشاه يف سنة واحدة عام سبعني ومخس 
مئة، فتملك البهلوان، وأقام يف السلطنة معه طغريل بن رسالن شاه املذكور خامتة بقايا السلجوقية، 

  .وكان من حتت حكم البهلوان
لوك، ومن الدواب ثالثني ألف رأس، وكانت أيامه إحدى عشرة سنة، وخلف البهلوان مخسة آالف مم

ومن االموال ما ال يعرب عنه، فلما مات، قوي شأن طغريل، وعمل مصافا مع الذي قام بعد البهلوان 
  .، وكانت دولة قزل سبع سنني)١(وهو أخوه المه قزل 

  .مات البهلوان يف سنة إحدى ومثانني ومخس مئة
  

 بن حممد التنوخي املعري، مث الدمشقي، بن عبد اهللالصاحب البليغ البارع شاكر *  أبو اليسر - ٧٤
  .كاتب السر للملك نور الدين صاحب الشام

  .أخذ االدب عن جده أيب اد حممد بن عبد اهللا حبماة، ومسع وروى شيئا
احلافظ ابن عساكر، وأبو القاسم بن صصرى، وإبراهيم ولده والد الشيخ تقي الدين ابن أيب : حدث عنه

  .اليسر
  . بشيزر سنة ست وتسعني وأربع مئة، وعاش مخسا ومثانني سنةمولده

__________  
  .سيأيت ذكره منفردا يف الطبقة اآلتية من هذا الكتاب) ١(
، )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٩٢:  من تاريخ االسالم، الورقة٥٨١ترجم له الذهيب يف وفيات سنة * 

  .٢٧٠ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٤٣ / ٤: والعرب
(*)  

)٢١/١٤٥(  

  

 بن أمحد بن مرزوق الباقداري، احملدث احلافظ الذكي، أبو بكر حممد بن أيب غالب*  الباقداري - ٧٥
  .البغدادي االعمى

، وتال على غري واحد، ومسع من سبط اخلياط، وأيب بكر ابن الزاغوين، وابن )١(قدم من قرية باقدار 
  .ناصر، وخلق
معرفة رجال احلديث وحفظه، وعليه كان املعتمد، مسعت غري واحد من انتهى إليه ): ٢(قال الدبيثي 

  .شيوخنا يصفونه باحلفظ ومعرفة الرجال واملتون مع ضرره
  .كان ابن ناصر يراجعه يف أشياء، ويرجع إليه: وقيل



، وانتهى إليها )٣(مات كهال يف سنة مخس وسبعني ومخس مئة يف آخرها، وعمرت بنته عجيبة : قلت
  .ادعلو االسن

__________  
 ١٥٣، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة ٤٧٤ / ١: من معجم البلدان) باقدارى(ترجم له ياقوت يف * 
 / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٥٨، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة )شهيد علي(

، وله ذكر يف ترمجة ٢٥٢ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٦٣ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه٢٢٥
  .١٠١٩الترمجة  / ٣:  من التكملة للمنذري٦٠٤والده حممد املتوىف سنة 

  الذي خبط الذهيب، وكذلك يف نسخة) املختصر احملتاج إليه(هكذا هي هنا ويف ) ١(
  .عبد العظيم املنذري من تاريخ ابن الدبيثي

بكسر القاف : ، قال ياقوت)باقدارى): (لةالتكم(لياقوت ويف ترمجة ولده حممد من ) معجم البلدان(ويف 
فكأن ابن الدبيثي والذهيب ) أوانا(ودال مهملة وألف وراء مفتوحة مقصور من قرى بغداد قرب 

  .وغريمها قد اكتفوا بفتح الراء
  ).شهيد علي (١٥٣، الورقة )ذيل تاريخ مدينة السالم) (٢(
  .٦٤٧توفيت عجيبة سنة ) ٣(

(*)  

)٢١/١٤٦(  

  

 الشيخ الفقيه، االمام، املعمر، املقرئ، بقية السلف أبو عبد اهللا حممد بن أيب الطيب* قون  ابن زر- ٧٦
االنصاري االندلسي االشبيلي ) ٢(بن أمحد بن سعيد بن عبد الرب بن جماهد ابن زرقون ) ١(سعيد 
  .املالكي

، وتفرد )٣(، وفيها ولد )أاملوط(أجاز له عام اثنتني ومخس مئة أبو عبد اهللا أمحد بن حممد اخلوالين راوي 
  .يف وقته عنه

  ).٤(ومسع مبراكش من أيب عمران موسى بن أيب تليد، فتفرد عنه أيضا 
، وخلف بن )٥(ومسع بسبتة من القاضي عبد اهللا بن أمحد الوحيدي، ومسع من عبد ايد بن عيذون 

  يوسف االبرش، والقاضي عياض بن
__________  

، والذهيب يف ١١٨الترمجة  / ١: ، واملنذري يف التكملة٥٤٠ / ٢: كملةترجم له ابن االبار يف الت* 
 / ٢: ، ودول االسالم٢٥٨ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٢٨: تاريخ االسالم، الورقة



 / ٢: ، وابن اجلزري يف غاية النهاية١٠٢ / ٣: ، والصفدي يف الوايف٢١١: ، واالعالم، الورقة٧٣
  .١٣٦١ / ٤: ، وله ذكر يف تذكرة احلفاظ للذهيب١١٢ / ٦: دي يف النجوم، وابن تغري بر١٤٣

كل الذين ترمجوا له ) سعيدا(وهو وهم وقد ذكره بامسه الصحيح، نعين ) سعد: (يف النسختني) ١(
  .ومنهم الذهيب يف مجيع كتبه، فهذا من وهم الناسخ بال ريب

  .، وسيأيت مثل هذا يف الترمجة)ه لشدة محرتهلقب لسعيد والدجده، لقب ب: وزرقون: (قال املنذري) ٢(
  . وكان مولده بشريش يف ربيع االول منها٥٠٢يعين يف سنة ) ٣(
 كما ذكر ابن ٥١٧، وتويف موسى هذا سنة )التكملة(تفرد عنه بالسماع كما ذكر املنذري يف ) ٤(

  .٥٧٦ / ٢: بشكوال يف الصلة
بفتح العني املهملة ) عبدون(فلعله ) صح( كلمة ، ووضع الناسخ فوقها)عيذون: (هكذا يف االصل) ٥(

وسكون الباء املوحدة وضم الدال املهملة، وهو االسم الشائع، أما عيذون فهو اسم نادر لذا استقصاه 
  .أصحاب كتب املشتبه
إمساعيل : شخصا واحدا هو القايل صاحب االمايل) ٤٣٤ص (من املشتبه ) عيذون(وقد ذكر الذهيب يف 

  .عيذونبن القاسم بن 
  = (*)وذكر 

)٢١/١٤٧(  

  

  .موسى، وحدث عنهم، وعن أيب حبر بن العاص، وحممد بن شربين، وأيب احلسن شريح بن حممد
  .على ابن أيب تليد، أخربنا أبو عمر مؤلفه) التقصي(وقرأ 
  .من عياض، والزمه زمانا) املوطأ(ومسع 

  .ويل قضاء سبتة فشكر): ١(قال االبار 
) سنن(، لني اجلانب، مجع بني )٢(، فقيها، مربزا، وأديبا كامال، حسن البزة وكان من سروات الرجال

  .الترمذي، وارحتل الناس إليه لعلوه) جامع(أيب داود، و 
أبو العباس أمحد ابن الرومية النبايت، وإبراهيم بن قسوم، وأبو سليمان بن حوط اهللا، وحممد : حدث عنه

  .أخوه، وخلق) ٣] (و [ دحية بن عبدالنور، واحلافظ ابن خلفون، وابن 
  .مات يف رجب سنة ست ومثانني ومخس مئة

__________  
ملشتبه الذهيب شخصا آخر من أهل املغرب امسه علي بن عبد اجلبار بن ) توضيحه(ابن ناصر الدين يف 

وزاد ابن )  من نسخة الظاهرية١٣٥الورقة  / ٢ (٥١٩سالمة بن عيذون اهلذيل اللغوي املتوىف سنة 



  ).٩٠٩ / ٣(فذكر ابن صاحب االمايل جعفرا القايل ) تبصري املنتبه(يف حجر 
، ٣٨٢ / ١ذكره ابن بشكوال يف الصلة : فلو كان هذا منهم لذكروه بال ريب، فضال عن أنه مشهور

 ٣٨٨ / ٢: ، وابن شاكر يف الفوات٣٧٤ / ١، وابن سعيد يف املغرب ٧٦: واملراكشي يف املعجب
) ١(هو الصواب ؟ ) عيذون(ري ففيه مصادر أخرى، ومع ذلك قد يكون وراجع هامش الكتاب االخ

  .٥٤١ / ٢): التكملة(
إن الذهيب يعتمد املعىن يف النقل : ، ولكن قلنا غري مرة)حسن الشارة واهليئة): (التكملة(الذي يف ) ٢(

  .فيغري، ويبدل االلفاظ
 اخلطاب ابن دحية، وأخوه أبو عمر إضافة تقتضيها صحة النص الن املقصود هنا أنه روى عنه أبو) ٣(

  .ابن دحية
(*)  

)٢١/١٤٨(  

  

احلافظ ابن زرقون، وزرقون لقب ) ١(الفقيه املشاور : ومن شيوخي: قال أبو الربيع بن سامل احلافظ
  .لسعيد أيب جده، لقب به لشدة محرته

وجاللة القدر، وكرم ، مع متانة االدب، )٢(كان شيخنا أبو عبد اهللا من جلة العلماء احلافظني للمذهب 
) املوطأ(اخللق، وسعة الصدر، واتساع جانب الرب، لقيته بإشبيلية وقت لقائي البن اجلد، فقرأت عليه 

عن اخلوالين إجازة بسماعه من عثمان بن أمحد اللخمي، عن أيب عيسى الليثي، وقرأته عليه بسماعه سنة 
حيدي بسماعة من موىل الطالع، وقرأت عليه عشرين على القاضي عبد اهللا بن أمحد بن عمر القيسي الو

  مسعته منه سنة:  من موسى بن أيب تليد، قال٥١٦البن عبد الرب بسماعه مبراكش سنة ) التقصي(
البن اجلارود، عن اخلوالين، عن أيب عمر الطلمنكي، عن أيب ) املنتقى(ستني وأربع مئة، وقرأت عليه 

قرأته عليه، عن اخلوالين، عن املؤلف )) ٣(التيسري (، عنه، و جعفر بن عبد اهللا بن حممد بن نافع اخلزاعي
للقايل قرأته عليه بقراءته على ابن عيذون، وخلف بن فرتون، عن الوزير أيب بكر ) النوادر(إجازة، و 

عاصم بن أيوب، عن ابن العزاب، عن هارون بن موسى، عنه، وبإجازته من اخلوالين، أنبأنا احلسن بن 
  .قيه، عن القايل، وهذا اية يف العلوأيوب احلداد الف

أنبأكم أبو عبد اهللا اخلوالين سنة اثنتني ومخس مئة، حدثنا علي بن إبراهيم : على ابن زرقون) ٤(وقرأت 
   أظن يف سنة-الشريازي بإشبيلية مساعا 

__________  
لفقهاء ووظائفهم يف بالسني املهملة، وهو وهم، والفقيه املشاور من مراكز ا) املساور: (يف االصل) ١(



  .االندلس
  .املذهب املالكي: يعين) ٢(
  .التيسري للداين، وهو من أشهر كتب القراءآت) ٣(
  .الكالم هنا أيضا اليب الربيع بن سامل الكالعي) ٤(

(*)  

)٢١/١٤٩(  

  

 أخربنا أبو بكر بن سلم، حدثنا الكجي، حدثنا االنصاري، حدثنا ابن عون فذكر حديث - ٤٢٣
  ).١) ( واحلرام بنياحلالل بني(

ومات معه احملدث الرئيس أبو املواهب بن صصرى، وأبو القاسم عبد الرمحان بن حممد بن غالب ابن 
الشراط القرطيب، واملقرئ أبو الطيب عبد املنعم بن حيىي بن اخللوف الغرناطي، وأبو عبد اهللا حممد بن 

هللا بن اجلد االشبيلي، وأبو عبد اهللا حممد بن جعفر بن محيد بن مأمون البلنسي، وأبو بكر حممد بن عبد ا
  املبارك بن أيب السعود احلالوي احلريب يف عشر

  .املئة، ومسعود بن علي ابن النادر، وأبو الفتح نصر اهللا بن علي ابن الكيال مقرئ واسط
  

  االمام العالمة الفقيه، الكاتب البليغ، أبو بكر عبد الرمحان بن حممد*  ابن مغاور - ٧٧
__________  

وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات، استربأ (ومتامه : قال شعيب) ١(
لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات، وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، 

 إذا صلحت صلح اجلسد كله، أال ولكل ملك محى، أال وإن محى اهللا حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة،
باب :  يف البيوع٢٤٩، ٢٤٨ / ٤أخرجه البخاري ) وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب

 من طريق ابن عون، عن ٢٤٢، ٢٤١ / ٧، والنسائي )٣٢٢٩(احلالل بني واحلرام بني، وأبو داود 
باب فضل من استربأ : ن يف االميا١١٩ - ١١٧ / ١الشعيب، عن النعمان بن بشري، وأخرجه البخاري 

كلهم من ) ٣٩٨٤(، وابن ماجه )١٢٠٥(، والترمذي )٣٣٣٠(، وأبو داود )١٥٩٩(لدينه، ومسلم 
من طريق أيب ) ١٥٩٩(، ومسلم ٢٤٨ / ٤طريق زكريا بن أيب زائدة، عن الشعيب، وأخرجه البخاري 

  .فروة اهلمداين، عن الشعيب
، والتجييب ١٣٦الترمجة  / ١: ، واملنذري يف التكملة١٣ الورقة / ٣: ترجم له ابن االبار يف التكملة* 

 ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٣٤، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ٣٧: يف زاد املسافر



  .٢٨٩ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٦١/ 
(*)  

)٢١/١٥٠(  

  

  .بن مغاور بن حكم بن مغاور، السلمي، الشاطيب
  . ومخس مئةولد سنة اثنتني

  .أبيه، وأيب علي بن سكرة الصديف، وهو خامتة أصحابه: ومسع من
  صاحب) ١(البخاري من أيب جعفر بن غزلون ) صحيح(ومسع 

  .أيب الوليد الباجي، ومسع من أمحد بن جحدر االنصاري
هو : قالأبو الربيع بن سامل، وابنا حوط اهللا، وهانئ بن هانئ، وأبو القاسم الطيب املرسي، و: روى عنه

  .رئيس البالغة
كان بقية مشيخة الكتاب واالدباء مع الثقة والكرم، بليغا مفوها، مدركا، له حظ وافر ): ٢(وقال االبار 

  .من قرض الشعر، وصدق اللهجة، طال عمره، وعلت روايته، حدث بشاطبة
  .تويف يف صفر سنة سبع ومثانني ومخس مئة

 مثانني ومخس مئة، فسمعت منه، وأجاز يل، ومسعت منه بشاطبة لقيته ببلنسية يف أول سنة: قال ابن سامل
، )عوايل أيب الفضل بن خريون(و ) جزء ابن عرفة(و ) فوائد أيب علي الصديف(يف سنة ست ومثانني 

أخربنا : حدثين ابن مغاور، أخربنا أبو علي الصديف، أخربنا أبو القاسم بن فهد العالف وآخرون، قالوا
  ).٣..) (أن تصدق وأنت صحيح شحيح( فذكر حديث أبو احلسن بن خملد،
__________  

، وما أثبتناه هو الصواب، وهو أبو جعفر أمحد بن علي بن غزلون االموي )عزلون: (يف االصل) ١(
  ).٧٩ / ١: الصلة: ابن بشكوال (٥٢٤التطيلي املتوىف بالعدوة سنة 

  .١٣الورقة  / ٣): التكملة) (٢(
) ١٠٣٢(باب الصدقة عند املوت، ومسلم :  يف الوصايا٣٧٣ / ٥اري أخرجه البخ: قال شعيب) ٣(

= ، والنسائي )٢٨٦٥(باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، وأبو داود : يف الزكاة
(*)  

)٢١/١٥١(  

  



االمام العالمة، احلافظ الكبري، الثقة، شيخ احملدثني، أبو موسى حممد بن أيب *  أبو موسى املديين - ٧٨
   بن أيب عيسى أمحد بن عمر بن حممد بن أمحد بنكر عمرب

  .أيب عيسى املديين االصبهاين الشافعي صاحب التصانيف
  .مولده يف ذي القعدة سنة إحدى ومخس مئة

  .ومولد أبيه املقرئ أيب بكر يف سنة مخس وستني وأربع مئة
  .افظ، وطبقتهمحرص عليه أبوه، ومسعه حضورا، مث مساعا كثريا من أصحاب أيب نعيم احل

  .وعمل أبو موسى لنفسه معجما روى فيه عن أكثر من ثالث مئة شيخ
  أيب سعد حممد بن حممد بن حممد املطرز حضورا: روى عن

__________  
أتى رسول اهللا :  كلهم من طريق عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة قال٢٣٧ / ٦= 

أن تصدق وأنت : (ل اهللا، أي الصدقة أعظم أجرا ؟ فقاليا رسو: صلى اهللا عليه وسلم رجل، فقال
لفالن كذا، ولفالن : صحيح شحيح ختشى الفقر وتأمل الغىن، وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم، قلت

  ).كذا، أال وقد كان لفالن
 من االنساب، وكذا ابن االثري يف اللباب، وابن) املديين(السمعاين يف : ترجم له اجلم الغفري منهم* 

، وابن خلكان يف ٦٨ / ٢: ، وأبو شامة يف الروضتني)شهيد علي (٧٤الدبيثي يف تارخيه، الورقة 
، والدمياطي يف املستفاد، ٥: ، وابن منظور فيما اختاره من ذيل السمعاين، الورقة٢٨٦ / ٤: الوفيات
، ١٣٥: ، الورقة، واملقتىن)١٥٨٢باريس  (٦: ، الورقة)تاريخ االسالم: (، والذهيب يف كتبه١١: الورقة
: ، وابن الوردي يف تارخيه١٣٣٤ / ٤: ، والتذكرة٨٣ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه٢٤٦ / ٤: والعرب

 / ٦: ، والسبكي يف الطبقات٤٢٣ / ٣: ، واليافعي يف املرآة٢٤٦ / ٤: ، والصفدي يف الوايف٩٥ / ٢
: ، والعيين يف عقد اجلمان٣١٨  /١٢: ، وابن كثري يف البداية٤٣٩ / ٢: ، واالسنوي يف طبقاته١٦٠
  .٣٧٣ / ٤:  وابن العماد يف الشذرات١٠١ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢١الورقة  / ١٧
(*)  

)٢١/١٥٢(  

  

، وعن أيب منصور حممد بن عبد اهللا بن مندويه، وغامن بن أيب نصر الربجي، وأيب علي احلداد )١(وإجازة 
سن االبرقوهي، واحلافظ حيىي بن مندة، واحلافظ حممد بن طاهر فأكثر جدا، واحلافظ هبة اهللا بن احل

املقدسي، وأيب العباس أمحد بن احلسني بن أيب ذر، وحممد بن إبراهيم الصاحلاين وابن عمه أيب بكر حممد 
بن علي بن أيب ذر خامتة من روى عن أيب طاهر بن عبدالرحيم، وأيب غالب أمحد بن العباس بن كوشيذ، 



، وأيب )٢(أيب احلسني بن أبرويه، سبط الصاحلاين، وعبد الواحد بن حممد الصباغ الدشتج وإبراهيم بن 
الفتح إمساعيل بن الفضل السراج، واحلافظ أيب القاسم إمساعيل بن حممد بن أيب الفضل التيمي، الزمه 

، والرئيس ، والواعظ متيم بن علي القصار)٣(مدة، وخترج به، وأيب طاهر إسحاق بن أمحد الراشتيناين 
جعفر بن عبد الواحد الثقفي، وأيب حممد محزة ابن العباس العلوي، وأيب شكر محد بن علي احلبال، وأيب 
الطيب حبيب بن أيب مسلم الطهراين، وأيب الفتح رجاء بن إبراهيم اخلباز، وطلحة بن احلسني بن أيب ذر 

ري عبد اهللا بن مرزوق اهلروي، وأيب بكر الصاحلاين، وأيب القاسم طاهر بن أمحد البزار، واحلافظ أيب اخل
  عبد اجلبار بن عبيداهللا بن فورويه الدالل من أصحاب أيب نعيم، وأيب

__________  
  . وهي السنة اليت تويف فيها املطرز٥٠٣أحضر عليه سنة ) ١(
 ٥١٨أيضا، وهو آخر من حدث عن احلافظ أيب نعيم االصبهاين وتويف سنة ) الدشيت(ويقال فيه ) ٢(
  ). وتعليق احملققني عليها٧٥: انظر وفيات احلاجي، الترمجة(
قرية من قرى ) راشتينان(وما أثبتناه هو الصواب، وهو منسوب إىل ) الراشتياين: (يف االصل) ٣(

الشني معجمة مث التاء املثناة من فوقها وياء آخر احلروف ساكنة ونون وآخره : (أصبهان، قال ياقوت
  ومنها أيضا أبو طاهر إسحاق بن أيب بكر أمحد.. إليهانون من قرى أصبهان ينسب

 ٧٣٣ / ٢: معجم البلدان) (روى عنه احلافظ أبو موسى االصبهاين..ابن حممد بن جعفر الراشتبناين ؟ ؟
- ٧٣٤.(  

(*)  

)٢١/١٥٣(  

  

 شل عبد الصمد بن أمحد العنربي، وحممود بن إمساعيل الصرييف االشقر، واهليثم بن حممد بن اهليثم
االشعري، وخجستة بنت علي بن أيب ذر الصاحلانية، وأم الليث دعجاء بنت أيب سهل الفضل بن حممد، 

  .وفاطمة بنت عبد اهللا اجلوزدانية
، وهبة اهللا بن أمحد ابن الطرب، وقاضي املارستان أيب بكر، )١(وارحتل، فسمع من أيب القاسم بن احلصني 

  .كادش، وخلق سواهموأيب احلسن ابن الزاغوين، وأيب العز بن 
مجع ) ٢) (ذيل معرفة الصحابة(يف جملدين، خيضع له يف مجعه، وكتاب ) الطواالت(وصنف كتاب 

يدل على براعته يف اللغة، وكتاب ) ٣) (تتمة الغريبني(يف جملد، وكتاب ) القنوت(فأوعى، وألف كتاب 
نبئ بتقدمه يف معرفة العايل ي) ٤) (عوايل(، وكتاب )اللطائف يف رواية الكبار وحنوهم عن الصغار(

  .وأشياء كثرية) تضييع العمر يف اصطناع املعروف إىل اللئام(والنازل، وكتاب 



__________  
وهو وهم من الناسخ، وهو أبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن عبد الواحد ابن ) احلسني: (يف االصل) ١(

معجم (، وقد روى عنه السلفي يف ٥٢٥ة احلصني الشيباين البغدادي الكاتب مسند العراق املتوىف سن
، وابن ٢٤ / ١٠: وترجم له ابن اجلوزي يف املنتظم) نسخة االسكوريال (١٠، الورقة )شيوخ بغداد

 وغريهم ٣٥الورقة  / ١٦:  والذهيب يف كتبه، والعيين يف عقد اجلمان٢٥٦ / ١٠: االثري يف الكامل
  .كثري

  .يب نعيم احلافظاستدرك فيه على كتاب معرفة الصحابة ال) ٢(
 وحققه صديقنا العامل الفاضل حممود الطناحي ٤٠١اليب عبيد اهلروي املتوىف سنة ) الغريبني(كتاب ) ٣(

  .١٩٧٠وظهر جملده االول بالقاهرة سنة 
منه نسخة يف مكتبة كوبريل بتركيا ) املغيث يف غريب القرآن واحلديث(أما كتاب أيب موسى فقد مساه 

  . حديث٥٠٠ املخطوطات برقم وعنها صورة يف معهد
  .٦٠٦البن االثري املتوىف سنة ) النهاية(وهذان الكتابان مها أساس كتاب 

  .حسب) عوايل التابعني(هو يف ) ٤(
(*)  

)٢١/١٥٤(  

  

  .على إمساعيل التيمي) ١(للحاكم، وعرضه ) علوم احلديث(وحفظ 
وأبو حممد عبد الغين بن عبد الواحد أبو سعد السمعاين، وأبو بكر حممد بن موسى احلازمي، : حدث عنه

املقدسي، وأبو حممد عبد القادر بن عبد اهللا الرهاوي، وحممد بن مكي االصبهاين، وأبو جنيح حممد ابن 
  .معاوية، والناصح عبد الرمحان ابن احلنبلي

ولو سلمت أصبهان من سيف التتار يف سنة اثنتني وثالثني وست مئة، لعاش أصحاب أيب موسى إىل 
  .ود نيف وستني وست مئةحد

  .وقد روى عنه باالجازة عبد اهللا بن بركات اخلشوعي، وطائفة
  .عاش أبو موسى حىت صار أوحد وقته، وشيخ زمانه إسنادا وحفظا): ٢(قال ابن الدبيثي 

  .مسعت من أيب موسى، وكتب عين، وهو ثقة صدوق): ٣(وقال أبو سعد السمعاين 
 أبو موسى من املسموعات بأصبهان ما مل حيصل الحد يف زمانه، حصل): ٤(وقال عبد القادر احلافظ 

  وأنضم إىل ذلك احلفظ واالتقان، وله التصانيف اليت أرىب فيها على املتقدمني، مع الثقة، والعفة، كان له
  شئ يسري يتربح به، وينفق منه، وال يقبل من أحد شيئا قط، أوصى إليه غري



__________  
مل عند احملدثني ويراد ا القراءة على الشيخ، من حيث أن القارئ يعرض من صيغ التح: العرض) ١(

  .على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على املقرئ
  ).شهيد علي (٧٤، الورقة )ذيل تاريخ مدينة السالم) (٢(
  .٥: انظر ما اختاره ابن منظور من تارخيه الذي ذيل به على اخلطيب، الورقة) ٣(
  .يالرهاو: يعين) ٤(

(*)  

)٢١/١٥٥(  

  

فرقه على من ترى، فيمتنع، وكان فيه من التواضع حبيث أنه يقرئ : واحد مبال، فريده، فكان يقال له
الصغري والكبري، ويرشد املبتدئ، رأيته حيفظ الصبيان القرآن يف االلواح، وكان مينع من ميشي معه، 

 رأيت منه، وال مسعت عنه سقطة فعلت ذلك مرة، فزجرين، وترددت إليه حنوا من سنة ونصف، فما
  .تعاب عليه

  .أبو موسى كرت خمفي: وكان أبو مسعود كوتاه يقول
رأيت : ، فسألين سائل عن رؤيا، فقال)٢(كنت يف مدينة اخلان : الباوري) ١(قال احلسني بن يوحن 

 زمانه، إن صدقت رؤياك، ميوت إمام ال نظري له يف: كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف، فقال
فما أمسينا حىت جاءنا اخلرب : فإن مثل هذا املنام رئي حال وفاة الشافعي والثوري وأمحد بن حنبل، قال

  .بوفاة احلافظ أيب موسى املديين
ملا مات أبو موسى، مل يكادوا أن يفرغوا منه، حىت جاء مطر : وعن عبد اهللا بن حممد اخلجندي، قال

 قليال بأصبهان، فما انفصل أحد عن املكان مع كثرة اخللق إال قليال، عظيم يف احلر الشديد، وكان املاء
  أنه مىت مات من له مرتلة عند اهللا، فإن اهللا يبعث: وكان قد ذكر يف آخر إمالء أماله

  .سحابا يوم موته عالمة للمغفرة له، وملن صلى عليه
 موسى ويقدمه على احلافظ ابن بن عبد احلليم يثين على حفظ أيب) ٣(مسعت شيخنا العالمة أبا العباس 
  .عساكر باعتبار تصانيفه ونفعها

__________  
حمرف، وباور اليت نسب إليها موضع باليمن، خرج احلسني منه يف ) يوحز): (تذكرة احلفاظ(يف ) ١(

 والتعليق ١٣٧الترمجة  / ١: راجع تكملة املنذري (٥٨٧طلب العلم فاستقر باصبهان وتويف ا سنة 
  ).عليها



  .البغدادي) مراصد(ياقوت و ) معجم(موضع بأصبهان كما يف : اخلان) ٢(
  .٧٢٨يعين شيخ االسالم ااهد الكبري ابن تيمية احلراين املتوىف مسجونا سنة ) ٣(

(*)  

)٢١/١٥٦(  

  

تويف أبو موسى يف تاسع مجادى االوىل سنة إحدى ومثانني ومخس ): ١(وقال حممد بن حممود الرويدشيت 
  .مئة

  . كان حافظ املشرق يف زمانه:قلت
، وعامل االندلس )االحكام(وفيها مات حافظ املغرب أبو حممد عبد احلق بن عبد الرمحان االزدي مصنف 

احلافظ أبو زيد عبد الرمحان بن عبد اهللا بن أمحد بن إصبغ اخلثعمي السهيلي املالقي الضرير صاحب 
بن عبد اهللا بن شاتيل الدباس ببغداد، وحافظ ، ومسند الوقت أبو الفتح عبيداهللا )الروض االنف(

أصبهان االمام أبو سعد حممد بن عبد الواحد الصائغ، ومسند دمشق أبو حممد عبد الرزاق بن نصر 
النجار، وأبو اد الفضل بن احلسني البانياسي، وشيخ حران الزاهد الشيخ حياة بن قيس االنصاري، 

اعيل بن عوف الزهري عن ست وتسعني سنة، وحمدث مكة أبو وشيخ االسكندرية الفقيه أبو الطاهر إمس
  .حفص عمر بن عبدايد امليانشي

  بن علي بن فضل احلنبلي بقراءيت، أخربنا) ٢(أخربنا أبو عبد اهللا حممد 
عبد الرمحان بن جنم الواعظ، أخربنا حممد بن أيب بكر املديين احلافظ، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو 

حلافظ، حدثنا أبو إسحاق بن محزة، حدثنا عبدان وبه إىل أيب نعيم، وحدثنا احلسني بن حممد بن نعيم ا
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، : رزين اخلياط، حدثنا حممد بن حممد بن سليمان، قاال

أخربين أبو : حدثنا عبد الرمحان بن جابر، حدثنا عطية بن قيس، عن عبد الرمحان بن غنم االشعري، قال
  عامر أو أبو

__________  
معجم البلدان (قرية من قرى أصبهان ) روذدشت(ويقال هلا أيضا ) رويدشت(منسوب إىل ) ١(

  ).الرويديين(السبكي إىل ) طبقات(، وتصحفت يف )٨٧٥، ٨٣١ / ٢: لياقوت
  ).٥٢الورقة  / ٢)): معجم الشيوخ: (الذهيب (٦٩٩تويف سنة ) ٢(

(*)  

)٢١/١٥٧(  

  



ليكونن يف أميت أقوام : (لك االشعري واهللا ما كذبين، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولما
احلرير واخلمر واملعازف، وليرتلن أقوام إىل جنب علم تروح عليهم سارحة، فيأتيهم ] احلرو [ يستحلون 

عليهم، وميسخ آخرون قردة ارجع إلينا غدا، فيبيتهم اهللا تعاىل، ويضع العلم : رجل حلاجة، فيقولون له
  ).وخنازير

  .وقال هشام: عن هشام تعليقا، فقل) ١(رواه البخاري 
  .وأخرجه أبو داود من طريق بشر بن بكر التنيسي، عن عبد الرمحان بن يزيد بن جابر بنحوه

  .اسم لكل آالت املالهي اليت يعزف ا، كالزمر، والطنبور، والشبابة، والصنوج: املعازف
مد بن أيب العز بطرابلس، أخربنا عبد الرمحان بن جنم الواعظ سنة مثان وعشرين وست مئة، أخربنا حم

  أخربنا حممد بن أيب بكر احلافظ بأصبهان، أخربنا حممد بن عبد الواحد القاضي، أخربنا أمحد بن عبد اهللا،
كر، حدثنا محيد عن حدثنا أمحد ين يوسف العطار، حدثنا احلارث بن حممد التميمي، حدثنا عبد اهللا بن ب

إن باملدينة : (رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما دنوا من املدينة، قال: أنس قال
يا رسول اهللا وهم باملدينة ؟ : ، قالوا)القواما ما قطعتم من واد، وال سرمت من مسري إال كانوا معكم فيه

  ).٢) (نعم، خلفهم العذر: (قال
__________  

وقال هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، : ، فقال٥٦، ٥١ / ١٠هو يف صحيحه : قال شعيب) ١(
حدثنا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكاليب، حدثين عبدالرمحن بن غنم االشعري، 

  .سلم مسع النيب صلى اهللا عليه و- واهللا ما كذبين -حدثين أبو عامر أو أبو مالك االشعري : قال
 ٢ / ٧٩ / ١٩، وابن عساكر ٢٢١ / ١٠، والبيهقي ١ / ١٦٧ / ١) الكبري(وقد وصله الطرباين يف 

سندها ) ٤٠٣٩(من طرق عن هشام بن عمار به، وطريق أيب داود اليت ذكرها املصنف وهي عنده برقم 
  .صحيح، وهي متابعة جيدة هلشام بن عمار وصدقة بن خالد

  = (*)باب من حبسه :  يف اجلهاد٤٥، ٣٤ / ٦أخرجه البخاري إسناده صحيح، و: قال شعيب) ٢(

)٢١/١٥٨(  

  

انتشر علم أيب موسى يف اآلفاق، ونفع اهللا به املسلمني، واجتمع له ما مل جيتمع ): ١(قال ابن النجار 
  .لغريه من احلفظ والعلم والثقة واالتقان والصالح وحسن الطريقة وصحة النقل

قه للشافعي، ومهر يف النحو واللغة، وكتب الكثري، رحل إىل بغداد، وحج قرأ القرآن بالروايات، وتف
  ).٢(سنة أربع وعشرين وسنة أثنتني وأربعني 

  .الزم احلافظ أبا موسى، فإنه شاب متقن: قال إمساعيل التيمي لطالب



  .صنف االئمة يف مناقب شيخنا أيب موسى تصانيف كثرية: وقال حممد بن حممود الرويدشيت
  

  ، الشيخ االمام احملدث، الزاهدابن زهري بن زهري بن علوي* بد املغيث  ع- ٧٩
__________  

 / ٨العذر عن الغزو، من طريق سليمان بن حرب، عن محاد بن زيد، عن محيد، عن أنس، وأخرجه = 
 يف املغازي من طريق أمحد بن حممد، عن عبد اهللا بن املبارك، عن محيد الطويل، عن أنس، ٩٦، ٩٥

من طريق حممد بن املثىن، عن ابن أيب عدي، عن محيد، عن أنس، وأخرجه ) ٢٧٦٤( ابن ماجه وأخرجه
  .من طريق موسى بن إمساعيل، عن محاد، عن محيد، عن موسى بن أنس، عن أنس) ٢٥٠٨(أبو داود 

محاد عامل : ويرى البخاري أن حذف موسى بن أنس من السند أصح، وخالفه االمساعيلي يف ذلك، فقال
  .ث محيدحبدي

  .مقدم فيه على غريه
وال مانع من أن يكونا حمفوظني، فلعل محيدا مسعه من موسى عن أبيه، : ٣٥ / ٦) الفتح(وقال احلافظ يف 

  .مث لقي أنسا، فحدثه به، أو مسعه من أنس، فثبته فيه ابنه موسى
  .وانظر متام كالمه فيه

  ).٢٧٦٥(، وابن ماجه )١٩١١(ويف الباب عن جابر عند مسلم 
  .١١، الورقة )املستفاد من ذيل تاريخ بغداد: (الدمياطي) ١(
  .ومخس مئة: يعين) ٢(
، وابن الدبيثي يف ٢٣٠ / ١١: ، وابن االثري يف الكامل١٦٩: ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 

لذهيب ، وا)ظاهرية (٢: ، وابن النجار يف التاريخ ادد، الورقة)٥٩٢٢باريس  (١٨٩: تارخيه، الورقة
  = (*)، ٢٤٩ / ٤:  من تاريخ االسالم، والعرب٥٨٣يف وفيات سنة 

)٢١/١٥٩(  

  

  .الصاحل، املتبع، بقية السلف، أبو العز بن أيب حرب، البغدادي احلريب
  ).١(ولد سنة مخس مئة 

وعين باآلثار، وقرأ الكتب، ونسخ، ومجع وصنف، مع الورع والدين والصدق والتمسك بالسنن، 
  .نفوس واجلاللةوالوقع يف ال

مسع أبا القاسم بن احلصني، وأبا العز بن كادش، وهبة اهللا بن الطرب، وأبا غالب ابن البناء، وقاضي 
  .املارستان، وعددا كثريا



  .وروى الكثري، وأفاد الطلبة
الشيخ املوفق، واحلافظ عبد الغين، ومحد بن صديق، والبهاء عبد الرمحان، واحلافظ حممد ابن : حدث عنه

  .بيثي، وطائفةالد
، وعمله ردا على )٢(وقد ألف جزءا يف فضائل يزيد أتى فيه بعجائب وأوابد، لو مل يؤلفه، لكان خريا 

  ).٣(ابن اجلوزي، ووقع بينهما عداوة 
مسلم بن يسار صحايب، وصحح حديث االستلقاء، : قال مرة: ولعبد املغيث غلطات تدل على قلة علمه

  :الوهو منكر، فقيل له يف ذلك، فق
__________  

 / ١٢: ، وابن كثري يف البداية١١الترمجة  / ١: ، واملنذري يف التكملة٢١٠: واالعالم، الورقة= 
، والسائح يف املناقب، ٩٤، والغساين صاحب العسجد، الورقة ٣٥٤ / ١: ، وابن رجب يف الذيل٣٢٨
، وابن ١٠٦ / ٦: يف النجوم، وابن تغري بردي ٥١: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٢: الورقة

  .٢٧٥ / ٤: العماد يف الشذرات
  .ختمينا): التكملة(قال املنذري يف ) ١(
مقدوح يف عدالته، ليس :  يف ترمجة يزيد٤٤٠ / ٤) امليزان(قال املؤلف رمحه اهللا يف : قال شعيب) ٢(

  .بأهل الن يروى عنه
 مبا فعله ٢٥٣ / ٢، كما أنه اعترف  من الفساق٢٥١ / ٢) منهاج السنة(وقد عده شيخ االسالم يف 

وهذا هو الذي عظم إنكار : بأهل املدينة يف وقعة احلرة من استباحة دمائهم وأمواهلم ونسائهم، وقال
ال وال كرامة، أليس : أتكتب احلديث عن يزيد ؟ قال: الناس عليه من فعل يزيد، وهلذا قيل لالمام أمحد

  .هو الذي فعل بأهل املدينة ما فعل
  .أورد الزين ابن رجب يف الذيل تفاصيل هذه العداوة) ٣(

(*)  

)٢١/١٦٠(  

  

  !إذا رددناه، كان فيه إزراء على من رواه 
، فحدث ا، )١(وقد حفر له قربا بقرب االمام أمحد، وكان قد قدم دمشق تاجرا مبال لسعد اخلري 

  .وذكره ابن عساكر يف تارخيه
فة الناصر ملا بلغه ي عبداملغيث عن سب يزيد، تنكر، إن اخللي: قيل: حكى ابن تيمية شيخنا قال

يا هذا إمنا قصدت كف االلسنة عن لعن اخللفاء، وإال فلو : وقصده، وسأله عن ذلك، فتباله عنه، وقال



يا : فتحنا هذا لكان خليفة الوقت أحق باللعن، النه يفعل كذا، ويفعل كذا، وجعل يعدد خطاياه، قال
  .شيخ ادع يل، وقام

  .سنة ثالث ومثانني ومخس مئة) ٢( عبد املغيث يف احملرم تويف
  

 ابن احملدث أيب احلسن علي الشيخ العامل، احملدث املسند، أبو احلسني أمحد بن محزة*  ابن املوازيين - ٨٠
  .بن احلسن بن احلسني ابن املوازيين، الدمشقي، املعدل

  .ولد يف ربيع االول سنة ست ومخس مئة
__________  

  .ين احملدث املشهور سعد اخلري بن حممد بن سهل االنصاري البلنسييع) ١(
  .يف الثالث والعشرين منه كما ذكر املنذري وابن الدبيثي وغريمها، ودفن من يومه بباب حرب) ٢(
الترمجة  / ١: ، واملنذري يف التكملة)٥٩٢١باريس  (١٨٣: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة* 

باريس  (٢٠: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٧٣٨الترمجة  / ٥:  يف تلخيصه، وابن الفوطي٧١
، وابن تغري ٢١١، واالعالم، الورقة ٢٥٥ / ٤: ، والعرب١٨١ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢

  .٢٨٣ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١١٠ / ٦: بردي يف النجوم
(*)  

)٢١/١٦١(  

  

  .ووالدته شكر بنت سهل بن بشر االسفراييينمسع من جده أيب احلسن، 
  .وأجاز له من أصبهان أبو علي احلداد

وارحتل، فسمع من أيب بكر ابن الزاغوين، وحممد بن عبيداهللا الرطيب، وأيب الكرم الشهرزوري، وسعيد 
  .ابن البناء، وطائفة

 للعزلة، مواسيا وخرج، ومجع، وسكن بسفح قاسيون، وأنشأ زاوية، وكان مقبال على شأنه، مؤثرا
  .حسنة، فيها عن أيب الفضل االرموي، وابن الطالية وعدة) مشيخة(للفقراء، خرج لنفسه 

احلافظ الضياء، وابن خليل، وعبد احلق بن خلف والبهاء عبد الرمحان، وحممد بن سعد، : روى عنه
  .ن عبد الدائم، وخلقوخطيب مردا، والعماد ابن عبد اهلادي، والعماد عبد اهللا ابن النحاس، والزين اب

  .كان دينا، خريا، قد احنىن: قال الضياء
  ).احللية(مسعنا منه أكثر 



  .مات يف احملرم سنة مخس ومثانني ومخس مئة
(*)  

)٢١/١٦٢(  

  

  الطبقة احلادية والثالثون
  

  بن علي احملمودي اجلعفري ابناالمام بقية املشايخ، أبو الفتح حممود بن أمحد*  ابن الصابوين - ٨١
  .الصابوين

نسب إىل جد والدته شيخ االسالم أيب عثمان الصابوين الصويف املقرئ، وكان يسكن باجلعفرية ببغداد، 
  .فنسب إليها

  .ولد سنة مخس مئة تقريبا
  .وتال بالروايات على أيب العز القالنسي

ه زاوية ومسع هبة اهللا بن احلصني، ومجاعة، وصحب محادا الدباس، وعلي بن مهدي البصري، وكان ل
  .ببغداد

  .ابنه علم الدين، وابن املفضل احلافظ، وطائفة: روى عنه
__________  

هو جد املؤرخ احملدث مجال الدين أيب حامد بن علي بن حممود احملمودي املعروف بابن الصابوين * 
  .٦٨٠املتوىف سنة ) تكملة إكمال االكمال(صاحب 

، وتاريخ ١٨١ / ٣: الذهيب يف املختصر احملتاج إليه، و٦٨ / ٢: وقد ترجم له أبو شامة يف الروضتني
  .٢٢الورقة  / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان)١٥٨٢باريس  (٧: االسالم، الورقة

 ٣٥: ويكىن بأيب الثناء أيضا، وراجع مقدمة العالمة الدكتور مصطفى جواد لتكملة حفيده ابن الصابوين
  .فما بعد

(*)  

)٢١/١٦٣(  

  

  .نوكان يلقب مجال الدي
  .احملمودي، التصاله بالسلطان حممود السلجوقي: وقيل جلده علي بن أمحد



قصدي زيارة ضريح الشافعي، : ، فزاره نور الدين، وسأله االقامة بدمشق، فقال)١(قدم أبو الفتح 
فجهزه سنة بضع وستني، يف صحبة االمري جنم الدين أيوب، وصار صديقا له، فكان ولداه السلطانان 

  .وسيف الدين حيترمان أبا الفتح، ويرعيانهصالح الدين 
  ).٣(زاهد املوصل إىل أيب الفتح هذا يطلب منه الدعاء ) ٢(وبعث الشيخ عمر املالء 

  .مات يف شعبان سنة إحدى ومثانني ومخس مئة
  

  .املوىل الكبري، جمد الدين، هبة اهللا ابن الصاحب أستاذ دار املستضئ*  ابن الصاحب - ٨٢
   الرتب، وصار يويل، ويعزل، وأظهر الرفض، مثأحد من بلغ أعلى
__________  

  .يريد قدومه إىل دمشق) ١(
 / ٥): تلخيصه(ابن الفوطي يف (هو معني الدين أبو حممد عمر بن حممد بن عمر املالء املوصلي ) ٢(

  .٣٣٥ / ١): الذيل(وتكلم فيه ابن رجب يف ) ١٤٨٥الترمجة 
  .٦٨ / ٢): الروضتني (انظر تفاصيل ذلك عند أيب شامة يف) ٣(
، واملنذري يف ٢٣٠ / ١١: أخباره يف التواريخ املستغرقة لعصره، وترجم له ابن االثري يف الكامل* 

 ١٠٧، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ٧٧ / ٣: ، وأبو الفداء يف املختصر١٥الترمجة  / ١: التكملة
، والغساين يف العسجد ٦٨ / ٢: سالم، ودول اال٢٥١ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث (

 / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٥٣الورقة  / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٩٤املسبوك، الورقة 
٢٧٥.  

(*)  

)٢١/١٦٤(  

  

  .، وعلق رأسه ببغداد)١(ويل حجابة باب النويب، ومل يزل يف ارتقاء حىت قتل 
ن الفضة مجلة، ومن االمتعة والعقار ماال يوصف، خلف تركة ضخمة فيها من العني ألف ألف دينار، وم

  .فتركت االمالك الوالده
طلب إىل دار اخلالفة، فوثب عليه الشحنة ياقوت يف الدهليز، فقتله، وكان قد مترد، وسفك الدماء، 

  .وسب الصحابة، وعزم على قلب الدولة، فقصمه اهللا
  

جمد الدين، مؤيد الدولة، أبو املظفر أسامة ابن ، االمري الكبري العالمة، فارس الشام*  ابن منقذ - ٨٣



  .االمري مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناين، الشيزري
  .ولد بشيزر سنة مثان ومثانني وأربع مئة

  . نسخة أيب هدبة من علي بن سامل السنبسي٤٩٩ومسع يف سنة 
__________  

  .٥٨٣وذلك يف التاسع عشر من شهر ربيع االول سنة ) ١(
 / ٢: ، وياقوت يف إرشاده٤٩٩ / ١: ترجم له العماد االصبهاين يف القسم الشامي من اخلريدة* 

، ١٩٥ / ١: ، وابن خلكان يف الوفيات)٤٠٠ / ٢: التهذيب(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق ١٧٣
محد أ (١٠٨، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ١٥١: وابن منظور يف خمتار ذيل السمعاين، الورقة

 / ١: ، واملنذري يف التكملة٧١ / ٢: ، ودول االسالم٢٥٢ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧الثالث 
، والغساين يف ٣٣١ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية٣٧٨ / ٨: ، والصفدي يف الوايف٥١الترمجة 

 / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٦٤الورقة  / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٩٥: العسجد، الورقة
 ١٧٤: ، وحاجي خليفة يف سلم الوصول، الورقة٢٧٩ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٠٧

  .وغريهم
(*)  

)٢١/١٦٥(  

  

ابن عساكر، وابن السمعاين، وأبو املواهب، واحلافظ عبد الغين، والبهاء عبد الرمحان، وابنه : روى عنه
 سراقة، وحممد بن عبد الكايف االمري مرهف، وعبد الصمد بن خليل الصائغ، وعبد الكرمي بن أيب

  .الصقلي
  .وله نظم يف الذروة كأبيه

  .ذكر يل أنه حيفظ من شعر اجلاهلية عشرة آالف بيت): ١(قال السمعاين 
وكان من أمرائها الشيعة، مث فارقها، وجرت له أمور، وحضر حروبا ألفها يف جملد : سافر إىل مصر: قلت

  .فيه عرب
كان إماميا حسن العقيدة، إال أنه كان يداري عن منصبه، ويتاقي، ): ٢) (هتارخي(قال حيىي بن أيب طئ يف 

  )التاريخ البدري(وصنف كتبا منها 
  ).٣(وله ديوان كبري 

  .عاش سبعا وتسعني سنة، ومات بدمشق يف رمضان سنة أربع ومثانني ومخس مئة: قلت
__________  



  .١٥١ابن منظور، الورقة ) خمتار(راجع ) ١(
وهو مسودة يف عدة : ( وكتابه الذي ينقل الذهيب منه هو تاريخ الشيعة، قال٦٣٠ة تويف سن) ٢(

  ).جملدات نقلت منه كثريا
الذهيب (، وكتاب الدكتور بشار عواد عن ٣٠١٢ أيا صوفيا - ١٠٣، الورقة )تاريخ االسالم(انظر 

  .٤٢٠، ص )ومنهجه
ه وختريج نصوصه والتعليق عليه، وقدمت وقد توليت حتقيق) املنازل والديار(وله كتاب : قال شعيب) ٣(

 ه، وموضوع الكتاب طريف ال نعلم أحدا أفرده ١٣٨٥له بترمجة للمصنف، ومت طبعه بدمشق سنة 
بالتأليف، وهو البكاء على املنازل العافية، واالطالل الدارسة، حفزه إىل مجعه كما ذكر يف مقدمته ما نال 

 الزالزل اليت أبادت أسرته حتت أنقاض حصن سيجر، وما بالده وأوطانه من اخلراب، وما أصاا من
  .تواىل عليه بعد ذلك من نكبات مستمرة

(*)  

)٢١/١٦٦(  

  

وساءين ضعف رجلي واضطراب يدي إذا كتبت فخطي * مع الثمانني عاث الضعف يف جسدي : وله
القنا من بعد حطم * كخط مرتعش الكفني مرتعد فاعجب لضعف يدي عن محلها قلما * خط مضطرب 

هذي عواقب طول العمر واملدد ومات ابنه االمري الكبري : * يف لبة االسد فقل ملن يتمىن طول مدته
بن أسامة يف سنة ثالث عشرة وست مئة عن ثالث وتسعني سنة، وله شعر ) ١(عضد الدولة مرهف 

  .رائق
  .روى عنه الزكي املنذري، والقوصي، ومجع من الكتب ما ال يوصف

  
 بن عثمان بن االمام احلافظ، احلجة الناقد، النسابة البارع، أبو بكر حممد بن موسى*  احلازمي - ٨٤

  .موسى بن عثمان بن حازم احلازمي اهلمذاين
  .مولده يف سنة مثان وأربعني ومخس مئة

__________  
، ١٨٠، ١٧٥ / ٢: ياقوت) إرشاد(، و ٥٧١ / ١: العماد) خريدة(راجع القسم الشامي من ) ١(

  . والتعليق عليها١٤٥١: الترمجة / ٤: املنذري) تكملة(، و ١٩٧
: ، وابن الصالح يف الطبقات، الورقة)٥٩٢١باريس  (١٤٧: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة* 

، وابن خلكان يف ١٣٧ / ٢: ، وأبو شامة يف الروضتني٤٥الترمجة  / ١: ، واملنذري يف التكملة٢٥



، ٢٥٤ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (١٩:  تاريخ االسالم، الورقة، والذهيب يف٢٩٤ / ٤: الوفيات
، وتذكرة ١٤٤ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه٢١١: ، واالعالم، الورقة٧١ / ٢: ودول االسالم

 / ٧: ، والسبكي يف الطبقات٨٨ / ٥: ، والصفدي يف الوايف٢٠٢: ، واملشتبه١٣٦٣ / ٤: احلفاظ
: ، والعيين يف عقد اجلمان١٦٠: ، وابن امللقن يف العقد، الورقة٣٣٢  /١٢: ، وابن كثري يف البداية١٣
، وابن عبد اهلادي يف معجم الشافعية، ١٠٩ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٦٣الورقة  / ١٧

، وابن الغزي يف ٢٨٢ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٨٠: ، وابن هداية اهللا يف طبقاته٦١: الورقة
  .٣٢: ورقةديوان االسالم، ال

(*)  

)٢١/١٦٧(  

  

مسع من أيب الوقت السجزي حضورا وله أربع سنني، ومسع من شهردار ابن شريويه الديلمي، وأيب زرعة 
بن طاهر املقدسي احلافظ، وأيب العالء العطار، ومعمر بن الفاخر، وأيب احلسني عبد احلق اليوسفي، وعبد 

ضل عبد اهللا بن أمحد خطيب املوصل، وأيب طالب حممد اهللا بن الصمد العطار، وشهدة الكاتبة، وأيب الف
بن علي الكتاين الواسطي، وحممد بن طلحة البصري املالكي ا، وأيب العباس أمحد بن ينال الترك، وأيب 

  الفتح عبد
اهللا بن أمحد اخلرقي، وأيب موسى حممد بن أيب عيسى املديين، وأقرام بالعراق وأصبهان واجلزيرة والشام 

  .ازواحلج
  .ومجع، وصنف، وبرع يف فن احلديث خصوصا يف النسب

  .واستوطن بغداد
تفقه ببغداد يف مذهب الشافعي، وجالس العلماء، ومتيز، وفهم، وصار من ): ١(قال أبو عبد اهللا الدبيثي 

  .أحفظ الناس للحديث والسانيده ورجاله، مع زهد، وتعبد، ورياضة، وذكر
 عدة جمالس، وكان كثري احملفوظ حلو املذاكرة، يغلب عليه صنف يف احلديث عدة مصنفات، وأملى

  .معرفة أحاديث االحكام
  .للشيخ أيب إسحاق، وأسندها، ومل يتمه) املهذب(أملى طرق االحاديث اليت يف 

كان احلازمي من االئمة احلفاظ العاملني بفقه احلديث ): ٢) (تارخيه(وقال أبو عبد اهللا بن النجار يف 
  .ومعانيه ورجاله

  املؤتلف(، وكتاب )عجالة املبتدئ يف النسب(، وكتاب )الناسخ واملنسوخ(ألف كتاب 
__________  



  ).٥٩٢١باريس  (١٤٧، الورقة )ذيل تاريخ مدينة السالم) (١(
  .، ومل يصل إلينا هذا القسم منه)التاريخ ادد(يعين ) ٢(

(*)  

)٢١/١٦٨(  

  

  ).واملختلف يف أمساء البلدان
، وكان ثقة، حجة، نبيال، زاهدا، عابدا، ورعا، مالزما للخلوة والتصنيف )املهذب(وأسند أحاديث 

كان شيخنا : وبث العلم أدركه االجل شابا، ومسعت حممد بن حممد بن حممد بن غامن احلافظ يقول
ما رأينا شابا أحفظ : احلافظ أبو موسى املديين يفضل أبا بكر احلازمي على عبد الغين املقدسي، ويقول

  دال على إمامته يف الفقه واحلديث ليس الحد) يف الناسخ واملنسوخ( احلازمي، له كتاب من
  .مثله

يف املؤتلف ) ١) (االكمال(ومسعت بعض االئمة يذكر أن احلازمي كان حيفظ كتاب : قال ابن النجار
: ل احلازميواملختلف ومشتبه النسبة، كان يكرر عليه، ووجدت خبط االمام أيب اخلري القزويين وهو يسأ
  .ماذا يقول سيدنا االمام احلافظ يف كذا وكذا ؟ وقد أجاب أبو بكر احلازمي بأحسن جواب

كان احلازمي رمحه اهللا يف رباط : مسعت أبا القاسم املقرئ جارنا يقول، وكان صاحلا: مث قال ابن النجار
ال تدفع : ل البديع للخادمالبديع، فكان يدخل بيته يف كل ليلة، ويطالع، ويكتب إىل طلوع الفجر، فقا

  .إليه الليلة بزرا للسراج لعله يستريح الليلة
فلما جن الليل، اعتذر إليه اخلادم الجل انقطاع البزر، فدخل بيته، وصف قدميه يصلي، ويتلو، إىل : قال

  .أن طلع الفجر، وكان الشيخ قد خرج ليعرف خربه، فوجده يف الصالة
  ي االوىل سنة أربع ومثانني ومخسمات أبو بكر احلازمي يف شهر مجاد

__________  
، وهو كتاب ضخم حقق منه املرحوم الشيخ عبد ٤٧٥لالمري ابن ماكوال، وهو مشهور قتل سنة ) ١(

الرمحان املعلمي اليماين ستة أجزاء طبعت يف اهلند، وبقي اجلزء السابع بدون حتقيق، مث طبع بعناية 
  .االستاذ نايف العياش

(*)  

)٢١/١٦٩(  

  



  .مئة، وله ست وثالثون سنة
، أخربكم عبد اهللا بن احلسن الدمياطي اخلطيب سنة )٢(االفتخاري ) ١(قرأت على أيب احلمد أقش 

ست وأربعني وست مئة، أخربنا حممد بن موسى احلافظ، أخربنا حممد بن ذاكر بقراءيت، أخربكم حسن 
  ن عمر، حدثنابن أمحد القارئ، أخربنا حممد بن أمحد الكاتب، أخربنا علي ب

سألت : يعقوب بن إبراهيم البزاز، حدثنا العباس بن يزيد، حدثنا غسان بن مضر، حدثنا أبو مسلمة، قال
إنك : أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستفتح باحلمد هللا رب العاملني ؟ فقال: أنس بن مالك

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكان رسو: لتسألين عن شئ ما أحفظه، وما سألين عنه أحد قبلك، قلت
  ).٣(نعم : يصلي يف النعلني ؟ قال

__________  
وكذلك يف معجم ) أقوش: (الذي خبط الذهيب املؤلف) تاريخ االسالم(هكذا يف النسختني، ويف ) ١(

  .شيوخه الكبري، وهو أمر جائز كأم استعاضوا عن الواو بالضمة
  . أبو احلمد الكرجي االفتخاريأقوش بن عبد اهللا: (قال الذهيب يف معجم شيوخه

  .شيخ عاقل مليح اخلط نسخ مجلة ونظر يف أمر التربة الكاملية
:  الورقة١م ) (مات يف ذي القعدة سنة تسع وتسعني وست مئة..ولد يف سنة ثالثني وست مئة تقريبا

٣٧.(  
أبو احلمد أقوش االجل حسام الدين : (، وهو خبطه)تاريخ االسالم( من ٦٩٩وقال يف وفيات سنة 

وقرأت ..للحازمي من اجلالل الدمياطي) الناسخ واملنسوخ(ومسع بدمياط كتاب ..االفتخاري الشبلي
  ).٣٠١٤ أيا صوفيا - ٢٨٨: الورقة) (الناسخ واملنسوخ(عليه 

مهملة غري منقوطة، والصواب ما أثبتناه كما يظهر من اهلامش : ويف ب) االفتجاري: (يف االصل) ٢(
  .السابق

 من طريق أيب بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز، ذا ٣١٦ / ١أخرجه الدارقطين :  شعيبقال) ٣(
قال الشيخ العالمة عبد الغين الزبيدي يف : إسناد صحيح، وعلق عليه مشس احلق بقوله: االسناد، وقال
اد بن رواه عن أيب مسلمة شعبة، ومحاد بن زيد، وبشر بن املفضل، ويزيد ابن زريع، وعب: بعض تعليقاته

العوام، وعباد بن عباد، فلم يذكروا فيه أمر البسملة، وإمنا فيه الصالة يف النعلني، لكن تابع غسان عليه 
ابن علية عند أمحد، فلعل أنسا نسي أخريا، وأظن أن احلفاظ من أصحاب أيب مسلمة مل يرووا عنه اجلملة 

عليه وسلم وال حيفظ كيف كان النيب صلى االوىل لنكارا، إذ يبعد أن ينسى أنس خادم النيب صلى اهللا 
  اهللا عليه وسلم يبتدئ صالته مع رواية قتادة احلافظ عنه ما خيالف

  .ذلك قطعا
  . من طريق غسان بن مضر به١٦٦ / ٣وأخرجه أمحد 

(*)  



)٢١/١٧٠(  

  

هذا حديث حسن غريب، وهو ظاهر يف أن أبا مسلمة سعيد بن يزيد سأل أنسا عن الصلوات اخلمس، 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم يستفتح يعين أول ما حيرم بالصالة بدعاء االستفتاح أم باالستعاذة، أم أكان

  .باحلمد هللا رب العاملني ؟ فأجابه أنه ال حيفظ يف ذلك شيئا
أن النيب صلى اهللا ] عن أنس [ ، فقد صح عنه من حديث قتادة وغريه )١(فأما اجلهر وعدمه بالبسملة 

  ).٢(كر وعمر كانوا ال جيهرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم عليه وسلم وأبا ب
، )٤(الواسطي، والفقيه عبد اخلالق النشتربي ) ٣(وقد روى عن احلازمي املقرئ تقي الدين ابن باسويه 

  وجالل الدين عبد اهللا بن احلسن
__________  

ثابت املعروف باخلطيب اختصر الذهيب تصنيفا يف هذا املوضوع للحافظ أيب بكر أمحد بن علي بن ) ١(
بقيت نسخة منه بدار الكتب ) ذكر اجلهر بالبسملة خمتصرا: ( ومساه الذهيب٤٦٣البغدادي املتويف سنة 

  ).٢٢٦: الذهيب ومنهجه: انظر كتاب (٥٥الظاهرية بدمشق احملروسة ضمن جمموع برقم 
أن (لتكبري بلفظ باب ما يقول بعد ا:  يف صفة الصالة١٨٨ / ٢أخرجه البخاري : قال شعيب) ٢(

، وأخرجه )النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهم كانوا يفتتحون الصالة باحلمد هللا
  .عثمان: ، وزاد)الصالة(بدل ) القراءة: (، وعنده)٢٤٦(الترمذي 

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان، : (بلفظ) ٣٩٩(وأخرجه مسلم 
  ). أمسع أحدا منهم يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيمفلم

فكانوا ال جيهرون : (، وقالوا فيه١١٩: ، والدارقطين١١٩ / ١، والطحاوي ٢٦٤ / ٣ورواه أمحد 
ويف ) وجيهرون باحلمد هللا رب العاملني: (، وزاد)صحيحه(، ورواه ابن حبان يف )ببسم اهللا الرمحن الرحيم

  لفظ للنسائي
، ويف لفظ اليب يعلى )فلم أمسع أحدا منهم جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم: (ن، وابن حبا١٣٥ / ٢

  .فكانوا يستفتحون القراءة فيما جيهر به باحلمد هللا رب العاملني): مسنده(املوصلي يف 
 ١، والطحاوي )٤٩٨) (صحيحه(، وابن خزمية يف )احللية(وأيب نعيم يف ) معجمه(ويف لفظ للطرباين يف 

ورجال هذه الروايات كلهم ثقات خمرج هلم يف ) وا يسرون ببسم اهللا الرمحن الرحيموكان: (١١٩/ 
  .الصحيح مجع

  .مصحف) ماسويه: (١٣ / ٧: السبكي) طبقات(يف ) ٣(
  = (*)الفتح مث السكون وتاء مثناة من فوق مث باء موحدة : (منسوب إىل نشتربى، قال ياقوت) ٤(



)٢١/١٧١(  

  

  .الدمياطي اخلطيب، وآخرون
ومات معه يف سنة أربع االمري الكبري مؤيد الدولة جمد الدين أبو املظفر أسامة بن مرشد بن منقذ الكناين 
الشيزري الشاعر عن سبع وتسعني سنة، وأبو املقيم ظاعن بن حممد الزبريي اخلياط، وأبو حممد عبد اهللا 

قبائل عشري بن علي اجلبلي ابن علي بن سويدة التكرييت، وأبو القاسم بن حبيش االنصاري، وأبو ال
مبصر، ومشس االئمة عماد الدين عمر بن بكر االنصاري البخاري شيخ احلنفية، وتاج الدين حممد بن 

عبد الرمحان املسعودي احملدث، وشاعر العراق أبو الفتح حممد بن عبيد اهللا ابن التعاويذي، وأبو عبد اهللا 
فتوح حممد بن املطهر بن يعلى الفاطمي اهلروي، والعبد حممد بن علي بن صدقة احلراين السفار، وأبو ال

  .الصاحل حممد ابن أيب املعايل بن قايد االواين، وحيىي بن حممود الثقفي، واملبارك بن أيب بكر بن النقور
  

 ابن العالمة شيخ شيخ احلنفية، نعمان الزمان، القاضي عماد الدين، أبو العالء عمر*  اجلابري - ٨٥
  ئمة أيب الفضل بكر بن حممداملذهب مشس اال

__________  
وراء مفتوحة مقصورة، قرية كبرية ذات خنل وبساتني ختتلط بساتينها ببساتني شهرابان من طريق = 

خراسان من نواحي بغداد، خرج منها مجاعة منهم امللقب باحلافظ، ال النه حمدث، أبو حممد عبد اخلالق 
هللا النشتربي، تفقه على الشيخ أيب طالب املبارك بن املبارك ابن بن االجنب بن املعمر بن احلسن بن عبيدا

  ).٧٨٤ / ٤: معجم البلدان..) (اخلل
 نقال عن ١١٥٩الترمجة  / ٤): تلخيصه(ترجم له كمال الدين ابن الفوطي يف امللقبني بعماد الدين من * 

، والذهيب يف تاريخ ٧٠٠نة شيخه وشيخ الذهيب أيب العالء حممود بن أيب بكر الفرضي احلنفي املتوىف س
 كما ترمجت له كتب علماء ٢٥٣ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١١٣االسالم، الورقة 

  .احلنفية
(*)  

)٢١/١٧٢(  

  

  .االنصاري اجلابري البخاري الزرجنري
  .من قرى خبارى) ١(وزرجنرى 

يه، عن أيب سهل االبيوردي، عن ابن البخاري من أب) صحيح(تفقه بأبيه، وبربهان االئمة ابن مازة، ومسع 



  ).٢(حاجب الكاشاين 
مشس االئمة أبو الوحدة حممد بن عبد الستار الكردي، واملفيت مجال الدين عبيداهللا بن إبراهيم : تفقه به

  .احملبويب، وصدر العامل حممد ابن عبد العزيز بن مازة
  .وعمر حنو التسعني، وانتهت إليه رئاسة احلنفية

  . سنة أربع ومثانني ومخس مئةمات يف شوال
  

  االمام احملدث، الفقيه، اللغوي، املتفنن، تاج الدين، أبو سعيد*  املسعودي - ٨٦
__________  

  .زرنكرى: ويقال فيها) ١(
  .عن الفربري، عن البخاري: ومتام السند) ٢(
ثي يف تارخيه، ، وابن الدبي٧٤٣ / ١: ، ومعجم البلدان٢٠ / ٧: ترجم له ياقوت يف إرشاد االريب* 

، ٤١الترمجة  / ١: ، واملنذري يف التكملة١٦٦ / ٣: ، والقفطي يف االنباه)شهيد علي (٦٠: الورقة
، وابن النجار يف التاريخ ادد كما دل عليه املستفاد للحسامي ٣٩٠ / ٤: وابن خلكان يف الوفيات

 ٢٥٣ / ٤: ، والعرب)١٥٨يس، بار (١٨: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٩: الدمياطي، الورقة
، ٢١٨: ، وابن مكتوم يف تلخيصه، الورقة٦٧ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه٢١١: واالعالم، الورقة

 / ٦: ، والسبكي يف الطبقات٢٣٣ / ٣: ، والصفدي يف الوايف٢٥٢ / ١واالسنوي يف الطبقات 
، وابن حجر يف ٧٠:  الورقة، وابن قاضي شهبة يف طبقات النحاة،٨٨: ، والدجني يف الفالكة١٢٣

، ٢٨٠ ! ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٥٨ / ١: ، والسيوطي يف البغية٢٥٦ / ٥: لسان امليزان
  .٢١: وابن الغزي يف ديوان االسالم، الورقة

  (*)من ) احلمدويي(وذكره السمعاين يف 

)٢١/١٧٣(  

  

  .املسعودي البنجديهي املروزي، الصويفوأبو عبد اهللا حممد بن املسند عبد الرمحان بن حممد بن مسعود 
  .ولد سنة اثنتني وعشرين ومخس مئة

ومسع أباه، وعبد السالم بن أمحد بكربه، ومسعود بن حممد الغامني، وأبا النضر الفامي، وأبا الوقت عبد 
االول، وأبا املظفر التريكي البغدادي، وابن رفاعة السعدي، ومسعود الثقفي، وعبد الصبور بن عبد 

  .سالم، واحلافظ السلفي، وعدةال
  .وأملى مبصر جمالس يف سنة مخس وسبعني



  .وأدب امللك االفضل ابن السلطان
  ).١(وعمل شرحا كبريا للمقامات، واقتىن كتبا كثرية، ولينه احملدثون 

  .كتب عنه السلفي أناشيد، وحدثنا عنه ابن املفضل وآخرون): ٢(قال املنذري 
  .القرطيب، والنور البلخي، وأمثاهلموزين االمناء، والتاج : قلت

  .مل يكن يف نقله بثقة وال مأمون): ٣(قال احلافظ ابن خليل 
  كان من الفضالء يف كل فن، ومن أظرف): ٤(وقال ابن النجار 

__________  
  .االنساب وتابعه ابن االثري يف اللباب، ونسبته باملسعودي إىل جده مسعود كما ذكر املنذري وغريه

  .٢٥٦ / ٥): لسانه(تناوله ابن حجر يف لذلك ) ١(
  .٤١الترمجة  / ١): التكملة) (٢(
  .، ومل يصل إلينا)معجم شيوخه(يعين يف ) ٣(
  .٩: ، الورقة)املستفاد(انظر ) ٤(

(*)  

)٢١/١٧٤(  

  

  .املشايخ، وأحسنهم هيئة، وأمجلهم لباسا
  .له أبو العز بن كادشمسع بدمشق من عبد الرمحان ابن أيب احلسن الداراين، وطائفة، وأجاز 

  ).١(مات يف ربيع االول سنة أربع ومثانني ومخس مئة ووقف كتبه بالسميساطية : قلت
  

التعاويذي، البغدادي، االديب، ) ٢ (رئيس الشعراء، أبو الفتح حممد بن عبيداهللا*  ابن التعاويذي - ٨٧
  ).٤(بن املبارك التعاويذي ) ٣(سبط املبارك 

  . املظفر، وكان هو كاتبا بديوان املقاطعاتكان والده من غلمان بين
  .جملدان) ٥(وديوانه 
  .علي بن املبارك بن وارث: روى عنه

__________  
، وكان قد وقف ٤٥٣رباط ينسب إىل أيب القاسم علي بن حممد السميساطي املتوىف بدمشق سنة ) ١(

  ).١٥٢ / ٣: لياقوت" لدان معجم الب" انظر (داره اليت كانت مالصقة للجامع على فقراء املسلمني 
، ٦٠الترمجة  / ١: ، واملنذري يف التكملة)شهيد علي (٥٩ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة * 



 ٣: ، وأبو الفداء يف املختصر٤٦٦ / ٤: ، وابن خلكان يف الوفيات١٢٣ / ٢: وأبو شامة يف الروضتني
أمحد الثالث  (١١٤تاريخ االسالم، الورقة ، والذهيب يف ١٠٠ / ٢: ، وابن الوردي يف تارخيه٨٠/ 

، ٦٦ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه٢١١: ، واالعالم، الورقة٢٥٣ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧
، والعيين يف ٣٢٩ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية٢٥٩: ، ونكت اهلميان١١ / ٤: والصفدي يف الوايف

: ، وابن العماد يف الشذرات١٠٥ / ٦:  النجوم، وابن تغري بردي يف٥٣الورقة  / ١٧: عقد اجلمان
  . وغريهم٢٦: ، وابن الغزي يف ديوان االسالم، الورقة٢٨١ / ٣
  .كان امسه نشتكني فسماه ابنه عبيداهللا) ٢(
  .٥٥٣كان هذا مشهورا تويف سنة ) ٣(
  .نسبة إىل كتابة التعاويذ) ٤(
  .طبع ديوانه) ٥(

(*)  

)٢١/١٧٥(  

  

  .يه وأيام شبابه، ونظمه فائق، ورثى عين)١(أضر بأخرة 
  .عاش مخسا وستني سنة، ومات يف شوال سنة أربع ومثانني ومخس مئة

  
 بن علي املوصلي، الشافعي، العالمة، مهذب الدين، أبو الفرج عبد اهللا بن أسعد*  ابن الدهان - ٨٨

  .الشاعر املدرس حبمص
  .، ونظمه بديع)٢(له ديوان صغري 

والشعر ما زال * أأمدح الترك أبغي الفضل عندهم ): ٣(ك بقصيدة منها دخل إىل مصر، ومدح ابن رزي
* قل للبخيلة بالسالم تورعا ): ٤(عند الترك متروكا ومدح السلطان صالح الدين بقصيدة طنانة منها 

  ).٥(كيف استبحت دمي ومل تتورعي 
__________  

  .٥٧٩سنة ) ١(
 ٧: ذيب(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق ٢٧٩ / ٢: ترجم له العماد يف القسم الشامي من اخلريدة* 
، وابن خلكان يف ١٠٣ / ٢، والقفطي يف إنباه الرواة، ٢١٢ / ١١: ، وابن االثري يف الكامل)٢٩٢/ 

 / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٩٢: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٥٧ / ٣: الوفيات
 وسقطت ترمجته من ١٢٠ / ٧: ، والسبكي يف الطبقات٣١٧ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية٢٤٣



، وابن العماد ٢١الورقة  / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٤٤٠ / ٢: النسخة، واالسنوي يف الطبقات
  .، ومقدمة الدكتور عبد اهللا اجلبوري لديوانه٢٧٠ / ٤: يف الشذرات

  .١٩٧٨نشره بعد حتقيقه الدكتور عبد اهللا اجلبوري ببغداد سنة ) ٢(
  .٢٢٣ - ٢١٩، ص )التكملة(انظر متام القصيدة يف الديوان ) ٣(
  .٣٤ - ٢٥: هي أول أول قصيدة يف ديوانه) ٤(
  . من القصيدة املذكورة١١البيت رقم ) ٥(

(*)  

)٢١/١٧٦(  

  

* احلسن اليت يف وجهها ) ٢(أبديعة ) ١(هيهات أن أبقى إىل أن ترجعي * وزعمت أن تصلي لعام قابل 
التفرق أو أشرت بأصبع فتيقين ) ٣(يوم *  عناية للمبدع ما كان ضرك لو غمزت حباجب دون الوجوه

  مث أصنعي ما شئت يب أن تصنعي* أين حببك مغرم ) ٤(
* ويبيت وهو إىل الصباح ندمي ومير يب خيشى الرقيب فلفظه * يضحي جيانبين جمانبة العدى ): ٥(وله 

  .إحدى ومثانني ومخس مئةشتم، وغنج حلاظه تسليم تويف يف شعبان سنة 
  

 بن الشيخ االمام، العالمة، احلافظ، الفقيه، اخلطيب االفوه، أبو بكر حممد بن عبد اهللا*  ابن اجلد - ٨٩
  .حيىي بن فرج بن اجلد الفهري اللبلي، مث االشبيلي املالكي

__________  
هيهات ما * صالنا ووعدتين إن عدت عود و:  من قصيدة الديوان وفيه رواية أخرى١٧البيت ) ١(

  . من القصيدة١٢وهو البيت ) وبديعة: (يف الديوان) ٢(أبقى إىل أن ترجعي 
  ).عند: (يف الديوان) ٣(

  . منها١٦وهو البيت 
  . منها٢١وهذا هو البيت ) وتيقين: (يف الديوان) ٤(
  .٢٣٠): تكملة الديوان(انظر ) ٥(
، والذهيب يف ١٢٣الترمجة  / ١:  يف التكملة، واملنذري٥٤٢ / ٢: ترجم له ابن االبار يف التكملة* 

: ، واالعالم، الورقة٢٥٨ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٢٩تاريخ االسالم، الورقة 
، وابن تغري ٣٢: ، وابن قاضي شهبة يف طبقات النحاة، الورقة٣٣٥ / ٣: ، والصفدي يف الوايف٢١١



  .٢٨٦ / ٤: شذرات، وابن العماد يف ال١١٢ / ٦: بردي يف النجوم
(*)  

)٢١/١٧٧(  

  

  .ولد سنة ست وتسعني وأربع مئة
  ومسع بقرطبة أبا حممد بن عتاب، وأبا حبر بن العاص، وأبا الوليد

  .ابن رشد يف سنة مخس عشرة ومخس مئة
  .وبإشبيلية أبا بكر بن العريب، وأبا احلسن شريح بن حممد، لكنه امتنع من الرواية عنهما

  .على أيب احلسن ابن االخضر، وأخذ عنه كتب اللغة) ١) (سيبويه(وحبث 
  .مسلم من أيب القاسم اهلوزين) صحيح(ومسع 

حممد بن عبيداهللا الشريشي، وأبو احلسني حممد بن حممد بن زرقون، وحممد بن علي بن : حدث عنه
  .ثريالغزال، وأبو علي الشلوبني، وأبو اخلطاب بن دحية، وحيىي بن أمحد السكوين اللبلي، وعدد ك

وكان كبري الشأن، انتهت إليه رئاسة احلفظ يف الفتيا، وقدم للشورى من سنة إحدى وعشرين، وعظم 
  .جاهه، ونال دنيا عريضة، ومل يكن يدري فن احلديث، لكنه عايل االسناد فيه

  .وكان أحد الفصحاء البلغاء، امتحن يف كائنة لبلة، وقيد وسجن
  .وكان فقيه عصره، خترج به أئمة

  .سنة ست ومثانني ومخس مئة) ٢( شوال مات يف
ومن أعيان شيوخي االمام احلافظ الصدر الكبري أبو بكر بن اجلد، فقيه : قال أبو الربيع بن سامل

االندلس، وحافظها، وزعيمها غري منازع، وال مدافع، انتهت إليه رئاسة الفقه أزيد من ستني سنة مع 
لتزم أهداها، وكان يف غزارة احلفظ، ومتانة مادة العلم عربة من اجلاللة اليت جتاوز مداها، واخلالل اليت ا

  ،)جامع الترمذي(العرب، وآية من اآليات، مسعت عليه 
__________  

  .يعين كتاب سيبويه) ١(
  .كانت وفاته بإشبيلية ليلة يوم اخلميس الرابع عشر من شوال كما ذكر ابن االبار وغريه) ٢(

(*)  

)٢١/١٧٨(  

  



  .هللاوأشياء، رمحه ا
  حبر الفقه وحربه، وفقيه االندلس يف: وذكره ابن رشيد، فقال

وقته، وحافظ املذهب، ال يدانيه أحد، مع الذهن الثاقب وسرعة اجلواب، والرباعة يف العربية، وقد 
حلف أبو بكر حممد بن علي التجييب أن ابن اجلد أحفظ من ابن القاسم، وقد أكثر عن أيب احلسن ابن 

  .مته قل ما صنفاالخضر، ومع إما
  

 ابن الشيخ العامل املعمر االصيل، مسند خراسان، أبو املعايل عبد املنعم بن عبد اهللا*  ابن الفراوي - ٩٠
  .فقيه احلرم أيب عبد اهللا حممد بن الفضل بن أمحد الفراوي الصاعدي النيسابوري الشافعي

  ).١(ولد سنة سبع وتسعني وأربع مئة 
، وأيب نصر ابن القشريي، والعباس بن أمحد )٢(بن حممد الشريوئي ومسع من جده، وعبد الغفار 

  .الشقاين، وظريف بن حممد احلريي، وطائفة
__________  

وذكر أنه مسع منه مبكة واملدينة أيام ) ٥٩٢٢باريس  (١٨٤: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة* 
 / ١: ، واملنذري يف التكملة)ظاهرية (٢٦ :، وابن النجار يف التاريخ ادد، الورقة٥٧٩احلج سنة 

 وهو الشيخ السابع والعشرون فيها، واحلسامي الدمياطي يف ١٠٧: ، والنعال يف مشيخته١٤٨الترمجة 
: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٣٤، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ٥١: املستفاد، الورقة

، وابن ٩٠ / ٣: ، واملختصر احملتاج إليه٢١١: الم، الورقة، واالع٧٣ / ٢: ، ودول االسالم٢٦٢ / ٤
  .٢٨٨ / ٤: العماد يف الشذرات

  .يف شهر ربيع االول منها كما ذكر ابن الدبيثي واملنذري) ١(
 والتعليق ٢٢راجع وفيات احلاجي الترمجة  (٥١٠نسبة إىل أحد أجداده شريويه، وتويف سنة ) ٢(

  ).عليها
(*)  

)٢١/١٧٩(  

  

  .ر عمرهوحج يف آخ
  .حدث بنيسابور، وبغداد، واحلرمني، وانتهى إليه علو االسناد

  .مسعناها، وهو من بيت الرواية والعدالة) أربعون حديثا(وله 
مكرم بن مسعود، والفقيه أمحد بن عبد الواحد امللقب بالبخاري، والتقي بن باسويه، وأبو : حدث عنه



بن رواحة، وعبد اهللا بن عبد اجلبار االموي، وأبو عبد عبد اهللا حممد بن عمر القرطيب، والنفيس حممد 
  .اهللا حممد بن سعيد الدبيثي، والتاج حممد بن أيب جعفر، وآخرون

  .وهو والد املسند أيب الفتح منصور ابن الفراوي، وجد حممد بن منصور
  .وفراوة بالضم والفتح بليدة من ناحية خوارزم

  . ومثانني ومخس مئة، وله تسعون عاما، ونزل الناس مبوته درجةتويف عبد املنعم يف أواخر شعبان سنة سبع
وفيها مات عبد احلق بن عبدامللك بن بونه العبدري باملنكب، وأبو حممد عبد الرمحان بن علي ابن 

اخلرقي اللخمي الفقيه، وصاحب محاة تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، وجنم الدين حممد ابن 
عي مبصر، وقتل الشهاب السهروردي الفيلسوف، وشيخ القراء يعقوب بن املوفق اخلبوشاين الشاف

  .يوسف احلريب
  

   بناالمام شيخ القراء واحملدثني، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن سعيد*  ابن عياد - ٩١
__________  

  (*)، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ١٤١الورقة  / ٣: ترجم له ابن االبار يف التكملة* 

)٢١/١٨٠(  

  

  ).٢(االندلسي اللريي ) ١(أيب زيد ابن عياد 
  .تال على أيب عبد اهللا بن أيب إسحاق، وابن هذيل، وأيب مروان ابن الصيقل

  .ومسع من أيب الوليد ابن الدباغ، وطارق بن يعيش، وعدة
  .وكان حجة ثبتا معنيا بصناعة احلديث، مكثرا إىل الغاية، بصريا بتراجم الرجال

الكفاية يف مراتب (، وكتاب )شرح كتاب الشهاب(، و )شرح املنتقى البن اجلارود: ( منهاوله تصانيف
  ).االربعني يف العبادات(و ) االربعني يف احلشر(و ) الرواية

  .ابنه حممد، وأبو احلجاج بن عبدة، وأبو حممد بن غلبون: روى عنه
  .وسبعني ومخس مئةاستشهد يف كائنة لرية عن سبعني سنة، وذلك يوم العيد سنة مخس 

  
  الشيخ القدوة الزاهد العابد، شيخ حران، وزاهدها، حياة بن قيس*  حياة - ٩٢

__________  
: ، والعرب)اللدي( وتصحف فيه اللريي إىل ٤٤٢: ، ومعرفة القراء)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٦١= 
 وتصحف فيه إىل ٣٩٧ / ٢: ، وابن اجلزري يف غاية النهاية)عباد( وتصحف فيه عياد إىل ٢٢٦ / ٤



  .٢٥٤ / ٤: أيضا، وابن العماد يف الشذرات) اللدي(
  .بتشديد الياء آخر احلروف): غاية النهاية(قال ابن اجلزري يف ) ١(
  .من أهل كرية: قال ابن االبار) ٢(
  = (*)، )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٩١: ترجم له الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة* 

)٢١/١٨١(  

  

  . بن سلطان االنصاري احلراينابن رجال
  .صاحب أحوال وكرامات وتأله وإخالص وتعفف وانقباض

  .كانت امللوك يزورونه، ويتربكون بلقائه، وكان كلمة وفاق بني أهل بلده
إن السلطان نور الدين زاره، فقوى عزمه على جهاد الفرنج، ودعا له، وإن السلطان صالح الدين : قيل

  .فأشار عليه بترك قصد املوصل، فلم يقبل، وسار إليها فلم يظفر ازاره، وطلب منه الدعاء، 
البواري تلميذ جملي بن ياسني، وكان مالزما لزاويته ) ١(وكان الشيخ حياة قد صحب الشيخ حسينا 

  .حبران منذ مخسني سنة، مل تفته مجاعة إال من عذر شرعي
ا كرميا، صاحب ليل وتبتل، مل خيلف إنه كان بشوش الوجه، لني اجلانب، رحيم القلب، سخي: وقيل

  .يف جملد كانت عند ذريته) سرية(حبران بعده مثله، وله 
  .تويف يف ليلة االربعاء سلخ مجادى االوىل سنة إحدى ومثانني ومخس مئة وله مثانون سنة رمحه اهللا تعاىل

  
   بنراشد الدين، كبري االمساعيلية وطاغوم، أبو احلسن سنان*  سنان - ٩٣

__________  
  .٢٦٩ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٤٣ / ٤: والعرب= 
  .يف االصل حسني ولعله سبق قلم) ١(
أخباره وسريته يف التواريخ املستوعبة لعصره مثل الكامل البن االثري واملرآة لسبط ابن اجلوزي * 

  .وغريمها
   = (*) فصل١٥٢ - ١٤٨: وقد أفرد الذهيب له ترمجة يف تاريخ االسالم، الورقة

)٢١/١٨٢(  

  



  .سلمان بن حممد البصري الباطين، صاحب الدعوة الرتارية
كان ذا أدب وفضيلة، ونظر يف الفلسفة وأيام الناس، وفيه شهامة ودهاء ومكر وغور، فذكر رسول له 

وردت الشام، فاجتزت حبلب، فصليت : قال: حكى الشيخ سنان: وهو سعد الدين عبد الكرمي، قال
  .من صبيان حلب: من أين الشيخ ؟ قال: ى ظاهر باب اجلنان، ومث شيخ مسن، فقلتالعصر مبشهد عل

، )٣(، صريه أبوه ويل عهده )٢(نسبة إىل نزار ابن خليفة العبيدية املستنصر ) ١(الدعوة الرتارية : قلت
، )٤(وبث له الدعاة، فمنهم صباح جد أصحاب االملوت، أحد شياطني االنس، ذو مست، وذلق 

  .تنمس، وله أتباعوختشع، و
دخل الشام والسواحل يف حدود مثانني وأربع مئة، فلم يتم له مرامه، فسار إىل العجم، وخاطب الغتم 

الصم، فاستجاب له خلق، وسلخهم، وحلهم، وكثروا، وأظهروا شغل السكني والوثوب على ) ٥(
:  جهلة فقراء، فقال هلمالكبار، مث قصد قلعة االملوت بقزوين، وهي منيعة بأيدي قوم شجعان، لكنهم

  حنن قوم عباد مساكني،
__________  

 / ٤: العرب: ، وانظر)١٤ / ٢٩١٧نسخة أمحد الثالث (فيها القول على نشأة الدعوة الرتارية وتطورها 
٢٦٩.  

) ٣(ط ( فما بعد ٣٦٧ص : انظر تاريخ الدولة الفاطمية الستاذنا املرحوم حسن إبراهيم حسن) ١(
  . فما بعد٣٧١ / ٤: يف دائرة املعارف االسالمية) املوت(دة ، وما)١٩٦٤القاهرة 

  . كما هو مذكور مشهور يف تواريخ عصره٤٨٧مات املستنصر العبيدي سنة ) ٢(
وكان نزار قد بايع له أبوه ): (تاريخ االسالم(لعلها من سبق القلم، ويف ) عدة): (ب(يف االصل و ) ٣(

  ).وبث له الدعاة
  .ملهملة، وال يستقيم املعىن ابا) دلق: (يف االصل) ٤(
  .مجع أغتم، وهو الذي ال يفصح شيئا: الغتم) ٥(

  .وتكلم مع أهل اجلبال والغتم اجلهلة من تلك االراضي): تاريخ االسالم(ويف 
(*)  

)٢١/١٨٣(  

  

 بيعونا نصف قلعتكم بسبعة آالف دينار، ففعلوا، فدخلوها، وكثروا،: فأقاموا مدة، فمالوا إليهم، مث قال
واستوىل صباح على القلعة، ومعه حنو الثالث مئة، واشتهر بأنه يفسد الدين، وحيل من االميان، فنهد له 

أيش : ملك تلك الناحية، وحاصر القلعة مع اشتغاله بلعبه وسكره، فقال علي اليعقويب من خواص صباح



فأمرهم بالرتول ليال، رضيت، : يكون لك ذكران يف تسابيحنا، قال: يكون يل عليكم إن قتلته ؟ قالوا
إذا مسعتم الصيحة، فاضربوا : وقسمهم أرباعا يف نواحي ذلك اجليش، ورتب مع كل فرقة طبوال، وقال

الطبول، فاختبط اجليش، فانتهز الفرصة، وهجم على امللك فقتله، وقتل، وهرب العسكر، فحوت 
وت هلم مئة وستني عاما، فكان الصباحية اخليام مبا حوت، واستغنوا، وعظم البالء م، ودامت االمل

  .سنان من نوام
، وعاهدت االمراء أن تقيم أخاه صبيا، فخاف نزار، فهرب إىل )١(فأما نزار، فإن عمته عملت عليه 

مل ميت، بل اختفى، وسيظهر، مث : االسكندرية، وجرت له أمور وحروب، مث قتل، وصار صباح يقول
خبطوا عليهم، ) ٢(فأذعنوا له، واغتالوا أمراء وعلماء سيظهر من بطنها، : أحبل جارية، وقال هلم

  .وخافتهم امللوك، وصانعوهم باالموال
وبعث صباح الداعي أبا حممد إىل الشام، ومعه مجاعة، فقوي أمره، واستجاب له اجلبلية اجلاهلية، 

  واستولوا على قلعة من جبل
  .السماق

__________  
  .خافت منه): تاريخ االسالم(يعين عملت ضده، ويف ) ١(
  .أن االغتيال بالسكاكني سنة سنها هلم علي اليعقويب) تاريخ االسالم(ذكر الذهيب يف ) ٢(

(*)  

)٢١/١٨٤(  

  

مث هلك هذا الداعي، وجاء بعده سنان، فكان سخطة وبالء، متنسكا، متخشعا، واعظا، كان جيلس على 
 واعتقد منهم به االهلية، فتبا له صخرة كأنه صخرة ال يتحرك منه سوى لسانه، فربطهم، وغلوا فيه،

  .وجلهلهم، فاستغواهم بسحر وسيمياء، وكان له كتب كثرية ومطالعة، وطالت أيامه
فوليها بعد صباح ابنه حممد، مث بعده حفيده احلسن ابن حممد الذي أظهر شعار ) ١(وأما االملوت 

أليس : إعادة رسوم الدين، وقال خلواصهاالسالم، ونبذ االحنالل تقية، وزعم أنه رأى االمام عليا، فأمره ب
مسعنا وأطعنا، واستحضر : فتارة أضع عليكم التكاليف، وتارة أرفضها، قالوا: بلى، قال: الدين يل ؟ قالوا

  ).٢(فقهاء وقراء ليعلموهم 
  .وختلصوا ذا من صولة خوارزمشاه

الدين، فاجتمع إليه حمبوه على نعم، وكان سنان قد عرج من حجر وقع عليه يف الزلزلة الكبرية زمن نور 
لتعود إلينا صحيحا، فشكر هلم، ودعا : ومل تقتلوين ؟ قالوا: ما حكى املوفق عبد اللطيف ليقتلوه، فقال



  .اصربوا علي، يعين مث قتلهم حبيلة: ، وقال)٣(
  .، فأكل منها، فأكلوا معه)٤(وملا أراد أن حيلهم من االسالم، نزل يف رمضان إىل مقثأة 

  أخربين شيخ أدرك سنانا أنه كان بصريا): تارخيه(ن العدمي يف قال اب
__________  

  .ط (٣٧١ / ٤: انظر عن هذه القلعة وتارخيها دائرة املعارف االسالمية) ١(
  ).اجلديدة

  ).يعلموهم: (يف االصل) ٢(
  ).تاريخ االسالم(كما يف )) ودعا هلم: (يعين) ٣(
  .ثاءاملوضع الذي يزرع فيه الق: املقثأة) ٤(

(*)  

)٢١/١٨٥(  

  

أخذ محاره، فبعد جهد ) ١(يعلم الصبيان، وأنه مر وهو طالع إىل احلصون على محار، فأراد أهل إقميناس 
  .تركوه، مث آل أمره إىل أن متلك عدة قالع

عليكم بالصفاء بعضكم لبعض، ال مينعن أحدكم أخاه شيئا له، فأخذ هذا بنت : أوصى يوما أتباعه، فقال
  .هذا أخت هذا سفاحا، ومسوا نفوسهم الصفاة فاستدعاهم سنان مرة، وقتل خلقا منهمهذا، وأخذ 

  .متكن يف احلصون، وانقادوا له: قال ابن العدمي
سأريك الرجال : وأخربين علي ابن اهلواري أن صالح الدين سري رسوال إىل سنان يتهدده، فقال للرسول

  .سهم من أهل احلصن من أعاله، فألقوا نفوسهم، فهلكواالذين ألقاه م، فأشار إىل مجاعة أن يرموا أنف
  .وبلغين أنه أحل هلم وطئ أمهام وأخوام وبنام، وأسقط عنهم صوم رمضان: قال
وقرأت خبط أيب غالب بن احلصني أن يف حمرم سنة تسع ومثانني هلك سنان صاحب الدعوة حبصن : قال

ة، عظيم املخاريق، ذا قدرة على االغواء، وخديعة الكهف، وكان رجال عظيما خفي الكيد، بعيد اهلم
  .القلوب، وكتمان السر، واستخدام الطغام والغفلة يف أغراضه الفاسدة
  وأصله من قرى البصرة، خدم رؤساء االمساعيلية بأملوت، وراض نفسه

اعية بعلوم الفالسفة، وقرأ كثريا من كتب اجلدل واملغالطة ورسائل إخوان الصفاء، والفلسفة االقن
املشوقة ال املربهنة، وبىن بالشام حصونا، وتوثب على حصون، ووعر مسالكها، وساملته االنام، وخافته 

  .امللوك من أجل هجوم أتباعه بالسكني
  دام له االمر نيفا وثالثني سنة، وقد سري إليه



__________  
  .يةقرية كبرية من أعمال حلب يف جبل السماق ذكر ياقوت أن أهلها إمساعيل) ١(

(*)  

)٢١/١٨٦(  

  

داعي الدعاة من قلعة املوت مجاعة غري مرة ليقتلوه الستبداده بالرئاسة، فكان سنان يقتلهم، وبعضهم 
  .خيدعه، فيصري من أتباعه

حدثين معني الدين مودود احلاجب أنه حضر عند : قال) تارخيه(وقرأت على حسني الرازي يف : قال
نشأت بالبصرة، وكان أيب من مقدميها، : فخال بسنان، وسأله فقالاالمساعيلية يف سنة اثنتني ومخسني، 

فوقع هذا االمر يف قليب، فجرى يل مع إخويت أمر، فخرجت بغري زاد وال ركوب، فتوصلت إىل 
حممد بن صباح، وله ابنان حسن وحسني، فأقعدين معهما يف املكتب، وكان ) ١(االملوت، وا إلكيا 

، مث مات، وويل حسن بن حممد، فنفذين إىل الشام، فخرجت مثل خروجي من يربين برمها، ويساويين ما
البصرة، وكان قد أمرين بأوامر، ومحلين رسائل، فدخلت مسجد التمارين باملوصل، مث سرت إىل الرقة، 

فأديت رسالته إىل رجل، فزودين، واكترى يل يمة إىل حلب، ولقيت آخر برسالته، فزودين إىل الكهف، 
مر أن أقيم هنا، فأقمت حىت مات الشيخ أبو حممد صاحب االمر، فويل بعده خواجا علي بغري وكان اال

نص، بل باتفاق مجاعة، مث اتفق الرئيس أبو منصور ابن الشيخ أيب حممد والرئيس فهد، فبعثوا من قتل 
  خواجا، وبقي االمر شورى، فجاء االمر من االملوت بقتل قاتله وإطالق

هذا عهد عهدناه إىل الرئيس ناصر الدين سنان، وأمرناه : على اجلماعة، وهيفهد، وقرئت الوصية 
بقراءته على الرفاق واالخوان، أعاذكم اهللا من االختالف واتباع االهواء، إذ ذاك فتنة االولني، وبالء 

 واالحتاد اآلخرين، وعربة للمعتربين، من تربأ من أعداء اهللا وأعداء وليه ودينه، عليه مواالة أولياء اهللا،
  بالوحدة سنة جوامع الكلم،

__________  
  .الرئيس: إلكيا) ١(

(*)  

)٢١/١٨٧(  

  



  .كلمة اهللا والتوحيد واالخالص
ال إله إال اهللا عروة اهللا الوثقى، وحبله املتني، أال فتمسكوا به، واعتصموا به، فبه صالح االولني، وفالح 

اهللا ووليه، فتلقوا ما يلقيه إليكم من أوامره اآلخرين، أمجعوا آراءكم لتعليم شخص معني بنص من 
ونواهيه بقبول، فال وربك ال تؤمنون حىت حتكموه فيما شجر بينكم مث ال جتدوا يف أنفسكم حرجا مما 

، فذلك االحتاد بالوحدة اليت هي آية احلق املنجية من املهالك، املؤدية إىل )١(قضى وتسلموا تسليما 
باطل املؤدية إىل الشقاوة املخزية، فنعوذ باهللا من زواله، وبالواحد من آهلة السعادة، إذ الكثرة عالمة ال

شىت، وبالوحدة من الكثرة، وبالنص والتعليم من االدواء واالهواء، وباحلق من الباطل، وباآلخرة الباقية 
طيعوا أمريكم من الدنيا امللعونة، إال ما أريد به وجه اهللا، فتزودوا منها لالخرى، وخري الزاد التقوى، أ

  .ولو كان عبدا حبشيا
  .كتب سنان إىل صاحب شيزر يعزيه بأخيه: قال ابن العدمي

صربوا وإن جتزع * إال على أكتاف أهل السؤدد فلئن صربت فأنت سيد معشر * إن املنايا ال تطا مبنسم 
  غري احلمام أتاك نصري باليد* فغري مفند هذا التناصر باللسان ولو أتى 

  .موهي اليب متا
ما مر قط على مسعي توقعه فإذا الذي * يا للرجال المر هال مقطعه : وكتب سنان إىل صالح الدين

واستيقظت * ال قام مصرع جنيب حني تصرعه قام احلمام إىل البازي يهدده * بقراع السيف هددنا 
  السود الرب أضبعه

__________  
 يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث فال وربك ال: * ( من سورة النساء٦٥مأخوذ من اآلية ) ١(

  ) *.ال جيدوا يف انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
(*)  

)٢١/١٨٨(  

  

وقفت على تفصيل كتابكم ومجله، وعلمنا ما هددنا به من قوله وعمله، فيا هللا العجب من ذبابة تطن يف 
  .مرنا عليهم، وما كان هلم من ناصرينأذن فيل، وبعوضة تعد يف التماثيل، ولقد قاهلا من قبلك قوم، فد

  .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون! أللحق تدحضون، وللباطل تنصرون ؟ 
ولئن صدر قولك يف قطع رأسي، وقلعك لقالعي من اجلبال الرواسي، فتلك أماين كاذبة، وخياالت غري 

  .االمراضصائبة، فإن اجلواهر ال تزول باالعراض، كما أن االرواح ال تضمحل ب
) ما أو ذي نيب ما أو ذيت: (وإن عدنا إىل الظاهر، وعدلنا عن الباطن فلنا يف رسول اهللا أسوة حسنة



وقد علمت ما جرى على عترته وشيعته، فاحلال ما حال، واالمر ما زال، وقد علمتم ظاهر حالنا، ) ١(
أو للبط دد بالشط : يف املثلوكيفية رجالنا، وما يتمنونه من الفوت، ويتقربون به من حياض املوت، و

؟، فهيئ للباليا أسبابا، وتدرع للرزايا جلبابا، فالظهرن عليك منك، وتكون كالباحث عن حتفه بظلفه، 
  ).٣(وآخر ص ) ٢(وما ذلك على اهللا بعزيز، فكن المرنا باملرصاد، واقرأ أول النحل 

أرسلين صالح الدين إىل سنان حني قفزوا : أخربين املنتجب بن دفتر خوان، قال: قال النجم ابن إسرائيل
جاء الغراب : على صالح الدين املرة الثالثة، ومعي القطب النيسابوري يهدده، فكتب على طرة كتابه

هذا جوابه، إن صاحبك حيكم على ظاهر جنده، وأنا أحكم : وذكر االبيات، وقال..إىل البازي يهدده
  على باطن جندي، وستري دليله، فدعا عشرة

__________  
 - ٤٣٠ / ٥وشرحه ) اجلامع الصغري(روي بأسانيد ضعيفة من حديث أنس وبريدة وجابر، انظر ) ١(

٤٣١.  
  ..).أتى أمر اهللا) (٢(
  ).ولتعلمن نبأه بعد حني) (٣(

(*)  

)٢١/١٨٩(  

  

من أراد هذه، فليقع خلفها، فتبادروا مجيعا خلفها : من صبيان القاعة، فألقى سكينا يف اخلندق، وقال
  .وثبا، فتقطعوا، فعدنا، فصاحله صالح الدين

أن سنانا سري رسوال إىل صالح الدين، فلم جيد معه ما خيافه، فأخلى له ): تارخيه(وذكر قطب الدين يف 
أمرت أن : الس سوى نفر، فامتنع من أداء الرسالة حىت خيرجوا، فأخرجهم كلهم سوى مملوكني، فقال

 خيرجان، فإن أديت، وإال فقم، فهما مثل أوالدي، فالتفت إليهما، هذان ما: ال أؤدي إال خلوة، قال
نعم، وجذبا سيفهما، فبهت : إذا أمرتكما عن خمدومي بقتل هذا السلطان، أتقتالنه ؟ قاال: وقال

ما أكثر الناس وما : السلطان، وخرج أحدمها مع الرسول، فدخل السلطان يف مرضاة سنان، ومن شعره
  مهذبني صحبوا مهذبا* لقليل النجبا ليتهم إذ مل يكونوا خلقوا وما أقل يف ا* أقلهم 

  .مات سنان كما قلنا يف سنة تسع ومثانني ومخس مئة
  

 الشيخ االمام، العالمة، الواعظ، ذو الفنون، ورضي الدين، أبو اخلري أمحد بن إمساعيل*  الطالقاين - ٩٤
  .بن يوسف الطالقاين القزويين الشافعي



__________  
من االنساب، وتابعه ابن االثري يف اللباب، وزاد فذكر وفاته لتأخرها ) الطالقاين(م له السمعاين يف ترج* 

، وابن الدبيثي يف ٩٢: ، وابن نقطة يف التقييد، الورقة١٩٧: عن وفاة السمعاين، وابن جبري يف رحلته
 / ١:  يف التكملة، واملنذري٤٤٣ / ٨: ، والسبط يف املرآة)٥٩٢١باريس  (١٦٣: تارخيه، الورقة

الورقة : ، والذهيب يف تاريخ االسالم٦: ، وأبو شامة يف الذيل١١٦: ، والنعال يف مشيخته٢٢٤: الترمجة
  : = (*)، والعرب)١٤ / ٢٩١٧ أمحد الثالث ١٦٣

)٢١/١٩٠(  

  

  .مولده بقزوين يف سنة اثنيت عشرة ومخس مئة
يسابور فتفقه مبحمد بن حممد الفقيه، وبرع يف ، مث ارحتل إىل ن)١(وتفقه على ملكداذ بن علي العمركي 

  .املذهب
ومسع من أيب عبد اهللا الفراوي، وعبد الغافر بن إمساعيل، وهبة اهللا السيدي، وزاهر الشحامي، وعبد 

  .املنعم ابن القشريي، وعبد اجلبار اخلواري
  .ومسع الكتب الكبار

  .ودرس بقزوين وببغداد
  .ومسع من ابن البطي
  .قه، مث درس بالنظاميةووعظ، ونفق سو

) صحيح(كان إماما يف املذهب واالصول والتفسري واخلالف والتذكري، وحدث ب : قال ابن النجار
  ،)البعث(، و )دالئل النبوة(، و )السنن الكبري(احلاكم، و ) تاريخ(ابن راهويه، و ) مسند(مسلم، و 
حالوة منطقه، وكثرة حمفوظاته، وكثر ، وأملى جمالس، ووعظ، وأقبلوا عليه حلسن مسته، و)٢(للبيهقي 

التعصب له من االمراء واخلواص، وأحبه العوام، وكان جيلس جبامع القصر، وبالنظامية، وحتضره أمم، مث 
  عاد

__________  
، وابن ٧ / ٦: ، والسبكي يف طبقاته٢١١: ، واالعالم١٧٤ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه٢٧١ / ٤= 

، ٣٩ / ١: ، وابن اجلزري يف غاية النهاية٦٩:  وابن امللقن يف العقد، الورقة،٩ / ١٣: كثري يف البداية
 وراجع هامش ١٣٤ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم١٨٦الورقة  / ١٧: والعيين يف عقد اجلمان

  .التكملة جتد مصادر أخرى
 أمحدك، وعليك، :وهو عمر، وتزيد االعاجم كافا يف مثل هذه االمساء فيقولون) عمرك(نسبة إىل ) ١(



  . وكان من كبار الشافعية٥٣٥وعمرك وهلم جرا، مث ينسبون إليها، وتويف ملكداذ هذا سنة 
  .يعين الكتب الثالثة للبيهقي) ٢(

وهو من الكتب اليت اختصرها الذهيب مؤلف الكتاب ) البعث والنشور(أما البعث فامسه الكامل هو 
  ).٢٣٢: الذهيب ومنهجه(

(*)  

)٢١/١٩١(  

  

  ).١(مثانني إىل بلده سنة 
وكان كثري العبادة والصالة، دائم الذكر، قليل املأكل، يشتمل جملسه على التفسري واحلديث والفقه 

  .وحكايات الصاحلني بال سجع وال تزويق وال شعر
  .كان خيتم كل يوم مع دوام الصوم، ويفطر على قرص واحد: وهو ثقة يف روايته، وقيل

لى عدة جمالس، وكان مقبال على اخلري، كثري الصالة، له يد باسطة يف النظر، أم): ٢(وقال ابن الدبيثي 
واطالع على العلوم، ومعرفة باحلديث، كان مجاعة للفنون رمحه اهللا، رد إىل بلده، فأقام مشتغال بالعبادة 

  ).٣(إىل أن تويف يف احملرم سنة تسعني ومخس مئة 
  أنه كان ال يزال لسانهحكى غري واحد ): ٤(وقال احلافظ عبد العظيم 

  .رطبا من ذكر اهللا
  .مات يف الثالث والعشرين من احملرم

  أبو اخلري،: ، قال)٦) (تارخيه(ابن البزوري يف ) ٥(وأنبأنا حمفوظ 
__________  

 أن القزويين ٦٠٧نقل ابن النجار عن شيخه الزاهد أيب أمحد عبد الوهاب بن سكينة املتوىف سنة ) ١(
بب ما أظهره جمد الدين هبة اهللا علي ابن الصاحب من الرفض فيها، فقال أبو اخلري إمنا ترك بغداد بس

) معاذ اهللا أن أقيم ببلدة جيهر فيها بسبب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: القزويين البن سكينة
  ).١١ / ٦: طبقات السبكي(
  ).٥٩٢١باريس  (١٦٣ ١٦٤، الورقة )ذيل تاريخ مدينة السالم) (٢(
هذه رواية ابن الدبيثي واملنذري وابن االثري ومن تابعهم، أما ابن النجار، فقد أرخ وفاته يف سنة ) ٣(

تاريخ (وغريه، وأشار الذهيب يف ) العقد املذهب(، وتابعه الذين نقلوا عنه، ومنهم ابن امللقن يف ٥٨٩
  .إىل هذا االختالف) االسالم

  .٢٢٤الترمجة  / ١): التكملة) (٤(



فوظ بن معتوق بن أيب بكر الصدر أبو بكر ابن البزوري البغدادي السفار، ذكره الذهيب يف هو حم) ٥(
تاريخ (، وترجم له يف وفيات السنة من )٢٨: الورقة / ٢ (٦٩٤وذكر أنه تويف سنة ) معجم شيوخه(

  ).٣٠١٤أيا صوفيا ) (االسالم
 الذهيب، ونقل عنه كثريا يف تاريخ البن اجلوزي، وقد مدحه) املنتظم(تارخيه هذا هو الذيل على ) ٦(

  = (*)وصنف تارخيا كبريا ذيل به على املنتظم البن : (االسالم وغريه من كتبه، قال

)٢١/١٩٢(  

  

  .هو أول من وعظ بباب بدر الشريف
هذا موضع كان رمبا حضر فيه وعظه اخلليفة املستضئ من وراء الستر، وحتضر االمم، فكان هو : قلت

  .وزي مرةيعظ مرة وابن اجل
  أبو البقاء إمساعيل بن حممد املؤدب، واملوفق عبد: حدث عنه

  .اللطيف، وبالغ يف تعظيمه، وأبو عبد اهللا ابن الدبيثي، وحممد بن علي بن أيب السهل، وآخرون
كان يعمل يف اليوم والليلة ما يعجز اتهد عنه يف شهر، وظهر التشيع يف زمانه بسبب ابن : قال املوفق
فالتمس العامة منه على املنرب يوم عاشوراء أن يلعن يزيد، فامتنع، فهموا بقتله مرات، فلم الصاحب، 

  .هلم ابن اجلوزي) ١(يرع، وال زل، وسار إىل قزوين، وضجع 
  .واليب اخلري ولدان متخلفان دخال يف الكذب والزوكرة والغربة

  
   بن حممد بنعليالشيخ الصاحل الصدوق، أبو عبد اهللا حممد بن *  ابن صدقة - ٩٥

__________  
اجلوزي رأيت منه ثالث جملدات سلمت يف خزانته اليت يف قريته بسفح قاسيون وكان فيها مجلة كتب = 

  ).٣٠١٤ أيا صوفيا - ٢٣٩: الورقة) (مفيدة
انظر القسم اخلاص  (٦٩٩يشري إىل تلف هذا الكتاب النفيس يف الوقعة الغازانية سنة ) سلمت: (وقوله

  ).١٢٢٠ من نسخة حلب رقم ١٩٨: ، الورقة)تاريخ االسالم(ن باحلوادث م
  .- ساحمه اهللا -أي مال إليهم ووافقهم، وهذه عادة ابن اجلوزي ) ١(
، ٤٣: الترمجة / ١: ، واملنذري يف التكملة)شهيد علي (٨٥: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة* 

: ، واملختصر احملتاج إليه٢٥٤ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (١٨: والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة
 ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٠: ، والدمياطي يف املستفاد، الورقة٢١١: ، واالعالم، الورقة٩٣ / ١
 /٢٨٢.  



  .١٠٩ / ٦: ، والنجوم البن تغري بردي١٣٥٥ / ٤: وله ذكر يف تذكرة احلفاظ للذهيب
(*)  

)٢١/١٩٣(  

  

  ).١(البزاز، السفار، املعروف قدميا بابن الوحش حسن بن صدقة احلراين، 
  .شيخ معمر، معترب، دين، تردد إىل خراسان وغريها يف التجارة
وغريه، وله إحدى وأربعون ) الصحيح) (٢(ومسع يف كهولته سنة مثان وعشرين ومخس مئة من الفراوي 

  .سنة
محان، والضياء احلافظ، واحلسن بن أبو عمر الزاهد، وأخوه الشيخ املوفق، والبهاء عبد الر: روى عنه

سالم، وابن خليل، وأبو املعايل ابن الشريازي وابن سعد، وخطيب مردا، وحممد بن عبد اهلادي، والعماد 
  .عبد اهللا ابن النحاس، وحممد بن سليمان الصقلي، وابن عبد الدائم، وآخرون

  .وروى ابن الدبيثي، عن ابن االخضر، عنه
  .ىن بدمشق مدرسة، ووقفها على احلنابلةب): ٣(وقال ابن النجار 

مات يف ربيع اآلخر سنة أربع ومثانني ومخس مئة بدمشق، وله أربع : ، وقيل)٤(مات يف ربيع االول 
  .وتسعون سنة

  .ال وجود للمدرسة: قلت
__________  

  .عجمهبفتح الواو وكسر احلاء املهملة وبعدها شني م: ، فقال)التكملة(قيده الزكي املنذري يف ) ١(
  .، وكان مساعه منه بنيسابور٥٣٠يعين حممد بن الفضل الفراوي املتوىف سنة ) ٢(
  .١٠: للدمياطي، الورقة) املستفاد(راجع ) ٣(
) يعين ابن صصرى(كتب إلينا أبو املواهب احلسن بن أيب الغنائم ): (تارخيه(قال ابن الدبيثي يف ) ٤(

وأنه تويف ليلة الثالثاء .. اهللا حممد بن علي بن صدقةالسلمي خبطه من دمشق خيربنا أن مولد أيب عبد
  ). شهيد علي٨٥: الورقة) (سادس عشر ربيع االول

  . أن وفاته يف السادس عشر من شهر ربيع اآلخر- كما دل على ذلك املستفاد -وقال ابن النجار 
  .وابن صصرى أعلم بأهل بلده ومن استكنها: قلنا
(*)  

)٢١/١٩٤(  

  



  .االواين) ١(القدوة العارف، أبو عبد اهللا حممد بن أيب املعايل بن قايد *  ابن قائد - ٩٦
  .زاهد، خاشع، ذو كرامات، وتأله، وأوراد، أقعد مدة

يا كلب انزل، ورمجته : واعظ باطين، فنال من الصحابة، فحمل هذا يف حمفته، وصاح به) ٢(قدم أوانا 
، )٤(ه اثنني فأتياه، وتعبدا معه أشهرا، مث قتاله مبا مت عليه، فندب ل) ٣(العامة، فهرب، وحدث سنانا 

وقتال خادمه، وهربا يف البساتني، فنكرمها فالح، فقتلهما مبره، مث ندم ملا رآمها بزيق الفقر، مث تيقن أما 
  .شاهد ذلك) ٥(إن الشيخ عبد اهللا االرموي : اللذان قتال الشيخ بصفتهما، مث أحرقا، فقيل

__________  
، ٥٢: الترمجة / ١: ، واملنذري يف التكملة)شهيد علي (١٥٤بن الدبيثي يف تارخيه، الورقة ترجم له ا* 

أمحد الثالث  (١١٦، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ٣: وابن الساعي يف أخبار الزهاد، الورقة
، )سوهاج (٣٤: ، وابن ناصر الدين يف توضيح املشتبه، الورقة٥١٦: ، واملشتبه)١٤ / ٢٩١٧

  .٦٣الورقة  / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٣٥٢ / ٤: لصفدي يف الوايفوا
): املشتبه(وانظر ) بالقاف والياء آخر احلروف وآخره دال مهملة: (قيده املنذري باحلروف فقال) ١(

٥١٦.  
(" بفتح اهلمزة وختفيف الواو وبعد االلف نون قرية من نواحي دجيل مشايل بغداد مما يلي املوصل ) ٢(
  ).٣٩٥ / ١: لياقوت" ومعجم البلدان "  شهيد علي، ١٥٤ريخ ابن الدبيثي، الورقة تا
  .يعين راشد الدين سنان بن سلمان كبري االمساعيلية) ٣(
 كما ذكر ابن الدبيثي يف ٥٨٤كان ذلك يف يوم اخلميس اخلامس والعشرين من شهر رمضان سنة ) ٤(
  .ؤلف أن يذكر التاريخ، وكأنه فات امل)التكملة(واملنذري يف ) تارخيه(
الشيخ عبد اهللا بن يونس االرموي الزاهد، كان من زهاد دمشق املشهورين وله زاوية معروفة جببل ) ٥(

  . كما ذكر الذهيب وغريه٦٣١قاسيون، تويف كهال يف شوال سنة 
(*)  

)٢١/١٩٥(  

  

 بن املسلم اللخمي االمام الصاحل، معيد االمينية، أبو حممد عبد الرمحان بن علي*  اخلرقي - ٩٧
  .، الشافعي)١(الدمشقي، ابن اخلرقي 

  ).٢(مولده سنة تسع وتسعني مع احلافظ ابن عساكر 
  .ومسع أبا احلسن ابن املوازيين، وعبد الكرمي بن محزة، وابن قبيس، وطاهر بن سهل، وعدة

 مردا، وابن سعد، الشيخ املوفق، والضياء، والبهاء، وابن خليل، وأخوه إبراهيم اآلدمي، وخطيب: وعنه



  .وابن عبد الدائم، وخلق
أن اخلرقي راوي نسخة أيب مسهر، مل يوجد ا أصله، إمنا : ابن احلاجب، عن ابن نقطة، عن ابن االمناطي

  .مسعت بقوله عن ابن املوازيين
  كان فقيها عدال صاحلا، يتلو كل يوم وليلة: قال ابن احلاجب

__________  
، وابن الصابوين ١٥٣الترمجة  / ١: ، واملنذري يف التكملة١٤١: قييد، الورقةترجم له ابن نقطة يف الت* 

: ، والعرب)١٥٨٢باريس،  (٣١: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٢٣: يف تكملة إكمال االكمال
: ، وابن امللقن يف العقد، الورقة١٥٣ / ٧: ، والسبكي يف الطبقات٢٢٦: ، واملشتبه)٢٦١ / ٤(

  .اصر الدين يف توضيح املشتبه، وابن ن١٥٩
: ، وابن تغري بردي يف النجوم٨٨ / ٢: ، واملناوي يف الكواكب الدرية)الظاهرية (١٩٣: الورقة / ١
١١٦ / ٦،  

  .٢٨٩ / ٤: وابن العماد يف الشذرات
 وابن) املشتبه(بكسر اخلاء املعجمة وفتح الراء نسبة إىل بيع اخلرق والثياب، قيده بذلك الذهيب يف ) ١(

السبكي بفتح اخلاء املعجمة والراء املهملة، كأم ) طبقات(وضبطه حمققا ) توضيحه(ناصر الدين يف 
وخباء ): (املشتبه(قرية من قرى مرو، ومل يكن ذلك كذلك، قال الذهيب يف ) خرق(نسبوه إىل 
  ).٢٢٦ص ) (وعبد الرمحان بن علي اخلرقي الدمشقي، روى نسخة أيب مسهر بقوله..مكسورة

 يعين يف السنة نفسها، وإال فإن احلافظ أبا القاسم ابن عساكر ولد يف مستهل السنة واخلرقي هذا )٢(
  .وغريه) التكملة(ولد يف منتصف شعبان منها كما صرح املنذري يف 

(*)  

)٢١/١٩٦(  

  

وأضر أعاد باالمينية جلمال االسالم أيب احلسن، ): ١(ختمة، وقال أبو حامد ابن الصابوين يف كتابه إيل 
بنور ) ٢(بينا أنا أتفكر إذا : يف اآلخر، وأقعد، فاحتاج إىل وضوء يف الليل، وما عنده أحد، فذكر أنه قال

من السماء دخل البيت، فبصرت باملاء، فتوضأت، حدث بعض إخوانه ذا، وأوصاه أن ال خيرب به إال 
  .بعد موته

  .تويف يف ذي القعدة سنة سبع ومثانني ومخس مئة
  

   صاحبالسلطان أرسالن قزل، وامسه عثمان ابن امللك إلدكز *  قزل- ٩٨



__________  
 ٦٨٠أبو حامد حممد بن علي بن حممود، مجال الدين احملمودي املعروف بابن الصابوين املتوىف سنة ) ١(

، وحققه ٦٢٩الذي ذيل به على كتاب احلافظ ابن نقطة املتوىف سنة ) تكملة إكمال االكمال(صاحب 
  .نا العالمة املرحوم الدكتور مصطفى جوادوطبعه شيخ

وقد أشار الذهيب إىل إجازته من ابن الصابوين هذا، وقد استجازه له أخوه من الرضاعة عالء الدين أبو 
  يف سنة مولده، نعين مولد الذهيب سنة) ٦٥٤ ٧٢٤(احلسن علي بن إبراهيم ابن العطار 

حممد ابن االمام علم الدين علي : (البن الصابوينالكبري مترمجا ) معجم شيوخه(، قال الذهيب يف ٦٧٣
بن حممود بن أمحد، االمام احلافظ احملدث شيخ الطلبة مجال الدين أبو حامد ابن الصابوين احملمودي 

وأجاز يل مروياته ..مجع ذيال يف املختلف واملؤتلف فجوده..الشافعي الدمشقي شيخ دار احلديث النورية
  ).عنييف عام مولدي سنة ثالث وسب

تعود إىل ابن احلاجب وليس للذهيب، بالرغم من أن ابن احلاجب ) يف كتابه إيل: (ويظهر لنا أن عبارة
تويف قبله خبمسني سنة، حيث تويف عز الدين أبو الفتح عمر بن حممد ابن احلاجب االميين الدمشقي سنة 

٦٣٠.  
حينما نقرأ ما يذكره الذهيب يف ويبدو هذا االمر الول وهلة غريبا لكن سرعان ما يزول االستعجاب 

م ) (مسع منه احلافظ عمر ابن احلاجب وذكره يف معجمه: (ترمجة ابن الصابوين من معجم شيوخه فيقول
وهو من رفاق ابن احلاجب : (..عندما ترجم البن الصابوين) تاريخ االسالم(، وقال يف  (٥٥ الورقة ٢

مسع منه عمر .. الطلب فطال عمره وعلت رواياتهوالسيف ابن اد وابن الدمخيسي وابن اجلوهري يف
  ).٣٠١٤ أيا صوفيا - ٧٧: الورقة) (ابن احلاجب والقدماء

  .١٢٤): تكملة إكمال االكمال(وهذا النص يف ترمجة ابن اخلرقي من 
  .إذا أنا: ابن الصابوين) تكملة(يف ) ٢(
  = (*) وترجم له الذهيب يف تقدم ذكره يف ترمجة أبيه إلدكز وأخيه حممد املعروف بالبهلوان،* 

)٢١/١٩٧(  

  

  .أذربيجان بعد أخيه البهلوان
مث متلك مهذان وأصبهان والري، وقوي على سلطانه طغرل، وأخذه وحبسه، وسار إىل أصبهان، وصلب 

  .مجاعة من الشافعية، وخطب لنفسه بالسلطنة، ومتكن
له، وذلك يف شعبان سنة سبع وكانت دولته سبع سنني، مث قتل غيلة على فراشه، وما عرف من قت

  .ومثانني ومخس مئة



  
 بن عبد اهللا االمام احلافظ البارع اود العالمة، أبو حممد عبد احلق بن عبدالرمحان*  عبد احلق - ٩٩

  .بن احلسني بن سعيد االزدي االندلسي االشبيلي املعروف يف زمانه بابن اخلراط
  .بع عشرة ومخس مئةمولده فيما قيده أبو جعفر بن الزبري سنة أر

أيب احلسن شريح بن حممد وأيب احلكم بن برجان، وعمر بن أيوب، وأيب بكر بن مدير، وأيب : حدث عن
  .احلسن طارق بن يعيش، واحملدث طاهر بن عطية، وطائفة

، فنشر ا علمه، )١(سكن مدينة جباية وقت الفتنة اليت زالت فيها الدولة اللمتونية بالدولة املؤمنية 
  ف التصانيف، واشتهر امسه، وسارتوصن

__________  
، والغساين يف ٢٦٢ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٣٥تاريخ االسالم، الورقة = 

  .٢٨٩ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٩٧: العسجد، الورقة
، والذهيب يف ٢٩٢ / ١: ، والنووي يف ذيب االمساء٣٨الورقة  / ٣: ترجم له ابن االبار يف التكملة* 

 / ٤: ، وتذكرة احلفاظ٢٤٣ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٩٣: تاريخ االسالم، الورقة
، والغربيين يف ٢٧١ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٥٦ / ٢: ، وابن شاكر يف الفوات١٣٥٠

  .١٤٧: ، وابن ناصر الدين يف التبيان، الورقة٢٠: عنوان الدراية
  . بين عبداملؤمننسبة إىل) ١(

(*)  

)٢١/١٩٨(  

  

  .الركبان) الوسطى(و ) أحكامه الصغرى(ب 
  .قيل هي بأسانيده، فاهللا أعلم) أحكام كربى(وله 

  .وويل خطابة جباية
  كان فقيها،): ١(ذكره احلافظ أبو عبد اهللا البلنسي االبار، فقال 

الح والزهد والورع ولزوم السنة حافظا، عاملا باحلديث وعلله، عارفا بالرجال، موصوفا باخلري والص
والتقلل من الدنيا، مشاركا يف االدب وقول الشعر، قد صنف يف االحكام نسختني كربى وصغرى، 

  .وسبقه إىل مثل ذلك الفقيه أبو العباس بن أيب مروان الشهيد بلبلة، فحظي االمام عبد احلق دونه
  .سلم، وأتقنه، وجودهبال إسناد على ترتيب م) اجلمع بني الصحيحني(وعمل : قلت

وكتاب ) املعتل من احلديث(وله مصنف كبري مجع فيه بني الكتب الستة، وله كتاب ): ٢(قال االبار 



  .ومصنفات أخر) ٣) (الرقاق(
  .يف الوعظ والزهد) العاقبة(وله كتاب : قلت

  .اليب عبيد اهلروي) الغريبني(وله يف اللغة كتاب حافل ضاهى به كتاب : وقال االبار
  .ثنا عنه مجاعة من شيوخناحد

ولد سنة عشر ومخس مئة، وتويف ببجاية بعد حمنة نالته من قبل الدولة يف شهر ربيع اآلخر سنة : وقال
  .ومثانني ومخس مئة) ٤(إحدى 

  روى عنه خطيب بيت املقدس أبو احلسن علي بن حممد: قلت
__________  

  .٣٨الورقة  / ٣): التكملة) (١(
  ).لرقائقا(يعين ) ٣(نفسه ) ٢(
  ).٣٨الورقة  / ٣) (اثنتني: (ابن االبار) تكملة(الذي يف النسخة اخلطية من ) ٤(

(*)  

)٢١/١٩٩(  

  

  املعافري، وأبو احلجاج ابن الشيخ، وأبو عبد اهللا بن نقيمش، وحممد
، وآخرون، وصنف احلافظ القاضي أبو احلسن علي )١(ابن أمحد بن غالب االزدي، وأبو العباس العزىف 

الوهم (مد بن عبدامللك احلمريي الكتامي الفاسي املشهور بابن القطان كتابا نفيسا يف جملدتني مساه بن حم
يناقشه فيه فيما يتعلق بالعلل وباجلرح ) وااليهام فيما وقع من اخللل يف االحكام الكربى لعبد احلق

حيمله ) صحيح مسلم (ومن مسموع احلافظ عبد احلق) ٢(والتعديل، طالعته، وعلقت منه فوائد جليلة 
أخربنا أبو علي بن سكرة الصديف، أخربنا أبو : أخربنا حممد بن بشر، قال: عن أيب القاسم بن عطية، قال

  .العباس بن دهلاث العذري، أخربنا الرازي بإسناده
فهذا نزول حبيث أن ابن سكرة يف إزاء املؤيد الطوسي، وشيخنا القاسم االربلي يف طبقة ابن بشر هذا، 

  .واهللا أعلم) ٣(احبه ابن عطية وحنن يف العدد سواء، فكأن عبد احلق مسعه من املزي والربزايل وص
__________  

وبزاي رئيس سبتة االمري العامل أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد اللخمي )): املشتبه(قال الذهيب يف ) ١(
  ).٤٥٣: ص) (٦٣٣ه، مات سنة العزيف، كان زاهدا إماما مفتيا متفننا، ألف كتاب املولد وجود

ابن  (٦٢٨كان ابن القطان قد أقام مبراكش عند بين عبداملؤمن وكان رأس العلماء ا، وتويف سنة ) ٢(
 وابن ٣٠١٢أيا صوفيا  (٧٢: ، الورقة)تاريخ االسالم(، والذهيب يف ٢٩٨): جذوة االقتباس: (القاضي



  ).١٥٢: ، الورقة)التبيان(ناصر الدين يف 
طالعت مجيع كتابه ): (تاريخ االسالم(ابن القطان نفسه بأوهام كثرية يف رده، قال الذهيب يف وقد وقع 

يدل على تبحره يف فنون احلديث وسيالن ذهنه، ولكنه تعنت، وتكلم يف ..الذي عمله) الوهم وااليهام((
بعد أن ) يانالتب(، وقال ابن ناصر الدين يف )٣٠١٢ أيا صوفيا - ٧٢: الورقة) (حال رجال فما أنصف

  والبن القطان فيه وهم كثري نبه أبو عبد اهللا الذهيب يف منتقى منه: (ذكر كتابه
ويرى الدكتور بشار أن الذهيب أفرد الرد على ابن القطان يف كتاب خاص، منه ) ١٥٢: الورقة) (كبري

  ).١٧٥ - ١٧٣: الذهيب ومنهجه: انظر كتابه(خمتصر يف دار الكتب الظاهرية بدمشق 
  = (*)، ٧٤٢ وتويف املزي سنة ٧٣٩و شك يف هذا الرتول بعد العلم أن الربزايل تويف سنة ل) ٣(

)٢١/٢٠٠(  

  

أخربنا أبو : االمام أبو حممد بن هارون يف كتابه إلينا من املغرب، قال) باالحكام الصغرى(وقد أنبأنا 
  .احلسن علي بن أيب نصر بسماعه من املصنف أيب حممد عبد احلق

  .كان يزاحم فحول الشعراء، ومل يطلق عنانه يف نطقه: بري يف ترمجة عبد احلققال ابن الز
وادكارا لذي النهى وبالغا فاغتنم * إن يف املوت واملعاد لشغال : ما أحلى قوله وأوعظه إذ قال: قلت

 أبو أخربنا حممد بن عبد الكرمي التربيزي، أخربنا) ١(صحة اجلسم يا أخي والفراغا * خطتني قبل املنايا 
احلسن علي بن حممد السخاوي سنة مخس وثالثني وست مئة، أخربنا جمد الدين حممد بن أمحد بن غالب 
االزدي سنة ست ومثانني ومخس مئة، أخربنا أبو حممد عبد احلق االزدي أخربنا أبو القاسم عبد الرمحان 

نا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد، أخربنا أبو علي الصديف، أخربنا عبد اهللا بن طاهر التميمي، أخرب
أخربنا علي بن أمحد اخلزاعي، أخربنا اهليثم بن كليب الشاشي : النيسابوري املقرئ وغريه، قالوا

ببخارى، أخربنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن قتادة، 
  مسعت عبد اهللا

  :الابن أيب عتبة حيدث عن أيب سعيد، ق
__________  

  ).١٣٥٢ / ٤: تذكرة) (فنحن يف إسناد الصحيح أعلى من احلافظ عبد احلق بدرجة: (وقال الذهيب= 
:  وأوردمها ابن شاكر يف الفوات٣٨الورقة  / ٣: االبارية) التكملة(نقل الذهيب هذين البيتني من ) ١(
٢٥٧ / ٢(*)   

)٢١/٢٠١(  

  



 حياء من العذراء يف خدرها، وكان إذا كره شيئا، عرفناه يف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشد(
وأنبأناه عاليا أمحد بن حممد، أخربنا عبداملطلب بن هاشم، أخربنا أبو شجاع عمر بن حممد ) ١) (وجهه

  .أخربنا أمحد بن حممد اخلليلي، أخربنا علي بن أمحد اخلزاعي، فذكره: ومجاعة قالوا
  

 بن أيوب بن فر، تقي الدين عمر ابن االمري نور الدولة شاهنشاهامللك املظ*  صاحب محاة - ١٠٠
  .شاذي صاحب محاة، وأبو أصحاا

كان بطال شجاعا مقداما جوادا ممدحا، له مواقف مشهودة مع عمه السلطان صالح الدين، وكان قد 
  .استنابه على مصر، وله وقوف مبصر والفيوم

  .ومسع من السلفي وابن عوف
  .هوروى شيئا من شعر

  وكان ملا مرض السلطان حبران، قد هم بتملك مصر، فلما عويف،
__________  

 / ٦للترمذي، وأخرجه البخاري ) ٣٥١(برقم ) الشمائل(إسناده صحيح، وهو يف : قال شعيب) ١(
باب احلياء، ومسلم :  يف االدب٤٣٤ / ١٠باب صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، و :  يف االنبياء٤٢١

  باب كثرة حيائه، كلهم من طريق شعبة، عن قتادة،: ئل النيب صلى اهللا عليه وسلميف فضا) ٢٣٢٠(
  .عن عبد اهللا بن أيب عتبة موىل أنس، عن أيب سعيد

أخباره يف التواريخ املستوعبة لعصره وال سيما كتب ابن شداد وابن االثري والسبط وابن كثري * 
، ٦٨٤ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي٤٥٦ / ٣: توغريها، وترجم له ابن خلكان ترمجة جيدة يف الوفيا

 / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٣٤، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ٨٤ / ٣: وأبوالفدا يف املختصر
، واملقريزي يف ٣٤٦ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية٧٣ / ٢: ، ودول االسالم٢٦٢ / ٤: ، والعرب)١٤

 / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١١٣ / ٦: جوم، وابن تغري بردي يف الن١٠٧ص ) ق(ج : السلوك
  . وغريهم٢٨٩

(*)  

)٢١/٢٠٢(  

  

طلبه إىل الشام، فامتنع، وعزم على اللحوق مبملكة قراقوش وبوزبا اللذين متلكا أطراف املغرب، وشرع 
يف السفر، فأتاه الفقيه املقدم عيسى اهلكاري، فثىن عزمه، وأخرجه إىل الشام، فصفح عنه عمه، والطفه 

، وأعطاه محاة، مث املعرة، وسلمية وكفر طاب، وميافارقني، وحران، والرها، وسار إىل ميافارقني )١(



  .ليتسلمها يف سبع مئة فارس
وكان ملكا عايل اهلمة، فقصد حاين، فحاصرها، وأخذها، فغضب صاحب خالط بكتمر، وسار حلربه يف 

ل خالط، فلم ينل شيئا، لقلة جنده، فترحل، أربعة آالف، فالتقوا، فازم بكتمر، وساق املظفر، فناز
فأتى مناز كرد، فحاصرها مدة، فأتاه أجله عليها يف رمضان سنة سبع ومثانني ومخس مئة شابا، ونقل، 

  ).٢(فدفن حبماة، وكان من أعيان ملوك زمانه 
  .ومتلك محاة بعدها ابنه امللك املنصور حممد، وكان له صيت كبري يف الشجاعة

بن الجني ابن أخت السلطان، ودفن بالشامية مدرسة ) ٣(اليوم االمري حسام الدين حممد ومات معه يف 
  ).٤(أمه 

__________  
  . وطيب خاطره٥٨٢تلقاه عمه السلطان اهلمام صالح الدين عند مرج الصفر يف شعبان سنة ) ١(
 عشر من شوال وقد وصل كتاب نعيه إىل السلطان الناصر الصابر صالح الدين يف اليوم احلادي) ٢(

 وكان يف حمنة شديدة عند حصار عكا واستيالء - خذله اهللا - وهو يواجه العدو الصلييب ٥٨٧سنة 
  .الفرنج الصليبني عليها وختريب عسقالن يف رمضان من السنة، فتأمل السلطان ملوته

وان خاله ذكرته معظم الكتب اليت ذكرناها يف ترمجة تقي الدين عمر، وكان بطال شجاعا ومن أع) ٣(
  .السلطان ااهد صالح الدين الكبار، ففجع به

الربانية واجلوانية، وقد : أمه كما هو معروف هي ست الشام بنت أيوب، وقد أنشأت الشاميتني) ٤(
  ).٣٤٧ / ١٢: راجع البداية البن كثري(دفن حسام الدين بالشامية الربانية مبحلة العونية 

(*)  

)٢١/٢٠٣(  

  

 بن سعيد، اخلبوشاين  الفقيه الكبري، الزاهد، جنم الدين، أبو الربكات حممد بن موفق* اخلبوشاين - ١٠١
  .، الشافعي، الصويف)١(

  .تفقه على حممد بن حيىي، وبرع
  .وهو ستة عشر جملدا) احمليط(فكان يستحضر كتابه ): ٢(قال ابن خلكان 
  .بن القشرييولد سنة عشر ومخس مئة، وحدث عن هبة الرمحان ا): ٣(وقال املنذري 

  مدة، مث بتربة) ٤(وقدم مصر فأقام مبسجد 
__________  

 / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة٢٢٤الورقة ) التاريخ املظفري(ترجم له ابن أيب الدم احلموي يف * 



، والذهيب يف ٢٣٩ / ٤: ، وابن خلكان يف الوفيات١٥٤الترمجة  / ١: ، واملنذري يف التكملة٤١٤
  ،)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٣٦ الورقة تاريخ االسالم،

 ٧: ، والسبكي يف الطبقات٩٩ / ٥: ، والصفدي يف الوايف٢٦٢ / ٤: ، والعرب٢١١: واالعالم، الورقة
، وابن امللقن يف العقد، ٣٤٧ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية٤٩٣ / ١: ، واالسنوي يف طبقاته١٤/ 

، واملقريزي يف ٢٥الورقة  / ٢: وابن الفرات يف تارخيه، ٣٦: ، وطبقات االولياء، الورقة٧١: الورقة
 / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٤٥: ، وابن حجر يف االلقاب، الورقة١٠٧ص ) ق(ج : السلوك
 / ١: ، والسيوطي يف حسن احملاضرة٦٢، وابن عبد اهلادي يف معجمه للشافعية، الورقة، ١٣٣الورقة 
  .٢٨٨ / ٤: وابن العماد يف الشذرات، ١٠٠ / ٢: ، واملناوي يف الكوكب١٨٩

بضم اخلاء املعجمة ) اللباب(وابن االثري يف ) االنساب(قيده املنذري والسبكي وابن السمعاين يف ) ١(
 وتابعه يف ذلك ابن عبد ٣٠٠ / ٢): معجم البلدان(والباء املوحدة، وفتح ياقوت اخلاء املعجمة كما يف 

  ).مراصد االطالع(احلق يف 
: ، وقول الذهيب٥٤٨حملمد بن حيىي املتوىف سنة ) احمليط(، وكتاب ٢٣٩ / ٤):  االعيانوفيات) (٢(
الذي ألفه ) حتقيق احمليط(ال ينطبق عليه وفيه نظر، وهو ينطبق على كتاب ) وهو ستة عشر جملدا(

  .ذكر ابن خلكان أنه رآه فهذا وهم من الذهيب رمحه اهللا) احمليط(اخلبوشاين على 
  .١٥٤الترمجة  / ١ ):التكملة) (٣(
  ) (*)وأقام باملسجد املعروف به بالقاهرة: (املنذري) تكملة(هكذا يف االصل، ويف ) ٤(

)٢١/٢٠٤(  

  

  .الشافعي، وتبتل النشائها، ودرس ا، وأفىت وصنف
  .وخبوشان من قرى نيسابور

أصحابه، فكانوا كان السلطان صالح الدين يقربه، ويعتقد فيه، ورأيت مجاعة من ): ١(قال ابن خلكان 
  .يصفون فضله ودينه وسالمة باطنه

  سكن السميساطية، وعرف االمري جنم: وقال املوفق عبد اللطيف
أصعد إىل مصر، وأزيل ملك : الدين أيوب، وأخاه، وكان قشفا يف العيش، يابسا يف الدين، وكان يقول

، وجعل سبهم تسبيحه، فحاروا فرتل بالقاهرة، وصرح بثلب أهل القصر: بين عبيد اليهودي، إىل أن قال
فأعجله، ! ويلك، وما هذه البدعة ؟ : أربعة آالف دينار، فقال للرسول: فيه، فنفذوا إليه مبال عظيم قيل

  ).٢(فرمى الذهب بني يديه، فضربه، وصارت عمامته حلقا، وأنزله من السلم 
م املنرب، وأمر اخلطيب بذلك، ومات العاضد، ويبوا اخلطبة لبين العباس، فوقف اخلبوشاين بعصاه قدا



  .ففعل، ومل يكن إال اخلري، وزينت بغداد
ال يكون صديق وزنديق معا، فشد احلنابلة : وملا بىن مكان الشافعي، نبش عظام ابن الكيزاين، وقال

  .عليه، وتألبوا، وصار بينهم محالت حربية وغلبهم
يا ولدي إنك متس العنان، وال :  وقالإىل زيارته وصافحه، فطلب ماء، وغسل يده،) ٣(وجاء العزيز 

  .فاغسل وجهك، فإنك مسحت وجهك: يتوقى الغلمان، قال
  .نعم، وغسله: قال

__________  
وأنزله من السلم وهو يرمي : ١٥ / ٧السبكي، ) طبقات(يف ) ٢ (٢٤٠ / ٤): وفيات االعيان) (١(

  .بالدنانري على رأسه ويسب أهل القصر
  .يعين امللك العزيز) ٣(

*)(  

)٢١/٢٠٥(  

  

  .وكان أصحابه يأكلون بسببه الدنيا، وال يسمع فيهم، وهم عنده معصومون
وكان مىت رأى ذميا راكبا، قصد قتله، فظفر بواحد طبيب يعرف بابن شوعة، فأندر عينه بعصاه، 

  .فذهبت هدرا
! اهللا قم ال نصرك : التمس من السلطان إسقاط ضرائب ال ميكن إسقاطها، وساء خلقه، فقال: وقيل

، فجاء وقبل )١(ووكزه بعصاه، فوقعت قلنسوته، فوجم لذلك، مث حضر وقعة، فكسر، فظن أنه بدعائه 
  .يديه، وسأله العفو

  .تقي الدين يسلم عليك: وجاءه حاجب نائب مصر املظفر تقي الدين عمر، وقال له
ليس له موضع : ذر، ويقولإنه يعت: بل شقي الدين ال سلم اهللا عليه، قال: قل) ٢] (فقال اخلبوشاين [ 

  ).٣(لبيع املزر 
  .يكذب: قال
  .إن كان مث مكان، فأرناه: قال
  .ادن: قال

  فدنا، فأمسك
__________  

  .ظن السلطان أن ذلك بدعوته: وانظر إىل كالم الذهيب هنا يف تارخيه وقوله: (قال التاج السبكي) ١(



وهو جزء من ) ١٦ / ٧: الطبقات) (ول أمرهاولو كانت هذه احلكاية ملن هو على معتقده من املبتدعة هل
حتامل التاج السبكي على شيخه الذهيب يف غري موضع من كتابه، وما كان ينبغي له أن يفرط مثل هذا 

إنه ال ينبغي أن يسمع كالمه يف حنفي وال شافعي، : والذي نقوله: (االفراط حبيث قال يف اخلبوشاين هذا
  ).يتعصب عليهم كثرياوال تؤخذ ترامجهم من كتبه، فإنه 

 -والعجب أن السبكي شحن كتابه بالنقل من كتب الذهيب، ومنها هذه الترمجة فتأمل قوله وتطبيقه 
  .-ساحمه اهللا 

  .إضافة من عندنا يقتضيها السياق ولتوضيح املعىن) ٢(
 ٤: البن االثريمن الشعري أو احلنطة كما يف النهاية : بكسر امليم، نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل: املزر) ٣(
  .يف أيامنا) البرية( وكأنه يشبه ٣٢٤/ 

وكان لتقي الدين عمر ابن أخي السلطان صالح الدين مواضع يباع فيها املزر على ما قيل، فكتب 
الشيخ اخلبوشاين ورقة إىل صالح الدين يذكر له هذا، فسريها صالح الدين إىل ابن أخيه وطلب منه 

منه حاجبه أن يقف بباب مدرسة اخلبوشاين ريثما يهيئ له االمور ارضاء الشيخ، فركب إليه، وطلب 
  ).السبكي وغريمها) وطبقات) (تاريخ االسالم(انظر (فتحادث مع الشيخ ذا احلديث املذكور 

(*)  

)٢١/٢٠٦(  

  

  .لست مزارا فأعرف مواضع املزر، فخلصوه منه: بشعره، وجعل يلطم على رأسه، ويقول
 مللك، وال من وقف، ودفن يف الكساء الذي صحبه من بلده، وكان يأكل وعاش عمره مل يأخذ درمها
  .من تاجر صحبه من بلده

قم قم، : وأتاه القاضي الفاضل لزيارة الشافعي، فرآه يلقي الدرس، فجلس وجنبه إىل القرب، فصاح
  .إن كنت مستدبره بقاليب، فأنا مستقبله بقليب: فقال! ظهرك إىل االمام ؟ 

  .ما تعبدنا ذا، فخرج وهو ال يعقل: فصاح فيه، وقال
  .مات اخلبوشاين يف ذي القعدة سنة سبع ومثانني ومخس مئة: قلت
  

بن ) ١ (العالمة، الفيلسوف السيماوي املنطقي، شهاب الدين حيىي بن حبش*  السهروردي - ١٠٢
  .السهروردي، من كان يتوقد ذكاء، إال أنه قليل الدين) ٢(أمريك 

  امسه عمر، وكان أوحد يف حكمة االوائل،): ٣(عة وقال ابن أيب أصيب
__________  



، وابن أيب ٢٦٨ / ٦: ، وابن خلكان يف الوفيات٢٦٩ / ٧: ترجم له ياقوت يف إرشاد االريب* 
 / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٣٨: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٦٧ / ٢: أصيبعة يف الطبقات

، ٩٧الورقة : ، والغساين يف العسجد٤٣٤ / ٣:  مرآة اجلنان واليافعي يف٢٩٠ / ٤: ، والعرب)١٤
  . وغريهم٢٩٠ / ٤، وابن العماد يف الشذرات ١١٤ / ٦: وابن تغري بردي يف النجوم

وطبع غري كتاب من كتبه، وعين بدراسته والكتابة عنه املعنيون بالدراسات الفلسفية عموما واالسالمية 
  .االشراقية خصوصا

  ).٢٧٣ / ٦: وفيات(كان بفتح احلاء املهملة والباء املوحدة قيدها ابن خل) ١(
   واالعاجم يضيفون الكاف يف آخر مثل هذه االمساء للتصغري مثل- بالتصغري -يعين أمري ) ٢(

  .أمحدك، وعمرك، وعليك، وحنوها
  .١٦٧ / ٢): طبقات االطباء) (٣(

(*)  

)٢١/٢٠٧(  

  

  . يناظر أحدا إال أرىب عليهبارعا يف أصول الفقه، مفرط الذكاء، فصيحا، مل
  .ما أذكى هذا الشاب وأفصحه، إال أين أخشى عليه لكثرة وره واستهتاره): ١(قال الفخر املارديين 

مث إنه ناظر فقهاء حلب، فلم جياره أحد، فطلبه الظاهر، وعقد له جملسا، فبان فضله، فقربه الظاهر، : قال
بعثوها إىل السلطان، وخوفوه أن يفسد اعتقاد ولده، واختص به، فشنعوا، وعملوا حماضر بكفره، و

يأمره بقتله حتما، فلما مل يبق إال قتله، اختار لنفسه أن ميات جوعا، ) ٢(فكتب إىل ولده خبط الفاضل 
  .بقلعة حلب، وعاش ستا وثالثني سنة) ٣(ففعل ذلك يف أواخر سنة ست ومثانني 

خرجنا من باب الفرج معه، فذكرنا : احلكيم، قالوحدثين إبراهيم بن صدقة : قال ابن أيب أصيبعة
ما أحسن هذه املواضع، فنظرنا من ناحية الشرق جواسق مبيضة كبرية مزخرفة، ويف : السيمياء، فقال

طاقاا نساء كاالقمار ومغاين، فتعجبنا، وانذهلنا، فبقينا ساعة، وعدنا إىل ما كنا نعهده، إال أين عند 
  . كأنين يف سنة خفية، ومل يكن إدراكي كاحلالة اليت أحتققها مينرؤية ذلك بقيت أحس من نفسي

  رأس غنم، فأعطانا) ٥(يا موالنا، نريد : ، فقلنا)٤(كنا مع السهروردي بالقابون : وحدثين عجمي قال
__________  

  .أيضا) طبقات االطباء(منقول من ) ١(
  .يعين القاضي الفاضل) ٢(
  .٥٨٧أوائل سنة سيأيت القول بأن مقتله كان يف ) ٣(



  .قرية على باب دمشق يف طريق من يتوجه إىل حلب) ٤(
  .ابن خلكان) وفيات(و ) تاريخ االسالم(والتصحيح من ) تريد: (يف االصل) ٥(

(*)  

)٢١/٢٠٨(  

  

روحوا بالرأس، أنا : ، فقال الشيخ)١(عشرة دراهم، فاشترينا ا رأسا، مث تنازعنا حنن والتركماين 
أرضين، فما كلمه، فجاء، وجذب يده، فإذا بيد الشيخ قد ): ٢(الشيخ، فقال التركماين أرضيه، مث تبعنا 

اخنلعت من كتفه، وبقيت يف يد ذاك، ودمها يشخب، فرماها، وهرب، فأخذ الشيخ يده باليد االخرى، 
  .وجاء، فرأينا يف يده منديله ال غري

، ومدرسها )٤(زل يف احلالوية يف سنة تسع وسبعني قدم السهروردي، ون): ٣(قال الضياء صقر 
، )٦(وله إبريق وعكاز، فأخرج له االفتخار ثوب عتايب ) ٥(االفتخار اهلامشي، فبحث، وعليه دلق 

ناد يل : اقض يل حاجة، وأخرج فصا كالبيضة، وقال: ، وغاللة، ولباسا مع ابنه إليه، فقال)٧(وبقيارا 
ف إىل الظاهر، فدفع فيه ثالثني ألفا، فجاء فجاب مخسة وعشرين ألفا، فطلع به العري: عليه، قال

لو : خذ الثياب، وقبل يد والدك، وقل له: وشاوره، فغضب، وأخذ الفص، وضربه حبجر فتته، وقال
  أردنا

__________  
  .كأن التركماين يف هذه احلكاية هو صاحب الغنم) ١(
اعة، وطلب منهم أن يأخذوا رأس أن رفيقا للتركماين مل يقبل ذا البيع، فلحق اجلم: أصل احلكاية) ٢(

غنم أصغر من الذي أعطاهم رفيقه االول العتقاده بأن صاحبه ما عرف يبيعهم، وعليه فإن هذا 
  ).٢٦٩ / ٦: ابن خلكان) وفيات(راجع (التركماين غري ذاك االول 

املتوىف هو ضياء الدين أبو حممد صقر بن حيىي بن سامل بن عيسى بن صقر الكليب احلليب الشافعي ) ٣(
  و) ٣٠١٣أيا صوفيا ) (تاريخ االسالم(، ذكره الذهيب يف سنة وفاته من ٦٥٣سنة 
  .٢١٤ / ٥): العرب(و 

  .والنص منقول من طبقات االطباء أيضا
  .يعين املدرسة احلالوية) ٤(
  ).فحضر وحبث وهو البس دلق): (تاريخ االسالم(الدلق شئ يلبس، ويف ) ٥(
وكأن الذهيب نقل احلكاية كما ) ثوبا عتابيا: (والصواب فيها)  االسالموتاريخ(هكذا يف النسختني ) ٦(

  .هي



والبقري املشقوق كاملبتور، وبرد يلبس يشق فيلبس بال : (من القاموس) بقر(قال الفريوزآبادي يف ) ٧(
  ).كمني كالبقرية

(*)  

)٢١/٢٠٩(  

  

هو البن االفتخار، فرتل : قالأريد الفص، : امللبوس ما غلبنا، وأما السلطان، فطلب العريف، وقال
السلطان إىل املدرسة، مث اجتمع بالسهروردي، وأخذه معه، وصار له شأن عظيم، وحبث مع الفقهاء، 

  .وعجزهم
  .خنق، مث بعد مدة حبس الظاهر مجاعة ممن أفىت، وصادرهم: فأفتوا يف دمه، فقيل: إىل أن قال

ى مع السهروردي يف جامع ميافارقني، وعليه كنت أمتش: ، قال)١(وحدثين السديد حممود بن زقيقة 
  ).٢(جبة قصرية، وعلى رأسه فوطة، وهو بزربول كأنه خربندا 

  ).٣(وللشهاب شعر جيد 
املعارج (، وكتاب )هياكل النور(وكتاب ) اللمحة(، وكتاب )التلوحيات اللوحية والعرشية(وله كتاب 
  . علوم االسالم، وسائرها ليست من)حكمة االشراق(، وكتاب )واملطارحات

  .وكان قد قرأ على اد اجليلي مبراغة، وكان شافعيا، ويلقب باملؤيد بامللكوت
  وكان يتهم باالحنالل والتعطيل، ويعتقد): ٤(قال ابن خلكان 

  مذهب االوائل اشتهر ذلك عنه، وأفىت علماء حلب بقتله، وأشدهم الزين
__________  

 ابن زقيقة الطبيب سديد الدين حممود بن عمر الشيباين -وبزاي ): (املشتبه(قال الذهيب يف ) ١(
، وذكره ابن ناصر )٣٢٢: ص) (املعروف بابن زقيقة، له شعر جيد، روى عنه منه القوصي يف معجمه

 ٦٣٥ من نسخة الظاهرية، وترجم له الذهيب يف وفيات سنة ٣٥الورقة  / ٢): توضيح املشتبه(الدين يف 
حارس احلمار ومجعها : كلمة فارسية تعين) ٢) (٣٠١١أيا صوفيا  (١٦٩، الورقة )تاريخ االسالم(من 

  .احلمار: خربندكان، ومعناها يف ذلك الوقت
  .تعود إليه) حدثين(ونقل هذا احلديث ابن أيب اصيبعة يف طبقاته، فلفظة 

  .فشئ يلبس يف الرجل) الزربول(وأما 
  ).الوفيات(أورد ابن خلكان طائفة منه يف ) ٣(
  .٢٧٢ / ٦): وفيات) (٤(

(*)  



)٢١/٢١٠(  

  

  .واد ابنا جهبل
  .أحسنوا وأصابوا: قلت

النبوة مكتسبة، فانزح بنا، : إنك تقول: ملا تكلموا فيه، قال له تلميذه): ١(قال املوفق يعيش النحوي 
حىت نأكل بطيخ حلب، فإن يب طرفا من السل، مث خرج إىل قرية ا بطيخ، فأقمنا أياما، فجاء يوما : قال

إىل حمفرة لتراب الرأس، فحفر حىت ظهر له حصى، فدهنه بدهن معه، ولفه يف قطن، ومحله يف وسطه 
  .أياما، مث ظهر كله ياقوتا أمحر، فباع منه، ووهب أصحابه، وملا قتل كان معه منه

  .كان أمحق طياشا منحال: قلت
  .ال بديل أن أملك الدنيا: عنه أنه قال) ٢(حكى السيف اآلمدي 

  لعل يكون: كأين شربت ماء البحر، قلت) ٣(رأيت : ين لك هذا ؟ قالقلت من أ
  .اشتهار علمك، فلم يرجع عما يف نفسه

  .ووجدته كثري العلم، قليل العقل
  .وله عدة مصنفات

  .قتل يف أوائل سنة سبع ومثانني ومخس مئة: قلت
  

   أرسالن بنقلجالسلطان عز الدين قلج أرسالن ابن السلطان مسعود بن *  صاحب الروم - ١٠٣
__________  

) تاريخ االسالم(، ذكره الذهيب يف ٦٤٣املوفق يعيش بن علي بن يعيش االسدي احلليب املتوىف سنة ) ١(
  .١٨١ / ٤): العرب(و 
، ولعل الذهيب نقل هذه ٦٣١أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد بن سامل االصويل املتوىف سنة ) ٢(

  .يعين يف املنام) ٣ (٢٧٢ / ٦: احلكاية عن ابن خلكان أيضا
  = (*)من السالطني املشهورين وأخباره يف التواريخ املستوعبة لعصره ال سيما كامل ابن * 

)٢١/٢١١(  

  

  .سليمان بن قتلمش بن إسرائيل بن بيغو بن سلجوق، السلجوقي، التركماين ملك الروم
  .فيه عدل يف اجلملة وسداد وسياسة

  .امتدت أيامه



  .زوجة االمام الناصر) ١(السلجوقية وهو والد الست 
  .كانت دولته تسعا وعشرين سنة، وقيل بضعا وثالثني سنة، وشاخ، وقوي عليه بنوه

كان له من البالد قونية، وأقصرا، وسيواس، وملطية، وكان ذا سياسة وعدل، ): ٢(قال ابن االثري 
  .وهيبة عظيمة، وغزوات كثرية

 حجر عليه ابنه قطب الدين، ففر منه إىل ابنه اآلخر، فتربم به، مث وملا كرب، فرق بالده على أوالده، مث
  .خدمه ولده كيخسرو، وندم هو على تفريق بالده

  .وكانت وفاته بقونية سنة مثان ومثانني ومخس مئة يف منتصف شعبان
  .إنه قتل سرا، ومل يصح: ويقال: قلت

  .وتسلطن بعده ابنه غياث الدين كيخسرو
  .أرسالن بعد أبيه بيسري، ومتكن كيخسروومات ملكشاه بن قلج 

  .وهو والد السلطان كيكاوس
__________  

  .االثري= 
 والذهيب يف تاريخ ٢٠٩ / ٢:  وأبو شامة يف الروضتني٤٢٠ / ٨: وترجم له سبط ابن اجلوزي يف املرآة

  . وغريهم٢٦٧ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٤٣االسالم، الورقة 
  .يجقل: ويقال فيه

، ١١ / ١٢): الكامل(ابن االثري يف  (٥٨٤هي سلجوقي خاتون املعروفة باخلالطية املتوفاة سنة ) ١(
  ). وغريهم٤٢الترمجة  / ١): التكملة(املنذري يف 

   (*)٤٠ / ١٢): الكامل) (٢(

)٢١/٢١٢(  

  

  .االمري االديب، أبو املرهف نصر بن منصور بن حسن النمريي*  النمريي - ١٠٤
  . بنت سامل بن مالك ابن صاحب املوصل بدران بن مقلد العقيليوأمه بنة

  ).١(ولد بالرافقة بعد اخلمس مئة 
  .وقال الشعر وهو مراهق

  .وله ديوان
  ).٢(ضعف بصره باجلدري 

مث اختلفت عشريته، واختل نظامهم، فقدم بغداد، وحفظ القرآن، وتفقه المحد، وأخذ النحو عن ابن 



  .اجلواليقي
  .هللا بن احلصني ومجاعةومسع من هبة ا

__________  
، وأبو شامة ٤٢١ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة٢٠٨ / ٧: ترجم له ياقوت يف إرشاد االريب* 

، والذهيب يف تاريخ االسالم، ٣٨٣ / ٥: ، وابن خلكان يف وفيات االعيان٢١١ / ٢: يف الروضتني
 ١: ، املنذري يف التكملة٢١٣ / ٣: تاج إليه، واملختصر احمل)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٤٤: الورقة

، وابن رجب ٣٥٢ / ١٢: ، وابن كثري يف البداية٣٠٠: ، والصفدي يف نكت اهلميان١٦٦الترمجة / 
 / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم١٥٨الورقة  / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٣٧٤ / ١: يف الذيل

  .٢٩٥ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٤١الورقة  / ٨: ، وابن الفرات يف تارخيه١١٨
ولدت يوم الثالثاء ثالث عشر مجادى : (نقل ابن رجب عن أيب احلسن القطيعي أن النمريي قال له) ١(

وذكر املنذري مثل هذا ) ٣٧٤ / ١: الذيل) (اآلخرة سنة إحدى ومخس مئة بالرافقة بقرب رقة الشام
  ).بعد اخلمس مئة(بعد هذا لقول الذهيب فال معىن ) ١٦٦: التكملة، الترمجة(يف مولده 

كان عمره آنذاك أربع عشرة سنة، وقد بلغ به ضعف البصر أنه ما كان يرى إال ما قرب منه، مث ) ٢(
  .قدم بغداد ملعاجلة بصره، فآيسه االطباء منه، فعمي، وأقام ا كما يف الذيل البن رجب وغريه

(*)  

)٢١/٢١٣(  

  

  ).١(، وأضر بأخرة وصحب الصاحلني، ومدح اخللفاء
عثمان بن مقبل، والبهاء عبد الرمحان، وابن الدبيثي، وابن خليل، وعلي بن يوسف احلمامي، : روى عنه

  ).٢(وكانت البيه قلعة جنم 
) * ٤(قلة إنصاف من يصحب وهل عرف الناس ذو ية * يزهدين يف مجيع االنام ): ٣(وهو القائل 

  إذا جربوا) ٦(وطلس الذئاب *  مل جيرم هم الناس ما) ٥(فأمسى له فيهم مأرب 
  ).٩(؟ وله ) ٨(منهم، فكيف إذا قربوا * البعاد ) ٧(وليتك تسلم حال 

كما أتربا * وال أجحد الشيخني حق التقدم وأبرأ ممن نال عثمان باالذى * أحب عليا والبتول وولدها 
اهلم والتكلم مات يف شهر ربيع مدى الدهر يف أفع* من والء ابن ملجم ويعجبين أهل احلديث لصدقهم 

  .اآلخر سنة مثان ومثانني ومخس مئة
__________  

فيه نظر وقد ذكرنا يف التعليق السابق أنه أصيب بالعمى وهو ملا يزل يافعا، وقال ) بأخرة: (قوله) ١(



قلعة مشهورة تطل ) ٢! ( فتأمل ذلك ٢٠٨ / ٧): أضر باجلدري صغريا): (إرشاد االريب(ياقوت يف 
  . شرقي الفرات بالقرب من منبجعلى

  .٣٧٦ / ١ابن رجب ) ذيل(انظر ) ٣(
  .بة: البن رجب) الذيل(يف ) ٤(
  .مرغب: البن رجب) الذيل(يف ) ٥(
  .الذباب: البن رجب) الذيل(يف ) ٦(
  .عند: البن رجب) الذيل(يف ) ٧(
  .يقربوا: البن رجب) الذيل(يف ) ٨(
ه واعتقاده، وقد أورد ابن رجب االبيات الثالثة وفيها قال هذه االبيات حينما سئل عن مذهب) ٩(

  .اختالف
(*)  

)٢١/٢١٤(  

  

 بن جمرب، الفهري املرسي، شاعر زمانه االوحد، البليغ، أبو بكر حيىي بن عبد اجلليل*  ابن جمرب - ١٠٥
  .مث االشبيلي

  مدح امللوك، وشهد له بقوة عارضته، وسالمة طبعه، وفحولة نظمه
  . أمثاال، وبعدت مناالقصائده اليت سارت

  .أخذ عنه أبو القاسم بن حسان، وغريه
  ).١(بالغ ابن االبار يف وصفه 

  .سنة سبع: ، وقيل)٢(ومات مبراكش ليلة النحر سنة مثان ومثانني ومخس مئة كهال 
نفسه ) * ٥(وعليه شب واكتهال كلف بالغيد ما علقت ) * ٤(أتراه يترك العذال ): ٣(وله هذه 

  قالالسلوان مذ ع
__________  

، وابن خلكان يف ترمجة يعقوب بن عبد املؤمن سلطان ١٣٢ / ٣: ترجم له ابن االبار يف التكملة* 
 / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٤٦، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ١٣ / ٧: املغرب
  . وغريهم٢٣٧ / ٣: ، واملقري يف نفح الطيب٢٧٥ / ٤: ، وابن شاكر يف الفوات٢٦٧

  ).وكان يف وقته شاعر االندلس، بل شاعر املغرب غري مدافع: (قال ابن االبار) ١(
فيها نظر فقد ذكر ابن االبار وابن خلكان وابن شاكر وغريهم أنه تويف وهو ابن ثالث ) كهال(قوله ) ٢(



  .ومخسني سنة
ة أبيات وقد أورد منها هو هذه أبيات من قصيدة طويلة ذكر ابن خلكان أا تتكون من مئة وسبع) ٣(

  . بيتا منها٢٩اثنني وثالثني بيتا، وأورد ابن شاكر يف فواته 
أن البن جمرب ديوانا أكثره مدائح يف ابن عبداملؤمن ونقل هذه ) تاريخ االسالم(وذكر الذهيب يف 

  .القصيدة
  ).الغزال: (ابن شاكر) وفوات(ابن خلكان ) وفيات(يف ) ٤(
  .عقلت: انابن خلك) وفيات(يف ) ٥(

(*)  

)٢١/٢١٥(  

  

  نظرات وافقت أجال* ذاق طعم احلب مث سال نظرت عيين لشقوا * غري راض عن سجية من 
إذ رأت رأسي قد اشتعال ) * ٢(أين سأحرقها ) ١(تركتين يف اهلوى مثال خشيت * غادة ملا مثلت هلا 

حني أشرعنا القنا ) * ٤(ف مائسة نلق تلك االعني النجال أشرعوا االعطا* السيوف ومل ) ٣(ليتنا نلقى 
سلبا للحب * سوف نتركها ) ٥(مث قالوا : كل قلب باهلوى خذال منها* الذبال نصروا باحلسن فانتهبوا 
فلبوا * دعا الشوق قليب والركائب والركبا : بأمري املؤمنني فال وله) * ٦(أو نفال قلت أوما وهي عالقة 
  فقلت لنعم الرأي لو أن يل قلبا* او القلب يسل عن اهلوى يقولون د: مجيعا وهو أول من لىب ومنها

   بنقاضي االسكندرية، أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحان بن حممد*  احلضرمي - ١٠٦
__________  

  .حسبت: ابن خلكان وابن شاكر) ١(
  .سأحزا: ابن شاكر) ٢(
  .خضنا: ابن خلكان وابن شاكر) ٣(
  .ةناعم: ابن خلكان وابن شاكر) ٤(

  .متبخترة: ومعىن مائسة
  .أما وهي قد علقت: ابن خلكان وابن شاكر) ٦(قالت : ابن خلكان وابن شاكر) ٥(
  : = (*)، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٢٠٦ترجم له املنذري يف التكملة، الترمجة * 

)٢١/٢١٦(  

  



رمي صاحب رسول اهللا صلى  نسبة إىل العالء بن احلض-منصور بن حممد بن الفضل احلضرمي العالئي، 
  .، الصقلي، مث االسكندراين، املالكي، الفقيه-اهللا عليه وسلم 

  .ولد سنة أربع عشرة ومخس مئة
  .ومسع من أيب عبد اهللا الرازي عدة أجزاء

ابن املفضل احلافظ، وعبد الغين احلافظ، وابن رواج، وعبد الرمحان بن عالس القصديري، : روى عنه
  .ب، وآخرونوعلي بن عمر بن ركا

  ).١(مات سنة تسع ومثانني ومخس مئة 
  

  .، من كبار الفقهاءاالمام الفقيه أبو الفضل أمحد بن عبد الرمحان احلضرمي املالكي*  أخوه - ١٠٧
  .أيب عبد اهللا الرازي، وأيب الوليد بن خرية، ويوسف بن حممد االموي، وأيب عبد اهللا بن رفاعة: روى عن

  .ودرس
  )٢(ولدت يف أول : حضور، فإنه قالومساعه من الرازي 
__________  

، ٢١٤ / ١: ، والسيوطي يف حسن احملاضرة٢٦٩ / ٤، والعرب، )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٥٤= 
  .٢٩٧ / ٤: وابن العماد يف الشذرات

، )التكملة(ترجم له املنذري يف ) * التكملة(يف الثامن والعشرين من شعبان كما ذكر املنذري يف ) ١(
  ).١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١١٨، الورقة )تاريخ االسالم(، والذهيب يف ٧٩: مجةالتر

  .يف الثاين والعشرين من احملرم من السنة كما ذكر املنذري) ٢(
(*)  

)٢١/٢١٧(  

  

  ).١(سنة اثنتني وعشرين 
  .روى عنه مجاعة، وهو أقدم شيخ لقيه التقي ابن االمناطي

  .مات سنة مخس ومثانني ومخس مئة
  ).٢(ن أبومها الشيخ أبو القاسم آخر من حدث باالجازة عن احلبال وكا

  .وكان جدمها من مشايخ السلفي، فهم بيت علم ورواية
  

 أرسالن بن أتسز بن حممد بن نوشتكني صاحب مرو، حممود بن خوارزمشاه*  سلطان شاه - ١٠٨



  .اخلوارزمي، أخو السلطان عالء الدين خوارزمشاه تكش
  .، وجرت له حروب وخطوب٥٤٨ة متلك بعد أبيه سن

وكان أخوه قد ملكه أبوه بعض خراسان، فحشد، وأقبل، وحارب أخاه، وكان كفرسي رهان يف احلزم 
  .والعزم والشجاعة والرأي

حضر حممود غري مصاف، واستعان باخلطا، وافتتح مدنا، وقد أسر أخوه تكش والدة حممود، وذحبها، 
  .واستوىل على خزائن أبيه

__________  
  .٥٢٥والرازي هذا هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن إبراهيم الرازي، تويف يف مجادى االوىل سنة ) ١(
): التكملة(املنذري وكتابه : انظر كتاب) وفيات الشيوخ( وهو صاحب ٤٨٢مات احلبال سنة ) ٢(

٢١٩.  
ة للسبط وقسم احلوادث من أخباره يف التواريخ املستغرقة لعصره وال سيما الكامل البن االثري واملرآ* 

أمحد الثالث  (١٥٢: تاريخ االسالم وغريها، وترجم له غري واحد منهم الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة
، والغساين يف العسجد، ٢٩٧ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٦٨ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧
  . وغريهم٩٨: الورقة

(*)  

)٢١/٢١٨(  

  

  .وهلم سري وأحوال
إن حممودا طرد الغز عن مرو، ومتلكها، مث حتزبوا عليه، وكسروه، وقتلوا فرسانه، فاستنجد : وقيل

  .باخلطا، وأقبل بعسكر عظيم، وأخرج الغز عن سرخس، ونسا، ومرو، وأبيورد، ومتلك ذلك
مث إنه كاتب غياث الدين الغوري، ليسلم إليه هراة، وبعث إليه الغياث يأمره أن خيطب له، فأىب، وشن 
الغارات، وظلم، ومترد، فأقبل الغوري حلرب حممود، فتقهقر، ومجع، فتحزب له غياث الدين، وأخوه 
صاحب اهلند شهاب الدين، مث التقى اجلمعان، فتفلل مجع حممود، وحتصن هو مبرو، فبادر أخوه تكش، 

له معه، فبعث وآذى حممودا، وضايقه حىت كل، وخاطر، وسار إىل خدمة الغياث، فبالغ يف احترامه، وأنز
  .تكش إىل الغياث يأمره باعتقال أخيه، فأىب، فبعث يتوعده، فتهيأ الغياث لقصده

وأما حممود، فمات يف سلخ رمضان سنة تسع ومثانني ومخس مئة، فأحسن الغياث إىل أجناد حممود، 
  .واستخدمهم

  



هل حصن  الزاهد، شيخ أهل املغرب، كان من أشعيب بن حسني االندلسي*  أبو مدين - ١٠٩
  .من عمل إشبيلية) ١(منتوجت 

  .جال وساح، واستوطن جباية مدة، مث تلمسان
__________  

أمحد  (١٧٠: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٩٩: الورقة / ٣: ترجم له ابن االبار يف التكملة* 
  ).١٤ / ٢٩١٧الثالث 

 بالباء -) منتوجب: (قيقة نفيسة، وهي نسخة د)التكملة االبارية(هكذا يف االصل، ويف نسخة ) ١(
   (*)-املوحدة 

)٢١/٢١٩(  

  

كان من أهل العمل واالجتهاد، منقطع القرين يف العبادة ): ١(ذكره االبار بال تاريخ وفاة، وقال 
  .والنسك

  .اهللا احلي، مث فاضت نفسه: وتويف بتلمسان يف حنو التسعني ومخس مئة، وكان آخر كالمه: قال
كان أبو مدين سلطان الوارثني، وكان مجال احلفاظ عبد احلق االزدي قد :  العريبقال حميي الدين ابن

آخاه ببجاية، فإذا دخل عليه، ويرى ما أيده اهللا به ظاهرا وباطنا، جيد يف نفسه حالة سنية مل يكن جيدها 
  .هذا وارث على احلقيقة: قبل حضور جملس أيب مدين، فيقول عند ذلك

من عالمات صدق املريد يف بدايته انقطاعه عن اخللق، وفراره، :  مدين يقولكان أبو: قال حميي الدين
ومن عالمات صدق فراره عنهم وجوده للحق، ومن عالمات صدق وجوده للحق رجوعه إىل اخللق، 

فليس مبناقض لقول أيب مدين، فإن أبا مدين عىن ) لو وصلوا ما رجعوا(فأما قول أيب سليمان الداراين 
  .شاد اخللق، واهللا أعلمرجوعهم إىل إر

  
   بناملوىل الفاضل االثري، ذو الرياستني، أبو الفضل حممد بن حممد*  ابن بنان - ١١٠

__________  
  .ذكره أبو الصرب السبيت وأبو عبد اهللا بن عبد احلق التلمساين: ، وقال١١٩الورقة  / ٣): التكملة) (١(
، )شهيد علي (١١٠: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة٨٩، ٨٥: ترجم له ابن االثري يف التاريخ الباهر* 

، والذهيب يف تاريخ االسالم، ٥٢٥: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٢٠٩ / ٣: والقفطي يف االنباه
، وابن مكتوم يف ٢٩٤ / ٤: ، والعرب١٢٢ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢باريس  (٩٥: الورقة

   يف، والصفدي٢٣٠: تلخيصه، الورقة



، والدجلي ١٠٤: ، والغساين يف العسجد، الورقة٢٥٩ / ٣: ، وابن شاكر يف الفوات٢٨١ / ١: الوايف
   = (*)١١٢: ، وابن ناصر الدين يف التوضيح، الورقة٨٩: يف الفالكة

)٢١/٢٢٠(  

  

  .االصل، املصري الكاتب، ولد القاضي االجل أيب الفضل) ٢(االنباري ) ١(أيب الطاهر حممد بن بنان 
  .ولد بالقاهرة سنة سبع ومخس مئة

ومسع من أيب صادق مرشد املديين، ووالده، وأيب الربكات حممد ابن محزة العرقي، والقاضي حممد بن هبة 
  ).٣(اهللا بن عرس 

  .وتال على أيب العباس بن احلطيئة
  .اعة سوامهاالشريف حممد بن عبد الرمحان احلسيين احلليب، والرشيد أبو احلسني العطار، ومج: حدث عنه

عن ) ٦) (بالسرية(، فحدث )٥(قدم بغداد رسوال من صاحب اليمن سيف االسالم ): ٤(قال الدبيثي 
  .والده عن احلبال

  .، وكتبوا عنه من شعره)٧(اجلوهري ) صحاح(وحدث ب 
__________  

، ١٥٩ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم١٥٤ص ) ق(ج : ، واملقريزي يف السلوك)سوهاج= (
: ، وابن العماد يف الشذرات١٧٦ / ١: ، والسيوطي يف حسن احملاضرة٧٦ / ٨: ن الفرات يف تارخيهواب
  .١٤٥ / ٩: ، والزبيدي يف التاج٣٢٧ / ٤
و ) النجوم الزاهرة(للدجلي و ) الفالكة(قيدته ؟ ؟ كتب املشتبه بالباء املوحدة والنون، ونصحف يف ) ١(
  .وهو تصحيف ال حيتاج إىل برهان) بيان(إىل ) الشذرات(و ) حسن احملاضرة(
) التاج(ويف ) االمناري(إىل ) حسن احملاضرة(ويف ) االبياري(للدجلي إىل ) الفالكة(تصحف يف ) ٢(

  !فتأمل ذلك ) الديناري(للسيد الزبيدي إىل 
  ).التكملة(بضم العني وسكون الراء املهملتني بعدمها سني مهملة، قيده املنذري يف ) ٣(
  ).شهيد علي (١١٠: ، الورقة)يخ مدينة السالمذيل تار) (٤(
  .يعين طغتكني بن أيوب) ٥(
  .يعين السرية اليت لعبد امللك بن هشام) ٦(
  .بروايته عن ابن الربكات حممد بن احلسني العرقي) ٧(

  = (*)ومسعها منه : (قال ابن الدبيثي

)٢١/٢٢١(  



  

  .ثري، وخطه يف غاية اجلودةمسع منه مجاعة من رفقائنا، وكتب الك): ١(وقال املنذري 
  .ويل ديوان النظر يف الدولة املصرية، وتقلب يف اخلدم، وعاش تسعا ومثانني سنة

كان أمسر طواال رقيقا، له أدب وترسل، وكان صاحب الديوان، والقاضي : قال املوفق عبد اللطيف
: صالحية، قال الفاضلالفاضل، ممن يغشى بابه وميتدحه، ويفخر بالوصول إليه، فلما جاءت الدولة ال

هذا رجل كبري القدر ينبغي أن جيرى عليه ما يكفيه، وجيلس يف بيته، ففعل ذلك، مث توجه إىل اليمن، 
ووزر ا، وترسل إىل بغداد، فعظم وجبل، وملا صرت إىل مصر، وجدت ابن بنان يف ضنك، وعليه دين 

، )٢(قاضي الفاضل، ويراه بالعني االوىل ثقيل أدى أمره إىل أن حبسه احلاكم باجلامع، وكان ينتقص بال
فقصر الفاضل يف حقه، وكان الدين العجمي، فصعد إليه إىل سطح اجلامع، وسفه عليه، وقبض عليه 
حليته وضربه، ففر، وألقى نفسه من السطح، فتهشم، فحمل إىل داره، ومات بعد أيام، فسري الفاضل 

  .ل مات بعد ثالثة أيام فجاءةلتجهيزه مخسة عشر دينارا مع ولده، مث إن الفاض
  .مات ابن بنان يف ثالث ربيع اآلخر سنة ست وتسعني ومخس مئة

__________  
 ٥٨٢، وكان قدومه إىل بغداد يف سنة )١١٠: الذيل، الورقة) (خلق من أهل بغداد ومل أكن ا يومئذ= 

  .ذكر ذلك ابن الدبيثي أيضا
) وعاش تسعا ومثانني سنة: (لى عادته ومنها قوله وتصرف يف النص ع٥٢٥: ، الترمجة)التكملة) (١(

، وأنه تويف يف ليلة ٥٠٧فإن الزكي املنذري مل يذكر مثل هذه العبارة، بل ذكر أنه ولد بالقاهرة سنه 
 فطرح الذهيب ذلك من هذا، واستخرج عمره، ونسبه إىل ٥٩٦الثالث من شهر ربيع اآلخر سنة 

  .وهذه طريقته رمحه اهللا! املنذري 
  . يعين حينما كان ابن بنان صاحب سلطان بالدولة املصرية)٢(

(*)  

)٢١/٢٢٢(  

  

وكان فيها القحط مبصر والفناء، وخرب االقليم، وجال أهله، وأكلوا امليتة واآلدميني، وهلكوا، الن 
  .فلله االمر) ١(ما كمل الثالثة عشر : النيل كسر من ثالثة عشر ذراعا وأصابع، وقيل

  
 حيدرة ابن االمام عمر بن إبراهيم  الشريف، أبو املعمر حممد بن أيب املناقب* ابن حيدرة - ١١١

  .الزيدي، العلوي، الكويف



  .عاش تسعني سنة
  .، وعن سعيد بن حممد الثقفي)٢(وهو آخر من روى عن أيب الغنائم النرسي، وروى عن جده 

  .أمحد بن طارق، وابن خليل: روى عنه
  .كان رافضيا: قال متيم البندنيجي
__________  

  .املاء القدمي مل يذكر لقلته: (قال ابن تغري بردي االتابكي) ١(
  ).وكان مبلغ الزيادة يف هذه السنة اثنيت عشر ذراعا وإحدى وعشرين أصبعا

:  بتحقيق الدكتور بشار، واملنذري يف التكملة، الترمجة٢٥١ / ١: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه* 
، والصفدي يف ٢٨٢ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٧٢: السالم، الورقة، والذهيب يف تاريخ ا٤٢١
  .٣١٥ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٤ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٣٢ / ٣: الوايف

: وأثىن عليه ثناءا مجيال، ونقل عن السلفي قوله) تارخيه(، وترجم له ابن النجار يف ٥٣٩توىف سنة ) ٢(
ديب حنوي، ويف املذهب زيدي، وكان يفيت يف الكوفة على مذهبه، ومسع معنا على الشريف عمر هذا أ(

  .مجاعة من شيوخنا الكوفيني
التاريخ ادد، ) (وكان من عقالء الرجال حسن الرأي يف الصحابة، مثنيا عليهم، متربءا ممن تربأ منهم

  ).معجم شيوخه(ره يف ، وقد مسع منه أيضا احلافظ ابن عساكر، وذك) ظاهرية٨٦ - ٨٥: الورقة
(*)  

)٢١/٢٢٣(  

  

  .وتسعني ومخس مئة) ١] (ثالث [ مات سنة : قلت
وفيها مات ابن بوش، وصاحب اليمن سيف االسالم طغتكني بن أيوب، ومقرئ واسط ابن الباقالين، 

والوزير جالل الدين عبيداهللا بن يونس االزجي، وقاضي القضاة أبو طالب علي بن علي بن أيب الربكات 
بة اهللا ابن البخاري الشافعي، والشيخ عمر الكميمايت الزاهد، وحممد بن سيدهم الدمشقي ابن اهلراس، ه

  .القطان) ٢(وأبو الفتح ناصر بن حممد بن أيب الفتح الويرج 
  

، وصاحب اخلط املنسوب، أبو طالب االمام االوحد، شيخ الشافعية*  أبو طالب الكرخي - ١١٢
  بارك الكرخي، صاحب أيب احلسن ابناملبارك بن املبارك بن امل

__________  
إضافة يقتضيها السياق، وصحة الوفاة يظهر أا سقطت من االصل، علما بأن الناسخ وضع قبالتها ) ١(



  .٥٩٣: تاريخ الوفاة بالرقم
 ١٩١: ، الورقة)تاريخ االسالم(وهو سبق قلم من الناسخ، والتصحيح من ) الوريرح: (يف االصل) ٢(
  ).١٤٣ / ٦(الوتر ح ): النجوم(، وجاء يف ٢٨٢ / ٤): العرب(، و )١٤ / ٢٩١٧لثالث أمحد ا(

  .٢١٦: ، الورقة)التقييد(، وابن نقطة يف ٤١٢: للمنذري، الترمجة) التكملة: (وانظر أيضا
السوسن االصفر أو النيلوفر، فلعله عرف بذلك، وتويف أبو الفتح : والويرج كما يف املعاجيم الفارسية

  ).١٥٩: الترمجة( وسيأيت ذكره يف موضعه من هذا الكتاب ٥٩٣سنة 
، واملنذري يف ١٨ / ١٢: ، وابن االثري يف الكامل٢٣٠ / ٦: ترجم له ياقوت يف إرشاد االريب* 

 وهو الشيخ احلادي والعشرون فيها، والذهيب يف ٩٢: ، والنعال يف مشيخته ؟ ؟٨٩: التكملة، الترمجة
، ١٧٧ / ٣: ، واملختصر احملتاج إليه٢٥٧ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٤تاريخ االسالم، الورقة 
 / ١٢: ، وابن كثري يف البداية٣٥٣ / ٢: ، واالسنوي يف طبقاته٢٧٥ / ٧: والسبكي يف الطبقات

، وابن تغري ٧٨: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان١٥٩: ، ابن امللقن يف العقد، الورقة٣٣٤
، وابن العماد ٧٤: ، وابن عبد اهلادي يف معجم الشافعية، الورقة١١١ - ١١٠ / ٦: بردي يف النجوم

  .٢٨٤ / ٤: يف الشذرات
(*)  

)٢١/٢٢٤(  

  

  .املبارك بن أيب الربكات) ١(اخلل، وهو 
  .ولد سنة نيف ومخس مئة

  .هبة اهللا بن احلصني، وقاضي املارستان: ومسع من
  .أمحد بن أمحد البندنيجي، وغريه: حدث عنه

  .ا جاه وحشمة لكونه أدب أوالد الناصر لدين اهللاكان ذ
شهد عند قاضي القضاة أيب القاسم الزينيب يف سنة ثالثني ومخس مئة، مث درس مبدرسة : قال ابن النجار

  ويل) ٣(، مث )٢(شيخه ابن اخلل بعده 
  ).٣(النظامية يف سنة إحدى ومثانني 

  .زم ابن اخلل حىت برع يف املذهب واخلالفوكان إمام وقته يف العلم والدين والزهد والورع، ال
وكان من الورع والزهد والعفة والرتاهة والسمت على طريقة اشتهر ا، وكان أكتب أهل : إىل أن قال

  .زمانه لطريقة ابن البواب، وعليه كتب الظاهر بأمر اهللا
__________  



  .ارئ أن ذلك يعود البن اخلليعين املترجم له، ذكرنا ذلك خوف اللبس من أن يتوهم الق) وهو) (١(
، وكان من كبار ٥٥٢حممد بن املبارك بن حممد العكربي املتوىف سنة : أما أبو احلسن ابن اخلل، فهو

، ٨٨ / ١١: ، وابن االثري يف الكامل١٧٩ / ١٠: فقهاء الشافعية، ذكره ابن اجلوزي يف املنتظم
 / ١٢: ، وابن كثري يف البداية١٧٦ / ٦: اته، والسبكي يف طبق١٥٠ / ٤: والذهيب يف كتبه ومنها العرب

  . وغريهم٢٩٣: الورقة / ١٦: ، والبدر العيين يف عقد اجلمان٢٣٧
هي املدرسة املعروفة أيضا باملدرسة الكمالية، نسبة إىل منشئها كمال الدين أيب الفتوح محزة بن علي ) ٢(

ن اخلل هو الذي رتب فيها مدرسا، ، وكان اب٥٥٦املعروف بابن البقشالم أو البقشالن املتوىف سنة 
 واملصادر اليت ٢٠٣، ١٩٩، ١٧٩ / ١٠): املنتظم(راجع ابن اجلوزي يف (لذلك عرفت به أيضا 

  ).ذكرناها يف اهلامش السابق لترمجة ابن اخلل
توىل قبل ذلك أيضا التدريس باملدرسة الثقتية اليت كانت على دجلة حتت دار اخلالفة، وهي منسوبة ) ٣(

  ).املنذري وتعليقنا عليها) تكملة(انظر  (٥٤٩ة الدولة ابن الدريين املتوىف سنة إىل ثق
  .وبقي مدرسها إىل حني وفاته) ٤(

(*)  

)٢١/٢٢٥(  

  

  .وكان ضنينا خبطه، حىت إنه كان إذا شهد، وكتب يف فتيا، كسر القلم، وكتب به خطا رديا: قال
  .قزوييندرس، وأفىت، ودرس بالنظامية بعد أيب اخلري ال: قلت

  .وروى عنه أبو بكر احلازمي
  .وعاش نيفا ومثانني سنة

كان رب علم وعمل وعفاف ونسك، وكان ناعم العيش، يقوم : قال املوفق عبد اللطيف بن يوسف
ما : على نفسه وبدنه قياما حكيما، رأيته يلقي الدرس، فسمعت منه فصاحة رائعة، ونغمة رائقة، فقلت

كان أبوه عوادا، وكان هو معي يف املكتب، :  ابن عبيدة النحويفقال شيخنا! أفصح هذا الرجل 
فضرب بالعود، وأجاد، وحذق حىت شهدوا له أنه يف طبقة معبد، مث أنف، واشتغل باخلط إىل أن شهد له 
أنه كتب من ابن البواب، وال سيما يف الطومار والثلث، مث أنف منه، واشتغل بالفقه، فصار كما ترى، 

  ).٢(، وأصلحا مداسه )١(ر لدين اهللا وعلم ولدي الناص
تويف يف ثامن ذي القعدة سنة مخس ومثانني ومخس مئة، وكان قد خرج يف عصر هذا : قال ابن النجار

اليوم للصالة باجلماعة بالرباط، فلما توجه للصالة، عرضت له سعلة، وتتابعت، فسقط، ومحل إىل مرتله، 
  . عليهفمات يف وقته، وحضره خلق كثري، رمحة اهللا



__________  
أبو نصر حممد الذي توىل اخلالفة بعد أبيه وعرف بالظاهر، وأبو احلسن علي الذي : ومها االمريان) ١(

  .مات شابا، وكان يعلمهما اخلط
 إىل مكانة العلماء حينما يقوم أوالد اخلليفة املؤهلون لتويل اخلالفة بإصالح - وفقك اهللا -فانظر ) ٢(

  .رضي اهللا عنهم! قدير بعد هذا ؟ مداس أستاذهم، فأي ت
(*)  

)٢١/٢٢٦(  

  

 بن أيب طالب هو العالمة، صاحب الطريقة، أبو طالب حممود بن علي*  القاضي الفاضل - ١١٣
  بن) ١(التميمي، االصبهاين الشافعي، تلميذ حميي الدين حممد 

  .حيىي الشهيد
  .له تعليقة يف اخلالف باهرة جدا، وكان عجبا يف إلقاء الدروس

  .خترج به أئمة، وكان آية يف الوعظ، صاحب فنون
  .أرخ ابن خلكان موته يف شوال سنة مخس ومثانني ومخس مئة

  
   بن أيب ياسر عبدالشيخ الكبري، أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا*  ابن أيب حبة - ١١٤

__________  
أمحد  (١٢٤: االسالم، الورقة، والذهيب يف تاريخ ١٧٤ / ٥: ترجم له ابن خلكان يف وفيات االعيان* 

  .٢٨٤ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٨٦ / ٧: ، والسبكي يف الطبقات)١٤ / ٢٩١٧الثالث 
فيه نظر ملا يسببه من لبس بالقاضي الفاضل االديب املشهور، فضال ) القاضي الفاضل(ووجود عنوان 

، )تاريخ االسالم(ذهيب مثل ذلك يف عن أن أحدا ممن ترجم له مل يذكر أنه يعرف بالفاضل، وال ذكر ال
جمردا، وراجع ما علقنا عليه يف ترمجة القاضي ) القاضي(فلعله من وهم الناسخ، وكان الرجل يعرف ب 

  .١٧٥الفاضل البيساين رقم الترمجة 
  .وغريه) احمليط يف شرح الوسيط(االمام املشهور صاحب ) ١(

روا على تلك البالد يف عهد السلطان سنجر بن وعرف بالشهيد النه قتل على أيدي الغز الذين أغا
  ).٢٥ / ٧: السبكي يف الطبقات (٥٤٨ملكشاه السلجوقي، وكان مقتله سنة 

باريس  (١٥٤، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة ١٥٩: ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة* * 
، ١٦٥: ملنذري يف التكملة، الترمجة، وا)ظاهرية (٧٤: ، وابن النجار يف التاريخ ادد، الورقة)٥٩٢٢



 / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٣٧: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١١٠: والنعال يف مشيخته
 والزبيدي يف ٢٩٣ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢١١: ، واالعالم، الورقة٢١٣: ، واملشتبه٢٦٦

  .من التاج) حب(
(*)  

)٢١/٢٢٧(  

  

  .حبران) املسند(البغدادي، الطحان، راوي ) ١( حبة الوهاب بن علي بن أيب
هبة اهللا بن احلصني، وأبا غالب ابن البناء، وأبا احلسني حممد ابن القاضي أيب يعلى، وهبة اهللا ابن : مسع

  .الطرب، وزاهر بن طاهر، وحممد بن احلسني املزريف، وعدة
  .وكان فقريا، قانعا، متعففا

  . وعبد العزيز بن صديق، وأمحد بن سالمة النجار، وأهل حرانالبهاء عبد الرمحان،: حدث عنه
  .كان ال بأس به، صبورا على فقره): ٢(قال ابن النجار 

  .كان فقريا، صبورا، صحيح السماع): ٣(وقال ابن الدبيثي 
ولد سنة ست عشرة ومخس مئة، وأدركه االجل حبران يف احلادي والعشرين من ربيع االول سنة مثان 

  .مخس مئةومثانني و
أبو العباس أمحد بن احلسني العراقي احلنبلي املقرئ، أحد االئمة بدمشق، وإمساعيل اجلرتوي : وفيها مات

  ابن االمام أيب جعفر هبة اهللا ابن البوقي الشافعي، واحملدث) ٤(الشروطي، ومفىت واسط أبو علي احلسن 
__________  

تح احلاء املهملة وتشديد الباء املوحدة وفتحها وتاء بف: ، فقال)التكملة(قيده الزكي املنذري يف ) ١(
  .تأنيث

  ).ظاهرية (٧٤: ، الورقة)التاريخ ادد) (٢(
  ).٥٩٢٢باريس  (١٥٤، الورقة )ذيل تاريخ مدينة السالم) (٣(
: املنذري، الترمجة) تكملة(ما أثبتناه هو الذي أمجعت عليه املصادر، ومنها ) احلسني(يف االصل ) ٤(

 ٢٠: ابن الدبيثي، الورقة) تاريخ(، و )ظاهرية (٥٣: البن نقطة، الورقة) إكمال االكمال(، و ١٧١
  :للذهيب، الورقة) تاريخ االسالم(، و )٥٩٢٢باريس (

: الورقة / ١١: للصفدي) الوايف(، و ٢٨ / ٢: أيضا) املختصر احملتاج إليه(، و )١٥٨٢باريس  (٣٦
  .٧٢ / ٧: السبكي) طبقات(، و ٤٥
(*)  



)٢١/٢٢٨(  

  

الصاحل أبو عبد اهللا احلسني بن يوحن اليماين عن نيف ومثانني سنة، والوزير املنشئ موفق الدين خالد بن 
حممد بن نصر ابن القيسراين احلليب ا، واملسند أبو منصور طاهر بن مكارم املوصلي املؤدب راوي 

المري الكبري سيف الدين علي بن املعاىف، والشيخ أبو جعفر عبيداهللا بن أمحد ابن السمني، وا) مسند(
أمحد ابن امللك أيب اهليجا اهلكاري، املشطوب، وقاسم بن إبراهيم املقدسي مبصر، وأبو حممد فارس بن 

أرسالن ) ١(أيب القاسم بن فارس احلفار احلريب، عن بضع وتسعني سنة، وصاحب الروم عز الدين قليج 
  ).٢( أسعد اجلواين الشريف مبصر، وآخرون بن مسعود السلجوقي، والنسابة أبو علي حممد بن

  
  ).٤(االزجي االكاف ) ٣(، الشيخ االمي أبو احلرم ابن مذكور بن أرنب*  رجب - ١١٥

  .شيخ، صحيح السماع، عايل الرواية، عري من الفضيلة
__________  

  ).قلج(و ) قليج(إا تكتب : قلنا سابقا) ١(
و ) ١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث ( فما بعد ١٤٠: لورقة، ا)تاريخ االسالم(انظر التفاصيل يف ) ٢(
  .١٨٤ - ١٦٢: املنذري، التراجم) تكملة(
وذكر أنه مسع منه، واملنذري يف ) ٥٩٢٢باريس  (٥٢: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة* 

ريس با (٤١: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١١٣: ، والنعال يف مشيخته٢٠٩: التكملة، الترمجة
  .١١٤: ، واملشتبه٢١١: ، واالعالم، الورقة٦٩ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢

  .بضم احلاء والراء املهملتني: ، فقاال)مشيخته(، والنعال يف )التكملة(قيده املنذري يف ) ٣(
  .هموغري) تبصري املنتبه(وابن حجر يف ) توضيحه(وابن ناصر الدين يف ) املشتبه(كما قيده الذهيب يف 

  .يقال هذا ملن يعمل أكاف البهائم) ٤(
(*)  

)٢١/٢٢٩(  

  

أبا العز بن كادش، وقراتكني بن أسعد، وهبة اهللا بن احلصني، وأبا غالب ابن البناء، وعلي بن : مسع
  .املوحد وعدة، وتفرد بأجزاء

  ).١(عمر بن علي القرشي، ومات قبله مبدة : مسع منه
  .د الرمحان، وابن الدبيثي، وابن خليل، وآخرونسامل بن صصرى، والبهاء عب: وروى عنه



  ).٢(ال بأس به، وهو أخو ثعلب : قال ابن النجار
  .مات يف رمضان سنة تسع ومثانني ومخس مئة

سلطان الوقت صالح الدين، والشيخ سنان صاحب حصون االمساعيلية، وطغدي بن ختلغ : وفيها مات
بو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن كوثر احملاريب االمريي املقرئ، وأبو منصور بن عبد السالم، وأ

  .بن هبة اهللا بن مكرم الصويف) ٣(الغرناطي، وصاحب املوصل عز الدين مسعود االتابكي، واملكرم 
  

  ، الزبريي،العدل أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن خضر االسدي*  والد كرمية - ١١٦
__________  

  .٥٧٥تويف سنة مات قبله بأربعة عشر عاما النه ) ١(
  .، وكان ثعلب هو األكرب٥٧٩أبو احلسن ثعلب املتوىف سنة ) ٢(

، الورقة )تاريخ االسالم(، والذهيب يف ٦٨): مشيخته(وقد ترجم له صائن الدين النعال البغدادي يف 
  أمحد (٧٨

، وابن حجر يف ٢٧٠ / ١): املختصر احملتاج إليه(، و ١١٤): املشتبه(، و )١٤ / ٢٩١٧الثالث 
  .٨٢ / ٢): لسان امليزان(
): املشتبه(، وقال الذهيب يف )٢٠٣: الترمجة(كما ضبطناه ) التكملة(قيده املنذري يف ) ٣(
  ).٦١١: ص..) (ومكرم بن هبة اهللا بن مكرم..وبالتثقيل(
  : = (*)، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٢٢٦: ترجم له املنذري يف التكملة، الترمجة* 

)٢١/٢٣٠(  

  

، وهو أخو احلافظ أيب احملاسن عمر بن علي القرشي، وأبو )١(شقي، الشروطي، ويعرف باحلبقبق الدم
  .الشيختني كرمية وصفية
  .مولده سنة مخس عشرة

  .مجال االسالم علي بن املسلم، وياقوت الرومي، ونصر بن حممد املصيصي، وطائفة: ومسع من
  .بن صصرى، وأبو احلجاج بن خليلأخوه، وولداه علي وكرمية، وأبو املواهب : روى عنه

  .مات يف ثالث صفر سنة تسعني ومخس مئة
  

البخاري ) ٢( بن حممود هو العالمة شيخ احلنفية، أبو احملاسن حسن بن منصور*  قاضي خان - ١١٧
  ).٤(، صاحب التصانيف )٣(احلنفي، االوزجندي 



__________  
  .٣٠١ / ٤:  الشذرات، وابن العماد يف٢٧٢ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٥١= 
  .املعروف بابن احلبقبق: املنذري) تكملة(يف ) ١(
 ومل يذكر ٢٠٦١: الترمجة / ٤: ترجم له كمال الدين ابن الفوطي يف امللقبني بفخر الدين من تلخيصه* 

تاريخ وفاته، وترجم له الذهيب يف املتوفني على التقريب من أهل الطبقة التاسعة واخلمسني من تاريخ 
  ، والقرشي يف)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٧٢: الم، الورقةاالس

، وذكر بعضهم ٦٤:  واللكنوي يف الفوائد٣٠٨ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٠٥ / ١: اجلواهر
  .٥٩٢أن وفاته سنة 

  .ابن أيب حممود: ابن الفوطي) تلخيص(يف ) ٢(
وغريه ويقال فيه ) تاريخ االسالم (وهو وهم من الناسخ، والتصحيح من) االور حيدي: (يف االصل) ٣(

 أو أوزجند، بلد مبا وراء النهر من - بالضم والواو والزاي ساكنتان -االوزكندي، نسبة إىل أوزكند 
  .نواحي فرغانة

  .٢٣٨ / ٢: الزركلي) أعالم(أربعة أجزاء، وله عدة تصانيف، راجع ) الفتاوى(طبع من كتبه ) ٤(
(*)  

)٢١/٢٣١(  

  

  .مام ظهري الدين احلسن بن علي بن عبد العزيزمسع الكثري من اال
  .ومن إبراهيم بن عثمان الصفاري وطائفة

  .وأملى جمالس كثرية رأيتها
  .العالمة مجال الدين حممود بن أمحد احلصريي، أحد تالمذته: روى عنه

  .بقي إىل سنة تسع ومثانني ومخس مئة، فإنه أملى يف هذا العام
  

 بن عبد ، عامل ما وراء النهر، برهان الدين، أبو احلسن علي بن أيب بكرالعالمة*  املرغيناين - ١١٨
  .يف املذهب) البداية(و ) اهلداية(اجلليل املرغيناين احلنفي، صاحب كتايب 

  .كان يف هذا احلني، مل تبلغنا أخباره، وكان من أوعية العلم رمحه اهللا
__________  

  من أهل الطبقة التاسعة واخلمسني من تاريخترجم له الذهيب يف املتوفني على التقريب * 
االسالم، مث عثر على وفاته بعد ذلك كما يبدو، لكنه أبقى الترمجة يف موضعها ومل حيوهلا إىل مكاا 



تويف رمحه اهللا ليلة الثالثاء الربع عشرة ليلة خلت من ذي احلجة سنة ثالث وتسعني : (الصحيح، قال
  ).١٤ / ٢٩١٧لثالث  أمحد ا- ١٧٢: الورقة) (ومخس مئة

 وغريمها من الكتب املعنية ١٤١: ، واللكنوي يف الفوائد٣٨٣ / ١: وترمجه أيضا القرشي يف اجلواهر
  .بتراجم احلنفية

مطبوعان مشهوران عند أهل ) اهلداية يف شرح البداية(وشرحه املعروف بكتاب ) بداية املبتدئ: (وكتاباه
  .املذهب

  .الفرغاين املرغيناين: حي فرغانة، لذا يقال فيهمن نوا) مرغينان(وهو منسوب إىل 
(*)  

)٢١/٢٣٢(  

  

، االديب الشاعر، ويعرف الكاتب اود االوحد، أبو علي حسن بن علي اجلويين*  اجلويين - ١١٩
  .بابن اللعيبة
 له هو من أهل بغداد، له اخلط الرائق، والفضل الفائق، واللفظ الشائق، واملعىن الالئق،): ١(قال العماد 

فصاحة ولسن، وخط كامسه حسن، من ندماء االتابك زنكي، مث ابنه، مث سافر إىل مصر، وليس ا من 
  .يكتب مثله

  .مدح صالح الدين والفاضل: قلت
__________  

، وياقوت يف ٦٣ - ٥٨ ص ٢:  جملد٣: ترجم له العماد االصبهاين يف القسم العراقي من اخلريدة، ج* 
، وابن خلكان يف وفيات ٥٨٦ذكر أن وفاته لعشر خلون من صفر سنة  و١٥٦ / ٣: إرشاد االريب

:  وجاء تعليق يف هامش إحدى نسخ الوفيات٥٨٦ أو ٥٨٤، وذكر أنه تويف سنة ١٣١ / ٢: االعيان
الصحيح أنه تويف سنة ست ومثانني الين رأيت جزءا خبطه ذكر أنه كتبه يف سنة مخس ومثانني، وأن عمره (

  ).سنة ونصفحينئذ إحدى ومثانون 
ويف : (، فقال)التكملة( من ٥٨٤وكان املنذري، شيخ ابن خلكان، قد ترجم له يف وفيات سنة : قلنا

  التاسع من صفر تويف
  ).٣٤: الترمجة) (الشيخ الفاضل أبو علي احلسن بن علي بن إبراهيم اجلويين الكاتب بالقاهرة

) بغية الطلب يف تاريخ حلب(نقال من ) خيصهتل(وترمجه أيضا ابن الفوطي يف امللقبني بفخر الكاتب من 
  .٥٨٦وذكر أنه تويف يف صفر سنة ) احلسن بن إبراهيم بن علي(لكمال الدين ابن العدمي، ومساه 

، االوىل ٥٨٦والطريف أن املؤلف الذهيب ترجم له مرتني يف تاريخ االسالم مل يذكر فيهما أنه تويف سنة 



، ونقل ترمجته ووفاته من الذيل على املنتظم )ن إبراهيم بن علياحلسن ب(، وقال فيه ٥٨٢يف وفيات سنة 
: الورقة) (تويف يف هذه السنة فيما أنبأين ابن البزوري: ( لقوله٦٩٤لشيخه ابن البزوري املتوىف سنة 

املنذري ) تكملة( نقال من ٥٨٤، مث ترجم له ثانية يف وفيات سنة )١٤ / ٢٩١٧ أمحد الثالث - ١٠٠
، وكان املنذري قد أورد رواية على التمريض تشري إىل وفاته سنة ) النسخة السابقة من١١٠: الورقة(

  .، إذ قال يف آخر ترمجته من٥٨٦
 وكأن املؤلف رجح ذلك، ٥٨٦، فالراجح وفاته سنة )إنه تويف سنة ست ومثانني: وقيل): (التكملة(

  .فذكره هنا مؤكدا من غري ذكر رواية أخرى
  .٥٨:  ص٢ م ٣ء العراق ج  قسم شعرا-) اخلريدة) (١(

(*)  

)٢١/٢٣٣(  

  

كان اجلويين صديقي، وكان يشرب اخلمر، فحدثين : حدثين سعد الكاتب مبصر، قال): ١(قال العماد 
وقنينة مخر، ومل يكن بقريب ما أندي به الدواة، فصببت من ) ٢(أنه كان يكتب مصحفا، وبني يديه جممرة 
ها على امرة، فصعدت شرارة أحرقت اخلط دون بقية الورقة، القنينة يف الدواة، وكتبت وجهة، ونشفت

  .فرعبت، وقمت، وغسلت الدواة واالقالم، وتبت إىل اهللا
  .مات سنة ست ومثانني ومخس مئة

  
 الشيخ الفاضل، احملدث، الفرضي، الشروطي، العدل، أبوالفضل إمساعيل بن علي*  اجلرتوي - ١٢٠

  .اجلرتي والكنجي: االصل، الدمشقي، الكاتب، ويقال فيهبن إبراهيم بن أيب القاسم اجلرتوي 
  .مولده يف ربيع االول سنة مثان وتسعني، فهو أسن من احلافظ ابن عساكر بسنة

__________  
  .قسم شعراء العراق حني ترجم له العماد) اخلريدة(مل جند هذا النص يف املطبوع من ) ١(
  .لذي يوضع فيه اجلمراسم الشئ ا: بكسر امليم االوىل: امرة) ٢(
 ٢٤٥: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة١٣٢ / ٢: من معجم البلدان) جرتة(ترجم له ياقوت يف * 
 ٣٥: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٦٨: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة)٥٩٢١باريس (
، واالعالم، ١٨٣:  واملشتبه،٢٦٦ / ٤: ، والعرب٢٤٢ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢باريس (

، وابن تغري بردي ٣٧٠ / ١: ، واالسنوي يف طبقاته٥٢ / ٧: ، والسبكي يف الطبقات٢١١: الورقة



  .٢٩٣ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١١٦ / ٦: يف النجوم
(*)  

)٢١/٢٣٤(  

  

  ).٢(، وأيب الفتح املصيصي )١(تفقه على مجال االسالم 
ن االكفاين، وعبد الكرمي بن محزة، وطاهر بن سهل، وحيىي بن بطريق، ومسع من االمني هبة اهللا اب

  .وطبقتهم
واعتىن بالرواية، وكتب، ورحل، فسمع ببغداد من أيب الربكات هبة اهللا ابن البخاري، وأيب احلسن حممد 

 بن مرزوق الزعفراين، واحلافظ أيب حممد ابن السمرقندي، واحلسن بن إسحاق الباقرحي، وهبة اهللا بن
  .الطرب، وعدة

  أبو املواهب بن صصرى، والقاسم بن عساكر، وابن: روى عنه
االخضر، وعبد القادر الرهاوي، وابن خليل، والشيخ الضياء، والبهاء عبد الرمحان، والتاج القرطيب، 

  .وعبد اهللا ابن اخلشوعي وإبراهيم بن خليل، والعماد بن عبد اهلادي، وابن عبد الدائم، وخلق
  .ن أران، وهو إقليم صغري، بني أذربيجان وأرمينيةوجرتة من مد

  .كان من كبار الشهود واحملدثني
  .مات يف سلخ مجادى االوىل سنة مثان ومثانني ومخس مئة، وله تسعون عاما وشهران

  .رمحه اهللا
  

   بنالشيخ اجلليل املعمر، املسند، أبو منصور، عبد اهللا بن حممد*  ابن عبد السالم - ١٢١
__________  

  .يعين علي بن املسلم السلمي) ١(
  .أبو الفتح نصر اهللا بن حممد بن عبد القوي املصيصي) ٢(
  = (*)، واملنذري يف )٥٩٢٢باريس  (١٠٢: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة* 

)٢١/٢٣٥(  

  

  .أيب احلسن علي بن هبة اهللا بن عبد السالم البغدادي الكاتب
  .من بيت الرواية والكتابة



  .لد يف ربيع اآلخر، أو مجادى االوىل سنة ست ومخس مئةو
أيب القاسم بن بيان، ومن أيب علي بن نبهان، وهو يف اخلامسة، وحممد بن عبدا لباقي الدوري، : ومسع من

  .وأيب طالب بن يوسف، وجعفر بن احملسن السلماسي، وجده، وطائفة
اجلالل عبد اهللا بن احلسن قاضي دمياط، الشيخ موفق الدين املقدسي، ويوسف بن خليل، و: حدث عنه

  .وعلي بن عبد اللطيف ابن اخليمي، وحممد بن نفيس الزعيمي، وأمحد بن شكر الكندي، وعدة
  .مسعت منه، ومن أبيه، وجده: قال أبو حممد بن االخضر

  .مات يف تاسع ربيع االول سنة تسع ومثانني ومخس مئة: قلت
  .روى عنه ابن خليل جزء ابن عرفة

  . والد مسند وقته الفتح بن عبد السالموهو
  .كان شيخا نبيال، وقورا، من ذوي اهليئات وأوالد الرؤساء واحملدثني: وقال فيه احلافظ ابن النجار

  .حدث بالكثري
  .كان ثقة يتشيع: ومسعت حممد بن النفيس بن منجب يقول

__________  
، )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٥٢ورقة ، والذهيب يف تاريخ االسالم، ال١٩٠: التكملة، الترمجة= 

  .٢٦٩ / ٤: ، والعرب١٦٠ / ٢: واملختصر احملتاج إليه
(*)  

)٢١/٢٣٦(  

  

 بن االتابك زنكي ابن امللك عز الدين أبو املظفر مسعود ابن امللك مودود*  صاحب املوصل - ١٢٢
 فانكسر مسعود سنة آقسنقر، االتابكي، التركي، الذي عمل املصاف مع صالح الدين على قرون محاة،

سبعني، مث ورث حلب، أوصى له ا ابن عمه الصاحل إمساعيل، فساق، وطلع إىل القلعة، وتزوج بوالدة 
الصاحل، فحاربه صالح الدين، وحاصر املوصل ثالث مرات، وجرت أمور، مث تصاحلا، وكان موما 

  ).١(متقاربا 
ادة والتالوة، وإن تكلم بشئ، استغفر، وختم له مسعود، وبقي عشرة أيام ال يتكلم إال بالشه) ٢(تعلل 
  .خبري

  .وكان يزور الصاحلني، وفيه حلم وحياء ودين وقيام ليل، وفيه عدل
  .مات يف شعبان سنة تسع ومثانني ومخس مئة

  قال ابن خلكان يف ترمجة صاحب املوصل عز الدين مسعود بن



شق بعد موت نور الدين، خاف منه ملا سار السلطان صالح الدين من مصر، وأخذ دم): ٣(مودود 
صاحب املوصل غازي، فجهز أخاه مسعودا هذا لريد صالح الدين عن البالد، فترحل صالح الدين عن 

  حلب يف رجب سنة
__________  

 - ١٨١: أخباره يف التواريخ املستوعبة لعصره وال سيما الكامل البن االثري، والتاريخ الباهر له أيضا* 
١٨٩.  

 / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٥٥الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة وقد ترجم له 
  .٢٠٩ - ٢٠٣ / ٥: ، وأكثر نقله يف هذه الترمجة من وفيات االعيان البن خلكان٢٦٩

  .٢٩٧ / ٤: ، وشذرات ابن العماد٧ / ١٣: وراجع أيضا البداية البن كثري
  .٢٠٧ - ٢٠٣ / ٥: خلكانالبن ) وفيات االعيان(انظر التفاصيل يف ) ١(
  .كان ذلك بعلة االسهال كما سيأيت) ٢(
  . فما بعد، وتصرف بالنص على عادته٢٠٣ / ٥): الوفيات) (٣(

(*)  

)٢١/٢٣٧(  

  

سبعني، وأخذ محص، فانضم احللبيون مع مسعود، وعرف بذلك صالح الدين، فسار، فوافاهم على 
أنه يهزم صالح الدين، فالتقوا، فانكسر مسعود، قرون محاة، فتراسلوا يف الصلح، فأىب مسعود، وظن 

وأسر عدة من أمرائه يف رمضان، وأطلقوا، وعاد صالح الدين، فرتل على حلب، فصاحل ابن نور الدين 
على بذل املعرة وكفر طاب وبارين، فترحل، مث تسلطن باملوصل مسعود، فلما احتضر ولد نور الدين، 

، ٧٧له االمر، فبادر إليها مسعود، فدخلها يف شعبان سنة أوصى حبلب ملسعود ابن عمه، واستخلف 
ومتكن، وتزوج بأم الصاحل، وأقام ا حنو شهرين، مث خاف من صالح الدين، وأحل عليه االمراء بطلب 

، مث اجتمع بأخيه زنكي )١(إقطاعات، ففارق حلب، واستناب عليها مظفر الدين ابن صاحب إربل 
  حتالفا، وقدم زنكي، فتملك، فقايضه عن حلب بسنجار، و)٢(

، ورد صالح الدين إىل مصر، فبلغته االمور، فكر راجعا، وبلغه أن مسعودا ٧٨حلب يف احملرم سنة 
راسل الفرنج حيثهم على حرب صالح الدين، فغضب وسار، فنازل حلب يف مجادى االوىل سنة مثان، مث 

وى عزمه على قصد ممالك اجلزيرة، ترحل بعد ثالث، فاحناز إليه مظفر الدين ابن صاحب إربل، وق
فعدى الفرات، وأخذ الرقة، والرها، ونصيبني، وسروج، مث نازل املوصل يف رجب، فرآها منيعة، فرتل 

  .على سنجار



أياما، وافتتحها، فأعطاها لتقي الدين عمر صاحب محاة، مث نازل املوصل يف سنة إحدى ومثانني، فرتلت 
ن، مث ندم، وبذلت املواصلة نفوسهم يف القتال ليايل، فأتاه موت إليه أم مسعود يف نسوة، فما أجا

  صاحب خالط
__________  

صاحب إربل آنذاك هو زين الدين، وقد توىل مظفر الدين إمارة إربل بعد أبيه وكان مشهورا ) ١(
  .وعرف مبظهر الدين كوكربي

  .يعين عماد الدين زنكي) ٢(
(*)  

)٢١/٢٣٨(  

  

، ويكون من )٢(لوكه بكتمر، فالن بكتمر أن ميلك صالح الدين خالط ، ومتلك مم)١(شاه أرمن 
دولته، وترددت الرسل، وأقبل لوان صاحب أذربيجان ليأخذ خالط، فراوغ بكتمر امللكني، ونزل 

صالح الدين على ميا فارقني، فجد يف حصارها إىل أن فتحها، وأخذها من قطب الدين اال رتقي، وكر 
، ومتكن حينئذ مسعود، واطمأن، )٣(ة، ورق، وصاحل أهل املوصل، وحلف هلم إىل املوصل، فتمرض مد

إىل أن مات بعد صالح الدين بأشهر بعلة االسهال، ودفن مبدرسته الكربى، ومتلك بعده ابنه نور الدين 
  .القاهر مسعود، واملنصور زنكي: مدة، مث مات عن ابنني

  
  يوسف) ٤(ظ، الرحال، أبو يعقوب الشيخ االمام، احملدث، احلاف*  الشريازي - ١٢٣

__________  
  .هو ناصر الدين حممد بن إبراهيم بن سكمان القطيب) ١(
فسري إىل السلطان، وأطمعه يف خالط، وقرر معه تسليمها إليه، وأن : أصل النص عند ابن خلكان) ٢(

  .يعوضه عنها ما يرضيه
: ف فيه على املوت، قال ابن كثري قد مرض مرضا شديدا أشر- رضي اهللا عنه -كان السلطان ) ٣(
مث نذر لئن شفاه اهللا من مرضه هذا ليصرفن مهته كلها إىل قتال الفرنج، وال يقاتل بعد ذلك مسلما، (

وليجعل أكرب مهه فتح بيت املقدس، ولو صرف يف سبيل اهللا مجيع ما ميلكه من االموال والذخائر، 
: البداية) ( صلى اهللا عليه وسلم-د وتنقص الرسول وليقتلن الربنس صاحب الكرك بيده النه نقض العه

  .وقد بر بوعده إىل حني وفاته) ٣١٦ / ١٢
 / ٣: ، وابن الدبيثي كما دل عليه املختصر احملتاج إليه٨٤: ترجم له املنذري يف التكملة، الترمجة* 



  .د الدين يف امللقبني بعض٦٥٣الترمجة  / ٤، وابن النجار كما دل عليه تلخيص ابن الفوطي ٢٣١
 ونقل هنا من ٦٤٨الترمجة  / ٥: وترجم له ابن الفوطي مرة أخرى يف امللقبني مبجري الدين من تلخيصه

  .تاريخ ابن الدبيثي
، ١٣٥٦ / ٤: ، والتذكرة)١٥٨٢باريس  (٢٥: وترجم له أيضا الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة

 / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١١١ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢١١واالعالم، الورقة 
٢٨٤.  

  = (*)املختصر احملتاج (ابن الدبيثي كما دل عليه ) تاريخ(املنذري و ) تكملة(يف ) ٤(

)٢١/٢٣٩(  

  

  ).االربعني البلدية(، صاحب )١(ابن أمحد بن إبراهيم، الشريازي، مث البغدادي، الصويف 
  .ولد سنة تسع وعشرين ومخس مئة ببغداد

 من أيب القاسم ابن السمرقندي، وحيىي بن علي الطراح، وأيب احلسن بن عبد السالم، وأيب فسمعه أبوه
  .سعد بن البغدادي احلافظ

مث طلب بنفسه، فسمع من عبدامللك الكروخي، وابن ناصر، وبالكوفة من أيب احلسن بن غربة، وبكرمان 
ط من أمحد بن خبتيار املندائي، ، وبواس)٢(من أيب الوقت السجزي، وبالبصرة من عبد اهللا بن سليخ 

وراة من املعمر عبد اجلليل بن أيب سعد، وبنيسابور من حممد بن علي الطوسي، وببلخ من أيب شجاع 
البسطامي، وبأصبهان من إمساعيل احلمامي، ومذان من نصر الربمكي، وبدمشق من أيب املكارم بن 

  .هالل
  .قانوكان ذا رحلة واسعة، ومعرفة جيدة، وصدق وإت

  .وثقه ابن الدبيثي
  .وكتب عنه أبو املواهب بن صصرى

  .وكان حلو احملاضرة، ظريفا، دمث االخالق
__________  

أبو : ابن الفوطي نقال عن حمب الدين ابن النجار) تلخيص(أبو حممد، ويقال أبو العز، ويف ): إليه= 
ا أبو يعقوب، فلعله كانت له كل هذه حدثن: الفرج لكن ابن الدبيثي حينما ذكر حديثا بإسناده إليه، قال

  ).انظر املصادر يف اهلامش اآليت(الكىن كما لكثريين غريه من أهل هذا العصر 
  .كان شيخا برباط أرجوان والدة اخلليفة املقتدي بأمر اهللا، بشرقي بغداد) ١(



  .٣٦٧): املشتبه(قيده الذهيب يف ) ٢(
(*)  

)٢١/٢٤٠(  

  

  .ن العزيز إىل امللوك، وكثر ماله، وروى شيئا يسرياتوصل وساد وذهب رسوال عن ديوا
  .تويف يف شهر رمضان سنة مخس ومثانني ومخس مئة

  .وهي يف جملد) االربعني(وقد أجاد تأليف 
أخربنا أبو اليمن يف كتابه، أخربنا حممد بن أيب جعفر، أخربنا يوسف ابن أمحد مبكة، أخربنا إمساعيل بن 

، حدثنا محاد، عن )٢(، حدثنا البغوي، حدثنا هدبة )١(حدثنا ابن حبابة أمحد، أخربنا أمحد بن حممد، 
  .ثابت، عن أنس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عاد رجال قد صار مثل الفرخ

  ).٣(احلديث ) 
  

   بنالشيخ االمام، احلافظ البارع، اود، أبو عبد اهللا حممد*  ابن الفخار - ١٢٤
__________  

وأبو القاسم عبيد اهللا بن حبابة صاحب ..ومبهملة مفتوحة وموحدة خفيفة): (املشتبه(قال الذهيب يف ) ١(
  ).٢٠٦: ص) (البغوي

  .٦٥٢: الذهيب) مشتبه(انظر ) ٢(
 عن ١٠٧ / ٣يف الذكر والدعاء، وأمحد ) ٢٦٨٨(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم : قال شعيب) ٣(

ا عن محيد، عن ثابت، عن أنس أن عن سهل بن يوسف، كالمه) ٣٤٨٧(ابن أيب عدي، والترمذي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاد رجال من املسلمني قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول اهللا 

اللهم ما كنت : نعم، كنت أقول: قال) هل كنت تدعو بشئ أو تسأله إياه ؟: (صلى اهللا عليه وسلم
  .معاقيب به يف اآلخرة، فعجله يل يف الدنيا

اللهم آتنا يف : سبحان اهللا، ال تطيقه، أوال تستطيعه، أفال قلت: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال رس
  .فدعا اهللا، فشفاه: قال) الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار

وأخرجه مسلم من طريق عفان، عن محاد، عن ثابت، عن أنس، ومن طريق سامل بن نوح العطار، عن 
  .وبة، عن قتادة، عن أنسسعيد بن أيب عر

، والذهيب يف تاريخ ٢٤٢: ، واملنذري يف تكملته، الترمجة٥٤٧ / ٢: ترجم له ابن االبار يف التكملة* 
  = (*)، ٢٧٤ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٦٨االسالم، الورقة 



)٢١/٢٤١(  

  

  .إبراهيم بن خلف، االندلسي، املالقي، ابن الفخار
  .شرة ومخس مئةولد سنة إحدى ع

مسع شريح بن حممد الرعيين، وأبا جعفر البطروجي، والقاضي أبا بكر ابن العريب، وأبا مروان بن مسرة، 
  .وحممد بن حممد بن عبد الرمحان القرشي، وطبقتهم

كان صدرا يف احلفاظ، مقدما، معروفا بسرد املتون واالسانيد، مع معرفة ): ١(قال أبو عبد اهللا االبار 
  ).٢( وحفظ للغريب بالرجال

مسعت أبا سليمان بن حوط اهللا يذكر عن ابن الفخار أنه حفظ يف : عنه أئمة) ٣(مسع منه جلة، وحدثين 
  ).صحيح مسلم(إياه، فكان يذكر ) ٤(، فأما يف مدة لقائي )سنن أيب داود(شبيبته 

إىل حضرة السلطان وكان موصوفا بالورع والفضل، مسلما له يف جاللة القدر، ومتانة العدالة، طلب 
  .مبراكش ليسمع عليه ا، فتويف هناك يف شعبان سنة تسعني ومخس مئة

ومن شيوخي ابن الفخار، مسلم له يف جاللة القدر، ومتانة االمانة والعدالة، : قال أبو الربيع بن سامل
: داهللا، قالوااختص بابن العريب، وأكثر عنه، لقيته برباط الفتح، قرأت عليه وعلى ابن حبيش، وابن عبي

  .أخربنا ابن العريب، أخربنا طراد، فذكر حديثا
__________  

، وابن العماد يف ٢: ، وابن قاضي شهبة يف طبقات النحاة، الورقة١٣٥٥ / ٤: وتذكرة احلفاظ= 
  .٣٠٣ / ٤: الشذرات

  .٥٤٨ - ٥٤٧ / ٢): التكملة) (١(
  .وذكر الغريب: ابن االبار) تكملة(يف ) ٢(
  .وحدث عنه أئمة): ة االباريةالتكمل(يف ) ٣(
  .الكالم اليب سليمان بن حوط اهللا) ٤(

(*)  

)٢١/٢٤٢(  

  

وفيها مات الشاطيب، وأبو اخلري القزويين، وأبو املظفر عبد اخلالق ابن فريوز اجلوهري، ووالد كرمية، 
  .أخو عبد احلق) ١(وحممد بن عبدامللك بن بونه 

  .وله إجازة من ابن سكرة



  
، )٢( بن حيىي بن حممد بن بوش الشيخ املعمر، الرحلة، أبو القاسم حيىي بن أسعد*  ابن بوش - ١٢٥

  .البغدادي االزجي اخلباز
من أيب طالب بن يوسف، وأيب الغنائم حممد بن حممد، واحلسن بن حممد الباقرحي، ) ٣(مسع بإفادة خاله 

 وأيب الربكات هبة اهللا ابن وأيب سعد بن الطيوري، وأيب غالب عبيد اهللا بن عبدامللك الشهرزوري،
  البخاري، وأيب نصر أمحد بن هبة اهللا ابن النرسي، وأيب العز بن كادش،

__________  
  . كما قيدناه هنا١٠٤): املشتبه(قيده الذهيب يف ) ١(
، وابن الدبيثي )ظاهرية (٦١: ، وإكمال االكمال، الورقة٢٢٣ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة * 

، ٤٥٥ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة٢٣٨ / ٣:  كما دل عليه املختصر احملتاج إليهيف تارخيه
: ، والنعال البغدادي يف مشيخته١٢: ، وأبو شامة يف ذيل الروضتني٤٠٥: واملنذري يف التكملة، الترمجة

: الم، ودول االس٢٨٣ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٧٤: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٣٣
، والعيين )سوهاج (١٢٥: ، وابن ناصر الدين يف توضيحه، الورقة٢١١: ، واالعالم، الورقة٧٧ / ٢

، وابن العماد يف ١٤٠ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢١٤الورقة  / ١٧: يف عقد اجلمان
  .٣١٥ / ٤: الشذرات

  ):التكملة( ، وقال املنذري يف)إكمال االكمال(من ) البوشي(قيده ابن نقطة يف ) ٢(
  ).بفتح الباء املوحدة وسكون الواو وبعدها شني معجمة(
): املنتظم(، ترجم له ابن اجلوزي يف ٥٦٢خاله هو أبو احلسن علي بن أيب سعد اخلباز املتوىف سنة ) ٣(

  . وغريهم٤٠٠: الورقة / ١٦): عقد اجلمان(، والعيين يف ٢٧١ / ٨: ، وسبطه يف املرآة٢٢١ / ١٠
(*)  

)٢١/٢٤٣(  

  

  .وعلي بن عبد الواحد الدينوري، وهبة اهللا بن احلصني، وأيب عبيداهللا البارع، وعدة
  .وأجاز له أبو القاسم بن بيان، وأبو علي احلداد، وأبو الغنائم النرسي، ومجاعة

كان مساعه صحيحا، وبورك يف عمره، وأحتيج إليه، وحدث أربعني سنة، ومل يكن : قال ابن الدبيثي
  .عنده علم

  .كله على ابن احلصني) املسند(من مساعه : قلت
الشيخ موفق الدين، والبهاء عبد الرمحان، والتقي بن باسويه، وحممد بن عبد العزيز : حدث عنه



الصواف، وحممد بن عبد القادر البندنيجي، ومتيم بن منصور الرصايف، وجعفر بن ثناء ابن القرطبان، 
الخضر، وفضل اهللا اجليلي، وعلي بن معايل الرصايف، وداود بن شجاع، وعلي بن فائزة، وعلي بن ا

  .وحميي الدين ابن اجلوزي، وابن خليل، واليلداين، وابن املهري احلراين، وعدة
  ).١(وأجاز لشيخنا أمحد بن أيب اخلري 

  .وكان يعطى على الرواية لفقره يف بعض الوقت
  .س مئة، وله بضع ومثانون سنةمات يف ثالث ذي القعدة فجاءة، غص بلقمة، سنة ثالث وتسعني ومخ

__________  
، )٢٣٩ / ٣: املختصر احملتاج إليه( الياء - رمحه اهللا -شدد شيخنا العالمة الدكتور مصطفى جواد ) ١(

وما أصاب، أو لعله سبق قلم منه، وهذا هو أمحد بن أيب اخلري سالمة احلنبلي شيخ الذهيب املشهور املتوىف 
  .ه وقد مر التعريف ب٦٧٨سنة 
(*)  

)٢١/٢٤٤(  

  

 بن حممد بن أيب الشيخ اجلليل، مسند أصبهان، أبو جعفر حممد بن إمساعيل*  الطرسوسي - ١٢٦
  .الفتح، الطرسوسي، مث االصبهاين، احلنبلي، الفقيه

  .ولد سنة اثنتني ومخس مئة، يف صفرها
مود بن إمساعيل أيب علي احلداد، وحممد بن طاهر، وحممد بن عبد الواحد الدقاق، وحم: ومسع من

  .االشقر، وأيب شل عبد الصمد العنربي
  .أبو موسى عبد اهللا بن عبد الغين، ويوسف بن خليل، وطائفة: حدث عنه

  .وأجاز المحد بن أيب اخلري
  .مات يف السابع والعشرين من مجادى اآلخرة سنة مخس وتسعني ومخس مئة

بو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن أنبأنا أمحد بن سالمة، عن حممد بن إمساعيل، أخربنا أ
أمحد، حدثنا أبو زرعة، حدثنا حيىي بن صاحل، حدثنا معاوية بن سالم، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب 

كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنودي : (سلمة، عن عبد اهللا بن عمرو قال
  ).بالصالة جامعة

__________  
  :، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٤٨٤رجم له املنذري يف التكملة، الترمجة ت* 

، وابن تغري بردي ٢٨٧ / ٤: ، والعرب٢١١: ، واالعالم، الورقة)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٠٣



  .٣٢٠ / ٦: ، وابن العماد يف الشذرات١٥٤ / ٦: يف النجوم
(*)  

)٢١/٢٤٥(  

  

  .ه عن حيىي بهعن ابن راهوي) ١(أخرجه البخاري 
  

 بن عبد الواحد القاضي االمام املعمر، اخلطيب، أبو الفضائل، عبدالرحيم بن حممد*  الكاغدي - ١٢٧
  .بن أمحد، االصبهاين، الكاغدي، املعدل

  .ولد يف سنة إحدى ومخس مئة
  .مسع أبا علي احلداد، وحممد بن عبد الواحد الدقاق، وإمساعيل االخشيذ، وفاطمة اجلوزدانية

  .يوسف بن خليل، وهو أحد العشرة الذين أدركهم من أصحاب احلداد: ث عنهحد
  .أجاز لشيخنا أمحد بن سالمة

  .وتويف يف ذي القعدة سنة أربع وتسعني
  ).٢(وفيها مات أبو طاهر علي بن سعيد بن فاذشاه بأصبهان، وهو أحد العشرة 

  
   بند القراء، أبو بكر عبد اهللالشيخ االمام، املقرئ البارع، مسن* *  ابن الباقالين - ١٢٨

__________  
  .باب النداء بالصالة جامعة يف الكسوف:  يف الكسوف٤٤٢ / ٢) ١(
باريس  (٧٤: ، والذهيب يف تاريخ االسالم الورقة٤٥١: ترجم له املنذري يف التكملة، الترمجة* 

  .٣١٧ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢١١: ، واالعالم، الورقة٢٨٤ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢
  .يعين من أصحاب احلداد الذين أدركهم احلافظ ابن خليل) ٢(

  = (*)، وابن ٥٤ / ١٢: ، وابن االثري يف الكامل١٣٠: ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة* * 

)٢١/٢٤٦(  

  

  .منصور بن عمران بن ربيعة، الربعي، الواسطي، ابن الباقالين
  .ولد يف أول سنة مخس مئة

  .شر على أيب العز القالنسي، وعلي بن علي بن شريان، وسبط اخلياطوتال بالع



ومسع من مخيس احلوزي، وأيب عبد اهللا البارع، وهبة اهللا بن احلصني، وأيب العز بن كادش، وأيب علي 
  .الفارقي، وأيب بكر املزريف، وأيب الكرم نصر اهللا بن اجللخت، ومجاعة

  . أناشيد، وكان شاعرا حمسنا)٢(، وابن عساكر )١(السمعاين : روى عنه
التقي ابن باسويه، واملرجى بن شقرية، وأبو عبد اهللا بن الدبيثي، : وحدث عنه، وتال عليه بالعشر

واحلسني بن أيب احلسن بن ثابت الطييب، واالمام أبو الفرج ابن اجلوزي، وولده حميي الدين يوسف، 
  .والشريف الداعي، وقصد من اآلفاق لعلو االسناد

__________  
، واملنذري يف ٤٥٣ / ٨: ، والسبط يف املرآة)٥٩٢٢باريس  (١٠٩: الدبيثي يف تارخيه، الورقة= 

باريس  (٧٠: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٢: ، وأبو شامة يف الذيل٣٨١: التكملة، الترمجة
، ودول ١٧٢/  ٢: ، واملختصر احملتاج إليه٢١١: ، واالعالم، الورقة٢٨١ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢
، وابن اجلزري ١٠١: ، والغساين يف العسجد، الورقة١٧٦: ، ومعرفة القراء، الورقة٧٧ / ٢: االسالم

، وابن تغري بردي يف ٢١٤: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٤٦٠ / ١: يف غاية النهاية
  ، وابن العماد يف١٤٦ / ٦: النجوم

  .٣١٤ / ٤: الشذرات
  . من ثالثني سنةومات قبله بأكثر) ١(
  .ومات قبله باثنتني وعشرين سنة) ٢(

(*)  

)٢١/٢٤٧(  

  

انفرد بالعشرة عن أيب العز، وادعى رواية شئ من الشواذ، فتكلم الناس فيه، ووقفوا ): ١(قال الدبيثي 
  .يف ذلك، وكان عارفا بوجوه القراءات

:  وفاة ابن الباقالين كأن من يقول يلرأيت يف املنام بعد: ومسعت عبد احملسن بن أيب العميد الصويف يقول
  .صلى عليه سبعون وليا هللا

  .حدث بسنن أيب داود عن الفارقي، ومساعه منه سنة مثاين عشرة): ٢(وقال ابن نقطة 
وما ) ٣) (االرشاد(قرأ ابن الباقالين على أيب العز ب : وقال احملدث حممد بن أمحد بن احلسن الواسطي

  .سوى ذلك، فإنه كان يزوره
  .تويف ابن الباقالين يف سلخ ربيع اآلخر سنة ثالث وتسعني ومخس مئة

  



  ،العالمة املفيت، أبو املفاخر، حممد بن أيب علي بن أيب نصر*  النوقاين - ١٢٩
__________  

  ).٥٩٢٢باريس  (١٠٩: ، وهو تارخيه، الورقة)الذيل) (١(
  . من نسخة االزهر١٣١: ، الورقة)التقييد) (٢(
  .للخليلي) االرشاد (يعين كتاب) ٣(
، )٥٩٢١باريس  (١٨٠: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة٥٢ / ١٢: ترجم له ابن االثري يف الكامل* 

، وابن الصابوين يف تكملة إكمال ١٠: ، وأبو شامة يف الذيل٣٠٩: واملنذري يف التكملة، الترمجة
  :ه، وابن الفوطي يف امللقبني بفخر الدين من تلخيص٣٥١: االكمال

 ونقل ترمجته من تاريخ القاضي تاج الدين حيىي بن القاسم التكرييت، والذهيب يف ٢٣٨٩: الترمجة / ٤
: ، والصفدي يف الوايف١٦٥ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢باريس  (٦٨: تاريخ االسالم، الورقة

: كثري يف البداية، وابن ٤٩٩ / ٢: ، واالسنوي يف طبقاته٢٩ / ٧: ، والسبكي يف طبقاته١٧١ / ٤
  ).سوهاج (٧٩، وابن ناصر الدين يف التوضيح، الورقة ١٦٤: ، وابن امللقن يف العقد، الورقة١٣ / ١٣
(*)  

)٢١/٢٤٨(  

  

  .، الشافعي)١(النوقاين 
تفقه مبحمد بن حيىي، وبرع يف املذهب واخلالف، مث سكن بغداد، وأخذوا عنه طريقته، مث درس مبدرسة 

  .وله معرفة تامة بالتفسريأم اخلليفة الناصر، 
  .خترج به أئمة، وكان ذا صالح وصيانة ومالزمة للعلم مع سخاء ومروءة وبذل وقناعة

  .اليت البن حيىي، وكان شيخا مهيبا) االربعني(حدث ب 
  .عبد الرمحان بن عمر الغزال، وغريه: روى عنه

 النوقاين ثناء كثريا، ويصف خلقه مسعت الفقيه نصر بن عبد الرزاق غري مرة يثين على: قال ابن النجار
  .وبذله لتالمذته، وغزارة علمه وسعة فهمه

  .كان وليا هللا: ومسعت الفقيه حممد بن أيب بكر بن الدباس يثين على النوقاين، ويقول: قال ابن النجار
  .مولده سنة ست عشرة ومخس مئة بنوقان

  .س مئةوتويف قافال من حجه بالكوفة يف صفر سنة اثنتني وتسعني ومخ
__________  

وجدنا النون االوىل من النوقاين مفتوحة يف أصل النسخة، وكأن الذهيب أخذ برأي الذين فتحوها ) ١(



  ).االنساب(ومنهم أبو سعد السمعاين يف 
، وقال الزكي )مراصد االطالع(وتابعه ابن عبد احلق يف ) معجم البلدان(وقيدها ياقوت بالضم يف 

ونوقان اليت نسب إليها هي إحدى مدينيت طوس، وهي ): التكملة(ملفاخر هذا من املنذري يف ترمجة أيب ا
  .وقد حكي فتح النون االوىل: مث قال) بضم النون وسكون الواو وفتح القاف وبعد االلف نون

(*)  

)٢١/٢٤٩(  

  

دي ، الشيخ املعمر، املسند، أبو القاسم البغداابن أيب غالب حممد بن حسني*  ذاكر بن كامل - ١٣٠
  .اخلفاف

مسعه أخوه املبارك احلافظ من احلسن حممد بن إسحاق الباقرحي، وأيب علي ابن املهدي، واملعمر بن حممد 
البيع، وأيب سعد ابن الطيوري، وعبد اهللا ابن السمرقندي، وأيب طالب بن يوسف، وأيب العز القالنسي، 

  .وحممد بن عبدا لباقي الدوري، وعدة
بيان، وعبد الغفار الشريويي، وأبو الغنائم النرسي، وأبو علي احلداد، وأبو طاهر وأجاز له أبو القاسم بن 

  .احلنائي الدمشقي، وأبو القاسم علي بن إبراهيم النسيب، وعدة
وروى الكثري، وتفرد، وكان صاحلا خريا، قليل الكالم، ذاكرا اهللا، يسرد الصوم، ويتقوت من عمله، 

  .وكان أميا ال يكتب
 بن صصرى، وأبو عبد اهللا الدبيثي، وابن خليل، وحممد بن عبد اجلليل، وعلي بن معايل سامل: حدث عنه

  .الرصايف، وعدة
  .وقد مسع منه معمر بن الفاخر، وأبو سعد السمعاين، ملكان امسه

__________  
  ٤٩: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة٩٥: ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 
 ٦٠: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٢٧٨: واملنذري يف التكملة، الترمجة، )٥٩٢٢باريس (
، ٢١١: ، واالعالم، الورقة٢٧٦ / ٤: ، والعرب٦٦ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢باريس (

  .٣٠٦ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٥٦الورقة  / ٨: والصفدي يف الوايف
(*)  

)٢١/٢٥٠(  

  



  .االجازة مسند بغداد حممد بن الدينةوآخر من روى عنه ب
  .تويف يف سادس رجب سنة إحدى وتسعني ومخس مئة

وفيها مات أبو العباس أمحد بن أيب منصور بن الزبرقان االصبهاين يف عشر املئة، وشيخ القراء شجاع بن 
وأبو حممد حممد بن سيدهم املدجلي مبصر، ومقرئ بغداد أبو جعفر عبد اهللا بن أمحد بن جعفر الواسطي، 

بن حيىي ) ١(عبيداهللا احلجري، وأبو احملاسن حممد بن احلسن االصفهبذ بأصبهان، وأبو احلسن جنبة 
احلرميي من شيوخ ابن خليل، مسع أبا علي ابن ) ٢(الرعيين املقرئ، وأبو منصور حيىي بن علي ابن اخلراز 

  .املهدي
  

 اود، احملدث احلافظ، احلجة، شيخ االسالم، الشيخ االمام، العالمة املعمر، املقرئ *  احلجري- ١٣١
أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عبيداهللا بن سعيد بن حممد بن ذي النون، الرعيين، 

  .، االندلسي، املريي، املالكي، الزاهد، نزيل سبتة)٣(احلجري 
  .ولد سنة مخس ومخس مئة

__________  
الورقة ) توضيحه(، وابن ناصر الدين يف ٣٣٧): تكملة إكمال االكمال(قيده ابن الصابوين يف ) ١(

  . من النسخة السوهاجية١٤٢
  :باحلروف فقال) اخلراز( وقيد ٢٩٩: ، الترمجة)التكملة(ترمجه املنذري يف ) ٢(

  .بفتح اخلاء املعجمة وتشديد الراء املهملة وفتحها وبعد االلف زاي
، والذهيب يف تاريخ ٢٦١: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٨٦٥ / ٢: ترجم له ابن االبار يف التكملة* 

 / ٤: ، والعرب١٣٧٠ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٧٣: االسالم، الورقة
  .٣٠٧ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٧٧

  .بفتح احلاء املهملة وسكون اجليم، نسبة إىل حجر بن ذي رعني) ٣(
(*)  

)٢١/٢٥١(  

  

من أيب عبد اهللا بن زغيبة، ومسع من أيب القاسم بن ورد، وأيب احلسن بن موهب، ) صحيح مسلم(ومسع 
أبا احلسن بن مغيث لقيه بقرطبة، وأبا القاسم بن بقي، وأبا عبد اهللا بن مكي، وأبا جعفر ) ١] (لقي [ و 

سن شرحيا، وتال عليه بالسبع، عاليا، وأبا بكر ابن العريب، وأبا احل) سنن النسائي(البطروجي مسع منه 
  .سنة أربع وثالثني، وعين باحلديث، وتقدم فيه) صحيح البخاري(وقرأ عليه 



  .كان غاية يف الورع والصالح والعدالة): ٢(قال االبار 
ويل خطابة املرية، ودعي إىل القضاء، فأىب، وملا تغلب العدو، نزح إىل مرسية، وضاقت حاله، فتحول إىل 

بتة، فتصدر ا، وبعد صيته، ورحل إليه الناس، وطلب إىل السلطان مبراكش ليأخذ عنه، فاس، مث إىل س
صادف وقت وفاته : ، مسعت أبا الربيع بن سامل يقول)٣(فبقي ا مدة، ورجع، حدثنا عنه عامل من اجللة 

بوع إال يف قحط، فلما وضعت جنازته، توسلوا به إىل اهللا، فسقوا، وما اختلف الناس إىل قربه مدة االس
  .الوحل

وهو رأس الصاحلني، ورسيس االثبات الصادقني، حالف عمره الورع، ومسع من العلم الكثري، : قال
زمانا خيرب أنه ) ٥(مل خترج املرية أفضل منه، وكان : ، وكان ابن حبيش شيخنا كثريا ما يقول)٤(وأمسع 

  ميوت يف
__________  

  ).خ االسالمتاري(إضافة يقتضيها السياق، وهي يف ) ١(
  . وقد اختصر الذهيب النص وانتقى منه بأسلوبه٨٧١ - ٨٦٩ / ٢): التكملة) (٢(
حدث عنه عامل من اجللة االعالم باالندلس والعدوة، فيهم عدة من شيوخنا ): (التكملة االبارية(يف ) ٣(

  ).وغريهم
بارية، فكأنه ساقط منها ؟ اال) التكملة(إىل هذا املوضع مل أجده يف املطبوع من ) وقال: (من قوله) ٤(
  .نقل ابن االبار خرب الرؤية عن شيخه أيب الربيع بن سامل) ٥(

(*)  

)٢١/٢٥٢(  

  

  .يف ستة أيام وكتبا، مث مساها) صحيح مسلم(عليه ) ١(احملرم لرؤيا رآها، فكان كل سنة يتهيأ، قرأت 
  .تال بالسبع أيضا على حيىي بن اخللوف، وأيب جعفر بن الباذش: قلت
  . عليه أبو احلسن علي بن حممد الشاري، وأكثر عنهتال

ظهرت اليب حممد بن عبيداهللا كرامات، حدثنا شيخنا الراوية حممد بن احلسن بن غاز، : وقال ابن فرتون
حدثت مبوت ابن عبيداهللا، فشق :  قالت- وكانت صاحلة، وكانت استحيضت مدة -عن بنت عمه 

 وليا من أوليائك، فأمسك عين الدم حىت أصلي عليه، فانقطع اللهم إن كان: علي أن ال أشهده، فقلت
  ).٢(عين لوقته، مث مل أره بعد 

ابن غازي املذكور، وأبو عمرو حممد بن حممد ابن عيشون، وحممد بن أمحد اليتيم : وحدث عنه: قلت
ن حممد القرطيب، وشرف الدي) ٣(االندرشي، وحممد بن حممد اليحصيب، وحممد بن عبد اهللا بن الصفار 



  بن عبيداهللا املرسي، وأبو اخلطاب بن دحية، وأخوه أبو عمرو،
وأبو بكر حممد بن أمحد بن حمرز الزهري، وعبد الرمحان بن القاسم السراج، وأبو احلسن علي بن الفخار 

  الشريشي، وأبو احلسن علي بن فطرال، وأبو احلجاج يوسف بن حممد االزدي، وإبراهيم بن عامر
__________  

 خرب قراءة ابن االبار لصحيح مسلم على املترجم يف ستة أيام وغريه من الكتب االخرى ال وجود )١(
  .ناقصة بال ريب، فليعلم ذلك) التكملة(، فالترمجة يف املطبوع من )التكملة(له يف املطبوع من 

  .٨٧١ / ٢: عن صاحبه ابن فرتون عن ابن غازي) التكملة(أورد ابن االبار هذه احلكاية يف ) ٢(
  ).تاريخ االسالم(والتصحيح من ) بن أيب الصفار: (يف االصل) ٣(

(*)  

)٢١/٢٥٣(  

  

، وحممد بن عبد اهللا االزدي الذي بقي )٢( وحممد بن إبراهيم بن اجلرج - بفتح الطاء -) ١(الطوسي 
  .إىل سنة ستني وست مئة

اري، أخربنا احلافظ عبد اهللا بن ، أخربنا حممد بن إبراهيم االنص)٣(أخربين عبداملؤمن بن خلف احلافظ 
حدثنا حممد ابن : حممد احلجري، أخربنا أمحد بن حممد بن بقي، وأمحد بن عبد الرمحان البطروجي، قاال

الفرج الفقيه، حدثنا يونس بن عبد اهللا القاضي، أخربنا أبو عيسى حيىي ابن عبد اهللا، أخربنا عم أيب 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرعبيداهللا بن حيىي بن حيىي، أخربنا أيب، 

  ).٤) (إن الذي تفوته صالة العصر كأمنا وتر أهله وماله: (وسلم قال
يف أول صفر سنة إحدى وتسعني ومخس مئة، وكانت جنازته مشهودة : مات ابن عبيداهللا يف احملرم، وقيل

  .بسبتة
  .مئةيف سنة ثالث ومخس ) ٥(بل ولد : وقيل

__________  
  .٤٢١: الذهيب) مشتبه(انظر ) ١(
حممد بن إبراهيم بن اجلرج، حدثنا عنه املعني بن أيب العباس : اجلرج): (املشتبه(قال الذهيب يف ) ٢(

 من نسخة ١٢٥: الورقة / ١) توضيحه(، وقيده ابن ناصر الدين باحلروف يف )١٤٦: ص) (بالثغر
  .الظاهرية

  .٧٠٥لذهيب، املتوىف سنة يعين الدمياطي شيخ ا) ٣(
باب جامع الوقوت، ومن طريق :  يف وقوت الصالة١٢، ١١ / ١) املوطأ(هو يف : قال شعيب) ٤(



: يف املساجد) ٦٢٦(باب إمث من فاتته العصر، ومسلم :  يف املواقيت٢٤ / ٢مالك أخرجه البخاري 
  .باب التغليظ يف تفويت صاله العصر

) وتر(عند اجلمهور على أنه مفعول ثان لوتر، وأضمر يف ) أهله (هو بنصب) وتر أهله وماله(وقوله 
  .أصيب بأهله وماله، وهو متعد إىل مفعولني: فاملعىن) الذي فاتته(نائب الفاعل العائد على 

ورفعه، الن من رد النقص إىل الرجل ) أهله(، فعلى هذا جيوز نصب )نقص(هنا مبعىن ) وتر: (وقيل
  .لفاعل، ومن رده إىل االهل، رفعنصب، وأضمر ما يقوم مقام ا

  = (*)كان على املؤلف أن يذكر ذلك بعد ذكر مولده االول يف صدر الترمجة، أما إيراده هذه ) ٥(

)٢١/٢٥٤(  

  

ابن بشكوال، وأبو بكر بن خري، وابن : ثالثة من أعالم املغرب يف هذا الشأن: قال طلحة بن حممد
  .عبيداهللا

كان جيمع إىل الزهد : ون، فحي هال بابن عبيداهللا، وقال ابن رشيدإذا ذكر الصاحل: وقال ابن سامل
  .واحلفظ املشاركة يف أنواع من العلم رمحه اهللا

مل : مكث أربعني سنه ال حيضر اجلمعة لعذربه، مث أنكر ابن رشيد هذا، وقال: وقيل: وقال ابن رشيد
  .ينقطع هذه املدة كلها عن اجلمعة

  ه وسنه، وكان أهل سبتة يتغالونكأنه انقطع بعض ذلك لكرب: قلت
  .فيه، ويتربكون برؤيته، رمحه اهللا

  
الدين أبو القاسم حممود بن ) ١(الشيخ االمام العالمة، االصويل، كبري الشافعية، جمري *  اري - ١٣٢
  . بن علي بن املبارك، الواسطي، مث البغدادياملبارك

__________  
  .فإنه يثري اللبس) وقيل بل ولد(الرواية هنا وبالصيغة اليت ذكرها = 

  .٨٧٠ / ٢: االبارية) التكملة(أما صاحب هذه الرواية، فهو ابن فرتون كما جاء يف 
 من الكامل، وترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه بداللة املختصر ٥٩٢ذكره ابن االثري يف وفيات سنة * 

، وابن ١٠: أبو شامة يف ذيل الروضتني، و٣٦٣، واملنذري يف التكملة، الترمجة ١٨٤ / ٣: احملتاج إليه
 من امليم، والذهيب يف تاريخ االسالم، ٦٤٣: الترمجة / ٥: الفوطي يف امللقبني مبجري الدين من تلخيصه

، والسبكي ٢١١: ، واالعالم، الورقة٢٨٠ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٨٤الورقة 
، والغساين يف العسجد، الورقة ٧٣: املذهب، الورقة، وابن امللقن يف العقد ٢٨٧ / ٧: يف الطبقات



، وابن قاضي شهبة يف طبقات الشافعية، ٧٩: ، وابن عبد اهلادي يف معجم الشافعية، الورقة١٠١
 ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٤٠ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم)٢١٠٢باريس  (٥٥: الورقة

 /٣١١.  
واري بضم امليم وكسر اجليم وسكون الياء آخر احلروف ): لةالتكم(قال الزكي املنذري يف ) ١(

  .وبعدها راء مهملة
(*)  

)٢١/٢٥٥(  

  

  .، وغريه)١(تفقه على أيب منصور الرزاز 
  .وأخذ الكالم عن أيب الفتوح حممد بن الفضل االسفراييين، وعبد السيد الزيتوين

  .وبرع، وتقدم، وفاق االقران، وكان يضرب بذكائه املثل
  .٥١٧ سنة ولد

  .ومسع من ابن احلصني، والقاضي أيب بكر ومجاعة
وقدم دمشق، فدرس، وناظر، وخترج به االصحاب، مث سار إىل شرياز، فدرس ا، وبعسكر مكرم، 

  .وواسط، مث درس بالنظامية ببغداد، وخلع عليه بطرحة، مث بعث رسوال إىل مهذان، فأدركه االجل
، وما )٣(ه حىت صار أوحد زمانه، وتفرد مبعرفة االصول، قرأت عليه برع يف الفق): ٢(قال ابن الدبيثي 

رأيت أمجع لفنون العلم منه، مع حسن العبارة، نفذ رسوال إىل خوارزمشاه، فمات يف طريقه مذان يف 
  .ذي القعدة سنة اثنتني وتسعني ومخس مئة

  .ل عنهابن الدبيثي، وابن خليل، وروى ابن النجار عن ابن خلي: حدث عنه: قلت
كان طواال، ذكيا، دقيق الفهم، غواصا على املعاين، يشتغل سرا باملنطبق : وقال املوفق عبد اللطيف

، وكان بني اري وبني ابن فضالن مناظرة كمحاربة، )املعترب(وفنون احلكمة على أيب الربكات صاحب 
  .وكان اري يقطعه كثريا

  ).٤(وله بنيت بدمشق اجلاروخية 
__________  

  .تفقه على الرزاز باملدرسة النظامية ببغداد) ١(
  .١٨٤ / ٣): املختصر احملتاج إليه(انظر ) ٢(
  .قرأ عليه ابن الدبيثي االصول وعلم الكالم) ٣(



  .يعين املدرسة اجلاروخية) ٤(
(*)  

)٢١/٢٥٦(  

  

ة اهللا بن  بن الفضل بن هببن علي) ١(شيخ الشافعية، أبو القاسم حيىي الواثق *  ابن فضالن - ١٣٣
  .بركة، البغدادي
  .الواثق، النه لقب خليفة: ال حيسن أن تكتب خبطك إىل اخلليفة: قال له ابن هبرية

  .فكتبت حيىي: قال
  ).٢(مولده سنة سبع عشرة ومخس مئة 

  .مسع أبا غالب ابن البناء، وإمساعيل ابن السمرقندي، ومن أيب الفضل االرموي
  .ه واثقا، وابن الدبيثي، ومجاعةابن خليل يف معجمه، فسما: روى عنه

__________  
، واملنذري يف ٦٥ / ١٢: ، وابن االثري يف الكامل٢٢٤: ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 

 / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع املختصر١٥: ، وأبو شامة يف ذيل الروضتني٤٩١: التكملة، الترمجة
، ٢٤٦ / ٣: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢باريس  (٨٤ :، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١١

، وابن ٣٢٢ / ٧: ، والسبكي يف الطبقات٤٧٩ / ٣: ، واليافعي يف مرآة اجلنان٢٨٩ / ٤: والعرب
: ، والغساين يف العسجد، الورقة٧٤: ، وابن امللقن يف العقد املذهب، الورقة٢١ / ١٣: كثري يف البداية

، وابن ١٥٣ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢٣٩: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان١٠٣
، وهو والد الفقيه ٣٢١ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٠٠: عبد اهلادي يف معجم الشافعية، الورقة

  .٦٣١الكبري قاضي القضاة حممد مدرس املستنصرية املتوىف سنة 
مجال الدين، وقد ذكره :  ألقابه، فهو يلقبكما سيأيت وليس هذا من) الواثق(النه كان يسمى ) ١(

وأورده ابن باطيش واحلافظ أبو احلجاج يوسف بن خليل الدمشقي يف : وقال) واثق(السبكي باسم 
  .كما أوردناه) معجمه(
ومولده يف أواخر سنة مخس عشرة أو أوائل حمرم سنة ست عشرة ): (التكملة(قال املنذري يف ) ٢(

  .ومخس مئة
  ).٤٩١: الترمجة(ه يف مجادى االوىل سنة سبع عشرة ومخس مئة كان مولد: وقيل
(*)  

)٢١/٢٥٧(  



  

وكان بارعا يف اخلالف والنظر، بصريا بالقواعد، ذكيا، يقظا، لبيبا، عذب العبارة، وجيها، معظما، كثري 
صاحب الغزايل مرتني، ووقع يف السفر، فانكسر ذراعه، وصارت ) ١(التالمذة، ارحتل إىل ابن حيىي 

  .فخذه، مث أدته الضرورة إىل قطعها من املرفق، وعمل حمضرا بأا مل تقطع يف ريبةك
يسافر أحدهم يف قطع الطريق، ويدعي أنه : فلما ناظر اري مرة، وكان كثريا ما ينقطع يف يد اري، فقال

  .كان يشتغل، فأخرج ابن فضالن احملضر، وأخذ يشنع على اري بالفلسفة
 ظريف املناظرة، ذا نغمات موزونة، يشري بيده بوزن مطرب أنيق، يقف على أواخر وكان ابن فضالن

  .الكلم خوفا من اللحن
  .وكان يداعبين كثريا، مث رمي بالفاجل يف أواخر عمره رمحه اهللا: قاله املوفق عبد اللطيف، مث قال

 أيب االسعد القشريي، وتفقه ببغداد على أيب منصور الرزاز، وخترج به أئمة، ومسع خبراسان من: قلت
  .وعمر بن أمحد ابن الصفار

  .درس مبدرسة دار الذهب، وقد تال بالروايات على حممد ابن العاملة، وكان على دروسه إخبات وجاللة
  .مات يف شعبان سنة مخس وتسعني ومخس مئة

  
   بنالشيخ اجلليل االمني، مسند العصر، أبو الفرج، عبد املنعم*  ابن كليب - ١٣٤

__________  
  .الذي عرفنا به سابقا) احمليط(يعين حممد بن حيىي النيسابوري صاحب ) ١(
  = (*)، وابن ١٦٢: ، وابن نقطة يف التقييد، الورقة٦٧ / ١٢: ترجم له ابن االثري يف الكامل* 

)٢١/٢٥٨(  

  

جري، عبد الوهاب بن سعد بن صدقة بن خضر بن كليب، احلراين، مث البغدادي، احلنبلي، التاجر، اآل
  .لسكناه يف درب اآلجر

  .ولد يف صفر سنة مخس مئة
أبا القاسم بن بيان، وأبا علي بن نبهان، وأبا بكر بن بدران، وأبا عثمان بن ملة، وأبا منصور : ومسع

  .حممد بن أمحد بن طاهر اخلازن، وأبا اخلطاب الفقيه، وصاعد بن سيار، ونور اهلدى أبا طالب الزينيب
لي ابن املهدي، وأبا العز حممد بن املختار، وحممد بن عبدا لباقي الدوري، وأبا طاهر ولقي باالجازة أبا ع

  .بن يوسف، واملبارك بن احلسني الغسال، وابن بيان، وابن نبهان أيضا
  .مروية) مشيخة(وله 



ابن الدبيثي، وابن خليل، وابن النجار، وعمر بن بدر، وأبو موسى ابن احلافظ، واليلداين، : حدث عنه
أمحد بن سالمة احلراين، وحميي الدين ابن اجلوزي، وشيخ الشيوخ عبد العزيز بن حممد االنصاري، و

  .ومشس الدين أبو املظفر سبط ابن اجلوزي، وابن عبد الدائم، والنجيب عبد اللطيف، وخلق كثري
  ابن أيب اليسر، والقطب ابن عصرون، واخلضر بن: وباالجازة

__________  
 ٢٨: ، وابن النجار يف التاريخ ادد، الورقة)٥٩٢٢باريس  (١٥٨ه، الورقة الدبيثي يف تارخي= 
، وابن الساعي يف ١٨: ، وأبو شامة يف ذيل الروضتني٥٢٣: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة)ظاهرية(

 ٩٣: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٢٢٧ / ٣: ، وابن خلكان يف وفياته٢٦ / ٩: اجلامع املختصر
، ٢٣ / ١٣: ، وابن كثري يف البداية٧٨ / ٢: ، ودول االسالم٢٩٣ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢اريس ب(

، وابن تغري بردي ٢٤١: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان١٠٤: والغساين يف العسجد، الورقة
  ، وابن العماد يف١٥٩ / ٦: يف النجوم
  .٣٢٧ / ٤: الشذرات

(*)  

)٢١/٢٥٩(  

  

  .يب اخلري، والعز عبد العزيز بن الصيقل، وحممد بن أيب الدينةمحويه، وأمحد بن أ
  .وانتهى إليه علو االسناد، ومتع حبواسه وذهنه، وكان صبورا حمبا للرواية

  .دخل مصر مع أبيه، وسكن دمياط مدة، وحج سبع مرات، وفاتته عرفة يف الثامنة، تعوق بالبحر
تسريت : اة أبا حممد الكناين، مسعت ابن كليب يقولمسعت قاضي القض): ١) (الوفيات(قال املنذري يف 

  .اشتروا يل جارية: وكان خياصم أوالده يف ذلك السن، فيقول: مبئة ومثان وأربعني جارية، قال
أحلق الصغار بالكبار، ومتع بصحته، وذهنه، وحسن صورته، ومحرة وجهه، وكان ): ٢(قال ابن النجار 

 خبطه، وله بضع وتسعون سنة خبط مليح، وحدث به من لفظه، ال ميل من السماع، كتب جزء ابن عرفة
وكان من أعيان التجار، ذا ثروة واسعة، مث تضعضع، واحتاج إىل االخذ، وبقي ال حيدث جبزء ابن عرفة 

  .إال بدينار، وكان صدوقا قرأت عليه كثريا
  .السابع والعشرين من ربيع االول سنة ست وتسعني ومخس مئة) ٣(تويف ليلة 

__________  
  .٥٢٣: الترمجة) ١(
  ).ظاهرية (٢٩: ، الورقة)التاريخ ادد) (٢(



) وحضرت الصالة عليه باملدرسة النظامية..صبيحة يوم االثنني السابع والعشرين: (قال ابن النجار) ٣(
  ). ظاهرية٢٩: التاريخ، الورقة(

(*)  

)٢١/٢٦٠(  

  

  .أحوال وتأله وتعبد، صاحب الزاهد، من كبار مشايخ العراق*  جاكري - ١٣٥
  .صحب الشيخ عليا اهلييت وغريه

الكردي احلنبلي، مل يتزوج، وتذكر عنه كرامات، وله زاوية ) ١(وجاكري لقب، وامسه حممد بن دشم 
  .كبرية بقرية راذان، على بريد من سامراء

  .وجلس يف املشيخة بعده أخوه أمحد، وبعد أمحد ولده الغرس، وبعد الغرس ابنه حممد
  

الشيخ االمام، العامل العامل، القدوة، سيد القراء، أبو حممد، وأبو القاسم القاسم * *  الشاطيب - ١٣٦
  بن خلف بن أمحد الرعيين، االندلسي،) ٢ (بن فريه

__________  
  .٢٧٥ / ٤:  من العرب٥٩٠ترجم له الذهيب يف وفيات سنة * 
  .رستم: يف العرب) ١(

، ١٠١: الورقة / ٣: ، وابن االبار يف التكملة١٨٤ / ٥ :ترجم له ياقوت يف إرشاد االريب* * 
 / ٤: ، وابن خلكان يف وفياته٧: ، وأبو شامة يف ذيل الروضتني٢٣٧واملنذري يف التكملة، الترمجة 

، ٢٧٣ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٦٧: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٧١
، والصفدي يف نكت ٢١١: ، واالعالم، الورقة١٧٨قراء، الورقة ، ومعرفة ال٧٦ / ٢: ودول االسالم

، وابن كثري يف ١١٣ / ٢: ، واالسنوي يف طبقاته١٧٠ / ٧: ، والسبكي يف الطبقات٢٢٨: اهلميان
، وابن ٢٠ / ٢: ، واجلزري يف غاية النهاية١٥٩: ، وابن امللقن يف العقد، الورقة١٠ / ١٣: البداية

، والسيوطي ١٩٥: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٢٤٢ة، الورقة قاضي شهبة يف طبقات النحا
  ،٢٣٦ / ١: يف حسن احملاضرة

  .٣٠١ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٣٣٩ / ١: ، واملقري يف نفح الطيب٢٦٠ / ٢: وبغية الوعاة
  *)= (بكسر الفاء وسكون : قيده الذهيب والصفدي وابن خلكان والسبكي وغريهم، قالوا) ٢(

)٢١/٢٦١(  

  



  ).الرائية(و ) الشاطبية(الشاطيب، الضرير، ناظم 
  .من كناه أبا القاسم كالسخاوي وغريه، مل جيعل له امسا سواها

  .واالكثرون على أنه أبو حممد القاسم
  ).طبقات الشافعية(وذكره أبو عمرو بن الصالح يف 
  .ولد سنة مثان وثالثني ومخس مئة

عبد اهللا بن أيب العاص النفري، ورحل إىل بلنسية، فقرأ القراءات على أيب وتال ببلده بالسبع على أيب 
، ومسع منه الكتب، ومن أيب احلسن ابن النعمة، وأيب عبد اهللا )التيسري(احلسن بن هذيل، وعرض عليه 

  .ابن سعادة، وأيب حممد بن عاشر، وأيب عبد اهللا بن عبدالرحيم، وعليم بن عبد العزيز
  .ع من أيب طاهر السلفي، وغريهوارحتل للحج، فسم
  .وكان يتوقد ذكاء

له الباع االطول يف فن القراءات والرسم والنحو والفقه واحلديث، وله النظم الرائق، مع الورع 
  .والتقوى والتأله والوقار

  .استوطن مصر، وتصدر، وشاع ذكره
ح، وأبو احلسن علي بن أبو احلسن بن خرية، وحممد بن حيىي اجلنجايل، وأبو بكر بن وضا: حدث عنه

  .اجلميزي، وأبو حممد بن عبد الوارث قارئ مصحف الذهب
أبو موسى عيسى بن يوسف املقدسي، وعبد الرمحان بن سعيد الشافعي، وأبو عبد اهللا : وقرأ عليه بالسبع

  حممد بن عمر القرطيب، وأبو
__________  

من أعاجم ) الالتيين( يف لغة اللطيين وهذا: الياء آخر احلروف وتشديد الراء وضمها، قال الصفدي= 
 ففيه ١٤ / ٦: للمرحوم العالمة خري الدين الزركلي) االعالم(االندلس ومعناها احلديد، وانظر كتاب 

  .كالم جيد على هذا املوضوع
(*)  

)٢١/٢٦٢(  

  

احلسن السخاوي، والزين أبو عبد اهللا الكردي، والسديد عيسى بن مكي، والكمال علي بن شجاع، 
  .خرونوآ

أن سبب انتقال الشاطيب من بلده أنه أريد على اخلطابة، فاحتج : أخربنا السخاوي): ١(قال أبو شامة 
باحلج، وترك بلده، ومل يعد إليه تورعا مما كانوا يلزمون اخلطباء من ذكرهم االمراء بأوصاف مل يرها 



قراء مبدرسته، فأجاب على سائغة، وصرب على فقر شديد، ومسع من السلفي، فطلبه القاضي الفاضل لال
  .شروط، وزار بيت املقدس سنة سبع ومثانني ومخس مئة

  .أقطع بأنه كان مكاشفا، وأنه سأل اهللا كف حاله: قال السخاوي
تصدر مبصر، فعظم شأنه، وبعد صيته، انتهت إليه رياسة االقراء، وتويف مبصر يف الثامن ): ٢(قال االبار 

  .تسعني ومخس مئةوالعشرين من مجادى اآلخرة سنة 
  .وله أوالد رووا عنه منهم أبو عبد اهللا حممد: قلت

أخربنا أبو احلسني احلافظ ببعلبك، أخربنا علي بن هبة اهللا، أخربنا الشاطيب، أخربنا ابن هذيل حبديث 
  ).٣) (التاريخ الكبري(ذكرته يف 

  . هللاال يقرأ أحد قصيديت هذه إال وينفعه اهللا، النين نظمتها: وجاء عنه قال
  وله قصيدة دالية حنو مخس مئة بيت، من قرأها، أحاط علما ب

__________  
  .٧): ذيل الروضتني) (١(
  . من نسخة االزهر١٠١الورقة  / ٣): التكملة) (٢(
  ).١٤ / ٢٩١٧ أمحد الثالث - ١٦٨: الورقة) (تاريخ االسالم(يعين ) ٣(

(*)  

)٢١/٢٦٣(  

  

  .البن عبد الرب) التمهيد(
إنه حيفظ وقر : ، يصحح النسخ من حفظه، حىت كان يقال)الصحيحان(و ) املوطأ(ئ عليه وكان إذا قر

  .بعري من العلوم
  .أبو حممد القاسم: امسه وكنيته واحد، ولكن وجدت اجازات أشياخه له: قيل): ١(قال ابن خلكان 

ة، وكان يتجنب نزيل القاضي الفاضل فرتبه مبدرسته القراء القرآن، والقراء النحو واللغ) ٢(وكان 
  .فضول الكالم، وال ينطق إال لضرورة، وال جيلس لالقراء إال على طهارة

  
االمام العامل، احلافظ، اود، البارع، الرئيس النبيل، أبو املواهب، احلسن ابن *  ابن صصرى - ١٣٧
ن صصرى،  أيب الربكات هبة اهللا بن حمفوظ بن احلسن بن حممد بن احلسن بن أمحد بن احلسني بالعدل

  .التغليب، البلدي االصل، الدمشقي، الشافعي
  .ولد سنة سبع وثالثني ومخس مئة



  .وكان امسه نصر اهللا، فغريه
__________  

  .٧٣ / ٤): وفيات االعيان) (١(
  . وتصرف فيه تصرفا كبريا٧٢ / ٤: املصدر السابق) ٢(
، ١٢٦: نذري يف التكملة، الترمجة، وامل)٥٩٢٢باريس  (٢٠ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة، * 

  ،)١٥٨٢باريس  (٨٥: والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة
: ، واالعالم، الورقة٧٣ / ٢: ، ودول االسالم٢٥٨ / ٤: ، والعرب٢٧ / ٢: واملختصر احملتاج إليه

، ٤٥: الورقة / ١١: ، والصفدي يف الوايف١٣٥٨ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ١١٥: ، واملشتبه٢١١
، وابن تغري بردي يف ١٤٤: ، وابن ناصر الدين يف التوضيح، الورقة٤٣٢ / ٣: افعي يف املرآةوالي

  . وغريهم٧٤: ، والكتاين يف الرسالة٢٨٥ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١١٢ / ٦: النجوم
(*)  

)٢١/٢٦٤(  

  

  .جده، والفقيه نصر اهللا بن حممد املصيصي، فهو أكرب شيخ له: مسع من
، وعلي بن حيدرة، ونصر بن مقاتل، واحلسني بن النب، وأيب يعلى بن احلبويب، )١(ن زرين ومن عبدان ب

  .ومحزة بن كروس، ومحزة بن أسد القالنسي، وعدة
  .والزم احلافظ ابن عساكر، وأكثر عنه، وخترج به، وعين ذا الشأن جدا

ي، وباملوصل احلسن بن علي وارحتل، ومسع حبماة حممد بن ظفر احلجة، وحبلب من أيب طالب ابن العجم
الكعيب، وحيىي بن سعدون، وسليمان بن مخيس، وببغداد هبة اهللا الدقاق، وابن البطي، وعدة، ومذان 

أبا العالء العطار وغريه، وبأصبهان حممد بن أمحد بن ماشاذه، وأبا رشيد عبد اهللا بن عمر، وعدة، 
  .وبتربيز حفدة العطاري

فضائل (و ) عوايل ابن عيينة(و ) فضائل الصحابة(تصانيف، وصنف يف ، وصنف ال)٢) (املعجم(ومجع 
  .، وقد احترقت كتبه بالكالسة، مث إنه وقف خزانة أخرى)رباعيات التابعني(و ) القدس

  .كتب إلينا باالجازة: وثقه ؟ ؟ أبو عبد اهللا الدبيثي، وقال
  .مات سنة ست ومثانني ومخس مئة وله تسع وأربعون سنة

سم بن حممد احلافظ، أخربنا إمساعيل بن إسحاق، أخربنا جدي احلسني بن هبة بن حمفوظ، أخربنا القا
  أخربنا أخي أبو املواهب،

__________  



  .٣١٦): املشتبه(قيده الذهيب يف ) ١(
  .أنه يف ستة عشر جزءا) تاريخ االسالم(، وذكر املؤلف يف )معجم شيوخه: (يعين) ٢(

(*)  

)٢١/٢٦٥(  

  

 املصيصي، أخربنا حممد بن أمحد، أخربنا حممد بن إبراهيم اليزدي، حدثنا حممد بن أخربنا أبو الفتح
احلسني، حدثنا إبراهيم بن احلارث، حدثنا حيىي بن أيب بكري، حدثنا زهري، حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو 

ى اهللا واهللا ما ترك رسول اهللا صل: (بن احلارث خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخي جويرية، قال
عليه وسلم عند موته دينارا وال درمها وال عبدا وال أمة وال شيئا إال بغلته البيضاء، وسالحه، وأرضا 

  ).جعلها صدقة
  ).١(رواه البخاري عن إبراهيم 

  
  .تفقه، وقرأ القرآن، وله صدقة وبر *  أبوه الرئيس أبو الربكات- ١٣٨

  .كان خيتم يف رمضان ثالثني ختمة
  .سالم، وحيىي بن بطريقمجال اال: روى عن
  .ابناه، وشهد على القضاء: روى عنه

  .مات سنة ثالث وسبعني ومخس مئة، وله اثنتان وستون سنة
__________  

وصية الرجل (باب الوصايا، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم :  يف الوصايا٢٦٧ / ٥: قال شعيب) ١(
ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : (لفظ يف االحباس ب٢٢٩ / ٦وأخرجه النسائي ) مكتوبة عنده

  دينارا وال
ويف ) درمها وال عبدا وال أمة إال بغلته الشهباء اليت كان يركبها، وسالحه، وأرضا جعلها يف سبيل اهللا

ما ترك :  قالت٢٤٠ / ٦، والنسائي )٣٨٦٣(، وأيب داود )١٦٣٥(الباب عن عائشة عند مسلم 
  .م دينارا وال درمها، وال شاة، وال بعريا، وال أوصى بشئرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

، وابن ناصر الدين يف )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٥٠: ترجم له الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة* 
  ).سوهاج (٤٤: توضيح املشتبه، الورقة

(*)  

)٢١/٢٦٦(  



  

  .م، من رؤساء البلد وعدوهليكىن أبا الربكات: قيل*  جده حمفوظ - ١٣٩
  .مسع جزءا يف سنة ست ومثانني وأربع مئة من نصر بن أمحد اهلمذاين

  .احلافظ ابن عساكر، وابنه البهاء، وولده أبو املواهب: مسع منه
  .تويف يف ذي احلجة سنة مخس وأربعني ومخس مئة، وله مثانون سنة، ودفن بباب توما

  
 بن ملكشاه التركي، آخر ملوك  بن طغرل بن حممدامللك طغرل شاه بن أرسالن* *  طغرل - ١٤٠

  .السلجوقية امللكشاهية
خرج على اخلليفة الناصر، فالتقاه اجليش، عليهم ابن يونس الوزير، فازموا، وأسر الوزير، مث ندب 

  .الناصر خوارزمشاه حلربه، فالتقاه على الري، فقتل طغرل يف املصاف، وكان من مالح زمانه وشجعام
__________  

  .وهو خبطه) ٣٠١٠أيا صوفيا  (٣١٩: ، الورقة)تاريخ االسالم( من ٥٤٥لذهيب يف وفيات ترجم له ا* 
أخباره يف التواريخ املستوعبة لعصره وال سيما الكامل البن االثري واملرآة للسبط وعقد اجلمان * * 

 ، والذهيب يف تاريخ٦: ، وأبو شامة يف الذيل٤٤٥ - ٤٤٤ / ٨: للعيين، وراجع السبط يف املرآة
، والغساين يف العسجد، ٢٧٢ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٦٥االسالم، الورقة 

  .، وغريهم٣٠١ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٩٩: الورقة
(*)  

)٢١/٢٦٧(  

  

  .قتل سنة تسعني، ودخلوا إىل بغداد برأسه وسناجقه املنكسة
  .هو صيبوكان حاكما على أذربيجان ومهذان وعدة مدائن، ملكوه و

  
 ابن حممد بن الشيخ املعمر، مسند أصبهان، أبو احلسن، مسعود بن أيب منصور*  اجلمال - ١٤١

  .حسن، االصبهاين، اجلمال، اخلياط
  .ولد سنة ست ومخس مئة

  .أبا علي احلداد، وحممود بن إمساعيل، وأبا شل عبد الصمد، ومحزة بن العباس العلوي: مسع
  .، وأجاز له من نيسابور عبد الغفار الشريويي صاحب أيب بكر احلرييومسع حضورا من غامن الربجي

  .وعمر دهرا، وتفرد، ورحل



  .حممد بن عمر العثماين، وأبو موسى بن عبد الغين، وأبو احلجاج بن خليل، وآخرون: حدث عنه
  .وأجاز المحد بن سالمة

  .مات يف اخلامس والعشرين من شوال سنة مخس وتسعني ومخس مئة
__________  

بفتح اجليم وتشديد امليم وفتحها وبعد : واجلمال: ، قال٤٩٦: ترجم له املنذري يف التكملة، الترمجة* 
  ،)١٥٨٢باريس  (٧٩: االلف الم، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة

  .٣٢١ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٥٤ / ٦: ، وابنتغري بردي يف النجوم٢٨٨ / ٤: والعرب
(*)  

)٢١/٢٦٨(  

  

 بن أيب الشيخ اجلليل املسند، شيخ الشيوخ، أبو سعيد، خليل بن أيب الرجاء بدر*  الراراين - ١٤٢
  .الفتح ثابت بن روح بن حممد بن عبد الواحد، االصبهاين، الراراين، الصويف

  .ولد سنة مخس مئة
 عبد الواحد أبا علي احلداد، وحممود بن إمساعيل االشقر، وجعفر بن عبد الواحد، وحممد بن: مسع

  .الدقاق
أبو موسى بن عبد الغين، ويوسف بن خليل، وعبد العزيز بن علي الواعظ، وولده حممد بن : حدث عنه

  .خليل وحفيدته ليلة البدر بنت حممد، ومجاعة
  .وأجاز المحد بن أيب اخلري، وكان من مريدي محزة بن العباس العلوي

  . وتسعني ومخس مئةمات يف اخلامس والعشرين من ربيع اآلخر سنة ست
  

  الشيخ املسند الصاحل العابد، أبو الطاهر، إمساعيل بن أيب التقى* *  ابن ياسني - ١٤٣
__________  

، واملنذري يف ٩٢: ، والتقييد، الورقة)ظاهرية(من إكمال االكمال ) الراراين(ترجم له ابن نقطة يف * 
، )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢١٥: ورقة، والذهيب يف تاريخ االسالم، ال٥٣٠: التكملة، الترمجة

  :، واملشتبه٢١١: ، واالعالم، الورقة٢٩١ / ٤: والعرب
  .٣٢٣ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٥٨ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢٩٦
  = (*)، واملنذري يف التكملة، )ظاهرية (٦٦: ترجم له ابن نقطة يف إكمال االكمال، الورقة* * 

)٢١/٢٦٩(  



  

صاحل بن ياسني بن عمران، املصري، الشارعي الشفيقي، نسبة إىل خدمة شفيق امللك، اجلبلي، نسبة إىل 
  .سكىن جبل مصر، البناء، ولد سنة أربع عشرة ومخس مئة

  .أيب عبد اهللا الرازي مشيخته بإفادة الرديين الزاهد: ومسع من
  .وهو آخر من حدث مبصر عن الرازي

، واحلافظ الضياء، وابن خليل، وأخوه يونس، وأبو احلسن السخاوي، احلافظ عبد الغين: حدث عنه
وأبو عمرو بن احلاجب، والشهاب القوصي، والرضي عبد الرمحان بن حممد، وخطيب مردا، والزين 

أمحد ابن عبدامللك، وإمساعيل بن ظفر، واملعني أمحد بن علي بن يوسف، وعبد اهللا بن عالق، والرشيد 
  .عيل بن عزون، وخلق سواهمحيىي العطار، وإمسا

  .تويف يف ثاين عشر ذي احلجة سنة ست وتسعني ومخس مئة
  .مل جيز البن أيب اخلري

  
  ابن سنان، احملدث العامل، أبو الرضا، الكركي، مث البغدادي،*  أمحد بن طارق - ١٤٤

__________  
باريس  (٨٩: م، الورقة، والذهيب يف تاريخ االسال٢٢٥: ، وابن الصابوين يف تكملته٥٥٧: الترمجة= 

 ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٥٨ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢٩١ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢
 /٣٢٣.  
  من إكمال) الكركي(، وابن نقطة يف ٣٦١ / ٤: ترجم له ياقوت يف معجم البلدان* 

  = (*)املنذري يف ، و)٥٩٢١باريس  (١٨٩: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة)ظاهرية(االكمال 

)٢١/٢٧٠(  

  

  .التاجر، الشيعي
  .ولد سنة سبع وعشرين ومخس مئة

أيب الفضل االرموي، وموهوب ابن اجلواليقي، وهبة اهللا بن أيب شريك، وحممد بن طراد، وابن : ومسع من
  .ناصر، وسعد اخلري، وعدة

من السلفي، ) ١(ائفة، وبالثغر ومسع بدمشق من ناصر بن عبد الرمحان النجار، وأيب القاسم ابن النب، وط
  .ومبصر من ابن رفاعة، وعدة

  .وحدث يف هذه البالد، وكتب الكثري



  .كان حريصا على السماع، وعلى حتصيل االجزاء، مع قلة معرفته، وكان ثقة): ٢(قال ابن الدبيثي 
  .أبوه من كرك نوح، قيده بالسكون ابن نقطة، واملنذري: قلت

  .كوأما كرك الشوبك، فبالتحري
  .الدبيثي، وابن خليل، وقبلهما احلافظ ابن املفضل: روى عنه

  .وأجاز المحد بن أيب اخلري
  .كان شيعيا غاليا: قال الشيخ الضياء
__________  

 من ١٨٩٠الترمجة  / ٥: ، وابن الفوطي يف امللقبني مبوفق الدين من تلخيصه٣٦٧: التكملة، الترمجة= 
، ١٨٦ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢باريس  (٦٣: الورقةامليم، والذهيب يف تاريخ االسالم، 

، وابن حجر يف ٨٩: ، والدجلي يف الفالكة٥٥: ، واملشتبه٢٧٨ / ٤: ، والعرب٢١١: واالعالم، الورقة
  .٣٠٨ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٤٠ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم١٨٨ / ١: اللسان

  .يعين االسكندرية) ١(
  ).٥٩٢١باريس  (١٨٩: ، وهو تارخيه، الورقة)الذيل ()٢(

(*)  

)٢١/٢٧١(  

  

مل يزل يطلب، وكان يوادين، وكان صديقا طيب املعاشرة، إال أنه غال يف التشيع، : وقال ابن النجار
شحيح مقتر، يشتري من لقم املكديني، ويتبع احملدثني ليأكل معهم، وال يوقد ضوءا، خلف جتارة بثالثة 

  .ر، ومات وحده، ومل يعلم بهآالف دينا
  .كان ثقة ثبتا، مع فساد دينه: وقال عبد الرزاق اجليلي

  .خبيث االعتقاد، رافضي): ١(وقال ابن نقطة 
  .أكلت الفأر أنفه وأذنيه: وقيل

  .مات يف ذي احلجة سنة اثنتني وتسعني ومخس مئة
  .وكان جده قاضي كرك نوح

بد الرمحان بن حريث اللخمي عن حنو الثمانني، وأبو طاهر وفيها مات قاضي قرطبة أبو جعفر أمحد بن ع
إبراهيم بن حممد بن أمحد بن محدية العكربي أخو عبد اهللا من أصحاب ابن احلصني، وبلقيس بنت 

سليمان بن النظام، وعبد اخلالق بن عبد الوهاب الصابوين اخلفاف، وحممد بن أمحد ابن حممد االصبهاين 
ر بن حممد اجلاليل البغدادي عن مئة عام، وعاشر وقته أبو الغنائم حممد بن علي املهاد، وحممد بن أيب بك



بن فارس ابن املعلم الواسطي يف عشر املئة، ووزير العراق مؤيد الدين أبو الفضل حممد ابن علي ابن 
 القصاب، وأبو حممد حممد بن معايل بن شدقيين، واالمام فخر الدين حممد بن أيب علي النوقاين صاحب

الغزايل، واالمام جمري الدين حممود بن املبارك بن علي البغدادي صاحب أيب منصور الرزاز، ويوسف بن 
  .معايل الكتاين املقرئ
__________  

  .من نسخة الظاهرية) الكركي(، يف )إكمال االكمال) (١(
(*)  

)٢١/٢٧٢(  

  

 بن محدية، العكربي، مث أمحدالشيخ املسند، أبو منصور، عبد اهللا بن حممد بن *  ابن محدية - ١٤٥
  .البغدادي

مسع أبا العز بن كادش، وأبا عبد اهللا البارع، وزاهر بن طاهر، وأبا علي ابن السبط، وأبا بكر املزريف، 
  .وعدة
  .ابن الدبيثي، وابن خليل، وطائفة: وعنه

  ).١(مات يف صفر سنة اثنتني وتسعني ومخس مئة عن أربع ومثانني سنة 
  

  :ر بعد أيام أخوهومات معه يف صف
، وزاهر، وكان قد كتب خبطه، وروى الكثري عن ابن احلصني* *  أبو طاهر إبراهيم بن حممد - ١٤٦
  .وهبة

__________  
، )نسخة االزهر (١٣١:  يف ترمجة أخيه إبراهيم، والورقة٥٢: ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 

، ٣١٠: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة)٥٩٢٢ باريس (١٠٣: وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة
، والذهيب يف تاريخ ١٢٣: والصائن النعال البغدادي يف مشيخته، وهو الشيخ السابع والثالثون فيها

: ، واملشتبه١٦٣ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٨٠االسالم، الورقة 
  .٣٤٠  /٢: من التاج) محد(، والزبيدي يف ٢٤٩

أنا أكرب من أخي : سألت أبا منصور هذا عن مولده فلم حيققه، وقال): (تارخيه(قال ابن الدبيثي يف ) ١(
  يف سنة عشر ومخس مئة،: إبراهيم بسنتني، وسألت إبراهيم عن مولده، فقال

  ).٥٩٢٢ باريس - ١٠٣: الذيل، الورقة) (فيكون مولده يف سنة مثان ومخس مئة على ما ذكره



: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة٥٢: ه كمال الدين، ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقةلقب* * 
  = (*)، والنعال ٤٩٩ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة)٥٩٢١باريس  (٢٦٤

)٢١/٢٧٣(  

  

  .اهللا الشروطي، وأيب غالب املاوردي
  .ابن الدبيثي وابن خليل: روى عنه أيضا

  .نيونيف هذا على الثمان
  .ومل أرمها أجازا المحد بن سالمة

  
ابن الشيخ أيب الفتح عبد الوهاب ) ١ (االمام املقرئ، املسند، أبو حممد عبد اخلالق*  الصابوين - ١٤٧

  .بن حممد بن احلسني ابن الصابوين، البغدادي، اخلفاف
  .ولد يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخس مئة

  نوري، وأمحد بن حممد بنومسعه أبوه من علي بن عبد الواحد الدي
__________  

، وابن ٣١٦:  وهو الشيخ التاسع والثالثون فيها، واملنذري يف التكملة، الترمجة١٢٦: يف مشيخته= 
أمحد  (١٧٨ من الكاف، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ٢٠٦: الترمجة / ٥: الفوطي يف تلخيصه

: ، والعيين يف عقد اجلمان٢٣٤ / ١: حملتاج إليه، واملختصر ا٢٤٩: ، واملشتبه)١٤ / ٢٩١٧الثالث 
  .٥١٠ وذكر املنذري أنه ولد يف احلادي عشر من شعبان سنة ٢٠٨: الورقة / ١٧
، وإكمال ١٦٣: ، وابن نقطة يف التقييد، الورقة٣٩٧ / ٤: ترجم له ياقوت يف معجم البلدان* 

، وسبط ابن )٥٩٢٢باريس  (١٥١: رقة، وابن الدبيثي يف تارخيه، الو)ظاهرية (٤٨: االكمال، الورقة
  :الترمجة: ، واملنذري يف التكملة٤٥٠ / ٨: اجلوزي يف املرآة

:  وهو الشيخ االربعون فيها، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٢٨: ، والنعال يف مشيخته٣٦٦
 ١٧: ان، والعيين يف عقد اجلم٢٧٩ / ٤: ، والعرب٥٦٦: ، واملشتبه)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٨٠

  .٣٠٩ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٠٨: الورقة/ 
وهو وهم ظاهر جدا وقع به الناسخ بال ريب وتبعه صاحب النسخة ) عبد احلق: (يف النسختني) ١(

 مما يقطع بنقله عن النسخة االخرى، وإال فان الذهيب املؤلف ٢ / ٢٩١٠املوجودة يف أمحد الثالث برقم 
  .يف مجيع كتبه االخرى)  اخلالقعبد(نفسه قد ذكره باسم 

(*)  



)٢١/٢٧٤(  

  

البخاري، وهبة اهللا بن احلصني، وقراتكني بن أسعد، وأيب العز بن كادش، وأمحد بن أمحد املتوكلي، 
  .وزاهر بن طاهر، وإمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وهبة اهللا بن الطرب، وعدة

  .ابن االخضر، وولده علي، وابن خليل، ومجاعة: وعنه
  .كان شيخا صدوقا ال بأس به، عسرا يف الرواية: ل ابن النجارقا

  .مات يف ذي احلجة سنة اثنتني وتسعني ومخس مئة
  

 بن بونه بن الشيخ الفاضل، احملدث، املعمر، أبو حممد، عبد احلق بن عبد امللك*  ابن بونه - ١٤٨
  .من مدائن االندلسسعيد، العبدري، املالقي، املعروف بابن البيطار، نزيل مدينة املنكب 

أبيه، وأيب حممد بن عتاب، وأيب حبر بن العاص، وغالب بن عطية، وابن مغيث، وأيب احلسن : حدث عن
  .بن الباذش

  .وأجاز له أبو علي الصديف
  .هانئ بن هانئ، وابنا حوط اهللا، وأبو الربيع بن سامل، وابن دحية، وآخرون: روى عنه

__________  
، والذهيب يف ١٦٠: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٣٨الورقة  / ٣:  التكملةترجم له ابن االبار يف* 

، وابن ناصر الدين يف ١٠٤، واملشتبه )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٣٣تاريخ االسالم، الورقة، 
  . ونقل ترمجته من كتاب الوفيات البن دحية١٣٠: توضيحه، الورقة

(*)  

)٢١/٢٧٥(  

  

  .صغريا، ورحل به، فأورثه ذلك نباهةمسعه أبوه ): ١(قال االبار 
  .هو الشيخ الراوية العدل الثقة أبو حممد الغرناطي، أخذت عنه: وقال ابن سامل

  .تويف باملنكب سنة سبع ومثانني ومخس مئة
  .عاش ثالثا ومثانني سنة

  
د بن االمام، املقرئ اود، النحوي، احملدث، قاضي بلنسية، أبو عبد اهللا حمم*  ابن مأمون - ١٤٩
  .بن مأمون، االموي، موالهم، البلنسي، مث الغرناطي) ٢( بن أمحد بن محيد جعفر



أخذ القراءات عن ابن هذيل، وأيب احلسن بن ثابت، وأيب احلسن شريح بن حممد، وأيب عبد اهللا بن أيب 
  ).٣(مسرة 

  وأخذ جبيان علوم اللسان عن أيب بكر بن مسعود اخلشين، ومسع
__________  

  .٣٨: الورقة / ٣): ملةالتك) (١(
، والذهيب يف تاريخ ١١٢: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٥٣٩ / ٢: ترجم له ابن االبار يف التكملة* 

: ، واجلزري يف غاية النهاية١٧٤، ومعرفة القراء، )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٢٨االسالم، الورقة 
  .، وهو وهم٥٨٧ سنة إن وفاته:  وفيه٦٨ / ١: ، والسيوطي يف البغية١٠٨ / ٢
ومحيد بفتح احلاء املهملة وكسر امليم وسكون الياء آخر احلروف وآخره ): التكملة(قال املنذري يف ) ٢(

  .دال مهملة
 ولعله تصحيف، فقد ذكره االبار يف - باحلاء املهملة بدل امليم -سحرة : ابن االبار) تكملة(يف ) ٣(
 خلف القيسي من أهل الثغر الشرقي وسكن غرناطة حممد بن فرج بن جعفر بن: (، قال)تكملته(

ابن اجلزري ) غاية( وراجع ٥٣٥وأشار إىل أنه تويف بعد سنة ) ويعرف بابن أيب مسرة، ويكىن أبا عبد اهللا
٢٢٨ / ٢.  

(*)  

)٢١/٢٧٦(  

  

  .باملرية من القاضي أيب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية احملاريب، وطائفة
أيب ركب ) ١] (ابن [ تفقها وتفهما على ) كتاب سيبويه(أتقن : سامل، وقالمحل عنه أبو الربيع بن 

اخلشين، مث تصدر مبرسية لالقراء والعربية، وكان يف النحو إماما مقدما، مسعت منه يف سنة إحدى ومثانني 
اليب معشر مسعه من ) التلخيص(، و )الكايف(، و )التيسري(وغريه عن شريح بفوت، و ) صحيح البخاري(
  .بن ثعبان، بسماعه من أيب معشرا

  .وأجاز له أبو احلسن بن مغيث: قلت
تويف مبرسية صادرا عن حضرة امللك يف سابع عشر مجادى االوىل سنة ست ومثانني ومخس : قال ابن سامل

  .مئة، ودفن إىل جنب أيب القاسم ابن حبيش
  .وكان مولده سنة ثالث عشرة ومخس مئة

  
  .لك سيف الدين، مملوك امللك ظهري الدين شاه أرمنصاحب خالط، امل*  بكتمر - ١٥٠



__________  
  إضافة نعتقد أا سقطت من االصل وال يستقيم االسم من غريها، فهذا هو أبو بكر) ١(

 وابن ١٠٦ / ٧: ، ذكره ياقوت يف إرشاده٥٤٤حممد بن مسعود املعروف بابن أيب ركب املتوىف سنة 
كتاب سيبويه : راجع كتاب العاملة الفاضلة الدكتورة خدجية احلديثي وغريهم و١٥٧): املعجم(االبار يف 
  .٢١٨ - ٢١٧: وشروحه

  .أخباره مفصلة عند ابن االثري يف الكامل، وله أخبار يف كتاب الفتح القدسي للعماد االصبهاين وغريه* 
 ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٤٧وترجم له الكثري منهم الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة 

 / ١٣: ، وابن كثري يف البداية٩٣ / ٣: ، وأبوالفدا يف املختصر٤٢٣ / ٨: ، والسبط يف املرآة٢٦٨/ 
  .٢٩٧ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٧

(*)  

)٢١/٢٧٧(  

  

استوىل على أرمينية، وكان حماربا للسلطان صالح الدين، فلما بلغه موته، أمر بضرب البشائر، وعمل 
 عليه، ومسى نفسه عبد العزيز، وتلقب بالسلطان املعظم صالح الدين، فما أمهله اهللا، وقتل ختتا، فجلس

غيلة بعد شهر يف أول مجادى االوىل سنة تسع ومثانني ومخس مئة، خرج عليه خشداشه، وزوج بنته 
د بن ، فبقي مخس سنني، ومات، فملكوا حمم)١(االمري هزار ديناري، مث متلك بعده، ولقبه بدر الدين 

بكتمر، مث قبض على نائبه شجاع الدين، مث ثار أمراء، وخنقوا حممدا، ومتلك بلبان سنة، مث تسلمها 
  .االوحد ابن امللك العادل

  
، صالح الدين، أبو املظفر، يوسف ابن السلطان الكبري، امللك الناصر*  صالح الدين وبنوه - ١٥١

  .املولد) ٣(، مث التكرييت )٢(ب، الدويين االمري جنم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقو
__________  

  .يعين االمري هزار ديناري زوج ابنته) ١(
  سريته مشهورة طبقت اآلفاق ملا له من االيادي البيض على االسالم وأهله، ومنها فتح* 

 خري البيت املقدس وختليصه من براثن الصليبيني، فرضي اهللا تعاىل عنه وجزاه عن االسالم واملسلمني
اجلزاء، وقلما خيلو كتاب تاريخ من أخباره ممن تناولوا عصره، فانظر التعليق على التكملة للمنذري، 

  .١٨٩: الترمجة
، وقد وجدت الذهيب يفتحها يف )معجم البلدان(، منهم ياقوت يف )دوين(وبعضهم فتح الدال من ) ٢(



  ).خ االسالمتاري(بعض االحيان، ويضمها يف أكثرها كما هو مثبت خبطة يف 
  .وقد وجدناها يف أصل النسخة مضمومة فأبقيناها

  .قيدها ياقوت بفتح التاء وذكر أن العامة تكسرها، وقيدها السمعاين بالكسر، ومل يشر إىل فتحها) ٣(
فكأن الشائع هو الكسر، وبه أخذ السمعاين، وال يزال الناس يكسرون التاء حىت يومنا هذا، فهذا هو 

  .مل يذكر رواية أخرى، وهو العارف ا) االنساب(يه أن ابن االثري حينما اختصر املرجح، ومما يقو
(*)  

)٢١/٢٧٨(  

  

  .ولد يف سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة إذ أبوه جنم الدين متويل تكريت نيابة
  .بليدة بطرف أذربيجان من جهة أران والكرج، أهلها أكراد هذبانية: ودوين

  .لفقيه علي ابن بنت أيب سعد، وأيب الطاهر بن عوف، والقطب النيسابوريمسع من أيب طاهر السلفي، وا
  .وحدث

قد أمره، وبعثه يف عسكره مع عمه أسد الدين شريكوه، فحكم شريكوه على ) ١(وكان نور الدين 
مصر، فما لبث أن تويف، فقام بعده صالح الدين، ودانت له العساكر، وقهر بين عبيد، وحما دولتهم، 

ى قصر القاهرة مبا حوى من االمتعة والنفائس، منها اجلبل الياقوت الذي وزنه سبعة عشر واستوىل عل
  .أنا رأيته ووزنته): ٢(ابن االثري ) الكامل(درمها، قال مؤلف 

  .وخال القصر من أهله وذخائره
  .وأقام الدعوة العباسية

هلمة، كانت دولته نيفا وعشرين وكان خليقا لالمارة، مهيبا، شجاعا حازما، جماهدا كثري الغزو، عايل ا
  .سنة

  .ومتلك بعد نور الدين، واتسعت بالده
، وبعث أخاه مشس الدين يف )٣(ومنذ تسلطن، طلق اخلمر واللذات، وأنشأ سورا على القاهرة ومصر 

  سنة مثان وستني، فافتتح برقة، مث
__________  

  .يعين نور الدين حممود بن زنكي) ١(
  .ط (٣٦٩ / ١١، ٥٦٧ حوادث سنة): الكامل) (٢(

  ).وزنه سبعة عشر درمها، أو سبعة عشر مثقاال، أنا ال أشك، النين رأيته ووزنته: (وأصل النص) بريوت



  .وحىت اليوم تطلق على الفسطاط) مصر(يعين فسطاط مصر، وكانت لفظة ) ٣(
(*)  

)٢١/٢٧٩(  

  

  ).١(افتتح اليمن، وسار صالح الدين، فأخذ دمشق من ابن نور الدين 
  .، ووثبت عليه الباطنية، فجرحوه)٢(يف سنة إحدى وسبعني حاصر عزاز و

  .ويف سنة ثالث كسرته الفرنج على الرملة، وفر يف مجاعة، وجنا
  ).٣(ويف سنة مخس التقاهم وكسرهم 
  .ويف سنة ست أمر ببناء قلعة اجلبل

برية، وآمد، ونصيبني، ويف سنة مثان عدى الفرات، وأخذ حران، وسروج، والرقة، والرها، وسنجار، وال
وحاصر املوصل، مث متلك حلب، وعوض عنها صاحبها زنكي بسنجار، مث إنه حاصر املوصل ثانيا وثالثا، 

  ).٤(مث صاحله صاحبها عز الدين مسعود، مث أخذ شهرزور والبوازيج 
وكانوا بينه وبني الفرنج، ) حطني(ويف سنة ثالث ومثانني فتح طربية، ونازل عسقالن، مث كانت وقعة 

أربعني ألفا، فحال بينهم وبني املاء على تل، وسلموا نفوسهم، وأسرت ملوكهم، وبادر، فأخذ عكا 
  .وبريوت وكوكب، وسار فحاصر القدس، وجد يف ذلك فأخذها باالمان

__________  
  .هو امللك الصاحل إمساعيل) ١(
  .انية وثالثني يومابلدة تقع مشايل حلب، وفيها قلعة حصينة، وقد حاصرها السلطان مث) ٢(
  ).١٩٥ - ١٩٤ / ١١: البن االثري) الكامل(انظر تفاصيل ذلك يف (
  .قد أسر فيها صاحب الرملة وصاحب طربية، وتعرف هذه الوقعة مبرج العيون) ٣(
عن هذه االمكنة وغريها مما يرد ذكره، وهي ) مراصد االطالع(لياقوت و ) معجم البلدان(راجع ) ٤(

  .معروفة فيها
(*)  

)٢١/٢٨٠(  

  

  .وسار عسكر البن أخيه تقي الدين عمر فأخذوا أوائل املغرب، وخطبوا ا لبين العباس
مث إن الفرنج قامت قيامتهم على بيت املقدس، وأقبلوا كقطع الليل املظلم برا وحبرا وأحاطوا بعكا 



حلصار هلم ليستردوها وطال حصارهم هلا، وبنوا على نفوسهم خندقا، فأحاط م السطان، ودام ا
وعليهم نيفا وعشرين شهرا، وجرى يف غضون ذلك مالحم وحروب تشيب النواصي، وما فكوا حىت 

  .أخذوها، وجرت هلم وللسلطان حروب وسري
  .وعندما ضرس الفريقان، وكل احلزبان، ادن امللتان

  .وكانت له مهة يف إقامة اجلهاد، وإبادة االضداد ما مسع مبثلها الحد يف دهر
  كانت جلاويل خيمة كان السلطان): ١( واصل يف حصار عزاز قال ابن

حيضر فيها، وحيض الرجال، فحضر باطنية يف زي االجناد، فقفز عليه واحد ضربه بسكني لوال املغفر 
الذي حتت القلنسوة، لقتله فأمسك السلطان يد الباطين بيديه، فبقي يضرب يف عنق السلطان ) ٢(الزرد 

ع، وبادر االمري بازكوج، فأمسك السكني، فجرحته، وما سيبها الباطين حىت ضربا ضعيفا، والزرد متن
بضعوه، ووثب آخر، فوثب عليه ابن منكالن، فجرحه الباطين يف جنبه، فمات، وقتل الباطين، وقفز 

  ، فقتله،)٤(، فطعنه صاحب محص )٣(ثالث، فأمسكه االمري علي بن أيب الفوارس، فضمه حتت إبطه 
__________  

  .٤٥ - ٤٤ / ٢): مفرج الكروب() ١(
  .زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس حتت القلنسوة) ٢(
  .من حتت إبطيه): مفرج الكروب(يف ) ٣(
  .يعين ناصر الدين ابن أسد الدين شريكوه) ٤(

(*)  

)٢١/٢٨١(  

  

وركب السلطان إىل خميمه، ودمه يسيل على خده، واحتجب يف بيت خشب، وعرض جنده، فمن 
  .كره، أبعدهأن

أتيت، وصالح الدين بالقدس، فرأيت ملكا ميال العيون روعة، والقلوب حمبة، : قال املوفق عبد اللطيف
ونزعنا ما يف : * (قريبا بعيدا، وسهال، حمببا، وأصحابه يتشبهون به، يتسابقون إىل املعروف كما قال تعاىل

وجدت جملسه حفال بأهل العلم وأول ليلة حضرته  ] ٤٧: احلجر) * [ صدورهم من غل إخوانا
يتذاكرون، وهو حيسن االستماع واملشاركة، ويأخذ يف كيفية بناء االسوار، وحفر اخلنادق، ويأيت بكل 

معىن بديع، وكان مهتما يف بناء سوربيت املقدس وحفر خندقه، ويتوىل ذلك بنفسه، وينقل احلجارة على 
  عاتقه، ويتأسى به اخللق حىت القاضي الفاضل،

عماد إىل وقت الظهر، فيمد السماط، ويستريح، ويركب العصر، مث يرجع يف ضوء املشاعل، قال له وال



كذا تكون احلجارة اليت تلي القرار : هذه احلجارة اليت تقطع من أسفل اخلندق رخوة، قال: صانع
  .والنداوة، فإذا ضربتها الشمس، صلبت

ا أنشد، وتوقف، استطعم فال يطعم، وجرى له ، ويظن أن كل فقيه حيفظها، فإذ)احلماسة(وكان حيفظ 
ذلك مع القاضي الفاضل، ومل يكن حيفظها، وخرج، فما زال حىت حفظها، وكتب يل صالح الدين 

  .بثالثني دينارا يف الشهر، وأطلق أوالده يل رواتب، فأشغلت جبامع دمشق
  .وكان أبوه ذا صالح، ومل يكن صالح الدين بأكرب أوالده

 شحنة دمشق، فكان يشرب اخلمر، مث تاب، وكان حمببا إىل نور الدين يالعبه وكان صالح الدين
  .بالكرة

)٢١/٢٨٢(  

  

  .وكانت وقعته مبصر مع السودان، وكانوا حنو مئيت ألف، فنصر عليهم، وقتل أكثرهم
  .ويف هذه االيام استوىل ملك اخلزر على دوين، وقتل من املسلمني ثالثني ألفا

من ال خربة له، فخارت القوة، ومات، فوجد الناس عليه شبيها مبا جيدونه حم صالح الدين، ففصده 
على االنبياء، وما رأيت ملكا حزن الناس ملوته سواه، النه كان حمببا، حيبه الرب والفاجر، واملسلم 

  .والكافر، مث تفرق أوالده وأصحابه أيادي سبأ، ومتزقوا
ح صالح ونصر كبري هو * لك الناصر الصال وللناس بامل: ولقد صدق العماد يف مدحه حيث يقول

  د ومطلعه سرجه والسرير* الشمس أفالكه يف البال 
بلغين أن صالح الدين ): ١(فما الليث من حامت ما ثبري قال ابن خلكان * إذا ما سطا أو حبا واحتىب 

وا من تكريت إم خرج: ، وقيل)٢(قدم به أبوه وهو رضيع، فناب أبوه ببعلبك إىل آخذها أتابك زنكي 
  .لعل فيه اخلري وأنتم ال تعلمون: يف ليلة مولد صالح الدين، فتطريوا به، فقال شريكوه أو غريه

  .وكان شري كوه أرفع مرتلة عند نور الدين، فإنه كان مقدم جيوشه): ٣(إىل أن قال 
__________  

  .١٤٥ - ١٤٣ / ٧): وفيات) (١(
) ماد الدين زنكي بعلبك، جعل جنم الدين دزدارهافلما فتح ع: (أصل اخلرب عند ابن خلكان) ٢(

  ).نائب(والدزدار كلمة أعجمية مبعىن حافظ القلعة، وهو الوايل، فجعلها الذهيب هنا 
 فما بعد، وقد تصرف الذهيب بالنص تصرفا كبريا، فلخص، وغري وقدم ١٤٦ / ٧): الوفيات) (٣(

  .محه اهللا، وهي طريقة مربكةوأخر على عادته، لكنه احتفظ باملعىن، وهذه طريقته، ر
(*)  



)٢١/٢٨٣(  

  

، مث مات العاضد ٥٦٤، فويل بعد عمه سنة )١(وويل صالح الدين وزارة العاضد، وكانت كالسلطنة 
، فاستقل باالمر مع مداراة نور الدين ومراوغته، فإن نور الدين عزم على قصد مصر، ليقيم ٦٧سنة 

دين، أقبل صالح الدين ليقيم نفسه أتابكا لولد نور الدين، غري صالح الدين، مث فتر، وملا مات نور ال
فدخل البلد بال كلفة، واستوىل على االمور يف ربيع االول سنة سبعني، ونزل بدار العقيقي، مث تسلم 

القلعة، وشال الصيب من الوسط مث سار، فأخذ محص، مث نازل حلب، وهي الوقعة االوىل، فجهز 
  ه عز الدين مسعودا يف جيش، فرحله، وقدمالسلطان غازي من املوصل أخا

محص، فأقبل مسعود ومعه احللبيون، فالتقوا على قرون محاة، فازم مسعود، وأسر أمراؤه، وساق 
صالح الدين، فنازل حلب ثانيا، فصاحلوه ببذل املعرة وكفر طاب، وبلغ غازي كسرة أهله وأخيه، فعرب 

تل (لصاحل، مث التقوا هم وصالح الدين، فكانت وقعة الفرات، وقدم حلب، فتلقاه ابن عمه امللك ا
  .، ونصر صالح الدين أيضا، ورجع صاحب املوصل)السلطان

  .مث أخذ صالح الدين منبج وعزاز، ونازل حلب ثالثا، فأخرجوا إليه بنت نور الدين، فوهبها عزاز
سنة ثالث ورد إىل مصر، واستناب على دمشق أخاه صاحب اليمن تورانشاه، مث خرج من مصر 

  .وسبعني، فالتقى الفرنج، فانكسر
مث يف سنة تسع وسبعني نازل حلب، وأخذها، وعوض عنها عماد الدين زنكي بسنجار وسروج، ورتب 

  .حبلب ولده امللك الظاهر
  .مث حاصر الكرك، وجاءت إمدادات الفرنج

__________  
  .يعين من حيث الصالحيات والقوة) ١(

(*)  

)٢١/٢٨٤(  

  

نة إحدى ومثانني نازل صالح الدين املوصل، وترددت الرسل بينه وبني صاحبها عز الدين، ويف شعبان س
، )٢(، وأوصى عليهم أخاه العادل )١(ومترض، وتأخر إىل حران، واشتد مرضه، وحلفوا الوالده بأمره 

وله ، ابن عمه، فأعطاها لولده ااهد شريكوه )٣(مث مر حبمص، وقد مات صاحبها ناصر الدين حممد 
  .ثنتا عشرة سنة

ويف سنة ثالث ومثانني افتتح صالح الدين بالد الفرنج، وقهرهم، وأباد خضراءهم، وأسر ملوكهم على 



  ).حطني(
  صاحب الكرك، فأسره يومئذ، كان قدمر به قوم من مصر يف حال) ٤(وكان قد نذر أن يقتل أرناط 

النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقتلهم، اهلدنة، فغدر م، فناشدوه الصلح، فقال ما فيه استخفاف ب
شربة جالب ثلج، فشرب، فناول أرناط، ) ٥(فاستحضر صالح الدين امللوك، مث ناول امللك جفري 

أنت الذي سقيته، وإال أنا فما سقيته، مث استحضر الربنس : قل جلفري: فشرب، فقال السلطان للترمجان
هللا عليه وسلم منك، مث عرض عليه االسالم، فأىب، أنا أنتصر حملمد صلى ا: أرناط يف جملس آخر، وقال

  ).٦(فحل كتفه بالنيمجاه 
  .وافتتح عامه ما مل يفتحه ملك، وطار صيته يف الدنيا، وهابته امللوك
  مث وقع النوح واملأمت يف جزائر البحر وإىل رومية، ونودي بالنفري إىل

__________  
  .بب اشتداد املرض عليهيعين حلف الناس الوالد صالح الدين وذلك بس) ١(
  .جعله وصيا عليهم: يريد) ٢(
مات من كثرة شرب اخلمر، وقيل إن السلطان دس له من مسه، وكلها إشاعات ترد عند : قيل) ٣(

  .املؤرخني
 Geoffri: وهو) Prince Renaud de Chatillon (5هو االمري رينو دي شاتيلون ) ٤(

de Lusignan (6 (السيف القصري، وهو معرب خنجر مقوس يشبه: النيمجاه )نيمجه) ( راجع
  ). وراجع مستدرك دوزي٧٩: تعليق املرحوم الشيال على سرية صالح الدين

(*)  

)٢١/٢٨٥(  

  

  ).١(نصرة الصليب، فأتى السلطان من عساكر الفرنج ما ال قبل له به، وأحاطوا بعكا 
عه أهلها ملا حاصرم الفرنج أربعة أول فتوحاته االسكندرية يف سنة اثنتني وستني، وقاتل م: وقال آخر

  .أشهر، مث كشفهم عنه عمه أسد الدين، فتركها، وقدما الشام
  مث متلك وزارة العاضد، واستتب له االمر، وأباد آل

  .عبيد وعبيدهم، ومتلك دمشق مث محص، ومحاة، وحلب، وآمد، وميافارقني، وعدة بالد باجلزيرة
  .وديار بكر

  .من، وسار بعض عسكرهوبعث أخاه، فافتتح له الي
  .فافتتح له بعض املغرب، ومل يزل سلطانه يف ارتقاء إىل أن كسر الفرنج نوبة حطني



  .مث افتتح عكا، وبريوت، وصيدا
ونابلس، وقيسارية، وصفورية، والشقيف، والطور، وحيفا، وطربية، وتبنني، وجبيل، وعسقالن، وغزة، 

نني، وكوكب، وجبلة، والالذقية، وصهيون، والقدس، وحاصر صور مدة، وافتتح أنطرطوس، وهو
، وبغراس، مث هادن برنس أنطاكية، )٣(، ودربسان )٢(وبالطنس والشغر، وبكاس، وسرمانية، وبرزية 

  .مث افتتح الكرك باالمان، والشوبك وصفد وشقيف أرنون، وحضر عدة وقعات
ازيا، وصاحب دمشق صاحب مصر امللك العزيز عثمان، وصاحب حلب الظاهر غ: وخلف من االوالد

االفضل عليا، وامللك املعز فتح الدين إسحاق، وامللك املؤيد مسعودا، وامللك االعز يعقوب، وامللك 
  املظفر

__________  
  .إىل هنا انتهى أخذ املؤلف عن ابن خلكان) ١(
 بالفتح وضم الزاي، وسكون -برزوية : لياقوت) معجم البلدان(هكذا هي مقيدة باالصل، ويف ) ٢(

  .برزية: الواو وفتح الياء، والعامة يقولون
: البن االثري) الكامل(ويف ) دربساك): (٢٤٨، ٩٣: ص) (سرية ابن شداد(هكذا يف االصل، ويف ) ٣(

  .درب ساك
(*)  

)٢١/٢٨٦(  

  

خضرا، وامللك الزاهر جمري الدين داود، وامللك املفضل قطب الدين موسى، وامللك االشرف عزيز الدين 
  لك احملسن مجال احملدثني ظهري الدين أمحد، واملعظم فخر الدين تورانشاه، وامللكحممدا، وامل

اجلواد ركن الدين أيوب، وامللك الغالب نصري الدين ملكشاه، وعماد الدين شاذي، ونصرة الدين 
  .مروان، وامللك املظفر أبا بكر، والسيدة مؤنسة زوجة امللك الكامل

  . العماد الكاتبيونس الفارقي، والقاضي: وحدث عنه
مرض حبمى صفراوية، واحتد املرض، وحدث به يف التاسع رعشة وغيبة، مث حقن مرتني، فاستراح، 

  .وسرب، مث عرق حىت نفذ من الفراش، وقضى يف الثاين عشر
  .تويف بقلعة دمشق بعد الصبح من يوم االربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع ومثانني ومخس مئة

  .دين مجة، ال سيما اجلهاد، فله فيه اليد البيضاء ببذل االموال واخليل املثمنة جلندهحماسن صالح ال
  .وله عقل جيد، وفهم، وحزم، وعزم

  .أطلق يف مدة حصار عكا اثين عشر ألف فرس: قال العماد



وما حضر اللقاء إال استعار فرسا، وال يلبس إال ما حيل لبسه كالكتان والقطن، نزه االس من : قال
اهلزل، وحمافله آهلة بالفضالء، ويؤثر مساع احلديث باالسانيد، حليما، مقيال للعثرة، تقيا نقيا، وفيا 

صفيا، يغضي وال يغضب، ما رد سائال، وال خجل قائال، كثري الرب والصدقات، أنكر علي حتلية دوايت 
  .يف جوازه وجه ذكره أبو حممد اجلويين: بفضة، فقلت

  .اعةوما رأيته صلى إال يف مج

)٢١/٢٨٧(  

  

  .وحضر وفاته القاضي الفاضل: قلت
  إنين انتهيت يف القراءة إىل): ١(وذكر أبو جعفر القرطيب إمام الكالسة 

فسمعت صالح  ] ٢٢: احلشر) * [ هو اهللا الذي الإله إال هو عامل الغيب والشهادة: * (قوله تعاىل
  .صحيح: الدين، وهو يقول

مث مات، وغسله اخلطيب الدولعي، وأخرج يف تابوت، فصلى عليه ، )٢(وكان ذهنه قبل ذلك غائبا 
القاضي حميي الدين ابن الزكي، وأعيد إىل الدار اليت يف البستان اليت كان متمرضا فيها، ودفن يف 

الصفة، وارتفعت االصوات بالبكاء، وعظم الضجيج، حىت إن العاقل ليخيل له أن الدنيا كلها تصيح 
س ما شغلهم عن الصالة عليه، وتأسف الناس عليه حىت الفرنج ملا كان من صوتا واحدا، وغشي النا

  .صدق وفائه
  .مث بىن ولده االفضل قبة مشايل اجلامع، ونقله إليها بعد ثالث سنني، فجلس هناك للغراء ثالثا

  .وكان شديد القوى، عاقال، وقورا، مهيبا، كرميا، شجاعا
ن مل خيلف يف خزانته من الذهب والفضة إال سبعة وأربعني أن السلطا): ٣(اليب شامة ) الروضتني(ويف 

درمها، ودينارا صوريا، ومل خيلف ملكا وال عقارا رمحه اهللا، ومل خيتلف عليه يف أيامه أحد من أصحابه، 
وكان الناس يأمنون ظلمه، ويرجون رفده، وأكثر ما كان يصل عطاؤه إىل الشجعان، وإىل العلماء، 

  . يكن ملبطل وال ملزاح عنده نصيبوأرباب البيوتات، ومل
__________  

كان الشيخ أبو جعفر قد استدعي ليبيت عنده يقرأ القرآن، ويلقنه الشهادة عند حضور الوفاة، ) ١(
  ).١٥٦: رقم(، وستأيت ترمجته ٥٩٦وتويف أبو جعفر هذا سنة 

ال إله ( فلما قرأ القارئ ومتام اخلرب أن القاضي الفاضل جاءه عند أذان الصبح، وكان يف آخر رمق،) ٢(
  .، تبسم، ولل وجهه، وأسلم روحه إىل ربه سبحانه)إال هو عليه توكلت



  ).الروضتني) (٣(
(*)  

)٢١/٢٨٨(  

  

وجد يف خزانته بعد موته دينار وثالثون درمها، وكان إذا نازل بلدا، وأشرف على أخذه، : قال املوفق
  .ه، لفوات حظهممث طلبوا منه االمان، آمنهم، فيتأمل لذلك جيش

أخاف أن : قال يل السلطان يف بعض حماوراته يف عقد الصلح): ١(قال القاضي اء الدين ابن شداد 
أصاحل، وما أدري أيش يكون مين، فيقوى هذا العدو، وقد بقيت هلم بالد، فيخرجون الستعادة ما يف 

 يعين قلعته -قعد يف رأس تله  قد - يعين أخاه وأوالدهم -أيدي املسلمني، وترى كل واحد من هؤالء 
  .ال أنزل، ويهلك املسلمون:  ويقول-

 كما قال، اختلفوا، واشتغل كل واحد بناحيته، وبعد، فكان الصلح - واهللا -فكان : قال ابن شداد
  .مصلحة

من لطف اهللا ملا تنازع بنو أيوب، واختلفوا يسر اهللا بنقص مهة االعداء، وزالت تلك الشهامة : قلت
  .منهم
) * [ لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة): * (٢(تب القاضي الفاضل تعزية إىل صاحب حلب وك

   ].٢١: االحزاب
الظاهر أحسن اهللا عزاءه، ) ٣(كتبت إىل موالنا امللك  ] ١: احلج) * [ إن زلزلة الساعة شئ عظيم* (

لزل املسلمون زلزاال ، وقد ز)٤(وجرب مصابه، وجعل فيه اخللف من السلف يف الساعة املذكورة 
  شديدا، وقد حضرت الدموع احملاجر، وبلغت

__________  
  .ط (٢٣٥): السرية) (١(

  ).١٩٦٤الدكتور الشيال القاهرة 
  .هو ولده امللك الظاهر، وقد أوردها ابن خلكان وغريه) ٢(
  ).موالنا السلطان امللك: (ابن خلكان) ٣(
  ).من السلف: (فهو حيذف) ملذكورةوجعل فيه اخللف يف الساعة ا: (ابن خلكان) ٤(

(*)  

)٢١/٢٨٩(  

  



، وقبلت وجهه عين وعنك، )١(القلوب احلناجر، وقد ودعت أباك وخمدومي وداعا ال تالقي بعده 
  .مغلوب احليلة، ضعيف القوة، راضيا عن اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا) ٢(وأسلمته إىل اهللا وحده 

) ٥(يرد القضاء، تدمع ) ٤(ما مل يدفع البالء، وال ما ) ٣(لحة املعمدة وبالباب من اجلنود اندة، واالس
  ).٦(العني، وخيشع القلب، وال نقول إال ما يرضي الرب، وإنا بك يا يوسف حملزونون 

وأما الوصايا، فما حتتاج إليها، واآلراء، فقد شغلين املصاب عنها، وأما الئح االمر، فإنه إن وقع اتفاق، 
  ).٧( شخصه الكرمي، وإن كان غري ذلك، فاملصائب املستقبلة أهوا موته فما عدمتم إال

  .فيه قصيدة مطلعها) ٨(وللعلم الشاتاين 
  فسر وآملك الدنيا فأنت ا أحرى* أرى النصر مقرونا برايتك الصفرا 

__________  
  .وقد: ابن خلكان) ١(
  .إىل اهللا تعاىل: ابن خلكان) ٢(
  .املعدة: ابن خلكان) ٣(
  .ملك: ابن خلكان) ٤(
  .وتدمع: ابن خلكان) ٥(
  .وإنا عليك حمزونون يا يوسف: ابن خلكان) ٦(
  .وهو اهلول العظيم، والسالم: يضيف ابن خلكان) ٧(
هو علم الدين أبو علي احلسن بن سعيد بن عبد اهللا الشاتاين االديب، ينسب إىل قلعة شاتان بلدة ) ٨(

  .بنواحي ديار بكر
 بغداد، وتفقه باملدرسة النظامية، ومسع الشيوخ، وسافر إىل دمشق غري مرة، ، وقدم٥١٠ولد سنة 

أمحد الثالث  (٧٨: للذهيب، الورقة) تاريخ االسالم( كما يف ٥٧٩واستوطن املوصل، وتويف سنة 
  .٦١ / ٧: السبكي) طبقات(و ) ١٤ / ٢٩١٧

، ٢٧١ / ١:  الروضتني، وأبو شامة يف٣٦١ / ٢: وترجم له العماد يف القسم الشامي من اخلريدة
 ٨٣٧: الترمجة / ٤:  وابن الفوطي يف تلخيصه٢٢٦ / ٣: من معجم البلدان) شاتان(وياقوت يف 

  .، وغريهم٥٩٩وتصحف فيه وفاته إىل سنة 
  . وهو تصحيف- بالسني املهملة -الساتاين : وقد وقعت نسبته يف أصل خمطوطتنا

(*)  

)٢١/٢٩٠(  

  



فقف * إن كان دينك يف الصبابة ديين ): ٢(قصيدته الطنانة اليت أوهلا ب) ١(وبعث إليه ابن التعاويذي 
أيدي املطي لثمته جبفوين وانشد فؤادي يف الظباء * املطي برمليت يربين والثم ثرى لو شارفت يب هضبه 

غالطت عنها بالظباء العني هللا ما * فبغري غزالن الصرمي جنوين ونشيديت بني اخليام وإمنا * معرضا 
غانية ) ٤(يف احلسن * يوم النوى من لؤلؤ مكنون من كل تائهة على أتراا ) * ٣(ت عليه فتام اشتمل

يا سلم إن ضاعت ) ٧(ما بني سالفة هلا وجبني ) * ٦(قمر السماء إذا رنت ) ٥(عن التحسني خود يرى 
أرىب على أرب وقد * فأنا الذي استودعت غري أمني هيهات ما للبيض يف ود امرئ * عهودي عندكم 

  لقن السماحة من صالح الدين* على احملب بوصله ) ٨(اخلمسني ليت البخيل 
   ابنالسلطان، امللك العزيز، أبو الفتح، عماد الدين، عثمان*  العزيز - ١٥٢

__________  
 - رمحه اهللا -سبط ابن التعاويذي، ومل يكن الرجل ابنا للتعاويذي وهذه من عادات الذهيب : يقصد) ١(

  .ويقصد به سبطه يوسف) قال ابن اجلوزي(ا ما يقول وكثري
  ).١٩٠٣طبعه مرغليوث مبصر  (٤٢٤ - ٤٢٠: الديوان) ٢(

  .٥٧٥وقد بعثها إليه حني كان السلطان بدمشق سنة 
  .قبام: كذا يف االصل، ويف الديوان) ٣(
  .باحلسن: الديوان) ٤(
  .تري: الديوان) ٥(
  .بدت: الديوان) ٦(
  . سالغة وبني جبنيما بني: الديوان) ٧(
  .الضنني: الديوان) ٨(
  = (*)، ٤٦٠ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة٥٨ / ١٢: ترجم له ابن االثري يف الكامل* 

)٢١/٢٩١(  

  

  .بن أيوب، صاحب مصر) ١(السلطان صالح الدين يوسف 
  .ولد يف سنة سبع وستني ومخس مئة يف مجادى االوىل

  .بن عوفأيب طاهر السلفي، وا: وحدث عن
  .ومتلك بعد أبيه، وكان ال بأس بسريته

  .قدم دمشق، وحاصر أخاه االفضل
خرج إىل الصيد، فجاءته كتب من دمشق يف أذية أصحابنا احلنابلة، : نقلت من خط الضياء احلافظ، قال



إذا رجعنا من هذه السفرة، كل من كان يقول مبقالتهم : ، فقال- يعين يف فتنة احلافظ عبد الغين -
فرماه فرس، ووقع عليه، فخسف صدره، كذا حدثين يوسف ابن الطفيل، وهو : رجناه من بلدنا، قالأخ

  .الذي غسله
  .عاش مثانيا وعشرين سنة): ٢(وقال املنذري 

  .مات يف العشرين من احملرم سنة مخس وتسعني ومخس مئة
  .دفن بقبة الشافعي رمحه اهللا تعاىل: قلت

  .يتم ذلكفلم ) ٣(وأقيم بعده ولد له صيب 
__________  

، وابن خلكان يف ٦ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع املختصر٤٦٧: واملنذري يف التكملة، الترمجة= 
 / ٣: ، وأبو الفداء يف تارخيه٥٩٥: الترمجة / ٤: ، وابن الفوطي يف تلخيصه٢٥١ / ٣: الوفيات
 ٤: ، والعرب٢١١: الم، الورقة، واالع)١٥٨٢باريس  (٧٨: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٠٠

 / ١: ، واملقريزي يف السلوك١٨ / ١٣: ، وابن كثري يف البداية٧٨ / ٢: ، ودول االسالم٢٨٦/ 
  .، وغريهم٣١٩ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٤٦ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم١٤٣

  .وهو وهم جد ظاهر) ابن يوسف: (يف االصل) ١(
  .٤٦٧: ة، الترمج)التكملة) (٢(
  .كان عمره تقديرا عشر سنني، وامسه حممد، ولقبه ناصر الدين) ٣(

(*)  

)٢١/٢٩٢(  

  

كان العزيز شابا، حسن الصورة، ظريف الشمائل، قويا، ذا بطش، وأيد، : وقال املوفق عبد اللطيف
 خاص، وخفة حركة، حييا، كرميا، عفيفا عن االموال والفروج، بلغ من كرمه أنه مل تبق له خزانة، وال

  .وال برك، وال فرس
وبيوت أمرائه تفيض باخلريات، وكان شجاعا مقداما، بلغ من عفته أنه كان له غالم تركي بألف دينار 
يقال له أبو شامة، فوقف، فراعه حسنه، فأمره أن يرتع ثيابه، وجلس منه جملس اخلنا، فأدركه توفيق، 

  .فأسرع إىل سرية له، فقضى وطره
  .فته عن املال، فال أقدر أن أصف حكاياته يف ذلكوأما ع: إىل أن قال

كانت الرعية حيبونه حمبة عظيمة شديدة، وكانت اآلمال متعلقة بأنه يسد مسد ): ١(وقال ابن واصل 
  .أبيه



  .وملا سار أخوه االفضل مع العادل، ونازال بلبيس، وتزلزل، بذلت له الرعية أمواهلا، فامتنع
   عبد الكرمي ابن البيساين أخاوحكي عنه أن): ٢(قال ابن واصل 

، ووقع بينه وبني أخيه، فعزل، وكان مزوجا ببنت )٣(القاضي الفاضل كان يتوىل البحرية مدة، وحصل 
ابن ميسر، فأساء عشرا لسوء خلقه، فتوجه أبوها، وأثبت عند قاضي االسكندرية ضررها، وأنه قد 

ا، فلم يقدر، فأحضر نقابا، فنقب البيت، حصرها يف بيت، فمضى القاضي بنفسه، ورام أن يفتح عنه
هذه مخسة آالف : وأخرجها، مث سد النقب، فهاج عبد الكرمي، وقصد االمري جهاركس مبصر، وقال

  .دينار لك، وأربعون ألف دينار للسلطان، وأوىل قضاء االسكندرية
  فأتى العزيز ليال، وأحضر

__________  
  .٨٣ / ٣): مفرج الكروب) (١(
  .٨٤/  ٣: نفسه) ٢(
  (*)يعين حصل أمواال جزيلة ) ٣(

)٢١/٢٩٣(  

  

إياك والعود إىل مثلها، فما كل ملك يكون عادال، أنا : رد عليه ماله، وقل له: الذهب، فسكت، مث قال
  .ما أبيع أهل االسكندرية ذا املال

 :نعم مخسة آالف دينار، قال: أراك أخذت شيئا، قلت: فومجت، وظهر علي، فقال: قال جهاركس
، كنت أستغلها )١(أعطاك ماال ينفع مرة، وأنا أعطيك ما تنتفع به مرات، مث وقع يل بإطالق طنبذة 

  .سبعة آالف دينار
  .متلك دمشق، وأنشأ ا العزيزية إىل جانب تربة أبيه: قلت

لفا، وخلف ولده الناصر حممدا، فحلفوا له، فامتنع عماه املؤيد واملعز إال أن يكون هلما االتابكية، مث ح
  .واختلفت اآلراء، مث كاتبوا امللك االفضل من مصر، فخرج من صرخد إليهم يف عشرين راكبا

مث جرت أمور، وأقبل العادل، ومتكن، وأجلس ابنه الكامل، وضعف حال االفضل، وعزل الناصر، 
  .وانضم إىل عمه حبلب

  
  .بن يوسف) ٢(أبو احلسن علي *  االفضل - ١٥٣

__________  
): مفرج الكروب(، وراجع كالما جيدا عليها للمرحوم الدكتور الشيال يف تعليقه على اسم مكان) ١(



  .٣ هامش ٨٦ / ٣
، واملنذري يف ٦٣٧ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة١٧٦ / ١٢: ترجم له ابن االثري يف الكامل* 

، وأبو ٤١٩/  ٣: ، وابن خلكان يف الوفيات١٤٥: ، وأبو شامة يف الذيل٢٠٢٠: التكملة، الترمجة
، والصفدي يف ٩١ / ٥: ، والعرب٩٦ / ٢: ، والذهيب يف دول االسالم١٤٢ / ٣: الفداء يف املختصر

، ٢٦٢ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم١٠٨ / ١٣: ، وابن كثري يف البداية٢٣٤ / ١٢: الوايف
  . وغريهم١٠١ / ٥: ، وابن العماد يف الشذرات١١٦ / ١واملقريزي يف السلوك 

، وهو وهم واضح جدا لعله من سبق القلم، والصحيح ما أثبتناه من )أبو الفتح عثمان: ( يف االصل)٢(
  : = (*)الورقة(للذهيب، وهو خبطه ) تاريخ االسالم(مجيع املصادر ومنها 

)٢١/٢٩٤(  

  

متلك دمشق، مث حاربه العزيز أخوه، وقهره، مث ملا مات العزيز، أسرع االفضل إىل مصر، وناب يف 
لك، وسار بالعسكر املصري، فقصد دمشق، وا عمه العادل، قد بادر إليها من ماردين قبل جمئ امل

االفضل بيومني، فحصره االفضل، وأحرق احلواضر والبساتني، وعمل كل قبيح، ودخل البلد، وضجت 
ل، الرعية بشعاره، وكان حمبوبا، فكاد العادل أن يستسلم، فتماسك، وشد أصحابه على أصحاب االفض
فأخرجوهم، مث قدم الظاهر ومعه صاحب محص، ومهوا بالزحف، فلم يتهيأ أمر، مث سفل أمر االفضل، 

  .وعاد إىل صرخد، مث حتول إىل مسيساط، وقنع ا، وفيه تشيع بال رفض
: وله نظم وفضيلة، وإليه عهد أبوه بالسلطنة ملا احتضر، وكان أسن إخوته، وهو القائل يف عمه العادل

أبدا أبو بكر جيور على علي وقد كتب من نظمه إىل اخلليفة الناصر، ويف *  االنام قدمية ذي سنة بني
بالسيف حق علي وهو الذي كان قد ) ١(عثمان قد غصبا * موالي إن أبا بكر وصاحبه : الناصر تشيع
 فيه جلي واالمر بينهما والنص* عليهما واستقام االمر حني ويل فخالفاه وحال عقد بيعته * واله والده 

واىف كتابك : من االواخر ما ال قي من االول فأجابوه من الديوان* فانظر إىل حظ هذا االسم كيف لقي 
  بالود خيرب أن أصلك طاهر* يا ابن يوسف معلنا 
__________  

  .، وابن خلكان)تاريخ االسالم(والتصحيح من ) عصيا: (يف االصل) ١) (٣٠١٢ أيا صوفيا - ٢٣= 
(*)  

)٢١/٢٩٥(  

  



واصرب، * فابشر فإن غدا عليه حسام ) ١(بعد الرسول له بطيبة ناصر * غصبوا عليا حقه إذ مل يكن 
مات االفضل فجاءة بسميساط يف صفر سنة اثنتني وعشرين وست مئة، ) ٢(فناصرك االمام الناصر 

 على قلعة) ٣(فتملك بعده أخوه موسى، ولقب بلقبه، وعاش إىل سنة نيف وثالثني وست مئة، وهي 
  .، وقد دثرت اآلن)٤(الفرات قريبة من الكختا 

  .عاش ستا ومخسني سنة، وله ترسل وفضيلة وخط منسوب
  .وكان من حماسن الدنيا، مل يكن له يف امللوك مثل): ٥(قال عز الدين ابن االثري 

  .كان خريا، عادال، فاضال، حليما، كرميا، رمحه اهللا تعاىل
لعساه يف أهل الشبيبة حيصل ها فاختضب بسواد حظي مرة * خبضابه ) ٦(يا من يسود شيبه : ومن شعره

  ولك االمان بأنه ال ينصل* 
  سلطان حلب، امللك الظاهر، غياث الدين، أبو منصور، غازي*  الظاهر - ١٥٤

__________  
  ).بعد النيب له بيثرب: (ابن خلكان) ١(

  .بعد النيب له بطيبة): تاريخ االسالم(ويف 
وقيل، ومل يصح، أنه جرد سبعني ألفا لنصرته، فجاء اخلرب أن ): (تاريخ االسالم( يف قال الذهيب) ٢(

  ).االمر قد فات فبطل التجريد
  .يعين مسيساط) ٣(
  .هكذا يف االصل ومل يذكرها ياقوت) ٤(

 ٢٤: الورقة) (وهي قلعة على الفرات بني قلعة الروم وملطية: (الذي خبط املؤلف) تاريخ االسالم(ويف 
  .شعره): تاريخ االسالم(يف ) ٦ (١٧٦ / ١٢): الكامل) (٥) (٣٠١٢ا صوفيا  أي-
  = (*)، ٥٧٩ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة١٢٩ / ١٢: ترجم له ابن االثري يف الكامل* 

)٢١/٢٩٦(  

  

  .ابن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب
  .مولده مبصر يف سنة مثان وستني ومخس مئة

  .ر بن عوف، وعبد اهللا بن بري النحوي، والفضل ابن البانياسيأيب الطاه: ومسع من
  .وحدث

  .متلك حلب ثالثني سنة
  .وكان بديع احلسن يف صباه، مليح الشكل يف رجوليته، له عقل وغور ودهاء وفكر صائب



كان يصادق ملوك االطراف ويباطنهم، ويومههم أنه لواله، لقصدهم عمه العادل، ويوهم عمه أنه لواله، 
  .امل عليه امللوك، ولشقوا العصالتع

  .وكان كرميا معطاء، يتحف امللوك باهلدايا السنية، ويكرم الرسل والشعراء والقصاد
وكان عمه يرعى له ملكان بنته، فماتت، فزوجه بأختها والدة ابنه امللك العزيز، فلما ولدت، زينت حلب 

م إليه إخوته وأوالدهم، فزوج ذكرام مدة شهرين، وأنفق على والدته كرائم االموال، وكان قد انض
  .وعشرين عقدا) ١(بإناثهم، حبيث أنه عقد بينهم يف يوم نيفا 

__________  
: ، وابن العربي يف تارخيه٩٤: ، وأبو شامة يف ذيل الروضتني١٤٦٩: واملنذري يف التكملة، الترمجة= 

، ٢٣٧ / ٣، ١٧٨ / ٢ :، وابن واصل يف مفرج الكروب٦ / ٤: ، وابن خلكان يف الوفيات٢٣١
 / ٣:  يف امللقبني بغياث الدين، وأبو الفداء يف املختصر١٧٨١: الترمجة / ٤: وابن الفوطي يف تلخيصه

، وابن كثري يف ٤٦ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٠٢: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٢٣
: الورقة / ١٧: ين يف عقد اجلمان، والعي١٨٥:  ص١، واملقريزي يف السلوك ج ق ٧١ / ١٣: البداية
  . وغريهم٥٥ / ٥: ، وابن العماد يف الشذرات٢١٨ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٣٥٥

  .نيف: يف االصل) ١(
(*)  

)٢١/٢٩٧(  

  

  .وعمر أسوار حلب أكمل عمارة
  .أنظم ؟ يعرض باهلجاء: إنه عبث بالشاعر احللي، وأحل عليه، فقال احللي: ويقال

  .انثر ؟ وقبض على السيف: فقال الظاهر
كان مهيبا سائسا، فطنا، دولته معمورة بالعلماء، مزينة بامللوك واالمراء، وكان ): ١(قال سبط اجلوزي 

  حمسنا إىل الرعية، وشهد معظم
  .غزوات والده، وكان يزور الصاحلني، ويتفقدهم، وله ذكاء مفرط، مات بعلة الذرب

لك لولده من بنت العادل، وأراد أن يراعيها إخوا، مث من بعده أوصى يف موته بامل): ٢(قال أبو شامة 
  .المحد، مث للمنصور حممد ابن أخيه امللك العزيز، وفوض القلعة إىل طغريل اخلادم الرومي

  .تويف سنة ثالث عشرة وست مئة عن مخس وأربعني سنة
  .اللهم بك أستجري: كان يفيق، ويتشهد، ويقول: قلت

مبن علقت أنيابه * سل اخلطب إن أصغى إىل من خياطبه ): ٤(احللي، فقال ) ٣(ورثاه شاعره راجح 



اهللا أرمي بطريف ) ٦(إىل ) ٥(وإن كان ال يلوي على من يعاتبه * وخمالبه نشدتك عاتبه على نائباته 
  إىل أفق جمد قد اوت كواكبه* ضاللة 

__________  
  .٥٧٩ / ٨): املرآة(سبط ابن اجلوزي، وانظر : يعين) ١(
  .٩٤): ذيل الروضتني) (٢(
  . وهو من الشعراء املشهورين٦٢٧تويف راجح بن إمساعيل بن أيب القاسم االسدي احللي سنة ) ٣(
وإن كان نائي السمع عمن : ابن خلكان) ٥: (أوردها ابن خلكان بطوهلا وهي سبعة وأربعون بيتا) ٤(

  .يعاتبه
  .يل اهللا: ابن خلكان) ٦(

(*)  

)٢١/٢٩٨(  

  

* علي دجى ال تستنري غياهبه أحقا محى الغازي الغياث بن يوسف * رى الشهباء قد حال صبحها فمايل أ
قواعده أم الن للخطب * خمربي عن ذلك الطود هل وهت ) ١(أبيح وعادت خائبات مواكبه وهل 

  جانبه
  

غدادي  بن أمحد البالوزير الكبري، جالل الدين، أبو املظفر، عبيداهللا بن يونس*  ابن يونس - ١٥٥
  .االزجي الفقيه

تفقه على أيب حكيم النهرواين، وقرأ االصول والكالم على صدقة بن احلسني، وتال بالروايات مذان 
  .على أيب العالء العطار

  .ومسع من نصر بن نصر العكربي، ومجاعة
  .نيإىل أن وزر يف سنة ثالث ومثان) ٢(مث داخل الكرباء إىل أن توكل الم الناصر، مث ترقى أمره 

مث سار باجليوش حلرب طغريل آخر السلجوقية، فعمل معه مصافا، فانكسر الوزير، وتفلل مجعه، وأسر 
، مث هرب إىل املوصل، وجاء بغداد متسترا، ولزم بيته مدة، مث ظهر، فويل نظر )٣(هو وأخذ إىل توريز 

  اخلزانة، مث االستاذ دارية يف سنة سبع ومثانني، فلما وزر
__________  

 / ٨: انظر أخباره وترمجته عند ابن االثري يف الكامل والسبط يف املرآة ال سيما* فمن : ابن خلكان) ١(
، والذهيب يف ٩: ، وأبو شامة يف الذيل)ظاهرية (١١٦: ، وابن النجار يف التاريخ ادد، الورقة٤٣٨



، ٣٩٢ / ١: ، وابن رجب يف الذيل)١٥٨٢باريس  (٧١: كتبه ال سيما تاريخ االسالم، الورقة
  .وغريهم

  .وهو وهم) عبد اهللا: (وجاء يف االصل
  ).عن ابن النجار (٥٨٢صار بعد ذلك ناظرا يف ديوان الزمام يف رجب سنة ) ٢(
  .هي تربيز املدينة املشهورة بأذربيجان) ٣(

(*)  

)٢١/٢٩٩(  

  

اثنتني، رمي املؤيد ابن القصاب عام تسعني، قبض على ابن يونس، وسجنه، فلما مات ابن القصاب عام 
  .ابن يونس يف مطمورة، فكان آخر العهد به

  .، فسمعه منه الفضالء)٢(كان يدري الكالم، صنف كتابا يف االصول ): ١(قال ابن النجار 
  .أبو احلسن القطيعي، وابن دلف، ومل يكن يف واليته حممودا: وروى عنه

  .مات يف السرداب يف صفر سنة ثالث وتسعني ومخس مئة: قيل
  

  .، الفرايت الضرير، صاحب ابن اخللشيخ الشافعية، أبو القاسم، يعيش بن صدقة*  الفرايت - ١٥٦
  .تال بالروايات على الشريف أيب الربكات عمر بن إبراهيم

  .ومسع من إمساعيل ابن السمرقندي، ومجاعة
  التقي بن باسويه، وابن الدبيثي، وابن خليل،: روى عنه

__________  
  ).ظاهرية (١١٧: ، الورقة)التاريخ ادد) (١(
  .االصول ومقاالت الناس: ابن النجار) تاريخ(يف ) ٢(
، والنعال البغدادي ٤١٠: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٥٥ / ١٢: ترجم له ابن االثري يف الكامل* 

س باري (٧٤:  وهو الشيخ الرابع واالربعون فيها، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٣٥: يف مشيخته
، ٣٣٨ / ٧: ، والسبكي يف الطبقات٣١٢: ، والصفدي يف نكت اهلميان٥٠١: ، واملشتبه)١٥٨٢

، وابن عبد اهلادي ١٠١: ، والغساين يف العسجد، الورقة١٦٥: وابن امللقن يف العقد املذهب، الورقة
  .١١٢: يف معجم الشافعية، الورقة

(*)  

)٢١/٣٠٠(  



  

  .واليلداين، وباالجازة أمحد بن أيب اخلري
  .وهو منسوب إىل ر الفرات

  وكان إماما صاحلا، رأسا يف املذهب واخلالف، خترج به الفقهاء،
  .ودرس بالثقتية، وبالكمالية، وكان سديد الفتاوى، قوي املناظرة، كبري القدر

  .مات يف ذي القعدة سنة ثالث وتسعني ومخس مئة وقد شاخ وأسن
  

بن أيب اجلود، ) ١ (اق، أبو علي، احلسن بن مسلمالزاهد العابد، شيخ العر*  الفارسي - ١٥٧
  ).٢(الفارسي، العراقي، من أهل قرية الفارسية 
  .قرأ القرآن، وتفقه على أيب البدر الكرخي

  .ابن باسويه، وابن الدبيثي، وابن خليل، واليلداين، وآخرون: حدث عنه
القادر، وكان يقصد بالزيارة، وكان منقطع القرين، صواما، قواما، متبتال، خاشعا، صحب الشيخ عبد 

  زاره اخلليفة الناصر بقريته، بالغ
__________  

، وابن ٥٨ / ١٢: ، وابن االثري يف الكامل٨٣٨ / ٣، ٣٥٩ / ٢: ترجم له ياقوت يف معجم البلدان* 
، وأبو شامة ٤٥٦ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة)٥٩٢٢باريس  (١٨: الدبيثي يف تارخيه، الورقة

، ٤٩: ، وابن الساعي يف أخبار الزهاد، الورقة٤٢٤: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة١٣: يليف الذ
: ، ودول االسالم٢٦ / ٢: ، واملختصر احملتاج)١٥٨٢باريس  (٧٥: والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة

رجب ، وابن ٣٧: الورقة / ١١: ، والصفدي يف الوايف١٩١: ، واملشتبه٢٨٣ / ٤: ، والعرب٧٧ / ٢
: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان١٠٢: ، والغساين يف العسجد، الورقة٣٩٥ / ١: يف الذيل

  .٢١٣: ، والقنوجي يف التاج٣١٦ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٢٢
  .بضم امليم وفتح السني وتشديد الالم وفتحها: فقال) التكملة(قيده املنذري يف ) ١(
  .قرية من قرى ر عيسى) ٢) (٥٨٩): املشتبه(وانظر (

(*)  

)٢١/٣٠١(  

  

  .يف تعظيمه وتوقريه ابن اجلوزي
مات يف احملرم سنة أربع وتسعني ومخس مئة، وكان من أبناء التسعني، وكان يدري الفقه والفرائض، 



  .وتذكر عنه كرامات وتأله رمحه اهللا
  

 املوصلي القالنسي، البقال، ، الشيخ املعمر، أبو منصورابن أمحد بن سعد*  طاهر بن مكارم - ١٥٨
  .املؤدب

  .املعاىف بن عمران من أيب القاسم نصر بن أمحد بن صفوان سنة اثنيت عشرة ومخس مئة) مسند(مسع 
  .عز الدين علي ابن االثري، ومشس الدين ابن خليل، وغريمها: روى عنه

  .تويف باملوصل يف رمضان سنة مثان ومثانني ومخس مئة
  

  .، املوصلي)١ (ابن حممد، الشيخ أبو منصور، ابن السيحي * * مسلم بن علي - ١٥٩
__________  

أمحد الثالث  (١٤٢: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٧٣: ترجم له املنذري يف التكملة، الترمجة* 
١٤ / ٢٩١٧.(  

، ٤٦٥: من إكمال االكمال، واملنذري يف التكملة، الترمجة) السيحي(ترجم له ابن نقطة يف * * 
  .٣٥٠: ، املشتبه)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٠٦: والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة

ومسلم، بضم امليم وسكون السني املهملة وبعد الالم املكسورة : ، فقال)التكملة(وقيد املنذري امسه يف 
  .ميم

  .مصحف) الشيحي: (يف االصل) ١(
والسيحي، بكسر السني واحلاء : ، قال)التكملة( واملنذري يف) إكمال االكمال(وقد قيده ابن نقطة يف 

  = (*)املهملتني بينهما ياء آخر 

)٢١/٣٠٢(  

  

  .آخر من حدث عن أيب الربكات حممد بن حممد بن مخيس
  ).١(ابن خليل، والتقي اليلداين، ومجاعة لقيهم الدمياطي : روى عنه

  .تويف يف منتصف احملرم سنة مخس وتسعني ومخس مئة
  

 عتيق بن إمساعيل، االمام املقرئ، احملدث، أمحد بن علي بن أيب بكر* عفر القرطيب  أبو ج- ١٦٠
  .، وأبو إمامها)٢(االندلسي، الفنكي، الشافعي، نزيل دمشق، وإمام الكالسة 

  .مولده سنة مثان وعشرين ومخس مئة



ربعني ومخس مئة بقراءة والده بعد اال) املوطأ(مسع بقرطبة من احلافظ أيب الوليد ابن الدباغ كتاب 
  .بسماعه من اخلوالين بسماعه من القبحطايل

__________  
أبو منصور مسلم بن علي ابن السيحي : ومبهملتني بينهما ياء: احلروف، وقال الذهيب يف املشتبه= 

املوصلي، راوي مسند املعاىف عن أيب الربكات بن مخيس، مسعناه من البهاء ابن النحاس، عن ابن خليل، 
  .ه ابن نقطةعنه، قيد

  .٧٠٥يعين شرف الدين عبداملؤمن بن خلف املتوىف سنة ) ١(
: ، وأبو شامة يف الذيل٥٤٥: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٩٠ / ١: ترجم له ابن االبار يف التكملة* 

، ١٨٠: ، ومعرفة القراء، الورقة)١٥٨٢باريس  (٩٠: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٧
، وابن امللقن يف العقد ٢٠٥ / ٧: ، والصفدي يف الوايف٢٩١ / ٤: ، والعرب٢١١: ورقةواالعالم، ال

 / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٢٠٥ / ٢: ، وابن اجلزري يف غاية النهاية١٦١: املذهب، الورقة
، وابن ٢٢٧: ، وابن الغزي يف الديوان، الورقة١٥٨ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢٤٧: الورقة

  .٣٢٣ / ٤: ماد يف الشذراتالع
  وأبو جعفر هذا هو الذي استدعي لقراءة القرآن ليلة وفاة صالح الدين االيويب رضي اهللا

  .عنه، وهو الذي طلب منه تلقينه الشهادة كما مر يف ترمجة السلطان
  .وكان يصلي إماما بالكالسة: مدرسة الكالسة، قال الصفدي: يعين) ٢(

(*)  

)٢١/٣٠٣(  

  

ع على ابن صاف، ومبكة على رجل من تالمذة أيب العز القالنسي، وباملوصل على ابن وتال بالسب
  .سعدون

  .ومسع الكثري من ابن عساكر، وأيب نصر اليوسفي، وحيىي الثقفي، وخلق
  .ونسخ شيئا كثريا

  .وكان دينا صاحلا، قانتا هللا، بصريا بالقراءات
  .ليل، والشهاب القوصي، وعدةتاج الدين حممد، وإمساعيل، وابن خ: ابناه: روى عنه

  ).١(وأجاز المحد بن أيب اخلري 
  ).٢(وفنك من أعمال قرطبة 

  .مات يف رمضان سنة ست وتسعني ومخس مئة رمحه اهللا



  
  ، املصري)٣( بن املسلم العالمة، أبو إسحاق، إبراهيم بن منصور*  العراقي - ١٦١

__________  
  ).الوايف( كما ذكر الصفدي يف وأجاز حملب الدين ابن النجار البغدادي) ١(
وفنك، بالفاء والنون املفتوحتني وآخره كاف حصن أو قرية من : قيدها املنذري باحلروف، فقال) ٢(

، وال ذكر السمعاين من ينسب إليها يف كتابه )معجم البلدان(أعمال قرطبة ومل يذكرها ياقوت يف 
  .٢٢٥ / ٢): باللبا(، فاستدرك هذه النسبة ابن االثري يف )االنساب(
، وابن خلكان يف ٢٩٦: ، وابن الصابوين يف تكملته٥٣٢: ترجم له املنذري يف التكملة، الترمجة* 

، ٢٩١ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٩٠: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٣٣ / ١: الوفيات
  :، واليافعي يف مرآة اجلنان١٥١ / ٦: والصفدي يف الوايف

، وابن الفرات ١٥٣:  ص١، واملقريزي يف السلوك ج ق ٣٧ / ٧: يف الطبقات، والسبكي ٤٨٤ / ٣
 / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٩٠ / ١: ، والسيوطي يف حسن احملاضرة٧٣: الورقة / ٨: يف تارخيه

  .٣٥: ، وحاجي خليفة يف سلم الوصول، الورقة٢٢٣
  .قيده ابن خلكان كما قيدناه بضم امليم وتشديد الالم) ٣(

  = (*) يذكره الذهيب يف ومل

)٢١/٣٠٤(  

  

  ).١(الشافعي، اخلطيب املشهور بالعراقي 
  .ولد مبصر سنة عشر ومخس مئة

وارحتل، فتفقه، وبرع يف املذهب على أيب بكر حممد بن احلسني االرموي تلميذ الشيخ أيب إسحاق، مث 
وتصدر، وخترج به االصحاب، تفقه على أيب احلسن ابن اخلل، وتفقه مبصر على القاضي جملي بن مجيع، 

  .وويل خطابة جامع مصر
  ).٢(مفيدا ) للمهذب(وصنف شرحا 

  .وهو جد العالمة العلم العراقي المه
  .وكان على سداد وأمر مجيل

  .تويف سنة ست وتسعني ومخس مئة يف مجادى االوىل
  .وله نظم وفضائل

  



  ليل، ابن الشيخ أيب بن عبد اجلاالمام، أبو حممد عبيداهللا بن حممد*  الساوي - ١٦٢
__________  

  . فيستدرك عليه٥٨٩ - ٥٨٨): املشتبه= (
وأقام ا مدة، فقيل له العراقي ..ورحل إىل بغداد، وتفقه ا): (التكملة(قال الزكي املنذري يف ) ١(

  ).القامته بالعراق تلك املدة
  .وذكر غريه أنه كان يعرف ببغداد باملصري

  ).جملدات: يقصد( أجزاء ذكر الصفدي أنه يف عشرة) ٢(
 ١٠٦: ، واحملب ابن النجار يف التاريخ ادد، الورقة١٥٢: ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 
 ٥٧٦وتصحف فيه تاريخ وفاته إىل سنة ) كتبت عنه، وكان ثقة نبيال مل أر مثله يف معناه: وقال) ظاهرية(

  .وهو من أوهام الناسخ بال ريب
 وذكر أنه أجاز له إجازة مطلقة، وأنه كان آخر من ٥١٥: نذري يف التكملة، الترمجةوترجم له أيضا امل

  .بقي من بيت الساوي وال عقب له
  : = (*)، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٢٣ / ٩: وورخه ابن الساعي يف اجلامع املختصر

)٢١/٣٠٥(  

  

  ).١(الفتح، الساوي، مث البغدادي، احلنفي، نائب احلكم ببغداد 
  .وكان محيد السرية

  .ابن احلصني، وهبة اهللا بن الطرب، ومجاعة: حدث عن
  .ابن الدبيثي، وابن خليل، والبغداديون: وعنه

  .مات يف احملرم سنة ست وتسعني ومخس مئة وله ثالث ومثانون سنة
  

القطان،  بن أيب الفتح االصبهاين املقرئ الشيخ املسند، أبو الفتح ناصر بن حممد*  الويرج - ١٦٣
  .املعروف بالويرج
  .صدوق ومكثر

  )٣(، وجعفر بن عبد الواحد الثقفي، وابن )٢(مسع من ابن االخشيذ 
__________  

 / ١: ، والقرشي يف اجلواهر١٨٧ - ١٨٦ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه)١٩٨٢باريس  (٩٤= 
  .٦٠٥: الورقة / ٢: ، والتميمي يف الطبقات السنية٣٤١



، وبقي ٥٨٠ هو قاضي القضاة أبو احلسن علي بن أمحد الدامغاين احلنفي وذلك سنة الذي استنابه) ١(
  .٥٨٣إىل حني وفاة ابن الدامغاين يف ذي القعدة سنة 

 استناب القاضي ٥٨٦وحينما ويل أبو القاسم عبد اهللا بن احلسني ابن الدامغاين القضاء ببغداد يف سنة 
  ابن الساوي أيضا مدة
  . فلزم مرتله إىل حني وفاته٥٩٤ رجب سنة واليته إىل أن عزل يف

  ). من جملد الظاهرية١٠٧: الورقة) (تارخيه(ذكر ذلك ابن النجار يف 
، والذهيب يف تاريخ ٢١٤: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٢١٦: ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 

: ين يف العسجد املسبوك، الورقة، والغسا٢٨٢ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٧٤: االسالم، الورقة
 وقد مر ذكر ٣١٥ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٤٣ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم١٠١

  ).الويرج(من هذا الكتاب وتكلمنا هناك على ) ١٠٨(وفاته يف الترمجة 
  .ابن االخشيذ هو أبو الفتح إمساعيل بن الفضل السراج) ٢(
  .لصاحلاينيعين حممد بن أيب ذر ا) ٣(

(*)  

)٢١/٣٠٦(  

  

أبواجلناب اخليوقي، وأبو رشيد الغزال، وابن : أيب ذر، وفاطمة اجلوزدانية، وسعيد بن أيب الرجاء، وعنه
  .خليل، وآخرون

للطحاوي ) معاين اآلثار(البن املقرئ، وكتاب ) مسند أيب حنيفة(أنبأين أبو العالء الفرضي أن ناصرا مسع 
سماعه لالول من ابن عبدالرحيم، وللكتاب الثاين من منصور بن احلسني، من إمساعيل ابن االخشيذ ب
  .من فاطمة اجلوزدانية) املعجم الكبري(عن ابن املقرئ عنه، ومسع 

  .تويف يف ثامن ذي احلجة سنة ثالث وتسعني ومخس مئة: قلت
  

 أمحد ابن شيخ فيلسوف الوقت، أبو الوليد، حممد بن أيب القاسم. العالمة*  ابن رشد احلفيد - ١٦٤
  .املالكية أيب الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب

  .مولده قبل موت جده بشهر سنة عشرين ومخس مئة
  .على أبيه) املوطأ(عرض 

  وأخذ عن أيب مروان بن مسرة ومجاعة، وبرع يف الفقه، وأخذ الطب
__________  



، ٤٦٩: ، واملنذري يف تكملته، الترمجة٥٣٣ / ٢: ابن االبار يف التكملة: ترجم له غري واحد منهم* 
، )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٠٢: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٠٤: وابن سعيد يف املغرب

، ١٠٣: ، والغساين يف العسجد املسبوك، الورقة١١٤ / ٢: ، والصفدي يف الوايف٢٨٧ / ٤: والعرب
  . وغريهم٣٢٠ / ٤:  العماد يف الشذرات، وابن١٥٤ / ٦: وابن تغري بردي يف النجوم

وألف الكثري من الباحثني احملدثني يف سريته، وتناوله املعنيون بالفلسفة يف كتبهم ملا عرف له من االثر 
  .الواضح يف الفلسفة العاملية

(*)  

)٢١/٣٠٧(  

  

  .ملثل يف ذلك، مث أقبل على علوم االوائل وبالياهم، حىت صار يضرب به ا)١(عن أيب مروان بن حزبول 
مل ينشأ باالندلس مثله كماال وعلما وفضال، وكان متواضعا، منخفض اجلناح، يقال ): ٢(قال االبار 

ليلة موت أبيه، وليلة عرسه، وإنه سود يف ما ألف وقيد : إنه ما ترك االشتغال مذ عقل سوى ليلتني: عنه
  .ه فيها االمامةحنوا من عشرة آالف ورقة، ومال إىل علوم احلكماء، فكانت ل) ٣(

كان حيفظ ديوان : وكان يفزع إىل فتياه يف الطب، كما يفزع إىل فتياه يف الفقه، مع وفور العربية، وقيل
  ).٤(أيب متام واملتنيب 

يف االصول، ) خمتصر املستصفى(يف الطب، و ) الكليات(يف الفقه، و ) بداية اتهد: (وله من التصانيف
  ).٥(ومؤلف يف العربية 

  .قضاء قرطبة، فحمدت سريتهوويل 
  كان أوحد يف الفقه): ٦) (تاريخ احلكماء(قال ابن أيب أصيبعة يف 

كان رث البزة، قوي : واخلالف، وبرع يف الطب، وكان بينه وبني أيب مروان بن زهر مودة، وقيل
ى ابن النفس، الزم يف الطب أبا جعفر بن هارون مدة، وملا كان املنصور صاحب املغرب بقرطبة، استدع

  .- يعين الجل الفلسفة -رشد، واحترمه كثريا، مث نقم عليه بعد، 
  ،)احليوان(يف الفقه، كتاب ) املقدمات(يف الطب، و ) شرح أرجوزة ابن سينا(وله 

__________  
  .جريول: هكذا هي مقيدة يف االصل ومضبوطه، ويف التكملة البن االبار) ١(
  .٥٥٤ / ٢) التكملة) (٢(
): التكملة(يف ) ٤) (وانه سود يف ما صنف وقيد وألف وهذب واختصر: (البن االبار) ةالتكمل(يف ) ٣(
  ).كان حيفظ شعري حبيب واملتنيب ويكثر التمثل ما يف جملسه ويورد ذلك أحسن إيراد(



عيون االنباء يف ) (٦) (وكتابه يف العربية الذي ومسه بالضروري، وغري ذلك: (قال ابن االبار) ٥(
  . فما بعد٧٥ / ٢): باءطبقات االط

(*)  

)٢١/٣٠٨(  

  

تلخيص (، كتاب )يف املنطق(، كتاب )شرح كتاب النفس(، )جوامع كتب أرسطوطاليس(كتاب 
) تلخيص االستقصات(الرسطو، كتاب ) تلخيص ما بعد الطبيعة(لنيقوالوس، كتاب ) االالهيات

، وكتاب )التعريف(، وكتاب )العلل(، وكتاب )القوى(، وكتاب )املزاج(جلالينوس، وخلص له كتاب 
، )افت التهافت(، وله كتاب )السماع الطبيعي(وخلص كتاب ) حيلة الربء(، وكتاب )احلميات(

، كتاب )فصل املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من االتصال(أصول، وكتاب ) منهاج االدلة(وكتاب 
الفحص (، )الفحص يف أمر العقل(تاب ، ك)مقالة يف القياس(، )مقالة يف العقل(الرسطو، ) شرح القياس(

  عن
مقالة فيما يعتقده املشاؤون وما يعتقده املتكلمون يف كيفية (، )مسألة يف الزمان(، )مسائل يف الشفاء

، )مقالة يف اتصال العقل املفارق لالنسان(، )مقالة يف نظر الفارايب يف املنطق ونظر أرسطو(، )وجود العامل
، )مسائل حكمية(، )مقالة يف املزاج(، )مقالة يف الرد على ابن سينا(، )وىلمقالة يف وجود املادة اال(
  ).ما خالف فيه الفارايب أرسطو(، كتاب )مقالة يف حركة الفلك(

إنه مهجور يف بيته من جهة : ملا دخلت البالد، سألت عن ابن رشد، فقيل: قال شيخ الشيوخ ابن محويه
 رفعت عنه أقوال ردية، ونسبت إليه العلوم املهجورة، ومات اخلليفة يعقوب، ال يدخل إليه أحد، النه

  .حمبوسا بداره مبراكش يف أواخر سنة أربع
  .سنة مخس) ٢(ربيع االول : ، وقيل)١(مات يف صفر : وقال غريه

__________  
  ).تكملته(واملنذري يف ) التكملة(هذه هي رواية ابن االبار يف ) ١(
  . عن ابن فرقدأورد ابن االبار هذه الرواية) ٢(

(*)  

)٢١/٣٠٩(  

  



  .ومات السلطان بعده بشهر
  ).١(أبو حممد بن حوط اهللا، وسهل بن مالك، وال ينبغي أن يروى عنه : وقد روى عنه

  
 بن هبة اهللا ابن حممد الشيخ الصاحل املسند، أبو الفرج عبد الرمحان بن حممد*  ابن مالح الشط - ١٦٥

  .ابن مالح الشطبن عيسى، القصري، البواب، ويعرف ب
  .كان يسكن بقصر علي بن عيسى اهلامشي

  أيب القاسم بن احلصني، وأيب غالب ابن البناء،: مسع الكثري من
  .وأيب الربكات حيىي بن حبيش الفارقي، وأيب احلسن علي ابن الزاغوين، وعدة

 يسأم، وال كتبت عنه كثريا، وكان شيخا صاحلا، حسن االخالق، حمبا للرواية، ال: قال ابن النجار
  ).٢(يضجر، وكان بوابا مبدرسة أم اخلليفة 

  ).٣(أذكر خالفة املستظهر : سألت عن مولده، فقال
  .مات شيخنا يف صفر سنة سبع وتسعني ومخس مئة

__________  
  .موقف الذهيب من الفالسفة معروف، وهو صدى لتكوينه الفكري) ١(
: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة)٥٩٢٢باريس  (١٢٦: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة* 

، واملختصر ٢٩٨ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (١٠٣: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٥٨١
  .٣٣١ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢١٢: احملتاج إليه

قهاء الشافعية أم اخلليفة الناصر لدين اهللا، وهي زمرد خاتون، وقد أوقفت هذه املدرسة على الف) ٢(
  .جبوار تربتها عند مقربة الشيخ معروف الكرخي ببغداد

  .٥١٢تويف املستظهر كما هو معروف يف التواريخ سنة ) ٣(
(*)  

)٢١/٣١٠(  

  

  ).١(لعله جاوز التسعني : قلت
  .، وآخرون)٢(ابن خليل، والضياء، وابن عبد الدائم، والنجيب احلراين : وروى عنه

  .، والقطب ابن أيب عصرون، والفخر ابن البخاريوباالجازة ابن أيب اخلري
وفيها مات ابن اجلوزي، وأبو املكارم اللبان، واحملدث متيم ابن البندنيجي، وعبد اهللا بن املبارك ابن 

الطويلة، وأبو حممد عبد املنعم بن حممد بن عبدالرحيم ابن الفرس االنصاري الغرناطي، شيخ املالكية، 



  ريب، وحممد بن أيب زيد الكراين، والعمادوالواعظ عمر بن علي احل
الكاتب، وشيخ املالكية أبو املنصور ظافر بن احلسني االزدي مبصر، واالمري اء الدين قراقوش اخلادم 

االبيض موىل شريكوه الذي بىن سور مصر وقلعة اجلبل، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد الفارفاين أخو 
  .الكال احللي، وأبو شجاع حممد بن أيب حممد املقرون اللوزي املقرئعفيفة، واملقرئ حممد بن حممد بن 

  
  السلطان الكبري، امللقب بأمري املؤمنني املنصور، أبو يوسف،*  صاحب املغرب - ١٦٦

__________  
  ).إنه قارب املئة: ويقال): (التكملة(وقال املنذري يف ) ١(
يف مشيخته اليت من ختريج ) ٦٧٢ - ٥٨٧(اين قال جنيب الدين عبد اللطيف بن عبد املنعم احلر) ٢(

أخربنا أبو الفرج عبد الرمحان بن أيب الكرم حممد بن أيب ياسر هبة اهللا : (مجال الدين ابن الطاهري احلنفي
بن حممد بن عيسى القصري البواب املعروف بابن مالح الشط البغدادي قراءة عليه وأنا أمسع ببغداد يف 

أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن عبد الواحد : سعني ومخس مئة، قالذي القعدة من سنة مخس وت
: الورقة) (وذكر حديثا...(ابن احلصني قراءة عليه وأنا أمسع يف شعبان من سنة أربع وعشرين ومخس مئة

  ).٣٦٤٩ من نسخة اخلزانة امللكية بالرباط، رقم ١٢
  = (*)لتواريخ املعنية باملغرب واالندلس مثل أخباره يف التواريخ املستوعبة لعصره وال سيما ا* 

)٢١/٣١١(  

  

يعقوب ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبداملؤمن بن علي، القيسي، الكومي، املغريب، املراكشي، 
  ).١(الظاهري، وأمه أمة رومية امسها سحر 

  .ثني سنةعقدوا له باالمر سنة مثانني ومخس مئة عند مهلك أبيه، فكان سنه يومئذ ثنتني وثال
وكان تام القامة، أمسر، صافيا، مجيل الصورة، أعني، أفوه، أقىن، أكحل، مسينا، مستدير اللحية، جهوري 

الصوت، جزل العباره، صادق اللهجة، فارسا، شجاعا، قوي الفراسة، خبريا باالمور، خليقا لالمارة، 
  .ينطوي على دين وخري وتأله ورزانة

  . والشر، وكشف أحوال الدواوينعمل الوزارة البيه، وخرب اخلري
وزر له عمر بن أيب زيد، مث أبو بكر بن عبد اهللا بن الشيخ عمر إينيت، مث ابن عم هذا حممد الذي تزهد، 

  .، وزير ولده من بعده)٢(وأختفى، مث أبو زيد اهلنتاين 
  .االديب) ٤(، مث ابن عياش )٣(وكتب له السر ابن حمشوة 

__________  



، واحللل املوشية، وروض القرطاس، وأعمال االعالم، واالستقصا، ونفح الطيب، البيان املغرب= 
الكامل البن االثري، واملرآة لسبط ابن اجلوزي، وتاريخ االسالم : وغريها، ومن التواريخ املشرقية

  .للذهيب، وغريها
 - ٣ / ٧:  فما بعد، وابن خلكان يف الوفيات٤٦٤ / ٨: وقد ترجم له السبط يف املرآة ترمجة جيدة

  ).٢٦٧ / ٩: انظر التعليق على وفيات االعيان، واالعالم للعالمة املرحوم الزركلي( وغريهم ١٩
  . فما بعد٣٣٦: لعبد الواحد املراكشي) املعجب(وقد نقل الذهيب معظم الترمجة من كتاب 

  ).ساحر: (للمراكشي) املعجب(يف ) ١(
  .تاينأبو زيد عبد الرمحان بن موسى بن يوجان اهلن) ٢(
  .أبو الفضل جعفر املعروف بابن حمشوة) ٣(
  .أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحان بن عياش) ٤(

(*)  

)٢١/٣١٢(  

  

  ).٣(، مث أبو القاسم بن بقي )٢(، مث الوهراين )١(وقضى له ابن مضاء 
ضى آله وملا متلك، كان حوله منافسون له من عمومته وإخوته، مث حتول إىل سال، وا متت بيعته، وأر

  بالعطاء، وبىن مدينة تلي مراكش على
، فما عتم أن خرج عليه علي ابن غانية امللثم، فأخذ جباية، وخطب للناصر العباسي، فكان )٤(البحر 

  ).٥(، ولوال حضور أجله، الهلكه املنصور )االحكام(اخلطيب بذلك عبد احلق مصنف 
جباية، وجهز جيشه، فالتقاهم ابن غانية فمزقهم، مث متلك ابن غانية قلعة محاد، فسار املنصور، واسترد 

، وقدم )٦(فسار املنصور بنفسه، فكسر ابن غانية، وذهب مثخنا باجلراح، فمات يف خيمة أعرابية 
جيشه عليهم أخاه حيىي، فاحناز م إىل الصحراء مع العرب، وجرت له حروب طويلة، واسترد املنصور 

، مث ندم، وتزهد، وتقشف، )٨( قتل عميه سليمان وعمر صربا ، وقتل يف أهلها، فأسرف، مث)٧(قفصة 
وجالس الصلحاء واحملدثني، ومال إىل الظاهر، وأعرض عن املالكية، وأحرق ما ال حيصى من كتب 

  .الفروع
  كنت بفاس، فشهدت االمحال يؤتى): ٩(قال عبد الواحد بن علي 

__________  
  .أبو جعفر أمحد بن مضاء القرطيب) ١(
  . عبد اهللا حممد بن مروان الوهراينأبو) ٢(



  .أبو القاسم أمحد بن حممد ابن بقي) ٣(
  .٣٤١: هي مدينة رباط الفتح، انظر تفاصيل ذلك يف املعجب) ٤(
قد مرت ترمجة ابن غانية، وترمجة عبد احلق االشبيلي يف هذا الكتاب، وانظر تفاصيل هذه االمور يف ) ٥(
  .٣٤٧ - ٣٤٢): املعجب(
  .٣٤٩: )املعجب) (٦(
  .٣٤٩): املعجب(انظر التفاصيل يف ) ٧(
  .٣٥٤ - ٣٥٢): املعجب) (٨(
  .٣٥٤): املعجب) (٩(

)٢١/٣١٣(  

  

، )الكتب اخلمسة(ا، فتحرق، ودد على االشتغال بالفروع، وأمر احلفاظ جبمع كتاب يف الصالة من 
، كما )سنن البيهقي(، و )ينسنن الدار قط(، و )مسند البزار(، و )مسند ابن أيب شيبة(، و )املوطأ(و 

  .مجع ابن تومرت يف الطهارة
  .مث كان ميلي ذلك بنفسه على كبار دولته، وحفظ ذلك خلق، فكان ملن حيفظه عطاء وخلعة

وكان قصده حمو مذهب مالك من البالد، ومحل الناس على الظاهر، وهذا املقصد بعينه كان : إىل أن قال
دخلت على أمري املؤمنني : ين غري واحد أن ابن اجلد أخربهم قالمقصد أبيه وجده، فلم يظهراه، فأخرب

أنا أنظر يف هذه اآلراء اليت أحدثت يف الدين، أرأيت : يوسف، فوجدت بني يديه كتاب ابن يونس، فقال
املسألة فيها أقوال، ففي أيها احلق ؟ وأيها جيب أن يأخذ به املقلد ؟ فافتتحت أبني له، فقطع كالمي، 

أيب داود، أو هذا، وأشار إىل ) سنن(إال هذا، وأشار إىل املصحف، أو هذا، وأشار إىل ليس : وقال
  .السيف

 يعين طلبة العلم -يا معشر املوحدين، أنتم قبائل، فمن نابه أمر، فزع إىل قبيلته، وهؤالء : قال يعقوب
  .فعظموا عند املوحدين:  ال قبيل هلم إال أنا، قال-) ١(

زا الفرنج، مث رجع، فمرض، وتكلم أخوه أبوحيىي يف امللك، فلما عويف، قتله، ويف سنة مخس ومثانني غ
  ).٢(ودد القرابة 

  ويف سنة تسعني انتقضت اهلدنة، فتجهز، وعرض جيوشه بإشبيلية،
__________  

  .يعين طلبة علم احلديث) ١(



  .٣٥٨ - ٣٥٦): املعجب(راجع تفاصيل ذلك يف ) ٢(
(*)  

)٢١/٣١٤(  

  

فالتقوا، وكان نصرا عزيزا، ما جنا ألفنش إال يف شريذمة، واستشهد ) ١(، فقصده ألفنش وأنفق االموال
من الكبار مجاعة، واستوىل يعقوب على قالع، ونازل طليطلة، مث رجع، مث غزا، ووغل، حبيث انتهى إىل 

عد أرض ما وصلت إليها امللوك، فطلب ألفنش املهادنة، فعقدت عشرا، مث رد السلطان إىل مراكش ب
  .سنتني، وصرح بقصد مصر

قد قدم : وكان يتوىل الصالة بنفسه أشهرا، فتعوق يوما، مث خرج، وهم ينتظرونه، فالمهم، وقال
  ).٢(الصحابة عبد الرمحان بن عوف للعذر، مث قرر إماما عنه 
 أما كان يف البلد: ، فقضى، مث أدما، وقال)٣(وكان جيلس للحكم، حىت اختصم إليه اثنان يف نصف 

  .حكام ؟
  .وكان يسمع حكم ابن بقي من وراء الستر، ويدخل إليه أمناء االسواق، فيسأهلم عن االمور

  .بأربعني ألف دينار) ٤(وتصدق يف الغزوة املاضية 
  . يف العام، فيأمر للصيب بدينار وثوب ورغيف ورمانةاأليتاموكان جيمع 

، وزخرفه وأجرى فيه املياه، ورتب له كل راألشجامثله، غرس فيه من مجيع ) ٥( مارستان ما أظن وبين
  .، وكان يعود املرضى يف اجلمعةلألدويةيوم ثالثني دينار 

__________  
  .أيضا، وهو ألفونس الثامن ملك قشتالة) االدفنش: (ويكتب) ١(
  .٣٦١): املعجب) (٢(
  .يعين يف نصف درهم) ٣(
  .٥٩٢وهي الغزوة الثانية سنة ) ٤(
  .٣٦٤: بن علي املراكشيالقول لعبد الواحد ) ٥(

(*)  

)٢١/٣١٥(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 . الدعاء قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم

  ).١(وورد عليه أمراء من مصر، فأقطع واحدا تسعة آالف دينار 
  ).٢(وكان ال يقول بالعصمة يف ابن تومرت 

ما كذا يقول الطالب : ، وقال)٥(فزورين : ، قال)٤(تواليف االمام : ما قرأت ؟ قال): ٣(وسأل فقيها 
  . قل ما شئتقرأت كتاب اهللا، وقرأت من السنة، مث بعد ذا: حكمك أن تقول! 

، فلقد كانت الدنيا بسيادته جمملة، يقصد )٦(دخلت مراكش يف أيام يعقوب : قال تاج الدين ابن محويه
لفضله ولعدله ولبذله وحسن معتقده، فأعذب موردي، وأجنح مقصدي، وكانت جمالسه مزينة حبضور 

فظ القرآن، وحيفظ احلديث، العلماء والفضالء، تفتتح بالتالوة مث باحلديث، مث يدعو هو، وكان جييد ح
  .ويتكلم يف الفقه، ويناظر، وينسبونه إىل مذهب الظاهر

وكان فصيحا، مهيبا، حسن الصورة، تام اخللقه، ال يرى منه اكفهرار، وال عن جمالسه إعراض، بزي 
  ، وبلغين أن السودان قدموا له)فتاو(الزهاد والعلماء، وعليه جاللة امللوك، صنف يف العبادات، وله 

__________  
  .٣٦٦ - ٣٦٥): املعجب(انظر تفاصيل ذلك يف ) ١(
  .كانت العامة تعتقد أن ابن تومرت هو املهدي) ٢(
وهو ) املعجب(هذا الفقيه هو أبو بكر بن هاين اجلياين، وأصل احلكاية مفصلة عند عبد الواحد يف ) ٣(

  .٣٦٩: الذي رواها عن هذا الفقيه
  .يعين ابن تومرت) ٤(
  .فنظر إيل نظرة املغضب): املعجب (يف أصل) ٥(
   وعاش يف بالط املوحدين٥٩٣زار تاج الدين عبد اهللا بن عمر بن محويه املغرب سنة ) ٦(

 فدون مذكراته يف ٦٠٠وكان على صلة وثيقة بيعقوب بن يوسف بن عبداملؤمن وبقي هناك إىل سنة 



 وقف عليه ابن خلكان أيضا سنة وقد) ٤٠٨: الذهيب ومنهجه(كتاب نقل منه الذهيب كثريا يف كتبه 
السبط يف  (٦٤٢وتويف تاج الدين هذا سنة ) ٥ / ٧): الوفيات(راجع ) (الوفيات( ونقل منه يف ٦٦٨

  ). وكتب الذهيب يف سنة وفاته٧٠٧ / ٢): نفح الطيب( واملقري يف ٧٤٨ / ٨): املرآة(
(*)  

)٢١/٣١٦(  

  

الفيل، مث طول التاج يف عدله وكرمه، وكان ال نريد أن نكون أصحاب : فيال فوصلهم، ورده، وقال
  .جيمع الزكاة، ويفرقها بنفسه، وعمل مكتبا لاليتام، فيه حنو الف صيب، وعشرة معلمون

  .أنه فرق يف عيد نيفا وسبعني ألف شاة: حكى يل بعض عماله
 كرها كان مهتما بالبناء، كل وقت جيدد قصرا أو مدينة، وأن الذين أسلموا): ١(وقال عبد الواحد 

أمرهم بلبس كحلي وأكمام مفرطة الطول، وكلوتات ضخمة بشعة، مث ألبسهم ابنه العمائم الصفر، محل 
يعقوب على ذلك شكه يف إسالمهم، ومل تنعقد عندنا ذمة ليهودي وال نصراين منذ قام أمر املصامدة، 

قرئون أوالدهم القرآن وال يف مجيع املغرب كنيسة، وإمنا اليهود عندنا يظهرون االسالم، ويصلون، وي
  ).٢(جارين على ملتنا 

  .هؤالء مسلمون، والسالم: قلت
الزرافة رأيتها عند ملك الرببر، : وقال) ٤) (احليوان(قد هذب له كتاب ) ٣(وكان ابن رشد احلفيد 

كذا قال غري مهتبل، فأحنقهم هذا، مث سعى فيه من يناوئه عند يعقوب، فأروه خبطه حاكيا عن الفالسفة 
  لعن اهللا من كتبه،: أهذا خطك ؟ فأنكر، فقال: الزهرة أحد اآلهلة، فطلبه، فقالأن 

  .وأمر احلاضرين بلعنه، مث أقامه مهانا، وأحرق كتب الفلسفة سوى الطب واهلندسة
  ملا رجع إىل مراكش، أحب النظر يف الفلسفة، وطلب: وقيل

__________  
تمامه بالبناء مل يقله عبد الواحد، ولعله من ، ولكن النص الذي يشري إىل اه٣٨٣): املعجب) (١(

  .٣٤١: استنتاج الذهيب ملا ذكره عبد الواحد من االبنية
  .قد مرت ترمجته قبل قليل) ٣)..(واهللا أعلم مبا تكن صدورهم وحتويه بيوم: (مث قال) ٢(
  .الرسطاطاليس) احليوان(كتاب ) ٤(

(*)  

)٢١/٣١٧(  

  



  . مث بعد يسري مات يعقوبابن رشد ليحسن إليه، فحضر، ومات،
وقد كتب صالح الدين إىل يعقوب يستنجد به يف حصار عكا، ونفذ إليه تقدمة، وخضع له، فما رضي 

  ).١(لكونه ما لقبه بأمري املؤمنني، ولقد مسح ا، فامتنع منه كاتبه القاضي الفاضل 
ركب لنا :  جعفر الطبيبإن يعقوب أبطل اخلمر يف ممالكه، وتوعد عليها فعدمت، مث قال اليب: وقيل

ما كان يل : تلطف يف حتصيله سرا، فحرص، فعجز، فقال امللك: ترياقا، فأعوزه مخر، فأخربه بذلك، فقال
  .بالترياق حاجة، لكن أردت اختبار بالدي

وأنت متاطل نفسك، : إن االدفنش كتب إليه يهدده، ويعنفه، ويطلب منه بعض البالد، ويقول: قيل
ر أخرى، فما أدري اجلنب بطأ بك، أو التكذيب مبا وعدك نبيك ؟ فلما قرأ الكتاب، وتقدم رجال، وتؤخ

[ اآلية ..) * ارجع إليهم فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم ا: * (تنمر، وغضب، ومزقه، وكتب على رقعة منه
  .، اجلواب ما ترى ال ما تسمع ]٣٧: النمل

س العرمرم مث استنفر سائر الناس، وحشد، ومجع، وال رسل إال للخمي* وال كتب إال املشرفية عندنا 
  حىت احتوى ديوان جيشه

__________  
، وكان السفري مشس الدين عبد الرمحان بن منقذ حيث وصل هناك يف ٥٨٧كان ذلك يف أواخر ) ١(

، وكان طلب صالح الدين يتلخص يف ٥٨٨العشرين من ذي احلجة، وبقي إىل عاشوراء من احملرم سنة 
ب يف البحر تكون عونا للمسلمني على مراكب الصليبيني، وكان القاضي الفاضل قد نصح إرسال مراك

  .صالح الدين بعدم االرسال، لكنها كانت حماولة، وفشلت
وقد أورد أبو شامة نص الكتاب الذي أرسله السلطان من إنشاء القاضي الفاضل، وأراد أن يذكر فيه 

  .امتنع خوفا من إغضاب العباسيني، لكن القاضي الفاضل )أمري املؤمنني(لقب 
  ).٤٩٦ / ٢): مفرج الكروب(، وابن واصل يف ٣٣٩ / ١٢): البداية(وانظر ابن كثري يف (

(*)  

)٢١/٣١٨(  

  

على مئة ألف، ومن املطوعة مثلهم، وعدى إىل االندلس، فتمت امللحمة الكربى، ونزل النصر والظفر، 
  .غنموا ستني ألف زردية: فقيل

  .قتل من العدو مئة ألف وستة وأربعون ألفا، ومن املسلمني عشرون ألفا: قال ابن االثري
إنه ترك ما كان : وبعد هذا فاختلفت االقوال يف أمره، فقيل): ١(وذكره أبو شامة، وأثىن عليه، مث قال 

  .إنه مات ببعلبك: فيه، وجترد، وساح، حىت قدم املشرق متخفيا، ومات خامال، حىت قيل



  .مات بسال، وعاش بضعا وأربعني سنة: جع إىل مراكش، فمات ا، وقيلر: ومنهم من يقول
  .إليه تنسب الدنانري اليعقوبية: قلت

محارة، ا : حكى يل مجع كبري بدمشق أن بالبقاع بالقرب من ادل قرية يقال هلا): ٢(قال ابن خلكان 
  مشهد يعرف بقرب االمري يعقوب ملك

  .قون على ذلكاملغرب، وكل أهل تلك الناحية متف
مات يف : يف ربيع اآلخر، وقيل: مات يف أول مجادى االوىل، وقيل: االظهر موته باملغرب، فقيل: قيل

  .صفر سنة مخس وتسعني
لو مات مثل هذا السلطان يف مقر عزه، مل خيتلف هكذا يف وفاته، فاهللا أعلم، لكن بويع يف : وقد يقال

  .هذا احلني ولده حممد بن يعقوب املؤمين
__________  
  .٥٨٧، حوادث سنة )الروضتني) (١(
  .١٠ / ٧): وفيات) (٢(

(*)  

)٢١/٣١٩(  

  

 بن حسني الغوري، السلطان الكبري، غياث الدين، أبو الفتح حممد بن سام*  صاحب غزنة - ١٦٧
  .أخو السلطان شهاب الدين الغوري

 حمسنا إىل الرعية، رؤوفا م، كان ملكا عادال، وللمال باذال، فكان): ١(قال عز الدين ابن البزوري 
  .كانت به ثغور االيام بامسة، وكلها بوجوده مواسم

  .قرب العلماء، وأحب الفضالء، وبىن املساجد والربط واملدارس، وأدر الصدقات، وبىن اخلانات
كان ابتداء دولتهم حماربتهم لسلطام رام شاه بن مسعود السبكتكيين، وكان رأس أهل الغور : قلت
ء الدين احلسني بن احلسن، فهزمه رام شاه غري مرة، وقتل إخوته، مث متكن عالء الدين، وتسلطن، عال

وأمر ابين أخيه غياث الدين وشهاب الدين ابين سام، مث قاتاله، وأسراه، مث تأدبا معه، ورداه إىل ملكه، 
، تسلطن غياث فخضع، وصاهرمها على بنيه، وجعلهما وليي عهده، فلما مات يف سنة ست ومخسني

  الدين املذكور،
  .واستوىل على غزنة، مث قهره الغز، واستولوا على غزنة مخس عشرة سنة

  مث ض شهاب الدين، وهزم الغز، وقتل منهم خالئق، وافتتح البالد
__________  



، واملنذري يف ٧٥ / ١٢: أخباره يف التواريخ املستوعبة لعصره، وترجم له ابن االثري يف الكامل* 
 / ٤: ، وابن الفوطي يف تلخيصه١٠٥ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع املختصر٧٥٩: تكملة، الترمجةال

أمحد  (٢٥٩، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ٣٤ / ٣: ، وأبو الفداء يف املختصر١٧٩٩: الترمجة
 / ١٣: ، وابن كثري يف البداية٨٠ / ٢: ، ودول االسالم٣٠٨ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧الثالث 

، وابن العماد يف ١٨٤ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم١٠٨: ، والغساين يف العسجد، الورقة٣٤
  .، وغريهم٣٤٢ / ٤: الشذرات

  .٦٩٤، ومل يصل إلينا، وتويف ابن البزوري سنة )املنتظم(على ) الذيل(يف ) ١(
(*)  

)٢١/٣٢٠(  

  

آخر ملوك اهلند السبكتكينية، فأخذها سنة تسع الشاسعة، وقصد هلا، ورد ا خسرو شاه بن رام شاه 
وسبعني، وأمن خسرو شاه، مث بعثه مع ولده، وأسلمهما إىل أخيه، فسجنهما، وكان آخر العهد ما، 

  .وكان دولتهم أزيد من مئيت عام
  .بل مات خسرو كما قدمنا يف حدود سنة مخسني، وتسلطن بعده ابنه ملكشاه، فيحرر هذا: ويقال

ي على اهلند واالقاليم، وتلقب بقسيم أمري املؤمنني، مث سار االخوان، وافتتحا هراة وحكم الغور
وبوشنج وغري ذلك، مث حشدت ملوك اهلند، وعملوا املصاف، وانكسر املسلمون، وجرح شهاب 

  .الدين، وسقط، مث مجع، والتقى اهلند، فاستأصلهم، وطوى املمالك
  ظفرا يف حروبه، وفيه، وكان غياث الدين واسع البالد م)١(نعم 

  .دهاء، ومكر، وشجاعة، وإقدام
  .ومترض بالنقرس

  .إنه أسقط مكرس بالده: وقيل
  .وكان يرجع إىل فضيلة وأدب

  .التعصب يف املذاهب قبيح: وكان يقول
  .وقد امتدت أيامه، ومتلك بعد عمه، وله غزوات وفتوحات

ه أخوه السلطان شهاب الدين مدة، مث مات يف مجادى االوىل سنة تسع وتسعني ومخس مئة، فتملك بعد
  قتل غيلة، وتسلطن بعده ابن أخيه السلطان غياث الدين حممود بن حممد، مث متلك غالمهم السلطان تاج

__________  



  .هذا االستعمال قد شاع عند املؤرخني املتأخرين) ١(
(*)  

)٢١/٣٢١(  

  

  . مصاف، واستوىل على مدائن، وعظم أمره، مث قتل يف)١(الدين إلدز 
  .وهلذه اململكة جيوش عظيمة جدا

  
  .أبو املظفر حممد بن شام*  أخوه السلطان شهاب الدين - ١٦٨

  .قتلته الباطنية يف شعبان سنة اثنتني وست مئة
قتل صاحب اهلند شهاب الدين مبخيمه بعد عوده من هلاوور، وذلك أن نفرا من ): ٢(قال ابن االثري 

يغتالوه، ملا فعل م من القتل والسيب، فتفرق خواصه عنه ليلة، وكان الكفار الكوكرية لزموا عسكره ل
معه من اخلزائن ما ال يوصف، لينفقها يف العساكر لغزو اخلطا، فثار به أولئك، فقتلوا من حرسه رجال، 

فثارت إليه احلرس عن مواقفهم، فخال ما حول السرادق، فاغتنم أولئك الوقت، وهجموا عليه، 
هم، وجنوا، مث ظفر م، وقتلوا، وحفظ الوزير واالمراء االموال، وصريوا السلطان يف فضربوه بسكاكين

  حمفة،
وداروا حوهلا باحلشم والصناجق، وكانت خزائنه على ألفي مجل ومئتني، فقدموا كرمان، فخرج إليهم 

  ، فشق ثيابه، وبكى،)٣(االمري تاج الدين إلدز 
__________  

  .حيح من تاريخ االسالم وكامل ابن االثري وغريمهاوالتص) إلدكز: (يف االصل) ١(
سريته مشهورة، وأخباره كثرية مبثوثة يف الكتب التارخيية املستغرقة لعصره، وترجم له ابن االثري يف * 

، وأبوالفدا يف ١٨٧، ١٧١، ١٧٠ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع املختصر٩٠ - ٨٨ / ١٢: الكامل
) حتقيق الدكتور بشار (١٠٠:  ص١ ق ١٨م :  تاريخ االسالم، والذهيب يف١١٢ / ٣: املختصر
: ، والسبكي يف الطبقات٩٢٧:  واملنذري يف التكملة، الترمجة٨١ / ٢: ، ودول االسالم٤ / ٥: والعرب

، وابن العماد يف ١٩١ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٤٣ / ١٣: ، وابن كثري يف البداية٦٠ / ٨
  . وغريهم٧ / ٥: الشذرات

  .٨٨ / ١٢): الكامل) (٢(
  ).وتاريخ االسالم(ابن االثري ) وتاريخ(والتصحيح من احلاشية ) الدكز: (يف االصل) ٣(

(*)  



)٢١/٣٢٢(  

  

وكان يوما مشهودا، وتطلع تاج الدين إىل السلطنة، ودفن شهاب الدين بتربة له بغزنة، وكان بطال 
  .شجاعا مهيبا جيد السرية، حيكم بالشرع

يا سلطان العامل، ال سلطانك يبقى، وال تلبيس :  الدين الرازي وعظ مرة عنده، فقالبلغنا أن فخر
   ].٤٣: غافر) * [ وأن مردنا إىل اهللا وأن املسرفني هم أصحاب النار* (الرازي يبقى، 

  .فانتحب السلطان بالبكاء: قال
  .وكان شافعيا كأخيه

  .كان حنفيا: وقيل
  

   بن أمحد ابن مؤيد الدين، أبو الفضل حممد بن عليالوزير الكبري،*  ابن القصاب - ١٦٩
  .القصاب، البغدادي

  .من رجال الدهر شهامة، وهيبة، وحزما، وغورا، ودهاء، مع النظم والنثر والبالغة
، وسار يف العساكر، فافتتح مهذان وأصبهان، وحاصر )١(ناب يف الوزارة، وخدم يف ديوان االنشاء 

  ، وسار)٢(الري، ورجع، فويل الوزارة 
__________  

، وسبط )شهيد علي (٨٧: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة٥٢ / ١٢: ترجم له ابن االثري يف الكامل* 
، والذهيب يف تاريخ االسالم، ٣٤٩: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٩٥ / ٨ابن اجلوزي يف املرآة، 

، وابن ١٦٨ / ٤: ، والصفدي يف الوايف٩٦ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢باريس  (٦٦: الورقة
، وابن تغري بردي يف ٢٠٩: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان١٢ / ١٣: كثري يف البداية

  .٣١١ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٣٦ / ٦: النجوم
  . كما ذكر ابن الدبيثي٥٨٤كان ذلك يف رمضان سنة ) ١(
 رجب سنة تسعني ومخس مئة مثل بباب احلجرة الشريفة، وشرف ويف): (تارخيه(قال ابن الدبيثي يف ) ٢(

  .خبلع مجيلة، ولبس خلعة الوزارة، وتقدم
  ).مبخاطبته بالوزير

(*)  

)٢١/٣٢٣(  

  



يف جيش عظيم إىل مهذان، فجاءه املوت يف شعبان سنة اثنتني وتسعني ومخس مئة، وقد جاوز سبعني 
  .سنة

مث نبشه خوارزمشاه من قربه، وقطع بن، وطاف به علي رمح وكان أبوه قصابا عجميا بسوق الثالثاء، 
  .خبراسان

  
 ابن أيب املعايل االمام القدوة العابد، شيخ القراء، أبو شجاع حممد بن أيب حممد*  ابن املقرون - ١٧٠

  ).١(ابن املقرون، البغدادي، اللوزي، من حملة اللوزية 
  .ولد سنة بضع عشرة ومخس مئة

  .يب حممد سبط اخلياط، وأيب الكرم الشهرزوريوجود القراءات على أ
  .بكماله) اجلعديات(ومسع من أيب احلسن بن عبد السالم كتاب 

  .وقرأه عليه الزين ابن عبد الدائم
  .ومسع من علي ابن الصباغ، وأيب الفتح البيضاوي، وسبط اخلياط، وأيب الفضل االرموي، وعدة

  ا، وكان حمققاوروى الكثري، وأقرأ الكتاب العزيز ستني عام
__________  

: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة)٥٩٢١باريس  (١٨٠: ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة* 
 وهو الشيخ ١٤: ، والنجيب عبد اللطيف احلراين يف مشيخته اليت من ختريج ابن الظاهري، الورقة٥٨٨

 ١٠٧: والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة، ٥٧ / ٩: الرابع فيها، وابن الساعي يف اجلامع املختصر
، ومعرفة ٥٦٠: ، واملشتبه١٦٥ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه٣٠٠ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس (

 / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٥٩ / ٢: ، وابن اجلزري يف غاية النهايه١٧٧: القراء، الورقة
٣٣٣.  

  .حملة كانت مشهورة بشرقي بغداد) ١(
(*)  

)٢١/٣٢٤(  

  

حلروفه، عامال حبدوده، يأكل من كسب يده، ويتعفف ويتعبد، ويأمر باملعروف، وال خياف يف اهللا لومة 
  .الئم

  .لقن االوالد واآلباء واالجداد
  .نعم الشيخ: أبو عبد اهللا ابن الدبيثي، وقال: قرأ عليه بالروايات خلق، منهم



  .كان دفنه بصفة بشر احلايف
  الضياء، وابن خليل، والتقيالشيخ : وحدث عنه: قلت

  .اليلداين، والنجيب احلراين، وابن عبد الدائم، وآخرون
  .لقن خلقا ال حيصون، ومحلت جنازته على الرؤوس، ما رأيت مجعا أكثر من مجع جنازته: قال ابن النجار

  .وكان مستجاب الدعوة، وقورا: قال
  .مات يف سابع عشر ربيع اآلخر سنة سبع وتسعني ومخس مئة

للحميدي، حتمله عن أيب إسحاق الغنوي عن املؤلف، قرأه ) اجلمع بني الصحيحني: (ومن مروياته: لتق
  ).١(عليه العز حممد بن عبد الغين سنة ست 

  .أجاز مروياته المحد بن سالمة، وعلي ابن البخاري، ومجاعة
  

   بن بن زهرالعالمة، جالينوس زمانه، أبو بكر حممد بن عبدامللك*  ابن زهر - ١٧١
__________  

  .يعين، ست وتسعني ومخس مئة) ١(
  = (*)، وعبد الواحد ٢٠٦: أبو اخلطاب ابن دحية يف املطرب: ترجم له اجلم الغفري منهم* 

)٢١/٣٢٥(  

  

  .عبدامللك بن حممد بن مروان بن زهر، االيادي، االشبيلي
 اللغة واآلداب والشعر وعلو أخذ الطب عن جده أيب العالء، وعن أبيه، وبلغ الغاية واحلظ الوافر من

  .املرتبة يف العالج عند الدولة، مع السخاء واجلود واحلشمة
  .ابن دحية، وأبو علي الشلوبني: أخذ عنه

  .البخاري متنا وإسنادا) صحيح(كان أبو بكر بن اجلد يزكيه، وحيكي عنه أنه حيفظ ): ١(قال االبار 
  .ئة، وولد سنة سبع ومخس مئةمات مبراكش يف ذي احلجة سنة مخس وتسعني ومخس م

مكانه مكني يف اللغة، ومورده معني يف الطب، كان حيفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث ): ٢(قال ابن دحية 
اللغة، مع االشراف على مجيع أقوال أهل الطب، مع مسو النسب، وكثرة النشب، صحبته زمانا، وله 

لطب ببغداد، مث مبصر، مث بالقريوان، مث نزل أشعار حلوة، وقد رحل أبو جده إىل املشرق، وويل رياسة ا
  .دانية، وطار ذكره

احلفيد، وكان يف رتبة الوزراء، : احلفيد، كما يقال لصديقه ابن رشد: كان أبو بكر هذا يقال له: قلت
  كان دينا عدال، قوي: وقيل



__________  
:  أصيبعة يف عيون االنباء، وابن أيب٥٥٥ / ٢: ، وابن االبار يف التكملة١٤٥: املراكشي يف املعجب= 
، والذهيب يف ٤٣٤ / ٤: ، وابن خلكان يف الوفيات٢١ / ٧: ، وياقوت يف إرشاد االريب٦٧ / ٢

، والصفدي ٢٨٨ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٠٤كتبه ومنها تاريخ االسالم، الورقة 
، ٣٢٠ / ٤: د يف الشذرات، وابن العما٢٤٧ / ٢: ، واملقري يف نفح الطيب٣٩ / ٤: يف الوايف

  .أيها الساقي إليك املشتكى: وغريهم، وهو صاحب املوشح املشهور
  .٥٥٦ - ٥٥٥ / ٢): التكملة) (١(
  ).١٩٥٤: القاهرة (٢٠٦): املطرب من أشعار أهل املغرب) (٢(

(*)  

)٢١/٣٢٦(  

  

أودى به ملا أمل بلبه * لبه هللا ما فعل الغرام بق: النفس، مليح الشكل، جير قوسا قويا، وله نظم رائق، فمنه
أحلاظه * رد السالم وإن شككت فعج به ظيب من االتراك ما تركت ضىن * يأىب الذي ال يستطيع لعجبه 

* يف سلبه يوم الغوير فسل به يا ما أميلحه وأعذب ريقه * من سلوة حملبه إن كنت تنكر ما جىن بلحاظه 
  وأعزه وأذلين يف حبه

   وأرقها وأشد قسوة قلبه*بل ما أليطف وردة يف خده 
 املبارك بن أمحد االمام، شيخ املقرئني، أبو جعفر، املبارك ابن االمام أيب الفتح*  ابن زريق احلداد - ١٧٢

  .بن زريق، الواسطي، ابن احلداد، إمام جامع واسط بعد والده
  .مولده سنة تسع ومخس مئة

وغريه على أيب ) ١) (املبهج(، فقرأ ا ب ٥٣٢تال على أبيه، ومهر، مث سافر معه إىل بغداد يف سنة 
  .حممد سبط اخلياط

قاضي املارستان، وإمساعيل ابن السمرقندي، وطائفة، وبواسط من علي بن علي بن شريان، : ومسع من
  والقاضي أيب علي الفارقي،

__________  
، وابن ٣٣ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع املختصر٥٤٤: ترجم له املنذري يف التكملة، الترمجة* 

 من امليم، والذهيب يف تاريخ االسالم، ٨١٩: الترمجة / ٥: الفوطي يف امللقبني مبحيي الدين من تلخيصه
، ١٧٧ / ٣: ، واملختصر احملتاج٢٩٥ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٢٤: الورقة

 / ٦: غري بردي يف النجوم، وابن ت٤١ / ٢: ، واجلزري يف غاية النهاية١٧٧: ومعرفة القراء، الورقة



  .٣٢٨ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٥٩
  .لسبط اخلياط من أشهر كتب القراءة املروية، لدينا نسخة مصورة منه) املبهج يف القراءات السبع) (١(

(*)  

)٢١/٣٢٧(  

  

م ومجاعة، وتفرد عن ابن شريان الفارقي، وتفرد بإجازة مخيس احلوزي، وأيب احلسني حممد ابن غال
اهلراس أيب علي، ورزين بن معاوية العبدري، وأجاز له أيضا أبو طالب بن يوسف، وعبد اهللا ابن 

  .السمرقندي
حممد بن النفيس بن منجب، ويوسف بن خليل، وإبراهيم بن حماسن، وابن الدبيثي : حدث عنه
  .وآخرون

  .الشريف حممد بن عمر الداعي، وغريه: وتال عليه بالروايات
كان من أعيان القراء املوصوفني جبودة القراءة، وحسن االداء، وطيب الصوت، وكان : ارقال ابن النج

  .بقية االكابر، وهو صدوق متدين
  .مات يف رمضان سنة ست وتسعني ومخس مئة

  .وزريق أوله زاي
  

 بن القاسم بن منصور، الشيخ الصاحل القدوة، أبو حممد، عبد اخلالق بن هبة اهللا*  البندار - ١٧٣
  .رميي، البندار، أخو عبد اجلباراحل

  .مسع هبة اهللا بن احلصني، وأبا املواهب بن ملوك، وهبة اهللا احلريري، وقاضي املارستان
  .ومسع بالري عبد الرمحان بن أيب القاسم احلصريي

__________  
، )ريةظاه (٤٢: ، وإكمال االكمال، الورقة١٦٤: ترجم له معني الدين ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 

: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة)٥٩٢٢باريس  (١٥٢: وابن الدبيثي يف الذيل، وهو تارخيه، الورقة
 وهو الشيخ اخلمس واالربعون فيها، وابن الساعي ١٣٧: ، والصائن النعال البغدادي يف مشيخته٥٠٠

 / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٧٩: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٣ / ٩: يف اجلامع املختصر
  .٣١٩ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢٨٦

(*)  

)٢١/٣٢٨(  



  

  .ابن الدبيثي، وابن خليل، وابن النجار، ومجاعة: روى عنه
  كان صاحلا، زاهدا، كثري العبادة، حسن السمت،: قال ابن النجار

  .على منهاج السلف، كأن النور يلوح على وجهه، وجيد الناظر إليه روحا يف نفسه
  ).١(مات يف ذي القعدة سنة مخس وتسعني ومخس مئة، وله أربع ومثانون سنة 

  الدمشقية، وأختها) ٣(بنت حممد ابن البزاز ) ٢(وفيها ماتت أمساء 
__________  

  .٥١١باعتبار أن مولده سنة ) ١(
  .٥١٢إنه ولد يف إحدى اجلمادين سنة ): التكملة(وقال الزكي املنذري يف 

ولكن ابن الدبيثي ) ٥٩٢٢ من نسخة باريس ١٥٢الورقة (ي فأجاب ذا التاريخ وسأله ابن الدبيث
مولد عبد اخلالق ابن البندار يف ليلة : ورفيقه ابن نقطة نقال عن أيب بكر حممد بن املبارك بن مشق قوله
  ).١٦٤: انظر أيضا التقييد، الورقة(االربعاء ثامن عشر مجادى اآلخرة سنة إحدى عشرة ومخس مئة 

:  على التمريض حيث صدرها بقوله٥١١قد أورد الزكي املنذري الرواية اليت تؤيد مولده سنة و
  . الزكي املنذري يف الروايتني٦٥٩وقد تابع الصائن النعال املتوىف سنة ) وقيل(
 من ٥٩٤، وقد ترجم هلا الزكي املنذري يف وفيات سنة ٥٩٥هكذا ذكرها املؤلف يف وفيات سنة ) ٢(
ويف ليلة الثالث عشر من ذي احلجة توفيت الشيخة أمساء بنت حممد بن احلسن بن : (ال، ق)التكملة(

  .طاهر الدمشقية
مسعت من قاضي دمشق أيب املفضل حيىي بن علي بن عبد العزيز القرشي، وأيب حممد عبد الكرمي بن محزه 

  ).٤٥٧: الترمجة) (السلمي، وحدثت
 واهللا -مرتني وبترمجتني فيهما بعض االختالف، وكأنه ) المتاريخ االس(والطريف أن الذهيب ترجم هلا يف 

أمساء بنت حممد بن احلسن بن : ( قال٥٩٤ مل يعرف أا تكررت عليه، االوىل يف وفيات سنة -أعلم 
  .طاهر ابن البزاز الدمشقية

  .مسعت من عبد الكرمي بن محزة جدها وأيب املفضل حيىي بن علي القاضي
  . وولدها زين االمناء أبو الربكات، والشهاب إمساعيل القوصي، وآخرونروى عنها يوسف بن خليل،

  .وتوفيت يف ثالث عشر ذي احلجة
  ).وهي أخت آمنة والدة قاضي القضاة حميي الدين أيب املعايل حممد ابن الزكي

  ).١٤ / ٢٩١٧ أمحد الثالث - ١٩٣: الورقة(
  أيبأمساء ابنة : (، قال٥٩٥والترمجة الثانية يف وفيات سنة 

  .الربكات حممد بن احلسن ابن البزاز الدمشقية
  .روت عن جدها المها أيب املفضل حيىي بن علي القاضي



  .وعنها سبطها النسابة عز الدين حممد بن أمحد، ويوسف بن خليل، والشهاب القوصي
  .وتزوجت بابن خالتها حممد أخي احلافظ ابن عساكر

  ).خة املذكورة من النس١٩٨: الورقة) (وتوفيت يف دي احلجة
، )التكملة(وترمجة أختها آمنة يف ) تاريخ االسالم(وهو حتريف، والتصحيح من ) الران: (يف االصل) ٣(

  ).وتعرف ببنت البزاز: ( قال٤٩٧: الترمجة
(*)  

)٢١/٣٢٩(  

  

، )٢(والدة القاضي حميي الدين حممد ابن الزكي، واحملدث أبو الفرج ثابت بن حممد املديين ) ١(آمنة 
، وطرخان بن ماضي الشاغوري الذي أم بامللك نور الدين، وصاحب مصر )٣(لف بن أمحد بن قوفا ود

امللك العزيز ابن صالح الدين، وأتابك املوصل جماهد الدين قيماز الرومي اخلادم، والفيلسوف أبو الوليد 
أبو جعفر حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب احلفيد صاحب املصنفات، و

إمساعيل الطرسوسي، وطبيب الوقت أبو بكر حممد بن عبدامللك بن زهر االشبيلي، ومسلم بن علي 
املوصلي، ومنصور بن أيب احلسن الطربي الواعظ، وشيخ الشافعية مجال الدين حيىي بن ) ٤(السيحي 

  .علي بن فضالن البغدادي، ويعقوب صاحب املغرب
  

  .، تكش بن أرسالن بن أتسز بن حممد بن نوشتكنيطان عالء الدينالسل*  خوارزمشاه - ١٧٤
__________  

  . وذكر أا أوقفت رباطا بدمشق١٩٨: ، الورقة)وتاريخ االسالم(راجع اهلامش السابق، ) ١(
  ). وتعليقنا عليها٤٩٣: ، الترمجة)التكملة(انظر (هذا الرجل منسوب إىل مدينة جي بأصبهان ) ٢(
وقيده قبله ابن نقطة يف ) ٤٩٤: الترمجة(بضم القاف وسكون الواو وفتح الفاء :  فقالقيده املنذري) ٣(
  .٥٣٦: الذهيب) مشتبه(، وانظر )نسخة دار الكتب املصرية(منه ) قوفا(يف ) إكمال االكمال(
بالشني املعجة، والصحيح ما أثبتناه، وقد تكلمنا عليه يف ترمجته مما مضى من ) الشيحي: (يف االصل) ٤(

  ).١٥٥: الترمجة(هذا الكتاب، فراجعها 
، والنسوي يف ٦٦ / ١٢: أخباره مبثوثة يف التواريخ املستوعبة لعصره، وترجم له ابن االثري يف الكامل* 

  = (*)، ٤٧١ / ٨: سرية السلطان جالل الدين، يف غري موضع منها، والسبط يف املرآة

)٢١/٣٣٠(  

  



  .حلسني االمريهو من ولد طاهر بن ا): ١(قال أبو شامة 
وكان جوادا شجاعا، متلك الدنيا من السند واهلند وما وراء النهر إىل خراسان إىل بغداد، فإنه كان : قال

نوابه يف حلوان، وكان جنده مئة ألف، هزم مملوكه عسكر اخلليفة، وأزال هو دولة السالجقة، وكان 
  ).٢(حاذقا بلعب العود 

  ).٣(فأقر، فقتله، وكان يباشر احلرب بنفسه، وذهبت عينه بسهم هم به باطين، فأرعد، فأخذه، وقرره، 
  .عزم على قصد بغداد، ووصل دهستان، فمات، مث قام بعده ابنه حممد، ولقب عالء الدين بلقبه

  .كان تكش عنده آداب ومعرفة مبذهب أيب حنيفة): ٤(قال لنا ابن البزوري 
  .بىن مدرسة خبوارزم، وله املقامات املشهورة

طغريل، وقتله، مث وقع بينه وبني ابن القصاب الوزير، فكان قد نفذ إليه تشريفا من الديوان، حارب 
  .فرده، مث ندم، واعتذر، وبعث إليه بتشريف، فلبسه

  مات يف رمضان سنة ست وتسعني بشهر ستانة، فحمله ولده حممد،
__________  

، ٣٤ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع٥٤٦: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة١٧: وأبو شامة يف الذيل= 
 / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢١٥: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٠٣ / ٣: وأبو الفداء يف املختصر

، والصفدي يف ١١ / ١٣، وابن كثري يف البداية، ٧٨ / ٢: ، ودول االسالم٢٩٢ / ٤: ، والعرب)١٤
، ١٠٤: ، والغساين يف العسجد، الورقة١٣٩: رقة، والشعور بالعور، الو٣٦: الورقة / ٨: الوايف

، وابن الفرات ١٥٩ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٧٤٢: الورقة / ١٧: والعيين يف عقد اجلمان
  . وغريهم٦٧٠: الورقة / ١:  من الد الثامن، والتميمي يف الطبقات السنية٧٦يف تارخيه، الورقة 

مل : وكان حاذقا بعلم املوسيقى يقال): الروضتني(صل النص يف أ) ٢ (١٧): الروضتني(الذيل على ) ١(
  .يكن يف زمانه ألعب منه بالعود

  .لذلك ذكره الصالح الصفدي مع العور كما مر يف ختريج ترمجته) ٣(
إنه مل يصل إلينا، وقد أشار الذهيب يف ترمجته إىل أن معظم : ، وقلنا سابقا)الذيل على املنتظم(يف ) ٤(

  .ثناء االعتداءات الغازانية على بالد الشامكتابه تلف أ
(*)  

)٢١/٣٣١(  

  

  .فدفنه مبدرسته خبوارزم
  .مات باخلوانيق: وقيل



  
 بن إدريس ابن أمحد بن إدريس، رأس الشيعة، وعامل الرافضة، العالمة أبو عبد اهللا حممد*  العجلي ١٧٥

  .العجلي، احللي
خالصة (، وكتاب )١) (السرائر(، وكتاب )وياحلاوي لتحرير الفتا(صاحب التصانيف، منها كتاب 

  .، ومناسك وأشياء يف االصول والفروع)االستدالل
  .، والشريف شرف شاه)٢(أخذ عن الفقيه راشد 

، ولبعض اجلهلة فيه قصيدة يفضله فيها على حممد بن إدريس )٣(وله باحللة شهرة كبرية وتالمذة 
  .إمامنا

__________  
  ).١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٣٦:  االسالم، الورقةترجم له الذهيب يف تاريخ* 

، وتناوله ابن حجر ٢٣٣١: الترمجة / ٤: وذكره ابن الفوطي يف امللقبني بفخر الدين من تلخيصه
، وترمجت له بعض الكتب املتأخرة املعنية بتراجم الشيعة مثل اخلوانساري يف روضات ٦٥ / ٥: بلسانه

ل، وانظر تعليق شيخنا العالمة املرحوم مصطفى جواد على ترمجته يف اجلنات واحلر العاملي يف أمل اآلم
  .البن الفوطي) التلخيص(
كتاب احلاوي ): (تاريخ االسالم(هكذا ورد يف االصل، ولعل االصح أن يكون النص كما جاء يف ) ١(

  ).لتحرير الفتاوي ولقبه بكتاب السرائر
  .ومنه يظهر أنه كتاب واحد ال كتابان

  .وما ذكر احلاوي مما يشري إىل أما واحد) السرائر( الفوطي أن له من التصانيف كتاب وقد ذكر ابن
  ).وهو كتاب مشهور بني الشيعة): (تاريخ االسالم(مث قال الذهيب يف 

وكتابه السرائر كثري النسخ يف : وقال شيخنا العالمة يف تعليقه على ترمجته من تلخيص ابن الفوطي
  .عامة منه نسخة مبكتبة البلدية باالسكندريةخزائن الكتب اخلاصة وال

  .راشد بن إبراهيم): تاريخ االسالم(يف ) ٢(
  ).ومل يكن للشيعة يف وقته مثله): (تاريخ االسالم(مث قال يف ) ٣(

(*)  

)٢١/٣٣٢(  

  

  .مات يف سنة سبع وتسعني ومخس مئة
  



  .سيف االسالم، طغتكني بن أيوب بن شاذي*  صاحب اليمن - ١٧٦
ه امللك املعظم تورانشاه قد افتتح اليمن سنة تسع وستني، مث رجع بعد عامني، واستناب عنه، كان أخو

  وقدم دمشق، مث بعث صالح الدين
أخاه سيف االسالم إىل اليمن سنة تسع وسبعني، فتملك اليمن كله، وحارب الزيدية، وبعد أعوام أخذ 

لوكه بوزبا، ومات يف شوال سنة ثالث صنعاء، وكانت دولته أربع عشرة سنة، فلما احتضر، سلطن مم
وتسعني، مث متلك ولده املعز، وقتل بوزبا ومجاعة من مماليك أبيه، وحارب رأس الزيدية، وهزمه، وأنشأ 

، وملكوا )٢(، وله ديوان شعر، فقتله أمراؤه االكراد )١(بزبيد مدرسة، وادعى أنه أموي، ورام اخلالفة 
  .أخاه الناصر أيوب بن طغتكني

__________  
أخباره يف التواريخ املستوعبة لعصره ال سيما تلك اليت عنيت ببالد اليمن كما جتده عند اجلعدي يف * 

 وما قبلها، وقد ٥٤ / ١٢: ، وابن االثري يف كامله٢٣٦، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٤، ٢٢٣، ١٨٤: طبقاته
  .٦٦٤ / ٤: منذكره ياقوت يف معجم البلدان عند كالمه على مدينة املنصورة اليت أنشأها بالي

، واملنذري يف التكملة، ٥٢٣ / ٢: ، وابن خلكان يف الوفيات٤٥٣ / ٨: وترجم له السبط يف املرآة
، والذهيب ٩٨ / ٣: ، وأبو الفداء يف املختصر١٠٥ / ٢: ، وابن واصل يف مفرج الكروب٤٠٤الترمجة 

 ٢: ، ودول االسالم٢٨١ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (١٨٧: يف تاريخ االسالم، الورقة
 / ١: ، واخلزرجي يف العقود اللؤلؤية١٥ / ١٣، وابن كثري يف البداية ٢١١: ، واالعالم، الورقة٧٧/ 

، وابن ٢١٥الورقة  / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان١٤٠:  ص١ ق ١ج : ، واملقريزي يف السلوك٢٩
  . وغريهم١٤١ / ٦: تغري بردي يف النجوم
  .باحلروفوقيد ابن خلكان امسه 

  .وتلقب باهلادي) ١(
  . كما يف غري واحد من التواريخ٥٩٨كان ذلك سنة ) ٢(

(*)  

)٢١/٣٣٣(  

  

   حممد بن دوست شيخابن أيب الربكات إمساعيل بن الشيخ أيب سعد*  عبد اللطيف - ١٧٧
الشيوخ، أبو احلسن النيسابوري االصل البغدادي الصويف، أخو شيخ الشيوخ صدر الدين عبدالرحيم 

  .الذي مات بالرحبة
  .كان أبو احلسن شيخا عاميا بليدا عريا من العلم



، وأيب احلسن بن عبد )١(مسع من القاضي أيب بكر، وإمساعيل ابن السمرقندي، وعلي بن علي االمني 
  .السالم، وطائفة

 ومتشيخ برباط جده بعد أخيه يف سنة مثانني، وقد حج، وركب البحر، وقدم مصر وبيت املقدس زائرا
  .ودمشق

وحدث، فأدركته املنية بدمشق يف رابع عشر ذي احلجة سنة ست وتسعني ومخس مئة، وله ثالث 
  .وسبعون سنة

ذكر هذا أو معناه ابن النجار، وروى عنه هو وابن خليل، واليلداين، وعثمان ابن خطيب القرافة، وفرج 
صد رالدين ابن سين الدولة، وابن ، والقاضي )٢(احلبشي، وعبد اهللا وعبد الرمحان ابنا أمحد بن طعان 

  عبد
__________  

 / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة)٥٩٢٢باريس  (١٦٠: ترجم له ابن الدبيثي يف الذيل، الورقة* 
، وابن الساعي يف اجلامع ١٧: ، وأبو شامة يف الذيل٥٥٨: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٤٧٣

، ٢٩٣ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٩٢: السالم، الورقة، والذهيب يف تاريخ ا٣٧ / ٩: املختصر
، وابن العماد ١٥٩ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢٤٧: الورقة / ١٧: والعيين يف عقد اجلمان

  .٣٢٧ / ٤: يف الشذرات
  .يعين ابن سكينة) ١(
  = (*)ه بكسر الطاء وفتح العني املهملة كما قيدنا) ٤٢١: ص) (املشتبه(قيده الذهيب يف ) ٢(

)٢١/٣٣٤(  

  

  .الدائم، وابن أيب اليسر، والكمال بن عبد وعدد كثري
  وباالجازة أمحد

  .ابن أيب اخلري
امض به إىل ابن : كان بليدا ال يفهم، قال مرة فيما بلغين ملن قصده يف مساع جزء): ١(قال ابن الدبيثي 

  ).٢(سكينة يسمعك عين، فإين مشغول 
أبو جعفر أمحد بن علي القرطيب، وأمحد بن حممد بن أمحد ابن البخيل، وفيها مات ابن كليب، واالمام 

والعالمة أبو إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي اخلطيب، وإمساعيل بن صاحل بن ياسني الشارعي، وأبو 
علي احلسن بن عبد الرمحان الفارسي الزاهد، وخليل بن أيب الرجاء الراراين، وخوارزمشاه تكش، 

اهللا بن ) ٥(، والقاضي عبيد )٤(بالثغر ) ٣(ل، والوجيه عبد العزيز بن عيسى اللخمي والقاضي الفاض



  ، والفقيه عسكر بن خليفة احلموي، والنظام حممد بن عبد اهللا)٦(حممد بن عبد اجلليل الساوي 
__________  

  ).أمحد بن ناصر بن طعان، وابناه، ذكروا يف الطريقي: طعان: (وقال= 
وأمحد بن ناصر بن طعان أبو العباس الطريفي البصروي ..وبفاء) (٤١٩: ص(قي منه وكان قال يف الطري
  ..).عبد الرمحان وعبد اهللا: مث الدمشقي، وابناه

  ).٥٩٢٢باريس  (١٦٠: ، الورقة)الذيل) (١(
ومسع منه قوم ال يبحثون عن أحوال الشيخ، وال ينظرون يف أهلية الرواية، تكثريا : وقال أيضا) ٢(

طمست هذه اللفظة يف االصل بسبب تلويث أصاب ) ٣(قد رأيته، وتركب السماع منه للعدد، و
  .٥١٦: املنذري، الترمجة) تكملة(النسخة، وعرفناها من 

  .باالسكندرية: يعين) ٤(
  والتصحيح من ترمجته اليت مرت يف هذا الكتاب ؟ ؟ املصادر اليت) عبد: (يف االصل) ٥(

  .ذكرناها هناك
  .وهو وهم من الناسخ بال ريب) ساوسيال: (يف االصل) ٦(

(*)  

)٢١/٣٣٥(  

  

  .ابن الظريف البلخي، واالمري ابن بنان، والشهاب حممد بن حممود الطوسي شيخ الشافعية مبصر
  

 بن الصاحب االثري، رئيس ديوان االنشاء، قوام الدين، أبو طالب حيىي ابن سعيد*  ابن زبادة - ١٧٨
  .الواسطي مث البغدادي) ١(ة هبة اهللا بن علي بن علي بن زباد

  .فقه، وأصول، وكالم، ونظم، ونثر: كان رب فنون
  .سارت الركبان بترسله املؤنق

  .ويل املناصب اجلليلة
  أيب احلسن بن عبد السالم، وأيب القاسم علي ابن: وروى عن

__________  
، وأبو شامة يف ٥٨ / ١٢: ، وابن االثري يف الكامل٢٨٠ / ٧: ترجم له ياقوت يف إرشاد االريب* 

 وابن الفوطي ٢٤٤ / ٦: ، وابن خلكان يف الوفيات٤٥٨: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة١٤: الذيل
 ١٩٧: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٣١٩٧: الترمجة / ٤: امللقبني بقوام الدين من تلخيصه: يف



، وابن كثري ٢١١الورقة : عالم واال٣٤٣: ، واملشتبه٢٨٤ / ٤: والعرب) ١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث (
: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان١٠٢، والغساين يف العسجد، الورقة ١٧ / ١٣: يف البداية

  .٣٦٣ / ٢: من التاج) زبد(، والزبيدي يف ٣١٨ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٢١٧
) زيادة(البن كثري إىل ) ايةالبد(اليب شامة و ) وذيل الروضتني(ابن االثري ) كامل(تصحف يف ) ١(

  ،)الوفيات(بااليء آخر احلروف، وقيده باحلروف املنذري، وابن خلكان يف 
  ).توضيح املشتبه(وابن ناصر الدين يف ) املشتبه(والذهيب يف 

بفتح الزاي وبعدها باء موحدة مفتوحة وبعد االلف دال مهملة ): (التكملة(قال املنذري يف ترمجته من 
  ).وتاء تأنيث

  ) (*)هو القطعة من الزباد الذي يتطيب النسوان به، واهللا أعلم:) وقال ابن خلكان

)٢١/٣٣٦(  

  

  .الصباغ، وأيب بكر أمحد بن حممد االرجاين الشاعر، وأيب منصور ابن اجلواليقي، وأخذ عنه العربية
  .ويل نظر واسط، وويل حجابة احلجاب، مث االستاذ دارية، مث نقل إىل كتابة السر

  .ابن الدبيثي، وابن خليل، وغريمها:  عنهروى
أناله الدهر منهم فوق مهته * ال تغبطن وزيرا للملوك وإن : وكان دينا صينا، محيد السرية، وهو القائل

* هارون وهو أخو موسى الشقيق له ) ١(أرض الوقور كما مارت يبته * واعلم بأن له يوما متور به ال 
نبؤونا عن ابن الدبيثي، أنشدنا أبو طالب بن زبادة، أنشدين القاضي لوال الوزارة مل يأخذ بلحيته أ

وقد راعها بالعيس رجع حداء جتيب بإحدى * ومقسومة العينني من دهش النوى : االرجاين لنفسه
وقد روعتين فرقة ) ٣(بكت عيين غداة رحيلهم ) ٢(وأخرى تراعي أعني الرقباء وملا * مقلتيها حتييت 

فغاروا وظنوا أن بكت لبكائي تويف ابن زبادة يف سابع عشر * اها خياالت أدمعي القرناء بدت يف حمي
  ).٤(ذي احلجة سنة أربع وتسعني ومخس مئة، وله اثنتان وسبعون سنة وأشهر 

__________  
  .هليبته: ابن خلكان) ١(
  .وهو قد نقل عن ابن الدبيثي أيضا) فلما: (ابن خلكان) ٢(

ابن ) ٣(هلم دمعها واستعصمت حبياء * ا الواشني طافوا فغيضت رأت حوهل: وذكر قبل هذا البيت
  .وداعهم: خلكان

، هكذا ٥٢٢ذكر ابن الدبيثي واملنذري وغريمها أنه ولد يف اخلامس والعشرين من صفر سنة ) ٤(



  .أجاب ابن زبادة عندما سأله ابن الدبيثي
(*)  

)٢١/٣٣٧(  

  

، ميني العالمة البليغ، القاضي الفاضل، حميي الديناملوىل االمام * الفاضل ) ١] (القاضي  [ - ١٧٩
  اململكة، سيد الفصحاء، أبو علي عبدالرحيم بن علي بن احلسن بن

__________  
إضافة نعتقد أا كانت يف االصل وهو مشهور مبا أثبتناه يف مجيع املصادر ومنها كتب الذهيب، قال ) ١(

ومثل ) ٢٩٣ / ٤..) (اضل، أبو علي عبد الرحيموالقاضي الف: (٥٩٦يف العرب يف ذكر وفيات سنة 
  .٢١١: ، الورقة)االعالم(، و )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢١٧: ، الورقة)تاريخ االسالم(ذلك يف 

 وقال ١٥٨ / ٣): املعروف بالقاضي الفاضل امللقب جمري الدين)...(الوفيات(وقال ابن خلكان يف 
ربى وفجيعة أهل الدين والدنيا بانتقال القاضي الفاضل من ومتت الرزية الك: العماد الكاتب االصبهاين

قد ) القاضي الفاضل(، ومن هنا تبني اشتهاره بذلك، ولعلنا نعتقد أن هذه الشهرة ب ..)دار الفناء
إىل ترمجة القاضي االصبهاين أيب طالب حممود بن علي ) سري أعالم النبالء(قفزت يف النسخة اخلطية من 

 ومل يعرف هذا ١١٣:  والذي مرت ترمجته يف الرقم٥٨٥مي االصبهاين املتوىف سنة ابن أيب طالب التمي
  .فتأمل ذلك وقدر سبب إضافتنا) بالقاضي الفاضل(التميمي االصبهاين 

أخباره يف التواريخ اليت تناولت الفترة الصالحية املباركة مثل كامل ابن االثري والنوادر السلطانية البن * 
 شامة ومفرج الكروب البن واصل والقسم اخلاص باحلوادث من تاريخ االسالم شداد والروضتني اليب

  .وحنوها
   /١: وترج له العماد ترمجة رائعة يف القسم املصري من اخلريدة

 وابن نقطة ٧٨٨ / ١: ، وياقوت يف معجم البلدان١٠٢ فما بعد، وابن اجلوزي يف التنقيح، الورقة ٣٥
، ٢٢٨: الورقة(، وابن أيب الدم احلموي يف التاريخ املظفري، )ظاهرية (٦١: يف إكمال االكمال، الورقة
: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة،١٧: ، وأبو شامة يف الذيل٤٧٢ / ٨: وسبط ابن اجلوزي يف املرآة

، والذهيب يف كتبه ١٥٨ / ٣: ، وابن خلكان يف الوفيات٢٨ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع٥٢٦
، ١٦٦ / ٧: م، العرب، ودول االسالم، واالعالم، واالشارة، والسبكي يف طبقاتهومنها تاريخ االسال
: ، والغساين يف العسجد، الورقة١٦٢: ، وابن امللقن يف العقد، الورقة٢٤ / ١٣: وابن كثري يف البداية

، وابن ١٥٣:  ص١ ق ١ج : ، واملقريزي يف السلوك٤٢٢ / ٥: ، والفاسي يف العقد الثمني١٦٢
، وابن ٢٤٧: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان١٨٥: ة يف طبقات النحاة، الورقةقاضي شبه



  . وكثريون غريهم٧٤: الورقة / ٨: الفرات يف تارخيه
ويف اية االرب للنويري وصبح االعشى للقلقشندي وفريدة العماد وكتب التاريخ جمموعة من رسائله، 

  .١٩٦١وطبع ديوانه يف القاهرة سنة 
(*)  

)٢١/٣٣٨(  

  

، اللخمي، الشامي، البيساين االصل، العسقالين املولد، املصري الدار، )١(احلسن بن أمحد بن املفرج 
  .الكاتب، صاحب ديوان االنشاء الصالحي

  ).٢(ولد سنة تسع وعشرين ومخس مئة 
اهر بن مسع يف الكهولة من أيب طاهر السلفي، وأيب حممد العثماين، وأيب القاسم بن عساكر، وأيب الط

  .عوف، وعثمان بن فرج العبدري
  .وروى اليسري

  .ويف انتسابه إىل بيسان جتوز، فما هو منها، بل قد ويل أبوه القاضي االشرف أبو احلسن قضاءها
انتهت إىل القاضي الفاضل براعة الترسل وبالغة االنشاء، وله يف ذلك الفن اليد البيضاء، واملعاين 

  .يدرك شأوه، وال يشق غباره، مع الكثرةاملبتكرة، والباع االطول، ال 
  .يقال إن مسودات رسائله ما يقصر عن مئة جملد، وله النظم الكثري): ٣(قال ابن خلكان 

، مث خدم بالثغر مدة، مث طلبه ولد )٤(أخذ الصنعة عن املوفق يوسف بن اخلالل صاحب االنشاء للعاضد 
  الصاحل بن رزيك،
__________  

  ).الفرج: (ابن خلكان) وفيات(ري و املنذ) تكملة(يف ) ١(
عبدالرحيم بن علي بن احلسن بن املفرج بن احلسني بن أمحد بن : (للفاسي) العقد الثمني(وجاء يف 

وذكر أن ابن خلكان نسبه كما نسبه، ومل يكن قوله دقيقا فالذي عند ابن خلكان ) املفرج بن أمحد
  .خمتلف عما أورده

  .مس عشر من مجادى اآلخرة من السنةكان مولده بعسقالن يف اخلا) ٢(
  .١٦٢ - ١٥٨ / ٣): وفيات) (٣(
  .٢٢١ - ٢١٩ / ٧): وفيات االعيان(فصل ابن خلكان ذلك يف ترمجة املوفق اخلالل من ) ٤(

(*)  

)٢١/٣٣٩(  



  

  .واستخدمه يف ديوان االنشاء
 أحكمه، وال عقد بر إال قضى سعيدا، ومل يبق عمال صاحلا إال قدمه، وال عهدا يف اجلنة إال: قال العماد

أبرمه، فإن صنائعه يف الرقاب، وأوقافه متجاوزة احلساب، ال سيما أوقافه لفكاك االسرى، وأعان املالكية 
والشافعية باملدرسة، وااليتام بالكتاب، كان للحقوق قاضيا، ويف احلقائق ماضيا، والسلطان له مطيع، ما 

د غناه وغنائه، وكنت من حسناته حمسوبا، وإىل آالئه منسوبا، افتتح االقاليم إال بأقاليد آرائه، ومقالي
  وكانت كتابته كتائب

النصر، ويراعته رائعة الدهر، وبراعته بارية للرب، وعبارته نافثة يف عقد السحر، وبالغته للدولة جمملة، 
  .وللمملكة مكملة، وللعصر الصالحي على سائر االعصار مفضلة

ه من االساليب، وأعربه من االبداع، ما ألفينه كرر دعاء يف مكاتبة، وال نسخ أساليب القدماء مبا أقدم
  .ردد لفظا يف خماطبة

  .فإىل من بعده الوفادة ؟، وممن االفادة ؟، وفيمن السيادة ؟، وملن السعادة ؟: إىل أن قال
: دة منهاوزر للسلطان صالح الدين بن أيوب، فقال هبة اهللا بن سناء امللك قصي): ١(وقال ابن خلكان 

* اذهب طريقك لست من أرباا ) ٣(تربت ميينك لست من أرباا ) * ٢(قال الزمان لغريه لو رامها 
  )٤(وارجع وراءك لست من أتراا 

__________  
مل ترد قصيدة ابن سناء امللك هذه يف ترمجة القاضي الفاضل من الوفيات، وال يف مكان آخر من ) ١(

  .د أن ترمجة القاضي الفاضل يف الوفيات ناقصة بال ريبكتاب ابن خلكان، وحنن نعتق
  .٢٥ - ٢٢ / ٢) ١٩٦٩دار الكاتب العريب القاهرة (وراجع ديوان ابن سناء امللك 

  .إذ رامها: يف الديوان) ٢(
  .من أتراا: يف الديوان) ٣(
  .من اصحاا: يف الديوان) ٤(

(*)  

)٢١/٣٤٠(  

  

ال كالذي يسعى * االيام مشس صعاا وأتت سعادته إىل أبوابه ذلت من ) * ١(وبعز سيدنا وسيد غرينا 
عماهلا * منه ودارس علمها وكتاا صوامها قوامها عالمها * إىل أبواا فلتفخر الدنيا بسائس ملكها 

  بذاهلا وهاا وبلغنا أن كتبه اليت ملكها بلغت مئة ألف جملد، وكان حيصلها من



  ).٢(سائر البالد 
ء الدين ابن الشهرزوري أن القاضي الفاضل ملا مسع أن العادل أخذ مصر، دعا حكى القاضي ضيا

  .باملوت خشية أن يستدعيه وزيره ابن شكر، أو يهينه، فأصبح ميتا، وكان ذا جد ومعاملة
من مجيع أفاضل العصر ) ٤] (ذكر [ وقبل شروعي يف أعيان مصر أقدم ): ٣) (اخلريدة(وللعماد يف 

  .املوىل القاضي الفاضل) ٦(ره كالقطرة يف حب) ٥(
، هو ضابط )٧(فهو كالشريعة احملمدية نسخت الشرائع، خيترع االفكار، ويفترع االبكار : إىل أن قال

  ما لو دون، لكان الهل الصناعة خري) ٨(امللك بآرائه ورابط السلك بآالئه، إن شاء، أنشأ يف يوم 
__________  

ققه يف هامشه إىل أن بعض النسخ املخطوطة ورد فيها كما ورد وسيد غزنا، وأشار حم: يف الديوان) ١(
  .هنا
  .أيضا، وراجع ما ذكرناه يف اهلامش السابق) وفيات االعيان(وهذا النص مل يرد يف املطبوع من ) ٢(

) الوفيات(ونعتقد أن حكاية القاضي ضياء الدين ابن الشهرزوري اليت ستأيت بعد هذه الفقرة منقولة من 
  .أيضا

  . فما بعد٣٥ / ١القسم املصري ) ٣(
  .٣٥ / ١) اخلريدة(الزيادة من ) ٤(
  .أفاضل الدهر، وأماثل العصر): اخلريدة(يف ) ٥(
): اخلريدة(يف ) ٧...(يف تيار حبره، بل كالذرة يف أنوار فجره، وهو املوىل االجل): اخلريدة(يف ) ٦(

يف يوم واحد، بل يف ): اخلريدة(يف ) ٨..(.ويفترح االبكار، ويطلع االنوار، ويبدع االزهار، وهو ضابط
  ..(*)ساعة واحدة مالو دون

)٢١/٣٤١(  

  

  يف حصافته، ومن حامت وعمرو) ١(بضاعة، أين قس من فصاحته، وقيس 
، ال من يف فعله، وال مني يف قوله، ذو الوفاء واملروءة والصفاء والفتوة، وهو من )٢(يف مساحته ومحاسته 

  .كرامة، ال يفتر مع ما يتواله من نوافل صالته ونوافل صالته، يتلو كل يوماالولياء الذين خصوا بال
  .وأنا أوثر أن أفرد لنظمه ونثره كتابا: إىل أن قال

أن القاضي الفاضل ذهب يف ) ٣(كان القاضي أحدب، فحدثين شيخنا أبو إسحاق الفاضلي : قيل
خياركم أحدب، يوري بذلك، : نكتاالرسلية إىل صاحب املوصل، فأحضرت فواكه، فقال بعض الكبار م

  .خسنا خري من خياركم: فقال الفاضل



ركن إليه السلطان ركونا تاما، وتقدم عنده كثريا، وكان كثري الرب، وله آثار ): ٤(قال احلافظ املنذري 
  .مجيلة

  .تويف ليلة سابع ربيع اآلخر سنة ست وتسعني ومخس مئة
__________  

  .وأين قيس): اخلريدة(يف ) ١(
  .ومحاسته): اخلريدة(يف ) ٢(

فضله باالفضال حال، وجنم قبوله يف أفق االقبال عال، ال من يف فعله، وال مني يف قوله، وال خلف 
وعده، وال بطء يف رفده، الصادق الشيم، السابق بالكرم، ذو الوفاء واملروءة، والصفاء والفتوة، والتقى 

شر راياته، وجايل غيابات الفضل وتايل آياته، وهو والصالح، والندى والسماح، منشر رفات العلم ونا
من أولياء اهللا الذين خصوا بكرامته، وأخلصوا لواليته، قد وفقه اهللا للخري كله، وفضل هذا العصر على 
االعصار السالفة بفضله ونبله، فهو مع ما يتواله من أشغال اململكة الشاغلة ومهامه املستغرقة يف العاجلة 

  .اخل...لةال يغفل عن اآلج
هو شيخ القراء مجال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن داود العسقالين مث الدمشقي الفاضلي املتوىف ) ٣(

 وكان من شيوخ الذهيب البارزين يف القراءات، وكان متصدرا لالقراء بتربة أم الصاحل ٦٩٢سنة 
  - ٥٦٢): معرفة القراء(، و ٢٧: الورقة / ١): معجم الشيوخ: (الذهيب(

  .٧١ / ٢): غاية النهاية( وابن اجلزري يف ،٥٦٣
  .٥٢٦: ، الترمجة)التكملة) (٤(

(*)  

)٢١/٣٤٢(  

  

خدم باالسكندرية، وخلف من اخلواتيم صناديق، : أحدهم: كانوا ثالثة أخوة: وقال املوفق عبد اللطيف
  .ومن احلصر والقدور بيوتا مملوءة، وكان مىت مسع خبامت، سعى يف حتصيله

  .ان له هوس مفرط يف حتصيل الكتب، عنده حنو مئيت ألف كتابفك: وأما اآلخر
القاضي الفاضل كان ذا غرام بالكتابة وبالكتب أيضا، له الدين، والعفاف، والتقى، مواظب : والثالث

  .على أوراد الليل والصيام والتالوة
اللذات، كثري ملا متلك أسد الدين، أحضره، فأعجب به، مث استخلصه صالح الدين لنفسه، وكان قليل 

احلسنات، دائم التهجد، يشتغل بالتفسري واالدب، وكان قليل النحو، لكنه له دربة قوية، كتب من 
االنشاء ما مل يكتبه أحد، أعرف عند ابن سناء امللك من إنشائه اثنني وعشرين جملدا، وعند ابن القطان 



ض، ويركب معه غالم وركايب، وال عشرين جملدا، وكان متقلال يف مطعمه ومنكحه وملبسه، لباسه البيا
ميكن أحدا أن يصحبه، ويكثر تشييع اجلنائز، وعيادة املرضى، وله معروف معروف يف السر والعالنية، 
ضعيف البنية، رقيق الصورة، له حدبة يغطيها الطيلسان، وكان فيه سوء خلق يكمد به نفسه، وال يضر 

 ومل يكن له انتقام من أعدائه إال باالحسان أو أحدا به، والصحاب العلم عنده نفاق، حيسن إليهم،
  .االعراض عنهم، وكان دخله ومعلومه يف العام حنوا من مخسني ألف دينار سوى متاجر اهلند واملغرب

  ، أحوج ما كان إىل املوت عند تويل)١(تويف مسكوتا 
  .االقبال وإقبال االدبار، وهذا يدل على أن هللا به عناية

__________  
  .فجاءة، وهو ما يعرف يف عصرنا بالسكتة القلبية: يعين) ١(

(*)  

)٢١/٣٤٣(  

  

متت الرزية بانتقال القاضي الفاضل من دار الفناء إىل دار البقاء يف مرتله بالقاهرة يف سادس : قال العماد
ربيع اآلخر، وكان ليلتئذ صلى العشاء، وجلس مع مدرس مدرسته، وحتدث معه ما شاء، وانفصل إىل 

رتب حوائج احلمام، وعرفين حىت أقضي مىن املنام، فوافاه سحرا، فما : يحا، وقال لغالمهمرتله صح
اكترث بصوته، فبادر إليه ولده، فألفاه وهو ساكت باهت، فلبث يومه ال يسمع له إال أنني خفي، مث 

  .قضى رمحه اهللا
  .هذه سعادة ال تسعها عسقالن: وقف منجم على طالع القاضي، فقال: قيل

على ابن فرح، عن رجل، عن ) اجلمع بني الصحيحني(قرآن، وكتب ختمة، ووقفها، وقرأ حفظ ال
، وكان ملا جرى )١ (٤٦احلميدي، وصحب أبا الفتح حممود بن قادوس املنشئ، وكان موت أبيه سنة 

على أبيه نكبة اتصلت مبوته، ضرب، وصودر حىت مل يبق له شئ، ومضى إىل االسكندرية، وصحب بين 
  .تخدموهحديد، فاس

ملا ركبت البحر من عسقالن إىل االسكندرية، : رأيت يف بعض تعاليق القاضي: قال مجال الدين ابن نباتة
كانت معي رزمة فيها ثياب، ورزمة فيها مسودات، فاحتاج الركاب أن خيففوا، فأردت أن أرمي رزمة 

  .املسودات، فغلطت، ورميت رزمة القماش
  ).٣(دينارا ) ٢(قاضي كان يف كل يوم مخسني وذكر القاضي ابن شداد أن دخل ال

__________  
  .٥٤٦: يعين) ١(



  ).مخسون: (يف االصل) ٢(
وهو ما نعتقده، ليتوافق مع الذي ذكره املؤرخون بأن دخله قرابة ) مئة ومخسني: (لعل االصح) ٣(

  .اخلمسني ألف دينار يف السنة
(*)  

)٢١/٣٤٤(  

  

 مة املفيت، املنشئ البليغ، الوزير، عماد الدين، أبو عبد اهللا حممدالقاضي االمام، العال*  العماد - ١٨٠
بن حممد بن حامد بن حممد بن عبد اهللا بن علي ابن حممود بن هبة اهللا بن أله االصبهاين الكاتب، ويعرف 

  ).١(بابن أخي العزيز 
  .ولد سنة تسع عشرة ومخس مئة بأصبهان

  .ه على أيب منصور سعيد ابن الرزازوقدم بغداد، فرتل بالنظامية، وبرع يف الفق
  .وأتقن العربية واخلالف، وساد يف علم الترسل، وصنف التصانيف، واشتهر ذكره

أيب منصور حممد بن عبدامللك بن خريون، وأيب احلسن بن عبد السالم، وعلي بن عبد السيد : ومسع من
  ابن الصباغ، واملبارك بن

__________  
، وابن االثري يف ٨١ / ٧: ، وياقوت يف إرشاد االريب١٠٢: لقيح، الورقةترجم له ابن اجلوزي يف الت* 

وسبط ابن اجلوزي يف ) ٥٩٢١باريس  (١٢٦: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة٧١ / ١٢: الكامل
، وابن ٦١ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع٦٠٥: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٥٠٤ / ٨: املرآة

، والذهيب يف تاريخ ١٢٤٠: الترمجة / ٤: ، وابن الفوطي يف تلخيصه١٤٧ / ٥ :خلكان يف الوفيات
، واملختصر ٧٩ / ٢: ، ودول االسالم٢٩٩ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (١٠٥: االسالم، الورقة

  ،١٢٢ / ١: احملتاج إليه
 / ٦: ت، والسبكي يف الطبقا٨٥: ، وابن نباته يف االكتفاء، الورقة١٣٢ / ١: والصفدي يف الوايف

: ، وابن الفرات يف تارخيه١٦٤: ، وابن امللقن يف العقد، الورقة٣٠ / ١٣: ، وابن كثري يف البداية١٧٨
  .العراقية والشامية واملصرية ففيها تفصيل:  وغريهم، وانظر مقدمات أقسام اخلريدة٨٨: الورقة / ٨
 ذكره ابن الدبيثي يف ٥٢٦العزيز هو أبو نصر أمحد بن حامد بن حممد املستويف املتوىف سنة ) ١(
) سوهاج (٣٢: ، الورقة)توضيحه(، وابن ناصر الدين يف )٥٩٢١باريس  (١٨٤: ، الورقة)تارخيه(

  . وغريهم٤٤: الورقة / ١٦): عقد اجلمان(والعيين يف 
(*)  



)٢١/٣٤٥(  

  

  .علي السمذي، وأيب بكر ابن االشقر
ورجع إىل أصبهان مكبا على العلم، وتنقلت به وأجاز له الفراوي من نيسابور، وابن احلصني من بغداد، 

  .االحوال
يوسف بن خليل، واخلطري فتوح بن نوح، والعز عبد العزيز بن عثمان االربلي، والشهاب : حدث عنه

  .القوصي، ومجاعة
  .وأجاز مروياته لشيخنا أمحد بن أيب اخلري

  .فارسي معناه عقاب، وهو بفتح أوله وضم ثانيه وسكون اهلاء: وأله
تصل بابن هبرية، مث حتول إىل دمشق سنة اثنتني وستني، واتصل بالدولة، وخدم باالنشاء امللك نور ا

  .الدين
وكان ينشئ بالفارسي أيضا، فنفذه نور الدين رسوال إىل املستنجد، وواله تدريس العمادية سنة سبع 

  .وستني، مث رتبه يف اشراف الديوان
صل، ومرض، مث عاد إىل حلب، وصالح الدين حماصر هلا سنة فلما تويف نور الدين، أمهل، فقصد املو

سبعني، فمدحه، ولزم ركابه، فاستكتبه، وقربه، فكان القاضي الفاضل ينقطع مبصر ملهمات، فيسد 
  .العماد يف اخلدمة مسده

دمية (للحظريي، وهي ذيل على ) زينة الدهر(ذيال على ) خريدة القصر وجريدة العصر(صنف كتاب 
للثعاليب اليت هي ذيل على ) يتيمة الدهر(للباخرزي اليت ذيل ا على ) ة أهل العصرالقصر وعصر

، وهو عشر )١(هلارون بن علي املنجم، فاخلريدة مشتمل على شعراء زمانه من بعد اخلمس مئة ) البارع(
  .جملدات

__________  
راجع ( ترجم لبعض من تويف قبلها قوله من بعد اخلمس مئة فيه نظر، وإمنا أراد فيه تقديرا، وإال فإنه) ١(

 ٩٦ / ١: ما كتبه شيخنا حممد جة االثري يف مقدمة القسم العراقي من اخلريدة حتليال هلذا املوضوع
  ).فما بعد

(*)  

)٢١/٣٤٦(  

  



) السيل والذيل(جملدان، وكتاب ) الفتح القسي يف الفتح القدسي(سبع جملدات، و ) الربق الشامي(وله 
  .يف أخبار بين سلجوق، وديوان رسائل كبري، وديوانه يف أربع جملدات) ١) ( الفترةنصرة(جملدان، و 

  .وكان بينه وبني الفاضل خماطبات ومكاتبات
  .دام عال العماد: سر فال كبا بك الفرس، فأجابه مبثله فقال: قال مرة للفاضل مما يقرأ منكوسا

تويف صالح الدين، فاختلت أحواله، فلزم بيته، ومل يزل العماد على مكانته إىل أن ): ٢(قال ابن خلكان 
  .وأقبل على تصانيفه

ال أعرف : طلبين كمال الدين لنيابته يف االنشاء، فقلت: حكى يل العماد، قال: قال املوفق عبد اللطيف
إمنا أريد منك أن تثبت ما جيري، فتخربين به، فصرت أرى الكتب تكتب إىل االطراف، : الكتابة، قال

لب مين أن أكتب مثل هذا، ما كنت أصنع ؟ فأخذت أحفظ الكتب، وأحاكيها، وأروض لو ط: فقلت
  نفسي، فكتبت إىل بغداد كتبا، ومل أطلع عليها أحدا،

أنا، فكتبت، وعرضت عليه، : ليتنا وجدنا من يكتب إىل بغداد، ويرحينا، فقلت: فقال كمال الدين يوما
  .مصر املرة الثالثة، صحبتهفأعجبه، واستكتبين، فلما توجه أسد الدين إىل 

  .وكان فقهه على طريقة أسعد امليهين: قال املوفق
ويوم تدريسه تسابق الفقهاء لسماع كالمه، وحسن نكته، وكان بطئ الكتابة، لكنه دائم العمل، وله 

  .توسع يف اللغة ال النحو
  تويف بعد ما قاس مهانات ابن شكر،

__________  
  .٧٣ / ١: وانظر مقدمة الشيخ االثري) ة وعصرة القطرةنصرة الفتر: (متام عنوانه) ١(
  .١٥٢ / ٥): وفيات) (٢(

(*)  

)٢١/٣٤٧(  

  

  .وكان فريد عصره نظما ونثرا، وقد رأيته يف جملس ابن شكر مزحوما يف أخريات الناس
الفقه، واالدب، والشعر اجليد، وله اليد : كان العماد جامعا للفضائل): ١(وقال زكي الدين املنذري 

  .البيضاء يف النثر والنظم
صنف تصانيف مفيدة، وللسلطان امللك الناصر معه من االغضاء والتجاوز والبسط وحسن اخللق ما 

  .يتعجب من وقوع مثله
  .تويف يف أول رمضان سنة سبع وتسعني ومخس مئة، ودفن مبقابر الصوفية رمحه اهللا



) ٢(ام البلغاء، مشس الشعراء، وقطب رحى العماد إم: ، قال)تارخيه(أنبأين حمفوظ ابن البزوري يف 
الفضالء، أشرقت أشعة فضائله وأنارت، وأجندت الركبان بأخباره وأغارت، هو يف الفصاحة قس دهره، 

  .ويف البالغة سحبان عصره، فاق االنام طرا، نظما ونثرا
د، أخربنا أبو حممد أخربنا أمحد بن سالمة يف كتابه، عن حممد بن حممد الكاتب، أخربنا علي بن عبد السي

  الصريفيين، أخربنا ابن حبابة،
مسعت ابن : حدثنا البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، أخربنا شعبة، عن أيب ذبيان هو خليفة بن كعب قال

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ، فإين مسعت عمر يقول)٣] (احلرير [ ال تلبسوا نساءكم : الزبري يقول
  ).٤) (الدنيا، مل يلبسه يف اآلخرةمن لبسه يف : (عليه وسلم يقول

__________  
  .٦٠٥: ، الترمجة)التكملة) (١(
  ).رجا: (يف االصل) ٢(
سقطت من االصل، واستدركت من مصادر التخريج، ومذهب ابن الزبري هذا قد انفرد به ومل ) ٣(

 وما ٢٤٩ / ١٠) الفتح(يتابعه عليه أحد، واالمجاع على خالفه لثبوت النص يف إباحته للنساء انظر 
  ).ش(بعدها 

  = (*)يف اللباس من طريق ) ١١) (٢٠٦٩(إسناده صحيح، وأخرجه مسلم : قال شعيب) ٤(

)٢١/٣٤٨(  

  

فإا * أراك مالك رقه ها مهجيت لك خذها * يا مالكا رق قليب : ومن نظمه فيما أجاز لنا ابن سالمة عنه
من سهم عينيه رشقه لصارم اجلفن منه * اين فما أطيق املشقة ويا رشيقا أت* مستحقه فدتك نفسي برفق 

كالنجم حني هداكالدهر : بالغي فيه دقه وله من قصيدة* يف مهجيت ألف مشقه وخصره مثل معىن * 
يف اجلود غيث * كالصبح حني بدا كالعضب حني برى يف احلكم طود عال يف احللم حبر ى * حني عدا 

  :ندا يف الباس ليث شرا وله من أخرى
ومطلعه سرجه * صالح ونصر كبري هو الشمس أفالكه يف البالد * بامللك الناصر الصالح وللناس 

فما الليث ؟ من حامت ؟ ما ثبري ؟ وارحتل يف موكب، فقال يف * والسرير إذا ما سطا أو حبا واحتىب 
  سا بكلكن تباشري الن* السنابك فاجلو منه مظلم ) ١(مما أثارته * أما الغبار فإنه : القاضي الفاضل

__________  
 يف الزينة من طريق حممود ٢٠٠ / ٨ابن أيب شيبة عن عبيد بن سعيد، عن شعبة، وأخرجه النسائي = 

باب لبس احلرير :  يف اللباس٢٤٣ / ١٠وأخرجه البخاري ..ابن غيالن، عن النضر بن مشيل، عن شعبة



: بيان خليفة بن كعب، قالللرجال وقدر ما جيوز منه، من طريق علي بن اجلعد، عن شعبة عن أيب ذ
من لبس احلرير يف الدنيا، مل : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: مسعت عمر يقول: مسعت ابن الزبري يقول

  ).يلبسه يف اآلخرة
  ).أنارته: (ياقوت) إرشاد(، ويف )أنار به: (للصفدي) الوايف(يف ) ١(

(*)  

)٢١/٣٤٩(  

  

  .يا دهر يل عبدالرحي
  م فلست أخشى مس نابك

 بن ياسني الشيخ االمام العامل املفيت، خطيب دمشق، ضياء الدين، عبد امللك بن زيد*  الدولعي - ١٨١
  .االرقمي املوصلي الدولعي الشافعي) ٢(التغليب ) ١(بن زيد بن قائد 

  .ولد سنة سبع ومخس مئة
من ) النسائيسنن (، ومسع )جامع أيب عيسى الترمذي(مسع ببغداد من أيب الفتح عبدامللك الكروخي 

  ).٣(علي بن أمحد ابن حممويه اليزدي 
  وتفقه ببغداد، وبرع، وسكن دمشق، ومسع ا من الفقيه

__________  
، وابن الدبيثي يف ٧٤ / ١٢: ، وابن االثري يف الكامل٦٢٤ / ٢: ترجم له ياقوت يف معجم البلدان* 

، واملنذري يف ٥١١ / ٨ة، ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآ)٥٩٢٢باريس  (١٣٨: تارخيه، الورقة
، والنووي يف ٨٩ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع٣١: ، وأبو شامة يف الذيل٦٥٧: التكملة، الترمجة

 وهذه الترمجة من مستدركاته على ابن الصالح، والذهيب يف ٦٧: ذيبه لطبقات ابن الصالح، الورقة
، ١٨٧ / ٧: ، والسبكي يف طبقاته٣٠٣ / ٤: ، والعرب)١٥٨باريس،  (١١٢: تاريخ االسالم، الورقة
 ونقل من طبقات الشافعية ٧٣: ، وابن امللقن يف العقد املذهب، الورقة٣٣ / ١٣: وابن كثري يف البداية

، والعيين يف عقد ٢١١: ، والتقي الفاسي يف ذيل التقييد، الورقة٦٥٥هلبة اهللا ابن باطيش املتوىف سنة 
  . وغريهم١٨١ / ٦: ي بردي يف النجوم، وابن تغر٢٧٥: الورقة / ١٧: اجلمان

بالقاف وبعد : (، قال)التكملة(مصحف، وقيده الزكي املنذري يف ) فايد: (السبكي) طبقات(يف ) ١(
  ).االلف ياء آخر احلروف مكسورة ودال مهملة

وليس بشئ فالرجل كان تغلبيا، وقيده الزكي املنذري باحلروف، ) الثعليب: (السبكي) طبقات(يف ) ٢(



  .بفتح التاء ثالث احلروف وسكون الغني املعجمة وبعد الالم املفتوحة باء موحدة: قال
  = (*)تاريخ (تصحيف من الناسخ أو سهو، والتصحيح من ) االزدي: (يف االصل) ٣(

)٢١/٣٥٠(  

  

  .فضل اهللا بن حممد املصيصي
  .وعمر دهرا
اب القوصي، والتقي بن أيب اليسر أبو الطاهر ابن االمناطي، وأبو احلجاج بن خليل، والشه: حدث عنه

  .، ومجاعة)١(
  .وباالجازة أبو الغنائم بن عالن وأبو العباس بن أيب اخلري

  .ويل خطابة دمشق دهرا، ودرس بالغزالية، وكان متصونا، محيد الطريقة
  .مات يف ثاين عشر ربيع االول سنة مثان وتسعني ومخس مئة

  وله
  .إحدى وتسعون سنة

  .املوصلمن قرى : والدولعية
وويل خطابة دمشق بعده ابن أخيه وتلميذه االمام مجال الدين حممد بن أيب الفضل الدولعي، واقف 

  .املدرسة اليت جبريون، وا دفن عام مخسة وثالثني وست مئة
__________  

علي بن أمحد بن احلسني بن أمحد بن احلسني بن حممويه، االمام أبو احلسن : (للذهيب، قال) االسالم= 
اليزدي الفقيه الشافعي املقرئ احملدث الزاهد، نزيل بغداد، ولد بيزد يف سنة ثالث وسبعني وأربع مئة 

 أمحد الثالث ٢٢٠: الورقة (٥٥١وذكر أنه تويف يف التاسع والعشرين من مجادى اآلخرة سنة ) ظنا
إىل هذه بعد أن ذكر عددا ممن نسب ) االنساب(من ) اليزدي(، وقال السمعاين يف )١٤ / ٢٩١٧
ومن املتأخرين االخوان االمامان علي وحممد ابنا أمحد بن احلسني بن حممويه اليزديان، نزال : (..املدينة

  .بغداد، وكانا من الدين والعلم والورع مبكان
، والسبكي ١٤٣ / ٤): العرب(، وذكره الذهيب يف ) من نشرة مرغليوث٥٩٩: الورقة) (مسعت منهما

): النجوم(، وابن تغري بردي يف ٥١٧ / ١): غاية النهاية( وابن اجلزري يف ،٢١١ / ٧): الطبقات(يف 
  .١٥٩ / ٤): الشذرات(، وابن العماد يف ٣٢٤ / ٥
هكذا جيب أن يقيد، نعين بضم الياء آخر احلروف، كما وجدناه مقيدا خبط املؤلف يف غري موضع ) ١(

  ).تاريخ االسالم(من 



عاملان الفاضالن احملققان البارعان الطناحي واحللو بفتح الياء السبكي قيده صديقانا ال) طبقات(ويف 
راجع (والسني وما أصابا، نعم، يوجد من يقيد هكذا ممن ذكرم كتب املشتبه، ولكن ليس هذا التقي 

  ).١٨٨ / ٧: السبكي) طبقات(
(*)  

)٢١/٣٥١(  

  

بن أيب سعد املظفر بن احلسن  الشيخ املسند املعمر، أبو القاسم، هبة اهللا بن احلسن*  السبط - ١٨٢
  .اهلمذاين االصل البغدادي املراتيب

  .ولد يف حدود سنة عشر ومخس مئة
أبيه أيب علي، وأيب نصر أمحد بن عبد اهللا بن رضوان، وأيب العز بن كادش، وأيب القاسم بن : ومسع من

مساعيل بن أيب صاحل املؤذن، احلصني، وأيب بكر املزريف، وأيب احلسني بن الفراء، وأيب غالب بن البناء، وإ
  .وطائفة

  .هو صحيح السماع، فيه تسامح يف االمور الدينية): ١(قال ابن الدبيثي 
  .كان غري مرضي السرية يف دينه: وقال ابن نقطة

ابن الدبيثي، وابن النجار، وابن خليل، والشيخ الضياء اليلداين، والنجيب احلراين : حدث عنه: قلت
  .، وعدة، وابن عبد الدائم)٢(

  .، وأمحد بن أيب اخلري)٣(الفخر علي : وباالجازة
__________  

، وأبو شامة ٦٤٠: ، واملنذري يف التكملة، والترمجة٥١٢ / ٨: ترجم له سبط ابن اجلوزي يف املرآة* 
، والذهيب يف ٧٤: ، والدمياطي يف املستفاد، الورقة٨٥ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع٣٠: يف الذيل
 / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٣٠٦ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (١١١: سالم، الورقةتاريخ اال

  .٣٣٨ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٨١ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢٧٦: الورقة
  .١٢٢ / ٣): املختصر احملتاج إليه) (١(
  .٣٤: ، الورقة)املشيخة) (٢(
  .يعين ابن البخاري) ٣(

(*)  

)٢١/٣٥٢(  

  



  .تويف يف العشرين من احملرم سنة مثان وتسعني ومخس مئة
  .كان مولده يف رجب سنة ثالث عشرة: وقيل

كان فهما ذكيا، حفظة للنوادر، عمل مرة شطرجنا وزنه خروبتان، ورزة من عاج ): ١(قال ابن النجار 
  . اهللا يساحمهوأبنوس، مث كرب وساء خلقه، وكان يتعاسر، ويسب أباه الذي مسعه، وفيه قلة دين،

  
 ابن العراقي القزوين العالمة، ركن الدين، أبو الفضل، العراقي ابن حممد*  الطاووسي - ١٨٣

  .الطاووسي، املتكلم، صاحب الطريقة املشهورة يف اجلدل
  .كان رأسا يف اخلالف والنظر، مفحما للخصوم

  .أخذ عن الرضي النيسابوري احلنفي صاحب الطريقة
  .عد صيته، ورحلوا إليهصنف ثالث تعاليق، وب

  .مات سنة ست مئة مذان
  .ومن تالمذته القاضي جنم الدين ابن راجح

  
   بن عمراالمام الواعظ، املسند، االديب، أبو علي عمر بن علي* *  احلريب - ١٨٤

__________  
  .٧٤: ، الورقة)املستفاد من ذيل تاريخ بغداد) (١(
  ).١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٧٦قة ترجم له الذهيب يف تاريخ االسالم، الور* 

  ).أبو الفضل العراقي عزيز بن حممد ابن العراقي: ( وفيه٣١٣ / ٤: والعرب
  : (*)، وابن الدبيثي يف الذيل، الورقة٦٧ترجم له ابن نقطة يف إكمال االكمال، الورقة * * 

)٢١/٣٥٣(  

  

  .احلريب، ابن النوام
  .ني بن أيب يعلىمسع هبة اهللا بن احلصني، والقاضي أبا احلس

  ابن الدبيثي، وابن خليل، والضياء، وابن النجار،: حدث عنه
  .وابن عبد الدائم، ومجاعة

  .أمحد بن سالمة، والفخر علي: وباالجازة
  .مات يف شوال سنة سبع وتسعني ومخس مئة، وولد سنة أربع عشرة ومخس مئة

  



 علي ابن مد ابن قاضي القضاة أيب القاسمالرئيس الصاحل اخلاشع، أبو احلسن، حم*  ابن الزينيب - ١٨٥
  .الزينيب) ١(االمام قاضي القضاة نور اهلدى أيب طالب 

  .مسع من قاضي املارستان، وأيب بكر حممد بن القاسم الشهرزوري
__________  

، وسبط ابن اجلوزي )باريس (١١٤: ، وابن النجار يف التاريخ ادد، الورقة)٥٩٢٢باريس  (١٩٧= 
 ٢٣٥: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٧٠ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع٥٠٣ / ٨ :يف املرآة

 ٣: ، واملختصر احملتاج إليه٢١١: ، واالعالم، الورقة٢٩٨ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث (
 / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات)سوهاج (١٥١: ، وابن ناصر الدين يف التوضيح، الورقة١٠٢/ 

  . وكناه ابن النجار أبا حفص٣٢٩
، ٦٤٥: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة)شهيد علي (٨٨: ترجم له ابن الدبيثي يف الذيل، الورقة* 

  .٩٧ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢باريس  (١١٥: والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة
  .أبو طالب هذا هو احلسني بن حممد بن علي) ١(

(*)  

)٢١/٣٥٤(  

  

مسعنا منه، وكان صاحلا متدينا، صدوقا، خاشعا، افتقر يف اآلخر فقرا مدقعا، فصرب، : قال ابن النجار
  .واحتسب، ومل يكن يعرف شيئا من العلم

  .مات يف احملرم سنة مثان وتسعني ومخس مئة
  

 بن طاهر الشيخ العامل، احملدث، املعمر، مسند الشام، أبو طاهر بركات ابن إبراهيم*  اخلشوعي - ١٨٦
  .حجر الذهب) ١(بن بركات بن إبراهيم الدمشقي اخلشوعي االمناطي الرفاء الذهيب، نسبة إىل حملة 

  .ولد يف صفر سنة عشر ومخس مئة
هبة اهللا ابن االكفاين، فأكثر، ومن عبد الكرمي بن محزة، وطاهر بن سهل، وابن قبيس املالكي، : ومسع من

  .سن، وعدةوابن طاووس، ومجال االسالم أيب احل
  )٢(أجاز له أبو علي احلداد من أصبهان، وأبو صادق املديين، والفراء 

__________  
: ، وأبو شامة يف الذيل٦٥٥، واملنذري يف التكملة، الترمجة ٦٧ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة * 

: ول االسالم، ود٣٠٢ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (١١٠:  والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٢٨



، وابن الفرات يف ١٠٧: ، والغساين يف العسجد، الورقة٣٢ / ١٣: ، وابن كثري يف البداية٧٩ / ٢
 / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان١٤٩: ، والفاسي يف ذيل التقييد، الورقة٩٧: الورقة / ٨: تارخيه
  .٣٣٥ / ٤: ات، وابن العماد يف الشذر١٨١ / ٥: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢٥٣: الورقة

لكونه : (، قال)تاريخ االسالم(وهو من وهم الناسخ بال ريب، والتصحيح من ) جملد: (يف النسختني) ١(
  ).يسكن مبحلة حجر الذهب

  هذا الفراء الذي أجاز له من مصر هو أبو احلسن علي بن احلسني بن عمر املوصلي الفراء) ٢(

)٢١/٣٥٥(  

  

  .، وعدة)١(أبو القاسم ابن الفحام، والرازي من مصر، وحممد بن بركات السعيدي، و
، وأبو طالب اليوسفي، وأبو علي ابن )٢(يف سنة اثنيت عشرة ) املقامات(وأجاز له احلريري صاحب 

  .املهدي، وعدة
  .، وتكاثروا عليه)٣(وروى الكثري، وتفرد 

املوفق، وعبد القادر إبراهيم وعبد العزيز وعبد اهللا، وست العجم، وستهم، والشيخ : أوالده: حدث عنه
الرهاوي، والبهاء عبد الرمحان، والضياء، واليلداين، وأمحد بن يوسف التلمساين، والزين ابن عبد 

الدائم، والشهاب القوصي، وحفيد الشيخ بركات بن إبراهيم، واخلطيب داود بن عمر، وعبيداهللا بن 
حممد، واخلطيب عماد الدين ) ٥(وابنه ) ٤(أمحد بن طعان وأخوه عبد الرمحان، وعلي بن املظفر النشيب 

  عبد الكرمي ابن احلرستاين، وفرج احلبشي، وفراس ابن العسقالين، والشيخ الفقيه حممد
__________  

  .حممد بن أمحد بن إبراهيم الرازي: يعين) ١(
  .يعين ومخس مئة) ٢(
يري وابن الفحام وأيب بكر تفرد بالسماع من ابن االكفاين املار ذكره، كما تفرد باالجازة من احلر) ٣(

  .حممد بن الوليد الطرطوشي
والنشيب من نشبة ): املشتبه(وهو من أوهام الناسخ، قال الذهيب املؤلف يف ) البشيت: (يف االصل) ٤(

بطن من قيس، هو احملدث علي بن املظفر بن القاسم النشيب الدمشقي، مسع اخلشوعي وطبقته، وأمسع 
  .العز مظفرا، وحدثواأوالده أبا بكر حممدا وأبا 

  ).٧٤: ص(كتب عنهم الدمياطي 
بنون مضمومة يف أوله مث شني معجمة ساكنة مث موحدة : وقال ابن ناصر الدين الدمشقي مقيدا باحلروف

  ). من نسخة الظاهرية٥٧: الورقة / ١) (مكسورة



  وقول الذهيب إن نشبة بطن من قيس فيه نظر، فنشبة هذا هو نشبة بن ربيع بن عمرو
  .ن تيم الربابم

واحملدث علي بن املظفر : ( فقال٣٤٨): املشتبه(وقد ذكره املؤلف الذهيب صحيحا يف حرف الشني من 
  ).بطن من تيم الرباب: النشيب، وأوالده من ولد نشبة بن ربيع

  .يعين حممد بن علي بن املظفر النشيب) ٥(
(*)  

)٢١/٣٥٦(  

  

حيىي ابن الناصح، ويوسف بن يعقوب االربلي، ) ١ (اليونيين، والتاج مظفر ابن احلنبلي وابن عمه
ويوسف بن مكتوم احلبال، وأيوب بن أيب بكر احلمامي، وعلي بن عبد الواحد االنصاري، واد حممد 

، والكمال عبد العزيز بن عبد، )٢(بن عساكر، والتقي ابن أيب اليسر، وعبد الوهاب بن حممد القنبيطي 
  .وخلق كثري

  .بن عصرون، وأمحد بن أيب اخلري، وأبو الغنائم بن عالن، والفخر علي، وعدةوباالجازة القطب 
كان أعالهم إسنادا مع تواضع وافر، ودين ظاهر، ومروءة تدل على أصل طاهر، الزمته : قال القوصي
  .إىل حني موته
  .مساعاته وإجازاته صحيحة): ٣(قال ابن نقطة 

  . وقد خبط القوصي، وزعم أنه مسع عليه ا مجلةما ظهرت له إجازة احلداد إال بعد موته،: قلت
كان : قال والده إبراهيم: الفرشي يعين بالفاء، وقال): ٤(وقال احلافظ املنذري يف نسب اخلشوعي 

  .نسبة إىل بيع الفرش: ، والفرشي)٥(جدنا االعلى يؤم بالناس، فمات يف احملراب 
__________  

  .يعين ابن عم التاج مظفر) ١(
  . إىل القنبيط وبيعهمنسوب) ٢(
  .٦٧: ، الورقة)التقييد) (٣(
  .٦٥٦: ، الترمجة)التكملة) (٤(
وسئل أبوه أبو إسحاق : (خلط الذهيب نص املنذري بعضه ببعض فأصبح صعب الفهم وأصله) ٥(

  .كان جدنا االعلى يؤم بالناس، فتويف يف احملراب، فسمي اخلشوعي: مل مسوا اخلشوعيني ؟ فقال: إبراهيم
  ).بضم الفاء وسكون الراء املهملة وبعدها شني معجمة نسبة إىل بيع الفرش: شيوالفر
(*)  



)٢١/٣٥٧(  

  

  ).١(وقد ضبطه بالقاف ابن خليل والضياء، وترك مجاعة هذه النسبة للخلف الواقع فيها : قلت
  .وقد روى عدة من آبائه وأوالده

  .مات يف صفر سنة مثان وتسعني ومخس مئة
  . بالسماع وباالجازةوقد روى كتبا كبارا

  
  قاضي دمشق، حميي الدين، أبو املعايل، حممد ابن القاضي علي*  ابن الزكي - ١٨٧

__________  
وبفاء وسكون إىل بيع : (إذ قال) ٥٠٤: ص) (املشتبه(مل يشر الذهيب املؤلف إىل هذا االختالف يف ) ١(

ومل يستدرك ابن حجر )  االمناطي وغريهأبو طاهر بركات بن إبراهيم اخلشوعي الفرشي، قاله ابن: الفرش
  ).١١٦٥ / ٣) التبصري((عليه شيئا يذكر ) التبصري((يف 

واالمناطي الذي يبيع : (وقد قيده ابن خلكان كما قيده شيخه املنذري الذي أعلمناك بتقييده، وقال
ين مجيع ولقيت ولده بالديار املصرية وكان يتردد إيل يف كثري من االوقات، وأجاز..الفرش أيضا

واملنذري فيما نعتقد كان عارفا مبا يضبط : قلنا) ٢٧٠ / ١): الوفيات) ((مسموعاته وإجازاته من أبيه
 مث كتب له ا مرة أخرى يف ٥٩٥إذا عرفنا أن اخلشوعي قد كتب له باالجازة من دمشق يف صفر سنة 

  ذي القعدة من السنة، وهو قد يكون كتب له هذه النسبة
  .خبطه يف االجازة

لكتاب ) توضيحه(ولكن انظر إىل ما يقوله عالمة الشام ابن ناصر الدين تعليقا على قول الذهيب يف 
  .وذكر ابن خلكان أن نسبته إىل قريش تصحيف: قلت: ، قال)املشتبه(

  .انتهى
علي بن حممد بن عبد اهللا بن أيب : وقد وجدته منسوبا بالقاف خبط ناقله أيب طاهر اخلشوعي املذكور

  .ركات بن إبراهيم بن طاهر اخلشوعي القرشيطاهر ب
) مشيخته(وبالقاف هو املشهور عند اجلمهور، وما أجود ما ذكره أبو الفتح عمر ابن احلاجب االميين يف 

إبراهيم بن بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات بن إبراهيم بن علي بن حممد : وقال فيما وجدته خبطه
  .لقرشي ابن الفرشي املعروف باخلشوعيابن أمحد ابن العباس بن هاشم ا

  .انتهى
يشري ) الوفيات(مل جند قوال البن خلكان يف املطبوع من : قلنا)  من نسخة الظاهرية١٩٧: الورقة / ٢(

والذي خنلص منه أن الرجل كان قرشي النسب وينسب إىل بيع الفرش ) القرشي(إىل قوله بتصحيف 



االميين عن نسبه، فأخذت كل طائفة بنسبة وتركت أيضا، هذا إذا صحح ما ذكره ابن احلاجب 
بيت الزكي من بيوتات دمشق املعروفة، وهم أخوال حافظ الشام، ومؤرخه ابن ! * االخرى، نظن 

  = (*)عساكر، 

)٢١/٣٥٨(  

  

  .الدمشقي الشافعي) ١(ابن حممد بن حيىي بن الزكي القرشي 
  .من بيت كبري، صاحب فنون وذكاء، وفقه وآداب وخطب ونظم

، وويل القضاء ولداه )٤(، وجد أبيه الزكي )٣(، وجده جمد الدين )٢(ويل القضاء والده زكي الدين 
  ).٦(، وحميي الدين حيىي ابن حممد )٥(زكي الدين الطاهر 
__________  

  .فإن حممد بن حيىي ابن الزكي جد املترجم هو خاله= 
 / ٤: ، وابن خلكان يف الوفيات٣١:  الذيل، وأبو شامة يف٦٧١: ترمجه املنذري يف التكملة، الترمجة

، ودول ٣٠٥ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (١١٤: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٢٢٩
، وابن كثري يف ١٥٧ / ٦: ، والسبكي يف طبقاته١٦٩ / ٤: ، والصفدي يف الوايف٧٩ / ٢: االسالم
   /١٣: البداية
، وابن تغري ٢٧٥: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان١٦٤: ، وابن امللقن يف العقد، الورقة٣٢

، وابن عبد اهلادي يف معجم ٩٨: الورقة / ٨: ، وابن الفرات يف تارخيه١٨١ / ٦: بردي يف النجوم
، والقنوجي يف ٣٣٧ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٥٢: ، والنعيمي يف القضاة٤٦: الشافعية، الورقة

  .١١١: التاج
اضي العامل الفاضل مبعية السلطان اهلمام صالح الدين يوسف عند فتح بيت املقدس أعاده وكان هذا الق

، فكان أول من خطب باملسجد االقصى املبارك وأتى بتلك اخلطبة البديعة ٥٨٣اهللا إىل االسالم سنة 
رح املفتتحة بتحميدات الكتاب العزيز اليت خشعت هلا قلوب املؤمنني يومئذ، وفاضت دموعهم من الف

بنصر اهللا، وكان له من العمر يومئذ ثالث وثالثون سنة، لذا قلما خيلو كتاب تناول الفترة الصالحية 
  .املباركة من ذكر له بسبب تلك اخلطبة املشهورة

قد شكك أبو شامة يف نسبتهم إىل قريش وإىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف كالم أورده يف ) ١(
ن عساكر ترجم لغري واحد منهم ومل يذكر هلم نسبا متصال بعثمان بن خالصته أن احلافظ اب) الذيل(

  .عفان
  .وأنه لو كانت نسبتهم صحيحة، ملا خفيت على احلافظ ابن عساكر، ولو كان يعرفها



  ).٣١: الذيل(ملا أغفل ذكر هذه املنقبة الجداده وأمه وأخواله 
  .وما يقوم مثل هذا االغفال دليال قاطعا على عدم صحة النسبة

وغريه، وكانت وفاته ببغداد، ودفن مبقابر احلنابلة بباب ) تاريخ االسالم( كما يف ٥٦٤تويف سنة ) ٢(
  .حرب

  ).ابن عساكر يف بغداد: وانظر مقاال للدكتور بشار عن (٥٣٧تويف سنة ) ٣(
  .وغريه، وهو املعروف بابن الصائغ) تاريخ االسالم( كما يف ٥٣٤تويف سنة ) ٤(
  .وغريه) تاريخ االسالم( كما يف ٦١٧ن حممد، وتويف سنة وامسه أمحد ب) ٥(
  .وغريه) تاريخ االسالم( كما يف ٦٦٨تويف سنة ) ٦(

  : = (*)وقد توىل من أوالده القضاء أيضا

)٢١/٣٥٩(  

  

  وكان صالح الدين يعزه وحيترمه، مث واله القضاء سنة مثان ومثانني
* وفتحك القلعة الشهباء يف صفر : ها ذلكومخس مئة، وقد مدحه بقصيدة يف سنة تسع وسبعني من

، وذكر أنه أخذ ذلك من )١(مبشرا بفتوح القدس يف رجب فاتفق فتح القدس يف رجب بعد أربع سنني 
   ].٢ و ١: الروم) * [ آمل غلبت الروم: * (يف) ٢(تبشري ابن برجان 
  ).٤(وجدته حاشية ال أصال ): ٣(قال ابن خلكان 

  .تسعني ومخس مئة عن مثان وأربعني سنةتويف يف شعبان سنة مثان و
__________  

  .٦٨٥، واء الدين يوسف بن حيىي املتوىف سنة ٦٩٩إمام الدين عبد العزيز بن حيىي املتوىف سنة = 
 وفتح البيت املقدس أعاده اهللا يف ٥٧٩كان فتح حلب كما هو معروف يف التواريخ يف صفر سنة ) ١(

  .٥٨٣رجب سنة 
بفتح الباء املوحدة وتشديد الراء وبعدها جيم وبعد االلف نون، : ن باحلروف، فقالقيده ابن خلكا) ٢(

، وله ٥٣٦هو أبو احلكم عبد السالم بن عبد الرمحان اللخمي، وإنه تويف مبدينة مراكش سنة : وقال
  ).٢٣٧ / ٤: الوفيات(تفسري القرآن الكرمي على طريقة املتصوفة 

  .٢٣٠ / ٤: الوفيات) ٣(
 وشاع هذا االمر شيوعا كبريا حىت ٥٨٣ن ابن برجان هذا تنبأ بفتح البيت املقدس يف سنة إ: قيل) ٤(

إن السلطان الشهيد نور الدين كان يأمل أن يبقى حيا إىل هذه السنة ليتم على يديه هذا الفتح : قيل
ل هذا العظيم، ولكن انظر ما قاله ابن خلكان يف الشك بقول ابن برجان، وفيما إذا كان قد قال مث



أخذته من تفسري ابن برجان يف قوله تعاىل : من أين لك هذا ؟ فقال: وقيل حمليي الدين: (أصال حينما قال
  .آمل(

وملا وقفت أنا على هذا البيت ) غلبت الروم يف أدىن االرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني
ذه الصورة، لكن كان هذا الفصل وهذه احلكاية مل أزل أتطلب تفسري ابن برجان حىت وجدته على ه

مكتوبا يف احلاشية خبط غري االصل، وال أدري هل كان من أصل الكتاب ام هو ملحق به، وذكر له 
  حساب طويال وطريقا يف استخراج ذلك حىت حرره من

فيما نقله احملقق الفاضل الدكتور ) وفيات االعيان(وانظر ما جاء امش املختار من ) (بضع سنني(قوله 
  ).٢ هامش ٢٣٠ / ٤): الوفيات: (حسان عباس ففيه تأييد ملا قاله ابن خلكانإ

(*)  

)٢١/٣٦٠(  

  

 بن أيب اد بن غنائم احلريب الشيخ املعمر، الثقة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد*  ابن أيب اد - ١٨٨
  .العتايب االسكاف

  .ضا عن أيب احلسني ابن الفراءعن أيب القاسم بن احلصني، ويروي أي) مسند االمام أمحد(راوي 
الضياء، وابن الدبيثي، وابن خليل، وشرف الدين عبد العزيز االنصاري، وابن عبد الدائم، : حدث عنه

  .والنجيب عبد اللطيف، وعدد كثري من مشيخة الدمياطي
بن حدث باملسند غري مرة ببغداد، وباملوصل، وقد أجاز لسعد الدين اخلضر بن محويه، ولقطب الدين ا

  .عصرون، وللفخر ابن البخاري
  .واسم جده صاعد

  .مات أبو حممد باملوصل يف ثاين عشر احملرم سنه مثان وتسعني ومخس مئة رمحه اهللا
بن صاعد يف سنة إحدى ومخسني ومخس مئة وله سبعون سنة، وهو أخو املقرئ ) ١(ومات أبوه أمحد 

  عمر بن عبد اهللا احلريب المه، وقد مسعا
__________  

، وابن النجار يف التاريخ ادد كما دل عليه املستفاد ١٣١ ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة، *
، والذهيب يف تاريخ االسالم، ٦٣٨: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٤١: البن ايبك الدمياطي، الورقة

: ختصر احملتاج إليه، وامل٢١١: ، واالعالم، الورقة٣٠٢ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢١٣الورقة 
  ،١٨١ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم١٣٣ / ٢

  .٣٣٥ / ٤: وابن العماد يف الشذرات



  ).١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢١٨: الورقة) تاريخ االسالم(انظر ) ١(
(*)  

)٢١/٣٦١(  

  

  .من ابن طلحة النعايل، واملبارك بن الطيوري
  .محد بن عبد اهللا بن علي احلريب، وظنه أخا لعمر من أبيهوهم ابن السمعاين، فجعله أ: قال ابن النجار
روى لنا عنه ابن االخضر، وحممد بن حممد بن ياسني البزاز، وكان صاحلا ورعا، ): ١(قال ابن النجار 

  .حافظا لكتاب اهللا، كثري البكاء، يؤم بالناس، ويغسل املوتى حسبة، مكث على ذلك زمانا
  

 حممد بن حممد ابن ، مسند أصبهان، أبو املكارم، أمحد بن أيب عيسىالقاضي العامل*  اللبان - ١٨٩
االمام عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحان بن حممد ابن احملدث عبد اهللا بن حممد بن النعمان بن عبد 

  ).٢(السالم، التيمي االصبهاين الشروطي، ابن اللبان 
  .سنة ست ومخس مئة: ولد يف صفر سنة سبع، وقال مرة

  .من تيم اهللا بن ثعلبةوهو 
  .بل ولد سنة أربع ومخس مئة، حكاه احلافظ الضياء: وقيل

__________  
  .٤١: للدمياطي، الورقة) املستفاد) (١(
، والذهيب يف تاريخ ٦٢٦: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٤٤: ترمجه ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 

، ٧٩ / ٢: ، ودول االسالم٢٩٧ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٢٥: االسالم، الورقة
 / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٧٩ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢١١: واالعالم، الورقة

٣٢٩.  
وهو موافق ملا ذكره الزكي املنذري : قلنا) ونقلت نسبه من خطه): (تاريخ االسالم(قال املؤلف يف ) ٢(

  ).التكملة(يف 
(*)  

)٢١/٣٦٢(  

  



  .وهو مكثر عن أيب علي احلداد، وتفرد بإجازة عبد الغفار الشريويي الراوي عن أصحاب االصم
العز حممد، وأبو موسى ولد احلافظ عبد الغين، وإمساعيل بن ظفر، ويوسف بن خليل، وأبو : حدث عنه

  .رشيد الغزال، وعدة
  .وباالجازة أمحد بن سالمة، والفخر ابن البخاري، وطائفة

  .سابع والعشرين من ذي احلجة سنة سبع وتسعني ومخس مئةمات يف ال
  

 بن محد بن  الشيخ املعمر، الصدوق، مسند أصبهان، أبو عبد اهللا، حممد بن أيب زيد٨ الكراين - ١٩٠
  .أيب نصر الكراين االصبهاين اخلباز

  .ولد سنة سبع وتسعني وأربع مئة، وعاش مئة عام
  .اجلوزدانيةمسع احلداد، وحممودا االشقر، وفاطمة 

  .بدل التربيزي، وأبو موسى ابن احلافظ، وابن خليل، وابن ظفر، وعدة: حدث عنه
  .وأجاز البن أيب اخلري، وابن البخاري

  .مات يف ثالث شوال سنة سبع
__________  

أمحد الثالث  (٢٣٨: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٦١٧: ترمجه املنذري يف التكملة، الترمجة* 
، وابن العماد يف ١٨٠ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢٩٩ / ٤: ، والعرب)١٤  /٢٩١٧

  .٣٢٢ / ٤: الشذرات
(*)  

)٢١/٣٦٣(  

  

  .حملة بأصبهان): ١(وكران 
  

، وامسه عبد الشيخ االمام، شيخ املالكية بغرناطة يف زمانه، أبو حممد ابن الفرس*  ابن الفرس - ١٩١
  .االنصاري اخلزرجي) ٢(رحيم بن أمحد املنعم ابن االمام حممد بن عبدال

مسع أباه وجده العالمة أبا القاسم، وبرع يف الفقه واالصول، وشارك يف الفضائل، وعاش بضعا وسبعني 
  .سنة

ومسع أبا الوليد بن بقوة، وأبا الوليد بن الدباغ، وتال بالسبع على ابن هذيل، وأجاز له أبو عبد اهللا بن 
  .مكي، وأبو احلسن بن موهب



  .بلغ الغاية يف الفقه
ما أعلم باالندلس أحفظ : مسعت أبا بكر بن اجلد وناهيك به يقول غري مرة): ٣(قال أبو الربيع بن سامل 

  .ملذهب مالك من عبد املنعم بن الفرس بعد أيب عبد اهللا بن زرقون
__________  

  . وفتحها وبعد االلف نونوهي بفتح الكاف وتشديد الراء املهملة: وقيدها املنذري باحلروف فقال) ١(
، واملنذري يف ٣٠: ، واليمين يف إشاره التعيني، الورقة٤٠: الورقة / ٣: ترمجه ابن االبار يف التكملة* 

، )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٣٤: الورقة: ، والذهيب يف تاريخ االسالم٦٢٧: التكملة، الترمجة
، وابن تغري بردي يف ١٠٦: جد املسبوك، الورقة، والغساين يف العس١١٠: والنباهي يف املرقبة العليا

  .٥٩٩ وتصحفت فيه وفاته إىل ١١٦ / ٢:  والسيوطي يف البغية١٨٠ / ٦: النجوم
  ابن االبار، وهي نسخة متقنة،) تكملة(، ويف )وتاريخ االسالم(كذا يف االصل ) ٢(

  .حممد: املنذري) تكملة(ويف 
  ).تكملته(نقله عنه ابن االبار يف ) ٣(

(*)  

)٢١/٣٦٤(  

  

  .ألف يف أحكام القرآن كتابا من أحسن ما وضع يف ذلك): ١(قال االبار 
أصابه فاجل وخدر غري حفظه قبل موته بعامني، فترك االخذ عنه إىل أن مات يف مجادى اآلخرة سنة : قيل

  .سبع وتسعني ومخس مئة
سني حيىي بن عبد اهللا الداين إمساعيل بن حيىي العطار، وعبد الغين بن حممد، وأبو احل: حدث عنه: قلت

  ).املوطأ(الكاتب، والشرف املرسي، مسع منه 
  

الشيخ االمام العالمة، احلافظ املفسر، شيخ االسالم، مفخر العراق،  *  أبو الفرج ابن اجلوزي- ١٩٢
محد مجال الدين، أبو الفرج عبد الرمحان بن علي بن حممد بن علي ابن عبيداهللا بن عبد اهللا بن محادي بن أ
بن حممد بن جعفر بن عبد اهللا بن القاسم بن النضر بن القاسم بن حممد بن عبد اهللا ابن الفقيه عبد 

  الرمحان ابن الفقيه القاسم بن حممد ابن خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب بكر الصديق، القرشي
__________  

  .٤٠: الورقة / ٣): التكملة) (١(
، وابن االثري يف ١٤١: ابن نقطة يف التقييد، الورقة: منهم على سبيل املثالترجم له اجلم الغفري * 



، وابن أيب الدم يف التاريخ )٥٩٢٢باريس  (١٢٢: ، وابن الدبيثي يف الذيل، الورقة٧١ / ١٢: الكامل
، والنعال ٦٠٨: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٤٨١ / ٨: ، وسبطه يف املرآة٢٢٩: املظفري، الورقة

، وابن خلكان يف ٦٥ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع٢١: ، وأبو شامة يف الذيل١٤٠: املشيخةيف 
، ٢٩٧ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٩٨: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٤٠ / ٣: الوفيات

  ،٧٩ / ٢: ودول االسالم
، ٢٨ / ١٣: لبداية، وابن كثري يف ا١٣٤٢ / ٤: ، والتذكرة٢٠٥ / ٢واملختصر احملتاج إليه 

، والغساين يف العسجد، الورقة ٣٩٩ / ١: ، وابن رجب يف الذيل٦: والدمياطي يف املستفاد، الورقة
 وكثري ٢٦١الورقة  / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٣٧٥ / ١: ، واجلزري يف غاية النهاية١٠٦
  .غريهم

(*)  

)٢١/٣٦٥(  

  

  .ب التصانيفالتيمي البكري البغدادي، احلنبلي، الواعظ، صاح
  .ولد سنة تسع أو عشر ومخس مئة
  .وأول شئ مسع يف سنة ست عشرة

مسع من أيب القاسم بن احلصني، وأيب عبد اهللا احلسني بن حممد البارع، وعلي بن عبد الواحد الدينوري، 
 بن وأمحد بن أمحد املتوكلي، وإمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، والفقيه أيب احلسن ابن الزاغوين، وهبة اهللا

الطرب احلريري، وأيب غالب ابن البناء، وأيب بكر حممد بن احلسني املزريف، وأيب غالب حممد بن احلسن 
املاوردي، وأيب القاسم عبد اهللا ابن حممد االصبهاين اخلطيب، والقاضي أيب بكر حممد بن عبدا لباقي 

وحد، وأيب منصور بن خريون، وبدر االنصاري، وإمساعيل ابن السمرقندي، وحيىي ابن البناء، وعلي بن امل
الشيحي، وأيب سعد أمحد بن حممد الزوزين، وأيب سعد أمحد بن حممد البغدادي احلافظ، وعبد الوهاب بن 
املبارك االمناطي احلافظ، وأيب السعود أمحد بن علي بن الي، وأيب منصور عبد الرمحان بن زريق القزاز، 

ن البطي، وطائفة جمموعهم نيف ومثانون شيخا قد خرج عنهم وأيب الوقت السجزي، وابن ناصر، واب
  ).١(يف جزءين ) مشيخة(

  )مسند االمام أمحد(ومل يرحل يف احلديث، لكنه عنده 
، والسنن االربعة، و )الصحيحان(، وأشياء عالية، و )تاريخ اخلطيب(البن سعد، و ) الطبقات(و 
  .، وعدة تواليف وأجزاء خيرج منها)احللية(

__________  



  .منها نسخة مصورة يف مكتبة امع العلمي العراقي) ١(
(*)  

)٢١/٣٦٦(  

  

  .وكان آخر من حدث عن الدينوري واملتوكلي
وانتفع يف احلديث مبالزمة ابن ناصر، ويف القرآن واالدب بسبط اخلياط، وابن اجلواليقي، ويف الفقه 

  .بطائفة
أستاذ دار املستعصم باهللا، وولده الكبري علي ولده الصاحب العالمة حميي الدين يوسف : حدث عنه

، واحلافظ عبد )مرآة الزمان(الناسخ، وسبطه الواعظ مشس الدين يوسف بن قزغلي احلنفي صاحب 
الغين، والشيخ موفق الدين ابن قدامة، وابن الدبيثي، وابن النجار، وابن خليل، والضياء، واليلداين، 

  .خلق سواهموالنجيب احلراين، وابن عبد الدائم، و
وباالجازة الشيخ مشس الدين عبد الرمحان، وابن البخاري، وأمحد ابن أيب اخلري، واخلضر بن محويه، 

  .والقطب ابن عصرون
وكان رأسا يف التذكري بال مدافعة، يقول النظم الرائق، والنثر الفائق بديها، ويسهب، ويعجب، ويطرب، 

 لواء الوعظ، والقيم بفنونه، مع الشكل احلسن، ويطنب، مل يأت قبله وال بعده مثله، فهو حامل
والصوت الطيب، والوقع يف النفوس، وحسن السرية، وكان حبرا يف التفسري، عالمة يف السري والتاريخ، 
موصوفا حبسن احلديث، ومعرفة فنونه، فقيها، عليما باالمجاع واالختالف، جيد املشاركة يف الطب، ذا 

  تفنن
ر، وإكباب على اجلمع والتصنيف، مع التصون والتجمل، وحسن وفهم وذكاء وحفظ واستحضا

الشارة، ورشاقة العبارة، ولطف الشمائل، واالوصاف احلميدة، واحلرمة الوافرة عند اخلاص والعام، ما 
  .عرفت أحدا صنف ما صنف

  .تويف أبوه وله ثالثة أعوام، فربته عمته
  وأقاربه كانوا جتارا يف

)٢١/٣٦٧(  

  

  .كتب امسه يف السماع عبد الرمحان بن علي الصفارالنحاس، فرمبا 
مث ملا ترعرع، محلته عمته إىل ابن ناصر، فأمسعه الكثري، وأحب الوعظ، وهلج به، وهو مراهق، فوعظ 



الناس وهو صيب، مث ما زال نافق السوق معظما متغاليا فيه، مزدمحا عليه، مضروبا برونق وعظه املثل، 
  .ىل أن مات رمحه اهللا وساحمه، فليته مل خيض يف التأويل، وال خالف إمامهكماله يف ازدياد واشتهار، إ

تذكرة (، وله )زاد املسري: (كبري، مث اختصره يف أربع جملدات، ومساه) املغين(يف التفسري ) ١(صنف 
وما سبع جملدات ) جامع املسانيد(جملد، ) فنون االفنان(جملد، ) الوجوه والنظائر(يف اللغة جملد، ) االريب

التحقيق يف (جملدان، ) عيون احلكايات(جملدان، ) نقي النقل(جملدان، ) احلدائق(استوعب وال كاد، 
  .جملدان) الواهيات(جملدان، ) املوضوعات(أربع جملدات، ) مشكل الصحاح(جملدان، ) مسائل اخلالف

جملد، ) ذهب يف املذهبامل(عشرة جملدات، ) املنتظم يف التاريخ(جملد، ) تلقيح الفهوم(جملد، ) الضعفاء(
) نسيم السحر(وعظ، جملد، ) اليواقيت(جملدان، ) مشهور املسائل(جملدان، ) االنتصار يف اخلالفيات(

  )املنتخب(جملد، 
مثري (جملد، ) أخبار النساء(جملد، ) أخبار االخيار(أربع جملدات، ) صفوة الصفوة(جملد، ) املدهش(جملد، 

  جملد،) تلبيس إبليس(جملد، ) ذم اهلوى(جملد، ) قيماملقعد امل(جملد، ) العزم الساكن
__________  

 ١٩٦٥ألف صديقنا العامل الفاضل االستاذ عبداحلميد العلوجي كتابا يف مصنفاته طبع ببغداد سنة ) ١(
وتتبع أمساءها ونسخها واملطبوع منها ورتبها على حروف املعجم ووضع لكل كتاب رقما، ومل يكن رأى 

  .ه اعتمد كتب الذهيب االخرىكتابنا هذا لكن
(*)  

)٢١/٣٦٨(  

  

جملد، ) صبا جند(جملد، ) منافع الطب(جملد، ) املغفلني(جملد، ) االذكياء(ثالث جملدات، ) صيد اخلاطر(
) املزعج(جملد، ) فنون االلباب(جملد، ) منتهى املشتهى(جملد، ) املطرب(جملد، ) امللهب(جملد، ) الظرفاء(
مناقب (جملدان، ) الوفا بفضائل املصطفى(جملدان، ) منهاج القاصدين(جملد، ) انسلوة االحز(جملد، ) ١(

مناقب (جملد، ) مناقب إبراهيم بن أدهم(جملد، ) مناقب علي(جملد، ) مناقب عمر(جملد، ) أيب بكر
جملد، ) مناقب عمر بن عبد العزيز(جزء، ) مناقب رابعة(جملد، ) مناقب بشر احلايف(جملد، ) الفضيل

جملد، ) مناقب أمحد(جملد، ) مناقب الثوري(جزءان، ) مناقب احلسن(جزءان، ) ب سعيد بن املسيبمناق(
يف ) خمتصر فنون ابن عقيل(جملد، مناقب غري واحد جزء جزء، ) موافق املرافق(جملد، ) مناقب الشافعي(

، )ل االيامفضائ(، )فضل مقربة أمحد(، )لباب زين القصص(جملد، ) مناقب احلبش(بضعة عشر جملدا، 
، )االس اليوسفية(، )اخلواتيم(، )شذور العقود يف تاريخ العهود(، )واسطات العقود(، )أسباب البداية(
  إيقاظ الوسنان(، )كنوز العمر(



عدة ) ديوانه(جملد، ) املوت وما بعده(، )الثبات عند املمات(، )نسيم الروض(، )بأحوال النبات واحليوان
خطب (يف الوعظ، ) كان وكان(، )النصر على مصر(، )الرياضة(، )العزلة(، )مناقب معروف(جملدات، 

  .وأشياء كثرية تركتها، ومل أرها) أعمار االعيان(، )مواسم العمر(، )الناسخ واملنسوخ(، )الآللئ
__________  

  ).تاريخ االسالم(ذكره الذهيب يف : وقال) املرتع( وفيه ٤٥٣: العلوجي، رقم) ١(
ولعله سبق قلم من أستاذنا املرحوم مصطفى جواد الذي ) تاريخ االسالم(أيضا يف ) عجاملز(ولكنه : قلنا

  .نقل عنه
  .أيضا) تذكرة احلفاظ(وذكره الذهيب يف 

(*)  

)٢١/٣٦٩(  

  

وكان ذا حظ عظيم وصيت بعيد يف الوعظ، حيضر جمالسه امللوك والوزراء وبعض اخللفاء واالئمة 
  .إن حزر اجلمع مبئة ألف: ألوف كثرية، حىت قيل يف بعض جمالسهوالكرباء، ال يكاد الس ينقص عن 

  .وال ريب أن هذا ما وقع، ولو وقع، ملا قدر أن يسمعهم، وال املكان يسعهم
بأصبعي هاتني كتبت ألفي جملدة، وتاب على : مسعت جدي على املنرب يقول): ١(قال سبطه أبو املظفر 

  ).٢(يدي مئة ألف، وأسلم على يدي عشرون ألفا 
  .وكان خيتم يف االسبوع، وال خيرج من بيته إال إىل اجلمعة أو الس

  .فما فعلت صالة اجلماعة ؟: قلت
يف ) درة االكليل(عشر جملدات، ) املختار يف االشعار(كتاب ) ٣(مث سرد سبطه تصانيفه، فذكر منها 

، ثالث )التبصرة يف الوعظ(جملدان، ) املنفعة يف املذاهب االربعة) جملد،) االمثال(التاريخ، أربع جملدات، 
  وجمموع تصانيفه: جملدان، مث قال) رؤوس القوارير(جملدات، 

  .مئتان ونيف ومخسون كتابا
  .وكذا وجد خبطه قبل موته أن تواليفه بلغت مئتني ومخسني تأليفا: قلت

  :ومن غرر ألفاظه
__________  

  .٤٨٢ / ٨): مرآة الزمان) (١(
وأسلم على يدي ألف ): املرآة(، ويف املطبوع من )التذكرة(و ) السالمتاريخ ا(هكذا هي يف ) ٢(

  .يهودي ونصراين



  .سقطت من املطبوعة)) عشرون(والظاهر أن لفظة 
  .٤٨٩ - ٤٨٣ / ٨): املرآة) (٣(

(*)  

)٢١/٣٧٠(  

  

  .عقارب املنايا تلسع، وخدران جسم اآلمال مينع، وماء احلياة يف إناء العمر يرشح
  .عند القدرة عدل اهللا فيك، وعند العقوبة قدرة اهللا عليك، وال تشف غيظك بسقم دينكاذكر : يا أمري

  .أنت يف أوسع العذر من التأخر عين لثقيت بك، ويف أضيقه من شوقي إليك: وقال لصديق
النك تريد الفرجة، وإمنا ينبغي الليلة أن ال : ما منت البارحة من شوقي إىل الس قال: وقال له رجل

  .تنام
: نريد كلمة ننقلها عنك، أميا أفضل أبو بكر أو علي ؟ فقال: يا سيدي: وقام إليه رجل بغيض، فقال

  .من كل أحد) ١(اقعد، فأنت أفضل : اجلس، فجلس، مث قام، فأعاد مقالته، فأقعده، مث قام، فقال
  .أفضلهما من كانت بنته حتته: وسأله آخر أيام ظهور الشيعة، فقال

  . ترضي الفريقنيوهذه عبارة حمتملة
  .الثوب الوسخ أحوج إىل الصابون من البخور: أسبح أو أستغفر ؟ قال: أميا أفضل: وسأله آخر

  إمنا): ٢) (أعمار أميت ما بني الستني إىل السبعني(وقال يف حديث 
__________  

 يعين من الفضول، إذ السؤال عن االفضل فضول، وإال فكيف يكون هذا أفضل من كل أحد بغري) ١(
  ).١٣٤٥ / ٤): التذكرة(وانظر حاشية (املعىن الذي ذكرناه 

، )٤٢٣٦(، وابن ماجه )٣٥٥٥(أخرجه الترمذي ) وأقلهم من جيوز ذلك: (ومتامه: قال شعيب) ٢(
 من طريق احلسن بن عرفة، أخربنا عبد الرمحان بن حممد ٤٢ / ١٢ و ٣٩٧ / ٦) تارخيه(واخلطيب يف 

  = (*) أيب سلمة، عن أيب احملاريب، عن حممد بن عمرو، عن

)٢١/٣٧١(  

  

  .حثوا املطي: بلد االقامة، قيل) ١(طالت أعمار االوائل لطول البادية فلما شارف الركب 
  .من قنع، طاب عيشه، ومن طمع، طال طيشه: وقال

يا أمري املؤمنني، إن تكلمت، خفت منك، وإن سكت، خفت عليك، وأنا أقدم : وقال يوما يف وعظه



  .أنتم أهل بيت مغفور لكم: اتق اهللا خري من قول القائل: لى خويف منك، فقول الناصحخويف عليك ع
  !.يفتخر فرعون مصر بنهر ما أجراه، ما أجرأه : وقال

  .وهذا باب يطول، ففي كتبه النفائس من هذا وأمثاله
ة جعفر هو اجلوزي، نسب إىل فرضة من فرض البصر: قال ابن دحية: وجعفر الذي هو جده التاسع

  .جوزة: يقال هلا
  .كان يف داره جوزة مل يكن بواسط جوزة سواها: وقيل

  .وفرضة لنهر ثلمته، وفرضة البحر حمط السفن
  .جدي قرأ القرآن، وتفقه على أيب بكر الدينوري احلنبلي، وابن الفراء): ٢(قال أبو املظفر 

  .وقرأ القرآن على سبط اخلياط: قلت
__________  

  .هريرة= 
، ووافقه ٤٢٧ / ٢، واحلاكم )٢٤٦٧(ن كما قال الترمذي، وصححه ابن حبان وهذا سند حس

  .، وسنده حسن١ / ٣١١) مسنده(الذهيب، وله طريق آخر عند أيب يعلى املوصلي يف 
  .مصحف) املركب): (املرآة(يف ) ١(
  .٤٨١ / ٨): املرآة) (٢(

(*)  

)٢١/٣٧٢(  

  

غل بفنون العلوم، وأخذ اللغة عن أيب منصور ابن وعين بأمره شيخه ابن الزاغوين، وعلمه الوعظ، واشت
  .اجلواليقي، ورمبا حضر جملسه مئة ألف، وأوقع اهللا له يف القلوب القبول واهليبة

  .وكان زاهدا يف الدنيا، متقلال منها، وكان جيلس جبامع القصر والرصافة وبباب بدر وغريها): ١(قال 
  .صيب، وال أكل من جهة ال يتيقن حلهاوما ما زح أحدا قط، وال لعب مع : إىل أن قال

شيخنا مجال الدين صاحب التصانيف يف فنون العلوم من ): ٢) (تارخيه(وقال أبو عبد اهللا ابن الدبيثي يف 
  .التفسري والفقه واحلديث والتواريخ وغري ذلك

ما، وإليه انتهت معرفة احلديث وعلومه، والوقوف على صحيحه من سقيمه، وكان من أحسن الناس كال
  .وأمتهم نظاما، وأعذم لسانا، وأجودهم بيانا

تفقه على الدينوري، وقرأ الوعظ على أيب القاسم العلوي، وبورك له يف عمره وعلمه، وحدث مبصنفاته 
  :مرارا، وأنشدين بواسط لنفسه



 فسوف حيدى بالرفاق وابك الذنوب* وانتظر يوم الفراق وأعد زادا للرحيل * يا ساكن الدنيا تأهب 
أرضيت ما يفىن بباق وسألته عن مولده غري مرة، * تنهل من سحب املآقي يا من أضاع زمانه * بأدمع 
  .يف سنة مثان ومخس مئة تقريبا: يكون تقريبا يف سنة عشر، وسألت أخاه عمر، فقال: ويقول

__________  
  .٨٢٤ / ٨: نفس املصدر السابق) ١(
، ونقل الذهيب بتصرف على عادته، ونقل )٥٩٢٢باريس  (١٢٣ - ١٢٢: ، الورقة)الذيل) (٢(

  .٤٨٣ - ٤٨٢ / ٨: أيضا) املرآة(السبط هذا النص يف 
(*)  

)٢١/٣٧٣(  

  

ورد االغصان يف معاين (جملد، ) فنون االفنان يف علوم القرآن(جملد، ) التيسري يف التفسري(ومن تواليفه 
تذكرة املنتبه يف (جزء، ) يف القراءات املختارةاالشارة (جملد، ) النبعة يف القراءات السبعة(جملد، ) القرآن

جملد، ) اخلطأ والصواب من أحاديث الشهاب(جملدان، ) الصلف يف املؤتلف واملختلف(، )عيون املشتبه
جميليد، ) النقاب يف االلقاب(، )أسود الغابة يف معرفة الصحابة(ستة ومخسون جزءا، ) الفوائد املنتقاة(
) ١) (اتىن(جملد، ) أخاير الذخاير(جميليد، ) املسلسالت(جملد، ) املدبج(جملد، ) احملتسب يف النسب(

جملد، )) ٢(اد العضدي (جملدان، ) سلوة احملزون يف التاريخ(جملد، ) املقلق(جزء، ) آفة احملدثني(جملد، 
)  الناصراالعاصر يف ذكر االمام(جميليد، )) ٣(املضئ بفضل املستضئ (جملد، ) الفاخر يف أيام الناصر(

  اد(جملد، )) ٤(الفجر النوري (جملد، 
البدايع الدالة (جميليد، ) كف التشبيه بأكف أهل الترتيه(جملد، ) فضائل العرب(جملد، )) ٥(الصالحي 

) مسبوك الذهب يف الفقه(جزء، ) شرف االسالم(جزء، ) منتقد املعتقد(جميليد، ) على وجود الصانع
جملد، ) لقطة العجالن(جملد، ) الباز االشهب(جملد، ) التلخيص يف الفقه(، جملد) البلغة يف الفقه(جملد، 

  )الضيا يف الرد على إلكيا(
__________  

  .٣٤٥:  حيث أورد االختالفات يف العنوان، والرقم٣٤٣: وانظر العلوجي، رقم) ١(
ير الكبري الذي عضد الدين أبو الفرج حممد بن عبد اهللا ابن رئيس الرؤساء الوز: أظنه قصد بذلك) ٢(

  .مرت ترمجته يف هذا الكتاب
الذي حققته الفاضلة ناجية عبد اهللا إبراهيم، وطبع ببغداد ) املصباح املضئ(هو الكتاب املشهور ) ٣(

  .١٩٧٦سنة 



  .٥٦٩لعله يف سرية السلطان الشهيد نور الدين حممود بن زنكي املتوىف سنة ) ٤(
  .ف بن أيوب رضي اهللا عنهلعله يف سرية السلطان صالح الدين يوس) ٥(

(*)  

)٢١/٣٧٤(  

  

جزء، ) حترمي الدبر(جزء، )) املناسك(جزء، ) درء الضيم يف صوم يوم الغيم(ثالثة أجزاء، ) اجلدل(جملد، 
مناجزة (ثالثة أجزاء، ) قيام الليل(جزء، ) الفرائض(جزء، ) العدة يف أصول الفقه(جزء، ) حترمي املتعة(

جملد، ) ذكر القصاص(جزء، ) ذم املسكر(جزء، ) ذم احلسد(جزء، ) الستر الرفيع(جزء، ) العمر
عطف االمراء (جزآن، ) حال احلالج(جزآن، ) السهم املصيب(جملد، ) اآلثار العلوية(جملد، ) احلفاظ(

احلث على (جزآن، ) إعالم االحياء بأغالط االحياء(جزآن، ) فتوح الفتوح(جزآن، ) على العلماء
  )احلث على طلب الولد(جزء، ) لفتة الكبد(جزء، ) رك على ابن عقيلاملستد(جملد، ) العلم

جملد، ) اللطائف(جملد، ) املرجتل يف الوعظ(جزء، ) طب الشيوخ(جملدان، ) لقط املنافع يف الطب(جزء، 
لقط (جميليد، ) مغاين املعاين(جملد، ) االرج(جملد، ) شاهد ومشهود(جملد، ) املقامات(جملد، ) التحفة(

آللئ (جزآن، ) يواقيت اخلطب(جميليد، ) االس البدرية(جميليد، ) زواهر اجلواهر( جزآن، )اجلمان
تصديقات (، )الياقوتة(، )اللؤلؤة(، )املواعظ السلجوقية(ثالثة أجزاء، ) خطب اجلمع(جزآن، ) اخلطب
  ).كنوز الرموز(، )روح الروح(، )التعازي امللوكية(، )رمضان
  .ثالث مئةنيفت تصانيفه على ال: وقيل

  .ما اجتمع المرئ أمله، إال وسعى يف تفريطه أجله: ومن كالمه
  .احذروا جاهل االطباء، فرمبا مسى مسا، ومل يعرف املسمى: وقال عن واعظ

هارون : وكان يف الس رجل حيسن كالمه، ويزهزه له، فسكت يوما، فالتفت إليه أبو الفرج، وقال
  لفظك معني ملوسى نطقي، فأرسله

)٢١/٣٧٥(  

  

  .معي ردءا
ما يف السماء رب، وال يف املصحف قرآن، وال يف القرب نيب، ثالث : أهل الكالم يقولون: وقال يوما

  .عورات لكم
أين العذيب من قصور * ما للهوى العذري يف ديارنا : وحضر جملسه بعض املخالفني، فأنشد على املنرب



لنا يف إنشاد الضالة سواء، فلم وجدت أنت واعجبا، ك: وقال وقد تواجد رجل يف الس) ١(بابل 
  وإذا ما كتم الداء قتل* قد كتمت احلب حىت شفين ): ٢(وحدك 

فدع النوم لربات احلجل وقد سقت من أخبار الشيخ أيب الفرج كراسة يف * بني عينيك عالالت الكرى 
  ).تاريخ االسالم(

صر عنه بأمر اختلف يف حقيقته، فجاء من وقد نالته حمنة يف أواخر عمره، ووشوا به إىل اخلليفة النا
شتمه، وأهانه، وأخذه قبضا باليد، وختم على داره، وشتت عياله، مث أقعد يف سفينة إىل مدينة واسط، 

فحبس ا يف بيت حرج، وبقي هو يغسل ثوبه، ويطبخ الشئ، فبقي على ذلك مخس سنني ما دخل فيها 
  .محاما

لوهاب ابن الشيخ عبد القادر، وكان ابن اجلوزي ال ينصف الشيخ قام عليه الركن عبد السالم بن عبد ا
  عبد القادر،

__________  
وهذا البيت يقتضي املدح هلم النه شبههم : قلت: (قال سبطه معلقا على هذه احلكاية وهذا البيت) ١(

ئر هذا باهلوى العذري وكذا العذيب وقصور بابل كلها أماكن ممدوحة، وإمنا يقال جنس املعىن من نظا
  .مث أنشد هذين البيتني: يعين) ٢(أما اكم سليمان بن داود * ارا بني أظهرنا : أتظهرون: البيت
(*)  

)٢١/٣٧٦(  

  

ويغض من قدره، فأبغضه أوالده، ووزر صاحبهم ابن القصاب، وقد كان الركن ردئ املعتقد، متفلسفا، 
البن اجلوزي، فانسم الركن، وقد كان فأحرقت كتبه بإشارة ابن اجلوزي، وأخذت مدرستهم، فأعطيت 

أين أنت عن ابن اجلوزي الناصيب ؟، وهو أيضا من : ابن القصاب الوزير يترفض، فأتاه الركن، وقال
أوالد أيب بكر، فصرف الركن يف الشيخ، فجاء، وأهانه، وأخذه معه يف مركب، وعلى الشيخ غاللة بال 

مكين من هذا الفاعل : ، شيعيا أيضا، فقال له الركنسراويل، وعلى رأسه ختفيفة، وقد كان ناظر واسط
  يا زنديق، أفعل هذا: الرميه يف مطمورة، فزجره، وقال

مبجرد قولك ؟ هات خط أمري املؤمنني، واهللا لو كان على مذهيب، لبذلت روحي يف خدمته، فرد الركن 
  .إىل بغداد

 هذه املدة الوعظ وهو صيب، وكان السبب يف خالص الشيخ أن ولده يوسف نشأ واشتغل، وعمل يف
وتوصل حىت شفعت أم اخلليفة، وأطلقت الشيخ، وأتى إليه ابنه يوسف، فخرج، وما رد من واسط حىت 

  .قرأ هو وابنه بتلقينه بالعشر على ابن الباقالين، وسن الشيخ حنو الثمانني، فانظر إىل هذه اهلمة العالية



  ).١(محد بن حسن نقل هذا احلافظ ابن نقطة عن القاضي حممد بن أ
كان ابن اجلوزي لطيف الصورة، حلو الشمائل، رخيم النغمة، : قال املوفق عبد اللطيف يف تأليف له

موزون احلركات والنغمات، لذيذ املفاكهة، حيضر جملسه مئة ألف أو يزيدون، ال يضيع من زمانه شيئا، 
 التفسري من االعيان، ويف احلديث يكتب يف اليوم أربع كراريس، وله يف كل علم مشاركة، لكنه كان يف

  من احلفاظ، ويف التاريخ من املتوسعني، ولديه فقه كاف، وأما السجع الوعظي، فله فيه ملكة قوية، وله
__________  

   (*)١٤١: ، الورقة)التقييد(انظر ) ١(

)٢١/٣٧٧(  

  

  .جملدان) اللقط(يف الطب كتاب 
  .ا يفيد عقله قوة، وذهنه حدةوكان يراعي حفظ صحته، وتلطيف مزاجه، وم: قال

االبيض : جل غذائه الفراريج واملزاوير، ويعتاض عن الفاكهة باالشربة واملعجونات، ولباسه أفضل لباس
الناعم املطيب، وله ذهن وقاد، وجواب حاضر، وجمون ومداعبة حلوة، وال ينفك من جارية حسناء، 

جلوزي شرب البالذر، فسقطت حليته، فكانت أن ابن ا) ١(قرأت خبط حممد بن عبد اجلليل املوقاين 
  قصرية جدا، وكان خيضبها بالسواد إىل أن

  .مات
  .وكان كثري الغلط فيما يصنفه، فإنه كان يفرغ من الكتاب وال يعتربه: قال
هكذا هو له أوهام وألوان من ترك املراجعة، وأخذ العلم من صحف، وصنف شيئا لو عاش عمرا : قلت

  .رره ويتقنهثانيا، ملا حلق أن حي
جلس جدي حتت تربة أم اخلليفة عند معروف الكرخي، وكنت حاضرا، فأنشد أبياتا، ): ٢(قال سبطه 

  )٣(النال باالنعام ما يف نييت * اهللا أسأل أن يطول مديت : قطع عليها الس وهي
__________  

  .وهم من الناسخ) املوفاين(يف االصل ) ١(
: ، وقال)تاريخ االسالم( من ٦٦٤ذا ترجم له الذهيب يف وفيات سنة وحممد بن عبد اجلليل املوقاين ه

 أيا صوفيا ٢٦٤ - ٢٦٣: الورقة) (وله جماميع مفيدة..وكتب خبطه الكثري من احلديث واآلداب(
 والذي نعرفه عن املوقاين هذا ٢٧ / ٥: ابن العماد) شذرات( و ٢٧٨ / ٥): العرب: (وانظر) ٣٠١٣

كما هو هنا ) قرأت خبط(ظاهر أن الذهيب كان ينقل من جماميعه لذلك يقول أنه مل يعرف له تأليف وال
  .٣٠١١ من جملد أيا صوفيا ٦: وكما هو يف الورقة



وكتب وحدث، وكان يشتري الكتب النفيسة لالنتفاع واملتجر، وكانت له : (وقال الصالح الصفدي
  .٢١٦ / ٣): الوايف) (معرفة ويقظة

  .٥٠٢ - ٤٩٩ / ٨): املرآة) (٢(
  = (*)غري هذا البيت، وهذا يقوي الرأي بأن املطبوع باسم ) املرآة(مل يرد يف املطبوع من ) ٣(

)٢١/٣٧٨(  

  

* وهي اليت جنت النحول هي اليت خلقت من العلق العظيم إىل املىن * يل مهة يف العلم ما إن مثلها 
ت باجلنة أشتاقه ملا مضت حاالته لتشبه* دعيت إىل نيل الكمال فلبت كم كان يل من جملس لو شبهت 

  عطال وتعذر ناقة إن حنت* أيامه 
ومن * أم هل على وادي مىن من نظرة قد كان أحلى من تصاريف الصبا * يا هل لليالت جبمع عودة 

  .خلق بغري خممر ومبيت يف أبيات* احلمام مغنيا يف االيكة فيه البديهات اليت ما ناهلا 
اجلمعة بني العشاءين الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعني ونزل، فمرض مخسة أيام، وتويف ليلة 

  .ومخس مئة يف داره بقطفتا
  .أيش أعمل بطواويس ؟ يرددها، قد جبتم يل هذه الطواويس: وحكت يل أمي أا مسعته يقول قبل موته

وحضر غسله شيخنا ابن سكينة وقت السحر، وغلقت االسواق، وجاء اخللق، وصلى عليه ابنه أبو 
اسم علي اتفاقا، الن االعيان مل يقدروا من الوصول إليه، مث ذهبوا به إىل جامع املنصور، فصلوا عليه، الق

وضاق بالناس، وكان يوما مشهودا، فلم يصل إىل حفرته مبقربة أمحد إىل وقت صالة اجلمعة، وكان يف 
  .متوز، وأفطر خلق، ورموا نفوسهم يف املاء

، وأنزل يف احلفرة، )١(من الكفن إال قليل، كذا قال، والعهدة عليه وما وصل إىل حفرته : إىل أن قال
  واملؤذن يقول اهللا أكرب، وحزن عليه اخللق،

__________  
  .امنا هو خمتصره، أو أن أحدهم حذف منه) املرآة(الد الثامن من = 

 ٢٣١: الورقة(ابع االول والثاين والر: بعضها وهي ثالثة أبيات) تاريخ االسالم(وقد أورد الذهيب يف 
  ).١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث 

  . وهي أحد عشر بيتا٤٢٨ / ١: وأوردها ابن رجب كاملة
  = (*)وقد وصف الذهيب ) وهذا من جمازفة أيب املظفر): (تاريخ االسالم(وقال يف ) ١(

)٢١/٣٧٩(  

  



لليلة احملدث وباتوا عند قربه طول شهر رمضان خيتمون اخلتمات، بالشمع والقناديل، ورآه يف تلك ا
  يف النوم، وهو على) ١(أمحد بن سلمان السكر 

  ).٢(منرب من ياقوت، وهو جالس يف مقعد صدق واملالئكة بني يديه 
، ومن )٣(وأصبحنا يوم السبت عملنا العزاء، وتكلمت فيه، وحضر خلق عظيم، وعملت فيه املراثي 

إذا خبايل حميي الدين قد صعد من الشط، العجائب أنا كنا بعد انقضاء العزاء يوم السبت عند قربه، و
نرى من مات، وإذا ا خاتون أم حميي الدين، وعهدي ا ليلة وفاة جدي يف : وخلفه تابوت، فقلنا

  .عافية، فعد الناس هذا من كراماته، النه كان مغرى ا
  .وا الكثر الذنب لديه جاءك املذنب يرج* يا كثري العفو عمن : وأوصى جده أن يكتب على قربه

  .صفح عن جرم يديه أنا ضيف وجزاء ال* 
بن بدران، أخربنا االمام موفق الدين عبد اهللا بن أمحد، ) ٤(ضيف إحسان إليه أخربنا عبد احلافظ * 

حدثنا أبو الفرج عبد الرمحان بن علي، أخربنا حيىي بن ثابت، أخربنا أيب، حدثنا أبو بكر الربقاين، أخربنا 
  نا ابن عبد الكرمي الوزان، حدثنا احلسن بن علي االزدي، حدثنا علي بنأمحد بن إبراهيم، أخرب

__________  
  .السبط باازفة يف غري موضع من كتبه

  .٦٠١تويف سنة ) ١(
  .واحلق سبحانه حاضر يسمع كالمه: متام اخلرب) ٢(
وسوي من أهل لكنه أورد قصيدة يف رثائه للناصر العلوي امل) وعملت فيه املراثي(مل يقل السبط ) ٣(

  .مشهد موسى بن جعفر عليهما السالم، وهي املعروفة بالكاظمية
عماد الدين أبو حممد عبد احلافظ بن بدران بن شبل بن طرخان النابلسي احلنبلي الزاهد شيخ ) ٤(

 من ٦٩٨، ويف وفيات سنة ٧٠: الورقة / ١): معجم شيوخه( ذكره الذهيب يف ٩٨الذهيب املتوىف سنة 
  ).٣٠١٤أيا صوفيا ) (سالمتاريخ اال(

(*)  

)٢١/٣٨٠(  

  

املديين، حدثين أمحد بن حنبل، حدثنا علي بن عياش احلمصي، حدثنا شعيب بن أيب محزة، عن حممد بن 
اللهم رب : من قال حني يسمع النداء: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املنكدر، عن جابر، قال

آت حممدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته، هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، 
بن حممد، أخربنا عمر بن طربزد، أخربنا ) ٢(وأنبأناه عاليا بدرجات عبد الرمحان ) ١) (حلت له الشفاعة



هبة اهللا بن احلصني، أخربنا حممد بن حممد، أخربنا أبو بكر الشافعي، أخربنا إبراهيم بن اهليثم البلدي، 
فكأن شيخي مسعه من أمحد ) إال حلت له الشفاعة يوم القيامة: (ا علي بن عياش مثله، لكن زاد فيهحدثن

  .بن إبراهيم االمساعيلي الفقيه
ابن اجلوزي إمام أهل عصره يف الوعظ، : وكتب إيل أبو بكر بن طرخان، أخربنا االمام موفق الدين، قال

ون، كان يصنف يف الفقه، ويدرس، وكان وصنف يف فنون العلم تصانيف حسنة، وكان صاحب فن
حافظا للحديث، إال أننا مل نرض تصانيفه يف السنة، وال طريقته فيها، وكانت العامة يعظمونه، وكانت 
  .تنفلت منه يف بعض االوقات كلمات تنكر عليه يف السنة، فيستفيت عليه فيها، ويضيق صدره من أجلها

__________  
باب الدعاء عند النداء، :  يف االذان٧٨ و ٧٧ / ٢ وأخرجه البخاري إسناده صحيح،: قال شعيب) ١(

من طريق علي بن ) عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا(باب :  يف تفسري سورة االسراء٣٠٣ / ٨و 
من طرق عن ) ٧٢٢(، وابن ماجه )٢١١(، والترمذي )٥٢٩(عياش ذا االسناد، وأخرجه أبو داود 

  .هو الشفاعة يوم القيامة، الن اخلالئق حيمدون ذلك املقام: مودعلي بن عياش به، واملقام احمل
هو عبد الرمحان بن حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي الصاحلي احلنبلي، قاضي القضاة مشس ) ٢(

، ويف سنة وفاته من ٧٦: الورقة / ١): معجم شيوخه(ذكره الذهيب يف ) ٥٩٧ ٦٨٢(الدين أبو الفرج 
  ).٣٠١٤: أيا صوفيا) (متاريخ االسال(

(*)  

)٢١/٣٨١(  

  

قال : هو كثري الوهم جدا، فإن يف مشيخته مع صغرها أوهاما): ١(وقال احلافظ سيف الدين ابن اد 
أخرجه البخاري، عن حممد ابن املثىن، عن الفضل بن هشام، عن االعمش، وإمنا هو عن : يف حديث

  .الفضل بن مساور، عن أيب عوانة، عن االعمش
أخرجه البخاري، عن عبد اهللا بن منري، عن عبد الرمحان بن عبد اهللا بن دينار، وبينهما أبو : ال يف آخروق

  .النضر، فأسقطه
  .أخربنا أبو العباس أمحد بن حممد االثرم، وإمنا هو حممد بن أمحد: وقال يف حديث

و عن إبراهيم بن سعد، أخرجه البخاري عن االويسي، عن إبراهيم، عن الزهري، وإمنا ه: وقال يف آخر
  .عن صاحل، عن الزهري

  .حدثنا قتيبة، حدثنا خالد بن إمساعيل، وإمنا هو حدثنا حامت: وقال يف آخر
  .حدثنا أبو الفتح حممد بن علي العشاري، وإمنا هو أبو طالب: ويف آخر



  .بن كاهل) ٢(محيد بن هالل، عن عفان بن كاهل، وإمنا هو هصان : وقال
  .اري، عن أمحد ابن أيب إياس، وإمنا هو آدمأخرجه البخ: وقال

  ).٣(ويف وفاة حيىي بن ثابت، وابن خضري، وابن املقرب ذكر ما خولف فيه 
  .هذه عيوب وحشة يف جزئني: قلت

: أال جتيب عن بعض أوهام ابن اجلوزي ؟ قال: قيل البن االخضر: مسعت ابن نقطة يقول: قال السيف
  . هذا، فأوهامه كثريةإمنا يتتبع على من قل غلطه، فأما

__________  
 - ٦٠٥(كان السيف هذا من احلفاظ املتيقظني االذكياء مع أنه مل يعش غري مثان وثالثني سنة ) ١(

  ). ه٦٤٣
وابن حجر يف ) ذيب الكمال(بكسر اهلاء وتشديد الصاد املهملة وفتحها، قيده املزي يف ) ٢(
  . بالنون أيضا-كاهن ابن : ، والذهيب وغريهم، ويقال فيه)التقريب(
  .وهؤالء الثالثة من شيوخه) ٣(

(*)  

)٢١/٣٨٢(  

  

  .ما رأيت أحدا يعتمد عليه يف دينه وعلمه وعقله راضيا عنه: مث قال السيف
  .إذا رضي اهللا عنه، فال اعتبار م: قلت
  . السنةكان أبو املظفر ابن محدي ينكر على أيب الفرج كثريا كلمات خيالف فيها): ١(وقال جدي : قال

وعاتبه أبو الفتح ابن املين يف أشياء، وملا بان ختليطه أخريا، رجع عنه أعيان أصحابنا : قال السيف
  .وأصحابه

  .وكان أبو إسحاق العلثي يكاتبه، وينكر عليه
فأصبح يف : يف ترمجة ابن اجلوزي يقول) تارخيه(أنبأين أبو معتوق حمفوظ بن معتوق ابن البزوري يف 

، ومبدرسة اجلهة )٢(شار إليه، ويعقد اخلنصر يف وقته عليه، درس مبدرسة ابن الشمحل مذهبه إماما ي
  ، ووقف)٥(، وبىن لنفسه مدرسة بدرب دينار )٤(، ومبدرسة الشيخ عبد القادر )٣(بنفشا 

__________  
  .يعين جد السيف ابن اد، وهو موفق الدين عبد اهللا بن أمحد املقدسي العالمة املشهور) ١(
  ).املنتظم(قال ابن اجلوزي يف ترمجة أيب حكيم ابراهيم بن دينار النهرواين من ) ٢(

  وأعطي املدرسة اليت بناها ابن الشمحل باملأمونية وأعدت درسه فبقي حنو): (٢٠١ / ١٠



شهرين فيها وسلمت بعده إيل فجلست فيها للتدريس، وله مدرسة بباب االزج كان مقيما ا فلما 
  . كما هو مشهور٥٥٦وتويف أبو حكيم هذا سنة ) احتضر أسندها إيل

انظر التفاصيل يف  (٥٧٠ابتدأ التدريس ا يف يوم اخلميس اخلامس والعشرين من شعبان سنة ) ٣(
  .٢٥٣ - ٢٥٢ / ١٠): املنتظم(

  )).بنفشة(هذه هي حظية اخلليفة املستضئ وتكتب أيضا ) بنفشا(و 
لسالم ابن الشيخ عبد القادر على عهد الوزير ابن تسلمها ابن اجلوزي بعد حرق كتب عبد ا) ٤(

  .يونس، وهي قصة مشهورة
  ) (*)٢٥٠ / ١٠": املنتظم  (" ٥٧٠درس فيها يف الثالث من حمرم سنة ) ٥(

)٢١/٣٨٣(  

  

عليها كتبه، برع يف العلوم، وتفرد باملنثور واملنظوم، وفاق على أدباء مصره، وعال على فضالء عصره، 
 ثالث مئة وأربعني مصنفا ما بني عشرين جملدا إىل كراس، وما أظن الزمان يسمح تصانيفه تزيد على
  .، وكتابنا ذيل عليه)املنتظم(مبثله، وله كتاب 

خلف من الولد عليا، وهو الذي أخذ مصنفات والده، وباعها بيع العبيد، ): ١(قال سبطه أبو املظفر 
كتب بالليل، وأخذ منها ما أراد، وباعها وال بثمن وملن يزيد، وملا أحدر والده إىل واسط، حتيل على ال

  ).٢(املداد، وكان أبوه قد هجره منذ سنني، فلما امتحن، صار ألبا عليه 
وخلف يوسف حميي الدين، فويل حسبة بغداد يف سنة أربع وست مئة، وترسل عن اخللفاء إىل أن ويل يف 

  ).٣(سنة أربعني أستاذ دارية اخلالفة 
رب أوالده امسه عبد العزيز، مسعه من االرموي وابن ناصر، مث سافر إىل املوصل، وكان جلدي ولد أك

رابعة أمي، وشرف النساء، وزينب، وجوهرة، وست : ، وكان له بنات)٤(فوعظ ا، وا مات شابا 
  .العلماء الصغرية

  
الذين ، وهو كان املندوب حلرب فرنج الكرك احلاجب من أبطال االسالم*  لؤلؤ العاديل - ١٩٣

  ساروا الخذ طيبة، أو فرنج سواهم ساروا يف البحر املاحل، فلم يسر
__________  

  .٥٠٣ - ٥٠٢ / ٨): املرآة) (١(
  . كما ذكر املؤرخون٦٣٠ومات سنة ) ٢(
  .٦٥٦قتله هوالكو صربا عند احتالله بغداد وتدمريه هلا سنة ) ٣(



  .٥٥٤سنة ) ٤(
، ٣٠٤ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٤٩: ةترجم له الذهيب يف تاريخ االسالم، الورق* 

، وابن العماد يف ٩٩: الورقة / ٨: ، وابن الفرات يف تارخيه٦٥٠: واملنذري يف التكملة، الترمجة
  .٣٣٦ / ٤: الشذرات

(*)  

)٢١/٣٨٤(  

  

، ، فأحاط م، فسلموا نفوسهم، فقيدهم)١(لؤلؤ إال ومعه قيود بعددهم، فأدركهم عند الفحلتني 
  .وكانوا أكثر من ثالث مئة مقاتل، وأقبل م إىل القاهرة، فكان يوما مشهودا

شيخا أرمنيا من غلمان العاضد، فخدم مع صالح الدين، وعرف بالشجاعة واالقدام، ويف ) ٢(وكان 
آخر أيامه أقبل على اخلري واالنفاق يف زمن قحط مصر، وكان يتصدق يف كل يوم باثين عشر ألف 

  . قدور من الطعامرغيف مع عدة
التجؤوا منه إىل جبل، فترجل، وصعد إليهم يف تسعة أجناد، فألقي يف قلوم ) ٣(إن املالعني : وقيل

  .الرعب، وطلبوا منه االمان، وقتلوا مبصر، توىل قتلهم العلماء والصاحلون
  .تويف لؤلؤ رمحه اهللا مبصر يف صفر سنة مثان وتسعني ومخس مئة

  
  ، االمام احملدث، الصادق، أبو الثناء)٤ (ابن محاد بن الفضل* هللا  محاد بن هبة ا- ١٩٤

__________  
نقل الذهيب هذا الكالم عن عبد اللطيف البغدادي كما ) ٢ (٨٥٤ / ٣): معجم البلدان: (ياقوت) ١(

  ).تاريخ االسالم(نص على ذلك يف 
  . املدينة املنورةهنا عاد املؤلف إىل الكالم على الصليبيني الذين أرادوا احتالل) ٣(
، )٥٩٢٢باريس  (٣٨: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة٩٠: ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 

: ، وأبو شامة يف الذيل٦٩٠: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٥١١ / ٨: وسبط ابن اجلوزي يف املرآة
، واملختصر ٣٠٢ / ٤:  والعرب،)١٥٨٢باريس  (١١٠: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٢٩

، وابن تغري ٤٣٤ / ١: ، وابن رجب يف الذيل٣٣ / ١٣: ، وابن كثري يف البداية٥١ / ٢: احملتاج إليه
 ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٩٨: الورقة / ٨: ، وابن الفرات يف تارخيه١٨١ / ٦: بردي يف النجوم

  .٢١٣: ، والقنوجي يف التاج٣٣٥/ 
  .البن رجب) الذيل(ني و هذا يف النسخت) ٤(



بالتصغري ولعله ) فضيل: (للذهيب) املختصر احملتاج إليه(البن الدبيثي و ) الذيل(املنذري و ) تكملة(ويف 
  (*)هو االصوب لقول 

)٢١/٣٨٥(  

  

  .احلراين التاجر السفار
  .رحل إىل مصر والعراق وخراسان، وكتب، وخرج وأفاد

  .وله نظم، وأدب، وسرية محيدة
 إمساعيل ابن السمرقندي، وهو أكرب شيوخه وأيب بكر ابن الزاغوين، وسعيد ابن البناء، وأيب :روى عن

النضر الفامي، وسامل بن عبد اهللا العمري، وعبد السالم بن أمحد االسكاف، وابن رفاعة، والسلفي، وابن 
  .البطي، وخلق

  .ن أيب جعفر، وطائفةعمر بن حممد العليمي، وابن أخته حممد بن عماد، والتاج اب: حدث عنه
  .وأجاز المحد بن أيب اخلري

  .وكان له عمل جيد يف احلديث
مولدي بعد ستني يوما من سنة إحدى عشرة ومخس مئة، وتويف : قرأت خبط محاد احلراين: قال ابن النجار

  .حبران يف ذي احلجة سنه مثان وتسعني ومخس مئة
بن أيب غامن الثقفي الفقيه، أخو زاهر، عن ثالث تويف أمحد بن تزمش اخلياط، وأسعد بن أمحد : وفيها

ومثانني سنة، وأبو طاهر اخلشوعي، واحملدث الشريف جعفر بن حممد بن جعفر العباسي شابا، وسعد بن 
طاهر املزدقاين االمري، وأبو حبر صفوان بن إدريس املرسي الكاتب أحد البلغاء الكبار، وعبد اهللا بن أيب 

  .، والقاضي عبد الرمحان بن أمحد ابن العمري عن بضع ومثانني سنة)نداملس(اد احلريب راوي 
  وزين القضاة عبد

__________  
، علما بأنه قد كتب باالجازة للمنذري من حران يف رجب سنة )الفضيلي(املنذري يف نسبه بعد ذلك = 

٥٩٦.  
(*)  

)٢١/٣٨٦(  

  



سم اجلرجاين الشعري أخو زينب، الرمحان بن سلطان القرشي الزكوي، وعبد الرحيم بن أيب القا
وخطيب دمشق ضياء الدين الدولعي، وعلي بن حممد ابن علي بن يعيش البغدادي، وقاضي القضاة حميي 

الدين حممد بن علي بن حممد بن الزكي، وأبو اهلمام حممود بن عبد املنعم التيمي، وهبة اهللا بن احلسن 
  .ابن السبط، وأبو القاسم هبة اهللا البوصريي

  
الشيخ االمام، العامل العالمة، شيخ الشافعية، شهاب الدين، أبو الفتح، *  الشهاب الطوسي - ١٩٥

  . بن حممد اخلراساين الطوسي صاحب الفقيه حممد بن حيىيحممد بن حممود
  .ولد سنة اثنتني وعشرين ومخس مئة

  .وحدث عن أيب الوقت السجزي، وغريه
اة أبا الربكات ابن الثقفي، مث حج، وأتى مصر سنة تسع وقدم بغداد، وعظم قدره، وصاهر قاضي القض

  .، وتردد إليه الفقهاء)١(وسبعني، ونزل باخلانقاه 
__________  

، وأبو شامة يف ٥٥١: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٤٧٥ / ٨: ترجم له سبط ابن اجلوزي يف املرآة* 
، )١٥٨٢باريس  (٩٠: م، الورقة، والذهيب يف تاريخ االسال١٨: ، والذيل٢٤٠ / ٢: الروضتني

، والسبكي يف ١٠٠: ، وابن نباتة يف االكتفاء، الورقة٩ / ٥: ، والصفدي يف الوايف٢٩٤ / ٤: والعرب
، ٧٣: ، وابن امللقن يف العقد املذهب، الورقة٢٤ / ١٣: ، وابن كثري يف البداية٣٩٦ / ٦: الطبقات

، وابن تغري بردي ٢٤٥: الورقة / ١٧: د اجلمان، والعيين يف عق١٠٤: والغساين يف العسجد، الورقة
، وابن عبد اهلادي يف معجم الشافعية، ٨٧: ، والسخاوي يف االلقاب، الورقة١٥٩ / ٦: يف النجوم

  . وغريهم٣٢٧ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٨٩ / ١:  والسيوطي يف حسن احملاضرة٥٩: الورقة
  .يعين خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة) ١(
)(*  

)٢١/٣٨٧(  

  

  .االمام اء الدين ابن اجلميزي، وشهاب الدين القوصي: وروى عنه
  مث درس مبنازل العز، وخترج به أئمة، وكان جامعا للفنون، غري

  .حمتفل بأبناء الدنيا
  ).١(وعظ جبامع مصر مدة 
والغاشية إنه قدم بغداد، فكان يركب بالسنجق والسيوف املسللة : قيل): ٢(قال االمام أبو شامة 



والطوق يف عنق البغلة، فمنع من ذلك، فسافر إىل مصر، ووعظ، وأظهر مقالة االشعري، فثارت 
  .احلنابلة، وكان جيري بينه وبني زين الدين ابن جنية كبريهم العجائب والسب

فدم احلالج كتب : أميا أفضل دم احلسني، أو دم احلالج ؟ فاستعظم ذلك، قالوا: وبلغين أنه سئل: قال
مل يصح هذا عن : قلت! املتهم حيتاج إىل تزكية : قال! اهللا، اهللا، وال كذلك دم احلسني ؟ : لى االرضع

فاحلسني رضي اهللا عنه شهيد قتل بسيف أهل الشر، واحلالج فقتل على : دم احلالج، وليسا سواء
  .الزندقة بسيف أهل الشرع
 اجلواب يف احملافل، أقبل عليه تقي الدين كان طواال، مهيبا، مقداما، ساد: وقال املوفق عبد اللطيف

عمر، وبىن له مدرسة، وكان يلقي الدرس من كتاب، وكان يرتاعه كل أحد، وهو يرتاع من اخلبوشاين، 
ويتضاءل له، وكان حيمق بظرافة، ويتيه على امللوك بلباقة، وخياطب الفقهاء بصرامة، عرض له جدري 

  بعد الثمانني عم جسده، وجاء يوم عيد،
__________  
  .أنه شاهده يعظ ذا اجلامع) التكملة(ذكر الزكي املنذري يف ) ١(
   (*)١٨): الذيل على الروضتني) (٢(

)٢١/٣٨٨(  

  

هذا ملك العلماء، والغاشية على االصابع، : والسلطان بامليدان، فأقبل الطوسي وبني يديه مناد ينادي
  .فتفرق االمراء غيظا منه ] ١: الغاشية) * [ ةهل أتاك حديث الغاشي: * (فإذا رآها اان، قرأوا

  وجرى له مع
  .العادل ومع ابن شكر قضايا عجيبة، ملا تعرضوا الوقاف املدارس، فذب عن الناس، وثبت

مات مبصر يف ذي القعدة سنة ست وتسعني ومخس مئة ومحله أوالد السلطان على : قال ابن النجار
  .رقام، رمحه اهللا

  
 بن داود بن ام الطب، بقراط العصر، شرف الدين، أبو املنصور عبد اهللا بن عليإم*  السديد - ١٩٦
  .مبارك

  .، وعدالن بن عني زريب)١(أخذ الفن عن أبيه الشيخ السديد 
، وأخذ عنه االطباء، )٣(من ابن عوف، وصار رئيس االطباء مبصر، وخدم ملوكها ) ٢(ومسع بالثغر 

  .ب مصر، وطال عمرهوأقبلت عليه الدنيا، وخدم العاضد صاح
  .أخذ عنه شيخ االطباء النفيس بن الزبري، فروى عنه أنه دخل مع أبيه على اآلمر العبيدي



  وحكى ابن أيب أصيبعة عن أسعد الدين أن السديد حصل له يف ار
__________  

ماد يف ، وابن الع٢٧٩ / ٤: ، والذهيب يف العرب١٠٩ / ٢: ترجم له ابن أيب أصيبعة يف عيون االنباء* 
  .٣٠٩ / ٤: الشذرات

  .فعرف به أيضا) السديد(وقد غلب على شرف الدين أيب منصور هذا لقب أبيه ) ١(
  .يعين االسكندرية) ٢(
  .من اآلمر بأحكام اهللا إىل العاضد آخرهم) ٣(

(*)  

)٢١/٣٨٩(  

  

  .ثالثون ألف دينار
  ونقل عنه ابن الزبري أنه خنت ولدي احلافظ لدين اهللا، فحصل له من

  .ذلك حنو مخسني ألف دينار
  .وكان السلطان صالح الدين حيترمه، ويعتمد على طبه

  .مات سنة اثنتني وتسعني ومخس مئة
  .امسه داود: وقيل

  
 أمني الدين، أبو القاسم، سيد االهل، الشيخ العامل املعمر، مسند الديار املصرية،*  البوصريي - ١٩٧

االصل ) ١( بن غالب االنصاري اخلزرجي، املنستريي هبة اهللا بن علي بن سعود بن ثابت بن هاشم
  )٢(البوصريي 

__________  
، ٦٤٧: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة٧٦٠ / ١: من معجم البلدان) بوصري(ترجم له ياقوت يف * 

، والذهيب يف تاريخ االسالم، ١٠٧ / ٣: ، وأبو الفداء يف تارخيه٦٧ / ٦: وابن خلكان يف الوفيات
، والفاسي يف ذيل ٧٩ / ٢: ، ودول االسالم٣٠٦ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس،  (١١٦: الورقة

 ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم٢٧٦: الورقة / ١٧: ، والعيين يف عقد اجلمان٢٥٩: التقييد، الورقة
، وابن ٣٣٨ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٧٦ / ١: ، والسيوطي يف حسن احملاضرة١٨٢/ 

  . وغريهم٢١: ان االسالم، الورقةالغزي يف ديو
بضم امليم وفتح النون وسكون السني املهملة وكسر التاء ثالث احلروف، ) املنستري(منسوب إىل ) ١(



موضع بني املهدية وسوسة بإفريقية كما يف معجم البلدان ووفيات ابن خلكان وغريمها، ولكن قال 
إيل أبو الربيع سليمان بن عبد اهللا التميمي كتب : (٧٦٠ / ١: من معجم البلدان) بوصري(ياقوت يف 

سألت ابن الشيخ : فقال) يعين البوصريي(املكي يف جواب كتاب كتبته إىل من حلب أسأله عنه 
وباملغرب : البوصريي عن سلفه ونسبه وأصله وأخربين أم من املغرب من موضع يسمى املنستري، قال

 لقنت وقرطاجنة يف شرق االندلس واآلخر بقرب سوسة موضعان يسميان املنستري أحدمها باالندلس بني
  ).ومل يعرفين والدي من أيهما حنن: من أرض إفريقية بينه وبينها اثنا عشر ميال، قال

منسوب إىل بوصري قوريدس من أعمال البهنسا من صعيد مصر كما ذكر املنذري وابن خلكان ) ٢(
  .وغريمها

(*)  

)٢١/٣٩٠(  

  

  .املصري، االديب الكاتب
  .ولد سنة ست ومخس مئة

ومسع مع السلفي من أيب صادق مرشد بن حيىي املديين، وحممد ابن بركات السعيدي، وأيب احلسن علي 
  .ابن الفراء، والفقيه سلطان بن إبراهيم املقدسي، واخلفرة بنت فاتك، ومجاعة

  .وأجاز له أبو عبد اهللا بن احلطاب الرازي، وأبو احلسن ابن الفراء
  .ازي أيضا، ومن السلفي، وحدث واشتهر امسه، ورحل إليهومسع من الر
عبد الغين، وابن املفضل، والضياء، وابن خليل، وأبو احلسن السخاوي، وأبو : احلفاظ: حدث عنه

سليمان ابن احلافظ، وخطيب مردا، وأبو بكر بن مكارم، وأبو عمرو ابن احلاجب، وإمساعيل بن عزون، 
  .ن عالق، وعبد الغين بن بنني، وعدد كثريوإمساعيل بن صارم، وعبد اهللا ب

وأجاز لشيخنا أمحد بن أيب اخلري، بل وأجاز ملن أدرك حياته، نقل ذلك احملدث حسن بن عبدا لباقي 
  .الصقلي فيما قرأه خبطه احملدث أمحد ابن اجلوهري

ته كان قد ثقل مسعه، وكان يسمع بأذنه اليسرى أجود، وكان شرسا، شاهد: وقال الشيخ الضياء
ليس : فقال) ١) (ال إله إال اهللا وحده ال شريك له(وشيخنا عبد الغين يقرأ عليه من البخاري حديث 

  حييي(فيها 
  ).ومييت

__________  



: باب الذكر بعد الصالة، ويف الدعوات:  يف صفة الصالة٢٧٥ / ٢أخرجه البخاري : قال شعيب) ١(
  = (*)باب :  من قيل وقال، ويف القدرباب ما يكره: باب الدعاء بعد الصالة، ويف الرقاق

)٢١/٣٩١(  

  

  .تويف البوصريي يف ثاين صفر سنة مثان وتسعني ومخس مئة
  

 بن الشيخ الفقيه، املعمر، مسند االسكندرية، أبو القاسم، عبد الرمحان بن مكي*  ابن موقى - ١٩٨
  .بن عالسمحزة بن موقى بن علي االنصاري السعدي الثغري املالكي التاجر، ويعرف با

  .ولد سنة مخس ومخس مئة
  .ومسع من أيب عبد اهللا الرازي مشيخته وأجاز له، وهو خامتة أصحابه

علي بن املفضل، والزين حممد بن أمحد ابن النحوي، وأبو الفتح حممد بن احلسن اللخمي، : حدث عنه
 ابنا أمحد ابن خليد وأمحد بن عبد اهللا ابن النحاس، وأخوه منصور، وجعفر بن متام، واحلسني وعبد اهللا

الكناين، واحلسن بن عثمان احملتسب، وهبة اهللا بن روين، وعثمان بن هبة اهللا بن عوف، وآخرون 
  .آخرهم ابن عوف
__________  

باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه، ومسلم : ال مانع ملا أعطى اهللا، ويف االعتصام= 
 من ٧٠ / ٣، والنسائي )١٥٠٥(الذكر بعد الصالة، وأبو داود باب استحباب : يف املساجد) ٥٩٣(

ال إله إال اهللا وحده : (حديث معاوية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف دبر كل صالة مكتوبة
ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شئ قدير، اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا 

  )حيىي ومييت(، وقد جاء لفظ ) اجلد منك اجلدمنعت، وال ينفع ذا
  .لكن يف القول إذا أصبح، وإذا أمسى، وإسناده صحيح: ٤٢٠ / ٥يف حديث أيب أيوب عند أمحد 

باريس  (١١٨: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٧٢٢: ترمجه املنذري يف التكملة، الترمجة* 
: ، والسيوطي يف حسن احملاضرة١٨٣ / ٦: نجوم، وابن تغري بردي يف ال٣٠٧ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢

٣٠٧ / ٤.  
(*)  

)٢١/٣٩٢(  

  



مل يزل صحيح السمع والبصر واجلسد إىل أن مات، وتصدق من ): ١(قال احلافظ عبد العظيم املنذري 
  .ثلثه بألف دينار بعد موته

  .تويف يف سلخ ربيع اآلخر سنة تسع وتسعني ومخس مئة، وله أربع وتسعون سنة
يف أبو علي احلسن بن إبراهيم بن قحطبة الفرغاين مث البغدادي ابن أشنانة، وأبو حممد عبد اهللا وفيها تو

بن دهبل بن كاره احلرميي، وقاضي فاس أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عيسى التاديل الفاسي، وعبد اهللا 
 بالشارع، وعلي بن محزة بن حممد بن عليان احلريب، والواعظ زين الدين علي بن ابراهيم بن جنا احلنبلي

الكاتب مبصر، وعلي بن خلف بن معزوز باملنية، والسلطان غياث الدين حممد بن سام بن حسني 
الغوري، وقاضي القضاة ببغداد ضياء الدين القاسم بن حيىي الشهروزي، مث قاضي محاة، والزاهد الكبري 

، وشهاب الدين )٢( مجرة موىل بين أمية أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرشي االندلسي، وأبو بكر بن أيب
حممد بن يوسف الغزنوي بالقاهرة، واملبارك ابن املعطوش، وحممود بن أمحد العبد كوي، ومسعود بن 

  .عبد اهللا بن غيث الدقاق، ويوسف بن الطفيل الدمشقي
  

  بو، أالشيخ االمام العامل الرئيس اجلليل الواعظ، الفقيه، زين الدين*  ابن جنية - ١٩٩
__________  

  .٧٢٢: ، الترمجة)التكملة) (١(
  .٢٠٢: وامسه حممد بن أمحد بن عبدامللك، وسيأيت يف الرقم) ٢(
  (*) ظاهرية، ٦٣: ، وإكمال االكمال، الورقة١٧٨: ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 

)٢١/٣٩٣(  

  

ي نزيل الشارع مبصر، ويعرف بابن احلسن، علي بن إبراهيم بن جنا بن غنائم االنصاري الدمشقي احلنبل
  .جنية

  .ولد بدمشق يف سنة مثان ومخس مئة
ومسع من علي بن أمحد بن قبيس املالكي، ومن خاله شرف االسالم، عبد الوهاب ابن الشيخ أيب الفرج 

عبد الواحد بن حممد احلنبلي، ومسع ببغداد من أمحد بن علي االشقر، وأيب سعيد أمحد بن حممد 
من عبدالصبور بن عبد ) جامع أيب عيسى(ابن ناصر، وموهوب بن اجلواليقي، ومسع ببغداد البغدادي، و

السالم اهلروي، ومسع من احلافظ عبد اخلالق اليوسفي، وسعد اخلري االنصاري، وتزوج بابنته املسندة 
  .فاطمة

  ).١(كتب عنه أبو طاهر السلفي حكاية 



  .ووعظ جبامع القرافة مدة
  والشيخ الضياء، وحممد ابن البهاء، وأبوابن خليل، : حدث عنه

__________  
، وابن النجار يف التاريخ ادد، )٥٩٢٢باريس  (١٨: وابن الدبيثي يف الذيل، وهو تارخيه، الورقة= 

، واملنذري يف التكملة، ٥١٥ / ٨:  من جملد الظاهرية، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة١٤٧: الورقة
  ، وابن الساعي يف٣٤: الذيل، وأبو شامة يف ٧٤٢: الترمجة
، والذهيب يف تاريخ االسالم، ٣٣٥: ، وابن الصابوين يف تكملة إكمال االكمال١١٠ / ٩: اجلامع
: ، واملشتبه٣٠٧ / ٤: ، والعرب١١٨ / ٣: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨باريس،  (١١٩: الورقة
، والغساين يف العسجد، ٤٣٦ / ١: ، وابن رجب يف الذيل٣٤ / ١٣: ، وابن كثري يف البداية١١٢
 ٦: وابن تغري بردي يف النجوم) سوهاج (١٤١: ، وابن ناصر الدين يف التوضيح، الورقة١٠٨: الورقة

  . وغريهم٢٦٤ / ١: ، والسيوطي يف حسن احملاضرة١٨٣/ 
  ).معجم شيوخ بغداد(يف ) ١(

(*)  

)٢١/٣٩٤(  

  

  .، واحلافظ عبد الغين أيضاسليمان ابن احلافظ، والزكي املنذري، وعبد الغين بن بنني
  .أمحد بن أيب اخلري، وغريه: وباالجازة

  .وكان صدرا حمتشما نبيال، ذا جاه ورياسة وسؤدد وأموال وجتمل وافر، واتصال بالدولة
  .ترسل لنور الدين إىل الديوان العزيز سنة أربع وستني ومخس مئة

اليراد، كثري املعاين، متدينا، محيد السرية، كان مليح الوعظ، لطيف الطبع، حلو ا): ١(قال ابن النجار 
  .ذا مرتلة رفيعة، وهو سبط الشيخ أيب الفرج

كان كبري القدر، معظما عند صالح الدين، وهو الذي من على الفقيه عمارة اليمين ): ٢(قال أبو شامة 
اتبه، وأصحابه مبا كانوا عزموا عليه من قلب الدولة، فشنقهم صالح الدين وكان صالح الدين يك

وحيضره جملسه، وكذلك ولده امللك العزيز من بعده، وكان واعظا مفسرا، سكن مصر، وكان له جاه 
  عظيم، وحرمة زائدة، وكان جيري بينه وبني الشهاب الطوسي

  .العجائب، النه كان حنبليا، وكان الشهاب أشعريا واعظا
* ، فعمل الطوسي فصال ذكر فيه جلس ابن جنية يوما يف جامع القرافة، فوقع عليه وعلى مجاعة سقف

جاء يوما كلب يشق الصفوف يف جملس ابن جنية،  ] ٢٦: النحل) * [ فخر عليهم السقف من فوقهم(



  .هذا من هناك، وأشار إىل جهة الطوسي: فقال
__________  

  . ظاهرية١٤٧، الورقة )التاريخ ادد) (١(
  .٣٤): الذيل) (٢(

(*)  

)٢١/٣٩٥(  

  

اقتىن ابن جنية أمواال عظيمة، وتنعم تنعما زائدا، حبيث أنه كان يف داره ): ١(سبط قال أبو املظفر ال
وكان يعمل له من االطعمة ما ال ) ٢(عشرون جارية للفراش، تساوي كل واحدة ألف دينار وأكثر 

  .يعمل للملوك، أعطاه اخللفاء وامللوك أمواال جزيلة
  .ومع هذا مات فقريا كفنه بعض أصحابه: قال
  .مات يف سابع رمضان سنة تسع وتسعني ومخس مئة): ٣(املنذري قال 

  ).٤(وماتت بعده زوجته فاطمة بسنة 
  

، الشيخ اجلليل أبو احلسن بن أيب الفتوح، الكاتب ابن علي بن طلحة بن علي*  علي بن محزة - ٢٠٠
  .البغدادي

  .ولد سنة مخس عشرة
  .ويب، وكان يكتب خطا بديعا، وسكن مصرومسع من هبة اهللا بن احلصني، وويل احلجابة بباب الن

__________  
  .٥١٥ / ٨): مرآة الزمان) (١(
تساوي كل جارية : بل اكتفى بالقول) االكثر(ما يشري إىل هذا ) املرآة(ال يوجد يف املطبوع من ) ٢(

  .ألف دينار
  .٧٤٢: ، الترمجة)التكملة) (٣(
، وابن ٢٠٤ / ٥: اقوت يف إرشاد االريبترمجة ي) * ٢٠٩: الترمجة(سيأيت ذكرها بعد قليل ) ٤(

، وابن الساعي ٧٣٩:  من جملد كيمربج، واملنذري يف التكملة، الترمجة١٣٩: الدبيثي يف الذيل، الورقة
، والذهيب ٨٦٨: الترمجة / ٤: ، وابن الفوطي يف امللقبني بعلم الدين من تلخيصه١٠٦ / ٩: يف اجلامع

 / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (١١٩: تاريخ االسالم، الورقة، و١٢٤ / ٣: يف املختصر احملتاج إليه
، وابن ١٧٦ / ١: ، والسيوطي يف حسن احملاضرة٥٣: الورقة / ١٢: ، والصفدي يف الوايف٣٠٨



  .٣٤٢: العماد يف الشذرات
(*)  

)٢١/٣٩٦(  

  

  .ابن خليل، والضياء، وخطيب مردا، ومجاعة: حدث عنه
  .وكان أبوه وكيال للمسترشد باهللا

  . علي يف غرة شعبان سنة تسع وتسعني ومخس مئة مبصرمات
أخا املسترشد من الرضاعة، فبلغه أعلى املراتب، وبعده تزهد، ولزم العبادة، وبىن مدرسة ) ١(كان أبوه 

  .للشافعية، وحدث عن ابن بيان الرزاز
  .تويف سنة ست ومخسني ومخس مئة

  
 ابن محرة ليغ، أبو بكر عبيداهللا بن علي بن نصرالصدر الكبري، االديب الب*  ابن املارستانية - ٢٠١

  ).٣(التيمي ) ٢(
__________  

، وابن االثري ٢٠٢ / ١٠: إضافة إىل ذكره يف ترمجة ولده علي فقد ترجم له ابن اجلوزي يف املنتظم) ١(
  ،٢٣٦ / ٨: ، وسبط ابن اجلوزي يف املرآة١١٣ / ١١: يف الكامل

 ٣٤٣: الورقة / ١٦: ، والعيين يف عقد اجلمان٢٤٥ / ١٢: دايةوالذهيب يف كتبه، وابن كثري يف الب
  .وغريهم

  .وكان لقبه كمال الدين، لذا عرفت مدرسته بالكمالية وكانت بباب العامة
 من جملد الظاهرية وحط عليه، واملنذري يف التكملة، ٩٩: ترمجه ابن النجار يف التاريخ ادد، الورقة* 

، وابن الفوطي يف ١١٢ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع٣٤: لذيل، وأبو شامة يف ا٧٥٤: الترمجة
، واملختصر )١٥٨٢باريس  (١١٨: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٢١٩٥الترمجة  / ٤: التلخيص

، والغساين ٤٤٢ / ١: ، وابن رجب يف الذيل٣٥ / ١٣: ، وابن كثري يف البداية١٨٧ / ٢احملتاج إليه 
، ٣٣٩ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٠٨ / ٤: ، وابن حجر يف اللسان١٠٨: يف العسجد، الورقة

  .١٩ - ١٧): ١٩٧٤بغداد (ومقدمة الد االول من ذيل تاريخ بغداد البن الدبيثي 
ومحرة بضم احلاء املهملة : وهو وهم من الناسخ، قال الزكي املنذري يف التكملة) محزة: (يف االصل) ٢(

هكذا ): (التاريخ ادد(قال حمب الدين ابن النجار يف ) ٣( مهملة وتاء تأنيث وسكون امليم وبعدها راء



كان يذكر نسبه ويوصله إىل أيب بكر الصديق، ورأيت املشايخ الثقات من أصحاب احلديث وغريهم 
  = (*)ينكرون نسبه هذا 

)٢١/٣٩٧(  

  

  . االرمويقرأ الفقه واآلداب، وصنف وساد، إال إنه زور لنفسه، وزعم أنه مسع من
وقد مسع من ابن البطي وطبقته، وقرأ الكثري، وحصل، وقرأ الطب والفلسفة، وعمل الكتابة، مث نفذ 
  .رسوال إىل ابن البهلوان، فمات بتفليس يف آخر سنة تسع وتسعني ومخس مئة عن تسع ومخسني سنة

  .وكان كذابا
  

 بن عبدامللك بن  بكر، حممد بن أمحدالشيخ االمام املعمر، مسند املغرب، أبو*  ابن أيب مجرة - ٢٠٢
  .موسى بن عبدامللك بن وليد بن أيب مجرة االموي، موالهم، االندلسي املرسي

  .اليب عمرو الداين، بإجازته من الداين) التيسري: (مسع الكثري من والده، من ذلك
 العاص، والفقيه أبو ومسع من أيب بكر بن أسود، ومن أيب حممد بن أيب جعفر، وأجاز له أبو حبر سفيان بن

  .الوليد ابن رشد، وأبو احلسن شريح، وخلق
  .على أبيه) املدونة(وقد عرض 

__________  
  .ويقولون إن أباه وأمه كانا خيدمان املرضى باملارستان التتشي يف أسفل البلد

 فلم  عاميا ال يفهم شيئا، وأنه سئل عن نسبه- تصغري أيب الفرج -وكان أبوه عاميا مشهورا بفريج 
  ). من جملد الظاهرية١٠٠ - ٩٩: الورقة) (يعرفه، وأنكر ذلك

، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة ٥٦٦ - ٥٦١ / ٢: ترجم له ابن االبار يف التكملة ترمجة حافلة* 
  .٣٤٢ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٣٠٩ / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٦٠

(*)  

)٢١/٣٩٨(  

  

وعشرين سنة، وذلك يف ) ٢(عين بالرأي وحفظه، وويل خطة الشورى وهو ابن نيف ): ١(ر قال االبا
سنة تسع وثالثني ومخس مئة، وتقلد قضاء مرسية وشاطبة مرات، وكان بصريا مبذهب مالك، عاكفا 

  .على نشره، فصيحا، حسن البيان، عدال، جزال، عريقا يف النباهة والوجاهة



ألفه عندما أوقع السلطان باملالكية، وأمر بإحراق ) يف معاين اآلثار) ٣(نتائج االفكار (صنف كتاب 
  ).املؤدي إىل النظر السديد) ٤(إقليد االقليد (املدونة، وله 

  .بسماعه من أبيه عن جده قراءة) املوطأ(قرأ عليه أبو حممد بن حوط اهللا 
  ).٥(وتكلم فيه بعض الناس بكالم ال يقدح فيه 

  .ات وأبو علي بن زاللوحدث عنه أبو عمر بن ع
  .وكتب إيل باالجازة، وأنا ابن عامني، وهو أعلى شيوخي إسنادا

  .مات مبرسية يف احملرم سنة تسع وتسعني ومخس مئة عن نيف ومثانني سنة
  .ظهر منه يف باب الرواية اضطراب طرق الظنة إليه، وأطلق االلسنة عليه: وقال أبو الربيع بن سامل

  .من أيب عبد اهللا بن جوبر بسماعه منه) التيسري(ري وقد مسع ابن الزب: قلت
__________  

  .وسنه ال يزيد على إحدى وعشرين: الذي قاله االبار) ٢ (٥٦٢ / ٢): التكملة) (١(
و ) التكملة االبارية(هكذا هو، ويف ) ٤) (االبكار): (التكملة(هكذا يف النسختني، ويف املطبوع من ) ٣(
تكلم ابن االبار يف هذا كالما جيدا يدل على غزارة علم وفضل ) ٥) (التقليد: (للذهيب) تاريخ االسالم(

  .فراجعه
(*)  

)٢١/٣٩٩(  

  

 القرشي اهلامشي االندلسي، من القدوة الرباين، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن إبراهيم*  اهلامشي - ٢٠٣
  .اجلزيرة اخلضراء، له كرامات فيما يقال وأحوال

  .ه الصاحلوننزل بيت املقدس، وصحب
  .صحب مجاعة، وله جاللة عجيبة وشهرة

  .مات يف ذي احلجة سنة تسع وتسعني ومخس مئة رمحه اهللا
  

 بن هبة اهللا ابن الشيخ العامل الثقة، املعمر، أبو طاهر، املبارك بن املبارك* *  ابن املعطوش - ٢٠٤
  .احلرميي البغدادي العطار، أخو أيب القاسم املبارك) ١(املعطوش 

  .د يف رجب سنة سبع ومخس مئةول
__________  

، والذهيب يف تاريخ ٣٠٥ / ٤: ، وابن خلكان يف الوفيات٧٥٢: ترمجه املنذري يف التكملة، الترمجة* 



، ٧٨ / ٢: ، والصفدي يف الوايف٣٠٩ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (١٢٢: االسالم، الورقة
 ٤: ، وابن العماد يف الشذرات٩٨ / ٢: لكواكب، واملناوي يف ا٤٨٨ / ٢: والعليمي يف االنس اجلليل

 /٣٤٢.  
، والذهيب يف تاريخ ٧٢٦: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة١٩٨: ترمجه ابن نقطة يف التقييد، الورقة* * 

، ١٧٨ / ٣: ، واملختصر احملتاج إليه٣١٠ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس (، ١٢٢: االسالم، الورقة
  .٣٤٣ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٨٤ / ٦: وابن تغري بردي يف النجوم

بفتح امليم وسكون العني املهملة وضم الطاء املهملة وبعد ): (التكملة(قيده الزكي املنذري فقال يف ) ١(
  ) (*)الواو الساكنة شني معجمة

)٢١/٤٠٠(  

  

دي باهللا، وهبة اهللا بن أيب علي حممد بن حممد ابن املهدي، وأيب الغنائم حممد بن حممد ابن املهت: ومسع من
، وأيب املواهب أمحد بن ملوك، والقاضي أيب بكر، وهو آخر من مسع )املسند(احلصني وحدث عنه جبميع 
  .من ابن املهدي وابن املهتدي

ابن الدبيثي، وابن خليل، وابن النجار، وأبو موسى ابن احلافظ، واليلداين، وابن عبد الدائم، : حدث عنه
  .ن، وآخرو)١(والنجيب 

  .وباالجازة ابن أيب اخلري، والفخر ابن البخاري
  .مساعه يف سنة أربع عشرة، وكان يقظا فطنا صحيح السماع): ٢(قال ابن الدبيثي 
  .تويف يف عاشر مجادى االوىل سنة تسع وتسعني ومخس مئة، وكان مساعه صحيحا): ٣(وقال ابن نقطة 
  .قرأت عليه كثريا: قال ابن النجار

ظا، لطيف الطبع، مليح النادرة، سريع اجلواب، من حماسن الناس، قرأ القرآن، وطلب وكان شيخا متيق
  .احلديث بنفسه، وقرأ على املشايخ، وكتب خبطه، وعمر حىت تفرد بأكثر مروياته

  .مرات، وكانت الرحلة إليه) مسند أمحد بن حنبل(وحدث ب 
  .ن يقصده من الطلبة، بساما، مزاحاومتعه اهللا بسمعه وبصره وعقله إىل حني وفاته، وكان مكرما مل

__________  
  ).مشيخته(يعين النجيب عبد اللطيف بن عبد املنعم احلراين وقد ذكره يف ) ١(
  .١٧٨ / ٣): املختصر احملتاج إليه(انظر ) ٢(
  .١٩٨: ، الورقة)التقييد) (٣(

(*)  



)٢١/٤٠١(  

  

  أبو الفوح، أسعد بن أيب الفضائل حمموداالمام العالمة، مفيت العجم، منتخب الدين،*  العجلي - ٢٠٥
  .بن خلف بن أمحد العجلي االصبهاين الفقيه الشافعي الواعظ

  .ولد سنة مخس عشرة ومخس مئة
، وإمساعيل بن حممد بن )١(أو مجيعه ) الكبري(وبعض ) املعجم الصغري(ومسع من فاطمة اجلوزدانية 

  الفضل احلافظ، وغامن بن أمحد
  .ومجاعة

  . يف الكهولة من ابن البطيومسع ببغداد
  .أبو نزار ربيعة اليمين، واحلافظ الضياء، وابن خليل، ومجاعة: حدث عنه

  .وأجاز البن أيب اخلري وابن البخاري
  .وكان من أئمة الشافعية

  .له تصانيف
  كان زاهدا، له معرفة تامة باملذهب، وكان يأكل): ٢(قال ابن الدبيثي 

__________  
، وابن الدبيثي يف الذيل، ٨٣ / ١٢: ، وابن االثري يف الكامل٦٤:  التقييد، الورقةترمجه ابن نقطة يف* 

، وابن الفوطي يف امللقبني مبنتخب ٧٧٠: ، املنذري يف التكملة، الترمجة)شهيد علي (٢١٣: الورقة
 ٤: رب والع٢٥١ / ١:  من امليم، والذهيب يف املختر احملتاج إليه١٧١٣: الترمجة / ٥: الدين من تلخيصه

، وابن ١٢٦ / ٨: ، والسبكي يف الطبقات)١٥٨٢باريس  (١٢٤: ، وتاريخ االسالم، الورقة٣١١/ 
، وابن امللقن يف العقد املذهب، ٣٩ / ١٣: ، وابن كثري يف البداية٢٠٨ / ١: خلكان يف الوفيات

وابن ، ١٨٦ / ٦: ، وابن تغري بردي يف النجوم١١٠: ، والغساين يف العسجد، الورقة٧٨: الورقة
  .، وحاجي خليفة يف سلم الوصول٨٢: ، واملصنف يف الطبقات٩: الورقة / ٩: الفرات يف تارخيه

  .٣٤٤ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٨٢: الورقة
  .ومها اللذان للحافظ أيب القاسم الطرباين) ١(
  .، من جملد شهيد علي٢١٣: ، الورقة)الذيل) (٢(

(*)  

)٢١/٤٠٢(  

  



  .ن املعتمد يف الفتوى بأصبهانمن النسخ، وعليه كا
و ) الوجيز(هو أحد الفقهاء االعيان، له كتاب يف شرح مشكالت ): ١(وقال القاضي ابن خلكان 

  ).تتمة التتمة(للغزايل، وكتاب ) الوسيط(
  .تويف بأصبهان يف الثاين والعشرين من صفر سنة ست مئة

  وعظ، مثشيخنا هذا كان إماما مصنفا، أملى و: وقال احلافظ الضياء
  .للطرباين) املعجم الصغري(، مسعت منه )آفات الوعاظ(ترك الوعظ، مجع كتابا مساه 

  
الشيخ االمام العالمة، املعمر، فخر االسالم، أبو سعد، عبد اهللا ابن العالمة أيب حفص *  الصفار - ٢٠٦
  .سابوري الشافعي بن أمحد بن منصور ابن فقيه خراسان حممد بن القاسم بن حبيب ابن الصفار النيعمر

  .ولد سنة مثان ومخس مئة
) ٢(ومسع من جده المه االمام أيب نصر ابن القشريي، فكان آخر من روى عنه، ومسع من الفراوي 

  ، ومن عبد اجلبار بن)صحيح مسلم(
__________  

  .٢٠٩ / ١): وفيات) (١(
، وابن الساعي يف ٨١٧: ترمجة، واملنذري يف التكملة، ال١٣٠: ترجم له ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 

 ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧ أمحد الثالث ٢٦٦: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٣٣ / ٩: اجلامع
: ، وابن امللقن يف العقد، الورقة١٥٦ / ٨: ، والسبكي يف الطبقات٨٠ / ٢: ، ودول االسالم٣١٢/ 

، وابن العماد يف ١٨٧ / ٦:  يف النجوم، وابن تغري بردي١١٠: ، والغساين يف العسجد، الورقة١٦٢
  .٣٤٥ / ٤: الشذرات

  .يعين حممد بن الفضل بن أمحد الفراوي) ٢(
(*)  

)٢١/٤٠٣(  

  

حممد اخلواري، وزاهر بن طاهر، واحلافظ عبد الغافر بن إمساعيل، وسهل بن إبراهيم، والفضل 
  .االبيوردي، وحممد بن أمحد بن صاعد، ومن أبيه، ومجاعة

  ل التربيزي، وجنم الدين أبواجلناب اخليوقي، وأبوبد: حدث عنه
  .رشيد الغزال، وإمساعيل بن ظفر، والقاسم بن أيب سعد الصفار ولده، ومجاعة

  .الشيخ مشس الدين عبد الرمحان بن أيب عمر، وابن البخاري، وطائفة: وباالجازة



  .وكان من االئمة العلماء االثبات
يت معلوم على أيب القاسم الفضل بن حممد االبيوردي بسماعه بفو) سنن الدار قطين: (ومن مسموعاته

) سنن أيب داود(من زاهر بن طاهر، ومسع ) السنن الكبري(من أيب منصور النوقاين، بسماعه منه، ومسع 
  .من عبد اجلبار) اآلثار(و ) السنن(أخربنا نصر بن علي احلاكمي، ومسع : من عبد الغافر

جمد الدين أبو سعد ابن الصفار إمام عامل باالصول، فقيه، ثقة، مسع أباه : أنبأين أبو العالء الفرضي قال
  .وعمته عائشة وجدته دردانة أخت عبد الغافر، وهبة اهللا السيدي، وسهل بن إبراهيم املسجدي، وعدة

  .سنة ست مئة) ٢(مات يف سابع عشر رمضان ): ١(قال املنذري 
__________  

  .٨١٧: ، الترمجة)التكملة) (١(
) شعبان): (التكملة(هكذا ورد يف النسخة وهو وهم إن كان املؤلف يريد دقة النقل، فالذي يف ) ٢(

  .مرتبة حسب قدم الوفاة) التكملة(وليس فيه اجتهاد الن 
  = (*)ومل يذكر 

)٢١/٤٠٤(  

  

فظ ، القاسم ابن احلااالمام احملدث، احلافظ، العامل الرئيس، اء الدين، أبو حممد*  القاسم - ٢٠٧
الكبري حمدث العصر ثقة الدين أيب القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي الشافعي املعروف بابن 

  عساكر، وما علمت
  .يف أجداده وال من لقب به منهم) ١(هذا االسم 

  .مولده يف سنة سبع وعشرين ومخس مئة
عبد املنعم ابن القشريي، وابن الفراوي، وزاهر، وقاضي املارستان، واحلسني بن عبد امللك، و: وأجاز له

  السمرقندي، وهبة اهللا بن الطرب، وحممد بن إمساعيل الفارسي، وهبة اهللا بن سهل السيدي، وعبد
__________  

  ).تويف يف شعبان أو رمضان): (العرب(، لكنه قال يف )تاريخ االسالم(املؤلف حتديدا لوفاته يف = 
من شعبان، ) السابع: (تقييد البن نقطة وهي نسخة االزهرال(والذي وقفت عليه يف النسخة اخلطية من 

  .السادس عشر من شعبان: البن الساعي) اجلامع املختصر(ويف 
  .وعليه فإن الذي جاء أعاله وهم بال ريب

، وابن أيب الدم ٧٦٧: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة١٩٤: ترمجه ابن نقطة يف التقييد، الورقة* 
 / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع٤٧: ، وأبو شامة يف الذيل٢٣٠: ظفري، الورقةاحلموي يف التاريخ امل



 / ٤: ، وتذكرة احلفاظ)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٧٨: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة١٢٨
، وابن كثري ٣٥٢ / ٨: ، والسبكي يف الطبقات٨٠ / ٢: ، ودول االسالم٣١٤ / ٤: ، والعرب١٣٦٨

، ٢٥٠: ، والفاسي يف ذيل التقييد، الورقة١٦٣: ، وابن امللقن يف العقد، الورقة٣٨ / ١٣: يف البداية
: ، والكتاين يف الرسالة٣٤٧ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٨٦ / ٦: وابن تغري بردي يف النجوم

٤٨.  
  .٣١١ / ٣: وترجم له ابن خلكان يف ترمجة والده احلافظ أيب القاسم من الوفيات

علي بن (، والقدماء املعاصرون له مل يذكروا هلم هذا فكانوا يقولون عن والده )عساكر: (يعين) ١(
أو الشافعي، منهم رفيقه أبو سعد السمعاين والزكي املنذري وابن الدبيثي ) احلسن بن هبة اهللا الدمشقي

  .وغريهم
(*)  

)٢١/٤٠٥(  

  

   حضورا والاجلبار اخلواري، وخلق كثري من البالد، لقيهم والده ومل أجد له
  .البيه وعمه الصائن

مسع يف سنة اثنتني وثالثني من مجال االسالم أيب احلسن السلمي، وجد أبيه القاضي الزكي حيىي بن علي 
القرشي، وحيىي بن بطريق، ونصر اهللا بن حممد املصيصي، وأيب الدر ياقوت الرومي، وهبة اهللا بن 

ح أسامة بن حممد ابن زيد العلوي، وأيب الكرم حيىي طاووس، وأيب طالب علي بن أيب عقيل، وأيب الفتو
بن عبد الغفار عن رزق اهللا، وخال أبيه أيب املعايل حممد بن حيىي بن علي، وناصر بن عبد الرمحان 

الدويين، ) ١(القرشي، وأيب القاسم بن النب االسدي، واخلضر بن احلسني بن عبدان، وعبدان بن زرين 
حلافظ أيب سعد ابن السمان، وأبيه أيب القاسم احلافظ، فأكثر إىل الغاية، وحيىي بن سعدون القرطيب، وا

فإنين ما علمت أحدا مسع من أبيه أكثر من هذا االبن حىت وال ابن االمام أمحد، لعل القاسم مسع من أبيه 
ثالثة آالف جزء، ومسع من عمه الصائن، ومن أيب يعلى ابن احلبويب، ومحزة بن كروس، وعبد الرمحان 

بن أيب احلسن الداراين، وإبراهيم بن طاهر اخلشوعي، وعبد الرمحان بن عبد اهللا بن احلسن بن أيب 
احلديد، وأيب الربكات اخلضر بن عبداحلارثي، ونصر بن أمحد بن مقاتل وأخيه علي بن أمحد، وحممد بن 

ي، وأيب نصر غالب إبراهيم بن جعفر، وفضائل بن احلسن، وأيب العشائر حممد بن خليل، والوزير الفلك
بن أمحد، ونصر بن قاسم املقدسي امللقن، وحفاظ بن احلسن الغساين، وحمفوظ بن صصرى التغليب، 

  وحممد بن كامل بن ديسم، وعلي بن
__________  



  . مجاعة-رزين ): (املشتبه(قال الذهيب يف ) ١(
  ).٣١٦ - ٣١٥ :ص) (وعبدان بن زرين الدويين شيخ ابن أيب لقمة..وبزاي مفتوحة مث مشددة

(*)  

)٢١/٤٠٦(  

  

احلسني بن أشليها، ومحزة بن احلسن بن مفرج االزدي، وأيب طاهر راشد ابن حممد، وأيب احلسن حممد 
بن عبد اهللا ابن النبيه، وعلي بن زيد، وعلي بن هبة اهللا بن خلدون، وهبة اهللا بن املسلم الرحيب، وعلي 

  .بن أمحد احلرستاين، وخلق سواهم
واية ومساعا من أيب الفرج ابن اجلوزي، وله عمل جيد، ولكن ابن اجلوزي أعلم منه بكثري وهو أوسع ر

بالرجال واملتون وبعدة فنون، وكل منهما مل يرحل، بل قنع أبو حممد ببلده ووالده، وناهيك بذلك، وقنع 
  .أبو الفرج ببغداد

، وأمحد بن املقرب، وأيب ، فسمع مبكة من مسعود بن احلصني٥٥٥، وحج أبو حممد يف سنة )١(نعم 
  .النجيب السهروردي، وفخر النساء شهدة

  .ومسع مبصر، وحدث ا، وباحلجاز، وبيت املقدس، ودمشق
وكتب ما ال يوصف كثرة خبطه العدمي اجلودة، وأملى، وصنف، ونعت باحلفظ والفهم، ولكن خطه نادر 

  .النقط والشكل
لدا يف فضائل القدس، وجملدا يف املناسك، وكتابا يف من مجع كتابا كبريا يف اجلهاد، وما قصر فيه، وجم

حدث مبدائن الشام وقراها، وخرج لنفسه موافقات وأبداال وسباعيات، وأملى عدة جمالس، وروى 
  .الكثري، وتفرد بأشياء عالية

  .كان أحب ما إليه املزاح: ذكره العز النسابة فقال
__________  

ريد به استدراكا على قوله أوال إنه مل يرحل وإنه قنع ببلده هذا من أسلوب الذهيب الشائع وي) ١(
  .ووالده

(*)  

)٢١/٤٠٧(  

  



  .هو ثقة، لكن خطه ال يشبه خط أهل الضبط): ١(وقال ابن نقطة 
عن : قرأت على اء الدين القاسم، فقلت: وذكر احملدث عبد الرمحان بن مقرب عن ندى العرضي، قال

أنه اجتمع باملدينة ببهاء الدين القاسم، فسأله ) ٣(ذكر حمدث :  قلت) !٢(ابن هليعة، فرد علي بالضم 
أن حيدثه، فروى له من حفظه أحاديث، مث ذكر أنه قابل تلك االحاديث بأصلها، فوافقت، ومبثل هذا 

  .يوصف احملدث يف زماننا باحلفظ
كية شيئا، بل كان يعطيه ملن وبلغين أن احلافظ اء الدين ويل بعد أبيه مشيخة النورية فما تناول من اجلام

  .يرحل يف طلب احلديث
أبو املواهب بن صصرى، وأبو احلسن بن املفضل، وعبد القادر الرهاوي، ويوسف بن : حدث عنه

خليل، وولده عماد الدين علي بن القاسم، وأبو الطاهر ابن االمناطي، والتاج القرطيب، وفتاه فرج، 
د الغين بن بنني، وبدل بن أيب املعمر التربيزي، والزين خالد بن والتقي اليلداين، والشهاب القوصي، وعب
  يوسف، واد حممد بن عساكر، والتقي

__________  
وكان ثقة يف احلديث مكرما للفقراء، وكتب كثريا إال : ( وأصل العبارة فيه١٩٤: ، الورقة)التقييد) (١(

  .م من هليعةيعين ضم الال) ٢) (أن خطه ال يشبه خط أهل الضبط واالتقان
، وقد روى هذه احلكاية ٦١١هذا احملدث هو أبو احلسن علي بن املفضل املقدسي املتوىف سنة ) ٣(

أقول حدثنا القاسم بن علي احلافظ بالكسر : لتلميذه احلافظ أيب حممد عبد العظيم املنذري حينما سأله
تاريخ (اخل ..ه باملدينة فأملى عليبالضم فإين اجتمعت ب: نسبة إىل والده ؟ فقال له أبو احلسن املقدسي

  ).١٤ / ٢٩١٧ أمحد الثالث ٢٧٨: االسالم، الورقة
  ولقيه شيخنا احلافظ أبو احلسن املقدسي باحلجاز): (التكملة(وقال املنذري يف ترمجته من 

  ) (*)وكان يذكره باحلفظ وكان القاسم أيضا يثين على شيخنا

)٢١/٤٠٨(  

  

أبو بكر، والكمال عبد العزيز بن عبد، وعبد الوهاب بن ) ١( وولده إمساعيل بن أيب اليسر، والنشيب
  .زين االمناء، وفراس بن علي العسقالين، وعماد الدين عبد الكرمي بن احلرستاين، وآخرون

  .أمحد بن سالمة احلداد، وأبو الغنائم بن عالن، وطائفة: وباالجازة
علي احلافظ، أخربنا أبو املفضل حيىي بن علي، أخربنا ابن عالن، وابن سالمة، كتابة، عن القاسم بن 

أخربنا حيدرة بن علي املعرب، أخربنا عبد الرمحان بن عثمان، أخربنا أبو احلسن أمحد بن حذمل، حدثنا أبو 
زرعة، حدثين عقبة بن مكرم، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن احلكم، عن علي بن حسني، عن مروان بن 



 مكة واملدينة، وعثمان ينهى عن املتعة، وأن ال جيمع بينهما، وأىب علي شهدت عليا وعثمان بني: احلكم
مل أكن : أى الناس، وأنت تفعله ؟ فقال: لبيك بعمرة وحجة معا، فقال عثمان: ذلك، أهل ما، فقال

  .أدع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقول أحد من الناس
  ي كان يرى خمالفة ويل، وفيه أن مذهب االمام عل)٢(أخرجه النسائي 

__________  
يعين ولد النشيب، وهو أبو بكر حممد بن علي بن املظفر بن القاسم النشيب الدمشقي، وقد تكلمنا ) ١(

  .عليهم فيما مر
باب القران، من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن أيب عامر، عن :  يف احلج١٤٨ / ٥: قال شعيب) ٢(

  .شعبة ذا االسناد، ورجاله ثقات
واهللا إنا ملع عثمان بن عفان باجلحفة :  بإسناد قوي عن عبد اهللا بن الزبري، قال٩٢ / ١وأخرج أمحد 

  ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة
إن أمت للحج والعمرة أن ال يكونا يف : - وذكر له التمتع بالعمرة إىل احلج -الفهري إذ قال عثمان 

ة حىت تزوروا هذا البيت زورتني، كان أفضل، فإن اهللا تعاىل قد وسع أشهر احلج، فلو أخرمت هذه العمر
فبلغه الذي قال عثمان، : يف اخلري، وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف بطن الوادي يعلف بعريا، قال

  = (*)أعمدت إىل سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه : فأقبل حىت وقف على عثمان، فقال

)٢١/٤٠٩(  

  

ل متابعة السنة، وهذا حسن ملن قوي، ومل يؤذه إمامه، فإن آذاه، فله ترك السنة، وليس له ترك االمر الج
  .الفرض، إال أن خياف السيف

كان والدي اء : فقال) ١(أخربين ابن رافع أنه قرأ خبط عماد الدين علي بن القاسم احلافظ ترمجة البيه 
ه عماه احلافظ أبو احلسني، وأبو عبد اهللا حممد من الدين من االئمة والعلماء حني بلغ حد السمع، مسع

  .، فأمسعه)٢( سنة ثالث وثالثني - يعين من الرحلة -املشايخ االعيان، مث قدم أبوه 
فتقرب عدة مشاخيه من مئة شيخ، تفرد بالراية عن أكثرهم، ومل يزل يسمع، ويكتب، : إىل أن قال

  .ويؤلف
  .وحج يف سنة مخس ومخسني، فسمع مبكة: قال

 يعين والده علي -ولوال تبييضه لكتاب التاريخ، ونقله من املسودة، ملا قدر الشيخ الكبري : إىل أن قال
إتقانه، وال جوده، فإنه حني فرغ من تسويده، عجز عن نقله، وجتديده، وضبط ما فيه من املشكل، 

وراق الصغار وحتديده، كأن نظره قد كل، وبصره قد قل، فلم يزل والدي يكتب، وينقله من اال



والظهور، ويهذب إىل أن جنز منه حنو مئة ومخسني جزءا، وكان بينهما نفرة، فكان ال حيضر السماع 
ضاق صدري، فأتيت الوالد ليلة النصف يف املنارة الشرقية، وزال ما : تلك املدة، فحكى يل والدي، قال

  .يف قلبه
 جزاه اهللا عين خريا، فلواله مامت التاريخ، :ومسعت أبا جعفر القرطيب كثريا يقول عند غيبة والدك عنه

  .هذا أو معناه
__________  

وسلم ورخصة رخص اهللا تعاىل ا للعباد يف كتابه، تضيق عليهم فيها، وتنهى عنها، وقد كانت لذي = 
وهل يت : احلاجة ولنائي الدار، مث أهل حبجة وعمرة معا، فأقبل عثمان على الناس رضي اهللا عنه، فقال

  .ا ؟ إين مل أنه عنها، إمنا كان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذ به، ومن شاء تركهعنه
  ).التقييد(نقل منها أيضا ابن نقطة يف ) ١(
هذه هي رحلته الثانية وكانت خمصصة ملشرق العامل االسالمي وقد مر ببغداد عند رجوعه فمكث ) ٢(

  ).اد معروفابن عساكر يف بغداد، للدكتور بشار عو: انظر(فيها قليال 
(*)  

)٢١/٤١٠(  

  

إن احلافظ أبا القاسم حلف أنه ال يكلم ابنه حىت يكتب التاريخ، فكتبه، وملا عمل اء : يقال: قلت
فدعوت يف أوله : ، مسعه منه كله السلطان صالح الدين يف سنة ست وسبعني، قال)اجلهاد(الدين كتاب 

  .وآخره
مد، وفتح بيت املقدس يف السادس والعشرين من رجب بفتح بيت املقدس، فاستجاب اهللا ذلك، وله احل
  .سنة ثالث ومثانني ومخس مئة وأنا حاضر فتحه

  .تويف احلافظ اء الدين يف تاسع صفر سنة ست مئة، وكانت جنازته مشهودة
  

  . احللي االديببن احلسن بن عنتر) ١(أبو احلسن علي *  مشيم - ٢٠٨
  .شاعر لغوي متقعر رقيع أمحق، قليل اخلري
  .له عدة تواليف أدبية فيها الغث والسمني

__________  
 من جملد كيمربج، ١٣٧: ، وابن الدبيثي يف تارخيه، الورقة١٢٩ / ٥: ترمجه ياقوت يف إرشاد االريب* 

  ١١٢ - ١٠٢: وابن النجار يف التاريخ ادد، الورقة



، وأبو شامة يف ٨٨٣:  الترمجة، واملنذري يف التكملة،٢٤٣ / ٢: ظاهرية، والقفطي يف إنباه الرواة
، وابن سعيد يف ٣٣٩ / ٣: ، وابن خلكان يف الوفيات١٥٧ / ٩: ، وابن الساعي يف اجلامع٥٢: الذيل

، ٢ / ٥: ، والعرب)حتقيق الدكتور بشار (٦٨:  ص١ ق ١٨م : ، والذهيب يف تاريخ االسالم٥: الغصون
، وابن كثري يف ٣٠: الورقة / ١٢: يف، والصفدي يف الوا١٣٣: وابن مكتوم يف التلخيص، الورقة

، ٢٠٨: ، وابن قاضي شهبة يف طبقات النحاة، الورقة٩٠: ، والدجلي يف الفالكة٤١ / ١٣: البداية
: ، وابن العماد يف الشذرات١٥٦ / ٢: ، والسيوطي يف البغية١٤: الورقة / ٩: وابن الفرات يف تارخيه

  . وغريهم٤ / ٥
هو وهم جدواضح من الناسخ صححناه من كتب الذهيب االخرى و) احلسن بن علي(يف االصل ) ١(

  .ومصادر ترمجته املذكورة
(*)  

)٢١/٤١١(  

  

، يشتم أبا متام وأبا العالء، ويزري بامرئ القيس، فهو يف عداد )١(كان كثري الدعاوى، مقيم الفشار 
  .جمانني الفضالء

 يف االنبياء، ويستخف مبعجزام، وأنه حط عليه ابن املستويف وابن النجار وغريمها، وأنه كان يتكلم
  .عارض القرآن، وكان إذا تاله، خيشع ويسجد فيه
  .أخذ عن ملك النحاة أيب نزار، وعن ابن اخلشاب

  .من أشعاره خاصة، ويندر له املعىن اجليد، ولعله تاب) محاسة(وألف 
  .تويف سنة إحدى وست مئة باملوصل عن أزيد من تسعني سنة

  
الشيخة اجلليلة، املسندة، أم عبد الكرمي، فاطمة بنت احملدث التاجر أيب * خلري  بنت سعد ا- ٢٠٩
  . سعد اخلري بن حممد بن سهل االنصاري البلنسياحلسن

  .مولدها بأصبهان يف سنة اثنتني وعشرين ومخس مئة
  حضورا يف الثالثة من فاطمة اجلوزدانية مجلة من) ٢(ومسعت 

__________  
مرت ترمجة زوجها ابن جنية * ولعل ما أثبتناه هو الصواب أو قريب منه ) لفشامقم ا: (يف االصل) ١(

  ).١٩٩: الترمجة(قبل قليل 
، واملنذري يف التكملة، ٢٦٩ / ٣: وقد ترجم هلا ابن الدبيثي يف الذيل بداللة املختصر احملتاج إليه



 / ٤: ، والعرب)١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٧٧: ، والذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة٧٧٣: الترمجة
، وهلا ذكر يف ٣٤٧ / ٤: ، وابن العماد يف الشذرات١٨٧ / ٦:  وابن تغري بردي يف النجوم٣١٤

  .٣٣٨: ، وتكملة ابن الصابوين١٣٦٩ / ٤: تذكرة احلفاظ للذهيب
رأيت مساعها لكتاب اجلامع الخالق الراوي وآداب السامع : قال أفقر العباد بشار بن عواد) ٢(

البغدادي مثبتا خبط والدها احلافظ سعد اخلري على نسخة مكتبة البلدية عند رحليت إليها سنة للخطيب 
  .، ظنا إن مل يكن يقينا٥٢٩، وكان تاريخ السماع سنة ١٣٨٥

(*)  

)٢١/٤١٢(  

  

، وحضرت ببغداد يف سنة مخس وعشرين على هبة اهللا ابن احلصني، وزاهر بن طاهر، )املعجم الكبري(
  . البناءوأيب غالب ابن

ومسعت بعد من أبيها، ومن هبة اهللا بن الطرب، والقاضي أيب بكر، وحيىي بن حبيش الفارقي، وحيىي ابن 
  .وعدة) ١(البناء، وأيب منصور القزاز، وإمساعيل السمرقندي 

  .وأجاز هلا خلق
  .وحدثت بدمشق، ومبصر

  .صر، ورأت عزا وجاهاتزوج ا الرئيس زين الدين ابن جنية الواعظ، وسكن ا بدمشق مث مب
أبو موسى ابن احلافظ، وعبد الرمحان بن مقرب، وحممد بن حممد ابن الوزان احلنفي، وحممد : حدث عنها

  .ابن الشيخ الشاطيب، واحلافظ الضياء، وخطيب مردا، وعبد اهللا بن عالن، وخلق سواهم
  .من ربيع االول سنة ست مئةتوفيت يف ثا: احلافظ زكي الدين عبد العظيم، وقال: وروى عنها باالجازة

  ).٢(عاشت مثانيا وسبعني سنة، وأجازت لشيخنا أمحد بن أيب اخلري سالمة : قلت
  

   ابن احملدثالشيخ االمام، الفقيه العالمة، أبو املكارم، فضل اهللا*  النوقاين - ٢١٠
__________  

  .ابن السمرقندي: هكذا ولعل االصح قوله) ١(
  .االجازة يف الدنياوهو آخر من روى عنها ب) ٢(

  ).املختصر احملتاج إليه(صرح الذهيب بذلك يف زياداته على 
، والسبكي يف )١٤ / ٢٩١٧أمحد الثالث  (٢٧٧: ، الورقة)تاريخ االسالم(ترمجه الذهيب يف * 



  .٣٤٨ / ٨): الطبقات(
(*)  

)٢١/٤١٣(  

  

  .العامل أيب سعيد حممد بن أمحد النوقاين الشافعي
  .ي مدينة صغرية هي قصبة طوسونوقان بالفتح، وه

  .سنة أربع عشرة ومخس مئة: ولد سنة ثالث عشرة، وقيل
  .وبادر أبوه، فأخذ له االجازة من حميي السنة أيب حممد البغوي مبروياته

  ).مسند الشافعي(للبيهقي من عبد اجلبار بن حممد اخلواري، ومسع من أبيه ) االربعني الصغرى(ومسع 
  . صاحب الغزايل، حىت برع يف املذهب، ودرس، وأفىت، وساد، وتقدموتفقه على حممد بن حيىي

  .أبو رشيد الغزال، وغريه: روى عنه
  .وأجاز لالمام مشس الدين عبد الرمحان بن أيب عمر، وللفخر علي مروياته

  .مرض بنيسابور، فحمل إىل نوقان، فمات ا يف سنة ست مئة: قال لنا أبو العالء الفرضي
  .يف حميي السنة عن ابن أيب عمر والفخر إجازة عنه عن حميي السنةنروي توال: قلت

وفيها مات العالمة أسعد بن حممود العجلي، وإمساعيل بن علي بن وكاس القطان، وبقاء بن عمر بن 
حند االزجي، وأبو الفرج جابر بن حممد ابن اللحية احلموي، وصاحب الروم ركن الدين سليمان بن 

   وشجاع بن معايل بن شدقيين الغراد، واالمام أبو سعد ابنقلج أرسالن السلجوقي،

)٢١/٤١٤(  

  

الصفار، وأبو حامد عبد اهللا بن مسلم بن ثابت النخاس، واحلافظ عبد الغين، وعبد امللك بن مواهب 
الوراق، والركن الطاووسي صاحب الطريقة بقزوين، وفاطمة بنت سعد اخلري، واء الدين القاسم ابن 

مد بن صايف النقاش، وضياء الدين حممد بن يوسف اآلملي املقرئ، وصنعة امللك هبة اهللا بن احلافظ، وحم
  .حيدرة

  
 الشيخ الثقة، الصاحل اخلري، املسند، أبو عبد اهللا، حممد ابن الشيخ الصاحل أيب الثناء*  االرتاحي - ٢١١

  .صري احلنبلي االدميمث امل) ٢(محد بن حامد بن مفرج بن غياث االنصاري الشامي االرتاحي ) ١(
  .ولد تقريبا سنة سبع ومخس مئة



  وأجاز له مروياته أبو احلسن علي بن احلسني الفراء سنة مثاين عشرة،
  .فروى ا كثريا، وتفرد ا

  .ومسع يف كربه من علي بن نصر االرتاحي، واملبارك ابن الطباخ مبكة
  .وهو من بيت القرآن واحلديث والصالح

__________  
، ٩٠٠: ، واملنذري يف التكملة، الترمجة١٩٠ / ١: من معجم البلدان) أرتاح( له ياقوت يف ترجم* 

بتحقيق الدكتور بشار وهو الذي سنعتمده للمتوفني  (٧٩:  ص١ ق ١٨م : والذهيب يف تاريخ االسالم
، وابن ٣٨ / ٢: ، وابن رجب يف الذيل٨١ / ٢: ، ودول االسالم٢ / ٥: ، والعرب)٦١٠ و ٦٠١بني 

  .١٨٨ / ٦: غري بردي يف النجومت
  .٢١٨: ، والقنوجي يف التاج٤٦ / ٥: وابن العماد يف الشذرات

  .وهو وهم ظاهر جدا) البناء: (يف االصل) ١(
  .حصن من أعمال حلب) أرتاح(نسبة إىل ) ٢(

(*)  

)٢١/٤١٥(  

  

بن صدر الدين عبد الغين، وابن املفضل، وابن خليل، والضياء، وأبو حامد حممد : احلفاظ: حدث عنه
ابن درباس، وأبو بكر بن مكارم، والكمال الضرير، والنظام عثمان بن عبد الرمحان بن رشيق، واملعني 

أمحد ابن زين الدين، واخلطيب عبد اهلادي القيسي، وأبو الفضل حممد بن مهلهل، وأمحد بن حامد 
  .االرتاحي، ومجاعة

  .بن قاسم بن أمحد بن محد االرتاحي، ومجاعةوأجاز إىل ابن بنته وقرابته الحق بن عبد املنعم 
  .وأجاز المحد بن أيب اخلري

كان ثقة دينا ثبتا، حسن السرية، مل نعلم له شيئا عاليا سوى إجازة الفراء، وكان ال : قال الشيخ الضياء
  .ميل من التسميع رمحه اهللا

  ).٢(مسعت منه بإفادة أيب ): ١(قال احلافظ املنذري 
  .ن شعبان سنة إحدى وست مئةتويف يف العشرين م
__________  

وهو أول شيخ مسعت منه احلديث بإفادة ): (التكملة(الذي يف ) ٢ (٩٠٠: ، الترمجة)التكملة) (١(



  ).والدي
(*)  

)٢١/٤١٦(  

  

  الطبقة الثانية والثالثون
أيب  بن كامل بن الشيخ املسند أبو الفتوح يوسف ابن احملدث أيب بكر املبارك*  ابن كامل - ٢١٢

  .غالب البغدادي اخلفاف املقرئ
، وإمساعيل ابن السمرقندي، وحيىي ابن )٢(، وأيب منصور القزاز )١(مسعه أبوه من أيب بكر القاضي 

  .الطراح، وخلق
حدث عنه ابن الدبيثي، وابن خليل، والضياء، وابن النجار، واليلداين، والنجيب وأخوه العز عبد 

  .العزيز، وآخرون
  .، والفخر علي، والشيخ مشس الدين)٣(نذري وأجاز للزكي امل

  هو صاحل، حافظ: وكان أميا ال يكتب، قاله ابن النجار، وقال
__________  

، ٧٩ - ٧٧: ، ومشيخة النجيب عبد اللطيف، الورقة٨٧٧: الترمجة / ٢: التكملة للمنذري* 
 - ٨٨ / ١ / ١٨:  ونقل عن ابن النجار، وتاريخ االسالم٨٠٧الترمجة  / ٤: وتلخيص ابن الفوطي

، وشذرات ١٨٨ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣ / ٥: ، والعرب١٢٥: ، واملختصر احملتاج إليه، الورقة٨٩
  .٦ / ٥: الذهب

  .حممد بن عبدا لباقي االنصاري) ١(
  .عبد الرمحان بن حممد القزاز) ٢(
  ).التكملة( كما صرح يف ٥٩٦اجاز له من بغداد يف شهر ربيع االول سنة ) ٣(

(*)  

)٢١/٤١٧(  

  

  لكتاب اهللا، وال يعرف شيئا من الفقه، عسر يف الرواية، سئ اخللق،
متربم بالسماع، كنا نلقى منه شدة، وكان فقريا مدقعا، وكان من فقهاء النظامية، وكان يأخذ على 

  .الرواية



  .وثالثني) ٢(، ومسع يف سنة آثنتني )١(لد سنة سبع وعشرين 
  )٤(ربيع االول سنة إحدى وست مئة من ) ٣(مات يف اخلامس والعشرين 

) ٦(بن احلسن ابن اخلريف ) ٥ (الشيخ املسند أبو علي ضياء بن أمحد*  ابن اخلريف - ٢١٣
  .السقالطوين النجار

  ).٧(مكثر عن قاضي املارستان 
__________  

  ).٧٩: الورقة(ومخس مئة، وبه جزم النجيب عبد اللطيف يف مشيخته : يعين) ١(
  .لثالث وثالثني: يخ االسالمالذي يف تار) ٢(
  .ليلة اخلامس والعشرين: املنذري) تكملة(الذي يف ) ٣(
  .ودفن مبقربة الشونيزي يف اجلانب الغريب من بغداد عند والده) ٤(

، )٥٩٢٢باريس  (٨٧: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة١١٤ - ١١٣: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 
، ومشتبه ٨٦ - ٨٤: ، ومشيخة النجيب عبد اللطيف، الورقة٩٣٢الترمجة  / ٢: وتكملة املنذري

:  والعرب١١٧ - ١١٦ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه١٠٣ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٢٣١: الذهيب
  .٨ / ٥: ، وشذرات الذهب١٩١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٥ / ٥
  ).٥٩٢٢ باريس ٨٧: رقةتارخيه، الو) (املبارك مكان أمحد: ويقال: (قال ابن الدبيثي) ٥(
بضم اخلاء املعجمة وفتح الراء املهملة وسكون الياء آخر احلروف : (قيده الزكي املنذري فقال) ٦(

  .٨٧ / ٢: التكملة) (وبعدها فاء
) وكان جازا للقاضي أيب بكر حممد بن عبدا لباقي فسمع منه الكثري لقربه منه: (قال املنذري) ٧(
  ).٨٦ / ٢التكملة (

(*)  

)٢١/٤١٨(  

  

  .ومسع من أيب احلسني ابن الفراء، وابن السمرقندي، وكان أميا
  .حدث عنه الدبيثي، وابن النجار، وابن خليل، وابن عبد الدائم، والنجيب، وأخوه العز

  .وأجاز للفخر علي
  .وست مئة) ١(مات يف شوال سنة إحدى 

  .احللي، وحممد بن اخلصيبوفيها تويف يوسف بن كامل اخلفاف، وحممد بن محد االرتاحي، ومشيم 
  



) ٢( بن أيوب احلريب الفالح البقلي الشيخ أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحان*  البستنبان - ٢١٤
  .، وتفسريه الناطور)٣(البستنبان 

  .مسع من هبة اهللا بن احلصني
  وتفرد بالسماع من أيب العز بن

__________  
لة ذكر وفاة اخلفاف واالرتاحي ومشيم وابن اخلصيب، كذا ورد وهو الذي اختاره املؤلف هنا بدال) ١(

وهو عندي سبق قلم من املؤلف الن اجلميع اتفقوا على أنه تويف شوال من سنة اثنتني وست مئة، بعد ما 
  .ذكره املؤلف يف تاريخ االسالم وغريه من أنه تويف سنة اثنتني

، واجلامع ٨٧٨الترمجة  / ٢: نذري، وتكملة امل)٥٩٢٢باريس  (٩٤: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة* 
 ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٨٢ - ٧٩: ، ومشيخة النجيب، الورقة١٥٧ / ٩: املختصر البن الساعي

: ، وتوضيح املشتبه البن ناصر الدين، الورقة٢ / ٥: ، والعرب١٤٧ / ٢: ، واملختصر احملتاج٦١/ 
  .٣ / ٥: ، وشذرات الذهب١٨٨ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٠٤

  .منسوب إىل زراعة البقل وبيعه) ٢(
بضم الباء املوحدة وسكون السني املهملة : قيده املنذري وابن ناصر الدين باحلروف، قال املنذري) ٣(

البستان : وفتح التاء ثالث احلروف وسكون النون وبعدها باء موحدة وبعد االلف نون، ويقال فيه أيضا
  .بإثبات االلف: بان
(*)  

)٢١/٤١٩(  

  

  ).١(ش كاد
  .وعاش سبعا ومثانني سنة

  .وروى عنه ابن الدبيثي، وابن خليل، والضياء حممد، والنجيب عبد اللطيف، وآخرون
  .وباالجازة ابن أيب اخلري، والفخر علي

  .سنة إحدى وست مئة) ٢(مات يف ربيع االول 
  

 االندلسي  االنصاريالعالمة الزاهد العابد أبو حممد عبد اجلليل بن موسى*  القصري - ٢١٥
  .القصري، من أهل قصر عبد الكرمي

  .روى عن أيب احلسن بن حنني، وفتح بن حممد املقرئ



  .كان متقدما يف علم الكالم مشاركا يف فنون: قال االبار
  .وأشياء) املسائل واالجوبة(وكتاب ) شعب االميان(وكتاب ) تفسري القرآن(عمل 

  .وكان صاحب زهد وتبتل
__________  

  . عبيداهللا بن حممد بن كادشأمحد بن) ١(
، وذكر أنه دفن مبقربة باب حرب يف اجلانب )التكملة(يف سلخ ربيع االول كما نص املنذري يف ) ٢(

  .الغريب من بغداد
:) الترمجة(، وسوف يعيده املؤلف يف هذه الطبقة )نسخة االزهر (٤٢: الورقة / ٣: التكملة البن االبار* 

  .أن يفطن إىل هذا من غري ٦٠٨ويذكر وفاته سنة 
  وكان املؤلف قد

 وأحلق ترمجته على حواشي ٦٠٨ مث أعاد ترمجته يف سنة ٦٠١ترمجه يف تاريخ االسالم يف وفيات سنة 
مات سنة : (وأضاف بعد اية الترمجة قوله) حيول (٦٠١النسخة، وكتب خبطه على ترمجته له يف سنة 

  ).مثان
والطريف أن االبار ) ٣١٧ ٣١٦ / ١ / ١٨(سالم فحولته حينما نشرت ذلك القسم من تاريخ اال

) التكملة(، على أن ما نقله الذهيب هنا عنه مل أعثر عليه يف ترمجته من ٦٠٨سنة ) التكملة(ذكر وفاته يف 
  (*)فلعله ذكره يف موضع آخر ؟ 

)٢١/٤٢٠(  

  

  .أجاز اليب حممد بن حوط اهللا يف سنة إحدى وست مئة
  

 بن أمحد ابن شيخ اخلطيب أبو طاهر أمحد ابن خطيب املوصل عبد اهللال*  ابن خطيب املوصل - ٢١٦
  .حممد الطوسي مث املوصلي الشافعي

  .ولد سنة سبع عشرة ومخس مئة
ومسع من جده أيب نصر اخلطيب، وأيب الربكات بن مخيس، وببغداد من عبد اخلالق اليوسفي وغريه، 

وحدث هو وأبوه وجده وعمه عبد الرمحان، وويل خطابة املوصل زمانا، وخطابة محص مديدة، ورجع 
  .وأخو عبد الرمحان عبد الوهاب، وعبد احملسن أخو هذا

  .روى عنه ابن خليل، والتقي اليلداين
  .وأجاز البن أيب اخلري، وغريه



  ).١(مات سنة إحدى وست مئة يف مجادى اآلخرة، وقيل سنة اثنتني وست مئة 
__________  

، وتاريخ ٩٤٦: الترمجة / ٢: ، وتكملة املنذري)٥٩٢١باريس  (١٩١: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة* 
  .٨٦ - ٨٥ / ٧: ، والوايف بالوفيات١٨٨ / ١: ، واملختصر احملتاج٥١ - ٥٠ / ١ / ١٨: االسالم

 هو ابن النجار البغدادي وقد تابعه املؤلف على هذا، وكان قد ٦٠١الذي ذكر أنه تويف يف سنة ) ١(
  . حينما ترجح له ذلك٦٠١مث طلب حتويلها إىل سنة )  تاريخ االسالم يف٦٠٢ذكر وفاته سنة 

ومن ) التكملة(ابن الدبيثي يف تارخيه والزكي املنذري يف :  فهم٦٠٢أما الذين ذكروا وفاته سنة 
  .تابعهما

 النه نقل ترمجته من كتابه ٦٠١وقد تابع صالح الدين الصفدي احملب ابن النجار فذكر وفاته سنة 
  . شيئا من شعرهوأورد له

(*)  

)٢١/٤٢١(  

  

، ابتلي بأخذ ماله، فام به ، إمام، مفت، خبري باملذهب)١(مدرس االمينية *  التقي االعمى - ٢١٧
شخصا يقرأ عليه ويقوده، فنال الناس منه، فتسودن، وشنق نفسه باملئذنة الغربية سنة اثنتني وست مئة 

)٢.(  
  .بعده) ٣(ودرس باالمينية اجلمال املصري 

  
  . بن محد االصبهاين الفراء الشافعيمفيت أصبهان، أبو املفاخر خلف بن أمحد* *  الفراء - ٢١٨

  .مسع إمساعيل بن االخشيذ وابن أيب ذر الصاحلاين
  .وعنه ابن خليل، والضياء

  ).٥(، والبن البخاري، وابن شيبان )٤(وأجاز للشيخ 
__________  

، ٩٤ ٩٣ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٤ / ٥: لعرب، وا٥٥ - ٥٤: ذيل الروضتني اليب شامة* 
: ، وطبقات االسنوي، الورقة٣٤٦ - ٣٤٥ / ٨: ، وطبقات السبكي٣٢٤ - ٣٢٣: ونكت اهلميان

 ٥: ، وشذرات الذهب١٦٦: ، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة٤٤ / ١٣: ، والبداية البن كثري٢٤
 /٧.  

نسوب إىل الغراف، البلد والنهر املشهورين بالعراق حىت عيسى بن يوسف بن أمحد الغرايف، م: وامسه



  .اليوم
  :الدارس للنعيمي (٥٤١منسوبة إىل أمني الدولة كمشتكني بن عبد اهللا املتوىف سنة ) ١(
  ).٨٧ - ٨٦: ، ومنادمة االطالل لبدران١٧٧ / ١
  .ذكر أبو شامة أنه وجد مشنوقا يف يوم اخلميس السابع من ذي القعدة من السنة) ٢(
  .كان اجلمال املصري آنذاك وكيل بيت املال بدمشق) ٣(

  .٩٩ / ١ / ١٨: تاريخ االسالم* * 
  .يعين مشس الدين عبد الرمحان املقدسي) ٤(
  .كما أجاز البن أيب اخلري) ٥(

(*)  

)٢١/٤٢٢(  

  

  .مات يف شعبان سنة اثنتني وست مئة وله أربع ومثانون سنة
  

 ابن شيخ الشافعية مجال االسالم أيب الدين علي بن حممداملفيت شرف *  سبط الشهرزوري - ٢١٩
احلسن علي بن املسلم السلمي الدمشقي الشافعي مدرس االمينية، ويعرف جده أبو احلسن بابن بنت 

  .الشهرزوري
  ).١(ولد سنة أربع وأربعني 

ببغداد من ، و)٣(، ومحزة ابن احلبويب، وخاله الصائن ابن عساكر )٢(ومسع من أيب العشائر الكردي 
  .شهدة

  .وحدث مبصر وبغداد، وكان طويل الباع يف املناظرة، فصيحا بليغا
  .روى عنه الضياء، وابن خليل، والقوصي

__________  
من جملد  (٨: ، والتاريخ ادد البن النجار، الورقة)كيمربج (١٥٨: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة* 

 / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٥٤: ، وذيل الروضتني٩٢٤: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري)باريس
: ، والوايف بالوفيات١٦٠: ، وطبقات االسنوي، الورقة٩٩: ، واملختصر احملتاج، الورقة١١٤ - ١١٣
  :، والبداية والنهاية١٨١: الورقة / ١٢
: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين١٦٦، ١٥٣: ، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة٤٤ / ١٣

لكن مل يبق غري امسه وترجم له ترمجة جيدة يف طبقاته ) الطبقات الكربى(، وذكره السبكي يف ٢٩٠



  ).٢٩٨ / ٨: انظر هامش الكربى(الوسطى 
: ومخس مئة، هكذا ذكره ابن الدبيثي واملنذري ومنهما أخذ الذهيب، ولكن قال احملب ابن النجار) ١(
تارخيه ) (ان يف احملرم سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة بدمشقبلغين أن مولد شيخنا أيب احلسن الفقيه ك(

  .وبه أخذ السبكي يف طبقاته الوسطى) ٨: ادد، الورقة
  .أبو العشائر حممد بن اخلليل القيسي) ٢(
  .هبة اهللا بن احلسن، وهو أخو احلافظ أيب القاسم صاحب التاريخ املشهور، وقد مسع منه أيضا) ٣(

(*)  

)٢١/٤٢٣(  

  

  .أخربنا مفيت الشام شرف الدين مبدرسته االمينية: لقوصيقال ا
سكن محص منذ أخرج من دمشق وكان مدرس االمينية والزاوية املقابلة للربادة، ): ١(قال أبو شامة 

  .واخلالف ماهرا) ٢(وكان عاملا باملذهب 
  .سنة اثنتني وست مئة حبمص غريبا) ٣(مات يف مجادى اآلخرة : قلت
  

  .، الشيخ أبو احملاسن التنوخي املعري مث الدمشقي الشاهدابن أمحد بن أسد* امل  حممد بن ك- ٢٢٠
يف اخلامسة بسماعه يف سنة إحدى وثالثني ) احلنائيات(مسع منه الفخر ابن البخاري اجلزء السادس من 

  ).٤(ومخس مئة من طاهر بن سهل 
__________  

  .٥٤: ذيل الروضتني) ١(
  .ي رضي اهللا عنهيعين مذهب االمام الشافع) ٢(
يف التاسع من مجادى اآلخرة، كما نص على ذلك ابن الدبيثي واملنذري والذهيب يف كتبه االخرى ) ٣(

  .وغريهم
 / ٥: ، والعرب١٤٥ - ١٤٤ / ١ / ١٨:  فما بعد، وتاريخ االسالم٣: مشيخة ابن البخاري، الورقة* 
٧.  
ي احلنفي، وحقه أن يكون أول شيخ فيها لوال وهو ثاين شيخ يف مشيخته اليت من ختريج ابن الظاهر) ٤(

أخربنا : (أن قدم عليه والده الحقيته، الن حممدا هذا هو أقدم شيوخ ابن البخاري وفاة، قال يف مشيخته
الشيخ املعدل أبو احملاسن حممد بن كامل بن أمحد بن أسد التنوخي املعري مث الدمشقي بقراءة شيخنا 

افظ أيب حممد عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي وأنا حاضر يف اخلامسة يف احلافظ أيب الفتح حممد بن احل



شهر شعبان من سنة ست مئة، وليس على وجه االرض أحد يروي عنه سواي، أخربنا أبو حممد طاهر 
  ).مث أورد عنه حديثا من احلنائيات..(بن سهل

(*)  

)٢١/٤٢٤(  

  

  .وروى عنه أيضا ابن خليل، والضياء، ومجاعة
  . ربيع االول سنة ثالث وست مئة، وله مثان وسبعون سنةمات يف

  
بن صاحل ) ١( بن شبة العالمة إمام العربية صائن الدين أبو احلرم مكي بن ريان*  املاكسيين - ٢٢١

  .املاكسيين مث املوصلي املقرئ الضرير
، )٢( القرطيب عمي وله مثان سنني، وسار إىل بغداد بعد أن تال بالسبع، وتأدب على حيىي بن سعدون

فمهر يف النحو على ابن اخلشاب، وعلى أيب احلسن بن العصار، والكمال االنباري، وتقدم يف اآلداب، 
  .خترج به علماء املوصل

  .وكان ذا تقوى وصالح، إال أنه كان يتعصب اليب العالء املعري، ال تفاقهما يف االدب والعمى باجلدري
__________  

 - ٣٢٠ / ٣: ، وإنباه الرواة١٠٨ / ١٢: ، والكامل البن االثري١٧٦ / ٧: ارشاد االريب لياقوت* 
، واجلامع البن ٥٩ ٥٨: ، وذيل الروضتني اليب شامة٩٨١: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٣٢٢

، ومسالك االبصار البن فضل اهللا ٢٨٠ - ٢٧٨ / ٥: ، ووفيات االعيان٢١٧ - ٢١٦ / ٩: الساعي
، ٨ / ٥: ، والعرب١٥٠ - ١٤٩ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٣٤٥ - ٣٣٩: الورقة / ٢ / ٤

، وطبقات النحاة ٣٠٩ / ٢: ، وغاية النهاية٤٦: ، ونكت اهلميان٢٥٤: وتلخيص ابن مكتوم، الورقة
 / ٩: ، وتاريخ ابن الفرات٢٩٩: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٢٥٣: البن قاضي شهبة، الورقة

  .١١ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٠٠ - ٢٩٩ / ٢: ، وبغية الوعاة٢٣: الورقة
:  أنه رمبا يقع تصحيف يف اسم أبيه وجده، وقال- ونقل عنه بدر الدين العيين -ذكر أبو شامة ) ١(

  .فاعلم أن اسم أبيه أوله راء مهملة بعدها ياء وآخره نون واسم جده أوله شني معجمة بعدها باء موحدة
حيىي بن حيىي، ولكن وقع فيه وهم يف االسناد من جهة شيخه حيىي رواية ) املوطأ(ومسع منه كتاب ) ٢(

  ).التكملة(بن سعدون القرطيب، ذكر ذلك املنذري يف 
(*)  

)٢١/٤٢٥(  



  

لشيخه كمال الدين، ) أسرار العربية(قدم يف أواخر عمره وحدث بدمشق، فقرأ عليه السخاوي كتاب 
  .حلساب وأشياءوكان مع براعته يف القراءات واللغة يدري الفقه وا

  ).١(كان أحد االذكياء 
الفخر علي، وتال عليه بالروايات والد املوفق ) ٢(روى عنه القوصي، وضياء الدين، وابن أخيه 

  ).٣(الكواشي 
  .تويف باملوصل يف شوال سنة ثالث وست مئة وقد ناهز السبعني

  
   االمام احملدث، الشيخابن شيخ االسالم عبد القادر بن أيب صاحل*  عبد الرزاق - ٢٢٢

__________  
واجتاز حبلب وأناا، واجتمعنا فرأيت كالمه مل يكن يف : وقد نبزه وتكلم فيه اجلمال القفطي، فقال) ١(

غاية اجلودة والتحقيق، وكان إذا حوقق يف أمر مما جيري من أنواع االدب نزق وأظهر الغضب فرارا من 
أشياء يعفى عن مثلها، ويهمل من معايبه ما هو ) احالصح(العي عن اجلواب، ورأيته يعيب على صاحب 

  ).أشد من ذلك مما واخذه به العلماء
هذا حتامل شديد من القفطي على هذا العامل اجلليل الذي اثىن عليه مجلة كبرية من مترمجيه، وأين : قلت

حرا كرميا وكان ..رأيته..وقرأ عليه أهل املوصل وخترج به أعيان أهلها(هذا من قول ياقوت احلموي 
صاحلا صبورا على املشتغلني جيلس هلم من السحر إىل أن يصلي العشاء اآلخرة، وكان من احفظ الناس 
للقرآن ناقال للسبع، نصب نفسه لالقراء فلم يتفرغ للتأليف، وكان يقرأ عليه اجلماعة القرآن معا كل 

  ).واحد منهم حبرف وهو يسمع عليهم كلهم ويرد على كل واحد منهم
  ).كان عارفا بالنحو واللغة والقراءات، مل يكن يف زمانه مثله: ( عز الدين ابن االثريوقال

  .يعين ابن أخي الضياء) ٢! (اللهم نسألك العافية 
  .٦٠٢وأجاز للزكي املنذري من دمشق يف شوال سنة ) ٣(
، )٥٩٢٢باريس  (١٦٠ - ١٥٩: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة١٤٦: التقييد البن نقطة، الورقة* 

: ، ومشيخة النعال البغدادي، الشيخ اخلمسون، وذيل الروضتني٩٨٠: الترمجة / ٢: وتكملة املنذري
، ٢١٥ - ٢١٤ / ٩: ، واجلامع البن الساعي٨٧: ، ومشيخة النجيب عبد اللطيف، الورقة٥٨

 - ١٣٨٥ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ٦ / ٥: ، والعرب١٣٤ - ١٣٣ / ١ / ١٨: وتاريخ االسالم
  : = (*)، والبداية والنهاية٨١: واملختر احملتاج، الورقة، ١٣٨٧

)٢١/٤٢٦(  

  



  .أبو بكر اجليلي مث البغدادي احلنبلي الزاهد
  .ولد سنة مثان وعشرين ومخس مئة

ومسع من القاضي أيب الفضل االرموي، وحممد بن أمحد بن صرما، وابن ناصر، وأيب الكرم ابن 
  .كثريالشهرزوري، وعين ذا الشأن، وكتب ال

  .حدث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، والضياء، والتقي اليلداين، والنجيب عبد اللطيف، ومجاعة
  .وأجاز للشيخ مشس الدين، وأمحد بن شيبان، وخدجية بنت راجح، والفخر علي

  ).١(احلليب، نسبة إىل حملة احللبة : ويقال له
  .مل أر ببغداد يف تيقظه وحتريه مثله: وقال الضياء

  .كان زاهدا عابدا ثقة مقتنعا باليسري): ٢(ال أبو شامة وق
  .كتب لنفسه كثريا وكان خطه رديئا: وقال ابن النجار

وكان حافظا، متقنا، ثقة، حسن املعرفة، فقيها، ورعا، كثري العبادة منقطعا يف مرتله ال خيرج إال إىل : قال
ا مروءة مع قلة ذات يده، صابرا على فقره اجلمعة، وكان حمبا للرواية مكرما للطلبة سخيا بالفائدة ذ

  على منهاج السلف،
__________  

 - ٢٩٨: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٤١ - ٤٠ / ٢: ، والذيل البن رجب٤٦ / ١٣= 
 ١٠ - ٩ / ٥: ، وشذرات الذهب٤٤ - ٤٣: ، وقالئد التاديف١٩٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٩٩

  .٢١٨: والتاج املكلل
  .انب الشرقي من بغدادباجل) ١(
  .٥٨: الذيل) ٢(

(*)  

)٢١/٤٢٧(  

  

  .وكانت جنازته مشهودة، ومحل على الرؤوس رمحه اهللا
  .سنة ثالث وست مئة) ١(مات يف شوال يف سادسه 

  .أبو جعفر الصيدالين، وحممد بن معمر بن الفاخر، ومكي بن ريان املاكسيين: ومات فيها
  

 بن قلج دين سليمان ابن السلطان قلج أرسالن مسعودالسلطان ركن ال*  صاحب الروم - ٢٢٣
  .أرسالن بن سليمان السلجوقي



مرض بالقولنج فهلك يف ذي القعدة سنة ست مئة، وكانت دولته ثنيت عشرة سنة، وكان قبل موته بأيام 
  .قد غدر بأخيه صاحب أنقرة اليت يقال هلا اآلن أنكورية

  .السفة ويقدمهمكان مييل إىل مذهب الف: قال املؤيد احلموي
  .وملكوا بعده ولده قلج أرسالن فلم يتم ذلك

  
  الشيخ االمام الفقيه احملدث االديب الكامل بقية املشايخ خملص * *  ابن الفاخر- ٢٢٤

__________  
  ).التكملة(يف ليلة السادس منه كما ذكر املنذري يف ) ١(
، واجلامع املختصر ٨٦٠: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٨٢ - ٨١ / ١٢: الكامل البن االثري* 

، والوايف ١١١ / ٣: ، املختصر اليب الفدا٢٢٨: ، وتاريخ ابن العربي١٣٠ / ٩: البن الساعي
 ١٦٣ / ١: ، والسلوك للمقريزي٣٨ - ٣٧ / ١٣: ، والبداية والنهاية١٨١: الورقة / ٨: بالوفيات
  .وغريها

: الورقة / ٦: ، وعقود اجلمان البن الشعار)٥٩٢١باريس  (١٥٠: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة* * 
  = (*)، وتلخيص جممع ٩٦١: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٢٥٤، ٢٠٨ - ٢٠٨

)٢١/٤٢٨(  

  

  أبو عبد اهللا حممد بن معمر بن عبد الواحد بن الفاخر القرشي) ١(الدين 
  .العبشمي االصبهاين

  ).٢(ولد يف سنة عشرين ومخس مئة 
، )٣(وزدانية حضورا، ومن جعفر بن عبد الواحد، وإمساعيل االخشيذ، وابن أيب ذر ومسع من فاطمة اجل

  .وإمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، واحلسني بن عبدامللك اخلالل، وزاهر الشحامي، وعدة
وأملى ببغداد، وكان رئيسا حمتشما، حمدثا، مفيدا، متفننا، بصريا مبذهب الشافعي، له صورة كبرية يف 

  .الدولة
  .، ومجاعة)٤( عنه ابن خليل، والضياء، وأبو موسى ابن احلافظ روى

  .واجاز للربهان ابن الدرجي، وابن البخاري
  ).٦(سنة ثالث وست مئة، وكان ال جييز املناكري واملوضوعات ) ٥(مات بشرياز يف ربيع االول 

__________  
 / ١: واملختصر احملتاج، ١٤٧ - ١٤٦ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٤٣٨: الترمجة / ٤: اآلداب



، ١٧٣: ، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة٤٣ / ٥: ، وطبقات السبكي٧ / ٥: ، والعرب١٤٧
 / ٥: ، وشذرات الذهب٦٠: ، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، الورقة١٩٣ / ٦: والنجوم الزاهرة

١١.  
: الترمجة / ٤( بذلك من تلخيصه أيضا، وقد ذكره ابن الفوطي يف امللقبني) فخر الدين(ويلقب ) ١(

٤٣٨.(  
  .يف ليلة اخلامس والعشرين من مجادى اآلخرة من السنة، كما يف تكملة املنذري) ٢(
  .أبو بكر حممد بن علي بن أيب ذر الصاحلاين) ٣(
  . ه٦٠٠هو عبد الغين املقدسي املتوىف سنة : احلافظ) ٤(
  عاشر من شهر ربيع اآلخر من السنة،ولكن ذكر املنذري وابن النجار أنه تويف يف ال) ٥(

  .وذكر املنذري أنه تويف بأصبهان عند قدومه إليها من شرياز
  .ميتنع من إجازة املناكري واملوضوعات: يعين) ٦(

(*)  

)٢١/٤٢٩(  

  

 بن نصر ابن أيب الشيخ الصدوق املعمر مسند الوقت أبو جعفر حممد بن أمحد*  الصيدالين - ٢٢٥
  .ن خالويه االصبهاين الصيدالين سبط حسني ابن مندةالفتح حسني بن حممد ب

  .ولد ليلة النحر سنة تسع ومخس مئة
  .، وكان ميكنه السماع منه فما اتفق)١(ومسع حضورا يف الثالثة شيئا كثريا من أيب علي 

وحضر حممود بن إمساعيل االشقر، وعبد الكرمي بن علي فورجة، ومحزة بن العباس، وعبد اجلبار بن 
  .االموي، وجعفر ابن عبد الواحد الثقفي، وأبا عدنان حممد بن أيب نزارالفضل 

للطرباين بكماله، وهو ابن إحدى عشرة سنة، وتفرد ) املعجم الكبري) (٢(ومسع من فاطمة بنت عبد اهللا 
  .بالرواية عن املذكورين سوى فاطمة

  .وكان يعرف بسلفة
 العثماين، وعبد اهللا ابن احلافظ، وبدل التربيزي، روى عنه الشيخ الضياء فأكثر، وبالغ، وحممد بن عمر

وحممد بن أمحد الزجناين، وابن خليل، وحسن بن يونس سبط داود بن معمر، وعبد اهللا بن يوسف ابن 
  .اللمط، وأبو اخلطاب بن دحية، وخلق

__________  
 ٢:  االسالم، ودول١٤١ - ١٤٠ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٩٩٠: الترمجة / ٢: تكملة املنذري* 



، وشذرات ١٩٣ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٠: ، وذيل التقييد للفاسي، الورقة٧ / ٥: ، والعرب٨٢/ 
  .١١ - ١٠ / ٥: الذهب

  .٥١٥أبو علي احلسن بن أمحد احلداد االصبهاين املتوىف سنة ) ١(
  .اجلوزدانية املتفردة بروايته عن ابن ريذة عن املؤلف) ٢(

(*)  

)٢١/٤٣٠(  

  

  ).١(بن الدرجي، وابن البخاري، وابن شيبان، وطائفة وأجاز ال
  .تويف يف سلخ رجب سنة ثالث وست مئة فيما قرأت خبط الضياء

  
، بقية املسندين أبو علي وأبو عبد اهللا الواسطي مث ابن عبد اهللا بن فرج بن سعادة*  حنبل - ٢٢٦

بن احلصني، ومساعه له بقراءة ابن كله عن هبة اهللا ا) ٢) (املسند(البغدادي الرصايف املكرب، راوي 
  .اخلشاب يف سنة ثالث وعشرين ومخس مئة

ومسع أحاديث من إمساعيل ابن السمرقندي، وأمحد بن منصور بن املؤمل، وكان يكرب جبامع املهدي، 
  .وينادي يف االمالك

رطيب، واملوفق حدث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، وابن خليل، وأبو الطاهر ابن االمناطي، والتاج الق
، والصدر البكري، وخطيب مردا، والتقي بن أيب اليسر، وأبو الغنائم بن )٣(حممد بن عمر االباري 

  .عالن، وابن أيب عمر، والشيخ الفخر، وغازي ابن احلالوي، وزينب بنت مكي، وخلق كثري
__________  

يب عمر، والكمال عبدالرحيم، أمحد بن أيب اخلري، والشيخ مشس الدين عبد الرمحان بن أ: ومنهم) ١(
  .وإمساعيل العسقالين

 ٣٩: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة١١٦ / ١٢: ، والكامل البن االثري٩١: التقييد البن نقطة، الورقة* 
، وذيل ٩٩٨: الترمجة / ٢: ، وتكملة املنذري٥٣٧ - ٥٣٦ / ٨: ، ومرآة الزمان)٥٩٢٢باريس (

، ومشيخة النجيب عبد اللطيف ٢٤٦ - ٢٤٥ / ٩: البن الساعي، واجلامع ٦٢: الروضتني اليب شامة
  ، ومشيخة ابن البخاري،٩٣ - ٩١: احلراين، الورقة

 / ٢: ، واملختصر احملتاج١٠ / ٥: ، والعرب١٥٨ - ١٥٧ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٠: الورقة
: الورقة / ١٧: ين، وعقد اجلمان للعي٥٠ / ١٣: ، والبداية البن كثري٨٣ / ٢: ، ودول االسالم٥٤

  .١٢ / ٥: ، وشذرات الذهب١٩٥ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣١٢ - ٣١١



  .مسند االمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه) ٢(
  .النه كان خطيب بيت االبار) ٣(

(*)  

)٢١/٤٣١(  

  

بإربل وباملوصل ودمشق، وكان ميرض بالتخم، كان ) املسند(كان فقريا جدا، روى ): ١(قال أبو شامة 
  .سلطان يعمل له االلوانال

كان أبوه قد وقف نفسه على مصاحل املسلمني، واملشي يف قضاء حوائجهم، وكان : وقال ابن االمناطي
  .أكثر مهه جتهيز املوتى على الطرق

ملا : حدثين حنبل بن عبد اهللا قال: حدثنا أبو الطاهر ابن االمناطي بدمشق، قال): ٢(قال ابن نقطة 
مسه حنبل، وإذا : قد ولد يل ابن ما أمسيه ؟ قال: لشيخ عبد القادر اجليلي، وقال لهولدت، مضى أيب إىل ا

، وكان هذا من )املسند(فسماين كما أمره، فلما كربت مسعين : أمحد بن حنبل، قال) مسند(كرب مسعه 
  .بركة مشورة الشيخ

ل على أنه يف سنة عشر كان دالال يف بيع االمالك، سئل عن مولده فذكر ما يد): ٣(قال ابن الدبيثي 
حمرم سنة ) ٤(وتويف بعد عوده من الشام يف ليلة اجلمعة رابع : ومخس مئة أو إحدى عشرة، إىل أن قال

  .أربع وست مئة
ببغداد أكثره بقراءيت عليه، يف نيف وعشرين جملسا، وملا ) املسند(مسعت منه مجيع : قال ابن االمناطي

حيصل لك مال ويقبل عليك وجوه الناس : ام فقلتأخذ أرغبه يف السفر إىل الش) ٥(فرغت 
  ورؤساؤهم،

  دعين، فواهللا ما أسافر الجلهم، وال ملا حيصل منهم، وإمنا أسافر: فقال
__________  

  .٦٢: ذيل الروضتني) ١(
  .٩١: التقييد، الورقة) ٢(
  ).٥٩٢٢باريس  (٣٩: ذيل تاريخ مدينة السالم، الورقة) ٣(
ومثله يف مشيخة النجيب عبد اللطيف احلراين حيث ) ليلة الرابع عشر: (الذي يف تكملة املنذري) ٤(

  .ذكر أنه تويف يف اليوم الثالث عشر من احملرم
  .يعين من مساعه) ٥(

(*)  



)٢١/٤٣٢(  

  

  .خدمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أروي أحاديثه يف بلد ال تروى فيه
تمعت يف جملس مساع قبل هذا بدمشق، بل مل جيتمع مثلها اجتمع له مجاعة ال نعلمها اج: قال ابن االمناطي
  ).املسند(الحد ممن روى 

  .أمسعه مرة بالبلد ومرة باجلامع املظفري): ١(قلت 
  .مات عبد الواحد بن سلطان املقرئ، وست الكتبة بنت الطراح: وفيها

  
 ابن حسن بن  بن أيب نصرالشيخ املعمر العامل املقرئ املسند أبو عبد اهللا احلسني*  ابن القارص - ٢٢٧

  .هبة اهللا بن أيب حنيفة احلرميي الضرير املعروف بابن القارص
وبلغين أنه من ذرية ) ٢) (املسند(هو آخر من روى عن هبة اهللا بن احلصني شيئا من : قال ابن الدبيثي
  .أيب حنيفة االمام

  .ومسع أيضا من أيب منصور القزاز وأيب علي اخلزاز وأضر بأخرة
  .حدث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، وابن خليل، والشيخ الضياء: قلت

  .وأجاز للفخر ابن البخاري
  قرأ بالروايات على املبارك بن أمحد بن الناعورة،): ٣(قال ابن النجار 

__________  
  .القول للذهيب) ١(
 / ٢: احملتاج، واملختصر ١٨٩ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٠٧٠: الترمجة / ٢: تكملة املنذري* 

 ٥: ، وشذرات الذهب١٩٧ - ١٩٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٢ / ٥: ، والعرب٤٩٣: ، واملشتبه٤٣
  ).املشتبه(والذهيب يف ) التكملة(وقد قيده املنذري يف ) الفارض(إىل ) الشذرات(، وتصحف يف ١٤/ 
  .مسند االمام أمحد رضي اهللا عنه) ٢(
  ).تاريخ االسالم(ؤلف يف قول ابن النجار هذا مل يورده امل) ٣(

(*)  

)٢١/٤٣٣(  

  

  .من ابن احلصني، وكان صاحلا، حسن االخالق) املسند(ومسع أكثر 
  .تويف يف التاسع والعشرين من شعبان سنة مخس وست مئة وله تسعون سنة



  
  .امسها نعمة بنت علي بن حيىي بن علي ابن الطراح*  ست الكتبة - ٢٢٨

) ٣) (اجلامع(له، وكتاب ) ٢) (البخالء(للخطيب، وكتاب ) ١) (الكفاية(مسعت من جدها كتاب 
  .وأشياء) القنوت(وكتاب ) ٤) (السابق والالحق(وكتاب 

  .ومسعت من أيب شجاع البسطامي
  .وأجاز هلا حممد بن علي بن أيب ذر الصاحلاين والفراوي

  .، ومجاعة)٥(ي حدث عنها الضياء، وابن خليل، واليلداين، واملنذري، وابن أيب عمر، والفخر عل
__________  

، واملختصر ٦٣: ، وذيل الروضتني١٠٠٨: الترمجة / ٢: ، وتكملة املنذري٥٣٩ / ٨: مرآة الزمان* 
، ١٦١ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٠ / ٥: ، والعرب٥٨١: ، واملشتبه١٣١: احملتاج إليه، الورقة

  .١٢ / ٥: ، وشذرات الذهب١٩٥ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣١٣: الورقة / ١٧: وعقد اجلمان للعيين
  .الكفاية يف علم الرواية، طبع يف اهلند) ١(
  .طبع ببغداد بتحقيق الدكتور أمحد مطلوب ورفاقه) ٢(
  .اجلامع الخالق الراوي وآداب السامع، ومساعها على نسخة االسكندرية، وطبع بأخرة) ٣(
  .وقد طبع حديثا) ٤(
أخربتنا الشيخة : (يخته اليت من ختريج ابن الظاهري احلنفيقال فخر الدين ابن البخاري يف مش) ٥(

قدمت علينا قراءة عليها وأنا أمسع يف مجادى االوىل يف سنة ..املسندة أم عبد الغين ست الكتبة نعمة
  ).١٢٤: الورقة..(إحدى وست مئة بدمشق

(*)  

)٢١/٤٣٤(  

  

  .، وقيل سنة أربع وعشرينسنة مثاين عشرة) ٢(، وقيل )١(ولدت سنة ثالث وعشرين ومخس مئة 
  .وتوفيت بدمشق يف الثامن والعشرين من ربيع االول سنة أربع وست مئة

  
، الشيخ اجلليل املسند الرحلة أبو القاسم ابن أيب املطهر القاسم بن الفضل*  عبد الواحد - ٢٢٩

  .االصبهاين الصيدالين
ة، وإمساعيل االخشيذ، وابن أيب ذر مسع من أبيه، وجعفر بن عبد الواحد الثقفي، وفاطمة اجلوزداني

  الصاحلاين، ومسع حضورا من عبد



  .الواحد الدشتج صاحب أيب نعيم، وعمر دهرا، فإن مولده يف ذي احلجة سنة أربع عشرة ومخس مئة
حدث عنه احلافظان الضياء، وابن خليل، ومجاعة، وأجاز للشيخ مشس الدين عبد الرمحان، والكمال 

  .يب اخلري، وأمحد بن شيبان، والفخر عليعبدالرحيم، وأمحد بن أ
  .تويف بأصبهان يف مجادى االوىل سنة مخس وست مئة

  أخربنا أمحد بن سالمة، وعلي بن أمحد كتابة عن عبد الواحد بن
__________  

  .الذي قال ذلك هو الشهاب القوصي يف معجمه) ١(
  ).التكملة(هذا قول عبد العظيم املنذري يف ) ٢(
  .١٣ / ٥: ، والعرب١٩٨ / ١ / ١٨: متاريخ االسال* 

ومل يترمجه املنذري يف تكملته مع أنه ترجم أخاه أبا الفضائل الفضل بن القاسم املتوىف يف احلادي 
  ).١٤٣: الترمجة / ١ (٥٨٧والعشرين من مجادى اآلخرة سنة 

(*)  

)٢١/٤٣٥(  

  

 أخربنا أبو نعيم احلافظ يف حضورا،) ١(القاسم، أن عبد الواحد بن حممد أخربهم يف سنة سبع عشرة 
آخر سنه تسع وعشرين وأربع مئة، أخربنا أبو علي الصواف، حدثنا إسحاق احلريب، حدثنا عفان، حدثنا 

إىل طعام، ) ٢(دعي عبد اهللا بن يزيد : محاد بن سلمة، عن أيب جعفر اخلطمي، عن حممد بن كعب قال
تطالعت : (ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: فلما جاء رأى البيت منجدا فقعد خارجا وبكى وقال

أنتم خري أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى، ويغدو :  مث قال- أي أقبلت -عليكم الدنيا ثالثا 
أفال أبكي وقد : قال عبد اهللا) أحدكم يف حلة ويروح يف أخرى، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة

  .رأيتكم تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة
  .عن هالل بن العالء عن عفان) اليوم والليلة(لنسائي يف ا

  
 بن أيب الشيخ االمام العالمة شيخ احلنابلة وجيه الدين أبو املعايل أسعد بن املنجى*  ابن املنجى - ٢٣٠

  .املنجى بركات بن املومل التنوخي املعري مث الدمشقي احلنبلي
  .ولد سنة تسع عشرة ومخس مئة

  على شرف االسالم عبد الوهاب ابن) ٣(د أن تفقه وارحتل إىل بغداد بع
__________  



  .يعين ومخس مئة) ١(
  .عبد اهللا بن يزيد اخلطمي االنصاري الصحايب) ٢(
 / ٥: ، والعرب٢٢٠ - ٢١٩ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٠٩٩: الترمجة / ٢: تكملة املنذري* 

، وشذرات ١٨٢: يفة، الورقة، وسلم الوصول حلاجي خل٥٠ - ٤٩ / ٢: ، وذيل ابن رجب١٧
  .٢٢٠ - ٢١٩: ، والتاج املكلل للقنوجي١٩ - ١٨ / ٥: الذهب

  .تفقه على مذهب االمام أمحد بن حنبل) ٣(
(*)  

)٢١/٤٣٦(  

  

  .احلنبلي، فتفقه أيضا على الشيخ عبد القادر، والشيخ أمحد احلريب
أمحد بن حممد العباسي، ومسع ، وأنوشتكني الرضواين، وأيب جعفر )١(ومسع من أيب الفضل االرموي 

  .بدمشق من نصر بن مقاتل، وطائفة
روى عنه الشيخ موفق الدين ابن قدامة، وابن خليل، والضياء، والزكي املنذري، والشهاب القوصي، 

  .، والفخر ابن البخاري، ومجاعة)٢(وابن أيب عمر 
  .ووقفها عليه وعلى ذريته) ٣(والجله بىن الرئيس مسمار مدرسته 

  .عر جيد، ومعرفة تامة، وجاللة وافرةوله ش
  .وغري ذلك) اخلالصة يف املذهب(يف عدة جملدات، وكتاب ) النهاية يف شرح اهلداية(ألف كتاب 

  .ويف أوالده علماء وكرباء
  .سنة ست وست مئة، وله سبع ومثانون سنة) ٤(تويف يف مجادى اآلخرة 

  .وقد ويل قضاء حران يف دولة امللك نور الدين
  .خوه أبو حممد عبد الوهاب عن غري عقب سنة مخس عشرة وست مئةومات أ

  .روى عنه الفخر ابن البخاري عن ابن مقاتل
__________  

  .حممد بن عمر االرموي) ١(
  .يعين الشيخ الشمس عبد الرمحان بن أيب عمر املقدسي) ٢(
  .وهي املدرسة املسمارية بدمشق) ٣(
  . الثاين والعشرين من شهر ربيع االول من السنةلكن الزكي املنذري ذكر أنه تويف يف) ٤(

(*)  



)٢١/٤٣٧(  

  

الشيخ االمام القاضي املعمر مسند العراق أبو الفتح حممد ابن القاضي أيب العباس *  املندائي - ٢٣١
  . بن خبتيار بن علي بن حممد املندائي الواسطيأمحد

  ).١(ولد بواسط يف سنة سبع عشرة 
، فسمع من أيب القاسم بن احلصني كثريا، وأيب عبد اهللا البارع، وهبة اهللا بن )٢(واعتىن به أبوه، وقدم به 

الطرب، وأمحد بن علي الي، واحلافظ أيب عامر العبدري، ومكي الربوجردي، وعبيداهللا بن حممد بن 
  البيهقي، وأيب بكر املزريف، وقاضي املارستان، وأيب منصور القزاز،

  .وأيب منصور بن خريون، وعدة
وقد ويل أبوه قضاء الكوفة، فسمعه ا من أيب الربكات عمر بن إبراهيم الزيدي، وبواسط من أيب الكرم 

  .نصر اهللا بن اجللخت، والقاضي حممد بن علي اجلاليب، واملبارك بن نغوبا
  .وتال ا على أمحد بن عبيد اهللا اآلمدي، وابن تركان

  .دب على أيب منصور ابن اجلواليقيوتفقه ببغداد على أيب منصور ابن الرزاز، وتأ
__________  

، وتكملة )بتحقيقنا (١٤٥ - ١٤٢ / ١: ، وتاريخ ابن الدبيثي١١٨ / ١٢: الكامل البن االثري* 
: ، وتاريخ االسالم٢٧٨ - ٢٧٧ / ٩: ، واجلامع املختصر البن الساعي١٠٦٤: الترمجة / ٢: املنذري

، ١٨٤ - ١٨٣: ، ومعرفة القراء، الورقة١٨/  ١: ، واملختصر احملتاج٢٥٧ - ٢٠٦ / ١ / ١٨
، ٥٢ / ١٣: ، والبداية البن كثري١١٦ / ٢: ، والوايف للصفدي١٤ / ٥: ، والعرب٦٢٤: واملشتبه

، ١٩٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣١٦: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٥٦ / ٢: وغاية النهاية
  .١٧ / ٥: وشذرات الذهب

  .ومخس مئة: يعين) ١(
  .إىل بغداد) ٢(

(*)  

)٢١/٤٣٨(  

  

حدث عنه أبو الطاهر ابن االمناطي، وأبو بكر بن نقطة، وفتوح بن نوح اجلويين، وابن النجار، وابن 
  .الدبيثي، وابن عبد الدائم، وعدة

  .وأجاز البن أيب عمر، والفخر علي، والقاضي عبد الواحد االري



صول، صحيح النقل، متيقظا، صار أسند أهل زمانه، كان حسن املعرفة، جيد اال): ١(قال ابن الدبيثي 
  .وحدث ببغداد غري مرة، ونعم الشيخ كان، عقال وخلقا ومودة

  كان بقية السلف، وشيخ القضاة): ٢(وقال احلافظ عبد العظيم 
  .كامال، وكان يعرف ما يقرأ عليه) املسند(والشهود، وآخر من حدث ب 

 أجدادي قوما من العجم تأخر إسالمهم، فسموا بذلك، وهو كان: ، فقال)٣(وسئل عن معىن املاندائي 
  .الباقي بالفارسية

  .مات يف ثامن شعبان سنة مخس وست مئة، ودفن بداره، وختمت عنده عدة ختم رمحه اهللا
  .وقد ناب مدة يف قضاء واسط

  .، وثقه ابن النجار)٤(كتب عنه أبو بكر احلازمي، وحدث عنه ببغداد بالكثري 
__________  

  .١٤٣ / ١: ذيل تاريخ مدينة السالم) ١(
  .١٠٦٤: الترمجة / ٢: التكملة) ٢(
  .هكذا وردت بااللف، وهو جائز أيضا) ٣(

وقد حترفت يف املصادر االخرى حتريفات كثرية كما يف البداية البن كثري وغاية النهاية والشذرات 
  .وغريها

  .ومات احلازمي قبله بإحدى وعشرين سنة) ٤(
(*)  

)٢١/٤٣٩(  

  

 بن حممد بن حممد بن االمام الفاضل احملدث مفيد بغداد أبو بكر حممد بن املبارك*  ابن مشق - ٢٣٢
  .حسني البغدادي البيع، عرف بابن مشق

  . ومسعه والده، مث طلب بنفسه٥٣٣ولد سنة 
مسع أبا بكر أمحد بن االشقر، والقاضي حممد بن عمر االرموي، وسعيد ابن البناء، وسعد اخلري 

  .ندلسي، فمن بعدهماال
  .روى عنه ابن النجار، والضياء، والنجيب عبد اللطيف، وطائفة

  .وأجاز للفخر علي، والمساعيل العسقالين، وكان صدوقا، متوددا، مجيل السرية
، وبلغت أثباته ست جملدات، واختلط قبل )٢) (املعجم(مل يرو إال اليسري، وقد عمل ): ١(قال الدبيثي 

  . سنني، حىت كان ال يأيت بشئ على وجه الصحة، فتركه الناسموته بنحو من ثالث



  .مات يف حادي عشر شعبان سنة مخس وست مئة
أبو الفتح املندائي، والقاضي صدر الدين ابن درباس، وشيخ القراء أبو اجلود اللخمي، : ومات فيها

  واحلسني بن أيب نصر احلرميي ابن
__________  

: الترمجة / ٢: ، وتكملة املنذري)٥٩٢١باريس  (١٤٢ - ١٤١: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة* 
  . وهو الشيخ الثاين واخلمسون فيها٩٧ - ٩٦: ، ومشيخة النجيب عبد اللطيف، الورقة١٠٦٧

، واملختصر ١٥٩ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٢٨٠ - ٢٧٩ / ٩: واجلامع املختصر البن الساعي
، ١٩٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٨٢ / ٤:  بالوفيات، والوايف١٤ / ٥: ، والعرب١٤٠ / ١: احملتاج

  .٧١ / ٧: ، وتاج العروس١٨ / ٥: وشذرات الذهب
  ).٥٩٢٢باريس  (١٤٢: ذيل تاريخ مدينة السالم، الورقة) ١(
  .من مصادر ابن الدبيثي يف تارخيه، وال نعرف اليوم له نسخة) املعجم(كان هذا ) ٢(

(*)  

)٢١/٤٤٠(  

  

  .ن أيب املطهر الصيدالين، وعبد اهللا بن أيب احلسن اجلبائيالقارص، وعبد الواحد ب
  

احلراين، مث ) ١( أبو يعلى ابن القبيطي ابن محزة بن فارس االمام شيخ القراء*  محزة بن علي - ٢٣٣
  .البغدادي، أخو احملدث أيب الفرج حممد

  ).٢(ولد سنة أربع وعشرين ومخس مئة 
، وأيب الكرم الشهرزوري، وعمر بن ظفر، وعلي بن أمحد )٣(قرأ بالروايات على أبيه، وسبط اخلياط 

  .اليزدي
ومسع من أيب منصور القزاز، وأيب احلسن بن توبة، وحممد بن حممد ابن السالل، وعلي بن الصباغ، وأيب 

  .سعد البغدادي، وخلق كثري
  .وكتب، وتعب، وحصل االصول، لكن احترقت كتبه، وكان مليح الكتابة، متقنا، إماما

  .ث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، وابن خليل، وعدةحد
__________  

، ومرآة )٥٩٢٢باريس  (٣٧ - ٣٦: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة٨٩: التقييد البن نقطة، الورقة* 
، واجلامع ٥٤: ، وذيل الروضتني٩٣٩: الترمجة / ٢: ، وتكملة املنذري٥٢٧ - ٥٢٦ / ٨: الزمان



، ٤ / ٥: ، والعرب٩٨ - ٩٧ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٨٩/  ٩: املختصر البن الساعي
 / ١: ، وغاية النهاية البن اجلزري١٤٢: الورقة / ١١: ، والوايف بالوفيات٥٠ / ٢: واملختصر احملتاج

 ٥: ، وشذرات الذهب٢٩٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٩٠الورقة  / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٢٦٤
 /٧.  
بضم القاف وفتح الباء املوحدة وتشديدها وسكون الياء آخر : فقال) التكملة( قيده املنذري يف) ١(

  .احلروف وبعدها طاء مهملة مكسورة
  .يف رمضان، كما ذكر غري واحد) ٢(
  .أبو حممد عبد اهللا بن علي املقرئ املشهور: سبط اخلياط هو) ٣(

(*)  

)٢١/٤٤١(  

  

 منه من كتب القراءات واالدب، وكان ثقة حجة أكثرت عنه، والزمته، ومسعت): ١(قال ابن النجار 
نبيال موصوفا حبسن االداء وطيب النغمة، يقصده الناس يف التراويح، ما رأيت قارئا أحلى نغمة منه، وال 
أحسن جتويدا، مع علو سنه، وانقالع ثنيته، وكان تام املعرفة بوجوه القراءات وعللها وحفظ أسانيدها 

نة باحلديث، وكان دمثا لطيفا متوددا، وكان يف صباه من أحسن أهل وطرقها، وكانت له معرفة حس
  زمانه وأظرفهم، مع صيانة

ونزاهة، وكان من أحسن الشيوخ صورة، وقد أكثر الشعراء يف وصفه، فأنشدين حيىي بن طاهر، أنشدنا 
 به ومل ضنيت* متلك مهجيت ظيب غرير : أبو الفتح حممد بن حممد الكاتب لنفسه يف محزة بن القبيطي

ومن ريق بفيه ويف فؤادي قرأت على محزة بن علي، أخربنا ابن * أبلغ مرادي فتصحيف امسه يف وجنتيه 
  .توبة، حدثنا اخلطيب، فذكر حديثا

  .تويف يف ثامن عشر ذي احلجة سنة اثنتني وست مئة
  .وفيها تويف ضياء بن اخلريف، وسلطان غزنة الشهاب الغوري

  
 بن أيب الرضا بن اخلصيب بن  العامل الفقيه أبو املفضل حممد بن احلسنيالشيخ*  ابن اخلصيب - ٢٣٤

  .زيد القرشي الدمشقي الشافعي
__________  

  ).تاريخ االسالم(قول ابن النجار هذا كله مل يورده املؤلف يف كتابه ) ١(
 / ٦: ، والنجوم الزاهرة٧٨ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٨٦١: الترمجة / ٢: تكملة املنذري* 



  .٦ / ٥: ، وشذرات الذهب١٨٨
(*)  

)٢١/٤٤٢(  

  

  ).١(ولد سنة مخس وعشرين 
، وأيب طالب علي بن أيب عقيل الصوري، ونصر اهللا بن حممد )٢(ومسع من مجال االسالم أيب احلسن 

  .الفقيه
 حدث عنه إبراهيم بن إمساعيل املقدسي، وعبد امللك بن عبد الكايف، وعبد الواحد بن أيب بكر الواعظ

  احلموي، وحممد بن املسلم بن أيب اخلوف، ويوسف بن خليل، وإمساعيل القوصي، وخالد النابلسي،
  .وحممد بن حيان العامري، وآخرون

  .وأجاز المحد بن سالمة احلداد، والفخر ابن البخاري، والكمال عبد الرحيم
لث احملرم وكان تويف سنة إحدى وست مئة يف ثا: وثقه بعضهم، وضعفه ابن خليل وما فسر، وقال

  .يعرف قدميا بسبط زيد احملتسب
  

  املتبع) ٣( الصادق القدوة العابد االثري االمام العامل احلافظ الكبري*  عبد الغين - ٢٣٥
__________  

  . كما يف تكملة املنذري٥٢٥مولده يف السادس عشر من رجب سنة ) ١(
  .علي بن املسلم السلمي) ٢(
، ومرآة )٥٩٢٢باريس  (١٧٩: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة١٥٨ :التقييد البن نقطة، الورقة* 

، واجلامع ٤٦: ، وذيل الروضتني٧٧٨: الترمجة / ٢: ، وتكملة املنذري٥٢٢ - ٥١٩ / ٨: الزمان
، وتاريخ ٥٠ - ٤٩: ، واملستفاد من ذيل تاريخ بغداد، الورقة١٤٠ / ٩: املختصر البن الساعي

 / ٤: ، وتذكرة احلفاظ٨٦: واملختصر احملتاج، الورقة) ١٥٨٢باريس  (١٢٧: الورقة: االسالم
 - ٣٨ / ١٣: ، والبداية والنهاية٨٠ / ٢: ، ودول االسالم٣١٣ / ٤: ، والعرب١٣٨١ - ١٣٧٢

 ٦٨: ، والفالكة للدجلي١١٠: ، والعسجد املسبوك، الورقة٣٤ - ٥ / ٢: ، والذيل البن رجب٣٩
 وغريها، وهو صاحب ٣٤٦ - ٣٤٥ / ٤: ذهب، وشذرات ال١٦٥ / ١: ، وحسن احملاضرة٦٩ -
الذي هذبه املزي وزاد عليه زيادات نفيسة، فانظر مقدمتنا للمجلد االول من ) الكمال يف أمساء الرجال(
  ).ذيب الكمال(



  .نسبة إىل عنايته باالثر على صاحبه أفضل الصالة والتسليم) ٣(
(*)  

)٢١/٤٤٣(  

  

الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور ابن رافع بن حسن بن عامل احلفاظ تقي الدين أبو حممد عبد 
  جعفر املقدسي اجلماعيلي مث الدمشقي املنشأ

  ).الصغرى(و ) االحكام الكربى(الصاحلي احلنبلي، صاحب 
على الشيخ عبداحلميد بن أمحد ) ١(قرأت سريته يف جزئني مجع احلافظ ضياء الدين أيب عبد اهللا املقدسي 

  .ام ستة وعشرين وست مئة من املؤلف فعامة ما أورده فمنهاالبناء بسماعه ع
هو أكرب ): ٣(ومخس مئة جبماعيل أظنه يف ربيع اآلخر، قالت والديت ) ٢(ولد سنة إحدى وأربعني : قال

  .بأربعة أشهر، واملوفق ولد يف شعبان) ٤(من أخيها الشيخ املوفق 
 وبغداد، وحران، واملوصل، وأصبهان، مسع الكثري بدمشق، واالسكندرية، وبيت املقدس، ومصر،

  .ومهذان، وكتب الكثري
مسع أبا الفتح ابن البطي، وأبا احلسن علي بن رباح الفراء، والشيخ عبد القادر اجليلي، وهبة اهللا بن 

، ومعمر بن الفاخر، وأمحد بن املقرب، وحيىي بن ثابت، وأبا بكر )٥(هالل الدقاق، وأبا زرعة املقدسي 
  بن

__________  
  . وكتب جمموعة سري للمقادسة٦٤٣تويف الضياء سنة ) ١(

  .مكي بن عمر بن نعمة املصري: ونقل ابن رجب عن الضياء أن ممن كتب سرية له أيضا
  ).وذكر عنه بعض أصحابه على أن مولده سنة أربع وأربعني ومخس مئة: (ولكن قال الزكي املنذري) ٢(

إما :  أنه سأل احلافظ عبد الغين عن مولده، فقال-ابن رجب  على ما نقل -وذكر ابن النجار يف تارخيه 
  .االظهر أنه سنة أربع: يف سنة ثالث أو يف سنة أربع وأربعني ومخس مئة، وأنه قال

  .الكالم للضياء) ٣(
  .٦٢٠ابن قدامة املتوىف سنة ) ٤(
  .طاهر بن حممد) ٥(

(*)  

)٢١/٤٤٤(  

  



، فكتب عنه حنوا )١(ة ببغداد، واحلافظ أبا طاهر السلفي النقور، وأمحد بن عبد الغين الباجسرائي، وعد
  .من ألف جزء، وبدمشق أبا املكارم بن هالل، وسلمان بن علي الرحيب، وأبا املعايل بن صابر، وعدة
ومبصر حممد بن علي الرحيب، وعبد اهللا بن بري، وطائفة، وبأصبهان احلافظ أبا موسى املديين، وأبا 

، وحممد بن عبد الواحد الصائغ، )٢(وأبا الفتح اخلرقي، وابن ينال الترك الوفاء حممود بن محكا، 
  .وحبيب بن إبراهيم الصويف، وباملوصل أبا الفضل الطوسي، وطائفة

ومل يزل يطلب ويسمع ويكتب، ويسهر، ويدأب، ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ويتقي اهللا، ويتعبد 
  .ويصوم، ويتهجد، وينشر العلم إىل أن مات

رحل إىل بغداد مرتني، وإىل مصر مرتني، سافر إىل بغداد هو وابن خاله الشيخ املوفق يف أول سنة إحدى 
، فكانا خيرجان معا ويذهب أحدمها يف صحبة رفيقه إىل درسه ومساعه، كانا شابني خمتطني )٣(وستني 

ريد الفقه، فتفقه احلافظ ، وخوفهما الناس من أهل بغداد، وكان احلافظ ميله إىل احلديث واملوفق ي)٤(
ومسع املوفق معه الكثري، فلما رآمها العقالء على التصون وقلة املخالطة أحبومها، وأحسنوا إليهما، 

وحصال علما مجا، فأقاما ببغداد حنو أربع سنني، ونزال أوال عند الشيخ عبد القادر فأحسن إليهما، مث 
  . واخلالف على ابن املينمات بعد قدومهما خبمسني ليلة، مث اشتغال بالفقه

  يف سنة ست وستني، فأقام مدة، مث رحل أيضا إىل السلفي سنة) ٥(ورحل احلافظ إىل السلفي 
__________  

  .ذكر املنذري أن عبد الغين مسع من السلفي باالسكندرية) ١(
  .أبو العباس أمحد بن أيب منصور أمحد بن حممد بن ينال) ٢(
  .يعين ومخس مئة) ٣(
  . أول ظهور الشعر يف وجهيهما:يعين) ٤(
  .كان السلفي آنذاك مقيما باالسكندرية) ٥(

(*)  

)٢١/٤٤٥(  

  

  .سبعني
  .مث سافر سنة نيف وسبعني إىل أصبهان، فأقام ا مدة، وحصل الكتب اجليدة

، بل مييل إىل السمرة، حسن الشعركث اللحية، واسع )١(وكان ليس باالبيض االمهق : قال الضياء
م اخللق، تام القامة، كأن النور خيرج من وجهه، وكان قد ضعف بصره من البكاء والنسخ اجلبني، عظي

  .واملطالعة



حدث عنه الشيخ موفق الدين، واحلافظ عز الدين حممد واحلافظ أبو موسى عبد اهللا والفقيه ): ٢(قلت 
 عبد الرمحان، أبو سليمان أوالده، واحلافظ الضياء، واخلطيب سليمان بن رمحة االسعردي، والبهاء

والشيخ الفقيه حممد اليونيين، والزين ابن عبد الدائم، وأبو احلجاج بن خليل، والتقي اليلداين، 
، )٣(والشهاب القوصي، وعبد العزيز بن عبد اجلبار القالنسي، والواعظ عثمان بن مكي الشارعي 

بد اهللا بن عالق الرزاز، وأمحد بن حامد االرتاحي، وإمساعيل بن عبد القوي بن عزون، وأبو عيسى ع
  .وخلق آخرهم موتا سعد الدين حممد بن مهلهل اجليين
  .وروى عنه باالجازة شيخنا أمحد بن أيب اخلري احلداد

  مشتمل على أحاديث) املصباح يف عيون االحاديث الصحاح(كتاب : تصانيفه
__________  

  .ا يف القاموس احمليطاالبيض ال خيالطه محرة وليس بنري لكنه كاجلص، كم: االمهق) ١(
  .القول لالمام الذهيب) ٢(
  .ظاهر القاهرة) الشارع(منسوب إىل ) ٣(

(*)  

)٢١/٤٤٦(  

  

يف ) ٢) (اية املراد(، كتاب )١(الصحيحني، فهو مستخرج عليهما بأسانيده يف مثانية وأربعني جزءا 
) البني يف اجلهاد وااهدينحتفة الط(جملد، كتاب ) اليواقيت(السنن، حنو مئيت جزء مل يبيضه، كتاب 

جزآن، ) التهجد(، كتاب )٤(جملد ) الروضة(أربعة أجزاء، كتاب ) ٣) (فضائل خري الربية(جملد، كتاب 
) حمنة االمام أمحد(جزآن، ) الصفات(جزآن، ) ٥) (الصالت إىل االموات(جزآن، كتاب ) الفرج(كتاب 
أربعة أجزاء، ) فضائل مكة(جزء، ) غيب يف الدعاءجزء، التر) ذم الغيبة(جزء، ) ذم الرياء(، )٦(جزآن 

جزء، ) فضل عشر ذي احلجة(جزء، ) فضل الصدقة(جزء، ) فضل رمضان(جزء، ) االمر باملعروف(
االقسام اليت أقسم ا (جزء، ) وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم(، )فضل رجب(جزء، ) فضائل احلج(

، كتاب )أربعني من كالم رب العاملني(بسند واحد، ) ٧) (االربعني(، كتاب )النيب صلى اهللا عليه وسلم
سبعة أجزاء، ) احلكايات(جزء، كتاب ) اعتقاد الشافعي(رابع، ) االربعني(آخر، كتاب ) االربعني(
جزء، ) ذكر القبور(مل يتم، ) ٩) (اجلامع الصغري يف االحكام(جملدين، ) ٨) (حتقيق مشكل االلفاظ(
  كان) االحاديث واحلكايات(
__________  
  .املراد باجلزء هنا هو اجلزء احلديثي، وهو حبدود عشرين ورقة) ١(



  .اية املراد من كالم خري العباد) ٢(
  .اآلثار املرضية يف فضائل خري الربية: امسه الكامل) ٣(
  .ذكر ابن رجب أنه يف أربعة أجزاء) ٤(
  ).واتالصالت من االحياء إىل االم: (االسم االكمل كتبه ابن رجب) ٥(
  .ذكر ابن رجب أنه ثالثة أجزاء) ٦(
  .أربعني حديثا: يعين) ٧(
  .كما ذكر ابن رجب) غنية احلفاظ يف حتقيق مشكل االلفاظ: (عنوانه الكامل) ٨(
  ).اجلامع الصغري الحكام البشري النذير: (هو) ٩(

(*)  

)٢١/٤٤٧(  

  

، وأشياء )مناقب الصحابة(أجزاء يف جزء، وعدة ) مناقب عمر بن عبد العزيز(يقرؤها للعامة، مئة جزء، 
جملد، و ) أحكامه الكربى(كثرية جدا ما متت، واجلميع بأسانيده، خبطه املليح الشديد السرعة، و 

تبيني (جزء، ) االدعية الصحيحة(جزء كبري، ) السرية(جملد، كتاب ) درر االثر(جملد، كتاب ) الصغرى(
الكمال (جزآن تدل على براعته وحفظه، كتاب ) حابةاالصابة الوهام حصلت اليب نعيم يف معرفة الص

  .يف أربعة أسفار يروي فيه بأسانيده) ١) (يف معرفة رجال الكتب الستة
كان شيخنا احلافظ ال يكاد يسأل عن حديث إال ذكره وبينه، وذكر صحته : قال ضياء الدين: يف حفظه

 ويذكر نسبه، فكان أمري املؤمنني يف هو فالن بن فالن الفالين: أو سقمه، وال يسأل عن رجل إال قال
، فجرى بيين وبني رجل منازعة يف حديث، )٢(كنت عند احلافظ أيب موسى : احلديث، مسعته يقول

فكتبه يف رقعة، ورفعها إىل أيب موسى يسأله، : ليس هو فيه، قال: هو يف صحيح البخاري، فقلت: فقال
  .ما هو يف البخاري، فخجل الرجل:  فقلتما تقول ؟: فناولين أبو موسى الرقعة، وقال: قال

رأيت يف النوم مبرو كأن البخاري بني يدي احلافظ عبد الغين، يقرأ عليه من جزء وكان : قال الضياء
  .احلافظ يرد عليه، أو ما هذا معناه

  :قال رجل للحافظ عبد الغين: إمساعيل بن ظفر يقول) ٣(ومسعت 
__________  

ع رجال الكتب الستة يف مصنف واحد، نعم، ألف احلافظ ابن عساكر عبد الغين هو أول من مج) ١(
  .لكنه خصصه لشيوخ أصحاب الكتب الستة فقط) املعجم املشتمل(
  .يعين حممد بن أيب بكر املديين االصبهاين) ٢(



  .الكالم للحافظ الضياء، ومثله االقوال اآلتية) ٣(
(*)  

)٢١/٤٤٨(  

  

ورأيت احلافظ على املنرب ! لو قال أكثر لصدق : ديث، فقالرجل حلف بالطالق أنك حتفظ مئة ألف ح
  .غري مرة يقولون له اقرأ لنا من غري كتاب، فيقرأ أحاديث بأسانيده من حفظه

مل ال تقرأ من غري كتاب ؟ : إن احلافظ سئل: مسعت بعض أهلنا يقول: ومسعت ابنه عبد الرمحان يقول
  .أخاف العجب: قال

كان امللك نور الدين بن زنكي يأيت إلينا، وكنا نسمع : و والدي، قالأ) ١(ومسعت خايل أبا عمر 
احلديث، فإذا أشكل شئ على القارئ قاله احلافظ عبد الغين، مث ارحتل إىل السلفي، فكان نور الدين يأيت 

  .سافر: اين ذاك الشاب ؟ فقلنا: بعد ذلك، فقال
مل يكن بعد الدارقطين مثل احلافظ : كندي يقولومسعت عبد العزيز بن عبدامللك الشيباين، مسعت التاج ال

  .عبد الغين
  .مل ير احلافظ مثل نفسه: ومسعت أبا الثناء حممود بن مهام، مسعت الكندي يقول

 وقد مسعه أبو موسى -الذي أماله عبد الغين ) تبيني االصابة(شاهدت خبط أيب موسى املديين على كتاب 
قل من قدم علينا يفهم : يقول أبو موسى عفا اهللا عنه: (-لترك واحلافظ أبو سعد الصائغ وأبو العباس ا

  هذا الشأن كفهم الشيخ االمام ضياء الدين أيب حممد عبد الغين املقدسي، وقد وفق
لتبيني هذه الغلطات، ولو كان الدار قطين وأمثاله يف االحياء لصوبوا فعله، وقل من يفهم يف زماننا ما 

  ).فهم، زاده اهللا علما وتوفيقا
__________  

  . وهو زاهد املقادسة٦٠٧ستأيت ترمجة أيب عمر بعد قليل، وتويف سنة ) ١(
(*)  

)٢١/٤٤٩(  

  

قد حضرت احلافظ أبا موسى وهذا احلافظ عبد الغين، فرأيت عبد الغين : قال أبو نزار ربيعة الصنعاين
  .أحفظ منه

إمنا هو : ، فقلت)مد الغساينوريرة بن حم: (كنت عند ابن اجلوزي فقال: مسعت عبد الغين يقول



  .انتم أعرف بأهل بلدكم: ، فقال)وزيرة(
وكان رمحه اهللا جمتهدا على الطلب، يكرم الطلبة، وحيسن إليهم، وإذا : قال الضياء: يف إفادته واشتغاله

  .صار عنده طالب يفهم أمره بالرحلة، ويفرح هلم بسماع ما حيصلونه، وبسببه مسع أصحابنا الكثري
ما رأيت احلديث يف الشام كله إال بربكة احلافظ، فإنين :  اسحاق إبراهيم بن حممد احلافظ يقولمسعت أبا

  .أول ما مسعت على احلافظ عبد الغين، وهو الذي حرضين: كل من سألته يقول
  .ال تضيعوا هذا العلم الذي قد تعبنا عليه: موته) ١(ومسعت أبا موسى ابن احلافظ يقول عند 

 ابن خليل إىل أصبهان، ورحل ابنيه العز حممدا وعبد اهللا إىل أصبهان، وكان عبد اهللا هو رحل): ٢(قلت 
  .صغريا، وسفر ابن اخته حممد بن عمر ابن أيب بكر وابن عمه علي بن أيب بكر

  وحرضين على السفر إىل مصر وسافر معنا ابنه أبو سليمان: قال الضياء
__________  

  .ئمكررة باالصل، وليس بش) عند) (١(
  .القول لالمام الذهيب) ٢(

(*)  

)٢١/٤٥٠(  

  

وكتب إىل ) السرية(و ) البخاري(للطرباين وكتاب ) املعجم الكبري(عبد الرمحان ابن عشر، فبعث معنا 
  .زين الدين علي بن جنا يوصيه بنا، وسفر ابن ظفر إىل أصبهان، وزوده، ومل يزل على هذا

ثانية كنا سبعة أحدنا الفقيه أمحد بن حممد بن احلافظ، وكان ملا دخلنا أصبهان يف سفريت ال: قال الضياء
طفال، فسمعنا على املشايخ، وكان املؤيد ابن االخوة عنده مجلة من املسموعات وكان يتشدد علينا، مث 

و ) معجم ابن املقرئ(و ) مسند العدين: (تويف، فحزنت كثريا، وأكثر ما ضاق صدري لثالثة كتب
لكن الجل رفقيت، فرأيت ) مسند العدين(وقد كنت مسعت عليه يف النوبة االوىل ، )أيب يعلى) ١(مسند (

أم هذا، أم هذا، وهذا الرجل هو ابن : يف النوم كأن احلافظ عبد الغين قد أمسك رجال وهو يقول يل
ما هذا إال الجل شئ، فوقع يف قليب أنه يريد احلديث، فمضيت : عائشة بنت معمر، فلما استيقظت قلت

مساع عائشة مثل ابن االخوة، فلما مسعناه ) مسند العدين(ار بين معمر وفتشت الكتب فوجدت إىل د
  .فأخذنا النسخة من خباز ومسعناه) معجم ابن املقرئ(إا مسعت : عليها قال يل بعض احلاضرين

  .مساعها، فسمعناه) أيب يعلى) ٢(مسند (وبعد أيام ناولين بعض االخوان 
__________  

  .أيضا) معجم(ويف آخر احلكاية ) مسند(وكتب فوقها ) معجم(صل يف اال) ١(



هو الصحيح الن مسند أيب يعلى املوصلي كان مما اشتهر بروايته ابن االخوة كما ) مسند(و : قال بشار
  :ومن مسموعاته: (سيأيت يف ترمجته من هذا الكتاب، قال املؤلف يف ترمجة ابن االخوة اآلتية

، هذه واحدة، أما ٦٠٦وتويف ابن االخوة سنة ) لعدين، ومسند الروياينمسند أيب يعلى، ومسند ا
، ٦٠٧االخرى فإن املؤلف ذكر مثل ذلك يف ترمجة عائشة بنت معمر القرشية االصبهانية املتوفاة سنة 

مسعنا منها مسند أيب يعلى املوصلي بسماعها من سعيد ): (٢٣٢: الورقة) (التقييد(وقد قال ابن نقطة يف 
  ). الرجاء الصرييف، وكان مساعها صحيحا بإفادة أبيهابن أيب

  .وراجع التعليق السابق) معجم: (يف االصل) ٢(
(*)  

)٢١/٤٥١(  

  

كان رمحه اهللا يقرأ احلديث يوم اجلمعة جبامع دمشق وليلة اخلميس، وجيتمع خلق، وكان يقرأ : جمالسه
  .ه، وكان إذا فرغ دعا دعاء كثرياويبكي ويبكي الناس كثريا، حىت إن من حضره مرة ال يكاد يترك

قد جاء االمام احلافظ، وهو يريد أن يقرأ احلديث : مسعت شيخنا ابن جنا الواعظ بالقرافة يقول على املنرب
فاشتهى أن حتضروا جملسه ثالث مرات، وبعدها أنتم تعرفونه وحتصل لكم الرغبة، فجلس أول يوم، 

حصل : جزءا، ففرح الناس به، فسمعت ابن جنا يقولوحضرت، فقرأ أحاديث بأسانيدها حفظا، وقرأ 
  .الذي كنت أريده يف أول جملس
  .بكى الناس حىت غشي على بعضهم: ومسعت بعض من حضر يقول

  .وكان جيلس مبصر بأماكن
مسعت الفقيه جنم بن عبد الوهاب احلنبلي يقول وقد حضر جملس : مسعت حممود بن مهام االنصاري يقول

  .ين واهللا لقد محلت االسالم، ولو أمكنين ما فارقت جملسكيا تقي الد: احلافظ
  كان ال يضيع شيئا من زمانه بال فائدة، فإنه كان يصلي الفجر، ويلقن: أوقاته

القرآن، ورمبا أقرأ شيئا من احلديث تلقينا، مث يقوم فيتوضأ، ويصلي ثالث مئة ركعة بالفاحتة واملعوذتني 
ي الظهر، ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ إىل املغرب، فإن كان صائما إىل قبل الظهر، وينام نومة مث يصل

أفطر، وإال صلى من املغرب إىل العشاء، ويصلي العشاء، وينام إىل نصف الليل أو بعده، مث قام كأن 
  إنسانا يوقظه، فيصلي حلظة مث يتوضأ ويصلي إىل قرب

)٢١/٤٥٢(  

  



ما تطيب يل الصالة إال ما دامت أعضائي رطبة، : ليل، وقالالفجر، رمبا توضأ سبع مرات أو مثانيا يف ال
  .مث ينام نومة يسرية إىل الفجر، وهذا دأبه

كان احلافظ عبد الغين جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي يف الصبا، ): ١(أخربين خايل موفق الدين قال 
ل اهللا فضيلته بابتالئه بأذى أهل ويف طلب العلم، وما كنا نستبق إىل خري إال سبقين إليه إال القليل، وكم
  ).٢(البدعة وعداوم، ورزق العلم وحتصيل الكتب الكثرية إال أنه مل يعمر 

  .ما رأيت أحدا أشد حمافظة على وقته من أخي: قال أخوه الشيخ العماد
  .وكان يستعمل السواك كثريا حىت كأن أسنانه الربد: قال الضياء

كان احلافظ عبد الغين نازال عندي بأصبهان، وما كان ينام : اين يقولمسعت حممود بن سالمة التاجر احلر
  .من الليل إال قليال، بل يصلي ويقرأ ويبكي

أضافين رجل بأصبهان، فلما تعشينا كان عنده رجل أكل معنا، فلما قمنا إىل : ومسعت احلافظ يقول
ما أضفتين : ، وقلت للرجل، فضاق صدري)٣(هذا رجل مشسي : ما له ؟ قالوا: الصالة مل يصل، فقلت

  إال مع
  إنه كاتب، ولنا عنده راحة، مث قمت بالليل أصلي وذاك: ، قال!كافر 

__________  
ذيل (ذكر احلافظ الضياء أنه سأل خاله املوفق عن عبد الغين، وأنه كتب هذا خبطه وأنه قرأه عليه ) ١(

  ).١١ / ٢: ابن رجب
  ).١١ / ٢: ذيل ابن رجب) (يتها ونشرهاحىت يبلغ غرضه يف روا: (متام احلكاية) ٢(
  .يعبد الشمس: يعين) ٣(

(*)  

)٢١/٤٥٣(  

  

  .ملا مسعتك تقرأوقع االسالم يف قليب: يستمع، فلما مسع القرآن تزفر، مث أسلم بعد أيام، وقال
  .ما رأيت أحدا على سرية احلافظ، كان مشتغال طول زمانه: ومسعت نصر بن رضوان املقرئ يقول

  .كان ال يرى منكرا إال غريه بيده أو بلسانه، وكان ال تأخذه يف اهللا لومة الئم: نكرقيامه يف امل
قد رأيته مرة يهريق مخرا فجبذ صاحبه السيف فلم خيف منه، وأخذه من يده، وكان قويا يف بدنه، وكثريا 

  .ويكسر الطنابري والشبابات) ١(ما كان بدمشق ينكر 
رب عن إنكار املنكر إذا رآه، وكنا مرة أنكرنا على قوم وأرقنا مخرهم كان احلافظ ال يص: قال خايل املوفق

وتضاربنا، فسمع خايل أبو عمر، فضاق صدره، وخاصمنا، فلما جئنا إىل احلافظ طيب قلوبنا، وصوب 



  ).٢) * (وأنه عن املنكر وأصرب على ما أصابك: * (فعلنا وتال
د صالح الدين قد عملت هلم طنابري، وكانوا يف كان بعض أوال: ومسعت أبا بكر بن أمحد الطحان، قال

  .بستان يشربون، فلقي احلافظ الطنابري فكسرها
  فلما كنت أنا وعبد اهلادي: فحدثين احلافظ، قال: قال

، )حسيب اهللا ونعم الوكيل: (عند محام كافور إذا قوم كثري معهم عصي فخففت املشي، وجعلت أقول
  .أنا ما كسرت لكم شيئا، هذا هو الذي كسر: قالفلما صرت على اجلسر حلقوا صاحيب، ف

  فإذا فارس يركض: قال
__________  

  .ينكر املنكر: يعين) ١(
  .١٧: لقمان) ٢(

(*)  

)٢١/٤٥٤(  

  

  .الصبيان ما عرفوك: فترجل، وقبل يدي، وقال
  .وكان قد وضع اهللا له هيبة يف النفوس

تهم يتحدثون مبصر أن احلافظ كان قد مسع: مسعت فضائل بن حممد بن علي بن سرور املقدسي يقول
: دخل على العادل فقام له، فلما كان اليوم الثاين جاء االمراء إىل احلافظ مثل سركس وأزكش، فقالوا

  .آمنا بكراماتك يا حافظ
  .أيها امللك هذا رجل فقيه: ما خفت من أحد ما خفت من هذا، فقلنا: وذكروا أن العادل قال

  . إال أنه سبعملا دخل ما خيل إيل: قال
وامللك العادل اجتمعت به، وما رأيت منه إال اجلميل، فأقبل علي، وقام : رأيت خبط احلافظ: قال الضياء

ما عندك ال تقصري وال : عندنا قصور هو الذي يوجب التقصري، فقال: يل، والتزمين، ودعوت له مث قلت
ن وال الدنيا، وال بد للناس من ما عندك شئ تعاب به ال يف الدي: قصور، وذكر أمر السنة فقال

  .حاسدين
ما رأيت بالشام وال مصر مثل فالن، دخل علي فخيل إيل أنه أسد، وهذا بربكة : وبلغين بعد عنه أنه قال

  .دعائكم ودعاء االصحاب
  كانوا قد وغروا عليه صدر العادل، وتكلموا فيه،: قال الضياء

  . مخسة آالف ديناروكان بعضهم أرسل إىل العادل يبذل يف قتل احلافظ



جر هذه الفتنة نشر احلافظ أحاديث الرتول والصفات فقاموا عليه، ورموه بالتجسيم، فما دارى : قلت
  .كما كان يداريهم الشيخ املوفق

  مسعت بعض أصحابنا حيكي عن االمري درباس أنه دخل مع احلافظ

)٢١/٤٥٥(  

  

يتكلم يف أمر ماردين ) ٢(افظ، جعل قضى امللك كالمه مع احل) ١] (فلما [ إىل امللك العادل 
أيش هذا، وأنت بعد تريد قتال املسلمني، ما تشكر اهللا فيما أعطاك، : وحصارها، فسمع احلافظ فقال

  .؟ قال فما أعاد وال أبدى) ! ٣(أما ..أما
: أيش هذا ؟ حنن كنا خناف عليك من هذا مث تعمل هذا العمل ؟ قال: مث قام احلافظ وقمت معه، فقلت

  .ا إذا رأيت شيئا ال أقدر أصرب، أو كما قالأن
، فجاء احلافظ )٤(كان يف دولة االفضل جعلوا املالهي عند الدرج : ومسعت أبا بكر ابن الطحان، قال

القاضي يأمره باملشي إليه ليناظره يف ) ٦(يقرأ احلديث، فجاء رسول ) ٥(فكسر شيئا كثريا، مث صعد 
  .م وال أمشي إليه، مث قرأ احلديثذاك عندي حرا: الدف والشبابة فقال
: البد من املشي إليه، أنت قد بطلت هذه االشياء على السلطان، فقال احلافظ: فعاد الرسول فقال

  .ضرب اهللا رقبته ورقبة السلطان، فمضى الرسول وخفنا، فما جاء أحد
، مسعت حممود بن ما أعرف أحدا من أهل السنة رآه إال أحبه ومدحه كثريا: قال الضياء: ومن مشائله

  كان احلافظ يصطف الناس: سالمة احلراين بأصبهان قال
__________  

   والظاهر أن الناسخ قد ذهل١٣ / ٢وطبقات ابن رجب ) تاريخ االسالم(إضافة من ) ١(
  .عن إثباا

  .العادل: يعين) ٢(
  ).إماما: (حترفت يف الذيل البن رجب إىل) ٣(
  .درج جريون: يعين) ٤(
  .كما يف الذيل البن رجب) نربصعد امل) (٥(
  ).رسول اهللا(شطح قلم الناسخ فكتب ) ٦(

(*)  

)٢١/٤٥٦(  

  



  .يف السوق ينظرون إليه، ولو أقام بأصبهان مدة وأراد أن ميلكها مللكها
وملا وصل إىل مصر كناا، فكان إذ اخرج للجمعة ال نقدر منشي معه من كثرة اخللق، : قال الضياء

 حوله، وكنا أحداثا نكتب احلديث حوله، فضحكنا من شئ وطال الضحك، يتربكون به وجيتمعون
  .علينا، وكان سخيا جوادا ال يدخر دينارا وال درمها مهما حصل أخرجه) ١(فتبسم ومل حيرد 

لقد مسعت عنه أنه كان خيرج يف الليل بقفاف الدقيق إىل بيوت متنكرا يف الظلمة، فيعطيهم وال يعرف، 
  .ثياب فيعطي الناس وثوبه مرقعوكان يفتح عليه بال

كان احلافظ يؤثر مبا تصل يده إليه سرا وعالنية، مث سرد حكايات يف : قال خايل الشيخ موفق الدين
  .إعطائه مجلة دراهم لغري واحد

ما رأيت أحدا أكرم من احلافظ، كنت أستدين يعين الطعم به : ومسعت بدر بن حممد اجلزري يقول: قال
ما : كم لك ؟ قال:  عندي مثانية وتسعون درمها فلما يأ الوفاء أتيت الرجل فقلتالفقراء، فبقي لرجل

  .قد أويف عنك، فكان وفاه احلافظ وأمره أن يكتم عليه: من أوفاه ؟ قال: ، قلت!يل عندك شئ 
بعث االفضل ابن صالح الدين إىل احلافظ بنفقة وقمح كثري ففرقه : ومسعت سليمان االسعردي يقول

  .كله
شاهدت احلافظ يف الغالء مبصر : قال) ٢(عت أمحد بن عبد اهللا العراقي، حدثين منصور الغضاري ومس

  .وهو ثالث ليال يؤثر بعشائه ويطوي
__________  

  .الغضب: احلرد) ١(
  .، نسبة إىل الغضار، وهو االناء الذي يؤكل فيه)الغضائري(ويقال يف نسبته ) ٢(

(*)  

)٢١/٤٥٧(  

  

لن تنالوا الرب * (فرقوا : ىل بيت احلافظ مشمش فكانوا يفرقون، فقال من حينهرأيت يوما قد أهدي إ
  ).١) * (حىت تنفقوا مما حتبون

والذي يعطي الناس : وقد فتح له بكثري من الذهب وغريه فما كان يترك شيئا حىت قال يل ابنه أبو الفتح
  .الكثري وحنن ال يبعث إلينا شيئا، وكنا ببغداد

مسعت أبا حممد عبد الرمحان بن حممد بن عبد اجلبار، مسعت احلافظ : قال الضياء: بهما ابتلي احلافظ 
  .مث ابتلي بعد ذلك وأوذي: سألت اهللا أن يرزقين مثل حال االمام أمحد فقد رزقين صالته، قال: يقول

 مندة قد أخذ على ابن) ٣(أبو نعيم : بأصبهان يقول) ٢(مسعت االمام عبد اهللا بن أيب احلسن اجلبائي 



يشتهي أن يأخذ على أيب نعيم يف كتابه ) ٥(فكان احلافظ أبو موسى ) الصحابة(أشياء يف كتاب ) ٤(
فأخذ على أيب : الذي يف الصحابة فما كان جيسر، فلما قدم احلافظ عبد الغين أشار إليه بذلك، فقال

  اخلجندي) ٦(نعيم حنوا من مئتني وتسعني موضعا، فلما مسع بذلك الصدر 
__________  

  .٩٢: آل عمران) ١(
قرية من أعمال طرابلس الشام، وقال ) اجلبة( بأصبهان، وهو شامي، منسوب إىل ٦٠٥تويف سنة ) ٢(

انظر ) اجليب: كذا كان ينسب نفسه وهو خطأ، والصواب): (معجم البلدان(من ) جبة(ياقوت يف 
  . وغريها١٠٥٩: الترمجة / ٢: ي، وتكملة املنذر١٣١: ، والتقييد البن نقطة، الورقة٣٢ / ٢: املعجم

  .٤٣٠املتوىف سنة ) احللية(و ) تاريخ أصبهان(صاحب ) ٣(
  .٣٩٥أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق املتوىف سنة ) ٤(
  .٥٨١املديين االصبهاين املتوىف سنة ) ٥(
، ٥٩٢صدر الدين أبو بكر حممد بن عبد اللطيف بن حممد االزدي االصبهاين املتوىف بأصبهان سنة ) ٦(

  = (*)انظر الكامل البن (وبيتهم ممن ينتسب إىل املهلب بن أيب صفرة االزدي 

)٢١/٤٥٨(  

  

  .طلب عبد الغين وأراد هالكه، فاختفى
ما أخرجنا احلافظ من أصبهان إال يف إزار، وذلك أن بيت اخلجندي : ومسعت حممود بن سالمة يقول

  .لدأشاعرة، كانوا يتعصبون اليب نعيم، وكانوا رؤساء الب
للعقيلي، فأخذين أهل املوصل وحبسوين، وأرادوا ) الضعفاء(كنا باملوصل نسمع : ومسعت احلافظ يقول

فلم : فجاءين رجل طويل ومعه سيف، فقلت يقتلين وأستريح، قال) ١(قتلي من أجل ذكر شئ فيه 
 ذلك الشئ فقلع الكراس الذي فيه) ٢(يصنع شيئا، مث أطلقوين، وكان يسمع معه ابن الربين الواعظ 

  .فأرسلوا، وفتشوا الكتاب، فلم جيدوا شيئا، فهذا سبب خالصه
كان احلافظ يقرأ احلديث بدمشق، وجيتمع عليه اخللق، فوقع احلسد، فشرعوا عملوا هلم وقتا : وقال

  لقراءة احلديث، ومجعوا الناس،
  )٤(، فما اشتفوا، فأمروا الناصح ابن احلنبلي )٣(فكان هذا ينام وهذا بال قلب 

__________  
: الترمجة / ١: ، وتكملة املنذري)شهيد علي (٧٢: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة٥٢ / ١٢: االثري= 

  . والتعليق عليها٣٣٤



  .يعين من أجل ذكر االمام أيب حنيفة فيه) ١(
توىف إما أن يكون املقصود هو أبو الفرج ذاكر اهللا بن إبراهيم البغدادي احلريب القارئ املذكر امل) ٢(

، أو هو أخوه أبو منصور املظفر بن إبراهيم املتوىف )٨٦٩: الترمجة / ٢: التكملة (٦٠١ببغداد سنة 
  .وعندي أن االول أشبه النه كان مذكرا) ١١٧٠: الترمجة / ٢: التكملة (٦٠٧ببغداد سنة 

ضر وقلبه غري يعين أم كانوا جيمعون الناس من غري اختيارهم، فكان بعضهم ينام، وكان البعض حي) ٣(
  .حاضر

  .٦٣٤أبو الفرج عبد الرمحان بن جنم بن عبد الوهاب االنصاري الشريازي الدمشقي املتوىف سنة ) ٤(
(*)  

)٢١/٤٥٩(  

  

يوم اجلمعة وقت جلوس احلافظ، فأول ذلك أن الناصح واحلافظ أرادا أن ) ١(بأن يعظ حتت النسر 
ة، وأن جيلس احلافظ العصر، فدسوا إىل الناصح رجال خيتلفا الوقت، فاتفقا أن الناصح جيلس بعد الصال

إنك تقول الكذب على املنرب، فضرب : ناقص العقل من بين عساكر فقال للناصح يف الس ما معناه
هؤالء احلنابلة قصدهم الفتنة، واعتقادهم خيالف : ، فتمت مكيدم، ومشوا إىل الوايل وقالوا)٢(وهرب 

نشتهي أن حتضر عبد الغين، : وا كرباءهم ومضوا إىل القلعة إىل الوايل، وقالوااعتقادنا، وحنو هذا، مث مجع
: حنن نناظرهم، وقالوا للحافظ: فاحندر إىل املدينة خايل املوفق، وأخي الشمس البخاري، ومجاعة، وقالوا

  )٣(ال جتئ فإنك حد 
حتد وكانوا قد كتبوا شيئا حنن نكفيك، فاتفق أم أخذوا احلافظ وحده، ومل يدر أصحابنا فناظروه، وا

الفقهاء كلهم قد اتفقوا : اكتب خطك فأىب، فقالوا للوايل: من االعتقاد، وكتبوا خطوطهم فيه وقالوا له
فرفعوا ما يف جامع دمشق من ) ٥(، فبعث االسرى )٤(على شئ وهو خيالفهم، واستأذنوه يف رفع منربه 

عل يف اجلامع إال صالة الشافعية وكسروا منرب احلافظ، نريد أن ال جت: ، وقالوا)٦(منرب وخزانة ودرابزين 
  ومنعونا من الصالة ففاتتنا صالة الظهر،

__________  
  .يعين حتت قبة النسر من جامع دمشق االموي) ١(
  .نقل ابن رجب عن الضياء أن هذا الرجل قد خبئ يف الكالسة بعد هروبه) ٢(
  .ن من الرتق والغضبيعين حاد، من احلدة، وهو ما يعتري االنسا) ٣(
  .وكان الوايل ال يفهم شيئا، نقل ذلك ابن رجب عن احلافظ الضياء) ٤(
هكذا يف االصل ويف الذيل البن رجب، والظاهر أنه اسم جلماعة من أعوان الوايل من الشرطة أو ) ٥(



  .اجليش
ه الصاعد وحيميه كلمة أصلها يونانية، وهو حاجز على جانيب السلم أو غريه يستعني ب: الدرابزين) ٦(

  ).٣١٣ / ٤: انظر احمليط ومعجم دوزي(من السقوط 
(*)  

)٢١/٤٦٠(  

  

إن مل خيلونا نصلي باختيارهم صلينا بغري اختيارهم، فبلغ : وغريهم وقالوا) ١(مث إن الناصح مجع البنوية 
 ضاق ذلك القاضي، وكان صاحب الفتنة، فأذن هلم، ومحى احلنفية مقصورم بأجناد، مث إن احلافظ

إن اشتهيت جئنا معك إىل دمشق نؤذي من : صدره ومضى إىل بعلبك، فأقام ا مدة، فقال له أهلها
ال، وتوجه إىل مصر فبقي بنابلس مدة يقرأ احلديث، وكنت أنا مبصر، فجاء شاب من : آذاك، فقال

يشنعون به دمشق بفتاو إىل صاحب مصر امللك العزيز ومعه كتب أن احلنابلة يقولون كذا وكذا مما 
  عليهم،
إذا رجعنا أخرجنا من بالدنا من يقول ذه املقالة، فاتفق أنه عدا به الفرس، : - وكان يتصيد -فقال 

فشب به فسقط فخسف صدره، كذلك حدثين يوسف بن الطفيل شيخنا وهو الذي غسله، فأقيم ابنه 
فظ عبد الغين يف صيب، فجاء االفضل من صرخد، وأخذ مصر وعسكر وكر إىل دمشق، فلقي احلا

الطريق فأكرمه إكراما كثريا، ونفذ يوصي به مبصر فتلقي احلافظ باالكرام، وأقام ا يسمع احلديث 
مبواضع، وكان ا كثري من املخالفني، وحصر االفضل دمشق حصرا شديدا، مث رجع إىل مصر، فسار 

ستدعي، وأكرمه العادل، مث العادل عمه خلفه فتملك مصر، وأقام، وكثر املخالفون على احلافظ، فا
سافر العادل إىل دمشق، وبقي احلافظ مبصر، وهم ينالون منه، حىت عزم امللك الكامل على إخراجه 

ما وجدت راحة يف مصر مثل : مسعت أيب يقول: ، واعتقل يف دار أسبوعا، فسمعت أبا موسى يقول)٢(
  .تلك الليايل

بالسر الذي أودعته قلب : ( فسمعتها تبكي، وتقولوكانت امرأة يف دار إىل جانب تلك الدار،: قال
  موسى حىت قوي

__________  
  ).السوقة: (إىل) ٢١ / ٢(حترفت يف الذيل البن رجب ) ١(
  .كان امللك الكامل أشعريا جلدا) ٢(

(*)  

)٢١/٤٦١(  



  

  .فدعوت به فخلصت تلك الليلة: قال) على محل كالمك
قال يل امللك : االمري، قال) ١(لشجاع بن أيب زكري مسعت أمحد بن حممد بن عبد الغين، حدثين ا

لعله احلافظ عبد : بلى، هو حمدث، قلت: ال أعرفه، قال: ها هنا فقيه قالوا إنه كافر، قلت: الكامل يوما
أيها امللك، العلماء أحدهم يطلب اآلخرة، وآخر يطلب الدنيا، وأنت هنا : هذا هو، فقلت: الغين ؟، قال

  لرجل جاء إليك أوباب الدنيا، فهذا ا
  .ال: ؟، قال) ٢(تشفع يطلب شيئا 

هذا الرجل أرفع العلماء : ال، فقلت: واهللا هؤالء حيسدونه، فهل يف هذه البالد أرفع منك ؟ قال: فقلت
جزاك اهللا خريا كما عرفتين، مث بعثت رقعة إليه أوصيه به، فطلبين فجئت، : كما أنت أرفع الناس، فقال

حنن يف أمر احلافظ، : ، فقال يل السلطان)٣( ابن محويه، وعز الدين الزجناري وإذا عنده شيخ الشيوخ
 وحلفته هل مسعت من - يعين شيخ الشيوخ -أيها امللك القوم حيسدونه، وهذا الشيخ بيننا : فقال

  .ال واهللا وما مسعت عنه إال كل مجيل، وما رأيته: احلافظ كالما خيرج عن االسالم ؟ فقال
وأنا : أنا أعرفهم، ما رأيت مثلهم، فقلت: اري فمدح احلافظ كثريا وتالمذته، وقالوتكلم ابن الزجن
ال يؤذى احلافظ، : فقال: ال يصل إليه مكروه حىت يقتل من االكراد ثالثة آالف، قال: أقول شيئا آخر

  .اكتب خطك بذلك، فكتب: فقلت
__________  

  ).ذكرى(تصحفت يف الذيل البن رجب إىل ) ١(
فهذا الرجل جاء إليك أو أرسل إليك شفاعة أو ( االمام الذهيب العبارة على عادته وأصلها اختصر) ٢(

  ).رقعة يطلب منك شيئا ؟
، وهو عز الدين عثمان بن عبد العزيز )الزجناين(إىل ) ٢٦ / ٢(تصحفت يف الذيل البن رجب ) ٣(

  ).٣٠٠ الترمجة / ٤: انظر تلخيص جممع اآلداب البن الفوطي(الزجناري االمري 
(*)  

)٢١/٤٦٢(  

  

أقول كذا، لقول اهللا كذا، : إن احلافظ أمر أن يكتب اعتقاده، فكتب: ومسعت بعض أصحابنا يقول
وأقول كذا، لقول اهللا كذا ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم كذا، حىت فرغ من املسائل اليت خيالفون 

؟ ! هللا وقول رسوله صلى اهللا عليه وسلم أيش أقول يف هذا يقول بقول ا: فيها، فلما رآها الكامل قال
  كان: قال) مرآة الزمان(وذكر أبو املظفر الواعظ يف ): ١(قلت 



فاجتمع القاضي حميي الدين، واخلطيب ضياء الدين، : احلافظ عبد الغين يقرأ احلديث بعد اجلمعة، قال
التشبيه، فعقدوا له جملسا، هذا قد أضل الناس، ويقول ب: ومجاعة، فصعدوا إىل القلعة، وقالوا لواليها

كان اهللا وال : (، ومنها)ال أنزهه ترتيها ينفي حقيقة الرتول: (قوله: فناظرهم، فاخذوا عليه مواضع منها
إذا مل يكن على ما كان : مسألة احلرف والصوت، فقالوا: ، ومنها)مكان، وليس هو اليوم على ما كان

الرتول فقد جوزت عليه االنتقال، وأما احلرف والصوت فقد أثبت له املكان، وإذا مل ترتهه عن حقيقة 
، وإمنا قال إنه كالم اهللا، يعين غري خملوق، وارتفعت االصوات، فقال وايل )٢(فلم يصح عن إمامك 
  .نعم: كل هؤالء على ضاللة وأنت على احلق ؟ قال: القلعة الصارم برغش

  .فأمر بكسر منربه
: فأفىت فقهاء مصر بإباحة دمه، وقالوا:  إىل مصر إىل أن قالوخرج احلافظ إىل بعلبك، مث سافر: قال

يفسد عقائد الناس، ويذكر التجسيم، فكتب الوزير بنفيه إىل املغرب، فمات احلافظ قبل وصول 
  .الكتاب

__________  
  .القول لالمام الذهيب) ١(
  .يعين االمام أمحد بن حنبل) ٢(

(*)  

)٢١/٤٦٣(  

  

ة ثالث مئة ركعة، ويقوم الليل، وحيمل ما أمكنه إىل بيوت االرامل وكان يصلي كل يوم وليل: قال
  .واليتامى سرا، وضعف بصره من كثرة البكاء واملطالعة، وكان أوحد زمانه يف علم احلديث

ويف ذي القعدة سنة ست وتسعني ومخس مئة كان ما اشتهر من أمر احلافظ عبد الغين : وقال أيضا
  ه وإمجاعوإصراره على ما ظهر من اعتقاد

الفقهاء على الفتيا بتكفريه، وأنه مبتدع ال جيوز أن يترك بني املسلمني، فسأل أن ميهل ثالثة أيام لينفصل 
  .عن البلد فأجيب

قد بلوت على أيب املظفر اازفة وقلة الورع فيما يؤرخه واهللا املوعد، وكان يترفض، رأيت له : قلت
لفقهاء على تكفريه كما زعم ملا وسعهم إبقاؤه حيا، فقد كان ، ولو أمجعت ا)١(مصنفا يف ذلك فيه دواه 

على مقالته بدمشق أخوه الشيخ العماد والشيخ موفق الدين، وأخوه القدوة الشيخ أبو عمر، والعالمة 
مشس الدين البخاري، وسائر احلنابلة، وعدة من أهل االثر، وكان بالبلد أيضا خلق من العلماء ال 

رحون مبا أطلقه من العبارة ملا ضايقوه، ولو كف عن تلك العبارات، وقال مبا يكفرونه، نعم، وال يص



وردت به النصوص الجاد ولسلم، فهو االوىل، فما يف توسيع العبارات املومهة خري، وأسوأ شئ قاله أنه 
ضلل العلماء احلاضرين، وأنه على احلق، فقال كلمة فيها شر وفساد وإثارة للبالء، رحم اهللا اجلميع 

وغفر هلم، فما قصدهم إال تعظيم الباري عزوجل من الطرفني، ولكن االكمل يف التعظيم والترتيه 
  .الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف رضي اهللا عنهم

__________  
تاريخ (قد تكلم الذهيب يف سبط ابن اجلوزي وكرر ذلك يف غري ما موضع من كتبه وال سيما ) ١(

  ).تاريخ االسالم(و ) السري( وانظر ترمجته يف )االسالم
(*)  

)٢١/٤٦٤(  

  

وبكل حال فاحلافظ عبد الغين من أهل الدين والعلم والتأله والصدع باحلق، وحماسنه كثرية، فنعوذ باهللا 
  ).١(من اهلوى واملراء والعصبية واالفتراء، ونربأ من كل جمسم ومعطل 

  :من فراسة احلافظ وكراماته
كنت عند والدي مبصر، وهو يذكر : مسعت احلافظ أبا موسى بن عبد الغين يقول:  الضياءقال احلافظ

أين حنن من أولئك ؟ مسعت : إن والدي مثله، فالتفت إيل، وقال: فضائل سفيان الثوري، فقلت يف نفسي
ان كان منرب احلافظ فيه قصر، وكان الناس يشرفون إليه، فخطر يل لو ك: نصر بن رضوان املقرئ يقول

أن يعلى هذا املنرب قليال، ) ٢(بعض االخوان يشتهي : يعلى قليال، فترك احلافظ القراءة من اجلزء، وقال
  .فزادوا يف رجليه

__________  
هذا هو رأي االمام الذهيب، وهو الصواب، إذ ال فائدة يف الدخول يف كل هذه املتاهات، وقد قال ) ١(

وإمجاع الفقهاء على الفتيا بتكفريه كالم ناقص وهو كذب : تقل: (ردا على السبط) تاريخ االسالم(يف 
صريح إمنا أفىت بذاك بعض الشافعية الذين تعصبوا عليه، وأما الشيخ موفق الدين وأبو اليمن الكندي 

  ). أمحد الثالث٢٧٣: الورقة) (شيخا احلنفية واحلنابلة فكانا معه، ولكن نعوذ باهللا من الظلم واجلهل
أما قوله : قرأت خبط االمام احلافظ الذهيب ردا على من نقل االمجاع على تكفريه: (وقال ابن رجب

فما أمجعوا بل أفىت بذلك بعض أئمة االشاعرة ممن كفروه وكفرهم هو، ومل يبد من الرجل أكثر ) أمجعوا(
لى ااز، مما يقوله خلق من العلماء احلنابلة واحملدثني من أن الصفات الثابتة حممولة على احلقيقة ال ع

أعين أا جتري على مواردها ال يعرب عنها بعبارات أخرى كما فعلته املعتزلة أو املتأخرون من االشعرية، 
  ).٢٤ / ٢: الذيل(هذا مع أن صفاته تعاىل ال مياثلها شئ 



: البن رجب بفعل عدم فهم ناشر الكتاب للحكاية فجاءت كما يأيت) الذيل(حترفت العبارة يف ) ٢(
  ..).نشتهي: عض االخوانفقال ب(

  ).نصر بن رضوان املقرئ(واملقصود ببعض االخوان هنا هو 
(*)  

)٢١/٤٦٥(  

  

  مسعت أبا موسى ابن احلافظ، حدثين أبو حممد أخو اليامسيين،
  .أشتهي لو أن احلافظ يعطيين ثوبه حىت أكفن فيه: كنت يوما عند والدك، فقلت يف نفسي: قال

لذي يلي جسده وأعطانيه، وبقي الثوب عندنا كل من مرض تركوه عليه فلما أردت القيام خلع ثوبه ا
  .فيعاىف

كنت عند احلافظ بالقاهرة فدخل رجل فسلم ودفع إىل : يقول) ١(مسعت الرضي عبد الرمحان املقدسي 
: أيش شغلك ؟ قال: ما كأن قليب يطيب ا، فسألت الرجل: احلافظ دينارين فدفعهما احلافظ إيل، وقال

  .، يعين وعليه ضمان)٢(ى النطرون كاتب عل
كنت مع : حدثين فضائل بن حممد بن علي بن سرور جبماعيل، حدثين ابن عمي بدران بن أيب بكر، قال

امال يل : احلافظ يعين يف الدار اليت وقفها عليه يوسف املسجف، وكان املاء مقطوعا، فقام يف الليل، وقال
 ما كنت أشتهي الوضوء إال من الربكة، مث صرب قليال فإذا :االبريق، فقضى احلاجة، وجاء فوقف، وقال

قل : هذه كرامة لك، فقال يل: املاء قد جرى، فانتظر حىت فاضت الربكة، مث انقطع املاء، فتوضأ، فقلت
كان رجل قد اعطى : ومسعت الرضي عبد الرمحان يقول! أستغفر اهللا، لعل املاء كان حمتبسا، ال تقل هذا 

  جئ به: فقال يل) ٣( البحرة احلافظ جاموسا يف
__________  

  .هو عبد الرمحان بن حممد بن عبد اجلبار املقدسي) ١(
  ).٢٨ / ٢: الذيل البن رجب(النطرون مبصر ماء جيمد مثل امللح وعليه ضمان ) ٢(
والظاهر ) والبحرة، واملنخفض من االرض، والروضة العظيمة، ومستنقع املاء: (قال الفريوزآبادي) ٣(

  . اسم مكان قرب دمشقأنه
(*)  

)٢١/٤٦٦(  

  



  :وبعه، فمضيت فأخذته فنفر كثريا وبقي مجاعة يضحكون منه، فقلت
  .اللهم بربكة احلافظ سهل أمره فسقته مع جاموسني، فسهل أمره، ومشى فبعته بقرية

 مرض أيب يف ربيع االول مرضا شديدا منعه من الكالم والقيام،): ١(مسعت أبا موسى يقول : وفاته
أشتهي اجلنة، أشتهي رمحة اهللا، ال يزيد : ما يشتهي ؟ فيقول: واشتد ستة عشر يوما، وكنت أسأله كثريا

يا عبد اهللا قم صل بنا وخفف، فصليت : على ذلك، فجئته مباء حار فمد يده فوضأته وقت الفجر، فقال
: عو وأنا أؤمن، فقلتاقرأ يس، فقرأا، وجعل يد: باجلماعة، وصلى جالسا، مث جلست عند رأسه، فقال

أشتهي النظر إىل وجه اهللا : ما تشتهي شيئا ؟ قال: يا بين ما بقي إال املوت، فقلت: هنا دواء تشربه، قال
ما يل على أحد : ما توصي بشئ ؟ قال: ، فقلت)٢(بلى واهللا : ما أنت عين راض ؟ قال: سبحانه، فقلت

قوى اهللا واحملافظة على طاعته، فجاء مجاعة أوصيك بت: توصيين ؟ قال: شئ، وال الحد علي شئ، قلت
ما هذا ؟ اذكروا اهللا، قولوا ال إله إال اهللا، فلما : يعودونه، فسلموا، فرد عليهم، وجعلوا يتحدثون، فقال

قاموا جعل يذكر اهللا بشفتيه، ويشري بعينيه، فقمت الناول رجال كتابا من جانب املسجد فرجعت وقد 
  ك يوم االثنني الثالث والعشرين من ربيع االول سنة ستخرجت روحه، رمحه اهللا، وذل

__________  
  .٢٩ - ٢٨ / ٢: انظر الذيل البن رجب) ١(

  .وقد اختصرها الذهيب على عادته يف اختصار االخبار وعنايته باملعىن العام
  ).أنا عنك راض وعن أخوتك وقد أجزت لك والخوتك والبن أختك إبراهيم: (ومتام جوابه) ٢(

(*)  

)٢١/٤٦٧(  

  

  ).١(مئة، وبقي ليلة الثالثاء يف املسجد واجتمع اخللق من الغد فدفناه بالقرافة 
تزوج احلافظ خباليت رابعة ابنة خاله الشيخ أمحد بن حممد بن قدامة، فهي أم أوالده حممد : قال الضياء

  .وعبد اهللا وعبد الرمحان وفاطمة، مث تسرى مبصر
دث احلافظ االمام الرحال عز الدين أبو الفتح، مات سنة ثالث فمحمد هو احمل: أوالده علماء: قلت

  .عشرة وست مئة كهال، وكان كبري القدر
وعبد اهللا هو احملدث احلافظ املصنف مجال الدين أبو موسى، رحل ومسع من ابن كليب وخليل الراراين، 

  .مات كهال يف شهر رمضان سنة تسع وعشرين
ان ابن احلافظ، مسع من البوصريي وابن اجلوزي، عاش بضعا ومخسني وعبد الرمحان هو املفيت أبو سليم

  .سنة، تويف يف صفر سنة ثالث وأربعني وست مئة



: مسعت أمحد بن يونس املقدسي االمني يقول: أورد له الشيخ الضياء عدة منامات منها: من املنامات
   أم مالئكة، فدخلوفيه رجال عليهم ثياب بيض، وقع يف نفسي) ٢(رأيت كأين مبسجد الدير 

__________  
مقابل قرب الشيخ أيب عمرو بن مرزوق يف مكان : (- كما نقله ابن رجب عن الضياء -متام اخلرب ) ١(

قليب ارتاح : ذكر يل خادمه عبد املنعم أنه كان يزور ذلك املكان ويبكي فيه إىل أن يبل احلصى، ويقول
  ).إىل هذا املكان

  .ح قاسيون من دمشقيعين دير املقادسة بسف) ٢(
(*)  

)٢١/٤٦٨(  

  

  .نشهد باهللا إنك من أهل اليمني مرتني أو ثالثا: احلافظ عبد الغين، فقالوا بأمجعهم
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم وأنا أمشي خلفه إال أن بيين : مسعت احلافظ عبد الغين يقول

  .وبينه رجال
جاء احلافظ من مصر، فمضيت أنا : ت كأن قائال يقولرأي: مسعت الرضي عبدالرمحن بن حممد يقول

والشيخ أبو عمرو العز ابن احلافظ إليه، فجئنا إىل دار ففتح الباب، فإذا احلافظ وعلى وجهه عمود من 
  .نور إىل السماء، وإذا والدته يف تلك الدار

أين : قدمت قلتملا مات احلافظ كنت مبكة، فلما : مسعت الشيخ الصاحل غشيم بن ناصر املصري قال
ال تسألين : أين قرب عبد الغين ؟ قال: شرقي قرب الشافعي، فخرجت، فلقيت رجال، فقلت: دفن ؟ قيل

عنه، ما أنا على مذهبه وال أحبه، فتركته، ومشيت، وأتيت قرب احلافظ، وترددت إليه، فأنا بعض االيام 
قيتك من مدة وقلت لك كذا وكذا، أما تعرفين ؟ أنا الذي ل: يف الطريق فإذا الرجل فسلم علي وقال
ما قلت ؟ : أين قرب عبد الغين ؟ فتقول: يقول لك فالن ومساين: مضيت تلك الليلة فرأيت قائال يقول يل

فلو كنت : إن أراد اهللا بك خريا فأنت تكون على ما هو عليه، مث قال: وكرر القول علي، وقال! 
  .أعرف مرتلك التيتك

ملا خرجت للصالة على : حدثين صنيعة امللك هبة اهللا بن حيدرة قالمسعت أبا موسى ابن احلافظ، 
أنا غريب، رأيت البارحة كأين يف أرض ا قوم عليهم ثياب بيض، : فقال) ١(احلافظ لقيين هذا املغريب 

  فقلت ما
__________  



  .كان رجال مغربيا معه، فهو يشري إليه) ١(
(*)  

)٢١/٤٦٩(  

  

اقعد عند : وأين هو ؟ فقيل يل: نزلوا ملوت احلافظ عبد الغين، فقلتمالئكة السماء : هؤالء ؟ قيل
  .فلقيته واقفا عند اجلامع: اجلامع حىت خيرج صنيعة امللك فامض معه، قال

رأيت البارحة أخاك الكمال عبدالرحيم : مسعت الفقيه أمحد بن حممد بن عبد الغين سنة اثنيت عشرة يقول
أميا أفضل : يف جنة عدن، فقلت: يا فالن أين أنت ؟ قال: م، فقلت يف النو- وكأن تويف تلك السنة -

ما أدري، وأما احلافظ فكل ليلة مجعة ينصب له كرسي حتت العرش، : احلافظ أو الشيخ أبو عمر ؟ فقال
  .ويقرأ عليه احلديث، وينثر عليه الدر واجلوهر، وهذا نصييب منه، وكان يف كمه شئ

قرأت يف رمضان ثالثني ختمة، وجعلت :  حممد الكردي حبران يقولمسعت الشيخ عبد اهللا بن حسن بن
ترى يصل هذا إليه ؟ فرأيت يف النوم كأن عندي : ثواب عشر منها للحافظ عبد الغين، فقلت يف نفسي
  .ثالثة أطباق رطب، فجاء احلافظ وأخذ واحدا منها

  .ة، أو حنو هذاإن اهللا بقى علي وردي من الصال: أليس قد مت ؟ قال: ورأيته مرة فقلت
رأيت احلافظ كأنه قد جاء إىل بيت املقدس، : مسعت القاضي االمام عمر بن علي اهلكاري بنابلس يقول

  .أنا محلين النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال! جئت غري راكب، فعل اهللا مبن جئت من عندهم : فقلت
يه أبو حممد عبد اهللا بن أمحد، أخربنا أخربنا االمام عبد احلافظ بن بدران بنابلس، أخربنا االمام الفق

احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد، حدثنا أبو طاهر السلفي، أخربنا أبو مسعود حممد بن عبد اهللا 
  السوذرجاين، أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن محدان احلبال، اخربنا أبو حممد

)٢١/٤٧٠(  

  

إبراهيم، حدثنا آدم بن أيب إياس، حدثنا سليمان بن حيان، عن ، حدثنا جدي عيسى بن )١(الفاجباين 
إذا قرأ ابن آدم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال

يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة، : فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول) ٢(السجود 
  ).٣) (فلي الناروأمرت بالسجود فعصيت، 

  
 بن رستم، اء الدين اخلراساين مث عني الشعراء أبو احلسن علي بن حممد*  ابن الساعايت - ٢٣٦



  .الدمشقي، ابن الساعايت
كان أبوه يعمل الساعات، فتجند اء الدين ومدح امللوك وسكن مصر، وقال النظم الفائق، وهو أخو 

  .ايتالطبيب االوحد فخر الدين رضوان ابن الساع
  ،)٥(، وانتخب منه ديوانا صغريا )٤(بلغ ديوان البهاء جملدتني 

__________  
  .قرية من قرى أصبهان) فاجبان(نسبة إىل ) ١(
  .ومعناه آية السجدة) السجدة(يف صحيح مسلم ) ٢(
حديث صحيح رواه االمام مسلم يف االميان، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة ) ٣(
  .زهري بن حرب، عن وكيع، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرةعن ) ٨١(

ورواه عن أيب بكر بن أيب شيبة وأيب كريب، عن أيب معاوية، عن االعمش، ذا االسناد مثله غري أنه 
  ).يا ويله(بدال من ) يا ويلي(ويف رواية أيب كريب ) فأبيت على النار: (قال

  . عن وكيع ويعلى وحممد، عن عبيد، عن االعمش، به٤٤٣  /٢) املسند(ورواه االمام أمحد يف 
 ١٨: ، وتاريخ االسالم٣٩٦ - ٣٩٥ / ٣: ، ووفيات االعيان١٠٣٣: الترمجة / ٢: تكملة املنذري* 
: ، وتاريخ ابن الفرات١٦٥ - ١٥٨: الورقة / ٨: ، والوايف بالوفيات١١ / ٥: ، والعرب١٧١ / ١/ 
  .، وشذرات الذهب١٨٤ / ٢: ء، وعيون االنبا٣٠ - ٢٩: الورقة / ٩
  .٨٩: ، وروضات اجلنات١٤ - ١٣ / ٥
  .حققه االستاذ أنيس املقدسي اللبناين) ٤(
  .كما ذكر ابن خلكان) مقطعات النيل(مساه ) ٥(

(*)  

)٢١/٤٧١(  

  

رطب يصافحه النسيم فيسقط والطري تقرأ والغدير * والطل يف سلك الغصون كلؤلؤ ): ١(وهو القائل 
سنة أربع وست مئة، وله نيف ومخسون سنة ) ٢(يح تكتب والغمام ينقط تويف يف رمضان والر* صحيفة 

)٣.(  
  .وأما أخوه فتقدم بالطب إىل أن وزر للملك املعظم وكان ينادمه بلعب العود

  
 بن زهري، املوىل الكبري الصاحل أبو حممد ابن أيب القاسم عبد اهللا بن زهري*  عبدايب - ٢٣٧

  .البغدادي



من عبد اهللا بن أمحد اليوسفي، وعلي بن عبد السالم، وعبد الصبور اهلروي، ) ٤(عمه عبداملغيث مسعه 
  .وقدم رسوال على العادل سنة ست مئة، وزار البيت املقدس، وكان كثري التالوة، يتلو يف اليوم ختمة

__________  
  .٤ / ٢: الديوان) ١(
  .املقطميوم اخلميس الثالث والعشرين منه، ودفن بسفح ) ٢(
وعمره إحدى ومخسون سنة وستة أشهر واثنا : (هذا ما ذكره ولده حينما سأله ابن خلكان إذ قال) ٣(

وهو ابن مثان وأربعني سنة وسبعة أشهر واثين ): (التكملة(، ولكن قال الزكي املنذري يف )عشر يوما
  ).عشر يوما

، ٥٣٨ - ٥٣٧ / ٨: ة الزمان، ومرآ)٥٩٢٢باريس  (١٩١ - ١٩٠: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة* 
  ، واجلامع٦٢: ، وذيل الروضتني٩٩٩: الترمجة / ٢: والتكملة لوفيات النقلة
، ومشيخة ٩٤ - ٩٣: ، ومشيخة النجيب احلراين، الورقة٢٥٥ - ٢٥٤ / ٩: املختصر البن الساعي
ملختصر ، وا١٠ / ٥: ، والعرب١٦٨ - ١٦٧ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٤: ابن البخاري، الورقة
 / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣١٢: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للبدر العيين٨٨: احملتاج إليه، الورقة

  .١٣ - ١٢ / ٥: ، وشذرات الذهب١٩٥
  .٥٨٣تقدم ذكره وتويف سنة ) ٤(

(*)  

)٢١/٤٧٢(  

  

  .ريهمروى عنه الضياء، وابن خليل، والرب زايل، والدبيثي، واملنذري، والنجيب، والفخر علي، وغ
  .سنة أربع وست مئة، وله سبع وسبعون سنة) ١(تويف حبماة يف احملرم 

  
 بن مكي اللخمي املنذري االمام احملقق شيخ املقرئني أبو اجلود غياث بن فارس*  أبو اجلود - ٢٣٨

  .املصري الفرضي النحوي العروضي الضرير
  .مولده يف سنة مثاين عشرة ومخس مئة

  .، ومسع منه ومن عبد اهللا بن رفاعة)٢( اخلطيب أيب الفتوح الزيدي وتال بالروايات على الشريف
عن أبيه وغريه عن أيب داود بن جناح، ) ٣) (التيسري(وتال أيضا على اليسع بن حزم الغافقي مبا يف 

وتصدر لالقراء دهرا، وانتشر أصحابه، منهم الشيخ علم الدين السخاوي، وعبد الظاهر بن نشوان، 
  وأبو عمرو بن احلاجب، واملنتجب اهلمذاين،) ٤(والفقيه زيادة 



__________  
  .يف سلخ احملرم) ١(
، ومعرفة ٢٠٤ - ٢٠٣ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٠٧٣: الترمجة / ٢: التكملة لوفيات النقلة* 

  - ١٣ / ٥: ، والعرب٨٣ / ٢: ، ودول االسالم١٨٤: القراء الكبار، الورقة
، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة، ٤ / ٢: النهاية البن اجلزري، وغاية ٢٢٥: ، ونكت اهلميان١٤

 وقد سقطت بداية ترمجته من هذه النسخة الفريدة ومل يبق إال القسم االخري ٢٣٧ - ٢٣٦: الورقة
، وديوان ١٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٣٧ / ١: ، وبغية الوعاة١٩٦ / ٦: منها، والنجوم الزاهرة

  .٢٧ :االسالم البن الغزي، الورقة
  .ناصر بن احلسن الزيدي) ٢(
  .اليب عمرو الداين) ٣(
  .زيادة بن عمران) ٤(

(*)  

)٢١/٤٧٣(  

  

وعلم الدين القاسم بن أمحد اللورقي، والكمال العباسي الضرير، وأبو علي منصور بن عبد اهللا الضرير، 
، وأبو الطاهر )١ (والتقي عبد الرمحان بن مرهف الناشري، وأبو الفتح عبد الرمحان بن مرهف الناشري

  .إمساعيل بن هبة اهللا امللنجي، وآخرون
، ورحل إليه، وأكثر املتصدرين )٣(أقرأ الناس دهرا ): ٢(فقال ) الوفيات(ذكره احلافظ عبد العظيم يف 

  .لالقراء مبصر أصحابه، وأصحاب أصحابه
عليه، وكان دينا فاضال ، ومل يتيسر يل القراءة )٤(مسعت منه، وقرأت القراءات يف حياته على أصحابه 

بارعا يف االدب، حسن االداء، لفاظا، متواضعا، كثري املروءة، ال يطلب منه قصد أحد يف حاجة إال 
جييب، ورمبا اعتذر إليه املشفوع إليه ومل جيبه، مث يطلب منه العود إليه فيعود إليه، تصدر باجلامع العتيق 

  ).٥(تويف يف تاسع رمضان سنة مخس وست مئة مبصر ومبسجد االمري موسك وبالفاضلية، إىل أن 
  .رمحه اهللا

  
   االمام االوحد صدر الدين أبو القاسم عبدامللكقاضي الديار املصرية*  ابن درباس - ٢٣٩

__________  
هكذا يف االصل، وما نظنه اال تكرارا، على أننا ال نعرف للتقي الناشري أنه كان يكىن بأيب الفتح، ) ١(



فهو أبو القاسم عبد الرمحان بن مرهف بن عبد اهللا ابن حيىي بن ) أبو القاسم(ته أنه فاملشهور يف كني
  .٦٦١ناشرة الناشري الشافعي املصري املقرئ احلاذق املتوىف سنة 

  .١٠٧٣: الترمجة / ٢) ٢(
  .، وهذا من عادة االمام الذهيب يف التصرف)مدة طويلة: (يف التكملة) ٣(
  ).ها عليهعلى من قرأ: (يف التكملة) ٤(
  .تصرف الذهيب يف النص تصرفا كثريا من حيث التقدمي والتأخري وأخذ املعاين) ٥(
   = (*)- ١٩٦ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٠٦٢: الترمجة / ٢: التكملة لوفيات النقلة* 

)٢١/٤٧٤(  

  

  .ابن عيسى بن درباس بن فري بن جهم بن عبدوس املاراين الكردي الشافعي
  .ملوصل يف حدود سنة ست عشرة ومخس مئة تقريبامولده بأعمال ا

  .وبنو ماران إقامتهم باملروج حتت املوصل
  .رحل يف طلب الفقه، واشتغل حبلب على أيب احلسن علي بن سليمان املرادي، ومسع منه

ومسع بدمشق من أيب احلسني بن النب االسدي، واحلافظ ابن عساكر، ومبصر من علي ابن بنت أيب سعد 
  .أربعني حديثا) ٢(ج له احلافظ أبو احلسن بن املفضل ، وخر)١(

كان مشهورا بالصالح والغزو، وطلب العلم، يتربك ): ٣(روى عنه احلافظ زكي الدين املنذري، وقال 
  .بآثاره للمرضى

  .كان من جلة العلماء وفضالئهم، ويف أقاربه وذريته مجاعة فضالء ورواة: قلت
  رجب سنة مخس وست مئة، وكانتويف إىل رمحة اهللا يف خامس شهر 

  .من أبناء التسعني
__________  

، ١٦٥: ، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة٥٢ / ١٣: ، والبداية والنهاية١٣ / ٥: ، والعرب١٩٧= 
، وعقد )٢١١٤٩باريس  (٧٥: ، ورفع االصر البن حجر، الورقة١٧٠ / ١ / ١: والسلوك للمقريزي

 / ٩: ، وتاريخ ابن الفرات١٩٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣١٧ - ٣١٦ :الورقة / ١٧: اجلمان للعيين
 - ٢٩٦ / ١٤: ، وأصول التاريخ واالدب ملصطفى جواد١٩٠ / ١: ، وحسن احملاضرة٣٣: الورقة
٢٩٧.  

  .٥٦٨علي بن إبراهيم بن املسلم االنصاري، وكان مساعه منه يف مجادى اآلخرة سنة ) ١(
  .٦١١وىف سنة علي بن املفضل املقدسي املت) ٢(



  .١٠٦٢: الترمجة / ٢: التكملة) ٣(
(*)  

)٢١/٤٧٥(  

  

بن عيسى من أئمة الشافعية، ناب يف احلكم بالقاهرة، وتفقه ) ١(القاضي ضياء الدين عثمان : وأخوه
بإربل على اخلضر بن عقيل، وبدمشق على ابن أيب عصرون، وبرع يف االصول والفروع، وشرح 

، )٣( عشرين جملدا لكن بقي عليه من كتاب الشهادات إىل آخره شرحا شافيا يف) ٢)) (املهذب(
  .وأفىت، ودرس) ٤) (اللمع(وشرح كتاب 

بن عثمان بن ) ٦(سنة اثنتني وست مئة، وهو والد احملدث الرحال إبراهيم ) ٥(تويف يف ذي القعدة 
  .درباس

  
  د املنعمالعالمة الطبيب الزاهد املتصوف االديب أبو الفضل عب*  اجللياين - ٢٤٠

__________  
، ٢٤٣ - ٢٤٢ / ٣: ، وابن خلكان يف وفياته٩٣٥: الترمجة / ٢: ترمجة املنذري يف التكملة) ١(

  ، وابن٣٣٨ - ٣٣٧ / ٨: ، والسبكي٢٤: واالسنوي يف طبقاته، الورقة
، وابن العماد يف ٤٠٨ / ١: ، والسيوطي يف حسن احملاضرة١٩: الورقة / ٩: الفرات يف تارخيه

  . وغريهم٧ / ٥: تالشذرا
  ).١١١ - ١١٠ / ١ / ١٨(وترمجة املؤلف يف تاريخ االسالم 

  .٤٧٦اليب إسحاق الشريازي املتوىف سنة ) ٢(
  ).االستقصاء ملذاهب الفقهاء: (مساه) ٣(

  .ذكر ذلك ابن خلكان وغريه
  .للشريازي أيضا، وهذا الشرح يف جملدين) ٤(
  .يف الثاين عشر منه) ٥(
  .٦٢٢تويف سنة ) ٦(
 - ١٣٤ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٢٦٥ - ٢٥٩ / ٣: عيون االنباء للموفق ابن أيب أصيبعة* 

، ويف ٦٥٤ / ٢: ، ونفح الطيب للمقري٣٧ - ٣٥ / ٢: ، وفوات الوفيات البن شاكر٤١٩، ١٣٥
  .أعالم الزركلي ترمجة جيدة له

ه يف ذكر املتوفني على التقريب  من تاريخ االسالم، واعاد٦٠٣وقد ذكره االمام الذهيب يف وفيات سنة 



يف آخر الطبقة من غري إشارة، وهذا التاريخ يف وفاته نقله املؤلف من تاريخ احملب ابن النجار البغدادي، 
 متابعا يف ذلك ابن االبار مع أن ٦٠٣ومع ذلك ذكره يف وفيات سنة ) تاريخ االسالم(وأشار إليه يف 

  ).بلغين أنه تويف سنة ثالث وست مئة أو حنوها: يث قالرواية ابن االبار أوردها على التمريض ح
ولكن يظهر أن الذهيب قد تابع هناك الشهاب القوصي الذي ذكر أنه تويف بدمشق يف ذي احلجة سنة 

٦٠٣.  
  ).اخلريدة(وقد ترمجه العماد يف القسم الشامي من 

(*)  

)٢١/٤٧٦(  

  

  .عمر بن عبد اهللا الغساين املغريب) ١] (ابن [ 
  .من قرى غرناطة: ةوجليان

  ).٢(سكن دمشق، ونزل بنظامية بغداد، ودخل يف علوم الباطن، وله شعر رائق، واهللا أعلم بسره 
  ).٣(مات يف ذي القعدة سنة اثنتني وست مئة، وقد نيف على السبعني 

  
 بن مسعود بن عبد اهللا العالمة اللغوي إمام النحو أبو ذر مصعب بن حممد*  ابن أيب ركب - ٢٤١

  ).٤(شين االندلسي اجلياين النحوي املعروف بابن أيب ركب اخل
أخذ عن والده االستاذ أيب بكر، وعن أيب بكر بن طاهر اخلدب، ومسع منهما، ومن أيب احلسن بن حنني، 

  .وأيب عبد اهللا النمريي، ومجاعة، وأجاز له أبو طاهر السلفي
، وكتاب )سيبويه(، ومصنف كبري يف شرح )٥) (السرية(أقرأ العربية دهرا، وله مصنف يف شرح غريب 

  .وغري ذلك) شرح اجلمل(، و )شرح االيضاح(
  وكان حمتشما، مهيبا، وقورا، مليح الشكل، كان

__________  
  .إضافة مين كأا سقطت من النسخة) ١(
  ).نفسه يف نظمه نفس احتادي: (وقال يف تاريخ االسالم) ٢(
  ). وسبعني سنةعاش اثنتني: (قال يف تاريخ االسالم) ٣(
 ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٥٥ / ٢: ، واملغرب البن سعيد٧٠٢ - ٧٠٠ / ٢: التكملة البن االبار* 
  .١٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٨٨ - ٢٨٧ / ٢: ، وبغية الوعاة١١ / ٥: ، والعرب١٨٠ - ١٧٩/ 
  .مجع ركبة) ٤(



  .مطبوع مشهور) ٥(
(*)  

)٢١/٤٧٧(  

  

  .لسه، وإذا ركب مشوا معه، يقرئ النهار كله وبعض الليلالوزراء واالعيان ميشون إىل جم
  .أخذ عنه جلة، وكان أبو حممد القرطيب ينكر مساعه من النمريي): ١(قال االبار 

  ويل خطابة إشبيلية، مث قضاء جيان، مث سكن فاس مدة،
  .وبعد صيته

  .ارتشى: عزل من قضاء جيان وأهني لتيهه، ويقال): ٢(وقيل 
  .ل سنة أربع وست مئة عن سبعني سنة، وله نظم جيدمات بفاس يف شوا

  
 بن موسى بن عمران االمام العارف زاهد االندلس أبوعمران موسى بن حسني*  املريتلي - ٢٤٢

  .القيسي املريتلي، صاحب الشيخ أيب عبد اهللا بن ااهد
 بإجابة الدعوة، ال يعدل به كان منقطع القرين يف الزهد والعبادة والورع والعزلة، مشارا إليه: قال االبار

أحد، وله يف ذلك آثار معروفة، مع احلظ الوافر من االدب والنظم يف الزهد والتخويف، وكان مالزما 
  .ملسجده بإشبيلية، يقرئ ويعلم وما تزوج

  حدثنا عنه أبو سليمان بن حوط اهللا، وبسام بن أمحد، وأبو زيد بن
__________  

  .٧٠٢ - ٧٠١ / ٢: التكملة) ١(
  .الذي قال ذلك هو غري ابن االبار) ٢(
 وهو منسوب إىل - ١٨١ - ١٨٠ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٦٨٧ / ٢: التكملة البن االبار* 
  .حصن من أعمال باجة) مريتلة(

(*)  

)٢١/٤٧٨(  

  

  ).١(حممد 
  .وعاش اثنتني ومثانني سنة



  ).٢(تويف سنة أربع وست مئة 
  

 بن عبد اهللا ابن غالب  ااب الدعوة أبو احلجاج يوسف بن حممداالمام القدوة*  ابن الشيخ - ٢٤٣
  .البلوي املالقي املعروف بابن الشيخ

محل القراءات عن ابن الفخار، ومسع منه، ومن السهيلي، وابن قرقول، والسلفي، وعبد احلق االزدي، 
  .والعثماين

  .وعنه أبو الربيع بن سامل، وأبو احلسن بن قطرال، وابن حوط اهللا
  .وكان ربانيا متأهلا قانتا هللا، كثري الغزو، يعد من االبدال وفحول الرجال

  .تال بالسبع، وأقرأ وأفاد
  .تويف مبالقة عن مخس ومثانني سنة يف رمضان سنة أربع وست مئة

  
  أبو العباس أمحد بن عبد الغين) الديوان(القطرسي الشاعر صاحب * *  النفيس - ٢٤٤

__________  
  .ان بن حممدعبد الرمح) ١(
  .يف أول مجادى االوىل من السنة) ٢(
 ١٨: ، وتاريخ االسالم٢١٧: ، وصلة الصلة البن الزبري١٠٤٤: الترمجة / ٢: التكملة لوفيات النقلة* 
 /١٨٤ - ١٨٣ / ١.  

املطبوع املشهور ) ألف باء(، وهو صاحب كتاب )٤ / ١(وذكره السيد الزبيدي يف أول تاج العروس 
  .يف جملدين

، ٢٣٥ - ٢٣٣: الورقة / ١: ، وبغية الطلب البن العدمي٩٥٧: الترمجة / ٢:  التكملة للمنذري* *
، ٩٥٨: الترمجة / ٤: ، وتلخيص جممع اآلداب البن الفوطي١٦٧ - ١٦٤ / ١: ووفيات االعيان
 - ٢٢: الورقة / ٩: ، وتاريخ ابن الفرات١١٢: ، والفالكة للدجلي١٢٠ / ١ / ١٨: وتاريخ االسالم

  .٩٧:  وسلم الوصول حلاجي خليفة، الورقة،٢٣
  = (*)وقد تصحف 

)٢١/٤٧٩(  

  

  .ابن أمحد اللخمي املصري املالكي
هل من * يا راحال ومجيل الصرب يتبعه : من فحول الشعراء، وله فقه، ويد يف علوم الفالسفة، وهو القائل



  )١(هو حيترق وال وىف لك قليب و* سبيل إىل لقياك يتفق ما أنصفتك جفوين وهي دامية 
  .بقوص) ٢(تويف سنة ثالث وست مئة 

  
 ابن القاضي سناء القاضي االثري البليغ املنشئ أبو القاسم هبة اهللا بن جعفر*  ابن سناء امللك - ٢٤٥

  .امللك حممد بن هبة اهللا املصري الشاعر املشهور
  ،)٤(، والنحو على ابن برى )٣(قرأ القرآن على الشريف أيب الفتوح 

__________  
وهو تصحيف قبيح، قال العالمة ابن خلكان يف ) القرطيب(ابن الفوطي إىل ) تلخيص(القطرسي يف = 
 هذه -بضم القاف وسكون الطاء املهملة وضم الراء وبعدها سني مهملة : والقطرسي): (الوفيات(

 اء الدين زهري النسبة كشفت عنها كثريا ومل أقف هلا على حقيقة غري أنه كان من أهل مصر، مث أخربين
  ).بن حممد الكاتب الشاعر أن هذه النسبة إىل جده قطرس، وكان صاحبه وروى عنه شيئا من شعره

  ).حمترق: (يف وفيات ابن خلكان) ١(
خمتصر للتاريخ ) السري(فانظر بعد ملن قال بأن (تاريخ االسالم (وهذان البيتان مل يذكرمها املؤلف يف 

  . من هذه الطبعةوتدبر ما كتبنا يف مقدمة السري
  .يف الرابع والعشرين من شهر ربيع االول من السنة، ذكر ذلك املنذري) ٢(
، ١٢٠٩: الترمجة / ٢: ، والتكملة لوفيات النقلة)القسم املصري( فما بعد ٦٤ / ١: خريدة القصر* 

 - ٣٣٥ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٢٠ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا٦١ / ٦: ووفيات االعيان
، والنجوم ٣٣٦ - ٣٣٥: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٣٠ - ٢٩ / ٥: ، والعرب٣٣٧

  .٣٦ - ٣٥ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٠٤ / ٦: الزاهرة
  .ناصر بن احلسن الزيري) ٣(
  .أبو حممد عبد اهللا بن بري النحوي) ٤(

(*)  

)٢١/٤٨٠(  

  

  .مشهور ومصنفات أدبية) ديوان(ومسع من السلفي، وله 
  ب يف ديوانوكت

  .الترسل مدة
  .هو هبة اهللا ابن القاضي الرشيد أيب الفضل جعفر ابن املعتمد سناء امللك السعدي): ١(قال ابن خلكان 



  .كان أحد الرؤساء النبالء، وكان كثري التنعم وافر السعادة، له رسائل دائرة بينه وبني القاضي الفاضل
  ):٢(وهو القائل 

  ملا شك فيه أنه اجلوهر الفرد * ولو أبصر النظام جوهر ثغرها
  إياك أن يسمع القد: فقولوا له* ومن قال إن اخليزرانة قدها 

  ):٣(وله 
  بالبدر يهزأ ريقها بالقرقف* وملية باحلسن يسخر وجهها 

  باملاء إال حسنها وتعففي* من تلهب خدها ) ٤(ال شئ أحسن 
  يسلو وحيلف أنه مل حيلف* والقلب حيلف أن سيسلو مث ال 

  ).٦(سنة مثان وست مئة عن بضع وستني سنة ) ٥(ويف يف رمضان ت
  

   بن حممد بن عبد اهللا بن حسن بنبنت أيب بكر أمحد بن عبد اهللا*  عفيفة - ٢٤٦
__________  

  .٦١ / ٦: وفيات االعيان) ١(
  .٢٢٦ - ٢٢٥: وانظر كذلك ديوانه) ٢(
ر صالح الدين يوسف االيويب ونئته راجع ديوانه، وهي من قصيدة طويلة يف مدح امللك الناص) ٣(

  .بالعافية من املرض
  .أعجب: يف الديوان) ٤(
  .أنه تويف يف العشر االول من رمضان) التكملة(ذكر املنذري يف ) ٥(
  ).ومولده سنة مخس وأربعني ومخس مئة: (قال الزكي املنذري) ٦(
  = (*)، ١١٣٢: الترمجة/  ٢: ، والتكملة لوفيات النقلة٢٣٢: التقييد البن نقطة، الورقة* 

)٢١/٤٨١(  

  

  .بفائني) ١(مهران، الشيخة اجلليلة املعمرة، مسندة أصبهان، أم هاين االصبهانية الفارفانية 
  .ولدت سنة عشر ومخس مئة

ومسعت أيضا من محزة بن ) ٢(وكانت آخر من حدث بالسماع عن عبد الواحد بن حممد الدشتج 
بكماله و ) املعجم الكبري(شناين، وفاطمة اجلوزدانية، مسعت منها العباس العلوي، وإسحاق بن أمحد اال

  .لنعيم بن محاد) الفنت(و ) ٣) (املعجم الصغري(
  ).٤(وأجاز هلا أبو علي احلداد 



  .ومسعت أيضا من جعفر بن عبد الواحد الثقفي، وانتهى إليها علو االسناد
م بن املهتدي باهللا، وأبو سعد ابن الطيوري، وأبو وقد أجاز هلا من بغداد أبو علي بن املهدي، وأبو الغنائ

  ).٥(طالب اليوسفي، وطائفة 
__________  

، وشذرات ٢٠٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٧ / ٥: ، والعرب٢٢٦ / ١ / ١٨: وتاريخ االسالم= 
  .٢٠ - ١٩ / ٥: الذهب

ك ومل تذكره كتب املشتبه وأظنه من الوهم فلم حنفظ مثل ذل) عفيفة(امسها بالتصغري ) العرب(وقيد حمقق 
  .وال ذكرت قرينة له

وهي بفتح : (فقال) التكملة(منسوبة إىل فارفان، قرية من قرى أصبهان، قيدها الزكي املنذري يف ) ١(
، ولكن قيدها ياقوت )الفاء وسكون الراء املهملة وااللف وفتح الفاء الثانية وسكون االلف وآخرها نون

  .بكسر الراء املهملة
 الواحد الدشتج آخر من حدث عن أيب نعيم احلافظ وكانت وفاته يف شهر ربيع االول سنة عبد) ٢(

٥١٨.  
  .اللذان للطرباين) ٣(
  .٥١٥مات أبو علي احلداد سنة ) ٤(
  ).نقلت إجازة البغاددة هلا من خط شيخنا املزي): (تاريخ االسالم(قال الذهيب يف ) ٥(

(*)  

)٢١/٤٨٢(  

  

 الغين، والشيخ الضياء، والرفيع إسحاق االبرقوهي، وأبو بكر بن نقطة، حدث عنها أبو موسى بن عبد
  .لنعيم، وغري ذلك) الفنت(و ) املعجم الكبري(مسعت منها ): ١(وقال 
وروى عنها باالجازة أمحد بن سالمة، والربهان ابن الدرجي، وابن شيبان، والفخر علي، وخدجية : قلت

  .بنت الشهاب بن راجح
  . يف ذي احلجة سنه عشر، وماتت يف ربيع اآلخر سنة ست وست مئةولدت: قال الضياء

  .توفيت يف ربيع اآلخر أو مجادى االوىل: وقال ابن نقطة
، أخربنا أبو نعيم سنة ٥١٧أنبأنا ابن سالمة، والفخر علي، عن عفيفة، أخربنا عبد الواحد بن حممد سنة 

ي، حدثنا حممد بن أيب ليلى، حدثين ابن أيب ، أخربنا حممد بن أمحد، حدثنا حممد بن عثمان العبس٤٢٩
) لبيك: (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ليلى، عن إمساعيل بن أمية، عن ثابت، عن أنس



  .حبجة وعمرة معا
  

  .واثلة بن االسقع اهلمذاين املؤذن*  أبو هريرة - ٢٤٧
  .رجل صاحل من أصحاب أيب العالء العطار

  ).٢(أخت الطويل، واالرموي، وابن ناصر مسع من هبة اهللا ابن 
__________  

  .٣٧٢: التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد، الورقة) ١(
  .٢١٤ / ١ / ١٨: تاريخ االسالم* 
  وحدث ببغداد قبل الثمانني، وأجاز البن): (تاريخ االسالم(قال املؤلف يف ) ٢(

  .البخاري، وغريه
(*)  

)٢١/٤٨٣(  

  

  .سنة مخس وست مئةمات بالكرج يف شوال 
  

 بن أمحد ابن احملدث عبد الرحيم) ١(الشيخ العامل املسند املؤيد أبو مسلم هشام *  ابن االخوة - ٢٤٨
  .بن حممد ابن االخوة البغدادي مث االصبهاين املعدل

  ).٢(ولد سنه سبع وعشرين ومخس مئة 
الصاحلاين، وزاهر الشحامي، وبكر به والده أبو الفضل، فسمعه حضورا من حممد بن علي بن أيب ذر 
  .وسعيد بن أيب الرجاء، واحلسني اخلالل، وحممد بن إبراهيم بن سعدويه

  .ومسع من غامن بن خالد، وطائفة
ومذان من أيب بكر هبة اهللا بن الفرج ونصر بن املظفر، وببغداد من القاضي االرموي، وهبة اهللا 

  .احلاسب
  . والتقي ابن العز، ومجاعةحدث عنه ابن نقطة، والضياء، وابن خليل،

وباالجازة ابن أيب عمر، وابن الدرجي، والكمال عبدالرحيم، والفخر علي، وعدة، وعاش تسعا وسبعني 
  .سنة

ولكن غالب ذلك حضور، ) ٣) (مسند الرواياين(و ) مسند العدين(و ) مسند أيب يعلى(ومن مسموعاته 
  .وكان ثقة يف نفسه



__________  
 / ٢: ، والتكملة للمنذري١٢٠ / ١٢: ، والكامل البن االثري٢٢٢: ة، الورقةالتقييد البن نقط* 

، ١٩٨ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٩ / ٥: ، والعرب٢٥٣ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١١٠٩: الترمجة
  .٢٣ / ٥: وشذرات الذهب

يف مساعاته ببغداد امسي هشام، واملؤيد لقب يل، واملشهور : وكان يقول): (التكملة(قال املنذري يف ) ١(
  .املؤيد: وغريها

  وهو ممن ينسب إىل بيت االمام أمحد بن
  ).حنبل رضي اهللا عنه، وبيتهم معروف ببغداد بالكتابة واالدب والرواية

  .مولده باصبهان) ٢(
  .٢٢٢: انظر التقييد البن نقطة، الورقة) ٣(

(*)  

)٢١/٤٨٤(  

  

  .سنة ست وست مئة) ١(مات يف مجادى اآلخرة 
 مات املعمر إدريس بن حممد آل والويه العطار االصبهاين يروي عن ابن أيب ذر، وشيخ احلنابلة وفيها

القاضي وجيه الدين أسعد بن املنجى التنوخي بدمشق، وشيخ االصولية العالمة فخر الدين حممد بن عمر 
زري، وإمام جامع بن حسني الرازي املتكلم ابن خطيب الري، والعالمة جمد الدين املبارك بن االثري اجل

أصبهان حممود بن أمحد املضري عن تسعني سنة يروي عن ابن أيب ذر واخلالل، واملعمرة عفيفة 
  .الفارفانية

  
 ابن ممايت املصري الكاتب، ناظر القاضي أبو املكارم أسعد ابن اخلطري مهذب بن مينا*  ابن ممايت - ٢٤٩

  .النظار مبصر
، خاف من ابن شكر )سرية صالح الدين(ونظم ) يلة ودمنةكل(له مصنفات عدة ونظم رائق، فنظم 

  ).٢(فسار إىل حلب والذ مبلكها، فتويف سنة ست وست مئة يف مجادى االوىل 
__________  

  .يف اخلامس والعشرين منه، كما صرح املنذري وغريه) ١(
 ٢٥٦ - ٢٤٤ / ٢: ، وإرشاد االريب لياقوت)القسم املصري (١٠ / ١: خريدة القصر للعماد* 

 / ١:  ووفيات االعيان١١٠٧: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٢٣٤ - ٢٣١ / ١: وإنباه الرواة



 - ٢٢٠ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٣٠٥ - ٣٠١ / ٩: ، واجلامع املختصر البن الساعي٢١٠
  :، والبداية البن كثري٤٢ - ٤١: ، وتلخيص ابن مكتوم، الورقة٢٢١
:  وعقد اجلمان للعيين٢٦١ - ٢٦٠ / ٣: ، واخلطط١٧٣ / ١ / ١: ، والسلوك للمقريزي٥٣ / ١٣
، ٢٤٣ - ٢٤٢ / ١: ، وحسن احملاضرة١٧٨ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٢٠ - ٣١٧: الورقة / ١٧

 وراجع مقدمة ٢٠ / ٥: ، وشذرات الذهب١٨١ - ١٨٠: وسلم الوصول حلاجي خليفة، الورقة
  ).قوانني الدواوين(كتابه 

حيث ذكر أنه تويف يف سلخ مجادى اآلخرة وقال املؤلف يف ) التكملة(نذري يف هذا هو قول امل) ٢(
ولعله سبق قلم إذ ذكر ياقوت احلموي أنه تويف يف الثامن ) يف سلخ مجادى اآلخرة): (تاريخ االسالم(

  .والعشرين من مجادى االوىل ايضا
(*)  

)٢١/٤٨٥(  

  

  .ومات أبوه يف سنة سبع وسبعني، وكان ناظر اجليش
  

الشيخ االمام العالمة ذو الفنون جمد الدين أبو علي حيىي ابن االمام الفقيه أيب الفل *  ابن الربيع - ٢٥٠
  . بن سليمان بن حراز العمري الواسطي الشافعي االصويل مدرس النظاميةالربيع

  ).١(ولد بواسط سنة مثان وعشرين 
كان، وعلق اخلالف ببلده عن القاضي أيب وقرأ بالروايات على جده المه أيب يعلى حممد بن سعد بن تر

  .يعلى ابن الفراء الصغري، إذ ويل قضاء واسط
ومسع يف صغره كثريا من أيب الكرم بن اجللخت، والقاضي حممد ابن علي اجلاليب، وأمحد بن عبيداهللا 

  .اآلمدي
  ).٢(وارحتل إىل بغداد، فتفقه ا على مدرس النظامية أيب النجيب 

  .بيه، وأيب جعفر هبة اهللا بن البوقيوتفقه أيضا على أ
  .، وعبد اخلالق بن يوسف)٤(، وأيب الوقت )٣(ومسع ببغداد من ابن ناصر 

  وسار إىل نيسابور، فتفقه عند حممد بن حيىي، وبرع
__________  

  ، وتكملة١٢٠ / ١٢: ، والكامل البن االثري٢٢٥: التقييد البن نقطة، الورقة* 
، وتاريخ ٢٩٩ - ٢٩٧ / ٩: ، واجلامع املختصر٦٩: ، وذيل الروضتني١١٢٦: الترمجة / ٢: املنذري



، وطبقات الشافعية ٨٤ / ٢: ، ودول االسالم٢٠ / ٥: ، والعرب٢٥٧ - ٢٥٦ / ١ / ١٨: االسالم
، ٥٤ - ٥٣ / ١٣: ، والبداية البن كثري١٦٥ / ٥: ، وطبقات السبكي١٨٤: لالسنوي، الورقة

 ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٧٠ / ٢: ، وغاية النهاية البن اجلزري٧٦: ةوالعقد املذهب البن امللقن، الورق
، وشذرات ٤٣: ، وطبقات املفسرين١٠٦: ، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، الورقة١٩٩/ 

  .٢٤ - ٢٣ / ٥: الذهب
  .، كما ذكر املنذري٥٢٨يف ليلة السابع من شهر رمضان سنة ) ١(
  .عبدالقاهر بن عبد اهللا السهروردي) ٢(
  .أبو الفضل حممد بن ناصر السالمي) ٣(
  .أبو الوقت عبد االول ين عيسى السجزي) ٤(

(*)  

)٢١/٤٨٦(  

  

  .يف العلم
  .ابن الفراوي، وعبد اخلالق ابن الشحامي) ١(ومسع من أيب الربكات 

  .ومضى رسوال من الديوان إىل صاحب غزنة، فحدث هناك يف سنة مثان وتسعني
  .ة عاليةوبلغ من احلشمة واجلاه رتب

  .كان ثقة صحيح السماع عاملا باملذهب وباخلالف والتفسري واحلديث، كثري الفنون: قال الدبيثي
  .كان عاملا بالتفسري واملذهب واالصلني واخلالف، دينا صدوقا: وقال أبو شامة

كان معيد ابن فضالن، وكان أبرع وأقوم باملذهب وعلم القرآن من ابن : وقال املوفق عبد اللطيف
ضالن، وكان بينهما صحبة مجيلة مل أر مثلها بني اثنني قط، فكنا نسمع الدرس من الشيخ فال نفهمه ف

  لكثرة فراقعه، مث نقوم إىل ابن الربيع فكما نسمعه نفهمه، وكانت الفتيا تأيت ابن فضالن فال
  .يكتب حىت يشاور ابن الربيع

  .سان فمات يف الطريقمث أخذ ابن الربيع تدريس النظامية، ونفذ رسوال إىل خرا
  .، وللفخر علي)٢(حدث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، والضياء، وابن خليل، وأجاز للشيخ : قلت

  .وتويف يف أواخر شهر ذي القعدة سنه ست وست مئة وله إجازة من زاهر ابن طاهر
__________  

  .عبد اهللا بن حممد) ١(



  . عمر املقدسيالشيخ مشس الدين عبد الرمحان بن أيب: يعين) ٢(
(*)  

)٢١/٤٨٧(  

  

  . بن أيب الفرج الشامي اجلبائياالمام القدوة أبو حممد عبد اهللا بن أيب احلسن*  اجلبائي - ٢٥١
  .من أعمال طرابلس) ١] (من قرية اجلبة [ 

، وحفظ القرآن، وقدم بغداد سنة أربعني ومخس مئة وله )٢(كان أبوه نصرانيا فأسلم هو يف صغره 
  .ن سنة فصحب الشيخ عبد القادرإحدى وعشرو

ومسع من ابن الطالية وابن ناصر، وبأصبهان من أيب اخلري الباغبان، ومسعود الثقفي، وخلق، وحصل 
  .االصول، مث استوطن أصبهان

  .وكان ذا قبول ومرتلة وصدق وتأله، وهو من جبة بشرى
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة مخس وست مئة

  .روى الكثري
  

  القاضي الرئيس العالمة البارع االوحد البليغ جمد الدين أبو السعادات* * ثري  ابن اال- ٢٥٢
__________  

: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري١٣١:  والتقييد البن نقطة، الورقة٣٢ / ٢: معجم البلدان* 
  ،١٣ - ١٢ / ٥: ، والعرب١٩٣ - ١٩٢ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٠٥٩

 - ١٥ / ٥: ، وشذرات الذهب١٣٠ - ١٢٩: ، وقالئد التاذيف٤٧ - ٤٤ / ٢: والذيل البن رجب
  .٢١٩: ، والتاج املكلل للقنوجي١٦

  .للمؤلف) تاريخ االسالم(ما بني احلاصرتني إضافة من ) ١(
كنا نصارى فمات أيب وحنن صغار فقدر اهللا أن : (عن املترجم قوله) تاريخ االسالم(نقل املؤلف يف ) ٢(

: من القرية، وكان فيها مجاعة مسلمون يقرؤون القرآن فأبكي إذا مسعتهم، قالوقعت حروب فخرجنا 
  ).فأسلمت وعمري إحدى عشرة سنة

 ٨ - ٧: ، وإكمال االكمال البن نقطة، الورقة٢٤٩ - ٢٣٨ / ٦: إرشاد االريب لياقوت* * 
 اجلمان البن ، وعقود٢٦٠ - ٢٥٧ / ٣: ، وإنباه الرواة١٢٠ / ١٢: ، والكامل البن االثري)ظاهرية(

، وذيل الروضتني اليب ١١٢٩: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري١٨ - ١٥: الورقة / ٦: الشعار
، وتلخيص ١٤٣ - ١٤١ / ٤: ، ووفيات االعيان٣٠١ - ٢٩٩ / ٩: ، واجلامع املختصر٦٩: شامة



 / ١٨: م، وتاريخ االسال١١٩ - ١١٨ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا٤٣٩: الترمجة / ٥جممع اآلداب 
  = (*)، ودول االسالم، ١٩ / ٥: ، والعرب٢٤٨ - ٢٤٦ / ١

)٢١/٤٨٨(  

  

املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري مث املوصلي، الكاتب ابن االثري 
  .وغري ذلك) غريب احلديث(و ) جامع االصول(صاحب 

ربع وأربعني ومخس مئة، ونشأ ا، مث حتول إىل املوصل، مولده جبزيرة ابن عمر يف أحد الربيعني سنة أ
  .، وطائفة)١(ومسع من حيىي بن سعدون القرطيب، وخطيب املوصل 

عن أيب ) صحيح مسلم(عن ابن سرايا عن أيب الوقت، و ) صحيح البخاري(وروى الكتب نازال فأسند 
  . احلسني عبد الغافرياسر بن أيب حبة، عن إمساعيل ابن السمرقندي، عن التنكيت، عن أيب

  مث عن ابن سكينة
سنن أيب (عن ابن سعدون، حدثنا ابن عتاب عن ابن مغيث فوهم، و ) املوطأ(إجازة عن الفراوي، و 

  .، أخربنا يعيش بن صدقة عن ابن حممويه)سنن النسائي(بسماعه من ابن سكينة، و ) داود والترمذي
إىل أن تويف خمدومه، فكتب االنشاء لصاحب املوصل عز اخلادم ) ٢(مث اتصل باالمري جماهد الدين قيماز 
  الدين مسعود االتابكي، وويل ديوان

__________  
 ٥: ، وطبقات السبكي٢٤: ، وطبقات االسنوي، الورقة٢٤١: ، وتلخيص ابن مكتوم، الورقة٨٤ / ٢
، وطبقات ١٦٦: ، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة٥٤ / ١٣: ، والبداية والنهاية١٥٤ - ١٥٣/ 

، وعقد اجلمان ٣: ، وااللقاب البن حجر، الورقة٢٤٦ - ٢٥٤: النحاة البن قاضي شهبة، الورقة
 - ٢٧٤ / ٢: ، وبغية الوعاة٤٠ - ٣٩: الورقة / ٩: ، وتاريخ ابن الفرات٧٢: الورقة / ١٧: للعيين
  . وغريها٢٣ - ٢٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٥

  ). االسالمتاريخ(ويف ترمجته هذه زيادات عما يف 
  .أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد) ١(
  .قامياز: وتكتب أيضا) ٢(

(*)  

)٢١/٤٨٩(  

  



  .االنشاء، وعظم قدره
  .وله اليد البيضاء يف الترسل، وصنف فيه

مث عرض له فاجل يف أطرافه، وعجز عن الكتابة، ولزم داره، وأنشأ رباطا يف قرية وقف عليه أمالكه، وله 
  .نظم يسري

و ) جامع االصول(قرأ احلديث والعلم واالدب، وكان رئيسا مشاورا، صنف ): ١(أبو شامة قال االمام 
وكان به نقرس، فكان حيمل يف حمفة، قرأ النحو على أيب حممد سعيد ) شرحا ملسند الشافعي(و ) النهاية(

  .ابن الدهان، وأيب احلرم مكي الضرير
وحدث، وانتفع به الناس، وكان ورعا، عاقال، ، )٢(وملا حج مسع ببغداد من ابن كليب : إىل أن قال
  يا، ذا بر
  .وإحسان

  ).املثل السائر(، وأخومها الصاحب ضياء الدين مصنف كتاب )التاريخ(وأخوه عز الدين علي صاحب 
تفسريي الثعليب ) االنصاف يف اجلمع بني الكشف والكشاف(د الدين كتاب ): ٣(وقال ابن خلكان 

، وكتاب لطيف يف صناعة الكتابة، )املصطفى املختار يف االدعية واالذكار(والزخمشري، وله كتاب 
  ).ديوان رسائل(وله ) البديع يف شرح مقدمة ابن الدهان(وكتاب 

روى عنه ولده، والشهاب القوصي، واالمام تاج الدين عبد احملسن بن حممد بن حممد بن احلامض : قلت
  .شيخ الباجربقي وطائفة
  ).٤(الجازة الشيخ فخر الدين ابن البخاري وآخر من روى عنه با

__________  
  .٦٩: ذيل الروضتني) ١(
  .أبو الفرج عبد املنعم بن عبد الوهاب بن كليب احلراين) ٢(
  .١٤١ / ٤: وفيات االعيان) ٣(
  . ومشيخته مشهورة٦٩٠تويف ابن البخاري سنة ) ٤(

(*)  

)٢١/٤٩٠(  

  

ولة صاحب املوصل نور الدين أرسالن شاه بن مسعود بن كان كاتب االنشاء لد): ١(قال ابن الشعار 
وكتاب ) الفروق يف االبنية(ومن تصانيفه كتاب : مودود، وكان حاسبا، كاتبا، ذكيا، إىل أن قال

  ).شرح غريب الطوال(و ) املختار يف مناقب االخيار(وكتاب ) االذواء والذوات(



  .وكان من أشد الناس خبال: قال
!  فليس ببخيل، فما هو ببخيل، وال جبواد، بل صاحب حزم واقتصاد رمحه اهللا من وقف عقاره هللا: قلت

  .عاش ثالثا وستني سنة
  ).٢(تويف يف سنه ست وست مئة باملوصل 

: جاء مغريب عاجل أخي بدهن صنعه، فبانت مثرته، ومتكن من مد رجليه، فقال يل: حكى أخوه العز، قال
هو كما تقول، ولكين يف راحة من ترك : ظهر النجح ؟ قالملاذا وقد : أعطه ما يرضيه واصرفه قلت

هؤالء الدولة، وقد سكنت نفسي إىل االنقطاع والدعة، وباالمس كنت أذل بالسعي إليهم، وهنا فما 
  ).٣(جييئوين إال يف مشورة مهمة، ومل يبق من العمر إال القليل 

  
  بو الفخر أسعد بن سعيدالشيخ الصاحل اجلليل املعمر مسند أصبهان أ*  ابن روح - ٢٥٣

__________  
  .١٥ / ٦: يف عقود اجلمان) ١(
  .يف سلخ ذي احلجة، ودفن برباطه، ذكر ذلك املنذري) ٢(
  .١٤٣ / ٤: تصرف الذهيب تصرفا كبريا يف هذا النص، وانظر وفيات االعيان) ٣(
 / ١٨: ريخ االسالم، وتا١١٧٥: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٥٦: التقييد البن نقطة، الورقة* 
، وشذرات ٢٠٣ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٨٥ / ٢: ، ودول االسالم٢١ / ٥: ، والعرب٢٦٣ / ١

  .٢٥ - ٢٤ / ٥: الذهب
(*)  

)٢١/٤٩١(  

  

  ).١(ابن حممود بن حممد بن روح االصبهاين التاجر، ابن أيب الفتوح 
  ).٢(مولده يف سنة سبع عشرة ومخس مئة 

  .فكان آخر أصحاا موتا) املعجم الصغري(بفوت، و ) معجم الطرباين الكبري(مسع من فاطمة اجلوزدانية 
  .ومسع أيضا من سعيد بن أيب الرجاء، وزاهر الشحامي

  .حدث عنه ابن نقطة، والضياء، والتقي ابن العز، واجلمال أمحد بن عمر بن أيب بكر، ومجاعة
حيم، وابن شيبان، وعبد الرمحان ابن الزين، وأجاز للربهان ابن الدرجي، وابن أيب عمر، والكمال عبدالر

  .والفخر علي، والتقي ابن الواسطي
أبو الفخر أسعد بن سعيد بن حممود بن حممد بن أمحد بن جعفر بن روح بن ): ٣(قرأت خبط ابن نقطة 



  .يف ثاين ذي احلجة سنة سبع عشرة ومخس مئة) ٤] (وهو [ الفرج التاجر، أرانا مولده 
  .احلا صحيح السماعوكان شيخا ص: قال
مات يف رابع ذي احلجة سنة سبع وست مئة بأصبهان، وانغلق بوفاته باب علو حديث الطرباين، : قلت

وكان آخر من روى عنه باالجازة الشيخ تقي الدين إبراهيم ابن الواسطي، وقد أكثر عنه احلافظ الضياء 
  .يف تواليفه

__________  
  .هذه هي كنية والده) ١(
  .بأصبهان) ٢(
  .، وتصرف الذهيب يف العبارة على عادته فأخذ معناها٥٦: التقييد، الورقة) ٣(
أخرج لنا مولده يف كتاب وهو يف : (دفعا للبس، وأصل كالم ابن نقطة) تاريخ االسالم(إضافة من ) ٤(

  ).ثاين ذي احلجة سنة سبع عشرة ومخس مئة
(*)  

)٢١/٤٩٢(  

  

 بن حامد بن املسند املعمر أبو اد زاهر بن أيب طاهر أمحدالشيخ اجلليل الصاحل *  أبو اد - ٢٥٤
  .أمحد بن حممود الثقفي االصبهاين

  .ولد يف ربيع االول سنة إحدى وعشرين ومخس مئة
  .ومسع حضورا من جعفر بن عبد الواحد الثقفي

  صاحب أيب طاهر بن عبدالرحيم، وسعيد بن أيب الرجاء الصرييف،) ١(ومسع من ابن أيب ذر 
  .اهر الشحامي، واحلسني بن عبدامللك اخلالل، وإمساعيل بن حممد التيمي احلافظ، وروى الكثريوز

  .حدث عنه ابن نقطة، وابن خليل، والضياء، والتقى ابن العز، واجلمال أمحد بن عمر، وعدة
، والبن شيبان، وابن الدرجي، والفخر علي، والتقي ابن )٢(وأجاز للكمال عبدالرحيم، وللشيخ 

  .اسطي، وغريهمالو
  .وله إجازة من فاطمة اجلوزدانية

  .كان شيخا صاحلا، أضر على كرب، وكان صبورا للطلبة، مكرما هلم: قال ابن نقطة
  أيب يعلى املوصلي من طريق ابن املقرئ) مسند(مسع : قلت

__________  
 / ١٨: خ االسالم، وتاري١١٧٣: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٩٧: التقييد البن نقطة، الورقة* 



، وشذرات ٢٠٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٨٥ / ٢: ، ودول االسالم٢٢ / ٥: ، والعرب٢٦٩ / ١
  .٢٥ / ٥: الذهب

  .أبو بكر حممد بن علي بن أيب ذر الصاحلاين االصبهاين) ١(
  .الشيخ مشس الدين عبد الرمحان بن أيب عمر املقدسي) ٢(

(*)  

)٢١/٤٩٣(  

  

  .روياينال) مسند(على اخلالل، و 
  .تويف يف الثاين والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وست مئة

أبو الفخر أسعد بن سعيد بأصبهان، وأبو أمحد بن سكينة ببغداد، والشيخ أبو عمر املقدسي : ومات فيها
  .الزاهد، وعمر بن طربزد، وصاحب املوصل نور الدين أرسالن االتابكي، وعائشة بنت معمر

  
   *ملنعم منصور بن عبد ا- ٢٥٥

، ابن )١(ابن عبد اهللا بن حممد بن الفضل بن أمحد، الشيخ اجلليل العدل املسند أبو الفتح وأبو القاسم 
مسند وقته أيب املعايل ابن احملدث أيب الربكات ابن فقيه احلرم أيب عبد اهللا الصاعدي الفراوي مث 

  .النيسابوري
  .مولده يف رمضان سنة اثنتني وعشرين ومخس مئة

باه، وجده، وأكثر عن جد أبيه، وعبد اجلبار بن حممد اخلواري، وحممد بن إمساعيل الفارسي، مسع أ
  .ووجيه الشحامي، وطائفة

حدث عنه ابن نقطة، والزكي الربزايل، وأبو عمرو بن الصالح، والشرف املرسي، والرضي إبراهيم بن 
  .الربهان، وعبد العزيز بن هاللة، ومجاعة

__________  
، والتكملة ٢٠٨ - ٢٠٧: ، والتقييد البن نقطة٨٦٧ - ٨٦٦ / ٣: لدان لياقوتمعجم الب* 

، ٧١: ، واملستفاد للدمياطي، الورقة٨٠: ، وذيل الروضتني اليب شامة١٢٠٢: الترمجة / ٢: للمنذري
، ٢٩ / ٥: ، والعرب١١٣: ، واملختصر احملتاج، الورقة٣٣٤ - ٣٣٢ / ١ / ١٨: وتاريخ االسالم
، ٢٠٤ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٣٥: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٨٥/  ٢: ودول االسالم

  .٣٤ / ٥: وشذرات الذهب



  .وأبو بكر، ذكر ذلك املنذري) ١(
(*)  

)٢١/٤٩٤(  

  

  .وأجاز للجمال حيىي ابن الصرييف، وللزكي عبد العظيم، وللشمس ابن عالن، وللفخر علي
بسماعه من وجيه ) صحيح البخاري(وقا، مسعت منه كان شيخا ثقة مكثرا صد): ١(قال ابن نقطة 

ومسعه مرارا، ورأيت ) صحيح مسلم(الشحامي وحممد بن إمساعيل الفارسي وعبد الوهاب بن شاه، و 
  مساعه بالد االول والثاين والثالث بصحيح مسلم يف سنة مثان وعشرين وهو ابن أربع

  ).٢(سنني ومخسة أشهر 
للخطايب عن جده بفوت ) غريب احلديث(كان شيخنا منصور يروي : الوحدثين رفيقنا ابن هاللة، ق

 وجدت بعض نسخة بغريب اخلطايب وفيها -خبارى :  أو قال-فقرأناه عليه، فلما دخلت إىل مسرقند 
القدر الذي يفوت منصور، وفيه مساعه بغري تلك القراءة وغري التاريخ، وهذا مما يدل على صدق 

  .ب املطولة عن جدهالشيخ، وأنه أكثر من الكت
  .من عباسة العصاري) تفسري الثعليب(ومسع ): ٣(قال 

، وقد ذهبت منه أجزاء متفرقة، فجميع ما )السنن الكبري(رأيت أصل البيهقي ب : وقال يل ابن هاللة
  .وجدت قرأته عليه، وباقي الكتاب باالجازة إن مل يكن مساعا

  .ومولده يف رمضان سنة ثالث وعشرين: مث قال
  .وقد حج، وحدث ببغداد مع والده: قلت

__________  
  .٢٠٨ - ٢٠٧: التقييد، الورقة) ١(
  .فيكون مساعه حضورا) ٢(
  .يعين ابن نقطة) ٣(

(*)  

)٢١/٤٩٥(  

  

قرأت وفاته يف ثامن شعبان سنة مثان وست مئة خبط احلافظ الضياء ليلة وصوله إىل نيسابور ففاته االخذ 
  ).١(عنه 



حلسن بن أيب البقاء العاقويل، واخلضر بن كامل السروجي املعرب، والقدوة الشيخ أمحد بن ا: وفيها مات
عمر البزاز، وحممد بن أيوب بن نوح الغافقي املقرئ، والعماد حممد بن يونس بن حممد بن منعة 

  املوصلي، والقاضي هبة اهللا بن جعفر بن سناء امللك االديب، ويونس بن
  .اجلليل بن موسى القصريحيىي اهلامشي مبكة، والقدوة عبد 

  
 شاه ابن عز الدين مسعود بن مودود نور الدين أرسالن) ٢(امللك العادل *  صاحب املوصل - ٢٥٦

  .ابن االتابك زنكي
  .، وكان شهما مهيبا فيه عسف وشح)٣(كانت دولته مثاين عشرة سنة 

  .حتول شافعيا، وبىن مدرسة كبرية مزخرفة
  .ت مئةمرض مدة ومات يف رجب سنة سبع وس

__________  
  .وبه قال ابن نقطة والزكي املنذري) ١(
 / ٨: ، ومرآة الزمان٢٠١ - ١٨٩: ، والتاريخ الباهر له١٢٢ - ١٢١ / ١٢: الكامل البن االثري* 

، وبغية الطلب البن ٧٠: ، وذيل الروضتني اليب شامة١١٦٢: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٥٤٦
  .٢٢٩: ، وتاريخ ابن العربي١٩٦ - ١٩٥: الورقة / ٢: العدمي

 / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١١١ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا١٩٤ - ١٩٣ / ١: ووفيات االعيان
، والسلوك ٦١، ٥٧ / ١٣: ، والبداية البن كثري١٨٤ / ٢: ، ودول االسالم٢١ / ٥: ، والعرب٢٦١

: الورقة / ٨: ، والوايف بالوفيات٣٣٣: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين١٧٢ / ١ / ١: للمقريزي
 / ٥: ، وشذرات الذهب٢٠٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٨: الورقة / ٩: ، وتاريخ ابن الفرات١٥٧
٢٤.  

  .هكذا لقب نفسه، وكان ظاملا، نسأل اهللا العافية) ٢(
  .تقريبا، وإال فإنه ملك سبع عشرة سنة وأحد عشر شهرا) ٣(

(*)  

)٢١/٤٩٦(  

  

ماء فيه دهاء، وله سطوة على االمراء، وكان جمد الدين ابن االثري مالزما له فيأمره وكان سفاكا للد
  .باخلري فيطيعه وصري مملوكه لؤلؤا أستاذ داره

بن عيسى اليزدكنيت ) ١( بن يللبخت إمام النحو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز*  اجلزويل - ٢٥٧



  .اجلزويل الرببري املراكشي) ٢(
من أيب حممد بن عبيداهللا، ) صحيح البخاري(ي، وأتقن عنه العربية واللغة، ومسع حج، والزم ابن بر

  .وتصدر باملرية وغريها، وخترج به أئمة
  .االذكياء، وشرحوها) مقدمته(وكان إماما ال جيارى، اعتىن ب 

تويف بأزمور من عمل مراكش سنة سبع وست مئة، وقيل سنة ست، وويل خطابة مراكش، وكان يف 
صر فقريا خيرج إىل القرى فيصلي م، وأخذ مذهب مالك مبصر عن الفقيه ظافر، وقد طولت طلبه مب

  .وقيل بقي إىل سنة عشر) ٣) (التاريخ(ترمجته يف 
__________  

مع  (٨٥: الورقة / ٣: ، والتكملة البن االبار٥٣: ، والصلة البن الزبري٣٧٨ / ٢: إنباه الرواة* 
: ، وتاريخ االسالم١٣٢ / ٢: ، وتاريخ ابن الوردي٤٩١ - ٤٨٨  /٣: ، ووفيات االعيان)الغرباء

، وشذرات ٢٣٧ - ٢٣٦ / ٢: ، وبغية الوعاة٢٥، ٢٤ / ٥: ، والعرب٢٨٦ - ٢٨٣ / ١ / ١٨
 ٥٤١ / ١ من االصل، ٣٧٦ / ١: ، وراجع التعليق على انباه الرواة، وبروكلمان٢٦ / ٥: الذهب

  ).من الترمجة العربية (٤٥٠ - ٤٤٩ / ٦: سالميةودائرة املعارف اال) باالملانية(من الذيل 
بفتح الياء املثناة من حتتها والالم وسكون الالم الثانية وفتح الباء : قيده ابن خلكان باحلروف فقال) ١(

  .املوحدة وسكون اخلاء املعجمة وبعدها تاء مثناة من فوقها، وهو اسم بربري
وجند فيها النون ) تاريخ االسالم(يد خبط املؤلف يف هكذا هي مقيدة يف االصل، بل وجمودة التقي) ٢(

مقدما على التاء يف حني قدم ابن خلكان التاء على النون وقيدها باحلروف، وهي نسبة إىل فخذ من 
  .جزولة

  .يعين تاريخ االسالم) ٣(
(*)  

)٢١/٤٩٧(  

  

ن منعة االربلي مث  بن حممد بشيخ الشافعية عماد الدين أبو حامد حممد بن يونس*  ابن يونس - ٢٥٨
  .املوصلي

  .تفقه بأبيه، وببغداد على أيب احملاسن بن بندار، وطائفة
وأشياء، وكان ورعا نزها قشفا شديد ) احمليط(ومسع، وعال صيته، وصنف، وخترج به خلق، وصنف 

  .الوسواس
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة مثان وست مئة وله ثالث وسبعون سنة



  
، جمد الدين املغريب مث مام املتفنن الواعظ أبو زكريا حيىي بن عبد الرمحاناال* *  االصبهاين - ٢٥٩

الدمشقي املولد املعروف باالصبهاين القامته ا مخسة أعوام، فقرأ الفقه للشافعي واخلالف واجلدل 
  .والتصوف واالصول

  .اطةمسع أبا بكر بن ماشاذة، وأبا رشد بن خالد، والسلفي، وحتول يف االندلس، وسكن غرن
__________  

، ومرآة )٥٩٢١باريس  (١٧٦: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة١٤٣ / ١٢: الكامل البن االثري* 
، ووفيات ٨٠: ، وذيل الروضتني١١٩٨: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٥٥٨ / ٨: الزمان
 ٣:  الفدا، واملختصر اليب١٢٦٣: الترمجة / ٤: ، وتلخيص جممع اآلداب٢٥٥ - ٢٥٣ / ٤: االعيان

 / ٥: ، والعرب٣٣٢ - ٣٣٠ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٦٢ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه١٢٠/ 
، والبداية البن ٤٦ - ٤٥ / ٥: ، وطبقات السبكي١٨٨: ، وطبقات االسنوي، الورقة٢٩ - ٢٨
 قاضي ، وطبقات الشافعية البن٧٦ - ٧٥: ، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة٦٢ / ١٣: كثري

، ٦٨: ، ومعجم الشافعية، الورقة٣٣٥: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٥٩: شهبة، الورقة
  .٣٤ / ٥: وشذرات الذهب

  . وما هنا هو خمتصرها٣٣٩ - ٣٣٧ / ١ / ١٨: تاريخ االسالم للذهيب* * 
(*)  

)٢١/٤٩٨(  

  

يا بين تكون لك رحلة : يلمما مسعه بأصبهان، وقال ) عروس االجزاء(قرأ علي جزء : قال ابن مسدي
  .وجوالن

، وملا نزل غرناطة ترك الوعظ، وله تعليقة يف اخلالف بني )١(ومساعه من مسعود الثقفي سنة ستني : قال
  .أيب حنيفة والشافعي

تذكر الناس فلعل اهللا يفرج، فوعظ فورد عليه وارد فسقط : وقحطنا فرتل االمري إىل شيخنا هذا وقال
  . فلما أدخل حفرته انفتحت أبواب السماء، وسالت االودية أياماومحل فمات بعد ساعة،

  .مات يف شوال سنة مثان وست مئة بغرناطة: قلت
  

 الشيخة املعمرة املسندة أم حبيبة عائشة بنت احلافظ معمر بن الفاخر القرشية*  بنت معمر - ٢٦٠
  .العبشمية االصبهانية



  ا من زاهر بنمسعت حضورا من فاطمة اجلوزدانية، ومساعا كثري
__________  

إن مسعودا يروي : يعين ومخس مئة، وقد أنكر أهل االندلس عليه روايته عن مسعود الثقفي، وقالوا) ١(
عن اخلطيب واستبعدوا هذا، ومنهم أبو الربيع بن سامل، إذ كان أبو الربيع قد كتب إىل أيب احلسن بن 

ليس ببالدنا من :  يروي عن اخلطيب، فأجابهاملفضل املقدسي قبل الست مئة أن يأخذ له إجازة من
  .يروي ذلك، فأكد ذلك إنكاره

االسكندرية ): بالدنا(وقد رد الذهيب على هذا االمر بقوله بأن أبا احلسن بن املفضل إمنا عىن بقوله 
ابن سامل حافظ، وقد خفي عنه هذا واعتمد بظاهر ما عندهم من الرتول، بل كان بعد : (ومصر، وقال

ة وجد ما هو أعلى من روايات اخلطيب، كان بأصبهان من يروي عن رجل عن احلافظ أيب الست مئ
نعيم الذي هو من شيوخ اخلطيب، وكان بالعراق من يروي عن رجل عن ابن غيالن، وخبراسان من 

  ).يروي عن رجل عن عبد الغافر
 / ١٨: ، وتاريخ االسالم١١٤٩: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٢٣٢: التقييد البن نقطة، الورقة* 
  .٢٥ / ٤: ، وشذرات الذهب٢٠٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٢ / ٥: ، والعرب٢٧١ / ١

(*)  

)٢١/٤٩٩(  

  

  .طاهر، وسعيد بن أيب الرجاء، وطائفة
  .حدث عنها ابن نقطة، والشيخ الضياء، والتقي ابن العز، وآخرون

  ).١(رحيم، والفخر علي وأجازت للشيخ ابن أيب عمر، وابن شيبان، والكمال عبدال
بسماعها من سعيد بن أيب الرجاء الصرييف، ) مسند أيب يعلى املوصلي(مسعنا منها : قال أبو بكر بن نقطة

  .وكان مساعها صحيحا بإفادة أبيها
  .توفيت عائشة يف شهر ربيع اآلخر سنة سبع وست مئة عن بضع ومثانني سنة

  
   بن احلسني القرشيون فخر الدين حممد بن عمرالعالمة الكبري ذو الفن*  فخر الدين - ٢٦١

__________  
  .٦٠٦وللزكي املنذري يف ذي القعدة سنة ) ١(
: ، وتاريخ احلكماء٢٣٠: ، والتاريخ املظفري البن أيب الدم، الورقة١٢٠ / ١٢: الكامل يف التاريخ* 

 - ٥٤: الورقة / ٦: ، وعقود اجلمان البن الشعار٥٤٣ - ٥٤٢ / ٨: ، ومرآة الزمان٢٩٣ - ٢٩١



 - ٣٤ / ٣: ، وعيون االنباء٦٨: ، وذيل الروضتني١١٢١: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٦٠
، ووفيات ٢٤٠: ، وتاريخ ابن العربي٣٠٨ - ٣٠٦ / ٩: ، واجلامع املختصر البن الساعي٤٥

 - ٢٣٢ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١١٨ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا٢٥٢ - ٢٤٨ / ٤: االعيان
  ، والعرب، وميزان االعتدال وغريها من٨٤ / ٢: ، ودول االسالم٢٤٤

: ، والبداية البن كثري٤٠ - ٣٣ / ٥: ، وطبقات السبكي٢٥٩ - ٢٤٨ / ٤: كتبه، والوايف بالوفيات
، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة، ٧٥ - ٧٤: ، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة٥٦ - ٥٥ / ١٣

، ٣٢٤ - ٣٢٢: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٤٢٦ / ٤: ان ابن حجر، ولس٤٨: الورقة
، ٤٨ - ٤٧: ، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، الورقة١٩٨ - ١٩٧ / ٦: والنجوم الزاهرة

  ).الرازي مفسرا(ولصديقنا الدكتور حمسن عبداحلميد كتاب 
(*)  

)٢١/٥٠٠(  

  

  .كياء واحلكماء واملصنفنيالبكري الطربستاين االصويل املفسر كبري االذ
  .ولد سنة أربع وأربعني ومخس مئة

واشتغل على أبيه االمام ضياء الدين خطيب الري، وانتشرت تواليفه يف البالد شرقا وغربا، وكان يتوقد 
  ).تاريخ االسالم(ذكاء، وقد سقت ترمجته على الوجه يف 

لسنة، واهللا يعفو عنه، فإنه تويف على وقد بدت منه يف تواليفه باليا وعظائم وسحر واحنرافات عن ا
  .طريقة محيدة، واهللا يتوىل السرائر

مات راة يوم عيد الفطر سنة ست وست مئة، وله بضع وستون سنة، وقد اعترف يف آخر عمره حيث 
لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تروي غليال، ): ١(يقول 

إليه * (، )٢) * (الرمحن على العرش استوى: * ( الطرق طريقة القرآن، أقرأ يف االثباتورأيت أقرب
ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل ) ٤) * (ليس كمثله شئ: * (، وأقرأ يف النفي)٣) * (يصعد الكلم

  .معرفيت
__________  

االصبهاين، وقد أوردها هذا جزء من وصيته اليت أوصى ا ملا احتضر لتلميذه إبراهيم بن أيب بكر ) ١(
  )طبقات الشافعية(، كما أوردها التاج السبكي يف )تاريخ االسالم(املؤلف يف 

  .وغريه
  .٥/ طه ) ٢(



  .١٠/ فاطر ) ٣(
  .١١/ الشورى ) ٤(

(*)  

)٢١/٥٠١(  

  

الشيخ االمام العامل الفقيه احملدث الثقة املعمر القدوة الكبري شيخ االسالم مفخر  *  ابن سكينة- ٢٦٢
لعراق ضياء الدين أبو أمحد عبد الوهاب ابن الشيخ االمني أيب منصور علي بن علي بن عبيداهللا ابن ا

  .سكينة البغدادي الصويف الشافعي
  .وسكينة هي والدة أبيه

  .سنة تسع عشرة ومخس مئة) ١(مولده يف شعبان 
، وأيب غالب )الغيالنيات(ه ، وهبة اهللا بن احلصني، يروي عن)اجلعديات(ومسع الكثري من أبيه، فروى عنه 

حممد بن احلسن املاوردي، وزاهر الشحامي، وقاضي املارستان، وحممد بن محويه اجلويين الزاهد، وعدة، 
  .، وأكثر عنه)٣(، مث الزم أبا سعد البغدادي احملدث )٢(بإفادة ابن ناصر 

  ومسع معه من أيب منصور القزاز، وإمساعيل ابن
__________  

، وتاريخ ابن الدبيثي، ١٢٢ / ١٢: ، والكامل البن االثري١٦٠ - ١٥٩:  نقطة، الورقةالتقييد البن* 
، )ظاهرية (٦٦ - ٦٤: ، والتاريخ ادد البن النجار، الورقة)٥٩٢٢باريس  (١٥٧ - ١٥٦: الورقة

: ، ومشيخة النجيب احلراين، الورقة٧٠: ، وذيل الروضتني١١٤٦: الترمجة / ٢: والتكملة للمنذري
 - ٩٢: ، وهو الشيخ اخلامس واخلمسون فيها، وأخبار الزهاد البن الساعي، الورقة١٠٥ - ١٠١
، ٢٣ / ٥: ، والعرب١٨٢ - ١٨١: ، ومعرفة القراء، الورقة٨٠: ، واملختصر احملتاج إليه، الورقة٩٤

  :، وتاريخ االسالم٨٥ / ٢: ودول االسالم
، والعقد ٦١ / ١٣: داية والنهاية، والب١٢١: ، وطبقات االسنوي، ورقة٢٧٦ - ٢٧٢ / ١ / ١٨

، وطبقات الشافعية البن قاضي شهية، ٤٨٠ / ١: ، وغاية النهاية١٦٥: املذهب البن امللقن، الورقة
  .، وغريها٣٣١ - ٣٠٩: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٥٧: الورقة

  .يف ليلة العاشر منه، كما ذكر ابن الدبيثي واملنذري وغريمها) ١(
  .فضل حممد بن ناصر السالميأبو ال) ٢(
، )االنساب(أبا سعد عبد الكرمي بن حممد السمعاين املروزي التميمي صاحب كتاب : يريد به) ٣(

مث الزم أبا سعد ابن ): (تاريخ االسالم(، غري جيد، النه مل يشتهر بذلك، لكنه قال يف )البغدادي: (وقوله



  .، وهذا أحسن)بن زريق القزازالسمعاين ملا قدم ومسع معه الكثري من أيب منصور 
(*)  

)٢١/٥٠٢(  

  

السمرقندي، وأيب احلسن بن توبة، وشيخ الشيوخ أيب الربكات إمساعيل ابن أمحد، وهو جده المه، 
  .وعدة

وعين باحلديث عناية قوية، وبالقراءات، فربع فيها، وتال ا على أيب حممد سبط اخلياط، وأيب احلسن بن 
واخلالف عن أيب منصور ابن الرزاز، والعربية عن أيب ) ١(ذاين، وأخذ املذهب حممويه، وأيب العالء اهلم

  .حممد ابن اخلشاب
، وحفظ عنه )٣(، والزم ابن ناصر، وأخذ عنه علم االثر )٢(وصحب جده أبا الربكات، ولبس منه 

  .فوائد غزيرة
لسمت وموافقة السنة شيخنا ابن سكينة شيخ العراق يف احلديث والزهد وحسن ا): ٤(قال ابن النجار 

  .والسلف
عمر حىت حدث جبميع مروياته، وقصده الطالب من البالد، وكانت أوقاته حمفوظة، ال متضي له ساعة 

  .إال يف تالوة أو ذكر أو جد أو تسميع، وكان إذا قرئ عليه منع من القيام له أو لغريه
  وروكان كثري احلج وااورة والطهارة، ال خيرج من بيته إال حلض

مجعة أو عيد أو جنازة، وال حيضر دور أبناء الدنيا يف هناء وال عزاء، يدمي الصوم غالبا، ويستعمل السنة 
أسأل اهللا أن مييتنا : يف أموره، وحيب الصاحلني، ويعظم العلماء، ويتواضع للناس، وكان يكثر أن يقول

  .قد كربت وال أملكه: لمسلمني، وكان ظاهر اخلشوع، غزير الدمعة، ويعتذر من البكاء، ويقو
وكان اهللا قد ألبسه رداء مجيال من البهاء وحسن اخللقة وقبول الصورة، ونور الطاعة، وجاللة العبادة، 

  وكانت له يف القلوب
__________  

  .- رضي اهللا عنه -يعين مذهب االمام الشافعي ) ١(
  .لبس منه خرقة التصوف: يعين) ٢(
  .أفضل الصالة والسالمأي احلديث الشريف على قائله ) ٣(
  ).ظاهرية (٦٦ - ٦٤: التاريخ ادد ملدينة السالم، الورقة) ٤(

(*)  

)٢١/٥٠٣(  



  

  .مرتلة عظيمة، ومن رآه انتفع برؤيته، فإذا تكلم كان عليه البهاء والنور، ال يشبع من جمالسته
ة وال أحسن مستا، لقد طفت شرقا وغربا ورأيت االئمة والزهاد فما رأيت أكمل منه وال أكثر عباد

جبميع رواياته، ومسعت ) ١(صحبته قريبا من عشرين سنة ليال وارا، وتأدبت به، وخدمته، وقرأت عليه 
علي بن أمحد الزيدي، : مسع منه احلفاظ! منه أكثر مروياته وكان ثقة حجه نبيال علما من أعالم الدين 
  .لهوالقاضي عمر بن علي القرشي، واحلازمي، وطائفة ماتوا قب

  .مل يبق ممن طلب احلديث وعين به غري عبد الوهاب ابن سكينة: ومسعت ابن االخضر غري مرة يقول
كان شيخنا ابن ناصر جيلس يف داره على سرير لطيف، فكل من حضر عنده جيلس حتت : ومسعته يقول

  .إال ابن سكينة
ابن سكينة كان عاملا عامال دائم : هوأنبأنا حيىي بن القاسم مدرس النظامية يف ذكر مشاخي: قال ابن النجار
ال يضيع شيئا من وقته، ) الوسيط(و ) املهذب(يف الفقه، كثري االشتغال ب ) ٢) (التنبيه(التكرار لكتاب 

مسألة، لكثرة حرصه على املباحثة وتقرير ) سالم عليكم(ال تزيدوا على : وكنا إذا دخلنا عليه يقول
  .االحكام

بنفسه وحصل املسموعات، مث مسى يف شيوخه أبا الربكات عمر بن إبراهيم مسع ): ٣(وقال ابن الدبيثي 
  .الزيدي، وأبا شجاع البسطامي

__________  
  .يعين القرآن الكرمي، كما يف تاريخ ابن النجار) ١(
  .الذي اليب إسحاق الشريازي، وهو من أشهر كتب الشافعية) ٢(
  ).٥٩٢٢باريس  (١٥٧ - ١٠٦: ذيل تاريخ مدينة السالم، الورقة) ٣(

(*)  

)٢١/٥٠٤(  

  

  .وحدث مبصر والشام واحلجاز، وكان ثقة فهما صحيح االصول ذا سكينة ووقار: قال
، وابن خليل، )١(حدث عنه الشيخ موفق الدين، وابن الصالح، وأبو موسى ابن احلافظ : قلت

  .والضياء
لطبيب، والعماد حممد ابن وابن النجار وابن الدبيثي، وحممد بن غنيمة االسكاف، وحممد بن عسكر ا

السهروردي، وأمحد بن هبة اهللا الساوجي، وبكر بن حممد القزويين، وعامر بن مكي، وعبد اهللا وعبد 
الرمحان ابنا علي بن أيب الدينة، واملوفق عبد الغافر بن حممد القاشاين، وعبد الغين بن مكي، ومكي بن 



  . عبد اللطيف، وابن عبد الدائم، وعدد كثريعثمان بن اهلربي، ويونس بن جعفر االزجي، والنجيب
  ).٢(وباالجازة ابن شيبان، والفخر علي، والكمال عبد الرمحان بن عبد اللطيف ابن املكرب 

  .ومسع منه التاج ابن أيب جعفر ومجاعة) ٣(وقد قدم ابن سكينة دمشق رسوال يف سنة مخس ومثانني 
 تويف ابن سكينة، وحضره أرباب الدولة، وكان يوما ويف سنة سبع وست مئة): ٤(قال االمام أبو شامة 

  .مشهودا
  .وكان من االبدال: مث قال

  .مات يف تاسع عشر ربيع اآلخر رمحه اهللا: وقال ابن النجار
__________  

  .املشهور) الكمال(عبد الغين املقدسي صاحب كتاب : احلافظ هو) ١(
  .ابن املكرب هذا هو شيخ املستنصرية ببغداد) ٢(
  .يعين ومخس مئة على عهد اخلليفة اهلمام الناصر لدين اهللا العباسي) ٣(
  . والذهيب يتصرف يف النقل٧٠: الذيل) ٤(

(*)  

)٢١/٥٠٥(  

  

 بن أمحد الشيخ تاج الدين أبو املعايل حممد ابن الفقيه أيب القاسم وهب بن سلمان*  ابن الزنف - ٢٦٣
  .ابن الزنف السلمي الدمشقي

  .يصي، وأيب الدر ياقوت الروميمسع من نصر اهللا املص
وعنه ابن الدبيثي، لقيه ببغداد، والضياء، وابن خليل، والزكي املنذري، والشهاب القوصي، والفخر ابن 

  .البخاري، وآخرون
  ).٢(سنة ست وست مئة عن بضع وسبعني سنة ) ١(تويف يف شعبان 

  
 ابن سام كبري غياث الدين حممدالسلطان غياث الدين حممود ابن السلطان ال* *  صاحب غزنة - ٢٦٤

  .الغوري
من كبار ملوك االسالم، اتفق أن خوارزمشاه عالء الدين هزم اخلطا مرات مث وقع يف أسرهم مع بعض 

نفذ غلمانك إىل أهلي ليفتكوين : أمرائه، فبقي خيدم ذلك االمري كأنه مملوكه، مث قال االمري للذي أسرمها
 ليدهلم، فبعثه، وجنا عالء الدين ذه احليلة، وقدم فإذا أخوه علي فابعث معهم غالمك هذا: مبال، فقال

  شاه نائبه على خراسان قد هم بالسلطنة



__________  
: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري)٥٩٢١باريس  (١٥٥ - ١٥٤: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة* 

، وقيد املنذري الزنف تقييد ٢٤٥ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٥٣ / ١: ، واملختصر احملتاج١١١٥
  .بفتح الزاي وسكون النون: احلروف، فقال

  .يف العشرين منه) ١(
  .٥٣٣ذكر الزكي املنذري أنه ولد يف ليلة السابع والعشرين من رجب سنة ) ٢(

  ).بريوت (٢٦٧ / ١٢: سريته مشهورة وانظر الكامل البن االثري* * 
  . أوسع مما يف تاريخ االسالم، وترمجه هنا٢١٣ / ١ / ١٨: وتاريخ االسالم

(*)  

)٢١/٥٠٦(  

  

ففزع فهرب إىل غياث الدين فبالغ يف إكرامه فجهز عالء الدين مقدما امسه أمري ملك، فحارب غياث 
الدين إىل أن نزل إليه باالمان فجاء االمر بقتله وبقتل علي شاة فقتال معا بغيا وعدوانا سنة مخس وست 

  .مئة
  

 بن مودود بن االتابك زنكي ابن مللك معز الدين سنجر ابن امللك غازيا*  صاحب اجلزيرة - ٢٦٥
  .آقسنقر صاحب جزيرة ابن عمر

كان ظاملا غامشا للرعية وللجند واحلرمي، سجن أوالده بقلعة، فهرب ولده غازي إىل املوصل فأكرمه 
عليه، وسكر فسترت ) ١(اكفنا شر أبيك، فرجع واختفى، مث تسلق واختفى عند سرية : صاحبها وقال

  أبوه فوثب عليه
ابنه يف اخلالء فقتله، فلم ميلكوه، بل ملكوا أخاه حممودا، ودخلوا على غازي فمانع عن نفسه، فقتلوه 

  .بل متلك غازي يوما واحدا، مث أخذ: ورمي، ومتكن حممود فقتل أخاه اآلخر مودودا، وقيل
  .وحيكى من عسف سنجر وقلة دينه عجائب

  .مخس وست مئةطالت أيامه وقتل سنة 
  

   بن معمر بنالشيخ املسند الكبري الرحلة أبو حفص عمر بن حممد* *  ابن طربزذ - ٢٦٦
__________  

، واملختصر اليب ٦٧: سريته مشهورة يف التواريخ املستوعبة لعصره، وله ترمجة يف ذيل الروضتني* 



: ، والوايف بالوفيات١٢ / ٥: ، والعرب١٩٢ - ١٩١ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١١٧ / ٣: الفدا
  .، وغريمها٣١٧ - ٣١٦: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين١٩١: الورقة / ٨
  .سرية: تصغري) ١(

  (*)، وتاريخ ابن ١٢٢ / ١٢: ، والكامل البن االثري١٥٧: التقييد البن نقطة، الورقة* * 

)٢١/٥٠٧(  

  

  .بن طربزذأمحد بن حيىي بن حسان البغدادي الدارقزي املؤدب ويعرف با
  .والطربزذ بذال معجمة هو السكر

  .مولده يف ذي احلجة سنة عشرة ومخس مئة
  .ومسعه أخوه احملدث املفيد أبو البقاء حممد كثريا

  .ومسع هو بنفسه، وحصل أصوال وحفظها
ي، مسع أبا القاسم بن احلصني، وأبا غالب ابن البناء، وأبا املواهب بن ملوك، وأبا القاسم هبة اهللا الشروط

، وأبا منصور القزاز، وابن )١(وأبا احلسن ابن الزاغوين، وهبة اهللا بن الطرب، والقاضي أبا بكر 
  السمرقندي، وابن خريون، وأبا البدر الكرخي، وأبا سعد

  .الزوزين، وعبد اخلالق بن البدن، وأبا الفتح مفلحا الدومي، وعلي بن طراد وخلقا سواهم
  مد، والزكي عبد العظيم،حدث عنه ابن النجار، والضياء حم

__________  
 - ١١٩: ، والتاريخ ادد البن النجار، الورقة)٥٩٢٢باريس  (٢٠٢ - ٢٠٠: الدبيثي، الورقة= 

، وقد ٧١ - ٧٠: ، وذيل الروضتني١١٥٨: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري)باريس (١٢٠
، ٤٥٢ / ٣: نفسها، ووفيات االعياناختلطت ترمجته فيه بترمجة أيب عمر املقدسي املتوىف يف السنه 

، وهو الشيخ الثامن واخلمسون فيها، واملستفاد ١٠٩ - ١٠٦: ومشيخة النجيب احلراين، الورقة
، واملختصر احملتاج، ٢٨٣ - ٢٨٠ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٦٣: للحسام الدمياطي، الورقة

، وعقد ٦١ / ١٣: ة البن كثري، والبداي٨٥ / ٢: ، ودول االسالم٢٤ / ٥: ، والعرب٩١: الورقة
 / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٨: الورقة / ٩: ، وتاريخ ابن الفرات٢٣١: الورقة / ١٧: اجلمان للعيين

  .٩٥ - ٩٤: ، والتاج املكلل٢٦ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٠١
الزاي بفتح الطاء املهملة والباء املوحدة، وسكون الراء وفتح : (طربزذ باحلروف فقال: وقيد ابن خلكان

  ).وبعدها ذال معجمة
حبيث ال مناسبة بينهما، فراجع ما ذكرناه يف ) تاريخ االسالم(وهذه الترمجة أوسع من الترمجة اليت يف 



  .ليس خمتصرا لتاريخ االسالم) السري(تقدمينا هلذا الكتاب من أن 
  .حممد بن عبدا لباقي االنصاري املعروف بقاضي املارستان) ١(

(*)  

)٢١/٥٠٨(  

  

صدر البكري، والكمال ابن العدمي، وأخوه حممد، واجلمال حممد بن عمرون، والشهاب القوصي، وال
وأخوه عمر، واد ابن عساكر، والتقي بن أيب اليسر، واجلمال البغدادي، وأمحد بن هبة اهللا الكهفي، 

د بن والقطب بن أيب عصرون، والفقيه أمحد بن نعمة، وإسحاق بن يلكويه الكاتب، واملؤيد أسع
  القالنسي، والبهاء حسن بن صصرى، وطاهر الكحال،

واجلمال حيىي ابن الصرييف، والشيخ مشس الدين عبد الرمحان بن أيب عمر، وأبو الغنائم بن عالن، 
والكمال عبدالرحيم، وأمحد بن شيبان، وغازي احلالوي، والفخر علي، وعبد الرحيم ابن خطيب املزة، 

نت عساكر، وزينب بنت مكي، وشامية بنت البكري، وصفية بنت وفاطمة بنت احملسن، وفاطمة ب
  .، وست العرب الكندية، وأمم سواهم)١(شكر، وخدجية بنت راجح 

  .وباالجازة ابن الواسطي، والكمال الفويره
: من أيب البدر الكرخي بعضها ومن مفلح الدومي بعضها، قاال) ٣) (السنن(مسع ): ٢(قال ابن نقطة 

  .الكروخي) ٥(من أيب الفتح ) ٤) (اجلامع(مسع أخربنا اخلطيب، و
  .وهو مكثر، صحيح السماع، ثقة يف احلديث: مث قال

  .تويف يف تاسع رجب سنة سبع، ودفن بباب حرب
ورد دمشق وازدمحت الطلبة عليه وتفرد بعدة مشايخ، وكتب كتبا وأجزاء، : وقال عمر بن احلاجب
  .وكان مسند أهل زمانه

__________  
  . بنت ابن راجح، وهو االصح:يعين) ١(
  .١٥٧: التقييد، الورقة) ٢(
  .يعين سنن أيب داود) ٣(
ابن : (يف االصل) ٥! (جامع الترمذي، والذهيب يتصرف بالنصوص كثريا حىت لقد كاد يلبس هنا ) ٤(

  (*)، وليس بشئ، )أيب الفتح

)٢١/٥٠٩(  

  



  .كان مساعه صحيحا على ختليط فيه): ١(وقال ابن الدبيثي 
ر إىل الشام وحدث يف طريقه بإربل وباملوصل وحران وحلب ودمشق، وعاد إىل بغداد وحدث ا، ساف

عن ثالثة ومثانني شيخا، وحدث ا مرارا، وأملى جمالس جبامع املنصور، وعاش ) مشيخة(ومجعت له 
  تسعني سنة وسبعة

  .أشهر
 مساعات عمر بقراءة أخيه، ويف يشري ابن الدبيثي بالتخليط إىل أن أخا ابن طربزذ ضعيف وأكثر: قلت

  .النفس من هذا
إىل الشام، وحصل له مال ) ٣(تويف ابن طربزذ وكان خليعا ماجنا، سافر بعد حنبل ): ٢(قال أبو شامة 

بسبب احلديث، وعاد حنبل فأقام يعمل جتارة مبا حصل، فسلك ابن طربزذ سبيله يف استعمال كاغد 
  .ه إىل بيت املال كحنبلوعتايب، فمرض مدة ومات ورجع ما حصل ل

هو آخر من حدث عن ابن احلصني، وابن البناء، وابن ملوك، وهبة اهللا الواسطي، ): ٤(قال ابن النجار 
وابن الزاغوين، وأيب بكر وعمر ابين أمحد ابن دحروج، وعلي بن طراد، وطلب من الشام فتوجه إليها، 

داد، فأقام حيدث، مسعت منه الكثري، وكان وأقام بدمشق مدة طويلة، وحصل ماال حسنا، وعاد إىل بغ
يعرف شيوخه ويذكر مسموعاته، وكانت أصوله بيده، وأكثرها خبط أخيه، وكان يؤدب الصبيان، 

ويكتب خطا حسنا، ومل يكن يفهم شيئا من العلم، وكان متهاونا بأمور الدين، رأيته غري مرة يبول من 
  قيام،

__________  
  ).٥٩٢٢باريس  (٢٠٢: ، الورقةذيل تاريخ مدينة السالم) ١(
  .٧١ - ٧٠: الذيل) ٢(
  .٦٠٤حنبل بن عبد اهللا بن فرج الرصايف املتوىف سنة ) ٣(
  ).باريس (١٢٠: التاريخ ادد، الورقة) ٤(

(*)  

)٢١/٥١٠(  

  

  .فإذا فرغ من االراقة أرسل ثوبه وقعد من غري استنجاء مباء وال حجر
  .ستنجاءلعله يرخص مبذهب من ال يوجب اال: قلت
وكنا نسمع منه يوما أمجع، فنصلي وال يصلي معنا، وال يقوم لصالة، وكان يطلب االجر على : قال

  .رواية احلديث، إىل غري ذلك من سوء طريقته، وخلف ما مجعه من احلطام، مل خيرج منه حقا هللا عزوجل



ل، وغالب ظين أنين مسعته مسعت عبد العزيز بن هاللة يقو: ومسعت القاضي أبا القاسم ابن العدمي يقول
: رأيت عمر بن طربزذ يف النوم بعد موته وعليه ثوب أزرق، فقلت له: من ابن هاللة خبراسان، قال

: ومل ؟ قال: أنا يف بيت من نار، داخل بيت من نار، فقلت: سألتك باهللا ما لقيت بعد موتك ؟ فقال
  .الخذ الذهب على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 الظاهر أنه أخذ الذهب وكرته ومل يزكه، فهذا أشد من جمرد االخذ، فمن أخذ من االمراء والكبار :قلت
بال سؤال وهو حمتاج فهذا مغتفر له، فإن أخذ بسؤال رخص له بقدر القوت، وما زاد فال، ومن سأل 

حلالة هذه وكرته وأخذ فوق الكفاية ذم، ومن سأل مع الغىن والكفاية حرم عليه االخذ، فإن أخذ املال وا
  .ومل يؤد حق اهللا فهو من الظاملني الفاسقني، فاستفت قلبك، وكن خصما لربك على نفسك

كان ابن طربزذ ال : وأما تركه الصالة فقد مسعت ما قيل عنه، وقد مسعت أبا العباس ابن الظاهري يقول
  ).٢(يصلي 

__________  
طربزذ، فقد ولد بعد وفاة ابن طربزذ بتسع عشرة ابن الظاهري مل يعاصر ابن : قال بشار بن عواد) ١(

  .، وهو إمنا مسع أو قرأ ذلك واعتقده، فهذا ال يقوي احلجة، رمحهم اهللا تعاىل٦٢٦سنة، أعين سنة 
(*)  

)٢١/٥١١(  

  

وأما التخليط من قبيل الرواية، فغالب مساعاته منوط بأخيه املفيد أيب البقاء وبقراءته وتسميعه له، وقد 
  قال عمر بن املبارك بن: لنجارقال ابن ا

فإن أخذ بسؤال رخص له بقدر القوت، وما زاد فال، ومن سأل وأخذ فوق الكفاية ذم، ومن سأل مع 
الغىن والكفاية حرم عليه االخذ، فإن أخذ املال واحلالة هذه وكرته ومل يؤد حق اهللا فهو من الظاملني 

  .الفاسقني، فاستفت قلبك، وكن خصما لربك على نفسك
كان ابن طربزذ ال : وأما تركه الصالة فقد مسعت ما قيل عنه، وقد مسعت أبا العباس ابن الظاهري يقول

  ).٢(يصلي 
__________  

ابن الظاهري مل يعاصر ابن طربزذ، فقد ولد بعد وفاة ابن طربزذ بتسع عشرة : قال بشار بن عواد) ١(
  .، فهذا ال يقوي احلجة، رمحهم اهللا تعاىل، وهو إمنا مسع أو قرأ ذلك واعتقده٦٢٦سنة، أعين سنة 

(*)  

)٢١/٥١٢(  



  

وأما التخليط من قبيل الرواية، فغالب مساعاته منوط بأخيه املفيد أيب البقاء وبقراءته وتسميعه له، وقد 
مل يكن أبو البقاء بن طربزذ ثقة، كان كذابا يضع للناس : قال عمر بن املبارك بن سهالن: قال ابن النجار

وحممد بن ناصر ) ١(م يف االجزاء مث يذهب فيقرأ عليهم، عرف بذلك شيخنا عبد الوهاب أمساءه
  .وغريمها

عاش أبو البقاء حنوا من أربعني سنة، ومات يف سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة، وتويف أبو حفص بن : قلت
نا من ضعفه قد طربزذ يف تاسع رجب سنة سبع وست مئة، ودفن بباب حرب، واهللا يساحمه، فمع ما أبدي

تكاثر عليه الطلبة، وانتشر حديثه يف اآلفاق وفرح احلفاظ بعواليه، مث يف الزمن الثاين تزامحوا على 
  .أصحابه، ومحلوا عنهم الكثري وأحسنوا به الظن، واهللا املوعد، ووثقه ابن نقطة

__________  
  .يعين ابن سكينة االمني الذي تقدمت ترمجته قبل قليل) ١(

(*)  

)٢١/٥١٢(  

  

  ٢٢ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ٢٢الذهيب ج 

)٢٢(/  

  

  )٢٢(سري أعالم النبالء 

)٢٢/١(  

  

  .مجيع احلقوق حمفوظة ملؤسسة الرسالة وال حيق الية جهة أن تطبع أو تعطي حق الطبع الحد
  .سواء كان مؤسسة رمسية أو افرادا

:  الرسالة بريوت شارع سوريا بناية صمدي وصاحلة هاتف م مؤسسة١٩٩٣ ه ١٤١٣الطبعة التاسعة 



  . ص٨١٥١١٢ - ٣١٩٠٣٩
   برقيا، بيوشران٧٤٦٠: ب

)٢٢/٢(  

  

 م ١٣٧٤ ه ٧٤٨سري أعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
كتور حميي هالل السرحان اجلزء الثاين والعشرون حقق هذا اجلزء الدكتور بشار عواد معروف والد
  طبع مبساعدة اللجنة الوطنية لالحتفال مبطلع القرن اخلامس عشر اهلجري

  يف اجلمهورية العراقية مؤسسة الرسالة

)٢٢/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

)٢٢/٤(  

  

أمحد بن االمام العامل الفقيه املقرئ احملدث الربكة شيخ االسالم أبو عمر حممد بن *  الشيخ أبو عمر - ١
  .حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر املقدسي اجلماعيلي احلنبلى الزاهد، واقف املدرسة

مولده يف سنة مثان وعشرين ومخس مئة بقرية مجاعيل من عمل نابلس، وحتول إىل دمشق هو وأبوه 
 أيب صاحل وأخوه وقرابته مهاجرين إىل اهللا، وتركوا املال والوطن الستيالء الفرنج، وسكنوا مدة مبسجد

  بظاهر باب شرقي ثالث سنني، مث صعدوا إىل سفح قاسيون، وبنوا الدير املبارك
__________  

  .٦٤٣كتب ابن أخته احلافظ الضياء حممد بن عبد الواحد املقدسي املتوىف سنة (*) 
وقد أخذ الذهيب القسم االكرب من ترمجة ) ٣٩ ٤٣: ، الورقة٨٣ضمن جمموع بالظاهرية برقم (سريته 

  .٣٠٠ - ٢٨٦ / ١ / ١٨: من هذا اجلزء، وهي ترمجة حافلة" تاريخ االسالم " يب عمر يف أ
: الترمجة / ٢: ، وتكملة املنذري٥٥٣ - ٥٤٦ / ٨: واليب عمر هذا ترمجة يف مرآة الزمان للسبط

: ، والوايف بالوفيات٨٥ / ٢: ، ودول االسالم٢٥ / ٥: ، والعرب٧٢ - ٧١: ، وذيل الروضتني١١٧٤
، وعقد ٦١ - ٥٢ / ٢: ، وذيل طبقات احلنابلة٦١ - ٥٨ / ١٣: ، والبداية والنهاية١١٦ / ٢

 / ٩: ، وتاريخ ابن الفرات٢٠٢ - ٢٠١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٣١: الورقة / ١٧: اجلمان للعيين



  . وغريها٣٠ - ٢٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٤٨: الورقة
[ * ]  

)٢٢/٥(  

  

  .وا بالصاحلية نسبة إىل ذاك املسجدواملسجد العتيق، وسكنوا مث، وعرف
مسع أباه، وأبا املكارم بن هالل، وسلمان بن علي الرحيب، وأبا الفهم بن أيب العجائز، وعدة، ومبصر ابن 
  .بري، وإمساعيل الزيات، وكتب وقرأ، وحصل، وتقدم، وكان من العلماء العاملني، ومن االولياء املتقني

ابناه عبد اهللا وعبد الرمحن، والضياء، وابن خليل، والزكي حدث عنه أخوه الشيخ موفق الدين و
  .املنذري، والقوصي، وابن عبد الدائم، والفخر علي، وطائفة

كان ال يسمع دعاء إال وحيفظه يف ): ١(وقد مجع له احلافظ الضياء سرية يف جزئني فشفى وكفى، وقال 
) ٢(الها، كان يصلي بالناس يف النصف الغالب، ويدعو به، وال حديثا إال وعمل به، وال صالة إال ص

مئة ركعة وهو مسن، وال يترك قيام الليل من وقت شبوبيته، وإذا رافق ناسا يف السفر ناموا وحرسهم 
  .يصلي
كان قدوة صاحلا، عابدا قانتا هللا، ربانيا، خاشعا خملصا، عدمي النظري، كبري القدر، كثري االوراد : قلت

  .لصفات احلميدة، قل أن ترى العيون مثلهوالذكر، واملروءة والفتوة وا
كان رمبا جد فإن نعس ضرب على رجليه بقضيب حىت يطري النعاس، وكان يكثر الصيام، وال : قيل

يكاد يسمع جبنازة إال شهدها، وال مريض إال عاده، والجهاد إال خرج فيه، ويتلو كل ليلة سبعا مرتال 
  ، وإذا صلىيف الصالة، ويف النهار سبعا بني الصالتني

__________  
  ).جمموع (٨٣انظر اجلزء الذي يف الظاهرية برقم ) ١(
  .يعين يف نصف شعبان) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٦(  

  

الفجر تال آيات احلرس ويس والواقعة وتبارك، مث يقرئ ويلقن إىل ارتفاع النهار، مث يصلي الضحى، 
ة مجعة، ويصلي يوم اجلمعة ركعتني فيطيل ويصلي طويال بني العشائني، ويصلي صالة التسبيح كل ليل

، فقيل كانت نوافله يف كل يوم وليلة اثنتني وسبعني ركعة، وله أذكار طويلة، )قل هو اهللا أحد(مبئة 



ويقرأ بعد العشاء آيات احلرس، وله أوراد عند النوم واليقظة، وتسابيح، وال يترك غسل اجلمعة، 
  .والعربية والفرائضمن حفظه، وله معرفة بالفقه " اخلرقي " وينسخ 

وكان قاضيا حلوائج الناس، ومن سافر من اجلماعة يتفقد أهاليهم، وكان الناس يأتونه يف القضايا فيصلح 
  .بينهم، وكان ذا هيبة ووقع يف النفوس

ربانا أخي، وعلمنا، وحرص علينا، كان للجماعة كالوالد حيرص عليهم ويقوم : قال الشيخ املوفق
اجر بنا، وهو سفرنا إىل بغداد، وهو الذي كان يقوم يف بناء الدير، وحني رجعنا مبصاحلهم، وهو الذي ه

  .زوجنا وبىن لنا دورا خارج الدير، وكان قلما يتخلف عن غزاة
جاء أبا عمر اخلرب، فخر مغشيا عليه، فلم ) ١(ملا جرى على احلافظ عبد الغين حمنته : قال الشيخ الضياء

ما يتصدق ببعض ثيابه، وتكون جبته يف الشتاء بال قميص، ورمبا تصدق يفق إال بعد ساعة، وكان كثريا 
بسراويله، وكانت عمامته قطعة بطانة، فإذا احتاج أحد إىل خرقة، قطع له منها، يلبس اخلشن، وينام 
على احلصري، ورمبا تصدق بالشئ وأهله حمتاجون إليه، وكان ثوبه إىل نصف ساقه، وكمه إىل رسغه، 

  إذا مل:  مكثنا زمانا ال يأكل أهل الدير إال من بيت أخي أيب عمر، وكان يقول:مسعت أمي تقول
__________  

  .قد تقدم ذكر خرب حمنة الشيخ احلافظ عبد الغين يف ترمجته فراجعها) ١(
[ * ]  

)٢٢/٧(  

  

تتصدقوا من يتصدق عنكم، والسائل إن مل تعطوه أنتم أعطاه غريكم، وكان هو وأصحابه يف خيمة على 
صار القدس فزاره امللك العادل، فلم جيده، فجلس ساعة، وكان الشيخ يصلي فذهبوا خلفه مرتني فلم ح

  .جيئ، فأحضروا للعادل أقراصا فأكل وقام وما جاء الشيخ
  .ما رأيت أحدا قط ليس عنده تكلف غري الشيخ أيب عمر: قال الصريفيين

 جاء أحد اشتغلنا به عن عملنا، وإن خايل أبو حنن إذا: يقول) ١(مسعت أخي احلافظ : قال الشيخ العماد
  .عمر فيه للدنيا واآلخرة خيالط الناس وال خيلي أوراده) ٢(

كان خيطب باجلامع املظفري، ويبكي الناس، ورمبا ألف اخلطبة، وكان يقرأ احلديث سريعا بال : قلت
: " لكثري خبطه املليح كحلن، وال يكاد أحد يرجع من رحلته إال ويقرأ عليه شيئا من مساعه، وكتب ا

  .وعدة مصاحف" املغين : " و" معامل الترتيل " و " إبانة ابن بطة " و " احللية 
  .ورمبا كتب كراسني كبارا يف اليوم، وكان يشفع برقاع يكتبها إىل الوايل املعتمد وغريه

  .وقد استسقى مرة باملغارة فحينئذ نزل غيث أجرى االودية



  .سم اهللا الرمحن الرحيممذ أممت ما تركت ب: وقال
  .يف آخر عمره) ٣(وقد ساق له الضياء كرامات ودعوات جمابات وذكر حكايتني يف أنه قطب 

  وكان إذا مسع مبنكر اجتهد يف إزالته، ويكتب فيه
__________  

  .يعين عبد الغين املقدسي) ١(
  .كذا يف االصل، وهي على احلكاية) ٢(
  .٢٩٥ - ٢٩٤ / ١ / ١٨: أيضا تاريخ االسالميعين صار قطبا للصوفية، وانظر ) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٨(  

  

  .هذا الشيخ شريكي يف ملكي: إىل امللك، حىت مسعنا عن بعض امللوك أنه قال
وكان ليس بالطويل، صبيح الوجه، كث اللحية، حنيفا، أبيض، أزرق العني، عايل اجلبهة، حسن الثغر، 

ربهم عمر، وبه يكىن، وأصغرهم عبدالرمحن الشيخ ، وجاءه عدة أوالد أك)١(تزوج يف عمره بأربع 
  .مشس الدين
بدا يل شيب الرأس والضعف واالمل أمل يب اخلطب الذي لو * أمل تك منهاة عن الزهو أنين : ومن شعره

  ).٢(حيايت حىت ينفد الدمع مل أمل وقد مات ابنه عمر فرثاه بأرجوزة حسنة * بكيته 
  . اجلمع بعشرين ألفاحزرت: تويف أبو عمر فقال الصريفيين

  .ورثاه ابن سعد، وأمحد ابن املزدقاين: قلت
وتويف إىل رضوان اهللا عشية االثنني يف الثامن والعشرين من ربيع االول سنة سبع وست مئة، وقد 

  ".تاريخ االسالم " استوفيت سريته يف 
  
  ابن بن فارس االمام الصدوق أبو الفرج حممد بن علي بن محزة*  ابن القبيطي - ٢

__________  
فاطمة عمة احلافظ الضياء وكانت أسن منه، وطاووس امرأة من بيت املقدس، وفاطمة : هن) ١(

  .الدمشقية، وآمنة بنت أيب موسى وهي أم الشيخ عبد الرمحان بن أيب عمر
  ".تاريخ االسالم " وهي طويلة أورد منها ثالثة أبيات يف ) ٢(

 وتاريخ ١٢٤٣: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري)شهيد علي (٩٠: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة(*) 
: ، والوايف بالوفيات٩٩ / ١: ، واملختصر احملتاج٣٢ / ٥: ، والعرب٣٦٩ - ٣٦٨ / ١ / ١٨: االسالم



  .٣٨ / ٥: ، وشذرات الذهب١٥٩ - ١٥٨ / ٤
  وقيد املنذري
آخر احلروف وطاء مهملة وياء بضم القاف وتشديد الباء املوحدة وفتحها وبعدها ياء : القبيطي فقال

  .النسبة
[ * ]  

)٢٢/٩(  

  

  .القبيطي البغدادي الكاتب، أخو محزة
، ومسع احلسني سبط اخلياط، وأخاه االمام أبا حممد، وحممد بن حممد ابن السالل، وعلي ٥٢٨ولد سنة 

  .ابن الصباغ، وأبا سعد ابن البغدادي، واالرموي، وخلقا كثريا، وتفرد، وحدث بالكثري
  .قرأت عليه كثريا، وكان صدوقا مرضيا حفظة للحكايات واالشعار: ال ابن النجارق

  .سنة تسع وست مئة) ١(مات يف مجادى االوىل 
  
  . بن كامل البغدادي الوكيلالشيخ املسند الفقيه املعمر أبو الفرج حممد بن هبة اهللا*  ابن كامل - ٣

  .ولد سنة أثنتني وعشرين ومخس مئة
أيب غالب ابن البناء، وأيب القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا الشروطي، وبدر الشيحي، وأيب ومسع من أبيه، و

  .منصور بن خريون، وله إجازة ابن احلصني
  حدث عنه ابن الدبيثي، والضياء، واليلداين، والنجيب احلراين،

__________  
  .يف الثامن والعشرين منه، كما ذكر املنذري) ١(

، ١١٥٦: الترمجة / ٢: ، وتكملة املنذري)٥٩٢١باريس  (١٧١: الورقة: تاريخ ابن الدبيثي(*) 
   وهو الشيخ السابع١٠٥: ومشيخة النجيب عبد اللطيف احلراين، الورقة

 ٥: ، والعرب١٥٧ / ١: ، واملختصر احملتاج٣٠١ / ١ / ١٨: واخلمسون فيها، وتاريخ االسالم للذهيب
  .٣٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٠٢ / ٦: زاهرة، والنجوم ال١٥٤ / ٥: ، والوايف بالوفيات٢٦/ 

[ * ]  

)٢٢/١٠(  

  



  .وأخوه العز عبد العزيز، ومجاعة
وأجاز البن شيبان، والفخر علي، والكمال ابن املكرب، وكان بصريا باحلكومات، صاحب قبول وشهرة 

  .بذلك
  .مات يف خامس رجب سنة سبع وست مئة

  
الدمشقي السروجي ) ١( بن سامل بن سبيع  اخلضر بن كاملالشيخ العامل املسند أبو العباس*  املعرب - ٤

  .الدالل املعرب
  .مسع من الفقيه نصر اهللا املصيصي، وأيب الدر ياقوت الرومي، وببغداد من احلسني بن علي سبط اخلياط

  .وروى الكثري
  .ليالربزايل واملنذري، والقوصي، واليلداين، والفخر ع: حدث عنه الضياء، وابن خليل، والزكيان

  ).٣(سنة مثان وست مئة، وهو يف عشر التسعني ) ٢(مات يف شوال 
  
   عبدالشيخ االمام العالمة العارف القدوة شيخ االسالم أبو حممد* *  القصري ٥

__________  
، وتاريخ ١٢١٣: الترمجة / ٢: ، وتكملة املنذري)٥٩٢٢باريس  (٤٢: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة(*) 

، ٢٠٥ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٥٧ / ٢: ، واملختصر احملتاج٣١٥ - ٣١٤ / ١ / ١٨: االسالم
  .٣٣ / ٥: وشذرات الذهب

  ".التكملة " قيده املنذري يف ) ١(
  .يف الثاين والعشرين منه) ٢(
  .ومولده يف شهر رمضان سنة ثالث وعشرين ومخس مئة: قال املنذري) ٣(

  ).٢١٥(يه هناك برقم تقدمت ترمجته يف هذه الطبقة فراجع كالمنا عل(* *) 
[ * ]  

)٢٢/١١(  

  

اجلليل بن موسى بن عبد اجلليل االنصاري االوسي االندلسي القرطيب املشهور بالقصري لرتوله بقصر 
  .بلد باملغرب االقصى: عبد الكرمي، وهو قصر كتامة

عن أيب احلسن بن حنني صاحب ابن الطالع، وصحب بالقصر أبا احلسن بن غالب " املوطأ " روى 
  .الزاهد والزمه، وساد يف العلم والعمل، وكان منقطع القرين



وكالمه يف احلقائق رفيع بديع " شعب االميان " وكتاب " شرح االمساء احلسىن " و " التفسري " صنف 
  .منوط باالثر يف اكثر أموره، ورمبا قال أشياء باجتهاده وذوقه واهللا يغفر له

قة التصوف سهل حمرر مضبوط بظاهر الكتاب والسنة، وله كالمه يف طري: قال أبو جعفر بن الزبري
مشاركة يف علوم وتصرف يف العربية، ختم به التصوف باملغرب ورزق من علي الصيت والذكر اجلميل 

  .ما مل يرزق كبري أحد
  .حدث عنه أبو عبد اهللا االزدي، وأبو احلسن الغافقي وغريمها

  .وتويف بسبتة يف سنة مثان وست مئة: قال
  
  .اهلامشي االزجي القصار ااور*  يونس بن حيىي - ٦

  .مسع االرموي، وابن الطالية، وابن ناصر، وعدة، وروى بأماكن
__________  

، وتاريخ ١٢٠٣: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٢٢٧ - ٢٢٦: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 
، وإحتاف ٢٧١: تقي الفاسي، الورقة، وذيل التقييد لل٣٠ / ٥: ، والعرب٣٤٠ / ١ / ١٨: االسالم

  .٣٦ / ٥: ، وشذرات الذهب٦٣ / ٣: الورى البن فهد
[ * ]  

)٢٢/١٢(  

  

  .حدث عنه الربزايل، وابن خليل، والضياء حممد، والتاج ابن القسطالين، ويعقوب بن أيب بكر الطربي
  ).١(تويف مبكة سنة مثان وست مئة 

  
 بن أمحد بن جعفر رع القدوة الزاهد أبو عمر أمحد بن هارونالشيخ االمام احلافظ البا*  ابن عات - ٧

  .الشاطيب) ٢(بن عات النفزي 
  .ولد سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة

مسع أباه العالمة أبا حممد، وأبا احلسن بن هذيل، واحلافظ عليم بن عبد العزيز، واحلافظ أبا طاهر 
  . وعدةالسلفي بالثغر، وأبا الطاهر بن عوف، وعاشر بن حممد،

  .وكان من بقايا احلفاظ املكثرين
  ).٣(كان احلافظ علي بن املفضل يذكره بكثرة احلفظ وامليل إىل حتصيل املعارف 

__________  



يف الثامن من صفر على االصح، وقد ذكره املنذري فيمن تويف يف احلادي عشر من شعبان، مث قال ) ١(
  ".امن من صفر من السنة، وهو االشبه إن وفاته كانت يف الث: وقيل: " يف آخر الترمجة

نقال عن ابن مسدي، وبه أخذ " تاريخ االسالم " وهذا هو الذي قال به ابن نقطة، والذهيب يف : قلت
  ".احتاف الورى " وابن فهد يف " ذيل التقييد " الفاسي يف 

  .٥٣٨وذكر غري واحد ومنهم املنذري أنه ولد سنة 
 / ٢: ، والتكملة للمنذري١٠٢ - ١٠١ / ١:: ، والتكملة البن االبار١١٦: املرقبة العليا للنباهي(*) 

 - ١٣٨٩ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ٣٤٥ - ٣٤٤ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٢٣٢: الترمجة
  .٣٧ - ٣٦ / ٥: ، وشذرات الذهب٣١ / ٥: ، والعرب١٣٩٠

بفتح : ونفزة: "  قال، وقيدها املنذري باحلروف،"النقري " إىل " شذرات الذهب " تصحفت يف ) ٢(
  ".النون وسكون الفاء وفتح الزاي وبعدها تاء تأنيث، قبيلة كبرية 

  .نقل املؤلف هذا الكالم من املنذري) ٣(
[ * ]  

)٢٢/١٣(  

  

كان أحد احلفاظ، يسرد املتون، وحيفظ االسانيد عن ظهر قلب، ال خيل منها بشئ، ): ١(قال االبار 
، ورمبا أذن يف )٢( عليه الورع والزهد، يلبس اخلشن، ويأكل اجلشب موصوفا بالدراية والرواية، غالبا

  .املساجد، له تصانيف دالة على سعة حفظه مع حظ من النظم والنثر
  .، وحدثونا عنه)٣(أجاز يل 

وتويف غازيا، فشهد وقعة العقاب اليت أفضت إىل خراب االندلس بالدائرة على املسلمني فيها، ) ٤(قال 
  . صفر سنة تسع وست مئةفعدم أبو عمر يف

وفيها مات ربيعة اليمين احملدث، وأبو الفضل عبدالرمحن بن عبد الوهاب بن املعزم، وشيخ النحو أبو 
  .احلسن بن خروف االشبيلي، وأبو الفرج حممد بن علي ابن القبيطي، والقدوة حممود بن عثمان النعال

  
االمام الفقيه االوحد احملدث الرحال الثقة، أبو  بن حيىي، ابن علي بن عبد اهللا*  ربيعة بن احلسن - ٨

  .نزار احلضرمي اليمين الصنعاين الذماري الشافعي
  .مولده يف سنة مخس وعشرين ومخس مئة

__________  
  . وتصرف يف النقل فأخذ املعىن١٠١ / ١: التكملة) ١(



  .ما غلظ من الطعام: اجلشب) ٢(
  .٦٠٨وذلك يف ذي القعدة سنة ) ٣(
  .١٠٢ / ١: ةالتكمل) ٤(

، وتذكرة ٣٥٠ - ٣٤٩ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٢٤٦الترمجة  / ٢: التكملة للمنذري(*) 
 - ٥٥ / ٥: ، وطبقات السبكي١٧٥: ، وطبقات االسنوي، الورقة١٣٩٤ - ١٣٩٣ / ٤: احلفاظ

 / ١: ، وبغية الوعاة٢٠٧ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٦٥: ، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة٥٦
  .٣٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٥٢: الورقة / ٩: ، وتاريخ ابن الفرات٥٦٧ - ٥٦٦
[ * ]  

)٢٢/١٤(  

  

  .تفقه بظفار على الفقيه حممد بن محاد، وغريه
  .وركب البحر إىل كيش والبصرة، وارحتل إىل أصبهان، فأقام ا مدة، وتفقه على أيب السعادات الفقيه

ضل الصيدالين، ورجاء بن حامد، وإمساعيل بن شهريار، وعبد اهللا بن ومسع من أيب املطهر القاسم بن الف
علي الطامذي، وحممد بن سهل املقرئ، وعبد اجلبار بن حممد بن علي ابن أيب ذر الصاحلاين، وهبة اهللا بن 

  .، ومعمر بن الفاخر، وعدة)١(حنة 
ة من أيب حممد املبارك بن من السلفي، ومبك) ٢(وببغداد من أيب حممد ابن اخلشاب، وشهدة، وبالثغر 

  .الطباخ
  .وحدث بدمشق ومبصر

حدث عنه الضياء، وابن خليل، والربزايل، واملنذري، والشهاب القوصي، والتقي اليلداين، وحممد بن 
  .علي النشيب، ومجاعة

كانت أصوله أكثرها باليمن، وهو أحد من يفهم هذا الشأن ممن لقيته، وكان عارفا ): ٣(قال املنذري 
  غة معرفة حسنة، كثري التالوة، كثري التعبدبالل

  .واالنفراد
  .كان أبو نزار إماما عاملا حافظا ثقة أديبا شاعرا حسن اخلط ذا دين وورع: وقال عمر بن احلاجب

  .من قرى حضرموت) ٤(مولده بشبام 
  .مات يف ثاين عشر مجادى اآلخرة سنة تسع وست مئة

__________  
  .٢١٢ :قيده الذهيب يف املشتبه) ١(



  .ثغر االسكندرية: يعين) ٢(
  .١٢٤٦: الترمجة / ٢: التكملة) ٣(
  .انظر معجم البلدان: بكسر الشني املعجمة) ٤(

[ * ]  

)٢٢/١٥(  

  

كأا سرقت من دار رضوان * بساتني مزخرفة ) ١(ببيت هليا : أنشدنا أبو نزار لنفسه: وقال القوصي
* لوط بعقيان والطري تف يف االغصان صادحة حصى من الدر خم* أجرت جداوله ذوب اللجني على 

ما أطيب العيش يف أمن وإميان وحدث عن أيب : * كضاربات مزامري وعيدان وبعد هذا لسان احلال قائلة
  .نزارباالجازة أمحد بن سالمة والفخر علي

  
ملرسي  بن حيىي بن عون اهللا الداين مث ااالمام مقرئ الوقت أبو جعفر أمحد بن علي*  احلصار - ٩

  .احلصار
  ).٢(ولد يف حدود سنة ثالثني 

وذكر أنه تال على أيب عبد اهللا بن سعيد، ورحل، فتال بالسبع على أيب احلسن بن هذيل، ومسع منه 
  .الكثري، ومن ابن النعمة وابن سعادة

  ، وحممد بن حممد بن)٣(تال عليه حممد بن جوبر، والعلم أبو القاسم 
  .مشليون، وعدة

  .ة تسع وست مئةمات يف صفر سن
__________  

  .قرية مشهورة بغوطة دمشق، والنسبة إليها بتلهي: بيت هليا) ١(
، ومعرفة ٣٤٤ - ٣٤٢ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٠١ - ١٠٠ / ١: التكملة البن االبار(*) 

/  ٥: ، وشذرات الذهب٩٠ / ١: ، وغاية النهاية البن اجلزري٣٠ / ٥: ، والعرب١٨٥: القراء، الورقة
- ٣٦.  

املنذرية فراجع تعليقنا " التكملة " وقد أقحم أحدهم ترمجته يف نسخة مكتبة البلدية باالسكندرية من 
  ).من الطبعة الثانية الرضوانية (٢٤٢ / ٢على التكملة 

  .يعين ومخس مئة) ٢(



  .القاسم بن أمحد االندلسي) ٣(
[ * ]  

)٢٢/١٦(  

  

  .لينه أبو الربيع الكالعي
  .مسع يف صغره من أيب الوليد ابن الدباغ، ومجع السبع على ابن سعيد: وقال ابن الزبري

  .مل يكن أحد يدانيه يف الضبط والتجويد: وقال االبار
  .أخذ عنه اآلباء واالبناء، اضطرب بأخرة، فأسند عن مجاعة أدركهم وكان بعض شيوخنا ينكر عليه

  . ويقتات بثمنه، وكان ورعايف أسبوع" التيسري " كان احلصار ينسخ : وقال ابن مشليون
  .أكثر عنه االبار وقواه، لكنه ما مسى يف شيوخه ابن سعيد الداين: قلت
  

  ، االمام العامل املفيت املقرئ اود القدوة أبوابن أيب الرجاء*  زاهر بن رستم - ١٠
  .شجاع االصبهاين مث البغدادي الشافعي الصويف ااور إمام املقام

  ".املصباح " صاحب ) ١(أيب حممد سبط اخلياط، وعلى أيب الكرم تال بالروايات على 
__________  

، )٥٩٢٢باريس  (٥٦ - ٥٥: الورقة: ، وتاريخ ابن الدبيثي٩٧: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 
، ومعرفة القراء، ٣٥١ - ٣٥٠ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٢٦٨الترمجة  / ٢: والتكملة للمنذري

: الورقة / ٨: ، والوايف بالوفيات٣٢ - ٣١ / ٥: ، والعرب٧٤ / ٢: ملختصر احملتاج، وا١٨٧: الورقة
 / ٢: ، والعقد الثمني للفاسي٢٨٨ / ١: ، وغاية النهاية٢٣٥: ، العقد املذهب البن امللقن، الورقة٧٧

، وشذرات ٦٥: الورقة / ٣: ، واحتاف الورى البن فهد٢٠٧ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٨٩: الورقة
  .٣٧ / ٥: هبالذ
  .املبارك بن احلسن ابن الشهرزوري) ١(

[ * ]  

)٢٢/١٧(  

  

ومسع من أيب الفضل االرموي، وأيب الفتح الكروخي، وأيب غالب حممد ابن الداية، وسبط اخلياط، 
  .وطائفة



  .وتفقه، وصحب الزهاد، وجاور مدة، مث انقطع وعجز
  .ثقة، صحيح االحذ للقراءات واحلديث): ١(قال ابن نقطة 

سنة تسع وست ) ٣(مل يتفق يل السماع منه، وأجاز يل، وتويف يف ذي القعدة ): ٢(قال الزكي املنذري 
  .مئة

حدث عنه ابن الدبيثي، وابن خليل، والربزايل، والضياء حممد، والنجيب عبد اللطيف، وابن : قلت
  .القسطالين التاج، وآخرون

  
  . بن نوح الغافقي البلنسيد اهللا حممد بن أيوباالمام شيخ القراء القاضي أبو عب*  ابن نوح - ١١

  .وأخذ النحو عن ابن النعمة" املدونة " تال على ابن هذيل، ومسع من مجاعة، وتفقه بابن عقال، وحفظ 
  .وأجاز له أبو مروان بن قزمان، والسلفي

  .وكان من كبار االئمة
  .خطب ببلنسية، وكان ذا دعابة

__________  
  .٩٧: التقييد، الورقة) ١(
  .١٢٦٨: الترمجة / ٢: التكملة) ٢(
  .يف التاسع منه، والذهيب يتصرف) ٣(

، وتاريخ ١٢١٤: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٥٨٤ - ٥٨٢ / ٢: التكملة البن االبار(*) 
، وغاية ٢٨ / ٥: ، والعرب١٨٦ - ١٨٥: ، ومعرفة القراء، الورقة٣٢٦ - ٣٢٥ / ١ / ١٨: االسالم
  .٥٩ - ٥٨ / ١: ، وبغية الوعاة٢٠٤ / ٦:  والنجوم الزاهرة،١٠٣ / ٢: النهاية

  .٣٤ / ٥: وشذرات الذهب
[ * ]  

)٢٢/١٨(  

  

  .تال عليه بالسبع أبو عبد اهللا االبار، وعلم الدين اللورقي، وطائفة
  .سنة مثان وست مئة، وله مثان وسبعون سنة، وكان صاحب فنون) ١(مات يف شوال 

  
السلجوقي، قتله ) ٣(رسالن ) ٢ (ياث الدين كيخسرو بن قلجالسلطان غ*  صاحب الروم - ١٢

  .ملك االشكري سنة سبع وست مئة، فتملك بعده ابنه كيكاوس



  .وكانت أيام كيخسرو تسع عشرة سنة
وبعد أربع سنني أسرت التركمان ملك االشكري، وأتوا به إىل كيخسرو، فأراد قتله، فبذل يف نفسه 

  .ون قط فقبل ذلكأمواال وقالعا مل ميلكها املسلم
  

 بن احلسني بن الشيخ العامل الصادق اخلري املسند أبو عبد اهللا احلسني بن سعيد* *  ابن شنيف - ١٣
  .شنيف بن حممد الدارقزي االمني

__________  
  .يف السادس منه على ما ذكره ابن االبار) ١(

  .٨٠: ذيل الروضتني(*) 
  .وهو السيف بالتركية" قليج : " ويقال فيه) ٢(
  .، وهو االسد بالتركية"أرسالن " ويقال فيه ) ٣(

باريس  (٢٥: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة)ظاهرية (١٣إكمال االكمال البن نقطة، الورقة (* *) 
، واملختصر ٣٨٨ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٢٨٠: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري)٥٩٢٢
  .٤٢ / ٥:  وشذرات الذهب،٣٥ / ٥: ، والعرب٣٥ - ٣٤ / ٢احملتاج 

  ".بضم الشني املعجمة وفتح النون وسكون الياء آخر احلروف وفاء : وشنيف: " وقيده املنذري فقال
[ * ]  

)٢٢/١٩(  

  

  .٥٢٥ولد سنة 
ومسع من أبيه، ومن هبة اهللا ابن الطرب، والقاضي أيب بكر االنصاري، وإمساعيل ابن السمرقندي، وعبد 

  . زريق، ومجاعةامللك بن عبد الواحد بن
حدث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، والضياء، والنجيب احلراين، واخلطيب شرف بن قارون اهلامشي، 

  .وآخرون
، وكان أمينا للقضاة مبحلته وما يليها هو وأبوه، وكان من )١(وأجاز للفخر علي، وللكمال الفويره 

  .صلحاء احلنابلة
حديث، أخذت عنه، ونعم الشيخ كان، تويف يف ثالث عشر كان ثقة من بيت ): ٢(قال ابن الدبيثي 

  ).٣(احملرم سنة عشر وست مئة 
  



  . بن أيب زيد بن املعزم اهلمذاينالفقيه أبو الفضل عبد الرمحان بن عبد الوهاب*  ابن املعزم - ١٤
  .مسع أبا جعفر بن أيب علي، والبديع أمحد بن سعد العجلي، وهبة اهللا ابن أخت الطويل، وعدة

  .انفرد عن العجليو
  .روى عنه ابن نقطة، والرفيع اهلمذاين، والشرف املرسي، والصدر البكري، وعدة

__________  
  .من الفراهية: الفويره) ١(
  ).٥٩٢٢باريس  (٢٥: ذيل تاريخ مدينة السالم، الورقة) ٢(
  .ببغداد، ودفن مبقربة باب حرب) ٣(

، ٣٥٦ - ٣٥٥ / ١ / ١٨: خ االسالم للذهيب، وتاري١٢٣٦الترمجة  / ٢: التكملة للمنذري(*) 
بضم امليم : واملعزم: " ، وقيده املنذري باحلروف، فقال٣٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٢ / ٥: والعرب

  ".وفتح العني املهملة وتشديد الزاي وكسرها وبعدها ميم 
[ * ]  

)٢٢/٢٠(  

  

  .وست مئة) ١(تويف سنة مثان 
  

  . بن أيب البقاء العاقويل البغدادي أمحد بن احلسناالمام أبو العباس*  العاقويل - ١٥
تال بالروايات على أيب الكرم الشهرزوري، وتصدر لالقراء، وحدث عن أيب منصور القزاز، وأيب منصور 

  .بن خريون، وعدة
  .روى عنه ابن خليل، والضياء، والنجيب، وابن عبد الدائم، وغريهم

  .ث ومثانون سنة رمحه اهللامات يوم التروية سنة مثان وست مئة، وله ثال
  

   * * ابن مندويه- ١٦
  عبد اجلليل بن) ٢(الشيخ االمام شيخ القراء، بقية السلف، وأبو مسعود 

__________  
كذا قال، وهو وهم واهللا أعلم، فقد ذكر املنذري أنه تويف يف الثامن عشر من شهر ربيع االول سنة ) ١(

 ومل يذكر ٦٠٩فذكره يف وفيات سنة " تاريخ االسالم  " تسع وست مئة، وهو الذي أخذ به املؤلف يف
  .خالفا يف ذلك، وال ذكره غريه



 ١٦٨ - ١٦٧: وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة) ظاهرية (٥٦: إكمال االكمال البن نقطة، الورقة(*) 
، ١٢١٧: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٢٨: ، وتاريخ بغداد للبنداري، الورقة)٥٩٢١باريس (

 وهو الشيخ التاسع واخلمسون فيها، وتاريخ ١١٢ - ١١٠: الورقة: يخة النجيب احلراينومش
: ، واملشتبه١٨٧: ، ومعرفة القراء، الورقة١٧٩ / ١: ، واملختصر احملتاج٣٠٩ / ١ / ١٨: االسالم

 ١: ، وغاية النهاية)سوهاج (١٠٣: ، وتوضيح املشتبه البن ناصر الدين، الورقة٢٧ / ٥: ، والعرب٨٥
  .٣٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٠٥ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٦ - ٤٥ /

، وذيل ١٢٩٨: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري١٧١ - ١٧٠: التقييد البن نقطة، الورقة(* *) 
، وشذرات ٢١٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٩٥ - ٣٩٤ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٨٦: الروضتني

  .٤٢ / ٥: الذهب
  .أبو مسعود: أبو بكر، ويقال: يقال املنذر) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٢١(  

  

  .أيب غالب بن أيب املعايل بن حممد بن حسني بن مندويه االصبهاين السرجياين الصويف
ولد سنة اثنتني وعشرين ومخس مئة، ومسع يف كربه من نصر بن املظفر، ومن أيب الوقت السجزي، 

  .وبأجزاء عالية بدمشق" بالصحيح " وحدث 
  الربزايل واملنذري، وابن خليل، والضياء،: لزكيانحدث عنه ا

واليلداين، والقوصي، واحمليي بن عصرون، وأبو الغنائم بن عالن، وأبو بكر بن عمر املزي، وعلي بن أيب 
  .بكر بن صصرى، والفخر علي وباالجازة أبو حفص ابن القواس

 يوم اجلمعة سابع عشر مجادى ثقة صاحل صحيح السماع، مسعت منه بدمشق، وتويف): ١(قال ابن نقطة 
  .االوىل سنة عشر وست مئة

  .ما علمت على من قرأ، وكان يدري القراءات: قلت
  .فاهللا أعلم) ٢(وبعضهم قيد السرجياين بضم السني وكسر الراء ونون ساكنة 

 وفيها مات تاج االمناء أمحد بن حممد بن احلسن بن عساكر، وخطيب قرطبة أبو جعفر أمحد بن حممد بن
حيىي احلمريي يف عشر التسعني، والفخر إمساعيل بن علي االزجي احلنبلي املتكلم املصنف غالم ابن املين، 

  وزينب بنت إبراهيم القيسية زوجة الدولعي، والوزير معز الدين
__________  

  .١٧١: التقييد، الورقة) ١(



وقد قيدها : قيده التقييد االولهذا نقله املؤلف من رواية أوردها املنذري على التمريض بعد أن ) ٢(
بلفظ تثنية سريج : " بضم السني املهملة مع ياء آخر احلروف، وقال) ٨٨ / ٣(ياقوت يف معجم البلدان 

  ". من قرى أصبهان - باجليم -تصغري سرج 
[ * ]  

)٢٢/٢٢(  

  

  .سعيد بن حديدة االنصاري البغدادي، وأبو احلسن علي بن أمحد بن هبل الطبيب مهذب الدين
  

  . االصبهانية مسندة وقتهابنت أمحد بن أيب الفرج، أم النور الثقفية*  عني الشمس - ١٧
من " جزء أيب الشيخ " من إمساعيل بن االخشيذ، ومسعت ) ١(مسعت حضورا يف سنة أربع وعشرين 

  حممد بن علي بن أيب ذر الصاحلاين،
  .وتفردت يف الدنيا عنهما

  .ة واالسنادوكانت صاحلة عفيفة من بيت الرواي
  ).٢(حدث عنها الضياء حممد، والزكي الربزايل، والتقي ابن العز، وعدة 

الشمس عبد الواسع االري، والفخر علي، والشمس ابن الزين، وطائفة، وعاشت تسعني : وباالجازة
  .عاما

  .توفيت يف نصف ربيع اآلخر سنة عشر وست مئة
، أخربنا ابن عبدالرحيم، أخربنا أبو ٥٢٦أيب ذر سنة أنبأين عبد الواسع، عن عني الشمس، أخربنا ابن 

بكر القباب، أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن بن هارون االشعري، حدثنا علي بن حممد القادسي بعكربا، 
  .حدثنا حممد بن محاد، عن مقاتل بن سليمان، خبرب موضوع

  البن أيب عاصم،" الديات " ومن مساعها على ابن أيب ذر كتاب 
__________  

، ٣٦ / ٥، والعرب ٤٠٣ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٢٨٨: الترمجة / ٢: التكملة للمنذري(*) 
  .٤٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٠٩ / ٦: والنجوم الزاهرة

  .ومخس مئة) ١(
  ".وعامة الرحالة : " بل قال يف تاريخ االسالم) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٢٣(  



  

" جزء أيب الزبري عن غري جابر " و " اديث بكر بن بكار أح" و " عوايل القباب " ، و "التوبة " و 
  .وأشياء

  
 بن احلسني بن نغوبا الواسطي، من أوالد الشيخ أبو املظفر علي بن علي بن املبارك*  ابن نغوبا - ١٨

  .املشايخ
ن ، وعبد الباقي بن أمحد اب)١(مسع نصر اهللا بن اجللخت، وحممد بن علي اجلاليب،، وببغداد من االرموي 

  .النرسي، ومجاعة
سنة إحدى عشرة ) ٢(حدثنا، وكان صدوقا من املعدلني بواسط، مات ا يف رمضان : قال ابن النجار

  .وست مئة، وله مثانون سنة
وفيها مات ابن املفضل احلافظ، وابن االخضر احلافظ، وحممد بن معايل بن غنيمة احلنبلي، وعبد اللطيف 

  .اخلوارزمي وآخرون
  

 بن علي بن الشيخ االمام العامل احلافظ احملدث أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحان * *  التجييب- ١٩
  .حممد بن سليمان التجييب املرسي، حمدث تلمسان

__________  
، )كيمربج (١٤٩: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة)ظاهرية (٥٩: إكمال االكمال البن نقطة، الورقة(*) 

  .٩٧: ، واملختصر احملتاج، الورقة)٣٠١٠أيا صوفيا  (٩٣ - ٩٢: وتاريخ االسالم، الورقة
  .حممد بن عمر، أبو الفضل) ١(
يف السادس عشر منه، كما ذكر املنذري، وذكر املنذري وغريه أنه ولد يف مجادى اآلخرة سنة ) ٢(

٥٣٢.  
، ٤٠٦ / ١ / ١٨ وهي ترمجة حافلة، وتاريخ االسالم، ٥٩١ - ٥٨٨ / ٢: التكملة البن االبار(* *) 
  .١٦٤ / ٢: ، وغاية النهاية٤٠٧
[ * ]  

)٢٢/٢٤(  

  

أخذ القراءات وجودها عن أيب أمحد بن معط املرسي، وأيب احلجاج الثغري، وابن الفرس، وحج، وطول 
: ، وكان يقول)١" (املعجم " الغيبة، وأكثر عن أيب طاهر السلفي، وكتب عن مئة وثالثني نفسا، وعمل 



  .تكون حمدث املغرب إن شاء اهللا:  وقال يلدعا يل السلفي بطول العمر،
  ومسع ببجاية من" صحيح البخاري " ومسع مبكة من علي بن عمار 

  .عبد احلق احلافظ
  .ارحتل إليه الطلبة، وأكثروا عنه

كان عدال، خريا، حافظا للحديث، ضابطا، وغريه أضبط منه، روى عنه أكابر أصحابنا ): ٢(قال االبار 
أربعني يف الفقر " و " أربعني حديثا يف املواعظ " ناده وعدالته، وأجاز يل، وألف وبعض شيوخنا لعلو إس

" أربعني يف الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " و " أربعني يف احلب هللا " و " وفضله 
  .وتصانيف أخر

  .تويف يف مجادى االوىل سنة عشر وست مئة، وله حنو من سبعني سنة
__________  

 بتونس ٦٤٠أكثر فيه من اآلثار واحلكايات واالخبار، ووقع إليه خبطه يف سنة : " ل ابن االبارقا) ١(
  ).٥٨٩ / ٢: التكملة(فكتبته على االنتخاب واالقتضاب وضمنت هذا الكتاب ما نسبته إليه 

  .٥٨٩ / ٢: التكملة) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٢٥(  

  

شرح " ن علي بن خروف االشبيلي، مصنف  بإمام النحو أبو احلسن علي بن حممد*  ابن خروف - ٢٠
  .وغري ذلك" سيبويه 

  .خترج على ابن طاهر اخلدب، وتصدر لالفادة
  .سنة تسع، وهو من نظراء اجلزويل، كرب، وأسن: مات سنة عشر وست مئة، وقيل

  
   بن احلسن بن هبة اهللاالمام احملدث أبو الفضل أمحد بن حممد* *  تاج االمناء - ٢١

  .الدمشقي
، وأيب القاسم بن النب، ونصر ابن مقاتل، وأيب العشائر )٢(واحلافظ ) ١(عن عميه الصائن روى 

  .الكردي، وأيب املظفر الفلكي، وأيب املكارم بن هالل، وخرج لنفسه مشيخة، وكان عاملا جليال
  .ويل مناصب كبارا
  النسابة، والضياء، وابن خليل، والقوصي،) ٣(روى عنه ابنه العز 
__________  



  .٤٠٢، ٣٦٢ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم)نسخة االزهر (٧١: الورقة / ٣: التكملة البن االبار(*) 
وأحال على هذه الترمجة يف سنة عشر، " تاريخ االسالم " وقد ترمجه الذهيب يف سنة تسع وست مئة من 

  .والذي ذكر وفاته سنة تسع هو ابن االبار
:  وذيل الروضتني١٣٠٥: الترمجة / ٢:  والتكملة للمنذري،٤٤: التقييد البن نقطة، الورقة(* *) 

، والعقد ٦٦ / ١٣: ، والبداية والنهاية٣٣ / ٥: ، والعرب٣٧٧ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٨٦
 / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٤٥: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٢٣٢: املذهب البن امللقن، الورقة

  .٤٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٥٦:  الورقة /٩: ، وتاريخ ابن الفرات٢١٠
  .وهو املعروف بابن عساكر

  .أبو احلسن هبة اهللا بن احلسن بن هبة اهللا ابن عساكر) ١(
  .أبو القاسم علي بن احلسن احلافظ املشهور) ٢(
  .عز الدين حممد بن أمحد) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٢٦(  

  

  .واملسلم بن عالن، وآخرون
  .ة عن مثان وستني سنة، وهو جد شيخنا أمحد بن هبة اهللاسنة عشر وست مئ) ١(تويف يف رجب 

  
   بن إبراهيم بنأمحد بن حممد) ٢(خطيب قرطبة وعاملها أبو جعفر *  أبو جعفر بن حيىي - ٢٢

  .حيىي احلمريي الكتامي القرطيب
  .ولد يف حدود سنة عشرين

 اهللا املازري إجازة، وروى عن يونس بن مغيث، وجعفر بن حممد بن مكي، وشريح بن حممد، وأيب عبد
ومسع أبا عبد اهللا بن مكي، وأبا عبد اهللا بن جناح، ومحل السبع عن عياش بن فرج وغريه، وتفرد، تصدر 

  .لالقراء مدة، وكان إماما يف العربية وغريها
  ).٣(روى عنه ابن مسدي باالجازة، ويعرف بابن الوزغي 
  .ومات يف صفر سنة عشر وست مئة وله تسعون سنة

__________  
  .يف الثاين من رجب من السنة) ١(

 وتاريخ ١٣٢٥: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري١٠٣ - ١٠٢ / ١: التكملة البن االبار(*) 



  .٣٥٥ / ١: ، وبغية الوعاة١٠٠ - ٩٩ / ١: ، وغاية النهاية٣٧٩ - ٣٧٨ / ١ / ١٨: االسالم
  .أا كنية أخرىويفهم من بغية السيوطي " أبو العباس : " وقال املنذري) ٢(
  .هذا ذكره املنذري فنقله الذهيب منه وإن مل يشر) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٢٧(  

  

 احلنفي النحوي، شيخ املعتزلة أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي اخلوارزمي*  املطرزي - ٢٣
  ).١" (املقدمة اللطيفة " صاحب 

  .كان رأسا يف فنون االدب، داعية إىل االعتزال
  . واملوفق بن أمحد خطيب خوارزم، ومسع من حممد ابن أيب سعد التاجر، ومجاعةأخذ عن أبيه،

  ".شرح املقامات : " وله عدة تصانيف منها
  .محلوا عنه، وبعد صيته

  .ولد عام تويف الزخمشري
  .ومات يف مجادى االوىل سنة عشر وست مئة، ورثي بأكثر من ثالث مئة قصيدة

  
   بن احلسنياالصويل الفيلسوف فخر الدين إمساعيل بن عليالعالمة * *  غالم ابن املين - ٢٤

__________  
، وإشارة التعيني، ٣٤٠ - ٣٣٩ / ٣: ، وإنباه الرواة٢٣٠ - ٢٠٢ / ٧: إرشاد االريب لياقوت(*) 

 - ٣٦٩ / ٥: ، ووفيات االعيان١٣٠٠: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٥٦ - ٥٥: الورقة
، واملستفاد من ١١٩: ، واملختصر احملتاج، الورقة٤١٥ - ٤١٤ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم٣٧١

 / ٢: ، واجلواهر املضية للقرشي٢٦٠: ، وتلخيص ابن مكتوم، الورقة٧٢: ذيل تاريخ بغداد، الورقة
: ، وتاج التراجم٣١١ / ٢: ، وبغية الوعاة٢٥٦: ، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة، الورقة١٩٠
 - ١٠٣٣: الورقة / ٣: ، والطبقات السنية للتميمي١٠٦: ادة، وطبقات ابن طاش كربي ز٧٩

  .٢١٩ - ٢١٨: ، وفوائد اللكنوي٢٢٠: ، وطبقات الزيله يل، الورقة١٣٠٨
  .وهو منسوب إىل تطريز الثياب

  .يف النحو) ١(
   = [ * ]- ٥٦٥ / ٨: ، ومرآة الزمان)٥٩٢١باريس  (٢٤٦تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (* *) 

)٢٢/٢٨(  



  

  ).١(جي املأموين احلنبلي، صاحب العالمة ناصح االسالم ابن املين االز
  .مولده يف صفر سنة تسع وأربعني ومخس مئة، وتفقه على ابن املين ومسع منه

  .منها" مشيخة شهدة " ومسع 
ومسع من الحق بن كاره، وأشغل مبسجد املأمونية بعد شيخه، وكانت له حلقة جبامع القصر للنظر، 

  .كاءوكان يتوقد ذ
  .له تصانيف يف املعقول، وتعليقة يف اخلالف

وخترج به االصحاب ورتب ناظرا يف ديوان املطبق، فذمت سريته، فعزل، وبقي حمبوسا مدة، وأخرج، 
  .ومترض أشهرا
برع الفخر إمساعيل يف املذهب واالصلني واخلالف، وكان حسن العبارة، مقتدرا على : قال ابن النجار

  .وائف جممعة على فضله وعلمهرد اخلصوم، كانت الط
أنه قرأ املنطق والفلسفة : ومل يكن يف دينه بذاك، حكى يل ابنه عبد اهللا يف معرض املدح له: إىل أن قال

  .على ابن مرقش النصراين، فكان يتردد إىل البيعة
م كانوا يذكر فيه أ" نواميس االنبياء : " مسعت من أثق به أن الفخر صنف كتابا مساه: قال ابن النجار

كان : حكماء كهرمس وأرسطو، فسألت بعض تالمذته اخلصيصني به عن ذلك فما أنكره، وقال
  متسمحا يف

__________  
، وتلخيص جممع ٨٥ - ٨٤: ، وذيل الروضتني١٢٨٧: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٥٦٧= 

 / ١: ختصر احملتاج، وامل٣٨٥ - ٣٨٣ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٩٩٣: الترمجة / ٤: اآلداب
 / ١: ، ولسان امليزان٦٨ - ٦٦ / ٢: ، وذيل طبقات احلنابلة٦٥ / ١٣: ، والبداية والنهاية٢٤٤
، وتاريخ ابن ٢١٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٤٤: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٣٢٤ - ٣٢٣

، ٤١ - ٤٠ / ٥: ب، وشذرات الذه١١٧: ، وااللقاب للسخاوي، الورقة٥٦: الورقة / ٩: الفرات
  .٢٢٣ - ٢٢٢: والتاج املكلل

  .نصر بن فتيان ابن املين) ١(
[ * ]  

)٢٢/٢٩(  

  



  .دينه، متالعبا به
ال يصلح : وملا ظهرت االجازة للناصر لدين اهللا كتب ضراعة يسأل فيها أن جياز، فوقع الناصر فيها

  .للرواية، فطال ما كانت السعايات بالناس تصدر منه إلينا
  .يه، فأجيز لهمث شفع ف

  وكان دائما يقع يف رواة
هم جهال ال يعرفون العلوم العقلية، وال معاين احلديث احلقيقية، بل هم مع اللفظ : احلديث، ويقول

  .الظاهر
  .مسع منه مجاعة ومل أمسع منه، وال كلمته كلمة

  .سنة عشر وست مئة) ١(مات يف ثامن ربيع االول 
  . تيميةأخذ عنه الشيخ جمد الدين ابن: قلت
  

 بن أيب املطرف ابن سعيد بن املعمر املسند أبو القاسم أمحد بن حممد بن عبد اهللا*  ابن جرج - ٢٥
  .من أيب جعفر البطروجي" مصنف النسائي " القرطيب، الذي مسع ) ٢(جرج 

  .حدث عنه ابن الطيلسان، وأجاز البن مسدي، وعاش أحدى وتسعني سنة
  .ئة، بينه وبني النسائي أربعة أنفسمات يف رجب سنة إحدى عشرة وست م

__________  
أما ابن الدبيثي " ذيل الروضتني " وأبو شامة يف " املرآة " وتابعه يف ذلك سبط ابن اجلوزي يف ) ١(

متابعا احلافظ " تاريخ االسالم " يف الثامن من شهر ربيع اآلخر، وبه أخذ املؤلف يف : واملنذري فقاال
  . يذكر غريهضياء الدين املقدسي، ومل

  ).٣٠١١: أيا صوفيا (٩٠: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٠٤ / ١: التكملة البن االبار(*) 
  ".خرج : " تصحف يف املطبوع من التكملة االبارية إىل) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٣٠(  

  

ر  بن أيب نصاالمام العامل احملدث احلافظ املعمر مفيد العراق أبو حممد عبد العزيز*  ابن االخضر - ٢٦
  حممود بن املبارك بن حممود اجلنابذي االصل البغدادي

  .التاجر البزاز، ابن االخضر
  .، ومسع يف سنة ثالثني٥٢٤ولد سنة 



، وأبا القاسم ابن السمرقندي، وحيىي ابن الطراح، وعبد اجلبار بن توبة، وعبد )١(مسع القاضي أبا بكر 
بن عبد السالم، وأبا سعد ابن البغدادي، وأبا الوهاب االمناطي، وأبا منصور بن خريون، وأبا احلسن 

  .الفضل االرموي، وأبا الفضل بن ناصر، وابن البطي
  .وصنف، ومجع، وكتب عن أقرانه، وحدث حنوا من ستني عاما، وكان ثقة، فهما، خريا، دينا، عفيفا

دث جبامع القصر مل أر يف شيوخنا أوفر شيوخا من ابن االخضر، وال أغزر مساعا، ح) ٢(قال ابن الدبيثي 
  .سنني كثرية

__________  
 ١٢: ، والكامل البن االثري١٥٤ - ١٥٣: ، والتقييد البن نقطة، الورقة١٢١ / ٢: معجم البلدان(*) 
الترمجة  / ٢: ، والتكملة للمنذري)٥٩٢٢باريس  (١٤٧: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة١٢٦/ 

، ١٢٢ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا١٠٩: ، وكشف الغمة لالربلي٨٨: ، وذيل الروضتني١٣٧٢
، املختصر ١٣٨٥ - ١٣٨٣ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ)١٥٨٢باريس  (١٨٨: وتاريخ االسالم، الورقة

، وعقد اجلمان ٨٢ - ٧٩ / ٢: ، والذيل البن رجب٨٦ / ٢: ، ودول االسالم٧٨: احملتاج، الورقة
، ٤٧ - ٤٦ / ٥: ذرات الذهب، وش٢١١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٥٠: الورقة / ١٧: للعيين

  .٢٢٤ - ٢٢٣: ، والتاج املكلل١٢: وديوان االسالم البن الغزي، الورقة
  .وهو منسوب إىل اجلنابذ قرية من قرى نيسابور، قيدها املنذري

  .حممد بن عبدا لباقي االنصاري) ١(
  ).٥٩٢٢باريس  (١٤٧: تارخيه، الورقة) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٣١(  

  

ن ثقة ثبتا مأمونا، كثري السماع، صحيح االصول، منه تعلمنا، واستفدنا، وما كا): ١(وقال ابن نقطة 
  .رأينا مثله

حدث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، والربزايل والضياء، وابن خليل، وزين الدين خالد، وحممد : قلت
 الداري بن نصر بن عبد الرزاق، وعلي بن مريان، والعفيف علي بن عدالن املوصلي، وأمحد بن احلسني

اخلليلي، واجلمال حيىي ابن الصرييف، والنجيب عبد اللطيف، وأخوه العز، واملقداد بن أيب القاسم 
  .القيسي، وعلم الدين أبو القاسم االندلسي، واسرائيل بن أمحد القرشي، وابنه علي ابن االخضر

  .وأجاز للكمال الفويره
 ابن ناصر واالرموي، ومازال يسمع حىت قرأ على مسعه أبوه من مجاعة، وأول طلبه من: قال ابن النجار



  .شيوخنا
  .كتب كثريا لنفسه وتوريقا للناس يف شبابه

قرأت عليه كثريا يف حلقته، ويف حانوته للبز يف خان اخلليفة، وكان ثقة، حجة، نبيال، وما رأيت يف 
 الستر، متدينا شيوخنا مثله يف كثرية مسموعاته، وحسن أصوله، وحفظه وإتقانه، وكان أمينا ثخني

  .ظريفا، مات يف سادس شوال سنة إحدى عشرة وست مئة
جملد، ) ٢" (من حدث عن االمام أمحد " ألف كتابا فيمن حدث هو وابنه من الصحابة، وكتاب : قلت

  .اليب القاسم البغوي يف جملد، وحدث بذلك" مشيخة " وكتاب 
__________  

  .١٥٤: التقييد، الورقة) ١(
  .ذكر ابن رجب أنه يف جملدين" الرشد يف ذكر من روى عن االمام أمحد املقصد ا) " ٢(

[ * ]  

)٢٢/٣٢(  

  

بن غنيمة ابن احلسن ) ١ (الصاحل اخلري مسند العراق أبو حممد عبد العزيز بن معايل*  ابن منينا - ٢٧
  .البغدادي االشناين

  .ولد سنة مخس وعشرين ومخس مئة
خر من مسع منه موتا ببغداد، ومن عبد الوهاب االمناطي، وأيب ، فكان آ)٢(ومسع من القاضي أيب بكر 

  .حممد سبط اخلياط، وأيب البدر الكرخي، ومجاعة
  .كان خريا صحيح السماع): ٣(روى عنه ابن الدبيثي، وقال 

وروى عنه الربزايل، والضياء، وابن النجار، واجلمال حييي ابن الصرييف، وأبو عبد اهللا بن النن : قلت
  .ة، وعد)٤(

  .وباالجازة الكمال الفويره، وطائفة
  .مات يف الثامن والعشرين من ذي احلجة سنة أثنيت عشرة وست مئة، وقد قارب التسعني

__________  
، ١٤٤٣: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري)٥٩٢٢باريس  (١٤٨: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة(*) 

: ، واملشتبه٧٨: ملختصر احملتاج إليه، الورقة، وا)١٥٨٢: باريس (١٩٣: وتاريخ االسالم، الورقة
  .٥٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٢١٥ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٧٠ / ١٣: ، والبداية والنهاية٤٨٨

بفتح امليم وكسر النون وسكون الياء آخر احلروف وبعدها نون : " وقيد املنذري منينا باحلروف فقال



  ".مفتوحة 
ئ، والتصحيح من كتب الذهيب االخرى وتواريخ ابن الدبيثي وليس بش" معاين : " يف االصل) ١(

  .واملنذري وغريمها
  .حممد بن عبدا لباقي االنصاري املعروف بقاضي املارستان) ٢(
  ).٥٩٢٢: باريس (١٤٨: تارخيه، الورقة) ٣(
  هو شيخ الذهيب باالجازة حممد بن عبد اهللا بن النن البغدادي، قيده يف املشتبه) ٤(

  .٦٤٩: ، له
[ * ]  

)٢٢/٣٣(  

  

، ومسند الشيخ االمام العالمة املفيت، شيخ احلنفية، وشيخ العربية، وشيخ القراءات*  الكندي - ٢٨
الشام، تاج الدين أبو اليمن زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن سعيد بن عصمة بن 

  .محري الكندي البغدادي املقرئ النحوي اللغوي احلنفي
  .عبان سنة عشرين ومخس مئةولد يف ش

وحفظ القرآن وهو صغري مميز، وقرأه بالروايات العشر، وله عشرة أعوام، وهذا شئ ما يأ الحد قبله، 
مث عاش حىت انتهى إليه علو االسناد يف القراءات واحلديث، فتال على أستاذه ومعلمه أيب حممد سبط 

الكفاية يف القراءات " اط يف بعض الطرق، فتال ب اخلياط، مث قرأ على أقوام، فصار يف درجة سبط اخلي
على املعمر هبة اهللا بن أمحد بن الطرب من تالمذة أيب بكر حممد بن علي بن موسى اخلياط، وتال " الست 

  على" املفتاح " ب 
__________  

، والتقييد البن ٢٢٢ / ٤: وإرشاد االريب) القسم الشامي (١٠٢ - ١٠١ / ١: خريدة القصر(*) 
 / ٢: وإنباه الرواة) ٥٩٢٢: باريس(، ٥٥ - ٥٤: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة٩٨: طة، الورقةنق

، والتكملة ٥٧٧ - ٥٧٢ / ٨: ، ومرآة الزمان٣٧ - ٣٦: ، وإشارة التعيني، الورقة١٤ - ١٠
 - ٣٣٩ / ٢: ، ووفيات االعيان٩٩ - ٩٥: ، وذيل الروضتني١٤٩٨: الترمجة / ٢: للمنذري

 ٣٠١١: أيا صوفيا (١١٢ - ١٠٩: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٠٤ / ٣: ر اليب الفدا، واملختص٣٤٢
، واجلواهر ٦٤٩:  واملشتبه٨٧ / ٢: ، ودول االسالم٧٢ - ٧١ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه)خبطه

 - ١٠٣: الورقة / ٨:  والوايف بالوفيات٧٢ - ٧١: ، وتلخيص ابن مكتوم، الورقة٢٤٦ / ١: املضية
  رآة اجلنان، وم١٠٥



، وذيل التقييد، ٢٩٣ / ١: ، وغاية النهاية٧٢ - ٧١ / ٣، والبداية والنهاية ٢٧ - ٢٥ / ٤: لليافعي
 - ١٤٣: ، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة، الورقة٩٢: ، والفالكة للدجلي١٦٣ - ١٦٢: الورقة
، وتاريخ ابن ٢١٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٦٢ - ٣٦٠: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين١٤٥

، ٥٥ - ٥٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٥٧٣ - ٥٧٠ / ١: ، وبغية الوعاة٧٩: الورقة / ٩: الفرات
  .٣٠٠: وروضات اجلنات

[ * ]  

)٢٢/٣٤(  

  

  .مؤلفة ابن خريون، وتال بالسبع على خطيب احملول حممد بن إبراهيم، وأيب الفضل بن املهتدي باهللا
وابن الطرب، وأيب منصور القزاز، وأيب احلسن بن توبة، وأخيه عبد ومسع من القاضي أيب بكر االنصاري، 

اجلبار، وأمساعيل ابن السمرقندي، وطلحة بن عبد السالم، واحلسني بن علي سبط اخلياط، وعلي بن 
عبد السيد ابن الصباغ، وعبد امللك بن أيب القاسم الكروخي، واملبارك بن نغوبا، وأيب القاسم عبد اهللا 

  .وسفي، وحيىي ابن الطراح، وأيب الفتح ابن البيضاوي، وعدةبن أمحد الي
  ).١(خرج له عنهم مشيخة احملدث أبو القاسم علي حفيد ابن عساكر 

  .وقرأ النحو على أيب السعادات ابن الشجري، وسبط اخلياط، وابن اخلشاب
  .وأخذ اللغة عن أيب منصور اجلواليقي

يب احلديد، وتفرد بالرواية عن غالب شيوخه، وأجاز له ومسع بدمشق من عبدالرمحن بن عبد اهللا بن أ
عدد كثري، وتردد إىل البالد، وإىل مصر والشام، يتجر، مث استوطن دمشق، ورأى عزا وجاها، وكثرت 

  .أمواله، وازدحم عليه الفضالء، وعمر دهرا
ظم والنثر، وكان وكان حنبليا، فانتقل حنفيا، وبرع يف الفقه، ويف النحو، وأفىت ودرس وصنف، وله الن

  .صحيح السماع، ثقة يف نقله، ظريفا، كيسا، ذا دعابة، وانطباع
قرأ عليه بالروايات علم الدين السخاوي، ومل يسندها عنه، وعلم الدين القاسم بن أمحد االندلسي، 

  .وكمال الدين ابن فارس، وعدة
بن نقطة، وابن االمناطي، وحدث عنه احلافظ عبد الغين، واحلافظ عبد القادر، والشيخ املوفق، وا

  والضياء، والربزايل، واملنذري،
__________  

  .رتبها على حروف املعجم، على ما صرح ابن خلكان) ١(
[ * ]  



)٢٢/٣٥(  

  

والزين خالد، والتقي بن أيب اليسر، واجلمال ابن الصرييف، وأمحد بن أيب اخلري، والقاضي مشس الدين ابن 
يب عمر، وأبو الغنائم بن عالن، ومؤمل البالسي، والصاحب كمال العماد، والشيخ مشس الدين بن أ

الدين العدميي، وحميي الدين عمر بن عصرون، والفخر علي، والشمس ابن الكمال، وحممد بن مؤمن، 
  .ويوسف ابن ااور، وست العرب بنت حيىي مواله، وحممد بن عبد املنعم ابن القواس

  ).١(قواس، وابن العقيمي ابن ال: وروى عنه باالجازة أبوا حفص
أسلمه أبوه يف صغره إىل سبط اخلياط، فلقنه القرآن، وجود عليه، مث حفظه ): ٢(قال ابن النجار 

وسافر عن بغداد سنة ثالث وأربعني، فأقام مذان سنني يتفقه على : القراءات وله عشر سنني، قال
ن أباه حج سنة أربع وأربعني، فمات يف مذهب أيب حنيفة على سعد الرازي مبدرسة السلطان طغرل، مث إ

الطريق، فعاد أبو اليمن إىل بغداد، مث توجه إىل الشام، واستوزره فروخشاه مث بعده اتصل بأخيه تقي 
الدين عمر، واختص به، وكثرت أمواله، وكان امللك املعظم يقرأ عليه االدب، ويقصده يف مرتله 

  .ويعظمه
قة، ما رأيت شيخا أكمل منه عقال ونبال وثقة وصدقا وحتقيقا قرأت عليه كثريا، وكان يصلين بالنف

  ورزانة مع دماثة أخالقه، وكان يا وقورا، أشبه بالوزراء من العلماء،
  ".كتاب سيبويه " جلاللته وعلو مرتلته، وكان أعلم أهل زمانه بالنحو، أظنه حيفظ 
رفيع يقرؤه بال كلفة، وقد بلغ التسعني، ما دخلت عليه قط إال وهو يف يده يطالعه، وكان يف جملد واحد 

  وكان قد متع بسمعه وبصره وقوته،
__________  

تاريخ "  وقد ترمجه املؤلف يف وفيات السنة من ٦٩٩بقي ابن العقيقي االديب هذا إىل شوال سنة ) ١(
  .وهو أبو حفص عمربن إبراهيم العقيمي" االسالم 

  .ما ضاع من الكتابضاع هذا القسم من تاريخ ابن النجار في) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٣٦(  

  

  .وكان مليح الصورة، ظريفا، إذا تكلم ازداد حالوة، وله النظم والنثر والبالغة الكاملة
  .تويف وحضرت الصالة عليه: إىل أن قال

  .علم الدين القاسم" كتاب سيبويه " كان يروي كتبا كبارا من كتب العلم، وروى عنه : قلت



صر، وكان أوحد الدهر فريد العصر، فاشتمل عليه عز الدين فروخشاه، مث ابنه ورد م) ١(قال أبو شامة 
  .االجمد، وتردد إليه بدمشق امللك االفضل، وأخوه احملسن وابن عمه املعظم

كنت يف جملس القاضي الفاضل، فدخل : قال ضياء الدين ابن أيب احلجاج الكاتب عن الكندي، قال
ن ديوان املتنيب، فذكرت شيئا فأعجبه، فسأل القاضي عين، عليه فروخشاه، فجرى ذكر شرح بيت م

  .هذا العالمة تاج الدين الكندي، فنهض وأخذين معه، ودام اتصايل به: فقال
" احلماسة " فصا وشرحا، وكتاب " كتاب سيبويه " وكان املعظم يقرأ عليه دائما، قرأ عليه : قال

  .ا من القلعة إىل درب العجم والد حتت إبطهوشيئا كثريا، وكان يأتيه ماشي" االيضاح " وكتاب 
  كنت قاعدا على باب ابن: أن الكندي قال) ٢(ونقل ابن خلكان 

  .اخلشاب، وقد خرج من عنده الزخمشري، وهو ميشي يف جاون خشب، سقطت رجله من الثلج
  كان الكندي مكرما للغرباء، حسن االخالق، وكان): ٣(قال ابن نقطة 

__________  
  .٩٦:  الروضتنيذيل) ١(
  . ونقله عن أحد أصحاب الكندي ومل يسمه٣٤٠ / ٢: وفيات االعيان) ٢(
  .٩٨: التقييد، الورقة) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٣٧(  

  

  ).١(من أبناء الدنيا املشتغلني ا، وبإيثار جمالسه أهلها، وكان ثقة يف احلديث والقراءات ساحمه اهللا 
 يف القراءة والعربية، وانتهى إليه علو االسناد، وانتقل إىل كان الكندي إماما): ٢(وقال الشيخ املوفق 
  .، إال أنه كان على السنة، وصى إيل بالصالة عليه، والوقوف على دفنه، ففعلت)٣(مذهبه الجل الدنيا 

  ).٥(آخر ماكان الكندي ببغداد يف سنة ثالث وستني ): ٤(وقال القفطي 
  .واليها) ٦(اية النوري وسكن حلب مدة، وصحب ا االمري حسن ابن الد

  .من امللبوس ويتجر به إىل الروم) ٧(وكان يبتاع اخلليع 
: مث نزل دمشق، وسافر مع فروخشاه إىل مصر، واقتىن من كتب خزائنها عندما أبيعت، إىل أن قال

، وكان لينا يف الرواية، معجبا بنفسه فيما يذكره ويرويه، وإذا نوظر جبه بالقبيح، ومل يكن موفق القلم
  .، واشتهر عنه أنه مل يكن صحيح العقيدة)٨(رأيت له أشياء باردة 

  ما علمنا إال خريا، وكان حيب اهللا ورسوله وأهل اخلري،: قلت
__________  



  .ساحمه اهللا بسبب جمالسته الهل الدنيا وإيثارهم) ١(
  .٦٢٠موفق الدين ابن قدامة املقدسي املتوىف سنة ) ٢(
، ومل يثبت أنه انتقل إليه الجل الدنيا فقد مر أنه درسه يف أول شبيبته مذان يعين إىل مذهب احلنفية) ٣(

مدة سنني على سعد الرازي مبدرسة السلطان طغرل، فكأنه رآه االحق باالتباع، وكل إنسان يرى ما 
  .١١ / ٢: إنباه الرواة) ٤(يرى وما وراء ذلك إن شاء اهللا إال حسن إسالم، فكان ماذا ؟ 

  .ةومخس مئ) ٥(
  ".النووي : " حترفت يف إنباه القفطي إىل) ٦(
  .اخللق: اخلليع من الثياب) ٧(
: ، وأصل كالم القفطي"تاريخ االسالم " والتصحيح من خط الذهيب يف " نادرة : " يف االصل) ٨(

  ".أشياء قد ذكرها ال ختلو من برد يف القول وفساد يف املعىن واستعجال فيما خيرب به "...
[ * ]  

)٢٢/٣٨(  

  

فلعل ) ١(وشاهدت له فتيا يف القرآن تدل على خري وتقدير جيد، لكنها ختالف طريقة أيب احلسن 
القفطي قصد أنه حنبلي العقد، وهذا شئ قد مسج القول فيه، فكل من قصد احلق من هذه االمة فاهللا 

  .يغفر له، أعاذنا اهللا من اهلوى والنفس
، وجرى بيننا مباحثات، وكان شيخا يا ذكيا مثريا، له اجتمعت بالكندي: وقال املوفق عبد اللطيف

  .جانب من السلطان، لكنه كان معجبا بنفسه، مؤذيا جلليسه
  .قلت أذاه هلذا القائل أنه لقبه باملطحن

  .وجرت بيننا مباحثات فأظهرين اهللا عليه يف مسائل كثرية، مث إين أمهلت جانبه: قال
  وكذا الكندي يف آخر عصر* مثله ) ٢( عمرو مل يكن يف عصر: ومن شعر السخاوي فيه

يا زيد زادك ريب من : بين النحو على زيد وعمرو واليب شجاع ابن الدهان فيه* فهما زيد وعمرو إمنا 
ما دار بني النحاة احلال * اهللا حاال قد حباك ا ) ٣(نعمى يقصر عن إدراكها االمل ال بدل * مواهبه 

  أليس بامسك فيه يضرب املثل ؟*  به والبدل النحو أنت أحق العاملني
__________  

  .االشعري) ١(
  .أي سيبويه) ٢(



  ".ال غري : " يف وفيات ابن خلكان) ٣(
[ * ]  

)٢٢/٣٩(  

  

إن ادعى علم ما جيري به الفلك تفرد اهللا بالعلم * دع املنجم يكبو يف ضاللته : ومن شعر التاج الكندي
الشرك : وبئست العدتان* امللك أعد للرزق من اشراكه شركا إنسان يشركه فيه وال * القدمي فال ال 
ويف طوهلا إرهاق ذل وإزهاق متنيت يف عصر الشبية * أرى املرء يهوى أن تطول حياته : والشرك وله

من العمر ما قد كنت أهوى واشتاق * أعمر واالعمار ال شك أرزاق فلما أتى ما قد متنيت ساءين * أنين 
حفائر * ركويب على االعناق والسري إعناق ويذكرين مر النسيم وروحه *  خاليا خييل يف فكري إذا كنت

هلا يف إرعاد خموف وإبراق يقولون ترياق * تعلوها من الترب أطباق وها أنايف إحدى وتسعني حجة 
  :نافع ومايل إال رمحة اهللا ترياق ومن شعره قوله* ملثلك 

* زيادة مولع وقد أقبلت إحدى وتسعون بعدها وعندي رجاء بال* لبست من االعمار تسعني حجة 
فقد يدرك االنسان ما يتوقع وقد كان * ساملا ) ١(ونفسي إىل مخس وست تطلع وال غرو أن آيت هنيدة 

وال المه من * حبوها وباآلمال فيها متتعوا وما عاف قبلي عاقل طول عمره * يف عصري رجال عرفتهم 
لكندي يوم االثنني سادس شوال سنة ثالث عشرة وست مئة، تويف ا: فيه للعقل موضع قال االمناطي

  وأمهم عليه قاضي القضاة مجال الدين ابن احلرستاين، مث
__________  

  .اسم للمئة االبل خاصة: اهلنيدة) ١(
[ * ]  

)٢٢/٤٠(  

  

أمهم بظاهر باب الفراديس شيخ احلنفية مجال الدين احلصريي، مث أم باجلبل الشيخ موفق الدين شيخ 
  .يومني) ١(حلنبلية، وشيعه اخللق، ودفن بتربة له، وعقد له العزاء حتت النسر ا

  
 بن داود ابن حوط احلافظ االمام حمدث االندلس أبو حممد عبد اهللا بن سليمان*  ابن حوط اهللا - ٢٩

  .اهللا االنصاري احلارثي االندلسي االندي، أخو احلافظ أيب سليمان
  .ولد سنة تسع وأربعني ومخس مئة



  .يف قراءة ورش) ٢" (االجياز " وتال بالسبع على أبيه، ومسع من ابن هذيل بعض 
، وابن بشكوال، )٦(، وابن زرقون )٥(، وابن اجلد )٤(والسهيلي ) ٣(ومسع من أيب القاسم بن حبيش 

  .وخلق
  .وأجاز له أبو الطاهر بن عوف من االسكندرية، وأبو طاهر اخلشوعي من دمشق

__________  
  . قبة النسر جبامع دمشق االموييعين) ١(

 / ٢:  والتكملة للمنذري٨٨٥ - ٨٨٣ / ٢: ، والتكملة البن االبار١١٢: املرقبة العليا للنباهي(*) 
 - ١٣٩٧ / ٤: وتذكرة احلفاط) ١٥٨٢: باريس (١٩٣: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٤٤٥الترمجة 
  .١١٦٥ / ٢: فح الطيب، ون٥٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٤٤ / ٢: ، وبغية الوعاة١٣٩٩

  .اليب عمرو الداين، وقد مسع من ابن هذيل النصف االول منه" اجياز البيان " هو كتاب ) ٢(
  .عبد الرمحان بن حممد بن عبد اهللا بن حبيش) ٣(
  .عبد الرمحان بن عبد اهللا السهيلي) ٤(
  .أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن اجلد) ٥(
  . سعيد بن زرقونأبو عبد اهللا حممد بن) ٦(

[ * ]  

)٢٢/٤١(  

  

  ).١(خ م د ت س : روى شيئا كثريا، وألف كتابا يف رجال الكتب اخلمسة
وكان منشئا خطيبا بليغا شاعرا حنويا، تصدر للقراءات والعربية، وأدب أوالد املنصور مبراكش، ونال 

  .عزا ودنيا واسعة، وويل قضاء قرطبة وأماكن، ومحد
  .ة اثنيت عشرة وست مئةتويف يف ربيع االول سن

  
االمام العامل احلافظ املفيد الرحال عز الدين أبو الفتح حممد ابن احلافظ الكبري *  العز ابن احلافظ - ٣٠

 عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي الصاحلي تقي الدين
  .احلنبلي

  .مخس مئة يف أحد الربيعنيمولده بالدير الصاحلي يف سنة ست وستني و
  .وارحتل سنة مثانني، فسمع من أيب الفتح بن شاتيل، ونصر اهللا القزاز، ومن بعدمها

وتفقه على ناصح االسالم ابن املين، ومسع بدمشق من أيب املعايل بن صابر، وحممد بن أيب الصقر، 



  واخلضر بن طاووس،
__________  

  . ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائيالبخاري: كتبها املؤلف بالرقوم وهي) ١(
  .، مل يكمله"نزع فيه مرتع أيب نصر الكالباذي :: وقال ابن االبار

، ١٥٠١: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري)٥٩٢١: باريس (٧٣: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة(*) 
 - ١٤٠١ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ٤٣٦: الترمجة / ٤: ، وتلخيص جممع اآلداب٩٩: وذيل الروضتني

 / ١: ، واملختصر احملتاج) خبطه٣٠١١: أيا صوفيا (١١٩ - ١١٧: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٤٠٢
 / ٢: ، وذيل طبقات احلنابلة٧٤ / ١٣: ، والبداية والنهاية٢٦٧ - ٢٦٦ / ٣: ، والوايف بالوفيات٨٢
، ٥٧ - ٥٦ / ٥ :، والنجوم الزاهرة٣٥٨ - ٣٥٧: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٩٢ - ٩٠

  .٢٢٥: ، والتاج املكلل٥٧ - ٥٦ / ٥: وشذرات الذهب
[ * ]  

)٢٢/٤٢(  

  

  .وأقدم شيخ له أبو الفهم بن أيب العجائز
مسعنا منه وبقراءته كثريا، وكتب كثريا، وحصل االصول واستنسخ، وكان يعريين : قال ابن النجار

 حافظا للحديث متنا وإسنادا، عارفا مبعانيه االصول ويفيدين ويتفضل إذا زرته، وكان من أئمة املسلمني
  .وغريبه، متقنا لالمساء مع ثقة وعدالة، وأمانة وديانة، وكيس وتودد، ومساعدة للغرباء

كان حافظا فقيها ذا فنون، وكان أحسن الناس قراءة وأسرعها، وكان غزير الدمعة : وقال الشيخ الضياء
  .عند القراءة، ثقة متقنا مسحا جوادا

ارحتل بأخيه أيب موسى، فسمعا بأصبهان من مسعود اجلمال، وعبد الرحيم بن حممد الكاغدي، و: قلت
  .وأيب املكارم اللبان، وعدة

  سافر العز مع عمه الشيخ العماد، وأقام ببغداد عشر: وقال الضياء
، مث سنني، فاشتغل بالفقه والنحو واخلالف، وكان يقرأ للناس احلديث كل ليلة مجعة مبسجد دار بطيخ

  .انتقل إىل اجلامع، إىل موضع أبيه، فكان يقرأ يوم اجلمعة بعد الصالة
  .وأحبه، وخلع عليه) ١(على حنبل " املسند " وطلب إىل امللك املعظم، فقرأ له يف 

وهو الذي أذن له يف الس باجلامع، وطلب منه مكانا للحنابلة بالقدس، فأعطاه مهد عيسى، وكان 
  . مصاحل اجلماعة، وكان ال يكاد بيته خيلو من الضيوفيسارع إىل اخلري، وإىل

  .مث سرد له الشيخ الضياء عدة منامات رؤيت له تدل على فوزه



  .وقد رثاه الشيخ موفق الدين
  .ومات يف تاسع عشر شوال سنة ثالث عشرة وست مئة

__________  
  .٦٠٤ة حنبل بن عبد اهللا الواسطي مث البغدادي الرصايف املكرب املتوىف سن) ١(

[ * ]  

)٢٢/٤٣(  

  

  .وحدث عنه الضياء، والقوصي، والربزايل، والشيخ مشس الدين بن أيب عمر، والفخر علي
  .ومسعنا بإجازته على أيب حفص ابن القواس، وخطه كبري مليح رشيق، يل مجاعة أجزاء خبطه رمحه اهللا

ة امللك عبد اهللا بن حممد بن أبو اليمن الكندي، وصاحب حلب امللك الظاهر، والقاضي ثق: وفيها تويف
عبد اهللا بن جملي املصري، وأبو حممد عبدالرمحن بن علي الزهري االشبيلي صاحب شريح، والصائن عبد 

  .الواحد بن إمساعيل الدمياطي
  

 الشيخ االمام العامل احملدث املتقن القدوة شيخ االسالم أبو اخلطاب أمحد بن حممد*  ابن واجب - ٣١
  حفص عمر بن حممد بن واجب بن عمر بنابن االمام أيب 

  .واجب القيسي االندلسي البلنسي املالكي
  .ولد سنة سبع وثالثني ومخس مئة

وأجاز له القاضي أبو بكر بن العريب، واحلافظ يوسف ابن الدباغ، وحلق أبا مروان بن قزمان فسمع منه، 
 النعمة، وأيب عبد اهللا بن سعادة، وأكثر عن جده، وعن أيب احلسن بن هذيل وتال عليه، وأيب احلسن بن

  .وأيب عبد اهللا بن الفرس، وأيب بكر عبدالرمحن بن أيب ليلى، وابن بشكوال، وابن زرقون، وعدة
  تلوت: عليها خط أيب اخلطاب بن واجب" فهرسة " قرأت يف 

__________  
، وتاريخ ١٥٤٣: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري١٠٨ - ١٠٦ / ١: التكملة البن االبار(*) 

  .٥٧ / ٥: وشذرات الذهب) ٣٠١١: أيا صوفيا (١٢٢ - ١٢١: االسالم، الورقة
[ * ]  

)٢٢/٤٤(  

  



إجياز " وقرأته، ومل أقرأ مبا فيه من االدغام الكبري على أيب احلسن بن هذيل، وقرأت عليه " بالتيسري " 
  .وعدة كتب يف القراءات للداين" احملتوى " و " التلخيص " و " البيان 

له، وكان وقت تالويت عليه ميتنع من " طبقات القراء " وكتاب " جامع البيان " ومسعت عليه كتاب 
  .االقراء باالدغام الكبري
  .هو حامل راية الرواية بشرق االندلس، حصل العربية على ابن النعمة): ١(قال احلافظ ابن االبار 

ورعا، قانتا، تعلوه خشية للمواعظ، مع عناية كاملة وكان متقنا ضابطا، متقلال من الدنيا، عايل االسناد، 
بصناعة احلديث، وبصر به وذكر لرجاله، وحمافظة على نشره، وكانت الرحلة إليه، ويل قضاء بلنسية 

وشاطبة غري مرة، ومجع من كتب احلديث واالجزاء شيئا كثريا، ورزقت منه قبوال، وبه اختصاصا، 
  .فمعظم رواييت قدميا عنه

  تويف
له من بيت املال انقطع فتويف يف سادس رجب سنة أربع ) ٢(كش يف رحلته إليها الستدرار جار مبرا

  .عشرة وست مئة
أكثر عنه حممد بن حممد بن مشليون، وحممد بن جوبر، وابن عمرية املخزومي، وابن مسدي : قلت

  .رمحه اهللا) ٣(ااور وتويف وهو يف عشر الثمانني 
  

   بن حممد بن جبري الكناينأبو احلسني حممد بن أمحد بن جبريالعالمة *  ابن جبري - ٣٢
__________  

  .، بتصرف١٠٨ - ١٠٦ / ١: التكملة) ١(
  ".جاري : " يف االصل) ٢(
  .، ذكر ذلك ابن االبار٥٣٧وهو ابن سبع وسبعني سنة، إذ مولده ببلنسية سنة ) ٣(

  = [ * ]، وعقود اجلمان البن ٥٩٨ / ٢: ، والتكملة البن االبار٧٢: زاد املسافر للتجييب(*) 

)٢٢/٤٥(  

  

  .البلنسي مث الشاطيب الكاتب البليغ
  .ولد سنة أربعني

ومسع من أبيه االمام الرئيس أيب جعفر، وأيب عبد اهللا االصيلي، وأيب احلسن علي بن أيب العيش املقرئ 
  .صاحب أيب داود، ومحل عنه القراءات
  .د بن عبد اهللا التميميوله إجازة أيب الوليد ابن الدباغ، وحمم



  .نزل غرناطة مدة، مث حج، وروى بالثغر وبالقدس
عين باآلداب، فبلغ فيها الغاية، وبرع يف النظم والنثر، ودون شعره، ونال دنيا عريضة، : قال االبار

  .وتقدم، مث زهد
  ).١(له ثالث رحالت إىل املشرق 

  .مات باالسكندرية يف شعبان سنة أربع عشرة وست مئة
  روى عنه الزكي املنذري، والكمال الضرير، وأبو الطاهر: قلت

  .إمساعيل امللنجي، و عبد العزيز اخلليلي، وطائفة
  .وقد مسع مبكة من املياجني، وببغداد من أيب أمحد بن سكينة

  فمن تأىن أصاب أو كادا* تأن يف االمر ال تكن عجال : ومن نظمه
  ن كاداتأمن من بغي كيد م* وكن حببل االله معتصما 

__________  
، وتاريخ االسالم، ١٥٥٠: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٦٧ - ٦٣: الورقة / ٦: الشعار= 

 / ٢: ، واالحاطة البن اخلطيب١٨٨: ، ومعرفة القراء، الورقة)٣٠١١أيا صوفيا  (١٣٢: الورقة
، ٢١٤ / ٦: م الزاهرة، والنجو٥ - ٤: ، وذيل التقييد للفاسي، الورقة٦٠ / ٢: ، وغاية النهاية١٦٨

  .٦١ - ٦٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٥٧٥ - ٥١٥ / ١: ، ونفح الطيب١٧٢: وجذوة االقتباس
  .وهو صاحب الرحلة الفائقة املطبوعة املشهورة

، أما ٥٨٥، مث الثانية ابتدأها يف تاسع ربيع االول سنة ٥٧٨كانت الرحلة االوىل يف أواخر سنة ) ١(
  .٦٠١الثالثة فكانت سنة 

* ][   

)٢٢/٤٦(  

  

  عبد مسئ لنفسه كادا* فكم رجاه فنال بغيته 
  يلق خطوبا به وأنكادا* ومن تطل صحبة الزمان له 

  
) ١ (الشيخ االمام العامل الزاهد القدوة الفقيه بركة الوقت عماد الدين أبو إسحاق*  العماد - ٣٣

 قاسيون، وأخو احلافظ عبد إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي اجلماعيلي، نزيل سفح
  .الغين

  ).٢ (٥٤٣ولد جبماعيل سنة 



  .وهاجروا به سنة إحدى ومخسني، وله مثان سنني
  .ومسع من أيب املكارم بن هالل، وسلمان بن علي الرحيب، وأيب املعايل بن صابر

  من صاحل ابن الرخلة، وأيب حممد ابن) ٣(وارحتل فسمع 
  .باملوصل من أيب الفضل اخلطيباخلشاب، وشهدة، وعبد احلق، وعدة، و

  .وتفقه ببغداد على ابن املين، وتبصر يف مذهب أمحد
  حدث عنه الربزايل، والضياء، وابن خليل، واملنذري، والقوصي

__________  
، والتكملة ٥٩٢ - ٥٨٦ / ٨: ، ومرآة الزمان)٥٩٢١باريس  (٢٦١: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة(*) 

 / ٤: ، وتلخيص جممع اآلداب١٠٥ - ١٠٤: ، وذيل الروضتني١٥٦٤: الترمجة / ٢: للمنذري
 / ١: ، واملختصر احملتاج)٣٠١١: أيا صوفيا (١٢٦ - ١٢٢: ، وتاريخ االسالم، الورقة٩٣٧: الترمجة
 / ٦: ، وذيل طبقات احلنابلة٧٧ / ١٣: ، والبداية والنهاية٤٨: الورقة / ٥: ، والوايف بالوفيات٢٣١
، ٢٢٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٧٢ - ٣٧١: الورقة / ١٧: للعيين، وعقد اجلمان ١٠٦ - ٩٣

 ٢٢٧: ، والتاج املكلل٦٠ - ٥٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٨٢: الورقة / ٩: وتاريخ ابن الفرات
٢٢٥.  

  .وأبو إمساعيل، ذكر ذلك املنذري) ١(
  .سنة أربع وأربعني ومخس مئة: وقال املنذري) ٢(
  .ببغداد) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٤٧(  

  

 عبد الدامي، والتاج عبد الوهاب ابن زين االمناء، وولده القاضي مشس الدين حممد ابن العماد، وابن
  .والشيخ مشس الدين بن أيب عمر، والفخر علي، والشمس حممد ابن الكمال، وعدة

كثريا، وال بالطويل، وال بالقصري، واسع اجلبهة، معروق ) ١(كان ليس باآلدم : قال الشيخ الضياء
  .أشهل العني، قائم االنف، يقص شعره، وكان يف بصره ضعفاجلبني، 

فيما قيل، وحفظ اخلرقي، وألقى ) ٢(العزيري " غريب " سافر إىل بغداد مرتني، وحفظ القرآن، و 
  ، واشتغل يف اخلالف، شاهدته يناظر غري"اهلداية " ومن " الدرس من التفسري 

  .مرة
 بالروايات على أيب احلسن ابن عساكر البطائحي، وأقرأ وكان عاملا بالقراءات والنحو والفرائض، قرأ



، وصنف كتابا يف االحكام مل يتمه، وال كان يتفرغ للتصنيف "الفروق يف املسائل الفقهية " ا، وصنف 
  .من كثرة اشتغاله وإشغاله

عد املوفق، أقام حبران مدة فانتفعوا به، وكان يشغل باحلبل إذا كان الشيخ موفق الدين باملدينة، فإذا ص
ما نقدر نعمل مثل العماد، كان يتألف الناس، ورمبا : ، فسمعت الشيخ املوفق يقول)٣(نزل هو وأشغل 

  .كرر على الطالب من سحر إىل الفجر
وكان جيلس يف جامع البلد من الفجر إىل العشاء، ال خيرج إال حلاجة، يقرئ القرآن والعلم، : قال الضياء

  كان من خيار أصحابنا، وأعظمهم:  فسألت الشيخ موفق الدين عنه فقالفإذا فرغوا اشتغل بالصالة،
__________  

  .االمسر: اآلدم من الناس) ١(
: " بالعني املهملة وزاي مث ياء آخر احلروف وبعد راء مهملة مث ياء النسبة، وقال الذهيب يف املشتبه) ٢(

" زاي مث راء بال شك : العزيري: ابهغريب القرآن املختصر، هكذا قد سار يف اآلفاق، وصو: العزيزي
  ).٤٥٩: ص(
  .يعين يف املدينة) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٤٨(  

  

  .نفعا، وأشدهم ورعا، وأكثرهم صربا على التعليم
وكان داعية إىل السنة، أقام بدمشق مدة يعلم الفقراء ويقرئهم، ويطعمهم، ويتواضع هلم، كان من أكثر 

  .ن اهللا، ما أعلم أنين رأيت أشد خوفا منهالناس تواضعا، واحتقارا لنفسه، وخوفا م
  .وكان كثري الدعاء والسؤال هللا، يطيل السجود والركوع، وال يقبل ممن يعذله، ونقلت له كرامات

كان يسبح عشرا يتأىن : مل أر أحدا أحسن صالة منه وال أمت، خبشوع وخضوع، قيل: مث قال الضياء
ة، وكان يصوم يوما، ويفطر يوما، وكان إذا دعا كان فيها، ورمبا قضى يف اليوم والليلة صلوات عد

القلب يشهد بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله وإخالصه، وكان ميضي يوم االربعاء إىل مقابر باب الصغري 
  .عند الشهداء، فيدعو وجيتهد ساعة طويلة

  ".ظمنا جرما اللهم اغفر القسانا قلبا، وأكربنا ذنبا، وأثقلنا ظهرا، وأع: " ومن دعائه املشهور
  ".يا دليل احليارى دلنا على طريق الصادقني، واجعلنا من عبادك الصاحلني : " وكان يدعو

  .وكان إذا أفىت يف مسألة حيترز فيها احترازا كثريا
وأما زهده، فما أعلم أنه أدخل نفسه يف شئ من أمر الدنيا، وال تعرض هلا، وال نافس فيها، ): ١(قال 



 سلطان وال وال، وكان قويا يف أمر اهللا، ضعيفا يف بدنه، ال تأخذه يف اهللا لومة وما علمت أنه دخل إىل
  .وعلمه) ٢(الئم، أمارا باملعروف، ال يرى أحدا يسئ صالته إال قال له 

__________  
  .الكالم كله للشيخ الضياء) ١(
  .وليس بشئ" وله : " يف االصل) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٤٩(  

  

إن : ، فكسر ما معهم، فضربوه حىت غشي عليه، فأراد الوايل ضرم، فقالوبلغين أنه أتى فساقا: قال
  .تابوا والزموا الصالة، فال تؤذهم، وهم يف حل، فتابوا

  من عمري أعرفه: مسعت خايل موفق الدين يقول: قال الضياء
  .يعين العماد ما عرفت أنه عصى اهللا معصية

  .الشيخ العماد جوهرة العصركان : يقول) ١(ومسعت االمام حماسن بن عبدامللك 
أعرف وأنا صغري أن مجيع من كان يف اجلبل يتعلم القرآن كان يقرأ على العماد، وختم : مث قال الضياء

  .عليه مجاعة، وكان يبعث بالنفقة سرا إىل الناس، ويأخذ بقلب الطالب، وله بشر دائم
العماد : رأيت يف النوم قائال يقول يل: الشيخ املقرئ عبد اهللا بن حسن اهلكاري حبران قال) ٢(وحدثين 

  .من االبدال، فرأيت مخس ليال كذلك
يا : رأيت الشيخ العماد يف النوم على حصان، فقلت: يقول) ٣(ومسعت التقي أمحد بن حممد ابن احلافظ 

  .أزور اجلبار عزوجل: سيدي الشيخ، إىل أين ؟ قال
   حيضر جملسيكان الشيخ العماد) ٤" (املرآة " قال أبو املظفر يف 
__________  

  .التنوخي) ١(
  .القول للحافظ الضياء) ٢(
  .عبد الغين املقدسي) ٣(
)٥٨٧ ٥٨٨ / ٨) ٤.  

[ * ]  

)٢٢/٥٠(  

  



يوسف أحييت السنة ) ١(صالح الدين يوسف فتح الساحل، وأظهر االسالم، وأنت : دائما، ويقول
  .بالشام) ٢(

  ن يورد يف الوعظ كثريا منيشري أبو املظفر إىل أنه كا): ٣(قال أبو شامة 
ومن خطبه ما يتضمن إمرار آيات الصفات وما صح من االحاديث على ما ورد من غري ) ٤(كالم جده 

  .ميل إىل تأويل وال تشبيه وال تعطيل، ومشايخ احلنابلة العلماء هذا خمتارهم، وهو جيد
الة قياما وركوعا وسجودا، وشاهدت العماد مصليا يف حلقة احلنابلة مرارا وكان مطيال الركان الص

  .مث عمل احملراب سنة سبع وعشرة وست مئة) ٥(كان يصلي إىل جرانتني 
تويف العماد رمحة اهللا عليه ليلة اخلميس سابع عشر ذي القعدة سنة أربع عشرة وست مئة : قال الضياء

ى شئ يسري، عشاء اآلخرة فجأة وكان صلى املغرب باجلامع وكان صائما، فذهب إىل البيت وأفطر عل
وملا أخرجت جنازته اجتمع خلق فما رأيت اجلامع إال كأنه يوم اجلمعة من كثرة اخللق، وكان الوايل 

  .يطرد اخللق عنه، وازدمحوا حىت كاد بعض الناس أن يهلك، وما رأيت جنازة قط أكثر خلقا منها
 برمحتك أستغيث، واستقبل يا حي يا قيوم ال إله إال أنت،" وحكي عنه أنه ملا جاءه املوت جعل يقول 

  .القبلة وتشهد
__________  

  ".وابن " تصحيف يف املطبوع من املرآة إىل ) ١(
، وحاول املصحح استدراكها فما "املرآة " سقطت من النسخة اليت طبعت عليها " السنة " كلمة ) ٢(

  .جنح
  .١٠٥: ذيل الروضتني) ٣(
  .أبو الفرج عبد الرمحان ابن اجلوزي) ٤(
  .حجر منقور: رانةاجل) ٥(

[ * ]  

)٢٢/٥١(  

  

  وزوجاته أربع، منهن غزية بنت عبدا لباقي ولدت له قاضي مصر: قال
  .مشس الدين والعماد أمحد

  
 بن املبارك البغدادي التاجر الرئيس املقرئ كمال الدين أبو الفتوح حممد بن علي*  ابن اجلالجلي - ٣٤

  .ابن اجلالجلي



  .ةولد سنة إحدى وأربعني ومخس مئ
ومسع من هبة اهللا بن أيب شريك، وابن البطي، وتال بروايات على أيب احلسن البطائحي، وأيب السعادات 

الوكيل تلميذ أيب الربكات الوكيل، ومسع من السلفي، وجال من مصر إىل اهلند وما وراء النهر يف 
  .التجارة، وكان صادقا كيسا حمتشما، حفظة للحكايات

نذري، والقوصي، وابن أيب عمر، وابن البخاري، وابن الواسطي، وابن الزين، روى عنه ابن النجار، وامل
  .وحممد بن مؤمن، وعدة

  .وست مئة رمحه اهللا) ١(تويف يف بيت املقدس يف رمضان سنة اثنيت عشرة 
__________  

، ذيل ١٤٢٥: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري)شهيد علي (٩١: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة(*) 
 - ١٠٠ / ١، واملختصر احملتاج )١٥٨٢باريس  (١٩٥: ، وتاريخ االسالم، الورقة٩٩: لروضتنيا

 ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٩٥: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٧٤ / ١٣: ، والبداية والنهاية١٠١
  .٥٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٢١٥/ 

لك املنذري نقال عن شيخه علي وعرف بابن اجلالجلي الن جده كان حسن الصوت بالقرآن، ذكر ذ
من أنه منسوب إىل جالجل من " النجوم الزاهرة " بن املفضل املقدسي، أما الذي قاله حمققو كتاب 

  .جبال الدهناء، فال وجه له من الصحة
 وتابعه على ذلك ابن كثري والعيين، واالول أصح، وهو الذي ٦١٣ذكره أبو شامة يف وفيات سنة ) ١(

  .يثي ومن تبعه، وهو أعلم بأهل بلدهقال به ابن الدب
[ * ]  

)٢٢/٥٢(  

  

  .، ابن الصيقلالشريف أبو القاسم موسى بن سعيد اهلامشي*  ابن الصيقل - ٣٥
  ).١(مسع من إمساعيل ابن السمرقندي، وحممد بن أمحد ابن الطرائفي، واالرموي 

  .الدبيثي، والربزايل، واملقداد القيسي، وآخرون: وعنه
  .عباسيني بالكوفة، وويل حجابة باب النويبوويل نقابة ال

  .سنة اثنيت عشرة وست مئة، وله سبع ومثانون سنة) ٢(مات يف مجادى االوىل 
  

  .الشيخ أبو الفرج الفراش* *  حيىي بن ياقوت - ٣٦
وجاور، ) ٣(مسع إمساعيل ابن السمرقندي، و عبد اجلبار بن توبة، وحيىي ابن الطراح، وابن عبد السالم 



  ).٤(شيخا باحلرم ومعمارا ورتب 
  .حدث عنه ابن الدبيثي، وابن خليل، وأمحد بن مودود نزيل مصر، وعدة

__________  
، )٣٠١١: أيا صوفيا (١٠٦: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٤٠١: الترمجة / ٢: التكملة للمنذري(*) 

  .٥٣ / ٥: وشذرات الذهب
  .أبو الفضل حممد بن عمر) ١(
  .، كما ذكر املنذرييف السادس عشر منه) ٢(

، )٣٠١١أيا صوفيا  (١٠٦: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٤٠٦: الترمجة / ٢: التكملة للمنذري(* *) 
  .٥٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٢١٤ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٢٩: واملختصر احملتاج، الورقة

  .أبو احلسن علي بن هبة اهللا بن عبد السالم) ٣(
  .لذلك عرف باحلرمي أيضا) ٤(

[ * ]  

)٢٢/٥٣(  

  

  ).٣(سنة اثنيت عشرة وست مئة عن سن عالية ) ٢(، وا مات يف مجادى اآلخرة )١(مث عاد إىل بغداد 
  

 بن االمام القاضي ثقة امللك أبو حممد عبد اهللا ابن القاضي االمام أيب احلسن حممد*  ابن جملي - ٣٧
  .طيبعبد اهللا بن جملي بن حسني الرملي مث املصري الشافعي اخل

  ).٦(، وناب يف القضاء )٥(، وأبا الفتوح اخلطيب )٤(مسع ابن رفاعة 
  ).٧(مات يف ذي احلجة سنة ثالث عشرة وست مئة عن بضع وسبعني سنة 

روى عنه الربزايل، واملنذري، وشرف الدين عمر بن صاحل السبكي، وحممد ابن اخليمي الشاعر، 
  .وآخرون

__________  
  .من مكة املكرمة) ١(
  . يف الثامن والعشرين منه)٢(
  .، كما ذكر املنذري٥٢٥كان مولده سنة ) ٣(

، وذيل )١٥٨٢باريس  (٢٠١: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٥١١: الترمجة / ٢: التكملة للمنذري(*) 
  .١٧٨: التقييد للفاسي، الورقة



  .الالم وكسرهابضم امليم وفتح اجليم وتشديد : قيده املنذري يف التكملة، فقال" الي " ولفظ 
  .أبو حممد عبد اهللا بن رفاعة بن غدير السعدي) ٤(
  .ناصر بن احلسن بن إمساعيل الزيدي) ٥(
  .مبصر وجبيزة الفسطاط) ٦(
  . كما ذكر املنذري، فيكون عمره اثنتني وسبعني سنة٥٤١ولد سنة ) ٧(

[ * ]  

)٢٢/٥٤(  

  

  . بن أمحد الزهري االشبيليعليمسند االندلس أبو حممد بن عبد الرمحان بن *  الزهري - ٣٨
، وعمر، وتفرد، )١(من أيب احلسن شريح بن حممد يف سنة أربع وثالثني ومخس مئة " البخاري " مسع 

  .وتنافسوا يف االخذ عنه
  .روى عنه أبو بكر بن سيد الناس احلافظ

  ).٢(تويف يف آخر ثالث عشرة وست مئة 
  .بقي إىل سنة مخس عشرة ومل يصح): ٣(وقيل 
  .خه يروي الصحيح عن واحد، عن أيب ذر احلافظوشي
  

  ، الركن أبوابن الفقيه عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر اجليلي* *  عبد السالم - ٣٩
__________  

أيا صوفيا  (١١٣: ، وتاريخ االسالم، الورقة)جملد االزهر (١٥: الورقة / ٣: التكملة البن االبار(*) 
٣٠١١.(  

  .ة أبيه، فمولده قبيل الثالثني ومخس مئةمسعه حضورا بإفاد) ١(
  .ذكر ذلك ابن االبار نقال عن صاحبه أيب بكر ابن سيد الناس) ٢(
  ".تاريخ االسالم " الذي قال ذلك هو ابن مسدي يف معجمه، كما ذكر املؤلف يف حاشية خبطه يف ) ٣(

، ومرآة )٥٩٢٢باريس  (١٤٢: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة١٢٦ / ١٢: الكامل البن االثري(* *) 
  ، وذيل١٣٤٨: الترمجة / ٢: ، وتكملة املنذري٥٧١ / ٨: الزمان

باريس  (١٨٧ - ١٨٨: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٢٢ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا٨٨: الروضتني
 / ١٣: ، والبداية والنهاية٥٧١ / ١: ، وفوات الوفيات٧٦: ، واملختصر احملتاج إليه، الورقة)١٥٨٢

، ٣٤٩ - ٣٤٦: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٧٣ - ٧١ / ٢:  والذيل البن رجب،٦٨



  .٢٢٣:  والتاج املكلل٤٦ - ٤٥ / ٥: ، وشذرات الذهب٤٥: وقالئد التاذيف
[ * ]  

)٢٢/٥٥(  

  

ولد سنة ! منصور الفاسد العقيدة الذي أحرقت كتبه، وكان خال لعلي ابن اجلوزي جيمعهما عدم الورع 
  .بعنيمثان وأر

  .ومسع من جده، وابن البطي، وأمحد بن املقرب، وما مسعوا منه شيئا
  .درس مبدرسة جده، وويل أعماال

كتبته : ظهر عليه خبطه بتخري الكواكب وخماطبتها باالهلية، وأا مدبرة، فأحضر، فقال: قال ابن النجار
  .تعجبا ال معتقدا

 وأعطيت مدارسه البن اجلوزي، فهذا كان ،٥٨٨فأحرقت مع كتب فلسفية خبطه يف مال عظيم سنة 
السبب يف اعتقال ابن اجلوزي مخسة أعوام بواسط، ويل وزير شيعي، فمكن الركن من ابن اجلوزي، 
وبعد سنة ست مئة أعيد إىل الركن املدارس، مث رتب عميدا ببغداد ومستوفيا للمكس، ومتكن، فظلم 

  .وعسف، مث حبس ومخل
  . لطيف االخالق، إال أنه كان فاسد العقيدةكان ظريفا،: قال ابن النجار

  .مات يف رجب سنة إحدى عشرة وست مئة
  

   الذي طوفالزاهد الفاضل اجلوال الشيخ علي بن أيب بكر اهلروي*  السائح - ٤٠
__________  

: ، ووفيات االعيان٢٠٦ - ٢٠٥: ، وتكملة ابن الصابوين١٣٦٨: الترمحة / ٢: التكملة للمنذري(*) 
أيا صوفيا  (٩٤: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٢٢ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا٣٤٨ - ٣٤٦ / ٣

: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين١٣: الورقة / ١٢: ، والوايف بالوفيات٣٤٥: ، واملشتبه)٣٠١١
 / ٢: ، ور الذهب للغزي٤٩ / ٥: ، وشذرات الذهب٦١: الورقة / ٩: ، وتاريخ ابن الفرات٣٥٠
٢٩٣.  
* ][   

)٢٢/٥٦(  

  



  .غالب املعمور، وقل أن جتد موضعا معتربا إال وقد كتب امسه عليه
  .مولده باملوصل، واستوطن يف اآلخر حلب، وله ا رباط

  .ومجع تواليف وفوائد وعجائب
وكان حاطب ليل دخل يف السحر والسيمياء ونفق على الظاهر صاحب حلب، فبىن له مدرسة، فدرس 

  .كان غريبا مشعوذا، حلو االسةا وخطب بظاهر حلب، و
كاد أن يطبق االرض بالدوران برا وحبرا وسهال ووعرا، حىت ضرب به املثل، ): ١(قال ابن خلكان 

على اتفاق معان واختالف * يف بيت كل فىت ) ٣(أوراق كذبته ): ٢(فقال ابن مشس اخلالفة يف رجل 
كان ): ٤(ائح اهلروي قال ابن واصل كأنه خط ذاك الس* روي قد طبق االرض من سهل إىل جبل 

عارفا بأنواع احليل والشعبذة، ألف خطبا وقدمها للناصر لدين اهللا، فوقع له باحلسبة يف سائر البالد فبقي 
  .له شرف ذا التوقيع معه، ومل يباشر شيئا من ذلك

  .مسع من عبد املنعم ابن الفراوي سباعياته: قلت
  .، ودخل إىل جزائر الفرنج، وكاد أن يؤسر)٥( اليت عاينها ورأيت له كتاب املزارات واملشاهد
  .وقربه يف قبة مبدرسته بظاهر حلب

  .مات يف رمضان سنة إحدى عشرة وست مئة، وقد شاخ
__________  

  .٣٤٧ - ٣٤٦ / ٣: وفيات االعيان) ١(
  .كان يستجدي الناس بأوراقه) ٢(
  .كديته: يف وفيات االعيان) ٣(
  .، وهو مطبوع مشهور"االشارات إىل معرفة الزيارات : "  امسه)٥: (مفرج الكروب) ٤(

[ * ]  

)٢٢/٥٧(  

  

  . ابن الصباغ الصعيديالشيخ القدوة الزاهد الكبري أبو احلسن علي بن محيد*  ابن الصباغ - ٤١
  .انتفع به خلق، وكان حسن التربية للمريدين، يتفقد مصاحلهم الدينية، وله أحوال ومقامات وتأله

وتويف ا، وهي من صعيد مصر، يف نصف شعبان ) ١(اجتمعت به بقنا : افظ زكي الدين املنذريقال احل
  .سنة اثنيت عشرة وست مئة رمحه اهللا

  
 بن موهوب الشيخ الزاهد العامل نور الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب املعايل عبد اهللا* *  ابن البناء - ٤٢



  . البناءبن جامع بن عبدون البغدادي الصويف، ابن
ومسع من ابن ناصر، وأيب الكرم الشهروزري، وأيب بكر ابن الزاغوين، ) ٢(صحب الشيخ أبا النجيب 

  .ونصر بن نصر، وعدة
__________  

، )٣٠١١: أيا صوفيا (١٠٣: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٤١٧الترمجة  / ٢: التكملة للمنذري(*) 
  ، والنجوم٥٦: الورقة/  ١٢: ، والوايف بالوفيات٨٧ / ٢: ودول االسالم

: ، وشذرات الذهب١٣١ - ١٣٠:  وقالئد التاذيف٢٤٥ / ١: ، وحسن احملاضرة٢١٥ / ٦: الزاهرة
٥٣ - ٥٢ / ٥.  
  .٦٠٦وذلك سنة ) ١(

، ١٤٣٨: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري)شهيد علي (٥٦تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (* *) 
: ، وتاريخ االسالم، الورقة٢٣٦٤ مث أعاده يف الترمجة ٢٣٦٢: الترمجة / ٤: وتلخيص جممع اآلداب

 ونقل ٩٢٩١ / ٢: ، والعقد الثمني٦٢ - ٦١ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢باريس  (١٩٥
  .٥٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٢١٥ / ٦: من مشيخة الرشيد العطار، والنجوم الزاهرة

  .السهروردي) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٥٨(  

  

  .، والشام، وبغداد)١(وحدث مبكة، ومصر 
روى عنه ابن خليل، والقوصي، وإسحاق بن بلكويه، واجلمال ابن الصرييف، والقطب الزهري، وابن أيب 

  .عمر، وابن البخاري، وآخرون
  .وأجاز لشيخنا عمر ابن القواس

ولدت : شيخ حسن كيس، صحب الصوفية، وتأدب م، ومسع كثريا، وقال يل): ٢(قال ابن الدبيثي 
  .ثالثني ومخس مئة، وجاور مبكة زمانا، مث توجه إىل مصر، مث إىل دمشقسنة ست و

  .كان من أعيان الصوفية وأحسنهم شيبة وشكال ال ميل جليسه منه: وقال ابن النجار
  .مات يف منتصف ذي القعدة سنة اثنيت عشرة وست مئة بالسميساطية، وكتب خبطه أجزاء عديدة

  
  ).٣( االصبهاين القطان املؤدب عبد اهللا حممد بن أيب القاسم امللنجياحملدث املفيد أبو *  امللنجي - ٤٣

__________  



مسعت منه مبكة شرفها اهللا تعاىل سنة ست وست مئة، مث قدم علينا ": " التكملة " قال املنذري يف ) ١(
  ".مصر سنة سبع وست مئة ونزل باخلانقاه السعيدية بالقاهرة، وحدث ا، ومسعت منه ا 

  ).شهيد علي (٥٦: يل تاريخ مدينة السالم، الورقةذ) ٢(
، والتكملة )٥٩٢١باريس  (١٣٢: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة٦٣٨ / ٤: معجم البلدان(*) 

، واملختصر )٣٠١١أيا صوفيا  (١٠٦: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٤٠٥: الترمجة / ٢: للمنذري
  .١٠٢ / ٢، وتاج العروس ١٢٩ / ١: احملتاج

  ".املؤذن : " إىل" معجم البلدان " حف يف تص) ٣(
[ * ]  

)٢٢/٥٩(  

  

  .ولد حنو سنة أربعني
  .ومسع من إمساعيل احلمامي، وحممد بن أيب نصر بن هاجر، وحج

  .روى عنه ابن املفضل احلافظ ومات قبله، واحلافظ الضياء، وابن خليل
  .وأجاز البن البخاري

  .ة، حمبا للروايةوكان حافظا، مكثرا، مكرما للطلبة، ذا مروء
  .تويف يف مجادى االوىل سنة اثنيت عشرة وست مئة

  .حملة أو قرية من أصبهان: وملنجة
  

 العالمة البارع مجال الدين أبو احلسن علي) ١" (الدول املنقطعة " صاحب كتاب *  ابن ظافر - ٤٤
  ابن العالمة أيب املنصور ظافر بن احلسني االزدي املصري

  .تكلم االخبارياملالكي االصويل امل
  .أخذ الفقه والكالم عن أبيه، وجود العربية، وشارك يف الفضائل

وكان فطنا طلق العبارة، سيال الذهن جيد التصانيف، درس مبدرسة املالكية مبصر بعد والده، وترسل 
  إىل اخلليفة، ووزر للملك االشرف

__________  
، وتاريخ االسالم، ١٤٨٢: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٢٢٨ / ٥: إرشاد االريب لياقوت(*) 

 / ٢: ، وفوات الوفيات٧٩ - ٧٧: الورقة / ١١: والوايف بالوفيات) ٣٠١١أيا صوفيا (الورقة 
  .٨٠: الورقة / ٩: ، وتاريخ ابن الفرات١٠٦



نسخة معروفة يف دور الكتب لكنه مل يطبع بعد، وقد رأيت نسخة منه بدار التحف : قال بشار) ١(
، وقد تكلم فيه على الدولة الساجية، ١٣٨٣ وعلقت منها فوائد عند رحليت إليها يف سنة الربيطانية

والطولونية، واالخشيدية، والعبيدية، والصنهاجية، والعباسية بالرغم من أا مل تكن قد انقطعت يف 
  . شرقي٣٦٨٥زمانه، وهذه النسخة حمفوظة برقم 

[ * ]  

)٢٢/٦٠(  

  

فأتى فيه بنفائس، وله " الدول املنقطعة " وكالة السلطان، وله كتاب مدة، مث رجع إىل مصر، وويل 
أساس " ، وكتاب "أخبار آل سلجوق " و " أخبار الشجعان " وكتاب ) ١" (بدائع البدائة " كتاب 

  .، وله نظم حسن"السياسة 
  .أخذ عنه املنذري، والشهاب القوصي، وأقبل يف اآلخر على احلديث، وأدمن النظر فيه

  .انيا وأربعني سنةعاش مث
  ).٢(وتويف سنة ثالث عشرة وست مئة 

  
   بن يوسف االنصاريالعدل العامل أبو عبد اهللا حممد بن أمحد*  ابن صاحب االحكام - ٤٥

  .الغرناطي
  .مات يف رجب فجاءة من سنة أربع عشرة وست مئة، وله ست ومثانون سنة

 -كم عبد الرمحان بن غشليان، وابن رضى روى عن أيب احلسن شريح بن حممد، وأيب احل: قال االبار
  .-يعين أجازة 

  :وقال ابن مسدي
__________  

  .مطبوع مشهور) ١(
  .يف ليلة النصف من شعبان منها، وذكر ذلك املنذري) ٢(

  ).٣٠١١أياصوفيا  (١٣٣: ، وتاريخ االسالم، الورقة٥٩٨ - ٥٩٧ / ٢: التكملة البن االبار(*) 
[ * ]  

)٢٢/٦١(  

  



  .عالم ببالده، قرأ القرآن على عبد اهللا بن خلف بن يبقى، وأجاز له ابن العريبهو أحد اال
  .البن غشليان إجازة من اخللعي: قلت

  .وقد أجاز ابن صاحب االحكام هذا المحد بن يوسف الطنجايل شيخ أثري الدين أيب حيان
  .لبكريمسعت منه أجزاء، وأخذ علم الوثائق عن خاله حممد بن حيىي ا: قال ابن مسدي

، أخربنا ابن يبقى، أخربنا أبو بكر بن عبد اجلليل الغساين ٦١١اخربنا حممد بن أمحد سنه : ابن مسدي
بالقريوان، أخربنا أبو احلسن القابسي، أخربنا عبد اهللا بن هاشم، أخربنا عيسى بن مسكني، حدثنا 

  .سحنون، حدثنا القاسم حبديث
  .القابسيهذا أعلى االسانيد إىل : مث قال ابن مسدي

  !صدق إن مل يكن سقط رجل ؟ : قلت
 بن أيب الفضل السهلي أبو حامد حممد بن إبراهيم) ١" (الكفاية " العالمة مصنف *  اجلاجرمي - ٤٦

  .جملدان" إيضاح الوجيز " الشافعي، معني الدين، مفيت نيسابور، وله كتاب 
  .خترج به أئمة

__________  
 / ٥: ، والعرب)٣٠١١: أيا صوفيا (١١٧: يخ االسالم، الورقة، وتار٢٥٦ / ٤: وفيات االعيان(*) 
  .٥٦ / ٥: ، وشذرات الذهب١٩ / ٥: ، وطبقات السبكي٤٦

وهو يف غاية االجياز مع اشتماله على أكثر املسائل اليت تقع يف الفتاوى وهويف : " قال ابن خلكان) ١(
  ".جملد واحد 

[ * ]  

)٢٢/٦٢(  

  

  .ت مئةومات يف رجب سنة ثالث عشرة وس
  .وبليدة جاجرم بني جرجان ونيسابور

  
الشافعي ) ١( بن أيب تراب الكرخي اللوزي الفقيه أبو تراب حيىي بن إبراهيم*  أبو تراب - ٤٧

  .الرافضي
  .ولد سنة ست وعشرين ومخس مئة

  .وتفقه على أيب احلسن ابن اخلل ومسع من االرموي، والكروخي، وأيب الوقت، ومجاعة
  .دوحدث بدمشق وبغدا



أخربنا املفيت قوام الدين حيىي معيد العماد : روى عنه ابن الدبيثي، وابن خليل، والقوصي، فقال القوصي
  الكاتب، أخربنا ابن الزاغوين

  .فذكر حديثا
دخلت عليه سنة سبع وست مئة، فرأيته خمتال، زعم أن املالئكة ترتل عليه بثياب ): ٢(وقال ابن نقطة 

 بعض أصحابنا أنه كان إذا ضجر ملا قرئ عليه الترمذي يشتمهم خضر، يف هذيان طويل وحدثين
  .بفحش

  من أين: دخلت على أيب تراب، فقال: وحدثين ابن هاللة قال
__________  

 وتاريخ ١٥٤٨، :الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري١٢٦ - ١٢٥: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 
، والعقد املذهب البن ١٤٨: االسنوي، الورقة، وطبقات )١٥٨٢باريس  (٢١٤: االسالم، الورقة
  .١٦٩: امللقن، الورقة

  .نسبة إىل حملة اللوزية، حملة مشهورة كانت بشرقي بغداد) ١(
  .١٢٦: التقييد، الورقة) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٦٣(  

  

ال رضي اهللا عن صالح الدين ذاك فساد الدين، أخرج اخللفاء : من املغرب، فبكى، وقال: أنت ؟ قلت
  . وجعل يسبه، فقمتمن مصر

  .سنة أربع عشرة وست مئة) ١(مات يف شعبان 
  

 بن أمحد بن كرم البندنيجي مث البغدادي احلافظ مفيد بغداد أبو العباس أمحد بن أمحد*  البندنيجي - ٤٨
  .االزجي املعدل، أخو احملدث متيم

  ).٢(ولد سنة إحدى وأربعني ومخس مئة 
  .وأيب حممدابن املادح وهلم جراومسع من ابن الزاغوين، وأيب الوقت، 

  .وكتب العايل والنازل، وبالغ عن غري إتقان
  روى عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، والزكي الربزايل، واليلداين،

  .وآخرون
وله عناية باالمساء، ونظر يف العربية، وكان فصيحا، طيب القراءة، امتحن بأن شهد يف سجل باطل، 



  . سنة مثان ومثانني، ومخلفصفع على محار، وحبس مدة يف
__________  

  ".التكملة " يف الثالث عشر منه، كما صرح املنذري يف ) ١(
، ١٦٢٢: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري)٥٩٢١باريس  (١٦١: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة(*) 

وايف ، وال١٧٣ / ١: ، واملختصر احملتاج)١٥٨٢باريس  (٢١٥: وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة
 ١: ، وغاية النهاية١٠٩ - ١٠٨ / ٢: ، وذيل طبقات احلنابلة١١٥ - ١١٤: الورقة / ٥: بالوفيات

، وشذرات ٢: ، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، الورقة٢٢٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٨ - ٣٧/ 
  .٢٢٨ - ٢٢٧: ، والتاج املكلل٦٢ / ٥: الذهب

  .بن الدبيثي واملنذرييف شهر ربيع االول منها، كما ذكر ا) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٦٤(  

  

وكان أخوه متيم قد استجاز لالمام الناصر مجاعة، فأظهر االجازة، فأنعم عليه، فتكلم يف أخيه، وأنه ما 
، وأن االستاذ دارابن يونس )١(شهد بزورحمض، بل ركن إىل قول القاضي حممد بن جعفر العباسي 

) ٢(وقبله القاضي أبو القاسم عبد اهللا ابن الدامغاين بال تزكية تعصب عليه، فأعاده الناصر إىل العدالة، 
  .قرأت عليه كثريا، وكنت أراه كثري التحري ال يسامح يف حرف: قال ابن النجار

ومع هذا فكانت أصوله مظلمة، وكذا خطه وطباقه، وكان ساقط املروءة، وسخ اهليئة، يدل حاله : قال
عنه قبائح، فسألت شيخنا ابن االخضر عنه وعن أخيه فصرح على اونه باالمور الدينية، وحتكى 

  .بكذما
  أخوه

  .ابن أيب بكر أمحد بن أمحد االزجي مفيد اجلماعة، كان أصغرمها* أبو القاسم متيم 
  ).٣(ولد سنة مخس وأربعني 

__________  
  . وهو الذي كان قاضي القضاة آنذاك٥٩٥تويف سنة ) ١(
  .، كما يف تاريخ ابن الدبيثي٥٧٦ قبل ا سنة معتمدا تزكيته االوىل اليت) ٢(

، وتاريخ ابن )ظاهرية (٤٠: ، وإكمال االكمال، الورقة٦٨ - ٦٧: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 
، واجلامع املختصر ٥٩٢: الترمجة / ١: ، والتكملة للمنذري)٥٩٢١باريس  (٢٨٧: الدبيثي، الورقة
، ٢٩٧ / ٤: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٩٧: سالم، الورقة، وتاريخ اال٥٨ - ٥٧ / ٩: البن الساعي



، ٧٢ - ٧١ / ٢: ، ولسان امليزان٣٩٩ / ١: ، والذيل البن رجب٢٦٧ / ١: واملختصر احملتاج
  .٣٢٩ / ٤: ، وشذرات الذهب١٨٠ / ٦: والنجوم الزاهرة

جب أنه ولد  فروايته االخرية على التمريض، وذكر ابن ر٥٤٥ أو ٥٤٤ذكر املنذري أنه ولد سنة ) ٣(
 تقريبا ونقل ذلك عن أيب احلسن القطيعي صاحب تاريخ بغداد، وقال ابن النجار فيما نقل ٥٤٣سنة 

  .ولدت يف رجب سنة أربع وأربعني ومخس مئة: قال: قرأت خبطه: ابن رجب أيضا
[ * ]  

)٢٢/٦٥(  

  

ب الكثري، وأفاد ومسع كأخيه من ابن الزاغوين، وأيب الوقت، وهبة اهللا الشبلي، ومن بعدهم، وكت
  .الغرباء، وكان خبريا باملرويات وبالشيوخ، وله فهم، وليس بذاك املتقن روى عنه الدبيثي، واليلداين

  .مات يف مجادي اآلخرة سنة سبع وتسعني ومخس مئة كهال
  .ومات االول شيخا يف رمضان سنة مخس عشرة وست مئة

  
حسن بن جعفر، الشيخ االمام املفيت احلافظ  بن حامت بن ابن علي بن مفرج*  علي بن املفضل - ٤٩

  .الكبري املتقن شرف الدين أبو احلسن ابن القاضي االجنب أيب املكارم املقدسي مث االسكندراين املالكي
  .مولده يف سنة أربع وأربعني ومخس مئة

ن عتيق وتفقه بالثغر على الفقيه صاحل ابن بنت معاىف، وأيب الطاهر بن عوف الزهري، وعبد السالم ب
، ومسع منهم، ومن احلافظ أيب )١(السفاقسي، وأيب طالب أمحد بن املسلم اللخمي، وبرع يف املذهب 

  طاهر
__________  

، وتاريخ االسالم، ٢٩٢ - ٢٩٠ / ٣: ، ووفيات االعيان١٣٥٤: الترمجة / ٢: التكملة للمنذري(*) 
 ٣٨ / ٥: ، والعرب١٣٩٢ - ١٣٩٠ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ)٣٠١١أيا صوفيا  (٩٤ - ٩٣: الورقة

، وترمجه الصفدي مرتني يف الوايف بالوفيات االوىل باسم علي بن ٨٦ / ٢: ، ودول االسالم٣٩ -
 - ٢٠٧:  الورقة١ / ١٢(والثانية باسم علي بن املفضل ) ١٢ / ١١الورقة  / ١ / ١٢(االجنب 
: الورقة / ٩: ريخ ابن الفرات، وتا٢١٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٦٨ / ١٣: ، والبداية والنهاية)٢٠٩
  .٨٢: ، والتاج املكلل٤٨ - ٤٧: ، وشذرات الذهب١٦٥ / ١: ، وحسن احملاضرة٦٣ - ٦٢

  .يعين مذهب االمام مالك بن أنس) ١(
[ * ]  



)٢٢/٦٦(  

  

السلفي، ولزمه سنوات، وأكثر عنه، وانقطع إليه، وأمسع ولده حممدا منه، ومسع أيضا من القاضي أيب 
عن عيسى بن أيب ذر اهلروي مث " صحيح البخاري "  زيادة اهللا الغفاري، حدثه بأكثر عبيد نعمة بن

  .سوى قطعة من آخره يف سنة مثان ومخسني" للصحيح " ، ومساعه منه )١(السروي 
ومسع من بدر اخلذاداذي، وعبد الرمحن بن خلف اهللا املقرئ، وأيب حممد العثماين، وعبد اهللا بن بري 

  هبة اهللا الكاملي،النحوي، وعلي بن 
  .وحممد بن علي الرحيب وخلق كثري بالثغر ومصر واحلرمني

ومجع وصنف وتصدر لالشغال، وناب يف احلكم باالسكندرية مدة، مث درس مبدرسته اليت هناك مدة، مث 
  .إنه حتول إىل القاهرة، ودرس باملدرسة اليت أنشأها الصاحب ابن شكر، وإىل أن مات

الصيام " ، ويف احلديث، له تصانيف حمررة، رأيت له يف سنة ست ومثانني كتاب وكان مقدما يف املذهب
  .، وملا رأيتها حتركت مهيت إىل مجع احلفاظ وأحواهلم"االربعون يف طبقات احلفاظ " باالسانيد، وله " 

  .وكان ذا دين وورع وتصون وعدالة وأخالق رضية ومشاركة يف الفضل قوية
رحل إىل مصر يف سنة أربع ): ٢(مد املنذري، وبالغ يف توقريه وتوثيقه وقال ذكره تلميذه احلافظ أبو حم

  وسبعني، فسمع حممد بن علي
__________  

منسوب إىل سراة بين شبابة، وهو أبو مكتوم عيسى ابن احلافظ أيب ذر عبد الرمحان بن أمحد اهلروي ) ١(
 كما يف ٤٩٧ه أيب ذر، وتويف سنة عن أبي" صحيح البخاري " مث السروي احلجازي املشهور برواية 
  .العرب والشذرات وغريمها يف سنة وفاته

  . بتصرف١٣٥٤الترمجة  / ٢: التكملة) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٦٧(  

  

  .الرحيب، ومسى مجاعة
  .وكان متورعا حسن االخالق جامعا لفنون، انتفعت به كثريا

خرج عن السلفي نزلت روايته لو كان ارحتل إىل بغداد واملوصل، للحق مجاعة مسندين، ومىت : قلت
  .وقلت

  .أجاز له من املغرب مسند وقته أبو احلسن علي بن أمحد بن حنني ومجاعة



رمحك اهللا أبا احلسن، قد كنت أسقطت عن الناس فروضا، : وملا تويف، قال بعض الفضالء ملا مروا بنعشه
  .يريد لنهوضه بفنون من العلم

ي الدين الربزايل، وجمد الدين علي بن وهب القشريي، حدث عنه املنذري، والرشيد االرموي، وزك
والعلم عبد احلق ابن الرصاص، والشرف عبدامللك بن نصر الفهري اللغوي، وإسحاق بن بلكويه 

الصويف، واحلسن بن عثمان القابسي احملتسب، واجلمال حممد بن سليمان اهلواري، والقاضي شرف 
 أيب اجلود، والشهاب إمساعيل القوصي، والنجيب أمحد الدين أبو حفص السبكي، وحممد بن مرتضى بن

بن حممد السفاقسي، وحممد بن عبد اخلالق بن طرخان االرموي، واحمليي عبد الرحيم ابن الدمريي، 
  .وعدة

  .بن أدرك أحدا مسع منه يف رحليت: وروى يل عنه باالجازة يوسف ابن القابسي
  .سنة إحدى عشرة وست مئة ودفن بسفح املقطمتويف يف مستهل شعبان : قال زكي الدين املنذري

)٢٢/٦٨(  

  

شيخ احلنابلة أبو بكر حممد بن معايل بن غنيمة البغدادي ابن احلالوي، وله مثانون : وتويف فيها: قلت
سنة، ومسند االندلس أبو القاسم أمحد ابن حممد بن أيب املطرف بن جرج القرطيب وله تسعون سنة، مسع 

  له من أيب جعفر البطروجي عاليا، واحلافظ أبو بكر ابنبكما" سنن النسائي " 
القرطيب االنصاري عبد اهللا بن احلسن، مسع ابن اجلد، واحلافظ عبد العزيز ابن االخضر، وأبو املظفر 

  .حممد بن علي بن البل الواعظ، والشيخ علي بن أيب بكر السائح اهلروي
  ):١(ومن نظم ابن املفضل 

  وأصحابه والتابعني متسكي*  مرسل أيا نفس باملأثور عن خري
  مبا طاب من نشر له أن متسكي* عساك إذا بالغت يف نشر دينه 

  إذا نفحت نرياا أن متسك* وخايف غدا يوم احلساب جهنما 
 بن االمام احلافظ احملدث البارع احلجة النحوي احملقق أبو بكر عبد اهللا ابن احلسن*  ابن القرطيب - ٥٠

  .صاري االندلسي املالقي املشهور بابن القرطيبأمحد بن حيىي االن
  .السهيلي والزمه) ٢(ولد سنة بضع ومخسني ومخس مئة، واختص بأيب زيد 

__________  
  .٢٩١ / ٣: انظر وفيات ابن خلكان) ١(

، وتاريخ االسالم، الورقة ١٣٧٩ / ٢: ، والتكملة املنذرية٨٨٢ - ٨٧٩ / ٢: التكملة االبارية(*) 
، وشذرات ٣٧ / ٢: ، وبغية الوعاة١٣٩٧ - ١٣٩٦ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ)١٥٨٢باريس  (١٨٧



  .٤٨ / ٥: الذهب
  = [ * ]وكله صحيح، فإن عبد الرمحان بن عبد اهللا " بأيب القاسم " ويف تاريخ االسالم ) ٢(

)٢٢/٦٩(  

  

قاسم بن حبيش، ومسع أيضا أباه االمام أبا علي، وأبا بكر بن اجلد، وأبا عبد اهللا بن زرقون، وأبا ال
  .وطبقتهم، فأكثر وجود

  وأجاز له أبو مروان بن قزمان، وأبو احلسن بن هذيل، وطائفة، وعين
  .ذا الشأن
كان من أهل املعرفة التامة بصناعة احلديث والبصر ا، واالتقان، واحلفظ المساء ): ١(قال االبار 

كتاب "  يف العربية، وقد نوظر عليه يف الرجال، والتقدم يف ذلك، مع املعرفة بالقراءات، واملشاركة
  ".سيبويه 

  .ورث براعة احلديث عن أبيه، ومل يكن أحد يدانيه يف احلفظ واجلرح والتعديل إال أفراد من عصره
وأبو الربيع بن سامل، : أبو حممد ابن القرطيب: احملدثون باالندلس ثالثة: قال أبو حممد بن حوط اهللا

  . نفسهوسكت عن الثالث، فريونه عىن
مل يكن أبو القاسم املالحي احلافظ بدوم، وقد كان ابن القرطيب ذا عظمة يف النفوس عند اخلاصة : قلت

  .والعامة، أخذ الناس عنه، وانتفعوا به
  .سنة إحدى عشرة وست مئة) ٢(مات مبالقة خطيبا ا يف ربيع اآلخر 

__________  
ا القاسم، وأبا احلسن، كما هو معروف يف مصادر أبا زيد، وأب:  يكىن٥٨١السهيلي املتوىف سنة = 

  .والشذرات" تاريخ االسالم " ترمجته، ومنها 
  .٨٨١ / ٢: التكملة) ١(
  .ذكر االبار أنه تويف فجر يوم السبت السابع من الشهر) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٧٠(  

  

 لقادر بن عبد اهللاالمام احلافظ احملدث الرحال اجلوال حمدث اجلزيرة أبو حممد عبد ا*  الرهاوي - ٥١
  .الرهاوي احلنبلي السفار، من موايل بعض التجار) ١(بن عبد اهللا 



  .ولد بالرها يف سنة ست وثالثني ومخس مئة
  .ونشأ باملوصل

  مث
أعتقه مواله، وحبب إليه مساع احلديث، ولقي بقايا املسندين، وأكثر عنهم، ومتيز، وصنف، وكان ردئ 

  .الكتابة، مل يتقن وضع اخلط
 من مسعود بن احلسن الثقفي، واحلسن بن العباس الرستمي، وأيب جعفر حممد بن حسن الصيدالين، مسع

ورجاء بن حامد املعداين، وحممود بن عبد الكرمي فورجة، وعلي بن عبد الصمد بن مردويه، ومعمر بن 
  وخلق) ٢(الفاخر، وإمساعيل بن شهريار، وأيب مسعود عبدالرحيم احلاجي 

__________  
: ، والتقييد البن نقطة، الورقة"عبد القاهر "  وتصحف فيه امسه إىل ٨٧٧ / ٢: معجم البلدان(*) 

 / ٢: ، والتكملة للمنذري)٥٩٢٢: باريس (١٨٧: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة١٤٧ - ١٤٦
، وتذكرة )١٥٨٢باريس  (١٩٣: ، وتاريخ االسالم، الورقة٩٠: ، وذيل الروضتني١٣٩٩: الترمجة
، ٢١٢: ، واالعالم بوفيات االعالم، الورقة٨٧ / ٢: ، ودول االسالم١٣٨٩ - ١٣٨٧ / ٤: احلفاظ

، ٢٣ / ٤: ، ومرآة اجلنان٥٠: ، واملستفاد للحسامي الدمياطي، الورقة٨٥: واملختصر احملتاج، الورقة
 / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٨٢ ٨٦ / ٢: ، وذيل طبقات احلنابلة٦٩ / ١٣: والبداية والنهاية

، ١٦٩: الورقة / ٩: ، وتاريخ ابن الفرات٢١٤ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٥٤ - ٣٥٣: ورقةال
  .٥١ - ٥٠ / ٥: وشذرات الذهب

ومل جند من ذكره هكذا، " عبد الرمحان : " كذا يف االصل، ويف تكملة املنذري والبداية البن كثري) ١(
هو " عبد الرمحان " ه، والظاهر أن ومل يذكر املؤلف يف مجيع توارخيه االخرى غري امسه واسم أبي

  .الصواب
من تأليفه، وهو الذي نشرته باالشتراك مع استاذي الدكتور أمحد " الوفيات " روى عنه كتاب ) ٢(

  .١٩٦٦ناجي القيسي ببغداد سنة 
[ * ]  

)٢٢/٧١(  

  

  .بأصبهان، وعبد اجلليل بن أيب سعد املعدل راة، وهو أكرب شيخ له
  وقع

 وابن صاعد عاليا، ومسع مذان من أيب زرعة طاهر بن حممد بن طاهر املقدسي، البغوي) ١(حديث 



  .وحممد بن بنيمان، واحلافظ أيب العالء العطار، وطائفة
  .ومبرو من مسعود بن حممد املروزي وغريه

  .وبنيسابور من أيب بكر حممد بن علي بن حممد الطوسي
  .بد اهللا الزاهدوبسجستان من أيب عروبة عبد اهلادي بن حممد بن ع

  .وببغداد من أيب علي أمحد بن حممد الرحيب، وأيب حممد ابن اخلشاب، وفخر النساء شهدة، وخلق
  .وبواسط من هبة اهللا ابن خملد االزدي، وأيب طالب الكتاين

  .وباملوصل من خطيبها أيب الفضل عبد اهللا بن أمحد ابن الطوسي، وحيىي بن سعدون القرطيب املقرئ
  .حممد بن بركة الصلحي وأيب القاسم علي بن احلسن احلافظوبدمشق من 

  .وباالسكندرية من احلافظ أيب طاهر السلفي، وأيب حممد العثماين
  .ومبصر من حممد بن علي الرحيب، وعبد اهللا بري النحوي

فظه دلت على ح) ٢(املتباينة االسانيد ولواحقها ومتعلقاا، فجاءت يف جملدين " أربعي البلدان " وعمل 
، ومجع )٤(وسعيد ابن حممد البحريي ) ٣(تكرر عليه أبو إسحاق السبيعي : ونبله، وله فيها أوهام

فيه تراجم مجاعة من احلفاظ واالئمة، أصله ترمجة شيخ االسالم أيب " املادح واملمدوح " كتابا كبريا مساه 
  .إمساعيل اهلروي

  ا، اال أنه كانكان عاملا ثقة مأمونا صاحل): ٥(ذكره ابن نقطة فقال 
__________  

  .اخل..وقع له عنه حديث البغوي: هكذا يف االصل، وهو يعين) ١(
  ".يف جملد ضخم : " يف تاريخ االسالم) ٢(
  ".التهذيب " أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي، مشهور، وهو من رجال ) ٣(
، كما يف أنساب السمعاين ٤٥١منسوب إىل جده حبري، وكان شيخا جليال ثقة صدوقا تويف سنة ) ٤(

  .وغريه
  .١٤٦: التقييد، الورقة) ٥(

[ * ]  

)٢٢/٧٢(  

  

  .عسرا يف الرواية، ال يكثر عنه إال من أقام عنده
كان حافظا ثبتا، كثري السماع، كثري التصنيف، متقنا، ختم به علم : وقال أبو احلجاج بن خليل

  .احلديث



  .، راغبا يف االنفراد عن أرباب الدنياكان ثقة، حافظا): ١(وقال أبو حممد املنذري 
  .كان صاحلا، مهيبا، زاهدا، ناسكا، خشن العيش، ورعا): ٢(وقال شهاب الدين أبو شامة 

  ).٣(وأثىن عليه ابن النجار، وعظمه، وترمجه 
حدث عنه ابن نقطة، وزكي الدين الربزايل، وضياء الدين املقدسي، وأمحد بن سالمة النجار، ومشس 

خليل، وأبو إسحاق الصريفيين، وشهاب الدين القوصي، ومجال الدين عبدالرمحن بن سامل الدين ابن 
االنباري، وزين الدين بن عبد الدائم، ومجال الدين حيىي ابن الصرييف، وعبد اهللا بن الوليد احملدث 

ين أبو عبد البغدادي، وعامر القلعي، وعبد العزيز بن الصيقل، وخلق آخرهم موتا املعمر العالمة جنم الد
  .اهللا ابن محدان، ومع فضله وحفظه فغريه أحفظ منه وأتقن

  )٤(حدث قدميا، وويل مشيخة احلديث 
__________  

  .١٣٩٩: الترمجة / ٢: التكملة) ١(
  .٩٠: ذيل الروضتني) ٢(
  ".املستفاد " بقيت ترمجته فيما اختاره احلسامي الدمياطي يف ) ٣(
  ة باملوصل، وهي مما أنشئ قبل الكاملية مبصر فريدويل مشيخة دار احلديث املظفري) ٤(

 ٢: انظر التكملة املنذرية(بذلك على من ادعى أن الكاملية كانت ثاين دار عملت للحديث بعد النورية 
  ).١٣٩٩الترمجة / 

[ * ]  

)٢٢/٧٣(  

  

  .وتويف حبران يف ثاين شهر مجادي االوىل سنة اثنيت عشرة وست مئة، وله ست وسبعون سنة
ها مات شيخ الصعيد االمام القدوة أبو احلسن علي بن محيد ابن الصباغ، ومسند العراق أبو حممد وفي

عبد العزيز بن معايل بن منينا، والشيخ كمال الدين أبو الفتوح حممد بن علي ابن اجلالجلي السفار، 
ن الدبيقي البزاز، أبو العباس أمحد بن حيىي اب: ومسند مكة حيىي بن ياقوت الفراش، واملسندون ببغداد

وأمحد بن إبراهيم ابن السباك الصويف، وأبو الفضل عبيد اهللا بن أمحد بن هبة اهللا املنصوري، وابو القاسم 
  .موسي بن سعيد بن الصيقل اهلامشي، وأبو الفضل سليمان بن حممد بن علي املوصلي رمحهم اهللا

 عبد القادر ابن عبد اهللا، أخربنا مسعود بن أخربنا حيىي بن أيب منصور الفقيه يف كتابه أخربنا احلافظ
أخربنا إبراهيم بن عبد اهللا : احلسن، أخربنا إبراهيم بن حممد الطيان وحممد بن أمحد السمسار، قاال

التاجر، حدثنا احلسني بن إمساعيل القاضي حدثنا ابن أيب مذعور، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن 



اتيت أبا بكر أسأله فمنعين، مث أتيته أسأله فمنعين، : ر، عن جابر، قالالقاسم، حدثنا حممد بن املنكد
وأي داء أدوأ من البخل ؟ ما أتيتين من مرة إال ! أتبخلين : إما أن تبخل وإما أن تعطيين، فقال: فقلت

  .فأعطاين ألفا وألفا وألفا: وأنا أريد أن أعطيك ألفا، قال
  .إسناده قوي

  :بحتري، وإمساعيل بن ركاب املعلمقرأت على علي بن أيب بكر ال
أخربكما أمحد بن عبد الدائم، أخربنا عبد القادر احلافظ، أخربنا احلسن بن العباس، أخربنا أبو عمر وعبد 
الوهاب بن حممد، أخربنا أيب أبو عبد اهللا بن مندة، اخربنا حممد بن القاسم بن كويف، حدثنا حيىي بن واقد 

  الطائي،

)٢٢/٧٤(  

  

صليت أنا ويتيم كان عندنا : "  عيينة، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس، قالحدثنا ابن
  ).١" (خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأم سليم من ورائنا 

  
  . بن نصر بن البل الدورياالمام الواعظ الكبري أبو املظفر حممد بن علي*  ابن البل - ٥٢

  .غداد، واشتغل وتفننولد بالدور من نواحي دجيل، وقدم ب
، ومن ابن الطالية، وسعيد ابن البناء، وابن ناصر، ٥٣١ومسع من علي بن حممد اهلروي بالدور يف سنة 

  .وعدة
صار شيخ الوعاظ، وكثر له القبول، ووعظ عند قرب معروف، وكانت بينه : روى عنه ابن النجار، وقال

ع، ومل يزل الدوري على ذلك إىل أن خاصم وبني ابن اجلوزي منافرات، ولكل منهما متعصبون وأتبا
  ولده غالما الم الناصر، وبدا من الشيخ ما اشتد به االمر فمنع من الوعظ، وأمر بلزوم بيته،

__________  
عن أيب نعيم الفضل بن دكني، وعبد اهللا ) ٨٧٤(و ) ٧٢٧(ورواه البخاري يف الصالة : قال شعيب) ١(

عن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحان ) ١١٨ / ٢( الصالة بن حممد املسندي، ورواه النسائي يف
صليت أنا ويتيم يف بيتنا : الزهري، ثالثتهم عن سفيان بن عيينة، عن إسحاق، عن أنس بن مالك، قال

) (*) ٨٢ / ١: وانظر حتفة االشراف للمزي(خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمي وأم سليم خلفنا 
  ، وتاريح١٠٦ / ١٢: ، والكامل البن االثري٤١:  الورقةإكمال االكمال البن نقطة،

 ٨٩: الورقة / ٦: ، وعقود اجلمان البن الشعار)١٨٧٠شهيد علي  (٩١ - ٩٠: ابن الدبيثي، الورقة
: " ، وتاريخ االسالم، الورقة٨٨: ، وذيل الروضتني١٣٥٧: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٩١ -



، والذيل ١٨١ - ١٨٠ / ٤: ، والوايف بالوفيات١٠ / ١: تاج، واملختصر احمل)١٥٨٢: باريس (١٨٩
 / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين)سوهاج (١٤٦: ، وتوضيح املشتبه، الورقة٧٦ - ٧٤ / ٢: البن رجب

  .٢٨ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٥٠ - ٣٤٩: الورقة
[ * ]  

)٢٢/٧٥(  

  

* يتوب على يدي قوم عصاة : فسهفبقي كذلك إىل حني وفاته، وكان فاضال متدينا صدوقا، أنشدين لن
جىن فأنا على يد من أتوب ؟ كأين مشعة مابني * أخافتهم من الباري ذنوب وقليب مظلم من طول ما قد 

وجسمي من مالبسه سليب مات يف ثاين عشر * تضئ هلم وحيرقها اللهيب كأين خميط يكسو أناسا * قوم 
  .ةشعبان سنة إحدى عشرة وست مئة، وله أربع وتسعون سن

بن احلسني ابن البل الد سنة تسع وست مئة قبله، مسعه من ابن ) ١(ومات ابن أخيه أبو احلسن علي 
  .الطالية، وابن ناصر، ومجاعة

  
 بن حممد، والطريقة أبو حامد حممد بن حممد" اجلست " العالمة ركن الدين صاحب *  العميدي - ٥٣
  .امسه أمحد، العميدي السمرقندي احلنفي: وقيل

هذا، : ان مربزا يف اخلالف والنظر، وهو أحد االربعة الذين اشتهروا من تالمذة الرضي النيسابوريك
  .- نسينا امسه -والركن الطاووسي والركن زادا، والركن فالن 

__________  
 ١٣٩ - ١٣٨: ، وابن الدبيثي يف تارخيه الورقة)ظاهرية (٤١: ترمجة ابن نقطة يف إكماله، الورقة) ١(
، ٣٦١ / ١ / ١٨: ، والذهيب يف تاريخ االسالم١٢٤١: الترمجة / ٢: ، واملنذري يف تكملته)جكيمرب(

  ).سوهاج (١٤٦: ، وابن ناصر الدين يف توضيحه ملشتبه الذ هيب، الورقة٨٦: واملختصر احملتاج، الورقة
بترمجة خمتصرة تكرر على املؤلف رمحه اهللا من غري أن يشعر إذ سيعيده بعد قليل يف الطبقة نفسها (*) 

، )٣٠١١: أيا صوفيا (١٤٥: ، وقد ترمجه املؤلف يف تاريخ االسالم، الورقة)٧٠: الترمجة(عن هذه 
  . كما ترمجته كتب طبقات احلنفية٥٧ / ٥: والعرب
[ * ]  

)٢٢/٧٦(  

  



واعتىن بشرحه مجاعة منهم القاضي مشس " االرشاد " املشهور، وكتاب " جسته " وصنف العميدي 
  .د اخلوئي، والبدر املراغي الطويل، وأوحد الدين الدوين، وجنم الدين ابن املرنديالدين أمح

  .نظام الدين أمحد ابن الشيخ مجال الدين حممود احلصريي: وخترج بالعميدي االصحاب، منهم
  .وكان طيب االخالق متواضعا

  .مات ببخارى يف مجادى اآلخرة سنة مخس عشرة وست مئة وليس علمه من زاد املعاد
  

 شاه بن صاحب املوصل امللك القاهر عز الدين أبو الفتح مسعود ابن السلطان أرسالن*  القاهر - ٥٤
  .مسعود بن مودود بن زنكي

  .تسلطن بعد أبيه سنة سبع وست مئة، وهو أمرد، وكان ذا كرم وحلم
  .مات يف ربيع اآلخر سنة مخس عشرة، وله مخس وعشرون سنة

  خذته محى، مث فارقته، مث عاودته بقئأ: قال ابن االثري يف تارخيه
__________  

 / ١٢: الكامل البن االثري: سريته مشهورة تناولته الكتب التارخيية املستوعبة لعصره، وله ترمجة يف(*) 
، وذيل ١٥٩٠: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٦٠١ / ٨: ، ومرآة الزمان١٣٨ - ١٣٧

 مث عاد ٤٩٦: الترمجة / ٤: ، وتلخيص جممع اآلداب٦٣١: ، وتاريخ ابن العربي١١٤: الروضتني
، وتاريخ االسالم، ١٢٥ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا)٢٧٠٠: الترمجة / ٤(وترمجه يف لقب القاهر 

: ، والبداية والنهاية٨٨ / ٢: ، ودول االسالم٥٦ - ٥٥ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٢١: الورقة
، وتاريخ ابن الفرات، ٢٢٥ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٠١  /١ / ١: ، والسلوك للمقريزي٨١ / ١٣
  .٦٣ - ٦٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٩٣: الورقة / ٩

[ * ]  

)٢٢/٧٧(  

  

  .كثري وكرب متتابع، مث برد، مث مات
وكان حليما كافا عن االذى مقبال على لذاته، تأمل الناس ملوته، وأوصى بامللك إىل ابنه نور الدين رسالن 

شر سنني، ومدبر دولته بدر الدين لؤلؤ، فتعلل مدة ومات يف العام، فأقام لؤلؤ أخاه شاه، وله ع) ١(
  .صغريا له ثالث سنني، وبقي هو الكل

  
 بن سرايا االنصاري الشيخ أبو الفضل أمحد بن حممد بن سيدهم بن هبة اهللا*  ابن سيدهم - ٥٥



  .الدمشقي، ابن اهلراس الوكيل اجلايب
  . نصر اهللا املصيصي، ونصر بن مقاتلمسعه والده من أيب الفتح

روى عنه الضياء، واليلداين، وأبو حممد املنذري، والشيخ مشس الدين عبدالرمحن، والفخر علي، 
  .وآخرون

  .مات يف شعبان سنة ست عشرة وست مئة
  

  ، واقفةخاتون أخت السالطني أوالد جنم الدين أيوب بن شاذي* *  ست الشام - ٥٦
__________  

  .أرسالن:  أيضا بااللفوتكتب) ١(
 إذ سيعيد ترمجته بعد قليل يف الطبقة نفسها باختالف يسري - رمحه اهللا تعاىل -تكرر على املؤلف (*) 

، وتاريخ االسالم، ١٦٨٦: الترمجة / ٢: تكملة املنذري: ، واليب الفضل هذا ترمجة يف)٦٦: الترمجة(
: ، وشذرات الذهب٢٤٦ / ٦:  الزاهرة، والنجوم٦٠ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٢٤: الورقة

٦٦ / ٥.  
: ، وذيل الروضتني١٧١١: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٦٠٧ - ٦٠٦ / ٨: مرآة الزمان(* *) 
، ٩٠ / ٢: ، ودول االسالم٦١ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٢٦: ، وتاريخ االسالم، الورقة١١٩

، والعقد املذهب البن ٨٥ - ٨٤ / ١٣: والنهاية، والبداية ١١٦: الورقة / ٨: والوايف بالوفيات
، ١٤٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٠٠: الورقة / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين١٦٨: امللقن، الورقة

  .٦٧ / ٥: وشذرات الذهب
[ * ]  

)٢٢/٧٨(  

  

  ).١(املدرستني، فدفنت بالربانية 
  .هلا بروصدقات وأموال وخدم
  .وهي شقيقة املعظم تورانشاه

  .سنة ست عشرة وست مئة) ٢( يف ذي القعدة توفيت
  

 بن علي ابن العارف العالمة املفيت صدر الدين أبو احلسن حممد بن أيب الفتح عمر*  ابن محويه - ٥٧
  .حممد بن محويه اجلويين الشافعي الصويف



 ، وبدمشق على"التعليقة " ، وتفقه على أيب طالب حممود بن علي االصبهاين صاحب )٣(ولد جبوين 
  .القطب النيسابوري، وبرع يف املذهب، وأفىت
عماد الدين عمر، وفخر الدين يوسف، وكمال الدين : وتزوج بابنة القطب فأولدها االمراء الكرباء

  .أمحد، ومعني الدين حسن
  درس بالشافعي ومشهد احلسني، وترسل عن الكامل إىل اخلليفة، فمرض

  .باملوصل، ومات سنة سبع عشرة وست مئة
   أيب الوقت، ونصر بن نصر العكربي، واحلسن بن أمحدروى عن

__________  
  .الشامية الربانية، انظر التفاصيل يف كتاب خطط دمشق للمنجد: يعين) ١(
  ".التكملة " يف السادس عشر منه، كما ذكر املنذري يف ) ٢(

: ، والتكملة١٦٥  /١٢: ، والكامل البن االثري)ظاهرية (٨٤: إكمال االكمال البن نقطة، الورقة(*) 
، وتاريح االسالم، ١٣٣ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا١٢٥: ، وذيل الروضتني١٧٤٧: الترمجة / ٣

، وطبقات ١٥٩ / ٤: ، والوايف بالوفيات٧١ - ٧٠ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٤١: الورقة
، وعقد ١٧٠: رقة، والعقد املذهب البن امللقن، الو٩٣ / ١٣: ، والبداية والنهاية٤٠ / ٥: السبكي

: الورقة / ١٠: ، وتاريخ ابن الفرات٢٥١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٠٧: الورقة / ١٧: اجلمان للعيين
، وشذرات ١٩١ / ١: ، وحسن احملاضرة٤٨: ، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، الورقة٢٤ - ٢٣

  .٧٧ / ٥: الذهب
  .٥٤٣يف شوال سنة : عن مولده فقالناحية من نواحي نيسابور، وقد سأله املنذري : جوين) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٧٩(  

  

املوسيابادي، وعاش أربعا وسبعني سنة، وكان حسن السمت، كثري الصمت، كبري القدر، غزير الفضل، 
  .صاحب أوراد وحلم وأناة

  
  الصاحل مسند الشام شيخ االسالم قاضي القضاةالشيخ االمام العامل املفيت املعمر*  ابن احلرستاين - ٥٨

مجال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل بن علي بن عبد الواحد االنصاري الدمشقي 
  .الشافعي ابن احلرستاين، من ذرية سعد بن عبادة رضي اهللا عنه

  .ولد يف أحد الربيعني سنة عشرين ومخس مئة



ل، ومجال االسالم علي ومسع يف سنة مخس وعشرين، وبعدها، من عبد الكرمي بن محزة، وطاهر بن سه
بن املسلم، والفقيه نصر اهللا بن حممد، وهبة اهللا بن طاووس، وعلي بن قبيس املالكي، ومعايل ابن 

  .يف جزء مروي" مشيخة " احلبويب، وأيب القاسم بن النب االسدي، وأيب احلسن املرادي، ومجاعة، وله 
  سيدي، وزاهروقد أجاز له أبو عبد اهللا الفراوي، وهبة اهللا بن سهل ال

__________  
، ٥٩٢ - ٥٨٩ / ٨: ، ومرآة الزمان٦٤: ، والتقييد البن نقطة، الورقة٢٤١ / ٢: معجم البلدان(*) 

: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٠٦ - ١٠٥: ، وذيل الروضتني١٥٦٨: الترمجة / ٢: والتكملة للمنذري
، وطبقات ٨٢ / ٢ :، ودول االسالم٥١ - ٥٠ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢١٢ - ٢١١

، ٧٧ - ٧٦: ، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة٧٨ / ١٣: ، والبداية والنهاية٧٧: االسنوي، الورقة
 ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين١٨٨ / ١ / ١: ، والسلوك للمقريزي٢٠٠: وذيل التقييد للفاسي، الورقة

، ٨٣: الورقة / ٩: لفرات، وتاريخ ابن ا٢٢٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٧٣ - ٣٧٢: الورقة/ 
  .٦٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٦٣ - ٦٠: القضاة الشافعية للنعيمي

[ * ]  

)٢٢/٨٠(  

  

  .ابن طاهر، وعبد املنعم ابن االستاذ أيب القاسم القشريي، وإمساعيل القارئ وطائفة
  .وأشياء" بصحيح مسلم " للبيهقي، و " بدالئل النبوة " وحدث 

  .، وعمر دهرا، وتفرد بالعوايلوبرع يف املذهب، وأفىت ودرس
حدث عنه أبو املواهب بن صصرى، وعبد الغين املقدسي، وعبد القادر الرهاوي، والضياء، وابن 

النجار، والربزايل، وابن خليل، والقوصي، والزكي عبد العظيم، وكمال الدين ابن العدمي، والنجيب 
  ن سامل االنباري،نصر اهللا الصفار، وزين الدين خالد، واجلمال عبدالرمحن ب

وأبو الغنائم بن عالن، وأبو حامد ابن الصابوين، والربهان ابن الدرجي، ويوسف بن متام، وأبو بكر ابن 
االمناطي، وحممد وعمر ابنا عبد املنعم القواس، وحممد بن أيب بكر العامري، والفخر علي، وأبو بكر بن 

وأبو بكر بن عمر ) ٢(الشمس ابن الزين ابن الزين، و) ١(حممد ابن طرخان، والشمس عبدالرمحن 
  .املزي، والقاضي مشس الدين حممد بن العماد، وأبو إسحاق ابن الواسطي، وخلق كثري

  .وروى عنه باالجازة العماد عبد احلافظ بن بدران، وعائشة بنت اد
  وكان إماما فقيها، عارفا باملذهب، ورعا صاحلا، حممود االحكام،

__________  



  .٦٨٩لرمحان ابن الزين أمحد بن عبدامللك بن عثمان املقدسي احلنبلي املتوىف سنة عبد ا) ١(
" تاريخ االسالم " مشس الدين بن أيب عمر املقدسي الذي ذكر يف : هكذا يف االصل، ولعله أراد به) ٢(

بن عبد الرمحان بن أمحد " ينصرف إىل االول " الشمس ابن الزين " أنه روى عنه، وإال فإن قوله و 
  ".عبد الرمحان بن أيب عمر " ، فال بد أنه قصد بأحدمها "عبدامللك 

[ * ]  

)٢٢/٨١(  

  

حسن السرية، كبري القدر، رحل إىل حلب، وتفقه ا على احملدث الفقيه أيب احلسن املرادي، وويل 
ثنيت عشرة القضاء بدمشق، نيابة عن أيب سعد بن أيب عصرون، مث إنه ويل قضاء القضاة استقالال يف سنة ا

  .وست مئة
  .هو أسند شيخ لقينا من أهل دمشق، حسن االنصات، صحيح السماع): ١(قال ابن نقطة 

دخل به أبوه من حرستا، فرتل بباب توما يؤم مبسجد الزينيب، مث أم فيه ابنه مجال ): ٢(وقال أبو شامة 
  الدين، مث انتقل مجال الدين فسكن

مبقصورة اخلضر، وحيدث هناك، وجيتمع خلق، مع حسن مسته، بداره باحلويرة، وكان يالزم اجلماعة 
  .وسكونه، وهيبته

حدثين الشيخ عز الدين بن عبد السالم أنه مل ير أفقه منه، وعليه كان ابتداء اشتغاله، مث صحب فخر 
  .للغزايل" الوسيط " الدين ابن عساكر، فسألته عنهما فرجح ابن احلرستاين، وكان حفظ 

وملا ويل حميي الدين القضاء مل ينب ابن احلرستاين عنه، وبقي إىل أن واله العادل : مث قال أبو شامة
القضاء، وعزل الطاهر، وأخذ منه العزيزية، والتقوية، فأعطى العزيزية ابن احلرستاين مع القضاء، وأقبل 

ن ابن سين عليه العادل، وكان حيكم بااهدية، وناب عنه ولده العماد، مث ابن الشريازي، ومشس الدي
الدولة، وبقي سنتني وسبعة أشهر، ومات، وكانت له جنازة عظيمة، وقد امتنع من القضاء، فأحلوا عليه، 

  .وكان صارما عادال على طريقة السلف يف لباسه وعفته
__________  

  .٦٤: التقييد، الورقة) ١(
  .١٠٦ - ١٠٥: ذيل الروضتني) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٨٢(  

  



  .ن زاهدا، عفيفا، ورعا، نزها، ال تأخذه يف اهللا لومة الئمكا): ١(وقال سبط اجلوزي 
  .اتفق أهل دمشق على أنه ما فاتته صالة جبامع دمشق يف مجاعة إال إذا كان مريضا
كتاب اهللا قد حكم : " مث ساق حكايات من مناقبه وعدله يف قضاياه، وأتى مرة بكتاب، فرمى به، وقال

: ، وكان يقول للعادل"صدق، كتاب اهللا أوىل من كتايب : " ، فقال، فبلغ العادل قوله"على هذا الكتاب 
  أنا ما أحكم إال بالشرع، وإال فأنا ما سألتك القضاء،

  .فإن شئت فأبصر غريي
  .ابنه العماد هو الذي أحل عليه حىت توىل القضاء: قال أبو شامة

  . بفالن، فإن له حماكمةالسلطان يسلم عليك ويوصي: جاء إليه ابن عنني، فقال: وحدثين ابنه قال
  .الشرع ما يكون فيه وصية: فغضب وقال
مسعت منه وكان مهيبا، حسن السمت، جملسه جملس وقار وسكينة، يبالغ يف ): ٢(قال املنذري 

  .االنصات إىل من يقرأ عليه
  .ذي احلجة سنة أربع عشرة وست مئة، وهو يف مخس وتسعني سنة) ٣(تويف يف رابع 

لشيخ العماد املقدسي، وأبو اخلطاب أمحد بن حممد بن واجب البلنسي، والشيخ وفيها مات القدوة ا
ذيال الزاهد، واحملدث عبد اهللا بن عبد اجلبار العثماين، وعبد اخلالق بن صاحل بن ريدان املسكي، وأبو 

  احلسني حممد بن أمحد بن جبري الكناين، واملعمر حممد بن عبد العزيز بن سعادة
__________  

  .ىن سبط ابن اجلوزي، والذهيب يتصرفيع) ١(
  .١٥٦٨: الترمجة / ٢) ٢(
فإما ذكرا أنه " التقييد " وابن نقطة يف " معجم البلدان " هذا ما ذكره املنذري، وأما ياقوت يف ) ٣(

  .تويف يف اخلامس من الشهر
[ * ]  

)٢٢/٨٣(  

  

  .اب حيىي بن إبراهيم الكرخيالشاطيب، وأبو الغنائم هبة اهللا بن أمحد الكهفي، والفقيه أبو تر
  

  الشيخ االمري املسند الدين أبو القاسم مشس الدين أمحد بن عبد اهللا*  العطار - ٥٩
  .ابن عبد الصمد بن عبد الرزاق السلمي البغدادي الصيدالين العطار

  ).١(ولد سنة ست وأربعني ومخس مئة 



  .ومسع من أبيه، وأيب الوقت السجزي، وابن البطي
وكان يذكر أنه من ولد أيب عبد الرمحان " الدارمي " و ) ٣" (عبد " و ) ٢" (صحيح بال" وحدث 
  .السلمي

  .سكن دمشق
  .كان له دكان بظاهر باب الفراديس للعطر، وكان صدوقا، متدينا، مرضي الطريقة: قال ابن النجار
  .شيخ صاحل ثقة صدوق): ٤(وقال ابن نقطة 

ذري، والقوصي، والزين خالد، وحممد بن علي النشيب، ، والضياء، واملن)٥(حدث عنه مها : قلت
  والرشيد العامري، واحمليي بن

__________  
، )٥٩٢١باريس  (١٩٢ - ١٩١: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة٢٣: التقييد البن نقطة، الورقة

، ، وتايخ االسالم٢٢٩ - ٢٢٨: الورقة / ١: ، وبغية الطلب١٦١٦: الترمجة / ٢: والتكملة للمنذري
 / ٦: ، والنجوم الزاهرة٨٨ / ١: ، واملختصر احملتاج٥٥ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢١٦: الورقة
  .٦٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٢٦

  .يف الثامن عشر من شهر ربيع اآلخر من السنة، ذكر ذلك املنذري) ١(
  .صحيح البخاري) ٢(
  .٢٣: التقييد، الورقة) ٤! (هيب وتصرفه وانظر إىل اختصار االمام الذ" مسند عبد بن محيد " يعين ) ٣(
  .ابن النجار وابن نقطة: يعين) ٥(

[ * ]  

)٢٢/٨٤(  

  

عصرون، والفخر علي ابن البخاري، والشمس ابن الكمال، واجلمال ابن الصابوين، والعالء بن 
  .صصرى، والتقي ابن الواسطي، وعدة

  وظهر
  .مسعه منه حضورا" دارمي ال" لشيخنا العز أمحد ابن العماد بعد موته بعض كتاب 

  .وروى عنه باالجازة عمر بن القواس
  .مات يف سابع عشر شعبان سنة مخس عشرة وست مئة، ودفن بقاسيون

تلميذ الرضي النيسابوري أبو حامد حممد " الطريقة " و " اجلست " وفيها مات الركن العميدي صاحب 
  .صل امللك القاهر مسعودبن حممد السمرقندي احلنفي، وامللك العادل، وصاحب املو



، وزينب "الديوان " وصاحب الروم كيكاوس، والشهاب فتيان بن علي الشاغوري الشاعر صاحب 
  .الشعرية، وأبو الفتوح البكري، وآخرون

  
 الشيخة اجلليلة مسندة خراسان أم املؤيد حرة ناز زينب بنت أيب القاسم عبد الرمحان*  الشعرية - ٦٠

  .هل بن أمحد بن عبدوس اجلرجانية االصل النيسابورية الشعريةبن احلسن بن أمحد بن س
  مسعت من إمساعيل بن أيب القاسم بن أيب بكر القارئ، وفاطمة بنت

__________  
، ووفيات ١٦٤٨: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٢٣٣ - ٢٣٢التقييد البن نقطة، الورقة (*) 

، ٥٦ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢١٧قة ، وتاريخ االسالم، الور٣٤٥ - ٣٤٤ / ٢االعيان 
 / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٨٤، وذيل التقييد للفاسي، الورقة ١٠٦الورقة  / ٨: والوايف بالوفيات

  .٤٩ - ٤٨ص : ، والتاج املكلل للقنوجي٦٣ / ٥:  وشذرات الذهب٢٢٦
[ * ]  

)٢٢/٨٥(  

  

  ه، وأيبزعبل، وعبد املنعم ابن القشريي، وزاهر بن طاهر، وأخيه وجي
املعايل حممد بن إمساعيل الفارسي، وعبد اجلبار بن حممد اخلواري، وعبد الوهاب بن شاه، وفاطمة بنت 

  .خلف الشحامي، وعبد اهللا ابن الفراوي، وعبد الرزاق الطبسي
  .وأجاز هلا عبد الغافر بن إمساعيل، وأبو القاسم الزخمشري النحوي

  .من الفارسي ووجيه" الصحيح " ومسعت 
ث عنها ابن هاللة، وابن نقطة، والربزايل، والضياء، وابن الصالح، واملرسي، وإبراهيم الصريفيين، حد

  .وحممد بن سعد اهلامشي، والصدر البكري، وابن النجار
  .ومسعت بإجازا من مجاعة

  .وكانت صاحلة معمرة مكثرة
  .توفيت يف مجادى اآلخرة سنة مخس عشرة وست مئة بنيسابور

  
   بن أيب االزهر سعيد بنالعالمة وجيه الدين أبو بكر املبارك بن املبارك* دهان  ابن ال- ٦١

__________  
 ٣: ، وإنباه الرواة١٢٩ / ١٢: ، والكامل البن االثري٢٣٨ - ٢٣١ / ٦: إرشاد االريب لياقوت(*) 



، وعقود اجلمان البن ٥٧٣ / ٨: ، ومرآة الزمان٤٣: ، وإشارة التعيني، الورقة٢٥٦ - ٢٥٤/ 
 - ٩٠: ، وذيل الروضتني١٤٢١: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري١٥ - ١٢الورقة  / ٦: الشعار

، وتاريخ االسالم، ١٢٣ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا١٥٣ - ١٥٢ / ٤: ، ووفيات االعيان٩١
، ومسالك ٢٤٠: ، وتلخيص ابن مكتوم، الورقة٤٣ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (١٩٦: الورقة

 / ٥: ، وطبقات السبكي٢٣٤ - ٢٣٣: ، ونكت اهلميان٣٤٧ - ٣٤٥: الورقة / ٤: االبصار
: ، وغاية النهاية١٦٢: ، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة٧٠ - ٦٩ / ١٣: ، والبداية والنهاية١٤٨

  : = [ * ]، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة، الورقة٤١ / ٢

)٢٢/٨٦(  

  

  .رأيب السعادات الواسطي النحوي الضري
  .حفظ القرآن، وتال بالروايات على مجاعة

وقدم بغداد شابا، فسمع من أيب زرعة املقدسي، وحيىي بن ثابت، وأمحد بن املبارك املرقعايت، وأيب حممد 
  .ابن اخلشاب، ولزمه يف العربية

قرأ قرأ االدب على أيب سعيد نصر بن حممد املؤدب، وقدم بغداد مع والده، فسكنها، و: قال ابن النجار
االدب على ابن اخلشاب، وقرأ مجلة من كتب النحو واللغة والشعر على أيب الربكات االنباري من 

من حفظه عليه أيضا، وأنه كان حيفظ يف كل يوم " كتاب سيبويه " حفظه، وذكر يل أنه قرأ نصف 
دب، وكان كراسا يف النحو ويفهمه ويطارح فيه، حىت برع، وكان يتردد إىل منازل الصدور القراء اال

النحو، واللغة، والتصريف، والعروض، : شديد الذكاء، ثاقب الفهم، كثري احملفوظ، مضطلعا بعلوم كثرية
  .ومعاين الشعر، والتفسري، ويعرف الفقه والطب وعلم النجوم وعلوم االوائل

  ).١(لو جهل هذين العلمني لسعد : قلت
لفة وال روية، ويتكلم بالتركية والفارسية وله النظم والنثر، وينشئ اخلطب والرسائل بال ك: قال

  والرومية واالرمنية واحلبشية واهلندية والزجنية بكالم
__________  

، وتاريخ ٢١٤ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٥٥الورقة  / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٢٤٥ - ٢٤٤= 
، وبغية ٧٤ - ٧٣: ة، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، الورق٧١ - ٧٠: الورقة / ٩: ابن الفرات

  .، وغريها٥٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٤ - ٢٧٣ / ٢: الوعاة
  .يعين علم النجوم وعلوم االوائل) ١(

[ * ]  



)٢٢/٨٧(  

  

  .فصيح عند أهل ذلك اللسان
وكان حليما بطئ الغضب، متواضعا، دينا، صاحلا، كثري الصدقة، متفقدا للفقراء والطلبة، تفقه أوال اليب 

ل شافعيا بعد علو سنه، وويل تدريس النحو بالنظامية، إىل أن مات، قرأت عليه كثريا، حنيفة، مث حتو
وهو أول من فتح فمي بالعلم، الن أمي أسلمتين إليه ويل عشر سنني، فكنت أقرأ عليه القرآن والفقه 

أيها : والنحو، وأطالع له ليال وارا، وإذا مشى، كنت آخذا بيده، وكان ثقة نبيال، أنشدين لنفسه
أي خري يف نعيم سيزول لو * إا حال ستفىن وحتول واجتهد يف نيل ملك دائم * املغرور بالدنيا انتبه 

، )١(مولده يف مجادي اآلخرة سنة أربع وثالثني : غري أنا فقدت منا العقول قال* عقلنا ما ضحكنا حلظة 
  .سنة اثنيت عشرة وست مئة وكنت بنيسابور) ٢(ومات يف شعبان 

وإن كان ال جتدي لديه الرسائل * ومن مبلغ عين الوجيه رسالة ): ٣(يه نظم املؤيد ابن التكرييت ف: قلت
ولكنما * وذلك ملا أعوزتك املآكل وما اخترت رأي الشافعي ديانة * متذهبت للنعمان بعد ابن حنبل 

  !إىل مالك فافطن ملا أنا قائل * وى الذي هو حاصل وعما قليل أنت ال شك صائر 
__________  

  .مولده بواسط يف سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة: هذا قول ابن النجار، أما املنذري فقال) ١(
  .٥٠٢من إرشاد ياقوت ونكت اهلميان للصفدي فصار مولده فيهما سنة " ثالثني " وقد سقطت كلمة 

  .يف ليلة السادس والعشرين منه، على ما ذكره املنذري) ٢(
عة مشهورة ذكرا معظم الكتب اليت ترمجت له، وهي تروى باختالف عما هنا، هذه االبيات االرب) ٣(

  .لكن املعين واحد
  .بن سامل، وهو حتريف: يف االصل) ٤(

[ * ]  

)٢٢/٨٨(  

  

  .، كتبت عنه أناشيد)١(خترج بالوجيه مجاعة يف النحو وكان هذرة : قال ابن الدبيثي
  .وممن روى عنه الزكي الربزايل: قلت

  .خنا أمحد بن سالمةوأجاز لشي
  

 بن الشريف العامل الصاحل الزاهد فخر الدين بقية املشايخ أبو الفتوح حممد بن حممد*  البكري - ٦٢



  .حممد بن عمروك القرشي التيمي البكري النيسابوري الصويف
  .لو مسع على قدر سنه للحق إسنادا عاليا، فإن مولده يف سنة مثاين عشرة ومخس مئة

ن أيب االسعد هبة الرمحان ابن القشريي، ومسع ببغداد من احلسني بن مخيس املوصلي، مسع وهو كبري م
  .وبالثغر مع ولده من أيب طاهر السلفي

  .وحدث ببغداد ومبكة ومصر ودمشق، وجاور مدة
حدث عنه أبو عبد اهللا الربزايل، وابن خليل، وأبو حممد املنذري، وحفيده صدر الدين أبو علي، 

  .درجي، وابن أيب عمر، والفخر علي، والشمس ابن الكمال، ومجاعةوإبراهيم ابن ال
__________  

  .كما يف القاموس للفريوز أبادي" هذرة : " ويقال فيه) ١(
، ١٥٩٧: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري)٥٩٢١باريس  (١٣٢: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة(*) 

، واملختصر )١٥٨٢باريس  (٢٢٠: ، الورقة، وتاريخ االسالم٢٩٢ - ٢٩١: وتكملة ابن الصابوين
  - ٣٣٧ / ٢: ، والعقد الثمني للفاسي١٣٠ - ١٢٩ / ١: احملتاج
  .٢٢٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٣٨
[ * ]  

)٢٢/٨٩(  

  

  .تويف يف حادي عشر مجادي اآلخرة سنة مخس عشرة وست مئة
بضع ومثانون سنة، حدث عن بن عبد الغفار اهلمذاين، وله ) ١(ومات معه يومئذ رفيقه الشيخ حممد 

  .السلفي
  

 بن منصور الشيخ الفاضل املسند ربيب الدين أبو الربكات داود بن أمحد بن حممد*  ابن مالعب - ٦٣
  .بن ثابت بن مالعب البغدادي االزجي الوكيل عند القضاة

  .ولد يف أول سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة
 نصر العكربي، واحلافظ ابن ناصر، وأيب بكر ابن ومسع من القاضي أيب الفضل االرموي، ونصر بن

  .، وأمحد بن خبتيار املندائي، وطائفة)٢(الزاغوين، وأيب الوقت السجزي، وأيب الكرم الشهرزوري 
  .وسكن دمشق

  حدث عنه الشيخ املوفق، والضياء، وابن خليل، والربزايل وأبو
__________  



ضمن ترمجة ابن عمروك، ) ٣٠١١أيا صوفيا  (١٤٥: ترمجة الذهيب يف تاريخ االسالم، الورقة) ١(
  .وذكرته معظم الكتب اليت ترمجت للبكري أيضا

، والتكملة )٥٩٢٢باريس  (٤٧: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة٩٤: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 
 ١١٩: ، وذيل الروضتني٢٧٧ - ٢٧٦: الورقة / ٢: ، وبغية الطلب١٦٨٢: الترمجة / ٢: للمنذري

، "زين الدين " مث لقبه يف الثانية " ربيب الدين "  ولقبه يف املرة االوىل ١٢١:  ص٦١٧مث أعاده يف سنة 
 - ٦٢ / ٢: ، واملختصر احملتاج٦٠ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٢٥: وتاريخ االسالم، الورقة

، ٢٤٦ / ٦: رة، والنجوم الزاه٤٠: الورقة / ٨: ، والوايف بالوفيات٩٠ / ٢: ، ودول االسالم٦٣
  :الورقة / ١٠: وتاريخ ابن الفرات

  .٦٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٢
  .وليس بشئ، فهو أبو الكرم املبارك بن احلسن الشهرزوري، مشهور" السهروردي : " يف االصل) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٩٠(  

  

مس ابن حممد املنذري، والسيف أمحد بن اد، وأبو بكر ابن االمناطي، والفخر علي بن أمحد، والش
  .الكمال، والشمس ابن الزين، والتقي ابن الواسطي، وإبراهيم بن محد، وعدة

  .عمر ابن القواس، والعماد بن بدران: وباالجازة
  ).١(ومساعه صحيح، لكن غالبه يف السنة اخلامسة 

نفس فاعتىن به، وكان متيقظا متوددا صحيح السماع، له مروءة و) ٢(كان أبوه ديوانيا : قال ابن النجار
  .حسنة حيدث من أصوله

  .سنة ست عشرة وست مئة، ودفن بسفح قاسيون) ٣(مات يف اخلامس والعشرين من مجادي اآلخرة 
  

   بنالشيخ االمام العالمة النحوي البارع حمب الدين أبو البقاء عبد اهللا*  العكربي - ٦٤
__________  

  .يعين حضورا بإفادة والده) ١(
" تاريخ االسالم " التصحيح من عندنا الن املؤلف نقل عن ابن النجار يف و" ديوانا : " يف االصل) ٢(

  ".كان أبوه متويل كتابة من قبل الديوان فأمسعه واعتىن به، وحصل له االجزاء : " قوله
هذا قول ابن النجار أما املنذري فذكر وفاته يف رجب من السنة، وعلق على هذا الكمال ابن ) ٣(

هكذا قال عبد العظيم أنه تويف يف رجب، ووجدت فيما علقته من : " ، فقال"ب بغية الطل" العدمي يف 



  ".تويف داود بن أمحد بن مالعب بدمشق يوم السبت اخلامس والعشرين من مجادى اآلخرة : الفوائد
  والظاهر ان املنذري نقل تاريخ وفاته من تاريخ ابن الدبيثي الذي

ورواية ابن الدبيثي مستعملة على "  واهللا أعلم ٦١٦ة وبلغنا أنه تويف بدمشق يف رجب سن: " قال
، فيظهر أن قول ابن النجار ومن تابعه هو االصوب، واهللا "وبلغنا : " التمريض كما هو بني من قوله

  .أعلم
، وإنباه )٥٩٢٢باريس  (٩١ - ٩٠: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة٧٠٥ / ٣: معجم البلدان(*) 

 - ١١٩: ، وذيل الروضتني١٦٦٢: الترمجة / ٢: لتكملة للمنذري، وا١١٨ - ١١٦ / ٢: الرواة
   / = [ * ]٥: ، وتلخيص جممع اآلداب١٠١ - ١٠٠ / ٣: ، ووفيات االعيان١٢٠

)٢٢/٩١(  

  

احلسني بن أيب البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي مث البغدادي االزجي الضرير النحوي احلنبلي الفرضي 
  .صاحب التصانيف

  .ن وثالثني ومخس مئةولد سنة مثا
  .قرأ بالروايات على علي بن عساكر البطائحي، والعربية على ابن اخلشاب، وأيب الربكات بن جناح

وتفقه على القاضي أيب يعلى الصغري حممد بن أيب خازم وأيب حكيم النهرواين، وبرع يف الفقه واالصول، 
  .وحاز قصب السبق يف العربية
  .، وأيب زرعة املقدسي، وأيب بكر بن النقور، ومجاعةومسع من أيب الفتح ابن البطي

  .وخترج به أئمة
قرأت عليه كثريا من مصنفاته، وصحبته مدة طويلة، وكان ثقة، متدينا، حسن : قال ابن النجار

  .االخالق، متواضعا، ذكر يل أنه أضر يف صباه من اجلدري
  إعراب" ، وكتاب "إعراب القرآن " وكتاب " تفسري القرآن " صنف : ذكر تصانيفه

__________  
 ١٢٠ - ١١٩: ، وإشارة التعيني لليمين، الورقة١٣١ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا٦٧٥الترمجة = 

 ٦١ / ٥: ، والعرب٩٠ / ٢: ، ودول االسالم)١٥٨٢باريسس  (٢٢٦: وتاريخ االسالم، الورقة
، وتلخيص ابن مكتوم، ١٤٢ - ١٤٠ / ٢، واملختصر احملتاج ٢١٣: واالعالم بوفيات االعالم، الورقة

 / ٤: ، ومرآة اجلنان١٨٠ - ١٧٨: ، نكت اهلميان٤١: ، واملستفاد للحسامي، الورقة٩٢: الورقة
، والعسجد ١٢٠ - ١٠٩ / ٢:  والذيل والبن رجب٨٥ / ١٣: ، والبداية والنهاية٣٣ - ٣٢

 وعقد اجلمان ،١٦٦ - ١٦٥: ، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة، الورقة١٢٩املسبوك، الورقة 



 / ١٠: ، وتاريخ ابن الفرات٢٤٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٩٨ - ٣٩٧: الورقة / ١٧: للعيين
، وديوان االسالم، ٦٩ - ٦٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٤٠ - ٣٨ / ٢: ، وبغية الوعاة٣ - ٢: الواقة
  . وغريها٢٢٨: ، والتاج املكلل١٥: الورقة
[ * ]  

)٢٢/٩٢(  

  

تعليقة يف " جزء، وله " إعراب احلديث " و " عدد اآلي " و " به القرآن متشا" وكتاب " الشواذ 
ومصنف يف الفرائض، وآخر، " املرام يف املذهب " ، وكتاب "شرح هلداية أيب اخلطاب " و " اخلالف 

  .وآخر
، وأشياء مساها ابن "شرح اخلطب " و " شرح املقامات " ، و "شرح احلماسة " ، و "شرح الفصيح " و 

  .ار وتركتهاالنج
  .حدث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، والضياء املقدسي، واجلمال ابن الصرييف، ومجاعة

كان إذا أراد أن يصنف كتابا مجع عدة مصنفات يف ذلك الفن، فقرئت عليه، مث ميلي بعد ذلك، : قيل
  .هأبو البقاء تلميذ تالمذته، يعين هو تبع هلم فيما يقرؤون له ويكتبون: فكان يقال

لو صببتم الذهب الذهب علي حىت أتوارى : وقد أرادوه على أن ينتقل عن مذهب أمحد فقال، وأقسم
  .به، ما تركت مذهيب

تويف العالمة أبو البقاء يف ثامن ربيع اآلخر سنة ست عشرة وست مئة، وكان ذا حظ من دين وتعبد 
  .وأوراد

  
 ابن الناقد البغدادي  أيب الرضا، أمحد بن مسعودشيخ القراء أبو حممد عبد العزيز بن*  ابن الناقد - ٦٥

  .اجلصاص
__________  

، والتكملة )٥٩٢٢باريس  (١٤٩: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة١٥٤: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 
، واملختصر احملتاج، )١٥٨٢باريس  (٢٢٧: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٧٠٤: الترمجة / ٢: للمنذري

، وشذرات ٢٤٧ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٩٢ / ١: ، وغاية النهاية٦٢ / ٥: والعرب، ٧٨: الورقة
  .٦٩ / ٥: الذهب
[ * ]  

)٢٢/٩٣(  



  

  .تال بالروايات على أيب الكرم الشهرزوري، وعمر احلريب
  .ومسع من أيب الفضل االرموي، وأيب سعد ابن البغدادي، وابن ناصر، وأم مبسجد الفاعوس

  .الصمد بن أيب اجليش وغريهتال عليه بالعشر عبد 
  .وروى عنه الضياء املقدسي، والنجيب احلراين

ولدت سنة : كان صدوقا، فاضال، صاحلا، سديد السرية، حسن االخالق، قال يل" قال ابن النجار 
  .ثالثني ومخس مئة

  .وتويف يف شوال سنة ست عشرة وست مئة رمحه اهللا
  

  حممد بن سيدهم بن هبة اهللا بن سرايا االنصاريالشيخ أبو الفضل أمحد بن*  ابن سيدهم - ٦٦
  ).١(الدمشقي الوكيل اجلايب، ابن الفراش 

  .مسع من أيب الفتح نصر اهللا بن حممد املصيصي، ونصر بن مقاتل
  .حدث عنه الضياء، والزكي املنذري، والتقي اليلداين، وابن أيب عمر، وابن البخاري

  .بقايا املشيخةوأجاز لشيخنا عمر ابن القواس، وكان من 
__________  

فراجع ) ٥٥: الترمجة( من غري أن يشعر وقد مر قبل قليل - رمحه اهللا تعاىل -تكرر على املؤلف (*) 
  .تعليقنا هناك

، و هو الصحيح، فقد ذكر ذلك املؤلف يف ترمجته "ابن اهلراس " هكذا يف االصل، وقد تقدم أنه ) ١(
، ويف ترمجة والده حممد بن "التكملة " نذري يف ترمجته من ، وكذلك ذكره امل"تاريخ االسالم " من 

، وقد يكون عرف )٤١١: الترمجة / ١: التكملة (٥٩٣سيدهم املتوىف يف الثالث من ذي احلجة سنة 
  .بذلك أيضا وإن كنا مل جند لذلك أصال

[ * ]  

)٢٢/٩٤(  

  

  .ةمات يف ثالث عشر شعبان سنة ست عشرة وست مئة، وله أربع ومثانون سن
  

  . بن موسك الكردي البغدادي احلريب الضريرشيخ القراء أبو اخلري رحيان بن تيكان*  رحيان - ٦٧
  .كان ميكنه السماع من ابن احلصني



  .تال بالروايات على عمر بن عبد اهللا احلريب، ومسع من ابن الطالية، واملبارك بن أمحد الكندي، ومجاعة
اهللا الربزايل، وابن الصرييف، وأجاز للكمال عبد الرمحان املكرب، وعنه ابن الدبيثي، والضياء، وأبو عبد 

  .فتفرد بإجازته
  ).٢(سنة ست عشرة وست مئة، وقد قارب املئة ) ١(مات يف صفر 

  
 بن علي بن عيسى الغافقي االمام املقرئ املسند املعمر أبو احلسن علي بن أمحد* *  الشقوري - ٦٨

  .القرطيب الشقوري
__________  

باريس  (٥٢ - ٥١: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة٦٨: إكمال االكمال البن نقطة، الورقة(*) 
: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٦٥٥ / ٢: ، والتكملة للمنذري٦٠٦ / ٨: ، ومرآة الزمان)٥٩٢٢
: الورقة / ٨: ، والوايف بالوفيات٦٨ / ٢: ، واملختصر احملتاج٦٠ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٢٥
 ٥٨: ، وتوضيح املشتبه البن ناصر الدين، الورقة٢٨٦ / ١: ، وغاية النهاية١٥٣: ونكت اهلميان، ٧٦

  .يف الرابع عشر أو اخلامس عشر منه، كما ذكر املنذري) ١(، ٦٧ / ٥: ، وشذرات الذهب)سوهاج(
  .النه ولد قبل العشرين ومخس مئة) ٢(

  : = [ * ]، وتاريخ االسالم، الورقة)زهرنسخة اال (٧٢: الورقة / ٣: التكملة البن االبار(* *) 

)٢٢/٩٥(  

  

أجاز له يف سنة تسع وثالثني وهو صغري أبو بكر بن العريب، والقاضي عياض، واملفسر أبو حممد بن 
  .عطية، ومجاعة تفرد عنهم

وتال بالسبع على أبيه، ومسع من ابن عمه حممد بن عبد العزيز، وتأدب بشقورة على عبدامللك بن أيب 
  .س، وتال عليه أيضا بالروايات، وعمر ورحل إليه الطلبة، ونزل قرطبةيدا

  .كان ثقة، صاحلا، كف بأخرة، ومات يف صفر سنة ست عشرة وست مئة: قال االبار
روى الكثري باالجازة، وعزمت على الرحلة إليه، فبلغين موته، فعدلت إىل : وقال ابن مسدي وغريه

  .د كبريإشبيلية، ومات مبوته باالندلس إسنا
  .عاش مثانني سنة، ولقي أبو حيان من يروي عنه باالجازة: قلت

ومات فيها أمحد بن سلمان بن االصفر احلرميي، واخلاتون ست الشام ابنة العادل واقفة الشامية، وعبد 
  الرمحان بن حممد بن يعيش االنباري الكاتب، والتقي عبد الرمحان بن نسيم الدمشقي احملدث، ومدرس

 برهان الدين علي بن علوش بدمشق، وحفيد ابن عساكر االمام احلافظ عماد الدين علي بن املالكية



  .القاسم ابن احلافظ جرحيا بعد عوده من خراسان، وآخرون
__________  

  .٥٢١ / ١: ، وغاية النهاية البن اجلزري)٣٠١١: أيا صوفيا (١٥٧= 
رة من نواحي قرطبة، وهكذا هي مقيدة بفتح الشني املعجمة وضم القاف، نسبة إىل شقو: والشقوري

لياقوت، وشذ اجلزري " معجم البلدان " ابن االثري و " لباب " السمعاين و " أنساب " باالصل ويف 
  .ومل أجد لقوله مستندا" بضم املعجمة والقاف : " فقال

[ * ]  

)٢٢/٩٦(  

  

افعية أيب املنصور سعيد بن  ابن شيخ الشالعدل اجلليل أبو منصور سعيد بن حممد*  ابن الرزاز - ٦٩
  .حممد بن عمر ابن الرزاز البغدادي

  .مولده يف سنة ثالث وأربعني
  .من أيب الوقت السجزي، ومسع من نصر بن نصر العكربي، وأيب الفضل االرموي" الصحيح " ومسع 

  .روى عنه ابن الدبيثي، وأبو عبد اهللا الربزايل، وجنيب الدين املقداد، ومجاعة
  .عن املقداد عنهوحدثين أيب 

  .مات فجاءة يف ثاين احملرم سنة ست عشرة وست مئة ببغداد
بكماله من احلافظ الكبري أيب احلجاج يوسف ابن الزكي الكليب بسماعه من " الصحيح " ومسعت 

  .النجيب القيسي، عنه
  

  بن حممدالعالمة سيف النظر ركن الدين أبو حامد حممد أو أمحد بن حممد* *  العميدي - ٧٠
  ".اجلست " السمرقندي العميدي احلنفي مصنف كتاب 

__________  
 / ٢: ، والتكملة للمنذري٦٩: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة١٠٩: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 

، واملختصر ٦١ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢بايس  (٢٢٦: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٦٥٠: الترمجة
  .٦٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٤٦ / ٦: وم الزاهرة، والنج٩٦ - ٩٥ / ٢: احملتاج
  ).٥٣: الترمجة(تكرر على املؤلف من غري أن يشعر إذ سبق أن ترمجه قبل صفحات فراجعه هناك (* *) 
[ * ]  

)٢٢/٩٧(  



  

  .كان بارعا يف اخلالف، له طريقة مشهورة يف املباحثة
  .عةشرحه مجا" االرشاد " اشتغل على الرضي النيسابوري، وله كتاب 
  .اشتغل عليه نظام الدين ابن احلصريي، وغريه

  .مات ببخارى يف مجادى اآلخرة سنة مخس عشرة وست مئة، وليس علمه من زاد املعاد
  

 بن شاس الشيخ االمام العالمة شيخ املالكية جالل الدين أبو حممد عبد اهللا بن جنم*  ابن شاس - ٧١
اجلواهر الثمينة يف فقه " ري املالكي مصنف كتاب بن نزار بن عشائر بن شاس اجلذامي السعدي املص

  ".املدينة ) ١(أهل 
مسع من عبد اهللا بن بري النحوي، ودرس مبصر، وأفىت، وخترج به االصحاب، وكتابه املذكور وضعه 

  .للغزايل" الوجيز " على ترتيب 
، )٢( ورع، وحتر وجوده ونقحه، وسارت به الركبان، وكان مقبال على احلديث، مدمنا للتفقه فيه، ذا

  .وإخالص، وتأله، وجهاد
  .وبعد عوده من احلج امتنع من الفتوى إىل حني وفاته، وكان من بيت حشمة وإمرة

__________  
: ، والذخرية السنية٦٢ - ٦١ / ٣: ، وفيات االعيان١٦٧٧: الترمجة / ٢: التكملة للمنذري(*) 
 / ٢: ، ودول االسالم٦٢ - ٦١ / ٥: عرب، وال)١٥٨٢باريس  (٢٢٧: ، وتاريخ االسالم، الورقة٥٦
: ، وعقد اجلمان للعيين٤٤٣ / ١: ، والديباج املذهب البن فرحون٨٦ / ١٣: ، والبداية والنهاية٩٠
: ، وشجرة النور٦٩ / ٥: ، وشذرات الذهب٢١٤ / ١: ، وحسن احملاضرة٣٩٩: الورقة / ١٧

١٦٥.  
  ".عامل : " ملنذرياملشهور الذي ذكرته الكتب االخرى ومنها تكملة ا) ١(
  ".وحتري : " يف االصل) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٩٨(  

  

مات غازيا بثغر دمياط يف مجادي اآلخرة أو : حدث عنه احلافظ املنذري، ووصفه بأكثر من هذا، وقال
  .يف رجب سنة ست عشرة وست مئة

 أخربنا أبو أخربنا إسحاق الوزيري، أخربنا عبد العظيم احلافظ، أخربنا ابن شاس، أخربنا ابن بري،



صادق املديين، أخربنا حممد بن احلسني، أخربنا العباس بن أمحد، حدثنا عثمان بن عبد اهللا الغسويل، 
حدثنا عبد اهللا بن نصر، حدثنا سفيان، عن مساور الوراق، عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، 

عن رجاهلما عن سفيان ) ١ (أخرجه ت ق" رأيت على النيب صلى اهللا عليه وسلم عمامة سوداء : " قال
  .بن عيينة

  
 بن الشيخ االمام العالمة كبري احلنفية افتخار الدين أبو هاشم عبداملطلب ابن الفضل*  االفتخار - ٧٢

عبداملطلب بن احلسني بن عبد الرمحان بن عبدامللك بن صاحل بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن 
  .ي مث احلليب احلنفيعبداملطلب القرشي اهلامشي العباسي البلخ

__________  
يف االقامة باب ما جاء يف اخلطبة يوم ) ١١٠٤(، وابن ماجة )١٠٨(أخرجه الترمذي يف الشمائل ) ١(

  .باب لبس العمائم يف احلرب: يف اجلهاد) ٢٨٢١(اجلمعة، و 
يف ) ١٣٥٩(، واالمام مسلم ٣٠٧ / ٤" املسند " كما أخرجه إضاقة ملا ذكر املؤلف االمام أمحد يف 

باب يف العمائم، والنسائي : يف اللباس) ٤٠٧٧(باب جواز دخول مكة بغري إحرام، وأبو داود : احلج
 ١٤٤ - ١٤٣ / ٨: وراجع حتفة االشراف للمزي: يف الزينة باب لبس العمائم احلرقانية) ٢١١ / ٨(

  .١٣٥ / ١: البن القيم" ، زاد املعاد "من مسند عمرو بن حريث، والتعليق على 
: ، واجلواهر املضية٦٢ / ٥: ، والعرب)٣٠١١أيا صوفيا،  (١٥٧ - ١٥٦: تاريخ االسالم، الورقة*) (
  .مع شهرته هذه" التكملة " ، وغريها، ومل يذكره املنذري يف ٦٩ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٢٩ / ١

[ * ]  

)٢٢/٩٩(  

  

ر بن علي احملمودي، وأيب تفقه مبا وراء النهر، ومسع بسمرقند، وبلخ، وتلك الديار، من القاضي عم
الفتح عبد الرشيد الولواجلي، واالديب عمر بن علي الكرابيسي، وأيب علي احلسن بن بشر البلخي 

  .النقاش، واالمام أيب شجاع البسطامي، وطائفة
  .وأفىت، وناظر، وصنف، وقد درس باحلالوية

  .يف املذهب" للجامع الكبري " وصنف شرحا 
  .يفا سريا، ورعا، دينا، وقورا، صحيح السماع، علي االسنادوخترج به االئمة، وكان شر

تقي الدين أمحد بن عبد الواحد احلوراين الزاهد، والربزايل، والضياء، والعماد : حدث عنه خلق منهم
أمحد بن يوسف احلنفي، واملؤيد إبراهيم بن يوسف القفطي، وأبو املكارم إسحاق بن عبد الرمحان ابن 



، وابن عمه القطب حممد، والعون سليمان ابن العجمي، واحملدث عبيد اهللا بن العجمي، وأخوه حممد
  .عمر ابن العجمي، والكمال أمحد ابن النصييب، وعبد اهللا االوحد الزبريي، وعدة

  .مات حبلب يف مجادى اآلخرة سنة ست عشرة وست مئة
  .ورخه الشيخ الضياء

  .ومسعت على زينب الكندية بإجازته
  

 املصري صاحب اخلط االنيق االديب املنشئ تاج الدين حيىي بن منصور ابن اجلراح* ح  ابن اجلرا- ٧٣
  .والترسل البديع

__________  
، ووفيات ١٦٨٥: الترمجة / ٢:  والتكملة للمنذري٩٨الورقة  / ١٠: عقود اجلمان البن الشعار(*) 

 ٥: ، وشذرات الذهب)١٥٨٢باريس  (٢٣١: الورقة: ، وتاريخ االسالم٢٥٨ - ٢٥٤ / ٦: االعيان
 /٧٢ - ٧١.  

[ * ]  

)٢٢/١٠٠(  

  

ما شئ قلبه حجر، ووجهه قمر، إن نبذ اعتزل البشر، وان : خدم مدة، وروى عن السلفي، وله لغز
أجعته رضي بالنوى، وانطوى على اخلوى وإن اشبعته قبل القدم وصحب اخلدم، وان غلفته ضاع، وإن 

ثانيه وحذفت رابعه كدر احلياة وخفف الصالة وأحدث وإن شددت ) ١(أدخلته السوق أىب أن يباع 
وقت العصر الضجر ووقت الفجر اخلدر، وإن فصلته دعا لك وبقى، ما إن ركبته هالك ورمبا كثر 

  .مالك وأحسن بعون املساكني مالك
  ).٢(قلبه حجر أي جلمد، واملساكني أهل السفينة يف البحر : قوله

  .وله مخس وسبعون سنةتويف يف شعبان سنة ست عشرة وست مئة 
  

  .الزاهد العابد أسد الشام الشيخ عبد اهللا بن عثمان بن جعفر اليونيين*  اليونيين - ٧٤
كان شيخا طويال مهيبا شجاعا حاد احلال، كان يقوم نصف الليل إىل الفقراء، فمن رآه نائما وله عصا 

  امسها العافية ضربه ا، وحيمل القوس
  د ماعز بصوفه، وكان أمارا باملعروف ال يهابوالسالح، ويلبس قبعا من جل

__________  



  ".وإن أظهرته مجل املتاع وأحسن االمتناع : " بعد هذا يف وفيات ابن خلكان) ١(
  ).٧٩: الكهف) (أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر: (إشارة إىل قوله تعاىل) ٢(

  ".مجلد " تصري " دملج " ك حينما تقلب أنه الدملج الذي تلبسه النساء، إذ إن: وحل اللغز
  .وانظر شرح ما ورد يف هذا اللغز كتاب وفيات االعيان البن خلكان

: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٢٨ - ١٢٥: ، وذيل الروضتني٦١٧ - ٦١٢ / ٨: مرآة الزمان(*) 
 / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٦٨ - ٦٧ / ٥: ، والعرب) خبطه٣٠١١أيا صوفيا  (١٦٨ - ١٦٤
وقد مجع : " ، قال الذهيب يف تاريخ االسالم٧٥ - ٧٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٤٠٩ - ٤٠٨: الورقة

  ".مناقبه خطيب زملكا أبو حممد عبد اهللا ابن العز عمر املقدسي 
[ * ]  

)٢٢/١٠١(  

  

  .امللوك، حاضر القلب، دائم الذكر، بعيد الصيت
ده السفارة إىل أمه، مث تعبد جببل لبنان، وكان يونني فري) ١(كان من حداثته خيرج وينطرح يف شعراء 

  .يغزو كثريا
  .كنت أهابه كأنه أسد، فإذا دنوت منه وددت أن أشق قليب وأجعله فيه: قال الشيخ علي القصار

بكر كيف ) ٢(يا أبو : إن العادل أتى والشيخ يتوضأ، فجعل حتت سجادته دنانري، فردها وقال: قيل
  .دمشق، وتبيع املرأة وقية يؤخذ منها قرطيس ؟ فأبطل ذلكأدعو لك واخلمور دائرة يف 

مثل أبيك أظهر ) ٣(يا عيسى ال تكن حنس : جلس بني يديه املعظم وطلب الدعاء منه، فقال: وقيل
  .وأفسد على الناس املعاملة) ٤(الزغل 

  . بصقواهللا مذ خدمت الشيخ عبد اهللا، ما رأيته استند وال سعل وال: حكى الشيخ عبد الصمد قال
وفيها كرامات له ورياضيات وإشارات، وكان ال يقوم " التاريخ الكبري " قد طولت هذه الترمجة يف 

الحد تعظيما هللا وال يدخر شيئا، له ثوب خام، ويلبس يف الشتاء فروة، وقد يؤثر ا يف الربد، وكان رمبا 
  .جاع ويأكل من ورق الشجر

__________  
  .شجر الكثريال: الشعراء بوزن الصحراء) ١(
  .هكذا يف االصل ويف تاريخ االسالم خبط الذهيب، فهي على احلكاية) ٢(
لكن أبقيناها الا من كالم " حنسا " هكذا يف االصل ويف تاريخ االسالم خبط الذهيب، وصواا ) ٣(

  .الشيخ



  .العملة املغشوشة) ٤(
[ * ]  

)٢٢/١٠٢(  

  

يل بالرجال قلوا أو كثروا، وكان قوسه مثانني رطال، كان الشيخ شجاعا ما يبا): ١(قال سبط اجلوزي 
  .وما فاتته غزاة

إن كثريا من االحبار والرهبان ليأكلون أموال (يف وفيك نزلت : كان يقول للشيخ الفقيه تلميذه: وقيل
   ].٣٤: التوبة) [ ٢) (الناس بالباطل

  . سنة رمحه اهللا تعاىلتويف يف ذي احلجة سنة سبع عشرة وست مئة، وهو صائم، وقد جاوز مثانني
  .أجل الرجلني) ٣(والصحابه فيه غلو زائد، وقد جعل اهللا لكل شئ قدرا، والشيخ أبو عمر 

  
  .الواعظ أبو الفتح أمحد بن علي بن احلسني الغزنوي مث البغدادي*  الغزنوي - ٧٥

  ).٤ (٥٣٢ولد سنة 
  ومسعه أبوه من أيب احلسن بن صرما، واالرموي، وأيب الفتح

  .خي وأيب سعد ابن البغداديالكرو
__________  

  .٦١٦ - ٦١٥ / ٨: مرآة الزمان) ١(
  .أنا من الرهبان وأنت من االحبار: ومتام احلكاية أنه كان يقول لتلميذه) ٢(
  .٦٠٧املقدسي املتوىف سنة ) ٣(

 ،)٥٩٢١باريس  (٢٠٩ - ٢٠٨: ، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة١١: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 
، واملختصر )١٥٨٢باريس  (٢١٣، وتاريخ االسالم، الورقة ١٨٣٨: الترمجة / ٢: والتكملة للمنذري

  .٢٣٢ / ١: ، ولسان امليزان١٢٣ - ١٢٢ / ١: ، وميزان االعتدال٢٠١ - ٢٠٠ / ١: احملتاج
  . كما ذكر ابن الدبيثي واملنذري٥٣٢يف التاسع يف ذي القعدة سنة ) ٤(

[ * ]  

)٢٢/١٠٣(  

  



  .، ومل يكن حممود الطريقة)٢(مل حيب الرواية مليله إىل غري ذلك وشنآنه ): ١(ن الدبيثي قال اب
كان فاسد العقيدة يعظ وينال من الصحابة، شاخ وافتقر وهجره الناس، وكان : وقال ابن النجار

دة، البن من" مبعرفة الصحابة " و " جامع الترمذي " ضجورا عسرا مبغضا الهل احلديث، انفرد برواية 
  .وكان يسمع باالجرة

ابن نقطة، وحممد بن اهلين، وحممد بن مسعود العجمي املوصلي، والشيخ عبد ) ٣(روى عنه ليث : قلت
  .الصمد بن أيب اجليش

هو مشهور بني العوام برذائل ونقائص من شرب ورفض، مث سئل وأنا أمسع عمن ): ٤(وقال ابن نقطة 
 -كافر، وعمن يستحل شرب اخلمر : يسب الصحابة، فقالكافر، وعمن : القرآن خملوق، فقال: يقول
  .أنا برئ من ذلك، وكتب خطه بالرباءة: ، فقال-إم يعنونك بذلك : وقيل
  .لعله تاب وارعوى: قلت

  .وممن مسع منه كثريا الشيخ مجال الدين حيىي ابن الصرييف تويف يف رمضان سنة مثاين عشرة وست مئة
  

  املقرئ املعمر مسند خراسان رضي الدين أبو احلسنالشيخ االمام *  الطوسي - ٧٦
__________  

  ).٥٩٢١باريس  (٢٠٩: تارخيه، الورقة) ١(
  ".وشنئه له : " أي بغضه، ويف تاريخ االسالم وتاريخ ابن الدبيثي) ٢(
  .ليث هذا هو ابن احلافط أيب بكر ابن نقطة) ٣(
  .١١: التقييد، الورقة) ٤(

  = [ * ]، ٣٤٦ - ٣٤٥ / ٥: ، وفيات االعيان١٧٦٥: ترمجةال / ٣: التكملة للمنذري(*) 

)٢٢/١٠٤(  

  

  .املؤيد بن حممد بن علي بن حسن بن حممد بن أيب صاحل الطوسي مث النيسابوري
  .ولد سنة أربع وعشرين ومخس مئة

  ).١(يف سنة ثالثني من الفراوي " صحيح مسلم " ومسع 
" املوطأ " ايل الفارسي، وعبد الوهاب بن شاه، و ، وأيب املع)٢(من وجيه " صحيح البخاري " ومسع 

) ٦(من عباسة ) ٥" (تفسري الثعليب " سوى الفوت العتيق، ومسع ) ٤(من هبة اهللا السيدي ) ٣(
البن مهران من زاهر بن " الغاية " للواحدي من عبد اجلبار اخلواري، و " الوسيط " العصاري، وأكثر 

وأشياء تفرد ا، " جزء ابن جنيد " ان من فاطمة بنت زعبل، و للحسن بن سفي" االربعني " طاهر، و 



  .ورحل إليه من االقطار
  .وكان ثقة، خريا، مقرئا جليال

  حدث عنه العالمة مجال الدين حممود ابن احلصريي، وابن
  الصالح، والقاضي اخلوئي، وابن نقطة، والربزايل، وابن النجار،

__________  
، )١٥٨٢باريس  (٢٤٣ - ٢٤٢: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٥٣  /٣: واملختصر اليب الفدا= 

 / ١٧: ، وعقد اجلمان للعيين٣٢٥ / ٢: ، وغاية النهاية٩١ / ٢: ، ودول االسالم٧١ / ٥: والعرب
، ٢٥: الورقة / ١٠: ، وتاريخ ابن الفرات٢٥١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٠٨ - ٤٠٣: الورقة

  .١٣٥ - ١٣٤:  والتاج املكلل٧٨ / ٥: وشذرات الذهب
  .أبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي) ١(
  .ابن طاهر بن حممد الشحامي) ٢(
  .برواية أيب مصعب) ٣(
" تصحف يف ) ٥! (ووضع احملقق الصحيح يف اهلامش " السندي " تصحف يف وفيات االعيان إىل ) ٤(

  .حأظنه من الطبع وهو ظاهر بني، فليصح" العلي " املنذرية إىل " التكملة 
  .هذا لقبه وامسه حممد بن حممد الطوسي) ٦(

[ * ]  

)٢٢/١٠٥(  

  

والضياء، واملرسي، والصريفيين، واد االسفراييين، وعلي بن يوسف الصوري، ومشس الدين زكي 
  .البيلقاين، ومفضل القرشي، وأمحد ابن عمر الباذبيين، والكمال بن طلحة، وخلق

  . عساكر، وعبد الواسع االري، وزينب الكندية، وابن)١(وباالجازة تاج الدين العصروي 
  .تويف يف العشرين من شوال سنة سبع عشرة وست مئة

  .وقد أجاز له من بغداد قاضي املارستان، وأبو منصور القزاز
وفيها مات الزاهد الشيخ عبد اهللا اليونيين، وعبد الرمحان بن أمحد بن هدية الوراق، واحملدث عبد العزيز 

  بد العظيم بن عبد اللطيفبن هاللة، وع
الشرايب، وأمري مكة قتادة بن إدريس احلسين، وخوارزم شاه عالء الدين حممد بن تكش، وصاحب محاة 
املنصور بن حممد بن تقي الدين عمر، ووزير العراق النصري بن مهدي العجمي، واالمري عماد الدين ابن 

  .املشطوب



رأيت كأن : ثين احملب عبد العزيز بن هاللة، قالحد: االشرف أمحد ابن القاضي الفاضل) ٢(حكى 
يا حمب ما : املؤيد الطوسي قد مات ودفناه، فلما انصرف الناس وشق القرب وخرج منه النار وهو ينادي

  الخذ الذهب على حديث رسول اهللا: ومل يفعل بك هذا ؟ قال: تبصر ما أنا فيه ؟ قلت
__________  

كمال : وهذه النسبة من ابتداع الذهيب رمحه اهللا، ومثلها قولههو تاج الدين ابن أيب عصرون، ) ١(
  .البن العدمي" العدميي " الدين 

ال أستبعد أن يكون املؤلف قد اضاف هذه الفقرة بأخرة فأحلقها الناسخ يف هذا املوضع، وكان من ) ٢(
  ". االسالم تاريخ" االحسن أن يضعها قبل ذكر من تويف سنة وفاة املترجم، وهي مما مل يرد يف 

[ * ]  

)٢٢/١٠٦(  

  

  .صلى اهللا عليه وسلم مث حدث احملب مبنام رآه البن طربزذ هو يف تاريخ ابن العدمي
  

 ابن احلافظ الشيخ االمام العالمة املفيت احملدث فخر الدين أبو املظفر عبد الرحيم*  السمعاين - ٧٧
  . املروزي الشافعيالكبري أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور ابن السمعاين

ولد سنة سبع وثالثني ومخس مئة يف ذي القعدة، واعتىن به أبوه اعتناء كليا، ورحل به، وأمسعه ما ال 
  .يوصف كثرة
" و " سنن النسائي " و " جامع أيب عيسى " و " سنن أيب داود " و " صحيح البخاري " ومسع بعلو 

وكثريا من " وصحيح مسلم " مسند اهليثم " و " لية احل" ومسع " تاريخ الفسوي " و " مسند أيب عوانة 
  ".مسند السراج " 

وخرج أبوه له عوايل يف سفرين، وأشغله بالفقه واحلديث واالدب، وحصل من كل فن، وانتهت إليه 
  .رياسة الشافعية ببلده

  .وكان معظما حمترما، قاله ابن النجار
  .يف مثانية عشر جزءا" معجما " وعمل له أبوه : قال
بنيسابور " بصفة املنافق " أعلى شيخ له أبو متام أمحد بن حممد بن املختار العباسي التاجر حدثه : قلت

  .عن أيب جعفر ابن املسلمة
__________  

: ، وتاريخ االسالم٢١٦٨: الترمجة / ٤: ، وتلخيص جممع اآلداب١٤٨: التقييد البن نقطة، الورقة



، ٦٩ - ٦٨ / ٥: ، والعرب٢٩ - ٢٨ / ٣: تاج إليه، واملختصر احمل)١٥٨٢باريس  (٢٣٥: الورقة
  .، وغريها٧٥ / ٥: ، وشذرات الذهب٦ / ٤: ، ولسان امليزان٦٠٦ / ٢: ميزان االعتدال

[ * ]  

)٢٢/١٠٧(  

  

ومسع من الرئيس أسعد بن علي املهروي، ووجيه الشحامي، واحلسني بن علي الشحامي، وأيب الفتوح 
نيد القايين، وأيب الوقت السجزي، وأيب االسعد ابن القشريي، وجامع عبد اهللا بن علي اخلركوشي، واجل

السقاء، وحممد بن إمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وحممد بن منصور احلرضي، وأيب طاهر حممد بن أيب بكر 
، وأيب الفتح حممد بن عبدالرمحن الكشمهيين، وحممد بن احلسن بن متيم الطائي، وحممد بن )١(السنجي 
   بن أيب سعد الشريازي، وحممد بن إمساعيل الشامايت،عبد اهللا

، )٢(وحممد بن عبد الواحد املغازيل، وحممد بن جامع خياط الصوف، واحلسن بن حممد السنجبسيت 
وسعيد بن علي الشجاعي، وأيب الربكات عبد اهللا بن الفراوي، وعبد السالم اهلروي بكربة، وأيب 

ر بن أمحد الصفار، وعثمان بن علي البيكندي، وخلق ببخارى، منصور عبد اخلالق بن الشحامي، وعم
  .ومسرقند، وهراة، ونيسابور، ومرو، وأماكن عدة

  .وحج يف سنة ست وسبعني، فحدث ببغداد ورجع
  .روى الكثري، ورحل الطلبة إليه

ضياء، مسع منه احلافظ أبو بكر حممد بن موسى احلازمي ومات قبله بدهر، والربزايل، وابن الصالح، وال
  .وابن النجار، وابن هاللة، والشرف املرسي، وأمحد بن عبد احملسن الغرايف، ومجاعة

__________  
قرية كبرية من قرى مرو، وهو مترجم يف اجلزء العشرين برقم : بالنون واجليم نسبة إىل سنج) ١(
)١٩٢.(  
  .نسبة إىل سنج بست، بني نيسابور وسرخس) ٢(

[ * ]  

)٢٢/١٠٨(  

  

  .تاج الدين ابن عصرون، والشرف ابن عساكر، وزينب الكنديةوباالجازة 
  .وكان صدرا معظما مكمال، بصريا باملذهب، له أنسة باحلديث



ليس : ابن الفراوي يف حديث كأنه مسعه من البخاري، فقال" أربعني " قرأت عليه يف : قال ابن الصالح
  .لك بعال ولكنه للبخاري نازل

طوط املعروفني صحيحة، فأما ما كان خبطه، فال يعتمد عليه، كان يلحق امسه مساعاته خب: وقال ابن النجار
  ).١(يف الطباق 

  عدم يف دخول التتار يف آخر سنة سبع عشرة أو يف أول سنة مثاين: قلت
  .، وكان أخوه الصدر أبو زيد حممد رسوال من جهة خوارزم شاه إىل اخلليفة)٢(عشرة 

  
 ابن الفقيه  املسند اجلليل أبو بكر القاسم ابن الشيخ أيب سعد عبد اهللاالمام الفقيه*  ابن الصفار - ٧٨

  .عمر بن أمحد النيسابوري، ابن الصفار الشافعي مفيت، خراسان
  .مولده يف ربيع اآلخر سنة ثالث وثالثني ومخس مئة

  مسع من جده، ومن وجيه الشحامي وعبد اهللا ابن الفراوي، وحممد
__________  

  ".اللسان " ، وتناوله احلافظ ابن حجر يف "امليزان " قول وضعه الذهيب يف بسبب هذا ال) ١(
  .٦١٥وأغرب ابن الفوطي فذكر أنه تويف سنة ) ٢(

، وتاريخ االسالم، ١٨٦٠: الترمجة / ٣: ، والتكملة للمنذري١٩٤: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 
، والنجوم ١٤٨ / ٥:  السبكي، وطبقات٧٥ - ٧٤ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٤٧: الورقة
  .٨٢ - ٨١ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٥٣ / ٦: الزاهرة
[ * ]  

)٢٢/١٠٩(  

  

ابن منصور احلرضي، وهبة الرمحان ابن القشريي، وإمساعيل بن عبد الرمحان العصائدي، وعبد الوهاب 
  .بن إمساعيل الصرييف، وعدة

وحممد بن حممد االسفراييين، واملرسي، حدث عنه الربزايل، والضياء، والصريفيين، وابن الصالح، 
  .والبكري، وعمر الكرماين، ومجاعة

  .وباالجازة أبو الفضل ابن عساكر، وابن أيب عصرون، وزينب بنت كندي
  من أيب االسعد ابن القشريي،" مسند أيب عوانة : " ومن مسموعاته

  .للذهلي من وجيه" الزهريات " وكتاب 
ا االمام مفيت خراسان شهاب الدين القاسم ابن الصفار، فذكر أخربن: ونقلت من خط االسفراييين



  .ما رأيت يف خراسان من املشايخ مثل شهاب الدين هذا حلما وعلما ومعرفة باملذهب: حديثا، مث قال
  .للغزايل أربعني مرة درس العامة سوى درس اخلاصة" الوسيط " مسعت أنه درس 

 وست مئة، ومل يتمكنوا من دخوهلا، قتل مقدمهم بسهم ودخلت الترك نيسابور يف سنة سبع عشرة: قال
غرب، فرجعوا عنها، مث عادوا إليها يف سنة مثاين عشرة وأخذوها وأخربوها، وقتلوا رجاهلا ونساءها إال 

  .من شاء اهللا، واستشهد شيخنا القاسم ابن الصفار فيهم
  

، مفيد عبد اهللا االصبهاين احلنبليابن أيب الرجاء، الفقيه االمام احلافظ أبو *  حممد بن مكي - ٧٩
  .أصبهان

__________  
، ٣٦ / ٥: ، والعرب٤٠٨ / ١ / ١٨: ، وتاريخ االسالم١٢٨٢: الترمجة / ٢: التكملة للمنذري(*) 

  .٤٣ - ٤٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٦٦ - ٦٥ / ٢: والذيل البن رجب
[ * ]  

)٢٢/١١٠(  

  

ي، ومسعود بن احلسن الثقفي، وحممودا فورجة، وأبا املطهر مسع أبا اخلري الباغبان، وأبا عبد اهللا الرستم
  .الصيدالين، وطبقتهم

  .وكتب الكثري، ومجع، وخرج، وحدث
  .روى عنه ضياء الدين املقدسي، وزكي الدين الربزايل، وطائفة من الرحالة

  .وأجاز البن شيبان، والفخر ابن البخاري، والربهان ابن الدرجي
  .ت مئة، وقد شاخمات يف احملرم سنة عشر وس

  
الشيخ االمام العالمة القدوة احملدث الشهيد شيخ خراسان جنم الكرباء،  *  جنم الدين الكربى- ٨٠

) ٢(، الشيخ أبواجلناب أمحد بن عمر ابن حممد اخلوارزمي اخليوقي )١(جنم الدين الكربى : ويقال
  .من قرى خوارزم): ٣(الصويف، وخيوق 

أيب طاهر السلفي، وأيب العالء اهلمذاين العطار، وحممد بن بنيمان، طاف يف طلب احلديث، ومسع من 
  وعبد املنعم ابن الفراوي،

__________  
، وشذرات ٧٤ - ٧٣ / ٥: ، والعرب)٣٠١١أيا صوفيا  (١٨١ - ١٨٠: تاريخ االسالم، الورقة(*) 



  . وغريها٨٠ - ٧٩ / ٥: الذهب
إمنا هو جنم الكرباء مث خفف :  العالء الفرضي يقولمسعت أبا": " تاريخ االسالم " قال الذهيب يف ) ١(

  ".جنم الدين الكربى : وغري وقيل
وسبق : " حكاية أخرى يف لقبه فقال" شذرات الذهب " هذه رواية أيب العالء، أما ابن العماد فنقل يف 

الطامة " وا الطامة الكربى، مث كثر استعماله فحذف: أقرانه يف صغره إىل فهم املشكالت والغوامض فلقبوه
  ".الكربى " وأبقوا " 

  .وأبو العالء الفرضي أدرى مبا يقول وبتلك النواحي: قلنا
  .فما أصاب" اخليوقي " ضم حمقق اجلزء اخلامس من العربياء ) ٢(
فكأن " بفتح أوله وقد يكسر : "  أما ياقوت فقال- أعين بكسر اخلاء -هذا هو اختيار املؤلف ) ٣(

  .الكسر عنده ضعيفا
* ][   

)٢٢/١١١(  

  

  .وطبقتهم، وعين باحلديث، وحصل االصول
حدث عنه عبد العزيز بن هاللة، وخطيب داريا مشخ، وناصر بن منصور العرضي، وسيف الدين 

  .الباخرزي تلميذه، وآخرون
  .هو شافعي إمام يف السنة): ١(قال ابن نقطة 

خ تلك الناحية، وكان صاحب طاف البالد ومسع واستوطن خوارزم، وصار شي: وقال عمر بن احلاجب
  حديث وسنة، ملجأ للغرباء، عظيم

  .اجلاه، ال خياف يف اهللا لومة الئم
جلست عنده يف اخللوة مرارا، وشاهدت أمورا عجيبة، ومسعت من خياطبين بأشياء : وقال ابن هاللة

  .حسنة
الذي قد طاش ال وجود ملن خاطبك يف خلوتك مع جوعك املفرط، بل هو مساع كالم يف الدماغ : قلت

واملغمور باحلمى وانون، فاجزم ذا واعبد اهللا بالسنن الثابتة ) ٢(وفاش وبقي قرعة كما يتم للمربسم 
إنه فسر القرآن يف اثين عشر جملدا، وقد ذهب إليه فخر الدين الرازي صاحب : وقيل! تفلح 

دال، مث سأال الشيخ عن علم املعرفة، التصانيف، وناظر بني يديه فقيها يف معرفة اهللا وتوحيده، فأطاال اجل
  .هي واردات ترد على النفوس، تعجز النفوس عن ردها: فقال

  .بترك ما أنت فيه من الرئاسة، واحلظوظ: كيف الوصول إىل إدراك ذلك ؟ قال: فسأله فخر الدين



  .هذا ما أقدر عليه: قال
  .وأما رفيقه فزهد، وجترد، وصحب الشيخ

__________  
  .ولكين مل أجده يف نسخيت، وهي ناقصة يف هذا املوضع" التقييد "  ترمجه يف البد أنه) ١(
  .علة يهذي فيها: الربسام) ٢(

[ * ]  

)٢٢/١١٢(  

  

نزلت التتار على خوارزم يف ربيع االول سنة مثاين عشرة وست مئة، فخرج جنم الدين الكربى فيمن 
 عنهم، وقتل الشيخ وهو يف عشر الثمانني خرج للجهاد، فقاتلوا على باب البلد حىت قتلوا رضي اهللا

)١.(  
  ).٢(ويف كالمه شئ من تصوف احلكماء 

  ،)٣(حدثنا أبو عاصم نافع اهلندي، أخربنا موالي سعيد بن املطهر 
قرأت على أيب العالء احلافظ، أخربنا علي بن أمحد، : ، قال٦١٥أخربنا أبواجلناب أمحد بن عمر سنة 

 إمساعيل الصفار، حدثنا احلسن بن عرفة، حدثنا سلم بن سامل، عن نوح بن أخربنا حممد بن حممد، أخربنا
للذين أحسنوا : (سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن هذه اآلية: أيب مرمي، عن ثابت، عن أنس، قال

النظر إىل وجه : للذين أحسنوا العمل يف الدنيا، احلسىن وهي اجلنة، والزيادة: قال) ٤) (احلسىن وزيادة
  .اهللا الكرمي

  ).٥(نوح تالف، وسلم ضعفوه 
__________  

الصالة جامعة، مث : حينما أراد الكفار التتار دخول البلد، نادى الشيخ جنم الدين وأصحابه الباقون) ١(
قوموا نقاتل يف سبيل اهللا، ودخل البيت ولبس خرقة التصوف اليت ألبسها له شيخه، ومحل على : قال

جارة، مث أصابه سهم يف صدره قتله، رضي اهللا عنه وعن الشهداء املدافعني عن العدو فرماهم حىت باحل
  .بيضة االسالم ضد الكافرين واملارقني واملشعوذين والدجالني

وكان شيخنا عماد الدين احلزامي يعظمه ولكن يف اآلخر أراين ": " تاريخ االسالم " قال املؤلف يف ) ٢(
و إن شاء اهللا سامل من ذلك، فإنه حمدث معروف بالسنة والتعبد كبري كالما فيه شئ من لوازم االحتاد، وه

  ".قتلوا مقبلني غري مدبرين ...الشأن، ومن مناقبه أنه استشهد يف سبيل اهللا
  .الباخرزي) ٣(



  .٢٦/ يونس ) ٤(
ونسبه اليب ) ٣٠٥ / ٣" (الدر املنثور "  وأورده السيوطي يف ١٨٥ / ٢: انظر ميزان االعتدال) ٥(

  .خ وابن منده والدار قطين يف الرؤية وابن مردويه والاللكائي وابن النجارالشي
هذا حديث منكر انفرد به سلم بن سامل البلخي، وهو ضعيف باتفاق ": تاريخ االسالم " وقال املؤلف يف 

."  
[ * ]  

)٢٢/١١٣(  

  

  وفيها مات الواعظ أبو الفتح أمحد بن علي الغزنوي صاحب
حسن بن علي الصباحي باالملوت، والشهاب حممد ) ١(اعيلية ضالل الدين الكروخي، وطاغوت االمس

بن راجح احلنبلي، وأبو الفرج حممد بن عبد الرمحان الواسطي التاجر، وموسى بن عبد القادر اجليلي، 
وهبة اهللا بن اخلضر بن طاووس، والقاسم بن عبد اهللا ابن الصفار، ومسند هراة أبو روح عبد املعز بن 

  .بزازحممد ال
  

الشيخ اجلليل الصدوق املعمر مسند خراسان حافظ الدين أبو روح عبد املعز بن *  أبو روح - ٨١
  . بن أيب الفضل بن أمحد بن أسعد بن صاعد الساعدي اخلراساين اهلروي البزاز الصويفحممد

  .ولد يف ذي القعدة سنة اثنتني وعشرين ومخس مئة راة
المه عبيد اهللا بن أيب عاصم، ومتيم بن أيب سعيد اجلرجاين، وزاهر بن ومسع يف سنة سبع وبعدها من جده 

طاهر، وحممد بن إمساعيل الفضيلي، ويوسف بن أيوب اهلمذاين الزاهد، وحممد بن علي املضري، وعبد 
  .الرشيد حفيد أيب املليحي، وعدة

  .يف جزء" مشيخة " وله 
  .اميوقد حضر يف سنة مخس وعشرين على حممد بن إمساعيل الف

  .من خلف بن عطاء بسماعه من أيب عمر املليحي" صحيح البخاري " ومسع 
__________  

، والذهيب إمنا ذكر له هذا اللقب من عنده لضالله، وإن قال "جالل الدين : " لقبه الصحيح) ١(
 إنه أظهر شعائر االسالم بأخرة، لكن املستقري لتارخيه يظهر له أنه إمنا فعل ذلك السباب: بعضهم

  .سياسية، أعاذنا اهللا من الضالل
، )٣٠١١: أيا صوفيا (١٨٥ - ١٨٤: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٦٨: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 



  .٨١ / ٥: ، والشذرات٧٤ / ٥: والعرب
[ * ]  

)٢٢/١١٤(  

  

ه فوت فيه كان ل: من متيم، قال يل حيىي ابن علي املالقي" مسند أيب يعلى " مسع ): ١(وقال ابن نقطة 
  .حىت قدم علينا ابن خولة من اهلند إىل هراة، فأخرج لنا الدة اليت فيها مساعه، فتم له الكتاب

  ).٢" (االنواع والتقاسيم " ويروي كتاب : قال
حد ث عنه الربزايل والضياء، وابن النجار، واملرسي، والبكري، وعبد احلق املنبجي، والصريفيين، : قلت

  .ومشهور النريباين
  .ومسعت بإجازته من مجاعة، وانتهى إليه علو االسناد

  ).٣(قتلته الترك يف ربيع االول سنة مثاين عشرة وست مئة : قال الضياء
  

   وأخو امللوك أبوالسلطان الكبري امللك العادل سيف الدين أبو امللوك*  العادل وبنوه - ٨٢
__________  

  .١٦٨: التقييد، الورقة) ١(
، وهو اليب حامت ابن حبان البسيت املتوىف سنة "التقاسيم واالنواع : " ابن نقطةالذي يف كتاب ) ٢(

٣٥٤.  
  ".وانقطعت عنا أخبار البالد من سنة عشرة ومل تبلغنا وفاته : " قال ابن نقطة) ٣(

  .وابن خولة استشهد أيضا بدخول الكفار التتار إىل هراة: قال بشار
الكتب اليت تناولت سرية أخيه السلطان امللك الناصر صالح سريته مشهورة يف تواريخ عصره، ويف (*) 

البن االثري وأخبار كثرية يف غري موضع منه، ويف مرآة " الكامل " الدين رضي اهللا عنه، وله ترمجة يف 
، ١١٣: ، وذيل الروضتني١٥٩٦: الترمجة / ٢: ، والتكملة للمنذري٥٩٨ - ٥٩٤ / ٨: الزمان

، واملختصر اليب )يف غري موضع(، ومفرج الكروب البن واصل ٧٩ - ٧٤ / ٥: ووفيات االعيان
والوايف ) - ١٥٨٢باريس  (٢٢٣ - ٢٢١: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٢٧ - ١٢٦ / ٣: الفدا

  ،٨٠ - ٧٩ / ١٣: ، والبداية والنهاية٢٣٨ - ٢٣٥ / ٢: بالوفيات
، وعقد ١٩٤ - ١٩٠  /١ / ١: ، والسلوك للمقريزي١٦٨: والعقد املذهب البن امللقن، الورقة

  . وغريها كثري٣٨٠ - ٣٧٥: الورقة / ١٧: اجلمان للعيين
[ * ]  



)٢٢/١١٥(  

  

بكر حممد ابن االمري جنم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويين االصل التكرييت مث 
  .البعلبكي املولد

  . ومخس مئةولد ا إذ والده ينوب ا لالتابك زنكي بن آقسنقر يف سنة أربع وثالثني
  .بل مولده يف سنة مثان وثالثني فاهللا أعلم: كان أصغر من أخيه صالح الدين بعامني، وقيل

  .نشأ يف خدمة امللك نور الدين، مث شهد املغازي مع أخيه
وكان ذا عقل ودهاء وشجاعة وتؤدة وخربة باالمور، وكان أخوه يعتمد عليه وحيترمه، استنابه مبصر 

  . عوضه عنها بالكرك وحران، وأعطى حلب لولده الظاهرمدة مث ملكه حلب، مث
يا أبا بكر إذا أخذمت مصر : فقال) ٢(أخذت من أيب حرمدان : قال) ١(إن العادل ملا سار مع أخيه : قيل

وأين احلرمدان ؟ فمالته دراهم وجعلت أعاله دنانري، فلما قلبه : اماله يل ذهبا، فلما جاء إىل مصر، قال
  .املصريني) ٣(فعلت زغل : قال

يسري احلمل من مالنا أو من ماله، فشق عليه، : وملا ناب مبصر استحبه صالح الدين يف احلمل، حىت قال
وأما ما ذكره السلطان فتلك لفظة ما املقصود ا من املالك : وحكاها للقاضي الفاضل، فكتب جوابه

  لظة جربت عيالنجعة بل قصد ا الكتاب السجعة، وكم من كلمة فظة ولفظة فيها غ
__________  

  .يعين إىل مصر صحبة عمهما أسد الدين شريكوه) ١(
  باخلاء املعجمة لكنها غالبا ما ترد باحلاء املهملة بالعربية،" خرمدان " من الفارسية ) ٢(

 حيملها الرجل على جنبه ويضع فيها أوراق ودرامهه وغري ذلك كما يف معجم -وهي حقيبة من اجللد 
  ). من الترمجة العربية١٥٠ / ٣(دوزي 

  .الغش: الزغل) ٣(
[ * ]  

)٢٢/١١٦(  

  

الكالم، وعلى اململوك الضمان يف هذه النكتة، وقد فات لسان القلم أي ) ١] (خلل [ االقالم وسدت 
  .سكتة
وكان سائسا، صائب الرأي، سعيدا، استوىل على البالد، وامتدت أيامه، وحكم على احلجاز، : قلت

  .من، وكثري من اجلزيرة، وديار بكر، وأرمينيةومصر، والشام، والي



  .وكان خليقا للملك، حسن الشكل، مهيبا، حليما، دينا، فيه عفة وصفح وإيثار يف اجلملة
إنه كفن من : أزال اخلمور والفاحشة يف بعض أيام دولته، وتصدق بذهب كثري يف قحط مصر حىت قيل

  ).٢( هذه املوتى ثالث مئة ألف، والعهدة على سبط اجلوزي يف
وسريته مع أوالد أخيه مشهورة، مث مل يزل يراوغهم ويلقي بينهم حىت دحاهم، ومتكن واستوىل على 

الظاهر وكاسر عنه لكون بنته زوجته، وبعث على ) ٣(ممالك أخيه، وأبعد االفضل إىل مسيساط، وودع 
  .وحد، فاستوىل على أرمينيةابن الكامل، وناب عنه مبيافارقني ابنه اال) ٤(اليمن حفيده املسعود أطسز 

  .مث إنه قسم املمالك بني أوالده، وكان يصيف بالشام غالبا ويشتو مبصر
جبة سوداء بطرز ذهب وجواهر يف الطوق، وعمامة : جاءته خلع السلطنة من الناصر لدين اهللا وهي

  سوداء مذهبة، وطوق، وسيف، وحصان
__________  

  .زيادة من وفيات ابن خلكان) ١(
"  وقد نبه الذهيب على جمازفة سبط ابن اجلوزي غري مرة، وهذه منها، فقد قال يف ٥٩٥ / ٨: رآةامل) ٢(

  ".هذا خسف من ال يتقي اهللا فيما يقوله : " معلقا على هذه احلكاية" تاريخ االسالم 
  .ترك: أي) ٣(
  . بال اسم:بال، فيكون": سز " " اسم " بالتركية " آت " بالتاء، و " آتسز " ويقال فيه ) ٤(

[ * ]  

)٢٢/١١٧(  

  

، فقرئ تقليده على كرسي، قرأه )١(مبركب ذهب، وعلم أسود، وعدة خلع لبنيه مع السهروردي 
  .بالعادل شاه أرمن ملك امللوك خليل أمري املؤمنني: وزيره، وخوطب فيه

 نفوسهم، ولد، وسلم إليهم يافا، فقويت) ٢(وخاف من الفرنج فصاحلهم وهادم وأعطاهم مغل الرملة 
  .فاالمر هللا

بعمارة برج يف سنة أربع وست مئة، وعمر ) ٣(مث أمر بتجديد قلعة دمشق، وألزم كل ملك من آله 
  .عدة قالع

كان أعمق إخوته فكرا، وأطوهلم عمرا، وأنظرهم يف العواقب، وأحبهم : قال املوفق عبد اللطيف
، عايل الكعب، مظفرا، أكوال، ما، )٤ (للدرهم، وكان فيه حلم وأناة وصرب على الشدائد، سعيد اجلد

  .يأكل من احللواء السكرية رطال بالدمشقي
  .وكان كثري الصالة، ويصوم اخلميس، يكثر الصدقة عند نزول اآلفات، وكان قليل املرض



  .لقد أحضر إليه أربعون محال من البطيخ فكسر اجلميع وبالغ يف االكل فحم يوما
  .ال يدخل عليهن خادما إال دون البلوغوكان كثري التمتع باجلواري، و

  .جنب له عدة أوالد سلطنهم وزوج بناته مبلوك االطراف
  .وقد احتيل على الفتك به مرات، ويسلمه اهللا

__________  
، وانظر تفاصيل هذا االمر يف مفرج الكروب البن ٦٣٢شهاب الدين عمر املشهور املتوىف سنة ) ١(

  .١٨٢ - ١٨٠ / ٣: واصل
"  ذكره ابن واصل يف ٦٠١حمرف، وهذا الصلح معروف كان يف سنة " الرحلة : " صليف اال) ٢(

  .وغريه) ١٦٢ / ٣" (مفرج الكروب 
  .١٨٢ / ٣: من أهل بيته، وانظر مفرج الكروب: يعين) ٣(
  .احلظ أو البخت: اجلد) ٤(

[ * ]  

)٢٢/١١٨(  

  

أعطاه العزيز دمشق، فكانت السبب وكان شديد املالزمة خلدمة أخيه صالح الدين، ومازال يتحيل حىت 
يف أن متلك البالد، وملا جاءه مبنشورها ابن أيب احلجاج أعطاه ألف دينار، مث جرت أمور يطول شرحها 

  .وقتال على امللك، ولو كان ذلك التعب واحلرب جهادا للفرنج الفلح
  .ومتلك ابنه االوحد خالط فقتل خلقا من عسكرها

إنه قتل يف مدة مثانية عشر ألفا من اخلواص كان يقتلهم ليال ويلقيهم : اصةفقال يل بعض خو: قال املوفق
  .يف اآلبار، فما أمهل واختل عقله ومات

  .وقد بعث إليه أبوه معزما ظنه جن
ورد العادل ورماح الفرنج يف أثره حىت وصل دمشق ومل يدخلها، : فتملك بعده االشرف إىل أن قال

  .وشجعه املعتمد
  ).١(وا هزميته مكيدة فرجعوا بعدما عاثوا وقصدوا دمياط وأما الفرنج فظن

  .فمات بظاهر دمشق) ٢(وقيل عرض له ضعف ورعشة، واعتراه ورم االنثيني 
كانت خزانته جبعرب وا ولده احلافظ مث نقلها إيل دمشق، فحصلت يف قبضة ولده املعظم، وكان قد مكر 

  .والوحسن الخيه العصيان ففعل، فبادر أبوه وحول االم
عن السلفي، رواه عنه ابنه الصاحل إمساعيل، والشهاب " احملامليات " وقد حدث العادل جبزء السابع من 



  .القوصي، وأبو بكر ابن النشيب، ومات ويف خزانته سبع مئة ألف دينار عينا
  تويف بعالقني يف مجادى اآلخرة سنة مخس عشرة وست مئة، ودفن

__________  
  .٢٦١ - ٢٥٤ / ٣: مفرج الكروب البن واصلانظر التفاصيل يف ) ١(
  .اخلصيتني: االنثيني) ٢(

[ * ]  

)٢٢/١١٩(  

  

  .بالقلعة أربع سنني يف تابوت مث نقل إىل تربته
الكامل صاحب مصر، واملعظم صاحب دمشق، واالشرف صاحب أرمينية مث : وخلف عدة أوالد

ني، وآخر من مات منهم تقي الدين دمشق، والصاحل عماد الدين، وشهاب الدين غازيا صاحب ميافارق
عباس، وعاشت بنته مؤنسة بنت العادل مبصر إىل سنة ثالث وتسعني وست مئة، وحدثت بإجازة عفيفة 

)١.(  
) ٣" (تأسيس التقديس " كان مائال إىل العلماء حىت لصنف له الرازي كتاب ): ٢(قال ابن خلكان 

  .فذكر امسه يف خطبته
  

 احلنفي لك املعظم ابن العادل املذكور هو شرف الدين عيسى بن حممدالسلطان امل*  املعظم - ٨٣
  .الفقيه صاحب دمشق

__________  
  ).٢٧٣ / ٣(كان للعادل ستة عشر ولدا سوى البنات على ما ذكر ابن واصل ) ١(
  .٧٦ / ٥: وفيات االعيان) ٢(
بيان " جملدين وامسه ولشيخ االسالم ابن تيمية رد مطول نفيس عليه، وقد طبع يف الرياض يف ) ٣(

  ".تلبيس اجلهمية ونقض بدعهم الكالمية 
  سريته مشهورة وله ذكر يف معظم الكتب التارخيية املستوعبة لعصره، وله ترمجة يف(*) 

 / ٣: ، والتكملة للمنذري٦٥٢ - ٦٤٤ / ٨: ، ومرآة الزمان١٩٥ / ١٢: الكامل البن االثري
: ، وتاريخ ابن العربي٤٩٦ - ٤٩٤ / ٣: ات االعيان، ووفي١٢٥: ، وذيل الروضتني٢١٧١: الترمجة
، وتاريخ ١٤٥ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا٢٢٤ - ٢٠٨ / ٤: ، ومفرج الكروب٢٤٤ - ٢٤٣

، ٢٩٩ / ٢: ، ودول االسالم١٠٠ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٤٦ - ٤٥: االسالم، الورقة



 - ١٢١ / ١٣: ، والبداية والنهاية٦ - ٤ :الورقة / ٢: ، ونثر اجلمان٤٠٢ / ١: واجلواهر املضية
، وحسن ٢٦٨ - ٢٦٧ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٢٤ / ١ / ١: ، والسلوك للمقريزي١٢٢

، ٩٨٤ - ٩٧٣: الورقة / ٢: ، والطبقات السنية للتميمي٤٩: ، وتاج التراجم٢١٩ / ١: احملاضرة
 - ١٥١: الفوائد البهية، و٢٣: الورقة: ، وطبقات الزيله يل١١٦ - ١١٥ / ٥: وشذرات الذهب

١٥٣.  
[ * ]  

)٢٢/١٢٠(  

  

  .مولده بالقصر من القاهرة يف سنة ست وسبعني ومخس مئة
، وصنف له شرحا كبريا "باجلامع الكبري " ونشأ بدمشق، وحفظ القرآن، وبرع يف املذهب، وعين 

بطه الكتاب، فأخذ مبعاونة غريه، والزم التاج الكندي، وتردد إليه إىل درب العجم من القلعة، وحتت إ
، "االيضاح " ، وحفظ عليه "احلماسة " ، و "احلجة يف القراءات " ، وكتاب "كتاب سيبوبه " عنه 

  .مسعه منه القوصي فيما زعم" ديوان شعر " وله " مسند االمام أمحد بن حنبل " ومسع 
املفصل " ن عرض وله مصنف يف العروض، وكان رمبا ال يقيم الوزن، وكان يتعصب ملذهبه، قد جعل مل

  ).١(مئيت دينار " اجلامع الكبري " مئة دينار صورية وملن عرض " 
  .وحج يف سنة إحدى عشرة، وأنشأ الربك، وعمل مبعان دار مضيف ومحاما

وكان يبحث ويناظر، وفيه دهاء وحزم، وكان يوصف بالشجاعة والكرم والتواضع، ساق مرة إىل 
  االسكندرية يف مثانية أيام على فرس

احد، واعد القصاد وأصحاب االخبار، وكان على كتفه الفرنج، فكان يظلم، ويدير ضمان اخلمر و
ليستخدم بذلك، وكان يركب وحده مرارا مث يلحقه مماليكه يتطاردون، وكان يصلي اجلمعة يف تربة 

  .عمه صالح الدين، مث ميشي منها يزور قرب أبيه
قيها يشرب املسكر، وأسس ظلما كثريا، وخرب بيت كان املعظم شجاعا ف: قرأت خبط الضياء احلافظ

  .املقدس
  وكان عاملا بعدة علوم، نفق سوق العلم يف أيامه،): ٢(وقال ابن االثري 

__________  
  .هذا ليس من التعصب، بل هو من االحترام والتقدير) ١(
  .١٩٥ / ١٢: الكامل) ٢(

[ * ]  



)٢٢/١٢١(  

  

اعتقادي يف االصول ما سطره :  يسمع منه كلمة نزقة، ويقولوقصده الفقهاء، فأكرمهم، وأعطاهم، ومل
  ).١(الطحاوي 

  ).٢(يل يف قضية دمياط ما أرجو به الرمحة : وأوصى أن ال يبىن على قربه، وملا مرض قال
كان جنده ثالثة آالف فارس يف اية التجمل، وكان يقاوم م إخوته، وكان ): ٣(وقال ابن واصل 

  . كان خيطب للكامل يف بالده ويضرب السكة بامسهالكامل خيافه، مع أنه
، ورمبا مشي بني العوام )٤(وكان ال يركب يف غالب أوقاته بالعصائب، ويلبس كلوتة صفراء بال عمامة 

  ).٥" (هذا باملعظمي : " حىت كان يضرب املثل بفعله، فمن فعل شيئا بال تكلف، قيل
  .تياوتردد مدة يف الفقه إىل احلصريي حىت تأهل للف

تويف يف سلخ ذي القعدة سنة أربع وعشرين وست مئة وكان له دمشق والكرك وغري ذلك، وحلفوا 
  .بعده البنه الناصر داود

  
 شاه أرمن ابن صاحب دمشق السلطان امللك االشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى*  االشرف - ٨٤

  .العادل
__________  

  .ونعم االعتقاد) ١(
 عيسى بالءا حسنا وجاهد الصليبيني جهادا عظيما يف نوبة دمياط اليت كانت من أبلى امللك املعظم) ٢(

أشد احلمالت خطرا على االمة فنسأل اهللا سبحانه أن يتجاوز عنه بعض ما أخطأ، وهو حمق يف مقالته 
  .هذه

  . بتصرف كبري٢١٠ - ٢٠٩ / ٤: مفرج الكروب) ٣(
انظر صبح ( يف لبس الكلوتات الصفر بغري عمائم ذكر القلقشندي أن االيوبني تابعوا االتابكية) ٤(

  ).٥ / ٤: االعشى
  .قد فعل باملعظمي: قيل: الذي يف مفرج الكروب) ٥(

: ، وذيل الروضتني٢٧٧٥: الترمجة / ٣: ، والتكملة للمنذري٧١٧ - ٧١١ / ٨: مرآة الزمان(*) 
  = [ * ]، ١٠٦ - ١٠٥: ، واحلوادث اجلامعة٣٣٦ - ٣٣٠ / ٥: ، ووفيات االعيان١٦٥

)٢٢/١٢٢(  

  



  .ولد بالقاهرة يف سنة ست وسبعني، فهو من أقران أخيه املعظم
  .وروى عن ابن طربزذ

  .حدثنا عنه أبو احلسني اليونيين
  ".معجمه " وحدث عنه أيضا القوصي يف 

  .يف مثانية أيام من ابن الزبيدي" الصحيح " ومسع 
ذلك، مث متلك خالط، وتنقلت به االحوال، مث متلك متلك القدس أوال، مث أعطاه أبوه حران والرها وغري 

  .دمشق بعد حصار الناصر ا، فعدل وخفف اجلور، وأحبته الرعية
  .وكان فيه دين وخوف من اهللا على لعبه

  .وكان جوادا، مسحا، فارسا شجاعا، لديه فضيلة
  وملا مر حبلب سنة
لعة، وبالغ يف االنفاق عليه، فأقام عنده تلقاه امللك الظاهر ابن عمه وأنزله يف الق) ١(مخس وست مئة 

مئة بقجة مع مئة : مخسة وعشرين يوما، فلعله نابه فيها الجله مخسون ألف دينار، مث قدم له تقدمة وهي
مملوك فيها فاخر الثياب ومخسة وعشرون رأسا من اخليل، وعشرون بغال وقطاران مجال، وعدة خلع 

  .خلواصه ومئة ألف درهم، وأشياء سوى ذلك
  ومن سعادته أن أخاه امللك االوحد صاحب خالط مرض فعاده االشرف

__________  
أيا صوفيا  (١٧٣ - ١٧٠: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٦٨ - ١٦٧ / ٣: واملختصر اليب الفدا= 

 - ٨٦: الورقة / ٢: ، ونثر اجلمان للفيومي١٠٤ / ٢: ، ودول االسالم١٤٦ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢
 والنجوم ٢٧ - ٢٦: ، ونزهة االنام البن دقماق، الورقة١٤٩ - ١٤٦ / ١٣: هاية، والبداية والن٩٢

 ١٧٧ - ١٧٥ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٥٦ / ١ / ١: ، والسلوك٣٠١ - ٣٠٠ / ٦: الزاهرة
  .وغريها من كتب التاريخ

  .١٨٧ - ١٨٣ / ٣": مفرج الكروب " انظر تفاصيل ذلك يف ) ١(
[ * ]  

)٢٢/١٢٣(  

  

  .إن أخاك سيموت، فمات بعد يوم واستوىل االشرف على أرمينية: فأسر الطبيب إليه
  .وكان مليح اهليئة، حلو الشمائل

  .ما هزمت له راية: قيل



وكان له عكوف على املالهي واملسكر عفا اهللا عنه، ويبالغ يف اخلضوع للفقراء ويزورهم ويعطيهم، 
راء، ويشارك يف صنائع، وله فهم وذكاء وجييز على الشعر، ويبعث يف رمضان باحلالوات إىل أماكن الفق

  .وسياسة
  ).١(أخرب خان العقيبة، وعمله جامعا 

  .فجلست فيه، وحضر االشرف وبكى وأعتق مجاعة): ٢(قال سبط اجلوزي 
  وعمل مسجد باب النصر، ودار السعادة، ومسجد أيب الدرداء،

  .باروجامع جراح، وداري احلديث بالبلد وبالسفح والدهشة، وجامع بيت اال
كان االشرف حيضر جمالسي حبران، وخبالط، ودمشق، وكان ملكا عفيفا، قال ): ٣(قال سبط اجلوزي 

ما مددت عيين إىل حرمي أحد وال ذكر وال أنثى، جاءتين عجوز من عند بنت صاحب خالط شاه : يل
  .ني يديكتريد أن حتضر ب: أخذ هلا ضيعة فكتبت بإطالقها فقالت العجوز) ٤(أرمن بأن احلاجب علي 

باسم اهللا، فجاءت ا فلم أر أحسن من قوامها وال أحسن من شكلها فخدمت فقمت هلا، : فقلت
  أنت يف هذا البلد وأنا ال: وقلت

__________  
وال يزال عامرا إىل يومنا هذا، ويسمى جامع التوبة، ويقع مشال اجلامع االموي، واحمللة : قال شعيب) ١(

  .يبةاليت فيها املسجد تسمى العق
  .٧١٤ / ٨: مرآة الزمان) ٢(
  .٧١٢ - ٧١١ / ٨: نفسه) ٣(
  ".عليا : " هكذا يف االصل املخطوط ومرآة الزمان، وصواا) ٤(

[ * ]  

)٢٢/١٢٤(  

  

  .ال، استتري: أدري ؟ فسفرت عن وجه أضاءت منه الغرفة، فقلت
 أعيش من عمل النقش ويف مات أيب واستوىل على املدينة بكتمر، مث أخذ احلاجب قرييت، وبقيت: فقالت

  .دار بالكراء
يا خوند أال حتظى الليلة بك ؟ فوقع يف قليب تغري : فبكيت هلا، وأمرت هلا بدار وقماش، فقالت العجوز

  .معاذ اهللا ما هذا من شيميت: الزمان وأن خالط ميلكها غريي، وحتتاج بنيت أن تقعد هذه القعدة، فقلت
  . عواقبكصان اهللا: فقامت الشابة باكية تقول

وحدثين أن غالما له مات فخلف ابنا كان مليح زمانه، وكنت أم به، وهو أعز من ولد، وبلغ عشرين 



  سنة، فاتفق أنه ضرب غالما له فمات، فاستغاث
سلموه إليهم، فسلموه : أولياؤه، فاجتمع عليهم مماليكي، حىت بذلوا هلم مئة ألف فأبوا إال قتله، فقلت

  .فقتلوه
وبددوا املسكر من بني يديه، فسكت، وكان ) ١(رة حبران، أتاه أصحاب الشيخ حياة وقضيته مشهو

  .ا نصرت: يقول
  .وقد خلع علي مرة وأعطاين بغلة وعشرة آالف درهم

ملا مات االشرف رأيته يف ثياب خضر : حكى يل فقري صاحل، قال: ، قال)٢(وحدثين الفقيه حممد اليونيين 
  .وهو يطري مع االولياء

  .شعر فيما قيلوله 
ال واهللا بل ينفع، ففرق : استعد للقاء اهللا فما يضر، فقال: وكنت أغشاه يف مرضه، فقلت له: قال

  .البالد، وأعتق مماليكه حنو مئتني، ووقف دار السعادة والدهشة على بنته
__________  

  .احلراين الصويف املشهور) ١(
وقد حدثه ذه احلكاية " الربناين : " إىل" ملرآة ا" اليونيين يف " هذا كالم السبط، وقد تصحف ) ٢(

  ).٧١٦ / ٨ (٦٤٥ببعلبك سنة 
[ * ]  

)٢٢/١٢٥(  

  

خلف بنتا فتزوجها امللك اجلواد، فلما تسلطن عمها الصاحل فسخ نكاحها، والنه : وقال ابن واصل
  .حلف بطالقها على شئ فعله، مث زوجها بولده املنصور حممد فدامت يف صحبته إىل اليوم

وقعت فتنة بني الشافعية واحلنابلة بسبب : وكان لالشرف ميل إىل احملدثني واحلنابلة، قال ابن واصل
  .العقائد

وتعصب الشيخ عز الدين ابن عبد السالم على احلنابلة، وجرت خبطة، حىت كتب عز الدين رمحه : قال
  راهللا إىل االشرف يقع فيهم، وأن الناصح ساعد على فتح باب السالمة لعسك

ياعز الدين الفتنة ساكنة لعن اهللا مثريها، وأما : الظاهر واالفضل عندما حاصروا العادل، فكتب االشرف
فحل بغري جانيه العذاب وقد تاب االشرف يف مرضه * وجرم جره سفهاء قوم : باب السالمة فكما قيل

  .وابتهل، وأكثر الذكر واالستغفار
كان اجلرائحي خيرج من رأسه عظاما، وهو حيمد :  فقيلمرض مرضني خمتلفني يف أعاله وأسفله،: قلت



  .اهللا
هات وديعيت، فجاء مبئزر صوف فيه خرق من آثار املشايخ، وإزار عتيق، : وملا احتضر قال البن موسك

  ).١(يكون هذا على بدين أتقى به النار، وهبنيه إنسان حبشي من االبدال كان بالرها : فقال
  .ل يف رأسه وخمرجه، وتأسف اخللق عليهكان به دمام: وقال ابن محويه

  ، توضأ الفقيه يوما، فوثب)٢(كان يبالغ يف تعظيم الشيخ الفقيه : قلت
__________  

  .، بتصرف٧١٦ / ٨: املرآة) ١(
  .اليونيين: يعين) ٢(

[ * ]  

)٢٢/١٢٦(  

  

، وحكاه االشرف، وحل من ختفيفته ورماها على يدي الشيخ لينشف ا، رأى ذلك شيخنا أبو احلسني
  .يل

  .فيما قيل" ال إله إال اهللا " مات يف رابع احملرم سنة مخس وثالثني وست مئة، وكان آخر كالمه 
  

 وأبو املظفر حممد ابن السلطان الكبري امللك الكامل ناصر الدنيا والدين أبو املعايل*  الكامل - ٨٥
  امللك العادل أيب بكر بن أيوب صاحب مصر والشام

  . وخالط واحلجاز واليمن وغري ذلكوميافارقني وآمد
ولد يف سنة ست وسبعني ومخس مئة، فهو من أقران أخويه املعظم واالشرف، وكان أجل الثالثة 

  .وأرفعهم رتبة
  .أجاز له عبد اهللا بن بري النحوي

  .ومتلك الديار املصرية أربعني سنة شطرها يف أيام والده
  .وكان عاقال مهيبا، كبري القدر

  مال عماد الدين ابن املشطوب وأمراء إىل خلع): ١(ن قال ابن خلكا
__________  

، والتكملة ٢٤٠: الورقة / ٧: ، وعقود اجلمان البن الشعار٧٠٩ - ٧٠٥ / ٨: مرآة الزمان(*) 
، وتاريخ ٩٢ - ٧٩ / ٥: ، ووفيات االعيان١٦٦: ، وذيل الروضتني٢٨٢٢: الترمجة / ٣: للمنذري

، وتاريخ ١٦٩ - ١٦٨ / ٣: ، واملختصر اليب الفدا١٠٧: امعة، واحلوادث اجل٢٠٥: ابن العربي



 / ١، والوايف بالوفيات ١٤٤ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢: أيا صوفيا (١٦٧ - ١٦٦: االسالم، الورقة
، ونزهة ١٤٩ / ١٣: ، والبداية والنهاية٩٤ - ٩٣الورقة  / ٢: ، ونثر اجلمان للفيومي١٩٧ - ١٩٣

، ٢٢٧ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٦١ - ١٩٤ / ٢ / ١:  والسلوك،٢٨: االنام البن دقماق، الورقة
املنذري "  وانظر كتابنا ١٧٣ - ١٧١ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٨ - ٣٣ / ٢: وحسن احملاضرة
  . فما بعد١٢٦": وكتابه التكملة 

  . بتصرف٧٩ / ٥: الوفيات) ١(
[ * ]  

)٢٢/١٢٧(  

  

ز، والح ذلك للكامل فدارى حىت قدم إليه املعظم الكامل وقت نوبة دمياط وسلطنه أخيه إبراهيم الفائ
اركب : فأفضى إليه بسره، فجاء املعظم يوما إىل خيمة ابن املشطوب، فخرج إليه، وخضع، فقال

  .نتحدث
يا فالن هذه البالد لك، فنريد أن بها لنا، وأعطاه نفقة ووكل به : فركب وحتدثا حىت أبعد به، مث قال

   الفائز ليطلب عسكر اجلزيرةأجنادا إىل الشام، مث جهز
  .جندة، فتويف الفائز بسنجار

كان حمبا يف احلديث وأهله، حريصا على حفظه ونقله، وللعلم عنده سوق قائمة على : قال ابن مسدي
  .سوق

  .خرج له الشيخ أبو القاسم ابن الصفراوي أربعني حديثا مسعها منه مجاعة
  .لفيوحكى عنه مكرم الكاتب أن أباه استجاز له الس

  .وقفت أنا على ذلك وأجاز يل وال بين: قال ابن مسدي
أنشأ الكامل دار احلديث بالقاهرة، وعمر قبة على ضريح الشافعي، ووقف الوقوف ): ١(وقال املنذري 

على أنواع الرب، وله املواقف املشهور يف اجلهاد بدمياط املدة الطويلة، وأنفق االموال وكافح الفرنج برا 
  .ك من شاهده، ومل يزل على ذلك حىت أعز اهللا االسالم، وخذل الكفروحبرا يعرف ذل

وكان معظما للسنة وأهلها، راغبا يف نشرها والتمسك ا، مؤثرا لالجتماع بالعلماء والكالم معهم 
  .حضرا وسفرا
  .كان شهما، مهيبا، عادال، يفهم ويبحث: وقال بعضهم

  ، فأمر اجلندي)٢(شهر بال جامكية شكا إليه ركبدار أن أستاذه استخدمه ستة أ: قيل
__________  



  .٢٨٢٢الترمجة  / ٣: التكملة) ١(
  .الراتب: اجلامكية) ٢(

[ * ]  

)٢٢/١٢٨(  

  

  .خبدمة الركبدار ومحل مداسه ستة أشهر
  .وكانت الطرق آمنة يف زمانه هليبته

  .إىل الكاملوقد بعث ابنه املسعود فافتتح اليمن، ومجع االموال مث حج فمات، ومحلت خزائنه 
  ملا حلمت إال بأعالمك الصفر* وأقسم إن ذاقت بنو االصفر الكرى ): ١(قال البهاء زهري 

استوزر صفي الدين أوال، : جتاهد فيه ال بزيد وال عمرو قال ابن واصل* ثالثة أعوام أقمت وأشهرا 
  .فلما مات مل يستوزر أحدا، كان يتوىل االمور بنفسه

، عمرت مصر يف أيامه، وكان عنده مسائل من الفقه والنحو يوردها، فمن وكان مهيبا، حازما، مدبرا
  .أجاب فيها حظي عنده

وجاءته خلع السلطنة على يد السهروردي سنة أربع وست مئة، والتقليد مبصر، وكان يوما مشهودا، 
  .جبة واسعة الكم بطرز ذهب، وعمامة، وطوق وأشباه ذلك: وهي

أنشأ على بريد منها مدينة املنصورة واستوطنها مرابطا حىت ) ٢(دمياط ومن مهته أن الفرنج ملا أخذوا 
نصره اهللا، فإن الفرنج طمعوا يف أخذ مصر، وعسكروا بقرب املنصورة، والتحم القتال أياما، وأحل 

الكامل على إخوته بائ، فجاءه أخواه االشرف واملعظم يف جيش جلب، وهيئة تامة، فقوي االسالم، 
لفرنج ورسلهم تتردد، وبذل هلم الكامل قبل جمئ النجدة القدس وطربية وعسقالن وضعفت نفوس ا

  وجبلة
__________  

  .انظر ديوانه) ١(
، ) فما بعد٦٠٣ / ٨(انظر تفاصيل ذلك يف الكتب املستوعبة للعصر، ومنها مرآة الزمان ) ٢(

  .وغريها) ٢٤٤ - ٢٣٨ / ٦(واحلوادث من تاريخ االسالم، والنجوم 
[ * ]  

)٢٢/١٢٩(  

  



والالذقية وأشياء على أن يردوا له دمياط فأبوا، وطلبوا مع ذلك ثالث مئة ألف دينار ليعمروا ا أسوار 
القدس، وطلبوا الكرك، فاتفق أن مجاعة من املسلمني، فجروا من النيل ثلمة على مرتلة العدو، فأحاط 

دمياط، وانقطعت املرية عنهم، وجاعوا م النيل يف هيجانه، وال خربة هلم بالنيل، فحال بينهم وبني 
وذلوا، فأرسلوا يف طلب االمان على تسليم دمياط، وعقد هدنة، فأجيبوا، فسلموا دمياط بعد 

  استقرارهم ا ثالث سنني، فلله
  .احلمد

  .وملا بلغ الكامل موت أخيه املعظم جاء ونازل دمشق، وأخذها من الناصر، وجعل فيها االشرف
بادر الكامل إىل دمشق وقد غلب عليها أخوه إمساعيل، فانتزعها منه، واستقر وملا مات االشرف، 

بالقلعة، فما بلع ريقه حىت مات بعد شهرين، تعلل بسعال وإسهال، وكان به نقرس، فبهت اخللق ملا 
  .شعري) ١(مسعوا مبوته، وكان عدله مشوبا بعسف، شنق مجاعة من اجلند يف بطيحة 

  . هلا جندة مخسني نفسا فظفر م وشنقهم بأسرهمونازل دمشق فبعث صاحب محص
طلب مين الكامل طستا ليتقيأ فيه، فاحضرته وجاء : حكي يل اخلادم قال: قال الشريف العماد البصروي

؟ وانزعج، ! ينتظر مويت : داود على الباب، فقال: الناصر داود، فوقف على الباب ليعوده، فقلت
  .دخلت إىل السلطان، فوجدته قد مات وهو مكبوب على املخدةوخرجت فرتل داود إىل دار سامة، مث 

__________  
  ".يف أكيال شعري أخذوه : " خبطه" تاريخ االسالم : مكيال للحبوب كما يظهر، ويف) ١(

[ * ]  

)٢٢/١٣٠(  

  

أخذه زكام فدخل احلمام، وصب على رأسه ماء شديد احلرارة : حكى يل طبيبه قال: وقال ابن واصل
: إن ذلك حيل الزكمة يف احلال، وهذا ليس على إطالقه، قال): ١(ا قال ابن زكريا الرازي اتباعا مل

إن : فانصب من دماغه إىل فم املعدة مادة فتورمت وعرضت احلمى، وأراد القئ، فنهاه االطباء، وقالوا
  .تقيأ هلك، فخالف وتقيأ

 أراد القئ ثانيا فنهاه والدي، عرضت له خوانيق انفقأت، وتقيأ دما ومدة، مث: وقال الرضي احلكيم
  وأشار به آخر، فتقيأ، فانصب ذلك إىل

  .قصبة الرئة سدا، فمات
مات بدمشق يف احلادي والعشرين من رجب سنة مخس وثالثني وست مئة، ودفن يف ): ٢(قال املنذري 

  .تابوت



  .مث بعد سنتني عملت له التربة، وفتح شباكها إىل اجلامع: قلت
ادل أبا بكر، والصاحل جنم الدين، فملكوا العادل مبصر، ومتلك اجلواد دمشق، فلم تطل الع: وخلف ابنني

  .مدما
  

  .امللك االوحد جنم الدنيا والدين أيوب بن امللك العادل*  االوحد - ٨٦
  متلك خالط ونواحيها مخس سنني فظلم وعسف وسفك الدماء، فابتلي

__________  
  .٣١١ الطبيب املشهور املتوىف سنة أبو بكر حممد بن زكريا الرازي) ١(
  .٢٨٢٢الترمجة  / ٣: التكملة) ٢(

، وترمجه الذهيب مرتني يف تارخيه "مفرج الكروب "  من ٦٠٧ذكره ابن واصل يف حوادث سنة (*) 
 من ٦٨: يف الورقة (٦٠٩، والثانية سنة )٣٠١١ من نسخة أيا صوفيا ٤٦الورقة  (٦٠٧االوىل سنة 

تابع يف االوىل ابن واصل، وسريته يف املوارد اليت تناولت سرية أبيه امللك العادل، ، وقد )الد املذكور
  .٣١ / ٥: وانظر العرب

[ * ]  

)٢٢/١٣١(  

  

بأمراض مزمنة، فتمىن املوت فمات قبل الكهولة يف سنة سبع وست مئة، واستوىل على مملكته أخوه 
  .االشرف

نية عشر ألف نسمة خبالط، مات ملكها بلبان، فسار وقد مر من أخباره يف ترمجة أبيه، وأنه قتل مثا
، وكسر بلبان، فاستنجد بصاحب أرزن الروم طغرل شاه، )١(االوحد من ميا فارقني، وافتتح موش 

وهزما االوحد، لكن غدر طغرل ببلبان فقتله، وقصد خالط، فقاتلوه فرد خائبا، فكاتبوا االوحد، فسار، 
  لك أرمينية أخوهوتسلم البالد، ومتكن، فلما مات مت
  .االشرف، فعدل، وأحسن السرية

مات االوحد يف ربيع االول من سنة سبع، وكان طاغية الكرج قد حاصر خالط سنة ست، وركب 
سكرانا يف عشرين نفسا، وتقرب إىل البلد فأسر يف احلال، فذل، وبذل يف نسفه عدة قالع ومئة ألف 

  ).٢(ته باالوحد، وعقدت اهلدنة بينهما ثالثني سنة دينار وإطالق مخسة آالف أسري وشرط أن يزوج بن
  

امللك احلافظ نور الدين أرسالن شاه ابن امللك العادل سيف الدين أيب بكر حممد بن *  احلافظ - ٨٧



  . صاحب قلعة جعربأيوب
  أقام جبعرب مدة، وكان كثري االموال، خاف يف أواخر أيامه من

__________  
  .بلدة من نواحي خالط) ١(
  ).٣٠١١جملد أيا صوفيا  (٢٢٦، الورقة "تاريخ االسالم :  انظر تفاصيل ذلك يف احلوادث من)٢(

أيا صوفيا  (٢٢١: الورقة" تاريخ االسالم " أخباره مع أخبار أبيه امللك العادل، وترمجه الذهيب يف (*) 
٣٠١٢.(  
[ * ]  

)٢٢/١٣٢(  

  

صاحب حلب امللك العزيز، وعوضه عنها اخلوارزمية، الم أغاروا مرات على أعماله فسلم جعرب ل
بعزازمن أعمال حلب، فقدم حلب على أخته الصاحبة، مث إنه مات بعزاز يف سنة أربعني وست مئة 

بنت امللك العادل ) ١(كهال، ونقل فدفن بالفردوس بظاهر حلب، فماتت أخته الصاحبة اخلاتون ضيفة 
ب امللك العزيز، وكانت نبيلة معظمة نافذة وزوجة امللك الظاهر غازي ابن عمها، ووالده صاحب حل

االوامر، توفيت سنة أربعني حبلب عن تسع ومخسني سنة، وحبلب ولدت حني متلكها والدها، وقد تزوج 
  الظاهر

قبلها بأختها الست غازية، فأولدها أيضا، وماتت، وكانت الصاحبة دينة عادلة سائسة تباشر امللك 
  .لرب والصدقاتبنفسها لصغر ولدها وكانت كثرية ا
بنت صاحب املوصل عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي ) ٢(وفيها توفيت اجلهة االتابكية تركان 

  .زوجة السلطان امللك االشرف بدمشق، ودفنت بتربتها عند اجلسر االبيض
  .أخت االمام املستضئ، وعمة االمام الناصر) ٣(وفيها ماتت الست الفريوزجية عائشة 

ة، وماتت يف ذي احلجة يف أول دولة ابن ابن ابن ابن أخيها املستعصم ابن املستنصر ابن عاشت مثانني سن
  ).٤(الظاهر ابن الناصر 

  
  السلطان امللك املظفر شهاب الدين غازي ابن امللك العادل أيب بكر*  املظفر - ٨٨

__________  
  . من الد املذكور٢٢٣: تاريخ االسالم، الورقة) ١(
 والنعيمي ١٢٩ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٢٢: هيب يف تاريخ االسالم، الورقةترمجها الذ) ٢(



  .١٢٩ / ١: يف الدارس
  . من الد املذكور٢٢٤ - ٢٢٣: تاريخ االسالم، الورقة) ٣(
  .٦٤٠ويل املستعصم اخلالفة سنة ) ٤(

  : = [ * ]صوفياأيا  (٦٣ - ٦٢: ، وتاريخ االسالم، الورقة٧٧٠ - ٧٦٨ / ٨: مرآة الزمان(*) 

)٢٢/١٣٣(  

  

  .ابن أيوب صاحب خالط وميافارقني وحصن منصور وغري ذلك
وكان ملكا جوادا، حازما، شهما، شجاعا، مهيبا، حلو احملاضرة، حسن اجلملة، كبري الشأن، وقد حج 

  .يف جتمل زائد على درب العراق
  مات يف رجب سنة مخس وأربعني وست مئة، وقد شاخ، فتملك

  .امللك الكامل ناصر الدين حممد بن غازي الشهيدبعده ابنه 
  .وإمنا مجعت هنا بني هؤالء امللوك استطرادا، وإال فطبقام متباينة، واهللا أعلم

وقد قتل هوالكو ناصر الدين هذا يف سنة مثان ومخسني عتوا وغدرا، فرمحه اهللا تعاىل، فلقد كان دينا 
، وأهلكهم اجلوع، وقاتلت معه النساء، وستأيت ترمجته إن وجماهدا، ثبت يف احلصار إىل أن تفانت رجاله

  .شاء اهللا تعاىل
  

 السلطان امللك الصاحل عماد الدين ابو اخليش إمساعيل ابن امللك العادل حممد بن أيوب*  الصاحل - ٨٩
  .بن شاذي صاحب دمشق

ميل إىل املقادسة قرأه عليه السيف ابن اد، وكان له " احملامليات " حدث عن أبيه بالسابع من 
  .وإحسان

__________  
 / ٥: ، وشذرات الذهب٢٩١الورقة  / ١٨: ، وعقد اجلمان للعيين١٨٧ / ٥: ، والعرب)٣٠١٣= 

  . وغريها٢٣٣
، )٣٠١٣: أيا صوفيا (٨٥: ، وتاريخ االسالم، الورقة٩٩٨: الترمجة / ٤: تلخيص جممع اآلداب(*) 

  .٣٢٧: الورقة / ١٨: وعقد اجلمان للعيين
 ][ *  

)٢٢/١٣٤(  

  



متلك بصرى وبعلبك، وتنقلت به االحوال واستوىل على دمشق أعواما، فحاربه صاحب مصر ابن أخيه، 
  .وجرت له أمور طويلة، مابني ارتفاع واخنفاض

وكان قليل البخت بطال شجاعا مهيبا شديد البطش، مليح الشكل كان يف خدمة أخيه االشرف، فلما 
ومتلك، فجاء أخوه السلطان امللك الكامل، وحاصره وأخذ منه مات االشرف توثب على دمشق، 

  .دمشق، ورده إىل بعلبك
  فلما مات الكامل، ومتلك اجلواد مث الصاحل جنم

الدين، وسار جنم الدين يقصد مصر، هجم الصاحل إمساعيل بإعانة صاحب محص ااهد، فتملك دمشق 
  .ثنتني وأربعني، فبقي ا إىل سنة ا)١(ثانيا يف سنة سبع وثالثني 

  .، وبذل هلم الشقيف وغريها فمقت لذلك)٢(وحاربه الصاحل باخلوارزمية، واستعان هو بالفرنج 
  .وكان فيه جور

واستقضى على الناس الرفيع اجليلي، وتضرر الرعية بدمشق يف حصار اخلوارزمية حىت أبيع اخلبز رطل 
  .ووقع فيهم وباء شديدبستة دراهم، واجلنب واللحم بنسبة ذلك، وأكلوا امليتة، 

سار الصاحل جنم الدين من دمشق ليأخذ مصر، ففر إليه عسكر من املصريني، وكان : قال املؤيد يف تارخيه
استناب بدمشق ولده املغيث عمر، وكاتب عمه إمساعيل يستدعيه من بعلبك، فاعتذر وأظهر أنه معه، 

بعث طبيبه سعد الدين إىل بعلبك وهو عمال يف السر على دمشق، وفهم ذلك جنم الدين أيوب، ف
  )٣(متفرجا، وبعث معه قفص محام نابلسي، ليبطق 

__________  
أيا صوفيا ( من تاريخ االسالم ٦٣٧، وحوادث سنة ١٦٩: انظر التفاصيل يف ذيل الروضتني) ١(

٣٠١٢.(  
  .١٧٤: انظر ذيل الروضتني) ٢(
  .موهي الرسالة اليت ترسل بواسطة احلما" البطاقة " من ) ٣(

[ * ]  

)٢٢/١٣٥(  

  

إليه بأخبار إمساعيل فعلم إمساعيل مبجيئه، فاستحضره واحترمه، واختلس احلمام من القفص، ووضع 
إن عمك قد مجع وعزم على قصد دمشق، فريسل الطري، : مكاا من محام بعلبك، مث صار الطبيب يبطق

إن عمك قد مجع ليعاضدك : لطبيبفيقع يف احلال بالقلعة، ويقرأ ذلك إمساعيل، مث يكتب على لسان ا
وهو قادم إليك، ويرسل ذلك مع طري نابلسي فيفرح جنم الدين، ويعرض عن ما يسمع، إىل أن راحت 



  .منه دمشق
  وأما الصاحل

  .إمساعيل فترك دمشق بعد ذاك احلصار الطويل، وقنع ببعلبك
وسلم إليهم القالع، واستوىل فأخوه إمساعيل نصر الكافرين : القوصي يف ترمجة االشراف" معجم " ويف 

على دمشق سرقة، وحنث يف ميينه، وقتل من امللوك واالمراء من كان ينفع يف اجلهاد، وصادر على يد 
قضاته العباد، وخرب االمالك، وطول ذيل الظلم، وقصر ذيل العدل، وظن أن الفلك له مستمر، فسقط 

  .الدهر لغفلته، وأراه باليا
  .وطول القوصي
 بعلبك وبصرى، وتالشى أمره، فمضى إىل حلب، وافدا على ابن ابن أخته، وصار من مث ذهبت منه

أمرائه، وأتى به فتملكوا دمشق، فلما ساروا ليأخذوا مصر غلب الشاميون، وأسر مجاعة، منهم امللك 
الصاحل، يف سنة مثان وأربعني، فسجن بالقاهرة، ومروا به على تربة السلطان جنم الدين أيوب فصاحت 

ويف سلخ ذي القعدة من سنة مثان : قال اخلضر بن محويه! بحرية ياخوند أين عينك تنظر إىل عدوك ؟ ال
  .أخرجوا الصاحل ليال، ومضوا به إىل اجلبل فقتلوه وعفي أثره

  .كفر عنه بالقتل: قلت
  .ملا أتوا بالصاحل بكرة الواقعة أوقف إىل جانب املعز: قال ابن واصل

)٢٢/١٣٦(  

  

فدنوت منه، : قال! ياخوند أما تسلم على املوىل امللك الصاحل ؟ : لدين ابن أيب عليفقال حلسام ا
  .وسلمت عليه
رأيت الصاحل يوم دخول اجليش منصورين وهو بني يدي املعز، فحكي يل ابن أيب علي : قال ابن واصل

  .نعم، وأنا صيب: هل رأيت القاهرة قبل اليوم ؟ قال: قلت للصاحل: قال
  .خنقوه كما خنق اجلواد: اما، فقيلمث اعتقلوه اي

وكان ملكا شهما، حمسنا إىل جنده، كثري التجمل، وكان أبوه العادل حيب أم هذا، وهلا تربة ومدرسة 
  .بدمشق

امللك املنصور حممود الذي سلطنه أبوه بدمشق، وامللك السعيد عبدامللك والد امللك : ومن أوالده
  .الكامل

  .اصر الدينوامللك املسعود والد صاحبنا ن
ووزر له أمني الدولة أبو احلسن بن غزال السامري مث املسلماين الطبيب واقف أمينية بعلبك، وكان رقيق 



الدين ظلوما يتفلسف، شنق مبصر يف هذه الفتنة، وترك أمواال عظيمة، ومن الكتب حنو عشرة آالف 
  ).١(جملد 

  
   بنوس ابن السلطان كيخسروالسلطان امللك الغالب عز الدين كيكا*  صاحب الروم - ٩٠

__________  
وهو الذي كان سببا لزوال دولته وإمخاد مجرته، وقد ذكرنا فظائعه مفرقة : " قال سبط ابن اجلوزي) ١(

يف السنني، فسبحان من أراح منه املسلمني، وما كان مسلما وال سامريا، بل كان يتستر باالسالم، 
  ).٧٨٤ / ٨: املرآة" (ليه وسلم ويبالغ يف هدم شريعة املصطفى صلى اهللا ع

  ).٣٠١٣أيا صوفيا  (٨٦: وراجع ترمجته يف تاريخ االسالم، الورقة
، وذيل ٥٩٨، ٥٩٣ / ٨: ، ومرآة الزمان)بريوت (٣٥٠ - ٣٤٧ / ١٢: الكامل البن االثري(*) 

 ١٤٤: ، وتاريخ االسالم، الورقة٢٦٤ - ٢٦٣ / ٣: ، ومفرج الكروب البن واصل١٠٩: الروضتني
  .وغريها من كتب التواريخ املستوعبة لعصره) ٣٠١١: ا صوفياأي(

[ * ]  

)٢٢/١٣٧(  

  

  .قلج رسالن السلجوقي التركماين القتلمشي صاحب قونية وأقصرا وملطية
  .وهو أخو السلطان كيقباذ

كان جبارا، سفاكا للدماء، كسره امللك االشرف ملا قدم ليأخذ حلب وقت ): ١(قال سبط اجلوزي 
  لظاهر غازي، فام أمرءهموت امللك ا

أم ما نصحوا يف القتال، وكذا جرى فسلق مجاعة يف القدور، وحرق آخرين، فأخذه اهللا فجاءة وهو 
  .ابتلي وتقطع بدنه: خممور، وقيل

  .وكان أخوه كيقباذ يف سجنه، فأخرجوه وملكوه
  .هو الذي طمع الفرنج يف دمياط: يف شوال سنة مخس عشرة وست مئة، وقيل

ملا قصد كيكاوس حلب أشاروا عليه أن يستعني باالفضل صاحب مسيساط، فإنه ): ٢(بن واصل قال ا
خيطب لك، فطلبه فحضر فاحترمه، واتفق معه على أن ما متلكاه من حلب لالفضل، مث يقصدان حران، 

ال والرها وغريمها، فتكون لكيكاوس، وحتالفا على ذلك فملكا أوال قلعة رعبان وتسلمها االفضل، وناز
تل باشر، فأخذوها، فلم يسلمها كيكاوس لالفضل، فنفر منه ومل يثق به، وأجند االشرف أهل حلب يف 

  .عرب طئ، وكاتب كيكاوس أمراء حلب واستماهلم، وانضم إىل االشرف مانع يف عرب الشام



  .مانع هو والد جد مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع: قلت
   مقدمة كيكاوس، فازممث أخذ كيكاوس منبج، فوقعت العرب على

__________  
  .٥٩٨ / ٨: املرآة) ١(
  .٢٦٤ - ٢٦٣ / ٣: مفرج الكروب) ٢(

[ * ]  

)٢٢/١٣٨(  

  

  .الروميون، فطار لب كيكاوس، وازم فتبعه االشرف يتخطف جنده واسترد رعبان وتل باشر
  .مات كيكاوس باخلوانيق يف سنة مخس عشرة وست مئة: وقيل

  
  لطان الكبري عالء الدين خوارزمشاه حممد ابن السلطان خوارزمشاهالس*  خوارزمشاه - ٩١

  .إيل رسالن ابن خوارزمشاه أتسز ابن االمري حممد بن نوشتكني اخلوارزمي
مملوك السلطان ألب أرسالن بن جغريبك ) ٢(نسب عالء الدين ينتهي إىل إيلتكني ): ١(قال ابن واصل 

  .السلجوقي
يف احلوادث، وأنه أباد ملوكا، واستوىل على عدة " تاريخ الكبري ال" قد سقت من أخباره يف : قلت

أقاليم، وخضعت له الرقاب، وقد حارب اخلطا غري مرة، فازم جيشه يف نوبة وثبت هو، فأسر هو 
: وأمري، أسرمها خطائي، فصري نفسه مملوكا لذلك االمري، وبقي يقف يف خدمته، فقال االمري للخطائي

 هذا إىل أهلي لريسلوا ماال يف فكاكي، ففعل ومتت احليلة، وعاد خوارزمشاه ابعث رسولك مع غالمي
  إىل ملكه، مث عرف
__________  

أخباره مشهورة جدا يف مجيع الكتب التارخيية املستوعبة لعصره قلما خيلو منها كتاب، ومن أكثرها (*) 
وتاريخ االسالم وغريها، وله ترمجة البن االثري ومرآة الزمان " الكامل " أمهية ما جاء يف غري موضع من 

، وتاريخ االسالم، ١٢٢:  فما بعد، وذيل الروضتني٣٥٨ / ١٢: الكامل: مفردة يف مصادر عدة منها
 / ١٧: وعقد اجلمان للعيين)  وهي ترمجة رائقة خبطه٣٠١١جملدا أيا صوفيا  (١٧٧ - ١٧٢: الورقة
 ٦١٥ب السبط فترمجه يف حوادث سنة ، وأغر٢٤٨ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤١٨ - ٤١٢: الورقة
  . وهو من االوهام الواضحة٦٠٠ - ٥٩٨ / ٨" املرآة " من 

  .٣٥ - ٣٤ / ٤: مفرج الكروب) ١(



  .بلتكني: يف املطبوع من مفرج الكروب) ٢(
[ * ]  

)٢٢/١٣٩(  

  

  .اخلطائي فسار مع ذلك االمري إىل خدمة السلطان فأكرمه وأعطاه أشياء
كان صبورا على التعب وإدمان السري غري متنعم وال متلذذ إمتا مته ): ١(االثري قال عز الدين علي ابن 

  .امللك
  وكان فاضال، عاملا بالفقه

أتيته : واالصول، مكرما للعلماء حيب مناظرم، ويتربك بأهل الدين، قال يل خادم احلجرة النبوية
نعم، فأخذ يدي وأمرها : وسلم ؟ قلتأنت ختدم حجرة النيب صلى اهللا عليه : فاعتنقين، ومشى يل وقال
  .على وجهه، وأعطاين مجلة

أفىن ملوك خراسان وما وراء النهر، وأخلى البالد واستقل ا فكان سببا ): ٢(قال سبط اجلوزي 
هلالكه، وملا نزل مهذان كاتب ابن القمي نائب الوزارة أمراءه ووعدهم بالبالد، فراموا قتله، فعرف 

ه من اخلطا سبعون ألفا، وكان خاله منهم، فنم عليه فاختفى فنهبوا خزائنه، وسار إىل مرو وكان مع
  .كان فيها عشرة آالف دينار، وله عشرة آالف مملوك، فركب إىل جزيرة هاربا: فيقال
  .٥٩٦تسلطن يف سنة : قلت

 أعور قميئا، كثري اللعب باملالهي، بعث برأس طغرل إىل بغداد،) ٣(كان أبوه تكش : وقال املوفق
وطلب السلطنة، فتحركت اخلطا، فاحتاج أن يرد خوارزم، فتوىل بعده ابنه حممد، وكان حممد شجاعا، 

  شهما، مغوارا، غزاء، سعيدا، يقطع املسافات الشاسعة بسرعة، وكان هجاما
__________  

  .بتصرف) بريوت (٣٧١ / ١٢: الكامل) ١(
  .٥٩٩ / ٨: مرآة الزمان) ٢(
، وقيدها حمققو مفرج "تاريخ االسالم " املؤلف يف غري موضع من وجدت التاء مكسورة خبط ) ٣(

  .الكروب بالفتح وما أظنهم أصابوا
[ * ]  

)٢٢/١٤٠(  

  



، وكان قليل النوم، طويل النصب، خيدم أصحابه، وحيرس، وثيابه )١(فاتكا أيت برأس أخيه فلم يكترث 
علماء، صحب الفخر الرازي قبل امللك، وعدة فرسه ال تبلغ دينارا، وكان كثري االنفاق، له مشاركة لل

  ولكنه
، قطع خطبة "حممد ينصر دين حممد : " أفسد العجب، والثقة بالسالمة، واستهان باالعداء، وكان يقول

من رجل تركي، فكل ملك ال يكون قصده ) ٢(اخلليفة وجاهر، وأراد أن يتشبه باالسكندر، وأين الويل 
ذا أمة اخلطا فنازهلم بأمة التتر واستأصلهم إال من خدم معه، مث إقامة احلق فهو وشيك الزوال، جاهر ه

  .انتقل إىل التتر
فكانت بالد ما وراء النهر يف طاعة اخلطا، وملوك خبارى ومسرقند يؤدون : مث ذكر املوفق أشياء، وقال

أنه مل يبق االتاوة إىل اخلطا، وكانت هذه االمم سدا بني ترك الصني وبيننا ففتح هذا السد الوثيق وظن 
من يقاومة، فانتقل إىل كرمان، مث العراق، مث أذربيجان، وطمع يف الشام ومصر، وكان عليه سهال لو 

  .قدر
إنه يبقى أربعة : بات صاحب حلب ليله مهموما ملا اتصل به من أخبار هذا وطمعه يف الشام، وقيل عنه

البالد ويهجم املدينة يف نفر يسري، مث أيام على ظهر فرسه ال يرتل إمنا ينتقل من فرس إىل فرس ويطوي 
  .يصبحه من عسكره عشرة آالف وميسيه عشرون الفا، ورمبا هجم البلد يف مئة، فيقضي الشغل قبل

  .قتل عدة ملوك، وإمنا أخذه البالد بالرعب واهليبة
  وبعد موت الظاهر غازي جاء

__________  
يه فأحضر رأسه إليه وهو على الطعام فلم فأول ما فتك بأخ: " قال املؤلف يف تاريخ االسالم) ١(

  ".يكترث 
فإن االسكندر مع فضله وعدله : " االسكندر، فقد قال يف تاريخ االسالم نقال عن املوفق: يعين به) ٢(

فقد علم بالتجربة ...وإظهاره كلمة التوحيد كان يف صحبته ثالث مئة حكيم يسمع منهم ويطيع
  .اخل...والقياس أن كل ملك

[ * ]  

)٢٢/١٤١(  

  

  سلطان السالطني يسلم عليكم ويعتب إذ مل نئوه: رسوله إىل حلب، فقال
تعاىل : بفتح العراق وأذربيجان، وإن عدد جيشه سبع مئة ألف، مث توجه رسوله إىل العادل بدمشق يقول

  .، فبقي الناس يهزؤون منه!إىل اخلدمة فقد ارتضيناك أن تكون مقدم الركاب 



جالل الدين الذي : وكان له أربعة أوالد!  الروم أمري علم له واخلليفة خطيبا له ومسعنا أنه جعل صاحب
قام بعده، وغياث الدين تترشاه، وقطب الدين أزالغ، وركن الدين غورشاه حيىي، وكان أحسنهم، 

وضربت النوبة بأمره هلم يف أوقات الصلوات اخلمس، على عادة امللوك السلجوقية، وانفرد هو بنوبة 
  .ندر، فيضرب وقت املطلع واملغيب، وكانت سبعا وعشرين دبدبة من الذهب املرصع باجلوهراالسك

  ).١(وأما امللوك الذين كانوا يف خدمته فكان يذهلم ويهينهم، وجعلهم يضربون له طبول الذهب 
 وملا مث إنه نزل مذان وانتشرت مجوعه، فاختلت عليه بالد ما وراء النهر، فرجع بعد أن أهلكهم الثلج،
أباد أميت اخلطا والتتر وهم أصحاب تركستان وجند وتنكت ظهرت أمة يسمون التتر أيضا، وهم 
صنفان، وطمعوا يف البالد فجمع وعزم على لقائهم، فوقع جنكزخان رأس الطمغاجية على كمينه 

وضرب مع فطحنوه، وازم جالل الدين ابنه إليه، وخيل إليه تعس اجلد أن يف أمرائه خمامرين فمسكهم 
  .التتار مصافا بعد آخر فتطحطح، ورد إىل خبارى منهزما

مث جاء من خبارى ليجمع العساكر بنيسابور فأخذت التتار خبارى، وهجموا خراسان ففر، فما وصل إىل 
الري إال وطالئعهم على رأسه، فازم إىل قلعة برجني، ومعه ثالث مئة فارس عراة مضهم اجلوع 

  مفاستطعموا من أكراد فل
__________  

  ".جيعل طبول الذهب يف أعناق امللوك وهم قيام يضربون : " يف تاريخ االسالم أوضح مما هنا وهو) ١(
[ * ]  

)٢٢/١٤٢(  

  

حيتفلوا م، مث اعطوهم شاتني وقصعيت لنب، مث رجع إىل اوند، مث إىل مازندران وقعقعة سالحهم قد 
  . وطلب دواء فأعوزه اخلبز وماتمالت مسعه وبصره، فرتل ببحرية هناك فانسهل،

إنه استوىل على حنو أربع مئة مدينة، : كان عدة جيشه يف الديوان ثالث مئة ألف فارس، وقيل: وقيل
وكانت أمة تركان يف عظمة ما مسع قط مبثلها، ويف جربوت، فأسرها جنكزخان، وذاقت ذال وجوعا، 

بادر إىل مركب فوقعت عنده سهامهم وخاضوا ويف اآلخر داخله رعب زائد من التتار، كبسه التتار، ف
وسلت عليه حساما ثقيال فلم تغن عنه * أتته املنية مغتاظة : فما قدروا، وكان هو يف علة ذات اجلنب

ويفنيهم الدهر جيال فجيال مات يف * ومل جيد فيل عليه فتيال كذالك يفعل بالشامتني * محاة الرجال 
  .ن يف عمامة لفراشهاجلزيرة سنة سبع عشرة وست مئة، وكف

: " وكانت أمه جتيد اخلط، وتعلم، اعتصمت باهللا وحده، وحكمها يساوي حكم ابنها، فمن ألقاا
، وكانت سفاكة للدماء وهي من بنات ملوك "عصمة الدنيا والدين ألغ تركان سيدة نساء العاملني 



اجلميع، ومما أخذوا البنها الترك، وهلا من االموال واجلواهر ما يقصر الوصف عنه، فاخذت التتار 
  .فيهما ما يساوي خراج االرض: صندوقني كان هو يقول

  
االديب االوحد شاعر دمشق شهاب الدين فتيان بن علي بن فتيان الدمشقي *  فتيان - ٩٢

  .الشاغوري
__________  

  = [ * ]، والتكملة ٦٣ / ٣: ، ومعجم البلدان)القسم الشامي (٢٤٧ / ١: خريدة القصر(*) 

)٢٢/١٤٣(  

  

  .حدث عن احلافظ أيب القاسم ابن عساكر
  .روى عنه القوصي، واليلداين، وباالجازة عمر ابن القواس

  .وكان حنيفا أدب بعض أوالد امللوك ومدح الكبار
  .سنة مخس عشرة وست مئة) ١(ومات يف احملرم 

 قدح يا جنة الزبداين وأمخد اجلمر يف الكانون حني* قد أمجد اخلمر كانون بكل قدح ): ٢(وهو القائل 
واجلو حيلجه * حبسن وجه إذا وجه الزمان كلح فالثلج قطن عليك السحب تندفه * أنت مسفرة 

سود ومسن * يا رب بيض سللن البيض من حدق : والقوس قوس قزح وله من قصيدة طويلة بديعة
الكحل للكحل الشعور هجران ) ٣( ثات -* كأعطاف القنا الذبل هيف اخلصور نقيات الثغور أثي 

  من وراء السجف والكلل) ٤(مثل الشموس اجنلى عنها الغمام إذا غازلننا 
   بنشيخ احلنابلة قاضي سامراء أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد*  السامري - ٩٣

__________  
: ، وتاريخ االسالم، الورقة٢٦ - ٢٤ / ٤: ، ووفيات االعيان١٥٧٨: الترمجة / ٢: للمنذري= 

، وبغية ٢٢٥ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٨ / ١: ، ومطالع البدور للغزويل)١٥٨٢باريس  (٢١٩
  .٦٤ - ٦٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٤٣ / ٢: الوعاة

  ".التكملة " يف سحر الثاين والعشرين منه، كما ذكر املنذري يف ) ١(
  .وكان قد أقام ا مدة" الزبداين " قال ذلك يف ) ٢(
  .كثيفات: اثيثات) ٣(
  .، وليس بشئ"غازللنا : " يف االصل) ٤(

  = [ * ]الترمجة  / ٢: ، وتكملة املنذري)شهيد علي (٥٧تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 



)٢٢/١٤٤(  

  

  ".املستوعب " إدريس بن سنينة السامري صاحب 
امراء من كبار الفقهاء، صنف، وأشغل، ومسع من أيب الفتح ابن البطي، لكن مل يرو شيئا، ويل قضاء س

  .مدة وتركه
  .سنة ست عشرة وست مئة، وله إحدى ومثانون سنة) ١(مات يف رجب 

  
 احلافظ املفيد احملدث عماد الدين أبو القاسم علي ابن احلافظ اء الدين*  العماد بن عساكر - ٩٤

  .القاسم ابن احلافظ الكبري أيب القاسم ابن عساكر الدمشقي الشافعي
  .ولد سنة إحدى ومثانني

ع من أبيه، وعبد الرمحن ابن اخلرقي، وإمساعيل اجلرتوي، واالثري بن بنان، واملؤيد الطوسي، وعبد ومس
  .املعز اهلروي

اليب اليمن الكندي، وكان جمدا يف " املشيخة " وارحتل إىل العراق وإىل خراسان، وعين باحلديث، وخرج 
  الطلب، أدركه االجل بعد عوده من خراسان،

__________  
 ١٢١ / ٢: ، والذيل البن رجب)١٥٨٢باريس  (٢٣٠ وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ،١٦٨١= 
  .٢٢٩ - ٢٢٨ص : ، والتاج املكلل للقنوجي٧١ - ٧٠ / ٥: ، وشذرات الذهب١٢٢ -
  ".تويف يف ليلة السابع والعشرين من رجب : " قال املنذري) ١(

، وذيل الروضتني اليب ١٦٦٧الترمجة  / ٢: ، وتكملة املنذري١٤٧ / ١٢: الكامل البن االثري(*) 
  .١٢٠ص : شامة

، واملختصر ١١٤٧الترمجة  / ٤: ، والتلخيص البن الفوطي١٢١ يف ص ٦١٧مث ذكره يف وفيات سنة 
 / ٥، والعرب )١٥٨٢باريس  (٢٢٩ - ٢٢٨، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٣١ / ٣: اليب الفداء

، والبداية ١٢٦ / ٥: ، وطبقات السبكي١٣٧لورقة ا / ١٢ والصفدي الوايف بالوفيات، ٦٣ - ٦٢
  ، والعقد املذهب البن٨٥ / ١٣: النهاية

، ٢٤٦ / ٦، والنجوم الزاهرة ٣٩٨ - ٣٩٧الورقة  / ١٧، وعقد اجلمان للعيين، ١٦٦امللقن، الورقة 
  .٧٠ - ٦٩ / ٥، وشذرات الذهب ٣الورقة  / ١٠وتاريخ ابن الفرات، 

[ * ]  

)٢٢/١٤٥(  



  

  .حرامية وجرح ومات يف مجادى االوىل سنة ست عشرة وست مئة ببغدادخرجت عليه 
  .لنفسه، وحدث ا سنة ست مئة" االربعني " وأقام خبراسان أكثر من سنة، وقد خرج 

مسع منه تاج االمناء، وأخوه الفقيه فخر الدين عبد الرمحان، وابن خليل، والتاج ابن القرطيب، وقد رثاه 
* فترفق ومن باالسعاد عج عليها نقضي لبانات قل * صاحيب هذه ديار سعاد : هاالعز النسابة بأبيات من

سألت العز ابن عساكر عن العماد، :  ب مستهام أصماه حب سعاد قرأت خبط عمر بن احلاجب-
  .كان يتشيع، وكنت أنقم عليه ذلك، وال جرم أنه قصف: فقال
  .عاش مخسا وثالثني سنة رمحه اهللا، وساحمه: قلت

 أبو اليمن عبد الصمد بن عساكر يف كتابه، أخربنا أخي عبد امللك، أخربنا حممد بن أيب جعفر، أخربنا
  ".صحيح البخاري " أخربنا علي بن القاسم، عن أبيه، عن جده، عن أبيه احلسن حبديث من 

  
  امللك املنصور ناصر الدين حممد ابن امللك املظفر تقي الدين عمر*  صاحب محاة - ٩٥

__________  
، ١٥٧ - ١٥١الورقة  / ٦عقود اجلمان البن الشعار، : سريته مشهورة يف كتب التاريخ وانظر(*) 

، ومفرج الكروب البن ١٢٤ص : ، وذيل الروضتني اليب شامة١٧٧٥الترمجة  / ٣: وتكملة املنذري
  ، وتاريخ االسالم١٣٢ / ٣، واملختصر اليب الفداء ٨٦ - ٧٧ / ٤: واصل

 - ٢٥٩ / ٤: ، والوايف بالوفيات٧١ / ٥، والعرب )١٥٨٢باريس  (٢٤٢ - ٢٤١للذهيب، الورقة 
= [ ، والسلوك ٩٣ / ١٣: ، والبداية والنهاية٤٩٩ - ٤٩٨ / ٢، وفوات الوفيات البن شاكر ٢٦٠
[ *  

)٢٢/١٤٦(  

  

  .ابن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي صاحب محاة، وأبو ملوكها
  .الح الدين، وألف تارخيا كبريا يف جملداتمسع من أيب الطاهر بن عوف بالثغر مع عم أبيه ص

  .وكان شجاعا، حمبا للعلماء يقرم ويعطيهم
، وكانت دولته ثالثني سنة، وقد هزم الفرنج مرتني، وكان زوج بنت "معجمه " روى عنه القوصي يف 

  . زرقاءالسلطان امللك العادل، وجاءته منها أوالده، وماتت، فبالغ يف حزنه عليها، حىت إنه لبس عمامة
طبقات " وملا ورد السيف اآلمدي محاة بالغ يف إكرامه، واشتغل عليه، وألف ): ١(قال ابن واصل 

حنو عشرين جملدة، ومجع يف خزانته من الكتب ما ال مزيد عليه، " مضمار احلقائق " وكتاب " الشعراء 



 والفالسفة والكتبة، وكان وكان يف خدمته ما يناهز مئيت معمم من الفقهاء واالدباء والنحاة واملنجمني
  .كثري املطالعة والبحث

بىن سورا حلماة ولقلعتها، وكان موكبه جليال جتذب بني يديه السيوف الكثرية، يضاهي موكب عمه 
  .العادل

  ".ديوان " ومجع نظمه يف 
  .مث أورد منه ابن واصل قصائد جيدة

لج رسالن تسعة أعوام، وتلقب مات يف ذي القعدة سنة سبع عشرة وست مئة، ومتلك بعده ابنه ق
  ).٢(بامللك الناصر 

وهو ابن أخت امللك املعظم، فعزله الكامل ووىل أخاه امللك املظفر، وسجن قلج رسالن حىت مات 
  .مبصر

__________  
، والنجوم الزاهرة ٤١٠ - ٤٠٩الورقة  / ١٧، وعقد اجلمان للعيين، ٢٠٥ / ١ / ١للمقريزي ج = 
  .٨٤ص : ، وتاريخ محاة للصابوين٧٨ - ٧٧ / ٥، وشذرات الذهب ٢٥٠ / ٦
  . فما بعد، بتصرف كبري٧٨ / ٤: مفرج الكروب) ١(
  . فما بعد٨٦ / ٤: مفرج الكروب) ٢(

[ * ]  

)٢٢/١٤٧(  

  

 بن موسى الكردي الشهرزوري العالمة املفيت صالح الدين عبد الرمحان بن عثمان*  الصالح - ٩٦
  .عمرو بن الصالحالشافعي، والد الشيخ تقي الدين أيب 

  .تفقه على أيب سعد بن أيب عصرون وغريه، وبرع ودرس باالسدية حبلب
  .تفقه به ولده، وغريه

  .مات حبلب يف ذي القعد سنة مثاين عشرة وست مئة عن بضع وستني سنة
  

بن  بن هبة اهللا االمام احلافظ املفيد الفقيه الشاعر أبو نصر عبدالرحيم بن النفيس* *  ابن وهبان - ٩٧
  .وهبان السلمي احلديثي مث البغدادي

مسع أبا الفتح بن شاتيل، ونصر اهللا القزاز، وفارسا احلفار، وأبا الفتح املندائي، واملؤيد الطوسي، وأبا 
  .روح، وأبا اليمن الكندي، ومبصر وأصبهان، وخراسان



، ولد حبديثة النورة بقرب كان حاد القرحية، فقيها، أديبا، شاعرا): ١(روى عنه أبو حممد املنذري، وقال 
  .هيت

__________  
  ).٣٠١١: أيا صوفيا (١٨٣: تاريخ االسالم، الورقة(*) 

باريس  (٢٤٦ - ٢٤٥، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٨٥٨الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(* *) 
  ،١٣٠ - ١٢٨ / ٢، والذيل البن رجب ٤٧، واملستفاد للدمياطي، الورقة )١٥٨٢

  .٨١ - ٨٠ / ٥هب وشذرات الذ
  .١٨٥٨: الترمجة / ٣: التكملة) ١(

[ * ]  

)٢٢/١٤٨(  

  

كان حافظا، ثقة، متقنا ظريفا، كيسا متواضعا، له النظم والنثر، اصطحبنا مدة، ): ١(وقال ابن النجار 
  .الكثري، سكن خوارزم إىل أن أحرقها التتار وعدم خربه سنة مثاين عشرة وست مئة) ٢(وأفادين 

  .رو، ومولده سنة سبعنيكتبت عنه مب
ابن عبدامللك بن متيم الشيباين ) ٣(ويف سنة مثاين عشرة أسرت التتار احلافظ املفيد عبد العزيز : قلت

  .الدمشقي أحد الطلبة املشهورين وعدم خربه
  

 بن الكبري صاحب اخلط الفائق أمني الدين املوصلي امللكي من موايل السلطان ملكشاه*  ياقوت - ٩٨
  . حممد بن ملكشاه السلجوقيسلجوق بن

عدة نسخ، وكتب ) ٤" (الصحاح " برع يف العربية، وتقدم فيها، وانتهى إليه حسن الكتابة، نسخ ب 
  .عليه أوالد الرؤساء مث شاخ، وتغري خطه

__________  
  .٤٧: انظر املستفاد منه الذي اختاره الدمياطي احلسامي، الورقة) ١(
  .يس بشئ، ول"وأفالين : " يف االصل) ٢(
  ).٣٠١١: أيا صوفيا (١٨٤: تاريخ االسالم، الورقة) ٣(

، ووفيات )بريوت (٤٠٥ / ١٢: ، والكامل البن االثري٢٦٨ - ٢٦٧ / ٧: إرشاد االريب(*) 
: ، والنجوم الزاهرة)٣٠١١: أياصوفيا (١٩١: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٢٢ - ١١٩ / ٦: االعيان

  رياقوت الرومي موىل ابن البخاري املتوىفويف اثناء ترمجة أيب الد (٢٨٣ / ٥



  ).٥٤٣سنة 
ونسخ نسخا عديدة بكتاب ": " تاريخ االسالم " صحاح اجلوهري، وقد قال املؤلف يف : يعين) ٤(

الصحاح للجوهري كل نسخة يف جملد واحد، وهي ميسرة الوجود عند االعيان، وكانت النسخة تباع 
  ".مبئة دينار 

[ * ]  

)٢٢/١٤٩(  

  

  .مل يكن يف زمانه من يؤدي طريقة ابن البواب مثله) ١(ن االثري قال اب
  .مات باملوصل يف سنة مثاين عشرة وست مئة، ومدحه النجيب الواسطي بقصيدة

  
 مث البغدادي احلنبلي، الشيخ ابن الشيخ االمام أيب حممد عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي*  موسى - ٩٩

  .مشقاملسند ضياء الدين أبو نصر نزيل د
  .ولد يف ربيع االول سنة تسع وثالثني ومخس مئة

ومسع من أبيه، وأيب القاسم ابن البناء، وأيب الوقت السجزي، وأيب الفتح ابن البطي، وكان يسكن 
  .بالعقيبة

حدث عنه الضياء، وابن خليل، والربزايل، وعمر بن احلاجب، والسيف أمحد بن اد، والقوصي، 
التقي ابن الواسطي، والشمس ابن الكمال، وأبو بكر ابن االمناطي، وأمحد بن واملنذري، والفخر علي، و

علي سبط عبد احلق، وإمساعيل بن نور، والصفي إسحاق الشقراوي، ويوسف الغسويل، والعز أمحد بن 
  .العماد، والعماد عبد احلافظ بن بدران وخلق

  . أنه كان خاليا من العلمكتبت عنه بدمشق، وكان مطبوعا ال بأس به، إال: قال ابن النجار
__________  

  .٤٠٥ / ١٢: الكامل) ١(
، )١٥٨٢باريس  (٢٥٠الورقة : ، وتاريخ االسالم للذهيب١٨١٥الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

 / ١: ، وتاريخ ابن الفرات٢٥٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٩٣ / ٢: ، ودول االسالم٧٥ / ٥: والعرب
، السنون الضائعة ملصطفى ٨٣ - ٨٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٤٤يف ، والقالئد للتاذ٢٦الورقة 
  .٥٩: جواد
[ * ]  

)٢٢/١٥٠(  



  

كان ظريفا رق حاله واستوىل عليه املرض يف آخر عمره إىل أن تويف ليلة اجلمعة : وقال عمر بن احلاجب
ئل ال تليق أول مجادى اآلخرة سنة مثاين عشرة وست مئة وكان آخر أوالد أبيه وفاة، وكان يرمى برذا

  .عنده دعابة: مبثله، قال يل أبو عبد اهللا الربزايل
مسند " ، ومنتقى من "حديث زغبة " ، والثاين من "املخلص " مسعت من طريقه املنتقى من أجزاء : قلت

  ".جزء أيب اجلهم " و " عبد بن محيد 
  

 اخلضر اهللا بن أيب طالبالشيخ املعمر املسند االمني سديد الدين أبو حممد هبة *  ابن طاووس - ١٠٠
  .بن هبة اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن طاووس البغدادي االصل الدمشقي

  .من بيت العلم والرواية
  .ولد سنة سبع وثالثني، ومخس مئة يف ربيع االول

ومسع يف اخلامسة من الفقيه نصر اهللا بن حممد املصيصي، ومسع من ناصر بن حممد القرشي، واخلضر بن 
لي بن سليمان املرادي، ونصر بن أمحد ابن مقاتل، وأيب القاسم بن النب، وأيب طاهر السلفي عبدان، وع
  .ارحتل إليه

  .وكان عسرا يف الرواية ال حيدث إال من أصل، وكان كثري التالوة، ومل يكن يدري فن احلديث
__________  

باريس  (٢٥١ - ٢٥٠قة ، وتاريخ االسالم للذهيب، الور١٨١٠الترمجة  / ٣: تكملة املنذ ري(*) 
، ٢٦الورقة  / ١: ، وتاريخ ابن الفرات٢٥٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٧٦ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢

  .٨٣ / ٥: وشذرات الذهب
[ * ]  

)٢٢/١٥١(  

  

، والعماد حممد بن صصرى، وأبو الغنائم )١(حدث عنه ابن النجار، وابن خليل، وحممد بن علي النشيب 
  .ائفةبن عالن، والفخر علي، وط

  .ومسعنا بإجازته من أيب حفص ابن القواس
  .مات يف سابع مجادى االوىل سنة مثان عشرة وست مئة

  
  .الشيخ أبو املعايل أمحد بن اخلضر الصويف*  أخوه - ١٠١



  .مسع من أبيه، ومحزة بن كروس، وابن عساكر، وكان قليل العلم
سطي، وابن ااور، وعبد احلافظ بن بدران، روى عنه الضياء، واجلمال ابن الصابوين، والتقي ابن الوا

  .وآخرون
  .سنة مخس وعشرون وست مئة) ٢(مات يف رمضان 

  
  ابن أيب سعد ثابت، أو حممد، بن إبراهيم، الشيخ املسند أبو سعد* *  ثابت بن مشرف - ١٠٢

__________  
ذهيب يف الصفحة ، وتوهم ال)٣٤٨(من ولد نشبة بن ربيع بطن من متيم كما يف مشتبه الذهيب ) ١(
  .من املشتبه فذكر أن نشبة بطن من قيس) ٧٤(

  .البشيت: ، ويف االصل٥٧: الورقة / ١: وانظر توضيح ابن ناصر الدين
  ،٧٣الورقة  / ١: ، وبغية الطلب البن العدمي٢٢١٠الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

 / ٦، والنجوم الزاهرة ١٠٢  /٥والعرب ) ٣٠١٢أيا صوفيا  (٤٩وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة 
  .١١٦ / ٥، وشذرات الذهب ٢٧٠

تويف يف رابع شهر رمضان سنة مخس ..ان شيخنا أبا املعايل: "...قال ابن العدمي يف بغية الطلب) ٢(
  ".وعشرين وست مئة 

، وتكملة )٥٩٢١باريس  (٢٩٠، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة ٦٨التقييد البن نقطة، الورقة (* *) 
   = [ * ]- ٢٥٢، وتاريخ االسالم للذهيب الورقة ١٩٠٦: الترمجة / ٣: ياملنذر

)٢٢/١٥٢(  

  

  .البغدادي االزجي املعمار البناء، ويعرف بابن شستان
  .ولد سنة بضع وثالثني

ومسع من أيب بكر ابن الزاغوين، وأيب الوقت، وسعيد ابن البناء، وأيب الفتح الكروخي، وحممد بن ناصر، 
اسي، وحممد بن أمحد التريكي، وأمحد بن هبة اهللا بن الواثق، ونصر بن نصر العكربي، وأيب جعفر العب

  .وأمحد بن ناقة، وحممد بن عبيد اهللا الرطيب
  .ومسع بإفادة أبيه وبنفسه

وأجاز له وجيه الشحامي، وأبو الربكات ابن الفراوي، وكان عمه علي بن أيب سعد اخلباز من أعيان 
  .الطلبة ببغداد

  . بكسر أوله، ورأيت بعضهم ضمه:وشستان



حدث عنه الربزايل، والضياء، وابن عبد الدائم، والصاحب عمر بن العدمي، وولده عبد الرمحان، وحممد 
  .بن أيب الفرج بن الدباب، والكمال أمحد ابن النصييب، وطائفة، حدث حبلب وبدمشق

  .طلبة يذمونهكان صعب االخالق ظاهر العامية، مسعت عامة ال): ١(قال ابن نقطة 
  .مات يف خامس ذي احلجة سنة تسع عشرة وست مئة): ٢(قال املنذي 

__________  
، ٢٧٠ - ٢٦٩ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه٧٧ - ٧٦ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٥٣= 

  .٨٥ - ٨٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٥٤ / ٦: والنجوم الزاهرة
  .٦٨: التقييد، الورقة) ١(
  .١٩٠٦ الترمجة  /٣: التكملة) ٢(

[ * ]  

)٢٢/١٥٣(  

  

 ابن ابن حممد بن عيسى الشيخ العامل املقرئ الصاحل اخلري املسند أبو بكر*  مسمار بن عمر - ١٠٣
  .العويس النيار،، بغدادي مشهور

نزل املوصل، وأقرأ القرآن، وحدث، ومسع الكثري من أيب الفضل االرموي، وابن ناصر، وسعيد ابن 
امسه حممد، وإن الوزير ابن هبرية لقبه : ابن الزاغوين، وأيب الوقت، وابن ناقة، قيلالبناء، وأيب بكر 

  .كأنه مسمار: مبسمار، كان جيلس للسماع وهو صيب ال يكاد يتحرك، فقال
  .وكان مشهورا باخلري

حدث عنه ابن الدبيثي، والضياء، والربزايل، وركن الدين أمحد بن قرطاي االربلي، وعباس بن بزوان 
  .، والشيخ عبد الكرمي بن منصور االثري، وسيدة بنت درباس، ومجاعة)١(

  ).٢(وأجاز للعماد بن سعد، ولعلي بن أمحد بن عبد الدائم 
  ).٣(مات باملوصل يف ثاين عشر شعبان سنة تسع عشرة وست مئة، وكان مولده يف سنة مثان وثالثني 

__________  
  ، والتقييد)ظاهرية (٣٨الورقة )  ومسماربشمار(مادة : اكمال االكمال البن نقطة(*) 

 ٧٨٣الترمجة  / ٤: ، وتلخيص ابن الفوطي١٨٩٠الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٢١٢له، الورقة 
، ٧٧: والعرب) ١٥٨٢باريس  (٢٥٦ - ٢٥٥ولقبه عفيف الدين، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة 

  .٢٥٣ / ٦ ، والنجوم الزاهرة١١٦واملختصر احملتاج إليه، الورقة 
  .من توضيحه ملشتبه الذهيب" بزوان " قيده احلافظ ابن ناصر الدين يف ) ١(



  ".التكملة " ، كما ذكر يف ٦٠٨وأجاز للزكي املنذري غري مرة، منها من شهر ربيع االول سنة ) ٢(
 سنة يف شهر ربيع االول: ومولده ببغداد يف مجادى اآلخرة، وقيل": " التكملة " قال املنذري يف ) ٣(

  ".مثان وثالثني ومخس مئة 
[ * ]  

)٢٢/١٥٤(  

  

املارديين، والقاضي أبو طالب ) ١(وفيها مات شيخ اليونسية الزاهد يونس بن يوسف بن مساعد القنيب 
بن عبد اهللا بن حديد الكناين االسكندراين، وابن االمناطي احملدث، وثابت بن مشرف، واملقرئ ) ٢(أمحد 

لبلوي الوادياشي، والشيخ علي بن إدريس البعقويب الزاهد، والكمال علي بن عبد الصمد بن أيب رجاء ا
، واحلافظ حممد بن عبد الواحد الغافقي املالحي، "الديوان " حممد ابن النبيه املصري الشاعر صاحب 

  .واالمام أبو الفتوح ابن احلصري
__________  

 تصغري قناة، وهي من -ياء آخر احلروف  بضم القاف وفتح النون وتشديد ال-منسوب إىل القنية ) ١(
، ووجدا جمودة التقييد خبط )٢٥٧ / ٧(أعمال دارا من نواحي ماردين، قيدها ابن خلكان يف وفياته 

  ).٣٠١١ من جملد أيا صوفيا ٢٠١الورقة (الذهيب يف ترمجة يونس املذكور يف تاريخ االسالم 
  ).٣٠١١أيا صوفيا  (١٩٣: السالم، الورقة، وتاريخ ا١٨٨٠: الترمجة / ٣: تكملة املنذري) ٢(

  .وهو كناين من ولد سراقة بن مالك بن جشم
[ * ]  

)٢٢/١٥٥(  

  

  الطبقة الثالثة والثالثون
 راجح الشيخ االمام العامل الفقيه املناظر شهاب الدين أبو عبد اهللا حممد بن خلف*  ابن راجح - ١٠٤

  .نبليبن بالل بن هالل بن عيسى املقدسي اجلماعيلي احل
  .ولد سنة مخسني ومخس مئة ظنا جبماعيل

وترىب بالدير بقاسيون، وأخذه احلافظ عبد الغين معه يف سنة ست وستني إىل السلفي، فسمع منه كثريا، 
  .ورجع فسار إىل بغداد فسمع من ابن اخلشاب، وشهدة والطبقة

__________  



، وعقود اجلمان ٦٢٣ - ٦٢٢ / ٨: مان، ومرآة الز)شهيد علي (٤١تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 
: ، وذيل الروضتني اليب شامة١٧٩١الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٢٤٥الورقة  / ٦: البن الشعار

، واملختصر احملتاج ٧٥ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٤٨، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٣٠
، والذيل البن ٩٦ / ١٣:  والبداية والنهاية،٤٦ - ٤٥ / ٣: ، والوايف بالوفيات٤٥ - ٤٤ / ١: إليه

، ٢٥١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٢٦الورقة  / ١٧، وعقد اجلمان للعيين ١٢٥ - ١٢٤ / ٢: رجب
  .٨٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٤الورقة  / ١: وتاريخ ابن الفرات

[ * ]  

)٢٢/١٥٦(  

  

  . على ابن املينومسع بدمشق من أيب املكارم بن هالل ومجاعة، وكتب الكثري واشتغل
صار أوحد زمانه يف علم النظر، وكان يقطع اخلصوم، ويذهب فيناظر احلنفية، : قال احلافظ الضياء

  .هو مسحور: ويتأذون منه، وقد ألبسه شيخه ابن املين طرحة، مث إنه مرض واصفر حىت قيل
  . واليته وكراماتهوكان كثري اخلري والصالة، سليم الصدر، رأيتهم حبماعيل يعظمونه، وال يشكون يف

حدثين مجاعة من مجاعيل منهم خايل عمر بن : ومسعت االمام عبدالرمحن بن حممد بن عبد اجلبار يقول
  .وقعت يف مجاعيل فتنة، فخرج بعضهم إىل بعض بالسيوف، وكان ابن راجح عندنا: عوض قال

  .فضرب بعضهم بعضا بالسيوف فما قطعت شيئا: فسجد ودعا، قالوا: قالوا
فلقد رأيتين ضربت بسيفي رجال، وكان سيفا مشهورا فما قطع شيئا، وكانوا يرون أن هذا : عمرقال 

  .بربكة دعائه
هو إمام حمدث، فقيه، عابد، دائم الذكر، ال تأخذه يف اهللا لومة ": معجمه " قال عمر ابن احلاجب يف 

عد اجلمعة من حفظه، الئم، صاحب نوادر وحكايات، عنده وسوسة زائدة يف الطهارة، وكان حيدث ب
  .وكانت أعداؤه تشهد بفضله

  .كان كثري احملفوظ، متحريا يف العبادات، حسن االخالق) ١(وقال املنذري 
  حدث عنه الضياء، والربزايل واملنذري، والقوصي، وابن: قلت

__________  
  .١٧٩١الترمجة  / ٣: التكملة) ١(

[ * ]  

)٢٢/١٥٧(  

  



خر علي، وابن الكمال، والتقي ابن الواسطي، والعماد عبد احلافظ، عبد الدائم، وابن أيب عمر، والف
  .والعز ابن العماد، وإمساعيل ابن الفراء وخلق

  .قرأت وفاته خبط الضياء يف التاسع والعشرين من صفر سنة مثاين عشرة وست مئة
  

  بن ابن إلكيا حسن) ٢() (جالل الدين حسن ابن االمري ) ١(إلكيا *  صاحب االملوت - ١٠٥
  .الصباح االمساعيلي، رأس االمساعيلية

  .مات سنة مثاين عشرة وست مئة وقد شاخ
فقام بعده ابنه مشس الشموس عالء الدين حممد ) ٣(وكان قد أظهر شعار االسالم من الصالة والصيام 

  .بن حسن فطالت أيامه إىل أن أخذه هوالكو، وهدم االملوت
__________  

يخ املستوعية لعصره وخاصة كامل ابن االثري ومرآة السبط وتواريخ الذهيب أخباره مبثوثة يف التوار(*) 
، وتاريخ االسالم، ١٣٧ / ٣: ، وخمتصر أيب الفدا١٦٧ / ١٢: وغريها، وترمجته يف الكامل البن االثري

: ، والبداية والنهاية البن كثري٥٤: الورقة / ١١: ، والوايف بالوفيات)١٥٨٢باريس  (٢٤٤: الورقة
  .٨٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٩٦ / ١٣

  ).١٨٥٩: الترمجة / ٣" (التكملة "  من ٦١٨وذكره املنذري يف آخر وفيات سنة 
  .لفظ فارسي معناه الرئيس أو الكبري: إلكيا) ١(
فراغ يف االصل، والظاهر عن الذهيب تركه لعدم معرفة اسم والد احلسن هذا، وما عرفه، ومل تذكر ) ٢(

  .٥١٨ا اسم أبيه، لكنها ذكرت انه حفيد احلسن بن الصباح املتوىف سنة املصادر اليت اطلعت عليه
على عهد اخلليفة الناصر لدين اهللا العباسي، والظاهر أن ذلك كان السباب سياسية حبتة، ولذلك ) ٣(

  ".جالل الدين " بدال من " ضالل الدين " نعته الذهيب يف غري ما موضع من كتبه 
  .ر من هذا الكتابوسيأيت خربه يف ترمجة الناص

[ * ]  

)٢٢/١٥٨(  

  

  . بن أيب العز الواسطي السفارالشيخ املقرئ أبو الفرج حممد بن عبد الرمحان*  الواسطي - ١٠٦
  شيخ معمر حيتمل سنه السماع من ابن احلصني وفاطمة اجلوزدانية،

، وحدث يف أسفاره  من أيب الوقت وأيب جعفر العباسي وأيب املظفر ابن التريكي- وقد كرب -وإمنا مسع 
  .بدمشق وحلب واملوصل وإربل وبغداد



  .وله اعتناء ما، وتعرف مساعاته
  .روى عنه الدبيثي، وابن خليل، والربزايل، والقوصي، وعبد الوهاب ابن زين االمناء

  .باملوصل" بصحيح البخاري " وحدث 
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة مثاين عشرة، وله مئة سنة وسنة

  
  .ابن إدريس احلسين، صاحب مكة* *  قتادة - ١٠٧

__________  
، وتلخيص ابن ١٨١٧الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)شهيد علي (٦٠تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 

باريس  (٢٤٩ ولقبه عفيف الدين، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٧٥٦الترمجة  / ٤: الفوطي
 / ١، وتاريخ ابن الفرات، ١٤هل املئة فصاعدا، الورقة ، وأ٦٨ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢
  .٢٥الورقة 
 / ٣: ، وتكملة املنذري٦١٨ - ٦١٧ / ٨: ، ومرآة الزمان١٦٥ / ١٢: الكامل البن االثري(* *) 
باريس  (٢٣٧، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٢٣: ، وذيل الروضتني اليب شامة١٧٤٩الترمجة 
 من ٦١ - ٣٩ / ٧ (١٣ - ٨الورقة  / ٣العقد الثمني للفاسي، ، و٦٩ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢
، ٥٠ - ٤٩ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٠٦ / ١القسم  / ١ج : ، والسلوك للمقريزي)املطبوع

  .٢٢: ، وخالصة ابن زيين دحالن٧٦ / ٥: وشذرات الذهب
  .٢٠٨ / ٤: ، وتاريخ العصامي١٩٨ / ٢: وله ترمجة يف شفاء الغرام

[ * ]  

)٢٢/١٥٩(  

  

، رمبا جار وظلم وعسف، وأخذ املدينة على يد ابنه حسن، فقتل حسن صاحبها عمه، )١(امتدت أيامه 
  .مث خنق أباه قتادة هذا، مث قتل عمه اآلخر

  ).٢(ولقتادة شعر جيد وعمر تسعني سنة 
  

موي  بن عبد الغالب بن نصر االاحملدث اجلوال الصاحل أبو عبد اهللا حممد بن عمر*  العثماين - ١٠٨
  .العثماين الدمشقي

  .مولده ببيت هليا يف سنة تسع وستني ومخس مئة
  .ومسع من أيب احلسني ابن املوازيين، وعبد الرمحان ابن اخلرقي، وعدة



وببغداد من ابن كليب وطائفة، وبأصبهان من خليل الراراين، ومسعود اجلمال، وعدة، وبنيسابور من 
  .أيب سعد الصفار، ومبصر، والثغر

  .دينا ورعا، أمينا، كتب الكثري، وروى أكثر مروياته، وله منامات عجيبةوكان 
__________  

 ٥٩٨ أو سنة ٥٩٧ويل امرة مكة عشرين سنة أو حنوها على اخلالف يف مبدأ واليته هل هو سنة ) ١(
  .٥٩٩أو سنة 

يل الروضتني ذ" ، وذكر أبو شامة يف ٦١٧ذكر املنذري أنه تويف يف أواخر مجادى اآلخرة من سنة ) ٢(
  .وابن كثري أنه تويف يف مجادى االوىل من السنة املذكورة" تاريخ االسالم " والذهيب يف " 

، وهي الرواية اليت ذكرها املنذري يف آخر ٦١٨أما ابن االثري فذكر انه تويف يف مجادى اآلخرة سنة 
  .ترمجته، على التمريض

، )١٥٨٢باريس  (٢٤٩سالم للذهيب، الورقة ، وتاريخ اال١٧٨٤الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
  .٢٤الورقة  / ١: ، وتاريخ ابن الفرات٧٥ / ٥: والعرب
[ * ]  

)٢٢/١٦٠(  

  

  .روى عنه احلافظ عبد العظيم، وابن عبد الدائم والفخر علي، والكمال ابن النصييب، وآخرون
  .مات بطيبة يف نصف احملرم سنة مثاين عشرة وست مئة

  
 وأبو عبد اهللا حممد بن االمام احملدث املتقن الواعظ الصاحل تقي الدين أبو جعفر *  ابن احلمامي- ١٠٩

  ).١(حممود بن إبراهيم بن الفرج اهلمذاين ابن احلمامي 
  .ولد يف أول سنة مثان وأربعني

  .ومسع من أيب الوقت سنة اثنتني ومخسني حضورا
  .ومسع من أيب العالء العطار، وحممد بن بنيمان

  .هان أبا رشيد عبد اهللا بن عمروحلق بأصب
  .ومسع ببغداد من أسعد بن يلدرك، وابن شاتيل، مث قدمها بعيد الست مئة فسمع من ابن سكينة وعدة

  .وكان حمدث وقته مذان وكبريها
  .حضرت جملس إمالئه، وكان له القبول التام والصيت الشائع ويتربكون به: قال ابن النجار

  . وحفاظه، وله املعرفة بفقه احلديث، ولغته، ورجالهوكان من أئمة احلديث: قال



وكان فصيحا حلو العبارة، منقح االلفاظ، مع تعبد وزهد، وكان أمارا باملعروف، ناصرا للسنة، 
متواضعا، متوددا، مسحا، جوادا، استولت التتار يف مجادى اآلخرة سنة مثاين عشرة على مهذان فربز 

  .القتاهلم بابنه عبيد اهللا فاستشهد
__________  

، ١٨١٨الرمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢١باريس  (١٣٨تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 
  . ولقبه عماد الدين١٢٥٣الترمجة  / ٤ج : وتلخيص ابن الفوطي

  .فلعله لقب ثان له
 - ١٣٥ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)١٥٨٢باريس  (٢٥٠ - ٢٤٩وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة 

  .٢٥٣ - ٢٥٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٩٢ - ٣٩١ / ٤: ، والوايف بالوفيات١٣٦
  .قيد املنذري، فهو بتشديد امليم) ١(

[ * ]  

)٢٢/١٦١(  

  

  .أجاز لشيوخنا الشرف ابن عساكر، والتاج بن عصرون: قلت
  وروى

  .عنه الربزايل والضياء، وابن النجار، والعماد علي ابن عساكر وآخرون
  .ةعاش سبعني سن

  
 ابن إبراهيم بن االمام احلافظ البارع املتقن االوحد أبو القاسم حممد بن عبد الواحد*  املالحي - ١١٠

  .مفرج الغافقي االندلسي املالحي
  .قرية من عمل غرناطة: واملالحة

  .ولد سنة بضع وأربعني ومخس مئة
 بونه، وأيب القاسم بن مسجون، ومسع من أبيه وأيب احلسن بن كوثر، وأيب خالد بن رفاعة، وعبد احلق بن

  .وطبقتهم
  .وأجاز له أبو عبد اهللا بن زرقون، وأبو زيد السهيلي، وأبو الطاهر بن عوف االسكندراين، واخلشوعي

كتب عن الكبار والصغار، وبالغ عمره يف االستكثار، وكان حافظا للرواة، عارفا ): ١(قال االبار 
بلغ فيها غاية " أربعني حديثا " و ): ٢" (االنساب " ، وكتاب بأخبارهم، ومجع تارخيا يف علماء إلبرية

  .االحتفال



  وشهد له حبفظ أمساء الرجال، وزاد على من تقدمه، وله استدراك على ابن عبد الرب
__________  

، )٣٠١١أيا صوفيا  (١٩٨، وتاريخ االسالم، الورقة ٦١٠ - ٦٠٩ / ٢: التكملة البن االبار(*) 
  .٨٦ / ٥: ، وشذرات الذهب٦٨ / ٤ :والوايف بالوفيات

  . بتصرف٦١٠ / ٢: التكملة) ١(
  .هو املعروف بالشجرة، وفيه انساب العرب والعجم) ٢(

[ * ]  

)٢٢/١٦٢(  

  

  .يف الصحابة، وكان مكثرا عن أيب حممد بن الفرس، أخذ الناس عنه، وكان أهال لذلك
  .تويف يف شعبان سنة تسع عشرة وست مئة

  
  الشيخ االمام العامل احلافظ املتقن املقرئ اود شيخ احلرم وإمام احلطيم برهان* ابن احلصري - ١١١

  .الدين أبو الفتوح نصر بن أيب الفرج حممد بن علي بن أيب الفرج البغدادي احلنبلي، ابن احلصري
  .ولد يف رمضان سنة ست وثالثني ومخس مئة

ي وغريه، ومسع من أيب بكر ابن الزاغوين، وقرأ بالروايات، وهو حدث، على أيب الكرم ابن الشهرزور
وأيب الوقت السجزي، وأيب طالب العلوي، وحممد بن أمحد ابن التريكي، وأيب حممد بن املادح، وهبة اهللا 

  .الشبلي، وهبة اهللا الدقاق، وابن البطي، وأيب زرعة، ومن بعدهم، وكتب الكثري، وعين باحلديث
  .وكان ثقة فهما يقظا

  بالروايات الكثرية على مجاعة كأيب بكر ابن) ١( قرأ :قال ابن النجار
__________  

، وذيل الروضتني اليب ١٨٦٢الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٢١٤التقييد البن نقطة، الورقة (*) 
، واملختصر ٧٧ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٥٦، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٣٣: شامة

، واملستفاد ٩٣ / ١: ، ودول االسالم١٩٠، وطبقات القراء، الورقة ١١٩احملتاج إليه، الورقة 
، والعقد ١٣٢ - ١٣٠ / ٢: ، والذيل البن رجب٩٩ / ١٣: ، والبداية والنهاية٧٢للدمياطي، الورقة 
، ٣٣٨ / ٢: ، وغاية النهاية للجزري٤٣٤، وذيل التقييد له، الورقة ٧٠الورقة  / ٤الثمني للفاسي، ج 

، ٨٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٥٣ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٣٤الورقة  / ١٧عيين، وعقد اجلمان لل
  .٢٢٩: والتاج املكلل للقنوجي



  .وليس بشئ" قرأت : " يف االصل) ١(
[ * ]  

)٢٢/١٦٣(  

  

  الزاغوين، والشهرزوري، ومسعود بن احلصني، وسعد اهللا ابن
  .الدجاجي، وعلي بن حممويه اليزدي، وعلي بن علي بن نصر

قرأ بالروايات على ابن الزاغوين، وأيب الكرم، وأيب املعايل أمحد بن علي بن السمني ): ١(قال املنذري و
ومجاعة، واشتغل باالدب، ومسع من خلق، ومل يزل يسمع ويقرأ ويفيد إىل أن شاخ، وجاور أزيد من 

رم سنة تسع عشرة يف احمل) ٢(عشرين سنة، وكان كثري العبادة، مث قصد اليمن فأدركه االجل باملهجم 
  .وست مئة

  ).٣(مات يف ذي القعدة سنة مثاين عشرة : وقيل
وكان ذا معرفة ذا الشأن، خرج إيل مكة سنة مثان وتسعني فجاور وأم احلنابلة، ): ٤(وقال الدبيثي 

  .ونعم الشيخ كان ثقة وعبادة
  .هجممات يف احملرم سنة تسع عشرة شيخنا احلافظ أبو الفتوح بامل: وقال الضياء

حدث عنه الدبيثي، والضياء، والربزايل، وابن خليل، وأمحد بن عبد الناصر اليمين، وسليمان بن : قلت
  كان إماما يف: خليل العسقالين الفقيه، وتاج الدين علي ابن القسطالين، والشهاب القوصي، وقال

__________  
  .١٨٦٢: الترمجة / ٣: التكملة) ١(
  .من أعمال زبيد باليمن) ٢(
  .ممن ذكر وفاته يف احملرم املنذري والضياء كما سيأيت) ٣(

  .اما ابن نقطة وابن الدبيثي فهما اللذان ذكرا وفاته يف ذي القعدة
  ".كانت وفاته يف شهر ربيع اآلخر : وقيل: " وقال املنذري أيضا

اثبت االقوال وذكر أنه " العقد الثمني " وجزم به ابن مسدي يف معجمه على ما ذكره التقي الفاسي يف 
  .عنده، وقد أشار املؤلف إىل قول ابن مسدي يف آخر الترمجة

  .مل أقف حىت اآلن على هذا القسم من تاريخ ابن الدبيثي، ولكنها بقيت يف املختصر احملتاج إليه) ٤(
[ * ]  

)٢٢/١٦٤(  

  



 بن أيب القاسم القراءات والعربية، والشيخ رضي الدين احلسن بن حممد الصغاين، وجنيب الدين املقداد
  .القيسي، ومجاعة
كان حافظا، حجة، نبيال، جم العلم، كثري احملفوظ، من أعالم الدين وأئمة املسلمني، : قال ابن النجار

  .كثري العبادة والتهجد والصوم
كان أحد االئمة االثبات، مشارا إليه باحلفظ واالتقان، قصد اليمن فمات باملهجم يف : وقال ابن مسدي

  .ر سنة تسع عشرة، وله شعر جيد يف الزهدياتربيع اآلخ
إىل رمضان سنة مثان ومثانني وست مئة، ومسع منه املصريون ) ١(وعاش ولده أبو نصر عبد العزيز 

  ).٢(قارب املئة : والربزايل بإجازة أيب روح، واملؤيد، وكان يذكر أنه مسع الكثري من أبيه، يقال
  

   أبوة العالمة اتهد شيخ االسالم موفق الدينالشيخ االمام القدو*  ابن قدامة - ١١٢
__________  

  ).٣٠١٤أياصوفيا  (١٦٧: تاريخ االسالم، الورقة) ١(
  ".بل جاوز التسعني : وكان من أبناء الثمانني، وقيل: " كذا قال، ويف تاريخ االسالم) ٢(

 ٦٢٧ / ٨: ة الزمان، ومرآ١٣٢، والتقييد البن نقطة، الورقة ١١٤ - ١١٣ / ٢: معجم البلدان(*) 
، وتلخيص ابن ١٣٩: ، وذيل الروضتني اليب شامة١٩٤٤الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٦٣٠ -

الورقة ) (= ١٥٨٢باريس  (٢٥٩، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٩٦٢الترمجة  / ٥: الفوطي
، ودول ١٣٥ - ١٣٤ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه٧٩ / ٥: ، والعرب) أيا صوفيا خبطه٢١٣ - ٢٠٤

  ، والبداية٤٣٤ - ٤٣٣ / ١: ، وفوات الوفيات٩٣ / ٢: االسالم
، وذيل التقييد للفاسي، الورقة ١٤٩ - ١٣٣ / ٢: ، والذيل البن رجب١٠١ - ٩٩ / ١٣: والنهاية
، والتاج املكلل ٩٢ - ٨٨ / ٥: ، وشذرات الذهب٤٤٠الورقة  / ١٧، وعقد اجلمان للعيين، ١٧٠

  .٢٣١ - ٢٢٩: للقنوجي
[ * ]  

)٢٢/١٦٥(  

  

حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر املقدسي اجلماعيلي مث الدمشقي الصاحلي 
  ".املغين " احلنبلي صاحب 

  .مولده جبماعيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعني ومخس مئة يف شعبان
 االشتغال من صغره، وكتب اخلط وهاجر مع أهل بيته وأقاربه، وله عشر سنني، وحفظ القرآن، ولزم



  .املليح، وكان من حبور العلم وأذكياء العامل
ورحل هو وابن خاله احلافظ عبد الغين يف أول سنة إحدى وستني يف طلب العلم إىل بغداد فأدركا حنو 

ه ومن أربعني يوما من جنازة الشيخ عبد القادر، فرتال عنده باملدرسة، واشتغال عليه تلك االيام، ومسعا من
هبة اهللا بن احلسن الدقاق، وأيب الفتح بن البطي، وأيب زرعة بن طاهر، وأمحد بن املقرب، وعلي ابن تاج 
القراء، ومعمر بن الفاخر، وأمحد بن حممد الرحيب، وحيدرة بن عمر العلوي، وعبد الواحد بن احلسني 

بارك بن حممد البادرائي، وحممد بن البارزي، وخدجية النهروانية، ونفيسة البزازة، وشهدة الكاتبة، وامل
حممد بن السكن، وأيب شجاع حممد بن احلسني املادرائي، وأيب حنيفة حممد بن عبيد اهللا اخلطييب، وحيىي 

  .بن ثابت
  .وتال حبرف نافع على أيب احلسن البطائحي، وحبرف أيب عمرو على أستاذه أيب الفتح بن املين

  . وعدةومسع بدمشق من أيب املكارم بن هالل،
  .وباملوصل من خطيبها أيب الفضل الطوسي

  .ومبكة من املبارك بن الطباخ
  .وله مشيخة مسعناها

)٢٢/١٦٦(  

  

حدث عنه البهاء عبد الرمحان، واجلمال أبو موسى ابن احلافظ، وابن نقطة، وابن خليل، والضياء، وأبو 
ز إبراهيم بن عبد اهللا، والفخر علي، شامة، وابن النجار، وابن عبد الدائم، واجلمال ابن الصرييف، والع

والتقي ابن الواسطي، والشمس ابن الكمال، والتاج عبد اخلالق، والعماد ابن بدران، والعز إمساعيل ابن 
الفراء، والعز أمحد ابن العماد وأبو الفهم ابن النميس، ويوسف الغسويل، وزينب بنت الواسطي، وخلق 

  ).١( عنه باحلضور أحاديث آخرهم موتا التقي أمحد بن مؤمن يروي
  .وكان عامل أهل الشام يف زمانه

كان إمام احلنابلة جبامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيال، غزير الفضل، نزها، ورعا عابدا، : قال ابن النجار
  .على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كالمه

ئمة، ومفيت االمة، خصه اهللا بالفضل الوافر، واخلاطر املاطر، والعلم هو إمام اال: وقال عمر بن احلاجب
  .بذكره االمصار وضنت مبثله االعصار، أخذ مبجامع احلقائق النقلية والعقلية) ٢(الكامل، طنت 

وله املؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح مبثله، متواضع، حسن االعتقاد، ذو أناة وحلم : إىل أن قال
  .جملسه معمور بالفقهاء واحملدثني، وكان كثري العبادة، دائم التهجد، مل نر مثله، ومل ير مثل نفسهووقار، 

  كان تام القامة، أبيض،: وعمل الشيخ الضياء سريته يف جزأين فقال



  مشرق الوجه، أدعج، كأن النور خيرج من وجهه حلسنه، واسع اجلبني،
__________  

  ".تاريخ االسالم "  كما ذكر يف مالك،" موطأ " وهي قطعة من ) ١(
  .خبط املؤلف" تاريخ االسالم " غري منقوطة يف االصل، وما أثبتناه من ) ٢(

[ * ]  

)٢٢/١٦٧(  

  

طويل اللحية قائم االنف، مقرون احلاجبني، صغري الرأس، لطيف اليدين والقدمني، حنيف اجلسم، ممتعا 
  .حبواسه

ا الفقه واحلديث واخلالف، أقاما عند الشيخ عبد القادر مخسني أقام هو واحلافظ ببغداد أربع سنني فأتقن
ليلة ومات، مث أقاما عند ابن اجلوزي، مث انتقال إىل رباط النعال، واشتغال على ابن املين، مث سافر يف ) ١(

  .سنة سبع وستني ومعه الشيخ العماد، وأقاما سنة
" القنعة " جميليدا، و " العمدة " جملدا، و " قنع امل" أربعة، و " الكايف " عشر جملدات و " املغين " صنف 

" نسب قريش " جملد، و " التوابني " جملد، و " الرقة " جملد، و " الروضة " ، و )٢(يف الغريب جميليد 
مسألة ) " ٣] (و [ جزء، " القدر " جميليد، و " خمتصر اهلداية " جملد، و " نسب االنصار " جميليد، و 

جزء، و " ذم التأويل " جزء، و " الربهان " جزء، و " االعتقاد " جزء، و " املتحابني " جزء، و " العلو 
) " ٣] (و [ أجزاء، " عاشوراء ) " ٣] (و [ جزء، " فضل العشر " جميليد، و " فضائل الصحابة " 

  .جملد، وأشياء" خمتصر العلل للخالل ) " ٣] (و [ جزء، " وصيته  " ٣] و [ جزآن، " مشيخته 
ما : رأيت أمحد بن حنبل يف النوم فألقى علي مسألة، فقلت هذه يف اخلرقي، فقال:  احلافظ الضياءقال

  .قصر صاحبكم املوفق يف شرح اخلرقي
__________  

داللة على اعتراضه عليها، النه سبق أن قال بأنه أدرك أربعني ليلة من حياة " كذا " وضع فوقها ) ١(
  .الشيخ عبد القادر

، ولكنه "هو جميليد " أو " يف جميليد " فع، وكذلك اليت ستأيت، ويصح ذلك إذا أراد أنه كذا بالر) ٢(
  .كان عليه أن يوحد

  .إضافة منا) ٣(
[ * ]  

)٢٢/١٦٨(  



  

ويف احلديث ومشكالته، إماما يف الفقه، بل أوحد زمانه ) ١(كان رمحه اهللا إماما يف التفسري : قال الضياء
أوحد يف الفرائض، إماما يف أصول الفقه، إماما يف النحو واحلساب واالجنم فيه، إماما يف علم اخلالف، 

  .السيارة، واملنازل
إذا خرج هذا الفىت من : - وعنده االمام املوفق -ومسعت داود بن صاحل املقرئ، مسعت ابن املين يقول 

  .بغداد احتاجت إليه
إن خرجت من بغداد ال خيلف : للموفقكان شيخنا ابن املين يقول : ومسعت البهاء عبد الرمحان يقول

  .فيها مثلك
  .ما رأى أحد مثل الشيخ املوفق: ومسعت حممد بن حممود االصبهاين يقول

ما رأيت مثله، كان مؤيدا يف : ومسعت املفيت أبا عبيد اهللا عثمان بن عبدالرمحن الشافعي يقول عن املوفق
  .فتاويه

ما أعرف أحدا يف زماننا أدرك درجة االجتهاد إال : ة يقولومسعت املفيت أبا بكر حممد بن معايل بن غنيم
  .املوفق

أما ما علمته من أحوال شيخنا وسيدنا موفق الدين، فإنين إىل : ومسعت احلافظ أبا عبد اهللا اليونيين يقول
  اآلن ما أعتقد أن شخصا ممن رأيته

سواه، فإنه كان كامال يف حصل له من الكمال يف العلوم والصفات احلميدة اليت حيصل ا الكمال 
صورته ومعناه من حيث احلسن واالحسان واحللم والسؤدد والعلوم املختلفة واالخالق اجلميلة، رأيت 

  منه ما يعجز عنه كبار
__________  

تاريخ االسالم " كأا عالمة حذف، ولكننا ابقيناها ملا نقل عنه يف " يف التفسري " وجدنا خطأ فوق ) ١(
  ".وكان رمحه اهللا إماما يف القران وتفسريه : " من قوله" 

[ * ]  

)٢٢/١٦٩(  

  

ما أنعم اهللا على عبد نعمة أفضل من أن يلهمه : " االولياء، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
إن إهلام الذكر أفضل من الكرامات، وأفضل الذكر ما يتعدى إىل العباد، وهو تعليم : فقلت ذا" ذكره 

وطبعا، كاحللم والكرم والعقل واحلياء، وكان ) ١(نة، وأعظم من ذلك وأحسن ماكان جبلة العلم والس
  .اهللا قد جبله على خلق شريف، وأفرغ عليه املكارم إفراغا، وأسبغ عليه النعم، ولطف به يف كل حال



  .كان املوفق ال يناظر أحدا اال وهو يتبسم: قال الضياء
  ).٢(دا إال وينسم بل أكثر من عاينا ال يناظر أح: قلت
  .إن املوفق ناظر ابن فضالن الشافعي الذي كان يضرب به املثل يف املناظرة فقطعه: وقيل

إىل ارتفاع النهار، ) ٣(وبقي املوفق جيلس زمانا بعد اجلمعة للمناظرة، وجيتمع إليه الفقهاء، وكان يشغل 
 يف النحو، وكان ال يكاد يراه ومن بعد الظهر إىل املغرب، وال يضجر، ويسمعون عليه، وكان يقرئ

  .أحد إال أحبه
وما علمت أنه أوجع قلب طالب، وكانت له جارية تؤذيه خبلقها فما يقول هلا شيئا، : إىل أن قال الضياء

  .وأوالده يتضاربون وهو ال يتكلم
  .ما رأيت أكثر احتماال منه: البهاء يقول) ٤(ومسعت 

__________  
  ).١٨٤: الشعراء) (واجلبلة االولني: (ه تعاىلاخللقة، ومنه قول: اجلبلة) ١(
 وهو نتيجة ملا كان يراه الذهيب بني أهل عصره من الضيق - بفتح السني وضمها -من السم ) ٢(

  .باملناظرة العلمية
  .مبعىن الطلب، وهذه اصطالحات معروفة عند املتأخرين" االشتغال " التدريس، وهو غري : االشغال) ٣(
  .، هو والذي بعده من احلكاياتالسماع للضياء) ٤(

[ * ]  

)٢٢/١٧٠(  

  

  .كان حسن االخالق ال يكاد يراه أحد إال متبسما، حيكي احلكايات وميزح: قال الضياء
كان الشيخ يف القراءة ميازحنا وينبسط، وكلموه مرة يف صبيان يشتغلون عليه، : ومسعت البهاء يقول

  .كنتم مثلهمهم صبيان وال بد هلم من اللعب، وأنتم : فقال
  .وكان ال ينافس أهل الدنيا، وال يكاد يشكو، ورمبا كان أكثر حاجة من غريه، وكان يؤثر

  .كان يتقدم إىل العدو وجرح يف كفه، وكان يرامي العدو: ومسعت البهاء يصفه بالشجاعة، وقال
ان يصلي بني وكان يصلي خبشوع، وال يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إال يف بيته، وك: قال الضياء

، ال يكاد خيل ن، ويقوم السحر "تبارك " ، و "الدخان " ، و "يس " ، و "بالسجدة " العشاءين أربعا 
  .بسبع ورمبا رفع صوته، وكان حسن الصوت

ملا كنت أمسع شناعة اخللق على احلنابلة بالتشبيه عزمت على سؤال : ومسعت احلافظ اليونيين يقول
، فلما كنا عند دار ابن حمارب )١(ا أريد أن أسأله، فصعدت معه اجلبل الشيخ املوفق، وبقيت أشهر



  :التشبيه مستحيل، فقلت: يا سيدي، وما نطقت بأكثر من سيدي، فقال يل: قلت
الن من شرط التشبيه أن نرى الشئ، مث نشبهه، من الذي رأى اهللا مث شبهه لنا ؟ وذكر الضياء : مل ؟ قال

  .حكايات يف كراماته
  كان إماما علما يف العلم والعمل، صنف كتبا): ٢( شامة وقال أبو

__________  
  .جبل قاسيون، حيث الصاحلية، وفيها ديارهم: يعين) ١(
  .١٣٩: ذيل الروضتني) ٢(

[ * ]  

)٢٢/١٧١(  

  

كثرية، لكن كالمه يف العقائد على الطريقة املشهورة عن أهل مذهبه، فسبحان من مل يوضح له االمر 
  .ته يف العلم ومعرفته مبعاين االخبارفيها على جالل

وكذا كل فرقة تتعجب من ! وهو وأمثاله متعجب منكم مع علمكم وذكائكم كيف قلتم : قلت
االخرى، وال عجب يف ذلك، ونرجو لكل من بذل جهده يف تطلب احلق أن يغفر له من هذه االمة 

  .املرحومة
سى، وحممد، وحيىي، وصفية، وفاطمة، وله عقب اد عي): ١(وجاءه من بنت عمته مرمي " قال الضياء 

من اد، مث تسرى جبارية، مث بأخرى، مث تزوج عزية فماتت قبله، وانتقل إىل رمحة اهللا يوم السبت يوم 
  .الفطر، ودفن من الغد سنة عشرين وست مئة، وكان اخللق ال حيصون

  .تويف مبرتله بالبلد
  .وكنت فيمن غسله: قال

بن بدران، أخربنا ابن قدامة، قرأت على عبد اهللا ابن أمحد ابن النرسي، أخربكم أخربنا عبد احلافظ 
احلسن بن حممد التككي، أخربنا أبو علي ابن شاذان، أخربنا أبو بكر حممد بن جعفر االدمي، حدثنا أمحد 

  ، حدثنا حممد بن كثري العبدي، حدثنا عبد اهللا بن املنهال، عن)٢(بن موسى الشطوي 
ملا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال)٣(قسيم سليمان بن 

  أهبط اهللا آدم إىل االرض طاف بالبيت سبعا، مث صلى خلف
__________  

  .يعين زوجته مرمي) ١(
  .الشطوي هذا منسوب إىل الثياب الشطوية وبيعها، وهي منسوبة إىل شطا من أرض مصر) ٢(



 وهو خنعي بالوالء كويف ضعيف روى له - بالتصغري -سليمان بن يسري :  فيه، وهو االشهرويقال) ٣(
  .ابن ماجة

  .٢٢٩ - ٢٢٨ / ٢" امليزان " وتناوله الذهيب يف 
[ * ]  

)٢٢/١٧٢(  

  

اللهم إنك تعلم سري وعالنييت، فاقبل معذريت، وتعلم حاجيت، فأعطين : املقام ركعتني، مث قال
  ".احلديث ...سؤيل

  
 بن الشيخ العامل احلافظ اود البارع مفيد الشام تقي الدين أبو الطاهر إمساعيل*  ابن االمناطي - ١١٣

  .عبد اهللا بن عبد احملسن بن أيب بكر بن هبة اهللا االنصاري املصري الشافعي، ابن االمناطي
  .ولدت يف ذي القعدة سنة سبعني ومخس مئة: قال

 احلضرمي، وهبة اهللا بن علي البوصريي، وحممد بن علي اللبين، مسع القاضي حممد بن عبد الرمحان
  .وشجاع بن حممد املدجلي، وأبا عبد اهللا االرتاحي، وعدة

  .وارحتل إىل دمشق فسكنها وأكثر عن أيب الطاهر اخلشوعي، والقاسم بن عساكر، والطبقة
" د اهللا، ورجع حبنبل فأمسع مسع بالعراق من أيب الفتح املندائي، وأيب أمحد بن سكينة، وحنبل بن عب

  .بدمشق، وكتب العايل والنازل خبطه االنيق الرشيق، وحصل االصول، وبالغ يف الطلب" املسند 
كان ثقة، حافظا، مربزا، فصيحا، واسع الرواية، حصل ما مل حيصله غريه من : قال عمر بن احلاجب

  االجزاء والكتب، وكان سهل
__________  

 - ١٣١: ، وذيل الروضتني اليب شامه١٨٨١ / ٣: ، وتكملة املنذري٦٢٢ / ٨: مرآة الزمان(*) 
 ٤: ، وتذكرة احلفاظ٧٦ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٥٢، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٣٣

، والعقد املذهب البن ٩٦ / ١٣: ، والبداية والنهاية٩٣ / ٢: ، ودول االسالم١٤٠٥ - ١٤٠٣/ 
 ٤٢٦الورقة  / ١٧، وعقد اجلمان للعيين، ٧١: ، والفالكة واملفلوكون١٦٨ - ١٦٧: امللقن، الورقة

 ٥: ، وشذرات الذهب١٦٦ - ١٦٥ / ١: ، وحسن احملاضرة٢٥٤ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٢٧ -
  .١٢، وديوان ابن الغزي، الورقة ٨٤/ 

[ * ]  

)٢٢/١٧٣(  



  

 بالشر، سألت احلافظ الضياء عنه العارية، وعنده فقه وأدب ومعرفة بالشعر وأخبار الناس، وكان ينبز
  .حافظ ثقة مفيد إال أنه كثري الدعابة مع املرد: فقال
  .له جماميع مفيدة، وآثار كثرية، وضبط الشياء، وكان أشعريا: قلت

حدث عنه الربزايل، واملنذري، والقوصي، والكمال الضرير، والصدر البكري، وابنه أبو بكر حممد بن 
  .إمساعيل، وآخرون

  . الكهولة قبل أوان الروايةمات يف
اشتغل من صباه وتفقه وقرأ االدب، ومسع الكثري، وقدم دمشق، مث حج سنة إحدى : قال ابن النجار

وست مئة، فذهب إىل العراق، وكانت له مهة وافرة وجد واجتهاد وسرعة قلم واقتدار على النظم 
  .والنثر، ولقد كان عدمي النظري يف وقته، كتب عين وكتبت عنه

  بات يف عافية فأصبح ال يقدر على الكالم أياما، مث: وقال الضياء
  .مات يف رجب سنة تسع عشرة وست مئة

أخربنا حممد بن مكي القرشي، أخربنا القاضي أبو نصر حممد بن هبة اهللا الشريازي، أخربنا أبو الطاهر 
  .حديثا فذكر -إمساعيل بن عبد اهللا احلافظ، أخربنا هبة اهللا بن علي البوصريي، 

  
   بن عبدالشيخ أبو عبد اهللا احلسني بن أيب الفخر حيىي بن حسني*  ابن أيب الرداد - ١١٤

__________  
   = [ * ]٢٥٨، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٩٤٨الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

)٢٢/١٧٤(  

  

  .الرمحان بن أيب الرداد املصري، ويدعى حممدا
  .آخر من تبقى مبصر من أصحاب ابن رفاعةمولده سنة أربعني، وهو 

  .روى عنه احلافظ عبد العظيم، والفخر علي، وطائفة، آخرهم موتا عبدالرحيم ابن الدمريي
  .ولزم بيته) ١(وكان فقيها، كاتبا، صاحلا، زمن 

  .مات يف ذي القعدة سنة عشرين وست مئة
  

، ويعرف أيضا بن عياش الزنايت الغرناطيشيخ املالكية أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق *  الزنايت - ١١٥
  .بالكماد



  .، خترج به فقهاء غرناطة)٢" (املدونة " كان إماما مفتيا قائما على 
  ".املوطأ " وحبثت عليه " املدونة " ناظرت عليه : قال ابن مسدي

  .مسع من أيب خالد بن رفاعة وابن كوثر
  .مات سنة مثاين عشرة وست مئة، وقد نيف على السبعني

__________  
  :، وشذرات الذهب١٧٦ / ١: ، وحسن احملاضرة٧٩ - ٧٨ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس = (
٨٨ / ٥.  
  .العاهة: وهي: من الزمانة) ١(

وقد أحلقه املؤلف بأخرة فهو موجود خبطه يف ) ٣٠١١: أيا صوفيا (١٨٧: تاريخ االسالم، الورق(*) 
  ".التكملة " ابن االبار يف ، ومل يذكره "تاريخ االسالم " أعلى الورقة من 

  .لالمام مالك بن أنس) ٢(
[ * ]  

)٢٢/١٧٥(  

  

  . بن عبيد اهللا االزجي البيعالشيخ أبو بكر زيد بن أيب املعمر حيىي بن أمحد*  البيع - ١١٦
  ).١(ولد سنة سبع وأربعني تقريبا 

لي، وأمحد بن قفرجل، وايب ومسع من أيب الوقت عبد االول، وأيب بكر ابن الزاغوين، وهبة اهللا ابن الشب
  .الفتح بن البطي

  .الربزايل، وابن الدبيثي، والضياء، وأبو املعايل االبرقوهي، وآخرون: وعنه
  .مولده يف سنة إحدى وأربعني: وقد قرأت خبط الضياء احلافظ

من أيب الوقت، ومساعة " عبد ) ٣(منتخب " و " الدارمي " و " الصحيح " مسع ): ٢(وقال ابن نقطة 
  .صحيح كثري

على " جزء لوين " وأحلق امسه يف نسخة حممد بن السري التمار يف طبقة علي ابن الزاغوين، ويف : مث قال
  فورجة، وما أعلم أنه حدث بشئ من

__________  
، وتكملة )٥٩٢٢باريس  (٥٥، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة ٩٥التقييد البن نقطة، الورقة (*) 

، وتوضيح املشتبه البن ناصر الدين، ٧٣ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه١٩٩٦الترمجة  / ٣: املنذري
  .وقد ذكر أن هذا لقب له) خنالة( يف باب ٥١الورقة 



ذكر يل أن مولده سنة ست أو سبع وأربعني ومخس مئة، الشك منه ": " التقييد " قال ابن نقطة يف ) ١(
."  
  .٩٥التقييد، الورقة ) ٢(
مسع صحيح البخاري ومسند : " ، وما اثبتناه من التقييد البن نقطة، قال "ومنتجب: " يف االصل) ٣(

  ".الدارمي واملنتخب من مسند عبد بن محيد بن عبد االول 
  .والذهيب، كما أشرنا غري مرة، يعتمد املعىن عند النقل فيغري وخيتصر

[ * ]  

)٢٢/١٧٦(  

  

  ).١(ذلك امللحق 
  .ت مئةسنة إحدى وعشرين وس) ٢(وتويف يف رمضان 

  .وأبوه ممن يروي عن ابن احلصني: قلت
  .عمه هو الوزير جالل الدين بن يونس) ٣] (ابن [ و 
  

 بن عبد اهللا بن الشيخ القدوة الزاهد الكبري أبو احلسن علي بن أيب بكر حممد*  ابن إدريس - ١١٧
  .إدريس الروحاين البعقويب صاحب الشيخ عبد القادر

  .ييتمسع منه ومن الشيخ علي ابن اهل
روى عنه الشيخ حيىي بن الصرصري، وصحبه وبالغ يف توقريه وتبجيله، وأنه مل ير مثله، والكمال علي 

بن وضاح، والبدر سنقر شاه الناصري، والشيخ علي اخلباز، وأبو الفضل حممد بن أيب الفرج ابن 
  )٤(الدباب 

__________  
د، ولكن محله على ذلك الشره وحب الرواية، البتة، وال قرأه عليه أح: "...تتمة كالم ابن نقطة) ١(

  ".نسأل اهللا العافية 
  ..".وتويف يوم االثنني خامس عشر شهر رمضان: " الذي قاله ابن نقطة) ٢(
إضافة مين ال يصح الكالم من غريها، وال أدري هل الوهم من الذهيب أم من كاتب النسخة، الن ) ٣(

  الل هو عمه، فيكون الوزير ابن عم له، وهويونس والد الوزير عبيد اهللا املنعوت باجل
  .عبيد اهللا بن يونس بن أمحد بن عبيد اهللا البغدادي

، وتاريخ ١٩٠٤الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)كيمربج (١٧٦تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 



ورقة ، واملختصر احملتاج إليه، ال٧٧ / ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٥٤االسالم للذهيب، الورقة 
 ٥: ، وشذرات الذهب٢٥٣ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٣، وطبقات االولياء البن امللقن، الورقة ١٠٢

 /٨٥.  
إمنا مسي جدهم الدباب النه كان ميشي على التؤدة والسكون، ذكر الذهيب ذلك يف تاريخ االسالم ) ٤(

  ).١٩٠٢: ةالترمج / ٣(نقال عن شيخه أيب العالء الفرضي، وقيده املنذري يف التكملة 
[ * ]  

)٢٢/١٧٧(  

  

كان شيخ وقته صاحب قرآن وأدب وفضل وإيثار مسعت : وذكره ابن نقظة لكن كناه أبا حممد، وقال
  .منه ومساعه صحيح

  .مات يف سلخ ذي القعدة بالروحاء ودفن برباطة، وقربه يزار
  .والروحاء قريبة من بعقوبا على مرحلة من بغداد

  .يف عشر التسعنيتويف سنة تسع عشرة وست مئة 
  

 بن حسن كمال الدين أبو احلسن على بن حممد" الديوان " الشاعر البليغ صاحب *  ابن النبيه - ١١٨
  .بن يوسف بن حيىي املصري

  .مدح آل أيوب، وسار شعره، وانقطع إىل امللك االشرف
  .ت مئةوسكن نصيبني، وا مات يف احلادي والعشرين من شهر مجادى االوىل سنة تسع عشرة وس

  ).١(إنه بقي إىل سنة إحدى وعشرين وست مئة : وقيل
  .ويف نظمه مبالغات تفضي به إىل الكفر باهللا، ال أرى ذكرها

  
   اجلزري القنيي الزاهد، أحدابن مساعد الشيباين املخارقي* *  يونس بن يوسف - ١١٩

__________  
أيا صوفيا  (١٩٧خ االسالم، الورقة ، وتاري١٦٩ - ١٥٣: الورقة / ٤: عقود اجلمان البن الشعار(*) 

  .ط (٧٣ - ٦٦ / ٣: ، وفوات الوفيات٨٤ / ٥: والعرب) ٣٠١
 وحقق ديوانه ونشره ٥٦٦ / ١: ، وحسن احملاضرة٢٤٣ / ٦: ، والنجوم الزاهرة)إحسان عباس

  . فراجع مقدمته١٩٦٩الدكتور عمر أسعد يف بريوت سنة 



  ".العرب "  من ٦٢١، ويف وفيات سنة "خ االسالم تاري"  من ٦١٩ذكره الذهيب يف وفيات سنة ) ١(
  = [ * ]أيا صوفيا  (٢٠١: ، وتاريخ االسالم، الورقة٢٥٧ - ٢٥٦ / ٧: وفيات االعيان(* *) 

)٢٢/١٧٨(  

  

  .وخفة العقل) ١(االعالم، شيخ اليونسية أويل الزعارة والشطح واخلواثة 
شعر ملحون ينظمه على لسان الربوبية، كان ذا كشف وحال، ومل يكن عنده كبري علم، وله شطح، و

وبعضه كأنه كذب، واهللا أعلم بسره، فال يغتر املسلم بكشف وال حبال وال بإخبار عن مغيب، فابن 
وإخوانه الكهنة هلم خوارق، والرهبان فيهم من قد متزق جوعا وخلوة ومراقبة على غري ) ٢(صائد 

روا، وال قدوة إال يف أهل الصفوة وأرباب أساس وال توحيد، فصفت كدورات أنفسهم وكاشفوا وفش
الوالية املنوطة بالعلم والسنن، فنسأل اهللا إميان املتقني، وتأله املخلصني، فكثري من املشايخ نتوقف يف 

  .أمرهم حىت يتربهن لنا أمرهم، وباهللا االستعانة
  .تويف الشيخ يونس بالقنية سنة تسع عشرة وست مئة

  . دارا من نواحي ماردينقرية من أعمال): ٣(والقنية 
  

   بنالزاهد الكبري فخر الدين أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن أمحد*  الفارسي - ١٢٠
__________  

 / ٢: ، واملواعظ واالعتبار للمقريزي٤٦ / ٤: ، ومرآة اجلنان٧٨ - ٧٧ / ٥: ، والعرب)٣٠١١= 
: ، وشذرات الذهب٢١٣ / ٢: مي، وتنبيه الدارس للنعي٢٩٦ / ٢: ، وجامع كرامات االولياء٤٣٥

٨٧ / ٥.  
  .وهو استرخاء البطن واالمتالء، كما يف القاموس احمليط" اخلوث " أظنه من ) ١(
  .ابن صائد هذا كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أبان الرسول كذبه) ٢(
  ".قناة " قيدها ابن خلكان على تصغري ) ٣(

، وتاريخ االسالم ٢٣٠٧الترمجة  / ٤: ، وتلخيص ابن الفوطي٢٠٨٠مجة التر / ٣: تكملة املنذري(*) 
 / ٢: ، والوايف بالوفيات١٨٣: ، واملشتبه٩١ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٤للذهيب، الورقة 

 ١ج : ، والعقد الثمني٢٠، وذيل التقييد للفاسي، الورقة ١٧٢، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة ٩
  = [ * ]، ٧٨: ، والفالكة واملفلوكون١٠٤الورقة / 

)٢٢/١٧٩(  

  



  .الفريوز آبادي الشافعي الصويف نزيل مصر) ١(طاهر الشريازي اخلربي 
له تصانيف يف إشارات القوم فيها احنراف بني عن السنة، وكان حلو االيراد، كثري احملفوظ، وافر 

  .اجلاللة
  .ولد يف حدود سنة ثالثني ومخس مئة

  .السلفي، وكتب، وحصل، وبدمشق من ابن عساكرومسع الكثري من 
  .روى عنه الربزايل، واملنذري، وطائفة، وحدثنا عنه أبو املعايل االبرقوهي، وأبو احلسن ابن القيم

صاحب رياضات ومقامات ومعامالت، إال أنه كان بذئ اللسان، كثري الوقيعة يف : قال ابن احلاجب
  .ب الوقتالناس واجلرأة، وكان عنده دعابة يف غال

  .وله ميل شديد إىل الصور: قلت
  .قرأت عليه حكاية البن معني فسبه، ونال منه، وصنف يف الكالم، وله النظم والنثر: وقال ابن نقطة

جاور مدة مث انقطع مبعبد ذي النون املصري، وعمر دهرا إىل أن مات يف سادس عشر ذي احلجة سنة 
  .اثنتني وعشرين وست مئة

__________  
، معجم الشافعية البن عبد ٦٦ الورقة ١٠، وتاريخ ابن الفرات، ٢٦٣ / ٦: جوم الزاهرةوالن= 

  .١٠١ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٥٩ / ١: ، حسن احملاضرة٢٨اهلادي، الورقة 
  .هو من خرب شروشني، من عمل شرياز، ذكر ذلك املنذري نقال عن فخر الدين هذا) ١(

معجم " وياقوت يف " اللباب " وابن االثري يف "  االنساب "وهذا املوضع قيده أبو سعد السمعاين يف 
فقيده بفتح الباء، والذين " معجم ما استعجم " ، وشذ عنهم البكري يف "املشتبه " والذهيب يف " البلدان 

  .ذكرناهم أعلم منه
[ * ]  

)٢٢/١٨٠(  

  

 ذلك االقدام وحسن له تواليف كثرية، وأسند فيها، ومل يسلم من مزالق االقدام يف: قال ابن مسدي
  .الظن بأقوام فتبعهم وتورط معهم

احلمد هللا الذي أودع اخلدود والقدود احلسن واللمحات احلورية " برق النقاء " خطبة كتابه : قلت
  .السالبة إليها أرواح االحرار

  
 املصري) ١ (العالمة االوحد تقي الدين أبو اد خزعل بن عسكر بن خليل الشنائي*  خزعل - ١٢١



  .الشافعي املقرئ النحوي اللغوي نزيل دمشق
  .مسع من السلفي، وقرأ ببغداد على الكمال االنباري أكثر تصانيفه
  وأقرأ بالقدس، مث قدم دمشق، وأم مبشهد علي، وعقد االنكحة،

  .واتسعت حلقته بالعزيزية
  .أخذ عنه أبو شامة والكبار

 حفظه، وعند الطالق ال يأخذ من أحد شيئا، وكان رأسا يف العربية، وكان يعظم احلديث، وحيض على
  .ويؤثر مبا أمكنه

  .تويف سنة ثالث وعشرين، وله ست وسبعون سنة
__________  

 وقال يف ١٤٨ - ١٤٧الورقة  / ٥، بغية الطلب البن العدمي، ٢١١٤الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
  ).أبو اد: (وقيل: ، مث قال)أبو حممد: (كنيته

، )٣٠١٢أيا صوفيا  (٣١ - ٣٠، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٤٩: ني اليب شامةوذيل الروضت
الورقة  / ١، وتاريخ ابن الفرات، ٢٦٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٣الورقة  / ٨: والوايف بالوفيات

  .٥٥٠ / ١: ، وبغية الوعاة٨٣
وغريمها، " تاريخ االسالم "  ، والتصحيح من تكملة املنذري وخط الذهيب يف"الشناين : " يف االصل) ١(

  .وهي نسبة إىل أزد شنوءة، كما يف أنساب السمعاين ولباب ابن االثري
[ * ]  

)٢٢/١٨١(  

  

  . احلراين احلنبليالعالمة أبو بكر عبد اهللا بن نصر بن أيب بكر بن حممد*  قاضي حران - ١٢٢
  .ولد سنة تسع وأربعني

  .الكاتبة، وعبد احلق، وعيسى الدوشايب، وجتين الوهبانيةوارحتل وتفقه ببغداد وبرع، ومسع من شهدة 
  .وتال بالروايات بواسط على أيب طالب الكتاين، وابن الباقالين

  ).١(وأقرأ ببلده، وحكم، وحدث، وصنف 
  .حدثنا عنه سبطه أبو الغنائم، والشهاب االبرقوهي

  .تويف سنة أربع وعشرين وست مئة
  

 بن  السائح أبو املناقب حممد ابن العالمة الكبري أيب اخلري أمحدالشيخ الزاهد* *  القزويين - ١٢٣



  .إمساعيل الطالقاين القزويين
أقام ببغداد مع أبيه مدة، مث بعده، وتزهد، ولبس الصوف، وجال يف اجلزيرة والشام والروم ومصر، 

  :وارتبط عليه ملوك وكرباء، وكان يقول
__________  

، والذيل البن ٩٩ - ٩٨ / ٥: ، والعرب) خبطه٣٠١٢أيا صوفيا ( ٤١: تاريخ االسالم، الورقة(*) 
  .١٣٣ / ٥: ، شذرات الذهب٤٦٢ / ٢: ، وغاية النهاية البن اجلزري١٧٣ - ١٧١ / ٢: رجب

  .يف قراءة االئمة" مفردات " يف قراءة السبعة، ومنها " التذكري " منها ) ١(
 ٣: ، وتكملة املنذري)شهيد علي (١٩ثي، الورقة ، وتاريخ ابن الدبي٣٦التدوين للرافعي، الورقة (* *) 

  ).٣٠١٢أيا صوفيا  (٣٥، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢١٣٨الترمجة / 
[ * ]  

)٢٢/١٨٢(  

  

  .أنا ال أقبل منهم شيئا إال ما أنفقه يف أبواب اخلري، وكان فقريا جمردا
قت مساعا، وعن احلسن بن حممد مجعها، روى فيها عن أيب الو" أربعينات " أخرج إىل ابن النجار 

  .املوسياباذي صاحب أيب صاحل املؤذن، مث ظهر كذبه وادعاؤه ما مل يسمع، ومزقوا ما كتبوا عنه وافتضح
  .خرج عن أيب الوقت حديث السقيفة بطوله ركبه على سند بعض الثالثيات: قال ابن الدبيثي
 إذا دخل عليه امللوك، زائرين، وعرضوا عليه مسعت غري واحد حيكي أن أبا املناقب كان: قال ابن النجار

  قد عزمنا على: ماال يقبله، ويقول
استعمال بسط لبيت املقدس، فإن أردمت أن تبذلوا لذلك فنعم، فيعطونه، فحصل مجلة، ومتزقت، وما 

  .بورك له، مث كسدت سوقه، واشتهر نفاقه
  .يوم عاشوراء سنة مثان وأربعني: سألته عن مولده فقال

  .مات سنة اثنتني وعشرين أو سنة ثالث وعشرين وست مئة: ملنذريوقال ا
  

  .االمام أبو بكر حممد بن أمحد الشافعي، جعله أبوه معيد النظامية*  أخوه - ١٢٤
، مث ويل قضاء الروم، مث عزل "مسند مسدد " ومسع من أيب االزهر حممد بن حممد الواسطي شيئا من 

  .وسكن إربل، وقدم بغداد رسوال
  .مسعت مجاعة يرمونه بالكذب ويذمونه: ابن النجارقال 

__________  



، وتاريخ ١٥٢٨الترمجة  / ٢: ، وتكملة املنذري)شهيد علي (١٩تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 
  .٢٣، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، الورقة )١٥٨٢باريس  (٢١٣االسالم للذهيب، الورقة 

[ * ]  

)٢٢/١٨٣(  

  

  .نة أربع عشرة وست مئة وله ستون سنةمات بالروم س
  

 بن االمام العامل الصاحل احملدث احلافظ القاضي أبو سليمان داود بن سليمان*  ابن حوط اهللا - ١٢٥
  .داود بن عبد الرمحان بن سليمان بن عمر بن حوط اهللا االنصاري احلارثي البلنسي االندي

  .من عمل بلنسية: وأندة
  .ولد سنة اثنتني ومخسني

  .نزل مالقةو
حدث عن أبيه، وأخيه أيب حممد، وأيب القاسم بن حبيش، وأيب القاسم بن بشكوال، وأيب عبد اهللا بن 
محيد، وأيب عبد اهللا بن زرقون، وأيب عبد اهللا بن الفخار، وعبد احلق بن بونه، وأيب حممد بن عبيد اهللا 

  .وخلق
  .ورحل، ومجع، وحصل

  .كندريةوأجاز له أبو الطاهر بن عوف من االس
شيوخه يزيدون على املئتني، وكانت الرواية أغلب عليه من الدراية، وكان هو وأخوه ): ١(قال االبار 

  .أوسع أهل االندلس رواية يف وقتهما مع اجلاللة والعدالة
  .وكان أبو سليمان ورعا منقبضا: قال

  ويل قضاء اجلزيرة اخلضراء،
__________  

 ٨٢ / ٥: ، والعرب١٩٧٥الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٣١٨ - ٣١٦ / ١: تكملة ابن االبار(*) 
  .٩٤ / ٥: ، وشذرات الذهب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٣: وتاريخ االسالم، الورقة

  .٣١٧ / ١: التكملة) ١(
[ * ]  

)٢٢/١٨٤(  

  



مث قضاء بلنسية، وا لقيته، وتويف على قضاء مالقة يف سادس ربيع اآلخر سنة إحدى وعشرين وست 
  .مئة
  .مل أر أكثر باكيا من جنازته، ومحل نعشه على االكف، رمحه اهللا: ل ابن مسدي، وروى عنهوقا
  

االمام العدل املأمون املقرئ اود احملدث، شيخ واسط أبو طالب عبد *  ابن عبد السميع - ١٢٦
  .طي املعدل بن حممد بن عبد السميع بن أيب متام عبد اهللا بن عبد السميع القرشي اهلامشي الواسالرمحان

  .ولد سنة مثان وثالثني
وتال على أيب السعادات أمحد بن علي، وأيب محيد عبد العزيز بن علي السمايت، ومسع من جده، ومن 
حممد بن حممد بن أيب زنبقة، وخلق بواسط، وهبة اهللا بن أمحد الشبلي، وابن البطي، وابن تاج القراء، 

  .والشيخ عبد القادر، وعدة
  .ف، وروى الكثري، وكان صدرا نبيال، عاملا، ثقة، حسن النقلوكتب، ومجع، وصن

  حدث عنه أبو الطاهر ابن االمناطي، وعبد الصمد بن أيب اجليش،
__________  

، وتكملة )٥٩٢٢باريس  (١٢٧، تاريخ ابن الدبيثي، الورقة ١٤٢التقييد البن نقطة، الورقة (*) 
:  وتاريخ االسالم، الورقة١٩٠الورقة : عرفة القراء، وم٨٣ / ٥: ، والعرب١٩٦٢الترمجة  / ٣: املنذري

، وتاريخ ابن ٢٦٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٧٧ / ١: ، وغاية النهاية)٣٠١٢أيا صوفيا  (٥ - ٤
  .٩٥ - ٩٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٤٣: الورقة / ١الفرات، 

[ * ]  

)٢٢/١٨٥(  
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 اسطة املكتبة الشاملةمت إعداد هذا امللف آليا بو
 
 

 
  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 



  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .قام بفهرسته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء 

  .وعز الدين الفاروثي، وابن الدبيثي ومجاعة، وباالجازة أبو املعايل االبرقوهي
  . سادس احملرم سنة إحدى وعشرين وست مئةمات يف

شرف الدين شيخنا : - كما نظم فيه -وله أرجوزة يف االعتقاد يتطرق إليها االنتقاد، ويلقب بالشينايت 
فضائل " وكتاب " لباب املنقول يف فضائل الرسول " شاعر شاهد شريف شروطي وله كتاب * شافعي 

  .وأشياء" النخب يف اخلطب "  و "تعبري الرؤيا " وكتاب " االيام والشهور 
  أخربنا أبو طالب بن عبد السميع: قرأت على أيب املعايل االبرقوهي

أخربنا :  بواسط، وأبو حفص عمر بن حممد بقراءة أيب عليه واللفظ له، قاال- إن مل يكن مساعا -إذنا 
د اهللا البغوي، حدثنا عبد هبة اهللا بن أمحد، أخربنا حممد بن حممد، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عب

، عن سعيد بن جبري، عن ابن )١(اجلبار بن عاصم، حدثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي، عن عبد الكرمي 
  ".سيكون أقوام خيضبون بالسواد كحواصل احلمام ال يرحيون رائحة اجلنة : " عباس أنه قال

ي، فذكره مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه حدثنا هاشم بن احلارث، حدثنا عبيد اهللا الرق: إىل البغوي: وبه
  .وسلم

  )٣(عن أيب توبة ) ٢(أخرجه أبو داود 
__________  

  .هو عبد الكرمي بن مالك اجلزري) ١(
  ).٤٢١٢(يف الترجل، باب ما جاء يف خضاب السواد ) ٢(
  .هو الربيع بن نافع احلليب) ٣(

[ * ]  

)٢٢/١٨٦(  

  

  .مرفوعا) ٢(اهللا احلليب، كالمها عن عبيد اهللا عن عبدالرمحن بن عبيد ) ١(والنسائي 
  

الشيخ االمام العامل القدوة املفيت شيخ الشافعية فخر الدين أبو منصور عبد *  ابن عساكر - ١٢٧
  . بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الدمشقي الشافعيالرمحان

  .ولد سنة مخسني ومخس مئة



عبد الرمحان بن أيب احلسن الداراين، وحسان بن متيم، وأيب املكارم الصائن واحلافظ، و: ومسع من عميه
  .بن هالل، وداود بن حممد اخلالدي، وحممد بن أسعد العراقي، وابن صابر، وعدة

  وتفقه بالقطب النيسابوري، وتزوج بابنته، وجاءه ولد منها مساه
  .مسعودا مات شابا

ة بدمشق، فكان يقيم بالقدس أشهرا، وبدمشق أشهرا، درس باجلاروخية، مث بالصالحية بالقدس، وبالتقوي
  وكان عنده بالتقوية فضالء البلد،

__________  
  .وإسناده قوي: ، قال شعيب١٣٨ / ٨يف الزينة ) ١(
  .عبيد اهللا بن عمرو الرقي) ٢(

 / ٣: ، وتكملة املنذري٦٣١ - ٦٣٠ / ٨: ، ومرآة الزمان١٧٢ / ١٢: الكامل البن االثري(*) 
، وتلخيص ١٣٥ / ٣: ، ووفيات االعيان١٣٩ - ١٣٦: ، وذيل الروضتني اليب شامة١٩٣٥الترمجة 

 ٥: ، والعرب)١٥٨٢باريس  (٢٦٣، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢١٦٠الترمجة  / ٤: ابن الفوطي
 - ٦٦ / ٥: ، وطبقات السبكي٥٤٤ / ١: ، وفوات الوفيات٩٣ / ٢: ، ودول االسالم٨١ - ٨٠/ 

، وعقد اجلمان للعيين، ٧٦، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة ١٠١ / ١٣: والنهاية، والبداية ٧١
، والتاج املكلل ٩٣ - ٩٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٥٦ / ٦:  والنجوم الزاهرة٤٤٠الورقة  / ١٧

  .١٦٤: للقنوجي
[ * ]  

)٢٢/١٨٧(  

  

  .حىت كانت تسمى نظامية الشام
 عذراء، وا دفنت، وهي أخت االمري عز الدين  وماتت الست٥٩٣مث درس بالعذراوية سنة 

  .فروخشاه
وكان فخر الدين ال ميل الشخص من النظر إليه حلسن مسته، ونور وجهه، ولطفه واقتصاده يف ملبسه، 

  ).١(وكان ال يفتر من الذكر، وكان يسمع احلديث حتت النسر 
قضاء فأىب، وطلبه ليال فجاءه فتلقاه أخذت عنه مسائل، وبعث إليه املعظم ليوليه ال): ٢(قال أبو شامة 

أستخري اهللا، فأخربين من كان : وأجلسه إىل جنبه، فأحضر الطعام فامتنع، وأحل عليه يف القضاء، فقال
  ورجع ودخل بيته الصغري عند حمراب الصحابة، وكان أكثر النهار فيه،: معه، قال

فويل، وكان قد خاف أن يكره فجهز أهله فلما أصبح أتوه فأصر على االمتناع، وأشار بابن احلرستاين 



  .إىل ناحية حلب، فردها العادل، وعز عليه ما جرى) ٣(للسفر، وخرجت احملابر 
وكان يتورع من املرور يف زقاق احلنابلة لئال يأمثوا بالوقيعة فيه، وذلك الن عوامهم يبغضون بين : قال

ه أنكر عليه تضمني اخلمر واملكس، مث ملا حج ، ومل يوله املعظم تدريس العادلية الن)٤(عساكر للتمشعر 
  .أخذ منه التقوية وصالحية القدس، ومل يبق له سوى اجلاروخية

  كان زاهدا، عابدا، ورعا، منقطعا إىل): ٥(وقال أبو املظفر اجلوزي 
__________  

  .يعين قبة النسر من جامع دمشق االموي) ١(
  .١٣٨: ذيل الروضتني) ٢(
  .ر، وهم طلبة العلم الذين يستملونأهل احملاب: يعين) ٣(
الم كانوا أعيان : " أي بسبب كوم أشاعرة، وهذا من اصطالح الذهيب، وإال فإن أبا شامة قال) ٤(

  ".الشافعية االشعرية 
  .٦٣١ / ٨: املرآة) ٥(

[ * ]  

)٢٢/١٨٨(  

  

 عشرين وست مئة، العلم والعبادة، حسن االخالق، قليل الرغبة يف الدنيا، تويف يف عاشر رجب سنة
  .وقل من ختلف عن جنازته

صلى الظهر، وجعل يسأل عن العصر، وتوضأ مث : قال) ٢(أخربين من حضره ): ١(وقال أبو شامة 
رضيت باهللا ربا، وباالسالم دينا، ومبحمد نبيا، لقنين اهللا حجيت وأقالين عثريت : تشهد وهو جالس، وقال

  .فعلمنا أنه حضرت املالئكة، مث انقلب ميتاوعليكم السالم، : مث قال) ٣(ورحم غربيت 
  ، وكان)٤(غسله الفخر ابن املالكي، وابن أخيه تاج الدين 

؟ وقال ) ٥(مرضه باالسهال، وصلى عليه أخوه زين االمناء، ومن الذي قدر على الوصول إىل سريره 
، كان زاهدا، ثقة، هو أحد االئمة املربزين، بل واحدهم فضال وقدرا، شيخ الشافعية: عمر بن احلاجب

متجهدا، غزير الدمعة، حسن االخالق، كثري التواضع، قليل التعصب، سلك طريق أهل اليقني، وكان 
مناصب فتركها، ولد ) ٦(أكثر أوقاته يف بيته يف اجلامع ينشر العلم، وكان مطرح الكلف، عرضت عليه 

  .يف رجب وعاش سبعني سنة، وكان اجلمع ال ينحصر كثرة يف جنازته
  .دث مبكة، ودمشق، والقدس، وصنف عدة مصنفات، ومسعنا منهح

__________  



  .١٣٩: ذيل الروضتني) ١(
  .يعين من حضر وفاته) ٢(
  .وآنس وحديت: بعدها عند أيب شامة) ٣(
  .يعين عبد الوهاب ابن زيد االمناء) ٤(
  .الناس عند تشييعهاجلملة االخرية اختصار من الذهيب لفقرة كاملة ذكرها أبو شامة عن ازدحام ) ٥(
  .ولعلها سبق قلم من الناسخ" عليها " يف االصل ) ٦(

[ * ]  

)٢٢/١٨٩(  

  

كان كثري البكاء، سريع الدموع، كثري الورع واخلشوع، وافر التواضع واخلضوع، كثري : وقال القوصي
" صة اخلال" التهجد، قليل اهلجوع، مربزا يف علمي االصول والفروع، وعليه تفقهت، وعرضت عليه 

  .للغزايل، ودفن عند شيخه القطب
  حدث عنه الربزايل، والضياء، والزين خالد، والقوصي،: قلت

وابن العدمي، والتاج عبد الوهاب ابن زين االمناء، والقاضي كمال الدين إسحاق بن خليل الشيباين، 
  .ومجاعة

  .لسالم وغريهومسعنا بإجازته من عمر ابن القواس، وتفقه عليه الشيخ عز الدين بن عبد ا
وفيها مات الشيخ موفق الدين املقدسي، وأمحد بن ظفر بن هبرية، وصاحل بن القاسم بن كور، واحلسني 

بن حيىي بن أيب الرداد املصري، وأكمل بن أيب االزهر العلوي الكرخي، وعبد السالم بن املبارك 
  .الربدغويل، وصاحب الغرب يوسف بن حممد بن يعقوب

  
  .بن حممد البهلوان بن إلدكز) ١(السلطان مظفر الدين أزبك *  صاحب توريز - ١٢٨

عظم أمره ملا قتل طغرل آخر سالطني السلجوقية، وامتدت أيامه، وكان منهمكا يف الشرب واللذات، 
اقتل من : فنازلته املغل، فصانعهم، وبذل هلم االموال، فسكتوا عنه، مث ضايقوا اخلوارزمية، وقالوا له

  ية، ففعل، وكان قد تزوج ببنت السلطان طغرل وجرت لهعندك من اخلوارزم
__________  

" الكامل " توريز، هي تربيز املشهورة، وأخبار أزبك هذا يف كتب التاريخ املستوعبة لعصره مثل (*) 
 ٤٣٢ / ١٢البن االثري، وسرية السلطان جالل الدين منكوبري للنسوي، فانظر تاريخ ابن االثري خاصة 

  .ط (٤٣٧ -



  ).وتبري
  ".أوزبك " ويقال فيه ) ١(

[ * ]  

)٢٢/١٩٠(  

  

أمور، مث دمهه خوارزم شاه جالل الدين يف سنة اثنتني وعشرين، واستوىل على أذربيجان، وعظم 
سلطانه، فهرب أزبك إىل كنجة فتزوج خوارزم شاه بابنة السلطان، حكم له القاضي بوقوع طالق 

  .، وهلك وتالشى أمره، وكان أبوه ملكا أيضاأزبك هلا، مث هرب أزبك منه إىل بعض القالع
  

 بن أيب الغنائم عبد اجلبار بن الشيخ الصاحل املعمر أبو سعد عبد السالم بن املبارك*  الربدغويل - ١٢٩
  .حممد البغدادي العتايب، ويعرف بابن الربدغويل

  .شيخ صدوق متيقظ مسن
  .ولد سنة إحدى وثالثني ومخس مئة

  .ية الزاهد، وواثق بن متام، وعبد اخلالق اليوسفي، ومجاعةومسع من أمحد بن الطال
" حدث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، والربزايل، ومجال الدين حممد بن أيب الفرج ابن الدباب عنده عنه 

  ".جزء ابن الطالية 
  .تويف يف احملرم سنة عشرين وست مئة

  
   ابن الشيخ حممد بنأمحد بن يوسفالشيخ املسند املعمر أبو العباس * *  ابن صرما - ١٣٠

__________  
، وتاريخ ١٩١٥الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢٢باريس  (١٤٣تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 

: ، والنجوم الزاهرة٧٧، واملختصر احملتاج إليه، الورقة )١٥٨٢باريس  (٢٦٤االسالم للذهيب، الورقة 
٢٥٧ / ٦.  

أيا  / (٢: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٩٨٨ / ٣: ، وتكملة املنذري٤٧ الورقة التقييد البن نقطة،(* *) 
  = [ * ]، ٢٢٦ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه٨٢ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢صوفيا 

)٢٢/١٩١(  

  



  .أمحد بن صرما االزجي املشتري
  .ولد سنة ست وثالثني ومخس مئة ظنا
" والتاسع من " املهر وانيات " و " صفة املنافق " و " املصاحف " ومسع من أيب الفضل االرموي كتاب 

احلربيات " والثالث من " جزء ابن شاهني " و " صحيحه " للدار قطين واالول من " فضائل الصحابة 
."  

  .ومسع من ابن الطالية، وعبد اخلالق اليوسفي، وابن ناصر، وسعيد ابن البناء، وأيب الوقت، وعدة
، والكمال الفويره، واجلمال حممد ابن الدباب، )١( ومكي بن بشر روى عنه الضياء، والدبيثي،

  .والشهاب االبرقوهي، وآخرون
  .مات يف شعبان سنة إحدى وعشرين وست مئة

مسعها منه " أربعني " حيىي بن معني، وخرج له عبد اللطيف بن بورنداز " نسخة " مسعنا من طريقه 
  .الكمال الفويره

  
  اخلليفة أبو العباس أمحد ابن املستضئ بأمراهللا أيب حممد احلسن*  الناصر لدين اهللا - ١٣١

__________  
  .٩٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٦٠ / ٦: والنجوم الزاهرة= 

  .٩٤: وله ذكر يف كتاب منتخب املختار للفاسي
  .بفتح الباء املوحدة والشني املعجمة) ١(

:  فما بعد، رحلة ابن جبري٢٦، الورقة سريته مشهورة يف كتب التاريخ وانظر تلقيح ابن اجلوزي(*) 
، وتاريخ ابن الدبيثي، ١٦٤: ، والنرباس البن دحية١٨١ - ١٠٨ / ١٢: ، والكامل البن االثري٢٠٦
 فما بعد، وتاريخ بغداد ٢١١، والتاريخ املظفري البن أيب الدم، الورقة ١٧٠ - ١٦٨الورقة 

، ٦٣٥ / ٨: ، ومرآة الزمان)ضع متعددةيف موا( والتاريخ املنصوري ٢٩ - ٢٨للبنداري، الورقة 
   = [ * ]٢٣٧: ، وخمتصر ابن العربي٢٠٧٠الترمجة  / ٣: وتكملة املنذري

)٢٢/١٩٢(  

  

ابن املستنجد باهللا يوسف ابن املقتفي حممد ابن املستظهر باهللا أمحد ابن املقتدي اهلامشي العباسي 
  .البغدادي

  .مولده يف عاشر رجب سنة ثالث ومخسني ومخس مئة
  وبويع يف أول ذي القعدة سنة مخس وسبعني، وكان أبيض، معتدل



، رقيق )١(القامة، تركي الوجه، مليح العينني، أنور اجلبهة، أقىن االنف، خفيف العارضني، أشقر 
  ".رجائي من اهللا عفوه : " احملاسن، نقش خامته

  .ة، وطائفةوأجاز له أبو احلسني اليوسفي، وعلي بن عساكر البطائحي، وشهدة الكاتب
وقد أجاز جلماعة من االئمة والكرباء، فكانوا حيدثون عنه يف أيامه، ويتنافسون يف ذلك، ويتفاخرون 

  .بالوهم
ومل يل اخلالفة أحد أطول دولة منه، لكن صاحب مصر املستنصر العبيدي ويل ستني سنة، وكذا ويل 

  .االندلس الناصر املرواين مخسني سنة
  ف منه فحبسه، ومال إىل أخيه أيبكان أبوه املستضئ قد ختو

__________  
، وتاريخ االسالم ١٤٣ - ١٤٢ / ٣:  فما بعدها، وخمتصر أيب الفداء١٦٣ / ٤: ومفرج الكروب= 

، ٨٨ - ٨٧ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٥ - ١٠ ه، والورقة ٦٢٢للذهيب، حوادث سنة 
، ودول ٣٤: ستاذنا العالمة مصطفى جواد، ومستدركه ال ١٨٠ - ١٧٩ / ١: واملختصر احملتاج إليه

، وفوات ٩٦ - ٩٣: ، ونكت اهلميان٣١٦ - ٣١٠ / ٦، والوايف بالوفيات، ٩٥ / ٢: االسالم
 - ١٠٦ / ١٣:  فما بعد، والبداية والنهاية٩٩، واالكتفاء البن نباتة، الورقة ٦٢ / ١: الوفيات
: ، والنجوم الزاهرة٢١٨ - ٢١٧ / ١/  ١: ، والسلوك للمقريزي٦الورقة  / ٢، والعقد الثمني ١٠٧

، وشذرات ٧٦ وسلم الوصول حلاجي خليفة، الورقة ٢٦٤ / ١ واملنهل الصايف ٢٦٢ - ٢٦١ / ٦
  .١٥٩ - ١٥٨، وعيون االخبار للصديقي، الورقة ٩٩ - ٩٧ / ٥: الذهب

  .أشقر للحية، كما يف تاريخ االسالم وغريه: يعين) ١(
[ * ]  

)٢٢/١٩٣(  

  

ن العطار وكرباء الدولة ميلهم إىل أيب منصور، وكانت حظية املستضئ بنفشا واد ابن منصور، وكان اب
  الصاحب وطائفة مع أيب العباس، فلما بويع

  .قبض على ابن العطار، وأهلك فسحب يف الشوارع ميتا، وطغى ابن الصاحب إىل أن قتل
 يشق الدروب واالسواق أكثر كان الناصر شابا مرحا عنده ميعة الشباب،: قال املوفق عبد اللطيف

، مث )١(الليل، والناس يتهيبون لقياه، وظهر الرفض بسبب ابن الصاحب مث انطفأ الكه وظهر التسنن 
زال، وظهرت الفتوة والبندق واحلمام اهلادي، وتفنن الناس يف ذلك، ودخل فيه االجالء مث امللوك، 

واالتابك سعد ) ٢(الغوري صاحب غزنة واهلند فألبس العادل وأوالده سراويل الفتوة، وشهاب الدين 



  .صاحب شرياز
وختوف الديوان من السلطان طغريل، وجرت معه حروب وخطوب، مث استدعوا خوارزمشاه تكش 

حلربه، فالتقاه على الري، واحتز رأسه، ونفذه إىل بغداد، مث تقدم تكش حنو بغداد يطلب رسوم 
  . خوارزم وماتالسلطنة، فتحركت عليه أمة اخلطا، فرد إىل

وقد خطب الناصر بوالية العهد لولده االكرب أيب نصر، مث ضيق عليه ملا استشعر منه وعني أخاه، وأخذ 
خط باعتراف أيب نصر بالعجز، أفسد ما بينهما النصري بن مهدي الوزير، وأفسد قلوب الرعية واجلند 

، ومتكن خبراسان خوارزمشاه حممد بن على الناصر وبغضه إىل امللوك، وزاد الفساد، مث قبض على الوزير
، وقطع خطبة الناصر من )٣(تكش وجترب واستعبد امللوك وأباد االمم من الترك واخلطا، وظلم وعسف 

  بالده، ونال منه،
__________  

  ".املفرط : " بعد هذا يف تاريخ االسالم، والوايف للصفدي الذي ينقل منه) ١(
وصاحب كيش وأتابك سعد صاحب شرياز وامللك الظاهر : " هذايف تاريخ االسالم والوايف بعد ) ٢(

  ".صاحب حلب 
  ".وأساء إىل باقي االمم الذين مل يصل إليهم سيفه ورهبه الناس كلهم : " يف تاريخ االسالم) ٣(

[ * ]  

)٢٢/١٩٤(  

  

اصر وقصد بغداد، ووصل بوادره إىل حلوان فأهلكهم ببلخ، دام عشرين يوما واتعظوا بذلك، ومجع الن
اجليش، وأنفق االموال، واستعد، فجاءت االخبار أن الترك قد حشدوا، وطمعوا يف البالد، فكر إليهم 

، وبلبلوا لبه وشتتوا مشله، وملكوا االقطار، وصار )٢(وقصدهم فقصدوه وكثروه إىل أن مزقوه ) ١(
ل، وأصحر أين توجه وجد سيوفهم متحكمة فيه، وتقاذفت به البالد، فشرق وغرب، وأجند وأسه

  .وأجبل، والرعب قد زلزل لبه، فعند ذلك قضى حنبه
  ).٣(جرى له والبنه منكوبريت عجائب وسري، وذلك عندي يف جملد ألفه النسوي كاتب االنشاء : قلت

وكان الشيخ شهاب الدين السهروردي ملا ذهب يف الرسالة خاطب خوارزم شاه حممدا بكل : قال املوفق
، ومل يزل الناصر يف عز وقمع االعداء، وال خرج عليه خارجي )٤(ال عتوا قول، والطفه، وال يزداد إ

إال قمعه، وال خمالف إال دمغه، وال عدو إال خذل، كان شديد االهتمام بامللك، ال خيفى عليه كبري شئ 
من أمور رعيته، أصحاب أخباره يف البالد، حىت كأنه شاهد مجيع البالد دفعة واحدة، كانت له حيل 

 وخدع ال يفطن إليها أحد، يوقع صداقة بني ملوك متعادين، ويوقع عداوة بني ملوك متوادين وال لطيفة،



  .يفطنون
__________  

  .يعين خوارزمشاه) ١(
  ".فقصدهم فقصدوه مث كايدوه وكاثروه : " يف تاريخ االسالم) ٢(
كتبه " دين منكوبري سرية السلطان جالل ال" هو شهاب الدين حممد بن أمحد النسوي، وكتابه هو ) ٣(

  . م١٩٥٣ ونشره حافظ محدي بالقاهرة سنة ٦٣٩بعد سنة 
  .- كما هو معروف يتصرف -والذهيب " إال طغيانا وعتوا : " يف تاريخ االسالم) ٤(

[ * ]  

)٢٢/١٩٥(  

  

بغداد كانت تأتيه كل صباح ورقة مبا فعل يف الليل ) ١(وملا دخل رسول صاحب مازندران : إىل أن قال
يبالغ يف التكتم، واختلى ليلة بامرأة فصبحته ورقة بذلك، فتحري، وخرج ال يرتاب أن اخلليفة يعلم فصار 
  .الغيب
  ).٢(أظنه كان خمدوما من اجلن : قلت
فرجع ! ارجع فقد عرفنا ما جئت به : وأتى رسول خوارزم شاه برسالة خمفية وكتاب خمتوم، فقيل: قال

  .وهو يظن أن الناصر ويل هللا
ة رسول خلوارزم شاه فحبس أشهرا مث أعطي عشرة آالف دينار فذهب وصار مناصحا وجاء مر
  .للخليفة

وبعث قاصدا يكشف له عسكر خوارزم شاه، فشوه وجهه وجتانن، وأنه ضاع محاره، فسخروا منه، 
القوم مئة وتسعون ألفا يزيدون ألفا أو : وضحكوا، وتردد بينهم أربعني يوما مث رد إىل بغداد وقال

  .صونينق
هدية للناصر، ) قل هو اهللا أحد(وكان الناصر إذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وصل رجل ببغاء تقرأ 

كم : عرفنا فهاا ميتة، وقال: ماتت، قال: فأصبحت ميتة وحزن فأتاه فراش يطلب الببغاء فبكى وقال
، فإنه عامل بأمرك منذ خذها فقد بعثها إليك أمري املؤمنني: مخس مئة دينار، قال: كان أملك ؟ قال
ال : وكان صدر جهان قد قدم بغداد يف مجع من الفقهاء، فقال واحد منهم عن فرسه! خرجت من اهلند 

يقدر اخلليفة أن يأخذها مين، قال ذلك يف مسرقند، وعرف الناصر فأمر بعض الزبالني أن يتعرض له 
 فجاء الفقيه إىل االبواب يستغيث وال ويضربه ويأخذ الفرس منه ببغداد، ويهرب ا يف الزمحة ففعل،

  يغاث، فلما رجعوا من احلج خلع على صدرجهان



__________  
  ".تاريخ االسالم " ، والتصحيح من خطه يف "مازندان : " يف االصل) ١(
كذا قال الذهيب، وهو تفسري ساذج غييب، وما أدرك شدة عناية الناصر باملخابرات واكثاره من ) ٢(

  .هذه القالةاجلواسيس فقال 
[ * ]  

)٢٢/١٩٦(  

  

مل يأخذ : وأصحابه سوى ذلك الفقيه، مث بعد خلع عليه، وقدمت له فرسه وعليها سرج مذهب، وقيل له
  .فرسك اخلليفة، إمنا أخذها زبال، فغشي عليه

  ).١(ما حتت هذا الفعل طائل، فكل خمدوم وكاهن يتأتى له أضعاف ذلك : قلت
سط واليته اشتغل برواية احلديث، واستناب نوابا يروون عنه، وأجرى ويف و: قال املوفق عبد اللطيف

عليهم جرايات، وكتب للملوك والعلماء إجازات، ومجع كتابا سبعني حديثا وصل على يد السهروردي 
إىل حلب فسمعه الظاهر، ومجاهري الدولة وشرخته، وسبب ميله إىل الرواية أن قاضي القضاة العباسي 

حضروه وثالثة من الشهود، فعزر القاضي بتخريق عمامته، وطيف بالثالثة على مجال نسب إليه تزوير فأ
بالذرة، فمات احدهم ليلتئذ واآلخر لبس لبس الفساق، والثالث اختفى وهو احملدث البندنيجي رفيقنا، 

طي واحتاج وباع يف كتبه فوجد يف اجلزاز إجازة للناصر من مشايخ بغداد، فرفعها إليه، فخلع عليه وأع
  ).٢(مئة دينار، مث جعل وكيال عن الناصر يف االجازة والتسميع 

ممن يروي عن الناصر باالجازة عبد الوهاب بن سكينة، وابن االخضر، وقاضي القضاة ابن : قلت
  .حممود الزجناين واملقداد القيسي: الدامغاين، وويل العهد، وامللك العادل، وبنوه، وشيخانا

__________  
  .لقنا قبل قليلانظر ما ع) ١(
هذا تفسري ساذج من املوفق لسبب عناية الناصر لدين اهللا برواية احلديث، ومانشك أن وراءها ) ٢(

  .مقاصد سياسية أعظمها كسب الرأي العام وتثبيت قدسية اخلالفة يف نفوس الناس وملوك االطراف
[ * ]  

)٢٢/١٩٧(  

  



باحلرمني ودمشق والقدس وحلب وبغداد شرفين الناصر باالجازة، ورويت عنه : قال ابن النجار
  .وأصبهان ونيسابور ومرو ومهذان

وأقام مدة يراسل جالل الدين الصباحي صاحب االملوت يراوده أن يعيد شعار االسالم من : قال املوفق
  .إنكم إذا فعلتم ذلك كنا يدا واحدة: الصالة والصيام مما تركوه يف زمان سنان، ويقول هلم

رزم شاه قدم فزور على لسانه كتب يف حق املالحدة تشتمل على الوعيد، وعزم واتفق أن رسول خوا
االيقاع م، وأنه خيرب قالعهم ويطلب من الناصر املعونة، وأحضر رجل منهم كان قاطنا ببغداد ووقف 

على الكتب، وأخرج ا وبكتب من الناصر على وجه النصح نصف الليل على الربيد، فقدم االملوت 
ال " ، وبعثوا رسوال معه مئتا شاب ودنانري كبارا عليها )١(تظاهروا باالسالم وإقامة الشعار فأرهبهم ف

  .، وطاف املئتان ا يعلنون بالشهادتني"إله إال اهللا حممد رسول اهللا 
الناصر قد مال القلوب هيبة وخيفة، حىت كان يرهبه أهل اهلند، وأهل مصر، فأحىي هيبة ) ٢(وكان 
  .اخلالفة
  .نت مبصر وبالشام يف خلوات امللوك واالكابر إذا جرى ذكره خفضوا أصوام إجالال لهلقد ك

ورد بغداد تاجر معه متاع دمياط املذهب، فسألوه عنه فأخفاه فأعطي عالمات فيه من عدده وألوانه 
من العالمات أنك نقمت على مملوكك فالن التركي فأخذته إىل : وأصنافه، فازداد إنكاره، فقيل له

  .حبر دمياط وقتلته، ودفنته هناك خلوة) ٣(سيف 
__________  

  قد نوهنا يف ترمجة جالل الدين إىل أن إقامته شعائر االسالم إمنا كان الغراض سياسية) ١(
  ".جالل الدين " بدال من " ضالل الدين " حبتة، لذلك نعته الذهيب يف غري هذا املوضع بلقب 

  .الكالم للموفق عبد اللطيف) ٢(
  .الساحل: - بكسر السني -السيف ) ٣(

[ * ]  

)٢٢/١٩٨(  

  

دانت للناصر السالطني، ودخل حتت طاعته املخالفون، وذلت له العتاة، وانقهرت : قال ابن النجار
بسيفه البغاة، واندحض أضداده، وفتح البالد العديدة، وملك ما مل ميلكه غريه، وخطب له باالندلس 

تتصدع هليبته اجلبال، وتذل لسطوته االقيال، وكان حسن اخللق، وبالصني، وكان أسد بين العباس 
أطيف اخللق، كامل الظرف، فصيحا بليغا، له التوقيعات املسددة والكلمات املؤيدة، كانت أيامه غرة يف 

  ).١(وجه الدهر، ودرة يف تاج الفخر 



 جالل الدين ابن )٢(برز منه توقيع إيل صدر املخزن : حدثين احلاجب على بن حممد بن جعفر قال
ال ينبغي الرباب هذا املقام أن يقدموا على أمر مل ينظروا يف عاقبته، فإن النظر قبل االقدام خري : " يونس

من الندم بعد الفوات، وال يؤخذ الربآء بقول االعداء، فلكل ناصح كاشح، وال يطالب باالموال من مل 
  ".يكن العفاف والتقى رقيبني عليك خين يف االعمال، فإن املصادرة مكافأة للظاملني، ول

قد تكرر تقدمنا إليك مما افترضه اهللا علينا ويلزمنا القيام به كيف يهمل حال الناس : " وبرز منه توقيع
  ".حىت مت عليهم ما قد بني يف باطنها، فتنصف الرجل وتقابل العامل إن مل يفلج حبجة شرعية 

شجاعا ذا فكرة صائبة وعقل رصني ومكر ودهاء، كان الناصر شهما ): ٣(قال القاضي ابن واصل 
) ٤(وكانت هيبته عظيمة جدا، وله أصحاب أخبار بالعراق وسائر االطراف يطالعونه جبزئيات االمور 

  حىت ذكر أن رجال ببغداد
__________  

  ".تاريخ االسالم " وليس بشئ، والتصحيح من خط املؤلف يف " الفجر : " يف االصل) ١(
  .يشبه وزير املالية يف عصرنا، أو مدير اخلزانة: نصدر املخز) ٢(
  . على عادته- بتصرف ١٦٣ / ٤: مفرج الكروب) ٣(
  .كما يف مفرج الكروب" وكلياا ) " ٤(

[ * ]  

)٢٢/١٩٩(  

  

سوء أدب من : " يف جواب ذلك) ١(عمل دعوة وغسل يده قبل أضيافه فطالعه صاحب اخلرب، فكتب 
  ".طالعة صاحب الدار وفضول من كاتب امل

وكان ردئ السرية يف الرعية، مائال إىل الظلم والعسف، فخربت يف أيامه العراق وتفرق أهلها ): ٢(قال 
  ).٣(وأخذ أمالكهم، وكان يفعل أفعاال متضادة، ويتشيع خبالف آبائه 

؟ ما تقول يف خالفة يزيد : وبلغين أن رجال كان يرى صحة خالفة يزيد، فأحضره ليعاقبه، فسأله: قال
  .أنا أقول ال ينعزل بارتكاب الفسق، فأعرض عنه، وأمر بإطالقه، وخاف من احملاققة: قال
من أفضل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " وسئل ابن اجلوزي واخلليفة يسمع): ٤(قال 

  ".أفضلهم بعده من كانت بنته حتته : " ؟ قال) ٥(
  .يوهذا جواب جيد يصدق على أيب بكر وعلى عل

  ).٨" (مبن مين مين، مثن مين مثن ): " ٧(كتب إىل الناصر خادم امسه مين يتعتب، فوقع فيها ): ٦(قيل 
__________  



  .يعين الناصر) ١(
  .١٦٣ / ٤مفرج الكروب ) ٢(
نقل الذهيب معناها من مفرج الكروب بعد أزيد من صفحتني من كالمه " قوله يتشيع خبالف أبائه ) ٣(

  وكان الناصر لدين اهللا يتشيع ومييل إىل مذهب: " ، قال ابن واصل)١٦٦ / ٤(السابق 
االمامية، وهو خالف ما كان عليه آباؤه من القادر إىل املستضئ فإم كانوا يذهبون مذهب السلف، 

  ".وللقادر عقيدة مشهورة يف ذلك 
  .١٦٧ - ١٦٦ / ٤: مفرج الكروب) ٤(
حيا مبا خيالف رأي اخلليفة، فأتى ذا االمر املوهم خوفا كانت غاية السائل أن جييب ابن اجلوزي صر) ٥(

  .منه
  .١٧٠ / ٤: مفرج الكروب) ٦(
كتب اخلليفة التوقيع من غري نقط، وهذا هو املقصود من احلكاية، الا استعصت على مجاعة ) ٧(

  .بسبب تشابه الصورة وعدم النقط
  = [ * ]، كما يف الوايف "الثمن " بدل " مثن مثن " يضيف بعضهم إليها صورة أخرى فتكون ) ٨(

)٢٢/٢٠٠(  

  

ذهب مجلة، وكان خادمه رشيق قد استوىل : قل بصر الناصر يف اآلخر، وقيل): ١(قال سبط اجلوزي 
على اخلالفة، وبقي يوقع عنه، وكان باخلليفة أمراض منها عسر البول واحلصى، فشق ذكره مرارا ومآل 

  .أمره منه كان املوت
  . حميي الدينوغسله خايل: قال

أما مرض موته فسهو ونسيان، بقي به ستة أشهر ومل يشعر أحد من الرعية بكنه : قال املوفق عبد اللطيف
حاله حىت خفي على الوزير وأهل الدار، وكان له جارية قد علمها اخلط بنفسه، فكانت تكتب مثل 

 جالل الدين حممد ابن تكش خطه، فكانت تكتب على التواقيع مبشورة القهرمانة، ويف أثناء ذلك نزل
خوارزمشاه على ضواحي بغداد هاربا منفضا من الرجال واملال والدواب، فأفسد مبا وصلت يده إليه، 

  .فكانوا يدارونه وال ميضون فيه أمرا لغيبة رأي الناصر، مث ب دقوقا، وراح إىل أذربيجان
  :، عن أبيه قال)٢" (تارخيه " نقل العدل مشس الدين اجلزري يف 

إن املاء الذي يشربه االمام الناصر : مسعت املؤيد ابن العلقمي الوزير ملا كان على االستاذ دارية يقول
كان جتئ به الدواب من فوق بغداد بسبعة فراسخ ويغلى سبع غلوات مث حيبس يف االوعية أسبوعا مث 

  .يشرب منه، وما مات حىت سقي املرقد ثالث مرار وشق ذكره، وأخرج منه احلصى



  بقي الناصر ثالث سنني عاطال عن احلركة): ٣(وقال ابن االثري 
__________  

مضطربة " مفرج الكروب " ، ويف املطبوع من مفرج الكروب، لكنها يف ٣١٥ / ٦: للصفدي= 
  .بسبب احملققني

  .٦٣٥ / ٨: مرآة الزمان) ١(
، وقد اختصر الذهيب هذا "ئه حوادث الزمان وأنبائه ووفيات االكابر واالعيان من أبنا" هو كتاب ) ٢(

  .القسم من تارخيه، ووصل الينا هذا املختصر خبطه
  ).بريوت (٤٤٠ / ١٢: الكامل) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٢٠١(  

  

عشرين يوما ومات، وما أطلق ) ٢(، ويف اآلخر أصابه دوسنطاريا )١(بالكلية، وقد ذهبت إحدى عينيه 
  .يف مرضه شيئا مما كان أحدثه من الرسوم

  .ن سيئ السرية، خرب العراق يف أيامه، وتفرق أهله يف البالد، وأخذ أمواهلم وأمالكهموكا: قال
  .وجعل مهه يف رمي البندق والطيور املناسيب وسراويالت الفتوة: إىل أن قال

إن الناصر يف وسط خالفته هم بترك اخلالفة وباالنقطاع إىل ): ٣(ونقل الظهري الكازروين فيما أجاز لنا 
توقيعا قرئ على االعيان، وبىن رباطا للفقراء، واختذ إىل جانب ) ٤(تب عنه ابن الضحاك التعبد، وك

  .الرباط دارا لنفسه كان يتردد إليها وحيادث الصوفية، وعمل له ثيابا كبرية بزي القوم
  ).٥(مث نبذ هذا ومل : قلت

، ومن )٦(مرج العيون ومن احلوادث يف دولته أسرى الفرنج إىل بغداد وقد هزمهم صالح الدين نوبة 
  .التحف ضلع حوت طوله عشرة أذرع يف عرض ذراع، وجواهر مثمنة

  .بل كان ذلك يف آخر دولة املستضئ: وقيل
__________  

  ".واالخرى يبصر ا إبصارا ضعيفا : " ومتام اخلرب) ١(
  .هو املعروف عندنا بالدزانتري) ٢(
الذي حققه الدكتور مصطفى " املختصر "  وليس من الظاهر أن الذهيب نقل ذلك من تارخيه الكبري،) ٣(

  .، فما وجدته فيه)١٣٧٠: بغداد(جواد 
رئيس الديوان امللكي أو (هو عضد الدين أبو نصر املبارك بن الضحاك، كان أستاذ الدار العزيزة ) ٤(



بن اجلامع املختصر ال (٦٢٧ وبقي فيها إىل حني وفاته سنة ٦٠٦وليها سنة ) اجلمهوري على عصرنا
  ). وغريمها٤٥٠ / ١ / ٤: ، وتلخيص ابن الفوطي٢٨٥ / ٩: الساعي

البن الساعي الذي " أخبار الزهاد " قد وقفت على هذا التوقيع يف كتاب : قال بشار عواد) ٥(
العدد (، ونشرت عنه حبثا يف جملة املورد العراقية ١٩٦٥ / ١٣٨٥اكتشفته يف دار الكتب املصرية سنة 

  ).١٩٧٤: ثالثةالثالث من السنة ال
  .مرج واسع بني ر الريموك وشقيف أرنون) ٦(

[ * ]  

)٢٢/٢٠٢(  

  

فعرفت الغوغاء جبنازته فرمجوه، فهرب احلمالون ) ١(وأهلك وزير العراق ظهري الدين ابن العطار 
  .فأخرج من تابوته، وسحب، فتعرى من االكفان، وطافوا به، نسأل اهللا الستر، وكان جبارا عنيدا

كنت حبضرة ابن العطار، وقد : حكى التيمي، قال" قال ) ٢" (تارخيه " ز الدين ابن البزوري يف أنبأين ع
هو الذي : أخرجوه الكلب سحبا، وكرر ذلك، وقيل: ورد عليه شيخ فوعظه بكالم لطيف واه، فقال

  دس
  ).٣(الباطنية على الوزير عضد الدين ابن رئيس الرؤساء حىت قتلوه 

  .يتصيدوبقي الناصر يركب و
  .املوصل حماصرا، فبعث إليه اخلليفة يلومه) ٥(نازل السلطان ): ٤ (٧٨ويف سنة 

وفيها افتتح صاحب الروم مدينة للنصارى، وافتتح صالح الدين حران وسروج ونصيبني والرقة والبرية 
)٦.(  

__________  
ثامن عشر من ذي القعدة أبو بكر منصور بن نصر املعروف بابن العطار، وقد أخرج ميتا يف ليلة ال) ١(

  ).بريوت (٤٦٠ - ٤٥٩ / ١١:  فانظر الكامل البن االثري٥٧٥سنة 
وذكر أنه ) ٢٨: الورقة / ٢م (، وقد ذكره الذهيب يف معجم شيوخه ٦٩٤تويف ابن البزوري سنة ) ٢(

انية على البن اجلوزي فأفاد وأجاد، وقد ذهب أكثر هذا التاريخ يف الوقعة الغاز" املنتظم " ذيل به على 
  ). من نسخة حلب١٩٨: وانظر تاريخ االسالم، الورقة( وأفاد منه الذهيب يف كتبه ٦٩٩دمشق سنة 

  . كما هو مشهور٥٧٣وذلك سنة ) ٣(
  . وسيتكرر مثل هذا٥٧٨يعين سنة ) ٤(
  .٤٨٧ - ٤٨٥ / ١١:  وانظر كامل ابن االثري- رضي اهللا عنه -يعين صالح الدين يوسف ) ٥(



  .٢٣٢ / ٤ :انظر العرب) ٦(
[ * ]  

)٢٢/٢٠٣(  

  

شرف الفتوة، وكان شجاعا مشهورا ختافه الرجال، مث تعبد ) ٢(تفىت الناصر إىل عبد اجلبار ) ١(وفيها 
واشتهر، فطلبه الناصر، وتفيت إليه، وجعل املعول يف شرع الفتوة عليه، وبقي الناصر يلبس سراويل 

  .الفتوة لسالطني البالد
وكان الفرنج قد ركبوا من ): " ٣( كتاب السلطان من إنشاء الفاضل فيه ورد: ويف سنة تسع وسبعني

االمر نكرا، وافتضوا من البحر بكرا، وشحنوا مراكب، وضربوا ا سواحل احلجاز، وظن أا الساعة، 
  ".وانتظر املسلمون غضب اهللا لبيته ومقام خليله وضريح نبيه، فعمر االخ سيف الدين مراكب 

قع عليها أصحابنا فأخذت املراكب بأسرها، وفر فرجنها، فسلكوا يف اجلبال مهاوي فو: " إىل أن قال
املهالك، ومعاطن املعاطب، وركب أصحابنا وراءهم خيل العرب يقتلون ويأسرون حىت مل يتركوا خمربا، 

  ) ".٤) (وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا(
  .تسلم صالح الدين حلب) ٥(وفيها 

ن الغوري، وامتد سلطانه إىل هلاور، وحاصر ا خسرو شاه من ولد حممود بن وفيها متكن شهاب الدي
  .سبكتكني، فرتل إليه فأكرمه، مث غدر به

  من) ٦(وبعث صالح الدين تقدمة إىل الديوان منها مشسة يعين اجلتر 
__________  

  . أيضا٢٣٢ / ٤: العرب) ١(
  .٥٨٣عبد اجلبار بن يوسف البغدادي املتويف سنة ) ٢(
  .ط (٣٧ / ٢: يف الروضتني: انظر نص الكتاب) ٣(

  ).القاهرة اجلديدة
  .٤٩٦ - ٤٩٥ / ١١:  وانظر الكامل البن االثري٧١/ الزمر ) ٤(
  .٤٩٨ - ٤٩٦ / ١١: الكامل) ٥(
  ".وفرهنك أفندراج  " ١٤٣ / ٢: لفظة فارسية تعين الشمسة، وانظر معجم دوزي) ٦(

[ * ]  

)٢٢/٢٠٤(  

  



  .لقاب املستنصر العبيديريش الطواويس عليها أ
حىت كاد أن يفتحها، مث بلغه حتزب الفرنج عليه فتركها، وقصدهم، ) ١(مث نازل صالح الدين الكرك 

  فعرجوا عنه فأتى دمشق، ووهب أخاه العادل حلب، مث بعث
  .بعده على نيابة مصر ابن أخيه امللك املظفر عم صاحب محاة

  .اد أمنا ملن الذ به فحصل بذلك بالء ومفاسدجعل اخلليفة مشهد واجلو: ويف سنة مثانني
  ).٢(واستباح صالح الدين نابلس وهللا احلمد، ونازل الكرك، فجاءا جندات العدو، فترحل 

كان خروج علي بن غانية امللثم صاحب ميورقة، فسار ومتلك جباية عند موت يوسف بن ) ٣(وفيها 
اهلواء أشهرا مث ) ٤( مث حاصر قسطنطينية عبداملؤمن، وكثرت عساكره، مث هزم عسكرا للموحدين،

كشف عنها املوحدون، فأقبل ابن غانية إىل القريوان، فحشد واستخدم والتفت عليه بنو سليم ورياح 
والترك املصريون الذين كانوا مع بوزبا وقراقوش فتملك م أفريقية سوى تونس واملهدية محتهما 

رم، وعاثوا وبوا القرى وسبوا، وأقام اخلطبة لبين املوحدون، وانضم إىل ابن غانية كل فاسد وجم
العباس، وأخذ قفصة، فتحزب عليه املوحدون يف سنة ثالث، وأقبل سلطام يعقوب بن يوسف فخيم 

  بتونس، وجهز للمصاف ستة آالف فارس مع ابن
__________  

  .٥٠٢ / ١١: الكامل) ١(
  .٥٠٦ / ١١: نفسه) ٢(
  .٥٠٨ - ٥٠٧ / ١١: نفسه) ٣(
" مراصد االطالع " و " معجم البلدان " كما يف " قسنطينية : " هكذا يف االصل، واملعروف اا) ٤(

  .وغريمها
[ * ]  

)٢٢/٢٠٥(  

  

أخيه، فهزمهم ابن غانية، مث سار يعقوب بنفسه فالتقوا، فازم علي واستحر به واسترد يعقوب البالد، 
  وامتدت دولة ابن غانية مخسني

  .اصرة الكركوجد صالح الدين يف حم
نازل صالح الدين املوصل، وجد يف حصارها، مث سار وتسلم ميافارقني باالمان، مث : ٥٨١ويف سنة 

  .مرض حبران مرضا شديدا، وتناثر شعر حليته
  .ومات صاحب محص حممد بن شريكوه، فملكها السلطان ولده أسد الدين، ولقب بامللك ااهد



االكراد والتركمان باملوصل واجلزيرة وأذربيجان والشام ابتداء فتنة عظيمة بني : ٨٢ويف سنة 
وشهرزور، ودامت أعواما، وقتل فيها ما ال حيصى، وانقطعت السبل حىت أصلح بينهم قامياز نائب 

  .املوصل، وأصلها عرس تركماين
يزان أمجع املنجمون يف مجيع البالد خبراب العامل عند اجتماع الكواكب الستة يف امل: وفيها قال العماد

بطوفان الريح يف سائر البلدان، فشرع خلق يف حفر مغائر وتوثيقها، وسلطاننا متنمر موقن أن قوهلم 
  .مبين على الكذب، فلما كانت الليلة اليت عينوها مل تتحرك نسمة

  .لقد توقف اهلواء يف ذلك الشهر على السواد وما ذروا الغلة: وقال ابن البزوري
__________  

لعبد الواحد املراكشي، وهو مما خلصه " املعجب " لة بين غانية تفاصيل أوسع يف كتاب انظر عن دو) ١(
  . فما بعدها٣٤٢ص : الذهيب
[ * ]  

)٢٢/٢٠٦(  

  

  .وفيها جرت فتنة ببغداد بني الرافضة والسنة قتل فيها خلق كثري، وغلبوا أهل الكرخ
  .وكان اخللف واحلرب بني االرمن والروم والفرنج

  ليفة أستاذ داره ابن الصاحب، ووليها قوام الدين حيىي بناخل) ١(وقتل 
زبادة، وخلف ابن الصاحب من الذهب العني أزيد من ألف ألف دينار، وكان عسوفا فاجرا رافضيا 

  .، ووزر جالل الدين عبيد اهللا بن يونس، وكان شاهدا، فارتقى إىل الوزارة)٢(
جوقي أن تعمر له دار اململكة ليرتل ا، وأن وفيها بعث السلطان طغرل بن أرسالن بن طغرل السل
، وكان ملكا مستضعفا مع امللوك، فمات )٣(خيطب له، فهدم الناصر داره ورد رسوله بال جواب 

  .البهلوان، فتمكن وطاش
فتحت ست : ، قال العماد)٤(وفيها فتحت القدس وغريها، واندكت ملوك الفرنج، وكسروا وأسروا 

وسرمانية ) ٨(والشغر وبكاس ) ٧(وصهيون ) ٦(والالذقية ) ٥(جبلة : مدائن وقالع يف ست مجع
  ، مث أخذ حصن)٩(

__________  
 فليحرر، وكذلك ما بعدها ٥٨٢هذا يف سنة ثالث ومثانني ومخس مئة، وقد خلطها املؤلف بسنة ) ١(

  .من احلوادث
  . وتعليقنا عليها١٥: الترمجة / ١: انظر التكملة) ٢(



  .٥٦٠ / ١١:  االثريأنظر الكامل البن) ٣(
عين االمام الذهيب ذا احلدث التارخيي العظيم فخصص له مثاين أوراق كبرية من تارخيه الكبري ) ٤(
  ). حلب٢١٧ - ٢١٠: الورقة(
  .٢٣٣: الفتح القسي) ٥(
  .٢٣٥: نفسه) ٦(
  .٢٤١: نفسه) ٧(
  .٢٤٥: نفسه) ٨(
  .١٣ / ١٢: ن االثريكما يف تاريخ اب" سرمينية : "  ويقال فيها٢٤٧: نفسه) ٩(

[ * ]  

)٢٢/٢٠٧(  

  

) ٣(، فتسلمها مث إىل بغراس )٢(باالمان مث رحل صالح الدين أيده اهللا إىل دربساك ) ١(برزية 
، مث )٥(، ودام احلصار على الكرك واملطاولة فسلموها جلوعهم )٤(فتسلمها، وهادن صاحب أنطاكية 

  .)٦(أعطوا الشوبك باالمان، مث نازل السلطان صفد 
  .كان صالح الدين ال يفتر وال يقر عن قتال الفرنج: ٨٤ويف سنة 

فعمل املصاف مع السلطان طغرل فازم عسكر ) ٧(وسار عسكر الناصر عليهم الوزير ابن يونس 
الناصر وتقاعسوا، وثبت ابن يونس يف نفر بيده مصحف منشور وسيف مشهور، فأخذ رجل بعنان 

ء إليه السلطان ووزيره فلزم معهم قانون الوزارة، ومل يقم، فعجبوا، ومل فرسه وقاده إىل خميم فأنزله، فجا
أحضر ابن يونس بني يدي طغرل، فألبسه ): ٩(فقال " املرآة " حىت رد، وأما صاحب ) ٨(يزل حمترما 

طرطورا جبالجل، ومتزق العسكر، وسار قزل أخو البهلوان فهزم طغرل، ومعه ابن يونس فسار إىل 
فأطلق الوزير فما قدر خيالفه، فجهزه بكتمر : هم بدؤوين، قال: يه بكتمر ما فعله، قالخالط، فأنكر عل

خبيل ومماليك، فرد ذلك، وأخذ بغلني برحلني وسار معه غالمه يف زي صويف إىل املوصل متنكرا، مث 
  .ركب إىل بغداد يف سفينة

__________  
  .١٤ / ١٢:  والكامل٢٤٨: نفسه) ١(
  .١٧ / ١٢: كما يف الكامل" درب ساك  " : وتكتب٢٥٥: نفسه) ٢(
  .٢٥٧: نفسه) ٣(
  .٢٦٠: نفسه) ٤(



  .٢٦٦: نفسه) ٥(
  .٢٦٨: نفسه) ٦(
  .جالل الدين عبيد اهللا بن يونس) ٧(
  .يف االصل، وليس بشئ" حمترما " تكررت ) ٨(
  .انظر حوادث السنة فيها) ٩(

[ * ]  

)٢٢/٢٠٨(  

  

  .ا، واعتذر واستغفرنفذ طغرل حتفا وهداي: ويف سنة مخس ومثانني
  .وظهر ابن يونس، فويل نظر املخزن، مث عزل بعد أشهر

كان احلصار الذي مل يسمع مبثله أبدا على عكا، كان السلطان قد افتتحها وأسكنها : وفيها ويف املقبلة
املسلمني، فأقبلت الفرنج برا وحبرا من كل فج عميق، فأحاطوا ا، وسار صالح الدين فيدفعهم فما 

عوا وال فكروا بل أنشأوا سورا وخندقا على معسكرهم، وجرت غري وقعة، وقتل خلق كثري حيتاج تزعز
بسط ذلك إىل جزء، وامتدت املنازلة واملطاولة واملقاتلة نيفا وعشرين شهرا، وكانت االمداد تأيت العدو 

 املغرب يعقوب من أقصى البحار، واستنجد صالح الدين باخلليفة وغريه حىت أنه نفذ رسوال إىل صاحب
  .املؤمين يستجيشه فما نفع، وكل بالء النصارى ذهاب بيت املقدس منهم

القدس وركب م ) ٢(لبس القسوس السواد حزنا على القدس، وأخذهم بترك ): ١(قال ابن االثري 
البحر يستنفرون الفرنج، وصوروا املسيح وقد ضربه النيب صلى اهللا عليه وسلم وجرحه، فعظم هذا 

 على النصارى، وحشدوا ومجعوا من الرجال واالموال ما ال حيصى، فحدثين كردي كان يغري مع املنظر
فانتهى بنا الطواف إىل رومية فخرجنا منها وقد : الفرنج حبصن االكراد أم أخذوه معهم يف البحر، قال

  ).٣(مالنا الشواين االربعة فضة 
  ا وحبرا، ولوالفخرجوا على الصعب والذلول بر): ٤(قال ابن االثري 

__________  
  .٣٢ / ١٢: الكامل) ١(
  .أيضا، وهو البطريرك" البطرك " وتكتب ) ٢(
  ".نقرة : " يف الكامل) ٣(
  .٣٣ / ١٢: الكامل) ٤(

[ * ]  



)٢٢/٢٠٩(  

  

  .إن الشام ومصر كانتا للمسلمني: لطف اهللا بإهالك ملك االملان وإال لكان يقال
 ألف، ولكن هلكوا جوعا ووباء وهلكت دوام، وجافت االرض كانت عساكر العدو فوق املئيت: قلت

م، وكانوا قد ساروا فمروا على جهة القسطنطينية مث على ممالك الروم تقتل وتسيب، والتقاه سلطان 
الروم فكسره ملك االملان، وهجم قونية فاستباحها، مث هادنه ابن قلج رسالن ومروا على بالد سيس 

  .ت امللك وقام ابنهووقع فيهم الفناء فما
قتل من العدو يف بعض املصافات الكبرية اليت جرت يف حصار عكا يف يوم اثنا عشر ألفا ومخس : قلت

مئة، والتقوا مرة أخرى فقتل منهم ستة آالف، وعمروا على عكا برجني من أخشاب عاتية، الربج سبع 
 باحلديد، فبقي منظرا مهوال طبقات فيها مسامري كبار يكون املسمار نصف قنطار، وصفحوا الربج

ودفعوا الربج ببكر حتته حىت ألصقوه بسور عكا وبقي أعلى منها بكثري فسلط عليه أهل عكا اانيق 
مع أنه كان عليه لبود منقوعة باخلل متنع عمل النفط ) ١(حىت خلخلوه، مث رموه بقدرة نفط فاشتعل 

شهودا، مث عملوا كبشا عظيما رأسه قناطري فأوقد وجعل املالعني يرمون نفوسهم منه وكان يوما م
مقنطرة من حديد ليدفعوه على السور فيخرقه فلما دحرجوه وقارب السور ساخ يف الرمل لعظمه، وهد 

الكالب بدنة وبرجا فسد املسلمون ذلك وأحكموه يف ليلة، وكان السلطان يكون أول راكب وآخر 
  نازل يف هذين

__________  
 االمر الن النفاطني عجزوا عن إحراقه، مث هيأ اهللا سبحانه أحد الكيماويني مل يكن هذا يف أول) ١(

فابتدع نوعا من العقاقري تقوي عمل النار، فاستخدمت وجنحت جناحا باهرا وفرح ا املسلمون، ومل 
انظر (إمنا عملته هللا تعاىل، وال أريد اجلزاء إال منه : يقبل هذا العامل الفاضل مكافأة من السلطان، وقال

  ).٣٧٣ - ٣٧٠: ، والفتح القسي٤٧ - ٤٥ / ١٢: التفاصيل يف كامل ابن االثري
[ * ]  

)٢٢/٢١٠(  

  

  ).١(العامني، ومرض وأشرف على التلف مث عويف 
  .حزر ما قتل من العدو فكان أكثر من مئة ألف: قال العماد

كثر من أمواجه، وخيرج لنا ميدهم البحر مبراكب أ): " ٢(ومن إنشاء الفاضل إىل الديوان وهم على عكا 
حبصون، ) ٤(من اجلنونات ) ٣(أمر من أجاجه، وقد زر هذا العدو عليه من اخلنادق دروعا، واستجن 



ممتنعا حاسرا مدرعا، وأصحابنا قد أثرت فيهم املدة الطويلة يف استطاعتهم ال يف ) ٥(فصار مصحرا 
، ونرجوا على يد أمري )٦(ك هذه العصابة اللهم إن ل: طاعتهم، ويف أجواهلم ال يف شجاعتهم فنقول

املؤمينن االجابة، وقد حرم باباهم لعنه اهللا كل مباح واستخرج منهم كل مذخور، وأغلق دوم 
الكنائس، ولبسوا احلداد، وحكم أن ال يزالوا كذلك أو يستخلصوا املقربة، فيا عصبة نبينا صلى اهللا 

جعه، ووفه احلق فينا، فها حنن عندك ودائعه، ولوال أن يف عليه وسلم اخلفه يف أمته مبا تطمئن به مضا
التصريح ما يعود على العدالة بالتجريح لقال اخلادم ما يبكي العيون وينكي القلوب، ولكنه صابر 

  حمتسب وللنصر مرتقب، رب ال أملك إال نفسي وها هي يف سبيلك مبذولة، وأخي وقد هاجر
__________  

بعد ذكره حلصار عكا وبالء السلطان صالح الدين رضي " تاريخ االسالم  " قال االمام الذهيب يف) ١(
  ).حلب (٢٢٣الورقة " ولعله وجبت له اجلنة برباطه هذين العامني : " اهللا عنه فيه

، وقد اختصر ١٣٠ - ١٢٦ / ٧:  وصبح االعشى١٥٧: انظر النص الكامل يف الروضتني) ٢(
  .ا ال خيل باملعىنالذهيب منه وغري بعض االلفاظ اليسرية مم

  .استتر: استجن) ٣(
  ".اجلنانات : " يف الروضتني) ٤(

  .الترس: جنان وجنانة: ومها مجع
  .اجلنويات: ويف صبح االعشى

  .خرج إىل الصحراء، فهو مصحر: أصحر الرجل) ٥(
  .من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر الكربى) ٦(

[ * ]  

)٢٢/٢١١(  

  

لة، وولدي وقد بذلت للعدو صفحات وجوههم، ونقف عند هذا احلد وهللا االمر من هجرة نرجوها مقبو
  ".قبل ومن بعد 

قد بلي االسالم منهم بقوم استطابوا املوت، وفارقوا االهل طاعة ): " ١(ومن كتاب إىل الديوان 
ل ، حىت لسارت ملكة منهم خبمس مئة مقات)٢(لقسيسهم، وغرية ملعبدهم، والكا على قمامتهم 

التزمت بنفقام، فأخذها املسلمون برجاهلا بقرب االسكندرية، فذوات املقانع مقنعات دارعات حتمل 
الطوارق والقبطاريات، ووجدنا منهم عدة بني القتلى، وبابا رومية حكم بأن من ال يتوجه إىل القدس 

: مهم املوعود، وقال هلمفهو حمرم ال منكح له وال مطعم، فلهذا يتهافتون على الورود ويتهالكون على يو



: إنين واصل يف الربيع جامع على استنفار اجلميع، وإذا ض فال يقعد عنه أحد، ويقبل معه كل من قال
  ".هللا ولد 

ومعاذ اهللا أن يفتح اهللا علينا البالد مث يغلقها، وأن يسلم على يدينا القدس مث ننصره، ): " ٣(ومن كتاب 
  فال نوا وتدعوا إىل السلم وأنتم االعلون واهللا(أو أن نغلب عن الصرب مث معاذ اهللا أن نغلب عن النصر 

  ).٤) (معكم
واملشهور اآلن أن ملك االملان : ولكنه االسالم للشرك هازم إىل أن قال* ولست بقرم هازم لنظريه 

  ".خرج يف مئيت ألف وأنه اآلن يف دون مخسة آالف 
__________  

  .١٦٢ - ١٦١: روضتنيانظر نص الكتاب كامال يف ال) ١(
  .كنيسة القيامة: يعين) ٢(
  .١٦٨ - ١٦٧: انظر النص كامال يف الروضتني) ٣(
  ".وأنتم االعلون "  وأمتمت من القرآن الكرمي ٣٥: سورة حممد) ٤(

[ * ]  

)٢٢/٢١٢(  

  

وخرج جيش اخلليفة عليهم جناح إىل دقوقا حلرب طغرل فقدم بعد أيام ولد طغرل صيب مميز يطلب 
  . عن أبيهالعفو

وقد مر ) ١(سنة سبع ومثانني اشتدت مضايقة العدو عكا وأمدادهم متواترة، فوصل ملك االنكيتر 
وغدر بصاحبها، ومتلكها كلها، مث سار إىل عكا يف مخس وعشرين قطعة، وكان ماكرا داهية ) ٢(بقربص 

وقلقوا فبعث إليهم ) ٣(شجاعا، فخارت قوى من ا من املسلمني وضعفوا خبروج أمريين منها يف شيين 
أن اخرجوا كلكم من البلد على محية وسريوا مع البحر وامحلوا عليهم وأنا أجيئهم من : السلطان

ورائهم وأكشف عنكم، فشرعوا يف هذا فما يأ مث خرج أمري عكا ابن املشطوب إىل ملك الفرنج 
، فزحف العدو عليها، وأشرفوا فنحن ال نسلم عكا حىت نقتل مجيعا ورجع): ٤(وطلب االمان فأىب، قال 

على أخذها فطلب املسلمون االمان على أن يسلموا عكا ومئيت ألف دينار ومخس مئة أسري وصليب 
الصلبوت فأجيبوا، ومتلك العدو عكا يف رجب ووقع البكاء واالسف على املسلمني، مث سارت الفرنج 

  تقصد عسقالن،
تلون كل وقت، مث كانت وقعة ر القصب، مث وقعة يقت) ٥(فسار السلطان يف عراضهم، وبقي اليزك 

وهدم ) ٧(وأتى صالح الدين عسقالن فأخالها، وشرع يف هدمها ) ٦(أرسوف فانتصر املسلمون 



  الرملة ولد، وشرعت الفرنج
__________  

  .، وهو ملك أنكلترا ريتشارد قلب االسد"االنكلتري : " وتكتب) ١(
  .بالسني املهملة " قربس: " هكذا بالصاد، واملشهور) ٢(
  .نوع من السفن الصغرية) ٣(
  .يعين ابن املشطوب) ٤(
  . ط١٧٢: ص(والتصحيح من النوادر السلطانية " الترك : " يف االصل) ٥(

  .وغريها) الشيال
  .طالئع اجليش، كما يف معجم دوزي وغريه: وهو لفظ فارسي معناه

  . فما بعدها١٧٥: انظر مسري صالح الدين يف النوادر السلطانية) ٦(
  .١٨٩ - ١٨٧: النوادر السلطانية) ٧(

[ * ]  

)٢٢/٢١٣(  

  

يف عمارة يافا، وطلبوا اهلدنة، مث جرت وقعات صغار، وقصدت املالعني بيت املقدس وا السلطان، 
  .فبالغ يف حتصينها

  .وفيها ويل االستاذ دارية ابن يونس الذي كان وزيرا
 الفقهاء بقتله فقتل باجلوع وأحرقت جثته، وكان سيماويا وفيها ظهر السهروردي الساحر حبلب، وأفىت

  ).١(فيلسوفا منحال 
  .ويف سنة مثان ومثانني ومخس مئة شرعت الفرنج يف بناء عسقالن

  .والتقى شهاب الدين الغوري عساكر اهلند فهزمهم وقتل ملكهم يف الوقعة
لله االمر، مث انعقدت اهلدنة ثالث وكبس االنكيتر يف الرمل عسكرا من املصريني، وقفال فاستباحهم ف

  سنني ومثانية أشهر، ودخل فيها
السلطان وهو يعض يده حنقا، ولكن كثرت عليه الفرنج ومل جنده وحلف على الصلح عدة من ملوك 

  ).٢(املسلمني مع السلطان، وعدة من ملوك الفرنج 
  .ط على يد االمساعيليةقتل صاحب الروم قلج أرسالن السلجوقي، وقتل بكتمر صاحب خال) ٣(وفيها 

  .وسار السلطان طغرل فبدع يف الري وقتل ا خلقا من املسلمني وعاد إىل مهذان فبطل نصفه
  .وفيها افتتح سلطان غزنة شهاب الدين يف بالد اهلند



__________  
  . وغريه، وهي حادثة مشهورة٥٨٧انظر تاريخ االسالم، يف وفيات سنة ) ١(
  .٨٧ - ٨٥ / ١٢: ، والكامل٢٣٤: يةانظر النوادر السلطان) ٢(
  .٨٧ / ١٢: الكامل) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٢١٤(  

  

انقض كوكبان عظيمان اضطرما، ومسع صوت هدة عظيمة وغلب ضوؤمها ضوء ): ١(قال ابن االثري 
  .القمر والنهار، وذلك بعد طلوع الفجر

  .وفيها تويف السلطان صالح الدين، وكانت دولته أزيد من عشرين
كانت احلرب تستعر بني شهاب الدين الغوري وبني سلطان اهلند بنارس، قال ابن االثري : عنيويف سنة تس

، وكان مع اهلندي سبع مئة فيل، ومن العسكر على ما قيل ألف ألف )٣(فالتقوا على ر ماخون ): ٢(
نفس، وفيهم عدة أمراء مسلمني، فنصر شهاب الدين، وكثر القتل يف املشركني حىت جافت منهم 

، وعرف بشد أسنانه بالذهب، وغنم شهاب الدين تسعني فيال فيها فيل )٤(االرض، وقتل بنارس 
  .ألفا وأربع مئة محل) ٤(أبيض، ومن خزائن بنارس 

وبعث الناصر إىل خوارزم شاه، ليحارب طغرل فبادر والتقاه فهزمه، وقتله وب خزانته، وهزم جيشه، 
  ).٥(ونفذ الرأس إىل بغداد 

خلع ) ٧(وسري الناصر خلوارزم شاه جندة وسري له مع وزيره املؤيد ابن القصاب ): ٦(ثري قال ابن اال
احضر إيل لتلبس اخللعة، وترددت الرسل، وقيل خلوارزم شاه إا : السلطنة، فبعث إليه املؤيد بعد الوقعة

  .حيلة لتمسك، فأقبل ليأخذ ابن القصاب، ففر إىل جبل محاه
__________  

  .١٠٤ / ١٢: الكامل) ١(
  .١٠٥ / ١٢: الكامل) ٢(
  ".ماجون : " يف املطبوع من الكامل) ٣(
  .مصحف" نبارس : " يف االصل) ٤(
  .١٠٦ / ١٢: انظر الكامل البن االثري) ٥(
  .، بتصرف١٠٩ - ١٠٨ / ١٢: الكامل) ٦(



  .مؤيد الدين أبو عبد اهللا حممد بن علي املعروف بابن القصاب) ٧(
[ * ]  

)٢٢/٢١٥(  

  

  .من االستاذ دارية ابن يونس وحبس إىل أن مات، وويل مكانه التاج بن رزينوعزل 
  .وقتل ألب غازي متويل احللة

  .وفيها افتتح ابن القصاب بالد خوزستان
ووقع الرضى عن بين الشيخ عبد القادر، وسلم ابن اجلوزي إىل أحدهم، فذهب به إىل واسط فسجنه ا 

  ).١(مخس سنني 
ان ابنه العزيز، ودمشق ابنه االفضل، وحلب ابنه الظاهر، والكرك وحران ومتلك مصر بعد السلط
  .ومواضع أخوه العادل

وفيها جاء العزيز حياصر االفضل بدمشق، مث جاء عمهما ليصلح بينهما، وكان داهية، فلعب ما إىل أن 
لظاهر كان مات العزيز، فتملك هو مصر، وطرد عن دمشق االفضل إىل مسيساط فقنع ا، ولوال أن ا

زوج بنته الخذ منه حلب، وكان االفضل صاحب شرب وأغان، مث إنه أصبح يوما تائبا أراق اخلمور 
  .ولبس اخلشن وتعبد وصام وجالس الصلحاء، ونسخ يف مصحف، ولكنه كان قليل السعادة

 استوىل ابن القصاب على مهذان فضربت الطبول ببغداد، وعظم ابن القصاب: ويف سنة إحدى وتسعني
ونفذ إليه خوارزم شاه يتوعده ملا عاث بأطراف بالده، مث مات ابن القصاب، وأقبل خوارزم شاه فهزم 

  .جيش اخلليفة ونبش الوزير مومها أنه قتل يف املصاف
__________  

 فما بعدها، وولد الشيخ عبد القادر الذي ٤٣٨ / ٨": املرآة " انظر تفاصيل ذلك يف كتاب سبطه ) ١(
  .ي إليه هو ركن الدين عبد السالم بن عبد الوهاب بن عبد القادرسلم ابن اجلوز

[ * ]  

)٢٢/٢١٦(  

  

طاغية الفرنج فما لبث الكلب أن سقط من موضع بعكا ) ١(وفيها جدد العزيز هدنة مع كندهري 
، )٢(فمات، واختلت أحوال الفرنج قليال، وأقبل االفضل على التعبد ودبر ملكه ابن االثري ضياء الدين 

  ).٣(ختلت به االحوال فا



وكانت باالندلس امللحمة العظمى، وقعة الزالقة بني يعقوب وبني الفنش الذي استوىل على بالد 
االندلس، فأقبل اللعني يف مئيت ألف، وعرض يعقوب جنده فكانوا مئة ألف مرتزقة، ومئة ألف مطوعة، 

عدة القتلى مئة ألف ): ٤(بو شامة عدوا البحر إىل االندلس فرتل النصر وجنا قليل من العدو، قال أ
وستة وأربعون ألفا، وأسر ثالثون ألفا، وأخذ من خيامهم مئة ألف خيمة ومخسون ألفا، ومن اخليل 

  مثانون ألف رأس، ومن البغال مئة
ألف، ومن احلمري اليت الثقاهلم أربع مئة ألف، وبيع االسري بدرهم، واحلصان خبمسة وقسم السلطان 

  . الشريعة، واستغنواعلى) ٥(الغنيمة 
  ).٦(وكانت امللحمة يوم تاسع شعبان 

  .أطلق طاشتكني أمري احلاج وأعطي خوزستان) ٨(فيها : ومخس مئة) ٧(ويف سنة اثنتني وتسعني 
  .وفيها حاصر العزيز دمشق ثالثا، ومعه عمه فتملكها وذل االفضل

  .وأقبل خوارزم شاه ليتملك بغداد
__________  

  .هنريالكونت : يعين) ١(
  .، وسيأيت٦٣٧ضياء الدين نصر الدين حممد املتوىف سنة ) ٢(
  .إشارة من الذهيب إىل أن سريته مل حتمد يف وزارته لالفضل وقد خرج متخفيا) ٣(
  .٨ - ٧: ذيل الروضتني) ٤(
  .وليس بشئ" الغينة " يف االصل ) ٥(
  .نيمل يرد يف ذيل الروضت" وكانت امللحمة يوم تاسع شعبان " قوله ) ٦(
  .وليس بشئ، فهو سبق قلم بال ريب" ومثانني : " يف االصل) ٧(
  ".ويف : " بعد أن قال يف االول" فيها : " ال معىن لقوله) ٨(

[ * ]  

)٢٢/٢١٧(  

  

وفيها التقى الفونش، ويعقوب ثانيا فانكسر الفنش، وساق يعقوب خلفه إىل طليطلة ونازهلا وضرا 
خرج إليه أم الفنش وبناته يبكني فرق هلن ومن عليهن وهادن الفنش باملنجنيق، ومل يبق اال أخذها، ف

  .، الن ابن غانية غلب على أطراف املغرب فتفرغ يعقوب له)١(
ومما جرى بأس من اهللا طرق وحنن نيام، وظن أنه : وفيها كتب الفاضل إىل القاضي حميي الدين ابن الزكي

  الساعة، وال



 والقول جمزفا، فاالمر أعظم، أتى عارض فيه ظلمات متكاثفة، حيسب الس أين أرسلت القلم حمرفا
وبروق خاطفة، ورياح عاصفة، قوي أهلو ا، واشتد هبوا، وارتفعت هلا صعقات، ورجفت اجلدر، 

لعل هذه على هذه قد انطبقت، ففر اخللق من دورهم : واصطفقت وتالقت واعتنقت، وثار عجاج فقيل
عميت عن النجاة طرقهم، فدامت إىل الثلث االخري، وتكسرت عدة يستغيثون، قد انقطعت علقهم، و

  .مراكب
  .واخلطب أشق، وما قضيت بغري احلق: إىل أن قال

  ).٣(أخذت الفرنج بريوت، وهرب متوليها سامة ) ٢(وفيها 
  .متلك خوارزم شاه خبارى أخذها من صاحب اخلطا بعد حروب عظيمة: ٩٤ويف سنة 
  ه الري وكان عصى عليه نائبه ا فظفرحاصر خوارزم شا: ٩٥ويف سنة 

__________  
  .هذا تفسري ساذج، ومابعده معقول) ١(

نقله الذهيب عن أحدمها، ) ٤٤٩ / ٨: مرآة(الذي نقله من السبط ) ٨: ص(وهذا قول أيب شامة 
 كما هو مذكور يف املصادر مثل كامل ٥٩٣بل كان هذا يف سنة ) ٢ (- رمحه اهللا -والسبط جمازف 

  .الثري والذيل اليب شامةابن ا
  .ومفرج الكروب وغريها

  .٧١ / ٣: ، ومفرج الكروب١٢٦ / ١٢: كما يف كامل ابن االثري" أسامة " ويقال فيه ) ٣(
[ * ]  

)٢٢/٢١٨(  

  

به، ونفذ إليه الناصر تقليدا بالسلطنة، فلبس اخللعة، وحاصر املوت فوثب باطين على وزيره فقتله، 
  .ر الدين ابن الوزانوقتلوا رئيس الشافعية صد

  .ومات سلطان املغرب يعقوب، فتملك ولده حممد
ومات صاحب مصر امللك العزيز صالح الدين، وأقبل االفضل من صرخد إىل مصر فدبر دولة علي ابن 

  العزيز، مث سار باجليش، ونازل عمه
لعادل فكبسوا العادل بدمشق، وأحرق احلواضر، وكاد أن ميلك، وضايق البلد أشهرا وجاءت النجدة ا

  .املصريني، وضعف أمر االفضل
  .مات السلطان عالء الدين تكش بن آتسز خوارزمشاه وتسلطن بعده ابنه حممد: ٩٦سنة 

واشتد احلصار على دمشق، ومتحقت خزائن العادل على العسكر، واستدان، واشتد الغالء والبالء 



وقصد االفضل فأدركه بالغرايب، ودخل بدمشق، وأقبل الشتاء فترحل االفضل والظاهر، فبادر العادل 
القاهرة ومتكن ورد االفضل منحوسا إىل صرخد بعد مصاف بينه وبني عمه، مث استناب العادل مبصر 

  ).١(هذا صيب يريد املكتب : ولده الكامل، وعزل املنصور علي ابن العزيز، وقال
 فإن النيل كسر من ثالثة ونقص النيل ووقع القحط، وهلك أهل مصر، وكان ذلك من اآليات الكبار

  .عشر ذراعا سوى ثالثة أصابع
  .ودخلت سنة سبع، والبالء شديد، وأكلوا اجليف، وحلوم اآلدميني، وجرى ما ال يعرب عنه

__________  
  .٢٩٠ / ٤: انظر العرب) ١(

[ * ]  

)٢٢/٢١٩(  

  

 مبئة، وبيع مديدة وعدم البيض، وملا وجد بيعت البيضة بدرهم، وبيع فروج: قال املوفق عبد اللطيف
بدينار، والذي دخل حتت قلم احلشرية من املوتى يف اثنني وعشرين شهرا مئة ألف وأحد عشر ألفا إال 

شيئا يسريا وهو نزر يف جنب ما هلك مبصر واحلواضر، وكله نزر يف جنب ما هلك باالقليم، ومسعنا من 
  .ازةثقات عن االسكندرية أن االمام صلى يوم مجعة على سبع مئة جن

  .مث ساق عدة حكايات يف أكل حلوم بين آدم
  ومتت زلزلة

فصح عندي أا حركت من قوص إىل الشام، وتعفت : فكانت حركتها كالغربلة يف جوف الليل، قال
بالد كثرية، وهلك أمم ال حتصى، وأنكت يف بالد الفرنج أكثر، ومسعنا أا وصلت إىل خالط، وجاءين 

هلا االرض تسري سريا واجلبال متور مورا، وما ظننا إال أا زلزلة الساعة، كادت : " كتاب من الشام فيه
  ".وأتت دفعتني االوىل مقدار ساعة أو أزيد، والثانية دون ذلك لكن أشد 

  ..".دامت بقدر ما قرأ سورة الكهف، وأن صفد مل يسلم ا سوى ولد صاحبها: " ويف كتاب آخر
  .يف هذا الكتاب خسف وإفك: قلت
  .أن عرقة وصافيثا خسف ماوفيه 

ويف شعبان جاءت زلزلة عمت الدنيا يف ساعة واحدة، فهدمت نابلس، فمات حتت ): ١(وقال أبو شامة 
  .اهلدم ثالثون ألفا، وهدمت عكا وصور ومجيع قالع الساحل

  .وهذه جمازفة ظاهرة: قلت
  ورمت بعض املنارة الشرقية وأكثر الكالسة واملارستان وعامة: قال



__________  
  .٢٠: ذيل الروضتني) ١(

[ * ]  

)٢٢/٢٢٠(  

  

دور دمشق، وهرب الناس إىل امليادين، وسقط من اجلامع ستة عشر شرفة، وتشققت قبة النسر، إىل أن 
  .وأحصي من هلك يف هذه السنة فكان ألف ألف ومئة ألف إنسان: - والعهدة عليه -قال 

  . اجلوزينقلت ذلك من تاريخ أيب املظفر سبط ابن: مث قال
وكانت خراسان يف هيج وحروب على امللك، والتقى جيش السلطان غياث الدين الغوري كفار اهلند 

  .فازم الكفار
زلزلت اجلزيرة والشام ومصر، فتخربت أماكن كثرية جدا بدمشق : وانبأين ابن البزوري يف تارخيه، قال

 واخنسفت قرية، وخربت عدة ومحص ومحاة، واستوىل اخلراب على صور وعكا ونابلس وطرابلس،
  .قالع

خرج عليه فهزم العلوي ) ٢(إمساعيل بن سيف االسالم صاحب اليمن علويا ) ١(وحارب املعز بن 
  .الرعية، وادعى أنه أموي، وتسمى بأمري املؤمنني) ٣(وقتل من جنده ستة آالف، وقهر 

  .وقدم مدرس النظامية، وكان قد بعث رسوال من الناصر إىل الغوري
ب طاشتكني للحج، وحملاربة املعز باليمن، فبعث إىل أمراء ينذرهم وحيضهم على طاعة االمام، فشدوا وند

  .على املعز فقتلوه
تناقص الفناء مبصر لقلة من بقي، فكم من قرية كبرية مل يبق ا بشر حىت لنقل بعضهم : سنة مثان وتسعني

  .اأن بلدا كان ا أربع مئة نول للنساجة مل يبق ا أحد
__________  

  .املغرب، وهو حتريف: يف االصل) ١(
  .١٧١ / ١٢: هو عبد اهللا بن محزة العلوي املتغلب على جبال اليمن، وقارن الكامل البن االثري) ٢(
  .املعز بن امساعيل: يعين) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٢٢١(  

  



هدمت بالد الساحل هي الزلزلة العظمى اليت ): ١(وأرخ العز النسابة خرب الزلزلة فيها فوهم وقال 
  .بالكالسة) ٢(صور وطرابلس وعرقة ورمت بدمشق رؤوس املآذن، وأهلكت اثنني 

ماجت النجوم وتطايرت كاجلراد، ودام ذلك إىل الفجر، وضج اخللق : قال لنا ابن البزوري: ٥٩٩سنة 
  .إىل اهللا

  .ومات سلطان غزنة غياث الدين، وقام بعده أخوه شهاب الدين
 ابن أخيه املنصور العزيز إىل الرها، وحاصر ماردين، مث صاحله صاحبها على محل مئة وأبعد العادل ابن

  .ومخسني ألف دينار يف العام، وأن خيطب له، والتقى صاحب محاة املنصور الفرنج مرتني ويهزمهم
التقى االشرف ابن العادل وصاحب املوصل نور الدين فكسره االشراف، وأسر : ويف سنة ست مئة

  . اصطلحا، وتزوج االشرف باالتابكية أخت نور الدينأمراءه مث
  .فاستباحوا فوة يوم العيد) ٣(ودخلت الفرنج يف النيل 

ونازل صاحب سيس أنطاكية وجد يف حصارها، مث ترحل خوفا من عسكر حلب، مث بعد أيام أقبل 
ى بشعار صاحب حلب وهجم أنطاكية مبواطأة من أهلها، فقابله الربنس ساعة مث التجأ إىل القلعة، وناد

  .وسرح بطاقة فسارع لنجدته صاحب حلب، ففر االرمين
  وأقبلت جيوش الفرنج من كل ناحية إىل عكا عازمني على قصد

__________  
  .٢٩: نقل الذهيب ذلك من أيب شامة) ١(
  .رجلني، وكان أحدمها مغربيا واآلخر مملوكا تركيا: يعين) ٢(
  ).١٦١ / ٣: لكروبانظر مفرج ا(يف جهة مدينة رشيد ) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٢٢٢(  

  

القدس، ونزل العادل حتت الطور، وجاءته أمداد العساكر، وأغارت الفرنج وعاثت، واستمر اخلوف 
  .شهورا

  .وما زالت قسطنطينية للروم فتحزبت الفرنج وملوكها يف هذا الوقت
يمة ما ذهب ثالثة آالف إن ق: احترقت دار اخلالفة، وكان أمرا مهوال حىت قيل: وسنة إحدى وست مئة

  ألف دينار وسبع مئة ألف دينار، قاله أبو
  ).١(شامة 

وفيها وقعت اهلدنة بني العادل وبني الفرنج بعد أن عاثوا وأغاروا على محص وعلى محاة، ولوال ثبات 



املنصور لراحت محاة، مث أغاروا على جبلة والالذقية واستضروا، وكان العادل قد مضى إىل مصر فخاف 
مهه أمر العدو، مث عمل مهة، وأقبل يف سنة ثالث وست مئة فحاصر عكا مدة، فصاحلوه، فلم يغتر، وأ

وطلب العسكر من النواحي وانفق االموال، وعلم أن الفرنج ال ينامون، فنازل حصن االكراد، وأخذ 
 أسري، منها برجا، مث نازل طرابلس مدة فمل جنده، وخضع له ملك طرابلس وسري له حتفا وثالث مئة

  .وصاحل
واستضرت الكرج، وعاثوا بأذربيجان، وقتلوا خلقا، وعظم البالء، فالتقاهم صاحب خالط وجندة من 

  .الروميني، فنصر اهللا وقتل طاغية الكرج
وزر النصري بن مهدي العلوي، وركب وبني يديه دواة حمالة بألف مثقال، ووراءه املهد : ٦٠٢ويف سنة 

  والعهد منشورا) ٢(وألوية احلمد والكوسات 
__________  

  .٥١: ذيل الروضتني) ١(
كوسة، وهي صنوجات يف حناس شبه الترس الصغري، يدق بأحدمها على اآلخر بايقاع : مجع) ٢(

  .خمصوص
  .وكانت تضرب عادة ملثل هؤالء الكبار يف بعض أوقات الصلوات، حسب مقامهم

  .وغريمها) ٤٣، ٩ / ٤: ، وصبح االعشى٦ / ٩: انظر املنتظم(
[ * ]  

)٢٢/٢٢٣(  

  

  .واالمراء مشاة فعذب الوزير ابن حديدة، وصادره، فهرب منه مث ظهر بعد مدة خربه مبراغة
وأغارت االرمن على نواحي حلب، وكبسوا العسكر، وقتلوا فيهم فسارع الظاهر وقصد ابن الون، 

  .ففر إىل قالعه
  .خراسانوسلم خوارزم شاه بلد ترمذ إىل اخلطا مكيدة ليتمكن من متلك 

  .وفيها وجد بإربل خروف وجهه وجه آدمي
  .وسار صاحب الري إيدغمش، فافتتح مخس قالع لالمساعيلية وصمم على أخذ املوت، واستئصاهلم

  .وكانت خراسان متوج باحلروب
قصد خوارم شاه اخلطا يف جيش عظيم، فالتقوا ومتت بينهم مصافات، مث وقعت اهلزمية : ويف سنة أربع
، وقتل خلق، وأسر السلطان وأمري من أمرائه فأظهر أنه مملوك لالمري، فبقي الذي أسرمها على املسلمني

أحب أن تقرر علي ماال وأبعث مملوكي هذا حىت حيضر املال، فاخندع اخلطائي : حيترم االمري، فقال



مث قال وسيب اململوك ومعه من خيفره وحيفظه إىل خوارزم فنجا السلطان، ومتت احليلة وزينت البالد، 
  .هو مملوكي الذي راح: ال، قال: أوما تعرفه ؟ قال: قد عدم سلطانكم قال: اخلطائي لذاك االمري

؟ وكان خوارزم شاه حممد قد ) ! ١(فسر بنا إىل خدمته وهال عرفتين حىت كنت أخدمه : قال اخلطائي
  .عظم جدا، ودانت له االمم، وحتت يده ملوك وأقاليم

__________  
  ".السري "  ملا ذكره املؤلف يف ترمجته من هذه إعادة) ١(

[ * ]  

)٢٢/٢٢٤(  

  

  .كانت الزلزلة العظمى بنيسابور دامت عشرة أيام، ومات اخللق حتت الردم: ٦٠٥ويف سنة 
حاصر ملك الكرج خالط، وكاد أن يأخذها وا االوحد ابن امللك العادل، فقال : ٦٠٦ويف سنة 
ليلة إال يف قلعة خالط، فاتفق أنه سكر ومحل يف جيشه وخرج ما تبيت ال: امللك منجمة) ١(اليواي 

  املسلمون، والتحم
وافتتحوها ) ٢(احلرب، وقتل خلق وأسر إيواي فما بات إال يف القلعة، ونازلت الكرج أرجيش 

  .بالسيف
  .وكان العادل رمبا ترك اجلهاد وقاتل على الدنيا، فحاصر سنجار مدة

م شاه فعرب جيحون جبيوشه فالتقاه طاينكو طاغية اخلطا فازمت اخلطا سار خوارز): ٣(وقال ابن االثري 
  .وأسر ملكهم وأتى به خوارزمشاه فبعث به إىل خوارزم

خوارزمشاه، وظلم ومترد وقتل من عنده من العسكر ) ٤(وعصى صاحب مسرقند على محوه 
قتل ا مئتا ألف مسلم، مث : الاخلوارزمية، فنازله خوارزم شاه وأخذ منه مسرقند، وبذل فيها السيف، فيق

  .زحف على القلعة وأسر ملكها فذحبه
هذا الوقت أول ما مسع بذكر التتار، فخرجوا من أراضيهم بادية الصني، وراء بالد تركستان، ) ٥(ويف 

  فخاربوا اخلطا مرات وقووا بكسرة خوارزم
__________  

  .هذا اسم امللك) ١(
  .لبلدانبالقرب من خالط، كما يف معجم ا) ٢(
، لكنه أشار إىل ان هذه الوقعة ٦٠٤ وذكر ابن االثري ذلك يف حوادث سنة ٢٦٧ / ١٢: الكامل) ٣(

  .٦٠٦كانت سنة 



  .الن خوارزمشاه كان قد زوجه ابنته) ٤(
  . بتصرف٢٧١ - ٢٦٩ / ١٢: هذا من ابن االثري أيضا) ٥(

[ * ]  

)٢٢/٢٢٥(  

  

  .شاه للخطا، وعاثوا
ما جرى بيننا مغفور، فقد أتانا : ، فكتب ملك اخلطا إىل خوارزمشاه)١ (وكان رأسهم يدعى كشلو خان

ها أنا قادم لنصرتكم، : عدو صعب، فإن نصروا علينا فال دافع هلم عنك، واملصلحة أن تنجدنا، فكتب
  إنين قادم وأنا معك على اخلطا، فكان بئس الرأي،: وكاتب كشلوخان

بإزائهما يوهم كال من الفرقني أنه معه، وأنه كمني له، فأقبل، والتقى اجلمعان، ونزل خوارزم شاه 
فوقعت الكسرة على اخلطا فمال خوارزم شاه حينئذ معينا لكشلوخان، واستحر القتل باخلطا، وجلؤوا 

نتقاسم مملكة : إىل رؤوس اجلبال، وانضم منهم خلق إىل خوارزم شاه، وخضع له كشلوخان، وقال
د يل، وسار حلربه، مث تبني له قوة التتار، فأخذ يراوغهم، ويكبسهم، بل البال: اخلطا، فقال خوارزم شاه

، فلم جيبه، )٢(ما ذا فعل ملك، ذا فعل اللصوص، فإن كنت ملكا فاعمل مصافا : فبعث إليه كشلو
وأمر أهل فرغانة والشاش ومدائن الترك باجلفل إىل خبارى ومسرقند، وخرب املدائن ودحاها عجزا عن 

  .حفظها منهم
خرج على كشلو خان الطاغية جنكزخان، فتحاربوا مدة، وظفر جنكزخان، وطغى، ومترد، وأباد مث 

البالد والعباد، وأخذ أقاليم اخلطا، وجعل خان بالق دار ملكه، وأفىن االمم بإقليم الترك وما وراء النهر 
  : فقالوخراسان، وهزم اجليوش، وما جرى له فسرية مفردة، وقد جود وصفهم املوفق البغدادي،

__________  
  .أيضا" كشلي خان : " ويقال فيه) ١(
  .مصاف: يف االصل) ٢(

وهذه التعابري معظمها للذهيب مع أنه نقل املادة من ابن االثري، وقد اشرنا غري مرة أن الذهيب ينقل املعىن، 
  .ويغري يف االلفاظ وخيتصر النصوص ويصيغها بصياغته، وهذا جتوز منه رمحه اهللا

وإال إن كنت سلطانا، كما تقول، فيجب أن نلتقي، فإما أن زمين ومتلك البالد : " ابن االثريويف كامل 
  .اليت بيدي، وإما أن أفعل أنا بك ذلك
  ".فكان يغالطه وال جييبه إىل ما طلب 

[ * ]  



)٢٢/٢٢٦(  

  

  حديثهم حديث يأكل االحاديث، وخرب ينسي التواريخ، ونازلة تطبق
مشوبة بلغة اهلند اورم، عراض الوجوه، واسعو الصدور، خفاف االعجاز، االرض، هذه أمة لغتها 

صغار االطراف، مسر، سريعو احلركة، تصل إليهم أخبار االمم، وال تصل أخبارها إليهم، وقلما يقدر 
جاسوس أن يتمكن منهم، الن الغريب ال يشبههم، وإذا أرادوا وجهة كتموا أمرهم، وضوا دفعة، 

على الناس وجوه احليل، وتضيق طرق اهلرب، ويسبقون التأهب، نساؤهم يقاتلن، يقتلون فتنسد هلذا 
النساء والولدان بغري استثناء، ورمبا أبقوا ذا صنعة أو ذا قوة، وغالب سالحهم النشاب، ويطعنون 

بالسيوف أكثر مما يضربون ا، جواشنهم من جلود، وخيلهم تأكل الكال وما جتد من ورق وخشب، 
جهم صغار ليس هلا قيمة، وأكلهم أي حيوان وجد ومتسه النار، حتلة القسم، ليس يف قتلهم وسرو

  .استثناء، كان قصدهم إفناء النوع، ما سلم منهم إال غزنة وأصبهان
  .٦٣٢مث استباحوا أصبهان سنة : قلت
هم وهذه القبيلة اخلبيثة تعرف بالتمرجي سكان براري قاطع الصني، ومشتاهم بأرغون، و: قال

  .مشهورون بالشر والغدر، والصني متسع وهو ست ممالك
قام االكرب مقيم بطمغاج، وكان سلطان أحد املمالك الست دوش خان زوج عمة جنكزخان، فزار 

زوجي ما خلف ابنا فأرى أن تقوم مقامه، : جنكزخان عمته إذ مات زوجها ومعه كشلوخان، فقالت
، فتعاقد جنكزخان )١(بري، فتنمر، وأنف من متلك تتري فقام جنكزخان، ونفذ حتفا إىل القان الك

  وكشلوخان على التناصر، وأبدوا اخلالف، وكثر
__________  

  ".التتري معناه الفالح : " جاء يف حاشسية االصل) ١(
[ * ]  

)٢٢/٢٢٧(  

  

  مجعهم، فالتقوا، فطحنوا عساكر البالد، وعلم القان قوم، فأرسل
 أقبح كسرة، وجنا القان بنفسه واستوىل جنكز خان على بالده، فراسله خيوفهم، مث التقوه، فكسروه

  .القان باملساملة وقنع مبا بقي يف يده، وسارا إىل ساقون من الصني فملكاها
مث مات كشلو خان فقام بعده ولده، فلم يكن له مع جنكز خان كبري أمر، فتأمل، وافترقا، وحتاربا، فظفر 

يتمسكون ا، ال خيالفوا ألبتة، ) ١(له قبائل املغول، ووضع هلم ياسة جنكز خان به، وانفرد ودانت 



وتعبدوا بطاعته وتعظيمه، مث أول مصاف وقع بني خوارزم شاه وبني التتار كان قائدهم ولد جنكز خان 
دوشي خان، فازم دوشي خان، ورجع خوارزم شاه من بالد الترك يف هم وفكر من هذا العدو ملا رأى 

م وإقدامهم وشجاعتهممن كثر.  
سلطان الروم، وصاحب املوصل، والظاهر، وملك اجلزيرة، : اتفقت امللوك على العادل: ٦٠٧ويف سنة 

وصاحب إربل، وعزموا على إقامة اخلطبة بالسلطنة لصاحب الروم خسرو شاه بن قلج أرسالن، 
ل، وافتك إيوائي نفسه وحسنوا للكرج قصد خالط فلما أسر مقدمهم تفرقت اآلراء، وصحاحلوا العاد

بألفي أسري ومثانني ألف دينار وعشرين قلعة كان قد تغلب عليها، وأن يزوج امللك االوحد بابنته، فعاد 
إىل ملكه وسومح ببعض ما التزمه، وملا متلك االشرف خالط، تزوج بابنة إيوائي، وتزوج صاحب 

  ).٢(املوصل ببنت العادل فمات قبل وصوهلا إليه 
  .إىل الغاية، حىت خاضها الناس فوق بغدادونقصت دجلة 

  فيها استباح ركب العراق قتادة صاحب مكة، وقتل عدة: ٦٠٨سنة 
__________  

  .هي شريعة املغول وقانوم: الياسة) ١(
  .٧٦ - ٧٥: من ذيل الروضتني) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٢٢٨(  

  

  .ذهب للوفد ما قيمته ألفا ألف دينار: وخرج خلق فيقال
دل ضيفة إىل صاحب حلب الظاهر، تزوجها على مخسني ألف دينار، ونفذ جهازها على وزفت بنت العا

  .ثالث مئة مجل ومخسني بغال، ومخسون جارية، وخلع عليها الزوج جواهر بثالث مئة ألف درهم
من إقليم مصر ) ١(ومتلك ألبان صاحب عكا أنطاكية، فشن الغارات على التركمان، وهجم على بورة 

  .ته التركمان وقتلوه، وقتلوا فرسانهفاستباحها فبي
امللحمة الكربى باالندلس وتعرف بوقعة العقاب بني الناصر حممد بن يعقوب املؤمين : ٦٠٩ويف سنة 

  .وبني الفرنج، فرتل النصر لكن استشهد خلق كثري
 وفيها خلص خوارزم شاه من االسر، خطر له أن يكشف التتار بنفسه، فدخل: قال أبو شامة: سنة عشر

فيهم هو وثالثة بزيهم فقبضوا عليهم فضربوا اثنني فماتا حتت العذاب، ورمسوا على خوارزم شاه وآخر 
  ).٢(فهربا يف الليل 

  .وقتلت التركمان إيدغمش صاحب الري ومهذان فتأمل اخلليفة



  .ومتكن منكلي، وعظم
وكان يصيف متلك خوارزم شاه كرمان ومكران والسند، وخطب له رمز وهلوات : ٦١١يف سنة 

  .بسمرقند، وإذا قصد بلدا سبق خربه
__________  

  .مدينة على الساحل قرب دمياط) ١(
  .٨٤ - ٨٣: ذيل الروضتني) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٢٢٩(  

  

  أغارت الكرج على أذربيجان وغنموا االموال وأزيد: ٦١٢ويف سنة 
  ).١(من مئة ألف أسري، قاله أبو شامة 

  .فأخذ اليمن بال كلفة وظلم وعتا ومتردوبعث امللك الكامل ولده املسعود 
  .وتوثب خوارزم شاه على غزنة فتملكها، وجعل ا ولده جالل الدين منكوبري

  .وهزم صاحب الروم كيكاوس الفرنج وأخذ منهم أنطاكية، مث صارت لربنس طرابلس
  .وفيها كسر منكلي صاحب أصبهان والري ومهذان وقتل

طول اثنني وثالثني ذراعا أدخلت من باب ) ٣(لنسر القبة ) ٢(أحضرت أربعة أوتار : ٦١٣ويف سنة 
  .إىل باب الناطفيني، وأقيمت الجل القرنة، مث مددت) ٤(الفرج 

وعمل فيه كل أحد، والفقهاء والصوفية واملعظم بنفسه، وأنشئ املصلى وعمل ) ٥(وحرر خندق القلعة 
  .به اخلطبة

  .ووقع بالبصرة برد صغاره كالنارنج
  .كان الغرق: ٦١٤ويف سنة 

  :- بقلة ورع -) ٦(قال سبط اجلوزي 
__________  

  .٨٩: ذيل الروضتني) ١(
  .مصحف" أوتاد : " يف ذيل الروضتني) ٢(
 ونقلت من -" تاريخ االسالم " لقبة النسر يف جامع دمشق االموي، وقد قال املؤلف يف : يعين) ٣(

 أيا ٢٣٠: الورقة" (جل نسر قبة اجلامع فيها أحضرت االوتار اخلشب ال: قال أبو شامة: " -خطه 
  .٩٢: ذيل الروضتني: وقارن) ٣٠١١: صوفيا



  ".الفرنج " شطح قلم ناسخ االصل فكتب ) ٤(
  .هو خندق باب السر) ٥(
  .٥٨٢ / ٨: مرآة الزمان) ٦(

[ * ]  

)٢٢/٢٣٠(  

  

  .فادمت بغداد بأسرها ومل يبق أن يطفح املاء على رأس السور إال قدر إصبعني
  .وبقيت بغداد من اجلانبني تلوال ال أثر هلا:  أن قالإىل

  .ينقل أيضا هذا وال يبايل مبا يقول) ١(العجب من أيب شامة : قلت
نزل خوارزم شاه يف أربع مئة ألف قاصدا بغداد فاستعد الناصر، وفرق االموال ): ٢(وقال أبو املظفر 

: فه ومل جيلسه، ويف اخلدمة ملوك العجم، قال، فأهانه فاستوق)٣(والعدد، ونفذ إليه رسوال السهروردي 
وهو شاب على ختت، وعليه قباء يساوي مخسة دراهم، وعى رأسه قبع جلد يساوي درمها، فسلمت 

قل : فما رد، فخطبت وذكرت فضل بين العباس، وعظمت اخلليفة والترمجان يعيد عليه، فقال للترمجان
  . خليفة كما تصف، وردنا بال جوابما هو يف بغداد، بلى أنا أقيم: هذا الذي يصفه

ونزل ثلج عظيم فهلكت خيلهم وجاعوا، وكان معه سبعون ألفا من اخلطا، فصرفه اهللا عن بغداد، 
آذيت أحدا من بين العباس ؟ بل يف جيش اخلليفة خلق منهم، فأعد هذا على ) ٤(أنا من : إنه قال: وقيل

  .مسامع اخلليفة، ومنعه اهللا بثلوج ال توصف
 أقبلت جيوش الفرنج لقصد بيت املقدس واالخذ بالثأر، ووصلوا إىل بيسان، وتأخر العادل وفيها

واستحث العساكر وامللوك وضج اخللق بالدعاء وكانت هدنة ) ٥(فتبعوه، ونزل مبرج الصفر 
  فانفسخت وبت الفرنج بالد

__________  
  .١٠٠: ذيل الروضتني) ١(
  .٥٨٣ - ٥٨٢ / ٨: مرآة الزمان) ٢(
  .٦٣٢ شهاب الدين عمر املتويف سنة )٣(
  : ويف ذيل الروضتني- خبط املؤلف -" تاريخ االسالم " هكذا يف االصل، ويف ) ٤(
  ".التقييد من معجم البلدان ) ٥" (ما " 

[ * ]  

)٢٢/٢٣١(  



  

، وحاصروا قلعة الطور اليت بناها املعظم مدة، وعجزوا عنها، ورجعوا )١(الشام ووصلوا إىل اخلربة 
ء املعظم، وخلع على من ا، مث اتفق هو وأبوه على هدمها، وأخذت مخس مئة من الفرنج جزين فجا

  .وفر رجاهلا يف اجلبل، مث بيتوا الفرنج، فاستحر م القتل حىت ما جنا من الفرنج سوى ثالثة
 وبادرت الفرنج إىل قصد مصر خللوها من العساكر، وأشرف الناس على التلف وما جسر العادل على

  .امللتقى لقلة من عنده من العساكر، فتقهقر
فنازلت الفرنج دمياط، وأقبل الكامل ليكشف عنها فدام احلصار أربعة أشهر، : ٦١٥ودخلت سنة 

  .ومات العادل وخلص واستراح
  .وفيها كسر االشرف صاحب الروم، مث أقبل وأخذ معه عسكر حلب مغريا على سواحل الفرنج

من دمياط، وهو قفل على مصر، برج عظيم يف وسط النيل فدمياط وأخذت الفرنج برج السلسلة 
حبذائه، واجليزة من احلافة الغربية، وفيه سلسلتان متتد كل واحدة على وجه النيل إىل سور دمياط وإىل 
اجليزة مينعان مركبا يدخل من البحر يف النيل، وعدت الفرنج إىل بر دمياط، ففر العساكر من اخليام، 

  .مث كر عليهم الكامل فطحنهم، فعادوا إىل دمياطفطمع العدو، 
  .ومات كيكاوس صاحب الروم، وكان جبارا ظلوما

  .ومات القاهر مسعود صاحب املوصل
  ورجع من بالد خبارى خوارزم شاه إىل نيسابور، وقد بلغه أن التتار

__________  
  .وتعرف خبربة اللصوص) ١(

[ * ]  

)٢٢/٢٣٢(  

  

ما خيفى : إن القان االعظم يسلم عليك ويقول: خان يطلب اهلدنة يقولقاصدوه، وجاءه رسول جنكز 
علي عظم سلطانك وأنت كأعز أوالدي وأنا بيدي ممالك الصني، فاعقد بيننا املودة، وتأذن للتجار 

أنت منا وإلينا، وأعطاه جواهر وطلب أن : وتنعمر البالد، فقال السلطان حملمود اخلوارزمي الرسول
فما املصلحة ؟ : نعم، قال: اصدقين، متلك جنكز خان طمغاج ؟ قال: فأجابه، فقاليكون مناصحا له 

  .الصلح: قال
  .فأجاب

  .فأعجب ذلك جنكز خان ومشى احلال



مث جاء من جهة التتار جتار فشرهت نفس خال السلطان متويل ما وراء النهر إىل أخذ أمواهلم، وقبض 
إنك أمنت جتارنا والغدر قبيح، فإن : ان يقولعليهم وظنهم جواسيس للتتار، فجاء رسول حنكز خ

فعله خايل فسلمه إلينا وإال سترى مين ما تعرفين به، فحارت نفس خوارزم شاه، وجتلد، وأمر : قلت
  .بقتل الرسل، فيا بئس ما صنع، وحصن مسرقند وشحنها باملقاتلة فما نفع، وقضي االمر

كالليل املظلم، وما زال أمر خوارزم شاه يف فتقهقر خوارزم شاه، وأقبلت املغل : ٦١٦ودخلت سنة 
إدبار، وسعده يف سفال، وملكه يف زوال، وهو يف تقهقر واندفاع إىل أن قارب مهذان، وتفرق عنه مجعه، 

حىت بقي يف عشرين ألفا، فما بلغ ريقه إال وطالئع املغل قد أظلته، وأحدقوا به، فنجا بنفسه، واستحر 
مث إىل مازندران، ونزل مبسجد على حافة البحر يصلي جبماعة ويتلو ويبكي، القتل جبنده، وفر إىل اجلبل، 

مث بعد أيام كبسه العدو، فهرب يف مركب صغري، فوصل إليه نشام وخاض وراءه طائفة، فبقي يف جلة، 
  سبحان اهللا ما: ومرض بذات اجلنب، فقال

م ا طريدا وحيدا جمهودا، ومات فكفنه بقي لنا من مملكتنا قدر ذراعني ندفن فيها، فوصل إىل جزيرة فأقا
  .فراشه يف عمامته سنة سبع عشرة وست مئة

)٢٢/٢٣٣(  

  

خرب أسوار القدس املعظم خوفا من متلك الفرنج، وهج الناس منه على : ٦١٦ويف أول سنة 
وجوههم، وكان يومئذ أحصن ما يكون، وأعمره، وذاك النه كان يف جندة أخيه على دمياط، ومسع أن 

نج على قصده وكان به أخوه امللك العزيز وعز الدين أيبك صاحب صرخد، فشرعوا يف هدمه، الفر
  .ومتزق أهله وتعثروا وبوا وبيع رطل النحاس بنصف والزيت عشرة أرطال بدرهم، وحنو ذلك

ملا أخذت الفرنج برج السلسلة عمل الكامل على النيل جسرا عظيما، فالتحم ): ١(قال ابن االثري 
 حىت قطعته الفرنج، فعمد الكامل إىل عدة مراكب ومالها حجارة وغرقها يف املاء ليمنع مركبا من القتال

سلوك، فحفرت الفرنج خليجا وأخروه وأدخلوا مركبهم منه حىت دخلوا بورة وحاذوا الكامل، وقاتلوه 
  .مرات يف املاء ومل يتغري عن أهل دمياط شئ، الن املرية واصلة إليهم

بتمليك الفائز مبصر، فبادر الكامل وأصبح اجليش يف خبطة وقد فقدوا ) ٢(هم مجاعة ومات العادل ف
الكامل، فشدت الفرنج على دمياط وأخذوا برها بال كلفة ولوال لطف اهللا وقدوم املعظم بعد يومني 
لراحت مصر، ففرح به الكامل، وبعثوا عماد الدين أمحد بن املشطوب الذي سعى للفائز إىل الشام، 

ادى حصار الفرنج لدمياط وصرب أهلها صربا عظيما، وقتل منهم خلق، وقلوا وجاعوا فسلموها ومت
، فحصنها العدو وأشرف الناس على خطة صعبة وهم أهل مصر باجلالء، وأخذت يف شعبان )٣(باالمان 

  ، وأقبل االشرف منجدا)٤(سنة ست عشرة، ودام الكامل مرابطا إىل سنة مثاين عشرة 



__________  
  . فما بعدها بتصرف واختصار٣٢٤ / ١٢: الكامل) ١(
  .يتزعمهم االمري عماد الدين أمحد بن علي املعروف بابن املشطوب) ٢(
  ".باالملان " شطح قلم ناسخ االصل فكتب ) ٣(
  = [ * ]رابط معه عدد كبري من احملدثني والفقهاء وأبلوا بالء عظيما يف اجلهاد واستشهد منهم ) ٤(

)٢٢/٢٣٤(  

  

خيه وقوي املسلمون وحاربوا الفرنج مرات، وترددت الرسل يف هدنة وبذلوا للفرنج القدس ال
وعسقالن وقالعا سوى الكرك، فأبوا، وطلبوا ثالث مئة ألف دينار عوضا عن ختريب سور القدس، 
بق فاضطر املسلمون إىل حرم، فقلت املرية على الفرنج ففجر املسلمون النيل على مرتلة الفرنج، ومل ي

هلم مسلك غري جهة ضيقة، فنصب الكامل اجلسور على النيل ودخلت العساكر فملكوا املضيق وسقط 
يف أيدي الفرنج وجاعوا، فأحرقوا خيامهم وأثقاهلم وجمانيقهم، وعزموا على الزحف إىل املسلمني 

ما هم يف ذلك فعجزوا وذلوا وعز املسلمون عليهم، فطلبوا من الكامل االمان، ويتركوا له دمياط، فبين
عظيم وضجة من جهة دمياط فظنوها جندة للفرنج جاءت، وإذا به امللك املعظم يف جنده، ) ١(إذا رهج 

فخذلت املالعني وسلموا دمياط يف رجب سنة مثاين عشرة ودخلها املسلمون، وقد بالغت الكالب يف 
  .حتصينها وهللا احلمد

عن ميينه ااهد شريكوه، مث :  السلطان يف خميمهملا تقرر الصلح جلس: أنبأين مسعود بن محويه، قال
االشرف، مث املعظم، مث صاحب محاة، مث احلافظ صاحب جعرب، ومقدم عسكر حلب، ومقدم املواصلة 

واملاردانني، ومقدم جند إربل وميافارقني، وعن مشاله نائب البابا مث صاحب عكا مث صاحب قربص 
  وصاحب طرابلس وصاحب صيدا مث أرباب

ع ومقدم الديوية، ومقدم االسبتار، وكان يوما مشهودا، فأذن السلطان بأن يباع عليهم املأكول القال
  فكان يدخل إليهم كل يوم مخسون ألف رغيف، ومئتا

__________  
" ، والذهيب يف "التكملة " عدد كبري دفاعا عن بيضة االسالم، ذكر عددا منهم الزكي املنذري يف = 

  . كان العلماء رضي اهللا تعاىل عنهموهكذا" تاريخ االسالم 
  .الغبار: الرهج) ١(

[ * ]  

)٢٢/٢٣٥(  



  

أردب شعري، وكانوا يبيعون سالحهم باخلبز، وكان السلطان قد أنشأ هناك مدينة مساها املنصورة، نزهلا 
  .جبيشه وسورها

لؤ، ونازل التقى مظفر الدين صاحب إربل وبدر الدين لؤلؤ نائب املوصل، فازم لؤ: ٦١٧ويف سنة 
  .مظفر الدين املوصل فنجدها االشرف، واصطلحوا

بني الكامل والفرنج، فنصر اهللا وقتل من الفرنج عشرة آالف وازموا، ) ١(ويف رجب وقعة الربلس 
  .فاجتمعوا بدمياط

  .وفيها أخذت التتار خبارى ومسرقند بالسيف، وعدوا جيحون
ق إىل اآلن مل يبتلوا مبثل كائنة التتار لكان صادقا، فإن إن العامل منذ خل: لو قيل): ٢(قال ابن االثري 

التواريخ مل تتضمن ما يقارا، قوم خرجوا من أطراف الصني فقصدوا بالد تركستان، مث إىل خبارى 
ومسرقند فتملكوها، مث تعرب طائفة منهم إىل خراسان فيفرغون منها ختريبا وقتال إىل الري ومهذان، مث 

واحيها ويستبيحوا يف أقل من سنة، أمر مل نسمع مبثله، مث ساروا إىل دربند يقصدون أذربيجان ون
قتال وأسرا، مث قصدوا بالد قفجاق فقتلوا من ) ٣(شروين، فملكوا مدنه، وعربوا بالد الالن واللكز 

  واجلبال، واستولت التتار على بالدهم، ومضت فرقة أخرى) ٤(وقف وهرب من بقي إىل الشعراء 
  .سجستان وكرمان، ففعلوا كذلك، وأشدإىل غزنة و

  هذا ما مل يطرق
__________  

  .بليدة على شاطئ النيل قرب البحر من جهة االسكندرية) ١(
  . فما بعدها٣٥٨ / ١٢: الكامل) ٢(
  .للذهيب، وهو خبطه" تاريخ االسالم " ابن االثري، و " كامل " وما أثبتناه من " الدكز : " يف االصل) ٣(
  .وأخذ الذهيب املعىن" إىل الغياض : " ليف الكام) ٤(

[ * ]  

)٢٢/٢٣٦(  

  

  .االمساع مثله، فإن االسكندر ما ملك الدنيا ذه السرعة، بل يف حنو عشر سنني ومل يقتل أحدا
وخيلهم ال تعرف الشعري، إمنا حتفر حبوافرها وتأكل عروق النبات وهم يسجدون للشمس، ): ١(وقال 

  .، وال يعرفون زواجا)٢(احليوانات وبين آدم وال حيرمون شيئا، ويأكلون 
  .وهم صنف من الترك مساكنهم جبال طمغاج



وبعث خوارزم شاه جواسيس فأتوه فأخربوه أن التتر يفوقون االحصاء، وأم أصرب شئ على القتال، ال 
له، دام يعرفون هزمية، فندم خوارزم شاه على قتل جتارهم، وتقسم فكره، مث عمل معهم مصافا ما مسع مبث
ثالثا، وقتل من الفريقني خالئق ال حيصون، حىت لقتل من املسلمني عشرون ألفا، وقد ذكرنا هذه 

الواقعة، وأا ما حضرها جنكز خان، وحتاجز اجلمعان، ومر خوارزم شاه فترك ببخارى عشرين ألف 
ر على بلخ، فلما احفظوا البالد حىت أمجع اجليوش وأعود، فعسك: فارس، وبسمرقند مخسني ألفا، وقال

أحاطت التتار ببخارى خرج عسكرها يف الليل على محية وتركوها، فخرج إىل القان بدر الدين ابن 
  قاضي خان يطلب االمان فأعطاهم ودخلوها يف رابع ذي احلجة سنة عشرة وست مئة، ومل يتعرضوا أوال

فطموا خندقها بالتراب إىل غري احلواصل السلطانية، وطلبوا منهم العون على حرب من بقلعتها 
واالخشاب حىت بالربعات، وأخذت بالسيف، وصدق أهلها اللقاء حىت أبيدوا، مث غدر جنكز خان 

  .بالناس وهلكوا ومتزقزا، وسبوا الذرية، وبقيت خبارى كأمس الذاهب
  تتر، مثبرز من أهلها حنو سبعني ألفا، فقاتلوا، فازم هلم ال:  فقيل٦١٧مث أحاطوا بسمرقند يف أول سنة 

__________  
  . فما بعدها باختصار٣٦٠ / ١٢: الكامل) ١(
  ! [ * ]مل يقل ابن االثري ام يأكلون بين آدم ) ٢(

)٢٢/٢٣٧(  

  

حالوا بينهم وبني البلد وحصدوهم، مث جهز جنكز خان خلف خوارزم شاه فعربوا جيحون خوضا 
ازندران، وظفروا بأم خوارزم شاه ومعها وسباحة، فازم منهم وهم وراءه، مث عطفوا فأخذوا الري، وم

خزائنه، فأسروها، مث أخذوا قزوين بالسيف، وبلغت القتلى أربعني ألفا، مث أخذوا أذربيجان، وصاحلهم 
ملك تربيز ابن البهلوان على أموال، فمضوا ليشتوا مبوقان وهزموا الكرج، وأخذوا مراغة بالسيف، مث 

 إىل مهذان، وكانوا قد بدعوا فيها، وقرروا ا شحنة، فطالبهم قصدوا إربل، فتحزب هلم عسكر، فعادوا
بأموال فقتلوه ومتنعوا فحاصرهم التتار، فربزوا حملاربتهم، وقتلوا خلقا من التتار وجرح فقيههم 

جراحات، مث برزوا من الغد فالتحم القتال، مث يف اليوم الثالث عجز الفقيه عن الركوب، وعزمت التتار 
كثرة من قتل منهم، فما رأوا من خرج لقتاهلم، فطمعوا وزحفوا على البلد يف رجب سنة على الرحيل، ل

مثاين عشرة، فدخلوه بالسيف، فاقتتلوا يف االزقة قتال املوت، وقتل ما ال حيصى، وأحرقت مهذان، 
ين وسارت التتار إىل تربيز فبذل أهلها أمواال فساروا إىل بيلقان، فأخذوها عنوة يف رمضان سنة مثا

  عشرة، وحصدوا أهلها،
حىت كانوا يزنون باملرأة مث يقتلوا، وساروا إىل كنجة، وهي أم أران فصانعوهم باالموال، مث التقوا 



الكرج فطحنوهم، وقتل من الكرج ثالثون ألفا، مث قصدوا الدربند فافتتحوا مدينة مساخي عنوة، ومل 
شاه رسوال فبعث عشرة فقتلوا واحدا وقالوا ملن يقدروا على ولوج الدربند، فبعثوا يطلبون من شروان 

إن مل تدلونا على طريق قتلناكم، قالوا ال طريق لكن هنا مسلك ضيق، فمروا فيه قتال وسبيا : بقي
فملكوها، وأقاموا هناك إىل ) ١(وأسرفوا يف قتل الالن، مث بيتوا القفجاق، وأبادوا فيهم، وأتوا سوداق 

  سنة عشرين وست
__________  

  = [ * ]وخط املؤلف ) ٣٨٦ / ١٢(وما اثبتناه من كامل ابن االثري " سوادق : " يف االصل) ١(

)٢٢/٢٣٨(  

  

  .مئة
وأما جنكزخان فجهز فرقة إىل ترمذ وطائفة إىل كالثة على جانب جيحون، فاستباحوها، مث عادوا إليه، 

ه، وحاصروا خوارزم وهو بسمرقند فجهز جيشا كثيفا مع ولده حلرب جالل الدين ابن خوارزم شا
ثالثة أشهر وأخذوها، وعليهم أوكتاي الذي متلك بعد جنكزخان، وقتل ا أمم لكن بعد أن قتلوا 

خالئق من التتار، وأخذوا بالسيف مرو، وبلخ، ونيسابور، وطوس، وسرخس، وهراة، فال حيصى من 
  .راح حتت السيف

كرج، وفرقة مهذان وأصبهان وخالطت قصدت فرقة أذربيجان وأران وال: وقال املوفق عبد اللطيف
  .حلوان قاصدة بغداد، وماجوا يف الدنيا باالفساد يعضون على من سلم االنامل من الغيط

وعربوا إىل أمم القفجاق والالن فغسلوهم بالسيف، وخرج من رقيق الترك خلق حىت : إىل أن قال
  .فاضوا على البالد

 وحشر فنادى، وأتته البعوث من كل حدب ينسلون، وملا وأما اخلليفة فإنه مجع اجلموع وجيش اجليوش،
  جاء رسول التتار احتفل اجليش

  .وبالغوا، حىت امتال قلبه رعبا، ودماغه خياال، فرجع خمربا
وأما أهل أصبهان ففتحوا، ودخلت التتار، فمال عليهم الناس قتال، فقل من جنا من التتار، سئل عنهم 

  .قوم مل يؤسر أحد منهم قطما أقول يف : امللك االشرف، فقال
  .أحصي من قتل بنيسابور، فبلغوا أزيد من مخس مئة ألف: وعن نيسابوري قال

ومما أبادوه بالد فرغانة وهي سبع مماليك، ومىت التمس الشخص رمحتهم، ازدادوا عتوا، وإذا اجتمعوا 
  على مخر، أحضروا
__________  



، وكانت هذه البلدة فرضة التجار يسافرون منها ٣٠١١ أيا صوفيا ٢٤٤: يف تاريخ االسالم، الورقة= 
  ).٢١٥ - ٢١٤: وانظر تقومي البلدان اليب الفدا(إىل خليج القسطنطينية 

[ * ]  

)٢٢/٢٣٩(  

  

  .أسارى وميثلون م بأن يقطعوا أعضاءهم، فكلما صاح، ضحكوا، نسأل اهللا العافية
  .وقد مجع فيهم من كل وحش ردئ خلقه

  .أحصيت القتلى مبرو فكانوا سبع مئة ألف): ١(وقال ابن واصل 
ويف سنة مثاين عشرة التقى خوارزم شاه، وتويل بن جنكزخان فازموا، وقتل تويل، وبلغ اخلرب أبوه فجن 
وتنمر، وأسرع جمدا، فالتقاه خوارزم شاه يف شواهلا، فحمل على قلب جنكزخان فمزقه، وازموا لوال 

كسروا وأسر ولد جالل الدين وتقهقر إىل ر السند فغرق حرمه، كمني هلم خرجوا على املسلمني، فان
وجنا يف حنو من أربعة آالف حفاة عراة ليختفي يف اجلبال واآلجام يعيشون من النهب، فحاربه ملك من 
ملوك اهلند فرماه جالل الدين بسهم يف فؤاده فسقط ومتزق جيشه، وحاز جالل الدين الغنائم، وعاش، 

  . وا خزائن له فأنفق يف جندهفسار إىل سجستان،
التقاهم جالل الدين بكابل فهزمهم، مث فارقه شطر جيشه لفتنة جرت، وفاجأه ): ٢(وقال ابن واصل 

  جنكزخان، فتحري جالل الدين، وسار إىل
ر السند، فلم جيد سفنا تكفيهم، وضايقه جنكزخان فالتقاه حىت دام احلرب ثالثة أيام، وقتل خلق من 

  . وجاءت سفن فعدوا فيها، ونازلت التتار غزنة فاستباحوهاالفريقني،
  .هذا كله وجيش مصر والشام يف مصابرة الفرنج بدمياط واالمر شديد: قلت

  ودخلت سنة تسع عشرة، فتحزبت ملوك اهلند على جالل الدين الذيته
__________  

  .٦٠ / ٤: مفرج الكروب) ١(
  .رف باختصار وتص٦٣ - ٦١ / ٤: مفرج الكروب) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٢٤٠(  

  



هلم، فاستناب أخاه جهان على ما فتحه من طريق اهلند وقصد العراق، وقاسى املشاق، فتوصل يف أربعة 
 فقدم شرياز فأتاه عالء الدولة أتابك مذعنا ٦٢١آالف منهم من هو راكب البقر واحلمر يف سنة 

  .بطاعته، فتزوج جالل الدين بابنته
وكان أخوه غياث الدين يف ثالثني ألفا، وبينهم إحن، وهرب غياث وقدم أصبهان فسرهم قدومه، 

  .الدين، مث اصطلحا، واجتمعا، والتفت العساكر على جالل الدين وعظم شأنه
ويف العام كانت الوقعة بني التتار الداخلني من الدربند وبني القفجاق والروس، وصربوا أياما، مث استحر 

  .القتل بالروس والقفجاق
  .أخذ االشرف من أخيه غازي خالط وأبقى عليه ميافارقني: ٦٢١ويف سنة 

املعظم لينصره على ) ١(وفيها سار جالل الدين خوارزم شاه إىل أذربيجان، فاستوىل عليها، وراسله 
  .أخيه االشرف

  .وفيها خنق بدر الدين لؤلؤ امللك القاهر سرا ومتلك املوصل
  .وبنيت دار احلديث الكاملية، وشيخها ابن دحية

  .وقدم صاحب اليمن أقسيس ابن امللك الكامل طامعا يف أخذ الشام فمات وورث منه أبوه أموال عظيمة
  .وفيها رجعت التتار من بالد القفجاق فاستباحوا الري وساوه وقم، مث التقوا اخلوارزمية

__________  
:  تاريخ االسالم، الورقةوال يستقيم املعىن ا، والتصحيح من خط املؤلف يف" وأرسله : " يف االصل) ١(

  ).٣٠١٢: أيا صوفيا (٢٢٧
[ * ]  

)٢٢/٢٤١(  

  

وفيها قصد غياث الدين أخو خوارزم شاه بالد شرياز فأخذها من أتابك سعد، وعصى أتابك يف قلعة، 
  .وتصاحلا

 وصل جالل الدين فأخذ دقوقا بالسيف وفعل كل قبيح لكوم سبوه على ٦٢٢ويف ربيع االول سنة 
وعزم على منازلة بغداد، فانزعج اخلليفة، وكان قد فلج، فأنفق ألف ألف دينار، وفرق العدد االسوار، 
  .واالهراء

جتئ أنت واتفق معي حىت نقصد : كتب إيل جالل الدين يقول: قال يل املعظم): ١(قال سبط اجلوزي 
واقيعه هلم بالبالد واخللع اخلليفة، فإنه كان السبب يف هالك أيب، ويف جمئ التتار وجدنا كتبه إىل اخلطا وت

  .واخليل



  .إال على اخلليفة، فإنه إمام االسالم) ٢(أنا معك : فكتبت إليه
  ).٣(وخرجت عليه الكرج فكر حنوهم، وعمل مصافا، فقتل منهم سبعني ألفا، قاله أبو شامة : قال

  .وأخذ تفليس بالسيف، وافتتح مراغة، مث حاصر تربيز وتسلمها، وبدع وظلم كعوائده
يف سلخ رمضان سنة اثنتني وعشرين وست مئة تويف أمري املؤمنني، فبويع ابنه الظاهر أبو نصر حممد و

  كهال، فكانت دولة الناصر سبعا وأربعني
  .سنة

  بقي الناصر ثالث سنني عاطال عن احلركة بالكلية،): ٤(قال ابن االثري 
__________  

  .٦٣٤ / ٨: مرآة الزمان) ١(
  ".على كل أحد  ": " املرآة" بعدها يف ) ٢(
  .١٤٤: يعين نقال عن السبط، ذيل الروضتني) ٣(
  .٤٤٠ / ١٢: الكامل) ٤(

[ * ]  

)٢٢/٢٤٢(  

  

  .رمحه اهللا، مث مات وبويع الظاهر ابنه) ١(وقد ذهبت عينه 
  

 الذي خرب البالد وأفىن العباد، واستوىل على ملك التتار وسلطام االول*  جنكزخان - ١٣٢
للتتار ذكر قبله، إمنا كانت طوائف املغول بادية بأراضي الصني فقدموه عليهم، فهزم املمالك، وليس 

جيوش اخلطا، واستوىل على ممالكهم، مث على ترسكتان وإقليم ما وراء النهر مث إقليم خراسان وبالد 
 وال اجلبل وغري ذلك، وأذعنت بطاعته مجيع التتار، وأطاعوه يف كل شئ، ومل يكن يتقيد بدين االسالم

  .بغريه، وقتل املسلم أهون عنده من قتل الربغوث، وله شجاعة مفرطة وعقل وافر ودهاء ومكر
  .وأول مظهره كان يف سنة تسع وتسعني ومخس مئة

  .ومات يف رمضان سنة أربع وعشرين وست مئة، وقد شاخ
  .مترجني، وامللك يف عقبه إىل اليوم: وامسه

  .وكرسي مملكته خان بالق قاعدة اخلطا
خلف ستة بنني، متلك بعده ابنه أوكتاي، مث بعده مونكوقا أخو هوالكو الطاغية، مث ويل قبالي أخوهم، و

  فبقي قبالي إىل سنة مخس وتسعني وست مئة، وثالثتهم بنو تويل بن جنكزخان، وقتل تويل يف ملحمة



__________  
  ".ا ضعيفا وقد ذهبت إحدى عينيه واالخرى يبصر ا ابصار: " الذي يف الكامل) ١(

غازي العامل " أي " جهان كشاي " اخباره مشهورة وقد كتب فيه عطا ملك اجلويين كتابه املشهور (*) 
، وذيل ٨٥٨ / ٤: معجم البلدان: بالفارسية، وما أغلفه كتاب تاريخ استوعب هذه احلقبة، وانظر" 

 ٤٠للذهيب، الورقة ، وتاريخ االسالم ٥٥٦ / ٣١٤: ، وتلخيص ابن الفوطي٨٦ / ١: مرآة الزمان
 / ١٣: ، والبداية١٩٩ - ١٩٧ / ١١: ، والوايف بالوفيات٩٨ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا (

  . وغريها١١٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٦٨ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١١٧
[ * ]  

)٢٢/٢٤٣(  

  

  .بينه وبني خوارزم شاه جالل الدين يف حياة جنكز خان سنة مثاين عشرة وست مئة
  

الشيخ االمام العدل الكبري فخر االكابر القاضي االسعد صفي امللك أبو *  ابن اجلباب - ١٣٣
 عبد القوي ابن القاضي اجلليس أيب املعايل عبد العزيز بن احلسني ابن عبد اهللا بن احلسني ابن الربكات
  .التميمي السعدي االغليب املصري املالكي) ١(اجلباب 

  .ولد سنة ست وثالثني ومخس مئة
ومسع من أيب حممد بن رفاعة الفرضي، وأيب الفتوح اخلطيب املقرئ، وابن العرقي، وأيب طاهر السلفي، 

  .وأيب البقاء عمر ابن املقدسي وطائفة
حدث عنه ابن االمناطي، وعمر بن احلاجب، واملنذري، والفخر علي، وشرف القضاة حممد بن أمحد بن 

  مذاين، وأبو املعايل االبرقوهي، وأمحد بن عبد الكرميحممد بن اجلباب، والنجيب حممد بن أمحد اهل
  .احملتسب، ومجاعة
  من بيت السؤدد والفضل والكرم والتقدم، له من: قال ابن احلاجب

__________  
: ، والعرب للذهيب٢٠٠٢الترمجة  / ٣: وتكملة املنذري) اجلباب(مادة : إكمال االكمال البن نقطة(*) 
وذيل التقييد ) ٣٠١٢أيا صوفيا  (٦ - ٥:  وتاريخ االسالم، الورقة،٢٠٥: ، واملشتبه له٨٣ / ٥

، وحسن ٤٢الورقة  / ١، وتاريخ ابن الفرات، ٢٥٩ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٠٧للفاسي، الورقة 
  .٩٥ / ٥: ، وشذرات الذهب١٧٧ - ١٧٦ / ١: احملاضرة



  ".وسه يف سوق اجلباب كان جدهم عبد اهللا يعرف باجلباب جلل: " قال الذهيب يف املشتبه) ١(
[ * ]  

)٢٢/٢٤٤(  

  

الوقار واهليبة ما مل يعرف لغريه، وكان ذاحلم وصمت، ويل واليات أبان فيها عن أمانة ونزاهة، وكان 
  .كثري اللطف

عن ابن رفاعة، مسعها يف سنة ست ومخسني، بقراءة حيىي بن علي " بالسرية " وأصله من القريوان، تفرد 
  .صحيح ابن رفاعةالقيسي وحتت الطبقة ت
ورأيت خط : وكان شيخا ثقة ثبتا عارفا مبا مسع ال ينسب يف ذلك إىل غرض، قال: قال عمر بن احلاجب

، "السرية " تقي الدين ابن االمناطي وهو يثين على شيخنا هذا ثناء مجيال، ويذكر من مجلة مسموعاته 
بق القارئ إىل قراءا، وكان قيما ا على ذكر الشيخ مبرتلة الفاحتة، يسا" السرية " وكان قد صارت 

ومبشكلها، وهو أنبل شيخ وجدته مبصر رواية ودراية، وكان ال حيدث إال وأصله بيده، وال يدع القارئ 
  .يدغم

  .وكان أبوه جليسا خلليفة مصر
  .ما ذا وقت هدية: وحضرته يوما وقد أهدى له بعض السامعني هدية فردها وأثابه عليها، وقال: قال

  . طويل الروح على السماع، كنا نسمع عليه من الصبح إىل العصروكان
  وما رأيت يف: إىل أن قال

رحليت شيخا له مخس ومثانون سنة أحسن هديا ومستا واستقامة قامة منه، وال أحسن كالما، وال أظرف 
  .إيرادا منه، فلقد كان مجاال للديار املصرية

، ويقول هو بقراءة حيىي بن علي، "للسرية " لم يف مساعه مسعت احلافظ عبد العظيم يتك: وقال ابن نقطة
  ).١(وكان كذابا، وكان ابن االمناطي يثبت مساعه ويصححه 

  يف القراءات عن الشريف أيب الفتوح" العنوان " وقد روى : قلت
__________  

يثبت مساعه مث قدمت دمشق فذكرت ذلك اليب الطاهر ابن االمناطي فرأيته : " الذي قاله ابن نقطة) ١(
  ".ويصححه 

[ * ]  

)٢٢/٢٤٥(  

  



  .اخلطيب، رواه عنه شيخ سنة نيف ومثانني وست مئة
  .على االبرقوهي بسماعة منه يف صفر سنة إحدى وعشرين وست مئة" السرية " وقرأت 

  .ومات يف السنة يف سلخ شواهلا
  

 بن املكرم بن عبد اهللا الشيخ الصاحل املسند الزاهد أبو جعفر حممد بن هبة اهللا*  ابن مكرم - ١٣٤
  .البغدادي الصويف

، ومسع من أبيه، وأيب الفضل االرموي، وحممد بن ناصر، واملعمر )١(ولد سنة سبع وثالثني ومخس مئة 
  .بن أمحد االنصاري، وأيب الوقت السجزي، وطائفة

ي عنه ، يرو"جزء االنصاري " وكان والده يروي عن نصر بن البطر، وكان أخوه املكرم من رواة 
  ).٢(الضياء، وابن عبد الدائم 

  .البخاري بإربل" بصحيح " حدث أبو جعفر 
روى عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، والربزايل، واجلمال حممد بن الدباب، واالمام جمد الدين ابن الظهري، 

  والقاضي مشس الدين ابن
  .، وأخوه اء الدين حممد قاضي بعلبك، وآخرون)٣(خلكان 

__________  
، ١٩٦١الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢١باريس  (١٧١ ١٧٢تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 

، واملختصر احملتاج )٣٠١٢أيا صوفيا  (٩: ، وتاريخ الالسالم، الورقة٨٦ - ٨٥ / ٥: والعرب للذهيب
، وشذرات ٢٦٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٠٦الورقة ) احملمدون(، والوايف بالوفيات ١٥٨ / ١: إليه

  .٩٦ / ٥: الذهب
  ".بضم امليم وفتح الكاف وتشديد الراء املهملة وفتحها : " باحلروف فقال" املكرم " وقيد املنذري 

ومولده يف ليلة السابع ": " التكملة " هذا هو اختيار الذهيب، وإال فقد قال الزكي املنذري يف ) ١(
سنة سبع وثالثني : سنة ست، ويقال: ة، ويقالوالعشرين من شهر رمضان سنة مثان وثالثني ومخس مئ

  ".ومخس مئة 
  . ه٥٨٩وتويف سنة ) ٢(
 كما ٦٢٠على ابن مكرم هذا بإربل يف بعض شهور سنة " صحيح البخاري " مسع ابن خلكان ) ٣(

  .ذكر هو يف ترمجة احملدث أيب الوقت السجزي
[ * ]  

)٢٢/٢٤٦(  

  



  .وست مئةمات ببغداد يف خامس احملرم سنة إحدى وعشرين 
  . فذكر حديثا-أنبأنا الشيخ جمد الدين حممد بن أمحد االربلي يف كتابه، أخربنا أبو جعفر بن مكرم بإربل 

ومات معه أبو العباس أمحد بن أيب الفتح بن صرما االزجي، واحلافظ أبو سليمان داود بن سليمان بن 
زجي البيع، واملقرئ أبو طالب عبد داود بن حوط اهللا االنصاري مبقالة، وأبو بكر زيد بن حيىي اال

الرمحان بن حممد بن عبد السميع اهلامشي الواسطي، وأبو الربكات عبد القوي بن اجلباب السعدي، وأبو 
): ١(القاسم عبد الكرمي بن علي اللخمي ابن البيساين أخو القاضي الفاضل، قال املوفق عبد اللطيف 

  كان عنده زهاء مئيت ألف
لطيف بن معمر بن عسكر، والقاضي علي بن عبد الرشيد ابن بنيمان اهلمذاين، ، وعبد ال)٢(كتاب 

، وعلي بن يوسف بن صبوخا، وشيخ الطب مشس "الديوان " وعلي بن حممد بن النبيه الشاعر صاحب 
الدين حممد بن عبدان الدمشقي ابن اللبودي، وشيخ املالكية أبو احلسني حممد بن أيب عبد اهللا بن زرقون 

لي، واملقرئ الفخر حممد بن أيب الفرج املوصلي، والقدوة الكبري الشيخ علي الفرنثي باجلبل، وأبو االشبي
  .عبد اهللا حممد بن أمحد بن اليتيم االندرشي احملدث الرحال

  
  الشيخ اجلليل املسند أبو احلسن علي بن أيب الكرم نصر بن املبارك*  ابن البناء - ١٣٥

__________  
  ).٣٠١٢أيا صوفيا  (٥: م، الورقةتاريخ االسال) ١(
  ".من كل كتاب نسخ : " أضاف بعد هذا يف تاريخ االسالم) ٢(

  = [ * ] وتاريخ ٢٠٢١الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري١٨٦التقييد البن نقطة، الورقة (*) 

)٢٢/٢٤٧(  

  

  .بن حممد الواسطي االصل البغدادي مث املكي اخلالل ابن البناء) ١(ابن أيب السيد 
عن عبدامللك الكروخي، وما علمته روى شيئا غريه، حدث به مبكة واالسكندرية، " اجلامع " راوي 

  .ومصر ودمياط وقوص
حدث عنه ابن نقطة، واملنذري، وحممد بن منصور احلضرمي، واحلسن بن عثمان القابسي، وذاكر بن 

ش املخزومي، وقطب الدين حممد عبداملؤمن مؤذن احلرم، والبهاء زهري املهليب الشاعر، وإسحاق بن قري
ابن القسطالين، وحممد بن عبد اخلالق بن طرخان االموي، وعلي بن صاحل احلسيين، ويوسف بن إسحاق 

  الطربي املكيان، وحممد بن ترجم
  .املصري



  .سنة اثنتني وعشرين وست مئة) ٣(وقيل يف ربيع االول ) ٢(مات مبكة يف صفر 
  

  لدين أبو الفضل أمحد ابن الشيخ الكبري كمال الدينالعالمة شرف ا*  ابن يونس - ١٣٦
__________  

، والعقد ٩٦ / ٢: ، ودول االسالم٩٠ / ٥: والعرب) ٣٠١٢أياصوفيا  (٢٢: االسالم، الورقة* = 
، ١٧٧ / ١: ، وحسن احملاضرة٦٣ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٦١ - ١٦٠الورقة  / ٣: الثمني للفاسي

  .١٠١ / ٥: وشذرات الذهب
  .كما قيدناه" التكملة "  قيده املنذري يف )١(
  .جزم به الرشيد العطار وابن مسدي) ٢(
  .هذا قول املنذري) ٣(

: ، ودول االسالم)٣٠١٢أياصوفيا  / (١٥: ، وتاريخ االسالم، الورقة٢٠٣٣ / ٣: تكملة املنذري(*) 
، ٥٠ / ٤: ن، ومرآة اجلنا١٧ / ٥:  وطبقات السبكي١٨٩، وطبقات االسنوي، الورقة ٩٥ / ٢

  =.الوقة : ، والعقد املذهب البن امللقن١١٢ - ١١١ / ١٣: والبداية والنهاية
[ * ]  

)٢٢/٢٤٨(  

  

  ".شرح التنبيه " موسى ابن الشيخ رضي الدين يونس بن حممد االربلي، مث املوصلي الشافعي صاحب 
مرتني، " االحياء " تصر مات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وعشرين وست مئة كهال يف حياة أبيه، وقد اخ

  .وله حمفوظات كثرية وذهن وقاد
  

 القاضي االمام الفاضل احملدث الصاحل اجلوال جمد الدين أبو اد حممد بن احلسني*  القزويين - ١٣٧
  .بن أيب املكارم أمحد بن حسني بن رام القزويين الصويف

  .ولد يف صفر سنة أربع ومخسني بقزوين
أسعد العطاري حفدة، وأمحد بن ينال االصبهاين الترك، وأبا اخلري القزويين ومسع أباه، وحممد بن 

  .الواعظ، وأبا الفرج ثابت بن حممد املديين، وأبا حفص امليانشي، ومجاعة
وحدث بأذربيجان وبغداد واملوصل وأصبهان ورأس عني ودمشق وبعلبك وحران وأقصراونصيبني وأر 

ي ومصر، ونزل خبانقاه سعيد السعداء، واشتهر امسه وتفرد والر) ١(وقزوين وخوي وإربل ودوين 
  ).٢(للبغوي " شرح السنة " و " معامل الترتيل " برواية هذين الكتابني 



__________  
، وشذرات ١٥٤، وسلم الوصول حلاجي خليفة، الورقة ٦١الورقة  / ١، وتاريخ ابن الفرات، ٧٨= 

  .٩٩ / ٥: الذهب
، )٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٥، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٠٦٥رمجة الت / ٣: تكملة املنذري(*) 

 / ٥: ، وشذرات الذهب٢٦٣ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٩٦ / ٢: ، ودول االسالم٩٢ / ٥: والعرب
١٠٢.  

  .يصح فيها الضم والفتح) ١(
دث هذا ما حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه وعلق عليه صديقنا العالمة احمل" شرح السنة ) " ٢(

  .الشيخ شعيب االرناؤوط حفظه اهللا تعاىل ونفعنا بعلمه، وهو يقع يف مخسة عشر جملدا
[ * ]  

)٢٢/٢٤٩(  

  

حدث عنه الضياء، واملنذري، وعز الدين عبد الرزاق الرسعين، والسيف عبد الرمحان بن حمفوظ، 
 بن حمبوب، وأبو والفخر عبد الرمحان بن يوسف، والقاضي تاج الدين عبد اخلالق، والبهاء عبد اهللا

الغنائم ابن حماسن املعمار، وعبد القاهر بن تيمية، والفقيه عباس بن عبدان، وأبو اليمن بن عساكر، وابن 
  عمه شرف الدين أمحد، واحمليي حيىي بن علي

ابن القالنسي، والكمال عبد اهللا بن قوام، واجلمال عمر ابن العقيمي، والعز إمساعيل ابن الفراء، والتقي 
راهيم ابن الواسطي، وأخوه حممد، والتقي أمحد بن مؤمن، والعز أمحد ابن العماد، وإبراهيم بن أيب إب

احلسن الفراء، والعماد بن سعد، والشمس خضر بن عبدان، والشهاب االبرقوهي، والضياء عبد 
  .الرمحان السلمي خطيب بعلبك، وبه ختم حديثه

يف احلادي والعشرين منه، سنة اثنتني وعشرين وست : ، وقيل)١(مات باملوصل يف ثالث عشر شعبان 
  .مئة

حدث بأماكن، وحصل له شئ من الدنيا صاحل، وهو شيخ متيقظ حسن الوجه، طلب : قال ابن النجار
  .وكتب وحصل، وهو من بيت مشهور بالعلم والرواية، ومسع من جده أيب املكارم

  .من مجعه" أربعني " حدث سنة عشرين ببغداد ب 
  

   بناالمام احملدث اجلوال أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد* الندرشي  ا- ١٣٨
__________  



  ".التكملة " هذا قول الزكي املنذري يف ) ١(
، ٣٣٤: ، وتكملة ابن الصابوين٢٠٠٩الترمجة  / ٣:  وتكملة املنذري٦١٣ / ٢: تكملة ابن االبار(*) 

 / ٢: ، والوايف بالوفيات٨٥ - ٨٤ / ٥: لعربوا) ٣٠١٢أيا صوفيا  (٨: وتاريخ االسالم، الورقة
  .٩٦ - ٩٥ / ٥: ، وشذرات الذهب٥٠ / ٥: ، ولسان امليزان١١٧ - ١١٦
[ * ]  

)٢٢/٢٥٠(  

  

  .عبد اهللا ابن اليتيم االندلسي االنصاري االندرشي، ويعرف أيضا بابن البلنسي
  .ولد سنة أربع وأربعني ومخس مئة

  لنعمة ببلنسية، ومن أيبومسع من أيب احلسن بن هذيل، وابن ا
مروان بن قزمان بأشبونة، ومن أيب إسحاق بن قرقول مبالقة، ومن ابن حبيش مبرسية، ومن أيب القاسم 

بن بشكوال بقرطبة، ومن أيب احلسن بن حنني بفاس، ومن عبد اخلالق احلافظ ببجاية، ومن السلفي 
، ومن أيب الفضل اخلطيب باملوصل، ومن بالثغر، ومن عثمان ابن فرج مبصر، ومن شهدة الكاتبة ببغداد

  .ابن عساكر بدمشق، ومن امليانشي مبكة، ومجع وخرج، على لني فيه
مل يكن سليما من التركيب حىت كثرت سقطاته، تتبع عثراته أبو الربيع الكالعي، وكان : قال ابن مسدي

مجاعة تفرد عنهم، ولكنه مل أبوه يعرف باالستاذ فجال به يف الطلب، وأمسعه يف سنة اثنتني ومخسني من 
  .يكن حافظا، وكان شرها يروي املوضوعات

عن أيب الطاهر السلفي عن " صحيح البخاري " مسعت منه كثريا، ورأيت خبطه إسناد : قال ابن مسدي
  .ابن البطر، عن ابن البيع، عن احملاملي، عنه

 حديث واحد وقع يف الدعاء  سوى- أعين السلفي وشيخه -ليس عند أحد من هؤالء ذا العلو : قلت
  .للمحاملي عن البخاري

  .وقد وثق االندرشي مجاعة، ومحلوا عنه وما هو مبتقن، وويل خطابة املرية

)٢٢/٢٥١(  

  

كان مكثرا رحالة، نسبه بعض شيوحنا إىل االضطراب، ومع ذلك انتابه الناس، وأخذ ): ١(قال االبار 
  . وأجاز يل، وأول رحلته يف سنة اثنتني وستني ومخس مئةعنه أبو سليمان بن حوط اهللا وأكابر أصحابنا

  سنة إحدى وعشرين وست مئة على ظهر البحر) ٢(تويف يف ربيع االول 



  .قاصدا مالقة
  .من ابن حنني بفاس عن ابن الطالع" املوطأ " مسع : وقال ابن الزبري

  .عنده من عوايل مالك ما مسعه من شهدة: قلت
  

 ابن العالمة أيب فعية عامل العجم والعرب إمام الدين أبو القاسم عبد الكرميشيخ الشا*  الرافعي - ١٣٩
  .الفضل حممد بن عبد الكرمي بن الفضل بن احلسني الرافعي القزويين

  .مولده سنة مخس ومخسني
  .وقرأ على أبيه يف سنة تسع وستني

  وروى عنه وعن عبد اهللا بن أيب الفتوح بن عمران الفقيه، وحامد بن
__________  

  .٦١٦ - ٦١٤ / ٢: التكملة) ١(
  .يف الثامن والعشرين منه) ٢(

وغريه، وله ترمجة يف ذيب االمساء " التدوين يف ذكر أهل العلم بقزوين " وهو صاحب كتاب (*) 
، وتاريخ ابن ٩٤ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢: أيا صوفيا (٣٢:  وتاريخ االسالم، الورقة٢٦٤ / ٢واللغات 
، وطبقات السبكي ٥٦ / ٤، ومرآة اجلنان ٨ - ٧ / ٢: فوات الوفيات، و١٤٨ / ٢: الوردي
  . وغريها١٠٨ / ٥: ، والشذرات٢٦٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٩٣ - ٢٨١ / ٨: الكربى
[ * ]  

)٢٢/٢٥٢(  

  

حممود اخلطيب الرازي، وأيب اخلري الطالقاين، وأيب الكرم علي بن عبد الكرمي اهلمذاين، وعلي بن عبيد 
  زي، وأيب سليمان أمحد بن حسنويه، وعبد العزيز اخلليل اخلليلي، وحممد بن أيب طالب الضرير،اهللا الرا

  . وا عن أيب زرعة املقدسي، وأيب الفتح بن البطي- وأراه باالجازة -واحلافظ أيب العالء العطار 
ي، وعبد اهلادي بن مسع منه احلافظ عبد العظيم باملوسم، وأجاز اليب الثناء حممود بن أيب سعيد الطاووس

  .عبد الكرمي خطيب املقياس، والفخر عبد العزيز بن عبد الرمحان ابن السكري
" وكان من العلماء العاملني، يذكر عنه تعبد ونسك وأحوال وتواضع، انتهت إليه معرفة املذهب، له 

 تعب عليه، يف جملدين" شرح مسند الشافعي " وشرح آخر صغري، وله " الفتح العزيز يف شرح الوجيز 
  .فوائد على الوجيز" التذنيب " على ثالثني حديثا، وكتاب " أمايل " مروية، وله " أربعون حديثا " و 

  .أظن أين مل أر يف بالد العجم مثله، كان ذا فنون، حسن السرية، مجيل االمر: قال ابن الصالح



 الدين ناصر السنة صدقا، أبو هو شيخنا إمام: وقال أبو عبد اهللا حممد بن حممد االسفراييين الصفار
القاسم، كان أوحد عصره يف االصول والفروع، وجمتهد زمانه، وفريد وقته يف تفسري القرآن واملذهب، 

  .كان له جملس للتفسري، وتسميع احلديث جبامع قزوين، صنف كثريا وكان زاهدا ورعا مسع الكثري
  .له كرامات كثرية ظاهرةهو من الصاحلني املتمكنني، كانت : قال االمام النواوي

)٢٢/٢٥٣(  

  

  .تويف يف ذي القعدة سنة ثالث وعشرين وست مئة: وقال ابن خلكان
  مسعت من أيب حضورا يف الثالثة سنة مثان ومخسني: وقال الرافعي

  .ومخس مئة
غزا الكرج، وقتل بسيفه حىت ) ١(حدثنا ابن خلكان، أن خوارزم شاه : وقال الشيخ تاج الدين الفزاري

ال : ، قال)٢(هات يدك اليت مجد عليها دم الكرج حىت أقبلها :  الدم على يده، فزاره الرافعي وقالمجد
  .بل أنا أقبل يدك، وقبل يد الشيخ

ولوالد الرافعي رحلة لقي فيها عبد اخلالق ابن الشحامي، وطبقته، وبقي إىل سنة نيف ومثانني : قلت
  ).٣(ومخس مئة 

له أنه " التدوين يف تواريخ قزوين " عندي خبط الرافعي يف كتاب : وقال مظفر الدين قاضي قزوين
  .منسوب إىل رافع بن خديج االنصاري رضي اهللا عنه

حيكي ) ٤(مسعت االمام ركن الدين عبد الصمد بن حممد القزويين الشافعي : قال يل أبو املعايل بن رافع
  ).٥(رافعان : ين ببلدة يقال هلامل أمسع ببالد قزو: ذلك مساعا من مظفر الدين، مث قال الركن

__________  
  .٦٢٣يعين جالل الدين، وكان ذلك يف هذه السنة، أي سنة ) ١(
  .الن الكرج كانوا كفارا عتاة) ٢(
خطأ، فقد ترجم له ولده عبد الكرمي ترمجة حافلة يف صدر كتابه " بقي إىل سنة نيف ومثانني " قوله ) ٣(
اخلميس سابع شهر رمضان سنة مثانني ومخس مئة وعمره دون السبعني وذكر أنه تويف ليلة " التدوين " 

  .بيسري
  ).٢٧٢: الترمجة / ٢(ونقل ذلك أيضا أبو عبد اهللا ابن الدبيثي يف تارخيه عن ولده حممد 

  ).٩٩: ص(انظر منتخب املختار، يف ترمجة ركن الدين القزويين هذا ) ٤(
  .رافعان:  بلدة يقال هلاهذا رد على من ادعى أنه أعجمي منسوب إىل) ٥(

[ * ]  



)٢٢/٢٥٤(  

  

أخربنا إسحاق بن إبراهيم املقرئ، أخربنا عبد العظيم احلافظ سنة مخس ومخسني، حدثنا الشيخ أبو 
القاسم عبد الكرمي بن حممد القزويين لفظا مبسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أخربنا أبو زرعة 

  .إذنا
ي، أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربنا أبو زرعة، أخربنا أبو منصور بن وأخربنا عبد اخلالق القاض) ح(

، أخربنا أبو القاسم اخلطيب، أخربنا علي بن إبراهيم القطان، حدثنا - إن مل يكن مساعا -املقومي إجازة 
، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد اهللا بن عمرو، عن )٢(، حدثنا إمساعيل بن راشد )١(ابن ماجة 

صالة يف مسجدي : " ، عن عطاء، عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال)٣(الكرمي عبد 
أفضل من ألف صالة فيما سواه، إال املسجد احلرام، وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مئة ألف صالة 

  ".فيما سواه 
  .صوابه ابن أسد: قال عبد العظيم

  
 املقدسي احلنبلي أبو العباس أمحد بن عبد الواحد بن أمحدالعالمة االصويل الشمس *  البخاري - ١٤٠

  .امللقب بالبخاري، أخو احلافظ الضياء، ووالد الشيخ الفخر
__________  

باب ما جاء يف فضل الصالة يف املسجد احلرام ومسجد النيب صلى : ، كتاب الصالة)١٤٠٦(رقم ) ١(
  .اهللا عليه وسلم

 ورجاله ثقات، الن امساعيل بن أسد وثقه البزار والدار قطين إسناد حديث جابر صحيح: ويف الزوائد
  .صدوق: والذهيب يف الكاشف، وقال أبو حامت

  .وباقي رجال االسناد حمتج م يف الصحيحني
  ".إمساعيل بن أسد : " سيأيت أن الصواب فيه) ٢(
  .هو عبد الكرمي بن مالك اجلزري) ٣(

  - ٢٤٦الورقة  / ١غية الطلب البن العدمي، ، وب٢١٠٤الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
، والوايف ٩٤ - ٩٣ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٨، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٤٨

، ٢٦٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٧٠ - ١٦٨ / ٢: ، والذيل البن رجب٧٧الورقة  / ٦بالوفيات، 
  .١٠٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٨٢ / ١: وتاريخ ابن الفرات

[ * ]  



)٢٢/٢٥٥(  

  

  ).١(ولد سنة أربع وستني 
وارحتل فسمع من ابن شاتيل، والقزاز، وبنيسابور من عبد املنعم ابن الفراوي، ومذان من علي بن عبد 

  .الكرمي العطار، وبدمشق من أيب املعايل بن صابر، وأيب الفهم ابن أيب العجائز، وعدة
  .اب شرف، وأخذ اخلالف عن الرضي النيسابورييشتغل على أيب اخلط) ٢(وأقام ببخارى مدة 

  .وكان ذكيا مفننا، مناظرا، وقورا، فصيحا، نبيال، حجة، كل أحد يثين عليه
روى عنه أخوه، وولده، وابن أخيه مشس الدين حممد ابن الكمال، وابن خاله الشيخ مشس الدين عبد 

  . الواسطي، وخدجية بنت الرضيالرمحان، والقوصي، والعز ابن العماد، وابن الفراء، وحممد ابن
  .وكان من أوعية العلم، نزل محص مدة

  .ومات يف نصف مجادى اآلخرة سنة ثالث وعشرين وست مئة
  

 بن أمحد الربعي التونسي فقيه املغرب أبو العباس أمحد ابن العالمة عبد الرمحان*  ابن دمدم - ١٤١
  .املالكي، مفيت غرناطة

  . ملذهب مالكهو أحفظ من لقيت: قال ابن مسدي
  .تفقه بأبيه دمدم، ومسع من احلافظ عبد احلق

__________  
  .ذكر املنذري أن مولده يف العشر االواخر من شوال من السنة) ١(
  .لذلك عرف بالبخاري) ٢(

تاريخ االسالم "  ومل يذكر وفاته، وترمجته يف ١٢٨ / ١": التكملة " ترمجه ابن االبار مع الغرباء من (*) 
  .ملحقة حباشية الورقة املذكورة خبط املؤلف نقال عن ابن مسدي) ٣٠١٢ أياصوفيا ٢٨: ةالورق" (

[ * ]  

)٢٢/٢٥٦(  

  

  .مات سنة ثالث وعشرين وست مئة، وله نيف ومثانون سنة
  

 بن صاعد بن عايل العالمة قاضي الشام مجال الدين يونس بن بدران بن فريوز*  املصري - ١٤٢
  .املليجي املصري الشافعيالقرشي الشييب احلجازي مث 



  .ولد سنة مخسني ومخس مئة تقريبا
  .ومسع من السلفي، وعلي بن هبة اهللا الكاملي

وذهب رسوال إىل اخلليفة، وويل وكالة بيت املال، وتدريس االمينية، مث قضاء القضاة، وألقى بالعادلية 
ان شديد االدمة يلثغ بالقاف وله مصنف يف الفرائض، وك" االم " مجيع تفسري القرآن دروسا، واختصر 

  .مهزة
كان يف واليته عفيفا نزها مهيبا، حيكم باجلامع، ونقم عليه أنه إذا ثبت عنده وراثة ): ١(قال أبو شامة 

  ).٢(شخص يأمره مبصاحلة بيت املال، ولكونه استناب ابن أخيه حممد 
  .وتكلم يف نسبه: إىل أن قال

  .قليل من ترحم عليهتويف بدمشق، و: قرأت خبط احلافظ الضياء
__________  

، والعرب ١٤٨: ، وذيل الروضتني٢٠٩٨الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٦٤٣ / ٨: مرآة الزمان(*) 
، ١٦٥، طبقات االسنوي، الورقة )٣٠١٢أيا صوفيا  (٣٨:  وتاريخ االسالم، الورقة٩٧ / ٥: للذهيب

، والعقد املذهب البن امللقن، ١١٥ - ١١٤ / ١٣: ، والبداية والنهاية٣٦٦ / ٨: وطبقات السبكي
  ، وتاريخ ابن الفرات٢٦٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٧٣الورقة 

، وشذرات ٦٥ - ٦٤: ، والقضاة الشافعية للنعيمي١٩١ / ١: ، وحسن احملاضرة٨٦الورقة  / ١
  .١١٢ / ٥: الذهب

  .١٤٨: ذيل الروضتني) ١(
  ".استنابته لولده التاج حممد : "  ذيل الروضتنيكذا يف االصل، وما أظنه صوابا، فالذي جاء يف) ٢(

ابن أخيه " فكيف صار " استنابته يف القضاء البنه التاج حممد  " - وهو خبطه -" تاريخ االسالم : " ويف
."  

[ * ]  

)٢٢/٢٥٧(  

  

  .روى عنه الربزايل، وعمر بن احلاجب، والقوصي: قلت
  .كان يشارك يف علوم كثرية: قال ابن احلاجب

  .مات يف ربيع االول سنة ثالث وعشرين وست مئة ودفن بداره بقرب القليجية: قلت
  

 بن سعد ابن باز احلافظ االمام أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن نصر بن حسن*  ابن باز - ١٤٣



  .املوصلي التاجر السفار
  .حمدث، متقن، مفيد

  .شاكر السقالطوين، وعدةمسع من عبد احلق اليوسفي، وشهدة الكاتبة، والحق بن كاره، وأيب 
حدثنا عنه االبرقوهي، وكتب عنه ابن مسدي والرحالة، وعين باحلديث مدة وسافر يف التكسب إىل 

  .مصر والشام، مث صار شيخ دار احلديث املظفرية باملوصل
  ).١(مولده سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة 

  .ومسع باملوصل من خطيبها
__________  

، وتاريخ ٢٠٢٧الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢٢باريس  (٢٦ الورقة تاريخ ابن الدبيثي،(*) 
، ٣٦ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه٩٠ - ٨٩ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٧: االسالم، الورقة

) باز( يف ١٠ / ٤: ، وتاج العروس١٠٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٦٤الورقة  / ١وتاريخ ابن الفرات، 
  .ونسبه بالبازي

  .أن مولده يف يوم الثالثاء اخلامس والعشرين من ذي احلجة، من السنة" التكملة " ذكر املنذري يف ) ١(
[ * ]  

)٢٢/٢٥٨(  

  

  .سنة اثنتني وعشرين وست مئة) ١(وا تويف يف ربيع اآلخر 
  

في  بن خالد اخلفياالمام القدوة حجة الدين أبو طالب عبد احملسن بن أيب العميد*  اخلفيفي - ١٤٤
  .االري الشافعي الصويف

  .عن الفخر النوقاين" التعليقة " تفقه مذان على أيب القاسم بن حيدر، وعلق 
ومسع بأصبهان من أمحد بن ينال الترك، وأيب موسى املديين، وببغداد من أيب الفتح بن شاتيل، ونصر اهللا 

ن إمساعيل القومساين، وعبد املنعم بن القزاز، وبأر من عبد الكايف اخلطيب، ومذان من عبد الرزاق ب
الفراوي، وبدمشق من عبدالرمحن بن علي ابن اخلرقي، ومبصر من أيب القاسم البوصريي، وبالثغر من 
  القاضي احلضرمي، ومبكة من حممود بن عبد املنعم القالنسي، وبواسط من ابن الباقالين، وكان كثري

__________  
  .نذرييف الثاين منه، كما ذكر امل) ١(

، ووقع ٢١٤٧الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢٢باريس  (١٨٤تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 



بضم اخلاء املعجمة، وهو وهم مين كأنين ذهلت عنه، وتاريخ االسالم للذهيب، " اخلفيفي " فيه ضبط 
  ،١٠٠ - ٩٩ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٤٥ - ٤٤الورقة 

، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة ١٣٢ / ٥: ، وطبقات السبكي٨٧ليه، الورقة واملختصر احملتاج إ
 ونقل عن ابن النجار وفاته يف الثامن من صفر مث ٤٩٥ - ٤٩٣ / ٥، والعقد الثمني للفاسي، ٢٥٠

وذكر القطب القسطالين أنه حضر : " نقل عن املنذري والقطب القسطالين التاريخ املذكور اعاله، وقال
  .١١٥ / ٥: ، وشذرات الذهب" مبقابر الصوفية، يعين املعلى دفنه

وتوهم حميي الدين القرشي فذكره يف اجلواهر املضية وظنه حنفيا ناقال عن الذهيب ومل يذكر منه غري امسه 
) كذا(والذي رأيته يف العرب للذهيب يف حوادث : " قال التميمي يف الطبقات السنية) ٣٢٩ / ١(االول 

وحجة الدين اخلفيفي أبو : رة يدل على أن عبد احملسن املذكور ليس حبنفي املذهب فانه قالالسنة املذكو
إىل آخره، وكأن اخلفيفي تصحف على ...طالب عبد احملسن بن أيب العميد االبدي الشافعي الصويف

  ". واهللا تعاىل أعلم -صاحب اجلواهر باحلنفي 
[ * ]  

)٢٢/٢٥٩(  

  

  ).١(لصوم، واجلهاد، وكان حيج كل سنة على سبيل السيدة احلج، والعبادة، والتبتل، وا
روى عنه الضياء، وابن الدبيثي، وابن النجار، والشيخ مشس الدين عبدالرمحن، وقطب الدين ابن 

  .القسطالين، والشهاب االبرقوهي
وأحوال كان كثري ااهدة والعبادة، دائم الصيام سفرا وحضرا، عارفا بكالم املشايخ : قال ابن النجار

القوم، وكانت له معرفة وحفظ وإتقان، وكان ثقة، مث صار إمام املقام، إىل أن تويف يف صفر سنة أربع 
  .وعشرين وست مئة مبكة

  
  . بن شريويه الديلمي اهلمذاينالشيخ أبو مسلم أمحد بن شريويه بن شهردار*  ابن شريويه - ١٤٥

  السجزي،مسع من جده، ونصر بن املظفر الربمكي، وأيب الوقت 
  .وأيب اخلري الباغبان، ومجاعة

  .وعنه الزكي الربزايل، والضياء املقدسي، وأجاز للفخر علي
  .مكثر، ثقة، صحيح السماع، مسعت منه مذان): ٢(قال ابن نقطة 

__________  
يعين على السبيل الذي سبلته السيدة وأظن املقصودة هي السيدة شجاع أم اخلليفة املتوكل على ) ١(



  . وكانت ذات مال عظيم مشهورة بالرب واالحسان٢٤٨ املتوفاة سنة اهللا
 / ٥: ، والعرب)٣٠١٢: أيا صوفيا (٤٩: ، وتاريخ االسالم، الورقة٢١: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 

  .مع أنه من شرطه" التكملة "  ومل يذكره املنذري يف ١١٦ / ٥: ، وشذرات الذهب١٠٣
  .٢١: التقييد، الورقة) ٢(

 ][ *  

)٢٢/٢٦٠(  

  

  .مات يف شعبان سنة مخس وعشرين وست مئة، وله تسع وسبعون سنه
  

 بن سليمان الكويف العالمة قاضي تلمسان أبو عبد اهللا حممد بن عبد احلق*  ابن عبد احلق - ١٤٦
  .الرببري املالكي

  .راز النحويتفقه بأبيه، وأخذ القراءات والنحو يف سنة إحدى ومخسني ومخس مئة عن أيب علي بن اخل
  .ومسع من أيب احلسن بن حنني، وأيب عبد اهللا بن خليل

  .وأجاز له ابن هذيل، والسلفي
املختار يف اجلمع بني املنتقى " وكتاب " غريب املوطأ : " وكان إماما معظما كثري التصانيف من ذلك

  .يف عشر جملدات" واالستذكار 
  .عنيمات يف سنة مخس وعشرين وست مئة، وهو يف عشر التس

  
 بن إمساعيل بن عطاء البغدادي الشيخ أبو الفتح حممد بن النفيس بن حممد* *  ابن عطاء - ١٤٧

  .الصويف
  ).٢" (الصحيح " ، ومسع منه مجيع )١(لبس من أيب الوقت 
__________  

: أيا صوفيا (٥٣: ، وتاريخ االسالم، الورقة٤٥ / ١: ، وبغية الرواد٦٢٣ / ٢: التكملة البن االبار(*) 
  .١٩٥ / ٢: ، وغاية النهاية)٣٠١٢
، ٢٢١٣الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢١باريس  (١٥٣تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (* *) 

 ١: ، واملختصر احملتاج إليه١٠٤ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٥٤وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة 
  .١١٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٩٩قة الور) احملمدون: (، والوايف بالوفيات١٥٢ - ١٥١/ 
  .لبس خرقه التصوف من أيب الوقت عبد االول بن عيسى السجزي: يعين) ١(



  .يف عصره" الصحيح " للبخاري، وكان أبو الوقت أعظم رواة ) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٢٦١(  

  

  .روى عنه ابن النجار، والسيف، وابن نقطة، وشيخنا االبرقوهي
  .وكان صاحلا

  .سنة مخس وعشرين) ١(مات يف ذي القعدة 
  

 بن أيب حامد عبد العزيز بن الشيخ اجلليل املسند أبو احملاسن حممد بن أيب الفرج هبة اهللا*  البيع - ١٤٨
علي بن حممد بن عمر بن حممد بن حسني بن إبراهيم ابن عمر بن إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن حممد 

ليه وسلم سعد بن أيب وقاص القرشي الزهري بن جنا بن موسى ابن صاحب رسول اهللا صلى اهللا ع
  السعدي

  .الدينوري مث البغدادي املراتيب البيع
  ).٢(مولده سنة ثالثني ومخس مئة 

ومسع من عمه حممد بن أيب حامد، وحممد بن طراد الزينيب، وعبد اخلالق اليوسفي، وأيب الوقت 
  .السجزي، وتفرد يف وقته، وكان أبوه من حجاب اخلالفة

 ابن الدبيثي، وابن النجار، وأبو إسحاق ابن الواسطي، وأبو الفرج ابن الزين، وأبو املعايل حدث عنه
  .االبرقوهي، وطائفة

  .قدم الشام مرات يف التجارة، وكان ذا ثروة وصالح وحسن طريقة، وأضر يف أواخر العمر
__________  

  ".ذي القعدة تويف يف ليلة الرابع عشر من ": " التكملة " قال املنذري يف ) ١(
، وتاريخ ٢١٢١الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢١باريس  (١٣١تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 

 / ١: ، واملختصر احملتاج إليه٩٦ / ٥: والعرب) ٣٠١٢أيا صوفيا  (٣٧ - ٣٦االسالم للذهيب، الورقة 
  .١١٠ / ٥: ب، وشذرات الذه١٠٦ - ١٠٥الورقة ) احملمدون: (، والوايف بالوفيات١٥٨

  ".مولده يف يوم عرفة سنة ثالثني ومخس مئة : " قال املنذري يف التكملة) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٢٦٢(  

  



  .مات يف سادس عشر شوال سنة ثالث وعشرين وست مئة عن بضع وتسعني
  ".احملامليات " من ) ١(وقع لنا من طريقه اخلامس 

  
 بن أيب القاسم املبارك بن علي قاسم املبارك بن عليالشيخ الصاحل املعمر أبو ال*  ابن ايب اجلود - ١٤٩

 الوراق، خامت الرواة عن أيب العباس بن - نسبة إىل حملة العتابيني -بن أيب اجلود البغدادي العتايب 
  .الطالية

  .حدث عنه الدبيثي، وابن النجار، واجلمال حممد بن الدباب، وأبو املعايل االبرقوهي، وطائفة
  .يضاوقد حدث باملوصل أ

  .احملرم سنة ثالث وعشرين وست مئة) ٢(مات يف سلخ 
  .عن خال أمه أمحد بن الطالية" حديث املخلص " روى لنا عنه االبرقوهي التاسع من 
  .وروى أيضا عمر بن عبد اهللا احلريب

  .وكان جده من شيوخ احلافظ ابن عساكر
  

   بن احلسن، الشيخمحدابن احلافظ الكبري أيب العالء احلسن بن أ* *  عبد الرب - ١٥٠
__________  

  .يعين اجلزء اخلامس) ١(
، )٣٠١٢أيا صوفيا  (٣٧، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٠٩٠: الترمجة / ٣: تكملة املنذري(*) 

  .١١٠ / ٥: ، وشذرات الذهب١٠٨الورقة : ، واملختصر احملتاج إليه٩٧ - ٩٦ / ٥: والعرب
  ".تويف يف التاسع والعشرين من احملرم ": " التكملة " قال املنذري يف ) ٢(

 / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٤١، وتاريخ االسالم، الورقة ١٧١: التقييد البن نقطة، الورقة(* *) 
٩٩.  

[ * ]  

)٢٢/٢٦٣(  

  

  .املسند أبو حممد اهلمذاين العطار
صر بن املظفر الربمكي، للبخاري، ون" التاريخ الصغري " مسع أباه، وعلي بن حممد املشكاين الذي روى 

  .وأبا الوقت السجزي، وأبا اخلري حممد بن أمحد الباغبان
  .حدث عنه الربزايل، والضياء، والصدر البكري، ومجاعة، ومسعنا بإجازته من الشرف ابن عساكر



  ".تاريخ البخاري " قرأت خبط ابن نقطة أنه مسع من املشكاين 
صري أن عبد الرب تغري بعد سنة عشر وست مئة وبلغنا أنه وذكر يل إسحاق بن حممد بن املؤيد امل: قال

  .ثاب إليه عقله قبل وفاته بقليل وحدث وأنه تويف بروذراور يف شعبان سنة أربع وعشرين وست مئة
  

 ابن املستضئ اخلليفة أبو نصر حممد ابن الناصر لدين اهللا أيب العباس أمحد*  الظاهر بأمراهللا - ١٥١
  .ف ابن املقتفي اهلامشي العباسي البغداديحسن ابن املستنجد يوس

  .ولد سنة إحدى وسبعني ومخس مئة
__________  

، ومرآة )شهيد علي (١٨، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة ١٨٩ - ١٨٨ / ٢: الكامل البن االثري(*) 
، ١٤٩، وذيل الروضتني اليب شامة ٢١١١الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٦٤٣ - ٦٤٢ / ٨: الزمان

، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٢٣ / ٣:  وخمتصر أيب الفداء٢٤٣ - ٢٤٢: تصر ابن العربيوخم
 / ٢: ، والوايف بالوفيات٩٦ / ٢: ، ودول االسالم٩٥ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٣٥ - ٣٤
، والسلوك ١١٣ - ١١٢ / ١٣: ، والبداية والنهاية٢٣٩ - ٢٣٨: ، ونكت اهلميان٩٧ - ٩٥

، واجلمان للشطييب، الورقة ٢٦٥ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٢١ - ٢٢٠ / ١ / ١ج : للمقريزي
  . وغريها١١٠ - ١٠٩ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٦٩ - ٣٦٨
[ * ]  

)٢٢/٢٦٤(  

  

وبويع بوالية العهد، وخطب له وهو مراهق، واستمر ذلك سنني، مث خلعه أبوه، وويل عليا أخاه العهد، 
اين عشرة، فاحتاج أبوه أن يعيده إىل العهد، وقام باالمر بعد الناصر، ومل فدام ذلك حىت مات علي سنة مث

  .بإجازته من والده" مسند أمحد " يطول، وقرئ عليه يف 
أخربنا أبو صاحل اجليلي، أخربنا الظاهر بقراءيت، أخربنا أيب كتابة، عن عبد املغيث بن : قال ابن النجار

  . فذكر حديثا-زهري، أخربنا ابن احلصني 
ما ويل بعد عمر بن : ويل فأظهر العدل واالحسان، وأعاد سنة العمرين، فإنه لو قيل): ١(قال ابن االثري 

عبد العزيز مثله لكان القائل صادقا، فإنه أعاد من االموال واالمالك املغصوبة شيئا كثريا، وأطلق 
وبإسقاط ما جدده أبوه وكان ال املكوس يف البالد مجيعها، وأمر بإعادة اخلراج القدمي يف مجيع العراق، 

، فمن ذلك بعقوبا خراجها القدمي عشرة آالف دينار، فأخذ منها زمن أبيه مثانون ألف دينار، )٢(حيصى 
اخلزانة نرجح نصف قرياط يف املثقال يأخذون ا ويعطون العادة، فأبطله، ) ٣(فردها، وكان سنجة 



من واسط بأكثر من مئة ألف ظلما فردها على وقدم صاحب الديوان ) ٤" (ويل للمطففني : " ووقع
أنا قد فتحت الدكان : أرباا، ونفذ إىل احلاكم عشرة آالف دينار ليوفيها عن احملبوسني، وكان يقول

  .فذروين أفعل اخلري، فكم بقيت أعيش) ٥(بعد العصر 
  وقد أنفق وتصدق يف ليلة النحر مئة ألف دينار،

__________  
  .١٨٨ / ١٢: الكامل) ١(
  . سئ الظن باخلليفة الناصر لدين اهللا- رمحه اهللا -كان ابن االثري ) ٢(
  .عيار السكة: السنجة أو الصنجة) ٣(
  .١/ املطففني ) ٤(
  .أي أنه ويل اخلالفة على كرب السن) ٥(

[ * ]  

)٢٢/٢٦٥(  

  

غبة يف وكان نعم اخلليفة خشوعا وخضوعا لربه، وعدال يف رعيته، وازديادا يف وقت من اخلري، ور
  ).١(االحسان 

كان أبيض مجيل الصورة، مشربا محرة، حلو الشمائل، شديد القوى، استخلف وله اثنتان : قال أبو شامة
  ).٢(أال تترته : ومخسون سنة، فقيل له

  .الزرع، مث أنه أحسن وفرق االموال، وأبطل املكوس، وأزال املظامل) ٣(قد لقس : قال
ما : يف أيامك متتلئ، قال: ه دخل إىل اخلزائن، فقال له خادمحكي عنه أن): ٤(وقال سبط اجلوزي 

): ٥(وقال ابن واصل ! عملت اخلزائن لتمال، بل لتفرغ وتنفق يف سبيل اهللا، إن اجلمع شغل التجار 
  .أظهر الظاهر العدل، وأزال املكس، وظهر للناس، وكان أبوه ال يظهر إال نادرا

الد اخللفاء، مث نائب الوزارة مؤيد الدين القمي، وعضد الدولة ابن بايعه أوال أهله، وأو: قال ابن الساعي
الضحاك أستاذ الدار، وقاضي القضاة حميي الدين ابن فضالن، ونقيب االشراف القوام املوسوي، 

أبايع موالنا االمام : " وجلس يوم الفطر للبيعة بثياب بيض بطرحة وعلى كتفه الربد النبوي، ولفظ البيعة
اعة أبا نصر حممدا الظاهر بأمر اهللا على كتاب اهللا وسنة نبيه واجتهاد أمري املؤمنني، وأن ال املفترض الط
  ".خليفة سواه 

  وبعد أيام
__________  



  .١٤٥: يف ترمجة أبيه الناصر من ذيل الروضتني) ١(
  .، والذهيب يتصرف كما ذكرنا غري مرة"أال يتفسح : " يف ذيل الروضتني) ٢(
  .اجلرب: اللقس) ٣(

  ".قد فات الزرع : " ويف ذيل الروضتني
  .١٩٣ / ٤: مفرج الكروب) ٥ (٦٤٣ / ٨: مرآة الزمان) ٤(

[ * ]  

)٢٢/٢٦٦(  

  

  .عزل من القضاء ابن فضالن بأيب صاحل نصر بن عبد الرزاق اجليلي
  وكان

  .القحط الشديد باجلزيرة والفناء
املعظم قد صاىف خوارزم شاه، وجاءته وفيها نفذت خلع امللك إىل الكامل واملعظم واالشرف، وكان 

  .خلعته فلبسها
 بلغ خوارزم شاه أن نائبه على كرمان خلعه، فسار يطوي االرض إىل كرمان، فتحصن ٦٢٣ويف سنة 

نائبه بقلعة وذل، فنفذ إليه باالمان، فبلغه أن عسكر االشرف هزم بعض عسكره، فكر راجعا حىت قدم 
ثري بني الفريقني، مث بلغه عبث التركمان، فسارع وكبسهم وبدع منازكرد، مث نازل خالط، وقتل خلق ك

  .فيهم
  ).١(ويف شعبان سار كيقباذ فأخذ عدة حصون لصاحب آمد 

  .وفيها حارب الربنس بالد االرمن
اصطاد صديق لنا أرنبا هلا ذكر وأنثيان وهلا فرج انثى، فلما شقوها وجدوا ): ٢(وفيها قال ابن االثري 

مازلنا نسمع أن االرنب تكون سنة ذكرا : مسعت هذا من مجاعة كانوا معه، وقالوا، )٣(فيها جروين 
  .وسنة أنثى

وزلزلت املوصل وشهرزور، وترددت الزلزلة عليهم نيفا وثالثني يوما وخرب أكثر قرى تلك الناحية، 
د عظيم زنة واخنسف القمر يف السنة مرتني، وبرد ماء القيارة كثريا، وما زالت حارة، وجاء باملوصل بر

  ).٤(الواحدة مئتا درهم وأقل فأهلك الدواب 
__________  

  .٤٥٩ - ٤٥٨ / ١٢: انظر كامل ابن االثري) ١(
  .٤٦٧ / ١٢: الكامل) ٢(



  .مصحف" حريفني : " يف كامل ابن االثري) ٣(
  .٤٦٧ - ٤٦٦ / ١٢: الكامل) ٤(

[ * ]  

)٢٢/٢٦٧(  

  

 فكانت خالفته تسعة أشهر ونصفا رمحه اهللا وعاش اثنتني منها تويف أمري املؤمنني الظاهر،) ١(ويف رجب 
  .ومخسني سنة وبايعوا ولده املستنصر باهللا أبا جعفر

  
  .ابن أيب الوليد هشام، شيخ االدب أبو القاسم االزدي القرطيب*  عامر - ١٥٢

  .مسع من أبيه، وابن بشكوال، وأيب حممد بن مغيث
  . اخلري، فحملوا عنهوكان كاتبا أديبا كثري النظم، تنسك ولزم

والزمه وخترج به وأخذ " مقاماته " احلريري، وبعض " مقامات " قرأ عليه أبو حممد بن هارون الطائي 
  .، وقد أبدع وأجاد يف مقاماته"مقصورته " عنه 

  .تويف فيما قاله االبار سنة ثالث وعشرين وست مئة
  

خ االمام املسند املعمر أبو الفتوح القرشي  الشيابن عبد الواحد بن الفاخر* *  داود بن معمر - ١٥٣
  .العبشمي االصبهاين

  .ولد يف رمضان سنة أربع وثالثني
__________  

  .٤٥٨ - ٤٥٦ / ١٢: يف الرابع عشر منه كما ذكر ابن االثري(*) 
: ، وتاريخ االسالم، الورقة٧٥: ، واملغرب يف حلى املغرب٨٩: الورقة / ٣: التكملة البن االبار(*) 
  ).٣٠١٢أيا صوفيا  (٣١
 / ٥: ، وتلخيص ابن الفوطي٢١٦٢الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٩٤: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 

، ٩٨ / ٢: ، ودول االسالم)٣٠١٢أيا صوفيا  (٤٠، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٩٤٥الترمجة 
  .٢٦٩ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٦٢ / ٢: واملختصر احملتاج إليه

* ][   

)٢٢/٢٦٨(  

  



من فاطمة بنت حممد " جزء البيتوتة " ومسع حضورا يف سنة سبع وثالثني وبعد ذلك، فمن ذلك 
  .البغدادي

ومسع من غامن بن خالد التاجر، وغامن بن أمحد اجللودي، وإمساعيل بن علي احلمامي، وأيب اخلري الباغبان، 
يب احلسن بن غربة، وببغداد من أيب الفتح بن ومسع مذان من نصر بن املظفر الربمكي، وبالكوفة من أ

  .البطي
من غامن بن أمحد، " صحيح البخاري " ذكر يل غري واحد أنه مسع : -) ١( وقرأته خبطه -قال ابن نقطة 

من ) ٣(البن فضيل " الدعاء " ، ومسع )٢(وفاطمة بسماعهما من سعيد العيار، ومسعه من أيب الوقت 
  .ابن غربة

 وهو شيخ الناس بأصبهان -، وحكى يل عن شيخه أيب حممد عبد القادر اجليلي مسعت منه بأصبهان
  ).٤(واسع اجلاه، ورفيع املرتلة، مكرم الهل العلم، بلغنا موته بأصبهان سنة أربع وعشرين 

  .وروى عنه الزكي الربزايل، والصدر البكري وابن النجار، واحلافظ الضياء: قلت
  . شعبانمات يف رجب أو): ٥(قال املنذري 

  
  الشيخ االمام العامل املفيت احملدث اء الدين أبو حممد عبدالرمحن*  البهاء - ١٥٤

__________  
  .٩٤التقييد، الورقة ) ١(
  .حممد بن فضيل بن غزوان الضيب) ٣..(عن الداودي) ٢(
  ".التقييد " مل أجد وفاته يف النسخة االزهرية من ) ٤(
  .٢١٦٢: الترمجة / ٣: التكملة) ٥(

   = [ * ]٤٣ - ٤١، وتاريح االسالم للذهيب، الورقة ٢١٧٣الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

)٢٢/٢٦٩(  

  

وابن عم " املقنع " ابن إبراهيم بن أمحد بن عبدالرمحن بن إمساعيل بن منصور املقدسي احلنبلي شارح 
  .احلافظ الضياء، والشمس أمحد والد الفخر بن البخاري

  . يف سنة مخس ومخسني ومخس مئة، أو يف سنة ست- وكان أبوه يؤم ا -) ١(ولد بقرية الساويا 
 مث ماتت االم فكفلته عمته فاطمة - أعين االب -هاجر به أبوه من حكم الفرنج، فسافر تاجرا إىل مصر 

زوجة الشيخ أيب عمر، وختم القرآن سنة سبعني، وتنبه باحلافظ عبد الغين، مث ارحتل يف سنة اثنتني 
 يف صحبة الشيخ العماد فسمع حبران من أمحد بن أيب الوفاء، وجرد ا اخلتمة، وصلى التراويح، وسبعني



وعبد اهللا بن ) ٢(فجمعوا له فطرة واشتروا له يمة وسار إىل بغداد، وقد سبقه العماد ومعه ابن راجح 
  .عمر بن أيب بكر

ا، ومن عبد احلق وأيب هاشم الدوشايب، ومسع باملوصل من خطيبها، فسمع ببغداد من شهدة الكاتبة كثري
وحممد بن نسيم، وأمحد بن الناعم، وأيب الفتح بن شاتيل، وعبد احملسن بن تريك وطبقتهم، ونسخ 

االجزاء، وحصل، ومسع بدمشق من حممد بن بركة الصلحي، وعبد الرمحان بن أيب العجائز، والقاضي 
  . وبنابلس وبعلبك، وكان بصريا باملذهبكمال الدين الشهرزوري ومجاعة، وروى الكثري بدمشق

__________  
 / ٢: ، والذيل البن رجب١٩٤ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه٩٩ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا = (

، وتذكرة ابن عبد ٢٦٩ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٧٨: ، ومنتخب املختار للفاسي١٧٢ - ١٧٠
  .١١٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٩٩الورقة  / ١٠: ، وتاريخ ابن الفرات٢٧اهلادي، الورقة 

  ".تاريخ االسالم " من عمل نابلس كما ذكر الذهيب يف ) ١(
  .شهاب الدين حممد بن خلف بن راجح: يعين) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٢٧٠(  

  

كان فقيها إماما مناظرا اشتغل على ابن املين، ومسع الكثري، وكتبه، وأقام سنني بنابلس بعد : قال الضياء
جبامعها الغريب، وانتفع به خلق، وكان مسحا كرميا جوادا حسن االخالق متواضعا، ورجع ) ١(الفتوح 

" وكتاب " املقنع " إىل دمشق قبل وفاته بيسري، واجتهد يف كتابة احلديث وتسميعه، وشرح كتاب 
  .لشيخنا موفق الدين ووقف مسموعاته" العمدة 

ثري الفائدة، قواال باحلق، ذا دين وخري ال خياف يف كان مليح املنظر، مطرحا للتكلف، ك: وقال احلاجب
اهللا لومة الئم، راغبا يف احلديث، كان يرتل من اجلبل قاصدا ملن يسمع عليه، ورمبا أطعم غداءه ملن يقرأ 

  . يعين من دمشق-عليه، وانقطع مبوته حديث كثري 
  .ومات يف سابع ذي احلجة سنة أربع وعشرين وست مئة

زايل، والضياء، وابن اد، والشرف ابن النابلسي، واجلمال ابن الصابوين، والشمس روى عنه الرب: قلت
ابن الكمال، والتاج عبد اخلالق، وحممد بن بلغزا، وداود بن حمفوظ، وعبد الكرمي بن زيد، والعز ابن 

سحاق الفراء، والعز ابن العماد، والعماد عبد احلافظ، والتقي بن مؤمن، وست االهل بنت الناصح، وإ
  .بن سلطان، وأبو جعفر ابن املوازيين، وآخرون

  ".تاريخ االسالم " وقد سقت من تفاصيل أحواله يف 



وأقدم شئ مسعه بدمشق يف سنة سبع وستني ومخس مئة من عبد اهللا بن عبد الواحد الكناين، مسعت 
  .الكثري على أصحابه

خلزاعي صاحب ابن هذيل، وداود بن وفيها مات القدوة أبو أمحد جعفر بن عبد اهللا بن سيد بونه ا
  الفاخر، وطاغية التتار جنكز خان، وقاضي

__________  
  .يعين فتوح السلطان ااهد صالح الدين يوسف رضي اهللا عنه) ١(

[ * ]  

)٢٢/٢٧١(  

  

، حران، وأبو بكر عبد اهللا بن نصر احلنبلي، وعبد الرب بن أيب العالء اهلمذاين، وعبد اجلبار ابن احلرستاين
، واحلجة عبد احملسن بن أيب العميد اخلفيفي، واملعظم عيسى )١(وأبو بكر عبد العزيز بن علي السمايت 

  .ابن العادل، واملسند الفتح بن عبد السالم، وأبو هريرة حممد بن الليث الوسطاين
  

ن أيب  الفتح بالشيخ اجلليل املعمر مسند العراق عميد الدين أبو الفرج*  ابن عبد السالم - ١٥٥
منصور عبد اهللا بن حممد ابن الشيخ أيب احلسن علي بن هبة اهللا بن عبد السالم بن حيىي البغدادي 

  .الكاتب
  .من بيت كتابة ورواية

  .ولد يوم عاشوراء سنة سبع وثالثني ومخس مئة
د ومسع من جده أيب الفتح، والقاضي حممد بن عمر االرموي، وحممد بن أمحد الطرائفي، وأيب غالب حمم

  بن الداية، وأمحد بن طاهر امليهين، وهبة اهللا بن أيب شريك، وأيب بكر ابن الزغوين، وقاضي القضاة
__________  

هكذا وجدا مقيدة حمررة خبط الذهيب، وهو أبو بكر عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن زيدان ) ١(
  ).٣٠١٢ا صوفيا  أي٤٤انظر تاريخ االسالم، الورقة (السمايت القرطيب نزيل فاس 

  .٢٥٥ - ٢٥٢الورقة  / ٥: عقود اجلمان البن الشعار(*) 
، وتاريخ االسالم ١٣٩٦الترمجة  / ٤: ، وتلخيص ابن الفوطي٢١٤٣الترمجة  / ٣: وتكملة املنذري
 / ٢: ، ودول االسالم١٠١ - ١٠٠ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٤٧ - ٤٦للذهيب، الورقة 

٩٩،  
، والعسجد املسبوك ١١ - ١٠الورقة  / ٢، ونثر اجلمان للفيومي، ١٠٤ليه، الورقة واملختصر احملتاج إ



  .١١٦ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٦٩ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٢٢املنسوب للخزرجي، الورقة 
[ * ]  

)٢٢/٢٧٢(  

  

 بن علي بن احلسني الزينيب، ونوشتكني الرضواين، وأيب الكرم الشهرزوري، وسعيد ابن البناء، وأمحد
  .حممد ابن االخوة، ومجاعة

حدث عنه الربزايل، وعمر بن احلاجب، وابن اد، والقاضي مشس الدين حممد بن العماد، وتقي الدين 
ابن الواسطي، واجلمال ابن الدباب، والكمال الفويره، والشمس ابن الزين، والشهاب االبرقوهي، 

  .ومجاعة، وانتهى إليه علو االسناد
 كان شيخا حسنا، كاتبا أديبا، له شعر وتصرف يف االعمال الديوانية، أضر يف آخر ):١(قال املنذري 

  .عمره، وانفرد بأكثر شيوخه ومروياته، وهو من بيت احلديث، حدث هو وأبوه وجده وجد أبيه
  .هو من حملة الدينارية بباب االزج، وكان قدميا يسكن بدار اخلالفة: وقال ابن احلاجب
  .صارت إليه الرحلة

تكاثر عليه الطلبة، واشتهر امسه، وكان من ذوي املناصب والواليات، فهما بصنعته، ترك اخلدمة، وبقي و
  .قانعا بالكفاف، وأضر بأخرة، وتعلل حىت أقعد

وكان جملسه جملس هيبة ووقار، ال يكاد يشذ عنه حرف حمقق لسماعه، إال أنه مل يكن حيب الرواية 
الذكر، وكان يتواىل، ومل يظهر لنا منه ما ننكره، بل كان يترحم على ملرضه واشتغاله بنفسه، وكان كثري 

الصحابة ويلعن من يسبهم، وكان يقول الشعر يف الزهد والندم، وكان ثقة صحيح السماع، وما كان 
  .مكثرا

  والعشرين من احملرم سنة أربع وعشرين وست) ٢(وتويف يف الرابع : إىل أن قال
  .مئة

__________  
  .٢١٤٣الترمجة  / ٣: التكملة) ١(
  .يف الثالث والعشرين: هذا قول ابن احلاجب، أما املنذري فقال) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٢٧٣(  

  



  .هو من أهل بيت حديث كلهم ثقات: وحدث عنه الدبيثي وقال
  .وآخر من روى عنه باالجازة فاطمة بنت سليمان الدمشقي: قلت

  .أدب وسالمةكان الفتح يرجع إىل ): ١(وقال املبارك ابن الشعار 
  .قرحية، وكان مشتهرا بالتشيع والغلو فيه على مذهب االمامية

  .كان صدوقا جليال أديبا فاضال حسن االخالق نبيال: وقال ابن النجار
أبو احلسن ابن القطيعي أنشدنا الفتح لنفسه وكتب ا إىل املستضئ بأمر اهللا يستقيل من ) ٢(أنشدين 

يفوق علما ونسكا سائر الناس يا مسضيئا بأمر *  من آل النيب ومن يا ابن اخلالئف: خدمته بالربكات
مابني باغ وحفار الرماس تأيت * ياخري مستخلف من آل عباس أشكو إليك معاشي إنه كدر * اهللا مقتديا 

سواد خبيت * يضيق من كرا صدري وأنفاسي فآه من حاليت ضر بليت ا * ايل صباحا كل عانية 
  وشيب حل يف راسي

 يزيد بن االمام العالمة احملدث املسند قاضي اجلماعة أبو القاسم أمحد بن أيب الوليد*  ابن بقي - ١٥٦
  عبدالرمحن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن خملد بن عبد

__________  
  .٢٥٢: الورقة / ٥: عقود اجلمان) ١(
  .القول البن الشعار) ٢(

  ، وتاريخ٢٢٠٨الترمجة  / ٣: ري، وتكملة املنذ١١٦ - ١١٥ / ١: تكملة االبار(*) 
: ، واملرقبة العليا للنباهي١٠٣ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٥٠ - ٤٩االسالم للذهيب، الورقة 

، وسلم الوصول ٣٩٩ / ١: ، وبغية الوعاة٢٧١ - ٢٧٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١١٨ - ١١٧
  .١١٧ - ١١٦ / ٥: ، وشذرات الذهب١٦٠ - ١٥٩حلاجي خليفة، الورقة 

[ * ]  

)٢٢/٢٧٤(  

  

  .الرمحن بن أمحد ابن شيخ االندلس احلافظ بقي بن خملد االموي، موالهم، البقوي القرطيب املالكي
مسع أباه، وجده أبا احلسن، وحممد بن عبد احلق اخلزرجي صاحب حممد بن الفرج الطالعي، وخلف بن 

  .، وطائفة)١(بشكوال، وأبا زيد السهيلي 
  .حلسن شريح بن حممد، وعبد امللك بن مسرةوأجاز له املقرئ أبو ا

  .حيىي بن حيىي عن اخلزرجي" موطأ " وتفرد بأشياء منها 
  .وقد روى احلديث هو ومجيع آبائه



هو من رجاالت االندلس جالال وكماال ال نعلم بيتا أعرق من بيته يف العلم ): ٢(قال أبو عبد اهللا االبار 
ين الباجي بإشبيلية، وله التقدم على هؤالء، ويل قضاء اجلماعة والنباهة إال بيت بين مغيث بقرطبة، وب

مبراكش مضافا إىل خطيت املظامل والكتابة العليا، فحمدت سريته، ومل تزده الرفعة إال تواضعا، مث عزل، 
إىل أن قلد قضاء بلده، وذهب إليه، مث عزل قبل موته، فازدحم الطلبة عليه، وكان ) ٣(وأقام بطاال 
  .لذلك أهال

كان له باع مديد يف النحو واالدب، تنافس الناس يف االخذ عنه، وقرأ : - أو غريه -وقال ابن الزبري 
  ".املقامات " على أيب العباس ابن مضاء، وقرأ عليه " كتاب سيبويه " مجيع 

  رأس شيخنا هذا باملغربني، وويل القضاء: وقال ابن مسدي
  ه، فأقام قاضيا ا إىل أنبالعدوتني، وملا أسن استعفى، ورجع إىل بلد

__________  
  .تأليفه" الروض االنف " مسع منه ) ١(
  .١١٦ - ١١٥ / ١: التكملة) ٢(
مث صرف عن ذلك كله وأقام : "  وامنا قال ابن االبار- رمحه اهللا -هذه من تعابري الذهيب وتصرفه ) ٣(

  ".مبراكش مدة طويلة إىل أن تقلد قضاء بلده 
[ * ]  

)٢٢/٢٧٥(  

  

  .ب عليه الكرب، فلزم مرتله، وكان عارفا باالمجاع واخلالف، مائال إىل الترجيح واالنصافغل
  .حدث عنه املعمر أبو حممد بن هارون الذي كتب إلينا باالجازة من املغرب، ومجاعة: قلت

وروى عنه باالجازة حممد بن عياش اخلزرجي، واخلطيب أبو القاسم ابن االيسر اجلذامي، وأبو احلكم 
  .لك بن املرحل االديب، وآخرونما

  .وقد كان رمحه اهللا يغلب عليه امليل إىل مذهب أهل االثر والظاهر يف أموره وأحكامه
  .ومن الرواة عنه العالمة أبو احلسني بن أيب الربيع، وباالجازة حممد بن حممد املومنائي الفاسي

نبأنا أمحد ابن يزيد القاضي، عن شريح بن أ: أخربنا عبد اهللا بن حممد بن هارون الطائي الفقيه إذنا قال
حممد املقرئ، عن الفقيه أيب حممد بن حزم، أخربنا حيىي بن عبدالرمحن، اخربنا قاسم بن أصبغ، حدثنا 

قال رسول : إبراهيم بن عبد اهللا العبسي، حدثنا وكيع، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال
  ).١" (جنة الصوم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ولد ابن بقي سنة سبع وثالثني ومخس مئة



ومات يوم اجلمعة بعد الصالة منتصف رمضان سنة مخس وعشرين وست مئة بقرطبة، وقد جتاوز مثانيا 
  ومثانني سنة رمحه اهللا، وهو آخر من

__________  
ي ، والبغو)١٦٣) (١١٥١(، ومسلم )٧٤٩٢(و ) ١٩٠٤(، والبخاري ٢٧٣ / ٢رواه أمحد ) ١(
)١٧١٠.(  

[ * ]  

)٢٢/٢٧٦(  

  

يف الدنيا عاليا بينه وبني االمام مالك فيه ستة رجال بالسماع املتصل، وهكذا العدد يف " املوطأ " حدث 
ابن قدامة وعبد : القعنيب للموفقني" موطأ " ليحىي بن بكري ملكرم بن أيب الصقر البزاز، ويف " املوطأ " 

" موطأ " يب مصعب اليب نصر ابن الشريازي وابن الربهان، ويف أ" موطأ " اللطيف، وابن اخلري، ويف 
  .سويد بن سعيد للبهاء عبدالرمحن

  
 بن أمحد بن علي ابن الرباج الشيخ الصاحل اخلري الثقة أبو منصور أمحد بن حيىي*  ابن الرباج - ١٥٧

  .البغدادي الصويف الوكيل
من " جزء البانياسي " ن أيب زرعة املقدسي، ومسع  م-) ١" (اتىن "  أعين -كله " سنن النسائي " مسع 

  .لالزرقي من أمحد بن املقرب" أخبار مكة " أيب الفتح ابن البطي، وكتاب 
حدث عنه السيف ابن اد، وعمر بن احلاجب، وتقي الدين ابن الواسطي، ومشس الدين عبدالرمحن ابن 

  .الزين، واجلمال حممد ابن الدباب، وطائفة
  . فاطمة بنت سليمان إجازةوأخربتنا عنه

" رجل صاحل كثري التالوة والصمت، ال يكاد يتكلم إال جوابا، مسعت منه معظم : قال ابن احلاجب
  ".السنن 

__________  
  أيا (٤٩، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢١٧٩الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

: ، والنجوم الزاهرة٦٤ ناصر الدين، الورقة ، وتوضيح املشتبه البن١٠٣ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢صوفيا 
  .١١٦ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٠ / ٦
هو الذي كان يدور يف الرواية، " اتىب " أيضا، ومن هذا النص يظهر أن " اتىب " ويقال فيه ) ١(



  ".السنن الكربى " وليس 
[ * ]  

)٢٢/٢٧٧(  

  

  .مات يف رابع احملرم سنة مخس وعشرين وست مئة
  

 ابن العالمة أيب منصور الشيخ اجلليل العامل العدل أبو علي احلسن بن إسحاق*  ابن اجلواليقي - ١٥٨
  .موهوب بن أمحد ابن اجلواليقي البغدادي

  .مسع ابن ناصر، ونصر بن نصر، وابن الزاغوين، وأبا الوقت، ومجاعة
" بديوان " ض الثاين، و وبثاهلا الصغري وباالول من السادس، وببع" املخلصيات " تفرد بالعاشر من 

  .كله من أيب الوقت) ٢" (منتخب عبد " كله و ) ١" (الصحيح " املتنيب، ومسع 
حدث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، وابن الواسطي، وابن الزين، واالبرقوهي، واد ابن اخلليلي، 

  .وعدة
  .سنة مخس وعشرين وست مئة) ٣(مات يف شعبان 

  
   أبويخ اجلليل الثقة املسند الصاحل بقية املشايخ نفيس الدينالش* *  ابن النب - ١٥٩

__________  
: ، وتكملة املنذري)٥٩٢٢باريس  (٤، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة ٧٨التقييد البن نقطة، الورقة (*) 
، ١٠٣ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٥١، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٢٠٣الترمجة  / ٣

  :، والنجوم الزاهرة٢٧٧ / ١:  احملتاج إليهواملختصر
  .١١٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧١ / ٦
  .يعين صحيح البخاري) ١(
  .يعين منتخب مسند عبد بن محيد) ٢(
  ".يف ليلة الثامن منه كما ذكر املنذري يف التكملة ) ٣(

   = [ * ]، وتاريخ١٥٤، وذيل الروضتني اليب شامة ٢٢٠٥الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(* *) 

)٢٢/٢٧٨(  

  



  .حممد احلسن بن علي ابن الشيخ أيب القاسم احلسني بن احلسن بن النب االسدي الدمشقي اخلشاب
  .ولد يف حدود سنة سبع وثالثني

ومسع الكثري من جده، وتفرد وعمر، وتأدب على االمري حممود بن نعمة الشيزري وصحبه، وله أصول 
  .وأجزاء

لسكوت وإذا نفر من شئ ال يعود إليه، وكان ثقة ثبتا، سألت العدل علي كان دائم ا: قال ابن احلاجب
  .كان على خري، كثري الصدقة واالحسان: ابن الشريجي عنه فقال

  .شيخ حسن موصوف باخلري قليل الكالم والفضول: وقال الضياء
  .أجاز له نصر بن نصر العكربي، وأبو بكر ابن الزاغوين: وقال ابن احلاجب

  .عشر شعبان سنة مخس وعشرين وست مئة ودفن مبقربة باب الفراديس) ١(ن تويف يف ثام
حدث عنه الضياء، والربزايل، وابن خليل، والشرف ابن النابلسي، واجلمال ابن الصابوين، وحممد : قلت

  بن إلياس، وحممد بن سامل النابلسي، والعز ابن الفراء، والشمس ابن الكمال، والشهاب االبرقوهي،
  .، وأخوه نصر، والفخر علي، وابنا الواسطي، واخلضر بن عبدان، وعدةوسعد اخلري

__________  
، وتوضيح املشتبه البن ناصر ١٠٤ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٥١االسالم للذهيب، الورقة = 

  .١١٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١١٧الدين، الورقة 
  .اسع عشرالت: يف تكملة املنذري) ١(

[ * ]  

)٢٢/٢٧٩(  

  

ومات معه احملب أمحد بن متيم اللبلي االندلسي احملدث، وأبو املعايل أمحد بن اخلضر بن طاووس الدمشقي 
ويروي عن محزة بن كروس، وأبو مسلم أمحد بن شريويه بن شهردار الديلمي، وأمحد بن السراج، وأبو 

صاعد بن علي الواسطي الواعظ، وكاتب املعظم مجال القاسم أمحد بن بقي، وأبو علي ابن اجلواليقي، و
الدين عبدالرمحن بن شيث القوصي، وحممد بن أمحد بن مسعود الشاطيب ابن صاحب الصالة، وأبو 

منصور حممد ابن عبد اهللا البندنيجي، وأبو الفتح حممد بن النفيس بن عطاء الصويف، وأبو الوقت حماسن 
  .بن عمر اخلزائين

  
 بن كرم البندنيجي الشيخ اجلليل املسند أبو منصور حممد بن عبد اهللا بن املبارك* ة  ابن عفيج- ١٦٠

  .مث البغدادي البيع املعروف بابن عفيجة احلمامي



أجاز له يف سنة مثان وثالثني ومخس مئة أبو منصور حممد بن عبد امللك بن خريون املقرئ، وسبط اخلياط 
  .وسي، وطائفةأبو حممد، وأمحد بن عبد اهللا ابن اآلبن

  .ومسع من احلافظ ابن ناصر، وأيب طالب بن خضري
  .وليس هو باملكثر

  .خرج له ابن النجار جزءا، وابن اخلري جزءا، وحصل له يف مسعه ثقل
  ).١(هو لقب لوالده عبد اهللا : وعفيجة

__________  
، وتاريخ ٢٢١٧الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)شهيد علي (٥٧تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 

 ٦٢ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه١٠٤ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٥٣االسالم للذهيب، الورقة 
  .١١٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٦٣ -
  ".التكملة " قيده املنذري يف ) ١(

[ * ]  

)٢٢/٢٨٠(  

  

  .قاسي من الوصول إليه مشقة ومينعوناكان يأوي إىل بعض أقاربه، وكنا ن: قال ابن احلاجب
  .تعلل وافتقر، وكان عنده شئ من حديث أيب نعيم احلافظ، مسعه من ابن ناصر: قلت

حدث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، وابن اد، وأبو إسحاق ابن الواسطي، وطائفة آخرهم باحلضور 
  .يف الرابعة العماد إمساعيل ابن الطبال

  .أيب احلسني ابن اليونيين، وفاطمة بنت سليمانوقرأت بإجازته على 
  ).١(تويف يف ثاين عشر ذي احلجة سنة مخس وعشرين وست مئة 

  .، منها السابع والسبعون وتلوه من ابن ناصر"احللية " ومن مسموعه مخسة أجزاء من 
  

 مث هلمذاينالقاضي احملدث املفيد رفيع الدين إسحاق بن حممد بن املؤيد ا*  والد االبرقوهي - ١٦١
  .املصري الشافعي

  .ولد بعد الثمانني ومخس مئة
  ).٣(واالرتاحي ) ٢(ومسع من الغزنوي 
  وبدمشق من ابن

__________  



  .ومولده تقديرا سنة مثان وثالثني ومخس مئة، كما ذكر املنذري وغريه) ١(
، وتاريخ االسالم ٢٩٦الورقة  / ٢، وبغية الطلب البن العدمي ٢١٠١الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

، وذكره ابن حجر ١٧٠، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة )٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٩للذهيب، الورقة 
العسقالين يف ترمجة ولده أيب املعايل اسحاق املعروف بالشهاب املتوىف يف التاسع عشر من ذي احلجة سنة 

  . ه٧٠١
  ).١٠٣ / ١: الدرر الكامنة(
  .ن يوسف الغزنويأبو الفضل حممد ب) ٢(
  .أبو عبد اهللا حممد بن محد بن حامد االرتاحي) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٢٨١(  

  

  .، وبشرياز ومهذان وبغداد)٣(، وبأصبهان من عفيفة )٢(، وبواسط من املندائي )١(طربزد 
  .وويل قضاء أبرقوه، وجاءته االوالد، فرحل بابنيه، مث استقر مبصر وكان عاملا وقورا، مقرئا فقيها

  ).٤( سنة ثالث وعشرين وست مئة مات
  .حدثنا عنه ابنه أبو املعايل

  
الشيخ اجلليل القاضي مسند الشام مشس الدين أبو القاسم احلسني بن أيب *  ابن صصرى - ١٦٢
 هبة اهللا بن حمفوظ بن احلسن بن حممد بن احلسن بن أمحد بن احلسني بن صصري الربعي التغليب الغنائم

  .، أخو احلافظ أيب املواهباجلزري البلدي الدمشقي
  .وثالثني ومخس مئة) ٥(ولد سنة بضع 

ومسع من أبيه، وجده، وجده المه أيب املكارم بن هالل، وعبدان ابن زرين، وأيب القاسم بن النب، ونصر 
  بن مقاتل، وأيب طالب بن

__________  
  .أبو حفص عمر بن حممد) ١(
  .أبو الفتح حممد بن أمحد) ٢(
  .محد الفارفانيةعفيفة بنت أ) ٣(
  ".التكملة " يف ليلة السابع عشر من مجادى االوىل من السنة، على ما ذكره املنذري يف ) ٤(

أيا صوفيا  (٥٧ - ٥٦، وتاريح االسالم للذهيب، الورقة ٢٢٣١الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 



 ٢٧٢ / ٦: زاهرة، والنجوم ال١١٤الورقة  / ١١: ، والوايف بالوفيات١٠٥ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢
بضم الصاد الثانية، وهو وهم، ) صصري(وقيدوا ) احلسن(وتوهم فيه ناشروه واعطوه اسم أخيه 

  .١١٩ - ١١٨ / ٥: وشذرات الذهب
  .مولده قبل االربعني ومخس مئة: يف تكملة املنذري) ٥(

[ * ]  

)٢٢/٢٨٢(  

  

، والفلكي، والصائن وأخيه احلافظ حيدرة ومحزة بن احلبويب، ومحزة بن كروس، وعلي بن أمحد احلرستاين
  .، وحسان بن متيم، وعبد الواحد بن قزة، وعلي بن عساكر بن سرور املقدسي، وعدد كثري)١(

  .ومسع مبكة من أيب حنيفة حممد بن عبيد اهللا اخلطييب، وحبلب من أيب طالب ابن العجمي
، وأمحد ابن اآلبنوسي، وحممد بن وأجاز له علي ابن الصباغ، وحممد بن السالل، وأبو حممد سبط اخلياط

  .طراد، وأبو الفضل االرموي، والفقيه نصر اهللا بن حممد املصيصي، وخلق
  .وخرج له الربزايل مشيخة يف جملد

حدث عنه الضياء، والقوصي، واملنذري، واجلمال ابن الصابوين، والزين خالد، وأبو بكر بن طرخان، 
  وإبراهيم بن عثمان

د بن أمحد الفرضي، واجلمال أمحد بن أيب حممد املغاري، والتقي ابن الواسطي اللمتوين، والشرف أمح
وأخوه، والتقي بن مؤمن، والعز بن الفراء، وعبد احلميد بن حوالن، ونصر اهللا بن عياش، وأبو املعايل 

  .االبرقوهي، وأبو جعفر ابن املوازيين، وخلق
  .تفقه قليال على أيب سعد بن عصرون

  .ن يسأل من غري حاجة، وهو مسند الشام يف زمانهكا: قال الربزايل
  .رمبا كان يأحذ من آحاد االغنياء على التسميع: وقال ابن احلاجب

  كان فيه شح بالتسميع إال بعرض من: قال حممد بن احلسن بن سالم
__________  

  .يعين ابين عساكر) ١(
[ * ]  

)٢٢/٢٨٣(  

  



  .الدنيا، وهو من بيت حديث وأمانة وصيانة
للحاكم يف ميعادين، وكان متموال، له " علوم احلديث "  أخوه من علماء احلديث، وقرأت عليه كان

  .مال وأمالك، رزئ يف ماله مرات
كان صاحب أصول، لني اجلانب، يا، سهل االنقياد، مواظبا على أوقات : وقال ابن احلاجب أيضا

  .الصلوات، متجنبا ملخالطة الناس، وهو من ربيعة الفرس
يف الثالث والعشرين من احملرم سنة ست وعشرين وست مئة، وصلى عليه اخلطيب الدولعي مات 

  .باجلامع، والقاضي مشس الدين اخلوئي بظاهر البلد، والتاج القرطيب مبقربته بسفح قاسيون
وفيها تويف حمدث مصر عبد الوهاب بن عتيق بن وردان العامري، وشرف النساء بنت أمحد ابن 

ريف البهاء الفضل بن عقيل العباسي، وأبو احلسن حممد بن حممد بن أيب حرب النرسي، اآلبنوسي، والش
  وأبو نصر

االزجي، والشهاب ياقوت احلموي الرومي صاحب التواليف، وأبو البقاء ) ١(املهذب بن علي بن قنيدة 
  .ليعيش بن علي بن يعيش ابن القدمي الشليب، وصاحب اليمن امللك املسعود أقسيس ابن الكام

  
  الشيخ العامل اجلليل املسند العابد اخلري زين االمناء أبو الربكات*  زين االمناء - ١٦٣

__________  
بضم القاف وفتح النون وسكون الياء آخر : ، قال٢٢٦٢الترمجة  / ٣: التكملة" قيده املنذري يف ) ١(

  .احلروف وبعدها دال مفتوحة وتاء تأنيث
  ).٨٦رقم (وستأيت ترمجته يف هذه الطبقة 

  = [ * ]، وذيل الروضتني ٢٢٧٧الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٦٦٣ / ٨: مرآة الزمان(*) 

)٢٢/٢٨٤(  

  

  .احلسن بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن عساكر الدمشقي الشافعي
  .ولد يف سلخ ربيع االول سنة أربع وأربعني ومخس مئة

يل القيسي يف اخلامسة، وأيب املظفر الفلكي، وعبد الرمحان بن أيب ومسع من أيب العشائر حممد بن اخلل
احلسن الداراين، وأيب القاسم بن النب االسدي، وعبد الواحد بن إبراهيم بن القزة، واخلضر بن عبد 
احلارثي، وإبراهيم بن احلسن احلصين، وعلي بن أمحد بن مقاتل السوسي، وحممد بن أسعد العراقي، 

لزيات، وأيب النجيب السهروردي، وحممد بن محزة ابن املوازيين، وعلي بن مهدي وحسان بن متيم ا
اهلاليل، وحممد بن بركة الصلحي، واحلسن بن علي البطليوسي، وعبد الرشيد بن عبد اجلبار اخلراري، 



  .وحممد بن حممد الكشميهين، وأخيه حممود، وعدة
بن العدمي، وابنه أبو اد، وزكي الدين املنذري، حدث عنه االمام عز الدين ابن االثري، وكمال الدين ا

والزين خالد، والشرف ابن النابلسي، واجلمال ابن الصابوين، والشمس ابن الكمال، وسعد اخلري بن أيب 
القاسم وأخوه نصر اهللا، والعماد عبد احلافظ النابلسيون، والشهاب االبرقوهي، والشرف ابن عساكر، 

  .يده وآخرونوأمني الدين أبو اليمن حف
__________  

أيا  (٦٤، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٢٠ - ٢١٩: ، وتكملة ابن الصابوين١٥٨: اليب شامة= 
، ونثر اجلمان ٣٢ - ٣١الورقة  / ١١: ، والوايف بالوفيات١٠٨ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢صوفيا 
 - ١٢٧ / ١٣: اية، والبداية والنه٥٥ - ٥٤ / ٥: ، وطبقات السبكي٢٠ - ١٩ / ٢: للفيومي
 / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٣ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٧٦الورقة : ، والعقد املذهب البن امللقن١٢٨
١٢٣.  
[ * ]  

)٢٢/٢٨٥(  

  

  .وكان شيخا جليال، نبيال، عابدا ساجدا، متأهلا، حسن السمت، كيس احملاضرة، من سروات البلد
 ابن عامر على أيب القاسم العمري وتأدب على علي تفقه على مجال االئمة علي بن املاسح، وتال حبرف

بن عثمان السلمي، وويل نظر اخلزانة، ونظر االوقاف، وأقبل على شأنه، وكان كثري الصالة، حىت إنه 
  .لقب بالسجاد، ولقد بالغ ابن احلاجب يف تقريظه بأشياء تركتها، والن ابن اد ضرب على بعضها

كان يشاري يف : إال أنه كان كثري االلتفات يف الصالة، ويقال) ١] (نه م[ مسعنا : وقال السيف بن اد
  .الصالة ويشري بيده ملن يبتاع منه

  .ثقة، نبيل، كرمي، صني: وقال الربزايل
عشر صفر سنة سبع وعشرين وست مئة، ) ٢(مات زين االمناء رمحه اهللا يف سحر يوم اجلمعة سادس 

  فيتوشيعه اخللق، ودفن إىل جانب أخيه امل
أصابته زمانة يف اآلخر فكان حيمل يف حمفة إىل اجلامع : فخر الدين عبد الرمحان، وطاب الثناء عليه، وقيل

  .وإىل دار احلديث النورية، فيسمع، وعاش ثالثا ومثانني سنة
  ".سنن الدار قطين " مسعت منه : قال القوصي

  .قد حدث به عن الضياء بن هبة اهللا بن عساكر عمه: قلت
مات عبد الرمحان بن عتيق بن صيال، وعبد السالم بن عبد الرمحان بن علي بن سكينة، وأبو زيد وفيها 



  عبد الرمحان بن خيلقني بن أمحد الفازازي القرطيب، وأبو املعايل حممد بن أمحد بن صاحل بن شافع اجليلي
__________  

  .صلخبط املؤلف، سقطت من النسخة اال" تاريخ االسالم " االضافة من ) ١(
  .السابع عشر: يف تكملة املنذري) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٢٨٦(  

  

البغدادي، وفخر الدين حممد بن عبد الوهاب ابن الشريجي االنصاري، وأبو غامن حممد بن هبة اهللا بن 
  .حممد بن العدمي العقيلي، وأبو الفتح نصر بن جرو السعدي احلنفي

  
 املوصلي احلنفي ضياء فيد الفقيه أبو حفص الكرديابن سعيد، االمام احملدث امل*  عمر بن بدر - ١٦٤
  .الدين

  .مسع من عبد املنعم بن كليب، وحممد بن املبارك ابن احلالوي، وأيب الفرج ابن اجلوزي وطبقتهم
  .ومجع وصنف وحدث حبلب ودمشق

روى عنه الشهاب القوصي، والفخر ابن البخاري، وجمد الدين ابن العدمي وأخته شهدة، فكانت آخر 
  .ن حدث عنهم

  .وقد حدث أيضا ببيت املقدس
  .وله تواليف مفيدة وعمل يف هذا الفن

  .عاش نيفا وستني سنة
  .تويف يف شوال سنة اثنتني وعشرين وست مئة بالبيمارستان النوري بدمشق

  .مل يرو لنا عنه سوى شهدة بنت العدمي
سنة إحدى وعشرين وست مئة وأنا أخربتنا شهدة بنت عمر الكاتبة، أخربنا عمر بن بدر قراءة عليه يف 

  قرأت على عبد املنعم بن: حاضرة قال
__________  

، )٣٠١٢ايا صوفيا  (٢٤، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٠٧٢الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
، قال ١٥٩ - ١٥٨: ، منتخب املختار للفاسي٣٨٧ / ١: ، واجلواهر املضية للقرشي٩١ / ٥: والعرب

يف : تويف يف ليلة اجلمعة الثامن والعشرين من شهر رمضان، وقال املنذري: "  صاحب االصلابن رافع
  ".الثاين من شوال 



 / ٢، والطبقات السنية للتميمي، ٦٤: ، وتاج التراجم لقطلوبغا٦٥الورقة  / ١٠: وتاريخ ابن الفرات
  .١٠١ / ٥: ، وشذرات الذهب٩٢٦ - ٩٢٥الورقة 
[ * ]  

)٢٢/٢٨٧(  

  

دثنا إمساعيل بن حممد إمالء، أخربنا حممد بن عبد اهللا، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا بكر بن كليب، ح
أن النيب ) ١(سهل، حدثنا عبد اهللا بن يوسف، حدثنا عبد اهللا بن سامل، عن حممد بن زياد، عن أيب أمامة 

  ".هللا ال تدخل هذه على قوم إال أذهلم ا: " صلى اهللا عليه وسلم رأى سكة احلرث فقال
  .عن ابن يوسف) ٢(أخرجه البخاري 

، "التنبيه " وفيها تويف الناصر لدين اهللا، والشرف أمحد بن الكمال موسى بن يونس املوصلي شارح 
وإبراهيم بن عبد الرمحان القطيعي، واحملدث إبراهيم بن عثمان بن درباس، وأبو إسحاق إبراهيم بن 

ابن مشس اخلالفة، واحلسني بن عمر بن باز املوصلي، وظفر بن املظفر الربين، واالمري جمد الدين جعفر 
  سامل ابن البيطار، والوزير صفي الدين عبد اهللا بن

علي بن شكر الدمريي، وأبو جعفر عبد اهللا بن نصر بن شريف الرحبة، وعبد السالم العربيت اخلطيب، 
بناء املكي، وقاضي مصر زين وأبو احلسن علي بن حممد بن حريق البلنسي أحد الشعراء، وعلي بن ال

الدين علي ابن يوسف الدمشقي، واالفضل علي بن صالح الدين، والفخر الفارسي، واد القزويين، 
والفخر بن تيمية، والنفيس بن جبارة، والزكي بن رواحة واقف الرواحية، ويعيش بن احلارث االنباري، 

  .وأبو احلسني بن زرقون شيخ املالكية
  

  الشيخ االمام العالمة املفيت املفسر اخلطيب البارع عامل حران* ة  ابن تيمي- ١٦٥
__________  

  .أبو أمامة صدي بن عجالن بن وهب الباهلي) ١(
  ).٢٣٢١(يف املزارعة ) ٢(

  = [ * ]الورقة  / ٦، وعقود اجلمان البن الشعار، ٢٠١٧الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

)٢٢/٢٨٨(  

  



لدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب القاسم اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي بن وخطيبها وواعظها، فخر ا
  .عبد اهللا ابن تيمية احلراين احلنبلي صاحب الديوان اخلطب والتفسري الكبري

ولد يف شعبان سنة اثنتني وأربعني حبران، وتفقه على أمحد بن أيب الوفاء، وحامد بن أيب احلجر، وتفقه 
الم ابن املين، وأمحد بن بكروس، وبرع يف املذهب، وساد، وأخذ العربية عن أيب ببغداد على ناصح االس

حممد ابن اخلشاب، ومسع احلديث من أيب الفتح بن البطي، وحيىي ابن ثابت، وأيب بكر بن النقور، وسعد 
  .اهللا ابن الدجاجي، وجعفر ابن الدامغاين، وشهدة، ومجاعة

  وصنف خمتصرا يف املذهب، وله النظم
  .نثروال
: إن جده حج على درب تيماء، فرأى هناك طفلة فلما رجع، وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال: قيل

  .فلقب بذلك! يا تيمية ! يا تيمية 
  .ذكر لنا أن جده حممدا كانت أمة تسمى تيمية، وكانت واعظة: وأما ابن النجار فقال

  .ردي قدم عليهمنعم، ومسع الشيخ فخر الدين حبران من أيب النجيب السهرو
__________  

 / ٤: ، وتلخيص ابن الفوطي٣٨٨ - ٣٨٦ / ٤: ، ووفيات االعيان البن خلكان٢٦٩ - ٢٦٧= 
، ٩٦ / ٢: ، ودول االسالم)٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٦ - ٢٥، وتاريخ االسالم، الورقة ٢٣٥٠الترمجة 
، والذيل البن ١٠٩ / ١٣: ، والبداية والنهاية٣٨ - ٣٧ / ٣: ، والوايف بالوفيات٩٢ / ٥: والعرب
الورقة  / ١، وتاريخ ابن الفرات، ٣٦٣ - ٣٦٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٦٢ - ١٥١ / ٢: رجب
، والتاج املكلل ١٠٣، ١٠٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٢: ، وطبقات املفسرين للسيوطي٦٥

  .١٢٩ - ١٢٤: للقنوجي
[ * ]  

)٢٢/٢٨٩(  

  

ه حبران وروى عنه ابن أخيه االمام جمد الدين، قرأت عليه خطب: حدث عنه الشهاب القوصي وقال
واجلمال حيىي ابن الصرييف وعبد اهللا بن أيب العز، وأبو بكر بن إلياس الرسعين، والسيف بن حمفوظ، وأبو 

  .املعايل االبرقوهي، والرشيد الفارقي ومجاعة
وجاللة ببلده، سنة اثنتني وعشرين وست مئة وله مثانون سنة وكان صاحب فنون ) ١(تويف يف صفر 

  ".جزء البانياسي " مسعت من طريقه 
  



   بن عيسى بناالمام احملدث جالل الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان*  ابن درباس - ١٦٦
  .درباس املاراين الكردي املصري

أجاز له السلفي، ومسع فاطمة بنت سعد اخلري، واالرتاحي، وابن طربزد، واملؤيد الطوسي، وأبا روح، 
  .الشعرية، وخلقا، وكتب الكثريوزينب 

روى عنه احلافظ عبد العظيم وغريه، وكان عارفا مبذهب الشافعي، تفقه بأبيه، وكان خريا صاحلا زاهدا 
  .قانعا مقال مقبال على شأنه

  .تويف بني اهلند واليمن سنة اثنتني وعشرين وست مئة، وله مخسون سنة
__________  

  ".التكملة " نذري يف يف احلادي عشر منه كما ذكر امل) ١(
، )٣٠١٢ايا صوفيا  (١٦، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٠٨١الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

 / ١٠، وتاريخ ابن الفرات، ١٧٠، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة ٢٤وطبقات االسنوي، الورقة 
  .٦٠الورقة 
[ * ]  

)٢٢/٢٩٠(  

  

  :وكان
 تفقه بإربل على اخلضر بن عقيل، وبدمشق على ء الدين من كبار الشافعية،الشيخ ضيا*  أبوه - ١٦٧

  .يف االصول يف جملدين" اللمع " يف عشرين جملدا، وشرح " املهذب " ابن أيب عصرون، وشرح 
  ).١(وناب عن أخيه يف القضاء، مات يف سنة اثنتني وست مئة 

  
، ولد بأراضي املوصل سنة قاسم عبدامللكقاضي الديار املصرية صدر الدين أبو ال* *  عمه - ١٦٨

  ست عشرة ومخس مئة، تفقه حبلب على أيب احلسن
املرادي، ومسع بدمشق من أيب القاسم بن النب، ومبصر من علي ابن بنت أيب سعد الزاهد، وكان صاحلا 

  ).٢(من خيار القضاة، مات سنة مخس وست مئة 
  

   بن عبد الصمد ابنبن حممد بن أيب حربالشيخ أبو احلسن حممد * * *  ابن النرسي - ١٦٩
__________  

، وتاريخ االسالم ٢٤٣ - ٢٤٢ / ٣: ، ووفيات االعيان٩٣٥الترمجة  / ٢: تكملة املنذري(*) 



 / ٥: ، وطبقات السبكي٢٤، وطبقات االسنوي، الورقة )١٥٨٢باريس  (١٣٧للذهيب، الورقة 
"  وصحف فيه املاراين إىل ٧ / ٥: ذهب، وشذرات ال١٩الورقة  / ٩، وتاريخ ابن الفرات، ١٤٣

  ".احلاراين 
  .املنذري وغريه" تكملة " يف الثاين عشر من ذي قعدة السنة املذكورة، كما يف ) ١(

، )١٥٨٢باريس  (١٤٨، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٠٦٢الترمجة  / ٢: تكملة املنذري(* *) 
، والسلوك ١٦٥العقد املذهب البن امللقن، الورقة ، و٥٢ / ١٣: ، والبداية والنهاية١٣ / ٥: والعرب

، وعقد اجلمان )٢١٤٩باريس  (٧٥، ورفع االصر البن حجر، الورقة ١٧٠ / ١ / ١: للمقريزي
الورقة  / ٩، وتاريخ ابن الفرات، ١٩٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣١٧ - ٣١٦الورقة  / ١٧للعيين، 

  .١٩٠ / ١: ، وحسن احملاضرة٣٣
  .امس من رجب منهايف ليلة اخل) ٢(

  = [ * ]، وعقود اجلمان البن الشعار، )شهيد علي (١٣٤ - ١٣٣تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (* * *) 

)٢٢/٢٩١(  

  

  .النرسي االديب أحد الشعراء ببغداد
أخربنا الزينيب عنه، : ، ومسع االول من حديث ابن زنبور الوراق، من أيب حممد بن املادح٥٤٤ولد سنة 

  .حديث ابن صاعد باالسنادوالثاين من 
  ومسع من هبة اهللا ابن الشبلي، وأيب الفتح ابن البطي، فسمع من

البن عبد الرب عن " االستيعاب " عن أنس اليب بكر الشافعي، وكتاب " مسند محيد " ابن البطي 
  .احلميدي إجازة عن املؤلف، أجازه بفوت

  .بسماعهما من النعايل" احملامليات  " ومسع من صاحل بن الرخلة، وتركناز بنت الدامغاين رابع
  .روى عنه ابن الدبيثي، واجلمال ابن الصرييف، والتقي ابن الواسطي

  .وباالجازة فاطمة بنت سليمان وطائفة
  .وكان كاتبا سيئ التصرف ظريفا ندميا

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة ست وعشرين وست مئة
  

 بن حممد بن هبة اهللا د اللطيف بن املبارك بن أمحدالشيخ العامل أبو حممد عب*  ابن النرسي - ١٧٠
  .النرسي البغدادي الصويف

  روى عن أيب الوقت السجزي وغريه باالندلس، وله تواليف يف



__________  
، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٢٤٦الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري١٤٠ - ١٣٩الورقة  / ٦= 
 ١: ، والوايف بالوفيات١٣١ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه١٠٦/  ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٥٩
  .١١٩ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٣ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٤٦/ 

 ٦٢٣وهو مترجم يف احلاشية خبطه يف وفيات سنة ) ٣٠١٢أيا صوفيا  (٣٣تاريخ االسالم، الورقة (*) 
  .نقال عن ابن مسدي

، فكأنه )٣٠١١ أيا صوفيا ١٤١: الورقة (٦١٥ يف وفيات سنة وأشار إىل أنه كان قد ترمجه قبل هذا
  .٦٢٣ترجحت عنده وفاته يف سنة 

[ * ]  

)٢٢/٢٩٢(  

  

التصوف، وروى كتبا كثرية عن مصنفها ابن اجلوزي، ضعفه حممد بن سعيد الطراز االندلسي، وأما أبو 
 من ابن البطي، ولبس من رأيت ثبته وعليه خط أيب الوقت، ومسع أيضا: بكر بن مسدي فروى عنه وقال

  الشيخ عبد
  .القادر

قدم غرناطة، وأدخل البالد تواليف البن اجلوزي، حتامل عليه ابن الرومية، وليس اليب حممد يف باب 
  .الرواية كبري عناية

  .ومات مبراكش سنة ثالث وعشرين وله نيف ومثانون سنة
  .وادعى أنه هامشي: قلت
  

  . بن حممد اهلمذايناخلطيب أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيمالعالمة املفيت *  اهلمذاين - ١٧١
  .ولد سنة مخس وأربعني

  .ومسع من أمحد بن سعد البيع، وأيب الوقت عبد االول
 على أيب اخلري القزويين، وأيب طالب - مذهب الشافعي -وبرع يف املذهب ) ١] (بغداد [ وقدم 

  ).٢(صاحب ابن اخلل 
  .ب، وأفىتبرع يف املذه: قال ابن النجار

  .وكان متقشفا على منهاج السلف
__________  



، وتاريخ ٢٠٦٢الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢٢باريس  (٨٩تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 
، ١٣٩ - ١٣٨ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٨االسالم للذهيب، الورقة 

 ١٨١طبعة احللبية اجلديدة، وطبقات االسنوي، الورقة  من ال١٥٥ / ٨، ٥٨ / ٥: وطبقات السبكي
  .١٧١، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة ١٨٢ -
  ".تاريخ االسالم " إضافة من ) ١(
  .وغريه" تاريخ االسالم " أعاد البن اخلل باملدرسة النظامية ببغداد، كما يف ) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٢٩٣(  

  

  .ل الفقه متأهلاكان بصريا باملذهب واخلالف وأصو: قلت
جزء علي بن " وعلي بن االخضر، واجلمال حيىي ابن الصرييف، مسعوا منه ) ١] (ابن النجار [ روى عنه 

  رواية العباداين بسماعه من" حرب 
  .أخربنا االمام أبو إسحاق الشريازي، أخربنا أبو علي ابن شاذان: أمحد بن سعد، قال

  .وقد خطب ببعض أعمال مهذان
  .سنة اثنتني وعشرين وست مئة) ٢(ن تويف يف شعبا

  
 الشييب الدمريي املالكي، ابن الوزير الكبري صفي الدين عبد اهللا بن علي بن حسني*  ابن شكر - ١٧٢
  .شكر

  ).٣(ولد سنة مثان وأربعني 
  .وتفقه، ومسع بالثغر يسريا من السلفي وابن عوف ومجاعة

  .وتفقه مبخلوف بن جارة
  . وأثنيا عليه بالرب وااليثار والتفقد للعلماء والصلحاءروى عنه املنذري، والقوصي،

أنشأ بالقاهرة مدرسة، ووزر، وعظم، مث غضب عليه العادل ونفاه فبقي بآمد فلما تويف العادل أقدمه 
  .الكامل

__________  
  ".مسعوا منه " ال يستقيم من غريها قوله بعد ذلك " تاريخ االسالم " زيادة من ) ١(
  ".التكملة " عشر منه كما ذكر املنذري يف يف احلادي ) ٢(

: ، وذيل الروضتني اليب شامة٢٠٦١الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٦٠٢ / ٢: معجم البلدان(*) 



، ودول ٩٠ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢ايا صوفيا (، ٢٠ / ٨، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٤٧
، والنجوم ١٠٦ / ١٣، والبداية والنهاية ٤٦٦ - ٤٦٣ / ١: ، وفوات الوفيات٩٦االسالم، الورقة 

، وشذرات ٨٨ - ٨٥: ، وحتفة السخاوي٦٣الورقة  / ١٠، وتاريخ ابن الفرات، ٢٦٣ / ٦: الزاهرة
  .١٠٥ - ١٠٠ / ٥: الذهب

  ".مولدي يف تاسع صفر سنة مثان وأربعني ومخس مئة : ومسعته يقول": " التكملة " قال املنذري يف ) ٣(
[ * ]  

)٢٢/٢٩٤(  

  

  كان خليقا للوزارة، مل يلها بعده مثله، وكان): ١(ال أبو شامة ق
  .متواضعا يسلم على الناس وهو راكب ويكرم العلماء

هو كان السبب فيما وليته وأوليته، أنشأين وأنساين الوطن، وعمر جامع املزة، وجامع : قال القوصي
  .حرستا، وبلط جامع دمشق، وأنشأ الفوارة، وبىن املصلى

هو دري اللون، طلق احمليا، طوال، حلو اللسان، ذو دهاء يف هوج، وخبث يف طيش :  اللطيفوقال عبد
مع رعونة مفرطة وحقد، ينتقم وال يقبل معذرة استوىل على العادل جدا، قرب أرذال كاجلمال املصري 

، ويف واد البهنسي، فكانوا يومهونه أنه أكتب من القاضي الفاضل وابن العميد، ويف الفقه كمالك
الشعر أكمل من املتنيب، وحيلفون على ذلك، وكان يظهر أمانة مفرطة، فإذا الح له مال عظيم احتجنه، 

إىل أن ذكر أن له من القرى ما يغل أزيد من مئة ألف دينار، وقد نفي مث استوزره الكامل، وقد عمي 
، ورمبا -عين القاضي الفاضل  ي-أحتسر أن ابن البيساين ما مترغ على عتبيت : فصادر الناس، وكان يقول

  .مر حبضرة ابنه وكان معجبا تياها
  .سنة اثنتني وعشرين وست مئة عفا اهللا عنه) ٢(مات يف شعبان 

  
   بنفحل الشعراء العالمة اللغوي النحوي أبو احلسن علي بن حممد*  ابن حريق - ١٧٣

__________  
  .١٤٧: ذيل الروضتني) ١(
  ".التكملة "  املنذري يف يف الثامن منه على ما ذكره) ٢(

: ، وتاريخ االسالم، الورقة٢٧ - ٢٢: ، وزاد املسافر٧٤ - ٧٣: الورقة / ٣: التكملة البن االبار(*) 
  .١٨٦ / ٢: ، وبغية الوعاة٧٠ / ٢: وفوات الوفيات) ٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٢

[ * ]  



)٢٢/٢٩٥(  

  

  .أمحد بن حريق املخزومي البلنسي
بلنسية، مستبحر يف اآلداب واللغات، حافظ الشعار العرب وأيامها، شاعر هو شاعر ): ١(قال االبار 

  .جملدان" ديوانه " مفلق، 
  .مات يف شعبان سنة اثنتني وعشرين عن إحدى وسبعني سنة

  .كان إن نظم أعجز وأبدع، وإن نثر أوجز وأبلغ، مسعت من تواليفه: قال ابن مسدي
  

 بن عبد اهللا ابن بندار الدين أبو احلسن علي بن يوسفقاضي الديار املصرية زين *  القاضي - ١٧٤
  .الشافعي عن أيب زرعة بن طاهر" مسند " الدمشقي مث البغدادي راوي 

  .تفقه على أبيه، ومتيز يف املذهب
  .الربزايل واملنذري، وابنه أمحد، وأخربنا عنه االبرقوهي: روى عنه الزكيان

  ن وست مئة،سنة اثنتني وعشري) ٢(مات يف مجادى اآلخرة 
__________  

  .٧٣: الورقة / ٣: التكملة) ١(
، وتاريخ االسالم، ٢٠٤٦الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)باريس (٧٨تاريخ ابن النجار، الورقة (*) 

، وطبقات االسنوي، ٩١ / ٥: ، والعرب٩٦ / ٢: ، ودول االسالم)٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٢: الورقة
، وذيل ١٧٢، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة ٢٣٢الورقة  / ١٢، والوايف بالوفيات، ٩٥الورقة 

 / ١٠: ، وتاريخ ابن الفرات٢٦٣ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٣٦ - ٢٣٥التقييد للفاسي، الورقة 
  .١٠١ / ٥: ، وشذرات الذهب١٩٢ - ١٩١ / ١: ، وحسن احملاضرة٦٤الورقة 

  ".لة التكم" يف الثالث عشر منه، كما ذكر املنذري يف ) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٢٩٦(  

  

  ).١(بالقاهرة وله اثنتان وسبعون سنة 
  

 بن بورنداز بن أبو احلسن علي بن النفيس) ٢(الشيخ اجلليل املسند احلاجب *  ابن بورنداز - ١٧٥
  .حسام البغدادي



  .ولد سنة مثان وثالثني ومخس مئة
رجه، وأيب الوقت السجزي، وعمر بن ومسع من أيب حممد بن املادح، وأيب املظفر بن التريكي، وحممود فو

علي الصرييف، وأيب املعايل ابن اللحاس، وابن البطي ومجاعة، وخرج له مشيخة ولده احملدث املفيد عبد 
  .اللطيف

حدث عنه الربزايل، والسيف ابن اد، والتقي ابن الواسطي، والشمس ابن الزين، وعبد الرحيم ابن 
  .وباالجازة أبو املعايل االبرقوهي، وحممد بن علي ابن الواسطيالزجاج، وحممد بن املريح النجار، 

  .تويف يف السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثالث وعشرين وست مئة
  هو من أوالد االتراك، حفظ القرآن، وتفقه): ٣(قال ابن النجار 

__________  
  ".مخسني ومخس مئة وأملي علي ان مولده يوم السبت سابع عشر رجب سنة : " قال املنذري) ١(

، وتكملة )باريس (٥٩، وتاريخ ابن النجار، الورقة )كيمربج (١٧٠تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 
 / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٣٣، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢١٣٠الترمجة  / ٢: املنذري

  .١٠٩ / ٥: ، وشذرات الذهب١٠١الورقة : ، واملختصر احملتاج إليه٩٥ - ٩٤
  .كان حاجبا بديوان اخلالفة ببغداد) ٢(
  :.تاريخ االسالم" وهذا النص مل يذكره املؤلف يف :  من الد الباريسي٥٩الورقة ) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٢٩٧(  

  

وكان متدينا صاحلا منقطعا عن الناس كثري العبادة، : المحد وصحب مكي بن الغراد وبإفادته مسع، قال
  . باب حرب رمحه اهللاحسن السمت، دفن مبقربة

وفيها مات العالمة مشس الدين أمحد بن عبد الواحد املقدسي امللقب بالبخاري، واحملدث رفيع الدين 
إسحاق والد االبرقوهي، والتقي خزعل بن عسكر النحوي بدمشق، وأبو حممد ابن االستاذ، وعبد 

الدين عبد الكرمي الرافعي، وشبل الدولة الرمحن ابن أيب العز ابن اخلبازة البغدادي، وشيخ الشافعية إمام 
كافور واقف الشبلية، والظاهر بأمر اهللا، وابن أيب لقمة، وحممد بن عمر بن خليفة احلريب، وأبو احملاسن 

  .قاضي دمشق اجلمال يونس بن بدران الشييب املصري) ١] (و [ املراتيب، واملبارك بن أيب اجلود، 
  

 بن فارس ند املعمر الصاحل بقية السلف أبو احملاسن حممد ابن السيدالشيخ املس*  ابن أيب لقمة - ١٧٦
  .بن سعد بن محزة ابن أيب لقمة االنصاري الدمشقي الصفار النحاس



  .مولده يف شعبان سنة تسع وعشرين ومخس مئة
ووس ومسع يف سنة أربع وثالثني وبعدها من الفقيه أيب الفتح نصر اهللا بن حممد املصيصي، وهبة اهللا بن طا

  املقرئ، والقاضي املنتجب أيب
__________  

  .زيادة مين كأا سقطت من االصل) ١(
، )٣٠١٢ايا صوفيا  (٣٦، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٠٩٢الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

  .١١٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٦٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٩٦ / ٥" والعرب 
[ * ]  

)٢٢/٢٩٨(  

  

 حممد بن علي القرشي، وعبدان بن زرين امللقن، والبهجة علي ابن عبدالرمحن الصوري، وأيب املعايل
  .القاسم اخلضر بن عبدان االزدي، ونصر ابن أمحد بن مقاتل

  .وتفرد يف وقته
وأجاز له أبو عبد اهللا ابن السالل، وعلي بن الصباغ، وأبو حممد سبط اخلياط، وأبو الفضل االرموي، 

  .د الطرائفي، وأبو الفتح الكروخي، وعدةوحممد بن أمح
حدث عنه البهاء عبدالرمحن، والضياء حممد، والسيف ابن اد، والزكي الربزايل، وأمحد بن يوسف 
الفاضلي، والشمس ابن الكمال، والتقي ابن الواسطي، وأخوه حممد، والعز ابن الفراء، والعز ابن 

  .، وأبو املعايل االبرقوهي- وجدنا مساعه منه -العماد، والتقي بن مؤمن، واخلضر بن عبدان، 
كان رجال صاحلا كثري اخلري والتالوة، رطب اللسان بالذكر، حمبا للطلبة، كرمي : قال عمر بن احلاجب

  .النفس، ومتع حبواسه، مث احنطم ملوت ابنه وأقعد وثقل مسعه قليال، وكان باملزة
  .ئةمات يف ثالث ربيع االول سنة ثالث وعشرين وست م

يعلى محزة بن أيب لقمة الفقيه يف رمضان سنة ست عشرة من أبناء الثمانني، كان ) ١(ومات أخوه أبو 
  .االصغر، روى عنه الزكي الربزايل وحممد وعمر ابنا القواس

  .حدث عن اخلضر بن عبدان وغريه
__________  

  باريس (٢٢٥ ، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة١٦٩٨الترمجة  / ٢: تكملة املنذري) ١(
  .٢٤٧ / ٦: ، والنجوم الزاهرة)١٥٨٢
[ * ]  



)٢٢/٢٩٩(  

  

 االمري الكبري جمد امللك أبو الفضل جعفر ابن مشس اخلالفة أيب عبد اهللا*  ابن مشس اخلالفة - ١٧٧
  .حممد بن خمتار االفضلي

  .املصري القوصي، سيد الشعراء
  .ولد يف احملرم سنة ثالث وأربعني

  .وتصانيف، وامتدح الكبار" ديوان " رعا، بديع الكتابة، وله وكان ذكيا، أديبا با
  .روى عنه القوصي واملنذري يف معجميهما

بل هو جعفر بن إبراهيم بن علي، وخدم مع السلطان صالح الدين أمريا مث مع ابنه العزيز، ): ١(وقيل 
  .اضلمث خدم حبلب مع الظاهر مث رجع إىل مصر، وله هجو يف العادل ويف القاضي الف

سنة اثنتني وعشرين ) ٣(مات يف احملرم : مات سنة عشر فغلط، بل قال املنذري): ٢(مث قال ابن الشعار 
  .وست مئة

__________  
، )٣٠١٢أيا صوفيا  (١٧ - ١٦"  وتاريخ االسالم، الورقة ٢٠١٤الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

، وشذرات ٢٧١ / ١: وحسن احملاضرة، ٢٢الورقة  / ١٠: ، وتاريخ ابن الفرات٨٩ / ٥: والعرب
  ".اآلداب النافعة بااللفاظ املختارة اجلامعة : " ، وقد طبع له كتاب١٠٠ / ٥الذهب 

وهو يف القسم الضائع من " عقود اجلمان " القائل هو كمال الدين ابن الشعار املوصلي صاحب ) ١(
  .الكتاب حيث تقع ترمجته يف الد الثاين

مث قال ابن الشعار : " هيب رمحه اهللا تعاىل، فهو ما ذكر ابن الشعار أوال حىت يقولهذا من سرعة الذ) ٢(
  .، لكنه واضح يف تاريخ االسالم إذ صرح بالنقل منه"
  .يف الثالث عشر منه، هكذا ذكر املنذري) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٣٠٠(  

  

  .هراين اللبلي بن حيون الباالمام احملدث حمب الدين أمحد بن متيم بن هشام*  اللبلي - ١٧٨
  .ولد بلبة من قرى إشبيلية سنة ثالث وسبعني

وروى عن أبيه وابن اجلد، وأيب عبد اهللا بن زرقون، ومسع ببغداد من ابن طربزذ، وراة من أيب روح، 
  .وبنيسابور من املؤيد، وزينب الشعرية



  .كان ظاهريا: وعين بالرواية، وكتب الكثري، وتفقه للشافعي، وقيل
  . الدين ابن العدمي، وتاج الدين عبد اخلالقروى عنه جمد

  .مات بدمشق سنة مخس وعشرين وست مئة
  

 بن حسني بن شيث العالمة املنشئ البليغ مجال الدين عبدالرحيم بن علي* *  ابن شيث - ١٧٩
  .القرشي االموي االشنائي القوصي كاتب السر للمعظم

__________  
، )٣٠١٢أيا صوفيا  (٤٩وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ، ٢١٩٩الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

، وشذرات ٤٢٧ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٣٤الورقة  / ٥، والوايف بالوفيات، ١٠٢ / ٥: والعرب
  .١١٦ / ٥: الذهب
، وتكملة ٦٥٣ - ٦٥٢ / ٨: ، ومرآة الزمان٢٥٩الورقة  / ٣: عقود اجلمان البن الشعار(* *) 
 ولقبه عز الدين فلعله لقب ثان ٢٥٢الترمجة  / ٤: ، وتلخيص ابن الفوطي٢١٨١الترمجة  / ٣: املنذري

ايا صوفيا  (٥٢، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٦٠: له كما لكثري غريه، والطالع السعيد لالدفوي
  :، وصبح االعشى٥٦٣ - ٥٦٠ / ١: ، وفوات الوفيات)٣٠١٢

  .١١٧ / ٥: هب، وشذرات الذ٢٧٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٥٢ / ٦
  ".معامل الكتابة ومغامن االصابة : " وهو صاحب كتاب

[ * ]  

)٢٢/٣٠١(  

  

  .٥٥٧ولد سنة 
  .وتفنن يف اآلداب بقوص مع الدين والورع والباع االطول يف النظم والنثر وحسن التأليف والرصف

  .ويل الديوان بقوص، مث الثغر، مث القدس، مث كتب لصاحب مصر
  .ناس كيسا كبري القدروكان قاضيا حلوائج ال

كن : أنشدنا الوزير مجال الدين ابن شيث لنفسه: أنشدين رشيد االديب، أنشدنا الشهاب القوصي، قال
كل يوم وليلة *  ر بقلب راض وصدر رحيب وتيقن أن الليايل ستأيت -* مع الدهر كيف قلبك الده 

  .سنة مخس وعشرين وست مئة) ١(بعجيب مات يف احملرم 
  

  . السنجاري الشافعي املناظرأبو السعادات أسعد بن حيىي بن موسى السلمي* جاري  السن- ١٨٠



* هللا أيامي على رامة ): ٢(، مدح امللوك، والكبار، وطاف البالد، وهو القائل "ديوان " شاعر حمسن له 
  أوهلا يعثر باآلخر* وطيب أوقايت على حاجر تكاد للسرعة يف مرها 

__________  
  .نه، كما ذكره املنذرييف السابع م) ١(

 ١: ، وعقود اجلمان البن الشعار)سنجار(، ومعجم البلدان ٤٠١ / ٢): قسم الشام(خريدة القصر (*) 
  ، وتاريخ االسالم،٢١٧ - ٢١٤ / ١: ، ووفيات االعيان٢٥٤الورقة / 

  .١٠٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٤ - ٣٢ / ٩: ، والوايف بالوفيات)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٦: الورقة
  . وغريه٢١٦ / ١: وفيات االعيان) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٣٠٢(  

  

لوال الشباك اليت صيغت من احلبب مات * كادت تطري وقد طرنا ا طربا ): ١(وقال يف أم اخلبائث 
  ).٢(بسنجار سنة اثنتني وعشرين وست مئة عن نيف ومثانني سنة ساحمه اهللا 

  
 بن علوان بن عبد بو حممد عبدالرمحن بن عبد اهللالشيخ االمام احملدث الزاهد أ*  ابن االستاذ - ١٨١

  .اهللا ابن االستاذ االسدي احلليب
  ).٣(ولد يف سنة أربع وثالثني ومخس مئة 

ومسع ببلده من أيب حممد عبد اهللا بن حممد االشريي، وأيب بكر بن ياسر اجلياين، وعبد اهللا بن حممد 
، وأيب طالب ابن العجمي، وحممد بن بركة الصلحي، النوقاين، وأيب حامد حممد بن عبد الرحيم الغرناطي

وارحتل فسمع ببغداد من أيب جعفر أمحد بن حممد العباسي، وهذا أكرب شيخ لقيه، وبدمشق من أيب 
  .املكارم بن هالل، وأيب القاسم بن عساكر، وأيب املواهب بن صصرى

  .وأجاز له خلق من مصر، وأصبهان، وخراسان
قاضي : ية تامة باحلديث، وفيه دين وصالح ومعرفة بفقه الشافعي، مسع أوالدهوكان له فهم ومعرفة وعنا
  القضاة زين الدين، وقاضي

__________  
  .نفسه) ١(
  . على ما ذكره ابن خلكان٥٣٣وكانت والدته سنة ) ٢(

  أيا (٣٢، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢١٠٥الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 



، والعقد املذهب البن امللقن، ١٠١ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه٩٤ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢صوفيا 
  .١٠٨ / ٥: ، وشذرات الذهب٨٣الورقة  / ١، وتاريخ ابن الفرات، ١٧١الورقة 

  .يف شهر ربيع اآلخر من السنة، كما ذكر املنذري) ٣(
[ * ]  

)٢٢/٣٠٣(  

  

  .القضاة مجال الدين حممدا
  .وكتب الكثري

ايل، والضياء، والسيف أمحد ابن اد، وابن العدمي وابنه جمد الدين، وأبو إسحاق ابن حدث عنه الربز
الواسطي، والشمس ابن الزين، واالمني أمحد ابن االشتري، والكمال أمحد ابن النصييب، والشمس أمحد 

  .اخلابوري، ومجاعة
  . سنةتويف يف عاشر مجادى اآلخرة سنة ثالث وعشرين وست مئة، وله تسع ومثانون

  .مل ألق أحدا مسع منه، وإمنا أجاز يل طائفة من أصحابه
  

 بن أمحد بن بكران الشيخ املسند االمي أبو الفضل عبد السالم ابن االمام عبد اهللا*  الداهري - ١٨٢
  .الداهري البغدادي اخلفاف اخلراز، كان خيرز باحلرير على اخلفاف

  ).١(ولد سنة ست وأربعني تقريبا 
العكربي، وأيب بكر ابن الزاغوين، وأيب الوقت السجزي، وأيب القاسم أمحد بن قفرجل، ومسع من نصر 

  .والوزير عون الدين حيىي ابن هبرية، وهبة اهللا الشبلي، وأيب العباس بن ناقة، وهبة اهللا الدقاق، ومجاعة
__________  

 ١٤٣ن الدبيثي، الورقة ، وتاريخ اب١٤٥:  والتقييد البن نقطة، الورقة٥٤٢ / ٢: معجم البلدان(*) 
  ،١١٢ / ٥: ، والعرب٢٣٣٢: الترمجة / ٣: والتكملة للمنذري) ٥٩٢٢باريس (

، والنجوم )٣٠١٢أيا صوفيا  (٧١، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٧٧واملختصر احملتاج إليه، الورقة 
  .١٢٨ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٧ / ٦: الزاهر

وليس بشئ، وقد قيدها ياقوت واملنذري، وهي قرية من " الداهري " وقد أعجم كاتب االصل دال 
  .سواد بغداد

  ".وسألته عن مولده فلم يعرفه ": " التقييد " قال ابن نقطة يف ) ١(
[ * ]  



)٢٢/٣٠٤(  

  

حدث عنه الربزايل، وابن الدبيثي، وابن نقطة، وابن اد، وأبو املظفر ابن النابلسي، وأبو إسحاق ابن 
رح ابن الزين، واد ابن اخلليلي، وأمحد ابن العماد، والفخر علي، وحممد بن عبد الواسطي، وأبو الف

  .املؤمن، وحمفوظ بن احلامض
  .وآخر من روى عنه باالجازة فاطمة بنت سليمان

  .وكان أميا ال يكتب، فيه تواضع وحسن انقياد
من " مشائل الزهاد "  و للسراج،" اللمع " و " الدارمي " و ) ١" (عبد " و " صحيح البخاري " مسع 

" وبعض اخلامس والشطر الثاين من السادس منها، والثامن من " املخلصيات " أيب الوقت، واالول من 
للزجاج، وكتاب " فعلت وأفعلت " وجملسا لشيخ االسالم، وكتاب " جزء بيىب " ، و "حديث املصري 

  ).٢(البن عقدة نازل " الوالية " 
  .سنة مثان وعشرين وست مئة، رمحه اهللا) ٣(تاسع ربيع االول تويف يف : قال ابن احلاجب

وفيها مات أبو نصر أمحد بن احلسني بن عبد اهللا بن أمحد بن حسنون النرسي البيع، واالجمد صاحب 
بعلبك، وخوارزم شاه جالل الدين، واملهذب عبدالرحيم بن علي الطبيب الدخوار، واحلافظ أبو احلسن 

  لي بن حممد بن رحال املصري، وأبو الرضا حممد بنابن القطان، والنظام ع
__________  

كما نص على ذلك ابن نقطة يف التقييد ومنه نقل املؤلف وإن " منتخب مسند عبد بن محيد : " يريد) ١(
  .مل يشر إىل ذلك

  .يعين باسناد نازل) ٢(
  .ليلة اخلامس من شهر ربيع االول: يف تكملة املنذري) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٣٠٥(  

  

، وشيخ النحو زين الدين حيىي بن معطي الزواوي، )١(أخطأ من ضمه : املبارك بن عصية، قال ابن نقطة
  .والبدر يونس بن حممد الفارقي

  
 بن الشيخ االمام العالمة احلافظ الناقد اود القاضي أبو احلسن علي بن حممد*  ابن القطان - ١٨٣

  .مي املغريب الفاسي املالكي املعروف بابن القطانعبدامللك بن حيىي بن إبراهيم احلمريي الكتا



كان من أئمة هذا الشأن، قصري االصل، مراكشي الدار، كان : قال احلافظ مجال الدين ابن مسدي
شيخ شيوخ أهل العلم يف الدولة املؤمنية، فتمكن من الكتب وبلغ غاية االمنية، وويل قضاء اجلماعة يف 

  .خره االول، ونقمت عليه أغراض انتهكت فيها أعراضأثناء تقلب تلك الدول فنسخت أوا
مسع أبا عبد اهللا بن زرقون، وأبا بكر بن اجلد، وخلقا، عاقت الفنت املدهلمة عن لقائه، وأجاز : إىل أن قال

  .يل
ومسع أبا عبد اهللا بن الفخار، وأكثر عنه، وأبا احلسن بن النقرات، واخلطيب أبا جعفر بن حيىي، : قلت

  ).٢(شين وأبا ذر اخل
  كان من أبصر الناس بصناعة احلديث، وأحفظهم): ٣(وقال االبار 

__________  
  . ففيه تفصيل مفيد إن شاء اهللا تعاىل٢٣٢٤: الترمجة / ٣" التكملة " انظر تعليقنا على ترمجته من ) ١(

، وتاريخ ٢٩٨: ، وجذوة االقتباس البن القاضي)مع الغرباء (٨٠: الورقة / ٣: التكملة البن االبار(*) 
، والتبيان البن ناصر ١٤٠٧ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ)٣٠١٢أيا صوفيا  (٧٢: الورقة: االسالم للذهيب
الذهيب : ، وكتابنا١٣٣: ، والرسالة املستطرفة١٢٨ / ٥: ، وشذرات الذهب١٥٢: الدين، الورقة

  ).١٩٧٦ط القاهرة  (١٧٥ - ١٧٣: ومنهجه
  .نقل الذهيب هذا عن ابن االبار) ٢(
  . من النسخة االزهرية٨٠الورقة  / ٣: التكملة) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٣٠٦(  

  

المساء رجاله، وأشدهم عناية بالرواية، رأس طلبة العلم مبراكش ونال خبدمة السلطان دنيا عريضة، وله 
وتويف يف ربيع االول سنة مثان وعشرين وست مئة، وهو على قضاء : تصانيف، درس وحدث، قال

  .سجلماسة
فوائد تدل على قوة ذكائه، وسيالن ذهنه، ) ١" (الوهم وااليهام "  من تأليفه كتاب علقت: قلت

  .وبصره بالعلل، لكنه تعنت يف أماكن، ولني هشام ابن عروة، وسهيل بن أيب صاحل، وحنومها
  

 بن أيب نصر أمحد الشيخ أبو نصر أمحد بن احلسني ابن الشيخ أيب حممد عبد اهللا*  ابن النرسي - ١٨٤
  .بة اهللا بن أيب احلسني حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حسنون النرسي البغدادي البيعبن ه

  .ومخس مئة) ٢(ولد سنة نيف وأربعني 



  .ومسع من جده أيب حممد، وأيب الوقت السجزي
ابن نقطة، وابن الدبيثي، وأبو إسحاق ابن الواسطي، وحممد ابن أيب منصور بن معلى الدباهي، : وعنه

  .وآخرون
__________  

  انتقد به كتاب" بيان الوهم وااليهام الواقعني يف كتاب االحكام : " امسه الكامل) ١(
اليب حممد عبد احلق بن عبد الرمحان بن عبد اهللا االزدي االشبيلي املعروف " االحكام الشرعية الكربى " 

  .٥٨١بابن اخلراط املتوىف سنة 
  ).٧٠ضمن جمموع رقم (الذهيب على ابن القطان ويف دار الكتب الظاهرية بدمشق خمتصر رد 

، وتكملة )٥٩٢١باريس  (١٨٣، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة ١٨: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 
 / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٦٩، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٣٣٩الترمجة  / ٣: املنذري
 / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٧ / ٦: والنجوم الزاهرة، ١٨٠ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه١١٠
١٣٦.  

  .ولد تقريبا سنة مخس وأربعني ومخس مئة: يف تكملة املنذري) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٣٠٧(  

  

  .وباالجازة فاطمة بنت سليمان
  .وكان دينا صاحلا من بيت الرواية والعدالة، أضر بأخرة

  .ه أيب النرسيوهو منسوب إىل النرس، وهو ر بني احللة والكوفة، ومن
  .مات يف ثالث رجب سنة مثان وعشرين وست مئة

  ).١(نرس : فأما العباس بن الوليد النرسي وقرابته، فنسبه إىل اجلد نصر، فعجم وقيل فيه
  

  .االديب البارع مهذب الدين الرومي الشاعر موىل التاجر أيب منصور اجليلي*  ياقوت - ١٨٥
، وحفظ القرآن، وتأدب، وتقدم يف النظم، وهو )٢(الرمحان كان من أهل النظامية، ومسى نفسه عبد 

  ):٣(القائل 
__________  

  ).٦٣٦(وقد كرره يف املشتبه " العباس بن الوليد النرسي " هذا هو رأي املؤلف يف ) ١(
  .وتابع الذهيب فيه آخرين



النهر " النرس "  إىل فاما نسبا العباس هذا" اللباب " وابن االثري يف " االنساب " أما السمعاين يف 
املذكور أوال، وذكرا وكذلك املنذري ان الذي ينسب هكذا هو عبداالعلى بن محاد بن نصر النرسي 

  ".ذيب الكمال " ، وراجع تعليقنا على ترمجة العباس بن الوليد من )٢٩٣ / ١: انظر تكملة املنذري(
 / ٣:  وتكملة املنذري١٧٥: الورقة/  ٩: ، وعقود اجلمان البن الشعار٢٦٧ / ٧: إرشاد االريب(*) 

: ، ومرآة اجلنان٢٨٣ / ٥: ، والنجوم الزاهرة١٢٦ - ١٢٢ / ٦: ، ووفيات االعيان٢٠٤١الترمجة 
  .١٠٦ - ١٠٥ / ٥: ، وشذرات الذهب٦٦الورقة  / ١٠: ، وتاريخ ابن الفرات٤٩ / ٤
  ).كميربج (٣٦: رقةالو: لذلك ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه فيمن امسه عبد الرمحان) ٢(
  .١٢٣ / ٦: وفيات االعيان) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٣٠٨(  

  

جسدي لبعدك يا مثري ): ١(وأظلم إال حن أو جن عاشق ومن شعره * خليلي ال واهللا ماجن غاسق 
أوضحت عذري بالعذار السائل * دنف حببك ما أبل بلى بلي يا من إذا ما الم فيه لوائمي * بالبلي 

أم طرفك القتال قد أفتاك " الشامل " أو يف " التهذيب " أم حل يف * لقاتلي " يز الوج" أأجيز قتلي يف 
صغري ونظمه سائر بالعراق والشام يف " ديوان " تلف النفوس بسحر طرف بابلي واليب الدر هذا * يف 

  .ذلك الوقت
  .وجدوه ميتا يف بيته يف مجادى االوىل سنة اثنتني وعشرين وست مئة

  .فقد مر يف الد وسيأيت ياقوت احلموي املؤرخأما ياقوت امللكي 
  

 بن بركات احلراين مث االجل االديب جنم الدين أبو يوسف يعقوب بن صابر*  املنجنيقي - ١٨٦
  .البغدادي الشاعر

  .ومخسني ومخس مئة) ٢(ولد سنة أربع 
  .وروى عن أيب منصور ابن الشطرجني، وأيب املظفر ابن السمرقندي

__________  
  .١٢٤ / ٦:  ووفيات االعيان٢٦٧ / ٧: نظر إرشاد االريبا) ١(

، ووفيات ٢٢٣٥الترمجة  / ٣: ، تكملة املنذري١٤٤الورقة  / ١٠عقود اجلمان البن الشعار، (*) 
، وتاريخ االسالم للذهيب، ١١ - ٨): املنسوب خطأ(، واحلوادث اجلامعة ٤٦ - ٣٥ / ٧: االعيان
 / ١٣: ، والبداية والنهاية٨٢ - ٨١فاد للدمياطي، الورقة ، واملست)٣٠١٢أيا صوفيا  (٦٢الورقة 



  .١٢٠ / ٥: ، وشذرات الذهب١٢٥
  .وقد ترجم له ابن الدبيثي يف تارخيه بداللة نقل ابن خلكان منه

  .ومل تصل إلينا ترمجته فيه لضياع هذا القسم منه
  .يف الرابع من احملرم من السنة كما ذكر املنذري) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٣٠٩(  

  

كان جنديا مقدما على املنجنيقيني مغرى بآداب السيف ): ١(كره ابن خلكان فطول ترمجته، وقال ذ
والسالح، برع يف ذلك، وصنف يف سياسة املمالك كتابه يف احلروب وتعبئتها وفتح الثغور وبناء املعاقل 

  ).٢(والفروسية واحليل 
  . وكان ذا رتبة عند الناصر لدين اهللاوكان كيسا طيب احملاورة متوددا سائر النظم، مدح اخللفاء،

كلفت بعلم : ما زلت مشغوفا بشعره، مستعذبا أسلوبه، ومل أره، وهو القائل: إىل أن قال القاضي
فلم أخل يف * القريض لشقويت ) ٣(هلدم الصياصي وافتتاح املرابط وعدت إىل فن * املنجنيق ورميه 

  :احلالني من قصد حائط وله
غراما وما كنت * بذات جفون صحاح مراض تعشقتها للتصايب فشبت * وش وجارية من بنات احلب

* قد لبس الصوف لترك الصفا : فصارت تعريين بالبياض وله* بالشيب راضي وكنت أعريها بالسواد 
شرطويل حتت ذيل قصري تويف يف * من شأم ) ٥(لشرب العصري الرقص واالمرد ) ٤(مشايخ الوقت 

  .ست مئةسنة ست وعشرين و) ٦(صفر 
__________  

  . فما بعدها٣٦ / ٧: وفيات االعيان) ١(
  .كما ذكر ابن خلكان" عمدة السالك يف سياسة املمالك " امسه ) ٢(
  .إىل نظم: يف الوفيات) ٣(
  .العصر: يف الوفيات) ٤(
  .والشاهد: يف الوفيات) ٥(
  .يف ليلة الثامن والعشرين منه على ما ذكره املنذري) ٦(

[ * ]  

)٢٢/٣١٠(  

  



 ابن سعيد بن شيخ املالكية أبو احلسني حممد ابن االمام الكبري أيب عبد اهللا حممد*  ابن زرقون - ١٨٧
  .أمحد االنصاري االشبيلي، ابن زرقون

  .محل عن أبيه، وابن اجلد، وأيب العباس بن مضاء، وطائفة
  ".املعلى يف الرد على احمللى " وبرع يف الفقه، وصنف كتاب 

ة من أيب مروان بن قزمان، وقد امتحن وقيد وسجن بعد أن عزموا على قتله لكونه منع له إجاز: وقيل
من إقراء الفقه، فإن صاحب الغرب يوسف بن يعقوب منع من قراءة الفروع مجلة، وبالغ يف ذلك، 

  وألزم الناس بأخذ الفقه من الكتاب
  .عد سنة مثانني ومخس مئةوالسنن على طريقة أهل الظاهر، فنشأ الطلبة على هذا باملغرب من ب

وكان القاضي أبو احلسني أديبا له النظم والنثر، وكان كامل العقل، ريض املزاج، قل أن ترى العيون 
مثله، ظفر السلطان به وبعامل آخر يقرئان الفروع، فأخذا وأجلسا للقتل صربا، مث قيدا وسجنا بعد سنة 

داملؤمن يف ذلك، على أن من وجد عنده ورقة تسعني، مث مات رفيقه، وطال هو حبسه، وشدد ابن عب
  .من الفروع قتل دون مراجعته، وخطب بذلك خطبا، فانظر إىل هذه البلية، وأحرقت كتب املذكورين

  ".قطب الشريعة " وكتاب " فقه حديث بريرة " واليب احلسني كتاب 
  .روى عنه عدد كثري
__________  

  .٩٦ / ٥: وشذرات الذهب، ٦١٧ - ٦١٦ / ٢: التكملة البن االبار(*) 
[ * ]  

)٢٢/٣١١(  

  

  .رأيت شريح بن حممد: ، وله حنو التسعني، فإنه كان يقول)١(وتويف سنة اثنتني وعشرين وست مئة 
  

، السفار النحوي االديب االوحد شهاب الدين الرومي موىل عسكر احلموي*  ياقوت - ١٨٨
  .االخباري املؤرخ

يا، مث سافر مضاربة إىل كيش، وكان من املطالعة قد عرف أشياء، أعتقه مواله فنسخ باالجرة، وكان ذك
فأهني، وهرب إىل حلب، مث إىل إربل وخراسان، وجتر مبرو وخبوارزم، ) ٢(وتكلم يف بعض الصحابة 

  فابتلي خبروج التتار فنجا برقبته، وتوصل فقريا إىل حلب، وقاسى شدائد، وله
، "معجم البلدان " ، وكتاب "الشعراء املتأخرين والقدماء " يف أربعة أسفار، وكتاب " االدباء " كتاب 

" وكتاب " املبدأ واملال يف التاريخ " كبري مفيد، وكتاب " املشترك وضعا واملختلف صقعا " وكتاب 



  ".االنساب " ، وكتاب "الدول 
  ):٣(يقول يف خراسان : وكان شاعرا متفننا جيد االنشاء

__________  
تويف يوم السبت رابع شوال : " ، وقال ابن االبار٦٢١ات يف وفيات سنة ذكره صاحب الشذر) ١(

  ". ودفن بقبلي مسجده باحلصارين داخل إشبيلية ٦٢١سنة 
، وتاريخ االسالم ١٣٩ - ١٢٧ / ٦: ، ووفيات االعيان٢٢٥٦الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

 ٧٨ واملستفاد للدمياطي، الورقة ،١٠٦ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٦١ - ٦٠للذهيب، الورقة 
  .١٢٢ - ١٢١ / ٥: ، وشذرات الذهب٩٣ - ٩٢: ، والفالكة واملفلوكون٧٩ -

" الغزو املغويل كما صوره ياقوت احلموي " وانظر تفاصيل ترمجته ورحلته االخرية إىل املشرق مقالنا 
  .٦٥ - ٤٨ص / السنة االوىل  / ١٢البغدادية ج " االقالم " املنشور يف جملة 

 وإىل هذا يشري - رضي اهللا عنه -كان ياقوت شديد االحنراف عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ) ٢(
  .الذهيب

هذا النص جزء من رسالة بعث ا ياقوت إىل مجال الدين القفطي يصف حاله عند مدامهة التتر بالد ) ٣(
وكنت نشرا قبل طبع هذا اجلزء سنة  فما بعدها، ٨١ / ٤: املشرق، وجتد نصها كامال يف انباه الرواة

١٩٦٦.  
[ * ]  

)٢٢/٣١٢(  

  

اهللا ذات رياض أريضة، وأهوية صحيحة مريضة، غنت أطيارها، ومتايلت أشجارها، ) ١(وكانت لعمر 
وبكت أارها، وضحكت أزهارها، وطاب نسيمها فصح مزاج إقليمها، أطفاهلم رجال، وشبام أبطال، 

  .لكهم ترك تلك املمالكوشيوخهم أبدال، فهان على م
  .يانفس اهلوا لك، وإال فأنت يف اهلوالك: وقال

فمررت بني سيوف مسلولة، وعساكر مغلولة، ونظام عقود حملولة، ودماء مسكوبة مطلولة، : إىل أن قال
  .ولوال االجل الحلقت بااللف ألف أو يزيدون

ني سنة، ووقف كتبه ببغداد تويف يف العشرين من رمضان سنة ست وعشرين وست مئة، عن نيف ومخس
  ).٢(على مشهد الزيدي 

  .وتواليفه حاكمة له بالبالغة
  .والتبحر يف العلم، استوىف ابن خلكان ترمجته وفضائله



  
 بن أيب نصر هبة اهللا بن عبد اهللا ابن الشيخ الصاحل الثقة أبو نصر املهذب بن علي*  ابن قنيدة - ١٨٩

  .قنيدة االزجي اخلياط املقرئ
" ومسع " من أيب الوقت " جزء أيب اجلهم " و " الدارمي " و " عبد " وكتايب " حيح البخاري ص" مسع 

  من أيب زرعة، ومسع" مسند الشافعي 
__________  

  .لعمرو: يف االصل) ١(
عهد ا إىل املؤرخ عز الدين ابن االثري ليوقفها هناك، وقد ام القفطي ابن االثري بالتالعب فيها، ) ٢(

  . كثري الوقيعة بالناسوالقفطي
، )٣٠١٢أيا صوفيا  (٦٠، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٢٦٢الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

، وشذرات ٢٧٣ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١١٧الورقة : ، واملختصر احملتاج إليه١٠٦ / ٥: والعرب
  .١٢١ / ٥: الذهب
[ * ]  

)٢٢/٣١٣(  

  

  .للنسائي من القاضي عبد القاهر" مسند مالك " اجلزء الثالث من 
  .أخربنا أيب أبو الربكات حممد بن عبد اهللا الوكيل، أخربنا ابن بشران، أخربنا االسيوطي، عنه

  البن أيب الدنيا من أيب الفتح بن البطي بفوت" القناعة " ومسع كتاب 
  .من آخره

  .ومسع من العون الوزير
 بن اد، وأبو إسحاق ابن الواسطي، وأبو الفرج ابن روى عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، والسيف

  .الزين، والعماد ابن الطبال، وآخرون، وأمسعته صحيحة
  .سنة ست وعشرين وست مئة، وقد نيف على الثمانني) ١(مات يف شوال 

  
 بن هبة اهللا بن وردان مفيد املصريني االمام أبو امليمون عبد الوهاب بن عتيق*  ابن وردان - ١٩٠

  .امري املصري املالكيالع
  .تال بالسبع على مجاعة

  .ومسع من ابن بري النحوي وخلق



  ).٢(مات سنة ست وعشرين وست مئة 
__________  

  .يف ليلة الثالث والعشرين منه، كما ذكر املنذري وغريه) ١(
  .)٣٠١٢أيا صوفيا  (٥٨، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٢٤٥الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

  .يف ليلة التاسع عشر من مجادى اآلخرة من السنة، كما ذكر املنذري) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٣١٤(  

  

، االمام أبو القاسم "طبقات القراء " ، هو مطول يف شيخ القراء باالسكندرية*  ابن عيسى - ١٩١
  .عيسى ابن احملدث عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد الشريشي

  .نيمولده بالثغر سنة بضع ومخس
ومسع الكثري من السلفي وغريه، وتال على مجاعة باملتواتر والشاذ، وصنف يف القراءات، وهو متهم ليس 

  بثقة، ومساعه من السلفي صحيح،
  .وأما يف القراءات فكثري الدعاوي

  .حدثنا عنه حسن سبط زيادة
  ).١(مات سنة تسع وعشرين وست مئة 

  
 العابد أبو علي احلسن بن املبارك بن حممد بن حيىي  الفقيهالشيخ االمام* *  احلسن ابن الزبيدي - ١٩٢

  .ابن الزبيدي البغدادي احلنفي، أخو سراج الدين
__________  

أيا صوفيا  (٨٨ - ٨٥، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٣٩٨الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
: ، وغاية النهاية للجزري١١٧ - ١١٦ / ٥: ، والعرب١٩٣ - ١٩١، ومعرفة القراء، الورقة )٣٠١٢

، وحسن ٢٧٩ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٠١ / ٤: ، ولسان امليزان البن حجر٦١٠ - ٦٠٩ / ١
  .١٣٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٣٧ / ١: احملاضرة

  .يف السابع من مجادى اآلخرة منها، كما ذكر املنذري وغريه) ١(
، ٢٣٨١الترمجة  / ٣: وتكملة املنذري، )٥٩٢٢باريس  (١٨تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (* *) 

أيا  (٧٦ ولقبه موفق الدين، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٩٢٥الترمجة  / ٥: وتلخيص ابن الفوطي
الورقة  / ١٠، والوايف بالوفيات، ١١٣ / ٥: ، والعرب٢٥ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه)٣٠١٢صوفيا 



: ، واجلواهر املضية للقرشي١٣٣ / ١٣:  والبداية والنهاية،٤١الورقة  / ٢، ونثر اجلمان للفيومي، ١٨
، ٨٠٦ - ٨٠٥ / ١: ، والطبقات السنية للتميمي٥١٨ - ٥١٧ / ١: ، وبغية الوعاة٢٠٠ / ١

  .١٣٠ / ٥: وشذرات الذهب
[ * ]  

)٢٢/٣١٥(  

  

  .ولد سنة ثالث وأربعني أو قبلها
ي، وأيب علي أمحد بن اخلراز، ومعمر بن من أيب الوقت، ومسع من أيب زرعة املقدس" الصحيح " ومسع 

  .الفاخر، وأيب الفتوح الطائي وعدة
  وحدث مبكة يف آخر عمره، وكان أوال حنبليا، مث حتول شافعيا، مث

  .حنفيا، وكان من جلة الفقهاء ذا دين وورع وبصر بالعربية
د عبد العزيز ابن حدث عنه ابن الدبيثي، والسيف ابن اد، وعبد اهللا بن حممد خطيب املصلى، وا

  .اخلليلي، والضياء علي ابن البالسي، واخلطيب عز الدين أمحد الفاروثي، وأبو املعايل االبرقوهي، وعدة
كان عاملا متدينا، حسن الطريقة، له معرفة بالنحو، كتب الكثري من التفاسري واحلديث : قال ابن النجار

  .والتاريخ، وكانت أوقاته حمفوظة
  .رأيتهم يرمونه باالعتزال: بوقال ابن احلاج

قصر ابن احلاجب يف وصف شيخنا هذا فإنه كان إماما عاملا مل نر يف املشايخ مثله : فكتب حتته ابن اد
  .إال يسريا

  .قلت تويف يف سلخ ربيع االول سنة تسع وست مئة
  

  شيخ الطب االستاذ مهذب الدين عبدالرحيم بن علي بن حامد*  الدخوار - ١٩٣
__________  

 - ٢٣٩ / ٢: ، وعيون االنباء البن أيب أصيبعة١٥٩: ، وذيل الروضتني٦٧٢ / ٨: مرآة الزمان(*) 
، والنجوم ١١٣ - ١١٢ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٧١: ، وتاريخ االسالم، الورقة٢٤٦

 / ٥: ، وشذرات الذهب١٢٧ / ٢: ، وتنبيه الدارس٢٣١: ، والقالئد اجلوهرية٢٧٧ / ٦: الزاهرة
١٢٧.  
[ * ]  

)٢٢/٣١٦(  



  

  .الدمشقي واقف مدرسة االطباء بدرب العميد
  .ولد سنة نيف وستني ومخس مئة

  .وله تصانيف ومقالة يف االستفراغ
  .انتهت إليه رئاسة الصناعة، وحظي عند امللوك، ونال دنيا عريضة

  ونسخ خبطه املنسوب أزيد من مئة
ضي الرحيب، واملوفق ابن املطران والفخر املارديين، جملد، وأخذ العربية عن الكندي، والعالج عن الر

وخدم العادل، والوزير ابن شكر، وحصل من العادل يف مرضة حادة سبعة آالف دينار مصرية، وحصل 
  .له من ولده الكامل أزيد من عشرة آالف دينار سوى اخللع والبغالت، وويل رئاسة االقليمني

  .وكان خبريا بكل ما يشرح عليه
سيف اآلمدي يف العقليات، ونظر يف الرياضي، مث عرض له استرخاء وثقل لسان، فساس نفسه، والزم ال

واستعمل املعاجني، فعرضت له محى قوية، زلزلت قواه، وأسكت أشهرا، وذهبت عينه، مث مات يف صفر 
  .سنة مثان وعشرين وست مئة، ودفن بقاسيون

  
 احملدث احلافظ املفيد املذكر مجال الدين أبو موسى الشيخ االمام العامل*  أبو موسى ابن احلافظ - ١٩٤

 ابن احلافظ الكبري عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي عبد اهللا
  .الصاحلي احلنبلي

__________  
 :، وذيل الروضتني اليب شامة٢٤١٦الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٦٧٥ / ٨: مرآة الزمان(*) 

 - ١٤٠٨ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ)٣٠١٢أيا صوفيا  (٨٠ - ٧٩، وتاريخ االسالم، الورقة ١٦١
 / ١٣: ، والبداية والنهاية٤٣الورقة  / ٢، ونثر اجلمان للفيومي، ١١٥ - ١١٤ / ٥: ، والعرب١٤١٠
، والنجوم ١٧٣، وذيل التقييد للفاسي، الورقة ١٨٧ - ١٨٥ / ٢: ، والذيل البن رجب١٣٣

  .١٣١ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٩ / ٦ :الزاهرة
[ * ]  

)٢٢/٣١٧(  

  

  .ولد يف شوال سنة إحدى ومثانني ومخس مئة
ومسع من عبدالرمحن بن علي بن اخلرقي، وإمساعيل اجلرتوي، وبركات اخلشوعي، ورحل به أخوه عز 



  الدين حممد، فسمع ببغداد من عبد
من عبد اهللا بن أيب اد، وسار إىل " ملسند ا: املنعم بن كليب، واملبارك بن املعطوش، وعدة، ومسع

أصبهان، فسمعا من خليل بن بدر، وحممد بن إمساعيل الطرسوسي، ومسعود اجلمال، وأيب املكارم اللبان 
  .وطبقتهم، ومسع مبصر من االرتاحي، وفاطمة بنت سعد اخلري، ووالده

ط، ومسع بنيسابور من منصور الفراوي، مث ارحتال ثانيا إىل العراق، فسمع من أيب الفتح املندائي بواس
  .واملؤيد الطوسي

وعين بالفن، وكتب خبطه الكتب، ومجع وخرج وأفاد، وتفقه بالشيخ املوفق، وأخذ النحو ببغداد عن أيب 
  .البقاء، وقرأ القرآن على عمه العماد

  .حافظ متقن دين ثقة: سألت الضياء عنه، فقال: قال ابن احلاجب
  . دين متميزحافظ: وقال الربزايل
  .كانت قراءته صحيحة سريعة مليحة: وقال الضياء

مل يكن أحد مثله يف عصره يف احلفظ واملعرفة واالمانة، وافر العقل، كثري الفضل، : وقال ابن احلاجب
  .متواضعا مهيبا، وقورا، جوادا سخيا، له القبول التام مع العبادة والورع وااهدة

حلديث وصار علما يف وقته ورحل إىل أصبهان ثانيا، ومشى على رجليه اشتغل بالفقه وا: وقال الضياء
كثريا وصار قدوة وانتفع الناس مبجالسه اليت مل يسبق إىل مثلها، وكان كرميا، واسع النفس، ساعيا يف 

  مصاحل أصحابنا حىت كان يضيق صدري عليه مما يتحمل من الديون، وكثري منهم ال يوفيه،

)٢٢/٣١٨(  

  

  .الضياء مراثي حسنة، وأنه يف نعيممث ساق له 
حدث عنه الضياء، وابن أيب عمر، والفخر علي، وحممد بن علي ابن الواسطي، ونصر اهللا بن عياش 

  والشمس حممد بن حازم، ونصر اهللا بن أيب
  .الفرج النابلسي، ومجاعة، وتفرد بإجازته القاضي تقي الدين سليمان، وقد رثاه غري واحد بقصائد

عقد أبو موسى جملس التذكري وقراءة اجلمع ورغب الناس يف حضور : احملدث ابن سالم قالوقرأت خبط 
  .جملسه، وكان جم الفوائد، ويبكي وخيشع

  .لو اشتغل أبو موسى حق االشتغال ما سبقه أحد: وقال ابن احلاجب
  .كان كثري امليل إىل الدولة: ومسعت أبا الفرج بن أيب العالء يقول

كانت أحوال أيب موسى مستقيمة حىت خالط الصاحل إمساعيل وابناء الدنيا ): ١(وقال سبط اجلوزي 
  .فتغري



  .ومات فيه، فكفنه الصاحل) ٢(ومرض يف بستان الصاحل على ثورا : قال
أن امللك االشرف وقف دار احلديث بالبلد، وجعل للجمال أيب موسى وذريته رزقا معلوما : وذكر غريه
  .ا وسكنا

  .سنة تسع وعشرين وست مئة) ٣( خامس رمضان - رمحه اهللا -تويف يوم اجلمعة : ءقال الشيخ الضيا
__________  

  .٦٧٥ - ٦٧٤ / ٨: مرآة الزمان) ١(
وكان الصاحل ) كذا(إىل أن مرض يف بستان ابن شكر على : " العبارة يف املرآة مضطربة وهي) ٢(

  .سقطت" ثورا " ويبدو أن لفظة " إمساعيل علم به فكفنه 
  . ذكر املنذري أنه تويف يف الرابع من رمضان)٣(

[ * ]  

)٢٢/٣١٩(  

  

وفيها تويف أبو القاسم أمحد بن أمحد بن أيب غالب ابن السمذي، وأبو املعايل أمحد بن عمر بن بكرون إمام 
النظامية، والقاضي شرف الدين إمساعيل بن إبراهيم بن املوصلي الشيباين احلنفي بدمشق، والفقيه زيادة 

  مران املصري الضرير، وعبد الغفار بن شجاع احمللي، وأبو حممد عبدبن ع
اللطيف بن عبد الوهاب بن حممد ابن الطربي، ومقرئ الثغر أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز بن 

  .عيسى، وآخرون
  

 الشيخ االمام العالمة الفقيه النحوي اللغوي الطبيب ذو الفنون موفق الدين أبو حممد*  املوفق - ١٩٥
عبد اللطيف ابن الفقيه يوسف بن حممد بن علي بن أيب سعد املوصلي مث البغدادي الشافعي نزيل حلب، 

  .ويعرف قدميا بابن اللباد
  .ولد ببغداد يف أحد الربيعني سنة سبع ومخسني ومخس مئة

 ثابت، ومسعه أبوه من أيب الفتح بن البطي، وأيب زرعة املقدسي، واحلسن ابن علي البطليوسي، وحيىي بن
  .وشهدة الكاتبة، وأيب احلسني عبد احلق، وأيب بكر بن النقور، ومجاعة

__________  
، وانباه )٥٩٢٢باريس  (١٦٣، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة ١٦٣: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 

 / ٢: ، وعيون االنباء٢٣٦٨الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري١٩٦ - ١٩٣ / ٢: الرواة للقفطي
، واملختصر احملتاج )٣٠١٢أيا صوفيا  (٨٣ - ٨٢، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢١٣ - ٢٠١



، واملستفاد ١١٧ - ١١٤، وتلخيص ابن مكتوم، الورقة ١١٦ - ١١٥ / ٥، والعرب ٨٢الورقة : إليه
: ، وطبقات السبكي٦٨ / ٤: ، ومرآة اجلنان١٩ - ١٦ / ٢: ، وفوات الوفيات٥١للدمياطي، الورقة 

، وذيل التقييد ١٧١، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة ٣٨، وطبقات االسنوي، الورقة ١٣٢  /٥
 ٦، والنجوم الزاهرة ١٩١ - ١٩٠، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة، الورقة ٢٠٩للفاسي، الورقة 

 / ٥: ، وشذرات الذهب١٠٧ - ١٠٦ / ٢: ، وبغية الوعاة٢٥٩ / ١، وحسن احملاضرة ٢٧٩/ 
١٣٢.  
* ][   

)٢٢/٣٢٠(  

  

الربزايل واملنذري، والشهاب القوصي، والتاج عبد الوهاب بن عساكر، والكمال : حدث عنه الزكيان
  العدميي وابنه القاضي أبو اد، واالمني

  .أمحد ابن االشتري، والكمال أمحد ابن النصييب، واجلمال ابن الصابوين، والعز عمر ابن االستاذ
ستاذ، وعلي ابن السيف التيمي، ويعقوب بن فضائل، وست الدار بنت جمد وخطلبا وسنقر موليا ابن اال
  .الدين ابن تيمية، وآخرون

وحدث بدمشق، ومصر، والقدس، وحلب، وحران، وبغداد، وصنف يف اللغة، ويف الطب، والتواريخ، 
  .وكان يوصف بالذكاء وسعة العلم

املوفق النحوي الطبيب امللقب باملطحن ): ١(ذكره اجلمال القفطي يف تاريخ النحاة فما أنصفه، فقال 
، كان يدعي النحو واللغة وعلم الكالم والعلوم القدمية والطب، ودخل مصر وادعى ما ادعاه، )٢(

فمشى إليه الطلبة، فقصر، فجفوه، مث نفق على ولدي إمساعيل بن أيب احلجاج الكاتب فنقاله إليهما، 
  .وكان دميم اخللقة حنيلها

  . كالم القفطي حتس نسبه إىل قلة الغريةويظهر اهلوى من
  .غلب عليه علم الطب واالدب وبرع فيهما): ٣(وقال الدبيثي 

  كان حسن اخللق، مجيل االمر، عاملا بالنحو): ٤(وقال ابن نقطة 
__________  

  .١٩٥ - ١٩٣ / ٢: انباه الرواة) ١(
ذيل تاريخ مدينة ) ٣(لصحيح وليس بالضبط ا" املطجن : " الذي وقع يف املطبوع من االنباه) ٢(

  ).٥٩٢٢باريس  (١٦٣السالم، الورقة 



  .١٦٣: التقييد، الورقة) ٤(
[ * ]  

)٢٢/٣٢١(  

  

صحيح " من أيب زرعة ومسع " مسند الشافعي " ، و "سنن ابن ماجة " والغريبني، له يد يف الطب، مسع 
  مجيعه من حيىي بن ثابت، إىل" االمساعيلي 

  .مشق إىل حلب، ومرة سكن بأرزنكان وغريهاوكان ينتقل من د: أن قال
" و " والفصيح " و " املقامات " مسعت الكثري، وكنت أتلقن وأتعلم اخلط وأحفظ : قال املوفق عن نفسه

وخمتصرا يف الفقه وخمتصرا يف النحو، فلما ترعرعت محلين أيب إىل كمال الدين االنباري، " ديوان املتنيب 
البن قتيبة، و " أدب الكاتب " ت أتكلم على بيت كراريس، مث حفظت وصر: وذكر فصال، إىل أن قال

  .فحفظته وطالعت شروحه" االيضاح " ، مث انتقلت إىل كتاب "اللمع " و " له " مشكل القرآن " 
يف أيام يسرية كل يوم كراسا، ويف أثناء ذلك ال أغفل مساع احلديث والتفقه " التكملة " وحفظت : قال

  .على ابن فضالن
ينبغي أن تكون سريتك سرية الصدر االول، فاقرأ السرية النبوية، وتتبع أفعاله، : من وصاياه، قالو

  .واقتف آثاره، وتشبه به ما أمكنك
  .من مل حيتمل أمل التعلم مل يذق لذة العلم، ومن مل يكدح مل يفلح

ك فرح بالدنيا إذا خلوت من التعلم والتفكر فحرك لسانك بالذكر وخاصة عند النوم، وإذا حدث ل
  .فاذكر املوت وسرعة الزوال وكثرة املنغصات

  ).١(إذا حزبك أمر فاسترجع وإذا اعترتك غفلة فاستغفر 
واعلم أن للدين عبقة وعرقا ينادي على صاحبه ونورا وضيئا يشرف عليه ويدل عليه، يا حميي القلوب 

  .دنيا باالخالص لكامليتة باالميان خذ بأيدينا من مهواة اهللكة، وطهرنا من درن ال
__________  

  .وهو الصحيح" تاريخ االسالم " وما أثبتناه من خط املؤلف يف " فاسترجع : " يف االصل) ١(
[ * ]  

)٢٢/٣٢٢(  

  



شرح خطب ابن نباتة " ، "الواضحة يف إعراب الفاحتة " و " غريب احلديث : " وله مصنفات كثرية منها
  الرد على الفخر الرازي يف" ، "

شرح فصول بقراط " ، "مسألة أنت طالق يف شهر قبل ما بعد قبله رمضان " ، " سورة االخالص تفسري
مقالة يف " ، "مقالة يف النفس " ، "االفادة يف أخبار مصر " ، كتاب "أخبار مصر الكبري " ، وكتاب "

  ".السالم تاريخ ا" ، وأشياء كثرية ذكرا يف "مقالة يف الرد على اليهود والنصارى " ، "العطش 
وقد سافر من حلب ليحج من العراق، فدخل حران وحدث ا وسار، فدخل بغداد مريضا، مث حضرت 

  .املنية ببغداد يف ثاين عشر احملرم سنة تسع وعشرين وست مئة، وصلى عليه السهروردي
 ينتقص كان أيب وعمي يشغالن عليه، وقلمه أجود من لفظه، وكان): ١(قال املوفق أمحد ين أيب أصيبعة 

  .بالفضالء الذين يف زمانه، وحيط على ابن سينا
أقمت باملوصل سنة أشتغل، ومسعت الناس يهرجون يف حديث السهروردي : قال املوفق عبد اللطيف

الفيلسوف، ويعتقدون أنه قد فاق الكل، فطلبت من الكمال ابن يونس شيئا من تصانيفه، فوقفت على 
أعربت : ثناء كالمه يثبت حروفا مقطعة يوهم ا أا أسرار إهلية، وقالويف أ" املعارج " و " التلوحيات " 

  .الفاحتة يف حنو عشرين كراسا
__________  

  .٢٠٢ / ٢: انظر ترمجته من عيون االنباء) ١(
! [ * ]  

)٢٢/٣٢٣(  

  

 بن عبد النور العالمة شيخ النحو زين الدين أبو احلسني حيىي بن عبد املعطي*  ابن معطي - ١٩٦
  .لزواوي املغريب النحوي الفقيه احلنفيا

  .مولده سنة أربع وستني ومخس مئة
  ،"الفصول " ، و "االلفية " ومسع من القاسم بن عساكر، وصنف 

: وله النظم والنثر، وخترج به أئمة مبصر وبدمشق، وكان يشهد، فحضر عند الكامل مع العلماء فسأهلم
جيوز على أن يكون املرتفع يذهب : ال، فقال ابن معط: ازيد ذهب به، هل جيوز يف زيد النصب ؟ فقالو

به املصدر الذي دل عليه ذهب به وهو الذهاب، ويكون موضع به النصب، فيكون من باب زيد مررت 
  .به، فأعجب الكامل، وقرر له معلوما، وقد أخذ عن أيب موسى اجلزويل

  .القعدة سنة مثان وعشرين وست مئة مبصر) ١(مات يف ذي 
__________  



ارشاد : وانظر": الدرة االلفية يف علم العربية " هو صاحب االلفية املشهورة يف النحو املسماة (*) 
، ١٦٠: ، وذيل الروضتني اليب شامة٢٣٥٧الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٢٩٢ / ٧: االريب

 - ٧٣لورقة ، وتاريخ االسالم للذهيب، ا١٥٩ / ٣: ، وخمتصر أيب الفداء١٩٧ / ٦: ووفيات االعيان
، ٦٦ / ٤: ، ومرآة اجلنان١٠١ / ٢: ، ودول االسالم١١٢ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٧٤

 / ١٣: ٦٢٩ مث ذكره يف سنة ١٢٩ / ١٣: ، والبداية والنهاية٤٣الورقة  / ٢ونثر اجلمان للفيومي، 
، وطبقات ٩٣: كون، والفالكة واملفلو٢١٤ / ٢:  ناقال عن ابن الساعي، اجلواهر املضية للقرشي١٣٤

، ونزهة االنام البن دقماق، الورقة ٢٧٧ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٦٩النحاة البن قاضي شهبة، الورقة 
، والطبقات السنية ٨٣: ، وتاج التراجم٢٥٥ / ١: ، وحسن احملاضرة٣٤٤ / ٢: ، وبغية الوعاة٤

ت الزيله يل، الورقة ، وطبقا- ١٢٩ / ٥: ، وشذرات الذهب١١٥٤ - ١١٥٢الورقة  / ٣للتميمي، 
، ولصديقنا الدكتور حممود الطناحي املصري دراسة مفصلة يف آرائه النحوية، يف مقدمة حتقيقه ٣٦٠
  .فراجعها جتد فائدة إن شاء اهللا تعاىل" الفصول " لكتابه 

  .تويف يف سلخ ذي القعدة: التكملة) ١(
[ * ]  

)٢٢/٣٢٤(  

  

خ املسند االمني أبو حفص بن أيب اد الدينوري مث ، الشيابن علي بن عمر*  عمر بن كرم - ١٩٧
  .البغدادي احلمامي

  ).٢(وثالثني ومخس مئة ) ١(ولد سنة تسع 
مسع من جده المه االمام عبد الوهاب بن حممد الصابوين، ونصر بن نصر العكربي، وأيب الوقت 

  .السجزي، واملبارك ابن التعاويذي، وفاطمة بنت سعد اهللا امليهين
وأجاز له عمر بن أمحد ابن الصفار، وأبو " جامع الترمذي " له أبو الفتح الكروخي، فروى عنه وأجاز 

  .املعايل أمحد بن حممد بن املذاري، وعبد اخلالق اليوسفي ومجاعة
  .وروى الكثري، وتفرد، وكان شيخا مباركا صحيح السماع واالجازات، وتفرد بأجزاء عن أيب الوقت

بيثي، والربزايل، وابن اد، وأبو املظفر ابن النابلسي، والفخر علي ابن حدث عنه ابن نقطة، والد
  البخاري، والتقي ابن الواسطي،

__________  
 ١١٧، وتاريخ ابن النجار، الورقة )٥٩٢٢باريس  (١٩٩ - ١٩٨تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 

أيا صوفيا  (٨٥يب، الورقة ، وتاريخ االسالم للذه٢٤٠٠الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)باريس(



، ٢٤٤، وذيل التفييد للفاسي، الورقة ٩١، واملختصر احملتاج إليه، الورقة ١١٦ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢
  .١٣٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٩ / ٦: والنجوم الزاهرة

، وهو سبق قلم من الناسخ، والتصحيح من تكملة املنذري وتاريخ ابن الدبيثي "سبع : " يف االصل) ١(
  .وتاريخ ابن النجار وخط الذهيب يف تاريخ االسالم

  .يف السابع والعشرين من رمضان منها على ما ذكره املنذري) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٣٢٥(  

  

والشمس ابن الزين، والعز الفاروثي، والعماد إمساعيل ابن الطبال، والرشيد حممد بن أيب القاسم، واد 
  .ابن اخلليلي، والشهاب االبرقوهي، وعدة

  .وآخر من روى عنه باالجازة القاضي تقي الدين سليمان ابن محزة احلنبلي
كان عمر بن كرم من أهل العبادة والعفاف منقطعا عن الناس : قال خمرجه" معجم االبرقوهي " ويف 

  .خاشعا عند قراءة احلديث تويف يف سادس رجب سنة تسع وعشرين وست مئة
نا متعففا متعبدا، ومن مروياته اخلامس من حديث ابن خملد عن كان صاحلا ورعا متدي: وقال ابن النجار

املخلصيات " طاهر بن خالد بن نزار، وابن كرامة، مسعه من نصر بن نصر العكربي، واالول الكبري من 
مسعه من أيب " اجلعديات " البن أيب الدنيا، مسعه من نصر بن نصر، والتاسع من " االعتبار " ، وكتاب "

" و " درجات التائبني " و " مسند عبد " للدارمي، و " االطعمة " و " ء النحاس جز" الوقت، و 
  ".حديث ابن صاعد " ، واخلامس والسادس من "صحيح البخاري 

وقرأت خبط السيف أمحد أن عمر بن كرم مل يعقب وأنه كان هلم محام فصودروا، وكان يزين مث عجز 
  .عرض، وكان يتزهد ويتقشفوانقطع يف دويرة، وكان ال يرد شيئا، ورمبا 

  
   ابن السلطان الكبري عالء الدينالسلطان الكبري جالل الدين منكوبري*  خوارزمشاه - ١٩٨

__________  
ابن االثري، وتاريخ السبط " كامل " سريته مشهورة يف كتب التواريخ املستوعبة لعصره مثل * (*) 

  = [ * ]يف " تاريخ االسالم " ذهيب يف وذكره ال)  وما قبلها٦٦٨ / ٨(املعروف مبرآة الزمان 

)٢٢/٣٢٦(  

  



حممد ابن السلطان خوارزمشاه تكش ابن خوارزمشاه أرسالن ابن امللك آتسز بن حممد بن نوشتكني 
  .اخلوارزمي

  ).١(متلك البالد، ودانت له االمم، وجرت له عجائب وعندي سريته يف جملد 
ولده جالل ) ٣(بادر والده عالء الدين وجعل جاليشه ) ٢(وملا دمهت التتار البالد املاوراء النهرية 

الدين يف مخسة عشر ألفا، فتوغل يف البالد، وأحاطت به املغول، فالتقاهم، فانكسر، وختلص بعد اجلهد، 
  .وتوصل

وأما أبوه فما زال متقهقرا بني يدي العدو حىت مات غريبا سنة سبع عشرة وست مئة يف جزيرة من 
  .البحر

كان جالل الدين أمسر تركيا قصريا منعجم العبارة، يتكلم بالتركية ): ٤(النسوي املوقع قال الشهاب 
  .وبالفارسية

وأما شجاعته فحسبك ما أوردته من وقعاته، فكان أسدا ضرغاما، وأشجع فرسانه أقداما، ال غضوبا وال 
ه صادف أيام الفتنة شتاما، وقورا، ال يضحك إال تبسما، وال يكثر كالما، وكان خيتار العدل غري أن

  .فغلب
  كان أمسر أصفر حنيفا مسجا الن أمه: وقال املوفق عبد اللطيف

__________  
 ٦٢٨مث عمل له إحالة يف وفيات سنة ) ٣٠١٢ أيا صوفيا ٧٨ - ٧٦: الورقة (٦٢٩وفيات سنة = 

 يف ١٣٠ / ٥: ، وانظر شذرات الذهب) من الد املذكور٧٠: الورقة(وطلب حتويله إىل وفياا 
  .٦٢٩وفيات سنة 

تأليف حممد بن أمحد النسوي املتوىف حوايل سنة " سرية السلطان جالل الدين منكوبري " هي ) ١(
  .١٩٥٣، ونشرها حافظ محدي يف القاهرة سنة ٦٣٩

  .هذا من تعابري الذهيب اخلاصة مل يستعمله أحد قبله) ٢(
  .مقدم اجليش: كلمة فارسية يريد ا) ٣(
  . اليت ذكرناها قبل قليلصاحب السرية) ٤(

[ * ]  

)٢٢/٣٢٧(  

  

هندية، وكان يلبس طرطورا فيه من شعر اخليل مصبغا بألوان، وكان أخوه غياث الدين أمجل الناس 
  .صورة وأرقهم بشرة، لكنه ظلوم وأمه تركية



  .وكان عسكره أوباشا فيهم شر وفسق وعتو: قلت
والغدر خلق هلم، أخذوا تفليس ) ١(كرب وال صغر الزىن فيهم فاش واللواط غري معذوق ب: قال املوفق

  .باالمان، مث غدروا وقتلوا وسبوا
كان يضرب م املثل يف النهب والقتل، وعملوا كل قبيح، وهم جياع جممعة، ضعاف العدد : قلت

  .واخليل
جنكزخان، فعظم على أبيه وقصده ) ٢] (ابن [ التقى جالل الدين التتار، فهزمهم،، وهلك مقدمهم 

التقى اجلمعان على ر السند، فازم جنكزخان مث خرج له كمني فتفلل مجع جالل الدين وفر إىل ناحية ف
وفر إىل ناحية غزنة يف حال واهية، ومعه أربعة آالف يف غاية الضعف، فتوجه حنو كرمان فأحسن إليه 

ري ومشاة ففر منه وسار إىل شرياز وعسكره على بقر ومح) ٤(ملكها، فلما تقوى غدر به وقتله ) ٣(
  .صاحبها، وجرت له أمور يطول شرحها ما بني ارتقاء واخنفاض، وهابته التتار، ولواله لداسوا الدنيا

وقد ذهب إليه حميي الدين ابن اجلوزي رسوال فوجده يقرأ يف مصحف ويبكي، مث اعتذر عما يفعله جنده 
  بكثرم، وعدم طاعتهم، وقد

__________  
، فمعذوق "واللواط ليس بقبيح وال معذوقا بشرط الكرب والصغر : " تاريخ االسالمأصل العبارة يف ) ١(

  .معلق، أخذه من العذق، وهو عذق النخلة ويشمل العرجون مبا فيه من الشماريخ: هنا معناه
  .إضافة منا يقتضيها السياق) ٢(
  .وال يستقيم املعىن ا" إليها : " يف االصل) ٣(
وتوجه حنو كرمان، وكان هناك ملكان كبريان فأحسنا إليه فلما : " االسالمأصل اخلرب يف تاريخ ) ٤(

  . رمحه اهللا كثري التصرف بالنصوص، كما بينا غري مرة-والذهيب " قوي شيئا غدر ما وقتل أحدمها 
[ * ]  

)٢٢/٣٢٨(  

  

فاستوىل على كثري تقاذفت به البالد إىل اهلند مث إىل كرمان مث إىل أعمال العراق، وساق إىل أذربيجان، 
منها، وغدر بأتابك أزبك، وأخرجه من بالده، وأخذ زوجه ابنة السلطان طغرل، فتزوجها، مث عمل 

مصافا مع الكرج فطحنهم، وقتل ملوكهم، وقوي ملكه، وكثرت مجوعه، مث يف اآلخر تالشى أمره ملا 
 ليلة، فنجا يف حنو من مئة كسره امللك االشرف موسى وصاحب الروم بناحية أرمينية، مث كبسته التتار

فارس، مث تفرقوا عنه إىل أن بقي وحده، فأحل يف طلبه مخسة عشر من التتار فثبت هلم وقتل اثنني 
فأحجموا عنه، وصعد يف جبل بناحية آمد يرتله أكراد فأجاره كبري منهم، وعرف أنه السلطان، فوعده 



عمه، وتركه عند أمه، فجاء كردي فيه بكل خري، ففرح الكردي، وذهب ليحضر خيال له ويعلم بين 
القتلنه فقد : اسكت هذا هو السلطان، فقال: ختلوا هذا اخلوارزمي عندكم ؟ قيل) ١(ليش : جرأة فقال

  .قتل أخي خبالط، مث شد عليه حبربة، قتله يف احلال يف نصف شوال سنة مثان وعشرين وست مئة
  

  .دلسمن كبار الزهاد باالن*  أبو حممد الروابطي - ١٩٩
مات سنة سبع وعشرين وست مئة، كان يسيح بثغور االندلس، يأوي يف : أخذ عنه ابن مسدي، وقال

مساجد الرب، له كرامات، أسر إىل طرطوشة وقيدوه، فقام النصراين ليلة فرآه يصلي، وقيده إىل جنبه، 
  فتعجب، فلما

__________  
  .الي شئ: لفظة عامية معناها) ١(

  ".تاريخ االسالم " مجة يف مل نعثر له على تر(*) 
[ * ]  

)٢٢/٣٢٩(  

  

أحضره، فجاء به، وجرت : أصبح رآه يف رجله، فرقبه ثاين ليلة فكذلك، فذهب فأخرب القسس، فقالوا
ال حيل أن نأسرك، فاذهب، ولطرطوشة ر تعمل فيه السفن، فلقيه أسري : بينه وبينهم حماورة، مث قالوا

  . إىل نصف الساق، فتعجبت النصارى، وشاعت القصةباهللا خذين فأخذ بيده وخاض: فقال
  

 ابن امللك امللك االجمد جمد الدين أبو املظفر رام شاه ابن نائب دمشق فروخشاه*  االجمد - ٢٠٠
شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك بعد والده، ملكه إياها عم أبيه السلطان صالح الدين فدامت دولته 

  ".ديوان " را حمسنا له نظم رائق وله مخسني سنة، وكان جوادا كرميا شاع
قهره السلطان امللك االشرف موسى، وأخذ منه بعلبك قبل موته بعام، وملكها الخيه الصاحل، فتحول 

  .االجمد املذكور إىل دمشق، ونزل بداره داخل باب النصر
  .روخشاهيةقتله مملوك له مليح يف شوال سنة مثان وعشرين وست مئة، فدفن عند والده باملدرسة الف

وهو جد امللك احلافظ حممد بن شاهنشاه صاحب أراضي جسرين، وله ذرية ا، وفر قاتله إىل السطح 
  .وخاف فألقى نفسه فهلك

__________  
، ومفرج ٤٥٣ / ٢: ، ووفيات االعيان٦٦٨ - ٦٦٨ / ٨: ، ومرآة الزمان٤٩: االعالق اخلطرية(*) 



  أيا صوفيا (٧٠:  الورقة، وتاريخ االسالم،)يف مواضع عديدة(الكروب 
، ٢٢٦ / ١: ، وفوات الوفيات٣٠٧ - ٣٠٤ / ١٠: ، والوايف بالوفيات١١٠ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢

: ٢٣٧ / ١ / ١: ، والسلوك للمقريزي٦٥ / ٤: ، ومرآة اجلنان١٣١ / ١٣: والبداية والنهاية
  . وغريها١٢٦ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٥ / ٦: والنجوم
[ * ]  

)٢٢/٣٣٠(  

  

 صاحب اليمن امللك املسعود أقسيس ابن السلطان امللك الكامل حممد بن أيب بكر*  املسعود - ٢٠١
  .بن أيوب

، وقبض على سليمان الذي كان من بين عمهم، )١(جهزه أبوه فافتتح اليمن يف أول سنة اثنيت عشرة 
 وعمل نيابة وتزوج بابنة جوزا من بنات سيف االسالم وأحبها، وحارب إمام الزيدية مرات، ومتكن

  .االمري عمر بن رسول الذي متلك اليمن من بعده، ومتلك مكة
  .وكان شهما شجاعا زعرا ظلوما، وقمع الزيدية واخلوارج

  .وملا مسع مبوت عمه املعظم عزم على أخذ دمشق
  .يف مخس مئة مركب) ٢(وكانت أثقاله على ما نقل أبو املظفر 

ة ألف ثوب، ومئة صندوق ماال، فقدم مكة، وقد أصابه ومعه ألف خادم ومئة قنطار عنرب وعود، ومئ
تصدق علي بكفن، ودفن : واهللا ما أرضى من مايل كفنا، مث بعث إىل فقري فقال: فاجل، وملا احتضر قال

  .باملعلى
  .وبلغين أن أباه سر مبوته، وكان يعسف التجار ويشرب اخلمر مبكة، ويرمي بالبندق عند البيت: قال

  سار آتسز إىل مكة وهي حلسن بن قتادة العلوي من): ٣(قال ابن االثري 
__________  

يف ترمجة  (٨٢ / ٥: ، ووفيات االعيان٦٥٨ / ٨: ، ومرآة الزمان٤١٣ / ١٢: الكامل البن االثري(*) 
، ٣١٥ / ٩: ، والوايف بالوفيات)٣٠١٢أيا صوفيا  (٦٢: ، وتاريخ االسالم، الورقة)امللك الكامل

  - ١٦٨ / ٤: ، والعقد الثمني للفاسي١٢٤ / ١٢: والبداية والنهاية
: ، وشذرات الذهب٢٦٢ / ٦: والنجوم الزاهرة) ٦١٥، ٦١١حوادث (، وعقد اجلمان للعيين ١٦٩

  . وغريها١٢٠ / ٥
  .وست مئة: يعين) ١(
  .٦٥٩ / ٨مرآة الزمان ) ٢(



فاسي يف وراجع العقد الثمني لل: ، باختصار شديد٦٢٠ يف حوادث سنة ٤١٣ / ١٢: الكامل) ٣(
  . فما بعدها١٦٨ / ٤: ترمجة حسن ففيه تفصيل مفيد

[ * ]  

)٢٢/٣٣١(  

  

  .بعد أبيه، فأساء إىل أهلها، فحاربه ببطن مكة، فازم حسن، وب آتسز مكة وتعثروا
مات يف مجادى اآلخرة سنة ست وعشرين وست مئة، وخلف ولدا وهو امللك الصاحل يوسف، عاش إىل 

  .بعد االربعني وست مئة
أقسيس، وهي كلمة مركبة تفسريها ما له اسم، : أطسيس، والعامة تقوله): ١(قال ابن خلكان 

  .من ال يعيش له ولد فسمى ولده أطسيس عاش: ويقولون
  

 بن عبد العزيز بن علي بن صيال احلريب الشيخ أبو حممد عبد الرمحان بن عتيق*  ابن صيال - ٢٠٢
  .املؤدب

  . بن زيد الوراقروى عن أيب الوقت، وعبد الرمحن
  .وعنه السيف ابن اد، والتقي ابن الواسطي، والشهاب االبرقوهي، وآخرون

  ".ذم الكالم " ومن مساع ابن الواسطي منه كتاب 
  .وعشرين وست مئة) ٢(تويف يف ربيع االول سنة ست 

__________  
  .٧٨ / ٥: يف ترمجة امللك العادل) ١(

، )٣٠١٢أيا صوفيا  (٦٥، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٢٨٥الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
  .١٢٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٥ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٠٩ - ١٠٨ / ٥: والعرب

" التكملة " هكذا ذكره املنذري يف " سبع : " هكذا وقع يف االصل، وهو وهم مبني، والصحيح) ٢(
  = [ * ]بيع االول من سنة سبع وعشرين وست وذكر أنه تويف ليلة السادس والعشرين من شهر ر

)٢٢/٣٣٢(  

  

 ابن االمني الشيخ العامل املسند عالء الدين أبو احلسن عبد السالم بن عبد الرمحن*  ابن سكينة - ٢٠٣
  .أيب منصور علي بن علي ابن سكينة البغدادي الصويف



  .سنة مثان وأربعني ومخس مئة) ١(ولد يف صفر 
ي، وحممودا فورجة، وأبا املظفر حممد ابن التريكي، وحيىي ابن تاج القراء، ومسع أبا الوقت السجز

  .والوزير الفلكي
  .ومسع حضورا من نصر ابن نصر العكربي، وسعيد ابن البناء

روى عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، وابن احلاجب، وأبو املظفر ابن النابلسي، واد عبد العزيز ابن 
  .ن الواسطي، وابن الزين، وآخروناخلليلي، وأبو إسحاق اب

  .وثقه ابن النجار
  .لنا عنه باالجازة فاطمة بنت سليمان) ٢(نسخ الكثري، وكان إنسانا متواضعا، روى 

  ).٣(تويف سنة سبع وعشرين وست مئة 
__________  

ومن  " العرب" و " تاريخ االسالم " مئة، وكذا ذكره املؤلف يف كتبه االخرى، ومل يذكر غريه، ومنها = 
  .يف سنة سبع أيضا" الشذرات " و " النجوم الزاهرة " تابع الذهيب يف وفاته فذكره صاحب 

، ٢٢٧٨الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢٢باريس  (١٤٣تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 
 ٦٥ ولقبه عالء الدين، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٥٢١الترمجة  / ٤: وتلخيص ابن الفوطي

 / ٦: ، والنجوم الزاهرة٧٧، واملختصر احملتاج إليه، الورقة ١٠٩ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أياصوفيا (
  .١٢٥ - ١٢٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٥

  ".يف الثالث عشر منه كما ذكر املنذري يف التكملة ) ١(
  .لكان أحسن" روت : " لو قال) ٢(
  ".التكملة " ر املنذري يف يف ليلة احلادي والعشرين من صفر، منها، كما ذك) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٣٣٣(  

  

 ابن شيخ الصوفية أيب العالمة لغوي العصر أبو احلكم عبد السالم بن عبدالرمحن*  ابن برجان - ٢٠٤
احلكم عبد السالم بن عبد الرمحان بن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن اللخمي االفريقي مث االشبيلي 

  .وذلك خمفف من أيب الرجالابن برجان، : املقرئ، ويقال له
  .أخذ القراءات عن مجاعة، والعربية عن أيب إسحاق بن ملكون

  .كان من أحفظ أهل زمانه للغة مسلما ذلك له، ثقة صدوقا): ١(قال االبار 
  .له رد على ابن سيده، وكان صاحلا مقبال على شأنه



  .مات سنة سبع وعشرين وست مئة، رمحه اهللا
  

 ابن لسلطان الدين امللك املعظم مظفر الدين أبو سعيد كوكربي بن عليا* *  صاحب إربل - ٢٠٥
بكتكني بن حممد التركماين صاحب إربل وابن صاحبها وممصرها امللك زين الدين علي كوجك، 
وكوجك هو اللطيف القد، كان كوجك شهما شجاعا مهيبا، متلك بالدا كثرية، مث وهبها الوالد 

  صاحب
__________  

، وغاية النهاية البن ١٠٩ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٦٦ - ٦٥: سالم، الورقةتاريخ اال(*) 
  .١٢٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٩٥ / ٢: ، وبغية الوعاة٣٨٥ / ١: اجلزري

  ).٣٦الورقة  / ٣(سقطت هذه الترمجة من نسخة االزهر من الد الثالث من تكملة ابن االبار ) ١(
 / ٤: ، ووفيات االعيان٢٤٩٨الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٦٨٣ - ٦٨٠ / ٨: مرآة الزمان(* *) 
 ١٢١ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٩٩ - ٩٧، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٢١ - ١١٣

 / ١٣: ، والبداية والنهاية٣٢الورقة  / ٢، ونثر اجلمان للفيومي، ١٠٢ / ٢: ، ودول االسالم١٢٢ -
، والنجوم ٢٢ - ٢١الورقة  / ٤، والعقد الثمني للفاسي، ٥ دقماق، الورقة ، ونزهة االنام البن١٣٧

  .١٤٠ - ١٣٨ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٨٢ / ٦: الزاهرة
[ * ]  

)٢٢/٣٣٤(  

  

املوصل، وكان يوصف بقوة مفرطة، وطال عمره، وحج هو واالمري أسد الدين شريكوه بن شاذي، 
  .ف وبر ومدرسة باملوصلوتويف يف سنة ثالث وستني ومخس مئة، وله أوقا

فلما مات متلك إربل ابنه هذا وهو مراهق، وصار أتابكه جماهد الدين قيماز، فعمل عليه قيماز وكتب 
حمضرا بأنه ال يصلح للملك وقبض عليه وملك أخاه زين الدين يوسف، فتوجه مظفر الدين إىل بغداد 

 بن مودود، فأقطعه حران، فبقي ا فما التفتوا عليه، فقدم املوصل على صاحبها سيف الدين غازي
مديدة، مث اتصل خبدمة السلطان صالح الدين، وغزا معه، ومتكن منه، وأحبه، وزاده الرها، وزوجه 

بأخته ربيعة واقفة الصاحبية، وأبان مظفر الدين عن شجاعة يوم حطني، وبني، فوفد أخوه صاحب إربل 
السلطان مظفر الدين إربل وشهرزور، واسترد على صالح الدين جندة فتمرض ومات على عكا فأعطى 

  .منه حران والرها
وكان حمبا للصدقة، له كل يوم قناطري خبز يفرقها، ويكسو يف العام خلقا ويعطيهم دينارا ودينارين، 



وبىن أربع خوانك للزمين، واالضراء، وكان يأتيهم كل اثنني ومخيس ويسأل كل واحد عن حاله 
  .هويتفقده ويباسطه وميزح مع

  .وبىن دارا للنساء، ودارا لاليتام، ودارا للقطاء، ورتب ا املراضع
  .وكان يدور على مرضى البيمارستان، وله دار مضيف يرتهلا كل وارد، ويعطى كل ما ينبغي له

وبىن مدرسة للشافعية واحلنفية وكان ميد ا السماط، وحيضر السماع كثريا، مل يكن له لذة يف شئ 
  .غريه

  . من دخول منكر بلده، وبىن للصوفية رباطني، وكان يرتل إليهم الجل السماعاتوكان مينع
وكان يف السنة يفتك أسرى جبملة وخيرج سبيال للحج، ويبعث للمجاورين خبمسة آالف دينار، وأجرى 

  .املاء إىل عرفات

)٢٢/٣٣٥(  

  

راق واجلزيرة وتنصب قباب فيقصر التعبري عنه، كان اخللق يقصدونه من الع) ١(وأما احتفاله باملولد 
خشب له والمرائه وتزين، وفيها جوق املغاين واللعب، ويرتل كل يوم العصر فيقف على كل قبة 

ويتفرج، ويعمل ذلك أياما، وخيرج من البقر واالبل والغنم شيئا كثريا فتنحر وتطبخ االلوان، ويعمل 
  .زيلةعدة خلع للصوفية، ويتكلم الوعاظ يف امليدان، فينفق أموال ج

  .فأعطاه ألف دينار" كتاب املولد " وقد مجع له ابن دحية 
وكان متواضعا، خريا، سنيا، حيب الفقهاء واحملدثني، ورمبا أعطى الشعراء، وما نقل أنه ازم يف حرب، 

  .وقد ذكر هذا وأمثاله ابن خلكان واعتذر من التقصري
  .سنة تسع وأربعني ومخس مئة بإربل) ٢(مولده يف احملرم 
  طالت عليه مداراة أوالد العادل، فأخذ مفاتيح إربل: قال ابن الساعي

فاحتفلوا له، واجتمع باخلليفة : وقالعها وسلم ذلك إىل املستنصر يف أول سنة مثان وعشرين، قال
  .وأكرمه، وقلده سيفني ورايات وخلعا وستني ألف دينار

املولد ثالث مئة ألف دينار، وعلى كان مظفر الدين ينفق يف السنة على ): ٣(وقال سبط اجلوزي 
  .ألف) ٤] (مئة [ اخلانقاه مئيت ألف دينار، وعلى دار املضيف 

  .وعد من هذا اخلسف اشياء
__________  

  .يعين املولد النبوي الشريف) ١(
  ".التكملة " ليلة السابع والعشرين منه، كما ذكر املنذري يف ) ٢(



  .٦٨٣ / ٨: مرآة الزمان) ٣(
  .من املرآةاالضافة ) ٤(

[ * ]  

)٢٢/٣٣٦(  

  

قشلميش، ومخسة آالف رأس شوي، ) ١(عددت على مساطه مئة فرس : قال من حضر املولد مرة: وقال
  .وعشرة آالف دجاجة، ومئة ألف زبدية، وثالثني ألف صحن حلواء

  ).٢(ما أعتقد وقوع هذا، فعشر ذلك كثري جدا : قلت
  .وقد حدث عن حنبل املكرب

مات ليلة اجلمعة رابع عشر رمضان سنة ثالثني وست مئة، وعمل يف تابوت، ومحل ) ٣(قال ابن خلكان 
لعدم املاء، فدفن بالكوفة رمحه اهللا ) ٥(، فاتفق أن الوفد رجعوا تلك السنة )٤(مع احلجاج إىل مكة 

  ).٦(تعاىل، وعاش اثنتني ومثانني سنة 
التابكية، ما ازم قط، ومدحه احليص وعاش أبوه فوق املئة، وعمي، وأصم، وكان من كبار الدولة ا

  ما أعرف ما تقول، ولكين أدري: بيص، فقال
  .وأمر له خبلعة وفرس ومخس مئة دينار! أنك تريد شيئا 

  
   ابنالسلطان أبو عبد اهللا امللك الناصر حممد ابن السلطان يعقوب*  صاحب الغرب - ٢٠٦

__________  
  .، مصحف"قرش : " يف املطبوع من املرآة) ١(
وفيات ) ٣" ! (والعهدة عليه فإنه خساف جمازف ال يتورع يف مقاله : " وقال يف تاريخ االسالم) ٢(

  .١٢٠ / ٤: االعيان
  .وكان قد أعد له ا قبة حتت اجلبل يدفن فيها) ٤(
  .وهي سنة إحدى وثالثني) ٥(
  .٥٤٩مل يذكر ابن خلكان عمره، لكن ذكر أنه ولد سنة ) ٦(

  : = [ * ]لعبد الواحد املراكشي، وانظر تاريخ االسالم" املعجب "  كتاب أخباره مفصلة يف(*) 

)٢٢/٣٣٧(  

  



  .السلطان يوسف بن عبداملؤمن بن علي القيسي، وأمه رومية امسها زهر
  .متلك البالد بعهد من أبيه متقدم

ر، وكان أشقر أشهل، أسيل اخلد، مليح الشكل، كثري الصمت واالطراق، شجاعا مهيبا، بعيد الغو
  .حليما، عفيفا عن الدماء، ويف لسانه لثغة، وكان يبخل، وله عدة أوالد

استوزر أبا زيد بن يوجان، مث عزله واستوزر االمري إبراهيم أخاه، وكتب سره ابن عياش، وابن خيلفنت 
  .الفازازي، وويل قضاءه غري واحد

  .حاربه ابن غانية، واستوىل على فاس
بن اجلزارة، واستفحل أمره، وهزم املوحدين مرات، وكاد أن ميلك وخرج عليه بالسوس االقصى حيىي 
  .املغرب، مث قتل، ويلقب بأيب قصبة

ويف سنة إحدى وست مئة سار السلطان وحاصر املهدية أشهرا، وأخذها باالمان من نواب ابن غانية، 
  واحناز إىل السلطان أخو ابن غانية سري

  .فاحترمه
بلغين أن مجلة ما أنفقه أبو عبد اهللا يف هذه السفرة مئة وعشرون ): ١(ه قال عبد الواحد بن علي يف تارخي

محال من الذهب، ورد إىل مراكش سنة أربع وست مئة، وفرغت هدنة الفرنج، فعرب السلطان جبيوشه إىل 
  ).٢(إشبيلية 

  حترك يف سنة مثان وست مئة جلهاد العدو، فنازل حصنا هلم) ٣(مث 
__________  

، ودول ٣٨ - ٣٦ / ٥:  من املطبوع، وهي ترمجة جيدة، والعرب٤١٢ - ٤٠٩ / ١ / ١٨= 
: ، وتاريخ ابن خلدون١٩٤ - ١٨٩ / ١: ، واالستقصا١٦٤: ، واالنيس املطرب٨٥ / ٢: االسالم

  . وغريها١٢٢: ، واحللل املوشية٢٤٦ / ٦
  .٣٩٨: املعجب) ١(

  .٣٩٧كما نقل الفقرة اليت قبلها عنه أيضا 
  .٦٠٧ك اختصارا شديدا، وكان عبوره سنة اختصر الذهيب ذل) ٢(
  .٣٩٩: املعجب) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٣٣٨(  

  



يف أقاصي املمالك يستنفر عباد الصليب، فاجتمعت له جيوش ما مسع ) ٢(، فسار الفنش )١(فأخذه 
الربشلوين، واستنفر السلطان أيضا ) ٣(مبثلها، وجندته فرنج الشام، وعساكر قسطنطينية، وملك أرغن 

التقى اجلمعان، وتعرف بوقعة العقاب، فتحمل الفنش محلة شديدة، فهزم املسلمني، واستشهد الناس، و
  .خلق كثري

وكان أكرب أسباب الكسرة غضب اجلند من تأخر عطائهم، وثبت السلطان ثباتا كليا لواله ال ستؤصل 
ا بياسة جيشه، وكانت امللحمة يف صفر سنة تسع وست مئة، ورجع العدو بغنائم ال توصف، وأخذو

  .عنوة فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  مرض السلطان أياما بالسكتة، ومات يف شعبان سنة عشر وست مئة،

تنكر حممد ليال : وكانت أيامه مخسة عشر عاما، وقام بعده ابنه املستنصر يوسف عشرة أعوام، ويقال
  .أنا اخلليفة، أنا اخلليفة: فوقع به العسس فانتظموه برماحهم، وهو يصيح

  
  . بن يعقوب املؤمينأبو يعقوب يوسف بن حممد) ٤(السلطان املستنصر باهللا *  ابنه - ٢٠٧

__________  
  .شلبترة: اسم هذا احلصن) ١(
  .ايضا، وهو ألفونس الثالث ملك قشتالة" االدفنش : " ويقال فيه) ٢(
  ".أرغون " وترسم أيضا ) ٣(

أيا صوفيا  (٢١٥وتاريخ االسالم، الورقة  فما بعد، ٤٠٤: أخباره يف املعجب لعبد الواحد(*) 
 / ٤: ، ومرآة اجلنان١٧٢: ، واالنيس املطرب٣٤٤: ، وجذوة االقتباس٨١ / ٥: ، والعرب)٣٠١١

  . وغريها٤٧
): " ١٩٤ / ١(، واالستقصا )٢٥٠ / ٦(، وتاريخ ابن خلدون )١٢٢(وقع لقبه يف احللل املوشية ) ٤(

  ".املنتصر باهللا 
[ * ]  

)٢٢/٣٣٩(  

  

  .لك املغرب سنة عشر، وكان بديع احلسن، بليغ املنطق غارقا يف وادي اللهو والبطالةمت
ولد سنة أربع وتسعني، فملكوه وله ست عشرة سنة فضيعوا أمر االمة، وأمة أم ولد، امسها قمر 

  .الرومية، وكان يشبه جبده
لطان عبداملؤمن، وقد حي قام ببيعته عيسى بن عبد املؤمن، فهو عم جده، وآخر من تبقى من أوالد الس



تبايعون ): ١(إىل حدود العشرين، فقام يوم البيعة كاتب سره أبو عبد اهللا بن عياش، وبقي يقول لالعيان 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ) ٣(املؤمنني على ما بايع عليه الصحابة ) ٢(أمري املؤمنني ابن أمري 

  ).٤(السمع والطاعة يف اليسر والعسر 
عليه عبدالرمحن ولد العاضد باهللا العبيدي املصري الذي هرب من بين أيوب إىل املغرب، فقامت وخرج 

معه صنهاجة، وعظم البالء به، وكثرت مجوعه، وكان ذا مست وصمت وتعبد، فقصد سجلماسة، فالتقاه 
ر لغربة بلده، متوليها حفيد عبداملؤمن، فانتصر ابن العاضد، ومل يزل يتنقل وتكثر مجوعه، وال يتم له أم

  ).٥(وعدم عشريته، والن لسانه غري لسان الرببر، مث أمسكه متويل فاس وصلبه 
مات املستنصر يف شوال سنة عشرين وست مئة ومل خيلف ولدا، فملكت املوحدون بعده عم أبيه عبد 

  .الواحد
__________  

  ).٤٠٧: املعجب(الذي روى ذلك هو عبد الواحد املراكشي، وكان حاضرا ) ١(
  .أمراء: يف االصل واملعجب) ٢(
  .أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " يف املعجب) ٣(
  ".املعجب " ولنص البيعة تتمة يف ..." يف املنشط واملكره واليسر والعسر: " يف املعجب) ٤(
  .٤٠٩ - ٤٠٨: انظر املعجب) ٥(

[ * ]  

)٢٢/٣٤٠(  

  

  .لطان عبداملؤمن صاحب املغربابن السلطان يوسف ابن الس*  عبد الواحد - ٢٠٨
القواد، فقاموا عليه وخلعوه، وخنقوه يف سنة إحدى وعشرين، ) ١(كان شيخا عاقال، لكنه مل يدار 

  .فكانت دولته تسعة أشهر
  

  . بن عبداملؤمن القيسي امللقب بامللك العادلابن السلطان يعقوب بن يوسف* *  عبد اهللا - ٢٠٩
نق عمه عبد الواحد ثارت الفرنج باالندلس، فالتقاهم العادل، فازم كان نائبا على االندلس، فلما خ

جيشه وفر إىل مراكش يف حال حنسه، فقبض املوحدون عليه مث بايعوا بالسلطنة حيىي ابن السلطان حممد 
بقل وجهه، فجاءت االخبار بأن إدريس ابن السلطان يعقوب قد ادعى اخلالفة ) ٢(ابن يوسف ملا 
المر بيحىي إىل أن طمعت فيه االعراب وحاصرته مبراكش، وضجر منه أهلها، وأخرجوه بإشبيلية، فآل ا

  فهرب املسكني إىل جبل



__________  
، ١٩٥ / ١: ، واالستقصا٨٤ - ٨٣ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٧: تاريخ االسالم، الورقة(*) 

 املراكشي أن الذي ويل ، وقد ذكر عبد الواحد٩٥ / ٥: ، وشذرات الذهب١٢٣: واحللل املوشية
: انظر سريته وأخباره يف املعجب(عرش املوحدين بعد أيب يعقوب هو ولده اآلخر أبو حممد عبد العزيز 

، لكنه روى االمر على التمريض لبعده عن مسرح االحداث حيث كان ببغداد يف ) فما بعدها٤١١
  .تلك املدة، وهو ما يقوي رواية الذهيب هذه

  ".اري يد: " يف االصل) ١(
، )٣٠١٢أيا صوفيا  (٤٠، وتاريخ االسالم، الورقة ٤١٦: املعجب لعبد الواحد املراكشي(* *) 

  . وغريها١٥: ، وتاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية١٢٣: ، واحللل املوشية١٩٦ / ١: واالستقصا
  .، وال يستقيم ا املعىن"كما : " يف االصل) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٣٤١(  

  

 طائفة، وأقبل ومتكن، وطرد نواب إدريس، وقتل منهم، وتوثب باالندلس ابن هود درن، مث ض معه
، ودعا إىل بين العباس، فمال إليه الناس، فهرب إدريس، وعرب إىل مراكش، فالتقى هو )١(اجلذامي 

  .وحيىي فهزم حيىي، ففر حيىي إىل اجلبل، وكانت والية العادل يف سنة عشرين
  د طليطلة، فاندك فيها املسلمون، مث يف اآلخر خنقويف دولته كانت امللحمة عن

  .العادل، وب قصره مبراكش، ومتلك حيىي بن حممد بن يعقوب، فحاربه عمه كما ذكرنا، مث قتل
  

 ابن  أبو العلى إدريس- كما زعم -السلطان امللك املأمون أمري املؤمنني *  صاحب املغرب - ٢١٠
  .داملؤمن بن علي القيسيالسلطان املنصور يعقوب بن يوسف بن عب

  .كان بطال شجاعا، مهيبا، داهية، فقيها، عالمة، أصوليا، ناظما ناثرا، وافر اجلاللة
كان باالندلس مع أخيه العادل عبد اهللا، فلما ثارت الفرنج عليه ترك االندلس العادل، واستخلف على 

ندلس، مث عدى وغلب على إشبيلية إدريس هذا، وجرت له أمور طويلة، مث خطب له باخلالفة باال
مراكش وانتزع امللك من حيىي بن حممد ابن عمه، والتقوا غري مرة، مث ضعف أمر حيىي، واستجار بقوم يف 

حصن من عمل تلمسان فقتل غيلة، ومتكن إدريس، وكان جبارا جريئا على الدماء، وأزال ذكر ابن 
  .تومرت من اخلطبة
__________  



  . يوسف، وهم أصحاب سرقسطة السابقونهو أبو عبد اهللا حممد بن) ١(
 / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٩٢: ، وتاريخ االسالم، الورقة٤١٦: املعجب للمراكشي(*) 

، ١٣٥ / ٥: ، وشذرات الذهب١٤٧ / ١: ، واالحاطة البن اخلطيب١٢٣: ، واحللل املوشية١١٨
  .١٩٧ / ١: واالستقصا

[ * ]  

)٢٢/٣٤٢(  

  

  .ثني وست مئة، فملكوا بعده ابنه الرشيد، فبقي عشر سننيمات يف الغزو يف سنة ثال
  .والدريس رسالة طويلة أفصح فيها بتكذيب مهديهم وضالله، نقل ذلك املؤيد يف تارخيه

  
  .السلطان امللقب بالرشيد عبد الواحد بن املأمون إدريس املؤمين*  ابنه - ٢١١

ن تومرت، يستميل بذلك قلوب املوحدين، متلك، ومتكن، مث أعاد اخلطبة بذكر املهدي املعصوم اب
وكانت أيامه عشرة أعوام، تويف غريقا يف صهريج بستان له مبراكش، وكتموا موته شهرا مث ملكوا أخاه 

  .السعيد علي بن إدريس الذي قتل
  .غرق الرشيد يف سنة أربعني وست مئة

  
ربلي الشاعر امللقب  بن رام بن جربيل االحسام الدين عيسى بن سنجر* *  احلاجري - ٢١٢

  .مشهور" ديوانه " باحلاجري الكثاره من ذكر احلاجر يف شعره، و 
  :كان من أوالد اجلند، ونظمه فائق، أخد عنه كثريا ابن خلكان، وهو القائل

__________  
أيا صوفيا  (٢٢٥: ، وتاريخ االسالم، الورقة٤١٨ - ٤١٧: املعجب لعبد الواحد املراكشي(*) 

، ٢٠٨ / ٥: ، وشذرات الذهب١٢٥: ، واحللل املوشية١٦٦ - ١٦٥ / ٥ :، والعرب)٣٠١٢
  .٢٠١ / ١: واالستقصا

، وتاريخ ٥٠٥ - ٥٠١ / ٣: ، ووفيات االعيان٢٤٠الورقة  / ٥: عقود اجلمان البن الشعار(* *) 
: ، وشذرات الذهب٢٩١ - ٢٩٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٢٧االسالم، الورقة 

١٥٦ / ٥.  
[ * ]  

)٢٢/٣٤٣(  



  

إال وتظلمت * ما كان ألذ عامه من عام يا علوة ما ذكرت أيامكم * حيا وسقى احلمى سحاب هامي 
  .على االيام وثبت عليه شخص بدد مصارينه يف شوال سنة اثنتني وثالثني وست مئة

  .بإربل وله حنو من مخسني سنة
  هام فيك احلوجيري* للغزال االسيمر أيهذا االريبلي * أي طرف أحيور : وله

 ابن املرتضى أيب املسند السيد االمري أبو حممد احلسن ابن االمري السيد علي*  االمري السيد - ٢١٣
  .احلسني بن علي العلوي احلسين البغدادي
  .وما معه للدواليب" الذرية الطاهرة " حدث عن احلافظ حممد بن ناصر بكتاب 

  .وكان صدرا مكرما وسريا حمتشما
ه أبو نصر حممد بن املبارك املخرمي شيخ للفرضي، والشيخ عز الدين الفاروثي، وظهري الدين حدث عن

علي ابن الكازروين املؤرخ، والعماد إمساعيل ابن الطبال، والرشيد بن أيب القاسم، وآخر أصحابه 
  .باالجازة تقي الدين سليمان احلاكم
  ).١(ومساعه من ابن ناصر يف اخلامسة 

__________  
، )٣٠١٢أيا صوفيا  (٩٢، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٤٨٠الترمجة  / ٣:  تكملة املنذري(*)

، وشذرات ٢٨١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٦ - ٥الورقة  / ١١، والوايف بالوفيات، ١١٩ / ٥: والعرب
  .١٣٥ / ٥: الذهب

  .فيكون مساعه حضورا) ١(
[ * ]  

)٢٢/٣٤٤(  

  

  ).٢( وست مئة، وله ست ومثانون سنة سنة ثالثني) ١(تويف يف شعبان 
  .ومسع أيضا من هبة اهللا بن هالل الدقاق

  .وهو من ذرية جعفر بن حسن ابن السيد احلسن ابن االمام علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
  

 بن أمحد بن شيخ احلنفية العالمة مجال الدين أبو الفضل عبيد اهللا بن إبراهيم*  العبادي - ٢١٤
مر بن عبد العزيز بن حممد بن جعفر بن هارون بن حممد بن أمحد بن حمبوب بن الوليد بن عبدامللك بن ع

  .عبادة بن الصامت االنصاري العبادي احملبويب البخاري احلنفي



  .انتهت إليه معرفة املذهب، وكان ذا هيبة وتعبد
ن مشس االئمة تفقه بالعالمة عماد الدين عمر بن بكر الزرجنري، عن أبيه وابن مازة، كالمها ع

السرخسي، عن مشس االئمة احللوائي، عن احلسني بن اخلضر النسفي، عن أيب بكر الكماري، عن عبد 
اهللا بن حممد ابن يعقوب االستاذ، عن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن حفص البخاري، عن أبيه، عن حممد 

  .بن احلسن، عن االمام أيب حنيفة
  .بن منصور قاضي خان، ومسع منه ومن أيب املظفر ابن السمعايننعم، وتفقه أيضا بفخر الدين حسن 

__________  
  .يف اخلامس والعشرين منه، كما ذكر املنذري يف تكملته) ١(
  .٥٤٤ذكر املنذري أن مولده يف اخلامس والعشرين من ذي احلجة سنة ) ٢(

، )٣٠١٢أيا صوفيا " (تاريخ االسالم "  من ٩٤: كتب الذهيب ترمجته بورقة طيارة عند الورقة(*) 
  .، وكتب طبقات احلنفية١٣٧ / ٥: ، وشذرات الذهب١٢٠ / ٥: العرب: وانظر
[ * ]  

)٢٢/٣٤٥(  

  

تفقه به خلق، ومسع منه سيف الدين سعيد بن مطهر الباخرزي، وشرف الدين حممد بن حممد العدوي، 
  . بن نصر البخاري، وآخرونومجال الدين حممد بن حممد احلسيين، والعالمة حافظ الدين حممد بن حممد

  .مات يف مجادي االوىل سنة ثالثني وست مئة وله أربع ومثانون سنة: ترمجه لنا الفرضي، وقال
  

  .الوزير الكبري مؤيد الدين حممد بن حممد بن عبد الكرمي الكاتب*  القمي - ٢١٥
ب القمي مكانه، قدم بغداد وصحب ابن القصاب، مث ابن مهدي، فلما مات كاتب السر ابن زبادة رت

فلم يغري زيه، القميص والشربوش، على قاعدة العجم، مث ناب يف الوزارة، ومل يزل يف ارتقاء حىت إن 
القمي نائبنا يف البالد والعباد، فقرئ ذلك عاما، فلما استخلف الظاهر رفعه وحكمه : الناصر كتب خبطه

  .يف العباد
  . جبارا شديد الوطأةوكان كاتبا بليغا منشئا مرجتال، سائسا، وقورا،

  .فهلكا سنة ثالثني) ٢(، وسجن هو وابنه )١(نكب يف سنة تسع وعشرين وست مئة 
__________  

: ، والكتاب املسمى باحلوادث اجلامعة٢٦٤، ٢٥٧، ٢٥١: خمتصر التاريخ لظهري الدين الكازروين(*) 
أيا  (١٠٠: لورقة، وتاريخ االسالم، ا٣٢٦، ١٥٣: ، والفخري البن الطقطقي٣٣، ٣٢، ٢٠، ١٩



  .١٤٧ / ١: ، والوايف بالوفيات)٣٠١٢صوفيا 
  .، على ما ذكره الظهري الكازروين٦٢٩عزل بكرة السبت سابع عشر شوال سنة ) ١(
امسه أمحد، وكان أمحد هذا قد أساء السرية وجترب وقطع االلسنة وسفك الدم احلرام ومل يكفه والده ) ٢(

  .عن ذلك، فكان هو سبب النكبة
[ * ]  

)٢٢/٣٤٦(  

  

 بن عبد الغين بن أيب االمام العامل احلافظ املتقن الرحال معني الدين أبو بكر حممد*  ابن نقطة - ٢١٦
  .بكر بن شجاع بن أيب نصر البغدادي احلنبلي

  .ولد بعد السبعني ومخس مئة
  .وكان أبوه من الزهاد، فعين أبو بكر باحلديث، ومجع وألف

  .يف سنة ست مئة وبعدها) ١(بن كليب، مث طلب مسع من حيىي بن بوش، وفاته ا
ومسع من أيب أمحد بن سكينة، وأيب الفتح املندائي، وابن طربزذ، وعبد الرزاق اجليلي، وابن االخضر، 
وحممد بن علي القبيطي، وعدة، وبأصبهان من عفيفة الفارفانية، وزاهر الثقفي، واملؤيد بن االخوة، 

  .ملضري، وعائشة بنت معمر، وعدةوأسعد بن روح، وحممود بن أمحد ا
وبنيسابور من منصور الفراوي، واملؤيد الطوسي، وزينب، وحبران من عبد القادر احلافظ، وبدمشق من 
الكندي وابن احلرستاين، وحبلب من االفتخار اهلامشي، ومبصر من احلسني بن أيب الفخر، وعبد القوي بن 

  . ودنيسر، ومكةاجلباب، وبالثغر من حممد بن عماد، وبدمنهور،
  وكان ثقة، حسن القراءة، جيد الكتابة، مثبتا فيما يقوله، له مست

__________  
، وتلخيص ابن ٣٩٣ - ٣٩٢ / ٤: ، ووفيات االعيان٢٣٧٤الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

، وتاريخ االسالم للذهيب، ٣٧): املنسوب خطأ(، واحلوادث اجلامعة ١٥٠٨الترمجة  / ٥: الفوطي
 - ١٤١٢ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ١١٧ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٨٩ - ٨٨ة الورق

الورقة  / ٢، ونثر اجلمان للفيومي، ٢٦٨ - ٢٦٧ / ٣: ، والوايف بالوفيات٦٧١: ، واملشتبه،١٤١٤
 / ٢: ، واملستطرف١٨٤ - ١٨٢ / ١: ، والذيل البن رجب١٣٣ / ١٣: ، والبداية والنهاية٤٢

: ، والتاج املكلل للقنوجي١٣٤ - ١٣٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٧٩ / ٦: رة، والنجوم الزاه١٩٩
١٢٩.  



  .يعين طلب العلم) ١(
[ * ]  

)٢٢/٣٤٧(  

  

  .ووقار، وفيه ورع وصالح وعفة وقناعة
  .حافظ، دين، ثقة، ذو مروءة وكرم: سئل عنه الضياء، فقال

  .ثقة، دين، مفيد: وقال الربزايل
د، واملنذري، وعبد الكرمي ابن منصور االثري، والشرف حسني أخذ عنه السيف أمحد ابن ا: قلت

االربلي، وأبو الفتح بن عمر احلاجب، وأخوه عثمان، وعز الدين عبدالرمحن بن حممد ابن احلافظ وابنه 
  .أبو موسى ليث، والشيخ عز الدين الفاروثي

  .وأجاز جلماعة من مشاخينا، منهم فاطمة بنت سليمان
  ) ".٢(واملسانيد ) ١(د يف معرفة رواة الكتب التقيي" وصنف كتاب 

هو ": املباركي " البن ماكوال يدل على سعة معرفته، قال فيه يف ) ٣" (االكمال " وألف مستدركا على 
هو سليمان بن داود فأخطأ، وأظن أنه : وقال االمري: سليمان بن حممد، مسع أبا شهاب احلناط، مث قال

طيب ذكره يف تارخيه على الوهم أيضا، لكن ذكره على الصواب يف نقله من تاريخ اخلطيب، فإن اخل
  .ترمجة أيب شهاب عبد ربه

أبو داود املبارك سليمان بن حممد كناه ومساه لنا عبد اهللا بن حممد ": الكىن " وقال احلاكم يف 
نهم خلف حدث عن املبارك مجاعة فسموا أباه حممدا م: االسفراييين، مسع أبا شهاب، مث قال ابن نقطة

البزار وهو من أقرانه، وموسى بن هارون، وعبد اهللا بن أمحد، واملعمري، وإسحاق بن موسى، وأبو 
  .يعلى، وأمحد الصويف
__________  

  ".السنن : " املشهور) ١(
  .وقد أخذنا منه كثريا: هو عندي ومل حيقق بعد) ٢(
  .نسخة معروفة وعندنا منه غري نسخة) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٣٤٨(  

  



  بامللتقط مما" وقد أوردنا لكل رجل منهم حديثا يف كتابنا املوسوم : المث ق
  ).١" (يف كتب اخلطيب، وغريه من الوهم والغلط 

  .هي جارية عرفنا ا، ربت شجاعا جدنا: سئل أبو بكر عن نقطة، فقال: قلت
  .تويف أبو بكر يف الثاين والعشرين من صفر سنة تسع وعشرين وست مئة

  .كهال
  

 بن يوسف ابن بدل الشيخ العامل الزاهد العابد القدوة أبو علي احلسن بن أمحد* الوقي  ا- ٢١٧
  .العجمي االوقي

أكثر عن احلافظ السلفي، وعن عبد الواحد بن عسكر، وحممد بن علي الرحيب، ومشرف بن املؤيد 
هدة وأحوال اهلمذاين، واملفضل بن علي املقدسي، وأقام ببيت املقدس أربعني سنة، وكان صاحب جما

  .وتأله وانقطاع
أبو اد، وقاضي ) ٢(روى عنه الضياء، والربزايل، والكمال ابن الدمخيسي، والكمال العدميي، وابنه 

  نابلس حممد بن حممد بن صاعد،
__________  

االول إظهار سعة علم : الظاهر لنا ان االمام الذهيب إمنا أورد هذا املثال من كتاب ابن نقطة لسببني) ١(
الرحال يف الرجال، وتتبعه للمصادر والروايات، والثاين لذكر تأليفه اآلخر الذي رد فيه على كتب 

  .اخلطيب وغريه يف املشتبه
 / ٤، وبغية الطلب البن العدمي، ٢٤٤٧الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٤٠٨ / ١: معجم البلدان(*) 

، ١١٩ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا ( ٩٢، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٥٩ - ١٥٧الورقة 
  .١٣٥ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٦وتوضيح املشتبه البن ناصر الدين، الورقة 

  .يعين ابن كمال الدين ابن العدمي) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٣٤٩(  

  

  .ورضي الدين أبو بكر القسنطيين، وأبو املعايل االبرقوهي
، وأدخلت )٢( من أعمال العجم بقرب مراغة  من أهل إوه بليدة- وهو بكسر اهلمزة -) ١(واالوقي 

  .القاف يف النسب بدال من اهلاء
هو زاهد أهل زمانه، كثري التالوة والعبادة : سألت أبا عبد اهللا الربزايل عنه، فقال: قال عمر بن احلاجب



  .واالجتهاد، معرض عن الدنيا، صليب يف دينه
  .كان له أصول حيدث منها، وله فهم ومعرفة يسرية: قلت

أخربنا حممد بن حممد احلاكم، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا السلفي، أخربنا حممد بن حممد املديين، 
أخربنا أمحد بن عبدالرمحن القاضي إمالء سنة تسع وأربع مئة، حدثنا أبو أمحد العسكري، حدثنا عبدان، 

 عن أبيه، عن عائشة أن حدثنا حممد بن عبيد الكويف، حدثنا صاحل بن موسى، حدثنا هشام بن عروة،
  ).٣" (إن من الشعر حكمة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تويف يف صفر سنة ثالثني وست مئة، وله ست ومثانون سنة
__________  

النه مل يذكر وفاته يف هذا وسيذكرها يف " تويف " وال معىن لقوله هنا " تويف االوقي : " يف االصل) ١(
حيث " تاريخ االسالم "  تأيت يف نقله السريع من - رمحه اهللا -ق قلم من املؤلف آخر الترمجة، وهو سب

  ". يف عاشر صفر - بكسر اهلمزة -تويف االوقي " قال يف آخر ترمجته هناك 
  ".تاريخ االسالم " ولو أنه مل يذكر وفاته يف آخر الترمجة ال بقينا النص كما يف 

  .لذي قال ذلك هو احلافظ عبد القادر الرهاويصرح املؤلف يف تاريخ االسالم أن ا) ٢(
": التقريب " صاحل بن موسى هو ابن اسحاق بن طلحة التيمي الكويف، قال احلافظ يف : قال شعيب) ٣(

   من طرق٤٩ / ١٤ و ١٨ / ٨ و ٥٤ / ٤" تارخيه " متروك وأخرجه اخلطيب يف 
 من طريقني، عن الزهري، عن )٢١٠٢و ) ٢١٠١(عن هشام بن عروة ذا االسناد وأخرجه البزار 

من طريق علي بن حرب املوصلي، عن عبد اهللا ابن ) ٢١٠٣(عروة، عن عائشة، وأخرجه أيضا 
، وزاد نسبته للطرباين ١٢٣ / ٨" امع " إدريس، عن هشام عن أبيه، عن عائشة، وأورده اهليثمي يف 

  . علي بن حرب املوصلي، وهو ثقةوأجد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح غري: وقال" االوسط " يف 
[ * ]  

)٢٢/٣٥٠(  

  

 بن الشيخ االمني املرتضى املسند صفي الدين أبو بكر عبد العزيز بن أيب الفتح أمحد*  ابن باقا - ٢١٨
  .االصل احلنبلي التاجر السفار نزيل مصر) ١(عمر بن سامل بن حممد بن باقا البغدادي السييب 

  . ومخس مئةولد يف رمضان سنة مخس ومخسني
ومسع من أيب زرعة املقدسي عدة كتب، وأيب بكر بن النقور، وعلي ابن عساكر البطائحي، وعلي بن أيب 

  .سعد، وحيىي بن ثابت، وعبد احلق اليوسفي، ومجاعة
  .وشهد عند القضاة، وكان تاليا لكتاب اهللا صدوقا جليال



ن عبد القوي، وحممد بن إبراهيم حدث عنه ابن نقطة، واملنذري والرشيد عمر الفارقي، وداود ب
امليدومي، وحممد بن عبد املنعم اخليمي، وأخوه إمساعيل، واخلطيب علي بن نصر اهللا الصواف، وحممد 

ابن عبد املنعم بن شهاب املؤدب وأخوه عيسى، وحممد بن عبد القوي بن عزون، وحممد بن صاحل 
بن درباس، ووهبان بن علي املؤذن، وجربيل اجلهين، وغازي املشطويب، وأمحد ابن االغالقي، وإسحاق 

  بن اخلطاب، وجعفر بن حممد االدريسي، والبهاء علي بن القيم، وأبو
  .املعايل االبرقوهي

  .وآخر من روى عنه باالجازة القاضي تقي الدين سليمان
__________  

أيا صوفيا ( ٩٤ - ٩٣، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٤٨٦الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
، ٢٠٠، وذيل التقييد للفاسي، الورقة ١٨٧ / ٢: ، والذيل البن رجب١١٩ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢

  .١٣٦ - ١٣٥ / ٥: وشذرات الذهب
  .قرية كانت من سواد بغداد" السيب " منسوب إىل ) ١(

[ * ]  

)٢٢/٣٥١(  

  

قرأ يف الفقه على أيب الفتح ، وكان صدوقا، جليال، "سنن ابن ماجة " كتبت خبطي عنه : قال ابن النجار
  .بن املين

  .تويف فجاءة يف تاسع عشر رمضان سنة ثالثني وست مئة: قلت
  

الشيخ الفاضل املسند بدر الدين أبو القاسم علي ابن الشيخ االمام أيب الفرج *  ابن اجلوزي - ٢١٩
  . بن علي بن حممد بن علي ابن اجلوزي البكري البغدادي الناسخعبدالرمحن

  . رمضان سنة إحدى ومخسني ومخس مئةولد يف
ومسع من أيب الفتح بن البطي، وحيىي بن ثابت، وأيب زرعة، وأمحد بن املقرب، والوزير ابن هبرية، 

  .وشهدة، وعمل الوعظ وقتا، مث ترك
وكان كثري النوادر، حلو الدعابة، لزم البطالة والنذالة مدة، مث لزم النسخ، وليس خطه جيدا، وكان 

  .من كتبه) ١(دم نفسه، وينال من أبيه، ورمبا غل متعففا خي
  ، والتقي ابن)٢(حدث عنه السيف، والعز عبدالرمحن احلافظ 

__________  



  ،)كيمربج (١٤٤، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة ١٨١: التقييد البن نقطة، الورقة(*) 
خ االسالم للذهيب، ، وتاري٢٤٨٩الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٦٧٩ - ٦٧٨ / ٨: ومرآة الزمان

، والوايف ٩٦، واملختصر احملتاج إليه، الورقة ١٢٠ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٩٥الورقة 
  .١٣٧ / ٥: ، وشذرات الذهب١٣٦ / ١٣: ، والبداية والنهاية٩٤الورقة  / ١٢بالوفيات، 

  .سرق: أي) ١(
  .عز الدين عبد الرمحان بن حممد بن عبد الغين املقدسي: يعين) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٣٥٢(  

  

الواسطي، والكمال علي بن وضاح، وأبو الفرج ابن الزين، وأبو العباس الفاروثي، ومشس الدين حممد 
  .بن هبرية نزيل بلبيس، وباالجازة أبو نصر ابن الشريازي، والقاضي احلنبلي

" المساعيلي صحيح ا" هو صحيح السماع، ثقة، كثري احملفوظ، حسن االيراد، مسع ): ١(قال ابن نقطة 
  .من حيىي بن ثابت
وعظ يف صباه، وكان كثري امليل إىل اللهو واخلالعة، فترك الوعظ واشتغل مبا ال جيوز، : وقال ابن النجار

  .وصاحب املفسدين
  .إين الدعو عليه كل ليلة وقت السحر: مسعت أباه يقول

م عشرة كراريس، وهو قليل ومل يزل على طريقته إىل آخر عمره، وكان ال يقبل صلة، ويكتب يف اليو
  .املعرفة
  .مات يف سلخ رمضان سنة ثالثني وست مئة: قلت
  

  الشيخ االمام العالمة احملدث االديب النسابة عز الدين أبو احلسن*  ابن االثري - ٢٢٠
__________  

  .١٨١التقييد، الورقة ) ١(
، وتاريخ ابن الدبيثي، )اهريةظ (٨، وإكمال االكمال البن نقطة، الورقة ٧٩ / ٢: معجم البلدان(*) 

، ١٦٢: ، وذيل الروضتني اليب شامة٢٤٨٤الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)كيمربج (١٦٠الورقة 
: ، واحلوادث اجلامعة٣٣٧الترمجة  / ٤: ، وتلخيص ابن الفوطي٣٥٠ - ٣٤٨ / ٣: ووفيات االعيان

، )٣٠١٢أيا صوفيا  (٩٦ - ٩٥رقة ، وتاريخ االسالم للذهيب، الو١٦١ / ٣: ، وخمتصر أيب الفداء٨٨
، ١٠٢ / ٢: ، ودول االسالم١٤٠٠ - ١٣٩٩ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ١٢١ - ١٢٠ / ٥: والعرب



، وطبقات ٣٣الورقة  / ٢، ونثر اجلمان للفيومي، ١٨٩ - ١٨٨الورقة  / ١٢والوايف بالوفيات، 
، والعقد املذهب ١٣٩ / ١٣: ، والبداية والنهاية٢٤، وطبقات االسنوي، الورقة ١٢٧ / ٥: السبكي

  = [ * ]، ونزهة االنام ١٨٧ - ١٦٦البن امللقن، الورقة 

)٢٢/٣٥٣(  

  

علي بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد اجلزري الشيباين، ابن الشيخ االثري أيب الكرم، 
  .)١" (معرفة الصحابة " ، ومصنف كتاب "الكامل " امللقب ب " التاريخ الكبري " مصنف 

مولده جبزيرة ابن عمر يف سنة مخس ومخسني، ونشأ هو ا وأخواه العالمة جمد الدين والوزير ضياء 
  .الدين، مث حتول م أبوهم إىل املوصل فسمعوا ا، واشتغلوا، وبرعوا، وسادوا

مسع من اخلطيب أيب الفضل الطوسي، وحيىي بن حممود الثقفي، ومسلم بن علي السيحي، وببغداد، ملا 
دمها رسوال، من عبد املنعم بن كليب، ويعيش بن صدقة، وعبد الوهاب بن سكينة، وبدمشق من أيب ق

  .القاسم بن صصرى، وزين االمناء
وكان إماما، عالمة، أخباريا، أديبا، متفننا، رئيسا، حمتشما، كان مرتله مأوى طلبة العلم، ولقد أقبل يف 

  .يل والنازلآخر عمره على احلديث إقباال تاما، ومسع العا
  .للسمعاين وهذبه" االنساب " ومل يتمه، واختصر " تاريخ املوصل : " ومن تصانيفه

  .وقدم الشام رسوال فحدث بدمشق، وحبلب
__________  

، ٢٨٢ - ٢٨١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣، وااللقاب البن حجر، الورقة ٥البن دقماق، الورقة = 
 - ١٩٨، وطبقات الزيله يل، الورقة ١٢زي، الورقة ، وديوان ابن الغ١٣٧ / ٥: وشذرات الذهب

  .، وغريها كثري١٢٥: ، والرسالة املستطرفة٩٣: ، والتاج املكلل١٤: ، والتعليقات للكنوي١٩٩
  .املعروف بأسد الغابة يف معرفة الصحابة) ١(
  . بتصرف٣٤٩ / ٣: وفيات االعيان) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٣٥٤(  

  

جممع الفضالء، اجتمعت به حبلب فوجدته مكمال يف الفضائل كان بيته باملوصل : قال ابن خلكان
  .والتواضع وكرم االخالق، فترددت إليه وكان اخلادم أتابك طغرل قد أكرمه وأقبل عليه حبلب



وحدثنا عنه " تاريخ حلب " حدث عنه ابن الدبيثي، والقوصي، وجمد الدين ابن العدمي وأبوه يف : قلت
  ).١(د القضائي أبو الفضل بن عساكر، وأبو سعي

، وكذا ذكره املنذري والقوصي وابن احلاجب "علي بن حممد بن عبد الكرمي : " وكان يكتب امسه كثريا
علي بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي : " وشيخنا ابن الظاهري يف خترجيه البن العدمي، وإمنا هو بال ريب

بن خلكان وابن الساعي ومشس الدين كما هو يف نسب أخويه وابن أخيه شرف الدين، وكما ذكره ا" 
  ).٢(يوسف ابن اجلوزي 

  فأما اجلزيرة املذكورة فهي مدينة بناها ابن عمر وهو االمري عبد العزيز
يف ترمجة أيب ) ٣(رأيت يف تاريخ ابن املستويف : ابن عمر الربقعيدي، قاله ابن خلكان، وقال أيضا

 أنه من جزيرة أوس وكامل ابين عمر بن أوس التغليب، - يعين جمد الدين -السعادات املبارك بن االثري 
  .بل هي منسوبة إىل أمري العراق يوسف بن عمر الثقفي، فاهللا أعلم: وقيل

  تويف عز الدين يف اخلامس: قال القاضي سعد الدين احلارثي
__________  

  .مصحف، هو أبو سعيد سنقر القضائي شيخ الذهيب" العضائي : " يف االصل) ١(
 بن عبد اهللا أبو املظفر مشس الدين، سبط أيب الفرج - أو قزغلي - يوسف بن قزأوغلي هو) ٢(

  . ه٦٥٤اجلوزي، املتويف سنة 
تاريخ إربل، املعروف بنباهة البلد اخلامل مبن ورده من االماثل، الذي حقق جملده الثاين : يعين) ٣(

  .صديقنا الدكتور سامي الصقار العراقي نزيل السعودية
[ * ]  

)٢٢/٣٥٥(  

  

  .والشعرين من شعبان سنة وثالثني وست مئة
  .مات يف رمضان من السنة: وقال أبو العباس أمحد ابن اجلوهري

مات يف شعبان، مل : وقال املنذري وابن خلكان وأبو املظفر سبط اجلوزي وابن الساعي وابن الظاهري
  .يعينوا اليوم، وقد عينه احلارثي

  .بقة مساع تارخيها يف نصف شعبان من السنةوقد رأيت أنا خطه تصحيحا على ط
وفيها مات اء الدين إبراهيم بن أيب اليسر شاكر التنوخي الفقيه الكاتب، واحلسن ابن االمري السيد 
علي بن املرتضى العلوي، واحملدث عمر بن حممد بن احلاجب االميين، وصاحب إربل مظفر الدين، 

اهللا بن عنني، والفقيه املعاىف بن إمساعيل بن أيب السنان والكاتب الشاعر شرف الدين حممد بن نصر 



  املوصلي، والظهري حيىي بن جعفر ابن
  .الدامغاين، ويونس ابن سعيد بن مسافر القطان

  
 بن باتكني اجلوهري الشيخ الصاحل املسند أبو حممد إمساعيل بن علي بن إمساعيل*  ابن باتكني - ٢٢١

  .البغدادي
  ).١(ولد سنة إحدى ومخسني 

  ومسع من هبة اهللا بن هالل، وأيب املعايل عمر بن علي الصرييف،
__________  

، وتاريخ ٢٥٥٤الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢١باريس  (١٤٧تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 
 ٦: ، والنجوم الزاهرة١٢٤ - ١٢٣ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٠٦االسالم للذهيب، الورقة 

  .١٤٤ / ٥:  وشذرات الذهب،٢٨٦/ 
  ".التكملة " يف الثاين عشر من ذي احلجة، على ما ذكره املنذري يف ) ١(

[ * ]  

)٢٢/٣٥٦(  

  

  .وأيب الفتح بن البطي، وأيب زرعة، وأمحد بن املقرب، وعدة
  .روى عنه أمحد ابن اجلوهري، وعمر بن احلاجب، وعز الدين الفاروثي، وابن النجار، ومجاعة

  .ر ابن عساكر، والقاضي احلنبلي، وأيب نصر ابن الشريازي، وغريهموأجاز للفخ
  .لعبد الرزاق" املغازي " ملوسى بن عقبة، و " املغازي " ومن مسموعه 
  .مسعت منه ومساعه صحيح: قال ابن نقطة

  .هو ثقة صاحل: وقال غريه
  .مات يف الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وثالثني وست مئة

  
الشيخ االمام الفقيه الكبري مسند الشام سراج الدين أبو عبد اهللا احلسني بن أيب * بن الزبيدي  ا- ٢٢٢
   املبارك بن حممد بن حيىي بن مسلم الربعيبكر

__________  
، وتاريخ ٢٥١٢الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢١باريس  (١٩٩تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 

: ، واملختصر احملتاج إليه١٢٤ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أياصوفيا  (١٠٩ - ١٠٨االسالم للذهيب، الورقة 



، ونثر اجلمان ١٠٥الورقة  / ١١: ، والوايف بالوفيات١٠٣ / ٢: ، ودول االسالم٤٥ - ٤٤ / ٢
، وقد ظنه حنفيا وهو خمطئ، وتابعه يف ذلك ٢١٦ / ١، واجلواهر املضية، ٦١الورقة  / ٢للفيومي، 

، وذيل التقييد ١٨٩ - ١٨٨ / ٢: ، والذيل البن رجب٨٦٤الورقة  / ١السنية، التميمي يف الطبقات 
  .١٤٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٨٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٥٨للفاسي، الورقة 

[ * ]  

)٢٢/٣٥٧(  

  

  .الزبيدي االصل البغدادي البابصري احلنبلي مدرس مدرسة الوزير عون الدين ابن هبرية
ومسع من جده، وأيب الوقت السجزي، وأيب ) ١( ست وأربعني ومخس مئة مخس أو سنة) ١(ولد سنة 

  .الفتوح الطائي، وأيب زرعة املقدسي، وجعفر بن زيد احلموي، وأيب حامد الغرناطي
  .وأجاز له أبو علي أمحد بن أمحد اخلراز

  .وروى ببغداد، ودمشق، وحلب، وكان إماما، دينا، خريا، متواضعا، صادقا
بيثي، والضياء، والربزايل، وسامل بن ركاب، ونصر بن عبيد، وابن أيب عمر، والشهاب حدث عنه ابن الد

ابن اخلرزي، والشيخ إبراهيم االرموي، وامللك احلافظ حممد االيويب، والشيخ تاج الدين عبد الرمحان، 
  حميي الدين ابن احلرستاين وابن عبد الكايف،: واخلطيبان

، وبدر االتابكي، وأبو احلسني اليونيين، والكمال بن قوام، والعز ابن واد بن املهتار، والفخر الكرجي
الفراء، والعماد ابن السقاري، والشرف ابن عساكر، والعماد بن سعد، وعلي وعمر وأبو بكر بنو ابن 
عبد الدائم، والشمس بن حازم، وحممد بن أيب الذكر، وحممد بن قامياز، وحممد بن الطبيل، وعيسى بن 

 وعلي بن حممد الثعليب، والشهاب بن مشرف، ورشيد الدين إمساعيل بن املعلم، والشهاب أيب حممد،
  أمحد ابن الشحنة، وزينب بنت االسعردي، وفاطمة بنت جوهر، وهدية بنت

__________  
  ".مولده سنة ست وأربعني أو سبع أو مثان وأربعني ومخس مئة على شك منه : " قال املنذري) ١(

[ * ]  

)٢٢/٣٥٨(  

  

  .عسكر، وست الوزراء بنت املنجى، وخلق كثري
" بقي يف نفسي عند سفري من بغداد سنة ثالثني أنين أقدم بال شيخ يروي : قرأت خبط ابن اد، قال



 وأعطوه مخسني دينارا من عند ٦٢٦، مث أنه ذكر قصة ابن روزبة، وأنه سفره سنة "صحيح البخاري 
رغبوه فقعد وحدثهم بالصحيح، مث أرغبوه يف حران فرواه هلم، امللك الصاحل، فلما وصل إىل رأس عني أ

فأتيته وقد ذاق الكسب فاشتط : مث حبلب كذلك، وخوفوه من حصار دمشق، فرجع إىل بغداد، قال
فاشترط مثل ذلك، فمضيت إىل أيب عبد اهللا ابن الزبيدي، وأنا ) ١(واشترط أمورا، فكلمنا ابن القطيعي 

ال تعلم أحدا، وحرضه على التوجه ابنه عمر، وكان على :  اهللا، مث قالنستخري: ال أطمع به، فقال
الشيخ دين حنو سبعني دينارا، فرافقناه فكان خفيف املؤونة كثري االحتمال، حسن الصحبة، كثري الذكر، 

  .فنعم الصاحب كان
" منه فرح االشرف صاحب دمشق بقدومه، وأخذه إىل عنده يف أثناء رمضان من العام، ومسع : قلت

يف أيام معدودة، وأنزله إىل دار احلديث وقد فتحت من حنو شهر، فحشد الناس وازدمحوا، " الصحيح 
واشتهر امسه، ورد إىل " مسند الشافعي " ومسعوا الكتاب، مث أخذه أهل اجلبل، ومسعوا منه الكتاب و 

  .إحدى وثالثني وست مئةبلده، فقدم متعلال، وتويف إىل رمحة اهللا يف الثالث والعشرين من صفر سنة 
  

   بن علي بنالشيخ املسند الكبري أبوحيىي زكريا بن علي بن حسان*  العليب - ٢٢٣
__________  

  .أبو احلسن صاحب تاريخ بغداد وشيخ احلديث باملستنصرية) ١(
  = [ * ]، ١٠٩، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٥١٤الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

)٢٢/٣٥٩(  

  

  .سني البغدادي السقالطوين احلرميي ابن العليب الصويفح
  .ولد يف أول سنة مثان وأربعني

  .ومسع من أبيه وأيب الوقت السجزي، وأيب املعايل ابن اللحاس
حدث عنه ابن النجار، وابن اد، وأبو املظفر ابن النابلسي، واد عبد العزيز اخلليلي، والتقي ابن 

  .ين، والعماد إمساعيل ابن الطبال، والشهاب االبرقوهي، وطائفةالواسطي، والشمس ابن الز
  .وباالجازة الفخر بن عساكر، والقاضي تقي الدين احلنبلي، وأبو نصر ابن الشريازي

  .وكان من صوفية رباط الشيخ أيب النجيب، وكان ساكتا ال يكاد يتكلم إال جوابا
وقد كان يف اآلخر يطلب " مسند عبد "  طبقة رأيت امسه قد أحلق يف: خبط ابن اد قال) ١(قرأت 

  على السماع أجرا، ويصرح به، فسمع عليه
قد بقي منه شئ إىل غد ونعطيك، : وعند إائه، قالوا" ذم الكالم " وكتاب " الدارمي " مجاعة كتاب 



  .فكان يشتمهم وينال منهم! مث مل يعودوا إليه 
  .الثني وست مئةمات يف أول شهر ربيع االول سنة إحدى وث: قلت

  .مسعه من ابن اللحاس" حديث جماعة " والثاين من " املئة الشرحيية " ومن مسموعه 
__________  

، ٢٨٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٧٤ - ٧٣ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه١٢٤ / ٥: والعرب= 
  .١٤٤ / ٥: وشذرات الذهب

  ".قرأ : " يف االصل) ١(
[ * ]  

)٢٢/٣٦٠(  

  

، احملدث الفقيه جالل الدين أبو العزائم العسقالين مث ابن راجي اهللا بن سرايا بن فتوح *  مهام- ٢٢٤
  .املصري الشافعي النحوي

  .ولد سنة تسع ومخسني بصعيد مصر
وتأدب بابن بري، وقرأ علم االصلني على ظافر بن احلسني، وتفقه ببغداد على ابن فضالن، وحممود ابن 

  .املبارك
  .ن محويه، وابن كليبومسع من أيب سعد ب

  .ودرس، وأفىت، واشتهر
  .روى عنه الزكي املنذري، وابن النجار، واالبرقوهي، وغريهم

  .تويف يف ربيع االول سنه ثالثني وست مئة
  

 بن مهام إمام جامع الصاحل بن رزيك بالشارع من أعيان هو الشيخ نور الدين علي*  وابنه - ٢٢٥
  .العلماء

  
أخذ عنه القطب : ، حدث عن النجيب احلراينمة تاج الدين حممد بن عليهو العال*  وحفيده - ٢٢٦
  .وغريه

  .وكان مولده يف سنة سبع وأربعني وست مئة، وتويف يف سنة ثالث عشرة وسبع مئة
__________  

، )٣٠١٢أيا صوفيا  (١٠٢، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٤٥٧الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 



، والعقد املذهب ) يف طبعة الطناحي٣٩٣ - ٣٩٢ / ٨ (= ١٦٥ - ١٦٤ / ٥: وطبقات السبكي
  .١٩٢ / ١: ، وحسن احملاضرة١٧٣البن امللقن، الورقة 

[ * ]  

)٢٢/٣٦١(  

  

سالح املؤمن يف "  مصنف كتاب هو االمام البارع تقي الدين حممد بن حممد بن علي*  ونافلته - ٢٢٧
  .املذكور باجلامع - كأبيه -كهل يؤم " الدعاء 

  ).١(حدث عن االبرقوهي وغريه وهو باق 
  

 بن أمحد املازين النصييب مث الشيخ املسند املعمر أبو الغنائم املسلم بن أمحد بن علي*  املازين - ٢٢٨
  .الدمشقي، ويعرف يف وقته خبطيب الكتان

  ).٢(ولد سنة مثان وثالثني ومخس مئة 
  .والصائن هبة اهللا وأخيه احلافظ أيب القاسمومسع من عبدالرمحن بن أيب احلسن الداراين، 
  .ومسع بالثغر من أيب طاهر السلفي فيما ذكر

حدث عنه الربزايل، والضياء، والقوصي، وأبو املظفر ابن النابلسي، وأبو حامد ابن الصابوين، وأبو 
علي الفضل ابن عساكر، واخلضر بن عبدان، وحممد بن يوسف الذهيب، وفاطمة بنت سليمان، والشيخ 

  بن
__________  

، ووفيات ابن رافع ١٤٦ / ٢: ، وله ترمجة يف طبقات االسنوي٧٤٥تويف يف ربيع االول سنة ) ١(
  ، وتاريخ ابن٦٩٩ / ٣ / ٢: ، والسلوك٢٤٥ / ٢: ، وغاية النهاية)٤٠٢: الترمجة(

 - ٣٢٣ / ٤: ، والدرر الكامنة١١٨: ، وطبقات الشافعية له، الورقة٧٠: الورقة / ١: قاضي شهبة
  .١٤٤ / ٦: ، وشذرات الذهب١٤٦ / ١٠: ، والنجوم الزاهرة٣٢٤

يف سنة نيف وثالثني وسبع " سالح املؤمن " ، وقد اختصر الذهيب كتابه ٢٤٣: وكتاب الذهيب ومنهجه
  .مئة، ومل نقف على خمتصر الذهيب هذا

السالم للذهيب، ، وتاريخ ا٢٩٨: ، وتكملة ابن الصابوين٢٥٢٠الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
  .١٤٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٨٧ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٢٦ / ٥: ، والعرب١١٦الورقة 

  .يف احملرم منها، كما ذكر املنذري) ٢(
[ * ]  



)٢٢/٣٦٢(  

  

  .هارون، وعدة
  .وباالجازة القاضي احلنبلي، والفخر ابن عساكر، وأبو نصر ابن الشريازي املزي

  .املكس، مث ترك ذلك، وحسنت حاله، ولزم البيت واجلامع، وباع ملكه وافتقروبلغنا أنه كان خيدم يف 
  .حدث بالكثري

  .وقد مسع يف سنة مثان وأربعني، وتفرد
  .تويف يف الثامن والعشرين من ربيع االول سنة إحدى وثالثني وست مئة

  
 بن مكارم بن الصاحب الرئيس االديب شاعر وقته شرف الدين حممد بن نصراهللا*  ابن عنني - ٢٢٩

  .حسن بن عنني االنصاري الدمشقي الزرعي
  .وست مئة عن إحدى ومثانني سنة) ١(مات سنة ثالثني 

" ومسع من احلافظ ابن عساكر، وكان من فحول الشعراء وال سيما يف اهلجو، وكان عالمة يستحضر 
  ".اجلمهرة 

  وقد دخل إىل العجم واليمن،
  .ومدح امللوك، وكان قليل الدين

__________  
 ٨: ، ومرآة الزمان)٥٩٢١باريس  (١٥٢، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة ١٢١ / ٧: إرشاد االريب(*) 
 / ٣: ، وتكملة املنذري١١٤ - ١٠٠الورقة  / ٦، وعقود اجلمان البن الشعار، ٦٩٨ - ٦٩٦/ 

، وخمتصر أيب ٥٢ - ٥١: ، واحلوادث اجلامعة١٩ - ١٤ / ٥: ، ووفيات االعيان٢٤٥٤الترمجة 
، )٣٠١٢أيا صوفيا  (١٠١ - ١٠٠: ، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة١٦٦ - ١٦٥ / ٣: الفداء
، الورقة )احملمدون(، والوايف بالوفيات ١٥١ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه١٢٣ - ١٢٢ / ٥: والعرب
، ٧ - ٦، ونزهة االنام البن دقماق، الورقة ١٣٨ - ١٣٧ / ١٣: ، والبداية والنهاية٩٧ - ٩٥

، ٩٥ - ٩٣ و ٨٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٠٥ / ٤: ، ولسان امليزان٩٤: الفالكة واملفلكون
  .١٤٣ - ١٤٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٤: واملعزة البن طولون

  .٦٣٣ذكره سبط ابن اجلوزي وأبوالفدا يف وفيات سنة ) ١(
[ * ]  

)٢٢/٣٦٣(  



  

 بن حممد ابن سامل التغليب لي بن أيب عليالعالمة املصنف فارس الكالم سيف الدين ع*  السيف - ٢٣٠
  .اآلمدي احلنبلي مث الشافعي

  .ولد سنة نيف ومخسني
  .وقرأ بآمد القراءات على عمار اآلمدي، وحممد الصفار

  .وتال ببغداد على ابن عبيدة
  .وتفقه على ابن املين" اهلداية " وحفظ 

  .يف اخلالفومسع من ابن شاتيل وغريه، مث صحب ابن فضالن، واشتغل عليه 
وبرع، وحفظ طريقة الشريف ونظر يف طريقة أسعد امليهين، وتفنن يف حكمة االوائل فرق دينه واظلم، 

  .وكان يتوقد ذكاء
  اشتغل بالشام على": أمساء املصنفني " يف ) ١(قال علي بن أجنب 

يل، وحفظ عدة كتب اليب املعا" الشامل " وب " الشفاء " اري البغدادي، مث ورد إىل بغداد واشتغل ب 
وتبحر يف العلوم، وتفرد بعلم املعقوالت واملنطق والكالم، وقصده الطالب " املستصفى " وكرر على 

  .من البالد، وكان يواسيهم مبا يقدر، ويفهم الطالب ويطول روحه
__________  

  /٣: ، وتكملة املنذري٦٩١ / ٨: ، ومرآة الزمان٢٤١ - ٢٤٠: تاريخ احلكماء للقفطي(*) 
، وخمتصر أيب ٢٩٤ - ٢٩٣ / ٣: ، ووفيات االعيان١٦١: ، وذيل الروضتني اليب شامة٢٥٠٨
 / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١١٣ - ١١٢، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٦٣ / ٣: الفداء
، ونثر ١٢٦ - ١٢٤الورقة  / ١٢، والوايف بالوفيات، ١٠٣ / ٢: ، ودول االسالم١٢٥ - ١٢٤

: ، والبداية والنهاية٢٦ - ٢٥، وطبقات االسنوي، الورقة ٦١ - ٦٠الورقة  / ٢يومي، اجلمان للف
، ٢٨٥ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٧٥، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة ١٤١ - ١٤٠ / ١٣

  .٦، وديوان ابن الغزي، الورقة ١٤٤ - ١٤٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٥٩ / ١: وحسن احملاضرة
، وكتابه هذا مل يصل إلينا، فال نعرف له ٦٧٤ املؤرخ العراقي املشهور املتوىف سنة هو ابن الساعي) ١(

  .نسخة يف خزائن الكتب املعروفة
[ * ]  

)٢٢/٣٦٤(  

  



مث أقرأ الفلسفة واملنطق مبصر باجلامع الظافري، وأعاد بقبة الشافعي، وصنف التصانيف، مث قاموا : قلت
  .بذلكعليه، ورموه باالحنالل، وكتبوا حمضرا 

  .وضعوا خطوطهم مبا يستباح به الدم، فخرج مستخفيا، ونزل محاة): ١(قال القاضي ابن خلكان 
يف الكالم، " أبكار االفكار " ، واملنطق، واخلالف، وله كتاب )٢(وألف يف االصلني، واحلكمة املشؤومة 

  يف اخلالف، وله حنو" طريقة " و " منتهى السول يف االصول " و 
  .يفامن عشرين تصن

  .مث حتول إىل دمشق، ودرس بالعزيزية مدة، مث عزل عنها لسبب ام فيه، وأقام بطاال يف بيته
  .ومات يف رابع صفر سنة إحدى وثالثني وست مئة، وله مثانون سنة: قال

مل يكن يف زمانه من جياريه يف االصلني وعلم الكالم، وكان يظهر منه رقة قلب ): ٣(وقال سبط اجلوزي 
  .عة، أقام حبماة، مث بدمشقوسرعة دم

ومن عجيب ما حيكى عنه أنه ماتت له قطة حبماة فدفنها فلما سكن دمشق بعث ونقل عظامها يف كيس 
  .ودفنها بقاسيون

وكان أوالد العادل كلهم يكرهونه ملا اشتهر عنه من علم االوائل واملنطق، وكان يدخل على : قال
  .ما يقبله قليب: ، فقال)٤(ين قم له عوضا ع: املعظم فال يتحرك له، فقلت

  ومع ذا واله تدريس العزيزية، فلما مات
__________  

  . باختصار٢٩٤ - ٢٩٣ / ٣: وفيات االعيان) ١(
  .٦٩١ / ٨: مرآة الزمان) ٣! (من إضافات الذهيب، فابن خلكان مل يقلها " املشؤومة " قوله ) ٢(
 دخل على املعظم والس غاص ال يتحرك وكان إذا: " أصل كالم السبط الذي اختصره الذهيب) ٤(

  ".عوض ما تقوم يل قم لآلمدي : له، فكنت أخجل من اآلمدي حىت قلت للمعظم يوما
[ * ]  

)٢٢/٣٦٥(  

  

من ذكر غري التفسري والفقة، أو تعرض لكالم الفالسفة نفيته، : أخرجه منها االشرف، ونادى يف املدارس
  .ت، ودفن بتربته بقاسيونفأقام السيف خامال يف بيته إىل أن ما

  .أخذ عنه القاضيان ابن سين الدولة صدر الدين وحميي الدين ابن الزكي: قلت
كنا نتردد إىل السيف، : وكان القاضي تقي الدين سليمان بن محزة حيكي عن شيخه ابن أيب عمر، قال

كاا، فعلمنا أنه ما فشككنا هل يصلي أم ال ؟ فنام، فعلمنا على رجله باحلرب فبقيت العالمة يومني م



اليب عبيد عن أيب الفتح بن " الغريب " وقد حدث السيف ب ! توضأ، نسأل اهللا السالمة يف الدين 
  .شاتيل

يغلب على اآلمدي احلرية والوقف، حىت إنه أورد على نفسه سؤاال يف تسلسل : قال يل شيخنا ابن تيمية
صانع على ذلك، فال يقرر يف كتبه إثبات الصانع، العلل، وزعم أنه ال يعرف عنه جوابا، وبىن إثبات ال

  .وال حدوث العامل، وال وحدانية اهللا، وال النبوات، وال شيئا من االصول الكبار
، )١(هذا يدل على كمال ذهنه، إذ تقرير ذلك بالنظر ال ينهض، وإمنا ينهض بالكتاب والسنة : قلت

  .وكان الفضالء يزدمحون يف حلقتهوبكل قد كان السيف غاية، ومعرفته باملعقول اية، 
ما مسعت من يلقي الدرس أحسن من السيف، كأنه : مسعت ابن عبد السالم يقول: قال ابن خلكان

  .خيطب، وكان يعظمه
__________  

هذا هو احلق، ورأي الذهيب هو الصواب إن شاء اهللا تعاىل، فالعقل قاصر عن إدراك مثل هذه ) ١(
  .االمور
[ * ]  

)٢٢/٣٦٦(  

  

االمري الكبري صالح الدين أمحد بن عبد السيد االربلي احلاجب، وله نظم : مات يف السنة أكابر منهمو
  .رائق

والشرف أمحد بن حممد ابن الصابوين، وجنم الدين ثابت بن تاوان التفليسي، وزكريا بن علي العليب، 
يخ عبد اهللا بن يونس واملصنف رضي الدين سليمان بن مظفر اجليلي الشافعي ببغداد، والقدوة الش

  االرموي الزاهد بسفح قاسيون، وأبو نصر عبد
الرحيم بن حممد بن عساكر، وشيخ القراء الزاهد حممد بن عمر بن يوسف القرطيب صاحب الشاطيب، 
وحمدث خبارى أبو رشيد حممد بن أيب بكر الغزال االصبهاين، ومدرس املستنصرية حميي الدين حممد بن 

فعي وقد ويل قضاء القضاة قليال، وأبو الفتوح ناصر بن عبد العزيز االغمايت، وشيخ حيىي بن فضالن الشا
الطب رضي الدين يوسف بن حيدرة الرحيب أحد املصنفني، وله سبع وتسعون سنة، ومسند الوقت أبو 

  .عبد اهللا ابن الزبيدي، واملسلم بن أمحد املازين
  

  .اهلندي، شيخ كبري من أبناء التسعني*  رتن - ٢٣١
جترأ على اهللا، وزعم بقلة حياء أنه من الصحابة، وأنه ابن ست مئة سنة ومخسني سنة، فراج أمره على 



  .من ال يدري
  ).١(وقد أفردته يف جزء، وهتكت باطله 

__________  
 ٢: ، ولسان امليزان٤٥ / ٢: ، وميزان االعتدال)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٢٠: تاريخ االسالم، الورقة(*) 
  .١٦١ - ١٦٠:  وامع املؤسس البن حجر أيضا، الورقة،٤٥٥ - ٤٥٠/ 
  .كما صرح بذلك يف تاريخ االسالم" كسر وثن رتن : " مساه) ١(

 جتد فائدة ٢١٤ - ٢١٣: الذهيب ومنهجه الفقر عباد اهللا بشار بن عواد: وانظر تفاصيل عنه يف كتاب
  .إن شاء اهللا تعاىل

[ * ]  

)٢٢/٣٦٧(  

  

سنة اثنتني وثالثني وست مئة، وأن ابنه حممودا بقي إىل سنة تسع وسبع مئة، فما بلغين أنه تويف يف حدود 
  !أكثر الكذب وأروجه 

   بن مرشد احلموي مث املصريشاعر الوقت شرف الدين عمر بن علي*  ابن الفارض - ٢٣٢
  ).٢(الذي قد مال به التائية ) ١(صاحب االحتاد 

  .ةتويف سنة اثنتني وثالثني، وله ست ومخسون سن
  .روى عن القاسم بن عساكر

  .حدث عنه املنذري
صريح االحتاد الذي ال حيلة يف وجوده، فما يف العامل زندقة وال ) ٣(فإن مل يكن يف تلك القصيدة 

فال حول وال قوة إال ! ضالل، اللهم أهلمنا التقوى، وأعذنا من اهلوى فيا أئمة الدين أال تغضبون هللا ؟ 
  .باهللا

__________  
 - ٤٥٤ / ٣: ، ووفيات االعيان٢٧٠: ، وتكملة ابن الصابوين٢٥٨٦ / ٣: لة املنذريتكم(*) 

أيا صوفيا  (١٢٤ - ١٢٣، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٦٤ / ٣: ، وخمتصر أيب الفداء٤٥٦
 - ٦٨الورقة  / ٢، ونثر اجلمان للفيومي، ٢٦٦ / ٢: ، وميزان االعتدال١٢٩ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢

 - ٢٨٨ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣١٧ / ٤: ، ولسان امليزان١٤٣ / ١٣: ة والنهاية، والبداي٧٠
، وجمالس املؤمنني )بالفارسية (١٠٢: ، وجمالس العشاق لبايقرا٢٤٦ / ١: ، وحسن احملاضرة٢٩٠

: ، وطبقات الزيله يل١٥٣ - ١٤٩ / ٥: ، وشذرات الذهب)بالفارسية (٥٧ - ٥٦ / ٢: للشوشتري



  .٥٠٥: ت اجلنات للخونساري، وروضا٩٧الورقة 
  .وديوانه مشهور مطبوع

  .بوحدة الوجود: يعين ما يعرف يف عصرنا) ١(
فيا حبذا ذاك الشذا حني هبت وقد أورد الذهيب منها مجلة * نعم بالصبا قليب صبا الحبيت : ومطلعها) ٢(

  .دلل ا على احتاده" تاريخ االسالم " يف 
  ".القصيد : " يف االصل) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٣٦٨(  

  

  تويف يف مجادى االوىل، وقد حج وجاور، وكان بزنق الفقر، وشعره
  .يف الذروة ال يلحق شأوه

  
 بن أيب غامن حممد بن احلسني بن  ابن زينة احلافظ مفيد أصبهان أبو غامن مهذب بن حسني- ٢٣٣

  .احلسن بو زينة
  .كهل عامل حمدث

  .ح اخلرقي، وأمحد بن ينال، وأكثر عن أصحاب احلدادمسع أباه أبا ثابت، وأبا موسى احلافظ، وأبا الفت
  .روى عنه الربزايل، وغريه

  .وأجاز للقاضي احلنبلي يف سنة ثالثني وست مئة
  

 بن محو الصنهاجي امليورقي أخو علي صاحب املغرب أبو زكريا حيىي بن إسحاق*  ابن غانية - ٢٣٤
  .انني ومخس مئةبن غانية املتوثب على آل عبداملؤمن مبيورقة يف سنة مث

  .مث خلفه أبو زكريا، فامتدت أيامه
وكان فارسا شجاعا سائسا، استوىل على عدة مدائن، وخطب لبين العباس، وبعث له الناصر اخللع 

  .والتقليد، وعاش إىل سنة ثالث وثالثني وست مئة عن سن عالية
__________  

:  والغصون اليانعة٢٦٧١الترمجة  / ٣: ، والتكملة املنذرية٣١٧، ٣١٤، ٢٧٥، ٢٧٣: املعجب(*) 
 / ٩: وله ترمجة جيدة يف أعالم الزركلي) ٣٠١٢أيا صوفيا  (١٤٤: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٥١



١٦٥.  
[ * ]  

)٢٢/٣٦٩(  

  

 بن غنائم اجليلي االمام العالمة رضي الدين أبو داود سليمان بن مظفر*  الرضي اجليلي - ٢٣٥
  .الشافعي نزيل بغداد

مية ودرس، وأفىت، وصنف، وبرع يف املذهب وغوامضه، وخترج به االصحاب، وندب إىل تفقه بالنظا
  مشيخة الرباط الكبري،

  .إنه طلب للقضاء فامتنع: فامتنع، وكان مالزما لبيته مقبال على شأنه، وقيل
كان من أكابر فضالء عصره، صنف يف الفقه كتابا يكون ): ١(قال القاضي مشس الدين ابن خلكان 

  .شرة جملدة، وعرضت عليه املناصب فلم يفعل، وكان دينا، نيف على الستنيمخس ع
  .تويف يف ثاين شهر ربيع االول سنة إحدى وثالثني وست مئة رمحه اهللا

  
   بن منصور االمييناحملدث البارع مفيد الطلبة عز الدين عمر بن حممد* *  ابن احلاجب - ٢٣٦

__________  
، والوايف )٣٠١٢أيا صوفيا  (١١٠ وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ،٢٥١٥ / ٣: تكملة املنذري(*) 

، والبداية ٦٥، وطبقات االسنوي، الورقة ٥٦ / ٥: ، وطبقات السبكي١٨٢الورقة  / ٨بالوفيات، 
الثالث من شهر ربيع االول، :  وتصحف فيه امسه فصار كنيته وقال يف وفاته١٤١ / ١٣: والنهاية

  .٧٨ن، الورقة والعقد املذهب البن امللق
، لكن ذكر هذا الكالم استطرادا يف ترمجة شرف الدين ابن "الوفيات " مل يترمجه ابن خلكان يف ) ١(

  ).١٠٩ / ١(منعة 
أيا صوفيا  (٩٧ - ٩٦، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٤٨١الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(* *) 

  .١٣٨ - ١٣٧ / ٥: ، وشذرات الذهب١٢١ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢
[ * ]  

)٢٢/٣٧٠(  

  



  .من أذكياء الطلبة وأشدهم عناية" املعجم الكبري : الدمشقي ابن احلاجب اجلندي صاحب
مسع هبة اهللا بن طاووس، وموسى بن عبد القادر، واملوفق، والفتح، وطبقتهم، وكتب الكثري، وصنف ومل 

  .يبلغ االربعني
  .مسع منه أبو حامد ابن الصابوين ومجاعة

  .ويف شعبان سنة ثالثني وست مئة تويف صاحبنا الشاب احلافظ ابن احلاجب: احلافظ الضياءقرأت خبط 
  .وكان دينا خريا ثبتا متيقظا: قال
  

  . بن حسن الرحيب احلكيمالبارع العالمة إمام الطب رضي الدين يوسف بن حيدرة*  الرحيب - ٢٣٧
مرية، وأقام بنصيبني مدة وبالرحبة، مث قدما كان أبوه كحاال من أهل الرحبة، فولد له يوسف باجلزيرة الع

دمشق يف سنة مخس ومخسني ومخس مئة، مث أقبل يوسف على الدرس والنسخ ومعاجلة املرضى، والزم 
املهذب ابن النقاش، وبرع، فنوه املهذب بامسه، وحسن موقعه عند السلطان صالح الدين، وقرر له 

  .مرت عليه حىت نقصها املعظم، ومل يزل مبجال يف الدولةثالثني دينارا على القلعة والبيمارستان واست
  .وكان رئيسا عايل اهلمة، كثري التحقيق، فيه خري وعدم شر، وتصدر لالفادة، وخرج له عدة أطباء كبار

__________  
 من جملد أيا ١١٧الورقة " (تاريخ االسالم " ترمجة ابن أيب أصيبعة يف عيون االنباء والذهيب يف (*) 

وفيها ): " ١٤٧ / ٥(خبط الذهيب، لكن جاء يف الشذرات " الرحيب "  وهو ١٢٧ / ٥: ، والعرب)صوفيا
 أبو احلجاج يوسف بن حيدرة - بتشديد اخلاء املعجمة نسبة إىل الرخ ناحية بنيسابور -الرضي الرخي 

  ...".شيخ الطب بالشام
[ * ]  

)٢٢/٣٧١(  

  

  .وممن أخذ عنه املهذب الدخوار
مجيع من قرأ علي سعدوا وانتفع : حدثين رضي الدين الرحيب قال": تارخيه " بعة يف قال ابن أيب أصي

  الناس م وكان ال يقرئ أحدا من
  .أهل الذمة

  .بلى، قرأ عليه منهم عمران اليهودي، وإبراهيم السامري تشفعا إليه، وكل منهما برع
ا وانتفعت به، وكان حمبا للتجارة قرأت عليه يف سنة اثنتني وثالث وعشرين كتب: قال ابن أيب أصيبعة

مغرى ا، ويراعي مزاجه، وال يصعد يف سلم، وله بستان، وكان الوزير ابن شكر يلزم أكل الدجاج 



  .الزم حلم الضأن، ففعل فظهر دمه: حىت شحب لونه، فقال له الرضي
بني شرف مات يوم عاشوراء سنة إحدى وثالثني وست مئة، وله سبع وتسعون سنة، وخلف ابنني طبي

  .الدين عليا، ومجال الدين عثمان
  

 بن الشيخ العامل اجلليل املسند االمني نشوء امللك أبو صادق احلسن بن حيىي*  ابن صباح - ٢٣٨
  .صباح بن حسني بن علي املخزومي املصري الكاتب، أحد شهود اخلزانة بدمشق

  .بعني ومخس مئةمولده مبصر يف زقاق بين مجح يف عاشر مجادى االوىل سنة إحدى وأر
__________  

، وتاريخ االسالم للذهيب، ١٦٣: ، وذيل الروضتني اليب شامة٢٦٠٠الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
، ٥١ - ٥٠الورقة  / ١١، والوايف بالوفيات، ١٢٨ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١١٩الورقة 

  .١٤٨ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٩٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٥٦الورقة : وذيل التقييد للفاسي
[ * ]  

)٢٢/٣٧٢(  

  

وأجاز له، وهو خامتة أصحابه " اخللعيات " ومسع من عبد اهللا بن رفاعة الفرضي أربعة عشر جزءا من 
  .وما مسع من غريه

  حدث عنه الضياء، وابن خليل، والربزايل، وابن النابلسي، وولده
، وأبو اليمن ابن عساكر، وابن عمه أبو الفضل، علي بن صباح، واخلطيب حميي الدين ابن احلرستاين

وشيخ العربية مجال الدين ابن مالك، وأبو احلسني ابن اليونيين، والعز ابن الفراء، والعز بن العماد، 
وحممد بن قامياز الدقيقي، والعماد بن سعد، وحممد بن أيب الذكر، وعلي بن بقاء، وحممد بن سلطان 

  .شهاب بن مشرف البزازاحلنفي، وخلق، آخرهم موتا ال
إنه يبقى ستة : هو شيخ ثقة، وقور، مكرم الهل احلديث، كثري التواضع، قال يل: قال عمر بن احلاجب
  .أشهر ال يشرب ماء

  .ال أشتهيه: فتركته ملعىن ؟ فقال: قلت
تويف شيخنا أبو صادق، ومحل إىل اجلبل يوم اجلمعة سادس عشر رجب سنة : قرأت خبط الضياء احلافظ

  .نتني وثالثني وست مئةاث
  .وكان خريا، قل من رأيت إال ويشكره، ويثين عليه رمحه اهللا: قال
  



  الشيخ االمام العامل القدوة الزاهد العارف احملدث شيخ االسالم أوحد *  السهروردي- ٢٣٩
__________  

 ٨: الزمان، ومرآة )٥٩٢٢باريس  (٢٠٢، وتاريخ ابن الدبيثي، الورقة ٢٠٤ / ٣: معجم البلدان(*) 
، وأخباز ١٦٣: ، وذيل الروضتني اليب شامة٢٥٦٥الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٦٨٠ - ٦٧٩/ 

: ، واحلوادث اجلامعة٤٤٨ - ٤٤٦ / ٣: ، ووفيات االعيان١٠٢ - ٩٥الزهاد البن الساعي، الورقة 
، ١٢٩ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٢٦ - ١٢٤، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٧٥ - ٧٤

 - ٦٢، واملستفاد للدمياطي، الورقة ١٠٣ / ٢: ، ودول االسالم٩٢واملختصر احملتاج إليه، الورقة 
  = [ * ]، ٦٨ - ٦٧الورقة  / ٢، ونثر اجلمان للفيومي، ٦٣

)٢٢/٣٧٣(  

  

 وهو -الصوفية شهاب الدين أبو حفص وأبو عبد اهللا عمر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا 
   بن سعد بن حسني بن القاسم بن النضر بن-ه عموي

القاسم بن حممد بن عبد اهللا ابن فقيه املدينة وابن فقيهها عبدالرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر 
  .الصديق القرشي التيمي البكري السهروردي الصويف مث البغدادي

رد، فصحب عمه الشيخ أبا ولد يف رجب سنة تسع وثالثني ومخس مئة، وقدم من سهرورد وهو شاب أم
النجيب والزمه وأخذ عنه الفقه والوعظ والتصوف، وصحب قليال الشيخ عبد القادر، وبالبصرة الشيخ 

  .أبا حممد بن عبد
ومسع من هبة اهللا بن أمحد الشبلي، وهو أعلى شيخ له، وأيب الفتح ابن البطي، وخزيفة بن اهلاطرا، وأيب 

ي، ومعمر بن الفاخر، وأمحد بن املقرب، وحيىي بن ثابت، وطائفة له الفتوح الطائي، وأيب زرعة املقدس
  .عنهم جزء مسعناه

حدث عنه ابن نقطة، وابن الدبيثي، وابن النجار، والضياء، والقوصي، وابن النابلسي، وظهري الدين 
و املعايل حممود الزجناين، وأبو الغنائم بن عالن، وأبو الفرج ابن الزين، وأبو إسحاق ابن الواسطي، وأب

  .االبرقوهي، والرشيد بن أيب القاسم، وآخرون
__________  

 - ١٣٨ / ١٣: ، والبداية والنهاية١٢٢، وطبقات االسنوي، الورقة ١٤٣ / ٥: وطبقات السبكي= 
، ونزهة االنام البن ٢٣، وطبقات االولياء له، الورقة ١٧٥، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة ١٤٣

يف وفيات  (٢٨٥ - ٢٨٣ / ٦، والنجوم الزاهرة ١٢٠:  والفالكة واملفلوكون٩ - ٨دقماق، الورقة 
، )بالفارسية (١١٠: ، وجمالس العشاق لبايقرا٢٩٢ / ٦: مث ذكره يف وفيات هذه السنة) ٦٣١سنة 



، وشذرات )بالفارسية (٧٢ - ٧٠ / ٢: ، وجمالس املؤمنني للشوشتري١١٢ - ١١١: وقالئد التاذيف
، ٣٠٨، ٣١٥، ١٦٦، ١٥٣، ١٥٢ / ٢: ، وطرائق احلقائق للشريازي١٥٤ - ١٥٣ / ٥: الذهب
  ).بالفارسية(وغريها 
[ * ]  

)٢٢/٣٧٤(  

  

  .وباالجازة الفخر بن عساكر، والشمس ابن الشريازي، والقاضي احلنبلي، وعدة
فية، قدم بغداد وكان له يف الطريقة قدم ثابت ولسان ناطق، وويل عدة ربط للصو): ١(قال ابن الدبيثي 

  .ونفذ رسوال إىل عدة جهات
قتل أيب : كان أبوه أبو جعفر تفقه ببغداد على أسعد امليهين ووعظ، قال يل ابنه: وقال ابن النجار

بسهرورد، ويل ستة أشهر، كان ببلدنا شحنة ظامل فاغتاله مجاعة وادعوا أن أيب أمرهم، فجاء غلمان 
فقتلوهم، وهاجت الفتنة فصلب السلطان أربعة من املقتول ففتكوا بأيب، فوثب العوام على الغلمان 

  .ال أريد التصوف، حىت استرضي: العوام، فكرب ذلك على عمي أيب النجيب، ولبس القباء وقال
وكان شهاب الدين شيخ وقته يف علم احلقيقة، وانتهت إليه الرياسة يف تربية : مث قال ابن النجار

  .املريدين، ودعاء اخللق إىل اهللا، والتسليك
صحب عمه وسلك طريق الرياضات وااهدات، وقرأ الفقه واخلالف والعربية، ومسع مث الزم اخللوة 

والذكر والصوم إىل أن خطر له عند علو سنه أن يظهر للناس ويتكلم، فعقد جملس الوعظ مبدرسة عمه، 
خلاص والعام فكان يتكلم بكالم مفيد من غري تزويق، وحيضر عنده خلق عظيم، وظهر له القبول من ا

واشتهر امسه، وقصد من االقطار، وظهرت بركات أنفاسه على خلق من العصاة فتابوا، ووصل به خلق 
إىل اهللا، وصار أصحابه كالنجوم، ونفذ رسوال إىل الشام مرات، وإىل السلطان خوارزم شاه، ورأى من 

نية، ورباط البسطامي، مث أنه أضر اجلاه واحلرمة ما مل يره أحد، مث رتب بالرباط الناصري، وبرباط املأمو
  وأقعد، ومع هذا فما أخل باالوراد

__________  
  ).٥٩٢٢باريس  (٢٠٢ذيل تاريخ مدينة السالم، الورقة ) ١(

[ * ]  

)٢٢/٣٧٥(  

  



  .ودوام الذكر وحضور اجلمع يف حمفة، واملضي إىل احلج، إىل أن دخل يف عشر املئة وضعف فانقطع
بري النفس، ليس للمال عنده قدر، لقد حصل له ألوف كثرية، فلم يدخر شيئا، وكان تام املروءة، ك: قال

  .ومات ومل خيلف كفنا
  .وكان مليح اخللق واخللق، متواضعا كامل االوصاف اجلميلة

قرأت عليه كثريا، وصحبته مدة، وكان صدوقا نبيال، صنف يف التصوف كتابا شرح فيه أحوال القوم، 
  .-" ارف املعارف عو"  يعين -وحدث به مرارا 

وأملى يف آخر عمره كتابا يف الرد على الفالسفة، وذكر أنه قدم بغداد بعد وفاة أيب الوقت : قال
  .احملدث

كان شيخ العراق يف وقته، صاحب جماهدة وإيثار وطريق محيدة ومروءة تامة، ): ١(وقال ابن نقطة 
  .وأورد على كرب سنه
والد السهروردي ببغداد يف جامع القصر ويف النظامية، مسعت وعظ أيب جعفر : قال يوسف الدمشقي

  .توىل قضاء سهرورد وقتل
  .يلتقي السهروردي وابن اجلوزي يف النسب يف القاسم بن النضر: قال ابن احلاجب

أخربنا مسعود بن محويه إجازة أن قاضي القضاة بدر الدين يوسف السنجاري حكى عن امللك االشرف 
البن سينا " الشفاء " يا موالنا تطلبت كتاب : سوال فقال يف بعض حديثهموسى أن السهرودي جاءه ر

  كان السنة: من خزائن الكتب ببغداد وغسلت مجيع النسخ، مث يف أثناء احلديث قال
__________  

  .١٧٦: التقييد، الورقة) ١(
[ * ]  

)٢٢/٣٧٦(  

  

  .ببغداد مرض عظيم وموت
ألبسين خرق التصوف شيخنا احملدث الزاهد ! منها ؟ " الشفاء " كيف ال يكون وأنت قد أذهبت : قلت

ألبسنيها الشيخ شهاب الدين السهروردي مبكة : ضياء الدين عيسى بن حيىي االنصاري بالقاهرة، وقال
  .عن عمه أيب النجيب

أخربكم أبو حفص عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن أمحد الشبلي، : قرأت على أيب املعايل االبرقوهي
 حممد بن حممد الزينيب، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا البغوي، حدثنا أبو نصر التمار، أخربنا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا محاد بن سلمة، عن أيب الورقاء، عن عبد اهللا بن أيب أويف، قال



 مل يلد ومل يكن له كفوا من قال إحدى عشرة مرة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له أحدا صمدا: " وسلم
  ).١" (أحدا، كتب اهللا له ألفي ألف حسنة 

  .تويف الشيخ شهاب الدين رمحه اهللا ببغداد يف أول ليلة من سنة اثنتني وثالثني وست مئة
ويف ذريته فضالء وكرباء، ومات ولده العماد أبو جعفر حممد بن عمر سنة مخس ومخسني وست مئة، 

  .م بن عساكر، وحدثنا عنه إسحاق ابن النحاس وسافر رسوالروى عن ابن اجلوزي، والقاس
وفيها مات صاحب إلبرية امللك الزاهر داود ابن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب، وله نظم 

  وفضيلة، والطواشي صواب العاديل مقدم
__________  

ه، وأحاديثه عن عبد  متروك امو- وامسه فائد بن عبدالرمحن الكويف -أبو الورقاء : قال شعيب) ١(
  .اهللا بن أيب أوىف بواطيل، ال تكاد ترى هلا أصال

، ونسبه لعبد بن محيد والطرباين، وأخرجه من حديث ٨١١لوحة " اجلامع الكبري " وأورده السيوطي يف 
ويف سنده عندهم خليل بن مرة ) ١٢٧٨(والطرباين ) ٣٤٧٣(، والترمذي ١٠٣ / ٤متيم الداري أمحد 

  .وهو ضعيف
* ][   

)٢٢/٣٧٧(  

  

اجليوش، والشهاب عبد السالم بن املطهر بن أيب عصرون، والشرف علي ابن إمساعيل بن جبارة 
الكندي، وأبو احلسن علي بن احلسن بن رشيد البغدادي، واملقرئ تقي الدين علي بن باسويه الواسطي، 

قدس غامن بن علي وشاعر زمانه شرف الدين عمر بن علي ابن الفارض احلموي مبصر، وشيخ بيت امل
الزاهد، والشاعر حسام الدين عيسى بن سنجر احلاجري االربلي اجلندي، وحممد بن أيب غالب شعرانة 

صاحب أيب الوقت، وخلق بسيف التتار بأصبهان، وواثلة بن بقاء بن كراز، وحممد بن عبد الواحد 
  .، وحممد بن عماداملديين، وأبو الوفاء حممود بن إبراهيم بن مندة، وأبو صادق بن صباح

  
 بن الشيخ االمام احملدث املفيت الواعظ بقية املشايخ أبو عبد اهللا حممد ابن عبد الواحد*  املديين - ٢٤٠

  .أيب سعد املديين االصبهاين الشافعي املذكر
  ).١(مولده يف ذي احلجة سنة ثالث وأربعني ومخس مئة مبدينة جي 

جزء " يل بن علي احلمامي، ومسع من أيب الوقت السجزي ومسع جزء مأمون وما معه من املعمر إمساع
  .وغري ذلك، ومسع من أيب اخلري حممد بن أمحد الباغبان، وغريهم" بيىب 



  .حدث عنه الضياء، وابن النجار، وطائفة
__________  

 / ٥: ، والعرب١٤٥٨ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٢٧: تاريخ االسالم، الورقة(*) 
  .ط (٧٥ / ٨: طبقات الشافعية للسبكي، و١٣٠

  .١٥٥ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٩٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة)الطناحي واحللو
  فنسب إليها هذا املديين وغريه، وهي اسم) املدينة(هي اليت تعرف عند احملدثني ب ) ١(

  .السابع اهلجريناحية أصبهان القدمية، وكانت قد خربت عندما زارها ياقوت احلموي يف أوائل القرن 
[ * ]  

)٢٢/٣٧٨(  

  

ومسعنا بإجازته على أيب الفضل بن عساكر، وفاطمة بنت سليمان، واالمني ابن رسالن البعلي، والقاضي 
  .تقي الدين سليمان وغريهم

  .وكان أسند أهل زمانه بأصبهان
ل بلده، حدثين هو واعظ، مفيت، شافعي املذهب، له معرفة باحلديث، وله قبول عند أه: قال ابن النجار

جبزء بيىب عن أيب الوقت وفيه ضعف، وبلغنا أنه قتل بأصبهان شهيدا على يد التتار يف أواخر رمضان 
  .سنة اثنتني وثالثني وست مئة

سلمت أصبهان من الكفرة إىل هذا التاريخ، فاستباحوها وراح حتت السيف خلق ال حيصون، : قلت
  ).١(منهم عدة من الرواة 

  
  . بن حممد االصبهاين الزاهد وجيه الدين حممد بن أيب غالب زهري* شعرانة - ٢٤١
بأصبهان من أيب الوقت، وأجاز يف سنة إحدى وثالثني لفاطمة بنت سليمان، وإبراهيم " الصحيح " مسع 

  ).٢(املخرمي والقاضي احلنبلي 
  

  مد بن بن حمالشيخ اجلليل املسند الثقة أبو عبد اهللا حممد بن عماد* *  ابن عماد - ٢٤٢
__________  

أكثر العلماء ما ماتوا صربا، لكن خرجوا لقتال العدو، فجاهدوا بسيوفهم جهاد االبطال، فرزقوا ) ١(
  .بالشهادة، وأخبارهم مشهورة

 / ٥: ، وشذرات الذهب١٣٠ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٢٧: تاريخ االسالم، الورقة(*) 



١٥٥.  
  .٦٣٢وذكره الذهيب يف وفيات سنة ) ٢(

، وتاريخ ٢٥٧٣الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)شهيد علي (٩٤تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (* *) 
  = [ * ]، ١٣٠ / ٥، والعرب )٣٠١٢أيا صوفيا  (١٢٧االسالم للذهيب، الورقة 

)٢٢/٣٧٩(  

  

  .احلسني بن عبد اهللا بن أيب يعلى اجلزري احلراين التاجر
  . وأربعني ومخس مئةولد حبران يوم النحر سنة اثنتني

  ).١(العشرين " اخللعيات " ومسع مبصر من أيب حممد بن رفاعة 
ومسع بالثغر من السلفي، ومسع ببغداد من ابن البطي، وأيب حنيفة اخلطييب، وأمحد بن املقرب، وحيىي بن 

  .ثابت، وأيب بكر بن النقور، وابن اخلشاب، وشهدة، ومجاعة
  .رتاحي الراوي عن أيب علي بن نبهانومسع بالقاهرة من علي بن نصر اال

وأجاز له هبة اهللا بن أيب شريك احلاسب، وأبو القاسم سعيد ابن البناء، وأبو الوقت السجزي بإفادة 
  .خاله احملدث محاد احلراين

  .سافر مدة، وسكن االسكندرية، وصار مسندها
 بن الشمعة، وأبو العز بن حماسن، حدث عنه ابن النجار، واملنذري، وعبد املنعم ابن النجيب، وأبو حممد

  .وعلي بن عبد اهللا املنبجي، وعطية بن ماجد، وكافور الصواف، ومجال الدين حممد بن أمحد الشريشي
  .وحدثنا عنه حممد بن احلسني الفوي، وعلي بن أمحد احلسيين، وحيىي بن أمحد اجلذامي

  .وآخر من روى عنه باالجازة القاضي تقي الدين بن قدامة
شيخ عامل، فقيه صاحل، كثري احملفوظ، ثقة، حسن االنصات، كثري السماع، : عمر بن احلاجبقال 

  .وأصوله بأيدي احملدثني
  .طال عمره، ورحل إليه: قلت

__________  
، وذيل التقييد للفاسي، ٢٢٩ / ٤: ، والوايف بالوفيات١٠٦ - ١٠٥ / ١: واملختصر احملتاج إليه= 

  .١٥٥ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٩٢ / ٦ :، والنجوم الزاهرة٦١الورقة 
  .، وكانت تتكون من ثالثني جزءا"اخللعيات " عشرين جزءا من : يعين) ١(

[ * ]  

)٢٢/٣٨٠(  



  

  .تويف يف عاشر صفر سنة اثنتني وثالثني وست مئة
  

 ابن غافل بن الشيخ اجلليل املسند االمري سيف الدولة أبو عبد اهللا حممد بن غسان*  ابن غسان - ٢٤٣
  .اد بن غسان بن ثامر االنصاري اخلزرجي احلمصيجن

  ).١(ولد سنة اثنتني ومخسني 
قدم دمشق، وهو صيب، فسمع كثريا من أيب املظفر الفلكي، وعلي ابن أمحد احلرستاين، وأيب املكارم بن 

  .هالل، وعبد اخلالق بن أسد، والصائن بن عساكر، وأخيه أيب القاسم احلافظ، وغريهم
  .وكان يعيش من عقاره، ويواظب غالبا على اجلماعاتوتفرد بأجزاء، 

حدث عنه الضياء، وابن خليل، وابن النابلسي، وابن الصابوين، وسعد اخلري النابلسي وأخوه، وعلي بن 
عثمان اللمتوين، وأبو الفضل بن عساكر، وأمحد بن عبدالرمحن املنقذي، وحممد بن حازم، وأمحد ابن 

  .ؤيد علي بن إبراهيم العقرباين، وآخرونالعماد، وسليمان بن كسا، وامل
  .وآخر أصحابه باحلضور اء الدين القاسم الطبيب

  .تويف يف ثالث عشر شعبان سنة اثنتني وثالثني وست مئة
__________  

، ١٣١ / ٥: ، والعرب١٢٩، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٦٠٧الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
  ، والنجوم١٠٦ / ٢: ، واجلواهر املضية٣١٣/  ٤: والوايف بالوفيات

  .٥٤٧الورقة  / ٣، والطبقات السنية للتميمي، ١٩٢ / ٦: الزاهرة
  .يف الثالث عشر من شهر ربيع اآلخر حبمص، كما ذكر هو عندما سأله املنذري) ١(

[ * ]  

)٢٢/٣٨١(  

  

يب منصور البغدادي  بن أالشيخ أبو احلسن علي بن أيب حممد احلسن بن أمحد*  الرشيدي - ٢٤٤
  .الظفري البزاز ويعرف بالرشيدي، ذكر أن جدهم كان حمتسب بغداد زمن الرشيد

  .مسع عبد الواحد بن احلسني البارزي، وحيىي بن ثابت
  .كان صاحلا دينا أديبا له نظم ونثر): ١(روى عنه ابن النجار، وقال 

  .التسعنيمات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وثالثني وست مئة، وقد ناهز 
  



 بن سفيان بن الشيخ االصيل املعمر مسند أصبهان أبو الوفاء حممود بن إبراهيم* *  ابن مندة - ٢٤٥
  .إبراهيم ابن الشيخ أيب عمرو عبد الوهاب ابن حافظ املشرق أيب عبد اهللا بن مندة العبدي االصبهاين

  .سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة: ولد سنة مخسني، وقيل
فسمعه من أيب اخلري حممد بن أمحد الباغبان، ومن أيب رشيد أمحد بن حممد الفيج، ومسعود وبكر به أبوه 

  .الثقفي، وأيب عبد اهللا الرستمي، وعبد املنعم بن حممد بن سعدويه، وأيب املطهر الصيدالين، وعدة
__________  

، وتكملة )ظاهرية (٢٠١، وتاريخ ابن النجار، الورقة )كيمربج (١٣٧تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 
  ).٣٠١٢أيا صوفيا  (١٢٢، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٥٨١الترمجة  / ٣: املنذري

  ).ظاهرية (٢٠١التاريخ ادد، الورقة ) ١(
 ٥، والعرب، ١٣١ - ١٢٩، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٦٢١الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(* *) 

 / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٥١، وذيل التقييد للفاسي، الورقة ١٠٣ / ٢: ، ودول االسالم١٣١/ 
  .١٥٦ - ١٥٥ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٩٢
[ * ]  

)٢٢/٣٨٢(  

  

حدث عنه الضياء، وابن النجار، والشيخ عبد الصمد بن أمحد بن أيب اجليش، والكمال عبدالرمحن 
  .الفويره، ومجاعة

دين احلنبلي، وأبو الفضل بن عساكر، وأبو احلسني وباالجازة القاضيان شهاب الدين اخلويي، وتقي ال
اليونيين، والعماد ابن الطبال، وإبراهيم ابن احلبويب، وفاطمة بنت سليمان، والشيخ علي بن هارون، 

  .وحممد بن مشرف، وإبراهيم بن أيب احلسن املخرمي، وعزية بنت غنائم الكفر بطنانية، وآخرون
، "التهجد " وكتاب " املوت " وكتاب " الرقة " ، وكتاب "رين احملتض" مسع كتاب : قال ابن النجار

  .البن مندة" االميان " البن أيب الدنيا، ومسع كتاب " حلم معاوية " وكتاب 
لالمام جدي، مسعته من أيب اخلري " معرفة الصحابة " ومن مسموعايت كتاب : وقرأت أنا خبط أيب الوفاء

  .يف سنة ست ومخسني
  .ومولدي يف سنة اثنتني ومخسني: ، فإنه كتب)١( يف اخلامسة أكثر مساعاته: قلت

  .مات شهيدا سنة اثنتني وثالثني
  .ولقبه مجال الدين
  .أمسعه والده الكثري من أيب اخلري الباغبان والرستمي ومسعود ومجاعة: قال ابن النجار



  
   وأبودين أبو العزالشيخ االمام العالمة قاضي القضاة بقية االعالم اء ال*  ابن شداد - ٢٤٦

__________  
  .فتكون حضورا بإفادة أبيه) ١(

  = [ * ]، ووفيات ١٦٣: ، وذيل الروضتني اليب شامة٢٥٧٤الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

)٢٢/٣٨٣(  

  

احملاسن يوسف بن رافع بن متيم بن عتبة بن حممد بن عتاب االسدي احلليب االصل والدار املوصلي املولد 
  .فقيه الشافعي املقرئ املشهور بابن شداد، وهو جده المهواملنشأ ال

  ).١(ولد سنة تسع وثالثني ومخس مئة 
والزم حيىي بن سعدون القرطيب، فأخذ عنه القراءات والنحو واحلديث، ومسع من حفدة العطاري، وابن 

اضي سعيد بن ياسر اجلياين، وعبد الرمحن ابن أمحد الطوسي، وأخيه خطيب املوصل أيب عبد اهللا، والق
  .عبد اهللا بن الشهرزوري، وحيىي الثقفي، وطائفة

  .وارحتل إىل بغداد فسمع من شهدة الكاتبة، ومجاعة، وتفقه، وبرع، وتفنن، وصنف، ورأس، وساد
وابنه جمد ) ٢(حدث مبصر، ودمشق، وحلب، حدث عنه أبو عبد اهللا الفاسي، واملنذري، والعدميي 

  ، وسعد اخلري ابن النابلسي، وأخوه، وأبو صادق حممد بن الرشيد، وأبوالدين، وأبو حامد ابن الصابوين
__________  

، وتاريخ االسالم للذهيب، ١٦٤ - ١٦٣ / ٣: ، وخمتصر أيب الفداء١٠٠ - ٨٤ / ٧: االعيان= 
 - ١٩٣، ومعرفة القراء، الورقة ١٣٢ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٣٣ - ١٣٢الورقة 
، ١٥٢ - ١٥١ / ٥: ، وطبقات السبكي٦٧ - ٦٦الورقة  / ٢لفيومي، ، ونثر اجلمان ل١٩٤

، والعقد املذهب البن امللقن، ١٢٣ / ١٣: ، والبداية والنهاية١٣٥ - ١٣٤وطبقات االسنوي، الورقة 
  ، وذيل التقييد للفاسي، الورقة١٨، ونزهة االنام البن دقماق، الورقة ٨٠ - ٧٩الورقة 
 / ٥: ، وشذرات الذهب٢٩٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٩٦ - ٣٩٥ / ٢: ، وغاية النهاية٢٦٦
١٥٩ - ١٥٨.  

يف : وبلغين عنه انه قال...يف شهر رمضان: وسألته عن مولده فقال": التكملة " قال املنذري يف ) ١(
  .العاشر من رمضان باملوصل

  ".بغية الطلب " يعين كمال الدين صاحب ) ٢(
[ * ]  



)٢٢/٣٨٤(  

  

  .وسنقر القضائي، والصاحب حميي الدين ابن النحاس سبطه، ومجاعةاملعايل االبرقوهي، 
  .وباالجازة قاضي القضاة تقي الدين سليمان، وأبو نصر ابن الشريازي

كان ثقة حجة، عارفا بأمور الدين، اشتهر امسه، وسار ذكره، وكان ذا صالح : قال عمر بن احلاجب
، دبر أمور امللك حبلب، واجتمعت االلسن على وعبادة، كان يف زمانه كالقاضي أيب يوسف يف، زمانه

  .يف أربع جملدات" دالئل االحكام " مدحه، أنشأ دار حديث حبلب، وصنف كتاب 
، مث مضى إىل املوصل، فدرس )٣(إىل بغداد، وأعاد ا ) ٢(احندر ابن شداد ): ١(وقال ابن خلكان 

) ٥(م فاستحضره السلطان صالح الدين  وزار الشا٥٨٣، وانتفع به مجاعة، مث حج سنة )٤(بالكمالية 
وأكرمه، وسأله عن جزء حديث ليسمع منه، فأخرج له جزءا فيه أذكار من البخاري، فقرأه عليه 

وقدمه له والزمه فواله قضاء العسكر، مث خدم بعده ) ٦(بنفسه، مث مجع كتابا جملدا يف فضائل اجلهاد 
  .ظر االوقاف سنة نيف وتسعنيولده امللك الظاهر غازيا، فواله قضاء مملكته ون

ومل يرزق ابنا، وال كان له أقارب، واتفق أن امللك الظاهر أقطعه إقطاعا حيصل له منه مجلة كثرية، 
  فتصمد له مال كثري
__________  

  . باختصار٨٧ - ٨٦ / ٧: وفيات االعيان) ١(
  .وليس بشئ" ابن رشيد " شطح قلم ابن طوغان فكتب ) ٢(
  .درسة النظامية حنو أربع سننيأعاد ا يف امل) ٣(
  .منسوبة إىل كمال الدين أبو الفضل حممد ابن الشهرزوري) ٤(
  . حماصرا لقلعة كوكب يومئذ- رضي اهللا عنه -كان السلطان ) ٥(
يتكون الكتاب من ثالثني كراسة وفيه ما أعد اهللا سبحانه وتعاىل للمجاهدين الصابرين، وهذا علم ) ٦(

  .يف غاية النفع
 * ][  

)٢٢/٣٨٥(  

  

  .فعمر منه مدرسة سنة إحدى وست مئة ودار حديث وتربة
قصده الطلبة واشتغلوا عليه للعلم وللدنيا، وصار املشار إليه يف تدبري الدولة حبلب، إىل أن استولت عليه 

صربا على فقد أحبابه ومن يعمر يلق يف * من يتمن العمر فليدرع ): ١(الربودات والضعف فكان يتمثل 



قدم مصر رسوال غري مرة، آخرها القدمة اليت مسعت ): ٢(ما قد متناه العدائه قال االبرقوهي  * نفسه
  .منه فيها

  .كان يكىن أوال بأيب العز، مث غريها بأيب احملاسن): ٣(قال ابن خلكان 
أول من أخذت عنه شيخي صائن الدين القرطيب، الزمت القراءة عليه : وقال يف بعض تواليفه: قال

  .عشرة سنة، وقرأت عليه معظم ما رواه من كتب القراءات واحلديث وشروحه والتفسريإحدى 
للواحدي سنة " الوسيط " كله، و " صحيح مسلم " ومن شيوخي سراج الدين اجلياين، قرأت عليه 

  .تسع ومخسني باملوصل
مسند أيب داود " و " مسند أيب عوانة " ابن الشهرزوري مسعت عليه ) ٣(ومنهم فخر الدين أبو الرضا 

  ومسند" ، "
  ".جامع الترمذي " ، و "الشافعي 

أخذت عنه كثريا، وكتب إليه صاحب إربل يف حقي وحق أخي، فتفضل ): ٥(إىل أن قال ابن خلكان 
  وتلقانا بالقبول

__________  
هذان البيتان اليب اسحاق إبراهيم بن نصر بن عسكر املعروف بقاضي السالمية، ذكرمها ابن ) ١(

  .٩٣ / ٧: ، وانظر وفيات االعيان٢٨: الورقة / ١: عار املوصلي يف ترمجته من عقود اجلمانالش
  .انظر معجمه، الورقة) ٢(
  .٨٦ - ٨٤ / ٧: وفيات االعيان) ٣(
  .سعيد بن عبد اهللا بن القاسم) ٤(
  .٩١ - ٩٠ / ٧: الوفيات) ٥(

[ * ]  

)٢٢/٣٨٦(  

  

  .لطواشي طغريل شيئا إال مبشورتهواالكرام ومل يكن الحد معه كالم، وال يعمل ا
  .وكان للفقهاء به حرمة تامة

  .أثر اهلرم فيه، إىل أن صار كالفرخ: إىل أن قال
  .وكان يسلك طريق البغاددة يف أوضاعهم، ويلبس زيهم، والرؤساء يرتلون عن دوام إليه

 استقل العزيز بنفسه، سار إىل مصر الحضار بنت السلطان الكامل إىل زوجها امللك العزيز، مث) ١(وقد 
  .فالزم القاضي بيته، وأمسع احلديث إىل أن مات وهو على القضاء



وظهر عليه اخلرف، وعاد ال يعرف من كان يعرفه، ويسأله عن امسه ومن هو، مث مترض ومات ): ٢(قال 
  .يوم االربعاء رابع عشر صفر سنة اثنتني وثالثني وست مئة، وله ثالث وتسعون سنة

  
 بن روزبة بن عبد اهللا البغدادي الشيخ املسند املعمر أبو احلسن علي بن أيب بكر* وزبة  ابن ر- ٢٤٧

  .القالنسي العطار الصويف
  .ولد سنة نيف وأربعني

  .من الشيخ أيب الوقت" جزء ابن العايل " و " صحيح البخاري " ومسع 
  حبلب وبغداد وحران ورأس عني، وازدمحوا" الصحيح " وروى 

__________  
  .٩٩ / ٧: وفيات االعيان) ١(
  .نفسه: نفسه) ٢(

، )٣٠١٢أيا صوفيا  (١٣٧، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٦٤١الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
: ، ونكت اهلميان١٤الورقة  / ١٢: ، والوايف بالوفيات١٠٣ / ٢: ، ودول االسالم١٣٤ / ٥: والعرب
 / ٥: ، وشذرات الذهب٢٩٦ / ٦: والنجوم الزاهرة، ٢٣٦، وذيل التقييد للفاسي، الورقة ٢٠٣
١٦٠.  
[ * ]  

)٢٢/٣٨٧(  

  

عليه، وكان عزمه على دمشق فخوفوه حبلب من حصار دمشق، فرد، فطالبه بعض الدماشقة مبا كان 
  ).١(أعطاه، فأعطاه البعض وماطل 

  .وقد أضر بأخرة، وناطح التسعني
  ).٢( اهلمة ويسكن برباط اخلالطية وكان حسن اهليئة، مليح الشيبة، حلو الكالم، قوي

حدث عنه عز الدين عبد الرازق الرسعين، وشرف الدين ابن النابلسي، وكمال الدين حيىي ابن الصرييف، 
والقاضي مشس الدين ابن العماد، ونصر اهللا بن حواري، وعز الدين الفاروثي، ومجال الدين الشريشي، 

ايف، وأبو الغنائم الكفرايب، واجلمال عمر بن العقيمي، وأمني الدين ابن االشتري، وتاج الدين الغر
ويعقوب بن فضائل احلليب، وعلي ابن تيمية، والتاج ابن أيب عصرون، وأبو سعيد سنقر القضائي، 

  .وآخرون
  وباالجازة أبو نصر ابن الشريازي، وسعد الدين بن سعد، والبهاء بن



  .عساكر، والشهاب ابن الشحنة
  ).٣(اوز التسعني، وتويف فجاءة ليلة خامس ربيع اآلخر سنة ثالث وست مئة ج: قال احلافظ املنذري

وفيها مات اجلمال أبو محزة أمحد بن عمر ابن الشيخ أيب عمر، وزهرة بنت حممد بن حاضر، واملقرئ 
سليمان بن أمحد بن املغربل الشارعي، والوجيه عبد اخلالق بن إمساعيل التنيسي، وعبد الرمحن بن عمر 

  النساج
__________  

فرد إىل بغداد فطالبوه مبا كانوا أعطوه ليذهب إىل : " العبارة يف تاريخ االسالم أكثر وضوحا، وهي) ١(
  ".دمشق، فأعطى البعض وماطل مبا بقي 

  .وليس بشئ فهو رباط مشهور ببغداد" اخلالطة : " يف االصل) ٢(
  .٢٦٤١: الترمجة / ٣: التكملة) ٣(

[ * ]  

)٢٢/٣٨٨(  

  

ي، وأبو احلسن علي بن عبد الصمد ابن الرماح، وحممد بن حممد ابن أيب املفاخر املأموين، الدمشق
وصاحب املغرب حيىي بن إسحاق بن غانية الصنهاجي امليورقي، ويوسف بن جربيل اللوايت مبصر، وأبو 

  .لكرميالفتح نصر اهللا بن عبدالرمحن بن فتيان، وعمر بن حيىي بن شافع املؤذن، وخطيب زملكا عبد ا
  

 بن الشيخ العالمة احملدث الرحال املتفنن جمد الدين أبو اخلطاب عمر ابن حسن*  ابن دحية - ٢٤٨
 واسم اجلميل حممد بن فرح بن خلف بن قومس بن مزالل بن مالل بن أمحد بن بدر -علي بن اجلميل 

  .بن دحية بن خليفة الكليب الداين مث السبيت
  وكان يكتب! صحة واالتصال هكذا ساق نسبه، وما أبعده من ال

  .ذو النسبتني بني دحية واحلسني: لنفسه
  كان يذكر أنه من ولده دحية رضي اهللا عنه،): ١(قال أبو عبد اهللا االبار 

__________  
 ٩٨ - ٩٧: ، وتاريخ ابن النجار، الورقة)٥٩٢٢باريس  (١٩٤: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة(*) 

، والذيل على ابن نقطة ملنصور بن سليم ١٦٣: ، وذيل الروضتني٦٩٨ / ٨: ، ومرآة الزمان)باريس(
 / ٥: ، وتلخيص جممع اآلداب٤٥٠ - ٤٤٨ / ٣: ، ووفيات االعيان٧٣: االسكندراين، الورقة

، ودول ١٤٢٢ - ١٤٢٠ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ٩٠: ، واملختصر احملتاج، الورقة٤٠٦: الترمجة



، وتاريخ االسالم، ١٣٥ - ١٣٤ / ٥: ، والعرب٢٥٢  /٢: ، وميزان االعتدال١٠٣ / ٢: االسالم
، ونثر اجلمان ٦٢، واملستفاد للدمياطي احلسامي، الورقة )٣٠١٢أيا صوفيا  (١٣٩ - ١٣٨: الورقة

، ونزهة االنام البن دقماق، ١٤٥ - ١٤٤ / ١٣: ، والبداية والنهاية٧٥: الورقة / ٢: للفيومي
، ٨٨: ، والفالكة واملفلوكون٢٣٩ - ٢٣٨: لورقة، وذيل التقييد للفاسي، ا٢١ - ٢٠: الورقة

، ٥٤: ، وااللقاب للسخاوي، الورقة٢٩٦ - ٢٩٥ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٩٢ / ٤: ولسان امليزان
، ونفح ١٦١ - ١٦٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٢١٨ / ٢: ، وبغية الوعاة١٦٦ / ١: وحسن احملاضرة

  . وغريها٣٦٨ / ١: الطيب
  .، من جملد االزهر٥٢: الورقة / ٣: التكملة) ١(

[ * ]  

)٢٢/٣٨٩(  

  

  .وأنه سبط أيب البسام احلسيين
مسع أبا بكر بن اجلد، وأبا القاسم بن بشكوال، وأبا عبد اهللا بن ااهد، وأبا عبد اهللا بن زرقون، وأبا 

  .القاسم بن حبيش وأبا حممد بن عبيد اهللا، وأبا حممد بن بونه
ائفة، وروى عن آخرين منهم أبو عبد اهللا بن بشكوال، عن ط" صحيح مسلم " وحدث بتونس ب 

، وأبو عبد اهللا بن املناصف، وأبو القاسم بن دمحان، وصاحل بن "الصلة " مسعت منه كتاب : وقال
عبدامللك، وأبو إسحاق بن قرقول، وأبو العباس بن سيده، وأبو عبد اهللا بن عمرية، وأبو خالد بن 

  رفاعة، وأبو
  .اق وأبو عبد اهللا القباعي، وأبو بكر بن مغاورالقاسم بن رشد الور

وكان بصريا باحلديث معتنيا بتقييده، مكبا على مساعه، حسن اخلط، معروفا بالضبط، له حظ وافر : قال
  .من اللغة ومشاركة يف العربية وغريها

 حيون، عليه، فرحل، ولقي بتلمسان أبا احلسن بن أيب) ١(ويل قضاء دانية مرتني، وصرف لسرية نعتت 
  .، مث حج٥٩٥فحمل عنه، وحدث بتونس يف سنة 

بأصبهان، ونيسابور عن أصحاب احلداد والفراوي، وعاد إىل مصر فاستأدبه امللك : وكتب باملشرق
  .العادل البنه الكامل ويل عهده، وأسكنه القاهره فنال بذلك دنيا عريضة، وكان يسمع ويدرس

  ".ني يف املفاصلة بني أهل صفني إعالم النص املب" وله تواليف، منها كتاب 
مسع من أيب القاسم البوصريي مبصر، ومن أيب جعفر الصيدالين بأصبهان، ومن منصور الفراوي : قلت

عاليا، بعد أن رواه نازال، وحدث بدمشق ومسع ا، ومسع بواسط " صحيح مسلم " بنيسابور، مسع ا 



  ".مسند أمحد " من أيب الفتح املندائي، مسع منه 
__________  
  ".نقمت : " خبط املؤلف، ويف التكملة االبارية" هكذا هي أيضا يف تاريخ االسالم ) ١(

[ * ]  

)٢٢/٣٩٠(  

  

كان له معرفة حسنة بالنحو واللغة، وأنسة باحلديث، فقيها على ): ١(روى عنه ابن الدبيثي، فقال 
على شيخ باملغرب من حفظه، مجيعه، وإنه قرأه " صحيح مسلم " إنه حفظ : مذهب مالك، كان يقول

  .ويدعي أشياء كثرية
  إليه بالبهتان واالفك* دحية مل يعقب فلم تعتزي : والبن عتني فيه

كان هذا الرجل صاحب فنون وتوسع ويد : أنك من كلب بال شك قلت* ماصح عند الناس شئ سوى 
  .يف اللغة، ويف احلديث على ضعف فيه

 سنة سبعني من مجاعة كأيب بكر بن خليل، واللوايت، وابن رأيت خبطه أنه مسع قبل: قال ابن مسدي
  .وليس ينكر عليه، مث مل يزل يسمع حىت مسع من أقرانه، وحصل ما مل حيصله غريه: حنني، قال
  .لقيته بأصبهان، ومل أمسع منه، ومل يعجبين حاله، كان كثري الوقيعة يف االئمة: قال الضياء

  .أنه دخل املغرب، وأن مشايخ املغرب كتبوا له جرحه وتضعيفهوأخربين إبراهيم السنهوري بأصبهان 
  .وقد رأيت منه غري شئ مما يدل على ذلك: قال الضياء

كان موصوفا باملعرفة والفضل ومل أره، إال أنه كان يدعي أشياء ال حقيقة هلا، ذكر ): ٢(وقال ابن نقطة 
  نزل: يل أبو القاسم بن عبد السالم ثقة، قال

__________  
  ).٥٩٢٢باريس  (١٩٤: ذيل تاريخ مدينة السالم، الورقة) ١(
  .ومل أجده يف نسخيت االزهرية: مل يذكره يف التقييد) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٣٩١(  

  

" فأخذت مخسة أحاديث من : قال" الترمذي " و " صحيح مسلم " أحفظ : عندنا ابن دحية فكان يقول
ت فجعلتها يف جزء، مث عرضت عليه حديثا من ومخسة من املوضوعا" املسند " ومخسة من " الترمذي 



: وقال ابن واصل احلموي! ال أعرفه، ومل يعرف منها شيئا : ليس بصحيح، وآخر فقال: الترمذي، فقال
كان ابن دحية مع فرط معرفته باحلديث وحفظه الكثري له متهما باازفة يف النقل، وبلغ ذلك امللك 

   الشهاب، فعلق كتابا تكلم فيه على أحاديثهالكامل فأمره أن يعلق شيئا على كتاب
ضاع ذاك الكتاب فعلق يل مثله، ففعل، فجاء : وأسانيده، فلما وقف الكامل على ذلك خاله أياما وقال

الثاين فيه مناقضة لالول، فعلم السلطان صحة ما قيل عنه، ونزلت مرتبته عنده، وعزله من دار احلديث 
  ).١(با عمرو اليت أنشأها آخرا، ووالها أخاه أ

 بني الفاء والباء -كان والد ابن دحية تاجرا يعرف بالكليب : ، قال"معجمه " قرأت خبط ابن مسدي يف 
إشارة إىل املكان والنسب، " الكليب معا "  وهو اسم موضع بدانية، وكان أبو اخلطاب أوال يكتب -

  .وإمنا كان يعرف بابن اجلميل تصغري مجل
  .مة زمانه، وقد ويل أوال قضاء دانيةوكان أبو اخلطاب عال: قال
  .وذكر أن سبب عزل ابن دحية أنه خصى مملوكا له فغضب امللك، وهرب ابن دحية: قلت

  كان له مملوك يسمى: ولفظ ابن مسدي، قال
__________  

، ٦٣٤عثمان بن احلسن اللغوي، وبقي فيها إىل حني وفاته يف الثالث عشر من مجادى االوىل سنة ) ١(
ا بعده حافظ الديار املصرية زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري، فبقي فيها إىل حني فتواله

  .٦٥٦وفاته سنة 
  ). فما بعد١٣٤: أنظر املنذري وكتابه التكملة(

[ * ]  

)٢٢/٣٩٢(  

  

فأمر بثقب شدقه، فغضب عليه املنصور، وجاءه ) ١(رحيان، فجبه واستأصل أنثييه وزبه وأتى بزامر 
  .ير، فاختفى، مث سار متنكراالنذ
  ".حدثنا " وكان ممن يترخص يف االجازة، ويطلق عليها : قلت

  .بعيد سنة ست مئة" املوطأ " وقد مسع منه أبو عمرو بن الصالح 
أبو عبد اهللا بن زرقون بإجازته من أمحد بن حممد اخلوالين، أخربنا أبو عمرو : وأخربه به عن مجاعة منهم

  .خربنا أبو عيسى حيىي بن عبد اهللالقيشطايل مساعا، أ
  حدثين القاضي علي بن احلسني اللوايت، وابن: وقال ابن دحية مرة أخرى

  .حدثنا اخلوالين: زرقون قاال



على احلافظ " املوطأ " مسعت : أنه قرأ خبط ابن الصالح) ٢(وقد قرأت خبط احلافظ علم الدين القاسم 
  .ابن دحية

 وأقرا ما حدثه به الفقيهان أبو احلسن علي بن حنني الكناين، واحملدث وحدثنا به بأسانيد كثرية جدا،
حدثنا حممد بن فرج بن الطالع، وأبو بكر خازم : أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن خليل القيسي، قاال

  .حدثنا يونس بن عبد اهللا بن مغيث: بن حممد، قاال
أن تكون روايته عنهما إجازة، وكانا ببالد العدوة، مل مل يلق ابن دحية هذين، وباجلهد : قال ابن الذهيب

" يكونا باالندلس فكان القيسي مبراكش، وكان ابن حنني بفاس، وملتأخري املغاربة مذهب يف إطالق 
  .على االجازة، وهذا تدليس" حدثنا 

__________  
ر الرجل من باب زم: " كما جاء يف خمتار الرازي: مل يرض اجلوهري عن هذا االستعمال، فقال) ١(

  ".زمارة : ضرب ونصر فهو زمار، وال يقال زامر، ويقال للمرأة زامرة وال يقال
  ".وهي زامرة وهو زمار وزامر قليل : " ولكن الفريوزآبادي، قال

  .٧٣٩هو صاحبه العالمة الربزايل املتوىف سنة ) ٢(
[ * ]  

)٢٢/٣٩٣(  

  

 الفنون والرحلة الواسعة، له املصنفات الفائقة أبو اخلطاب ذو النسبني صاحب): ١(قال التقي عبيد 
سنة ست وأربعني ومخس مئة، : واملعاين الرائقة، كان معظما عند اخلاص والعام، سئل عن مولده فقال

  .وحكي عنه يف مولده غري ذلك
  .سنة مثان وأربعني ومخس مئة: سنة أربع وأربعني ومخس مئة، وقيل: فقيل: قلت

  . شرفا الدين أبو احلسني اليونيين، وابن خواجا إمام، وغريمهاروى عنه باالجازة شيخانا
أن ابن دحية تويف ليلة الثالثاء رابع عشر ربيع االول سنة ثالث وثالثني : قرأت خبط احلافظ الضياء

  .وست مئة
معجم " قدم علينا وأملى من حفظه، وذكر أنه مسع من ابن اجلوزي ومسع بأصبهان ) ٢(قال ابن النجار 

من الصيدالين، ومسع بنيسابور ومبرو وواسط، وأنه مسع من مجاعة باالندلس، غري أين رأيت " اين الطرب
الناس جممعني على كذبه وضعفه وادعائه ما مل يسمعه، وكانت أمارات ذلك الئحة على كالمه ويف 

  .حركاته، وكان القلب يأىب مساع كالمه
عليه إقباال عظيما، ومسعت أنه كان يسوي له سكن مصر، وصادف قبوال من السلطان الكامل، وأقبل 



  .املداس حني يقوم
  .ونسبه ليس بصحيح: إىل أن قال

  وكان حافظا ماهرا تام املعرفة بالنحو واللغة، ظاهري املذهب، كثري الوقيعة يف
__________  

  .هو االسعردي) ١(
  ).باريس (٩٨ - ٩٧: التاريخ ادد، الورقة) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٣٩٤(  

  

  .، أمحق، شديد الكرب، خبيث اللسان، متهاونا يف دينه، وكان خيضب بالسوادالسلف
وأبو صادق حممد بن العطار، وابن " تاريخ حلب " وابن العدمي يف " تارخيه " حكى ابن النجار يف 

  .عنه أشياء تسقطه" تارخيه " املستويف يف 
  

 بن مسلم بن سلمان االربلي بن إبراهيمالشيخ املسند فخر الدين أبو عبد اهللا حممد *  االربلي - ٢٤٩
  .الصويف

  .يف أول سنة ستني ومخس مئة: ولد سنة تسع ومخسني، وقال مرة
حدث عن حيىي بن ثابت، وأيب بكر بن النقور، وشهدة الكاتبة، وعلي بن عساكر املقرئ، واحلسن بن 

ء، وجتين عتيقة ابن وهبان علي البطليوسي، وهبة اهللا بن حيىي الوكيل، ومخرتاش فىت ابن رئيس الرؤسا
  .وغريهم، وله عنهم جزء مسعناه

حدث عنه أبو حامد ابن الصابوين، واجلمال الدينوري اخلطيب، والعماد يوسف ابن الشقاري، وأبو 
  احلسني ابن اليونيين، وأبو العباس ابن

__________  
 من املطبوع، ٧٧الترمجة /  ١: ، وتاريخ ابن الدبيثي٢١٥ - ٢١٤ / ١: تاريخ إربل البن املستويف(*) 

، ٢٣ / ١: ، واملختصر احملتاج١٣٥ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٤٠وتاريخ االسالم، الورقة 
 / ٥: ، وشذرات الذهب٩ / ٢: ، والوايف بالوفيات١٤٢٣ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ٤٩٩: واملشتبه
١٦١.  

 وذكر انه لقيه بدمشق وانه ٦١٨توىف سنة وذكره الزكي املنذري يف ترمجة ابن عمه حممد بن امساعيل امل
  .لكنين مل أجد له ترمجة يف الكتاب) ١٨٠٢: الترمجة / ٣(سيذكره يف كتابه 



ومل يذكره ابن الفوطي يف تلخيصه مع انه من شرطه، فاستدركه عليه حمققه شيخنا الدكتور مصطفى 
  .من طبعة الشام) ٢٩٦ / ٣ / ٤(جواد رمحه اهللا 

[ * ]  

)٢٢/٣٩٥(  

  

الظاهري، وأبو الفضل بن عساكر، وعلي بن بقاء امللقن، والعماد بن سعد، وعلي وعمر وأبو بكر بنو 
ابن عبد الدائم، وعمر بن طرخان، وأبو العباس بن مؤمن، وحممد بن يوسف االربلي الذهيب، وعيسى 

االبار، وعبد املنعم بن أيب حممد املغاري، وحممد بن أيب الذكر القرشي، وأبو بكر بن عبد اهللا ابن خطيب 
بن عساكر، وخلق كثري ومن بقاياهم عيسى بن عبدالرمحن املطعم، والقاسم بن عساكر، والقاضي تقي 

  .الدين سليمان
  ).٢(لقبه قنور ): ١(قال يل أبو عبد اهللا بن سامة 

  .إنه يعرف بالقنور: وقرأت خبط ابن مسدي
  . عنه بإجازات أقوام موم قدميوكان ال يتحقق مولده، وهلذا امتنعوا من االخذ: قال

  .ال نسمع ذه االجازات النه يذكر ما يدل على أن مولده بعد تارخيها: قال ابن الصالح
تويف بإربل يف رمضان أو شوال سنة ثالث وثالثني وست : وقال شيخنا ابن الظاهري، وهو من أصحابه

  .مئة
ا يتكلمون فيه بسبب قلة الدين واملروءة، رأيت أصحابنا ومشاخين: ووجدت خبط السيف ابن اد قال

  .وكان مساعه صحيحا
  

  ابن شيخ االسالم عبد القادر بن أيب صاحل، االمام العامل االوحد *  نصر بن عبد الرزاق- ٢٥٠
__________  

  .هو شيخه حممد بن سامة بن كوكب) ١(
  .٤٩٩: انظر مشتبه الذهيب) ٢(

، واحلوادث ١٢٩٥الترمجة  / ٤: تلخيص ابن الفوطي، و٢٦٦٧الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
  = [ * ]أيا صوفيا  (١٤٤ - ١٤٣، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٨٧ - ٨٦: اجلامعة

)٢٢/٣٩٦(  

  



  .قاضي القضاة عماد الدين أبو صاحل ولد احلافظ الزاهد أيب بكر، اجليلي مث البغدادي االزجي احلنبلي
ة يف ربيع اآلخر، فأجاز له وهو ابن شهر أبو الفتح حممد بن البطي، ولد يف سنة أربع وستني ومخس مئ

  .واملبارك بن حممد البادرائي، وطائفة
ومسع من أبويه، وعلي بن عساكر البطائحي، وخدجية بنت النهرواين، وشهدة الكاتبة، ومسلم بن ثابت، 

  وعبد احلق بن يوسف،
ايب، وحممد بن بدر الشيحي، وفاطمة بنت أيب غالب وأمحد بن املبارك املرقعايت، وعيسى بن أمحد الدوش

  .املاوردي، وأيب شاكر السقالطوين، وتفقه على والده، وأيب الفتح ابن املين
  .ودرس، وأفىت، وناظر وساد

حدث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، وأبو املظفر ابن النابلسي، والشمس بن هامل، وأبو العباس 
وأبو بكر حممد بن أمحد الشريشي، وحممد بن أيب الفرج ابن الدباب، وأبو الفاروثي، والتاج الغرايف، 

  .احلسن ابن بلبان، وأبو املعايل االبرقوهي، وعدة
لنفسه، ودرس مبدرسة جده، وباملدرسة الشاطئة وتكلم يف الوعظ، وألف يف " االربعني " ومجع 

  .، مث عزلالتصوف، وويل القضاء للظاهر بأمر اهللا، وأوائل دولة املستنصر
  .هو فقيه كرمي النفس خري: قال الضياء

  قرأ اخلالف على أيب حممد بن أيب علي النوقاين: وقال ابن النجار
__________  

، ١٠٣ / ٢: ، ودول االسالم١١٨، واملختصر احملتاج إليه، الورقة ١٣٦ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢= 
: ، وقالئد التاذيف١٥١ي، الورقة ، والعسجد املسبوك للخزرج١٩٢ - ١٨٩ / ٢: والذيل البن رجب

  .٤٤ / ٣: ، والتاج للزبيدي١٦٢ - ١٦١ / ٥: ، وشذرات الذهب٤٦ - ٤٥
[ * ]  

)٢٢/٣٩٧(  

  

الشافعي، وبنيت له دكة جبامع القصر للمناظرة، ووعظ، فكان له قبول تام، وأذن له يف الدخول على 
إجازته من الناصر والده فأنس به، فلما االمري أيب نصر حممد ابن الناصر يف كل مجعة لسماع املسند ب

استخلف لقب بالظاهر فقلد القضاء أبا صاحل سنة اثنتني وعشرين، فسار السرية احلسنة، وسلك 
الطريقة املستقيمة، وأقام ناموس الشرع، ومل حياب أحدا، وال مكن من الصياح بني يديه، وكان ميضي 

  إىل اجلمعة ماشيا، ويكتب الشهود من دواته
  .لس، فلما استخلف املستنصر أقره أشهرا وعزلهيف ا



وروى الكثري، وكان ثقة، متحريا، له يف املذهب اليد الطوىل، وكان لطيفا متواضعا، مزاحا كيسا، وكان 
، وهناك مجاعة، إذ دخل رجل ذو )١(كنت يف دار الوزير القمي : مقداما رجال من الرجال، مسعته يقول

هذا ابن كرم اليهودي عامل دار الضرب، : قمت وظننته بعض الفقهاء، فقيلهيئة، فقاموا له وخدموه، ف
 -فقمت إكراما لك، ولست ) ٢(ويلك، تومهتك فقيها : تعال إىل هنا، فجاء، ووقف، فقلت: فقلت له
مث قلت ! اهللا يبقيك ! اهللا حيفظك :  عندي ذه الصفة، مث كررت ذلك عليه، وهو قائم يقول-ويلك 

  . بعيدا عنا، فذهباخسأ هناك: له
دفع : وحدثين أبو صاحل أنه رسم له برزق من اخلليفة، وأنه زار يومئذ قرب االمام أمحد، فقيل يل: قال

  .واهللا ال أمضي وال أطلبه: رمسك إىل ابن توما النصراين، فامض إليه فخذه، فقلت
  .ذهب من داره فنفذ إيلفبقي ذلك الذهب عنده إىل أن قتل إىل لعنة اهللا يف السنة االخرى، وأخذ ال

  تويف أبو صاحل يف سادس عشر شوال سنة ثالث وثالثني وست مئة،
__________  

  .مؤيد الدين الذي مرت ترمجته يف هذا الد) ١(
  ".فقيه : " يف االصل) ٢(

[ * ]  

)٢٢/٣٩٨(  

  

عل ذلك إنه دفن معه يف قربه، فعل ذلك الرعاع، فقبض على من ف: ودفن عند أمحد بن حنبل، فقيل
  .وعوقب وحبس، مث نبش أبو صاحل ليال بعد أيام ودفن رمحه اهللا وحده

وقد روى عنه باالجازة الفخر بن عساكر، وإبراهيم بن حامت، وفاطمة بنت سليمان، والقاضي احلنبلي، 
  وسعد الدين، وعيسى املطعم، وأبو

  .، وآخرونبكر بن عبد الدائم، وأبو العباس ابن الشحنة، وأبو نصر ابن الشريازي
أخربكم نصر بن عبد الرزاق، أخربتنا فاطمة بنت علي : أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق بقراءيت

أخربنا أمحد بن املظفر التمار، أخربنا أبو القاسم احلريف : الوقايايت سنة تسع وستني ومخس مئة، قالت
 حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا ، أخربنا محزة بن حممد الدهقان، حدثنا حممد بن عيسي بن حيان،)١(

اتقوا : " الضيب، مسعت عدي بن حامت حيدثنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٢(شعبة، حدثنا حمل 
  ).٣" (النار ولو بشق مترة، فإن مل جتدوا فبكلمة طيبة 

__________  
اء اليت تتعلق بالبقالني، بضم احلاء املهملة وسكون الراء، هذه النسبة للبقال ببغداد وملن يبيع االشي) ١(



كان صدوقا : وهو أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن احلسني احلريف، بغدادي روى عنه اخلطيب، وقال
  .غري أن بعض مساعه من النجاد كان مضطربا

حمل بن حمرز الضيب الكويف، أخرج له البخاري يف خلق أفعال العباد، وهو شيخ ال بأس به، مات ) ٢(
  .١٥٣سنة 

يف املناقب عن حممد بن احلكم عن النضر ابن مشيل، عن ) ٣٥٩٥( حديث صحيح أخرجه البخاري )٣(
عن عبد اهللا بن ) ١٤١٣(اسرائيل، عن سعد أيب جماهد الطائي، عن حمل بن خليفة الطائي، ويف الزكاة 

  .حممد، عن أيب عاصم، عن سعدان بن بشر، عن أيب جماهد الطائي، به
عن نصر بن علي اجلهضمي، عن خالد ابن احلارث ) ٧٥ - ٧٤ / ٥(ة ورواه النسائي يف الزكا

  .اهلجيمي، عن شعبة، عن حمل، به خمتصرا
[ * ]  

)٢٢/٣٩٩(  

  

  بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء الثاين والعشرون من سري أعالم النبالء
طمة بنت علي أخربكم نصر بن عبد الرزاق، أخربتنا فا: أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق بقراءيت

أخربنا أمحد بن املظفر التمار، أخربنا أبو القاسم احلريف : الوقايايت سنة تسع وستني ومخس مئة، قالت
، أخربنا محزة بن حممد الدهقان، حدثنا حممد بن عيسي بن حيان، حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا )١(

اتقوا : " ى اهللا عليه وسلم قالالضيب، مسعت عدي بن حامت حيدثنا عن النيب صل) ٢(شعبة، حدثنا حمل 
  ).٣" (النار ولو بشق مترة، فإن مل جتدوا فبكلمة طيبة 

__________  
بضم احلاء املهملة وسكون الراء، هذه النسبة للبقال ببغداد وملن يبيع االشياء اليت تتعلق بالبقالني، ) ١(

كان صدوقا : نه اخلطيب، وقالوهو أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن احلسني احلريف، بغدادي روى ع
  .غري أن بعض مساعه من النجاد كان مضطربا

حمل بن حمرز الضيب الكويف، أخرج له البخاري يف خلق أفعال العباد، وهو شيخ ال بأس به، مات ) ٢(
  .١٥٣سنة 

يف املناقب عن حممد بن احلكم عن النضر ابن مشيل، عن ) ٣٥٩٥(حديث صحيح أخرجه البخاري ) ٣(
عن عبد اهللا بن ) ١٤١٣(ل، عن سعد أيب جماهد الطائي، عن حمل بن خليفة الطائي، ويف الزكاة اسرائي

  .حممد، عن أيب عاصم، عن سعدان بن بشر، عن أيب جماهد الطائي، به
عن نصر بن علي اجلهضمي، عن خالد ابن احلارث ) ٧٥ - ٧٤ / ٥(ورواه النسائي يف الزكاة 



  .تصرااهلجيمي، عن شعبة، عن حمل، به خم
[ * ]  

)٢٢/٤٠٠(  

  

بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء الثاين والعشرون من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء الثالث والعشرون وأوله 
  ترمجة ابن ياسني من الطبقة الثالثة والثالثون

)٢٢/٤٠٠(  

  

  ٢٣ الذهيب ج -سري أعالم النبالء 
  سري أعالم النبالء

  ٢٣الذهيب ج 

)٢٣(/  

  

  ٢٣م النبالء سري أعال

)٢٣/١(  

  

 م ١٣٧٤ ه ٧٤٨سري أعالم النبالء تصنيف االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف 
اجلزء الثالث والعشرون حقق هذا اجلزء الدكتور بشار عوار معروف والدكتور حميي هالل السرحان 

  مؤسسة الرسالة

)٢٣/٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم



)٢٣/٤(  

  

 بن ياسني بن عبدامللك بن الشيخ املسنذ االمني احلجاج أبو منصور سعيد بن حممد*  ابن ياسني - ١
  .مفرج البغدادي البزاز السفار

  .مسع من أيب الفتح ابن البطي، وجعفر بن عبد اهللا ابن الدامغاين وأخته تركناز
  .حدث عنه الشيخ عز الدين الفاروثي، وأبو القاسم بن بلبان

ة القاضيان ابن اخلويي واحلنبلي، والفخر ابن عساكر، والقاسم ابن عساكر، وأبو نصر حممد وباالجاز
  .بن حممد ابن الشريازي

  .حج تسعا وأربعني حجة): ١(قال ابن أجنب يف تارخيه 
  .أسقطت شهادته لسوء طريقته وظلمه: قلت

  .تويف يف خامس صفر سنة أربع وثالثني وست مئة
__________  

 / ٥: ، والعرب للذهيب٩٣، وذيل منصور بن سليم، الورقة ٢٦٩٩الترمجة  / ٣: ملنذريتكملة ا(*) 
، وشذرات ٢٩٨ / ٦: ، والنجوم الزاهرة)٣٠١٢أياصوفيا  (١٤٧:  وتاريخ االسالم، الورقة١٣٧
  .١٦٤ / ٥: الذهب

رية هو تاج الدين علي بن أجنب املعروف بابن الساعي البغدادي خازن كتب املدرسة املستنص) ١(
وصاحب التصانيف الكثرية املشهورة، ومنها تارخيه هذا الذي تظهر النقول عنه أنه كان من التواريخ 

  .املفصلة املستوعبة وقد رتبه على السنني، وفيه احلوادث والوفيات
  .٦٧٤تويف ابن الساعي سنة 

[ * ]  

)٢٣/٥(  

  

 الدين أبو الفرج عبد الرمحان بن جنمالشيخ االمام املفيت االوحد الواعظ الكبري ناصح *  الناصح - ٢
ابن االمام شرف االسالم أيب الربكات عبد الوهاب ابن الشيخ الكبري أيب الفرج عبد الواحد بن حممد بن 

  .علي االنصاري السعدي العبادي، الشريازي االصل الشامي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي
  ).١(ولد سنة أربع ومخسني ومخس مئة 

 الوعظ، وارحتل ومسع من شهدة الكاتبة وجتين الوهبانية، وأيب شاكر حيىي السقالطوين، وتفقه، وبرع يف
وعبد احلق اليوسفي، ومسلم ابن ثابت، ونعمة بنت القاضي أيب خازم ابن الفراء، وطائفة ببغداد، ومن 



  .أيب موسى املديين، وأيب العباس الترك بأصبهان، ومن عبد الغين بن أيب العالء مذان
ث عنه ابن الدبيثي، والضياء، والربزايل، واملنذري، وأبو حامد الصابوين، والشمس بن حازم، والعز حد

ابن العماد، والتقي بن مؤمن، ونصر اهللا بن عياش، وعلي بن بقاء، وحممد بن بطيخ، وأمحد بن إبراهيم 
  .الدباغ، والشهاب بن مشرف، وحممد بن علي بن الواسطي، وأبو بكر بن عبد الدائم

__________  
، وذيل الروضتني اليب ٢٦٨٨الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٧٠٢ - ٧٠٠ / ٨: مرآة الزمان(*) 
، ١٣٨ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أياصوفيا  (١٥٠، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ١٦٤: شامة

، ٨١الورقة  / ٢، ونثر اجلمان للفيومي، ١٠٤ / ٢: ، ودول االسالم٧٣واملختصر احملتاج إليه، الورقة 
، ونزهة االنام البن دقماق، ٢٠١ - ١٩٣ / ٢: ، والذيل البن رجب١٤٦ / ١٣: والبداية والنهاية

، والتاج املكلل ١٦٦ - ١٦٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٩٨ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٣الورقة 
  .٢٣٢: للقنوجي

  .يف ليلة السابع عشرة من شوال منها، كما ذكر املنذرى وغريه) ١(
][ *   

)٢٣/٦(  

  

  .وروى عنه باالجازة القاضيان ابن اخلويي وابن محزة، والبهاء بن عساكر
  .ودرس، وأفىت، وصنف، وكان رئيس احلنابلة يف وقته بدمشق، وكان له قبول زائد

  .حدث ووعظ مبصر وبدمشق
  ".تاريخ الوعاظ " له خطب ومقامات، وكتاب 

  . القدروكان حلو االيراد، صارما، مهيبا، شهما، كبري
  .تويف يف ثالث احملرم سنة أربع وثالثني وست مئة، وله مثانون سنة

أخربنا عبدالرمحن بن جنم، أخربنا احلافظ أبو موسى، أخربنا أبو علي املقرئ، : قرأت على حممد بن علي
  أخربنا أبو نعيم احلافظ،

  .حدثنا أبو إسحاق بن محزة، حدثنا عبد اهللا
  ).ح(

حدثنا هشام بن عمار، : احلسني بن حممد بن رزين اخلياط، حدثا الباغندي، قاالوحدثنا : قال أبو نعيم
حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبدالرمحن بن صابر، حدثنا عطية بن قيس، حدثنا عبدالرمحن بن غنم، 

 أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه - واهللا ما كذبين -أخربين أبو عامر أو أبو مالك االشعري : قال



ليكونن يف أميت أقوام يستحلون احلرير واخلمر واملعازف، وليرتلن أقوام إىل جنب علم : "  يقولوسلم
ارجع إلينا غدا فيبيتهم اهللا تعاىل، ويضع العلم : يروح عليهم بسارحة فيأتيهم رجل حلاجة فيقولون له

ن الدبيثي يف تارخيه تعليقا هلشام، ورواه اب) ١(أخرجه البخاري " عليهم، وميسخ آخرون قردة وخنازير 
  .عن الناصح

__________  
باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه، وقد وصله : يف االشربة) ٥٥٩٠(يف صحيحه ) ١(

  . وغريهم، وهو حديث صحيح٢٢١ / ١٠، والبيهقي )٣٤١٧(والطرباين ) ٤٠٣٩(أبو داود 
  ).شعيب(

[ * ]  

)٢٣/٧(  

  

بن جنم، تويف سنة ست وعشرين وست مئة يف ذي  (*) لعباس أمحدالشيخ الفقيه أبو ا*  أخوه - ٣
القعدة، وله سبع وسبعون سنة، مسع من أيب متيم سلمان الرحيب، والكمال ابن الشهرزوري، واحليص 

  .بيص
  ".مشيخته " حدث عنه الصفي خليل املراغي يف 

  
 أول ما فتحت عراق شيخ املستنصريةالشيخ العامل احملدث املفيد املؤرخ املعمر مسند ال* *  القطيعي - ٤
  أبو احلسن حممد بن أمحد بن عمر بن حسني) ١(

  .البغدادي ابن القطيعي
  .ولد يف رجب سنة ست وأربعني ومخس مئة

مسعه والده الفقيه أبو العباس القطيعي من أيب بكر ابن الزاغوين، ونصر بن نصر العكربي، وأيب جعفر 
ت السجزي، فروى عنه الصحيح، وأيب احلسن بن اخلل الفقيه، أمحد بن حممد العباسي، وأيب الوق

  .وسلمان الشحام، وطائفة
__________  

، وتاريخ االسالم للذهيب، ١٥٨: ، وذيل الروضتني اليب شامة٢٢٦٦الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
  .١١٩ / ٥: ، وشذرات الذهب١٧٤ / ٢: ، والذيل البن رجب)٣٠١٢أيا صوفيا  (٥٥الورقة 

، ٢٧٢٣الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري)من املطبوع (٥٧: الترمجة / ١: تاريخ ابن الدبيثي* *) (
 ٢: ، والوايف بالوفيات١٠٤ / ٢: ، ودول االسالم)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٥٤: وتاريخ االسالم، الورقة



 ،)١٥٩٣باريس  (١٨١: ، وغربال الزمان، الورقة٢١٤ - ٢١٢ / ٢: ، والذيل البن رجب١٣٠/ 
، وتاريخ علماء املستنصرية ١٦٨، ١٦٣ - ١٦٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٦٤ / ٥: ولسان امليزان

  .، ومقدمة تاريخ ابن الدبيثي٣٢٤ / ١: للدكتور ناجي معروف
  .يعين شيخ دار احلديث باملستنصرية) ١(

[ * ]  

)٢٣/٨(  

  

يبها أيب الفضل مث طلب هو بنفسه، وارحتل، فسمع باملوصل من حيىي بن سعدون القرطيب، وخط
  .الطوسي، وبدمشق من عبد اهللا بن عبد الواحد الكناين، وأيب املعايل بن صابر، وحممد بن محزة القرشي

" ذيل التاريخ " وقد لزم الشيخ أبا الفرج ابن اجلوزي، وقرأ عليه كثريا، وأخذ عنه الوعظ، ومجع 
  لبغداد، وما متمه، وخدم يف بعض اجلهات، وناب

 الدين ابن اجلوزي يف احلسبة، وفتر عن احلديث، بل تركه، مث طال عمره، وعال عن الصاحب حميي
  .سنده، واشتهر ذكره، فأعطي مشيخة املستنصرية

  .وكان خيضب بالسواد، مث تركه
  .كامال عن أيب الوقت، وتفرد بعدة أجزاء" بالصحيح " وكان آخر من حدث ببلده 

  .إال أنه ما أظهره" تارخيا " داد هو شيخ صاحل السماع، صنف لبغ: قال ابن نقطة
  .وكان له أصول يروي منها، وكان يتعاسر يف الرواية: قلت

حدث عنه ابن الدبيثي، وابن النجار، والسيف ابن اد، واجلمال الشريشي، والعز الفاروثي، والعالء 
لعزيز ابن اخلليلي، بن بلبان، وأمحد بن حممد ابن الكسار، والفقيه سعيد بن أمحد الطييب، واد عبد ا

  .والشهاب االبرقوهي، والتاج الغرايف، وآخرون
وباالجازة القاضيان اخلويي واحلنبلي، والفخر بن عساكر وابن عمه البهاء، وسعد الدين ابن سعد، 

  .وعيسى املطعم، وأمحد بن أيب طالب، وأبو نصر ابن الشريازي
  فيما ينقلهومل يكن حمققا ) ١" (تارخيا " مجع : قال ابن النجار

__________  
  = [ * ]رأيت أكثره خبطه، وقد نقلت : ، قال ابن رجب"درة االكليل يف تتمة التذييل " مساه ) ١(

)٢٣/٩(  

  



  .ويقوله، عفا اهللا عنه
الذي عمله، طالعته فرأيت فيه كثريا من الغلط " التاريخ " وتفرد بالرواية عن مجاعة، أذهب عمره يف 

 وجه الصواب فيه فلم يفهم، وقد نقلت عنه، منه أشياء ال يطمئن قليب إليها، والتصحيف، فأوقفته على
  .والعهدة عليه

: مسعت الوزير أبا املظفر بن يونس يقول اليب احلسن ابن القطيعي: ومسعت عبد العزيز بن دلف يقول
  ويلك عمرك تقرأ

  .احلديث وال حتسن تقرأ حديثا واحدا صحيحا
  . قليل املعرفة بأمساء الرجال، أسن وعزل عن الشهادة، وألزم مرتلهوكان حلنة،: قال ابن النجار

  .تويف يف رابع أو خامس ربيع اآلخر سنة أربع وثالثني وست مئة
وفيها مات امللك احملسن أمحد ابن السلطان صالح الدين يوسف، والشيخ إسحاق ابن أمحد العلثي 

 املصري، واملوفق محد بن أمحد بن صديق الزاهد، واحملدث وجيه الدين بركات بن ظافر بن عساكر
احلراين احلنبلي، وأبو طاهر خليل بن أمحد اجلوسقي، وسعيد بن حممد بن ياسني، واحلافظ أبو الربيع 

الكالعي، والضحاك بن أيب بكر القطيعي، والناصح ابن احلنبلي، وأبو الربكات عبد العزيز بن حممد بن 
القاهر احلراين احلنبلي، والشرف عبد القادر بن حممد البغدادي مث القبيطي، والناصح عبد القادر بن عبد

املصري، وعبد اللطيف ابن شاعر العراق حممد بن عبيداهللا ابن التعاويذي، وعبد الواحد بن نزار ابن 
  ،)١(اجلمال، وأبو عمرو عثمان بن حسن بن دحية اللغوي السبيت، وعلي بن حممد بن كبة 

__________  
  ". الكتاب كثريا، وفيه فوائد مجة من أوهام وأغالط منه يف هذا= 

  .وكتابه هذا يشبه تاريخ ابن الدبيثي، من حيث هو ذيل على ذيل السمعاين
  = [ * ]بضم الكاف وتشديد : " ، وقال٢٧٤٦: الترمجة / ٣": التكملة " قيده املنذري يف ) ١(

)٢٣/١٠(  

  

لب، وصاحب الروم كيقباد بن كيخسرو، الطبيب حب) ١(والكمال علي بن أيب الفتح الكناري 
والصاحب حممد بن علي بن مهاجر بدمشق، وصاحب حلب امللك العزيز حممد ابن الظاهر، وخطيب 

  ، ومرتضى)٢(شقر أبو بكر حممد بن حممد ابن وضاح املقرئ، واحملتسب فخر الدين حممود بن سيما 
  .لبيطارابن العفيف، وأبو بكر هبة اهللا بن كمال، ويامسني بنت ا

  
، الشيخ االمام املقرئ احملدث أبو ابن العفيف، أيب اجلود حامت بن املسلم بن أيب العرب*  مرتضى - ٥



  .احلسن احلارثي املصري احلويف
  .سنة تسع وأربعني ومخس مئة تقريبا) ٣(مولده باحلوف 

 احلضرمي، ، ومسع من أيب طاهر السلفي، والقاضي حممد بن عبدالرمحن)٤() (وقرأ بالسبع على 
  .وإمساعيل بن قاسم الزيات، وعبد اهللا بن بري، وسالمة بن عبدا لباقي، وطائفة

  حدث عنه ابن النجار، وأبو حممد املنذري، وحفيده حامت بن حسني
__________  

، ٥٤٢: ، واملشتبه)كيمربج (١٧٦: وانظر تاريخ ابن الدبيثي، الورقة" الباء املوحدة وتاء تأنيث = 
  ).٣٠١٢أيا صوفيا  (١٥٣: م، الورقةوتاريخ االسال

  ).٣٠١٢أيا صوفيا  (١٥٣: قيدها الذهيب خبطه يف تاريخ االسالم، الورقة) ١(
  .حممود بن عبد اللطيف بن حممد بن سيما بن عامر، أبو الثناء السلمي الدمشقي احملتسب) ٢(

 وتاريخ االسالم ،٣٠٣ - ٣٠٢: ، وتكملة ابن الصابوين٢٧٦٠الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
، والنجم ٢٥٦، وذيل التقييد للفاسي، الورقة ١٤٠ / ٥: ، والعرب١٥٦ - ١٥٥للذهيب، الورقة 

  .١٦٩ - ١٦٨ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٩٩ / ٦: الزاهرة
  .كورة مشهورة قصبتها بلبيس من ديار مصر، قيدها املنذري) ٣(
ركه ليعود إليه فما عاد، ويفسره قوله يف آخر فراغ يف االصل تركه املؤلف لعدم معرفته به، فكأنه ت) ٤(

أنه أخذ القراءات : ٩٣ / ٢" غاية النهاية " وجاء يف " ما ذكر املنذري على من تال بالسبع : " الترمجة
  .عن الشاطيب

[ * ]  

)٢٣/١١(  

  

  .ابن مرتضى، وأمحد بن عبد الكرمي املنذري، والتاج الغرايف، وأبو املعايل االبرقوهي، وعدة
  .الجازة غري واحدوبا

  .وآخر من روى عنه حضورا اجلمال حممد بن مكرم الكاتب
كان على طريقة حسنة، كثري التالوة ليال وارا، وأبوه أحد املنقطعني املشهورين ): ١(قال املنذري 

  .بالصالح
  .حدث مرتضى بدمشق، وكان عنده فقه ومعرفة ونباهة: قلت

  .كتب خبطه الكثري
  .كان فقريا صبورا له قبول، خيتم يف الشهر ثالثني ختمة: )٢(وقال التقي عبيد 



  .وله يف رمضان ستون ختمة رمحه اهللا
  .يف التاسع والعشرين من شوال سنة أربع وثالثني وست مئة، وكان شافعيا) ٣(تويف بالشارع 

  .ما ذكر املنذري على من تال بالسبع: قلت
  
 بن حسن احلريب البغدادي القطان ة اهللا بن عمرالشيخ الصاحل اخلاشع أبو بكر هب*  ابن كمال - ٦

  .احلالج املعروف بابن كمال
__________  

  .٢٧٦٠: الترمجة / ٣: التكملة) ١(
  .هو االسعردي) ٢(
  .حملة بظاهر القاهرة) ٣(

، )٣٠١٢أيا صوفيا  (١٥٧، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٧٢٩الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
  .١٦٩ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٩٩ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٤١ - ١٤٠ / ٥: والعرب
[ * ]  

)٢٣/١٢(  

  

حدث عن هبة اهللا بن أمحد الشبلي، وكمال بنت احلافظ عبد اهللا ابن السمرقندي، وأيب املعايل بن 
  .اللحاس، وتفرد يف وقته، وكان من االخيار

  . بن بلبان، وطائفةأخذ عنه ابن اد، والكمال ابن الدمخيسي، وأبو القاسم
وباالجازة االبرقوهي، والفخر ابن عساكر وابن عمه البهاء، واملطعم، وابن سعد، وابن الشريازي، وابن 

  .الشحنة، وعدة
  .مات يف مجادى االوىل سنة أربع وثالثني وست مئة، وهو يف عشر التسعني

  
 بن سالمة ابن البيطار احلرميية مل بن عليالشيخة املعمرة املباركة أم عبد اهللا يامسني بنت سا*  يامسني - ٧

  .روى لنا عنه االبرقوهي) ١] (الذي [ أخت املسند ظفر الدين 
  .روت جزءا عن أيب املظفر هبة اهللا ابن الشبلي، تفردت به

  .حدث عنها تقي الدين ابن الواسطي، وابن الزين، ومجال الدين أبو بكر الشريشي، وابن بلبان، ومجاعة
لقاضي وابن سعد، واملطعم، وأبو بكر بن عبد الدائم، والبهاء ابن عساكر، وابن الشحنة ا: وباالجازة
  .وآخرون



__________  
: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٥٧: ، وتاريخ االسالم، الورقة٢٦٨٩الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
  .١٦٩ / ٥: ، وشذرات الذهب١٤١ / ٥
  .إضافة منا لدفع اللبس) ١(

[ * ]  

)٢٣/١٣(  

  

  .توفيت يوم عاشوراء سنة أربع وثالثني وست مئة يف عشر التسعني
  
، الشيخ املعمر املسند الصدوق املكثر أبو حممد ابن أيب السعادات بن حممد بن عبدالرمحن*  االجنب - ٨

  .، ويسمى أيضا حممدا)١(البغدادي احلمامي 
  .ولد يف احملرم سنة أربع ومخسني ومخس مئة

لفتح بن البطي شيئا كثريا، ومن أيب املعايل بن اللحاس، وأيب زرعة املقدسي، وأمحد بن ومسع من أيب ا
  .املقرب، وحيىي بن ثابت، وسعد اهللا ابن الدجاجي

  .وأجاز له من أصبهان مسعود الثقفي، وأبو عبد اهللا الرستمي
حممد ابن الدباب، حدث عنه ابن النجار، وعز الدين الفاروثي، وكمال الدين الشريشي، ومجال الدين 

وتقي الدين ابن الواسطي، وعالء الدين ابن بلبان، وعبد الرمحن بن الزين، وحممد بن مكي، وأبو املعايل، 
االبرقوهي، وأبو سعيد سنقر القضائي، وعبد اهللا بن أيب السعادات، وااور أمحد بن أيب طالب بن أيب 

  .بكر بن حممد احلمامي، وعدة
نبلي، والفخر بن عساكر، وابن سعد، واملطعم، وأبو العباس ابن الشحنة، وأبو وباالجازة القاضي احل

  .نصر ابن الشريازي ومجاعة
__________  

 / ٥: ، والعرب٢٧٩٤ / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢١باريس  (٢٧٤تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 
 وتاريخ االسالم، الورقة ١٠٥ / ٢: ، ودول االسالم٢٥٨ - ٢٥٧ / ١: ، واملختصر احملتاج إليه١٤٢
  .١٧٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٠١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٥٩

  .قيده املنذري بفتح احلاء املهملة وتشديد امليم) ١(
[ * ]  

)٢٣/١٤(  



  

مسعه " املخلص " من سبعة أجزاء " املنتقى " كله على ابن البطي، و " حلية االولياء " ومن مسموعاته 
  .أخربنا ابن الدجاجي": مسند احلميدي " على أيب زرعة، و " سنن ابن ماجة " من ابن اللحاس، و 

  .وكان شيخا حسنا حمبا للرواية طيب االخالق
  .كان مساعه صحيحا: قال ابن نقطة
  .تويف باملارستان العضدي يف تاسع عشر ربيع اآلخر سنة مخس وثالثني وست مئة): ١(قال املنذري 

كان يف جوار شيخنا ابن مشق فأمسعه الكثري، وكان شيخا ال بأس به، حسن االخالق، : النجارقال ابن 
  .صورا، عزيز النفس مع فقره

  
 بن عمر ابن علي بن زيد الشيخ الصاحل املسند املعمر رحلة الوقت أبو املنجى عبد اهللا*  ابن الليت - ٩

  .ابن الليت البغدادي احلرميي الطاهري القزاز
رع دار الرقيق يف ذي القعدة سنة مخس وأربعني ومخس مئة، فسمعه عمه من أيب القاسم سعيد ولد بشا

  .بن أمحد ابن البناء حضورا يف سنة تسع وأربعني
وأشياء، ومن أيب الفتوح " منتخب مسند عبد " و " كالدارمي " ومسع من أيب الوقت السجزي كثريا 

  الطائي، وأيب املعايل ابن اللحاس،
__________  

  .٢٧٩٤: الترمجة / ٣: التكملة) ١(
: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٦٣، وتاريخ االسالم، الورقة ٢٨٠٤الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
، واملستفاد ١٠٤ / ٢: ، ودول االسالم١٥٠ - ١٤٩ / ٢: ، واملختصر احملتاج إليه١٤٣ / ٥

 / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٧٥ - ١٧٤قة ، وذيل التقييد للفاسي، الور٤٣ - ٤٢للدمياطي، الورقة 
  ".حرم " يف : ، والتاج للزبيدي١٧١ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٠١
[ * ]  

)٢٣/١٥(  

  

وأيب الفتح ابن البطي، وعمر بن عبد اهللا احلريب، واحلسن بن جعفر املتوكلي، وأمحد بن املقرب، ومقبل 
  .ابن الصدر، وعمر بن بنيمان، ومسعود بن شنيف، ومجاعة

از له املفيت أبو عبد اهللا الرستمي، ومسعود الثقفي، وحممود فورجه، وإمساعيل بن شهريار، وعلي بن وأج
  ).١(أمحد اللباد، وأبو جعفر حممد ابن احلسن الصيدالين، وعدة 



  .وروى الكثري ببغداد، وحبلب، ودمشق، والكرك
  .واشتهر امسه وبعد صيته
دبيثي، والضياء، وابن النابلسي، وابن هامل، وابن ابن النجار، وابن ال: وروى عنه خالئق منهم

، وابن الظاهري، وأبو احلسني اليونيين، واد بن املهتار، واء )٢(الصابوين، والشهاب ابن اخلرزي 
الدين ابن النحاس، وأبو حممد املكرب، وعيسى املعطم، وعلي بن هارون، والفخر ابن عساكر، وحممد بن 

، وإمساعيل بن )٣(االربلي، وإبراهيم ابن احلبويب، وعمر بن إبراهيم العقربائي قامياز، وحممد بن يوسف 
مكتوم، وعبد االحد بن تيمية، والقاضي تقي الدين، وهدية بنت عسكر، والقاسم بن عساكر، وزينب 

  .بنت شكر، وأمحد بن أيب طالب الدير مقرين، وأمحد بن عازر، وخلق سواهم
__________  

مجيع شيوخه بالسماع واالجازة، يف ورقة كبرية " التاج " ضى الزبيدي صاحب ذكر السيد مرت) ١(
للفاسي اليت " ذيل التقييد "  من خمطوطة ١٧٥ - ١٧٤وخبط دقيق بورقة طيارة وضعت بني الورقتني 

  .بدار الكتب املصرية، وفيها فوائد مجة
  تاريخوليس بشئ، وقيده جمودا الذهيب خبطه يف " اخلزري : " يف االصل) ٢(

  .االسالم
  .نسبة إىل عقرباء، اسم مدينة اجلوالن بالشام) ٣(

[ * ]  

)٢٣/١٦(  

  

قال ابن ! مسعت من حنو مثانني نفسا من أصحابه، وكان شيخا صاحلا، مباركا، عاميا عريا من العلم 
  .به ختم حديث أيب القاسم البغوي بعلو، وكان مساعه صحيحا: النجار
بقرية ) ١(العباس أمحد بن اجلوهري، وأكثر عنه شيخنا أبو علي ابن احلالل أقدمه معه احملدث أبو : قلت

جديا، وحدث بالبلد، وباجلامع املظفري، وبالكرك، وأماكن، وسكن الكرك أشهرا، وحدث حبلب يف 
  .ذي احلجة سنة أربع، وسار إىل بغداد بعد أقامته بالشام سنة وشهرا، وحصل مجلة من اهلبات

ه صحيح، وله أخ زور الخيه عبد اهللا إجازات من ابن ناصر وغريه، وإىل اآلن ما مساع: قال ابن نقطة
  .الشيخ فشيخ صاحل ال يدري هذا الشأن ألبتة) ٢] (أما [ علمته روى ا شيئا وهي إجازة باطلة، و 

له ) ٣(تويف ببغداد يف رابع عشر مجادى االوىل سنة مخس وثالثني وست مئة، وما روى من املزور : قلت
  .شيئا
  



  .احملدث العامل الزاهد ظهري الدين أمحد ابن السلطان صاحل الدين يوسف بن أيوب*  امللك احملسن - ١٠
__________  

  .وهو منسوب إىل حل الزيج) ٢٦٩(باحلاء املهملة، قيده الذهيب يف املشتبه ) ١(
  يت من، ومل أعثر على ترمجته يف نسخ"تاريخ االسالم " اضافة من خط الذهيب يف ) ٢(
  ".التقييد " 
  .وليس بشئ" املروز : " يف االصل) ٣(

   = [ * ]- ١٣٩الورقة  / ٢، وبغية الطلب البن العدمي، ٢٦٩٣الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

)٢٣/١٧(  

  

  .روى عن حيىي الثقفي، وابن صدقة، وكتب الكثري، وقرأ، وأحسن إىل طلبة احلديث كثريا
  .لقبه ميني الدين: يلحدثنا عنه سنقر القضائي، وق

  .مات يف احملرم سنة أربع وثالثني وست مئة، وله سبع ومخسون سنة
  ).١(ومات أخوه الزاهر داود سنة اثنتني وثالثني 

  ).٢(ومات أخومها املفضل قطب الدين موسى سنة إحدى وثالثني وست مئة 
  

 ابن الوزير الكبري أيب القاسم الشريف اجلليل املعمر أبو طالب عبد اهللا بن املظفر*  ابن طراد - ١١
  .علي ابن النقيب أيب الفوارس طراد بن حممد بن علي اهلامشي العباسي الزينيب البغدادي

  .ولد يف شعبان سنة تسع ومخسني ومخس مئة
__________  

، ودول ١٣٧ - ١٣٦ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٤٥: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٤١= 
، ٢٩٨ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٣ - ٢٢، ونزهة االنام البن دقماق، الورقة ١٠٤ / ٢: االسالم

  .١٦٢ / ٥: وشذرات الذهب
  .٢٥٧٢: الترمجة / ٣: التكملة) ١(
  .٢٥٦٢: الترمجة / ٣: التكملة) ٢(

، وترمجه ٧٨الورقة " الزينيب " يف : ، وذيل منصور بن سليم٢٨٣٢الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
، ١٤٣ / ٥: والعرب) ٣٠١٢أيا صوفيا  (١٦٣، وتاريخ االسالم، الورقة ٨٥الورقة " طراد " ثانية يف 

  .١٧١ / ٥: وشذرات الذهب
[ * ]  



)٢٣/١٨(  

  

ومسع من أيب الفتح بن البطي يف اخلامسة، ومن حيىي بن ثابت، وحممد بن حممد بن السكن،، وشهدة 
  .الكاتبة، وأيب بكر بن النقور

  .بن بلبان، ومجال الدين الشريشي، وعز الدين الفاروثي، وطائفةحدث عنه أبو القاسم 
القاضي احلنبلي، والفخر بن عساكر، وسعد الدين، وعيسى املطعم، وابن الشريازي، وأبو : وباالجازة

  .العباس ابن الشحنة، وآخرون
  .تويف يف سادس عشر رمضان سنة مخس وثالثني وست مئة

  
 بن أيب ملهيب شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الفضائل عبد الرزاقالشيخ اجلليل ا*  ابن سكينة - ١٢

  .أمحد عبد الوهاب ابن االمني علي بن علي بن سكينة البغدادي الصويف
  .ولد يف مجادى اآلخرة سنة تسع ومخسني

  .ومسع من أيب الفتح ابن البطي حضورا، ومن شهدة الكاتبة، ومن جده المه عبدالرحيم بن أيب سعد
بغداد، روى عنه الربزايل، وسعد اخلري ابن النابلسي، وابن بلبان، وأبو الفضل بن حدث بدمشق و

  .عساكر
  .أبو نصر ابن الشريازي: وباالجازة

__________  
  الترمجة / ٣: ، وتكملة املنذري)٥٩٢٢باريس  (١٦٠تاريخ ابن الدبيثي، الورقة (*) 

، واملختصر احملتاج إليه، ١٤٤ / ٥: عرب، وال)٣٠١٢أياصوفيا  (١٦٤، وتاريخ االسالم، الورقة ٢٨٠٧
، وشذرات ٣٠١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٤ - ٣٣، ونزهة االنام البن دقماق، الورقة ٨١الورقة 
  .١٧١ / ٥: الذهب
[ * ]  

)٢٣/١٩(  

  

  .ونفذ رسوال
  .مات سنة مخس وثالثني وست مئة

  
 بن احلسني بن هبة اهللا ابن ن عليالشيخ املسند الصدر أبو حممد احلسني ب*  ابن رئيس الرؤساء - ١٣



  .رئيس الرؤساء ابن املسلمة الصويف الناسخ
  .مسع أبا الفتح ابن البطي، وأمحد بن املقرب

  .كتبت عنه، وكان حسن الطريقة، متدينا، يورق للناس: قال ابن النجار
  .مات يف رجب سنة مخس وثالثني وست مئة

  .ئةمولده يف شعبان سنة إحدى ومخسني ومخس م: قلت
  .حدث عنه الشيخ عز الدين الفاروثي، وأبو القاسم علي بن بلبان

  .فاطمة بنت سليمان، وأبو نصر ابن الشريازي وطائفة: وباالجازة
  .مات يف ثالث رجب

  
  .االندلسي السلطان أبو عبد اهللا * *  حممد بن يوسف بن هود- ١٤

  الكملا قضى اهللا تعاىل : قرأت خبط أيب الوليد بن احلاج، قال
__________  

 / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٦٠: ، وتاريخ االسالم، الورقة٢٨١٧ / ٣: تكملة املنذري(*) 
  .١٧٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٠١ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٤٣ - ١٤٢
، ٥٣٦ / ٣: ، وتاريخ ابن خلدون٢٤٧: ، واحللة السرياء٤١٩ - ٤١٧: املعجب للمراكشي(* *) 

  .١٩٨ / ١: واالستقصى
[ * ]  

)٢٣/٢٠(  

  

املوحدين باالندلس، وذلك أم ابتلوا بالصالح يف الظاهر، واالعمال الفاسدة يف الباطن، فأبغضهم 
الناس بغضا شديدا، وتربصوا م الدوائر، إىل أن جنم ابن هود يف سنة مخس وعشرين وست مئة بشرق 

 املوحدين يف البلدان، وحصروهم يف القالع، االندلس فقام الناس كلهم بدعوته، وتعصبوا معه، وقاتلوا
وقهروهم، وقتلوا فيهم، ونصر على املوحدين، وخلصت االندلس كلها له، وفرح الناس به فرحا 
عظيما، فلما متهد أمره أنشأ غزوة للفرنج على مدينة ماردة بغرب االندلس، واستدعى الناس من 

 املرتزقة واملطوعة، واجتمع عليه أهل االندلس االقطار، فانتدب اخللق له جبد واجتهاد وخلوص نية
كلهم، ومل يبق إال من حبسه العذر، فدخل م إىل االفرنج، فلما تراءى اجلمعان وقعت اهلزمية على 
املسلمني أقبح هزمية فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وكانت تلك االرض مديسة مباء وعزق تسمرت فيها 

أتبعهم الفرنج بالقتل واالسر ومل يبق إال القليل، ورجع ابن هود يف اخليل إىل آباطها، وهلك اخللق، و



أسوأ حال إىل إشبيلية، فنعوذ به من سوء املنقلب، فلم تبق بقعة من االندلس إال وفيها البكاء والصياح 
" العظيم واحلزن الطويل، فكانت إحدى هلكات االندلس، فمقت الناس ابن هود، وصاروا يسمونه 

 يقدر أن يفعل مع الفرنج كبري فعل قط إال مرة أخذ هلم غنما كثرية جدا، مث قام عليه ومل" احملروم 
شعيب بن هاللة بلبلة، فصاحل ابن هود االدفوش على حماصرة لبلة ومعاونته على أن يعطيه قرطبة، واتفقا 

  ال يسوغ أن يدخلها الفرنج على البديهة، وإمنا مل: على ذلك، وقال له
  .ا من حرس، ووجه أنت الفرنج يتعلقون بأسوارها بالليل ويغدرون ا، ففعلوا كذلكأمرها، وختليه

ووجه ابن هود إىل واليه بقرطبة فأعلمه بذلك وأمره بضياعها من حيز الشرقية فجاء الفرنج، فوجدوه 
  .خاليا، فجعلوا السالمل واستووا على السور فال حول وال قوة إال باهللا

)٢٣/٢١(  

  

إحدامها الشرقية واالخرى املدينة العظمى، فقامت الصيحة والناس يف صالة : مدينتنيوكانت قرطبة 
اصربوا حىت يضحي النهار، فلما أضحى : اخرج بنا للملتقى، فقال: الفجر، فركب اجلند وقالوا للوايل

فرجع م وهم ! ارجعوا حىت ألبس سالحي : ركب وخرج معهم، فلما أشرف على الفرنج قال
ذا أمر قد دبر بليل، فدخل الفرنج على أثرهم، وانتشروا، وهرب الناس إىل البلد، وقتل يصدقونه، و

خلق من الشيوخ والولدان والنسوان، وب للناس ما ال حيصى، واحنصرت املدينة العظمى باخللق 
 فحاصرهم الفرنج شهورا، وقاتلوهم أشد القتال، وعدم أهلها االقوات، ومات خلق كثري جوعا، مث اتفق

 على أن يسلموها وخيرجوا بأمتعتهم كلها، ففعل، ووىف هلم ووصلهم - لعنه اهللا -رأيهم مع أدفونش 
  .إىل مأمنهم يف سنة أربع وثالثني وست مئة

ومل ميتع بعدها ابن هود بل أخذه اهللا يف سنة مخس فكانت دولته تسعة أعوام وتسعة أشهر وتسعة : قلت
ه وهو نائم، ومحل إىل مرسية فدفن هناك، ومل ميت حىت قوي أمر أيام، وهلك باملرية جهز عليه من غم

  .املوحدين وقام بعده حممد بن يوسف بن نصر ابن االمحر، ودام امللك يف ذريته
وقدم علينا دمشق ابن أخيه الزاهد الكبري بدر الدين بن هود، ورأيته، وكان فلسفي التصوف يشرب 

  ) !١(اخلمر أخذه االعوان خممورا 
  . االندلسي الرندياالمام احملدث املتقن الرحال أبو موسى عيسى بن سليمان الرعيين* لرعيين  ا- ١٥

__________  
هذا الفاسد من صلب ذاك الفاسد الذي باع املسلمني بثمن خبس فإنا هللا وإنا إليه راجعون، فأي ) ١(

أيا صوفيا  (١٢٦: ، الورقة، وتاريخ االسالم٨٤: الورقة / ٣: التكملة البن االبار! (*) تصوف هذا ؟ 



  .١٥٦ / ٥: ، وشذرات الذهب)٣٠١٢
[ * ]  

)٢٣/٢٢(  

  

  .من إبراهيم بن علي اخلوالين) ١(مسع مبالقة من أيب حممد القرطيب، وأيب العباس بن اجليار، وبأصطبة 
  .وحج وأكثر بدمشق عن أيب حممد بن النب، وأيب القاسم بن صصرى، والطبقة

كان ضابطا متقنا، كتب الكثري، مث امتحن يف صدره بأسر العدو، فذهب أكثر ): ٢(ذكره االبار، فقال 
  .، وويل خطابة مالقة، وأجاز يل مروياته)٣(ما جلب 

  ).٤(تويف سنة اثنتني وثالثني وست مئة يف ربيع االول، وله إحدى ومخسون سنة 
  . وقورا، نزهاكان حافظا متقنا، أديبا نبيال، ساكنا: وذكره رفيقه عمر بن احلاجب، فقال

  .ما يف الطلبة مثله: قال يل احلافظ الضياء
أخربنا إبراهيم بن علي، أخربنا عبدالرمحن بن : ثقة ثبت، حدثنا من حفظه، قال: وقال يل الزكي الربزايل

  ".املوطأ " قزمان، حدثنا حممد بن الفرج الطالعي حبديث من 
امشي، وأقام بتلك البالد نيفا وعشرين سنة، أخذ مبكة عن يونس القصار اهل: وذكره ابن مسدي، فقال

  وكان ضابطا، نقادا، عارفا بالرجال،
__________  

  .حصن باالندلس) ١(
  .٨٤: الورقة / ٣: التكملة) ٢(
ورحل إىل أداء الفريضة، ومساع العلم، فاستوسع يف روايته : " أصل كالم ابن االبار أوضح، قال) ٣(

اما كتب فيها خبطه علما كثريا، وكان حسن الوراقة ضابطا متقنا وأقام يف رحلته حنوا من ستة عشر ع
عارفا بالرجال، وعاد إىل بلده، وقد لقي شيوخا عدة وجلب فوائد وغرائب وعوايل من روايته، على أنه 

  ".امتحن يف صدرة بأسر العدو إياه فذهب كثري مما جلب 
ري مرة، وتويف يف الثالث من شهر ربيع االول وكتب الينا بإجازة ما رواه غ: " أصل كالم ابن االبار) ٤(

سنة اثنتني وثالثني وست مئة، ومل يطل االمتاع به، ومولده يف أحد شهري ربيع سنة إحدى ومثانني 
  ".ومخس مئة 

  .والذهيب رمحه اهللا خيتصر ويأخذ املعىن
[ * ]  

)٢٣/٢٣(  



  

  .وكتابا يف الصحابة" معجمه " ألف 
  .أبو عبد اهللا الطنجايلأخذ عنه ابن فرتون بسبتة، و

  
 ابن السلطان قلج أرسالن السلطان عالء الدين كيقباذ ابن السلطان كيخسرو*  صاحب الروم - ١٦

ابن السلطان مسعود ابن السلطان قلج أرسالن ابن السلطان سليمان بن قتلمش السلجوقي، أصحاب 
  .مملكة الروم

واستوىل على عدة مدائن، وتزوج بابنة العادل كان شجاعا، مهيبا، وقورا، سعيدا، هزم خوارزم شاه، 
  .فولد له منها

وكان قبله قد متلك أخوه كيكاوس، فاعتقل أخاه هذا مدة، فلما نزل به املوت أحضر كيقباذ وفك قيده 
  .وعهد إليه بالسلطنة، ووصاه بأطفاله، فطالت أيامه، وكان فيه عدل وإنصاف يف اجلملة

  .ست مئةمات يف شوال سنة أربع وثالثني و
  .ومتلك بعده ولده غياث الدين كيخسرو، وكانت دولة كيقباذ تسع عشرة سنة

  
 بن زيد بن ياسني التغليب خطيب دمشق املفيت مجال الدين حممد بن أيب الفضل* *  الدولعي - ١٧

  .االرقمي الدولعي
__________  

أيا صوفيا  (١٥٣: رقة، وتاريخ االسالم، الو١٦٥: ، وذيل الروضتني٧٠٣ / ٨: مرآة الزمان(*) 
  .١٦٨ / ٥: ، وشذرات الذهب١٣٩ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢
، وذيل الروضتني اليب ٢٨٠٥الترمجة  / ٣: ، وتكملة املنذري٧١١ - ٧١٠ / ٨: مرآة الزمان(* *) 
: ، العرب١٠٦ / ٢: ، ودول االسالم)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٦٩، وتاريخ االسالم، الورقة ١٦٦: شامة

  = [ * ]، ونثر اجلمان للفيومي، ٣٢٧ / ٤:  بالوفيات، والوايف١٤٦ / ٥

)٢٣/٢٤(  

  

  .ولد بالدولعية من قرى املوصل، وقدم دمشق، فتفقه بعمه خطيب دمشق ضياء الدين
  .وروى عن ابن صدقة احلراين ومجاعة، وويل بعد عمه مدة

  .روى عنه ابن احللوانية، واجلمال ابن الصابوين وخادمه سليمان بن أيب احلسن
  .درس مدة بالغزاليةو



  .وكان فصيحا، مهيبا، شديدا على الرافضة
منعه املعظم من الفتوى مدة، ومل حيج حلرصه على املنصب، مات يف مجادى االوىل ): ١(قال أبو شامة 

  .وثالثني وست مئة عن تسع وسبعني سنة، وويل اخلطابة أخ له جاهل) ٢(سنة أربع 
  .ون مبدرسته، وكان من أعيان الشافعيةمل يطول أخوه، ودفن الدولعي جبري: قلت
  

 ابن البغدادي املصري االمام املفيت شرف الدين عبد القادر بن حممد بن احلسن*  ابن البغدادي - ١٨
  .الشافعي

__________  
، ٧٨، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة ١٥١ - ١٥٠ / ١٣: ، والبداية والنهاية٩٥الورقة  / ٢= 

 ٦: ، والنجوم الزاهرة٢١١الورقة  / ١٨، وعقد اجلمان للعيين، ٣٠ن دقماق، الورقة ونزهة االنام الب
  .١٧٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٧٠، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، الورقة ٣٠٢/ 
  .١٦٦: ذيل الروضتني) ١(
شامة هكذا يف االصل، وهو وهم من الذهيب أو ناسخ كتابه ابن طوغان أو سبق قلم منهما، فأبو ) ٢(

تاريخ االسالم "  وهو الصحيح الذي ال خالف فيه ومل يذكر الذهيب غريه يف ٦٣٥ذكره يف وفيات سنة 
  .وغريمها من كتبه" العرب " و " 

، )٣٠١٢أيا صوفيا  (١٥١، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة ٢٧٥١الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
  .٢٤٨ن امللقن، الورقة ، والعقد املذهب الب١١٩ / ٥: وطبقات السبكي

[ * ]  

)٢٣/٢٥(  

  

  .ولد سنة ثالث ومخسني ومخس مئة
  .وتفقه بدمشق على القطب النيسابوري، ومبصر على الشهاب الطوسي
  .ودرس جبامع السراجني وبالقطبية، وكان يشار إليه بالتقوى وبالفتوى

  .روى عنه أمحد ابن االغالقي، وابن مسدي
اب الدين ابن اخلويي، وأمحد بن املسلم بن عالن، حدث عن أيب القاسم وروى عنه باالجازة القاضي شه

  .بن عساكر
كان فقيها حسنا من أهل الدين والعفاف طارحا للتكلف مقبال على ما ": معجمه " وقال املنذري يف 

  .يعنيه



  .تويف يف شعبان سنة أربع وثالثني وست مئة
  

   بن حممد عمرو عثمان بن حسن بن علياللغوي العالمة احملدث أبو*  أخو ابن دحية - ١٩
  .ابن فرح اجلميل السبيت

أخيه أيب اخلطاب املذكور، ومنفردا الكثري من ابن بشكوال، وأيب بكر بن اجلد، وأيب عبد ) ١(مسع مع 
اهللا بن زرقون، وأيب بكر بن خري، وأيب القاسم السهيلي، لكنه أيب أن يروي عنه، وذمه، وأيب حممد بن 

  .ملنعم بن اخللوفبونه، وعبد ا
  وحج، ونزل على أخيه مبصر، مث ويل

__________  
، وتاريخ ٧٣: ، والذيل ملنصور بن سليم، الورقة١٦٤: ، وذيل الروضتني٦٩٨ / ٨: مرآة الزمان(*) 

، ونثر ١٤٢٢ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ١٣٩ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٥٢: االسالم، الورقة
، وبغية ٢٤: ، ونزهة االنام، الورقة١٤٦ / ١٣: ، والبداية والنهاية٨٢: ورقةال / ٢: اجلمان للفيومي

  .١٥٩ / ٢: ، وحسن احملاضرة١٣٣ / ٢: الوعاة
خبط املؤلف، ويدل عليه " تاريخ االسالم " وال يستقيم ا املعىن، وما أثبتناه من " من : " يف االصل) ١(

  ".ومنفردا " قوله بعد ذلك 
[ * ]  

)٢٣/٢٦(  

  

  .خة الكاملية، وكان يتقعر يف رسائله، ويلهج بوحشي اللغة كأخيهمشي
  .للقابسي" امللخص " مسع منه اجلمال أبو حممد اجلزائري كتاب 

أمن أصل ؟ : فقلت لرجل" الترمذي " رأيته باالسكندرية ملا قدم وهم يسمعون منه : قال ابن نقطة
  .أحفظهال أحتاج إىل اصل، اقرأوا فإين : قد قال الشيخ: فقال

  .مث ظهر منه كالم قبيح يف ذم مالك والشافعي وغريمها، فتركت االجتماع به
أرىب عليه أخيه بكثرة السماع، كما أرىب أخوه عليه بالفطنة وكرم الطباع، وكان : وقال ابن مسدي

ف متزهدا، مل يكن له أصول، وكان شيخه ابن اجلد يصله ويعطيه، مث د إىل أخيه فرتل عليه إىل أن خر
  .أخوه فيما أي إىل الكامل فجعله عوضه

  .يف االحكام) ١" (منتخبا " ألف 
  .ومات يف مجادى االوىل سنة أربع وثالثني وست مئة عن مثان ومثانني سنة



  
 ابن سين الدولة هبة اهللا ابن حيىي قاضي القضاة مشس الدين أبو الربكات حيىي*  ابن سين الدولة - ٢٠

  ".الديوان " د اخلياط الشاعر صاحب الدمشقي الشافعي، من أوال
__________  

  ".تاريخ االسالم " والتصحيح من خط املؤلف يف " منتجبا : " يف االصل) ١(
، وذيل الروضتني اليب ٢٨٣٧: الترمجة / ٣: ، وتكملة املنذري٧١٨ - ٧١٧ / ٨: مرآة الزمان(*) 
، ودول ١٤٧ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٧٤: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٦٦: شامة

، والبداية ١٠٥ / ٥: ، وطبقات السبكي٩٦الورقة  / ٢، ونثر اجلمان للفيومي، ١٠٦ / ٢: االسالم
، ٣١، ونزهة االنام البن دقماق، الورقة ٧٩، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة ١٥١ / ١٣: والنهاية

 ١٧٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٠١ / ٦: ة، والنجوم الزاهر٢١١الورقة  / ١٨وعقد اجلمان للعيين، 
- ١٧٨.  

[ * ]  

)٢٣/٢٧(  

  

  .ولد سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة
  .وتفقه بالقاضي شرف الدين بن أيب عصرون، وأخذ اخلالف عن القطب النيسابوري

  .ومسع من أمحد بن محزة بن املوازيين، وحيىي الثقفي، ومجاعة
  .من اخلشوعي) ١(وأمسع ولده قاضي القضاة صدر الدين أمحد 

  .وكان وقورا، مهيبا، إماما، محيد االحكام
  .حدث بالشام ومبكة، روى عنه أبو الفضل ابن عساكر وابن عمه الفخر إمساعيل، والبهاء الطبيب

  .مات يف ذي القعدة سنة مخس وثالثني وست مئة
  

 الكويف مث  إمساعيلاالديب الشهري شاعر وقته شهاب الدين أبو احملاسن يوسف بن*  ابن الشواء - ٢١
  .احلليب الشيعي

  .كبري يف أربع جملدات" ديوان " له 
  .تويف يف احملرم سنة مخس وثالثني وست مئة، وله ثالث وسبعون سنة

__________  
 من ترمجة ٧٩ص (، وقد خرج له الدمياطي مشيخة، وذكره يف معجم شيوخه ٦٥٨تويف سنة ) ١(



  ".التكملة " ، والتعليق على ترمجة والده من ١٤ / ١٠ / ٢: آةوانظر ذيل املر) جورج فايدا بالفرنسية
 / ٧:  وهي ترمجة رائقة، ووفيات االعيان١٧٠ - ١١٩الورقة  / ١٠: عقود اجلمان البن الشعار(*) 

، وشذرات ١٤٧ / ٥: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٧٤: ، وتاريخ االسالم، الورقة٢٣٧ - ٢٣١
  . وغريها٥٣٣، ٣٩٧ / ٤: ء، وإعالم النبال١٧٨ / ٥: الذهب
[ * ]  

)٢٣/٢٨(  

  

 بن عبد امللك بن عبد العالمة القدوة قاضي اجلماعة أبو مروان حممد بن أمحد*  ابن الباجي - ٢٢
العزيز بن عبدامللك بن أمحد ابن حمدث االندلس أيب حممد عبد اهللا بن حممد بن علي بن شريعة اللخمي 

  .الباجي مث االشبيلي املالكي
 كبري شهري، ويل خطابة إشبيلية زمانا، مث استقضاه العادل عليها، مث أضيف إليه قضاء اجلماعة من بيت

  .يف أول مدة املأمون، فلم يطول
  .وكان عدال يف االحكام، حسن التالوة، سريع السرد للحديث، له معرفة بالرجال

صحيح البخاري " ومسع على أيب عمرو بن عظيمة، ) ١(روى عن أبيه عن جده، وتال بالسبع ويعقوب 
  .من أيب بكر بن اجلد، وقرأ عليه عدة كتب، ومسع من أيب عبد اهللا بن ااهد" 

سنة مخس ) ٢(مث حج، ومات عقيب حجه مبصر " باملوطأ " وقدم دمشق من ميناء عكا، وحدث ا 
  .وثالثني وست مئة، وشيعه أمم، وتربكوا به، وبنوا عليه قبة يف يوم واحد

__________  
، وتاريخ االسالم، الورقة ٦٣٧ / ٢: ، وتكملة ابن االدبار٢٧٩٧الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 

  .١١٨ / ٢: ، والوايف بالوفيات)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٦٦
  .وبقراءة يعقوب: يعين) ١(
ذكر املنذري أن وفاته كانت يف ليلة الثامن والعشرين من شهر ربيع اآلخر، فيكون حجه سنة ) ٢(

  ".وتوجه إىل احلج وعاد إىل مصر فتويف يف ثاين يوم قدومه : " قال، و٦٣٤
  ).التكملة(

[ * ]  

)٢٣/٢٩(  

  



  . بن روز البغداديالشيخ الفاضل املسند املعمر الطبيب أبو بكر حممد بن مسعود*  ابن روز - ٢٣
الدارمي " وكتاب " مسند عبد : " مسع بإفادة خاله حيىي ابن الصدر من أيب الوقت السجزي ثالثة كتب

  ".ذم الكالم " و " 
ومسع من أيب الفتح ابن البطي وأيب زرعة بن طاهر، وأمحد بن علي بن املعمر العلوي، وتفرد ببغداد 

  .بالسماع من أيب الوقت وقتا
حدث عنه أبو املظفر ابن النابلسي، وابن بلبان، والشريشي، والفاروثي، والغرايف، وأخوه حممد، وأمحد 

  محن ابن االشقر اخلطيب باحلرمي، وحممد بن علي بن علي بن أيب البدر، وأختهبن عبدالر
  .ست امللوك، وعبد اهللا بن أيب السعادات، ويوسف بن صعنني وآخرون

  .وباالجازة القاضي احلنبلي، وابن سعد، واملطعم، وأبو بكر بن عبد الدائم، وابن الشحنة، وعدة
  .وكان جده روز من أهل العجم

  .اد لالشتغال يف علم الطبقدم بغد
__________  

، وتاريخ )بريوز: مادة (٤٢، وذيل منصور بن سليم، الورقة ٢٨٣١الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
 وتصحف ١٠٦ / ٢: ، ودول االسالم١٤٥ / ٥: ، العرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٦٧االسالم، الورقة 

، ١٥١ / ١٣: ، والبداية والنهاية٦٤الورقة ) وناحملمد(، والوايف بالوفيات "مريور " فيه روز إىل 
، ١١٧الورقة " روز " ، وتوضيح املشتبه البن ناصر الدين، مادة ٨٢وذيل التقييد للفاسي، الورقة 

 ١٧٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٠٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢١٢الورقة  / ١٨وعقد اجلمان للعيين، 
  ".مهروز " إىل ) روز( وتصحف فيه ١٧٤ -

[ * ]  

)٢٣/٣٠(  

  

  ).١(مات أبو بكر يف مستهل رمضان سنة مخس وثالثني وست مئة، وقد نيف على التسعني 
وفيها مات قاضي القضاة مشس الدين حيىي بن هبة اهللا بن سين الدولة الشافعي بدمشق، والشاعر ايد 

ب دمشق مجال الدين شهاب الدين يوسف بن إمساعيل ابن الشواء احلليب، وخطي" الديوان " صاحب 
حممد بن أيب الفضل التغليب الدولعي واقف الدولعية، واملبارك ابن علي املطرز، والشرف حممد بن نصر 
القرشي ابن أخي أيب البيان، وعبد الرزاق بن عبد الوهاب ابن سكينة الصويف، والرضي عبدالرمحن ابن 

  زير عليحممد بن عبد اجلبار املقرئ، وعبد اهللا بن املظفر بن الو
ابن طراد، وقاضي حلب زين الدين عبد اهللا ابن االستاذ، وأبو حممد احلسني بن علي ابن رئيس 



  .الرؤساء، وأمحد بن إبراهيم ابن الزبال الواعظ ببغداد
  

الشيخ االمام العامل املفيت املسند الكبري مجال االسالم القاضي مشس الدين أبو  *  ابن الشريازي- ٢٤
  عدل االمام هبة اهللا بن حممد بن هبةنصر حممد ابن ال

__________  
  ".وقد جاوز التسعني : " قال املنذري) ١(

الترمجة  / ٣:  وتصحف فيه مميل إىل ممليط، وتكملة املنذري٧١٠ - ٧٠٩ / ٨: مرآة الزمان(*) 
، )٣٠١٢أيا صوفيا  (١٦٨، وتاريخ االسالم، الورقة ١٦٦: ، وذيل الروضتني اليب شامة٢٨١٠
، ونثر ١٠٧، الورقة )احملمدون(، والوايف بالوفيات ١٠٦ / ٢: ، ودول االسالم١٤٥ / ٥: والعرب

، وطبقات االسنوي، الورقة ٤٤ - ٤٣ / ٥: ، وطبقات السبكي٩٥الورقة  / ٢اجلمان للفيومي، 
، ونزهة االنام البن ١٧٦، والعقد املذهب البن امللقن، الورقة ١٥١ / ١٣: ، والبداية والنهاية١٣٥

، ٢١٠الورقة  / ١٨، وعقد اجلمان للعيين، ٨٥، وذيل التقييد للفاسي، الورقة ٣٠ماق، الورقة دق
 / ٥: ، وشذرات الذهب٦٥، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، الورقة ٣٠٢ / ٦: والنجوم الزاهرة

١٧٤.  
[ * ]  

)٢٣/٣١(  

  

  .اهللا بن حيىي بن بندار بن مميل الشريازي مث الدمشقي الشافعي
  .يف ذي القعدة سنة تسع وأربعني ومخس مئةولد 

  .وأجاز له أبو الوقت السجزي، ونصر بن سيار اهلروي، ومجاعة
ومسع من أيب يعلى محزة ابن احلبويب، واخلطيب أيب الربكات اخلضر بن عبداحلارثي، وأيب طاهر بن 

  رم بن هالل،احلصين، والصائن ابن عساكر وأخيه احلافظ، وعلي بن مهدي اهلاليل، وأيب املكا
  .وحممد محزة ابن املوازيين، وحممد بن بركة الصلحي، واحلسن ابن البطليوسي، وعدة

  .وله مشيخة بانتفاء النجيب الصفار مسعناها
أبو احلسني : حدث عنه الربزايل، وابن خليل، واملنذري، وابن النابلسي، وابن الصابوين، وشيوخنا

نت غنمة، وعبد املنعم بن عساكر، وحممد بن يوسف االربلي، اليونيين، وحممد بن أيب الذكر، وخدجية ب
وأبو حممد ظافر النابلسي، والشهاب ابن مشرف، والعز ابن العماد، وأبو حفص ابن القواس، واء 

  .الدين ابن عساكر، وحفيده أبو نصر حممد بن حممد، وآخرون



هو آخر من حدث عن أيب الربكات ويل القضاء ببيت املقدس وغريه، ودرس وأفىت، و): ١(قال املنذري 
  ".تاريخ دمشق " والصائن واحلصين، وانفرد برواية أكثر من مئيت جزء من 

  .بالفارسية هو حممد: ومميل
  .هو أحد قضاة الشام استقالال بعد نيابة: وقال ابن احلاجب
__________  

  .٢٨١٠: الترمجة / ٣: التكملة) ١(
[ * ]  

)٢٣/٣٢(  

  

ع مشاركة غريه له مديدة، مث ملا استقل بالقضاء الشمسان ابن سين الدولة استقل بالقضاء م: قلت
واخلويي عرضت عليه النيابة فامتنع، مث عزال يف سنة تسع وعشرين بالعماد ابن احلرستاين، مث عزل 

  .العماد وأعيد ابن سين الدولة
  .درس أبو نصر مبدرسة العماد الكاتب مث تركها، مث درس بالشامية الكربى

ان رمحه اهللا رئيسا جليال، ماضي االحكام، عدمي احملاباة، ساكنا وقورا، مليح الشكل، منور الوجه، وك
  أكثر وقته يف نشر

  .العلم والرواية والتدريس
  .تفقه بالقطب النيسابوري، وأيب سعد بن أيب عصرون وغريمها، ويف ذريته كرباء وعدول

  .ت مئةتويف يف ثاين مجادى اآلخرة سنة مخس وثالثني وس
  .ومات ولده تاج الدين ابو املعايل أمحد سنة اثنتني وأربعني وست مئة

  .ومسع من الفضل ابن البانياسي وعبد الرزاق
أخربنا احلافظ أبو احلسني علي بن حممد، وأمحد بن عبد الرمحن بن مؤمن، وعمر بن عبد املنعم، وعبد 

أخربنا القاضي أبو نصر حممد بن : مد املزي، قالوااملنعم ابن زين االمناء، وأبو نصر حممد بن حممد بن حم
  ).ح(هبة اهللا الفقيه 

وأخربنا إبراهيم بن أمحد املعدل، وحممد بن احلسني الشافعي، واحلسن بن علي، وإمساعيل بن عبدالرمحن، 
وأخربنا أبو ) ح(أخربتنا كرمية بنت عبد الوهاب، : وأمحد بن مؤمن، وست الفخر بنت الشريازي، قالوا

  أخربنا مكرم بن أيب: ، وخدجية بنت يوسف، قاال)١(لي ابن احلالل ع
__________  



  .باحلاء املهملة) ١(
[ * ]  

)٢٣/٣٣(  

  

أخربنا محزة بن علي : الصقر، وأخربنا حممد بن علي السلمي، أخربنا أبو القاسم بن صصرى، قالوا
  ).ح( حممد، أخربنا حممد بن اخلليل الثعليب، وأبو املعايل االبرقوهي، أخربنا أبو الربكات احلسن بن

أخربنا : وأخربنا السلمي، أخربنا ابن صصرى، أخربنا أبو القاسم احلسني بن احلسن االسدي، قالوا مجيعا
أبو القاسم علي بن حممد الفقيه، أخربنا عبدالرمحن بن أيب نصر، أخربنا إبراهيم بن أيب ثابت، حدثنا حيىي 

  اصم، حدثنابن أيب طالب، أخربنا علي بن ع
  ".ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر : " إسحاق بن سويد عن معاذة، عن عائشة، قالت

  .من طريق إسحاق بن سويد هذا) ١(أخرجه مسلم 
  

 بن حممد بن أمحد بن سالمة بن أيب مجيل بن أيب الصقر، الشيخ االمني ابن محزة*  مكرم بن حممد - ٢٥
املفضل جنم الدين ولد االمام احملدث العدل أيب عبد اهللا ابن الشيخ أيب يعلى القرشي املسند املعمر أبو 

  .الدمشقي التاجر السفار
  .ولد يف رجب سنة مثان وأربعني ومخسة مئة

__________  
باب النهي عن االنتباذ يف املزفت والدباء واخلتم وبيان أنه : يف االشربة) ٣٨) (١٩٩٥(رقم ) ١(

  .يوم حالل ما مل يصر مسكرامنسوخ، وأنه ال
: ، والعرب)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٧٠: ، وتاريخ االسالم، الورقة٢٨١٦الترمجة  / ٣: تكملة املنذري(*) 
 / ٦: ، والنجوم الزاهرة٧١، واملستفاد للدمياطي، الورقة ١٠٦ / ٢: ، ودول االسالم١٤٦ / ٥

  .١٧٥ - ١٧٤ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٠٢
[ * ]  

)٢٣/٣٤(  

  

من حسان بن متيم الزيات، ومحزة ابن احلبويب، ومحزة ابن كروس، وأيب املظفر الفلكي، وعلي بن ومسع 
أمحد بن مقاتل، وعبد الرمحن بن أيب احلسن الداراين، والصائن ابن عساكر، وعلي بن أمحد احلرستاين، 



  .وأيب املعايل بن صابر، وغريهم
، واجلمال ابن الصابوين، والشرف ابن النابلسي، حدث عنه الربزايل، وابن خليل، والضياء، واملنذري

  وابن هامل، وجمد الدين ابن العدمي، وأبو علي بن احلالل، والفخر بن عساكر وابن عمه
الشرف، وابن عمه عبد املنعم، واملؤيد علي بن خطيب عقربا، وعلي ابن عثمان اللمتوين، وحممد بن أيب 

وسف االربلي، والشهاب بن مشرف، وسنقر احلليب، والبهاء الذكر، وأبو احلسني اليونيين، وحممد بن ي
  .أيوب ابن النحاس، والصدر بن مكتوم، وموسى بن علي احلسيين، وآخرون

  .وحدث مبصر، وحلب، وبغداد ودمشق
  .كان يقدم مصر كثريا للتجارة): ١(قال املنذري 

مع أصحابه، ومل يكن مكرما كان يواظب على اخلمس يف مجاعة، وكان كثري اون : وقال ابن احلاجب
  .الصحاب احلديث بل يتعاسر عليهم

  .تويف يف ثاين رجب سنة مخس وثالثني وست مئة، ودفن على والده مبقربة باب الصغري: قلت
__________  

  .٢٨١٦: الترمجة / ٣: التكملة) ١(
[ * ]  

)٢٣/٣٥(  

  

  الطبقة الرابعة والثالثون
  اود احملدث املسند الفقيه بقية السلف أبو الفضل جعفر بن عليالشيخ االمام املقرئ*  اهلمداين - ٢٦

بن هبة اهللا أيب الربكات بن جعفر بن حيىي بن أيب احلسن بن منري بن أيب الفتح اهلمداين االسكندراين 
  .املالكي

  .مولده يف عاشر صفر سنة ست وأربعني ومخس مئة
  .لف اهللا بن عطية صاحب ابن الفحام، وابن بليمةتال بالسبع ويعقوب على أيب القاسم عبدالرمحن بن خ

  ومسع احلديث وهو رجل من أيب طاهر السلفي فأكثر، وكتب خبطه كثريا، ومن أيب حممد العثماين،
__________  

، ١٠٧ / ٢: ، ودول االسالم١٦٧: ، وذيل الروضتني٢٨٥٥:  الترمجة٣: التكملة لوفيات النقلة(*) 
، إذ عده يف الطبقة ٤٩٧ / ٢، ومعرفة القراء الكبار ١٤٩ / ٥: ، والعرب١٤٢٤: وتذكرة احلفاظ

، والبداية ١٩٧ الترمجة ١١٧ / ١١، والوايف بالوفيات ١٧٣: الرابعة عشرة، وتاريخ االسالم، الورقة
 الترمجة ١٩٣ / ١، وغاية النهاية يف طبقات الفراء ١٥١، وذيل التقييد الورقة ١٥٣ / ١٣والنهاية 



 ١: ، وحسن احملاضرة٣١٤ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٢٠ الورقة ١٨: للعيين ج، وعقد اجلمان ٨٩١
  .١٨٠ / ٥: ، وشذرات الذهب٢١٥/ 

[ * ]  

)٢٣/٣٦(  

  

وعبد الواحد بن عسكر، وأيب الطاهر بن عوف، والقاضي حممد بن عبد الرمحن احلضرمي وأمحد بن 
  .جعفر الغافقي، وأيب حيىي اليسع بن حزم، وطائفة

ائف من االندلس وأصبهان ومهذان، وأم مبسجد النخلة، وأقرأ به مدة، وحدث بالثغر وأجاز له طو
  .ومصر والساحل ودمشق، وكان له أصول بكثري من رواياته يرجع إليها

حدث عنه ابن النجار، وابن نقطة، وابن اد، والكمال ابن الدمخيسي، وابن احللوانية، وأبو احلسني 
الرمحن املنبجي، والعز ابن العماد، وأبو علي ابن اخلالل، وأبو احملاسن ابن اليونيين، وإبراهيم بن عبد 

اخلرقي، ونصر اهللا بن عياش، وأمحد بن مؤمن، وحممد بن يوسف الذهيب، والقاضي احلنبلي، وهدية بنت 
عسكر، وزينب بنت شكر، وعبد الرمحن بن مجاعة الربعي، وسعد الدين ابن سعد، وأبو بكر بن عبد 

  .الدائم
  .وأخذ عنه القراءات الشيخ علي الدهان، وعبد النصري املريوطي، وطائفة

  أقرأ وانتفع به مجاعة، وكان بعث إليه ليحضر: قال املنذري
  ).١(فقدمها ومعه مجلة من مسموعاته، وأقام بالقاهرة مدة، مث توجه إىل دمشق، وروى الكثري 

  .ث، وقام بواجب حقهأقام بدمشق تسعة أشهر أقدمه ابن اجلوهري احملد: قلت
  :وقال ابن نقطة

__________  
  .، وفيها أنه مل يزل ا إىل حني وفاته٥٠١ / ٣التكملة ) ١(

[ * ]  

)٢٣/٣٧(  

  

  .مسعت منه، وكان ثقة صاحلا من أهل القرآن
  ).١(تويف ليلة السادس والعشرين من صفر سنة ست وثالثني وست مئة بدمشق : وقال املنذري
* ما حرمنا يف سائر االزمان من أسانيد عاليات صحاح * تفدنا من جعفر اهلمداين اس: وللربزايل فيه



عن شيوخ أجلة أعيان كأيب طاهر هو السلفي * وحكايات مطربات حسان وتواريخ حمكمات صحاح 
ت قراها ومن علوم القران أخربنا أبو املعايل حممد * أصبهاين احلرب والعثماين ولكم عنده من االدبيا * ال 

ن عثمان التنوخي، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا عبدالرمحن بن محد ب
أخربنا القاضي أمحد بن احلسني الدينوري، أخربنا أمحد بن : ، قاال)٣(وبدر بن دلف بالفرك ) ٢(بالدون 

  حكيم، حدثناحممد بن إسحاق احلافظ، حدثنا أمحد بن شعيب احلافظ، حدثنا أمحد بن عثمان بن 
  أيب، حدثنا احلسن هو ابن صاحل، عن أيب إسحاق، عن االسود،

__________  
حضرت : ، قال أبو شامة)٥٠٠ / ١: التكملة(وأضاف املنذري أنه دفن من الغد مبقربة الصوفية، ) ١(

دي على وا) كذا ولعلها املطلة(الصالة عليه خارج باب النصر وشيعته إىل املقربة املذكورة املظلمة 
  ).١٦٧: ذيل الروضتني(الربدى 

  .قرية من أعمال الدينور نسب إليها عبد الرمحان هذا) ٢(
  .ناحية باصبهان، وبعضهم يسكن الراء) ٣(

[ * ]  

)٢٣/٣٨(  

  

  ).١" (كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يتوضأ بعد الغسل : " عن عائشة، قالت
أرتق بن أرسالن اال رتقي التركماين، وكان ال بأس ويف سنة ست مات صاحب ماردين امللك املنصور 

به، امتدت أيامه، والفقيه القدوة أبو العباس أمحد بن علي القسطالين املالكي، صاحب الشيخ أيب عبد 
اهللا القرشي، وأسعد بن املسلم بن عالن، واحملدث بدل بن أيب املعمر التربيزي، وحسان بن أيب القاسم 

سكر بن عبدالرحيم بن عسكر، والوزير مجال الدين علي بن جرير الرقي املهدوي، وشيخ نصيبني ع
وزير االشرف، والصاحب عماد الدين عمر ابن شيخ الشيوخ اجلويين، واحلافظ زكي الدين حممد بن 

يوسف الربزايل، وأبو الفضل حممد بن حممد ابن السباك، وشيخ احلنفية مجال الدين حممود بن أمحد 
  .احلصريي

  
 ابن صاحب محص ناصر الدين امللك ااهد أسد الدين أبو احلارث شريكوه* ب محص  صاح- ٢٧

  .حممد ابن امللك أسد الدين شريكوه بن شاذي
  .ولد سنة تسع وستني مبصر

__________  



  .رواه النسائي يف الطهارة عن أمحد بن عثمان بن حكيم االودي، عن أبيه، عن احلسن بن صاحل، به) ١(
، وذيل ٧٣٢ - ٧٣١ / ٨: ، ومرآة الزمان٢٩٣٧ رقم الترمجة ٥٣٥ / ٣: فيات النقلةالتكملة لو(*) 

: ، ودول االسالم١٧٣ / ٣: ، واملختصر يف أخبار البشر١٣٧: ، واحلوادث اجلامعة١٦٩: الروضتني
:  الورقة٢، نثر اجلمان للفيومي ج ١٨٩: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٥٣ / ٥: ، والعرب١٠٨ / ٢

، ٤٠الورقة : ، ونزهة االنام البن دقماق١٥٥ - ١٥٤ / ١٣: والبداية والنهاية، ١١٢ - ١١١
: ، وشذرات الذهب٣١٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٣٦ - ٢٣٥ الورقة ١٧ج : وعقد اجلمان للعيين

  .، وغريها١٨٤ / ٥
[ * ]  

)٢٣/٣٩(  

  

 بدمشق من الفضل ستا ومخسني سنة مسع) ١(وملكه السلطان صالح الدين محص بعد أبيه، فتملكها 
  .ابن البانياسي، وأجاز له ابن بري، وحدث

وكان بطال شجاعا مهيبا، وكانت بالده نظيفة من اخلمور، ومنع النساء من اخلروج من أبواب محص 
مجلة، ودام ذلك خوفا من أن يرتح ن رجاهلن لعسفه، وكان يدمي الصلوات، وال حيب هلوا، وكان ذا 

لة، كانت امللوك تداريه وخيافونه، استوحش منه الكامل، وظن أنه أوقع رأي ودهاء وشكل مليح وجال
بني االشرف وبينه، فصادره وطلب منه أمواال، فنفذ نساءه يشفعن فيه، فما أفاد، فهيأ االموال فبغته 

  .موت الكامل، فجاء وجلس عند قرب الكامل وتصرف
ان املظفر صاحب محاة قد شعر وهو الذي جاء مع الصاحل إمساعيل وأعانه على أخذ دمشق، وك

بسعيهما، فجهز عسكره جندة حلماية دمشق مع نائبه سيف الدين بن أيب علي يف أهبة وسالح مظهرين 
  أن ابن أيب علي قد غضب من املظفر، وفارق محاة لكون صاحبها يريد أن يسلمها إىل

 وشكره على منابذة املظفر، الفرنج، فما نفق هذا على شريكوه، فرتلوا بظاهر محص، فخرج إليه شريكوه
باسم اهللا يا خوند علمنا ماكوال فركب معه، مث استدعى بقية الكبار من جنده فدخلوا البلد : وقال

فقبض على اجلماعة وعذم، وأخذ أمواهلم، وهرب باقي العسكر إىل محاة، وتضعضع لذلك املظفر، 
  .ومات نائبه ابن أيب علي يف احلبس

  .سنة سبع وثالثني وست مئة) ٢(تويف حبمص يف رجب 
__________  

واله اياها امللك الناصر صالح الدين بعد موت أبيه سنة إحدى ومثانني ومخس : يف البداية والنهاية) ١(
  .مئة فمكث فيها سبعا ومخسني سنة



  .العشرين من رجب: يف التاسع عشر من رجب، ويف املرآة: يف التكملة) ٢(
[ * ]  

)٢٣/٤٠(  

  

  .أسد اجلبل: عريبوشريكوه، بال
  .ومتلك محص بعده املنصور إبراهيم ولده سبع سنني

  
الشيخ االمام العامل املفيت املقرئ اود عامل االسكندرية مجال الدين أبو القاسم عبد *  الصفراوي - ٢٨

 نسبة إىل - بن عبدايد بن إمساعيل بن عثمان بن يوسف بن احلسني بن حفص ابن الصفراوي الرمحان
  . االسكندري الفقيه املالكي شيخ املقرئني-فراء اليت عند بدر الص

ولد باالسكندرية يف أول عام أربعة وأربعني ومخس مئة، وتال بالروايات على أيب القاسم عبدالرمحن بن 
خلف اهللا بن حممد بن عطية القرشي، وعلي بن أمحد بن جعفر الغافقي، وأيب حيىي اليسع بن حزم، وأيب 

  ".االعالن " ملنعم بن اخللوف، وبرع يف القراءات، وألف فيها كتاب الطيب عبد ا
  وتفقه على العالمة أيب طالب صاحل بن

  .إمساعيل ابن بنت معاىف
  .ومسع كثريا من أيب طاهر السلفي، وأيب الطاهر بن عوف، وأيب حممد العثماين ومجاعة

  .وتفقه به أهل الثغر
  .حدث بالثغر، وباملنصورة، ومبصر

  يه بالروايات الرشيدتال عل
__________  

 ٣ج ) ٢٣٢٤نسخة اسعد أفندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي ) ١(
، ١٠٧ / ٢: ، ودول االسالم٢٨٦٣ الترمجة ٣ ب، والتكملة لوفيات النقلة للمنذري ج ٢٠٥الورقة 

: ، وتاريخ االسالم، الورقة٤٩٨ / ٢ :، معرفة القراء الكبار١٤٢٤: ، تذكرة احلفاظ١٥٠ / ٥: العرب
: ، غاية النهاية يف طبقات القراء٣٨ - ٣٧، نزهة االنام البن دقماق الورقة )٣٠١٢: أيا صوفيا (١٧٨

، وشذرات ٢٥١ / ١: ، وحسن احملاضرة٣١٤ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٥٨٧ رقم الترمجة ٣٧٣ / ١
  .١٨٠ / ٥: الذهب
[ * ]  

)٢٣/٤١(  



  

املكني عبد اهللا االمسر، والشرف حيىي بن أمحد ابن الصواف، وعبد النصري املريوطي، وأبو ابن أيب الدر، و
  .القاسم الدكايل سحنون

وتال عليه ببعض الروايات النظام حممد بن عبد الكرمي التربيزي، ويوسف بن حسن القابسي، وأبو 
  .العباس أمحد بن هبة اهللا بن عطية

حيىي السبيت، والقاضي عبد القادر بن عبد العزيز احلجري، وعبد وممن روى عنه أبو اهلدى عيسى بن 
  .املعطي بن عبدالنصري االنصاري، وعمر بن علي بن الكدوف، وعدة

  .وباالجازة علي بن سيما، وحممد بن مشرق وعدة
  .وكان من جلة العلماء، خرج لنفسه مشيخة

  .وست مئةيف اخلامس والعشرين من ربيع اآلخر سنة ست وثالثني ) ١(تويف 
  

 بن احلسن، ابن الشيخ الفقيه املسند وكيل القضاة أبو الفضل حممد بن حممد*  ابن السباك - ٢٩
  .السباك البغدادي ربيب أزهر ابن السباك، وهو الذي مسعه

  مسع من أيب الفتح ابن البطي، وأيب املعايل ابن اللحاس
__________  

  .غدبثغر االسكندرية، ودفن من ال: يف التكملة) ١(
، والتكملة ١٣٥ - ١٣٤الورقة ) ٥٩٢١نسخ باريس : (ذيل تاريخ مدينة االسالم البن الدبيثي(*) 

 / ١: ، واملختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي٢٨٦١:  رقم الترمجة٥٠٢ / ٣: لوفيات النقلة
: ة، وتاريخ االسالم، الورق١٤٢٥ - ١٤٢٤: ، تذكرة احلفاظ١٥١ / ٥: ، والعرب١٣٣ - ١٣٢
  .١٨١ / ٥، وشذرات الذهب ٣١٥ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٨٣
[ * ]  

)٢٣/٤٢(  

  

  .من سبعة أجزاء املخلص، ومسع من عمر بن بنيمان" املنتقى " مسع منه 
حدث عنه عز الدين الفاروثي، ومجال الدين الشريشي، وعالء الدين ابن بلبان، وأبو سعيد القضائي، 

  .وآخرون
بلي، واملطعم، وابن سعد، وأبو نصر ابن الشريازي، وأبو العباس ابن الشحنة، وباالجازة القاضي احلن

  .ومجاعة



  .ال بأس به: قال ابن النجار
  .كان منسوبا إىل الدهاء وكثرة الشر يف احلكومات: وقال ابن احلاجب

  ).١(قلتك مات يف سابع عشر ربيع اآلخر سنة ست وثالثني وست مئة 
  

 ابن احملدث يوسف ابن هبة اهللا بن حممود سند الثقة أبو القاسم عبدالرحيمالشيخ امل*  ابن الطفيل - ٣٠
  .بن الطفيل الدمشقي مث املصري، عرف بابن املكبس الصويف

  من) ٢(مسع بدمشق يف شهر ربيع اآلخر سنة ستني ومخس مئة 
__________  

 ودفن بالشونيزية من الغد، ذكر املنذري أنه تويف يف ليلة السابع عشر من شهر ربيع اآلخر ببغداد،) ١(
  .ومولده سنة إحدى ويقال سنة أربع ومخسني ومخس مئة

، وتاريخ ١٥٣ / ٥: ، والعرب٢٩٥٧ رقم الترمجة ٥٤٧ - ٥٤٦ / ٣: التكملة لوفيات النقلة(*) 
، شذرات ٣١٧ / ٦، النجوم الزاهرة ١٩٦، وذيل التقييد الورقة ١٩١ - ١٩٠: االسالم، الورقة

  .١٨٤ / ٥: الذهب
  ).٥٤٧ / ٣: التكملة(انه مسع بإفادة والده بدمشق : قال املنذري) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٤٣(  

  

الوزير أيب املظفر الفلكي، ومسع من أيب املكارم بن هالل، وأيب الربكات اخلضر بن شبل اخلطيب، وأيب 
يب طاهر املعايل حممد بن محزة بن املوازيين، وأيب بكر حممد بن بركة الصلحي، وباالسكندرية من أ

  .السلفي، وابن عوف، ومجاعة
ومبصر من علي بن هبة اهللا الكاملي، وحممد بن علي الرحيب، وعثمان بن فرج، وعبد اهللا بن بري، 

  .ومجاعة
، وابن احللوانية، وأبو القاسم بن بلبان، وأبو حامد ابن الصابوين، وأبو احلسن )١(حدث عنه املنذري 

  . وأبو اهلدى عيسى السبيت، ويوسف بن كوركيكالغرايف، وأبو املعايل االبرقوهي،
  .وأجاز البن سعد، وابن الشريازي، وعيسى املطعم

  .مل تكن حاله مرضية، لكن مساعه صحيح، وهو آخر من مسع من الفلكي: وقال ابن مسدي يف معجمه
  .طلق زوجته ولزم بيته فأكثرت عنه البين

  .تويف يف رابع ذي احلجة سنة سبع وثالثني وست مئة



  ).٢(ولد يف عاشر صفر سنة مخس ومخسني ومخس مئة : قلت
  

   بنالشيخ االمام املقرئ اود أبو حممد عبد العزيز بن دلف*  ابن دلف - ٣١
__________  

  .٥٤٧ / ٣ذكر ذلك املنذري يف التكملة ) ١(
  .فيكون مساعه من الفلكي حضورا، وهو يف اخلامسة) ٢(

 / ٣: ، والتكملة لوفيات النقلة١٤٩الورقة ) ٥٩٢١باريس  (ذيل تاريخ بغداد البن الدبيثي(*) 
  [ * ] رقم ٤٩٢ ص ٤ج : ، وتلخيص جممع اآلداب البن الفوطي٢٩٢٠، رقم الترمجة ٥٢٦

)٢٣/٤٤(  

  

  .أيب طالب البغدادي املقرئ الناسخ اخلازن
  ).١(مولده بعد اخلمسني ومخس مئة 

حلارث أمحد بن سعيد العسكري، ويعقوب احلريب، وقرأ بالروايات على ابن عساكر البطائحي، وأيب ا
  .وأمحد بن حممد بن القاص وغريهم

تال عليه بالروايات الشيخ عبد الصمد بن أيب اجليش، وقد مسع من أيب علي أمحد بن حممد الرحيب، 
  .وخدجية النهروانية، وشهدة االبرية، وعدة

  .حدث عنه الرشيد حممد ابن أيب القاسم وغريه
  .اطمة بنت سليمان، والقاضي، وابن سعد وطائفةوباالجازة ف

" لآلجري، و " الغرباء " و " حماسبة النفس " من رواية القعنيب على شهدة، و " موطأ مالك " ومسع 
  ".ستة جمالس ابن البختري 

وواله املستنصر خزانة كتبه، وكان عدال ثقة إماما صاحلا خريا متعبدا، له صورة كبرية، وجاللة عجيبة، 
  .يه نفع للناسوف

__________  
، واملختصر احملتاج إليه من ١٣٥ - ١٣٤:  ولقبه عفيف الدين، واحلوادث اجلامعة٧١٣الترمجة = 

، وتاريخ ٤٩٩ / ٢، ومعرفة القراء الكبار ٨٢٨ رقم الترمجة ٥٠ / ٣: تاريخ ابن الدبيثي للذهيب
نزهة االنام البن دقماق الورقة ، و٢٢٠ - ٢١٧ / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة١٩١: االسالم، الورقة

 رقم ٣٩٣ / ١: ، وغاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري٢٠١، وذيل التقييد للفاسي الورقة ٤٤
، وراجع تاريخ علماء ٢٣٧: ، والتاج املكلل للقنوجي٣١٧ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٦٧٤الترمجة 



  .٧٣ - ٦٩ / ٢: املستنصرية للدكتور ناجي معروف
ومولده تقديرا سنة احدى أو اثنتني ومخسني وقيل سنة تسع واربعني ومخس مئة : ال املنذريق) ١(
  ).٥٢٦ / ٣: التكملة لوفيات النقلة(

[ * ]  

)٢٣/٤٥(  

  

كان دائم الصالة والصيام، كثري العبادة سعاء يف مصاحل الناس، مل تر : روى عنه ابن النجار، وقال
  .العيون مثله

  .سبع وثالثني وست مئة رمحه اهللاسنة ) ١(تويف يف صفر 
  

 بن أليب بن مترتاش امللك املنصور ناصر الدين أرتق ابن امللك أرسالن*  صاحب ماردين - ٣٢
  .التركماين اال رتقي

متلك بعد أخيه حسام الدين إيلغازي، وهو حدث، فعمل نيابة مملوكهم زوج والدته مدة، فلما متكن 
  أيامه، وكان فيه عدل وحسن سرية، ويصوم كثريا، ويدع اخلمرأرتق قتله يف سنة ست مئة، وامتدت 

يف الثالثة أشهر، قتله غلمانه مبواطأة ابن ابنه أليب بن غازي بن أرتق، وكان شديد احملبة له، مث خاف، 
فحبسه والده أرتق، فلما قتلوه أخرجوا غازيا وملكوه، ولقب ) ٢(وأبعد اباه غازيا فحلق رأسه ومتفقر 

  .يد، مث خاف من ولده أليب فسجنهبامللك السع
  .قتل أرتق يف ذي احلجة سنة ست وثالثني، وكانت دولته ستا ومخسني سنة، وكذلك طول ولده

__________  
ذكر املنذري ان وفاته يف ليلة السادس والعشرين من صفر، مث ذكر بعد ذلك قائال وقبل كانت ) ١(

  ).٥٢٦ / ٣: التكملة(وفاته ليلة التاسع عشر 
أيا  (١٧٥: ، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة١١٥: ، واحلوادث اجلامعة٧٣٠ / ٨:  مرآة الزمان(*)

، ٣٣٦ / ٨: ، الوايف بالوفيات١٤٩ - ١٤٨ / ٥: ، العرب١٠٧ / ٢: ، دول االسالم)٣٠١٢صوفيا 
، وذكره مرة اخرى يف ٣١٤ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٨٥: ، والعسجد املسبوك٣٧٦٣الترمجة 

  .١٨٠ / ٥: ، شذرات الذهب٣١٥ ص ٦ يف ج ٦٣٧نة حوادث س
  .تصوف، من الفقر: يعين) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٤٦(  



  

  . بن حسن التجييب االندلسيهو العالمة املتفنن أبو احلسن علي بن أمحد*  احلرايل - ٣٣
  .قرية من عمل مرسية: وحرالة

د، وهلج بالعقليات، وسكن ولد مبراكش، وأخذ النحو عن ابن خروف، ولقي العلماء، وجال يف البال
محاة، وعمل تفسريا عجيبا ماله باحتماالت ال حيتمله اخلطاب العريب أصال، وتكلم يف علم احلروف 

  واالعداد، وزعم أنه استخرج منه وقت خروج الدجال ووقت طلوع
 الشمس من مغرا، ووعظ حبماة، وأقبلوا عليه، وصنف يف املنطق، ويف شرح االمساء احلسىن، وكان

شيخنا جمد الدين التونسي يتغاىل يف تعظيم تفسريه، ورأيت علماء حيطون عليه واهللا أعلم بسره، وكان 
  .يضرب حبلمه املثل

  .وثالثني وست مئة) ١(مات سنة سبع 
  .وممن يعظمه شيخنا شرف الدين ابن البارزي قاضي محاة، فمن شاء فلينظر يف تواليفه فإن فيها العظائم

__________  
 الترمجة ١٥٦ - ١٤٣، عنوان الدراية ٨٠ الورقة ٣ج ) املخطوطة االزهرية(تكملة البن االبار ال) ١(

، وميزان ١٥٧ / ٥: ، والعرب١٩٢: الورقة) ٣٠١٢أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم للذهيب ٣١
، ٥٣٦، الترمجة ٢٠٤ / ٤: ، ولسان امليزان٤٩٦ - ٤٩٥: ، والعسجد املسبوك١١٤ / ٣: االعتدال
 الترمجة ٧٦ص ) حتقيق علي حممد عمر(، وطبقات املفسرين للسيوطي ٣١٧ / ٦:  الزاهرةوالنجوم

 - ١٨٧ / ٢: ، ونفح الطيب٣٣٨ الترمجة ٣٨٧ - ٣٨٦ / ١: ، وطبقات املفسرين للداوودي٦٨
  .وهو تصحيف) النون( وفيه احلراين ١٨٩ / ٥: ، وشذرات الذهب١١٥ الترمجة ١٩٠

 ومل ٦٣٨بقات املفسرين للداوودي إىل ابن االبار انه قيد وفاته سنة نسب يف لسان امليزان ويف ط) ١(
  .٦٣٧جند ذلك يف التكملة بل قيدها لسنة 

[ * ]  

)٢٣/٤٧(  

  

 بن حممد بن العالمة صاحب التواليف الكثرية حميي الدين أبو بكر حممد بن علي*  ابن العريب - ٣٤
  .أمحد الطائي احلامتي املرسي ابن العريب، نزيل دمشق

  ذكر أنه مسع من ابن بشكوال وابن صاف، ومسع مبكة من زاهر
  .ابن رستم، وبدمشق من ابن احلرستاين، وببغداد

وسكن الروم مدة، وكان ذكيا كثري العلم، كتب االنشاء لبعض االمراء باملغرب، مث تزهد وتفرد، وتعبد 



  . تصوف أهل الوحدةوتوحد، وسافر وجترد، وأم وأجند، وعمل اخللوات وعلق شيئا كثريا يف
فإن كان الكفر فيه، فما يف الدنيا كفر، نسأل اهللا العفو والنجاة " الفصوص " ومن أردإ تواليفه كتاب 

وقد عظمه مجاعة وتكلفوا ملا صدر منه ببعيد االحتماالت، وقد حكى العالمة ابن دقيق ! فواغوثاه باهللا 
  العيد شيخنا أنه مسع الشيخ عز الدين ابن عبد

__________  
هو العامل املشهور الذي تغين شهرته عن التعريف، وقد ذكر االستاذ الدكتور صالح الدين املنجد (*) 

كما ذكر عددا من " الدرر الثمني يف مناقب الشيخ حميي الدين " كثريا من مظان ترمجته يف مقدمة كتاب 
ات االعجمية، واليك مظان ترمجته الكتب املؤلفة يف سريته من املؤيدين واملهامجني وما كتب عنه باللغ

نسخة (تاريخ ابن الدبيثي : مضافة إىل ما ذكره واكثرها مل يطلع عليها االستاذ الفاضل املذكور وهي
نسخة أسعد افندي (، عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي ٩٢الورقة ) شهيد علي

، تاريخ االسالم للذهيب ٢٩٧٢ للمنذري الترمجة ، التكملة لوفيات النقلة١٧٩ الورقة ٧ج ) ٢٣٢٨
، نثر ١١، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد الورقة ٢٠٦ - ٢٠٤ الورقة ١٩ج ) ٣٠١٢أيا صوفيا (

دار الكتب الظاهرية (، طبقات االولياء البن امللقن ١٢٥ - ١٢٤:  الورقة٢اجلمان للفيومي ج 
، نزهة االنام البن دقماق الورقة ١٥٣ الترمجة ٤٧٠ - ٤٦٩: ، ويف املطبوعة٣٦: الورقة)  عام٤٤٠٧

 - ١٦٠ / ٢:  ويف املطبوعة١٦٧ - ١٥٧ الورقة ١ج ) التيمورية(، العقد الثمني للفاسي ٥٣ - ٥٠
  .٢٤٤ - ٢٤٣ الورقة ١٨ج : ، وعقد اجلمان للعيين٣٢٢، الترمجة ١٩٩
[ * ]  

)٢٣/٤٨(  

  

  دم العامل والشيخ سوء كذاب، يقول بق: السالم يقول عن ابن العريب
  .حيرم فرجا

  .إن كان حميي الدين رجع عن مقاالته تلك قبل املوت، فقد فاز، وما ذلك على اهللا بعزيز: قلت
  .سنة مثان وثالثني وست مئة) ١(تويف يف ربيع اآلخر 
  ).٢" (التاريخ الكبري " وقد أوردت عنه يف 

الفصوص "  عباراته له تأويل إال كتاب وله شعر رائق، وعلم واسع، وذهن وقاد، وال ريب أن كثريا من
مسعت الشيخ : وقرأت خبط ابن رافع أنه رأى خبط فتح الدين اليعمري أنه مسع ابن دقيق العيد يقول" ! 

  ).٣(هو شيخ سوء مقبوح كذاب : عز الدين، وجرى ذكر ابن العريب الطائي فقال
  



  ين أبو الربكات املباركاملوىل الصاحب العالمة احملدث شرف الد*  ابن املستويف - ٣٥
__________  

  .يف التكملة لوفيات النقلة انه تويف يف ليلة الثاين والعشرين منه) ١(
  .٢٠٦ - ٢٠٤: تاريخ االسالم، الورقة: يعين) ٢(
  .هذا تكرار من املؤلف ملا ذكره قبل قليل) ٣(

 الورقة ٦ج ) ٢٣٢٧فندي نسخة اسعد ا(عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (*) 
، ووفيات االعيان البن ٢٩٠٨ الترمجة ٣أ، والتكملة لوفيات النقلة للمنذري ج  / ٣٧ - ب ١٨

 ١٩٦: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٣٥: ، واحلواث اجلامعة٥٥٤ الترمجة ١٥٢ - ١٤٧ / ٤: خلكان
 والبداية والنهاية ،١١٥ - ١١٣ الورقة ٢ج : ، ونثر اجلمان للفيومي)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٩٧ -

 ٢٣٣ الورقة ١٨، وعقد اجلمان للعيين ج ٤٢ - ٤٠، ونزهة االنام البن دقماق الورقة ١٣٩ / ١٣
، ١٩٦٢، الترمجة ٢٧٢ / ٢: ، وبغية الوعاة للسيوطي٣١٨ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٣٤ -

  .١٨٧ - ١٨٦ / ٥: وشذرات الذهب
[ * ]  

)٢٣/٤٩(  

  

  .بن غنيمة بن غالب، اللخمي االربلي الكاتب، عرف بابن املستويفابن أمحد بن املبارك بن موهوب 
  .بإربل يف سنة أربع وستني ومخس مئة) ١(ولد 

  .وقرأ القرآن واالدب على أيب عبد اهللا البحراين، ومكي بن ريان املاكسيين
 اهلييت، ومسع من عبد الوهاب بن أيب حبة، ومبارك بن طاهر، وحنبل، وابن طربزذ، ونصر اهللا بن سالمة

  .وخلق من الوافدين إىل إربل
يف مخسة أسفار، وكانت داره جممعا للفضالء، ) ٢(وكتب الكثري ومجع فأوعى، وعمل لبلده تارخيا 

وكان كثري احملفوظ، قوي اخلط، حلو االيراد، له النظم والنثر، والتفنن يف الفضائل، وله إجازة من أيب 
  .جعفر الصيدالين، وغريه

  .س الدين ابن الشريازيأجاز لشيخنا مش
ويل نظر إربل مدة، ونزح منها وقت استالء التتار عليها، فأقام باملوصل، وكان والده وجده من قبله 

  .على االستيفاء بإربل
  فأجريته حىت غرقت مبده* ويف يل دمعي يوم بانوا بوعده : فمن شعره مما أورد له ابن الفوطي: قلت

__________  



  .ملنذري ان والدته يف النصف من شوالذكر ابن خلكان وا) ١(
الذي حقق اجلزء الثاين منه االستاذ سامي " بنباهة البلد اخلامل مبن ورده من االماثل " هو املسمى ) ٢(

ابن السيد مخاس الصقار حتقيقا جيدا وطبعه باسم تاريخ اربل ضمن منشورات دار الرشيد يف وزارة 
ط املركز العريب للطباعة والنشر  (٩٩ يف سلسلة كتب التراث رقم الثقافة واالعالم باجلمهورية العراقية

  يف قسمني ضخمني بلغ جمموع صفحاما مع الفهارس) ١٩٨٠بريوت 
  . صفحة٤٢٨صفحة بقطع متوسط، شغل النص احملقق منها ) ١٧٤٦(والتقدمي 

[ * ]  

)٢٣/٥٠(  

  

* أأحبابنا هل ذلك العيش راجع ملا مال حادي الركب عن قصد ورده * ولو مل خيالطه دم غال لونه 
جير إىل اللذات فاضل برده وإن على املاء الذي * مبقتبل غض الصىب مستجده زمانا قضيناه انتهابا وكلنا 

وخيجل غصن البان من لني قده * غزال كجلد املاء رقة جلده يغار ضياء البدر من نور وجهه * يردونه 
وخلت * ليه حوادث االيام أقوت مرابعه وأوحش أنسه أخنت ع* حيا احليا وطنا بإربل دارسا : وله

أيدي سبا يف غري دار مقام إن ميس قد لعبت به أيدي * مراتعه من اآلرام عين الشتات بأهله فتفرقوا 
مع فتية شم االنوف كرام قال ابن * عايف املعاهد دارس االعالم فلكم قضيت به لبانات الصىب * البلى 

 جليل القدر، واسع الكرم، مبادرا إىل زيارة من يقدم، متقربا إىل قلبه، كان شرف الدين): ١(خلكان 
، وكان ماهرا يف اآلداب )٢(وكان جم الفضائل، عارفا بعدة فنون، منها احلديث وفنونه وأمساؤه 

  .والنحو واللغة والشعر وأيام العرب، بارعا يف حساب الديوان
  .جملدان" املفصل " دات، وله يف أبيات صنف شرحا لديوان املتنيب وأيب متام يف عشر جمل

  .مسعت منه كثريا، وبقراءته، وله ديوان شعر أجاد فيه
  كان الصاحب مع فضائله): ٣" (قالئد اجلمان " قال ابن الشعار يف 
__________  

، وقد تصرف العالمة ٥٥٤ رقم الترمجة ١٤٧ / ٤) احسان عباس: ط(انظر وفيات االعيان ) ١(
  على عادتهالذهيب بالعبارة 

.  
  .وامساء رجاله: يف وفيات االعيان) ٢(
 ب، وهو االسم الذي ذكره مؤلفه يف ١٨ الورقة ٦، ج ٢٣٢٧انظر نسخة اسعد افندي، رقم ) ٣(



  .مقدمة كتابه
[ * ]  

)٢٣/٥١(  

  

  .حمافظا على عمل اخلري والصالح، مواظبا على العبادة، كثري الصوم، دائم الذكر متتابع الصدقات
) ٢(ويل الوزارة يف أول سنة تسع وعشرين، فلما صارت إربل للمستنصر باهللا ): ١(خلكان قال ابن 

من داره مرة ليال فضربه رجل بسكني يف ) ٣(لزم بيته، واقتىن من نفيس الكتب شيئا كثريا، خرج 
من * يا أيها امللك الذي سطواته : عضده فقمطها اجلرائحي بلفائف وسلم، فكتب إىل امللك مظفر الدين

ال ناسخ فيها وال منسوخ أشكو إليك وما بليت مبثلها * فعلها يتعجب املريخ آيات جودك حمكم ترتيلها 
فيما ادعيت القمط والتمريخ تويف * شنعاء ذكر حديثها تاريخ هي ليلة فيها ولدت وشاهدي * 

  .احملرم سنة سبع وثالثني وست مئة) ٤(الصاحب يف خامس 
لدين أبو العباس أمحد بن اخلليل اخلويي الشافعي، والصفي أمحد بن أيب وفيها تويف قاضي دمشق مشس ا

اليسر شاكر التنوخي، وأبو العباس أمحد ابن الرومية االشبيلي النبايت، وإمساعيل بن حممد بن حيىي 
" البغدادي املؤدب، وعالء الدين أبو سعد ثابت بن حممد بن أمحد بن اخلجندي االصبهاين الذي حضر 

على أيب الوقت، وحسني بن يوسف الصنهاجي الشاطيب نظام الدين الناسخ، وأمني الدين " البخاري 
  سامل بن

__________  
  .١٥١ - ١٥٠ / ٤: وفيات االعيان) ١(
  .يف منتصف شوال من السنة املذكورة: يف الوفيات) ٢(
 ٦١٨ سنة  وقد ذكر ابن خلكان ان ذلك كان يف غالب ظنه يف١٤٩ / ٤هذا اخلرب يف الوفيات ) ٣(
  .ه
  ).١٥١ / ٤وفيات االعيان (ذكر ابن خلكان ان ذلك كان يف يوم االحد ) ٤(

[ * ]  

)٢٣/٥٢(  

  

ااحلسن بن صصرى، وصاحب محص شريكوه، والقاضي عبداحلميد بن عبد الرشيد اهلمذاين، وعبد 
 علي بن أمحد الرحيم بن يوسف بن الطفيل، وأبو حممد عبد العزيز بن دلف املقرئ الناسخ، وأبو احلسن



، واحلافظ ابن الدبيثي، وحممد بن )١(احلراين حبماة، ومشس الدين حممد بن احلسن ابن الكرمي الكاتب 
طرخان السلمي، وحممد بن أيب املعايل بن صابر، والرشيد حممد بن عبد الكرمي ابن اهلادي، حمتسب 

  .دمشق، والصاحب ضياء الدين نصر اهللا ابن االثري
  

 بن عبد  الشيخ االمام العالمة شيخ احلنفية مجال الدين أبو احملامد حممود بن أمحد* احلصريي - ٣٦
  .السيد البخاري احلصريي التاجري احلنفي

  .ولد سنة ست وأربعني ومخس مئة
__________  

هو حممد بن احلسن بن حممد بن علي بن إبراهيم، االديب العامل، مشس الدين أبو عبد اهللا ابن الكرمي ) ١(
  .غدادي الكاتب املاسح احلاسب احملدثالب
  ).١٩٣: تاريخ االسالم، الورقة(

، والتكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ج ٧٢١ - ٧٢٠ / ٢: مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي(*) 
 - ١٦، وذيل مشتبه االمساء ملنصور بن سليم الورقة ١٦١: ، وذيل الروضتني٢٨٥٠ رقم الترمجة ٣

  ، ودول االسالم١٢٩ - ١٢٧: االكمال البن الصابوين، وتكملة اكمال ١٧
، ونثر اجلمان ١٨٤: ، تاريخ االسالم، الورقة١٥٢ / ٥:  وفيه انه احلصري، والعرب١٠٧ / ٢للذهيب 
، واجلواهر املضية ١٥٣ - ١٥٢ / ١٣: ، والبداية والنهاية١٠٣ - ١٠٢ الورقة ٢ج : للفيومي
، ٢٥١، وذيل التقييد للفاسي، الورقة ٣٦الورقة : اق، ونزهة االنام البن دقم١٥٥ / ٢: للقرشي

، وتاج التراجم البن ٣١٣ / ٦، والنجوم الزاهرة ٢٢٠ - ٢١٩ الورقة ١٨ج : وعقد اجلمان للعيين
، والطبقات ١٠٧): وهو البن احلنائي(، وطبقات الفقهاء املنسوب لطاش كربي زادة ٦٩: قطلوبغا

طول يف ترمجته كثريا كما ترى يف عدد الصفحات،  و٨٠٩ - ٧٧٣ الورقة ٣السنية للتميمي ج 
، وجعل وفاته ٢٠٥: ، والفوائد البهية٣١: الورقة: ، وطبقات الزيله يل١٨٢ / ٥: وشذرات الذهب

  . ه٦٣٧سنة 
[ * ]  

)٢٣/٥٣(  

  

وتفقه ببخارى وبرع، ولو أنه مسع يف صباه لصار مسند زمانه، ولكنه مسع يف الكهولة، من أيب سعد عبد 
ن عمر ابن الصفار، ومنصور ابن الفراوي، والقاضي إبراهيم بن علي بن محك املغيثي، واملؤيد اهللا ب

  .الطوسي



  .مسلم" صحيح " وحدث ب 
روى عنه زكي الدين الربزايل، وجمد الدين ابن العدمي، وابن احللوانية، وابن الصابوين، وفاطمة بنت 

  ).١(جوهر البطائحية 
  .احلنبلياخلويي و: وباالجازة القاضيان

يف سنة إحدى " النورية " درس، وناظر، وأفىت، وخترج به االصحاب، وسكن دمشق، وويل تدريس 
عشرة وست مئة، وكان ينطوي على دين وعبادة وتقوى، وله جاللة عجيبة، ومرتلة مكينة، وحرمة 

  .وافرة
  ).٢(وهو منسوب إىل حملة ببخارى ينسجون احلصر فيها 

  وثالثني وست مئة، وله تسعون سنة،تويف يف مثان صفر سنة ست 
  .وازدحم اخللق على نعشه، ومحله الفقهاء على الرؤوس، وكان يوما مشهودا، ودفن مبقابر الصوفية

  .من الصفار يف سنة مثان وتسعني" سنن الدار قطين " رأيت مساعه جلميع 
اوي وخط املؤيد ورأيت خط منصور الفر" موطأ أيب مصعب " وفيها مسع من قاضي القضاة املغيثي 

  .، وعظماه وفخماه٦٠٣سنة " صحيح مسلم " الطوسي له مساعه منهما ل 
__________  

  .هي من شيخات الذهيب، وقد مسعت منه صحيح مسلم، وهي فاطمة بنت ابراهيم) * ١(
  ".فيه : " يف االصل) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٥٤(  

  

جلماعة زكي الدين أبو عبد اهللا حممد بن الشيخ االمام احملدث احلافظ الرحال مفيد ا*  الربزايل - ٣٧
  .الربزايل االشبيلي) ١( بن حممد بن أيب يداس يوسف
  . سنة سبع وسبعني ومخس مئة- تقريبا -ولد 

وقدم االسكندرية يف سنة اثنتني وست مئة، فحبب إليه طلب احلديث، وكتابة اآلثار، فسمع من احلافظ 
ر من القاضي عبد اهللا بن جملي، ومبكة من زاهر بن رستم، علي بن املفضل، وعبد اهللا العثماين، ومبص

  .ويونس بن حيىي اهلامشي
وجاور سنة أربع، وقدم دمشق فسمع من الكندي، واخلضر بن كامل وطائفة، ورد إىل مصر، مث سار إىل 
خراسان وغريها، فسمع بأصبهان من عني الشمس الثقفية، وحممد بن حممد بن حممد بن اجلنيد، وحممد 

 أيب طاهر بن غامن، وبنيسابور من منصور بن عبد اهللا الفراوي واملؤيد بن حممد الطوسي، وزينب بن



  الشعرية، ومبرو من أيب املظفر ابن السمعاين، وراة من أيب روح،
  ومذان من عبد الرب بن أيب العالء، وببغداد من أيب حممد بن االخضر،

__________  
 ٦٤٤ - ٦٤٣ / ٢: ، تكملة ابن االبار٢٨٩٣ الترمجة ٣نذري ج التكملة لوفيات النقلة للم(*) 

 - ١٤٢٣ / ٤، وتذكرة احلفاظ ١٥١ / ٥: ، والعرب للذهيب١٦٨: ، وذيل الروضتني١٦٦٢الترمجة 
: ، والوايف بالوفيات١٨٤ - ١٨٣الورقة ) ٣٠١٢ايا صوفيا (، وتاريخ االسالم ١١٣٧ رقم ١٤٢٤

، وطبقات ٣١٤ / ٦، والنجوم الزاهرة ١٥٣ / ١٣: ، والبداية والنهاية٢٣٣١ رقم ٢٥٢ / ٥
، وذيل وفيات االعيان املسمى درة ٨٦ / ١: ، الدارس١١٠٥، الترمجة ٤٩٨: احلفاظ للسيوطي

، وهدية ١٨٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٨٣٨ الترمجة ٢٩٨ / ٢: احلجال يف امساء الرجال البن القاضي
  .١١٣ / ٢: العارفني

  .، وقد قيده السيد الزبيدي بكسر الباء تقييد احلروف، وهو املشهوروقد قيده الناسخ بفتح الباء
: ويف الوايف حني ذكر نسبه) بالشني(يداش : بالباء، ويف الشذرات) بداس(تصحف يف العرب إىل ) ١(

  ).أيب: بسقوط لفظة(حممد بن يداس 
  .وقيده املنذري باحلروف

[ * ]  

)٢٣/٥٥(  

  

، وتكريت، وحران، مث إنه استوطن دمشق، وأكثر، وكتب عمن وأمحد بن الدبيقي، وباملوصل، وإربل
دب ودرج، ونسخ الكثري لنفسه وللناس، خبط حلو مغريب، وخرج لعدة من الشيوخ، وأم مبسجد 

  .فلوس، وسكن هناك، وكان مطبوعا، ريض االخالق بشوشا، سهل االعارة كثري االحتمال
  ).١( سنة ست وثالثني وست مئة يف رابع عشره ويل مشيخة مشهد عروة، واتفق موته حبماة يف رمضان

، ومسعت )٣(كان حيفظ ويذاكر مذاكرة حسنة، صحبنا مدة عند شيخنا ابن املفضل ): ٢(قال املنذري 
  .منه، ومسع مين

، وعمر بن يعقوب االربلي، وجمد الدين ابن العدمي، ومجال )٤(قلتك حدث عنه اجلمال ابن الصابوين 
  الدين ابن واصل، وأبو

  .الفضل بن عساكر، وحممد بن يوسف الذهيب، وأبو علي بن اخلالل وآخرون
  .قبيلة باالندلس: وبرزالة

أن ابن االمناطي استعار ثبت رحلته وادعى أنه ضاع، : عمل احلافظ علم الدين له ترمجة طويلة، فيها



  .فبكى الزكي وحتسر عليه
   أخربتناأخربنا أمحد بن هبة اهللا، أخربنا حممد بن يوسف احلافظ،

__________  
يف النجوم الزاهرة يف رابع عشرين وهو سهو الن كل من ذكر ليلة وفاته نص على أا ليلة الرابع ) ١(

  .عشر من رمضان
  .٢٨٩٣ الترمجة ٥١٥ ص ٣التكملة لوفيات النقلة ج ) ٢(
  .عند شيخنا احلافظ ايب احلسن املقدسي بالقاهرة: يف التكملة) ٣(
  .أ
  .ه

  . ه وقد مرت ترمجته٦١١حلافظ أبو احلسن علي بن املفضل املقدسي املتوىف وهو االمام ا
  .١٧٦ - ١٧٥: انظر حديثه عنه يف تكملة اكمال االكمال البن الصابوين) ٤(

[ * ]  

)٢٣/٥٦(  

  

زينب بنت عبدالرمحن، وأخربنا أمحد عن زينب، أخربنا إمساعيل بن أيب القاسم، أخربنا عمر بن أمحد 
ا حممد بن سليمان الصعلوكي الفقيه، حدثنا أبو العباس السراج، حدثنا أبو كريب، حدثنا الزاهد، أخربن

إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أيب إسحاق عن أيب قيس االودي، عن سويد بن غفلة، عن علي رضي 
خيرج يف آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن ال جياوز : " اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ).١" (تراقيهم ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية قتاهلم حق على كل مسلم 
  

   وتويف ولده احملدث يوسف إمام مسجد فلوس يف سنة ثالث وأربعني- ٣٨
  .شابا، له ثالث وعشرون سنة، ومل حيدث، وخلف ولده الشيخ

  
لدين االندلسي املقرئ، وأقرأه  كاتب احلكم صغريا فرباه جده المه الشيخ علم ا اء الدين حممد- ٣٩

  .بالسبع، وكتب اخلط املنسوب
  ).٢(مسعت منه، ومات سنة تسع وتسعني وست مئة 

  ).٣(وقرأ عليه كثريا من احلديث ولده احلافظ االوحد علم الدين القاسم 
  .رحم اهللا اجلميع



__________  
ويف استتابة املرتدين ) ٥٠٥٧(ويف فضائل القرآن ) ٣٦١١(ورواه البخاري يف عالمات النبوة ) ١(
  ).شعيب (١١٩ / ٧، والنسائي )٤٧٦٧(يف الزكاة وأبو داود ) ١٠٦٦(ومسلم ) ٦٩٣٠(
  .ذكره يف معجم شيوخه) ٢(
  .٧٣٩صديق الذهيب واملتوىف سنة ) ٣(

[ * ]  

)٢٣/٥٧(  

  

ابن مفرج  الشيخ االمام الفقيه احلافظ الناقد الطبيب أبو العباس أمحد بن حممد*  ابن الرومية - ٤٠
  .االشبيلي االموي، موالهم، احلزمي الظاهري النبايت الزهري العشاب

  .ولد سنة إحدى وستني ومخس مئة
ومسع من أيب عبد اهللا بن زرقون، وأيب بكر بن اجلد، وأيب حممد أمحد بن مجهور، وحممد بن علي التجييب، 

  .وأيب ذر اخلشين، وعدة
  .قت السجزيويف الرحلة من أصحاب الفراوي، وأيب الو

  .كان ظاهريا متعصبا البن حزم، بعد أن كان مالكيا): ١(قال أبو عبد اهللا االبار 
  وكان بصريا باحلديث ورجاله، وله جملد مفيد فيه استلحاق: قال

بن عدي، وكانت له بالنبات واحلشائش معرفة فاق فيها أهل العصر، وجلس يف دكان " الكامل " على 
  .لبيعها

  .بنامسع منه جل أصحا
__________  

 ١٢٢ - ١٢١ / ١: ، وتكملة الصلة البن االبار٢٩٢٨ الترمجة رقم ٣التكملة لوفيات النقلة ج (*) 
: ، واختصار القدح املعلى البن سعيد االندلسي٨١ / ٢: ، وعيون االنباء البن أيب اصيبعة٣٠٤رقم 

 ١٤٢٦ - ١٤٢٥ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ للذهيب٤ الورقة ٢، وبغية الطلب البن العدمي م ١٨١
، والوايف ١٨٦: الورقة) ٣٠١٢أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم ٣٣٩: ، واملشتبه١١٣٨الترمجة 

 والديباج ٨٨ / ١: ، واالحاطة يف اخبار غرناطة البن اخلطيب٣٤٥١ الترمجة ٤٥ / ٨بالوفيات 
املشتبة يف ، والتوضيح لكتاب ٦٩ الترمجة ١٩٣ - ١٩١ / ١) دار التراث(املذهب البن فرحون 

 وفيه انه أمحد بن أمحد بن ٦٦٢: ، وتبصري املنتبه بتحرير املشتبه١١٥الرجال البن ناصر الدين الورقة 
 الترمجة ٤٩٨: ، وطبقات احلفاظ للسيوطي٦٣٤ / ١: وهو سهو، ونفح الطيب..حممد بن مفرج



كلل ، والتاج امل٢٥٠ / ٣) مادة زهر(، وتاج العروس ١٨٤ / ٥: ، وشذرات الذهب١١٠٦
  .١٤٥: ، والرسالة املستطرفة٣٢٣ - ٣٢٢: للقنوجي

  .١٢٢ - ١٢١ / ١: التكملة لكتاب الصلة) ١(
[ * ]  

)٢٣/٥٨(  

  

  .كتبت عنه، وكان ثقة، حافظا، صاحلا: وقال ابن نقطة
  .بفتح أوله: والزهري

ظه مبصر، مسع ابن الرومية ببغداد، ولقيته مبصر بعد عوده، وحدث بأحاديث من حف): ١(وقال املنذري 
  .ومل يفتق يل السماع منه، ومجع جماميع

  ".املعلم مبا زاد البخاري على مسلم " التذكرة يف معرفة شيوخه، وله كتاب " له كتاب : قلت
  .مات فجاءة يف سلخ ربيع االول سنة سبع وثالثني وست مئة، ورثي بقصائد

  
 ابن أيب بكر  أبو سعد ثابت بن حممدالشيخ اجلليل الصدر االمام الفقيه عالء الدين*  اخلجندي - ٤١

  .أمحد بن حممد بن اخلجندي االصبهاين، نزيل شرياز
  .ولد سنة مثان وأربعني ومخس مئة
  .حضورا يف الرابعة يف سنة إحدى ومخسني" صحيح البخاري " ومسع من أيب الوقت السجزي 

ها كفرة املغول يف سنة اثنتني ومسع من أيب الفضل حممود بن حممد الشحام، وكان يف أصبهان إذ استباحت
  وثالثني

__________  
  ).من طبعة مؤسسة الرسالة (٥٣١ / ٣التكملة لوفيات النقلة ) ١(

، وتلخيص جممع اآلداب يف معجم االلقاب البن ٢٩٥٨ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة ج (*) 
 / ٥:  والعرب١٨٨: لورقةا) ٣٠١٢أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم للذهيب ١٤٩٤ الترمجة ٤الفوطي ج 

، والنجوم ١٥٠الورقة : ، وذيل التقييد للفاسي٤٩٨٢، الترمجة ٤٧١ / ١٠: ، والوايف بالوفيات١٥٣
  .١٨٣ / ٥: ، وشذرات الذهب٣١٦ / ٦الزاهرة 
[ * ]  

)٢٣/٥٩(  

  



  .وست مئة، فنجا، ومل يكد
  ).١( املنذري وذهب إىل شرياز، فعاش إىل سنة سبع وثالثني وست مئة، كذا ذكره احلافظ

روى عنه باالجازة القاضي تقي الدين سليمان، ومجاعة، وهذا آخر من روى عن أيب الوقت حضورا، 
  .ومع هذا فال أستحضر أحدا مسع منه

ولعل أهل شرياز إن كانوا اعتنوا برواياته تأخر بعضهم، فإن شرياز أم ذلك االقليم، وهي عامرة مل يصل 
اليوم، وهي مدينة حمدثة أنشأها االمري حممد بن أيب القاسم الثقفي ابن عم إليها كفرة املغول وأمنت إىل 

  احلجاج،
ومسيت بشرياز تشبيها جبوف االسد، وذلك الن التجار جتلب وحتمل إليها وال عوض ا، ويف البلد 
عيون يف دورهم، ومنها إىل أصبهان سبعة أيام، وا خلق ال حيصون، وملكها من حتت يد صاحب 

 أيب سعيد، عرضها تسع وعشرون درجة، وطوهلا تسع وسبعون درجة، هي شرقي مصر ووادي العراق
  .موسى وتبوك فهن على خط واحد

  
 بن حمفوظ بن صصرى، الشيخ العدل، ابن احلافظ أيب املواهب احلسن بن هبة اهللا*  سامل - ٤٢

  .الرئيس، أمني الدين، أبو الغنائم، التغليب، الدمشقي، الشافعي
  أبوه وله مخس سنني فسمعه من أيب الفتح بن شاتيل، وأيبرحل به 

__________  
  .٢٩٥٨ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة ج ) ١(

أيا (، وتاريخ االسالم ١٥٣ / ٥: ، والعرب٢٩٣٣ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة للمنذري ج (*) 
ج : ، ونثر اجلمان للفيومي١٠٤: ، الترمجة٧٩ / ١٥: ، الوايف بالوفيات١٨٩: الورقة) ٣٠١٢صوفيا 

، ٣١٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٤٢، ونزهة االنام البن دقماق، الورقة ١١٦ - ١١٥ الورقة ٢
  .١٨٤ / ٥: وشذرات الذهب

[ * ]  

)٢٣/٦٠(  

  

السعادات القزاز، وأيب العالء بن عقيل، وأيب الفرج حممد بن أمحد بن حممد بن نبهان، وأمحد بن درك 
  .وخ عبدالرحيم بن إمساعيل، وعدة، وشيخ الشي)١(

ومسع بدمشق من الفضل ابن البانياسي، واالمري أسامة ابن منقذ، وعبد الرزاق النجار، واخلضر بن 
  .طاووس، وطائفة



  .وحفظ القرآن وتفقه، وتأدب قليال، وتفرد جبملة من مروياته، مع عدم تعمريه
  ة، وسعد، والقوصي، واد ابن احللواني)٢(حدث عنه الربزايل 

اخلري، وأبو الفضل بن عساكر وابن عمه الفخر، وحممد بن يوسف االربلي، وأبو علي بن اخلالل، وأبو 
  .، وآخرون)٣(بكر بن عبد الدائم 

، وكان مجيل الصحبة )٤(أخربنا القاضي الرئيس العدل أبو الغنائم مبرتله : قال القوصي يف معجمه
  .، محدت سريته فيما تواله من املارستانات واملواريثواملعاشرة، فكه احملاضرة، حسن احملاورة

  .عاش ستني سنة، وتويف يف مجادى اآلخرة سنة سبع وثالثني: قلت
وست مئة، ودفن بتربته بسفح جبل قاسيون، وخلف أوالدا نبالء، وهو جد قاضي دمشق جنم الدين 

  .أمحد بن حممد
  

 بن مكي بن عالن القيسي  أسعد بن املسلمالشيخ االمني تاج الدين أبو املعايل*  ابن عالن - ٤٣
  .الدمشقي

__________  
  .أمحد بن املبارك بن درك: هو) ١(
  .حدث عنه يف حياته) ٢(
  .ابن عبد الدائم هو آخر من حدث عنه) ٣(
  .كان مرتل أيب الغنائم جماورا ملرتل القوصي بدرب زكري) ٤(

  = [ * ]، وتكملة إكمال ٢٨٨١رمجة  الت٣ج : التكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري(*) 

)٢٣/٦١(  

  

  .مسع أباه أبا الغنائم، وعلي بن خلدون، وأبا القاسم بن عساكر، وأبا الفهم ابن أيب العجائز، ومجاعة
روى عنه احلافظ عبد العظيم، والقوصي، وابن احللوانية، وأبو علي ابن اخلالل، وتاج العرب بنت 

  .عالن
  .وباالجازة حممد بن مشرق

  .دث بدمشق ومبصر، وعاش ستا وسبعني سنة، وكان من كبار الشهودح
  ).٢(، سنة ست وثالثني وست مئة، وهو أخو املعمر مكي )١(تويف يف رجب 

  
  . التربيزياالمام احملدث الرحال أبو اخلري بدل بن أيب املعمر بن إمساعيل*  التربيزي - ٤٤



__________  
، ١٤٩ / ٥ وذكر أنه مسع منه بدمشق، والعرب للذهيب ٢٩٨ة  الترمج٣٠٤: االكمال البن الصابوين= 

، وشذرات ٣١٤ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٧٦ - ١٧٥: الورقة) ٣٠١٢أيا صوفيا (وتاريخ االسالم 
  .١٨٠ / ٥: الذهيب

ويف الثامن من رجب وقيل يف منتصفه تويف الشيخ االصيل أبو : ذكر احلافظ املنذري وفاته قائال) ١(
وذكر ابن الصابوين أنه تويف بدمشق يف ) طبعة مؤسسة الرسالة (٥١٠ / ٣: التكملة..(داملعايل أسع

  ).٣٠٥تكملة اكمال االكمال ..(الثامن من رجب يف ليلة الثالثاء
  .وهو أكرب من مكي) ٢(

، وفيها أنه بلغ السبعني أو جاوزها، وتاريخ ٢٨٦٥ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة للمنذري ج (*) 
 / ٤: ، وتذكرة احلفاظ١٤٩ / ٥: ، والعرب١٧٦: ، الورقة)٣٠١٢أيا صوفيا (م للذهيب االسال

، وله ذكر ٤٥٥١، الترمجة ١٠٠ / ١٠، وفيها أنه تويف عن أربع ومثانني سنة، والوايف بالوفيات ١٤٢٤
، وشذرات ٣١٤ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٧٠، ١٥٦ / ٨: يف طبقات الشافعية الكربى للسبكي

  .١٨٠/  ٥: الذهب
[ * ]  

)٢٣/٦٢(  

  

  ).١(ولد بعد اخلمسني ومخس مئة 
  وقدم فسمع من أيب سعد بن أيب عصرون، وأمحد بن

املوازيين، وحيىي الثقفي، والزم اء الدين ابن عساكر، ومسع بأصبهان من أيب املكارم اللبان، وحممد بن 
  .يأيب زيد الكراين، وبنيسابور من أيب سعد الصفار، ومبصر من البوصري

  .وكتب وتعب وخرج، وخطه ردئ
  .وكان دينا فاضال له فهم

  .ويل مشيخة دار احلديث بإربل فلما استباحتها التتار نزح إىل حلب
  .روى عنه القوصي، وحميي الدين ابن سراقة، وجمد الدين ابن العدمي، ومجال الدين الشريشي

  ).٢(وباالجازة القاضي احلنبلي، وأبو نصر املزي 
  .ى االوىل سنة ست وثالثني وست مئةمات يف مجاد

  .مل حيدثين عنه أحد
  .نسخا الربزايل عن الشريشي" أربعني حديثا " رأيت له مصنفا يف فن احلديث بأسانيده و 



  
، مشس الدين أبو الرضا ابن أيب العميد بن أمريي بن ورشى بن عمر، شيخ الشافعية*  حامد - ٤٥

  .القزويين
__________  

  ".ولد سنة اثنتني ومخسني ظنا : " خ االسالمقال يف تاري) ١(
  .هو الشريازي) ٢(

  .وممن حدث عنه باالجازة أيضا فخر الدين ابن عساكر
 ٢٨٠ / ١١: ، والوايف بالوفيات)٣٠١٢: أيا صوفيا (١٧٧: تاريخ االسالم للذهيب، الورقة(*) 

 وطبقات الشافعية ،١١٣٠ الترمجة ١٤٠ / ٨: ، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي٤١١الترمجة 
  .٩٥٤ الترمجة ٣٢٣ / ٢: لالسنوي

[ * ]  

)٢٣/٦٣(  

  

  .ولد سنة مثان وأربعني ومخس مئة بقزوين
  وصحب القطب النيسابوري، والزمه، وقدم معه دمشق، ومسع

  .من شهدة الكاتبة، وخطيب املوصل، وحيىي الثقفي
  .وعنه شهاب الدين ابن تيمية، وجمد الدين ابن العدمي

  .، وأبو نصر ابن الشريازي، وويل قضاء محص، مث درس حبلب، وأفىت)١( القاضي وباالجازة
  .مات سنة ست وثالثني وست مئة

  
  :وكان ابنه

  . عماد الدين من املدرسني أيضا- ٤٦
  

  . بن سعادة بن جعفر اخلويي الشافعيقاضي القضاة مشس الدين أمحد بن اخلليل*  اخلويي - ٤٧
__________  

  .لدين احلنبليتقي ا: يعين) ١(
 ١٤٩ الورقة ١ج ) ٢٣٢٣أسعد أفندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (*) 

، وعيون االنباء ٢٩٤١ الترمجة ٣، والتكملة لوفيات النقلة للمنذري ج ٧٣٠ / ٨: ب، ومرآة الزمان



، ١٦٩: ني اليب شامة، وذيل الروضت٧٨ - ٧٦ الورقة ١، وبغية الطلب البن العدمي م ١٧١ / ٢
، )٣٠١٢أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم للذهيب ١٠٩ - ١٠٦: وتكملة اكمال االكمال البن الصابوين

، والوايف ١٥٣ - ١٥٢ / ٥: ، والعرب١٩٣: ، واملشتبه١٤١٥ / ٤: ، وتذكرة احلفاظ١٨٦: الورقة
، ومرآة ١١٣ - ١١٢ الورقة ٢، ونثر اجلمان ج ٢٨٧٨ الترمجة ٣٧٦ - ٣٧٥ / ٦: بالوفيات

، ١٠٤٤ الترمجة ١٧ - ١٦ / ٨: ، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي٢٢٢ / ٤: اجلنان لليافعي
   / = [ * ]١: وطبقات الشافعية لالسنوي

)٢٣/٦٤(  

  

  .ولد سنة ثالث ومثانني
  .وقرأ العقليات على فخر الدين الرازي، واجلدل على الطاووسي

  .ومسع من املؤيد الطوسي
ء املتكلمني، وأعيان احلكماء واالطباء، ذا دين وتعبد، وله مصنف يف النحو، وآخر يف وكان من أذكيا

  .االصول، وآخر فيه رموز فلسفية
  .البن سهالن" التبصرة " قرأت عليه ): ١(قال ابن أيب أصيبعة 

  .ومسع منه املعني القرشي، واجلمال ابن الصابوين، وابنه قاضي القضاة شهاب الدين حممد
  . إقليم أذربيجانمن: وخوي

  .مات يف شعبان سنة سبع وثالثني وست مئة، كهال حبمى دقية، وويل قضاء دمشق فحمد
  

   بن خضرالقاضي العالمة ذو الفنون أبو عبد اهللا حممد بن علي*  ابن عسكر - ٤٨
__________  

، وطبقات ٤٠، ونزهة االنام البن دقماق الورقة ١٥٥ / ١٣، والبداية والنهاية ٤٥٨ الترمجة ٥٠٠= 
 الورقة ١٨، وعقد اجلمان للعيين ج ٣٧٦ / ١: ، وتبصري املنتبه٨٣النحاة البن قاضي شهبة الورقة 

، وشذرات ٦٦ - ٦٥: ، والقضاة الشافعية للنعيمي٣١٦ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٣٣ - ٢٣٢
  .١٨٣ / ٥: الذهب

  .١٧١ / ٢: عيون االنباء يف طبقات االطباء) ١(
، واالحاطة يف أخبار غرناطة للسان ١٦٦١ الترمجة ٦٤٢ - ٦٤١ / ٢: بن االبارتكملة الصلة ال(*) 

، ١٨٣: ، الورقة)٣٠١٢أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم للذهيب ١٢٥ - ١٢٢ / ٢: الدين ابن اخلطيب
  = [ * ]حتقيق الدكتور حمسن (طبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة 



)٢٣/٦٥(  

  

  .ي، ابن عسكرالغساين، املالقي، املالك
روى عن أيب احلجاج ابن الشيخ، وأيب زكريا االصبهاين، وأيب اخلطاب بن : ذكره ابن الزبري، فقال

  .واجب، وأيب سليمان بن حوط اهللا، وعدة
فقه وحنو وأدب وكتابة، وكان : واعتىن بالرواية على كرب، وكان جليل القدر، دينا، صاحب فنون

  .عشرة، مسحا، جواداشاعرا، متقدما يف الشروط، حسن ال
ويل قضاء بلده بعد أن حكم نيابة، وصنف ومال إىل االجتهاد، تأسف على تفريطه يف ترك االخذ عن 

  .الكبار
االمتام على كتاب التعريف " وكتاب " الروي يف الزيادة على غرييب اهلروي ) ١(املشرع " وله كتاب 
  .للسهيلي" واالعالم 

  ).٢(تويف سنة ست وثالثني وست مئة 
  

، قاضي اجلانب الشرقي ببغداد، أبو بكر ابن عبد الرشيد بن علي بن بنيمان*  عبداحلميد - ٤٩
  اهلمذاين الشافعي

__________  
، وهدية ٣٠٢ الترمجة ١٨٠ - ١٧٩ / ١، وبغية الوعاة للسيوطي ١٤٣ الترمجة ١٩٧ / ١) فياض= 

 ١٨١ / ١ تأليف حممد بن حممد خملوف ، وشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية،١١٣ / ٣: العارفني
  .٧ / ١١: ، ومعجم املؤلفني٥٩١الترمجة 

  ".تاريخ االسالم " وهذه الترمجة تزيد على الترمجة اليت يف 
  .بدون تنقيط وما أثبتناه عن تكملة ابن االبار وبغية الوعاة) املربع(يف االصل ) ١(
ويف بغية .. ظهر يوم االربعاء الرابع جلمادى اآلخرةتويف وهو يتوىل قضاء بلده: يف تكلمة ابن االبار) ٢(

وذكر فيه أنه ولد قريبا من سنة أربع ومثانني ..ومات يوم االربعاء الربع خلون من مجادى اآلخرة: الوعاة
  .ومخس مئة

  = [ * ]إن له اجازة منه، : ، وقال٢٩٥٢ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ج (*) 

)٢٣/٦٦(  

  



  ).١" (جامع معمر " حضر وهو ابن أربع سنني على جده احلافظ أيب العالء العطار، 
  .ومسع ببغداد من شهدة وابن شاتيل

  .وأمه هي عاتكة بنت احلافظ
  .أعاد بالنظامية، وناب باجلانب الغريب عن أخيه القاضي علي، وكان صاحلا، قانتا

  .ويل القضاء ومحد فيهحدث بدمشق بعد العشرين، ونزل يف الغزالية مث رجع ف
  .روى عنه الشريشي، وابن بلبان، واخلطيب عبد احلق بن مشائل، والشيخ عز الدين الفاروثي
، )٢(وأجاز لفاطمة بنت سليمان، واليب نصر ابن الشريازي ومجاعة، والبن سعد، وحممد البجدي 

  ).٣(بال وست الفقهاء الواسطية، وآخر من روى عنه بالسماع العماد إمساعيل ابن الط
  .مات يف سابع شوال سنة سبع وثالثني وست مئة عن أربع وسبعني سنة

__________  
 وتاريخ ١١: الورقة) مادة احلدادي(وذيل كتاب مشتبه االمساء البن نقطة تأليف منصور بن سليم = 

، والعقد ١٢٣٧ الترمجة ٥٣٣ / ٢: ، وطبقات االسنوي)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٩٠: االسالم، الورقة
  .٤٤، ونزهة االنام البن دقماق الورقة ١٧٤ذهب البن امللقن الورقة امل
وهو جزآن يرويه أبو العالء العطار عن أيب علي احلداد وغامن الربجي، عن احلافظ أيب نعيم ) ١(

  .االصبهاين
  ".سنن أيب مسلم الكجي " كما حضر على جده أيضا 

  ".تاريخ االسالم " ذكر ذلك املؤلف يف 
  ذهيب يف املشتبه بكسر الباء وبعدها اجليم املفتوحة املشددة، ويتصحف يفقيده ال) ٢(

  .فليحرر" النجدي " كثري من املصادر إىل 
  .شيخ املستنصرية) ٣(

  .كما مسع منه شيخ املستنصرية عبد اهللا بن أيب السعادات
[ * ]  

)٢٣/٦٧(  

  

دثني أبو عبد اهللا حممد بن أيب املعايل االمام العامل الثقة احلافظ شيخ القراء حجة احمل*  الدبيثي - ٥٠
  . بن حيىي بن علي بن حجاج الدبيثي مث الواسطي الشافعي املعدل صاحب التصانيفسعيد

ولد سنة مثان ومخسني ومخس مئة، ومسع من أيب طالب الكتاين، وهبة اهللا بن قسام، وعدة بواسط بعد 
  .سنة سبعني



  .باقالين صاحيب أيب العز القالنسي، وابن ال)١(وتال بالعشر على خطيب شافيا 
ومسع ببغداد من أيب الفتح بن شاتيل، وعبد املنعم ابن الفراوي، إذ حج، ونصر اهللا بن عبدالرمحن القزاز، 

  .وأيب العالء بن عقيل وطبقتهم، ويرتل إىل أن يروي عن أصحاب أيب الوقت وأيب الفتح ابن البطي
  .يب احلسن البوقيوتال بالروايات على مجاعة، وتفقه على أ

وقرأ العربية واالصول واخلالف وعين باحلديث وبالغ، وكتب العايل والنازل، وصنف تارخيا كبريا 
، وذيل على تاريخ بغداد املذيل البن السمعاين على تاريخ اخلطيب، وعمل املعجم لنفسه، )٢(لواسط 

ى من العدالة ضجرا من وخرج لغري واحد، وكان مشرف االوقاف، ومن كرباء العدول، مث استعف
  كلفتها، فإن العدالة ببغداد كانت منصبا

__________  
مؤرخ بغداد العظيم انظر حبث الدكتور بشار عواد معروف عنه يف الة التارخيية العدد الثاين ص (*) 
من منشورات وزارة االعالم يف ( فما بعدها، وما صدر به لكتابه ذيل تاريخ مدينة السالم بغداد ١٧
  / م ١٩٧٤ دار احلرية للطباعة بغداد ٣٦ سلسلة كتب التراث رقم -مهورية العراقية اجل

  .٧٧ - ١: من ص)  ه١٣٩٤
  .أبو احلسن علي بن املظفر: خطيب شافيا هو) ١(
  .مل يصل الينا) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٦٨(  

  

  .ورتبة كبرية وإذا عزل الرجل منها ال يفسق، مث الزم العلم واالقراء والتسميع
سكن أبو عبد اهللا بغداد، وحدث بتصانيفه، وقل أن مجع شيئا إال : حلافظ حمب الدين ابن النجارقال ا

وأكثره على ذهنه، وله معرفة باحلديث واالدب والشعر، وهو سخي بكتبه وأصوله، صحبته عدة سنني 
تواريخ وأيام فما رأيت منه إال اجلميل والديانة وحسن الطريقة، وما رأت عيناي مثله يف حفظ السري وال

  .الناس رمحه اهللا
حدث عنه ابن النجار، وأبو بكر بن نقطة، وأبو عبد اهللا الربزايل، واملؤرخ علي بن حممد : قلت

الكازروين، وعز الدين أمحد الفاروثي الواعظ، ومجال الدين الشريشي املفسر، وتاج الدين علي بن أمحد 
  .الغرايف وآخرون

  .محد بن طارق، وأبو طالب بن عبد السميعوقد مسع منه من شيوخه احملدث أ
  .وروى عنه باالجازة القاضي تقي الدين سليمان بن أيب عمر احلنبلي



  .لقد مات عدمي النظري يف فنه وأضر بأخرة: قال ابن النجار
  .تويف يف ثامن ربيع اآلخر سنة سبع وثالثني وست مئة

  نوفيها مات قاضي دمشق مشس الدين أبو العباس أمحد ب: قلت
اخلليل بن سعادة اخلويي االصويل، ومسند الوقت بشرياز االمام عالء الدين أبو سعد ثابت بن أمحد ابن 

عن أيب الوقت حضورا، ومقرئ بغداد عبد " بالصحيح " اخلجندي االصبهاين، وهو آخر من حدث 
  العزيز

)٢٣/٦٩(  

  

افظ أيب املواهب بن صصرى، والرئيس ابن دلف الناسخ اخلازن، والعدل االمني أبو الغنائم سامل ابن احل
أبو " مسند ابن راهويه " صفي الدين أبو العالء أمحد بن أيب اليسر شاكر التوخي الدمشقي، وراوي 

البقاء إمساعيل بن حممد بن حيىي املؤدب ببغداد، وأبو علي حسني بن يوسف الشاطيب مث االسكندراين، 
لعالء اهلمذاين، وأبو القاسم عبدالرحيم بن يوسف ابن والقاضي عبداحلميد بن عبد الرشيد سبط أيب ا

الطفيل مبصر، وإمام الربوة أبو حممد عبد العزيز بن بركات ابن اخلشوعي، واحملتسب رشيد الدين حممد 
القيسي، والزاهد أبو طالب حممد بن أيب املعايل عبد اهللا بن عبدالرمحن بن ) ١(بن عبد الكرمي ابن اهلادي 

فخر الدين حممد بن حممد بن علي بن أيب نصر النوقاين الفقيه، وتقي الدين حممد بن صابر السلمي، و
طرخات بن أيب احلسن السلمي، واحملدث االديب مشس الدين حممد بن احلسن بن حممد ابن الكرمي 

، وحمدث إربل وعاملها االمام شرف الدين أبو الربكات املبارك بن )٢(الكاتب البغدادي، ستتهم بدمشق 
محد ابن املستويف، والصاحب االوحد ضياء الدين نصر اهللا بن حممد بن حممد بن االثري اجلزري صاحب أ

  .وآخرون" املثل السائر " 
قرأت على علي بن أمحد العلوي، أخربنا حممد بن سعيد احلافظ سنة ثالث وثالثني وست مئة، فذكر 

  .جزءا فيه نوادر وحكايات
__________  

  .بابن اهلادياملعروف : يعين) ١(
  .يعين الستة االخريين) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٧٠(  

  



 بن حممد بن خلفون االزدي احلافظ املتقن العالمة أبو بكر حممد بن إمساعيل*  ابن خلفون - ٥١
  .، نزيل إشبيلية)١(االندلسي اال ونيب 

  .ولد سنة مخس ومخسني ومخس مئة): ٢(قال أبو عبد اهللا االبار 
  .جلد، وأيب عبد اهللا بن زرقون، وأيب بكر النيار وعدةومسع من أيب بكر بن ا

ما علمت أحدا روى عنه والشقة بعيدة، بلى روى عنه أبو جعفر ابن الطباع وابن مسدي وأكثر : قلت
  .عنه أبو بكر بن ست الناس

مخسة " املنتقى يف الرجال " وكان بصريا بصناعة احلديث، حافظا للرجال، متقنا، ألف كتاب : قال
  ".علوم احلديث " وكتاب " املفهم يف شيوخ البخاري ومسلم " ر، وكتاب أسفا

  .وويل القضاء ببعض النواحي، فشكر يف قضائه
  .أخذ عنه مجاعة، وكان أهال لذلك

  .تويف يف ذي القعدة سنة ست وثالثني وست مئة
  اعتىن بالرواية والنقل اعتناء تاما، وعكف على: وقال ابن الزبري

__________  
 - ١٤٠٠ / ٤، وتذكرة احلفاظ ١٦٦٣ الترمجة ٦٤٤ - ٦٤٣ / ٢: كملة الصلة البن االبارت(*) 

 / ٢: ، والوايف بالوفيات)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٨٢: ، وتاريخ االسالم، الورقة١١٢٥ الترمجة ١٤٠١
 / ٢: ، وهدية العارفني١٠٩٣ الترمجة ٤٩٣ - ٤٩٢، وطبقات احلفاظ للسيوطي ٦١١ الترمجة ٢١٨
، ومعجم ٥٩٠ الترمجة ١٨١ / ١ة النور الزكية يف طبقات املالكية حملمد بن حممد خملوف ، وشجر١١٤
  .٦١ / ٩: املؤلفني

بالفتح مث السكون وفتح النون وباء موحدة وهاء قرية يف غريب : اال ونيب نسبة إىل أونبة قال ياقوت) ١(
  ).٢٨٣ / ١ صادر -معجم البلدان (االندلس على خليج البحر احمليط 

  .فليعلم) ولد سنة مخس ومخسني ومخس مئة( وليس فيها العبارة ٦٤٣ / ٢تكملة الصلة ) ٢(
[ * ]  

)٢٣/٧١(  

  

  .ذلك عمره، وكان حافظا لالسانيد عارفا بالرجال
  .عن رجل عنه) ١(ال أعلم أنين وقع يل شئ من رواية هذا احلافظ، حدث أثري الدين : قلت
  

 بن عبد وزير ضياء الدين أبو الفتح نصراهللا بن حممد ابن حممدالصاحب العالمة ال*  ابن االثري - ٥٢



املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر " الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري املنشئ صاحب كتاب 
."  

مولده جبزيرة ابن عمر يف سنة مثان ومخسني ومخس مئة، وحتول منها مع أبيه وإخوته، فنشأ باملوصل، 
  .وأقبل على النحو واللغة والشعر واالخباروحفظ القرآن، 

  حفظت من االشعار ما ال: له" الوشي " وقال يف أول كتاب 
__________  

  .أثري الدين أبا حيان الغرناطي النحوي املفسر املشهور: يعين) ١(
، وذيل ٣: ، وإكمال االكمال، الورقة٧٩ / ٢معجم البلدان لياقوت : سريته مشهورة انظر مثال(*) 

، وتكملة ٢٩٣٧ الترمجة ٣، والتكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ج ١٦٩روضتني اليب شامة ال
، ٧٦٣ الترمجة ٣٩٧ - ٣٨٩ / ٥: ، ووفيات االعيان٦ - ٤: اكمال االكمال البن الصابوين

، والعرب ١٠٨ / ٢: ، ودول االسالم١٣٦: ، واحلوادث اجلامعة٧٣ - ٧٢واملستفاد للدمياطي الورقة 
  ،١٩٧: ، الورقة)٣٠١٢أيا صوفيا (، تاريخ االسالم ١٥٦ / ٥

، ١١٨ ١١٧ الورقة ٢، ونثر اجلمان للفيومي ج ١٢٠ الترمجة ١٣٣ / ١: طبقات الشافعية لالسنوي
، وااللقاب البن حجر ٤٣، ونزهة االنام البن دقماق الورقة ١٦٦والعقد املذهب البن امللقن الورقة 

 - ١٨٧ / ٥، وشذرات الذهب ٣٥١ / ٢، وبغية الوعاة ٣١٨  /٦: ، والنجوم الزاهرة٣الورقة 
 وانظر مقدمة كتاب اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم ١٢، وديوان ابن الغزي الورقة ١٨٨

 حتقيق الدكتور مصطفى جواد والدكتور مجيل سعيد، ومقدمة كتاب كفاية ٤٠ - ٣واملنثور ص 
حتقيق الدكتور نوري القيسي ومجاعته، ومقدمة كتاب رسائل ابن الطالب يف نقد كالم الشاعر والكاتب 

  .االثري حتقيق الدكتور نوري القيسي ومجاعته
[ * ]  

)٢٣/٧٢(  

  

  .أحصيه، مث اقتصرت على الدواوين اليب متام والبحتري واملتنيب فحفظتها
ه أشهرا، مث قصد السلطان صالح الدين فقدمه ووصله القاضي الفاضل، فأقام عند: قال ابن خلكان

بعث به إىل ولده امللك االفضل فاستوزره، فلما تويف صالح الدين متلك االفضل دمشق وفوض االمور 
إىل الضياء، فأساء العشرة، ومهوا بقتله، فأخرج يف صندوق، وسار مع االفضل إىل مصر، فراح امللك 

اء، مث فارقه يف سنة سبع من االفضل، واختفى الضياء، وملا استقر االفضل بسميساط ذهب إليه الضي
  .وست مئة، فاتصل بصاحب حلب، فلم ينفق، فتأمل، وذهب إىل املوصل فكتب لصاحبها



  .وله يد طوىل يف الترسل، كان جياري القاضي الفاضل ويعارضه، وبينهما مكاتبات وحماربات
 اآلخر سنة سبع قدم بغداد رسوال غري مرة، وحدث ا بكتابه، ومرض فتويف يف ربيع: وقال ابن النجار

  .كان بينه وبني أخيه عز الدين مقاطعة وجمانبة شديدة: وثالثني وست مئة، وقيل
  

 بن حممود بن الشيخ املسند املعمر الصاحل أبو علي أمحد ابن القاضي أيب الفتح حممد*  ابن املعز - ٥٣
  .املعز بن إسحاق احلراين مث البغدادي الصويف، من أهل رباط شهدة

__________  
، وذكر أن له منه اجازة، والعرب ٢٩٦١ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ج (*) 

 / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٩٩: ، الورقة)٣٠١٢: أيا صوفيا(، وتاريخ االسالم ١٥٨ / ٥: للذهيب
  .١٨٩ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٤٠
[ * ]  

)٢٣/٧٣(  

  

 ابن املقرب، وحممد بن حممد بن السكن، وحيىي بن ثابت، وأيب مسعه أبوه من أيب الفتح ابن البطي، وأمحد
  .املكارم الباذرائي

شيخ حسن اهليئة متودد لطيف االخالق، ومجال الدين الشريشي، وجمد : حدث عنه ابن النجار، وقال
  .الدين ابن احللوانية، وأبو القاسم بن بلبان، وعز الدين الفاروثي، وعدة

  .، والفخر بن عساكر، وآخرونوباالجازة القاضي احلنبلي
  .مات يف سلخ احملرم سنة مثان وثالثني وست مئة

وفيها مات الصاحب جنيب الدين أمحد بن إمساعيل بن فارس التميمي االسكندراين والد الكمال شيخ (
القراء، والقاضي جنم الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن خلف بن راجح املقدسي احلنبلي مث الشافعي، 

العامري، وحميي الدين حممد بن علي احلامتي الطائي ابن ) ١(ال امللك علي بن خمتار ابن اجلمل ومج
  العريب، وقاضي حلب مجال الدين حممد بن عبد الرمحان ابن االستاذ االسدي الشافعي،

 وحممد بن علي بن خليف اجلذامي االسكندراين، وأبو الربكات حممد ابن علي بن حمفوظ ابن تاجر عينة،
والشيخ حممد بن عمربن أيب العجائز الدمشقي، والتقي يوسف بن عبد املنعم بن نعمة بن سلطان 

  .النابلسي احلنبلي
__________  



  ).٢٠٤(، خبطه، وسيأيت يف الرقم ٢٠٣: انظر تاريخ االسالم للمؤلف، الورقة) ١(
[ * ]  

)٢٣/٧٤(  

  

 بن م الدين أقضى القضاة أبو العباس أمحدالشيخ االمام العالمة البارع احلافظ جن*  ابن راجح - ٥٤
  .مث الشافعي) ١(االمام شهاب الدين حممد بن خلف بن راجح بن بالل املقدسي مث الصاحلي احلنبلي 

  .ولد سنة مثان وسبعني
، وابن صدقة اجلرتوي، وعبد الرمحان ابن اخلرقي، وببغداد من ابن اجلوزي، )٢(ومسع من حيىي الثقفي 

لركن الطاووسي، حىت صار معيده، مث سار إىل خبارى، واشتغل وبرع وبعد صيته واحكم والزم مذان ا
  .مذهب الشافعي

  ).٣" (اجلميع بني الصحيحني " ومن حمفوظاته كتاب 
  .اشتغل وخترج به العلماء، وكان ذا جد وتأله وتعبد وذكاء مفرط

  يذكر أنه رأى احلق) ٤(مسعت عمر بن صومع : قال الشيخ الضياء
__________  

 الترمجة ٣، والتكملة لوفيات النقلة ج ٧٣٦ - ٧٣٥ / ٨: مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي(*) 
، )٣٠١٢أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم للذهيب ١٥٨ / ٥: ، والعرب١٧١: ، وذيل الروضتني٢٩٩٤
  ،١٢٤ - ١٢٣:  الورقة٢، ونثر اجلمان للفيومي ج ٢٠٠ - ١٩٩: الورقة

، ١٥٧ - ١٥٦ / ١٣: ، والبداية والنهاية٤٠٤ الترمجة ٤٤٨ / ١: سنويوطبقات الشافعية لال
، والنجوم ٢٤٣ - ٢٤٢:  الورقة١٨، وعقد اجلمان للعيين ج ١٧٤والعقد املذهب البن امللقن الورقة 

 / ٢، ومعجم املؤلفني ٥٠٥ / ٢: ، وايضاح املكنون١٨٩ / ٥:  وشذرات الذهب٣٤٠ / ٦: الزاهرة
٩٩.  

  ).٤٤٨ / ١طبقات ( يعرف باحلنبلي النه كان يف صباه كذلك :قال االسنوي) ١(
  .وهو يف اخلامسة، فسماعه حضورا) ٢(
  .للحميدي) ٣(
  ".تاريخ االسالم " الضبط من خط الذهيب يف ) ٤(

[ * ]  

)٢٣/٧٥(  

  



  .هو من املقربني: تعاىل يف النوم فسأله عن النجم بن خلف فقال
أنا عنك : ل يف النوم إحدى عشرة مرة، قال له يف بعضهاوذكر النجم أنه رأى البارئ عزوج: قلت
  .راض

على املؤلف، ودرس أيضا بالصارمية حبارة " املقنع " وقد ويل تدريس العذراوية، وقد كان أوال قرأ 
منهم الرفيع اجليلي ) ١(الغرباء، ومبدرسة أم الصاحل، وبالشامية الربانية، وناب يف القضاء عن مجاعة 

  .يف جملدين، وأشياء"  اخلالف طريقة يف" وصنف 
  .حدث عنه أبو الفضل بن عساكر، وابن عمه الفخر، والعماد بن بدران، وحممد بن يوسف االربلي

  .سنة مثان وثالثني وست مئة) ٢(تويف يف شوال 
  

  . وكان أخوه الشيخ]صالح الدين موسى  [ - ٥٥
  .من العلماء الصلحاء، له شعر رائق

  
   بنخ االمري املعمر مجال امللك أبو احلسن علي بن خمتارالشي*  ابن خمتار - ٥٦

__________  
انظر ) قاضي القضاة مشس الدين أمحد بن خليل(نقل النعيمي عن الذهيب أنه ناب عن اخلويي ) ١(

  .٦٦): ضمن كتاب قضاة دمشق بن طولون(القضاة الشافعية يف دمشق للنعيمي 
وذكر احلافظ املنذري أنه ) ١٥٨ / ٥العرب (مس من شوال ذكر يف العرب أنه وفاته كانت يف اخلا) ٢(

  .تويف يف اخلامس أو السادس منه
  =، وتكملة اكمال االكمال البن ٢٩٨٨ الترمجة ٣ج : التكملة لوفيات النقلة للمنذري(*) 

)٢٣/٧٦(  

  

  .نصر بن طغان العامري احمللي مث االسكندراين، ويعرف بابن اجلمل
  .أربعني باحمللةمولده يف أول سنة مثان و

  .ومسع من أيب طاهر السلفي، وأيب حممد العثماين، وتفرد بأجزاء
  ).١(وكان من أوالد االمراء املصريني 

حدث عنه املنذري، وابن النجار، وابن احللوانية، وأبو الفتح حممد بن أمحد بن حممد ابن اجلباب، وأبو 
 الدكايل سحنون، وعبد املؤمن بن خلف صادق حممد ابن الرشيد العطار، وأبو القاسم عبدالرمحن

احلافظ، والزين حممد بن عبد الوهاب ابن اجلباب، وخدجية بنت غنيمة، ومجاعة، وباالجازة مشس الدين 



  .ابن احلظريي، والقاضي احلنبلي، وابن سعد
  .مات يف ثامن عشر شعبان سنة مثان وثالثني وست مئة، وقد نيف على التسعني

  .همل يسمع على مقدار سن
  

   بن عبد اهللا بن عبدالشيخ املسند أبو العباس أمحد بن يعقوب*  املارستاين - ٥٧
__________  

: الورقة) ٣٠١٢: أيا صوفيا(، وتاريخ االسالم ١٥٨ / ٥: ، والعرب٢٥٢ - ٢٥١الصابوين ) = ١(
رد ، ومل ي٥٠١، والعسجد املسبوك ص ٢٠٢ الورقة ١٢، والوايف بالوفيات م ٤٢١: ، واملشتبه٢٠٣

، والنجوم )٨٦٦ / ٢(بضم الطاء " طغان " ذكره يف تبصري املنتبه بتحرير املشتبه البن حجر حني ذكر 
، وتصحف فيه طغان إىل طغان واجلمل إىل ١٩٠ - ١٨٩ / ٥، وشذرات الذهب ٣٤٠ / ٦: الزاهرة
  .احلبل

كونوا من نسل بنت يعين العبيديني املعروفني غلطا عند بعض املؤرخني بالفاطميني، وحاشا أن ي) ١(
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقد شوه كثري من هؤالء االمراء االسالم، وال يضري املترجم أنه منهم

   / = [ * ]٥:  وذكر أن له منه اجازة، والعرب٣٠٥٩ الترمجة ٣ج : التكملة لوفيات النقلة(*) 

)٢٣/٧٧(  

  

  .نصورالواحد البغدادي، املارستاين الصويف، قيم جامع امل
  .ولد سنة مخس وأربعني ومخس مئة

مسع من ! وكان ميكنه السماع من أيب بكر ابن الزاغوين، وأيب الوقت السجزي، ولكن السماع رزق 
أيب املعايل بن اللحاس، وأيب علي الرحيب، وحممد ابن أسعد حفدة العطار العطاري، وعمر بن بنيمان 

  .البقال، وخدجية بنت النهرواين، ومجاعة
  .ن صاحلا خريا معمراوكا

حدث عنه ابن احللوانية، وعز الدين الفاروثي، وابن بلبان، وحممد ابن الدباب، وأبو بكر حممد بن أمحد 
الشريشي، وعبد اهللا بن أيب السعادات، وأبو احلسن الغرايف، وطائفة، والقاضي احلنبلي باالجازة، وابن 

  . ومجاعة، ومساعه صحيح، وعيسى املطعم، وأبو العباس ابن الشحنة،)١(سعد 
  .وكان رجال صاحلا

  .سنة تسع وثالثني وست مئة) ٢(مات يف ذي احلجة 
أخربنا علي بن أمحد، أخربنا أمحد بن يعقوب، أخربنا حممد بن حممد، أخربنا علي بن أمحد البندار، أخربنا 



  زار، حدثنا عبادعبيداهللا بن أيب مسلم، حدثنا أبو بكر الصويل، حدثنا أبو بكر أمحد بن عمرو الب
__________  

، ٣٤٤ / ٦: ، والنجوم الزاهرة)٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٠٩: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٥٩= 
  .٢٠٣ / ٥: وشذرات الذهب

  .ابن سعد واملطعم وابن الشحنة: يعين الذين ذكرهم بعد ذلك قد حدثوا عنه باالجازة أيضا وهم) ١(
  .يف الثالث والعشرين من ذي احلجةذكر احلافظ املنذري أن وفاته كانت ) ٢(

  .٣٠٥٩ الترمجة ٣التكملة ج 
[ * ]  

)٢٣/٧٨(  

  

ابن يعقوب، حدثنا علي بن هاشم بن الربيد، عن حممد بن عبيداهللا بن أيب رافع، عن أبيه، عن جده، عن 
أنت أول من آمن يب، وأنت أول من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي: أيب ذر
فحين يوم القيامة، وأنت الصديق االكرب، وأنت الفاروق يفرق بني احلق والباطل، وأنت يعسوب يصا

  ".املؤمنني، واملال يعسوب الكافرين 
  .إسناده واه

الراوي عن محزة بن ) ١( أعين سنة تسع مات الفقيه إسحاق بن طرخان بن ماضي الشاغوري -وفيها 
لنفيس أبو الكرم أسعد بن عبد الغين بن قادوس، عن ست والقاضي ا" البسملة " يف كتاب ) ٢(كروس 

وتسعني سنة، وهو آخر أصحاب ابن احلطيئة، والشريف اخلطيب، وأبو علي احلسن بن إبراهيم بن 
هليا، ) ٣(دينار املصري الصائغ، واحملدث سليمان ابن إبراهيم بن هبة اهللا االسعردي خطيب بيت 

  والفقيه عبد
 احلنبلي، وقاضي بغداد عماد الدين عبد الرمحن بن مقبل الواسطي الشافعي احلميد بن حممد بن ماضي

الزاهد شيخ زياد املرزباين، وعبد السيد بن أمحد خطيب بعقوبا، وسيف الدين عبد الغين ابن الشيخ 
الفخر ابن تيمية خطيب حران، والفقيه علي بن عبد الصمد بن عبد اجلليل الرازي مث الدمشقي، وأبو 

  أبو املكارم حممد بن عبد اهللا ابن ابن عني الدولة) ٤(از املعظمي، وقاضي القضاة شرف الدين فصيد قيم
__________  

  .بالعني املهملة، وليس بشئ" الشاعوري : " يف االصل) ١(
  .قيده املنذري يف التكملة: كروس) ٢(
  .وليس بشئ" بنت : " يف االصل) ٣(



  .سقطت من االصل" الدين ) " ٤(
[ * ]  

)٢٣/٧٩(  

  

االسكندراين مث املصري عن مثان ومثانني سنة، والقاضي أبو بكر حممد بن حيىي بن مظفر بن نعيم 
البغدادي الشافعي ابن احلبري، من كبار االئمة، وأبو القاسم نصر بن علي بن نغوبا الواسطي له إجازة 

د بن عبدالرمحن بن ربيع ابن البطي، واالصويل املتكلم االمام أبو عامر حيىي بن عبدالرمحن بن أمح
  .االشعري القرطيب صاحب التصانيف الكالمية ووالد املتكلم أيب احلسني حممد تويف مبالقة

  
ابن ) ١(، القاضي االمام مشس الدين أبو الفتح ابن املنجى بن أيب الربكات*  عمر بن أسعد - ٥٨

 مدرس املسمارية، وقاضي حران القاضي الكبري وجيه الدين التنوخي مث املعري، الدمشقي، احلنبلي،
  .مدة، وا ولد حال والية أبيه قضاءها

  .مسع أبا املعايل بن صابر، وكمال الدين ابن الشهرزوري، وابن عصرون، وحيىي بن بوش وعدة
، واحلافظ الزكي الربزايل، وجمد الدين ابن العدمي، والبدر ابن اخلالل، )٢(بنته ست الوزراء : حدث عنه

  .ماد ابن البالسيوباحلضور الع
__________  

، وتذكرة ١٧٠ / ٥: ، والعرب٣ وصلة التكملة للحسيين الورقة ١٧٣: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 
 / ١٣: ، والبداية والنهاية٨: ، الورقة)٣٠١٣أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم ١٤٣٥ / ٤: احلفاظ
، ٣٤٩ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٣٠:  رقم الترمجة٢٢٦ - ٢٢٥ / ٢، وذيل طبقات احلنابلة ١٦٣

  .٢١١ - ٢١٠ / ٥: وشذرات الذهب
  .أبو الفتوح: وهو خبطه، ويف بعض املصادر" تاريخ االسالم " هكذا أيضا كناه يف ) ١(
  .هي آخر من حدث عنه وكانت من املعمرات) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٨٠(  

  

  .ون سنةسنة إحدى وأربعني وست مئة، وله أربع ومثان) ١(تويف يف ربيع اآلخر 
  



  :وابنه
  . العماد الزاهد هو واقف حلقة العماد اليت للحنابلة- ٥٩

  .وكان القاضي مشس الدين وافر اجلاللة بصريا باالحكام رمحه اهللا
  

 بن أمحد بن الشيخ االمام احملدث اجلوال الصاحل العابد أبو الطاهر إمساعيل ابن ظفر*  ابن ظفر - ٦٠
   من-لب بن عنيبة إبراهيم بن مفرج بن منصور بن ثع

  .، املقدسي، النابلسي، مث الدمشقي، احلنبلي)٢(، املنذري -العنب 
  .ولد بدمشق يف سنة أربع وسبعني ومخس مئة

__________  
  .ذكر أبو شامة وابن رجب أن وفاته كانت يف السابع عشر من ربيع اآلخر) ١(

  .يف الثامن عشر: وقال الذهيب يف تاريخ االسالم
 وذكر أنه مسع منه حبران ودمشق، وذيل الروضتني ٣٠٤٤ الترمجة ٣وفيات النقلة ج التكملة ل(*) 

، وذيل ٢١١: ، الورقة)٣٠١٢: أيا صوفيا(، وتاريخ االسالم ١٦٠ / ٥، والعرب ١٧١: اليب شامة
، ١٤٢، وذيل التقييد للفاسي الورقة ٣٢٩ الترمجة ٢٢٥ - ٢٢٤ / ٢: طبقات احلنابلة البن رجب

  .٢٠٤ - ٢٠٣ / ٥، وشذرات الذهب ٣٤٤ / ٦: ةوالنجوم الزاهر
  ".من ولد النعمان بن املنذر ملك عرب الشام : " قال يف تاريخ االسالم) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٨١(  

  

مسع أبا املكارم اللبان، وحممد بن أيب زيد الكراين، وأبا جعفر الصيدالين بأصبهان، وأبا القاسم 
ارك ابن املعطوش، وأبا الفرج ابن اجلوزي، وابن أيب اد البوصريي، وإمساعيل بن ياسني مبصر، واملب

احلريب ببغداد، وأبا سعد الصفار، ومنصورا الفراوي وعدة بنيسابور، واحلافظ عبد القادر حبران، ولزمه 
  .مدة، وابن احلصري مبكة، وجاور الجله سنة، وكان عاملا عامال فقريا متعففا كثري السفر

ري، وابن احللوانية، والعماد إبراهيم املاسح، والعماد إمساعيل ابن الطبال، حدث عنه الربزايل، واملنذ
واحلسام عبداحلميد اليونيين، والبدر حسن ابن اخلالل، والشمس حممد ابن الواسطي، والنجم موسى 

  .الشقراوي، والفخر إمساعيل ابن عساكر، والقاضي احلنبلي، وعدة
  .ثني وست مئةسنة تسع وثال) ١(تويف بقاسيون يف شوال 

  .كان عبدا صاحلا ذا مروءة، مع فقر مدقع، صاحب كرامات: قال ابن احلاجب



  .نسخ الكثري، وخطه معروف ردئ: قلت
  

   ابن الشيخالشيخ العامل الزاهد املسند علم الدين أبو احلسن علي*  ابن الصابوين - ٦١
__________  

  . من شوالذكر احلافظ املنذري وابن رجب أنه تويف يف الرابع) ١(
 وذكر أنه مسع منه، وذيل كتاب مشتبه االمساء البن ٣١٠٢ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة ج (*) 

 من نسخة الدكتور بشار، وتكملة اكمال االكمال البن ٦٥نقطة تأليف منصور بن سليم الورقة 
  ]= [ * ، ٨٨٣ الترمجة ٤، وتلخيص جممع اآلداب البن الفوطي ج ٩٨ - ٩٧: الصابوين

)٢٣/٨٢(  

  

العارف أيب الفتح حممود بن أمحد بن علي بن أمحد بن عثمان احملمودي، اجلويثي، العراقي، الصويف، 
  .عرف بابن الصابوين

  .ولد سنة ست ومخسني ومخس مئة باجلويث، وهي حاضر كبري بظاهر البصرة وتفصل بينهما دجلة
الين، وأيب جعفر حممد بن حسن الصيدالين، له إجازة يف صباه من أيب املطهر القاسم بن الفضل الصيد

واخلضر بن الفضل عرف برجل، وأيب مسعود عبدالرحيم احلاجي، وأيب الفتح بن البطي، وارحتل به أبوه 
  .فسمع من أىب طاهر السلفي، ومن والده

وروى الكثري، حدث عنه ابنه احملدث أبو حامد، وحفيده أمحد بن حممد، والضياء، واملنذري، 
طي، وعيسى بن حيىي السبيت، والتاج بن أيب عصرون، وعلي بن بقاء، وحممد بن سليمان والدميا

  املشهدي،
وأخوه عبد الرمحان، ومجال الدين حممد ابن السقطي، وأبو نصر ابن الشريازي، وأبو سعيد سنقر 

 االفضل القضائي، وآخرون، وصار شيخا للصوفية برباط اخلاتوين، وجبامع الفيلة، وأم بالسلطان امللك
  .علي بدمشق مدة، وكان كيسا، متواضعا، ثقة، لديه فضيلة

  .تويف بالرباط ااور للسيدة نفيسة يف ثالث عشر شوال سنة أربعني وست مئة
__________  

، والوايف بالوفيات )٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٢٦: ، وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة١٦٦ / ٥والعرب = 
  .٢٠٨ / ٥ الذهب ، وشذرات٢٠٠ الورقة ١٢جملد 
[ * ]  

)٢٣/٨٣(  



  

 بن أمحد بن أمحد بن عبد الشريف االجل املسند أبو الكرم حممد بن عبد الواحد*  ابن شفنني - ٦٢
الواحد بن أمحد بن حممد بن عبيداهللا بن حممد بن أيب عيسى ابن املتوكل على اهللا جعفر ابن املعتصم، 

  .بابن شفنني، وهو لقب لعبيداهللالقرشي، العباسي، املتوكلي، البغدادي، عرف 
  .مولده سنة تسع وأربعني ومخس مئة

أجاز له أبو بكر ابن الزاغوين، ونصر بن نصر الواعظ، وأبو الوقت السجزي، وحممد بن عبيداهللا 
  .التريكي) ١] (ابن [ الرطيب، وأبو جعفر العباسي، وحممد بن أمحد 

ىي بن السدنك، وكان صدرا، معظما، فاضال، حسن ومسع من عمه أيب متام عبد الكرمي بن أمحد، وحي
  .الطريقة

  .أثىن عليه ابن النجار وغريه
  روى عنه جمد الدين ابن العدمي، ومجال الدين الشريشي،

  ).٢(ومجاعة 
وروى عنه باالجازة العماد ابن البالسي، واملطعم، وابن سعد، وحممد بن أمحد النجدي، وزينب بنت عبد 

  . الشحنة، ومجاعةاهللا ابن الرضي، وابن
__________  

، ١٦٦ / ٥ وذكر أنه حدث وأن له منه إجازة، والعرب ٣٠٩٠ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة ج (*) 
 ١٥١٩ الترمجة ٦٨ / ٤: ، والوايف بالوفيات٢٢٧الورقة ) ٣٠١٢أيا صوفيا (وتاريخ االسالم 
  .٢٠٩ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٤٦ / ٦والنجوم الزاهرة 

  .اريخ االسالممن ت) ١(
  .منهم حمب الدين ابن النجار البغدادي يف تارخيه، وأثىن عليه ثناء مجيال) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٨٤(  

  

  .تويف يف رابع رجب سنة أربعني وست مئة
وفيها مات الزين أمحد بن عبدامللك املقدسي الناسخ، والصاحب مقدم اجليوش كمال الدين أمحد بن 

 ابن الشيخ بغزة، وأبو إسحاق إبراهيم بن بركات اخلشوعي، واحملدث حممد بن عمر بن محويه اجلويين
إبراهيم ابن عمر ابن الدردانة احلريب، وامللك احلافظ صاحب جعرب، وعبد العزيز ابن مكي بن كرسا 

البغدادي، وعبد العزيز بن عبد املنعم ابن النقار العماد الكاتب، وعبد العزيز بن حممد بن احلسن بن أبيه 



، ومعايل بن سالمة احلراين العطار، وصاحب الغرب الرشيد املؤمين، واملستنصر باهللا )١(ي الصاحل
العباسي، وشيخ القراء أبو علي منصور بن عبد اهللا بن جامع الضرير، والزين حيىي بن علي احلضرمي 

  .املالقي النحوي بدمشق
  

   بنح موسى بن يونسالشيخ العالمة ذو الفنون كمال الدين أبو الفت*  ابن يونس - ٦٣
  .حممد بن منعة بن مالك، املوصلي، الشافعي

  ، وتفقه على أبيه، وأخذ العربية عن حيىي بن٥٥١ولد يف سنة 
__________  

  ).٢٢٤: تاريخ االسالم، الورقة(ويعرف أيضا بابن الدجاجية ) ١(
 الترمجة ٣١٨ - ٣١١:  ص٥، ووفيات االعيان ج ٣٠٣٨ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة ج (*) 

، وتاريخ ١٧٨ / ٣: ، واملختصر يف أخبار البشر اليب الفدا١٥٠ - ١٤٩، واحلوادث اجلامعة ٧٤٧
 - ١٦٢ / ٥، والعرب ١٠٩ / ٢، ودول االسالم ٢١٨، الورقة )٣٠١٢أيا صوفيا (االسالم للذهيب 

 / ٨ي ، وطبقات السبك١٢٩ الورقة ٢، ونثر اجلمان للفيومي ج ١٠١ / ٤:  ومرآة اجلنان١٦٣
، ٧٩الورقة : ، والعقد املذهب البن امللقن١٥٨ / ١٣ والبداية والنهاية ١٢٧٨ الترمجة ٣٨٦ - ٣٧٨

 ١٨، وعقد اجلمان للعيىن ج ٨٤: ، والفالكة واملفلوكون للدجلي٥٥ونزهة االنام البن دقماق الورقة 
عبد اهلادي، ، ومعجم الشافعية البن ٣٤٤ - ٣٤٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٢٢٧ - ٢٢٦الورقة 
  .٢٠٧ - ٢٠٦ / ٥، وشذرات الذهب ٩٢الورقة 
[ * ]  

)٢٣/٨٥(  

  

  .سعدون القرطيب، وببغداد عن الكمال االنباري
  ).١(وتفقه بالنظامية على السديد السلماسي يف اخلالف 

  .وكان يضرب املثل بذكائه وسعة علومه
يف أربعة ) ٢(كان يشغل :  وقيلاشتهر امسه، وصنف، ودرس، وتكاثر عليه الطلبة، وبرع يف الرياضي،

الذمة يف التوراة ) ٣(للحنفية، ويقرأ عليه أهل " اجلامع الكبري " عشر فنا حبيث أنه حيل مسائل 
  .واالجنيل، حىت إن العالمة االثري االري كان جيلس بني يديه، وحىت أنه فضله على الغزايل

  لفقه واالصلني، واخلالف، واملنطق،كان شيخنا يعرف ا: ، وهو من تالمذته)٤(قال ابن خلكان 
والطبيعي، واالهلي، واسطي، وأقليدس، واهليئة، واحلساب، واجلرب، واملساحة، واملوسيقى، معرفة ال 



، وكان له يف التفسري "مفصل الزخمشري " و " كتاب سيبويه " يشاركه فيها غريه، وكان يقرئ 
  . الصالح يبالغ يف الثناء عليه ويعظمهواحلديث وأمساء الرجال يد جيدة، وكان شيخنا ابن

 يتهم يف دينه، لكون العلوم العقلية غالبة - ساحمه اهللا -إال أنه كان ): ٥(وبالغ ابن خلكان، إىل أن قال 
  .عليه

  .له مصنفات يف غاية اجلودة): ٦(وقال ابن أيب أصيبعة 
  كان: وقيل

__________  
  .كان السلماسي معيدا بالنظامية يومئذ) ١(
  .يدرس، من االشتغال: أي) ٢(

  .فهو طلب العلم: أما االشتغال
  .سقطت من النسخة، وهي من تاريخ االسالم) ٣(
  . بتصرف يف اللفظ٣١٢ / ٥: وفيات االعيان) ٤(
  .٣١٦ / ٥وفيات االعيان ) ٥(
  .٣٣٧ / ٢) ١٩٥٦ / ١٣٧٦طبعة دار الفكر بريوت (عيون االنباء يف طبقات االطباء، ) ٦(

[ * ]  

)٢٣/٨٦(  

  

  .يعرف السيمياء، وله تفسري للقرآن، وكتاب يف النجوم
  .سنة تسع وثالثني وست مئة) ١(مات يف شعبان 

  
 بن علي الشيخ اجلليل الثقة مسند العراق أبو طالب عبد اللطيف بن أيب الفرج حممد*  القبيطي - ٦٤

  .بن محزة بن فارس، ابن القبيطي، احلراين، مث البغدادي، التاجر اجلوهري
  .ولد سنة أربع ومخسني ومخس مئة يف شعبان

ومسع من جده علي بن محزة، والشيخ عبد القادر اجليلي، وهبة اهللا ابن هالل الدقاق، وأيب الفتح ابن 
  .البطي، وأمحد بن املقرب، وحيىي ابن ثابت، وأيب بكر بن النقور، وعدة
 الدين ابن الزين، وعز الدين حدث عنه مجال الدين الشريشي، وتقي الدين ابن الواسطي، ومشس

الفاروثي، وعالء الدين ابن بلبان، ورشيد الدين ابن أيب القاسم، وعماد الدين ابن الطبال، وعز الدين 
  .ابن البزوري، وعلي بن حصني، وسنقر القضائي، وتاج الدين الغرايف، وعدة



__________  
  .شعبانذكر االحفظ املنذري أن وفاته كانت يف الرابع عشر من ) ١(

 الترمجة ٣ج : ، والتكملة لوفيات النقلة)٥٩٢٢باريس  (١٦٣: تاريخ ابن الدبيثي، الورقة(*) 
، والعرب للذهيب ٦، وذكر أنه حدث بالكثري وأن له منه اجازة، وصلة التكملة للحسيين الورقة ٣١٢٦

ن تاريخ ابن الدبيثي ، واملختصر احملتاج إليه م٥، الورقة )٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم ١٦٨ / ٥
، وراجع ٣٤٩ / ٦:  والنجوم الزاهرة٢٠٩، وذيل التقييد للفاسي، الورقة ٦٦ ص ٣ج : للذهيب

 - ٣٢٩ / ١: - رمحه اهللا تعاىل -تاريخ علماء املستنصرية الستاذنا العالمة الدكتور ناجي معروف 
٣٣٠.  
[ * ]  

)٢٣/٨٧(  

  

محد البخاري، وابن العماد الكاتب، وست الفقهاء بنت وباالجازة أبو العباس ابن الشحنة، وحممد بن أ
  .الواسطي

وقد سافر يف التجارة مدة، وكان دينا، خريا، حافظا لكتاب اهللا، صادقا، مأمونا، ال حيدث إال من أصله، 
  .وكان يتجر

 بفوت، فاته النصف االول من اجلزء الثاين" سنن ابن ماجة " تكاثر عليه الطلبة، وروى الكثري، ومسع 
  .نصف جزء من أيب زرعة املقدسي: عشر

عن ابن املقرب، " املستنري يف القراءات " عن ابن النقور، وحدت بكتاب " املقامات " وحدث ب 
عن عبد احلق " غريب أيب عبيد " أيب الربكات الوكيل، و : عن شيخ له" ديوان املتنيب " وروى 

عن عبد اهللا بن منصور املوصلي، و " ازي االموي مغ" للربقاين عن شهدة، و " املصافحة " اليوسفي، و 
  .عن أيب زرعة، وأشياء" فضائل القرآن اليب عبيد " عن عبد احلق، و " سنن الدارقطين " 

وويل مشيخة املستنصرية بعد أيب احلسن ابن القطيعي، مث كرب فأعفي من احلضور، فكان حيدث مبرتله، 
  . املال، وبقيت له دويراتوقد بعث ابن زوجته مباله إىل املغرب فذهب

  .حالوة عسلية: وقبيط) ١(تويف سنة إحدى وأربعني وست مئة يف شهر مجادى االوىل 
  وفيها مات أمحد بن سعيد االزجي ابن البناء، وأبو العباس أمحد بن

__________  
يف ذكر احلافظ املنذري أن وفاته كانت يف السادس عشر من مجادى اآلخرة وكذا ذكر احلسيين ) ١(

أنه تويف يف مجادى اآلخرة، بينما ذكر يف التاريخ أنه تويف يف : صلة التكملة وذكر الذهيب يف العرب



  .منتصف مجادى اآلخرة
[ * ]  

)٢٣/٨٨(  

  

حممد بن حممد ابن املندائي، وأعز بن كرم احلريب االسكاف، ومحزة بن عمر بن عتيق بن أوس الغزال، 
حلنبلي، واملخلص عبد الواحد بن عبدالرمحن بن أيب املكارم بن وعبد احلق بن خلف الضياء الصاحلي ا

هالل، وأبو الوفاء عبدامللك بن عبد احلق ابن احلنبلي، وعز الدين عثمان ابن أسعد بن املنجى، وعمه 
القاضي مشس الدين عمر بن أسعد، وكرمية بنت عبد احلق مبصر، وقيصر بن فريوز البواب، واحملدث 

  حممد بن حممد
  .ارب القيسي باالسكندريةابن حم

  
 بن الشيخ االمام احملدث احلافظ الرحال تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن حممد*  الصريفيين - ٦٥

  .االزهر بن أمحد بن حممد العراقي، الصريفيين، احلنبلي
  .مولده بصريفني سنة إحدى ومثانني ومخس مئة

ن االخضر وطبقته ببغداد، ومن أيب اليمن الكندي ومسع من حنبل، وابن طربزذ بإربل، ومن أيب حممد ب
وطبقته بدمشق، ومن املؤيد الطوسي وزينب الشعرية بنيسابور، ومن أيب روح اهلروي راة، ومن علي 
ابن منصور الثقفي بأصبهان، ومن عبد القادر الرهاوي حبران، وكتب الكثري، ومجع وأفاد، وكان من 

  .علماء احلديث
  بن احللوانية، وجمد الدين ابن العدمي،حدث عنه الضياء، وا

__________  
 الترمجة ١٤٣٣ / ٤، وتذكرة احلفاظ ١٦٧ / ٥، والعرب ٣: الورقة: صلة التكملة للحسيين(*) 

: ، والبداية والنهاية١٤١ / ٦، والوايف بالوفيات ٢الورقة ) ٣٠١٣أياصوفيا (، وتاريخ االسالم ١١٤٢
 / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٣٥ رقم ٢٣٠ - ٢٢٧ / ٢ن رجب ، وذيل طبقات احلنابلة الب١٦٣ / ١٣

، وشذرات الذهب ١١١٠ الترمجة ٥٠١ - ٥٠٠: ص: ، وطبقات احلفاظ للسيوطي٣٥٠ - ٣٤٩
٢٠٩ / ٥.  

[ * ]  

)٢٣/٨٩(  

  



والشيخ تاج الدين عبد الرمحان، وأخوه، والشيخ زين الدين الفارقي، وأبو علي ابن اخلالل، والفخر بن 
  .عساكر، وعدة
  .كان ثقة، حافظا، صاحلا، له مجوع حسنة مل يتمها): ١(قال املنذري 

  إمام ثبت واسع الرواية سخي النفس مع القلة،: وقال ابن احلاجب
  .سافر الكثري، وكتب وأفاد، وكان يرجع إىل ثقة وورع

  .ويل مشيخة دار احلديث مبنبج، مث سكن حلب فويل مشيخة احلديث اليت البن شداد
  .إمام حافظ ثقة فقيه حسن الصحبة: عنه فقالسألت الضياء 

  .مث حتول إىل دمشق، وروى ا: قلت
  .سنة إحدى وأربعني وست مئة ودفن بسفح قاسيون) ٢(مات يف مجادى االوىل 

  
   بن حممد بنالشريف املعمر أبو التمام علي بن أيب الفخار هبة اهللا*  ابن أيب الفخار - ٦٦

__________  
 الكالم هنا ويف تاريخ االسالم ويف تذكرة احلفاظ عن احلافظ املنذري، ونقل نقل الذهيب هذا) ١(

السيوطي شطرا منه يف طبقات احلفاظ، غري أننا مل جند هذا الكالم يف التكملة لوفيات النقلة للحافظ 
زاد املنذري، بل مل يترجم املنذري للصريفيين، وامنا جتد هذا الكالم يف صلة التكملة للشريف احلسيين و

انظر صلة " (وصحبته مدة وكتبت عنه كثريا " وهو يقول يف ترمجته أيضا " وكتب خبطه الكثري " فيها 
  .، فليالحظ)٢٢٩ / ٢: ذيل طبقات احلنابلة(وقد الحظ ابن رجب هذا ونبه عليه ) ٣التكملة الورقة 

من مجادى االوىل أن وفاته كانت يف السادس عشر ) ٢: الورقة(ذكر الذهيب يف تاريخ االسالم ) ٢(
ونقل ابن رجب عن أيب شامة ) ٣صلة التكملة الورقة (وذكر احلسيين أا يف ليلة السادس عشر منه 

 / ٢ذيل (أن احلافظ الصريفيين تويف يف خامس عشر من مجادى االوىل ) ومل جنده يف ذيل الروضتني(
٢٣٠.(  
  = [ * ]الورقة ) باريس(بن النجار ، وتاريخ ا١٧٢الورقة ) نسخة كيمربج(تاريخ ابن الدبيثي (*) 

)٢٣/٩٠(  

  

  .هبة اهللا بن حممد اهلامشي، العباسي، البغدادي، خطيب جامع فخر الدين ابن املطلب
  .ولد يف أول سنة إحدى ومخسني ومخس مئة

  .ومسع من أيب الفتح بن البطي، وأمحد بن املقرب، وأيب زرعة املقدسي، وسعد اهللا ابن الدجاجي وطائفة
  .نه ابن احللوانية، وابن بلبان، وابن الواسطي، وأبو سعيد سنقر القضائي ومجاعةحدث ع



  .وباالجازة أبو املعايل ابن البالسي، وفاطمة بنت الناصح بن عياش، وهدية بنت مؤمن، ومجاعة
نسخة حممد ابن السري فيما بلغين، وبه ختم ) ١(وقد حدث جبزءين عن أيب حممد ابن املادح أمحد 

  .ن ابن املادحالسماع م
  .كان الثناء عليه غري طيب: قال ابن نقطة

  .عاش بعد هذا القول مدة، ولعله صلح حاله: قلت
  .مات يف ثاين مجادى اآلخرة سنة إحدى وأربعني وست مئة

__________  
، ٤، وصلة التكملة للحسيين الورقة ٣١٢٣ الترمجة ٣، والتكملة لوفيات النقلة ج ٦٨ - ٦٧= 

، واملختصر احملتاج إليه ٧الورقة ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم للذهيب ١٦٩ / ٥والعرب للذهيب 
، والنجوم ٢٣٥، وذيل التقييد للفاسي الورقة ١٠٦٨ الترمجة ١٤٧ ص ٣من تاريخ ابن الدبيثي ج 

  .٢١٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٤٩ / ٦الزاهرة 
مد حممد بن أمحد بن عبد الكرمي التميمي أبو حم: هكذا يف االصل وهي صحيحه، فابن املادح هو) ١(

  .٥٥٦البغدادي املتوىف سنة 
وحدث عن ابن املادح بنسخة حممد بن : " - وهو مما أفاضه بأخرة -وقال املؤلف يف تاريخ االسالم 

  ".السري فيما بلغين 
[ * ]  

)٢٣/٩١(  

  

  لتسارسي بن مفرج اجلذامي االشيخ أبو الرضا علي بن زيد بن علي*  التسارسي - ٦٧
  ).١(الربقي، مث االسكندراين، املالكي، اخلياط، من أصحاب السلفي 

  .روى عنه الدمياطي، وعيسى السبيت، ونصر اهللا بن عياش، والغرايف، وعبد الرمحن بن مجاعة
  .سنة إحدى وأربعني وست مئة) ٢(تويف يف رمضان 

  
 بن اخلضر بن عبد اهللا بن علي، بنت احملدث العدل أيب حممد عبد الوهاب بن علي* *  كرمية - ٦٨

الشيخة الصاحلة املعمرة، مسندة الشام، أم الفضل القرشية، االسدية، الزبريية، الدمشقية، وتعرف ببنت 
  .احلبقبق

__________  
 وذكر أنه حدث وأن له منه اجازة كتب ا إليه من ٣١٣٥ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة ج (*) 



، وتذكرة احلفاظ ج ١٦٩ / ٥: ، والعرب٨لة التكملة للشرف احلسيين الورقة االسكندرية غري مرة، وص
، ٣٤٩ / ٦، والنجوم الزاهرة )٣٠١٣أيا صوفيا  (٦: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٤٣٥ ص ٤

  .، وقد تصحف فيه التسارسي إىل البسارسي، وقد ضبطها املنذري٢١٢ / ٥: شذرات الذهب
  .بالتاء

  .من قرى برقة: وتسارس
ولد سنة ستني ومخس مئة، ومسع من السلفي، وقدم دمشق يف : "  قال املؤلف يف تاريخ االسالم)١(

  ".كان شاعرا فاضال حسن السمت : شبيبته، مسع منه عمر بن احلاجب وقال
ذكر احلافظ املنذري وشرف الدين احلسيين أن وفاته كانت يف الثامن والعشرين من شهر رمضان، ) ٢(

  ".تاريخ االسالم  " وكذا قال املؤلف يف
، وذكر أا حدثت بدمشق وأنه قد مسع منها، وذيل ٣١٢٥ الترمجة ٣ج : التكملة لوفيات النقلة(* *) 

، صلة التكملة للحسيين، ٢٨٤ - ٢٨١: ، وتكملة اكمال االكمال البن الصابوين١٧٣: الروضتني
أيا صوفيا (، ٨الم، الورقة ، وتاريخ االس١٤٣٤ / ٤، وتذكرة احلفاظ ١٧٠ / ٥، والعرب ٥: الورقة

 ٦: ، والنجوم الزاهرة١٢، وااللقاب البن حجر، الورقة ٢٩٣، وذيل التقييد للفاسي الورقة )٣٠١٣
، وقد قرأ عليها ابن املطعم ٢١٢ / ٥، وشذرات الذهب ٢٦، وااللقاب للسخاوي، الورقة ٣٤٩/ 

  نسخة (١١٧ وذكرها يف مشيخته الورقة ٦٣٩سنة 
  ).الدكتور بشار

 ][ *  

)٢٣/٩٢(  

  

  .ولدت سنة ست وأربعني ومخس مئة
ومسعت أجزاء قليلة من أيب يعلى ابن احلبويب، وعبد الرمحن بن أيب احلسن الداراين، وحسان بن متيم 

الزيات، وعلي بن مهدى اهلاليل، وعلي بن أمحد احلرستاين، وتفردت يف الدنيا عنهم، وتفردت بإجازة 
غري مرة، وروت باالجازة عن مسعود الثقفي، وأيب عبد اهللا " يح الصح" أيب الوقت السجزي، فروت 

  .الرستمي، وأيب اخلري الباغبان، ورجاء بن حامد، وخلق
  .خرج هلا زكي الدين الربزايل مشيخة يف مثانية أجزاء مسعناها

نت الضياء، وابن خليل، وابن هامل، وأبو العباس ابن الظاهري، وخدجية ب: حدث عنها خلق كثري، منهم
غنيمة، وخطيب كفر بطنا مجال الدين الدينوري، والشرف الناسخ، والصدر االرموي، والقاضي 

احلنبلي، وفاطمة بنت سليمان، وحممد بن يوسف االربلي، وعيسى املطعم، وست القضاة بنت 



  .الشريازي، وبنت عمها ست الفخر، وأخوها زين الدين عبدالرمحن
  .روح على الطلبة، ال متل من الروايةوكانت امرأة صاحلة جليلة، طويلة ال

  .ماتت ببستاا بامليطور يف رابع عشر مجادى اآلخرة سنة إحدى وأربعني وست مئة
  

   املفيت الكبري حميي الدين القرميسيين، مثابن علي بن مهران*  علي بن حممد - ٦٩
__________  

  ،٣سيين الورقة ، صلة التكملة للح٣١٢١ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة ج (*) 
  .١٩٠، الورقة ١٢، والوايف بالوفيات جملد ٧وتاريخ االسالم للذهيب، الورقة 

[ * ]  

)٢٣/٩٣(  

  

  .االسكندراين، الشافعي، من كبار االئمة
  .روى عن إمساعيل بن عوف، ومجاعة

  .وتفقه به مجاعة
  .وحدث عنه الدمياطي، واملنذري

  . وست مئةسنة إحدى وأربعني) ١(مات يف مجادى االوىل 
  

 ابن الشيخ أيب الفرج ابن احلنبلي، ابن عبد احلق ابن شرف االسالم عبد الوهاب*  عبدامللك - ٧٠
  .الفقيه أبو الوفاء

  .، وعن أمحد ابن املوازيين، وأم زمانا مبسجد الرماحني"باالربعني " حدث عن السلفي 
  .ينحدثنا عنه ابن اخلالل، وابن مشرف، وعبد الرمحان بن االسفرايي

  .سنة إحدى وأربعني وست مئة) ٢(مات يف مجادى اآلخرة 
__________  

  .ذكر احلافظ املنذري والشرف احلسيين أن وفاته كانت يف احلادي والعشرين من مجادى االوىل) ١(
، وذكر أنه حدث بدمشق وأن له منه اجازة كتب ا ٣١٢٤ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة ج (*) 

، ١٤٣٥ / ٤، وتذكرة احلفاظ ١٦٩ / ٥: ، والعرب٥صلة التكملة للحسيين، الورقة إليه من دمشق، و
: ، والنجوم الزاهرة٣٣٢ الترمجة ٢٢٧ - ٢٢٦ / ٢، وذيل طبقات احلنابلة ٦وتاريخ االسالم الورقة 

  .٢١٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٤٩ / ٦



   احلسيين أا يفذكر احلفاظ املنذري أن وفاته يف الثامن من مجادى اآلخرة، وذكر) ٢(
  .التاسع منه

  ".تاريخ االسالم " أخذ الذهيب يف : وبقول املنذري
[ * ]  

)٢٣/٩٤(  

  

 بن عبد الرمحن بن الشيخ االمام احملدث الرحال أبو عبد اهللا حممد بن حممد*  ابن حمارب - ٧١
  .عبدامللك بن حمارب، القيسي الغرناطي االصل االسكندراين املولد

  ).١(سني ومخس مئة، قيده االبار ولد سنة أربع ومخ
  .ومسع من أيب طاهر السلفي، وأيب الطاهر بن عوف، وحممد بن عبدالرمحن احلضرمي، وعدة

ومبصر من هبة اهللا البوصريي، ومبرسية من أيب بكر بن أيب محزة، وبغرناطة من القاضي عبد املنعم ابن 
  .اديل ما رواه عن أيب حممد بن عتابالفرس، وأيب جعفر أمحد بن حكم، وأجاز له أبو حممد الت

له ومل يظهر ذلك إال بعد موته، فحدثين ابن رافع أن عبد " االربعني " وكان يذكر أنه مسع من السلفي 
الكرمي احلافظ أراه أصل مساع ابن حمارب باالربعني من السلفي، وقد كان ابن حمارب له عناية قوية 

  .عمرهباحلديث وإتقان، كتب وحصل االصول وطال 
حدث عنه أبو القاسم بن بلبان، وعبد املؤمن احلافظ، ونصر اهللا ابن عياش، والضياء عيسى السبيت، 

  .ومجاعة
  .اتفق موته وموت كرمية الزبريية يف ليلة واحدة من مجادى اآلخرة سنة إحدى وأربعني وست مئة

__________  
أيا (، وتاريخ االسالم للذهيب ١٦٩٨ الترمجة ٦٦٨ ص ٢التكملة لكتاب الصلة البن االبار ج ) ١(

  .١١ - ١٠: الورقة) ٣٠١٣صوفيا 
  .١٦٩٨ الترمجة ٦٦٨ ص ٢التكملة لكتاب الصلة البن االبار ج ) ١(

[ * ]  

)٢٣/٩٥(  

  

  .الشفاء للقاضي عياض، مسعه على ابن بلبان ورواه" ومن مساعه كتاب 
  



 ويدعى عبد - دين أبو حممد عبد اهللاالمام الفاضل الكبري شيخ الشيوخ تاج ال*  ابن محويه - ٧٢
 ابن الشيخ القدوة أيب الفتح عمر بن علي بن القدوة العارف حممد بن محويه اجلويين، -السالم 

  .اخلراساين
  .مث الدمشقي الصويف، الشافعي

  .ولد بدمشق سنة ست وستني ومخس مئة
اء شهدة، ودخل إىل املغرب يف ومسع من احلافظ أيب القاسم ابن عساكر ومجاعة، وببغداد من فخر النس

  .سنة ثالث وتسعني، فأقام هناك سعبة أعوام، وأخذ عن أيب حممد بن حوط اهللا، وطائفة
  .وسكن مراكش

  .وكان فاضال مؤرخا، أديبا، له جماميع، وكان ذا تواضع وعفة، ال يلتفت إىل أوالد أخيه االمراء
  د اهللاحدث عنه املنذري، الشيخ زين الدين الفارقي، وأبو عب

__________  
 ٣، والتكملة لوفيات النقلة للمنذري ج ٧٤٩ - ٧٤٨ / ٨مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي (*) 

:  وذكر انه حدث مبصر وانه اجتمع معه بعد ذلك بدمشق، وذيل الروضتني اليب شامة٣١٥٦الترمجة 
، والعرب ١٣الورقة ، وصلة التكملة للحسيين ٨٥ - ٨٢، وتكملة اكمال االكمال البن الصابوين ١٧٤

، ونزهة ١٦٥ / ١٣، والبداية والنهاية ١٧الورقة ) ٣٠١٣ايا صوفيا (، تاريخ االسالم ١٧٢ / ٥
  ، وعقد١٧٦، وذيل التقييد للفاسي الورقة ٦١ - ٦٠االنام البن دقماق الورقة 

 / ٥، وشذرات الذهب ٣٥٠ / ٦، والنجوم الزاهرة ٢٦٦ - ٢٦٥ الورقة ١٨اجلمان للعيين ج 
٢١٤.  
[ * ]  

)٢٣/٩٦(  

  

  .ابن غامن، وأبو علي ابن اخلالل، والركن الطاووسي والفخر ابن عساكر
  .وباحلضور أبو املعايل ابن البالسي

  .وكان قد تقدم عند امللك يوسف بن يعقوب بن عبداملؤمن
  .مات يف خامس صفر سنة اثنني وأربعني وست مئة

لرفيع، وقمر بن بطاح البقال، والنفيس حممد بن ، والقاضي ا)١(وفيها تويف ظاهر ابن شحم املطرز 
  .املزي، والنجم حسن بن سالم الكاتب) ٢(رواحة، وخاطب 

  



  )٣: (أوالد أخيه
 ابن املوىل الصاحب شيخ الشيوخ أبو الفتح عمر ابن شيخ الشيوخ صدر الدين حممد*  العماد - ٧٣

  .عماد الدين عمر بن محويه
  .٥٨١ولد بدمشق سنة 
  ع من االثري ابن بنان، والشهاب الغزنوي،ونشأ مبصر، ومس

__________  
هو ظافر بن طاهر بن ظافر بن إمساعيل بن احلكم، أبو املنصور االسكندراين املالكي املطرز املعروف ) ١(

  .خاطب بن عبد الكرمي بن أيب املعايل احلارثي املزي) ٢) (١٧٠تاريخ االسالم، الورقة (بابن شحم 
  .ابن محويه وهم املترمجون االربعة اآلتون العماد، والكمال، واملعني، والفخريعين اوالد أخي ) ٣(

  ٣، والتكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ج ٧٢٤ - ٧٢١ / ٨: مرآة الزمان(*) 
، وتلخيص جممع اآلداب يف معجم ١٦٨ - ١٦٧: ، وذيل الروضتني اليب شامة٢٨٧٠الترمجة 
) ٣٠١٢أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم ١٥١ - ١٥٠ / ٥: ، والعرب١١٦٠ الترمجة ٤ج : االلقاب
، والعقد املذهب البن امللقن الورقة ١٠٤ - ١٠٣ الورقة ٢ج : ، ونثر اجلمان للفيومي١٨١الورقة 
 - ٣١٣ / ١: ، والنجوم الزاهرة٢٢١ - ٢٢٠ الورقة ١٨، وعقد اجلمان للعيين ج ١٧٦ - ١٧٥
  .١٨١ / ٥: ، وشذرات الذهب٣١٤
[ * ]  

)٢٣/٩٧(  

  

وويل بعد أبيه تدريس قبة الشافعي، ومشهد احلسني، ومشيخة السعيدية، وكان ذا وقار وجاللة وفضل 
وحشمة، حضر موت الكامل، وض بتمليك دمشق للجواد، فأعطاه جوهرا كثريا وذهبا، وسار إىل 

نع أقمت نائبا لك أنا أرجع إىل دمشق وأبعث باجلواد إليك، وإن امت: مصر، فالمه العادل أبو بكر، فقال
: أنا نائب صاحب مصر، وقال للجواد: بدمشق، فقدم فتلقاه اجلواد وخضع، فرتل بالقلعة وحكم، وقال

اجعلوين نائبا لكم، : سر إىل مصر، فتأمل، وأضمر له الشر، وكان العماد قدم مريضا يف حمفة، فقال اجلواد
إن فعلتها تصلح بني االخوين وتبقى : وإال سلمت دمشق إىل جنم الدين أيوب وآخذ منه سنجار، قال

  .أنت بال شئ
ما رواحك جيدا : خرجنا من مصر فودع العماد إخوته، فقال له فخر الدين: قال سعد الدين ابن محويه

فارقته أمريا وتعود إليه ملكا، فكيف يسمح لك ؟ فانزل على : أنا ملكته، قال: رمبا آذاك اجلواد، قال
إن اتفق العادل : مث إن اجلواد جاءه صاحب محص أسد الدين وقال له: الطربية وكاتبه، فلم يقبل، ق



  املصلحة أن تثين عزم العادل عن هذا،: وأخوه شحذنا يف املخايل، مث جاء أسد الدين إىل العماد وقال
بل رب منها إىل بعلبك، فغضب، فرد أسد الدين : حىت أمضي إىل برزة وأصلي لالستخارة، قال: قال

إن شئت فاركب وترته، فظن أن هذا عن رضى، فلبس اخللعة، وبعث إليه :  فبعث اجلواد يقولإىل بلده،
يل مع الصاحب : حبصان، فلما خرج إذا شخص بيده قصة فاستغاث، فأراد حاجبه أن يأخذها، فقال

دعوه، فتقدم فناوله القصة، ويضربه بسكني بدد أمعاءه، وشد آخر فضربه بسكني : شغل، فقال العماد
  يف

)٢٣/٩٨(  

  

ظهره فحمل إىل الدار ميتا، وعمل اجلواد حمضرا أنه ما ماىل على ذلك، فجهزناه وخيطنا جراحه، 
  .وكانت له جنازة عظيمة فدفناه يف زاوية سعد الدين بقاسيون

قفز عليه ثالثة داخل القلعة، وكان من بيت التصوف واالمرة من أعيان املتعصبني ): ١(قال أبو شامة 
  ).٢(تل سنة ست وثالثني لالشعري، ق

  
 هو الصاحب اجلليل مقدم جيوش مصر أبو العباس أمحد ابن صدر الدين أيب احلسن*  الكمال - ٧٤

  .الشافعي الصويف
  .ولد بدمشق سنة أربع ومثانني

ومسع من طائفة، ودرس بقبة الشافعي، وبالناصرية، ومشيخة الشيوخ، ودخل يف اململكة، وكان صدرا 
رز باجليوش ملضايقة الصاحل أيب اخليش فأدركه املوت بغزة، فدفن ا يف صفر سنة مطاعا كإخوته، ب
  ).٣(أربعني وست مئة 
__________  

  .١٦٨: ذيل الروضتني) ١(
  .ذكر احلافظ املنذري وأبو شامة انه تويف يف السادس والعشرين من مجادى االوىل) ٢(

الذي مرت ترمجته اآلن انظر بشأن ترمجة ) عمر بن حممد بن عمر بن محويه(وهو أخو العماد (*) 
، وذيل ٣٠٧٢ الترمجة ٣، والتكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ج ٧٣٩ / ٨مرآة الزمان : الكمال

، وعقد ٥١٥، والعسجد املسبوك ٢٢١الورقة ) ٣٠١٢أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم ١٧٢الروضتني 
  .٣٤٥ / ٦ة ، والنجوم الزاهر٢٥٤ الورقة ١٨اجلمان للعيين ج 

يف التكملة لوفيات النقلة انه تويف يف ليلة الثاين عشر من صفر ودفن من الغد، ويف ذيل الروضتني ) ٣(



  .أنه تويف يف الثالث عشر من صفر
[ * ]  

)٢٣/٩٩(  

  

  .املوىل الصاحل مقدم اجليوش االمري أبو علي احلسن ابن شيخ الشيوخ صدر الدين*  املعني - ٧٥
  .ومثانني) ١(بضع مولده بدمشق سنة 

وتقدم يف دولة الكامل، مث عظم جدا يف أيام الصاحل، ووزر له، مث تقدم على جيش مصر، وعلى 
اخلوارزمية، ونازل دمشق إىل أن أخذها من الصاحل إمساعيل، ودخل إىل القلعة، وأمر وى، مث مل ميتع 

ث وأربعني وست مئة كهال، ومرض باالسهال والدم، ومات يف الثاين والعشرين من رمضان سنة ثال
  .ودفن جبنب أخيه العماد، فكان بني حصول االمنية وحضور املنية أربعة أشهر ونصف

  .وكان ذا كرم وجود، وكان أخوه فخر الدين مسجونا
  

  .الصاحب الكبري ملك االمراء فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ* *  الفخر - ٧٦
__________  

احلسن بن شيخ (اللذين مرت ترمجتهما اآلن، انظر بشأن ترمجة املعني وهو أخو العماد والكمال (*) 
، وصلة التكملة للحسيين ٧٥٦ - ٧٥٥ / ٨مرآة الزمان ): الشيوخ حممد بن عمربن محويه اجلويين

، وتاريخ االسالم للذهيب ١١٢ / ٢: ، ودول االسالم للذهيب١٧٥ / ٥: ، والعرب للذهيب٣٦الورقة 
، ٣٥٢ / ٦: ، والنجوم الزاهرة١٧١ / ١٣: ، والبداية والنهاية٢٦قة الور) ٣٠١٣أيا صوفيا (

  .٢١٨ / ٥: وشذرات الذهب
  .مولده سنة ست ومثانني وقيل سنة مثان ومثانني ومخس مئة: يف صلة التكملة) ١(

مرآة الزمان : وهو أخو العماد والكمال واملعني الذين مرت ترمجام انظر بشان ترمجة الفخر(* *) 
، وصلة التكملة لوفيات النقلة ١٨٤: ، وذيل الروضتني٧٧٨ - ٧٧٦ / ٨ن اجلوزي لسبط اب

  : = [ * ]، والعرب٨٣الورقة ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم للذهيب ٥٨للحسيين الورقة 

)٢٣/١٠٠(  

  

  .ومخس مئة) ١(مولده بدمشق بعد الثمانني 
  .ومسع من منصور الطربي، والشهاب الغزنوي



صدرا معظما عاقال شجاعا مهيبا جوادا خليقا لالمارة، غضب عليه السلطان جنم الدين وحدث، وكان 
سنة أربعني وسجنه ثالث سنني، وقاسى شدائد، مث أنعم عليه، وواله نيابة اململكة، وكان يتناول املسكر، 

  .وملا تويف السلطان ندبوا فخر الدين إىل السلطنة، فامتنع، ولو أجاب لتم له
: ا قدم مع السلطان دمشق نزل يف دار سامة، فدخل عليه الشيخ العماد ابن النحاس، فقال لهإنه مل: قيل

يا عماد الدين واهللا السبقنك إىل اجلنة، فصدق اهللا قوله : يا فخر الدين، إىل كم ما بعد هذا شئ ؟ فقال
  .إن شاء اهللا، واستشهد يوم وقعة املنصورة

  حسن، وأنفق يف اجلندوملا مات الصاحل ض بأعباء االمر، وأ
إىل حصن كيفا ) ٢(مئيت ألف دينار، وبطل بعض املكوس، وركب بالشاويشية، وبعث الفارس أقطايا 

الحضار ولد الصاحل املعظم تورانشاه، فأقدمه، ولقد هم تورانشاه بإمساكه ملا رأى من متكنه فاتفق قصد 
  الفرنج وزحفهم على اجليش فتقهقر اجليش وازموا، فركب فخر

__________  
 ضمن ترمجة ابيه، والبداية والنهاية ٩٧ / ٨، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي ١٩٥ - ١٩٤ / ٥= 
 وفيه انه يوسف ابن شيخ الشيوخ ايب الفتح عمر بن ٥٧٢ - ٥٧١، والعسجد املسبوك ١٧٨ / ١٣
  .٢٣٩ - ٢٣٨ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٦٣ / ٦بسقوط اسم أبيه حممد، والنجوم الزاهرة ...علي

يف صلة التكملة للحسيين وتاريخ االسالم للذهيب ان مولده كان بدمشق سنة اثنتني ومثانني ومخس ) ١(
  .مئة
  ".تاريخ االسالم " كما هو خبطه يف " اقطاي : " ويرسم) ٢(

[ * ]  

)٢٣/١٠١(  

  

، فتفلل )١(الدين وقت السحر وبعث النقباء وراء املقدمني، وساق يف طلبه، فحمل عليه طلب الديوية 
  ).٢(عنه أصحابه، وجاءته طعنة، فسقط وقتل، وبت مماليكه أمواله، وقتل معه مجداره، وقتل عدة 

  .مث تناخى املسلمون، ومحل فدفن بالقاهرة
  .سنة سبع وأربعني وست مئة) ٣(قتل يف ذي القعدة 

  
 بن إبراهيم بن طاهر الشيخ زكي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أيب طاهر بركات*  ابن اخلشوعي - ٧٧

  .اخلشوعي الدمشقي
ولد سنة مثان ومخسني، وكان خامتة من بقي من أصحاب أيب املكارم بن هالل، ومسع من ابن عساكر، 



  وأيب الفهم بن أيب
  .العجائز، وأيب املعايل بن صابر، وعدة، فأكثر

  .وله مشيخة انتقاها زكي الدين الربزايل
علمت فيه إال اخلري، وابن احللوانية، والشيخ تاج الدين عبدالرمحن، ما : روى عنه احلافظ الضياء وقال

  وحممد بن حممد
__________  

  .فرقة مشهورة من فرسان الصليبيني) ١(
  .- ابن عمه -نقال عن سعد الدين " تاريخ االسالم " التفاصيل يف ) ٢(

  .لفظة فارسية، وتعين صاحب الصوان: واجلمدار
  .٢٦٧ / ٢: انظر معجم دوزي

  .ذكر احلسيين يف صلة التكملة انه تويف يف الرابع من ذي القعدة) ٣(
:  وذكر انه حدث وأن له منه اجازة، وذيل الروضتني٣٠٩٤ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة ج (*) 

، وذكر انه مسع منه بدمشق ومل ٧، والذيل على كتاب مشتبه االمساء ملنصور بن سليم الورقة ١٧٢
، وعقد ٢٢١الورقة ) ٣٠١٢أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم ١٦٤ / ٥: ه، والعربيذكر تاريخ وفات
  .٢٠٧ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٤٦ / ٦، والنجوم الزاهرة ٢٥٤ الورقة ١٨اجلمان للعيين ج 

[ * ]  

)٢٣/١٠٢(  

  

الكنجي، وأبو علي ابن اخلالل، وأبو الفضل الذهيب، والفخر ابن عساكر، ويوسف بن عبادة البقلي، 
  .لي بن أمحد ابن البقال، وآخرون، وله عدة إخوةوع

  .سنة أربعني وست مئة) ١(مات يف رجب 
  

  . بن حممد مالك االزدي الغرناطيالعالمة أبو احلسن سهل بن حممد بن سهل*  ابن سهل - ٧٨
  مسع من خاله أيب عبد اهللا بن عروس، وخال أمه حيىي بن

  . اجلد، وعدةعروس، وابن كوثر، وأيب القاسم بن حبيش، وابن
  كان من جلة العلماء واالئمة البلغاء اخلطباء، مع التفنن): ٢(قال االبار 

__________  
  .ذكر أبو شامة أن وفاته كانت يوم اجلمعة وأضاف متابعا املنذري أن وفاته كانت يف سلخ رجب) ١(



سبه فيها على الوجه ، وأورد ن١١٦ الورقة ٣ج ) نسخة االزهر(التكملة لكتاب الصلة البن االبار (*) 
سهل بن حممد بن سهل بن أمحد بن حممد بن ابراهيم بن مالك االزدي من أهل غرناطة يكىن أبا : اآليت

 / ٤) ١٩٦٥ - ١٩٦٤ط بريوت (الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة البن عبدامللك ..احلسن
ذهب يف معرفة اعيان علماء ، الديباج امل)٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٢٣: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٥٢

 وفيه انه سهل بن حممد بن ٢ الترمجة ٣٩٧ - ٣٩٥ / ١) دار التراث بالقاهرة(املذهب البن فرحون 
، وفيها أنه ١٢٨٧ الترمجة ٦٠٥ / ١: سهل بن مالك االزدي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة

 مشريا ٢٨٥ / ٤كحالة يف معجم املؤلفني سهل بن حممد بن سهل بن أمحد بن مالك وذا النسب ثبته 
  ).٧ / ١٤(إىل أن له ترمجة يف الوايف بالوفيات 

رأيته باشبيلية : ، وزاد قائال١١٦ الورقة ٣ج ) نسخة االزهر(التكملة لكتاب الصلة البن االبار ) ٢(
الوىل سنة يف سنة سبع عشرة وست مئة، وكتب إيل باجازة ما رواه ومجعه وأنشأه من مرسية يف مجادي ا

  .إىل أن قال ومولده سنة تسع ومخسني ومخس مئة..إحدى وثالثني
[ * ]  

)٢٣/١٠٣(  

  

يف العلوم، وكان رئيسا معظما جوادا، امتحن وغرب إىل مرسية فسكنها مدة إىل أن هلك امللك ابن 
  .فسرح إىل بلده) ١(هود 

  .مات سنة أربعني وست مئة عن إحدى ومثانني سنة
  يف بنيات املسالك* ا للناس تاهوا عجب: ومما قيل فيه

: صح عن سهل بن مالك وهو القائل* وهم ليسوا هنالك كثر الوصف ولكن * وصفوا بالفضل قوما 
* من كان يف بلد أو كان ذا ولد والساكن النفس من مل ترض مهته * منغص العيش ال يأوي إىل دعة 
  سكىن مكان ومل يسكن إىل أحد

 بن حسني اضي القضاة عماد الدين أبو املعايل عبد الرمحان بن مقبلالعالمة ق*  ابن مقبل - ٧٩
  .الواسطي الشافعي
__________  

وهو حممد بن يوسف بن هود وذلك يف أواخر مجادى االوىل سنة مخس وثالثني وست مئة كما يف ) ١(
  .تكملة ابن اآلبار

أيا صوفيا (تاريخ االسالم ، و١٦١ / ٥: ، والعرب٣٠٥٧ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة ج (*) 
 ٥٥٣ / ٢: ، وطبقات االسنوي١١٧١ الترمجة ١٨٧ / ٨: ، وطبقات السبكي٢١٤الورقة ) ٣٠١٢



، والعقد املذهب ٥٠٥: ، العسجد املسبوك١٥٩ - ١٥٨ / ١٣، والبداية والنهاية ١٢٥٩الترمجة 
 وفيه ٢٠٤ / ٥: هب، وشذرات الذ٢٤٨ الورقة ١٨، عقد اجلمان للعيين ج ١٧٥البن امللقن الورقة 

 ترمجة له يف كتابه - رمحه اهللا -تصحيف مقبل إىل نفيل، وقد كتب العالمة الدكتور ناجي معروف 
  .٢١٢ - ٢١٠ / ١تاريخ علماء املستنصرية 

[ * ]  

)٢٣/١٠٤(  

  

  ).١(ولد سنة سبعني 
  .وتفقه بابن البوقي، وعلى اري البغدادي، وابن فضالن، وابن الربيع

سنة إحدى ) ٢( وأفىت، وويل القضاء يف سنة أربع وعشرين، وويل تدريس املستنصرية وبرع، ودرس،
  وثالثني، مث عزل من الكل سنة ثالث وثالثني وست مئة، ولزم بيته وتعبد، وتنسك، مث ويل

  .مشيخة رباط املرزبانية، إىل أن مات
  .حدث عن ابن كليب

  .وكان من عقالء االئمة
  .سع وثالثني وست مئةسنة ت) ٣(مات يف ذي القعدة 

  
   الرشيدقاضي القضاة شرف الدين أبو املكارم حممد ابن القاضي*  ابن عني الدولة - ٨٠

__________  
  .يف طبقات السبكي وطبقات االسنوي ان مولده سنة احدى أو اثنتني وسبعني ومخسمائة) ١(
  .٢١٢ - ٢١٠ / ١راجع تفاصيل ذلك يف تاريخ علماء املستنصرية للدكتور ناجي معروف ) ٢(
ذكر احلافظ املنذري أو وفاته يف ليلة اخلامس والعشرين من ذي القعدة، وجاء يف العسجد املسبوك ) ٣(

ان وفاته يف الثالث عشر من ذي احلجة، ويف تاريخ علماء املستنصرية يف الثالث والعشرين من ذي 
افق ملا ذكره ابن النجار وتابعهما احلجة، والصحيح ما ذكره الذهيب ان وفاته يف ذي القعدة وهو املو

  .السبكي وابن امللقن والعيين وابن العماد
، وذكر أنه علق عنه يف املذاكرة فوائد، واملغرب يف ٣٠٥٦ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة ج (*) 

، ١٦٢ / ٥، والعرب للذهيب ٢٥٧ - ٢٥٦ / ١) القسم املصري(حلى املغرب البن سعيد االندلسي 
 الترمجة ٣٥٣ - ٣٥٢ / ٣: ، والوايف بالوفيات٢١٦الورقة ) ٣٠١٢أيا صوفيا (سالم تاريخ اال
 ٥٤٥ - ٥٤٤ / ١، وطبقات االسنوي ١٠٧٧ الترمجة ٦٦ - ٦٣ / ٨: ، وطبقات السبكي١٤٣٣



، والعقد ٥٠٦ - ٥٠٥: ، والعسجد املسبوك١٣:  الورقة٢، ونثر اجلمان للفيومي ج ٥٠١الترمجة 
 / ٥: ، وشذرات الذهب١١٩ / ٢: ، وحسن احملاضرة للسيوطي١٧٦رقة املذهب البن امللقن الو

  .٢٠٥ / ٥، وذكره مرة أخرى يف ١٨٢ - ١٨١
[ * ]  

)٢٣/١٠٥(  

  

  عبد اهللا بن احلسن بن علي بن أيب القاسم بن صدقة ابن الصفراوي
  .االسكندراين مث املصري الشافعي، عرف بابن عني الدولة

  .مولده بالثغر سنة إحدى ومخسني
وقدم القاهرة سنة ثالث وسبعني فناب عن ابن درباس، وقد ويل قضاء الثغر من أقاربه مثانية، مث استقل 

  .بقضاء القاهرة سنة ثالث عشرة، مث ويل فضاء االقليم سنة سبع عشرة
  .وله فقه وفضائل ونظم ونثر مع العفة والرتاهة

  .سنة تسع وثالثني وست مئة) ١(مات يف ذي العقدة 
  

 لصاحلي احلنبلي ابن خلف بن عبد احلق، الفقيه ضياء الدين أبو حممد الدمشقي*  احلق  عبد- ٨١
  .املغسل إمام مسجد االرزة، الذي بطريق الصاحلية

  .تقريبا) ٢(ولد سنة سبع وأربعني 
ومسع من أيب الفهم بن أيب العجائز، وأيب الغنائم بن صصرى، وأمحد بن أيب الوفاء، وأيب املعايل بن صابر، 

  .وعدة
  .وله مشيخة

__________  
قيد احلافظ املنذري وفاته يف التاسع عشر من ذي القعدة وجعل ابن العماد وفاته كذلك وكان قد ) ١(

  .٦٣٦قيد وفاته قبلها يف حوادث سنة 
، وذكر أنه حدث وأن له منه إجازة ٣١٣١ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ج (*) 

، ١٦٨ / ٥: ، والعرب للذهيب٧: ن دمشق غري مرة، وصلة التكملة للحسين، الورقةكتب ا إليه م
 ٢٢٧ / ٢: ، وذيل طبفات احلنابلة البن رجب٥ - ٤الورقة ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم 

  .٢١١ / ٥: ، وشذرات الذهب٣٤٩ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٣٤الترمجة 
ولده يف شهر ربيع اآلخر سنة احدى واربعني ومخس مئة ان م" صلة التكملة " ذكر احلسيين يف ) ٢(



  .وقيل غري ذلك
[ * ]  

)٢٣/١٠٦(  

  

روى عنه حفيده العدل عز الدين عبد العزيز بن حممد، وسبطه القاضي كمال الدين علي بن أمحد 
وباحلضور احلنفي، والربزايل، والضياء، وأبو علي ابن اخلالل، والنجم ابن اخلباز، والعز أمحد ابن العماد، 

  .القاضي تقي الدين
  .دين خري: قال الضياء

  .مشهور بالصالح واخلري، عجز وانقطع): ١(وقال املنذري 
  .تويف يف شعبان سنة إحدى وأربعني وست مئة

  
 بن علي بن نعيم البغدادي الشافعي العالمة املفيت أبو بكر حممد بن حيىي بن مظفر*  ابن احلبري - ٨٢

  .ريالقاضي، عرف بابن احلب
  ).٢(ولد سنة تسع ومخسني 

  ومسع من عبد اهللا بن عبد الصمد السلمي، وشهدة الكاتبة، وحممد
__________  

  . من طبعة مؤسسة الرسالة٦٢٨ ص ٣١٣١ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة ج ) ١(
، والتكملة لوفيات النقلة للحافظ ١٧٦ - ١٧٥الورقة ) ٥٩٢١باريس (تاريخ ابن الدبيثي (*) 

) خمطوطة الدكتور بشار(، والذيل على مشتبه االمساء ملنصور بن سليم ٣٠٤٥ الترمجة ٣نذري ج امل
 الورقة ١٩ج ) ٣٠١٢أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم للذهيب ١٦٢ / ٥، والعرب للذهيب ٦٤الورقة 
وايف ، وال٣١٣، الترمجة ١٦٢ - ١٦١ / ١، واملختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي للذهيب ٢١٧

 - ١٠٨ / ٨: ، ونقل عن ابن النجار، وطبقات السبكي٢٢٧١ الترمجة ٢٠٨ - ٢٠٧ / ٥: بالوفيات
، ١٥٨ / ١٣: ، والبداية والنهاية٤٠٥ الترمجة ٤٤٩ / ١، وطبقات االسنوي ١١٠٠ الترمجة ١٠٩

، والتوضيح البن ناصر ٢٣١ الترمجة ٦٣ / ٢) ضمن ترمجة أبيه(وذيل طبقات احلنابلة البن رجب 
، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي الورقة ٢٤٨ الورقة ١٨، وعقد اجلمان للعيين ج ٧٣الدين الورقة 

   /٥: ، وشذرات الذهب٧٠
  .١٢٦: ، واملدارس الشرابية٢٠٥



  .مولده يف اوائل احملرم على ما ذكر احلافظ املنذري) ٢(
[ * ]  

)٢٣/١٠٧(  

  

حتول شافعيا، ولزم اري البغدادي، وتأدب على أيب احلسن ابن نسيم، وأيب الفتح بن املين، وتفقه به، مث 
  .ابن العصار

  .حدثنا عنه تاج الدين الغرايف
وكان بصريا باملذهب ودقائقه، دينا عابدا، كثري التالوة واحلج والتهجد، وله باع مديد يف املناظرة، 

  . وست مئةيف سنة ست وعشرين) ١(وناب يف القضاء عن ابن فضالن، مث درس بالنظامية 
  .سنة تسع وثالثني وست مئة) ٢(مات يف شوال 

  
  . بن علي البغداديأبو األزهر أمحد بن حممد) ٣(الوزير املعظم نصري الدين *  ابن الناقد - ٨٣

  .قرأ النحو وتعاين الكتابة، وتنقل وكان أخا اخلليفة الظاهر من الرضاع
  ست مئة،توىل أستاذ دارية اخلالفة، مث وزر سنة تسع وعشرين و

__________  
  .١٢٦: ، املدارس الشرابية٨٥٥ / ٢انظر تفصيل ذلك يف تلخيص جممع اآلداب ) ١(
  .ذكر املنذري والسبكي وغريمها ان وفاته كانت يف السابع من شوال) ٢(

نسخة اسعد (، وعقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي ٧٤٧ / ٨: مرآة الزمان(*) 
، ٢٦٧، ٢٦٤، ٢٦٣: أ، وخمتصر التاريخ البن الكازروين / ١٥٠ الورقة ١ح ) ٢٣٢٣افندي 
 وخالصة الذهب ٢٦٨ - ٢٦٧) طبعة حممد على صبيح(، والفخري يف اآلداب السلطانية ٢٧٧

  ، وتاريخ٣٥ - ٣٣: ، واحلوادث اجلامعة٢٩٠، ٢٨٩: املسبوك لالربلي
 ٦٥ - ٦٤ / ٨، والوايف بالوفيات ١٤ - ١٣ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (االسالم للذهيب 

 ٥٢٧، والعسجد املسبوك ١٦٥ / ١٣: ، والبداية والنهاية٢٥٤ / ٣، وفوات الوفيات ٢٤٨٧الترمجة 
  .٣٥٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٥٢٨ -
  .شهاب الدين: يف مرآة الزمان والنجوم الزاهرة) ٣(

[ * ]  

)٢٣/١٠٨(  

  



وتعلل بأمل املفاصل، فعجز عن احلركة، فاستناب من يعلم عنه، كثري التعبد والتالوة، ) ١(وكان يف مبدئه 
وحضر يوم بيعة املستعصم يف حمفة وجلس الخذ البيعة، وبقي عايل الرتبة إىل أن مات يف سنة اثنتني 

  ).٢(وأربعني وست مئة 
  

بد العالمة االصويل الفيلسوف رفيع الدين قاضي القضاة أبو حامد عبد العزيز بن ع*  الرفيع - ٨٤
  . بن إمساعيل اجليلي الشافعيالواحد

كان قد أمعن يف علم االوائل، واظلم قلبه وقالبه، وقدم دمشق وتصدر، مث ويل قضاء بعلبك للصاحل 
إمساعيل، فنفق عليه وعلى وزيره االمني املسلماين، وملا غلب إمساعيل على دمشق واله قضاءها، فكان 

 الدولة على أذية الناس، واستعمل شهود زور ووكالء، مذموم السرية، خبيث السريرة، وواطأه أمني
  )٣(فكان يطلب ذو املال إىل جملسه فيبث 

__________  
  ".شبيبته : " مبدأه، ويف تاريخ االسالم: يف االصل) ١(
تويف يف سادس ربيع االول، وقد ذكر الذهيب يف تاريخ : يف تاريخ االسالم والعسجد املسبوك) ٢(

  . سنة احدى وسبعني ومخس مئةاالسالم أن مولده يف
، وعيون االنباء يف طبقات ١٧٤ - ١٧٣، وذيل الروضتني ٧٥١ - ٧٤٩ / ٨مرآة الزمان (*) 

  ،١٧٢ / ٥: ، والعرب١١١ / ٢: ، ودول االسالم للذهيب١٧١ / ٢: االطباء البن أيب اصيبعة
، ٣٥٤ - ٣٥٢ / ٢: ، وفوات الوفيات١٩ - ١٨ الورقة ٢٠ج ) ٢٠١٣أيا صوفيا (وتاري االسالم 

: ، والعسجد املسبوك٥٤٧، الترمجة ٥٩٤ - ٥٩٢ / ١: ، وطبقات الشافعية لالسنوي٢٨٨الترمجة 
: والفالكة واملفلوكون للدجلي) بسقوط اسم ابيه وهو خطأ(، وفيه انه عبد العزيز بن امساعيل ٥٣٤
 / ٥: ذهب، وشذرات ال١٨٨ / ١: ، الدارس للنعيمي٣٥١ - ٣٥٠ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٧٥

٢١٥ - ٢١٤.  
فيحضر الرجل إىل جملسه : " حيث جاء فيه" تاريخ االسالم " هكذا قرأناها وهي موافقة ملا جاء يف ) ٣(

  ".اخل ..من املتولني فيدعي عليه املدعي بأن له يف ذمته ألف دينار أو ألفي دينار فيبهت الرجل
[ * ]  

)٢٣/١٠٩(  

  

صاحل غرميك، فيصاحل على : حري الرجل ويبهت، فيقول الرفيعمدع عليه بألف دينار وحيضر شهوده، فيت
النصف، فاستبيحت أموال املسلمني، وعظم اخلطب، وتعثر خلق، وعظمت الشناعات، واستغاثوا إىل 



ما هذا ؟، فخاف، وكان أس البالء املوفق الواسطي فتح أبواب الظلم، : الصاحل، فطلب وزيره، وقال
  .كان الصاحل يدري أيضا: قرا عليه ولريضي الناس، ويقالفبادر الوزير وأهلكهما لئال ي

أن القاضي الرفيع دخل من توجهه إىل بغداد رسوال، " جريدته " ذكر الصدر عبدامللك بن عساكر يف 
فركب لتلقيه الوزير أمني الدولة، واملنصور ولد السلطان، فدخل يف زخم عظيم، وعليه خلعة سوداء 

 دخل بغداد وال أخذت منه الرسالة، فرد واشترى اخللع الصحابه من ما: وعلى مجيع أصحابه، فقيل
وشرع الصاحل يف مصادرة الناس على يد الرفيع، وكتب إىل نوابه يف القضاء يطلب منهم : عنده، قال

  إحضار ما حتت أيديهم من أموال اليتامى، وكان يسلك طريق الوالة، وحيكم بالرشوة، ويأخذ من
ا إال مبال، ويأخذ جهرا، واستعار أربعني طبقا ليهدي فيها إىل صاحب محص اخلصمني، وال يعدل أحد

فلم يردها، وغارت املياه يف أيامه، ويبست الشجر وصقعت، وبطلت الطواحني، ومات عجمي خلف 
ما هو بأعظم من احلرمني : مئة ألف فما أعطى بنته فلسا، وأذن للنساء يف عبور جامع دمشق، وقال

  .لنساء ليلة النصففامتال بالرجال وا
حدثين مجاعة أعيان أن الرفيع كان فاسد العقيدة دهريا جيئ إىل اجلمعة ): ١(وقال سبط اجلوزي 

  .سكرانا، وأن داره مثل احلانة
__________  

  .٧٥٠ / ٨: مرآة الزمان) ١(
[ * ]  

)٢٣/١١٠(  

  

عة بعلبك ونفذ به إىل مغارة وحكى يل مجاعة أن الوزير السامري بعث به يف الليل على بغل بأكاف إىل قل
فأهلكه ا، وترك أياما بال أكل، وأشهد على نفسه ببيع أمالكه للسامري، وأنه ملا عاين املوت ) ١(أفقه 
بل تعلق ذيله بسن : دعوين أصلي، فصلى فرفسه داود من رأس شقيف فما وصل حىت تقطع، وقيل: قال

  .اجلبل، فضربوه باحلجارة حىت مات
سيف النقمة داود، فوصلنا به إىل شقيف فيه ) ٣] (وإىل [ سلم الرفيع إيل ): ٢(ب وقال رئيس النري

دعوين أغتسل، فاغتسل وصلى ودعا فدفعه داود فما وصل إال وقد تلف، وذلك يف أول : عني ماء فقال
  )٤(سنة اثنتني وأربعني وست مئة 

  .الكاتب) ٥(رئيس البلد جنم الدين احلسن بن سامل بن سالم *  ابن سالم - ٨٥
  .مسع حيىي الثقفي، وابن صدقة، ومجاعة

__________  



  ".أفنة : " خبط املؤلف، ويف املرآة" تاريخ االسالم " هكذا أيضا يف ) ١(
وذكر ناصر الدين حممد ابن املنيطري، عن عبد اخلالق رئيس ": " تاريخ االسالم " أصل السند يف ) ٢(

  ".النريب 
ملا سلم القاضي الرفيع إىل : " م املعىن من غريها، واخلرب يف تاريخ االسالمإضافة البد منها ال يستقي) ٣(

  ..".املقدم داود سيف النقمة وإيل أيضا، وصلنا به
 وتابعه ابن أيب اصيبعة وقال امللك االشرف الغساين ٦٤١قيد أبو شامة وفاته ضمن حوادث سنة ) ٤(

بعني وقيل سنة احدى واربعني، وجعل الدجلي وفاته يف العسجد املسبوك انه تويف يف آخر سنة اثنتني وار
  .٦٤٣سنة 
، ذيل الروضتني البيب ٢١، وصلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين الورقة ٧٤٧ / ٨مرآة الزمان (*) 
 / ١٢، الوايف بالوفيات ١٥ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم للذهيب ١٧٧: شامة
  .١٩ الترمجة ٢٦

وهو الذي ثبته الذهيب يف تاريخ االسالم ويف " ابن علي بن سالم : " ة التكملة للحسيينيف صل) ٥(
  .١٤٢٧ / ٤تذكرة احلفاظ 

[ * ]  

)٢٣/١١١(  

  

  .وعنه ابن اخلالل، وشرف الدين الفزاري، وحممد ابن خطيب بيت االبار، وآخرون
  .وكان ذا أموال وحشمة

، وتبعه ولده، وكان كثري الرب )٢( عشر الثمانني وهو يف) ١(تويف سنة اثنتني وأربعني وست مئة 
  .باحلنابلة

  
ابن حممد ) ٣ (العالمة فقيه املشرق مشس االئمة أبو الوحدة حممد بن عبد الستار*  الكردري - ٨٦

ناحية كبرية من بالد : من أعمال كردر، وكردر: العمادي الكردري احلنفي الرباتقيين، وبراتقني
  .خوارزم

هو أستاذ االئمة على االطالق، واملوفود عليه من اآلفاق، قرأ :  أبو العالء الفرضي، فقالأنبأين بترمجته
  وتفقه بسمرقند على" شرح املقامات " خبوارزم على برهان الدين ناصر بن عبد السيد املطرزي، مؤلف 

__________  
يين يف صلة التكملة ذكر سبط ابن اجلوزي يف املرآة أنه تويف يف ذي احلجة، وذكر الشرف احلس) ١(



  .لوفيات النقلة أنه تويف يف سادس عشر ذي احلجة وهو الذي قيده الذهيب يف تاريخ االسالم
يف صلة التكملة لوفيات النقلة انه ولد سنة مخس وستني ومخس مئة وهو الذي فيده الذهيب يف ) ٢(

  .تاريخ االسالم
 ٣:  الوايف بالوفيات٢٢رقة ملحقة بالورقة  يف و٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب (*) 
 وفيه انه ٥٣٣: ، العسجد املسبوك٢٤٣، الترمجة ٨٢ / ٢: ، واجلواهر املضية١٢٧٦، الترمجة ٢٥٤/ 
، طبقات ٣٥١ / ٦وكله حتريف، النجوم الزاهرة ) كردوز من اعمال خوارزم(وان ) الكردوزي(

ت احلنفية للموىل علي بن أمر اهللا احلنائي ، طبقا١٠٧الفقهاء املنسوب خطأ إىل طاش كربي زادة 
، الفوائد ٣١٦ / ٥: ، شذرات الذهب٣٢ الورقة ٧٩نسخة جامعة براغ رقم (املعروف بقنايل زادة 

  .١٧٧ - ١٧٦: البهية
  .حممد بن عبد الغفار بن حممد العلماوي: تصحف االسم يف الشذرات إىل) ٣(

[ * ]  

)٢٣/١١٢(  

  

ي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين ومسع منه، وتفقه ببخارى على شيخ االسالم برهان الدين عل
  .العالمة بدر الدين عمر بن عبد الكرمي الورسكي، وأيب احملاسن حسن بن منصور قاضي خان، ومجاعة

ابن أخيه العالمة حممد بن : وبرع يف املذهب وأصوله، وتفقه على خلق، ورحلوا إليه إىل خبارى، منهم
يهي، والشيخ سيف الدين الباخرزي، والعالمة حافظ الدين حممد بن حممد بن نصر البخاري، حممود الفق

  وظهري
ولد سنة تسع ومخسني ومخس مئة، : الدين حممد بن عمر النوجاباذي، وطائفة، مساهم الفرضي، مث قال

 بن حممد بن ، ودفن عند االمام عبد اهللا)٢(سنة اثنتني وأربعني وست مئة ) ١(وتويف ببخارى يف حمرم 
  .يعقوب احلارثي

وفيها تويف املوىل تاج الدين أمحد ابن القاضي أيب نصر ابن الشريازي يف رمضان، والوزير الكبري نصري 
الدين أبو األزهر أمحد بن حممد بن علي ابن الناقد البغدادي، وجنم الدين احلسن بن سامل بن سالم 

بو طالب خاطب بن عبد الكرمي احلارثي املزي، واملقرئ الدمشقي الكاتب، والد احملدث الذكي حممد، وأ
سليمان بن عبد الكرمي االنصاري، والد شيختنا فاطمة، وأبو املنصور ظافر بن طاهر املطرز ابن شحم 

باالسكندرية، وشيخ الشيوخ تاج الدين عبد اهللا بن عمر بن علي بن محويه اجلويين مث الدمشقي، 
لسلطان جنم الدين أيوب بن الكامل، واحلافظ أبو القاسم القاسم بن واملغيث جالل الدين عمر ابن ا

  حممد بن أمحد بن



__________  
  .يف اجلواهر املضية انه تويف يوم اجلمعة تاسع حمرم) ١(
 - ٦٤٣ اي يف سنة -وفيها : "  ه وقال٦٤٣قيد ابن العماد احلنبلي يف الشذرات وفاته يف سنة ) ٢(

  . اليت قبلها مشس االئمة الكردريوجزم ابن كمال انه تويف يف
[ * ]  

)٢٣/١١٣(  

  

الطيلسان االنصاري القرطيب، وأبو الضوء قمر بن هالل بن بطاح القطيعي البقال، والنفيس أبو 
الربكات حممد بن احلسني بن رواحة احلموي الضرير، واالديب مهذب الدين حممد بن علي بن علي بن 

ر يف عشر املئة، وصاحب محاة املظفر تقي الدين حممود بن املنصور علي ابن القامغاز احللي الشاعر مبص
  حممد بن عمر االيويب، والنجيب ناصر بن منصور

  ).١(العرضي، ومجال الدين يوسف ابن املخيلي 
  

 بن أمحد االنصاري احلافظ املفيد حمدث االندلس أبو القاسم القاسم بن حممد*  ابن الطيلسان - ٨٧
  .القرطيب

  .س وسبعني ومخس مئة تقريباولد سنة مخ
وروى عن جده المه أيب القاسم ابن الشراط، وأيب العباس بن مقدام، وعبد احلق اخلزرجي، وأيب احلكم 

  .بن حجاج، وخلق، وصنف الكتب، وكان بصريا بالقراءات والعربية أيضا
  .ويل خطابة مالقة بعد ذهاب قرطبة وأقرأ ا، وحدث

__________  
  ).٢٣٨رقم (بفتح مث كسر، من بالد برقة باملغرب، وسيأيت " خميل " منسوب إىل ) ١(

القاسم : ، وفيه يسوق نسبه فيقول١٠٢ الورقة ٣ج ) النسخة االزهرية(تكملة الصلة البن االبار (*) 
بن حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان بن حممد بن سليمان االنصاري االوسي من أهل قرطبة يكىن أبا 

، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة البن ٢٧: بن الطيلسان، برنامج الرعيينالقاسم ويعرف با
، تذكرة ١٠٩٠ الترمجة ٥٦٦ - ٥٥٧ من السفر اخلامس ٢قسم ) احسان عباس(عبدامللك املراكشي 

، )وهو سهو(، وفيه أنه القاسم بن أمحد بن حممد ١١٣٩ الترمجة ١٤٢٨ - ١٤٢٦ / ٤احلفاظ للذهيب 
، ٢٦٠١ الترمجة ٢٣ / ٢: ، غاية النهاية٢١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (م للذهيب تاريخ االسال



  .٢١٦ - ٢١٥ / ٥: ، شذرات الذهب١٩٣١ الترمجة ٢٦١ / ٢بغية الوعاة للسيوطي 
[ * ]  

)٢٣/١١٤(  

  

  ).١(تويف سنة اثنتني وأربعني وست مئة 
  .يف العوايل " الوعد" كتب إيل ابن هارون أنه مسع من ابن الطيلسان كتاب 

  
عمر بن ) ٢(من بيت علم وسيادة حبلب العالمة كمال الدين أبو هاشم *  ابن العجمي - ٨٨

  .الشافعي) ٣( بن عبدالرمحن بن احلسن عبدالرحيم
  .تفقه بطاهر بن جهبل، ومسع من حيىي الثقفي وغريه

  .دروسا مخسا وعشرين مرة" املهذب " ألقى : يقال
  .وكان ذا وسواس يف املياه

  .روى عنه عباس بن بزوان، وغريه
  ).٥(سنة اثنتني وأربعني وست مئة، وله مخس ومثانون سنة ) ٤(مات يف رجب 

__________  
  .ذكر ابن االبار وابن عبدامللك املراكشي والذهيب يف تاريخ االسالم انه تويف يف شهر ربيع اآلخر) ١(

 ه وفيها ٦٤٢ ضمن وفيات سنة ١٧ورقة صلة التكملة لشرف الدين احلسيين بورقة ملحقة بال(*) 
أبو القاسم عمر ابن الشيخ أيب صاحل عبدالرحيم بن عبدالرمحن بن احلسن بن : يسوق نسبه كاآليت

عبدالرمحن بن طاهر بن حممد بن حممد بن احلسني بن علي الكرابيسي احلليب الشافعي املعروف بابن 
  .٢٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (للذهيب انتهى، تاريخ االسالم ...العجمي املنعوت بالكمال

  .أبو القاسم: يف صلة التكملة للحسيين) ٢(
انظر ) جد املترجم له(بدال من احلسن، وذكر ذلك يف ترمجة عبدالرمحن ) احلسني(ذكر االسنوي انه ) ٣(

  . وذلك تصحيف٣٩٦ الترمجة ٤٤٠ / ١طبقات الشافعية 
  .تاريخ االسالم أن وفاته كانت يف احلادي عشر من رجبذكر احلسيين يف الصلة والذهيب يف ) ٤(
  ذكر احلسيين انه ولد يف الثالث عشر من حمرم واضاف وتابعه الذهيب يف تاريخ االسالم) ٥(

  . ه٥٥٧ان ذلك كان سنة 
[ * ]  

)٢٣/١١٥(  



  

  !ومن وسواسه أنه نزل يف قدره محام فضاق نفسه مث مات 
  

 بن ظافر بن إمساعيل، االسكندراين املالكي، عرف بابن بن طاهرأبو املنصور ظافر *  ابن شحم - ٨٩
  .املطرز) ١(شحم 

  .سنة) ٢(عاش مثانيا ومثانني 
  .مسع من السلفي، وابن عوف

  .روى عنه الدمياطي، والغرايف، ومجاعة
  .سنة اثنتني وأربعني وست مئة) ٣(مات يف ربيع االول 

  
 مام الفقيه مجال الدين أبو الفضل يوسف بن عبد املعطيالشيخ اجلليل الصدر اال* *  ابن املخيلي - ٩٠

  االسكندراين ابن) ٤(بن منصور بن جنا بن منصور الغساين 
__________  

 وذكر أن له منه اجازة كتب ا إليه ٣١٦٠ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ج ) ١(
أيا (، تاريخ االسالم ١٧٢ / ٥: عرب للذهيب، ال١٤من االسكندرية، صلة التكملة للحسيين الورقة 

  .٣١٤ - ٣١٣ / ٥، شذرات الذهب ٣٥٢ / ٦، النجوم الزاهرة ١٧ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا 
سحم بالسني املهملة، مصحف فقد ضبطها املنذري واحلسيين باالشني : يف النجوم والشذارت) ١(

  .املعجمة
  . ه٥٥٤سالم ان مولده سنة ذكر املنذري واحلسيين والذهيب يف تاريخ اال) ٢(
  .ذكر املنذري واحلسيين والذهيب يف تاريخ االسالم أن وفاته كانت يف النصف من شهر ربيع االول) ٣(

 تاريخ االسالم ١٧٣ / ٥: ، العرب للذهيب١٦صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين، الورقة (* *) 
: ، النجوم الزاهرة١٣٤٩تبه بتحرير املشتبه ، تبصري املن٢٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (للذهيب 

  .٢١٦ / ٥، شذرات الذهب ٣٥٢ / ٦
  .مصحف" العسايل : " يف النجوم الزاهرة) ٤(

[ * ]  

)٢٣/١١٦(  

  



  .من بالد برقة: املالكي، من كرباء أهل الثغر، وخميل) ١(املخيلي 
  ).٢(ولد سنة مثان وستني 

  .، وأيب الطيب بن اخللوفومسع من احلافظ السلفي، وأيب الطاهر بن عوف
حدثنا عنه الضياء السبيت، والدمياطي، واالبرقوهي، وحممد بن أيب القاسم الصقلي، وأبو احلسن علي بن 

  .املنري، واملفسر أبو عبد اهللا ابن النقيب وغريهم
  .إنه دخل دمشق: قال يل: قال ابن احلاجب

  . وست مئةمجادى اآلخرة سنة اثنتني وأربعني) ٣(تويف يف سابع : قلت
أخربنا يوسف بن عبد املعطي، : قرأت على حممد بن سليمان املفسر وعبد املؤمن بن خلف احلافظ، قاال

أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد االصبهاين، أخربنا نصر بن أمحد، اخربنا عمر بن أمحد العكربي، أخربنا 
سفيان بن عيينة، عن عاصم بن حممد بن حيىي بن عمر الطائي، حدثنا أبو جدي علي بن حرب، حدثنا 

رب إين : أحب الكالم إىل اهللا عزوجل أن يقول العبد وهو ساجد: " دلة، عن زر، عن علي، قال
  ظلمت، ريب

__________  
  تصحفت لفظة املخيلي يف املطبوع من تذكرة احلفاظ إىل احملبلي باحلاء املهملة) ١(

  ).١٤٢٨: تذكرة احلفاظ(والباء املوحدة 
  .احلسيين ان مولده يف مجاددى اآلخرة من هذه السنةذكر ) ٢(
  .ذكر احلسيين يف صلة التكملة أن وفاته كانت يف ليلة السابع من مجادى اآلخرة) ٣(

  . وهو سهو٦٤٣وقد ذكر العالمة املرحوم الدكتور مصطفى جواد وفاته يف سنة 
[ * ]  

)٢٣/١١٧(  

  

  ).١" (فاغفر يل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت 
  

 ابن احملدث االمام العامل احلافظ املتقن القدوة الصاحل سيف الدين أبو العباس أمحد*  ابن اد - ٩١
الفقيه جمد الدين عيسى ابن االمام العالمة موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، املقدسي 

  .الصاحلي احلنبلي
  .ولد سنة مخس وست مئة

  .ن احلرستاين، وابن مالعب، وجده، ومجاعةومسع أبا اليمن الكندي، واب



، )٢(وخترج خباله احلافظ ضياء الدين، وارحتل، وله مثاين عشرة سنة، فسمع من الفتح بن عبد السالم 
وعلي بن بوزندار، وأيب علي ابن اجلواليقي وطبقتهم، مث ارحتل إىل بغداد أيضا سنة ست وعشرين، 

  .يثوكتب الكثري، ومجع، وصنف، وبرع يف احلد
وكان ثقة ثبتا، ذكيا، سلفيا، تقيا، ذا ورع وتقوى، وحماسن مجة، وتعبد وتأله، ومروءة تامة، وقول 

  .باحلق، وي عن املنكر، ولو عاش لساد يف العلم والعمل فرمحه اهللا تعاىل
  .وكتب لنفسه وباالجرة وأفاد الطلبة

__________  
  .موقوف وسنده حسن) ١(

، العرب ١١٤٧ الترمجة ١٤٤٧ - ١٤٤٦ / ٤، تذكرة احلفاظ ٣٥: لورقةصلة التكملة للحسيين ا(*) 
   الورقة٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١٧٤ / ٥: للذهيب

 ٢٤١ / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة البن رجب٣٢٤٩ الترمجة ٢٧٣ / ٧، الوايف بالوفيات ٢٥ - ٢٤
، شذرات ١١١٦ الترمجة ٥٠٤: حلفاظ للسيوطي، طبقات ا٣٥٣ / ٦: ، النجوم الزاهرة٣٤٧الترمجة 
  .٢١٧ / ٥: الذهب

  .اخل..ورحل إىل بغداد سنة ثالث وعشرين فسمع الفتح بن عبد السالم: يف تاريخ االسالم) ٢(
[ * ]  

)٢٣/١١٨(  

  

  ).١(روى عنه أبو بكر أمحد بن حممد الدشيت وغريه، وعاش مثانيا وثالثني سنة 
  .أربعني وست مئة، ودفن عند آبائه، وله مصنف يف السماعتويف يف أول شعبان سنة ثالث و

أخربنا أمحد بن حممد املعلم، أخربنا أمحد بن عيسى احلافظ، أخربنا حممد بن أيب املعايل الصويف وغريه، 
أخربنا أبو بكر ابن الزاغوين، أخربنا أبو القاسم ابن البسري، حدثنا أبو طاهر الذهيب، حدثنا : قالوا

قال : حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: ا أبو نصر التمار والعيشي، قاالالبغوي، حدثن
  .غريب تفرد به محاد" حفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بالشهوات : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عن القعنيب عنه، ويرويه محاد أيضا عن خاله محيد الطويل عن أنس) ٢(أخرجه مسلم 
  

 بن علي الشيخ املسند الصالح رحلة الوقت أبو احلسن علي بن أيب عبيداهللا احلسني*  املقري  ابن- ٩٢
  .بن منصور ابن املقري البغدادي االزجي املقرئ احلنبلي النجار نزيل مصر

__________  



  حدثنا عنه أبو بكر الدشيت ومات قبل أوان الرواية فانه عاش مثانيا: يف تاريخ االسالم) ١(
  . سنةوثالثني

  ).٢٨٢٢(يف اجلنة ) ٢(
  ).٢٥٦٢(ورواه الترمذي يف صفة اجلنة 

، ٣٤٧ - ٣٤٢: ، تكملة اكمال االكمال البن الصابوين٣٨ - ٣٧صلة التكملة للحسيين الورقة (*) 
، العرب للذهيب ١١٣ / ٢، دول االسالم ٣٣ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب 

، وانظر أيضا النجوم ١٤٣٢ / ٤ يف تذكرة احلفاظ ٦٤٣ن توفوا يف سنة  وقد ذكره فيم١٧٨ / ٥
، تاج العروس شرح ٥١: الورقة / ٣ وتوضيح املشتبه، ٢٢٣ / ٥، شذرات الذهب ٣٥٥ / ٦الزاهرة 
  ).٥١٣ / ٣مادة قري (القاموس 

[ * ]  

)٢٣/١١٩(  

  

  .ولد ليلة الفطر سنة مخس وأربعني ومخس مئة
ربي، وأبو بكر ابن الزاغوين، واحلافظ ابن ناصر، وسعيد ابن البناء، وأبو وأجاز له نصربن نصر العك

  .الكرم ابن الشهرزوري، وأبو جعفر العباسي، وعدة
  .وقد كان ميكنه السماع منهم

مث مسع بنفسه من معمر بن الفاخر، وشهدة الكاتبة، وعبد احلق بن يوسف، وأمحد بن الناعم، وعيسى بن 
  .ي بن شريويه، وبدمشق من ابن صدقة احلراينأمحد الدوشايب، وأيب عل

وحدث ببغداد، مث قدم دمشق يف سنة اثنتني وثالثني، فحدث، وأقام ا حنوا من سنتني، مث حج، وحدث 
  .خبيرب، وباحلرم، وجاور، مث سار إىل مصر، وروى ا الكثري

وة، صابرا على أهل كان شيخا صاحلا كثري التهجد والعبادة والتال: قال احلافظ تقي الدين عبيد
  .احلديث

كان من عباد اهللا الصاحلني، كثري التالوة مشتغال بنفسه، مات يف ): ١(وقال احلافظ عز الدين احلسيين 
  نصف ذي القعدة سنة ثالث واربعني

  .وست مئة
حدث عنه أئمة وحفاظ، وحدثين عنه الدمياطي، والسبيت، وأبو علي ابن اخلالل، واجلالل عبد : قلت
 القاضي، وزينب بنت القاضي حميي الدين، وحممد بن يوسف الذهيب، وحممد بن عبد الكرمي املنعم

  ،)٢(املنذري 



__________  
  .٣٨صلة التكملة لوفيات النقلة، الورقة ) ١(
  .هذا هو ابن أخي احلافظ عبد العظيم املنذري) ٢(

[ * ]  

)٢٣/١٢٠(  

  

مكرم الكاتب، وحممد بن مظفر املالكي، واحلافظ وعيسى املغازي، وحممد بن يوسف احلنبلي، وحممد بن 
أبو احلسني ابن الفقيه، وشهاب بن علي، وصليح الصوايب، وبيربس القيمري، وعبد اهللا بن عمر 
اجلميزي، وحممد بن مشرف، والبهاء ابن عساكر، وخلق، وآخر من روى عنه بالسماع يونس 

  .العسقالين
  

، الفقيه العامل أبو القاسم االنصاري االسكندراين املالكي أوسمحزة بن عمر بن عتيق بن *  الغزال - ٩٣
  .الغزال الدالل، وكان له حانوت بقيسارية الغزل بالثغر

  .حدث عن السلفي
  .، وأبو حممد الدمياطي، والضياء السبيت، وآخرون)١(روى عنه ابن احلوانية، وأبو حامد ابن الصابوين 

  .ني وست مئةتويف يف ثالث ذي احلجة سنة إحدى وأربع
  وفيها تويف الصريفيين احملدث، وأعز بن كرم البزاز، وعبد احلق

ابن خلف احلنبلي، واملخلص عبد الواحد بن هالل، وابن القبيطي، والوفاء عبدامللك بن احلنبلي، وعلي 
بن زيد التسارسي، وعلي بن أيب الفخار، وقيصر بن فريوز البواب، وكرمية الزبريية، وكرمية بنت عبد 

  احلق
__________  

 وفيه أنه الغزويل، صلة التكملة ٣١٤٠ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ج (*) 
أيا ( وفيها أنه الغزيل، تاريخ االسالم للذهيب ٥٦٥ أو ٥٦٤ وذكر انه مولود سنة ١٠الورقة : للحسيين
 / ٥: ، شذرات الذهب١٦٨ / ٥:  وفيه أنه الغزايل، العرب للذهيب٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا 
٢١١.  

  .مل يذكره ابن الصابوين يف تكملة اكمال االكمال) ١(
[ * ]  

)٢٣/١٢١(  



  

القضاعية مبصر، وكرمية بنت احملدث عبدالرمحن بن نسيم الدمشقية، وابن حمارب القيسي، وحماسن 
  .اجلوبري، ويونس السقباين

  
 بن  واالدباء علم الدين أبو احلسن علي بن حممدالشيخ االمام العالمة شيخ القراء*  السخاوي - ٩٤

  .اهلمداين، املصري، السخاوي، الشافعي، نزيل دمشق) ١(عبد الصمد بن عطاس 
  .ولد سنة مثان ومخسني، أو سنة تسع

وقدم الثغر يف سنة اثنتني وسبعني، ومسع من أيب طاهر السلفي، ومن أيب الطاهر بن عوف، ومبصر من أيب 
   علي، وأيب القاسم البوصريي، وإمساعيل بن ياسني، وبدمشق من ابن طربزذ،اجليوش عساكر بن
__________  

 ٦١٩، وذكر فيه أنه كتب هذه الترمجة سنة ٦٦ - ٦٥ / ١٥) دار املأمون(معجم االدباء لياقوت ) ١(
 الترمجة ٣١٢ - ٣١١ / ٢: والسخاوي بدمشق كهل حييا، إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي

  ، عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان٧٥٩ - ٧٥٨ / ٨: ، مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي٤٩٤
 ٣٤١ - ٣٤٠ / ٣ ب، وفيات االعيان ١٠ الورقة ٥ج ) ٢٣٢٦اسعد افندي (البن الشعار املوصلي 

 الترمجة ٤، تلخيص جممع اآلداب البن الفوطي ج ٣٢، صلة التكملة للحسيين الورقة ٤٥٦الترمجة 
 - ٣٣ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣ايا صوفيا ( تاريخ االسالم للذهيب ١٧٤ / ٤: خ ايب الفدا، تاري٨٨٠
، ٥٠٣، معرفة القراء الكبار للذهيب ١١٢ / ٢: ، دول االسالم للذهيب١٧٨ / ٥: ، العرب للذهيب٣٥

، طبقات الشافعية الكربى ١٥٥ - ١٥٤تلخيص أخبار النحويني واللغويني البن مكتوم الورقة 
 الترمجة ٦٩ - ٦٨ / ٢، طبقات الشافعية لالسنوي ١٢٠٠ الترمجة ٢٩٨ - ٢٩٧/  ٨للسبكي، 

، الترمجة ٥٧١ - ٥٦٨ / ١: ، غاية النهاية يف طبقات القراء١٧٠ / ١٣: ، البداية والنهاية٦٥٨
، ١٧٦٨ الترمجة ١٩٤ - ١٩٢ / ٢: ، بغية الوعاة للسيوطي٣٥٤ / ٦: ، النجوم الزاهرة٢٣١٨

، ٨٣ الترمجة ٤١٣ - ٤١٢ / ١: ، حسن احملاضرة للسيوطي٢٦ - ٢٥: يطبقات املفسرين للسيوط
  .٢٢٢ / ٥: شذرات الذهب

  ).بالغني املعجمة(غطاس : يف صلة التكملة للحسيين) ١(
[ * ]  

)٢٣/١٢٢(  

  



  .والكندي، وحنبل، وتال بالسبع على الشاطيب، وأيب اجلود، والكندي، والشهاب الغزنوي
القراءات عن الغزنوي والكندي، وكانا أعلى إسنادا من اآلخرين، امتنع وأقرأ الناس دهرا، وما أسند 
ومل يكن بأخرة يرى االقراء به وال مبا زاد على السبع، ) ١" (املبهج " من ذلك النه تال عليهما ب 

  .إنه اجتنب ذلك ملنام رآه: فقيل
  .عللها، جمودا هلا، بارعا يف التفسريوكان إماما يف العربية، بصريا باللغة، فقيها، مفتيا، عاملا بالقراءات و

صنف وأقرأ وأفاد، وروى الكثري وبعد صيته، وتكاثر عليه القراء، تال عليه مشس الدين أبو الفتح 
  االنصاري، وشهاب الدين أبو شامة، ورشيد الدين ابن أيب الدر، وزين الدين الزواوي،

لدين الفاضلي، ورضي الدين جعفر بن وتقي الدين يعقوب اجلرائدي، والشيخ حسن الصقلي، ومجال ا
دنوقا، ومشس الدين حممد ابن الدمياطي، ونظام الدين حممد بن عبد الكرمي التربيزي، والشهاب ابن 

  .مزهر، وعدة
وحدث عنه الشيخ زين الدين الفارقي، واجلمال ابن كثري، والرشيد ابن املعلم، وحممد بن قامياز 

ي، وإبراهيم ابن املخرمي، وأبو علي ابن اخلالل، وإبراهيم بن الدقيقي، واخلطيب شرف الدين الفزار
  .النصري، وإمساعيل بن مكتوم، والزين إبراهيم ابن الشريازي، وآخرون

وكان من سعة علومه وفضائله دينا، حسن االخالق، حمببا إىل الناس، وافر احلرمة، مطرحا للتكلف، 
  .ليس له شغل إال العلم ونشره

__________  
  .بهج يف القراآت السبعة لسبط اخلياطامل) ١(

[ * ]  

)٢٣/١٢٣(  

  

منري الدياجي " ، وكتاب "مجال القراء " يف جملد، وله كتاب " والرائية " يف جملدين، " الشاطبية " شرح 
يف أربع جملدات، " املفصل " ، وبلغ يف التفسري إىل الكهف، وذلك يف أربع جملدات، وشرح "يف اآلداب 

  .نثروله النظم وال
وكان يترخص يف إقراء اثنني فأكثر كل واحد يف سورة، ويف هذا خالف السنة، الننا أمرنا باالنصات إىل 

  .قارئ لنفهم ونعقل ونتدبر
وقد وفد على السلطان صالح الدين بظاهر عكا يف سنة ست ومثانني زمن احملاصرة فامتدحه بقصيدة 

  .بني املمدوحني يف املوت أزيد من مئة عامطويلة، واتفق أنه امتدح أيضا الرشيد الفارقي، و
  ويف ثاين عشر مجادى اآلخرة سنة ثالث): ١(قال االمام أبو شامة 



وأربعني وست مئة تويف شيخنا علم الدين عالمة زمانه وشيخ أوانه مبرتله بالتربة الصاحلية، وكان على 
  .لتفسري، وفنون العربيةجنازته هيبة وجاللة وإخبات، ومنه استفدت علوما مجة كالقراءات، وا

  .كان يقرئ بالتربة وله حلقة باجلامع: قلت
  

  بن أيب البقاء) ٢ (الشيخ اجلليل الصاحل املسند أبو بكر حممد بن سعيد*  ابن اخلازن - ٩٥
__________  

  .١٧٧: ذيل الروضتني) ١(
كملة لشرف ، صلة الت١٩٢ الترمجة ٢٨٤ - ٢٨٣ / ١ذيل تاريخ مدينة السالم البن الدبيثي ) ٢(

، ٣٨ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣ايا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٣٩ - ٣٨الدين احلسيين الورقة 
 / ٥: ، العرب للذهيب١٠٢ الترمجة ٥٣ - ٥٢ / ١املختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي للذهيب 

  .٢٢٦ / ٥: هب، شذرات الذ٣٥٥ / ٦، النجوم الزاهرة )سعد( وقد تصحف اسم ابيه فيه إىل ١٧٩
  .وهو تصحيف" سعد : " يف العرب) ٢(

[ * ]  

)٢٣/١٢٤(  

  

  .املوفق ابن علي ابن اخلازن النيسابوري مث البغدادي الصويف
  .ولد يف صفر سنة ست ومخسني ومخس مئة

ومسع أبا زرعة املقدسي، وأبا بكر أمحد بن املقرب، وشهدة الكاتبة، وأبا العالء بن عقيل، ومجاعة، وهو 
  ".مسند الشافعي " اة من رو

حدث عنه جمدالدين ابن العدمي، وعز الدين الفاروثي، وعالء الدين ابن بلبان، وتقي الدين ابن 
الواسطي، وابن الزين، وحميي الدين ابن النحاس، وابن عمه اء الدين أيوب، ومجال الدين الشريشي، 

   وآخر من حدث عنهوتاج الدين الغرايف، ومن القدماء ابن الدبيثي وابن النجار،
  .بيربس العدميي

وكان شيخا صينا، متدينا، مسمتا، من جلة الصوفية، وقد روى عنه باالجازة املطعم، وابن سعد، وابن 
  .الشريازي، والبهاء ابن عساكر، وست الفقهاء بنت الواسطي، وهدية بنت مؤمن، وآخرون

  .ت مئة ببغدادتويف يف السابع والعشرين من ذي احلجة سنة ثالث وأربعني وس
  

 بن عبد املنعم بن علي بن أيب الدم العالمة شهاب الدين إبراهيم بن عبد اهللا*  ابن أيب الدم - ٩٦



  .اهلمداين احلموي الشافعي
__________  

كتب الدكتور حميي هالل السرحان دراسة موسعة عن ابن أيب الدم يف اجلزء االول من رسالته اليت ) ١(
أدب ( بعنوان ١٩٨٢ة والقانون جبامعة االزهر لنيل شهادة الدكتوراه سنة قدمها إىل كلية الشريع

البن أيب الدم ونالت مرتبة الشرف االوىل، وهي اآلن حتت الطبع ضمن سلسلة احياء التراث ) القضاء
االسالمي اليت تصدرها وزارة االوقاف والشؤون الدينية يف اجلمهورية العراقية، ويف مفتتحها قائمة 

  .ر القدمية واحلديثة اليت ترمجت لهباملصاد
[ * ]  

)٢٣/١٢٥(  

  

  .مسع أبا أمحد بن سكينة
  .الغطريف" جبزء " وحدث مبصر ودمشق ومحاة 

" و " أدب القضاة " حدثنا عنه الشهاب الدشيت، وويل القضاء حبماة وترسل عن ملكها، وصنف 
 ذلك، وله نظم جيد وفضائل ، وألف يف الفرق االسالمية، وغري"تارخيا " ومجع " مشكل الوسيط 

  .وشهرة
  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وست مئة وله ستون سنة سوى أشهر رمحه اهللا

  
 بن إمساعيل بن منصور، الشيخ  الضياء املقدسي حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبدالرمحن- ٩٧

اء الدين أبو عبد اهللا السعدي املقدسي االمام احلافظ القدوة احملقق اود احلجة بقية السلف ضي
  .اجلماعيلي مث الدمشقي الصاحلي احلنبلي صاحب التصانيف والرحلة الواسعة

  .ولد سنة تسع وستني ومخس مئة بالدير املبارك بقاسيون
__________  

 ٤، تذكرة احلفاظ ٣٣، صلة التكملة لشرف الدين احلسيين الورقة ١٧٧ذيل الروضتني اليب شامة (*) 
 ٣٩ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١١٢٩ الترمجة ١٤٠٦ - ١٤٠٥/ 
 ٦٥ / ٤: ، الوايف بالوفيات١٧٩ / ٥: ، العرب للذهيب ايضا١١٣ - ١١٢ / ٢: ، دول االسالم٤١ -
، البداية ٤٧٧، الترمجة ٤٢٧ - ٤٢٦ / ٣: ، فوات الوفيات البن شاكر١٥١٥، الترمجة ٦٦ -

، ٣٤٥ الترمجة ٢٤٠ - ٢٣٦ / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة البن رجب١٧٠ - ١٦٩ / ١٣ :والنهاية
  .٢٢٤ / ٥: ، شذرات الذهب٣٥٤ / ٦: النجوم الزاهرة



واعلم أن الذهيب مل يذكر هنا وفاته وقد قيدها يف تاريخ االسالم بأا كانت يوم االثنني الثامن والعشرين 
 مئة وهو املوافق ملا ذكره احلسيين يف صلة التكملة من مجادى اآلخرة سنة ثالث واربعني وست

إىل ثامن عشر يف ذيل ) ثامن عشرين(والصفدي يف الوايف بالوفيات، وهو الصواب، وقد تصحفت 
طبقات احلنابلة البن رجب، وقد وردت وفاته يف العرب يف السادس والعشرين من مجادى اآلخرة، 

  .فليالحظ ذلك
[ * ]  

)٢٣/١٢٦(  

  

  .احلافظ السلفي، وشهدة الكاتبة، وعبد احلق اليوسفي، وخلق كثريوأجاز له 
ومسع يف سنة ست وسبعني وبعدها من أيب املعايل بن صابر، واخلضر بن طاووس، والفضل ابن البانياسي، 

  وعمر بن محويه، وحيىي
حلراين، وعبد الثقفي، وأمحد بن علي بن محزة ابن املوازيين، وحممد بن محزة بن أيب الصقر، وابن صدقة ا

الرمحن بن علي اخلرقي، وإمساعيل اجلرتوي، وبركات اخلشوعي، وخلق كثري، بدمشق، وأيب القاسم 
والبوصريي، وإمساعيل بن ياسني، وعدة مبصر، وأيب جعفر الصيدالين، والقاسم بن أيب املطهر الصيدالين، 

وزاهر بن أمحد الثقفي، واملؤيد بن وعفيفة الفارفانية، وخلف بن أمحد الفراء، وأسعد بن سعيد بن روح، 
االخوة، وخلق بأصبهان، واملؤيد الطوسي، وزينب الشعرية، وعدة بنيسابور، وأيب روح عبداملعز بن 

حممد، وطائفة، راة، وأيب املظفر ابن السمعاين، ومجاعة، مبرو، واالفتخار اهلامشي، حبلب، وعبد القادر 
  .وصل، ومذان، وغري ذلكالرهاوي وغريه حبران، وعلي بن هبل بامل

  .وبقي يف الرحلة املشرقية مدة سنني
نعم، ومسع ببغداد من املبارك بن املعطوش، وأيب الفرج ابن اجلوزي، وابن أيب اد احلريب، وأيب أمحد ابن 

سكينة، واحلسني بن أيب حنيفة، واحلسن بن أشنانة الفرغاين وخلق كثري ببغداد، وخترج باحلافظ عبد 
 وبرع يف هذا الشأن، وكتب عن أقرانه، ومن هو دونه، كخطيب مردا، والزين ابن عبد الدائم، الغين،

  وحصل االصول الكثرية، وجرح وعدل، وصحح وعلل، وقيد وأمهل، مع الديانة واالمانة، والتقوى

)٢٣/١٢٧(  

  

  .والصيانة، والورع والتواضع والصدق واالخالص وصحة النقل
" ومل يتم يف ثالث جملدات، " االحكام " جملد، كتاب " فضائل االعمال " اب ومن تصانيفه املشهورة كت



  وعمل" االحاديث املختارة 
فضائل " ثالثة أجزاء، " مناقب احملدثني " يف حنو من ستني جزءا، " املوافقات " نصفها يف ست جملدات، 

فضائل " جملد كبري " ة املقادسة سري" جزآن، " صفة النار " ثالثة أجزاء، " صفة اجلنة " جزآن، " الشام 
سرية شيخيه احلافظ عبد " جزء، " النهي عن سب االصحاب " جزء " ذكر احلوض " جزء، " القرآن 

  .أربعة أجزاء" الغين والشيخ املوفق 
  .جزء" فضل العلم " جزء، " قتال الترك " 

  .مهذبةومل يزل مالزما للعلم والرواية والتأليف إىل أن مات، وتصانيفه نافعة 
أنشأ مدرسة إىل جانب اجلامع املظفري، وكان يبين فيها بيده، ويتقنع باليسري، وجيتهد يف فعل اخلري، 

ونشر السنة، وفيه تعبد واجنماع عن الناس، وكان كثري الرب واملواساة، دائم التهجد، أمارا باملعروف، 
  .بنفسه رضي اهللا عنهي املنظر، مليح الشيبة، حمببا إىل املوافق واملخالف، مشتغال 

حافظ، : سألت زكي الدين الربزايل عن شيخنا الضياء، فقال: قال عمر بن احلاجب فيما قرأت خبطه
  .ثقة، جبل، دين، خري

ما جاء بعد الدار قطين : وقرأت خبط إمساعيل املؤدب أنه مسع الشيخ عز الدين عبدالرمحن ابن العز يقول
  .مثل شيخنا الضياء، أو كما قال

رحم اهللا شيخنا ابن عبد الواحد، كان عظيم الشأن يف احلفظ :  احلافظ شرف الدين يوسف بن بدروقال
  ومعرفة الرجال، هو كان املشار إليه

)٢٣/١٢٨(  

  

  .يف علم صحيح احلديث وسقيمه ما رأت عيين مثله
لماء شيخنا الضياء شيخ وقته ونسيج وحده علما وحفظا وثقة ودينا من الع: وقال عمر بن احلاجب

  .الربانيني، وهو أكرب من أن يدل عليه مثلي
ابن نقطة، وابن النجار، وسيف الدين ابن اد، وابن االزهر : روى عنه خلق كثري، منهم: قلت

الصريفيين، وزكي الدين الربزايل، وجمد الدين ابن احللوانية، وشرف الدين ابن النابلسي، وابنا أخويه 
ري والشيخ مشس الدين حممد ابن الكمال عبد الرحيم، واحلافظ أبو الشيخ فخر الدين علي ابن البخا

العباس ابن الظاهري، وأبو عبد اهللا حممد بن حازم، والعز ابن الفراء، وأبو جعفر ابن املوازيين، وجنم 
الدين موسى الشقراوي، والقاضي تقي الدين سليمان بن محزة، وأخواه حممد وداود، وإمساعيل بن 

باز، وعثمان بن إبراهيم احلمصي، وسامل بن أيب اهليجاء القاضي، وحممد ابن خطيب بيت إبراهيم بن اخل
االبار، وأبو علي بن اخلالل، وعلي بن بقاء امللقن، وأبو حفص عمر بن جعوان، وعيسى بن معايل 



 السمسار، وعيسى بن أيب حممد العطار، وعبد اهللا بن أيب الطاهر املقدسي، وزينب بنت عبد اهللا ابن
  .الرضي، وعدة

كتب أبو عبد اهللا خبطه، وحصل االصول، ومسعنا منه : قال احلافظ حمب الدين ابن النجار يف تارخيه
وبقراءته كثريا، مث إنه سافر إىل أصبهان فسمع ا من أيب جعفر الصيدالين ومن مجاعة من أصحاب 

  .فاطمة اجلوزدانية
الكبار خبطه، وحصل النسخ ببعضها مة عالية، وجد وأقام راة ومرو مدة، وكتب الكتب : إىل أن قال

واجتهاد وحتقيق وإتقان، كتبت عنه ببغداد ونيسابور ودمشق، وهو حافظ متقن ثبت صدوق نبيل حجة 
  عامل

)٢٣/١٢٩(  

  

باحلديث وأحوال الرجال، له جمموعات وخترجيات، وهو ورع تقي زاهد عابد حمتاط يف أكل احلالل، 
  ولعمري ما رأت عينايجماهد يف سبيل اهللا 

  .مثله يف نزاهته وعفته وحسن طريقته يف طلب العلم
 -أخربين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد، أخربنا أبو جعفر الصيدالين، اخربنا أبو علي احلداد : مث قال

 أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا ابن خالد، حدثنا احلارث بن حممد، حدثنا يزيد بن -يعين حضورا 
ارون، حدثنا محيد الطويل، عن أنس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش شقه ه

أو فخذه وآىل من نسائه شهرا، فجلس يف مشربة له درجها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى م 
كع فاركعوا وإذا إمنا جعل االمام ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا ر: " جالسا وهم قيام، فلما سلم قال

ونزل التسع وعشرين، " سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا 
  ).١" (إن الشهر تسع وعشرون : " يا رسول اهللا إنك آليت شهرا قال: قالوا

  .، فذكرهأخربنا شيخنا احلافظ ضياء الدين حممد: أخربين ذا القاضي تقي الدين سليمان بن محزة قال
__________  

باب الصالة يف السطوح واملنرب واخلشب من : يف الصالة) ٣٧٨(أخرجه البخاري : قال شعيب) ١(
طريق حممد بن عبدالرحيم، عن يزيد بن هارون ذا االسناد، وأخرجه من طرق عن محيد بن البخاري 

وأخرجه من ) ٦٩٠(، والترمذي )٦٦ / ٦والنسائي ) ٦٦٨٤(و ) ٥٢٨٩(و ) ٥٢٠١(و ) ١٩١١(
) ٧٣٣(و ) ٧٣٢(و ) ٦٨٩( والبخاري ١٣٥ / ١طرق عن ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك 

باب أئتمام املأموم باالمام، والشافعي يف الرسالة : يف الصالة) ٤١١(، ومسلم )١١١٤(و ) ٨٠٥(و 



)٦٩٦.(  
[ * ]  

)٢٣/١٣٠(  

  

لعراق مؤرخ العصر حمب الدين أبو عبد اهللا حممد االمام العامل احلافظ البارع حمدث ا*  ابن النجار - ٩٨
  . بن حسن بن هبة اهللا بن حماسن البغدادي، ابن النجاربن حممود

  .مولده يف سنة مثان وسبعني ومخس مئة
أول مساعه يف سنة مثان ومثانني وهو قليل، وأول دخوله يف الطلب وهو حدث سنة ثالث وتسعني، 

كليب، وحيىي بن بوش، وذاكر بن كامل، واملبارك ابن املعطوش، فسمع من أيب الفرج عبد املنعم بن 
وأيب الفرج ابن اجلوزي، وأصحاب ابن احلصني، وقاضي املرستان، مث أصحاب ابن ناصر، وأيب الوقت، 
مث يرتل إىل أصحاب ابن البطي، وشهدة، وتال بالعشرة وغريها على أيب أمحد عبد الوهاب ابن سكينة، 

  .ومجاعة
أصبهان، فسمع ا من عني الشمس الثقفية، واملوجودين، وإىل هراة، فسمع من أيب روح وارحتل إىل 

  عبداملعز بن حممد، وإىل
__________  

، عقود اجلمان يف شعراء هذا ١٣ الترمجة ٥١ - ٤٩ / ١٩) دار املأمون(معجم االدباء لياقوت (*) 
 ب صلة التكملة للحسيين ٢١٧ الورقة ٦ج ) ٢٣٢٧اسعد افندي (الزمان البن الشعار املوصلي 

، تاريخ االسالم للحافظ ٧٠٧ الترمجة ٢٠٥، احلوادث اجلامعة املنسوب البن الفوطي ٣٥الورقة 
، ١٤٢٩ - ١٤٢٨ / ٤، تذكرة احلفاظ ٤٣ - ٤٢ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (الذهيب 
تصر احملتاج إليه من ، املخ١١٣ / ٢: ، دول االسالم للذهيب١٨٠ / ٥: ، العرب للذهيب١١٤٠الترمجة 

 الترمجة ١١ - ٩ / ٥، الوايف بالوفيات ٢٦٨ الترمجة ١٣٧ / ١: تاريخ ابن الدبيثي للحافظ الذهيب
 ٩٨ / ٨: ، طبقات الشافعية الكربى للسبكي٤٩٤ الترمجة ٣٧ - ٣٦ / ٤، فوات الوفيات، ١٩٦٣

، البداية ١١٩٩  الترمجة٥٠٣ - ٥٠٢ / ٢: ، طبقات الشافعية لالسنوي١٠٩٣، الترمجة ٩٩ -
نسخة (، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ٥٤٠ - ٥٣٩، العسجد املسبوك ١٦٩ / ١٣والنهاية 
 وفيها تصحف لقبه حمب الدين إىل جمد الدين، ٣٥٥ / ٦ النجوم الزاهرة ٦٩الورقة ) ٢١٠٢باريس 

  ،٥٨معجم الشافعية البن عبد اهلادي الورقة 
  .٢٢٦ / ٥: ، شذرات الذهب١١٠٨  الترمجة٤٩٩: طبقات احلفاظ للسيوطي

[ * ]  



)٢٣/١٣١(  

  

نيسابور، فسمع من املؤيد الطوسي، وزينب بنت الشعري، ومبصر من احلافظ علي بن املفضل، وخلق، 
  .وبدمشق من أيب اليمن الكندي، وابن احلرستاين

 ذلك كنت وأنا صيب عزمت على تذييل الذيل البن السمعاين، فجمعت يف): ١(قال يف أول تارخيه 
مسودة، ورحلت وأنا ابن مثان وعشرين سنة، فدخلت احلجاز والشام ومصر والثغر وبالد اجلزيرة 
والعراق واجلبال وخراسان، وقرأت الكتب املطوالت، ورأيت احلفاظ، وكنت كثري التتبع الخبار 

  .فضالء بغداد ومن دخلها
  .ساد يف هذا العلم: قلت

و العباس الفاروثي، وأبو بكر الشريشي، والغرايف، وابن بلبان حدث عنه أبو حامد ابن الصابوين، وأب
  .الناصري، والفتح حممد القزاز، وآخرون

  .وباالجازة مجاعة
واشتهر، وكتب عمن دب ودرج من عال ونازل، ومرفوع وأثر، ونظم ونثر، وبرع وتقدم، وصار 

اور، وعمل تارخيا حافال لبغداد املشار إليه ببلده، ورحل ثانيا إىل أصبهان يف حدود العشرين، وحج وج
ذيل به واستدرك على اخلطيب، وهو يف مئيت جزء ينبئ حبفظه ومعرفته، وكان مع حفظه فيه دين وصيانة 

  .ونسك
__________  

الذي ذيل " التاريخ ادد ملدينة السالم وأخبار فضالئها االعالم ومن وردها من علماء االنام " هو ) ١(
  أكثره، ومل يصل الينا غري جملدتني فيهما قسم منبه على اخلطيب، وضاع 

حرف العني وبعض الفاء، ومها العاشر واحلادي عشر، من نسخة نقدر اا من مخسة عشر جملدا، 
  ! [ * ]والعاشر يف الظاهرية، واحلادي عشر يف باريس، وبوشر بطبعه يف اهلند طبعة رديئة 

)٢٣/١٣٢(  

  

  .شيخ وأربع مئة امرأة) ١(ى ثالثة آالف اشتملت مشيخته عل: قال ابن الساعي
معي ثالث مئة دينار فال حيل يل أن أرتفق من : عرضوا عليه السكىن يف رباط شيخ الشيوخ فأىب، وقال

  .ا يف علم احلديث) ٢(وقف، فلما فتحت املستنصرية كان قد افتقر فجعل مشغال 
كرت االمام " يب وما له من احلديث، وكتاب فذكر كل صحا" القمر املنري يف املسند الكبري " ألف كتاب 

املتفق " ذيل به على االمري ابن ماكوال، وكتاب " املؤتلف واملختلف " ، وكتاب "يف السنن واالحكام 



جنة " ، وكتاب عواليه، وكتاب "احملدثني إىل اآلباء والبلدان ) ٣(انتساب " ، وكتاب "واملفترق 
  ".الكمال يف الرجال " وكتاب " العقد الفائق " ب ، وكتا"الناظرين يف معرفة التابعني 

روضة االولياء يف " ، وكتاب "الدرر الثمينة يف أخبار املدينة " ، وله كتاب "ذيل التاريخ " وقرأت عليه 
االزهار يف أنواع االشعار، " ، وكتاب "نزهة القرى يف ذكر أم القرى " ، وكتاب "مسجد إيلياء 

وغري ذلك، وأوصى إيل، ووقف كتبه " مناقب الشافعي " تة أسفار، وكتاب س" عيون الفوائد " وكتاب 
  .مئة دينار لتجهيز جنازته) ٤(بالنظامية، فنفذ إيل الشرايب 

  .ورثاه مجاعة من الشعراء، وكان من حماسن الدنيا
  .تويف يف خامس شعبان سنة ثالث وأربعني وست مئة

  مصر طلبينملا دخلت : قال ابن النجار يف ترمجة ابن دحية
__________  

  .نقال عن ابن الساعي، والنسخة خبطه" تاريخ االسالم " ثالثة ألف، ومما اثبتناه يف : يف االصل) ١(
  .طلب العلم: الرواية، واالشتغال: االشغال) ٢(
  .نسب: نقال عن ابن الساعي" تاريخ االسالم " يف ) ٣(
ب املدارس الشرابية، والستاذنا العالمة الدكتور هو إقبال الشرايب القائد العسكري املشهور وصاح) ٤(

  . كتاب يف حياته، وآخر يف مدارسه، مطبوعان مشهوران- رمحه اهللا -معروف 
[ * ]  

)٢٣/١٣٣(  

  

السلطان يعين الكامل فحضرت عنده، وكان يسألين عن أشياء من احلديث، وأيام الناس، وأمرين مبالزمة 
  .القلعة، فكنت أحضر فيها كل يوم

ربنا علي بن أمحد العلوي، أخربنا حممد بن حممود احلافظ، أخربنا عبداملعز بن حممد، أخربنا يوسف بن أخ
أيوب، أخربنا أمحد بن علي احلافظ، أخربنا أمحد بن عبد اهللا احلافظ، أخربنا حبيب بن احلسن، أخربنا 

م، عن عطاء، عن أيب هريرة عبد اهللا بن أيوب، أخربنا أبو نصر التمار، أخربنا محاد، عن علي بن احلك
  ).١" (من كتم علما علمه أجلمه اهللا تعاىل بلجام من نار : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .وأخربناه عاليا أمحد بن هبة اهللا، عن عبداملعز بن حممد
ان مقدم ويف تاريخ ابن النجار أن والده مات يف سنة ومثانني ومخس مئة وله مثان وأربعون سنة، وك

  .النجارين بدار اخلالفة، وكان من العوام
  



   اود االديب البليغ شيخ احلديث والبالغةاالمام العالمة احلافظ*  أبو الربيع بن سامل - ٩٩
__________  

 و ٣٤٤ و ٣٠٥ و ٢٦٣ / ٢هو حديث صحيح، أخرجه من طريق أيب هريرة أمحد : قال شعيب) ١(
   /١" الصغري " ، والطرباين يف )٢٦٤٩(الترمذي و) ٣٦٥٨(، وأبو داود ٤٩٥ و ٣٥٣
من سئل عن علم فكتمه أجلمه " ، وحسنه الترمذي بلفظ ٢٦٨ / ٢، واخلطيب ١٦٢ و ١١٤ و ٦١

من كتم علما يلجم بلجام من نار يوم " بلفظ ) ٩٥(، وصححه ابن حبان "بلجام من نار يوم القيامة 
ن رجل حيفظ علما فيكتمه إال أيت به يوم القيامة ملجما ما م" ولفظه ) ٢٦١(ورواه ابن ماجة " القيامة 

، وصححه ابن حبان ٣٩ / ٥، وله شاهد من حديث عبد اهللا بن عمرو عند اخلطيب "بلجام من نار 
  .، ووافق االخري الذهيب١٠٢ / ١، واحلاكم )٩٦(

  = [ * ]لة ، التكملة لكتاب الص٢٧٧٠ الترمجة ٣التكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ج (*) 

)٢٣/١٣٤(  

  

  .باالندلس أبو الربيع سليمان بن موسى بن سامل بن حسان احلمريي الكالعي البلنسي
  .ولد سنة مخس وستني ومخس مئة

  .وكان من كبار أئمة احلديث
مسع ببلنسية من أيب العطاء بن نذير، وأيب احلجاج : فقال) ١" (تارخيه " ذكره أبو عبد اهللا ابن االبار يف 

يوب، وارحتل فسمع أبا بكر بن اجلد، وأبا القاسم بن حبيش، وأبا عبد اهللا بن زرقون، وأبا حممد بن بن أ
بونه، وأبا الوليد بن رشد، وأبا حممد بن الفرس، وأبا عبد اهللا بن عروس، وأبا حممد بن جهور، وأبا 

  .سواهم) ٢(احلسن جنبة بن حيىي، وخلقا 
، وعين كل العناية "االحكام " حممد عبد احلق االزدي مؤلف وأجاز له أبو العباس بن مضاء، وأبو 

  .بالتقييد والرواية
  وكان إماما يف صناعة احلديث، بصريا به، حافظا حافال،): ٣(قاتل 

__________  
، ومنها استفاد الذهيب معظم الترمجة، ١١٠ - ١٠٩ الورقة ٣ج ) النسخة االزهرية(البن االبار = 

  ، تاريخ٢٠٣ الترمجة ٩٥ - ٨٣ / ٤: املوصول والصلة للمراكشيالذيل والتكملة لكتايب 
 - ١٤١٧ / ٤: ، تذكرة احلفاظ للذهيب١٤٨ الورقة ١٩ج ) ٣٠١٢أيا صوفيا (االسالم للذهيب 

 - ٤٣٢ / ١٥، الوايف بالوفيات للصفدي ١٣٨ - ١٣٧ / ٥: ، العرب للذهيب١١٣٥ الترمجة ١٤٢٠
 - ٧٩ الورقة ٢، نثر اجلمان للفيومي ج ١٨٢ الترمجة ٨٠ / ٢: ، فوات الوفيات٥٨٥، الترمجة ٤٣٦



، الترمجة ٣٨٨ - ٣٨٥ / ١، الديباج املذهب ١١٩: ، املرقبة العليا يف من يستحق القضاء والفتيا٨٠
، ١٦٤ / ٥: ، شذرات الذهب٣٢: ، صفة جزيرة العرب للحمريي٢٩٨ / ٦: ، النجوم الزاهرة٨

  .١٩٨: ، الرسالة املستطرفة٥٨٨ الترمجة ١٨٠ / ١: شجرة النور الزكية
  .١٠٩ الورقة ٣ج ) النسخة االزهرية(التكملة لكتاب الصلة ) ١(
  .، وهو سبق قلم"وخلق " يف االصل ) ٢(
  .١٠٩ الورقة ٣اي قال ابن االبار، التكملة لكتاب الصلة ج ) ٣(

[ * ]  

)٢٣/١٣٥(  

  

مانه يف ذلك، ويف حفظ أمساء الرجال، عارفا باجلرح والتعديل، ذاكرا للمواليد والوفيات، يتقدم أهل ز
خصوصا من تأخر زمانه وعاصره، وكتب الكثري وكان خطه ال نظري له يف االتقان والضبط، مع 

االستبحار يف االدب واالشتهار بالبالغة، فردا يف إنشاء الرسائل، جميدا يف النظم، خطيبا، فصيحا، 
لشارة االنيقة، والزي احلسن، وهو كان املتكلم عن مفوها، مدركا، حسن السرد واملساق ملا يقوله، مع ا

  .امللوك يف االس، واملبني عنهم ملا يريدونه على املنرب يف احملافل
االكتفا يف مغازي " ويل خطابة بلنسية يف أوقات، وله تصانيف مفيدة يف فنون عديدة، ألف كتاب 

حافل يف معرفة الصحابة والتابعني مل يكمله، وهو يف أربع جملدات، وله كتاب " املصطفى والثالثة اخللفا 
" االربعني " وكتاب " أخبار البخاري " ، وكتاب "الشهاب " يشبه كتاب " مصباح الظلم " وكتاب 

  .وغري ذلك
  .وإليه كانت الرحلة لالخذ عنه

  .انتفعت به يف احلديث كل االنتفاع، وأخذت عنه كثريا): ١(إىل أن قال 
  .، وطائفة من املشايخ الأعرفهم)٢(ر، والقاضي أبو العباس ابن الغماز روى عنه ابن االبا: قلت

: ورأيت له إجازة كتبها الكمال بن شاذي الفاضلي وطوهلا، وذكر شيوخه وما روى عنهم، منهم
عبدالرمحن بن مغاور، حدثه عن أيب علي بن سكرة، وأجاز له من االسكندرية أبو الطاهر بن عوف 

  .بد اهللا ابن احلضرميالزهري، والقاضي أبو ع
__________  

  .١٠٩أي ابن االبار الورقة ) ١(
  .ابن الغماز هذا هو قاضي تونس، وقد روي عنه عدة دواوين) ٢(

[ * ]  



)٢٣/١٣٦(  

  

وكتاب " االكتفا يف مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والثالثة اخللفا " ومن تصانيفي كتاب : قال
" و " الشهاب " على حنو " املصباح " عف كتاب ابن عبد الرب، وكتاب إذا كمل يكون ض" الصحابة " 

أربعة " االبدال " أربعة أجزاء، و " حلية االمايل يف املوافقات العوايل " أربعة أجزاء، و " سرية البخاري 
جزء، وعدة تواليف " املسلسالت " خرجها لشيخه ابن حبيش ثالثة أجزاء، و " مشيخة " أجزاء، و 

  .له حنو من مثانني خطبة" اخلطب " و صغار، 
مل ألق جاللة ونبال، ورياسة وفضال، كان إماما مربزا يف فنون من منقول : قال احلافظ ابن مسدي

  .ومعقول ومنثور وموزون، جامعا للفضائل، برع يف علوم القرآن والتجويد
  .االنشاء فاستعفيوأما االدب فكان ابن جبدته، وأبا جندته، وهو ختام احلفاظ، ندب لديوان 

  أخذ
  .القراءات عن أصحاب ابن هذيل، وارحتل، واختص باحلافظ أيب القاسم ابن حبيش مبرسية، أكثرت عنه

على ابن حبيش " صحيح البخاري " قرأت مجيع : وقال الكالعي يف إجازته للقاضي االشرف وآله
غساين على أيب عمر ابن  بقراءة ال٤٦٥مسعته يف سنة : ، قال٥٠٣بسماعه من يونس من مغيث سنة 

احلذاء، حدثنا به عبد اهللا بن حممد بن أسد اجلهين البزاز الثقة سنة مخس وتسعني وثالث مئة، أخربنا أبو 
  .علي بن السكن مبصر سنة ثالث وأربعني وثالث مئة عن الفربري عنه

: الطالع، قالقرأته على موىل : على ابن حبيش ومسعه من ابن مغيث، قال" مصنف النسائي " وقرأت 
  ).١(قرأته على ابن االمحر عنه : مسعته على يونس بن عبد اهللا، قال

__________  
  ".سنن النسائي الكربى : " يعين) ١(

  .برواية ابن االمحر، وقد عثر عليها، وهي تطبع اآلن
[ * ]  

)٢٣/١٣٧(  

  

 منتهى عمره لرؤيا رآها، وهو آخر كان رمحه اهللا أبدا حيدثنا أن السبعني): ١(قال أبو عبد اهللا ابن االبار 
احلفاظ والبلغاء باالندلس، استشهد يف كائنة أنيشة على ثالث فراسخ من مرسية مقبال غري مدبر يف 

  ).٢(العشرين من ذي احلجة سنة أربع وثالثني وست مئة 
  .تويف شهيدا بيد العدو): ٣(وقال احلافظ أبو حممد املنذري 



يف مستهل رمضان سنة مخس وستني، ومسع ببلنسية ومرسية وشاطبة وكان مولده بظاهر مرسية : قال
وإشبيلية وغرناطة ومالقة ودانية وسبتة، ومجع جماميع تدل على غزارة علمه وكثرة حفظه ومعرفته ذا 

  .الشأن، كتب إيل باالجازة يف سنة أربع عشرة وست مئة
  حممدأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن جابر القيسي، أخربنا أمحد بن 

، أخربنا العالمة أبو الربيع بن سامل الكالعي، أخربنا عبد اهللا بن حممد احلجري، )٤(احلاكم بتونس 
، أخربنا أبو العباس أمحد بن عمر العذري، أخربنا أمحد بن )٥(أخربنا حممد بن عبد العزيز بن زغيبة 

 مسلم بن احلجاج، حدثنا عبد احلسن الرازي، أخربنا حممد بن عيسى، أخربنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا
  اهللا بن مسلمة، حدثنا أفلح بن محيد، عن القاسم، عن

__________  
  .١١٠الورقة ) ١(
هكذا كان علماء االمة، واحملدثون خاصة، أول املدافعني عن بالد االسالم وحفظ بيضته من كل ) ٢(

  .عدو خمذول، ومشوه لالسالم
  . طبعة مؤسسة الرسالة من٤٦١ ص ٣التكملة لوفيات النقلة ج ) ٣(
  .هذا هو ابن الغماز، القاضي أبو العباس) ٤(
حممد بن عبد العزيز الكاليب الزغيين : وبزاي وغني: " ، قال)٣٢٠" (املشتبه " قيده املؤلف يف ) ٥(

  ".الفقيه، مؤلف احكام القضاة، أخذ عنه االشريي وضبطه 
[ * ]  

)٢٣/١٣٨(  

  

ى اهللا عليه وسلم بيدي حلرمه حني أحرم وحلله حني أحل قبل أن طيبت رسول اهللا صل: " عائشة، قالت
  ).١" (يطوف بالبيت 

) ٢] (الفضل [ أخربناه عاليا أمحد بن هبة اهللا، وزينب بنت كندي، عن املؤيد بن حممد، أخربنا حممد بن 
  .أخربنا عبد الغافر الفارسي، أخربنا حممد بن عيسى بن عمرويه فذكره

احملدث العامل امللك احملسن أمحد ابن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب، : العاممات مع ابن سامل يف 
وله سبع ومخسون سنة، والشيخ إسحاق بن أمحد بن غامن العلثي زاهد بغداد، وحمدث مصر املفيد وجيه 

  الدين بركات بن ظافر بن عساكر، والفقيه موفق الدين محد بن أمحد بن
 طاهر اخلليل بن أمحد اجلوسقي، واملعمر سعيد بن حممد بن ياسني السفار، حممد بن صديق احلراين، وأبو

واالمام الناصح عبدالرمحن بن جنم ابن احلنبلي، ومفيت حران الناصح عبد القادر بن عبدالقاهر بن عبد 



املنعم، واملفيت شرف الدين عبد القادر بن حممد بن احلسن ابن البغدادي املصري، وخطيب بلنسية أبو 
سن علي بن أمحد بن خرية املقرئ، واملسند أبو نزار عبد الواحد بن أيب نزار البغدادي اجلمال، احل

  واملسند أبو احلسن علي بن حممد بن كبة ببغداد، واحلافظ املؤرخ أبو احلسن حممد
__________  

 باب الطيب للمحرم عند االحرام،: يف احلج) ٣٣) (١١٨٩(هو يف صحخيح مسلم : قال شعيب) ١(
) ١٧٥٤(وأبو داود ) ٥٩٢٢(و ) ١٧٥٤(و ) ١٥٣٩(، والبخاري ٣٢٨ / ١وأخرجه مالك 

 و ١٨١ و ٩٨ و ٣٩ / ٦، وأمحد ٣٣ / ٢، والدارمي ١٣٦ / ٥والنسائي ) ٩١٧(والترمذي 
و ) ١٤١٨(والطيالسي ) ٢٩٢٦(، وابن ماجة ١٣٦ و ٣٤ / ٥، والبيهقي )١٨٦٣(، والبغوي ١٨٦

  .١٣٠ / ٢الطحاوي يف شرح معاين اآلثار و) ٤١٤(وابن اجلارود ) ١٤٣١(
  ).١٤٢٠ / ٤" (تذكرة احلفاظ " فراغ يف االصل، عرفناه من ) ٢(

[ * ]  

)٢٣/١٣٩(  

  

ابن أمحد بن عمر القطيعي، واملسند احملدث أبو احلسن مرتضى بن حامت احلارثي املصري، واملسند أبو 
  .يامسني بنت سامل بن علي ابن البيطاربكر هبة اهللا بن عمر بن حسن بن كمال احلالج، واملعمرة 

  
االمام احلافظ العالمة شيخ االسالم تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن املفيت *  ابن الصالح - ١٠٠

علوم "  عبد الرمحان بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري املوصلي الشافعي، صاحب صالح الدين
  ".احلديث 

  .مولده يف سنة سبع وسبعني ومخس مئة
وتفقه على والده بشهرزور، مث اشتغل باملوصل مدة، ومسع من عبيداهللا ابن السمني، ونصر بن سالمة 

  .اهلييت، وحممود بن علي املوصلي، وأيب املظفر بن الربين، وعبد احملسن ابن الطوسي، وعدة، باملوصل
بن املعزم مذان، ومن أيب أمحد ابن سكينة، وأيب حفص بن طربزذ وطبقتهما ببغداد، ومن أيب الفضل 

  ومن أيب الفتح منصور بن
__________  

، وفيات ١٧٥: ، ذيل الروضتني اليب شامة٧٥٨ - ٧٥٧ / ٨: مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي(*) 
، تاريخ االسالم ٢٧: ، صلة التكملة للحسيين الورقة٤١١ الترمجة ٢٤٥ - ٢٤٣ / ٢: االعيان

 - ١٤٣٠ / ٤، تذكرة احلفاظ للذهيب ٣٢ - ٣١رقة  الو٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (للحافظ الذهيب 



 ٨: ، طبقات السبكي١٧٨ - ١٧٧ / ٥: ، العرب١١٢ / ٢: ، دول االسالم١١٤١، الترمجة ١٤٣٣
، البداية ٧٣٠ الترمجة ١٣٤ - ١٣٣ / ٢: ، طبقات االسنوي١٢٢٩ الترمجة ٣٣٦ - ٣٢٦/ 

، ١٣٣ - ١٣٠: املختار البن رافع، تاريخ علماء بغداد املسمى منتخب ١٦٩ - ١٦٨ / ١٣والنهاية 
، االنس اجلليل ١١٠٩ الترمجة ٥٠٠ - ٤٩٩: ، طبقات احلفاظ للسيوطي٣٥٤ / ٦: النجوم الزاهرة

 - ٣٧٧ / ١: ، طبقات املفسرين للداوودي١٠٤ / ٢) النجف: ط(بتاريخ القدس واخلليل للعليمي 
لدكتور حميي هالل  ومصادر أخرى ذكرها ا٢٢١ / ٥: ، شذرات الذهب٣٢٧، الترمجة ٣٧٨

  .البن الصالح" أدب املفيت واملستفيت " السرحان يف مقدمة حتقيقه لكتاب 
[ * ]  

)٢٣/١٤٠(  

  

عبد املنعم ابن الفراوي، واملؤيد بن حممد بن علي الطوسي، وزينب بنت أيب القاسم الشعرية، والقاسم 
ر االنصاري، وأيب النجيب إمساعيل بن أيب سعد الصفار، وحممد بن احلسن الصرام، وأيب املعايل بن ناص

  .القارئ، وطائفة بنيسابور
ومن أيب املظفر ابن السمعاين مبرو، ومن أيب حممد ابن االستاذ وغريه حبلب، ومن االمامني فخر الدين ابن 

  عساكر وموفق
  .الدين ابن قدامة وعدة بدمشق، ومن احلافظ عبد القادر الرهاوي حبران

ضي أيب القاسم عبد الصمد بن حممد بن احلرستاين، مث درس باملدرسة نعم، وبدمشق أيضا من القا
الصالحية ببيت املقدس مديدة، فلما أمر املعظم دم سور املدينة نزح إىل دمشق فدرس بالرواحية مدة 

  .عندما أنشأها الواقف، فلما أنشئت الدار االشرفية صار شيخها، مث ويل تدريس الشامية الصغرى
  .ومجع وألف، خترج به االصحاب، وكان من كبار االئمةوأشغل، وأفىت، 

حدث عنه االمام مشس الدين ابن نوح املقدسي، واالمام كمال الدين سالر، واالمام كمال الدين 
  .إسحاق، والقاضي تقي الدين بن رزين، وتفقهوا به

ين ابن املهتار، وروى عنه أيضا العالمة تاج الدين عبدالرمحن، وأخوه اخلطيب شرف الدين، وجمد الد
وفخر الدين عمر الكرجي، والقاضي شهاب الدين ابن اخلوىي، واحملدث عبد اهللا بن حيىي اجلزائري، 

واملفيت مجال الدين حممد بن أمحد الشريشي، واملفيت فخر الدين عبدالرمحن بن يوسف البعلبكي، وناصر 
بدالرمحن الشهرزوري الناسخ، وكمال الدين حممد بن عربشاه، وحممد بن أيب الذكر، والشيخ أمحد بن ع
  [ * ]الدين أمحد بن أيب الفتح الشيباين، والشهاب حممد بن مشرف، 

)٢٣/١٤١(  



  

والصدر حممد بن حسن االرموي، والشرف حممد ابن خطيب بيت االبار، وناصر الدين حممد ابن اد 
  .ف احلنفي، وآخرونبن املهتار، والقاضي أمحد بن علي اجليلي، والشهاب أمحد ابن العفي

  بلغين أنه كرر على مجيع): ١(قال القاضي مشس الدين ابن خلكان 
  .قبل أن يطر شاربه، مث أنه صار معيدا عند العالمة عماد الدين بن يونس" املهذب " 

وكان تقي الدين أحد فضالء عصره يف التفسري واحلديث والفقه، وله مشاركة يف عدة فنون، وكانت 
وهو أحد شيوخي الذين انتفعت م، أقمت عنده لالشتغال، والزمته سنة، وهي سنة فتاويه مسددة، 

  ".الوسيط " اثنتني وثالثني، وله إشكاالت على 
إمام ورع، وافر العقل، حسن السمت، متبحر يف : فقال" معجمه " وذكره احملدث عمر بن احلاجب يف 

  .، وأجهد نفسه يف الطاعة والعبادةاالصول والفروع، بالغ يف الطلب حىت صار يضرب به املثل
كان ذا جاللة عجيبة، ووقار وهيبة، وفصاحة، وعلم نافع، وكان متني الديانة، سلفي اجلملة، : قلت

صحيح النحلة، كافا عن اخلوض يف مزالت االقدام، مؤمنا باهللا، ومبا جاء عن اهللا من أمسائه ونعوته، 
، وقد مسع الكثري مبرو من حممد ابن إمساعيل املوسوي، حسن البزة، وافر احلرمة، معظما عند السلطان

وأيب جعفر حممد بن حممد السنجي، وحممد ابن عمر املسعودي، وكان قدومه دمشق يف حدود سنة 
  .ثالث عشرة بعد أن فرغ من خراسان والعراق واجلزيرة

  ننا يف احلديثوكان مع تبحره يف الفقه جمودا ملا ينقله، قوي املادة من اللغة والعربية، متف
__________  

  .٢٤٤ - ٢٤٣ / ٣: وفيات االعيان) ١(
[ * ]  

)٢٣/١٤٢(  

  

متصونا، مكبا على العلم، عدمي النظري يف زمانه، وله مسألة ليست من قواعده شذ فيها وهي صالة 
  .الرغائب قواها ونصرها مع أن حديثها باطل بال تردد، ولكن له إصابات وفضائل

  الفلسفة: من يشتغل باملنطق والفلسفة فأجابومن فتاويه أنه سئل ع
أس السفه واالحنالل، ومادة احلرية والضالل، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف، عميت بصريته عن 

حماسن الشريعة املؤيدة بالرباهني، ومن تلبس ا، قارنه اخلذالن واحلرمان، واستحوذ عليه الشيطان، 
واستعمال االصطالحات املنطقية يف :  عليه وسلم، إىل أن قالوأظلم قلبه عن نبوة حممد صلى اهللا

 -مباحث االحكام الشرعية من املنكرات املستبشعة، والرقاعات املستحدثة، وليس باالحكام الشرعية 



 افتقار إىل املنطق أصال، هو قعاقع قد أغىن اهللا عنها كل صحيح الذهن، فالواجب على -وهللا احلمد 
  .ن يدفع عن املسلمني شر هؤالء املشائيم، وخيرجهم من املدارس ويبعدهمالسلطان أعزه اهللا أ

تويف الشيخ تقي الدين رمحه اهللا يف سنة اخلوارزمية يف سحر يوم االربعاء اخلامس والعشرين من شهر 
ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني وست مئه، ومحل على الرؤوس، وازدحم اخللق على سريره، وكان على 

 وخشوع، فصلي عليه جبامع دمشق، وشيعوه إىل داخل باب الفرج فصلوا عليه بداخله ثاين جنازته هيبة
مرة، ورجع الناس ملكان حصار دمشق باخلوارزمية وبعسكر امللك الصاحل جنم الدين أيوب لعمه امللك 

  ) !١(الصاحل عماد الدين إمساعيل، فخرج بنعشه حنو العشرة مشمرين، ودفنوه مبقابر الصوفية 
__________  

  .وقد درست، وقام مكاا عمائر ومستشقفي ومسجد: قام شعيب) ١(
[ * ]  

)٢٣/١٤٣(  

  

  .وقربه ظاهر يزار يف طرف املقربة من غربيها على الطريق، وعاش ستا وستني سنة
له الشيخ تاج الدين وأخوه، والفخر الكرجي، والزين الفارقي، واد " علوم احلديث " وقد مسع منه 

  هتار، واد ابن الظهري،ابن امل
وظهري الدين حممود الزجناين، وابن عربشاه، والفخر البعلي، والشريشي، واجلزائري، وحممد ابن اخلرقي، 

وحممد بن أيب الذكر، وابن اخلويي، والشيخ أمحد الشهرزوري، والصدر االرموي، والصدر خطيب 
وأبو اليمن ابن عساكر، وعثمان بن عمر بعلبك، والعماد حممد ابن الصائغ، والكمال ابن العطار، 

  ).١(املعدل، وكلهم أجازوا يل سوى االول 
  

 بن عبد الكرمي بن حممد بن ابن علي بن يعيش بن أيب السرايا حممد بن علي بن املفضل*  يعيش - ١٠١
يب حيىي بن حيان ابن القاضي بشر بن حيان، العالمة موفق الدين أبو البقاء االسدي املوصلي مث احلل

  .النحوي، ويعرف قدميا بابن الصائغ
__________  

الذي حققه الدكتور بشار عواد معروف ومجاعته، وطبع يف " معجم شيوخه " وهم مذكورون يف ) ١(
  .مؤسسة الرسالة

، عقود اجلمان يف شعراء هذا ٨٢٣ الترمجة ٤٤ - ٣٩ / ٤إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي (*) 
أ، وفيات  / ١٠٨ الورقة ١٠ج ) ٢٣٣٠نسخة مكتبة اسعد افندي ( املوصلي الزمان البن الشعار



 / ٢: ، تاريخ ايب الفدا٣١، صلة التكملة للحسيين الورقة ٨٣٣، الترمجة ٥٣ - ٤٦ / ٧: االعيان
 / ٥: ، العرب للذهيب٤٦ الورقة ٢٠ج )  أيا صوفيا٣٠١٣(، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ١٧٤
: ، النجوم الزاهرة٢٧٤ص ) النسخة التيمورية(حويني واللغويني البن مكتوم ، تلخيص اخبار الن١٨١

 / ٥: ، شذرات الذهب٢١٦٥، الترمجة ٣٥٢ - ٣٥١ / ٢: ، بغية الوعاة للسيوطي٣٥٥ / ٦
٢٢٨.  
[ * ]  

)٢٣/١٤٤(  

  

  .مولده حبلب يف سنة ثالث ومخسني ومخس مئة
  .محد بن حممد ابن الطرسوسي، وحيىي الثقفيومسع من القاضي أيب سعد بن أيب عصرون، وأيب احلسن أ

  .وغري ذلك" مشيخته " ومسع باملوصل من خطيبها أيب الفضل الطوسي 
وأخذ النحو عن أيب السخاء احلليب، وأيب العباس املغريب، وجالس الكندي بدمشق، وبرع يف النحو، 

  .وصنف التصانيف، وبعد صيته، وخترج ابن أئمة
، وابنه جمد الدين، وابن هامل، وأبو العباس ابن الظاهري، وعبد امللك بن روى عنه الصاحب ابن العدمي

العنيقة، وأبو بكر أمحد بن حممد الدشيت، وإسحاق النحاس وأخوه اء الدين، وسنقر القضائي، 
  .وآخرون

وكان طويل الروح، حسن التفهم، طويل الباع يف النقل، ثقة عالمة كيسا، طيب املزاح، حلو النادرة، 
  .ع وقار ورزانةم

  .وغري ذلك" للمفصل " البن جين وشرحا " للتصريف " صنف شرحا 
  .عاش تسعني سنة

  .وتويف يف اخلامس والعشرين من مجادى االوىل سنة ثالث وأربعني وست مئة حبلب
 القاضي االشرف أمحد ابن القاضي الفاضل عن سبعني سنة، - تويف وتعرف بسنة اخلوارزمية -وفيها 

في الدين أمحد بن عبد اخلالق بن أيب هاشم القرشي عن مثانني سنة، والعالمة كمال الدين واحملدث ص
  الشافعي، والعالمة تقي الدين أمحد ابن العز) ١(أمحد ابن كشاسب الدزماري 

__________  
منسوب إىل دزمار، قلعة حصينة، من نواحي اذربيجان، قيده املؤلف خبطه بسكون الزاي، ولكن ) ١(

) ٣٠١٣أيا صوفيا  (٢٥: قيده بتشديد الزاي، وقد ترمجه املؤلف يف تاريخ االسالم، الورقةياقوت 



  .خبطه
[ * ]  

)٢٣/١٤٥(  

  

  حممد ابن احلافظ احلنبلي، وحمدث وقته أبو العباس أمحد بن حممود ابن
 اجلوهري الدمشقي، وإسحاق بن أيب القاسم بن صصرى التغليب، ومقدم اجليوش معني الدين حسن ابن
الشيخ ابن محويه، وخطيب عقربا السديد سامل بن عبد الرزاق، وشعبان بن إبراهيم الداراين، واالمري 

سيف الدين علي بن قليج، ودفن بالقليجية، وأبو بكر عبد اهللا بن عمر ابن النخال، وخطيب الصاحلية 
غداد حمب الدين أبو الشرف عبد اهللا بن أيب عمر، ومفيد بغداد أبو منصور بن الوليد كهال، وحافظ ب

عبد اهللا بن النجار، واملفيت أبو سليمان عبدالرمحن ابن احلافظ وحمدث اجلزيرة السراج عبدالرمحن ابن 
، وحمدث االسكندرية أسعد الدين عبدالرمحن بن مقرب الكندي، والعالمة الوجيه عبدالرمحن )١(شحانة 

االديب العالمة أمني الدين عبد احملسن بن محود بن حممد القوصي احلنفي املفيت عن مثان ومثانني سنة، و
التنوخي، والعدل عتيق بن أيب الفضل السلماين، وله تسعون سنة، واالمام تقي الدين أبو عمرو ابن 

الصالح، واملعمر أبو احلسن ابن املقري، وقاضي كفر بطنا علي بن حماسن بن عوانة النمريي، والعالمة 
محد الداراين، والفلك عبدالرمحن بن هبة اهللا املسريي الوزير، والنسابة علم الدين السخاوي، وعيسى بن 

عز الدين حممد بن أمحد بن عساكر، واحملدث تاج الدين حممد بن أيب جعفر القرطيب، وحممد بن أمحد بن 
هيم زهري بداريا، وحممد بن متيم البندنيجي، واملعمر أبو بكر حممد بن سعيد ابن اخلازن، والظهري أبو إبرا

حممد بن عبدالرمحن ابن اجلباب، ومفيد مصر أبو بكر ابن احلافظ زكي الدين املنذري وله ثالثون سنة، 
  وحافظ دمشق ضياء الدين

__________  
  .عبد الرمحان بن عمر بن بركات بن شحانة احملدث العامل سراج الدين أبو حممد احلراين) ١(

[ * ]  

)٢٣/١٤٦(  

  

ي، والفخر حممد بن عمر ابن املالكي الدمشقي، والفخر حممد بن عمرو بن حممد بن عبد الواحد املقدس
عبد اهللا بن سعد املقدسي، وشيخ احلنابلة الزاهد القدوة الضياء حماسن بن عبدامللك التنوخي احلموي، 

وحممد بن محيد الداراين من أصحاب ابن عساكر، واالمام معني الدين حممود بن حممد االرموي 



 مخس ومثانون سنة، واملفيد أبو العز مفضل بن علي القرشي، واملقرئ النحوي املنتجب بن الشافعي، وله
أيب العز اهلمذاين، واملعمر أبو غالب منصور بن أمحد بن السكن املراتيب ابن املعوج لقي حممد بن إسحاق 

) ١(هجام ابن الصايب، والصالح موسى بن حممد بن خلف بن راجح، والنجم نبأ بن أيب املكارم بن 
احلنفي املصري، وابن خطيب عقربا حيىي بن عبد الرزاق، والشهاب يعقوب بن حممد ابن ااور الوزير، 

  .ويوسف بن يونس املقرئ البغدادي سبط ابن مداح، وخلق سواهم
  

 الدمشقي املعدل احملدث االمام صائن الدين حممد بن حسان بن رافع العامري*  العامري - ١٠٢
  .خطيب املصلى

  .مسع من اخلشوعي فمن بعده، وكتب الكثري
__________  

أيا صوفيا  (٤٥: ، الورقة"تاريخ االسالم " غري واضحة يف االصل، وضبطناه من خط املؤلف يف ) ١(
٣٠١٣.(  

 ولقبه فيه بالضياء، صلة التكملة لوفيات النقلة لشرف الدين ١٧٩: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 
 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (كناه فيها بأيب عبد اهللا، تاريخ االسالم للذهيب ، و٤٠٠: احلسيين الورقة

، ٣٥٧ / ٦: ، النجوم الزاهرة١٧٢ / ١٣: ، البداية والنهاية١٨٤ / ٥: ، العرب للذهيب٥٢الورقة 
  .٢٣٠ / ٥: شذرات اللذهب

[ * ]  

)٢٣/١٤٧(  

  

  .ي، ومجاعةروى عنه حممد ابن خطيب بيت االبار، وخطيب دمشق شرف الدين الفراو
  .سنة أربع وأربعني وست مئة) ١(مات يف صفر 

وفيها مات القدوة الشيخ أبو السعود الباذبيين مبصر، والكبري الزاهد الشيخ أبو احلجاج االقصري 
يوسف بن عبدالرحيم بن غزي القرشي بالصعيد، والشيخ أبو الليث حبماة، والنجم علي بن عبد الكايف 

، والركن عبدالرمحن بن سلطان التميمي احلنفي، والشيخ حسن بن عدي بن علي الصقلي مث الدمشقي
شيخ االكراد، وامللك املنصور إبراهيم بن شريكوه صاحب محص، والعز أمحد بن معقل شيخ الرافصة، 

  .وكبري اخلوارزمية بركة خان
  

ن أزرتق  بن يوسف بالشيخ املعمر مسند العراق أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان*  الكاشغري - ١٠٣



  .التركي الكاشغري مث البغدادي الزركشي
  ).٢(ولد سنة أربع ومخسني 

__________  
  .ذكر احلسيين يف صلة التكملة أنه تويف يف ليلة التاسع من صفر) ١(

 وذكر فيه انه قد فات ٥٥ - ٥٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب (*) 
 / ٥: وهو كما قال، العرب للذهيب) ب صلة التكملة لوفيات النقلةيقصد احلسيين صاح(الشريف وفاته 

، اجلواهر ١١٢ / ٤: ، مرآة اجلنان لليافعي٢٤٩٤ الترمجة ٥٥ / ٦: ، الوايف بالوفيات للصفدي١٨٥
، ٥٢:  الترمجة١٠٠ - ٩٩ / ١: ، املنهل الصايف البن تغري بردي٣٠ الترمجة ٤٢ / ١املضية للقرشي 

 - ٢٣٠ / ٥: ، شذرات الذهب٥٣ الترمجة ٢٤٢ - ٢٤١ / ١: راجم احلنفيةالطبقات السنية يف ت
٢٣١.  

  .يف اجلواهر املضية نقال عن الدمياطي ان والدته كانت ببغداد يف الثاين عشر من مجادي االوىل) ٢(
[ * ]  

)٢٣/١٤٨(  

  

ن عبد الغين ومسع من أيب الفتح بن البطي، وأمحد بن حممد الكاغدي، وعلي ابن تاج القراء، وأمحد ب
  .الباجسرائي، وحيىي بن ثابت، وأيب بكر بن النقور، ونفيسة البزازة، وهبة اهللا بن حيىي البوقي، ومجاعة
وطال عمره، وبعد صيته، وقد حدث بدمشق وحلب يف سنة إحدى وعشرين وست مئة، ورجع إىل 

  .بغداد وبقي إىل هذا الوقت، وتكاثر عليه الطلبة
زايل، والضياء، وابن النجار، واحملب عبد اهللا، وموسى بن أيب الفتح، وعبد حدث عنه ابن نقطة، والرب

الرحيم ابن الزجاج، وحميي الدين حيىي ابن القالنسي، واملدرس كمال الدين إبراهيم ابن أمني الدولة، 
فتاه وتقي الدين ابن الواسطي وأخوه، وعز الدين ابن الفراء، والتقي بن مؤمن، وجمد الدين ابن العدمي، و

بيربس، وحميي الدين ابن النحاس، وابن عمه أيوب، وجمد الدين ابن الظهري، وأمحد بن حممد ابن العماد، 
  .وعبد الكرمي بن املعذل، وعلي بن عبد الدائم، وعلي بن عثمان الطييب، وعدد كثري

  .وباالجازة عدة
  .مساعه صحيح: قال ابن نقطة

وك السن، له أصول حيدث منها، وكان سليم الباطن، كان شيخا سهال مسحا، ضح: وقال ابن احلاجب
  .مشتغال بصنعته، إال أنه كان بتشيع، ومل يظهر منه إال اجلميل

 -رتب مسمعا مبشيخة املستنصرية يف ذي القعدة سنة إحدى وأربعني وست مئة : وقال ابن الساعي



  .يعين بعد ابن القبيطي
[ * ]  

)٢٣/١٤٩(  

  

قي حيدث باالجرة، ويتعاسر، وحكاية احملب معه اشتهرت، فإنه رحل وقد عمر، وساء خلقه، وب: قلت
مايل فراغ الساعة، فأحل عليه فتركه وقام فتبعه، : وبادر إليه جبزء البانياسي وهو على حانوت، فقال

وابتداء يف اجلزء، فقرأ ورقة، ووصل الشيخ إىل بيته فضربه بالعصا ضربتني وقعت الواحدة يف اجلزء، 
  .البابودخل وأغلق 

هو صحيح السماع إال أنه عسر جدا : قال ابن النجار! قرأت هذا خبط احملب فالذنب مركب منهما 
إنه يرى رأي الفالسفة، ويتهاون باالمور الدينية، مع محق ظاهر فيه، : ويقال: يذهب إىل االعتزال، قال

  .وقلة علم
م بيته، وهو من آخر من روى حديث مث يف سنة ثالث وأربعني اندك وتعلل، ووقع يف اهلرم، ولز: قلت

  ).١(مالك االمام بعلو، كان بينه وبينه مخسة أنفس 
  .مات يف حادي عشر مجادى االوىل سنة مخس وأربعني وست مئة

وفيها مات أبو مدين شعيب بن حيىي الزعفراين مبكة، والشيخ عبد الرمحان بن أيب حرمي املكي الناسخ، 
د االزدي الشلوبني، واملنشئ جالل الدين مكرم بن أيب احلسن وإمام النحو أبو علي عمر بن حمم

االنصاري، والصاحب هبة اهللا بن احلسن ابن الدوامي، واالمري شرف الدين يعقوب بن حممد اهلذباين، 
  .وصاحب ميافارقني املظفر غازي ابن العادل، وشيخ الفقراء علي احلريري

__________  
ابن البطي وغريه عن البانياسي عن أيب الصلت عن اهلامشي عن : أمذكر الذهيب يف تاريخ االسالم ) ١(

  .أيب مصعب عن مالك
[ * ]  

)٢٣/١٥٠(  

  

 الصادق، الرحال النقال، شيخ احملدثني، ابن قراجا عبد اهللا االمام احملدث*  يوسف بن خليل - ١٠٤
  . وشيخهاراوية االسالم، أبو احلجاج مشس الدين الدمشقي االدمي االسكاف، نزيل حلب

  .ولد يف سنة مخس ومخسني ومخس مئة



حىت كرب وقارب الثالثني، مث بعد ذلك حبب إليه احلديث، وعين بالرواية، ومسع ) ١(وتشاغل بالسبب 
الكثري، وارحتل إىل النواحي، وكتب خبطه املتقن احللو شيئا كثريا، وجلب االصول الكبار، وكان ذا علم 

  . االسناد واملنت والعايل والنازل واالنتخابحسن ومعرفة جيدة ومشاركة قوية يف
ومسع بدمشق بعد الثمانني من حيىي الثقفي، وحممد بن علي بن صدقة، وعبد الرمحن بن علي اخلرقي، 

  .وأمحد بن محزة بن علي ابن املوازيين، وإمساعيل اجلرتوي، وأيب طاهر اخلشوعي وأقرام
ه لالرحتال فمضى إىل بغداد سنة ست ومثانني، ومسع وصحب احلافظ عبد الغين، وخترج به مدة، فنشط

  من أيب منصور عبد اهللا بن عبد السالم،
__________  

ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٦٢صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين الورقة ) ١(
لعرب ، ا١١٣٢، الترمجة ١٤١٢ - ١٤١٠ / ٤: ، تذكرة احلفاظ للذهيب٩٢ - ٩١ الورقة ٢٠

أ، ذيل  / ٨٢، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد المحد بن أيبك الدمياطي الورقة ٢٠١ / ٥: للذهيب
  :، النجوم الزاهرة٣٥٣ الترمجة ٢٤٥ - ٢٤٤ / ٢طبقات احلنابلة البن رجب 

 - ٢٤٣ / ٥: ، شذرات الذهب١١٠٠ الترمجة ٤٩٦ - ٤٩٥: ، طبقات احلفاظ للسيوطي٢٢ / ٧
  .٢٤١ - ٢٤٠نوجي ، التاج املكل للق٢٤٤

  .يعين بطلب الرزق) ١(
[ * ]  

)٢٣/١٥١(  

  

وذاكر بن كامل، وحيىي بن بوش، وعبد املنعم بن كليب، وأيب طاهر املبارك بن املعطوش، ورجب بن 
  .مذكور، وعدد كثري ببغداد

  .ومن هبة اهللا ابن علي البوصريي، وإمساعيل بن ياسني، ومجاعة مبصر
 ومسعود بن أيب منصور اخلياط، وحممد بن إمساعيل الطرسوسي، وأيب ومن خليل ابن بدر الراراين،

الفضائل عبدالرحيم الكاغدي، وأيب املكارم اللبان، وحممد بن أيب زيد الكراين، وناصر بن حممد الويرج، 
وعلي بن سعيد بن فاذشاه، وغامن بن حممد الصفار، وحممد بن أمحد بن حممد املهاد املقرئ، وأيب احملاسن 

د بن احلسن االصبهبد، ومسعود بن حممود العجلي، وأيب نعيم أمحد بن أيب الفضل الكراين بأصبهان، حمم
  .وطاهر بن مكارم املوصلي املؤدب، وأمحد بن عبد اهللا ابن الطوسي باملوصل

  .ومشيخته حنو اخلمس مئة، مسعتها من أصحابه
  .حدث عنه مجاعة من القدماء



مناطي، وزكي الدين الربزايل، وشهاب الدين القوصي، وجمد الدين ابن وكتب عنه احلافظ إمساعيل ابن اال
  .احللوانية، وكمال الدين ابن العدمي وابنه جمد الدين

وروى لنا عنه احلافظ أبو حممد الدمياطي، واحلافظ أبو العباس ابن الظاهري، وشرف الدين حممود 
املغريب، وأبو احلسن علي بن أمحد الغرايف، التاديف، وحممد بن جوهر التلعفري، وحممد بن سليمان ابن 

  وطاهر بن عبد اهللا ابن العجمي، وعبد امللك ابن العنيقة، وسنقر بن عبد اهللا
، والصاحب فتح الدين عبد اهللا بن حممد اخلالدي، وأمني الدين عبد اهللا بن شقري، وتاج )١(االستاذي 

  الدين صاحل الفرضي، والقاضي عبد العزيز
__________  

  .وهو القضائي) ١(
[ * ]  

)٢٣/١٥٢(  

  

ابن أيب جرادة، وأخوه عبد احملسن، وإسحاق، وأيوب، وحممد بنو ابن النحاس، وعبد الرمحن وإمساعيل، 
، وأمحد بن )١(وإبراهيم أوالد ابن العجمي ونسيبهم أمحد بن حممد، وحممد بن أمحد النصييب وعمته خنوة 

أبو حامد املؤذن وغريهم، وكان خامتتهم إبراهيم ابن العجمي حممد املعلم، والعفيف إسحاق اآلمدي، و
  .حبلب، وإجازته موجودة لزينب بنت الكمال بدمشق
كعوايل هشام بن " وأجزاء عوايل " الثمانيات " وكان حسن االخالق، مرضي السرية، خرج لنفسه 

ما اجتمع فيه " ، و "النبيل عوايل أيب عاصم " ، و "عوايل أيب حنيفة " ، و "عوايل االعمش " ، و "عروة 
  .، وغري ذلك"أربعة من الصحابة 

مسعت من حديثه شيئا كثريا وما مسعت العشر منه، وهو يدخل يف شرط الصحيح لفضيلته وجودة 
معرفته وقوة فهمه وإتقان كتبه وصدقه وخريه، أحبه احللبيون وأكرموه، وأكثروا عنه، ووقف كتبه، 

لب سنة مثان ومخسني، وقتل فيها أخوه املسند إبراهيم بن خليل، وكان لكنها تفرقت وبت يف كائنة ح
  .عن حيىي الثقفي وغري ذلك" كمعجم الطرباين " قد مسعه من مجاعة، وتفرد بأجزاء 

وأخومها الثالث يونس بن خليل االدمي مات مع أخيه احلافظ، وقد حدث عن البوصريي ومجاعة، 
  .حدثنا عنه ابن اخلالل وغريه

  . ينطوي على سنة وخري- رمحه اهللا -بو احلجاج وكان أ
  بلغين أنه أنكر

__________  



هي خنوة بنت زين الدين حممد بن عبدالقاهر بن هبة اهللا بن عبدالقاهر بن عبد الواحد بن النصري ) ١(
  .احلليب ام حممد بنت النصييب

  .نعيم وتفردت برواية ذلكاليب " املستخرج عن صحيح البخاري " وقد مسعت منه التاسع والعاشر من 
  .ما أظن روى عن ابن خليل امرأة سواها: قال الذهيب املؤلف

  .٧١٩ وتوفيت سنة ٦٣٤ولدت سنة 
[ * ]  

)٢٣/١٥٣(  

  

وطريقة ) ١(على ابن رواحة أخذه على الرواية فاعتذر باحلاجة، وكذا بلغين أنه كان يذم احلريري 
  .ة والرحالني ويكتب هلم الطباق، وإىل أن ماتأصحابه، ومل يزل يسمع، ويطول روحه على الطلب

، "سنن الدارقطين " البن سعد، و " الطبقات " ، و "املعجم الكبري " و " احللية " روى كتبا كبارا ك 
للطرباين، " الدعاء " اليب قرة، و " السنن " ، و "مسند الطيالسي " للطحاوي، و " اآلثار " وكتاب 

م، وكثريا من تصانيف أيب الشيخ والطرباين وأيب نعيم، وانقطع مبوته ومجلة من تصانيف ابن أيب عاص
  .مساع أشياء كثرية خلراب أصبهان

  .تويف إىل رمحة اهللا يف عاشر مجادى االخرة سنة مثان وأربعني وست مئة وله ثالث وتسعون سنة
زم الصنعة، روى ومات أخوه يونس قبله يف احملرم، وكان قد أخذه ومسعه من البوصريي وابن ياسني ول

  .عنه أبو الفضل االربلي وابن اخلالل، والعماد ابن البالسي ومجاعة
وفيها مات مسند االسكندرية أبو حممد عبد الوهاب ابن رواج وله أربع وتسعون سنة، والعدل فخر 
القضاة أبو الفضل أمحد بن حممد بن عبد العزيز ابن اجلباب السعدي مبصر، ومسند بغداد أبو حممد 

  راهيم بن حممود ابن اخلري االزجي، وله مخس ومثانون سنة، واملسند مظفر بن عبدامللك ابنإب
الفوي بالثغر، وعلي بن سامل بن أيب بكر البعقويب واملفيت حممد بن أيب السعادات الدباس احلنبلي، حدثا 

  .عن ابن شاتيل) ٢(
__________  

  .صاحب الطريقة الصوفية املشهورة) ١(
  .يعقويب والدباسال: يعين) ٢(

[ * ]  

)٢٣/١٥٤(  

  



أخربنا إسحاق بن أيب بكر، أخربنا خليل، أخربنا أبو الفتح ناصر ابن حممد القطان وغريه أن جعفر بن 
أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا سنة مثان وثالثني وأربع مئة، أخربنا : عبد الواحد الثقفي أخربهم

مد بن برة بصنعاء، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا سفيان الثوري، عن سليمان الطرباين، حدثنا عبد اهللا بن حم
ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن أيب معمر، عن ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل الكعبة يوم 

جاء احلق وزهق الباطل إن : * (الفتح وحول الكعبة ثالث مئة وستون صنما، فجعل يطعنها بعود ويقول
  ) ".١(فتساقط لوجوهها ) * وقاالباطل كان زه

أخربنا ابن خليل، أخربنا مسعود بن أيب منصور، أخربنا أبو علي : قرأت على حممود بن حممد املقرئ
احلداد، أخربنا أبو نعيم، حدثنا أبو بكر بن خالد، حدثنا احلارث بن أيب أسامة، حدثنا حيىي بن هاشم، 

ذحبنا فرسا على عهد رسول اهللا صلى : " ن أمساء قالتحدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت املنذر، ع
  .من حديث هشام ابن عروة) ٢(متفق عليه " اهللا عليه وسلم فأكلنا من حلمه 

  
   ابن الناصرأمري املؤمنني أبو جعفر منصور ابن الظاهر بأمر اهللا حممد*  املستنصر باهللا - ١٠٥

__________  
   من طريق٧٨، ٧٧ / ١م الطرباين الصغري إسناده صحيح، وهو يف معج: قال شعيب) ١(

والترمذي ) ١٧٨١(ومسلم ) ٤٢٨٧(إبراهيم بن حممد بن برة ذا االسناد، وأخرجه البخاري 
  . إىل النسائي يف الكربى٦٦ / ٧، ونسبه املزي يف حتفة االشراف ٣٧٧ / ١وأمحد ) ٣١٣٧(
) ١٩٤٢(ومسلم ) ٥٥١٩(و ) ٥٥١٢(و ) ٥٥١١(و ) ٥٥١٠(هو يف البخاري : قال شعيب) ٢(

وابن ماجة ) ٨٨٦(، وابن اجلارود ٣٥٣ و ٣٤٦ و ٣٤٥ / ٦، وأمحد ٢٣١ / ٧وأخرجه النسائي 
  .٣٢٧ / ٩، والبيهقي ٢٩٠ / ٤ والدار قطين ٢١١ / ٤والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ) ٣١٩٠(

  = [ * ]مرآة : سريته مشهورة جدا وأخباره مثبوتة يف معظم الكتب اليت تناولت هذه املدة منها(*) 

)٢٣/١٥٥(  

  

لدين اهللا أمحد ابن املستضئ بأمر اهللا حسن ابن املستنجد باهللا يوسف ابن املقتفي العباسي البغدادي 
  .واقف املستنصرية اليت ال نظري هلا
  .مولده سنة مثان ومثانني ومخس مئة

سا، ذا رأي ودهاء ووض وأمه تركية، وكان أبيض أشقر، مسينا، ربعة، مليح الصورة، عاقال حازما سائ
  .بأعباء امللك، وكان جده الناصر حيبه ويسميه القاضي حلبه للحق وعقله

بويع عند موت والده يوم اجلمعة ثالث عشر رجب سنة ثالث وعشرين وست مئة البيعة اخلاصة من 



  .إخوته وبين عمه وأسرته، وبايعه من الغد الكرباء والعلماء واالمراء
شر العدل، وبث املعروف، وقرب العلماء، والصلحاء، وبىن املساجد واملدارس فن: قال ابن النجار

والربط، ودور الضيافة واملارستانات، وأجرى العطيات، وقمع املتمردة، ومحل الناس على أقوم سنن، 
  :وعمر طرق احلاج، وعمر باحلرمني دورا للمرضى، وبعث إليها االدوية

__________  
 الترمجة ٣، التكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ج ٧٤٠ - ٧٣٩ / ٨ي الزمان لسبط ابن اجلوز= 

، ١٥٨ - ١٥٥: ، احلوادث اجلامعة٢٥٣: ، خمتصر ابن العربي١٧٢: ، ذيل الروضتني٣٠٩٥
ج ) ٣٠١٢أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ١٧٩ / ٣: املختصر يف اخبار البشر اليب الفدا

، نثر اجلمان للفيومي ج ١٦٦ / ٥:  العرب للذهيب١١٠ / ٢: الم للذهيب، دول االس٢٢٨ الورقة ١٩
، السلوك ٥٠٨ - ٥٠٦: ، العسجد املسبوك١٦٠ - ١٥٩ / ١٣: ، البداية والنهاية١٣٣ الورقة ٢

، النجوم ٢٥١ - ٢٤٨ الورقة ١٨، عقد اجلمان للعيين ج ٣١٢ - ٢١١ / ١ قسم ١للمقريزي ج 
 وما ١٦١، عيون االخبار للصديقي الورقة ٢٠٩ / ٥الذهب ، شذرات ٣٤٦ - ٣٤٥ / ٦: الزاهرة

، وكتاب املدارس ١٦٤ - ١٤٥ / ٢قبلها، ويراجع امللحق االول من تاريخ علماء املستنصرية 
  .الشرابية الستاذنا الدكتور ناجي معروف ففيهما تفصيل يغين

[ * ]  

)٢٣/١٥٦(  

  

مث قام بأمر اجلهاد أحسن قيام، ومجع : م إىل أن قالباملسلمني وكلهم بك نائ* ختشى االله فما تنام عناية 
  .العساكر، وقمع الطغام، وبذل االموال، وحفظ الثغور، وافتتح احلصون، وأطاعه امللوك

  .وبيعت كتب العلم يف أيامه بأغلى االمثان لرغبته فيها، ولوقفها: قال
  .وخطه الشيب فخضب باحلناء مث تركه

  .وفيه عدل يف اجلملة، ووقع يف النفوسكانت دولته جيدة التمكن، : قلت
بلغ عدة عسكره مئة ألف، وفيه بعد، فلعل : استجد عسكرا كثريا ملا علم بظهور التتار، حبيث إنه يقال

  .ذلك منى يف طاعته من ملوك مصر والشام واجلزيرة، وكان خيطب له باالندلس والبالد البعيدة
ته وقد كمل اهللا صورته ومعناه، كان أبيض حبمرة، حضرت بيعته فلما رفع الستر شاهد: قال الساعي

  أزج احلاجبني، أدعج العني، سهل
أبيض، وطرحة فصب بيضاء، فجلس إىل ) ١(اخلدين، أقىن، رحب الصدر، عليه ثوب أبيض وبقيار 

  .الظهر



  .فبلغين أن عدة اخللع بلغت ثالثة آالف ومخس مئة وسبعني خلعة: قال
مرة نيفا وسبعني ألف دينار يف العام، واتفق له أنه مل يكن يف أيامه معه بلغ مغل وقف املستنصرية : قلت

سلطان حيكم عليه، بل ملوك االطراف خاضعون له، وفكرهم متقسم بأمر التتار واستيالئهم على 
  .خراسان

__________  
  ).٤٠٧ / ١: معجم دوزي(ضرب من العمائم ) ١(

[ * ]  

)٢٣/١٥٧(  

  

  .شر مجادى االوىل سنة أربعني وست مئةيف بكرة اجلمعة عا) ١(تويف 
  .وكانت دولته عشرة سنة، وعاش اثنتني ومخسني سنة

التقى خوارزم شاه التتار ببالد أصبهان فهزمهم ومزقهم، مث تناخوا وكروا : ويف سنة أربع وعشرين
 عليه، فانفل مجعه، وبقي يف أربعة عشر فارسا وأحيط به، فخرقهم على محية، فكانت وقعة منكئة

  ).٢(للفريقني، فتحصن بأصبهان 
وقتلت االمساعيلية أمري كنجة، فتأمل جالل الدين، وقصد بالد االمساعيلية، فقتل وسىب، مث حتزبوا له، 

وسار جيش االشرف مع احلاجب علي فافتتح مرند وخوي، وردوا إىل خالط، وأخذوا زوجة خوارزم 
ن تزوج ا بعد أزبك ابن البهلوان صاحب شاه، وهي بنت السلطان طغرل بن رسالن السلجوقي، وكا

  .تربيز، فأمهلها فكاتبت احلاجب، وسلمت إليه البالد
  ومرض املعظم فتصدق بألف غرارة ومثانني ألف درهم، وحلف

  .االمراء لولده الناصر داود، ومات يف ذي القعدة
شؤومة مخسا وعشرين وفيها مات القان جنكزجان املغلي، طاغية التتار، يف رمضان، وكانت أيامه امل

  .سنة
  .كان أول أمره حدادا يدعى مترجني وتسلطن بعده ابنه أوكتاي: وقيل

  وعاش املعظم تسعا وأربعني سنة، وكان يعرف مذهب أيب حنيفة
__________  

ذكر احلافظ املنذري أن وفاته كانت يف العشرين من مجادى االوىل وورد يف دول االسالم انه مات ) ١(
رة وسينقل احلافظ الذهيب بعد قليل عن ابن البزوري انه تويف يوم اجلمعة بكرة عاشر يف مجادى اآلخ

  .مجادى اآلخرة فليالحظ ذلك



  ).٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٣٩ - ٢٣٨: انظر تفاصيل ذلك يف تاريخ االسالم، الورقة) ٢(
[ * ]  

)٢٣/١٥٨(  

  

  .يف عدة جملدات بإعانة غريه" اجلامع " والقرآن والنحو، وشرح 
جاء املنشور من الكامل البن أخيه الناصر بسلطنة دمشق، مث بعد أشتهر ): ١( سنة مخس وعشرين ويف

قدم الكامل ليأخذ دمشق، وأتاه صاحب محص والعزيز أخوه فاستنجد الناصر بعمه االشرف، فسار 
املصلحة أن أدرك السلطان : ال أقاتل أخي، فقال االشرف: ونزل بالدهشة، فرجع الكامل، وقال

أالطفه، فأجتمع به بالقدس، واتفقا على الناصر وأن تكون دمشق لالشرف، وتبقى الكرك للناصر، و
  .فلما مسع الناصر، حصن البلد

  .وفيها عزل الصدر البكري عن حسبة دمشق، ومشيخة الشيوخ
الساعي من واسط إىل بغداد يف يوم وليلة ورزق قبوال وحصل له ستة آالف ) ٢(وفيها جرى الكويز 

  .ار ونيف وعشرون فرسادين
  .وشرعوا يف أساس املستنصرية، ودام البناء مخس سنني، وكان مشد العمارة أستاذ دار اخلليفة

وكانت فرقة من التتار قد أبدعهم جنكز خان، وغضب عليهم فأتوا خراسان، فوجدوها بالقع، فقصدوا 
 خوارزم شاه، وخرق التتار، ودخل الري فالتقاهم خوارزم شاه مرتني وينهزم، فنازلوا أصبهان، مث أقبل

إىل أصبهان وأهلها من أشجع الرجال، مث خرج م فهزم التتار وطحنهم، وساق خلفهم إىل الري قتال 
  .وأسرا، مث أنته رسل من القان بأن هؤالء أبعدناهم، فاطمأن لذلك وعاد إىل تربيز

  واستوىل الفرنج على صيدا، وقويت نفوسهم، وجاءهم ملك االملان
__________  
  .٢٤٣ - ٢٣٩: تاريخ االسالم، الورقة) ١(
وامسه معتوق املوصلي، والذهيب ينقل هنا عن تاج " تاريخ االسالم " الضبط من خط املؤلف يف ) ٢(

  .الدين ابن الساعي
[ * ]  

)٢٣/١٥٩(  

  



املسلمون، االنربور وقد استوىل على قربس، فكاتبه الكامل ليعينه على الناصر، وخافته ملوك السواحل و
أوقفه على عزمهم فعرفها للكامل ] و [ فكاتب ملوك الفرنج الكامل بأم ميسكون االنربور، فبعث 

أنا عتيقك وإن أنا رجعت ): ٢(، وأجابه إىل هواه، وترددت املراسالت، وخضع االنربور، وقال )١(
دق علي بقصبة البلد خائبا انكسرت حرميت، وهذه القدس أصال ديننا وهي خرابة، وال دخل هلا، فتص

  .لذلك) ٣(وأنا أمحل حمصوهلا إىل خزانتك، فالن 
، وأتبع ذلك حبصار دمشق، وأذية )٤(سلم الكامل القدس إىل الفرنج فواغوثاه باهللا : ٦٢٦ويف سنة 

الرعية، وجرت بينهم وقعات، منها وقعة قتل فيها خلق من الفريقني، وأحرقت احلواضر، وزحفوا على 
  شتد الغالء، ودام البالء أشهرا، مث قنع الناصر بالكرك ونابلس والغور،دمشق مرارا، وا

وسلم الكامل دمشق لالشرف وعوض عنها حبران والرقة ورأس عني، مث حاصروا االجمد ببعلبك، 
  .ورموها باانيق، وأخذت، فتحول االجمد إىل داره بدمشق

  . أهلها مث أخذ خالطوقتل) ٥(ونازل خوارزم شاه خالط بأوباشه وبدع وأخذ حينة 
__________  

فكاتبوا ": تاريخ االسالم " العبارة ملبسة بسبب االختصار املخل وسرعة الصياغة، واالصل يف ) ١(
إذا حصل مصاف منسك االنربور، فسري إىل االمربور كتبهم، وأوقفه عليها، فعرف االنربور : الكامل

  ..".ذلك للكامل، وأجابه إىل كل ما يريد
  .للكامل: يعين) ٢(
  .الكامل) ٣(
  ".وكانت هذه من الوصمات اليت دخلت على املسلمني ": تاريخ االسالم " قال يف ) ٤(
  .حاين أيضا: بلد يف ديار بكر، ويقال هلا) ٥(

  [ * ].وقيدها ياقوت بكسر احلاء املهملة وكسر النون، والضبط أعاله من خط املؤلف 

)٢٣/١٦٠(  

  

ف وصاحب الروم جالل الدين خوارزم شاه، ومتزق مجعه، واسترد هزم االشر): ١ (٦٢٧ويف سنة 
  .االشرف خالط

وقدم رسول حممد بن هود االندلسي بأنه متلك أكثر املغرب وخطب ا للمستنصر، فكتب له تقليد 
  .بسلطنة تلك الديار، ونفذت إليه اخللع واللواء

  .وبعث خوارزم شاه يطلب من اخلليفة لباس الفتوة فأجيب
  من) ٣(باطية ) ٢(خذت العرب من خميم خوارزم شاه يوم كسرته وقد أ



ما قتل فيها من عسكر الشام سوى واحد جرح، ) ٤(ذهب وزا ربع قنطار، والعجب أن هذه امللحمة 
لكن قتل من الروميني ألوف، وأما اخلوارزمية فاستحر م القتل وزالت هيبتهم من القلوب، وولت 

  .سعادم، والوقعة يف رمضان
فيها خرج على ابن عبداملؤمن ابن عم له وظفر بامللك، وقتله، وقتل من الرببر ): ٥ (٦٢٨ويف سنة 

  .خالئق
  كسرة التتار خلوارزم شاه وتفرق مجعه وذاق) ٦(ويف رجب بلغنا 

__________  
  .٢٤٥ - ٢٤٤: تاريخ االسالم، الورقة) ١(
  ". االشرف خالط واسترد: " كان ينبغي أن توضع هذه الفقرة بعد قوله) ٢(
  .إناء من اخلزف أو الفخار أو البلور لتقدمي النبيذ: الباطية) ٣(

  ).٤٨٤ / ١معجم دوزي (أو الذي يوضع فيه ماء العطر 
  .احلرب بني االشرف وصاحب الروم من جهة وجالل الدين خوارزم شاه من جهة أخرى: يعين) ٤(
  .٢٤٨ - ٢٤٥: تاريخ االسالم، الورقة) ٥(
  ..".ويف رجب وصل قزويين إىل الشام فأخرب": " تاريخ االسالم " رب يف أصل اخل) ٦(

[ * ]  

)٢٣/١٦١(  

  

الذل، وذاك أن خوارزم شاه ملا ازم يف العام املاضي، بعثت االمساعلية تعرف التتار ضعفه، فسارعت 
 فكبسته التتار، طائفة تقصده بتوريز فلم يقدم على امللتقى، وأخذوا مراغة وعاثوا، وتقهقر هو إىل آمد

وتفرق مجعه يف كل جهة، وطمع فيهم الفالحون والكرد، وأخذت التتار إسعرد باالمان، مث غدروا 
  .وبالد نصيبني) ١(كعوائدهم، مث طرتة 

  ).٣(عليا احلريري وأفىت مجاعة بقتله ) ٢(وفيها سجن االشرف بعزتا 
  .وأسست دار احلديث االشرفية بدمشق

  .ل، وقد قتل مجاعة ختال يف بيته، ففاح الدرب، فسمروهوفيها ظفر بالتاج الكحا
ازم جالل الدين خوارزم شاه ابن عالء الدين يف جبال، فقتله كردي بأخ له ): ٤ (٦٢٩ويف سنة 

)٥.(  
  .وقصدت عساكر اخلليفة مع صاحب إربل التتار، فهربوا

ة باسم نيابة الوزارة، لكن مل وأمسك الوزير مؤيد الدين القمي وابنه، وكانت دولته ثالثا وعشرين سن



  .يكن معه وزير فويل مكانه مشس الدين ابن الناقد، وجعل مكان ابن الناقد يف االستاذ دارية ابن العلقمي
  حاصر الكامل آمد، فأخذها من امللك املسعود): ٦(ويف سنة ثالثني 

__________  
  ).معجم ياقوت(بلد جبريرة ابن عمر، من ديار بكر ) ١(
  .، وهي قلعة معروفة"تاريخ االسالم " ط من خط املؤلف يف الضب) ٢(
  .ولكن السلطان أحجم عن القتل) ٣(
  .٢٤٨: تاريخ االسالم، الورقة) ٤(
  .٦٢٨وقيل ان ذلك كان سنة ) ٥(
  .٢٤٩ - ٢٤٨: تاريخ االسالم، الورقة) ٦(

[ * ]  

)٢٣/١٦٢(  

  

  .االتابكي وكان فاسقا يأخذ بنات الناس قهرا
  .روميون حبران وماردين، وفعلوا شرا من التتار وبدعواوفيها عاث ال

  .ومات مظفر الدين صاحب إربل، فوليها باتكني نائب البصرة
  سار الكامل ليفتح الروم، فالتقى صواب): ١(ويف سنة إحدى وثالثني 

  .مقدم طالئعه وعسكر الروم، فأسر صواب، ومتزق جنده، ورجع الكامل
، وال نظري هلا يف احلسن والسعة، وكثرة االوقاف، ا مئتان ومثانية املستنصرية ببغداد) ٢(وأديرت 

وأربعون فقيها، وأربعة مدرسني، وشيخ للحديث، وشيخ للطب، وشيخ للنحو، وشيخ للفرائض، وإذا 
  ).٣(أقبل وقفها، غل أزيد من سبعني ألف مثقال، ولعل قيمة ما وقف عليها يساوي ألف ألف دينار 

  .جامع العقيبة، وكان حانة) ٥(عمل ): ٤(ثني ويف سنة اثنتني وثال
  .هدية ملك اليمن عمر بن رسول التركماين، فامللك يف نسله إىل اليوم) ٦(وقدمت 

__________  
  .٢٥١ - ٢٥٠: تاريخ االسالم، الورقة) ١(
  .افتتحت: يعين) ٢(
 يف تاريخ علمائها - رمحه اهللا -تفاصيل ذلك يف الكتاب القيم الذي ألفه الدكتور ناجي معروف ) ٣(

  .وطبع ثالث مرات يف بغداد والقاهرة، يف جملدين
  .٢٥٠: تاريخ االسالم، الورقة) ٤(



  .الذي بناه هو امللك االشرف) ٥(
وال يزال إىل يومنا هذا عامرا باملصلني ويسمى جامع التوبة، وهو يقع مشايل اجلامع بدمشق، : قال شعيب

  .وتقول العيبة) القاف(، وبالعامة حتذف وتسمى احمللة اليت هو فيها بالعقيبة
  .إىل بغداد) ٦(

[ * ]  

)٢٣/١٦٣(  

  

  .وفيها تركت املعاملة ببغداد بقراضة الذهب، وضربت هلم دراهم كل عشرة منها بدينار إمامي
  وعاثت التتار بأرض إربل واملوصل، وقتلوا، وأخذوا أصبهان بالسيف

  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  . وبذل االموالفاهتم اخلليفة،

وعزل ابن مقبل عن قضاء العراق وتدريس املستنصرية ودرس أبو املناقب الزجناين، وقضى عبدالرمحن 
  .ابن اللمغاين

  .وفيها سار الكامل واالشرف واستعادوا حران والرها من صاحب الروم
  .ووصلت التتار إىل سنجار قتال وأسرا وسبيا
  .صر حران، وتعثر أهلهامث يف آخر العام حشد صاحب الروم، وحا

واستباحت الفرنج قرطبة بالسيف، وهي أم االندلس، ما زالت دار إسالم منذ افتتحها املسلمون يف دولة 
  .الوليد

مات صاحب حلب امللك العزيز ابن الظاهر ابن صالح الدين، وصاحب الروم ) ١: (٦٣٤ويف سنة 
  .عالء الدين كيقباد، وأخذت التتار إربل بالسيف

مات بدمشق السلطان امللك االشرف، ومتلكها بعده أخوه الكامل، فمات بعده ): ٢ (٦٣٥ة ويف سن
  .ا، وذلك بعد أن اقتتل ا الكامل وأخوه الصاحل عماد الدين على امللك، وتعبت الرعية

  وبعده متلكها اجلواد، مث ضعفت مهته وأعطاها للملك الصاحل جنم الدين أيوب ابن الكامل، وتسلطن
__________  

  .٢٥٢: تاريخ االسالم، الورقة) ١(
  .٢٥٤ - ٢٥٢: تاريخ االسالم، الورقة) ٢(

[ * ]  

)٢٣/١٦٤(  



  

مبصر العادل أبو بكر ابن الكامل، وجرت أمور طويلة آخرها أن الصاحل متلك الديار املصرية، واعتقل 
مصر والشام لنجم أخاه، وغلب على دمشق عمه الصاحل، فتحاربا على امللك مدة طويلة، مث استقرت 

  .الدين أيوب
  أخذت الفرنج بلنسية وغريها من جزيرة) ١: (ويف سنة ست وثالثني

  .االندلس
هجم الصاحل عماد الدين دمشق، ومتلكها، وأخذ القلعة باالمان، ونكث، فحبس ) ٢: (ويف سنة سبع

مه، وبقي هو يف املغيث عمر ابن الصاحل، وتفلل االمراء عن الصاحل جنم الدين، وجاؤوا وحلفوا لع
مماليكه بالغور، مث أخذه ابن عمه الناصر صاحب الكرك، واعتقله مكرما، مث أخذه ومضى به إىل مصر، 

خلفين الناصر على أشياء يعجز عنها كل أحد، وهي أن آخذ له دمشق ومحص : فتملك، فكان يقول
ف ما يف اخلزائن مبصر، ومحاة وحلب أو اجلزيرة واملوصل وديار بكر ونصف ديار مصر، وأن أعطيه نص

  .فحلقت له من حتت قهره
وويل خطابة دمشق بعد الدولعي الشيخ عز الدين ابن عبد السالم فأزال العلمني املذهبني، وأقام عوضها 

سودا بكتابة بيضاء، ومل يؤذن قدامه سوى واحد، وأمر الصاحل إمساعيل اخلطباء أن خيطبوا لصاحب 
  .الروم معه

  ).٣(نصر على أرباب دولته، قال ابن الساعي، حزرت اخللع بثالثة عشر ألفا ويف العيد خلع املست
__________  

  .٢٥٦: تاريخ االسالم، الورقة) ١(
  .٢٥٩ - ٢٥٦: تاريخ االسالم، الورقة) ٢(
  = [ * ]ثالثة عشر ألفا، والصحيح : النص ملبس ذه الصورة حيث يفهم منه أن قيمة اخللع) ٣(

)٢٣/١٦٥(  

  

فيها سلم الصاحل إمساعيل قلعة الشقيف إىل الفرنج لينجدوه على املصريني، فأنكر عليه : ٦٣٨ويف سنة 
  .ابن احلاجب وابن عبد السالم، فسجنهما مدة

  قدم رسول التتار إىل شهاب الدين غازي ابن) ١: (قال سبط اجلوزي
ك الشرق والغرب من نائب رب السماء ماسح وجه االرض مل: " العادل، وإىل امللوك عنوان الكتاب

، )٢(قد جعلك سلحداره : ، وقال الرسول لغازي"يأمر ملوك االسالم بالدخول يف طاعة القان االعظم 
  .وأمرك أن خترب أسوار بالدك



  .وفيها كسر الناصر داود الفرنج بغزة
  .وأخذ الركب الشامي بقرب تيماء

 وأخذ حران، وأخذ والتقى صاحب محص ومعه عسكر حلب اخلوارزمية، فكسرهم بأرض حران،
صاحب الروم آمد بعد حصار طويل، وكانت التتار يف البالد قتال وسبيا، وقلت اخلوارزمية، فكانوا 

  .باجلزيرة يعيثون
دخلت التتار مع باجيونوين بالد الروم، وعاثوا وبوا القرى، فهرب منهم ) ٣: (٦٣٩ويف سنة 
  .صاحبها

__________  
: " قال" تاريخ االسالم "  العدد، كما يظهر يف النص الذي اقتبسه يف أن املخلوع عليهم حزروا ذا= 

وفيها رفل اخلالئق ببغداد يف اخللع يف العيد حبيث حزر املخلوع عليهم بأكثر من : " وقال ابن الساعي
  ).٣٠١٢ أيا صوفيا ٢٥٨: الورقة" (ثالثة عشر ألفا 

  ).بتصرف (٧٣٣ / ٨مرآة الزمان ) ١(
  .الح دار، وهو مسؤول السالحس: وتكتب أيضا) ٢(
  .٢٦٠ - ٢٥٩: تاريخ االسالم، الورقة) ٣(

[ * ]  

)٢٣/١٦٦(  
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  سري أعالم النبالء: الكتاب 

  موقع يعسوب: مصدر الكتاب 
  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [ 
  

 .ته الفقري إىل اهللا عبد الرمحن الشامي ، ويسألكم الدعاء قام بفهرس



التقى صاحب ميارفارقني غازي واحللبيون، فظهر احللبيون، واستحر القتل ) ١: (ويف سنة أربعني
  .باخلوارزمية، وبت نصيبني وغريها، واستوىل غازي على مدينة خالط

بت نصيبني يف هذه السنة سبع :  رجل قالويف احملرم أخذت التتار أرزن الروم، واستباحوها، وعن
  .عشرة مرة من املواصلة واملاردانيني والفارقيني ولوال بساتينها، جلال أهلها

إم : وكان للمستنصر منظرة جيلس فيها يسمع دروس املستنصرية، واستخدم جيشا عظيما، حىت قيل
  .أزيد من مئة ألف

إن وليت، العربن باجليش جيحون، : ن االبطال يقولوكان ذا شجاعة وإقدام، وكان أخوه اخلفاجي م
وأسترد البالد، وأستأصل التتار، فلما مات املستنصر زواه عن اخلالفة الدويدار والشرايب خوفا من 

  .بأسه
  .أنبأين ابن البزوري أن املستنصر تويف يوم اجلمعة بكرة عاشر مجادى اآلخرة

  .مجادى االوىل، فوهم) ٢: (وقال املنذري
إحدى ومخسني سنة وأشهرا، وخطب يوم موته له، كتموا ذلك فأتى إقبال الشرايب واخلدم إىل عاش 

ولده املستعصم، فسلموا عليه بإمرة املؤمنني وأقعدوه يف سدة اخلالفة، وأعلم الوزير وأستاذ الدار يف 
  .الليل، فبايعاه

__________  
  .٢٥١ / ٢" ختصر تتمة امل" ، و ١٦١ / ١٣" البداية والنهاية " انظر ) ١(
  . من طبعة مؤسسة الرسالة٦٠٧ ص ٣التكملة لوفيات النقلة ج ) ٢(

[ * ]  

)٢٣/١٦٧(  

  

وأججت نار احلزن ما بني أضلعي * أيا رنة الناعي عبثت مبسمعي : وللناصر داود يرثي املستنصر
* حلجى يصوغ أفانني القريض املوشع نعيت إيل البأس واجلود وا* وأخرست مين مقوال ذا براعة 
  فأوقفت آمايل وأجريت أدمعي

واسترجعت ما أعطت االيام فدع العيون تسح * عز العزاء وأعوز االملام : وقال صفي الدين ابن مجيل
أسفا وال جفين القريح ينام فعلى * عوض الدموع دما فليس تالم بانوا فال قليب يقر قراره * يوم فراقهم 

  .وسالم وكانت دولته سبع عشرة سنة رمحه اهللا وساحمهمين حتية موجع * الذين فقدم وعدمتهم 
  

 أيب نصر حممد ابن الناصر لدين اخلليفة االمام أبو القاسم أمحد ابن الظاهر بأمر اهللا*  املستنصر - ١٠٦



  .اهللا أمحد ابن املستضئ اهلامشي العباسي البغدادي، أخو اخلليفة املستنصر باهللا منصور واقف املستنصرية
، وكان هذا معتقال ]سنة [ فة أمحد بعد خلو الوقت من خليفة عباسي ثالث سنني ونصف بويع باخلال

  ببغداد مع غريه من أوالد اخللفاء، فلما
__________  

 ٢، ذيل مرآة الزمان ٢١٣: أخبار مشهورة يف الكتب اليت أرخت هلذا العصر فانظر ذيل الروضتني(*) 
، دول ١٩٠ - ١٨٩ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣وفيا أيا ص( تاريخ االسالم للذهيب ٤٥٢ - ٤٤١/ 

 - ٢٣١ / ١٣: ، البداية والنهاية٢٥٩ - ٢٥٨ / ٥: ، العرب للذهيب١٢٥ / ٢االسالم للذهيب 
  .٤٧٨ - ٤٧٧: ، تاريخ اخللفاء للسيوطي٢٠٦، ١١٧ - ١٠٩ / ٧: ، النجوم الزاهرة٢٣٣
[ * ]  

)٢٣/١٦٨(  

  

وفد ) ١(عرب العراق، فلما مسع بسلطنة امللك الظاهر استوىل هوالكو على بغداد، جنا هذا، وانضم إىل 
عليه يف رجب سنة تسع ومخسني يف عشرة من آل مهارش، فركب السلطان للقائه والقضاة والدولة، 
  وشق قصبة القاهرة، مث أثبت نسبه على القضاة، وبويع فركب يوم اجلمعة من القلعة يف السواد حىت

 ولوح بشرف آل العباس، ودعا للسلطان وللرعية، وصلى أتى جامع القلعة، فصعد املنرب وخطب
  .بالناس

ملا أخذنا يف بيعة : حدثين شيخنا ابن عبد السالم قال: قال القاضي مجال الدين حممد بن سومر املالكي
ما أحسن، لكن بايعه أنت أوال وأنا بعدك، فلما عقدنا : بايعه، فقال: املستنصر قلت للملك الظاهر

من مجلة بركته أنين دخلت أمس الدار، : ن الغد عند السلطان، فأثىن على اخلليفة، وقالالبيعة، حضرنا م
فقصدت مسجدا فيها للصالة، فأرى مصطبة نافرة، فقلت للغلمان أخربوا هذه، فلما هدموها، انفتح 

  .حتتها سرب فرتلوا فإذا فيه صناديق كثرية مملوءة ذهبا وفضة من ذخائر امللك الكامل رمحه اهللا
وهذا هو اخلليفة الثامن والثالثون من بين العباس، بويع بقلعة اجلبل يف ثالث عشر رجب سنة : قلت
  ).٢(تسع 

  .وكان أمسر آدم، شجاعا، مهيبا، ضخما، عايل اهلمة
ورتب له السلطان أتابكا وأستاذ دار، وشرابيا وخزندارا وحاجبا وكاتبا، وعني له خزانة وعدة مماليك، 

  .ارات مجال وعشر قطارات بغال إىل أمثال ذلكومئة فرس وعشر قط
  قرئ بالعادلية كتاب السلطان إىل قاضي القضاة): ٣(قال أبو شامة 

__________  



  .بيربس البند قداري) ١(
  .ومخسني وست مئة: يعين) ٢(
  .٢١٣: ذيل الروضتني) ٣(

[ * ]  

)٢٣/١٦٩(  

  

د ابن الظاهر وهو أخو املستنصر، ومجع له جنم الدين ابن سين الدولة بأنه قدم عليهم أبو القاسم أمح
الناس، وأثبت يف الس نسبه عند قاضي القضاة، وبدأ بالبيعة السلطان، مث الكبار على مراتبهم، ونقش 

  امسه على
  .السكة، ولقب بلقب أخيه
ويف شعبان رسم اخلليفة بعمل خلعة للسلطان وبكتابة تقليد، ونصبت ): ١(قال قطب الدين البعلي 

مة بظاهر مصر، وركب املستنصر والظاهر إليها يف رابع شعبان، وحضر القضاة واالمراء والوزير، خي
فألبس اخلليفة السلطان اخللعة بيده، وطوقه وقيده، ونصب منرب صعد عليه فخر الدين ابن لقمان كاتب 

ت القاهرة، السر، فقرأ التقليد الذي أنشأه، مث ركب السلطان باخللعة ودخل من باب النصر، وزين
  .ومحل الصاحب التقليد على رأسه راكبا واالمراء مشاة

سرية " مث عزم املستنصر على التوجه إىل بغداد بإشارة السلطان وإعانته، فذكر ابن عبد الظاهر يف : قلت
أنفقت على اخلليفة وامللوك املواصلة ألف ألف وست مئة ألف : أن السلطان قال له" امللك الظاهر 

  .دينار
مث سار هو والسلطان من مصر يف تاسع عشر رمضان، ودخال دمشق يف سابع ): ٢( قطب البعلي قال

  .ذي القعدة، مث سار اخلليفة ومعه صاحب املوصل وصاحب سنجار بعد أيام
  نزل اخلليفة بالتربة الناصرية، ودخل يوم اجلمعة): ٣(قال أبو شامة 

__________  
  .٤٤٣ / ١: ذيل مرآة الزمان) ١(
  .٤٥٣ / ١: يل مرآة الزمانذ) ٢(
  .٢١٣: ذيل الروضتني) ٣(

[ * ]  

)٢٣/١٧٠(  

  



إىل جامع دمشق، إىل املقصورة، مث جاء بعده السلطان فصليا وخرجا، ومشيا إىل حنو مركوب اخلليفة 
  ).١(بباب الربيد، مث رجع السلطان إىل باب الزيادة 

ة، مث افترقا، مث وصل اخلليفة مبن معه إىل فسافر اخلليفة، وصاحب املوصل إىل الرحب): ٢(قال القطب 
مشهد علي، وملا أتوا عانة وجدوا ا احلاكم يف سبع مئة نفس، فأتى إىل املستنصر وبايع، ونزل يف خميمه 
معه وتسلم اخلليفة عانة، وأقطعها مجاعة، مث وصل إىل احلديثة، ففتحها أهلها له، فلما اتصل اخلرب مبقدم 

نة بغداد ساروا يف مخسة آالف، وعسكروا باالنبار، وبوا أهلها وقتلوا وسار املغول بالعراق، وبشح
اخلليفة إىل هيت فحاصرها، مث دخلها يف آخر ذي احلجة، وب ذمتها، مث نزل الدور، وبعث طالئعه 

الغد فأتوا االنبار يف ثالث احملرم سنة ستني، فعربت التتار يف الليل يف املراكب ويف املخائض، والتقى من 
اجلمعان، فانكسر أوال الشحنة، ووقع معظم أصحابه يف الفرات، مث خرج كمني هلم، فهربت االعراب 

والتركمان، فأحاط الكمني بعسكر اخلليفة، فحمل اخلليفة م، فأفرج هلم التتار، وجنا مجاعة منهم 
وأضمرته البالد، ومل بل سلم، : احلاكم يف حنو اخلمسني، وقتل عدة، والظاهر أن اخلليفة قتل، ويقال

بل قتل يومئذ ثالثة من التتار وقتل رمحه اهللا يف أوائل احملرم كهال، وبعد سنتني بويع احلاكم : يصح، وقيل
  .بأمر اهللا أمحد

__________  
بالراء وما أثبتناه عن االصل وعن تاريخ االسالم وعن ذيل ) الزيارة(يف املطبوع من ذيل الروضتني ) ١(

  .٤٦٩ / ٢) صادر(، ومعجم البلدان ٤٥٣/  ١مرآة الزمان 
  . باختصار وتصرف٤٥٧ - ٤٥٤ / ١: ذيل مرآة الزمان) ٢(

[ * ]  

)٢٣/١٧١(  

  

االمام العدل احملدث ظهري الدين ويلقب بالقاضي املكرم أبو املعايل عبد الرمحان بن *  املخزومي - ١٠٧
   بن عثمان بن يوسف املخزومي املغريي املصريعلي

  .اهدالشافعي الش
  .سنة تسع وستني) ١(ولد يف صفر 

وأجاز له من بغداد فخر النساء شهدة، وعبد احلق اليوسفي، ومن املوصل خطيبها أبو الفضل الطوسي، 
ومن دمشق احلافظ أبو القاسم، ومن الثغر أبو الطاهر السلفي، وطائفة سواهم، كعيسى الدوشايب وابن 

  .ينشاتيل، ومسلم بن ثابت، وأيب شاكر السقالطو
ومسع من عبد اهللا بن بري، وحممد بن علي الرحيب، والبوصريي، والقاسم بن عساكر، واالثري بن بنان، 



  .وعدة
  .وروى الكثري، وهو من بيت رياسة وجاللة

روى عنه املنذري والدمياطي وركن الدين بيربس القيمري وابن العمادية، والتاج إمساعيل بن قريش، 
  .وطائفة

  .وجيهية بنت أيب احلسن املؤدبوباالجازة املعمرة 
  .وكان دينا كثري التالوة مترتها عن اخلدم

__________  
، ١٧٨، ٨٧، ٦٥وهو أحد شيوخ ابن الصابوين ذكره يف تكملة اكمال االكمال وروى عنه ص (*) 

 ٢٠ج )  أيا صوفيا٣٠١٣(، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٥٤وانظر صلة التكملة للحسيين الورقة 
  .٦٨الورقة 

  .ذكر الشريف احلسيين أن والدته كانت يف احلادي والعشرين من صفر سنة تسع وستني ومخسمائة) ١(
[ * ]  

)٢٣/١٧٢(  

  

  .وهو أخو القاضي محزة بن علي االشرف
  .مات يف رمضان سنة ست وأربعني وست مئة ودفن بتربة آبائه بالقرافة

  
 بن رسول بن هارون ابن أيب ين عمر بن عليالسلطان امللك املنصور نور الد*  صاحب اليمن - ١٠٨
  .الفتح
  .إنه من ولد جبلة بن االيهم الغساين: قيل

  .متلك بزبيد، وجرت له حروب وسري، ومتكن، وكان شجاعا سائسا جوادا مهيبا، له حنو من ألف مملوك
العسكر بل كتب إىل أمراء : وقد كان الكامل جهز من مصر عسكرا فقصدهم املنصور ففروا منه، وقيل

  .فريوز وابن برطاس إىل املنصور: أجوبة فظهر ا مقدمهم جغريل، فخاف وقفز أمريان
وسلطنوا ابن ) ١(حدثين تاج الدين عبدا لباقي أن مماليك املنصور قتلوه يف سنة مثان وأربعني وست مئة 

  اخيه فخر الدين أبا بكر بن حسن، ولقبوه
__________  

، عيون  (٩٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (ريخ االسالم للذهيب ، تا٧٧١ / ٨: مرآة الزمان(*) 
، العقود ٥٧٨:  العسجد املسبوك للملك االشرف الغساين٢٩٢ / ٢٠: التواريخ البن شاكر الكتيب



، الذهب املسبوك يف ذكر من حج من ٨٨ - ٤٤ / ١اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية للخرزجي 
 - ٣٣٩ ص ٦، العقد الثمني يف تاريخ البلد االمني للفاسي ج ٨٠ - ٧٩اخللفاء وامللوك للمقريزي 

  .٨٨ - ٨٥: ، جة الزمن يف تاريخ اليمن لعبد الباقي اليماين٣٠٨٢ الترمجة ٣٤٩
 ونص الفاسي ٦٤٧، وجعلها املقريزي سنة ٦٤٦سلك سبط ابن اجلوزي وفاته يف حوادث سنة ) ١(

 وما ذكره الذهيب هنا ويف ٦٤٧تاسع من ذي القعدة سنة يف العقد الثمني على أن وفاته كانت يف ال
 فامنا هو يقصد ابنه ٦٦١تاريخ االسالم متابع فيه ملن سبقه، أما ما ذكره ابن شاكر من أنه كان حيا سنة 

  .وقد سها الناسخ يف ذلك، واغفله احملققان
[ * ]  

)٢٣/١٧٣(  

  

  .باملعظم، فلم يستمر ذلك، ومتلك املظفر ابن املقتول
  

 ابن املستنصر باهللا منصور ابن الظاهر حممد اخلليفة الشهيد أبو أمحد عبد اهللا*  املستعصم باهللا - ١٠٩
  .ابن الناصر أمحد ابن املستضئ اهلامشي العباسي البغدادي

  .ولد سنة تسع وست مئة
  .مجادى اآلخرة) ١(واستخلف سنة أربعني يوم موت أبيه يف عاشر 

  .، مليح الكتابةوكان فاضال، تاليا لكتاب اهللا
على ابن النيار، فأكرمه يوم اخلتم ستة آالف دينار، وبلغت اخللع يوم بيعته أزيد من ثالثة ) ٢(ختم 

  .عشر ألف خلعة
استجاز له ابن النجار املؤيد الطوسي وعبد املعز اهلروي، ومسع منه ا شيخه أبو احلسن ابن النيار، 

  .وحدث عنه
  .ته الباذرائي، وحميي الدين ابن اجلوزيوحدث عنه ذه االجازة يف حيا

__________  
صلة التكملة لشرف الدين : سريته مستوفاة يف الكتب اليت ذكرت نكبة سقوط بغداد بيد التتار منها(*) 

، خالصة الذهب ٢٨٠ - ٢٦٦: ، خمتصر التاريخ البن الكازروين٣٥ - ٣٤ الورقة ٢احلسيين ج 
 - ١٥٥ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا ( للحافظ الذهيب ، تاريخ االسالم٢٩١ - ٢٨٩: املسبوك
: ، فوات الوفيات البن شاكر٢٣١ - ٢٣٠: ، العرب للذهيب١٢١ / ٢: ، دول االسالم للذهيب١٥٦

، تاريخ ابن ٦٣٠، العسجد املسبوك ٢٠٤ / ١٣: ، البداية والنهاية٢٣٧، الترمجة ٢٣٥ - ٢٣٠ / ٢



 النجوم ١٦٤٤ الترمجة ٢٩٠ / ٥للفاسي " يخ البلد االمني العقد الثمني يف تار" ، ٥٣٦ / ٣: خلدون
  .٢٧٢ - ٢٧٠ / ٥، شذرات الذهب ٤٧٧ - ٤٦٤: ، تاريخ اخللفاء للسيوطي٦٣ / ٧: الزاهرة

يف تاريخ االسالم يف العشرين من مجادى االوىل مث قال معقبا على ذلك يف احلاشية اليت كتبها ) ١(
يعين، ختم القرآن، ) ٢..(وت أبيه يف عاشر شهر مجادى اآلخرةواالصح أنه بويع بعد م: الذهيب خبطه

  .وابن النيار قتل يف الوقعة
[ * ]  

)٢٣/١٧٤(  

  

  ).١(وكان كرميا، حليما، دينا، سليم الباطن، حسن اهليئة 
  ).٢(وقد حدث عنه مبراغة ولده االمري مبارك 

جده، ولكنه مل يكن يف حزم أبيه، كان متدينا متمسكا بالسنة كأبيه و): ٣(قال قطب الدين اليونيين 
وتيقظه، وعلو مهته، وإقدامه، وإمنا قدموه على عمه اخلفاجي ملا يعلمون من لينه وانقياده وضعف رأيه 

  .ليستبدوا باالمور
مث إنه استوزر املؤيد ابن العلقمي الرافضي، فأهلك احلرث والنسل، وحسن له مجع االموال، وأن يقتصر 

  .ع أكثرهم، وكان يلعب باحلمام، وفيه حرص وتوانعلى بعض العساكر، فقط
  .عاثت اخلوارزمية بقرى الشام): ٤(ويف سنة إحدى وأربعني وست مئة 

يف كل ار، بعد أن ) ٥(وصاحلت التتار صاحب الروم على ألف دينار، وفرس ومملوك وجارية 
  .استباحوا قيصرية

  .وأهلك قاضي القضاة بدمشق الرفيع اجليلي
  .ج القدس، ورشوا اخلمر على الصخرة، وذحبوا عندها خرتيرا، وكسروا منها شقفةودخلت الفرن

__________  
  .٢٥٤ / ١: وذيل املرآة" تاريخ االسالم " غري واضحة يف االصل، وقرأناها من ) ١(
  .االمري مبارك هذا سلم من قتل املغول) ٢(
  .٢٥٥ - ٢٥٤ / ١ذيل مرآة الزمان ) ٣(
  .خبطه) ٣٠١٢أيا صوفيا  (٢٦١: رقةتاريخ االسالم، الو) ٤(
  .وكلب صيد": تاريخ االسالم " يضيف يف ) ٥(

[ * ]  

)٢٣/١٧٥(  



  

كان حصار اخلوارزمية على دمشق يف خدمة صاحب مصر، واشتد القحط ): ١(ويف سنة اثنتني وأربعني 
الن وغزة، مبدشق مث التقى الشاميون ومعهم عسكر من الفرنج واملصريون ومعهم اخلوارزمية بني عسق
زادت : فازم اجلمعان، ولكن حصدت اخلوارزمية الفرنج يف ساعة مث أسروا منهم مثاين مئة، ويقال

  .القتلى على ثالثني ألفا
قد علمت بأنا ال نفلح ملا سرنا حتت الصلبان، : واندك صاحب محص، وبت خزائنه وبكى، وقال

  .واشتد احلصار على دمشق
  .، وكان وفدا عظيما)٢(وجماهد الدين الدويدار وقريان وجاءت من احلج أم املستعصم 

  .ومات الوزير ابن الناقد، فوزر املؤيد ابن العلقمي واالستاذ دارية حمليي الدين ابن اجلوزي
واحلصار على دمشق وتعثرت الرعية وخربت احلواضر، وكثر الفناء، ويف : ودخلت سنة ثالث وأربعني

 وصاحب محص، وترحال إىل بعلبك، ودخل البلد معني الدين حسن اآلخر ترك البلد الصاحل إمساعيل،
  .ابن الشيخ، وحكم وعزل من القضاء حميي الدين ابن الزكي، ووىل صدر الدين ابن سين الدولة

  .خبلع السلطنة للملك الصاحل جنم الدين) ٣(وجاء رسول اخلالفة ابن اجلوزي 
__________  

  .٢٦٣ - ٢٦١: تاريخ االسالم، الورقة) ١(
  .قري ان الظاهري، وكان من كبار القواد) ٢(
  .هو مجال الدين عبد الرمحان ابن الصاحب حميي الدين يوسف بن عبد الرمحان ابن اجلوزي) ٣(

[ * ]  

)٢٣/١٧٦(  

  

  .وفيها جاءت فرقة من التتار إىل بعقوبا فالتقاهم الدويدار، فكسرهم
  ).١( درهم ويف ذي القعدة بلغت غرارة القمح بدمشق ألفا ومئيت

عاثت اخلوارزمية وختربت القرى، فالتقاهم عسكر حلب ومحص، فكسروا ): ٢(ويف سنة أربع وأربعني 
شر كسرة على حبرية محص، وقتل مقدمهم بركة خان، وحار الصاحل إمساعيل يف نفسه، والتجأ إىل 

  .صاحب حلب
ليمة ألف ومخس مئة رأس شواه ، فمن الو)٣(وفيها ختان أمحد وعبد الرمحن ولدي اخلليفة وأخيه علي 

)٤.(  
وقدم رسوالن من التتار أحدمها من بركة، واآلخر من باجيو، فاجتمعوا بابن العلقمي، وتعمت االخبار 



)٥.(  
  .وفيها أخذت الفرنج شاطبة

راح الصاحل إىل مصر وخلف جيشه حياصرون عسقالن وطربية فافتتحومها، ): ٦(ويف سنة مخس وأربعني 
  . محص أشهرا وتعب صاحبها االشرف فسلمها وعوض عنها بتل باشر يف سنة ستوحاصر احللبيون

  هجمت الفرنج دمياط يف ربيع االول فهرب): ٧(ويف سنة سبع 
__________  

  .من الدراهم الكاملية) ١(
  .٢٦٧ - ٢٦٥: تاريخ االسالم، الورقة) ٢(
  .ستنصراالمري علي ابن االمري أيب القاسم عبد العزيز ابن امل: يعين) ٣(
  هذا غري ما أخرج من اخلبز، والدجاج، والبيض، والسكر، واحللوى وغريها مما ذكره) ٤(

  .ابن الساعي نقال من خط متويل مطبخ االقامات
  ).٥٤٥: انظر العسجد املسبوك(باخلزن 

  ".وتعمت على الناس بواطن االمور ": " تاريخ االسالم " يف ) ٥(
  .٢٦٧: تاريخ االسالم، الورقة) ٦(
  .٢٧٠: تاريخ االسالم، الورقة) ٧(

[ * ]  

)٢٣/١٧٧(  

  

الناس من الباب اآلخر، ومتلكها الفرنج صفوا عفوا نعوذ باهللا من اخلذالن، وكان السلطان باملنصورة 
فغضب على أهلها وشنق ستني من أعيان أهلها، وذاقوا ذال وجوعا، واستوحش العسكر من السلطان، 

اصربوا فهو على شفا، فمات يف نصف :  نائبه فخر الدين ابن الشيخهم مماليكه بقتله، فقال: وقيل
شعبان، وأخفي موته إىل أن أحضر ابنه املعظم تورانشاه من حصن كيفا، فلم يبق إال قليال وقتلوه، 

وكانت وقعة املنصورة يف ذي القعدة، فساقت الفرنج إىل الدهليز، فخرج نائب السلطنة فخر الدين ابن 
تل، وازم املسلمون وعظم اخلطب، مث تناخى العسكر وكروا على العدو فطحنوهم، الشيخ وقاتل فق

  .وقتلوا خلقا، ونزل النصر
  .مث يف ذي احلجة كان وصول املعظم، وكان نوى أن يفتك بفخر الدين، النه بلغه أنه رام السلطنة

وع، وماتت خيلهم، والفرج على املنصورة بإزاء املسلمني، ولكنهم يف ضعف وج: واستهلت سنة مثان
على الركوب ليال إىل دمياط، فعلم املسلمون، وكانت الفرنج قد عملوا جسرا ) ١(فعزم الفرنسيس 



عظيما على النيل، فذهلوا عن قطعه، فدخل منه املسلمون فكبسوهم، فالتجأت الفرنج إىل منية أيب عبد 
راكبهم، وبقي الفرنسيس يف مخس اهللا، فأحاط م اجليش، وظفر أصطول املسلمني بأصطوهلم وغنموا م

  مئة فارس وخذل،
فطلب الطواشي رشيد وسيف الدين القيمري، فأتوه طلب أمانا فأمناه على أن ال ميروا به بني الناس، 

جنا منهم : وهرب مجهور الفرنج، وتبعهم العسكر وبقوا مجلة ومجلة حىت أبيدت خضراؤهم، حىت قيل
  .سلمون ماال يعرب عنهوغنم امل! فارسان، مث غرقا يف البحر 

__________  
  .هو ملك فرنسا لويس التاسع، لعنه اهللا) ١(

[ * ]  

)٢٣/١٧٨(  

  

لو أراد ملكهم لنجا على فرسه ولكنه محى ساقيه، فأسر هو ومجاعة ملوك : أنبأين اخلضر بن محويه، قال
ن يوما ما مسع فأحصي االسرى فكانوا نيفا وعشرين ألفا، وغرق وقتل سبعة آالف، وكا) ١(وكنود 

املسلمون مبثله، وما قتل من املسلمني حنو املئة، واشترى الفرنسيس نفسه برد دمياط وخبمس مئة ألف 
  .دينار

وجاء كتاب املعظم، وفيه يف أول السنة ترك العدو خيامهم، وقصدوا دمياط، فعمل السيف فيهم عامة 
ى نفسه يف املاء، وأما االسرى فحدث عن البحر الليل، وإىل النهار، فقتلنا منهم ثالثني ألفا غري من ألق

  .وال حرج
  .ويف أواخر احملرم قتلوا املعظم

وفيها استوىل صاحب حلب على دمشق، مث سار ليأخذ مصر، وهزم املصريني، مث تناخوا وهزموه وقتلوا 
  .نائبه

  .واستوىل لؤلؤ على جزيرة ابن عمر، وقتل ملكها يف سنة تسع
  .لتتار على ميافارقني وسروج، وعليهم كشلوخان املغليأغارت ا: ويف سنة مخسني

  .أخذ املسلمون صيدا، وهرب أهلها إىل قلعتها: ويف سنة إحدى ومخسني
وفيها قدمت بنت عالء الدين صاحب الروم، فدخل ا صاحب دمشق امللك الناصر، فكان عرسا 

 املعز، مث بعد مدة وقع مشهودا وعملت القباب، وكان اخللف واقعا بني الناصر وبني صاحب مصر
  .الصلح

__________  



  .كند، وهو الكونت: مجع) ١(
[ * ]  

)٢٣/١٧٩(  

  

كان ظهور اآلية الكربى وهي النار بظاهر املدينة النبوية ودامت أياما تأكل : ويف سنة أربع ومخسني
وأضاءت هلا احلجارة، واستغاث أهل املدينة إىل اهللا وتابوا، وبكوا، ورأى أهل مكة ضوءها من مكة، 

  .أعناق االبل ببصرى، كما وعد ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما صح عنه
وكسف فيها الشمس والقمر، وكان فيها الغرق العظيم ببغداد، وهلك خلق من أهلها، ودمت 

  .البيوت، وطفح املاء على السور
ح حصن االملوت، وأباد االمساعيلية وفيها سار الطاغية هوالكو بن تويل بن جنكزخان يف مئة ألف، وافتت

  .وبعث جيشا عليهم باجونوين، فأخذوا مدائن الروم، وذل هلم صاحبها، وقتل خلق كثري
وفيها كان حريق مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم مجيعه يف أول رمضان من مسرجة القيم، فلله االمر 

  .كله
التركماين، قتلته زوجته شجر الدر يف مات صاحب مصر امللك املعز أيبك : ويف سنة مخس ومخسني

  .الغرية، فوسطت
وجرت فتنة مهولة ببغداد بني الناس وبني الرافضة، وقتل عدة من الفريقني، وعظم البالء، وب الكرخ، 

فحنق ابن العلقمي الوزير الرافضي، وكاتب هوالكو، وطمعه يف العراق، فجاءت رسل هوالكو إىل 
  نات لغري واحد، واخلليفة ال يدري مابغداد، ويف الباطن معهم فرما

يتم، وأيامه قد ولت، وصاحب دمشق شاب غر جبان، فبعث ولده الطفل مع احلافظي بتقادم وحتف إىل 
هوالكو فخضع له، ومصر يف اضطراب بعد قتل املعز، وصاحب الروم قد هرب إىل بالد االشكري، 

  .الكفرة يقتلون ويأسرون وحيرقونفتمرد هوالكو وجترب، واستوىل على املمالك، وعاث جنده 

)٢٣/١٨٠(  

  

فسار عسكر الناصر، وعليهم املغيث ابن صاحب الكرك، ليأخذوا مصر فالتقاهم : ودخلت سنة ست
  .املظفر قطز، وهو نائب للمنصور علي ولد املعز بالرمل فكسرهم، وأسر مجاعة أمراء فضرب أعناقهم

نكسروا، وكاتب لؤلؤ صاحب املوصل وابن صاليا وأما هوالكو فقصد بغداد فخرج عسكرها إليه فا
متويل إربل اخلليفة سرا ينصحانه فما أفاد، وقضي االمر، وأقبل هوالكو يف املغول والترك والكرج ومدد 



من ابن عمه بركة ومدد من عسكر لؤلؤ عليهم ابنه امللك الصاحل، فرتلوا باجلانب الغريب، وأنشأوا 
، فأشار الوزير على اخلليفة باملداراة )١(كو البلد من اجلانب الشرقي بل أتى هوال: عليهم سورا، وقيل

القان راغب يف أن يزوج بنته بابنك أيب بكر : أخرج إليه أنا، فخرج واستوثق لنفسه ورد، فقال: وقال
ويبقي لك منصبك كما أبقى صاحب الروم يف مملكته من حتت أوامر القان، فاخرج إليه، فخرج يف 

لنكاح يعين، فضرب أعناق الكل ذه اخلديعة، ورفس املستعصم حىت تلف، وبقي السيف كرباء دولته ل
قتل ا مثان مئة ألف نفس، وأكثر ما قيل بلغوا ألف ألف : يف بغداد بضعة وثالثني يوما، فأقل ما قيل

  .ومثان مئة ألف، وجرت السيول من الدماء فإنا هللا وإنا إليه راجعون
فيه إال اليسري نودي باالمان، وانعكس على الوزير مرامه وذاق ذال وويال وما مث بعد ذهاب البلد ومن 

  .أمهله اهللا
ومن القتلى جماهد الدين الدويدار والشرايب، وابن اجلوزي أستاذ الدار، وبنوه، وقتل باجيو نوين نائب 

  هوالكو امه مبكاتبة اخلليفة،
__________  

ى قائده باجيو من اجلانب الغريب، فأحاطوا ا من اجلانبيني أتى هوالكو من اجلانب الشرقي، وأت) ١(
  ).٦٣٠:  والعسجد املسبوك٣٢٣: انظر احلوادث اجلامعة(

[ * ]  

)٢٣/١٨١(  

  

ورجع هوالكو بالسيب واالموال إىل أذربيجان، فرتل إىل خدمته لؤلؤ فخلع عليه، ورده إىل املوصل، 
:  حاصروا ميافارقني وبعث رسوال إىل الناصر وكتابهونزل إليه ابن صاليا، فضرب عنقه، وبعث عسكرا

خدمة ملك ناصر طال عمره إنا فتحنا بغداد، واستأصلنا ملكها وملكها وكان ظن إذ ضن باالموال ومل 
: ينافس يف الرجال أن ملكه يبقى على ذلك احلال، وقد عال قدره ومنى ذكره فخسف يف الكمال بدره

ال إذا قيل مت وحنن يف طلب االزدياد على ممر اآلباد، فأبد ما يف نفسك، توقع زوا* إذا مت أمر بدا نقصه 
  .وأجب دعوة ملك البسيطة تأمن شره، وتنل بره، واسع إليه وال تعوق رسولنا والسالم

جاء هوالكو يف حنو مئيت ألف، مث طلب اخلليفة فطلع : ذكر مجال الدين سليمان بن رطلني احلنبلي، قال
) ١(ن يف حنو من سبع مئة نفس فمنعوا، وأحضر اخلليفة ومعه سبعة عشر كان أيب معه القضاة واالعيا

فكان : منهم، وضرب رقاب سائر أولئك، فأنزل اخلليفة يف خيمة والسبعة عشر يف خيمة، قال أيب
  ادعوا: اخلليفة جيئ إلينا يف الليل ويقول

ا الطائر، وما قال لك ؟ مث جرت له أيش عمل هذ: فرتل على خيمته طائر فطلبه هوالكو، فقال: يل، قال



حماورة معه، وأمر به وبابنه أيب بكر فرفسا حىت ماتا، وأطلقوا السبعة عشر وأعطوهم نشابة، فقتل منهم 
  اثنان

__________  
أبوه هو فخر الدين أبو حممد عبد اهللا بن علي بن منصور بن رطلني احلنبلي، كان من العدول ) ١(

، ودفن بباب حرب، فهو شاهد عيان ٦٧٩املشؤومة وتويف يف شهر رجب سنة االعيان، سلم من الوقعة 
  .هلا

  .٢١٤٣: الترمجة / ٤: ترمجه ابن الفوطي يف تلخيصه
[ * ]  

)٢٣/١٨٢(  

  

وأتى الباقون دورهم فوجدوها بالقع، فأتيت أيب باملغيثية، فوجدته مع رفاقه فلم يعرفين أحد منهم، 
: ما تريد منه ؟ قلت:  الدين ابن رطلني، وقد عرفته فالتفت إيل وقالأريد فخر: ما تريد ؟ قلت: وقالوا

  .أنا ولده، فنظر فلما حتققين، بكى وكان معي قليل مسسم فتركته بينهم
وعمل ابن العلقمي على ترك اجلمعات، وأن بيين مدرسة على مذهب الرافضة، فما بلغ أمله، وأقيمت 

  .اجلمعات
ل اخلليفة بأن يكون للتتار نصف دخل العراق، وما بقي شئ، أن يتم كان قد مشى حا: وحدثين أيب، قال

  ).١(بل املصلحة قتله، وإال فما يتم لكم ملك العراق : ذلك، فقال ابن العلقمي
  ".االبله " غما يف بساط، وكانوا يسمونه : رفسا، وقيل: قتلوه خنقا، وقيل: قلت

صم دخل بغداد بعد أن خرج إىل هوالكو، فأخرج له أن املستع) ٢(وأنبأين الظهري الكازروين يف تارخيه 
  .االموال، مث خرج يف رابع صفر، وبذل السيف يف خامس صفر

  :وقتل املستعصم باهللا يوم االربعاء رابع عشر صفر، فقيل: قال
  .جعل يف غرارة ورفس إىل أن مات رمحه اهللا، ودفن وعفي أثره، وقد بلغ ستا وأربعني سنة وأربعة أشهر

  .تل ابناه أمحد وعبد الرمحن وبقي ولده مبارك وفاطمة وخدجية ومرمي يف أسر التتاروق: قال
__________  

أعمى احلقد والتعصب هذا اخلائن، وقتل الناس ودمرت بالد االسالم بسبب حقده وتعصبه ) ١(
  .واعتقاده الفاسد

  .٢٧٤ - ٢٧٢خمتصر التاريخ البن الكازروين ص ) ٢(
[ * ]  



)٢٣/١٨٣(  

  

له ذرية إىل اليوم بأذربيجان، وانقطعت االمامة العباسية ثالث سنني وأشهرا مبوت املستعصم، و: قلت
فكانت دولتهم من سنة اثنتني وثالثني ومئة إىل سنة ست ومخسني وست مئة فذلك مخس مئة وأربع 

  .وعشرون سنة، وهللا االمر
  

ابن السلطان امللك العادل ) ١ (السلطان امللك اجلواد مظفر الدين يونس بن ممدود*  اجلواد - ١١٠
  .أيب بكر بن أيوب االيويب

نشأ يف خدمة عمه الكامل، فوقع بينهما، فتأمل، وجاء إىل عمه املعظم، فأكرمه، مث عاد إىل مصر، 
تويف االشرف جاء الكامل ومعه هذا، مث مات الكامل، فملكوا ) ٢] (وملا [ واصطلح هو والكامل 

  .اجلواد دمشق
ذرا للخزائن، قليل احلزم، وفيه حمبة للصاحلني، والتف حوله ظلمة، مث تزلزل أمره، وكان جوادا مب

فكاتب امللك الصاحل أيوب ابن الكامل صاحب سنجار وغريها، فبادر إليه وأعطاه دمشق وعوضه 
  بسنجار وعانة فخاب البيع، فذهب إىل اجلزيرة، فلم يتم له أمر، وأخذت منه

__________  
، تاريخ االسالم ١٦٩ / ٣: ، تاريخ أيب الفدا٧٤٤ - ٧٤٣ / ٨: لسبط ابن اجلوزيمرآة الزمان (*) 

 - ٣٩٦ / ٤: ، فوات الوفيات١٧١: ، العرب للذهيب١٢ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (للذهيب 
، ١٦٣ / ١٣: ، البداية والنهاية١٠٤ / ٤: ، مرآة اجلنان وعربة اليقظان لليافعي٥٩٩ الترمجة ٣٩٧

، شفاء القلوب يف ٣٤٨ / ٦: ، النجوم الزاهرة٢١٤ / ١: ة دول امللوك للمقريزيالسلوك ملعرف
  .٢١٢ / ٥: ، شذرات الذهب٩٢ الترمجة ٣٩٢ - ٣٨٨: مناقب بين أيوب للحنبلي

وهو تصحيف أصر عليه حمققه على الرغم من وجود إحدى نسخ (مودود : يف فوات الوفيات) ١(
  ). هو عند سائر أصحاب التراجمالتحقيق تذكر االسم كما ورد هنا، وكما

  .إضافة يقتضيها السياق) ٢(
[ * ]  

)٢٣/١٨٤(  

  

سنجار، وبقي يف عانة حزينا، فتركها ومضى إىل بغداد فباع عانة للمستنصر مبال، مث قدم على امللك 
الصاحل أيوب فما أقبل عليه، وهم باعتقاله ففر إىل الكرك، فقبض عليه الناصر، مث هرب من خماليبه، 



قدم على صاحب دمشق يومئذ الصاحل إمساعيل عمه، فما بشربه، وترامجته االحوال، فقصد الفرجني ف
ملك بريوت، فأكرموه وحضر معهم وقعة قلنسوة من عمل نابلس، قتلوا ا ألف مسلم نعوذ باهللا من 

عليه املكر واخلزي، مث حتيل عمه الصاحل إمساعيل عليه وذهب إليه ابن يغمور فخدعه وجاء فقبض 
  .الصاحل فسجنه بعزتا

إن اجلواد ملا تسلطن التقى هو والناصر داود بظهر محار، فازم داود، وأخذ اجلواد خزائنه، : وقيل
ودخل دار املعظم اليت بنابلس فاحتوى على ما فيها، وكان مبصر قد متلك العادل ولد الكامل، فنقذ يأمر 

   إليها، ودخلها يفاجلواد برد بالده إليه، وأن يرد إىل دمشق، فرد
جتمل زائد، وزينوا البلد، وكان خيطب له بعد ذكر العادل ابن عمه، مضى هذا، مث إن الفرنج أحلوا على 

ال بد لنا منه، وكانت أمه إفرجنية فيما قيل، فأظهر : الصاحل، وكان مصافيا هلم، يف إطالق اجلواد، وقالوا
وأربعني وست مئة، ومحل فدفن عند املعظم بسفح خنقه يف شوال سنة إحدى : هلم أنه قد تويف، فقيل

  .قاسيون ساحمه اهللا تعاىل
  

 امللك أبو زكريا حيىي ابن االمري عبد الواحد ابن الشيخ عمر اهلنتاين*  صاحب تونس - ١١١
  .املوحدي

__________  
  * ]= [ نسخة مكتبة أسعد أفندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي ) ١(

)٢٣/١٨٥(  

  

كان أبوه متوليا ملدائن إفريقية آلل عبداملؤمن، فمات وويل بعده االمري عبو، فويل مدة، مث توثب عليه 
حيىي هذا، واستوىل على إفريقية ومتكن، وامتدت دولته بضعا وعشرين سنة، واشتغل عنه بنو عبد املؤمن 

  .صاحب تلمسان) ١(بأنفسهم، وقوي أيضا عليهم يغمراسن 
بعد ذلك : ت امللك حيىي مبدينة بونة من إفريقية يف مجادى اآلخرة سنة سبع وأربعني وست مئة، وقيلما

  .سنة تسع
  .ومتلك بعده ابنه

وهي مملكة كبرية يف قدر مملكة اليمن بل أكرب، وعسكره حنو من سبعة آالف فارس، وسلطاا اليوم هو 
  .احلسن املريين ومصاهر لهأبو بكر اهلنتاين أحد الشجعان مصاحل للسلطان أيب 

  
 إدريس بن املعتضد باهللا، علي ابن املأمون: السلطان السعيد، ويقال له*  صاحب الغرب - ١١٢



  .يعقوب املؤمين
__________  

 حاشية الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا ( ب، تاريخ االسالم للذهيب ٣ الورقة ١٠ج ) ٢٣٣٠= 
، ٥٧٢، الترمجة ٢٩٥ - ٢٩٣ / ٤: ات البن شاكر الكتيب كتبها الذهيب خبطه عليها، فوات الوفي٨٣

 املكتبة ٢ط (، تاريخ الدولتني الوحدية واحلفصية للزركشي ٢٨٠ / ٦) بوالق(تاريخ ابن خلدون 
  .٢٠٨ / ٣: ، أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض٣١ - ٢٣ص ) ١٩٦٦العتيقة تونس 

وادي، أول من استقل بتلمسان من سالطني بين هو يغمراسن بن زيان بن ثابت بن حممد العبد ال) ١(
  ).١١٦ - ١٠٩ / ١: انظر بغية الرواد (٦٨١ وبقي إىل حني وفاته سنة ٦٣٣عبدالواد، بويع سنة 

، تاريخ ١٩٠ / ٥، العرب للذهيب ٣٦٣ الترمجة ١٨ - ١٧ / ٧: وفيات االعيان البن خلكان(*) 
وحواشيها العسجد املسبوك للملك االشرف  ٧٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (االسالم للذهيب 

  = [ * ] املكتبة العتيقة ٢ط (، تاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية للمراكشي ٥٦٨الغساين 

)٢٣/١٨٦(  

  

  .متلك املغرب سنة أربعني بعد أخيه الرشيد عبد الواحد وكان أسود اجللدة
 بن أيب إبراهيم بن يوسف الذي قتل يف صفر سنة ست وأربعني وست مئة، فقام بعده املرتضى عمر

  .خرج عليه أبو دبوس وقتله سنة مخس وستني وست مئة
  ).٢(سار السعيد، وحاصر قلعة بقرب تلمسان، وقتل هناك على ظهر جواده ): ١(قال ابن خلكان 

  
   ابنالسلطان الكبري امللك الصاحل جنم الدين أبو الفتوح أيوب*  امللك الصاحل - ١١٣

  ".ورد املىن " كامل حممد ابن العادل، وأمه جارية سوداء امسها السلطان امللك ال
__________  

، االعالم خلري ٢٣٦ / ٥: ، شذرات الذهب البن العماد احلنبلي٣١ - ٣٠ص ) ١٩٦٦بتونس = 
  . ويف هامشها مصادر٢٦٣ / ٤) ٤: ط(الدين الزركلي 

  .١٨ - ١٧ / ٧: وفيات االعيان) ١(
  .قتله يغمراسن بن زيان) ٢(

، ذيل الروضتني ٧٧٥ / ٨: مرآة الزمان: سريته مشهورة يف الكتب اليت أرخت هلذه احلقبة ومنها(*) 
يف (، مفرج الكروب البن واصل ١٥٩: ، أخبار االيوبيني للمكني جرجيس بن العميد١٨٣ - ١٨٢

تاريخ ، ١٣٩ / ٣: ، املختصر يف تاريخ البشر اليب الفدا٢٤٥: ، احلوادث اجلامعة)صفحات كثرية منه



 ٢: ، دول االسالم للذهيب أيضا٨٠ - ٧٣ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (االسالم للحافظ الذهيب 
، السلوك ملعرفة دول امللوك ٢٦٠ / ٢: ، تاريخ ابن لوردي١٩٣ / ٥، العرب للذهيب كذلك ١١٥/ 

 / ٦: زاهرة، النجوم ال٢٣٦ / ٢: ، واملواعظ واالعتبار ملسماة خبطط املقريزي٢٩٦ / ١: للمقريزي
، ٨٣، الترمجة ٣٨٢ - ٣٦٧: ، شفاء القلوب يف مناقب بين أيوب المحد بن ابراهيم احلنبلي٣٦١

  .٢٣٧ / ٥: ، شذرات الذهب٨٣ / ١: بدائع الزهور البن اياس
[ * ]  

)٢٣/١٨٧(  

  

  .مولده سنة ثالث وست مئة بالقاهرة
وه عليه أشياء، ومال عنه إىل ولده اآلخر وناب عن أبيه ملا جاء حلصار الناصر داود، فلما رجع انتقد أب

العادل، فلما استوىل الكامل على آمد وحصن كيفا وسنجار سلطن جنم الدين، وجعله على هذه البالد، 
فبقي ا إىل أن جاء ومتلك دمشق، مث ساق إىل الغور فوثب على دمشق عمه إمساعيل فأخذها، ونزل 

  عسكر الكرك، فأحاطوا بالصاحل، وأخذوه
 الكرك، مث ذهب به الناصر ملا كاتبه االمراء الكاملية فعزلوا أخاه العادل وملكوه، ورجع الناصر إىل

  .خبفي حنني
كان ال جيتمع بالفضالء ومل يكن له مشاركة، خبالف أبيه، ويف سنة إحدى وأربعني : قال ابن واصل

ون واحلمصيون اخلطبة على أن دمشق لعمه، وأن يقيم هو واحللبي) ١(اصطلح الصاحل وعمه الصاحل 
للصاحل جنم الدين، وأن يبعث إليه ولده امللك املغيث وابن أيب علي وجمري الدين ابن أيب زكري فأطلقهم 

عمه، واتفقت امللوك على عداوة صاحب الكرك، وبعث إمساعيل جيشا حياصرون عجلون، وهي بيد 
زمية حيثهم على ائ ليحاصروا عمه، الناصر، مث احنل ذلك لورقة وجدها إمساعيل من أيوب إىل اخلوار

فحبس حينئذ املغيث وصاحل صاحب الكرك، واتفق مع صاحب محص وصاحب حلب واعتضد بالفرنج، 
فأقبل املصريون عليهم بيربس الصاحلي البندقدار الكبري الذي قتله أستاذه، وأعطى إمساعيل الفرنج بيت 

  ين اخلمر على الصخرة، وأبطل االذاناملقدس وعمروا طربية وعسقالن، ووضعت الرهبان قنا
__________  

  .امساعيل: يعين) ١(
[ * ]  

)٢٣/١٨٨(  

  



باحلرم، وعدت اخلوارزمية الفرات يف عشرة آالف، فما مروا بشئ إال بوه، وأقبلوا، فهربت الفرنج 
لع ونبشوا عظام املوتى، وجاءته اخل) ١(منهم من القدس فقتلوا عدة من النصارى، وهدموا قمامة 

لقد : والنفقة من مصر، مث سار على الشاميني املنصور صاحب محص، ووافته الفرنج، قال املنصور
  .قصرت يومئذ وعرفت أننا النفلح بالنصارى، فالتقوا

  فازم الشاميون، مث جاء جيش السلطان: قال
ذت باالمان لقلة جنم الدين، وعليهم معني الدين ابن الشيخ، ومعه خزانة مال فنازلوا دمشق مدة، مث أخ

من مع صاحبها، وملفارقة احللبيني له، فتركها وذهب إىل بعلبك، وحصل للخوارزمية إدالل، وطمعوا يف 
كبار االخباز، فلم يصح مرامهم، فغضبوا ونابذوا، مث حلفوا المساعيل، وجاء تقليد اخلالفة للسلطان 

  .مبصر والشام والشرق ولبس العمامة واجلبة السوداء
صاحل إمساعيل كر باخلوارزمية إىل دمشق ونازهلا وما ا كبري عسكر، فكان بالقلعة رشيد اخلادم، مث إن ال

إن رجال : وباملدينة حسام الدين ابن أيب علي، فقام حبفظها واشتد ا القحط حىت أكلوا اجليف، حىت قيل
  .مات يف احلبس فأكلوه

سرت اخلوارزمية، وقتل خلق منهم، وفر وجرت أمور مزعجة، مث التقى احلبيون واخلوارزمية، فك
كيف يليق أن يلتجئ : إمساعيل إىل حلب، فبعث السلطان يطلبه من صاحبها امللك الناصر يوسف، فقال

إيل خال أيب فأسلمه، مث سار عسكر فأخذوا بعلبك من أوالد إمساعيل، وبعثوا حتت احلوطة إىل مصر 
ت البالد للسلطان، وبقي صاحب الكرك كاحملصور، مث وأمني الدولة الوزير وابن يغمور، فحبسوا، وصف

  رضي السلطان
__________  

  .كنيسة القيامة: يعين) ١(
[ * ]  

)٢٣/١٨٩(  

  

ابن الشيخ، وأطلقه وجهزه يف جيش، فاستوىل على بالد الناصر، وخرب قرى ) ١(عن فخر الدين 
قل للذي قامسته ملك :  السلطانالكرك وحاصره، وقل ناصر الناصر، فعمل تيك القصيدة البديعة بعاتب

  وأطعت فيه مكارمي وتوددي* وضت فيه ضة املتأسد عاصيت فيه ذوي احلجى من أسريت * اليد 
* كتبت على الفلك االثري بعسجد إن كنت تقدح يف صريح مناسيب * يا قاطع الرحم اليت صليت ا 

نتسابك كل ملك أصيد صاال وجاال يعلو ا* فاصرب بعرضك للهيب املرصد عمي أبوك ووالدي عم به 
أعراضكم بفرنده * وارتد تيار الفرات املزبد دع سيف مقويل البليغ بذب عن * كاالسود ضواريا 



* مبفصل من لؤلؤ وزبرجد يا حمرجي بالقول واهللا الذي * املتوقد فهو الذي قد صاغ تاج فخاركم 
ين افتخار بالقريض املنشد إن كنت قلت م* خضعت لعزته جباه السجد لوال مقال اهلجر منك ملا بدا 

فاحلاكمون مبسمع ومبشهد مث طلب السلطان حسام الدين، واستنابه مبصر، * خالف ما هو شيميت 
وبعث على دمشق مجال الدين ابن مطروح، وقدم الشام فجاء إىل خدمته صاحب محاة املنصور صيب 

ا، وله مثان وعشرون سنة، وحصل له وصاحب محص، ورجع إىل مصر متمرضا، وأعدم العادل أخاه سر
قرحة، ومرض يف أنثييه، مث جاء إىل دمشق عليال يف حمفة ملا بلغه أن احللبيني أخذوا محص، فبلغه حركة 

  الفرنج لقصد دمياط، فرد يف احملفة، مث خيم
__________  

 يأيت بعد  يف وقعة دمياط كما٦٤٧فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ ابن محويه املتوىف سنة ) ١(
  .قليل

[ * ]  

)٢٣/١٩٠(  

  

الشواين، ونزل ) ٣(دمياط بالذخائر، وأتقنت ) ٢(، فأمليت )١(بأمشون، وأقبلت الفرنج مع ريذا فرنس 
فخر الدين ابن الشيخ باجليش على جيزة دمياط وأرست مراكب الفرنج تلقاءهم يف صفر سنة سبع 

  قع قتال، فقتل االمري ابن شيخوأربعني، مث طلعوا ونزلوا يف الرب مع املسلمني وو
، واالمري الوزيري، فتحول اجليش إىل الرب الشرقي الذي فيه دمياط، مث تقهقروا ووقع على )٤(االسالم 

أهل دمياط خذالن عجيب، فهربوا منها طول الليل، حىت مل يبق ا آدمي، وذلك بسوء تدبري ابن 
سلطان، فدخلتها الفرنج بال كلفة، مملوءة خريات الشيخ، هربوا ملا رأوا هرب العسكر، وعرفوا مرض ال

وعدة وجمانيق، فلما علم السلطان غضب وانزعج وشنق من مقاتليها ستني، ورد فرتل باملنصورة يف 
  .قصر أبيه ونودي بالنفري العام، فأقبل خالئق من املطوعة، وناوشوا الفرنج، وأيس من السلطان

 ولده االجمد إىل باب السلطان وسلم الكرك إليه فبالغ وأما الكرك فذهب الناصر إىل بغداد فسار
  .السلطان يف إكرام أوالد الناصر وأقطعهم مبصر

كان امللك الصاحل جنم الدين عزيز النفس أبيها، عفيفا، حييا، طاهر اللسان والذيل، ال : قال ابن واصل
   ملك، حىت صاروايرى اهلزل وال العبث، وقورا، كثري الصمت، اقتىن من الترك ما مل يشتره

__________  
روا دو فرانس، أي ملك فرنسا، وهو لويس : هو اسم ملك فرنسا هكذا قيده الذهيب، وهو) ١(

وتواترت االخبار بان ريذا فرنس مقدم االفرنسيسية قد خرج : " التاسع، قال الذهيب يف تاريخ االسالم



لوك االفرنج وأشدهم بأسا، وريذ من بالده يف مجوع عظيمة وشتا جبزيرة قربص، وكان من أعظم م
  ".امللك : بلسام

  .وشحنت: يف تاريخ االسالم) ٢(
  .وأحكمت: يف تاريخ االسالم) ٣(
  .فخر الدين: يعين) ٤(

[ * ]  

)٢٣/١٩١(  

  

  معظم عسكره، ورجحهم على االكراد وأمر منهم، وجعلهم بطانته
  .واحمليطني بدهليزه، ومساهم البحرية

  .وهم يف البحر من بالد القفجاقلكون التجار جلب: قلت
حكى يل حسام الدين ابن أيب علي، أن هؤالء املماليك مع فرط جربوم وسطوم : قال ابن واصل

كانوا أبلغ من يهاب السلطان، وإذا خرج يرعدون منه، وأنه مل يقع منه يف حال غضبه كلمة قبيحة قط، 
، مث مل يكن عنده يف اآلخر سوى زوجتني الواحدة يا متخلف، وكان كثري الباه جبواريه: وأكثر ما يقول

شجر الدر، واالخرى بنت العاملة تزوجها بعد مملوكه اجلوكندار، وكان إذا مسع الغناء مل يتزعزع، ال هو 
وال من يف جملسه، وكان ال يستقل أحد من الكبار يف دولته بأمر، بل يراجع مع اخلدام بالقصص فيوقع 

اء، وكان حيب أهل الفضل والدين، يؤثر العزلة واالنفراد، لكن له مة يف هو ما يعتمده كتاب االنش
  .كان ال جيسر أحد أن خياطبه ابتداء: لعب الكرة، ويف إنشاء االبنية العظيمة، وقيل

كان فصيحا، حسن احملاورة عظيم السطوة، تعلل ووقعت اآلكلة يف فخذه، مث اعتراه إسهال، : وقيل
بان، سنة سبع وأربعني وست مئة بقصر املنصورة مرابطا، فأخفوا موته، وأنه فتويف ليلة النصف من شع

عليل حىت أقدموا ابنه امللك املعظم تورانشاه من حصن كيفا، مث نقل، فدفن بتربته بالقاهرة، وكان بنو 
شيخ الشيوخ قد ترقوا لديه، وشاركوه يف اململكة، وقد غضب مدة على فخر الدين يوسف، مث أطلقه 

  . نائب السلطنة، لنبله، وكمال سؤدده، وكان جوادا حمببا إىل الناس، إال أنه كان يتناول النبيذوصريه
  وض بأعباء) ١(وملا مات السلطان عني فخر الدين للسلطنة فجنب 

__________  
  .جنب عن أن يتوالها من بين أيوب: يعين) ١(

[ * ]  

)٢٣/١٩٢(  



  

إن تورانشاه : ألف دينار، وأحضر تورانشاه، وسلطنه، ويقالاالمور، وساس اجليش،، وأنفق فيهم مئيت 
  .هم بقتله

حركة الفرنج وتأخر العساكر، فركب فخر الدين يف السحر، وبعث خلف االمراء لريكبوا، ) ١(اتفق 
فساق يف طلبه فدمهه طلب الداوية، فحملوا عليه فتفلل عنه أجناده، وطعن، وقتل، وبت غلمانه أمواله 

  . كأن مل يكنوخيله، فراح
كان الضباب شديدا فطعن وجاءته ضربة سيف يف وجهه، وقتل معه مجداره : قال ابن عمه سعد الدين

وعدة، وتراجع املسلمون فأوقعوا بالفرنج، وقتلوا منهم ألفا وست مئة فارس، مث خندقت الفرنج على 
  .نفوسهم

  ).٢(ا عصائب سبعني أمريا وأخربت دار فخر الدين ليومها، وباالمس كان يصطف على با: قال
  .قتل يف رابع ذي القعدة سنة سبع وله مخس وستون سنة

  
 ابن السلطان امللك الصاحل أيوب ابن السلطان امللك املعظم غياث الدين تورانشاه*  املعظم - ١١٤

  .الكامل ابن العادل
__________  

  .٧٧٧ - ٧٧٦ / ٨: وانظر مرآة الزمان) ١(
 االمراء الذين كانوا يركبون كل يوم إىل خدمته ويقفون على بابه، وهم أخرجها: " قال السبط) ٢(

أكثر من سبعني أمريا، كانوا يتمنون أن ينظر إىل أحد منهم فطرة، أخربوا داره بأيديهم، ومحل من 
املقياس إىل الشافعي فدفن عند والدته، وكان يوما مشهودا، ومحل على االصابع، وبكى عليه الناس، 

  ).٧٧٧ / ٨مرآة ) (كذا(عزاء العظيم، وكان له يوم مات ست وثالثون سنة وعمل له ال
 تاريخ ١٨٥: ، ذيل الروضتني اليب شامة٧٨٣ - ٧٨١ / ٨: مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي(*) 

  يف صفحات متفرقة من(، مفرج الكروب البن واصل ٢٦٠: خمتصر الدول البن العربي
، واحلوادث اجلامعة املنسوب إليه ١٧٦١ الترمجة ٤ج : طيتلخيص جممع اآلداب البن الفو: املطبوع

  = [ * ]، كرت الدرر ١٨١ / ٣: ، املختصر يف أخبار البشر اليب الفدا٢٤٧ - ٢٤٦: خطأ

)٢٣/١٩٣(  

  

ولد مبصر، وعمل نيابة أبيه، مث متلك حبصن كيفا، وآمد، وتلك البالد، وكان أبوه ال خيتار أن جيئ ملا 
ه هوجه وال طيشه، سار القدامه االمري الفارس أقطاي، وسافر بن يتحايد ملوك ملك مصر، كان ال يعجب



االطراف يف حنو من مخسني فارسا على الفرات وعانة، مث على أطراف السماوة، وعطشوا فدخل 
دمشق، وزينت له مث سار منها بعد شهر، فاتفقت كسرة الفرنج عند وصوله، وتيمن الناس به، فبدا منه 

 وترك حبصن كيفا ابنه امللك املوحد صبيا، فطال عمره، واستولت التتار على احلصن، حركات منفرة،
  .فبقي يف مملكة صغرية حقرية من حتت يد التتار إىل بعد السبعني وست مئة

، - يعين امللك الكامل ابن املوحد -عاش إىل بعد الثمانني، وتويف بعده ابنه : وقال يل تاج الدين الفارقي
توارنشاه : زان سنة سبع مئة، وأقيم بعده ابنه الصاحل يف رتبة جندي، وكان السلطان يقولالذي قتله قا

  .ما يصلح للملك
  .أحضره ليقتلوه، فكان كما قال: وكان حسام الدين ابن أيب علي يلح عليه يف إحضاره، فيقول

  ملا قدم، طال لسان كل خامل،: قال ابن محويه سعد الدين
__________  

 ٧) ١٩٧٢ القاهرة -حتقيق عاشور (للداوداري ) الدرر املطلوب يف اخبار بين أيوب(ر وجامع الغر= 
 وحواشيهما، دول ٨٧ - ٨٦ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٣٨١/ 

، ٢٦٢ / ٢: ، تاريخ ابن الوردي٢٠٠ - ١٩٩ / ٥: ، العرب للذهيب١١٦ / ٢: االسالم للذهيب
 - ٢٦٣ / ١: ، فوات الوفيات البن شاكر٤٩٣٣ الترمجة ٤٤٣ - ٤٤١ / ١٠: الوايف بالوفيات

  :، البداية والنهاية١١٢٣ الترمجة ١٣٦ - ١٣٤ / ٨، طبقات السبكي ٩١ الترمجة ٢٦٥
: ، السلوك ملعرفة دول امللوك للمقريزي٥٧٦: ، العسجد املسبوك للملك االشرف الغساين١٨٠ / ١٣
، شفاء القلوب يف مناقب بين أيوب المحد بن ابراهيم ٣٧٢ - ٣٦٤ / ٦: ، النجوم الزاهرة٣٥٩ / ١

، شذرات الذهب ٣٦ - ٣٥ / ٢: ، حسن احملاضرة للسيوطي١٢٥، الترمجة ٤٣١ - ٤٢٦: احلنبلي
٢٤٢ - ٢٤١ / ٥.  

[ * ]  

)٢٣/١٩٤(  

  

نفق ، وتطلع االمراء إىل أن ي)١(ووجدوه خفيف العقل سيئ التدبري، وقع خببز فخر الدين لالاله جوهر 
فيهم كما فعل بدمشق، فما أعطاهم شيئا، وكان ال يزال يتحرك كتفه االمين مع نصف وجهه، ويكثر 

هكذا أفعل مبماليك أيب، ويتهدد االمراء : الولع بلحيته، ومىت سكر ضرب الشموع بالسيف، ويقول
  .بالقتل، فتنكروا له، وكان ذكيا قوي املشاركة يبحث وينقل

ال : على السماط بدمشق، فإذا مسع فقيها ينقل مسألة صاح) ٣( يكون كان) ٢: (قال سبط اجلوزي
  .نسلم



تعرض لسراري : واحتجب عن أمور الناس وامك يف الفساد بالغلمان وما كان أبوه كذلك، ويقال
، ووعد أقطاي باالمرة فما أمره، فغضب، وكانت شجر الدر قد ذهبت من )٤(أبيه، وقدم أرذال 

  .وصل بقي يتهددها ويطالبها باالموال، فعاملت عليه) ٥(، فما املنصورة إىل القاهرة
سنة مثان وأربعني وثب عليه بعض البحرية على السماط فضربه على يده، قطع ) ٦(وملا كان يف احملرم 

ال واهللا بل من البحرية، : إمساعيلي، قال: من فعل هذا ؟ قالوا: أصابعه، فقام إىل الربج اخلشب، وصاح
وإال رحنا، فشدوا عليه فطلع إىل أعلى الربج، فرموا ) ٧(بتوه : هم، وخاط املزين يده فقالواواهللا الفنين

  الربج بالنفط وبالنشاب
__________  

  .اصدر توقيعا باعطاء مربيه جوهر واردات فخر الدين ابن شيخ الشيوخ: يعين) ١(
  .املريب أو اخلادم اخلاص: والالله

  .٧٨٢ - ٧٨٢ / ٨: مرآة الزمان) ٢(
  .كان جيلس: يف مرآة الزمان) ٣(
  .وقدم االراذل: يف مرآة الزمان) ٤(
ذكر الذهيب يف ) ٦..(فجاء هو إىل املنصورة وارسل يتهددها: هكذا يف االصل، ويف تاريخ االسالم) ٥(

  .تاريخ االسالم وسبط ابن اجلوزي وامللك االشرف ان ذلك كان يف السابع والعشرين من احملرم
  ".متموه : " السالميف تاريخ ا) ٧(

[ * ]  

)٢٣/١٩٥(  

  

ما أريد امللك خلوين أرجع إىل احلصن يا مسلمني : فرمى املسكني بنفسه، وعدا إىل النيل وهو يصيح
؟ فلم جيبه أحد، وتعلق بذيل أقطاي فما أجاره وعجز، فرتل يف املاء إىل ! أما فيكم من يصطنعين ) ١(

  .حلقه، فقتل يف املاء
   كيفا ولدهوكان قد نزل حبصن

  . وهو مراهق فتملك حصن كيفا مدة، وجاءه عدة أوالد امللك املوحد عبد اهللا- ١١٥
رأيته مربوعا، وكان شجاعا، وهو حتت أوامر التتار، تويف بعد سنة مثانني : قال يل تاج الدين الفارقي

  .وست مئة، وله ابن متلك بعده باحلصن
  .سنة سبع مئة ومات فأقيم بعده حبصن كيفا ابنهولقبوه بامللك الكامل، وبقي إىل حدود : قلت
  



  ، مث إن هذا قدم الشام وذهب إىل خدمةيف رتبة جندي واالمر للتتار*  امللك الصاحل - ١١٦
السلطان فما أكرم، مث رد إىل حصن كيفا فتلقاه أخ له مث جهز عليه من قتله، وقتل ولده، وأخذ موضعه 

  .يف سنة ست وعشرين وسبع مئة، نعم
__________  

  .كذا بالنصب هنا ويف مرآة الزمان ويف تاريخ االسالم) مسلمني) (١(
[ * ]  

)٢٣/١٩٦(  

  

  .وأما املعظم املقتول فأخرج من املاء وترك ثالثة أيام ملقى حىت انتفخ
  .باشر قتله أربعة

  .مث خطبوا الم خليل شجر الدر
، يا عمي عز الدين أدركين فجاء استغاث برسول اخلليفة: ضربه البندقداري بالسيف، وقيل: وقيل

  .ارجع، وددوه، مث بعد أيام سلطنوا املعز التركماين: وكلمهم فيه، فقالوا
ويف سنة مثان أيضا قتل صاحب اليمن السلطان نور الدين عمر بن رسول التركماين قتله غلمانه، 

 ويف شعباا هدمت أسوار وسلطنوا ابنه امللك املظفر يوسف بن عمر فدام يف امللك بضعا وأربعني سنة،
  .دمياط وعادت كقرية

  
  :وأما

فعظم، وصار نائب اململكة للمعز وكان بطال شجاعا جوادا، مليح ) ١ ( الفارس أقطاي- ١١٧
الشكل، كثري التجمل، أبيع بألف دينار، وأقطع من مجلة إقطاعه االسكندرية، وكان طياشا ظلوما عماال 

لك، وال يلتفت على املعز، ويأخذ ما شاء من اخلزائن، حبيث إنه على السلطنة، بقي يركب يف دست امل
اخلوا يل القلعة حىت أعمل عرس بنت صاحب محاة ا، فهيأ له املعز مملوكه قطز فقتله، فركبت : قال

  .حاشيته حنو السبع مئة فألقي إليهم الرأس وذلك يف سنة اثنتني ومخسني وست مئة
__________  

  .٣٥٣انظر الترمجة سيترجم له الذهيب ) ١(
[ * ]  

)٢٣/١٩٧(  

  



 الصاحلي اجلاشنكري صاحب السلطان امللك املعز عز الدنيا والدين أيبك التركماين*  املعز - ١١٨
  .مصر

  .ملا قتلوا املعظم، وخطبوا الم خليل أياما، وكانت تعلم على املناشري، وتأمر وتنهى، وخيطب هلا بالسلطنة
  .ان دينا، عاقال، ساكنا، كرميا، تاركا للشربوكان املعز أكرب الصاحلية، وك

ملكوه يف أواخر ربيع اآلخر سنة مثان، وتزوج بأم خليل، فأنف من سلطنته مجاعة، فأقاموا يف االسم 
امللك االشرف موسى ابن الناصر يوسف ابن املسعود أطسز ابن السلطان امللك الكامل وله عشر سنني، 

رسم باالمر العايل السلطاين االشريف، وامللكي : "  يربز وصورتهوذلك بعد مخسة أيام، فكان التوقيع
  ".املعزي 

: واستمر ذلك واالمور بيد املعز، وكاتب عدة املغيث الذي بالكرك، وأخذوا يف اخلطبة له، فقال املعز
هم صاحب نادوا أن الديار املصرية ملوالنا املستعصم باهللا، وأن امللك املعز نائبه، مث جددت االميان، وفاجأ

الشام امللك الناصر احلليب، فالتقوا، وكاد الناصر أن ميلك، فتناخت الصاحلية، ومحلوا فكسروه، وذحبوا 
  .نائبه لؤلؤا ومجاعة

  وكان يف املعز تؤده ومداراة، بىن مدرسة كبرية، مث إنه خطب ابنة
__________  

:  الورقة٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٥٤ / ١: ذيل مرآة الزمان لليونيين(*) 
 - ٤٦٩ / ٩: ، الوايف بالوفيات٢٢٢ / ٥: ، العرب للذهيب١٢٠ / ٢: ، دول االسالم للذهيب١٣٧
   /١٣:  البداية والنهاية٢٦٩ / ٨، طبقات السبكي ٤٤٣٠ الترمجة ٤٧٤
، وفيها تفصيل لسنوات واليته على مصر، حسن ٤١ - ٣ / ٧: ، النجوم الزاهرة١٩٩ - ١٩٨

  .٢٦٧ / ٥: ، شذرات الذهب٣٩ - ٣٨ / ٢: اضرةاحمل
[ * ]  

)٢٣/١٩٨(  

  

بدر الدين صاحب املوصل، فغارت أم خليل فقتلته يف محام، وثب عليه سنجر اجلوجري وخدام، 
بل خنقت ومل توسط، ورميت مهتوكة، وصلب : فأمسكوا على بيضه فتلف، وقطعت هي نصفني، وقيل

 املنصور علي بن أيبك وله مخس عشرة سنة، وصريوا أتابكه علم اجلوجري واخلدام وملكوا ولده امللك
  .الدين احلليب

  .عاش املعز نيفا ومخسني سنة وقتل يف ربيع االول سنة مخس ومخسني وست مئة
أم خليل أم ولد للصاحل ذات حسن وظرف ودهاء وعقل، ونالت من العز ) ١(وكانت شجر الدر 



ان مماليك الصاحل خيضعون هلا ويرون هلا، فملكوها بعد قتل املعظم واجلاه ما مل تنله امرأة يف عصرها، وك
أزيد من شهرين، وكان املعز ال يقطع أمرا دوا وهلا عليه صولة، وكانت جريئة وقحة قتلت وزيرها 

االسعد، وقد ولدت بالكرك من الصاحل خليال، فمات صغريا، وكان الصاحل حيبها كثريا، وكانت حتتجر 
  . من ذلكعلى املعز فأنف

  .ملا تيقنت اهلالك، أخذت جواهر مثمنة ودقتها يف اهلاون: قيل
وملا قتلوا الفارس أقطايا متكن املعز، واستقل بالسلطنة، وعزل امللك االشرف، وأبطل ذكره، وبعث به 

إىل عماته القطبيات، ودافع مماليك الصاحل عن شجر الدر، فلم تقتل إال بعد اثنني وعشرين يوما، فقتلت 
  .رميت مهتوكةو

خطب هلا ثالثة أشهر، وكان املنصور وأمه حيرضان على قتلها، فقتلت يف حادي عشر ربيع اآلخر : وقيل
  بعد مقتل املعز

  .بدون الشهر، ودفنت بتربتها بقرب قرب السيدة نفيسة
  إا أودعت: وقيل

__________  
  ).٣٠١٣أيا صوفيا  (١٣٩: انظر تاريخ االسالم، الورقة) ١(

[ * ]  

)٢٣/١٩٩(  

  

  .أمواال كثرية فذهبت
  .وكانت حسنة السرية، لكن هلكت بالغرية

واحفظ اللهم احلرمة الصاحلة ملكة املسلمني عصمة الدنيا والدين أم خليل : " وكان اخلطباء يقولون
  ".املستعصمية صاحبة السلطان امللك الصاحل 

لي وبأخيه قليج إىل بالد األشكري، وأما املنصور علي فعزل ومتلك قطز الذي كسر التتار، فبعث بع
فحدثين سيف الدين قليج هذا أن أخاه تنصر بقسطنطينية وتزوج وجاءته أوالد نصارى، وعاش إىل حنو 

  .سنة سبع مئة، ومسى نفسه ميخائيل
  .نعوذ باهللا من الشقاء، فهذا بعد سلطنة مصر كفر وتعثر: قلت
  

  .يف الدين قطز بن عبد اهللا املعزيالسلطان الشهيد امللك املظفر س*  املظفر - ١١٩
  .كان أنبل مماليك املعز، مث صار نائب السلطنة لولده املنصور



  .وكان فارسا شجاعا، سائسا، دينا، حمببا إىل الرعية
هزم التتار، وطهر الشام منهم يوم عني جالوت، وهو الذي كان قتل الفارس أقطاي فقتل به، ويسلم له 

إنه ابن أخت خوارزم شاه جالل الدين، وإنه حر وامسه حممود بن : قال، وي)١(إن شاء اهللا جهاده 
  .ممدود

__________  
أيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٣٦ - ٢٨ / ٢: ، ذيل مرآة الزمان لليونيين٢١٠: ذيل الروضتني(*) 

 / ٣: ، فوات الوفيات البن شاكر الكتيب٢٤٧ / ٥: ، العرب١٨١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا 
، ٢٢٧ - ٢٢٥ / ١٣ البداية والنهاية ٢٧٧ / ٨: ، طبقات السبكي٣٩٨، الترمجة ٢٠٣ - ٢٠١

  ،٣٩ - ٣٨ / ٢: ، حسن احملاضرة للسيوطي٨٩ - ٧٢ / ٧: النجوم الزاهرة
  .٢٩٣ / ٥: شذرات الذهب

  ".وله اليد البيضاء يف جهاد التتار فعوض اهللا شبابه باجلنة ورضي عنه ": تاريخ االسالم " قال يف ) ١(
][ *   

)٢٣/٢٠٠(  

  

ويذكر عنه أنه يوم عني جالوت ملا أن رأى انكشافا يف املسلمني رمى على رأسه اخلوذة ومحل، ونزل 
  .النصر

وكان شابا أشقر، وافر اللحية، تام الشكل، وثب عليه بعض االمراء وهو راجع إىل مصر بني الغرايب 
 وست مئة، ومل يكمل سنة يف السلطنة والصاحلية، فقتل يف سادس عشر ذي القعدة سنة مثان ومخسني

  .رمحه اهللا
  

 ابن امللك الكامل الشهيد ناصر الدين حممد ابن امللك املظفر شهاب الدين غازي*  الكامل - ١٢٠
  .السلطان امللك العادل أيب بكر حممد بن أيوب

 حمسنا إىل رعيته، متلك ميافارقني وغريها بعد أبيه سنة مخس وأربعني، وكان شابا، عاقال، شجاعا، مهيبا،
جماهدا، غازيا، دينا، تقيا، محيد الطريقة، حاصره عسكر هوالكو حنوا من عشرين شهرا حىت فين الناس 

جوعا ووباء، حىت مل يبق بالبلد سوى سبعني رجال فيما قيل، فحدثين الشيخ حممود بن عبد الكرمي 
 إليها أهله، وكان أيب يف خدمته، فرحل سار الكامل إىل قالع بنواحي آمد فأخذها، مث نقل: الفارقي قال

بنا إىل قلعة منها، فعربت التتار علينا، فاسترتلوا أهل امللك الكامل باالمان من قلعة أخرى، وردوا م 
علينا، وأنا صيب مميز، وحاصروا ميافارقني أشهرا، فرتل عليهم الثلج، وهلك بعضهم، وكان الكامل يربز 



  فهابوه، مث بنوا عليهم سورا بإزاءإليهم ويقاتلهم، وينكي فيهم 
__________  

: ، املختصر يف أخبار البشر اليب الفدا٧٥ / ٢: ، ذيل مرآة الزمان٢٠٥: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 
: ، دول االسالم١٨٧ - ١٨٦:  الورقة٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٢٠٣ / ٣
 / ٤: ، الوايف بالوفيات٢٩٣ / ٢: ، تاريخ ابن الوردي٢٥٠ - ٢٤٩ / ٥: ، العرب للذهيب١٢٤ / ٢

  .١٨٤٩ الترمجة ٣٠٧ - ٣٠٦
[ * ]  

)٢٣/٢٠١(  

  

البلد، بأبرجة، ونفدت االقوات، حىت كان الرجل ميوت فيؤكل، ووقع فيهم املوت، وفتر عنهم التتار 
بوا من السور وبقوا وصابروهم، فخرج إليهم غالم أو أكثر وجلوا للتتار أمر البلد، فما صدقوا، مث قر

أياما ال جيسرون على اهلجوم، فدىل إليهم مملوك للكامل حباال فطلعوا إىل السور فبقوا أسبوعا ال 
جيسرون، وبقي بالبلد حنو التسعني بعد ألوف من الناس، فدخلت التتار دار الكامل وأمنوه، وأتوا به 

ناوليه : هذا حرام، فقال المرأته: ىب، وقالهوالكو بالرها فإذا هو يشرب اخلمر، فناول الكامل كأسا فأ
  . يف وجه هوالكو- فيما قيل -أنت، فناولته فأيب، وشتم وبصق 

وكان الكامل ممن سار قبل ذلك ورأى القان الكبري، ويف اصطالحهم من رأى وجه القان ال يقتل، فلما 
  .واجه هوالكو ذا استشاط غضبا وقتله

 قوي النفس، مل ينقهر للتتار حبيث إم أخذوا أوالده من حصنهم، وكان الكامل شديد البأس،: مث قال
  .ما لكم عندي إال السيف: وأتوه م إىل حتت سور ميافارقني، وكلموه أن يسلم البلد باالمان فقال

  .طيف برأسه بدمشق بالطبول، وعلق على باب الفراديس، فلما انقلعوا، وجاء املظفر دفن الرأس: قلت
 ومخسني قدم دمشق مستنجدا بالناصر فبالغ يف إكرامه واحترامه، ووعده باالجناد، وكان يف سنة ست

  .ورجع إىل ميافارقني وقتل يف سنة مثان ومخسني رمحه اهللا
  

 ابن السلطان السلطان امللك العزيز غياث الدين حممد ابن السلطان امللك الظاهر*  العزيز - ١٢١
  .الكبري صالح الدين
__________  

  = [ * ]، احلوادث اجلامعة املنسوب خطأ البن ٧٠٣ / ٨: ة الزمان لسبط ابن اجلوزيمرآ) ١(

)٢٣/٢٠٢(  



  

ملكوه حلب بعد أبيه، وهو ابن أربع سنني، وجعل أتابكه الطواشي طغريل، فأجاز ذلك السلطان امللك 
  .ددا ال بأس بهالعادل، ملكان بنته الصاحبة ضيفة أم العزيز، وكان شابا عادال شفوقا على الرعية متو

  .تويف يف ربيع االول سنة أربع وثالثني وست مئة، وملكوا بعده ابنة الناصر
  :وفيها مات حبلب عمه

  .احملدث الزاهد العامل ميني الدين أبو العباس أمحد ابن السلطان يوسف بن أيوب*  امللك احملسن - ١٢٢
، ونسخ وقرأ وحصل، وكان صحيح حدث عن ابن صدقة احلراين، وهبة اهللا البوصريي، وحنبل، وخلق

  النقل، متواضعا، مفضال على أهل احلديث وعلى الرواة يتجمل به احملدثون، وقد ارحتل ومسع مبكة من
__________  

، ١٧٨١ الترمجة ٤، وقد ذكره ابن الفوطي يف جممع اآلداب حني ترجم البيه ج ٩٦: الفوطي) = ١(
الدر املطلوب يف أخبار بين (، كرت الدرر وجامع الغرر ١٥٨ / ٣: املختصر يف أخبار البشر اليب الفدا

:  الورقة١٩ج ) ٣٠١٢أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٣١٨ / ٧: للداوداري) أيوب
، تاريخ ابن ١٨٤٨، الترمجة ٣٠٦ / ٤: ، الوايف بالوفيات للصفدي١٤٠ / ٥: ، العرب للذهيب١٥٥

  ، العسجد١٤٥ / ١٣ :، البداية والنهاية٢٣٦ / ٢: الوردي
، النجوم ٢٥٣ / ١، السلوك ملعرفة دول امللوك للمقريزي ٤٧٨: املسبوك للملك االشرف الغساين

 / ٥: ، شذرات الذهب٣٤٢ - ٣٤٠: ، شفاء القلوب يف مناقب بين أيوب٢٩٧ / ٦: الزاهرة
١٦٨.  
، ١٤١ - ١٣٩: ورقةال / ٢: ، وبغية الطلب البن العدمي٢٦٩٣: الترمجة / ٣: التكملة للمنذري(*) 

، ونزهة االنام البن ١٠٤ / ٢: ، ودول االسالم)٣٠١٢أيا صوفيا  (١٤٢: وتاريخ االسالم، الورقة
  .١٦٢ / ٥: ، وشذرات الذهب٢٩٨ / ٦: ، والنجوم الزاهرة٣٣ - ٣٢: دقماق، الورقة

[ * ]  

)٢٣/٢٠٣(  

  

  .ابن احلصري وابن البناء، وببغداد من عبد السالم الداهري وطائفة
  .حصل احملسن الكثري، وانتفع اخللق بإفادته وطلب احلديث على وجهه: قال الضياء

حدث عنه القاضي مشس الدين ابن الشريازي أحد شيوخه، وجمد الدين ابن العدمي وشيخنا سنقر : قلت
  .الزيين

  .مات يف احملرم سنة أربع



  .ه أم ولدوبقي أخوه الصاحل أمحد صاحب عينتاب حيا إىل سنة إحدى ومخسني، وأم
  

 ابن امللك السلطان امللك الناصر صالح الدنيا والدين يوسف ابن امللك العزيز حممد*  الناصر - ١٢٣
  .الظاهر غازي ابن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب ودمشق

  .مولده يف رمضان سنة سبع وعشرين وست مئة
 رعاية الخته الصاحبة جدة الناصر، فدبر دولته وملكه خاله السلطان امللك الكامل يف سنة أربع وثالثني

  املقر مشس الدين لؤلؤ االميين،
__________  

، املختصر ١٣٤ / ٢، ٤٦٩ - ٤٦١ / ١: ، ذيل مرآة لليونيين٢١٢: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 
 ١٩٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٢١١ / ٣: يف اخبار البشر اليب الفدا

 / ٢:  تاريخ ابن الوردي٢٥٧ - ٢٥٦ / ٥: ، العرب للذهيب١٢٥ / ٢: ، دول االسالم١٩٥ -
، ١٠٢ص ) ١٩٥٥طبعة جممع اللغة العربية يف دمشق (، أمراء دمشق يف االسالم للصفدي ٣٠٣

 / ٤، مرآة اجلنان لليافعي )٥٩٥(، ترمجة ٣٦٦ - ٣٦١ / ٤فوات الوفيات البن شاكر الكتيب 
، ١٠٧ الترمجة ٤٢١ - ٤٠٨: ، شفاء القلوب يف مناقب بين أيوب٢٠٣ / ٧م الزاهرة ، والنجو١٥١

، القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية البن ٤٥٩، ١١٥ / ١: الدارس يف تاريخ املدارس للنعيمي
 ٢: ، أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء حملمد راغب الطباخ٢٩٩ / ٥: ، شذرات الذهب٨٨: طولون

 /٣٠٢.  
 ][ *  

)٢٣/٢٠٤(  

  

وإقبال، واجلمال الققطي الوزير، واالمور كلها منوطة بالصاحبة، وتوجه رسوال قاضي حلب زين الدين 
  .ابن االستاذ إىل الكامل ومعه سالح العزيز وعدته فحزن عليه الكامل

 ملكه، ويف سنة مثان وأربعني يف ربيع اآلخر نازل السلطان دمشق ففتحت له واستوىل عليها وجعلها دار
  .مث سارع ليأخذ مصر فانكسر وقتل نائبه لؤلؤ

  .ويف سنة اثنتني ومخسني كان عرسه على بنت صاحب الروم وأولدها
وكان جوادا ممدحا، حسن االخالق، مزاحا، لعابا، كثري احللم، حمبا لالدب والعلم، ويف دولته احنالل 

شي ويذبح له يف اليوم أربع مئة رأس، واخنناث، لعدم سطوته، وكان ميد مساطه باهرا من الدجاج احمل
فيبيع الفراشون من الزبادي الكبار الفاخرة االطعمة شيئا كثريا، حبيث إن الناصر زار يوما العز املطرز 



  يا: فمد له أطعمة فاخرة فتعجب وكيف يأ ذلك، فقال
  .خوند ال تعجب فكله من فضلة مساط السلطان أيده اهللا

رمبا غرم على السماط : من النوادر واالشعار، ويباسط جلساءه، وقيلوكان السلطان حيفظ كثريا 
  .عشرين ألفا

أنشأ مدرسته بدمشق، وحضرها يوم التدريس، وأنشأ الرباط الكبري، وأنشأ خان الطعم، وملا أقبلت 
 مث التتار، تأخر إىل قطيا، مث خاف من املصريني، فشرق حنو التيه، ورد إىل البلقاء فكبسته التتار فهرب،

  .اخندع واغتر بأمام، فذهب وندم، وبقي يف هوان وغربة، هو وأخوه امللك الظاهر
ملا كسبوه دخل الربية فضايقوه حىت عطش فسلم نفسه، فأتوا به إىل كتبغا وهو حياصر عجلون : وقيل

  فوعده وكذبه

)٢٣/٢٠٥(  

  

 وأخرج غيظه يف الناصر مدة، فلما جاءه قتل كتبغا انزعج) ١(أكرمه هوالوو : وسقاه مخرا، وقيل
قتل بالسيف بتربيز رماه بسهم، وضربت عنق أخيه ومجاعة ممن معه يف أواخر سنة مثان : وأخيه، فيقال

  .ومخسني وست مئة، وعاش إحدى وثالثني سنة رمحه اهللا
  ).٢(إنه ما سلم نفسه إىل التتار حىت بلغت عنده الشربة مئة دينار : وقيل

كو ملا مسع زمية عني جالوت غضب وتنكر للناصر، وملا بلغه وقعة محص إن هوال): ٣(ذكر قطب الدين 
  .خصه بعذاب دون رفاقه، وله شعر جيد: انزعج، وقتله، وقيل

وصورة ذلك ما تواتر أن هوالكو : عمل عزاؤه بدمشق يف مجادى االوىل سنة تسع، قال: قال ابن واصل
قل أنت زعمت البالد :  وأخاه وقال للترمجانملا بلغه كسرة جيشه بعني جالوت ومحص، أحضر الناصر
هم يف طاعيت لو كنت هناك، وما كان يشهر : ما فيها أحد وهم يف طاعتك حىت غررت يب، فقال الناصر

  أحد سيفا، أما من هو بتوريز كيف حيكم على الشام ؟
وا، فقد اسكت وال تطلب من هذا الكلب عف: ، فاستغاث، فقال أخوه)٤(فرماه هوالكو بسهم أصابه 

  .حضرت، مث رماه بسهم آخر أتلفه، وضربت عنق الظاهر وأتباعهما
  )٥(صاحب ] و [ وفيها قتل السلطان قطز بعد املصاف مئة 

__________  
  .هوالكو، فريمسها البعض ويلفظها هكذا وهي معروفة يف الكتب: يعين) ١(
أخذوه وقد بلغت عنده شربة املاء وكان قد هرب إىل الرباري فساقوا خلفه ف: " يف تاريخ االسالم) ٢(

  ..".حنو مئة دينار



  .٤٦٥ - ٤٦٤ / ١: ذيل مرآة الزمان) ٣(
  ".تاريخ االسالم " وليس بشئ، والتصحيح من خط املؤلف يف " أصابعه : " يف االصل) ٤(
  .إضافة منا البد منها) ٥(

[ * ]  

)٢٣/٢٠٦(  

  

السلطان امللك العادل، متلك الصبيبة بعد أخيه امللك السعيد حسن ابن العزيز عثمان ابن ) ١(الصبيبة 
) ٢(امللك الظاهر سنة إحدى وثالثني، مث أخدها منه السلطان امللك الصاحل بعد سنني، وأعطاه خبزا 

مبصر، فلما قتلوا املعظم ساق إىل غزة، وأخذ ما فيها، مث تسلم الصبيبة، فلما متلك الناصر دمشق، أخذ 
، فلما أخذ أصحاب هوالكو إلبرية أحضروه مقيدا عند القان، فأطلقه، السعيد، وسجنه بقلعة إلبرية

وخلع عليه بسراقوج وصار تتريا، فردوا إليه الصبيبة،، والزم خدمة كتبغا وقاتل معه يوم عني جالوت، 
  .مث جاء بوجه بسيط إىل بني يدي قطز، فأمر بضرب عنقه يف آخر رمضان

  ).٣(وكان بطال شجاعا 
  

   بن عمر االزدياالستاذ العالمة إمام النحو أبو علي عمر بن حممد*  الشلوبني - ١٢٤
  .االشبيلي االندلسي النحوي امللقب بالشلوبني

__________  
  ).٣٠١٣أيا صوفيا  (١٧٨ - ١٧٧انظر تاريخ االسالم، الورقة (كان صاحب الصبيبه وبانياس ) ١(
  .عطاء معلوما، يدر عليه: خبزا، يعين) ٢(
مادة (معجم البلدان (*) ؟ ! بطولته وشجاعته وقد عضد الكفرة ضد املسلمني وأيش فائدة ) ٣(

، التكملة البن االبار ٣٣٢ / ٢: ، إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي٣٦٠ / ٣دار صادر ) شلوبينية
 الترمجة ٤٥٢ - ٤٥١ / ٣: أ، وفيات االعيان البن خلكان / ٥٠ الورقة ٣ج ) خمطوطة االزهر(

، الذيل والتكملة لكتايب املوصول ١٢٩ / ٢: رب يف حلى املغرب البن سعيد االندلسي، املغ٤٩٨
ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٨٠٧ الترمجة ٤٦٤ - ٤٦٠ / ٥: والصلة للمراكشي

، تلخيص اخبار النحويني واللغويني البن مكتوم ١٨٦ / ٥:  العرب للذهيب٦٣ - ٦٢ الورقة ٢٠
، الديباج املذهب البن ١٧٣ / ١٣، البداية والنهاية ١٦٥ - ١٦٢الورقة ) وريةالنسخة التيم(

، النجوم ٥٥٧: العسجد املسبوك للملك االشرف الغساين / ٣: ، الترمجة٨٠ - ٧٨ / ٢: فرحون
 / ٥: ، شذرات الذهب١٨٥٥ الترمجة ٢٢٥ - ٢٢٤ / ٢:  بغية الوعاة للسيوطي٣٥٨ / ٦: الزاهرة



٢٣٢.  
[ * ]  

)٢٣/٢٠٧(  

  

  .هو االبيض االشقر: والشلوبني يف لغة االندلسيني
  .مولده يف سنة اثنتني وستني ومخس مئة بإشبيلية

مسع من أيب بكر ابن اجلد، وأيب عبد اهللا بن زرقون، وأيب حممد ابن بونه، وأيب زيد السهيلي، وعبد املنعم 
  .بن الفرس، وطائفة

  .ن خري، وأيب القاسم بن حبيشوله إجازة خاصة من أيب طاهر السلفي، وأيب بكر ي
  اختص بابن اجلد، وريب يف حجره، الن أباه كان خادما البن اجلد،

  .وله مساع كثري
  .وأخذ النحو عن ابن ملكون، وأيب احلسن جنبة
  .وكان إماما يف العربية ال يشق غباره وال جيارى

  . واستيالء العدوتصدر القرائها ستني سنة، مث يف أواخر عمره ترك االقراء الطباق الفنت
مسعت من : نص فيها على اتساع مسموعاته، فقال االبار" مشيخة " وله تصانيف مفيدة، وعمل لنفسه 

  . وكان أنيق الكتابة، أخذ عنه عامل ال حيصون- يعىن االتساع -ينكر ذلك ويدفعه 
 شيخنا عن ما يتقاصر أبو علي: قد رأيت مجاعة من أصحابه، وكل منهم يقول): ١(قال ابن خلكان 

كان إىل جانب ر، : كان فيه مع فضيلته غفلة وصورة بله حىت قالوا: الشيخ أيب علي الفارسي، وقالوا
  .وبيده كراس، فوقع يف املاء فاغترفه بكراس آخر فتلفا

  .شرحان" اجلزولية " وله على 
  .عاش ثالثا ومثانني سنة

  .تويف يف صفر سنة مخس وأربعني وست مئة
__________  

  .٤٥٢ - ٤٥١ / ٣) طبعة احسان عباس( وفيات االعيان )١(
[ * ]  

)٢٣/٢٠٨(  

  



  .العالمة شيخ القراء والنحاة باالندلس*  الدباج - ١٢٥
أخذ القراءات عن أيب احلسن جنبة بن حيىي، وأيب بكر بن صاف، وأخذ العربية عن أيب ذر بن أيب ركب 

  .اخلشين، وابن خروف، وتصدر للعلمني مخسني عاما
  ).٢(أم جبامع العدبس ): ١( االبار قال

  .وهو أبو احلسن علي بن جابر ابن علي االشبيلي الدباج، من أهل الفضل والصالح
  سنة ست وأربعني وست مئة بعد) ٣(ولد سنة ست وستني ومخس مئة، وتويف بإشبيلية يف شعبان 

، وخرس اآلذان، فاضطرب  صلحا بأيام، فإنه تأسف، وهاله نطق النواقيس- لعنهم اهللا -دخول الروم 
  .بل مات يوم دخوهلم: وارمتض لذلك، إىل أن قضى حنبه، وقيل

  ".كتاب سيبويه " كان حجة يف النقل مسددا يف البحث، يقرئ : قلت
  أخذ عنه أبو احلسن بن عصفور وغريه، تسلم صاحب قشتالة البلد

__________  
، املغرب يف حلى املغرب البن سعيد ٧٦رقة  الو٣ج ) املخطوطة االزهرية(التكملة البن االبار (*) 

، صلة التكملة ٣٧ الترمجة ١٥٥:  واختصار القدح املعلى البن سعيد ايضا٢٥٥ / ١: االندلسي
: ، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي٥٤لوفيات النقلة لشرف الدين احلسيين الورقة 

 ٧٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (لذهيب ، تاريخ االسالم ل٣٩٤، الترمجة ٢٠١ - ١٩٨ / ٥
، بغية ٣٦١ / ٦:  النجوم الزاهرة٢١٨١ الترمجة ٥٢٨ / ١، غاية النهاية ١٩٠ / ٥: العرب للذهيب

من طبعة إحسان  (٤٧٨، ٤٦١ / ٣: ، نفح الطيب للمقري١٦٨٢ رقم ١٥٣ / ٢: الوعاة للسيوطي
  .٢٣٥ / ٥: شذرات الذهب) عباس

  .٧٦ الورقة ٣ج ) زهريةالنسخة اال(التكملة ) ١(
  .جامع العريس بالراء والياء وهو تصحيف: يف غاية النهاية) ٢(
يف بغية الوعاة انه مات يف احلادي والعشرين من شعبان، وحدد املراكشي وفاته بيوم االربعاء لتسع ) ٣(

  .بقني من شعبان
[ * ]  

)٢٣/٢٠٩(  

  

ر احلافظ احملدث االديب الشاعر أبو حممد بعد حصار سبعة عشر شهرا واستقل ا، ومات زمن احلصا
من عبدالرمحن بن علي " صحيح البخاري " عبد اهللا بن القاسم اللخمي االشبيلي احلريري كهال، مسع 

  .الزهري



  .وله كتاب يف النسب، وآخر يف تاريخ علماء االندلس، وغري ذلك
  

 ابن املظفر تقي الدين عمر بن مدامللك املظفر تقي الدين حممود ابن املنصور حم*  صاحب محاة - ١٢٦
  .شاهنشاه االيويب احلموي

  .كانت دولته مخسا وعشرين سنة
) ١(متلك بعد أخيه مخسة عشر عاما وأشهرا، وكان بطال شجاعا إىل الغاية، وكان دائما يركب باللت 

  .على كتفه، قل من يقدر أن حيمله، وله مواقف مشهودة
  .ذكره ابن واصل وبالغ

ي الفراسة، طيب املفاكهة، وكان ناقص احلظ مع جريانه امللوك، وحرص جدا على قيام وكان فطنا قو
  ملك امللك الصاحل جنم الدين،

__________  
الدر املطلوب يف اخبار بين (، كرت الدرر وجامع الغرر ١٧٣ / ٣املختصر يف أخبار البشر اليب الفدا (*) 
 مع ٢٢ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا  (، تاريخ االسالم للذهيب٣٥٦ / ٧للداوداري ) أيوب

، وقد وهم حمققه يف ٥٣٣، العسجد املسبوك لالشرف الغساين ٢٥٠ / ٢حاشيتها، تاريخ ابن الوردي 
 فإن املذكور هناك ليس هو املقصود، السلوك يف معرفة دول ١٧٠االحالة إىل ما ذكر يف ذيل الروضتني 

، وقد ١٠٤، الترمجة ٤٠٦ - ٣٩٧ناقب بين أيوب ، شفاء القلوب يف م٣١٨ / ١امللوك للمقريزي 
  .، إذ إن املذكور هناك هو حفيد هلذا٥ / ١٤وهم حمققه يف االحالة إىل ما ذكر يف البداية والنهاية 

  ".وكان أبدا حيمل لتا من حديد على كتفه يف ركوبه : " - خبطه -يف تاريخ االسالم ) ١(
[ * ]  

)٢٣/٢١٠(  

  

طويال أزيد من سنتني، وفلج، مث مرض حبمى، ومات، وقامت باالمور زوجته وخطب له حبماة، مث تعلل 
  .أخت امللك الصاحل، وحزن الصاحل ملوته كثريا، وجلس للعزاء ثالثة أيام

مات يف مجادى االوىل سنة اثنتني وأربعني وست مئة، وعاش ثالثا وأربعني سنة، فتملك بعده ابنه املنصور 
  .حممد، وله عشر سنني وأيام

  
  . بن علي املصريالوزير القاضي االشرف أمحد ابن القاضي الفاضل عبدالرحيم*  ابن الفاضل - ١٢٧

  .ولد سنة ثالث وسبعني



ومسع من القاسم ابن عساكر، واالثري بن بنان، وبنت سعد اخلري، وأبيه، وأقبل على طلب احلديث يف 
  . احملدثنيكهولته إىل الغاية، واجتهد، وكتب العايل والنازل، وأنفق على

وكان سريع القراءة، صدرا عاملا معظما، وزر للعادل، فلما مات عرضت عليه الوزارة فأىب، ودرس 
  .مبدرسة أبيه

  ).١(مات سنة ثالث وأربعني وست مئة وله سبعون سنة 
__________  

 ٨٩ الورقة ١ج ) ٢٣٢٣أسعد افندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (*) 
أيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٣٢ - ٣١: ب، صلة التكملة لوفيات النقلة لشرف الدين احلسيين الورقة

 ٥٨ - ٥٧ / ٧: ، الوايف بالوفيات١٧٥ / ٥:  العرب للذهيب٢٤:  الورقة٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا 
  .٢١٨ / ٥:  شذرات الذهب٢٩٨٩الترمجة 

  .س من مجادى اآلخرةذكر شرف الدين احلسيين أنه تويف يف ليلة الساد) ١(
[ * ]  

)٢٣/٢١١(  

  

 ابن احلافظ عبد شيخ احلنابلة تقي الدين أبو العباس أمحد ابن احملدث عز الدين حممد*  ابن العز - ١٢٨
  .الغين املقدسي الصاحلي

  .ولد سنة إحدى وتسعني ومخس مئة
مه الشيخ موفق ومسع من اخلشوعي وعدة، وبأصبهان من أسعد بن روح، وعفيفة، وخلق، ولزم جده ال

له، وتفقه ببغداد على الفخر غالم ابن املين، ودرس وأفىت، وخترج به " الكايف " الدين حىت برع وحفظ 
  .الفقهاء

  .روى عنه العز ابن العماد، والشمس ابن الواسطي، والقاضي تقي الدين وحممد بن مشرق
ولة، أمر زمن اخلوارزمية بتدريب وكان دينا مؤثرا فصيحا مهيبا، مليح الشكل، وافر احلرمة عند الد

الطرق يف الصاحلية، وحتصيل العدد والرجال، وباالحتراز، وملا قربت اخلوارزمية من امليطوربرز بالرجال 
إليهم، فجاء رسوهلم يبشر باالمان، وأم ال ميرون م إال بأمر الشيخ، وملا رأوا الشيخ، نزل اخلانات 

ده، ومروا بصفح اجلبل إىل العقبة، مث إىل املزة، ومل يؤذوا، لكن عن خيلهم ورحبوا بالشيخ، وقبلوا ي
  .حسن غالم ابن املعتمد قاتلهم فقتلوه

  ).١(مث مات الشيخ يف ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني 
__________  



 صلة التكملة لوفيات ١٧٦: ، ذيل الروضتني اليب شامة٧٧٠ / ٨: مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي(*) 
 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٢٧رف الدين احلسيين الورقة النقلة لش
، ذيل طبقات ٣٤٦٧ الترمجة ٥٥ / ٨:  الوايف بالوفيات١٧٥ - ١٧٤ / ٥: ، العرب للذهيب٢٥الورقة 
 ٥: ، شذرات الذهب٣٥٥ - ٣٥٤ / ٦، النجوم الزاهرة ٣٣٩ الترمجة ٢٣٣ - ٢٣٢ / ٢: احلنابلة

 /٢١٧.  
  = [ * ]ذكر الشريف احلسيين أنه تويف يف الثامن والعشرين من شهر ربيع االول، وذكر ابن ) ١(

)٢٣/٢١٢(  

  

  )١( بن أيب بكر ابن النخال الصاحل املسند أبو بكر عبد اهللا بن عمر*  ابن النخال - ١٢٩
  .البواب
  .من شهدة" احملامليات " للربقاين، ورابع " مصافحة " مسع 

  .دين ابن العدمي، ومواله بيربس، والشيخ حممد ابن القزازروى عنه جمد ال
  .، وفقهاء بنت الواسطي)٢(وباالجازة حممد البجدي 

  ).٣(بقي إىل سنة ثالث وأربعني وست مئة 
  

   بن أيبمفيد بغداد احملدث أبو منصور عبد اهللا بن أيب الفضل حممد* *  ابن الوليد - ١٣٠
__________  

نابلة انه تويف يف الثامن عشر من ربيع اآلخر، وقد ذكر احلافظ الذهيب يف رجب يف ذيل طبقات احل= 
تاريخ االسالم أنه تويف يف الثامن والعشرين من شهر ربيع اآلخر، وذكر هنا ما ذكره يف العرب ونقلها عنه 

  .ابن تغري بردئ يف النجوم الزاهرة
، تاريخ االسالم ٢٤٩٤ الترمجة ٣حممد ج التكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ضمن ترمجة أخيه (*) 

 وفيها يذكر نسبه انه عبد اهللا ابن عمر بن ايب بكر بن ٢٧ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (للذهيب 
  .١٤٣٢ / ٤: عبد اهللا بن النخال ابو بكر البغدادي البواب، تذكرة احلفاظ

وكما وردت خبط الذهيب يف التاريخ، النخال باخلاء كما ضبطها العالمة احلافظ زكي الدين املنذري ) ١(
  .باحلاء املهملة) النحال(وقد تصحفت يف تذكرة احلفاظ إىل 

ومبوحدة مكسورة، شيخنا حممد بن ): النجدي(، قال عند ذكر )٦٣٢: املشتبه" قيده الذهيب يف ) ٢(
  ".أمحد البجدي، الرجل الصاحل 

  .وقد نص احلافظ ابن ناصر الدين على تشديد اجليم



  .وما أدري تويف يف هذه السنة أو على أثرها": تاريخ االسالم " ال الذهيب يف ق) ٣(
أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٢٨صلة التكملة لشرف الدين احلسيين الورقة (* *) 

   / = [ * ]٤، وقد ذكره ضمن وفيات هذه السنة يف تذكرة احلفاظ ٢٨ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣

)٢٣/٢١٣(  

  

  .ن الوليد البغدادي، أحد الرحالني واملكثرينحممد ب
مسع عبد العزيز بن االخضر، وابن مينا، ومسعود بن بركة، وعبد القادر الرهاوي، وأبا اليمن الكندي، 

  .واالفتخار اهلامشي، وخلقا
  .وكان يوصف بسرعة القراءة وجودا، وخطه ردئ الوضع، وهو من أئمة السنة، له تواليف

  .سنة ثالث وأربعني وست مئة) ١(ادى االوىل تويف كهال يف مج
  

  . بن بركات بن شحانةحمدث خراسان سراج الدين عبد الرمحان بن عمر*  ابن شحانة - ١٣١
  .رحل وتعب ومتيز يف احلديث

  .ومسع من أيب القاسم ابن احلرستاين، واالفتخار احلليب، وداود بن مالعب، ومسمار بن العويس
  .وكان ثقة فهما

  .ادى اآلخرة سنة ثالث وأربعني وست مئة مبيا فارقنيمات يف مج
__________  

 / ٥: ، شذرات الذهب٣٤٠ الترمجة ٢٣٣ / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة البن رجب احلنبلي١٤٣٢= 
٢١٩.  

" ذكر الشرف احلسيين وفاته اا كانت يف الثالث من مجادى االوىل وهو الذي ثبته الذهيب يف ) ١(
  ".الشذرات " ابن العماد يف و" تاريخ االسالم 

 / ٢٤٦الورقة ) ٢٣٢٤اسعد افندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (*) 
، وقال كان أحد املشهورين بالطلب والتحصيل ٣٤ب، صلة التكملة لشرف الدين احلسيين الورقة 

 وكناه ٢٩ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣فيا أيا صو(وتويف قبل بلوغ أمنيته، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب 
  ، وذكر أنه روى عنه باالجازة أبو)احلراين(بأيب حممد وذكر يف نسبه 

، وله ترمجة يف ذيل ١٤٣٢ / ٤: نصر الشريازي، وقد ذكره يف من تويف يف هذه السنة يف تذكرة احلفاظ
بضم الشني ) شحانة(، وقد ضبط لفظة ٣٤٦ الترمجة ٢٤١ - ٢٤٠ / ٢طبقات احلنابلة البن رجب 



  .وفتح احلاء املهملة اخلفيفة وبعد االلف نون
[ * ]  

)٢٣/٢١٤(  

  

 بن عبد حمدث االسكندرية اود أسعد الدين أبو القاسم عبد الرمحان بن مقرب*  ابن مقرب - ١٣٢
  .الكرمي الكندي االسكندراين املعدل

  ).١(مولده سنة أربع وسبعني 
  .عد اخلري، واالرتاحيكتب عن البوصريي، وابن موقا، وبنت س

  .املفضل، وخرج لنفسه، وكان من نبهاء الطلبة) ٢(وخترج بابن 
  .روى عنه الدمياطي، وحممد بن منصور الوراق، وابنه مقرب

  .سنة ثالث وأربعني) ٣(تويف يف صفر 
  .كان يدري االنساب: كان ثقة ثبتا ذا حفظ وإتقان ومروءة وإحسان، وقيل: قال ابن العمادية

  
   بناملوىل االمام البليغ البارع أمني الدين أبو الفضل عبد احملسن* * ابن محود  - ١٣٣

__________  
 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٢٣صلة التكملة لشرف الدين احلسيين الورقة (*) 

 / ٤: ، وذكره يف من تويف من هذه السنة يف تذكرة احلفاظ١٧٧ / ٥، العرب للذهيب ٢٩الورقة 
  .٢٢٠ / ٥، شذرات الذهب ٣٥٤ / ٦، النجوم الزاهرة ١٤٣٢

  .ذكر شرف الدين احلسيين انه ولد باالسكندرية يف الثالث عشر من ربيع االول، منها) ١(
وليس بشئ، والصحيح ما اثبتناه إذ خترج ابن مقرب بأيب احلسن علي بن " بأيب : " يف االصل) ٢(

  . ه٦١١املفضل املقدسي املتوىف سنة 
ذكر شرف الدين احلسيين انه تويف يف ليلة الثالث عشر من صفر وثبت الذهيب يف تاريخ االسالم ) ٣(

  .ان وفاته يف الثالث عشر منه
 ٥٣ الورقة ٤ج ) ٢٣٢٥اسعد افندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (* *) 

، تاريخ ٣٤لتكملة لشرف الدين احلسيين الورقة ، صلة ا٧٥٧ / ٨أ، مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي / 
  = [ * ]، ١٧٧ / ٥: ، العرب للذهيب٣٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (االسالم 

)٢٣/٢١٥(  

  



  .بن علي التنوخي احلليب مث الدمشقي) ١(محود بن احملسن 
  .مولده سنة سبعني

  .ومسع يف كربه من حنبل، وابن طربزذ، والكندي، وعدة
  .، وكتاب يف الترسل"ديوان " يف االخبار والنوادر عشرين سفرا بأسانيده، وله وألف كتابا 

  .روى عنه القوصي، وابن اجلالل، وزين الدين الفارقي، والعماد ابن البالسي وآخرون
  .وكان كاتب االنشاء لصاحب صرخد االمري عز الدين أيبك

  .سنة ثالث وأربعني وست مئة) ٢(تويف يف رجب 
  

 بن االمام الفاضل النسابة عز الدين أبو عبد اهللا حممد ابن تاج االمناء أمحد ابن حممد* ة  النساب- ١٣٤
  .احلسن بن هبة اهللا الدمشقي ابن عساكر

  مسع من عم أبيه احلافظ أيب القاسم، وأيب املعايل بن صابر، وعبد
__________  

، ٣٥٣ / ٦: جوم الزاهرة، الن١٤٣٢ / ٤وذكره يف من تويف يف هذه السنة يف تذكرة احلفاظ = 
  .٢٢٠ / ٥: شذرات الذهب

  ".تاريخ االسالم " قيده بالتشديد الذهيب خبطه يف ) ١(
ذكر الذهيب يف تاريخ االسالم متابعا الشريف احلسيين يف صلة التكملة أنه تويف يف الرابع والعشرين ) ٢(

  .من شهر رجب
 - ١٧٧لصابوين، تكملة اكمال االكمال ، وهو احد شيوخ ابن ا١٧٦: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 

) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٢٨الورقة : ، صلة التكملة للشرف احلسيين١٧٨
 ٤، وقد ذكره يف من تويف يف هذه السنة يف تذكرة احلفاظ ١٧٩ / ٥: ، العرب للذهيب٣٦ الورقة ٢٠ج 
  .٢٢٦ / ٥ ، شذرات الذهب٣٥٥ / ٦، النجوم الزاهرة ١٤٣٢/ 

[ * ]  

)٢٣/٢١٦(  

  

  .الصمد النسوي، وأيب الفهم العجائزي،، ومجاعة
روى عنه الشيخ تاج الدين، وأخوه اخلطيب، ورشيد الدين ابن املعلم، والفخر ابن عساكر، وابن عمه 

  .البهاء، والزين ابن الشريازي، وآخرون
  .، وله نظم وسيط)١( بوارد فيه" تاريخ " وكان من رؤساء البلد، له بغلة وبزة فاخرة، وله 



  .سنة ثالث أيضا) ٢(مات يف مجادى االوىل 
  

 ابن العالمة أيب جعفر االمام احملدث اجلليل العدل تاج الدين أبو احلسن حممد*  ابن أيب جعفر - ١٣٥
  .أمحد بن علي القرطيب مث الدمشقي إمام الكالسة، وابن إمامها

  .ولد يف أول سنة مخس وسبعني
 سنة تسع، فسمع يف آخر اخلامسة من عبد املنعم الفراوي، ومن عبد الوهاب بن سكينة، وحج مع أبيه

  .وزهري شعرانة، وحممد بن املطهر الفاطمي
  ومسع بدمشق من ابن أيب عصرون، وأمحد بن املوازيين،

__________  
وأشياء باردة، ومل وله تاريخ على احلوادث فيه الدرة والبعرة ": " تاريخ االسالم " قال املؤلف يف ) ١(

  .يظهره الرجل، وإمنا هو تعاليق يف جريدة
  ".وتسمى ميوامة النسابة 

ذكر احلسيين يف صلة التكملة انه تويف يف ليلة الثالث من مجادى االوىل بعد ان ذكر أن مولده يف ) ٢(
  .الثالث عشر من شهر رجب سنة مخس وستني ومخس مئة

، صلة التكملة ٢٩٣، ٣٢: ملة اكمال االكمال البن الصابوين، تك١٧٦: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 
 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٢٨الورقة : لوفيات النقلة للشرف احلسيين

 يف تذكرة ٦٤٣ وقد ذكره الذهيب ضمن الذين توفوا سنة ١٧٩ / ٥: ، العرب للذهيب٣٧ - ٣٦الورقة 
: ، النجوم الزاهرة٤٦٠ الترمجة ١١٨ / ٢يضا الوايف بالوفيات للصفدي ، وانظر ا١٤٣٢ / ٤: احلفاظ

  .٢٢٦ / ٥: ، شذرات الذهب٣٥٥ / ٦
[ * ]  

)٢٣/٢١٧(  

  

  .والفضل ابن البانياسي، وحيىي الثقفي، وعدة
  .فلما تكهل أقبل على احلديث، وبالغ، وكتب الكثري

  .وكان دينا، خريا، حمببا إىل الناس، ثقة
، وأبو املظفر ابن النابلسي، والشيخ تاج الدين وأخوه، وابن اجلالل، وحممد بن عبد روى عنه الربزايل

  .العزيز ابن الدمياطي، وزين الدين الفارقي، وعدة
  .وباحلضور العماد ابن البالسي



  .مات يف مجادى االوىل سنة ثالث، ومحل على الرؤوس، ودفن بقاسيون
  

 بن عبد  حممد ابن العالمة احلافظ زكي الدين عبد العظيماحلافظ الذكي أبو بكر*  ابن املنذري - ١٣٦
  .القوي املنذري، رشيد الدين املصري، أحد الشباب الفضالء

  ).١(ولد سنة ثالث عشرة وست مئة 
__________  

، صلة التكملة للشرف احلسيين ١٤٨٨ ضمن الترمجة ٢التكملة لوفيات النقلة للحافظ املنذري ج (*) 
 ٢، الوايف بالوفيات ٣٩ - ٣٨ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (السالم للذهيب ، تاريخ ا٣٨الورقة 

املنذري وكتابه (، وما كتبه الدكتور بشار عواد معروف ضمن كتابه ١٣٠٣، الترمجة ٢٦٥ - ٢٦٤/ 
، وما كتبه الدكتور بشار ١٧٤ ١٧٠ص ) ١٩٦٨ النجف - مطبعة اآلداب -التكملة لوفيات النقلة 

مشيخة النعال البغدادي (رحوم الدكتور ناجي معروف يف مقدمة حتقيقهما لكتاب أيضا هو وعمه امل
 مطبعة امع العلمي -صائن الدين بن االجنب ختريج احلافظ رشيد الدين حممد بن عبد العظيم املنذري 

  .، وفيهما مصادر أخرى عن املترجم له هنا٤٧ - ٤٤ص ) ١٩٧٥العراقي ببغداد 
ي الدين عبد العظيم والدته يف التكملة بيوم السبت الثالث عشر من شهر قيد أبوه احلافظ زك) ١(

  .رمضان
[ * ]  

)٢٣/٢١٨(  

  

  .ومسع من عبد القوي ابن اجلباب، والفخر الفارسي، وأيب طالب بن حديد، وعدة
  .وارحتل، ومسع بدمشق، وكتب الكثري

  .روى عنه رفيقة أبو حممد الدمياطي
  .، ولو عاش لساد)١(بعني مات يف ذي القعدة سنة ثالث وأر

  
 نزيل دمشق، شيخ القراء منتجب الدين منتجب بن أيب العز بن رشيد اهلمذاين*  املنتجب - ١٣٧

  .وشيخ القراءة بالزجنيلية
  .فجوده، وأعرب القرآن" املفصل " صنف للشاطبية شرحا مفيدا، وشرح 

  .وروى عن ابن طربزذ، والكندي، وتال على أيب اجلود
  .صائن الواسطي نزيل قونية، والنظام التربيزي شيخناتال عليه ال



__________  
ذكر احلافظ احلسيين يف صلة التكملة وفاته يف السابع والعشرين من ذي القعدة، وهي اليت ثبتها ) ١(

  .الذهيب يف تاريخ االسالم
أيا (لذهيب ، تاريخ االسالم ل٢٤، صلة التكملة للحسيين الورقة ١٧٥: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 

 الترمجة ٥٠٩ / ٢: ، معرفة القراء الكبار للذهيب١٨٠ / ٥، العرب ٤٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا 
 / ٤اخلامسة من الطبقة اخلامسة عشرة، وقد ذكره مع الذين توفوا يف هذه السنة يف تذكرة احلفاظ 

 بغية الوعاة ،٣٦٤٦ الترمجة ٣١٠ / ٢: ، غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري١٤٣٢
 واعلم أنه قد تصحف امسه إىل ٢٢٧ / ٥، شذرات الذهب ٢٠٢٢ الترمجة ٣٠٠ / ٢: للسيوطي
يف ذيل الروضتني والعرب وتذكرة احلفاظ وبغية الوعاة والشذرات، والصواب ما أثبتناه ) باخلاء(املنتخب 

كفاية النهاية إذ وضعه عن املصادر املخطوطة كصلة التكملة وتاريخ االسالم والسري هنا واملطبوعة 
  .بتسلسله اهلجائي

[ * ]  

)٢٣/٢١٩(  

  

كان مقرئا جمودا، قرأ على الكندي، وأيب اجلود، وانتفع بشيخنا السخاوي يف معرفة ): ١(قال أبو شامة 
  ".الشاطبية " 

  .سنة ثالث وأربعني وست مئة) ٢(مات يف ربيع االول 
  

 بن حممد بن حممد بن أمحد بن أيب غالب حممدالشيخ أبو غالب منصور بن *  ابن املعوج - ١٣٨
  .السكن البغدادي، املراتيب، اخلالل، ابن املعوج

  .ولد سنة مخس ومخسني
  .مسع حممد بن إسحاق ابن الصايب، وابن اخلشاب، واملبارك بن خضري، وعدة

  .روى عنه جملد الدين ابن العدمي
، والقاضي احلنبلي، وعيسى املطعم، وابن سعد، وباالجازة الفخر ابن عساكر، وأبو املعايل ابن البالسي

  .وأمحد ابن الشحنة، وست الفقهاء الواسطية
  .سنة ثالث وأربعني وست مئة) ٣(تويف يف مجادى اآلخرة 

__________  
  .١٧٥: ذيل الروضتني) ١(



  .ذكر أبو شامة واحلسيين والذهيب يف تاريخ االسالم أنه تويف يف ثالث عشر ربيع االول) ٢(
 ٤٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٣٢صلة التكملة للحسيين الورقة (*) 
 / ٤، وقد ذكره ضمن الذين توفوا هذه السنة يف تذكرة احلفاظ ١٨١ / ٥: ، العرب للذهيب٤٥ -

  .٢٢٧ / ٥: ، شذرات الذهب٣٥٥ / ٦: ، النجوم الزاهرة١٤٣٣
  .هيب يف تاريخ االسالم أنه تويف يف الثاين عشر منهذكر احلسيين يف صلة التكملة والذ) ٣(

[ * ]  

)٢٣/٢٢٠(  

  

  .امللك املنصور ناصر الدين إبراهيم ابن امللك ااهد شريكوه*  صاحب محص - ١٣٩
سنة [ سنة أربع وأربعني بدمشق، ومحل إىل محص، وكانت دولته ست سنني ونصف ) ١(مات يف صفر 

.[  
ة، سار بعسكره وعسكر حلب وعمل املصاف مع اخلوارزمية واملظفر وكان فارسا شجاعا وافر اهليب

صاحب ميافارقني، فالتقوا يف صفر سنة أربعني فهزمهم صاحب محص أقبح هزمية، وتعثرت اخلوارزمية، 
  .ونزل صاحب محص يف خميم املظفر، واحتوى على خزائنة وقام بعده ابنه االشرف

  
  .، من كبار شهود دمشق العدل، أبو بكر السلماينابن أيب الفضل بن سالمة* *  عتيق - ١٤٠

  بلغ التسعني، وحدث عن احلافظ ابن عساكر وأيب املعايل بن
__________  

، وفيات ١٧٩ - ١٧٨: ، ذيل الروضتني اليب شامة٧٦٤ / ٨: مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي(*) 
، ١٧٦ / ٢بشر اليب الفدا ، املختصر يف أخبار ال٢٩٨ ضمن الترمجة ٤٨١ / ٢االعيان البن خلكان 

، الوايف ١٨٣ / ٥: ، العرب٤٩ - ٤٨ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب 
 / ٦: ، النجوم الزاهرة١٧٢ / ١٣: ، البداية والنهاية٢٤٤٨ الترمجة ٢٠ / ٦: بالوفيات للصفدي

، ٢٢٩ / ٥: الذهب، شذرات ٥٨ الترمجة ٣٣٢ - ٣٣١: ، شفاء القلوب يف مناقب بين أيوب٣٥٦
  .٤١: ترويح القلوب يف ذكر ملوك بين أيوب للمرتضى الزبيدي

شفاء القلوب " وأمحد بن ابراهيم احلنبلي يف " العرب " ذكر سبط ابن اجلوزي وأبو شامة والذهيب يف ) ١(
  .ان وفاته يف احلادي عشر منه، وزاد احلنبلي أا يف يوم االربعاء" 

أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٣٨ النقلة لشرف الدين احلسيين الورقة صلة التكملة لوفيات(* *) 
، وقد ذكره ضمن الذين توفوا يف هذه السنة يف تذكرة ١٧٧ / ٥: ، العرب٣١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣



  .١٤٣٢ / ٤احلفاظ 
[ * ]  

)٢٣/٢٢١(  

  

  .خلدون
  .وكان مالزما للجماعة كثري التالوة، عنده دعابة

مد احلرائري، وأبو الفضل الذهيب، وابن اخلالل، والفخر بن عساكر، والعالء بن روى عنه أبو حم
  .البقال، وعدة

  .سنة ثالث وأربعني وست مئة) ١(مات يف ذي القعدة 
  

 بن عبد اهللا بن عبد الرمحان الرئيس ظهري الدين أبو إبراهيم حممد بن عبد الرمحان*  ابن اجلباب - ١٤١
  .يالسعدي االسكندراين املالك
  .مسع من السلفي، والعثماين

  .وعنه الدمياطي، والتقي االسعردي، والضياء السبيت، ونصر اهللا بن عياش، وآخرون
  .مات يف خامس احملرم سنة ثالث وأربعني، وله مثان ومثانون سنة

  
  . بن معقل املهليب احلمصيكبري الرافضة النحوي العالمة عز الدين أمحد بن علي* *  ابن معقل - ١٤٢

__________  
ذكر احلسيين يف صلة التكملة والذهيب يف تاريخ االسالم أنه تويف يف الثاين والعشرين منه وذكر ) ١(

احلسيين أن مولده يف العشرين من شعبان سنة ثالث ومخسني ومخس مئة وقد ذكر الذهيب سنة والدته 
  .دون ذكر اليوم والشهر

حلسيين وقد ضبط االسم قائال واجلباب بفتح اجليم والباء صلة التكملة لوفيات النقلة لشرف الدين ا(*) 
أيا صوفيا (، وتاريخ االسالم للذهيب ٢٣املوحدة وتشديدها وبعد االلف باء موحدة أيضا انظر الورقة 

  .١٤٣٢ / ٤، وتذكرة احلفاظ ٣٨ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣
  = [ * ]، تاريخ االسالم ٤٠ - ٤١صلة التكملة لوفيات النقلة لشرف الدين احلسيين الورقة (* *) 

)٢٣/٢٢٢(  

  



أخذ التشيع باحللة، والنحو عن الكندي، وأيب البقاء، وله النظم البديع، والنثر الصنيع، وكان أحول 
  .قصريا ثخني الرفض

  ".التكملة " و " االيضاح " نظم 
  .وسكن بعلبك يف صحبة امللك االجمد، وقرر له جامكية، وخترجوا به يف املذهب

  سنة أربع وأربعني وست مئة، عن) ١(شق يف ربيع االول تويف بدم
  .سبع وسبعني سنة

  
 بن صخر بن الشيخ الكبري املدعو بتاج العارفني حسن بن عدي بن أيب الربكات*  ابن عدي - ١٤٣

  .مسافر شيخ االكراد، وجده هو أخو الشيخ الكبري عدي
يف يف التصوف الفاسد، وله أتباع ال كان هذا من رجال العامل دهاء ومسوا، له فضيلة وأدب وتوال

  .ينحصرون وجاللة عجيبة
  بلغ من تعظيمهم له أن واعظا أتاه فتكلم بني يديه، فبكى تاج العارفني وغشي عليه،

__________  
 / ٧، الواىف بالوفيات ١٨٣ - ١٨٢ / ٥، العر ٤٨ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (للذهيب = 

، بغية ٤٨ الترمجة ٢٧ة يف تاريخ أئمة اللغة للفريوز آبادي ص ، البلغ٣١٩٥، الترمجة ٢٤٠ - ٢٣٩
  .١٨٤ / ٩: ، أعيان الشيعة٢٢٩ / ٥: ، شذرات الذهب٦٦٦ الترمجة ٣٤٨ / ١الوعاة للسيوطي 

  .٢٤ / ٢معجم املؤلفني 
تويف يف اخلامس والعشرين من ربيع االول كما ذكره الذهيب يف تاريخ االسالم والسيوطي يف ) ١(

وذكر الشرف احلسيين أنه تويف يف ليلة اخلامس والعشرين منه وذكر أن مولده سنة سبع وستني البغية، 
  .ومخس مئة

 وفيه أنه ١٨٣ / ٥: ، العرب للذهيب٥٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب (*) 
 / ١لوفيات ، فوات ا٨٨ الترمجة ١٠٣ - ١٠١ / ١٢احلسن بن علي وهو تصحيف، الوايف بالوفيات 

  .٢٢٩ / ٥: ، شذرات الذهب١١٧ الترمجة ٣٣٦ - ٣٣٤
[ * ]  

)٢٣/٢٢٣(  

  

أي : أيش هذا ؟ فقالوا: فوثب كردي، وذبح الواعظ، فأفاق الشيخ فرأى الواعظ خيتبط يف دمه، فقال
  .شئ هذا من الكالب حىت يبكي سيدي الشيخ



  وزاد متكن الشيخ حىت خاف منه بدر الدين صاحب املوصل، فتحيل
  .عليه حىت اصطاده، وخنقه باملوصل، خوفا من غائلته

وهناك جهلة يعتقدون أن الشيخ حسنا البد أن يرجع إىل الدنيا، وكان يلوح يف نظمه باالحلاد، ويزعم 
  .أنه رأى رب العزة عيانا، واعتقاده ضاللة

  .قتل سنة أربع وأربعني وست مئة، وله ثالث ومخسون سنة
  

 ابن احلريري احلوراين، فقراء البطلة، الشيخ علي بن أيب احلسن بن منصوركبري ال*  احلريري - ١٤٤
  .بنو الرمان: من عشري يقال هلم

  .مولده ببسر، وا مات يف سنة مخس وأربعني وست مئة يف رمضان، وقد قارب التسعني
  .قدم دمشق صبيا، فتعلم نسخ املروزي وبرع، مث وقف عليه دين فحبس

  المري مسيب العقيلي، وكان خاله صائغا،وأمه دمشقية من ذرية ا
__________  

أيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٢٣٥، احلوادث اجلامعة ١٨٠: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 
، ١٧٠ / ١٣، البداية والنهاية ١٨٥ / ٥، العرب للذهيب ٦٢ - ٥٧ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا 

، النجوم الزاهرة البن ٧٢: كة واملفلوكون للدجلي، الفال٥٥٧ - ٥٥٦: العسجد املسبوك الغساين
واالخرى ضمن وفيات سنة ) ٣٥٩ / ٦ (٦٤٥تغري بردي وقد ذكره مرتني االوىل ضمن وفيات سنة 

) كذا( مع تصحيف امسه فقال علي بن أيب اجلن بن منصور الشيخ أبو اجلن وأبو حممد احلريري ٦٤٦
  .٣٤٠ / ٢االولياء، للنبهاين ، جامع كرامات )٣٦٠ / ٦(فجعل امسه لشخصني 

[ * ]  

)٢٣/٢٢٤(  

  

  .وريب الشيخ يتيما، مث عمل العتايب، مث تزهد، وصحب أبا علي املغربل خادم الشيخ رسالن
  كان احلريري من أفنت شئ وأضره على: قرأت خبط السيف احلافظ

 ذكرها من الزندقة االسالم، تظهر منه الزندقة واالستهزاء بالشرع، بلغين من الثقات أشياء يستعظم
  .واجلرأة على اهللا، وكان مستخفا بأمر الصلوات

إذا زلزلت االرض : * (ما احلجة يف الربقص ؟ قال: قلت للحريري: وحدثين أبو إسحاق الصريفيين، قال
  ).١) * (زلزاهلا

  .وكان يطعم وينفق ويتبعه كل مريب



  .قتله، بل سجنه مرتنيشهد عليه خلق كثري مبا يوجب القتل، ومل يقدم السلطان على 
  .شيخ سوء كذاب: العريب) ٢] (ابن [ أنبأنا العالمة ابن دقيق العيد، عن ابن عبد السالم مسعه يقول يف 

إذا دخل مريدي بالد الروم، وتنصر، وأكل اخلرتير، : وعندي جمموع من كالم الشيخ احلريري فيه
! اترك السري وقد وصلت :  اهللا ؟ قالأي الطرق أقرب إىل: وسأله رجل! وشرب اخلمر كان يف شغلي 

  .وحنشر إىل النار حىت ال يصحبين أحد لعلة) ٣(بايعوين على أن منوت يهود : وقال الصحابه
__________  

  .اآلية االويل من سورة الزلزلة) ١(
 وهنا ذكر قبل هذه اجلملة كالما كثريا عن الشيخ ٥٨ الورقة ٢٠الزيادة من تاريخ االسالم ج ) ٢(

  .عريب، وكتابه الفصوصابن 
  .٥٩كذا باملنع من الصرف يف االصل ويف تاريخ االسالم الورقة ) يهود) (٣(

[ * ]  

)٢٣/٢٢٥(  

  

  .لو قدم علي من قتل ولدي وهو بذلك طيب وجدين أطيب منه: وقال
  .أمرد يقدم مداسي أخري من رضوانكم، وربع قحبة عندي أحسن من الولدان: ومن ذلك قوله
  .ل مويت أعشق ولو صورة حجرأود أشتهي قب

  أنا
كلما أوقدوا : * (ما معىن قوله تعاىل: قال يل الشيخ: قال ابن إسرائيل! متكل حمري والعشق يب مشغول 

وحيك من املوقد ومن املطفئ، ال يسمع هللا : يقول سيدي، قال: قلت) ١) * (نارا للحرب أطفأها اهللا
  .كالما إال منك فيك، فامح إنيتك

: الفقري احلريري شيخ عجيب، كان يعاشر االحداث، كان يقال عنه): ٢( أجنب بن تارخيه وقال علي بن
  .إنه مباحي ومل تكن له مراقبة، كان خيرب، والفقهاء ينكرون فعله، وكان له قبول عظيم

  .لو ضربنا عنقك على هذا القول ولعناك العتقدنا أنا مصيبون: وروي عن احلريري
كان عنده من القيام بواجب الشريعة ما مل : ، فقال)٣( االمام أبو شامة وممن انتصر له وخضع لكشفه

يعرفه أحد من املتشرعني ظاهرا وباطنا، وأكثر الناس يغلطون فيه، كان مكاشفا ملا يف الصدور حبيث قد 
  .أطلعه اهللا على سرائر أوليائه

__________  
  .٦٤سورة املائدة من اآلية ) ١(



  .املؤرخ العراقي املشهورهو التاج ابن الساعي ) ٢(
 بل جند ١٨٠ ص ٦٤٥مل جند هذا الكالم يف ذيل الروضتني اليب شامة حني ترجم له يف وفاته سنة ) ٣(

النجوم (خالف ذلك ذما له، وقد نسب ابن تغري بردي إىل أيب شامة أيضا أنه أثىن على احلريري 
  ).٣٦٠ / ٦الزاهرة 
[ * ]  

)٢٣/٢٢٦(  

  

  .، فالكهنة وابن صائد مكاشفون ملا يف الضمائرما هذا ؟ اتق اهللا: قلت
وشيخ * فقري ولكن منصالح ومن تقى : كان احلريري يلبس ما اتفق واملطرز وامللون، وقال عن نفسه

  ).١" (تاريخ االسالم " ولكن للفسوق إمام وباقي سريته يف 
  

 ابن إبراهيم ي بن يوسفالقاضي االكرم الوزير االوحد مجال الدين أبو احلسني عل*  القفطي - ١٤٥
  ".تاريخ النحاة " الشيباين القفطي املصري صاحب 

  ".تاريخ مصر " ، و "أخبار السلجوقية " و " أخبار املصنفني وما صنفوه " وله 
  .وكان عاملا متفننا، مجع من الكتب شيئا كثريا يتجاوز الوصف

  .ووزر حبلب
  .مات يف رمضان سنة ست وأربعني وست مئة

__________  
  . وما بعدها٦٠ الورقة ٢٠ج ) ١(

 عقود ٥٦ - ٥٥ / ٣، معجم البلدان ٣٤ الترمجة ٢٠٤ - ١٧٥ / ١٥) رفاعي(معجم االدباء (*) 
:  الورقة االوىل تاريخ خمتصر الدول البن العربي٥ج ) ٢٣٢٦أسعد افندي (اجلمان البن الشعار 

أيا ( تاريخ االسالم للذهيب ٢٣٨ - ٢٣٧: ، الطالع السعيد لالدفوي٢٣٧: ، احلوادث اجلامعة٢٧٢
 الترمجة ١١٨ - ١١٧ / ٣، فوات الوفيات ١٩١ / ٥: ، العرب٧٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا 
، النجوم ٥٦٧، العسجد املسبوك للغساين ٢٧ - ٢٦ / ٢٠، عيون التواريخ البن شاكر أيضا ٣٦٩

 / ١اضرة للسيوطي ، حسن احمل١٨١٦ الترمجة ٢١٣ - ٢١٢ / ١، بغية الوعاة ٣٦١ / ٦الزاهرة 
، مقدمة كتاب إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ٢٣٦ / ٥: ، شذرات الذهب١٢ الترمجة ٥٥٤

  .بقلم حمققه حممد أيب الفضل ابراهيم
[ * ]  



)٢٣/٢٢٧(  

  

   بنالقاضي املتكلم الباهر أفضل الدين أبو عبد اهللا حممد بن ناماور*  اخلوجني - ١٤٦
  .شافعي، نزيل مصرعبدامللك، اخلوجني، ال

  ).١(ولد سنة تسعني ومخس مئة 
  .وويل القضاء مبصر وأعماهلا، ودرس بالصاحلية، وأفىت، وصنف

  .كان حكيما منطقيا، وكان قاضي القضاة مبصر): ٢(قال أبو شامة 
صوى متيز يف العلوم احلكمية، وأتقن االمور الشرعية فوجدته ملا رأيته الغاية الق): ٣(قال ابن أيب أصيبعة 

  .يف سائر العلوم، وله تصانيف يف الطلب واملنطق
  .سنة ست وأربعني وست مئة) ٤(مات يف رمضان 

__________  
دار الفكر (، عيون االنباء يف طبقات االطباء البن أيب أصيبعة ١٨٢: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 

، ٥٤حلسيين الورقة ، صلة التكملة لوفيات النقلة لشرف الدين ا٢٠٠ - ١٩٩ / ٣) ١٩٥٧بريوت 
، الوايف ١٩١ / ٥: ، العرب للذهيب٧١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب 

، ٢٦ - ٢٥ / ٢٠، عيون التواريخ البن شاكر الكتيب ٢١٢١ الترمجة ١٠٩ - ١٠٨ / ٥بالوفيات 
 / ١لالسنوي ، طبقات الشافعية ١٠٩٧ الترمجة ١٠٦ - ١٠٥ / ٨طبقات الشافعية الكربى للسبكي 

 ٥٤١ / ١: ، حسن احملاضرة للسيوطي١٧٥ / ١٣، البداية والنهاية ٤٦٠، الترمجة ٥٠٣ - ٥٠٢
، ٢٤٦ / ١) البكري وأبو النور(، مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كربى زادة ١٥الترمجة 

  .٢٣٦ / ٥: شذرات الذهب
  ).٥٤الورقة ( االوىل قيد شرف الدين احلسسيين يف صلة التكملة مولده يف مجادى) ١(
  .١٨٢: ذيل الروضتني) ٢(
  .٢٠٠ - ١٩٩ / ٣) دار الفكر(عيون االنباء يف طبقات االطباء ) ٣(
ذكر أبو شامة وابن أيب أصيبعة واحلسني والذهيب يف تاريخ االسالم والسبكي يف طبقاته أن وفاته ) ٤(

  .كانت يف اخلامس من شهر رمضان
[ * ]  

)٢٣/٢٢٨(  

  



، أمري عرب الشام وابن أمرائهم، وأبو االمري  ابن مانع بن حديثة بن فضل بن ربيعة* مهنا - ١٤٧
  .عيسى، وجد ملك العرب مهنا بن عيسى

  .مات سنة ست وأربعني وست مئة
  

 بن املبارك ابن الوزير أيب الفرج حممد) ١(العالمة الفيلسوف أبو الفتح * *  ابن رئيس الرؤساء - ١٤٨
  .بن املظفر ابن رئيس الرؤساء ابن املسلمة البغداديعبد اهللا بن هبة اهللا 

  .ولد يف رجب سنة ستني ومخس مئة
  .ومسع من حيىي بن ثابت، وجتين الوهبانية

  .روى باالجازة أبو نصر ابن الشريازي، وحممد بن أمحد البجدي
  .وأقرأ علم االوائل يف داره، وكان بارعا يف اهلندسة والطب والشعر واآلداب

  سنة مخس وست مئة أشهرا، عزل،) ٢(املخزن ويل صدرية 
__________  

  . خبط املؤلف٧٢ حاشية الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للحافظ الذهيب (*) 
، واحلوادث ٦٣٨: الترمجة / ١ / ٤: ، تلخيص جممع اآلداب١١٨ / ١٢: الكامل يف التاريخ(* *) 
، ٦٤ - ٦٣ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (يب ، تاريخ االسالم للحافظ الذه٢٢٧: اجلامعة

  .، ولقبه عضد الدين مثل لقب أبيه٥٦٠: العسجد املسبوك للملك االشرف الغساين
  .أبو الفتوح: يف اجلامع املختصر البن الساعي وتلخيص جممع اآلداب) ١(
"  من ٦٠٥نة وزارة املالية، قال تاج الدين ابن الساعي يف حوادث س: يشبه يف عصرنا: املخزن) ٢(

ويف يوم الثالثاء عاشر شعبان ويل عضد الدين أبو الفتوح ابن الوزير أيب الفرج ": " اجلامع املختصر 
  حممد ابن رئيس الرؤساء صدرية املخزن املعمور نقال من أشراف دار

  .)٢٦٤: ص" (التشريفات الشريفة املعروفة وخلع عليه ا وشافعه بالوالية عز الدين جناح الشرايب 
[ * ]  

)٢٣/٢٢٩(  

  

  .وكان وفر احلشمة، وقف رباطا على الفقراء
  .سنة مخس وأربعني وست مئة) ١(وتويف يف ذي القعدة 

  
 ابن هبة الصاحب عز الكفاة أبو املعايل هبة اهللا ابن الصاحب أيب علي احلسن*  ابن الدوامي - ١٤٩



  ).٢(اهللا بن احلسن ابن الدوامي البغدادي حاجب احلجاب 
  .نة إحدى وستني ومخس مئةولد س

  .، ومن أيب الفتح بن شاتيل"حديث احلفار " مسع من جتين الوهبانية 
  .وكان والده وكيل الناصر

اجللد ) ٣(يلحق الثقة العاجز باخلائن : " وويل هبة اهللا واسط، مث صرف للينه وجودته، فكتب فيه اخلليفة
  .، فلزم داره يف تعبد وخري وبر"

__________  
" ر امللك االشرف الغساين أنه تويف يف الرابع من ذي القعدة من السنة، ويف الكتاب املسمى ذك) ١(

  .٦٤٦أنه تويف سنة " باحلوادث اجلامعة 
:  ولقبه فيه٩٢١ الترمجة ٤، ولقبه نظام الدين، تلخيص جممع اآلداب ج ٢٢٧: احلوادث اجلامعة(*) 

 من ٦٤ الورقة امللحقة بالورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا أيا (علم الدولة، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب 
، املختصر احملتاج إليه من تاريخ احلافظ أيب عبد اهللا ابن الدبيثي ١٨٧ / ٥: خط املؤلف، العرب للذهيب

 - ٥٥٨، العسجد املسبوك للملك االشرف الغساين ١٢٨٦ الترمجة ٢٢٢ / ٣: للحافظ الذهيب
  .٢٣٣ / ٥: ، شذرات الذهب٥٥٩

  حمب الدين ابن النجار يف تارخيه أنه ويل حجابة احلجاب يف صفر سنة تسعذكر ) ٢(
  .ومثانني ومخس مئة وعزل سنة ست مئة

: " -، وال معىن هلا، والصحيح ما أثبتناه، قال املؤلف يف تاريخ االسالم خبطه "باجلائز : " يف االصل) ٣(
 جانبه وخريه، كما عزل الذي قبله واحندر إىل أعمال واسط فلم يؤذ أحدا ومحدت سريته، فعزل للني

يلحق الثقة العاجز باخلائن اجللد، فلزم الرجل مرتله يف حال تعفف وانقطاع : خليانته، وكتب االمام
  ".وعبادة وكثرة تالوة وصوم وصدقة 

[ * ]  

)٢٣/٢٣٠(  

  

  .روى عنه ابن العدمي، وفتاه بيربس التركي
  .وباالجازة الفخر ابن عساكر وطائفة

  ).٢(سنة مخس وأربعني وست مئة ) ١(تويف يف مجادى االوىل : ه ابن النجار، وقالوروى عن
  ومات ابنه: قلت

  . يف سنة ومخسني يف عشر السبعني، روى عن ابن كليب الصدر تاج الدين علي احلاجب- ١٥٠



  .أخذ عنه االدمياطي، وهو أخو حممد بن هبة اهللا
  

 بن عيسى الكردي امل شرف الدين يعقوب بن حممد بن احلسناالمري الكبري االمام الع*  اهلذباين - ١٥١
  .املوصلي، من أعيان أمراء مصر

__________  
يف تاريخ االسالم تويف يف السادس والعشرين من مجادى االوىل سنة مخس وأربعني، وسنة وفاته قد ) ١(

  .٦٤٦ذكرها معظم املؤرخني له إال أن صاحب احلوادث اجلامعة ذكر أن وفاته سنة 
، وهو املتوىف سنة ٦٤٥هذا ذهول شديد من االمام الذهيب، إذ كيف يذكر ابن النجار وفاته سنة ) ٢(

، والظاهر أن هذا التاريخ مما أضيف إىل نسخة تاريخ ابن النجار بعد وفاته، فذهل االمام الذهيب، ٦٤٣
  وغريها" طبقات ابن سعد " حال النقل عن هذه احلقيقة، ومثل هذا كثري يف 

  .الكتبمن 
أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٤٥صلة التكملة لشرف الدين احلسيين الورقة (*) 

، العسجد املسبوك للملك االشرف ١٨٨ - ١٨٧ / ٥: ، العرب للذهيب٦٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣
، ٢٠٤ / ١، مفتاح السعادة ٦٧ الترمجة ٣٧٧ / ١: ، حسن احملاضرة للسيوطي٥٥٨: الغساين

  .٢٢٣ / ٥الذهب شذرات 
[ * ]  

)٢٣/٢٣١(  

  

  .قرأ على أيب السعادات ابن االثري تصانيفه
  .ومسع من حيىي الثقفي، ومنصور الطربي، والقاسم بن عساكر، وعدة

  ".جبامع االصول " و " مبسند أيب يعلى " وحدث 
  .وكان بيته مأوى الفضالء

  .، والعماد خطيب املصلىروى عنه الصدر القونوي، والدمياطي، وناصر الدين املاكسيين
  ).٣(وأربعني وست مئة، وله اثنتان ومثانون سنة ) ٢(سنة مخس ) ١(تويف يف ربيع االول 

  
 بن أيب غالب بن الشيخة املعمرة املسندة ضوء الصباح بنت احلافظ أيب بكر حممد*  عجيبة - ١٥٢

  .أمحد بن مرزوق الباقداري البغدادية
صلي، وعبد احلق اليوسفي، وأجاز هلا أبو عبد اهللا الرستمي، ومسعود مسعت من عبد اهللا بن منصور املو



  الثقفي، وأبو اخلري الباغبان وابن عمه أبو رشيد، وهبة اهللا بن أمحد الشبلي، ورجاء بن حامد املعداين،
__________  

  .ذكر احلسيين أن وفاته كانت يف ليلة الثامن عشر من ربيع االول) ١(
  ).٣٧٧ / ١حسن احملاضرة ( سنة ست وأربعني وست مئة جعل السيوطي وفاته) ٢(
قيد احلسيين والدته يف أواخر سنة اثنتني أو أوائل سنة ثالث وستني ومخس مئة بينما حددها الذهيب ) ٣(

  .بأنه ولد يف صدر سنة ثالث وستني) التاريخ(يف 
، ١٩٤ / ٥رب للذهيب ، الع٨١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للحافظ الذهيب (*) 

، االعالم ٢٣٨ / ٥، شذرات الذهب البن العماد احلنبلي ٥٧٣العسجد املسبوك لالشرف الغساين 
  .٢١٧ / ٤) ٤ط (للزركلي 

[ * ]  

)٢٣/٢٣٢(  

  

  .وعدة
  .يف عشرة أجزاء" مشيخة " وتفردت يف الدنيا، وخرجوا هلا 

  .مولدها يف صفر سنة أربع ومخسني
  . يسمعها من أيب الفتح بن البطي وطبقتهوالعجب من والدها كيف مل

  .وكانت امرأة صاحلة
حدث عنها احملب عبد اهللا وموسى بن أيب الفتح، وأمحد بن عبد اهللا ابن عبد اهلادي، والشيخ عبد 

الصمد املقرئ، وحممد بن أيب بكر اجلعفري، وعبد الرحيم ابن الزجاج، وحممد بن عبد احملسن الواعظ، 
  .ومجاعة

  .نب بنت الكمال بإجازاوتفردت زي
  .توفيت يف صفر سنة سبع وأربعني وست مئة

" خمتلف احلديث " الثاين من حديث أيب أمحد حسينك من حيىي بن ثابت البقال، و : ومن مسموعها
  .من عبد احلق أيضا" تاريخ البخاري الكبري " للشافعي من عبد احلق اليوسفي، و 

م الدين أيوب ابن الكامل باملنصورة مرابطا، والرشيد عبد وفيها مات صاحب مصر امللك الصاحل جن
العزيز بن عبد الوهاب بن أيب الطاهر بن عوف، والصفي عمر بن عبد الوهاب ابن الرباذع، وأبو جعفر 

  حممد بن عبد
الكرمي ابن السيدي، وملك االمراء فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ اجلويين، والشمس يوسف بن 



  .حممود الساوي
  

   بنالشيخ املسند الصاحل مشس الدين أبو يعقوب يوسف بن حممود*  الساوي - ١٥٣
__________  

  = [ * ]أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٥٧صلة التكملة لشرف الدين احلسيين الورقة (*) 

)٢٣/٢٣٣(  

  

ف قدميا بابن احلسني بن احلسن بن أمحد الساوي مث الدمشقي املولد املصري الدار الصويف، ويعر
  .املخلص

  .ولد يف ربيع االول سنة مثان وستني ومخس مئة
  .ومسع من أيب طاهر السلفي عدة أجزاء، ومن عبد اهللا بن بري، وهبة اهللا البوصريي، والتاج املسعودي

حدث عنه أبو حممد الدمياطي، وأبو املعايل االبرقوهي، وأبو الفتح ابن القيسراين، وشرف الدين حسن 
  .رييف، وأبو الفتح بن النشو، واالمني الصفار، ومجاعةابن الص

  .وكان من صوفية خانقاه سعيد السعداء
  .تويف يف حادي عشر رجب سنة سبع وأربعني وست مئة، وقد تفرد بأجزاء عالية

  
 بن عبد العزيز ابن احلسني الشيخ اجلليل فخر القضاة أبو الفضل، أمحد بن حممد*  ابن اجلباب - ١٥٤

  .اب التميمي السعدي املصري املالكي العدل، ناظر االوقافابن اجلب
  .ولد سنة إحدي وستني

__________  
  ، العسجد املسبوك للملك االشرف١٩٥ / ٥: ، العرب للذهيب٨٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣= 

 / ٥: ، شذرات الذهب٣٧٨ / ١: ، حسن احملاضرة٣٦٣ / ٦، النجوم الزاهرة ٥٧٢: الغساين
٢٣٩.  
، ١٩٨ / ٥، العرب للذهيب ٨٥ - ٨٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (سالم للذهيب تاريخ اال(*) 

، ٢٤٠ / ٥، شذرات الذهب ٢٢ / ٧، النجوم الزاهرة ٣٤٦٥ الترمجة ٥٥ / ٨: الوايف بالوفيات
" النجوم " و " الوايف " باحلاء املهملة يف كثري من املصادر، كما يف " احلباب " إىل " اجلباب " ويتصحف 

  .وغريها"  الشذرات "و 
[ * ]  



)٢٣/٢٣٤(  

  

  .ومسع أبا طاهر السلفي، وعبد اهللا بن بري، وأبا املفاخر املأموين
  .غري مرة" بصحيح مسلم " وحدث 

حدث عنه املنذري، والدمياطي، وابن الظاهري، وفتح الدين ابن القيسراين، والشيخ حممد القزاز، 
  .وآخرون

  .يب) ١(مرتني، وكان حمسنا إيل بارا " سلم صحيح م" قرأت عليه : قال الدمياطي
  .تويف يف رمضان سنة مثان وأربعني وست مئة

  
الشيخ االمام املقرئ الفقيه احملدث مسند بغداد أبو إسحاق، وأبو حممد، إبراهيم بن *  ابن اخلري - ١٥٥
  . بن سامل بن مهدي البغدادي االزجي احلنبلي املشهور بابن اخلريحممود

  . وستني ومخس مئةولد سنة ثالث
ومسع الكثري من فخر النساء شهدة، وأيب احلسني اليوسفي، وخدجية بنت النهرواين، وأيب الفتح ابن 

  .شاتيل، واحلسن بن شريويه، وطائفة
__________  

  .بار بالرفع وما أثبتناه يقتضيه االعراب ويؤيده ما جاء يف تاريخ االسالم: يف االصل) ١(
، ٨٥ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٦١ين الورقة صلة التكملة للحسي(*) 

 - ٢٣٥ / ١، املختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي اختصار الذهيب ١٩٨ / ٥: العرب للذهيب
، ٢٥٨٦، الترمجة ١٤٣ - ١٤٢ / ٦: ، الوايف بالوفيات١٩٤: ، املشتبه للذهيب٤٧٢ الترمجة ٢٣٦

، غاية النهاية يف طبقات القراء البن ٣٥٢ الترمجة ٢٤٤ - ٢٤٣ / ٢: بلة البن رجبذيل طبقات احلنا
، ٢٢ / ٧: ، النجوم الزاهرة٥٥٣: ، تبصري املنتبه بتحرير املشتبه١١٣ الترمجة ٢٧ / ١: اجلزري

  .٢٤٠ / ٥: شذرات الذهب
[ * ]  

)٢٣/٢٣٥(  

  

  .وأجاز له أبو الفتح بن البطي، ومجاعة
  .قرأ مدة طويلة، وكان صاحلا، دينا، فاضال، دائم البشر، عايل الروايةوتال بالروايات، وأ

حدث عنه ابن احللوانية، والدمياطي، وجمد الدين العقيلي، ومجال الدين الشريشي، وعز الدين الفاروثي، 



وأبو عبد اهللا القزاز، وعبد الرمحن بن املقري، وتاج الدين الغرايف، وعفيف الدين ابن الدوالييب، 
  .رونوآخ

كتب خبطه كثريا من الكتب املطوالت، ولقن خلقا، كتبت عنه شيئا يسريا على ضعف : قال ابن النجار
  .فيه

  .تويف يف سابع عشر ربيع اآلخر سنة مثان وأربعني وست مئة، وكانت جنازته مشهودة: وقال الدمياطي
، "مشيخة شهدة "  و "جزء احلفار " تفردت بإجازته زينب بنت الكمال، وقد روت عنه مرات : قلت
، و "قصر االمل " ، و "جزء ابن علم " ، و "أمايل الدقيقي " و " جزء حنبل " ، و "ثاين احملامليات " و 
  الشكر" 
  .لسويد، وأشياء" املوطأ " و " للقعنيب " املوطأ " و " القناعة " و 

  .وكان أبوه الشيخ حممود الضرير مقرئا خريا من أهل باب االزج
  . من أيب الوقت وابن ناصرمسع الكثري

  .تويف سنة ثالث وست مئة: روى عنه ابن النجار وقال

)٢٣/٢٣٦(  

  

الشيخ االمام احملدث مسند االسكندرية رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن *  ابن رواج - ١٥٦
ظافر بن علي بن فتوح بن حسني االزدي القرشي، حليفهم، االسكندراين املالكي :  وامسهرواج

  .جلوشينا
  .ولد سنة أربع ومخسني ومخس مئة

وطلب بنفسه فأكثر عن السلفي، ومسع من أيب الطاهر بن عوف، وخملوف بن جارة، وأيب طالب أمحد بن 
املسلم، ومشرف بن علي االمناطي، وحممد بن عبدالرمحن احلضرمي، وأخيه أمحد، ومقاتل بن عبد العزيز 

  .، وحممد بن حممد الكركنيت، وعبد الواحد بن عسكر، وطائفةالربقي، وظافر بن عطية، وحيىي بن قلنبا
  ".االربعني " ونسخ االجزاء، وخرج لنفسه 

  .وكان فقيها فطنا، دينا، متواضعا، صحيح السماع، انقطع مبوته شئ كثري
حدث عنه ابن نقطة، وابن النجار، واملنذري، والرشيد العطار، والضياء السبيت، والدمياطي، والشرف 

لصرييف، والتاج الغرايف، وبالل املغيثي، وشهاب بن علي، وحممد بن أيب القاسم الصقلي، وعبد ابن ا
  .القادر ابن اخلطريي، وأبو الفتح بن النشو، ويوسف بن عمر اخلتين، وعدة

__________  
أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٣٠٧، ٢٥٢، ١١: تكملة اكمال االكمال البن الصابوين) ١(



، وأورده الذهيب أيضا ضمن الذين توفوا يف هذه السنة ٢٠٠ / ٥: ، العرب٨٩ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣
: ، النجوم الزاهرة٣٨١ / ١: ، السلوك يف معرفة دول امللوك للمقريزي١٤١١ / ٤: يف تذكرة احلفاظ

  .٢٤٢ / ٥باحلاء املهملة، مصحف، شذرات الذهب ) رواح( وفيها ٢٢ / ٧
[ * ]  

)٢٣/٢٣٧(  

  

  . ثامن عشر ذي القعدة سنة مثان وأربعني وست مئة بالثغرتويف يف
وفيها تويف فخر القضاة أمحد بن حممد ابن اجلباب، وأبو حممد إبراهيم بن حممود ابن اخلري االزجي، 

والعدل مظفر بن عبدامللك بن الفوي، واحملدث أبو احلجاج يوسف بن خليل، وصاحب اليمن نور الدين 
قتل، وصاحب مصر املعظم ابن الصاحل قتل، وصاحب دمشق الصاحل إمساعيل عمر بن رسول التركماين 

  .أبو اخليش قتل
  .ويف سنة ست وثالثني وسبع مئة شيخ معمر يروي عنه باالجازة

  .وهو أخو حميي الدين املقدسي
  

 بن أيب نصر بن عباسوه ابن الشيخ العامل الصاحل املعمر أبو نصر أعز بن فضائل*  ابن العليق - ١٥٧
  .العليق البغدادي البابصري، ويعرف أيضا بابن بندقة

" للخالل، و " الكرامات " البن أيب الدنيا، و " القناعة " و " موطأ القعنيب " مسع من شهدة الكاتبة 
  ".حديث الصفار " والرابع من " جمايب الدعوة 

قواريري، واملبارك بن ومسع من عبد احلق بن يوسف، وأيب املظفر بن محدي، وعبد الرمحن بن يعيش ال
  .الزبيدي

  .وكتب إليه باالجازة أبو طاهر السلفي
  .وكان دينا، خريا، فاضال، يقظا، كثري التالوة، عايل الرواية

__________  
 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٦٥صلة التكملة لشرف الدين احلسيين الورقة (*) 

 وفيه غباسوه ٤٢١٦، الترمجة ٢٩٠ / ٩: الوايف بالوفيات، ٢٠٢ / ٥، العرب ٩٤ - ٩٣: الورقة
  .٢٤٤ / ٥: ، شذرات الذهب٢٤ / ٧بالغني املعجمة مصحف، النجوم الزاهرة 

[ * ]  

)٢٣/٢٣٨(  



  

حدث عنه ابن احللوانية، والدمياطي، وجمد الدين العدميي، ومجال الدين الشريشي، والفقيه سليمان بن 
  .رطلني، ومجاعة

  .ازة عبدامللك بن تيمية، وابن عمه، وعالء الدين ابن السكاكري، وعدةوحدث عنه باالج
  .تويف يف سادس عشر رجب سنة تسع وأربعني وست مئة

  .وآخر من روى عنه بالسماع حممد ابن الدوالييب الواعظ، وتفردت بنت الكمال بإجازته يف وقتنا
  

 ضياء الدين أبو حممد عبد اخلالق بن الشيخ االمام الفقيه اجلليل احملدث املعمر*  النشتربي - ١٥٨
  . بن معمر بن حسن العراقي النشتربي مث املارديين الشافعي، ويعرف باحلافظاالجنب

رحل ومسع ببغداد من أيب الفتح بن شاتيل، وأيب بكر احلازمي احلافظ، وعبد املنعم بن كليب، وأيب 
  .الفرج ابن اجلوزي، وطائفة

__________  
، صلة التكملة ٥٠): دار الكتب(، اكمال االكمال البن نقطة ٢٨٦ / ٥) صادر(معجم البلدان (*) 

، العرب ٩٥ - ٩٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم ٦٧للشرف احلسيين الورقة 
  ، تبصري املنتبه بتحرير املشتبه٣٨٠ / ١: ، املشتبه للذهيب٢٠٢ / ٥: للذهيب
، وفيها أنه ٢٤٥ - ٢٤٤ / ٥:  الذهب البن العماد، شذرات٢٤ / ٧: ، النجوم الزاهرة٦٧٣

البشريي وقال بفتح الباء املوحدة وكسر املعجمة وبعد الياء راء نسبة إىل قلعة بشري بنواحي الدوران من 
بالد االكراد، وهو سهو الن الذين ترمجوا له ضبطوا نسبته بنون مكسورة وقد تفتح مث شني معجمة 

مث موحدة ساكنة مث راء فياء نسبة إىل نشتربى قرية كبرية ذات خنل وبساتني ساكنة مث تاء مثناة مفتوحة 
ختتلط بساتينها ببساتني شهربان من طريق خراسان من نواحي بغداد، كما يف معجم البلدان واكمال 

  .االكمال واملشتبه وغري ذلك
[ * ]  

)٢٣/٢٣٩(  

  

  .رتوي، واخلشوعيومبصر من إمساعيل بن ياسني وطائفة، وبدمشق من إمساعيل اجل
ورأيت إجازة صحيحة يف قطع لطيف فيها اسم عبد اخلالق هذا من وجيه الشحامي، وعبد اهللا ابن 
الفراوي، وعبد اخلالق بن زاهر، وأيب االسعد القشريي، واحلسني بن علي الشحامي، وشهردار بن 

طويل، وموهوب ابن شريويه وعبد اخلالق اليوسفي ونصر بن نصر العكربي، وهبة اهللا ابن أخت ال



اجلواليقي، وعبد امللك الكروخي، وطبقتهم، فاستبعدت ذلك ومل أحتفل بأمرها إذ ذاك، وتوقفنا يف 
  .شأا

صحبنا يف السماع ببغداد وما رأينا منه إال اخلري، : سألت احلافظ الضياء عنه، فقال: قال ابن احلاجب
  .وبلغنا أنه فقيه حافظ

  .نا، كثري املوادكان مناظرا، متفن: وقال غريه
كان يذكر أنه ولد يف سنة سبع وثالثني ومخس مئة، وأنه أجاز له ): ١(وقال احلافظ عز الدين الشريف 
  .مجاعة منهم أبو الفتح الكروخي

التردد موجود يف هذه االجازة هل هي له أو الخ له بامسه مات قدميا، فإين رأيت شيوخنا : قلت
  لوا إليهكالدمياطي وابن الظاهري، فقد ارحت

قد قرأه " جامع أيب عيسى " ومسعوا منه من روايته عن ابن شاتيل وغريه، ومسعوا ذه االجازة، ورأيت 
إنه جاوز : شيخنا ابن الظاهري عليه، ولو ال صحة االجازة عنده ملا أتعب نفسه، وقد قال الدمياطي

بلغين أنه ادعى : ه، وقد قال ابن النجاركان فقيها عاملا، مث ضبط النشتربي بكسر أو له وثالث: املئة، وقال
  االجازة من موهوب ابن اجلواليقي والكروخي ومجاعة، وروى

__________  
  .٦٧الورقة ) ١١٠١نسخة مكتبة كوبريللي (صلة التكملة لوفيات النقلة : احلسيين) ١(

[ * ]  

)٢٣/٢٤٠(  

  

  .عنهم، وما أظن سنه حتتمل ذلك
لعبد اخلالق الشحامي يف سنة إحدي وأربعني وست " االربعني " نة قرأ عليه السراج عمر بن شحا: قلت

مئة بآمد بإجازته منه، فاهللا أعلم، وال ريب أنه رجل فقيه النفس يدري من نفسه أنه كان أدرك ذلك 
  ).١(الزمان أو ال، وقد ادعى أنه ولد سنة سبع وثالثني فعلى هذا يكون قد عاش مئة واثين عشر عاما 

اآلمدي، ) ٢(لدين ابن العدمي، ومشس الدين ابن الزين، ومشس الدين حممد بن التييت حدث عنه جمد ا
  .واحلافظان الدمياطي وابن الظاهري، وطائفة

أبو عبد اهللا الربزايل، وباالجازة أبو املعايل ابن البالسي، وأبو عبد اهللا ابن الدباهي، وزينب : ومن القدماء
  .بنت الكمال، وآخرون

  .سع وأربعني وست مئة يف الثاين والعشرين من ذي احلجةوقد تويف سنة ت
ورأيت شيوخنا كالدمياطي وابن الظاهري قد ارحتلوا إليه ومسعوا منه من روايته عن ابن شاتيل وغريه، 



  ، فمن ايزين)٣(ومسعوا ذه االجازة 
  :له كبار منهم

__________  
 -ما زال احملدثون يترددون : " ، وقال"صاعدا أهل املئة ف: " قد ذكره الذهيب يف كتابه النافع) ١(

يتوقفون يف سن هذا الرجل، ويظنون أن هذه االجازة الخ له بامسه، فأنا رأيتها عتيقة ساملة من كشط، 
  ".فيها خط وجيه الشحامي والكبار، فاهللا أعلم حبقيقة حاله 

  . بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف١٣٧ص 
االمري مشس الدين حممد ابن : ومبثناتني بينهما ياء: " قال " ١١٧: بهاملشت" قيده املؤلف يف ) ٢(

الصاحب شرف الدين ابن التييت االديب، حدثنا عن ابن املقري والنشتربي، وزر أبوه مباردين، وله النظم 
  ".والنثر 

  .وترمجه يف معجم شيوخه الكبري
  . رمحه اهللا-قد ذكر هذا االمر قبل قليل فكأنه تكرر عليه ) ٣(

[ * ]  

)٢٣/٢٤١(  

  

أيب " مشيخة " االول الكبري من حديث املخلص، و : نصر بن نصر العكربي عنده عوال، من ذلك
  .ومخس مئة) ١] (ومخسني [ الغنائم بن أيب عثمان منه، مات سنة اثنتني 

أيب أبو منصور موهوب بن أمحد بن اجلواليقي، مسع الكثري من ابن البسري وأيب طاهر بن ) ٢(العالمة 
  .الصقر، وخطيب االنبار علي بن حممد، مات سنة أربعني ومخس مئة

، وكان ثقة "اجلامع " أبو الفتح عبدامللك بن أيب القاسم عبد اهللا بن أيب سهل الكروخي الصويف راوي 
  .صاحلا يتبلغ من النسخ، مات سنة مثان وأربعني ومخس مئة

من علي بن حممد " سنن أيب داود " ذان، مسع أبو بكر هبة اهللا بن الفرج ابن أخت الطويل شيخ مه
أخربنا أبو بكر بن الل، أخربنا ابن داسة، ومسع من مجاعة، مات سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة : البجلي

  عن تسعني
  .سنة

ومن احملدثني أبو املعايل ابن السمني، وعبد الكرمي بن احلسن الكاتب، وأبو حممد بن حممد الطوسي، وأبو 
 بن علي بن حممد الطوسي الذي حدث عنه عبد القادر احلافظ، وطاهر بن زاهر بن طاهر بكر حممد

  .الشحامي وأخوه الفضل وابن عمهما حممد بن وجيه، واهللا سبحانه أعلم



وقد كان النشتربي بعث االجازة إىل ابن الوليد يف سنة ست وثالثني وست مئة، فتكلم له على أكثرهم 
  ن عاملا صاحبوما رأيناه أنكر ذلك، وكا

__________  
  .٥٥٢إضافة منا، كأا سقطت من النسخة، ووفاة العكربي معروفة مشهورة سنة ) ١(
  .يعين ومن الذين أجازوه) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٢٤٢(  

  

حديث، وكان النشتربي من كبار العلماء معروفا بالستر والصيانة، وما كان ليستحل مع ذكائه وفهمه 
أن تكون االجازة الخ له بامسه قد مات صغريا ومسي الضياء بامسمه فيدعيها، وطلبه للحديث ورحلته فيه 

إنين ولدت سنة سبع وثالثني، وحيدث ا من سنة أربع وعشرين وست مئة وإىل أن : ويؤكد ذلك بقوله
مات، وهذا علو مفرط يقتصر منه العجب ويهابه صاحب احلديث يف البديهة، مث يترجح عنده بالقرائن 

  .واهللا أعلمصحة ذلك 
وقد قرأت ذه االجازة أنا يف حدود سنة سبع مئة على شيخنا أيب عبد اهللا الدباهي بإجازته من 

النشتربي أن الكروخي أنبأهم، واآلن، وهو سنة سبع وثالثني وسبع مئة، تروي عنه باآلجازة بنت 
الذي ال نظري له فليسمع ا، الكمال اليت كتب ا إليها يف سنة سبع وأربعني وست مئة، فمن أراد العلو 

  :فلو ارحتل الطالب لسماع جزء واحد من ذلك شهرا ملا ضاعت رحلته، فايزون له
من أيب سهل حممد بن " الصحيح " وجيه الشحامي مسعه أبوه الكثري وارحتل هو إىل هراة وبغداد، ومسع 

عشرين جزءا من أيب حامد ستة و" فوائد املخلدين " أمحد احلفصي بسماعه من الكشمهيين، ومسع 
: وحدث ا، قاله أبو حممد بن الوليد، قال" رسالته " من القشريي و " مسند السراج " االزهري، ومسع 

" سنن أيب داود " للذهلي من االزهري عن ابن محدون عن ابن الشرقي عنه، ومسع " الزهريات " ومسع 
وكان ثقة إماما، : روذباري، أخربنا ابن داسة قالأخربنا أبو علي ال: من أيب الفتح نصربن علي احلاكمي

  .ولد سنة مخس ومخسني وتويف يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وأربعني ومخس مئة
  هبة الرمحن عبد الواحد ابن القشريي أبو األسعد، خطيب نيسابور،

)٢٣/٢٤٣(  

  



صحيح أيب عوانة " ع من احلاكمي أيضا، ومسع من جده حضورا يف اخلامسة، ومس" سنن أيب داود " مسع 
  .من عبداحلميد بن عبدالرمحن البحريي عن أيب نعيم املهرجاين عنه، قاله ابن الوليد" 

  .عوال" أربعون " وله : قلت
  .تويف سنة ست وأربعني ومخس مئة

  .احلسني بن علي الشحامي: ومنهم
للسراج " املسند " ن هذا ما عرفه ابن الوليد، وهو ابن ابن عم وجيه صدر رئيس، مسع الثالث م: قلت

  .للحاكم يرويه عن ابن خلف عنه" صالة الضحى " من ابن احملب، و 
  .مات سنة مخس وأربعني

عبد الكرمي بن خلف بن طاهر الشحامي املعدل، أبو املظفر مسع من ابن احملب وأيب بكر بن خلف، مات 
  .سنة إحدى وأربعني ومخس مئة

  عامل ثقة استملى: لوليدعبد اخلالق بن زاهر الشحامي، قال ابن ا
  .سنني على الشيوخ وأملى وحدث

  ).١(مسعنامها، عدم يف الكائنة سنة تسع وأربعني " وأربعون " و " أربعون " له : قلت
ملفقا " صحيح أيب عوانة " أبو الربكات عبد اهللا بن حممد ابن الفراوي، ثقة عامل، مسع من جديه، ومسع 

  .على ثالثة
شريويه الديلمي اهلمذاين، مسع أباه أبا شجاع، وأبا الفتح بن عبدوس، وابن محد أبو منصور شهردار بن 

  .الدوين، مات سنة مثان مخسني ومخس مئة
__________  

  .يعين يف فتنة الغز، وهي كائنة مستوعبة يف تواريخ ذلك العصر) ١(
[ * ]  

)٢٣/٢٤٤(  

  

  .تصانيف، إمامأبو العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين العطار املقرئ صاحب ال
أبو الفرج عبد اخلالق بن أمحد اليوسفي احملدث، مسع من أيب نصر الزينيب، وعاصم بن احلسن، وخلق، 

  .تويف سنة مثان وأربعني، وله أربع ومثانون سنة
  .أبو القاسم نصر بن نصر العكربي الواعظ مسع أبا القاسم بن البسري

عبد اخلالق بن أجنب بن املعمر بن حسن بن : افظ، فقالوقرأت ترمجة طويلة للنشتربي خبط أيب الفتح احل
شيخ من أئمة : عبيداهللا بن يوسف بن روحني النشتربي املولد، قرية بقرب شهرابان، قال فيه ابن مسدي



هذا الشأن ممن رحل فيه إىل البلدان مع احلفظ واالتقان مسع بأماكن وكان كثري السماع متسع 
أسعد بن :  قبل عشر الثمانني، وله إجازات من مجاعة انفرد عنهم، منهمالروايات، مل أقف له على مساع

  عبد الواحد ابن القشريي، ووجيه الشحامي والكروخي وابن اجلواليقي، ومل يكن على وجه
  .االرض سنة أربعني من حيدث عنهم سواه

قاها بالقبول، ومن دلس عليه فيها فتل: واختلف احلفاظ يف هذه االجازة بني التوقف واالجازة فمن قائل
هي صحيحة، وطريق الظنة إليها اضطرابه يف تاريخ مولده، وأكثر الروايات عنه أنه قبل االربعني : قائل

  .ومخس مئة بسنة أو حنوها، سكن دنيسر مدة مث ماردين
أخرج إلينا االمري ابن التييت إجازة عبد اخلالق فنقلها وخط الكروخي فيها يف الورقة : قال أبو الفتح

إن رأى السادة أن جييزوا لعبد العزيز بن عبد اهللا التونسي ولالجنب بن : " املكتوب فيها االستدعاء وهو
  املعمر بن احلسن ولولديه حيىي وعبد اخلالق مجيع صح ويصح عندهم من مجيع ما

)٢٣/٢٤٥(  

  

  ".تسوغ روايته عنهم فعلوا منعمني يف مجادى االوىل سنة مثان وثالثني 
، وكتب وجيه "أجزت هلم أدام اهللا عزهم فيما استجازوه : " لتاريخ ضرب، فكتب الشيوخوعلى ا: قال

، وكتب احلسني بن على بن احلسني الشحامي، وسرد أبو الفتح "أجزت هلم : " بن طاهر كذلك
عبد اخلالق النشتربي املعروف باحلافظ، : ورأيت خط الصاحب شرف الدين ابن التييت: سائرهم، مث قال

  .ديب بارع، له الذهن احلاضر واخلاطر العاطر، كان حيفظ من أشعار العرب مجلة وافرةفقيه أ
" جبامع " مسع بالعراق ابن شاتيل، وبدمشق، ومصر، وبالد كثرية، مسعت عليه وابين حممد، وحدث 

حدثنا عبد اخلالق، وهو أول حديث مسعته منه، وساق احلديث : الترمذي عن الكروخي إجازة، مث قال
  .د يف إسناده رجال فصله بني زاهر وبني املؤذنفزا

  ومن ابن كليب" الناسخ واملنسوخ " ومسع من احلازمي : مث قال
عن أيب منصور الكاتب سوى اخلطبة عن أيب القاسم التنوخي، ومسع من درة " أدب الكاتب " كتاب 

" عي، مسع منه بت عثمان عن ابن الطرب، ومن أمحد ابن خطيب املوصل وطغدي االمريي، واخلشو
) ١(، ومنصور بن أيب احلسن الطربي، ومسلم بن على السيحي "سنن أيب داود " ، و "املقامات 

  ابن عليان،) ٢(الشاهد، وأيب القاسم بن شدقيين، وعبد اهللا عبد الغين 
__________  

أبو منصور : اءومبهملتني بينهما ي: ، فقال "٣٥٠: املشتبه" قيده االمام الذهيب يف كتابه النافع ) ١(
عن أيب الربكات بن مخيس، مسعناه من " مسند املعاىف " مسلم بن علي ابن السيحي املوصلي، راوي 



  .البهاء ابن النحاس، عن ابن خليل، عنه
  ) ".يعين يف اكمال االكمال" (قيده ابن نقطة 

  [ * ]توىف هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبدالقاهر ابن عليان البغدادي احلريب امل) ٢(

)٢٣/٢٤٦(  

  

وعبد اهللا بن أيب اد، وعبد القادر الرهاوي، وأيب الفرج ابن البندنيجي، ومحاد احلراين، وابن هبل، 
وحممد بن املبارك بن ميمون، وعبد العزيز بن الناقد، وعبد اهللا ابن الطويلة، وعبد اهللا بن أيب غالب بن 

 وعبد العزيز بن حممد بن أيب عيسى لقيه ببعقوبا، والعماد نزال، وحممد بن أيب املعمر، وابن اخلريف،
الكاتب، وأيب تراب حيىي بن إبراهيم، وعبد الوهاب بن محاد، والتاج الكندي، ونصر اهللا بن أيب سراقة، 
واحلسن بن حممد النيسابوري، وهبة اهللا البوصريي، وعبد اهللا بن سرايا البلدي باملوصل ومكي بن ريان 

املبارك ابن املعطوش، وإمساعيل بن علي بن عبيد باملوصل، وحيىي بن املظفر املوصلي، وأمحد املاكسيين، و
بن عثمان الزرزاري الزاهد، وعبد اهللا بن حممد بن حسن الصلحي مسع منه بسنجار يف سنة مخس 

  ومثانني، والزاهد أيب أمحد
ما رأيت مثله، وعبد اهللا بن نصر عبد اهللا بن احلسن بن البناء بنينوى ومات يف سنة أربع ومثانني و

املوصلي، وأيب الفتح نصر بن علي بدنيسر ومسلم ابن أمحد بن مسلم بنسجار، وقاضي نصيبني القوام 
حممود بن أيب منصور روى عن التاج املسعودي، وعلي بن أيب منصور بن مكارم وسليمان بن عبد اهللا 

مد بن غنيمة بن العاق، وأيب الربكات بن خريون بن الشريجي باملوصل، وإمساعيل بن ياسني مبصر، وحم
املاكسيين، وعبد اهللا بن نصربن عسكر باملوصل، وحممد ابن الدبيثي، وعبد الكرمي بن حيىي القيسي، 

  ، وأيب الفتوح البكري، وأيب"تفسري سليم " والبههاء ابن عساكر، مسع منه 
__________  

عبد اهللا عبد : " ين ويكىن بأيب الغنائم ويكتب خبطهعبد الغ: ، وكان يسمى أيضا٥٩٩ببغداد سنة = 
  ".والغالب عليه عبد اهللا وهو املثبت يف مساعه : " ، قال املنذري"الغين 

  ).٧١٢: الترمجة / ١(، وتكملة املنذري )٥٩٢٢باريس  (١٠٥: انظر تاريخ ابن الدبيثي، الورقة
[ * ]  

)٢٣/٢٤٧(  

  



وأيب الفتح بن شاتيل، ونصر بن منصور النمريي، مسع منه القاسم الدولعي، ومكي بن علي احلريب، 
  .أخربنا ابن نبهان: خطب ابن نباتة

  
املفيت االوحد معيد الرواحية عند ابن الصالح، من ) ١ (إسحاق بن أمحد املعري*  الكمال - ١٥٩

  .العلماء العاملني
  .كان عاملا زاهدا متواضعا مؤثرا) ٢: (قال أبو شامة

ة والفتوى مدة، وتفقه به مجاعة، وكان قدوة يف الورع، عرضت عليه مناصب، تصدر لالفاد: قلت
يف البلد من يقوم مقامي، وكان يدمن الصوم، ويتصدق بثلث جامكيته، ويؤثر رمحه، : فامتنع، وقال

  .وكان يف كل رمضان يكتب ختمة ويوقفها
  مرض بالبطن أربعني يوما، وتويف وله نيف

  .وستون سنة، وكان أمسر طويال
  .كان شيخنا الربهان االسكندراين يعظمه ويصف مشائله

  وست مئة، فمات يومئذ كبري) ٣(ومات يف ذي القعدة سنة مخسني 
__________  

، ١٠١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١٨٧: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 
، طبقات الشافعية الكربى ٣٨٤٧الترمجة ، ٤٠٣ / ٨: ، الوايف بالوفيات٢٠٥ / ٥: العرب للذهيب

، الدارس يف أخبار ١٢٧ الترمجة ١٤١ / ١، طبقات االسنوي ١١١٤ الترمجة ١٢٦ / ٨: للسبكي
  .٢٥٠ - ٢٤٩ / ٥: ، شذرات الذهب٢٧٤، ٢٥، ٢١ / ١املدارس للنعيمي 

 هذه النسبة املعري هكذا ضبطه الذهيب خبطه يف تاريخ االسالم وكذا ورد يف العرب، وقد تصحفت) ١(
ويف طبقات الشافعية للسبكي ) املقرئ(ففي ذيل الروضتني والوايف وردت بلفظ : بفعل النساخ

  ).املغريب(ولالسنوي وشذرات الذهب والبداية والنهاية وغريها وردت 
يف تاريخ االسالم أنه تويف يف مثان وعشرين من ذي القعدة سنة مخسني ) ٣ (١٨٧: ذيل الروضتني) ٢(

البداية والنهاية (ويف البداية والنهاية أدرج امسه ضمن املتوفني يف سنة ست ومخسني وست مئة وست مئة 
٢١٣ / ١٣.(  

[ * ]  

)٢٣/٢٤٨(  

  



غفر يل وملن مات : ما فعل اهللا بك ؟ قال: الشرفاء ابن عدنان الشيعي، بدمشق، فرآه رجل صاحل فقال
  .ذلك اليوم بربكة الكمال إسحاق املعري

  
 بن عبد اهللا بن سعد الصدر االديب البليغ مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن سعد* د  ابن سع- ١٦٠

  .بن مفلح بن منري االنصاري املقدسي مث الصاحلي احلنبلي الكاتب
  .ولد سنة إحدى وسبعني ومخس مئة

عيل ومسع من حيىي الثقفي، وأيب احلسني ابن املوازيين، وعبد الرمحن ابن اخلرقي، وابن صدقة، وإمسا
موسى املديين، وله النظم والترسل والفضائل ) ١(اجلرتوي، وأمحد بن ينال الترك، وابن شاتيل، وأيب 

  .والسؤدد، كتب االنشاء للصاحل عماد الدين إمساعيل
حدث عنه ابنه سعد الدين حيىي، واحلافظ الضياء، والدمياطي، والقاضي تقي الدين، والعفيف إسحاق، 

  .سنة مخسني وست مئة) ٢(وآخرون، تويف يف شوال 
__________  

 الورقة ٦ج ) ٢٣٢٧نسخة أسعد أفندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (*) 
، تاريخ االسالم ج ٧٢، صلة التكملة للحسيين الورقة ٥٢٣أ، مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي  / ١٦٠
: ، فوات الوفيات١٠٢٠ الترمجة ٩٢ - ٩١ / ٣  الوايف بالوفيات٢٠٦ / ٥، العرب ١٠٣ الورقة ٢٠
 / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة البن رجب١٨٣ - ١٨٢ / ١٣، البداية والنهاية ٤٥٤ الترمجة ٣٥٨ / ٣

، شذرات ٢٧ - ٢٦ / ٧، النجوم الزاهرة ٥٩٢: ، العسجد املسبوك٣٥٧ الترمجة ٢٤٩ - ٢٤٨
  .٢٥١ / ٥الذهب 

  .وال يصح ذلك) وأبو: (يف االصل) ١(
  .ذكر احلسيين يف صلة التكملة والذهيب يف التاريخ أنه تويف يف ثاين شوال) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٢٤٩(  

  

 بن إمساعيل قاضي القضاة كمال الدين أبو الفضل عبد الرمحان بن عبد السالم*  اللمغاين - ١٦١
  .اللمغاين، مث البغدادي احلنفي، مدرس املستنصرية

  .حدث عن أبيه القاضي أيب حممد
  أخربنا قاضي القضاة شرقا: ، فقال"معجمه " عنه الدمياطي يف روى 

  .وغربا كمال الدين



  .خترج به أئمة يف مذهب أيب حنيفة، وعاش مخسا ومثانني سنة: قلت
  .تويف يف حادي عشر رجب سنة تسع وأربعني وست مئة

  
 ابن بن عاصم أبو احلسني عبيداهللا - مدينة باالندلس -العالمة خطيب رندة * *  الرندي - ١٦٢

  .عيسى االسدي
  .مولده سنة اثنتني وستني ومخس مئة

ومسع من أيب بكر بن اجلد، وأيب عبد اهللا بن زرقون، وأيب القاسم ابن حبيش، وأيب زيد السهيلي، 
  .ومجاعة

  وتفرد، وروى الكثري، وعين
__________  

 تاريخ االسالم ١٥٧: ث اجلامعة، احلواد٦٥صلة التكملة لوفيات النقلة لعز الدين احلسيين الورقة (*) 
، ١٨٢ - ١٨١ / ١٣: ، البداية والنهاية٩٥ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (للحافظ الذهيب 

  .٥٨٥ - ٥٨٤ العسجد املسبوك ٨٠٣ الترمجة ٣٠٢ - ٣٠١ / ١: اجلواهر املضية للقرشي
 لوفيات النقلة ، صلة التكملة٢١٨٦ الترمجة ٩٤١ / ٢التكملة لكتاب الصلة البن االبار (* *) 

، النجوم الزاهرة ٩٦ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٦٨الورقة : للحسيين
٢٤ / ٧.  

[ * ]  

)٢٣/٢٥٠(  

  

  .بالرواية، مع الفقه واجلاللة واالصالة
  .مات يف ذي احلجة سنة تسع وأربعني وست مئة برندة

  
   بن أيب علي بن أيبدين حممد بن حممدإمام النحو حبلب مجال ال*  ابن عمرون - ١٦٣

  .سعد بن عمرون احلليب تلميذ املوفق بن يعيش
  .مسع من عمر بن طربزذ وغريه

  .وخترج به أئمة كشيخنا اء الدين ابن النحاس
  .حدث عنه عبداملؤمن احلافظ

  .سنة تسع وأربعني وست مئة) ١(مات يف ربيع االول 



  
 بن املبارك بن  مسند بغداد يف وقته أبو نصر عبد العزيز بن حيىيالشيخ املعمر* *  ابن الزبيدي - ١٦٤

  .حممد ابن الزبيدي الربعي، اليماين مث البغدادي
  .ولد سنة ستني ومخس مئة

__________  
 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٦٢صلة التكملة للشرف احلسيين، الورقة (*) 

 ٢٤٧ - ٢٤٦، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة ١٢٠ الترمجة ١٩٧  /١، الوايف بالوفيات ٩٨الورقة 
، بغية الوعاة يف ١٩٢ الترمجة ٢٥٤ ص ١، طبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة ج ٣٥٤الترمجة 

  .٤١٧، الترمجة ٢٣١ / ١: طبقات اللغويني والنحاة للسيوطي
لبغية أنه تويف يف الثالث من ربيع االول، ذكر احلسيين يف الصلة، والذهيب يف التاريخ والسيوطي يف ا) ١(

  .وذكر الصفدي أن مولده كان يف سنة ست وتسعني مخس مئة
 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٦٣صلة التكملة للشرف احلسيين الورقة (* *) 
ملبارك بن  وفيه أنه عبد العزيز ا٥٨٣، العسجد املسبوك ٢٠٣ / ٥: ، العرب للذهيب٩٦ - ٩٥الورقة 

  .٢٤٥ / ٥، شذرات الذهب ٢٤ / ٧، النجوم الزاهرة )وهو سهو(حممد الزبيدي 
[ * ]  

)٢٣/٢٥١(  

  

" مسع من أيب علي أمحد بن حممد الرحيب، وأيب املكارم حممد بن أمحد الظاهري، وشهدة الكاتبة، مسع منها 
   السدنك،يف جملدين، وغري ذلك، ومسع أيضا من أيب نصر حيىي بن" مصارع العشاق 

  .وحسني بن علي السماك
  .تويف يف سلخ مجادى االوىل سنة تسع وأربعني وست مئة: حدث عنه احلافظ أبو حممد الدمياطي، وقال

  .وأجاز اليب نصر ابن الشريازي، وعلي ابن السكاكري وعبد امللك بن تيمية، وطائفة
  

 بن فتيان ابن مطر  حممد بن مقبلاملفيت املعمر املسند سيف الدين أبو املظفر*  ابن املين - ١٦٥
  .النهرواين، ابن املين احلنبلي

  .وستني ومخس مئة) ١(ولد سنة سبع 
، وأيب احلسني عبد احلق، وأسعد بن يلدرك، واحليص بيص الشاعر "مشيختها " ومسع من شهدة الكاتبة 

  .وتال بالعشر على ابن الباقالين



  . وحممد بن بركة الشمعي، والشيخ حممد القزاز، وعدةحدث عنه ابن احللوانية والشريشي، والدمياطي،
__________  

، ٩٩ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٦٤صلة التكملة للحسيين الورقة (*) 
 ١٥٠ / ١: ، املختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي اختصار الذهيب٢٠٤ / ٥: العرب للذهيب

 / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة البن رجب٢٠٤١ الترمجة ٥٣ - ٥٢ / ٥:  بالوفيات، الوايف٢٩٠الترمجة 
  .٢٤٦ / ٥: ، شذرات الذهب٢٤ / ٧: ، النجوم الزاهرة٣٥٦ الترمجة ٢٤٨

  .قال ابن رجب ولد يف خامس رجب سنة سبع وقيل تسع وستني ومخس مئة) ١(
[ * ]  

)٢٣/٢٥٢(  

  

ا، بصريا باالختالف، أعاد باملستنصرية، وخضب مدة وأجاز خللق، وكان عدال، رئيسا، إماما، فقيه
  .بالسواد مث ترك

  .وكان من جلة العلماء، خدم يف ديوان التشريفات، وأم مبسجد املأمونية، وعمر دهرا
  .مات يف سابع مجادى اآلخرة سنة تسع وأربعني

  
 بو احلسن علي بن هبة اهللاشيخ الديار املصرية العالمة املفيت املقرئ اء الدين أ*  ابن اجلميزي - ١٦٦

  .بن سالمة بن املسلم اللخمي املصري الشافعي اخلطيب املدرس، ابن بنت الشيخ أيب الفوارس اجلميزي
  .ولد يوم النحر سنة تسع ومخسني ومخس مئة مبصر

وحفظ القرآن صغريا وارحتل به أبوه، فسمع يف سنة مثان وستني من احلافظ ابن عساكر، وببغداد من 
  .كاتبةشهدة ال

وتال بالعشر على أيب احلسن البطائحي، وعلى القاضي شرف الدين ابن أيب عصرون، وتفقه عليه، وأكثر 
  .عنه

ومسع أيضا من عبد احلق اليوسفي، وحيىي ابن السقالطوين وحممد بن نسيم، وبادر فسمع من أيب الطاهر 
   الشاطيبالسلفي، وأيب طالب اللخمي، وابن عوف، وابن بري النحوي، وتال على

__________  
الورقة : ، صلة التكملة للحسيين١٨٧: ، ذيل الروضتني٧٨٦ / ٢: مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي(*) 
، دول االسالم ٩٧ - ٩٦ الورقة ٢٠ج )  أيا صوفيا٣٠١٣(، تاريخ االسالم للذهيب ٦٨ - ٦٧

 / ١: ملشتبه للذهيب، ا٢٠٣ / ٥مصحف، العرب للذهيب ) وفيه احلمريي بالراء (١١٨ / ٢: للذهيب



، ٥٨٣ / ١: ، غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري٥٨٤ - ٥٨٣ العسجد املسبوك ١٧٦
  .٢٤٦ / ٥، شذرات الذهب ٨٥، الترمجة ٤١٣ / ١: ، حسن احملاضرة للسيوطي٢٣٦٦الترمجة 
[ * ]  

)٢٣/٢٥٣(  

  

  .ختمات
  وتفقه أيضا على العراقي والشهاب الطوسي، وبرع يف املذهب،

  .وخطب جبامع القاهرة، وانتهت إليه مشيخة العلم
وروى الكثري بدمشق ومبكة والقاهرة وقوص، روى عنه الربزايل، واملنذري، وابن النجار، والدمياطي، 
وابن الصرييف، والفخر التوزري، واالمني حممد ابن النحاس، والرضي الطربي، وابن الشريازي، وأبو 

  .وخنا، وعاش أرجح من تسعني سنة وأياماالفتح القرشي، وخلق كثري من شي
  .تويف يف الرابع والعشرين من ذي احلجه سنة تسع وأربعني وست مئة رمحه اهللا

  .وهو مسدد الفتاوى، وافر اجلاللة، حسن التصون، مسند زمانه
وفيها مات أبو العباس أمحد بن قمرية التاجر، ومدرس املستنصرية أبو الفتح أمحد بن يوسف االنصاري 
احلليب احلنفي وقد درس حبلب، وأبو نصر االعز به العليق البابصري، واحملدث سامل بن مثايل بن عنان 

العرضي، وأبو حامد عبد اهللا بن عبد املنعم بن عشائر احلليب، والصاحل عبد اجلليل بن حممد الطحاوي، 
ن الدجاجي املصري عماد وضياء الدين عبد اخلالق بن أجنب النشتربي، وعبد الدائم بن عبد احملسن اب

الدين، ومدرس املستنصرية القاضي أبو الفضل عبدالرمحن بن عبد السالم اللمغاين احلنفي كمال الدين 
قاضي القضاة، والرشيد عبد الظاهر بن نشوان اجلذامي املقرئ الضرير، وأبو نصر عبد العزيز بن حيىي 

ث أبو احلسني عبيداهللا بن عاصم االسدي ابن الزبيدي، وله تسع ومثانون سنة، وخطيب رندة احملد
الرندي وله سبع ومثانون سنة، واحلافظ أبو احلسن علي بن حممد ابن علي الغافقي الشاري، والسديد 

  عيسى بن مكي العامري املقرئ

)٢٣/٢٥٤(  

  

ومدرس االمينية مشس ) ١(إمام جامع احلاكم، والعلم قيصر بن أيب القاسم السلمي، الكاتب تعاسيف 
دين حممد بن عبد الكايف بن علي الربعي الصقلي، وحنوي حلب مجال الدين حممد بن حممد بن عمرون، ال

ومفيت العراق سيف الدين حممد بن مقبل ابن املين، واالمري الصاحب مجال الدين حيىي بن عيسى بن 



  .مطروح املصري الشاعر
  

 ذوالفنوت جنم الدين أبو النعمان ، العالمةبن سليمان بن يوسف) ٢] (ابن حامد * [  بشري - ١٦٧
  .، كان من أئمة املذهب"التفسري الكبري " اهلامشي اجلعفري الشافعي التربيزي الصويف صاحب 

  .مولده بأردبيل سنة سبعني ومخس مئة
  .ومسع من حيىي الثقفي، وابن كليب، وأيب الفتح املندائي، وعدة

  .الظاهري، والضياء السبيت، وغريهموعنه الدمياطي، واحملب الطربي، وأبو العباس ابن 
__________  

ولعله لقب بذلك النه ويل نظر الدواوين ) ٩٨: انظر تاريخ االسالم، الورقة(هذا لقب له عرف به ) ١(
  .املصرية فلم تشكر سريته وكثر عسفه وظلمه

أيا ( للذهيب  وأوصل نسبه إىل جعفر بن أيب طالب، تاريخ االسالم٥١صلة التكملة للحسيين الورقة (*) 
 ٢٦٣ / ١: ، املختصر احملتاج إليه من تاريخ الدبيثي اختصار الذهيب٦٦ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا 

، طبقات الشافعية ٤٦٣٣ الترمجة ١٦٢ - ١٦١ / ١٠: ، الوايف بالوفيات٥٣٤ الترمجة ٢٦٤ -
للسيوطي ، طبقات املفسرين ٣٧١ / ٣: ، العقد الثمني١١٢٢ الترمجة ١٣٤ - ١٣٣ / ٨: للسبكي

 - ١١٥ / ١: ، طبقات املفسرين للداوودي٢٤ الترمجة ٣٩ص ) وهبة حتقق على حممد عمر: ط(
  .١٠٩، الترمجة ١١٦

  الزيادة من تصحيح الذهيب خبطه على حاشية تاريخ االسالم ومن املصادر االخرى) ٢(
جه الذي أثبتناه يف ، وسريد ذكره على الو)بشري بن أيب حامد سليمان(باستثناء الوايف فان امسه ورد 

  . من هذا الكتاب٦٤٦ ضمن الذين توفوا سنة ٣٢٩الترمجة 
[ * ]  

)٢٣/٢٥٥(  

  

تفقه ببغداد على ابن فضالن، وحيىي بن الربيع، وحفظ املذهب واالصول واخلالف، : قال ابن النجار
  .وأفىت وناظر، وأعاد بالنظامية، مث ويل نظر احلرم وعمارته

  .ست وأربعني وست مئةسنة ) ١(مات مبكة يف صفر 
: حكي يل أبو النعمان بشري قال: أنبأين قطب الدين احلافظ، حدثين قطب الدين ابن القسطالين، قال

فلما أن * دخلت إليك يا أملي بشريا : دخلت على ابن اخلوايف ببغداد فسرقت مشاييت، فكتبت إليه
حلساب تعد عشرا فسري يل نصف فيائي يف ا* بشرا أعد يائي اليت سقطت من امسي ) ٢(خرجت بقيت 



  .مثقال
  

، ابن البيطار، مصنف العالمة ضياء الدين عبد اهللا بن أمحد املالقي النبايت الطبيب*  ابن البيطار - ١٦٨
  .وما صنف يف معناه مثله" االدوية املفردة " كتاب 

 أحد االذكياء، انتهت إليه معرفة احلشائش، وسافر إىل أقاصي بالد الروم، وحرر شأن النبات، وكان
  .وخدم امللك الكامل، وابنه امللك الصاحل

__________  
  .مات يف الثالث من صفر كما يف صلة التكملة وتاريخ االسالم وطبقات السبكي) ١(
  .فلما أن خرجت خرجت بشرا: يف الوايف) ٢(

  ، تاريخ٢٢٢ - ٢٢٠ / ٣) ١٩٥٧دار الفكر بريوت (عيون االنباء يف طبقات االطباء (*) 
، عيون ١٨٩ / ٥: ، العرب٦٧ - ٦٦ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (االسالم للحافظ الذهيب 

 الترمجة ١٦٠ - ١٥٩ / ٢: ، فوات الوفيات البن شاكر٢٨ / ٢٠: التواريخ البن شاكر الكتيب
، نفح ١٦، الترمجة ٥٤٢ / ١: ، حسن احملاضرة للسيوطي٥٦٨ - ٥٦٧: ، العسجد املسبوك٢١٥
  .٢٣٤ / ٥: ، شذرات الذهب٣٠٤ الترمجة ٦٩٢ - ٦٩١ / ٢: الطيب
[ * ]  

)٢٣/٢٥٦(  

  

  .بدمشق سنة ست وأربعني وست مئة) ١(تويف 
  

 بن علي بن عبد اهللا بن محيد التجييب العالمة احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن عتيق*  الالردي - ١٦٩
  .االندلسي الغرناطي املالكي املعروف بالالردي، صاحب التصانيف

  ).٢( أبيه أيب بكر، وأيب عبد اهللا بن محيد، وطائفة، وعاش ثالثا ومثانني سنة حدث عن
أنوار الصباح يف اجلمع بني الكتب الستة " ويل القضاء، ومن تواليفه ): ٣(قال أبو عبد اهللا االبار 

 "، وكتاب "النكت الكافية يف أحاديث مسائل اخلالف " ، وكتاب "مشائل املختار " ، وكتاب :الصحاح
  ".املسالك النورية إىل املقامات الصدفية " ، وكتاب "منهاج العمل يف صناعة اجلدل 

  .أو سبع وأربعني وست مئة) ٤(مات سنة ست 
__________  

  .ذكر ابن ايب أصيبعة والذهيب يف التاريخ ويف العرب وابن شاكر وغريهم أن وفاته كانت يف شعبان) ١(



، الذيل والتكملة لكتايب ١٦٨٥ الترمجة ٦٦٢ - ٦٦١ / ٢: رالتكملة لكتاب الصلة البن االبا(*) 
  أيا صوفيا(، تاريخ االسالم للذهيب ١١٤٧ الترمجة ٤٣٠ - ٤٢٩ / ٦: املوصول والصلة

 وفيه ساق نسبه انه حممد ابن ١٥٣٩ الترمجة ٨٠ / ٤: ، الوايف بالوفيات٧١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣
  .٥٦٩: عسجد املسبوك، ال)باسقاط اسم جده علي(عتيق بن عبد اهللا 

  .٥٦٣ولد كما يف تاريخ االسالم يف صفر سنة ) ٢(
  .٦٦٢ - ٦٦١ / ٢: التكملة لكتاب الصلة) ٣(
 وجعل املراكشي يف الذيل والصلة وفاته ٦٤٦مل يذكر ابن االبار وفاته بل سلكه مع من تويف سنة ) ٤(

ونقل عن أيب علي ابن الناظر انه بغرناطة لثالث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة سبع وثالثني وستمائة 
  = [ * ]قال تويف سنة مثان وثالثني وستمائة، وقد ذكر الذهيب يف التاريخ انه قد بقي حيا إىل 

)٢٣/٢٥٧(  

  

 بن عمر بن أيب بكر الصويف االسفراييين احملدث الزاهد جمد الدين حممد بن حممد*  االسفراييين - ١٧٠
  .ابن الصفار نزيل دمشق

  .، وعن زينب الشعرية، ومجاعة"صحيح مسلم " ؤيد الطوسي ب حدث عن امل
  .وكان قارئ دار احلديث على ابن الصالح، مليح القراءة، خريا، كثري السكون

روى عنه زين الدين الفارقي، وشرف الدين الفزاري، واء الدين ابن املقدسي، وجالل الدين النابلسي 
  .القاضي، وعالء الدين ابن الشاطيب

  .سنة ست وأربعني وست مئة) ١(السميساطية يف ذي القعدة تويف ب
  .وهو والد الفقيه جمد الدين عبدالرمحن الشافعي أحد شيوخنا

  
   احملدث أبو عبد اهللا حممد بناالمام العالمة املقرئ اود احلافظ* *  الطراز - ١٧١

__________  
يف الوفيات وامللك االشرف يف وتويف فيه أو على أثره، ونص الصفدي ) ٦٤٦أي (هذا العام = 

  .٦٤٦العسجد على ان وفاته يف سنة 
 وكناه بأيب عبد اهللا وقد ترجم له يف ٩٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب (*) 

 وذكر انه ولد يوم عاشوراء سنة سبع ومثانني ومخس مئة، وقد ذكره يف تذكرة احلفاظ ٦٤٨وفيات سنة 
، وقد ترجم له ابن العماد احلنبلي يف حوادث )١٤١٢ / ٤تذكرة احلفاظ  (٦٤٦ضمن وفيات سنة 

وجند عن املترجم له نقوال يف ذيب االمساء واللغات للنووي ) ٢٤٣ / ٥شذرات الذهب  (٦٤٨سنة 



 / ٢) حتقيق البكري وأيب النور(، ومفتاح السعادة ٢٨٤ / ٨، ويف طبقات الشافعية الكربى ٢٦٤ / ٢
١١٥.  

  .ر الذهيب يف تاريخ االسالم انه تويف يف تاسع عشر ذي القعدةذك) ١(
= [ * ، الذيل والتكملة ١٦٨٣ الترمجة ٦٦٠ - ٦٥٩ / ٢: التكملة لكتاب الصلة البن االبار(* *) 

[  

)٢٣/٢٥٨(  

  

  .سعيد بن علي بن يوسف االنصاري االندلسي الغرناطي املقرئ
  .فال، ختم به هذا الباب ألبتةكان مقرئا جليال، وحمدثا حا: قال ابن الزبري

روى عن القاضي أيب القاسم ابن مسجون، أكثر عنه، والزمه، وعن أيب جعفر بن شراحيل، وحممد بن 
، وعبد املنعم بن الضحاك، وعلي بن جابر االنصاري، وأيب زكريا "االحكام " يوسف ابن صاحب 

الحي، وأيب حممد الكواب، وسعد احلفار، االصبهاين، وعبد الصمد بن أيب رجاء البلوي، وأيب القاسم امل
وسهل بن مالك بغرناطة، وأيب جعفر أمحد بن حيىي احلمريي، وعلي بن أمحد الغافقي الشقوري بقرطبة، 

واحلافظ أيب حممد القرطيب مبالقة والزمه وانتفع به يف صناعة احلديث، وعتيق به خلف، وأيب علي 
سني بن زرقون بإشبيلبة، وأيب الصرب أيوب الفهري، وأيب الرندي، وابين حوط اهللا ا، وعن أيب احل

  العباس
  .، والمه بسبتة)١(العزيف 

وتال بالسبع على أيب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن إدريس االموي، وأخذ بفاس عن أيب عبد اهللا بن 
  .الفتوت، وتال عليه بالسبع، ويعيش بن القدمي

  .البقالوأخذ علم الكالم عن أيب العباس ابن 
  وأجاز له ابن نوح، وابن عون اهللا، وأبو حممد الزهري، وأبو عمر

__________  
أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٦١٣ الترمجة ٢١٢ - ٢١٠ / ٦لكتايب املوصل والصلة = 

 - ٢٧٧ / ٢، الديباج املذهب يف معرفة اعيان علماء املذهب البن فرحون ٦٣ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣
، ذيل وفيات ٣٠٢٦ الترمجة ١٤٤ / ٢: ، غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري٨٩ة  الترمج٢٧٩

، شجرة ٤٩٥ الترمجة ٥٠ - ٤٩ / ٢: االعيان املسمى درة احلجال يف امساء الرجال البن القاضي
  .٦٠٠، الترمجة ١٨٣ - ١٨٢ / ١: النور الزكية

  . وال تناسب بينهما"تاريخ االسالم " وهذه الترمجة أوسع من ترمجته يف 



رئيس سبتة االمري العامل أبو : وبزاي: " ، فقال"املشتبه " قيده الذهيب عند الكالم على العريف يف ) ١(
العابس أمحد بن حممد بن أمحد اللخمي العريف، كان زاهدا إماما مفتيا، ألف كتاب املولد وجوده، مات 

  ".، وأوالده أصحاب سبتة ٦٣٣سنة 
  ).٤٥٣: ص(

[ * ]  

)٢٣/٢٥٩(  

  

  .ابن عات، وخلق من أهل املشرق
وكان ضابطا متقنا، ومفيدا حافال، بارع اخلط، حسن الوراقة، عارفا باالسانيد والطرق والرجال : قال

وطبقام، مقدما عارفا بالقراءات، مشاركا يف علوم العربية والفقه واالصول، كاتبا نبيال، جمموعا فاضال 
لعياض، " مشارق االنوار " ، وأوضح كثريا من كتاب )١( كثريا وأمهات متخلقا، ثقة عدال، كتب خبطه

ومجع عليه أصوال حافلة وأمهات هائلة من أغربة وكتب اللغات، وعكف على ذلك مدة، وبالغ يف 
  البحث والتفتيش، حىت ختلص الكتاب على أمت وجه، وبرزت حماسنه، مث يبالغ

  .ابن الزبري يف مدح هذا الكتاب
و عبد اهللا الطنجايل، ومحيد القرطيب، والكاتب أبو احلسن بن فرج، وأبو إسحاق البلفيقي، روى عنه أب

يف مرضه، وحضرت معه يف بعض تصرفاته، وانتفعت به اال أنين مل آخذ عنه بقراءة ) ٢(اختلفت إليه 
  .وال بغري ذلك تقريطا مين

زته من أحفل جنازة شاهدا، جنا) ٤(شوال سنة مخس وأربعني وست مئة، وكان ) ٣(تويف يف ثالث 
ووصى أن ال يقرأ على قربه وال يبىن عليه، وكان ممن وضع اهللا لو ودا يف قلوب عباده، معظما عند مجيع 

الناس خصوصا يف غري بلده، ولقد كان من أشد الناس غرية على السنة وأهلها وأبغضهم يف أهل 
  .االهواء والبدع

__________  
  .هات الكبريةمن الكتب االم: يعين) ١(
  .الكالم البن الزبري) ٢(
  .ذكر املراكشي يف الذيل والتكملة انه تويف بغرناطة يف أول شوال) ٣(
  .هكذا يف االصل) ٤(

[ * ]  

)٢٣/٢٦٠(  



  

  ).١(أظنه مات كهال أو يف أول الشيخوخة : قلت
افظ الطراز، وأجاز من احل" الشمائل " كتب إلينا أبو حممد بن هارون مبروياته فمن ذلك أنه مسع كتاب 

  .له مروياته
  

 ابن عبد اهللا الشيخ العامل املسند املعمر عز الدين أبو القاسم عبد اهللا بن احلسني*  ابن رواحة - ١٧٢
بن احلسني بن عبد اهللا بن رواحة بن إبراهيم بن عبد اهللا بن رواحة ابن عبيد بن حممد ابن صاحب 

  بن رواحة بن ثعلبة بنرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا 
  .امرئ القيس بن عمرو االنصاري اخلزرجي الشامي احلموي الشافعي الشاهد

ولد جبزيرة يف حبر املغرب وهي صقلية وأبواه يف االسر يف سنة ستني ومخس مئة، فإما أسرا وأمه حامل 
  .به مث خلصهما اهللا

" السرية النبوية "  طاهر السلفي، من ذلك ارحتل به أبوه إىل الثغر بعد السبعني فأمسعه الكثري من أيب
بكماهلا، وقد رواها ببعلبك، ومسعها منه شيخنا تاج الدين عبد اخلالق، ومسع من عبد اهللا بن بري، وعلي 

  بن هبة اهللا الكاملي، وأيب اجليوش عساكر بن علي، وأيب سعد بن أيب عصرون،
__________  

يف عن سبع ومخسني سنة، وذكر ابن االبار يف التكملة انه ولد ذكر الذهيب يف تاريخ االسالم أنه تو) ١(
  .يف العشر االول لذي احلجة سنة مثان ومثانني ومخس مئة

 الورقة ٣ج ) ٢٣٢٤نسخة أسعد افندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (*) 
أيا صوفيا (يخ االسالم للذهيب ، تار٥٢أ، صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين الورقة  / ١٥٩

 ٢٠: ، عيون التواريخ البن شاكر الكتيب١٨٩ / ٥، العرب للذهيب ٦٨ - ٦٧ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣
  .٢٣٤ / ٥: ، شذرات الذهب٣٦١ / ٦: ، النجوم الزاهرة٥٦٨: ، العسجد املسبوك٢٤/ 

[ * ]  

)٢٣/٢٦١(  

  

ا من نظمها وكذا من والده، وتأدب على أبيه، االرمنازية كثري) ١(وأيب الطاهر بن عوف، ومسع من تقية 
  .وعلى ابن بري، وتفقه وعاجل الشروط، ومساعاته صحيحة، وكان يطلب على الرواية

حدث عنه الربزايل، واملنذري، وابن الصابوين والدمياطي، وابن الظاهري، والشرف ابن عساكر، وأبو 
واء الدين ابن النحاس، وأخوه إسحاق، احلسني اليونيين، وإدريس بن مزيز، وفاطمة بنت رواحة، 



  والشهاب
الدشيت، وعبد االحد بن تيمية، وفاطمة بنت جوهر، وأمحد بن حممد ابن العجمي، وست الدار بنت 

  .مزيز، وعدد كثري
بعث شيخنا ابن خليل إىل ابن رواحة، يعتب عليه يف أخذه على الرواية، : حدثين إسحاق الصفار، قال

  .فاعتذر بأنه فقري
ذكر يل أخي الشمس أنه ملا كان ): ٢(قال يل احلافظ ابن عبد الواحد، قال : وقرأت خبط ابن احلاجب

إن ابن رواحة يشهد بالزور، : حبمص ورد عليه ابن رواحة، فأراد أن يسمع منه، فقال له مجاعة محصيون
  .فتركته: قال

  .ى ابن رواحة فقد تركته هللاكل ما مسعته عل: وقال يل تقي الدين ابن العز: مث قال ابن احلاجب
  .كان عنده تسامح: وقال أبو عبد اهللا الربزايل

  .وله شعر كان ميتدح به، ويأخذ الصالت، وقد حدث بأماكن، وروى عنه حفاظ: قلت
  ولدت يف جزيرة مسينة باملغرب سنة: قال يل): ٣(قال املنذري 

__________  
  .وليس بشئ" بقية : " يف االصل) ١(
  .االصل، وهو تكرارهكذا يف ) ٢(
  = [ * ]وإال فانه مل يترجم له يف التكملة، نعم، ترجم " معجم شيوخه " لعله قال ذلك يف ) ٣(

)٢٣/٢٦٢(  

  

  .ستني، كان أيب قد سافر إىل املغرب فأسر
تويف بني محاة وحلب، فحمل إىل محاة فدفن ا يف ثامن مجادى اآلخرة سنة ست وأربعني وست : قلت
  .مئة

فيس أبو الربكات حممد بن داود أخو العز قبله يف آخر سنة اثنتني وأربعني عن تسع وسبعني ومات الن
  سنة، روى عن عبد املنعم ابن الفراوي،

  .وأيب الطاهر بن عوف، وأضر بأخرة، حدثنا عنه الشهاب الدشيت، وسنقر الزينيب
  

 بن حممد بن طاهر ابالعدل صفي الدين أبو الربكات عمر بن عبد الوه*  ابن الرباذعي - ١٧٣
  .القرشي الدمشقي

  .مسع ابن عساكر، وأبا سعد بن أيب عصرون، ومجاعة



خرج له الربزايل، وروى عنه هو وحفيده اء الدين، والدمياطي، وحممد ابن خطيب بيت االبار، وحممد 
  .بن عتيق، وحممد ابن البالسي، وآخرون

  . وله بضع ومثانون سنةاآلخرة سنة سبع وأربعني وست مئة) ١(مات يف مجادى 
__________  

  ).٨٠: الترمجة / ١: التكملة" (وسافر إىل املغرب فأسر وولد له أبو القاسم : " البيه، وقال يف ترمجته= 
ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٥٦صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين الورقة (*) 
  .٢٣٨ / ٥:  شذرات الذهب٣٦٣ / ٦:  النجوم الزاهرة،١٩٤ / ٥: ، العرب للذهيب٨٢ الورقة ٢٠

  = [ * ]كذا يف االصل، ولعل الذهيب قدسها يف ذكر مجادى بدل ربيع، فقد ذكر يف التاريخ ) ١(

)٢٣/٢٦٣(  

  

 ابن إبراهيم االمام احملدث مفيد الشام شرف الدين أبو العباس أمحد بن حممود*  ابن اجلوهري - ١٧٤
  .ن اجلوهريبن نبهان الدمشقي، اب

  مسع من أيب اد القزويين، واملسلم املازين، وعمر بن كرم،
  .والقطيعي، وابن الزبيدي، والصفراوي، وابن اجلمل، وخالئق

  .وكتب العايل والنازل
  .وكان صدوقا، فهما، غزير االفادة، نظيف االجزاء، أنفق مرياثه يف الطلب

أربعني وست مئة، ووقف أجزاءه وانتفعنا ا رمحه اهللا سنة ثالث و) ١(وتويف قبل أوان الرواية يف صفر 
  .ما أظنه تكهل

  
   مجال االئمةالشيخ االمام العالمة املقرئ االصويل الفقيه النحوي* *  ابن احلاجب - ١٧٥

__________  
ونص " الصلة " ويف العرب أنه تويف يف ربيع اآلخر وهو الذي قيده احلسيين ووضعه يف تسلسله من = 

  .، فليالحظ ذلك"الشذرات " وابن العماد يف " النجوم " بن تغري بردي يف عليه ا
ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٢٤صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين الورقة (*) 
، الوايف ١٧٥ / ٥: ، العرب للذهيب١١٥٥ الترمجة ١٤٥٩ / ٤، تذكرة احلفاظ للذهيب ٢٥ الورقة ٢٠

 ٥٠٦: ، طبقات احلفاظ للسيوطي٣٥٤ / ٦: ، النجوم الزاهرة٣٥٨٩ الترمجة ١٦٧/  ٨: بالوفيات
  .٢١٨ / ٥: ، شذرات الذهب١١١ / ١: ، الدارس يف تاريخ املدارس للنعيمي١١٢٣الترمجة 

  .ذكر احلسيين أنه تويف يف ليلة الرابع والعشرين من صفر) ١(



 ٤ج ) ٢٣٢٥نسخة اسعد افندي (املوصلي عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار (* *) 
 - ٢٤٨ / ٣، وفيات االعيان البن خلكان ج ١٨٢: أ، ذيل الروضتني اليب شامة / ١٤٢الورقة 
أيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٥٥الورقة : ، صلة التكملة لشرف الدين احلسيين٤١٣ الترمجة ٢٥٠

   = [ * ]٥١٦ / ٢، طبقات القراء للذهيب ٧٠ - ٦٩ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا 

)٢٣/٢٦٤(  

  

  وامللة والدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الكردي
  .االصل االسنائي املولد املالكي، صاحب التصانيف) ١(الدويين 

 بإسنا من بالد الصعيد، وكان أبوه - هو يشك -ومخس مئة، أو سنة إحدى ) ٢(ولد سنة سبعني 
  . الصالحيحاجبا لالمري عز الدين موسك

، "التيسري " اشتغل أبو عمرو بالقاهرة، وحفظ القرآن، وأخذ بعض القراءات عن الشاطيب، ومسع منه 
على الشهاب الغزنوي، وتال بالسبع على أيب اجلود، ومسع من أيب القاسم ) ٣" (املبهج " وقرأ بطرق 

 بنت سعد اخلري، وطائفة، البوصريي، وإمساعيل بن ياسني، واء الدين القاسم ابن عساكر، وفاطمة
  .وتفقه على أيب املنصور االبياري وغريه

وكان من أذكياء العامل، رأسا يف العربية وعلم النظر، درس جبامع دمشق، وبالنورية املالكية، وخترج به 
االصحاب، وسارت مبصنفاته الركبان، وخالف النحاة يف مسائل دقيقة، وأورد عليهم إشكاالت 

  .مفحمة
  هو: لفتح ابن احلاجب يف ترمجة أيب عمرو بن احلاجبقال أبو ا

__________  
، عيون التواريخ البن ١٨٨: ، الطالع السعيد لالدفوي١٨٩ / ٥: ، العرب للذهيب٢٣ الترمجة ٥١٧= 

 / ٢: ، الديباج املذهب البن فرحون١٧٦ / ١٣: ، البداية والنهاية البن كثري٢٥ - ٢٤ / ٢٠شاكر 
، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة ٦٤٧ الترمجة ٣٢٠ - ٣١٩: قات ابن قنفذ، طب٦ الترمجة ٨٩ - ٨٦

، ٢١٠٤ الترمجة ٥٠٩ - ٥٠٨ / ١، غاية النهاية البن اجلزري ٢٢٠ الترمجة ١٤٠: للفريوزآبادي
، ٤٥٦ / ١: ، حسن احملاضرة للسيوطي١٦٣٢ الترمجة ١٣٥ - ١٣٤ / ٢: بغية الوعاة للسيوطي

، ٥٢٥ الترمجة ١٦٨ - ١٦٧ / ١: ، شجرة النور الزكية٢٣٤ / ٥، شذرات الذهب ٦٢الترمجة 
  .٦٦ - ٦٥ / ٢: الفتح املبني يف طبقات االصوليني

  .كما عند ياقوت وغريه" دوين " وقد تفتح دال ) ١(
تصحفت يف الديباج املذهب إىل تسعني، وقد نص احلسيين على ان والدته يف اواخر سنة سبعني ) ٢(



  .وكذا يف الوفيات
  . اخلياط، وهو من الكتب املشهورة، لكن مل يطبع إىل اليوملسبط) ٣(

[ * ]  

)٢٣/٢٦٥(  

  

  .فقيه، مفت، مناظر، مربز يف عدة علوم، متبحر، مع دين وورع وتواضع واحتمال واطراح للتكلف
مث نزح عن دمشق هو والشيخ عز الدين ابن عبد السالم عندما أعطى صاحبها بلد الشقيف : قلت

  . وتصدر بالفاضليةللفرنج، فدخل مصر
كان من أحسن خلق اهللا ذهنا، جاءين مرارا الداء شهادات، وسألته عن مواضع ): ١(قال ابن خلكان 

من العربية، فأجاب أبلغ إجابة بسكون كثري وتثبت تام، مث انتقل إىل االسكندرية، فلم تطل مدته هناك، 
  .بعني وست مئةوأر) ٣(من شوال سنة ست ) ٢(وا تويف يف السادس والعشرين 

  .تال عليه بالسبع شيخنا املوفق ابن أيب العالء: قلت
وحدث عنه املنذري، والدمياطي، وأبو حممد اجلزائري، وأبو إسحاق الفاضلي، وأبو علي ابن اخلالل، 

  .وأبو احلسن ابن البقال، ومجاعة
لقبول التام جلزالتها وأخذ عنه العربية مجاعة، منهم شيخنا رضي الدين القسرطيين، وقد رزقت كتبه ا

  .وحسنها
حدثين عثمان بن عمر النحوي املالكي، حدثنا علي بن املفضل، : وممن روى عنه ياقوت احلموي فقال

  .حدثنا السلفي، أن النسبة إىل دوين دبيلي
  

   بن حممد ابن السيدياملسند االجل أبو جعفر حممد بن عبد الكرمي*  السيدي - ١٧٦
__________  

  .٢٥٠ / ٣عيان وفيات اال) ١(
ذكر ابن اجلزري ان وفاته يف سادس عشر شوال ورمبا تصحف ذلك على الطباع الن املؤرخني ) ٢(

  .رمبا عربوا عن ذلك بقوهلم سادس عشري شوال كما فعل السيوطي يف البغية
ذكر ابن قنفذ القسنطيين ان وفاته سنة سبع واربعني وست مئة وهو سهو بال شك الن كل الذين ) ٣(
  .مجوا له وذكروا وفاته مل خيتلفوا يف أا سنة ست وأربعني وست مئة فليالحظ ذلكتر

   = [ * ]٦٨ / ٢) حتقيق الدكتور بشار عواد معروف(تاريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي (*) 

)٢٣/٢٦٦(  



  

  .االصبهاين، مث البغدادي احلاجب
  .ولد سنة مثان وستني ومخس مئة

جزء " ، و "الصمت " ، و "احملامليات " ، والثاين والرابع من "جزء احلفار " ية ومسع من جتين الوهبان
  ".املخرمي " و " املروزي 

  .لآلجري" التصديق " ، و "مشيخته " ومسع من ابن يوسف 
، ومسع من القزاز، "حديث ابن السماك " والثامن من " حديث سعدان " ومسع من ابن شاتيل الثاين من 

  . عقيل، وعدة، وتفردوأيب العالء بن
، وست الفقهاء )١(روى عنه ابن النجار، واحملب، والشريشي، وعبد الرمحن ابن املقري، وأجاز للبجدي 

  .بنت الواسطي، وبنت الكمال
  .وأربعني وست مئة) ٢(مات سنة سبع 

  .وقد ذمه ابن النجار، واحملب، واماه، فال تقبل روايته إال من أصل
   من سنة أربع وستني كانت الخ له امسهالنه أخرج إجازة: قلت

__________  
مسع منه قوم من : ، وهي ترمجة كتبت قبل وفاة املترجم له وهلذا مل يذكر وفاته وقال٢٧٧الترمجة = 

أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٥٩ - ٥٨الطلبة يف هذا الوقت، صلة التكملة للحسيين الورقة 
، املختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي ١٩٤ / ٥: لذهيب، العرب ل٨٣ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣

  ،٩٠٨ الترمجة ٢٦٤ / ٥، لسان امليزان ١٤٣ الترمجة ٧٦ / ١: اختصار الذهيب
  .٢٣٨ / ٥بالنون وهو تصحيف، شذرات الذهب ) السندي(وفيه 

  .مصحف" للنجدي : " يف االصل) ١(
 واضافها إىل منت ٦٤٦ن الدبيثي يف جعل وفاته سنة وهم حمقق املختصر احملتاج إليه من تاريخ اب) ٢(

  .الكتاب حاصرا هلا بني قوسي الزيادة، اعتمادا على ما ذكر يف لسان امليزان كذلك وهو سهو
[ * ]  

)٢٣/٢٦٧(  

  

بامسه وكنيته بكنيته، وقد ولد سنة أربع وستني، فزعم أنه هو، فعنفوه على ذلك، وخوفه احملب من اهللا، 
  .فانكسر وخجل

  



  . االسكندراينابن عبدامللك بن عتيق، العدل، أبو منصور ابن الفوي*  مظفر - ١٧٧
  .ولد سنة مثان ومخسني

  .ومسع من السلفي
  .وعنه الدمياطي، وابن بلبان، والضياء السبيت واحلسن ابن الصرييف، وعدة

  .سنة مثان وأربعني وست مئة) ١(تويف يف ذي القعدة 
  

، الشيخ املسند الصاحل أبو مدين القريواين مث  أمحد بن حممد بن عطيةابن حيىي بن* *  شعيب - ١٧٨
  .االسكندراين التاجر، ابن الزعفراين التاجر ااور مبكة

  .ولد سنة مخس وستني ومخس مئة
__________  

  ، العرب للذهيب٩١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للحافظ الذهيب (*) 
، وذكره ايضا ضمن من توفوا يف هذه السنة يف تذكرة ٥١٢ / ٢: ة يف املشتبه، وضبط النسب٢٠١ / ٥

: ، شذرات الذهب٢٢ / ٧: ، النجوم الزاهرة)القوي(إىل ) الفوي( وفيه تصحف ١٤١١ / ٤احلفاظ 
٢٤٣ / ٥.  
  .يف العرب وتاريخ االسالم تويف يف سلخ ذي القعدة) ١(

 الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (االسالم للذهيب ، تاريخ ٤٩صلة التكملة للحسيين الورقة (* *) 
  .٢٣١ / ٥: ، شذرات الذهب٣٥٩ / ٦، النجوم الزاهرة ١٨٦ / ٥، العرب ٥٦ - ٥٥

[ * ]  

)٢٣/٢٦٨(  

  

  .ومسع من أيب طاهر السلفي، وجاور مدة، وكان مسحا ذا بر وصدقة
 ورضي الدين إمام املقام، ،"االحكام " حدث عنه املنذري، والدمياطي، وابن الظاهري، واحملب مؤلف 

  .وأخوه الصفي أمحد، واء الدين أيوب ابن النحاس، وأخوه االمني حممد، ومجاعة
  .تويف يف الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة مخس وأربعني وست مئة

  .حسب" االربعينني " روى 
  

 فتوح بن بنني  بن أيب حرميالشيخ املعمر العامل املسند أبو القاسم عبد الرمحان*  ابن أيب حرمي - ١٧٩
  .املكي الكاتب العطار



  .ولد سنة بضع وأربعني ومخس مئة
من طريق أيب ذر على املقرئ علي بن عمار بسماعه من أيب " صحيح البخاري " ومسع وهو شاب 

مكتوم عيسى بن أيب ذر، مث ارحتل إىل بغداد فسمع من أيب الفتح بن شاتيل، ونصر اهللا القزاز، وبدمشق 
  أيب الفضلمن 

  .ابن احلسني البانياسي، والقاضي أيب سعد بن أيب عصرون
  .وأجاز له السلفي

  حدث عنه جمد الدين العقيلي، وحمب الدين الطربي، واحلافظ أبو
__________  

 ٥٦ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٤٧صلة التكملة للحسيين الورقة (*) 
- ٥٧.  

[ * ]  

)٢٣/٢٦٩(  

  

  .حممد الدمياطي، ورضي الدين إمام املقام، وأخوه صفي الدين
  .تويف يف نصف رجب سنة مخس وأربعني وست مئة

  
، املعمرة اجلليلة أم محزة االسدية، الزبريية بنت العدل عبد الوهاب بن علي بن اخلضر*  صفية - ١٨٠

  .الدمشقية، مث احلموية، أخت الشيخة كرمية
 شيئا، ولكن عمها احلافظ عمر بن علي استجار هلا، فروت عن مسعود الثقفي، اون أبوها ومل يسمعها

وأيب عبد اهللا الرستمي، والقاسم ابن الفضل الصيدالين، ورجاء بن حامد، وعلي بن عبدالرمحن ابن تاج 
  .القراء، وعدة، وطال عمرها، واحتيج إليها، وروت أشياء

ي، وتقي الدين ابن مزيز، واالمني حممد بن النحاس، وأبو حدث عنها جمد الدين ابن احللوانية، والدمياط
بكر الدشيت، وأبو العباس ابن الظاهري، وطائفة، وباحلضور حفيدها عبد اهللا بن عبد الوهاب الشاهد، 

  .والتاج أمحد بن مزيز، وقد مسع التقي ابن االمناطي منها قدميا
  . وأربعني وست مئةحضرت جنازا حبماة يف خامس رجب سنة ست: قال الدمياطي

  .قاربت تسعني سنة: قلت
  وفيها مات الصاحل أمحد بن سالمة النجار حمدث حران، وأبو النعمان

__________  



 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا ( تاريخ االسالم للذهيب ٥٣ - ٥٢صلة التكملة للحسيين الورقة (*) 
  .٢٣٤ / ٥: ت الذهب، شذرا٣٦١ / ٦: ، اجلوم الزاهرة١٨٩ - ١٨٨ / ٥: ، العرب٦٦الورقة 
[ * ]  

)٢٣/٢٧٠(  

  

بشري بن حامد بن سليمان اهلامشي التربيزي مبكة، وشيخ االطباء ضياء الدين عبد اهللا بن أمحد بن البيطار 
املالقي العشاب، وأبو القاسم بن رواحة االنصاري شيخ احلديث، وأبو عمرو بن احلاجب شيخ العربية 

حوي شيخ القراء، وصاحب الغرب السعيد علي ابن املأمون واالصول، وأبو احلسن بن الدباج الن
القيسي، ووزير حلب االكرم علي بن يوسف القفطي، وأبو احلسن حممد بن حيىي بن ياقوت 

باالسكندرية، وأبو علي منصور بن سند ابن الدماغ، وشيخ املتكلمني االفضل حممد بن ناماور اخلوجني 
  .الشافعي احلكيم مبصر

  
 ابن االمري يوسف بن احلافظ ابن آخر الفاطمية العاضد باهللا عبد اهللا* بن داود  سليمان - ١٨١

  .العبيدي
كانت الدعوة بني االمساعيلية له، وكان معتقال بقلعة اجلبل، وهلم فيه مع فرط جهله وغباوته اعتقاد 

إليه سرية زائد، وملا هلك العاضد خلف صبيا حبسه السلطان صالح الدين، مث كرب وحتيلوا فأدخلوا 
سليمان بن داود، وأخفي ولقب احلامد هللا، فوقع : يئة غالم فأحبلها، وأخرجت فولدته بالصعيد، أعين

  .له ولد خمفي: به امللك الكامل فاعتقله حىت مات يف احلبس بال عقب، وتقول اجلهلة
سم، وهو مات سليمان يف شوال سنة مخس وأربعني وست مئة، وبقي بعده شيخ من بين عمه امسه قا

  .حمبوس، ونسبهم مطعون فيه
  .وأما داود فمات يف أيام العادل

__________  
، الوايف بالوفيات ٥٥ يف ورقة ملحقة بالورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب (*) 
  .٥٢٤ الترمجة ٣٧٧ / ١٥

[ * ]  

)٢٣/٢٧١(  

  



 بن أيب السعادات حممد بن أيب بكر عبد اهللالعالمة املفيت أبو عبد اهللا *  ابن أيب السعادات - ١٨٢
  .حممد البغدادي الدباس املقرئ احلنبلي

  .مقرئ، جمود، وفقيه حمقق
  .ولد يف حدود سنة سبعني ومخس مئة ومسع من أيب الفتح بن شاتيل، ونصر اهللا القزاز، وعدة

فتح بن املين، وعلي وطلب بنفسه، فقرأ على أصحاب ابن احلصني، وقاضي املرستان، وتفقه على أيب ال
  .النوقاين الشافعي

  .وبرع يف اجلدل، واخلالف، وناظر، ونظر يف وقف املارستان، وأعاد باملستنصرية
وكان ذا دين وتعبد وزهد متصديا لالفادة، مل تعرف له صبوة، وكان حسن النوادر، فصيحا معربا، 

  .منقطعا عن الرؤساء
  .حدث عنه ابن النجار وأثىن عليه وعظمه

يف ليلة اجلمعة احلادي والعشرين من شعبان سنة مثان : ت وفاته خبط الشيخ كمال الدين ابن الفوطيقرأ
  .وأربعني وست مئة ودفن بباب حرب وقد ناهز الثمانني أو بلغها

  
   أبوقاضي االسكندرية وخطيبها العالمة الصاحل املفيت مجال الدين* *  الريغي - ١٨٣

__________  
 - ٢٤٥ / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة٩٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (للذهيب تاريخ االسالم (*) 

  .٢٤٣ - ٢٤٢ / ٥: ، شذرات الذهب٣٥٤ الترمجة ٢٤٦
 الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٤٦صلة التكملة للحسيين الورقة (* *) 

  .٦٢٤ / ١: ، تبصري املنتبه بتحرير املشتبه٥٦
[ * ]  

)٢٣/٢٧٢(  

  

  . اهلاليل املغريب املالكي- بقاف -حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن سعيد بن قايد 
ولد سنة تسع وأربعني تقريبا بالريغ، وهي ناحية جنوبية من املغرب، وقدم مصر شابا فتفقه، وأجاز له 

  ".املوطأ " السلفي، ومسع من ابن بري، وابن عوف، وأيب حممد الشاطيب، مسع منه 
  .ريغ من عمل قسطيلية من بالد اجلريدال: وقيل

  .وله مصنف جليل يف علم اللغة، وكان يكتب طريقة املغاربة وطريقة املشارقة
  .روى عنه املنذري، وابن العمادية، والدمياطي، وآخرون



تفقه بأيب القاسم بن جارة، وبعلي الطوسي، وابن أيب املنصور، وكان تقيا ورعا عادال ال تأخذه يف اهللا 
  . الئم، كان الكامل يفتخر به ويعتقد بركتهلومة

دعوين : ويل اخلطابة والقضاء من غري طلب، مث بعد دهر عزل نفسه من اخلطابة، مث ترك القضاء وقال
اللهم إن كنت تعلم أين داجيت يف حكم فأحرقين به يف جهنم، : إنه أطبق الدواة وقال: أخدم ريب، وقيل

  .فأنت أوىل من عذروإن كنت تعلم أنه عمل علي يف حكم 
  .وبقي يف القضاء أزيد من أربعني سنة

  وتويف يف الثامن والعشرين من ربيع اآلخر سنة مخس وأربعني وست
  .مئة بعد تركه القضاء بسنة

  
   بناالمام الكبري صاحب النظم الفائق، مجال الدين حيىي بن عيسى*  ابن مطروح - ١٨٤

__________  
  = [ * ]، عقود اجلمان يف )٦٥٠وجعله يف وفيات سنة  (٧٨٩ - ٧٨٨ / ٨: مرآة الزمان(*) 

)٢٣/٢٧٣(  

  

  .إبراهيم بن احلسني بن مطروح الصعيدي
خدم مع امللك الصاحل جنم الدين بآمد وحران وحصن كيفا، فلما تسلطن مبصر واله نظر اخلزانة، مث 

  .وزر له بدمشق، مث عزله وتغري عليه
  ).١(وله ديوان مشهور 

  ).٣(سنة تسع وأربعني وست مئة، وقد قارب الستني ) ٢ (تويف يف شعبان
  

  ، مثقاسم بن هبة اهللا بن حممد بن حممد بن أيب احلديد املدائين*  املوفق - ١٨٥
__________  

أ، ذيل  / ٥:  الورقة١٠ج ) ٢٣٣٠اسعد افندي (شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي = 
 الترمجة ٢٦٦ - ٢٥٨ / ٦: ، وفيات االعيان٦٥٠نة ، وجعل وفاته س١٨٧: الروضتني اليب شامة

 الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٦٥الورقة : ، صلة التكملة للحسيين٨١١
: ، العسجد املسبوك٦١ - ٥٤ / ٢٠: ، عيون التواريخ البن شاكر الكتيب٢٠٤ / ٥: ، العرب٩٩

يف حوادث  (٢٧ / ٧وترجم له يف ) ٦٤٩ت سنة يف حوادث ووفيا (٢٤ / ٧، النجوم الزاهرة ٥٨٥
، شذرات الذهب ٦٥٤ وجعل وفاته سنة ٤٨ الترمجة ٥٦٧ / ١، حسن احملاضرة )٦٥٠ووفيات سنة 



٢٤٨ - ٢٤٧ / ٥.  
  .١٢٩٨طبع يف االستانة مبطبعة اجلوائب سنة ) ١(
  يدوا وفاتهذكرنا االختالف يف وفاته ولكن الذين ذكروا انه تويف يف شعبان وهم الكثرة ق) ٢(

  .مبستهل شعبان، وذكر ابن شاكر الكتيب ان ذلك حدث يف يوم االربعاء
  .ذكر ابن خلكان وابن شاكر انه ولد يف يوم االثنني الثامن من رجب سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة) ٣(

  الورقة٥ج ) ٢٣٢٦نسخة اسعد افندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (*) 
، احلوادث ٤٤، صلة التكملة لوفيات النقلة الد الثاين الورقة ٣٩٢ / ٥: أ، وفيات االعيان / ٣٠١

أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١٠٥ - ١٠٤ / ١، ذيل مرآة الزمان لليونيين ٣٣٦اجلامعة 
 / ٢٠: ، عيون التواريخ البن شاكر الكتيب٢٣٤ / ٥: ، العرب١٦٢ - ١٦١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣
 الترمجة ٢٢٦ - ٢٢٥ / ٨، الوايف بالوفيات ٥٨ الترمجة ١٥٥ - ١٥٤ / ١، فوات الوفيات ١٦٣

، وسيترجم له الذهيب ترمجة ٢٨١ - ٢٨٠ / ٥: ، شذرات الذهب٦٤١: ، العسجد املسبوك٣٦٦١
  .٤١٥اخرى هي الترمجة 

[ * ]  

)٢٣/٢٧٤(  

  

  .البغدادي، االصويل، االديب، صاحب االنشاء، ويدعى أمحد
  .أجاز له عبد اهللا بن أيب اد

  .أخذ عنه الدمياطي شعرا
، مث مات بعده بقليل يف )٢(سنة ست ومخسني، فرثاه أخوه عز الدين عبد احلميد ) ١(مات يف وسط 

العام، وكانا من كبار الفضالء وأرباب الكالم والنظم والنثر والبالغة، واملوفق أحسنهما عقيدة، فإن 
  !هللا العز معتزيل، أجارنا ا

 بن االمام احلافظ املقرئ احملدث االنبل االجمد شيخ املغرب أبو احلسن علي بن حممد*  الشاري - ١٨٦
  .علي بن حممد بن حيىي بن حيىي الغافقي الشاري مث السبيت

  .بليدة من عمل مرسية وهي حمتده، وسبتة مولده: وشارة
__________  

انه تويف يف رجب، وذكروا أنه ولد سنة تسعني ومخس ذكر احلسيين يف الصلة والذهيب يف العرب ) ١(
  .مئة
 ٦٥٥ذكروا أن وفاته كانت سنة ) صاحب شرح ج البالغة(الذين ترمجوا لعز الدين عبداحلميد ) ٢(



نسخة اسعد افندي (عقود اجلمان البن الشعار املوصلي، : أي قبل وفاة املوفق، انظر بشأن ترمجة العز
، فوات ٦٢ / ١: ، ذيل مرآة الزمان٣٩٢ / ٥: وفيات االعيان ب، ١٠٧ الورقة ٤ج ) ٢٣٢٥
، ومقدمة شرح ج البالغة ١٩٩ / ١٣:  البداية والنهاية٢٤٦ الترمجة ٢٦٢ - ٢٥٩ / ٢: الوفيات

  .حتقيق أيب الفضل ابراهيم
، صلة التكملة لوفيات ٨٠ الورقة ٣ج ) املخطوطة االزهرية(التكملة لكتاب الصلة البن االبار (*) 

، ٩٦ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٦٦لنقلة للحسيين الورقة ا
  .٢٣٣٠ الترمجة ٥٧٥ - ٥٧٤ / ١، غاية النهاية يف طبقات القراء ٥٨٣: العسجد املسبوك

[ * ]  

)٢٣/٢٧٥(  

  

 وأخذ عن أيب ولد يف خامس رمضان سنة إحدى وسبعني ومخس مئة،: قال تلميذه أبو جعفر ابن الزبري
حممد بن عبيداهللا احلجري والزمه، فتال عليه ختمة بالسبع، وأخذ القراءات أيضا عن أيب بكر حيىي بن 

حممد اهلوزين يف ختمات، واملقرئ حممد بن حسن بن الكماد، إال أنه اعتمد على ابن عبيداهللا لعلو سنده، 
" ن آخر كتاب مسلم، ومسع منه أيضا ومسع عليه الكتب اخلمسة سوى يسري م" املوطأ " وقرأ عليه 

  .ذيب ابن هشام) ١" (السري " و " مسند أيب بكر البزار الكبري 
  .ومحل عن أيب عبد اهللا بن غازي السبيت، وأيب ذر اخلشين، وأيوب بن عبد اهللا الفهري، وعدة

  وقرأ على أبيه أشياء، وتال عليه بالسبع، والزم بفاس االصويل أبا عبد اهللا حممد
بن علي الفندالوي الكتاين، وتفقه عنده يف علم الكالم ويف أصول الفقه وعلى مجاعة بفاس، ومسع ا ا

من عبدالرحيم بن امللجوم، والزم يف العربية ابن خروف، وأبا عمرو مرجى املرجيقي، وأبا احلسن بن 
 ابن الفخار، وجنبة بن عاشر اخلزاعي، وأجاز له أبو القاسم بن حبيش، وأبو زيد السهيلي، وأبو عبد اهللا

  .حيىي، وعدة
  .وكان آخر من حدث عن ابن عبيد اهللا، وآخر من أسند عنه السبع تالوة باالندلس وبالعدوة

وكان ثقة، متحريا، ضابطا عارفا باالسانيد، والرجال والطرق، بقية صاحلة وذخرية نافعة، : إىل أن قال
منافرا الهل البدع واالهواء، معروفا بذلك، حسن رحلت إليه فقرأت عليه كثريا، وتلوت عليه، وكان 

النية، من أهل املروءة والفضل التام والدين القومي، منصفا، متواضعا، حسن الظن باملسلمني، حمبا يف 
احلديث وأهله، كان جيلس لنا مبالقة اره كله إال القليل، وكنت أتلو عليه يف الليل الستغراق اره، 

  وكان شديد التيقظ
__________  



  .يعين، السرية النبوية) ١(
[ * ]  

)٢٣/٢٧٦(  

  

مع شاخته وهرمه، ما امتنع قط عمن قصده وال اعتذر إال من ضرورة بينة، وكان قد حتصل عنده من 
االعالق النفيسة وأمهات الدواوين ما مل يكن عند أحد من أبناء عصره وبىن مدرسة بسبتة، ووقف 

لى السنن اجلاري باملدارس اليت ببالد املشرق، فعاق عن ذلك عليها الكتب، وشرع يف تكميل ذلك ع
قواطع الفنت املوجبة الخراجه عن سبتة وتغريبه، فدخل االندلس يف سنة إحدى وأربعني وست مئة فرتل 

املرية فبقي إىل سنة مثان وأربعني، وأخذ عنه ا عامل كثري، وأقرأ ا القرآن، مث قدم مالقة يف صفر سنة 
  .مثان
  ث بغرناطة، وأخذ عنه مبالقة جلة، كأيب عبد اهللا الطنجايل، واالستاذوحد

  .الزهر بن ربيع) ١(محيد القرطيب، وأيب 
شارك يف عدة فنون، مع الشرف واحلشمة : ، وقال)٢(وكذلك عظمه وفخمه أبو عبد اهللا االبار 

ى الكثري، وكان حمدث واملروءة الظاهرة، واقتىن من الكتب شيئا كثريا، وحصل االصول العتيقة، ورو
  .تلك الناحية

حكى يل أبو القاسم بن عمران احلضرمي عن سبب إخراج الشاري من سبتة أن ابن خالص وكرباء أهل 
يا قوم خري : سبتة عزموا على متليك سبتة لصاحب إفريقية حيىي بن عبد الواحد، فقال هلم الشاري

  .اكشإفريقية بعيد عنا وشرها بعيد، والرأي مداراة ملك مر
فما هان على ابن خالص وكان فيهم مطاعا فهيأ مركبا وأنزل فيه أبا احلسن الشاري وغربه إىل مالقة، 

  .وبقي بسبتة أهله وماله، وله بسبتة مدرسة مليحة كبرية
تويف أبو احلسن رمحه اهللا مبالقة يف التاسع والعشرين من رمضان سنة تسع وأربعني وست : قال ابن الزبري

  .مئة
__________  

  .وال يصح ذلك) وأبو: (يف االصل) ١(
  [ * ] بتصرف يف اجلملة ٨٠ الورقة ٣ج ) النسخة االزهرية(التكملة لكتاب الصلة ) ٢(

)٢٣/٢٧٧(  

  



للنسائي من أيب احلسن الشاري يسماعه جلميعه من ابن " السنن الكبري " ومن مسموع ابن الزبري كتاب 
خربنا ابن الطالع، أخربنا ابن مغيث، أخربنا حممد بن معاوية ابن عبيداهللا، حدثنا أبو جعفر البطروجي، أ

  .االمحر عن النسائي
أحيا الشاري بسبتة العلم حيا وميتا، وحصل الكتب بأغلى االمثان، وكان له عظمة يف : قال ابن رشيد

  .النفوس رمحه اهللا
  حدث عنه شيخنا أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم: قال ابن رشيد

ورواه شيخنا أبو : ابن عبيداهللا مساعا سنة تسعني عن شريح قال: مساعا عن رجاله منهم" اري البخ" ب 
  .فارس عن أيب نصر الشريازي إجازة عن أيب الوقت

  
 بن عبد الرمحان بن الشيخ املسند املعمر أبو القاسم عبد الرمحان ابن احلاسب مكي*  السبط - ١٨٧

  ).١(سي مث االسكندراين سبط احلافظ أيب طاهر أيب سعيد بن عتيق مجال الدين الطرابل
  .مسع من جده كثريا، وحضر عليه يف الرابعة كثريا، وما رأيته حضر شيئا قبلها

  .مولده سنة سبعني
  ومسع جزءا من ابن موقا، ومن بدر احلذاداذي،

__________  
 ٤ الورقة ٢لحسيين ج ، صلة التكملة لوفيات النقلة ل١٩٣: تكملة اكمال االكمال البن الصابوين(*) 
 / ٢، دول االسالم للذهيب ١١١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٥ -

 ٣٧٩ / ١: ، حسن احملاضرة٣١ / ٧: ، النجوم الزاهرة٢٠٨ / ٥: ، العرب للذهيب١١٩ - ١١٨
  .٢٥٤ - ٢٥٣ / ٥: ، شذرات الذهب٧٦الترمجة 

  .السلفي) ١(
[ * ]  

)٢٣/٢٧٨(  

  

  . ايد بن دليل، ومبصر من البوصرييوعبد
وأجاز له جده، والكاتبة شهدة، وعبد احلق بن يوسف، ومن مكة أبو احلسن علي بن محيد بن عمار 

، ومن املوصل خطيبها أبو الفضل، ومن الشام أبو سعد بن أيب عصرون، ومن "الصحيح " راوي 
  .بن هبة اهللا الكاملي، وعدةاالندلس احلافظ خلف بن بشكوال، ومن مصر ابن بري، وعلي 

  .وتفرد، ورحل إليه الطلبة، وروى الكثري بالقاهرة، وله مساعات كثرية ما قرئت عليه



حدث عنه املنذري، والدمياطي، وابن دقيق العيد، والتقي عبيد، والضياء السبيت، والفخر التوزري، 
اخلطيب عبدالرحيم احلنبلي، والفخر ومثقال االشريف، والشهاب القرايف، والعماد حممد ابن اجلرائدي، و

أمحد ابن اجلباب، وعلي بن عبد العظيم الرسي، وحممد بن أمحد ابن الدماغ، والنور علي بن عمر الواين، 
  .وخلق كثري

وباالجازة خطيب محاة معني الدين أبو بكر ابن املغيزل، وأبو بكر ابن الرضي، والقاضي شرف الدين 
  .ن عبد اهللا ابن العفيف، وعدةابن احلافظ، والشيخ مشس الدي

  .وكان قليل العلم
  .تويف يف دار ابن القسطالين مبصر ليلة رابع شوال سنة إحدى ومخسني وست مئة

، وعبد القادر بن "صحيح مسلم " وفيها مات أبو التقى صاحل بن شجاع املدجلي املالكي مبصر، راوي 
  في، والزاهد عثمان شيخ دير ناعس، والزاهداحلسني البندنيجي البواب، آخر أصحاب عبد احلق اليوس

)٢٣/٢٧٩(  

  

  .حممد ابن الشيخ عبد اهللا اليونيين، واحملدث أبو عبد اهللا الطنجايل
  

  . مث البغدادي البوابابن احلسني بن مجيل، الشيخ أبو حممد البندنيجي*  عبد القادر - ١٨٨
  .مسع عبد احلق اليوسفي، وتفرد عنه، وعبيداهللا بن شاتيل

  .ى عنه حممد بن حممد الكنجي، وشيخنا الدمياطي، وآخرونرو
  .سنة إحدى ومخسني وست مئة) ١(تويف يف ذي القعدة 

  
، أبو الفضل وأبو العزائم، ابن سامل بن ثابت الشيخ املعمر مسند حران* *  عيسى بن سالمة - ١٨٩

  .احلراين اخلياط
  .امة من أيب الوقت السجزيولد يف سلخ شوال سنة إحدى ومخسني، وفاتته االجازة الع

وأجاز له أبو الفتح ابن البطي، وأبو بكر بن النقور، واملبارك بن حممد الباذرائي، وأمحد بن علي العلوي، 
وحممد بن حممد ابن السكن، وأبو علي ابن الرحيب، وحيىي بن ثابت، وأمحد املرقعايت، وشهدة، وعدة، هو 

  .آخر من روى عنهم يف الدنيا
   الفتحومسع من أيب

__________  
، ١١١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم ٥ الورقة ٢صلة التكملة للحسيين ج (*) 



  .٣١ / ٧: النجوم الزاهرة
  .يف صلة التكملة أنه تويف يف السابع منه) ١(

 ج) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١٥ - ١٤ الورقة ٢صلة التكملة للحسيين ج (* *) 
 ٥: ، شذرات الذهب٣٣ / ٧: ، النجوم الزاهرة٢١٣ - ٢١٢ / ٥: ، العرب للذهيب١٢٠ الورقة ٢٠
 /٢٥٩.  

[ * ]  

)٢٣/٢٨٠(  

  

  .أمحد بن أيب الوفاء، ومن احملدث محاد، وروى الكثري، وحدث بدمشق قدميا وحبران
ني الدين ابن شقري، حدث عنه الدمياطي، وابن الظاهري، ومجال الدين عبد الغين، وحممد بن زباط، وأم

وعبد االحد بن تيمية، وأمحد بن حممد الدشيت، وحممد بن درباس احلاكي، وطائفة خامتهم القاسم بن 
  .علي ابن احلبيشي

  .وكان شيخا دينا ساكنا
  .مات يف أواخر سنة اثنتني ومخسني وست مئة عن مئة عام وعام وشهور

قاش السكة مبصر، والرشيد إمساعيل ابن الفقيه املقرئ ومات معه أبو املكارم أمحد بن حممد بن حممد بن ن
أمحد بن احلسني العراقي اجلايب، واملعمر عبد اهللا بن احلسن اهلكاري، عن مئة ومخس سنني، قرأ عليه 

عن أيب الوقت، واملتكلم مشس الدين عبداحلميد ابن عيسى اخلسروشاهي، وابن " الصحيح " الدمياطي 
والناصح فرج احلبشي خادم أيب جعفر القرطيب، وأبو اخلطاب حممد بن أمحد ، "االحكام " تيمية مؤلف 

بن خليل االندلسي، وكمال الدين حممد بن طلحة النصييب، وحممد بن علي بن بقاء ابن السباك، 
  .والشديد بن عالن

  
  الشيخ اجلليل العدل املعمر مسند دمشق رشيد الدين أبو العباس*  ابن مسلمة - ١٩٠

__________  
 ١٠٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٧٣صلة التكملة حلسيين الورقة (*) 
 ١٨٥ / ٨: ، الوايف بالوفيات٢٠٥ / ٥: ، العرب للذهيب١١٨ / ٢: ، دول االسالم للذهيب١٠١ -

  .٢٤٩ / ٥: ، شذرات الذهب٣٠ / ٧: ، النجوم الزاهرة٣٦١٢الترمجة 
[ * ]  

)٢٣/٢٨١(  



  

  .ن املفرج بن علي بن عبد العزيز بن مسلمة الدمشقي ناظر االيتامأمحد ب
  .ولد سنة مخس ومخسني ومخس مئة

  .ومسع من احلافظ ابن عساكر، وأيب اليسر شاكر التنوخي، وعبد الرمحن بن عبدان
حممد وأجاز له هبة اهللا بن هالل الدقاق، وأبو احلسن ابن تاج القراء، وأبو الفتح بن البطي، والشيخ أبو 

  عبد القادر اجليلي،
وأمحد بن املقرب، وحممد بن عبد اهللا بن العباس احلراين، وعبد الرمحن ابن حيىي الزهري، وحممد بن 
إسحاق الصايب، ومعمر بن الفاخر، وخريفة ابن اهلاطرا، وعدد كثري تفرد بالرواية عن طائفة منهم، 

  .يف ثالثة أجزاء مسعناها" مشيخة  " وروى الكثري، وكان عدال وقورا مهيبا محيد السرية، له
حدث عنه الدمياطي، والفارقي شيخ دار احلديث، وكمال الدين ابن العطار، والعماد ابن البالسي، 
ومشس الدين ابن التاج، وابن ابن أخيه عبد الرحيم بن مسلمة، واء الدين ابن نوح، وحممود ابن 

  .لصالح، وحممد بن أيب بكر السكاكيين، وآخروناملراتيب، وحممد ابن احملب، والشمس حممد ابن ا
  .تويف يف ثامن عشر ذي القعدة سنة مخسني وست مئة

  
  الشيخ االمام العالمة احملدث إمام اللغة رضي الدين أبو الفاضل*  الصاغاين - ١٩١

__________  
ادث ، احلو٧١، صلة التكملة للحسيين الورقة ١٥ الترمجة ١٩١ - ١٨٩ / ٩معجم االدباء (*) 

، ١٠٢ - ١٠١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٢٦٤ - ٢٦٢اجلامعة 
 الترمجة ٢٤٣ - ٢٤٠ / ١، الوايف بالوفيات ٢٠٦ - ٢٠٥ / ٥: ، العرب١١٨ / ٢: دول االسالم

، ٤٩ - ٤٨، منتخب املختار البن رافع ١٢٩، الترمجة ٢٦٠ - ٣٥٨ / ١، فوات الوفيات ٢١٩
  = [ * ]، العسجد ٤٩٦ الترمجة ٢٠٢ - ٢٠١ / ١:  اجلواهر املضية،٤٣الترمجة 

)٢٣/٢٨٢(  

  

احلسن بن حممد بن احلسن بن حيدر بن علي القرشي العدوي العمري الصاغاين االصل اهلندي اللهوري 
  .املولد البغداي الوفاة املكي املدفن الفقيه احلنفي صاحب التصانيف

  .مخس مئةولد بلهور يف صفر سنة سبع وسبعني و
ونشأ بغزنة، وقدم بغداد، مث ذهب رسوال من اخلليفة إىل ملك اهلند سنة سبع عشرة، فبقي مدة، مث قدم 

  .سنة أربع وعشرين، مث أعيد إليها رسوال لسنته، فما رجع إىل سنة سبع وثالثني



ناباذي، وقد مسع مبكة من أيب الفتوح نصر ابن احلصري، ومسع باليمن من القاضي خلف بن حممد احلس
  .والنظام حممد بن حسن املرغيناين، وببغداد من سعيد بن حممد ابن الرزاز

اثنا عشر جملدا، وكتاب " جممع البحرين يف اللغة " وكان إليه املنتهى يف معرفة اللسان العريب، له كتاب 
يف اللغة، جملد، وكتب عدة " الشوارد يف اللغة " عشرون جملدا، و " الزاخر يف اللغة ) ١(العباب " 

وكتاب يف الضعفاء، " مشارق االنوار يف اجلمع بني الصحيحني " وكتاب يف علم احلديث، وكتاب 
  .ومؤلف يف الفرائض، وأشياء

  .كان شيخا صاحلا صدوقا صموتا إماما يف اللغة والفقه واحلديث، قرأت عليه الكثري: قال الدمياطي
__________  

، ٢٦ / ٧: ، النجوم الزاهرة١٠١٣، الترمجة ١٧٩ - ١٧٦ / ٤: ، العقد الثمني٥٨٩: املسبوك= 
 وانظر مقدمة العباب ٢٥٠ / ٥: ، شذرات الذهب١٠٧٦ الترمجة ٥٢١ - ٥١٩ / ١: بغية الوعاة

ومقدمة العباب ) ١٩٧٧ املعارف بغداد ١ط (الزاخر واللباب الفاخر للشيخ حممد حسن آل ياسني 
، ومقدمة التكملة والذيل )١٩٧٨لعلمي العراقي بغداد مطبعة امع ا(ايضا للدكتور قري حممد حسن 

  ).١٩٧٠دار الكتب (والصلة له بتحقيق عبدالعليم الطحاوي 
  .الغبار، وما أثبتناه عن تاريخ االسالم وهو الذي يف املطبوعتني: يف االصل) ١(

[ * ]  

)٢٣/٢٨٣(  

  

رمي الطاهري، مث نقل بعد تويف يف تاسع عشر شعبان سنة مخسني وست مئة، وحضرت دفنه بداره باحل
  خروجي من بغداد إىل مكة فدفن ا،

  .كان أوصى بذلك، وأعد ملن حيمله مخسني دينارا
أخربنا عبداملؤمن بن خلف احلافظ أخربنا احلسن بن حممد القرشي، أخربنا أبو الفتوح النهاوندي مبكة، 

تري، أخربنا القاسم بن جعفر، أخربنا أخربنا أبو طالب حممد بن حممد العلوي، أخربنا علي بن أمحد التس
أبو علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا حيىي بن زكريا، ويزيد بن هارون، 

عن هشام بن حسان، عن حممد، عن عبيدة، عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم 
  ).١" ( مال اهللا بيوم وقبورهم نارا حبسونا عن صالة الوسطى صالة العصر،: " اخلندق

  .هذا حديث صحيح، ما عارضه شئ يف صحته
وفيها تويف الرشيد بن مسلمة، واملؤمتن بن قمرية، والكمال إسحاق ابن أمحد املعري الشافعي أحد 

االئمة، والكاتب البارع مشس الدين حممد ابن سعد املقدسي احلنبلي، وأبو الفضل حممد بن علي بن أيب 



لسهل، واجلمال حممد بن علي بن حممود ابن العسقالين، والتاج حممد بن حممد ابن سعد اهللا ابن الوزان ا
احلنفي، والشيخ سعد الدين حممد بن املؤيد بن محويه اجلويين، ومجال الدين هبة اهللا بن حممد بن مفرج 

  .العز بن قصافة الكاتباملقدسي مث االسكندراين عنده عن السلفي، وفخر القضاة نصر اهللا بن أيب 
__________  

 / ١وأمحد ) ٢٣٤(وأبو داود ) ٢٥) (٦٢٧(ومسلم ) ٤٥٣٣(أخرجه البخاري : قال شعيب) ١(
، والطربي ٢٨٠ / ١والدارمي ) ٦٨٦(، وابن ماجة ٣٩٢ و ١٥٤ و ١٥٣ و ١٥١ و ١٤٤

  .١١١ / ١، والطيالسي ٤٦ / ١والبيهقي ) ٥٤٢٠(
[ * ]  

)٢٣/٢٨٤(  

  

 بن الشيخ اجلليل مسند الوقت مؤمتن الدين أبو القاسم حيىي بن أيب السعود نصر* ة  ابن قمري- ١٩٢
  .أيب القاسم بن أيب احلسن ابن قمرية التميمي الريبوعي احلنظلي البغدادي االزجي التاجر السفار

  .ولد سنة مخس وستني ومخس مئة
مد بن بدر الشيحي، واحلسن بن ومسع من شهدة الكاتبة، وجتين الوهبانية، وعبد احلق اليوسفي، وحم

  .شريويه
  .وحدث يف أسفاره مبصر، ودمشق، وحلب، وبغداد، واشتهر امسه، وجلس بني يديه احلفاظ

حدث عنه ابن النجار، وابن احللوانية، والدمياطي، وابن الظاهري، والبهاء أيوب االسدي، وأخوه 
السي، وإبراهيم بن أيب اليسر، وأبو جعفر إسحاق، والقاضي احلنبلي، وبيربس العدميي، والعماد ابن الب

ابن املقري، وعلي بن جعفر املؤذن، وعبد اهللا ابن الشيخ، وحممد ابن الصالح، والتقي بن متام، وخلق 
  .آخرهم ابن اخلراط، وأبو نصر بن الشريازي

  .سنة مخسني وست مئة) ١(مات ببغداد يف مجادى االوىل 
  .شيخ حسن ال بأس به: قال ابن النجار

__________  
 الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٧٠صلة التكملة للحسيين الورقة ) (*) ١(

 / ٥:  العرب للذهيب ايضا- بالعني -، وتصحف فيه إىل ابن العمرية ١١٨ / ٢: ، دول االسالم١٠٥
  .٢٥٣ / ٥: ، شذرات الذهب٢٠٧ - ٢٠٦

هيب يف التاريخ ويف العرب أنه تويف يف السابع والعشرين من ذكر احلسيين يف صلة التكملة والذ) ١(



  .مجادى االوىل
[ * ]  

)٢٣/٢٨٥(  

  

  . التاجر شيخ كبريابن نصر) ١( أخوه املعمر املسند أبو العباس أمحد - ١٩٣
ولد سنة مثان ومخسني ومل يظهر له سوى نصف جزء التراجم، مسعه من عبد اهللا بن أمحد بن هبة اهللا ابن 

  .ي، فكان آخر من حدث عنهالنرس
  .روى عنه القاضي جمد الدين ابن العدمي، واحلافظ شرف الدين ابن الدمياطي، وابن الدوالييب

  .شيخ متيقظ حسن الطريقة متمول: قال ابن النجار
  .تويف يف أوائل سنة تسع وأربعني وست مئة: قلت
  

 ابن مكي بن  حممد مكي بن املسلمالشيخ اجلليل العدل املعمر سديد الدين أبو*  ابن عالن - ١٩٤
خلف بن املسلم بن أمحد بن حممد بن حصن بن صقر بن عبد الواحد بن علي بن عالن القيسي العالين 

  .الدمشقي املسكي الطييب
  .ولد يف رجب سنة ثالث وستني

  ومسع من احلافظ ابن عساكر، وأيب الفهم بن أيب العجائز، وعلي
__________  

  ).٣٠١٣أيا صوفيا  (٩٣:  الورقةتاريخ االسالم،) ١(
، صلة التكملة ٣٠٥: ، تكملة إكمال االكمال البن الصابوين١٨٨: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 

أيا صوفيا (، وفيه ضبط املسلم بتشديد الالم، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٧ الورقة ٢للحسيين ج 
، ٧٧ / ٢٠: يخ البن شاكر الكتيب، عيون التوار٢١٣ / ٥: ، العرب١٢٢ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣

  .٢٦٠ / ٥: ، شذرات الذهب٣٣ / ٧: ، النجوم الزاهرة١٨٦ / ١٣: البداية والنهاية
[ * ]  

)٢٣/٢٨٦(  

  

  .ابن خلدون، وتفرد م، ومن اد ابن البانياسي
  .وأجاز له أبو طاهر السلفي، وحممد بن علي الرحيب



يخا معتربا متوددا، وافر احلرمة، من بيت تقدم وروى الكثري، وطال عمره، وبعد صيته، وكان ش
  .ورواية، ورواياته صحيحة، وقد مسع أخواه أسعد وحممد من ابن عساكر أيضا

حدث عنه الدمياطي، وابن الظاهري، وزين الدين الفارقي، والعماد ابن البالسي، وأخوه عبد اهللا، 
 الدين ابن احلافظ، وإمساعيل وعبد اهللا وطلحة القرشي، وحميي الدين حيىي ابن املقدسي، والقاضي شرف

  .ابنا أيب النائب، وأمني الدين سامل بن صصرى، وأخته أمساء، وتاج الدين أمحد بن مزيز، وخلق
تويف بدمشق يف العشرين من صفر سنة اثنتني ومخسني وست مئة، رمحه اهللا، وأجاز جلميع من أدرك 

  .حياته من املسلمني

)٢٣/٢٨٧(  

  

   والثالثونالطبقة اخلامسة
 وأبو العرب الشيخ االمام الفقيه احملدث االديب الرئيس شهاب الدين أبو احملامد*  القوصي - ١٩٥

وأبو الطاهر إمساعيل بن حامد بن عبدالرمحن بن مرجي بن املؤمل بن حممد االنصاري اخلزرجي املصري 
  .القوصي الشافعي نزيل دمشق وكيل بيت املال

  .عني ومخس مئةولد يف أول سنة أربع وسب
  .وقد القاهرة يف سنة تسعني، ودمشق يف سنة إحدى، فاستوطنها

__________  
  خمطوطة اسعد افندي(عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (*) 

، الغصون اليانعة يف شعراء املئة السابعة البن ١٨٩: ب، ذيل الروضتني / ٢٩٤ الورقة ١ج : ٢٣٢٣
 تاريخ االسالم للحافظ ١٦ - ١٥ الورقة ٢، صلة التكملة للحسيين ج ٢٤ص : يسعيد االندلس

 / ٥: ، العرب للذهيب١١٩ / ٢، دول االسالم للذهيب ١٢٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (الذهيب 
 ٢٠: ، عيون التواريخ البن شاكر الكتيب٤٠٢١:  الترمجة١٠٦ - ١٠٥ / ٩: ، الوايف بالوفيات٢١٤

، العسجد املسبوك للملك ١٨٦ / ١٣، البداية والنهاية ١٢٩ / ٤: ة اجلنان لليافعي، مرآ٨٣ - ٨٢/ 
، شذرات ٤٣٨ / ١: ، الدارس يف تاريخ املدارس للنعيمي٣٥ / ٧، النجوم الزاهرة ٦١٣: الغساين
  .٢٦٠ / ٥: الذهب
[ * ]  

)٢٣/٢٨٨(  

  



اسني، ومن االرتاحي، واخلشوعي، بقوص من ابن إقبال املريين، ومسع من إمساعيل بن ي" التيسري " مسع 
فأكثر، والقاسم بن عساكر، والعماد الكاتب، وأمساء بنت الران، ومنصور بن علي الطربي، وحممد بن 

" اخلصيب، وحممود بن أسد، وعبد امللك الدولعي، وحنبل، وابن طربزذ، وخلق كثري، وعمل لنفسه 
ق باالجازة وشعراء، واتصل بالصاحب صفي كبريا يف أربع جملدات فيه أوهام عدة، وعن خل" معجما 

الدين ابن شكر، فتقدم، ونفذ رسوال عن العادل، وويل الوكالة مدة، ودرس، وأفىت، ووقف حلقة 
  .تدريس ودار حديث وتربة، وكان يلبس الطيلسان املصري، ويركب البغلة

ماد ابن البالسي، وأبو حدث عنه الدمياطي، والكنجي، والزين االبيوردي، وأبو علي ابن اخلالل، والع
  .عبد اهللا ابن الزراد، والرشيد الرقي، وآخرون

  .تويف يف سابع عشر ربيع االول سنة ثالث ومخسني وست مئة
  وفيها تويف املفيت الضياء صقر بن حيىي احلليب، وله أربع وتسعون

ن املرتضى ابن أيب سنة، وعلي بن معايل الرصايف املقرئ، والنور البلخي، ونقيب االشراف حبلب عز الدي
  .طالب أمحد بن حممد بن جعفر احلسيين احلليب

  
   بن عمرو، الشيخ الصدوق أبو التقى ابن شيخابن حممد بن سيدهم*  صاحل بن شجاع - ١٩٦

__________  
 ٢ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٢صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 

 ٣٧٩ / ١:  حسن احملاضرة٣١ / ٧: ، النجوم الزاهرة٢٠٨ / ٥: ، العرب١١١ - ١١٠الورقة 
  .٢٥٣ / ٥: ، شذرات الذهب٧٥الترمجة 
[ * ]  

)٢٣/٢٨٩(  

  

  .املقرئني أيب احلسن املدجلي املصري املالكي اخلياط
  .ولد مبكة سنة أربع وستني ومخس مئة

  .رة، وله إجازة من السلفيمن أيب املفاخر املأموين، وحدث به غري م" صحيح مسلم " ومسع 
روى عنه احلافظان املنذري وشيخنا الدمياطي، وحممد بن أمحد ابن القزاز، والبدر يوسف اخلتين 

  .وآخرون
  .وكان دينا، خريا، خياطا، متعففا، قنوعا

  .سنة إحدى ومخسني وست مئة، وكان والده من تالمذة أيب العباس بن احلطيئة) ١(تويف يف احملرم 



  
 موىل أيب جعفر ابن عبد اهللا، اخلادم، الفاضل، ناصح الدين، أبو الغيث احلبشي* ج  فر- ١٩٧

  .القرطيب، مث عتيق اد البهنسي
  ولد سنة بضع وسبعني، ومسع الكثري من اخلشوعي، وعبد اللطيف

ابن أيب سعد، والبهاء ابن عساكر، وعبد الرمحن بن سلطان القرشي، وحنبل، وابن طربزذ، ومن 
  .ر اهلامشي حبلب، ومن مواله أيب جعفراالفتخا

__________  
  .ذكر الشرف احلسيين واحلافظ الذهيب يف التاريخ انه تويف يف السادس عشر من احملرم) ١(

 وقد تصحف احلبشي فيه إىل احلسيين، تكملة اكمال االكمال البن ١٨٨: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 
، ١٣ الورقة ٢ه بأيب الغياث، صلة التكملة للحسيين م ، وفيها كنا٢٦٠، الترمجة ٢٧١: الصابوين

 ١٣: ، البداية والنهاية٢١٣ / ٥: ، العرب١٢١ الورقة ٢ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب 
  .٢٥٩ / ٥: ، شذرات الذهب٣٣ / ٧: ، النجوم الزاهرة١٨٦/ 

[ * ]  

)٢٣/٢٩٠(  

  

  . الغفار املقدسي، والعالء ابن الشاطيب، وآخرونوعنه ابن احللوانية، والعماد ابن البالسي، وعبد
  .وكان دينا كيسا متيقظا، مسع، وتعب، ووقف كتبه

  .سنة اثنتني ومخسني وست مئة) ١(مات يف شوال 
  

الشيخ االمام العالمة فقيه العصر شيخ احلنابلة جمد الدين أبو الربكات عبد السالم *  ابن تيمية - ١٩٨
  .مد بن علي احلراين، ابن تيمية بن اخلضر بن حمبن عبد اهللا

  .ولد سنة تسعني ومخس مئة تقريبا
وتفقه على عمه فخر الدين اخلطيب، وسار إىل بغداد، وهو مراهق مع السيف ابن عمه، فسمع من أيب 

  .أمحد بن سكينة، وابن طربزذ، يوسف ابن كامل، وضياء بن اخلريف، وعدة
  ومسع حبران من حنبل املكرب،

  .افظوعبد القادر احل
  .وتال بالعشر على الشيخ عبد الواحد بن سلطان

حدث عنه ولده شهاب الدين، والدمياطي، وأمني الدين ابن شقري، وعبد الغين بن منصور املؤذن، 



وحممد بن حممد الكنجي، والشيخ حممد ابن القزاز، والشيخ حممد بن زباطر، والواعظ حممد بن عبد 
  .احملسن اخلراط، وعدة

__________  
  .ذكر ابن الصابوين واحلسيين والذهيب يف التاريخ انه تويف يف الرابع منه) ١(

 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١٣صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 
 / ٢: ، معرفة القراء الكبار للذهيب٢١٢ / ٥: ، العرب١١٩ / ٢، دول االسالم ١٢٠ - ١١٩الورقة 
 / ١٣: ، البداية والنهاية٢٧٨ الترمجة ٣٢٤ - ٣٢٣ / ٢، فوات الوفيات ٢٨ الترمجة ٥٢١ - ٥٢٠
، طبقات القراء البن ٣٥٩ الترمجة ٢٥٤ - ٢٤٩ / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة البن رجب١٨٥

 / ٥: ، شذرات الذهب٣٣ / ٧: ، النجوم الزاهرة١٦٤٧، الترمجة ٣٨٦ - ٣٨٥ / ١اجلزري 
٢٥٧.  
[ * ]  

)٢٣/٢٩١(  

  

وتفقه، وبرع، واشتغل، وصنف التصانيف، وانتهت إليه االمامة يف الفقه، وكان يدري القراءات، 
  .وصنف فيها أرجوزة

  .تال عليه الشيخ القريواين
وقد حج يف سنة إحدى ومخسني على درب العراق، وانبهر علماء بغداد لذكائه وفضائله، والتمس منه 

  .وزي االقامة عندهم، فتعلل باالهل والوطنأستاذ دار اخلالفة حميي الدين ابن اجل
ألني للشيخ اد : كان الشيخ مجال الدين ابن مالك يقول: مسعت الشيخ تقي الدين أبا العباس يقول

  .الفقه كما ألني لداود احلديد
  وحكى الربهان املراغي أنه اجتمع: ، قال)١(وكانت يف جدنا حدة : مث قال الشيخ

االول كذا، الثاين كذا، : اجلواب عنها من ستني وجها:  الشيخ نكتة فقالبالشيخ اد، فأورد على
  .قد رضينا منك بإعادة االجوبة، فخضع الربهان له وانبهر: وسردها إىل آخرها، وقال

كنت أطالع على درس الشيخ وما أبقي ممكنا فإذا أصبحت وحضرت ينقل : وقال العالمة ابن محدان
  .أشياء كثرية مل أعرفها قبل

  .كان جدنا عجبا يف سرد املتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بال كلفة: قال الشيخ تقي الدين
حدثين االمام عبد اهللا بن تيمية أن جده ريب يتيما، مث سافر مع ابن عمه إىل العراق ليخدمه وينفقه، وله 

فقال الفخر ثالث عشرة سنة فكان يبيت عنده ويسمعه يكرر على مسائل اخلالف فيحفظ املسألة، 



  إمساعيل
__________  

  .ويف إمام االئمة أيب العباس حدة أيضا، وما وراء ذلك إال الدفاع عن بيضة االسالم: قلت) ١(
[ * ]  

)٢٣/٢٩٢(  

  

هذا : حفظت يا سيدي الدرس وسرده فبهت الفخر، وقال: فبدر اد وقال) ١(أيش حفظ الننني : يوما
وكتب له عليه يف سنة ست وست مئة " جنة الناظر " ه جيئ منه شئ، مث عرض على الفخر مصنف

وعظمه، فهو شيخه يف علم النظر، وأبو البقاء شيخه يف النحو والفرائض، وأبو بكر بن غنيمة صاحب 
ابن املين شيخه يف الفقه، وابن سلطان شيخه يف القراءات، وقد أقام ببغداد ستة أعوام مكبا على 

ىل بغداد قبل العشرين وست مئة، فتزيد من العلم، وصنف التصانيف، ، ورجع، مث ارحتل إ)٢(االشتغال 
  .مع الدين والتقوى، وحسن االتباع، وجاللة العلم

  .تويف حبران يوم الفطر سنة اثنتني ومخسني وست مئة
  

 بن حممد بن حسن القرشي العالمة االوحد كمال الدين أبو سامل حممد بن طلحة*  ابن طلحة - ١٩٩
  . الشافعيالعدوي النصييب

ولد سنة اثنتني ومثانني ومخس مئة، وبرع يف املذهب وأصوله، وشارك يف فنون، ولكنه دخل يف هذيان 
  .علم احلروف، وتزهد

  .وقد ترسل عن امللوك، وويل وزارة دمشق يومني وتركها، وكان ذا جاللة وحشمة
__________  

  ).١٢٠: وانظر تاريخ االسالم، الورقة(الصيب الصغري : يعين) ١(
  .الطلب: وال يستقيم املعىن ا، والصحيح ما اثبتناه وهو" االشتغال : " يف االصل) ٢(

، تاريخ االسالم ١١، صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة ١٨٨: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 
، ١٧٦ / ٣: ، الوايف بالوفيات٢١٣ / ٥، العرب ١٢١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (للذهيب 
 ٦٣ / ٨: ، طبقات الشافعية الكربى للسبكي٧٨ / ٢٠:  عيون التواريخ البن شاكر١١٤٦الترمجة 
 / ٥: ، شذرات الذهب٣٣ / ٧: ، النجوم الزاهرة١٨٦ / ١٣: ، البداية والنهاية١٠٧٦الترمجة 
  .٤٣٧ / ٤) ١٣٤٢حلب (، اعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء حملمد راغب الطباخ ٢٥٩
[ * ]  



)٢٣/٢٩٣(  

  

  .املؤيد الطوسي، وزينب الشعرية) ١] (عن [ حدث 
  .روى عنه الدمياطي، وجمد الدين ابن العدمي، وشهاب الدين الكفري واجلمال بن اجلوخي، وآخرون

 خرج ابن طلحة عن مجيع ما له من موجود ومماليك ودواب ٦٤٨ويف سنة : قال التاج ابن عساكر
وكان يسكن باالمينية فخرج منها واختفى، وسببه أن الناصر كتب وملبوس، ولبس ثوبا قطنيا وختفيفة، 

  .تقليده بالوزارة، فكتب هو إىل السلطان يعتذر
  .سنة اثنتني ومخسني وست مئة) ٢(تويف حبلب يف رجب : قلت
  

  . بن عثمانمفيت احلنفية أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد*  النظام البلخي - ٢٠٠
  .من املؤيد الطوسي، وحممد بن عبد الرحيم الفامي، وتفقه خبراسانبغدادي سكن حلب، ومسع 

" روى عنه ابنه عبد الوهاب، والدمياطي، والتاج صاحل، والبدر ابن التوزي، وآخرون، وحدث 
  ".بصحيح مسلم 

  .سنة ثالث ومخسني وست مئة، وله مثانون سنة) ٣(مات يف مجادي اآلخرة 
__________  

  .سياق، ويف التاريخ مسع بنيسابور من املؤيدالزيادة يقتضيها ال) ١(
  .ذكر احلسيين والذهيب يف التاريخ والسبكي انه تويف يف السابع والعشرين منه) ٢(

) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١٧صلة التكملة للشرف احلسيين الد الثاين الورقة (*) 
 ١٢٥ / ٢: هر املضية يف طبقات احلنفية للقرشي، اجلوا٢١٥ / ٥: ، العرب للذهيب١٢٧ الورقة ٢٠ج 

  .١٦١ / ٥:  شذرات الذهب٣٨٤الترمجة 
ذكر شرف الدين احلسيين والذهيب يف التاريخ وعنه القرشي أنه تويف يف التاسع والعشرين من ) ٣(

  .مجادى اآلخرة
[ * ]  

)٢٣/٢٩٤(  

  

  .شيخ ديرناعس البعلبكي الزاهد ابن حممد بن عبداحلميد التنوخي*  عثمان - ٢٠١
: صاحب أحوال وجماهدات، وكان من أهل الرب، وهو الذي بعث إليه الشيخ الفقيه وقد مغصه جوفه

هو أكرم على اهللا من أن أضربه، : كيف هذا ؟ قال: لئن مل يسكن وجعي ضربتك مئة، فقيل للفقيه



  كان: وقيل
 من الشيخ عبد اهللا اليونيين، وله خياطبه اجلن، وأخرب بليلة كسرة الفرنج على املنصورة، وكان قد لبس

  .جد وأوراد
ومخسني وست مئة، ومات قبله بأيام الزاهد الكبري الشيخ حممد ابن ) ٢(سنة إحدى ) ١(مات يف شعبان 

  .الشيخ عبد اهللا اليونيين
ومات فيها الصاحل الورع الشيخ حممد ابن الشيخ علي احلريري كهال، وكان ينكر على أصحاب والده، 

  .اهللارمحه 
  

 بن عبد العدل املعمر املسند الفقيه شرف الدين أبو بكر حممد بن احلسن* *  السفاقسي - ٢٠٢
السالم بن عتيق بن حممد التميمي السفاقسي املغريب مث االسكندراين املالكي الشاهد املعروف بابن 

  .املقدسية، ابن أخت احلافظ علي بن املفضل املقدسي
__________  

 / ٥، العرب للذهيب ١١٣ - ١١٢ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (الم للذهيب تاريخ االس(*) 
  .٢٥٣ / ٥، شذرات الذهب ٧٢ / ٢٠، عيون التواريخ البن شاكر الكتيب ٢٠٩

  .ذكر الذهيب يف تاريخ االسالم انه تويف يف سادس شعبان) ١(
  .٦٥٠جعل وفاته ابن العماد احلنبلي يف سنة ) ٢(

أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٢٢سيين الد الثاين الورقة صلة التكملة للح(* *) 
، ٨١٦ الترمجة ٣٥٢ / ٢، الوايف بالوفيات ٢١٩ / ٥: ، العرب للذهيب١٣٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣

  .٢٦٦ / ٥: شذرات الذهب
[ * ]  

)٢٣/٢٩٥(  

  

ط على السلفي، فكان خامتة فق) ٢(وسبعني، وحضر قراءة حديث االولية ) ١(ولد يف احملرم سنة ثالث 
أصحابه، وروى باالجازة عنه، وعن أيب الطاهر بن عوف، وأيب طالب التنوخي، وبدر اخلادم، ومسع من 

  أيب
) " ٣(الفضل احلضرمي، وأيب القاسم البوصريي، واء الدين ابن عساكر، وخرج له منصور بن سليم 

  ".مشيخة 
، والشرف حممد، والوجيه عبد الوهاب، ابنا حدث عنه عبدالرحيم بن عثمان بن عوف الزهري



عبدالرمحن الشقريي، والفخر حممد واجلالل حيىي ولدا حممد بن احلسني السفاقسي، واحلافظ شرف 
  .إنه ناب يف القضاء بالثغر وقتا: الدين التوين، وعدة، ويقال

  .تويف يف ثالث مجادى االوىل سنة أربع ومخسني وست مئة
  

   واعظ الشامشيخ العامل املتفنن الواعظ البليغ املؤرخ االخباريال*  ابن قزغلي - ٢٠٣
__________  

  .يف الوايف بالوفيات انه ولد سنة اثنتني وسبعني ومخس مئة) ١(
  .احلديث املسلسل باالولية: يعين) ٢(
  .٦٧٣والذي ذيل على ابن نقطة وتويف سنة " تاريخ االسكندرية " صاحب ) ٣(

 صلة التكملة للحسيين الد الثاين ١٤٢ / ٣، وفيات االعيان ١٩٥: امةذيل الروضتني اليب ش(*) 
ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٤٣ - ٣٩ / ١، ذيل مرآة الزمان لليونيين ٢٥الورقة 

 - ٣٥٦ / ٤:  فوات الوفيات٤٧١ / ٤: ، ميزان االعتدال٢٢٠ / ٥: ، العرب١٣٥ الورقة ٢٠
، ١٣٦ / ٤: ، مرآة اجلنان١٠٤ - ١٠٣ / ٢٠: التواريخ البن شاكر، عيون ٥٩٢ الترمجة ٣٥٧

، الترمجة ٢٣٢ - ٢٣٠ / ٢: ، اجلواهر املضية١٩٦ الترمجة ٢٣٩ - ٢٣٦: منتخب املختار البن رافع
، الترمجة ٣٢٨ / ٦: ، لسان امليزان٦٢٣: ، العسجد املسبوك١٩٤ / ١٣: ، البداية والنهاية٧١٩

، الفوائد ٢٦٦ / ٥: ، شذرات الذهب٤٧٨ / ١: ، الدارس للنعيمي٣٩ / ٧، النجوم الزاهرة ١٩٦٨
  .١٨٣البهية 
[ * ]  

)٢٣/٢٩٦(  

  

  مشس الدين أبو املظفر يوسف بن قزغلي بن عبد اهللا التركي العوين اهلبريي
  .البغدادي احلنفي سبط االمام أيب الفرج ابن اجلوزي

  .ولد سنة نيف ومثانني ومخس مئة
املنعم بن كليب، وعبد اهللا بن أيب اد احلريب، وباملوصل من أمحد وعبد احملسن ومسع من جده، ومن عبد 

  .ابين اخلطيب الطوسي، وبدمشق من أيب حفص ابن طربزذ، وأيب اليمن الكندي، وطائفة
حدث عنه الدمياطي، وعبد احلافظ الشروطي، والزين عبدالرمحن ابن عبيد، والنجم الشقراوي، والعز 

يب، وأبو عبد اهللا بن الزراد، والعماد ابن البالسي، وآخرون انتهت إليه رئاسة الوعظ أبو بكر بن الشا
وحسن التذكري ومعرفة التاريخ، وكان حلو االيراد، لطيف الشمائل، مليح اهليئة، وافر احلرمة، له قبول 



  .زائد، وسوق نافق بدمشق
وأشياء، ورأيت له مصنفا يدل " زمان تاريخ مرآة ال" أقبل عليه أوالد امللك العادل، وأحبوه، وصنف 

  .على تشيعه، وكان العامة يبالغون يف التغايل يف جملسه
  .سكن دمشق من الشبيبة، وأفىت ودرس

تويف مبرتله بسفح قاسيون، وشيعه السلطان والقضاة وكان كيسا ظريفا متواضعا، كثري احملفوظ، طيب 
  .عشرين جملداكبري يف تسعة و" تفسري " النغمة، عدمي املثل، له 

  .سنة أربع ومخسني وست مئة) ١(تويف يف ذي احلجة 
__________  

  .ذكر ابو شامة واحلسيين والذهيب يف التاريخ انه تويف يف احلادي والعشرين منه) ١(
[ * ]  

)٢٣/٢٩٧(  

  

  .كبري االمراء فارس الدين التركي الصاحلي النجمي*  أقطاي - ٢٠٤
  وصوفا بالكرم والشجاعة،كان مليح الشكل، وافر احلشمة، م

اشتراه تاجر بدمشق فرباه، وباعه بألف دينار، وكانت االسكندرية إقطاعه، وله من اخليل واملماليك ما 
ال يكون إال لسلطان، وكان عامال على امللك، انضم إليه كرباء البحرية كالرشيدي البندقداري، وكان 

ت على امللك املعز، ويدخل بيوت االموال، فيه عسف وجربوت، وصار يركب ركبة امللوك، وال يلتف
ويأخذ ما شاء، مث إن تزوج بابنة صاحب محاة، فطلب أن ختلى له دار السلطنة ليعمل عرسه وليسكن 

ا، وصمم على ذلك، فاتفقت شجر الدر وزوجها املعز على الفتك به، وانتدب له قطز الذي ) ١(
ت حاشيته حنو سبع مئة، وأحاطوا بالقلعة، فرمي تسلطن يف عشرة فقتلوه، وأغلق باب القلعة، فركب

  .إليهم برأسه فهربوا يف شعبان سنة اثنتني ومخسني وست مئة
  .كان هو الذي قتل ابن أستاذه امللك املعظم ابن الصاحل: وقيل

__________  
 :، ذيل الروضتني٧٩٣ - ٧٩٢ / ٨: ، انظر ترمجته يف مرآة الزمان٢٦٥ذكره الذهيب يف الترمجة (*) 

 ١٢ - ١١ القسم الثالث ص ٤ج : ، تلخيص جممع اآلداب يف معجم االلقاب البن الفوطي١٨٨
 ١١٦ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم ١٩٩ / ٢: ، تاريخ ايب الفدا١٨٣٦الترمجة 

 الترمجة ٣١٨ - ٣١٧ / ٩:  الوايف بالوفيات٢١١ / ٥: ، العرب١١٩ / ٢: ، دول االسالم١١٧ -
، ١٨٥ / ١٣: ، البداية والنهاية٧٧ - ٧٦ / ٢٠: عيون التواريخ البن شاكر الكتيب، ٤٢٥٠



  .٢٥٥ / ٥: ، شذرات الذهب٣٣ / ٧: ، النجوم الزاهرة٦٠٥: العسجد املسبوك
  .وليس ا وما أثبتناه عن تاريخ االسالم: يف االصل) ١(

[ * ]  

)٢٣/٢٩٨(  

  

  القاضي أبو اخلطاب حممد بن أمحداملنشئ شيخ البالغة واالنشاء *  ابن خليل - ٢٠٥
  .ابن خليل السكوين االندلسي الكاتب

  .تفرد بتلك البالد بإجازة أيب طاهر السلفي
  .كان روضة معارف، متقدما يف العلوم االدبية، مل ألق مثله: أخذ عنه أبو جعفر بن الزبري والزمه، وقال

 كالمه، وكان مشاركا يف العلوم، كان خيطب على البديه، ويكتب من غري تكلف، علقوا كثريا من
  .وكثر انتفاعي به، وكان عايل الرواية، ثبتا، له معرفة بالرجال

: وأجاز له أيضا ابن زرقون، والسهيلي، ومسع من أيب احلكم بن حجاج، وأيب العباس بن مقدام، قال
  .وكان من االسخياء االجواد

  .سنة اثنتني ومخسني وست مئة) ١(تويف 
  

  . مريد الشيخ عبد اهللالزاهد القدوة العابد الشيخ عيسى بن أمحد بن إلياس اليونيين* *  عيسى - ٢٠٦
__________  

 - ٦٣٠ ص ٥الذيل والتكملة لكتايب املوصل والصلة اليب عبد اهللا حممد االنصاري املراكشي ج (*) 
يفرق بينهم اال ال ) حممد بن أمحد بن خليل(، وذكر له ثالثه أخوة بنفس االسم ١٢٠٠، الترمجة ٦٣٥

  .بالكنية والوفاة االول ابو احلكم والثاين ابو عمر والثالث أبو الفضل
 الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١٢٠٢، ١٢٠١، ١١٩٩فانظر الترمجات 

  .٣٠٤ / ٣: ، وذكر املقري أن البن خليل السكوين فهرسا نقل هو منه انظر نفح الطيب١٢١
راكشي يف الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة انه تويف عن سن عالية يف العشر االخر ذكر امل) ١(

  .٦٣٥ / ٥: من شعبان سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة
 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٣٣ - ٢٤ / ١: ذيل مرآة الزمان لليونيين(* *) 
  = [ * ]، عيون التواريخ البن شاكر ٢١٩ - ٢١٨ / ٥: ، العرب للذهيب١٣٣ - ١٣١الورقة 

)٢٣/٢٩٩(  

  



  .مل يشتغل إال بالعبادة واملطالعة، وما تزوج، بل عقد على عجوز ختدمه
زاره الباذرائي فسلم عليه وتركه ودخل، وكان االمراء يقبلون شفاعته باالوراق، وكان عليه هيبة 

 سالب االحوال، وله كرامات، وكان كثري :شديدة، وسرد الصوم أزيد من أربعني سنة، وكان يقال له
  .الود للشيخ الفقيه
زرته كثريا، وأخرب بأن ملوك بين أيوب ينقرضون ويتملك الترك، ويفتحون الساحل : قال قطب الدين

  ).١(كله 
  ).٢" (تاريخ االسالم " طولت سريته يف : قلت

  .تويف يف ذي القعدة سنة أربع ومخسني وست مئة بيونني
  

 - بفتح الطاء - بن عامر الطوسي املقرئ االديب أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم* سي  الطو- ٢٠٧
  .الغرناطي

  .ولد سنة أربع وستني ومخس مئة
  وأجاز له يف سنة سبعني أبو عبد اهللا بن خليل القيسي، خامتة

__________  
بدون ألف ) عيس(، وقد تصحف امسه إىل ٦٢٢: ، العسجد املسبوك١٠١ - ١٠٠ / ٢٠: الكتيب= 

وهو تصحيف مطبعي وقع يف املنت ويف احلاشية، وكناه بايب الفضل، السلوك ملعرفة دول امللوك 
  .٢٦٦ / ٥: ، شذرات الذهب٤٠١ ص ٢ قسم ١ج : للمقريزي

) ٢ (٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا ( من تاريخ االسالم ١٣٣، ١٣٢، ١٣١شغلت ترمجته االوراق ) ١(
 على عهد ٦٩٠فوا السواحل كلها من العدو الصلييب املخذول سنة إن من أعظم مأثر املماليك أم نظ

  .االشرف خليل رضي اهللا عنه
 / ٨، الوايف بالوفيات ١٣٧ حاشية الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب (*) 

  .٧٢١ الترمجة ١٥٥ / ١: ، غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري٣٨٣٩ الترمجة ٣٩٨
[ * ]  

)٢٣/٣٠٠(  

  

من خال أمه أيب عبد اهللا بن زرقون، ومسع من أيب " مسلم " أصحاب أيب علي الغساين، ومسع بعض 
  .حممد بن عبيداهللا

  .وتال بالسبع على علي بن هشام اجلذامي، وطال عمره، وتفرد



 ختمة، كان أديبا شاعرا عاملا أقعد، وكان يتلو كل يوم: ومحل عنه أبو جعفر بن الزبري، وعدة، وقال
  .سنة، اختلفت إليه كثريا) ١(وعاش تسعني 

  .وست مئة) ٢(وتويف سنة مخس ومخسني 
  

 الزبيدي املقدسي مث االمام اخلطيب البليغ عماد الدين داوود بن عمر بن يوسف*  العماد - ٢٠٨
  .الدمشقي أبو املعايل خطيب بيت االبار، وابن خطيبها

  .قاسم ابن عساكر، وابن طربزدمسع اخلشوعي، وعبد اخلالق بن فريوز، وال
  .وعنه الدمياطي، والعماد ابن البالسي، والفخر ابن عساكر، وابنه حممد بن داود، وآخرون

وكان فاضال، دينا فصيحا، مليح املوعظة، درس بالغزالية، وخطب بدمشق بعد انفصال الشيخ عز الدين 
  بن عبد السالم، مث بعد ست

__________  
  .مخس ومثانونيف غاية النهاية ) ١(
  ".مات سنة مخسني وست مئة : " يف غاية النهاية) ٢(

  ".مخس " لعله حمرف سقط منه 
، ١٢٦ / ١، ذيل مرآة الزمان لليونيين ٣٩صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 

، عيون ٢٢٩/  ٥: ، العرب للذهيب١٤٩ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣ايا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب 
   /١٣، البداية والنهاية ١٦٨ / ٢٠: التواريخ البن شاكر الكتيب

  .٢٧٥ / ٥: ، شذرات الذهب٦٤٥: ، العسجد املسبوك٢١٣
[ * ]  

)٢٣/٣٠١(  

  

  .سنني عزل العماد، ورد إىل خطابة قريته
  .سنة ست ومخسني وست مئة رمحه اهللا) ١(تويف يف شعبان 

  
  .ومات أخوه

 سنة مخس وستني عن بضع ومثانني سنة، روى عن اجلرتوي طاهر يوسف الضياء أبو ال- ٢٠٩
  .واخلشوعي

  



 املوله بدمشق، كان للناس يف هذا اعتقاد زائد ملا يسمعون من الشيخ يوسف القميين*  القميين - ٢١٠
  .مكاشفته اليت جتري على لسانه كما يتم للكاهن سواء يف نطقه باملغيبات

ابل اليت هي مأوى الشياطني، وميشي حافيا، ويكنس الزبل بثيابه النجسة كان يأوي إىل القمامني واملز
طوال، ورأسه مشكوف، والصبيان يعبثون به، وكان طويل ) ٢(ببوله، ويترنح يف مشيه، وله أكمام 

  السكوت، قليل التبسم، يأوي إىل قمني محام نور الدين، وقد صار
__________  

 انه تويف يف احلادي عشر منه، وانه ولد يف سنة ست ومثانني ذكر احلسيين والذهيب يف التاريخ) ١(
  .ومخس مئة، وحيدد احلسيين والدته باا يف الثاين عشر من شوال

أيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٣٤٨ / ١: ، ذيل مرآة الزمان لليونيين٢٠٢: ذيل الروضتني(*) 
: ، عيون التواريخ البن شاكر الكتيب٢٤٠ / ٥: ، العرب للذهيب١٧٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا 

 / ٥: ، شذرات الذهب)االقميين( وفيها انه ٢١٧ - ٢١٦ / ١٣: ، البداية والنهاية٢٢١ / ٢٠
٢٩٠ - ٢٨٩.  

  .اكمال، وما أثبتاه عن تاريخ االسالم: يف االصل) ٢(
[ * ]  

)٢٣/٣٠٢(  

  

لف، ويعتقد أنه ويل هللا، فال قوة إال باطنه مأوى لقرينه، وجيري فيه جمرى الدم، ويتكلم فيخضع له كل تا
  .باهللا

وقد رأيت غري واحد من هذا النمط الذين زال عقلهم أو نقص يتقلبون يف النجاسات، وال يصلون، وال 
يصومون، وبالفحش ينطقون، وهلم كشف كما واهللا للرهبان كشف وكما للساحر كشف وكما ملن 

ال مع ارتكابه للفواحش، فواهللا ما ارتبطوا على يصرع كشف، وكما ملن يأكل احلية ويدخل النار ح
  .مسيلمة واالسود إال التيام باملغيبات

  .يوسف سنة سبع ومخسني وست مئة) ١(تويف 
  

 بن عبدالرمحن ابن حممد بن االمام اود شيخ القراء أبو إسحاق إبراهيم بن حممد*  ابن وثيق - ٢١١
  .رئوثيق االموي موالهم املغريب االشبيلي املق

  .مولده سنة سبع وستني مئة بإشبيلية
وعين بالقراءات فتال على أيب احلسني حبيب بن حممد بن حبيب سبط شريح، أيب العباس أمحد بن مقدام 



  .الرعيين، وخالص بن التراب، تالمذة أيب احلسني شريح، ومسع منهم ومن مجاعة
ه من أيب احلسني بن أيب عبد اهللا بن زرقون عن أيب عبد اهللا بن زرقون باالجازة، ومسع" التيسري " وروى 
  .عن أبيه

__________  
  ).٢٠٢: ذيل الروضتني(ذكر أبو شامة انه تويف يف سادس عشر شعبان ) ١(

 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٢١صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 
 - ٥٢٢ / ٢: ، معرفة القراء الكبار للذهيب٢١٧ / ٥ ، العرب١٢٠ / ٢: ، دول االسالم١٢٩الورقة 
   من الطبقة اخلامسة عشرة، غاية النهاية يف طبقات القراء٢٩ الترمجة ٥٢٣

 / ٥: ، شذرات الذهب٤٠ / ٧، النجوم الزاهرة ١٠١، الترمجة ٢٥ - ٢٤ / ١: البن اجلزري
٢٦٤.  
[ * ]  

)٢٣/٣٠٣(  

  

 احلكم بن حجاج، وأيب بكر النيار، وطائفة من أصحاب ومن مشيخته يف القراءات أنه تال على أيب
يف طبقة االمام الشاطيب، وتاريخ تالوة ابن وثيق على " الكايف " فهو يف كتاب " الكايف " شريح بكتاب 

  .شيخه حبيب كان يف سنة سبع وتسعني
ران، والنور علي بن أكثر الترحال وأقرأ باملوصل وبالشام والثغر، تال عليه الشيخ عماد الدين ابن أيب زه

ظهري الكفين، وحيىي بن فضائل االسكندراين، وعدة، ومنهم شيخانا الفخر التوزري وحممد بن جوهر 
رأيت له ختليطا وختاريج مبعزل عن : التعلفري، وأثىن على فضائله أبو بكر بن مسدي، مث غمزه وقال

  .أنشدنا ابن وثيق قبل االختالط: الصدق واالتقان، مث قال
وروى عنه الرشيد العطار، واحملدث منصور بن سليم واملكني االمسر وأمحد بن عبد القادر : قلت

  .الدمراوي
  .سنة أربع ومخسني وست مئة) ١(تويف 

  
 بن حممد بن يوسف بن القاضي العالمة القدوه أبو احلسن علي بن عبد اهللا*  ابن قطرال - ٢١٢

  .يوسف االنصاري القرطيب املالكي
  .ستني ومخس مئةولد سنة ثالث و

__________  



ذكر عز الدين احلسيين يف صلة التكملة والذهيب يف التاريخ وابن اجلزري انه تويف يف الرابع من ) ١(
  .ربيع اآلخر

  ، تاريخ االسالم للذهيب٧٧ - ٧٦ الورقة ٣ج ) النسخة االزهرية(التكملة البن االبار (*) 
، ٥٩٧: ، العسجد املسبوك٢١٠ - ٢٠٩ / ٥: ، العرب١١٣ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (

  .٦٠٤ الترمجة ١٨٣ / ١: ، شجرة النور الزكية٢٥٤ / ٥: شذرات الذهب
[ * ]  

)٢٣/٣٠٤(  

  

مسع أبا القاسم ابن الشراط، وأبا العباس بن مضاء، وأخذ عنه أصول الفقه، وأبا خالد بن رفاعة، وأبا 
  .قيه باملنكباحلسن بن كوثر، وابن الفخار، وعبد احلق بن بونه، ل

  .وأخذ قراءة نافع، والنحو عن أيب جعفر بن حيىي
  .ومسع بسبتة من أيب حممد بن عبيداهللا
  .وأجاز له أبو بكر بن اجلد والكبار

وويل قضاء أبذة، فأسره العدو ملا أخذوها يف سنة تسع وست مئة، مث ختلص، وويل قضاء شاطبة، مث 
طبة وخطبتها، مث سبتة، مث قضاء فاس، وكان من رجال شريش، مث قضاء قرطبة، مث أعيد إىل قضاء شا

  .الكمال علما وعمال، يشارك يف عدة فنون، وميتاز بالبالغة
  .وأرخ موته مبراكش يف ربيع االول سنة إحدى ومخسني وست مئة) ١(أخذت عنه بشاطبة، قاله االبار 

  .عاش مثانيا ومثانني سنة، وهو أحد االعالم يف زمانه
  

أبو الفضل إمساعيل ابن االمام املقرئ نزيل دمشق أيب العباس أمحد بن * العراقي  الرشيد - ٢١٣
  . العراقي االواين، مث الدمشقي احلنبلي، من جباة دار الطعماحلسني

  .روى عن السلفي، وشهدة، وعبد احلق، وخطيب املوصل، وأيب العباس الترك، ومجاعة باالجازة
__________  

  .٧٧ الورقة ٣ج ) هريةالنسخة االز(التكملة ) ١(
ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٩صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 
 ٥: ، شذرات الذهب٣٣ / ٧: ، النجوم الزاهرة٢١١ - ٢١٠ / ٥: ، العرب للذهيب١١٦ الورقة ٢٠
 /٢٥٥.  

[ * ]  



)٢٣/٣٠٥(  

  

ين ابن التاج، واجلمال ابن شكر، والعماد ابن البالسي، وإبراهيم وعنه املنذري، والدمياطي، ومشس الد
  .ابن امللك احلافظ

  .سنة اثنتني ومخسني وست مئة عن نيف ومثانني سنة) ١(تويف يف مجادى االوىل 
  

، كبري الشافعية ضياء الدين أبو حممد ابن سامل بن حيىي بن عيسى بن صقر املفيت*  صقر بن حيىي - ٢١٤
  .يب، من كبار االئمةالكليب احلل

  .درس مدة، وأفاد، مع الدين والصيانة
  .حدث عن حيىي الثقفي، وحنبل، واخلشوعي

وعنه ابن الظاهري، والدمياطي، وسنقر القضائي، وتاج الدين اجلعربي، وإسحاق ابن النحاس، والعفيف 
  .إسحاق

  .مات يف صفر سنة ثالث ومخسني وست مئة، وله أربع وتسعون سنة
  ).٢(إىل سنة ثالثني وسبع مئة شيخ حراين حبلب يروي عنه لقيه ابن رافع وعاش رجل 

__________  
  .ذكر احلسيين والذهيب يف التاريخ ويف العرب انه تويف يف النصف من مجادى االوىل) ١(

صلة ) بالسني بدال من الصاد( وفيه انه سقر بن حيىي بن سقر ١٨٨: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 
 الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١٥سيين الد الثاين الورقة التكملة للح

  ، عيون التواريخ١٧٤: ، نكت اهلميان٢١٥ - ٢١٤ / ٥: ، العرب١٢٥
، البداية ١١٤٧ الترمجة ١٥٣ / ٨: ، طبقات الشافعية الكربى للسبكي٨٢ / ٢٠: البن شاكر الكتيب

 ٢ قسم ١، السلوك ملعرفة دول امللوك للمقريزي ج ٦١٢سبوك ، العسجد امل١٨٦ / ١٣: والنهاية
  .٢٦١ / ٥: ، شذرات الذهب٣٤ / ٧، النجوم الزاهرة ٣٩٧ص 

  .٧٧٤املتوىف سنة " الوفيات " حممد بن رافع السالمي صاحب كتاب ) ٢(
[ * ]  

)٢٣/٣٠٦(  

  

 عبد اهللا حممد بن أيب بكرالشيخ العامل املسند املقرئ صاحب االحلان جنم الدين أبو *  البلخي - ٢١٥
  .بن أمحد بن خلف ابن النور البلخي مث الدمشقي



إنه مسع منه وهو : مئة، واجتمع بالسلفي، وأجاز له، وقال) ٢(ومخسني ومخس ) ١(ولد سنة بضع 
صدوق،، لكن ما ظهر مساعه منه، مع أنه قد مسع باالسكندرية حينئذ جزءا من املطهر بن خلف 

وسبعني، ومسع بالقاهرة من التاج املسعودي، والقاسم ابن عساكر، وقد مسع الشحامي يف سنة مخس 
ومسع مبدشق من حنبل " االربعني الودعانية " مبصر يف سنة اثنتني وسبعني من منصور بن طاهر الدمشقي 

  .وغريه، وروى الكثري باالجازة
در حممد ابن التوزي، حدث عنه ابن الصابوين، وابن الظاهري، والدمياطي، وجوزة البلخية، والب

والعماد ابن البالسي، واجلمال علي ابن الشاطيب، وإبراهيم ابن الظاهري، وحمىي الدين ابن املقدسي، 
  .وأبو عبد اهللا ابن الزراد

  .وروى عنه من القدماء زكي الدين املنذري
 ربيع اآلخر كان صاحلا قدمي السماع، ولد بدرب العجم ومات يف الرابع والعشرين من: قال الدمياطي

  .سنة ثالث ومخسني وست مئة عن ست وتسعني سنة
  وفيها مات احملدث الفقيه كمال الدين أمحد بن عبدالرحيم والد

  .، واحملدث املقرئ ناصح الدين أبو بكر بن يوسف احلراين)٣(شيخنا 
__________  

 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١٦صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 
  .٢٦١ / ٥: ، شذرات الذهب١٢٧الورقة 

  .يف سنة تسع: يف صلة التكملة وتاريخ االسالم) ١(
  .وهو سبق قلم بال ريب" وست مئة " يف االصل ) ٢(
  .زينب بنت الكمال: يعين) ٣(

[ * ]  

)٢٣/٣٠٧(  

  

 بن خ عماد الدين أبو بكر عبد اهللالشيخ العامل الصاحل اجلليل املعمر بقية املشاي*  ابن النحاس - ٢١٦
بن احلسن بن علي بن عبدا لباقي بن حماسن االنصاري الدمشقي ابن النحاس ) ١(أيب اد احلسن 

  .االصم
  .ولد يف احملرم سنة اثنتني وسبعني ومخس مئة مبصر

ونشأ بدمشق، ومع من القاضي أيب سعد بن أيب عصرون، وهو آخر من حدث عنه، ومن ابن صدقة 
حلراين، والفضل بن احلسني البانياسي، وحيىي الثقفي، وأمحد بن محزة ابن املوازيين، وإمساعيل اجلرتوي، ا



ومجاعة، وبأصبهان من علي بن منصور الثقفي، وأمحد بن أيب نصر الصباغ، وبنيسابور من املؤيد 
  .الطوسي، ومنصور الفراوي، وحبلب من االفتخار اهلامشي

  . وله عقار يقوم به، وكان حيدث من لفظه مبكان الطرشوكان ذا دين وفضل وخري،
  .خرج له ابن الصابوين جزءا

وحدث عنه الدمياطي، والبدر ابن التوزي، والكمال حممد ابن النحاس، واجلمال علي ابن الشاطيب، 
  والشمس حممد ابن الزراد،

  .وعدة
__________  

، صلة التكملة ١٨٩تني اليب شامة ، ذيل الروض٧٩٤ / ٨: مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي(*) 
أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٢٤ / ١: ، ذيل مرآة الزمان٢١ - ٢٠للحسيين الد الثاين الورقة 

، وفيه انه ابو بكر بن عبد اهللا، وهو سهو، ٢١٨ - ٢١٧ / ٥: ، العرب١٣٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣
، ٦٢٢: ، العسجد املسبوك١٩٣ / ١٣: نهاية، البداية وال١٠٠ / ٢٠: عيون التواريخ البن شاكر

  .٢٦٥ / ٥: ، شذرات الذهب٤٠ - ٣٥ / ٧: النجوم الزاهرة
عبد اهللا بن احلسني بن علي ابن عبدا : " ورد نسبه يف عيون التواريخ البن شاكر الكتيب هكذا) ١(

كثري من بتصحيف احلسن إىل احلسني وبسقوط اسم جده، ويف املطبوع من هذا الكتاب ال.." لباقي
  .التصحيف والتحريف لسوء حتقيقه

[ * ]  

)٢٣/٣٠٨(  

  

  .تويف يف الثاين والعشرين من صفر سنة أربع ومخسني وست مئة
وفيها مات شيخ القراء أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبدالرمحن بن وثيق االشبيلي باالسكندرية، 

صالح، وأبو احلسن علي بن يوسف واملفىت مشس الدين عبدالرمحن بن نوح املقدسي تلميذ ابن ال
الصوري، والشيخ عيسى اليونيين الزاهد، والشرف حممد بن احلسن بن عبد السالم ابن املقدسية 

السفاقسي، واملؤرخ أبو الربكات املبارك بن أيب بكر ابن الشعار املوصلي، وأبو املظفر يوسف سبط 
  .اجلوزي

  
  .ليب الصاحليرأس االمراء عز الدين أيبك احل*  احلليب - ٢١٧

عني للملك عند قتله املعز أيبك، ويف مماليكه عدة أمراء، فلما كان عاشر ربيع اآلخر هاجت فتنة مبصر، 



وركب اجليش، وفزع السلطان امللك املنصور علي بن املعز، وقبضوا على نائب السلطنة اجلديد علم 
  الدين

ملذكور فرسه فمات من ذلك، وسجنوا سنجرا سنجر احلليب، وهربت أمراء إىل الشام فتقنطر بعز الدين ا
الم ختيلوا منه أنه يريد السلطنة، وكذلك تقنطر يومئذ باالمري الكبري ركن الدين خاص ترك فرسه 

خارج القاهرة فهلك أيضا، وأمسك الوزير الفائزي وأخذت حواصله، وخنق، ووزر بدر الدين 
 ثارت فتنة - سنة مخس ومخسني -من السنة السنجاري، وناب يف امللك قطز ومتكن، مث يف رمضان 

  وركب بغدى ويلغان االشرقي وعدة، وأحاطوا
__________  

 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم لذهيب ٦١ - ٦٠ / ١: ذيل مرآة الزمان لليونيين(*) 
 - ٥٦، ٤٢ / ٧: ، النجوم الزاهرة٤٤٣١ الترمجة ٤٧٥ - ٤٧٤ / ٩، الوايف بالوفيات ١٣٨الورقة 

  .٢٢٣ / ٢: ، حسن احملاضرة٥٧
[ * ]  

)٢٣/٣٠٩(  

  

بقلعة مصر حلرب قطز واملعزية، فتفللوا، وجرح بغدى، وقبض عليه وعلى من قام معه من االشرفية 
  .كأيبك االمسر، وأرز الرومي، والسائق الصرييف، وبت دورهم، وقويت االمراء املعزية، مث ملكوا قطز

  
 بن أيب الوفاء بن أيب اخلطاب نه شرف الدين أبو الطيب أمحد بن حممدشاعر زما*  ابن احلالوي - ٢١٨

  .بن حممد بن اهلزبر الربعي املوصلي اجلندي ابن احلالوي
  .ولد سنة ثالث وست مئة

  .وكان من مالح املوصل، وخدم جنديا، وكان ذا لطف وظرف وحسن عشرة وخفة روح
  ).١(مات سنة ست ومخسني 
  : يقول لنفسهأنبأين الدمياطي أنه مسعه

  إال وجنتاه وريقه) ٢(وما اخلمر * حكاه من الغصن الرطيب وريقه 
  غزال ولكن سفح عيين عقيقه* هالل ولكن أفق قليب حمله 

__________  
 الورقة ١ج ) ٢٣٢٣نسخة أسعد أفندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (*) 

 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١٠٤ - ٩٦ / ١أ، ذيل مرآة لليونيين  / ١٩٤



، وفيه ٣٥٢٤ الترمجة ١٠٨ - ١٠٢ / ٨: ، الوايف بالوفيات٢٢٧ / ٥: ، العرب للذهيب١٤٦الورقة 
، ٥٤، الترمجة ١٤٨ - ١٤٣ / ١: انه أمحد بن حممد بن أيب الوفاء بن اخلطاب حممد، فوات الوفيات

 ١٥٩ - ١٥٤ / ٢٠: لوفاء بن اخلطاب بن اهلزبر، عيون التواريخوفيه أنه أمحد بن حممد بن أيب ا
  .٢٧٤ / ٥: ، شذرات الذهب٦٠ / ٧: النجوم الزاهرة

وذكر ) ٦٥٦أي سنة (ذكر اليونيين انه تويف يف شهر ربيع اآلخر أو مجادى االوىل من هذه السنة ) ١(
  .الذهيب يف تاريخ االسالم انه تويف يف مجادى االوىل

  .والصفدي" تاريخ االسالم " وال معىن هلا، والتصحيح من خط املؤلف يف " وباخلمر : " يف االصل) ٢(
[ * ]  

)٢٣/٣١٠(  

  

  مع البدر قال الناس هذا شقيقه* حكى وجهه بدر السماء فلو بدا : منها
  على عارضيه أسه وشقيقه* وأشبه زهر الروض حسنا وقد بدا 

  خلصر ما ال أطيقهحيملين كا* وأشبهت منه اخلصر سقما فقد غدا 
  

 الشيخ االمام احملدث املسند الرحال تقي الدين أبو حممد عبد الرمحن بن أيب الفهم*  اليلداين - ٢١٩
  .عبد املنعم بن عبدالرمحن بن عبد املنعم بن عبد اهللا ابن أمحد بن حممد اليلداين الدمشقي الشافعي

  ديثولد بيلدان يف أول سنة مثان ومخسني ومخس مئة، وطلب احل
وهو كبري، ورحل فسمع من حيىي بن بوش، وابن كليب، واملبارك بن املعطوش، وهبة اهللا ابن السبط، 
ودلف بن قوفا، وبقاء بن جند، وطبقتهم، وبدمشق يوسف بن معايل الكناين، وأبا طاهر اخلشوعي، 

، )١(لي السيحي وعبد اخلالق بن فريوز، والبهاء ابن عساكر، وعدة، وباملوصل أبا منصور مسلم ابن ع
  .وكتب الكثري مع الصدق والصيانة والفهم واالفادة والتقوى

  روى الكثري، حدث عنه سبطه عبدالرمحن، والدمياطي، والبدر ابن
__________  

، ذيل مرآة الزمان ٢٦، صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة ١٩٥: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 
 دول ١٤١ - ١٤٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا ( االسالم للذهيب ، تاريخ٧٠ / ١: لليونيين
، ١١٥ / ٢٠: ، عيون التواريخ البن شاكر الكتيب٢٢٤ - ٢٢٣ / ٥: ، العرب١٢٠ / ٢: االسالم

، الدارس ٥٩ / ٧: ، النجوم الزاهرة٦٢٨ - ٦٢٧: ، العسجد املسبوك١٩٧ / ١٣البداية والنهاية 
  .٢٩٩ / ٥: ، شذرات الذهب٩٣ / ١: للنعيمي



  .ونبهنا عليه سابقا) ٣٥٠" (املشتبه " مصحف، وقد قيده املؤلف يف " الشيخي : " يف االصل) ١(
[ * ]  

)٢٣/٣١١(  

  

التوزي، واجلمال ابن الشاطيب، والشيخ حممد بن زباطر، وحممد بن أمحد القصاص، وحيىي بن مكي 
  . بنت عبد السالم، وخلق كثريالعقرباين، وعبد اهللا ابن املراكشي، وزينب بنت الرضي، وزينب

  .ويل خطابة قريته مدة، وا تويف
  .دفن بقريته، وكان صاحلا، مشتغال باحلديث إىل أن تويف): ١(قال أبو شامة 

أخربين أنه كان مراهقا حني خنت امللك نور الدين ولده، وأنه حضر لعب االمراء بامليدان مع صبيان 
  .قريته
  ولد يف أول احملرم: وقيل
  .مثان وستني فاهللا أعلم، فإنه كتب هذا أيضا بيدهسنة 

  .مات يف ثامن ربيع االول سنة مخس ومخسني وست مئة
  

   ذو الفنون شرفاالمام العالمة البارع القدوة املفسر احملدث النحوي*  املرسي - ٢٢٠
__________  

  .١٩٥: ذيل الروضتني) ١(
 / ٢: ، التكملة البن االبار٦٢، الترمجة ٢١٣ - ٢٠٩ / ١٨) رفاعي: ط(معجم االدباء لياقوت (*) 

 وفيها أنه أجاز له سنة ثالث عشرة وسنة أربعني، ذيل الروضتني اليب ١٦٨٩ الترمجة ٦٦٤ - ٦٦٣
، وذيل مرآة الزمان ٢٧ - ٢٦، صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة ١٩٦ - ١٩٥: شامة

، ١٤٣ - ١٤٢ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣يا صوفيا أ(، تاريخ االسالم للذهيب ٧٩ - ٧٦ / ١: لليونيين
، ١٤٣٥ الترمجة ٣٥٥ - ٣٥٤ / ٣: ، الوايف بالوفيات٢٢٤ / ٥، العرب ١٢٠ / ٢: ودول االسالم
 الترمجة ٧٢ - ٦٩ / ٨: ، طبقات الشافعية الكربى للسبكي١١٩ - ١١٧ / ٢٠عيون التواريخ 

 / ٤: ، مرآة اجلنان لليافعي١١٣٣ الترمجة ٤٥٢ - ٤٥١ / ٢: ، طبقات الشافعية لالسنوي١٠٧٩
 ٨١ / ٢: ، العقد الثمني للفاسي٣٣٠ الترمجة ٢٢٨: ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة للفريوزآبادي١٣٧

 وفيه ١٠٢ الترمجة ١٤٣ - ١٤١: ، طبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة٢٣٤ الترمجة ٨٦ -
، ٣٥): ليدن(، طبقات املفسرين للسيوطي ٥٩  /٧: أن امسه حممد بن حممد بن عبد اهللا، النجوم الزاهرة

 ١٤٤ / ١: ، بغية الوعاة للسيوطي١٠٤ الترمجة ١٠٧ - ١٠٦): ط وهبة بتحقيق علي حممد عمر(و 



: ، نفح الطيب٥١٣ الترمجة ١٧٢ - ١٦٨ / ٢: ، طبقات املفسرين للداوودي٢٤١ الترمجة ١٤٦ -
  .٢٦٩ / ٥: ، شذرات الذهب١٥٨ الترمجة ٢٤٢ - ٢٤١ / ٢
][ *   

)٢٣/٣١٢(  

  

  .الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن أيب الفضل السلمي املرسي االندلسي
  .ولد مبرسية يف أول سنة سبعني أو قبل بأيام

من احملدث أيب حممد بن عبيداهللا احلجري يف سنة تسعني ومخس مئة، ومسع من عبد املنعم " املوطأ " ومسع 
 ودخل إىل العراق وإىل خراسان والشام ومصر، وأكثر االسفار قدميا وحديثا، بن الفرس، وحنوه، وحج،

  .ومسع من منصور الفراوي، واملؤيد الطوسي، وزينب الشعرية، وعبد املعز بن حممد اهلروي، وعدة
وببغداد من أصحاب قاضي املرستان، وكتب، وقرأ ومجع من الكتب النفيسة كثريا، ومهما فتح به عليه 

  .ن الكتب، وكان متضلعا من العلم، جيد الفهم، متني الديانةصرفه يف مث
  .غري مرة عن منصور" بالسنن الكبري " حدث 

حدث عنه ابن النجار، واحملب الطربي، والدمياطي، والقاضي احلنبلي، والقاضي كمال الدين املالكي، 
 وحممد بن املهتار، واء وشرف الدين الفزاري، اخلطيب، وأبو الفضل االربلي، والعماد ابن البالسي،

الدين إبراهيم ابن املقدسي، والشرف عبد اهللا ابن الشيخ، والشمس حممد ابن التاج، وابن سعد، وحممد 
  .بن نعمة، وحممود ابن املراتيب، وعلي القصريي، وخلق كثري

 إىل قدم طالبا سنة مخس وست مئة، فسمع الكثري، وقرأ الفقه واالصول، مث سافر: قال ابن النجار
  .خراسان، وعاد جمتازا إىل الشام، مث حج

  .كله يف سنة اثنتني وثالثني" السنن الكبري " ومسع منه االربلي الذهيب : قلت
[ * ]  

)٢٣/٣١٣(  

  

  وقدم بغداد سنة أربع وثالثني، ونزل بالنظامية، وحدث: قال
 مجيع فنون العلم، له فهم للخطايب، وهو من االئمة الفضالء يف" بالغريب " و ) ١" (بالسنن الكبري " 

  .ثاقب، وتدقيق يف املعاين، وله تصانيف عدة ونظم ونثر
وهو زاهد متورع كثري العبادة، فقري جمرد، متعفف نزه، قليل املخالطة، حافظ الوقاته، طيب : إىل أن قال



غري * ه من كان يرغب يف النجاة فما ل: االخالق، كرمي متودد، ما رأيت يف فنه مثله، أنشدين لنفسه
سبل الضاللة والغواية والردى فاتبع كتاب اهللا * اتباع املصطفى فيما أتى ذاك السبيل املستقيم وغريه 

باب جير ذوي البصرية * صحت فذاك إن اتبعت هو اهلدى ودع السؤال بلم وكيف فإنه * والسنن اليت 
سألت الضياء : بن احلاجبوالتابعون ومن مناهجهم قفا قال ا* للعمى الدين ما قال الرسول وصحبه 

  .فقيه مناظر حنوي من أهل السنة صحبنا يف الرحلة، وما رأينا منه إال خريا: عن املرسي فقال
كان متفننا حمققا، كثري احلج، مقتصدا يف أموره، كثري الكتب حمصال هلا، وكان قد ): ٢(وقال أبو شامة 

  .أعطي قبوال يف البالد
للزخمشري، وأخذ عليه سبعني موضعا، " املفصل " صرنا، تكلم على هو أحد أدباء ع): ٣(وقال ياقوت 

  وهو عذري اهلوى، عامري
__________  

  .الذي للبيهقي، وقد حدث به عن منصور بن عبد املنعم الفراوي) ١(
وكان شيخا فاضال مفتيا كثري احلج حمقق :  وفيه وردت العبارة١٩٦ - ١٩٥: ذيل الروضتني) ٢(

  ..".رهالبحث مقتصدا يف امو
  . بتصرف٢١٣ - ٢٠٩ / ١٨: معجم االدباء) ٣(

[ * ]  

)٢٣/٣١٤(  

  

  .اجلوى، كل وقت له حبيب، ومن كل حسن له نصيب
رحل إىل خراسان، وقدم بغداد وأقام بدمشق وحبلب، ورأيته باملوصل، مث يتبع من يهواه إىل طيبه، 

تقل إىل مصر، وقد لزم النسك وأخربين أنه ولد مبرسية سنة سبعني، وهو من بيت كبري وحشمة، وان
واالنقطاع، وكان له يف العلوم نصيب وافر، يتكلم فيها بعقل صائب، وذهن ثاقب، وأخربين يف سنة 

، وقرأ )١( أنه قرأ القرآن على غلبون بن حممد املرسي صاحب ابن هذيل، وعلي بن الشريك ٦٢٦
على أيب إسحاق بن إبراهيم بن يوسف بن الفقه والنحو واالصول، مث ارحتل إىل مالقة سنة تسعني، فقرأ 

  .دهاق، ويعرف بابن املرأة
ومل يكن باالندلس يف فنه مثله، يقوم بعلم التفسري وعلوم الصوفية، كان لو قال هذه اآلية حتتمل : قال

  .وما مسعت شيئا إال حفظته، قرأ على أيب عبد اهللا الشوذي التلمساين الصاحل: ألف وجه قام ا، قال
" حفظت وأنا شاب القرآن، وكتبا منها : حدثين ابن دهاق: فحدثين شرف الدين قال): ٢(وت قال ياق

للغزايل، فسافرت إىل تلمسان فكنت أرى رجال زريا قصريا طوله حنو ذراع، وكان " إحياء علوم الدين 



ا رآين يأخذ زنبيله وحيمل السمك باالجرة، وما رآه أحد يصلي، فاتفق أين اجتزت يوما وهو يصلي فلم
: سأخذه معي أطعمه فسبقين، وقال: قطع الصالة، وأخذ يعبث، مث جاء العيد فوجدته يف املصلى فقلت

قد سبقتك، احضر عندي، فمضيت معه إىل املقابر فأحضر طعاما حارا يؤكل يف االعياد، فعجبت 
: ، فقال يلوأكلت، شم شرع خيربين بأحوايل كأنه كان معي، وكنت إذا صليت خييل يل نور عند قدمي

  أنت معجب تظن نفسك شيئا، ال، حىت تقرأ
__________  

  .هو علي بن يوسف بن شريك الداين، أبو احلسن) ١(
  .، وال بعض الذي قبله"معجم االدباء " هذا النص غري موجود يف ترمجة املرسي يف ) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٣١٥(  

  

من : علمين، فقال: م تأويله باحلقيقة، فقلتال حىت تعل: إين أحفظ القرآن بالروايات، قال: العلوم، قلت
غد مر يب يف املساكني، فبكرت فخال يب يف موضع مث جعل يفسر يل القرآن تفسريا عجيبا مدهشا، ويأيت 

  .حنو سبعني سنة: كم تقول عمري ؟ قلت: أحب أن اكتب ما تقول، فقال: ، فبهرين، وقلت)١(مبعاين 
 العلم أربعني سنة مث تركت االقراء، فاسأل اهللا أن يفقهك يف بل مئة وعشر سنني، وقد كنت أقرأ: قال

قطب : فجميع ما ترونه مسين من بركته، ومسعته يقول: الدين، فجعل كلما ألقى علي شيئا حفظته، قال
أنشدين :  االشقر، وإن مات قبلي فأنا أصري القطب، مث قال املرسي-االرض اليوم ابن االشقر، أو قال 

بآذان إىل نطق الوجود وذاك النطق * إذا نطق الوجود أصاخ قوم :  الشوذي لنفسهابن دهاق، أنشدين
وال تك من ينادى من بعيد * ولكن جل عن فهم البليد فكن فطنا تنادى من قريب * ليس به انعجام 

 فكتبت إىل ابن: ولقي املرسي بفاس أبا عبد اهللا حممد ابن الكتاين، وكان إماما يف االصول والزهد، قال
علم * أنت الذي فوق السماك حلوله أنت الصباح املستنري ملبتغغي * يا أيها العلم املرفع قدره : املرأة

بك تستبني فروعه وأصوله من يزعم التحقيق * احلقائق أنت أنت دليله بك يا أبا إسحاق يتضح اهلدى 
  على أيب علي الشلوبني " كتاب سيبويه" وقرأت : مثل اوز ما العقول حتيله إىل أن قال* غريك إنه 

__________  
  .هكذا يف االصل) ١(

[ * ]  

)٢٣/٣١٦(  

  



وقدمت إسكندرية يف صفر سنة أربع " كتاب سيبويه " تفقهت مع فالن يف : مجيعه، فكتب يل خبطه
وست مئة، ووصل مكة يف رجبها، فسمع ا، وقدم بغداد، فأقام ا حنو عامني يشتغل بالعقليات، ومسع 

فمات يف أثناء القراءة، مث رحل إىل مهذان سنة سبع، وإىل نيسابور " املسند "  ابن املندائي بواسط من
ومع القطب املصري، وقرأ على املعني اجلاجرمي تعاليقه يف " االرشاد " وهراة وحبث مع العميدي يف 

 يف وحج مرات، وشرع" كتاب سيبويه " اخلالف، ودخل مرو وأصبهان، وقرأ بدمشق على الكندي 
يف النحو وبدأ بكتاب يف االصلني، وصنف كتابا يف البالغة " الضوابط " عمل تفسري، وله كتاب 

  ".ديوان املتنيب " والبديع، وأملى علي 
من كان يرغب يف النجاة فما له غري اتباع : وأنشدين لنفسه وقد متاروا عنده يف الصفات: إىل أن قال

أبثك ما يف القلب من لوعة احلب وما قد جنت : وأنشدين لنفسه: قال: املصطفى فيما أتى وذكر االبيات
وله أبيات : تلك اللحاظ على ليب أعارتين السقم اليت جبفوا ولكن غدا سقمي على سقمها يريب قلت

  .رقيقة هكذا، وكان حبر معارف رمحه اهللا

)٢٣/٣١٧(  

  

م السلطان ببيعها، فكانوا يف قرأت خبط الكندي يف تذكرته أن كتب املرسي كانت مودعة بدمشق، فرس
كل ثالثاء حيملون منها مجلة إىل دار السعادة، وحيضر العلماء، وبيعت يف حنو من سنة، وكان فيها 

  .نفائس، وأحرزت مثنا عظيما، وصنف تفسريا كبريا مل يتمه
  .واشترى الباذرائي منها مجلة كثرية: قال

سي يف ربيع االول سنة مخس ومخسني وست مئة، يف تويف املر): ١(وقال الشريف عز الدين يف الوفيات 
منتصفه بالعريش، وهو متوجه إىل دمشق، فدفن بتل الزعقة، وكان من أعيان العلماء، ذا معارف 

  .متعددة، وله مصنفات مفيدة
  .قلت تأخر من رواته يوسف اخلتين مبصر، وأيوب الكحال بدمشق

صاحب ابن شاتيل، واملفيت عماد الدين إمساعيل بن هبة وفيها تويف إبراهيم بن أيب بكر احلمامي الزعيب 
اهللا بشر بن باطيش املوصلي، والسلطان امللك املعز أيبك التركماين قتلته زوجته شجر الدر وقتلت، 

والعالمة جنم الدين عبد اهللا بن أيب الوفاء حممد بن احلسن الباذرائي، رسول اخلالفة، واملعمر احملدث تقي 
 اليلداين، واحملدث حممد بن إبراهيم بن جوبر البلنسي، والعالمة التاج حممد بن احلسني الدين عبدالرمحن

  ".احملصول " االرموي صاحب 
__________  



  .٢٦صلة التكملة لوفيات النقلة الد الثاين الورقة ) ١(
[ * ]  

)٢٣/٣١٨(  

  

   بن باطيش هبة اهللالعالمة املتفنن عماد الدين أبو اد إمساعيل بن*  ابن باطيش - ٢٢١
  .املوصلي الشافعي

  .سنة مخس وسبعني) ١(ولد 
  .ومسع من ابن اجلوزي، وابن سكينة، وحنبل

  ".املغين يف لغات املهذب ورجاله " ، و "مشتبه النسبة " ، و "طبقات الشافعية " وله كتاب 
  .وكان أصوليا متفننا

  .اعةروى عنه الدمياطي، والتاج صاحل، والبدر ابن التوزي ومج
  .درس مدة بالنورية حبلب

  .اآلخرة سنة مخس ومخسني وست مئة) ٢(وتويف يف مجادى 
  

   عبداالمام العالمة احلافظ احملقق شيخ االسالم زكي الدين أبو حممد* *  عبد العظيم - ٢٢٢
__________  

 ٢٩٦قة  الور١ ج ٢٣٢٣اسعد افندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (*) 
، تلخيص جممع اآلداب البن الفوطي اجلزء ٢٩ - ٢٨أ، صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة / 

، تاريخ االسالم ٥٤ / ١ إذ ترجم له مرتني، ذيل مرآة الزمان لليونيين ٩٩٩، ٩٨٧الرابع الترمجتان 
 الوايف ،٢٢٢ - ٢٢١ / ٥، العرب ١٣٧ - ١٣٦ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (للذهيب 
 الترمجة ١٣٢ - ١٣١ / ٨: ، طبقات السبكي٤١٣٩، الترمجة ٢٣٥ - ٢٣٤ / ٩: بالوفيات
، وترجم ٢٦٧ / ٥: ، شذرات الذهب٢٥٣، الترمجة ٢٧٦ - ٢٧٥ / ١: ، طبقات االسنوي١١١٩

 - ١٧له الدكتور مصطفي جواد يف مقدمة حتقيقه لكتاب تكملة اكمال االكمال البن الصابوين ص 
١٨.  

  . احلسيين يف صلة التكملة انه ولد يف السادس عشر من حمرمذكر) ١(
  .ذكر احلسيين والذهيب يف تاريخ االسالم انه تويف يف الرابع عشر من مجادى اآلخرة) ٢(

  = [ * ]املنذري وكتابه التكملة لوفيات (انظر ما كتبه الدكتور بشار عواد معروف عنه يف كتابه (* *) 

)٢٣/٣١٩(  



  

  .لقوى بن عبد اهللا بن سالمة بن سعد املنذري الشامي االصل املصري الشافعيالعظيم بن عبدا
  .ولد يف غرة شعبان سنة إحدى ومثانني ومخس مئة

ومسع من أيب عبد اهللا حممد بن محد االرتاحي، وهو أول شيخ لقيه، وذلك يف سنة إحدى وتسعني، ومن 
قرئ، وست الكتبة بنت علي ابن الطراح، عمر بن طربزذ، وهو أعلى شيخ له، ومن أيب اجلود غياث امل

ومن يونس بن حيىي اهلامشي، لقيه مبكة، وجعفر بن حممد بن آموسان، أملى عليه باملدينة، وعلي بن 
املفضل احلافظ، والزمه مدة، وبه خترج، وعبد ايب بن زهري احلريب، وإبراهيم بن البتيت، وأيب روح 

لصويف، وعلي بن أيب الكرم ابن البناء اخلالل، وأيب املعايل حممد بن البيهقي، وأيب عبد اهللا ابن البناء ا
، وأيب اليمن زيد بن احلسن الكندي، وأيب الفتوح ابن اجلالجلي، وأيب املعايل أسعد بن املنجى )١(الزنف 
وأمحد بن حممد بن سيدهم االنصاري، وأمحد بن عبد اهللا السلمي العطار، والشيخ " اخلالصة " مصنف 

عمر بن قدامة، وداود بن مالعب، وأيب نزار ربيعة بن احلسن احلضرمي، واالمام موفق الدين ابن أيب 
قدامة، وأىب حممد عبد اهللا بن عبد اجلبار العثماين، وموسى بن عبد القادر اجليلي، والعالمة أيب حممد عبد 

  اهللا بن جنم بن شاس املالكي،
__________  

 صفحة مع الفهارس وهو مقدمة ٣٨٥يف )  م١٩٦٨/  ه ١٣٨٨ مطبعة اآلداب بالنجف) (النقلة= 
 تشرين ١٧رسالته اليت نال ا رتبة املاجستري من دائرة التاريخ واآلثار جبامعة بغداد بدرجة االمتياز يف 

/  ه ١٤٠١(، وانظر مقدمة حتقيقه لكتاب التكملة لوفيات النقلة نشر مؤسسة الرسالة ١٩٦٧االول 
  .٤٧ - ١ / ١ج )  م١٩٨١

  :الترمجة / ٢، ٥٠٩: الترمجة / ١: باحلروف" التكملة " قيده املنذري يف ) ١(
٩٠٧.  
[ * ]  

)٢٣/٣٢٠(  

  

، وعبد اجلليل بن مندويه االصبهاين، )١(والقاضي أيب حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن جملي 
، مسع منه )٢( السعدي  وجنيب بن بشارة- مسعه يعظ -والواعظ علي بن إبراهيم بن جنا االنصاري 

وعبد العزيز بن باقا، وحممد بن عماد، وأيب احملاسن بن شداد، وأيب طالب بن حديد، " العنوان " كتاب 
  .وخلق كثري لقيهم باحلرمني ومصر والشام واجلزيرة

، "سنن أيب داود " و " صحيح مسلم " يف جملد، واختصر " املوافقات " يف جملد، و " املعجم " وعمل 



يف " للتنبيه " أو أحدمها أو لينه، وصنف شرحا كبريا " الصحيحني " لم على رجاله، وعزاه إىل وتك
  .، وغري ذلك"االربعني " الفقه وصنف 

وقرأ القراءات على أيب الثناء حامد بن أمحد االرتاحي، وتفقه على االمام أيب القاسم عبدالرمحن بن حممد 
  . احلسني حيىي بن عبد اهللا االنصاريالقرشي الشافعي، وأخذ العربية على أيب

  .درس شيخنا باجلامع الظافري): ٣(قال احلافظ عز الدين احلسيين 
مث ويل مشيخة الدار الكاملية، وانقطع ا عاكفا على العلم، وكان عدمي النظري يف علم احلديث على 

  .فعت به كثريااختالف فنونه ثبتا حجة ورعا متحريا، قرأت عليه قطعة حسنة من حديثه، وانت
__________  

 / ٢" (التكملة " ويف ترمجته يف ) ١٨٨: الترمجة / ١" (التكملة " قيده املنذري يف ترمجة والده من ) ١(
بضم امليم وفتح : والي..وجده أبو املعايل الي كان عاقد االنكحة بالرملة: " ، قال)١٥١١: الترمجة

  ".اجليم وتشديد الالم وكسرها 
باريس ) (٢٠٦: ، وتاريخ االسالم، الورقة١٤٦٤: الترمجة / ٢التكملة  (٦١٣ سنة تويف) ٢(

١٥٨٢.(  
  .٤١صلة التكملة لوفيات النقلة الد الثاين الروقة ) ٣(

[ * ]  

)٢٣/٣٢١(  

  

حدث عنه أبو احلسني اليونيين، وأبو حممد الدمياطي، والشرف امليدومي، والتقي عبيد، والشيخ : قلت
والفخر ابن عساكر، وعلم الدين الداوداري، وقاضي القضاة ابن دقيق العيد، وعبد القادر حممد القزاز، 

بن حممد الصعيب، وإسحاق بن إبراهيم الوزيري، واحلسني بن أسد ابن االثري، وعلي بن إمساعيل بن 
ق قريش املخزومي، والعماد ابن اجلرائدي، وأبو العباس ابن الدفويف، ويوسف بن عمر اخلتين، وخل

إنه مسع من احلافظ عبد الغين، : سواهم، ودرس باجلامع الظافري مدة قبل مشيخة الكاملية، وكان يقول
  .ومل نظفر بذلك، وأجاز له مروياته، وكان متني الديانة، ذا نسك وورع ومست وجاللة

  .هو شيخي وخمرجي، أتيته مبتدئا، وفارقته معيدا له يف احلديث: قال شيخنا الدمياطي
تويف يف رابع ذي القعدة سنة :  تويف يف رابع ذي القعدة سنة ست ومخسني وست مئة، مث قال:مث قال

  .ست ومخسني وست مئة، ورثاه غري واحد بقصائد حسنة
كان شيخنا زكي الدين عاملا بصحيح احلديث وسقيمه، ومعلوله : أيضا) ١(وقال الشريف عز الدين 

كله، قيما مبعرفة غريبه وإعرابه واختالف ألفاظه، إماما وطرقه، متبحرا يف معرفة أحكامه ومعانيه ومش



  .حجة
  ومات معه يف هذه السنة أمري املؤمنني املستعصم باهللا أبو: قلت

أمحد مقتوال شهيدا عند أخذ بغداد وابناه أمحد وعبد الرمحن وأعمامه علي وحسن وسليمان ويوسف 
 علي، وملك االمراء جماهد الدين أيبك وحبيب بنو اخلليفة الظاهر، وابنا عمه حسني وحيىي ولدا

  الدويدار، وسليمان
__________  

  .٤٢ - ٤١صلة التكملة الورقة ) ١(
[ * ]  

)٢٣/٣٢٢(  

  

شاه، وفتح الدين ابن كر وعدة أمراء كبار، واحملتسب عبدالرمحن ابن اجلوزي، وأخوه تاج الدين عبد 
عامل الوقت، وشرف الدين حممد بن حممد بن سكينة الكرمي، والقاضي أبو املناقب حممود بن أمحد الزجناين 

قاتل حىت قتل، ونقيب العلوية أبو احلسن علي ابن النسابة، وشيخ الشيوخ صدر الدين ابن النيار، وابن 
أخيه عبد اهللا، ومهذب الدين عبد اهللا بن عسكر البعقويب، والقاضي برهان الدين القزويين، والقاضي 

يب عبد اهللا بن عباس الرشيدي، وشيخ التجويد علي ابن الكتيب، وتقي إبراهيم النهر فصلي، واخلط
الدين املوسوي نقيب املشهد، وشرف الدين حممد بن طاوس العلوي، وخلق من الصدور قتلوا صربا، 
وأستاذ الدار حميي الدين يوسف ابن اجلوزي، وسيد الشعراء مجال الدين حيىي بن يوسف الصرصري، 

ين املرجى بن احلسن بن شقرياء الواسطي السفار، وعامل االسكندرية أبو العباس وشيخ القراء عفيف الد
أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب، واحلافظ صدر الدين أبو علي احلسن بن حممد بن حممد ابن البكري، 

وشيخ اللغة شرف الدين احلسني بن إبراهيم االربلي، والصاحب اء الدين زهري بن حممد املهليب 
صري الشاعر، وصاحب الكرك امللك الناصر داود ابن املعظم عيسى ابن العادل، وخطيب بيت االبار امل

عماد الدين داود بن عمر املقدسي خطيب دمشق، والشيخ الزاهد أبو احلسن الشاذيل علي بن عبد اهللا 
  بن عبد اجلبار

سي حبلب، ومقرئ املوصل االمام املغريب بعيذاب، وشيخ القراء أبو عبد اهللا حممد بن حسن بن حممد الفا
حممد بن أمحد بن أمحد احلنبلي شعلة شابا، وخطيب مردا أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل املقدسي احلنبلي، 

واملسند ابن خطيب القرافة أبو عمرو عثمان بن علي القرشي، واحملدث مشس الدين علي بن مظفر 
  .النشيب الدمشقي، وخلق سواهم يف تارخيي الكبري

)٢٣/٣٢٣(  



  

أخربنا إسحاق بن إبراهيم املؤدب، اخربنا عبد العظيم احلافظ أخربنا حممد بن محد يف سنة اثنتني وتسعني 
ومخس مئة، أنبأنا علي بن احلسني املوصلي، أخربنا علي بن احلسن بن قسيم، أخربنا علي بن حممد بن 

 عبد الرمحن بن مهدي، عن مالك، عن إسحاق القاضي، حدثنا أبو عبد اهللا احملاملي، حدثنا يعقوب عن
الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اعتكف يدين إيل رأسه فأرجله، 

  .وكان اليدخل البيت إال حلاجة االنسان
  .عن يعقوب الدورقي) ١(أخرجه النسائي 

  
 بن بيان بن سامل بن يز بن عبد الوهابالشيخ املسند االستاذ أبو الفضل عبد العز*  الكفر طايب - ٢٢٣

  .اخلضر الكفرطايب مث الدمشقي الرامي القواس
  .سنة سبع وسبعني ومخس مئة) ٢(مولده يف شوال 

  .ومسع عدة أجزاء من حيىي الثقفي، وتفرد ببعضها
د حدث عنه الدمياطي، واخلطيب أبو العباس الفزاري، وأبو علي ابن اخلالل، والنجم ابن اخلباز، وأمح

  .بن عبادة، وعلي الغراوي، والشمس ابن الزراد، وأبو احلسن الكندي، والفخر ابن عساكر، وآخرون
  .مات يف احلادي والعشرين من شوال سنة ست ومخسني وست مئة

__________  
  .٧٩ / ١٢هو يف سنن النسائي الكربى يف االعتكاف كما يف حتفة االشراف : قال شعيب) ١(

 و ١٠٤ / ٦، وأمحد )٧) (٦) (٢٩٧(ومسلم ) ٢٠٢٩(والبخاري ، ٣١٢ / ١وأخرجه مالك 
  ).١٧٧٨(، وابن ماجة ١٨١
 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٤٠صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 

  .٢٧٧ / ٥، شذرات الذهب ٢٣١ / ٥: ، العرب١٥٨الورقة 
  .رليلة عيد الفط: قال يف تاريخ االسالم) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٣٢٤(  

  

 ابن أمحد بن الشيخ االمام الفقيه املسند اخلطيب أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل*  خطيب مردا - ٢٢٤
  .أيب الفتح املقدسي النابلسي احلنبلي خطيب مردا
  .مولده ا يف سنة ست وستني ومخس مئة تقريبا



في، وابن صدقة احلراين، وأمحد بن محزة وقدم دمشق فاشتغل، وحفظ القرآن وتفقه، ومسع من حيىي الثق
املوازيين، ومجاعة، وارحتل فسمع من أيب القاسم البوصريي، وإمساعيل بن ياسني، وعلي بن محزة، وفاطمة 

  .بنت سعد اخلري، وعدة
حدث عنه الدمياطي والفخر ابن عساكر، والقاضي تقي الدين سليمان، والقاضي شرف الدين حسن، 

، وأبو عبد اهللا ابن الزراد، والتقي أمحد بن العز، )١( التاج، وأمحد بن علي عمي ومشس الدين حممد ابن
وأمحد بن حممد الزبداين، والزين أبو بكر احلريري، والشيخ أمحد ابن الفخر، وزينب بنت الكمال، 

وحممد بن أمحد القصاص، وأمحد بن عبد الرمحن الصرخدي، واالسد عبد القادر العاديل، وخلق كثري، 
  انتشرتو

  .مروياته بدمشق، ونعم الشيخ كان رمحه اهللا، مث إنه رجع إىل قريته، وحدث ا أيضا
__________  

 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٤٤صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 
، ذيل طبقات ٦١٣، الترمجة ٢١٩ / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٣٥ / ٥: ، العرب١٦٣ - ١٦٢الورقة 

  .٢٨٣ / ٥:  شذرات الذهب٦٩ / ٧: ، النجوم الزاهرة٣٧٥ الترمجة ٢٦٧ / ٢: احلنابلة البن رجب
أمحد بن علي بن مسعود الكليب الصاحلي : هكذا يلقب، وقد ذكره الذهيب يف معجم شيوخه، فقال) ١(

 أيب عمر رمحه اهللا وذكر يا عمي حىت الشيخ مشس الدين ابن: كل أحد يناديه..أبو العباس امللقب عمي
  .٧٢٣انه تويف سنة 

[ * ]  

)٢٣/٣٢٥(  

  

  .سنة ست ومخسني وست مئة، مسعت على حنو من ستني نفسا من أصحابه) ١(تويف يف 
  

  . النشيب الدمشقي العدلاالمام احملدث مشس الدين علي بن املظفر بن القاسم الربعي*  النشيب - ٢٢٥
 والقاسم وحنبال وطبقتهم، وكان فصيحا طيب الصوت معربا، طلب احلديث يف كربه، فسمع اخلشوعي

  .كان يؤدب، مث صار شاهدا
روى عنه الدمياطي، وابن احللوانية، وابن اخلالل، وحممد ابن خطيب بيت االبار، وآخرون وناب يف 

  .احلسبة
  .االول سنة ست ومخسني وست مئة، وله تسعون سنة وأشهر) ٢(مات يف ربيع 

  



   مجال املشايخ صدرالشيخ االمام احملدث املفيد الرحال املسند* *  البكري - ٢٢٦
__________  

  .ذكر احلسيين انه تويف يف العشر االول من ذي احلجة، وقال الذهيب انه تويف يف اوائل ذي احلجة) ١(
 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٣٦صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 

: الورقة / ١: ، توضيح املشتبه البن ناصر الدين٣٤٨، ٧٤:  املشتبه٢٣٣ / ٥: ، العرب١٦١الورقة 
  .٢٨٠ / ٥: ، شذرات الذهب٦٨ / ٧: ، النجوم الزاهرة٥٧

  .وهو من نشبة، بطن من تيم الرباب
  .ذكر احلسيين والذهيب يف تاريخ االسالم انه تويف يف سلخ شهر ربيع االول) ٢(

 ١٢٥ - ١٢٤ / ١، ذيل مرآة الزمان لليونيين ٤٤كملة للحسيين الد الثاين الورقة صلة الت(* *) 
 / ٢، دول االسالم ١٤٩ - ١٤٨ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للحافظ الذهيب 

   / = [ * ]١٢: ، الوايف بالوفيات١٤٤٤ / ٤:  وتذكرة احلفاظ٢٢٨ - ٢٢٧ / ٥، العرب ١٢١

)٢٣/٣٢٦(  

  

ن أبو علي احلسن بن حممد ابن الشيخ أيب الفتوح حممد بن حممد بن حممد بن عمروك بن حممد بن الدي
عبد اهللا بن حن بن القاسم بن علقمة بن النضر بن معاذ ابن فقيه املدينة عبدالرمحن بن القاسم بن حممد 

  .ابن الصديق أيب بكر القرشي التيمي البكري النيسابوري مث الدمشقي الصويف
  .بدمشق يف سنة أربع وسبعني ومخس مئةولد 

ومسع مبكة من جده، ومن أيب حفص امليانشي، وبدمشق من حنبل، وابن طربزذ، وأمسع منهما بنته 
شامية، ورحل فسمع راة من أيب روح اهلروي، وبنيسابور من املؤيد الطوسي، وبأصبهان من أيب 

 وعدة، ومبرو من أيب املظفر ابن السمعاين، الفتوح حممد بن حممد بن اجلنيد، وعني الشمس الثقفية،
  وببغداد من ابن االخضر، وباملوصل وإربل وحلب

وعين ذا الشأن، وكتب العايل والنازل، ومجع وصنف، " االربعني البلدية " ومصر وأماكن، وعمل 
  .وعدمت املسودة" تاريخ ابن عساكر " وشرع يف تأريخ لدمشق ذيال على 

  . ابن الصالح، والربزايل، والكبارروى الكثري، ومسع منه
وحدث عنه الدمياطي، والقطب القسطالين، وأبو املعايل ابن البالسي، والبدر بن التوزي، والزين أبو 

بكر بن يوسف احلريري، والتاج أمحد بن مزيز، وأبو عبد اهللا ابن الزراد، وحممد بن احملب، وعبد العزيز 
 وعبد احلميد بن سليمان املغريب، واجلمال علي ابن الشاطيب ابن يعقوب الدمياطي، والعالء الكندي،

  .وعدة



__________  
 / ٢٠، عيون التواريخ البن شاكر ٥٢٢ / ١:  وميزان االعتدال٢٢٨: ، الترمجة٢٥٢ - ٢٥١= 

 ٣٥٦ / ١، حسن احملاضرة للسيوطي ٦٩ / ٧: ، النجوم الزاهرة١٣٩ / ٤: ، ومرآة اجلنان١٦٧
  .٢٧٤ / ٥: هب، شذرات الذ٧٤الترمجة 
[ * ]  

)٢٣/٣٢٧(  

  

  .وويل حسبة دمشق، ومشيخة اخلوانك، ونفق سوقه يف دولة املعظم
  .وكان جدهم عمروك بن حممد من أهل املدينة النبوية، فتحول وسكن نيسابور

مرض أبو علي بالفاجل مدة، مث حتول يف أواخر عمره إىل مصر فلم يطل مقامه ا، وتويف يف حادي عشر 
  . سنة ست ومخسني، وما هو بالبارع يف احلفظ، وال هو باملتقنذي احلجة

كان إماما عاملا، لسنا، فصيحا، مليح الشكل إال أنه كثري البهت كثري الدعاوي، عنده : قال ابن احلاجب
  ومل يكن حممودا، جدد مظامل، وعنده بذاءة: مداعبة وجمون، داخل االمراء، وويل احلسبة، إىل أن قال

  .لسان
بلغين أنه كان يقرأ على الشيوخ، فإذا أيت إىل كلمة مشكلة : حلافظ ابن عبد الواحد عنه فقالسألت ا

  .كان كثري التخليط: تركها ومل يبينها، وسألت أبا عبد اهللا الربزايل عنه فقال
البن حبان، وأشياء، أكثر عنه " االنواع " وكتاب " مسند أيب عوانة " و " صحيح مسلم " روى : قلت
  .زرادابن ال

اجتمع يل : للبكري، يقول فيها" أربعني البلدان " أنبأين أبو حممد اجلزائري أنه قرأ على أيب علي البكري 
يف رحليت وأسفاري ما يزيد على مئة وستني بلدا وقرية أفردت هلا معجما فسألين بعض الطلبة أربعني 

  .ابيا الربعني تابعياحديثا للبلدان فجمعتها يف أربعني من املدن الكبار عن أربعني صح
  .نعم

  .للنسائي" الكىن " وأخرج أربعني حديثا من أربعني أربعني حديثا، واختصر كتاب 
  :ومات أخوه

)٢٣/٣٢٨(  

  



 يف سنة مخس وستني بالقاهرة، عن مخس وسبعني سنة يروي عن ابن حممد*  شرف الدين حممد - ٢٢٧
 ابن الزراد، وعلي ابن الشاطيب، وآخرون، جده وحنبل وابن طربزذ، وعنه الدمياطي وأبو عبد اهللا

  .وبقيت شامية بنت الصدر إىل سنة مخس ومثانني، وتفردت بأجزاء عن حنبل وابن طربزذ
  

الشيخ اجلليل املقرئ االمام املسند املعمر عفيف الدين أبو الفضل املرجى بن * *  ابن شقريا - ٢٢٨
   الواسطي بن علي بن هبة اهللا بن غزال عرف بابن شقريااحلسن

  .التاجر السفار
  .ولد بواسط يوم عرفة سنة إحدى وستني

  .ومسع من أيب طالب حممد بن علي الكتاين احملتسب، فكان آخر من روى عنه، ومن ابن نغوبا
وتال بالعشر على أيب بكر ابن الباقالين، وتفقه للشافعي على حيىي بن الربيع الفقيه، وكان صحيح 

  .رأ بالروايات، وحدث مبصر والشام والعراق، مث شاخ وعجز وانقطعالروايات مسموع الكلمة، أق
  حدث عنه الدمياطي، والفاروثي، وابو احملاسن ابن اخلرقي، وأبو

__________  
 وذكر وفاته يف الرابع من احملرم منها، وتاريخ ٨٤: الورقة / ٢: صلة التكملة لوفيات النقلة(*) 

  ).٣٠١٣أيا صوفيا  (٦٦٥االسالم، وفيات سنة 
، وفيه انه ابن شقرية ٧٧٥ الترمجة ٤تلخيص جممع اآلداب يف معجم االلقاب البن الفوطي ج (* *) 

 وفيه انه ابن شقري ٢٣٦ / ٥: ، العرب١٦٦ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب 
 ٢٩٣ / ٢زري غاية النهاية البن اجل) شقري( وفيه ٥٢٤ - ٥٢٣ / ٢: معرفة القراء الكبار للذهيب

  .٢٨٥ / ٥ وفيه أنه يعرف بابن شقرية شذرات الذهب ٣٥٨٦الترمجة 
[ * ]  

)٢٣/٣٢٩(  

  

علي ابن اخلالل، وحممد بن يوسف االربلي، وأبو املعايل ابن البالسي، وحممد ابن اخلطيب داود، وحممد 
  .بن املهتار، وآخرون
سني وست مئة، مات قبل قدوم التتار بقي ابن الشقريا إىل سنة ست ومخ) ١: (قال الشيخ عز الدين

  .بستة أيام
  .وقيد ابن أيب احلسن موته يف ثاين صفر

  



 بن جنكي  فضل اهللا ابن احلافظ عبد الرزاق ابن االمام القدوة الشيخ عبد القادر بن أيب صاحل- ٢٢٩
  .دوست اجليلي الشيخ العامل املعمر موفق الدين أبو احملاسن احلنبلي البغدادي

  .سنة ثالث وسبعنيمولده يف 
وأول مساعه يف سنة مثان وسبعني يف شوال من أيب الفتح بن شاتيل، ومسع من أيب السعادات القزاز، وابن 

بوش، وابن كليب، وهبة اهللا بن رمضان، وأجاز له يف سنة أربع وسبعني أبو احلسني اليوسفي، وأبو 
  .العالء ابن عقيل، وعبد املغيث بن زهري

  .د الدمياطي، وأبو الصرب ابن النحاس، وتفردت ابنة الكمال بإجازتهحدثنا عنه أبو حمم
تويف سنة نيف ومخسني وست مئة، وقد مسعوا منه يف سنة مخس ومخسني ثالثة أجزاء أيب االحوص 

  .العكربي
  ).٢(تويف يف صفر سنة ست 

__________  
  .أي الفارويت كما يف تاريخ االسالم) ١(
  ".تاريخ االسالم " مل يذكره يف كأنه عرف وفاته بأخرة، و) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٣٣٠(  

  

 بن أمحد الشيخ العامل احملدث الثقة املعمر مسند املغرب أبو احلسن أمحد ابن حممد*  ابن السراج - ٢٣٠
  .بن عبد اهللا بن قاسم ابن السراج االنصاري االشبيلي

  .ومخس مئة) ١(ولد سنة ستني 
احلافظ أيب القاسم بن بشكوال، وعبد احلق بن بونه، وأيب عبد ومسع من خاله أيب بكر حممد بن خري، و

اهللا بن زرقون، وحدث عنهم، وعن أيب بكر بن اجلد، وأيب حممد بن عبيداهللا، وأيب القاسم الشراط، وأيب 
  صحيح" و " املوطا " زيد السهيلي، وأكثر عن السهيلي، فسمع منه 

  . وصارت الرحلة إليه باملغرب، ومحل عنه احلفاظوروى الكثري، وتفرد،" الروض االنف " و " مسلم 
تفسري النسائي " لقيت ابن بشكوال بقرطبة، ومسعت منه عدة دواوين منها : قال ابن السراج يف برناجمه

" بسماعه من أيب حممد بن عتاب، حدثنا حامت بن حممد، عن القابسي عن محزة الكناين، عنه، وكتاب " 
  .له، وأشياء" الصلة 
  .ن موثقا فاضالكا: قلت

فسمعه منه يف سنة مثاين " الروض االنف " أبو احلسني حيىي بن احلاج املعافري، مسع منه : ومن الرواة عنه



  ).٢(عشرة وسبع مئة ابن جابر الوادياشي 
__________  

 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٤٦صلة التكملة للحسيين، الد الثاين الورقة (*) 
  .٢٨٩ / ٥: ، شذرات الذهب٢٣٩ / ٥، العرب ١٦٩لورقة ا
  .تصحفت يف املطبوع من العرب إىل سنة ست ومخسني ومخس مئة) ١(
  ).١٩٨١تونس ( بتحقيق صديقنا الدكتور حممد احلبيب اهليلة ٧٤: انظر برنامج الوادياشي) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٣٣١(  

  

  . وست مئة، وله سبع وتسعون سنةتويف ابن السراج ببجاية، يف سابع صفر سنة سبع ومخسني
اللوايت ) ١(وفيها مات اد أمحد بن أيب علي االربلي حنوي دمشق، واحملدث أمحد بن حممد بن تامتيت 

الفاسي مبصر، وواقف الصدرية صدر الدين أسعد بن عثمان بن املنجى، وصاحب الروم عالء الدين 
  .االرمين االتابكي، والشيخ يوسف القميين املولهكيقباد بن كيخسرو، وصاحب املوصل بدر الدين لؤلؤ 

  
 ابن حسن بن االمام قاضي القضاة جنم الدين أبو حممد عبد اهللا بن أيب الوفاء حممد*  الباذرائي - ٢٣١

  .عبد اهللا بن عثمان الباذرائي مث البغدادي الشافعي الفرضي
  .سنة أربع وتسعني ومخس مئة) ٢(مولده 

  .منينا، وسعيد بن هبة اهللا الصباغ ومجاعةومسع من عبد العزيز بن 
__________  

  ).١٦٩: الورقة" (تاريخ االسالم " التقييد من خط املؤلف يف ) ١(
، خمتصر التاريخ ٣١، صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة ١٩٨: ذيل الروضتني اليب شامة(*) 

أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٧٢ - ٧٠ / ١: ، ذيل مرآة الزمان٢٧٩ - ٢٧٨: البن الكازروين
 / ١، املشتبه ٢٢٣ / ٥: ، العرب١٢٠ / ٢: ، دول االسالم١٤٠ - ١٣٩ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣

 ٨: ، طبقات الشافعية الكربى للسبكي١١٦ - ١١٥ / ٢٠: ، عيون التواريخ البن شاكر الكتيب٤١
، البداية ٢٥٤ الترمجة ٢٧٧ - ٢٧٦ / ١: ، طبقات الشافعية لالسنوي١١٥٦ الترمجة ١٥٩/ 

، تبصري املنتبه ٤٠٧ الترمجة ص ١ج : ، السلوك ملعرفة دول امللوك للمقريزي١٩٦ / ١٣والنهاية 
، واعلم أن ٢٦٩ / ٥: ، شذرات الذهب٥٧ / ٧: ، النجوم الزاهرة١٣٣٥، ١١٩: بتحرير املشتبه

من اعمال واسط، لكن الذهيب هنا ويف معظم املترمجني ذكروا نسبته بالدال املهملة نسبة إىل بادرايا قرية 



تاريخ االسالم ذكرها بالذال املعجمة وقد ذكرت هذه النسبة يف املشتبه وتبصري املنتبه بالدال والذال، 
  .وهو اسم أعجمي حيتمل الوجهني

  .وابن شاكر انه ولد يف آخر احملرم" تاريخ االسالم " ذكر احلسيين واليونيين والذهيب يف ) ٢(
[ * ]  

)٢٣/٣٣٢(  

  

  .روى عنه الدمياطي، والركن الطاووسي، والتاج اجلعربي الفرضي، والبدر ابن التوزي وآخرون
  تفقه وبرع يف املذهب، وناظر، ودرس بالنظامية، ونقذ رسوال

  .للخالفة غري مرة، وأنشأ مدرسة كبرية بدمشق، وحدث ا وحبلب ومصر
 وصحبته تسع سنني، وويل القضاء ببغداد، فمات أحسن إيل، وبرين يف السفر واحلضر،: قال الدمياطي

  .بعد مخسة عشر يوما
  .مل حيكم إال ساعة قراءة التقليد، وويل على كره: قلت

عشر ذي احلجة، وكان فقيها عاملا دينا متواضعا ) ٢(عمل عزاؤه بدمشق ثامن ) ١: (قال أبو شامة
  .دمث االخالق منبسطا

حولتا " أتذكر وحنن بالنظامية والفقهاء يلقبونين : ا باسطه وقالواشتهر أن احلافظ زين الدين خالد: قلت
فتبسم، وكان يركب بالطرحة، ويسلم على العامة، ووقف كتبا نفيسة " بالدعشوش " ويلقبونك " 

  .مبدرسته
أن جنم الدين ندب إىل القضاء يف شوال فحضر وهو عليل فخلع عليه ) ٣: (ومن تاريخ ابن الكازروين

 بعدها انقطع تسعة عشر يوما، وتويف، وكان عاملا حمققا توىل القضاء بعده النظام عبد وحكم ومل جيلس
  .املنعم البندنيجي

__________  
 وفيه أنه يف يوم االربعاء ثامن عشر ذي احلجة عمل صالة الغائب عنه، وهو ١٩٨ذيل الروضتني ) ١(

  .املوافق ملا يف تاريخ االسالم
  .اثبتناه عن تاريخ االسالم وعن ذيل الروضتني والبداية والنهايةثاين عشر، وما : يف االصل) ٢(
  .٢٧٩ - ٢٧٨: خمتصر التاريخ البن الكازروين) ٣(

[ * ]  

)٢٣/٣٣٣(  

  



  ).١(عافاه مواله عزوجل من سيف التتار، وكان كثري الصدقات رمحه اهللا : قلت
  

بن عبد اهللا االرموي ) ٢ ( احلسنيالعالمة االصويل تاج الدين أبو الفضائل حممد بن*  االرموي - ٢٣٢
  .احملصول وتلميذ فخر الدين ابن اخلطيب من مشاهري أئمة املعقول) ٣] (احلاصل من [ صاحب 

  .روى عنه شيخنا شرف الدين الدمياطي أبياتا مسعها من الفخر الرازي
  .عاش حنوا من مثانني سنة

  .قبل كائنة بغداد بيسري) ٤(ومات سنة مخس وخسمني 
__________  

مل يذكر الذهيب هنا تاريخ وفاته وقد ذكرها يف تاريخ االسالم ويف العرب، وقد قيدها عز الدين ) ١(
احلسيين واليونيين وابن شاكر الكتيب بأن وفاته كانت يف مستهل ذي القعدة سنة مخس ومخسني وست 

  .مئة
، الوايف ١٤٢لورقة  ا٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا ( تاريخ االسالم للذهيب ٣١٠احلواث اجلامعة (*) 

، معجم ٤٠٧، الترمجة ٤٥١ / ١: ، طبقات الشافعية لالسنوي٨١٨ الترمجة ٢٥٣ / ٢بالوفيات 
  . وفيه احاالت إىل ترمجات ليست له٢٤٤ / ٩: املؤلفني

  .يف الوايف حممد بن احلسن وقيل حممد بن احلسني) ٢(
 وقد ورد يف ١٦١٥ / ٢: لظنونالزيادة من مقدمة الكتاب اليت نقلها حاجي خليفة يف كشف ا) ٣(

أما تاريخ االسالم فقد مساه كما ) صوابه احلاصل(حاشية االصل تعليق على كلمة احملصول من املنت قوله 
الستاذه الفخر الرازي صاحب التفسري ) احملصول(، ومن املعلوم أن )احملصول(ورد يف منت السري هنا ب 

واختصر احملصول ومساه : وقال االسنوي) التحصيل(املسمى مبفاتح الغيب وقد مساه يف الوايف ب 
  ).احلاصل(

 اشار إىل ذلك فهرس دار الكتب املصرية ٦١ومن الكتاب نسخة خمطوطة يف دار الكتب املصرية برقم 
٣٨٥ / ١.  
وقيل تويف سنة مخس ومخسني، وذكر ...تويف عن نيف ومثانني سنة يف سنة ثالث ومخسني: يف الوايف) ٢(

عن احلافظ الدمياطي يف معجمه أنه تويف قبل واقعة التتار مث قال وكانت واقعة التتار يف االسنوي نقال 
  احملرم سنة ست ومخسني وست مئة ويف حفظي أنه تويف سنة ثالث

  .ومخسني وست مئة
[ * ]  

)٢٣/٣٣٤(  

  



 بن  أمحدحمدث تونس احلافظ العامل أمني الدين أبو القاسم عبدالرحيم بن أيب جعفر*  ابن عليم - ٢٣٣
  .علي بن طلحة االنصاري اخلزرجي الشاطيب مث السبيت، عرف بابن عليم

  .سنة مخس ومثانني ومخس مئة) ١(ولد 
ومسع أبا حممد بن حوط اهللا، وأبا القاسم بن بقي، وحج سنة ثالث عشرة، ومسع من علي ابن البناء 

  .يدي، وابن عماد، وطبقتهماملكي، وعبد القوي بن اجلباب، وشهاب الدين السهروردي، وابن الزب
  .قدم تونس سنة اثنتني وأربعني، فسمعت عليه مجلة): ٢(قال االبار 

حصل املصنفات واالجزاء، وروى بتونس الكثري، وكان يعرف باحملدث، ): ٣(وقال الشريف عز الدين 
قد : قالوامتنع يف آخر أيامه من التحديث، و: وكان صدوقا، صحيح السماع، حمبا يف هذا الشأن، قال

  .اختلطت، وكان كذلك
  .سنة مخس ومخسني وست مئة) ٤(مات يف ربيع االول 
__________  

أ، صلة التكملة للحسيين الد الثاين  / ٢١ الورقة ٣ج ) النسخة االزهرية(التكملة البن االبار (*) 
  .١٤١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٢٧الورقة 

 االار انه ولد يف عصر يوم اجلمعة السادس عشر من ذي القعدة وذكر احلسيين انه ولد يف ذكر ابن) ١(
  .السادس عشر من ربيع اآلخر منها

  .أ / ٢١ الورقة ٣ج ) النسخة االزهرية(التكملة البن االبار ) ٢(
  . من الد الثاين٢٧صلة التكملة لوفيات النقلة الورقة ) ٣(
 ٢صلة التكملة الد (حلسيين وفاته يف احلادي والعشرين من ربيع االول قيد الشريف عز الدين ا) ٤(

  ).٢٧الورقة 
[ * ]  

)٢٣/٣٣٥(  

  

  ).١(أخذ الوادياشي عن طائفة من أصحابه : قلت
  

 االمام العالمة البليغ احلافظ اود املقرئ جمد العلماء أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا*  ابن االبار - ٢٣٤
بن عبد اهللا بن عبدالرمحن بن أمحد بن أيب بكر القضاعي االندلسي البلنسي الكاتب املنشئ، بن أيب بكر 

  .االبار وابن االبار: ويقال له
  .ولد سنة مخس وتسعني ومخس مئة



ومسع من أبيه االمام أيب حممد االبار، والقاضي أيب عبد اهللا بن نوح الغافقي، وأيب اخلطاب بن واجب، 
ن حوط اهللا، وأيب عبد اهللا بن سعادة، وحسني بن زالل، وأيب عبد اهللا ابن اليتيم، وأيب داود سليمان ب

  .واحلافظ أيب الربيع بن سامل، والزمه، وخترج به
وارحتل يف مدائن االندلس، وكتب العايل والنازل، وكانت له إجازة من أيب بكر بن محزة، استجازه له 

  .أبوه
__________  

  .٢٦٣، ٢٥٣، ٢٣٠، ٦٣، ٦٠، ٥٤، ٥٠، ٤٥: انظر برناجمه) ١(
  ).بتحقيق الدكتور احلبيب اهليلة(

، املغرب يف حلى املغرب البن سعيد ٥٨، الترمجة ١٩٥ - ١٩٢: اختصار القدح املعلى البن سعيد(*) 
، الذيل والتكملة لكتايب ٥٠، صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين الد الثاين الورقة ٣٠٩ / ٢ايضا 

: ، عنوان الدراية للغربيين٧٠٩ الترمجة ٢٧٥ - ٢٥٣ / ٦: صلة البن عبدامللك املراكشياملوصول وال
  ، تاريخ االسالم للذهيب٩٥، الترمجة ٣١٣ - ٣٠٩

، ومل يذكر له ترمجة وافية وقال ١٤٥٢ / ٤: ، تذكرة احلفاظ١٨٥ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (
، فوات ١٤٣٦ الترمجة ٣٥٨ - ٣٥٥ / ٣: لوفيات، الوايف با٢٤٩ / ٥: ، العرب"املمتع " ذكرته يف 
 / ٧: ، النجوم الزاهرة٢٤٥ / ٢٠: ، عيون التواريخ٤٧١: ، الترمجة٤٠٧ - ٤٠٤ / ٣: الوفيات

 وأحال على ٢١٨ الترمجة ٥٩٤ - ٥٨٩ / ٢: ، نفح الطيب٢٢١ - ٢٠٤ / ٣ أزهار الرياض ٩٢
  .٢٧٥ / ٥: ترمجته املوسعة اليت كتبها يف ازهار الرياض، شذرات الذهب

[ * ]  

)٢٣/٣٣٦(  

  

  .حدث عنه حممد بن أمحد بن حيان االوسي وطائفة
بليغ وأديب ) ١(هو حمدث بارع، حافل، ضابط، متقن، وكاتب : وذكره أبو جعفر بن الزبري وقال

  .حافل حافظ
  .روى عن أبيه كثريا، ومسى مجاعة

صلة " ووصل " حتفة القادم " وكتاب  " معجمه" واعتىن بباب الرواية اعتناء كثريا، وألف : إىل أن قال
:  قال-البن الزبري " الصلة "  يعين كتاب -ابن بشكوال عرفت به بعد تعليقي هذا الكتاب مبدة " 

وكان متفننا متقدما يف احلديث واآلداب سنيا متخلقا فاضال قتل صربا ظلما وبغيا يف أواخر عشر ستني 
  .وست مئة



رين، مؤرخا، حلو التترجم، فصيح العبارة، وافر احلشمة، ظاهر كان بصريا بالرجال املتأخ: قلت
  .يف ثالثة أسفار اخترت منها نفائس" تكملة الصلة " التجمل، من بلغاء الكتبة، وله تصانيف مجة منها 

انتقل من االندلس عند استيالء النصارى، فرتل تونس مدة، فبلغين أن بعض أعدائه شغب عليه عند 
هو فضويل يتكلم يف الكبار، فأخذ، فلما أحس :  تارخيا وتكلم يف مجاعة، وقالواملك تونس، بأنه عمل

  خذ البغلة لك، وامض حيث شئت، فلما أدخل، أمر امللك: بالتلف قال لغالمه
بقتله، فنعوذ باهللا من شر كل ذي شر، هذا معىن ما حكى يل االمام أبو الوليد ابن احلاج رمحه اهللا من 

  .قتله
  عن أربعني شيخا من أربعني تصنيفا الربعني" االربعون " ومن تواليفه 

__________  
  .وهو سهو" وكان بليغ : " يف االصل) ١(

[ * ]  

)٢٣/٣٣٧(  

  

  .عاملا من أربعني طريقا إىل أربعني تابعيا عن أربعني صحابيا هلم أربعون امسا من أربعني قبيلة يف أربعني بابا
، أخربنا حممد بن أمحد بن حيان بتونس سنة سبع ٧٣٤سنة ) ١(أخربنا أبو عبد اهللا بن جابر املقرئ 

عشرة، حدثنا أبو عبد اهللا ابن االبار، حدثنا أبو عامر نذير بن وهب بن لب الفهري بقراءيت حدثنا أيب 
أبو العطاء، حدثنا أيب القاضي أبو عيسى لب بن عبدامللك بن أمحد، حدثنا أيب أبو مروان، حدثنا علي بن 

" مي صاحب الصالة، حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني االلبريي يف كتاب عيسى اجلذا
، حدثين الفقيه إسحاق بن إبراهيم الطليطلي، عن أمحد بن خالد، عن ابن وضاح، عن "أدب االسالم 

ليه قال رسول اهللا صلى اهللا ع: ابن أيب شيبة، حدثنا وكيع، عن إمساعيل، عن قيس، عن جرير، قال
  ).٢" (ال يرحم اهللا من ال يرحم الناس " وسلم 

أخربنا : هذا حديث صحيح وقع لنا نازال بسبع درجات عما أخربنا ابن أيب عمر وغريه إجازة، قالوا
عمر بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن حممد، أخربنا حممد بن حممد بن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا 

  .ىي القطان، عن إمساعيل ذاحممد بن شداد، حدثنا حي
يعين احلسني " درر السمط يف خرب السبط عليه السالم " وقد رأيت اليب عبد اهللا االبار جزءا مساه 

  بإنشاء بديع يدل على تشيع فيه ظاهر، النه
  يصف عليا رضي اهللا عنه بالوصي، وينال من معاوية وآله، وأيضا رأيت له

__________  



  .املشهور" الربنامج " حب هو الوادياشي صا) ١(
) ١٩٢٣(والترمذي ) ٢٣١٩(ومسلم ) ٧٣٧٦(و ) ٦٠١٣(وأخرجه البخاري : قال شعيب) ٢(

والطرباين يف الكبري ) ٨٠٢( واحلميدي ٣٦٦ و ٣٦٥ و ٣٦٢ و ٣٦١ و ٣٦٠ و ٣٥٨ / ٤وأمحد 
  ).٢٥٠٤(و ) ٢٤٩٢(و ) ٢٣٨٦(و ) ٢٢٤٠(و ) ٢٢٣٩(وله ) ٢٢٣٨(

[ * ]  

)٢٣/٣٣٨(  

  

  .نبهت عليها" االربعني "  يف تيك أوهاما
  .وكان مصرعه يف العشرين من احملرم عام مثانية ومخسني وست مئة بتونس

  
  . بن إبراهيم االنصاري املغريبالعالمة النحوي أبو احلجاج يوسف بن حممد*  البياسي - ٢٣٥

 وغري ذلك، وصنف صاحب فنون وذكاء، وحفظ احلماسة والعقليات ودواوين أيب متام واملتنيب واملعري
" محاسة " ختمه مبقتل الوليد بن طريف، وهو جملدان، وألف " حروب االسالم " لصاحب تونس كتاب 

  .يف جملدين
  .بيسري) ٢(القعدة سنة ثالث ومخسني وست مئة، وقد جاوز الثمانني ) ١(مات يف ذي 

  
   عبدين أبو حممدالشيخ العامل املقرئ الفقيه املسند املعمر عماد الد* *  العماد - ٢٣٦

__________  
، القدح املعلى يف التاريخ احمللى ٨٥١، الترمجة ٢٤٤ - ٢٣٨ / ٧: وفيات االعيان البن خلكان(*) 

   /١، املغرب يف حلى املغرب البن سعيد ١٣ الترمجة ٩٧ - ٩٤البن سعيد 
يون ، ع١٢٨ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٧٣ / ٣، ٤٣٧ - ٢٠٥

 / ٣، نفح الطيب ٢١٨٩، الترمجة ٣٥٩ / ٢: ، بغية الوعاة للسيوطي٨٤ - ٨٣ / ٢٠التواريخ 
  .٢٦٢ / ٥ وذكره يف مواضع كثرية، شذرات الذهب ٩٤ الترمجة ٣١٧ - ٣١٦

  .ذكر ابن خلكان أنه تويف يف يوم االحد الرابع من ذي القعدة) ١(
  .٥٧٣شر من شهر ربيع االول سنة ذكر ابن خلكان ان مولده يوم اخلميس الرابع ع) ٢(

، تاريخ االسالم ٥٣، صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة ٢٠٤: ذيل الروضتني اليب شامة(* *) 
 / ٥: ، شذرات الذهب٢٤٧ - ٢٤٦ / ٥، العرب ١٧٩ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (للذهيب 



٢٩٣.  
[ * ]  

)٢٣/٣٣٩(  

  

 حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر املقدسي اجلماعيلي مث الدمشقي احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن
  .الصاحلي احلنبلي املؤدب

  .ولد جبماعيل، يف سنة ثالث وسبعني ومخس مئة ظنا
وقدم دمشق صبيا فسمع من أمحد بن محزة ابن املوازيين، وحيىي الثقفي، وعبد الرمحن ابن اخلرقي، 

ومجاعة، وكان شيخا حسنا فاضال جيد التعليم، له مكتب واجلرتوي، واخلشوعي، ويوسف ابن معايل، 
  .بالقصاعني

شيخنا العز أمحد، وحممد، وعبد اهلادي، وأبو عبد اهللا الربزايل مع تقدمه، والدمياطي، : حدث عنه أوالده
وتاج الدين صاحل اجلعربي، وشرف الدين الفزاري، وبدر الدين ابن التوزي، وابن اخلباز، والشيخ حممد 

  .اطر، والقاضي شرف الدين ابن احلافظ، وحممد ابن احملب، وأبو عبد اهللا ابن الزراد، وعدةبن زب
  .تويف يف ربيع االول سنة مثان ومخسني

وفيها تويف أخوه املعمر حممد بن عبد اهلادي، وإبراهيم بن خليل حتت السيف، والفقيه أبو طالب 
ن العجمي احلليب الشافعي مات شهيدا من عذاب عبدالرمحن بن عبدالرحيم بن عبدالرمحن ابن احلسن اب
  .التتار له، وله تسع ومثانون سنة، ومسع من حيىي الثقفي

  .وفيها تويف املعمر أبو طالب متام بن أيب بكر السروري الدمشقي اجلندي الوايل، يروي عن حيىي الثقفي
ين حبلب، عن إحدى ومثانني سنة، وفيها تويف املعظم أبو املفاخر تورانشاه ولد السلطان الكبري صالح الد

  .روى عن حيىي الثقفي، وابن صدقة
  وفيها تويف الشهاب أبو العباس اخلضر بن أيب طالب احلموي مث

)٢٣/٣٤٠(  

  

  .الدمشقي الكاتب، يروي عن اخلشوعي
فيها وفيها تويف احملدث مفيد املقادسة حمب الدين عبد اهللا بن أمحد بن أيب بكر احلنبلي عن أربعني سنة، و

املسند أبو حممد عبد اهللا بن بركات بن إبراهيم اخلشوعي الدمشقي الرفاء، عن مخس ومثانني سنة، يروي 
  .عن أبيه، وحيىي الثقفي وعبد الرزاق النجار



  .وفيها الشيخ عفيف أبو بكر حممد ابن زكريا بن رمحة بن أيب الغيث اخلياط
 حممد ابن القزويين احلليب عن ست ومثانني سنة، يروي وفيها املسند ضياء الدين حممد ابن أيب القاسم بن

  .عن حيىي الثقفي
وفيها الصاحل أبو الكرم الحق ابن عبد املنعم بن قاسم االرتاحي مث املصري، مسع من عم جده أيب عبد 

  .اهللا االرتاحي
  .وفيها الشيخ الفقيه وقاضي القضاة صدر الدين أمحد بن سين الدولة

  
 بن عبد الصمد البغدادي ملقرئ اود احملدث الرحال أبو منصور حممد بن عليا*  ابن اهلين - ٣٣٧
  .اخلياط

مسع ابن طربزذ، وابن االخضر، وابن منينا، وبدمشق من الكندي وطبقته، وتال بالعشر على أصحاب أيب 
  .الكرم الشهرزوري، كابن الناقد وغريه

  .تال عليه عبد اهللا بن مظفر البعقويب
  .اطي، وابن احللوانية، وعلي بن ممدود البدنيجي وآخرونوحدث عنه الدمي

__________  
  .٣٢٦٦:  الترمجة٢٠٥ / ٢: غاية النهاية البن اجلزري(*) 

[ * ]  

)٢٣/٣٤١(  

  

  .حدث يف سنة مخس ومخسني، ولعله استشهد بسيف التتار، مسع ما ال يوصف كثرة
  

 بن مقدام الفقيه املقرئ املعمر املسند  بن حممد بن قدامةابن يوسف*  حممد بن عبد اهلادي - ٢٣٨
مشس الدين أبو عبد اهللا املقدسي اجلماعيلي احلنبلي أخو العماد املذكور، وكان أبومها ابن عم الشيخ أيب 

  .عمر
قدم وهو شاب، فسمع من حممد بن أيب الصقر، وعبد الرزاق بن نصر النجار، وحيىي الثقفي، وابن 

  .صدقة احلراين، وطائفة
  .ه أبو طاهر السلفي، وشهدة الكاتبة، فكان آخر من حدث عنها باالجازةوأجاز ل

وكان دينا، خريا، كثري التالوة، متعففا، مشتغال بنفسه، يؤم بقرية الساوية من جبل نابلس، أثىن عليه 
  .الشيخ الضياء وغريه



ين ابن احلافظ، حدث عنه ابن احللوانية، والدمياطي، والقاضي احلنبلي تقي الدين، والقاضي شرف الد
  وحممد بن أمحد البجدي، وحممد ابن الزراد، وعائشة أخت حماسن، وزينب بنت الكمال،

  .ومجاعة
  .باجلبل يف سنة اثنتني ومخسني عن ابن صدقة، ورجع إىل قريته" صحيح مسلم " روى 

  استشهد بساوية من عمل نابلس على يد): ١(قال الشريف عز الدين 
__________  

 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٥٤ملة للحسيين الد الثاين الورقة صلة التك) ١(
 / ٥: ، شذرات الذهب١٥٠٩ الترمجة ٦١ / ٤: ، الوايف بالوفيات٢٤٩ / ٥: ، العرب١٨٥الورقة 
٢٩٥.  

  .٥٤صلة التكملة لوفيات النقلة الد الثاين الورقة ) ١(
[ * ]  

)٢٣/٣٤٢(  

  

  .وقد نيف على املئة: االوىل سنة مثان ومخسني وست مئة، قالالتتار يف مجادى 
  

 بن إبراهيم ابن اخلشوعي الدمشقي الشيخ أبو حممد عبد اهللا بن بركات*  ابن اخلشوعي - ٢٣٩
  .الرفاء

  .مسع أباه، وحيىي الثقفي، وعبد الرزاق النجار ومجاعة
  .وأجاز له السلفي، وأبو موسى املديين، والترك

  .ياطي، وابن البالسي، والعالء الكندي، وابن الزراد، وحفيده علي بن حممد، وآخرونروى عنه الدم
  .سنة مثان ومخسني وست مئة) ١(مات بدمشق يف صفر 

  
 ابن أيب عبد اهللا الشيخ املعمر الصاحل الزاهد صائن الدين أبو احلسن حممد بن أجنب* *  النعال - ٢٤٠

  .بن عبدالرمحن البغدادي الصويف النعال
__________  

 الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم ٥٢صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 
 وفيه ورد امسه عبدالرمحن خطأ، النجوم الزاهرة ٢٣٧ / ٢٠، عيون التواريخ ٢٤٦ / ٥، العرب ١٧٩

  .٢٩٢ / ٥ شذرات الذهب ٩١ / ٧



يلة الثامن والعشرين من صفر، وذكر الذهيب يف التاريخ انه ذكر عز الدين احلسيين انه تويف يف ل) ١(
  .تويف يف الثامن والعشرين منه، وذكر ايضا انه ولد سنة ثالث وسبعني ومخس مئة

، تاريخ ٤٧١ / ١: ، ذيل مرآة الزمان لليونيين٥٩صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (* *) 
 / ٢: ، الوايف بالوفيات٢٥٥ / ٥:  العرب١٩٣ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (االسالم للذهيب 

، مقدمة مشيخة النعال ٢٩٩ / ٥: ، شذرات الذهب٢٠٥ / ٧: ، النجوم الزاهرة٦٢٨ الترمجة ٢٣١
  .اليت سريد ذكرها اآلن

[ * ]  

)٢٣/٣٤٣(  

  

  .مولده ببغداد يف سلخ شعبان سنة مخس وسبعني ومخس مئة
  . ومن ظاعن بن حممد الزبرييمسع من جده المه هبة اهللا بن رمضان،

وأجاز له وفاء بن البهي، وعبد املنعم ابن الفراوي، وحممود بن نصر الشعار، وأبو الفتح بن شاتيل، 
" وحممد بن جعفر بن عقيل، وعدة، خرج له احملدث احلافظ رشيد الدين حممد ابن احلافظ عبد العظيم 

  .، وكان من كبار الصوفية وصلحائهم)١" (مشيخة 
 عنه قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح القشريي، واحلافظ أبو حممد الدمياطي، وأبو الفتح بن حدث

  .النشو، والشيخ شعبان االربلي، واملصريون، وكان من بقايا املسندين
  .سنة تسع ومخسني وست مئة) ٢(تويف يف رجب 

أمحد ابن الظاهر، ) ٣(ر باهللا وفيها تويف أبو العباس أمحد بن حامد بن أمحد ابن االرتاحي، واملستنص
  والصاحب صفي الدين إبراهيم بن

مرزوق العسقالين، ومدرس اجلوزية شرف الدين احلسن بن عبد اهللا ابن احلافظ، واالمام سيف الدين 
سعيد بن املطهر الباخرزي، والواعظ مجال الدين عثمان بن مكي بن عثمان الشارعي، وصاحب صهيون 

كورس، متلكها بضعا وثالثني سنة، واحلافظ أبو بكر ابن سيد الناس اليعمري، مظفر الدين عثمان بن من
وكمال الدين حممد ابن القاضي صدر الدين عبدامللك ابن درباس، ومكي بن عبد الرزاق بن حيىي ابن 

  خطيب عقربا، وامللك
__________  

عة امع العلمي العراقي مطب(حققها وقدم هلا الدكتور ناجي معروف والدكتور بشار عواد معروف ) ١(
  . صفحات مع الفهارس٢٠٤يف ) ١٩٧٥ / ١٣٩٥

  .انه تويف يف الرابع عشر منه" تاريخ االسالم " ويف " صلة التكملة " يف ) ٢(



  .هو املستنصر باهللا الثاين الذي قتل وهو حياول استرداد العراق) ٣(
[ * ]  

)٢٣/٣٤٤(  

  

  .الناصر يوسف بأذربيجان شهيدا
  

  . بن حممود بن خبتيار الزجناينالعالمة شيخ الشافعية أبو املناقب حممود بن أمحد* جناين  الز- ٢٤١
تفقه وبرع يف املذهب واالصول واخلالف، وبعد صيته، وويل االعادة بالثقتية بباب االزج، وتزوج ببنت 

  .عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر، وناب يف القضاء وويل نظر الوقف العام، وعظم شأنه
تكرب وجترب فأخذه اهللا، وعزل عن القضاء وغريه، وحبس وعوقب وصودر على : ذكره ابن النجار فقال

أموال احتقبها من احلرام والغلول، فأدى حنو مخسة عشر ألف دينار، بعد أن كان فقريا مدقعا، مث أطلق، 
  وبقي عاطال إىل أن قلد القضاء مبدينة السالم سنة ثالث وعشرين، مث عزل من

، مث عزل منها بعد سنة ونصف، مث ٦٢٥ضاء القضاة بعد ستة أشهر، مث رتب مدرسا بالنظامية سنة ق
  .رتب ديوانا، مث عزل مرات، وعنده ظلم، وحب للدنيا، وحرص على اجلاه، وكلب على احلطام

روى باالجازة عن الناصر، ومجع تفسريا، مث درس باملستنصرية يف ذي احلجة سنة ثالث وثالثني وست 
  .مئة، ونفذ رسوال مرات إىل شرياز

ناب يف احلكم، مث ويل قضاء القضاة باجلانبني وحبرمي دار : وقال تاج الدين علي بن أجنب ابن الساعي
  اخلالفة، وويل نظر االوقاف،

__________  
 )٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للحافظ الذهيب ٣٥صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 
، طبقات الشافعية ١٢٦٥ الترمجة ٣٦٨ / ٨، طبقات الشافعية الكربى للسبكي ١٦٦ الورقة ٢٠ج 

  .٦٨ / ٧:  وهو فيه أبو الثناء، النجوم الزاهرة٥٨٧ الترمجة ١٥ / ٢: لالسنوي
[ * ]  

)٢٣/٣٤٥(  

  

مث وعظم، مث عزل، وسجن مدة، مث أطلق ورتب مشرفا يف أعمال السواد، مث ويل تدريس النظامية، 
  .عزل، مث ملا عزل قاضي القضاة ابن مقبل من تدريس املستنصرية سنة ثالث وثالثني وليها الزجناين



املستعصم يف صفر سنة ست ومخسني : الذين قتلوا صربا: قال) ١(وأنبأين ظهري الدين علي الكازروين 
 بنت صاحب وست مئة، وابناه، وأعمامه، وعما أبيه حسني وحيىي، والدويدار جماهد الدين زوج

املوصل، وامللك سليمان شاه عن مثانني سنة، وسنجر الشحنة، وحممد بن قريان أمري وألبقرا الشحنة 
كان، وبلبان املستنصري، وابن اجلوزي أستاذ الدار، وبنوه أبو يوسف، وعبد الكرمي، وعبد اهللا، 

، وشرف الدين ابن سكينة، والشيخ شهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين عالمة وقته وله تصانيف كثرية
  .ومسى آخرين

  
، هي ام السلطان امللك الناصر يوسف صاحب الشام ابن امللك العزيز*  بنات الكامل - ٢٤٢

  .الصاحبة اخلاتون بنت السلطان امللك الكامل حممد ابن العادل
  .ماتت بالرسنت ذاهبة إىل محاة يف ذي القعدة سنة مخس ومخسني

  : صاحبة محاةوماتت أختها قبلها بأيام
__________  

ولعله منقول من كتابه اآلخر " خمتصر التاريخ " مل يرد هذا النص يف املطبوع من كتابه املسمى ) ١(
) ٦٩٧تويف سنة (وهو تاريخ مطول تصل حوادثه إىل قبيل وفاة ابن الكازروين ) روضة االريب(املسمى 

  .٢٠ - ١٨خ ص فانظر مقدمة الدكتور مصطفى جواد لكتابه خمتصر التاري
  ).٣٠١٣أيا صوفيا  (١٤٢ الورقة ٢٠ج " تاريخ االسالم " أخبارهن مفصلة يف (*) 

[ * ]  

)٢٣/٣٤٦(  

  

  ).١(، والدة امللك املنصور حممد بن املظفر  غازية بنت السلطان الكامل- ٢٤٣
  

  :وماتت
مشق يف االسبوع،  بد اخلاتون أختهما والدة امللك الكامل حممد ابن امللك السعيد عبدامللك- ٢٤٤

فدفنت عند أبيها بالكاملية، وشهدها ابن أختها صاحب الشام امللك الناصر، وكانت قد تربت عند 
  .أختها حبماة فتزوج ا السعيد، يف سنة اثنتني ومخسني

  
   بن عبد الواحد بن احلسنيالشيخ العامل أبو عمرو عثمان بن علي*  ابن خطيب القرافة - ٢٤٥

  .دمشقي الناسخ، ابن خطيب القرافةالقرشي االسدي ال



  ).٢(ولد سنة اثنتني وسبعني ومخس مئة 
  .له إجازة خاصة من السلفي روى ا الكثري

حدث عنه أبو عبد اهللا الربزايل، والدمياطي، والعماد ابن البالسي، وناصر الدين ابن املهتار، وضياء 
  .رونالدين ابن احلموي، ومشس الدين حممد ابن أيوب النقيب، وآخ

__________  
  .ملا مات زوجها املظفر كانت هي مدبرة دولة محاة، وكانت دينة صاحلة حمتشمة) ١(

 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٣٦صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 
  .٢٧٨ / ٥، شذرات الذهب ٦٨ / ٧: ، النجوم الزاهرة٢٣٢ / ٥: ، العرب١٥٩الورقة 

  .يف صلة التكملة ان مولده كان يف الثامن والعشرين من شعبان) ٢(
[ * ]  

)٢٣/٣٤٧(  

  

  .نسخ الكثري باالجرة
  .وتويف يف ثالث ربيع اآلخر سنة ست ومخسني وست مئة

  .ومسعنا على زين الدين عبدالرحيم ابن كاميار سنة أربعني بإجازته منه، تفرد ا
  

  :أخوه االمام احملدث الرحال
 بن اجلنيد بأصبهان، ومن مفضل بن علي الشافعي الفقيه مسع من حممد بن حممد* أبو العز  - ٢٤٦

املؤيد الطوسي، وعدة بنيسابور، وعبد املعز بن حممد راة، وأيب اليمن الكندي بدمشق، وأجاز له 
  .السلفي أيضا

  روى عنه الشيخ تاج الدين الفزاري وأخوه، والفخر بن عساكر،
  .يت االبار، وباحلضور العماد ابن البالسيوحممد ابن خطيب ب

  .وكان عاملا صاحلا صيننا متحريا صاحب سنة ومعرفة
  .سنة اخلوارزمية سنة ثالث وأربعني وست مئة) ١(مات يف شوال 

  
   ابناملفيت املوىل الرئيس أبو طالب عبدالرمحن بن عبدالرحيم* *  ابن العجمي - ٢٤٧

__________  
  ).٣٠١٣أيا صوفيا  (٤٤: ، تاريخ االسالم، الورقة٣٦ الد االول الورقة صلة التكملة للحسيين(*) 



  .يف صلة التكملة وتاريخ االسالم أنه تويف يف الثالث منه) ١(
ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٥٢: صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة(* *) 

، ٢٢٥ / ١٣: ، البداية والنهاية٢٣٦ / ٢٠التواريخ ، عيون ٢٤٧ / ٥: ، العرب١٧٩ الورقة ٢٠
  .٢٩٣ / ٥: شذرات الذهب

[ * ]  

)٢٣/٣٤٨(  

  

  .الصدر أيب طالب عبدالرمحن بن احلسن ابن العجمي احلليب الشافعي
  .حدث عن حيىي الثقفي، وابن طربزذ

وعبد الرحيم روى عنه الدمياطي، والبدر ابن التوزي، والكمال إسحاق ابن النحاس، وحفيداه أمحد، 
  .ابنا حممد ابن العجمي، وآخرون

، )٢(سنة مثان ومخسني وست مئة، وله تسع ومثانون سنة ) ١(تلف بعذاب التتار على املال يف صفر 
  .ضربوه وصبوا عليه يف الشتاء ماء باردا فتشنج ومات رمحه اهللا

  
  بن حممد بن أيب الشيخ ضياء الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب القاسم*  القزويين - ٢٤٨

  .بكر القزويين االصل مث احلليب الصويف
  .٥٧٢ولد سنة 

  .ومسع أجزاء من حيىي الثقفي
روى عنه الدمياطي، والعماد ابن البالسي، وقاضي محاة عبد العزيز ابن العدمي، وإسحاق االسدي، 

  .والتاج صاحل الفرضي، وحفيده عبد اهللا ابن إبراهيم بن حممد، وآخرون
__________  

  .يف صلة التكملة ويف تاريخ االسالم انه تويف يف الرابع والعشرين منه) ١(
  .يف صلة التكملة أنه ولد يف سنة تسع وستني ومخس مئة) ٢(

 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٥٣صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 
  .٢٩٥ / ٥ الذهب ، شذرات٢٥٠ / ٥: ، العرب للذهيب١٨٧الورقة 
[ * ]  

)٢٣/٣٤٩(  

  



  .مات حبلب بعد الكائنة الكربى يف أوائل ربيع اآلخر سنة مثان ومخسني وست مئة
  

االنصاري، ) ١( بن أمحد بن محد الشيخ أبو الكرم الحق بن عبد املنعم بن قاسم*  الحق - ٢٤٩
  .االرتاحى االصل، املصري، اللبان، احلريري، احلنبلي

  .ومخس مئة) ٢( ولد بعد السبعني
للبيهقي، ومسع من عم جده حممد " دالئل النبوة " وتفرد بإجازة املبارك بن علي ابن الطباخ، فروى ا 

  .بن محد االرتاحي
  .وكان صاحلا متعففا

روى عنه احلفاظ املنذري، والرشيد العطار، والدمياطي، وعلم الدين الدواداري، ويوسف بن عمر 
  ف ابناخلتين، وأبو بكر بن يوس

  .الصناج، وآخرون
اآلخرة سنة مثان ومخسني وست مئة، وآخر أصحابه موتا أبو بكر بن يوسف ) ٣(مات يف مجادى 

  .الصناج
__________  

، )٣٠١٣أيا صوفيا  (١٨٨: ، تاريخ االسالم، الورقة٥٥صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 
  .٢٩٦ / ٥: ، شذرات الذهب٧٨ الترمجة ٣٧٩ / ١: ، حسن احملاضرة للسيوطي٢٥١ / ٥: والعرب

" بعد التسعني : " يف االصل) ٢..(بن حامد بن مفرج بن غياث االنصاري: زاد يف صلة التكملة) ١(
مصحف، فقد ذكر املؤلف يف تاريخ االسالم خبطه انه ولد يف حدود سنة ثالث وسبعني ومخس مئة، ويف 

  .سبعني ومخس مئة أيضاانه ولد يف سنة ثالث و" صلة التكملة " 
  .يف صلة التكملة انه تويف يف ليلة السادس عشر من مجادى اآلخرة) ٣(

[ * ]  

)٢٣/٣٥٠(  

  

االرتاحي، مث ) ١( بن محد بن حامد االمام املقرئ أبو العباس أمحد بن حامد بن أمحد*  ابن عمه - ٢٥٠
  .املصري، احلنبلي
  .وسبعني ومخس مئة) ٢(ولد سنة أربع 

  .ده المه حممد بن محد، وإمساعيل بن ياسني، وهبة اهللا البوصريي، وعدةومسع من ج
  .والزم احلافظ عبد الغين وأكثر عنه، وأقرأ القرآن



  .روى عنه الدمياطي، والدواداري، والشيخ شعبان، ويوسف بن عمر، وحممد بن عبد الغين الصعيب
  .سنة تسع ومخسني وست مئة) ٣(تويف يف رجب 

  
   مكي بناالمام العامل مجال الدين أبو عمرو عثمان بن أيب احلرم* *  الشارعي - ٢٥١

__________  
، تاريخ ٦٠الصحيح انه ابن عم أبيه، انظر ترمجته يف صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة (*) 

 / ٦: ، الوايف بالوفيات٢٥٣ / ٥، العرب ١٨٨ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (االسالم للذهيب 
 ٢٤٤ / ١: ، املنهل الصايف٣٨٤ الترمجة ٢٧٣ / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة٢٨٠١الترمجة  ٣٠٠

  .٢٩٧ / ٥: ، شذرات الذهب٧٩ الترمجة ٣٧٩ / ١: ، حسن احملاضرة١٣٦الترمجة 
حامد بن مفرج، وقد حذف صاحب : يف صلة التكملة وتاريخ االسالم وذيل طبقات احلنابلة) ١(

  ).مفرجا(ووضع بدله ) داحام(الوفيات واملنهل الصايف 
يف صلة التكملة انه ولد يف التاسع عشر من ذي القعدة سنة اربع وسبعني ومخس مئة، ويف املطبوع ) ٢(

  .من املنهل الصايف انه ولد سنة اربع ومخسني ومخس مئة
  .يف صلة التكملة وتاريخ االسالم وذيل طبقات احلنابلة انه تويف يف الرابع عشر من رجب) ٣(

، صلة التكملة للحسيين الد الثاين ٢٢٧ - ٢٢٦:  تكملة إكمال االكمال البن الصابوين(* *)
   / = [ * ]٥: ، العرب١٩١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٥٩االورقة 

)٢٣/٣٥١(  

  

  .بن شبيب السعدي املصري الشارعي الواعظ) ٢] (بن إبراهيم ) [ ١(عثمان بن إمساعيل 
  .سنة ثالث ومثانني) ٣(ولد 

ومسع من أبيه، وقاسم بن إبراهيم املقدسي، وإمساعيل بن ياسني، وهبة اهللا البوصريي، وخلق، فأكثر، 
وعين باحلديث والعلم وشارك يف الفضائل مع التقوى وحسن التذكري وسعة احملفوظ، وكان رأسا يف 

  .معرفة الوقت
  .حدث هو وأبوه وجده وإخوته وذريته

  .اآلخر سنة تسع ومخسني وست مئة) ٤(يف ربيع تويف 
روى عنه الدواداري، وابن الظاهري، وشعبان االبلي وآخرون، آخرهم نافلته املتويف سنة تسع وثالثني 

  .وسبع مئة
  



   صدراالمام القاضي كمال الدين أبو حامد حممد ابن قاضي القضاة*  ابن درباس - ٢٥٢
__________  

" الشارع "  وهو منسوب إىل ٢٩٨ / ٥: ، شذرات الذهب٢٠٥ / ٧: ، النجوم الزاهرة٢٥٤= 
  .ظاهر القاهرة

 / ٤من سلسلة نسبه يف تكملة الكمال االكمال ومن تذكرة احلفاظ ) امساعيل(سقط اسم ) ١(
١٤٥٢.  

  .الزيادة من صلة التكملة ومن تاريخ االسالم وتذكرة احلفاظ) ٢(
  .ين من حمرمولد يف الرابع والعشر: يف صلة التكملة) ٣(
ذكر ابن الصابوين انه تويف بكرة يوم الثالثاء السادس والعشرين من ربيع اآلخر، وذكر احلسيين ) ٤(

  .والذهيب يف تاريخ االسالم انه تويف يف اخلامس والعشرين منه
 الورقة ٧ج ) ٢٣٢٨نسخة أسعد أفندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (*) 

  = [ * ]، ذيل مرآة الزمان ٦١ب، صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة  ١٩٥

)٢٣/٣٥٢(  

  

  .الدين عبدامللك بن عيسى بن درباس املاراين املصري الشافعي الضرير املعدل
  .سنة ست وسبعني ومخس مئة) ١(ولد 

  .ومسع أباه، والبوصريي، واالرتاحي، والقاسم بن عساكر، وأبا اجلود، ومجاعة
  .وأجاز له السلفي

روى عنه ابن احللوانية، وعلم الدين الدواداري، والشيخ شعبان االربلي، وإبراهيم ابن الظاهري، 
  .واملصريون

  .وكان من جلة املشايخ
  .درس، وأفىت، وأشغل، ونظم الشعر، وجالس امللوك

  .سنة تسع ومخسني وست مئة) ٢(تويف شوال 
  

   بن أمحدنن الفيلسوف االصويل عز الدين حسن بن حممدالعالمة املتف*  العز الضرير - ٢٥٣
__________  

 / ٥: ، العرب١٨٣ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٤٧٢ / ١: لليونيين= 
 / ٥: ، شذرات الذهب٢٠٥ / ٧: ، النجوم الزاهرة١٤٩٩ الترمجة ٤٣ / ٤، الوايف بالوفيات ٢٥٦



٢٩٩.  
ولد يف ليلة الثاين عشر من ربيع االول، وحدد اليونيين والدته يف الذيل بأا ليلة : يف صلة التكملة) ١(

الثالثاء، ولكن حمقق الذيل اختار نسخة خمطوءة إذ ثبت والدته يف الثاين والعشرين من ربيع االول وترك 
  .لكالنسخة الصحيحة اليت تنص على ان والدته يف الثاين عشر إذ ثبتها يف اهلامش، فليالحظ ذ

ذكر احلسيين يف صلة التكملة والذهيب يف تاريخ االسالم ان وفاته كانت يف اخلامس من شوال، ) ٢(
  .وحدد اليونيين وفاته بأا كانت سحر يوم السبت

أيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٥٠٤ - ٥٠١ / ١: ، ذيل مرآة الزمان لليونيين٢١٦ذيل الروضتني (*) 
 ٣٦٥ - ٣٦٢ / ١، فوات الوفيات ٢٦٠ - ٢٥٩ / ٥:  العرب،١٩٧ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا 
 ٧: ، النجوم الزاهرة٢٣٥ / ١٣، البداية والنهاية ٢٧٢ - ٢٦٨ / ٢٠، عيون التواريخ ١٣١الترمجة 

، ١٤٣: ، نكت اهلميان١٠٧٤ الترمجة ٥١٩ - ٥١٨ / ١: ، بغية الوعاة للسيوطي٢٠٨ - ٢٠٧/ 
  .٣٠١ / ٥: شذرات الذهب

[ * ]  

)٢٣/٣٥٣(  

  

  .ابن جنا االربلي الضرير الرافضي نزيل دمشق
  .كان باهرا يف علوم االوائل

أقرأ يف بيته مدة، وكان يقرئ الفالسفة واملسلمني والذمة، وله هيبة وصولة، إال أنه كان خيل بالصلوات، 
  .وطويته خبيثة، وكان قذرا، ال يتوىف النجاسات، ابتلي بأمراض وعمر، وكان أحد االذكياء

  ).٢( سنة ستني وست مئة وله أربع وسبعون سنة )١(مات 
  

 بن احلسني اهلذباين االربلي العالمة شرف الدين أبو عبد اهللا احلسني بن إبراهيم*  االربلي - ٢٥٤
  .الشافعي اللغوي
  ).٣ (٥٦٨ولد بإربل سنة 

وقدم دمشق فسمع الكثري من اخلشوعي، وعبد اللطيف بن أيب سعد، وحنبل، والكندي، وعدة، 
  .ببغداد من الفتح بن عبد السالم، ومجاعةو

__________  
  .ذكر اليونيين وأبو شامة انه تويف يف أواخر ربيع اآلخر واقتصر غريمها على ذكر الشهر فقط) ١(
  .ذكر اليونيين يف الذيل والذهيب يف التاريخ انه ولد يف سنة ست ومثانني ومخس مئة) ٢(



 ١٢٥ / ١، ذيل مرآة الزمان ٤١لحسيين الد الثاين الورقة ، صلة التكملة ل٢٠١: ذيل الروضتني(*) 
، الوايف ٢٢٨ / ٥: ، العرب١٤٩ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١٢٦ -

 الترمجة ٥٢٨ / ١، بغية الوعاة ١٦٨ / ٢٠، عيون التواريخ ٢٩٦ الترمجة ٣١٨ / ١٢: بالوفيات
  ).الكوراين(افوا يف نسبته ، واض٢٧٤ / ٥: ، شذرات الذهب١٠٩٦

يف صلة التكملة وذيل مرآة الزمان والبغية ان مولده كان يف يوم االثنني السابع عشر من ربيع ) ٣(
  .االول

  .ويف عيون التواريخ انه ولد يف سابع ذي القعدة
[ * ]  

)٢٣/٣٥٤(  

  

ويدريها وحيلها، " قامات امل" و " خطب ابن نباتة " و " ديوان املتنيب " وكان رأسا يف اآلداب، حيفظ 
  .وكان ثقة خريا خترج به الفضالء

  .وروى عنه الدمياطي، وأبو إسحاق املخرمي، وحممد ابن الزراد، وقطب الدين ابن اليونيين، وآخرون
  .ذي القعدة سنة ست ومخسني وست مئة) ١(مات يف ثاين 

  
 بن علي االزدي، املهليب،  بن حممدالصاحب االوحد اء الدين أبو العالء زهري*  البهاء زهري - ٢٥٥

  .املكي، مث القوصي، الكاتب
  .مشهور وشعر رائق" ديوان " له 

  .سنة إحدي ومثانني ومخس مئة) ٢(مولده 
  .ومسع من علي بن أيب الكرم البناء

  كتب االنشاء للسلطان امللك الصاحل جنم الدين، مث يف اآلخر
__________  

 يف عصر يوم اجلمعة واكتفى السيوطي يف البلغة بذكر اليوم فقط وهو يف ذيل مرآة الزمان انه تويف) ١(
  .يوم اجلمعة، وذكر أبو شامة يف ذيل الروضتني انه تويف يف ثالث ذي القعدة

، صلة التكملة للحسيين الد الثاين ٣٣٨ - ٣٣٢ / ٢: ، وفيات االعيان٢٠١: ذيل الروضتني(*) 
ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا : (، تاريخ االسالم للذهيب١٩٧ - ١٨٤ / ١: ، ذيل مرآة لليونيين٤٢الورقة 

 / ٢٠: ، عيون التواريخ٢٣٠ / ٥: ، العرب١٢١ / ٢: ، دول االسالم١٥٤ - ١٥٣ الورقة ٢٠
 ١ج : ، السلوك ملعرفة دول امللوك للمقريزي٢١٢ - ٢١١ / ١٣: ، البداية والنهاية١٨٨ - ١٧٩



، ٣٠:  الترمجة٥٦٧ / ١: سن احملاضرة، ح٦٣ - ٦٢ / ٧، النجوم الزاهرة ٤١٣ ص ٢قسم 
، والزركلي يف ١٨٧ / ٤، وقد أشار كحالة يف معجم املؤلفني ٢٧٧ - ٢٧٦ / ٥: شذرات الذهب

  . إىل مصادر أخري قدمية وحديثة٥٢ / ٣) ٤ط (االعالم 
نقل ابن خلكان عن البهاء زهري أنه ولد يف خامس ذي احلجة، وذكر احلسيين أنه ولد يف ليلة ) ٢(

  .امس من ذي احلجةاخل
[ * ]  

)٢٣/٣٥٥(  

  

أبعده السلطان، فوفد على صاحب حلب امللك الناصر، مث يف آخر أمره افتقر وباع كتبه، وكان ذا 
  .مكارم وأخالق

  .سنة ست ومخسني وست مئة، يف ذي القعدة) ١(تويف 
  

تابكي مملوك السلطان  النوري االالسلطان بدر الدين أبو الفضائل لؤلؤ االرمين*  امللك الرحيم - ٢٥٦
  .نور الدين أرسالن شاه ابن السلطان عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسنقر صاحب املوصل
كان من أعز مماليك نور الدين عليه، وصريه أستاذ داره وأمره، فلما تويف متلك ابنه القاهر، ويف سنة 

 رمحه اهللا، فنهض لؤلؤ بتدبري اململكة، وفاة امللك العادل سلطن القاهر عز الدين مسعود ولده ومات
والصيب وأخوه صورة، ومها ابنا بنت مظفر الدىن صاحب إربل، أقامهما لؤلؤ واحدا بعد واحد، مث 

  .تسلطن هو يف سنة ثالثني وست مئة
وكان بطال شجاعا حازما مدبرا سائسا جبارا ظلوما، ومع هذا فكان حمببا إىل الرعية، فيه كرم ورئاسة، 

من أحسن الرجال شكال، وكان يبذل للقصاد ويداري ويتحرز ويصانع التتار وملوك االسالم، وكان 
  وكان عظيم

__________  
ذكر ابن خلكان أن البهاء زهريا تويف قبيل املغرب يوم االحد رابع ذي القعدة، وذكر احلسيين أنه ) ١(

ملغرب من يوم االحد رابع ذي القعدة تويف يف عشية اخلامس منه، أما اليونيين فقد ذكر أنه تويف قبل ا
  .خامسه: وقيل: قال
  :ذيل الروضتني: سريته مشهورة يف الكتب اليت تناولت تاريخ هذه احلقبة منها(*) 

ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٤٤ / ٨: ، كرت الدرر وجامع الغرر للداوداري٢٠٣
 مرآة ٢١٦ / ٢٠: ، عيون التواريخ٢٤٠ / ٥، العرب ١٢٢ / ٢: ، دول االسالم١٧١ الورقة ٢٠



 / ٥: ، شذرات الذهب٧٠ / ٧: ، النجوم الزاهرة٢١٣ / ١٣: ، البداية والنهاية١٤٨ / ٤: اجلنان
٢٨٩.  
[ * ]  

)٢٣/٣٥٦(  

  

اهليبة خليقا لالمارة، قتل عدة أمراء وقطع وشنق وهذب ممالك اجلزيرة، وكان الناس يتغالون ويسمونه 
  .كثري البحث عن أحوال رعيتهقضيب الذهب، وكان 

عاش قريبا من تسعني سنة ووجهه مورد وقامته حسنة، يظنه من يراه كهال، وكان حيتفل لعيد الشعانني 
لبقايا فيه من شعار أهله، فيمد مساطا عظيما إىل الغاية، وحيضر املغاين، ويف غضون ذلك أواين اخلمور، 

يعظم : ال، فمقت الحياء شعار النصارى، وقيل فيهفيفرح وينثر الذهب من القلعة، ويتخاطفه الرج
من : إىل اد قالت أرمنيته* ويزعم أن اهللا عيسى ابن مرمي إذا نبهته خنوة أرحيية * أعياد النصارى حمبة 

إنه سار إىل خدمة هوالكو، وتلطف به وقدم حتفا جليلة، منها جوهرة يتيمة، وطلب أن يضعها يف : وقيل
رك أذنه، وأدخل احللقة يف أذنه مث رجع إىل بالده متوليا من قبله، وقرر عليه ماال أذن هوالكو فاتكأ فف

  .يف ثالث شعبان باملوصل سنة سبع ومخسني وست مئة) ١(حيمله، مث مات 
فلما مات متلك ولده امللك الصاحل إمساعيل وتزوج بابنة هوالكو فأغضبها وأغارها، ونازلت التتار 

رة أشهر، مث أخذت، وخرج إليهم الصاحل باالمان فغدرا به، واستباحوا املوصل، واستمر احلصار عش
  .املوصل، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

وبدر الدين ممن كمل الثمانني، وكان ابنه الصاحل إمساعيل قد سار يف العام الذي قتل فيه إىل مصر، 
إيلكا، فتنمر هوالكو، وبعث واستنجد باملسلمني وأقبل فالتقى العدو بنصيبني فهزمهم، وقتل مقدمهم 

  سنداغو،
__________  

  .يف تاريخ االسالم للذهيب أنه مات يوم اجلمعة) ١(
[ * ]  

)٢٣/٣٥٧(  

  

  فنازل املوصل أشهرا، وجرى ما ال يعرب عنه
 امللك املعظم أبو املفاخر تورانشاه ابن السلطان الكبري ااهد صالح الدنيا*  املعظم احلليب - ٢٥٧



  . بن أيوب، آخر من بقي من إخوتهوالدين يوسف
  .ولد سنة سبع وسبعني ومخس مئة

  .فسمع بدمشق من حيىي الثقفي، وابن صدقة احلراين، وأجاز له عبد اهللا بن بري
انتخب له شيخنا الدمياطي جزءا مسعه منه هو وسنقر القضائي والقاضي شقري أمحد بن عبد اهللا، والتاج 

  .عوا منه يف حال االستقامة، فإنه كان يتناول املسكرحممد بن أمحد النصييب ومجاعة، مس
وكان كبري آل بيته، وكان السلطان امللك الناصر يوسف يتأدب معه وجيله النه أخو جده، فكان 

يتصرف يف اخلزائن واملماليك، وقد حضر غري مصاف، وكان فارسا شجاعا عاقال داهية، وكان مقدم 
قدم يوم كسره اخلوارزمية يف سنة مثان وثالثني وست مئة بقرب العساكر احللبية من دهر، وهو كان امل

الفرات فأسر يومئذ مثخنا باجلراح، وازم أصحابه، وقتل يومئذ امللك الصاحل ولد امللك االفضل علي 
  .ابن صالح الدين

  وملا أخذ
__________  

  ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٤٢٩ / ١: ذيل مرآة الزمان(*) 
 ٤٤٤ - ٤٤٣ / ١٠: ، الوايف بالوفيات٢٤٥ / ٥:  العرب١٢٤ / ٢: ، دول االسالم١٧٧الورقة 
، ٤٤١ / ١: ، السلوك ملعرفة دول امللوك للمقريزي٢٣٤ / ٢٠: ، عيون التواريخ٤٩٣٤الترمجة 

 - ٢٦٨، شفاء القلوب يف مناقب بين أيوب المحد بن ابراهيم احلنبلي ص ٩٠ / ٧: النجوم الزاهرة
، ترويح القلوب يف ذكر ملوك بين أيوب للمرتضى ٢٩٢ / ٥ شذرات الذهب ٢٣ الترمجة ٢٦٩

  .١٠٠ص ) ١٩٦٩ط الترقي دمشق (الزبيدي 
[ * ]  

)٢٣/٣٥٨(  

  

هوالكو حلب عصت قلعتها وا املعظم ها فحماها مث سلمها باالمان وعجز عنها ومل يعش بعدها إال 
  .أياما

  . ومخسني وست مئة عن إحدى ومثانني سنة، ودفن بدهليز دارهربيع االول سنة) ١(مات يف أواخر 
  

 أخو صاحب الشام امللك الظاهر غازي ابن امللك العزيز حممد ابن الظاهر غازي*  الظاهر - ٢٥٨
  .امللك الناصر يوسف يلقب سيف الدين، وهو شقيق الناصر

اية، ولقد أراد مجاعة من االمراء كان شجاعا جوادا مليح الصورة كرمي االخالق عزيزا على أخيه إىل الغ



  .العزيزية القبض على الناصر ومتليك هذا فشعر م السلطان ووقعت الوحشة
ويف أول سنة مثان ومخسني زالت دولة الناصر وفارق غازي أخاه، فاجتمع بغزة على طاعته البحرية، 

  . حتفهماوسلطنوه فدمههم هوالكو، مث اجتمع االخوان ودخال الربية وتوجها معا إىل
وخلف غازي ولدا بديع احلسن، امسه زبالة، وأمة جارية امسها وجه القمر، فتزوجت بأيد غدي العزيزي 

مث بالبيسري، ومات زبالة مبصر شابا، وقتل غازي صربا مع أخيه بأذربيجان، فذكر ابن واصل أن 
  هوالكو أحضر

  يف طاعتكما يف البالد أحد، وإن من فيها : أنت قلت: الناصر وأخاه وقال
__________  

  .يف تاريخ االسالم للذهيب والوايف أنه تويف يف السابع والعشرين منه) ١(
 / ٥: ، العرب١٢٥: / ، دول االسالم١٩٢ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم (*) 

 ٤٢١: ، شفاء القلوب يف مناقب بين أيوب المحد بن ابراهيم احلنبلي٢٠٦ / ٧: ، النجوم الزاهرة٢٥٥
  .٢٩٨ / ٥: ، شذرات الذهب١٠٨الترمجة 
[ * ]  

)٢٣/٣٥٩(  

  

أنا يف توريز يف قبضتك، كيف يكون يل حكم على من هناك ؟ فرماه بسهم : حىت غررت باملغل ؟ فقال
فرماه ! اسكت تقول هلذا الكلب هذا القول، وقد حضرت : الصنيعة ياخوند، فقال أخوه: فصاح

  ).١(ربت عنق الظاهر وأصحاما هوالكو بسهم آخر قضى عليه، وض
  

 ابن حسني املصلي االمام اود الذكي أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد*  شعلة - ٢٥٩
  .وأشياء" الشاطبية " وشارح " الشمعة يف السبعة " احلنبلي املقرئ شعلة، ناظم 

واية اجلودة، وكان صاحلا خريا تقيا تال على علي بن عبد العزيز االربلي، وله نظم يف غاية االختصار 
  .متواضعا

كان شعلة نائما إىل جنيب : مسعت أبا احلسن علي بن عبد العزيز قال: حدثين تقي الدين أبو بكر املقصايت
رأيت اآلن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطلبت منه العلم فأطعمين مترات، قال أبو : فاستيقظ فقال

تويف يف : ح عليه، وكان املقصايت قد جلس إىل شعلة، ومسع حبوثه، فقال يلفمن ذلك الوقت فت: احلسن
  .، عاش ثالثا وثالثني سنة)٢(صفر سنة ست ومخسني وست مئة 

__________  



   كما مر ذلك يف هذا الكتاب وكما يفهم من عبارة الذهيب يف٦٥٩وذلك يف أواخر سنة ) ١(
  ".دول االسالم " 

 يف التاريخ إىل الشهر الذي حدثت فيه وفاته هو وأخوه وامنا اكتفى بادراج ومل يشر الذهيب يف العرب وال
  .٦٥٩امسيهما ضمن وفيات سنة 

: ، العرب١٢١ / ٢: ، دول االسالم١٦٢ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب (*) 
ة عشرة، الوايف  الترمجة الرابعة من الطبقة السادس٥٣٦ / ٢: ، معرفة القراء الكبار٢٣٤ / ٥

، غاية النهاية يف ٣٦٤ الترمجة ٢٥٦ / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة٤٦٩ الترمجة ١٢٢ / ٢: بالوفيات
، طبقات النحاة واللغويني البن قاضي ٢٧٨٠ الترمجة ٨١ - ٨٠ / ٢: طبقات القراء البن اجلزري

  .٢٨٢ - ٢٨١ / ٥، شذرات الذهب ٣٠ الترمجة ٥٥ / ١شهبة 
وقرأت على بعض شيوخنا أنه تويف سنة مخسني واهللا : عد أن نقل قول الذهيب هذاقال ابن رجب ب) ٢(

  .أعلم
[ * ]  

)٢٣/٣٦٠(  

  

 بن حممد ابن يوسف شيخ القراء العالمة مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن حسن*  الفاسي - ٢٦٠
  ".شرح الشاطبية " الفاسي مصنف 

لقاضي اء الدين ابن شداد وطائفة، وتفقه اليب أخذ القراءات عن ابن عيسى، وأصحاب الشاطيب، وا
  .حنيفة، وكان رأسا يف القراءات والنحو، دينا صينا، وقورا متثبتا، مليح اخلط

أخذ عنه بدر الدين الباذقي، واء الدين ابن النحاس، وحسني بن قتادة الشريف، والشيخ عبد اهللا بن 
  .رفيعا اجلزري، وآخرون، واستوطن حلب

  ).٢(سنة ست ومخسني وست مئة، وله نيف وسبعون سنة ) ١(ع اآلخر مات يف ربي
  

   بنالوزير الكبري املدبر املبري مؤيد الدين حممد* *  ابن العلقمي - ٢٦١
__________  

، ١٦٤ - ١٦٣ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ١٩٩: ذيل الروضتني(*) 
، الترمجة االوىل ٥٣٣ / ٢: ، معرفة القراء الكبار٢٣٥ / ٥: ، العرب١٢٢ - ١٢١ / ٢: دول االسالم

 / ٢: ، اجلواهر املضية للقرشي٨٢٠ الترمجة ٣٥٤ / ٢: من الطبقة السادسة عشرة، الوايف بالوفيات
 الترمجة ١٢٣ - ١٢٢ / ٢: ، غاية النهاية من طبقات القراء البن اجلزري١٤٣ الترمجة ٤٦ - ٤٥



  .٢٨٤ - ٢٨٣ / ٥، شذرات الذهب ٦٩ / ٧: ، النجوم الزاهر٢٩٤٢
وجاءنا اخلرب من حلب مبوت الشيخ أيب عبد اهللا : ذكر أبو شامة يف حوادث شهر ربيع اآلخر قوله) ١(

  .الفاسي، وقد نقل الذهيب ذلك يف تاريخ االسالم
  .يف تاريخ االسالم ومعرفة القراء الكبار وغاية النهاية أنه ولد بعد الثمانني ومخس مئة) ٢(

، جامع التواريخ لرشيد الدين فضل اهللا اهلمداين ٢٣٧ - ٢٣٦: الفخري يف اآلداب السلطانية *) (*
  = [ * ]تاريخ االسالم ) صفحات متفرقة( احلوادث اجلامعة ٢٦٤ - ٢٦٢ ص ١ ج ٢الد 

)٢٣/٣٦١(  

  

  .بن علي بن أيب طالب ابن العلقمي البغدادي الرافضي وزير املستعصم) ١(حممد 
لته أربع عشرة سنة فأفشى الرفض فعارضه السنة، وأكبت، فتنمر، ورأى أن هوالكو على وكانت دو

قصد العراق فكاتبه وجسره وقوى عزمه على قصد العراق، ليتخذ عنده يدا، وليتمكن من أغراضه، 
وحفر لالمة قليبا، فاوقع فيه قريبا، وذاق اهلوان، وبقي يركب كديشا وحده، بعد أن كانت ركبته 

  .موكب سلطان، فمات غبنا وغما، ويف اآلخرة أشد خزيا وأشد ننكيالتضاهي 
وكان أبو بكر ابن املستعصم والدويدار الصغري قد شدا على أيدي السنة حىت ب الكرخ، ومت على 

  الشيعة بالء عظيم، فحنق لذلك مؤيد الدين
ليفة وحنو السبعني من أهل بالثأر بسيف التتارمن السنة، بل ومن الشيعة واليهود والنصارى، وقتل اخل

العقد واحلل، وبذل السيف يف بغداد تسعة وثالثني ارا حىت جرت سيول الدماء وبقيت البلدة كأمس 
  ).٢(الذاهب، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وعاش ابن العلقمي بعد الكائنة ثالثة أشهر، وهلك 

  .ومات قبله بأيام أخوه الصاحب علم الدين أمحد
  .بنه حممد أحد البلغاء املنشئنيومات بعده ا

  .وعاش الوزير ستا وستني سنة
__________  

، الوايف ٢٢٥ / ٥، العرب ١٢٢ / ٢، دول االسالم ١٦٥ - ١٦٤ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (
، ٤١٥ الترمجة ٢٥٥ - ٢٥٢ / ٣: ، فوات الوفيات١١٤ الترمجة ١٨٦ - ١٨٤ / ١: بالوفيات

 - ٢١٢ / ١٣: ، البداية والنهاية١٤٧ / ٤: ، مرآة اجلنان١٩٤ - ١٩٣ / ٢٠: عيون التواريخ
  .٢٧٢ / ٥: ، شذرات الذهب٦٤١ - ٦٤٠:  العسجد املسبوك٢١٣

  .حمرف" حممد بن أمحد : " يف البداية والنهاية ويف الشذرات) ١(
سنة يعين (ذكر ابن كثري يف البداية والنهاية أنه تويف يف مستهل مجادى اآلخرة من هذه السنة ) ٢(



، وأضاف الصفدي ٦٥٧وذكر الصفدي يف الوايف وابن شاكر يف الفوات أنه تويف يف أوائل سنة ) ٦٥٦
  .٥٩١أن مولده كان يف شهر ربيع االول سنة 

[ * ]  

)٢٣/٣٦٢(  

  

 ابن سعيد بن االمام القدوة شيخ خراسان سيف الدين أبو املعايل سعيد بن املطهر*  الباخرزي - ٢٦٢
  .رزي نزيل خباريعلي القائدي الباخ

كان إماما، حمدثا، ورعا زاهدا، تقيا، أثريا، منقطع القرين، بعيد الصيت، له وقع يف القلوب ومهابة يف 
  .النفوس

  ، ومسع من املؤيد الطوسي وغريه، وببغداد من علي بن حممد)١(صحب الشيخ جنم الدين اخليوقي 
ن محدي، ومشرف اخلالصي، وبنيسابور من املوصلي، وأيب الفتوح احلصري، وإمساعيل بن سعد اهللا ب

  .إبراهيم بن ساالر اخلوارزمي
إنه قدم بغداد وله إحدى عشرة سنة، فسمع من ابن اجلوزي، فإنه ولد يف تاسع شعبان سنة ست : وقيل

  .ومثانني
  .هو احملدث احلافظ الزاهد الواعظ) ٢: (ابن الفوطي، فقال فيه" معجم االلقاب " وقد ذكره يف 

  .ا يا عارفا، تقيا فصيحا، كلماته كالدركان شيخ
وشيخه لبس من إمساعيل القصري، عن حممد بن ناكيل، ) ٣(روى عن أيب اجلناب اخليوقي، ولبس منه 

عن داود بن حممد، عن أيب العباس بن إدريس، عن أيب القاسم بن رمضان، عن أيب يعقوب الطربي، عن 
  رجوري، عن أيب يعقوبأيب عبد اهللا بن عثمان، عن أيب يعقوب النه

__________  
، الوايف ٢٥٤ / ٥: ، العرب١٩١ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (تاريخ االسالم للذهيب (*) 

  .٢٩٨ / ٥: ، شذرات الذهب٣٦٩ الترمجة ٢٦٢ / ١٥: بالوفيات
  .هو جنم الدين الكربى، وقد مرت ترمجته) ١(
  .ضاع هذا القسم من كتاب ابن الفوطي) ٢(
  .لبس خرقة التصوف: يعين) ٣(

[ * ]  

)٢٣/٣٦٣(  

  



هو لبسها من يد كميل بن زياد، عن علي رضي اهللا : السوسي، عن عبد الواحد بن زيد عن احلسن قال
  .عنه

قرأت يف سرية الباخرزي : قال ابن الفوطي! هذه الطرق ظلمات مدهلمة ما أشبهها بالوضع : قلت
كان الشيخ متابعا للحديث يف االصول : له، فقاللشيخنا منهاج الدين النسفي، وكان متأدبا بأفعا

  والفروع، مل ينظر يف تقومي والطب، بل إذا وصف له دواء خالفهم متابعا
، وكانت طريقته عارية عن التكلف، كان يف علمه وفضله كالبحر الزاخر، ويف احلقيقة مفخر )١(للسنة 

املسلمني والكفار، ومته اشتهر علم االثر مبا االوائل واالواخر، له اجلاللة والوجاهة، وانتشر صيته بني 
وراء النهر وتركستان، وكان علمهم اجلدل والقول باخلالفيات وترك العمل، فأظهر أنوار االخبار يف 

  .تلك الديار
ولد بباخرز، وهي والية بني نيسابور وهراة قصبتها مالني، وصحب جنم الكربى، واء الدين السالمهي، 

  .دا االشنهي، وسعد الدين الصرام اهلروي، وخمتارا اهلروي، وحج يف صباهوتاج الدين حممو
مث دخل بغداد ثانيا، وقرأ على السهروردي، وخبراسان على املؤيد الطوسي، وفضل اهللا بن حممد بن أمحد 
النوقاين، مث تكلم بدهستان على الناس، وقرأ على اخلطيب جالل الدين ابن الشيخ شيخ االسالم برهان 

  .يف الفقه من تصانيف أبيه" اهلداية " ين املرغيناين كتاب الد
  .مث قدم خوارزم، وقرأ ببخارى على احملبويب، والكردري، وأيب رشيد االصبهاين

  وملا خرب التتار خبارى وغريها أمر جنم الدين الكربى أصحابه
__________  

خذ الدواء الذي يقرره، بل حتض هذا كالم غري دقيق، إذ السنة ال متنع من استشارة الطبيب وأ) ١(
  .عليه

[ * ]  

)٢٣/٣٦٤(  

  

باخلروج من خوارزم إىل خراسان منهم سعد الدين، وآخى بني الباخرزي وسعد الدين، وقال 
  .اذهب إىل ما وراء النهر: للباخرزي

ويف تلك االيام هرب خوارزم شاه، فقدم سيف الدين خبارى وقد احترقت وما ا موضع يرتل به، 
 ا، وجتمع إليه الناس، فقرأ هلم البخاري على مجال الدين عبيداهللا بن إبراهيم احملبويب سنة اثنتني فتكلم

  وعشرين وست مئة، مث أقام،
ووعظ وفسر، وملا غمرت خبارى أخذوا يف حسده وتكلموا يف اعتقاده، وكان يصلي صالة التسبيح 



  .مجاعة وحيضر السماع
 القالن، وهو أن يعد الناس ويأخذ من الرأس دينارا والعشر من وملا جاء حممود يلواج خبارى ليضع

التجارة، فدخل على سيف الدين فرأى وجهه يشرق كالقمر، وكان الشيخ مجيال حبيث إن جنم الدين 
الكربى أمره ملا أتاه أن ينتقب لئال يفتنت به الناس، فأحب يلواج الشيخ ووضع بني يديه ألف دينار، فما 

  .التفت إليها
 خرج ببخارى التارايب وحشد ومجع فالتقى املغل وأوهم أنه يستحضر اجلن، ومل يكن مع مجعه سالح مث

فاغتروا بقوله، فقتلت املغل يف ساعة سبعة آالف منهم أوهلم التارايب، فأوهم خواصه أنه قد طار، وما جنا 
  .إال من تشفع بالباخرزي، لكن ومستهم التتار بالكي على جباههم

) ١( ووقع خوف الباخرزي يف قلوب الكفار، فلم خيالفه أحد يف شئ يريده، وكان بايقوا :إىل أن قال
أخو قآن ظاملا غامشا سفاكا، قتل أهل ترمذ حىت الدواب والطيور والتحق به كل مفسد، فشغبوه على 

  .ما جاء إليك، وهو يريد أن يصري خليفة: الباخرزي، وقالوا
   سأرى بعد هذا الذل عزا، فلما قرب مات بايقوا، فأطلقوا الشيخاين: فطلبه إىل مسرقند مقيدا، فقال

__________  
  .هذا وأمثاله أمساء تترية تكتب بأشكال خمتلفة، وقد حافظنا على رسم املخطوطة جهد املستطاع) ١(

[ * ]  

)٢٣/٣٦٥(  

  

  .وأسلم على يده مجاعة
ديل، فسأله أهل مسرقند أن يقيم وزار خبرتنك قرب البخاري وجدد قبته وعلق عليها الستور والقنا

  .عندهم، فأقام أياما ورجع إىل خبارى، وأسلم على يده أمري وصار بوابا للشيخ، فسماه الشيخ مؤمنا
  وعرف الشيخ بني التتار بالغ شيخ، يعين الشيخ الكبري، وبذلك كان يعرفه

ذ له العهد باالسالم، بن توشي بن جنكزخان من سقسني رسوال ليأخ) ١(هوالكو، وقد بعث إليه بركة 
وكان أخوه باتوا كافرا ظلوما قد استوىل على بالد سقسني وبلغار وصقالب وقفجاق إىل الدربند، 

بركة حر، وكان باتوا مع كفره حيب الشيخ، فلما عرف أن أخاه : وكان لربكة أخ أصغر منه يقال له
ن له، فسار من بلغار إىل جند مث بركة خان قصد صار مريدا للشيخ فرح فاستأذنه يف زيارة الشيخ فأذ

إىل أترار، مث أتى خبارى، فجاء بعد العشاء يف الثلوج فما استأذن إىل بكرة، فحكى يل من ال يشك يف 
قوله أن بركة خان قام تلك الليلة على الباب حىت أصبح، وكان يصلي يف أثناء ذلك، مث دخل فقبل 

 وأسلم مجاعة من أمرائه، وأخذ الشيخ عليهم رجل الشيخ، وصلى حتية البقعة فاعجب الشيخ ذلك،



إنك قصدتنا ومعك خلق : العهد، وكتب له االوراد والدعوات، وأمره بالرجوع، فلم تطب نفسه، فقال
  .كثري، وما يعجبين أن تأمرهم باالنصراف، الين أشتهي أن تكون يف سلطانك

عل، ورجع، وأظهر شعار امللة، وأسلم زوجة فأمره باختاذ أربع وفراق الباقيات فف) ٢(وكان عنده ستون 
معه مجاعة، وأخذوا يف تعليم الفرض، وارحتل إليه االئمة، مث كانت بينه وبني ابن عمه هوالكو حروب، 

  .ومات بركة خان يف ربيع اآلخر سنة مخس وستني، وكانت خرياته متواصلة إىل أكثر العلماء
__________  

أيا صوفيا  (٢٦٥الورقة " تاريخ االسالم "  من ٦٦٥ات سنة ترجم له الذهيب ترمجة جيدة يف وفي) ١(
  .خبطه) ٣٠١٣

  .ستني: يف االصل) ٢(
[ * ]  

)٢٣/٣٦٦(  

  

وكان املستعصم يهدي من بغداد إىل الباخرزي التحف، من ذلك مصحف خبط االمام علي رضي اهللا 
  عنه، وكان مظفر الدين أبو بكر بن سعد
  .ة ألف دينار، وأنفذ له لؤلؤ صاحب املوصلصاحب شرياز يهدي إىل الشيخ يف السن

وأهدت له ملكة بنت أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان سن النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي كسر 
  .يوم أحد

  .وكان مينع التتار من قصد العراق، ويفخم أمر اخلليفة
  .بلبانوممن راسله سلطان اهلند ناصر الدين أيبك، وصاحب السند وملتان غياث الدين 

وبعث إليه منكو قآن ملا جلس على سرير السلطنة بأموال كثرية، وكذلك وزيره برهان الدين ): ١(قال 
مسعود بن حممود يلواج، وكان عاملا باخلالف والنكت، أنشأ مدرسة بكالباذ، وكان معتزليا، وكان إذا 

والن له هيبة يف قلوب إن أيب فعل ذلك، : جاء إىل الشيخ قبل العتبة ووقف حىت يؤذن له، ويقول
املقرئ، ) ٢(ومن مجلة املالزمني له جنم الدين ما قيل : قال! ملوكنا، حىت لو أمرهم بقتلي ملا توقفوا 

وسعد الدين سرجنبان، وروح الدين اخلوارزمي، ومشس الدين الكبري، وحممد كالنة، وأخي صادق، 
  .ونافع الدين بديع، مث سرد عدة

  .مانهوقد أجاز ملن أدرك ز: قال
يا قرة العني سل عيين هل اكتحلت : وامتدحه مجاعة منهم سعد الدين ابن محويه، كتب إليه بأبيات منها

  مبنظر حسن مذ غبت عن عيين ومدحه الصاحب اء الدين حممد بن حممد اجلويين، وابنه* 



__________  
  .يعين ابن الفوطي) ١(
  .هكذا قرأناها، ومل نعرفه) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٣٦٧(  

  

، وكان إذا رقي املنرب، تكلم على اخلواطر، )١(الصاحب عالء الدين عطا ملك صاحب الديوان 
  :ويستشهد بأبيات منها

فإن * وكلت إىل احملبوب أمري كله : وإن هو ناداين فكلي مسامع ومنه* إذا ما جتلى يل فكلي نواظر 
فيملي ويسقيين وأملي ويشرب تويف الشيخ * وما بيننا إال املدامة ثالث : شاء أحياين وإن شاء أتلفا ومنها

  ).٢(رمحه اهللا يف العشرين من ذي القعدة 
أعتق له ما نيف على أربع مئة مملوك، وأوصى أن يكفن يف خرقة شيخه جنم الكربى، وأن اليقرأ قدام 

سان، جنازته وال يناح عليه، وكان يوم وفاته يوما مشهودا مل يتخلف أحد، حزر العامل بأربع مئة ألف إن
ثالث مئة : جالل الدين حممد وبرهان الدين أمحد ومظهر الدين مطهر:  وهم-ومن تركته لكل ابن 

أعطي فيها ) ٤(من الفاقم ) ٣(وثالثني ثوبا ما بني قميص ومنديل وعمامة وفروة، وكانت له فروة آس 
 دينار، وكان ألف دينار، وكانت مسامري املداسات فضة، وكان له كرسي حتت رجليه مذهب خبمس مئة

له من اخليل واملواشي ما يساوي عشرة آالف دينار، وكان له من العبيد ستون عبدا من حفاظ القرآن 
  وتعلموا اخلط

__________  
  ".غازي العامل " جهان كشاي : وصاحب الكتاب املشهور) ١(
 هوامش  من العرب وعلى٦٥٩مل يذكر الذهيب هنا سنة وفاته، ووضع ترمجته يف حوادث سنة ) ٢(

 - ١٤٥١ / ٤: حوادثها يف تاريخ االسالم، وذكره ضمن من تويف يف هذه السنة من تذكرة احلفاظ
  .، ونص الصفدي عليها يف الوايف وكذا وضعه فيها ابن العماد يف الشذرات١٤٥٢

  .هكذا يف االصل) ٣(
  .الشديد السواد: الفاقم) ٤(

[ * ]  

)٢٣/٣٦٨(  

  



  ، منهم نافع الدين، وقد كتب)١ (والعربية ومسعوا احلديث، وسردهم
للشيخ أكثر من أربعني مصحفا وكتابا وحج وخلع عليه بالديوان، وله من الفالحني أزيد من ثالث مئة 

أما ترى : نفس وله قرى وبساتني عدة، ومساها، ورثاه ذه كمال الدين حسن بن مظفر الشيباين البلدي
وأن نور * قد رزئا وأن مشس املعايل والعلى غربت وأن دين اهلدى والشرع * أن سيف احلق قد صدأ 

بعد النيب على هذا الثرى وطئا شيخ * التقى والعلم قد طفئا مبوت سيف اهلدى والدين أفضل من 
ومن حوى * إليه كان اهلدى قد كان ملتجئا شأى االنام بأوصاف مهذبة * الزمان سعيد بن املطهر من 

مل يتخذ لعبا يوما وال هزؤا من كان شاهد أياما له * عاما يف نزاهته ما حواه يف االنام شآ قد عاش سبعني 
فلو يعاجل ملسوع به برئا * الشك شاهد عصر املصطفى ورأى حبر لفظ يزيل السقم أيسره * حسنت 

بنابه * حىت لو اختار مقرور به دفئا املوت حتم يهد الناس كلهم * وحر وعظ يذيب الصخر أهونه 
كال وال فات قحطانا وال سبأ يا ليت أذين * ما غادر املوت عدنانا وال مضرا ويصيد الليث والرشآ 

  .يف رزئه من فم الداعي له نبآ وهي طويلة غراء* صمت وال مسعت 
: - وأخربنا ابن عساكر عن املؤيد -أخربنا نافع اهلندي، أخربنا سعيد بن املطهر، أخربنا املؤيد الطوسي 

 حممد، أخربنا زاهر بن حممد، أخربنا إبراهيم اهلامشي، أخربنا أبو أخربنا السيدي، أخربنا سعيد بن
  مصعب، حدثنا مالك، عن

__________  
  .ابن الفوطي: يعين) ١(

[ * ]  

)٢٣/٣٦٩(  

  

  فإنك تواصل يا: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الوصال، قالوا" نافع، عن ابن عمر 
  ).١(متفق عليه "  أطعم وأسقى إين لست كهيئتكم إين: " رسول اهللا قال

  
  . املستنصري الشرايبمجال الدولة أمري اجليوش شرف الدين أبو الفضائل احلبشي*  إقبال - ٢٦٣

جعل يف سنة ست وعشرين وست مئة مقدم جيوش العراق، وأنشأ مدرسة يف غاية احلسن يف سنة مثان 
 أخرى سنة اثنتني وثالثني، ودرس ا زين وعشرين للشافعية، فدرس ا التاج االرموي، مث أنشأ مدرسة

الدين أمحد بن جنا الواسطي، وأنشأ مبكة رباطا، وله معروف كثري، وفيه دين وخشوع، وله حماسن 
وجود، غمر وبذل للصلحاء والشعراء، والتقى التتار يف سنة ثالث وأربعني فهزمهم، فعظم بذلك 

، )٢(يف خذمة املستعصم حنو احللة لزيارة املشهد وارتفع قدره وصار من أكرب امللوك، إىل أن توجه 



  .فمرض إقبال يف احللة، فيقال سقي يف تفاحة، فلما أكلها أحس بالشر
  ).٣(رجع إىل بغداد منحدرا يف شوال سنة ثالث ومخسني وست مئة فتويف ا 

__________  
 / ١ك ، وأخرجه مال)١١٠٢(ومسلم ) ١٩٦٢(و ) ١٩٢٢(هو يف البخاري : قال شعيب) ١(

  .٢٨٢، ٢٨١ / ٤والبيهقي ) ٢٣٦٠(، وابو داود ٣٠٠
 ٢٠، عيون التواريخ ٣٠٨: ، احلوادث اجلامعة٢٤٣، ٢٧ - ٢٢: الفخري يف اآلداب السلطانية(*) 
، الدارس يف أخبار ٥١ / ٧: ، النجوم الزاهرة٦١٣ - ٦١٢، العسجد املسبوك ٨٥ - ٨٤/ 

، وقد كتب املرحوم الدكتور ناجي معروف ٢٦١ / ٥: ، شذرات الذهب١٦٠ - ١٥٩ / ١: املدارس
 صفحات، والف كتاب ١٠٨ يف ١٩٦٦مطبعة االرشاد بغداد ) حياة اقبال الشرايب(رسالة بعنوان 

) ١٩٧٧ / ١٣٦٧الطبعة الثانية مبطبعة دار الشعب بالقاهرة (املدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة (
  . صفحة٥١٢يف 
  .ي بن أيب طالب رضي اهللا عنهمشهد أمري املؤمنني عل: يعين) ٢(
يف العسجد املسبوك أنه تويف يف يوم االثنني السابع والعشرين من شوال، وقد جعل ابن تغري بردي ) ٣(

  .٦٥٥وفاته سنة 
[ * ]  

)٢٣/٣٧٠(  

  

  .امللك مقدم جيش العراق جماهد الدين أيبك الدويدار الصغري*  الدويدار - ٢٦٤
لو مكنين أمري املؤمنني املستعصم :  املوصوفني الذي كان يقولأحد االبطال املذكورين والشجعان

  .لقهرت التتار ولشغلت هوالكو بنفسه
وكان مغرى بالكيمياء، له بيت كبري يف داره فيها عدة من الصناع والفضالء لعمل الكيمياء، وال تصح، 

: كيمياء، وحدثين، قالمضيت رسوال فأراين الدويدار دار ال: فحكى شيخنا حميي الدين ابن النحاس قال
يا ملك خذ هذا املثقال وألقه على عشرة آالف مثقال يصري الكل ذهبا، ففعلت : عارضين فقري، وقال

ال أعرفها لكن رجل صاحل أعطاين مخسة مثاقيل : فصح قوله، مث لقيته بعد مدة فقلت علمين الصنعة، قال
ي يل مثقال أنفق منه، مث أراين الدويدار قطعة فأعطيتك مثقاال ومللك اهلند مثقاال وآلخرين مثقالني وبق

  .فوالذ قد أمحيت وألقى عليها مغريب شيئا فصار ما محى منها ذهبا وباقيها فوالذ
إن اخلليفة قتل معه عدة من أعمامه وأوالده وابن اجلوزي وجماهد الدين : فيما أنبأين) ١(قال الكازروين 

ملوصل، ومحل رأسه ورأس امللك سليمان شاه وأمري الدويدار الذي تزوج ببنت بدر الدين صاحب ا



  .احلج فلك الدين فنصبوا باملوصل
__________  

، تاريخ االسالم للذهيب ٣٢٨: ، احلوادث اجلامعة٢٧١): صبيح(الفخري يف اآلداب السلطانية (*) 
   /٢، دول االسالم ١٦٢ الورقة امللحقة بالورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (

، العسجد ١٢٤ / ٢٠، عيون التواريخ ٤٤٣٢ الترمجة ٤٧٦ - ٤٧٥ / ٩: فيات، الوايف بالو١٢٢
  .٦٣٣: املسبوك

  .مل جند هذا النقل يف ما طبع باسم خمتصر التاريخ البن الكازروين) ١(
[ * ]  

)٢٣/٣٧١(  

  

 بن حممد بن حسني بن العالمة البارع موفق الدين قاسم بن هبة اهللا بن حممد*  ابن أيب احلديد - ٢٦٥
  .يب احلديد أبو املعايل املدائين االصويل االديب الكاتب البليغأ

  .أجاز له عبد اهللا بن أيب اد
أخذ عنه علي بن أجنب، والدمياطي، وله باع مديد يف النظم والنثر، وكان ابن العلقمي يكرمه وينوه 

ن العلقمي فتويف بعده بذكره كثريا وبذكر أخيه االوحد عز الدين أيب حممد عبداحلميد، فمات الوزير اب
املوفق بأربع ليال يف حنو اليوم اخلامس من مجادى اآلخرة سنة ست ومخسني بعد مقاساة تلك الشدائد 

ولقد عهدتك يف احلياة مسيعا عيين بكتك ولو تطيق * أبا املعايل هل مسعت تأوهي : فرثاه أخوه العز، فقال
من بعده شهرا وال أسبوعا * لوزير فلم تعش وجوارحي أجرت عليه جنيعا ووفيت للموىل ا* جواحني 

بيدي لفارقت احلياة مجيعا فما عاش العز بعد أخيه إال أربعة عشر * وبقيت بعد كما فلو كان الردى 
  .يوما

  .ويف معجم شيخنا الدمياطي أن موت املوفق يف رجب، واالول أصح
  

   ابن الشيخلدين يوسفالصاحب العالمة أستاذ دار اخلالفة حميي ا* *  ابن اجلوزي - ٢٦٦
__________  

  . من هذا اجلزء٣٣٥ و ٣٣٤مرت ترمجة املوفق وأخيه العز انظر الترمجة (*) 
  ) = [ * ]٢٣٣٠أسعد أفندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي (* *) 

)٢٣/٣٧٢(  

  



  .مجال الدين أيب الفرج ابن اجلوزي القرشي البكري احلنبلي
  .ومخس مئة) ١( ذي القعدة سنة مثانني ولد يف

  .ومسع من أبيه، وحيىي بن بوش، وأيب منصور عبد السالم، وذاكر ابن كامل، وابن كليب، وعدة
  .وتال بواسط للعشرة على ابن الباقالين حبضرة أبيه عندما أطلق من احلبس

  .روى عنه الدمياطي، والرشيد بن أيب القاسم، ومجاعة
  . وتصدر للفقه، ووعظودرس، وأفىت، وناظر،

وكان صدرا كبريا وافر اجلاللة ذا مست وهيبة وعبارة فصيحة، روسل به إىل امللوك، وبلغ أعلى املراتب، 
  .وكان حممود الطريقة حمببا إىل الرعية، بقي يف االستاذ دارية سائر أيام املستعصم

  .وأنشدنا لنفسه، ووصلين بذهبالبيه، " الوفا يف فضائل املصطفى " قرأت عليه كتاب : قال الدمياطي
كل أحد : أما رياسته وعقله فتنقل بالتواتر حىت قال السلطان امللك الكامل: قال مشس الدين ابن الفخر

وذلك لشدة مسكته وتصميمه وقوة نفسه، حتكى ! يعوزه عقل سوى حميي الدين فإنه يعوزه نقص عقل 
  لسويقة، وضج الناس وسقطت خشبةمر بباب الربيد فوقع حانوت يف ا: عنه عجائب يف ذلك
__________  

، ٣٢٨، احلوادث اجلامعة ٣٥ ب، صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة ٢٢٩ الورقة ١٠ج = 
 ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٣٤٠ - ٣٣٢ / ١: ذيل مرآة الزمان لليونيين

  - ٢٠٧ / ٢٠، عيون التواريخ ٢٣٧ / ٥: ، العرب١٢٢ / ٢: ، دول االسالم١٦٨الورقة 
، ٣٦٥ الترمجة ٢٦١ - ٢٥٨ / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة٢٠٣ / ١٣: ، البداية والنهاية٢١٠

  .٢٨٧ - ٢٨٦ / ٥:  شذرات الذهب٦٣٥: العسجد املسبوك
  .تصحفت يف املطبوع من العرب إىل مثان) ١(

[ * ]  

)٢٣/٣٧٣(  

  

  .على كفل البغلة فما التفت وال تغري
  .ناظر وال حيرك له جارحةوكان ي

  .أنشأ بدمشق مدرسة كبرية، وقدم رسوال غري مرة، وحدث بأماكن
ضربت عنقه صربا عند هوالكو يف صفر سنة ست ومخسني وست مئة يف حنو من سبعني صدرا من أعيان 

احملتسب مجال الدين عبدالرمحن، وشرف الدين عبد اهللا، وتاج الدين عبد ): ١(بغداد منهم أوالده 
  .لكرمي رمحهم اهللا



  
  :ابنه

  . الصاحب شرف الدين عبد اهللا بن يوسف ابن اجلوزي احلنبلي املدرس- ٢٦٧
من نبالء الرجال، كثري التالوة، جيد الفقيه وأصوله، وملا ويل أخوه العالمة االوحد مجال الدين 

فعت بني يديه عبدالرمحن تدريس املستنصرية سنة اثنتني وأربعني ويل شرف الدين حسبة بغداد، ور
  .الغاشية، ودرس بالبشريية سنة ثالث ومخسني

وقد أرسله املستعصم إىل خراسان إىل هوالكو مث رجع، وأخرب بصحة عزمه على قصد العراق يف جيش 
عظيم، فلم يتسعدوا للقائه وملا خرج املستعصم إليه طلب منه أن ينفذ إىل خورستان من يسلمها، فنفذ 

ليفة، فتوجه مع مجاعة من املغول، وعرفهم حقيقة احلال، فلما رجع كان شرف الدين هذا خبامت اخل
هوالكو قد ترحل عن بغداد بعد أن صريها دكا، فلقيه بأسد آباذ فأعلم هوالكو بنصيحة شرف الدين 

  .الهل خورستان فقتله بأسد آباذ
__________  

  .٦٣٧ - ٦٣٥: وكوالصحيح ما أثبتناه، وانظر العسجد املسب" أوالد : " يف االصل) ١(
[ * ]  

)٢٣/٣٧٤(  

  

 ابن شيخ احلنابلة القاضي الرئيس صدر الدين أبو الفتح أسعد بن عثمان*  واقف الصدرية - ٢٦٨
  .وجيه الدين أسعد بن املنجى بن بركات بن املؤمل التنوخي الدمشقي املعدل

  .ولد سنة مثان وتسعني
  .ومسع من حنبل، وابن طربزذ

  . اخلباز، والعالء الكندي، وكان من كرباء البلدروى عنه الدمياطي، وابن
وجيه الدين، ومفيت الشام : سنة سبع ومخسني، فدفن مبدرسته، وهو أخو شيخينا) ١(مات يف رمضان 

  .زين الدين
  

  احملدث الرحال مفيد الطلبة حمب الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد* *  احملب - ٢٦٩
__________  

أيا (، تاريخ االسالم للذهيب ٤٩ صلة التكملة للحسيين الد الثاين الورقة ،٢٠٣: ذيل الروضتني(*) 
، ٣٩٤٧ الترمجة ٤٣ / ٩، الوايف بالوفيات ٢٣٩ / ٥: ، العرب١٧٠ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣صوفيا 



 وفيه ورد امسه أسعد بن املنجا بن بركات، والشك أن هذه ٢١٧ - ٢١٦ / ٢٠: عيون التواريخ
 / ٢: ، ذيل طبقات احلنابلة٢١٦ / ١٣ ه وليست له، البداية والنهاية ٦٠٦وىف التسمية هي جلده املت

  .٢٨٨ / ٥: ، شذرات الذهب٧١ / ٧: ، النجوم الزاهرة٣٧٩ الترمجة ٢٦٨
ذكر احلسيين يف صلة التكملة والذهيب يف تاريخ االسالم وابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة أنه ) ١(

  .تويف يف التاسع عشر من رمضان
 ٣ج ) ٢٣٢٤نسخة أسعد أفندي (عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصلي  *) (*

، تاريخ االسالم للذهيب ٥٥ب صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين الد الثاين الورقة  / ١٢٩الورقة 
 ٢٦٨  /٢:  ذيل طبقات احلنابلة٢٤٦ / ٥: ، العرب١٧٩ - ١٧٨ الورقة ٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا (
  .٢٩٢ / ٥: ، شذرات الذهب٣٨٠ الترمجة ٢٦٩ -

[ * ]  

)٢٣/٣٧٥(  

  

  .ابن أيب بكر حممد بن إبراهيم السعدي املقدسي الصاحلي احلنبلي
  .روى عن الشيخ موفق الدين حضورا، وعن ابن النب، وابن صصرى، وابن الزبيدي

اشغري، وبالغ، وكتب العايل وارحتل فأكثر عن ابن القبيطي، وابن أيب الفخار، وابن اخلازن، والك
  .والنازل، وأقام ببغداد سنوات يف الطلب

روى عنه الدمياطي، وابن اخلباز، وحممد ابن النمريي، وابنه الشيخ حممد ابن احملب، وآخرون، وعاش 
  .أربعني سنة

  .ثسنة مثان ومخسني وست مئة رمحه اهللا، ويف أوالده علم واعتناء باحلدي) ١(تويف يف مجادى اآلخرة 
  

 ابن السلطان امللك املعظم السلطان امللك الناصر صالح الدين أبو املفاخر داود*  الناصر داود - ٢٧٠
  .عيسى ابن العادل

  ).٢(مولده بدمشق سنة ثالث وست مئة 
__________  

ذكر احلسيين يف صلة التكملة والذهيب يف تاريخ االسالم وابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة وابن ) ١(
اد يف الشذرات أنه تويف يف الثاين والعشرين من مجادى اآلخرة، وإن انفرد احلسيين بذكر ليلة الثاين العم

  .والعشرين منه فاا تعترب يف التاريخ عندهم منه
   وهي ترمجة مطولة فيها كثري من شعره، تاريخ١٨٤ - ١٢٦ / ١: ذيل مرآة الزمان(*) 



: ، العرب١٢١ / ٢: ، دول االسالم١٥٣ - ١٤٩لورقة  ا٢٠ج ) ٣٠١٣أيا صوفيا : (االسالم للذهيب
، ٤٢٨ - ٤١٩ / ١:  فوات الوفيات١٧٦ - ١٦٨ / ٢٠: ، عيون التواريخ٢٣٠ - ٢٢٩ / ٥

 - ٦١ / ٧: ، النجوم الزاهرة٦٤٣: ، العسجد املسبوك٢١٤ / ١٣، البداية والنهاية ١٤٩الترمجة 
، ٧٥، الترمجة ٣٥٨ - ٣٤٦: م احلنبلي، شفاء القلوب يف مناقب بين أيوب، المحد بن إبراهي٦٢

 وللدكتور ناظم رشيد شيخو رسالة دكتوراه يف حياته وأدبه نوقشت يف ٢٧٥ / ٥: شذرات الذهب
  .١٩٨١كلية اآلداب جبامعة بغداد سنة 

  .يف مجادى اآلخرة) ٢(
[ * ]  

)٢٣/٣٧٦(  

  

القطيعي ببغداد، ومن ابن الليت أجاز له املؤيد الطوسي، وأبو روح اهلروي، ومسع يف كربه من أيب احلسن 
  .بالكرك

وكان فقيها حنفيا ذكيا، مناظرا، أديبا شاعرا بديع النظم، مشاركا يف علوم، تسلطن عند موت أبيه، 
وأحبه أهل البلد، فأقبل عماه الكامل واالشرف فحاصراه أشهرا، مث انفصل عن دمشق يف أثناء سنة 

لس وعجلون والصلت وقرى بيت املقدس سوى البلد ست وعشرين، وقنع بالكرك، وأعطوه معها ناب
فإنه أخذه االنربوز االفرجني الذي أجند الكامل، مث زوجه الكامل بابنته يف سنة تسع وعشرين، مث وقع 

بينهما ففارق البنت، مث بعد سنة ثالثني سار إىل املستنصر باهللا وقدم له حتفا واجتمع به وأكرمه بعد 
جتول ) ٢(وجنح الدجى وحف * ودان أملت بالكثيب ذوائبه : وهي) ١(قة امتناع بعمل قصيدته الفائ

وتبكي على تلك الطلول سحائبه إىل أن بدا من أشقر الصبح * غياهبه تقهقه يف تلك الربوع رعوده 
  :يراع له من أدهم الليل هاربه منها* قادم 

وأنت * ن يف شرع املعايل ودينها على كاهل اجلوزاء تعلو مراتبه أحيس* أال يا أمري املؤمنني ومن غدت 
  سباريته مغربة وسباسبه* والدو مقفر ) ٣(الذي تعزى إليه مذاهبه بأين أخوض الدو 

__________  
، والذهيب يف تاريخ االسالم الورقة ١٣٥ - ١٣٣ / ١: أورد القصيدة اليونيين يف ذيل املرآة) ١(

، وأمحد بن ابراهيم احلنبلي يف شفاء ٤٢٢ - ٤٢٠ / ١: ، وابن شاكر الكتيب يف فوات الوفيات١٥٠
طبعة  (٤٠٦ - ٤٠٢:  وغريها، وانظر رسالة الدكتور ناظم رشيد شيخو٣٥١ - ٣٤٨: القلوب
  ).املناقشة

: وليس بشئ، والتصحيح من خط املؤلف يف تاريخ االسالم وغريه، والوحف" وقف : " يف االصل) ٢(



  .الشديد السواد
  .الغالة: الدو) ٣(

[ * ]  

)٢٣/٣٧٧(  

  

* املهند مصلت ) ١(فكلهم حنوي تدب عقاربه وآتيك والعضب * وقد رصد االعداء يل كل مرصد 
بواهر جاه يبهر النجم ثاقبه فتقبل مين عبد * شباه قانيات ذوائبه وأنزل آمايل ببابك راجيا ) ٢(طرير 

 وتعلي حملي فالسها *ال يغالبه وتنعم يف حقي مبا أنت أهله ) ٣(له الدهر عبدا خاضعا * رق فيغتدي 
* تشرف قدر النريين جالببه وتركبين نعمى أياديك مركبا * ال يقاربه وتلبسين من نسج ظلك حلة ) ٤(

له االمن فيها صاحب الجيانبه * ويأتيك غريي من بالد قريبة ) ٥(على الفلك االعلى تسري مراكبه 
فريجع *  وينظر من الالء قدسك نظرة وحيظى وال احظى مبا أنا طالبه* فيلقى دنوا منك مل ألق مثله 

  وصدق والء لست فيه أصاقبه* صاحبه ولو كان يعلوين بنفس ورتبة ) ٦(والنور االمامي 
أزيد عليه * وكنت أذود العني عما تراقبه ولكنه مثلي، ولو قلت إنين * لكنت أسلي النفس عما ترومه 

سوى التقريب تقضى مآربه وال بالذي يرضيه دون وال ب* مل يعب ذاك عائبه وما أنا ممن ميال املال عينه 
  وال غرو أن تصفو لدي مشاربه* ولو أنعلت بالنريات مراكبه ويب ظمأ رؤياك منهل ريه * نظريه 

__________  
  .السيف القاطع: العضب) ١(
  .حمدد: طرير) ٢(
  ".عا طائ: " هكذا يف االصل، ويف تاريخ االسالم خبط املؤلف، ويف غريه من املصادر) ٣(
  .كوكب صغري: السها) ٤(
  .مواكبه: ، ويف بعض املصادر االخرى"هكذا هي خبط املؤلف يف تاريخ االسالم ) ٥(
  ".تاريخ االسالم " وليس بشئ، والتصحيح من خط املؤلف يف " االماين : " يف االصل) ٦(

[ * ]  

)٢٣/٣٧٨(  

  

* ه وغري ملوم من يؤمك قاصدا وأشكو الظما والبحر جم عجائب* ومن عجب أين لدى البحر واقف 
إذا عظمت أغراضه ومذاهبه فوقعت االبيات من اخلليفة مبوقع، وأدخل ليال، ووانسه وذاكره، وأخرج 



  .سرا رعاية خلاطر الكامل
مث حضر الناصر درس املستنصرية، فبحث وناظر واخلليفة يف منظرته، فقام الوجيه القريواين ومدح 

: كنت املقدم واالمام االورعا فقال الناصر*  يف يوم السقيفة حاضرا لو كنت: اخلليفة بأبيات منها
  أخطأت، قد كان العباس جد أمري املؤمنني حاضرا ومل

يكن املقدم إال أبو بكر الصديق، فأمر بنفي الوجيه فسافر وويل مبصر تدريسا، مث خلعوا على الناصر 
: "  وركب بالنسجق اخلليفيت وزيد يف لقبهوحاشيته، وجاء معه رسول الديوان فألبسه اخللعة بالكرك،

، مث راسله الكامل واالشرف ملا اختلفا، وطلب كل منهما أن يؤازره، وجاءه يف الرسلية "الويل املهاجر 
من مصر القاضي االشرف فرجع جانب الكامل، مث توجه إليه فبالغ يف تعظيمه وأعاد إىل عصمته ابنته 

حمل له الغاشية امللك العادل ولد الكامل ووعده بأخذ دمشق من عاشوراء وأركبه يف دست السلطنة، ف
  .االشرف وردها إليه

وملا مات الكامل بدمشق ما شك الناس أن الناصر ميلكها، فلو بذل ذهبا الخذها، فسلطنوا اجلواد، 
ففارق الناصر البلد وسار إىل عجلون، وندم فجمع وحشد واستوىل على كثري من الساحل، فالتقاه 

  .اد بقرب جنني فانكسر الناصر وذهبت خزائنه، وطلع إىل الكركاجلو
مث إن اجلواد متاهن وأعطى دمشق للصاحل، وجرت أمور وظفر الناصر بالصاحل، وبقي يف قبضته أشهرا، 

  مث ذهب معه على عهود ومواثيق فملكه مصر ومل يف له الصاحل عجزا

)٢٣/٣٧٩(  

  

  .وشطر مصر وأشياءأو استكثارا، فإنه شرط أن تكون له دمشق 
ومن حسنات الناصر أن عمه أعطى الفرنج القدس فعمروا هلم قلعة فجاء الناصر ونصب عليها اانيق 

  .وأخذها باالمان وهد القلعة، ونظف البلد من الفرنج
مث إن امللك الصاحل أساء إىل الناصر وجهز عسكرا فشعثوا بالده، وأخذوا منها، ومل يزل يناكده وما بقى 

 فخر الدين ابن الشيخ أياما وترحل، وقل ما بيد الناصر، ونقد ٦٤٤وى الكرك، مث حاصره يف سنة له س
  رسوله

اخلسروشاهي من عنده إىل الصاحل، ومعه ابنه االجمد أن يعطيه خبزا مبصر ويتسلم الكرك فأجابه، 
 وأخذ معه ومرض، فانثىن عزم الناصر، وضاق الناصر بكلف السلطنة فاستناب ابنه عيسى بالكرك،

جواهر وذخائر، فأكرمه صاحب حلب، مث سار إىل بغداد فأودع تلك النفائس عند املستعصم وهي 
  ).١(بنحو من مئة ألف دينار، فلم يصل إىل شئ منها 

وبعد تأمل االجمد وأخوه الظاهر لكون أبيهما استناب عليهما املعظم عيسى مع كونه ابن جارية، ومها 



ت أمهما حمسنة إىل امللك الصاحل أيام اعتقاله بالكرك، النه أخوها، فكان فأمهما بنت الكامل، وكان
هذان حيبانه، ويأنس ما، فاتفقا مع أمهما على القبض على املعظم، ففعال، واستوليا على الكرك، وسار 

طعهم، االجمد مبفاتيحها إىل الصاحل، وتوثق منه فأعطاه خبزا مبصر، وحتول إىل باب الصاحل بنو الناصر فأق
ملا تسلطن ) ٢(وعظم هذا على الناصر ملا مسع به فاغتم الصاحل أن مات، وانضم الناصر إىل الناصر 

  بالشام، فتمرض السلطان، فبلغه أن داود تكلم يف أمر امللك فحبسه حبمص مدة، مث جاءت
__________  

  .حيث مل يعطها له اخلليفة، فلم يكن أمينا على االمانة، والقصة مشهورة) ١(
  .صاحب حلب، وقد مرت ترمجته) ٢(

[ * ]  

)٢٣/٣٨٠(  

  

شفاعة من اخلليفة، فأطلق فسار يف سنة ثالث ومخسني إىل بغداد ليطلب وديعته، فما مكن من العبور إىل 
، مث إنه مرض )٢(، وحج وتشفع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم منشدا قصيدة )١(بغداد، فرتل باملشهد 

  .ة عند أبيهبدمشق ومات، ودفن باملعظمي
  .أخربنا العالمة الفاضل امللك الناصر: ، فقال"معجمه " وقد روى عنه الدمياطي يف 

مات يف الثامن والعشرين من مجادى االوىل سنة ست ومخسني وست مئة، مات بطاعون رمحه اهللا، : قلت
ية عاشت هذا كبرينا وشيخنا، وكانت أمه خوارزم: وشيعه السلطان من البويضاء وحزن عليه، وقال

  .بعده
  

 السلطان امللك املنصور نور الدين علي ابن السلطان امللك املعز أيبك التركي*  املنصور - ٢٧١
  .التركماين الصاحلي

ملا قتل والده يف ربيع االول سنة مخس ومخسني وست مئة سلطنوا هذا، وعمل نيابته مملوك أبيه قطز 
واخلطبة باسم املنصور، وله مخس عشرة سنة، وقام الذي كسر التتار نوبة عني جالوت، وضربت السكة 

  دسته باالمراء املعزية غلمان والده، فكانت دولته سنتني ونصفا، ودهم العدو مع
__________  

  .مشهد احلسني بن علي رضي اهللا عنهما، بكربال) ١(
  .وسري من املشهد قصيدة ميدح ا اخلليفة ويتلطفه يف رد وديعته فلم ينفع ذلك

جينب الفال ما بني رضوى * إليك امتطينا اليعمالت روامسا :  القصيدة الالمية املشهورة ومطلعهاهي) ٢(



 منه ٦٥٥يف ترمجة أبيه، وحوادث سنة ) ٣٠١٣أيا صوفيا  (١٤٨: تاريخ االسالم، الورقة(*) ويذبل 
  .٢٢٢ / ٥:  والعرب١٢٠ / ٢: ، ودول االسالم٢١٠: الورقة(

[ * ]  

)٢٣/٣٨١(  

  

بالد، فبايعوا قطز بالسلطنة، وعزلوا املنصور يف أواخر سنة سبع ومخسني، فلما قتل قطز هوالكو ال
  .ومتلك الظاهر نفى أوالد إىل عند االشكري يف البحر وانقضت أيامهم

واتفق أن يف سنة اثنتني وسبعني رأوا شابا عند قرب املعز يبكي فأحضر إىل السلطان فذكر أنه قليج قان 
  دم من القسطنطينية من ستولد املعز، وأنه ق

واتفق أن يف سنة اثنتني وسبعني رأوا شابا عند قرب املعز يبكي فأحضر إىل السلطان فذكر أنه قليج قان 
ولد املعز، وأنه قدم من القسطنطينية من ست سنني، وأنه يتوكل الجناد، فسجنه السلطان، فبقي سبع 

يف ) ١(عد دهر طويل عند قاضي القضاة تقي الدين سنني، حىت أخرجه امللك املنصور، فاتفق رؤييت له ب
سنة تسع وثالثني وسبع مئة، فرأيته شيخا جنديا جلدا فصيح العبارة حافظا للقرآن، فذكر أن له ابنا 

قد ولدت سنة مثان وأربعني وست مئة، وتنصر أخي املنصور ببالد : شيخا قد نيف على الستني، وقال
  !. مئة، وله ذرية نصارى، نعوذ باهللا من املكر االشكري، وتأخر إىل قريب سنة سبع

ولبست بالفقريي مدة، وحضرت : أخوه ميخائيل بن أيبك، فلم أقرأه، قال: وجاءين منه كتاب فيه: قال
هو على ملكي، فطلبه فأقر يل : الذي تسلطن، فقلت: عند امللك االشرف، فسألين عن الجني، يعين

وورثت بالوالء مجاعة : على أنه سارق آبق بقتل أستاذه، قالبالرق فبعته لالشرف خبمسة آالف درهم 
  .أمراء من غلمان أيب، وامسي قليج قان، لقبه سيف الدين

__________  
تقي الدين السبكي، النه توىل قضاء القضاة يف تلك السنة، انظر مقدمة ذيب : أحسبه يقصد) ١(

  .٢٧ / ١: الكمال
[ * ]  

)٢٣/٣٨٢(  

  

لعشرون من سري أعالم النبالء للشيخ االمام العامل العامل احلجة الناقد البارع جامع مت اجلزء الثالث وا
أشتات الفنون، مؤرخ االسالم مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب فسح اهللا يف 



  .مدته
  .وهي أول نسخة نسخت من خط املصنف وقوبلت على حسب االمكان

خلتا من شهر صفر سنة ثالث وأربعني وسبع مئة واحلمد هللا وحده وصلواته وكان الفراغ منه لليلتني 
  .على حممد وآله

)٢٣/٣٨٣(  

  

  


